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tantrAkhyAyikA

தnhthராkh²யாயிகா

1, 2 : Affe und Keil

அshதி கசிth³வணிஜக: ।
நக³ரஸேப ேதந ேத³வதாऽऽயதநmh khயேத ।
தthர ேய கrhமகாராshshத²பthயாத³ய: !
மth◌⁴யாநேவலாயாmh
ஆஹாரநிthதmh ேபா⁴ஜநமNhட³பmh அiνphரவிShடா: ।
அகshமாchசiνஷŋhகி³கmh ேத³வkh³’ேஹ வாநரத²mh
ஆக³தmh ।
அத² தthரஏகshய ஶிlhபிேநா
அrhத⁴shேபா²தகாShட²shதmhேபா⁴
அrhஜுநமய: க²தி³ரகீலேகந மth◌⁴ேய
யnhthரநிகா²ேதநாவshதph³ேதா⁴
அவதிShட²ேத ।
தthர கதா³சிth³வாநரேதா² கி³ஶிக²ராத³வதீrhய
shேவchச²யா
தஶிக²ரphராஸாத³ஶ ◌்’ŋhக³தா³நிசேயஷு phரkh³mh
ஆரph³த: ◌⁴ ।
ஏகsh தthராஸnhநவிநாஶசாபலா³பவிய
shதmhேப⁴ யnhthரசாரmh
உth³தி³ையத³mh ஆஹ ।
ேகநாயmh அshதா²ேந கீலேகா நிகா²த: ।
இதி பாணிph◌⁴யாmh ஏவ ஸŋhkh³’ெயௗthபாmh ஆரph³த:◌⁴ ।
shதா²நாchசேத கீேல யth³vh’thதmh ! தத³நாkh²ேயயmh !

ஏவmh ஏவ ப⁴வதா
jhஞாதmh இதி ।
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தnhthராkh²யாயிகா

1,2 Schakal und Trommel

அshதி கசிth³ேகா³மாrh ஆஹாரவிchேச²தா³th
ுthாமகNhட²இதச
இத: பph◌⁴ரமnhiνப⁴யைஸநshயாேயாத⁴ந⁴mh
அபயth ।
தthர ச மஹாnhதmh ஶph³த³mh அஶ ◌்’ேth ।
தth³ப⁴யஸŋhுபி⁴த’த³ய: கிmh இத³mh ! விநShேடா
அsh ! கshயாயmh
ஶph³த:³ ! khவ வா கீth³’ேஶா வாஏஷ ஶph³த³இதி !
சிnhதயதா th³’Shடா
கி³ஶிக²ராகாரா ேப⁴ ।
தாmh ச th³’ShThவாசிnhதயth ।
கிmh அயmh ஶph³ேதா³அshயாshshவாபா⁴விக: ! உத
பரphேரத இதி ।
அத²ஸா யதா³ வாphேரைதrh vh’ாkh³ைரshshph’யேத !

ததா³ ஶph³த³mh கேராதி !
அnhயதா³ ந !இதி Shணீmh ஆshேத ।
ஸ  தshயாshஸாராஸாரதாmh jhஞாmh ஸmhநிகrhஷmh
உபShட: ।
shவயmh ச ெகௗகா³ப⁴ேயாrh iµக²ேயாrh அதாட³யth !

அசிnhதயchச।
க³mhயmh சஏதth³ப⁴khshயmh ச மம ।
இthயவதா⁴rhயஏகத³mhShThரயா ுதா⁴விShட:

பாதவாnh ।
பஷthவாchச சrhமண: கத²மபி ந
த³mhShThராப⁴ŋhக³mh அவாphதவாnh ।
phரதிப³th³தா⁴ச நrh அphயசிnhதயth ।
நmh அshயா அnhதrh ப⁴யmh ப⁴விShயதீதி ।
இthயth◌⁴யவshய ேப⁴rhயா iµக²mh விதா³rhயாnhத:

2 sanskritdocuments.org



தnhthராkh²யாயிகா

phரவிShட: ।
தshnhநபி ந கிசிதா³ஸாதி³தவாnh ।
phரதிநிவrhதிmh அஶkhேதா அnhதrhநாrhத⁴காேயா
விஹshயாph³ரவீth ।
rhவmh ஏவ மயா jhஞாதmh இதி ।

1,3 Drei selbstverschuldete Unf„ll

அshதி கshmhசிth phரேத³ேஶ பvhராTh³ ேத³வஶrhமா நாம ।
தshயாேநகஸா⁴பபாதி³தஸூமவாேஸாவிேஶெஷௗபசyh
ஆnh மஹthyh-
அrhத²மாthரா ஸmhvh’thதா ।
ஸ ச ந கshயசித³பி விவாஸmh யாதி ।
அத² கதா³சிதா³ஷாட⁴⁴திrh நாம பரவிthதாப’th
கத²mh இயmh
அrhத²மாthராshய மயா பஹrhதvhையதி
விதrhkhயாவலக³நேபண
உபக³mhய தthகாேலந ச விவாஸmh அநயth ।
அத² கதா³சித³ெஸௗ பvhராஜகsh-

தீrhத²யாthராphரஸŋhேக³ ேதந
ஆஷாட⁴⁴திநா ஸஹ க³nhmh ஆரph³த:◌⁴ ।
தthர ச கshmhசிth³வெநௗth³ேத³ேஶ நதீ³தீேர
மாthராnhதிக
ஆஷாட⁴⁴திmh அவshதா²phயஏகாnhதmh
உத³கkh³ரஹrhத²mh க³த: ।
அபயchச மஹnh ேமஷth³த⁴mh ।
அநவரதth³த⁴ஶkhதிஸmhபnhநேயாச தேயா
ஶ ◌்’ŋhக³பஜராnhதெரௗth³⁴தsh’kh³ ப³ஹு ⁴ெமௗ
நிபதிதmh th³’ShThவா
ஆஶாphரதிப³th³த⁴சிthத: பிஶிதேலாப⁴தயா ேகா³மாsh-

தjhkh◌⁴’ுsh-
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தnhthராkh²யாயிகா

ஸmhபீ³ெதௗth³கா⁴தாth ஸth³ய: பசthவmh அக³மth ।
அத² பvhராTh³ விshமயாவிShேடா அph³ரவீth ।
ஜmh³ேகா ஹு³th³ேத⁴ைநதி ।
kh’தெஶௗசசாக³தshதmh உth³ேத³ஶmh ஆஷாட⁴⁴mh
அபி
kh³’தாrhத²மாthராஸாரmh அபkhராnhதmh நாபயth³-
ேத³வஶrhமா ।
ேகவலmh thvh
அபவிth³த⁴thத³Nhட³காShட²Nh³காபshராவணrh-
சகாth³yh
அபயth !அசிnhதயchச ।
khவாஸாவாஷாட⁴⁴தி: ।
நmh அஹmh ேதந iµத: ।
இthkhதவாnh ।
வயmh சாஷாட⁴⁴திைநதி ।
அதா²ெஸௗ கபாலஶகலkh³ரnhதி²காவேஶஷ: கசிth³-
kh³ராமmh அshதmh
க³chச²தி ரெவௗ phரவிShட: ।
phரவிஶnhேநகாnhதவாநmh தnhthரவாயmh அபயth !

ஆவாஸகmh ச
phராrhதி²தவாnh ।
ேதநாபி தshயாthயkh³’ஹஏகேத³ேஶ shதா²நmh நிrhதி³ய
பா⁴rhயா
அபி⁴தா ।
யாவத³ஹmh நக³ரmh க³thவா ஸு’thஸேமேதா ம⁴பாநmh
khrhthவா
ஆக³chசா² ! தாவத³phரமthதயா kh³’ேஹ thவயா பா⁴vhயmh ।
இthயாதி³ய க³த: ।
அத² தshய பா⁴rhயா mhச ³திகாஸேசாதி³தா
ஶரஸmhshகாரmh kh’thவா
பசிதஸகாஶmh க³nhmh ஆரph³தா⁴ ।
அபி⁴iµக²சாshயா ப⁴rhதா
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தnhthராkh²யாயிகா

மத³விேலாபாஸமாphதாரவசந:
பshக²தக³திrh அவshரshதவாஸாshஸமாயாத: ।
தmh ச th³’ShThவா phரththபnhநமதி: ெகௗஶலாதா³கlhபmh
அபநீய
rhவphரkh’தmh ஏவ ேவஷmh ஆshதா²ய
பாத³ெஶௗசஶயநாth³யாரmhப⁴mh
அகேராth ।
ெகௗகsh kh³’ஹmh phரவிய நிth³ராவஶmh அக³மth ।
ஸுphதphரதி³th³த⁴சாெஸௗ தாmh ஆkhேராShmh ஆரph³த: ◌⁴ ।
mhச ! thவth³க³தmh அபசாரmh ஸு’ேதா³ ேம வrhணயnhதி
।
ப⁴வ ।
Shடmh நிkh³ரஹmh கShயாதி ।
அஸாவபி நிrhமrhயாதா³ phரதிவசநmh தா³mh ஆரph³தா⁴ ।
நrh அபி சாெஸௗ phரதி³th³த⁴shதாmh
மth◌⁴யshயாmh ரjhjhவா
ஸுphரதிப³th³தா⁴mh kh’thவா phரஸுphத: ।
³திகாஏதாmh நrh க³மநாய phரேசாதி³தவதீ ।
ஸா thபnhநphரதிபா⁴ ³திகாmh
ஆthயத³rhஶநஸmhவிதா⁴ேநந
ப³th³th◌⁴வா காiµகஸகாஶmh யெயௗ ।
அஸாவபி phரதி³th³த⁴shததா²ஏவ தாmh ஆkhேராShmh
ஆரph³த: ◌⁴ ।
³திகா 
ஶŋhகித’த³யாiνசிதவாkhெயௗதா³ஹரணபீ⁴தா ந
கிசிth³-
உkhதவதீ ।
தnhthரவாயsh ஶாTh²யாதி³யmh ந கிசிnh
மெமௗthதரmh phரயchச²தி
இththதா²ய தshயாshதீணஶshthேரண நாகாmh
சி²ththவாph³ரவீth ।
திShட²ஏவmhல ।
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கshthவாmh அ⁴நா வாrhthதாmh ph’chச²தி ।
இthkhthவா நிth³ராவஶmh உபாக³மth ।
ஆக³தா ச ஸா தnhthரவாயீ ³திகாmh அph’chச²th ।
கா ேத வாrhthதா ।
கிmh அயmh phரதி³th³ேதா⁴ அபி⁴தவாnh ।
கத²ய கத²ையதி ।
³திகா  kh’தநிkh³ரஹா நாகாmh த³rhஶயnhதீ
ஸாமrhஷmh ஆஹ ।
ஶிவாshேத ஸrhவா வாrhthதா: ।
iµச ।
க³chசா²தி ।
ததா² thவiνSh²ேத நாகாmh ஆதா³யாபkhராnhதா ।
தnhthரவாyhyh-அphyhkh’தகப³th³த⁴mh ஆthமாநmh
ததா²ஏவாகேராth ।
ெகௗகsh யதா²rhவmh ஏவ phரதி³th³த⁴shதாmh ஆkhேராஶth
।
அஸாவபி ³Shடா ப³ஹு th◌⁴’Shடரmh ஆஹ ।
தி⁴kh³க⁴ேதா அ ।
ேகா மாmh நிராக³ஸmh விபயிmh ஸமrhத:² ।
ஶ ◌்’Nhவnh ேம ேலாகபாலா: ।
யதா²ஹmh ெகௗமாரmh ப⁴rhதாரmh iµkhthவா நாnhயmh
பரஷmh
மநஸாபி ேவth³ ! ததா² மமாேநந ஸthேயநாvhயŋhkh³யmh
iµக²mh அshthvh
இதி ।
அதா²ெஸௗ rhக:² kh’தகவசநvhயாேமாதசிthத:
phரjhவாlhெயௗlhகாmh
அvhயŋhக³iµகீ²mh ஜாயாmh th³’ShThவா phேராth²lhலநயந:
பmhph³ய
’Shடமநா ப³nhத⁴வாத³வiµchய பீ³தmh ச
பShவjhய ஶyhயாmh
ஆேராபிதவாnh ।
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பvhராஜகshthவாதி³த ஏவாரph◌⁴ய யதா²vh’thதmh
அrhத²mh அபி⁴jhஞாதவாnh ।
³திகாபி ஹshதkh’தநாஸாடா shவkh³’ஹmh
க³thவாசிnhதயth ।
கிmh அ⁴நா கrhதvhயmh இதி ।
அத² தshயா ப⁴rhதா நாபிேதா ராஜலாth phரthஷshyh
ஆக³thய தாmh பா⁴rhயாmh ஆஹ
।
ஸமrhபய ! ப⁴th³ேர !ுரபா⁴Nhட³mh ।
ராஜேல கrhம கrhதvhயmh இதி ।
ஸா ச ³Shடாph◌⁴யnhதரshதா²ஏவ ுரmh ஏவ phராேth ।
ஸ ச ஸமshதுரபா⁴Nhடா³ஸமrhபth
khேராதா⁴விShடசிthேதா
நாபிதshதmh ஏவ தshயா:ுரmh phரதீபmh phராேth
।
அதா²ஸாவாrhதரவmh உchைச:² kh’thவா பாணிநா
நாஸாடmh phரmh’jhய
அsh’khபாதஸேமதாmh நாகாmh ெதௗ
phரphயாph³ரவீth ।
பthராயth◌⁴வmh ! பthராயth◌⁴வmh ।
அேநநாஹmh அth³’Shடேதா³ஷா விபிைததி ।
ததா²ph◌⁴யாக³ைத ராஜைஷ:

phரthயத³rhஶநாmh தாmh th³’ShThவா
விபாmh கீலபாrhShணில³ைட³rh அதீவ ஹதmh
பசாth³பா³ஹுப³nhத⁴
ச தயா ஸஹ த⁴rhமshதா²நmh உபநீேதா நாபித: ।
ph’chch²யமாநசாதி⁴kh’ைத: கிmh இத³mh மஹth³-
விஶஸநmh shவதா³ேரஷு
thவயா kh’தmh இதி யதா³ ப³ஹுஶ உchயமாேநா ெநௗthதரmh
phரயchச²தி ! ததா³
த⁴rhமாதி⁴kh’தாஶூேல அவதmhshயதாmh இthyh
ஆjhஞாபிதவnhத: ।
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நிShபாபmh ச பvhராTh ch²லshதா²நmh நீயமாநmh
நாபிதmh th³’ShThவா
ஸththவாiνகmhபயா ெசௗபலph³த⁴தththவாrhேதா²அதி⁴கரணmh
உபக³mhய
த⁴rhமshதா²நாதி⁴kh’தாnh அph³ரவீth ।
நாrhஹத²ஏநmh அேதா³ஷகrhதாரmh நாபிதmh ஶூேல
ஸமாேராபயிmh ।
யthகாரணmh !இத³mh ஆசrhயthரயmh யதாmh ।
ஜmh³ேகா ஹு³th³ேத⁴ந வயmh சாஷாட⁴⁴திநா ।
³திகா தnhthரவாேயந thரேயா அநrhதா²shshவயmh kh’த: ॥55॥
ஸiµபலph³த⁴தththவாrhைத²சாதி⁴kh’ைத: பthராயிேதா
நாபித இதி ।
Enhேசாேத³th³ phப²◌़ ◌்ேரஅth³ ph³yh ளrhsh mhஅrhதிnh Fஓshேஸ lhmhப²◌़ே◌ாshேஸ அth
ஓnhேநmhஓ
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