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.. dhanyAShTakaM ..

॥ த⁴ யா டக ॥
த ஞான ரஶமகர யதி³ ³ரியா
த ேஞய யது³பனிஷ ஸு நி சிதா த² ।
ேத த⁴ யா பு⁴விபரமா த²னி சிேதஹா:
ேஶஷா து ⁴ரமனிலேய பரி ⁴ரம த: ॥ 1॥
ஆெதௗ³விஜி யவிஷயா மத³ேமாஹராக³-
³ேவஷாதி³ஶ ருக³ணமா ரு’தேயாக³ரா யா: ।
ஞா வா மத ஸமனு ⁴யபரா மவி ³யா-
கா தாஸுக² வன ³ரு’ேஹவிசர தி த⁴ யா: ॥ 2॥
ய வா ³ரு’ேஹ ரதிமேதா⁴க³திேஹது ⁴தா
ஆ ேம ச²ேயாபனிஷத³ த²ரஸ பிப³ த: ।
வீத ரு’ஹாவிஷயேபா⁴க³பேத³விர தா
த⁴ யா சர திவிஜேனஷுவிர தஸ கா:³ ॥ 3॥
ய வா மமாஹமிதி ப³ த⁴கேர பேத³ ³ேவ
மா வமானஸ ³ரு’ஶா:ஸமத³ ன ச ।
க தாரம யமவக³ ய தத³ பிதானி
கு வ தி க மபரிபாகப²லானி த⁴ யா: ॥ 4॥
ய வஈஷ ரயமேவ தேமா ம கா³
ைப⁴ ா ரு’ேதன பரிக பிதேத³ஹயா ரா: ।
ேயாதி: பரா பரதர பரமா மஸ ஞ
த⁴ யா ³விஜாரஹஸி ரு’ ³யவேலாகய தி ॥ 5॥
நாஸ னஸ னஸத³ஸ னமஹஸ னசாணு
ந ரீ புமா ன ச நபு ஸகேமகபீ³ஜ ।
ைய ³ர ம த ஸமமுபாஸிதேமகசி ைத:
த⁴ யாவிேரஜுரி தேரப⁴வபாஶப³ ³தா:⁴ ॥ 6॥
அ ஞானப கபரிம ³னமேபதஸார
து:³கா²லய மரணஜ மஜராவஸ த ।
ஸ ஸாரப³ த⁴னமனி யமேவ ய த⁴ யா
ஞா ஸி தத³வ யவினி சய தி ॥ 7॥
ஶா ைதரன யமதிபி⁴ மது⁴ர வபா⁴ைவ:
ஏக வனி சிதமே பி⁴ரேபதேமாைஹ: ।
ஸாக வேனஷுவிஜிதா மபத³ வருப
த ³வ துஸ யக³னிஶ வி ரு’ஶ தி த⁴ யா: ॥ 8॥
அஹிமிவஜனேயாக³ ஸ வதா³வ ஜேய ³ய:
குணபமிவஸு ரீ ய துகாேமாவிராகீ³ ।
விஷமிவவிஷயா ேயா ம யமாே து³ர தா
ஜயதி பரமஹ ேஸாமு திபா⁴வ ஸேமதி ॥ 9॥
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॥ த⁴ யா டக ॥

ஸ ண ஜக³ேத³வ ந த³னவன ஸ ேவऽபிக ப ³ருமா
கா³ க³ வரிஸம தவாரினிவஹ: பு யா:ஸம தா: ரியா: ।
வாச: ரா ரு’தஸ ரு’தா: ருதி ேராவாராணஸீேமதி³னீ
ஸ வாவ தி²திர யவ துவிஷயா ³ரு’ ேட பர ³ர மணி ॥ 10॥
॥இதி ம ³ஶ கராசா யவிரசித த⁴ யா டக ஸமா த ॥
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