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.. shANDilya bhakti sUtram ..

॥ஶா டி³ ய ப⁴ திஸூ ர ॥
ரத²ேமாऽத்⁴யாய:
ரத²மமா னிக

01 01 001 அதா²ேதா ப⁴ திஜி ஞாஸா ॥ 1॥
01 01 002 ஸா பராऽனுரக்திரீஶ்வரே ॥ 2॥
01 01 003 த ஸ த² யா ரு’த ேவாபேத³ஶா ॥ 3॥
01 01 004 ஞானமிதிேச ன ³விஷேதாऽபி ஞான யதத³ஸ தி²ேத:
॥ 4॥
01 01 005 தேயாப யா ச ॥ 5॥
01 01 006 ³ேவஷ ரதிப பா⁴வா ³ரஸஶ ³தா³ ச ராக:³ ॥ 6॥
01 01 007 ந ரியா ரு’ யனேப ஞானவ ॥ 7॥
01 01 008 அத ஏவ ப²லான ய ॥ 8॥
01 01 009 த ³வத: ரப திஶ ³தா³ ச ந ஞானமிதர ரப திவ ॥ 9॥

³விதீயமா னிக
01 02 001 ஸாஸு ²ேயதராேப த வா ॥ 10॥
01 02 002 ரகர ச ॥ 11॥
01 02 003 த³ ஶனப²லமிதி ேச ன ேதன யவதா⁴ ॥ 12॥
01 02 003 ³ரு’ ட வா ச ॥ 13॥
01 02 004 அத ஏவ தத³பா⁴வா ³வ லவீநா ॥ 14॥
01 02 005 ப⁴ யாஜா தீதி ேச பி⁴ ஞ யாஸாஹா யா ॥ 15॥
01 02 006 ராகு³ த ச ॥ 16॥
01 02 007 ஏேதனவிக ேபாऽபி ர யு த: ॥ 17॥
01 02 008 ேத³வப⁴ திரிதர மி ஸாஹச யா ॥ 18॥
01 02 009 ேயாக³ ப⁴யா த²மேப ரயாஜவ ॥ 19॥
01 02 010 ெகௗ³ யா துஸமாதி⁴ஸி ³தி:⁴ ॥ 20॥
01 02 011 ேஹயா ராக³ வாதி³திேச ே தமா பத³ வா ஸ க³வ
॥ 21॥
01 02 012 தேத³வ க மி ஞானிேயாகி³ ⁴யஆதி⁴ யஶ ³தா³ ॥ 22॥
01 02 013 ர னனி ப ⁴யாமாதி⁴ யஸி ³ேத:⁴ ॥ 23॥
01 02 014 ைநவ ர ³தா⁴ துஸாதா⁴ர யா ॥ 24॥
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॥ஶா டி³ ய ப⁴ திஸூ ர ॥

01 02 015 த யா த ேவ சானவ தா² ॥ 25॥
01 02 016 ³ர மகா ட³ துப⁴ ெதௗத யானு ஞா யஸாமா யா
॥ 26॥

ஸமா த ச ரத²ேமாऽத்⁴யாய: ॥ 1॥
³விதீேயாऽத்⁴யாய:
ரத²மமா னிக

02 01 001 பு³ ³தி⁴ேஹது ர ரு’ திராவிஶு ³ேத⁴ரவகா⁴தவ ॥ 27॥
02 01 002 தத³ கா³நா ச ॥ 28॥
02 01 003 தாைம வ யபரா கா யப: பர வா ॥ 29॥
02 01 004 ஆ ைமகபரா பா³த³ராயண: ॥ 30॥
02 01 005 உப⁴யபரா ஶா டி³ ய:ஶ ³ேதா³பப தி ⁴யா ॥ 31॥
02 01 006 ைவஷ யாத³ஸி ³த⁴மிதிேச பி⁴ ஞானவத³ைவ டயா
॥ 32॥
02 01 007 ந ச லி ட: பர: யாத³ன தர விேஶஷா ॥ 33॥
02 01 008 ஐ வ ய தேத²தி ேச ன வாபா⁴ யா ॥ 34॥
02 01 009 அ ரதிஷி ³த⁴ பைர வ ய த ³பா⁴வா சைநவமிதேரஷா
॥ 35॥
02 01 010 ஸ வா ரு’ேத கிமிதி ேச வ பு³ ³ ⁴யான யா ॥ 36॥
02 01 011 ர ரு’ ய தராலாத³ைவகா ய சி ஸ ேவ னுவ தமா
॥ 37॥
02 01 012 த ரதி டா² ³ரு’ஹபீட²வ ॥ 38॥
02 01 013 மிேதா²ऽபேக்ஷணாது³ப⁴ய ॥ 39॥
02 01 014 ேச யாசிேதா ன ரு’தீய ॥ 40॥
02 01 015 யு ெதௗ சஸ பராயா ॥ 41॥
02 01 016 ஶ தி வா ரு’த ேவ ³ய ॥ 42॥
02 01 017 த பரிஶு ³தி⁴ ச க³ யா ேலாகவ லி ேக³ ⁴ய: ॥ 43॥
02 01 018 ஸ மானப³ஹுமான ரீதிவிரேஹதரவிசிகி ஸாமஹிம ²யாதிதத³ த²-

ராண தா²னததீ³யதாஸ வத ³பா⁴-
வா ராதி யாதீ³னிச மரேண ⁴ேயா வாஹு யா ॥ 44॥

02 01 019 ³ேவஷாத³ய துைநவ ॥ 45॥
02 01 020 த ³வா யேஶஷா ராது³ பா⁴ேவ வபிஸா ॥ 46॥
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02 01 021 ஜ மக மவித³ சாஜ மஶ ³தா³ ॥ 47॥
02 01 022 த ச தி³ ய வஶ திமா ேரா ³ப⁴வா ॥ 48॥
02 01 023 மு ²ய த யஹிகாரு ய ॥ 49॥
02 01 024 ராணி வா னவி ⁴திஷு ॥ 50॥
02 01 025 ³ தராஜேஸவேயா: ரதிேஷதா⁴ ச ॥ 51॥
02 01 026 வாஸுேத³ேவऽபீதிேச காரமா ர வா ॥ 52॥
02 01 027 ர யபி⁴ ஞா ச ॥ 53॥
02 01 028 ரு’ ணிஷு ைர ²ேயன த ॥ 54॥
02 01 029 ஏவ ரஸி ³ேத⁴ஷு ச ॥ 55॥

³விதீயமா னிக
02 02 001 ப⁴ யாப⁴ஜே பஸ ஹாரா ³ெகௗ³ யாபராையத ³ேத⁴து வா
॥ 56॥
02 02 002 ராகா³ த² ரகீ திஸாஹச யா ேசதேரஷா ॥ 57॥
02 02 003 அ தராேலது ேஶஷா: யுருபா யாெதௗ³ ச கா ட³ வா
॥ 58॥
02 02 004 தா ⁴ய: பாவி யமுப ரமா ॥ 59॥
02 02 005 தாஸு ரதா⁴னேயாகா³ ப²லாதி⁴ யேமேக ॥ 60॥
02 02 006 நா ேனதிைஜமினி:ஸ ப⁴வா ॥ 61॥
02 02 007 அ ரா க³ ரேயாகா³நா யதா²காலஸ ப⁴ேவா ³ரு’ஹாதி³வ
॥ 62॥
02 02 008 ஈ வரது ேடேரேகாऽபிப³லீ ॥ 63॥
02 02 009 அப³ ேதா⁴ऽர்பணஸ்யமுக² ॥ 64॥
02 02 010 ⁴யானனியம து ³ரு’ டெஸௗக யா ॥ 65॥
02 02 011 த ³யஜி: ஜாயாமிதேரஷா ைநவ ॥ 66॥
02 02 012 பாேதா³த³க து பா ³யம யா ேத: ॥ 67॥
02 02 013 வயம பித ³ரா யமவிேஶஷா ॥ 68॥
02 02 014 நிமி தகு³ யேப த³பராேத⁴ஷு யவ தா² ॥ 69॥
02 02 015 ப ராேத³ தா³னம யதா²ஹிைவ டய ॥ 70॥
02 02 016 ஸு ரு’தஜ வா பரேஹதுபா⁴வா ச ரியாஸு ேரய ய:
॥ 71॥
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॥ஶா டி³ ய ப⁴ திஸூ ர ॥

02 02 017 ெகௗ³ண ைரவி ⁴யமிதேரண து ய த² வா ஸாஹச ய
॥ 72॥
02 02 018 ப³ஹிர த த²முப⁴யமேவ டிஸவவ ॥ 73॥
02 02 019 ரு’திகீ ேயா: கதா²ேத³ சா ெதௗ ராய சி தபா⁴வா
॥ 74॥
02 02 020 ⁴யஸாமனனு டி²திரிதிேசதா³ ரயாணமுபஸ ஹாரா மஹ வபி
॥ 75॥
02 02 021 ல ⁴வபி ப⁴ தாதி⁴காேர மஹ ே பகமபரஸ வஹா ॥
76॥
02 02 022 த தா²ன வாத³ன யத⁴ ம: க²ேலவாலீவ ॥ 77॥
02 02 023 ஆனி ³யேயா யதி⁴ ரியேத பார ப யா ஸாமா யவ
॥ 78॥
02 02 024 அேதா யவிப வபா⁴வாநாமபி த ேலாேக ॥ 79॥
02 02 025 ரைமகக³ யுபப ேத து ॥ 80॥
02 02 026 அ ரா தி ரு’திவா யேஶஷா ச ॥ 81॥
02 02 027 மஹாபாதகிநா வா ெதௗ ॥ 82॥
02 02 028 ைஸகா தபா⁴ேவா கீ³தா த² ர யபி⁴ ஞா ॥ 83॥
02 02 029 பரா ரு’ ைவவஸ ேவஷா ததா² யாஹ ॥ 84॥

ஸமா த ச ³விதீேயாऽத்⁴யாய: ॥ 2॥
ரு’தீேயாऽத்⁴யாய:
ரத²மமா னிக

03 01 001 ப⁴ஜனீேய ³விதீயமித³ ரு’ ன ய த வ ப வா
॥ 85॥
03 01 002 த ச² தி மாயா ஜட³ஸாமா யா ॥ 86॥
03 01 003 யாபக வா ³வயா யாநா ॥ 87॥
03 01 004 ந ராணிபு³ ³தி⁴ ⁴ேயாऽஸம்ப⁴வா ॥ 88॥
03 01 005 நி மாேயா சாவச ருதீ ச நி மிமீேத பி ரு’வ ॥ 89॥
03 01 006 மி ேராபேத³ஶா ேனதி ேச ன வ ப வா ॥ 90॥
03 01 007 ப²லம மா ³பா³த³ராயே ³ரு’ ட வா ॥ 91॥
03 01 008 யு ரமாத³ யய ததா² ³ரு’ ட ॥ 92॥

³விதீயமா னிக
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03 02 001 தைத³ ய நா ைவக வமுபாதி⁴ேயாக³ஹா தா³தி³ யவ
॥ 93॥
03 02 002 ரு’த²கி³தி ேச ன பேர ஸ ப³ தா⁴ ரகாஶாநா ॥ 94॥
03 02 003 நவிகாரிண து கரணவிகாரா ॥ 95॥
03 02 004 அன யப⁴ யா த ³பு³ ³தி⁴ பு³ ³தி⁴லயாத³ ய த ॥ 96॥
03 02 005 ஆயு சிரமிதேரஷா துஹானிர பத³ வா ॥ 97॥
03 02 006 ஸ ரு’திேரஷாமப⁴ தி: யா ஞா கார ஸி ³ேத:⁴
॥ 98॥
03 02 007 ரீ ேயஷா ேந ராணிஶ ³த³லி கா³ ேப⁴தா³ ³ரு ³ரவ
॥ 99॥
03 02 008 ஆவி திேராபா⁴வா விகாரா: யு: ரியாப²லஸ ேயாகா³
॥ 100॥

ஸமா த ச ரு’தீேயாऽத்⁴யாய: ॥ 3॥
இதி ஶா டி³ யமஹ ஷி ரணீதப⁴ திஸூ ர
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