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shrIdattAtreyatantram

த³thதாthேரயதnhthரmh

அத² phரத²ம: படல: ।
ஈவரத³thதாthேரயஸmhவாத:³
த³thதாthேரய உவாச
ைகலாஶஶிக²ராநmh ேத³வேத³வ மேஹவரmh(var)ஜக³th³³mh Ka

த³thதாthேரயsh பphரchச² ஶŋhகரmh ேலாகஶŋhகரmh ॥ 1॥
kh’தாஜேடா ⁴thவாऽph’chச²th(var)ph’chச²ேத
Kaஸ ப⁴khதவthஸலmh । ப⁴khதாநாmh ச தாrhதா²ய தnhthரகlhபச
கth²யதாmh(var)கlhபதnhthரmh phரகth²யதாmh Ka॥ 2॥
கெலௗ th³த⁴mh மஹாkh’thயmh(var)th³தி⁴phரத³mh கlhபmh Ka

தnhthரவிதா⁴விதா⁴நகmh ।
கத²யshவ மஹாேத³வ ேத³வேத³வ மேஹவர ॥ 3॥
ஸnhதி நாநாவிதா⁴ ேலாேக யnhthரமnhthராபி⁴சாரகா: ।
ஆக³ேமாkhதா: ராேkhதா ேவேதா³khதா டா³மேர ததா² ॥ 4॥
உTh³³ேஶ மாததnhthேர(var)ேமதnhthேர Ka

ச காசNh³வேர மேத(var)சNhைட³வேர
ததா² Ka। ராதா⁴தnhthேர தேதா²chசி²Shேட(var)ச ேத³ேவஷ
Ka। தா⁴ராதnhthேர mh’ேட³வேர(var)அmh’ேதவேர Ka॥ 5॥
ேத ஸrhேவ கீலநmh kh’thவா(var)கீதாைசவ Ka

கெலௗ வீrhயவிவrhதா: ।
காமkhேராத⁴வஶீ⁴தா ph³ராமshதshய ேஹதப:³(var)ph³ராம:

khராமkhேராதா⁴Th◌⁴யா ஏதshமாேத³வ காரth Ka॥ 6॥
விநா கீலகமnhthராச தnhthராச கதி²தா:
ஶிவ(var)கீலேகந விநா மnhthராnh காrhயth³தி⁴phரதா³nhnh’நாmh Ka।
மnhthரவிth³யா thth³தி: ◌⁴, kh’பாmh kh’thவா வத³shவmh ேம
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த³thதாthேரயதnhthரmh

(var)கத²யshவ
மம phரேபா⁴ Ka॥ 7॥
ஈவர(var)ஶிவ Ka உவாச
ரiΝ th³தி⁴mh மஹாேயாகி³nh!ஸrhவேயாக³விஶாரத³ ।
தnhthரவிth³யா மஹா³யா(var)மஹா³phதாmh Kaேத³வாநாமபி
³rhலபா⁴ ॥ 8॥
தவாkh³ேர கதி²தா ேத³வ(var)கதி²ேதா ேயவ Ka!

தnhthரவிth³யாஶிேராமணி: ।
³யாth³³யா(var)³யmh Ka மஹா³யா ³யா
³யா(var)³யmh
³யmh ³யmh Ka ந: ந: ॥ 9॥
³ப⁴khதாய தா³தvhயா நாப⁴khதாய கதா³சந ।
மம ப⁴khthேயகமேஸ(var)கமநல
Ka th³’ட⁴சிthததாய ச ॥ 10॥
ஶிேரா த³th³யாthஸுதmh த³th³யாnhந த³th³யாth(var)த³th³யாதnhநத³th³யாth Ka

தnhthரகlhபகmh ।
யshைம கshைம ந(var)த³ Ka தா³தvhயmh நாnhயதா² மம பா⁴தmh ॥ 11॥
அதா²த:ஸmhphரவயா த³thதாthேரய! ததா² ஶ ◌்’iΝ ।
கெலௗ மஹாமnhthரth³தி⁴rhவிநா(var)th³தி⁴rhமஹாமnhthேரா விநா Ka கீேலந
கth²யேத ॥ 12॥
ந திதி²rhந சthரmh(var)ச நthரmh Ka நியேமா நாshதி
வாஸர: ।
ந vhரதmh நியேமா ேஹாம: காலேவலாவிவrhதmh(var)ந ஜேபா ேஹாேமா ந ச
காலாதி³நிrhணய: Ka॥ 13॥
ேகவலmh தnhthரமnhthேரண ெயௗஷதீ⁴(var)ேயாஷதீ⁴ Ka

th³தி⁴தா³யிநீ(var)th³தி⁴பிணீ kha ।
யshயா:ஸாத⁴நமாthேரண thth³தி⁴ச ஜாயேத ॥ 14॥
மாரணmh ேமாஹநmh shதmhேபா⁴ விth³ேவேஷாchசாடேந(var)விth³ேவேஷாchசாடநmh Ka

வஶmh ।
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த³thதாthேரயதnhthரmh

ஆகrhஷணmh ேசnhth³ரஜாலmh யணீmh ச ரஸாயநmh ॥ 15॥
காலjhஞாநமநாஹாரmh ஸாஹாரmh நிதி⁴த³rhஶநmh ।
Nhடவthஸாஸு வnhth◌⁴யாஸு thரேயாேகா³பபாத³நmh(var)ப³nhth◌⁴யா thரவதீேயாக³mh
mh’தவthஸாஸுவநmh Ka॥ 16॥
ஜயவாத³mh வாகரmh(var)வாகரணmh Ka ⁴தவிkh³ரஹ
நிவாரணmh(var)⁴தkh³ரஹநிவாரணmh Ka। mhஹvhயாkh◌⁴rhப⁴யmh
ஸrhபvh’சிகாநாmh தைத²வ ச ॥ 17॥
நிவாரணmh ப⁴யாthேதஷாmh(var)விஷாதி³நாஶநmh ைசவ Ka

நாnhயதா² மம பா⁴தmh ।
ேகா³phயmh ேகா³phயmh மஹாேகா³phயmh ேகா³phயmh ேகா³phயmh ந: ந: ॥ 18॥
அத²(var)நாshதி Kaஸrhேவாப மnhthர: ௐ
பரph³ரமபரமாthமேந
நம: । ௐ உthபthதிshதி²திphரலயகராயph³ரம(var)phரலயகாரகராய
ph³ரம Kaஹஹராய th³thமேந
ஸrhவெகௗகநித³rhஶநாய
த³thதாthேரயாய நம:(var)ஸrhவெகௗகாநி த³rhஶய த³rhஶய । த³thதாthேரயாய
நம: । ஏகலஜபாthth³தி: ◌⁴ । அShேடாthதரஶதஜபாthகாrhயth³தி: ◌⁴ । Ka।
தnhthரth³தி⁴mh   shவாஹா । மnhthரஜபவிதி: ◌⁴ । அதஜபாthth³தி⁴rhப⁴வதி
।
அShேடாthதரஶதஜபாthகாrhயth³தி⁴rhப⁴வதி ॥
 த³thதாthேரயதnhthேர ஶிவத³thதாthேரஅஸmhவாேத³ phரத²ம:
படல:ஸமாphத: ।
அத² th³விதீய: படல:

மாரணphரேயாகா³(var)மரபி⁴தா⁴ந: Ka

ஈவர உவாச
அதா²kh³ேர ஸmhphரவயா phரேயாக³mh மாரணபி⁴த⁴mh ।
ஸth³ய:th³தி⁴கரmh nh’mh ஶ ◌்’iΝShவாவேதா iµேந: ॥ 1॥
மாரணmh ந vhடா² காrhயmh யshய கshய(var)யshய Kaகதா³சந ।
phராநாmh ஸŋhகேட(var)phராnhதஸŋhகேட Kaஜாேத கrhதvhயmh
⁴திchச²தா ॥ 2॥
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rhக²ண  kh’ேத தnhthேர தthshவேமவ(var)shவshnhேநவ Ka

ஸமாபேயth ।
தshமாth³ரேthஸதா³thமாநmh மாரணmh ந khவசிchசிேரth ॥ 3॥
(var)இத³mh ேலாக:ஷட³shதி Ka। தshமாth³ரய:ஸ
வாthமா  மாரணmh ந khவசிchசேரth ।
கrhthதvhயmh மாரணmh ேசth shயாth³விதி⁴khThயmh ஸமாசேரth ॥ 5॥ விஷkhதmh
சிதாப⁴shம(var)சிnhதாப⁴shமஸநாkhத Ka

த⁴thரrhணஸmhதmh(var)ஸmhkhதmh Ka।
யshயாNhேக³ நிேபth³ெபௗ⁴ேம ஸth³ேயா யாதி யமாலயmh
(var)லேய Ka॥ 4॥ (var)இத³mh
ேலாக: சrhதி:² Kaph³ரமாthமாநmh 
விததmh(var)விதி³தmh Kath³’Shடவா விjhஞாநசுஷா ।
மாரணmh ந காrhயmh நிthயமnhயதா² ேதா³ஷபா⁴kh³(var)ஸrhவthர மாரணmh
காrhயநnhயதா² ேதா³ஷபா⁴kh³ப⁴ேவth Ka॥ 5॥
(var)இத³mh ேலாக:ஸphத: Kaப⁴lhலாதேகாth³ப⁴வmh ைதலmh
kh’Shணஸrhபshய த³nhதகmh ।
விஷmh த⁴thரஸmhkhதmh யshயாNhேக³ நிேபnhmh’தி: ॥ 6॥
(var)இத³mh ேலாக:அShடம: Kaநராshதி²rhணmh
(var)rhண: Ka தாmh³ேல(var)தாmh³லmh Ka।
⁴khேத(var)⁴khதmh mh’thகரmh th◌⁴வmh ।
ஸrhபாshதி²rhணmh யshயாNhேக³ேபnhmh’thமவாphiνயாth ॥ 7॥
(var)இத³mh ேலாக: நவம: KaசிதாகாShடmh
kh³’thவா  ெபௗ⁴ேம ச ப⁴ரணீேத ।
நிக²ேநchச kh³’ஹth³வாேர மாஸாnhmh’thrhப⁴விShயதி ॥ 8॥
(var)இத³mh ேலாக: த³ஶம: Kakh’Shணஸrhபவஸா
kh³ராயா தth³வrhதிmh jhவாலேயnhநிஶி ।
த⁴thரபீ³ஜைதேலந கjhஜலmh(var)கjhஜேல Ka nh’கபாலேக ॥ 9॥
(var)இத³mh ேலாக: ஏகத³ஶம: Kaசிதாப⁴shமஸமாkhதmh
லவணmh பசஸmhதmh(var)பசஸmhkhதmh Ka।
யshயாNhேக³ நிேபchrhணmh ஸth³ேயா யாதி யமாலயmh(var)யமாலேய
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Ka॥ 10॥
(var)இத³mh ேலாக: th³வத³ஶம: Kakh³’thவா வாrhசிகmh
(var)vh’சிகmh Ka மாmhஸmh ⁴க மாmhஸஸமnhவிதmh
(var)மாஸiµகrhணஸmhதmh Ka।
யshயாNhேக³ நிேபchrhணmh நேரா mh’thmh க³Shயதி(var)தshய
தth³rhப⁴விShயதி Ka॥ 11॥
(var)இத³mh ேலாக: சrhத³ஶம: Ka⁴கவிShடா 
ஸŋhkh³ராயா(var)உlhவிShடா²mh kh³’thவா  Ka

பி³ஸrhணஸமnhவிதா(var)விஷrhணஸமnhவிதாmh Ka।
யshயாNhேக³ நிேபchrhணmh ஸth³ேயா யாதி யமாலயmh ॥ 12॥
(var)இத³mh ேலாக: பNhசத³ஶம: Kaக²ரவிShடா²
 ஸŋhkh³ராஹயா பி³ஸrhணஸமnhவிதா(var) க²ரவிShடா²mh
ஸŋhkh³’ஹய விஷrhணஸமnhவிதாmh Ka।
யshயாNhேக³ நிேபchrhணmh ஸth³ேயா யாதி யமாலயmh ॥ 13॥
(var)இத³mh ேலாக: thரயத³ஶம: Kaேக²thபNhசத³ஶீயnhthரmh
சிதாப⁴shம விேலாமத: ।
மஶாநாkh³ெநௗ ேபth³யnhthரmh ெபௗ⁴ேம ச mhயேத : ॥ 14॥
யnhthரஶkhதி
8 1 6 3 5 7 4 9 2 (var)இத³mh ேலாக:ஷட³ஶம: KaவிShடா²mh kh³’thவா
(var)ச Ka nh’கபாேல ச(var) Ka। தா⁴ரேயth ।
உth³யாேந நிkh²யேநth³⁴ெமௗ யshய நாம kh²ேயthஸ  ॥ 15॥
(var)இத³mh ேலாக:ஸphதத³ஶம: Kaயாவch²Shயதி ஸா விShடா²
தாவchச²thrh(var)ஶthrh Kamh’ேதா ப⁴ேவth । (var)இத³mh
பத³mh Ka நாshதி । [யshைம கshைம ந தா³தvhயmh
நாnhயதா² மம பா⁴தmh] ॥ 16॥
(var)இத³mh ேலாக:அShடத³ஶம: Kakh’கலாஸப³ஸாைதலmh
(var)ஸரடshய வஸாைதலmh KaயshயாNhேக³ பி³nh³மாthரத: ।
நி:ேபnhmhயேத ஶthrhயதி³ ஶkhேராऽபி ரதி ॥ 17॥
(var)இத³mh ேலாக: நவத³ஶம: Kaவிஜயா ரmh லவணmh(var)

dattAtreyatantram.pdf 5



த³thதாthேரயதnhthரmh

லவணmh விஜயாkhதmh Ka kh³’ஹதீ³ேப  நிேபth ।
யshய நாmhநா யmh யாதி மாஸமth◌⁴ேய ந ஸmhஶய: ॥ 18॥
ௐ நம: காலபாய அiµகmh(var)ஶthmh Ka

ப⁴sh 
 shவாஹா ।
(var)ஏவ ப⁴வதீதி Ka நாshதி । [ஏக லஜபாthth³ேதா⁴ ப⁴வதி ।
அShேடாthதரஶதஜபாthகாrhயth³தி⁴rhப⁴வதி ।]
 த³thதாthேரயதnhthேர மாரphரேயாக:³ th³விthய: படல:ஸமாphத: ।
அத² th’தீய: படல:

ேமாஹநphரேயாகா:³(var)ேமாஹநாபி⁴தா⁴ந: Ka

ஈவர உவாச
அதா²kh³ேர கத²யிShயா(var)அதா²த:ஸmhphரவயா
Ka phரேயாக³mh ேமாஹநாபி⁴த⁴mh ।
ஸth³ய:th³தி⁴கரmh nh’mh ஶ ◌்’iΝ ேயாகீ³nhth³ர யthநத: ॥ 1॥
ளபீ³ஜrhணmh  ஸஹேத³vhயா ரேஸந ஸஹ(var)ச Ka।
ரெவௗ யshதிலகmh rhயாnhேமாஹேயthஸகலmh ஜக³th ॥ 2॥
ஹதாலmh சாவக³nhதா⁴mh ேபஷேயthகத³ரேஸ(var)கத³ரைஸ: Ka।
ேகா³ேராசேநந ஸmhkhதmh திலேக(var)திலகmh Ka ேலாகேமாஹநmh ॥ 3॥
ஶ ◌்’Nhகி³(var)ஶ ◌்’Nhகீ³ Ka சnhத³நஸmhkhேதா
வசாShட²ஸமnhவித: ।
⁴ெபௗ(var)⁴ேபா Ka ேக³ேஹ ததா² வshthேர iµேக²ைசவ விேஶஷத: ॥ 4॥
ராஜா phரஜா பஶுப(var)பஶு: ப Ka த³rhஶநாnhேமாஹகாரக: ।
kh³’thவா லதாmh³லmh திலகmh ேலாகேமாஹநmh ॥ 5॥
nh³ரmh Nhமmh ைசவ ேகா³ேராசநஸமnhவிதmh ।
தா⁴thரேஸந ஸmhபிShடmh திலகmh ேலாகேமாஹநmh ॥ 6॥
(var)இத³mh ேலாக: KaஅShடம: । nh³ரmh ச ேவத வசா
தாmh³லரஸேபதா(var)ேவதாrhகலmh nh³ர ேயஷேயர கத³ரைஸ:

ஸஹேத³விகா Ka।
அேநைநவ  மnhthேரண திலகmh ேலாகேமாஹநmh ॥ 7॥ (var)இத³mh ேலாக:
Ka நவம: । அபாமாrhேகா³ ph◌⁴’Nhக³ராேஜா லாஜா
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(var)ph◌⁴’Nhக³ராஜமபாமாrhக³லjhஜா Ka ச ஸஹேத³விகா ।
ஏபி⁴sh திலகmh kh’thவா thைரேலாkhயmh ேமாஹேயnhநர: ॥ 8॥
(var)இத³mh ேலாக: Ka த³ஶம: । ேவத³rhவாmh kh³’thவா 
ஹதாலmh ச ேபஷேயth ।
ஏபி⁴sh திலகmh kh’thவா thைரேலாkhயmh ேமாஹேயnhநர: ॥ 9॥
(var)இத³mh ேலாக: Kaஸphதம: । மந:ஶிலா ச கrhரmh
ேபஷேயthகத³ரேஸ(var)ரைஸ: Ka। திலகmh ேமாஹநmh
nh’mh நாnhயதா² மம பா⁴தmh ॥ 10॥
அத² கjhஜலவிதா⁴நmh
kh³’thெவௗ³mhப³ரmh Shபmh வrhதிmh kh’thவா விசண:

(var)விசண: Ka।
நவநீேதந phரjhவாlhய கjhஜலmh காரேயnhநிஶி ॥ 11॥
கjhஜலmh சாஜேயnhேநthேர ேமாஹேயthஸகலmh(var)தchச
சாjhஜேயnhேநthேர
ேமாஹநmh ஸrhவேதா Ka ஜக³th ।
யshைம கshைம ந தா³தvhயmh ேத³வாநாமபி ³rhலப⁴mh ॥ 12॥
அத² ேலபவிதா⁴நmh
ேவத³ஜாரேஸ ேபShயmh ph³ரமத³Nh³யலகmh ।
ஶேர ேலபமாthேரண ேமாஹேயth(var)ேலபமாthேர
ஶராmh ேமாஹநmh Kaஸrhவேதா ஜக³th ॥ 13॥
பி³lhவபthரmh kh³’thவா  சா²யாஶுShகmh ச(var) Ka காரேயth ।
கபிலாபயஸா khதmh(var)கபிலாபயஸmhkhதாmh
Ka வmh kh’thவா  ேகா³லகmh(var)ேகா³லகீmh Ka॥ 14॥
ஏபி⁴sh(var)ஏதயா Ka

திலகmh kh’thவா ேமாஹேயth(var)ேமாஹநmh Kaஸrhவேதா
ஜக³th ।
ேணந ேமாஹநmh யாதி phராணரபி(var)phராணரபதி(?)
Ka த⁴ைநரபி ॥ 15॥
ேவதாrhகலமாதா³ய ேவதசnhத³நஸmhதmh ।
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அேநந ேலபேயth³ேத³ஹmh ேமாஹேயthஸகலmh(var)ேமாஹநmh ஸrhவேதா Ka ஜக³th ॥
16॥
விஜயாபthரமாதா³ய ேவதஸrhஷபஸmhதmh ।
அேநந ேலபேயth³ேத³ஹmh ேமாஹேயthஸகலmh(var)ேமாஹநmh ஸrhவேதா Ka ஜக³th ॥
17॥
kh³’thவா ளபthரmh சா²யாஶுShகmh  காரேயth ।
அவக³nhதா⁴ஸமாkhதmh விஜயாபீ³ஜஸmhதmh ॥ 18॥
கபிலா³kh³த⁴ஸாrhth³ேத⁴ந(var)ஸாrhேத⁴ந Ka வ
டகphரமாணத: ।
ப⁴தா phராதthதா²ய ேமாஹேயthஸகலmh(var)ேமாஹநmh
ஸrhவேதா Ka ஜக³th ॥ 19॥
கmhபீ³பீ³ஜைதேலந(var)பீ³ஜைதலmh Ka

jhவாலேயthபடவrhதிகாmh ।
கjhஜலmh சாதmh ேநthேர ேமாஹேயthஸகலmh(var)சாjhஜேயnhேநthரmh ேமாஹநmh
ஸrhவேதா Ka ஜக³th ॥ 20॥
பசாŋhக³தா³³mh(var)பசNhகா³mh தா³³mh Ka

பிShThவா ேவத ³ஜாஸமnhவிதாmh(var)³ஜஸமாnhவிதாmh Ka।
ஏபி⁴sh(var)ேதைநவ Ka திலகmh kh’thவா ேமாஹேயthஸகலmh ஜக³th ॥ 22॥
மnhthரsh
ௐ நேமா ப⁴க³வேத th³ராய ஸrhவஜக³nhேமாஹநmh   shவாஹா ।
அத²வா
ௐ நேமா ப⁴க³வேத காமேத³வாய யshய யshய th³’ேயா ப⁴வா
யச யச மம
iµக²mh பயதி தmh தmh ேமாஹய shவாஹா ।
விth³தி: ◌⁴ -அதஜபாthth³ேதா⁴ ப⁴வதி ।
அShேடாthதரஶதஜபாthphரேயாக³th³ேதா⁴ ப⁴வதி ॥
இதி த³thதாthேரயதnhthேர ஈவரத³thதாthேரயஸmhவாேத³
ேமாஹநphரேயாக³கத²நmh நாம th’தீய:
படல:ஸமாphத: ॥ 3॥(var) த³thதாthேரயதnhthேர ேமாஹநphரேயாக³நாமக:
th’தீயபடல:ஸமாphத: Ka।
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அத² சrhத:² படல:

shதmhப⁴நphரேயாகா:³(var)shதmhப⁴நாபி⁴தா⁴ந: Ka

ஈவர உவாச
அதா²kh³ேர கத²யிShயா phரேயாக³mh shதmhப⁴நாபி⁴த⁴mh ।
யshய:ஸாத⁴நமாthேரண th³தி: ◌⁴ கரதேல ப⁴ேவth ॥ 1॥
ஆதாkh³நிshதmhப⁴நmh
தthராெதௗ³ஸmhphரவயாmhயkh³நிshதmhப⁴நiµthதமmh ।
யshைம கshைம ந தா³தvhயmh நாnhயதா² மம பா⁴தmh ॥ 2॥
வஸாmh kh³’thவா மாNh³கீmh ெகௗமாரஸதாmh ।
ேலபமாthேர ஶராமkh³நிshதmhப⁴ந phரஜாயேத ॥ 3॥
அrhக³kh³த⁴mh kh³’thவா (var)ஸாமாதா³ய Ka

ெகௗமாரஸதmh(var)மா Ka।
ேலபமாthேர ஶராமkh³நிshதmhப⁴ந phரஜாயேத ॥ 4॥
கத³ரஸமாதா³ய ெகௗமாரஸதmh(var)மாரஸேபதmh Ka।
ேலபமாthேர ஶராமkh³நிshதmhப⁴ந phரஜாயேத ॥ 5॥
மNh³கshய வஸா kh³ராயா கrhேரண ச(var)ஏவ Ka

ஸmhதா ।
ேலபமாthேர ஶராமkh³நிshதmhப⁴ந phரஜாயேத ॥ 6॥
மாகnhத³மாதா³ய கத³கnhத³ஸmhதmh ।
ேலபமாthேர ஶராமkh³நிshதmhப⁴ந phரஜாயேத ॥ 7॥
மாரஸkhேதந ைதேலநாph◌⁴yhNhக³மாசேரth ।
அkh³நிநா ந ேத³ஹத³Nhக³மkh³நிshதmhப:◌⁴ phரஜாயேத ॥ 8॥
மாரஸேலேபந கிசிth³வsh ந த³யேத ।
அkh³நிshதmhப⁴நேயாேகா³ऽயmh நாnhயதா² மம பா⁴தmh ॥ 9॥
பிphபமசீஶுNh³சrhவயிthவா(var)ஶுNh² Ka

ந: ந: ।
தீ³phதாNhகா³ரmh(var)தீ³phதாNhகா³ேர Ka நைரrh⁴khேத ந
வkhthரmh த³யேத khவசிth ॥ 10॥
ஆjhயmh ஶrhkhரயா பீthவா சrhவயிthவா(var)சrhயயிthக(?) Ka
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ச நாக³ரmh ।
தphதேலாஹmh iµkh²ேய phதmh ந வkhthரmh த³யேத khவசிth ॥ 11॥
அதா²kh³நிshதmhப⁴நமnhthர:
ௐ நேமா அkh³நிபாய மம ஶேர shதmhப⁴நmh(var)ஶரshதmhப⁴நmh Ka

  shவாஹா ।
விth³தி: ◌⁴ -அதஜபாthth³தி⁴rh(var)th³ேதா⁴
Kaப⁴வதி । அShேடாthதரஶதஜபாthphரேயாக³th³தி⁴rh
(var)phரேயாகா:³th³ேதா⁴ Kaப⁴வதி ॥
அத²ஆஸாநshதmhப⁴நmh(var)ஆஸாநshதmhப⁴நாऽபி⁴தா⁴நmh
Kaசrhமகாரshய Nhடா³நாmh மலmh kh³ராயmh ததா² ரஜ: ।
சகாதி⁴ைரrhkhதmh(var)சடகாதி⁴ேரrh Ka யshயாkh³ேர
தth³விநிேபth ॥ 1॥ தshய shதா²ேந ப⁴ேவthshதmhப: ◌⁴
th³த⁴ேயாக³(var)th³த⁴ேயாக³Ka

உதா³’த: ।
யshைம கshைம ந தா³தvhேயா நாnhயதா² மம பா⁴தmh ॥ 2॥
nh’கபாேல mh’த³mh phthவா ேவத³ஜாmh ச
நிrhவேபth(var)ேவத³ஜாப²லmhphதmh nh’கபாேல ஸmh’phதிகmh Ka।
³kh³ேத⁴ந தshnh ஸmhkhேத(var)ப³ெலௗ த³thேத  ³kh³த⁴shய Ka தshய
vh’ோ ப⁴ேவth³யதி ॥ 3॥
தshய ஶாkh²யா லதா kh³ரயா யshயாNhேக³(var)அkh³ேர Ka

தாmh விநிேபth ।தshயshதா²ேந ப⁴ேவthshதmhப: ◌⁴ th³த⁴ேயாக³(var)th³தி⁴ேயாக³
Ka உதா³’த: ॥ 4॥
அத²ஆஸநshதmhப⁴நமnhthர:
ௐ நேமா தி³க³mhப³ராய அiµகshய ஆஸநshதmhப⁴நmh   shவாஹா ।
அத ஜபாnhமnhthர:th³ேதா⁴ ப⁴வதி । அShேடாthதரஶதஜபாthphரேயாக:³
th³ேதா⁴ ப⁴வதி ।
அத² ³th³தி⁴shதmhப⁴நmh(var)³th³தி⁴shதmhப⁴நாபி⁴தா⁴நmh Kaஅக
விShடா²மாதா³ய(var)உlhவிShடாmh kh³’thவா  Ka

சா²யா ஶுShகாmh  காரேயth ।
ஸதாmh³லா phரதா³தvhயா ³th³தி⁴shதmhப⁴நiµthதமmh ॥ 1॥
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ph◌⁴’Nhக³ராஜரைஸrhபா⁴vhயா:th³தா⁴rhதா:² ேவதநாமகா:(var) Ka

phரத²மஸŋhkh²யmh th³விthய கரந??॥
ஏபி⁴sh திலகmh kh’thவா ³th³தி⁴shதmhப⁴நiµthதமmh ॥ 2॥
ஸஹேத³வீமபாமாrhக³mh ேலாஹபாthேர ச ேபஷேயth ।
திலக:ஸrhவ⁴தாநாmh ³th³தி⁴shதmhப⁴நiµthதமmh ॥ 3॥
ph◌⁴’Nhக³ராேஜா யபாமாrhக:³th³தா⁴rhதா:²ஸஹேத³விகா ।
ேகாலmh வசா ச ேவதாrhக:ஸththவேமஷாmh ஸமாஹேரth ॥ 4॥
ேலாஹபாthேர விநிphய thதி³நmh மrhத³ேயth³³த: ◌⁴ ।
லலாேட திலகmh rhயாchச²th³th³தி: ◌⁴ phரணயதி ॥ 5॥
அத² ³th³தி⁴shதmhப⁴நமnhthர:
ௐ நேமா ப⁴க³வேத ஶthmh ³th³தி⁴mh shதmhப⁴ய shதmhப⁴ய shவாஹா ।
ஏக லஜபாthth³ேதா⁴ ப⁴வதி மnhthர: ।
அShேடாthதரஶதஜபாthphரேயாக³th³தி⁴rh(var)th³ேதா⁴ Kaப⁴வதி ।
அத² ஶshthரshதmhப⁴நmh(var)ஶshthரshதmhப⁴நாபி⁴தா⁴நmh Ka Shயாrhேக
 ஸiµth³th◌⁴’thய விShiΝkhராnhதாmh ஸலகாmh ।
வkhthேர ஶிர தா⁴rhயேத(var)தா⁴rhய தth Ka ஶshthரshதmhப: ◌⁴ phரஜாயேத
॥ 1॥
க²rhஜூiµக²மth◌⁴யshதா² கேர ப³th³தா⁴ ச ேகதகீ ।
⁴ஜத³Nhட³shதி²ேத சாrhேக ஸrhவஶshthரநிவாரணmh ॥ 2॥
வாராஹvhயாkh◌⁴ர⁴பாலெசௗரஶthப⁴யmh(var)mhஊபால(?) Ka

ஜேயth ।
ஜாதிலmh iµேக²phதmh ஶshthரshதmhப⁴நiµthதமmh ॥ 3॥
கேர ஸுத³rhஶநாலmh(var)ஸுnhth³ரஶநmh லmh Ka

ஶshthரshதmhப⁴கரmh ப⁴ேவth ।
ேகதகீmh மshதேக ைசவ தாலலmh(var)தாேல
Kaiµேக²shதி²தmh ॥ 4॥
ஏதாநி thணி லாநி rhநி(var)rhணிதாநி Ka

kh◌⁴’ேத பிேப³th ।
ஆயாதாேநகஶshthராணmh ஸஹmh ஸmhநிவாரேயth ॥ 5॥
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kh²யrhஜூ சரேண ஹshேத kh²யNhக³shதmhப: ◌⁴ ேபஅஜாயேத ॥ 6॥
Shயாrhேக  ஸமாதா³ய யபாமாrhக³shய லகmh ।
ேலபமாthரmh(var) ேலபமாthேர Ka

ஶராmh ஸrhவஶshthரநிவாரணmh ॥ 7॥
Shயாrhேக ேவத³ஜாயா லiµth³th◌⁴’thய தா⁴ரேயth ।
ஹshேத ஶshthரph◌⁴யmh நாshதி ஸNhkh³ராேம ந கதா³சந ॥ 8॥
kh³’thவா ரவிவாேர  பி³lhவபthேர ச ேகாமkhலmh ।
பிShThவா விஷmh தthஸமmh ச ேலபநாchச²shthரப³nhத⁴நmh ॥ 9॥
அத² ஶshthரshதmhப⁴நமnhthர:
ௐ நேமா ப⁴க³வேத மஹாப³ல பராkhரமாய ஶthmh
ஶshthரshதmhப⁴நmh   shவாஹா ।
phரேயாக³விதி: ◌⁴
ஏகலஜபாnhமnhthர:th³ேதா⁴ ப⁴வதி நாnhயதா² ।
அShேடாthதரஶதஜபாthphரேயாக:³th³th◌⁴யதி th◌⁴வmh ॥ 8॥
அத² ஶshthரேலபநmh
விShiΝkhராnhயீயபீ³ஜாநி மnhthரபா⁴ேவந kh³ராஹேயth ।
தthைதலmh kh³ராஹேயthபாthேர விஷmh ைசவ ஸமnhவிதmh ॥ 1॥
ப⁴lhலாதைதல ஸmhkhதmh மேப²ேநந ஸmhதmh ।
க²ரthரmh ச ஸmhkhதmh த⁴thரபீ³ஜஸmhதmh ॥ 2॥
தாலshய ரஸ ஸmhkhதmh க³nhத⁴கmh ச மந: ஶிலாmh ।
ஏகீkh’thய தைத²ேதஷாmh வகா khயேத நைர: ॥ 3॥
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