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Tantroktam rAtrisUktam

தnhthேராkhதmh ராthஸூkhதmh

விேவவmh ஜக³th³தா⁴thmh shதி²திஸmhஹாரகாணீmh ।
நிth³ராmh ப⁴க³வதீmh விShேரலாmh ேதஜஸ: phர: ◌⁴ ॥ 1॥
ph³ரேமாவாச –

thவmh shவாஹா thவmh shவதா⁴thவmh  வஷThகார:shவராthகா ।
ஸுதா⁴ thவமேர நிthேய thதா⁴ மாthராthகா shதி²தா ॥ 2॥
அrhத⁴மாthரா shதி²தா நிthயா யாiνchசாrhயா விேஶஷத: ।
thவேமவ ஸnhth◌⁴யா ஸாவிth thவmh ேத³வீ ஜநநீ பரா ॥ 3॥
thவையதth³தா⁴rhயேத விவmh thவையதthsh’jhயேத ஜக³th ।
thவையதthபாlhயேத ேத³வி thவமthshயnhேத ச ஸrhவதா³॥ 4॥
விsh’Shெடௗ sh’Shபாthவmh shதி²திபா ச பாலேந ।
ததா²ஸmh’திபாnhேத ஜக³ேதாऽshய ஜக³nhமேய ॥ 5॥
மஹாவிth³யா மஹாமாயா மஹாேமதா⁴ மஹாshmh’தி: ।
மஹாேமாஹா ச ப⁴வதீ மஹாேத³வீ மஹாஸு ॥ 6॥
phரkh’திshthவmh ச ஸrhவshய ³ணthரயவிபா⁴விநீ ।
காலராthrhமஹாராthrhேமாஹராthச தா³ ॥ 7॥
thவmh shthவவ thவmh shthவmh ³th³தி⁴rhேபா³த⁴ல ।
லjhஜா Shshததா² Shshthவmh ஶாnhதி:ாnhதிேரவ ச ॥ 8॥
க²Th³கி³நீ ஶூநீ ேகா⁴ரா க³தி³நீ சkhணீ ததா² ।
ஶŋhகி²நீ சாபிநீ பா³ண⁴ஶுNh³பகா⁴தா⁴ ॥ 9॥
ெஸௗmhயா ெஸௗmhயதராேஶஷெஸௗmhேயph◌⁴யshthவதிஸுnhத³ ।
பராபராmh பரமா thவேமவ பரேமவ ॥ 10॥
யchச கிசிth khவசிth³வsh ஸத³ஸth³வாகி²லாthேக ।
தshய ஸrhவshய யா ஶkhதி:ஸாthவmh கிmh shயேஸ ததா³॥ 11॥
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தnhthேராkhதmh ராthஸூkhதmh

யயா thவயா ஜக³thshரShடா ஜக³thபாthயthதி ேயா ஜக³th ।
ேஸாऽபி நிth³ராவஶmh நீத: கshthவாmh shேதாேஹவர:॥ 12॥
விShiΝ: ஶரkh³ரஹணமஹஶாந ஏவ ச ।
காதாshேத யேதாऽதshthவாmh க:shேதாmh ஶkhதிமாnhப⁴ேவth ॥ 13॥
ஸா thவthத²mh phரபா⁴ைவ:shைவதா³ைரrhேத³வி ஸmhshதா ।
ேமாஹையெதௗ ³ராத⁴rhஷாவஸுெரௗ ம⁴ைகடெபௗ⁴ ॥ 14॥
phரேபா³த⁴mh ந ஜக³thshவா நீயதாமchேதா ல⁴ ।
ேபா³த⁴ச khயதாமshய ஹnhேமெதௗ மஹாஸுெரௗ ॥ 15॥
॥ இதி தnhthேராkhதmh ராthஸூkhதmh ॥
யா ேத³வீ ஸrhவ⁴ேதஷு நிth³ராேபண ஸmhshதி²தா ।
நமshதshைய நமshதshைய நமshதshைய நேமா நம:॥

॥ இதி॥

தnhthேராkhதmh ராthஸூkhதmh nhதீ³ பா⁴வாrhத²

ேஜா இஸ விவ கீ அதீ⁴வ, ஜக³th ேகா தா⁴ரண கரேநவா,ஸmhஸார கா பாலந
ஔர ஸmhஹார கரேநவா ததா² ேதஜ:shவப ப⁴க³வாnh விShiΝ கீ அiνபம ஶkhதி
ைஹmh, உnhmh ப⁴க³வதீ நிth³ராேத³வீ கீ ப⁴க³வாnh ph³ரமா shதி கரேந லேக³ ॥
1॥
ph³ரமா ேந கஹா - ேத³வி! ம  shவாஹா, ம  shவதா⁴ ஔர ம 
வஷThகார ேஹா । shவர பீ⁴ mhஹாேர  shவப ைஹmh । ம  வநதா³யிநீ
ஸுதா⁴ ேஹா । நிthய அர phரணவ ேமmh அகார,உகார, மகார -இந தீந மாthராஓmh
ேக அதிkhத ேஜா பி³nh³பா நிthய அrhத⁴மாthரா ைஹ, ஸகா விேஶஷப ேஸ
உchசாரண நmh கியா ஜா ஸகதா, வஹ பீ⁴ ம  ேஹா । ேத³வி! ம 
ஸnhth◌⁴யா,ஸாவிth ததா² பரம ஜநநீ ேஹா ॥ 2-3॥
ேத³வி!மஇஸவிவ-ph³ரமாNhட³ ேகா தா⁴ரண கரதீ ேஹா।ம ேஸஇஸ
ஜக³th கீ sh’Sh ேஹாதீ ைஹ । ம  ேஸ இஸகா பாலந ேஹாதா ைஹ ஔர
ஸதா³ம  கlhப ேக அnhத ேமmh ஸப³ேகா அபநா kh³ராஸ ப³நா ேலதீ ேஹா ॥ 4॥
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ஜக³nhமயீ ேத³வி! இஸ ஜக³th கீ உthபthதி ேக ஸமய ம sh’Shபா ேஹா,
பாலந கால ேமmh shதி²திபா ேஹா ததா² கlhபாnhத ேக ஸமய ஸmhஹாரப தா⁴ரண
கரேநவா ேஹா ॥ 5॥
ம  மஹாவிth³யா, மஹாமாயா, மஹாேமதா⁴, மஹாshmh’தி, மஹாேமாஹபா,
மஹாேத³வீ ஔர மஹாஸு ேஹா ॥ 6॥
ம  தீேநாmh ³ேmh ேகா உthபnhந கரேநவா ஸப³கீ phரkh’தி ேஹா । ப⁴யŋhகர
காலராth, மஹாராth ஔர ேமாஹராth பீ⁴ ம  ேஹா ॥ 7॥
ம  ,ம  ஈவ,ம  ஔர ம  ேபா³த⁴shவபா ³th³தி⁴ ேஹா
। லjhஜா, Sh, Sh, ஶாnhதி ஔர மா பீ⁴ ம  ேஹா ॥ 8॥
ம க²Th³க³தா⁴ணீ, ஶூலதா⁴ணீ, ேகா⁴ரபா ததா² க³தா³, சkhர, ஶŋhக² ஔர
த⁴iνஷ தா⁴ரண கரேநவா ேஹா । பா³ண, ⁴ஶுNh³ஔர பக⁴ - ேய பீ⁴ mhஹாேர
அshthர ைஹmh ॥ 9॥
ம ெஸௗmhயஔர ெஸௗmhயதர ேஹா -இதநா  நmh,தேந பீ⁴ ெஸௗmhய ஏவmh
ஸுnhத³ர பதா³rhத²ைஹmh, உந ஸப³கீ அேபா ம அthயதி⁴க ஸுnhத³ ேஹா । பர
ஔர அபர -ஸப³ேஸ பேர ரஹேநவா பரேமவ ம  ேஹா ॥ 10॥
ஸrhவshவேப ேத³வி! கmh பீ⁴ ஸth-அஸth ப ேஜா ச² வshஏ◌ँ ைஹmh ஔர
உந ஸப³கீ ேஜா ஶkhதி ைஹ, வஹ ம  ேஹா। ஐ அவshதா² ேமmh mhஹா
shதி khயா ேஹா ஸகதீ ைஹ ?॥ 11॥
ேஜா இஸ ஜக³th கீ sh’Sh, பாலநஔரஸmhஹார கரேத ைஹmh,உந ப⁴க³வாnh ேகா
பீ⁴ ஜப³ ம ேந நிth³ரா ேக அதீ⁴ந கர தி³யா ைஹ, தப³ mhஹா shதி கரேந ேமmh
யஹாmh ெகௗந ஸமrhத² ேஹா ஸகதா ைஹ ?॥ 12॥
iµஜ²ேகா, ப⁴க³வாnh ஶŋhகர ேகா ததா² ப⁴க³வாnh விShiΝ ேகா பீ⁴ மேந  ஶர
தா⁴ரண கராயா ைஹ;அத:mhஹா shதி கரேந கீ ஶkhதி கிஸேமmh ைஹ ?॥ 13॥
ேத³வி! ம ேதா அபேந இந உதா³ர phரபா⁴ேவாmh ேஸ  phரஶmhத ேஹா। ேய ேஜா
ேதா³ேநாmh ³rhத⁴rhஷ அஸுர ம⁴ ஔர ைகடப⁴ ைஹmh,இநேகா ேமாஹ ேமmh டா³ல
ேதா³ ஔர ஜக³தீ³வர ப⁴க³வாnh விShiΝ ேகா ஶீkh◌⁴ர  ஜகா³ ேதா³ । ஸாத² 
இநேக பீ⁴தர இந ேதா³ேநாmh மஹாnh அஸுேராmh ேகா மார டா³லேந கீ ³th³தி⁴ உthபnhந
கர ேதா³॥ 14-15॥
॥ இஸ phரகார தnhthேராkhத ராthஸூkhத ஸmhrhண ஹுஆ ॥
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ேஜா ேத³வி ஸப³ phராணிேயாmh ேமmh நிth³ராப ேஸ shதி²த ைஹmh,
உநேகா நமshகார, உநேகா நமshகார, உநேகா பா³ரmhபா³ர நமshகார ைஹ ॥
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