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േയാ ൈവ ഭൂമാ കവചായ ഹും .
േയാ ൈവ ഭൂമാധിപതിഃ േന യായ വൗഷട് .
ഏകേമവാദ്വിതീയം ഹ്മ അ ായ ഫട് .
ഭൂർഭുവഃസുവേരാമിതി ദിഗ്ബന്ധഃ .
ധ്യാനം .
നിത്യാനന്ദം പരമസുഖദം േകവലംജ്ഞാനമൂർതിം
വിശ്വാതീതം ഗഗനസദൃശം തത്ത്വമസ്യാദിലക്ഷ്യം ..
ഏകം നിത്യം വിമലമചലം സർവധീസാക്ഷിഭൂതം
ഭാവാതീതം ിഗുണരഹിതം സദ്ഗുരും തം നമാമി .. 1..
അഥ മഹാവാക്യാനി ചത്വാരി . യഥാ .
ഓം ജ്ഞാനം ഹ്മ .. 1..
ഓം അഹം ഹ്മാസ്മി .. 2..
ഓം തത്ത്വമസി .. 3..
ഓം അയമാത്മാ ഹ്മ .. 4..
തത്ത്വമസീത്യേഭദവാചകമിദം േയ ജപന്തി
േത ശിവസ്സായുജ്യമുക്തിഭാേജാ ഭവന്തി ..
തത്പദമഹാമ്ന് സ്യ . പരമഹംസഃ ഋഷിഃ .
അവ്യക്തഗായ ീ ഛന്ദഃ . പരമഹംേസാ േദവതാ .
ഹം ബീജം . സഃ ശക്തിഃ . േസാഽഹം കീലകം .
മമ സായുജ്യമുക്ത്യർേഥ ജേപ വിനിേയാഗഃ .
തത്പുരുഷായ അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ .
ഈശാനായ തർജനീഭ്യാം സ്വാഹാ .
അേഘാരായ മധ്യമാഭ്യാം വഷട്
സേദ്യാജാതായ അനാമികാഭ്യാം ഹും .
വാമേദവായ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം വൗഷട് .
തത്പുരുേഷശാനാേഘാരസേദ്യാജാതവാമേദേവേഭ്യാ
നമഃ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം ഫട് .
ഏവം ഹൃദയാദിന്യാസഃ .
ഭൂർഭുവഃസുവേരാമിതി ദിഗ്ബന്ധഃ ..
ധ്യാനം .
ജ്ഞാനം േജ്ഞയംജ്ഞാനഗമ്യാദിതീതം
ശുദ്ധം ബുദ്ധം മുക്തമപ്യവ്യയം ച .
സത്യംജ്ഞാനം സച്ചിദാനന്ദരൂപം
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ധ്യാേയേദവം തന്മേഹാ ാജമാനം ..
ത്വമ്പദ മഹാമ സ്യ വി രൃഷിഃ .
ഗായ ീ ഛന്ദഃ . പരമാത്മാ േദവതാ .
ഐം ബീജം . ീം ശക്തിഃ . സൗഃ കീലകം .
മമ മുക്ത്യർേഥ ജേപ വിനിേയാഗഃ .
വാസുേദവായ അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ .
സങ്കർഷണായ തർജനീഭ്യാം സ്വാഹാ .
ദ മ്നായ മധ്യമാഭ്യാം വഷട് .
അനിരുദ്ധായ അനാമികാഭ്യാം ഹും .
വാസുേദവായ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം വൗഷട് .
വാസുേദവസങ്കർഷണ ദ മ്നാനിരുേദ്ധഭ്യഃ
കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം ഫട് .
ഏവം ഹൃദയാദിന്യാസഃ .
ഭൂർഭുവഃസുവേരാമിതി ദിഗ്ബന്ധഃ ..
ധ്യാനം ..
ജീവത്വം സർവഭൂതാനാം സർവ ാഖണ്ഡവി ഹം .
ചിത്താഹങ്കാരയന്താരം ജീവാഖ്യം ത്വമ്പദം ഭേജ .
അസിപദമഹാമ സ്യ മന ഋഷിഃ .
ഗായ ീ ഛന്ദഃ . അർധനാരീശ്വേരാ േദവതാ .
അവ്യക്താദിർബീജം . നൃസിംഹഃ ശക്തിഃ .
പരമാത്മാ കീലകം . ജീവ ൈഹ്മക്യാർേഥ ജേപ വിനിേയാഗഃ .
പൃഥ്വീദ്വ്യണുകായ അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ .
അബ്ദ്വ്യണുകായ തർജനീഭ്യാം സ്വാഹാ .
േതേജാദ്വ്യണുകായ മധ്യമാഭ്യാം വഷട് .
വായുദ്വ്യണുകായ അനാമികാഭ്യം ഹും .
ആകാശദ്വ്യണുകായ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം വൗഷട് .
പൃഥിവ്യേപ്തേജാവായ്വാകാശദ്വ്യണുേകഭ്യഃ
കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം ഫട് .
ഭൂർഭുവഃസുവേരാമിതി ദിഗ്ബന്ധഃ ..
ധ്യാനം ..
ജീേവാ േഹ്മതി വാക്യാർഥം യാവദസ്തി മനഃസ്ഥിതിഃ .
ഐക്യം തത്ത്വം ലേയ കുർവന്ധ്യാേയദസിപദം സദാ ..
ഏവം മഹാവാക്യഷഡംഗാന ക്താനി ..
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അഥ രഹേസ്യാപനിഷദ്വിഭാഗേശാ വാക്യാർഥേ ാകാഃ േ ാച്യേന്ത ..
േയേനക്ഷേത ശൃേണാതീദം ജി തി വ്യാകേരാതി ച .
സ്വാദ്വസ്വാദു വിജാനാതി തത് ജ്ഞാനമുദീരിതം .. 1..
ചതുർമുേഖ േദേവഷു മനുഷ്യാശ്വഗവാദിഷു .
ൈചതന്യേമകം ഹ്മാതഃ ജ്ഞാനം ഹ്മ മയ്യപി .. 2..
പരിപൂർണഃ പരാത്മാസ്മിേന്ദേഹ വിദ്യാധികാരിണി .
ബുേദ്ധഃ സാക്ഷിതയാസ്ഥിത്വാ രന്നഹമിതീര്യേത .. 3..
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