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:
மேத ராமா ஜாய நம:
ேவதவ் யாஸ பகவான் அளிச்ெசய் த

ப் ரஹ்மஸத்ரம்
(பகவத் ராமா

ஜர் அளிச்ெசய் த பாஷ்யத்ன்ப
ரிக் கப் பட்ட!)

அத்யாயம் - 1 - ஸமந் வய அத்யாயம்
1-1. அேயாய வ் யவச்ேசத பாதம்
(அஸ்பஷ்டதர வா ங் க வாக்ய சாரம் )
1-1-1. &ஜ் ஞாஸா அகரணம்
1-1-1 அதாேதா ப் ரஹ்மஜ் ஞாஸா
1-1-2. ஜந் மா அகரணம்
1-1-2 ஜந்மா அஸ்ய யத:
1-1-3. ஶாஸ்த்ர ேயாநித்வ அகரணம்
1-1-3 ஶாஸ்த்ர ேயாநித்வாத்
1-1-4. ஸமந் வய அகரணம்
1-1-4 தத்

ஸமந்வயாத்
1-1-5. ஈ/ அகரணம்

1-1-5 ஈ"ேதர் ந அஶப் தம்
1-1-6 ெகௗணஶ் ேசத் ந ஆத்ம ஶப் தாத்
1-1-7 தந் நிஷ்டஸ்ய ேமா" உபேதஶாத்
1-1-8 ேஹயத்வா வசநாத் ச
1-1-9 ப் ரஜ் ஞா ேராதாத்
1-1-10 ஸ்வாப்யயாத்
1-1-11 க ஸாமாந்யாத்
1-1-12 ஶ்(தத்தவ
் ாத் ச
1-1-6. ஆநந் தமய அகரணம்
1-1-13 ஆநந்தமேயா அப் யாஸாத்
1-1-14 காரஶப் தாந் ந இ ேசத் ந ப்ரா*ர்யாத்
1-1-15 தத்ேத (ேஹ ) வ் யபேதஶாத் ச
1-1-16 மாந்தர
் வர்ணிகம் ஏவ ச ,யேத
1-1-17 ந இதேரா அ-பபத்ேத:
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1-1-18 ேபத வ் யபேதஶாத் ச
1-1-19 காமாத் ச ந அ-மாந அேப"ா
1-1-20 அஸ்.ந் அஸ்ய ச தத் ேயாகம் ஶாஸ்
1-1-7. அந் த: அகரணம்
1-1-21 அந்தஸ் தத் தர்ேமாபேதஶாத்
1-1-22 ேபத வ் யபேதஶாத் ச அந்ய:
1-1-8. ஆகாஶ அகரணம்
1-1-23 ஆகாஶஸ் தல் ங் காத்
1-1-9. ப் ராண அகரணம்
1-1-24 அத ஏவ ப் ராண:
1-1-10. ஜ் ேயா: அகரணம்
1-1-25 ஜ் ேயாஶ் சரண அ0தாநாத்
1-1-26 சந்ேதா அ0தாநாந் ந இ ேசத் ந ததா ேசேதார்ப்பண நிகமாத் ததா 1
தர்ஶநம்
1-1-27 2தாபாத வ் யபேதஶ உபபத்ேதஶ்ச ஏவம்
1-1-28 உபேதஶ ேபதாந் ந இ ேசத் ந உபய அஸ்.ந் அ0 அேராதாத்
1-1-11. இந் த்ரப் ராண அகரணம்
1-1-29 ப் ராணஸ் ததா அ-கமாத்
1-1-30 ந வக் ர் ஆத்ம உபேதஶாத் இ ேசத அத்யாத்ம ஸம் பந்த 2மா ஹ்யஸ்.ந்
1-1-31 ஶாஸ்த்ர த்(ஷ்ட்யா
உபேதேஶா வாமேதவவத்
1-1-32 வ 3க்யப் ராண ங் காத் ந இ ேசத் ந உபஸா த்ைரத்யாத்
ஆச்ரிதத்வாத் இஹ தத் ேயாகாத்
1-2. அந் யேயாக வ் யவச்ேசத பாதம்
(அஸ்பஷ்ட 7வா 8ங் க வாக்:ய ;சாரம் )
1-2-1. ஸர்வத்ர ப் ர<த் அகரணம்
1-2-1 ஸர்வத்ர ப்ர5த்த உபேதஶாத்
1-2-2 வ6த 7ண உபபத்ேதஶ்ச
1-2-3 அ-ப பத்ேதஸ்
ந ஶாரீர:
1-2-4 கர்ம கர்த்( வ் யபேதஶாத் ச
1-2-5 ஶப் த ேஶஷாத்
1-2-6 ஸ்ம் (ேதஶ்ச
1-2-7 அர்ப்ப ெகௗகஸ்த்வாத் தத் வ் யபேதசாத் ச ேந ேசத் ந நிசாய் யத்வாத்
ஏவம் வ் ேயாமவத் ச
1-2-8 ஸம் ேபாக ப்ராப்ர் இ ேசத் ந ைவேஶஷ்யாத்
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1-2-2. அத்தா அகரணம்
1-2-9 அத்தா சராசர க்ரஹணாத்
1-2-10 ப் ரகரணாத் ச
1-2-11 7ஹாம் ப் ரஷ்ெடௗ ஆத்மாெநௗ 1 தத் தர்ஶநாத்
1-2-12 ேஶஷணாத் ச
1-2-3. அந் தர அகரணம்
1-2-13 அந்தர உபபத்ேத:
1-2-14 ஸ்தாநா வ் யபேதஶாத் ச
1-2-15 ஸ9க ஶிஷ்ட அ0தாநாத் ஏவ ச
1-2-16 அத ஏவ ச ஸ ப் ரஹ்ம
1-2-17 ஶ்(த உபநிஷத் கத்ய அ0தாநாத் ச
1-2-18 அநவஸ்ேதர் அஸம் பவாத் ச ந இதர:
1-2-4. அந் தர்யா= அகரணம்
1-2-19 அந்தர்யா. அைதவ அேலாகாஷ9 தத் தர்ம வ் யபேதஶாத்
1-2-20 ந ச ஸ்மார்தம் அதத் தர்மா0லாபாத் ஶாரீர: ச
1-2-21 உபேய அ0 1 ேபேதந ஏநம் அ;யேத
1-2-5. அத்ஶ்யத்வா >ணக அகரணம்
1-2-22 அத்(ஶ்யத்வாத் அ 7ணேகா தர்ேமாக்ேத:
1-2-23 ேஶஷண ேபத வ் யபேதஶாப் யாம் ச ந இதெரௗ
1-2-24 <ப உபந்யாஸாத் ச
1-2-6. ைவஶ்வாநர அகரணம்
1-2-25 ைவஶ்வாநர: ஸாதாரண ஶப் த ேஶஷாத்
1-2-26 ஸ்மர்யமாணம் அ-மாநம் ஸ்யாத் இ
1-2-27 சப் தாப் ய: அந்த: ப் ரஷ்டாநாத் ச ேந ேசத் ந ததா த்(ஷ்= உபேதசாத்
அஸம் பவாத் >(ஷம் அ0 ச ஏநம் அ;யேத
1-2-28 அத ஏவ ந ேதவதா 2தம் ச
1-2-29 ஸா"ாத் அ0 அேராதம் ைஜ.நி:
1-2-30 அ0வ் யக்ேதர் இ ஆஶ்மரத்ய:
1-2-31 அ-ஸ்ம் (ேதர் பாதரி:
1-2-32 ஸம் பத்ேதர் இ ைஜ.நிஸ் ததா 1 தர்ஶய
1-2-33 ஆமநந் ச ஏநம் அஸ்.ந்
1-3. அந் யேயாக வ் யவச்ேசத பாதம்
(ஸ்பஷ்ட 7வா 8ங் க வாக்:ய ;சாரம் )
1-3-1. த்@ப் வா அகரணம்
1-3-1 த்?ப் வா ஆயதநம் ஸ்வ ஶப் தாத்
1-3-2 3க்ேதா உபஸ்(ப் ய வ் யபேதஶாத்
1-3-3 ந அ-மாநம் அதச்சப் தாத் ப் ராண ப் (ச்ச
1-3-4 ேபத வ் யபேதஶாத்
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1-3-5 ப் ரகரணாத்
1-3-6 ஸ் அதநாப் யாம் ச
1-3-2. Aமா அகரணம்
1-3-7 2மா ஸம் ப்ரஸாதாத் தத் உபேதஶாத்
1-3-8 தர்ேமாபபத்ேதஶ்ச
1-3-3. அ/ர அகரணம்
1-3-9 அ"ரம் அம் பராந்த த்(ேத:
1-3-10 ஸா ச ப் ரஶாஸநாத்
1-3-11 அந்யபாவ வ் யாவ் (த்ேதஶ்ச
1-3-4. ஈ/ கர்ம அகரணம்
1-3-12 ஈ" கர்ம வ் யபேதஶாத் ஸ:
1-3-5. தஹர அகரணம்
1-3-13 தஹர உத்தேரப் ய:
1-3-14 கஶப் தாப் யாம் ததா 1 த்(ஷ்டம் ங் கம் ச
1-3-15 த்(ேதஶ்ச ம1ம் ேநா அஸ்யாஸ்.ந் உபலப் ேத:
1-3-16 ப் ர5த்ேதஶ்ச
1-3-17 இதர பராமர்ஶாத் ஸ இ ேசத் ந அஸம் பவாத்
1-3-18 உத்தராச்ேசத் ஆர்2த ஸ்வ<பஸ்
1-3-19 அந்யார்தஶ்ச பராமர்ஶ:
1-3-20 அல் பஶ்(ேதர் இ ேசத் தத் உக்தம்
1-3-21 அ-க்(ேதஸ் தஸ்ய ச
1-3-22 அ0 ச ஸ்மர்யேத
1-3-6. ப் ரBத அகரணம்
1-3-23 ஶப் தாத் ஏவ ப் ர.த:
1-3-24 ஹ்( அேப"யா

ம-ஷ்ய அகாரத்வாத்

1-3-7. ேதவதா அகரணம்
1-3-25 தத் உபர்ய0 பாதராயண: ஸம் பவாத்
1-3-26 ேராத: கர்மணீ ேசத் ந அேநக ப் ரபத்ேதர் தர்ஶநாத்
1-3-27 ஶப் த இ ேசத் ந அத: ப் ரபவாத் ப் ரத்ய" அ-மாநாப்யாம்
1-3-28 அத ஏவ ச நித்யத்வம்
1-3-29 ஸமாந நாம <பத்வாத் ச ஆவ் (த்ெதௗ அ0 அேராத: தர்சநாத் ஸ்ம் (ேத:
ச
1-3-8. ம! அகரணம்
1-3-30 மத்வாஷ9 அஸம் பவாத் அநகாரம் ைஜ.நி:
1-3-31 ஜ் ேயா@ பாவாச்ச
1-3-32 பாவம்
பாதராயேணா அஸ் 1
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1-3-9. அபஶத்ர அகரணம்
1-3-33 ஶ9கஸ்ய தத் அநாதர ஶ்ரவணாத் ததா த்ரவணாத் ஸAச்யேத 1
1-3-34 "த்ரியத்வ கேதஶ்ச
1-3-35 உத்தரத்ர ைசத்ர ரேதந ங் காத்
1-3-36 ஸம் ஸ்கார பராமர்ஶாத் தத் அபாவா0 லாபாச்ச
1-3-37 தத் அபாவ நிர்தாரேண ச ப் ரவ் (த்ேத:
1-3-38 ஶ்ரவணாத் அத்யயந அர்த ப் ரேஷதாத்
1-3-39 ஸ்ம் (ேதஶ்ச
1-3-6. ப் ரBத அகரண ேஶஷம் (எஞ் Dய ப>)
1-3-40 கம் பநாத்
1-3-41 ஜ் ேயார் தர்ஶநாத்
1-3-10. அர்தாந் தரத்வ அ வ் யபேதஸ அகரணம்
1-3-42 ஆகாேஶா அர்தாந்தரத்வா வ் யபேதஶாத்
1-3-43 ஸ9ஷ9ப்  அத்க்ராந்தே
் யார் ேபேதந
1-3-44 பத்யா ஶப் ேதப் ய:
1-4. அந் யேயாக வ் யவச்ேசத பாதம்
(ஸ்பஷ்டதர 7வா 8ங் க வாக்:ய ;சாரம் )
1-4-1. ஆ மாநிக அகரணம்
1-4-1 ஆ-மாநிகம் அ0 ஏேகஷாம் இ ேசத் ந சரீர <பக ந்யஸ்த க்(Bேத:
தர்சய ச
1-4-2 ஸA"்மம்
தத் அர்ஹத்வாத்
1-4-3 தத் அ;நத்வாத் அர்தவத்
1-4-4 ஜ் ேஞயத்வா வசநாத் ச
1-4-5 வத; இ ேசத் ந ப் ராஜ் ேஞா 1 ப் ரகரணாத்
1-4-6 த்ரயாணாம் ஏவ ச ஏவம் உபந்யாஸ: ப் ரஶ்நஶ்ச
1-4-7 மஹத்வச்ச
1-4-2. சமஸ அகரணம்
1-4-8 சமஸவத் அேஶஷாத்
1-4-9 ஜ் ேயார் உபக்ரமா
ததாஹ்ய ;யத ஏேக
1-4-10 கல் பந உபேதஶாத் ச மத்வா வத ேராத:
1-4-3. ஸங் க்ய உபஸங் க்ரஹ அகரணம்
1-4-11 ந ஸங் க்ய உபஸங் க்ரஹாத் அ0 நாநா பாவாத் அேரகாச்ச
1-4-12 ப் ராணாதேயா வாக்ய ேஶஷாத்
1-4-13 ஜ் ேயாஷா ஏேகஷாம் அஸ அந்ேந
1-4-4. காரணத்வ அகரணம்
1-4-14 காரணத்ேவந சாகாஶாஷ9 யதா வ் யபஷ்ேடாக்ேத:
1-4-15 ஸமாகர்ஷாத்

www.namperumal.com

Page 6 of 22

1-4-5. ஜகத்வாDத்வ அகரணம்
1-4-16 ஜகத்வாCத்வாத்
1-4-17 வ3க்யப் ராணங் காந்ேந ேசத் தத் வ் யாக்யாதம்
1-4-18 அந்யார்தம்
ைஜ.நி: ப் ரஶ்நவ் யாக்யாநாப் யாம0 ...
1-4-6. வாக்ய அந் வய அகரணம்
1-4-19 வாக்ய அந்வயாத்
1-4-20 ப் ரஜ் ஞா 5த்ேதர் ங் கம் ஆஶ்மரத்ய:
1-4-21 உத்க்ர.ஷ்யத ஏவம் பாவா இ ஔFேலா.:
1-4-22 அவஸ்ேதரி காஶக்(த்ஸ்ந:
1-4-7. ப் ரக் அகரணம்
1-4-23 ப் ரக்(ஶ்ச ப் ரஜ் ஞா த்(ஷ்டாந்த அ-பேராதாத்
1-4-24 அ0த்ேயாபேதஶாத் ச
1-4-25 ஸா"ாத் ச உபய ஆம் நாநாத்
1-4-26 ஆத்ம க்(ேத:
1-4-27 பரிணாமாத்
1-4-28 ேயாநிஶ்ச 1 ,யேத
1-4-8. ஸர்வ வ் யாக்யாந அகரணம்
1-4-29 ஏேதந ஸர்ேவ வ் யாக்யாதா வ் யாக்யாதா:

அத்யாயம் - 2 - அ;ேராத அத்யாயம்
2-1. ஸ்ம்  பாதம்
2-1-1. ஸ்ம்  அகரணம்
2-1-1 ஸ்ம் ( அநவகாச ேதாஷ ப் ரஸங் க: இ ேசத் ந அந்ய ஸ்ம் ( அநவகாச
ேதாஷ ப்ரஸங் காத்
2-1-2 இதேரஷாம் ச அ-பலப் ேத:
2-1-2. ேயாக ப் ரத்@க் அகரணம்
2-1-3 ஏேதந ேயாக: ப்ரத்?க்த:
2-1-3. ;ல/ணத்வ அகரணம்
2-1-4 ந ல"ணத்வாத் அஸ்ய ததாத்வம் ச ஶப் தாத்
2-1-5 அ0மாநி வ் யபேதஶஸ்
ேஶஷ அ-கப்யாம்
2-1-6 த்(ஶ்யேத
2-1-7 அஸத் இ ேசத் ந ப் ரேஷத மாத்ரத்வாத்
2-1-8 அGெதௗ தத்வத் ப் ரஸங் காத் அஸமஞ் ஜஸம்
2-1-9 ந
த்(ஷ்டாந்த பாவாத்
2-1-10 ஸ்வப" ேதாஷாச்ச
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2-1-11 தர்கா ப் ரஷ்டாநாத் அ0
2-1-12 அந்யதா அ-ேமயம் இ ேசத் ஏவம் அ0 அநிர்ேமா" ப் ரஸங் க:
2-1-4. ஶிஷ்ட அபரிக்ரஹ அகரணம்
2-1-13 ஏேதந ஶிஷ்ட அபரிக்ரஹா அ0 வ் யாக்யாதா:
2-1-5. ேபாக்த் ஆபத் அகரணம்
2-1-14 ேபாக்தர
் ாபத்ேத: அபாக: ேசத் ஸ்யாத் ேலாகவத்
2-1-6. ஆரம் பண அகரணம்
2-1-15 தத் அநந்யத்வம் ஆரம் பண ஶப் தாப் ய:
2-1-16 பாேவ ச உபலப் ேத:
2-1-17 ஸத்தவ
் ாத் ச அபரஸ்ய
2-1-18 அஸத் வ் யபேதஶாத் ந இ ேசத் ந தர்மாந்தேரண வாக்யா ேஶஷாத்
?க்ேத: சப் தாந்தராச்ச
2-1-19 படவச்ச
2-1-20 யதா ச ப் ராணா:
2-1-7. இதர வ் யபேதஶ அகரணம்
2-1-21 இதர வ் யபேதஶாத் 1தாகரணா ேதாஷ ப் ரஸக்:
2-1-22 அகம்
ேபத நிர்ேதஶாத்
2-1-23 அஶ்மாவத் ச தத் அ-பபத்:
2-1-8. உபஸம் ஹார தர்ஶந அகரணம்
2-1-24 உபஸம் ஹார தர்ஶநாத் ந இ ேசத் ந Hரவத் 1
2-1-25 ேதவாவத் அ0 ேலாேக
2-1-9. க்த்ஸ்ந ப் ரஸக் அகரணம்
2-1-26 க்(த்ஸ்ந ப் ரஸக்: நிரவயவத்வ ஶப் த ேகாேபா வா
2-1-27 ஶ்(ேதஸ்
ஶப் த Iலத்வாத்
2-1-28 ஆத்மநி ச ஏவம் Cத்ராத் ச 1
2-1-29 ஸ்வப" ேதாஷாச்ச
2-1-30 ஸர்ேவா ேபதா ச தத் தர்ஶநாத்
2-1-31 கரணத்வாந் ந இ ேசத் தத் உக்தம்
2-1-10. ப் ரேயாஜநத்வ அகரணம்
2-1-32 ந ப்ரேயாஜநவத்தவ
் ாத்
2-1-33 ேலாகவத்
Jலா ைகவல் யம்
2-1-34 ைவஷம் ய ைநர்க்(ண்ேய ந ஸாேப"த்வாத் ததா 1 தர்ஶய
2-1-35 ந கர்ம அபாகாத் இ ேசத் ந அநாத்வாத் உபபத்யேத ச அ0
உபலப் யேத ச
2-1-36 ஸர்வ தர்ம உபபத்ேதஶ்ச
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2-2. தர்க்க பாதம்
2-2-1. ரசநா அ பபத் அகரணம்
2-2-1 ரசநா அ-பபத்ேதஶ்ச ந அ-மாநம் ப் ரவ் (த்ேதஶ்ச
2-2-2 பேயா அம் >வத் ேசத் தத்ரா0
2-2-3 வ் யேரக அநவஸ்ேதஶ்ச அநேப"த்வாத்
2-2-4 அந்யத்ர அபாவாத் ச ந த்(ணாவத்
2-2-5 >(ஷ அஶ்மவத் இ ேசத் ததா0
2-2-6 அங் த்வ அ-பபத்ேதஶ்ச
2-2-7 அந்யதா அ-.ெதௗ ச ஜ் ஞஶக் ேயாகாத்
2-2-8 அ0 உபகேம0 அர்த்த அபாவாத்
2-2-9 ப் ரேஷதாச்ச அஸமஞ் ஜஸம்
2-2-2. மஹத் Gர்க அகரணம்
2-2-10 மஹத் ;ர்கவத்வா ஹ்ரஸ்வ பரிமண்டலாப் யாம்
2-2-11 உபயதா அ0 ந கர்மாத: தத் அபாவ:
2-2-12 ஸமவாய அப் ?பகமாத் ச ஸாம் யாத் அநவஸ்ேத:
2-2-13 நித்யேமவ ச பாவாத்
2-2-14 <பா மத்தவ
் ாத் ச பர்யேயா தர்ஶநாத்
2-2-15 உபயதா ச ேதாஷாத்
2-2-16 அபரிக்ரஹாத் ச அத்யந்தம் அநேப"ா
2-2-3. ஸHதாய அகரணம்
2-2-17 ஸ3தாய உபயேஹ ேக அ0 தத் அப் ராப் :
2-2-18 இதேரதர ப் ரத்யயத்வாத் உபபந்நம் இ ேசத் ந ஸங் காதபாவா
நி.த்தத்வாத்
2-2-19 உத்த உத்பாேத ச 2ர்வ நிேராதாத்
2-2-20 அஸ ப் ரஜ் ேஞாபேராேதா ெயௗகபத்யம அந்யதா
2-2-21 ப் ர ஸங் க்யா அப் ர ஸங் க்யா நிேராத அப் ராப்: அச்ேசதாத்
2-2-22 உபயதா ச ேதாஷாத்
2-2-23 ஆகாேஶ ச அேஶஷாத்
2-2-24 அ-ஸ்ம் (ேதஶ்ச
2-2-25 ந அஸேதா த்(ஷ்டத்வாத்
2-2-26 உதாKநாநாம் அ0 ச ஏவம் 5த்:
2-2-4. உபலப்  அகரணம்
2-2-27 நாபாவ உபலப் ேத:
2-2-28 ைவதர்ம்யாத் ச ந ஸ்வப் நாவத்
2-2-29 ந பாேவா அ-பலப் ேத:
2-2-5. ஸர்வதா அ
2-2-30 ஸர்வதா அ-பபத்ேதஶ்ச

பபத் அகரணம்
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2-2-6. ஏகஸ்Bந் அஸம் பவ அகரணம்
2-2-31 ந ஏகஸ்.ந் அஸம் பவாத்
2-2-32 ஏவம் ச ஆத்மா கார்த்ஸ்ந்யம்
2-2-33 ந ச பர்யாயாத் அ0 அேராேதா காராப் ய:
2-2-34 அந்தய
் ாவஸ்ேதஶ்ச உபய நித்யத்வாத் அேஶஷ:
2-2-7. பJப அகரணம்
2-2-35 பத்?ர் அஸமஞ் ஜ ஸ்யாத்
2-2-36 அஷ்டாந அ-பபத்ேதஶ்ச
2-2-37 கரணவத் ேசத் ந ேபாகாப் ய:
2-2-38 அந்தவத்தவ
் ம் அஸர்வஜ் ஞதா வா
2-2-8. உத்பத் அஸம் பவ அகரணம்
2-2-39 உத்பத் அஸம் பவாத்
2-2-40 ந ச கர் : கரணம்
2-2-41 ஜ் ஞாந அ பாேவ வா தத் அப் ரேஷத:
2-2-42 ப் ரேஷதாத் ச
2-3. ;யத் பாதம்
2-3-1. ;யத் அகரணம்
2-3-1 ந யத் அஶ்(ேத:
2-3-2 அஸ்
2-3-3 ெகௗண்ய ஸம் பவாத் ஶப் தாச்ச
2-3-4 ஸ்யாத் ச ஏகஸ்ய ப் ரஹ்ம ஶப் தவத்
2-3-5 ப் ரஜ் ஞா ஹாநி: அவ் யேரகாத்
2-3-6 ஶப் ேதப் ய:
2-3-7 யாவத் காரம்
பாேகா ேலாகவத்
2-3-8 ஏேத ந மாதரிஶ்வா வ் யாக்யாத:
2-3-9 அஸம் பவஸ்
ஸேதா அ-பபத்ேத:
2-3-2. ேதஜ: அகரணம்
2-3-10 ேதேஜா தஸ் ததா1 ஆஹ
2-3-11 ஆப:
2-3-12 ப் (L
2-3-13 அகார <ப ஶப் தாந்தேரப் ய:
2-3-14 தத0 த்யாநாத் ஏவ
தல் ங் காத் ஸ:
2-3-15 பர்யேயண
க்ரேமா அத உபபத்யேத ச
2-3-16 அந்தரா ஜ் ஞாந மநK க்ரேமண தல் ங் காத் இ ேசத் ந அேஶஷாத்
2-3-17 சராசர வ் யாபாஶ்ரய
ஸ்யாத் தத் வ் யபேதஶத: அபாக்த: தத்
பாவபாத்வாத்
2-3-3. ஆத்மா அகரணம்
2-3-18 ந ஆத்மா ஶ்(ேதர் நித்யத்வாத் ச தாப் ய:
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2-3-4. ஜ் ஞ: அகரணம்
2-3-19 ஜ் ேஞாsத ஏவ
2-3-20 உத்க்ராந் க ஆக;நாம்
2-3-21 ஸ்வாத்மநா ச உத்தரேயா:
2-3-22 ந அMர் அத: ச்(ேதரி ேசத் ந இதர அகாராத்
2-3-23 ஸ்வ ஶப் ேதாந்மாநாப் யாம் ச
2-3-24 அேராதஶ் சந்தநவத்
2-3-25 அவஸ் ைவேஶஷ்யாத் இ ேசத் ந அப்?பகமாத் ஹ்( 1
2-3-26 7ணாத் வா ஆேலாகவத்
2-3-27 வ் யேரக: கந்தவத் ததா ச தர்ஶய
2-3-28 ப் (தக் உபேதஶாத்
2-3-29 தத் 7ண ஸாரத்வாத்
தத் வ் யபேதஶ: ப் ராஜ் ஞவத்
2-3-30 யாவத் ஆத்மபாத்வாத் ச ந ேதாஷஸ் தத் தர்ஶநாத்
2-3-31 >ம் ஸ்த்வாவத் அஸ்ய ஸேதாs0வ் யக் ேயாகாத்
2-3-32 நித்ய உபலப்  அ-பலப்  ப் ரஸங் க: அந்யதர அநியேமா வா அந்யதா
2-3-5. கர்த் அகரணம்
2-3-33 கர்தா ஶாஸ்த்ர அர்த்தவத்வாத்
2-3-34 உபாதாநாத் ஹார: உபேதஶாத்
2-3-35 வ் யபேதஶாத் ச க்ரியாயாம் ந ேசத் நிர்ேதஶ பர்யய:
2-3-36 உபலப் வத் அநியம:
2-3-37 ஶக் பர்யயாத்
2-3-38 ஸமாத்ய பாவாத் ச
2-3-39 யதா ச தே"ாபயதா
2-3-6. பர ஆயத்த அகரணம்
2-3-40 பராத் தத் ச்(ேத:
2-3-41 க்(த ப் ரயத்ந அேப"ஸ்
1த ப் ர@த்தா ைவயர்த்யாப் ய:
2-3-7. அம் ஶ அகரணம்
2-3-42 அம் ேஶா நாநா வ் யபேதஶாத் அந்யதா ச அ0 தாஶ தவாத்வம்
அ;யேத ஏேக
2-3-43 மந்தர
் வர்ணாத்
2-3-44 அ0 ச ஸ்மர்யேத
2-3-45 ப் ரகாஶாவத்
ந ஏவம் பர:
2-3-46 ஸ்மரந் ச
2-3-47 அ-ஜ் ஞா பரிஹாெரௗ ேதஹ ஸம் பந்தாத் ஜ் ேயார் ஆவத்
2-3-48 அஸந்தேதஶ்ச அவ் யகர:
2-3-49 ஆபாஸ ஏவ ச
2-3-50 அத்(ஷ்டா நியமாத்
2-3-51 அ0ஸந்தய
் ாஷ9 அ0 ச ஏவம்
2-3-52 ப் ரேதஶ ேபதாத் இ ேசத் ந அந்தர் பாவாத்

www.namperumal.com

Page 11 of 22

2-4. ப் ராண பாதம்
2-4-1. ப் ராண உத்பத் அகரணம்
2-4-1 ததா ப் ராணா:
2-4-2 ெகௗண்ய ஸம் பவாத் தத் ப் ராக் ஶ்(ேதஶ்ச
2-4-3 தத் 2ர்வகத்வாத் வாச:
2-4-2. ஸப் தக அகரணம்
2-4-4 ஸப் த கேத: ேஶ@தத்வாத் ச
2-4-5 ஹஸ்தா தயஸ்
ஸ்ேத அேதா ந ஏவம்
2-4-3. ப் ராண அKத்வ அகரணம்
2-4-6 அணவஶ்ச
2-4-7 ஶ்ேரஷ்டஶ்ச
2-4-4. வா@ க்ரியா அகரணம்
2-4-8 ந வா?க்ரிேய ப் (தக் உபேதஶாத்
2-4-9 ச"9ராவத்
தத் ஸஹ ஶிஷ்ட்யாப் ய:
2-4-10 அகரணத்வாத் ச ந ேதாஷ: ததா 1 தர்ஶய
2-4-11 பஞ் சவ் (த்: மேநாவத் வ் யபஶ்யேத
2-4-5. ஶ்ேரஷ்ட அKத்வ அகரணம்
2-4-12 அMஶ்ச
2-4-6. ஜ் ேயா: ஆ அஷ்டாந அகரணம்
2-4-13 ஜ் ேயாரா அஷ்டாநம்
தத் ஆமநநாத் ப் ரணவதா ஶப் தாத்
2-4-14 தஸ்ய ச நித்யத்வாத்
2-4-7. இந் த்ரிய அகரணம்
2-4-15 த இந்தர
் ியாணி தத் வ் யபேதஶாத் அந்யத்ர ஶ்ேரஷ்டாத்
2-4-16 ேபத ஶ்(ேத: ைவல"ண்யாத் ச
2-4-8. ஸம் ஜ் ஞா Lர்த் க்Mப்  அகரணம்
2-4-17 ஸம் ஜ்ஞா Iர்த் க்Nப் ஸ்
த்ரிவ் (த் 7ர்வத உபேதஶாத்
2-4-18 மாம் ஸா ெபௗமம் யதா ஶப் தம் இதரேயாஶ்ச
2-4-19 ைவேஶஷ்யாத்
தத் வாத: தத் வாத:
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அத்யாயம் - 3 - ஸாதந அத்யாயம்
3-1. ைவராக்ய பாதம்
3-1-1. தத் அந் தர ப் ரபத் அகரணம்
3-1-1 தத் அந்தர ப் ரபத்ெதௗ ரம் ஹ ஸம் பரிஷ்வக்த: ப் ரஶ்ந நி<பணாப் யாம்
3-1-2 த்ரய
் ாத்மகத்வாத்
2யஸ்த்வாத்
3-1-3 ப் ராண கேதஶ்ச
3-1-4 அக்ந்யா க ஶ்(ேத: இ ேசத் ந பாக்தத்வாத்
3-1-5 ப் ரதேம ஶ்ரவணாத் இ ேசத் ந தா ஏவ 1 உபபத்ேத:
3-1-6 அஶ்(தத்வாத் இ ேசத் ந இஷ்டாகாரிணாம் ப்ர;ேத:
3-1-7 பாக்தம் வா அநாத்ம த்தவ
் ாத் ததா 1 தர்ஶய
3-1-2. க்த அத்யய அகரணம்
3-1-8 க்(தாத்யேய அ-சயவாந் த்(ஷ்ட ஸ்ம் (ப் யாம் யேததம் அேநவம் ச
3-1-9 சரணாத் இ ேசத் ந உபல"ணார்ேத கார்ஷ்ணாநி:
3-1-10 ஆநர்தக்யம் இ ேசத் ந தத் அேப"த்வாத்
3-1-11 ஸ9க்(த ஷ்க்(ேத ஏவ இ
பாதரி:
3-1-3. அநிஷ்டா கார்ய அகரணம்
3-1-12 அநிஷ்டாகாரிணாம் அ0 ச ஶ்(தம்
3-1-13 ஸம் யமேந
அ-2ய இதேரஷாம் ஆேராஹ அவேராஹ தத் க தர்ஶநாத்
3-1-14 ஸ்மரந் ச
3-1-15 அ0 ஸப் த
3-1-16 தத்ரா0 ச தத் வ் யாபாராத் அேராத:
3-1-17 த்யா கர்மேணா: இ
ப் ரக்(தத்வாத்
3-1-18 ந த்(;ேய ததா உபலப் த:
3-1-19 ஸ்மர்யேத அ0 ச ேலாேக
3-1-20 தர்ஶநாத் ச
3-1-21 த்(;ய ஶப் த அவேராத: ஸம் ேஶாகஜஸ்ய
3-1-4. தத் ஸ்வாபாவ் ய ஆபத் அகரணம்
3-1-22 தத் ஸ்வாபாவ் யாபத்: உபபத்ேத:
3-1-5. ந அDர அகரணம்
3-1-23 ந அ Cேரண ேஶஷாத்
3-1-6. அந் ய அஷ்த அகரணம்
3-1-24 அந்யாஷ்டேதஷ9 2ர்வவத் அ0லாபாத்
3-1-25 அஶ9த்தம் இ ேசத் ந ஶப் தாத்
3-1-26 ேரத: 5க்ேயாேகாsத
3-1-27 ேயாேந: ஶரீரம்
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3-2. உபய8ங் க பாதம்
3-2-1. ஸந் த்யா அகரணம்
3-2-1 ஸந்தே
் ய ஸ்(ஷ்=: ஆஹ 1
3-2-2 நிர்மாதாரம் ச ஏேக >த்ராதயத் ச
3-2-3 மாயாமாத்ரம்
கார்த்ஸ்ந்ேயந அ0வ் யக்த ஸ்வ<பத்வாத்
3-2-4 பரா0த்யாநாத்
ேரா1தம் தேதா 1 அஸ்ய பந்தபர்யெயௗ
3-2-5 ேதஹ ேயாகாத்வா ேஸாs0
3-2-6 ஸAசகஶ்ச 1 ஶ்(ேத: ஆச"ேத ச தத்த:
3-2-2. தத் அபாவ அகரணம்
3-2-7 தத் அபாேவா நாOஷ9 தத் ச்(ேத: ஆத்மநி ச
3-2-8 அத: ப் ரேபாேதா அஸ்மாத்
3-2-3. கர்ம அ ஸ்ம்  ஶப் த ; அகரணம்
3-2-9 ஸ ஏவ ச கர்ம அ-ஸ்ம் ( ஶப் த ப் ய:
3-2-4. Hக்த அகரணம்
3-2-10 3க்ேத: அர்த ஸம் பத்: பரிேஶஷாத்
3-2-5. உபய 8ங் க அகரணம்
3-2-11 ந ஸ்தாநேதா அ0 பரஸ்ய உபயங் கம் ஸர்வத்ர 1
3-2-12 ந ேபதாத் இ ேசத் ந ப் ரத்ேயகம் அதத்வசநாத்
3-2-13 அ0 ச ஏவம் ஏேக
3-2-14 அ<பவத் ஏவ 1 தத் ப் ரதாநத்வாத்
3-2-15 ப் ரகாஶவத் ச அைவயர்த்யாத்
3-2-16 ஆஹ ச தந்மாத்ரம்
3-2-17 தர்ஶய வா அேதா அ0 ஸ்மர்யேத
3-2-18 அத ஏவ ச உபமா ஸAர்யகாவத்
3-2-19 அம் >வத் அக்ரஹணாத்
ந ததாத்வம்
3-2-20 வ் (த் ஹ்ராஸ பாக்தவ
் ம் அந்தர்பாவாத் உபய ஸாமஞ் ஜஸ்யாத் ஏவம்
தர்சநாத் ச
3-2-21 ப் ரக்(ைத தாவத்தவ
் ம் 1 ப் ரேஷத தேதா ப் ரL ச 2ய:
3-2-22 தத் அவ் யக்தம் ஆஹ 1
3-2-23 அ0 ஸம் ராதேந ப் ரத்ய" அ-மாநாப்யாம்
3-2-24 ப் ரகாசாவத் ச அைவேசஷ்யம் ப்ரகாச ச கர்மணி அப்யாஸாத்
3-2-25 அத: அநந்ேதந ததா 1 ங் கம்
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3-2-6. அN>ண்டல அகரணம்
3-2-26 உபய வ் யபேதஶாத்
அ17ண்டலவத்
3-2-27 ப் ரகாஶ ஆஶ்ரயவத்வா ேதஜஸ்த்வாத்
3-2-28 2ர்வவத் வா
3-2-29 ப் ரேஷதாத் ச
3-2-7. பர அகரணம்
3-2-30 பரமத: ேஸPந் மாந ஸம் பந்த ேபத வ் யபேதேஶப் ய:
3-2-31 ஸாமாந்யாத்
3-2-32 >த்தய
் ர்த: பாதவத்
3-2-33 ஸ்தாந ேஶஷாத் ப் ரகாஶாவத்
3-2-34 உபபத்ேதஶ்ச
3-2-35 தத: அந்ய ப் ரேஷதாத்
3-2-36 அேநந ஸர்வகதத்வம் ஆயாம ஶப் தாப் ய:
3-2-8. பல அகரணம்
3-2-37 பலமத உபபத்ேத:
3-2-38 ஶ்(தத்வாச்ச
3-2-39 தர்மம் ைஜ.நிரத ஏவ
3-2-40 2ர்வம்
பாதராயேணா ேஹ

வ் யபேதஶாத்

3-3. >ண உபஸம் ஹார பாதம்
3-3-1. ஸர்வ ேவதாந் த ப் ரத்யய அகரணம்
3-3-1 ஸர்வ ேவதாந்த ப் ரத்யயம் ேசாதநா அேஶஷாத்
3-3-2 ேபதாந் ந இ ேசத் ஏகஸ்யாம் அ0
3-3-3 ஸ்வாத்யாயஸ்ய ததாத்ேவ 1 ஸமாசாேர அகாராத் ச ஸவவத் ச
தந்நியம:
3-3-4 தர்ஶய ச
3-3-5 உபஸம் ஹார: அர்த்தா ேபதாத்  ேஶஷவத் ஸமாேந ச
3-3-2. அந் யதாத்வ அகரணம்
3-3-6 அந்யதாத்வம் ஶப் தாத் இ ேசத் ந அேஶஷாத்
3-3-7 ந வா ப் ரகரணேபதாத் பேராவரீயஸ்த்வாவத்
3-3-8 ஸம் ஜ்ஞாதஶ் ேசத் தத் உக்தம் அஸ்
தத் அ0
3-3-9 வ் யாப்ேதஶ்ச ஸமஞ் ஜஸம்
3-3-3. ஸர்வ அேபத அகரணம்
3-3-10 ஸர்வ அேபதாத் அந்யத்ர இேம
3-3-4. ஆநந் தா அகரணம்
3-3-11 ஆநந்தாதய: ப் ரதாநஸ்ய
3-3-12 ப் ரிய ஶிரஸ்த்வாத்ய அப் ராப் : உபசயா அபசெயௗ 1 ேபேத
3-3-13 இதேர
அர்த்த ஸாமாந்யாத்
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3-3-14 ஆத்யாநாய ப் ரேயாஜந அபாவாத்
3-3-15 ஆத்ம ஶப் தாத்ச
3-3-16 ஆத்ம க்(B: இதரவத் உத்தராத்
3-3-17 அந்வயாத் இ ேசத் ஸ்யாத் அவதாரணாத்
3-3-5. கார்ய ஆக்யாந அகரணம்
3-3-18 கார்ய ஆக்யாநாத் அ2ர்வம்
3-3-6. ஸமாந அகரணம்
3-3-19 ஸமாந ஏவம் ச அேபதாத்
3-3-7. ஸம் பந் த அகரணம்
3-3-20 ஸம் பந்தாத் ஏவம் அந்யத்ர அ0
3-3-21 ந வா ேஶஷாத்
3-3-22 தர்ஶய ச
3-3-8. ஸம் ப்  அகரணம்
3-3-23 ஸம் ப்( த்? வ் யாப்  அ0 ச அத:
3-3-9. Oஷ;த்ய அகரணம்
3-3-24 >(ஷத்யாயாம் அ0 ச இதேரஷாம் அநாம் நாநாத்
3-3-10. ேவதா அகரணம்
3-3-25 ேவதாத்ய அர்த்த ேபதாத்

3-3-26 ஹாெநௗ
தத் உக்தம்

3-3-11. ஹாநி அகரணம்
உபாய ந ஶப் த ேசஷத்வாத் 7ஶச்சந்தஸ் ஸ்

 உபகாநவத்

3-3-12. ஸாம் பராய அகரணம்
3-3-27 ஸாம் பராேய தர்த வ் யாபாவாத் ததா 1 அந்ேய
3-3-28 சந்தத உபய அேராதாத்
3-3-29 கேத: அர்த்தவத் த்வம் உபயதா அந்யதா 1 ேராத:
3-3-30 உபபந்நஸ் தல் ல"ணார்த உபலப் ேதர் ேலாகவத்
3-3-31 யாவத் அகாரம் அவஸ்: ஆகாரிகாணாம்
3-3-13. அநியம அகரணம்
3-3-32 அநியம: ஸர்ேவஷாம் அேராத: ஶப் த அ-மாநாப்யாம்
3-3-14. அ/ர அகரணம்
3-3-33 அ"ரயாம்
அேராத: ஸாமாந்ய தத் பாவாப் யாம் ஔபஸதவத் தத்
உக்தம்
3-3-34 இயத் ஆமநநாத்
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3-3-15. அந் தரத்வ அகரணம்
3-3-35 அந்தரா 2தக்ராமவத் ஸ்வாத்மந: அந்யதா ேபதாந் உபபத்: இ ேசத் ந
உபேதசவத்
3-3-36 வ் யஹாேரா ஶிம் ஷந் 1 இதரவத்
3-3-37 ஸ ஏவ1 ஸத்யாதய:
3-3-16. காமா அகரணம்
3-3-38 காமா இதரத்ர தத்ர ச ஆயதநாப் ய:
3-3-39 ஆதராத் அேலாப:
3-3-40 உபஸ்ேத அத: தத் வசநாத்
3-3-17. தந் நிர்தாரண அகரணம்
3-3-41 தந்நிர்தாரண அநியமஸ் தத் த்(ஷ்ேட: ப்(தக் அப் ரபந்த: பலம்
3-3-18. ப் ரதாந அகரணம்
3-3-42 ப் ரதாநவத் ஏவ தத் உக்தம்
3-3-19. 8ங் க Aயஸ்த்வ அகரணம்
3-3-43 ங் க2யஸ்த்வாத் தத் 1 பJயஸ் தத் அ0
3-3-20. Aர்வ ;கல் ப அகரணம்
3-3-44 2ர்வ கல் ப: ப் ரகரணாத் ஸ்யாத் க்ரியா மாநஸவத்
3-3-45 அேதஶாத் ச
3-3-46 த்ய ஏவ
நிர்தாரணாத் தர்ஶநாத் ச
3-3-47 ஶ்(த்யா பJயஸ்த்வாத் ச ந பாத:
3-3-48 அ-பந்தாப் ய: ப் ரஜ் ஞாந்தர ப் (தக்தவ
் வத் த்(ஷ்டஶ்ச த க்தம்
3-3-49 ந ஸாமாந்யாத் அ0 உபலப்ேதர் ம் (த்?வந்ந 1 ேலாகாபத்:
3-3-50 பேரண ச ஶப் தஸ்ய தாத் த்யம் 2யஸ்த்வாத் அ-பந்த:
3-3-21. சரீேர பாவாத் அகரணம்
3-3-51 ஏக ஆத்மந: ஶரீேர பாவாத்
3-3-52 வ் யேரகஸ் தத் பாவா பாத்வாத் ந
உபலப் வத்
3-3-22. அங் காவபத்த அகரணம்
3-3-53 அங் காவபத்தாஸ்
ந ஶாகாஸ9 1 ப் ரேவதம்
3-3-54 மந்தர
் ாவத் வா அேராத:
3-3-23. Aம ஜ் யாயஸ்த்வ அகரணம்
3-3-55 2ம் ந: க்ர வத் ஜ் யாயஸ்த்வம் ததா ச தர்ஶய
3-3-24. ஶப் தா ேபத அகரணம்
3-3-56 நாநா ஶப் தா ேபதாத்
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3-3-25. ;கல் ப அகரணம்
3-3-57 கல் ேபா அஶிஷ்ட பலத்வாத்
3-3-58 காம் யாஸ்
யதாகாமம் ஸ3ச்Qேயரந் ந வா 2ர்வேஹ

பாவாத்

3-3-26. யதா ஆஶ்ரய பாவ அகரணம்
3-3-59 அங் ேகஷ9 யதாஶ்ரயபாவ:
3-3-60 ஶிஷ்ேடஶ்ச
3-3-61 ஸமாஹாராத்
3-3-62 7ணஸாதாரண்ய ஶ்(ேதஶ்ச
3-3-63 ந வா தத் ஸஹ பாவா ஶ்(ேத:
3-3-64 தர்ஶநாச்ச
3-4. அங் க பாதம்
3-4-1. Oஷார்த்த அகரணம்
3-4-1 >(ஷார்ேதா அத: ஶப்தாத் ஒ பாதராயண:
3-4-2 ேஶஷத்வாத் >(ஷார்தவாேதா யதா அந்ேயஷ9 இ ைஜ.நி:
3-4-3 ஆசார தர்ஶநாத்
3-4-4 தத் ஶ்(ேத:
3-4-5 ஸமந்வ ஆரம் பணாத்
3-4-6 தத்வேதா தாநாத்
3-4-7 நியமாத்
3-4-8 அக உபேதஶாத்
பாதராயணஸ்ய ஏவம் தத் தர்ஶநாத்
3-4-9 ல் யம்
தர்ஶநம்
3-4-10 அஸார்வத்ரி,
3-4-11 பாக: ஶதவத்
3-4-12 அத்யயந மாத்ர வத:
3-4-13 ந அேஶஷாத்
3-4-14 ஸ் தேய அ-மர் வா
3-4-15 காமகாேரண ச ஏேக
3-4-16 உபமர்தம் ச
3-4-17 ஊர்த்வ ேரதஸ்ஸ9 ச ஶப் ேத 1
3-4-18 பராமர்ஶம் ைஜ.நி: அேசாதநா ச அபவத் இ 1
3-4-19 அ-ஷ்ேடயம் பாதராயண: ஸாம் ய ஶ்(ேத:
3-4-20 ர்வா தாரணவத்
3-4-2. ஸ்!மாத்ர அகரணம்
3-4-21 ஸ் மாத்ரம் உபாதாநாத் இ ேசத் ந அ2ர்வத்வாத்
3-4-22 பாவ ஶப் தாச்ச
3-4-3. பாரிப் லவ அகரணம்
3-4-23 பாரிப் லவ அர்த்தா இ ேசத் ந ேஶ@தத்வாத்
3-4-24 ததா ச ஏகவாக்ய உபபந்தாத்
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3-4-4. அக்நி இந் தநா அகரணம்
3-4-25 அத ஏவ ச அக்நி இந்தநா அநேப"ா
3-4-5. ஸர்வ அேப/ அகரணம்
3-4-26 ஸர்வ அேப"ா ச யஜ் ஞா ஶ்(ேத: அஶ்வவத்
3-4-6. ஶம தமா அகரணம்
3-4-27 ஶம தமா உேபத: ஸ்யாத் ததா அ0
தத்ேத: ததங் கதயா ேதஷாம் அ0
அவஸ்ய அ-ஷ்ேடயத்வாத்
3-4-7. ஸர்வ அந் ந அ ம அகரணம்
3-4-28 ஸர்வ அந்ந அ-மஶ்ச ப் ராணாத்யேய தத் தர்ஶநாத்
3-4-29 அபாதாத் ச
3-4-30 அ0 ஸ்மர்யேத
3-4-31 ஶப் தஶ்ச அத: அகாமகாேர
3-4-8. ;Nதத்வ அகரணம்
3-4-32 1தத்வாத்ச ஆஶ்ரம கர்ம அ0
3-4-33 ஸஹகாரித்ேவந ச
3-4-34 ஸர்வதா அ0
த ஏவ உபயங் காத்
3-4-35 அந0பவம் ச தர்ஶய
3-4-9. ;!ர அகரணம்
தத் த்(ஷ்ேட:

3-4-36 அந்தரா ச அ0
3-4-37 அ0 ஸ்மர்யேத
3-4-38 ேஶஷ அ-க்ரஹஶ்ச
3-4-39 அதஸ்
இதரத் ஜ் யாேயா ங் காத் ச

3-4-10. தத்Aத அகரணம்
3-4-40 தத் 2தஸ்ய
ந அதத்பாேவா ைஜ.ேநர0 நியமாத் தத் <பா பாேவப் ய:
3-4-41 ந ச அகாரிகம் அ0 பதந அ-மாநாத் தத் அேயாகாத்
3-4-42 உப2ர்வம் அ0 இ ஏேக பாவம் அஶநவத் தத் உக்தம்
3-4-43 ப1ஸ்த உபயதா அ0 ஸ்ம் (ேத: ஆசாராத் ச
3-4-11. ஸ்வாB அகரணம்
3-4-44 ஸ்வா.ந: பல ஶ்(ேத: இ ஆத்ேரய:
3-4-45 ஆர்த்ஜ் யம் இ ஔFேலா.ஸ் தஸ்ைம 1 பரிக்ரியேத
3-4-12. ஸஹகாரி அந் தர ; அகரணம்
3-4-46 ஸஹகாரி அந்தர : பே"ண த்(;யம் தத்வத: த்யாவத்
3-4-47 க்(த்ஸ்ந பாவாத் க்(1ண உபஸம் ஹார:
3-4-48 ெமௗநவத் இதேரஷாம் அ0 உபேதஶாத்
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3-4-13. அநா;ஷ்கர அகரணம்
3-4-49 அநாஷ் 7ர்வந் அந்வயாத்
3-4-14. ஐNக அகரணம்
3-4-50 ஐ1கம் அப் யப்ரஸ் த ப் ரபந்ேத தத் தர்ஶநாத்

3-4-15. Hக் பல அகரணம்
3-4-51 ஏவம் 3க்பலாநியம் : தத் அவஸ்தாவத்(ேத: தத் அவஸ்தாவத்(ேத:

அத்யாயம் - 4 - பல அத்யாயம்
4-1. ஆவ் த் பாதம்
4-1-1. ஆவ் த் அகரணம்
4-1-1 ஆவ் (த்: அஸக்(த் உபேதஶாத்
4-1-2 ங் காத் ச
4-1-2. ஆத்மத்வ உபஸந அகரணம்
4-1-3 ஆத்ம இ Pபகச்சந் க்ராஹயந் ச
4-1-3. ப் ரGக அகரணம்
4-1-4 ந ப் ர;ேக ந 1 ஸ:
4-1-5 ப் ரஹ்ம த்(ஷ்=: உத்கர்ஷாத்
4-1-4. ஆத்யா ம அகரணம்
4-1-6 ஆத்யாமத்ய: ச அங் க உபபத்ேத:
4-1-5. ஆRந அகரணம்
4-1-7 ஆKந: ஸம் பவாத்
4-1-8 த்யாநாத் ச
4-1-9 அசலத்வம் ச அேப"்ய
4-1-10 ஸ்மரந் ச
4-1-11 யத்ர ஏகாக்ரதா தத்ர அேஶஷாத்
4-1-6. ஆப் ராயண அகரணம்
4-1-12 ஆப் ராயாணாத் தத்ர அ0 1 த்(ஷ்டம்
4-1-7. தத் அகம அகரணம்
4-1-13 தத் அகம உத்தர 2ர்வாகேயார் அஶ்ேலஷ நாெஶௗ தத் வ் யபேதஶாத்
4-1-8. இதர அகரணம்
4-1-14 இதரஸ்ய அ0 ஏவம் அஸம் ஶ்ேலஷ: பாேத

www.namperumal.com

Page 20 of 22

4-1-9. அநாரப் த கார்ய அகரணம்
4-1-15 அநாரப் த கார்ேய ஏவ
2ர்ேவ ததவேத:
4-1-10. அக்நிேஹாத்ரா அகரணம்
4-1-16 அக்நிேஹாத்ரா
தத் கார்யாய ஏவ தத் தர்ஶநாத்
4-1-17 அத: அந்யா0 1 ஏேகஶாம் உபேயா:
4-1-18 யேதவ த்யேய 1
4-1-11. இதர /பண அகரணம்
4-1-19 ேபாேகந த்தேர "பUத்வா ஸம் பத்யேத
4-2. உத்க்ரா பாதம்
4-2-1. வாக் அகரணம்
4-2-1 வாங் மந5 தர்ஶநாத் சப் தாச்ச
4-2-2 அத ஏவ ச ஸர்வாண்ய4-2-2. மந: அகரணம்
4-2-3 தந்மந: ப் ராண உத்தராத்
4-2-3. அத்ய/ அகரணம்
4-2-4 ஸ: அத்யே" தத் உபகமாப் ய:
4-2-4. Aத அகரணம்
4-2-5 2ேதஷ9 தத் ஶ்(ேத:
4-2-6 ந ஏகஸ்.ந் தர்ஶயேதா 1
4-2-5. ஆ ஸ் உபக்ரம அகரணம்
4-2-7 ஸமாநா ச ஆஸ்( உபக்ரமாத் அம் (தத்வம் ச அ-ேபாஷ்ய
4-2-8 ததாGேத: ஸம் ஸார வ் யபேதஶாத்
4-2-9 ஸA"்மம் ப் ரமாணதஶ்ச தத உபலப் ேத:
4-2-10 ந உபமர்ேதந அத:
4-2-11 அஸ்ையவ ச உபபத்ேத: ஊஷ்மா
4-2-12 ப் ரேஷதாத் இ ேசத் ந ஶாரீராத் ஸ்பஷ்ேடா 1 ஏேகஷாம்
4-2-13 ஸ்மர்யேத ச
4-2-6. பர ஸம் பத் அகரணம்
4-2-14 தாநி பேர ததா 1 ஆஹ
4-2-7. அ;பாக அகரணம்
4-2-15 அபாேகா வசநாத்
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4-2-8. தத் ஓக: அகரணம்
4-2-16 தத் ஓக: அக்ர ஜ் வலநம் தத் ப் ரகாC தத்வாேரா த்யா ஸாமர்த்யாத் தத்
ேசஷ க அ-ஸ்ம் ( ேயாகாச்ச ஹார்த்த அ-க்(Bத: சத அகயா
4-2-9. ரஶ்B அ

ஸார அகரணம்

4-2-17 ரஶ். அ-ஸாரீ
4-2-10. நிச அகரணம்
4-2-18 நிஶி ந இ ேசத் ந ஸம் பந்தஸ்ய யாவத் ேதஹ பாத்வாத் தர்சய ச
4-2-11. தTணயந அகரணம்
4-2-19 அதஶ்ச அயேந அ0 த6ேண
4-2-20 ேயாந: ப் ர ஸ்மர்யேத ஸ்மார்ேத ச ஏேத
4-3. க பாதம்
4-3-1. அர்சD
் ரா அகரணம்
4-3-1 அர்Cராநா தத் ப் ரேத:
4-3-2. வா@ அகரணம்
4-3-2 வா?ம் அப் தாத் அேஶஷ ேஶஷாப் யாம்
4-3-3. வண அகரணம்
4-3-3 த=ேதா வ(ண: ஸம் பந்தாத்
4-3-4. ஆவாNக அகரணம்
4-3-4 ஆவா1காஸ் தல் ங் காத்
4-3-5 ைவத்?ேதந ஏவ ததஸ் தத் ஶ்(ேத:
4-3-5. கார்ய அகரணம்
4-3-6 கார்யம் பாதரிர் அஸ்ய க உபபத்ேத:
4-3-7 ேஶ@தத்வாத் ச
4-3-8 ஸாWப் யாத்
தத் வ் யபேதஶ:
4-3-9 கார்யாத்யேய தத் அத்யே"ண ஸஹாத: பரம் அ0தாநாத்
4-3-10 ஸ்ம் (ேதஶ்ச
4-3-11 பரம் ைஜ.நிர் 3க்யத்வாத்
4-3-12 தர்ஶநாத் ச
4-3-13 ந ச கார்ேய ப்ரபத்தய
் 0ஸந்:
4-3-14 அப் ர;க ஆலம் பநாத் நய; பாதராயண உபயதா ச ேதாஷாத் தத்க்ர ச்ச
4-3-15 ேஶஷம் ச தர்ஶய
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4-4. Hக் பாதம்
4-4-1. ஸம் பத்ய ஆ;ர்பாவ அகரணம்
4-4-1 ஸம் பத்ய ஆர்பாவ: ஸ்ேவந ஶப் தாத்
4-4-2 3க்த: ப் ரஜ் ஞாநாத்
4-4-3 ஆத்மா ப் ரகரணாத்
4-4-2. அ;பாேகந த்ஷ்டத்வ அகரணம்
4-4-4 அபாேகந த்(ஷ்டத்வாத்
4-4-3. ப் ரஹ்ம அகரணம்
4-4-5 ப் ராஹ்ேமண ைஜ.நி: உபந்யாஸாப் ய:
4-4-6 C தந்மாத்ேரண தத் ஆத்மகத்வாத் இ ஔFேலா.:
4-4-7 ஏவம் அ0 உபந்யாஸாத் 2ர்வபாவாத் அேராதம் பாதராயண:
4-4-4. ஸங் கல் ப அகரணம்
4-4-8 ஸங் கல் பாத் ஏவ
தத் ஶ்(ேத:
4-4-9 அத ஏவ ச அநந்ய அப:
4-4-5. அபாவ அகரணம்
4-4-10 அபாவம் பாதரி: ஆஹ 1 ஏவம்
4-4-11 பாவம் ைஜ.நி: கல் ப ஆமநநாத்
4-4-12 த்வாதஶாஹவத் உபயதம் பாதராயேணா அத:
4-4-13 தந்வபாேவ ஸந்தய
் வத் உபபத்ேத:
4-4-14 பாேவ ஜாக்ரத்வத்
4-4-15 ப் ர;பவத் ஆேவஶஸ் ததா 1 தர்ஶய
4-4-16 ஸ்வாப்யய ஸம் பத்ேதா: அந்யதர அேப"ம் ஆஷ்க்(தம் 1
4-4-6. ஜகத்வ்யாபார வர்ஜ அகரணம்
4-4-17 ஜகத் வ் யாபார வர்ஜம் ப் ரகரணாத் அஸந்நி1தத்வாத் ச
4-4-18 ப் ரத்ய" உபேதஶாத் இ ேசத் ந ஆகாரிக மண்டலஸ்ேதாக்ேத:
4-4-19 காராவர் ச ததா 1 ஸ்ம் ஆஹ
4-4-20 தர்ஶயத: ச ஏவம் ப் ரத்ய" அ-மாேந
4-4-21 ேபாகமாத்ர ஸாம் ய ங் காத் ச
4-4-22 அநாவ் (த்: ஶப் தாத் அநாவ் (த்: ஶப் தாத்

Xேவதவ் யாஸ பகவான் அ(ளிச்ெசய் த ப் ரஹ்மஸAத்ரம் ஸம் 2ர்ணம்
(ேவ தஞ் சம்
(வரங் கேன தஞ் சம்
Xேவதவ் யாஸ பகவான் (வ=கேள தஞ் சம்
தஞ் சமைடந் த நம் இராமா-சன் (வ=கேள தஞ் சம்

