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kulAnanda tantram

லாநnhத³ தnhthரmh

ௐ நேமா ைப⁴ரவாய ।
ைகலாஸஶிக²ராநmh ேத³வேத³வ ஜக³th³³mh ।
பph’chச²thமாேத³வீ ஏகாnhேத jhஞாநiµthதமmh ॥ 1॥
ேப⁴த³நிiµthதமேப⁴த³mh யதா² ேத³ஹvhயவshதி²தmh ।
கத²யshவ ராேப⁴த³mh லாநnhேத³ஷு thதமmh ॥ 2॥
shதா²நாnhதரவிேஶஷண விjhஞாநmh கத²யshவ ேம ।
ஸth³ய: phரthயகாரகmh யதா² ேத³ேஹ vhயவshதி²தmh ॥ 3॥
பாஶshேதாப⁴ச ேப³த⁴நச ⁴நநmh கmhபநmh தத² ।
ேக²சரmh ஸமரஸைசவ ப³பதநாஶநmh ॥
ஸrhவmh தth ஸுேரவர கத²யshவ மம phரேபா⁴ ॥ 4॥
ைப⁴ரவ உவாச ।
’iΝ ேத³வி phரவயா ரேப⁴த³mh ஸiµthதமmh ।
ஏதth ெகௗகmh jhஞாநmh லாநnhேத³ சாShேடாthதம:॥ 5॥
ph³ரமshதா²ேந யth கமலmh ச:ஷSh²த³லாnhவிதmh ।
தthைரவ மநஸா ேராth◌⁴ய லேயth³தீ³பஶிகா²nh vhரதீ ॥ 6॥
பயதி ஸrhவேத³ேஹ  தி³vhயth³’Shrhவராநேந ।
ேதந லதமாthேரண ஜாயேத th³தி⁴thதமா ॥ 7॥
தshேயாப நாபி⁴mhநத³வதா³ [?]விசேண ।
ததா² ேசாபதிShட²தி ேத³ேவா ைப⁴ரேவா ஜக³thphர: ◌⁴ ॥ 8॥
தshயாkh³ேர மநஸாேராphய th³’ட⁴⁴தவிச: ।
ஜாயேத th◌⁴வநிபி⁴rhஜாதிmh தthர மth³விேஶஷத:॥ 9॥
ஏதth³விjhஞாநமாthேரண ஆேவஷmh ஜுேத th◌⁴வmh ।
ஜாயேத பரமmh shதா²நmh நாthர காrhyhயவிசாரth ॥ 10॥
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அதா²nhயmh பரமmh ேத³வி ஸth³ய: phரthயாகாரகmh ।
தmh phரவயா ேஹ ேத³வி ’iΝShவாயதேலாசேந ॥ 11॥
அŋh³lhயth³விதியmh ேத³வி யth rhvhவmh கதி²தmh மயா ।
தthைரவ shதா²பேயth³விthதmh கதி²தmh ஜாயேத th◌⁴வmh ॥ 12॥
அதீதாநாக³தைசவ வrhthதமாநmh தைத²வ ச ।
தthைரேவாthபாத³ேயth sh’Shmh திvhரjhேயாதி:ஸமkh’தி:॥ 13॥
’தி³ஸmhshத²கமலmh thவா rhth◌⁴நி யாnh phரரேயth ।
பாஶshேதாப⁴mh கேராthேயவmh யதி³விரமேத மந:॥ 14॥
அதா²nhயmh பரmh ேத³வி தி³vhயth³’Sh phரவrhthதேத ।
jhவலjhவாலநமth◌⁴யshத²mh th³விஜkh³ரnhதி² நிேயth ॥ 15॥
தthைரவ மநஸா ேராth◌⁴ய காkh³ரnh மாநேயth ந: ।
sh’Shmh phரவrhthதnhேத ேத³வி நாthர காrhyhயவிசாரth ॥ 16॥
ேத³vhவாச ।
தth³ேப³த⁴ச ஶுth³த⁴ஸாரச தmh மயா ந phரகாஶிதmh ।
கத²yhshவ விேஶஷண யதா²ஜாநா தthth ॥ 17॥
ைப⁴ரவ உவாச ।
’iΝ ேத³வி phரவயா ேப³த⁴ஸாரmh யதா²khரமmh ।
ph³ரமshதா²ேந...பth³மmh ச:ஷShத³லாnhவிதmh ॥ 18॥
தthைரேவாthபாத³ேயth sh’Sh: த³Nhடா³காராkh³நிேதஜஸா ।
ேப⁴த³யிthவா மஹாkh³ரnhதி²mh th³விசkhரச தைத²வ ச ॥ 19॥
rhth◌⁴நிmh கமலஸmhshதா²நmh jhவலநாகாரmh விசிnhதேயth ।
சலnhதmh ph◌⁴ராமேயthேதந நியதmh  மதேல ॥ 20॥
ேப³த⁴ேய கி³vh’ாணி கிmh ந:ுth³ரஜnhதவ: ।
அதா²nhயmh பரமmh ேத³வி விjhஞாநmh ப⁴th³ரகmh ’iΝ ॥ 21॥
ph◌⁴ேவாசுrhமth◌⁴யshத²mh ச காலாநா [?] ....விசிnhதேயth ।
யாவth³விரமேத நிthயmh ph◌⁴ரமேத சkhரவth ஶிர:॥ 22॥
³ராரவணவிjhஞாநmh ⁴தேத³தshய [?] சிnhதேயth ।
வாமshthேராதmh  யாவth திvhரேதஜஸமphரப⁴mh ॥ 23॥
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ேத³vhவாச ।
ப³பதயmh ேத³வ thவயா kh²யாதmh மமாkh³ரத: ।
ஏதnhேம ஸmhஶேயா ேத³வ கத²யshவ மம phரேபா⁴ ॥ 24॥
ைப⁴ரவ உவாச ।
’iΝ ேத³வி phரவயா யth ஸுராமபி ³rhlhலப⁴mh ।
th³வாthmhஶதித³லmh பth³மmh திShட²தி தnhrhth◌⁴நி மth◌⁴யத:॥ 25॥
தthைரவ பா⁴வேயத³mh’தmh கலாேஷாட³ஶஸமnhவிதmh ।
’chசkhரmh பாதேயth³வாரmh [?] யாவதா³நாph³மNhட³லmh ॥ 26॥
சிnhதேயth kh’Shணவrhணச ேப⁴த³mh  ஸகலmh ர: ।
பதாshதmhப⁴ேயth³ேத³வி மாஸேமேகந ஸுvhரேத ॥ 27॥
அதா²nhயmh பரமmh ேத³வி ³யஸmhஶயshதி²திகாரகmh ।
யthர சShபத²shதா²நmh தthர ஸrhவாஸுராலயmh ॥ 28॥
தthைரவ shதா²பேயchசிதmh தி³vhயபா³லphரவrhthதத [?] ।
அதாmh வத³ேத பா³லாmh....தி³vhய வராநேந ॥ 29॥
விஷphரஹாரmh ேத jhவரvhயாதி⁴mh விநாஶேயth ।
தத: பரதரmh shதா²நmh தthர ஸrhேவ phரவrhthதேத ॥ 30॥
அதா²nhயmh பரமmh ேத³வி ³ராேப³த⁴mh வதா³mhயஹmh ।
jhவலjhjhவலநஸnhth◌⁴யshத²mh தthைரவ லேயth³ேத³வி ॥ 31॥
தmh thதேகாஸமphரபா⁴ ஊrhth◌⁴வmh ஶkhதி நிபாதாnhயத: [?] ।
ேப³த⁴ேயth³விசண: ேப³த⁴யிthவா  தmh லேயth ॥ 32॥
jhவலநாகாShட²phரபா⁴mh உrhth◌⁴வஶkhதிmh சkhரயிthவ
அசலmh ph◌⁴ராமேயth ந: [?]
ேப³த⁴ேயth ஸா மந:ஸஹshராணி ஸமகாநி  கா கதா²॥ 33॥
ஏவmh jhஞாthவா வீராேராேஹ விசேரத யதா²ஸுக²mh ।
ேத³வாஸுrhமiνஜாநாmh ³rhலேபா⁴ ப⁴வதி ஸாத⁴க:॥ 34॥
ேத³vhவாச ।
⁴நநmh கmhபநmh ேத³வ யதா²kh²யாதmh மமாkh³ரத: ।
ததசாபி ஸmhஶேயா ேத³வ கத²யshவ மம phரேபா⁴ ॥ 35॥
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ைப⁴ரவ உவாச ।
’iΝ ேத³வி phரவயா ⁴நநmh கmhபநmh shதி²தmh ।
யா ஸா மஹாவஹா நா³ேசlhயாகாரஸmhshதி²தா ॥ 36॥
தthைரேவாthபாத³ேயth th³’Shrhth³த³Nhடா³காரஸுேதஜஸா ।
’chசkhர... ... ... திvhரஶkhதி ஸுவிkh³ரஹா ॥ 37॥
⁴நநmh கmhபநmh ைசவ நாthர காrhyhயவிசாரth ।
அதா²nhயmh பரமmh ேத³வி ேக²சரthவmh ’iΝ phேய ॥ 38॥
யா ஸா மஹாவஹா நா[³]Nhட³lhயாகாரஸmhshதி²தா ।
பத³th³வnhth³வக³தா ஸா  rhth◌⁴நிshத²mh கமலmh ந:॥ 39॥
யா வீரதேய தjhjhவலநாகாரmh ஸுபா⁴வேயth³ ³த: ◌⁴ ।
ஸrhவஶkhதிேதா மth◌⁴யத ேக²சரthவ ப⁴ேவth³ேவ:

நவாஹமph◌⁴’தmh த³ைத³த: [?]॥ 40॥
அதா²nhயmh ஸmhphரவயா மஹாvhயாphதிmh வராநேந ।
யாவth³...shதா²ேநஷு kh²யாதா தshய மயாkh³ரத:॥ 41॥
தைத²வ மநஸாேராphயmh நாஸாkh³ேர பவநமாேநந ।
மநஸmh தththவ ேப³த⁴யிthவா நிShகலmh ேயாஜேயth³ ³த: ◌⁴ ॥ 42॥
மஹாvhயாphதிrhப⁴ேவth³ேத³வி தவாஹமnh’தmh வேத³th ।
அதா²nhய ஸmhphரவயா ேயந th³தி⁴rhப⁴ேவth th◌⁴வmh ॥ 43॥
வrhகா³தீதshய th³விதீயமiνேலாம ந ஸுvhரேத ।
jhவலநாட⁴mh kh’thவா சrhத²mh shவரஸmhத:॥ 44॥
பி³nh³மshதகஸmhபி⁴nhநமாெதௗ³ ேயாஜேயth³ ³த: ◌⁴ ।
வrhகா³தீதmh நrhேத³வி ஷShதshவரவி⁴த:॥ 45॥
ஸ ஶிேக² க²ரபி³nh³ஸmhkhதmh ேயாக³ேயth³ேத³வி தth ந: ।
யகாரshய பசமmh kh³’யmh தmh th’தீயshவரஸமnhவிதmh ॥ 46॥
shவரmh th³விதீயஸmhkhதmh காரேயth ந: phய: ।
வrhக³shய phரத²மmh பீ³ஜmh sh’Shடராth³யேதா ேயாஜேயth ॥ 47॥
ஏதth³ேத³வி ஸமாkh²யாதmh லவிth³யாஸமnhவிதmh ।
நிthயmh  ேயாஜேயth³ேத³வி ஏகசிthதsh பNh³த:॥ 48॥
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தshய ஸrhவா ப⁴ேவth th³தி: ◌⁴ ஸrhவjhஞேநஷு ஸுnhத³ ।
ந ேக²த³யா கshய சிthதmh ஶிShேயऽphkhthவா வராநேந ॥ 49॥
அதா²nhயmh பரமmh ேத³வி காேமந விவலாரகmh ।
ப⁴shய மth◌⁴யshத² ப⁴க³மேதா⁴ ஹுதாஶநmh ॥ 50॥
phேரத: பவந:ஶkhthயா jhவலநாகாரேதஜஸா ।
விஸnh சிnhதேயth³ேத³வி sh’Shகமலnh யாவth ॥ 51॥
ரவணmh சிnhதேயத³mh’தmh ேதேஜாமாrhேக³ண ேயாகி³நி ।
ப⁴வnhதி விவலா நாrhyhய:நேமேகந ஸுvhரேத ॥ 52॥
அதா²nhயmh பரமmh ேத³வி ப²லShPஆகத²நmh ச ।
’iΝயாth பrhமாேத³வி அேகா⁴ரவிkhரமா ॥ 53॥
ஆகrhஷேயth³ ³ேகா⁴ வாmh பிNhட³shத²mh பணiµchயேத ।
சுஷா ேயாஜேயth³ேத³வி ப²லShபnh சிnhதேயth ।
ேதஜஸாrhகrhஷேயth ...சிthதmh ஸுஸrhyhயத:॥ 54॥
ேத³vhவாச ।
ஸrhவthர  மயா jhஞாநmh பா⁴தmh ேத³வ தth ரா ।
அth³யாபி ஸmhஶேயா ேத³வி கத²யshவ மம phரேபா⁴ ।
ஸŋhக³மாnhேமாேஹகmh *** *** ॥ 55॥
ைப⁴ரவ உவாச ।
’iΝ ேத³வி phரவயா தth ஸுைரரபி ³rhலப⁴mh ।
ஆஸநmh  shதி²தmh kh’thவா...விவ அநிvh’thத:॥ 56॥
அபா⁴வmh பா⁴வேயth³ேத³வி ஸrhவபா⁴வவிவrhதmh ।
சிthதmh தthர shதி²தmh kh’thவா க²மth◌⁴ேய விநிேயாஜேயth ॥ 57॥
பா⁴வேயth ஸமரஸmh ேத³வி phர⁴ph◌⁴’thயmh விசண: ।
ஏதth³விjhஞாநமாthேரண கி³யேத தthர மth◌⁴யத:॥ 58॥
³ராரவணவிjhஞாநmh ேப³த⁴shேதாப⁴mh மth◌⁴யத: ।
ஆேவஷmh த³rhஶநmh ³ராth கmhபshேதாப⁴mh தைத²வ ச ॥ 59॥
பரகாயphரேவேஶந ஸmhphரவrhthேதத ேயாகி³ந: ।
... ... ...தத³ph◌⁴யாேஸந ஸுvhரேத ॥ 60॥
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இதி மthshேயnhth³ர-பாதா³வதாதmh லாநnhத³mh ஸமாphததி ॥
ஶுப⁴மsh ஸrhவஜக³தாmh ।
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