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ശാണ്ഡിേല്യാപനിഷദ്

അഥർവ്വേവദം

േയാഗ ഉപനിഷദ്

ശാണ്ഡിേല്യാപനിഷത്േ ാക്തയമാദ്യഷ്ടാംഗേയാഗിനഃ .
യദ്േബാധാദ്യാന്തി ൈകവല്യം സ രാേമാ േമ പരാ ഗതിഃ ..
ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ണുയാമ േദവാ ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ .
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാം �സസ്തനൂഭിർവ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ ..
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാ അരിഷ്ടേനമിഃ സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ശാണ്ഡിേല്യാ ഹ വാ അഥർവാണം പ ച്ഛാത്മലാേഭാപായഭൂത-
മഷ്ടാംഗേയാഗമനു ഹീതി . സ േഹാവാചാഥർവാ യമനിയമാസന-

ാണായാമ ത്യാഹാരധാരണാധ്യാനസമാധേയാഽഷ്ടാംഗാനി .
ത ദശ യമാഃ . തഥാ നിയമാഃ . ആസനാന്യഷ്ടൗ . യഃ ാണായാമാഃ .
പഞ്ച ത്യാഹാരാഃ . തഥാ ധാരണാ . ദ്വി കാരം ധ്യാനം .
സമാധിേസ്ത്വകരൂപഃ . ത ാഹിംസാസത്യാേസ്തയ ഹ്മചര്യദയാജപ-
ക്ഷമാധൃതിമിതാഹാരശൗചാനി േചതി യമാദശ . ത ഹിംസാ നാമ
മേനാവാക്കായകർമഭിഃ സർവഭൂേതഷു സർവദാ േ ശജനനം .
സത്യം നാമ മേനാവാക്കായകർമഭിർഭൂതഹിതയഥാർഥാഭിഭാഷണം .
അേസ്തയം നാമ മേനാവാക്കായകർമഭിഃ പര േവ്യഷു നിഃ ഹാ .

ഹ്മചര്യം നാമ സർവാവസ്ഥാസു മേനാവാക്കായകർമഭിഃ സർവ ൈമഥുന 
ത്യാഗഃ .
ദയാ നാമ സർവഭൂേതഷു സർവ ാനു ഹഃ . ആർജവം നാമ മേനാവാക്കായകർ 
മണാം
വിഹിതാവിഹിേതഷു ജേനഷു വൃത്തൗ നിവൃത്തൗ വാ ഏകരൂപത്വം . ക്ഷമാ
നാമ

ിയാ ിേയഷു സർേവഷു താഡനപൂജേനഷു സഹനം . ധൃതിർനാമാർഥഹാനൗ
േസ്വഷ്ടബ വിേയാേഗ തത് ാപ്തൗ സർവ േചതഃ സ്ഥാപനം . മിതാഹാേരാ
നാമ
ചതുർഥാംശാവേശഷകസുസ്നിഗ്ധമധുരാഹാരഃ . ശൗചം നാമ ദ്വിവിധം
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ബാഹ്യമാന്തരം േചതി . ത മൃജ്ജലാഭ്യാം ബാഹ്യം . മനഃശുദ്ധിരാന്തരം .
തദധ്യാത്മവിദ്യയാ ലഭ്യം .. 1..
തപഃസേന്താഷാസ്തിക്യദാേനശ്വരപൂജനസിദ്ധാന്ത വണ ീമതിജേപാ

താനി ദശ നിയമാഃ . ത തേപാ നാമ വിധ ക്തകൃ ചാ ായണാദിഭിഃ
ശരീരേശാഷണം . സേന്താേഷാ നാമ യദൃച്ഛാലാഭസ ഷ്ടിഃ .
ആസ്തിക്യം നാമ േവേദാക്തധർമാധർേമഷു വിശ്വാസഃ . ദാനം നാമ
ന്യായാർജിതസ്യ ധനധാന്യാദിഃ ദ്ധയാർഹ്തിഭ്യഃ ദാനം .
ഈശ്വരപൂജനം നാമ സന്നസ്വഭാേവന യഥാശക്തി വി രു ാദി
പൂജനം . സിദ്ധാന്ത വണം നാമ േവദാന്താർഥവിചാരഃ .

ീർനാമ േവദലൗകികമാർഗകുത്സിതകർമണി ലജ്ജാ . മതിർനാമ
േവദവിഹിതകർമമാർേഗഷു ദ്ധാ . ജേപാ നാമ വിധിവദ്ഗുരൂപദിഷ്ട-
േവദാവിരുദ്ധമ ാഭ്യാസഃ . തദ്ദ്വിവിധം വാചികം മാനസം േചതി .
മാനസം തു മനസാ ധ്യാനയുക്തം . വാചികം ദ്വിവിധമുൈച്ച-
രുപാംശുേഭേദന . ഉൈച്ചരുച്ചാരണം യേഥാക്തഫലം . ഉപാംശു
സഹ ഗുണം . മാനസം േകാടിഗുണം . തം നാമ േവേദാക്തവിധി-
നിേഷധാനുഷ്ഠാനൈനയത്യം .. 2..
സ്വസ്തികേഗാമുഖപദ്മവീരസിംഹഭ മുക്തമയൂരാഖ്യാന്യാസനാന്യഷ്ടൗ .
സ്വസ്തികം നാമ–ജാനൂർേവാന്തേര സമ്യ ത്വാ പാദതേല ഉേഭ .
ഋജുകായഃ സമാസീനഃ സ്വസ്തികം തത് ചക്ഷേത .. 1..
സേവ്യ ദക്ഷിണഗുൽഫം തു പൃഷ്ഠപാർേശ്വ നിേയാജേയത് .
ദക്ഷിേണഽപി തഥാ സവ്യം േഗാമുഖം േഗാമുഖം യഥാ .. 2..
അംഗുേഷ്ഠന നിബധ്നീയാദ്ധസ്താഭ്യാം വ ത് േമണ ച .
ഊർേവാരുപരി ശാണ്ഡില്യ കൃത്വാ പാദതേല ഉേഭ .
പദ്മാസനം ഭേവേദതത്സർേവഷാമപി പൂജിതം .. 3..
ഏകം പാദമൈഥകസ്മിന്വിന്യേസ്യാരുണി സംസ്ഥിതഃ .
ഇതരസ്മിംസ്തഥാ േചാരൂം വീരാസനമുദീരിതം .. 4..
ദക്ഷിണം സവ്യഗുൽേഫന ദക്ഷിേണന തേഥതരം .
ഹസ്തൗ ച ജാേന്വാഃ സംസ്ഥാപ്യ സ്വാംഗുലീശ്ച സാര്യ ച .. 5..
വ്യക്തവേ ാ നിരീേക്ഷത നാസാ ം സുസമാഹിതഃ .
സിംഹാസനം ഭേവേദതത്പൂജിതം േയാഗിഭിഃ സദാ .. 6..
േയാനീം വാേമന സമ്പീഡ്യ േമ ാ പരി ദക്ഷിണം .

മേധ്യ ച മേനാലക്ഷ്യം സിദ്ധാസനമിദം ഭേവത് .. 7..
ഗുൽഫൗ തു വൃഷണസ്യാധഃ സീവന്യാഃ പാർശ്വേയാഃ ക്ഷിേപത് .
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പാദപാർേശ്വ തു പാണിഭ്യാം ദൃഢം ബധ്വാ സുനിശ്ചലം .
ഭ ാസനം ഭേവേദതത്സർവവ്യാധിവിഷാപഹം .. 8..
സമ്പീഡ്യ സീവിനീം സൂക്ഷ്മാം ഗുൽേഫൈനവ തു സവ്യതഃ .
സവ്യം ദക്ഷിണഗുൽേഫന മുക്താസനമുദീരിതം .. 9..
അവഷ്ടഭ്യ ധരാം സമ്യക്തലാഭ്യാം തു കരദ്വേയാഃ .
ഹസ്തേയാഃ കൂർപരൗ ചാപി സ്ഥാപേയന്നാഭിപാർശ്വയഓഃ .. 10..
സമുന്നതശിരഃപാേദാ ദണ്ഡവേദ്വ്യാമ്നി സംസ്ഥിതഃ .
മയൂരാസനേമത സർവപാപ ണാശനം .. 11..
ശരീരാന്തർഗതാഃ സർേവ േരാഗാ വിനശ്യന്തി . വിഷാണി ജീര്യേന്ത .
േയന േകനാസേനന സുഖധാരണം ഭവത്യശക്തസ്തത്സമാചേരത് .
േയനാസനം വിജിതം ജഗ യം േതന വിജിതം ഭവതി .
യമനിയമാഭ്യാം സംയുക്തഃ പുരുഷഃ ാണായാമം ചേരത് .
േതന നാഡ്യഃ ശുദ്ധാ ഭവന്തി .. 3..
അഥ ൈഹനമഥർവാണം ശാണ്ഡില്യഃ പ ച്ഛ േകേനാപാേയന
നാഡ്യഃ ശുദ്ധാഃ സ ഃ . നാഡ്യഃ കതിസംഖ്യാകാഃ .
താസാമുത്പത്തിഃ കീദൃശീ . താസു കതി വയവസ്തിഷ്ഠന്തി .
േതഷാം കാനി സ്ഥാനാനി . തത്കർമാണി കാനി .
േദേഹ യാനി യാനി വിജ്ഞാതവ്യാനി തത്സർവം േമ ഹീതി .
സ േഹാവാച അഥർവാണ അേഥദം ശരീരം ഷണ്ണവത്യംഗുലാത്മകം
ഭവതി . ശരീരാത് ാേണാ ദ്വാദശാംഗുലാധിേകാ ഭവതി .
ശരീരസ്ഥം ാണമഗ്നിനാ സഹ േയാഗാഭ്യാേസന സമം ന നം വാ
യഃ കേരാതി സ േയാഗിപുംഗേവാ ഭവതി . േദഹമേധ്യ ശിഖിസ്ഥാനം

ിേകാണം തപ്തജാംബൂനദ ഭം മനുഷ്യാണാം .
ചതുഷ്പദാം ചതുര ം . വിഹംഗാനാം വൃത്താകാരം .
തന്മേധ്യ ശുഭാ തന്വീ പാവകീ ശിഖാ തിഷ്ഠതി .
ഗുദാദ്വ്യംഗുലാദൂർധ്വം േമ ാദ്വ്യംഗുലാദേധാ േദഹമധ്യം
മനുഷ്യാണാം ഭവതി . ചതുഷ്പദാം ഹൃന്മധ്യം .
വിഹംഗാനാം തുംഗമധ്യം . േദഹമധ്യം നവാംഗുലം
ചതുരംഗുലമുേത്സധായതമണ്ഡാകൃതി . തന്മേധ്യ നാഭിഃ .
ത ദ്വാദശാരയുതം ച ം . തച്ച മേധ്യ
പുണ്യപാപ േചാദിേതാ ജീേവാ മതി . ത പഞ്ജരമധ്യസ്ഥലൂതികാ
യഥാ മതി തഥാ ചാസൗ ത ാണശ്ചരതി . േദേഹഽസ്മിഞ്ജീവഃ

ാണാരൂേഢാ ഭേവത് . നാേഭസ്തിര്യഗധഊർധ്വം കുണ്ഡലിനീസ്ഥാനം .
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അഷ്ട കൃതിരൂപാഷ്ടധാ കുണ്ഡലീകൃതാ കുണ്ഡലിനീ ശക്തിർഭവതി .
യഥാവദ്വായുസഞ്ചാരം ജലാന്നാദീനി പരിതഃ ന്ധഃ പാർേശ്വഷു
നിരുൈധ്യനം മുേഖൈനവ സമാേവഷ്ട്യ ഹ്മര ം േയാഗകാേല
ചാപാേനനാഗ്നിനാ ച രതി . ഹൃദയാകാേശ മേഹാജ്ജ്വലാ
ജ്ഞാനരൂപാ ഭവതി . മധ്യസ്ഥകുണ്ഡലിനീമാ ിത്യ
മുഖ്യാ നാഡ്യശ്ചതുർദശ ഭവന്തി . ത സുഷുമ്നാ
വിശ്വധാരിണീ േമാക്ഷമാർേഗതി ചാചക്ഷേത .
ഗുദസ്യ പൃഷ്ഠഭാേഗ വീണാദണ്ഡാ ിതാ മൂർധപര്യന്തം

ഹ്മരേ വിേജ്ഞയാ വ്യക്താ സൂക്ഷ്മാ ൈവഷ്ണവീ ഭവതി .
സുഷുമ്നായാഃ സവ്യഭാേഗ ഇഡാ തിഷ്ഠതി . ദക്ഷിണഭാേഗ
പിംഗലാ ഇഡായാം ച ശ്ചരതി . പിംഗലായാം രവിഃ .
തേമാരൂപശ്ച ഃ . രേജാരൂേപാ രവിഃ . വിഷഭാേഗാ രവിഃ .
അമൃതഭാഗശ്ച മാഃ . താേവവ സർവകാലം ധേത്ത .
സുഷുമ്നാ കാലേഭാ ീ ഭവതി . സുഷുമ്നാ പൃഷ്ഠപാർശ്വേയാഃ
സരസ്വതീകുഹൂ ഭവതഃ . യശസ്വിനീകുഹൂമേധ്യ വാരുണീ തിഷ്ഠിതാ
ഭവതി . പൂഷാസരസ്വതീമേധ്യ പയസ്വിനീ ഭവതി . ഗാന്ധാരീ-
സരസ്വതിമേധ്യ യശസ്വിനീ ഭവതി . കന്ദമേയഽലംബുസാ ഭവതി.
സുഷുമ്നാപൂർവഭാേഗ േമ ാന്തം കുഹൂർഭവതി . കുണ്ഡലിന്യാ
അധേശ്ചാർധ്വം വാരുണീ സർവഗാമിനീ ഭവതി . യശസ്വിനീ സൗമ്യാ ച
പാദാംഗുഷ്ഠാന്തമിഷ്യേത . പിംഗലാ േചാർധ്വഗാ യാമ്യനാസാന്തം
ഭവതി . പിംഗലായാഃ പൃഷ്ഠേതാ യാമ്യേന ാനതം പൂഷാ ഭവതി .
യാമ്യകർണാന്തം യശസ്വിനീ ഭവതി . ജിഹ്വായാ ഊർധ്വാനതം സരസ്വതീ ഭവ 
തി .
ആസവ്യകർണാന്തമൂർധ്വഗാ ശംഖിനീ ഭവതി . ഇഡാപൃഷ്ഠഭാഗാ-
ത്സവ്യേന ാന്തഗാ ഗാന്ധാരീ ഭവതി . പായുമൂലാദേധാർധ്വഗാലംബുസാ
ഭവതി . ഏതാശ്ച ചതുർദശസു നാഡീഷ്വന്യാ നാഡ്യഃ സംഭവന്തി .
താസ്വന്യാസ്താസ്വന്യാ ഭവന്തീതി വിേജ്ഞയാഃ ..
യഥാശ്വത്ഥാദിപ ം ശിരാഭിർവ്യാപ്തേമവം ശരീരം നാഡീഭിർവ്യാപ്തം .

ാണാപാനസമാേനാദാനവ്യാനാ നാഗകൂർമകൃകരേദവദത്തധനഞ്ജയാ
ഏേത ദശ വായവഃ സർവാസു നാഡീഷു ചരന്തി . ആസ്യനാസികാകണ്ഠനാഭി-
പാദാംഗുഷ്ഠദ്വയകുണ്ഡല്യധേശ്ചാർധ്വഭാേഗഷു ാണഃ സഞ്ചരതി .
േ ാ ാക്ഷികടിഗുൽഫ ാണഗലസ്ഫിേഗ്ദേശഷു വ്യാനഃ സഞ്ചരതി .
ഗുദേമേ ാരുജാനൂദരവൃഷണകടിജംഘാനാഭിഗുദാഗ്ന്യഗാേരഷ്വപാനഃ
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സഞ്ചരതി . സർവസന്ധിസ്ഥ ഉദാനഃ . പാദഹസ്തേയാരപി സർവഗാേ ഷു സർ 
വവ്യാപീ
സമാനഃ . ഭുക്താന്നരസാദികം ഗാേ ഗ്നിനാ സഹ വ്യാപയന്ദ്വിസപ്തതിസഹേ  
ഷു
നാഡീമാർേഗഷു ചരൻസമാനവായുരഗ്നിനാ സഹ സാംേഗാപാംഗകേലവരം
വ്യാേപ്നാതി . നാഗാദിവായവഃ പഞ്ചത്വഗസ്ഥ്യാദിസംഭവാഃ . തുന്ദസ്ഥം
ജലമന്നം ച രസാദിഷു സമീരിതം തുന്ദമധ്യഗതഃ ാഗസ്താനി പൃഥ ര്യാത് .
അേഗ്നരുപരി ജലം സ്ഥാപ്യ ജേലാപര്യന്നാദീനി സംസ്ഥാപ്യ സ്വയമപാനം
സ ാപ്യ
േതൈനവ സഹ മാരുതഃ യാതി േദഹമധ്യഗതം ജ്വലനം . വായുനാ പാലി 
േതാ
വഹ്നിരപാേനന ശൈനർേദഹമേധ്യ ജ്വലതി . ജ്വലേനാ ജ്വാലാഭിഃ ാേണന
േകാഷ്ഠമധ്യഗതം
ജലമത ഷ്ണമകേരാത് . ജേലാപരി സമർപിതവ്യഞ്ജനസംയുക്തമന്നം വഹ്നിസം 
യുക്തവാരിണാ
പക്വമകേരാത് . േതന േസ്വദമൂ ജലരക്തവീര്യരൂപരസപുരീഷാദികം ാണഃ
പൃഥ ര്യാത് . സമാനവായുനാ സഹ സർവാസു നാഡീഷു രസം വ്യാപയഞ്ഛ്വാ 
സരൂേപണ
േദേഹ വായുശ്ചരതി . നവഭിർേവ്യാമരൈ ഃ ശരീരസ്യ വായവഃ കുർവന്തി വി 

ാദിവിസർജനം .
നിശ്വാേസാച്ഛ്വാസകാസശ്ച ാണകർേമാച്യേത . വി ാദിവിസർജനമപാ 
നവായുകർമ .
ഹാേനാപാദാനേചഷ്ടാദി വ്യാനകർമ . േദഹേസ്യാന്നയനാദികമുദാനകർമ .
ശരീരേപാഷണാദികം സമാനകർമ . ഉദ്ഗാരാദി നാഗകർമ . നിമീലനാദി കൂർ 
മകർമ .

ത്കരണം കൃകരകർമ . ത ാ േദവദത്തകർമ . േ ഷ്മാദി ധനഞ്ജയകർമ .
ഏവം നാഡീസ്ഥാനം വായുസ്ഥാനം തത്കർമ ച സമ്യഗ്ജ്ഞാത്വാ നാഡീസം 
േശാധനം കുര്യാത് .. 4..
യമനിയമയുതഃ പുരുഷഃ സർവസംഗവിവർജിതഃ കൃതവിദ്യഃ
സത്യധർമരേതാ ജിതേ ാേധാ ഗുരുശു ഷാനിരതഃ പിതൃമാതൃവിേധയഃ
സ്വാ േമാക്തസദാചാരവിദ്വച്ഛിക്ഷിതഃ ഫലമൂേലാദകാന്വിതം
തേപാവനം ാപ്യ രമ്യേദേശ ഹ്മേഘാഷസമന്വിേത
സ്വധർമനിരത ഹ്മവിത്സമാവൃേത ഫലമൂലപുഷ്പവാരിഭിഃ
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സുസ ർേണ േദവായതേന നദീതീേര ാേമ നഗേര വാപി സുേശാഭനമഠം
നാത ച്ചനീചായതമൽപദ്വാരം േഗാമയാദിലിപ്തം സർവരക്ഷാസമന്വിതം
കൃത്വാ ത േവദാന്ത വണം കുർവേന്യാഗം സമാരേഭത് . ആദൗ
വിനായകം സ ജ്യ േസ്വഷ്ടേദവതാം നത്വാ പൂർേവാക്താസേന സ്ഥിത്വാ

ാങ്മുഖ ഉദങ്മുേഖാ വാപി മൃദ്വാസേനഷു ജിതാസനഗേതാ
വിദ്വാൻസമ ീവശിേരാനാസാ ദൃഗ് മേധ്യ ശശഭൃദ്ബിംബം
പശ്യേന്ന ാഭ്യാമമൃതം പിേബത് . ദ്വാദശമാ യാ ഇഡയാ
വായുമാപൂേര്യാദേര സ്ഥിതം ജ്വാലാവലീയുതം േരഫബി യുക്തമഗ്നിമണ്ഡലയു 
തം
ധ്യാേയേ ചേയത്പിംഗലയാ . പുനഃ പിംഗലയാപൂര്യ കുംഭിത്വാ
േരചേയദിഡയാ . ിചതു ിചതുഃസപ്ത ിചാതുർമാസപര്യന്തം ിസന്ധിഷു
തദന്തരാേലഷു ച ഷട്കൃത്വ ആചേരന്നാഡീശുദ്ധിർഭവതി . തതഃ
ശരീേര ലഘുദീപ്തിവഹ്നിവൃദ്ധിനാദാഭിവ്യക്തിർഭവതി .. 5..

ാണാപാനസമാേയാഗഃ ാണായാേമാ ഭവതി .
േരചകപൂരകകുംഭകേഭേദന സ ിവിധഃ .
േത വർണാത്മകാഃ . തസ്മാത് ണവ ഏവ ാണായാമഃ
പദ്മാദ്യാസനസ്ഥഃ പുമാന്നാസാേ
ശശഭൃദ്ബിംബേജ്യാത്സ്നാജാലവിതാനിതാകാരമൂർതീ രക്താംഗീ
ഹംസവാഹിനീ ദണ്ഡഹസ്താ ബാലാ ഗായ ീ ഭവതി . ഉകാരമൂർതിഃ
േശ്വതാംഗീ താർക്ഷ്യവാഹിനീ യുവതീ ച ഹസ്താ സാവി ീ ഭവതി .
മകാരമൂർതിഃ കൃഷ്ണാംഗീ വൃഷഭവാഹിനീ വൃദ്ധാ

ിശൂലധാരിണീ സരസ്വതീ ഭവതി . അകാരാദി യാണാം
സർവകാരണേമകാക്ഷരം പരേഞ്ജ്യാതിഃ ണവം ഭവതീതി ധ്യാേയത് .
ഇഡയാ ബാഹ്യാദ്വായുമാപൂര്യ േഷാഡശമാ ാഭിരകാരം
ചിന്തയൻപൂരിതം വായും ചതുഃഷഷ്ടിമാ ാഭിഃ കുംഭയിേത്വാകാരം
ധ്യായൻപൂരിതം പിംഗലയാ ദ്വാ ിംശന്മാ യാ മകാരമൂർതി-
ധ്യാേനൈനവം േമണ പുനഃ പുനഃ കുര്യാത് .. 6..
അഥാസനദൃേഢാ േയാഗീ വശീ മിതഹിതാശനഃ
സുഷുമ്നാനാഡീസ്ഥമലേശാഷാർഥം േയാഗീ
ബദ്ധപദ്മാസേനാ വായും ചേ ണാപൂര്യ
യഥാശക്തി കുംഭയിത്വാ സൂേര്യണ േരചയിത്വാ
പുനഃ സൂേര്യണാപൂര്യ കുംഭയിത്വാ ചേ ണ
വിേരച്യ യയാ ത്യേജത്തയാ സ ര്യ ധാരേയത് .
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തേദേത േ ാകാ ഭവന്തി .
ാണം ാഗിഡയാ പിേബന്നിയമിതം ഭൂേയാഽന്യയാ േരചേയ-

ത്പീത്വാ പിംഗലയാ സമീരണമേഥാ ബദ്ധ്വാ ത്യേജദ്വാമയാ .
സൂര്യാച മേസാരേനന വിധിനാഽഭ്യാസം സദാ തന്വതാം
ശുദ്ധാ നാഡിഗണാ ഭവന്തി യമിനാം മാസ യാദൂർധ്വതഃ .. 1..

ാതർമധ്യന്ദിേന സായമർധരാേ തു കുംഭകാൻ .
ശൈനരശീതിപര്യന്തം ചതുർവാരം സമഭ്യേസത് .. 2..
കനീയസി ഭേവേത്സ്വദഃ കേമ്പാ ഭവതി മധ്യേമ .
ഉത്തിഷ്ഠത്ത ത്തേമ ാണേരാേധ പദ്മാസനം മഹത് .. 3..
ജേലന മജാേതന ഗാ മർദനമാചേരത് .
ദൃഢതാ ലഘുതാ ചാപി തസ്യ ഗാ സ്യ ജായേത .. 4..
അഭ്യാസകാേല ഥമം ശസ്തം ക്ഷീരാജ്യേഭാജനം .
തേതാഽഭ്യാേസ സ്ഥിരീഭൂേത ന താവന്നിയമ ഹഃ .. 5..
യഥാ സിംേഹാ ഗേജാ വ്യാേ ാ ഭേവദ്വശ്യഃ ശൈനഃ ശൈനഃ .
തൈഥവ േസവിേതാ വായുരന്യഥാ ഹന്തി സാധകം .. 6..
യുക്തം യുക്തം ത്യേജദ്വായും യുക്തം യുക്തം ച പൂരേയത് .
യുക്തം യുക്തം ച ബധ്നീയാേദവം സിദ്ധിമവാ യാത് .. 7..
യേഥഷ്ടധാരണാദ്വാേയാരനലസ്യ ദീപനം .
നാദാഭിവ്യക്തിരാേരാഗ്യം ജായേത നാഡിേശാധനാത് .. 8..
വിധിവത് ാണസംയാൈമർനാഡീചേ വിേശാധിേത .
സുഷുമ്നാവദനം ഭിത്ത്വാ സുഖാദ്വിശതി മാരുതഃ .. 9..
മാരുേത മധ്യസഞ്ചാേര മനഃൈസ്ഥര്യം ജായേത .
േയാ മനഃസുസ്ഥിേരാ ഭാവഃ ൈസവാവസ്ഥാ മേനാന്മനീ .. 10..
പൂരകാേന്ത തു കർതേവ്യാ ബേന്ധാ ജാലന്ധരാഭിധഃ .
കുംഭകാേന്ത േരചകാദൗ കർതവ്യ ഡ്ഡിയാണകഃ .. 11..
അധസ്താത്കുഞ്ചേനമാശു കണ്ഠസേങ്കാചേന കൃേത .
മേധ്യ പശ്ചിമതാേനന സ്യാത് ാേണാ ഹ്മനാഡിഗഃ .. 12..
അപാനമൂർധ്വമുത്ഥാപ്യ ാണം കണ്ഠാദേധാ നയൻ .
േയാഗീ ജരാവിനിർമുക്തഃ േഷാഡേശാ വയസാ ഭേവത് ..13..
സുഖാസനേസ്ഥാ ദക്ഷനാഡ്യാ ബഹിസ്ഥം പവനം
സമാകൃഷ്യാേകശമാനഖാ ം കുംഭയിത്വാ സവ്യനാഡ്യാ
േരചേയത് . േതന കപാലേശാധനം വാതനാഡീഗതസർവേരാഗ-
സർവവിനാശനം ഭവതി . ഹൃദയാദികണ്ഠപര്യന്തം സസ്വനം
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നാസാഭ്യാം ശൈനഃ പവനമാകൃഷ്യ യഥാശക്തി
കുംഭയിത്വാ ഇഡയാ വിേരച്യ ഗച്ഛംസ്തിഷ്ഠൻകുര്യാത് .
േതന േ ഷ്മഹരം ജഠരാഗ്നിവർധനം ഭവതി . വേ ണ
സീത്കാരപൂർവകം വായും ഗൃഹീത്വാ യഥാശക്തി കുംഭയിത്വാ
നാസാഭ്യാം േരചേയത് . േതന ഷ്ണാലസ്യനി ാ ന ജായേത .
ജിഹ്വയാ വായും ഗൃഹീത്വാ യഥാശക്തി കുംഭയിത്വാ നാസാഭ്യാം
േരചേയത് . േതന ഗുൽമ ീഹജ്വരപിത്ത ധാദീനി നശ്യന്തി ..
അഥ കുംഭകഃ . സ ദ്വിവിധഃ സഹിതഃ േകവലേശ്ചതി . േരചകപൂരകയുക്തഃ
സഹിതഃ തദ്വിവർജിതഃ േകവലഃ . േകവലസിദ്ധിപര്യന്തം സഹിതമഭ്യേസത് .
േകവലകുംഭേക സിേദ്ധ ിഷു േലാേകഷു ന തസ്യ ദുർലഭം ഭവതി .
േകവലകുംഭകാത്കുണ്ഡലിനീേബാേധാ ജായേത . തതഃ കൃശവപുഃ

സന്നവദേനാ നിർമലേലാചേനാഽഭിവ്യക്തനാേദാ നിർമുക്തേരാഗജാേലാ
ജിതബി ഃ പട്വഗ്നിർഭവതി .
അന്തർലക്ഷ്യം ബഹിർദൃഷ്ടിർനിേമേഷാേന്മഷവർജിതാ .
ഏഷാ സാ ൈവഷ്ണവീ മു ാ സർവതേ ഷു േഗാപിതാ .. 14..
അന്തർലക്ഷ്യവിലീനചിത്തപവേനാ േയാഗീ സദാ വർതേത
ദൃഷ്ട്യാ നിശ്ചലതാരയാ ബഹിരധഃ പശ്യന്നപശ്യന്നപി .
മുേ യം ഖലു േഖചരീ ഭവതി സാ ലൈക്ഷ്യകതാനാ ശിവാ
ശൂന്യാശൂന്യവിവർജിതം രതി സാ തത്ത്വം പദം ൈവഷ്ണവീ .. 15..
അർേധാന്മീലിതേലാചനഃ സ്ഥിരമനാ നാസാ ദേത്തക്ഷണ-
ശ്ച ാർകാവപി ലീനതാമുപനയന്നിഷ്പന്ദഭാേവാത്തരം .
േജ്യാതീരൂപമേശഏഷബാഹ്യരഹിതം േദദീപ്യമാനം പരം
തത്ത്വം തത്പരമസ്തി വ വിഷയം ശാണ്ഡില്യ വിദ്ധീഹ തത് .. 16..
താരം േജ്യാതിഷി സംേയാജ്യ കിഞ്ചിദുന്നമയൻ വൗ .
പൂർവാഭ്യാസസ്യ മാർേഗാഽയമുന്മനീകാരകഃ ക്ഷണാത് .. 17..
തസ്മാത്േഖചരീമു ാമഭ്യേസത് . തത ഉന്മനീ ഭവതി .
തേതാ േയാഗനി ാ ഭവതി . ലബ്ധേയാഗനി സ്യ േയാഗിനഃ കാേലാ നാസ്തി .
ശക്തിമേധ്യ മനഃ കൃത്വാ ശക്തിം മാനസമധ്യഗാം .
മനസാ മന ആേലാക്യ ശാണ്ഡില്യ ത്വം സുഖീ ഭവ .. 18..
ഖമേധ്യ കുരു ചാത്മാനമാത്മമേധ്യ ച ഖം കുരു .
സർവം ച ഖമയം കൃത്വാ ന കിഞ്ചിദപി ചിന്തയ .. 19..
ബാഹ്യചിന്താ ന കർതവ്യാ തൈഥവാന്തരചിന്തികാ .
സർവചിന്താം പരിത്യജ്യ ചിന്മാ പരേമാ ഭവ .. 20..
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കർപൂരമനേല യദ്വൈത്സന്ധവം സലിേല യഥാ .
തഥാ ച ലീയമാനം ച മനസ്തേത്ത്വ വിലീയേത .. 21..
േജ്ഞയം സർവ തീതം ച തജ്ജ്ഞാനം മന ഉച്യേത .
ജ്ഞാനം േജ്ഞയം സമം നഷ്ടം നാന്യഃ പന്ഥാ ദ്വിതീയകഃ .. 22.
േജ്ഞയവ പരിത്യാഗാദ്വിലയം യാതി മാനസം .
മാനേസ വിലയം യാേത ൈകവല്യമവശിഷ്യേത .. 23..
ദ്വൗ മൗ ചിത്തനാശസ്യ േയാേഗാ ജ്ഞാനം മുനീശ്വര .
േയാഗസ്തദ്വൃത്തിേരാേധാ ഹി ജ്ഞാനം സമ്യഗേവക്ഷണം .. 24..
തസ്മിന്നിേരാധിേത നൂനമുപശാന്തം മേനാ ഭേവത് .
മനഃ േന്ദാപശാന്തായം സംസാരഃ വിലീയേത .. 25..
സൂര്യാേലാകപരി ന്ദശാന്തൗ വ്യവഹൃതിര്യഥാ .
ശാ സജ്ജനസമ്പർകൈവരാഗ്യാഭ്യാസേയാഗതഃ .. 26..
അനാസ്ഥായാം കൃതാസ്ഥായാം പൂർവം സംസാരവൃത്തിഷു .
യഥാഭിവാഞ്ഛിതധ്യാനാച്ചിരേമകതേയാഹിതാത് .. 27..
ഏകതത്ത്വദൃഢാഭ്യാസാത് ാണ േന്ദാ നിരുധ്യേത .
പൂരകാദ്യനിലായാമാദൃഢാഭ്യാസദേഖദജാത് .. 28..
ഏകാന്തധ്യാനേയാഗാച്ച മനഃ േന്ദാ നിരുധ്യേത .
ഓങ്കാേരാച്ചാരണ ാന്തശബ്ദതത്ത്വാനുഭാവനാത് .
സുഷുേപ്ത സംവിദാ ജ്ഞാേത ാണ േന്ദാ നിരുധ്യേത .. 29..
താലുമൂലഗതാം യത്നാജ്ജിഹ്വയാ മ്യ ഘണ്ടികാം .
ഊർധ്വര ം ഗേത ാേണ ാണ േന്ദാ നിരുധ്യേത .. 30..

ാേണ ഗലിതസംവിത്തൗ താലൂർധ്വം ദ്വാദശാന്തേഗ .
അഭ്യാസാദൂർധ്വരേ ണ ാണ േന്ദാ നിരുധ്യേത .. 31..
ദ്വാദശാംഗുലപര്യേന്ത നാസാേ വിമേലഽംബേര .
സംവി ശി ശാമ്യന്ത്യാം ാണ േന്ദാ നിരുധ്യേത .. 32..

മേധ്യ താരകാേലാകശാന്താവന്തമുപാഗേത .
േചതൈനകതേന ബേദ്ധ ാണ േന്ദാ നിരുധ്യേത .. 33..
ഓമിേത്യവ യദുദ്ഭൂതം ജ്ഞാനം േജ്ഞയാത്മകം ശിവം .
അസം ഷ്ടവികൽപാംശം ാണ േന്ദാ നിരുധ്യേത .. 34..
ചിരകാലം ഹൃേദകാന്തേവ്യാമസംേവദനാ േന .
അവാസനമേനാധ്യാനാത് ാണ േന്ദാ നിരുധ്യേത .. 35..
ഏഭിഃ ൈമസ്തഥാൈന്യശ്ച നാനാസങ്കൽപകൽപിൈതഃ .
നാനാേദശികവ ൈസ്ഥഃ ാണ േന്ദാ നിരുധ്യേത .. 36..
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ആകുഞ്ചേനന കുണ്ഡലിന്യാഃ കവാടമുദ്ഘാട്യ േമാക്ഷദ്വാരം വിേഭദേയത് .
േയന മാർേഗണ ഗന്തവ്യം തദ്ദ്വാരം മുേഖനാച്ഛാദ്യ സുപ്താ
കുണ്ഡലിനീ കുടിലാകാരാ സർപവേദ്വഷ്ടിതാ ഭവതി . സാ ശക്തിേര്യന
ചാലിതാ സ്യാത്സ തു മുേക്താ ഭവതി . സാ കുണ്ഡലിനീ കേണ്ഠാർധ്വഭാേഗ
സുപ്താ േചേദ്യാഗിനാം മുക്തേയ ഭവതി . ബന്ധനായാേധാ മൂഢാനാം .
ഇഡാദിമാർഗദ്വയം വിഹായ സുഷുമ്നാമാർേഗണാഗേച്ഛത്തദ്വിേഷ്ണാഃ
പരമം പദം .
മരുദഭ്യസനം സർവം മേനായുക്തം സമഭ്യേസത്
ഇതര ന കർതവ്യാ മേനാവൃത്തിർമനീഷിണാ .. 37..
ദിവാ ന പൂജേയദ്വി ം രാ ൗ ൈനവ പൂജേയത് .
സതതം പൂജേയദ്വി ം ദിവാരാ ം ന പൂജേയത് .. 38..
സുഷിേരാ ജ്ഞാനജനകഃ പഞ്ചേ ാതഃസമന്വിതഃ .
തിഷ്ഠേത േഖചരീ മു ാ തസ്മിൻസ്ഥാേന ന സംശയഃ .. 39..
സവ്യദക്ഷിണനാഡീേസ്ഥാ മേധ്യ ചരതി മാരുതഃ .
തിഷ്ഠതഃ േഖചരീ മു ാ തസ്മിൻസ്ഥാേന ന സംശയഃ .. 40..
ഇഡാപിംഗലേയാർമേധ്യ ശൂന്യം ൈചവാനിലം േസത് .
തിഷ്ഠന്തീ േഖചരീ മു ാ ത സത്യം തിഷ്ഠിതം .. 41..
േസാമസൂര്യദ്വേയാർമേധ്യ നിരാലംബതേല പുനഃ .
സംസ്ഥിതാ േവ്യാമചേ സാ മു ാ നാമ്നാ ച േഖചരീ .. 42..
േഛദനചാലനദാൈഹഃ ഫലാം പരാം ജിഹ്വാം കൃത്വാ
ദൃഷ്ടിം മേധ്യ സ്ഥാപ്യ കപാലകുഹേര ജിഹ്വാ വിപരീതഗാ
യദാ ഭവതി തദാ േഖചരീ മു ാ ജായേത . ജിഹ്വാ ചിത്തം ച
േഖ ചരതി േതേനാർധ്വജിഹ്വഃ പുമാനമൃേതാ ഭവതി . വാമപാദമൂേലന
േയാനിം സമ്പീഡ്യ ദക്ഷിണപാദം സാര്യ തം കരാഭ്യാം ധൃത്വാ
നാസാഭ്യാം വായുമാപൂര്യ കണ്ഠബന്ധം സമാേരാേപ്യാർധ്വേതാ
വായും ധാരേയത് . േതന സർവേ ശഹാനിഃ . തതഃ പീയൂഷമിവ
വിഷം ജീര്യേത . ക്ഷയഗുൽമഗുദാവർതജീർണത്വഗാദിേദാഷാ നശ്യന്തി .
ഏഷ ാണജേയാപായഃ സർവമൃത പഘാതകഃ . വാമപാദപാർഷ്ണിം
േയാനിസ്ഥാേന നിേയാജ്യ ദക്ഷിണചരണം വാേമാരൂപരി സംസ്ഥാപ്യ
വായുമാപൂര്യ ഹൃദേയ ചുബുകം നിധായ േയാനിമാകുഞ്ച്യ മേനാമേധ്യ
യഥാശക്തി ധാരയിത്വാ സ്വാത്മാനം ഭാവേയത് . േതനാപേരാക്ഷസിദ്ധിഃ .
ബാഹ്യാത് ാണം സമാകൃഷ്യ പൂരയിേത്വാദേര സ്ഥിതം .
നാഭിമേധ്യ ച നാസാേ പദാംഗുേഷ്ഠ ച യത്നതഃ .. 43..
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ധാരേയന്മനസാ ാണം സന്ധ്യാകാേലഷു വാ സദാ .
സർവേരാഗവിനിർമുേക്താ ഭേവേദ്യാഗീ ഗത മഃ .. 44..
നാസാേ വായുവിജയം ഭവതി . നാഭിമേധ്യ സർവേരാഗവിനാശഃ .
പാദാംഗുഷ്ഠദാരണാച്ഛരീരലഘുതാ ഭവതി .
രസനാദ്വായുമാകൃഷ്യ യഃ പിേബത്സതതതം നരഃ .

മദാഹൗ തു ന സ്യാതാം നശ്യന്തി വ്യാധയസ്തഥാ .. 45..
സന്ധ്യേയാർ ാഹ്മണഃ കാേല വായുമാകൃഷ്യ യഃ പിേബത് .

ിമാസാത്തസ്യ കല്യാണീ ജായേത വാക് സരസ്വതീ .. 46..
ഏവം ഷണ്മാസാഭ്യാസാത്സർവേരാഗനിവൃത്തിഃ .
ജിഹ്വയാ വായുമാനീയ ജിഹ്വാമൂേല നിേരാധേയത് .
യഃ പിേബദമൃതം വിദ്വാൻസകലം ഭ മ േത .. 47..
ആത്മന്യാത്മാനമിഡയാ ധാരയിത്വാ േവാന്തേര .
വിേഭദ്യ ിദശാഹാരം വ്യാധിേസ്ഥാഽപി വിമുച്യേത .. 48..
നാഡീഭ്യാം വായുമാേരാപ്യ നാഭൗ തുന്ദസ്യ പാർശ്വേയാഃ .
ഘടിൈകകാം വേഹദ്യ വ്യാധിഭിഃ സ വിമുച്യേത .. 49..
മാസേമകം ിസന്ധ്യം തു ജിഹ്വയാേരാപ്യ മാരുതം .
വിേഭദ്യ ിദശാഹാരം ധാരേയ ന്ദമധ്യേമ .. 50..
ജ്വരാഃ സർേവഽപി നശ്യന്തി വിഷാണി വിവിധാനി ച .
മുഹൂർതമപി േയാ നിത്യം നാസാേ മനസാ സഹ .. 51..
സർവം തരതി പാപ്മാനം തസ്യ ജന്മ ശതാർജിതം .
താരസംയമാത്സകലവിഷയജ്ഞാനം ഭവതി .
നാസാേ ചിത്തസംയമാദി േലാകജ്ഞാനം .
തദധശ്ചിത്തസംയമാദഗ്നിേലാകജ്ഞാനം .
ച ഷി ചിത്തസംയമാത്സർവേലാകജ്ഞാനം .
േ ാേ ചിത്തസ്യ സംയമാദ്യമേലാകജ്ഞാനം .
തത്പാർേശ്വ സംയമാന്നിരൃതിേലാകജ്ഞാനം .
പൃഷ്ഠഭാേഗ സംയമാദ്വരുണേലാകജ്ഞാനം .
വാമകർേണ സംയമാദ്വായുേലാകജ്ഞാനം .
കേണ്ഠ സംയമാേത്സാമേലാകജ്ഞാനം .
വാമച ഷി സംയമാച്ഛിവേലാകജ്ഞാനം .
മൂർധ്നി സംയമാദ് ഹ്മേലാകജ്ഞാനം .
പാദാേദാഭാേഗ സംയമാദതലേലാകജ്ഞാനം .
പാേദ സംയമാദ്വിതലേലാകജ്ഞാനം .
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പാദസന്ധൗ സംയമാന്നിതലേലാകജ്ഞാനം .
ജംേഘ സംയമാ തലേലാകജ്ഞാനം .
ജാനൗ സംയമാന്മഹാതലേലാകജ്ഞാനം .
ഊരൗ ചിത്തസംയമാ സാതലേലാകജ്ഞാനം .
കടൗ ചിത്തസംയമാത്തലാതലേലാകജ്ഞാനം .
നാഭൗ ചിത്തസംയമാദ്ഭൂേലാകജ്ഞാനം .
കുക്ഷൗ സംയമാദ്ഭുവർേലാകജ്ഞാനം .
ഹൃദി ചിത്തസ്യ സംയമാത്സ്വർേലാകജ്ഞാനം .
ഹൃദേയാർധ്വഭാേഗ ചിത്തസംയമാന്മഹർേലാകജ്ഞാനം .
കേണ്ഠ ചിത്തസംയമാജ്ജേനാേലാകജ്ഞാനം .

മേധ്യ ചിത്തസംയമാത്തേപാേലാകജ്ഞാനം .
മൂർധ്നി ചിത്തസംയമാത്സത്യേലാകജ്ഞാനം .
ധർമാധർമസംയമാദതീതാനാഗതജ്ഞാനം .
തത്തജ്ജ ധ്വനൗ ചിത്തസംയമാത്സർവജ രുതജ്ഞാനം .
സഞ്ചിതകർമണി ചിത്തസംയമാത്പൂർവജാതിജ്ഞാനം .
പരചിേത്ത ചിത്തസംയമാത്പരചിത്തജ്ഞാനം .
കായരൂേപ ചിത്തസംയമാദന്യാദൃശ്യരൂപം .
ബേല ചിത്തസംയമാദ്ധനുമദാദിബലം .
സൂേര്യ ചിത്തസംയമാദ്ഭുവനജ്ഞാനം .
ചേ ചിത്തസംയമാത്താരാവ ഹജ്ഞാനം .

േവ തദ്ഗതിദർശനം . സ്വാർഥസംയമാത്പുരുഷജ്ഞാനം .
നാഭിചേ കായവ ഹജ്ഞാനം . കണ്ഠകൂേപ ത്പിപാസാ നിവൃത്തിഃ .
കൂർമനാഡ്യാം ൈസ്ഥര്യം . താേര സിദ്ധദർശനം .
കായാകാശസംയമാദാകാശഗമനം .
തത്തത്സ്ഥാേന സംയമാത്തത്തത്സിദ്ധേയാ ഭവന്തി .. 7..
അഥ ത്യാഹാരഃ . സ പഞ്ചവിധഃ വിഷേയഷു വിചരതാമി ിയാണാം
ബലാദാഹരണം ത്യാഹരഃ . യദ്യത്പശ്യതി തത്സർവമാേമതി ത്യാഹാരഃ .
നിത്യവിഹിതകർമഫലത്യാഗഃ ത്യാഹാരഃ .
സർവവിഷയപരാങ്മുഖത്വം ത്യാഹാരഃ .
അഷ്ടാദശസു മർമസ്ഥാേനഷു മാദ്ധാരണം ത്യാഹാരഃ .
പാദാംഗുഷ്ഠഗുൽഫജംഘാജാനൂരുപായുേമ നാഭിഹൃദയ-
കണ്ഠകൂപതാലുനാസാക്ഷി മധ്യലലാടമൂർധ്നി സ്ഥാനാനി .
േതഷു മാദാേരാഹാവേരാഹ േമണ ത്യാഹേരത് .. 8..
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അഥ ധാരണാ . സാ ിവിധാ . ആത്മനി മേനാധാരണം ദഹരാകാേശ
ബാഹ്യാകാശധാരണം പൃഥിവ്യേപ്തേജാവായ്വാകാേശഷു
പഞ്ചമൂർതിധാരണം േചതി .. 9..
അഥ ധ്യാനം . തദ്ദ്വിവിധം സഗുണം നിർഗുണം േചതി .
സഗുണം മൂർതിധ്യാനം . നിർഗുണമാത്മയാഥാത്മ്യം .. 10..
അഥ സമാധിഃ . ജീവാത്മപരമാൈത്മക്യാവസ്ഥാ ിപുടീരഹിതാ
പരമാനന്ദസ്വരൂപാ ശുദ്ധൈചതന്യാത്മികാ ഭവതി .. 11..
ഇതി ഥേമാഽധ്യായഃ .. 1..
അഥ ഹ ശാണ്ഡിേല്യാ ഹ ൈവ ഹ്മഋഷിശ്ചതുർഷു േവേദഷു

ഹ്മവിദ്യാമലഭമാനഃ കിം നാേമത്യഥർവാണം
ഭഗവന്തമുപസന്നഃ പ ച്ഛാധീഹി ഭഗവൻ ഹ്മവിദ്യാം
േയന േ േയാഽവാപ്സ്യാമീതി . സ േഹാവാചാഥർവാ ശാണ്ഡില്യ സത്യം
വിജ്ഞാനമനന്തം ഹ്മ യസ്മിന്നിദേമാതം ച േ ാതം ച .
യസ്മിന്നിദം സം ച വിൈചതി സർവം യസ്മിന്വിജ്ഞാേത സർവമിദം
വിജ്ഞാതം ഭവതി . തദപാണിപാദമച ഃേ ാ മജിഹ്വമശരീര-
മ ാഹ്യമനിർേദശ്യം . യേതാ വാേചാ നിവർതേന്ത . അ ാപ്യ മനസാ
സഹ . യത്േകവലം ജ്ഞാനഗമ്യം . ജ്ഞാ ച യസ്മാത് സൃതാ
പുരാണീ . യേദകമദ്വിതീയം . ആകാശവത്സർവഗതം സുസൂക്ഷ്മം
നിരഞ്ജനം നി ിയം സന്മാ ം ചിദാനൈന്ദകരസം ശിവം

ശാന്തമമൃതം തത്പരം ച ഹ്മ . തത്ത്വമസി . തജ്ജ്ഞാേനന ഹി
വിജാനീഹി യ ഏേകാ േദവ ആത്മശക്തി ധാനഃ സർവജ്ഞഃ സർേവശ്വരഃ
സർവഭൂതാന്തരാത്മാ സർവഭൂതാധിവാസഃ സർവഭൂതനിഗൂേഢാ
ഭൂതേയാനിേര്യാൈഗകഗമ്യഃ . യശ്ച വിശ്വം സൃജതി വിശ്വം ബിഭർതി
വിശ്വം ഭുങ്ക്േത സ ആത്മാ . ആത്മനി തം തം േലാകം വിജാനീഹി . മാ
േശാചീരാത്മവിജ്ഞാനീ േശാകസ്യാന്തം ഗമിഷ്യതി ..
ഇതി ദ്വിതീേയാഽധ്യായഃ .. 2..
അൈഥനം ശാണ്ഡിേല്യാഽഥർവാണം പ ച്ഛ യേദകമക്ഷരം
നി ിയം ശിവം സന്മാ ം പരം ഹ്മ . തസ്മാത്കഥമിദം
വിശ്വം ജായേത കഥം സ്ഥീയേത കഥമസ്മിംല്ലീയേത . തേന്മ സംശയം
േഛ മർഹസീതി . സ േഹാവാചാഥർവാ സത്യം ശാണ്ഡില്യ പരം ഹ്മ
നി ിയമക്ഷരമിതി . അഥാപ്യസ്യാരൂപസ്യ ഹ്മണ ീണി
രൂപാണി ഭവന്തി സകലം നിഷ്കലം സകലനിഷ്കലം േചതി .
യത്സത്യം വിജ്ഞാനമാനന്ദം നി ിയം നിരഞ്ജനം സർവഗതം
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സുസൂക്ഷ്മം സർവേതാമുഖമനിർേദശ്യമമൃതമസ്തി തദിദം നിഷ്കലം
രൂപം . അഥാസ്യ യാ സഹജാസ്ത്യവിദ്യാ മൂല കൃതിർമായാ
േലാഹിതശു കൃഷ്ണാ . തയാ സഹായവാൻ േദവഃ കൃഷ്ണപിംഗേലാ
മേമശ്വര ഈേഷ്ട . തദിദമസ്യ സകലനിഷ്കലം രൂപം .. അൈഥഷ
ജ്ഞാനമേയന തപസാ ചീയമാേനാഽകാമയത ബഹു സ്യാം ജാേയേയതി .
അൈഥതസ്മാത്തപ്യമാനാത്സത്യകാമാ ീണ്യക്ഷരാണ്യജായന്ത . തിേ ാ
വ്യാഹൃതയ ിപദാ ഗായ ീ േയാ േവദാ േയാ േദവാ േയാ വർണാ േയാ 
ഽഗ്നയശ്ച
ജായേന്ത . േയാഽസൗ േദേവാ ഭഗവാൻസർൈവശ്വര്യസമ്പന്നഃ സർവവ്യാപീ
സർവഭൂതാനാം ഹൃദേയ സംനിവിേഷ്ടാ മായാവീ മായയാ ീഡതി സ ഹ്മാ
സ വി ഃ സ രു ഃ സ ഇ ഃ സ സർേവ േദവാഃ സർവാണി ഭൂതാനി സ ഏവ
പുരസ്താത്സ ഏവ പശ്ചാത്സ ഏേവാത്തരതഃ സ ഏവ ദക്ഷിണതഃ സ ഏവാധസ്താ 
ത്സ
ഏേവാപരിഷ്ടാത്സ ഏവ സർവം . അഥാസ്യ േദവസ്യാത്മശേക്തരാത്മ ീഡസ്യ
ഭക്താനുകമ്പിേനാ ദത്താേ യരൂപാ സുരൂപാ തനൂരവാസാ ഇന്ദീവരദല ഖ്യാ
ചതുർബാഹുരേഘാരാപാപകശിനീ . തദിദമസ്യ സകലം രൂപം .. 1..
അഥ ൈഹനമഥർവാണം ശാണ്ഡില്യഃ പ ച്ഛ ഭഗവൻസന്മാ ം
ചിദാനൈന്ദകരസം കസ്മാദുച്യേത പരം േഹ്മതി . സ േഹാവാചാഥർവാ
യസ്മാച്ച ബൃഹതി ബൃംഹയതി ച സർവം തസ്മാദുച്യേത പരം േഹ്മതി .
അഥ കസ്മാദുച്യേത ആേത്മതി . യസ്മാത്സർവമാേപ്നാതി സർവമാദേത്ത സർവ 
മത്തി
ച തസ്മാദുച്യേത ആേത്മതി . അഥ കസ്മാദുച്യേത മേഹശ്വര ഇതി . യസ്മാന്മ 
ഹത
ഈശഃ ശബ്ദധ്വന്യാ ചാത്മശക്ത്യാ ച മഹത ഈശേത തസ്മാദുച്യേത
മേഹശ്വര ഇതി . അഥ കസ്മാദുച്യേത ദത്താേ യ ഇതി . യസ്മാ ദുശ്ചരം
തപസ്തപ്യമാനായാ േയ പു കാമായാതിതരാം തുേഷ്ടന ഭഗവതാ
േജ്യാതിർമേയനാൈത്മവ ദേത്താ യസ്മാച്ചാനസൂയായാമേ സ്തനേയാഽഭവ-
ത്തസ്മാദുച്യേത ദത്താേ യ ഇതി . അഥ േയാഽസ്യ നിരുക്താനി േവദ സ സർ 
വം േവദ .
അഥ േയാ ഹ ൈവ വിദ്യൈയനം പരമുപാേസ്ത േസാഽഹമിതി സ ഹ്മവിദ്ഭവ 
തി ..
അൈ േത േ ാകാ ഭവന്തി ..
ദത്താേ യം ശിവം ശാന്തമി നീലനിഭം ഭും .
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ആത്മമായാരതം േദവമവധൂതം ദിഗംബരം .. 1..
ഭേസ്മാ ലിതസർവാംഗം ജടാജൂടധരം വിഭും .
ചതുർബാഹുമുദാരാംഗം ഫുല്ലകമേലക്ഷണം ..2..
ജ്ഞാനേയാഗനിധിം വിശ്വഗുരും േയാഗിജന ിയം .
ഭക്താനുകമ്പിനം സർവസാക്ഷിണം സിദ്ധേസവിതം .. 3..
ഏവം യഃ സതതം ധ്യാേയേദ്ദവേദവം സനാതനം .
സ മുക്തഃ സർവപാേപേഭ്യാ നിഃേ യസമവാ യാത് .. 4..
ഇേത്യാം സത്യമിത പനിഷത് ..
ഇതി തൃതീേയാഽധ്യായഃ .. 3..
ഓം ഭ ം കർേണഭിഃ ണുയാമ േദവാ ഭ ം പേശ്യമാക്ഷഭിര്യജ ാഃ .
സ്ഥിൈരരംൈഗ വാം �സസ്തനൂഭിർവ്യേശമ േദവഹിതം യദായുഃ .
സ്വസ്തി ന ഇേ ാ വൃദ്ധ വാഃ . സ്വസ്തി നഃ പൂഷാ വിശ്വേവദാഃ .
സ്വസ്തി നസ്താർേക്ഷ്യാ അരിഷ്ടേനമിഃ സ്വസ്തി േനാ ബൃഹ തിർദധാതു ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഇതി ശാണ്ഡിേല്യാപനിഷത്സമാപ്താ ..
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