ஶ்ரீ விஷ்ணுஸஹஸ்ரனாம
ஶ்ரீ குருப்ய

ா னமஃ | ஹரிஃ ஓம் |

வவஶம்பா

ன உவாச

விஷ்ணுஸஹஸ்ரனாம பீடிகெ (௧௩ ஸ்ய

ாெ)

ஶ்ருத்வா தர்மானயஶயேண பாவனானி ச
ஸர்வஶஃ |

ெியமெம் வதவதம் ய

ாயெ ெிம் வாப்ய

ாேத ||

ெம்

ou
si

ணம் |

a.
c

யுதிஷ்டிர:

gm

௧ ||

பரா

ப்

om

யுதிஷ்டிரஃ ஶாம்தனவம் புனயரவாப்

ஸ்துவம்தஃ ெம் ெமர்சம்தஃ

.y

ப்ராப்னுயுர்மானவாஃ ஶுபம் || ௨ ||

w
w

மதஃ |

w

யொ தர்மஃ ஸர்வதர்மாணாம் பவதஃ பரயமா
ெிம் ஜபன்முச்

யத

ஜம்துர்ஜன்மஸம்ஸாரபம்தனாத் || ௩ ||
பீஷ்ம:
ஜெத்ப்ரபும் யதவயதவமனம்தம் புருயோத்தமம்
|
ஸ்துவன்னாமஸஹஸ்யரண புருேஃ

ஸதயதாத்திதஃ || ௪ ||
தயமவ சார்ச
புருேமவ்
த்

ா

ன்னித்
ம் |

ம் பக்த்

ன் ஸ்துவன்னமஸ்

ா

ம்ஶ்ச

ஜமானஸ்தயமவ ச || ௫ ||

ய

ாொத்

ாெமயஹஶ்வரம் |

க்ஷம் ஸ்துவன்னித்

ம்

a.
c

ஸர்வய

om

அனாதி னிதனம் விஷ்ணும்

ஸர்வதுஃொதியொ பயவத் || ௬ ||
ெீ ர்திவர்தனம் |
ய

gm

ம் ஸர்வதர்மஜ்ஞம் ய

ாொனாம்

ou
si

ப்ரஹ்மண்

ாெனாதம் மஹத்பூதம்

.y

ஸர்வபூதபயவாத்பவம் || ௭ ||

w
w

மதஃ

w

ஏே யம ஸர்வதர்மாணாம் தர்யமாதிெதயமா
த்பக்த்

ா பும்டரீொக்ஷம் ஸ்தவவரர்யசன்னரஃ

ஸதா || ௮ ||
பரமம் ய

ா மஹத்யதஜஃ பரமம் ய

ா

பரமம் ய

ா மஹத்ப்ரஹ்ம பரமம்

ஃ

மஹத்தபஃ |
பரா

ணம் || ௯ ||

பவித்ராணாம் பவித்ரம் ய
மம்ெ

ா மம்ெ

ம் |

ானாம் ச

வதவதம் யதவதானாம் ச பூதானாம்
ாவ்

ஃ பிதா || ௧0 ||

தஃ ஸர்வாணி பூதானி பவம்த்
யுெக்ஷய
தஸ்

ய

பூபயத |

ம்

ாம்தி புனயரவ

|| ௧௧ ||
ாெப்ரதானஸ்

om

ஸ்மிம்ஶ்ச ப்ர

ாதியுொெயம |

ஜென்னாதஸ்

a.
c

ய

ாபஹம் || ௧௨ ||

ou
si

பாபப

gm

விஷ்யணார்னாமஸஹஸ்ரம் யம ஶ்ருணு
ானி னாமானி கெௌணானி விக்

.y

மஹாத்மனஃ |

ாமி பூதய

||

w
w

௧௩ ||

w

றுேிபிஃ பரிெீ தானி தானி வக்ஷ்

ாதானி

வக்ரதும்ட மஹாொ

யொடி ஸூர்

ஸமப்ரப

னிர்விக்னம் குரு யம யதவ ஸர்வ ொர்ய

ேு

ஸர்வத
ஶுக்

ாம்பரதரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம்

சதுர்புஜம்
ப்ரஸன்ன வதனம் த்

ாய

த் ஸர்வ விக்யனாப

ஶாம்தய
விஷ்ணுஸஹஸ்ரனாம (௧௧௭ ஸ்ய

ாெ)

(௧) விஶ்வம் (௨) விஷ்ணு: (௩) வஶத்ொர: (௪)
பூத பவ்

பவத் ப்ரபு:

(௫) பூதக்றுத் (௬) பூதப்ருத் (௭) பாவ: (௮)

om

பூதாத்ம (௯) பூதபாவன: || ௧௪ ||

a.
c

(௧0) பூதாத்மா (௧௧) பரமாத்ம (௧௨) முக்தானாம்
பரமா ெதி:

: (௧௪) புருே: (௧௫) ஸாக்ஷி (௧௬)

gm

(௧௩) அவ்
(௧௮) ய

ou
si

யக்ஷத்ரஜ்ஞ: (௧௭) அக்ஷர: ஏவ ச || ௧௫
ாெ: (௧௯) ய

விதாம் யனதா (௨0)

.y

ப்ரதான புருேீஶ்வர

ாெ

w

(௨௧) னாரஸிம்ஹவபு: (௨௨) ஶ்ரீமான் (௨௩)

w

w

யெஶவ: (௨௪) புருயோத்தம: || ௧௬ ||
(௨௫) ஸர்வ: (௨௬) ஶர்வ: (௨௭) ஶிவ: (௨௮)
ஸ்தணு: (௨௯) பூதாதி: (௩0) னிதிரவ்

:

(௩௧) ஸம்பவ: (௩௨) பாவன: (௩௩) பர்தா (௩௪)
ப்ரபவ: (௩௫) ப்ரபு: (௩௬) ஈஶ்வர: || ௧௭ ||
(௩௭) ஸ்வ

ம்பூ: (௩௮) ஶம்பு: (௩௯) ஆதித்

(௪0) புஷ்ெராக்ஷ: (௪௧) மஹாஸ்வன:

:

(௪௨) அனாதினிதன: (௪௩) தாதா (௪௪) விதாதா
(௪௫) தாதுருதாமஃ || ௧௮ ||
(௪௬) அப்ரயம

: (௪௭) ஹ்றுேியெஶ: (௪௮)

பத்மனாப: (௪௯) அமரப்ரபு:
(௫0) விஶ்வெர்ம (௫௧) மனு: (௫௨) த்வஷ்டா

(௫௫) ஆக்ராஹ்

: (௫௬) ஶாஶ்வத: (௫௭)

க்றுஷ்ண: (௫௮) ய

ாஹிதாக்ஷ: (௫௯)

gm

ப்ரதர்தன:

a.
c

௧௯ ||

om

(௫௩) ஸ்தவிஷ்ட (௫௪) ஸ்தவியரா த்ருவ: ||

ou
si

(௬0) ப்ரபூத: (௬௧) த்ரிெகுப்தம (௬௨) பவித்ரம்
(௬௩) மம்ெளம் பரம் || ௨0 ||

w

w

ப்ரஜாபதி:

ஷ்ட: (௬௮) ஶ்யரஷ்ட: (௬௯)

w

(௬௭) ஜ்ய

.y

(௬௪) ஈஶான (௬௫) ப்ராணத: (௬௬) ப்ராண:

(௭0) ஹிரண்

ெர்ப: (௭௧) பூெர்ப: (௭௨) மாதவ

(௭௩) மதுஸூதன: || ௨௧ ||
(௭௪) ஈஶ்வர: (௭௫) விக்ரமீ (௭௬) தன்வ ீ (௭௭)
யமதாவ ீ (௭௮) விக்ரம: (௭௯) க்ரம:
(௮0) அனுதம (௮௧) துராதர்ே: (௮௨) க்றுதஜ்ஞ:
(௮௩) க்றுதி: (௮௪) ஆத்மவான் || ௨௨ ||

(௮௫) ஸுயரஶ: (௮௬) ஶரணம் (௮௭) ஶர்ம
(௮௮) விஶ்வயரதா (௮௯) ப்ரஜாபவ:
(௯0) அஹ: (௯௧) ஸம்வத்ஸர: (௯௨) வ்
(௯௩) ப்ரத்

ா

:

: (௯௪) ஸர்வதர்ஶன: || ௨௩ ||

(௯௫) ஆஜ: (௯௬) ஸர்யவஶ்வர: (௯௭) ஸித்த:
(௯௮) ஸித்தி: (௯௯) ஸர்வாதி: (௧00) அச்யுத:
ாெவினிஸ்றுத: || ௨௪ ||

a.
c

ஸர்வய

ாத்மா (௧0௩)

om

(௧0௧) வ்றுோெபி: (௧0௨) ஆயம

(௧0௪) வஸு: (௧0௫) வஸுமனா: (௧0௬) ஸத்

gm

(௧0௭) ஸமாத்மா (௧0௮) ஸம்மித (அஸம்மித)

:

ou
si

(௧0௯) ஸம:

(௧௧0) அயமாெ: (௧௧௧) பும்டரீொக்ஷ: (௧௧௨)

.y

வ்றுேெர்மா (௧௧௩) வ்றுோக்றுதிஃ || ௨௫ ||

w

(௧௧௪) ருத்ர: (௧௧௫) பஹுஶிரா: (௧௧௬) பபு:

w

w

(௧௧௭) விஶ்வய

ானி: (௧௧௮) ஸுசிஶ்ரவா:

(௧௧௯) அம்றுத: (௧௨0) ஶாஶ்வதஸ்தணு: (௧௨௧)
வராயராஹ: (௧௨௨) மஹாதபா: || ௨௬ ||
(௧௨௩) ஸர்வெ: (௧௨௪) ஸர்வவித்பனு: (௧௨௫)
விஶ்வக்யஸன: (௧௨௬) ஜனார்தன:
(௧௨௭) யவத: (௧௨௮) யவதவித் (௧௨௯) அவ்

ம்ெ:

(௧௩0) யவதாம்ெ: (௧௩௧) யவதவித் (௧௩௨) ெவி: ||

௨௭ ||
(௧௩௩) ய

ாொத்

(௧௩௫) தர்மாத்

க்ஷ: (௧௩௪) ஸுராத்

க்ஷ:

க்ஷ: (௧௩௬) க்றுதாக்றுத:

(௧௩௭) சதுராத்மா (௧௩௮) சதுர்வ்யுஹ: (௧௩௯)
சதுதம்ஷ்ட்ர (௧௪0) சதுர்புஜ: || ௨௮ ||
(௧௪௧) ப்ராஜிஷ்ணு: (௧௪௨) யபாஜனம் (௧௪௩)

(௧௪௯) விஶ்வய

ானிஃ (௧௫0) புனர்வஸுஃ ||

gm

௨௯ ||

ஃ (௧௪௮) யஜதா

a.
c

(௧௪௬) அனெஃ (௧௪௭) விஜ

om

யபாக்தா (௧௪௪) ஸஹிஷ்ணு: (௧௪௫) ஜெதாதிஜ:

ou
si

(௧௫௧) உயபம்த்ர (௧௫௨) வாமனஃ (௧௫௩)
ப்ராம்ஶுஃ (௧௫௪) அயமாெஃ (௧௫௫) ஶுசிஃ

.y

(௧௫௬) ஊர்ஜிதஃ

w

(௧௫௭) அதீம்த்ரஃ (௧௫௮) ஸம்க்ரஹஃ (௧௫௯)

w

w

ஸர்ெஃ (௧௬0) த்றுதாத்மா (௧௬௧) னி
(௧௬௨)

மஃ || ௩0 ||

(௧௬௩) யவத்
ஸதாய

ஃ (௧௬௪) வவத்

மஃ

ஃ (௧௬௫)

ாெீ : (௧௬௬) வரஹா
ீ
(௧௬௭) மாதவஃ

(௧௬௮) மதுஃ
(௧௬௯) அதீம்த்ரி

ஃ (௧௭0) மஹாமா

மயஹாத்ஸாஹஃ (௧௭௨) மஹாப

ஃ (௧௭௧)

ஃ || ௩௧ ||

(௧௭௩) மஹாபுத்திஃ (௧௭௪) மஹாவர்ீ
மஹாஶக்திஃ (௧௭௬) மஹாத்யுதிஃ
(௧௭௭) அனிர்யதஶ்
அயம

ஃ (௧௭௫)

வபுஃ (௧௭௮) ஶ்ரீமான் (௧௭௯)

ாத்மா (௧௮0) மஹாத்ரித்றுக் || ௩௨ ||

(௧௮௧) மயஹஷ்வாஸஃ (௧௮௨) மஹீபர்தா
(௧௮௩) ஶ்ரீனிவாஸஃ (௧௮௪) ஸதாம்ெதிஃ

om

(௧௮௫) அனிருத்தஃ (௧௮௬) ஸுரானம்தஃ (௧௮௭)

a.
c

யொவிம்தஃ (௧௮௮) யொவிதாம்பதிஃ || ௩௩ ||
(௧௮௯) மரீசிஃ (௧௯0) தமனஃ (௧௯௧) ஹம்ஸஃ
னாபஃ (௧௯௫) ஸுதபாஃ

ou
si

(௧௯௪) ஹிரண்

gm

(௧௯௨) ஸுபர்ணஃ (௧௯௩) புஜயொத்தமஃ
(௧௯௬) பத்மனாபஃ (௧௯௭) ப்ரஜாபதிஃ || ௩௪ ||

.y

(௧௯௮) அம்றுத்யுஃ (௧௯௯) ஸர்வத்றுக் (௨00)

w

ஸிம்ஹஃ (௨0௧) ஸம்தாதா (௨0௨) ஸம்திமான்

w

w

(௨0௩) ஸ்திரஃ

(௨0௪) அஜஃ (௨0௫) துர்மர்ேணஃ (௨0௬)
ஶாஸ்தா (௨0௭) விஶ்ருதாத்மா (௨0௮)
ஸுராரிஹா || ௩௫ ||
(௨0௯) குருஃ (௨௧0) குருதமஃ (௨௧௧) தாமஃ
(௨௧௨) ஸத்

ஃ (௨௧௩) ஸத்

பராக்ரமஃ

(௨௧௪) னிமிேஃ (௨௧௫) அனிமிேஃ (௨௧௬)

ஸ்ரக்வ ீ (௨௧௭) வாசஸ்பதிஃ (௨௧௮) உதாரதீஃ ||
௩௬ ||
(௨௧௯) அக்ரண ீஃ (௨௨0) க்ராமணஃீ (௨௨௧)
ஶ்ரீமான் (௨௨௨) ன்
ஸமீ ரணஃ

ா

ஃ (௨௨௩) யனதா (௨௨௪)

(௨௨௫) ஸஹஸ்ரமூர்தா (௨௨௬) விஶ்வாத்மா

om

(௨௨௭) ஸஹஸ்ராக்ஷஃ (௨௨௮) ஸஹஸ்ரபாத் ||

a.
c

௩௭ ||

(௨௨௯) ஆவர்தனஃ (௨௩0) (அ)னிவ்றுத்தாத்மா

gm

(௨௩௧) ஸம்வ்றுதஃ (௨௩௨) ஸம்ப்ரமர்தனஃ
(௨௩௫) அனி

ou
si

(௨௩௩) அஹஃஸம்வர்தெஃ (௨௩௪) வஹ்னி
ஃ (௨௩௬) தரணதரஃ
ீ
|| ௩௮ ||

.y

(௨௩௭) ஸுப்ரஸாதஃ (௨௩௮) ப்ரஸன்னாத்மா

w
w

விபுஃ

w

(௨௩௯) விஶ்வத்றுக் (௨௪0) விஶ்வபுக் (௨௪௧)
(௨௪௨) ஸத்ெர்தா (௨௪௩) ஸத்க்றுதஃ (௨௪௪)
ஸாதுஃ (௨௪௫) ஜஹ்னு (௨௪௬) னாரா
(௨௪௭) னரஃ || ௩௯ ||
(௨௪௮) அஸம்க்ய

ஃ (௨௪௯) அப்ரயம

ணஃ
ாத்மா

(௨௫0) விஶிஷ்டஃ (௨௫௧) ஶிஷ்டக்றுத் (௨௫௨)
ஶிஶுசிஃ

(௨௫௩) ஸித்தார்தஃ (௨௫௪) ஸித்தஸம்ெல்பஃ
(௨௫௫) ஸித்திதஃ (௨௫௬) ஸித்திஸாதனஃ || ௪0
||
(௨௫௭) வ்றுோஹீ (௨௫௮) வ்றுேபஃ (௨௫௯)
விஷ்ணுஃ (௨௬0) வ்றுஶபர்வா (௨௬௧)
வ்றுயோதரஃ

om

(௨௬௨) வர்தனஃ (௨௬௩) வர்தமானஃ (௨௬௪)

a.
c

விவிக்தஃ (௨௬௫) ஶ்ருதிஸாெரஃ || ௪௧ ||
(௨௬௬) ஸுபுஜஃ (௨௬௭) துர்தரஃ (௨௬௮) வாக்மீ

gm

(௨௬௯) மயஹம்த்ரஃ (௨௭0) வஸுதஃ (௨௭௧)

ou
si

வஸுஃ

(௨௭௨) வனெரூபஃ (௨௭௩) ப்றுஹத்ரூபஃ (௨௭௪)

.y

ஶிபிவிஷ்டஃ (௨௭௫) ப்ரொஶனஃ || ௪௨ ||

w

(௨௭௬) ஓஜஸ்யதயஜாத்யுதிதரஃ (௨௭௭)

w

w

ப்ரொஶாத்மா (௨௭௮) ப்ரதாபனஃ
(௨௭௯) றுத்தஃ (௨௮0) ஸ்பஷ்டாக்ஷயரா மம்த்ரஃ
(ஸ்பஷ்டாக்ஷரஃ+மம்த்ரஃ) (௨௮௧) சம்த்ராம்ஶுஃ
(௨௮௨) பாஸ்ெரத்யுதிஃ || ௪௩ ||
(௨௮௩) அம்றுதாம்ஶூத்பவஃ (௨௮௪) பானுஃ
(௨௮௫) ஶஶபிம்துஃ (௨௮௬) ஸுயரஶ்வரஃ
(௨௮௭) ஔேதம் (௨௮௮) ஜெதஃ யஸதுஃ

(௨௮௯) ஸத்
(௨௯0) பூதபவ்

தர்மபராக்ரமஃ || ௪௪ ||
பவன்னாதஃ (௨௯௧) பவனஃ

(௨௯௨) பாவனஃ (௨௯௩) அன

ஃ

(௨௯௪) ொமஹா (௨௯௫) ொமக்றுத் (௨௯௬)
ொம்தஃ (௨௯௭) ொமஃ (௨௯௮) ொமப்ரதஃ
(௨௯௯) ப்ரபுஃ || ௪௫ ||
ஃ (௩0௩) மஹாஶனஃ

(௩0௪) அத்றுஶ்

ஃ (௩0௫) வ்

க்தரூபஃ

க்தரூபஃ) (௩0௬) ஸஹஸ்ரஜித் (௩0௭)

ou
si

அனம்தஜித் || ௪௬ ||

gm

(அவ்

a.
c

வனெமா

om

(௩00) யுொதிக்றுத் (௩0௧) யுொவர்தஃ (௩0௨)

(௩0௮) இஷ்டஃ (௩0௯) அவிஶிஷ்டஃ (விஶிஷ்டஃ)

.y

(௩௧0) ஶிஷ்யடஷ்டஃ (௩௧௧) ஶிெம்டீ (௩௧௨)

w

னஹுேஃ (௩௧௩) வ்றுேஃ

w

w

(௩௧௪) க்யராதஹா (௩௧௫) க்யராதக்றுத் (௩௧௬)

ெர்தா (௩௧௭) விஶ்வபாஹுஃ (௩௧௮) மஹீதரஃ ||
௪௭ ||
(௩௧௯) அச்யுதஃ (௩௨0) ப்ரதிதஃ (௩௨௧) ப்ராணஃ
(௩௨௨) ப்ராணதஃ (௩௨௩) வாஸவானுஜஃ
(௩௨௪) அபாம்னிதிஃ (௩௨௫) அதிஷ்டானம்
(௩௨௬) அப்ரமத்தஃ (௩௨௭) ப்ரதிஷ்டிதஃ || ௪௮ ||

(௩௨௮) ஸ்ெம்தஃ (௩௨௯) ஸ்ெம்ததரஃ (௩௩0)
துர்

ஃ (௩௩௧) வரதஃ (௩௩௨) வாயுவாஹனஃ

(௩௩௩) வாஸுயதவஃ (௩௩௪) ப்றுஹத்பானுஃ
(௩௩௫) ஆதியதவஃ (௩௩௬) புரம்தரஃ || ௪௯ ||
(௩௩௭) அயஶாெஃ (௩௩௮) தாரணஃ (௩௩௯) தாரஃ
(௩௪0) ஶூரஃ (௩௪௧) கஶௌரிஃ (௩௪௨)

om

ஜயனஶ்வரஃ

ஃ (௩௪௪) ஶதாவர்தஃ (௩௪௫)

a.
c

(௩௪௩) அனுகூ

பத்மீ (௩௪௬) பத்மனியபக்ஷணஃ || ௫0 ||

gm

(௩௪௭) பத்மனாபஃ (௩௪௮) அரவிம்தாக்ஷஃ

ou
si

(௩௪௯) பத்மெர்பஃ (௩௫0) ஶரீரப்றுத்
(௩௫௧) மஹர்த்திஃ (௩௫௨) றுத்தஃ (௩௫௩)

.y

வ்றுத்தாத்மா (௩௫௪) மஹாக்ஷஃ (௩௫௫)

w

ெருடத்வஜஃ || ௫௧ ||
ஃ (௩௫௭) ஶரபஃ (௩௫௮) பீமஃ

w

w

(௩௫௬) அது

(அபீமஃ) (௩௫௯) ஸம

ஜ்ஞஃ (௩௬0)

ஹவிர்ஹரிஃ
(௩௬௧) ஸர்வ

க்ஷண

க்ஷண்

க்ஷ்மீ வான் (௩௬௩) ஸமிதிம்ஜ

ஃ (௩௬௨)
ஃ || ௫௨ ||

(௩௬௪) விக்ஷரஃ (௩௬௫) யராஹிதஃ (௩௬௬)
மார்ெஃ (௩௬௭) யஹதுஃ (௩௬௮) தாயமாதரஃ

(௩௬௯) ஸஹஃ
(௩௭0) மஹீதரஃ (௩௭௧) மஹாபாெஃ (௩௭௨)
யவெவான் (௩௭௩) அமிதாஶனஃ || ௫௩ ||
(௩௭௪) உத்பவஃ (௩௭௫) யக்ஷாபணஃ (௩௭௬)
யதவஃ (௩௭௭) ஶ்ரீெர்பஃ (௩௭௮) பரயமஶ்வரஃ
(௩௭௯) ெரணம் (௩௮0) ொரணம் (௩௮௧) ெர்தா
|| ௫௪ ||
(௩௮௫) வ்

வஸா

a.
c

om

(௩௮௨) விெர்தா (௩௮௩) ெஹனஃ (௩௮௪) குஹஃ
ஃ (௩௮௬) வ்

வஸ்தானஃ

ou
si

(௩௮௯) த்ருவஃ

gm

(௩௮௭) ஸம்ஸ்தானஃ (௩௮௮) ஸ்தானதஃ
(௩௯0) பரர்த்திஃ (௩௯௧) பரமஸ்பஷ்டஃ (௩௯௨)

.y

ஸ்துஷ்டஃ (௩௯௩) புஷ்டஃ (௩௯௪)

w

ஶுயபக்ஷணஃ || ௫௫ ||

w

w

(௩௯௫) ராமஃ (௩௯௬) விராமஃ (௩௯௭) விரஜஃ
(௩௯௮) மார்ெஃ (௩௯௯) யன
(௪0௧) அன

ஃ

ஃ (௪00) ன

ஃ

(௪0௨) வரஃ
ீ
(௪0௩) ஶக்திமதாம் ஶ்யரஷ்டஃ (௪0௪)
தர்மஃ (௪0௫) தர்மவிதுத்தமஃ || ௫௬ ||
(௪0௬) வவகும்டஃ (௪0௭) புருேஃ (௪0௮) ப்ராணஃ
(௪0௯) ப்ராணதஃ (௪௧0) ப்ரணவஃ (௪௧௧) ப்றுதுஃ

(௪௧௨) ஹிரண்
வ்

ெர்பஃ (௪௧௩) ஶத்ருக்னஃ (௪௧௪)

ாப்தஃ (௪௧௫) வாயுஃ (௪௧௬) அயதாக்ஷஜஃ ||

௫௭ ||
(௪௧௭) றுதுஃ (௪௧௮) ஸுதர்ஶனஃ (௪௧௯) ொ
(௪௨0) பரயமஷ்டீ (௪௨௧) பரிக்ரஹஃ

ஃ

(௪௨௨) உக்ரஃ (௪௨௩) ஸம்வஸ்ஸரஃ (௪௨௪)

a.
c

விஶ்வதக்ஷிணஃ || ௫௮ ||

om

தக்ஷஃ (௪௨௫) விஶ்ராமஃ (௪௨௬)

(௪௨௭) விஸ்தாரஃ (௪௨௮) ஸ்தாவரஃ (௪௨௯)

gm

ஸ்தாணுஃ (௪௩0) ப்ரமாணம் (௪௩௧) பீஜமவ்

ou
si

(௪௩௨) அர்தஃ (௪௩௩) அனர்தஃ (௪௩௪)

ம்

மஹாகொஶஃ (௪௩௫) மஹாயபாெஃ (௪௩௬)

.y

மஹாதனஃ || ௫௯ ||

w

(௪௩௭) அனிர்விண்ணஃ (௪௩௮) ஸ்தவிஷ்டஃ

w

w

(௪௩௯) பூஃ (அபூஃ) (௪௪0) தர்மயூபஃ (௪௪௧)
மஹாமெஃ

(௪௪௨) னக்ஷத்ரயனமிஃ (௪௪௩) னக்ஷத்ரீ (௪௪௪)
க்ஷமஃ (௪௪௫) க்ஷாமஃ (௪௪௬) ஸமீ ஹனஃ ||
௬0 ||
(௪௪௭)
மயஹஜ்

ஜ்ஞஃ (௪௪௮) இஜ்

ஃ (௪௪௯)

ஃ (௪௫0) க்ரதுஃ (௪௫௧) ஸத்ரம் (௪௫௨)

ஸதாம்ெதிஃ
(௪௫௩) ஸர்வதர்ஶ ீ (௪௫௪) விமுக்தாத்மா
(௪௫௫) ஸர்வஜ்ஞஃ (௪௫௬) ஜ்ஞானமுத்தமம் ||
௬௧ ||
(௪௫௭) ஸுவ்ரதஃ (௪௫௮) ஸுமுெஃ (௪௫௯)
ஸூக்ஷ்மஃ (௪௬0) ஸுயொேஃ (௪௬௧) ஸுெதஃ

om

(௪௬௨) ஸுஹ்றுத்

a.
c

(௪௬௩) மயனாஹரஃ (௪௬௪) ஜிதக்யராதஃ
(௪௬௫) வரபாஹுஃ
ீ
(௪௬௬) விதாரணஃ || ௬௨ ||
ாபீ (௪௭0) வனொத்மா (௪௭௧) வனெெர்மக்றுத்

ou
si

வ்

gm

(௪௬௭) ஸ்வாபனஃ (௪௬௮) ஸ்வவஶஃ (௪௬௯)
(௪௭௨) வத்ஸரஃ (௪௭௩) வத்ஸ

ஃ (௪௭௪) வத்ஸீ

.y

(௪௭௫) ரத்னெர்பஃ (௪௭௬) தயனஶ்வரஃ || ௬௩ ||

w

(௪௭௭) தர்மகுப் (௪௭௮) தர்மக்றுத் (௪௭௯) தர்மீ

w

w

(௪௮0) ஸத் (௪௮௧) அஸத் (௪௮௨) க்ஷரம் (௪௮௩)
அக்ஷரம்

(௪௮௪) அவிஜ்ஞாதா (௪௮௫) ஸஹஸ்ராம்ஶுஃ
(௪௮௬) விதாதா (௪௮௭) க்றுத

க்ஷணஃ || ௬௪ ||

(௪௮௮) ெபஸ்தியனமிஃ (௪௮௯) ஸத்வஸ்தஃ
(௪௯0) ஸிம்ஹஃ (௪௯௧) பூதமயஹஶ்வரஃ
(௪௯௨) ஆதியதவஃ (௪௯௩) மஹாயதவஃ (௪௯௪)

யதயவஶஃ (௪௯௫) யதவப்றுத்குருஃ || ௬௫ ||
(௪௯௬) உத்தரஃ (௪௯௭) யொபதிஃ (௪௯௮)
யொப்தா (௪௯௯) ஜ்ஞானெம்

ஃ (௫00) புராதனஃ

(௫0௧) ஶரீரபூதப்றுத் (௫0௨) யபாக்தா (௫0௩)
ெபீம்த்ரஃ (௫0௪) பூரிதக்ஷிணஃ || ௬௬ ||
(௫0௫) யஸாமபஃ (௫0௬) அம்றுதபஃ (௫0௭)

ஸத்

ஃ (௫௧௧) ஜ

ஃ (௫௧௨)

a.
c

(௫௧0) வின

om

யஸாமஃ (௫0௮) புருஜித் (௫0௯) புருஸத்தமஃ
ஸம்தஃ (௫௧௩) தாஶார்ஹஃ (௫௧௪)

gm

ஸாத்வதாம்பதிஃ || ௬௭ ||

ou
si

(௫௧௫) ஜீவஃ (௫௧௬) வின

ிதாஸாக்ஷீ (௫௧௭)

முகும்தஃ (௫௧௮) அமிதவிக்ரமஃ

.y

(௫௧௯) அம்யபானிதிஃ (௫௨0) அனம்தாத்மா

w

ஃ (௫௨௨) அம்தெஃ || ௬௮

w

||

w

(௫௨௧) மயஹாததிஶ

(௫௨௩) அஜஃ (௫௨௪) மஹார்ஹஃ (௫௨௫)
ஸ்வாபாவ்

ஃ (௫௨௬) ஜிதாமித்ரஃ (௫௨௭)

ப்ரயமாதனஃ
(௫௨௮) ஆனம்தஃ (௫௨௯) னம்தனஃ (௫௩0)
னம்தஃ (௫௩௧) ஸத்
|| ௬௯ ||

தர்மா (௫௩௨) த்ரிவிக்ரமஃ

(௫௩௩) மஹர்ேிஃ (௫௩௪) ெபி
க்றுதஜ்ஞஃ (௫௩௬) யமதின ீபதிஃ

ாசார்

(௫௩௭) த்ரிபதஃ (௫௩௮) த்ரிதஶாத்

ஃ (௫௩௫)

க்ஷஃ (௫௩௯)

மஹாஶ்றும்ெஃ (௫௪0) க்றுதாம்தக்றுத் || ௭0 ||
(௫௪௧) மஹாவராஹஃ (௫௪௨) யொவிம்தஃ
(௫௪௩) ஸுயேணஃ (௫௪௪) ெனொம்ெதீ
ஃ (௫௪௬) ெபீரஃ (௫௪௭) ெஹனஃ

om

(௫௪௫) குஹ்

a.
c

(௫௪௮) குப்தஃ (௫௪௯) சக்ரெதாதரஃ || ௭௧ ||
(௫௫0) யவதாஃ (௫௫௧) ஸ்வாம்ெஃ (௫௫௨)

gm

அஜிதஃ (௫௫௩) க்றுஷ்ணஃ (௫௫௪) த்றுடஃ

ou
si

(௫௫௫) ஸம்ெர்ேணஃ (௫௫௬) அச்யுதஃ
(௫௫௭) வருணஃ (௫௫௮) வாருணஃ (௫௫௯)

.y

வ்றுக்ஷஃ (௫௬0) புஷ்ெராக்ஷஃ (௫௬௧)

w

மஹாமனாஃ || ௭௨ ||

w

w

(௫௬௨) பெவான் (௫௬௩) பெஹா (௫௬௪)
ஆனம்தீ (௫௬௫) வனமாலீ (௫௬௬) ஹ
(௫௬௭) ஆதித்

ஃ (௫௬௮) ஜ்ய

ாதிராதித்

ாயுதஃ
ஃ

(௫௬௯) ஸஹிஷ்ணுஃ (௫௭0) ெதிஸத்தமஃ ||
௭௩ ||
(௫௭௧) ஸுதன்வா (௫௭௨) ெம்டபரஶுஃ (௫௭௩)
தாருணஃ (௫௭௪) த்ரவிணப்ரதஃ

(௫௭௫) திவஸ்ப்றுக் (௫௭௬) ஸர்வத்றுக்
வ்
அய

ாஸஃ (௫௭௭) வாசஸ்பதிஃ (௫௭௮)
ானிஜஃ || ௭௪ ||

(௫௭௯) த்ரிஸாமா (௫௮0) ஸாமெஃ (௫௮௧)
ஸாம (௫௮௨) னிர்பாணம் (௫௮௩) யபேஜம்
(௫௮௪) பிேக்
ாஸக்றுத் (௫௮௬) ஶமஃ

om

(௫௮௫) ஸம்ன்

a.
c

(௫௮௭) ஶாம்தஃ (௫௮௮) னிஷ்டா (௫௮௯)
ஶாம்திஃ (௫௯0) பரா

ணம் || ௭௫ ||

gm

(௫௯௧) ஶுபாம்ெஃ (௫௯௨) ஶாம்திதஃ (௫௯௩)
குவய

ஶ

ou
si

ஸ்ரஷ்டா (௫௯௪) குமுதஃ (௫௯௫)
ஃ

.y

(௫௯௬) யொஹிதஃ (௫௯௭) யொபதிஃ (௫௯௮)
ஃ || ௭௬ ||

w

w

வ்றுேப்ரி

w

யொப்தா (௫௯௯) வ்றுேபாக்ஷஃ (௬00)
(௬0௧) அனிவர்தீ (௬0௨) னிவ்றுத்தாத்மா (௬0௩)
ஸம்யக்ஷப்தா (௬0௪) யக்ஷமக்றுச்சிவஃ
(௬0௫) ஶ்ரீவத்ஸவக்ஷாஃ (௬0௬) ஶ்ரீவாஸஃ
(௬0௭) ஶ்ரீபதிஃ (௬0௮) ஶ்ரீமதாம்வரஃ || ௭௭ ||
(௬0௯) ஶ்ரீதஃ (௬௧0) ஶ்ரீஶஃ (௬௧௧) ஶ்ரீனிவாஸஃ
(௬௧௨) ஶ்ரீனிதிஃ (௬௧௩) ஶ்ரீவிபாவனஃ

(௬௧௪) ஶ்ரீதரஃ (௬௧௫) ஶ்ரீெரஃ (௬௧௬) ஶ்யர
(௬௧௭) ஶ்ரீமான் (௬௧௮) ய

ாெத்ர

௭௮ ||

ாஶ்ர

ஃ ||

ஃ

(௬௧௯) ஸ்வக்ஷஃ (௬௨0) ஸ்வம்ெஃ (௬௨௧)
ஶதானம்தஃ (௬௨௨) னம்திஃ (௬௨௩)
ஜ்ய

ாதிர்ெயணஶ்வரஃ
ாத்மா

ாத்மா) (௬௨௬) ஸத்ெீ ர்திஃ (௬௨௭)

சின்னஸம்ஶ

ஃ || ௭௯ ||

a.
c

(வியத

om

(௬௨௪) விஜிதாத்மா (௬௨௫) அவியத

gm

(௬௨௮) உதீர்ணஃ (௬௨௯) ஸர்வதஶ்சக்ஷுஃ
(௬௩௨) பூஶ

ou
si

(௬௩0) அன ீஶஃ (௬௩௧) ஶாஶ்வதஸ்திரஃ
ஃ (௬௩௩) பூேணஃ (௬௩௪) பூதிஃ

w

௮0 ||

.y

(௬௩௫) வியஶாெஃ (௬௩௬) யஶாெனாஶனஃ ||

w

w

(௬௩௭) அர்சிஷ்மான் (௬௩௮) அர்சிதஃ (௬௩௯)
கும்பஃ (௬௪0) விஶுத்தாத்மா (௬௪௧)
வியஶாதனஃ
(௬௪௨) அனிருத்தஃ (௬௪௩) அப்ரதிரதஃ (௬௪௪)
ப்ரத்யும்னஃ (௬௪௫) அமிதவிக்ரமஃ || ௮௧ ||
(௬௪௬) ொ

யனமினிஹா (௬௪௭) வரஃ
ீ
(௬௪௮)

கஶௌரிஃ (௬௪௯) ஶூரஜயனஶ்வரஃ

(௬௫0) த்ரிய

ாொத்மா (௬௫௧) த்ரிய

ாயெஶஃ

(௬௫௨) யெஶவஃ (௬௫௩) யெஶிஹா (௬௫௪)
ஹரிஃ || ௮௨ ||
(௬௫௫) ொமயதவஃ (௬௫௬) ொமபா

ஃ (௬௫௭)

ொமீ (௬௫௮) ொம்தஃ (௬௫௯) க்றுதாெமஃ
(௬௬0) அனிர்யதஶ்

வபு (௬௬௧) விஷ்ணுஃ

ஃ || ௮௩ ||

(௬௬௫) ப்ரஹ்மண்

a.
c

தனம்ஜ

om

(௬௬௨) வரஃ
ீ
(௬௬௩) அனம்தஃ (௬௬௪)
ஃ (௬௬௬) ப்ரஹ்மக்றுத்

ou
si

ப்ரஹ்மவிவர்தனஃ

gm

(௬௬௭) ப்ரஹ்மா (௬௬௮) ப்ரஹ்ம (௬௬௯)
(௬௭0) ப்ரஹ்மவித் (௬௭௧) ப்ராஹ்மணஃ (௬௭௨)

.y

ப்ரஹ்மீ (௬௭௩) ப்ரஹ்மஜ்ஞஃ (௬௭௪)
ஃ || ௮௪ ||

w

ப்ராஹ்மணப்ரி

w

w

(௬௭௫) மஹாக்ரமஃ (௬௭௬) மஹாெர்மா
(௬௭௭) மஹாயதஜாஃ (௬௭௮) மயஹாரெஃ
(௬௭௯) மஹாக்ரதுஃ (௬௮0) மஹா

ஜ்வா

(௬௮௧) மஹா

ஜ்ஞ (௬௮௨) மஹாஹவிஃ ||

(௬௮௩) ஸ்தவ்

ஃ (௬௮௪) ஸ்தவப்ரி

௮௫ ||
ஃ

(௬௮௫) ஸ்யதாத்ரம் (௬௮௬) ஸ்துதிஃ (௬௮௭)

ஸ்யதாதா (௬௮௮) ரணப்ரி
(௬௮௯) பூர்ணஃ (௬௯0) பூர
புண்

ஃ (௬௯௨) புண்

அனாம

ஃ || ௮௬ ||

ஃ
ிதா (௬௯௧)

ெீ ர்திஃ (௬௯௩)

(௬௯௪) மயனாஜவஃ (௬௯௫) தீர்தெரஃ (௬௯௬)
வஸுயரதாஃ (௬௯௭) வஸுப்ரதஃ

om

(௬௯௮) வஸுப்ரதஃ (௬௯௯) வாஸுயதவஃ

a.
c

(௭00) வஸுஃ (௭0௧) வஸுமனாஃ (௭0௨) ஹவிஃ ||
௮௭ ||

gm

(௭0௩) ஸத்ெதிஃ (௭0௪) ஸத்க்றுதிஃ (௭0௫)

ou
si

ஸத்தா (௭0௬) ஸத்பூதிஃ (௭0௭) ஸத்பரா
(௭0௮) ஶூரயஸன (௭0௯)

.y

ஸன்னிவாஸஃ (௭௧௧) ஸு

ணஃ

துஶ்யரஷ்டஃ (௭௧0)
ாமுனஃ || ௮௮ ||

w

(௭௧௨) பூதாவாஸஃ (௭௧௩) வாஸுயதவஃ (௭௧௪)

w

w

ஸர்வாஸுனி

ஃ (௭௧௫) அன

ஃ

(௭௧௬) தர்பஹா (௭௧௭) தர்பதஃ (௭௧௮) த்றுப்தஃ

(௭௧௯) துர்தரஃ (௭௨0) அபராஜிதஃ || ௮௯ ||
(௭௨௧) விஶ்வமூர்திஃ (௭௨௨) மஹாமூர்திஃ
(௭௨௩) தீப்தமூர்திஃ (௭௨௪) அமூர்திமான்
(௭௨௫) அயனெமூர்திஃ (௭௨௬) அவ்

க்தஃ (௭௨௭)

ஶதமூர்திஃ (௭௨௮) ஶதானனஃ || ௯0 ||

(௭௨௯) ஏெஃ (௭௩0) வனெஃ (௭௩௧) ஸவஃ (௭௩௨)
ெஃ (௭௩௩) ெிம் (௭௩௪)

த் (௭௩௫) தத் (௭௩௬)

பதமனுத்தமம் (பதம்+அனுத்தமம்)
(௭௩௭) ய

ாெபம்துஃ (௭௩௮) ய

மாதவஃ (௭௪0) பக்தவத்ஸ

ாெனாதஃ (௭௩௯)

ஃ || ௯௧ ||

(௭௪௧) ஸுவர்ணவர்ணஃ (௭௪௨) யஹமாம்ெஃ

om

(௭௪௩) வராம்ெஃ (௭௪௪) சம்தனாம்ெதீ

அச

ஃ (௭௪௮) க்றுதாஶ ீஃ (௭௪௯)

ஃ (௭௫0) ச

ஃ || ௯௨ ||

gm

(௭௪௭) ஶூன்

a.
c

(௭௪௫) வரஹா
ீ
(௭௪௬) விேமஃ (அவிேமஃ)

(௭௫௪) ய

ou
si

(௭௫௧) அமான ீ (௭௫௨) மானதஃ (௭௫௩) மான்
ாெஸ்வாமீ (௭௫௫) த்ரிய

ஃ

ாெத்றுக்

யமதாஃ (௭௬0) தராதரஃ ||

w

௯௩ ||

w

ஃ (௭௫௯) ஸத்

w

தன்

.y

(௭௫௬) ஸுயமதாஃ (௭௫௭) யமதஜஃ (௭௫௮)

(௭௬௧) யதயஜாவ்றுேஃ (௭௬௨) த்யுதிதரஃ
(௭௬௩) ஸர்வஶஸ்த்ரப்றுதாம்வரஃ
(௭௬௪) ப்ரக்ரஹஃ (௭௬௫) னிக்ரஹஃ (௭௬௬)
வ்

க்ரஃ (௭௬௭) வனெஶ்றும்ெஃ (௭௬௮)

ெதாக்ரஜஃ || ௯௪ ||
(௭௬௯) சதுமூர்திஃ (௭௭0) சதுர்பாஹுஃ (௭௭௧)

சதுர்வ்யூஹஃ (௭௭௨) சதுர்ெதிஃ
(௭௭௩) சதுராத்மா (௭௭௪) சதுர்பாவஃ (௭௭௫)
சதுர்யவதஃ (௭௭௬) ஏெபாத் || ௯௫ ||
(௭௭௭) ஸமாவர்தஃ (௭௭௮)
அனிவ்றுத்தாத்மா(னிவ்றுத்தாத்மா) (௭௭௯)
துர்ஜ

ஃ (௭௮0) துரதிக்ரமஃ
பஃ (௭௮௨) துர்ெமஃ (௭௮௩) துர்ெஃ

om

(௭௮௧) துர்

a.
c

(௭௮௪) துராவாஸஃ (௭௮௫) துராரிஹா || ௯௬ ||
(௭௮௬) ஶுபாம்ெஃ (௭௮௭) ய

ாெஸாரம்ெஃ

gm

(௭௮௮) ஸுதம்துஃ (௭௮௯) தம்துவர்தனஃ

ou
si

(௭௯0) இம்த்ரெர்மா (௭௯௧) மஹாெர்மா (௭௯௨)
க்றுதெர்மா (௭௯௩) க்றுதாெமஃ || ௯௭ ||

.y

(௭௯௪) உத்பவஃ (௭௯௫) ஸும்தரஃ (௭௯௬)

w

ாசனஃ

w

ஸுய

w

ஸும்தஃ (௭௯௭) ரத்னனாபஃ (௭௯௮)
(௭௯௯) அர்ெஃ (௮00) வாஜஸனஃ (௮0௧) ஶ்றும்ெீ
(௮0௨) ஜ

ம்தஃ (௮0௩) ஸர்வவிஜ்ஜ

ீ || ௯௮ ||

(௮0௪) ஸுவர்ணபிம்து (௮0௫) அயக்ஷாப்
(௮0௬) ஸர்வவாெீ ஶ்வயரஶ்வரஃ

ஃ

(௮0௭) மஹாஹ்ரதஃ (௮0௮) மஹாெர்தஃ (௮0௯)
மஹாபூதஃ (௮௧0) மஹானிதிஃ || ௯௯ ||

(௮௧௧) குமுதஃ (௮௧௨) கும்தரஃ (௮௧௩) கும்தஃ
(௮௧௪) பர்ஜன்
அனி

ஃ

ஃ (௮௧௫) பாவனஃ (௮௧௬)

(௮௧௭) அம்றுதாஶஃ (௮௧௮) அம்றுதவபுஃ
(௮௧௯) ஸர்வஜ்ஞஃ (௮௨0) ஸர்வயதாமுெஃ ||
௧00 ||
பஃ (௮௨௨) ஸுவ்ரதஃ (௮௨௩)

om

(௮௨௧) ஸு

a.
c

ஸித்தஃ (௮௨௪) ஶத்ருஜித் (௮௨௫) ஶத்ருதாபனஃ
(௮௨௬) ன்

க்யராதஃ (௮௨௭) உதும்பரஃ (௮௨௮)

gm

அஶ்வத்தஃ (௮௨௯) சாணூராம்த்ரனிஸூதனஃ ||

ou
si

௧0௧ ||

(௮௩0) ஸஹஸ்ரார்சிஃ (௮௩௧) ஸப்தஜிஹ்வஃ

.y

(௮௩௨) ஸப்வததாஃ (௮௩௩) ஸப்தவாஹனஃ

w

ஃ (௮௩௭) ப

w

அசிம்த்

w

(௮௩௪) அமூர்திஃ (௮௩௫) அனெஃ (௮௩௬)
|| ௧0௨ ||

க்றுத் (௮௩௮) ப

னாஶனஃ

(௮௩௯) அணுஃ (௮௪0) ப்றுஹத் (௮௪௧) க்றுஶஃ
(௮௪௨) ஸ்தூ

ஃ (௮௪௩) குணப்றுத் (௮௪௪)

னிர்குணஃ (௮௪௫) மஹான்
(௮௪௬) அத்றுதஃ (௮௪௭) ஸ்வத்றுதஃ (௮௪௮)
ஸ்வாஸ்

ஃ (௮௪௯) ப்ராக்வம்ஶஃ (௮௫0)

வம்ஶவர்தனஃ || ௧0௩ ||
(௮௫௧) பாரப்றுத் (௮௫௨) ெதிதஃ (௮௫௩) ய
(௮௫௪) ய

ாெீ ஶஃ (௮௫௫) ஸர்வொமதஃ

ாெீ

(௮௫௬) ஆஶ்ரமஃ (௮௫௭) ஶ்ரமணஃ (௮௫௮)
க்ஷாமஃ (௮௫௯) ஸுபர்ணஃ (௮௬0)
வாயுவாஹனஃ || ௧0௪ ||
ிதா (௮௬௫) தமஃ

a.
c

தம்டஃ (௮௬௪) தம

om

(௮௬௧) தனுர்தரஃ (௮௬௨) தனுர்யவதஃ (௮௬௩)
(௮௬௬) அபராஜிதஃ (௮௬௭) ஸர்வஸஹஃ
மஃ(அ

gm

(௮௭0)

ம்தா (௮௬௯) னி
மஃ) || ௧0௫ ||

ou
si

(௮௬௮) னி

மஃ(அனி

மஃ)

(௮௭௧) ஸத்வவான் (௮௭௨) ஸாத்விெஃ (௮௭௩)
ஃ (௮௭௪) ஸத்

.y

ஸத்

ஃ (௮௭௬) ப்ரி

ணஃ
ார்ஹஃ (௮௭௭)

க்றுத் (௮௭௮) ப்ரீதிவர்தனஃ || ௧0௬ ||

w

w

அர்ஹப்ரி

w

(௮௭௫) அபிப்ரா

தர்மபரா

(௮௭௯) விஹா

ஸெதிஃ (௮௮0) ஜ்ய

ாதிஃ

(௮௮௧) ஸுருசிஃ (௮௮௨) ஹுதபுக்விபுஃ
(௮௮௩) ரவிஃ (௮௮௪) வியராசனஃ (௮௮௫)
ஸூர்
ரவிய

ஃ (௮௮௬) ஸவிதா (௮௮௭)
ாசனஃ || ௧0௭ ||

(௮௮௮) அனம்தஃ (௮௮௯) ஹுதபுக்யபாக்தா

(௮௯0) ஸுெதஃ (௮௯௧) வனெஜஃ (௮௯௨)
அக்ரஜஃ
(௮௯௩) அனிர்விண்ணஃ (௮௯௪) ஸதாமர்ேீ
(௮௯௫) ய
௧0௮ ||

ாொதிஷ்டானம் (௮௯௬) அத்புதஃ ||

(௮௯௭) ஸனாத் (௮௯௮) ஸனாதனதமஃ
ஃ (௯00) ெபிஃ (௯0௧) அப்

om

(௮௯௯) ெபி

ஃ

a.
c

(௯0௨) ஸ்வஸ்திதஃ (௯0௩) ஸ்வஸ்திக்றுத்
(௯0௪) ஸ்வஸ்தி (௯0௫) ஸ்வஸ்திபுக் (௯0௬)

gm

ஸ்வஸ்திதக்ஷிணஃ || ௧0௯ ||

ou
si

(௯0௭) அகரௌத்ரஃ (௯0௮) கும்டலீ (௯0௯) சக்ரீ
(௯௧0) விக்ரமீ (௯௧௧) ஊர்ஜிதஶாஸனஃ

.y

(௯௧௨) ஶப்தாதிெஃ (௯௧௩) ஶப்தஸஹஃ (௯௧௪)

w

ஶிஶிரஃ (௯௧௫) ஶர்வரீெரஃ || ௧௧0 ||

w

w

(௯௧௬) அக்ரூரஃ (௯௧௭) யபஶ

தக்ஷஃ (௯௧௯) தக்ஷிணஃ (௯௨0)

ஃ (௯௧௮)

க்ஷமிணாம்வரஃ
(௯௨௧) வித்வத்தமஃ (௯௨௨) வதப
ீ
புண்

ஶ்ரவணெீ ர்தனஃ || ௧௧௧ ||

ஃ (௯௨௩)

(௯௨௪) உத்தாரணஃ (௯௨௫) துஷ்க்றுதிஹா
(௯௨௬) புண்

ஃ (௯௨௭) துஃஸ்வப்னனாஶனஃ

(௯௨௮) வரஹா
ீ
(௯௨௯) ரக்ஷணஃ (௯௩0)
ஸம்தஃ (௯௩௧) ஜீவனஃ (௯௩௨) பர்
௧௧௨ ||

வஸ்திதஃ ||

(௯௩௩) அனம்தரூபஃ (௯௩௪) அனம்தஶ்ரீஃ
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