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യസ്മാദുത്പദ്യേത ബി ര്യസ്മാന്നാദഃ വർതേത .. 170..
യസ്മാദുത്പദ്യേത ഹംേസാ യസ്മാദുത്പദ്യേത മനഃ .
തേദതത്കാമരൂപാഖ്യം പീഠം കാമഫല ദം .. 171..
സ്വാധിഷ്ഠാനാഹ്വയം ച ം ലിംഗമൂേല ഷഡ േക .
നാഭിേദേശസ്ഥിതം ച ം ദശാരം മണിപൂരകം .. 172..
ദ്വാദശാരം മഹാച ം ഹൃദേയ ചാപ്യനാഹതം .
തേദതത്പൂർണഗിര്യാഖ്യം പീഠം കമലസംഭവ .. 173..
കണ്ഠകൂേപ വിശുദ്ധ്യാഖ്യം യച്ച ം േഷാഡശാ കം .
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പീഠം ജാലന്ധര നാമ തിഷ്ഠത്യ സുേരശ്വര .. 174..
ആജ്ഞാ നാമ േവാർമേധ്യ ദ്വിദലം ച മുത്തമം .
ഉഡ്യാനാഖ്യം മഹാപീഠമുപരിഷ്ടാത് തിഷ്ഠിതം .. 175..
ചതുര ം ധരണ്യാദൗ ഹ്മാ ത ാധിേദവതാ .
അർധച ാകൃതി ചലം വി സ്തസ്യാധിേദവതാ .. 176..
ിേകാണമണ്ഡലം വഹ്നീ രു സ്തസ്യാധിേദവതാ .
വാേയാർബിംബം തു ഷട്േകാണമീശ്വേരാഽസ്യാധിേദവതാ .. 177..
ആകാശമണ്ഡലം വൃത്തം േദവതാസ്യ സദാശിവഃ .
നാദരൂപം േവാർമേധ്യ മനേസാ മണ്ഡലം വിദുഃ .. 178..
ഇതി ഥേമാഽധ്യായഃ .. 1..
പുനേര്യാഗസ്യ മാഹാത്മ്യം േ ാതുമിച്ഛാമി ശങ്കര .
യസ്യ വിജ്ഞാനമാേ ണ േഖചരീസമതാം േജത് .. 1..
ശൃണു ഹ്മൻ വക്ഷ്യാമി േഗാപനീയം യത്നതഃ .
ദ്വാദശാബ്ദം തു ശു ഷാം യഃ കുര്യാദ മാദതഃ .. 2..
തൈസ്മ വാച്യം യഥാതഥ്യം ദാന്തായ ഹ്മചാരിേണ .
പാണ്ഡിത്യാദർഥേലാഭാദ്വാ മാദാദ്വാ യച്ഛതി .. 3..
േതനാധീതം തം േതന േതന സർവമനുഷ്ഠിതം .
മൂലമ ം വിജാനാതി േയാ വിദ്വാൻഗുരുദർശിതം .. 4..
ശിവശക്തിമയം മ ം മൂലാധാരാത്സമുത്ഥിതം .
തസ്യ മ സ്യ ൈവ ഹ്മേ്രഞ്ഛാതാ വക്താ ച ദുർലഭഃ .. 5..
ഏതത്പീഠമിതി േ ാക്തം നാദലിംഗം ചിദാത്മകം .
തസ്യ വിജ്ഞാനമാേ ണ ജീവ േക്താ ഭേവജ്ജനഃ .. 6..
അണിമാദികൈമശ്വര്യമചിരാേദവ ജായേത .
മനനാത് ാണനാൈച്ചവ മ പസ്യാവേബാധനാത് .. 7..
മ മിത ച്യേത ഹ്മന്മദധിഷ്ഠാനേതാഽപി വാ .
മൂലത്വാത്സർവമ ാണാം മൂലാധാരാത്സമുദ്ഭവാത് .. 8..
മൂലസ്വരൂപലിംഗത്വാ ലമ ഇതി തഃ .
സൂക്ഷ്മത്വാത്കാരണാത്വാച്ച ലയനാദ്ഗമനാദപി .. 9..
ലക്ഷണാത്പരേമശസ്യ ലിംഗമിത്യഭിധീയേത .
സംനിധാനാത്സമേസ്തഷു ജ ഷ്വപി ച സന്തതം .. 10..
സൂചകത്വാച്ച രൂപസ്യ സൂ മിത്യഭിധീയേത .
മഹാമായാ മഹാലക്ഷ്മീർമഹാേദവീ സരസ്വതീ .. 11..
ആധാരശക്തിരവ്യക്താ യയാ വിശ്വം വർതേത .
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സൂക്ഷ്മാഭാ ബി രൂേപണ പീഠരൂേപണ വർതേത .. 12..
ബി പീഠം വിനിർഭിദ്യ നാദലിംഗമുപസ്ഥിതം .
ാേണേനാച്ചാര്യേത ഹ്മൻഷ ഖീകരേണന ച .. 13..
ഗുരൂപേദശമാർേഗണ സഹൈസവ കാശേത .
ലം സൂക്ഷ്മം പരം േചതി ിവിധം ഹ്മേണാ വപുഃ .. 14..

പഞ്ച ഹ്മമയം രൂപം ലം ൈവരാജമുച്യേത .
ഹിരണ്യഗർഭം സൂക്ഷ്മം തു നാദം ബീജ യാത്മകം .. 15..
പരം ഹ്മ പരം സത്യം സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണം .
അ േമയമനിർേദശ്യമവാങ്മനസേഗാചരം .. 16..
ശുദ്ധം സൂക്ഷ്മം നിരാകാരം നിർവികാരം നിരഞ്ജനം .
അനന്തമപരിേച്ഛദ്യമനൂപമമനാമയം .. 17..
ആത്മമ സദാഭ്യാസാത്പരതത്ത്വം കാശേത .
തദഭിവ്യക്തചിഹ്നാനി സിദ്ധിദ്വാരാണി േമ ശൃണു .. 18..
ദീപജ്വാേല ഖേദ്യാതവിദ ന്നക്ഷ ഭാസ്വരാഃ .
ദൃശ്യേന്ത സൂക്ഷ്മരൂേപണസദാ യുക്തസ്യ േയാഗിനഃ .. 19..
അണിമാദികൈമശ്വര്യമചിരാത്തസ്യ ജായേത .
നാസ്തി നാദാത്പേരാ മേ ാ ന േദവഃ സ്വാത്മനഃ പരഃ .. 20..
നാനുസേന്ധഃ പരാ പൂജാ ന ഹി തൃേപ്തഃ പരം മുഖം .
േഗാപനീയം യേത്നന സർവദാ സിദ്ധിമിച്ഛതാ .
മദ്ഭക്ത ഏതദ്വിജ്ഞായ കൃത കൃത്യഃ സുഖീ ഭേവത് .. 21..
യസ്യ േദേവ പരാ ഭക്തിര്യഥാ േദേവ തഥാ ഗുരൗ .
തൈസ്യേത കഥിതാ ഹ്യർഥാഃ കാശേന്ത മഹാത്മനഃ .. 22.. ഇതി ..
ഇതി ദ്വിതീേയാഽധ്യായഃ .. 2..
യന്നമസ്യം ചിദാഖ്യാതം യത്സിദ്ധീനാം ച കാരണം .
േയന വിജ്ഞാതമാേ ണ ജന്മബന്ധാത് മുച്യേത .. 1..
അക്ഷരം പരേമാ നാദഃ ശബ്ദ േഹ്മതി കഥ്യേത .
മൂലാധാരഗതാ ശക്തിഃ സ്വാധാരാ ബി രൂപിണീ .. 2..
തസ്യാമുത്പദ്യേത നാദഃ സൂക്ഷ്മബീജാദിവാ രഃ .
താം പശ്യന്തീം വിദുർവിശ്വം യയാ പശ്യന്തി േയാഗിനഃ .. 3..
ഹൃദേയ വ്യജ്യേത േഘാേഷാ ഗർജത്പർജന്യസംനിഭഃ .
ത സ്ഥിതാ സുേരശാന മധ്യേമത്യഭിധീയേത .. 4..
ാേണന ച സ്വരാേഖ്യന ഥിതാ ൈവഖരീ പുനഃ .
ശാഖാപല്ലവരൂേപണ താല്വാദിസ്ഥാനഘട്ടനാത് .. 5..
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അകാരാദിക്ഷകാരാന്താന്യക്ഷരാണി സമീരേയത് .
അക്ഷേരഭ്യഃ പദാനി സ ഃ പേദേഭ്യാ വാക്യസംഭവഃ .. 6..
സർേവ വാക്യാത്മകാ മ ാ േവദശാ ാണി കൃത്സ്നശഃ .
പുരാണാനി ച കാവ്യാനി ഭാഷാശ്ച വിവിധാ അപി .. 7..
സപ്തസ്വരാശ്ച ഗാഥാശ്ച സർേവ നാദസമുദ്ഭവാഃ .
ഏഷാ സരസ്വതീ േദവീ സർവഭൂതഗുഹാ യാ .. 8..
വായുനാ വഹ്നിയുേക്തന േ ര്യമാണാ ശൈനഃ ശൈനഃ .
തദ്വിവർതപൈദർവാൈക്യരിേത്യവം വർതേത സദാ .. 9..
യ ഇമാം ൈവഖരീ ശക്തിം േയാഗീ സ്വാത്മനി പശ്യതി .
സ വാക്സിദ്ധിമവാേപ്നാതി സരസ്വത്യാഃ സാദതഃ .. 10..
േവദശാ പുരാണാനാം സ്വയം കർതാ ഭവിഷ്യതി .
യ ബി ശ്ച നാദശ്ച േസാമസൂര്യാഗ്നിവായവഃ .. 11..
ഇ ിയാണി ച സർവാണി ലയം ഗച്ഛന്തി സു ത .
വായേവാ യ ലീയേന്ത മേനാ യ വിലീയേത .. 12..
യം ലബ്ധ്വാ ചാപരം ലാഭം മന്യേത നാധികം തതഃ .
യസ്മിംസ്ഥിേതാ ന ദുഃേഖന ഗുരുണാപി വിചാല്യേത .. 13..
യേ ാപരമേത ചിത്തം നിരുദ്ധം േയാഗേസവയാ .
യ ൈചവാത്മനാത്മാനം പശ്യന്നാത്മനി തുഷ്യതി .. 14..
സുഖമാത്യന്തികം യത്തദ്ബുദ്ധി ാഹ്യമതീ ിയം .
ഏതത്ക്ഷരാക്ഷരാതീതമനക്ഷരമിതീര്യേത .. 15..
ക്ഷരഃ സർവാണി ഭൂതാനി സൂ ാത്മാഽക്ഷര ഉച്യേത .
അക്ഷരം പരമം ഹ്മ നിർവിേശഷം നിരഞ്ജനം .. 16..
അലക്ഷണമലക്ഷം തദ തർക്യമനൂപമം .
അപാരപാരമേച്ഛദ്യമചിന്ത്യമതിനിർമലം .. 17..
ആധാരം സർവഭൂതാനാമനാധാരമനാമയം .
അ മാണമനിർേദശ്യമ േമയമതീ ിയം .. 18..
അ ലമനണു സ്വമദീർഘമജമവ്യയം .
അശബ്ദമ ർശരൂപമച ഃേ ാ നാമകം .. 19..
സർവജ്ഞം സർവഗം ശാന്തം സർേവഷാം ഹൃദേയസ്ഥിതം .
സുസംേവദ്യം ഗുരുമതാ ദുർേബാധമേചതസാം .. 20..
നിഷ്കലം നിർഗുണം ശാന്തം നിർവികാരം നിരാ യം .
നിർേലപകം നിരാപായം കൂടസ്ഥമചലം വം .. 21..
േജ്യാതിഷാമപി തേജ്ജ്യാതിസ്തമഃപാേര തിഷ്ഠിതം .
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ഭാവാഭാവവിനിർമുക്തം ഭാവനാമാ േഗാചരം .. 22..
ഭക്തിഗമ്യം പരം തത്ത്വമന്തർലീേനന േചതസാ .
ഭാവനാമാ േമവാ കാരണം പദ്മസംഭവ .. 23..
യഥാ േദഹാന്തര ാേപ്തഃ കാരണം ഭാവനാ നൃണാം .
വിഷയം ധ്യായതഃ പുംേസാ വിഷേയ രമേത മനഃ .. 24..
മാമനുസ്മരതശ്ചിത്തം മേയ്യവാ വിലീയേത .
സർവജ്ഞത്വം പേരശത്വം സർവസ ർണശക്തിതാ .
അനന്തശക്തിമത്ത്വം ച മദനുസ്മരണാദ്ഭേവത് .. 25.. ഇതി..
ഇതി തൃതീേയാഽധ്യായഃ .. 3..
ൈചതനൈസ്യകരൂപത്വദ്േഭേദാ യുേക്താ ന കർഹിചിത് .
ജീവത്വം ച തഥാ േജ്ഞയം രജ്ജ്വാം സർപ േഹാ യഥാ .. 1..
രജ്ജ്വജ്ഞാനാത്ക്ഷേണൈനവ യദ്വ ർഹി സർപിണീ .
ഭാതി തദ്വച്ചിതിഃ സാക്ഷാദ്വിശ്വാകാേരണ േകവലാ .. 2..
ഉപാദാനം പഞ്ചസ്യ ഹ്മേണാഽന്യന്ന വിദ്യേത .
തസ്മാത്സർവ പേഞ്ചാഽയം ൈഹ്മവാസ്തി ന േചതരത് .. 3..
വ്യാപ്യവ്യാപ്യകതാ മിഥ്യാ സർവമാേത്മതി ശാസനാത് .
ഇതിജ്ഞാേത പേര തേത്ത്വ േഭദസ്യാവസരഃ കുതഃ .. 4..
ഹ്മണഃ സർവഭൂതാനി ജായേന്ത പരമാത്മനഃ .

തസ്മാേദതാനി ൈഹ്മവ ഭവന്തീതി വിചിന്തയ .. 5..
ൈഹ്മവ സർവനാമാനി രൂപാണി വിവിധാനി ച .

കർമാണ്യപി സമ ാണി ബിഭർതീതി വിഭാവയ .. 6..
സുവർണാജ്ജായമാനസ്യ സുവർണത്വം ച ശാശ്വതം .
ഹ്മേണാ ജായമാനസ്യ ഹ്മത്വം ച തഥാ ഭേവത് .. 7..

സ്വൽപമപ്യന്തരം കൃത്വാ ജീവാത്മപരമാത്മേനാഃ .
യസ്തിഷ്ഠതി വിമൂഢാത്മാ ഭയം തസ്യാപി ഭാഷിതം .. 8..
യദജ്ഞാനദ്ഭേവൈദ്ദ്വതമിതരത്തത് പശ്യതി .
ആത്മേത്വന തദാ സർവം േനതരത്ത ചാണ്വപി .. 9..
അനുഭൂേതാഽപ്യയം േലാേകാ വ്യവഹാരക്ഷേമാഽപി സൻ .
അസ േപാ യഥാ സ്വപ്ന ഉത്തരക്ഷണബാധിതഃ .. 10..
സ്വേപ്ന ജാഗരിതം നാസ്തി ജാഗേര സ്വപ്നതാ നഹി .
ദ്വയേമവ ലേയ നാസ്തി ലേയാഽപി ഹ്യനേയാർന ച .. 11..
യേമവ ഭേവന്മിഥ്യാ ഗുണ യവിനിർമിതം .
അസ്യ ഷ്ടാ ഗുണാതീേതാ നിേത്യാ േഹ്യഷ ചിദാത്മകഃ .. 12..
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യദ്വ ദി ഘട ാന്തിഃ ശുക്തൗ ഹി രജതസ്ഥിതിഃ .
തദ്വദ് ഹ്മണി ജീവത്വം വീക്ഷമാേണ വിനശ്യതി .. 13..
യഥാ മൃദി ഘേടാ നാമ കനേക കുണ്ഡലാഭിധാ .
ശുക്തൗ ഹി രജതഖ്യാതിർജീവശബ്ദസ്തഥാ പേര .. 14..
യൈഥവ േവ്യാമ്നി നീലത്വം യഥാ നീരം മരുസ്ഥേല .
പുരുഷത്വം യഥാസ്ഥാണൗ തദ്വദ്വിശ്വം ചിദാത്മനി .. 15..
യൈഥവ ശൂേന്യാ േവതാേലാ ഗന്ധർവാണം പുരം യഥാ .
യഥാകാേശ ദ്വിച ത്വം തദ്വത്സേത്യ ജഗത്സ്ഥിതിഃ .. 16..
യഥാ തരംഗകേല്ലാൈലർജലേമവ രത്യലം .
ഘടനാമ്നാ യഥാ പൃഥ്വീ പടനാമ്നാ ഹി തന്തവഃ .. 17..
ജഗന്നാമ്നാ ചിദാഭാതി സർവം ൈഹ്മവ േകവലം .
യഥാ വന്ധ്യാസുേതാ നാസ്തി യഥാ നസ്തി മരൗ ജലം .. 18..
യഥാ നാസ്തി നേഭാവൃക്ഷസ്തഥാ നാസ്തി ജഗത്സ്ഥിതിഃ .
ഗൃഹ്യമാേന ഘേട യദ്വ ത്തികാ ഭാതി ൈവ ബലാത് .. 19..
വീക്ഷ്യമാേണ പേഞ്ച തു ൈഹ്മവാഭാതി ഭാസുരം .
സൈദവാത്മാ വിശുേദ്ധാഽസ്മി ഹ്യശുേദ്ധാ ഭാതി ൈവ സദാ .. 20..
യൈഥവ ദ്വിവിധാ ര ർജ്ഞാനിേനാഽജ്ഞാനിേനാഽനിശം .
യൈഥവ മൃന്മയഃ കുംഭസ്തദ്വേദ്ദേഹാഽപി ചിന്മയഃ .. 21..
ആത്മാനാത്മവിേവേകാഽയം മുൈധവ ിയേത ബുൈധഃ ..
സർപേത്വന യഥാ ര രജതേത്വന ശുക്തികാ .. 22..
വിനിർണീതാ വിമൂേഢന േദഹേത്വന തഥാത്മതാ .
ഘടേത്വന യഥാ പൃഥ്വീ ജലേത്വന മരീചികാ .. 23..
ഗൃഹേത്വന ഹി കാഷ്ഠാനി ഖഡ്ഗേത്വന ഹി േലാഹതാ .
തദ്വദാത്മനി േദഹത്വം പശ്യത്യജ്ഞാനേയാഗതഃ .. 24.. ഇതി..
ഇതി ചതുർേഥാഽധ്യായഃ .. 4..
പുനേര്യാഗം വക്ഷ്യാമി ഗുഹ്യം ഹ്മസ്വരൂപകം .
സമാഹിതമനാഅ ഭൂത്വാ ശൃണു ഹ്മന്യഥാ മം .. 1..
ദശദ്വാരപുരം േദഹം ദശനാഡീമഹാപഥം .
ദശഭിർവായുഭിർവ്യാപ്തം ദേശ ിയപരിച്ഛദം .. 2..
ഷഡാധാരാപവരകം ഷഡന്വയമഹാവനം .
ചതുഃപീഠസമാകീർണം ചതുരാമ്നായദീപകം .. 3..
ബി നാദമഹാലിംഗവി ലക്ഷ്മീനിേകതനം .
േദഹം വിഷ്ണ്വാലയം േ ാക്തം സിദ്ധിദം സർവേദഹിനാം .. 4..

https://thalilakkam.in/



േയാഗശിേഖാപനിഷദ് 20

ഗുദേമ ാന്തരാലസ്ഥം മൂലാധാരം ിേകാണകം .
ശിവസ്യ ജീവരൂപസ്യസ്ഥാനം തദ്ധി ചക്ഷേത .. 5..
യ കുണ്ഡലിനീ നാമ പരാ ശക്തിഃ തിഷ്ഠിതാ .
യസ്മാദുത്പദ്യേത വായുര്യസ്മാദ്വഹ്നിഃ വർതേത .. 6..
യസ്മാദുത്പദ്യേത ബി ര്യസ്മാന്നാദഃ വർതേത .
യസ്മാദുത്പദ്യേത ഹംേസാ യസ്മാദുത്പദ്യേത മനഃ .. 7..
തേദതത്കാമരൂപാഖ്യം പീഠം കാമഫല ദം .
സ്വാധിഷ്ഠാനഹ്വയം ച ം ലിംഗമൂേല ഷഡ കം .. 8..
നാഭിേദേശസ്ഥിതം ച ം ദശാ ം മണിപൂരകം .
ദ്വാദശാരം മഹാച ം ഹൃദേയ ചാപ്യനാഹതം .. 9..
തേദതത്പൂർണഗിര്യാഖ്യം പീഠം കമലസംഭവ .
കണ്ഠകൂേപ വിശുദ്ധാഖ്യം യച്ച ം േഷാഡശാ കം .. 10..
പീഠം ജാലന്ധരം നാമ തിഷ്ഠത്യ ചതുർമുഖ .
ആജ്ഞാ നാമ േവാർമേധ്യ ദ്വിദലം ച മുത്തമം .. 11..
ഉഡ്യാനാഖ്യം മഹാപീഠമുപരിഷ്ടാത് തിഷ്ഠിതം .
സ്ഥാനാേന്യതാനി േദേഹഽസ്മിഞ്ഛക്തിരൂപം കാശേത .. 12..
ചതുര ധരണ്യാദൗ ഹ്മാ ത ാധിേദവതാ .
അർധച ാകൃതി ജലം വി സ്തസ്യാധിേദവതാ .. 13..
ിേകാണമണ്ഡലം വഹ്നീ രു സ്തസ്യാധിേദവതാ .
വാേയാർബിംബം തു ഷട്േകാണം സങ്കർേഷാഽ ാധിേദവതാ .. 14..
ആകാശമണ്ഡലം വൃത്തം ീമന്നാരായേണാഽ ാധിേദവതാ .
നാദരൂപം േവാർമേധ്യ മനേസാ മണ്ഡലം വിദുഃ .. 15..
ശാംഭവസ്ഥാനേമതേത്ത വർണിതം പദ്മസംഭവ .
അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി നാഡീച സ്യ നിർണയം .. 16..
മൂലാധാര ിേകാണസ്ഥാ സുഷുമ്നാ ദ്വാദശാംഗുലാ .
മൂലാർധച്ഛിന്നവംശാഭാ ഹ്മനാഡീതി സാ താ .. 17..
ഇഡാ ച പിംഗലാ ൈചവ തസ്യാഃ പാർശ്വദ്വേയ ഗേത .
വിലംബിന്യാമനുസ േത നാസികാന്തമുപാഗേത .. 18..
ഇഡായാം േഹമരൂേപണ വായുർവാേമന ഗച്ഛതി .
പിംഗലായാം തു സൂര്യാത്മാ യാതി ദക്ഷിണപാർശ്വതഃ .. 19..
വിലംബിനീതി യാ നാഡീ വ്യക്താ നാഭൗ തിഷ്ഠിതാ .
ത നാഡ്യഃ സമുത്പന്നസ്തിര്യഗൂർധ്വമേധാമുഖാഃ .. 20..
തന്നാഭിച മിത ക്തം കു ടാണ്ഡമിവസ്ഥിതം .
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ഗാന്ധാരീ ഹസ്തിജിഹ്വാ ച തസ്മാേന്ന ദ്വയം ഗേത .. 21..
പൂഷാ ചാലംബുസാ ൈചവ േ ാ ദ്വയമുപാഗേത .
ശൂരാ നാമ മഹാനാഡീ തസ്മാദ് മധ്യമാ ിതാ .. 22..
വിേശ്വാദരീ തു യാ നാഡീ സാ ഭുങ്ക്േതഽന്നം ചതുർവിധം .
സരസ്വതീ തു യാ നാഡീ സാ ജിഹ്വാന്തം സർപതി .. 23..
രാകാഹ്വയാ തു യാ നാഡീ പീത്വാ ച സലിലം ക്ഷണാത് .
തമുത്പാദേയദ് ാേണ േ ഷ്മാണം സഞ്ചിേനാതി ച .. 24..

കണ്ഠകൂേപാദ്ഭവാ നാഡീ ശംഖിനാഖ്യാ ത്വേധാമുഖീ .
അന്നസാരം സമാദായ മൂർധ്നി സഞ്ചിനുേത സദാ .. 25..
നാേഭരേധാഗതാസ്തിേ ാ ജാഡയഃ സ രേധാമുഖഃ .
മലം ത്യേജത്കുഹൂർനാഡീ മൂ ം മുഞ്ചതി വാരുണീ .. 26..
ചി ാഖ്യാ സീവിനി നാഡീ ശു േമാചനകാരണീ .
നാഡീച മിതി േ ാക്തം ബി രൂപമതഃ ശൃണു .. 27..
ലം സൂക്ഷ്മം പരം േചതി ിവിധം ഹ്മേണാ വപുഃ .
ലം ശു ാത്മകം ബി ഃ സൂക്ഷ്മം പഞ്ചാഗ്നിരൂപകം .. 28..

േസാമാത്മകഃ പരഃ േ ാക്തഃ സദാ സാക്ഷീ സദാച തഃ .
പാതാലാനാമേധാഭാേഗ കാലാഗ്നിര്യഃ തിഷ്ഠിതഃ .. 29..
സമൂലാഗ്നിഃ ശരീേരഽഗ്നിര്യസ്മാന്നാദഃ ജായേത .
വഡവാഗ്നിഃ ശരീരേസ്ഥാ ഹ്യസ്ഥിമേധ്യ വർതേത .. 30..
കാഷ്ഠപാഷാണേയാർവഹ്നിർഹ്യസ്ഥിമേധ്യ വർതേത .
കാഷ്ഠപാഷണേജാ വഹ്നിഃ പാർഥിേവാ ഹണീഗതഃ.. 31..
അന്തരിക്ഷഗേതാ വഹ്നിർൈവദ തഃ സ്വാന്തരാത്മകഃ .
നഭസ്ഥഃ സൂര്യരൂേപാഽഗ്നിർനാഭിമണ്ഡലമാ ിതഃ .. 32..
വിഷം വർഷതി സൂേര്യാഽസൗ വത്യമൃതമു ഖഃ .
താലുമൂേലസ്ഥിതശ്ച ഃ സുധാം വർഷത്യേധാമുഖഃ .. 33..
മധ്യനിലേയാ ബി ഃ ശുദ്ധസ്ഫടികസംനിഭഃ .
മഹാവിേഷ്ണാശ്ച േദവസ്യ ത ക്ഷ്മം രൂപമുച്യേത .. 34..
ഏതത്പഞ്ചാഗ്നിരൂപം േയാ ഭാവേയദ്ബുദ്ധിമാന്ധിയാ .
േതന ഭുക്തം ച പീതം ച ഹുതേമവ ന സംശയഃ .. 35..
സുഖസംേസവിതം സ്വപ്നം സുജീർണമിതേഭാജനം.ജ് .
ശരീരശുദ്ധിം കൃത്വാദൗ സുഖമാസനമാസ്ഥിതഃ .. 36..
ാണസ്യ േശാധേയന്മാർഗം േരചപൂരകകുംഭൈകഃ .
ഗുദമാകുഞ്ച്യ യേത്നന മൂലശക്തിം പൂജേയത് .. 37..
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നാഭൗ ലിംഗസ്യ മേധ്യ തു ഉഡ്യാനാഖ്യം ച ബന്ധേയത് .
ഉഡ്ഡീയ യാതി േതൈനവ ശക്തിേതാഡ്യാനപീഠകം .. 38..
കണ്ഠം സേങ്കാചേയത്കിഞ്ചിദ്ബേന്ധാ ജാലന്ധരി ഹ്യയം .
ബന്ധേയത്േഖചരി മു ാം ദൃഢചിത്തഃ സമാഹിതഃ .. 39..
കപാലവിവേര ജിഹ്വാ വിഷ്ടാ വിപരീതഗാ .
േവാരന്തർഗതാ ദൃഷ്ടിർമു ാ ഭവതി േഖചരീ .. 40..
േഖചര്യാ മു ിതം േയന വിവരം ലംബിേകാർധ്വതഃ .
ന പീയൂഷം പതത്യഗ്നൗ ന ച വായുഃ ധാവതി .. 41..
ന ധാ ന തൃഷാ നി ാ ൈനവാലസ്യം ജായേത .
ന ച മൃത ർഭേവത്തസ്യ േയാ മു ാം േവത്തി േഖചരീം .. 42..
തതഃ പൂർവാപേര േവ്യാമ്നി ദ്വാദശാേന്തഽച താത്മേക .
ഉഡ്ഡ്യാനപീേഠ നിർദ്വേന്ദ്വ നിരാലംേബ നിരഞ്ജേന .. 43..
തതഃ പങ്കജമധ്യസ്ഥം ച മണ്ഡലമധ്യഗം .
നാരായണമനുധ്യാേയ വതമമൃതം സദാ .. 44..
ഭിദ്യേത ഹൃദയ ന്ഥിശ്ഛിദ്യേന്ത സർവസംശയാഃ .
ക്ഷീയേന്ത ചാസ്യ കർമാണി തസ്മിദ്നൃേഷ്ട പരാവേര .. 45..
അഥ സിദ്ധിം വക്ഷ്യാമി സുേഖാപായം സുേരശ്വര .
ജിേത ിയാണാം ശാന്താനാം ജിതശ്വാസവിേചതസാം .. 46..
നാേദ മേനാലയം ഹ്മ ര വണകാരണം .
ബിന്ദൗ മേനാലയം കൃത്വാ ദൂരദർശനമാ യാത് .. 47..
കാലാത്മനി മേനാ ലീനം ികാലജ്ഞാനകാരണം .
പരകായമേനാേയാഗഃ പരകായ േവശകൃത് .. 48..
അമൃതം ചിന്തേയ ർധ്നി ഷാവിഷശാന്തേയ .
പൃഥിവ്യാം ധാരേയച്ചിത്തം പാതാലഗമനം ഭേവത് .. 49..
സലിേല ധാരേയച്ചിത്തം നാംഭസാ പരിഭൂയേത .
അഗ്നൗ സന്ധാരേയച്ചിത്തമഗ്നിനാ ദഹ്യേത ന സഃ .. 50..
വായൗ മേനാലയം കുര്യാദാകാശഗമനം ഭേവത് .
ആകാേശ ധാരേയച്ചിത്തമണിമാദികമാ യാത് .. 51..
വിരാ േപ മേനാ യുഞ്ജന്മഹിമാനമവാ യാത് .
ചതുർമുേഖ മേനാ യുഞ്ജഞ്ജഗ ഷ്ടികേരാ ഭേവത് .. 52..
ഇ രൂപിണമാത്മാനം ഭാവയന്മർത്യേഭാഗവാൻ .
വി രൂേപ മഹാേയാഗീ പാലേയദഖിലം ജഗത് .. 53..
രു രൂേപ മഹാേയാഗീ സംഹരേത്യവ േതജസാ .
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നാരായേണ മേനാ യുഞ്ജൻസർവസിദ്ധിമവാ യാത് .. 54..
യഥാ സങ്കൽപേയേദ്യാഗീ േയാഗയുേക്താ ജിേത ിയഃ .
തഥാ തത്തദവാേപ്നാതി ഭാവ ഏവാ കാരണം .. 55..
ഗുരുർ ഹ്മാ ഗുരുർവി ർഗുരുർേദവഃ സദാച തഃ .
ന ഗുേരാരധികഃ കശ്ചി ിഷു േലാേകഷു വിദ്യേത .. 56..
ദിവ്യജ്ഞാേനാപേദഷ്ടാരം േദശികം പരേമശ്വരം .
പൂജേയത്പരയാ ഭക്ത്യാ തസ്യജ്ഞാനഫലം ഭേവത് .. 57..
യഥാ ഗുരുസ്തൈഥേവേശാ യൈഥേവേശാസ്തഥാ ഗുരുഃ .
പൂജനീേയാ മഹാഭക്ത്യാ ന േഭേദാ വിദ്യേതഽനേയാഃ .. 58..
നാൈദ്വതവാദം കുർവീത ഗുരുണാ സഹ കു ചിത് .
അൈദ്വതം ഭാവേയദ്ഭക്ത്യാ ഗുേരാർേദവസ്യ ചാത്മനഃ .. 59..
േയാഗശിഖാം മഹാഗുഹ്യം േയാ ജാനാതി മഹാമതിഃ .
ന തസ്യ കിഞ്ചിദജ്ഞാതം ിഷു േലാേകഷു വിദ്യേത .. 60..
ന പുണ്യപാേപ നാസ്വേസ്ഥാ ന ദുഃഖം ന പരാജയഃ .
ന ചാസ്തി പുനരാവൃത്തിരസ്മിൻസംസാരമണ്ഡേല .. 61..
സിദ്ധൗ ചിത്തം ന കുർവീത ചഞ്ചലേത്വന േചതസഃ .
തഥാ വിജ്ഞാതതേത്ത്വാഽസൗ മുക്തഏവ ന സംശയഃ .. 62..
ഇത പനിഷത് .. ഇതി പഞ്ചേമാഽധ്യായഃ .. 5..
ഉപാസനാ കാരം േമ ഹി ത്വം പരേമശ്വര .
േയന വിജ്ഞാതമാേ ണ മുേക്താ ഭവതി സംസൃേതഃ .. 1..
ഉപാസനാ കാരം േത രഹസ്യം തിസാരകം .
ഹിരണ്യഗർഭ വക്ഷ്യാമി ത്വാ സമ്യഗുപാസയ .. 2..
സുഷുമ്നാൈയ കുണ്ഡലീൈന്യ സുധാൈയ ച മണ്ഡലാത് .
മേനാന്മൈന്യ നമ ഭ്യം മഹാശൈക്ത്യ ചിദാത്മേന .. 3..
ശതം ൈചകാ ച ഹൃദയസ്യ നാഡ്യ-
സ്താസാം മൂർധാനമഭിനിഃസൃൈതകാ .
തേയാർധ്വമായന്നമൃതത്വേമതി
വിശ്വങ്ങ്ന്യാ ഉത് മേണ ഭവന്തി .. 4..
ഏേകാത്തരം നാഡിശതം താസാം മേധ്യ പരാ താ .
സുഷുമ്നാ തു പേര ലീനാ വിരജാ ഹ്മരൂപിണീ .. 5..
ഇഡാ തിഷ്ഠതി വാേമന പിംഗലാ ദക്ഷിേണന തു .
തേയാർമേധ്യ പരംസ്ഥാനം യസ്തേദ്വദ സ േവദവിത് .. 6..
ാണാൻസന്ധാരേയത്തസ്മിന്നാസാഭ്യാന്തരചാരിണഃ .
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ഭൂത്വാ ത ായത ാണഃ ശൈനേരവ സമഭ്യേസത് .. 7..
ഗുദസ്യ പൃഷ്ഠഭാേഗഽസ്മിന്വീണാദൻഡഃ സ േദഹഭൃത് .
ദീർഘാസ്തിേദഹപര്യന്തം ഹ്മനാഡീതി കഥ്യേത .. 8..
തസ്യാേന്ത സുഷിരം സൂക്ഷ്മം ഹ്മനാഡീതി സൂരഭിഃ .
ഇഡാപിംഗലേയാർമേധ്യ സുഷുമ്നാ സൂര്യരൂപിണീ .. 9..
സർവം തിഷ്ഠിതം തസ്മിൻസർവഗം വിശ്വേതാമുഖം .
തസ്യ മധ്യഗതാഃ സൂര്യേസാമാഗ്നിപരേമശ്വരാഃ .. 10..
ഭൂതേലാകാ ദിശഃ േക്ഷ ാഃ സമു ാഃ പർവതാഃ ശിലാഃ .
ദ്വീപാശ്ച നിമ്നഗാ േവദാഃ ശാ വിദ്യാകലാക്ഷരാഃ .. 11..
സ്വരമ പുരാണാനി ഗുണാൈശ്ചേത ച സർവശഃ .
ബീജം ബീജാത്മകേസ്തഷാം േക്ഷ ജ്ഞഃ ാണവായവഃ .. 12..
സുഷുമ്നാന്തർഗതം വിശ്വം തസ്മിൻസർവം തിഷ്ഠിതം .
നാനാനാഡീ സവഗം സർവഭൂതാന്തരാത്മനി .. 13..
ഊർധ്വമൂലമധഃശാഖം വായുമാർേഗണ സർവഗം .
ദ്വിസപ്തതിസഹ ാണി നാഡ്യഃ സ ർവായുേഗാചരാഃ .. 14..
സർവമാർേഗണ സുഷിരാസ്തിര്യഞ്ചഃ സുഷിരാത്മതാഃ .
അധേശ്ചാർധ്വം ച കുണ്ഡല്യാഃ സർവദ്വാരനിേരാധനാത് .. 15..
വായുനാ സഹ ജീേവാർധ്വജ്ഞാനാേന്മാക്ഷമവാ യാത് .
ജ്ഞാത്വാ സുഷുമ്നാം തദ്േഭദം കൃത്വാ പായും ച മധ്യഗം .. 16..
കൃത്വാ തു ൈചന്ദവസ്ഥാേന ാണരേ നിേരാധേയത് .
ദ്വിസപ്തതിസഹ ാണി നാഡീദ്വാരാണി പഞ്ജേര .. 17..
സുഷുമ്നാ ശാംഭവീ ശക്തിഃ േശഷാസ്ത്വേന്യ നിരർഥകാഃ .
ഹൃേല്ലേഖ പരമാനേന്ദ താലുമൂേല വ്യവസ്ഥിേത .. 18..
അതഊർധ്വം നിേരാേധ തു മധ്യമം മധ്യമധ്യമം .
ഉച്ചാരേയത്പരാം ശക്തിം ഹ്മര നിവാസിനീം .
യദി മരസൃഷ്ടിഃ സ്യാത്സംസാര മണം ത്യേജത് .. 19..
ഗമാഗമസ്ഥം ഗമനാദിശൂന്യം
ചി പദീപം തിമിരാന്ധനാശം .
പശ്യാമി തം സർവജനാന്തരസ്ഥം
നമാമി ഹംസം പരമാത്മരൂപം .. 20..
അനാഹതസ്യ ശബ്ദസ്യ തസ്യ ശബ്ദസ്യ േയാ ധ്വനിഃ .
ധ്വേനരന്തർഗതം േജ്യാതിർേജ്യാതിേഷാഽന്തർഗതം മനഃ .
തന്മേനാ വിലയം യാതി തദ്വിേഷ്ണാഃ പരമം പദം .. 21..
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േകചിദ്വദന്തി ചാധാരം സുഷുമ്നാ ച സരസ്വതീ .
ആധാരാജ്ജായേത വിശ്വം വിശ്വം തൈ വ ലീയേത .. 22..
തസ്മാത്സർവ യേത്നന ഗുരുപാദം സമാ േയത് .
ആധാരശക്തിനി ായാം വിശ്വം ഭവതി നി യാ .. 23..
തസ്യാം ശക്തി േബാേധന ൈ േലാക്യം തിബുധ്യേത .
ആധാരം േയാ വിജാനാതി തമസഃ പരമ േത .. 24..
തസ്യ വിജ്ഞാനമാേ ണ നരഃ പാൈപഃ മുച്യേത .. 25..
ആധാരച മഹസാ വിദ ത്പുഞ്ജസമ ഭാ .
തദാ മുക്തിർന സേന്ദേഹാ യദി തുഷ്ടഃ സ്വയം ഗുരുഃ .. 26..
ആധാരച മഹസാ പുണ്യപാേപ നികൃന്തേയത് .
ആധാരവാതേരാേധന ലീയേത ഗഗനാന്തേര .. 27..
ആധാരവാതേരാേധന ശരീരം കമ്പേത യദാ .
ആധാരവാതേരാേധന േയാഗീ നൃത്യതി സർവദാ .. 28..
ആധാരവാതേരാേധന വിശ്വം തൈ വ ദൃശ്യേത .
സൃഷ്ടിമാധാരമാധാരമാധാേര സർവേദവതാഃ .
ആധാേര സർവേവദാശ്ച തസ്മാദാധാരമാ േയത് .. 29..
ആധാേര പശ്ചിേമ ഭാേഗ ിേവണീസംഗേമാ ഭേവത് .
ത സ്നാത്വാ ച പീത്വാ ച നരഃ പാപാത് മുച്യേത .. 30..
ആഹാേര പശ്ചിമം ലിംഗം കവാടം ത വിദ്യേത .
തേസ്യാദ്ഘാടനമാേ ണ മുച്യേത ഭവബന്ധനാത് .. 31..
ആധാരപശ്ചിേമ ഭാേഗ ച സൂര്യൗസ്ഥിരൗ യദി .
ത തിഷ്ഠതി വിേശ്വേശാ ധ്യാത്വാ ഹ്മമേയാ ഭേവത് .. 32..
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