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Hymn to kOTTai Ishvara

ગાેષે્ઠશ્વરાષ્ટકમ્

સત્યજ્ઞાનમન તમદ્વયસખુાકારં ગુહા તઃ સ્થત-
શ્રી ચદ્વ્યાે ચદકર્ પમમલં યદ્ બ્રહ્મ ત વં પરમ્ ।

િનબ જસ્થલમ યભાગિવલસદ્ગાેષ્ઠાે થવ મીક-
સ ભૂતં સત્ પુરતાે િવભાત્યહહ તદ્ગાેષે્ઠશ લઙ્ગાત્મના ॥ ૧॥

સવર્જ્ઞ વિનદાનભૂતક ણામૂ ત વ પામલા
ચચ્છ ક્તજર્ડશ ક્તકૈતવવશાત્ કા ચીનદ વં ગતા ।

વ મીકાશ્રયગાેષ્ઠનાયકપરબ્રહ્મકૈ્યકત્ર મુહુઃ
ણાં નાનકૃતાં િવભા ત સતતં શ્રીિપ પલાર યગા ॥ ૨॥

શ્રીમદ્રાજતશલૈશ ◌ૃઙ્ગિવલસચ્છ્ર મદુ્ગહાયાં મહી-
વાવર્હ્ યાશગુખા ત્મક િવજયતે યા પ ચ લઙ્ગાકૃ તઃ ।

સવૈાશક્તજનષેુ ભૂિરકૃપયા શ્રીિપ પલાર યગે
વ મીકે િકલ ગાેષ્ઠનાયકમહા લઙ્ગાત્મના ભાસતે ॥ ૩॥

યત્રાદ્યા ય ણમાિદ સ દ્ધિનપુણાઃ સદ્ધશે્વરાણાં ગણાઃ
તત્તિદ્દવ્યગુહાસુ સ ત ય મદગૃ્દૃ યા મહાવૈભવાઃ ।

યત્રવૈ વિનરધર્રાત્રસમયે પુ યાત્મ ભઃ શ્રૂયતે
પૂ વાદ્યસમુ થતઃ સમુનસાં તં રાજતાિદ્ર ભજે ॥ ૪॥

શ્રીમદ્રાજતપવર્તાકૃ તધરસ્યાધ દુચૂડામણે-
લામૈકં િકલ વામકણર્જિનતં કા ચીત વં ગતમ્ ।

ત માદુત્તરવાિહની ભુિવ ભવા યાખ્યા તતઃ પવૂર્ગા
કા ચીનદ્ય ભધા ચ પ શ્ચમગતા િનલાનદ પાવની ॥ ૫॥

શ્રીમદ્ભાગર્વહ તલગ્ પરશવુ્યાઘટ્ટનાદ્ દાિરતે
ક્ષાેણીધ્રે સ ત વામદ ક્ષણ ગિરદ્વ દ્વાત્મના ભેિદતે ।

તન્મ યપ્ર થતે િવદારધરણીભાગે તનદ્યાશ્રયે
સા નીલાતિટની પનુા ત િહ સદા ક પાિદગાન્ પ્રા ણનઃ ॥ ૬॥
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ક પાિદસ્થલમ યભાગિનલયે શ્રીિવશ્વનાથા ભધે
લઙ્ગે િપ પલકાનના તરગતશ્રીગાેષ્ઠનાથા ભધઃ ।

શ્રીશ ભુઃ ક ણાિનિધઃ પ્રકુ તે સાંિન યમ યાદશૃં
ત પત્ની ચ િવરાજતેઽત્ર તુ િવશાલાક્ષી ત નામાિઙ્કતા ॥ ૭॥

શ્રીકા ચીત મૂલપાવનતલં ભ્રાજિ ત્રવે યુદ્ભવં
ત્ય વા યત્ર િવધાતુ મચ્છ ત મુહુયર્ તીથર્યાત્રાિદકમ્ ।

સાેઽયં હ તગતં િવહાય કુિધયા શાખાગ્રલીનં થા
યષ્ટ ા તાિડતુમીહતે જડમ તિનઃસારતુચ્છં ફલમ્ ॥ ૮॥

શ્રીમદ્રાજતશલૈાે થિત્રવેણીમિહમાિઙ્કતમ્ ।
ગાેષે્ઠશ્વરાષ્ટક મદં સારજ્ઞૈરવલાેક્યતામ્ ॥ ૯॥
ઇ ત ગાેષે્ઠશ્વરાષ્ટકં સ પૂણર્મ્ ।
Encoded by Sridhar - Seshagiri seshagir at engineering.sdsu.edu

goShTheshvarAShTakaM is from a group of short poems of modern

times from Coimbatore. goShTheshvara figuring in this hymn is

kOTTai Ishvara, in the temple behind the municipal office in the

town of Coimbatore. The rAjatashaila in verse 3 (and the last

verse) is Valliangiri near Erode; guhA in verse 3 refers to a

neighbouring place near BhavAni; triveNI in verse 8 is the sangam

at BhavAni, of the KAveri, BhavAni and Noyyal; pippilAraNya

in verse 3 is the old name of the place where the shrine of

Perur, on the outskirts of Coimbatore, stands. kA nchItaru in

verse 5 is the kShetravRikSha at the Perur shrine and kA nchInadI

is the river Noyyal running nearby. nilAnadI is the river starting

near Valliangiri. vishvanAtha and vishAlAkShI (verse 7) are the

deities in the AvanAshi temple, 20 miles from Coimbatore.

vidAradharaNI (in verse 6) is the landmark forming the TamilNadu

Kerala border in this area.
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