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Vijnanashataka by Bhartrihari

િવજ્ઞાનશતકં ભ ર્હિરકૃત

િવગલદમલદાનશ્રે ણસાૈર યલાેભાે-
પગતમધપુમાલાવ્યાકુલાકાશદેશઃ ।

અવતુ જગદશષેં શશ્વદુગ્રાત્મદ યા ?
િવપુલપિરઘદ તાેદ્દ ડશુ ડાે ગણેશઃ ॥ ૧॥

ય સત્તયા શુ ચ િવભા ત યદાત્મભાસા
પ્રદ્યાે તતં જગદશષેમપા તદાષેમ્ ।

તદ્બ્રહ્મ િન કલમસઙ્ગમપારસાખૈ્યં
પ્રત્યગ્ભજે પરમમઙ્ગલમ દ્વતીયમ્ ॥ ૨॥

માતા તા જનિયતાિપ જગામ શીઘં્ર
લાેકા તરં તવ કલત્રસતુાદયાેઽિપ ।

ભ્રાત તથાિપ ન જહા સ ષા ભમાનં
દુઃખાત્મકે વપુ ષ મતૂ્રકુદપર્કૂપે ॥ ૩॥

બ્રહ્મા તં ભજ સદા સહજપ્રકાશં
સવાર્ તરં િનરવિધ પ્ર થતપ્રભાવમ્ ।

યદ્ય ત તે જગ મષા સહસા ભવા ધેઃ
પારે પરે પરમશમર્ ણ િન કલઙે્ક ॥ ૪॥

આર ય ગભર્વસ ત મરણાવસાનં
યદ્ય ત િવતુમદષૃ્ટમનેકકાલમ્ ।

જ તાે તથાિપ ન સખંુ સખુિવભ્રમાેઽયં
યદ્બાલયા ર તરનેકિવભૂ તભાજઃ ॥ ૫॥

સા રાે ગણી યિદ ભવેદથવા િવવણાર્
બાલા પ્રયાશ શમખુી ર સકસ્ય પુંસઃ ।

શલ્યાયતે હૃિદ તથા મરણં કૃશાઙ્ગ્યા-
યત્તસ્ય સા િવગતિનદ્રસરાે હાક્ષી ॥ ૬॥
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વ સા ક્ષકં સકલમેતદવાેચ મ થં
ભ્રાતિવચાયર્ ભવતા કરણીય મષ્ટમ્ ।

યનેેદશૃં ન ભિવતા ભવતાેઽિપ કષં્ટ
શાેકાકુલસ્ય ભવસાગરમગ્ મૂતઃ ॥ ૭॥

િન ક ટકેઽિપ ન સખંુ વસધુાિધપત્યે
કસ્યાિપ રાજ તલકસ્ય યદેષ દેવઃ ।

િવશ્વેશ્વરાે ભજુગરાજિવભૂ તભષૂાે
િહ વા તપસ્ય ત ચરં સકલા િવભૂતીઃ ॥ ૮॥

ભૂમ ડલં લયમપુૈ ત ભવત્યબાધં
લ ધાત્મકં પનુરિપ પ્રલયં પ્રયા ત ।

આવતર્તે સકલમેતદન તવારં
બ્રહ્માિદ ભઃ સમમહાે ન સખંુ જનાનામ્ ॥ ૯॥

યદા દેવાદ નાિપ ભવ ત જન્માિદ િનયતં
મહાહ યર્સ્થાને લ લતલલનાલાેલમનસામ્ ।

તદા કામાતાર્નાં સગુ તિરહ સસંારજલધાૈ
િનમગ્ ાનામુચ્ચૈ ર તિવષયશાેકાિદમકરે ॥૧૦॥

વયં ભાેક્તા દાતા વસુ સબુહુ સ પાદ્ય ભિવતા
કુટુ બાનાં પાેષ્ટા ગુણિનિધરશષેે સતનરઃ ।

ઇ ત પ્રત્યાશસ્ય પ્રબલદુિરતાનીતિવધુરં
શરસ્યસ્યાક મા પત ત િનધનં યને ભવ ત ॥ ૧૧॥

િવપ શ્ચદે્દહાદાૈ ક્વ ચદિપ મમ વં ન કુ તે
પરબ્રહ્મ યાતા ગગનનગરાકારસદશૃે ।

િનર તાહઙ્કારઃ શ્રુ તજિનતિવશ્વાસમુ ષતાે
િનરાતઙ્કાેઽવ્યગ્રઃ પ્રકૃ તમધુરાલાપચતુરઃ ॥ ૧૨॥

અરે ચેત શ્ચતં્ર ભ્રમ સ યદપાસ્ય પ્રયતમં
મુકુ દં પાશ્વર્સં્થ િપતરમિપ મા યં સમુનસામ્ ।

બિહઃ શ દાદ્યથ પ્રકૃ તચપલે ક્લેશબહુલે
ન તે સસંારેઽ મ ભવ ત સખુદાદ્યાિપ િવર તઃ ॥ ૧૩॥

ન નીષે મખૂર્ ક્વ ચદિપ િહતં લાેકમિહતં
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ભ્રમદ્ભાેગાકાઙ્ક્ષાકલુ ષતતયા માેહબહુલે ।
જગત્યત્રાર યે પ્ર તપદમનેકાપિદ સદા

હિર યાને વ્યગં્ર ભવ સકલતાપૈકકદને ॥ ૧૪॥
િવયદ્ભૂતં ભૂતં યદવનલભં ? ચા ખલ મદં

મહામાયાસઙ્ગાદ્ભજુગ ઇવ ર વાં ભ્રમકરમ્ ।
તદત્ય તાહ્લાદં િવજરમમરં ચ તય મનઃ

પરબ્રહ્માવ્યગં્ર હિરહરસરુાદૈ્યરવગતમ્ ॥ ૧૫॥
ન ચેત્તે સામ ય ભવનમરણાતઙ્કહરણે

મનાેઽિનિદષ્ટેઽ મન્નવગતગુણે જ્ઞાતુમકલે ।
તદા મેઘ યામં કમલદલદ ઘાર્ક્ષમમલં

ભજ વ શ્રીરઙ્ગં શરદ તધામાિધકમખુમ્ ॥ ૧૬॥
ક્વયાતઃ ક્વાયાતાે દ્વજ કલયસે રત્નમટવી-

મટ વ્યાઘ્રાઘ્રાતાે મરણમગમ દ્વશ્વમિહતઃ ।
અયં િવદ્યારામાે મુિનરહહ કેનાિપ િવદુષા

ન ખ વાત્મપ્રાયાે ભવતુ સકુરાે જ્ઞાતુમ શવઃ ॥ ૧૭॥
અહં શ્રા તાેઽ વાનં બહુિવષમ તક્ર ય િવષમં

ધનાકાઙ્ક્ષા ક્ષપ્તઃ કુ પ તમખુાલાેકનપરઃ ।
ઇદાની ં કેનાિપ સ્થ તમુદરકૂપસ્ય ભરણે

કદન્નનેાર યે ક્વ ચદિપ સમીહે સ્થરમ તઃ ॥ ૧૮॥
યમારા યારા યં િત્રભવુનગુરાેરાપ્તવસ તઃ

ધ્રવુાે જ્યાે તશ્ચકે્ર સુ ચરમનવદં્ય શશરુિપ ।
અવાપ પ્રહ્લાદઃ પરમપદમારા ય ય મતઃ

સ કસ્યાલં ક્લેશાે હર ત ન હિરઃ ક તતગુઅણઃ ॥ ૧૯॥
કદા ચ કષે્ટન દ્રિવણમધમારાધનવશા-

ન્મયા લ ધં તાેકં િનિહતમવનાૈ તસ્કરભયાત્ ।
તતાે િનત્યે ક શ્ચ ક્વ ચદિપ તદાખુ બલગ્ હેઽ-

નય લ ધાેઽ યથા ન ભવ ત યદા કમર્ િવષમમ્ ॥ ૨૦॥
જગામ વ્યથ મે બહુિદનમથાથાર્ થતતયા

કુભૂમીપાલાનાં િનકટગ તદાષેાકુલમતેઃ ।
હિર યાનવ્યગ્રં ભિવતુમધનુા વા છ ત મનઃ
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ક્વ ચદ્ગઙ્ગાતીરે ત ણતુલસીસાૈરભભરે ॥ ૨૧॥
કદા ભાગીર યા ભવજલિધસ તારતરણેઃ

ખલદ્વ ચીમાલાચપલતલિવ તાિરતમુદઃ ।
તમ સ્થાને કુ જે ક્વ ચદિપ િનિવ યાહૃતમના

ભિવ યા યેકાક નરકમથને યાનર સકઃ ॥ ૨૨॥
કદા ગાેિવ દે ત પ્ર તિદવસમુ લાસ મ લતાઃ

સધુાધારાપ્રાયા સ્ત્રદશતિટનીવી ચમખુરે ।
ભિવ ય ત્યેકા તે ક્વ ચદિપ િનકુ જે મમ ગરાે

મરાલીચક્રાણાં સ્થ તસખુરવાક્રા તપુ લને ॥ ૨૩॥
યદ ય તં સવ સ્ર જ ભજુગવદ્ભા ત પુરતાે

મહામાયાેદ્ગ ણ ગગનપવનાદ્યં તનુ તામ્ ।
ભવેત્તસ્યા ભ્રા તેમુર્રિરપુરિધષ્ઠાનમુદયે

યતાે નસ્યાદ્ભ્રા તિનરિધકરણા ક્વાિપ જગ ત ॥ ૨૪॥
ચદેવ યાતવ્યા સતતમનવદ્યા સખુતન-ુ

િનરાધારા િનત્યા િનરવિધરિવદ્યાિદરિહતા ।
અનાસ્થામાસ્થાય ભ્રમવપુ ષ સવર્ત્ર િવષયે

સદા શષેવ્યાખ્યાિનપુણમ ત ભઃ ખ્યાતય ત ભઃ ॥ ૨૫॥
અહાેઽત્યથઽ યથ શ્રુ તશતગુ યામવગતે

િન ષદ્ધ વનેાિપ પ્ર તિદવસમાધાવ ત મનઃ ।
િપશાચ તત્રવૈ સ્થરર તરસારેઽિપ ચપલં

ન ને કેનાસ્ય પ્ર તકૃ તરનાયર્સ્ય ભિવતા ॥ ૨૬॥
િનત્યાિનત્યપદાથર્ત વિવષયે િનતં્ય િવચારઃ સતાં

સસંગ મતભા ષતા િહત મતાહારાેઽનહઙ્કાિરતા ।
કા યં કૃપણે જને સુ ખજને પ્રી તઃ સદા યસ્ય સ

પ્રાયેણવૈ તપઃ કરાે ત સકૃુતી ચેતાેમુકુ દ પ્રયઃ ॥ ૨૭॥
સા ગાેષ્ઠ સહૃુદાં િનવાિરતસધુા વાદાધનુા ક્વાગમ-

ત્તેધીરા ધરણીધરાપેકરણીભૂતા યયુઃ ક્વાપરે ।
તે ભપૂા ભવભીરવાે ભવરતાઃ ક્વાગુિનર તારયાે

હા કષં્ટ ક્વ ચ ગ યતે નિહ સખંુ ક્વા ય ત લાેકત્રયે ॥ ૨૮॥
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ભાનુભૂર્વલયપ્રદ ક્ષણગ તઃ ક્ર ડાર તઃ સવર્દા
ચ દ્રાે યષેકલાિનિધઃ કવ લતઃ વભાર્નનુા દુઃ ખતઃ ।

ऱ◌્હાસં ગચ્છ ત વધર્તે ચ સતતં ગીવાર્ણિવશ્રામભૂ-
ત સ્થાનં ખલુ યત્ર ના ત્યપહ તઃ ક્લેશસ્ય સસંાિરણામ્ ॥ ૨૯॥

સસંારેઽિપ પરાપેકારકરણખ્યાતવ્રતા માનવા
યે સ પ ત્તગ્ હા િવચારચતુરા િવશ્વેશ્વરારાધકાઃ ।

તેઽ યનંે ભવસાગરં જિન તગ્રાહાકુલં દુ તરં
ગ ભીરં સતુરાં તર ત િવિવધવ્યા યાિધવીચીમયમ્ ॥ ૩૦॥

રે રે ચત્ત મદા ધ માેહબિધરા મ યા ભમાનાેદ્ધતા
વ્યથયં ભવતાં ધનાવનર તઃ સસંારકારાગ્ હે ।

બદ્ધાનાં િનગડને ગાત્રમમતાસજં્ઞને ય કિહ ચ-
દે્દવબ્રાહ્મણ ભ કાિદષુ ધનં વ ેઽિપ ન વ્યે ત વઃ ॥ ૩૧॥

યાવત્તે યમિકઙ્કરાઃ કરતલકૂ્રરા સપાશાદયાે
વુદાર્ તાઃ ણરાજદ ઘર્સનુખા દંષ્ટ્ર ાકરાલાનનાઃ ।

નાકષર્ ત નરા ધનાિદરિહતા યત્તાવિદષે્ટચ્છયા
યુ મા ભઃ િક્રયતાં ધનસ્ય કૃપણા ત્યાગઃ સપુવાર્િદષુ ॥ ૩૨॥

દેહાદ્યાત્મમતાનુસાિર ભવતાં યદ્ય ત મુગ્ધં મતં
વેદવ્યાસિવિન દતં કથમહાે િપત્રાદ્યપત્યે તદા ।

દાહાિદઃ િક્રયતે િવશદુ્ધફલકાે યુ મા ભ દ્વે જતૈઃ
શાેકેનાથર્પરાયણૈરપસદૈદૃર્ષ્ટાથર્માત્રા થ ભઃ ॥ ૩૩॥

અદ્યશ્વાે વા મરણમ શવપ્રા ણનાં કાલપાશ-ૈ
રાકૃષ્ટાનાં જગ ત ભવતાે ના યથા વં કદા ચત્ ।

યદ્ય યવેં ન ખલુ કુ તે હા તથા યથર્લાેભં
િહ વા પ્રાણી િહતમવિહતાે દેવલાેકાનુકૂલમ્ ॥ ૩૪॥

દષૃ્ટપ્રાયં િવકલમ ખલં કાલસપણ િવશ્વં
કૂ્રરેણેદં શવ શવ મનુે બ્રૂિહ રક્ષાપ્રકારમ્ ।

અસ્યા તેકઃ શ ◌ૃ મુરિરપાે યાર્નપીયષૂપાનં
ત્ય વા ના ય કમિપ ભવુને દૃ યતે શાસ્ત્રદષૃ્ટ ા ॥ ૩૫॥

યાનવ્યગં્ર ભવતુ તવ હૃ ત્તષ્ઠતાે યત્ર તત્ર
શ્રીમ દ્વ ણાે સ્ત્રભવુનપતેિનત્યમાન દમૂતઃ ।
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લ મીચેતઃકુમુદિવપુલાન દપીયષૂધા ાે
મેઘચ્છાયાપ્ર તભટતનાેઃ ક્લેશ સ ધું તતીષાઃ ॥ ૩૬॥

કામવ્યાઘે્ર કુમ તફ ણિન વા તદુવાર્રનીડે
માયા સહીિવહરણમહીલાેભભ લૂકભીમે ।

જન્માર યે ન ભવ ત ર તઃ સ જનાનાં કદા ચ-
ત્ત વજ્ઞાનાં િવષયતુ ષતાક ટકાક ણર્પાશ્વ ॥ ૩૭॥

યામાસાદ્ય િત્રલાેક જનમિહત શવાવ લભારામભૂ મ
બ્રહ્માદ નાં સરુાણાં સખુવસ તભવુાે મ ડલં મ ડય તીમ્ ।

નાે ગભ વ્યાલુઠ ત ક્વ ચદિપ મનુ માતુ ક્રા તભાજ-
તાં કાશી ં નાે ભજ તે િક મ ત સમુતયાે દુઃખભારં વહ તે ॥ ૩૮॥

િક કુમર્ઃ િક ભ મઃ િક મહ સમુિદ્રતં સાધનં િક વયસ્યાઃ
સસંારાને્મૂલનાય પ્ર તિદવસ મહાનથર્શઙ્કાવતારઃ ।

ભ્રાતજ્ઞાર્તં િનદાનં ભવભયદલને સઙ્ગતં સ જ્નાં
તાં કાશીમાશ્રયામાે િન પમયશસઃ વઃસ્રવ ત્યા વયસ્યામ્ ॥ ૩૯॥

ભુ ક્તઃ ક્વાિપ ન મુ ક્તર ત્ય ભમતા ક્વા ય ત મુ ક્તનર્ સા
કા યામ ત િવશષે અેવ સતુરાં શ્લાઘ્યં યદેતદૂ્રપમ્ ।

સવ ત્તમમ યમાધમજનૈરાસાદ્યતેઽનુગ્રહા-
દે્દવસ્ય િત્રપુર દ્વષઃ સરુધનુી નાનાવદાતવ્યયૈઃ ॥ ૪૦॥

િવદ્ય તે દ્વારકાદ્યા જગ ત ક ત ન તા દેવતારાજધા યાે
યદ્ય ય યા તથાિપ ખલદમલજલાવતર્ગઙ્ગાતરઙ્ગા ।

કા યવેારામકૂજ પકશકુચટકાક્રા તિદક્કા મનીનાં
ક્ર ડાકાસારશાલા જય ત મુિનજનાન દક દૈકભૂ મઃ ॥ ૪૧॥

કાશીયં સમલઙૃ્કતા િન પમ વગાર્પગાવ્યાેમગા-
સ્થૂલાેત્તારતરઙ્ગ બ દુિવલસન્મુક્તાફલશ્રે ણ ભઃ ।

ચ ચચ્ચ ચલચ ચર કિનકરારાગા બરા રાજતે
કાસારસ્થિવિનદ્રપદ્મનયના િવશ્વેશ્વરપ્રેયસી ॥ ૪૨॥

વિહ્નપ્રાકારબુ દ્ધ જનય ત વલભીવા સનાં નાગરાણાં
ગ ધાર યપ્રસતૂસુ્ફટકુસમુચયઃ િકશકુાનાં શકુાનામ્ ।

ચ ચ્વાકારાે વસ તે પરમપદપદં રાજધાની પુરારેઃ
સા કા યારામર યા જય ત મુિનજનાન દક દૈકભૂ મઃ ॥ ૪૩॥
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ભજત િવબુધ સ ધું સાધવાે લાેકબ ધું
હરહ સતતરઙ્ગં શઙ્કરાશીષર્સઙ્ગમ્ ।

દ લતભવભજુઙ્ગં ખ્યાતમાયાિવભઙ્ગં
િન ખલભવુનવ દ્યં સવર્તીથાર્નવદ્યમ્ ॥ ૪૪॥

યદ તમ તાનાં ભઙ્ગરઙ્ગપ્રસઙ્ગ-
પ્રકિટતરસવત્તાવૈભવં પીતમુચ્ચૈઃ ।

દલય ત ક લદ તાં તાં સપુવર્સ્રવ તી ં
િક મ ત ન ભજતાતાર્ બ્રહ્મલાેકાવતીણાર્મ્ ॥ ૪૫॥

વાધીને િનકટ સ્થતેઽિપ િવમલજ્ઞાના તે માનસે
િવખ્યાતે મુિનસિેવતેઽિપ કુિધયાે ન ના ત તીથ દ્વ ઃ ।

યત્ત કષ્ટમહાે િવવેકરિહતા તીથાર્ થનાે દુઃ ખતા
યત્ર ક્વા યટવીમટ ત જલધાૈ મ જ ત દુઃખાકરે ॥ ૪૬॥

ના ય તાે ધાતવુાદાે ન ચ યવુતીવશીકારકઃ કાે યપુાયાે
નાે વા પાૈરા ણક વં ન ચ સરસકિવતા નાિપ ની તનર્ ગી તઃ ।

ત માદથાર્ થનાં યા ન ભવ ત ભવતશ્ચાતુર ક્વાિપ િવદ્વન્
જ્ઞા વે થં ચક્રપાણેરનુસર ચરણા ભાજેયુગ્મં િવભૂત્યૈ ॥ ૪૭॥

અથ યાેઽનથર્ તં ભવ ત તનુ તાં યાવૈનાિદ વવ યં
િપત્રાદૈ્યર જતે યાેઽનપુકૃ તમ ત ભઃ વાત્મનવૈા જતે યઃ ।

ય માદ્દઃુખાકરે ય તમનુસર સદા ભદ્ર લ મીિવલાસં
ગાપેાલં ગાપેકા તાકુચકલશતટ કુઙુ્કમાસઙ્ગરઙ્ગમ્ ॥ ૪૮॥

ભ્રાતઃ શા તં પ્રશા તં ક્વ ચદિપ િનપત ન્મત્ર રે ભૂધરાગ્રે
ગ્રી મે યાનાય િવ ણાેઃ હય સ સતુરાં િનિવશઙે્ક ગુહાયામ્ ।

અ વે યા તાદગૃત્ર ક્ષ તવલયતલે સ્થાનમનુ્મૂલ યાવ-
સસંારાનથર્ કં્ષ પ્ર થતતમમહામાેહમૂલં િવશાલમ્ ॥ ૪૯॥

કેદારસ્થાનમેકં ચરતરમુમાનાટ લીલાવનીકં
પ્રાલેયાિદ્રપ્રદેશે પ્ર થતમ તતરામ ત ગઙ્ગાિનવેશે ।

ખ્યાતં નારાયણસ્ય િત્રજગ ત બદર નામ સદ્ધાશ્રમસ્ય
તત્રવૈાનાિદમૂતમુર્િનજનમનસામ યદાન દમૂતઃ ॥ ૫૦॥

સ ત યે િત્રદશાપગાિદપતનાદેવ પ્રયાગાદયઃ
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પ્રાલેયાચલસ ભવા બહુફલાઃ સદ્ધાશ્રમાઃ સદ્ધયઃ ।
યત્રાઘાૈઘસહા ભવ ત સિુધયાં યાનેશ્વરણાં ચરં

મુક્તાશષે ભયાં િવિનદ્રમનસાં ક દા બુપણાર્ શનામ્ ॥ ૫૧॥
િક સ્થાનસ્ય િનર ક્ષણને મુર જદ્ યાનાય ભૂમ ડલે

ભ્રાતશ્ચે દ્વર તભર્વેદ્દઢૃતરા યસ્ય સ્રગાદાૈ સદા ।
તસ્યષૈા યિદ ના ત હ ત સતુરાં વ્યથ તદા વષેણં

સ્થાનસ્યાનિધકાિરણઃ સરુધનુીતીરાિદ્રકુ િદષુ ॥ ૫૨॥
વા તવ્યાે િનર તક મષઘને સદુ્બ દ્ધતારાવલી-

સ દ પ્તે સમુદે ત ચેિન્ન પમાન દપ્રભામ ડલઃ ।
બ્રહ્મજ્ઞાનસધુાકરઃ કવ લતાિવદ્યા ધકાર તદા

ક્વ વ્યાેમ ક્વ સદાગ તઃ ક્વ હુતભુક્ ક્વા ભાઃ ક્વ સવસહા ॥ ૫૩॥
િવશ્વેશ્વરે ભવ ત િવશ્વજનીનજન્મ-

િવશ્વ ભરે ભગવ ત પ્ર થતપ્રભાવે ।
યાે દત્ત ચત્તિવષયઃ સકૃુતી કૃતાથા

યત્ર ક્વ ચ પ્ર તિદનં િનવસન્ ગ્ હાદાૈ ॥ ૫૪॥
ચદ્રત્નમત્ર પ તતં વપુર ધકૂપે

પુંસાે ભ્રમાદનપુમં સહનીયતજેઃ ।
ઉદૃ્ધત્ય યાે જગ ત તદ્ભિવતા કૃતાથા

મ યે સ અેવ સમપુા સતિવશ્વનાથઃ ॥ ૫૫॥
યદે્યતા મદનષેવાે ગદશૃશ્ચેતઃકુરઙ્ગારયાે

ધીરાણામિપ નાે ભવેયુરબલાઃ સસંારમાયાપુરે ।
કાે નામા તસાગરે ન રમતે ધીર તદા િનમર્લે

પૂણાર્ન દમહાે મર યિનકરે રાગાિદનક્રાે જ્ઝતે ॥ ૫૬॥
બાલેયં બાલભાવં ત્યજ ત ન સદુ ત ય કટાકૈ્ષિવશાલૈ-

ર મા વભ્રામય તી લસદધરદલા ક્ષપ્તચૂતપ્રવાલા ।
નેતું વા છત્યકામાન્ વસદનમધનુા ક્ર િડતું દત્ત ચત્તાન્

પુ યન્નીલાે પલાે પલાભે મુર જ ત કમલાવ લભે ગાપેલીલે ॥ ૫૭॥
શવ શવ મહાભ્રા તસ્થાનં સતાં િવદુષામિપ

પ્રકૃ તચપલા ધાત્રા ષ્ટાઃ સ્ત્રયાે હિરણીદશૃઃ ।
િવજહ ત ધનં પ્રાણૈઃ સાકં યત તદવાપ્તયે
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જગ ત મનુ રાગાકૃષ્ટા તદેકપરાયણાઃ ॥ ૫૮॥
હર ત વપષુઃ કા ત પુંસઃ કરાે ત બલ ક્ષ ત

જનય ત શં ભ્રા ત નાર સખુાય િનષેિવતા ।
િવર તિવરસા ભુક્તા ય માત્તતાે ન િવવેિક ભ-

િવષયિવરસઃૈ સવે્યા માયાસમા શ્રતિવગ્રહા ॥ ૫૯॥
કમલવદના પીનાેત્તુઙ્ગં ઘટાકૃ ત બભ્રતી

તનયુગ મયં ત વી યામા િવશાલદગૃ ચલા ।
િવશદદશના મ યક્ષામા થે ત જનાઃ શ્રમં

િવદધ ત મુધારાગાદુચ્ચૈરનીદશૃવણર્ને ॥ ૬૦॥
જનય ત સતંુ ક ચન્નાર સતી કુલભષૂણં

િન પમગુણૈઃ પુ યાત્માનં જગ પિરપાલકમ્ ।
કથમિપ ન સાઽિન દ્યા વ દ્યા ભવને્મહતાં યતઃ ।

સરુસિરિદવ ખ્યાતા લાેકે પિવિત્રતભૂતલા ॥ ૬૧॥
ધ યા અેતે પુમાંસાે યદયમહ મ ત ત્યક્તચેતાેિવક પા

િન શઙં્ક સચંર તાે િવદધ ત મ લનં કમર્ કામપ્રયુક્તાઃ ।
ન તાેઽ યથર્હીનં જગિદદમ ખલં ભ્રા તવદ્દવ્ૈત લં
રાગદ્વષેાિદમ તાે વયમય મ ત હા ન ત્યજ તેઽ ભમાનમ॥્ ૬૨॥

પ્રજ્ઞાવ તાેઽિપ કે ચ ચ્ચરમપુિનષદાદ્યથર્કારા યત તાે
વ્યાકુવર્ તાેઽિપ કે ચદ્દ લતપરમતા યદ્યિપ જ્ઞાતત વાઃ ।

તીથ તીથ તથાિપ ભ્રમણર સકતાં નાે જહત્ય વખેદા
યત્ત કષં્ટ િવધત્તે મમ મન સ સદા પ યત તત્ર કૃત્યમ્ ॥ ૬૩॥

તીથાર્વસ્થાનજ યં ન ભવ ત સકૃુતં દુ કૃતાને્મૂલનં વા
ય માદા યાં િવહીનઃ શ્રુ તસમિધગતઃ પ્રત્યગાત્મા જનાનામ્ ।

સવષામ દ્વતીયાે િનર તશયસખંુ યદ્યિપ વપ્રકાશા-
તીથ િવદ્યા તથાિપ હય ત તપસે યત્તદાશ્ચયર્હેતુઃ ॥ ૬૪॥

ઉદાસીનાે દેવાે મદનમથનઃ સ જનકુલે
ક લક્ર ડાસક્તઃકૃતપિરજનઃ પ્રાકૃતજનઃ ।

ઇયં લેચ્છાક્રા તા િત્રદશતિટની ચાેભયતટે
કથં ભ્રા તસ્થાતા કથય સકૃુતી કુત્ર િવભયઃ ॥ ૬૫॥
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િન સારાવસધુાધનુા સમજિન પ્રાૈઢપ્રતાપનલ-
વાલા વાલસમાકુલા દ્વપઘટાસઙ્ઘટ્ટિવક્ષાે ભતા ।

લેચ્છાનાં રથવા જપ ત્તિનવહૈ ન્મી લતા ક દશૃી-
યં િવદ્યા ભિવતે ત હ ત ન સખે નીમહે માેિહતાઃ ॥ ૬૬॥

વેદાે િનવદમાગાિદહ નમન ભયા બ્રાહ્મણાનાં િવયાેગા-
દ્વયૈા સક્યાે ગરાેઽિપ ક્વ ચદિપ િવરલાઃ સ મતં સ ત દેશે ।

ઇ થં ધમ િવલીને યવનકુલપતાૈ શાસ ત ક્ષાે ણ બ બં
િનતં્ય ગઙ્ગાવગાહાદ્ભવ ત ગ તિરતઃ સં તેરથર્ સદ્ધાૈ ॥ ૬૭॥

ગઙ્ગા ગઙ્ગે ત યસ્યાઃ શ્રુતમિપ પિઠતં કેન ચન્નામમાતં્ર
દુરસ્થસ્યાિપ પુંસાે દલય ત દુિરતં પ્રાૈઢ મત્યાહુરેકે ।

સ ગઙ્ગા કસ્ય સવે્યા ન ભવ ત ભવુને સ જનસ્યા તભવ્યા
બ્રહ્મા ડં લાવય તી િત્રપુરહરજટામ ડલં મ ડય તીમ્ ॥ ૬૮॥

યત્તીરે વસતાં સતામિપ જલૈમૂર્લૈઃ ફલૈ ર્ વતાં
મુક્તાહંમમભાવશદુ્ધમનસામાચારિવદ્યાવતામ્ ।

કૈવલ્યં કર બ વતુલ્યમમલં સ પદ્યતે હેલયા ।
સ ગઙ્ગા હ્યતુલામલાે મમપટલા સદ્ ભઃ કુતાે નેક્ષ્યતે ૬૯॥

તીથાર્નામવલાેકને સમુનસામુ ક ઠતે માનસં
તાવદ્ભવૂલયે સતાં પુરિરપુ યાના તા વાિદનામ્।

પાવત્તે ન િવલાેકય ત સિરતાં રાે ચ મુક્તાવલીમ્ ।
શ્રીમન્નાકતરઙ્ ગણીં હરજટાજૂટાટવીિવભ્રમામ્ ॥ ૭૦॥

સસંારાે િવિવધાિધબાધબિધરઃ સારાયતે માનસે
િનઃસારાેઽિપ વપુ મતાં ક લ કગ્રાસીકૃતાનાં ચરમ્ ।

દષૃ્ટાયાં ઘનસારપાથ સ મહાપુ યને યસ્યાં સતાં
સા સવે્યા ન કુતાે ભવે સરુધનુી વગાર્પવગાદયા ॥ ૭૧॥

યસ્યાઃ સઙ્ગ ત ન્ન ત િવતનુતે વારામમીષાં જન-ૈ
દ્ગ તા કિવ ભમર્હેશ્વરમનાેભીષ્ટા મહીમ ડલે ।

સા સ તઃ શરિદ દુસાેદરપયઃ પૂરા ભરામા નદ-
કાેકશ્રે ણમનાજેપુ યપુ લના ભાગીરથી સવે્યતામ્ ॥ ૭૨॥

ક્વ ચદં્ધસશ્રેણી સખુય ત િરરંસઃુ શ્રુ તસખંુ
નદ તી ચેતાે નાે િવપુલપુ લને મ થરગ તઃ ।
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તદેતસ્યા યાેઽથ સરુત લતા નાકતિટનીઈ
સદા સદ્ ભઃ સવે્યા સકલપુ ષાથાર્ય કૃ ત ભઃ ॥ ૭૩॥

કલાૈ ગઙ્ગા કા યાં િત્રપુરહરપુયા ભગવતી
પ્રશ તાદેવાનામિપ ભવ ત સવે્યાનુિદવસમ્ ।

ઇ ત વ્યાસાે બ્રૂતે મુિનજનધુર ણાે હિરકથા-
સધુાપાન વસ્થાે ગ લતભવબ ધાેઽતુલમ તઃ ॥ ૭૪॥

યાવ ગ ત ચત્તે દુિરતકલુ ષતે પ્રા ણનાે િવત્તપતુ્ર-
ક્ષતે્રાદ્યથષુ ચ તા તદ તપરતયા ભ્રા યમાનસ્ય િનત્યમ્ ।

તાવન્નાથર્સ્ય સ દ્ધભર્વ ત કથમિપ પ્રા થતસ્યા તભા
કૈવલ્યાખ્યસ્ય લાેકે રમણસખુભવુાે મુક્તદાષેાનષુક્તેઃ ॥ ૭૫॥

સ ત્યથાર્ મમ સ ચતા બહુધાઃ િપત્રાિદ ભઃ સા પ્રતં
વા ણજૈ્યઃ કૃ ષ ભઃ કલા ભરિપ તા વ તારિય યા મ વઃ ।

હે પતુ્રા ઇ ત ભાવન્નનુિદનં સસંારપાશાવલી ં
છેત્તાયં તુ કથં મનાેરથમયી ં વાે િનરાલ બનઃ ॥ ૭૬॥

નન્નવે કરાે ત કમર્ બહુલં દુઃખાત્મકં પ્રેિરતઃ
કેના યપ્ર તવાચ્યશ ક્તમિહના દેવને મુક્તાત્મના ।

સવર્જ્ઞને હૃિદ સ્થતને તનુમ સસંારરઙ્ગાઙ્ગણે
માદ્યદુ્બ દ્ધનટ િવનાેદિનપુણાે ત્યન્નઙ્ગ પ્રયઃ ॥ ૭૭॥

કાે દેવાે ભવુનાેદયાવનકરાે િવશ્વેશ્વરાે િવદ્યતે
યસ્યાજ્ઞાવશવ તનાે જલિધયાે ના લાવય ત ક્ષ તમ્ ।

ઇત્યા ાતમપીશ્વરં સરુ શરાેરતં્ન જગ સા ક્ષણં
સવર્જ્ઞં ધનયાવૈનાેદ્ઘતમના નાે મ યતે બા લશઃ ॥ ૭૮॥

કસ્યેમાૈ િપતરાૈ મનાેભવવતા તાપને સયંાે જતા-
વ યાે યં તનયાિદકં જનયતાે ભૂ યાિદભૂતાત્મ ભઃ ।

ઇ થં દુઃસ્થમ તમર્નાેભવર તયા મ યતે ના તકઃ
શા ત તસ્ય કથં ભવેદ્ઘનવતાે દુ કમર્ધમર્શ્રમાત્ ॥ ૭૯॥

િહક્કાકાસ ભગ દરાેદરમહામેદ વરૈરાકુલઃ
શ્લે માદૈ્યરિપ િનદ્રયા િવરિહતાે મ દાનલાે પાશનઃ ।

તા યેઽિપ િવલાેક્યતે બહુિવધાે વાે દિરદ્રશે્વરાે
હા કષં્ટ કથમીદશૃં ભગવતઃ સસંારદુઃસાગરે ॥ ૮૦॥
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માદ્યત્તાિકકતાિ ત્રક દ્વપઘટાસઙ્ઘટ્ટપ ચાનન-
તદ્વદપૃ્તકદ તવૈદ્યકકલાક પાેઽિપ િન ક ચનઃ ।

યત્ર ક્વાિપ િવનાશયા કૃશતનુભૂર્પાલસવેાપરાે
વન્નવે તાયતે િકમપરં સસંારદુઃસાગરે ॥ ૮૧॥

આઢ ઃ ક શ્ચદપ ડતાેઽિપ િવદુષાં સવે્યઃ સદા ધા મકાે
િવશ્વષેામપુ રકાે ગદશૃામાન દક દાકરઃ ।

કપૂર્રદ્યુ તક તભૂ ષતહિરદ્ભૂમ ડલે ગીયતે
શશ્વદ્દવ્ દજનૈમર્હીતનુ તઃ પુ યનૈર્ કસ્યાેદયઃ ॥ ૮૨॥

કતર્વં્ય ન કરાે ત બ ધુ ભરિપ નેહાત્મ ભવાિદતઃ
કા મ વાદ ભમ યતે િહતમતં ધીરાે યભીષં્ટ નરઃ ।

િન કામસ્ય ન િવિક્રયા તનુ તાે લાેકે ક્વ ચદ્દ ૃ યતે
યત્ત માદયમવે મૂલમ ખલાનથર્સ્ય િનધાર્િરતમ્ ॥ ૮૩॥

િન કામા મનુયઃ પરાવરદશૃાે િનધૂર્તપા માેદયા
િનઃસઙ્ગા િનરહઙૃ્કતા િન પમાન દં પરં લે ભરે ।

યદ્ગ વા ન લુઠ ત મા જઠરે દુઃખાકરે માનવા
દુગર્ ધે પનુરેત્યકામમકરે સસંારપાથાેિનધાૈ ॥ ૮૪॥

કામસ્યાિપ િનદાનમાહુરપરે માયાં મહાશાસના
િન શ્ચ કાં સકલપ્રપ ચરચનાચાતુયર્લીલાવતીમ્ ।

ય સઙ્ગાદ્ભગવાનિપ પ્રભવ ત પ્રત્યઙ્મહામાેહહા
શ્રીરઙ્ગાે ભવુનાેદયાવનલયવ્યાપારચકે્રિક્રયાઃ ॥ ૮૫॥

તુલ્યાથન વમૈક્યં િત્રભવુનજનક ત પદાથર્ઃપ્રપદ્ય
પ્રત્યકં્ષ માેહજન્મ ત્યજ ત ભગવ ત વપંદાથાઽિપ વઃ ।

શ્રુત્યાચાયર્પ્રસાદાિન્ન પમિવલસદ્બ્રહ્મિવદ્યૈ તદૈક્યં
પ્રા યાન દપ્ર તષ્ઠાે ભવ ત િવગ લતાનાદ્યિવદ્યાપેર હઃ ॥ ૮૬॥

સં યાસાે િવિહતસ્ય કેશવપદદ્વ દ્વે વ્યધાિય શ્રુતા
વેદા તા િનરવદ્યિન કલપરાન દાઃ સિુનષ્ઠા શ્ચરમ્ ।

સસંારે વધબ ધદુઃખબહુલે માયાિવલાસઽેવ્યયં
બ્રહ્મા મી ત િવહાય ના યદધનુા કતર્વ્યમા તે ક્વ ચત્ ॥ ૮૭॥

િહ વા િવશ્વાદ્યવસ્થાઃ પ્રકૃ તિવલ સતા ગ્રદાદ્યૈિવશષેૈઃ
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સાધ ચૈત યધાતાૈ પ્રકૃ તમિપ સમં કાયર્ તૈરશષેૈઃ ।
જ્ઞાનાન દં તુર યં િવગ લતગુણકં દેશકાલાદ્યતીતં

વાત્માનં વીતિનદ્રઃ સતતમિધકૃત શ્ચ તયેદ દ્વતીયમ્ ॥ ૮૮॥
અગ્રપેશ્ચાદધ તાદુપિર ચ પિરતાે િદ ધા યા વનાિદઃ

કૂટસ્થા સિંવદેકા સકલતનુ તામ તરાત્માિનય ત્રી ।
યસ્યાન દ વભાવા સુ્ફર ત શભુિધયઃ પ્રત્યહં િન પ્રપ ચા

વન્મુક્તઃ સ લાેકે જય ત ગતમહામાેહિવશ્વપ્રપ ચઃ ॥ ૯૦॥
ક્વાહં બ્રહ્મે ત િવદ્યા િનર તશયસખંુ દશર્ય તી િવશદંુ્ધ

કૂટસં્થ વપ્રકાશં પ્રકૃ ત સચુિરતા ખ ડય તી ચ માયામ્ ।
ક્વાિવદ્યાહં મમે ત સ્થ ગતપરસખુા ચત્ત ભત્તાૈ લખ તી

સવાર્નથાર્નનથાર્ન્ િવષય ગિરભવુા વાસનાગૈિરકેણ ॥ ૯૧॥
અહં બ્રહ્મા મી ત સુ્ફરદમલબાેધાે યિદ ભવે-

પુમા પુ યાેદ્રકેાદુપ ચતપરાનથર્િવર તઃ ।
તદાની ં ક્વાિવદ્યા શમસહમાનાપૈિનષદં

િવચારં સસંારઃ ક્વ ચ િવિવધદુઃખૈકવસ તઃ ॥ ૯૨॥
ક શ્ચ ક્ર દ ત કાલકકર્શકરાકૃષં્ટ િવનષં્ટ હઠા-

દુ કૃષં્ટ તનયં િવલાેક્ય પુરતઃ પતુ્રે ત હા હા ક્વ ચત્ ।
ક શ્ચન્નતર્કનતર્ક પિર તાે ત્યત્યહાે કુત્ર ચ-

ચ્ચતં્ર સં તપદ્ધ તઃ પ્રથય ત પ્રી ત ચ કષ્ટ ચ નઃ ॥ ૯૩॥
નાન્નં યર્ ત િક ચદાષૈધબલં નાલં વકાયાદયે

શ ક્તશ્ચંક્રમણે ન હ ત જરયા ણ કૃતાયાં તનાૈ ।
અ માકં વધનુા ન લાેચનબલં પતુ્રે ત ચ તાકુલાે

ગ્લાયત્યથર્પરાયણાેઽ તકૃપણાે મ યા ભમાનાે ગ્ હી ॥ ૯૪॥
અન્નાશાય સદા રટ ત થુકાઃ ક્ષામક ઠા સ્ત્રયાે

વાસાેભી રિહતા બિહવ્યર્વહૃતાૈ િનયાર્ ત નાે લ જયા ।
ગેહાદઙ્ગણમાજર્નેઽિપ ગ્ િહણાે યસ્યે ત દુ ર્ િવતં

યદ્ય ય ત તથાિપ તસ્ય િવર તનાદે ત ચતં્ર ગ્ હે ॥ ૯૫॥
સદ્દવ્ંશાે ગુણવાનહં સચુિરતઃ શ્લાઘ્યાં કરાેત્યાત્મનાે

નીચાનાં િવદધા ત ચ પ્ર તિદનં સવેાં જનાનાં દ્વજઃ ।
યાે ષત્તસ્ય જઘ્ ક્ષયા સ ચ કુતાે નાે લ જતે સ જના-
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લાેભા ધસ્ય નરસ્ય નાે ખલુ સતાં દષંૃ્ટ િહ લ ભયમ્ ॥ ૯૬॥
કામાિદિત્રકમવે મૂલમ ખલક્લેશસ્ય માયાેદ્ભવં

મત્યાર્ના મ ત દેવમાૈ લિવલસદ્ભા જ ચૂડામ ણઃ ।
શ્રીકૃ ણાે ભગવાનવાેચદ ખલપ્રા ણ પ્રયાે મ પ્રભ-ુ

યર્ માત્તિ ત્રકમુદ્યતને મનસા હેયં પુમથાર્ થના ॥ ૯૭॥
ય પ્રીત્યથર્મનેકધામિન મયા કષ્ટેન વ તુ પ્રયં

વસ્યાશાકવલીકૃતને િવકલીભાવં દધાનને મે ।
ત સવ િવલયં િનનાય ભગવાન્ યાે લીલયા િનજર્રાે

માં િહ વા જરયાકુલીકૃતતનું કાલાય ત મૈ નમઃ ॥ ૯૮॥
આયવુદિવદાં રસાશનવતાં પ યા શનાં યત્નતાે

વૈદ્યાનામિપ રાેગજન્મ વપષુાે હ્ય તયર્તાે દૃ યતે ।
દુશ્ચક્ષાે કવલીકૃતિત્રભવુનાે લીલાિવહાર સ્થતઃ

સવાપાયિવનાશનૈકચતુરઃ કાલાય ત મૈ નમઃ ॥ ૯૯॥
તે ધ યા ભવુને સુ શ ક્ષતપરબ્રહ્માત્મિવદ્યાજના

લાેકાનામનુર જકા હિરકથાપીયષૂપાન પ્રયાઃ ।
યષેાં નાકતરઙ્ ગણીતટ શલાબદ્ધાસનાનાં સતાં

પ્રાણા ય ત લયં સખુને મનસા શ્રીરઙ્ગ ચ તા તામ્ ॥ ૧૦૦॥
હે પતુ્રાઃ વ્રજતાભયં યત ઇતાે ગેહં જન યા સમં

રાગદ્વષેમદાદયાે ભવતુ વઃ પ થાઃ શવાેઽમાયયા ।
કાશી ં સા પ્રતમાગતાેઽહમહહ ક્લેશને હાતું વપુઃ

સવાર્નથર્ગ્ હં સપુવર્તિટનીવી ચ શ્રયામ ડતામ્ ॥ ૧૦૧॥
ય સાક્ષાદ ભધાતુમક્ષમતયા શ દાદ્યના લઙ્ ગતં

કૂટસં્થ પ્ર તપાદય ત િવલયદ્વારા પ્રપ ચસ્રજઃ ।
માેક્ષાય શ્રુતયાે િનર તિવધયાે યાનસ્ય ચાે ચ્છત્તયે

તત્રાદ્વતૈવને સદા િવચરતાચ્ચેતઃ કુરઙ્ગઃ સતામ્ ॥ ૧૦૨॥
બુધાનાં વૈરાગ્યં સઘુટયતુ વૈરાગ્યશતકં

ગ્ હસ્થાનામેકં હિરપદસરાજેપ્રણિયનામ્ ।
જનાનામાન દં િવતરતુ િનતા તં સિુવશદ-

ત્રયં શષેવ્યાખ્યાગ લતતમસાં શદુ્ધમનસામ્ ॥ ૧૦૩॥
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ઇ ત શ્રીભ ર્હિરિવર ચતં િવજ્ઞાનશતકં ચતુથર્મ્ ।
This text and sequence is based on the book by K. B. Ghule(1896) which

has 103 verses with Sanskrit commentary. Another by Pathak with Gujarati

translation has 101 selected but resequenced verses plus 38 more as

parishiShTa. Pathak’s book is expanded and perhaps more scrutinised.

Encoded and proofread by Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com

Vijnanashataka by Bhartrihari

pdf was typeset on August 22, 2020

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

vijnAnashatakam.pdf 15


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

