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viGYAnagaNarAjastotram

விjhஞாநக³ணராஜshேதாthரmh

 க³ேணஶாய நம: ।
அthவாச ।
ஶ ◌்’iΝ thர phரவயா ஶாnhதிேயாக³mh ஸநாதநmh ।
ph³ரம கதி²தmh ேயதth³ேயந ஶாnhேதாऽஹமஜஸா ॥ 1॥
அshமாகmh லேத³வthவmh phராphேதா க³ணபதி:phர: ◌⁴ ।
ஸ ைவ ேத³வாதி⁴ேத³வாநாmh லேத³வ: phரகீrhதித: ॥ 2॥
ஶாnhதிேயாக³shவபmh தmh ஜாநீ thவmh மஹாமேத ।
ப⁴ஜshவ ஸுphரயthேநந ததா³ ஶாnhதிமவாphshய ॥ 3॥
க³ேணஶாthஸrhவiµthபnhநmh ேதந ஸmhshதா²பிதmh ஸுத ।
தshயாராத⁴நமாthேரண kh’தkh’thயா: ஶிவாத³ய: ॥ 4॥
நாமபாthமகmh ஸrhவmh ஜக³th³ ph³ரம phரகth²யேத ।
தேத³வ ஶkhதிபாkh²யmh ph³ரமாஸth³பகmh பரmh ॥ 5॥
தthராmh’தமயmh பா⁴iνமாthமாகாேரண ஸmhshதி²தmh ।
ஸth³பmh தmh விஜாநீயாth³ ph³ரம ேவேத³ phரகீrhதிதmh ॥ 6॥
தேயாரேப⁴த³ேதா ph³ரம ஸமmh ஸrhவthர ஸmhshதி²தmh ।
ஸத³ஸnhமயக³mh விShiΝmh ஜாநீ ேவத³வாத³த: ॥ 7॥
ேதph◌⁴ேயா விலணshrhயா ேநதிப: phரகீrhதித: ।
நிrhேமாஹ: ஶிவஸmhjhஞச shவாதீ⁴நmh ph³ரம தth³³ைத:◌⁴ ॥ 8॥
சrhmh ph³ரமஸmhேயாேக³shவாநnhத:³ கth²யேத ³ைத:◌⁴ ।
ஸ ைவ மாயாமய:ஸாாth³³ேணேஶா ேவத³வாதி³பி: ◌⁴ ॥ 9॥
அnhதrhபா³யா: khயா:ஸrhவா ph³ரமாகார: phரth³’யேத ।
கrhமேயாக:³ஸ விjhேஞய:ஸmhேயாக:³ கrhமmh ஸுத ॥ 10॥
jhஞாநாthமசுஷா jhஞாநmh யth³யth³ப⁴வதி ேயாகி³நாmh ।
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ேதஷாமேப⁴த³ேகா ேயாேகா³ jhஞாநேயாக:³ phரகீrhதித: ॥ 11॥
jhஞாநாநாmh கrhமmh ைசவ ேப⁴ேத³ ேயாக:³ஸமாthமக: ।
ஆநnhதா³thமகேபாऽயmh th³ைவத⁴நாேஶ ஸ phராphயேத ॥ 12॥
shேவchச²யா கrhமேயாக³ச th◌⁴’ேதா ேயந மஹாthமநா ।
shேவchச²யா jhஞாநேயாக³ச shேவchச²யாநnhத³ேயாக³க: ॥ 13॥
shேவchச²யா ஸ thபி⁴rhந:ஸஹஜாkh²ய: phரகth²யேத ।
ஸதா³shவாதீ⁴நபச shேவchச²யா khட³ேத shவயmh ॥ 14॥
ph³ரம⁴தாthமேகா ேயாக:³shவாநnhதா³kh²ய: phரகீrhதித: ।
தthர shவாதீ⁴நதா thர பராதீ⁴நா thதா⁴ kh’தா ॥ 15॥
ph³ரமணி ph³ரம⁴தshய shவத: பரத ஏவ ச ।
உthதா²நmh நாshதி ஸmhேயாகா³thshவshவபிணி ேயாகி³ந: ॥ 16॥
shவாநnhேத³ஸுதஸmhேயாேகா³ ஜக³தாmh ph³ரமmh ப⁴ேவth ।
ஸrhவாேப⁴ேத³ந ேயாேகா³ऽயmh தshமாnhமாயாஸமnhவித: ॥ 17॥
அேயாகா³thமகேயாக³ச ஸதா³ஸmhேயாக³வrhத: ।
ஜக³தாmh ph³ரமmh தthர phரேவேஶாऽேதா ந விth³யேத ॥ 18॥
ஸதா³ நிrhமாயிேகா ேயாக:³shவஸmhேவth³யவிவrhத: ।
shவகீயாேப⁴த³நthவாnhநிvh’thதிrhேயாகி³பி⁴rhth◌⁴’தா ॥ 19॥
ph³ரம ph³ரமாணி ஸmhshத²mh யnhநாக³தmh ந க³தmh ந: ।
shவாநnhத³நாஶதshph◌⁴யmh ph³ரம⁴தமேயாக³கmh ॥ 20॥
ph³ரமshவாநnhத³வா ஸ க³ேணஶ: கth²யேத ³ைத: ◌⁴ ।
shவாநnhதா³thமாthமக: phேராkhேதா ேவேத³ஷு ேவத³வாதி³பி: ◌⁴ ॥ 21॥
khடா³thமேகா க³ேணஶாந:shவாநnhத:³ பகீrhதித: ।
ஸmhேயாகா³thமகேபண shவshவேபண திShட²தி ॥ 22॥
khடா³ேநா க³ேணஶாேநா ேயாக³ப: phரகீrhதித: ।
நிராநnhதா³thமகthேவந ஸதா³ ph³ரமணி ஸmhshதி²த: ॥ 23॥
ஸmhேயாகா³ேயாக³ேயாேக³ந தேயாrhநாேஶ க³ேணவர: ।
ஶாnhதிேயாகா³thமக: phேராkhேதா ேயாகி³பி⁴rhேயாக³ேஸவயா ॥ 24॥
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rhணேயாகா³thமகshதthர க³ேணஶ: பகீrhதித: ।
மாயாkhதவிநthவmh ph◌⁴ராnhதிமாthரmh phரகீrhதிதmh ॥ 25॥
பசசிthதshவபாmh thவmh ³th³தி⁴mh ஜாநீ thரக ।
தthர ேமாஹக th³தி⁴rhph◌⁴ராnhதிதா³ ேமாஹபிணீ ॥ 26॥
த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh th³தி⁴rhபி⁴nhநா phரth³’யேத ।
ph³ரம⁴தமயீ th³தி: ◌⁴ கதி²தா ேயாகி³பி⁴shததா² ॥ 27॥
பசதா⁴ சிthதvh’thதிrhயா தthர யth³பி³mhபி³தmh ஸுத ।
தேத³வ க³ணராஜshய பmh பி³mhபா³thமகmh பரmh ॥ 28॥
த⁴rhமாrhத²காமேமாேஷு ph³ரம⁴ேதஷு யthshmh’தmh ।
ஐவrhயmh ேமாஹத³mh ஜnhrhph◌⁴ரமதி யthர லாலஸ: ॥ 29॥
பைசவrhேயஷு யth³பி³mhப³mh தேத³வ க³ணபshய ச ।
வmh ஜாநீ thர thவmh ஶாnhதிேயாக³shய ேஸவயா ॥ 30॥
பசசிthதphரேஶ ைவ பைசவrhேய லயmh க³த: ।
அ⁴நா க³ணராஜshthவmh ப⁴விதாऽ ந ஸmhஶய: ॥ 31॥
thயஜாவ⁴தமாrhக³mh thவmh பா⁴வவ⁴தiµkh²யக: ।
அவ⁴ய மஹchசிthதmh மஹைத³வrhயமாத³ராth ॥ 32॥
ஸதா³ ஶாnhதிmh ப⁴ஜshவ thவmh ேயாேக³ந த³thத ஸthவரmh ।
த³தா³ ேத மஹாமnhthரmh க³ேணஶshய விதா⁴நத: ॥ 33॥
தத ஏகாரmh மnhthரmh த³ெதௗ³ thராய பா⁴வத: ।
அthrhேயாக³விதா³mh ேரShட²shதmh phரணmhய யயாவஜ:।34 ।
ஸாாth³விShiΝshவபச த³thேதா ேயாக³விதா³mhவர: ।
க³ŋhகா³யா த³ேண தீேர ஜயாமாஸ விக³◌़ ◌்நபmh ॥ 35॥
thயkhthவா ⁴shவபmh ஸ ஶாnhதிமாshதா²ய ேயாக³விth ।
அப⁴ஜthதmh  பா⁴ேவந க³ணபmh ’தி³ சிnhதயnh ॥ 36॥
மஹாேயாகீ³shவயmh த³thேதா வrhேஷணேகந ெஶௗநக ।
ஶாnhதிmh phராphேதா விேஶேஷண கா³ணபthேயா ப³⁴வ ஹ ॥ 37॥
தmh th³ரShmh க³ணபshதthர யெயௗ ப⁴khதmh நிேஜchச²யா ।
ப⁴khதவாthஸlhயபா⁴ேவந த³thதாரமஸுஶாnhதித:³ ॥ 38॥
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தmh th³’ShThவா ஸஹேஸாthதா²ய phரணநாம kh’தாஜ: ।
Shடாவ ஸுshதி²ேரா ⁴thவா விkh◌⁴ேநஶmh லைத³வதmh ॥ 39॥
த³thத உவாச ।
நேமா க³ணபேத ph◌⁴யmh நேமா ேயாக³shவபிேண ।
ேயாகி³ph◌⁴ேயா ேயாக³தா³thேர ச ஶாnhதிேயாகா³thமேந நம: ॥ 40॥
th³தி⁴³th³தி⁴பேத ph◌⁴யmh பசசிthதphரதா⁴ரகmh ।
நாநாவிஹாரஶீலாய க³ேணஶாய நேமா நம: ॥ 41॥
th³தி⁴தா³thேர ஸமshேதph◌⁴ேயா நாைநவrhயphரதா⁴ேண ।
ேமாஹஹnhthேர ேமாஹகrhthேர ேஹரmhபா³ய நேமா நம: ॥ 42॥
shவாநnhத³வாேந ph◌⁴யmh ஸmhேயாகா³ேப⁴த³தா⁴ேண ।
நாநாமாயாவிஹாராய விkh◌⁴ேநஶாய நேமா நம: ॥ 43॥
ஸாŋhkh²யாய ph³ரமநிShடா²ய ேபா³த⁴நாய தீ⁴மேத ।
பரேதாthதா²நபாய விேத³ஹாய நேமா நம: ॥ 44॥
ேபா³தா⁴ய ஸrhவபாய ேத³ஹேத³மயாய ச ।
shவத உthதா²நபாய phரkh’ேதrhலய ேத நம: ॥ 45॥
ேஸாऽஹŋhகாராய ேத³வாய ஜக³தீ³ஶாய ேத நம: ।
மஹேத பி³nh³பாய ஜக³th³பாய ேத நம: ॥ 46॥
நாதா³thமக³ேணஶாய நாநாேவஷphரதா⁴ேண ।
ph³ரமேண sh’Shகrhthேர ச பிதாமஹ நேமாऽsh ேத ॥ 47॥
ஹரேய பாலகாையவ நாநாேத³ஹத⁴ராய ச ।
ஸmhஹrhthேர ஶŋhகராையவ கrhமாகாராய பா⁴நேவ ॥ 48॥
ஶkhதேய ச khயாrhேத ேத³வமாநவபிேண ।
நாகா³ஸுரமயாையவ ⁴Nh⁴ராஜாய ேத நம: ॥ 49॥
shதா²வராய நமshph◌⁴யmh ஜŋhக³மாய நேமா நம: ।
ஜக³th³பாய ேத³வாய ph³ரமேண ேத நேமா நம: ॥ 50॥
கிmh shெதௗ thவாmh க³தீ⁴ஶ ேயாகா³காேரண ஸmhshதி²தmh ।
ேவதா³த³ய:ஸமrhதா² ந thவாமத: phரணமாmhயஹmh ॥ 51॥
த⁴nhேயா ேத³ேஹா மதீ³ேயாऽth³ய பிதெரௗ லேமவ ச ।
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விth³யா ேயாக³shதபைசவ thவத³ŋhக³◌़ ◌்க³த³rhஶநாth ॥ 52॥
இthkhthவா ப⁴khதிபா⁴ேவந பphேதா மஹாiµநி: ।
நநrhத ’Shடேராமாऽெஸௗ ஆநnhதா³:sh’ஜnhiµஹு: ॥ 53॥
ததshதmh shவகேர th◌⁴’thவா க³ணநாத:² phரஸshவேஜ ।
உவாச ேயாகி³நmh rhணrhவசநmh பரமாth³⁴தmh ॥ 54॥
க³ேணஶ உவாச ।
த⁴nhேயாऽ த³thத ேயாகீ³nhth³ேரா ஜாேதாऽ மத³iνkh³ரஹாth ।
ஶாnhதிmh லப⁴ rhmh thவமசலாmh மயி ஸrhவதா³ ॥ 55॥
கதா³பி ேத ந ேப⁴ேதா³ ேம ப⁴விShயதி மஹாiµேந ।
thவthphதிஸmhphரvh’th³th◌⁴யrhத²மthர shதா²shயா நிசல: ॥ 56॥
க³ேணஶjhஞாநமாஹாthmhயmh thவயா யthேரrhiµகா²ch²தmh ।
ஸாாthகாரkh’தmh தshமாதி³த³mh விjhஞாநேthரகmh ॥ 57॥
விjhஞாநக³ணேபா த³thதநாmhநா kh²யாேதா ப⁴வாmhயஹmh ।
த³rhஶநாchசா²nhதிஸnhதா³தா ப⁴விShயாmhயthர மாநத³ ॥ 58॥
அthர வாஸmh phரrhவnhதி மத³rhத²mh ப⁴khதிஸmhதா: ।
ஶாnhதிேயாக³mh ஸதா³ ேதph◌⁴ேயா தா³shயா ேத shவஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 59॥
இத³mh ரா ஶிேவைநவ jhஞாநmh ஸாாthkh’தmh shவயmh ।
விjhஞாேநவரநாமா ேம kh’ேதா மயா ஸ ஶŋhகர: ॥ 60॥
தshயாthர ஸnhநிதி⁴mh shதி²thவா thவயா ததா²ஸுஸாதி⁴தmh ।
அத: ஶŋhகரthரthவmh phராphேதாऽ மத³iνkh³ரஹாth ॥ 61॥
thவயா kh’தத³mh shேதாthரmh ேயாக³ஶாnhதிphரத³mh ப⁴ேவth ।
பட²தாmh ஶ ◌்’Nhவதாmh nh’mh ph³ர⁴தகரmh ததா² ॥ 62॥
த⁴rhமாrhத²காமேமாாmh தா³யகmh phரப⁴விShயதி ।
ஸrhவth³தி⁴phரத³mh ைசவ ஸrhேவph◌⁴ேயா jhஞாநதா³யகmh ॥ 63॥
இthkhthவாऽnhதrhத³ேத⁴ தthர க³ேணேஶா ப⁴khதவthஸல: ।
த³thத: கி²nhநச தmh th◌⁴யாthவா தshெதௗ² தthர phரஜாபேத ॥ 64॥
ததshதthkh’பயா ேதந shவாthமா தthர ஸமrhபித: ।
ேயாகா³ேப⁴த³மயthேவந ஜாத ஆthமநிேவத³க: ॥ 65॥
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த³thேதா ப⁴khேதா க³ேணஶச shவா தshேயதி நாஶிதmh ।
shவாநி ேஸவக: ேஸாऽபி ததா³காேரண ஸmhshதி²த: ॥ 66॥
இயmh ப⁴khதிrhக³ேணஶshயாthமநிேவத³நபிணீ ।
த³thேதந ஸா th◌⁴’தா iµkh²யா ஶாnhதிேயாக³மயthவத: ॥ 67॥
ஏதshnhநnhதேர தthர phரகேடாऽ⁴thshவயmh ஶிவ: ।
விjhஞாேநவரநாமாெஸௗ த³thதmh தmh பஷshவேஜ ॥ 68॥
அேஹா த³thத மஹாபா⁴க³ மம thரthவமாக³த: ।
அthைரவாஹmh க³ேணஶாநmh th◌⁴யாயா ேயாக³ேஸவயா ॥ 69॥
தேதா த³thதmh ரshkh’thய ஶŋhகேரா ph³ராமண:ஸஹ ।
க³ேணஶmh shதா²பயாமாஸ க³ŋhகா³யா த³ேண தேட ॥ 70॥
விjhஞாநக³ணராேஜதி நாம சkhேர மஹrhபி: ◌⁴ ।
ததா³தி³ேthரவிkh²யாதmh ப³⁴வ க³ணபshய தth ॥ 71॥
விjhஞாநநாமகmh Nhயmh ஶாnhதிேயாக³ப²லphரத³mh ।
ஸrhவth³தி⁴கரmh ேthரmh யாthராகா ஜநshய ச ॥ 72॥
இதி iµth³க³லராேkhதmh விjhஞாநக³ணராஜshேதாthரmh ஸமாphதmh ।
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