


വരാേഹാപനിഷദ് 2

വരാേഹാപനിഷദ്

കൃഷ്ണ യജുർേവദം

സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്

താളിളക്കം
2020

https://thalilakkam.in/



േപര്: വരാേഹാപനിഷദ്

ഭാഷ Malayalam

വിഭാഗം: ഉപനിഷത്ത്

സാധകർ: താളിളക്കം

ഡിസംബർ 2020

Layout Design: വീൺ വർമ്മ

Copyleft:

ലാെടക്കിൽ നിർമ്മിച്ചതാണിത്.
ഓൺൈലൻ വായനയ്ക്ക് േവണ്ടി.
ഉബ ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂെട.
കടപ്പാട് : വിക്കിപ്പീഡിയ.



വരാേഹാപനിഷദ്

കൃഷ്ണ യജുർേവദം

സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്

ീമദ്വാരാേഹാപനിഷേദ്വദ്യാഖണ്ഡസുഖാകൃതി .
ിപാന്നാരായണാഖ്യം ത ാമച പദം ഭേജ ..

ഓം സഹ നാവവതു സഹ നൗ ഭുന സഹ വീര്യം കരവാവൈഹ ..
േതജസ്വിനാവധീ തമ മാ വിദ്വിഷാവൈഹ ..
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഹരിഃ ഓം .. അഥ ഋഭുർൈവ മഹാമുനിർേദവമാേനന ദ്വാദശവത്സരം
തപശ്ചചാര . തദവസാേന വരാഹരൂപീ ഭഗവാൻ ാദുരഭൂത് .
സ േഹാവാേചാത്തിേഷ്ഠാത്തിഷ്ഠ വരം വൃണീേശ്വതി . േസാദതിഷ്ഠത് .
തൈസ്മ നമ േത്യാവാച ഭഗവൻകാമിഭിര്യദ്യത്കാമിതം
തത്തത്ത്വത്സകാശാത്സ്വേപ്നഽപി ന യാേച . സമസ്തേവദശാേ തിഹാസപുരാ 
ണാനി
സമസ്തവിദ്യാജാലാനി ഹ്മാദയഃ സുരാഃ സർേവ ത്വ പജ്ഞാനാ ക്തിമാഹുഃ .
അതസ്ത്വ പ തിപാദികാം ഹ്മവിദ്യാം ഹീതി േഹാവാച . തേഥതി സ
േഹാവാച
വരാഹരൂപീ ഭഗവാൻ . ചതുർവിംശതിതത്ത്വാനി േകചിദിച്ഛന്തി വാദിനഃ .
േകചിത്ഷട് ിംശത്തത്ത്വാനി േകചിത്ഷണ്ണവതീനി ച .. 1..
േതഷാം മം വക്ഷ്യാമി സാവധാനമനാഃ ശൃണു .
ജ്ഞാേന ിയാണി പൈഞ്ചവ േ ാ ത്വേ ാചനാദയഃ .. 2..
കർേമ ിയാണി പൈഞ്ചവ വാക്പാണ്യം ്യാദയഃ മാത് .

ാണാദത പൈഞ്ചവ പഞ്ച ശബ്ദാദയസ്തഥാ .. 3..
മേനാബുദ്ധിരഹങ്കാരശ്ചിത്തം േചതി ചതുഷ്ടയം .
ചതുർവിംശതിതത്ത്വാനി താനി ഹ്മവിേദാ വിദുഃ .. 4..
ഏൈതസ്തൈത്ത്വഃ സമം പഞ്ചീകൃതഭൂതാനി പഞ്ച ച .
പൃഥിവ്യാപസ്തഥാ േതേജാ വായുരാകാശേമവ ച .. 5..
േദഹ യം ലസൂക്ഷ്മകാരണാനി വിദുർബുധാഃ .
അവസ്ഥാ ിതയം ൈചവ ജാ ത്സ്വപ്നസുഷുപ്തയഃ .. 6..
ആഹത്യ തത്ത്വജാതാനാം ഷട് ിംശ നേയാ വിദുഃ .
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പൂർേവാൈക്തസ്തത്ത്വജാൈത സമം തത്ത്വാനി േയാജേയത് .. 7..
ഷഡ്ഭാവവികൃതിശ്ചാസ്തി ജായേത വർധേതഽപി ച .
പരിണാമം ക്ഷയം നാശം ഷഡ്ഭാവവികൃതിം വിദുഃ .. 8..
അശനാ ച പിപാസാ ച േശാകേമാഹൗ ജരാ മൃതിഃ .
ഏേത ഷഡൂർമയഃ േ ാക്താഃ ഷട്േകാശാനഥ വച്മി േത .. 9..
ത്വക്ച രക്തം മാംസേമേദാമജ്ജാസ്ഥീനി നിേബാധത .
കാമേ ാധൗ േലാഭേമാഹൗ മേദാ മാത്സര്യേമവ ച .. 10..
ഏേതഽരിഷഡ്വാ വിശ്വശ്ച ൈതജസഃ ാജ്ഞ ഏവ ച .
ജീവ യം സത്ത്വരജസ്തമാംസി ച ഗുണ യം .. 11..

ാരബ്ധാഗാമ്യർജിതാനി കർമ യമിതീരിതം .
വചനാദാനഗമനവിസർഗാനന്ദപഞ്ചകം .. 12..
സങ്കൽേപാഽധ്യവസായശ്ച അഭിമാേനാഽവധാരണാ .
മുദിതാ കരുണാ ൈമ ീ ഉേപക്ഷാ ച ചതുഷ്ടയം .. 13..
ദിഗ്വാതാർക േചേതാഽശ്വിവഹ്നീേ ാേപ മൃത കാഃ .
തഥാ ച ശ്ചതുർവേ ാ രു ഃ േക്ഷ ജ്ഞ ഈശ്വരഃ .. 14..
ആഹത്യ തത്ത്വജാതാനാം ഷണ്ണവത്യ കീർതിതാഃ .
പൂർേവാക്തതത്ത്വജാതാനാം ൈവലക്ഷണ്യമനാമയം .. 15..
വരാഹരൂപിണം മാം േയ ഭജന്തി മയി ഭക്തിതഃ .
വിമുക്താജ്ഞാനതത്കാര്യാ ജീവ ക്താ ഭവന്തി േത .. 16..
േയ ഷണ്ണവതിതത്ത്വജ്ഞാ യ കു ാ േമ രതാഃ .
ജടീ മുണ്ഡീ ശിഖീ വാപി മുച്യേത നാ സംശയഃ .. 17.. ഇതി..
ഇതി ഥേമാഽധ്യായഃ ..
ഋഭുർനാമ മഹാേയാഗീ േ ാഡരൂപം രമാപതിം .
വരിഷ്ഠാം ഹ്മവിദ്യാം ത്വമധീഹി ഭഗവന്മമ .
ഏവം സ േഷ്ടാ ഭഗവാൻ ാഹ ഭക്താർതിഭഞ്ജനഃ .. 1..
സ്വവർണാ മധർേമണ തപസാ ഗുരുേതാഷണാത് .
സാധനം ഭേവത്പുംസാം ൈവരാഗ്യാദിചതുഷ്ടയം .. 2..
നിത്യാനിത്യവിേവകശ്ച ഇഹാമു വിരാഗതാ .
ശമാദിഷട്കസമ്പത്തിർമുമുക്ഷാ താം സമഭ്യേസത് .. 3..
ഏവം ജിേത ിേയാ ഭൂത്വാ സർവ മമതാമതിം .
വിഹായ സാക്ഷിൈചതേന്യ മയി കുര്യാദഹംമതിം .. 4..
ദുർലഭം ാപ്യ മാനുഷ്യം ത ാപി നരവി ഹം .

ാഹ്മണ്യം ച മഹാവിേഷ്ണാർേവദാന്ത വണാദിനാ .. 5..
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അതിവർണാ മം രൂപം സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണം .
േയാ ന ജാനാതി േസാഽവിദ്വാൻകദാ മുേക്താ ഭവിഷ്യതി .. 6..
അഹേമവ സുഖം നാന്യദന്യേച്ചൈന്നവ ത ഖം .
അമദർഥം ന ഹി േ േയാ മദർഥം ന സ്വതഃ ിയം .. 7..
പരേ മാ ദതയാ മാ ന ഭൂവമഹം സദാ .
ഭൂയാസമിതി േയാ ഷ്ടാ േസാഽഹം വി ർമുനീശ്വര .. 8..
ന കാേശാഽഹമിത ക്തിര്യത് കാൈശകബന്ധനാ .
സ്വ കാശം തമാത്മാനമ കാശഃ കഥം േശത് .. 9..
സ്വയം ഭാതം നിരാധാരം േയ ജാനന്തി സുനിശ്ചിതം .
േത ഹി വിജ്ഞാനസമ്പന്നാ ഇതി േമ നിശ്ചിതാ മതിഃ .. 10..
സ്വപൂർണാത്മാതിേരേകണ ജഗജ്ജീേവശ്വരാദയഃ .
ന സന്തി നാസ്തി മായാ ച േതഭ്യശ്ചാഹം വിലക്ഷണഃ .. 11..
അജ്ഞാനാന്ധതേമാരൂപം കർമധർമാദിലക്ഷണം .
സ്വയ കാശമാത്മാനം ൈനവ മാം സ് മാർഹതി .. 12..
സർവസാക്ഷിണമാത്മാനം വർണാ മവിവർജിതം .

ഹ്മരൂപതയാ പശ്യൻ ൈഹ്മവ ഭവതി സ്വയം .. 13..
ഭാസമാനമിദം സർവം മാനരൂപം പരം പദം .
പശ്യേന്വദാന്തമാേനന സദ്യ ഏവ വിമുച്യേത .. 14..
േദഹാത്മജ്ഞാനവജ്ജ്ഞാനം േദഹാത്മജ്ഞാനബാധകം .
ആത്മേന്യവ ഭേവദ്യസ്യ സ േനച്ഛന്നപി മുച്യേത .. 15..
സത്യജ്ഞാനാനന്ദപൂർണലക്ഷണം തമസഃ പരം .

ഹ്മാനന്ദം സദാ പശ്യൻകഥം ബേധ്യത കർമണാ .. 16..
ിധാമസാക്ഷിണം സത്യജ്ഞാനാനന്ദാദിലക്ഷണം .

ത്വമഹംശബ്ദലക്ഷ്യാർഥമസക്തം സർവേദാഷതഃ .. 17..
സർവഗം സച്ചിദാത്മാനം ജ്ഞാനച ർനിരീക്ഷേത .
അജ്ഞാനച ർേനേക്ഷത ഭാസ്വന്തം ഭാനുമന്ധവത് .. 18..

ജ്ഞാനേമവ തദ് ഹ്മ സത്യ ജ്ഞാലക്ഷണം .
ഏവം ഹ്മപരിജ്ഞാനാേദവ മർേത്യാഽമൃേതാ ഭേവത് .. 19..
തദ് ഹ്മാനന്ദമദ്വന്ദ്വം നിർഗുണം സത്യചിദ്ഘനം .
വിദിത്വാ സ്വാത്മേനാ രൂപം ന ബിേഭതി കുതശ്ചന .. 20..
ചിന്മാ ം സർവഗം നിത്യം സ ർണം സുഖമദ്വയം .
സാക്ഷാദ് ൈഹ്മവ നാേന്യാഽസ്തീേത്യവം ഹ്മവിദാം സ്ഥിതിഃ .. 21..
അജ്ഞസ്യ ദുഃഖൗഘമയം ജ്ഞസ്യാനന്ദമയം ജഗത് .
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അന്ധം ഭുവനമന്ധസ്യ കാശം തു സുച ഷാം .. 22..
അനേന്ത സച്ചിദാനേന്ദ മയി വാരാഹരൂപിണീ .
സ്ഥിേതഽദ്വിതീയഭാവഃ സ്യാത്േകാ ബന്ധഃ കശ്ച മുച്യേത .. 23..
സ്വസ്വരൂപം തു ചിന്മാ ം സർവദാ സർവേദഹിനാം .
ൈനവ േദഹാദിസംഘാേതാ ഘടവ ശിേഗാചരഃ .. 24..
സ്വാത്മേനാഽന്യദിവാഭാതം ചരാചരമിദം ജഗത് .
സ്വാത്മമാ തയാ ബുദ്ധ്വാ തദസ്മീതി വിഭാവയ .. 25..
സ്വസ്വരൂപം സ്വയം ഭുങ്ക്േത നാസ്തി േഭാജ്യം പൃഥക് സ്വതഃ .
അസ്തി േചദസ്തിതാരൂപം ൈഹ്മവാസ്തിത്വലക്ഷണം .. 26..

ഹ്മവിജ്ഞാനസമ്പന്നഃ തീതമഖിലം ജഗത് .
പശ്യന്നപി സദാ ൈനവ പശ്യതി സ്വാത്മനഃ പൃഥക് .. 27..
മത്സ്വരൂപപരിജ്ഞാനാത്കർമഭിർന സ ബധ്യേത .. 28..
യഃ ശരീേര ിയാദിേഭ്യാ വിഹീനം സർവസാക്ഷിണം .
പരമാർൈഥകവിജ്ഞാനം സുഖാത്മാനം സ്വയ ഭം .. 29..
സ്വസ്വരൂപതയാ സർവം േവദ സ്വാനുഭേവന യഃ .
സ ധീരഃ സ തു വിേജ്ഞയഃ േസാഽഹം തത്ത്വം ഋേഭാ ഭവ .. 30..
അതഃ പഞ്ചാനുഭവഃ സദാ ന ഹി
സ്വരൂപേബാധാനുഭവഃ സദാ ഖലു .
ഇതി പശ്യൻപരിപൂർണേവദേനാ
ന ബന്ധമുേക്താ ന ച ബദ്ധ ഏവ തു .. 31..
സ്വസ്വരൂപാനുസന്ധാനാ ത്യന്തം സർവസാക്ഷിണം .
മുഹൂർതം ചിന്തേയന്മാം യഃ സർവബൈന്ധഃ മുച്യേത .. 32..
സർവഭൂതാന്തരസ്ഥായ നിത്യമുക്തചിദാത്മേന .

ത്യക്ൈചതന്യരൂപായ മഹ്യേമവ നേമാനമഃ .. 33..
ത്വം വഹമസ്മി ഭഗേവാ േദവേതഽഹം ൈവ ത്വമസി .
തുഭ്യം മഹ്യമനന്തായ മഹ്യം തുഭ്യം ചിദാത്മേന .. 34..
നേമാ മഹ്യം പേരശായ നമ ഭ്യം ശിവായ ച .
കിം കേരാമി ക്വ ഗച്ഛാമി കിം ഗൃഹ്ണാമി ത്യജാമി കിം .. 35..
യന്മയാ പൂരിതം വിശ്വം മഹാകൽപാംബുനാ യഥാ .
അന്തഃസംഗം ബഹിഃസംഗമാത്മസംഗം ച യസ്ത്യേജത് .
സർവസംഗനിവൃത്താത്മാ സ മാേമതി ന സംശയഃ .. 36..
അഹിരിവ ജനേയാഗം സർവദാ വർജേയദ്യഃ
കുണപമിവ സുനാരീം ത്യ കാേമാ വിരാഗീ .
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വിഷമിവ വിഷയാദീന്മന്യമാേനാ ദുരന്താ-
ഞ്ജഗതി പരമഹംേസാ വാസുേദേവാഽഹേമവ .. 37..
ഇദം സത്യമിദം സത്യം സത്യേമതദിേഹാച്യേത .
അഹം സത്യം പരം ഹ്മ മത്തഃ കിഞ്ചിന്ന വിദ്യേത .. 38..
ഉപ സമീേപ േയാ വാേസാ ജീവാത്മപരമാത്മേനാഃ .
ഉപവാസഃ സ വിേജ്ഞേയാ ന തു കായസ്യ േശാഷണം .. 39..
കായേശാഷണമാേ ണ കാ ത ഹ്യവിേവകിനാം .
വൽമീകതാഡനാേദവ മൃതഃ കിം നു മേഹാരഗഃ .. 40..
അസ്തി േഹ്മതി േചേദ്വദ പേരാക്ഷജ്ഞാനേമവ തത് .
അഹം േഹ്മതി േചേദ്വദ സാക്ഷാത്കാരഃ സ ഉച്യേത .. 41..
യസ്മിൻകാേല സ്വമാത്മാനം േയാഗീ ജാനാതി േകവലം .
തസ്മാത്കാലാത്സമാരഭ്യ ജീവ േക്താ ഭേയദസൗ .. 42..
അഹം േഹ്മതി നിയതം േമാക്ഷേഹതുർമഹാത്മനാം .
േദ്വ പേദ ബന്ധേമാക്ഷായ നിർമേമതി മേമതി ച .. 43..
മേമതി ബധ്യേത ജ ർനിർമേമതി വിമുച്യേത .
ബാഹ്യചിന്താ ന കർതവ്യാ തൈഥവാന്തരചിന്തികാ .
സർവചിന്താം സമു ജ്യ സ്വേസ്ഥാ ഭവ സദാ ഋേഭാ .. 44..
സങ്കൽപമാ കലേനന ജഗത്സമ ം
സങ്കൽപമാ കലേന ഹി ജഗദ്വിലാസഃ .
സങ്കൽപമാ മിദമു ജ നിർവികൽപ-
മാ ിത്യ മാമകപദം ഹൃദി ഭാവയസ്വ .. 45..
മച്ചിന്തനം മത്കഥനമേന്യാന്യം മത് ഭാഷണം .
മേദകപരേമാ ഭൂത്വാ കാലം നയ മഹാമേത .. 46..
ചിദിഹാസ്തീതി ചിന്മാ മിദം ചിന്മയേമവ ച .
ചിത്ത്വം ചിദഹേമേത ച േലാകാശ്ചിദിതി ഭാവയ .. 47..
രാഗം നീരാഗതാം നീത്വാ നിർേലേപാ ഭവ സർവദാ .
അജ്ഞാനജന്യകർ ാദികാരേകാത്പന്നകർമണാ .. 48..

ത ത്പന്നാത്മവിജ്ഞാന ദീേപാ ബാധ്യേത കഥം .
അനാത്മനാം പരിത്യജ്യ നിർവികാേരാ ജഗത്സ്ഥിതൗ .. 49..
ഏകനിഷ്ഠതയാന്തസ്ഥസംവിന്മാ പേരാ ഭവ .
ഘടാകാശമഠാകാശൗ മഹാകാേശ തിഷ്ഠിതൗ .. 50..
ഏവം മയി ചിദാകാേശ ജീേവശൗ പരികൽപിതൗ .
യാ ച ാഗാത്മേനാ മായാ തഥാേന്ത ച തിര താ .. 51..
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ഹ്മവാദിഭിരുദ്ഗീതാ സാ മാേയതി വിേവകതഃ .
മായാതത്കാര്യവിലേയ േനശ്വരത്വം ന ജീവതാ .. 52..
തതഃ ശുദ്ധശ്ചിേദവാഹം േവ്യാമവന്നിരുപാധികഃ .
ജീേവശ്വരാദിരൂേപണ േചതനാേചതനാത്മകം .. 53..
ഈക്ഷണാദി േവശാന്താ സൃഷ്ടിരീേശന കൽപിതാ .
ജാ ദാദിവിേമാക്ഷാന്തഃ സംസാേരാ ജീവകൽപിതഃ .. 54..

ിണാചികാദിേയാഗാന്താ ഈശ്വര ാന്തിമാ ിതാഃ .
േലാകായതാദിസാംഖ്യാന്താ ജീവവി ാന്തിമാ ിതാഃ .. 55..
തസ്മാ മുക്ഷിഭിർൈനവ മതിർജീേവശവാദേയാഃ .
കാര്യാ കി ഹ്മതത്ത്വം നിശ്ചേലന വിചാര്യതാം .. 56.
അദ്വിതീയ ഹ്മതത്ത്വം ന ജാനന്തി യഥാ തഥാ .

ാന്താ ഏവാഖിലാേസ്തഷാം ക്വ മുക്തിഃ േക്വഹ വാ സുഖം .. 57..
ഉത്തമാധമഭാവേശ്ചേത്തഷാം സ്യാദസ്തി േതന കിം .
സ്വപ്നസ്ഥരാജ്യഭിക്ഷാഭ്യാം ബുദ്ധഃ ശേത ഖലു .. 58..
അജ്ഞാേന ബുദ്ധിവിലേയ നി ാ സാ ഭണ്യേത ബുൈധഃ .
വിലീനാജ്ഞാനതത്കാേര്യ മയി നി ാ കഥം ഭേവത് .. 59..
ബുേദ്ധഃ പൂർണവികാേസാഽയം ജാഗരഃ പരികീർത്യേത .
വികാരാദിവിഹീനത്വാജ്ജാഗേരാ േമ ന വിദ്യേത .. 60..
സൂക്ഷ്മനാഡിഷു സഞ്ചാേരാ ബുേദ്ധഃ സ്വപ്നഃ ജായേത .
സഞ്ചാരധർമരഹിേത മയി സ്വേപ്നാ ന വിദ്യേത .. 61..
സുഷുപ്തികാേല സകേല വിലീേന തമസാവൃേത .
സ്വരൂപം മഹദാനന്ദം ഭുങ്ക്േത വിശ്വവിവർജിതഃ .. 62..
അവിേശേഷണ സർവം തു യഃ പശ്യതി ചിദന്വയാത് .
സ ഏവ സാക്ഷാദ്വിജ്ഞാനീ സ ശിവഃ സ ഹരിർവിധിഃ .. 63..
ദീർഘസ്വപ്നമിദം യത്തദ്ദീർഘം വാ ചിത്തവി മം .
ദീർഘം വാപി മേനാരാജ്യം സംസാരം ദുഃഖസാഗരം .
സുേപ്തരുത്ഥായ സുപ്ത്യന്തം ൈഹ്മകം വിചിന്ത്യതാം .. 64..
ആേരാപിതസ്യ ജഗതഃ വിലാപേനന
ചിത്തം മദാത്മകതയാ പരികൽപിതം നഃ .
ശ ന്നിഹത്യ ഗുരുഷട്കഗണാന്നിപാതാ-
ദ്ഗന്ധദ്വിേപാ ഭവതി േകവലമദ്വിതീയഃ .. 65..
അദ്യാസ്തേമതു വപുരാശശിതാരമാസ്താം
കസ്താവതാപി മമ ചിദ്വപുേഷാ വിേശഷഃ .
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കുംേഭ വിനശ്യതി ചിരം സമവസ്ഥിേത വാ
കുംഭാംബരസ്യ നഹി േകാഽപി വിേശഷേലശഃ .. 66..
അഹിനിർല്വയനീ സർപനിർേമാേകാ ജീവവർജിതഃ .
വൽമീേക പതിതസ്തിേഷ്ഠത്തം സർേപാ നാഭിമന്യേത .. 67..
ഏവം ലം ച സൂക്ഷ്മം ച ശരീരം നാഭിമന്യേത .

ത്യഗ്ജ്ഞാനശിഖിധ്വേസ്ത മിഥ്യാജ്ഞാേന സേഹതുേക .
േനതി േനതീതി രൂപത്വാദശരീേരാ ഭവത്യയം .. 68..
ശാേ ണ ന സ്യാത്പരമാർഥദൃഷ്ടിഃ
കാര്യക്ഷമം പശ്യതി ചാപേരാക്ഷം .

ാരബ്ധനാശാത് തിഭാനനാശ
ഏവം ിധാ നശ്യതി ചാത്മമായാ .. 69..

ഹ്മേത്വ േയാജിേത സ്വാമിഞ്ജീവഭാേവാ ന ഗച്ഛതി .
അൈദ്വേത േബാധിേത തേത്ത്വ വാസനാ വിനിവർതേത .. 70..

ാരബ്ധാേന്ത േദഹഹാനിർമാേയതി ക്ഷീയേതഽഖിലാ .
അസ്തീത േക്ത ജഗത്സർവം സ സം ഹ്മ തദ്ഭേവത് .. 71..
ഭാതീത േക്ത ജഗത്സർവം ഭാനം ൈഹ്മവ േകവലം .
മരുഭൂമൗ ജലം സർവം മരുഭൂമാ േമവ തത് .
ജഗ യമിദം സർവം ചിന്മാ ം സ്വവിചാരതഃ .. 72..
അജ്ഞാനേമവ ന കുേതാ ജഗതഃ സംേഗാ
ജീേവശേദശികവികൽപകഥാതിദൂേര .
ഏകാന്തേകവലചിേദകരസസ്വഭാേവ

ൈഹ്മവ േകവലമഹം പരിപൂർണമസ്മി .. 73..
േബാധച മസി പൂർണവി േഹ
േമാഹരാഹുമുഷിതാത്മേതജസി .
സ്നാനദാനയജനാദികാഃ

ിയാ േമാചനാവധി വൃൈഥവ തിഷ്ഠേത .. 74..
സലിേല ൈസന്ധവം യദ്വത്സാമ്യം ഭവതി േയാഗതഃ .
തഥാത്മമനേസാൈരക്യം സമാധിരിതി കഥ്യേത .. 75..
ദുർലേഭാ വിഷയത്യാേഗാ ദുർലഭം തത്ത്വദർശനം .
ദുർലഭാ സഹജാവസ്ഥാ സദ്ഗുേരാഃ കരുണാം വിനാ .. 76..
ഉത്പന്നശക്തിേബാധസ്യ ത്യക്തനിഃേശഷകർമണഃ .
േയാഗിനഃ സഹജാവസ്ഥാ സ്വയേമവ കാശേത .. 77..
രസസ്യ മനസൈശ്ചവ ചഞ്ചലത്വം സ്വഭാവതഃ .
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രേസാ ബേദ്ധാ മേനാ ബദ്ധം കിം ന സിദ്ധ്യതി ഭൂതേല .. 78..
മൂർച്ഛിേതാ ഹരതി വ്യാധിം മൃേതാ ജീവയതി സ്വയം .
ബദ്ധഃ േഖചരതാം ധേത്ത ഹ്മത്വം രസേചതസി .. 79..
ഇ ിയാണാം മേനാ നാേഥാ മേനാനാഥ മാരുതഃ .
മാരുതസ്യ ലേയാ നാഥസ്തന്നാഥം ലയമാ യ .. 80..
നിേശ്ചേഷ്ടാ നിർവികാരശ്ച ലേയാ ജീവതി േയാഗിനാം .
ഉച്ഛിന്നസർവസങ്കൽേപാ നിഃേശഷാേശഷേചഷ്ടിതഃ .
സ്വാവഗേമ്യാ ലയഃ േകാഽപി മനസാം വാഗേഗാചരഃ .. 81..
പുംഖാനുപുംഖവിഷേയക്ഷണതത്പേരാഽപി

ഹ്മാവേലാകനധിയം ന ജഹാതി േയാഗീ .
സംഗീതതാലലയവാദ്യവശം ഗതാപി
മൗലിസ്ഥകുംഭപരിരക്ഷണധീർനടീവ .. 82..
സർവചിന്താം പരിത്യജ്യ സാവധാേനന േചതസാ .
നാദ ഏവാനുസേന്ധേയാ േയാഗസാ ാജ്യമിച്ഛതാ .. 83..
ഇതി ദ്വിതീേയാഽധ്യായഃ .. 2..
നഹി നാനാസ്വരൂപം സ്യാേദകം വ കദാചന .
തസ്മാദഖണ്ഡ ഏവാസ്മി യന്മദന്യന്ന കിഞ്ചന .. 1..
ദൃശ്യേത യേത യദ്യദ് ഹ്മേണാഽന്യന്ന തദ്ഭേവത് .
നിത്യശുദ്ധ വിമുൈക്തകമഖണ്ഡാനന്ദമദ്വയം .
സത്യം ജ്ഞാനമനന്തം യത്പരം ഹ്മാഹേമവ തത് .. 2..
ആനന്ദരൂേപാഽഹമഖണ്ഡേബാധഃ
പരാത്പേരാഽഹം ഘനചിത് കാശഃ .
േമഘാ യഥാ േവ്യാമ ന ച ശന്തി
സംസാരദുഃഖാനി ന മാം ശന്തി .. 3..
സർവം സുഖം വിദ്ധി സുദുഃഖനാശാ-
ത്സർവം ച സ പമസത്യനാശാത് .
ചി പേമവ തിഭാനയുക്തം
തസ്മാദഖണ്ഡം മമ രൂപേമതത് .. 4..
ന ഹി ജനിർമരണം ഗമനാഗമൗ
ന ച മലം വിമലം ന ച േവദനം .
ചിന്മയം ഹി സകലം വിരാജേത

ടതരം പരമസ്യ തു േയാഗിനഃ .. 5..
സത്യചിദ്ഘനമഖണ്ഡമദ്വയം
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സർവദൃശ്യരഹിതം നിരാമയം .
യത്പദം വിമലമദ്വയം ശിവം
തത്സദാഹമിതി മൗനമാ യ .. 6..
ജന്മമൃത സുഖദുഃഖവർജിതം
ജാതിനീതികുലേഗാ ദൂരഗം .
ചിദ്വിവർതജഗേതാഽസ്യ കാരണം
തത്സദാഹമിതി മൗനമാ യ .. 7..
പൂർണമദ്വയമഖണ്ഡേചതനം
വിശ്വേഭദകലനാദിവർജിതം .
അദ്വിതീയപരസംവിദംശകം
തത്സദാഹമിതി മൗനമാ യ .. 8..
േകനാപ്യബാധിതേത്വന ികാേലഽേപ്യകരൂപതഃ .
വിദ്യമാനത്വമേസ്ത്യതത്സ പത്വം സദാ മമ .. 9..
നിരുപാധികനിത്യം യ പ്തൗ സർവസുഖാത്പരം .
സുഖരൂപത്വമേസ്ത്യതദാനന്ദത്വം സദാ മമ .. 10..
ദിനകരകിരൈണർഹി ശാർവരം തേമാ
നിബിഡതരം ഝടിതി ണാശേമതി .
ഘനതരഭവകാരണം തേമാ യദ്ദ്-
ഹരിദിനകൃത് ഭയാ ന ചാന്തേരണ .. 11..
മമ ചരണസ്മരേണന പൂജയാ ച
സ്വകതമസഃ പരിമുച്യേത ഹി ജ ഃ .
ന ഹി മരണ ഭവ ണാശേഹതു-
ർമമ ചരണസ്മരണാദൃേതഽസ്തി കിഞ്ചിത് .. 12..
ആദേരണ യഥാ സ്തൗതി ധനവന്തം ധേനച്ഛയാ .
തഥാ േചദ്വിശ്വകർതാരം േകാ ന മുേച്യത ബന്ധനാത് .. 13..
ആദിത്യസംനിധൗ േലാകേശ്ചഷ്ടേത സ്വയേമവ തു .
തഥാ മത്സംനിധാേവവ സമസ്തം േചഷ്ടേത ജഗത് .. 14..
ശുക്തികായാ യഥാ താരം കൽപിതം മായയാ തഥാ .
മഹദാദി ജഗന്മായാമയം മേയ്യവ േകവലം .. 15..
ചണ്ഡാലേദേഹ പശ്വാദിസ്ഥാവേര ഹ്മവി േഹ .
അേന്യഷു താരതേമ്യന സ്ഥിേതഷു ന തഥാ ഹ്യഹം .. 16..
വിനഷ്ടദിഗ് മസ്യാപി യഥാപൂർവം വിഭാതി ദിക് .
തഥാ വിജ്ഞാനവിധ്വസ്തം ജഗേന്മ ഭാതി തന്ന ഹി .. 17..
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ന േദേഹാ േന ിയ ാേണാ ന മേനാബുദ്ധ്യഹ തി .
ന ചിത്തം ൈനവ മായാ ച ന ച േവ്യാമാദികം ജഗത് .. 18..
ന കർതാ ൈനവ േഭാക്താ ച ന ച േഭാജയിതാ തഥാ .
േകവലം ചിത്സദാനന്ദ ൈഹ്മവാഹം ജനാർദനഃ .. 19..
ജലസ്യ ചലനാേദവ ചഞ്ചലത്വം യഥാ രേവഃ .
തഥാഹങ്കാരസംബധാേദവ സംസാര ആത്മനഃ .. 20..
ചിത്തമൂലം ഹി സംസാരസ്തത് യേത്നന േശാധേയത് .
ഹന്ത ചിത്തമഹത്തായാം ൈകഷാ വിശ്വാസതാ തവ .. 21..
ക്വ ധനാനി മഹീപാനാം ഹ്മണഃ ക്വ ജഗന്തി വാ .

ാക്തനാനി യാതാനി ഗതാഃ സർഗപരമ്പരഃ .
േകാടേയാ ഹ്മണാം യാതാ ഭൂപാ നഷ്ടാഃ പരാഗവത് .. 22..
സ ചാധ്യാത്മാഭിമാേനാഽപി വിദുേഷാഽയാസുരത്വതഃ .
വിദുേഷാഽപ്യാസുരേശ്ചത്സ്യാന്നിഷ്ഫലം തത്ത്വദർശനം .. 23..
ഉത്പാദ്യമാനാ രാഗാദ്യാ വിേവകജ്ഞാനവഹ്നിനാ .
യദാ തൈദവ ദഹ്യേന്ത കുതേസ്തഷാം േരാഹണം .. 24..
യഥാ സുനിപുണഃ സമ്യക് പരേദാേഷക്ഷേണ രതഃ .
തഥാ േചന്നിപുണഃ േസ്വഷു േകാ ന മുേച്യത ബന്ധനാത് .. 25..
അനാത്മവിദമുേക്താഽപി സിദ്ധിജാലാനി വാഞ്ഛതി .

വ്യമ ിയാകാലയുക്ത്യാേപ്നാതി മുനീശ്വര .. 26..
നാത്മജ്ഞൈസ്യഷ വിഷയ ആത്മേജ്ഞാ ഹ്യാത്മമാ ദൃക് .
ആത്മനാത്മനി സ േപ്താ നാവിദ്യാമനുധാവതി .. 27..
േയ േകചന ജഗദ്ഭാവാസ്താനവിദ്യാമയാന്വിദുഃ .
കഥം േതഷു കിലാത്മജ്ഞസ്ത്യക്താവിേദ്യാ നിമജ്ജതി .. 28..

വ്യമ ിയാകാലയുക്തയഃ സാധുസിദ്ധിദാഃ .
പരമാത്മപദ ാപ്തൗ േനാപകുർവന്തി കാശ്ചന .. 29..
സർേവച്ഛാകലനാശാന്താവാത്മലാേഭാദയാഭിധഃ .
സ പുനഃ സിദ്ധിവാഞ്ഛായാം കഥമർഹത്യചിത്തതഃ .. 30.. ഇതി..
ഇതി തൃതീേയാധ്യായഃ .. 3..
അഥ ഹ ഋഭും ഭഗവന്തം നിദാഘഃ പ ച്ഛ ജീവ ക്തിലക്ഷണമനു ഹീതി .
തേഥതി സ േഹാവാച . സപ്തഭൂമിഷു ജീവ ക്താശ്ചത്വാരഃ .
ശുേഭച്ഛാ ഥമാ ഭൂമികാ ഭവതി . വിചാരണാ ദ്വിതീയാ . തനുമാനസീ തൃതീയാ
.
സത്ത്വാപത്തി രീയാ . അസംസക്തിഃ പഞ്ചമീ . പദാർഥഭാവനാ ഷഷ്ഠീ . തുരീ 
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യഗാ സപ്തമീ .
ണവാത്മികാ ഭൂമികാ അകാേരാകാരമകാരാർധമാ ാത്മികാ . ലസൂക്ഷ്മ 

ബീജസാക്ഷിേഭേദനാകാരാദയശ്ചതുർവിധാഃ .
തദവസ്ഥാ ജാ ത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിതുരീയാഃ .
അകാര ലാംേശ ജാ ദ്വിശ്വഃ .
സൂക്ഷ്മാംേശ തൈത്തജസഃ . ബീജാംേശ തത് ാജ്ഞഃ . സാക്ഷ്യംേശ ത രീ 
യഃ .
മകാര ലാംേശ സുഷുപ്തവിശ്വഃ .
സൂക്ഷ്മാംേശ തൈത്തജസഃ . ബീജാംേശ തത് ാജ്ഞഃ . സാക്ഷ്യംേശ ത രീ 
യഃ .
അർധമാ ാ ലാംേശ തുരീയവിശ്വഃ .
സൂക്ഷ്മാംേശ തൈത്തജസഃ . ബീജാംേശ തത് ാജ്ഞഃ . സാക്ഷ്യംേശ തുരീയതു 
രീയഃ .
അകാരതുരീയാംശാഃ ഥമദ്വിതീയതൃതീയഭൂമികാഃ .
ഉകാരതുരീയാംശാ ചതുർഥീ ഭൂമികാ .
മകാരതുരീയാംശാ പഞ്ചമീ .
അർധമാ ാതുരീയാംശാ ഷഷ്ഠീ .
തദതീതാ സപ്തമീ .
ഭൂമി േയഷു വിഹര മു ർഭവതി .
തുരീയഭൂമ്യാം വിഹരൻ ഹ്മവിദ്ഭവതി .
പഞ്ചമഭൂമ്യാം വിഹരൻ ഹ്മവിദ്വേരാ ഭവതി .
ഷഷ്ഠഭൂമ്യാം വിഹരൻ ഹ്മവിദ്വരീയാൻഭവതി .
സപ്തമഭൂമ്യാം വിഹരൻ ഹ്മവിദ്വരിേഷ്ഠാ ഭവതി .
തൈ േത േ ാകാ ഭവന്തി .
ജ്ഞാനഭൂമിഃ ശുേഭച്ഛാ സ്യാത് ഥമാ സമുദീരിതാ .
വിചാരണാ ദ്വിതീയാ തു തൃതീയാ തനുമാനസാ .. 1..
സത്ത്വാപത്തിശ്ചതുർഥീ സ്യാത്തേതാഽസംസക്തിനാമികാ .
പദാർഥഭാവനാ ഷഷ്ഠീ സപ്തമീ തുര്യഗാ താ .. 2..
സ്ഥിതഃ കിം മൂഢ ഏവാസ്മി േ േക്ഷ്യാഽഹം ശാ സജ്ജൈനഃ .
ൈവരാഗ്യപൂർണമിേച്ഛതി ശുേഭേച്ഛത ച്യേത ബുൈധഃ .. 3..
ശാ സജ്ജനസമ്പർകൈവരാഗ്യാഭ്യാസപൂർവകം .
സദാചാര വൃത്തിര്യാ േ ാച്യേത സാ വിചാരണാ .. 4..
വിചാരണാശുേഭച്ഛാഭ്യാമി ിയാർേഥഷു രക്തതാ .
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യ സാ തനുതാേമതി േ ാച്യേത തനുമാനസീ .. 5..
ഭൂമികാ ിതയാഭ്യാസാചിേത്തഽർഥവിരേതർവശാത് .
സത്വാത്മനി സ്ഥിേത ശുേദ്ധ സത്ത്വാപത്തിരുദാഹൃതാ .. 6..
ദശാചതുഷ്ടയാഭ്യാസാദസംസർഗഫലാ തു യാ .
രൂഢസത്ത്വചമത്കാരാ േ ാക്താ സംസക്തിനാമികാ .. 7..
ഭൂമികാപഞ്ചകാഭ്യാസാത്സ്വാത്മാരാമതയാ ഭൃശം .
ആഭ്യന്തരാണാം ബാഹ്യാനാം പദാർഥാനാമഭാവനാത് .. 8..
പര യുേക്തന ചിരം ത്യേയനാവേബാധനം .
പദാർഥഭാവനാനാമ ഷഷ്ഠീ ഭവതി ഭൂമികാ .. 9..
ഷഡ്ഭൂമികാചിരാഭ്യാസദ്േഭദസ്യാനുപലംഭനാത് .
യത്സ്വഭാൈവകനിഷ്ഠത്വം സാ േജ്ഞയാ തുര്യഗാ ഗതിഃ .. 10..
ശുേഭച്ഛാദി യം ഭൂമിേഭദാേഭദയുതം തം .
യഥാവേദ്വദ ബുേദ്ധ്യദം ജഗജ്ജാ തി ദൃശ്യേത .. 11..
അൈദ്വേത ൈസ്ഥര്യമായാേത ൈദ്വേത ച ശമം ഗേത .
പശ്യന്തി സ്വപ്നവേല്ലാകം തുര്യഭൂമി സുേയാഗതഃ .. 12..
വിച്ഛിന്നശരദ ാംശവിലയം വിലീയേത .
സത്വാവേശഷ ഏവാേസ്ത ഹി നിദാഘ ദൃഢീകുരു .. 13..
പഞ്ചഭൂമിം സമാരുഹ്യ സുഷുപ്തിപദനാമികാം .
ശാന്താേശഷവിേശഷാംശസ്തിഷ്ഠത്യൈദ്വതമാ േക .. 14..
അന്തർമുഖതയാ നിത്യം ബഹിർവൃത്തിപേരാഽപി സൻ .
പരി ാന്തതയാ നിത്യം നി ാലുരിവ ലക്ഷ്യേത .. 15..
കുർവന്നഭ്യാസേമതസ്യാം ഭൂമ്യാം സമ്യഗ്വിവാസനഃ .
സപ്തമീ ഗാഢസുപ്താഖ്യാ മ ാപ്താ പുരാതനീ .. 16..
യ നാസന്ന സ േപാ നാഹം നാപ്യനഹ തിഃ .
േകവലം ക്ഷീണമനന ആേസ്തഽൈദ്വേതഽതിനിർഭയഃ .. 17..
അന്തഃശൂേന്യാ ബഹിഃശൂന്യഃ ശൂന്യകുംഭ ഇവാംബേര .
അന്തഃപൂർേണാ ബഹിഃപൂർണഃ പൂർണകുംഭ ഇവാർണേവ .. 18..
മാ ഭവ ാഹ്യഭാവാത്മാ ാഹകാത്മാ ച മാ ഭവ .
ഭാവനാമഖിലാം ത്യക്ത്വാ യച്ഛിഷ്ടം തന്മേയാ ഭവ .. 19..
ദ്ര് ദർശനദൃശ്യാനി ത്യക്ത്വാ വാസനയാ സഹ .
ദർശന ഥമാഭാസമാത്മാനം േകവലം ഭജ .. 20..
യഥാസ്ഥിതമിദം യസ്യ വ്യവഹാരയേതാഽപി ച .
അസ്തംഗതം സ്ഥിതം േവ്യാമ സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 21..
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േനാേദതി നാസ്തമായാതി സുേഖ ദുഃേഖ മനഃ ഭാ .
യഥാ ാപ്തസ്ഥിതിര്യസ്യ സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 22..
േയാ ജാഗർതി സുഷുപ്തിേസ്ഥാ യസ്യ ജാ ന്ന വിദ്യേത .
യസ്യ നിർവാസേനാ േബാധഃ സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 23..
രാഗേദ്വഷഭയാദീനാമനുരൂപം ചരന്നപി .
േയാഽന്തർേവ്യാമവദച്ഛന്നഃ സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 24..
യസ്യ നാഹ േതാ ഭാേവാ ബുദ്ധിര്യസ്യ ന ലിപ്യേത .
കുർവേതാഽകുർവേതാ വാപി സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 25..
യസ്മാേന്നാദ്വിജേത േലാേകാ േലാകാേന്നാദ്വിജേത ച യഃ .
ഹർഷാമർഷഭേയാ ക്തഃ സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 26..
യഃ സമസ്താർഥജാേലഷു വ്യവഹാര്യപി ശീതലഃ .
പരാർേഥഷ്വിവ പൂർണാത്മാ സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 27..

ജഹാതി യദാ കാമാൻസർവാംശ്ചിത്തഗതാ േന .
മയി സർവാത്മേക തുഷ്ടഃ സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 28..
ൈചത്യവർജിതചിന്മാേ പേദ പരമപാവേന .
അ ബ്ധചിേത്താ വി ാന്തഃ സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 29..
ഇദം ജഗദഹം േസാഽയം ദൃശ്യജാതമവാസ്തവം .
യസ്യ ചിേത്ത ന രതി സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 30..
സദ് ഹ്മണി സ്ഥിേര സ്ഫാേര പൂർേണ വിഷയവർജിേത .
ആചാര്യശാ മാർേഗണ വിശ്യാശു സ്ഥിേരാ ഭവ .. 31..
ശിേവാ ഗുരുഃ ശിേവാ േവദഃ ശിവ േദവഃ ശിവഃ ഭുഃ .
ശിേവാഽസ്മ്യഹം ശിവഃ സർവം ശിവദന്യന്ന കിഞ്ചന .. 32..
തേമവ ധീേരാ വിജ്ഞായ ജ്ഞാം കുർവീത ാഹ്മണഃ .
നാനുധ്യായാദ്ബഹൂഞ്ഛബ്ദാന്വാേചാ വി ാപനം ഹി തത് .. 33..
ശുേകാ മുേക്താ വാമേദേവാഽപി മുക്ത-
സ്താഭ്യാം വിനാ മുക്തിഭാേജാ ന സന്തി .
ശുകമാർഗം േയഽനുസരന്തി ധീരാഃ
സേദ്യാ മുക്താേസ്ത ഭവന്തീഹ േലാേക .. 34..
വാമേദവം േയഽനുസരന്തി നിത്യം
മൃത്വാ ജനിത്വാ ച പുനഃപുനസ്തത് .
േത ൈവ േലാേക മമുക്താ ഭവന്തി
േയാൈഗഃ സാംൈഖ്യഃ കർമഭിഃ സത്ത്വയുൈക്തഃ .. 35..
ശുകശ്ച വാമേദവശ്ച േദ്വ സൃതീ േദവനിർമിേത .
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ശുകഃ വിഹംഗമഃ േ ാേക്താ വാമേദവഃ പിപീലികാ .. 36..
അതദ്വ്യാവൃത്തിരൂേപണ സാക്ഷാദ്വിധിമുേഖന വാ .
മഹാവാക്യവിചാേരണ സാംഖ്യേയാഗസമാധിനാ .. 37..
വിദിത്വാ സ്വാത്മേനാ രൂപം സ ജ്ഞാതസമാധിതഃ .
ശുകമാർേഗണ വിരജാഃ യാന്തി പരമം പദം .. 38..
യമാദ്യാസനജായാസഹഠാഭ്യാസാത്പുനഃപുനഃ .
വിഘ്നബാഹുല്യസഞ്ജാത അണിമാദിവശാദിഹ .. 39..
അലബ്ധ്വാപി ഫലം സമ്യക്പുനർഭൂത്വാ മഹാകുേല .
പുനർവാസനൈയവായം േയാഗാഭ്യാസം പുനശ്ചരൻ .. 40..
അേനകജന്മാഭ്യാേസന വാമേദേവന ൈവ പഥാ .
േസാഽപി മുക്തിം സമാേപ്നാതി തദ്വിേഷ്ണാഃ പരമം പദം .. 41..
ദ്വാവിമാവപി പന്ഥാനൗ ഹ്മ ാപ്തികരൗ ശിവൗ .
സേദ്യാമുക്തി ദൈശ്ചകഃ മമുക്തി ദഃ പരഃ .
അ േകാ േമാഹഃ കഃ േശാക ഏകത്വമനുപശ്യതഃ .. 42..
യസ്യാനുഭവപര്യന്താ ബുദ്ധിസ്തേത്ത്വ വർതേത .
ത ഷ്ടിേഗാചരാഃ സർേവ മുച്യേന്ത സർവപാതൈകഃ .. 43..
േഖചരാ ഭൂചരാഃ സർേവ ഹ്മവി ഷ്ടിേഗാചരാഃ .
സദ്യ ഏവ വിമുച്യേന്ത േകാടിജന്മാർജിൈതരൈഘഃ .. 44.. ഇതി..
ഇതി ചതുർേഥാഽദ്യായഃ .. 4..
അഥ ൈഹനം ഋഭും ഭഗവന്തം നിദാഘഃ പ ച്ഛ
േയാഗാഭ്യാസവിധിമനു ഹീതി . തേഥതി സ േഹാവാച .
പഞ്ചഭൂതാത്മേകാ േദഹഃ പഞ്ചമണ്ഡലപൂരിതഃ .
കാഠിന്യം പൃഥിവീേമകാ പാനീയം ത്രദ്ദവാകൃതി .. 1..
ദീപനം ച ഭേവേത്തജഃ ചാേരാ വായുലക്ഷണം .
ആകാശഃ സത്ത്വതഃ സർവം ജ്ഞാതവ്യം േയാഗമിച്ഛതാ .. 2..
ഷട്ശതാന്യധികാന്യ സഹ ാേണ്യകവിംശതിഃ .
അേഹാരാ വഹിഃ ശ്വാൈസർവായുമണ്ഡലഘാതതഃ .. 3..
തത്പൃഥ്വീമണ്ഡേല ക്ഷീേണ വലിരായാതി േദഹിനാം .
തദ്വദാേപാ ഗണാപാേയ േകശാഃ സ ഃ പാ രാഃ മാത് .. 4..
േതജഃക്ഷേയ ധാ കാന്തിർനശ്യേത മാരുതക്ഷേയ .
േവപഥുഃ സംഭേവന്നിത്യം നാംഭേസൈനവ ജീവതി .. 5..
ഇത്ഥംഭൂതം ക്ഷയാന്നിത്യം ജീവിതം ഭൂതധാരണം .
ഉഡ്ഡ്യാണം കുരുേത യസ്മാദവി ാന്തം മഹാഖഗഃ .. 6..
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ഉഡ്ഡിയാണം തേദവ സ്യാത്ത ബേന്ധാഽഭിധീയേത .
ഉഡ്ഡിയാേണാ ഹ്യസൗ ബേന്ധാ മൃത മാതംഗേകശരീ .. 7..
തസ്യ മുക്തിസ്തേനാഃ കായാത്തസ്യ ബേന്ധാ ഹി ദുഷ്കരഃ .
അഗ്നൗ തു ചാലിേത കുക്ഷൗ േവദനാ ജായേത ഭൃശം .. 8..
ന കാര്യാ ധി േതനാപി നാപി വി േവഗിനാ .
ഹിതം മിതം ച േഭാക്തവ്യം േസ്താകം േസ്താകമേനകധാ .. 9..
മൃദുമധ്യമമേ ഷു മാന്മ ം ലയം ഹഠം .
ലയമ ഹഠാ േയാഗാ േയാേഗാ ഹ്യഷ്ടാംഗസംയുതഃ .. 10..
യമശ്ച നിയമൈശ്ചവ തഥാ ചാസനേമവ ച .

ാണായമസ്തഥാ പശ്ചാത് ത്യാഹാരസ്തഥാ പരം .. 11..
ധാരണാ ച തഥാ ധ്യാനം സമധിശ്ചാഷ്ടേമാ ഭേവത് .
അഹിംസാ സത്യമേസ്തയം ഹ്മചര്യം ദയാർജവം .. 12..
ക്ഷമാ ധൃതിർമിതാഹാരഃ ശൗചം േചതി യമാ ദശ .
തപഃ സേന്താഷമാസ്തിക്യം ദാനമീശ്വരപൂജനം .. 13..
സിദ്ധാന്ത വണം ൈചവ ീർമതിശ്ച ജേപാ തം .
ഏേത ഹി നിയമാഃ േ ാക്താ ദശൈധവ മഹാമേത .. 14..
ഏകാദശാസനാനി സ ശ്ച ാദി മുനിസത്തമ .
ച ം പദ്മാസനം കൂർമം മയൂരം കു ടം തഥാ .. 15..
വീരാസനം സ്വസ്തികം ച ഭ ം സിംഹാസനം തഥാ .
മുക്താസനം േഗാമുഖം ച കീർതിതം േയാഗവിത്തൈമഃ .. 16..
സേവ്യാരു ദക്ഷിേണ ഗുൽേഫ ദക്ഷിണം ദക്ഷിേണതേര .
നിദധ്യാദൃജുകായ ച ാസനമിദം മതം .. 17..
പൂരകഃ കുംഭകസ്തദ്വേ ചകഃ പൂരകഃ പുനഃ .

ാണായാമഃ സ്വനാഡീഭിസ്തസ്മാന്നാഡീഃ ചക്ഷേത .. 18..
ശരീരം സർവജ നാം ഷണ്ണവത്യംഗുലാത്മകം .
തന്മേധ്യ പായുേദശാ ദ്വ്യംഗുലാത്പരതഃ പരം .. 19..
േമ േദശാദധസ്താ ദ്വ്യംഗുലാന്മധ്യമുച്യേത .
േമ ാന്നതാംഗുലാദൂർധ്വം നാഡീനാം കന്ദമുച്യേത .. 20..
ചതുരംഗുലമുേത്സധം ചതുരംഗുലമായതം .
അണ്ഡാകാരം പരിവൃതം േമേദാമജ്ജാസ്ഥിേശാണിൈതഃ .. 21..
തൈ വ നാഡീച ം തു ദ്വാദശാരം തിഷ്ഠിതം .
ശരീരം ിയേത േയന വർതേത ത കുണ്ഡലീ .. 22..

ഹ്മര ം സുഷുമ്ണാ യാ വദേനന പിധായ സാ .
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അലംബുസാ സുഷുമ്ണായാഃ കുഹൂർനാഡീ വസത്യസൗ .. 23..
അനന്തരാരയുേഗ്മ തു വാരുണാ ച യശസ്വിനീ .
ദക്ഷിണാേര സുഷുമ്ണായാഃ പിംഗലാ വർതേത മാത് .. 24..
തദന്തരാരേയാഃ പൂഷാ വർതേത ച പയസ്വിനീ .
സുഷുമ്നാ പശ്ചിേമ ചാേര സ്ഥിതാ നാഡീ സരസ്വതീ .. 25..
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