
mahAvAkyaratnAvalI upaniShadAntargatam

மஹாவாkhயரthநாவளீ உபநிஷதா³nhதrhக³தmh

Document Information

Text title : mahAvAkyaratnAvalI from Upanishad

File name : upanishadmahAvAkyaratnAvalI.itx

Category : vedanta, major_works, upanishhat

Location : doc_z_misc_major_works

Author : rAmachandrendra

Transliterated by : Sunder Hattangadi

Proofread by : Sunder Hattangadi

Description-comments : 1008 Great Contemplations of Advaita from 108 upanishads

Latest update : January 23, 2016, October 6, 2018

Send corrections to : sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

September 18, 2022

sanskritdocuments.org



mahAvAkyaratnAvalI upaniShadAntargatam

மஹாவாkhயரthநாவளீ உபநிஷதா³nhதrhக³தmh

அiνkhரமணிகா
1 ஸாrhதா⁴nhதிகவிதி⁴வாkhயாநி । (66)

2 ஸாrhதா⁴nhதிகப³nhத⁴ேமாவாkhயாநி । (31)

3 ஸாrhதா⁴nhதிகாவிth³வnhநிnhதா³வாkhயாநி । (21)

4 ஸாrhதா⁴nhதிகஜக³nhth²யாவாkhயாநி । (33)

5 ஸாrhதா⁴nhதிேகாபேத³ஶவாkhயாநி । (54)

6 ஸாrhதா⁴nhதிகவph³ரைமkhயவாkhயாநி । (38 )

7 ஸாrhதா⁴nhதிகமநநவாkhயாநி । (39)

8 ஸாrhதா⁴nhதிகவnhiµkhதிவாkhயாநி । (119)

9 ஸாrhதா⁴nhதிகshவாiν⁴திவாkhயாநி । (118)

10 ஸாrhதா⁴nhதிகஸமாதி⁴வாkhயாநி । (50)

11 ஸாrhதா⁴nhதிகாShடவிதி⁴shவபவாkhேயஷு நாநாŋhக³shவபவாkhயாநி ॥
(32)

12 ஸாrhதா⁴nhதிகmhŋhக³shவபவாkhயாநி । (30)

13 ஸாrhதா⁴nhதிகshthŋhக³shவபவாkhயாநி । (12)

14 ஸாrhதா⁴nhதிகநmhஸகŋhக³shவபவாkhயாநி ॥(39)

15 ஸாrhதா⁴nhதிகாthமshவபமஹாவாkhயாநி । (40)

16 ஸாrhதா⁴nhதிகஸrhவshவபவாkhயாநி ॥ (40)

17 ஸாrhதா⁴nhதிகph³ரமshவபவாkhயாநி । (94)

18 ஸாrhதா⁴nhதிகாவஶிShடவாkhயாநி । (36)

19 ஸாrhதா⁴nhதிகப²லவாkhயாநி । (40)

20 ஸாrhதா⁴nhதிகவிேத³ஹiµkhதிவாkhயாநி ॥ (77)

1 அத²ஸாrhதா⁴nhதிகவிதி⁴வாkhயாநி । (66)

ௐ ஸrhவmh க²lhவித³mh ph³ரம தjhஜலாநிதி ஶாnhத உபாத ॥ 1॥
சா²nhேதா³kh³ய 3।14।1*
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மஹாவாkhயரthநாவளீ உபநிஷதா³nhதrhக³தmh

ஆthமாநேமவாேவத³ஹmh ph³ரமாshதி ॥ 2॥
ph³’ஹதா³ரNhயக 1।4।10*

ஆthமா வா அேர th³ரShடvhய: ேராதvhேயா மnhதvhேயா நிதி³th◌⁴யாதvhய: ॥ 3॥
ph³’ஹதா³ரNhயக 2।4।5*

மஹthபத³mh jhஞாthவா vh’ேல வேஸth ॥ 4॥
ஸுபா³ல 13*

ஸchசிதா³நnhதா³thமாநமth³விதீயmh ph³ரம பா⁴வேயth ॥ 5॥
வjhரஸூசிகா 9*

அஹmh ph³ரமாshthயiνஸnhதா⁴நmh rhயாth ॥ 6॥
ைபŋhக³ல 3।2*

ஸ தjhjhேஞா பா³ேலாnhமthதபிஶாசவjhஜட³vh’ththயா ேலாகமாசேரth ॥ 7॥
மNhட³லph³ராமண 5।4*

ph³ராமண:ஸமாேதா ⁴thவா தththவmhபைத³khயேமவ ஸதா³ph◌⁴யேஸth ॥ 8॥
ைபŋhக³ல 3।4

ஸrhவthராth³ைவதph³ரம³th³தி⁴mh rhயாth ॥ 9॥
????

ஆஶாmhப³ேரா ந நமshகாேரா ந shவாஹாகாேரா ந shவதா⁴காேரா
ந நிnhதா³shதிrhயாth³’chசி²ேகா ப⁴ேவth ॥ 10॥

பரமஹmhஸ 11*

ஸrhவத:shவபேமவ பயnh வnhiµkhதிமவாphய phராரph³த⁴phரதி-
பா⁴ஸநாஶபrhயnhதmh shவபாiνஸnhதா⁴ேநந வேஸth ॥ 11॥

நாரத³பvhராஜக 7।3
shவபாiνஸnhதா⁴நmh விநாऽnhயதா²சாரபேரா ந ப⁴ேவth ॥ 12॥

நாரத³பvhராஜக 5।1
ேவதா³nhதரவணmh rhவnh ேயாக³mh ஸமாரேப⁴த ॥ 13॥

ஶாNh³lhய 1।5।5
ஆசேநந Nhட³nhயா:கபாடiµth³கா⁴Thய ேமாth³வாரmh விேப⁴த³ேயth॥ 14॥

ஶாNh³lhய 1।10।37
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மஹாவாkhயரthநாவளீ உபநிஷதா³nhதrhக³தmh

யchேச²th³வாŋhமந phராjhஞshதth³யchேச²jhjhஞாந ஆthமநி ॥ 15॥
கட² 1।3।13*

jhஞாநமாthமநி மஹதி நியchேச²thதth³யchேச²chசா²nhத ஆthமநி ॥ 16॥
கட² 1।3।13

ஆthமாநmh ேசth³விஜாநீயாத³யமshதி ஷ: ॥ 17॥
ஶாThயாயநீ 22*

கிchச²nhகshய காமாய ஶரமiνஸjhவேரth ॥ 18॥
ஶாThயாயநீ 22

தேமவ தீ⁴ேரா விjhஞாய phரjhஞாmh rhவீத ph³ராமண: ॥ 19॥
ஶாThயாயநீ 23*

நாiνth◌⁴யாயாth³ப³ஹூஶph³தா³nhவாேசாவிkh³லாபநmh  தth ॥ 20॥
வராஹ 4।33

யேதா நிrhவிஷயshயாshய மநேஸா iµkhதிShயேத ॥ 21॥
அmh’தபி³nh³ 3*

அேதா நிrhவிஷயmh நிthயmh மந: காrhயmh iµiµு ॥ 22॥
அmh’தபி³nh³ 3

சிthதேமவ  ஸmhஸாரshதthphரயthேநந ேஶாத⁴ேயth ॥ 23॥
ைமthராயணீ 4।3*

th³’யmh யth³’யதாmh நீthவா ph³ரமாகாேரண சிnhதேயth ॥ 24॥
ேதேஜாபி³nh³ 1।50*

மாயாகாrhயத³mh ேப⁴த³மshதிேசth³ph³ரமபா⁴வநmh ॥ 25॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।100

ேத³ேஹாऽஹதி :³க²mh ேசth³ph³ரமாஹதி நிசய: ॥ 26॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।100

’த³யkh³ரnhதி²ரshதிthேவ ேச²த³ேந ph³ரமசkhரகmh ॥ 27॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।101

ஸmhஶேய ஸமiνphராphேத ph³ரமநிசயமாphiνயாth ॥ 28॥
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மஹாவாkhயரthநாவளீ உபநிஷதா³nhதrhக³தmh

ேதேஜாபி³nh³ 6।101
விjhேஞேயாऽரதnhமாthேரா விதmh சாபி சசலmh ॥ 29॥

ைபŋhக³ல 4।17*
விஹாய ஶாshthரஜாலாநி யthஸthயmh த³பாshயதாmh ॥ 30॥

ைபŋhக³ல 4।17
யshய shth தshய ேபா⁴ேக³chசா² நிshthகshய khவ ேபா⁴க³: ◌⁴ ॥ 31॥

மஹா 3।48*
shthயmh thயkhthவா ஜக³ththயkhதmh ஜக³ththயkhthவா ஸுகீ² ப⁴ேவth ॥ 32॥

மஹா 3।48*
சிthதmh காரணமrhதா²நாmh தshnhஸதி ஜக³ththரயmh ॥ 33॥

ேயாக³ஶிகா² 6।59*
தshnhேண ஜக³thணmh தchசிகிthshயmh phரயthநத: ॥ 34॥

ேயாக³ஶிகா² 6।59*
ஸுphேதthதா²ய ஸுphthயnhதmh ph³ரைமகmh phரவிசிnhthயதாmh ॥ 35॥

2।64*
க³chச²◌ँshதிShட²nhiνபவிஶmhச²யாேநா வாnhயதா²பி வா ॥ 36॥

Nh³கா 28*

யேத²chச²யா வேஸth³விth³வாநாthமாராம:ஸதா³iµநி: ॥ 37॥
Nh³கா 28

jhேயாதிrhŋhக³mh ph◌⁴ேவாrhமth◌⁴ேய நிthயmh th◌⁴யாேயthஸதா³ யதி: ॥ 38॥
ph³ரமவிth³யா 80*

ஆthமாநமாthமந:ஸாாth³ph³ரம³th³th◌⁴யா ஸுநிசலmh ॥ 39॥
ph³ரமவிth³யா 29*

ேத³ஹஜாthயாதி³ஸmhப³nhதா⁴nhவrhரமஸமnhவிதாnh ॥ 40॥
ph³ரமவிth³யா 29

ேவத³ஶாshthரராதி³ பத³பாmhஸுவ thயேஜth ॥ 41॥
ph³ரமவிth³யா 30

ஏகாகீ நி:shph’ஹshதிShேட²nhந  ேகந ஸஹாலேபth ॥ 42॥
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நாரத³பvhராஜக 3।59*
த³th³யாnhநாராயேணthேயவmh phரதிவாkhயmh ஸதா³ யதி: ॥ 43॥

நாரத³பvhராஜக 3।59
iµநி: ெகௗபீநவாஸா:shயாnhநkh³ேநா வா th◌⁴யாநதthபர: ॥ 44॥

நாரத³பvhராஜக 4।32*
அth◌⁴யாthமரதிராேநா நிரேபோ நிராஶிஷ: ॥ 45॥

நாரத³பvhராஜக 3।44*
ஆthமைநவ ஸஹாேயந ஸுகா²rhதீ² விசேரதி³ஹ ॥ 46॥

நாரத³பvhராஜக 3।44
ஸnhதி³kh³த: ◌⁴ ஸrhவ⁴தாநாmh வrhரமவிவrhத: ॥ 47॥

நாரத³பvhராஜக 4।36*
அnhத⁴வjhஜட³வchசாபி கவchச மmh சேரth ॥ 48॥

நாரத³பvhராஜக 4।36
யth³யthபயதி சுrhph◌⁴யாmh தthததா³thேமதி பா⁴வேயth ॥ 49॥

ேயாக³தththவ 69*

யth³யchch²’ேதி கrhph◌⁴யாmh தthததா³thேமதி பா⁴வேயth ॥ 50॥
ேயாக³தththவ 70*

லப⁴ேத நாஸயா யth³யthதthததா³thேமதி பா⁴வேயth ॥ 51॥
ேயாக³தththவ 70

வயா யth³ரஸmh யthதி தthததா³thேமதி பா⁴வேயth ॥ 52॥
ேயாக³தththவ 71*

thவசா யth³யthshph’ேஶth³ேயாகீ³ தthததா³thேமதி பா⁴வேயth ॥ 53॥
ேயாக³தththவ 71*

th³’Shmh jhஞாநமயீmh kh’thவா பேயth³ph³ரமமயmh ஜக³th ॥ 54॥
தாரஸார 1।29*

th³ரShTh’த³rhஶநth³’யாநாmh விராேமா யthர வா ப⁴ேவth ॥ 55॥
தாரஸார 1।30*

upanishadmahAvAkyaratnAvalI.pdf 5
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th³’Shshதthைரவ கrhதvhயா ந நாஸாkh³ராவேலாகநீ ॥ 56॥
தாரஸார 1।30

ேத³வாkh³nhயகா³ேர தேல ³ஹாயாmh வேஸத³ஸŋhேகா³ऽலதஶீலvh’thத: ॥
57॥

ஶாThயாயநீ 21*
நிnhத⁴நjhேயாதிேவாபஶாnhேதா ந ேசாth³விேஜ³th³விேஜth³யthரthர ॥ 58॥

ஶாThயாயநீ 21

ஶாnhேதா தா³nhத உபரதshதிதிுrhேயாऽசாேநா யபி⁴ஜjhெஞௗ ஸமாந: ॥ 59॥
ஶாThயாயநீ 5*

thயkhேதஷே யnh’ணshதmh விதி³thவா ெமௗநீ வேஸதா³ரேம யthர thர ॥
60॥

ஶாThயாயநீ 5*
யைமச நியைமைசவ யாஸைநச ஸுஸmhயத: ॥ 61॥

thஶிகி²ph³ராமண 53*

நா³ஶுth³தி⁴mh ச kh’thவாெதௗ³ phராயாமmh ஸமாசேரth ॥ 62॥
thஶிகி²ph³ராமண 53

ஸrhவசிnhதாmh பthயjhய ஸாவதா⁴ேநந ேசதஸா ॥ 63॥
வராஹ 2।83*

நிrhவிகlhப: phரஸnhநாthமா phராயாமmh ஸமாசேரth ॥ 64॥
வராஹ 5।55

மத³ph◌⁴யஸநmh ஸrhவmh மேநாkhதmh ஸமph◌⁴யேஸth ॥ 65॥
ஶாNh³lhய 1।10।37*

இதரthர ந கrhதvhயா மேநாvh’thதிrhமநீ ॥ 66॥
ஶாNh³lhய 1।10।37*

2 அத²ஸாrhதா⁴nhதிகப³nhத⁴ேமாவாkhயாநி । (31)

ேத³ஹாதீ³நாthமthேவநாபி⁴மnhயேத ேஸாऽபி⁴மாந ஆthமேநா ப³nhத: ◌⁴ ॥ 1॥
ஸrhவஸார 1
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தnhநிvh’thதிrhேமா: ॥ 2॥
ஸrhவஸார 1

ேத³வமiνShயாth³பாஸநாகாமஸŋhகlhேபா ப³nhத: ◌⁴ ॥ 3॥
நிரலmhப³*

கrhth’thவாth³யஹŋhகாரஸŋhகlhேபா ப³nhத: ◌⁴ ॥ 4॥
நிரலmhப³*

அணிமாth³யShைடவrhயாஶாth³த⁴ஸŋhகlhேபா ப³nhத: ◌⁴ ॥ 5॥
நிரலmhப³*

யமாth³யShடாŋhக³ேயாக³ஸŋhகlhேபா ப³nhத: ◌⁴ ॥ 6॥
நிரலmhப³

ேகவலmh ேமாாேபாஸŋhகlhேபா ப³nhத: ◌⁴ ॥ 7॥
நிரலmhப³*

ஸŋhகlhபமாthரஸmhப⁴ேவா ப³nhத: ◌⁴ ॥ 8॥
நிரலmhப³

நிthயாநிthயவshவிசாராத³நிthயஸmhஸாரஸுக²:³க²விஷயஸமshதேthரமமதா
ப³nhத⁴ேயா ேமா: ॥ 9॥

நிரலmhப³*
மந ஏவ மiνShயாmh காரணmh ப³nhத⁴ேமாேயா: ॥ 10॥

ஶாThயாயநீ 1*
ப³nhத⁴நmh விஷயாஸkhதmh iµkhthைய நிrhவிஷயmh shmh’தmh ॥ 11॥

thரதாபிநீ 5।3
மேமதி ப³th◌⁴யேத ஜnhrhநமேமதி விiµchயேத ॥ 12॥

வராஹ 2।44*
மமthேவந ப⁴ேவjhேவா நிrhமமthேவந ேகவல: ॥ 13॥

ேயாக³டா³மணி 84*

shவஸŋhகlhபவஶாth³ப³th³ேதா⁴ நி:ஸŋhகlhபாth³விiµchயேத ॥ 14॥
மஹா 2।70*

th³ரShடா th³’யவஶாth³ப³th³ேதா⁴ th³’யாபா⁴ேவ விiµchயேத ॥ 15॥
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மஹா 4।48*
இchசா²மாthரமவிth³ேயயmh தnhநாேஶா ேமா உchயேத ॥ 16॥

மஹா 4।116*
ேபா⁴ேக³chசா²மாthரகmh ப³nhத⁴shதththயாேகா³ ேமா உchயேத ॥ 17॥

மஹா 5।97*
சிchைசthயகலநா ப³nhத⁴shதnhiµkhதிrhiµkhதிchயேத ॥ 18॥

மஹா 6।77*
அநாshைத²வ  நிrhவாணmh :³க²மாshதா²பkh³ரஹ: ॥ 19॥

மஹா 4।111*
கrhம ப³th◌⁴யேத ஜnhrhவிth³யயா ச விiµchயேத ॥ 20॥

ஸnhnhயாஸ 2।98*
shவபாவshதி²திrhiµkhதிshதth³ph◌⁴ரmhேஶாऽஹnhthவேவத³நmh ॥ 21॥

மஹா 5।2*
சிthேத சலதி ஸmhஸாேரா நிசேல ேமா உchயேத ॥ 22॥

ேயாக³ஶிகா² 6।58*
ப³nhேதா⁴  வாஸநாப³th³ேதா⁴ ேமா:shயாth³வாஸநாய: ॥ 23॥

iµkhதிகா 2।68*
பதா³rhத²பா⁴வநாதா³rhTh◌⁴யmh ப³nhத⁴ இthயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 24॥

மஹா 2।41*
வாஸநாதாநவmh ph³ரமnh ேமா இthயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 25॥

மஹா 2।41
ந ேமாோ நப⁴ஸ: ph’Shேட² ந பாதாேல ந ⁴தேல ॥ 26॥

அnhநrh 2।23*
ஸrhவாஶாஸŋhேய ேசத:ேயா ேமா இதீShயேத ॥ 27॥

அnhநrh 2।23*
ேமாோ ேமऽshthவிதி சிnhதாnhதrhஜாதா ேச³thதி²தmh மந: ॥ 28॥

அnhநrh 2।24*
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மநேநாthேத² மநshேயஷ ப³nhத: ◌⁴ ஸாmhஸாேகா மத: ॥ 29॥
அnhநrh 2।24

தத³phரமாrhஜநமாthரmh  மஹாஸmhஸாரதாmh க³தmh ॥ 30॥
அnhநrh 4।56*

தthphரமாrhஜநமாthரnh ேமா இthயபி⁴தீ⁴யேத ॥ 31॥
அnhநrh 1।56*

இதி ஸாrhதா⁴nhதிகப³nhத⁴ேமாவாkhயாnhேயகthmhஶth ॥ 31॥
th³விதீயmh phரகரணmh ஸமாphதmh ।

3 அத²ஸாrhதா⁴nhதிகாவிth³வnhநிnhதா³வாkhயாநி । (21)

அத² ேயாऽnhயாmh ேத³வதாiµபாshேதऽnhேயாஸாவnhேயாऽஹமshதி ந ஸ ேவத³
யதா² பஶு: ॥ 1॥

ph³’ஹதா³ரNhயக 1।4।10*
அthர பி⁴தா³thர மnhயமாந: ஶததா⁴ ஸஹshரதா⁴ பி⁴nhேநா mh’thேயா:

ஸ mh’thமாphேநாதி ॥ 2॥
nh’mhஹதாபிநீ 2।8।1*

கrhth’thவாth³யஹŋhகாரபா⁴வநாேடா⁴ ட: ◌⁴ ॥ 3॥
நிரலmhப³*

mh’thேயா:ஸ mh’thமாphேநாதி ய இஹ நாேநவ பயதி ॥ 4॥
கட² 2।1।10*

அiν⁴திmh விநா ேடா⁴ vh’தா² ph³ரமணி ேமாத³ேத ॥ 5॥
ைமthேரயீ 2।22*

phரதிபி³mhபி³தஶாகா²kh³ரப²லாshவாத³நேமாத³வth ॥ 6॥
ைமthேரயீ 1।22

அShடாŋhக³mh ச சShபாத³mh thshதா²நmh பசைத³வதmh ॥ 7॥
th◌⁴யாநபி³nh³ 13

ௐகாரmh ேயா ந ஜாநாதி ph³ராமே ந ப⁴ேவth ஸ: ॥ 8॥
th◌⁴யாநபி³nh³ 14
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அதிவrhரமmh பmh ஸchசிதா³நnhத³லணmh ॥ 9॥
வராஹ 2।6*

ேயா ந ஜாநாதி ேஸாऽவிth³வாnhகதா³iµkhேதா ப⁴விShயதி ॥ 10॥
வராஹ 2।6

ஶலா ph³ரமவாrhதாயாmh vh’thதிநா:ஸுராகி³ண: ॥ 11॥
தாரஸார 1।46*

ேதऽphயjhஞாநதயா நmh நராயாnhதி யாnhதி ச ॥ 12॥
தாரஸார 1।46

காShட²த³Nhேடா³ th◌⁴’ேதா ேயந ஸrhவாஶீ jhஞாநவrhத: ॥ 13॥
நாரத³பvhராஜக 5।2

shவாயthதேமகாnhததmh shேவphதthயாக³ேவத³நmh ॥ 14॥
மஹா 4।89

யshய ³Shகரதாmh யாதmh தி⁴khதmh ஷகீடகmh ॥ 15॥
மஹா 4।89

அth³விதீயph³ரமதththவmh ந ஜாநnhதி யதா² ததா² ॥ 16॥
வராஹ 2।57*

ph◌⁴ராnhதா ஏவாகி²லாshேதஷாmh khவ iµkhதி: khேவஹ வா ஸுக²mh ॥ 17॥
வராஹ 2।57

அjhஞாேநாபஹேதா பா³lhேய ெயௗவேந வநிதாஹத: ॥ 18॥
மஹா 6।23*

ேஶேஷ கலthரசிnhதாrhத: கிmh கேராதி நராத⁴ம: ॥ 19॥
மஹா 6।23

இchசா²th³ேவஷஸiµthேத²ந th³வnhth³வேமாேஹந ஜnhதவ: ॥ 20॥
ஸnhnhயாஸ 2।30*

த⁴ராவிவரமkh³நாநாmh கீடாநாmh ஸமதாmh க³தா: ॥ 21॥
ஸnhnhயாஸ 2।30

இதி ஸாrhதா⁴nhதிகாவிth³வnhநிnhதா³வாkhயாநி ஏகவிmhஶth ॥ 21 ॥
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th’தீயmh phரகரணmh ஸமாphதmh ।

4 அத²ஸாrhதா⁴nhதிகஜக³nhth²யாவாkhயாநி । (33)

நாnhயthகிசந ஷth ॥ 1॥
ஐதேரய 1

வாசாரmhப⁴ணmh விகாேரா நாமேத⁴யmh mh’thதிேகthேயவ ஸthயmh ॥ 2॥
சா²nhேதா³kh³ய 6।1।4

அேதாऽnhயதா³rhதmh ந  தth³th³விதீயமshதி ॥ 3॥
ph³’ஹதா³ரNhயக 4।2।23

ந  தth³th³விதீயமshதி॥ 4॥
nh’mhஹதாபிநீ 2।8।1

நாthர காசந பி⁴தா³ऽshதி ைநவ தthர காசந பி⁴தா³ऽshதி ॥ 5॥
nh’mhஹதாபிநீ 2।1।1

ஸrhவmh விகாரஜாதmh மாயாமாthரmh ॥ 6॥
nh’mhஹதாபிநீ 5

ஸrhவthர ந யshதி th³ைவதth³தி: ◌⁴ ॥ 7॥
nh’mhஹதாபிநீ 2।9।1

நாshதி th³ைவதmh ேதா மrhthயmh ॥ 8॥
ஸுபா³ல 5

phரபேசா யதி³ விth³ேயத நிவrhேதத ந ஸmhஶய: ॥ 9॥
மாNh³khயகாகா 1।17*

மாயாமாthரத³mh th³ைவதமth³ைவதmh பரமாrhத²த: ॥ 10॥
மாNh³khயகாகா 1।17

விகlhேபா விநிவrhேதத கlhபிேதா யதி³ ேகநசிth ॥ 11॥
மாNh³khயகாகா 1।18*

உபேத³ஶாத³யmh வாேதா³ jhஞாேத th³ைவதmh ந விth³யேத ॥ 12॥
மாNh³khயகாகா 1।18

th³விதீயகாரபா⁴வாத³iνthபnhநத³mh ஜக³th ॥ 13॥
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மஹா 5।58*
யைத²ேவத³mh நப: ◌⁴ ஶூnhயmh ஜக³ch²nhயmh தைத²வ  ॥ 14॥

மஹா 5।184
இத³mh phரபசmh யthகிசிth³யth³யjhஜக³தி வீயேத ॥ 15॥

ேதேஜாபி³nh³ 5।75*
th³’யபmh ச th³’kh³பmh ஸrhவmh ஶஶவிஷாணவth ॥ 16॥

ேதேஜாபி³nh³ 5।75
இத³mh phரபசmh நாshthேயவ ேநாthபnhநmh ேநா shதி²தmh ஜக³th ॥ 17॥

ேதேஜாபி³nh³ 5।31
சிthதmh phரபசthயாஹுrhநாshதி நாshthேயவ ஸrhவதா³ ॥ 18॥

ேதேஜாபி³nh³ 5।32*
மாயாகாrhயாதி³கmh நாshதி மாயா நாshதி ப⁴யmh ந  ॥ 19॥

ேதேஜாபி³nh³ 5।33
பரmh ph³ரமாஹமshதி shமரணshய மேநா ந  ॥ 20॥

ேதேஜாபி³nh³ 5।30
வnhth◌⁴யாமாரவசேந பீ⁴திேசத³shthவித³mh ஜக³th ॥ 21॥

ேதேஜாபி³nh³ 6।73
ஶஶஶ ◌்’ŋhேக³ண நாேக³nhth³ேரா mh’தேசjhஜக³த³shதி ஸth ॥ 22॥

ேதேஜாபி³nh³ 6।74
mh’க³th’Shஜலmh பீthவா th’phதேசத³shthவித³mh ஜக³th ॥ 23॥

ேதேஜாபி³nh³ 6।74
க³nhத⁴rhவநக³ேர ஸthேய ஜக³th³ப⁴வதி ஸrhவதா³ ॥ 24॥

ேதேஜாபி³nh³ 6।75
க³க³ேந நீமாஸthேய ஜக³thஸthயmh ப⁴விShயதி ॥ 25॥

ேதேஜாபி³nh³ 6।76
மாஸாthrhவmh mh’ேதா மrhthேயா யாக³தேசjhஜக³th³ப⁴ேவth ॥ 26॥

ேதேஜாபி³nh³ 6।80
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ேகா³shதநா³th³ப⁴வmh ரmh நராேராபேண ஜக³th ॥ 27॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।81

jhவாலாkh³நிமNhட³ேல பth³மvh’th³தி⁴ேசத³shthவித³mh ஜக³th ॥ 28॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।84

jhஞாநிேநா ’த³யmh ைட⁴rhjhஞாதmh ேசத³shthவித³mh ஜக³th ॥ 29॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।96

அஜௌ ஜக³nhநாshதி யாthமௌ ஜக³nhந  ॥ 30॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।99

ஸrhவதா³ऽேப⁴த³கலேந th³ைவதாth³ைவதmh ந விth³யேத ॥ 31॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।99

நாshதி நாshதி ஜக³thஸrhவmh ³ஶிShயாதி³கmh ந  ॥ 32॥
ேதேஜாபி³nh³ 5।105

ஸchசிதா³நnhத³மாthேராऽஹமiνthபnhநத³mh ஜக³th ॥ 33॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।58

இதி ஜக³nhth²யாவாkhயாநி thரயshthmhஶth ॥ 33॥
சrhத²mh phரகரணmh ஸமாphதmh ।

5 அத²ஸாrhதா⁴nhதிேகாபேத³ஶவாkhயாநி । (54)

ஸ ய ஏேஷாऽணிைமததா³thmhயத³mh ஸrhவmh தthஸthயmh ஸ ஆthமா தththவம
ேவதேகேதா ॥ 1॥

சா²nhேதா³kh³ய 6।8।1*
அப⁴யmh ைவ ஜநக phராphேதாऽ ॥ 2॥

ph³’ஹதா³ரNhயக 4।1।4*
ph³ரமசrhயமmhஸாmh சாபkh³ரஹmh ஸthயmh ச யthேநந
ேஹ ரேதா ேஹ ரேதா ேஹ ரத இதி ॥ 3॥

ஆணிக 3*

தththவம thவmh தத³ ॥ 4॥
ைபŋhக³ல 3*

யnhமநஸா ந மiνேத ேயநாஹுrhமேநா மதmh ॥ 5॥
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ேகந 1।6*
தேத³வ ph³ரம thவmh விth³தி⁴ ேநத³mh யதி³த³iµபாஸேத ॥ 6॥

ேகந 1।5
யthபரmh ph³ரம ஸrhவாthமா விவshயாயதநmh மஹth ॥ 7॥

ைகவlhய 1।16
ஸூமாthஸூமதரmh நிthயmh தththவேமவ thவேமவ தth ॥ 8॥

ைகவlhய 1।16
அnhத:rhே ப³:rhண: rhணmhப⁴ இவாrhணேவ ॥ 9॥

ைமthேரயீ 2।27
அnhத:ஶூnhேயா ப³:ஶூnhய: ஶூnhயmhப⁴ இவாmhப³ேர ॥ 10॥

ைமthேரயீ 2।27
மா ப⁴வkh³ராயபா⁴வாthமா kh³ராஹகாthமா ச மா ப⁴வ ॥ 11॥

ைமthேரயீ 2।28
பா⁴வநாமகி²லாmh thயkhthவா யchசி²Shடmh தnhமேயா ப⁴வ ॥ 12॥

வராஹ 4।19
th³ரShTh’த³rhஶநth³’யாதி³ thயkhthவா வாஸநயா ஸஹ ॥ 13॥

மஹா 6।18
த³rhஶநphரத²மாபா⁴ஸமாthமாநmh ேகவலmh ப⁴ஜ ॥ 14॥

ைமthேரயீ 2।29
சிthதாகாஶmh சிதா³காஶமாகாஶச th’தீயகmh ॥ 15॥

மஹா 4।58
th³வாph◌⁴யாmh ஶூnhயதரmh விth³தி⁴ சிதா³காஶmh மஹாiµேந ॥ 16॥

மஹா 4।58
th◌⁴யாநேதா ’த³யாகாேஶ சிதி சிchசkhரதா⁴ரயா ॥ 17॥

மஹா 4।93
மேநா மாரய நி:ஶŋhகmh thவாmh phரப³th◌⁴நnhதி நாரய: ॥ 18॥

மஹா 4।94
ேபா⁴ைக³கவாஸநாmh thயkhthவா thயஜ thவmh ேப⁴த³வாஸநாmh ॥ 19॥
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மஹா 4।109
பா⁴வாபா⁴ெவௗ ததshthயkhthவா நிrhவிகlhப:shதி²ேரா ப⁴வ ॥ 20॥

மஹா 4।109
thயஜ த⁴rhமமத⁴rhமmh ச உேப⁴ ஸthயாnh’ேத thயஜ ॥ 21॥

ஸnhnhயாஸ 2।12
உேப⁴ ஸthயாnh’ேத thயkhthவா ேயந thயஜ தththயஜ ॥ 22॥

ஸnhnhயாஸ 2।12
ஆthமnhயதீேத ஸrhவshமாthஸrhவேபऽத²வா தேத ॥ 23॥

அnhநrh 2।25
ேகா ப³nhத: ◌⁴ கshய வா ேமாோ நிrhலmh மநநmh  ॥ 24॥

அnhநrh 2।25
ஆஶா யா நிராஶாthவமபா⁴வmh யா பா⁴வநா ॥ 25॥

அnhநrh 5।38
அமநshthவmh மேநா யா தவாஸŋhேக³ந வத: ॥ 26॥

அnhநrh 5।38
ஏகமாth³யnhதரதmh சிnhமாthரமமலmh ததmh ॥ 27॥

அnhநrh 5।65*
கா²த³phயதிதராmh ஸூமmh தth³ph³ரமா ந ஸmhஶய: ॥ 28॥

அnhநrh 5।65
ரேகா விShiΝthயாதி³ ph³ரமா sh’Shேடsh காரணmh ॥ 29॥

ேதேஜாபி³nh³ 5।51
ஸmhஹாேர th³ர இthேயவmh ஸrhவmh th²ேயதி நிசிiν ॥ 30॥

ேதேஜாபி³nh³ 5।52
மththயkhதmh நாshதி கிசிth³வா மththயkhதா ph’தி²வீ  வா ॥ 31॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।19
மயாதிkhதmh யth³யth³வா தthதnhநாshதீதி நிசிiν ॥ 32॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।20
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அநாthேமதி phரஸŋhேகா³ வா அநாthேமதி மேநாऽபி வா ॥ 33॥
ேதேஜாபி³nh³ 5।15

அநாthேமதி ஜக³th³வாபி நாshthயநாthேமதி நிசிiν ॥ 34॥
ேதேஜாபி³nh³ 5।16

ஆதி³மth◌⁴யாயஸாேநஷு :³க²mh ஸrhவத³mh யத: ॥ 35॥
அ 47*

தshமாthஸrhவmh பthயjhய தththவநிShேடா² ப⁴வாநக⁴ ॥ 36॥
அ 47*

நிth³ராயா ேலாகவாrhதாயா: ஶph³தா³ேத³ராthமவிshmh’ேத: ॥ 37॥
அth◌⁴யாthம 5

khவசிnhநாவஸரmh த³ththவா சிnhதயாthமாநமாthமநி ॥ 38॥
அth◌⁴யாthம 5

ஸrhவvhயாபாரiµthsh’jhய அஹmh ph³ரேமதி பா⁴வய ॥ 39॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।106*

அஹmh ph³ரேமதி நிசிthய thவஹmhபா⁴வmh பthயஜ ॥ 40॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।104

க⁴டாகாஶmh மஹாகாஶ இவாthமாநmh பராthமநி ॥ 41॥
அth◌⁴யாthம 7*

விலாphயாக²Nhட³பா⁴ேவந Shணீmh ப⁴வ ஸதா³iµேந ॥ 42॥
அth◌⁴யாthம 7

சிதி³ஹாshதீதி சிnhமாthரத³mh சிnhமயேமவ ச ॥ 43॥
யாjhஞவlhkhய 23*

சிththவmh சித³ஹேமேத ச ேலாகாசிதி³தி பா⁴வய ॥ 44॥
யாjhஞவlhkhய 23

ஸthயசிth³க⁴நமக²Nhட³மth³வயmh ஸrhவth³’யரதmh நிராமயmh ॥ 45॥
வராஹ 3।6*

யthபத³mh விமலமth³வயmh ஶிவmh தthஸதா³ஹதி ெமௗநமாரய ॥ 46॥
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வராஹ 3।6
ஜnhமmh’thஸுக²:³க²வrhதmh ஜாதிநீதிலேகா³thர³ரக³mh ॥ 47॥

வராஹ 3।7*
சிth³விவrhதஜக³ேதாऽshய காரணmh தthஸதா³ஹதி ெமௗநமாரய ॥ 48॥

வராஹ 3।7
rhணமth³வயமக²Nhட³ேசதநmh விவேப⁴த³கலநாதி³வrhதmh ॥ 49॥

வராஹ 3।8*
அth³விதீயபரஸmhவிதா³thமகmh தthஸதா³ஹதி ெமௗநமாரய ॥ 50॥

வராஹ 3।8
shவாthமேநாऽnhயதி³வாபா⁴தmh சராசரத³mh ஜக³th ॥ 51॥

வராஹ 2।25
shவாthமமாthரதயா ³th³th◌⁴வா தத³shதி விபா⁴வய ॥ 52॥

வராஹ 2।25
விலாphய விkh’திmh kh’thshநாmh ஸmhப⁴வvhயthயயkhரமாth ॥ 53॥

iµkhதிகா 2।50
யேஶாऽShடmh ச சிnhமாthரmh சிதா³நnhத³mh விசிnhதய ॥ 54॥

iµkhதிகா 2।50
இதி ஸாrhதா⁴nhதிேகாபேத³ஶவாkhயாநி ச:பசாஶth ॥ 54॥

பசமmh phரகரணmh ஸமாphதmh ।

6 அத²ஸாrhதா⁴nhதிகவph³ரைமkhயவாkhயாநி । (38 )

ஸ யசாயmh ேஷ ॥ 1॥
ைதthதிய 2।8।3*

யசாஸாவாதி³thேய ॥ 2॥
ைதthதிய 2।8।3

ஸ ஏக: ॥ 3॥
ைதthதிய 2।8।3

ஸthயமாthமா ph³ரைமவ ph³ரமாthைமவாthர ேயவ ந விசிகிthshயmh ॥ 4॥
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nh’mhஹதாபிநீ 2।9।1
thவmh ph³ரமா ॥ 5॥

ேதேஜாபி³nh³ 5।59*
அஹmh ph³ரமாsh ॥ 6॥

ph³’ஹதா³ரNhயக 1।4।10
ஆவேயாரnhதரmh ந விth³யேத thவேமவாஹமஹேமவ thவmh ॥7॥

thபாth³வி⁴திமஹாநாராயண 6*

க³தா: கலா: பசத³ஶphரதிShடா² ேத³வாச ஸrhேவ phரதிேத³வதாஸு ॥ 8॥
iµNhட³க 3।2।7*

கrhமாணி விjhஞாநமயச ஆthமா பேரऽvhயேய ஸrhவ ஏகீப⁴வnhதி ॥ 9॥
iµNhட³க 3।2।7

ேயேநயேத ஶ ◌்’ேதீத³mh kh◌⁴ரதி vhயாகேராதி ச ॥ 10॥
ஶுகரஹshய 3।1*

shவாth³வshவா³ விஜாநாதி தthphரjhஞாநiµதீ³தmh ॥ 11॥
ஶுகரஹshய 3।1

சrhiµேக²nhth³ரேத³ேவஷு மiνShயாவக³வாதி³ஷு ॥ 12॥
ஶுகரஹshய 3।2*

ைசதnhயேமகmh ph³ரமாத: phரjhஞாநmh ph³ரம மyhயபி ॥ 13॥
ஶுகரஹshய 3।2

பrhண: பராthமாshnhேத³ேஹ விth³யாதி⁴காணி ॥ 14॥
ஶுகரஹshய 3।3*

³th³ேத: ◌⁴ ஸாதயா shதி²thவா sh²ரnhநஹதீrhயேத ॥ 15॥
ஶுகரஹshய 3।3

shவத: rhண: பராthமாthர ph³ரமஶph³ேத³ந வrhணித: ॥ 16॥
ஶுகரஹshய 3।4*

அshthையkhயபராமrhஶாthேதந ph³ரம ப⁴வாmhயஹmh ॥ 17॥
ஶுகரஹshய 3।4
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ஏகேமவாth³விதீயmh ஸnhநாமபவிவrhதmh ॥ 18॥
ஶுகரஹshய 3।5*

sh’Shேட: ரா⁴நாphயshய தாth³’kh thவmh ததி³தீrhயேத ॥ 19॥
ஶுகரஹshய 3।5

ேராrhேத³ேஹnhth³யாதீதmh வshthவthர thவmhபேத³தmh ॥ 20॥
ஶுகரஹshய 3।6*

ஏகதா kh³ராயேதऽதி தைத³khயமiν⁴யதாmh ॥ 21॥
ஶுகரஹshய 3।6

shவphரகாஶாபேராthவமயthkhதிேதா மதmh ॥ 22॥
ஶுகரஹshய 3।7*

அஹŋhகாராதி³ேத³ஹாnhதாthphரthயகா³thேமதி கீ³யேத ॥ 23॥
ஶுகரஹshய 3।7

th³’யமாநshய ஸrhவshய ஜக³தshதththவrhயேத ॥ 24॥
ஶுகரஹshய 3।8*

ph³ரமஶph³ேத³ந தth³ph³ரம shவphரகாஶாthமபகmh ॥ 25॥
ஶுகரஹshய 3।8

மாயாவிth³ேய விஹாையவ உபாதீ⁴ பரவேயா: ॥ 26॥
அth◌⁴யாthம 32*

அக²Nhட³mh ஸchசிதா³நnhத³mh பரmh ph³ரம விலயேத ॥ 27॥
அth◌⁴யாthம 32

ஹகார: ேக²சphேராkhதshthவmhபத³mh ேசதி நிசிதmh ॥ 28॥
ேயாக³டா³மணி 82

ஹகார: பரேமஶ:shயாthதthபத³mh ேசதி நிசிதmh ॥ 29॥
ேயாக³டா³மணி 83

ஸகாேரா th◌⁴யாயேத ஜnhrhஹகாேரா  ப⁴ேவth³th◌⁴வmh ॥ 30॥
ேயாக³டா³மணி 83

ஆth³ேயா ரா தthபதா³rhத:²shயாnhமகாரshthவmhபதா³rhத²வாnh ॥ 31॥
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ராமரஹshய 5।12
தேயா:ஸmhேயாஜநமthயrhேத² தththவவிேதா³ வி:³ ॥ 32॥

ராமரஹshய 5।13
நமshthவமrhதீ² விjhேஞேயா ராமshதthபத³iµchயேத ॥ 33॥

ராமரஹshய 5।13
அthயrhேத² சrhதீ²shயாேத³வmh மnhthேரஷு ேயாஜேயth ॥ 34॥

ராமரஹshய 5।14
ரmh ேர யதா²phதmh ைதலmh ைதேல ஜலmh ஜேல ॥ 35॥

ஆthம 23*

ஸmhkhதேமகதாmh யாதி ததா²thமnhயாthமவிnhiµநி: ॥ 36॥
ஆthம 24

யதா² vhேயாம vhேயாைமவ ப⁴வதி shவயmh ॥ 37॥
ஆthம 22*

தைத²ேவாபாதி⁴விலேய ph³ரைமவ ph³ரமவிthshவயmh ॥ 38॥
ஆthம 23

இதி ஸாrhதா⁴nhதிகவph³ரைமkhயவாkhயாnhயShடthmhஶth ॥ 38॥
ஷShட²mh phரகரணmh ஸமாphதmh ।

7 அத²ஸாrhதா⁴nhதிகமநநவாkhயாநி । (39)

அஹமnhநமஹமnhநமஹமnhநmh ॥ 1॥
ைதthதிய 3।10।6*

அஹமnhநாேதா³3ऽஹமnhநாேதா³3ऽஹமnhநாத:³ ॥ 2॥
ைதthதிய 3।10।6

அஹmh மiνரப⁴வmh ஸூrhயச ॥ 3॥
ph³’ஹதா³ரNhயக 1।4।10*

அஹேமேவத³mh ஸrhவமஸாநி ॥ 4॥
சா²nhேதா³kh³ய 5।2।6*

யதா² ேப²நதரŋhகா³தி³ஸiµth³ரா³thதி²தmh ந: ॥ 5॥
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ஜாபா³லத³rhஶந 5।10।6*
ஸiµth³ேர யேத தth³வjhஜக³nhமyhயiνயேத ॥ 6॥

ஜாபா³லத³rhஶந 5।10।7
அநாthமth³’Shேடரவிேவகநிth³ராமஹmhமமshவphநக³திmh க³ேதாऽஹmh ॥ 7॥

ஶுகரஹshய 3।9*
shவபஸூrhேயऽph◌⁴தி³ேத sh²ேடாkhைதrh³ேராrhமஹாவாkhயபைத:³ phர³th³த: ◌⁴ ॥
8॥

ஶுகரஹshய 3।9
phராசலnh தth³த⁴rhைம: காைமrhவா ஹnhயதாmh மந: ॥ 9॥

ஆthமேபா³த⁴ 20*
ஆநnhத³³th³தி⁴rhணshய மம :³க²mh கத²mh ப⁴ேவth ॥ 10॥

ஆthமேபா³த⁴ 20

ந ேம ப³nhேதா⁴ ந ேம iµkhதிrhந ேம ஶாshthரmh ந ேம ³: ॥ 11॥
ஆthமேபா³த⁴ 19*

மாயாமாthரவிகாஸthவாnhமாயாதீேதாऽஹமth³வய: ॥ 12॥
ஆthமேபா³த⁴ 19

ஆthமாநமஜஸா ேவth³ khவாphயjhஞாநmh பலாயிதmh ॥ 13॥
ஆthமேபா³த⁴ 21*

கrhth’thவமபி ேம நShடmh கrhதvhயmh வாபி ந khவசிth ॥ 14॥
ஆthமேபா³த⁴ 21

ph³ராமNhயmh லேகா³thேர ச நாமெஸௗnhத³rhயஜாதய: ॥ 15॥
ஆthமேபா³த⁴ 22*

sh²லேத³ஹக³தா ேயேத sh²லாth³பி⁴nhநshய ேம ந  ॥ 16॥
ஆthமேபா³த⁴ 22

ுthபிபாஸாnhth◌⁴யபா³தி⁴rhயகாமkhேராதா⁴த³ேயாऽகி²லா: ॥ 17॥
ஆthமேபா³த⁴ 23*

ŋhக³ேத³ஹக³தா ேயேத யŋhக³shய ந விth³யேத ॥ 18॥
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ஆthமேபா³த⁴ 23

ஜட³thவphயேமாத³thவத⁴rhமா: காரணேத³ஹகா:³ ॥ 19॥
ஆthமேபா³த⁴ 24*

ந ஸnhதி மம நிthயshய நிrhவிகாரshவபிண: ॥ 20॥
ஆthமேபா³த⁴ 24

சிth³பthவாnhந ேம ஜாTh³யmh ஸthயthவாnhநாnh’தmh மம ॥ 21॥
ஆthமேபா³த⁴ 30*

ஆநnhத³thவாnhந ேம :³க²மjhஞாநாth³பா⁴தி ஸthயவth ॥ 22॥
ஆthமேபா³த⁴ 30

நாஹmh ேத³ேஹா ஜnhமmh’th ேதா ேம நாஹmh phராண:ுthபிபாேஸ ேதா ேம ॥
23॥

ஸrhவஸார 6*

நாஹmh ேசத: ேஶாகேமாெஹௗ ேதா ேம நாஹmh கrhதா ப³nhத⁴ேமாௌ ேதா ேம
॥ 24॥

ஸrhவஸார 6*

ஆநnhத³மnhதrhநிஜமாரயnhதமாஶாபிஶாசீமவமாநயnhதmh ॥ 25॥
ைமthேரயீ 1।12*

ஆேலாகயnhதmh ஜக³தி³nhth³ரஜாலமாபthகத²mh மாmh phரவிேஶத³ஸŋhக³mh ॥ 26॥
ைமthேரயீ 1।12

ேத³வாrhசநshநாநெஶௗசபி⁴ாெதௗ³ வrhததாmh வ: ॥ 27॥
ஆணிக 24*

தாரmh ஜப வாkh தth³வthபட²thவாmhநாயமshதகmh ॥ 28॥
ஆணிக 24

விShiΝmh th◌⁴யாேயத தீ⁴rhயth³வா ph³ரமாநnhேத³ வியதாmh ॥ 29॥
ஆணிக 25

ஸாயஹmh கிசித³phயthர ந rhேவ நாபி காரேய ॥ 30॥
ஆணிக 25

jhஞாதmh jhஞாதvhயம⁴நா th³’Shடmh th³ரShடvhயமth³⁴தmh ॥ 31॥
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மஹா 5।58*
விராnhேதாऽsh சிரmh ராnhதசிnhமாthராnhநாshதி கிசந ॥ 32॥

மஹா 5।59
ந ⁴தmh ந ப⁴விShயmh ச சிnhதயா கதா³சந ॥ 33॥

அnhநrh 5।57*
ந shெதௗ ந ச நிnhதா³ யாthமேநாऽnhயnhந khவசிth ॥ 34॥

அnhநrh 5।59
அேலபேகாऽஹமஜேரா நீராக:³ ஶாnhதவாஸந: ॥ 35॥

அnhநrh 5।92*
shவrhthமாதிேரேகண ஜக³jhேவவராத³ய: ॥ 36॥

வராஹ 2।11
ந ஸnhதி நாshதி மாயா ச ேதph◌⁴யசாஹmh விலண: ॥ 37॥

வராஹ 2।11
கிmh கேரா khவ க³chசா² கிmh kh³’ thயஜா கிmh ॥ 38॥

2।35*
யnhமயா தmh விவmh மஹாகlhபாmh³நா யதா² ॥ 39॥

வராஹ 2।35
இதி ஸாrhதா⁴nhதிகமநநவாkhயாnhேயேகாநசthவாmhஶth ॥ 39॥

ஸphதமmh phரகரணmh ஸமாphதmh ।

8 அத²ஸாrhதா⁴nhதிகவnhiµkhதிவாkhயாநி । (119)

ஸ தthர பrhேயதி ஜthkhட³nh ரமமாண:shthபி⁴rhவா யாைநrhவா
jhஞாதிபி⁴rhவா வயshையrhவா ேநாபஜநmh shமரnhநித³mh ஶரmh ॥

சா²nhேதா³kh³ய 8।12।3*
ஸ வா ஏஷ ஏவmh பயnhேநவmh மnhவாந ஏவmh விஜாநnhநாthமரதி-
ராthமkhட:³ஆthம²ந ஆthமாநnhத:³shவராTh³ ப⁴வதி ॥ 2॥

சா²nhேதா³kh³ய 7।15।4*
ேத ேத³வா: thேரஷயாச விthேதஷயாச ேலாேகஷயாச
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ஸஸாத⁴ேநph◌⁴ேயா vhthதா²ய நிராகா³ரா நிShபkh³ரஹா அஶிகா²அயjhேஞாபவீதா
அnhதா⁴ ப³தி⁴ரா iµkh³தா: ◌⁴ khபா³கா உnhமthதா இவ பவrhதமாநா: ஶாnhதா
தா³nhதா உபரதாshதிதிவ: । ஸமாதா ஆthமரதய ஆthமkhடா³ஆthம²நா
ஆthமாநnhதா:³ phரணவேமவ பரmh ph³ரமாthமphரகாஶmh ஶூnhயmh
ஜாநnhதshதthைரவ பஸமாphதா: ॥ 3॥
ேசேலாऽஸஹாய ஏகாகீ ஸமாதி⁴shத²ஆthமகாம ஆphதகாேமா நிShகாேமா
rhணகாேமா ஹshதிநி mhேஹ த³mhேஶ மஶேக நேல ஸபராஸக³nhத⁴rhேவஷு
mh’thேயா பாணி விதி³thவா ந பி³ேப⁴தி தசேநதி ॥ 4॥
ஶரணiµபக³mhயதththவம ஸrhவmh க²lhவித³mh ph³ரம ேநஹ நாநாshதி
கிசேநthயாதி³மஹாவாkhயாrhதா²iνப⁴வjhஞாநாth³ph³ரைமவாஹமshதி நிசிthய
நிrhவிகlhபஸமாதி⁴நா shவதnhthேரா யதிசரதி ஸ ஸmhnhயா ஸ iµkhத:ஸ jhய:
ஸ ேயாகீ³ஸ பரமஹmhஸ: ேஸாऽவ⁴த:ஸ ph³ராமண இதி ॥ 5॥

நிரலmhப³*
வ: பசவிmhஶக:shவகlhபிதசrhவிmhஶதிதththவmh பthயjhய
ஷTh³விmhஶகபரமாthமாஹதி நிசயாjhவnhiµkhேதா ப⁴வதி ॥ 6॥

மNhட³லph³ராமண 1।4
யமரதி jhஞாthவா ஜாக³ேத ஸுஷுphthயவshதா²பnhந இவ
யth³யchch²தmh யth³யth³th³’Shடmh தthஸrhவமவிjhஞாதவ ேயா வேஸthதshய
shவphநாவshதா²யாமபி தாth³’க³வshதா² ப⁴வதி ஸ வnhiµkhேதா ப⁴வதி ॥ 7॥

நாரத³பvhராஜக 5।*
ஸkh’th³விபா⁴தஸதா³நnhதா³iνப⁴ைவகேகா³சேரா ph³ரமவிth³விth³வாmhசுராதி³
பா³யphரபேசாபரத:ஸrhவmh ஜக³தா³thமthேவந பயnhநாthேமதி பா⁴வயnh
kh’தkh’thேயா ப⁴வதி ॥ 8॥

மNhட³லph³ராமண 2।3*
நிrhth³வnhth³வ:ஸதா³ऽசசலகா³thர: பரமஶாnhதிmh shவீkh’thய நிthயஶுth³த: ◌⁴
பரமாthமாஹேமேவthயக²Nhடா³நnhத:³ rhண: kh’தாrhத:² பrhண-

பரமாகாஶமkh³நமநா:phராphேதாnhமnhயவshத:²ஸnhnhயshதஸrhேவnhth³யவrhேகா³ऽேநக-

ஜnhமாrhதNhயஜபபkhவ-
ைகவlhயப²ேலாऽக²Nhடா³நnhத³நிரshதஸrhவkhேலஶகமேலா ph³ரமாஹமshதி
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kh’தkh’thேயா ப⁴வதி ॥ 9॥
மNhட³லph³ராமண 3।1*

ph³ரைமவாஹமshthயநவரதmh ph³ரமphரணவாiνஸnhதா⁴ேநந ய: kh’தkh’thேயா
ப⁴வதி ஸ பரமஹmhஸபvhராTh ॥ 10॥

பரமஹmhஸபvhராஜக*
????பா⁴வாபா⁴வகலாவிநிrhiµkhத:ஸrhவஸmhஶயth◌⁴வshத: rhஹmhபா⁴வ:
kh’தkh’thேயா ப⁴வதி ॥ 11॥ ????

????

phராே ேயஷ ஸrhவ⁴ைதrhவிபா⁴தி விஜாநnhவிth³வாnhப⁴வேத நாதிவாதீ³ ॥ 12॥
iµNhட³க 3।1।

ஆthமkhட³ஆthமரதி: khயாவாேநஷ ph³ரமவிதா³mh வShட:² ॥ 13॥
iµNhட³க 3।1।4

நிஷாrhத⁴mh ந திShட²nhதி vh’thதிmh ph³ரமமயீmh விநா ॥
தாரஸார 1।47*

யதா² திShட²nhதி ph³ரமாth³யா:ஸநகாth³யா: ஶுகாத³ய: ॥ 15॥
தாரஸார 1।47

அth◌⁴யாthமரதிராேநா நிரேபோ நிராஶிஷ: ॥ 16॥
நாரத³பvhராஜக 3।44*

ஸrhவth³வnhth³ைவrhவிநிrhiµkhேதா ph³ரமNhேயவாவதிShட²ேத ॥ 17॥
நாரத³பvhராஜக 3।52

கபாலmh vh’லாநி ேசலாnhயஸஹாயதா ॥ 18॥
நாரத³பvhராஜக 3।54*

ஸமதா ைசவ ஸrhவshnhேநதnhiµkhதshய லணmh ॥ 19॥
நாரத³பvhராஜக 3।54

shவphேநऽபி ேயாऽபி⁴khத:shயாjhஜாkh³ரதீவ விேஶஷத: ॥ 20॥
நாரத³பvhராஜக 5।5

ஈth³’khேசShட:shmh’த: ேரShேடா² வShேடா² ph³ரமவாதி³நாmh ॥ 21॥
நாரத³பvhராஜக 5।5
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நிrhமாநசாநஹŋhகாேரா நிrhth³வnhth³வchசி²nhநஸmhஶய: ॥ 22॥
நாரத³பvhராஜக 5।17

ஆthமkhட³ஆthமரதிராthமவாnh ஸமத³rhஶந: ॥ 23॥
நாரத³பvhராஜக 5।25

shmh’thவா shph’ShThவா ச ⁴khthவா ச th³’ShThவா jhஞாthவா
ஶுபா⁴ஶுப⁴mh ॥ 24॥

மஹா 4।32
ந ’Shயதி kh³லாயதி ய:ஸ விjhேஞேயா ேதnhth³ய: ॥ 25॥

நாரத³பvhராஜக 3।38
அphராphதmh  பthயjhய ஸmhphராphேத ஸமதாmh க³த: ॥ 26॥

மஹா 4।36*
அth³’Shடேக²தா³ேக²ேதா³ ய:ஸnhShட இதி கth²யேத ॥ 27॥

மஹா 4।36
நாkh’ேதந kh’ேதநாrhேதா² ந திshmh’திவிph◌⁴ரைம: ॥ 28॥

மஹா 4।41
நிrhமnhத³ர இவாmhேபா⁴தி: ◌⁴ ஸ திShட²தி யதா²shதி²த: ॥ 29॥

மஹா 4।41
ஸmhயkh³jhஞாநாவேபா³ேத⁴ந நிthயேமகஸமாதி⁴நா ॥ 30॥

அnhநrh 5।49
ஸாŋhkh²ய ஏவாவ³th³தா⁴ ேய ேத ஸாŋhkh²யா ேயாகி³ந:shmh’தா: ॥ 31॥

அnhநrh 5।49
phராth³யநிலஸmhஶாnhெதௗ khthயா ேய பத³மாக³தா: ॥ 32॥

அnhநrh 5।50
அநாமயமநாth³யnhதmh ேத shmh’தா ேயாக³ேயாகி³ந: ॥ 33॥

அnhநrh 5।50
ஸுக²:³க²த³ஶாதீ⁴ரmh ஸாmhயாnhந phேராth³த⁴ரnhதி யmh ॥ 34॥

அnhநrh 4।12
நி:வாஸா இவ ைஶேலnhth³ரmh சிthதmh தshய mh’தmh வி:³ ॥ 35॥
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அnhநrh 4।12
வாசாமதீதவிஷேயா விஷயாஶாத³ேஶாjh²த: ॥ 36॥

அnhநrh 5।96
பராநnhத³ரஸாுph³ேதா⁴ ரமேத shவாthமநாthமநி ॥ 37॥

அnhநrh 5।96
நிrhkh³ரnhதி:² ஶாnhதஸnhேத³ேஹா வnhiµkhேதா விபா⁴வந: ॥ 38॥

அ 39

அநிrhவாேऽபி நிrhவாணசிthphரதீ³ப இவ shதி²த: ॥ 39॥
அ 39

நிrhத⁴ேநாऽபி ஸதா³ Shேடாऽphயஸஹாேயா மஹாப³ல: ॥ 40॥
ஆthம 12

நிthயth’phேதாऽphய⁴ஜாேநாऽphயஸம:ஸமத³rhஶந: ॥ 41॥
ஆthம 13

rhவnhநபி ந rhவாணசாேபா⁴khதா ப²லேபா⁴kh³யபி ॥ 42॥
ஆthம 13

ஶரphயஶேராऽெஸௗ பchசி²nhேநாऽபி ஸrhவக:³ ॥ 43॥
ஆthம 14

அth◌⁴யாthமரதிராஶாnhத: rhண: பாவநமாநஸ: ॥ 44॥
அnhநrh 2।26

ைநShகrhமNhேயந ந தshயாrhத²shதshயாrhேதா²ऽshதி ந கrhமபி: ◌⁴ ॥ 45॥ iµkhதிகா
2।20
ந ஸமாதா⁴நஜாphயாph◌⁴யாmh யshய நிrhவாஸநmh மந: ॥ 46॥

iµkhதிகா 2।20
ஜக³jhவாதி³ேபண பயnhநபி பராthமவிth ॥ 47॥

பாஶுபதph³ரம 24

ந தthபயதி சிth³பmh ph³ரம வshthேவவ பயதி ॥ 48॥
பாஶுபதph³ரம 25
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அஹமnhநmh ஸதா³nhநாத³இதி  ph³ரமேவத³நmh ॥ 49॥
பாஶுபதph³ரம 38

ph³ரமவிth³kh³ரஸதி jhஞாநாth ஸrhவmh ph³ரமாthமைநவ  ॥ 50॥
பாஶுபதph³ரம 39

ஸமாதி⁴மத²கrhமாணி மா கேரா கேரா வா ॥ 51॥
iµkhதிகா 2।19

’த³ேயநாthதஸrhேவேஹா iµkhத ஏேவாthதமாஶய: ॥ 52॥
iµkhதிகா 2।19

அரthவாth³வேரNhயthவாth³vhயshதஸmhஸாரப³nhத⁴நாth ॥ 53॥
ஆணிக 1

தththவமshயாதி³லயthவாத³வ⁴த இதீrhயேத ॥ 54॥
ஆணிக 1

ேயா விலŋhkh◌⁴யாரமாnhவrhநாthமnhேயவ shதி²த: மாnh ॥ 55॥
ஆணிக 2

அதிவrhர ேயாகீ³அவ⁴த:ஸ கth²யேத ॥ 56॥
ஆணிக 2

யதா² ரவி:ஸrhவரஸாnhphர⁴ŋhkhேத ஹுதாசநசாபி  ஸrhவப⁴: ॥ 57॥
ஆணிக 6

தைத²வ ேயாகீ³ விஷாயnhphர⁴ŋhkhேத ந phயேத Nhயபாைபச ஶுth³த: ◌⁴ ॥ 58॥
ஆணிக 6

ேகவலmh ஸுஸம:shவchேசா² ெமௗநீ iµதி³தமாநஸ: ॥ 59॥
மஹா 2।27

ஸnhேதாஷாmh’தபாேநந ேய ஶாnhதாshth’phதிமாக³தா: ॥ 60॥
மஹா 4।35

ஆthமாராமா மஹாthமாநshேத மஹாபத³மாக³தா: ॥ 61॥
மஹா 4।35

ஹrhஷாமrhஷப⁴யkhேராத⁴காமகாrhபNhயth³’Shபி: ◌⁴ ॥ 62॥
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மஹா 2।44
ந ’Shயதி kh³லாயதி ய:ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 63॥

மஹா 2।43
அஹŋhகாரமயீmh thயkhthவா வாஸநாmh லையவ ய: ॥ 64॥

மஹா 2।45
திShட²தி th◌⁴ேயயஸnhthயாகீ³ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 65॥

மஹா 2।45
ெமௗநவாnhநிரஹmhபா⁴ேவா நிrhமாேநா iµkhதமthஸர: ॥ 66॥

மஹா 2।50*
ய: கேராதி க³ேதாth³ேவக:³ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 67॥

மஹா 2।50
யாவதீ th³’யகலநா ஸகேலயmh விேலாkhயேத ॥ 68॥

மஹா 2।53
ஸா ேயந ஸுSh²ஸnhthயkhதா ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 69॥

மஹா 2।53
உth³ேவகா³நnhத³ரத:ஸமயா shவchச²யா தி⁴யா ॥ 70॥

மஹா 2।57
ந ேஶாசேத ந ேசாேத³தி ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 71॥

மஹா 2।57
ஸrhேவchசா:²ஸகலா: ஶŋhகா:ஸrhேவஹா:ஸrhவநிசயா: ॥ 72॥ மஹா 2।58*
தி⁴யா ேயந பthயkhதா:ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 73॥

மஹா 2।58
ஜnhமshதி²திவிநாேஶஷு ேஸாத³யாshதமேயஷு ச ॥ 74॥

மஹா 2।59*
ஸமேமவ மேநா யshய ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 75॥

மஹா 2।59
ஸrhவாதி⁴Shடா²நசிnhமாthேர நிrhவிகlhேப சிதா³thமநி ॥ 76॥

அnhநrh 2।27
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ேயா வதி க³தshேநஹ:ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 77॥
அnhநrh 2।27

khயாநாஶாth³ப⁴ேவchசிnhதாநாேஶாऽshமாth³வாஸநாய: ॥ 78॥
அth◌⁴யாthம 12*

வாஸநாphரேயா ேமா:ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 79॥
அth◌⁴யாthம 12

நிrhவிகlhபா ச சிnhமாthரா vh’thதி: phரjhேஞதி கth²யேத ॥ 80॥
அth◌⁴யாthம 44

ஸா ஸrhவதா³ ப⁴ேவth³யshய ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 81॥
அth◌⁴யாthம 44

ேத³ேஹnhth³ேயShவஹmhபா⁴வ இத³mhபா⁴வshதத³nhயேக ॥ 82॥
அth◌⁴யாthம 45*

யshய ேநா ப⁴வத: khவாபி ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 83॥
அth◌⁴யாthம 45

ந phரthயkh³ph³ரமேrhேப⁴த³mh கதா³பி ph³ரமஸrhக³ேயா: ॥ 84॥
அth◌⁴யாthம 46*

phரjhஞயா ேயா விஜாநாதி ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 85॥
அth◌⁴யாthம 46

ஸா⁴பி: ◌⁴ jhயமாேநாऽபி பீTh³யமாேநாऽபி ³rhஜைந: ॥ 86॥
அth◌⁴யாthம 47*

ஸமபா⁴ேவா ப⁴ேவth³யshய ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 87॥
அth◌⁴யாthம 47

யதா²shதி²தத³mh யshய vhயவஹாரவேதாऽபி ச ॥ 88॥
வராஹ 4।21

அshதmh க³தmh shதி²தmh vhேயாம ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 89॥
வராஹ 4।21

ேநாேத³தி நாshதமாயாதி ஸுேக² :³ேக² மந:phரபா⁴ ॥ 90॥
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வராஹ 4।22
யதா² phராphதshதி²திrhயshய ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 91॥

வராஹ 4।22
ேயா ஜாக³rhதி ஸுஷுphதிshேதா² யshய ஜாkh³ரnhநவிth³யேத ॥ 92॥

வராஹ 4।23
யshய நிrhவாஸேநா ேபா³த:◌⁴ ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 93॥

வராஹ 4।23
ராக³th³ேவஷப⁴யாதீ³நாமiνபmh சரnhநபி ॥ 94॥

வராஹ 4।24*
ேயாऽnhதrhvhேயாமவத³thயchச:²ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 95॥

வராஹ 4।24
யshய நாஹŋhkh’ேதா பா⁴ேவா ³th³தி⁴rhயshய ந phயேத ॥ 96॥

வராஹ 4।24
rhவேதாऽrhவேதா வாபி ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 97॥

வராஹ 4।25
யshமாnhேநாth³விஜேத ேலாேகா ேலாகாnhேநாth³விஜேத ச ய: ॥ 98॥

வராஹ 4।26
ஹrhஷாமrhஷப⁴ேயாnhiµkhத:ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 99॥

வராஹ 4।26
ய:ஸமshதாrhத²ஜாேலஷு vhயவஹாrhயபி ஶீதல: ॥ 100॥

வராஹ 4।27
பராrhேத²Shவிவ rhthமா ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 101॥

மஹா 2।62
phரஜஹாதி யதா³ காமாnhஸrhவாmhசிthதக³தாnhiµேந ॥ 102॥

வராஹ 4।28
மயி ஸrhவாthமேக Shட:ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 103॥

வராஹ 4।28
ைசthயவrhதசிnhமாthேர பேத³ பரமபாவேந ॥ 104॥

upanishadmahAvAkyaratnAvalI.pdf 31



மஹாவாkhயரthநாவளீ உபநிஷதா³nhதrhக³தmh

வராஹ 4।29
அுph³த⁴சிthேதா விராnhத:ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 105॥

வராஹ 4।29
இத³mh ஜக³த³யmh ேஸாऽஹmh th³’யஜாதமவாshதவmh ॥ 106॥

வராஹ 4।30
யshய சிthேத ந sh²ரதி ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 107॥

வராஹ 4।30
ஶாnhதஸmhஸாரகலந: கலாவாநபி நிShகல: ॥ 108॥

மஹா 2।61
ய:ஸசிthேதாऽபி நிசிthத:ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 109॥

மஹா 2।61
சிதா³thமாஹmh பராthமாஹmh நிrh³ேऽஹmh பராthபர: ॥ 110॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।1
ஆthமமாthேரண யshதிShேட²thஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 111॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।1
ேத³ஹthரயாதிkhேதாऽஹmh ஶுth³த⁴ைசதnhயமshmhயஹmh ॥ 112॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।2*
ph³ரமாஹதி யshயாnhத:ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 113॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।2
யshய ேத³ஹாதி³கmh நாshதி யshய ph³ரேமதி நிசய: ॥ 114॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।3
பரமாநnhத³rhே ய:ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 115॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।3
நிthயாநnhத:³ phரஸnhநாthமா யnhயசிnhதாவிவrhத: ॥ 116॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।6
கிசித³shதிthவேநா ய:ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 117॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।7
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அஹmh ph³ரமாshmhயஹmh ph³ரமாshmhயஹmh ph³ரேமதி நிசய: ॥ 118॥
ேதேஜாபி³nh³ 4।29

சித³ஹmh சித³ஹmh ேசதி ஸ வnhiµkhத உchயேத ॥ 119॥
ேதேஜாபி³nh³ 4।30

இதி வnhiµkhதிவாkhயாnhேயேகாநவிmhஶthயதி⁴கmh ஶதmh ॥ 119॥
அShடமmh phரகரணmh ஸமாphதmh ।

9 அத²ஸாrhதா⁴nhதிகshவாiν⁴திவாkhயாநி । (118)

ேயாऽஸாவெஸௗ ஷ: ேஸாऽஹமsh ॥ 1॥
ஈஶ 16

தth³ேயாऽஹmh ேஸாऽெஸௗ ேயாऽெஸௗ ேஸாऽஹmh ॥ 2॥
ப³vh’ச 8

தmh ஶாnhதமசலமth³வயாநnhத³சிth³க⁴ந ஏவாsh ॥ 3॥
பரமஹmhஸ 2

தthrhநnhைத³கேபா³த⁴shதth³ph³ரைமவாஹமsh ॥ 4॥
நாரத³பvhராஜக 3।86

thவmh வாஹமsh ப⁴க³ேவா ேத³வ ேதऽஹmh ைவ thவம ॥ 5॥
வராஹ 2।34

ஸchசிதா³நnhதா³thமேகாऽஹமேஜாऽஹmh பrhேऽஹமsh ॥ 6॥
thபாth³வி⁴திமஹாநாராயண 8

ஶுth³தா⁴th³ைவதph³ரமாஹmh ॥ 7॥
மNhட³லph³ராமண 2।4

வாசாமேகா³சரநிராகாரபரph³ரமshவேபாऽஹேமவ ॥ 8॥
thபாth³வி⁴திமஹாநாராயண 8

ஸேதா³jhjhவேலாऽவிth³யாதthகாrhயந: shவாthமா ப³nhத⁴ஹர: ஸrhவதா³
th³ைவதரத
ஆநnhத³ப:ஸrhவாதி⁴Shடா²நஸnhமாthேரா நிரshதாவிth³யாதேமாேமாேஹாऽஹேமவாஹேமாmh
தth³யthபரmh ph³ரம ராமசnhth³ரசிதா³thமக: ேஸாऽஹேமாmh தth³ராமப⁴th³ர:
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பரmh jhேயாதீ ரேஸாऽஹேமாmh ॥ 9॥
nh’mhஹதாபிநீ 2।1।1

தthபர: பரமஷ: ராணேஷாthதேமாநிthயஶுth³த⁴³th³த⁴iµkhதஸthய-
பரமாநnhதா³நnhதாth³வயபrhண: பரமாthமா ph³ரைமவாஹmh ராேமாऽsh ॥ 10॥
தாரஸார 3।8
thஷு தா⁴மஸு யth³ேபா⁴jhயmh ேபா⁴khதா ேபா⁴க³ச யth³ப⁴ேவth ॥ 11॥

ைகவlhய 1।18*
ேதph◌⁴ேயா விலண:ஸா சிnhமாthேராऽஹmh ஸதா³ஶிவ: ॥ 12॥

ைகவlhய 1।18
மyhேயவ ஸகலmh ஜாதmh மயி ஸrhவmh phரதிSh²தmh ॥ 13॥

ைகவlhய 1।19*
மயி ஸrhவmh லயmh யாதி தth³ph³ரமாth³வயமshmhயஹmh ॥ 14॥

ைகவlhய 1।19
நிrhவாேऽsh நிேஹாऽsh நிரmhேஶாऽsh நிphத: ॥ 15॥

ஸnhnhயாஸ 2।56*
சிதா³thமாऽsh நிரmhேஶாऽsh பராபரவிவrhத: ॥ 16॥

அnhநrh 5।13
ph³ரைமவாஹmh ஸrhவேவதா³nhதேவth³யmh நாஹmh ேவth³யmh vhேயாமவாதாதி³பmh
॥ 17॥

ஸrhவஸார 5*

பmh நாஹmh நாம நாஹmh ந கrhம ph³ரைமவாஹmh ஸchசிதா³நnhத³பmh ॥ 18॥
ஸrhவஸார 5*

நிthய: ஶுth³ேதா⁴ ³th³த⁴iµkhதshவபா⁴வ:ஸthய:ஸூம:
ஸnhவி⁴சாth³விதீய: ॥ 19॥

ைமthேரயீ 1।11
ஆநnhதா³ph³தி⁴rhயthபர: ேஸாऽஹமsh phரthயkh³தா⁴rhநாthர ஸmhஶீதிரshதி ॥ 20॥

ைமthேரயீ 1।11
ேஸாऽஹமrhக: பரmh jhேயாதிரrhகjhேயாதிரஹmh ஶிவ: ॥ 21॥
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மஹாவாkhய
ஆthமjhேயாதிரஹmh ஶுkhர:ஸrhவjhேயாதிரஸாவேஹாmh ॥ 22॥

மஹாவாkhய
th³ைவதபா⁴வவிiµkhேதாऽsh ஸchசிதா³நnhத³லண: ॥ 23॥

அnhநrh 5।68
ஶுth³த⁴ேபா³த⁴shவேபாऽஹmh ேகவேலாऽஹmh ஸதா³ஶிவ: ॥ 24॥

அth◌⁴யாthம 69

நிShkhேயாऽshmhயவிகாேராऽsh நிrh³ேऽsh நிராkh’தி: ॥ 25॥
Nh³கா 25

நிrhவிகlhேபாऽsh நிthேயாऽsh நிராலmhேபா³ऽsh நிrhth³வய: ॥ 26॥
Nh³கா 25

ேகவலாக²Nhட³ேபா³ேதா⁴ऽஹmh shவாநnhேதா³ऽஹmh நிரnhதர: ॥ 27॥
Nh³கா 26

ஸthயmh jhஞாநமநnhதmh யthபரmh ph³ரமாஹேமவ தth ॥ 28॥
வராஹ 3।2

ேகவலmh சிthஸதா³நnhத³mh ph³ரைமவாஹmh ஜநாrhத³ந: ॥ 29॥
வராஹ 3।19

அஶுபா⁴ஶுப⁴ஸŋhகlhைப:ஸmhஶாnhேதாऽsh நிராமய: ॥ 30॥
ஸnhnhயாஸ 2।49

நShேடShடாநிShடகலந:ஸmhவிnhமாthரபேராऽshmhயஹmh ॥ 31॥
ஸnhnhயாஸ 2।49

அnhதrhயாmhயஹமkh³ராேயாऽநிrhேத³ேயாऽஹமலண: ॥ 32॥
ph³ரமவிth³யா 80

அth³ைவேதாऽஹmh rhேऽஹமபா³ேயாऽஹமநnhதர: ॥ 33॥
ph³ரமவிth³யா 88

அth³வயாநnhத³விjhஞாநக⁴ேநாऽshmhயஹமவிkhய: ॥ 34॥
ph³ரமவிth³யா 89

அவிth³யாகாrhயேநாऽஹமவாŋhமநஸேகா³சர: ॥ 35॥
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ph³ரமவிth³யா 90

ஆthமைசதnhயேபாऽஹமஹமாநnhத³சிth³க⁴ந: ॥ 36॥
ph³ரமவிth³யா 91

ஆphதகாேமாऽஹமாகாஶாthபரமாthேமவேராऽshmhயஹmh ॥ 37॥
ph³ரமவிth³யா 92

சிதா³நnhேதா³ऽshmhயஹmh ேசதா சிth³க⁴நசிnhமேயாऽshmhயஹmh ॥ 38॥
ph³ரமவிth³யா 95

jhேயாதிrhமேயாऽshmhயஹmh jhயாயாjhjhேயாதிஷாmh jhேயாதிரshmhயஹmh ॥ 39॥
ph³ரமவிth³யா 95

நிthேயாऽஹmh நிரவth³ேயாऽஹmh நிShkhேயாऽ நிரஜந: ॥ 40॥
ph³ரமவிth³யா 97

நிrhமேலா நிrhவிகlhேபாऽஹmh நிராkh²யாேதாऽsh நிசல: ॥ 41॥
ph³ரமவிth³யா 97

நிrhவிகாேரா நிthயேதா நிrh³ே நிshph’ேஹாऽshmhயஹmh ॥ 42॥
ph³ரமவிth³யா 98

நிnhth³ேயா நியnhதாஹmh நிரேபோऽsh நிShகல: ॥ 43॥
ph³ரமவிth³யா 98

ஷ: பரமாthமாஹmh ராண: பரேமாऽshmhயஹmh ॥ 44॥
ph³ரமவிth³யா 99

rhநnhைத³கேபா³ேதா⁴ऽஹmh phரthயேக³கரேஸாऽshmhயஹmh ॥ 45॥
ph³ரமவிth³யா 100

phரjhஞாேதாऽஹmh phரஶாnhேதாऽஹmh phரகாஶ: பரேமவர: ॥ 46॥
ph³ரமவிth³யா 101

ஏகதா⁴ சிnhthயமாேநாऽஹmh th³ைவதாth³ைவதவிலண: ॥ 47॥
ph³ரமவிth³யா 101

ஶுth³ேதா⁴ऽsh ஶுkhர:ஶாnhேதாऽsh ஶாவேதாऽsh ஶிேவாऽshmhயஹmh ॥ 48॥
ph³ரமவிth³யா 104
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அஹmh ஸkh’th³விபா⁴ேதாऽsh shேவ மmhநி ஸதா³shதி²த: ॥ 49॥
ph³ரமவிth³யா 105

ஸchசிதா³நnhth³மாthேராऽஹmh shவphரகாேஶாऽsh சிth³க⁴ந: ॥ 50॥
ph³ரமவிth³ய 109

மாநாவமாநேநாऽsh நிrh³ேऽsh ஶிேவாऽshmhயஹmh ॥ 51॥
ைமthேரயீ 3।4

th³ைவதாth³ைவதவிேநாऽsh th³வnhth³வேநாऽsh ேஸாऽshmhயஹmh ॥ 52॥
ைமthேரயீ 3।4

பா⁴வாபா⁴வவிேநாऽsh பா⁴ஷாேநாऽsh பா⁴shmhயஹmh ॥ 53॥
ைமthேரயீ 3।5

ஶூnhயாஶூnhயவிேநாऽsh ேஶாப⁴நாேஶாப⁴ேநாऽshmhயஹmh ॥ 54॥
ைமthேரயீ 3।5

ஸத³ஸth³ேப⁴த³ேநாऽsh ஸŋhகlhபரேதாऽshmhயஹmh ॥ 55॥
ைமthேரயீ 3।7

நாநாthமேப⁴த³ேநாऽsh யக²Nhடா³நnhத³விkh³ரஹ: ॥ 56॥
ைமthேரயீ 3।8

ப³nhத⁴ேமாவிேநாऽsh ஶுth³த⁴mh ph³ரமாsh ேஸாऽshmhயஹmh ॥ 57॥
ைமthேரயீ 3।9

சிthதாதி³ஸrhவேநாऽsh பரேமாऽsh பராthபர: ॥ 58॥
ைமthேரயீ 3।10

ஸதா³ விசாரேபாऽsh நிrhவிசாேராऽsh ேஸாऽshmhயஹmh ॥ 59॥
ைமthேரயீ 3।10

th◌⁴யாth’th◌⁴யாநவிேநாऽsh th◌⁴ேயயேநாऽsh ேஸாऽshmhயஹmh ॥ 60॥
ைமthேரயீ 3।11

லயாலயவிேநாऽsh லயநரேஸாऽshmhயஹmh ॥ 61॥
ைமthேரயீ 3।13

மாth’மாநவிேநாऽsh ேமயந: ஶிேவாऽshmhயஹmh ॥ 62॥
ைமthேரயீ 3।13
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ஸrhேவnhth³யவிேநாऽsh ஸrhவகrhமkh’த³phயஹmh ॥ 63॥
ைமthேரயீ 3।15

iµதி³தாiµதி³தாkh²ேயாऽsh ஸrhவெமௗநப²ேலாऽshmhயஹmh ॥ 64॥
ைமthேரயீ 3।16

ஷTh³விகாரவிேநாऽsh ஷThேகாஶரேதாऽshmhயஹmh ॥ 65॥
ைமthேரயீ 3।18

ேத³ஶகாலவிiµkhேதாऽsh தி³க³mhப³ரஸுேகா²ऽshmhயஹmh ॥ 66॥
ைமthேரயீ 3।19

அக²Nhடா³காஶேபாऽsh யக²Nhடா³காரமshmhயஹmh ॥ 67॥
ைமthேரயீ 3।20

phரபசiµkhதசிthேதாऽsh phரபசரேதாऽshmhயஹmh ॥ 68॥
ைமthேரயீ 3।20

ஸrhவphரகாஶேபாऽsh சிnhமாthரjhேயாதிரshmhயஹmh ॥ 69॥
ைமthேரயீ 3।21

காலthரயவிiµkhேதாऽsh காமாதி³ரேதாऽshmhயஹmh ॥ 70॥
ைமthேரயீ 3।21

iµkhதிேநாऽsh iµkhேதாऽsh ேமாேநாऽshmhயஹmh ஸதா³ ॥ 71॥
ைமthேரயீ 3।22

க³nhதvhயேத³ஶேநாऽsh க³மநாதி³விவrhத: ॥ 72॥
ைமthேரயீ 3।23

ஸrhவதா³ஸமேபாऽsh ஶாnhேதாऽsh ேஷாthதம: ॥ 73॥
ைமthேரயீ 3।24

சித³ேராऽஹmh ஸthேயாऽஹmh வாஸுேத³ேவாऽஜேராऽமர: ॥ 74॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।69

அஹேமவாரmh ph³ரம வாஸுேத³வாkh²யமth³வயmh ॥ 75॥
நாரத³பvhராஜக 3।20

பரph³ரமshவேபாऽஹmh பரமாநnhத³மshmhயஹmh ॥ 76॥
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ேதேஜாபி³nh³ 3।1
ேகவலmh jhஞாநேபாऽஹmh ேகவலmh பரேமாऽshmhயஹmh ॥ 77॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।1
ேகவலmh ஶாnhதேபாऽஹmh ேகவலmh சிnhமேயாऽshmhயஹmh ॥ 78॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।2
ேகவலmh நிthயேபாऽஹmh ேகவலmh ஶாவேதாऽshmhயஹmh ॥ 79॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।2
ேகவலmh ஸththவேபாऽஹமஹmh thயkhthவாஹமshmhயஹmh ॥ 80॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।3
ேகவலmh rhயேபாऽsh rhயாதீேதாऽsh ேகவல: ॥ 81॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।4
ேகவலாகாரேபாऽsh ஶுth³த⁴ேபாऽshmhயஹmh ஸதா³ ॥ 82॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।5
நிrhவிகlhபshவேபாऽsh நிேஹாऽsh நிராமய: ॥ 83॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।6
அபchசி²nhநேபாऽsh யநnhதாநnhத³பவாnh ॥ 84॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।7
ஆthமாராமshவேபாऽsh அஹமாthமா ஸதா³ஶிவ: ॥ 85॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।9
ஆதி³மth◌⁴யாnhதஶூnhேயாऽsh யாகாஶஸth³’ேஶாऽshmhயஹmh ॥ 86॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।10
நிthயஶுth³த⁴சிதா³நnhத:³ஸthதாமாthேராऽஹமvhயய: ॥ 87॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।11
நிthய³th³த⁴விஶுth³ைத⁴க:ஸchசிதா³நnhத³மshmhயஹmh ॥ 88॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।11
⁴மாநnhத³shவேபாऽsh பா⁴ஷாேநாऽshmhயஹmh ஸதா³ ॥ 89॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।12
ஸrhவாதி⁴Shடா²நேபாऽsh ஸrhவதா³ சிth³க⁴ேநாऽshmhயஹmh ॥ 90॥
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ேதேஜாபி³nh³ 3।12
சிthதvh’thதிவிேநாऽஹmh சிதா³thைமகரேஸாऽshmhயஹmh ॥ 91॥ ேதேஜாபி³nh³
3।14
அஹmh ph³ரைமவ ஸrhவmh shயாத³ஹmh ைசதnhயேமவ  ॥ 92॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।16
அஹேமவாஹேமவாsh ⁴மாகாரshவபவாnh ॥ 93॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।16
அஹேமவ மஹாநாthமா யஹேமவ பராthபர: ॥ 94॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।17
அஹமnhயவதா³பா⁴ யஹேமவ ஶரவth ॥ 95॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।17
அஹmh ஶிShயவதா³பா⁴ யஹmh ேலாகthரயாரய: ॥ 96॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।18
அஹmh காலthரயாதீேதா யஹmh ேவைத³பாத: ॥ 97॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।18
அஹmh ஶாshthேரண நிrhணீத அஹmh சிthேத vhயவshதி²த: ॥ 98॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।19
ஆநnhத³க⁴ந ஏவாஹமஹmh ph³ரமாsh ேகவலmh ॥ 99॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।26
ஆthமநாthமநி th’phேதாऽsh யேபா யஹமvhயய: ॥ 100॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।28
ஆகாஶாத³பி ஸூேமாऽஹமாth³யnhதாபா⁴வவாநஹmh ॥ 101॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।29
ஸthதாமாthரshவேபாऽஹmh ஶுth³த⁴ேமாshவபவாnh ॥ 102॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।30
ஸthயாநnhத³shவேபாऽஹmh jhஞாநாநnhத³க⁴ேநாऽshmhயஹmh ॥ 103॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।31
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நாமபவிiµkhேதாऽஹமஹமாநnhத³விkh³ரஹ: ॥ 104॥
ேதேஜாபி³nh³ 3।36

ஆதி³ைசதnhயமாthேராऽஹமக²Nhைட³கரேஸாऽshmhயஹmh ॥ 105॥
ேதேஜாபி³nh³ 3।37

ஸrhவthர rhணேபாऽஹmh பராmh’தரேஸாऽshmhயஹmh ॥ 106॥
ேதேஜாபி³nh³ 3।38

ஏகேமவாth³விதீயmh ஸth³ph³ரைமவாஹmh ந ஸmhஶய: ॥ 107॥
ேதேஜாபி³nh³ 3।39

அஹேமவ பரmh ph³ரம யஹேமவ ³ேராrh³: ॥ 108॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।44

ஸrhவjhஞாநphரகாேஶாऽsh iµkh²யவிjhஞாநவிkh³ரஹ: ॥ 109॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।68

rhயாrhயphரகாேஶாऽsh rhயாrhயாதி³வrhத: ॥ 110॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।69

th³’ஶிshவபmh க³க³ேநாபமmh பரmh ஸkh’th³விபா⁴தmh thவஜேமகமரmh ॥ 111॥
iµkhதிகா 2।73

அேலபகmh ஸrhவக³தmh யத³vhயயmh தேத³வ சாஹmh ஸகலmh விiµkhத ௐ ॥ 112॥
iµkhதிகா 2।73

அஹmh ph³ரமாsh மnhthேராऽயmh ஜnhமபாபmh விநாஶேயth ॥ 113॥
ேதேஜாபி³nh³ 3।61

அஹmh ph³ரமாsh மnhthேராऽயmh ேப⁴த³³th³தி⁴mh விநாஶேயth ॥ 114॥
ேதேஜாபி³nh³ 3।63

அஹmh ph³ரமாsh மnhthேராऽயmh ேகாேதா³ஷmh விநாஶேயth ॥ 115॥
ேதேஜாபி³nh³ 3।68

அஹmh ph³ரமாsh மnhthேராऽயmh jhஞாநாநnhத³mh phரயchச²தி ॥ 116॥
ேதேஜாபி³nh³ 3।73

ஸrhவமnhthராnhஸiµthsh’jhய இமmh மnhthரmh ஸமph◌⁴யேஸth ॥ 117॥
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ேதேஜாபி³nh³ 3।74
ஸth³ேயா ேமாமவாphேநாதி நாshதி ஸnhேத³ஹமNhவபி ॥ 118॥

ேதேஜாபி³nh³ 3।74
இதி shவாiν⁴திவாkhயாநி அShடாத³ேஶாthதரஶதmh ॥ 118॥

நவமmh phரகரணmh ஸமாphதmh ।

10 அத²ஸாrhதா⁴nhதிகஸமாதி⁴வாkhயாநி । (50)

வாthமபரமாthைமkhயாவshதா² thரதா பரமாநnhத³shவபா
ஶுth³த⁴ைசதnhயாthகா ஸமாதி:◌⁴ ॥ 1॥

ஶாNh³lhய 1।11*
th◌⁴யாth’th◌⁴யாேந விஹாய நிவாதshதி²ததீ³பவth³th◌⁴ேயையகேகா³சரmh சிthதmh
ஸமாதி: ◌⁴ ॥ 2॥

ைபŋhக³ல 3*

மந: phரசாரஶூnhயmh பரமாthமநி நmh ப⁴வதி ॥ 3॥
மNhட³லph³ராமண 3।1

phராphேத jhஞாேநந விjhஞாேந jhேஞேய பரமாthமநி ’தி³ஸmhshதி²ேத ேத³ேஹ
லph³த⁴ஶாnhதிபத³mh க³ேத ததா³ phரபா⁴ மேநா³th³தி⁴ஶூnhயmh ப⁴வதி ॥ 4॥

ைபŋhக³ல 4।9
phராபாநேயாைரkhயmh kh’thவா th◌⁴’தmhப⁴ேகா நாஸாkh³ரத³rhஶநth³’ட⁴பா⁴வநயா
th³விகராŋh³பி:◌⁴ ஷNhiµகீ²கரேணந phரணவth◌⁴வநிmh நிஶmhய மநshதthர
நmh ப⁴வதி ॥ 5॥

மNhட³லph³ராமண 2।2
பய:shரவாநnhதரmh ேத⁴iνshதநரவ ஸrhேவnhth³யவrhேக³ பநShேட மேநாநாஶmh
ப⁴வதி ॥ 6॥

மNhட³லph³ராமண 3।1
யதா³ பசாவதிShட²nhேத jhஞாநாநி மநஸா ஸஹ ॥ 7॥

ைமthராயணீ 6।30*
³th³தி⁴ச ந விேசShடதி தாமாஹு: பரமாmh க³திmh ॥ 8॥
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கட² 2।3।10
ஸmhஶாnhதஸrhவஸŋhகlhபா யா ஶிலாவத³வshதி²தி: ॥ 9॥

மஹா 5।6
ஜாkh³ரnhநிth³ராவிநிrhiµkhதா ஸா shவபshதி²தி: பரா ॥ 10॥

மஹா 5।6
மாேதமth◌⁴யஸசாேர மந:shைத²rhயmh phரஜாயேத ॥ 11॥

ஶாNh³lhய 1।5।10
ேயா மந:ஸுshதி²பா⁴வ:ைஸவாவshதா² மேநாnhமநீ ॥ 12॥

ஶாNh³lhய 1।5।10
ஸேபாऽெஸௗ மேநாநாேஶா வnhiµkhதshய விth³யேத ॥ 13॥

அnhநrh 4।18
நிதா³க⁴பநாஶsh வrhதேத ேத³ஹiµkhதிேக ॥ 14॥

அnhநrh 4।18
சிthேத ைசthயத³ஶாேந யா shதி²தி:ணேசதஸாmh ॥ 15॥

அnhநrh 2।12
ேஸாchயேத ஶாnhதகலநா ஜாkh³ரthேயவ ஸுஷுphததா ॥ 16॥

அnhநrh 2।12
ைநதjhஜாkh³ரnhந ச shவphந:ஸŋhகlhபாநாமபா⁴வநாth ॥ 17॥ அnhநrh 5।109
ஸுஷுphதபா⁴ேவா நாphேயதத³பா⁴வாjhஜட³தாshதி²ேத: ॥ 18॥

அnhநrh 5।109
தththவாவேபா³த⁴ ஏவாெஸௗ வாஸநாth’ணபாவக: ॥ 19॥

மஹா 4।12
phேராkhத:ஸமாதி⁴ஶph³ேத³ந ந  Shணீமவshதி²தி: ॥ 20॥

மஹா 4।12
நிrhவிகாரதயா vh’ththயா ph³ரமாகாரதயா ந: ॥ 21॥

தாரஸார 1।37
vh’thதிவிshமரணmh ஸmhயkhஸமாதி⁴ரபி⁴தீ⁴யேத ॥ 22॥

தாரஸார 1।37
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th³’யாஸmhப⁴வேபா³ேத⁴ந ராக³th³ேவஷாதி³தாநேவ ॥ 23॥
மஹா 4।62

ரதிrhவேலாதி³தா யா ஸா ஸமாதி⁴ரபி⁴தீ⁴யேத ॥ 24॥
மஹா 4।62

அஹேமவ பரmh ph³ரம ph³ரமாஹதி ஸmhshதி²தி: ॥ 25॥
thஶிகி²ph³ராமண 160

ஸமாதி: ◌⁴ ஸ  விjhேஞய:ஸrhவvh’thதிநிேராத⁴க: ॥ 26॥
thஶிகி²ph³ராமண 161

ஸமாதி: ◌⁴ ஸmhவி³thபthதி: பரைவகதாmh phரதி ॥ 27॥
அnhநrh 5।75

th◌⁴யாநshய விshmh’தி:ஸmhயkhஸமாதி⁴ரபி⁴தீ⁴யேத ॥ 28॥
thஶிகி²ph³ராமண 32

ஸமாதா நிthயth’phதா யதா²⁴தாrhத²த³rhஶிநீ ॥ 29॥
அnhநrh 1।48

ph³ரமnhஸமாதி⁴ஶph³ேத³ந பரா phரjhேஞாchயேத ³ைத:◌⁴ ॥ 30॥
அnhநrh 1।48

அுph³தா⁴ நிரஹŋhகாரா th³வnhth³ேவShவநiνபாதிநீ ॥ 31॥
அnhநrh 1।49

ph³ரமnhஸமாதி⁴ ஶph³ேத³ந ேமேரா:shதி²ரதரா shதி²தி: ॥ 32॥
அnhநrh 1।49

நிசிதா விக³தாऽபீ⁴Shடா ேஹேயாபாேத³யவrhதா ॥ 33॥
அnhநrh 1।50

ph³ரமnhஸமாதி⁴ ஶph³ேத³ந பrhணமேநாக³தி: ॥ 34॥
அnhநrh 1।50

ஸேல ைஸnhத⁴வmh யth³வthஸாmhயmh ப⁴ஜதி ேயாக³த: ॥ 35॥
வராஹ 2।75*

ததா²thமமநேஸாைரkhயmh ஸமாதி⁴ரபி⁴தீ⁴யேத ॥ 36॥
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ெஸௗபா⁴kh³யல 2।14
யthஸமthவmh தேயாரthர வாthமபரமாthமேநா: ॥ 37॥

ெஸௗபா⁴kh³யல 2।16
ஸமshதநShடஸŋhகlhப:ஸமாதி⁴ரபி⁴தீ⁴யேத ॥ 38॥

ெஸௗபா⁴kh³யல 2।16
phரபா⁴ஶூnhயmh மந:ஶூnhயmh ³th³தி⁴ஶூnhயmh நிராமயmh ॥ 39॥

ெஸௗபா⁴kh³யல 2।17
ஸrhவஶூnhயmh நிராபா⁴ஸmh ஸமாதி⁴ரபி⁴தீ⁴யேத ॥ 40॥

ெஸௗபா⁴kh³யல 2।17
ph³ரமாகாரமேநாvh’thதிphரவாேஹாऽஹŋhkh’திmh விநா ॥ 41॥

iµkhதிகா 2।53*
ஸmhphரjhஞாதஸமாதி:◌⁴ shயாth³th◌⁴யாநாph◌⁴யாஸphரகrhஷத: ॥ 42॥

iµkhதிகா 2।54
phரஶாnhதvh’thதிகmh சிthதmh பரமாநnhத³தீ³பகmh ॥ 43॥

iµkhதிகா 2।54*
அஸmhphரjhஞாதநாமாயmh ஸமாதி⁴rhேயாகி³நாmh phய: ॥ 44॥

iµkhதிகா 2,54
shவாiν⁴திரஸாேவஶாth³th³’யஶph³தா³ேப: ॥ 45॥

ஸரshவதீரஹshய 2।28*
நிrhவிகlhபஸமாதி: ◌⁴ shயாnhநிவாதshதி²ததீ³பவth ॥ 46॥

ஸரshவதீரஹshய 2।29
phரபா⁴ஶூnhயmh மந:ஶூnhயmh ³th³தி⁴ஶூnhயmh சிதா³thமகmh ॥ 47॥

iµkhதிகா 2।55
அதth³vhயாvh’thதிேபாऽெஸௗ ஸமாதி⁴rhiµநிபா⁴வித: ॥ 48॥

iµkhதிகா 2।55
ஊrhth◌⁴வrhணமத: ◌⁴rhணmh மth◌⁴யrhணmh ஶிவாthமகmh ॥ 49॥

iµkhதிகா 2।56
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ஸாாth³விதி⁴iµேகா²ேயஷ ஸமாதி:◌⁴ பாரமாrhதி²க: ॥ 50॥
iµkhதிகா 2।56

இதி ஸாrhதா⁴nhதிகஸமாதி⁴வாkhயாநி பசாஶth ॥ 50॥
த³ஶமmh phரகரணmh ஸமாphதmh ।

11 அத²ஸாrhதா⁴nhதிகாShடவிதி⁴shவபவாkhேயஷு நாநாŋhக³shவபவாkhயாநி
॥ (32)

ேராthரshய ேராthரmh மநேஸா மேநா யth³வாேசா ஹ வாசmh ஸ உ phராணshய
phராண: ॥ 1॥

ேகந 2*

ேயா ைவ ⁴மா தthஸுக²mh ॥ 2॥
சா²nhேதா³kh³ய 7।23।1*

ேயா ைவ ⁴மா தத³mh’தmh ॥ 3॥
சா²nhேதா³kh³ய 7।24।1

ேநதி ேநதி நேயதshமாதி³தி ேநthயnhயthபரமshthயத² நாமேத⁴யꣳ
ஸthயshய ஸthயதி phரா ைவ ஸthயmh ேதஷாேமவ ஸthயmh ॥ 4॥

ph³’ஹதா³ரNhயக 2।3।6*
ராேதrhதா³: பராயணmh ॥ 5॥

மஹா 2।9
ஸ பrhயகா³ch²khரமகாயமvhரணமshநாவிரꣳ ஶுth³த⁴மபாபவிth³த⁴mh ॥ 6॥

ஈஶ 8*

phரணேவா யபரmh ph³ரம phரணவச பர:shmh’த: ॥ 7॥
மாNh³khயகாகா 1।26*

ந நிேராேதா⁴ ந ேசாthபthதிrhந ப³th³ேதா⁴ ந ச ஸாத⁴க: ॥ 8॥
ஆthம 31*

ந iµiµுrhந ைவ iµkhத இthேயஷா பரமாrhத²தா ॥ 9॥
அmh’தபி³nh³ 3।10

அக²Nhைட³கரஸmh ஶாshthரமக²Nhைட³கரஸா thரயீ ॥ 10॥
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ேதேஜாபி³nh³ 2।3
அக²Nhைட³கரேஸா ேத³ஹ அக²Nhைட³கரஸmh மந: ॥ 11॥

ேதேஜாபி³nh³ 2।7
அக²Nhைட³கரஸmh ஸூthரமக²Nhைட³கரேஸா விராTh ॥ 12॥

ேதேஜாபி³nh³ 2।14
அக²Nhைட³கரஸா விth³யா யக²Nhைட³கரேஸாऽvhயய: ॥ 13॥

ேதேஜாபி³nh³ 2।8
அக²Nhைட³கரஸmh ேகா³phயமக²Nhைட³கரஸ: ஶஶீ ॥ 14॥

ேதேஜாபி³nh³ 2।16
அக²Nhைட³கரஸmh ேthரமக²Nhைட³கரஸா மா ॥ 15॥

ேதேஜாபி³nh³ 2।17
அக²Nhைட³கரஸாshதாரா அக²Nhைட³கரேஸா ரவி: ॥ 16॥

ேதேஜாபி³nh³ 2।17
அக²Nhைட³கரேஸா jhஞாதா அக²Nhைட³கரஸா shதி²தி: ॥ 17॥

ேதேஜாபி³nh³ 2।12
அக²Nhைட³கரஸா மாதா அக²Nhைட³கரஸ: பிதா ॥ 18॥

ேதேஜாபி³nh³ 2।13
அக²Nhைட³கரேஸா ராஜா அக²Nhைட³கரஸmh ரmh ॥ 19॥

ேதேஜாபி³nh³ 2।19
அக²Nhைட³கரஸmh தாரமக²Nhைட³கரேஸா ஜப: ॥ 20॥

ேதேஜாபி³nh³ 2।20
ஸrhவவrhதசிnhமாthரmh thவthதா மthதா ச சிnhமயmh ॥ 21॥

ேதேஜாபி³nh³ 2।26
ஆதி³ரnhதmh ச சிnhமாthரmh ³ஶிShயாதி³ சிnhமயmh ॥ 22॥

ேதேஜாபி³nh³ 2।31
th³’kh³th³’யmh யதி³ சிnhமாthரமshதி ேசchசிnhமயmh ஸதா³ ॥ 23॥

ேதேஜாபி³nh³ 2।31
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ஸrhவாசrhயmh ச சிnhமாthரmh ேத³ஹசிnhமாthரேமவ  ॥ 24॥
ேதேஜாபி³nh³ 2।32

அஹmh thவmh ைசவ சிnhமாthரmh rhதாrhதாதி³ சிnhமயmh ॥ 25॥
ேதேஜாபி³nh³ 2।33

Nhயmh பாபmh ச சிnhமாthரmh வசிnhமாthரவிkh³ரஹ: ॥ 26॥
ேதேஜாபி³nh³ 2।33

ேத³ஹthரயவிநthவாthகாலthரயவிவrhஜநாth ॥ 27॥
ேதேஜாபி³nh³ 5।17*

வthரய³பா⁴வாthதாபthரயவிவrhஜநாth ॥ 28॥
ேதேஜாபி³nh³ 5।18

ேலாகthரயவிநthவாthஸrhவமாthேமதி ஶாஸநாth ॥ 29॥
ேதேஜாபி³nh³ 5।18

சிthதாபா⁴வாchசிnhதநீயmh ேத³ஹாபா⁴வாjhஜரா ந ச ॥ 30॥
ேதேஜாபி³nh³ 5।19*

பாதா³பா⁴வாth³க³திrhநாshதி ஹshதாபா⁴வாthkhயா ந ச ॥ 31॥
ேதேஜாபி³nh³ 5।19

mh’thrhநாshதி ஜநாபா⁴வாth³³th³th◌⁴யபா⁴வாthஸுகா²தி³கmh ॥ 32॥
ேதேஜாபி³nh³ 5।20

இதி ஸாrhதா⁴nhதிகநாநாŋhக³shவபவாkhயாநி th³வாthmhஶth ॥ 32॥
ஏகாத³ஶmh phரகரணmh ஸமாphதmh ।

12 அத²ஸாrhதா⁴nhதிகmhŋhக³shவபவாkhயாநி । (30)

ஸ ஏேஷாऽகேலாऽmh’த: ॥ 1॥
phரந 6।5*

நாnhத:phரjhஞmh ந ப³:phரjhஞmh ேநாப⁴யத:phரjhஞmh ந phரjhஞாநக⁴நmh
ந phரjhஞmhநாphரjhஞமth³’யமvhயவஹாrhயமkh³ராயமலணமசிnhthயmh-
அvhயபேத³யைமகாthமphரthயயஸாரmh phரபேசாபஶமmh ஶாnhதmh
ஶிவமth³ைவதmh சrhத²mh மnhயnhேத ஸ ஆthமா ஸ விjhேஞய: ॥ 2॥
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ராேமாthதரதாபிநீ 3।5*
அமாthரசrhேதா²ऽvhயவஹாrhய: phரபேசாபஶம: ஶிேவாऽth³ைவத: ॥ 3॥

மாNh³khய 12*

யthர நாnhயthபயதி நாnhயchch²’ேதி நாnhயth³விஜாநாதி ஸ ⁴மா ॥ 4॥
சா²nhேதா³kh³ய 7।24।1*

ஸ ஏஷ ேநதிேநthயாthமாऽkh³’ேயா ந  kh³’யேதऽஶீrhேயா ந 
ஶீrhயேதऽஸŋhேகா³ந  ஸjhயேதऽேதா ந vhயத²ேத ந Shயதி ॥ 5॥

ph³’ஹதா³ரNhயக 3।9।26*
ரஸக⁴ந ஏைவவmh வாऽேரயமாthமாநnhதேராऽபா³ய: kh’thshந:
phரjhஞாநக⁴ந ஏவ ॥ 6॥

ph³’ஹதா³ரNhயக 4।5।13*
தshமாnhமேநா விேந மந க³ேத ஸŋhகlhபவிகlhேப த³kh³ேத⁴ Nhயபாேப
ஸதா³ஶிவ:
ௐ ஶkhthயாthமக:ஸrhவthராவshதி²தி:shவயjhேயாதி: ஶுth³ேதா⁴ நிthேயா நிரஜந:
ஶாnhததம: phரகாஶயதி ॥ 7॥

ஹmhஸ 2*

ஏஷ ஶுth³த:◌⁴ த: ஶூnhய: ஶாnhேதாऽphராேऽநீஶாthமாநnhேதாऽய:shதி²ர:
ஶாவேதாऽஜ:shவதnhthர:shேவ மmhநி திShட²தி ॥ 8॥

ைமthராயணீ 2।4; 6।28
சுேஷா th³ரShடா ேராthரshய th³ரShடா மநேஸா th³ரShடா வாேசா th³ரShடா
³th³ேத⁴rhth³ரShடா phராணshய th³ரShடா தமேஸா th³ரShடாஸrhவshய th³ரShடா தத:
ஸrhவshமாத³nhேயா விலண:ஸth³க⁴ேநாऽயmh சிth³க⁴ந ஆநnhத³க⁴ந
ஏைவகரேஸாऽvhயவஹாrhய: ॥ 9॥

nh’mhஹதாபிநீ 2।2।1
ஸnhமாthேரா நிthய:ஶுth³ேதா⁴ ³th³த: ◌⁴ ஸthேயாiµkhேதா நிரஜேநா வி⁴ரth³வயாநnhத:³
பர: phரthயேக³கரஸ: ॥ 10॥

nh’mhஹதாபிநீ 2।9।1
அth³’Shேடாऽvhயவஹாrhேயாऽphயlhேபா நாlhப:ஸாயவிேஶஷ:ஸrhவjhேஞாऽநnhேதாऽபி⁴nhேநாऽth³வேயா

விதி³தாவிதி³தாthபர: ॥ 11॥
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nh’mhஹதாபிநீ 2।9।1
ஶுth³ேதா⁴ ேத³வ ஏேகா நாராயே ந th³விதீேயாऽshதி கசிth ॥ 12॥

thபாth³வி⁴திமஹாநாராயண 1

அசுrhவிவதசுரகrhே விவத:கrhண அபாேதா³ விவத:பாத³
அபாணிrhவிவத:பாணிரஹமஶிரா விவத:ஶிரா விth³யாமாthைரகஸmhரேயா
விth³யாப: ॥ 13॥

ப⁴shமஜாபா³ல 2

தி³vhேயா யrhத: ஷ:ஸபா³யாph◌⁴யnhதேரா யஜ: ॥ 14॥
iµNhட³க 2।1।2

அphராே யமநா: ஶுph◌⁴ேரா யராthபரத: பர: ॥ 15॥
iµNhட³க 2।1।2

அth³ைவத:ஸrhவபா⁴வாநாmh ேத³வshrhேயா வி: ◌⁴ shmh’த: ॥ 16॥
மாNh³khயகாகா 1।10

அrhேவாऽநnhதேராऽபா³ேயா ந பர: phரணேவாऽvhயய: ॥ 17॥
மாNh³khயகாகா 1।26

அமாthேராऽநnhதமாthரச th³ைவதshேயாபஶம: ஶிவ: ॥ 18॥
மாNh³khயகாகா 1।29

கrhமாth◌⁴ய:ஸrhவ⁴தாதி⁴வாஸ:ஸா ேசதா ேகவேலா நிrh³ணச ॥ 19॥
ph³ரம

ஸrhவஸŋhகlhபரத:ஸrhவநாத³மய: ஶிவ: ॥ 20॥
ேதேஜாபி³nh³ 5।2

ஸrhவவrhதசிnhமாthர:ஸrhவாநnhத³மய: பர: ॥ 21॥
ேதேஜாபி³nh³ 5।2

ஸrhவாiνப⁴வநிrhiµkhத:ஸrhவth◌⁴யாநவிவrhத: ॥ 22॥
ேதேஜாபி³nh³ 5।3

ஆthமாऽநாthமவிேவகாதி³ேப⁴தா³ேப⁴த³விவrhத: ॥ 23॥
ேதேஜாபி³nh³ 5।4

மஹாவாkhயாrhத²ேதா ³ேரா ph³ரமாshthயதி³ரத: ॥ 24॥
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ேதேஜாபி³nh³ 5।5
தchச²ph³த³வrhjhயshthவmhஶph³த³ேநா வாkhயாrhத²வrhத: ॥ 25॥

ேதேஜாபி³nh³ 5।6
ராரவிேநா ேயா நாதா³nhதrhjhேயாதிேரவ ஸ: ॥ 26॥

ேதேஜாபி³nh³ 5।6
அக²Nhைட³கரேஸா வாஹமாநnhேதா³ऽshதிவrhத: ॥ 27॥

ேதேஜாபி³nh³ 5।7
th³’யத³rhஶநநிrhiµkhத: ேகவலாமலபவாnh ॥ 28॥

மஹா 6।79
நிthேயாதி³ேதா நிராபா⁴ேஸா th³ரShடா ஸா சிதா³thமக: ॥ 29॥

மஹா 6।80
ஸ ஏவ விதி³தாத³nhயshதைத²வாவிதி³தாத³பி ॥ 30॥

பாஶுபதph³ரம 13

இதி ஸாrhதா⁴nhதிகmhŋhக³shவபவாkhயாநி thmhஶth ॥ 30॥
th³வாத³ஶmh phரகரணmh ஸமாphதmh

13 அத²ஸாrhதா⁴nhதிகshthŋhக³shவபவாkhயாநி । (12)

அெலௗகிகபரமாநnhத³லக²Nhடா³தேதேஜாராஶி: ॥ 1॥
thபாth³வி⁴திமஹாநாராயண 8

பா⁴வாபா⁴வகலாவிநிrhiµkhதா சிth³விth³யாऽth³விதீயph³ரமஸmhவிthதி:
ஸchசிதா³நnhத³லஹ மஹாthரஸுnhத³ ப³ரnhதரphரவிய
shவயேமைகவ விபா⁴தி ॥ 2॥

ப³vh’சா
ஸrhவஸŋhகlhபரதா ஸrhவஸmhjhஞாவிவrhதா ॥ 3॥

மஹா 5।100
ைஸஷா சித³விநாஶாthமா shவாthேமthயாதி³kh’தா பி⁴தா⁴ ॥ 4॥

மஹா 5।100
ஆகாஶஶதபா⁴கா³chசா² jhேஞஷு நிShகலபிணீ ॥ 5॥
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மஹா 5।101
நாshதேமதி ந ேசாேத³தி ேநாthதிShட²தி ந திShட²தி ॥ 6॥

மஹா 5।102
ந ச யாதி ந சாயாதி ந ச ேநஹ ேசஹ சிth ॥ 7॥

மஹா 5।102
ைஸஷா சித³மலாகாரா நிrhவிகlhபா நிராshபதா³ ॥ 8॥

மஹா 5।103
மஹாசிேத³ைகேவஹாshதி மஹாஸthேததி ேசாchயேத ॥ 9॥

அnhநrh 5।55
நிShகலŋhகா ஸமா ஶுth³தா⁴ நிரஹŋhகாரபிணீ ॥ 10॥

அnhநrh 5।55
ஸkh’th³விபா⁴தா விமலா நிthேயாத³யவதீ ஸமா ॥ 11॥

அnhநrh 5।56
ஸா ph³ரமபரமாthேமதி நாமபி: ◌⁴ பகீ³யேத ॥ 12॥

அnhநrh 5।56
இதி shthŋhக³shவபவாkhயாநி th³வாத³ஶ ॥ 12॥

thரேயாத³ஶmh phரகரணmh ஸமாphதmh ।

14 அத²ஸாrhதா⁴nhதிகநmhஸகŋhக³shவபவாkhயாநி ॥(39)

அnhயேத³வ தth³விதி³தாத³ேதா²அவிதி³தாத³தி⁴ ॥ 1॥
ேகந 4

யthதத³th³ேரயமkh³ராயமேகா³thரமவrhணமசு:ேராthரmh தத³பாணிபாத³mh ॥
2॥ iµNhட³க 1।1।6
ஸேத³வ ேஸாmhேயத³மkh³ர ஆேத³கேமவாth³விதீயmh ॥ 3॥

ைபŋhக³ல 1

அsh²லமநNhவரshவமதீ³rhக⁴மேலாதமshேநஹமchசா²யமதேமாऽவாyhவநாகாஶ-

மஸŋhக³மரஸமக³nhத⁴மசுShகமேராthரமவாக³மேநாऽேதஜshகமphராண-
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மiµக²மமாthரமநnhதரமபா³யmh ॥ 4॥
ph³’ஹதா³ரNhயக 3।7।8

நிthயmh ஶுth³த⁴mh iµkhதmh ஸthயmh ஸூமmh பrhணமth³வயmh
ஸதா³நnhத³சிnhமாthரmh ரத:ஸுவிபா⁴தமth³ைவதமசிnhthயமŋhக³mh
shவphரகாஶமாநnhத³க⁴நmh ॥ 5॥

nh’mhஹதாபிநீ 2।9।1
ஏதth³th◌⁴யஶph³த³மshபrhஶமபமரஸமக³nhத⁴மவkhதvhயமதா³தvhயமக³nhதvhய-
மவிஸrhஜயிதvhயமநாநnhத³யிதvhயமமnhதvhயமேபா³th³த⁴vhயமநஹŋhகrhதயிதvhய-
மேசதயிதvhயமphராணதvhயமபாநயிதvhயமvhயாநயிதvhயமiνதா³நயிதvhய-
மஸமாநயிதvhயமநிnhth³யமவிஷயமகரணமலணமஸŋhக³ம³ண-

மவிkhயமvhயபேத³யமஸththவமரஜshகமதமshகமமாயமப⁴யம-
phெயௗபநிஷத³ேமவஸுவிபா⁴தmhஸkh’th³விபா⁴தmh ரேதாऽshமாthஸுவிபா⁴தமth³வயmh
॥ 6॥

nh’mhஹதாபிநீ 2।9।1
அநிrhவசநீயmh jhேயாதி:ஸrhவvhயாபகmh நிரதிஶயாநnhத³லணmh பரமாகாஶmh ॥ 7॥

மNhட³லph³ராமண 4।1
தth³ph³ரம தாபthரயாதீதmh ஷThேகாஶவிநிrhiµkhதmh ஷ³rhவrhதmh
பசேகாஶாதீதmh ஷTh³பா⁴வவிகாரஶூnhயேமவமாதி³ஸrhவmh விலணmh ॥ 8॥

iµth³க³ல 4

? நிபphலவmh jhேயாதிராph◌⁴யnhதரmh ஸrhவமாயாதீதமphரthயேக³கரஸமth³விதீயmh ॥
9॥????

????

???? தjhjhேயாதிேரகமth³விதீயmh ஸrhவகlhபநாதீதmh th◌⁴வமரேமகmh
ஸதா³ சகாshதி ஸchசிதா³நnhத³mh ॥ 10॥ ????

????

யthதthஸthயmh விjhஞாநமாநnhத³mh நிShkhயmh நிரஜநmhஸrhவக³தmhஸுஸூமmh
ஸrhவேதாiµக²நிrhேத³யமmh’தmh நிShகலmh பmh॥ 11॥

ஶாNh³lhய 3।1
ஏகமth³ைவதmh நிShகலmh நிShkhயmh ஶாnhதmh நிரதிஶயமநாமயமth³ைவதmh
சrhத²mh ph³ரமவிShiΝth³ராதீதேமகமாஶாshயmh ॥ 12॥
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ப⁴shமஜாபா³ல 1

அth³வயமநாth³யnhதமேஶஷேவத³ேவதா³nhதேவth³யமநிrhேத³யமநிkhதமphரchயவ-
மாஶாshயமth³ைவதmh சrhத²mh ஸrhவாதா⁴ரமநாதா⁴ரமநியmh ॥ 13॥

ப⁴shமஜாபா³ல 2

அஶph³த³மshபrhஶமபமvhயயmh ததா²ऽரஸnhநிthயமக³nhத⁴வchச யth ॥ 14॥
கட² 1।3।15

பரmh விjhஞாநாth³யth³வShட²mh phரஜாநாmh யத³rhசிமth³யத³iΝph◌⁴ேயாऽiΝ ச ॥ 15॥
iµNhட³க 2।2।1-2

ph³’ஹchச தth³தி³vhயமசிnhthயபmhஸூமாchச தthஸூமதரmh விபா⁴தி॥ 16॥
iµNhட³க 3।1।4

ஏதjhjhேஞயmh நிthயேமவாthமஸmhshத²mh நாத: பரmh ேவதி³தvhயmh கிசிth ॥ 17॥
நாரத³பvhராஜக 9।11

அேகா⁴ஷமvhயஜநமshவரmh ச யthதாகNhேடா²Shட²மநாகmh ச யth ॥ 18॥
அmh’தநாத³ 25

அேரப²ஜாதiµப⁴ேயாShமவrhதmh யத³ரmh ந ரேத கத²சிth ॥ 19॥
அmh’தநாத³ 25

அேகா³சரmh மேநாவாசாமவ⁴தாதி³ஸmhphலவmh ॥ 20॥
ைமthேரயீ 1।9

ஸthதாமாthரphரகாைஶகphரகாஶmh பா⁴வநாதிக³mh ॥ 21॥
ைமthேரயீ 1।9

அேஹயமiνபாேத³யமஸாமாnhயவிேஶஷணmh ॥ 22॥
ைமthேரயீ 1।10

th◌⁴வmh shதிதக³mhபீ⁴ரmh ந ேதேஜா ந தமshததmh ॥ 23॥
மஹா 2।65

நிShகலmh நிrhமலmh ஶாnhதmh ஸrhவாதீதmh நிராமயmh ॥ 24॥
ேயாக³ஶிகா² 1।5

ந ஶூnhயmh நாபி சாகா ந th³’யmh நாபி த³rhஶநmh ॥ 25॥
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மஹா 2।66
சிnhமாthரmh ைசthயரதமநnhதமஜரmh ஶிவmh ॥ 26॥

மஹா 2।68
ைசthயாiνபாதரதmh ஸாமாnhேயந ச ஸrhவக³mh ॥ 27॥

மஹா 4।118
அநாமயமநாபா⁴ஸமநாமகமகாரணmh ॥ 28॥

மஹா 5।45
மேநாவேசாph◌⁴யாமkh³ராயmh rhthrhணmh ஸுகா²thஸுக²mh ॥ 29॥

மஹா 5।46
th³ரShTh’த³rhஶநth³’யாதி³வrhதmh ததி³த³mh பத³mh ॥ 30॥

மஹா 5।48
ஶுth³த⁴mh ஸூமmh நிராகாரmh நிrhவிகாரmh நிரஜநmh ॥ 31॥

ேயாக³ஶிகா² 2।17
அphரமாணமநிrhேத³யமphரேமயமதீnhth³யmh ॥ 32॥

ேயாக³ஶிகா² 3।18
நிrhேலபகmh நிராபாயmh டshத²மசலmh th◌⁴வmh ॥ 33॥

ேயாக³ஶிகா² 3।21
ஸth³க⁴நmh சிth³க⁴நmh நிthயமாநnhத³க⁴நமvhயயmh ॥ 34॥

அth◌⁴யாthம 61

phரthயேக³கரஸmh rhணமநnhதmh விவேதாiµக²mh ॥ 35॥
அth◌⁴யாthம 61

அேஹயமiνபாேத³யமநாேத³யமநாரயmh ॥ 36॥
அth◌⁴யாthம 62

ஶுth³த⁴mh ³th³த⁴mh ஸதா³iµkhதமநாமகமபகmh ॥ 37॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।70

ஸŋhகlhபஸŋhயவஶாth³க³ேத  சிthேத ஸmhஸாரேமாஹகா க³தா
ப⁴வnhதி ॥ 38॥

மஹா 5।53
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shவchச²mh விபா⁴தி ஶரதீ³வ க²மாக³தாயாmh சிnhமாthரேமகமஜமாth³யமநnhதமnhத: ॥
39॥

மஹா 5।53
இதி ஸாrhதா⁴nhதிகநmhஸகŋhக³shவபவாkhயாnhேயேகாநசthவாmhஶth ॥39॥

சrhத³ஶmh phரகரணmh ஸமாphதmh ।

15 அத²ஸாrhதா⁴nhதிகாthமshவபமஹாவாkhயாநி । (40)

ஆகாேஶா ஹ ைவ நாம நாமபேயாrhநிrhவதா ேத யத³nhதரா தth³ph³ரம
தத³mh’தmh ஸ ஆthமா ॥ 1॥

சா²nhேதா³kh³ய 8।14।1
இத³mh ஸrhவmh யத³யமாthமா ॥ 2॥

nh’mhஹதாபிநீ 2।5।1
சிேத³கரேஸா யயமாthமா ॥ 3॥

nh’mhஹதாபிநீ 2।2।1
அேதா யயமாthமா ॥ 4॥

nh’mhஹதாபிநீ 2।2।1
அiνjhஞாதா யயமாthமா ॥ 5॥

nh’mhஹதாபிநீ 2।8।1
அiνjhைஞகரேஸா யயமாthமா ॥ 6॥

nh’mhஹதாபிநீ 2।8।1
அவிகlhேபா யயமாthமா ॥ 7॥

nh’mhஹதாபிநீ 2।8।1
ேத³ஹாேத:³ பரதரthவாth³ph³ரைமவ பரமாthமா ॥ 8॥

நிரலmhப³
அக²Nhைட³கரேஸா யயமாthமா ॥ 9॥

ேதேஜாபி³nh³ 2।6
நிrh³ண:ஸா⁴ேதா நிShkhேயா நிரவயவாthமா ॥ 10॥

ஆthம 1
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விரஜ: பர ஆகாஶாத³ஜ ஆthமா மஹாnh th◌⁴வ: ॥ 11॥
ph³’ஹதா³ரNhயக 4।4।20

ஏேகா ேத³வ:ஸrhவ⁴ேதஷு ³ட: ◌⁴ ஸrhவvhயாபீ ஸrhவ⁴தாnhதராthமா ॥ 12॥
ேவதாவதர 6।11

நி:ஶph³த³mh பரமmh ph³ரம பரமாthமா ஸrhயேத ॥ 13॥
நாth³பி³nh³ 48

ஸகேல நிShகேல பா⁴ேவ ஸrhவthராthமாvhயவshதி²த: ॥ 14॥
th◌⁴யாநபி³nh³ 8

ஸrhவதா³ஸrhவkh’thஸrhவ: பரமாthேமthதா³’த: ॥ 15॥
மஹா 4।56

அநாth³யnhதாவபா⁴ஸாthமா பரமாthேமஹ விth³யேத ॥ 16॥
அnhநrh 2।34

நிthய:ஸrhவக³ேதா யாthமா டshேதா² ேதா³ஷவrhத: ॥ 17॥
அnhநrh 5।75

தthபர: பரமாthமா ச ராம: ேஷாthதம: ॥ 18॥
தாரஸார 2।4

ஸrhவகாரணகாrhயாthமா காrhயகாரணவrhத: ॥ 19॥
ேதேஜாபி³nh³ 5।1

ஸrhவாதீதshவபா⁴வாthமா நாதா³nhதrhjhேயாதிேரவ ஸ: ॥ 20॥
ேதேஜாபி³nh³ 5।7

நிrhவிகlhபshவபாthமா ஸவிகlhபவிவrhத: ॥ 21॥
ேதேஜாபி³nh³ 4।75

ஸதா³ஸமாதி⁴ஶூnhயாthமா ஆதி³மth◌⁴யாnhதவrhத: ॥ 22॥
ேதேஜாபி³nh³ 4।76

phரjhஞாநவாkhயநாthமா அஹmh ph³ரமாshவrhத: ॥ 23॥
ேதேஜாபி³nh³ 4।77

தththவமshயாதி³நாthமா அயமாthேமthயபா⁴வக: ॥ 24॥
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ேதேஜாபி³nh³ 4।77
ஓŋhகாரவாchயநாthமா ஸrhவவாchயவிவrhத: ॥ 25॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।78
ஸrhவthர rhணபாthமா ஸrhவthராthமாவேஶஷக: ॥ 26॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।5
ஶுth³த⁴ைசதnhயபாthமா ஸrhவஸŋhக³விவrhத: ॥ 27॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।6
ஆநnhதா³thமா phேயா யாthமா ேமாாthமா ப³nhத⁴வrhத: ॥ 28॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।36
ஶூnhயாthமா ஸூமபாthமா விவாthமா விவநக: ॥ 29॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।43
ஸthதாமாthரshவபாthமா நாnhயthகிசிjhஜக³th³ப⁴யmh ॥ 30॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।45
அபchசி²nhநபாthமா அiΝsh²லாதி³வrhத: ॥ 31॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।48
நாமபவிநாthமா பரஸmhவிthஸுகா²thமக: ॥ 32॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।49
ஸாயஸாthவநாthமா கிசிthகிசிnhந கிசந ॥ 33॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।51
iµkhதாiµkhதshவபாthமா iµkhதாiµkhதவிவrhத: ॥ 34॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।65
th³ைவதாth³ைவதshவபாthமா th³ைவதாth³ைவதாதி³வrhத: ॥ 35॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।66
நிShகலாthமா நிrhமலாthமா ³th³th◌⁴யாthமா ஷாthமக: ॥ 36॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।68
ஆthேமதிஶph³த³ேநா ய ஆthமஶph³தா³rhத²வrhத: ॥ 37॥

ேதேஜாபி³nh³ 5।8
ஸchசிதா³நnhத³ேநா ய ஏைஷவாthமா ஸநாதந: ॥ 38॥
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ேதேஜாபி³nh³ 5।8
யshய கிசிth³ப³rhநாshதி கிசித³nhத: கியnhந ச ॥ 39॥

ேதேஜாபி³nh³ 5।9
யshய ŋhக³mh phரபசmh வா ph³ரைமவாthமா ந ஸmhஶய: ॥ 40॥

ேதேஜாபி³nh³ 5।10
இதி ஸாrhதா⁴nhதிகாthமshவபவாkhயாநி சthவாmhஶth ॥ 40॥

பசத³ஶmh phரகரணmh ஸமாphதmh ।

16 அத²ஸாrhதா⁴nhதிகஸrhவshவபவாkhயாநி ॥ (40)

ௐகார ஏேவத³mh ஸrhவmh ॥ 1॥
சா²nhேதா³kh³ய 2।23।3

ஸ ஏவாத⁴shதாthஸ உபShடாthஸ பசாthஸ ரshதாthஸ
த³ணத:ஸ உthதரத:ஸ ஏேவத³mh ஸrhவmh ॥ 2॥

சா²nhேதா³kh³ய 7।25।1
அஹேமவாத⁴shதாத³ஹiµபShடாத³ஹmh பசாத³ஹmh

ரshதாத³ஹmh த³ணேதாऽஅஹiµthதரேதாऽஅஹேமேவத³mh ஸrhவmh ॥ 3॥
சா²nhேதா³kh³ய 7।25।1

ஆthைமவாத⁴shதாதா³thேமாபShடாதா³thமா பசாதா³thமா ரshதாதா³thமா
த³ணத ஆthேமாthதரத ஆthைமேவத³mh ஸrhவmh ॥ 4॥

சா²nhேதா³kh³ய 7।25।2
ஆthைமேவத³மmh’தத³mh ph³ரேமத³mh ஸrhவmh ॥ 5॥

சா²nhேதா³kh³ய 7।25।2
ஏதth³ph³ரைமதthஸrhவmh ॥ 6॥

ph³’ஹதா³ரNhயக 5।1।1
????? நாராயண ஏேவத³mh ஸrhவmh ॥ 7॥ ????

???? நாராயேthதrhதாபிநீ 1।5
ஸchசிதா³நnhத³பத³mh ஸrhவmh ॥ 8॥
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nh’mhஹதாபிநீ 2।7।1
ஸthதாமாthரmh த³mh ஸrhவmh ॥ 9॥

nh’mhஹதாபிநீ 9
மthshவபேமேவத³mh ஸrhவmh ॥ 10॥

thபாth³வி⁴திநாராயண 8

ஸ ஏவ ஸrhவmh யth³⁴தmh யchச ப⁴vhயmh ஸநாதநmh ॥ 11॥
ைகவlhய 1।9

shவயmh ph³ரமா shவயmh விShiΝ:shவயnhth³ர:shவயmh ஶிவ: ॥ 12॥
அth◌⁴யாthம 20

shவயmh விவத³mh ஸrhவmh shவshமாத³nhயnhந கிசந ॥ 13॥
அth◌⁴யாthம 20

ம⁴ெமௗ ஜலmh ஸrhவmh ம⁴மாthரேமவ தth ॥ 14॥
மஹா 4।84

ஜக³ththரயத³mh ஸrhவmh சிnhமாthரmh shவவிசாரத: ॥ 15॥
மஹா 4।84

ப⁴வவrhதசிnhமாthரmh ஸrhவmh சிnhமாthரேமவ  ॥ 16॥
ேதேஜாபி³nh³ 2।25

யthகிசிth³யnhந கிசிchச ஸrhவmh சிnhமாthரேமவ  ॥ 17॥
ேதேஜாபி³nh³ 2।27

அக²Nhைட³கரஸmh ஸrhவmh யth³யchசிnhமாthரேமவ  ॥ 18॥
ேதேஜாபி³nh³ 2।28

⁴தmh ப⁴vhயmh ப⁴விShயchச ஸrhவmh சிnhமாthரேமவ  ॥ 19॥
ேதேஜாபி³nh³ 2।28

jhஞாதா சிnhமாthரபச ஸrhவmh சிnhமாthரேமவ  ॥ 20॥
ேதேஜாபி³nh³ 2।29

யchச யாவchச ³ரshத²mh ஸrhவmh சிnhமாthரேமவ  ॥ 21॥
ேதேஜாபி³nh³ 2।39

சிnhமாthராnhநாshதி லயmh ச ஸrhவmh சிnhமாthரேமவ  ॥ 22॥
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ேதேஜாபி³nh³ 2।41
ஆthமேநாऽnhயா க³திrhநாshதி ஸrhவமாthமமயmh ஜக³th ॥ 23॥

ேதேஜாபி³nh³ 6।46
ஆthமேநாऽnhயthஷmh நாshதி ஸrhவமாthமமயmh ஜக³th ॥ 24॥

ேதேஜாபி³nh³ 6।46
ஸrhவமாthைமவ ஶுth³தா⁴thமா ஸrhவmh சிnhமாthரமth³வயmh ॥ 25॥

ேதேஜாபி³nh³ 6।39
ஸrhவmh ச க²lhவித³mh ph³ரம நிthயசிth³க⁴நமதmh ॥ 26॥

மஹா 4।119
ஸமshதmh க²lhவித³mh ph³ரம ஸrhவமாthேமத³மாததmh ॥ 27॥

மஹா 6।12
ந thவmh நாஹmh ந சாnhயmh வா ஸrhவmh ph³ரைமவ ேகவலmh ॥ 28॥

ேதேஜாபி³nh³ 6।4
ந தத³shதி ந யthராஹmh ந தத³shதி ந தnhமயmh ॥ 29॥

மஹா 6।11
கிமnhயத³பி⁴வாசா² ஸrhவmh ஸchசிnhமயmh ததmh ॥ 30॥

மஹா 6।11
ph◌⁴ராnhதிரph◌⁴ராnhதிrhநாshthேயவ ஸrhவmh ph³ரைமவ ேகவலmh ॥ 31॥

ேதேஜாபி³nh³ 5।42
ந ேத³ேஹா ந ச கrhமாணி ஸrhவmh ph³ரைமவ ேகவலmh ॥ 32॥

ேதேஜாபி³nh³ 6।105
லthரயவிjhஞாநmh ஸrhவmh ph³ரைமவ ேகவலmh ॥ 33॥

ேதேஜாபி³nh³ 6।106
ஜக³nhநாmhநாசிதா³பா⁴தி ஸrhவmh ph³ரைமவ ேகவலmh ॥ 34॥

ேயாக³ஶிகா² 4।18
ph³ரமமாthரத³mh ஸrhவmh ph³ரம மாthரமஸnhந  ॥ 35॥

ேதேஜாபி³nh³ 6।47
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ph³ரமமாthரmh vh’thதmh ஸrhவmh ph³ரமமாthரmh ரஸmh ஸுக²mh ॥ 36॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।48

ph³ரமமாthரmh தmh ஸrhவmh shவயmh ph³ரைமவ ேகவலmh ॥ 37॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।48

ph³ரைமவ ஸrhவmh சிnhமாthரmh ph³ரமமாthரmh ஜக³ththரயmh ॥ 38॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।42

ஸrhவmh phரஶாnhதமஜேமகமநாதி³மth◌⁴யமாபா⁴shவரmh shவத³நமாthரமைசthய-
மசிநmh ॥ 39॥

மஹா 4।10
ஸrhவmh phரஶாnhததி ஶph³த³மயீ ச th³’Shrhேபா³தா⁴rhத⁴ேமவ  iµைத⁴வ
தேதா³தீத³mh ॥ 40॥

மஹா 4।10
இதி ஸாrhதா⁴nhதிகஸrhவshவபவாkhயாநி சthவாmhஶth ॥ 40॥

ேஷாட³ஶmh phரகரணmh ஸமாphதmh ।

17 அத²ஸாrhதா⁴nhதிகph³ரமshவபவாkhயாநி । (94)

ஸrhவmh ேயதth³ ph³ரம ॥ 1॥
ராேமாthதரதாபிநீ 3।5

அயமாthமா ph³ரம ॥ 2॥
ஶுகரஹshய 2।1।4

ஸthயmh jhஞாநமநnhதmh ph³ரம ॥ 3॥
ைதthதிய 2।1

phரjhஞா phரதிShடா² phரjhஞாநmh ph³ரம ॥ 4॥
ஆthமேபா³த⁴ 1

தேத³தth³ph³ரமாऽrhவமநபரமநnhதரமபா³யமயமாthமா ph³ரம ஸrhவாiν: ◌⁴ ॥
5॥

ph³’ஹதா³ரNhயக 2।5।19
விjhஞாநமாநnhத³mh ph³ரம ॥ 6॥
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ph³’ஹதா³ரNhயக 3।9।28
அஜேராऽமேராऽmh’ேதாऽப⁴ேயா ph³ரமாப⁴யmh ைவ ph³ரம ॥ 7॥

ேகா³பாலதாபிநீ 2।9
ஸrhவ⁴தshத²ேமகmh நாராயணmh காரணmhஷமகாரணmh பரmh ph³ரேமாmh ॥ 8॥

ஆthமேபா³த⁴ 1

shவயmh phரகாஶ:shவயmh ph³ரம ॥ 9॥
அத²rhவஶிகா² 3

தேத³தத³th³வயmh shவயmhphரகாஶமஹாநnhத³மாthைமைவதத³ப⁴ய-
மmh’தேமதth³ph³ரம ॥ 10॥

nh’mhஹதாபிநீ 2।8।1
ஸேத³வ ரshதாthth³த⁴mh ph³ரம ॥ 11॥

nh’mhஹதாபிநீ 2।9।1
ஆகாஶவthஸூமmh ேகவலஸthதாமாthரshவபா⁴வmh பரmh ph³ரம ॥ 12॥

ஸrhவஸார 1

அth³விதீயமகி²ேலாபாதி⁴விநிrhiµkhதmh தthஸகலஶkhthபph³’mhதமநாth³யநnhதmh
நிthயmh ஶிவmh ஶாnhதmh நிrh³ணthயாதி³வாchயமநிrhவாchயmh ைசதnhயmh ph³ரம ॥
13॥

நிரலmhப³
ஏகேமவாth³விதீயmh ph³ரம ॥ 14॥

thபாth³வி⁴திமஹாநாராயண 3

ஸrhவதா³நவchசி²nhநmh பரmh ph³ரம ॥ 15॥
ேயாக³டா³மணி 72

ஸchசிதா³நnhத³ேதஜ:பmh தாரகmh ph³ரம ॥ 16॥
மNhட³லph³ராமண 1।2

தnhநிthயiµkhதமவிkhயmh ஸthயjhஞாநாநnhதாநnhத³பrhணmh
ஸநாதநேமகேமவாth³விதீயmh ph³ரம ॥ 17॥

ைபŋhக³ல 1

சிthshவபmh நிரஜநmh பரmh ph³ரம ॥ 18॥
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thபாth³வி⁴திமஹாநாராயண 7

தththவmhபத³லயmh phரthயக³பி⁴nhநmh ph³ரம ॥ 19॥
ைபŋhக³ல 3

அக²Nhடா³rhத²mh பரmh ph³ரம ॥ 20॥
ப³vh’சா

ஸrhவகாலாபா³தி⁴தmh ph³ரம ॥ 21॥
thபாth³வி⁴திமஹாநாராயண 1

ஸ³ணநிrh³ணshவபmh ph³ரம ॥ 22॥
thபாth³வி⁴திமஹாநாராயண 1

ஆதி³மth◌⁴யாnhதஶூnhயmh ph³ரம ॥ 23॥
thபாth³வி⁴திமஹாநாராயண 1

மாயாதீத³தீதmh ph³ரம ॥ 24॥
thபாth³வி⁴திமஹாநாராயண 1

அநnhதமphரேமயாக²Nhட³பrhணmh ph³ரம ॥ 25॥
thபாth³வி⁴திமஹாநாராயண 1

அth³விதீயபரமாநnhத³நிthயஶுth³த⁴³th³த⁴iµkhதஸthயshவபvhயாபகாபி⁴nhநாப-
சி²nhநmh ph³ரம ॥ 26॥

thபாth³வி⁴திமஹாநாராயண 1

ஸchசிதா³நnhத³shவphரகாஶmh ph³ரம ॥ 27॥
thபாth³வி⁴திமஹாநாராயண 1

மேநாவாசாமேகா³சரmh ph³ரம ॥ 28॥
thபாth³வி⁴திமஹாநாராயண 1

ேத³ஶத: காலேதா வshத: பchேச²த³ரதmh ph³ரம ॥ 29॥
thபாth³வி⁴திமஹாநாராயண 1

அகி²லphரமாேகா³சரmh ph³ரம ॥ 30॥
thபாth³வி⁴திமஹாநாராயண 1

யmh நிராகாரேமகmh ph³ரம ॥ 31॥
thபாth³வி⁴திமஹாநாராயண 1
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அth³ைவதமநிrhவாchயmh ph³ரம ॥ 32॥
thபாth³வி⁴திமஹாநாராயண 1

ஶிவmh phரஶாnhதமmh’தmh ph³ரமேயாநிmh ॥ 33॥
ைகவlhய 1।6

யேத³கமரmh நிShkhயmh ஶிவmh ஸnhமாthரmh பரmh ph³ரம ॥ 34॥
ஶாNh³lhய 3।1

அஸாவாதி³thேயா ph³ரம ॥ 35॥
ஸூrhய

ௐthேயதத³ரmh பரmh ph³ரம ॥ 36॥
தாரஸார 2।1

ph³ரைமேவத³மmh’தmh ரshதாth³ph³ரம பசாth³ph³ரம த³ணதேசாthதேரண
॥ 37॥

iµNhட³க 2।2।11
அத⁴ேசாrhth◌⁴வmh phரsh’தmh ph³ரைமேவத³mh விவத³mh வShட²mh ॥ 38॥

iµNhட³க 2।2।11
தேத³வ நிShகலmh ph³ரம நிrhவிகlhபmh நிரஜநmh ॥ 39॥

அmh’தபி³nh³ 8

ைசதnhயேமகmh ph³ரமாத: phரjhஞாநmh ph³ரம மyhயபி ॥ 40॥
ஶுகரஹshய 2।2

ph³ரமஶph³ேத³ந தth³ph³ரம shவphரகாஶாthமபகmh ॥ 41॥
ஶுகரஹshய 2।8

ஏதth³பா⁴வவிநிrhiµkhதmh தth³kh³ராயmh ph³ரம தthபரmh ॥ 42॥
தாரஸார 1।14

சிnhமாthராthபரமmh ph³ரம சிnhமாthராnhநாshதி ேகாऽபி  ॥ 43॥
ேதேஜாபி³nh³ 2।35

அக²Nhைட³கரஸmh ph³ரம சிnhமாthராnhந  விth³யேத ॥ 44॥
ேதேஜாபி³nh³ 2।41

ஸேதா³தி³தmh பரmh ph³ரம jhேயாதிஷாiµத³ேயா யத: ॥ 45॥
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நாத³பி³nh³ 17

யshnhphரயேத ஶph³த³shதthபரmh ph³ரம கீ³யேத ॥ 46॥
ph³ரமவிth³யா 13

????ஸrhவஶkhதி பரmh ph³ரம நிthயமாrhணமth³வயmh ॥ 47॥ ????

????

ஸthதா ஸrhவபதா³rhதா²நாmh நாnhயா ஸmhேவத³நth³’ேத ॥ 48॥
மஹா 5।47

பரmh ph³ரம பரmh ஸththவmh ஸchசிதா³நnhத³லணmh ॥ 49॥
ேயாக³ஶிகா² 2।16

அரmh பரமmh ph³ரம நிrhவிேஶஷmh நிரஜநmh ॥ 50॥
ேயாக³ஶிகா² 3।16

ph³ரைமைவகமநாth³யnhதமph³தி⁴வthphரவிjh’mhப⁴ேத ॥ 51॥
அnhநrh 5।10

ந கிசிth³பா⁴வநாகாரmh யthதth³ph³ரம பரmh வி:³ ॥ 52॥
அnhநrh 5।48

ஏகேமவாth³வயmh ph³ரம ேநஹ நநாshதி கிசந ॥ 53॥
thபாth³வி⁴திநாராயண 3

ph³ரைமவ விth³யேத ஸாாth³வshேதாऽவshேதாऽபி ச ॥ 54॥
பாஶுபதph³ரம 27

தth³விth³யாவிஷயmh ph³ரம ஸthயjhஞாநஸுகா²th³வயmh ॥ 55॥
அnhநrh 4।27

ஶாnhதmh ச தத³தீதmh ச பரmh ph³ரம த³chயேத ॥ 56॥
ேயாக³ஶிகா² 6।66

அiν⁴திமயmh தshமாthஸாரmh ph³ரேமதி கth²யேத ॥ 57॥
அnhநrh 2।17

யதி³த³mh ph³ரம chசா²kh²யmh ஸthயjhஞாநாth³வயாthமகmh ॥ 58॥
கட²th³ர 22
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ஸth³பmh பரமmh ph³ரம thபchேச²த³வrhதmh ॥ 59॥
கட²th³ர 27

தth³ph³ரமாநnhத³மth³வnhth³வmh நிrh³ணmh ஸthயசிth³க⁴நmh ॥ 60॥
கட²th³ர 34

ஸrhவாதி⁴Shடா²நமth³வnhth³வmh பரmh ph³ரம ஸநாதநmh ॥ 61॥
அnhநrh 4।29

phரjhஞாநேமவ தth³ph³ரம ஸthயphரjhஞாநலணmh ॥ 62॥
மஹா 4।81

அshதீthkhேத ஜக³thஸrhவmh ஸth³பmh ph³ரம தth³ப⁴ேவth ॥ 63॥
வராஹ 2।71

பா⁴தீthkhேத ஜக³thஸrhவmh பா⁴நmh ph³ரைமவ ேகவலmh ॥ 64॥
வராஹ 2।72

ph³ரமமாthரmh சிதா³காஶmh ஸchசிதா³நnhத³மth³வயmh ॥ 65॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।49

ph³ரமேऽnhயதரnhநாshதி ph³ரமேऽnhயjhஜக³nhந ச ॥ 66॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।49

ph³ரமேऽnhயத³ஹ நாshதி ph³ரமேऽnhயthப²லmh ந  ॥ 67॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।50

ph³ரமேऽnhயthth’ணmh நாshதி ph³ரமேऽnhயthபத³mh ந  ॥ 68॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।50

ph³ரமேऽnhயth³³rhநாshதி ph³ரமேऽnhயத³ஸth³வ: ॥ 69॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।51

நிthயாநnhத³மயmh ph³ரம ேகவலmh ஸrhவதா³shவயmh ॥ 70॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।101

பீ³ஜmh மாயாவிநிrhiµkhதmh பரmh ph³ரேமதி கீrhthயேத ॥ 71॥
ராமரஹshய 5।11

மth³பமth³வயmh ph³ரம ஆதி³மth◌⁴யாnhதவrhதmh ॥ 72॥
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வாஸுேத³வ
ஸrhவthராவshதி²தmh ஶாnhதmh சிth³ph³ரேமthயiν⁴யேத ॥ 73॥

அnhநrh 5।21
th³தா⁴nhேதாऽth◌⁴யாthமஶாshthராmh ஸrhவாபநவ ஏவ  ॥ 74॥

அnhநrh 5।112
நாவிth³யாshதீஹ ேநா மாயா ஶாnhதmh ph³ரேமத³மkhலமmh ॥ 75॥

அnhநrh 5।112
shவாthமnhயாேராபிதாேஶஷாபா⁴ஸவshநிராஸத: ॥ 76॥

அth◌⁴யாthம 21

shவயேமவ பரmh ph³ரம rhணமth³வயமkhயmh ॥ 77॥
அth◌⁴யாthம 21

ராம ஏவ பரmh ph³ரம ராம ஏவ பரmh தப: ॥ 78॥
ரமரஹshய 6

ராம ஏவ பரmh தththவmh ராேமா ph³ரமதாரகmh ॥ 79॥
ராமரஹshய 1।6

சிth³பமாthரmh ph³ரைமவ ஸchசிதா³நnhத³மth³வயmh ॥ 80॥
ேதேஜாபி³nh³ 3।26

’தmh ஸthயmh பரmh ph³ரம ஸrhவஸmhஸாரேப⁴ஷஜmh ॥ 81॥
ஜாபா³லத³rhஶந 9।1

ph³ரம சிth³ph³ரம ⁴வநmh ph³ரம ⁴தபரmhபரா ॥ 82॥
அnhநrh 5।20

ph³ரமாஹmh ph³ரமசிchச²thrhph³ரம சிnhthரபா³nhத⁴வா: ॥ 83॥
அnhநrh 5।20

ph³ரமபதயா ph³ரம ேகவலmh phரதிபா⁴ஸேத ॥ 84॥
ஆthம 1

ஜக³th³பதயாphேயதth³ph³ரைமவ phரதிபா⁴ஸேத ॥ 85॥
ஆthம 2

விth³யாவிth³யாதி³ேப⁴ேத³ந பா⁴வாபா⁴வாதி³ேப⁴த³த: ॥ 86॥
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ஆthம 2

³ஶிShயாதி³ேப⁴ேத³ந ph³ரைமவ phரதிபா⁴ஸேத ॥ 87॥
ஆthம 3

இத³mh ph³ரம பரmh ph³ரம ஸthயmh ph³ரம phர⁴rh ஸ: ॥ 88॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।35

காேலா ph³ரம கலா ph³ரம ஸுக²mh ph³ரம shவயmhphரப⁴mh ॥ 89॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।35

ஏகmh ph³ரம th³வயmh ph³ரம ேமாேஹா ph³ரம ஶமாதி³கmh ॥ 90॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।36

ேதா³ேஷா ph³ரம ³ே ph³ரம த³ம: ஶாnhதmh வி: ◌⁴ phர:◌⁴ ॥ 91॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।36

ேலாேகா ph³ரம ³rhph³ரம ஶிShேயா ph³ரம ஸதா³ஶிவ: ॥ 92॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।37

rhவmh ph³ரம பரmh ph³ரம ஶுth³த⁴mh ph³ரம ஶுபா⁴ஶுப⁴mh ॥ 93॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।37

வ ஏவ ஸதா³ ph³ரம shவயmh ph³ரம ஸநாதநmh ॥ 94॥
ேதேஜாபி³nh³ 6।38

இதி ஸாrhதா⁴nhதிகph³ரமshவபவாkhயாநி சrhநவதி: ॥ 94॥
ஸphதத³ஶmh phரகரணmh ஸமாphதmh ।

18 அத²ஸாrhதா⁴nhதிகாவஶிShடவாkhயாநி । (36)

ஸrhவவிேஶஷmh ேநதிேநதீதி விஹாய யத³வஶிShயேத தத³th³வயmh ph³ரம ॥ 1॥
அth³வயதாரக 3

வபா⁴வஜக³th³பா⁴வபா³ேத⁴ phரthயக³பி⁴nhநmh ph³ரைமவாவஶிShயேத ॥ 2॥
ைபŋhக³ல 2

rhணமத:³ rhணத³mh rhthrhணiµத³chயேத ॥ 3॥
ஶாnhதி பாட²
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rhணshய rhணமாதா³ய rhணேமவாவஶிShயேத ॥ 4॥
ஶாnhதி பாட²

காrhேயாபாதி⁴ரயmh வ: காரேபாதி⁴வர: ॥ 5॥
thபாth³வி⁴திமஹாநாராயண 4

காrhயகாரணதாmh thவா rhணேபா³ேதா⁴ऽவஶிShயேத ॥ 6॥
ஶுகரஹshய 3।12

தத:shதிதக³mhபீ⁴ரmh ந ேதேஜா ந தமshததmh ॥ 7॥
ேயாக³Nhட³ 3।24

அநாkh²யமநபி⁴vhயkhதmh ஸthகிசித³வஶிShயேத ॥ 8॥
மஹா 2।65

ஸŋhகlhபமந பி⁴nhேந ந கதா³சந ேகநசிth ॥ 9॥
மஹா 4।53

ஸŋhகlhபஜாேத க³ேத shவபமவஶிShயேத ॥ 10॥
மஹா 4।53

மஹாphரலயஸmhபthெதௗ யஸthதாmh ஸiµபாக³ேத ॥ 11॥
மஹா 4।55

அேஶஷth³’ேய ஸrhகா³ெதௗ³ ஶாnhதேமவாவஶிShயேத ॥ 12॥
மஹா 4।55

ேக²ேதா³lhலாஸவிலாேஸஷு shவாthமகrhth’தயாநயா ॥ 13॥
மஹா 6।3

shவஸŋhகlhேப யmh யாேத ஸமைதவாவஶிShயேத ॥ 14॥
மஹா 6।3

ஸமதா ஸrhவபா⁴ேவஷு யாெஸௗ ஸthயபரா shதி²தி: ॥ 15॥
மஹா 6।4

பரமாmh’தநாmhநீ ஸா ஸமைதவாவஶிShயேத ॥ 16॥
மஹா 4।16

காலthரயiµேபthவா நாயாைசthயப³nhத⁴ைந: ॥ 17॥
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ஸnhnhயாஸ 2।27
சிதைசthயiνேபthrhயா:ஸமைதவாவஶிShயேத ॥ 18॥

ஸnhnhயாஸ 2।27
ஸா  வாசாமக³mhயthவாத³ஸthதாவ ஶாவதீmh ॥ 19॥

ஸnhnhயாஸ 2।28
ைநராthmhயth³தா⁴nhதத³ஶாiµபயாேதऽவஶிShயேத ॥ 20॥

ஸnhnhயாஸ 2।28
யாவth³யாவnhiµநிேரShட²shவயmh ஸnhthயjhயேதऽகி²லmh ॥ 21॥

அnhநrh 1।44
தாவthதாவthபராேலாக: பரமாthைமவ ஶிShயேத ॥ 22॥

அnhநrh 1।44
அph◌⁴யாேஸந பshபnhேத³ phராநாmh யமாக³ேத ॥ 23॥

அnhநrh 2।32
மந: phரஶமமாயாதி நிrhவாணமவஶிShயேத ॥ 24॥

அnhநrh 2।32
jhேஞயவshபthயாேக³ விலயmh யாதி மாநஸmh ॥ 25॥

ஶாNh³lhய 1।5।23
மாநேஸ விலயmh யாேத ைகவlhயமவஶிShயேத ॥ 26॥

ஶாNh³lhய 1।5।23
யேதா வாேசா நிவrhதnhேத விகlhபகலநாnhவிதா: ॥ 27॥

அnhநrh 2।33
விகlhபஸŋhயாjhஜnhேதா: பத³mh தத³வஶிShயேத ॥ 28॥

அnhநrh 2।33
சிth³vhேயாேமவ கிலாshதீஹ பராபரவிவrhதmh ॥ 29॥

அnhநrh 5।36
ஸrhவthராஸmhப⁴வchைசthயmh யthகlhபாnhேதऽவஶிShயேத ॥ 30॥

அnhநrh 5।36
பசபபthயாகா³த³rhத²பphரஹாணத: ॥ 31॥
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ப³vh’சா
அதி⁴Shடா²நmh பரmh தththவேமகmh ஸchசி²Shயேத மஹth ॥ 32॥

ப³vh’சா
ஸrhவேவதா³nhதth³தா⁴nhதஸாரmh வch யதா²rhத²த: ॥ 33॥

கட²th³ர 42

shவயmh mh’thவா shவயmh ⁴thவா shவயேமவாவஶிShயேத ॥ 34॥
கட²th³ர 42

அஶph³த³மshபrhஶமபமvhயயmh ததா²ऽரஸmh நிthயமக³nhத⁴வchச யth ॥ 35॥
ேயாக³Nhட³ 3।35

அநாth³யநnhதmh மஹத: பரmh th◌⁴வmh தேத³வ ஶிShயthயமலmh நிராமயmh ॥ 36॥
கட² 1।3।15

இதி ஸாrhதா⁴nhதிகாவஶிShடவாkhயாநி ஷThthmhஶth ॥36॥
அShடாத³ஶmh phரகரணmh ஸமாphதmh ।

19 அத²ஸாrhதா⁴nhதிகப²லவாkhயாநி । (40)

ஸ ேயா ஹ ைவ தthபரமmh ॥ 1॥
th³ர’த³ய 52

ph³ரம ேவத³ ph³ரைமவ ப⁴வதி ॥ 2॥
iµNhட³க 3।2।9

ph³ரமவிதா³phேநாதி பரmh ॥ 3॥
ைதthதிய 2।1।1

ph³ரமஸmhshேதா²ऽmh’தthவேமதி ॥ 4॥
சா²nhேதா³kh³ய 2।23।1

தரதி ேஶாகமாthமவிth ॥ 5॥
சா²nhேதா³kh³ய 7।1।3

ய ஏவmh ேவதா³ஹmh ph³ரமாshதி ஸ இத³mh ஸrhவmh ப⁴வதி ॥ 6॥
ph³’ஹதா³ரNhயக 1।4।10
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ஸ ஏஷ விஸுkh’ேதா வி³Shkh’ேதா ph³ரமவிth³விth³வாnhph³ரைமவாபி⁴phைரதி
॥ 7॥

ெகௗதகீph³ராமண 1।4
தth³ph³ரைமவாஹமshதி ph³ரம phரணவமiνshமரnh ph◌⁴ரமரகீடnhயாேயந
ஶரthரயiµthsh’jhய ஸnhnhயாேஸைநவ ேத³ஹthயாக³mh கேராதி ஸ kh’தkh’thேயா
ப⁴வதி ॥ 8॥

நாரத³பvhராஜக 3।86
தேமவ jhஞாthவா விth³வாnh mh’thiµகா²th phரiµchயேத ॥ 9॥

நாரத³பvhராஜக 9।1
தேத³வmh விth³வாmhஸ இைஹவாmh’தா ப⁴வnhதி ॥ 10॥

ஶாThயாயநீ 18
அநாth³யநnhதmh மஹத: பரmh th◌⁴வmh நிசாyhய தmh mh’thiµகா²thphரiµchயேத ॥ 11॥

கட² 1।3।15
யjhjhஞாthவா iµchயேத ஜnhரmh’தthவmh ச க³chச²தி ॥ 12॥

கட² 2।3।8
யதா³ பய: பயேத khமவrhணmh கrhதாரஶmh ஷmh ph³ரமேயாநிmh ॥ 13॥

iµNhட³க 3।3।1
ததா³ விth³வாnhNhயபாேப வி⁴ய நிரஜந: பரமmh ஸாmhயiµைபதி ॥ 14॥

iµNhட³க 3।1।3
ஏதth³ேயா ேவத³ நிதmh ³ஹாயாmh ேஸாऽவிth³யாkh³ரnhதி²mh விகிரதீஹ ேஸாmhய ॥
15॥

iµNhட³க 2।1।10
பி⁴th³யேத ’த³யkh³ரnhதி²சி²th³யnhேத ஸrhவஸmhஶயா: ॥ 16॥

ேயாக³ஶிகா² 5।45
யnhேத சாshய கrhமாணி தshnhth³’Shேட பராவேர ॥ 17॥

ேயாக³ஶிகா² 5।45
யதா² நth³ய:shயnhத³மாநா:ஸiµth³ேரऽshதmh க³chச²nhதி நாமேப விஹாய ॥ 18॥

iµNhட³க 3।2।8
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ததா² விth³வாnhநாமபாth³விiµkhத: பராthபரmh ஷiµைபதி தி³vhயmh ॥ 19॥
iµNhட³க 3।2।8

jhஞாthவா தmh mh’thமthேயதி நாnhய: பnhதா² விiµkhதேய ॥ 20॥
ைகவlhய 1।9

தth³ph³ரமாஹதி jhஞாthவா ph³ரம ஸmhபth³யேத th◌⁴வmh ॥ 21॥
அmh’தபி³nh³ 8

யthர யthர shதி²ேதா jhஞாநீ பரமாரவிthஸதா³ ॥ 22॥
ph³ரமவிth³யா 49

பரph³ரமணி யேத ந தshேயாthkhராnhதிShயேத ॥ 23॥
ேயாக³தththவ 108

யth³யthshவாபி⁴மதmh வsh தththயஜnhேமாமiνேத ॥ 24॥
மஹா 4।88

அஸŋhகlhபநஶshthேரண சி²nhநmh சிthதத³mh யதா³ ॥ 25॥
மஹா 4।91

ஸrhவmh ஸrhவக³தmh ஶாnhதmh ph³ரம ஸmhபth³யேத ததா³ ॥ 26॥
மஹா 4।91

phேயஷு shேவஷு ஸுkh’தமphேயஷு ச ³Shkh’தmh ॥ 27॥
நாரத³பvhராஜக 3।51

விsh’jhய th◌⁴யாநேயாேக³ந ph³ரமாphேயதி ஸநாதநmh ॥ 28॥
நாரத³பvhராஜக 3।51

க⁴டாகாஶவாthமாநmh விலயmh ேவthதி தththவத: ॥ 29॥
ைபŋhக³ல 4।14

ஸ க³chச²தி நிராலmhப³mh jhஞாநாேலாகmh ஸநாதநmh ॥ 30॥
ைபŋhக³ல 4।14

th’kh³ேரShவmhப³ேர பா⁴ெநௗ நரநாகா³மேரஷு ச ॥ 31॥
அnhநrh 5।94

யthதிShட²தி தேத³வாஹதி மthவா ந ேஶாசதி ॥ 32॥
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அnhநrh 5।94
ஸrhவஸாணமாthமாநmh வrhரமவிவrhதmh ॥ 33॥

வராஹ 2।13
ph³ரமபதயா பயnhph³ரைமவ ப⁴வதி shவயmh ॥ 34॥

வராஹ 2।13
தth³ph³ரமாநnhத³மth³வnhth³வmh நிrh³ணmh ஸthயசிth³க⁴நmh ॥ 35॥

வராஹ 2।20
விதி³thவா shவாthமேநா பmh ந பி³ேப⁴தி தசந ॥ 36॥

மஹா 4।70
வாஸநாmh ஸmhபthயjhய மயி சிnhமாthரவிkh³ரேஹ ॥ 37॥

iµkhதிகா 2।18
யshதிShட²தி க³தshேநஹ: ேஸாऽஹmh ஸchசிthஸுகா²thமக: ॥ 38॥

iµkhதிகா 2।18
த³rhஶநாத³rhஶேந thவா shவயmh ேகவலபத: ॥ 39॥

iµkhதிகா 2।64
ய ஆshேத கபிஶாrh³ல ph³ரம ந ph³ரமவிthshவயmh ॥ 40॥

iµkhதிகா 2।64
இதி ஸாrhதா⁴nhதிகப²லவாkhயாநி சthவாmhஶth ॥40॥

ஏேகாநவிmhஶmh phரகரணmh ஸமாphதmh ।

20 அத²ஸாrhதா⁴nhதிகவிேத³ஹiµkhதிவாkhயாநி ॥ (77)

விiµkhதச விiµchயேத ॥ 1॥
கட² 2।2।1

³ஹாkh³ரnhதி²ph◌⁴ேயா விiµkhேதாऽmh’ேதா ப⁴வதி ॥ 2॥
iµNhட³க 3।2।9

அதா²காமயமாேநா ேயாऽகாேமா நிShகாம ஆthமகாம ஆphதகாேமா ந தshய phரா
உthkhராமnhthயthைரவ ஸமவயnhேத ph³ரைமவ ஸnhph³ரமாphேயதி ॥ 3॥

ph³’ஹதா³ரNhயக 4।4।6
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தth³யதா²ऽ நிrhlhவயநீ வlhேக mh’தா phரthயshதா ஶயீைதவேமேவத³mh ஶரmh
ேஶேதऽதா²யமஶேராऽmh’த: phராே ph³ரைமவ ேதஜ ஏவ ॥ 4॥

ph³’ஹதா³ரNhயக 4।4।7
அஶேரா நிnhth³ேயாऽphராேऽதமா:ஸchசிதா³நnhத³மாthர:ஸ shவராTh ப⁴வதி ॥
5॥

nh’mhஹதாபிநீ 2।7।1
ph’தி²vhயphஸு phரயத ஆேபா jhேயாதி யnhேத jhேயாதிrhவாெயௗ வியேத
வாராகாஶ ஆகாஶnhth³ேயShவிnhth³யாணி தnhமாthேரஷு தnhமாthராணி
⁴தாெதௗ³

வியnhேத ⁴தாதி³rhமஹதி வியேத மஹாநvhயkhேத வியேத vhயkhதமேர
வியேதऽரmh தம வியேத தம: பேர ேத³வ ஏகீப⁴வதி பரshதாnhந
ஸnhநாஸnhந ஸத³ஸth ॥ 6॥

ஸுபா³ல 2

ph³ரமாNhட³mh தth³க³தேலாகாnhகாrhயபாmhச காரணthவmh phராபயிthவா தத:
ஸூமாŋhக³mh கrhேமnhth³யாணி phராசjhஞாேநnhth³யாNhயnhத:கரணசShடயmh
ைசகீkh’thய ஸrhவாணி ெபௗ⁴திகாநி காரேண ⁴தபசேக ஸmhேயாjhய ⁴mh
ஜேல ஜலmh வெநௗ வநிmh வாெயௗ வாமாகாேஶ சாகாஶமஹŋhகாேர
சாஹŋhகாரmh மஹதி மஹத³vhயkhேத அvhயkhதmh ேஷ khரேமண வியேத
விராTh ரNhயக³rhேப⁴வரா உபாதி⁴விலயாthபரமாthமநி யnhேத ॥ 7॥

ைபŋhக³ல 3

phராரph³த⁴யவஶாth³ேத³ஹthரயப⁴ŋhக³mh
phராphேயாபாதி⁴நிrhiµkhதக⁴டாகாஶவthபrhணதா விேத³ஹiµkhதி: ॥ 8॥

iµkhதிகா 1।2।6
யதா³ஸrhேவ phரiµchயnhேத காமா ேயऽshய ’தி³ தா: ॥ 9॥

ஶாThயாயநீ 25
அத² மrhthேயாऽmh’ேதா ப⁴வthயthர ph³ரம ஸமiνேத ॥ 10॥

ஶாThயாயநீ 25
ேவதா³nhதவிjhஞாநஸுநிசிதாrhதா:² ஸnhnhயாஸேயாகா³th³யதய: ஶுth³த⁴ஸththவா:
॥ 11॥
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iµNhட³க 3।2।6
ேத ph³ரமேலாேகஷு பராnhதகாேல பராmh’தா: பiµchயnhதி ஸrhேவ ॥ 12॥

ைகவlhய 1।4
தshயாபி⁴th◌⁴யாநாth³ேயாஜநாthதththவபா⁴வாth³⁴யசாnhேத விவமாயாநிvh’thதி:
॥ 13॥

ேவதாவதர 1।10
வnhiµkhதபத³mh thயkhthவா shவேத³ேஹ காலஸாthkh’ேத ॥ 14॥

ைபŋhக³ல 3।3
விஶthயேத³ஹiµkhதthவmh பவேநாऽshபnhத³தாவ ॥ 15॥

மஹா 2।63
ததsh ஸmhப³⁴வாெஸௗ யth³கி³ராமphயேகா³சரmh ॥ 16॥

அnhநrh 3।19
யch²nhயவாதி³நாmh ஶூnhயmh ph³ரம ph³ரமவிதா³mh ச யth ॥ 17॥

அnhநrh 3।19
விjhஞாநமாthரmh விjhஞாநவிதா³mh யத³மலாthமகmh ॥ 18॥

அnhநrh 3।20
ஷ:ஸாŋhkh²யsh’Shநாவேரா ேயாக³வாதி³நாmh ॥ 19॥

அnhநrh 3।20
ஶிவ:ைஶவாக³மshதா²நாmh கால: காலகவாதி³நாmh ॥ 20॥

அnhநrh 3।21
யthஸrhவஶாshthரth³தா⁴nhதmh யthஸrhவ’த³யாiνக³mh ॥ 21॥

அnhநrh 3।21
யthஸrhவmh ஸrhவக³mh வsh யthதththவmh தத³ெஸௗ shதி²த: ॥ 22॥

அnhநrh 3।22
யத³iνkhதமநிShபnhத³mh தீ³பகmh ேதஜஸாமபி ॥ 23॥

அnhநrh 3।22
shவாiν⁴thையகமாநmh ச யthதththவmh தத³ெஸௗ shதி²த: ॥ 24॥

அnhநrh 3।23
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யேத³கmh சாphயேநகmh ச ஸாஜநmh ச நிரஜநmh ॥ 25॥
அnhநrh 3।23

யthஸrhவmh சாphயஸrhவmh ச யthதththவmh தத³ெஸௗ shதி²த: ॥ 26॥
அnhநrh 3।23

நிராநnhேதா³ऽபி ஸாநnhத:³ஸchசாஸchச ப³⁴வ ஸ: ॥ 27॥
அnhநrh 3।18

ந ேசதேநா ந ச ஜேடா³ ந ைசவாஸnhந ஸnhமய: ॥ 28॥
அnhநrh 2।20

அஜமமரமநாth³யமாth³யேமகmh பத³மமலmh ஸகலmh ச நிShகலmh ச ॥ 29॥
அnhநrh 3।24

shதி²த இதி ஸ ததா³ நப: ◌⁴shவபாத³பி விமலாshதி²திவரேணந ॥ 30॥
அnhநrh 3।24

vhயபக³தகலநாகலŋhகஶுth³த: ◌⁴ shவயமமலாthமநி பாவேந பேத³ऽெஸௗ ॥ 31॥
மஹா 2।77

ஸலகண இவாmh³ெதௗ⁴ மஹாthமா விக³தவாஸநேமகதாmh ஜகா³ம ॥ 32॥
மஹா 2।77

ஸmhஶாnhத:³க²மஜடா³thமகேமகஸுphத-
மாநnhத³மnhத²ரமேபதரஜshதேமா யth ॥ 33॥
அnhநrh 4।24

ஆகாஶேகாஶதநேவாऽதநேவா மஹாnhத-
shnhபேத³ க³தசிthதலவா ப⁴வnhதி ॥ 34॥
அnhநrh 4।24

விேத³ஹiµkhத ஏவாெஸௗ விth³யேத நிShகலாthமக: ॥ 35॥
அnhநrh 4।19

ஸமkh³ராkh³rhய³தா⁴ரமபி ஸththவmh phரயேத ॥ 36॥
அnhநrh 4।19

விேத³ஹiµkhெதௗ விமேல பேத³ பரமபாவேந ॥ 37॥
அnhநrh 4।20
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விேத³ஹiµkhதிவிஷேய தshnh ஸththவயாthமேக ॥ 38॥
அnhநrh 4।20

சிthதநாேஶ விபாkh²ேய ந கிசிதி³ஹ விth³யேத ॥ 39॥
அnhநrh 4।21

ந ³ நா³shதthர ந rhநாrhந ைசகதா ॥ 40॥
அnhநrh 4।21

வnhேநவ ஸதா³iµkhத: kh’தாrhேதா² ph³ரமவிthதம: ॥ 41॥
ஆthம 20

உபாதி⁴நாஶாth³ph³ரைமவ ஸnhph³ரமாphேயதி நிrhth³வயmh ॥ 42॥
ஆthம 20

ஶாshthேரண நshயாthபரமாrhத²th³’Sh:காrhயமmh நயதி சாபேராாth॥ 43॥
வராஹ 2।69

phராரph³த⁴நாஶாthphரதிபா⁴ஸநாஶ ஏவmh விதா⁴ நயதி சாthமமாயா ॥ 44॥
வராஹ 2।69

அநிrhlhவயநீ ஸrhபநிrhேவாேகா வவrhத: ॥ 45॥
வராஹ 2।67

வlhேக பதிதshதிShேட²thதmh ஸrhேபா நாபி⁴மnhயேத ॥ 46॥
வராஹ 2।67

ஏவmh sh²லmh ச ஸூமmh ச ஶரmh நாபி⁴மnhயேத ॥ 47॥
வராஹ 2।68

phரthயkh³jhஞாநஶிகி²th◌⁴வshேத th²யாjhஞாேந ஸேஹேக ॥ 48॥
வராஹ 2।68

ேநதி ேநதீதி பthவாத³ஶேரா ப⁴வthயயmh ॥ 49॥
வராஹ 2।68

விவச ைதஜஸைசவ phராjhஞேசதி ச ேத thரய: ॥ 50॥
ேயாக³Nhட³ 3।21

விராTh³⁴ரNhயக³rhப⁴ச ஈவரேசதி ச ேத thரய: ॥ 51॥
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ேயாக³Nhட³ 3।22
ph³ரமாNhட³mh ைசவ பிNhடா³Nhட³mh ேலாகா ⁴ராத³ய: khரமாth ॥ 52॥

ேயாக³Nhட³ 3।22
shவshேவாபாதி⁴லயாேத³வ யnhேத phரthயகா³thமநி ॥ 53॥

ேயாக³Nhட³ 3।23
Shணீேமவ shதி²தshShணீmh Shணீmh ஸthயmh ந கிசந ॥ 54॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।40
காலேப⁴த³mh வshேப⁴த³mh ேத³ஶேப⁴த³mh shவேப⁴த³கmh ॥ 55॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।41
கிசிth³ேப⁴த³mh ந தshயாshதி கிசிth³வாபி ந விth³யேத ॥ 56॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।42
ேவவேரதி வா khேவதி ேவத³ஶாshthராணி khவாஹmh thவிதி ॥ 57॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।46
இத³mh ைசதnhயேமேவதி அஹmh ைசதnhயthயபி ॥ 58॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।46
இதி நிசயஶூnhேயா ேயா ைவேத³ iµkhத ஏவ ஸ: ॥ 59॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।47
ph³ரம⁴த: phரஶாnhதாthமா ph³ரமாநnhத³மய:ஸுகீ² ॥ 60॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।33
shவchச²ேபா மஹாெமௗநீ ைவேத³ iµkhத ஏவ ஸ: ॥ 61॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।33
ph³ரைமவாஹmh சிேத³வாஹேமவmh வாபி ந சிnhthயேத ॥ 62॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।36
சிnhமாthேரணவ யshதிShேட²th³ைவேத³ iµkhத ஏவ ஸ: ॥ 63॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।37
ைசதnhயமாthரஸmhth³த:◌⁴ shவாthமாராம:ஸுகா²ஸந: ॥ 64॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।47
rhயrhய: பராநnhேதா³ைவேத³iµkhத ஏவ ஸ: ॥ 65॥
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ேதேஜாபி³nh³ 4।48
யshய phரபசபா⁴நmh ந ph³ரமாகாரமபீஹ ந ॥ 66॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।51
அதீதாதீதபா⁴ேவா ேயா ைவேத³ iµkhத ஏவ ஸ: ॥ 67॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।53
சிthதvh’thேதரதீேதா யசிthதvh’ththயவபா⁴ஸக: ॥ 68॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।53
ஸrhவvh’thதிவிநாthமா ைவேத³ iµkhத ஏவ ஸ: ॥ 69॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।54
ஸrhவthைரவாஹமாthமாsh பரமாthமா பராthமக: ॥ 70॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।62
நிthயாநnhத³shவபாthமா ைவேத³iµkhத ஏவ ஸ: ॥ 71॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।62
வாthமா பரமாthேமதி சிnhதாஸrhவshவவrhத: ॥ 72॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।65
ஸrhவஸŋhகlhபநாthமா ைவேத³ iµkhத ஏவ ஸ: ॥ 73॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।68
ஆthமjhேஞயாதி³நாthமா யthகிசிதி³த³மாthமக: ॥ 74॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।79
பா⁴வாபா⁴வவிநாthமா ைவேத³ iµkhத ஏவ ஸ: ॥ 75॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।79
ௐகாரவாchயநாthமா ஸrhவவாchயவிவrhத: ॥ 76॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।78
அவshதா²thரயநாthமா அராthமா சிதா³thமக:॥ 77॥

ேதேஜாபி³nh³ 4।78
இthேயவmh ஸாrhதா⁴nhதிகவிth³யாதி³விேத³ஹைகவlhயnhதமஹா-
வாkhயாnhயShேடாthதரஸஹshரmh ॥ 1008॥
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விmhஶmh phரகரணmh ஸமாphதmh ।
இதி மthபரமஹmhஸபvhராஜகாசாrhய-
வாஸுேத³ேவnhth³ரஸரshவதீசரணகமலமகரnhத³-
th’phதshவாnhதராமசnhth³ேரnhth³ரkh³ரதி²ேதஶாவாshயா-
th³யShேடாthதரஶேதாபநிஷthஸாரஸŋhkh³ரஹ-

⁴தாShேடாthதரஸஹshரமஹாவாkhயரthநாவளி:ஸmhrh ॥

N.B. -

1. The quotations (vAkyAni) with asterisks after the Upanishad

names(references) were also searched previously by Shri S. N. Shastri

(with translation and commentary for 170+ ’vAkyA’-s)and are available

in the archives of Advaitin group:

(http://groups.yahoo.com/neo/groups/advaitin/files/HYPERLINK ᳚HYPERLINK ᳚ )

2. Where same quotations occur in more than one upanishad, only one has

been quoted.

3. There are some quotations listed whose source could not be located.

UNTRACED:

1 sarvatrAdvaitabrahmabuddhiM kuryAt ..

2 sarvaM vikArajAtaM mAyAmAtram

3 bhAvAbhAvakalAvinirmuktaH sarvasaMshayadhvastaH pUrNAhaMbhAvaH

kRitakRityo bhavati

4 tadyo.ahaM so.asau yo.asau so.aham

5 nirupaplavaM jyotirAbhyantaraM sarvamAyAtItamapratyagekarasamadvitIyam

6 tajjyotirekamadvitIyaM sarvakalpanAtItaM dhruvamakSharamekaM sadA

chakAsti sachchidAnandam

7 nArAyaNa evedaM sarvam nArAyaNAtharvashira 1.

8 sarvashakti paraM brahma nityamApUrNamadvayam

Number of Quotations from each of the 72 Upanishads

ஆணிக 11

ஆthமா 16
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ஆthமேபா³த⁴ 17
அth◌⁴யாthம 24

அth³வயதாரக 1

ஐதேரய 1

அ 4

அmh’தபி³nh³ 7
அmh’தநாத³ 2
அnhநrh 90

அத²rhவஶிகா² 1
ப³vh’சா 4

ப⁴shமஜாபா³ல 3

ph³ரம 1

ph³ரமவிth³யா 24

ph³’ஹதா³ரNhயக 17

சாnhேதா³kh³ய 17

th◌⁴யாநபி³nh³ 3
ேகா³பாலதாபிநீ 1
ஹmhஸ 1

ஈஶ 2

ஜாபா³லத³rhஶந 3

ைகவlhய 10

கட² 9
கட²th³ர 5

ெகௗதகீ 1
ேகந 4

Nh³கா 5

மாNh³khய 9

மஹா 101

மஹாவாkhய 2

ைமthராயணீ 3
ைமthேரயீ 36
மNhட³லph³ராமண 10

upanishadmahAvAkyaratnAvalI.pdf 83



மஹாவாkhயரthநாவளீ உபநிஷதா³nhதrhக³தmh

iµth³க³ல 1

iµkhதிகா 22
iµNhட³க 19

நாத³பி³nh³
நாரத³பvhராஜக 28

நிராலmhப³ 11
nh’mhஹதாபிநி 23
பாஶுபத 6

ைபŋhக³ல 17

பரமஹmhஸ 2

பரமஹmhஸபvhராஜக 1

phரந 1

ராமரஹshய 7

ராேமாthதரதாபிநீ 2
th³ர’த³ய 1

ஸnhnhயாஸ 12

ஸரshவதீரஹshய 2

ஸrhவஸார 7
ெஸௗப⁴kh³யலkh 5

ஶாNh³lhய 11

ஶாnhதி பாட²
ஶாThயாயநீ 11
ஶுகரஹshய 22

ேவதாவதர 2

ஸுபா³ல 5

ஸூrhய 1

தாரஸார 13
ைதthதிய 7

ேதேஜாபி³nh³ 199
thபாth³வி⁴தி 22
thரதாபிநி 1
thஶிகி²ph³ராமண 5
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வாஸுேத³வ 1

வjhரஸூசிகா 1
வராஹ 55

யாjhஞவlhkhய 2

ேயாக³டா³மணி 5
ேயாக³Nhட³ 5

ேயாக³ஶிகா² 12
ேயாக³தththவ 6
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