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ഇഡാ വാേമസ്ഥിതാ ഭാേഗ പിംഗലാ ദക്ഷിേണസ്ഥിതാ .. 55..
സുഷുമ്നാ മധ്യേദേശ തു ാണമാർഗാ യഃ താഃ .
ാേണാഽപാനഃ സമാനേശ്ചാദാേനാ വ്യാനസ്തൈഥവ ച .. 56..
നാഗഃ കൂർമഃ കൃകരേകാ േദവദേത്താ ധനഞ്ജയഃ .
ാണാദ്യാഃ പഞ്ച വിഖ്യാതാ നാഗാദ്യാഃ പഞ്ച വായവഃ .. 57..
ഏേത നാഡീസഹേ ഷു വർതേന്ത ജീവരൂപിണഃ .
ാണാപാനവേശാ ജീേവാ ഹ്യധേശ്ചാർധ്വം ധാവതി .. 58..
വാമദക്ഷിണമാർേഗണ ചഞ്ചലത്വാന്ന ദൃശ്യേത .
ആക്ഷിേപ്താ ഭുജദേണ്ഡന യേഥാച്ചലതി ക കഃ .. 59..
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ാണാപാനസമാക്ഷിപ്തസ്തദ്വജ്ജീേവാ ന വി േമത് .
അപാനാത്കർഷതി ാേണാഽപാനഃ ാണാച്ച കർഷതി .. 60..
ഖഗര വദിേത്യതേദ്യാ ജാനാതി സ േയാഗവിത് .
ഹകാേരണ ബഹിര്യാതി സകാേരണ വിേശത്പുനഃ .. 61..
ഹംസഹംേസത്യമം മ ം ജീേവാ ജപതി സർവദാ .
ശതാനി ഷട്ദിവാരാ ം സഹ ാേണകവിംശതിഃ .. 62..
ഏതൻസംഖ്യാന്വിതം മ ം ജീേവാ ജപതി സർവദാ .
അജപാ നാമ ഗായ ീ േയാഗിനാം േമാക്ഷദാ സദാ .. 63..
അസ്യാഃ സങ്കൽപമാേ ണ നരഃ പാൈപഃ മുച്യേത .
അനയാ സദൃശീ വിദ്യാ അനയാ സദൃേശാ ജപഃ .. 64..
അനയാ സദൃശം പുണ്യം ന ഭൂതം ന ഭവിഷ്യതി .
േയന മാർേഗണ ഗന്തവ്യം ഹ്മസ്ഥാനം നിരാമയം .. 65..
മുേഖനാച്ഛാദ്യ തദ്ദ്വാരം സുപ്താ പരേമശ്വരീ .
ബുദ്ധാ വഹ്നിേയാേഗന മനസാ മരുതാ സഹ .. 66..
സൂചിവദ്ഗുണമാദായ ജത ർധ്വം സുഷുമ്നയാ .
ഉദ്ഘാടേയത്കപാടം തു യഥാ കുഞ്ചികയാ ഹഠാത് .. 67..
കുണ്ഡലിന്യാ തയാ േയാഗീ േമാക്ഷദ്വാരം വിേഭദേയത് .. 68..
കൃത്വാ സ ടിതൗ കരൗ ദൃഢതരം ബധ്വാഥ പദ്മാസനം .
ഗാഢം വക്ഷസി സന്നിധായ ചുബുകം ധ്യാനം ച തേച്ചതസി ..
വാരംവാരമമപാതമൂർധ്വമനിലം േ ാച്ചാരയൻപൂരിതം .
മുഞ്ചൻ ാണമുൈപതി േബാധമതുലം ശക്തി ഭാവാന്നരഃ .. 69..
പദ്മാസനസ്ഥിേതാ േയാഗീ നാഡീദ്വാേരഷു പൂരയൻ .
മാരുതം കുംഭയന്യ സ മുേക്താ നാ സംശയഃ .. 70..
അംഗാനാം മർദനം കൃത്വാ മജാേതന വാരിണാ .
കട്വ ലവണത്യാഗീ ക്ഷീരപാനരതഃ സുഖീ .. 71..
ഹ്മചാരീ മിതാഹാരീ േയാഗീ േയാഗപരായണഃ .

അബ്ദാദൂർധ്വം ഭേവത്സിേദ്ധാ നാ കാര്യാം വിചാരണാ .. 72..
കേന്ദാർധ്വകുണ്ഡലീ ശക്തിഃ സ േയാഗീ സിദ്ധിഭാജനം .
അപാന ാണേയാൈരക്യം ക്ഷയ പുരീഷേയാഃ .. 73..
യുവാ ഭവതി വൃേദ്ധാഽപി സതതം മൂലബന്ധനാത് .
പാർഷ്ണിഭാേഗന സമ്പീഡ്യ േയാനിമാകുഞ്ചേയദ്ഗുദം .. 74..
അപാനമൂർധ്വമുത്കൃഷ്യ മൂലബേന്ധാഽയമുച്യേത .
ഉഡ്യാണം കുരുേത യസ്മാദവി ാന്തമഹാഖഗഃ .. 75..
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ഉഡ്ഡിയാണം തേദവ സ്യാത്ത ബേന്ധാ വിധീയേത .
ഉദേര പശ്ചിമം താണം നാേഭരൂർധ്വം തു കാരേയത് .. 76..
ഉഡ്ഡിയാേണാഽപ്യയം ബേന്ധാ മൃത മാതംഗേകസരീ .
ബധ്നാതി ഹി ശിേരാജാതമേധാഗാമിനേഭാജലം .. 77..
തേതാ ജാലന്ധേരാ ബന്ധഃ കർമദുഃഖൗഘനാശനഃ .
ജാലന്ധേര കൃേത ബേന്ധ കർണസേങ്കാചലക്ഷേണ .. 78..
ന പീയൂഷം പതത്യഗ്നൗ ന ച വായുഃ ധാവതി .
കപാലകുഹേര ജിഹ്വാ വിഷ്ടാ വിപരീതഗാ .. 79..
േവാരന്തർഗതാ ദൃഷ്ടിർമു ാ ഭവതി േഖചരീ .
ന േരാേഗാ മരണം തസ്യ ന നി ാ ന ധാ തൃഷാ .. 80..
ന ച മൂർച്ഛാ ഭേവത്തസ്യ േയാ മു ാം േവത്തി േഖചരീം .
പീഡ്യേത ന ച േരാേഗണ ലിപ്യേത ന ച കർമണാ .. 81..
ബധ്യേത ന ച കാേലന യസ്യ മു സ്തി േഖചരീ .
ചിത്തം ചരതി േഖ യസ്മാജ്ജിഹ്വാ ഭവതി േഖഗതാ .. 82..
േതൈനഷാ േഖചരീ നാമ മു ാ സിദ്ധനമ താ .
േഖചര്യാ മു യാ യസ്യ വിവരം ലംബിേകാർധ്വതഃ .. 83..
ബി ഃ ക്ഷരതി േനാ യസ്യ കാമിന്യാലിംഗിതസ്യ ച .
യാവദ്ബി ഃ സ്ഥിേതാ േദേഹ താവ ത ഭയം കുതഃ .. 84..
യാവദ്ബദ്ധാ നേഭാമു ാ താവദ്ബി ർന ഗച്ഛതി .
ഗലിേതാഽപി യദാ ബി ഃ സ ാേപ്താ േയാനിമണ്ഡേല .. 85..
ജത ർധ്വം ഹഠാച്ഛക്ത്യാ നിബേദ്ധാ േയാനിമു യാ .
സ ഏവ ദ്വിവിേധാ ബി ഃ പാണ്ഡേരാ േലാഹിതസ്തഥാ .. 86..
പാണ്ഡരം ശു മിത്യാഹുർേലാഹിതാഖ്യം മഹാരജഃ .
വി മ മസങ്കാശം േയാനിസ്ഥാേനസ്ഥിതം രജഃ .. 87..
ശശിസ്ഥാേന വേസദ്ബി ഃസ്തേയാൈരക്യം സുദുർലഭം .
ബി ഃ ശിേവാ രജഃ ശക്തിർബി രി രേജാ രവിഃ .. 88..
ഉഭയഓഃ സംഗമാേദവ ാപ്യേത പരമം വപുഃ .
വായുനാ ശക്തിചാേലന േ രിതം േഖ യഥാ രജഃ .. 89..
രവിൈണകത്വമായാതി ഭേവദ്ദിവ്യം വപുസ്തദാ .
ശു ം ചേ ണ സംയുക്തം രജഃ സൂര്യസമന്വിതം .. 90..
ദ്വേയാഃ സമരസീഭാവം േയാ ജാനാതി സ േയാഗവിത് .
േശാധനം മലജാലാനാം ഘടനം ച സൂര്യേയാഃ .. 91..
രസാനാം േശാഷണം സമ്യങ്മഹാമു ാഭിധീയേത .. 92..
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വേക്ഷാന്യസ്തഹനുർനിപീഡ്യ സുഷിരം േയാേനശ്ച വാമാം ിണാ
ഹസ്താഭ്യാമനുധാരയൻ വിതതം പാദം തഥാ ദക്ഷിണം ..
ആപൂര്യ ശ്വസേനന കുക്ഷിയുഗലം ബധ്വാ ശൈനേരചേയ-
േദഷാ പാതകനാശിനീ നനു മഹാമു ാ നൃണാം േ ാച്യേത .. 93..
അഥാത്മനിർണയം വ്യാഖ്യാേസ്യ ..
ഹൃദിസ്ഥാേന അഷ്ടദലപദ്മം വർതേത തന്മേധ്യ േരഖാവലയം
കൃത്വാ ജീവാത്മരൂപം േജ്യാതീരൂപമണുമാ ം വർതേത തസ്മിൻസർവം
തിഷ്ഠിതം ഭവതി സർവം ജാനാതി സർവം കേരാതി സർവേമതച്ചരിതമഹം
കർതാഽഹം േഭാക്താ സുഖീ ദുഃഖീ കാണഃ ഖേഞ്ജാ ബധിേരാ മൂകഃ കൃശഃ
േലാഽേനന കാേരണ സ്വത വാേദന വർതേത ..

പൂർവദേല വി മേത പൂർവം ദലം േശ്വതവർണം തദാ ഭക്തിപുരഃസരം
ധർേമ മതിർഭവതി ..
യദാഽേഗ്നയദേല വി മേത തദാേഗ്നയദലം രക്തവർണം തദാ നി ാലസ്യ
മതിർഭവതി ..
യദാ ദക്ഷിണദേല വി മേത തദ്ദക്ഷിണദലം കൃഷ്ണവർണം തദാ
േദ്വഷേകാപമതിർഭവതി ..
യദാ ൈനരൃതദേല വി മേത തൈന്നരൃതദലം നീലവർണം തദാ
പാപകർമഹിംസാമതിർഭവതി ..
യദാ പശ്ചിമദേല വി മേത തത്പശ്ചിമദലം സ്ഫടികവർണം തദാ
ീഡാവിേനാേദ മതിർഭവതി ..
യദാ വായവ്യദേല വി മേത വായവ്യദലം മാണിക്യവർണം തദാ
ഗമനചലനൈവരാഗ്യമതിർഭവതി ..
യേദാത്തരദേല വി മേത തദുത്തരദലം പീതവർണം തദാ സുഖശൃംഗാര-
മതിർഭവതി ..
യേദശാനദേല വി മേത തദീശാനദലം ൈവഡൂര്യവർണം തദാ
ദാനാദികൃപാമതിർഭവതി ..
യദാ സന്ധിസന്ധിഷു മതിർഭവതി തദാ വാതപിത്തേ ഷ്മമഹാവ്യാധി-
േകാേപാ ഭവതി ..
യദാ മേധ്യ തിഷ്ഠതി തദാ സർവം ജാനാതി ഗായതി നൃത്യതി പഠത്യാനന്ദം
കേരാതി ..
യദാ േന േമാ ഭവതി മനിർഭരണാർഥം ഥമേരഖാവലയം
കൃത്വാ മേധ്യ നിമജ്ജനം കുരുേത ഥമേരഖാബ കപുഷ്പവർണം
തദാ നി ാവസ്ഥാ ഭവതി ..
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നി ാവസ്ഥാമേധ്യ സ്വപ്നാവസ്ഥാ ഭവതി ..
സ്വപ്നാവസ്ഥാമേധ്യ ദൃഷ്ടം തമനുമാനസംഭവവാർതാ
ഇത്യാദികൽപനാം കേരാതി തദാദി േമാ ഭവതി ..
മനിർഹരണാർഥം ദ്വിതീയേരഖാവലയം കൃത്വാ മേധ്യ

നിമജ്ജനം കുരുേത ദ്വിതീയേരഖാ ഇ േകാപവർണം തദാ
സുഷുപ്ത്യവസ്ഥാ ഭവതി സുഷുപ്തൗ േകവലപരേമശ്വരസംബന്ധിനീ
ബുദ്ദിർഭവതി നിത്യേബാധസ്വരൂപാ ഭവതി പശ്ചാത്പരേമശ്വര-
സ്വരൂേപണ ാപ്തിർഭവതി ..
തൃതീയേരഖാവലയം കൃത്വാ മേധ്യ നിമജ്ജനം കുരുേത തൃതീയേരഖാ
പദ്മരാഗവർണം തദാ തുരീയാവസ്ഥാ ഭവതി തുരീേയ േകവലപരമാത്മ-
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