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.. yogatArAvalI ..

॥ ேயாக³தாராவ ॥

வnhேத³³mh சரரவிnhேத³ஸnhத³rhஶிதshவாthமஸுகா²வேபா³ேத⁴ ।
ஜநshய ேய ஜாŋhக³காயமாேந ஸmhஸாரஹாலாஹலேமாஹஶாnhthைய ॥
1॥
ஸதா³ஶிேவாkhதாநி ஸபாத³லலயாவதா⁴நாநி வஸnhதி ேலாேக ।
நாதா³iνஸnhதா⁴நஸமாதி⁴ேமகmh மnhயாமேஹ மாnhயதமmh லயாநாmh ॥ 2॥
ஸேரசைரரநிலshய mhைப:◌⁴ ஸrhவாஸு நா³ஷு விேஶாதி⁴தாஸு ।
அநாஹதாkh²ேயா ப³ஹுபி: ◌⁴ phரகாைரரnhத: phரவrhேதத ஸதா³ நிநாத:³॥ 3॥
நாதா³iνஸnhதா⁴ந நேமாऽsh ph◌⁴யmh thவாmh ஸாத⁴நmh தththவபத³shய
ஜாேந ।
ப⁴வthphரஸாதா³thபவேநந ஸாகmh வியேத விShiΝபேத³ மேநா ேம ॥ 4॥
ஜாலnhத⁴ேராTh³யாணநலப³nhதா⁴ஜlhபnhதி கNhேடா²த³ரபாலாnh ।
ப³nhத⁴thரேயऽshnhபசீயமாேந ப³nhத: ◌⁴ ேதா தா³ணகாலபாஶாth ॥ 5॥
ஓTh³யாணஜாலnhத⁴ரலப³nhைத⁴nhநிth³தாயாiµரகா³ŋhக³நாயாmh ।
phரthயŋhiµக²thவாthphரவிஶnhஸுஷுmhநாmh க³மாக³ெமௗiµசதி க³nhத⁴வாஹ:

॥ 6॥
உthதா²பிதாதா⁴ரஹுதாஶேநாlhைகராசைந:ஶவத³பாநவாேயா: ।
ஸnhதாபிதாchசnhth³ரமஸ: பதnhதீmh பீஷதா⁴ராmh பிப³தீஹ த⁴nhய:॥ 7॥
ப³nhத⁴thரயாph◌⁴யாஸவிபாகஜாதாmh விவrhதாmh ேரசகரகாph◌⁴யாmh ।
விேஶாஷயnhதீmh விஷயphரவாஹmh விth³யாmh ப⁴ேஜ ேகவலmhப⁴பாmh ॥ 8॥
அநாஹேத ேசத ஸாவதா⁴ைநரph◌⁴யாஸஶூைரரiν⁴யமாநா ।
ஸmhshதmhபி⁴தவாஸமந:phரசாரா ஸா jh’mhப⁴ேத ேகவலmhப⁴க:॥ 9॥
ஸஹshரஶ:ஸnh ஹேட²ஷு mhபா:◌⁴ ஸmhபா⁴vhயேத ேகவலmhப⁴ ஏவ ।
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॥ ேயாக³தாராவ ॥

mhேபா⁴thதேம யthர  ேரசெரௗ phராணshய ந phராkh’தைவkh’தாkh²ெயௗ
॥ 10॥
thடநாmhநி shதிேதऽnhதரŋhேக³ ேக²shதmhபி⁴ேத ேகவலmhப⁴ேகந ।
phராநிேலா பா⁴iνஶஶாŋhகநாTh³ெயௗ விஹாய ஸth³ேயா விலயmh phரயாதி
॥ 11॥
phரthயா’த: ேகவலmhப⁴ேகந phர³th³த⁴Nhட³lhப⁴khதேஶஷ: ।
phராண: phரதீசீநபேத²ந மnhத³mh வியேத விShiΝபதா³nhதராேல ॥ 12॥
நிரŋhஶாநாmh வஸேநாth³க³மாநாmh நிேராத⁴ைந: ேகவலmhப⁴காkh²ைய: ।
உேத³தி ஸrhேவnhth³யvh’thதிஶூnhேயா மlhலய: ேகாऽபி மஹாமதீநாmh ॥
13॥
ந th³’Shலயாணி ந சிthதப³nhேதா⁴ ந ேத³ஶகாெலௗ ந ச வாேராத: ◌⁴ ।
ந தா⁴ரth◌⁴யாநபரேமா வா ஸேமத⁴மாேந ஸதி ராஜேயாேக³॥ 14॥
அேஶஷth³’ேயாjh²தth³’ŋhமயாநாமவshதி²தாநாஹ ராஜேயாேக³ ।
ந ஜாக³ேரா நாபி ஸுஷுphதிபா⁴ேவா ந விதmh ேநா மரணmh விசிthரmh ॥ 15॥
அஹmhமமthவாth³vhயபஹாய ஸrhவ ராஜேயாேக³shதி²ரமாநஸாநாmh ।
ந th³ரShTh’தா நாshதி ச th³’யபா⁴வ:ஸா jh’mhப⁴ேத ேகவலஸmhவிேத³வ
॥ 16॥
ேநthேர யேயாnhேமஷநிேமஷஶூnhேய வாrhயயா வrhதேரசர: ।
மநச ஸŋhகlhபவிகlhபஶூnhயmh மேநாnhமநீ ஸா மயி ஸnhநித⁴thதாmh ॥ 17॥
சிthேதnhth³யாmh சிரநிkh³ரேஹண வாஸphரசாேர ஶேத யnhth³ரா: ।
நிவாததீ³பா இவ நிசலாŋhகா:³ மேநாnhமநீமkh³நதி⁴ேயா ப⁴வnhதி ॥ 18॥
உnhமnhயவshதா²தி⁴க³மாய விth³வnh உபாயேமகmh தவ நிrhதி³ஶாம: ।
பயnhiνதா³நதயா phரபசmh ஸŋhகlhபiµnhலய ஸாவதா⁴ந:॥ 19॥
phரஸய ஸŋhகlhபபரmhபராmh ஸmhேப⁴த³ேந ஸnhததஸாவதா⁴நmh ।
ஆலmhப³நாஶாத³பசீயமாநmh ஶைந:ஶைந:ஶாnhதிiµைபதி ேசத:॥ 20॥
நிவாஸேலாைபrhநிph◌⁴’ைத:ஶைரrhேநthராmh³ைஜரrhத⁴நிைதச ।
ஆவிrhப⁴வnhதீமமநshகiµth³ராமாேலாகயாேமா iµநிŋhக³வாநாmh ॥ 21॥
அ யnhth³ரா:ஸஹஜாமநshகா-த³ஹmhமமthேவ ஶிதி²லாயமாேந ।
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॥ ேயாக³தாராவ ॥

மேநாதிக³mh மாதvh’thதிஶூnhயmh க³chச²nhதி பா⁴வmh க³க³நாவேஶஷmh ॥
22॥
நிவrhதயnhதீmh நிகி²ேலnhth³யாணி phரவrhதயnhதீmh பரமாthமேயாக³mh ।
ஸmhவிnhமயீmh தாmh ஸஹஜாமநshகாmh கதா³ க³Shயா க³தாnhயபா⁴வ: ॥
23॥
phரthயkh³விமrhஶாதிஶேயந mhஸாmh phராசீநக³nhேத⁴ஷு பலாயிேதஷு ।
phரா³rhப⁴ேவthகாசித³ஜாTh³யநிth³ரா phரபசசிnhதாmh பவrhஜயnhதீ ॥ 24॥
விchசி²nhநஸŋhகlhபவிகlhபேல நி:ேஶஷநிrhதகrhமஜாேல ।
நிரnhதராph◌⁴யாஸநிதாnhதப⁴th³ரா ஸா jh’mhப⁴ேத ேயாகி³நி ேயாக³நிth³ரா ॥
25॥
விராnhதிமாஸாth³ய யதlhேப விவாth³யவshதா²thதேயாபshேத² ।
ஸmhவிnhமயீmh காமபி ஸrhவகாலmh நிth³ராmh ஸேக² நிrhவிஶ நிrhவிகlhபாmh ॥
26॥
phரகாஶமாேந பரமாthமபா⁴ெநௗ நயthயவிth³யாதிேர ஸமshேத ।
அேஹா ³தா⁴ நிrhமலth³’Shடேயாऽபி கிசிnhந பயnhதி ஜக³thஸமkh³ரmh ॥
27॥
th³தி⁴mh ததா²வித⁴மேநாவிலயாmh ஸமாெதௗ⁴

ைஶல’ŋhக³ஹேரஷு கேதா³பலphshேய ।
கா³thரmh யதா³ மம லதா: பேவShடயnhதி

கrhேண யதா³விரசயnhதி க²கா³ச நீடா³nh ॥ 28॥
விசர மதிேரஷா நிrhவிகlhேப ஸமாெதௗ⁴

சகலஶேக³வா kh’Shணஸாேரநாmh ।
சர ஜட³மேத வா ஸjhஜநாநாmh மேத வா

மதிkh’த³ணேதா³ஷா மாmh வி⁴mh ந shph’ஶnhதி ॥ 29॥
॥ இதி  ஆதி³ஶŋhகரப⁴க³வthபாத³விரசிதmh ேயாக³தாராவ ஸmhrhணmh
॥
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