
Vijnanashataka by Bhartrihari Sequence 2 Pathak

விjhஞாநஶதகmh பாட²கshய khரம ப⁴rhth’ஹkh’த

Document Information

Text title : Vijnanashataka (Pathak sequence)

File name : vijnAnashatakamPathakSequence.itx

Category : shataka, major_works

Location : doc_z_misc_major_works

Author : Bhartrihari

Transliterated by : Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com

Proofread by : Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com

Description-comments : From a scanned copy of text by Pathak 101+38 extra

Latest update : August 22, 2020

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

August 22, 2020

sanskritdocuments.org



Vijnanashataka by Bhartrihari Sequence 2 Pathak

விjhஞாநஶதகmh பாட²கshய khரம ப⁴rhth’ஹkh’த

விக³லத³மலதா³நேரணிெஸௗரph◌⁴யேலாேபா⁴-
பக³தம⁴பமாலாvhயாலாகாஶேத³ஶ: ।

அவ ஜக³த³ேஶஷmh ஶவ³kh³ராthமத³rhyhேயா ?

விலபக⁴த³nhேதாth³த³Nhட³ஶுNhேடா³ க³ேணஶ: ॥ 1-1 ॥
யthஸthதயா ஶுசி விபா⁴தி யதா³thமபா⁴ஸா

phரth³ேயாதிதmh ஜக³த³ேஶஷமபாshதேதா³ஷmh ।
தth³ph³ரம நிShகலமஸŋhக³மபாரெஸௗkh²யmh

phரthயkh³ப⁴ேஜ பரமமŋhக³ளமth³விதீயmh ॥ 2-2॥
ேஹ thரா: vhரஜதாப⁴யmh யத இேதா ேக³ஹmh ஜநnhயா ஸமmh

ராக³th³ேவஷமதா³த³ேயா ப⁴வ வ: பnhதா:² ஶிேவாऽமாயயா ।
காஶீmh ஸாmhphரதமாக³ேதாऽஹமஹஹ khேலேஶந ஹாmh வ:

ஸrhவாநrhத²kh³’ஹmh ஸுபrhவதநீவீசியாமNh³தாmh ॥ 3-101॥
தீrhதா²வshதா²நஜnhயmh ந ப⁴வதி ஸுkh’தmh ³Shkh’ேதாnhலநmh வா

யshமாதா³ph◌⁴யாmh விந: திஸமதி⁴க³த: phரthயகா³thமா ஜநாநாmh ।
ஸrhேவஷாமth³விதீேயா நிரதிஶயஸுக²mh யth³யபி shவphரகாஶா-
shதீrhேத²விth³யாshததா²பி shph’ஹயதி தபேஸ யthததா³சrhயேஹ: ॥ 4-64॥

phரjhஞாவnhேதாऽபி ேகசிchசிரiµபநிஷதா³th³யrhத²காரா யதnhேதா
vhயாrhவnhேதாऽபி ேகசிth³த³தபரமதா யth³யபி jhஞாததththவா: ।

தீrhேத² தீrhத²mh ததா²பி ph◌⁴ரமணரகதாmh ேநா ஜஹthயth◌⁴வேக²தா³
யthதthகShடmh வித⁴thேத மம மந ஸதா³ பயதshதthர kh’thயmh ॥ 5-63॥

யாவthேத யமகிŋhகரா: கரதலkhராபாஶாத³ேயா
rhதா³nhதா:sh’ணிராஜதீ³rhக⁴ஸுநகா² த³mhShThராகராலாநநா: ।

நாகrhஷnhதி நராnhத⁴நாதி³ரதாnhயthதாவதி³Shேடchச²யா
Shமாபி: ◌⁴ khயதாmh த⁴நshய kh’பshthயாக:³ஸுபrhவாதி³ஷு ॥ 6-32॥

ஆTh◌⁴ய: கசித³பNh³ேதாऽபி வி³ஷாmh ேஸvhய:ஸதா³ தா⁴rhேகா
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விjhஞாநஶதகmh பாட²கshய khரம ப⁴rhth’ஹkh’த

விேவஷாiµபஜாரேகா mh’க³th³’ஶாமாநnhத³கnhதா³கர: ।
கrhரth³திகீrhதி⁴தஹth³⁴மNhட³ேல கீ³யேத

ஶவth³th³வnhதி³ஜைநrhமதiνph◌⁴’த: Nhையrhந கshேயாத³ய: ॥ 7-82॥
யமாராth◌⁴யாராth◌⁴யmh th⁴வந³ேராராphதவஸதி:

th◌⁴ேவா jhேயாதிசkhேர ஸுசிரமநவth³யmh ஶிஶுரபி ।
அவாப phரலாத:³ பரமபத³மாராth◌⁴ய யத:

ஸ கshயாலmh khேலேஶா ஹரதி ந ஹ: கீrhதித³அண: ॥ 8-19॥
ேகா ேத³ேவா ⁴வேநாத³யாவநகேரா விேவவேரா விth³யேத

யshயாjhஞாவஶவrhதிேநா ஜலதி⁴ேயா நாphலாவயnhதி திmh ।
இthயாmhநாதமபீவரmh ஸுரஶிேராரthநmh ஜக³thஸாணmh

ஸrhவjhஞmh த⁴நெயௗவேநாth³க⁴தமநா ேநா மnhயேத பா³ஶ: ॥ 9-78॥
கshேயெமௗ பிதெரௗ மேநாப⁴வவதா தாேபந ஸmhேயாதா-

வnhேயாnhயmh தநயாதி³கmh ஜநயேதா ⁴mhயாதி³⁴தாthமபி: ◌⁴ ।
இthத²mh :³shத²மதிrhமேநாப⁴வரதிrhேயா மnhயேத நாshதிக:

ஶாnhதிshதshய கத²mh ப⁴ேவth³க⁴நவேதா ³Shகrhமத⁴rhமரமாth ॥ 10-79॥
ேத³ஹாth³யாthமமதாiνஸா ப⁴வதாmh யth³யshதி iµkh³த⁴mh மதmh

ேவத³vhயாஸவிநிnhதி³தmh கத²மேஹா பிthராth³யபthேய ததா³ ।
தா³ஹாதி:³ khயேத விஶுth³த⁴ப²லேகா Shமாபி⁴th³ேவைத:

ேஶாேகநாrhத²பராயணரபஸைத³rhth³’Shடாrhத²மாthராrhதி²பி: ◌⁴ ॥ 11-33॥
விபசிth³ேத³ஹாெதௗ³ khவசித³பி மமthவmh ந ேத

பரph³ரமth◌⁴யாதா க³க³நநக³ராகாரஸth³’ேஶ ।
நிரshதாஹŋhகார: திஜநிதவிவாஸiµேதா

நிராதŋhேகாऽvhயkh³ர: phரkh’திம⁴ராலாபசர: ॥ 12-12॥
நிthயாநிthயபதா³rhத²தththவவிஷேய நிthயmh விசார:ஸதாmh

ஸmhஸrhேக³தபா⁴தா ததாஹாேராऽநஹŋhகாதா ।
காNhயmh kh’பேண ஜேந ஸுகி²ஜேந phதி:ஸதா³ யshய ஸ

phராேயணவ தப: கேராதி ஸுkh’தீ ேசேதாiµnhத³phய: ॥ 13-27॥
ஸmhஸாேரऽபி பேராபகாரகரணkh²யாதvhரதா மாநவா

ேய ஸmhபthதிkh³’ஹா விசாரசரா விேவவராராத⁴கா: ।
ேதऽphேயநmh ப⁴வஸாக³ரmh ஜநிmh’திkh³ராஹாலmh ³shதரmh

2 sanskritdocuments.org



விjhஞாநஶதகmh பாட²கshய khரம ப⁴rhth’ஹkh’த

க³mhபீ⁴ரmh ஸுதராmh தரnhதி விவித⁴vhயாth◌⁴யாதி⁴வீசீமயmh ॥ 14-30॥
த⁴nhயா ஏேத மாmhேஸா யத³யமஹதி thயkhதேசேதாவிகlhபா

நிஶŋhகmh ஸசரnhேதா வித³த⁴தி மநmh கrhம காமphரkhதா: ।
ஜாநnhேதாऽphயrhத²நmh ஜக³தி³த³மகி²லmh ph◌⁴ராnhதவth³th³ைவதஜாலmh

ராக³th³ேவஷாதி³மnhேதா வயமயதி ஹா ந thயஜnhேதऽபி⁴மாநmh॥ 15-62 ॥
ந ேசthேத ஸாமrhth²யmh ப⁴வநமரதŋhகஹரேண

மேநாऽநிrhதி³Shேடऽshnhநவக³த³ேண jhஞாமகேல ।
ததா³ ேமக⁴யாமmh கமலத³லதீ³rhகா⁴மமலmh

ப⁴ஜshவ ரŋhக³mh ஶரத³mh’ததா⁴மாதி⁴கiµக²mh ॥ 16-16॥
ph◌⁴ராத: ஶாnhதmh phரஶாnhதmh khவசித³பி நிபதnhthர ேர ⁴த⁴ராkh³ேர

kh³Shேம th◌⁴யாநாய விShே:shph’ஹயஸுதராmh நிrhவிஶŋhேக ³ஹாயாmh
।
அnhேவShயாnhதாth³’க³thர திவலயதேல shதா²நiµnhல யாவ-

thஸmhஸாராநrhத²vh’mh phரதி²ததமமஹாேமாஹலmh விஶாலmh ॥ 17-49॥
விேவவேர ப⁴வதி விவஜநீநஜnhம-

விவmhப⁴ேர ப⁴க³வதி phரதி²தphரபா⁴ேவ ।
ேயா த³thதசிthதவிஷய:ஸுkh’தீ kh’தாrhேதா²

யthர khவசிthphரதிதி³நmh நிவஸnh kh³’ஹாெதௗ³ ॥ 18-54॥
th◌⁴யாநvhயkh³ரmh ப⁴வ தவ ’thதிShட²ேதா யthர தthர

மth³விShேshth⁴வநபேதrhநிthயமாநnhத³rhேத: ।
லேசத:iµத³விலாநnhத³பீஷதா⁴mhேநா

ேமக⁴chசா²யாphரதிப⁴டதேநா: khேலஶnh⁴mh திதீrhேஷா: ॥ 19-36॥
காமாதி³thகேமவ லமகி²லkhேலஶshய மாேயாth³ப⁴வmh

மrhthயாநாதி ேத³வெமௗவிலஸth³பா⁴ShiΝடா³மணி: ।
kh’Shே ப⁴க³வாநேவாசத³கி²லphராணிphேயா மthphர⁴-

rhயshமாthதththகiµth³யேதந மநஸா ேஹயmh மrhதா²rhதி²நா ॥ 20-97॥
காமshயாபி நிதா³நமாஹுரபேர மாயாmh மஹாஶாஸநா

நிசிthகாmh ஸகலphரபசரசநாசாrhயலாவதீmh ।
யthஸŋhகா³th³ப⁴க³வாநபி phரப⁴வதி phரthயŋhமஹாேமாஹஹா

ரŋhேகா³ ⁴வேநாத³யாவநலயvhயாபாரசkhேரkhயா: ॥ 21-85॥
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யத³th◌⁴யshதmh ஸrhவmh shர ⁴ஜக³வth³பா⁴தி ரேதா
மஹாமாேயாth³கீ³rhணmh க³க³நபவநாth³யmh தiνph◌⁴’தாmh ।

ப⁴ேவthதshயா ph◌⁴ராnhேதrhiµரரதி⁴Shடா²நiµத³ேய
யேதா நshயாth³ph◌⁴ராnhதிrhநிரதி⁴கர khவாபி ஜக³தி ॥ 22-24॥

வியth³⁴தmh ⁴தmh யத³வநலப⁴mh ? சாகி²லத³mh
மஹாமாயாஸŋhகா³th³⁴ஜக³இவ ரjhவாmh ph◌⁴ரமகரmh ।

தத³thயnhதாலாத³mh விஜரமமரmh சிnhதய மந:
பரph³ரமாvhயkh³ரmh ஹஹரஸுராth³ையரவக³தmh ॥ 23-15॥

சிth³ரthநமthர பதிதmh வரnhத⁴ேப
mhேஸா ph◌⁴ரமாத³iνபமmh ஸஹநீயேதஜ: ।

உth³th◌⁴’thய ேயா ஜக³தி தth³ப⁴விதா kh’தாrhேதா²
மnhேய ஸ ஏவ ஸiµபாதவிவநாத:² ॥ 24-55॥

shவாnhதvhேயாmhநி நிரshதகlhமஷக⁴ேந ஸth³³th³தி⁴தாராவ-

ஸnhதீ³phேத ஸiµேத³தி ேசnhநிபமாநnhத³phரபா⁴மNhட³ல: ।
ph³ரமjhஞாநஸுதா⁴கர: கவதாவிth³யாnhத⁴காரshததா³

khவ vhேயாம khவ ஸதா³க³தி: khவ ஹுத⁴kh khவாmhபா: ◌⁴ khவ ஸrhவmhஸஹா ॥
25-53॥
khவாஹmh ph³ரேமதி விth³யா நிரதிஶயஸுக²mh த³rhஶயnhதீ விஶுth³த⁴mh

டshத²mh shவphரகாஶmh phரkh’தி ஸுசதா க²Nhட³யnhதீ ச மாயாmh ।
khவாவிth³யாஹmh மேமதி shத²கி³தபரஸுகா² சிthதபி⁴thெதௗ க²nhதீ

ஸrhவாநrhதா²நநrhதா²nh விஷயகி³⁴வா வாஸநாைக³ேகண ॥ 26-91॥
சிேத³வ th◌⁴யாதvhயா ஸததமநவth³யா ஸுக²தiν-

rhநிராதா⁴ரா நிthயா நிரவதி⁴ரவிth³யாதி³ரதா ।
அநாshதா²மாshதா²ய ph◌⁴ரமவ ஸrhவthர விஷேய

ஸதா³ ேஶஷvhயாkh²யாநிணமதிபி:◌⁴ kh²யாதயதிபி: ◌⁴ ॥ 27-75॥
நிShகாமா iµநய: பராவரth³’ேஶா நிrh⁴தபாphேமாத³யா

நி:ஸŋhகா³ நிரஹŋhkh’தா நிபமாநnhத³mh பரmh ேலபி⁴ேர ।
யth³க³thவா ந ட²nhதி மாth’ஜட²ேர :³கா²கேர மாநவா

³rhக³nhேத⁴ நேரthயகாமமகேர ஸmhஸாரபாேதா²நிெதௗ⁴ ॥ 28-84॥
shவாnhதvhேயாmhநி நிரshதகlhமஷக⁴ேந ஸth³³th³தி⁴தாராவ-
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ஸnhதீ³phேத ஸiµேத³தி ேசnhநிபமாநnhத³phரபா⁴மNhட³ல: ।
ph³ரமjhஞாநஸுதா⁴கர: கவதாவிth³யாnhத⁴காரshததா³
khவ vhேயாம khவ ஸதா³க³தி: khவ ஹுத⁴kh khவாmhபா: ◌⁴ khவ ஸrhவmhஸஹா ॥ 53॥

ph³ரமாmh’தmh ப⁴ஜ ஸதா³ஸஹஜphரகாஶmh
ஸrhவாnhதரmh நிரவதி⁴ phரதி²தphரபா⁴வmh ।

யth³யshதி ேத க³ஷா ஸஹஸா ப⁴வாph³ேத: ◌⁴
பாேர பேர பரமஶrhமணி நிShகலŋhேக ॥ 29-4॥

சிேத³வ th◌⁴யாதvhயா ஸததமநவth³யா ஸுக²தiν-
rhநிராதா⁴ரா நிthயா நிரவதி⁴ரவிth³யாதி³ரதா ।

அநாshதா²மாshதா²ய ph◌⁴ரமவ ஸrhவthர விஷேய
ஸதா³ ேஶஷvhயாkh²யாநிணமதிபி:◌⁴ kh²யாதயதிபி: ◌⁴ ॥ 30-25॥

யthஸாாத³பி⁴தா⁴மமதயா ஶph³தா³th³யநாŋhகி³தmh
டshத²mh phரதிபாத³யnhதி விலயth³வாரா phரபசshரஜ: ।

ேமாாய தேயா நிரshதவித⁴ேயா th◌⁴யாநshய ேசாchசி²thதேய
தthராth³ைவதவேந ஸதா³ விசரதாchேசத:ரŋhக:³ஸதாmh ॥ 31-102॥

lhயாrhேத²ந thவைமkhயmh th⁴வநஜநகshதthபதா³rhத:²phரபth³ய
phரthயmh ேமாஹஜnhம thயஜதி ப⁴க³வதி thவmhபதா³rhேதா²ऽபி வ: ।

thயாசாrhயphரஸாதா³nhநிபமவிலஸth³ph³ரமவிth³ையshதைத³khயmh
phராphயாநnhத³phரதிShேடா² ப⁴வதி விக³தாநாth³யவிth³ேயாபஹ: ॥ 32-86॥

அஹmh ph³ரமாshதி sh²ரத³மலேபா³ேதா⁴ யதி³ ப⁴ேவ-

thமாnhNhேயாth³ேரகா³பசிதபராநrhத²விரதி: ।
ததா³நீmh khவாவிth³யா ph◌⁴’ஶமஸஹமாெநௗபநிஷத³mh

விசாரmh ஸmhஸார: khவ ச விவித⁴:³ைக²கவஸதி: ॥ 33-92 ॥
thவா விவாth³யவshதா:² phரkh’திவிலதா ஜாkh³ரதா³th³ையrhவிேஶைஷ:

ஸாrhத⁴mh ைசதnhயதா⁴ெதௗ phரkh’திமபி ஸமmh காrhயஜாைதரேஶைஷ: ।
jhஞாநாநnhத³mh யmh விக³த³ணகmh ேத³ஶகாலாth³யதீதmh

shவாthமாநmh வீதநிth³ர:ஸததமதி⁴kh’தசிnhதேயத³th³விதீயmh ॥ 34-88॥
ஸmhnhயாேஸா விதshய ேகஶவபத³th³வnhth³ேவ vhயதா⁴யி தா

ேவதா³nhதா நிரவth³யநிShகலபராநnhதா:³ஸுநிShடா²சிரmh ।
ஸmhஸாேர வத⁴ப³nhத⁴:³க²ப³ஹுேல மாயாவிலாேஸऽvhயயmh
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ph³ரமாshதி விஹாய நாnhயத³⁴நா கrhதvhயமாshேத khவசிth ॥ 35-87॥
அkh³ேரபசாத³த⁴shதா³ப ச பேதா தி³ு தா⁴nhயாshவநாதி:³

டshதா²ஸmhவிேத³கா ஸகலதiνph◌⁴’தாமnhதராthமாநியnhth ।
யshயாநnhத³shவபா⁴வா sh²ரதி ஶுப⁴தி⁴ய: phரthயஹmh நிShphரபசா

வnhiµkhத:ஸ ேலாேக ஜயதி க³தமஹாேமாஹவிவphரபச: ॥ 36-90॥
ேத த⁴nhயா ⁴வேந ஸுஶிதபரph³ரமாthமவிth³யாஜநா

ேலாகாநாமiνரஜகா ஹகதா²பீஷபாநphயா: ।
ேயஷாmh நாகதரŋhகி³ணீதடஶிலாப³th³தா⁴ஸநாநாmh ஸதாmh

phரா யnhதி லயmh ஸுேக²ந மநஸா ரŋhக³சிnhதாph◌⁴’தாmh ॥ 37-100॥
ஶிவ ஶிவ மஹாph◌⁴ராnhதிshதா²நmh ஸதாmh வி³ஷாமபி

phரkh’திசபலா தா⁴thரா sh’Shடா:shthேயா ஹணீth³’ஶ: ।
விஜஹதி த⁴நmh phராண:ஸாகmh யதshதத³வாphதேய

ஜக³தி மiνஜா ராகா³kh’Shடாshதேத³கபராய: ॥ 38-58॥
ஹரதி வஷ: காnhதிmh mhஸ: கேராதி ப³லதிmh

ஜநயதி ph◌⁴’ஶmh ph◌⁴ராnhதிmh நா ஸுகா²ய நிேஷவிதா ।
விரதிவிரஸா ⁴khதா யshமாthதேதா ந விேவகிபி⁴-

rhவிஷயவிரைஸ: ேஸvhயா மாயாஸமாதவிkh³ரஹா ॥ 39-59॥
கமலவத³நா பீேநாthŋhக³mh க⁴டாkh’தி பி³ph◌⁴ரதீ

shதநக³யmh தnhவீ யாமா விஶாலth³’க³சலா ।
விஶத³த³ஶநா மth◌⁴யாமா vh’ேத²தி ஜநா: ரமmh

வித³த⁴தி iµதா⁴ராகா³³chைசரநீth³’ஶவrhணேந ॥ 40-60 ॥
யth³ேயதா மத³ேநஷேவா mh’க³th³’ஶேசத:ரŋhகா³ரேயா

தீ⁴ராமபி ேநா ப⁴ேவரப³லா:ஸmhஸாரமாயாேர ।
ேகா நாமாmh’தஸாக³ேர ந ரமேத தீ⁴ரshததா³ நிrhமேல

rhநnhத³மேஹாrhரmhயநிகேர ராகா³தி³நkhேராjh²ேத ॥ 41-56॥
பா³ேலயmh பா³லபா⁴வmh thயஜதி ந ஸுத³தி யthகடாைrhவிஶால-

ரshமாnhவிph◌⁴ராமயnhதீ லஸத³த⁴ரத³லாphததphரவாலா ।
ேநmh வாச²thயகாமாnh shவஸத³நம⁴நா kh³mh த³thதசிthதாnh

Shயnhநீேலாthபேலாthபலாேப⁴ iµரதி கமலாவlhலேப⁴ ேகா³பேல ॥ 42-57॥
ஜநயதி ஸுதmh கசிnhநா ஸதீ ல⁴ஷணmh
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நிபம³ண: Nhயாthமாநmh ஜக³thபபாலகmh ।
கத²மபி ந ஸாऽநிnhth³யா வnhth³யா ப⁴ேவnhமஹதாmh யத: ।

ஸுரஸதி³வ kh²யாதா ேலாேக பவிthத⁴தலா ॥ 43-61॥
கிmh shதா²நshய நிேணந iµரth³th◌⁴யாநாய ⁴மNhட³ேல

ph◌⁴ராதேசth³விரதிrhப⁴ேவth³th³’ட⁴தரா யshய shரகா³ெதௗ³ஸதா³ ।
தshையஷா யதி³ நாshதி ஹnhத ஸுதராmh vhயrhத²mh ததா³nhேவஷணmh

shதா²நshயாநதி⁴காண:ஸுர⁴நீதீராth³ஜாதி³ஷு ॥ 44-52॥
ஜாநnhேநவ கேராதி கrhம ப³ஹுலmh :³கா²thமகmh phேரத:

ேகநாphயphரதிவாchயஶkhதிமநா ேத³ேவந iµkhதாthமநா ।
ஸrhவjhேஞந ’தி³shதி²ேதந தiνமthஸmhஸாரரŋhகா³ŋhக³ேண

மாth³யth³³th³தி⁴நவிேநாத³நிே nh’thயnhநŋhக³phய: ॥ 45-77॥
கrhதvhயmh ந கேராதி ப³nh⁴பி⁴ரபி shேநஹாthமபி⁴rhேவாதி³த:

காthவாத³பி⁴மnhயேத தமதmh தீ⁴ேராphயபீ⁴Shடmh நர: ।
நிShகாமshய ந விkhயா தiνph◌⁴’ேதா ேலாேக khவசிth³th³’யேத

யthதshமாத³யேமவ லமகி²லாநrhத²shய நிrhதா⁴தmh ॥ 46-83॥
யதா³ ேத³வாதீ³நாபி ப⁴வதி ஜnhமாதி³ நியதmh

மஹாஹrhmhயshதா²ேந லதலலநாேலாலமநஸாmh ।
ததா³ காமாrhதாநாmh ஸுக³திஹ ஸmhஸாரஜலெதௗ⁴

நிமkh³நாநாiµchைச ரதிவிஷயேஶாகாதி³மகேர ॥47-10॥
ந ஜாநீேஷ rhக² khவசித³பி தmh ேலாகமதmh

ph◌⁴ரமth³ேபா⁴கா³காŋhாகததயா ேமாஹப³ஹுேல ।
ஜக³thயthராரNhேய phரதிபத³மேநகாபதி³ஸதா³

ஹth◌⁴யாேந vhயkh³ரmh ப⁴வ ஸகலதாைபககத³ேந ॥ 48-14॥
ஸth³th³வmhேஶா ³ணவாநஹmh ஸுசத: லாkh◌⁴யாmh கேராthயாthமேநா

நீசாநாmh வித³தா⁴தி ச phரதிதி³நmh ேஸவாmh ஜநாநாmh th³விஜ: ।
ேயாthதshய kh◌⁴’யா ஸ ச ேதா ேநா லjhஜேத ஸjhஜநா-

lhேலாபா⁴nhத⁴shய நரshய ேநா க² ஸதாmh th³’Shடmh  லjhஜாப⁴யmh ॥
49-96॥
நாnhநmh rhயதி கிசிெதௗ³ஷத⁴ப³லmh நாலmh shவகாrhேயாத³ேய

ஶkhதிசŋhkhரமேண ந ஹnhத ஜரயா rhணீkh’தாயாmh தெநௗ ।

vijnAnashatakamPathakSequence.pdf 7



விjhஞாநஶதகmh பாட²கshய khரம ப⁴rhth’ஹkh’த

அshமாகmh thவ⁴நா ந ேலாசநப³லmh thேரதி சிnhதாேலா
kh³லாயthயrhத²பராயேऽதிkh’பே th²யாபி⁴மாேநா kh³’ ॥ 50-94॥

அth³யேவா வா மரணமஶிவphராணிநாmh காலபாைஶ-

ராkh’Shடாநாmh ஜக³தி ப⁴வேதா நாnhயதா²thவmh கதா³சிth ।
யth³யphேயவmh ந க² ேத ஹா ததா²phயrhத²ேலாப⁴mh

thவா phராணீ தமவேதா ேத³வேலாகாiνலmh ॥ 51-34॥
ேர ேர சிthத மதா³nhத⁴ ேமாஹப³தி⁴ரா th²யாபி⁴மாேநாth³த⁴தா

vhயrhேத²யmh ப⁴வதாmh த⁴நாவநரதி:ஸmhஸாரகாராkh³’ேஹ ।
ப³th³தா⁴நாmh நிக³ேட³ந கா³thரமமதாஸmhjhேஞந யthகrhசி-

th³ேத³வph³ராமணபி⁴ுகாதி³ஷு த⁴நmh shவphேநऽபி ந vhேயதி வ: ॥ 52-31॥
நாph◌⁴யshேதா தா⁴வாேதா³ ந ச வதீவஶீகாரக: ேகாphபாேயா

ேநா வா ெபௗராணிகthவmh ந ச ஸரஸகவிதா நாபி நீதிrhந கீ³தி: ।
தshமாத³rhதா²rhதி²நாmh யா ந ப⁴வதி ப⁴வதசா khவாபி விth³வnh

jhஞாthேவthத²mh சkhரபாேணரiνஸர சரmhேபா⁴ஜkh³மmh வி⁴thைய ॥ 53-47॥
அrhேத²ph◌⁴ேயாऽநrhத²ஜாதmh ப⁴வதி தiνph◌⁴’தாmh ெயௗவநாதி³Shவவயmh

பிthராth³ையரrhேதph◌⁴ேயாऽiνபkh’திமதிபி: ◌⁴ shவாthமைநவாrhேதph◌⁴ய: ।
யshமாth³:³கா²கேரph◌⁴யshதமiνஸர ஸதா³ ப⁴th³ர லவிலாஸmh

ேகா³பாலmh ேகா³பகாnhதாசகலஶதŋhமாஸŋhக³ரŋhக³mh ॥ 54-48 ॥
மாth³யthதாrhகிகதாnhthகth³விபக⁴டாஸŋhக⁴Thடபசாநந-

shதth³வth³’phதகத³nhதைவth³யககலாகlhேபாऽபி நிShகிசந: ।
யthர khவாபி விநாஶயா kh’ஶதiνrh⁴பாலேஸவாபேரா

வnhேநவ mh’தாயேத கிமபரmh ஸmhஸார:³ஸாக³ேர ॥ 55-81॥
ஜகா³ம vhயrhத²mh ேம ப³ஹுதி³நமதா²rhதா²rhதி²ததயா

⁴பாலாநாmh நிகடக³திேதா³ஷாலமேத: ।
ஹth◌⁴யாநvhயkh³ரmh ப⁴விம⁴நா வாச²தி மந:

khவசிth³க³ŋhகா³தீேர தணளெஸௗரப⁴ப⁴ேர ॥ 56-21॥
அnhநாஶாய ஸதா³ ரடnhதி ph’²கா:ுthாமகNhடா²shthேயா

வாேஸாபீ⁴ ரதா ப³rhvhயவ’ெதௗ நிrhயாnhதி ேநா லjhஜயா ।
ேக³ஹாத³ŋhக³ணமாrhஜேநऽபி kh³’ே யshேயதி ³rhவிதmh

யth³யphயshதி ததா²பி தshய விரதிrhேநாேத³தி சிthரmh kh³’ேஹ ॥ 59-95॥
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ஸnhthயrhதா² மம ஸசிதா ப³ஹுதா: ◌⁴ பிthராதி³பி:◌⁴ ஸாmhphரதmh
வாணிjhைய: kh’பி: ◌⁴ கலாபி⁴ரபி தாnhவிshதாரயிShயா வ: ।

ேஹ thரா இதி பா⁴வnhநiνதி³நmh ஸmhஸாரபாஶாவmh
ேச²thதாயmh  கத²mh மேநாரத²மயீmh ேவா நிராலmhப³ந: ॥ 60-76॥

மாதா mh’தா ஜநயிதாபி ஜகா³ம ஶீkh◌⁴ரmh
ேலாகாnhதரmh தவ கலthரஸுதாத³ேயாऽபி ।

ph◌⁴ராதshததா²பி ந ஜஹா mh’ஷாபி⁴மாநmh
:³கா²thமேக வ thரத³rhபேப ॥ 61-3॥

காமvhயாkh◌⁴ேர மதிப²ணிநி shவாnhத³rhவாரநீேட³
மாயாmhவிஹரணமேலாப⁴ப⁴lhகபீ⁴ேம ।

ஜnhமாரNhேய ந ப⁴வதி ரதி:ஸjhஜநாநாmh கதா³சி-
thதththவjhஞாநாmh விஷயதாகNhடகாகீrhணபாrhேவ ॥ 62-37॥

shவாதீ⁴ேந நிகடshதி²ேதऽபி விமலjhஞாநாmh’ேத மாநேஸ
விkh²யாேத iµநிேஸவிேதऽபி தி⁴ேயா ந shநாnhதி தீrhேத² th³விஜா: ।

யthதthகShடமேஹா விேவகரதாshதீrhதா²rhதி²ேநா :³கி²தா
யthர khவாphயடவீமடnhதி ஜலெதௗ⁴ மjhஜnhதி :³கா²கேர ॥ 63-46॥

thவthஸாகmh ஸகலேமதத³ேவாசthத²mh
ph◌⁴ராதrhவிசாrhய ப⁴வதா கரணீயShடmh ।

ேயேநth³’ஶmh ந ப⁴விதா ப⁴வேதாऽபி கShடmh
ேஶாகாலshய ப⁴வஸாக³ரமkh³நrhேத: ॥ 64-7॥

யthphthயrhத²மேநகதா⁴மநி மயா கShேடந வsh phயmh
shவshயாஶாகவkh’ேதந விகபா⁴வmh த³தா⁴ேநந ேம ।

தthஸrhவmh விலயmh நிநாய ப⁴க³வாnh ேயா லயா நிrhஜேரா
மாmh thவா ஜரயாkh’ததiνmh காலாய தshைம நம: ॥ 65-98॥

ஆrhேவத³விதா³mh ரஸாஶநவதாmh பth²யாஶிநாmh யthநேதா
ைவth³யாநாமபி ேராக³ஜnhம வேஷா யnhதrhயேதா th³’யேத ।

³சோthகவkh’தth⁴வேநா லாவிஹாரshதி²த:
ஸrhேவாபாயவிநாஶைநகசர: காலாய தshைம நம: ॥ 66-99॥

th³’Shடphராயmh விகலமகி²லmh காலஸrhேபண விவmh
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khேரேணத³mh ஶிவ ஶிவ iµேந ph³ ராphரகாரmh ।
அshயாshேதக: ஶ ◌்’iΝ iµரேபாrhth◌⁴யாநபீஷபாநmh

thயkhthவா நாnhயthகிமபி ⁴வேந th³’யேத ஶாshthரth³’ShThயா ॥ 67-35॥
கசிthkhரnhத³தி காலகrhகஶகராkh’Shடmh விநShடmh ஹடா²-

³thkh’Shடmh தநயmh விேலாkhய ரத: thேரதி ஹா ஹா khவசிth ।
கசிnhநrhதகநrhதகீபvh’ேதா nh’thயthயேஹா thரசி-

chசிthரmh ஸmhsh’திபth³த⁴தி: phரத²யதி phதிச கShடச ந: ॥ 68-93॥
ஸா ேராகி³ணீ யதி³ ப⁴ேவத³த²வா விவrh

பா³லாphயாஶஶிiµகீ² ரகshய mhஸ: ।
ஶlhயாயேத ’தி³ ததா² மரணmh kh’ஶாŋhkh³யா-

யthதshய ஸா விக³தநிth³ரஸேராஹா ॥ 69-6॥
நிShகNhடேகऽபி ந ஸுக²mh வஸுதா⁴தி⁴பthேய

கshயாபி ராஜதிலகshய யேத³ஷ ேத³வ: ।
விேவவேரா ⁴ஜக³ராஜவி⁴தி⁴ேஷா

thவா தபshயதி சிரmh ஸகலா வி⁴தீ: ॥ 70-8 ॥
கதா³சிthகShேடந th³ரவிணமத⁴மாராத⁴நவஶா-

nhமயா லph³த⁴mh shேதாகmh நிதமவெநௗ தshகரப⁴யாth ।
தேதா நிthேய கசிthkhவசித³பி ததா³²rhபி³லkh³’ேஹऽ-

நயlhலph³ேதா⁴ऽphயrhேதா² ந ப⁴வதி யதா³ கrhம விஷமmh ॥ 71-20॥
shவயmh ேபா⁴khதா தா³தா வஸு ஸுப³ஹு ஸmhபாth³ய ப⁴விதா

mhபா³நாmh ேபாShடா ³ணநிதி⁴ரேஶேஷphதநர: ।
இதி phரthயாஶshய phரப³ல³தாநீதவி⁴ரmh

ஶிரshயshயாகshமாthபததி நித⁴நmh ேயந ப⁴வதி ॥ 72-11॥
பா⁴iνrh⁴வலயphரத³ணக³தி: khடா³ரதி:ஸrhவதா³

சnhth³ேராphேயஷகலாநிதி: ◌⁴ கவத:shவrhபா⁴iνநா :³கி²த: ।
ஹாஸmh க³chச²தி வrhத⁴ேத ச ஸததmh கீ³rhவாணவிராம⁴-

shதthshதா²நmh க² யthர நாshthயபஹதி: khேலஶshய ஸmhஸாmh ॥ 73-29

॥
⁴மNhட³லmh லயiµைபதி ப⁴வthயபா³த⁴mh

லph³தா⁴thமகmh நரபி phரலயmh phரயாதி ।
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ஆவrhதேத ஸகலேமதத³நnhதவாரmh
ph³ரமாதி³பி: ◌⁴ ஸமமேஹா ந ஸுக²mh ஜநாநாmh ॥ 74-9॥

அேஹாऽthயrhேத²ऽphயrhேத² திஶத³ph◌⁴யாமவக³ேத
நிth³த⁴thேவநாபி phரதிதி³வஸமாதா⁴வதி மந: ।

பிஶாசshதthைரவ shதி²ரரதிரஸாேரऽபி சபலmh
ந ஜாேந ேகநாshய phரதிkh’திரநாrhயshய ப⁴விதா ॥ 75-26॥

அேர ேசதசிthரmh ph◌⁴ரம யத³பாshய phயதமmh
iµnhத³mh பாrhவshத²mh பிதரமபி மாnhயmh ஸுமநஸாmh ।

ப³: ஶph³தா³th³யrhேத² phரkh’திசபேல khேலஶப³ஹுேல
ந ேத ஸmhஸாேரऽshnhப⁴வதி ஸுக²தா³th³யாபி விரதி: ॥ 76-13॥

அஹmh ராnhேதாऽth◌⁴வாநmh ப³ஹுவிஷமதிkhரmhய விஷமmh
த⁴நாகாŋhாphத:nh’பதிiµகா²ேலாகநபர: ।

இதா³நீmh ேகநாபி shதி²திiµத³ரபshய ப⁴ரேண
கத³nhேநநாரNhேய khவசித³பி ஸேஹ shதி²ரமதி: ॥ 77-18॥

ஸா ேகா³Sh²ஸு’தா³mh நிவாதஸுதா⁴shவாதா³⁴நா khவாக³ம-
thேததீ⁴ரா த⁴ரணீத⁴ேராபகரணீ⁴தா ய: khவாபேர ।

ேத ⁴பா ப⁴வபீ⁴ரேவா ப⁴வரதா: khவா³rhநிரshதாரேயா
ஹா கShடmh khவ ச க³mhயேத நஸுக²mh khவாphயshதி ேலாகthரேய ॥ 78-28॥

உதா³ேநா ேத³ேவா மத³நமத²ந:ஸjhஜநேல
கkhடா³ஸkhத:kh’தபஜந: phராkh’தஜந: ।

இயmh mhேலchசா²khராnhதா thத³ஶதநீ ேசாப⁴யதேட
கத²mh ph◌⁴ராnhதshதா²தா கத²ய ஸுkh’தீ thர விப⁴ய: ॥ 79-65॥

நிshஸாராவஸுதா⁴⁴நா ஸமஜநி phெரௗட⁴phரதாபநல-

jhவாலாjhவாலஸமாலா th³விபக⁴டாஸŋhக⁴Thடவிோபி⁴தா ।
mhேலchசா²நாmh ரத²வாபthதிநிவைஹnhதா கீth³’ஶீ-

யmh விth³யா ப⁴விேததி ஹnhத ந ஸேக² ஜாநீமேஹ ேமாதா: ॥ 80-66॥
ேவேதா³ நிrhேவத³மாகா³தி³ஹ நமநபி⁴யா ph³ராமநாmh விேயாகா³-

th³ைவயாkhேயா கி³ேராऽபி khவசித³பி விரலா:ஸmhமதmh ஸnhதி ேத³ேஶ ।
இthத²mh த⁴rhேம விேந யவநலபெதௗ ஶாஸதி ோணிபி³mhப³mh
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நிthயmh க³ŋhகா³வகா³ஹாth³ப⁴வதி க³தித: ஸmhsh’ேதரrhத²th³ெதௗ⁴ ॥
81-67॥
க³ŋhகா³ க³ŋhேக³தி யshயா: தமபி ப²தmh ேகநசிnhநாமமாthரmh

³ரshத²shயாபி mhேஸா த³லயதி ³தmh phெரௗட⁴thயாஹுேரேக ।
ஸ க³ŋhகா³ கshய ேஸvhயா ந ப⁴வதி ⁴வேந ஸjhஜநshயாதிப⁴vhயா

ph³ரமாNhட³mh phலாவயnhதீ thரஹரஜடாமNhட³லmh மNhட³யnhதீmh ॥ 82-68

॥
கெலௗ க³ŋhகா³ காயாmh thரஹரrhயாmh ப⁴க³வதீ

phரஶshதாேத³வாநாமபி ப⁴வதி ேஸvhயாiνதி³வஸmh ।
இதி vhயாேஸா ph³ேத iµநிஜந⁴ே ஹகதா²-

ஸுதா⁴பாநshவshேதா² க³தப⁴வப³nhேதா⁴ऽலமதி: ॥ 83-74॥
யshயா:ஸŋhக³திnhநதிmh விதiνேத வாராமஷாmh ஜைந-

th³கீ³தா கவிபி⁴rhமேஹவரமேநாபீ⁴Shடா மமNhட³ேல ।
ஸா ஸnhத: ஶரதி³nh³ேஸாத³ரபய: ராபி⁴ராமா நத³-

thேகாகேரணிமேநாஜNhயநா பா⁴கீ³ரதீ² ேஸvhயதாmh ॥ 84-72॥
கதா³ பா⁴கீ³ரth²யா ப⁴வஜலதி⁴ஸnhதாரதரேண:

shக²லth³வீசீமாலாசபலதலவிshதாதiµத:³ ।
தமshshதா²ேந ேஜ khவசித³பி நிவியா’தமநா

ப⁴விShயாmhேயகாகீ நரகமத²ேந th◌⁴யாநரக: ॥ 85-22॥
கதா³ ேகா³விnhேத³தி phரதிதி³வஸiµlhலாஸதா:

ஸுதா⁴தா⁴ராphராயாshthத³ஶதநீவீசிiµக²ேர ।
ப⁴விShயnhthேயகாnhேத khவசித³பி நிேஜ மம கி³ேரா

மராசkhராmh shதி²திஸுக²ரவாkhராnhதேந ॥ 86-23॥
ப⁴ஜத வி³த⁴nh⁴mh ஸாத⁴ேவா ேலாகப³nh⁴mh

ஹரஹததரŋhக³mh ஶŋhகராஶீrhஷஸŋhக³mh ।
த³தப⁴வ⁴ஜŋhக³mh kh²யாதமாயாவிப⁴ŋhக³mh

நிகி²ல⁴வநவnhth³யmh ஸrhவதீrhதா²நவth³யmh ॥ 87-44॥
யத³mh’தமmh’தாநாmh ப⁴ŋhக³ரŋhக³phரஸŋhக³-

phரகதரஸவthதாைவப⁴வmh பீதiµchைச: ।
த³லயதி கத³nhதாmhshதாmh ஸுபrhவshரவnhதீmh
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கிதி ந ப⁴ஜதாrhதா ph³ரமேலாகாவதீrhmh ॥ 88-45॥
யthதீேர வஸதாmh ஸதாமபி ஜலrhல: ப²லrhவதாmh

iµkhதாஹmhமமபா⁴வஶுth³த⁴மநஸாமாசாரவிth³யாவதாmh ।
ைகவlhயmh கரபி³lhவlhயமமலmh ஸmhபth³யேத ேஹலயா ।

ஸ க³ŋhகா³யலாமேலாrhமபடலா ஸth³பி: ◌⁴ ேதா ேநயேத ॥ 89-69॥
தீrhதா²நாமவேலாகேந ஸுமநஸாiµthகNhட²ேத மாநஸmh

தாவth³⁴வலேய ஸதாmh ரth◌⁴யாநாmh’தாshவாதி³நாmh।
பாவthேத ந விேலாகயnhதி ஸதாmh ேராசிShiΝiµkhதாவளீmh ।

மnhநாகதரŋhகி³ணீmh ஹரஜடாஜூடாடவீவிph◌⁴ரமாmh ॥ 90-70॥
ஸmhஸாேரா விவிதா⁴தி⁴பா³த⁴ப³தி⁴ர:ஸாராயேத மாநேஸ

நி:ஸாேராऽபி வShமதாmh கvh’கkh³ராkh’தாநாmh சிரmh ।
th³’Shடாயாmh க⁴நஸாரபாத² மஹாNhேயந யshயாmh ஸதாmh

ஸா ேஸvhயா ந ேதா ப⁴ேவthஸுர⁴நீshவrhகா³பவrhேகா³த³யா ॥ 91-71॥
khவசிth³த⁴mhஸேரணீ ஸுக²யதி ரmhஸு: திஸுக²mh

நத³nhதீ ேசேதா ேநா விலேந மnhத²ரக³தி: ।
தேத³தshயா ேயாऽrhதீ²ஸுரதலதா நாகதநீஈ

ஸதா³ஸth³பி:◌⁴ ேஸvhயா ஸகலஷாrhதா²ய kh’திபி:◌⁴ ॥ 92-73॥
யாமாஸாth³ய thேலாகீஜநமதஶிவாவlhலபா⁴ராம⁴mh

ph³ரமாதீ³நாmh ஸுராmh ஸுக²வஸதி⁴ேவா மNhட³லmh மNhட³யnhதீmh ।
ேநா க³rhேப⁴ vhயாட²nhதி khவசித³பி மiνஜா மாthkhராnhதிபா⁴ஜ-
shதாmh காஶீmh ேநா ப⁴ஜnhேத கிதி ஸுமதேயா :³க²பா⁴ரmh வஹnhேத ॥ 93-38॥

விth³யnhேத th³வாரகாth³யா ஜக³தி கதி ந தா ேத³வதாராஜதா⁴nhேயா
யth³யphயnhயாshததா²பி shக²லத³மலஜலாவrhதக³ŋhகா³தரŋhகா³ ।

காேயவாராமஜthபிகஶுகசடகாkhராnhததி³khகாநீநாmh
khடா³காஸாரஶாலா ஜயதி iµநிஜநாநnhத³கnhைத³க⁴: ॥ 94-41॥

காஶீயmh ஸமலŋhkh’தா நிபமshவrhகா³பகா³vhேயாமகா³-
sh²ேலாthதாரதரŋhக³பி³nh³விலஸnhiµkhதாப²லேரணிபி: ◌⁴ ।

சசchசசலசசகநிகராராகா³mhப³ரா ராஜேத
காஸாரshத²விநிth³ரபth³மநயநா விேவவரphேரய ॥ 95-42॥
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வநிphராகார³th³தி⁴mh ஜநயதி வலபீ⁴வாநாmh நாக³ராmh
க³nhதா⁴ரNhயphரஸூதsh²டஸுமசய: கிmhஶுகாநாmh ஶுகாநாmh ।

சchவாகாேரா வஸnhேத பரமபத³பத³mh ராஜதா⁴நீ ராேர:
ஸா காயாராமரmhயா ஜயதி iµநிஜநாநnhத³கnhைத³க⁴: ॥ 96-43॥

கிmh rhம: கிmh ப⁴ஜாம: கிஹ ஸiµth³தmh ஸாத⁴நmh கிmh வயshயா:
ஸmhஸாேராnhலநாய phரதிதி³வஸஹாநrhத²ஶŋhகாவதார: ।

ph◌⁴ராதrhjhஞாதmh நிதா³நmh ப⁴வப⁴யத³லேந ஸŋhக³தmh ஸjhjhநாmh
தாmh காஶீமாரயாேமா நிபமயஶஸ:shவ:shரவnhthயா வயshயாmh ॥ 97-39॥

⁴khதி: khவாபி ந iµkhதிரshthயபி⁴மதா khவாNhயshதி iµkhதிrhந ஸா
காயாமshதி விேஶஷ ஏவ ஸுதராmh லாkh◌⁴யmh யேத³தth³பmh ।

ஸrhைவthதமமth◌⁴யமாத⁴மஜைநராஸாth³யேதऽiνkh³ரஹா-
th³ேத³வshய thரth³விஷ:ஸுர⁴நீshநாநாவதா³தvhயைய: ॥ 98-40॥

ஸnhதnhேய thத³ஶாபகா³தி³பதநாேத³வ phரயாகா³த³ய:
phராேலயாசலஸmhப⁴வா ப³ஹுப²லா:th³தா⁴ரமா:th³த⁴ய: ।

யthராெகௗ⁴க⁴ஸஹா ப⁴வnhதி ஸுதி⁴யாmh th◌⁴யாேநவரmh சிரmh
iµkhதாேஶஷபி⁴யாmh விநிth³ரமநஸாmh கnhதா³mh³பrhஶிநாmh ॥ 99-51॥

ேகதா³ரshதா²நேமகmh சிரதரiµமாநாThயலாவநீகmh
phராேலயாth³phரேத³ேஶ phரதி²தமதிதராமshதி க³ŋhகா³நிேவேஶ ।

kh²யாதmh நாராயணshய thஜக³தி ப³த³நாம th³தா⁴ரமshய
தthைரவாநாதி³rhேதrhiµநிஜநமநஸாமnhயதா³நnhத³rhேத: ॥ 100-50॥

³தா⁴நாmh ைவராkh³யmh ஸுக⁴டய ைவராkh³யஶதகmh
kh³’ஹshதா²நாேமகmh ஹபத³ஸேராஜphரணயிநாmh ।

ஜநாநாமாநnhத³mh விதர நிதாnhதmh ஸுவிஶத³-
thரயmh ேஶஷvhயாkh²யாக³ததமஸாmh ஶுth³த⁴மநஸாmh ॥ 101-103॥

இதி ப⁴rhth’ஹவிரசிதmh விjhஞாநஶதகmh சrhத²mh ।

This verse sequence is based on two books, one by Pathak with Gujarati

translation and -number is based on that of Ghule with Sanskrit

commentary, 101 in number. While Ghule’s book has 103 verses,

Pathak’s book has selected resequenced 101 and 38 more as
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parishiShTa given below and appears to be expanded.

॥ விjhஞாநஶதக பஶிShட॥
அகிசநshய தா³nhதshய ஶாnhதshய ஸமேசதஸ: ।
ஸதா³ஸnhShடமநஸ:ஸrhவா:ஸுக²மயா தி³ஶ: ॥ 1॥
அபி⁴மதமஹாமாநkh³ரnhதி²phரேப⁴த³பய
³தர³kh³ராமாmhேபா⁴ஜsh²ேடாjhjhவலசnhth³கா ।
விலவிலஸlhலjhஜாவlhவிதா³ரடா²கா
ஜட²ரபிட² :³ேரயmh கேராதி விட³mhப³நmh ॥ 2॥
உthதிShட²ணேமகiµth³வஹ ³mh தா³th³rhயபா⁴ரmh ஸேக²
ராnhதshதாவத³ஹmh சிரmh மரணஜmh ேஸேவ thவதீ³யmh ஸுக²mh ।
இthkhேதா த⁴நவrhேதந ஸஹஸா க³thவா shமஶாேந ஶேவா
தா³th³rhயாnhமரணmh வரmh வரதி jhஞாthைவவ Shணீmh shதி²த: ॥ 3॥
உத³nhவchச²nhநா : ◌⁴ ஸ ச நிதி⁴ரபாmh ேயாஜநஶதmh
ஸதா³ பாnhத:² ஷா க³க³நபமாணmh கலயதி ।
இதி phராேயா பா⁴வா:sh²ரத³வதி⁴iµth³ராiµதா:
ஸதாmh phரjhேஞாnhேமஷ: நரயமமா விஜயேத ॥ 4॥
ஏதா ஹஸnhதி ச த³nhதி ச காrhயேஹேதா-
rhவிவாஸயnhதி ச பரmh ந ச விவஸnhதி ।
தshமாnhநேரண  ஸுஶீலஸமnhவிேதந
நாrhய:shமஶாநக⁴கா இவ வrhஜநீயா: ॥ 5॥
காrhகயmh shதநேயாrhth³’ேஶாshதரலதாகmh iµேக² லாkh◌⁴யேத
ெகௗlhயmh கசஸசேய ச வத³ேந மாnhth³யmh thேக sh²லதா ।
பீ⁴thவmh ’த³ேய ஸைத³வ கதி²தmh மாயாphரேயாக:³ phேய
யாஸாmh ேதா³ஷக³ண:ஸதா³ mh’க³th³’ஶாmh தா:sh: பஶூநாmh phயா: ॥ 6॥
கதா³ வாராணshயாமமரதநீேராத⁴ வஸnh
வஸாந: ெகௗபீநmh ஶிர நித³தா⁴ேநாऽஜடmh ।
அேய ெகௗ³நாத² thரஹர ஶmhேபா⁴ thநயந
phரேத³thயாkhேராஶnhநிஷவ ேநShயா தி³வஸாnh ॥ 7॥
கா³thைரrhகி³ரா ச விகலசவராmh
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rhவnhநயmh phரஹஸநshய நட: kh’ேதாऽ ।
தmh thவாmh ந: பதகrhணகபா⁴ஜேமநmh
நாThேயந ேகந நடயிShயதி தீ³rhக⁴மாஅ: ॥ 8॥
சலா லசலா: phராசேல விதெயௗவேந ।
சலாசேலா ச ஸmhஸாேர த⁴rhம ஏேகா  நிசல: ॥ 9॥
ேசதசிnhதய மா ரமாmh ஸkh’தி³மாமshதா²யிநீமாshத²யா
⁴பாலph◌⁴ரவிஹரvhயாபாரபNhயாŋhக³நாmh ।
கnhயாககிதா: phரவிய ப⁴வநth³வாராணி வாராண-

ரth²யாபŋhkhதிஷு பாணிபாthரபதிதாmh பி⁴ாமேபாமேஹ ॥ 10॥
ŋhக³mh ேவம ஸுதா:ஸதாமபி⁴மதா:ஸŋhkh²யாதிகா:³ஸmhபத:³
கlhயாணீ த³யிதா வயச நவthயjhஞாநேடா⁴ ஜந: ।
மthவா விவமநவரmh நிவிஶேத ஸmhஸாரகாராkh³’ேஹ
ஸnhth³’யmh ணப⁴ŋh³ரmh தத³கி²லmh த⁴nhயsh ஸmhnhயshயதி ॥ 11॥
ந பி⁴ா ³Shphராபா பதி² மம மஹாராமரசிேத
ப²ல:ஸmhrh ⁴rhth³விபmh’க³ஸுசrhமாபி வஸநmh ।
ஸுைக²rhவா :³ைக²rhவா ஸth³’ஶபபாக: க² ததா³
thேநthரmh கshthயkhthவா த⁴நலயமதா³nhத⁴mh phரணமதி ॥ 12॥
ேநா க²Th³க³phரவிதா³த: கரேநா ேநாth³ேவதா ைவண-

shதnhவŋhkh³யா விேல நிப³th³த⁴ப²லேக ந kh³தmh லயா ।
ேநா ஜுShடmh கி³ராஜநிrhஜ²ரஜ²ணjhஜா²ŋhகாரகாரmh வய:
காேலாऽயmh பரபிNhட³ேலாபதயா காைகவ phேரத: ॥ 13॥
பph◌⁴ரம கிmh vh’தா²khவசந சிthத விராmhயதாmh
shவயmh ப⁴வதி யth³யதா² ப⁴வதி தthததா² நாnhயதா² ।
அதீதமபி ந shமரnhநபி ச பா⁴vhயஸŋhகlhபய-
nhநதrhகிதக³மாக³மாநiνப⁴வshவ ேபா⁴கா³நிஹ ॥ 14॥
பாணிmh பாthரயதாmh நிஸrhக³ஶுசிநா ைப⁴ேண ஸnhShயதாmh
யthர khவாபி நித³தாmh ப³ஹுth’ணmh விவmh iµஹு: பயதாmh ।
அthயாேக³ऽபி தேநாரக²Nhட³பரமாநnhதா³வேபா³த⁴shph’ஹாmh
மthய: ேகாऽபி ஶிவphரஸாத³ஸுலபா⁴mh ஸmhபthshயேத ேயாகி³நாmh ॥ 15॥
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பாதாலாnhந விேமாசிேதா ப³த ப³ நீேதா ந mh’th:யmh
ேநா mh’Shடmh ஶஶிலாச²நmh ச மநmh ேநாnhதா vhயாத⁴ய: ।
ேஶஷshயாபி த⁴ராmh விth◌⁴’thய ந kh’ேதா பா⁴ராவதார:ணmh
ேசத:ஸthஷாபி⁴மாநக³ணநாmh th²யா வஹnh லjhஜேஸ ॥ 16॥
ப²லmh shேவchசா²லph◌⁴யmh phரதிவநமேக²த³mh திஹாmh
பய:shதா²ேந shதா²ேந ஶிஶிரம⁴ரmh Nhயஸதாmh ।
mh’³shபrhஶா ஶyhயா ஸுலதலதாபlhலவமயீ
ஸஹnhேத ஸnhதாபmh தத³பி த⁴நிநாmh th³வா kh’ப: ॥ 17॥
பி⁴ா காnh³தா⁴ ேத⁴iν: கnhதா² ஶீதநிவாணீ ।
அசலா  ஶிவ ப⁴khதிrhவிப⁴ைவ: கிmh phரேயாஜநmh ॥ 18॥
யth³வkhthரmh iµஹேஸ ந த⁴நிநாmh ph³ேஷ ந சாmh mh’ஷா
ைநஷாmh க³rhவகி³ர: ஶ ◌்’ே ந ந: phரthயாஶயா தா⁴வ ।
காேலா பா³லth’நி கா²த³ஸுக²mh நிth³ரா நிth³ராக³ேம
தnhேம ph³ ரŋhக³thர ப⁴வதா கிmh நாம தphதmh தப: ॥ 19॥
ேய ஸnhேதாஷஸுக²phரேமாத³iµதி³தாshேதஷாmh ந பி⁴nhநா iµேதா³
ேய thவnhேய த⁴நேலாப⁴ஸŋhலதி⁴யshேதஷாmh ந th’Shஹதா ।
இthத²mh கshய kh’ேத kh’த:ஸ விதி⁴நா தாth³’khபத³mh ஸmhபதா³mh
shவாthமnhேயவ ஸமாphதேஹமமமா ேமrhந ேம ேராசேத ॥ 20॥
வrhேண தmh ஶிர வீய ஶிேராஹாmh
shதா²நmh ஜராபப⁴வshய தேத³வ mhஸாmh ।
ஆேராபிதாshதி²ஶகலmh ப’thய யாnhதி
சாNhடா³லபவ ³ரதரmh தNhய: ॥ 21॥
ஸமாரmhபா⁴ ப⁴kh³நா: கதி ந கதிவாரா◌ँshதவ பேஶா
பிபாேஸாshchேச²ऽshnhth³ரவிணmh’க³th’Shrhணவஜேல ।
ததா²பி phரthயாஶா விரமதி ந ேதऽth³யாபி ஶததா⁴
ந தீ³rhணmh யchேசேதா நியதமஶநிkh³ராவக⁴தmh ॥ 22॥
mhேஹா ப³ th³விரத³ஶூகரமாmhஸேபா⁴
ஸmhவthஸேரண ரதிேமதி கிலகவாரmh ।
பாராவத: க²ரஶிலாகணமாthரேபா⁴
கா ப⁴வthயiνதி³நmh வத³ ேகாऽthர ேஹ: ॥ 23॥
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ேடா³thதmhதசாசnhth³ரககாசசchசி²கா²பா⁴shவேரா
லாத³kh³த⁴விேலாலகாமஶலபா⁴ ேரேயாத³ஶாkh³ேர sh²ரnh ।
அnhத:sh²rhஜத³பாரேமாஹதிரphராkh³பா⁴ரiµchசாடயmh-
ேசத:ஸth³மநி ேயாகி³நாmh விஜயேத jhஞாநphரதீ³ேபா ஹர: ॥ 24॥
பி⁴ாஹாரமைத³nhயமphரதிஸுக²mh பீ⁴திchசி²த³mh ஸrhவதா³
³rhமாthஸrhயமதா³பி⁴மாநமத²நmh :³ெகௗ²க⁴விth◌⁴வmhஸநmh ।
ஸrhவthராnhவஹமphரயthநஸுலப⁴mh ஸா⁴phயmh பாவநmh
ஶmhேபா:◌⁴ ஸthரமவாrhயமயநிதி⁴mh ஶmhஸnhதி ேயாகீ³வரா: ॥ 25॥
ேபா⁴கா³shŋhக³தரŋhக³ப⁴ŋhக³சபலா: phரா:ணth◌⁴வmhந-
shேதாகாnhேயவதி³நாநி ெயௗவநஸுக²mh phதி: phேயShவshதி²ரா ।
தthஸmhஸாரமஸாரேமவ நிகி²லmh ³th³th◌⁴வா ³தா⁴ ேபா³த⁴கா
ேலாகாiνkh³ரஹேபஶேலந மநஸா யthந:ஸமாதீ⁴யதாmh ॥ 26॥
ph³ரேமnhth³ராதி³மth³க³mhshth’ணகnhயthர shதி²ேதா மnhயேத
யthshவாதா³th³விரஸா ப⁴வnhதி விப⁴வாshthைரேலாkhயராjhயாத³ய: ।
ேபா⁴க:³ ேகாऽபி ஸ ஏக ஏவ பரேமா நிthேயாதி³ேதா jh’mhப⁴ேத
ேபா⁴ ஸாேதா⁴ ணப⁴ŋh³ேர ததி³தேர ேபா⁴ேக³ ரதிmh மா kh’தா:² ॥ 27॥
ஸா ரmhயா நக³ மஹாnhஸ nh’பதி:ஸாமnhதசkhரmh ச தth
பாrhேவ தshய ச ஸா வித³kh³த⁴பஷthதசnhth³ரபி³mhபா³நநா: ।
உthkhத:ஸ ச ராஜthரநிவஹshேத ப³nhதி³நshதா: கதா:²
ஸrhவmh யshய வஶாத³கா³thshmh’திபத²mh காலாய தshைம நம: ॥ 28॥
ப²லமலமஶநாய shவா³ பாநாய ேதாயmh
ஶயநமவநிph’Shட²mh வlhகேல வாஸ ச ।
நவத⁴நம⁴பாநph◌⁴ராnhதஸrhேவnhth³யா-

மவிநயமiνமnhதmh ேநாthஸேஹ ³rhஜநாநாmh ॥ 29॥
அஶீம வயmh பி⁴ாமாஶாவாேஸா வம ।
ஶயீம மph’Shேட²rhவீம கிவைர: ॥ 30॥
அெஹௗ வா ஹாேர வா ப³லவதி ெபௗ வா ஸு’தி³ வா
மெணௗ வா ேலாShேட² வா ஸுமஶயேந வா th³’ஶதி³ வா ।
th’ேண வா shthைரேண வா மம ஸமth³’ேஶா யாnh தி³வஸா:
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khவசிthNhயாரNhேய ஶிவ ஶிவ ஶிேவதி phரலபத: ॥ 31॥
அநாவrhதீ காேலா vhரஜதி ஸ vh’தா² தnhந க³ணிதmh
த³ஶாshதாshதா ேஸாடா⁴ vhயஸநஶதஸmhபாதவி⁴ரா: ।
கியth³வா வயாம: கிவ ப³த நாthமnhயபkh’தmh
thவயா யாவthதாவthநரபி தேத³வ vhயவதmh ॥ 32॥
த³த³ த³த³ கா³rhகா³மnhேதா ப⁴வnhேதா
வயமபி தத³பா⁴வாth³கா³தா³ேநऽஸமrhதா:² ।
ஜக³தி விதி³தேமதth³தீ³யேத விth³யமாநmh
ந ஶஶகவிஷாணmh ேகாऽபி கshைம த³தா³தி ॥ 33॥
ப⁴vhயmh ⁴khதmh தத: கிmh கத³ஶநமத²வா வாஸராnhேத தத: கிmh
ெகௗபீநmh வா தத: கிmh கிமத²தமஹchசாmhப³ரmh வா தத: கிmh ।
ஏகா பா⁴rhயா தத: கிmh ஶத³ண³ணிதா ேகாேரகா தத: கிmh
thேவேகா ph◌⁴ராnhதshதத: கிmh கரக³ஶைதrhேவShேதா வா தத: கிmh ॥ 34॥
: ◌⁴ பrhயŋhேகா நிஜ⁴ஜலதா கnh³கmh க²mh விதாநmh
தீ³பசாnhth³ேரா விரதிவநிதாலph³த⁴ஸŋhக³phரேமாத:³ ।
தி³khகாnhதாபி: ◌⁴ பவநசமைரrhவீjhயமாந:ஸமnhதா-
th³பி⁴ு: ேஶேத nh’ப இவ ⁴வி thயkhதஸrhவshph’ேஹாऽபி ॥ 35॥
ஸmhேமாஹயnhதி மத³யnhதி விட³mhப³யnhதி
நிrhப⁴rhthஸயnhதி ரமயnhதி விஷாத³யnhதி ।
ஏதா: phரவிய ஸத³யmh ’த³யmh நராmh
கிmh நாம வாமநயநா ந ஸமாசரnhதி ॥ 36॥
shதி²தி: NhேயऽரNhேய ஸஹ பசேயா ஹnhத ஹண:

ப²லrhேமth◌⁴யா vh’thதி: phரதிநதி³ ச தlhபாநி th³’ஷத:³ ।
இதீயmh ஸாமkh³ ப⁴வதி ஹரப⁴khதிmh shph’ஹயதாmh
வநmh வா ேக³ஹmh வா ஸth³’ஶiµபஶாnhthேயகமநஸாmh ॥ 37॥
shவாதி³Shட²mh ம⁴ேநா kh◌⁴’தாchச ரஸவth³யthphரshரவthயேர
ைத³வீ வாக³mh’தாthமேநா ரஸவதshேதைநவ th’phதா வயmh ।
ௌ யாவதி³ேம ப⁴வnhதி th◌⁴’தேய பி⁴ா’தா:ஸkhதவ-

shதாவth³தா³shயkh’தாrhஜைநrhந  த⁴ைநrhvh’thதிmh ஸஹாமேஹ ॥ 38॥
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