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Trishikhibrahmana Upanishad

िऽिशिखॄाणोपिनषत ्

योगानकैसिंसिशवततयोलम ।्
ूितयोिगिविनम ुं परंॄ भवाहम ॥्
ॐ पणू मदः पणू िमदं पणूा णू मदुते ।
पणू  पणू मादाय पणू मवेाविशते ॥
ॐ शािः शािः शािः ॥
ॐ िऽिशखी ॄाण आिदलोकं जगाम तं गोवाच ।
भगवन ि्कं दहेः िकं ूाणः िकं कारण िकमाा स
होवाच सविमदं िशव एव िवजानीिह । िकंत ु िनः शुो
िनरनो िवभरुयः िशव एकः ने भासदें सव
ा तायःिपडवदकंे िभवदवभासते ।
तासकं िकिमित चेते । सवा-

मिवाशबलं ॄ । ॄणोऽम ।् अाहत ।्
महतोऽहारः । अहाराताऽािण ।
पताऽेः पमहाभतूािन ।
पमहाभतूेोऽिखलं जगत ॥्
तदिखलं िकिमित । भतूिवकारिवभागािदिरित । एकििडे
कथं भतूिवकारिवभाग इित । ताय कारणभदेप-े
णाशंतवाचकवाानभदेिवषयदवेताकोश-

भदेिवभागा भवि । अथाकाशोऽःकरणमनोबिु-
िचताहारः । वायःु समानोदानानापानूाणाः ।
विः ौोऽिुज ायाणािन । आपः शश-
परसगाः । पिृथवी वाािणपादपायपूाः ।
ानसिनयानसुानािभमाना आकाश-

काया ःकरणिवषयाः । समीकरणोनयनमहण-
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िऽिशिखॄाणोपिनषत ्

ौवणोासा वायकुाय ू ाणािदिवषयाः ।
शशपरसगा अिकाय ानिेय-
िवषया अबािौताः । वचनादानगमनिवसगा नाः
पिृथवीकाय कमियिवषयाः । कम ानिेय-
िवषयषे ु ूाणताऽिवषया अभू ताः ।
मनोबुोिाहारौ चाभू तौ ।
अवकाशिवधतूदशनिपडीईकरणधारणाः सूतमा
जवैताऽिवषयाः । एवं ादशाािन
आािकाािधभौितकाािधदिैवकािन । अऽ
िनशाकरचतमु ुखिदवाताकवणाीोपे-

ूजापितयमा इािधदवेतापैा दश-

नाःूवृाः ूाणा एवाािन अानं
तदवे ातिेत । अथ ोमािनलानलजलाानां
पीकरणिमित । ातृं समानयोगने ौोऽारा
शगणुो वागिधित आकाशे ितित आकाशिित ।
मनोानयोगने ारा शगणुः पायिधितो
वायौ ितित वायिुित । बिुदानयोगने
चुा रा पगणुः पादािधितोऽौ
ितििित । िचमपानयोगने िजाारा
रसगणु उपािधितोऽु ितापिि ।
अहारः ूाणयोगने याणारा गगणुो
गदुािधितः पिृथां ितित पिृथवी ितित
य एवं वदे । अऽतै े ोका भवि ।
पथृतू े षोडश कलाः ाथ भागारामात ।्
अःकरणानािरसपायनुभःबमात ॥् १॥
मुावूरभैा गभैू तभेतू े चतुतःु ।
पवू माकाशमािौ पिृथािदष ु सिंताः ॥ २॥
मुा परा येा न परानुरािः ।
एवमशंो भूाेाशंो भूथा ॥ ३॥
तादोमािौ ोतं ूोतमनबुमात ।्
पभतूमयी भिूमः सा चतेनसमिता ॥ ४॥
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िऽिशिखॄाणोपिनषत ्

तत ओषधयोऽं च ततः िपडातिुव धाः ।
रसासृासंमदेोऽिमाशबुािण धातवः ॥ ५॥
केिचोगतः िपडा भतूेः सभंवाः िचत ।्
तिमयः िपडो नािभमडलसिंताः ॥ ६॥
अ मऽेि दयं सनालं पकोशवत ।्
सावित नो दवेाः कऽ हारचतेनाः ॥ ७॥
अ बीजं तमःिपडं मोहपं जडं घनम ।्
वत त े कठमािौ िमौीभतूिमदं जगत ॥् ८॥
ूगानपाा मिू ान े परे पदे ।
अनशिसयंुो जगिूपणे भासते ॥ ९॥
सवऽ वत त े जामं जामित वत त े ।
सषुु ं च तरुीयं च नाावास ु कुऽिचत ॥् १०॥
सवदशेेनुतूतूपः िशवाकः ।
यथा महाफले सव रसाः सव ू वत काः ॥ ११॥
तथवैामये कोशे कोशािि चारे ।
यथा कोशथा जीवो यथा जीवथा िशवः ॥ १२॥
सिवकारथा जीवो िनिव कारथा िशवः ।
कोशा िवकाराे वास ु ूवत काः ॥ १३॥
यथा रसाशये फेन ं मथनादवे जायत े ।
मनो िनम थनादवे िवका बहवथा ॥ १४॥
कमणा वत त े कम तागाािमायुात ।्
अयन े दिणे ूा े ूपािभमखुं गतः ॥ १५॥
अहारािभमानने जीवः ाि सदािशवः ।
स चािववकेूकृितसा तऽ मुत े ॥ १६॥
नानायोिनशतं गा शतेऽेसौ वासनावशात ।्
िवमोाचंरवे मः कूलयं यथा ॥ १७॥
ततः कालवशादवे ाानिववकेतः ।
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िऽिशिखॄाणोपिनषत ्

उरािभमखुो भूा ानाानारं बमात ॥् १८॥
मूा धायानः ूाणाोगाासं ितरन ।्
योगाायते ान ं ानाोगः ूवत त े ॥ १९॥
योगानपरो िनं स योगी न ूणँयित ।
िवकारं िशवं पँयिेकार िशवने त ु ॥ २०॥
योगूकाशकं योगैा येान भावनः ।
योगान े न िवते े त भावो न िसित ॥ २१॥
तादासयोगने मनःूाणािरोधयते ।्
योगी िनिशतधारणे रुणेवै िनकृयते ॥् २२॥
िशखा ानमयी विृय माासाधनःै ।
ानयोगः कम योग इित योगो िधा मतः ॥ २३॥
िबयायोगमथदेान ौणु ु ॄाणसम ।
अाकुल िच बनं िवषये िचत ॥् २४॥
ययंोगो िजौे स च िैवमतु े ।
कम  कत िमवे िविहतेवे कम स ु॥ २५॥
बनं मनसो िनं कम योगः स उते ।
य िच सततमथ ौयेिस बनम ॥् २६॥
ानयोगः स िवयेः सव िसिकरः िशवः ।
योलणे योग े ििवधऽेयं मनः ॥ २७॥
स याित परमं ौयेो मोलणमसा ।
दहेिेयषे ु वरैायं यम इुते बधुःै ॥ २८॥
अनरुिः परे ते सततं िनयमः तृः ।
सववुदुासीनभावमासनमुमम ॥् २९॥
जगविमदं िमाूतीितः ूाणसयंमः ।
िचामुखीभावः ूाहार ु सम ॥ ३०॥
िच िनलीभावो धारणा धारणं िवः ।
सोऽहं िचाऽमवेिेत िचनंानमुते ॥ ३१॥
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िऽिशिखॄाणोपिनषत ्

ान िविृतः समािधरिभधीयते ।
अिहंसा समयें ॄचय दयाज वम ॥् ३२॥
मा धिृतिम ताहारः शौचं चिेत यमादश ।
तपःसिुरािं दानमाराधनं हरःे ॥ ३३॥
वदेाौवणं चवै ॑ीम ित जपो ोतम ॥् इित ।
आसनािन तदािन िकादीिन व ै िज ॥ ३४॥
वय ेिकं पादतलयोभयोरिप ।
पवूरे जाननुी े कृासनमदुीिरतम ॥् ३५॥
से दिणगंु त ु पृपा िनयोजयते ।्
दिणऽेिप तथा सं गोमखुं गोम ुखं यथा ॥ ३६॥
एकं चरणमिरूावारो िनलः ।
आे यिददमनेों वीरासनमदुीिरतम ॥् ३७॥
गदुं िनय गुाां ुमणे समािहतः ।
योगासनं भवदेतेिदित योगिवदो िवः ॥ ३८॥
ऊवपिरव ै ध े यदा पादतले उभ े ।
पासनं भवदेतेवािधिवषापहम ॥् ३९॥
पासनं ससुंा तदुयं पनुः ।
ुमणेवै हाां बपासनं भवते ॥् ४०॥
पासनं ससुंा जानवूररे करौ ।
िनवेँ य भमूावाितेोमः कुुटासनः ॥ ४१॥
कुुटासनबो दोा सबं करम ।्
शते े कूम वान एतानकूम कम ॥् ४२॥
पादाुौ त ु पािणां गहृीा ौवणाविध ।
धनरुाकष काकृं धनरुासनमीिरतम ॥् ४३॥
सीवन गुदशेाां िनपी ुमणे त ु ।
ूसाय  जाननुोहावासनं िसहंपकम ॥् ४४॥
गुौ च वषृणाधः सीवभुयपा योः ।
िनवेँ य पादौ हाां बा भिासनं भवते ॥् ४५॥
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िऽिशिखॄाणोपिनषत ्

सीवनीपा मभुयं गुाां ुमणे त ु ।
िनपीासनमते मुासनमदुीिरतम ॥् ४६॥
अव धरां सलाां हयोयोः ।
कूप रौ नािभपा त ुापिया मयरूवत ॥् ४७॥
समुतिशरःपादं मयरूासनिमते ।
वामोमलेू दािं जाोवितपािणना ॥ ४८॥
वामने वामाुं त ु गहृीतं मपीठकम ।्
योिन ं वामने सी महेापिर दिणम ॥् ४९॥
ऋजकुायः समासीनः िसासनमदुीिरतम ।्
ूसाय  भिुव पादौ त ु दोा मुमादरात ॥् ५०॥
जानपूिर ललाटं त ु पिमं तानमुते ।
यनेकेन ूकारणे सखुं धाय च जायते ॥ ५१॥
तखुासनिमुमशमाचरते ।्
आसनं िविजतं यने िजतं तने जगयम ॥् ५२॥
यमै िनयमैवै आसनै ससुयंतः ।
नाडीशिुं च कृादौ ूाणायामं समाचरते ॥् ५३॥
दहेमान ं ािुलिभः षणवलुायतम ।्
ूाणः शरीरादिधको ादशालुमानतः ॥ ५४॥
दहेमिनलं दहेसमूुतने विना ।
नू ं समं वा योगने कुव िविदते ॥ ५५॥
दहेमे िशिखानं तजानूदूभम ।्
िऽकोणं िपदामतरुॐं चतुदम ॥् ५६॥
वृं िवहमानां त ु षडॐं सप जनाम ।्
अाॐं देजानां त ु तिीपवलम ।्
कानं मनुाणां दहेमं नवालुम ।्
चतरुलुमुधें चतरुलुमायतम ॥् ५७॥
अडाकृित ितरां च िजानां च चतुदाम ।्
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तुमं तिदं व ै तं नािभिरते ॥ ५८॥
तऽ चबं ादशारं तषे ु िवािदमतू यः ।
अहं तऽ ितबं ॅामयािम मायया ॥ ५९॥
अरषे ु ॅमते जीवः बमणे िजसम ।
तपुरमा यथा ॅमित ितका ॥ ६०॥
ूाणािधढरित जीवने िवना निह ।
तो कुडलीानं नाभिेय गथोतः ॥ ६१॥
अूकृितपा सा चाधा कुडलीकृता ।
यथावायसुारं च लनािद च िनशः ॥ ६२
पिरतः कपा त ु िनवे सदा िता ।
मखुनेवै समावे ॄरमखुं तथा ॥ ६३॥
योगकालेन मता सािना बोिधता सती ।
ुिरता दयाकाशे नागपा महोला ॥ ६४॥
अपनायलुामधो महे तावता ।
दहेमं मनुाणां ं त ु चतुदाम ॥् ६५॥
इतरषेां तुमे ूाणापानसमायतुाः ।
चतुकारयतु े दहेमे सषुुया ॥ ६६॥
कमे िता नाडी सषुुा स ुू ितिता ।
पसऽूूतीकाशा ऋजुू वित नी ॥ ६७॥
ॄणो िववरं याविदुाभासनालकम ।्
वैवी ॄनाडी च िनवा णूािपितः ॥ ६८॥
इडा च िपला चवै ताः सतेरे िते ।
इडा समिुता काामनासापटुाविध ॥ ६९॥
िपला चोिता तानासापटुाविध ।
गाारी हििजा च े चाे नािडके िते ॥ ७०॥
परुतः पृत वामतेरशौ ूित ।
पषूा यशिनी नाौ तादवे समिुते ॥ ७१॥
सतेरौुविध पायमुलूादलअुसा ।
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अधोगता शभुा नाडी महेााविधरायता ॥ ७२॥
पादाुाविधः कादधोयाता च कौिशकी ।
दशूकारभतूााः किथताः कसवाः ॥ ७३॥
तलूा बहवो नाः लूसूा नािडकाः ।
ासितसहॐािण लूाः सूा नाडयः ॥ ७४॥
संात ुं न शेलूमलूाः पथृिवधाः ।
यथादले सूाः लूा िवतताथा ॥ ७५॥
ूाणापानौ समान उदानो ान एव च ।
नागः कूम  कृकरो दवेदो धनयः ॥ ७६॥
चरि दशनाडीष ु दश ूाणािदवायवः ।
ूाणािदपकं तषे ु ूधान ं तऽ च यम ॥् ७७॥
ूाण एवाथवा ेो जीवाानं िबभित  यः ।
आनािसकयोम ं दयं नािभमडलम ॥् ७८॥
पादाुिमित ूाणानािन िजसम ।
अपानरित ॄदुमहेोजानषु ु॥ ७९॥
समानः सव गाऽषे ु सव ापी वितः ।
उदानः सव सिः पादयोहयोरिप ॥ ८०॥
ानः ौोऽोकां च गुगलेष ुच ।
नागािदवायवः प गािदष ु सिंताः ॥ ८१॥
तुजलमं च रसादीिन समीकृतम ।्
तुमगतः ूाणािन कुया थृथृक ्॥ ८२॥
इािदचेन ं ूाणः करोित च पथृितम ।्
अपानवायमुू ऽादःे करोित च िवसज नम ॥् ८३॥
ूाणापानािदचेािद िबयते ानवायनुा ।
उीय त े शरीरमदुानने नभता ॥ ८४॥
पोषणािदशरीर समानः कुत े सदा ।
उारािदिबयो नागः कूमऽािदिनमीलनः ॥ ८५॥

8 sanskritdocuments.org



िऽिशिखॄाणोपिनषत ्

कृकरः तुयोः कता  दो िनिािदकम कृत ।्
मतृगाऽ शोभादधे नय उदातः ॥ ८६॥
नाडीभदें मदें मतां ानमवे च ।
चेा िविवधाषेां ावै िनजसम ॥ ८७॥
शुौ यतते नाडीनां पवूानसयंतुः ।
िविवदशेमासा सवसबंविज तः ॥ ८८॥
योगािसणू तऽ दामये शभु े ।
आसन े किते दभ कुशकृािजनािदिभः ॥ ८९॥
तावदासनमुधे े तावयसमायते ।
उपिवँयासनं सिकािद यथािच ॥ ९०॥
बा ूागासनं िवूो ऋजकुायः समािहतः ।
नासामनयनो ददै ानसंशृन ॥् ९१॥
रसनां तािन िचो िनरामयः ।
आकुितिशरः िकंिचिबोगमिुया ॥ ९२॥
हौ यथोिविधना ूाणायामं समाचरते ।्
रचेन ं परूणं वायोः शोधनं रचेन ं तथा ॥ ९३॥
चतिुभ ः ेशनं वायोः ूाणायाम उदीय त े ।
हने दिणनेवै पीडयेािसकापटुम ॥् ९४॥
शनःै शनरैथ बिहः ूिपिेलािनलम ।्
इडया वायमुापयू  ॄोडशमाऽया ॥ ९५॥
पिूरतं कुयेातःुषा त ु माऽया ।
ािऽशंाऽया समचेयिेलािनलम ॥् ९६॥
एवं पनुः पनुः काय ुमानबुमणे त ु ।
सणू कुवहंे कुयेातिरना ॥ ९७॥
परूणााडयः सवा ः पयू े मातिरना ।
एवं कृत े सित ॄंरि दश वायवः ॥ ९८॥
दयाोहं चािप ाकोचं भवित ुटम ।्
तऽ पँयेराानं वासदुवेमकषम ॥् ९९॥
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ूातम िन े सायमध राऽ े च कुकान ।्
शनरैशीितपय ं चतवुा रं समसते ॥् १००॥
एकाहमाऽं कुवा णः सव पापःै ूमुते ।
सवंरऽया ूाणायामपरो नरः ॥ १०१॥
योगिसो भवेोगी वायिुजििजतिेयः ।
अाशी िनि तजेी बलवावते ॥् १०२॥
अपमृमुितब दीघ मायरुवायुात ।्
ूदेजननं य ूाणायामु सोऽधमः ॥ १०३॥
कंपनं वपषुो य ूाणायामषे ु ममः ।
उानं वपषुो य स उम उदातः ॥ १०४॥
अधमे ािधपापानां नाशः ामे पनुः ।
पापरोगमहाािधनाशः ामे पनुः ॥ १०५॥
अमऽूोऽिव लघदुहेो िमताशनः ।
पिियः पटुमितः कालऽयिवदावान ॥् १०६॥
रचेकं परूकं मुा कुीकरणमवे यः ।
करोित िऽष ुकालेष ु नवै ताि लभम ॥् १०७॥
नािभके च नासाम े पादाु े च यवान ।्
धारयेनसा ूाणााकालेष ु वा सदा ॥ १०८॥
सवरोगिैव िनम ुो जीवेोगी गतमः ।
कुिरोगिवनाशः ाािभकषे ु धारणात ॥् १०९॥
नासाम े धारणाीघ मायःु ाहेलाघवम ।्
ॄा े मुत सा े वायमुाकृ िजया ॥ ११०॥
िपबतिष ु मासषे ु वाििम हती भवते ।्
अासत षमासाहारोगिवनाशनम ॥् १११॥
यऽ यऽ धतृो वायरुे रोगािदिषत े ।
धारणादवे मतदारोयमतु े ॥ ११२॥
मनसो धारणादवे पवनो धािरतो भवते ।्
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मनसः ापन े हतेुते िजपुव ॥ ११३॥
करणािन समा िवषयेः समािहतः ।
अपानमू माकृेदरोपिर धारयते ॥् ११४॥
बराां ौोऽािदकरणािन यथातथम ।्
युान यथोेन वना वशं मनः ॥ ११५॥
मनोवशााणवायःु वशेाते सदा ।
नािसकापटुयोः ूाणः पया यणे ूवत त े ॥ ११६॥
ितॐ नािडकाास ु स यावं चरयम ।्
शिनीिववरे याे ूाणः ूाणभतृां सताम ॥् ११७॥
तावं च पनुः कालं सौे चरित सतम ।्
इं बमणे चरता वायनुा वायिुजरः ॥ ११८॥
अह रािऽं पं च मासमृयनािदकम ।्
अमुखो िवजानीयाालभदें समािहतः ॥ ११९॥
अुािदावयवुरणादशनरेिप ।
अिरजैिवतािप जानीयायमानः ॥१२०॥
ाा यतते कैवूाये योगिवमः ।
पादाु े कराु े ुरणं य न ौिुतः ॥ १२१॥
त सवंरा जीिवत यो भवते ।्
मिणबे तथा गेु ुरणं य नँयित ॥ १२२॥
षमासाविधरते जीिवत िितभ वते ।्
कूप रे ुरणं य त ऽमैािसकी िितः ॥ १२३॥
कुिमहेनपा च ुरणानपुलन े ।
मासाविधजिवत तदध  त ु दश न े ॥ १२४॥
आिौते जठरारे िदनािन दश जीिवतम ।्
ोितः खोतव तदध त जीिवतम ॥् १२५॥
िजामादशन े ऽीिण िदनािन िितरानः ।
ालाया दशन े मृिुिदन े भवित ीवुम ॥् १२६॥
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एवमादीिरािन ायःुयकारणम ।्
िनःौयेसाय युीत जपानपरायणः ॥ १२७॥
मनसा परमाानं ाा तिूपतािमयात ।्
यादशभदेषे ु मम ानषे ु धारणम ॥् १२८॥
ानाानं समाकृ ूाहारः स उते ।
पादाुं तथा गंु जामं तथवै च ॥ १२९॥
ममवू मलंू पायुदयमवे च ।
महेन ं दहेमं च नािभं च गलकूप रम ॥् १३०॥
तामलंू च मलंू च याणाो मडलम ।्
ॅवुोम े ललाटं च मलूमू च जाननुी ॥ १३१॥
मलंू च करयोमू लं महातेािन व ै िज ।
पभतूमये दहेे भतूेतेषे ु पस ु॥ १३२॥
मनसो धारणं यु च यमािदिभः ।
धारणा सा च ससंारसागरोरकारणम ॥् १३३॥
आजानपुादपय ं पिृथवीानिमते ।
िपला चतरुॐा च वसधुा वळलािता ॥ १३४॥
ता पघिटकाऽारोूभनम ।्
आजानकुिटपय मपां ानं ूकीित तम ॥् १३५॥
अध चसमाकारं तेमज ुनलाितम ।्
तमःसनमारो दशनािडकाः ॥ १३६॥
आदहेमकमिानमदुातम ।्
तऽ िसरवणऽिलनं दशप च ॥ १३७॥
तो नािडकाः ूाणं कृा कुे तथिेरतम ।्
नाभेपिर नासां वायुान ं त ु तऽ व ै ॥ १३८॥
विेदकाकारवूॆो बलवातूमातः ।
तः कुकेनवै ूाणमारो मातम ॥् १३९॥
घिटकािवशंितााणािबलाविध ।
ोमानं नभऽ िभानसमूभम ॥् १४०॥
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ोि मातमारो कुकेनवै यवान ।्
पिृथशंे त ु दहे चतबुा ं िकरीिटनम ॥् १४१॥
अिनं हिरं योगी यतते भवमुये ।
अबशं े परूयेोगी नारायणमदुमधीः ॥ १४२॥
ूुमौ वाशंे सकंष णमतः परम ।्
ोमाशं े परमाानं वासदुवें सदा रते ॥् १४३॥
अिचरादवे तािय ुान न सशंयः ।
बा योगासनं पवू शे े दयािलः ॥ १४४॥
नासामनयनो िजां कृा च तािन ।
ददै ानसंृँ य ऊकायः समािहतः ॥ १४५॥
सयंमेिेयमाममाबुा िवशुया ।
िचनं वासदुवे पर परमानः ॥ १४६॥
पापानं कैविसिदम ।्
याममाऽं वासदुवें िचयुेकेन यः ॥ १४७॥
सजािज तं पाप ं त नँयित योिगनः ।
नािभकामार यावृदयगोचरम ॥् १४८॥
जामिृं िवजानीयाठं वत नम ।्
सषुु ं तामं तयु ॅमूसिंतम ॥् १४९॥
तयुा तीतं परं ॄ ॄरे त ु लयते ।्
जामिृं समार याविबलारम ॥् १५०॥
तऽाायं तरुीय तयुा े िवुते ।
ाननेवै समायुो ोि चािनम ले ॥ १५१॥
सयू कोिटिुतरथं िनोिदतमधोजम ।्
दयाुहासीन ं ायेा िविपणम ॥् १५२॥
अनकेाकारखिचतमनकेवदनाितम ।्
अनकेभजुसयंुमनकेायधुमिडतम ॥् १५३॥
ननावण धरं दवें शातममुमदुायधुम ।्
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अनकेनयानाकीण सयू कोिटसमूभम ॥् १५४॥
ायतो योिगनः सवमनोविृिव नँयित ।
ुडरीकमं चतैोितरयम ॥् १५५॥
कदगोलकाकारं तयुा तीतं परारम ।्
अनमानमयं िचयं भारं िवभमु ॥् १५६॥
िनवातदीपसशमकृिऽममिणूभम ।्
ायतो योिगन मिुः करतले िता ॥ १५७॥
िवप दवे पं यििदवे िह ।
वीयः सूमा पँयदयपजे ॥ १५८॥
ायतो योिगनो यु साादवे ूकाशते ।
अिणमािदफलं चवै सखुनेवैोपजायते ॥ १५९॥
जीवानः परािप यवेमभुयोरिप ।
अहमवे परंॄ ॄाहिमित सिंितः ॥ १६०॥
समािधः स त ु िवयेः सव विृिवविज तः ।
ॄ सते योगी न भयूः ससंिृतं ोजते ॥् १६१॥
एवं िवशो तािन योगी िनःहृचतेसा ।
यथा िनिरनो विः यमवे ूशाित ॥ १६२॥
मााभावे मनः ूाणो िनयानसयंतुः ।
शुसे परे लीनो जीवः सैविपडवत ॥् १६३॥
मोहजालकसघंातो िवं पँयित वत ।्
सषुिुवरित भावपिरिनलः ॥ १६४॥
िनवा णपदमािौ योगी कैवमतु इपुिनषत ॥्
ॐ पणू मदः पणू िमदं पणूा णू मदुते ।
पणू  पणू मादाय पणू मवेाविशते ॥
ॐ शािः शािः शािः ॥
इित िऽिशिखॄाणोपिनषमाा ॥
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