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ഓങ്കാരം രഥമാരുഹ്യ വി ം കൃത്വാഥ സാരഥിം .
ഹ്മേലാകപദാേന്വഷീ രു ാരാധനതത്പരഃ .. 2..

താവ േഥന ഗന്തവ്യം യാവ ഥപഥിസ്ഥിതഃ .
സ്ഥിത്വാ രഥപഥസ്ഥാനം രഥമു ജ്യ ഗച്ഛതി .. 3..
മാ ാലിംഗപദം ത്യക്ത്വാ ശബ്ദവ്യഞ്ജനവർജിതം .
അസ്വേരണ മകാേരണ പദം സൂക്ഷ്മം ച ഗച്ഛതി .. 4..
ശബ്ദാദിവിഷയാഃ പഞ്ച മനൈശ്ചവാതിചഞ്ചലം .
ചിന്തേയദാത്മേനാ രശ്മീൻ ത്യാഹാരഃ സ ഉച്യേത .. 5..
ത്യാഹാരസ്തഥാ ധ്യാനം ാണായാേമാഽഥ ധാരണാ .

തർകൈശ്ചവ സമാധിശ്ച ഷഡംേഗാ േയാഗ ഉച്യേത .. 6..
യഥാ പർവതധാതൂനാം ദഹ്യേന്ത ധമനാന്മലാഃ .
തേഥ ിയകൃതാ േദാഷാ ദഹ്യേന്ത ാണനി ഹാത് .. 7..
ാണായാൈമർദേഹേദ്ദാഷാന്ധാരണാഭിശ്ച കിൽബിഷം .
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