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||   �த்³ரப்ரஸ்²ன : ||  
 

       த்⁴யானம் 
ஆபாதாலனப⁴ :ஸ்த²லாந்த�⁴வனப்³ரஹ்மாண்ட³மா�ஸ்�²ர- 
ஜ்ஜ்ேயா� : ஸ்பா²�க�ங்க³ெமௗ��லஸத் �ரே்ணந்�³வாந்தாம்�ʼைத : |  
அஸ்ேதாகாப்�தேமக�ஸ²மனிஸ²ம்ʼ �த்³ரா�வாகாஞ்ஜபன் 
த்⁴யாேய�³ப்�த �த்³த⁴ேய(அ)த்³�தபத³ம்ʼ �ப்ேரா(அ)�⁴�ஞ்ேஜச�்²வம் ||  
 
ப்³ரஹ்மாண்ட³வ்யாப்தேத³ஹா ப⁴�த�ம�சா பா⁴ஸமானா �⁴ஜங்ைக³ : 
கண்ேட² காலா : கபரத்ா³க�த ஸ²�²கலாஸ்²சண்ட³ேகாத³ண்ட³ஹஸ்தா : |  
த்ரய்�ா �த்³ரா�மாலா : ப்ரணதப⁴யஹரா : ஸா²ம்ப⁴வா �ர�்ேப⁴தா³ : 
�த்³ரா : ��த்³ரஸ�க்தப்ரக�த�ப⁴வா ந : ப்ரயசச்²ந்� ெஸௗக்²யம் ||  
 
     ||   அத² �॒ �த்³ரப்ரஸ்²ன : ||  
�॒ �³॒�॒ப்⁴ேயா நம :◌॒ |   ஹ॒ரி :◌ ॒ஓ3ம்|  
ஓம்ʼ க³॒ணானாம்ʼ◌᳚ த்வா க³॒ணப॑�ꣳ ஹவாமேஹ க॒�ம்ʼ 
க॑�॒நா�॑ப॒மஸ்²ர॑வஸ்தமம்ʼ|  
ஜ்ேய॒ஷ்ட²॒ராஜம்ʼ◌॒ ப்³ரஹ்ம॑ணாம்ʼ ப்³ரஹ்மணஸ்பத॒ ஆ ந :◌ ॑
ஸ்²�ʼ◌॒ண்வன்�॒��⁴ ஸ்�த³॒ ஸாத³॑நம்ʼ ||  
 
||   ஓம்ʼ � மஹாக³ணபதேய நம : ||  
 
||   ஓம்ʼ நேமா ப⁴க³வேத॑ �த்³ரா॒ய ||  
 
ஓம்ʼ நம॑ஸ்ேத �த்³ர ம॒ந்யவ॑ உ॒ேதாத ॒இஷ॑ேவ॒ நம :◌॑|   நம॑ஸ்ேத அஸ்�॒ த⁴ன்வ॑ேந 
பா³॒ஹ�ப்⁴யா॑�॒த ேத॒ நம :◌|॑|  
 
யா த॒ இஷ� :◌॑ �²॒வத॑மா �²॒வம் ப³॒�⁴வ॑ ேத॒ த⁴� :◌॑|   �²॒வா ஸ²॑ர॒வ்யா॑ யா தவ ॒
தயா॑ ேநா �த்³ர ம்�ʼட³ய||  
 
யா ேத॑ �த்³ர �²॒வா த॒�ரேகா⁴ ரா(அ)பா॑பகா�²னீ |   தயா॑ நஸ்த॒�வா ॒
ஸ²ந்த॑மயா॒ �³ரி॑ஸ²ந்தா॒�⁴சா॑க�²�||  
 
யா�ஷ�ம்ʼ◌॑ �³ரிஸ²ந்த॒ ஹஸ்ேத॒ �³ப⁴ ரஷ்்யஸ்த॑ேவ|   �²॒வாம்ʼ �³॑ரித்ர॒ தாம்ʼ 
�॑�॒ மா �ꣳ॑� :◌॒ ��॑ஷம்ʼ◌॒ ஜக³॑த் ||  
 
�²॒ேவன॒ வச॑ஸா த்வா॒ �³ரி॒ஸா²சச்ா²॑வதா³ம� |    யதா²॑ ந :◌ ॒
ஸரவ்॒�ஜ்ஜக³॑த³ய॒�்மꣳ ஸ�॒மனா ॒அஸ॑த் ||  
 
அத்⁴ய॑ேவாசத³�⁴வ॒க்தா ப்ர॑த²॒ேமா ைத³வ்ேயா॑ �⁴ ஷக் |    அ�ꣳ॑ஸ்²ச 
ஸரவ்ா᳚ஞ்ஜ॒ம்ப⁴ய॒ந்த்ஸரவ்ா᳚ஸ்²ச யா�தா⁴ ந்ய :◌॑ ||  
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அ॒ெஸௗ யஸ்தா॒ம்ேரா அ॑�॒ண உ॒த ப³॒ப்⁴� : ஸ�॑ம॒ங்க³ல :◌॑ |   ேய ேச॒மாꣳ �॒த்³ரா 
அ॒�⁴ேதா॑ �³॒�� ஸ்²ரி॒தா : ஸ॑ஹஸ்ர॒ேஸா²(அ)ைவ॑ஷா॒ꣳ॒ ேஹட³॑ ஈமேஹ || 
அ॒ெஸௗ ேயா॑(அ)வ॒ஸரப்॑�॒ நீல॑க்³ரீேவா॒ �ேலா॑�த : |    உ॒ைதனம்ʼ◌ ॑ேகா³॒பா 
அ॑த்³�ʼஸ²॒ந்ன॒த்³�ʼ◌॑ஸ²ன்�த³ஹா॒ரய் :◌॑ ||  
 
உ॒ைதனம்ʼ◌॒  �ஸ்²வா॑ �⁴ தானி॒ ஸ த்³�ʼ◌॒ஷ்ேடா ம்�ʼ◌॑ட³யா� ந : |   நேமா॑ அஸ்� ॒
நீல॑க்³ரீவாய ஸஹஸ்ரா॒�ாய ॑��⁴ேஷ᳚ ||  
 
அேதா²॒ ேய அ॑ஸ்ய॒ ஸத்வா॑ேநா॒(அ)ஹம்ʼ ேதப்⁴ேயா॑(அ)கர॒ந் நம :◌॑ |   ப்ர�॑ஞ்ச ॒
த⁴ன்வ॑ந॒ஸ்த்வ-�॒ப⁴ேயா॒ராரத்்னி॑ேயா॒ரஜ்்யாம் ||  
 
யாஸ்²ச॑ ேத॒  ஹஸ்த॒ இஷ॑வ :◌॒ பரா॒ தா ப⁴ க³ேவா வப |   அ॒வ॒தத்ய॒ த⁴�॒ஸ்தவꣳ 
ஸஹ॑ஸ்ரா�॒ ஸ²ேத॑ஷ�ேத⁴ ||  
 
நி॒�²ரய்॑ ஸ²॒ல்யானாம்ʼ◌॒ �கா²॑ �²॒ேவா ந :◌॑ ஸ�॒மனா॑ ப⁴வ |   �ஜ்யம்ʼ◌॒ த⁴� :◌ ॑
கப॒ர�்³ேனா॒ �ஸ²॑ல்ேயா ॒பா³ண॑வாꣳ உ॒த ||  
 
அேன॑ஸ²ன்ன॒ஸ்ேயஷ॑வ ஆ॒�⁴ர॑ஸ்ய நிஷ॒ங்க³�² :◌॑ |   யா ேத॑ ேஹ॒�ர�்॑�⁴ஷ்டம ॒
ஹஸ்ேத॑ ப³॒�⁴வ॑ ேத॒ த⁴� :◌॑ ||  
 
தயா॒(அ)ஸ்மான் �॒ஸ்²வத॒ஸ்த்வம॑ய॒�்மயா॒ பரி॑ப்³�⁴ஜ |   நம॑ஸ்ேத 
அ॒ஸ்த்வா�॑தா⁴ யானா॑ததாய த்⁴�ʼ◌॒ஷ்ணேவ᳚ ||  
 
உ॒பா⁴ப்⁴யா॑�॒த ேத॒ நேமா॑ பா³॒ஹ�ப்⁴யா॒ம் தவ॒ த⁴ன்வ॑ேந |   பரி॑ ேத॒ த⁴ன்வ॑ேநா 
ேஹ॒�ர॒ஸ்மான்வ்�ʼ◌॑ணக்� �॒ஸ்²வத :◌॑ ||  
 
அேதா²॒ ய இ॑ஷ�॒�⁴ஸ்தவா॒ேர அ॒ஸ்மன்னிேத⁴ �॒ தம் |  
 
நம॑ஸ்ேத அஸ்� ப⁴க³வன்�ஸ்²ேவஸ்²வ॒ராய॑ மஹாேத³॒வாய॑ த்ரய்ம்ப³॒காய ॑
த்ரி�ராந்த॒காய॑ த்ரிகாக்³னிகா॒லாய॑ காலாக்³னி�॒த்³ராய॑ நீலக॒ண்டா²ய ॑
ம்�ʼத்�ஞ்ஜ॒யாய॑ ஸரே்வஸ்²வ॒ராய ॑
ஸதா³�²॒வாய॑ �மன்மஹாேத³॒வாய॒ நம :◌॑ ||  1||  
 
நேமா॒ �ர॑ண்யபா³ஹேவ ேஸனா॒ந்ேய॑ �³॒ஸா²ம்ʼ ச॒ பத॑ேய॒ நேமா॒  நேமா ॑
வ்�ʼ◌॒ே�ப்⁴ேயா॒ ஹரி॑ேகேஸ²ப்⁴ய : பஸ�²॒நாம்ʼ பத॑ேய॒ நேமா ॒
நம :◌॑ ஸ॒ஸ்�ஞ்ஜ॑ராய॒ த்��॑மேத ப�²॒நாம்ʼ பத॑ேய॒ நேமா॒  நேமா॑ ப³ப்⁴�॒ஸா²ய ॑
�வ்யா॒�⁴ேன(அ)ந்னா॑நாம்ʼ◌॒ பத॑ேய நேமா ॒
நேமா॒ ஹரி॑ேகஸா²ேயாப�॒�ேன॑ �॒ஷ்டானாம்ʼ◌॒ பத॑ேய நேமா॒  நேமா॑ ப⁴ வஸ்ய ॑
ேஹ॒த்ைய ஜக³॑தாம்ʼ◌॒ பத॑ேய॒ நேமா ॒
நேமா॑ �॒த்³ராயா॑ததா॒�ேன॒ ே�த்ரா॑ணாம்ʼ◌॒ பத॑ேய॒ நேமா ॒
நமஸ்ஸ�॒தாயாஹ॑ந்த்யாய ॒வனா॑நாம்ʼ◌॒  பத॑ேய॒ நேமா ॒
நேமா॒ ேரா�॑தாய ஸ்த²॒பத॑ேய வ்�ʼ◌॒�ாணாம்ʼ◌॒ பத॑ேய॒ நேமா॒  நேமா ॑
ம॒ந்த்ரிேண॑ வாணி॒ஜாய॒ க�ா॑ணாம்ʼ◌॒ பத॑ேய நேமா ॒
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நேமா॑ �⁴வம்ʼ◌॒தேய॑ வாரிவஸ்க்�ʼ◌॒தா⁴ெயௗஷ॑�⁴னாம்ʼ◌॒ பத॑ேய॒ நேமா॒  நம ॑
உ॒சை்சரே்கா⁴ ஷாயாக்ர॒ந்த³ய॑ேத பத்�॒நாம் பத॑ேய॒ நேமா ॒
நம :◌॑ க்�ʼத்ஸ்ன�॒தாய॒ தா⁴வ॑ேத॒ ஸத்வ॑நாம்ʼ◌॒ பத॑ேய॒ நம :◌॑ ||  2||  
 
நம :◌॒ ஸஹ॑மானாய நிவ்யா॒�³ன ॑ஆவ்யா॒�⁴னீ॑நாம்ʼ◌॒ பத॑ேய॒ நேமா॒  நம :◌ ॑
க�॒பா⁴ய॑ நிஷ॒ங்�³ேண᳚ ஸ்ேத॒நானாம்ʼ◌ ॒பத॑ேய॒ நேமா ॒
நேமா॑ நிஷ॒ங்�³ண॑ இஷ��⁴ மேத॒ தஸ்க॑ராணாம்ʼ◌॒ பத॑ேய॒ நேமா॒  நேமா ॒
வஞ்ச॑ேத பரி॒வஞ்ச॑ேத ஸ்தா�॒நாம்ʼ பத॑ேய॒ நேமா ॒
நேமா॑ நிேச॒ரேவ॑ பரிச॒ராயார॑ண்யானாம்ʼ◌ ॒பத॑ேய॒ நேமா॒  நம :◌॑ ஸ்�ʼகா॒�ப்⁴ேயா ॒
�கா⁴ꣳ॑ஸத்³ப்⁴ேயா �ஷ்ண॒தாம்ʼ பத॑ேய॒ நேமா ॒
நேமா॑(அ)�॒மத்³ப்⁴ேயா॒ நக்தம்ʼ◌॒சர॑த்³ப்⁴ய : ப்ரக்�ʼ◌॒ந்தானாம்ʼ◌ ॒பத॑ேய॒ நேமா॒  நம ॑
உஷ்ண॒ீ�ேன॑ �³ரிச॒ராய॑ ��॒ஞ்சானாம்ʼ◌॒ பத॑ேய॒ நேமா ॒
நம॒ இஷ�॑மத்³ப்⁴ேயா த⁴ன்வா॒�ப்⁴ய॑ஸ்²ச ேவா॒ நேமா॒  நம॑ ஆதன்வா॒ேநப்⁴ய ॑
ப்ர�॒த³தா⁴ ேநப்⁴யஸ்²ச ேவா ॒நேமா॒ நம॑ ஆ॒யசச்²॑த்³ப்⁴ேயா �ஸ்�ʼ◌॒ஜத்³ப்⁴ய॑ஸ்²ச 
ேவா॒ நேமா॒  நேமா(அ)ஸ்ய॑த்³ப்⁴ேயா॒ �த்⁴ய॑த்³ப்⁴யஸ்²ச ேவா॒ நேமா॒ நம ॒
ஆ�॑ேநப்⁴ய :◌॒ ஸ²யா॑ேநப்⁴யஸ்²ச ேவா॒ நேமா॒  நம :◌॑ ஸ்வ॒பத்³ப்⁴ேயா ॒
ஜாக்³ர॑த்³ப்⁴யஸ்²ச ேவா॒ நேமா॒ நம॒ஸ்�ஷ்ட²॑த்³ப்⁴ேயா॒ தா⁴வ॑த்³ப்⁴யஸ்²ச ேவா ॒
நேமா॒ நம :◌॑ ஸ॒பா⁴ப்⁴ய :◌॑ ஸ॒பா⁴ப॑�ப்⁴யஸ்²ச ேவா॒ நேமா ॒
நேமா॒ அஸ்²ேவ॒ப்⁴ேயா(அ)ஸ்²வ॑ப�ப்⁴யஸ்²ச ேவா॒ நம :◌॑ ||  3||  
 
நம॑ ஆவ்ய॒�⁴னீ᳚ப்⁴ேயா �॒�த்⁴ய॑ந்�ப்⁴யஸ்²ச 
ேவா॒நேமா॒நம॒உக³॑ணாப்⁴யஸ்த்�ʼꣳஹ॒�ப்⁴ய॑ஸ்²சேவா॒நேமா॒நேமா॑க்³�ʼ◌॒த்ேஸப்
⁴ேயா॑க்³�ʼ◌॒த்ஸப॑�ப்⁴யஸ்²ச ேவா॒ நேமா॒ நேமா॒ வ்ராேத᳚ப்⁴ேயா॒ வ்ராத॑ப�ப்⁴யஸ்²ச 
ேவா॒ நேமா॒ நேமா॑ க³॒ேணப்⁴ேயா॑ க³॒ணப॑�ப்⁴யஸ்²ச ேவா॒ நேமா॒ நேமா ॒
��॑ேபப்⁴ேயா �॒ஸ்²வ�॑ேபப்⁴யஸ்²ச ேவா॒ நேமா॒ நேமா॑ ம॒ஹத்³ப்⁴ய :◌ ॑
��ல்ல॒ேகப்⁴ய॑ஸ்²ச ேவா॒ நேமா॒ நேமா॑ ர॒�²ப்⁴ேயா॑(அ)ர॒ேத²ப்⁴ய॑ஸ்²ச ேவா॒ நேமா ॒
நேமா॒ ரேத²᳚ப்⁴ேயா॒ ரத²॑ப�ப்⁴யஸ்²ச ேவா॒ நேமா॒ நம :◌॒ ேஸனா᳚ப்⁴ய : 
ேஸனா॒நிப்⁴ய॑ஸ்²ச ேவா॒ நேமா॒ நம :◌॑ �॒த்த்�ʼப்⁴ய :◌॑ ஸங்க்³ர�॒த்�ʼப்⁴ய॑ஸ்²ச 
ேவா॒ நேமா॒நம॒ஸ்த�॑ப்⁴ேயா ரத²கா॒ேரப்⁴ய॑ஸ்²ச ேவா॒ நேமா॒ நம :◌॒ �லா॑ேலப்⁴ய : 
க॒ரம்ாேர᳚ப்⁴யஸ்²ச ேவா ॒நேமா॒நம :◌॑ �ஞ்�ஷ்ேட᳚ப்⁴ேயா நிஷா॒ேத³ப்⁴ய॑ஸ்²ச ேவா ॒
நேமா॒ நம॑ இஷ�॒க்�ʼத்³ப்⁴ேயா ॑த⁴ன்வ॒க்�ʼத்³ப்⁴ய॑ஸ்²ச ேவா॒ நேமா॒ நேமா ॑
ம்�ʼக³॒�ப்⁴ய :◌॑ ஸ்²வ॒நிப்⁴ய॑ஸ்²ச ேவா॒ நேமா॒ நம :◌॒ ஸ்²வப்⁴ய :◌॒ ஸ்²வப॑�ப்⁴யஸ்²ச 
ேவா॒ நம :◌॑ ||  4||  
 
நேமா॑ ப⁴ வாய॑ ச �॒த்³ராய॑ ச॒ நம :◌॑ ஸ²॒ரவ்ாய॑ ச பஸ�²॒பத॑ேய ச॒ நேமா ॒
நீல॑க்³ரீவாய ச �²�॒கண்டா²॑ய ச॒நம :◌॑ கப॒ர�்³ேன॑ ச॒ வ்�॑ப்தேகஸா²ய ச॒ நம :◌ ॑
ஸஹஸ்ரா॒�ாய॑ ச ஸ²॒தத⁴ ந்வேன ச॒ நேமா॑ �³ரி॒ஸா²ய॑ ச �²��॒ஷ்டாய ॑
ச॒நேமா॑ �॒�⁴ஷ்ட॑மாய॒ ேசஷ�॑மேத ச॒ நேமா᳚ ஹ்ர॒ஸ்வாய॑ ச வாம॒நாய ॑ச॒ நேமா ॑
ப்³�ʼஹ॒ேத ச॒ வர�்॑யேஸ ச ॒நேமா॑ வ்�ʼ◌॒த்³தா⁴ய॑ ச ஸம்ʼ◌॒வ்�ʼத்³வ॑ேந ச॒நேமா ॒
அக்³ரி॑யாய ச ப்ரத²॒மாய ॑ச ॒நம॑ ஆ॒ஸ²ேவ॑ சா�॒ராய॑ ச॒ நம :◌॒ �²க்⁴ரி॑யாய ச॒ 
�²ப்⁴யா॑ய ச॒நம॑ ஊ॒ரம்்யா॑ய சாவஸ்வ॒ந்யா॑ய ச ॒
நம :◌॑ ஸ்ேராத॒ஸ்யா॑ய ச ॒த்³�ப்யா॑ய ச ||  5||  
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நேமா᳚ ஜ்ேய॒ஷ்டா²ய॑ ச கனி॒ஷ்டா²ய॑ ச॒ நம :◌॑ �ரவ்॒ஜாய॑ சாபர॒ஜாய ॑ச॒ நேமா ॑
மத்⁴ய॒மாய॑ சாபக³॒ல்பா⁴ய॑ ச॒நேமா ॑ஜக⁴ ந்யா॑ய ச॒ �³த்⁴னி॑யாய ச॒நம :◌ ॑
ேஸா॒ப்⁴யா॑ய ச ப்ர�ஸ॒ரய்ா॑ய ச॒நேமா॒ யாம்யா॑ய ச॒ ே�ம்யா॑ய ச॒நம॑ உரவ்॒ரய்ா॑ய 
ச॒ க²ல்யா॑ய ச॒ நம :◌॒ ஸ்²ேலாக்யா॑ய சா(அ)வஸா॒ந்யா॑ய ச॒ நேமா॒ வன்யா॑ய ச॒ 
க�்யா॑ய ச॒ நம :◌॑ ஸ்²ர॒வாய॑ ச ப்ர�ஸ்²ர॒வாய॑ ச॒நம॑ ஆ॒ஸ�²ேஷ॑ணாய 
சா॒ஸ�²ர॑தா²ய ச॒நம :◌॒ ஸ�²ரா॑ய சாவ�⁴ந்த³॒ேத ச॒நேமா॑ வ॒ர�்ேண॑ ச வ�॒�²ேன ॑
ச॒நேமா॑ �³॒ல்�ேன॑ ச கவ॒�ேன॑ ச॒ நம :◌॑ ஸ்²�॒தாய॑ ச  ஸ்²�தேஸ॒நாய॑ ச ||   6||  
 
நேமா॑ �³ந்�³॒ப்⁴யா॑ய சாஹன॒ந்யா॑ய ச॒ நேமா॑ த்⁴�ʼ◌॒ஷ்ணேவ॑ ச ப்ரம்�ʼ◌॒ஸா²ய॑ ச ॒
நேமா॑ �³॒தாய॑ ச॒ ப்ர�॑தாய ச॒ நேமா॑ நிஷ॒ங்�³ேண॑ ேசஷ��⁴ மேத॑ ச॒ 
நம॑ஸ்�॒�்ேணஷ॑ேவ சா�॒�⁴ேன ॑ச॒ நம :◌॑ ஸ்வா�॒தா⁴ய॑ ச ஸ�॒த⁴ன்வ॑ேந ச॒ நம :◌ ॒
ஸ்�த்யா॑ய ச॒ பத்²யா॑ய ச॒ நம :◌॑ கா॒டய்ா॑ய ச நீ॒ப்யா॑ய ச॒ நம :◌॒ ஸ�த்³யா॑ய ச 
ஸர॒ஸ்யா॑ய ச॒ நேமா॑ நா॒த்³யாய ॑ச ைவஸ²॒ந்தாய॑ ச॒ நம :◌॒ �ப்யா॑ய சாவ॒டய்ா॑ய ச ॒
நேமா॒ வரஷ்்யா॑ய சாவ॒ரஷ்்யாய ॑ச॒ நேமா॑ ேம॒க்⁴யா॑ய ச �த்³�॒த்யா॑ய ச॒ நம ॑
ஈ॒த்⁴ரியா॑ய சாத॒ப்யா॑ய ச॒ நேமா ॒வாத்யா॑ய ச॒ ேரஷ்�॑யாய ச॒ நேமா ॑
வாஸ்த॒வ்யா॑ய ச வாஸ்�॒பாய॑ ச ||   7||  
 
நம :◌॒ ேஸாமா॑ய ச �॒த்³ராய॑ ச॒ நம॑ஸ்தா॒ம்ராய॑ சா�॒ணாய॑ ச॒ நம :◌॑ ஸ²॒ங்கா³ய॑ ச 
பஸ�²॒பத॑ேய ச॒ நம॑ உ॒க்³ராய॑ ச �⁴ மாய॑ ச ॒
நேமா॑ அக்³ேரவ॒தா⁴ய॑ ச �³ேரவ॒தா⁴ய॑ ச॒ நேமா॑ ஹ॒ந்த்ேர ச॒ ஹன॑ீயேஸ ச ॒
நேமா॑வ்�ʼ◌॒ே�ப்⁴ேயா॒ஹரி॑ேகேஸ²ப்⁴ேயா॒ நம॑ஸ்தா॒ராய॒நம॑ஸ்²ஸ²ம்ʼ◌॒ப⁴ேவ॑ ச 
மேயா॒ப⁴ேவ॑ ச॒நம :◌॑ ஸ²ங்க॒ராய॑ ச மயஸ்க॒ராய॑ ச॒ நம :◌॑ �²॒வாய॑  ச �²॒வத॑ராய ச॒ 
நம॒ஸ்�ரத்்²யா॑ய ச॒ �ல்யா॑ய ச ॒
நம :◌॑ பா॒ரய்ா॑ய சாவா॒ரய்ா॑ய ச ॒நம :◌॑ ப்ர॒தர॑ணாய ேசா॒த்தர॑ணாய ச॒ நம ॑
ஆதா॒ரய்ா॑ய சாலா॒த்³யா॑ய ச॒ நம :◌॒ ஸ²ஷ்ப்யா॑ய ச॒ ேப²ன்யா॑ய ச॒ நம :◌॑ �க॒த்யா॑ய 
ச ப்ரவா॒ஹ்யா॑ய ச ||   8||  
 
நம॑ இரி॒ண்யா॑ய ச ப்ரப॒த்²யா॑ய ச॒ நம :◌॑ �ꣳ�²॒லாய ச॒ �ய॑ணாய ச॒ நம :◌ ॑
கப॒ர�்³ேன॑ ச�ல॒ஸ்தேய॑ச॒நேமா॒ேகா³ஷ்ட²்யா॑ய ச॒ க்³�ʼஹ்யா॑ய ச॒ 
நம॒ஸ்தல்ப்யா॑ய ச॒ ேக³ஹ்யா॑ய ச॒ நம :◌॑ கா॒டய்ா॑ய ச க³ஹ்வேர॒ஷ்டா²ய॑ ச॒ நேமா ᳚
ஹ்ரத³॒ய்யா॑ய ச நிேவ॒ஷ்ப்யா॑ய ச ॒
நம :◌॑ பாꣳஸ॒வ்யா॑ய ச ரஜ॒ஸ்யா॑ய ச॒நம :◌॒ ஸ�²ஷ்க்யா॑ய ச ஹரி॒த்யா॑ய ச॒நேமா ॒
ேலாப்யா॑ய ேசால॒ப்யா॑ய ச॒ நம ॑ஊ॒ரவ்்யா॑ய ச ஸ�॒ரம்்யா॑ய ச॒ நம :◌॑ ப॒ரண்்யா॑ய ச 
பரண்ஸ²॒த்³யா॑ய ச॒ நேமா॑(அ)ப�³॒ரமா॑ணாய சா�⁴க்⁴ன॒ேத ச॒ நம॑ ஆக்²�²த³॒ேத ச॑ 
ப்ரக்²�²த³॒ேத ச॒ நேமா॑ வ : �ரி॒ேகப்⁴ேயா॑ ேத³॒வானா॒ꣳ॒ ஹ்�ʼத³॑ேயப்⁴ேயா॒ நேமா ॑
��ண॒ேகப்⁴ேயா॒ நேமா॑ ��ன்வ॒த்ேகப்⁴ேயா ॒
நம॑ ஆனிரஹ்॒ேதப்⁴ேயா॒ நம॑ ஆ�வ॒த்ேகப்⁴ய :◌॑ ||   9||  
 
த்³ராேப॒ அந்த⁴ ஸஸ்பேத॒ த³ரி॑த்³ர॒ந்னீல॑ேலா�த |  ஏ॒ஷாம்ʼ 
��॑ஷாணாேம॒ஷாம்ʼ ப॑ஸ�²॒நாம்ʼ மா ேப⁴ரம்ா(அ)ேரா॒ ேமா ஏ॑ஷாம்ʼ◌ ॒
�ஞ்ச॒நாம॑மத் ||   10-1||  
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யா ேத॑ �த்³ர �²॒வா த॒� : �²॒வா �॒ஸ்²வாஹ॑ ேப⁴ஷ� |   �²॒வா �॒த்³ரஸ்ய ॑
ேப⁴ஷ॒� தயா॑ ேநா ம்�ʼட³ �॒வேஸ᳚ ||   10-2||  
 
இ॒மாꣳ �॒த்³ராய॑ த॒வேஸ॑ கப॒ர�்³ேன᳚ �॒யத்³�॑ராய॒ ப்ரப⁴ ராமேஹ ம॒�ம்||   யதா² ॑
ந :◌॒ ஸ²மஸ॑த்³த்³�॒பேத³॒ ச�॑ஷ்பேத³॒ �ஸ்²வம்ʼ◌॑ �॒ஷ்டம்ʼ க்³ராேம ॑
அ॒ஸ்�ன்னனா॑�ரம் ||   10-3||  
ம்�ʼ◌॒டா³ ேநா॑ �த்³ேரா॒த ேநா॒ மய॑ஸ்க்�ʼ�⁴ �॒யத்³�॑ராய॒ நம॑ஸா �ேத⁴ம ேத | 
யசச்²ம்ʼ ச॒ ேயாஸ்²ச॒ ம�॑ராய॒ேஜ �॒தா தத³॑ஸ்²யாம॒ தவ॑ �த்³ர॒ ப்ரண॑ீெதௗ ||   10-4||  
 
மா ேநா॑ ம॒ஹாந்த॑�॒த மா ேநா॑ அரப்⁴ கம்ʼ மா ந॒ உ�॑ந்த-�॒த மா ந॑ உ�॒தம் | 
மா ேநா॑(அ)வ�⁴ : �॒தரம்ʼ◌॒ ேமாத மா॒தரம்ʼ◌॑ ப்ரி॒யா மா ந॑ஸ்த॒�ேவா ॑�த்³ர ரீரிஷ : || 
10-5||  
மான॑ஸ்ேதா॒ேக தன॑ேய॒ மா ந॒ ஆ�॑�॒ மா ேநா॒ ேகா³ஷ�॒ மா 
ேநா॒அஸ்²ேவ॑ஷ�ரீரிஷ :|  �॒ரான்மாேனா॑�த்³ரபா⁴�॒ேதா(அ)வ॑�⁴-ரஹ்॒�ஷ்ம॑ந்ேதா ॒
நம॑ஸா �ேத⁴ம ேத ||   10-6||  
 
ஆ॒ராத்ேத॑ ேகா³॒க்⁴ன உ॒த �॑�ஷ॒க்⁴ேன �॒யத்³�॑ராய ஸ�॒ம்னம॒ஸ்ேம ேத॑ அஸ்� | 
ர�ா॑சேனா॒அ�⁴ சேத³வப்³�॒ஹ்யதா⁴ சன :◌॒ஸ²ரம்॑யசச்²த்³�॒ப³ரஹ்ா :◌᳚ ||   10-7||  
 
ஸ்�॒� ஸ்²�॒தம்ʼ க³॑ரத்॒ஸத³ம்ʼ◌ ॒�வா॑நம்ʼ ம்�ʼ◌॒க³ன்ன �⁴ ம-�॑பஹ॒த்��॒க்³ரம் | 
ம்�ʼ◌॒டா³ ஜ॑ரி॒த்ேர �॑த்³ர॒ஸ்தவா॑ேநாஅ॒ந்யந்ேத॑அ॒ஸ்மன்னிவ॑பந்�॒ேஸனா :◌᳚ || 
10-8||  
 
பரி॑ேணா�॒த்³ரஸ்ய॑ேஹ॒�ரவ்்�ʼ◌॑ணக்�॒பரி॑த்ேவ॒ஷஸ்ய॑�³ரம்॒�ர॑கா⁴ ேயா :| 
அவ॑ஸ்�²॒ராம॒க⁴வ॑த்³ப்⁴யஸ்த�ஷ்வ॒�ட⁴்வ॑ஸ்ேதா॒காய॒தன॑யாயம்�ʼஉட³ய || 
10-9||  
 
��⁴ ஷ்டம॒ �²வ॑தம �²॒ேவா ந :◌॑ ஸ�॒மனா॑ ப⁴வ |  ப॒ர॒ேம வ்�ʼ◌॒� 
ஆ�॑த⁴ன்னி॒தா⁴ய॒ க்�ʼத்�ம்ʼ◌ ॒வஸா॑ந॒ஆச॑ர॒ �னா॑கம்ʼ◌॒�³ப்⁴ர॒தா³க³॑� ||   10-10||  
 
��॑ரித³॒ �ேலா॑�த॒ நம॑ஸ்ேத அஸ்� ப⁴க³வ : |  யாஸ்ேத॑ ஸ॒ஹஸ்ரꣳ ॑
ேஹ॒தேயா॒ந்யம॒ஸ்மன்னிவ॑பந்�॒ தா : ||   10-11||  
 
ஸ॒ஹஸ்ரா॑ணி ஸஹஸ்ர॒தா⁴ பா³॑ஹ�॒ேவாஸ்தவ॑ ேஹ॒தய :◌॑ |  தாஸா॒�ஸா²॑ேநா 
ப⁴க³வ : பரா॒�னா॒ �கா²॑ க்�ʼ�⁴ ||   10-12||  
 
ஸ॒ஹஸ்ரா॑ணி ஸஹஸ்ர॒ேஸா² ேய �॒த்³ரா அ�⁴  �⁴ம்யா᳚ம் |  ேதஷாꣳ ॑
ஸஹஸ்ரேயாஜ॒ேந(அ)வ॒த⁴ன்வா॑நி தன்ம� ||   11-1||  
 
அ॒ஸ்�ன் ம॑ஹ॒த்ய॑ரண்॒ேவ᳚(அ)ந்தரி॑ே� ப⁴ வா அ�⁴  ||   11-2||   நீல॑க்³ரீவா : 
�²�॒கண்டா² :◌᳚ ஸ²॒ரவ்ா அ॒த⁴ : �॑மாச॒ரா : ||   11-3||  
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நீல॑க்³ரீவா : �²�॒கண்டா² ॒�³வꣳ॑ �॒த்³ரா உப॑ஸ்²ரிதா : ||   11-4||  ேய வ்�ʼ◌॒ே�ஷ�॑ 
ஸ॒ஸ்�ஞ்ஜ॑ரா॒ நீல॑க்³ரீவா॒ �ேலா॑�தா : ||   11-5||  
 
ேய �⁴ தானா॒ம�⁴ பதேயா ��²॒கா²ஸ :◌॑ கப॒ர�்³ன :◌॑ ||   11-6||  ேய அன்ேன॑ஷ� 
�॒�த்⁴ய॑ந்�॒ பாத்ேர॑ஷ�॒ �ப³॑ேதா॒ ஜனான்॑ ||   11-7||  
 
ேய ப॒தா²ம்ʼ ப॑�²॒ர�॑ய ஐலப்³�ʼ◌॒தா³ ய॒வ்�த⁴ :◌॑ ||   11-8||  ேய �॒ரத்ா²னி॑ ப்ர॒சர॑ந்� 
ஸ்�ʼ◌॒காவ॑ந்ேதா நிஷ॒ங்�³ண :◌॑ ||   11-9||  
 
ய ஏ॒தாவ॑ந்தஸ்²ச॒ �⁴யாꣳ॑ஸஸ்²ச॒ �³ேஸா²॑ �॒த்³ரா �॑தஸ்�²॒ேர ேதஷாꣳ ॑
ஸஹஸ்ர-ேயாஜ॒ேந(அ)வ॒த⁴ன்வா॑நி தன்ம� ||   11-10||  
 
நேமா॑ �॒த்³ேரப்⁴ேயா॒ ேய ப்�ʼ◌॑�²॒வ்யாம்ʼ ேய᳚(அ)ந்தரி॑ே�॒ ேய �³॒� 
ேயஷா॒மன்னம்ʼ◌॒ வாேதா ॑வ॒ரஷ்�ஷ॑வ॒ஸ்ேதப்⁴ேயா॒ த³ஸ²॒ப்ரா�॒ரத்³ஸ²॑ த³�॒ணா 
த³ஸ²॑ ப்ர॒��॒ரத்³ேஸா²�³॑�ரத்³ேஸா²॒ரத்்⁴வாஸ்ேதப்⁴ேயா॒ நம॒ஸ்ேத ேநா ॑
ம்�ʼட³யந்�॒ ேத யம்ʼ த்³�॒ஷ்ேமா யஸ்²ச॑ ேநா॒ த்³ேவஷ்�॒தம்ʼ 
ேவா॒ஜம்ேப⁴ த³தா⁴�||  11-11||  
 
த்ரய்ம்ʼ◌॑ப³கம்ʼ யஜாமேஹ ஸ�க³॒ந்�⁴ம்ʼ �॑ஷ்�॒வரத்⁴ நம் |   உ॒ரவ்ா॒�॒க�॑வ ॒
ப³ந்த⁴ நான்ம்�ʼ◌॒த்ேயா-ர�்॑�ய॒ மா(அ)ம்�ʼதா᳚த் ||   1||  
 
ேயா �॒த்³ேரா அ॒க்³ெனௗ ேயா அ॒ப்ஸ� ய ஓஷ॑�⁴ஷ�॒ேயா �॒த்³ேரா �ஸ்²வா ॒
�⁴வ॑நா(அ)(அ)�॒ேவஸ²॒தஸ்ைம॑ �॒த்³ராய॒ நேமா॑ அஸ்� ||   2||  
 
த�॑ஷ்�॒�॒ ய : ஸ்�॒ஷ� : ஸ�॒த⁴ன்வா॒ ேயா �ஸ்²வ॑ஸ்ய॒ �ய॑� ேப⁴ஷ॒ஜஸ்ய॑ | 
ய�்வா᳚ம॒ேஹெஸௗ᳚மன॒ஸாய॑�॒த்³ரம்ʼனேமா᳚�⁴ரே்த³॒வமஸ�॑ரந்�³வஸ்ய ||   3|| 
அ॒யம்ʼ ேம॒ ஹஸ்ேதா॒ ப⁴க³॑வான॒யம்ʼ ேம॒ ப⁴க³॑வத்தர : |   அ॒யம்ʼ ேம ᳚
�॒ஸ்²வேப⁴ ஷேஜா॒(அ)யꣳ �²॒வா�⁴ மரஸ்²ன : ||   4||  
 
ேய ேத॑ ஸ॒ஹஸ்ர॑ம॒�தம்ʼ◌॒ பாஸா²॒ ம்�ʼத்ேயா॒ மரத்்யா॑ய॒ஹந்த॑ேவ| 
தான்ய॒ஜ்ஞஸ்ய॑மா॒யயா॒ஸரவ்ா॒நவ॑யஜாமேஹ| 
ம்�ʼ◌॒த்யேவ॒ஸ்வாஹா॑ம்�ʼ◌॒த்யேவ॒ஸ்வாஹா ᳚||   5||  
 
ஓம்ʼ நேமா ப⁴க³வேத �த்³ராய �ஷ்ணேவ ம்�ʼத்�॑ரே்மபா॒�| 
ப்ராணானாங்க்³ரந்�²ர��த்³ேராமா॑�ஸா²॒ந்தக :|  ேதனான்ேனனா᳚ப்யாய॒ஸ்வ|| 
6||   நேமா �த்³ராய �ஷ்ணேவ ம்�ʼத்�॑ரே்ம பா॒�        ||  
            ஓம்ʼ ஸா²ந்� :◌॒ ஸா²ந்� :◌॒ ஸா²ந்� :◌॑ || 
 
 


