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േത്യകം ദശസംഖ്യാങ്കം ദ്വിതീേയ പഞ്ചഭിസ്തഥാ .. 54..
വിശത്യലം തൃതീേയഹ്നി പഞ്ചവൃദ്ധ്യാ ദിേനദിേന .
കർതവ്യഃ കുംഭേകാ നിത്യം ബന്ധ യസമന്വിതഃ .. 55..
ദിവാ സുപ്തിർനിശായാം തു ജാഗരാദതിൈമഥുനാത് .
ബഹുസ്രങ്കമണം നിത്യം േരാധാ പുരീഷേയാഃ .. 56..
വിഷമാശനേദാഷാച്ച യാസ ാണചിന്തനാത് .
ശീ മുത്പദ്യേത േരാഗഃ സ്തംഭേയദ്യദി സംയമീ .. 57..
േയാഗാഭ്യാേസന േമ േരാഗ ഉത്പന്ന ഇതി കഥ്യേത .
തേതാഽഭ്യാസം ത്യേജേദവം ഥമം വിഘ്നാച്യേത .. 58..
ദ്വിതീയം സംശയാഖ്യം ച തൃതീയം ച മത്തതാ .
ആലസ്യാഖ്യം ചതുർഥം ച നി ാരൂപം തു പഞ്ചമം .. 59..
ഷഷ്ഠം തു വിരതിർ ാന്തിഃ സപ്തമം പരികീർതിതം .
വിഷമം ചാഷ്ടമം ൈചവ അനാഖ്യം നവമം തം .. 60..
അലബ്ധിേര്യാഗതത്ത്വസ്യ ദശമം േ ാച്യേത ബുൈധഃ .
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ഇേത്യതദ്വിഘ്നദശകം വിചാേരണ ത്യേജദ്ബുധഃ .. 61..
ാണാഭ്യാസസ്തതഃ കാേര്യാ നിത്യം സത്ത്വസ്ഥയാ ധിയാ .
സുഷുമ്നാ ലീയേത ചിത്തം തഥാ വായുഃ ധാവതി .. 62..
ശുേഷ്ക മേല തു േയാഗീ ച സ്യാദ്ഗതിശ്ചലിതാ തതഃ .
അേധാഗതിമപാനം ൈവഊർധ്വഗം കുരുേത ബലാത് .. 63..
ആകുഞ്ചേനന തം ാഹുർമൂലബേന്ധാഽയമുച്യേത .
അപാനേശ്ചാർധ്വേഗാഭൂത്വാ വഹ്നിനാ സഹ ഗച്ഛതി .. 64..
ാണസ്ഥാനം തേതാ വഹ്നിഃ ാണാപാനൗ ച സത്വരം .
മിലിത്വാ കുണ്ഡലീം യാതി സുപ്താ കുണ്ഡലാകൃതിഃ .. 65..
േതനാഗ്നിനാ ച സന്തപ്താ പവേനൈനവ ചാലിതാ .
സാര്യ സ്വശരീരം തു സുഷുമ്നാ വദനാന്തേര .. 66..
ഹ്മ ന്ഥിം തേതാ ഭിത്ത്വാ രേജാഗുണസമുദ്ഭവം .

സുഷുമ്നാ വദേന ശീ ം വിദ േല്ലേഖവ സം േരത് .. 67..
വി ന്ഥിം യാത ൈച്ചഃ സത്വരം ഹൃദി സംസ്ഥിതാ .
ഊർധ്വം ഗച്ഛതി യച്ചാേസ്ത രു ന്ഥിം തദുദ്ഭവം .. 68..
േവാർമേധ്യ തു സംഭിദ്യ യാതി ശീതാംശുമണ്ഡലം .
അനാഹതാഖ്യം യച്ച ം ദൈലഃ േഷാഡശഭിര തം .. 69..
ത ശീതാംശുസഞ്ജാതം വം േശാഷയതി സ്വയം .
ചലിേത ാണ േവേഗന രക്തം പീതം രേവർ ഹാത് .. 70..
യാേത ച ം യ ാേസ്ത ശുദ്ധേ ഷ്മ വാത്മകം .
ത സിക്തം സത ഷ്ണം കഥം ശീതസ്വഭാവകം .. 71..
തൈഥവ രഭസാ ശു ം ച രൂപം ഹി തപ്യേത .
ഊർധ്വം വഹതി ബ്ധാ തൈദവം മേതതരാം .. 72..
തസ്യാസ്വാദവശാച്ചിത്തം ബഹിഷ്ഠം വിഷേയഷു യത് .
തേദവ പരമം ഭുക്ത്വാ സ്വസ്ഥഃ സ്വാത്മരേതാ യുവാ .. 73..
കൃത്യഷ്ടകരൂപം ചസ്ഥാനം ഗച്ഛതി കുണ്ഡലീ .
േ ാഡീകൃത്യ ശിവം യാതി േ ാഡീകൃത്യ വിലീയേത .. 74..
ഇത്യേധാർധ്വരജഃ ശു ം ശിേവ തദനു മാരുതഃ .
ാണാപാനൗ സമൗ യാതി സദാ ജാതൗ തൈഥവ ച .. 75..
ഭൂേതഽൽേപ ചാപ്യനൽേപ വാ വാചേക ത്വതിവർധേത .
ധവയത്യഖിലാ വാതാ അഗ്നിമൂഷാഹിരണ്യവത് .. 76..
ആധിഭൗതികേദഹം തുആധിൈദവികവി േഹ .
േദേഹാഽതിവിമലം യാതി ചാതിവാഹികതാമിയാത് .. 77..
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ജാഡ്യഭാവവിനിർമുക്തമമലം ചിന്മയാത്മകം .
തസ്യാതിവാഹികം മുഖ്യം സർേവഷാം തു മദാത്മകം .. 78..
ജായാഭവവിനിർമുക്തിഃ കാലരൂപസ്യ വി മഃ .
ഇതി തം സ്വസ്വരൂപാ ഹി മതീ ര ഭുജംഗവത് .. 79..
മൃൈഷേവാേദതി സകലം മൃൈഷവ വിലീയേത .
രൗപ്യബുദ്ധിഃ ശുക്തികായാം ീപുംേസാർ മേതാ യഥാ .. 80..
പിണ്ഡ ഹ്മാണ്ഡേയാൈരക്യം ലിംഗസൂ ാത്മേനാരപി .
സ്വാപാവ്യാകൃതേയാൈരക്യം സ്വ കാശചിദാത്മേനാഃ .. 81..
ശക്തിഃ കുണ്ഡലിനീ നാമ ബിസത നിഭാ ശുഭാ .
മൂലകന്ദം ഫണാേ ണ ദൃഷ്ട്വാ കമലകന്ദവത് .. 82..
മുേഖന പുച്ഛം സംഗൃഹ്യ ഹ്മര സമന്വിതാ .
പദ്മാസനഗതഃ സ്വേസ്ഥാ ഗുദമാകുഞ്ച്യ സാധകഃ .. 83..
വായുമൂർധ്വഗതം കുർവൻകുംഭകാവിഷ്ടമാനസഃ .
വായ്വാഘാതവശാദഗ്നിഃ സ്വാധിഷ്ഠാനഗേതാ ജ്വലൻ .. 84..
ജ്വലനാഘാതപവനാഘാേതാരൂന്നി ിേതാഽഹിരാട് .
ഹ്മ ന്ഥിം തേതാ ഭിത്ത്വാ വി ന്ഥിം ഭിനത്ത്യതഃ .. 85..

രു ന്ഥിം ച ഭിൈത്ത്വവ കമലാനി ഭിനത്തി ഷട് .
സഹ കമേല ശക്തിഃ ശിേവന സഹ േമാദേത .. 86..
ൈസവാവസ്ഥാ പരാ േജ്ഞയാ ൈസവ നിർവൃതികാരിണീ ഇതി ..
ഇതി ഥേമാഽധ്യായഃ .. 1..
അഥാഹം സ വക്ഷ്യാമി വിദ്യാം േഖചരിസഞ്ജ്ഞികാം .
യഥാ വിജ്ഞാനവാനസ്യാ േലാേകഽസ്മിന്നജേരാഽമരഃ .. 1..
മൃത വ്യാധിജരാ േസ്താ ദൃഷ്ട്വാ വിദ്യാമിമാം മുേന .
ബുദ്ധിം ദൃഢതരാം കൃത്വാ േഖചരീം തു സമഭ്യേസത് .. 2..
ജരാമൃത ഗദേഘ്നാ യഃ േഖചരീം േവത്തി ഭൂതേല .
ന്ഥതശ്ചാർഥതൈശ്ചവ തദഭ്യാസ േയാഗതഃ .. 3..
തം മുേന സർവഭാേവന ഗുരും മത്വാ സമാ േയത് .
ദുർലഭാ േഖചരീ വിദ്യാ തദഭ്യാേസാഽപി ദുർലഭഃ .. 4..
അഭ്യാസം േമലനം ൈചവ യുഗപൈന്നവ സിധ്യതി .
അഭ്യാസമാ നിരതാ ന വിന്ദേന്ത ഹ േമലനം .. 5..
അഭ്യാസം ലഭേത ഹ്മഞ്ജന്മജന്മാന്തേര ക്വചിത് .
േമലനം തു ജന്മനാം ശതാേന്തഽപി ന ലഭ്യേത .. 6..
അഭ്യാസം ബഹുജന്മാേന്ത കൃത്വാ തദ്ഭാവസാധിതം .
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േമലനം ലഭേത കശ്ചിേദ്യാഗീ ജന്മാന്തേര ക്വചിത് .. 7..
യദാ തു േമലനം േയാഗീ ലഭേത ഗുരുവ തഃ .
തദാ തത്സിദ്ധിമാേപ്നാതി യദുക്താ ശാ സന്തതൗ .. 8..
ന്ഥതശ്ചാർഥതൈശ്ചവ േമലനം ലഭേത യദാ .
തദാ ശിവത്വമാേപ്നാതി നിർമുക്തഃ സർവസംസൃേതഃ .. 9..
ശാ ം വിനാപി സംേബാ ം ഗുരേവാഽപി ന ശക്നയുഃ .
തസ്മാ ദുർലഭതരം ലഭ്യം ശാ മിദം മുേന .. 10..
യാവന്ന ലഭ്യേത ശാ ം താവദ്ഗാം പര്യേടദ്യതിഃ .
യദാ സംലഭ്യേത ശാ ം തദാ സിദ്ധിഃ കേരസ്ഥിതാ .. 11..
ന ശാേ ണ വിനാ സിദ്ധിർദൃഷ്ടാ ൈചവ ജഗ േയ .
തസ്മാേന്മലനദാതാരം ശാ ദാതാരമച തം .. 12..
തദഭ്യാസ ദാതാരം ശിവം മത്വാ സമാ േയത് .
ലബ്ധ്വാ ശാ മിദം മഹ്യമേന്യഷാം ന കാശേയത് .. 13..
തസ്മാത്സർവ യേത്നന േഗാപനീയം വിജാനതാ .
യ ാേസ്ത ച ഗുരുർ ഹ്മന്ദിവ്യേയാഗ ദായകഃ .. 14..
ത ഗത്വാ ച േതേനാക്തവിദ്യാം സംഗൃഹ്യ േഖചരീം .
േതേനാക്തഃ സമ്യഗഭ്യാസം കുര്യാദാദാവത ിതഃ .. 15..
അനയാ വിദ്യയാ േയാഗീ േഖചരീസിദ്ധിഭാഗ്ഭേവത് .
േഖചര്യാ േഖചരീം യുഞ്ജൻേഖചരീബീജപൂരയാ .. 16..
േഖചരാധിപതിർഭൂത്വാ േഖചേരഷു സദാ വേസത് .
േഖചരാവസഥം വഹ്നിമംബുമണ്ഡലഭൂഷിതം .. 17..
ആഖ്യാതം േഖചരീബീജം േതന േയാഗഃ സിധ്യതി .
േസാമാംശനവകം വർണം തിേലാേമന േചാദ്ധേരത് .. 18..
തസ്മാ ്യംശകമാഖ്യാതമക്ഷരം ച രൂപകം .
തസ്മാദപ്യഷ്ടമം വർണം വിേലാേമന പരം മുേന .. 19..
തഥാ തത്പരമം വിദ്ധി തദാദിരപി പഞ്ചമീ .
ഇേന്ദാശ്ച ബഹുഭിേന്ന ച കൂേടാഽയം പരികീർതിതഃ .. 20..
ഗുരൂപേദശലഭ്യം ച സർവേയാഗ സിദ്ധിദം .
യത്തസ്യ േദഹജാ മായാ നിരുദ്ധകരണാ യാ .. 21..
സ്വേപ്നഽപി ന ലേഭത്തസ്യ നിത്യം ദ്വാദശജപ്യതഃ .
യ ഇമാം പഞ്ച ലക്ഷാണി ജേപദപി സുയ ിതഃ .. 22..
തസ്യ ീേഖചരീസിദ്ധിഃ സ്വയേമവ വർതേത .
നശ്യന്തി സർവവിഘ്നാനി സീദന്തി ച േദവതാഃ .. 23..
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വലീപലിതനാശശ്ച ഭവിഷ്യതി ന സംശയഃ .
ഏവം ലബ്ധ്വാ മഹാവിദ്യാമഭ്യാസം കാരേയത്തതഃ .. 24..
അന്യഥാ ിശ്യേത ഹ്മന്നസിദ്ധിഃ േഖചരീപേഥ .
യദഭ്യാസവിധൗ വിദ്യാം ന ലേഭദ്യഃ സുധാമയീം .. 25..
തതഃ സംേമലകാദൗ ച ലബ്ധ്വാ വിദ്യാം സദാ ജേപത് .
നാന്യഥാ രഹിേതാ ഹ്മന്ന കിഞ്ചിത്സിദ്ധിഭാഗ്ഭേവത് .. 26..
യദിദം ലഭ്യേത ശാ ം തദാ വിദ്യാം സമാ േയത് .
തതസ്തേദാദിതാം സിദ്ധിമാശു താം ലഭേത മുനിഃ .. 27..
താലുമൂലം സമുത്കൃഷ്യ സപ്തവാസരമാത്മവിത് .
സ്വഗുരൂക്ത കാേരണ മലം സർവം വിേശാധേയത് .. 28..
ഹിപ നിഭം ശ ം സുതീക്ഷ്ണം സ്നിഗ്ധനിർമലം .
സമാദായ തതേസ്തന േരാമമാ ം സമുച്ഛിേനത് .. 29..
ഹിത്വാ ൈസന്ധവപഥ്യാഭ്യാം ചൂർണിതാഭ്യാം കർഷേയത് .
പുനഃ സപ്തദിേന ാേപ്ത േരാമമാ ം സമുച്ഛിേനത് .. 30..
ഏവം േമണ ഷണ്മാസം നിേത്യാദ ക്തഃ സമാചേരത് .
ഷണ്മാസാ സനാമൂലം സിരാബദ്ധം ണശ്യതി .. 31..
അഥ വാഗീശ്വരീധാമ ശിേരാ വേ ണ േവഷ്ടേയത് .
ശൈനരുത്കർഷേയേദ്യാഗീ കാലേവലാവിധാനവിത് .. 32..
പുനഃ ഷണ്മാസമാേ ണ നിത്യം സംഘർഷണാ േന .
മധ്യാവധി ചാേപ്യതി തിര്യക്കണബിലാവധിഃ .. 33..
അധശ്ച ചുബുകം മൂലം യാതി മചാരിതാ .
പുനഃ സംവത്സരാണാം തു തൃതീയാേദവ ലീലയാ .. 34..
േകശാന്തമൂർധ്വം മതി തിര്യക് ശാഖാവധിർമുേന .
അധസ്താത്കണ്ഠകൂപാന്തം പുനർവർഷ േയണ തു .. 35..
ഹ്മര ം സമാവൃത്യ തിേഷ്ഠേദവ ന സംശയഃ .

തിര്യക് ചൂലിതലം യാതി അധഃ കണ്ഠബിലാവധി .. 36..
ശൈനഃ ശൈനർമസ്തകാച്ച മഹാവ കപാടഭിത് .
പൂർവം ബീജയുതാ വിദ്യാ ഹ്യാഖ്യാതാ യതിദുർലഭാ .. 37..
തസ്യാഃ ഷഡംഗം കുർവീത തയാ ഷട്സ്വരഭിന്നയാ .
കുര്യാേദവം കരന്യാസം സർവസിദ്ധ്യാദിേഹതേവ .. 38..
ശൈനേരവം കർതവ്യമഭ്യാസം യുഗപന്നഹി .
യുഗപദ്വർതേത യസ്യ ശരീരം വിലയം േജത് .. 39..
തസ്മാച്ഛൈനഃ ശൈനഃ കാര്യമഭ്യാസം മുനിപുംഗവ .
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യദാ ച ബാഹ്യമാർേഗണ ജിഹ്വാ ഹ്മബിലം േജത് .. 40..
തദാ ഹ്മാർഗലം ഹ്മ ർേഭദ്യം ിദൈശരപി .
അംഗുല്യേ ണ സംഘൃഷ്യ ജിഹ്വാമാ ം നിേവശേയത് .. 41..
ഏവം വർഷ യം കൃത്വാ ഹ്മദ്വാരം വിശ്യതി .
ഹ്മദ്വാേര വിേഷ്ട തു സമ്യങ്മഥനമാചേരത് .. 42..

മഥേനന വിനാ േകചിത്സാധയന്തി വിപശ്ചിതഃ .
േഖചരീമ സിദ്ധസ്യ സിധ്യേത മഥനം വിനാ .. 43..
ജപം ച മഥനം ൈചവ കൃത്വാ ശീ ം ഫലം ലേഭത് .
സ്വർണജാം രൗപ്യജാം വാപി േലാഹജാം വാ ശലാകികാം .. 44..
നിേയാജ്യ നാസികാര ം ദുഗ്ധസിേക്തന ത നാ .
ാണാന്നിരുധ്യ ഹൃദേയ സുഖമാസനമാത്മനഃ .. 45..
ശൈനഃ സുമഥനം കുര്യാദ് മേധ്യ ന്യസ്യ ച ഷീ .
ഷണ്മാസം മഥനാവസ്ഥാ ഭാേവൈനവ ജായേത .. 46..
യഥാ സുഷുപ്തിർബാലാനാം യഥാ ഭാവസ്തഥാ ഭേവത് .
ന സദാ മഥനം ശസ്തം മാേസ മാേസ സമാചേരത് .. 47..
സദാ രസനയാ േയാഗീ മാർഗം ന പരിസ്രങ്കേമത് .
ഏവം ദ്വാദശവർഷാേന്ത സംസിദ്ധിർഭവതി വാ .. 48..
ശരീേര സകലം വിശ്വം പശ്യത്യാത്മാവിേഭദതഃ .
ഹ്മാേണ്ഡാഽയം മഹാമാർേഗാ രാജദേന്താർധ്വകുണ്ഡലീ .. 49.. ഇതി..

ഇതി ദ്വിതീേയാഽധ്യായഃ .. 2..
േമലനമനുഃ . ീം ഭം സം പം ഫം സം ക്ഷം . പദ്മജ ഉവാച .
അമാവാസ്യാ ച തിപത്പൗർണമാസീ ച ശങ്കര .
അസ്യാഃ കാ വർണ്യേത സഞ്ജ്ഞാ ഏതദാഖ്യാഹി തത്ത്വതഃ .. 1..
തിപദ്ദിനേതാഽകാേല അമാവാസ്യാ തൈഥവ ച .
പൗർണമാസ്യാംസ്ഥിരീകുര്യാത്സ ച പന്ഥാ ഹി നാന്യഥാ .. 2..
കാേമന വിഷയാകാങ്ക്ഷീ വിഷയാത്കാമേമാഹിതഃ .
ദ്വാേവവ സന്ത്യേജന്നിത്യം നിരഞ്ജനമുപാ േയത് .. 3..
അപരം സന്ത്യേജത്സർവം യദിേച്ഛദാത്മേനാ ഹിതം .
ശക്തിമേധ്യ മനഃ കൃത്വാ മനഃ ശേക്തശ്ച മധ്യഗം .. 4..
മനസാ മനആേലാക്യ തത്ത്യേജത്പരമം പദം .
മന ഏവ ഹി ബി ശ്ച ഉത്പത്തിസ്ഥിതികാരണം .. 5..
മനേസാത്പദ്യേത ബി ര്യഥാ ക്ഷീരം ഘൃതാത്മകം .
ന ച ബന്ധനമധ്യസ്ഥം തൈദ്വ കാരണമാനസം .. 6..
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ച ാർകമധ്യമാ ശക്തിര്യ സ്ഥാ ത ബന്ധനം .
ജ്ഞാത്വാ സുഷുമ്നാം തദ്േഭദം കൃത്വാ വായും ച മധ്യഗം .. 7..
സ്ഥിത്വാസൗ ൈബന്ദവസ്ഥാേന ാണരേ നിേരാധേയത് .
വായും ബി ം സമാഖ്യാതം സത്ത്വം കൃതിേമവ ച .. 8..
ഷട് ച ാണി പരിജ്ഞാത്വാ വിേശ ഖമണ്ഡലം .
മൂലാധാരം സ്വാധിഷ്ഠാനം മണിപൂരം തൃതീയകം .. 9..
അനാഹതം വിശുദ്ധം ചആജ്ഞാച ം ച ഷഷ്ഠകം .
ആധാരം ഗുദമിത ക്തം സ്വാധിഷ്ഠാനം തു ൈലംഗികം .. 10..
മണിപൂരം നഭിേദശം ഹൃദയസ്ഥമനാഹതം .
വിശുദ്ധിഃ കണ്ഠമൂേല ചആജ്ഞാച ം ച മസ്തകം .. 11..
ഷട് ച ാണി പരിജ്ഞാത്വാ വിേശ ഖമണ്ഡേല .
വിേശദ്വായുമാകൃഷ്യ തൈയേവാർധ്വം നിേയാജേയത് .. 12..
ഏവം സമഭ്യേസദ്വായും സ ഹ്മാണ്ഡമേയാ ഭേവത് .
വായും ബി ം തഥാ ച ം ചിത്തം ൈചവ സമഭ്യേസത് .. 13..
സമാധിേമേകന സമമമൃതം യാന്തി േയാഗിനഃ .
യഥാഗ്നിർദാരുമധ്യേസ്ഥാ േനാത്തിേഷ്ഠന്മഥനം വിനാ .. 14..
വിനാ ചാഭ്യാസേയാേഗനജ്ഞാനദീപസ്തഥാ ന ഹി .
ഘടമധ്യഗേതാ ദീേപാ ബാേഹ്യ ൈനവ കാശേത .. 15..
ഭിേന്ന തസ്മിൻഘേട ൈചവ ദീപജ്വാലാ ച ഭാസേത .
സ്വകായം ഘടമിത ക്തം യഥാ ദീേപാ ഹി തത്പദം .. 16..
ഗുരുവാക്യസമാഭിേന്ന ഹ്മജ്ഞാനം ടീഭേവത് .
കർണധാരം ഗുരും ാപ്യ കൃത്വാ സൂക്ഷ്മം തരന്തി ച .. 17..
അഭ്യാസവാസനാശക്ത്യാ തരന്തി ഭവസാഗരം .
പരായാമ രീഭൂയ പശ്യന്താം ദ്വിദലീകൃതാ .. 18..
മധ്യമായാം മുകുലിതാ ൈവഖര്യാം വികസീകൃതാ .
പൂർവം യേഥാദിതാ യാ വാഗ്വിേലാേമനാസ്തഗാ ഭേവത് .. 19..
തസ്യാ വാചഃ പേരാ േദവഃ കൂടേസ്ഥാ വാക് േബാധകഃ .
േസാഹമസ്മീതി നിശ്ചിത്യ യഃ സദാ വർതേത പുമാൻ .. 20..
ശൈബ്ദരുച്ചാവൈചർനീൈചർഭാഷിേതാഽപി ന ലിപ്യേത .
വിശ്വശ്ചൈതജസൈശ്ചവ ാജ്ഞേശ്ചതി ച േത യഃ .. 21..
വിരാഡ്ഢിരണ്യഗർഭശ്ചഈശ്വരേശ്ചതി േത യഃ .
ഹ്മാണ്ഡം ൈചവ പിണ്ഡാണ്ഡം േലാകാ ഭൂരാദയഃ മാത് .. 22..

സ്വേസ്വാപാധിലയാേദവ ലീയേന്ത ത്യഗാത്മനി .
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അണ്ഡംജ്ഞാനാഗ്നിനാ തപ്തം ലീയേത കാരൈണഃ സഹ .. 23..
പരമാത്മനി ലീനം തത്പരം ൈഹ്മവ ജായേത .
തതഃ സ്തിമിതഗംഭീരം ന േതേജാ ന തമസ്തതം .. 24..
അനാഖ്യമനഭിവ്യക്തം സത്കിഞ്ചിദവശിഷ്യേത .
ധ്യാത്വാ മധ്യസ്ഥമാത്മാനം കലശാന്തരദീപവത് .. 25..
അംഗുഷ്ഠമാ മാത്മാനമധൂമേജ്യാതിരൂപകം .
കാശയന്തമന്തസ്ഥം ധ്യാേയത്കൂടസ്ഥമവ്യയം .. 26..
വിജ്ഞാനാത്മാ തഥാ േദേഹ ജാ ത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിതഃ .
മായയാ േമാഹിതഃ പശ്ചാദ്ബഹുജന്മാന്തേര പുനഃ .. 27..
സത്കർമപരിപാകാ സ്വവികാരം ചികീർഷതി .
േകാഽഹം കഥമയം േദാഷഃ സംസാരാഖ്യ ഉപാഗതഃ .. 28..
ജാ ത്സ്വേപ്ന വ്യവഹരന്ത്സുഷുപ്തൗ ക്വ ഗതിർമമ .
ഇതി ചിന്താപേരാ ഭൂത്വാ സ്വഭാസാ ച വിേശഷതഃ .. 29..
അജ്ഞാനാ ചിദാഭാേസാ ബഹിസ്താേപന താപിതഃ .
ദഗ്ധം ഭവേത്യവ തദാ തൂലപിണ്ഡമിവാഗ്നിനാ .. 30..
ദഹരസ്ഥഃ ത്യഗാത്മാ നേഷ്ടജ്ഞാേന തതഃ പരം .
വിതേതാ വ്യാപ്യ വിജ്ഞാനം ദഹേത്യവക്ഷേണന തു .. 31..
മേനാമയജ്ഞാനമയാന്ത്സമ്യഗ്ദഗ്ധ്വാ േമണ തു .
ഘടസ്ഥദീപവച്ഛശ്വദന്തേരവ കാശേത .. 32..
ധ്യായന്നാേസ്ത മുനിൈശ്ചവമാസുേപ്തരാമൃേത യഃ .
ജീവ ക്തഃ സ വിേജ്ഞയഃ സ ധന്യഃ കൃതകൃത്യവാൻ .. 33..
ജീവ ക്തപദം ത്യക്ത്വാ സ്വേദേഹ കാലസാത്കൃേത .
വിശത്യേദഹമുക്തത്വം പവേനാഽ ന്ദതാമിവ .. 34..
അശബ്ദമ ർശമരൂപമവ്യയം
തഥാരസം നിത്യമഗന്ധവച്ച യത് .
അനാദ്യനന്തം മഹതഃ പരം വം
തേദവ ശിഷ്യത്യമലം നിരാമയം .. 35.. ഇത പനിഷത് ..
ഓം സഹ നാവവതു സഹ നൗ ഭുന സഹ വീര്യം കരവാവൈഹ .
േതജസ്വിനാവധീതമ മാ വിദ്വിഷാവൈഹ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ .. ഹരിഃ ഓം തത്സത് ..
ഇതി േയാഗകുണ്ഡല പനിഷത്സമാപ്താ ..

https://thalilakkam.in/




