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Shri Vidya Ratna sutras

விth³யாரthநஸூthராணி

விth³யாரthநஸூthராணி ॥
ெகௗ³ட³பாதா³சாrhயkh’தmh ॥
அத² ஶாkhதமnhthராக³மாjhஞாஸா ॥ 1॥
ஆthைமவாऽக²Nhடா³கார:॥ 2॥
ைசதnhயshவபா சிchச²khதி:॥ 3॥
ைஸேவயமநாமாkh²யா விth³யா ॥ 4॥
தththவthரேயண ஸா விவிதா⁴ ॥ 5॥
ேகாணபthரஸiµchசயmh சkhரmh ॥ 6॥
ஸா ஶாmhப⁴வீ விth³யா யாமா தththவthரயாkh’திshthவிதா⁴ ஜாதா ॥ 7॥
விth³யாயா: rhேவாthதராph◌⁴யாமேநகவிth³யா ஜாதா:॥ 8॥
தா விth³யா: பவாரா இதி ॥ 9॥
யாமாயா: rhவshnh shதி²தா:॥ 10॥
யாmhயதி³ஶி shதி²தா: ெஸௗபா⁴kh³யாத³ய:shவshயா உth³ப⁴வா:॥ 11॥
ததா²ऽத: ◌⁴ shதி²தா: பசிமதி³ஶி ॥ 12॥
ஶmhப⁴vhயா: பவாரா உthதரshnh ॥ 13॥
shவயrhth◌⁴வாऽகாேரண ॥ 14॥
அத² சிnhதாமணிkh³’ஹshதி²தா thரஸுnhத³ மஹாவிth³யாऽiνthதரா ॥ 15॥
ப⁴Nhடா³ஸுரஹநநாrhத²ேமைகவாऽேநகா ॥ 16॥
தயா மnhthரா அேநகாச ததா² யnhthரதnhthராணி ॥ 17॥
விவித⁴ ப⁴khதிrhவிவிேதா⁴பாஸநmh ॥ 18॥
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விth³யாரthநஸூthராணி

தshமாth ப²லாnhயேநகாநி ॥ 19॥
கக³ஜத³ஶாரth³வயமnhவ
shராShடத³லshவரபthரthvh’thத⁴பி³mhப³ஸmhjhஞாகதி²தmh
ஸத³நmh ॥ 20॥
மணிக³ணநவாவரணmh தshய ॥ 21॥
shவshயா ஜநித ெஸௗபா⁴kh³யாயாshதnhேத³தthஸத³நmh ॥ 22॥
shவஜthவாேத³தthபசிமாேத:³॥ 23॥
thரயாmh thரயாமாவரnhேயகmh ॥ 24॥
அத² ட²ட³தபthரமiνshவாரத⁴ரணி ஶுth³தா⁴விth³யாஸத³நmh ॥ 25॥
தேத³வ தthர வஸுth³வயkhதமiνshவரmh மாஸத³நmh ॥ 26॥
ஏதேயாராவரnhதாரக³ணநmh யலஷஹணத³ஹபthரத⁴ரணி
th³வத³ஶாrhth³தா⁴ஸத³நmh ॥ 27॥
பப⁴மஜேகாணshவரஜபthரக³ணநா த⁴ரணீ யாமாஸத³நmh ॥ 28॥
ShபிNhயா: பஸrhஜநேமதth ॥ 29॥
இதி ShபிNhயாதி³வth ॥ 30॥
ஶாகாஶுகேயா:॥ 31॥
ஏதாஸாமாவரணmh ஸக³ணநmh ॥ 32॥
ஜக³th³ரஜnhயாதி³ஸrhவாஸாேமவmh ॥ 33॥
கக³தஜேகாணஹபthரத⁴ரணிநாகா:³॥ 34॥
தshயாவரணmh ஸக³ணநmh ॥ 35॥
ஸமயாவth³யவயா:ஸத³நmh ஶுth³த⁴விth³யாவth ॥ 36॥
ட³ததேகாத² நாக³நாக³த³லshயாரத⁴ரணீ ெஸௗபா⁴kh³யாயா:ஸnhநிதாஸத³நmh
॥ 37॥
அத² தshயா: பசாவரணmh ॥ 38॥
கஹபthரஹேகாணshவரபthரா த⁴ரணீ வாrhதாஸத³நmh ॥ 39॥
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கக³ஜேகாணஜபthரshவரத⁴ரணீ ப³கshய ॥ 40॥
ஏவமதshவரத³லா த⁴ஹபthரத⁴ரணீ திேராதா⁴நshய ॥ 41॥
தைத²தthஸமயாயா:॥ 42॥
க³க³நphரபா⁴ஷTh³வஸுேகாணபthரshய த⁴ரணீ ⁴வேநஶீஸத³நmh ॥ 43॥
யஷஹேகாண shவரத³லஹபthர த⁴ரணீ ஸத³நமnhநrhயா:॥ 43॥
க³க³ந³ த⁴rhமா பி³mhப³விஶிShடகலா ⁴வேநஶீ ³ஹவth ஸமயாயா:॥ 44॥
க³க³ந வஸுேகாணth³வயபthரshவரத⁴ரணீ rhயாஸத³நmh ॥ 45॥
க²ஜேகாணth³வயபthரshவரவஸுபthரயக³த⁴ரணீ மஹாrhth³தா⁴யா:॥ 46॥
th³வாத³ஶாrhth³தா⁴ஸத³நவth shவநாயkhயா:॥ 47॥
கலாஸத³நவnhரவிth³யாயா:॥ 48॥
வாkh³வாதி³nhயா:மாவth ॥ 49॥
க³க³நphரபா⁴ பசேகாऽத² வஸுகலாபthர⁴ேரகா:² பராகா³ரmh ॥ 50॥
தைத²வ phராஸாத³விஶிShடேயாப⁴ேயா:॥ 51॥
rhயாஸத³நவchசா²mhப⁴vhயா:॥ 51॥
பராஸத³நவth ஸமயாயா:॥ 52॥
vhேயாமத³ஹகrhமமiνபthரா த³ஹேகா ஹiµக²ஸத³நmh ॥ 53॥
vhேயாமஜலஜபthரthvh’thதா த⁴ரணீ ³ேரா:ஸத³நmh ॥ 54॥
அகதா²தி³thேரக²ஶth³விதthேகாணேமவ வா ³ேரா:ஸத³நmh ॥ 55॥
அiνthதரவிth³யாநாmh ஸrhவாஸா◌ँ ஶுth³த⁴விth³யாவth ॥ 56॥
வாrhதாlhயா: பசாவரணmh ॥ 57॥
ப³கshய ஷTh ॥ 58॥
தth³வாthதிthேராதா⁴நshய ॥ 59॥
⁴வேநஶீ ஸphத ॥ 60॥
ஷThஸnhநிதாயா:॥ 61॥
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காேமயா: கலாயாshth:॥ 62॥
யாயா: பச ॥ 63॥
ஷNhமஹாrhth³தா⁴யா:॥ 64॥
பரா phராஸாத³shய ச பராவth ॥ 65॥
ஶாmhப⁴vhயா: பऽச ॥ 66॥
mh’ேக³யாshயshய ஷTh ॥ 67॥
சrhபி⁴ராவரணrhவிஶிShடmh ேபா³த⁴கshய ஸத³நmh ॥ 68॥
அத² விth³யா ஏகவிmhஶth³வrhணவிஶிShதா ॥ 69॥
பசத³ஶவrhவிஶிShடா ெஸௗபா⁴kh³யா ॥ 70॥
தைத²வ பசிமா விth³யா ॥ 71॥
ஶதவrhணதா யாமா ॥ 72॥
th³வாவிmhஶத³ரவிஶிShடா Shபிணீ ॥ 73॥
th³விசthவாmhஶth³வrh விஶிShடா ஶுகவிth³யா ॥ 74॥
அShடாவிmhஶத³ரவிஶிShடா ஶாகாவிth³யா ॥ 75॥
பசthmhஶத³ரவிஶிShடா ஹஸnhதீ ேத³வதா ॥ 76॥
அரthரயவிஶிShடா ஶுth³த⁴விth³யா ॥ 77॥
மா வrhணthரய விஶிShடா ॥ 78॥
த³ஶவrhணதா th³வாத³ஶாrhth³தா⁴ ॥ 79॥
ஷThthmhஶth³வrhணஸiµசிதா ெஸௗபா⁴kh³யஸnhநிதா ॥ 80॥
அShடாவிmhஶth³வrhணஸiµchசேயா மஹாேஹரmhப³shய மiν:॥ 81॥
சrhவிmhஶth³வrhணஸiµchசேயா ப³கshய மiν:॥ 82॥
அShடாShேடாthதரநவthயரஸiµசிதா ேகாலவத³நா ॥ 83॥
ஷThபசாஶத³ைரrhவிஶிShடா யவநிகா ॥ 84॥
ஏகவrhணவிஶிShடா ⁴வேநஶீ ॥ 85॥
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அத²வா ஸphதவிmhஶth³வrhணவிஶிShடா ॥ 86॥
ககாராதி³பசத³ஶாரஸiµசிதா காதி³பசத³ஶீ ॥ 87॥
க²Nhட³th³வயதா சrhத²shவரவிஶிShடா காமகலா ॥ 88॥
ஏகாரவிஶிShடா iµkh²யா ॥ 89॥
thரேயாத³ஶவிஶிShடா rhயா ॥ 90॥
நவஶதவrhணவிஶிShடா மஹாrhth³தா⁴ ॥ 91॥
th³வாத³ஶாரவிஶிShடாऽவாடா⁴ ॥ 92॥
ஏகாரவிஶிShடா ரவிth³யா ॥ 93॥
thரேயாத³ஶவrhநவிஶிShடா வாkh³வாதி³நீ ॥ 94॥
ஏகவrhணவிஶிShடா பரா ॥ 95॥
பராphரஸாத³பிணீ வrhணth³வயதா ॥ 96॥
வrhணகவிஶிShடா தைத²வ phராஸாத³பரா ॥ 97॥
அத²ரshவதீ³rhக⁴ஷThகஸiµchசயத³ைஶகவrhணவிஶிShட: பராஶmh: ◌⁴ ॥ 98॥
அத²ரshவாரதீ³rhக⁴பசஸiµசிதா தைத²வ ஸŋhkh²யா பரா ஶாmhப⁴வீ ॥ 99॥
அiνthதரஸŋhேகதphரதா⁴நவிth³யா ஸphதத³ஶவrhணவிஶிShடா ॥ 100॥
அைத²தாஸாmh பவாராமiνபவாரா அஸmhŋhkh²யாகா:॥ 101॥
ஏதாநி ஸூthராNhயshமாபி⁴rhெகௗ³ட³பாைத³khதாநி ॥

॥விth³யாரthநஸூthராணி ॥
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