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Atma-Vidya-Vilasa

ஆthமவிth³யாவிலாஸ:

ஸதா³ஶிேவnhth³ரஸரshவதீவிரசித:
அத²ஆthமவிth³யாவிலாஸ: ।
சிnhiµth³தகரகமலmh சிnhதிதப⁴khேதShடத³mh விமலmh ।
³வரமாth³யmh கசந நிரவதி⁴காநnhத³நிrhப⁴ரmh வnhேத³ ॥
வடதநிகடநிவாஸmh பதரவிjhஞாநiµth³தகராph³ஜmh ।
கசந ேத³ஶிகமாth³யmh ைகவlhயாநnhத³கnhத³லmh வnhேத³ ॥ 1॥
நிரவதி⁴ஸmhsh’திநீரதி⁴நிபதிதஜநதாரணsh²ரnhெநௗகாmh ।
பரமதேப⁴த³ந⁴காmh பரமஶிேவnhth³ராrhயபா³காmh ெநௗ ॥ 2॥
ேத³ஶிகபரமஶிேவnhth³ராேத³ஶவேஶாth³³th³த⁴தி³vhயமமாऽஹmh ।
shவாthமநி விராnhதிkh’ேத ஸரஸmh phரshெதௗ கிசிதி³த³mh ॥ 3॥
நிபமநிthயநிேஹா நிShகலநிrhமாயநிrh³கார: ।
விக³தஸrhவவிகlhப: ஶுth³ேதா⁴ ³th³த⁴சகாshதி பரமாthமா ॥ 4॥
shவாவிth³ையகநிப³th³த: ◌⁴ rhவnhகrhமாணி iµயமாந:ஸnh ।
ைத³வாth³வி⁴தப³nhத: ◌⁴ shவாthமjhஞாநாnhiµநிrhஜயதி ॥ 5॥
மாயாவேஶந ஸுphேதா மth◌⁴ேய பயnhஸஹshரஶ:shவphநாnh ।
ேத³ஶிகவச:phர³th³ேதா⁴ தீ³vhயthயாநnhத³வாெதௗ⁴ ேகாऽபி ॥ 6॥
phராkh’தபா⁴வமபாshய shவீkh’தநிஜபஸchசிதா³நnhத:³ ।
³வரகபாŋhகா³th³ெகௗ³ரவமாஸாth³ய மாth³யதி phராjhஞ: ॥ 7॥
³kh’பயா ஸchசிthஸுக²நிஜேப நிமkh³நதீ⁴rhெமௗநீ ।
விஹரதி கசந வி³த: ◌⁴ ஶாnhதாஹnhேதா நிதாnhதiµதி³தாnhத: ॥ 8॥
³வரகலஹvhயதிகரப⁴ரஶீதலshவாnhத: ।
ரமேத யதிவர ஏேகா நிபமஸுக²மநி shைவரmh ॥ 9॥
ேத³ஶிகவரகரவிகரஸமேபாதாnhதரth◌⁴வாnhத: ।
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ஆthமவிth³யாவிலாஸ:

விஹரnhமshகவrhேயா நிரவதி⁴காநnhத³நீரதா⁴வாshேத ॥ 10॥
ஜநிவிபதkhரமேதா ³th³th◌⁴யா phரவிலாphய பச⁴தாநி ।
பஶிShடமாthமதththவmh பயnhநாshேத iµநி: ஶாnhத: ॥ 11॥
ஜக³த³கி²லத³மஸாரmh மாயிகேமேவதி மந மnhவாந: ।
பrhயடதி பாதாஶ: phரக³தமத³மாநமthஸர: ேகாऽபி ॥ 12॥
நாthமநி கிசிnhமாயா தthகாrhயmh வாऽshதி வshேதா விமேல ।
இதி நிசயவாநnhத:’Shயthயாநnhத³நிrhப⁴ேரா ேயாகீ³ ॥ 13॥
thவமஹமபி⁴மாநேநா ேமாதி³தநாநாஜநாசார: ।
விஹரதி பா³லவேத³ேகா விமலஸுகா²mhேபா⁴நிெதௗ⁴ மkh³ந: ॥ 14॥
அவ⁴தகrhமஜாேலா ஜட³ப³தி⁴ராnhேதா⁴பம: ேகாऽபி ।
ஆthமாராேமா யதிராட³டவீேகாேணShவடnhநாshேத ॥ 15॥
ஶாnhthயா th³’ேடா⁴ப³ட: ◌⁴ ஶாnhதஸமshதாnhயேவத³ேநாதா³ர: ।
ரமேத ரஸjhஞ ஏேகா ரmhேய shவாநnhத³பrhயŋhேக ॥ 16॥
உnhதவிஷயா:shவீkh’தைவராkh³யஸrhவshவ: ।
shவாthமாநnhத³மmhநி shவாராjhேயऽshnh விராஜேத யதிராTh ॥ 17॥
ஸவிதrhயபி ஶீதெசௗ சnhth³ேர தீேணऽphயேதா⁴ வஹthயkh³ெநௗ ।
மாயிகத³தி ஜாநnhவnhiµkhேதா ந விshமயீ ப⁴வதி ॥ 18॥
அjhஞாநைவவிஜயீ phரjhஞாமாதŋhக³மshதகாட: ◌⁴ ।
விஹரதி ஸmhயராஜ:ஸமரஸஸுக²தா⁴mhநி ஸrhவேதா ரmhேய ॥ 19॥
ஶாnhதாஹŋhkh’திேதா³ஷ:ஸுஸமாதமாநஸ: ேகாऽபி ।
rhேணnh³ஶிஶிரபா⁴ேவா ராஜthயாநnhத³ஸthயசிth³ரக: ॥ 20॥
திShட²nhபரthர தா⁴mhநி shவீயஸுகா²shவாத³பரவஶ: கசிth ।
khவாபி th◌⁴யாயதி ஹசிth³கா³யதி thராபி nh’thயதி shைவரmh ॥ 21॥
அkh³’தாக⁴கலŋhக: phரஶதஸŋhகlhபவிph◌⁴ரம: phராjhஞ: ।
nhயkhkh’தகாrhயகலாபshதிShட²thயாrhணமநி khவாபி ॥ 22॥
சபலmh மநரŋhக³mh சா kh³’thவா விமrhஶவா³ரயா ।
நிக³மாரNhயவிஹாரராnhத: ேஶேத shவதா⁴mhநி ேகாऽphேயக: ॥ 23॥
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ஆthமவிth³யாவிலாஸ:

தா³ணசிthதvhயாkh◌⁴ரmh தீ⁴ரமந:க²Th³க³தா⁴ரயா ஹthவா ।
அப⁴யாரNhேய ேகாऽபி shைவரவிஹா ஜயthேயக: ॥ 24॥
ஸjhஜந’த³யஸேராேஜாnhலநகரதீ⁴கரphரஸர: ।
ஏேகா யதிவரஷா நிrhேதா³ஷசரதி சிth³க³க³ேந ॥ 25॥
வலயவிகாஸகாரணமjhஞாநth◌⁴வாnhதெகௗiµதீ³phரjhஞ: ।
ஶுth³ேதா⁴ iµநீnhth³ரசnhth³ர:ஸுரேஸvhேய லஸதி விShiΝபேத³ ॥ 26॥
shவாநnhதா³mh’தேஸைகராnhதரஸnhதாபஸnhததிmh ஶமயnh ।
சிthரமசசலvh’thதிசிth³vhேயாமநி பா⁴தி ேயாகி³வrhயக⁴ந: ॥ 27॥
ஸுமந:ெஸௗரப⁴மஜுளஸசாரநிவாதாகி²லராnhதி: ।
ஸmhயசாஸேரா விஹரthயாநnhத³ஸmhவிதா³ராேம ॥ 28॥
நி:ேரயஸஸரஸப²ேல நிrhமலவிjhஞாநபlhலவமேநாjhேஞ ।
வீதப⁴ேய விபிநதேல யதிஶிதிகNhேடா² விபா⁴தி ேகாऽphேயக: ॥ 29॥
நி:ஸார⁴வநமதலiµthஸாrhயாநnhத³ஸாரரஸrhேண ।
வரஸர சிnhமேயऽshnhபரஹmhஸ: ேகாऽபி தீ³vhயதி shைவரmh ॥ 30 ।
நிகி²லாக³மபlhலவிேத நிக³மஶிரshதnhthரஶீதேலாth³யாேந ।
ம⁴ரதரமஜுவாச:ஜnhநாshேத யதீth³ரகலகNhட:² ॥ 31॥
தா³தேமாஹமேத³ேபா⁴ ³kh’தஸகல³தஶாrh³ல: ।
வி³ேதா⁴thதமmhஹவேரா விஹரthயாநnhத³விததகாnhதாேர ॥ 32॥
அjhஞாநmh’க³வேராjh²தவிjhஞாேநாthŋhக³ஶ ◌்’ŋhக³ஶிக²தேல ।
மதிஸலஶீதலாŋhேகா³ யதிமத³கலேபா⁴ விராஜேத விஹரnh ॥ 33॥
நாஸாசலநிதாோ நாமாதி³ph◌⁴ேயா நிவrhதிதshவாnhத: ।
தநீதேடஷு தththவmh th◌⁴யாயnhநாshேத யதி: ேகாऽபி ॥ 34॥
ஆஶாவஸேநா ெமௗநீ ைநராயாலŋhkh’த: ஶாnhத: ।
கரதலபி⁴ாபாthரshததலநிலேயா iµநிrhஜயதி ॥ 35॥
விஜநநதீ³ஜkh³’ேஹ மஜுளைநகமஜுதரதlhேப ।
ேஶேத ேகாऽபி யதீnhth³ர:ஸமரஸஸுக²ேபா³த⁴வshநிshதnhth³ர: ॥ 36॥
⁴தலmh’³தரஶyhய: ஶீதலவாைதகசாமர: ஶாnhத: ।
ராகாமகரதீ³ேபா ராஜதி யதிராஜேஶக²ர: ேகாऽபி ॥ 37॥
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ஆthமவிth³யாவிலாஸ:

விலஶிலாதலப²லேக விமலஸth³வாபvh’ேதாதா³ேர ।
மnhத³mh மலயஜபவேந வாதி phரshவபிதி ேகாऽபி யதிராஜ: ॥ 38॥
ஆnhதரேமகmh கிசிthஸnhததமiνஸnhத³த⁴nhமஹாெமௗநீ ।
கரடபி⁴ாமநnhநடதி  வீth²யாmh ஜடா³kh’தி: ேகாऽபி ॥ 39॥
phரவிலாphய ஜக³த³ேஶஷmh பஶிShடாக²Nhட³வshபரதnhthர: ।
phராநாதி கவலமாshேய phராphதmh phராரph³த⁴கrhம ேகாऽபி ॥ 40॥
நிnhத³தி கிமபி ந ேயாகீ³ நnhத³தி ைநவாபரmh கிமphயnhத: ।
சnhத³நஶீதல’த³ய: கnhத³தாநnhத³மnhத²ர:shவாshேத ॥ 41॥
ஸnhthயjhய ஶாshthரஜாலmh ஸmhvhயவஹாரmh ச ஸrhவதshthயkhthவா ।
ஆthய rhணபத³வீமாshேத நிShகmhபதீ³பவth³ேயாகீ³ ॥ 42॥
th’ணபŋhகசrhசிதாŋhக³shth’ணவ விவmh விேலாகயnhேயாகீ³ ।
விஹரதி ரஹ வநாnhேத விஜராமர⁴mhநி விராnhத: ॥ 43॥
பயதி கிமபி ந பmh ந வத³தி ந ஶ ◌்’ேதி கிசித³பி வசநmh ।
திShட²தி நிபம⁴மநி நிShடா²மவலmhph³ய காShட²வth³ேயாகீ³ ॥ 44॥
ஜாthயபி⁴மாநவிேநா ஜnhஷு ஸrhவthர rhணதாmh பயnh ।
³ட⁴mh சரதி யதீnhth³ேரா ட⁴வத³கி²லாக³மாrhத²தththவjhஞ: ॥ 45॥
உபதா⁴ய பா³ஹுலmh பதா⁴யாகாஶமவநிமாshதீrhய ।
phரshவபிதி விரதிவநிதாmh பரph◌⁴யாநnhத³பரவஶ: ேகாऽபி ॥ 46॥
க³தேப⁴த³வாஸநாபி: ◌⁴ shவphரjhேஞாதா³ரவாரநாபி: ◌⁴ ।
ரமேத ஸஹ யதிராஜshthரyhயnhதாnhத:ேர ேகாऽபி ॥ 47॥
ைவராkh³யவிலமாrhக³mh விjhஞாேநாth³தா³மதீ³பிேகாth³தீ³phதmh ।
ஆய தththவஹrhmhயmh iµkhthயா ஸஹ ேமாத³ேத யதிராTh ॥ 48॥
விஜநதேலாthபலமாலாmh வநிதாைவth’ShNhயகlhபவlhmh ச ।
அபமாநாmh’த³காமாthமjhஞ: ேகாऽபி kh³’தி ॥ 49॥
ந நிேஷத⁴தி ேதா³ஷதி⁴யா ³ண³th³th◌⁴யா வா ந கிசிதா³த³thேத ।
ஆவிth³யகமகி²லதி jhஞாthேவாதா³shேத iµநி: ேகாऽபி ॥ 50॥
⁴தmh கிமபி ந மiνேத பா⁴வி ச கிசிnhந சிnhதயthயnhத: ।
பயதி ந ேராவrhthயபி வsh ஸமshதாrhத²ஸமரஸ: ேகாऽபி ॥ 51॥
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நிkh³’தாகி²லகரே நிrhmh’Shடாேஶஷவிஷேயஹ: ।
th’phதிமiνthதமமாmh phராphத: பrhயடதி ேகாऽபி யதிவrhய: ॥ 52॥
ஸnhthயஜதி ேநாபபnhநmh நாஸmhபnhநmh ச வாச²தி khவாபி ।
shவshத:² ேஶேத யதிராடா³nhதரமாநnhத³மiνப⁴வnhேநக: ॥ 53॥
காமபி விமலாmh பத³வீமாஸாth³யாநnhத³ஸmhவி³nhநிth³ராmh ।
ஆshேத பி⁴ுக ஏேகா விஹரnhநிrhiµkhதப³nhத⁴ந:shைவரmh ॥ 54॥
வshnhயshததாகி²லவிவவிஹாேர விநமநா: ।
ராஜதி பராநேபோ ராஜாऽகி²லவீதராகா³mh ॥ 55॥
ஆசாrhயாபாŋhக³th³’ஶா ஸமவாphதாபாரஸmhவிதா³கார: ।
phரஶதஸகலவிேப⁴த:³ பரஹmhஸ: கசிதா³பா⁴தி ॥ 56॥
வrhரமvhயவshதா²iµthதீrhய வி⁴ய விth³யாதீ³nh ।
பஶிShயேத யதீnhth³ர: பrhநnhத³ேபா³த⁴மாthேரண ॥ 57॥
யiµபநீய ஸமshதmh கrhம phராரph³த⁴iµப⁴jhய ।
phரவிக³தேத³ஹப³nhத:◌⁴ phராjhேஞா ph³ரைமவ ேகவலmh ப⁴வதி ॥ 58॥
shதிதமநnhதமநாth³யmh ஸnhததமாநnhத³ேபா³த⁴க⁴நmh ।
அவிகlhபமாth³யேமகmh ஸnhமாthரmh விth³யேத கிமபி ॥ 59॥
அரமஜரமஜாதmh ஸூமதராrhவஶுth³த⁴விjhஞாநmh ।
phரக³தஸrhவkhேலஶmh பரதththவmh வrhதேத கிமபி ॥ 60॥
ஸுக²தரமமரம³ரmh ஸாரmh ஸmhஸாரவாேத⁴shதீரmh ।
ஸமரஸமப⁴யமபாரmh தthகிசந விth³யேத தththவmh ॥ 61॥
அரஸமக³nhத⁴மபmh விரஜshகமஸththவமதமshகmh ।
நிபமநிrhப⁴யதththவmh தthகிமபி th³ேயாதேத நிthயmh ॥ 62॥
இதி ³கபாŋhகா³தா³rhயாபி⁴rhth³vhயதி⁴கஷShஸŋhkh²யாபி: ◌⁴ ।
நிரவth³யாபி⁴ரேவாசmh நிக³மஶிரshதnhthரஸார⁴தாrhத²mh ॥ 63॥
க³தி³தமமாthமவிth³யாவிலாஸமiνவாஸரmh shமரnhவி³த:◌⁴ ।
பணதபராthமவிth³ய: phரபth³யேத ஸபதி³ பரமாrhத²mh ॥ 64॥
பரமஶிேவnhth³ர³ஶிShேயேணthத²mh ஸதா³ஶிேவnhth³ேரண ।
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ஆthமவிth³யாவிலாஸ:

ரசிேதயமாthமவிth³யாவிலாஸநாmhநீ kh’தி: rh ॥ 65॥
இதி மthபரமஹmhஸபvhராஜகாசாrhய-
பரமஶிேவnhth³ரஸரshவதீபாதா³ph³ஜேஸவாபராயண-

ஸதா³ஶிேவnhth³ரஸரshவthயா விரசித:
ஆthமவிth³யாவிலாஸ:ஸமாphத: ॥
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