
  

த³thதாthேரய ேயாக³ ஶாshthர

shrIDattatreya Yogashastra

sanskritdocuments.org

August 11, 2018



shrIDattatreya Yogashastra

த³thதாthேரய ேயாக³ஶாshthர

Sanskrit Document Information

Text title : Yogashastra by Dattatreya

File name : dattayoga.itx

Category : deities_misc, dattatreya

Location : doc_deities_misc

Author : Vedic Tradition

Transliterated by : Sovarel Vlad vlad.sovarel at yahoo.com

Proofread by : Sovarel Vlad vlad.sovarel at yahoo.com

Source : Tr. Eng. dr. Amita Sharma, Swami Keshawananda Yoga-Samsthan-Prakashana, Delhi

1985

Latest update : June 10, 2000

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.

August 11, 2018

sanskritdocuments.org



shrIDattatreya Yogashastra

த³thதாthேரய ேயாக³ஶாshthர

nh’mhஹபிேண சிதா³thமேந ஸுக²shவபிேண ।
பைத:³ thபி: ◌⁴ ததா³தி³பி:◌⁴ நிபிதாய ைவ நம:॥ 1॥
ஸாŋhkh’தி:iµநிவrhேயா அெஸௗ ⁴தேய ேயாக³phஸயா ।
⁴வmh ஸrhவாmh பph◌⁴ராnhயnhைநஷாரNhயமாphதவாnh ॥ 2॥
ஸுக³nhதி⁴நாநாஸுைம:shவா³ஸthப²லஸmhைத: ।
ஶாகி²பி: ◌⁴ ஸதmh Nhயmh ஜலகாஸாரமNh³தmh ॥ 3॥
ஸ:iµநி:விசரshதthர த³த³rhஶாmhரதேரா:அத: ◌⁴ ।
ேவதி³காயாmh ஸமாநmh த³thதாthேரயmh மஹாiµநிmh ॥ 4॥
ப³th³த⁴பth³மாஸநாநmh நாஸாkh³ராrhபிதயா th³’ஶா ।
ஊமth◌⁴யக³ேதாthதாநபாணிkh³ேமந ேஶாபி⁴தmh ॥ 5॥
தத: phரணmhயாகி²லmh த³thதாthேரயmh மஹாiµநிmh ।
தth ஶிShைய:ஸஹ தthைரவ ஸmhiµக²ேசாபவிShடவாnh ॥ 6॥
தைத³வ ஸ:iµநி: ேயாகா³th விரmhய shவர:shதி²தmh ।
உவாச ஸாŋhkh’திmh phதிrhவகmh shவாக³தmh வச:॥ 7॥
ஸாŋhkh’ேத கத²ய thவmh மாmh கிiµth³தி³ேயஹாக³த: ।
இதி ph’Shடsh ஸ: phராஹ ேயாக³mh jhஞாஹாக³த:॥ 8॥
ேயாேகா³ ப³ஹுதா⁴ ph³ரமnhதthஸrhவmh கதயா ேத ।
மnhthரேயாேகா³லயைசவ ஹட²ேயாக³shதைத²வ ச ।
ரஜேயாக³சrhத:²shயாthேயாகா³நாiµthதமsh ஸ:॥ 9॥
ஆரmhப⁴ச க⁴டைசவ ததா² பசய:shmh’த: ।
நிShபthதிேசthயவshதா² ச சrhதீ² பகlhபிதா ।
ஏேதஷாmh விshதரmh வேய யதி³ thவmh ேராchச² ॥ 10॥
அŋhேக³ஷு மாth’கா rhவmh மnhthரmh ஜபnh ஸுதீ:◌⁴ ।
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த³thதாthேரய ேயாக³ஶாshthர

ய கசநாபி⁴th³த⁴ைய shயாth மnhthரேயாக:³ஸ கth²யேத ॥ 11॥
mh’:³ தshயாதி⁴கா shயாth³th³வாத³ஶாph³ைத:³ ஸாத⁴நாth ।
phராேயண லப⁴ேத jhஞாநmh th³தி⁴ைசவாணிமாதி³கா:॥ 12॥
அlhப³th³தி: ◌⁴ இமmh ேயாக³mh ேஸவேத ஸாத⁴காத⁴ம: ।
மnhthரேயாேகா³யயmh phேராkhேதா ேயாகா³நாமத⁴மsh ஸ:॥ 13॥
லயேயாக³சிthதலய:ஸŋhேகைத: phரஜாயேத ।
ஆதி³நாேத²ந ஸŋhேகதா அShடேகா phரகீrhthதிதா:॥ 14॥
ஸாŋhkh’திவாச –

ப⁴க³வnhநாதி³நாத:²ஸ: கிmh ப: க:ஸ:உchயதாmh ।
த³thதாthேரய உவாச –

மஹாேத³வshய நாமாnhயாதி³நாதா²தி³காnhயபி ।
ஶிேவவரச ேத³ேவாऽெஸௗ லயா vhயசரthphர:◌⁴ ॥ 15॥
கNhட²பrhவேத ெகௗ³rhயா ஸஹ phரமத²நாயகாnh ।
மாபrhவேத ைசவகத³வநேகா³சேர ॥ 16॥
கி³ேட சிthரேட ஸுபாத³பேத கி³ெரௗ ।
kh’பையைககஸŋhேகதmh ஶŋhகர: phராஹ தthர தாnh ॥ 17॥
தாநி ஸrhவாணி வkhmh  ந  ஶkhேநா விshதராth ।
காநிசிthகத²யிShயா ஸஹஜாph◌⁴யாஸவthஸுக²mh ॥ 18॥
திShட²nh க³chச²nhshவபnh⁴ஜnhth◌⁴யாயnhஶூnhயமஹrhநிஶmh ।
அயேமேகா  ஸŋhேகத:ஆதி³நாேத²ந பா⁴த:॥ 19॥
நாஸாkh³ரth³’Shமாthேரண யபர: பகீrhதித: ।
ஶிரshபசாchச பா⁴க³shய th◌⁴யாநmh mh’thmh ஜேயth பரmh ॥ 20॥
ph◌⁴மth◌⁴யth³’Shமாthேரண பர:ஸŋhேகத:உchயேத ।
லலாேத ph◌⁴தேல யேசாthதம:ஸ: phரகீthதித:॥ 21॥
ஸvhயத³ணபாத³shயாŋh³Shேட லயiµthதமmh ।
உthதாநஶவவth⁴ெமௗ ஶயநmh ேசாkhதiµதமmh ॥ 22॥
ஶிதி²ேலா நிrhஜேந ேத³ேஶ rhயாchேசthth³தி⁴மாphiνயாth ।
ஏவmh ச ப³ஹு ஸŋhேகதாnh கத²யாமாஸ ஶŋhகர:॥ 23॥
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ஸŋhேகைத: ப³ஹுபி⁴சாnhைய: யshய சிthதலேயா ப⁴ேவth ।
ஸ ஏவ லயேயாக:³shயாth கrhமேயாக³mh தத:’iΝ:॥ 24॥
யமச நியமைசவாஸநmh ச தத: பரmh ।
phராயாமசத:²shயாth phரthயாஹாரsh பசம: ।
ததsh தா⁴ர phேராkhதா th◌⁴யாநmh ஸphதமiµchயேத ॥ 25॥
ஸமாதி: ◌⁴ அShடம: phேராkhத:ஸrhவNhயphரத:³ ।
ஏவமShடாŋhக³ேயாக³mh ச யாjhஞவlhkhயாத³ேயா வி:³॥ 26॥
கபிலாth³யாsh ஶிShயாச ஹட²mh shதேதா யதா² ।
தth³யதா² ச மஹாiµth³ரா மஹாப³nhத⁴shதைத²வ ச ॥ 27॥
தத:shயாthேக²சiµth³ர ப³nhேதா⁴ ஜாலnhத⁴ர: ததா² ।
உTh³³யாணmh லப³nhேதா⁴ விபதகரணீ ததா²॥ 28॥
வjhேரா:அமேராச ஸஹேஜாshthதா⁴ மதா ।
ஏேதஷாmh லணmh வேய கrhthதாvhயmh ச விேஶஷத:॥ 29॥
யமா: ேய த³ஶ:ஸmhphேராkhதா:’பி: ◌⁴ தththவத³rhஶிபி: ◌⁴ ।
லkh◌⁴வாஹாரsh ேதShேவேகா iµkh²ேயா ப⁴வதி நாபேர ।
அmhஸா நியேமShேவகா iµkh²யா ப⁴வதி நாபேர ॥ 30॥
சரஶீதிலேShவாஸேநShthதமmh ’iΝ ।
ஆதி³நாேத²ந ஸmhphேராkhதmh யதா³ஸநேஹாchயேத ॥ 31॥
உthதாெநௗ சரெணௗ kh’thேவாஸmhshெதௗ² phரயலத: ।
உ மth◌⁴ேய தேதா²thதாெநௗ பாணீ kh’thவா தேதா th³’ெஶௗ ॥ 32॥
நாஸாkh³ேர விnhயேஸth³ராஜth³த³nhதலmh ச வயா ।
உthதph◌⁴ய சி³கmh வ:ஸmhshதா²phய பவநmh ஶைந:॥ 33॥
யதா²ஶkhதி ஸமாkh’Shய ரேய³த³ரmh ஶைந: ।
யதா²ஶkhthேயவ பசாth ேரசேயthபவநmh ஶைந:॥ 34॥
இத³mh பth³மாஸநmh phேராkhதmh ஸrhவvhயாதி⁴விநாஶநmh ।
³rhலப⁴mh ேயந ேகநாபி தி⁴மதா லph◌⁴யேத ⁴வி ॥ 35॥
ஸாmhshkh’ேத ’iΝஸththவshேதா² ேயாகா³ph◌⁴யாஸkhரமmh யதா² ।
வயமாணmh phரயthேநந ேயாகி³நாmh ஸrhவலண:॥ 36॥
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வ அவshேதா²ऽபி vh’th³ேதா⁴ வா vhயாதி⁴ேதா வா ஶைந:ஶைந: ।
அph◌⁴யாஸாthth³தி⁴மாphேநாதி ேயாேக³ஸrhேவாऽphயதnhth³த:॥ 37॥
ph³ராமண:ரமே வா ெபௗ³th³ேதா⁴ வாphயாrhஹேதாऽத²வா ।
காபாேகா வா சாrhவாக:ரth³த⁴யா ஸத:ஸுதீ:◌⁴ ।
ேயாகா³ph◌⁴யாேஸாऽேதா நிthயmh ஸrhவth³தி⁴மவாphiνயாth ॥ 38॥
khயாkhதshய th³தி: ◌⁴ shயாத³khயshய கத²mh ப⁴ேவth ।
ந ஶாshthரபாட²மாthேரண காசிthth³தி: ◌⁴ phரஜாயேத ॥ 39॥
iµNh³ேதா த³Nhட³தா⁴ வா காஷாயவஸேநாऽபி வா ।
நாராயணவேதா³வாபி ஜேலா மshமேலபந:॥ 40॥
நம:ஶிவாயவாசீ வா பா³யாrhசா ஜேகாऽபி வா ।
th³வாத³ஶshதா²நேஜா வா ப³யவthஸலபா⁴தmh ।
khயாேநாऽத²வா ர: கத²mh th³தி⁴மவாphiνயாth ॥ 41॥
ந ேவஷதா⁴ரணmh th³ேத: ◌⁴ காரணmh ந ச தthததா² ।
kh’ைபவ காரணmh th³ேத: ◌⁴ ஸthயேமவ  ஸாŋhkh’ேத ॥ 42॥
ஶிேநாத³ராrhத²mh ேயாக³shய கத²யா ேவஷதா⁴ண: ।
அiνShடா²நவிநா: வŋhசயnhதி ஜநாnh கில ॥ 43॥
உchசாவைச:விphரலmhைப:◌⁴ யதnhேத ஶலா: நரா: ।
ேயாகி³ேநா வயthேயவmh டா:◌⁴ ேபா⁴க³பராய:॥ 44॥
ஶைநrhததா²விதா⁴nh jhஞாthவா ேயாகா³ph◌⁴யாஸவிவrhதாmh ।
kh’தாrhதா²nhவசைநேரவ வrhஜேயth³ேவஷதா⁴ண:॥ 45॥
ஏேத  விkh◌⁴ந⁴thதாshேத ேயாகா³ph◌⁴யாஸshய ஸrhவதா³ ।
வrhஜேயthதாnh phரயthேநேநth³’ஶீ th³th◌⁴தா³ khயா ॥ 46॥
phரத²மாph◌⁴யாஸகாேல  phரேவஶsh மஹாiµேந ।
ஆலshயmh phரத²ேம விkh◌⁴ந: th³விதீயsh phரகthத²நmh ।
rhேவாkhத⁴rhthதேகா³Sh² ச th’தீேயா மnhthரஸாத⁴நmh ॥ 47॥
சrhேதா² தா⁴வாத:³shயாthபŋhசம: கா²th³யவாத³கmh ।
ஏவmh ச ப³ஹேவா th³’Shடா: mh’க³th’Sh:ஸமா:iµேந:॥ 48॥
shதி²ராஸநshய ஜாயnhேத தாmh  jhஞாthவா ஸுதீ:◌⁴ thயேஜth ।
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phராயாமmh ததshrhயாthபth³மாஸநக³த:shவயmh ॥ 49॥
ஸுேஶாப⁴நmh மட²mh rhயாthஸூமth³வாரmh  நிrh⁴ணmh ।
ஸுSh²phதmh ேகா³மேயந ஸுத⁴யா வா phரயthநத:॥ 50॥
மthண: மஶைக: ⁴ைத:வrhதmh ச phரயthநத: ।
தி³ேந தி³ேந ஸுஸmhmh’Shடmh ஸmhமாrhஜnhயா யதnhth³த: ।
வாதmh ச ஸுக³nhேத⁴ந ⁴பிதmh ³kh³³லாதி³பி:◌⁴ ॥ 51॥
மலthராதி³பி: ◌⁴ வrhைக³’அShடாத³ஶபி⁴ேரவ ச ।
வrhதmh th³வாரஸmhபnhநmh ॥। ॥ 52॥
॥। வshthரmh வாநேமவ வா ।
நாnhயthரshதரந: பரஸmhஸrhக³வrhத:॥ 53॥
தshnh ஸ  ஸமாshதீrhயாஸநmh விshth’தாmhஶகmh ।
தthேராபவிய ேமதா⁴வீ பth³மாஸநமnhவித:॥ 54॥
ஸமகாய:phராஜச phரணmhய shேவShடேத³வதாmh ।
தேதா த³ணஹshதshயாŋh³Shேட²ைநவ பிŋhக³லாmh ॥ 55॥
நிth◌⁴ய ரேயth³வாTh³யா ச ஶைந:ஶைந: ।
யதா²ஶkhதிநிேராேத⁴ந ததshrhயாth mhப⁴கmh ॥ 56॥
ததshthயேஜthபிŋhக³லயா ஶைந: பவநேவக³த: ।
ந: பிŋhக³லயாrhய ரேய³த³ரmh ஶைந: ।
யதா² thயேஜthததா² ேதந ரேயத³நிேராத⁴த:॥ 57॥
ஏவmh phராத:ஸமாநshrhயாth³விmhஶதிmhப⁴காnh ।
mhப⁴க:ஸேதா நாம ஸrhவkh³ரஹவிவrhத:॥ 58॥
ஏவmh மth◌⁴யாநஸமேய rhயாth விmhஶதிmhப⁴காnh ।
ஏவmh ஸாயmh phரrhவீத ந:விmhஶதிmhப⁴காnh ।
ஏவேமவாrhத⁴ராthேர அபி rhயாth விmhஶதிmhப⁴காnh ॥ 59॥
rhவீத ேரசராph◌⁴யாmh ஸதாnh phரதிவாஸரmh ।
ஸேதா ேரசராph◌⁴யாmh தshமாthஸதmhப⁴க:॥ 60॥
rhயாேத³வmh சrhவாரமநாலshேயா தி³ேந தி³ேந ।
ஏவmh மாஸthரயmh rhயாnhநா³ஶுth³தி⁴shதேதா ப⁴ேவth ॥ 61॥
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யதா³ நா³ஶுth³தி: ◌⁴ shயாthததா³ சிநாநி பா³யத: ।
ஜாயnhேத ேயாகி³ேநா ேத³ேஹ தாநி வயாmhயேஶஷத:॥ 62॥
ஶரல⁴தா தீ³phதி:ஜட²ராkh³நிவிவrhத⁴நmh ।
kh’ஶthவmh ச ஶரshய ததா³ஜாேயth நிவதmh ॥ 63॥
ததா³வrhjhயாநி வயா ேயாக³விkh◌⁴நகராணி  ।
லவணmh ஸrhஷபmh சாmhலiµShணmh mh ச தீணகmh ॥ 64॥
அதீவ ேபா⁴ஜநmh thயாjhயmh shthஸŋhக³மநேமவ ச ।
அkh³நிேஸவா  ஸnhthயாjhயா ⁴rhthதேகா³Shச ஸnhthயேஜth ॥ 65॥
உபாயmh ச phரவயாphரmh ேயாக³shய th³த⁴ேய ।
kh◌⁴’தmh ரmh ச Shடா²nhநmh தாஹரச ஶshயேத ॥ 66॥
rhேவாkhதகாேல rhவீத பவநாph◌⁴யாஸேமவ ச ।
தத: பரmh யேத²Shடmh  ஶkhதி:shயாth³வாதா⁴ரேண ।
யேத²Shடmh தா⁴ரth³வாேயா:th³ேத⁴thேகவலmhப⁴கmh ॥ 67॥
ேகவேல mhப⁴ேக th³ேத⁴ ேரசரகவrhேத ।
ந தshய ³rhலப⁴mh கிசிththஷு ேலாேகஷு விth³யேத ॥ 68॥
phரshேவேதா³ஜாயேத rhவmh மrhத³நmh ேதந காரேயth ।
தேதாऽphதிதா⁴ரth³வாேயா: khரேமணவ ஶைந:ஶைந:॥ 69॥
கmhேபா ப⁴வதி ேத³ஹshயாஸநshத²shய ேத³ந: ।
தேதாऽதி⁴ரதராph◌⁴யாஸாth³த³rh³ ஜாயேத th◌⁴வmh ॥ 70॥
யதா² த³rh³ேரா க³chேச²³thphthேயாthphthய ⁴தேல ।
பth³மாஸநshதி²ேதா ேயாகீ³ ததா² க³chச²தி ⁴தேல ॥ 71॥
தேதாऽதி⁴கதராph◌⁴யாஸாth³⁴thயக³ச ஜாயேத ।
பth³மாஸநshத² ஏவாெஸௗ ⁴iµthsh’jhய வrhthதேத ॥ 72॥
நிராதா⁴ேராऽபி சிthரmh  ததா³ஸாமrhth²யiµth³ப⁴ேவth ।
shவlhபmh வா ப³ஹு வா ⁴khthவா ேயாகீ³ ந vhயத²ேத ததா³॥ 73॥
அlhபthரஷச shவlhபநிth³ரச ஜாயேத ।
khமேயா ³கா லாலா shேவேதா³³rhக³nhதி⁴தா தேநா: ।
ஏதாநி ஸrhவதா³ தshய ந ஜாயnhேத தத: பரmh ॥ 74॥
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தேதாऽதி⁴கதராபா⁴ஸாth³ப³லiµthபth³யேத ph◌⁴’ஶmh ।
ேயந ⁴சரth³தி:◌⁴ shயாth³⁴சராmh ஜேய ம:॥ 75॥
vhயாkh◌⁴ேரா லாேயா வnhேயா வா க³வேயா க³ஜ ஏவ வா ।
mhேஹா வா ேயாகி³நா ேதந mhயnhேத ஹshததாட³நாth ।
கnhத³rhபshய யதா²பmh ததா² தshயாபி ேயாகி³ந:॥ 76॥
தshnh காேல மஹாவிkh◌⁴ேநா ேயாகி³ந:shயாthphரமாத³த: ।
தth³பவஶகா:³ நாrhய: கŋhnhேத தshய ஸŋhக³மmh ॥ 77॥
யதி³ஸŋhக³mh கேராthேயஷ பி³nh³shதshய விநயதி ।
ஆ:ேயா பி³nh³நாஶாத³ஸாமrhth²யmh ச ஜாயேத ॥ 78॥
தshமாthஸrhவphரயthேநந பி³nh³ராேயா  ேயாகி³நா ।
தேதா ரஹshபாவிShட: phரணவmh phதமாthரயா ॥ 79॥
ஜேபthrhவா:தாநாmh ச பாபாநாmh ச நாஶேஹதேவ ।
ஸrhவவிkh◌⁴நஹரசாயmh phரணவ:ஸrhவேதா³ஷஹா ॥ 80॥
ஏவமph◌⁴யாஸேயாேக³ந th³தி: ◌⁴ ஆரmhப⁴ஸmhப⁴வா ।
தேதா ப⁴ேவth³க⁴டாவshதா² பவநாph◌⁴யாந:ஸதா³॥ 81॥
phராபாெநௗ மேநாவ வthமபரமாthமெநௗ ।
அnhேயாnhயshயாவிேராேத⁴ைநகதாmh க⁴டேதா காநிசிth ॥ 82॥
ததா³ க⁴டாth³வயாவshதா² phரth³த⁴ ேயாகி³நாmh shmh’தா ।
ததசிநாநி யாநி sh: தாநி வயா காநிசிth ॥ 83॥
rhவmh ய: கதி²ேதாऽph◌⁴யாஸசrhதா⁴ தmh பthயேஜth ।
தி³வா வா யதி³வா ராthெரௗ யாமமாthரmh ஸமph◌⁴யேஸth ॥ 84॥
ஏகபா³ரmh phரதிதி³நmh rhயாthேகவலmhப⁴கmh ।
phரthயாஹாேரா  ஏவmh shயாேத³வmh கrh: ேயாகி³ந:॥ 85॥
இnhth³யாணீnhth³யாrhேத²ph◌⁴ேயா யthphரthயாஹரதி sh²டmh ।
ேயாகீ³mhப⁴கமாshதா²ய phரthயாஹார:ஸ உchயேத ॥ 86॥
யth³யthபயதி சுrhph◌⁴யாmh தthததா³thமநி பா⁴வேயth ।
யth³யjhkh◌⁴ரதி நாஸாph◌⁴யாmh தthததா³thமநி பா⁴வேயth ॥ 87॥
ஏவmh jhஞாேநnhth³யாmh  தthஸŋhkh²யா ஸnhத⁴ரேயth ।
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யாமமாthரmh phரதிதி³நmh ேயாகீ³ யthநாத³தnhth³த:॥ 88॥
ததா³விசிthரஸாமrhth²யmh ேயாகி³நாmh ஜாயேத th◌⁴வmh ।
³ரதி:³ரth³’Sh:th³³ரக³மshததா²॥ 89॥
வாkhth³தி: ◌⁴ காமசாthவமth³’யகரணmh ததா² ।
மலthரphரேலேபந ேலாஹாதீ³நாmh ஸுவrhணதா ।
ேக²சரthவmh ததா²nhயth ஸததாph◌⁴யாஸேயாகி³ந:॥ 90॥
ததா³ ³th³தி⁴மதா பா⁴vhய ேயாகி³நா ேயாக³th³த⁴ேய ।
ஏேத விஹதா: மஹாth³ேத: ◌⁴ ந ரேமthேதஷு ³th³தி⁴மாnh ॥ 91॥
ந த³rhஶேயchச கshைமசிthshவஸாமrhth²ய  ஸrhவதா³ ।
கதா³சிth³த³ஶேயthphthயா ப⁴khதிkhதாய வா ந:॥ 92॥
யதா²rhேகா² யதா²ேடா⁴ யதா² ப³தி⁴ர ஏவ வா ।
ததா²வrhேதத ேலாேகஷு shவஸாமrhth²யshய ³phதேய ॥ 93॥
ேநாேசchசி²Shயா: ப³ஹேவா ப⁴வnhதி shவ ந ஸmhஶய: ।
தthகrhமகரணvhயkh³ர:shவாph◌⁴யாேஸ விshmh’ேதா ப⁴ேவth ।
அph◌⁴யாேஸந விநsh தேதா ெலௗகிகதாmh vhரேஜth ॥ 94॥
அவிshmh’thய ³ேரா:வkhயமph◌⁴யேஸthதத³ஹrhநிஶmh ।
ஏவmh ப⁴ேவth³க⁴டாவshதா²ஸதா³ph◌⁴யாஸshய ேயாகி³ந:॥ 95॥
அநph◌⁴யாேஸந ேயாக³shய vh’தா² ேகா³ShTh²யா ந th◌⁴யதி ।
தshமாthஸrhவphரயthேநந ேயாக³ேமவ ஸதா³ph◌⁴யேஸth ॥ 96॥
தத: பசயாவshதா²ஜயேத அph◌⁴யாஸேயாக³த: ।
வா:ஸmhphேரேதா யthநாத³kh³நிநா ஸஹ Nhட³mh ॥ 97॥
ேபா³த⁴யிthவா ஸுஷுmhநாயாmh phரவிேஶத³விேராத⁴த: ।
வாநா ஸஹ சிthதmh  phரவிேஶchச மஹாபத²mh ॥ 98॥
மஹாபத²mh மஶாநmh ச ஸுஷுmhநாபி ேவthயெஸௗ ।
யshய சிthதmh ஸபவநmh ஸுஷுmhநாmh phரவிேஶதி³ஹ ॥ 99॥
பா⁴vhயாநrhதா²nh ஸ:விjhஞாய ேயாகி³ ரஹ யthநத: ।
பசதா⁴ தா⁴ரண rhயாthதthதth³⁴தப⁴யாப²ஹmh ॥ 100॥
ph’தி²வீ தா⁴ரணmh வேய பாrhதி²ேவph◌⁴yhph ப⁴யாபஹmh ।
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நாேப: ◌⁴ அத:◌⁴ ³த³shேயாth◌⁴வmh க⁴கா: பச தா⁴ரேயth ॥ 101॥
வாmh ப⁴ேவth தேதா ph’th²வீதா⁴ரணmh தth³ப⁴யாபஹmh ।
ph’தி²வீ ஸmhப⁴வ: தshய ந mh’th: ேயாகி³ேநா ப⁴ேவth ॥ 102॥
நாபி⁴shதா²ேந தேதா வாmh தா⁴ரேயth பச நா³கா: ।
தேதா ஜலாth³ப⁴யmh நாshதி ஜலmh’th: ந ேயாகி³ந:॥ 103॥
நாph◌⁴rhth◌⁴வமNhட³ேல வாmh தா⁴ரேயthபச நா³கா: ।
அkh³ேநயதா⁴ர ேஸயmh ந mh’th: தshய வநிநா ॥ 104॥
ஸதா³விசிthரஸாமrhth²யmh ேயாகி³ேநா ஜாயேத th◌⁴வmh ।
ந த³யேத ஶரmh ச phரphேதா வநி Nhட³ேக ॥ 105॥
நாபி⁴ph◌⁴ேவா: மth◌⁴ேய  phரேத³ஶthரயஸmhேத ।
தா⁴ரேயth பச க⁴கா:வாmh ஸாஇஷா  வாயவீ ।
தா⁴ரnhந  வாேயாsh ேயாகி³ேநா  ப⁴யmh ப⁴ேவth ॥ 106॥
ph◌⁴மth◌⁴யா³பShடாth தா⁴ரேயth பச நா³கா: ।
வாmh ேயாऽெஸௗ phரயthேநந ேஸயமாகாஶதா⁴ர ॥ 107॥
ஆகாஶதா⁴ரmh rhவnhmh’thmh ஜயதி தththவத: ।
யthர தthர shதி²ேதா வாபிஸுக²மthயnhதமiνேத ॥ 108॥
ஏவmh ச தா⁴ர: பச rhயாth³ேயாகீ³விசண: ।
தேதா th³’ட⁴ஶர:shயnhmh’thrhதshய ந விth³யேத ॥ 109॥
இthேயவmh பச⁴தாநாmh தா⁴ரmh ய:ஸமph◌⁴யேஸth ।
ph³ரமண: phரலேய வாபி mh’th: தshய ந விth³யேத ॥ 110॥
ஸமph◌⁴யேஸthததா³ th◌⁴யாநmh க⁴கா:ஷShேமவ ச ।
வாmh நிth◌⁴ய th◌⁴யாேயth ேத³வதாShடதா³யிநீmh ॥ 111॥
ஸ³ணth◌⁴யாநேமவmh shயாத³ணிமாதி³³ணphரத³mh ।
நிrh³ணmh க²வ th◌⁴யாthவா ேமாமாrhக³mh phரபth³யேத ॥ 112॥
நிrh³ணth◌⁴யாநஸmhபnhந:ஸமாதி⁴mh ச தேதாऽph◌⁴யேஸth ।
தி³நth³வாத³ஶேகைநவ ஸமாதி⁴mh ஸமவாphiνயாth ॥ 113॥
வாmh நிth◌⁴ய ேமத⁴வீ வnhiµkhேதா ப⁴ேவth³th◌⁴வmh ।
ஸமாதி: ◌⁴ ஸமதாவshதா²வாthமபரமாthமேநா:॥ 114॥
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யதி³shயாth³ேத³ஹiµthshரShchசா² ேச³thsh’ேஜthshவயmh ।
பரph³ரமணி ேயththயkhthவா கrhமஶுபா⁴ஶுப⁴mh ॥ 115॥
அத² ேசnhேநா ஸiµthshரShmh shவஶரmh யதி³ phஅயmh ।
ஸrhவ ேலாேகஷு விசேரத³ணிமாதி³³nhவித:॥ 116॥
கதா³சிthshேவchச²யா ேத³ேவா ⁴thவா shவrhக³யபி ஸசேரth ।
மiνShேயா வாபி யோ வா shேவchச²யா th³ப⁴ேவth ॥ 117॥
mhேஹா vhயாkh◌⁴ேரா க³ேஜா வா shயாதி³chச²யா ஜnhதாmh vhரேஜth ।
யேத²Shடேமவ வrhthேதத ேயாகீ³விth³வாnhமேஹவர:॥ 118॥
கவிமாrhேகா³ऽயiµkhத: ேத ஸாŋhkh’ேத அShடாŋhக³ேயாக³த: ।
th³தா⁴நாmh கபிலாதீ³நாmh மதmh வேய தத: பரmh ॥ 119॥
அபா⁴ஸேப⁴த³ேதா ேப⁴த:³ ப²ல  ஸமேமவ  ।
மஹாiµth³ராmh phரவயா ைப⁴ரேவேkhதமாத³ராth ॥ 120॥
பாrhShணிவாமshய பாத³shய ேயாநிshதா²ேந நிேயாஜேயth ।
phரஸாrhய த³ணmh பாத³mh ஹshதாph◌⁴யாmh தா⁴ரேயth³th³’ட⁴mh ॥ 121॥
சி³கmh ’தி³விnhயshய ரேயth வாநா ந: ।
mhப⁴ேகந யதா²ஶkhthயா தா⁴ரயிthவா  ேரசேயth ।
வாமாŋhேக³ந ஸமph◌⁴யshய த³ŋhேக³ந சாph◌⁴யேஸth ॥ 122॥
phரஸாதsh ய: பாத³shதiµப விnhயேஸth ।
அயேமவ மஹாப³nhேதா⁴ iµth³ராவchசாiµமph◌⁴யேஸth ॥ 123॥
மஹாப³nhத⁴shதி²ேதா ேயாகீ³shபி²ெசௗ ஸnhதாட³ேயchச²ைந: ।
அயேமவ மஹாப³nhத: ◌⁴ th³ைத: ◌⁴ அph◌⁴யshயேத நைர:॥ 124॥
அnhத: கபாலஹேர வாmh vhயாவrhthய ப³nhத⁴ேயth ।
ph◌⁴மth◌⁴ேய th³’Sh:அphேயஷா iµth³ரா ப⁴வதி ேக²ச ॥ 125॥
கNhட²மாchய ’த³ேய shதா²பேயth³th³’ட⁴chச²யா ।
ஜலnhத⁴ேரா ப³nhத⁴ ஏஷ அmh’தth³ரவபாலக:॥ 126॥
நாபி⁴shேதா²ऽkh³நி: கபாலshத²ஸஹshரகமலchதmh ।
அmh’தmh ஸrhவதா³ தாவத³nhதrhjhவலதி ேத³நாmh ॥ 127॥
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யதா² சாkh³நிshதத³mh’தmh ந பிேப³th பிேப³thshவயmh ।
யாதி பசிமமாrhேக³ணவமph◌⁴யாஸத:ஸதா³ ।
அmh’தmh ேத ேத³ஹmh ஜலnhத⁴ரமேதாऽph◌⁴யேஸth ॥ 128॥
உTh³யாணmh  ஸஹஜmh ³ெணௗகா⁴thகதி²தmh ஸதா³ ।
அph◌⁴யேஸத³shததnhth³ரsh vh’th³ேதா⁴ऽபி தே ப⁴ேவth ॥ 129॥
நாேப: ◌⁴ ஊrhth◌⁴வமத⁴சாபி தாநmh rhயாthphரயthநத: ।
ஷNhமாஸமph◌⁴யேஸnhmh’thmh ஜேயேத³வ ந ஸmhஶய:॥ 130॥
லப³nhத⁴mh  ேயா நிthயமph◌⁴யேஸthஸ ச ேயாக³விth ।
³ேத³ பாrhShணிmh  ஸmhபீTh³ய வாமாசேயth³ப³லாth ।
வாரmh வாரmh யதா² ேசாrhth◌⁴வmh ஸமாயாதி ஸரண:॥ 131॥
phராபாெநௗ நாத³பி³nh³லப³nhேத⁴ந ைசகதாmh ।
க³thவா ேயாக³shய ஸmhth³தி⁴mh யchச²ேதா நாthர ஸmhஶய:॥ 132॥
கரணmh விபதாkh²யmh ஸrhவvhயாதி⁴விநாஶநmh ।
நிthயமph◌⁴யாஸkhதshய ஜட²ராkh³நி:விவrhth³த⁴ேத ॥ 133॥
ஆஹாேரா ப³ஹுல: தshய ஸmhபாth³ய:ஸாŋhkh’ேத th◌⁴வmh ।
அlhபாஹாேரா யதி³ ப⁴ேவத³kh³நி: தா³ஹmh கேராதி ைவ ।
ஊrhth◌⁴வmh பா⁴iνரத⁴சnhth³ரshதth³யதா²’iΝஸாŋhkh’ேத ॥ 134॥
அத: ◌⁴ ஶிரேசாrhth◌⁴வபாத:³ணmh shயாthphரத²ேம தி³ேந ।
th கிசித³தி⁴கமph◌⁴யேஸந தி³ேந தி³ேந ॥ 135॥
வச பதைசவ ஷNhமாேஸாrhth◌⁴வmh ந th³’யேத ।
யாமமாthரmh  ேயா நிthயமph◌⁴யேஸthஸ  ஓக³விth ॥ 136॥
வjhேராmh கத²யிShயா ேகா³பிதmh ஸrhவேயாகி³பி: ◌⁴ ।
அதீைவதth³ரஹshயmh  ந ேத³யmh யshய கshயசிth ।
shவphராணsh ஸேமா ேயா shயாthதஸைம ச கத²ேயth³th◌⁴வmh ॥ 137॥
shேவchச²யா வrhthதமாேநாऽபி ேயாேகா³khதநியைம:விநா ।
வjhேராmh ேயா விஜாநதி ஸ ேயாகீ³th³தி⁴பா⁴ஜந:॥ 138॥
தthர வsh th³வயmh வேய ³rhலப⁴mh ேயந ேகநசிth ।
லph◌⁴யேத யதி³ தshையவ ேயாக³th³தி⁴கரmh shmh’தmh ॥ 139॥
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ரமாŋhகி³ரஸmh ேசதி th³வேயாராth³யmh  லப⁴ேத ।
th³விதீயmh ³rhலப⁴mh mhஸாmh shthph◌⁴ய:ஸாth◌⁴யiµபாயத: ।
ேயாகா³ph◌⁴யாஸரதா shth ச mhஸா யthேநந ஸாத⁴ேயth ॥ 140॥
மாnh shth வா யத³nhேயாnhயmh shthmhshthவாநேபயா ।
shவphரேயாஜநமாthைரகஸாத⁴நாthth³தி⁴மாphiνயாth ॥ 141॥
சேதா யதி³ பி³nh:³ தiµrhth◌⁴வமாkh’Shய ரேயth ।
ஏவmh ச ரேதா பி³nh:³ mh’mh ஜயதி தththவத:॥ 142॥
மரணmh பி³nh³பாேதந வநmh பி³nh³தா⁴ரணth ।
பி³nh³ராphரஸாேத³ந ஸrhவmh th◌⁴யதி ேயாகி³ந:॥ 143॥
அமேராshதth³யதா²shயாthஸஹேஜாshதேதா யதா² ।
தத³ph◌⁴யாஸkhரம:ஶshய:th³தா⁴நாmh ஸmhphரதா³யத:॥ 144॥
ஏைத:ைஸ:ைவsh கதி²ைதரph◌⁴யேஸth காலலாலத: ।
தேதா ப⁴ேவth³ராஜேயாேகா³ நாnhதரா ப⁴வதி th◌⁴வmh ।
ந தி³ŋhமாthேரண th³தி: ◌⁴ shயாத³ph◌⁴யேஸைநவ ஜாயேத ॥ 145॥
ராஜேயாக³mh வரmh phராNhய ஸrhவஸththவவஶŋhகரmh ।
ஸrhவmh rhயாnhநவா rhயாth³யதா²சிவிேசாShதmh ॥ 146॥
யதா²nhதரா ச ேயாேக³ந நிShபnhநா ேயாகி³ந: khயா ।
யதா²வshதா² நிShபthதிrh⁴khதிiµkhதிப²லphரதா³॥ 147॥
ஸrhவmh ேத கதி²தmh ph³ரமnh ஸாmhshkh’ேத ேயாக³மாசர ।
இதி தshய வச:thவா ஸாmhshkh’தி: ேயாக³மாphதவாnh ।
ஸrhவாth³தீ⁴ரவாphயாெஸௗ த³thதாthேரயphரஸாத³த:॥ 148॥
ய இத³mh பட²ேத நிthயmh ஸா⁴ph◌⁴ய:ராவேயத³பி ।
தshய ேயாக:³ khரேமணவ th◌⁴யthேயவ ந ஸmhஶய:॥ 149॥
ேயாகி³ேநாऽph◌⁴யாஸkhதா: ேய யரNhேயஷு kh³’ேஹஷு வா ।
ப³ஹுகாலmh ரமnhேத shம ப³ஹுகாலவிவrhதா:॥ 150॥
தshமாthஸrhவphரயthேநந ேயாக³ேமவ ஸதா³ph◌⁴யேஸth ।
ேயாகா³ph◌⁴யாேஸா ஜnhமப²லmh விப²லா  ததா² khயா ॥ 151॥
மஹாமாயாphரஸாேத³ந ஸrhேவஷாமsh தthஸுக²mh ।
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ஏதthஸrhவmh யதா²khதmh தாேமவாராத⁴ேயthதத:॥ 152॥
ய:ஸmhshmh’thயா iµநீநாமபி ³தஹேரா ேயாக³th³தி⁴phரத³ச ।
காNhயாth³ய: phரவkhதா ஸுக²:³க²ஸு’th³ேயாக³ஶாshthரshய நாத:²
॥ 153॥
தshயாஹmh ப⁴khதிஶுnhேயாऽphயகி²லஜந³ேரா: ப⁴khதிசிnhதாமேண: ।
த³thதthேரயshய விShே: பத³நநக³mh நிthயேமவ phரபth³ேய ॥ 154॥
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