
  

योगचडूामयपुिनषत ्

Yogachudamani Upanishad

sanskritdocuments.org

February 10, 2019



Yogachudamani Upanishad

योगचडूामयपुिनषत ्

Sanskrit Document Information

Text title : Yogachudamani Upanishad

File name : yogachud.itx

Category : upanishhat, upanishad

Location : doc_upanishhat

Author : Vedic tradition

Transliterated by : Sunder Hattangadi (sunderh at hotmail.com)

Proofread by : Sunder Hattangadi (sunderh at hotmail.com)

Description-comments : 46 / 108; Sama veda - Yoga upanishad

Latest update : Mar. 13, 2000

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

February 10, 2019

sanskritdocuments.org



Yogachudamani Upanishad

योगचडूामयपुिनषत ्

मलूाधारािदषबं सहॐारोपिर ितम ।्
योगानकै फलकं रामचपदं भजे ॥
ॐ आायु ममाािन वााणःु
ौोऽमथो बलिमियािण च ॥ सवा िण सव
ॄोपिनषदं माहं ॄ िनराकुया मा मा
ॄ िनराकरोदिनराकरणमिनराकरणं मे ु
तदािन िनरत े य उपिनषु धमा े मिय सु
त े मिय सु॥ ॐ शािः शािः शािः ॥
ॐ योगचडूामिणं वे योिगनां िहतकाया ।
कैविसिदं गढंू सिेवतं योगिवमःै ॥ १॥
आसनं ूाणसरंोधः ूाहार धारणा ।
ानं समािधरतेािन योगाािन भवि षट ्॥ २॥
एकं िसासनं ूों ितीयं कमलासनम ।्
षबं षोडशाधारं िऽलं ोमपकम ॥् ३॥
दहेे यो न जानाित त िसिः कथं भवते ।्
चतदु लं ादाधारं ािधान ं च षलम ॥् ४॥
नाभौ दशदलं पं दय े ादशारकम ।्
षोडशारं िवशुां ॅमूे िदलं तथा ॥ ५॥
सहॐदलसातं ॄरे महापिथ ।
आधारं ूथमं चबं ािधान ं ितीयकम ॥् ६॥
योिनानं योम े कामपं िनगते ।
कामां त ु गदुान े पजं त ु चतदु लम ॥् ७॥
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योगचडूामयपुिनषत ्

ते ूोते योिनः कामाा िसविता ।
त मे महािलं पिमािभमखुं ितम ॥् ८॥
नाभौ त ु मिणविं यो जानाित स योगिवत ।्
तचामीकराभासं तिडेखवे िवुरत ॥् ९॥
िऽकोणं तरंु वरेधोमहेाितितम ।्
समाधौ परमं ोितरनं िवतोमखुम ॥् १०॥
तिे महायोग े यातायातो न िवते ।
शने भवेाणः ािधान ं तदाौयः ॥ ११॥
ािधाौयादाहेमवेिभधीयते ।
तनुा मिणवोतो योऽऽ कः सषुुया ॥ १२॥
तािभमडले चबं ूोते मिणपरूकम ।्
ादशारे महाचबे पुयपापिवविज त े ॥ १३॥
तावीवो ॅमवें यावं न िवित ।
ऊ महेादधो नाभःे के योिनः खगाडवत ॥् १४॥
तऽ नाः समुाः सहॐाणां िसितः ।
तषे ु नाडीसहॐषे ु िसितदाता ॥ १५॥
ूधानाः ूाणवािहो भयूास ु दशतृाः ।
इडा च िपला चवै सषुुा च ततृीयगा ॥ १६॥
गाारी हििजा च पषूा चवै यशिनी ।
अलसुा कुवै शिनी दशमी तृा ॥ १७॥
एताडीमहाचबं ातं योिगिभः सदा ।
इडा वामे िता भाग े दिणे िपला िता ॥ १८॥
सषुुा मदशेे त ु गाारी वामचिुष ।
दिणे हििजा च पषूा कण च दिणे ॥ १९॥
यशिनी वामकण चानन े चापअुलसुा ।
कु िलदशे े त ु मलूान े त ु शिनी ॥ २०॥
एवं ारं समािौ िते नाडयः बमात ।्
इडािपलासौषुाः ूाणमाग च सिंताः ॥ २१॥
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सततं ूाणवािहः सोमसयूा िदवेताः ।
ूाणापानसमानाा ानोदानौ च वायवः ॥ २२॥
नागः कूमऽथ कृकरो दवेदो धनयः ।
िद ूाणः ितो िनमपानो गदुमडले ॥ २३॥
समानो नािभदशे े त ु उदानः कठमगः ।
ानः सवशरीरे त ु ूधानाः पवायवः ॥ २४॥
उारे नाग आातः कूम  उीलन े तथा ।
कृकरः ुरो येो दवेदो िवजृणे ॥ २५॥
न जहाित मतृं वािप सव ापी धनयः ।
एत े नाडीष ु सवा स ु ॅमे जीवजवः ॥ २६॥
आिो भजुदडने यथा चलित ककः ।
ूाणापानसमािथा जीवो न ितित ॥ २७॥
ूाणापानवशो जीवो धो च धावित ।
वामदिणमागा ां चला ँयते ॥ २८॥
रबुो यथा ँयनेो गतोऽाकृते पनुः ।
गणुबथा जीवः ूाणापानने कष ित ॥ २९॥
ूाणापानवशो जीवो धो च गित ।
अपानः कष ित ूाणं ूाणोऽपान ं च कष ित ॥ ३०॥
ऊा धःसिंतावतेौ यो जानाित स योगिवत ।्
हकारणे बिहया ित सकारणे िवशेनुः ॥ ३१॥
हंसहंसेम ुं मऽं जीवो जपित सवदा ।
षतािन िदवाराऽौ सहॐायकेिवशंितः ॥ ३१॥
एताितं मं जीवो जपित सवदा ।
अजपानाम गायऽी योिगनां मोदा सदा ॥ ३३॥
अाः समाऽणे सवपापःै ूमुते ।
अनया सशी िवा अनया सशो जपः ॥ ३४॥
अनया सशं ान ं न भतूं न भिवित ।
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कुडिला समूुता गायऽी ूाणधािरणी ॥३५॥
ूाणिवा महािवा यां विे स वदेिवत ।्
को कुडलीशिरधा कुडलाकृितः ॥ ३६॥
ॄारमखुं िनं मखुनेााय ितित ।
यने ारणे गं ॄारमनामयम ॥् ३७॥
मखुनेाा तारं ूसुा परमेरी ।
ूबुा वियोगने मनसा मता सह ॥ ३८॥
सिूचवाऽमादाय ोजू सषुुया ।
उाटयेवाटं त ु यथाकुिकया गहृम ।्
कुडिलां तथा योगी मोारं ूभदेयते ॥् ३९॥
कृा सिुटतौ करौ ढतरं बा त ु पासनं
गाढं विस सिंनधाय चबुकंु ानं च तिेतम ।्

वारंवारमपानमू मिनलं ूोारयेिूरतं
मुाणमपुिैत बोधमतलंु शिूभावारः ॥ ४०॥

अानां मद न ं कृा ौमसजंातवािरणा ।
कलवणागी ीरभोजनमाचरते ॥्४१॥
ॄचारी िमताहारी योगी योगपरायणः ।
अा भविेो नाऽ काया  िवचारणा ॥ ४२॥
सिुधमधरुाहारतथुाशिवविज तः ।
भुत े िशवसीा िमताहारी स उते ॥ ४३॥
को कुडलीशिरधा कुडलीकृितः ।
बनाय च मढूानां योिगनां मोदा सदा ॥ ४४॥
महामिुा नभोमिुा ओाणं च जलरम ।्
मलूबं च यो विे स योगी मिुभाजनम ॥् ४५॥
पािघातने सी योिनमाकुयेढम ।्
अपानमू माकृ मलूबो िवधीयते ॥ ४६॥
अपानूाणयोरैं याऽूपरुीषयोः ।
यवुा भवित वृोऽिप सततं मलूबनात ॥् ४७॥
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ओाणं कुत े यादिवौां महाखगः ।
ओियाणं तदवे ाृमुातकेसरी ॥ ४८॥
उदरािमं ताणमधो नाभिेन गते ।
ओाणमदुरे बऽ बो िवधीयते ॥ ४९॥
बाित िह िशरोजातमधोगािम नभोजलम ।्
ततो जालरो बः कःखौघनाशनः ॥ ५०॥
जालरे कृत े बे कठसोचलणे ।
न पीयषू ं पतौ न च वायःु ूधावित ॥ ५१॥
कपालकुहरे िजा ूिवा िवपरीतगा ।
ॅवुोरग ता िम ुिा भवित खचेरी ॥ ५२॥
न रोगो मरणं त न िनिा न धुा तषृा ।
न च मूा  भवे यो मिुां विे खचेरीम ॥् ५३॥
पीते न च रोगणे िलते न स कमिभः ।
बाते न च केनािप यो मिुां विे खचेरीम ॥् ५४॥
िचं चरित खे यािा चरित खे यतः ।
तनेयें खचेरी मिुा सव िसनमृता ॥५५॥
िबमलूशरीरिण िशराऽ ूितिताः ।
भावयी शरीरािण आपादतलमकम ॥् ५६॥
खचेया  मिुितं यने िववरं लिकोतः ।
न त ीयते िबः कािमािलित च ॥ ५७॥
याविः ितो दहेे तावृभुयं कुतः ।
यावा नभोमिुा ताविन  गित ॥ ५८॥
िलतोऽिप यथा िबः सा ताशनम ।्
ोजू गतः शा िनो योिनमिुया ॥ ५९॥
स पनुििवधो िबः पाडरो लोिहतथा ।
पाडरं शुिमालिहतां महारजः ॥ ६०॥
िसरोातसाशं रिवानितं रजः ।
शिशानितं शंु तयोरैं सुलभम ॥् ६१॥
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िबॄा रजः शििब िर रजो रिवः ।
उभयोः समादवे ूाते परमं पदम ॥् ६२॥
वायनुा शिचालेन ूिेरतं च यथा रजः ।
याित िबः सदकैं भविेवपुदा ॥ ६३॥
शंु चणे सयंंु रजः सयूण सतम ।्
तयोः समरसकैं यो जानाित स योगिवत ॥् ६४॥
शोधनं नािडजाल चालनं चसयू योः ।
रसानां शोषणं चवै महामिुािभधीयते ॥ ६५॥
वोहनःु ूपी सिुचरं योिन ं च वामािणा
हाामनधुारयसिरतं पादं तथा दिणम ।्

आपयू  सनने कुियगुलं बा शन ै रचेय-े
यें ािधिवनािशनी समुहती मिुा नणृां कते ॥ ६६॥
चाशंने सम सयूाशनेासेनुः ।
या तुा त ु भवेा ततो मिुां िवसज यते ॥् ६७॥
निह पमपं वा रसाः सवऽिप नीरसाः ।
अितभंु िवषं घोरं पीयषूिमव जीय त े ॥ ६८॥
यकुगदुावत गुाजीण परुोगमाः ।
त रोगाः यं याि महामिुां त ु योऽसते ॥् ६९॥
किथतयें महामिुा महािसिकरी नणृाम ।्
गोपनीया ूयने न दयेा य किचत ॥् ७०॥
पासनं समा समकायिशरोधरः ।
नासामिरकेाे जपदेोारमयम ॥् ७१॥
ॐ िनं शुं बुं िनिव कं िनरनं
िनराातमनािदिनधनमकंे तरुीयं यूतं
भविविरवत मान ं सव दाऽनविं
परंॄ तााता परा शिः यं ोितरािका ।
आन आकाशः सभंतूः । आकाशाायःु । वायोरिः ।
अरेापः । अः पिृथवी । एतषेां पभतूानां
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पतयः प सदािशवेरििवुॄ ाणिेत ।
तषेां ॄिवुिाोििितलयकता रः ।
राजसो ॄा सािको िवुामसो ि इित एत े ऽयो गणुयुाः ।
ॄा दवेानां ूथमः सबंभवू । धाता च सृौ
िवु ितौ ि नाशे भोगाय च इित
ूथमजा बभवूःु । एतषेां ॄणो लोका दवेितय -
रावरा जाये । तषेां मनुादीनां
पभतूसमवायः शरीरम ।् ानकमिय-ै
ा निवषयःै ूाणािदपवायमुनोबिुिचाहारःै
लूकितःै सोऽिप लूूकृितिरुते । ानकमिय-ै
ा निवषयःै ूाणािदपवायमुनोबिुिभ
सूोऽिप िलमवेेुत े । गणुऽययंु कारणम ।्
सवषामवें ऽीिण शरीरािण वत े । जामसषुिु-
तरुीयाेवातॐः तासामवानामिधपतय-
ारः पुषा िवतजैसूााानिेत ।
िवो िह लूभिुं तजैसः ूिविवभकु ् ।
आनभुया ूाः सवसाीतः परः ॥ ७२॥
ूणतः सवदा ितेव जीवषे ु भोगतः ।
अिभरामु सवा स ु वास ुधोमखुः ॥ ७३॥
अकार उकारो मकारिेत वदेायो लोकायो
गणुाीयरािण ऽयः रा एवं ूणवः ूकाशते ।
अकारो जामित नऽे े वत त े सव जषु ु ।
उकारः कठतः े मकारो िद सिुतः ॥ ७४॥
िवरािः लूाकारः ।
िहरयगभ जैसः सू उकारः ।
कारणााकृतूा मकारः ।
अकारो राजसो रो ॄ चतेन उते ।
उकारः सािकः शुो िविुरिभधीयते ॥ ७५॥
मकारामसः कृो ििेत तथोते ।
ूणवाभवो ॄा ूणवाभवो हिरः ॥ ७६॥

yogachud.pdf 7



योगचडूामयपुिनषत ्

ूणवाभवो िः ूणवो िह परो भवते ।्
अकारे लीयत े ॄा कुारे लीयत े हिरः ॥ ७७॥
मकारे लीयत े िः ूणवो िह ूकाशते ।
ािननामू गो भयूादान ेादधोमखुः ॥ ७८॥
एवं व ै ूणविें वदे स वदेिवत ।्
अनाहतपणे ािननामू गो भवते ॥् ७९॥
तलैधारािमवािं दीघ घटािननादवत ।्
ूणव िनदमं ॄ चोते ॥ ८०॥ोितम यं तदमं ादवां
बिुसूतः ।
दशयु महाानो यं वदे स वदेिवत ॥् ८१॥
जामऽेयोम े हंस एव ूकाशते ।
सकारः खचेरी ूोपंदं चिेत िनितम ॥् ८२॥
हकारः परमशेः ादं चिेत िनितम ।्
सकारो ायते जहुकारो िह भवृेवम ॥् ८३॥
इियबै ते जीव आा चवै न बते ।
ममने भवेीवो िनम मने केवलः ॥ ८४॥
भभू ुवः िरमे लोकाः सोमसयूा िदवेताः ।
य माऽास ु िति तरं ोितरोिमित ॥ ८५॥
िबया इा तथा ान ं ॄाी रौिी च वैवी ।
िऽधा माऽािितय ऽ तरं ोितरोिमित ॥ ८६॥
वचसा तपिें वपषुा तमसते ।्
मनसा तपिें तरं ोितरोिमित ॥ ८७॥
शिुचवा शिुचवा िप यो जपेणवं सदा ।
न स िलित पापने पपऽिमवासा ॥ ८८॥
चले वात े चलो िबिन ले िनलो भवते ।्
योगी ाणुमाोित ततो वाय ुं िनयते ॥् ८९॥
यावायःु ितो दहेे तावीवो न मुित ।
मरणं त िनाितो वाय ुं िनयते ॥् ९०॥
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यावायःु ितो दहेे तावीवो न मुित ।
याविॅ ुवोम े तावालं भयं कुतः ॥ ९१॥
अकालभयााणायमपरो भवते ।्
योिगनो मनुवै ततः ूाणािरोधयते ॥् ९२॥
षिशंदिुलहसः ूयाणं कुत े बिहः ।
वामदिणमागण ूाणायामो िवधीयते ॥ ९३॥
शिुमिेत यदा सव नाडीचबं मलाकुलम ।्
तदवै जायत े योगी ूाणसमंहणमः ॥ ९४॥
बपासनो योगी ूाणं चणे परूयते ।्
धारयेा यथाशा भयूः सयूण रचेयते ॥् ९५॥
अमतृोदिधसकंाशं गोीरधवलोपमम ।्
ाा चमसं िबं ूाणायामे सखुी भवते ॥् ९६॥
ुरलसंालापूमािदमडलम ।्
ाा िद ितं योगी ूाणायामे सखुी भवते ॥् ९७॥
ूाणं चिेदडया िपबिेयिमतं भयूोऽथा रचेय-े
ीा िपलया समीरणमथो बा जेामया ।

सयूा चमसोरनने िविधना िबयं ायतः
शुा नािडगणा भवि यिमनो मासयातः ॥ ९८॥

यथेधारणं वायोरनल ूदीपनम ।्
नादािभिरारोयं जायत े नािडशोधनात ॥् ९९॥
ूाणो दहेितो यावदपान ं त ु िनयते ।्
एकासमयी माऽा ऊा धो गगन े गितः ॥ १००॥
रचेकः परूकवै कुकः ूणवाकः ।
ूाणायामो भवदेवें माऽाादशसयंतुः ॥ १०१॥
माऽाादशसयंुौ िदवाकरिनशाकरौ ।
दोषजालमबौ ातौ योिगिभः सदा ॥ १०२॥
परूकं ादशं कुया ुकं षोडशं भवते ।्
रचेकं दश चोारः ूाणायामः स उते ॥ १०३॥
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अधमे ादशमाऽा ममे िगणुा मता ।
उमे िऽगणुा ूोा ूाणायाम िनण यः ॥ १०४॥
अधमेदेजननं को भवित ममे ।
उमेानमाोित ततो वाय ुं िनयते ॥् १०५॥
बपासनो योगी नमृ गंु िशवम ।्
नासामिरकेाकी ूाणायामं समसते ॥् १०६॥
ाराणां नव सिंन मतं बा ढां धारणां
नीा कालमपानविसिहतं शा समं चािलतम ।्

आानयतुनने िविधना िय मिू  िरं
याविित तावदवे महतां सो न संयूत े ॥ १०७॥

ूाणायामो भवदेवें पातकेनपावकः ।
भवोदिधमहासतेःु ूोते योिगिभः सदा ॥ १०८॥
आसनने जं हि ूाणायामने पातकम ।्
िवकारं मानसं योगी ूाहारणे मुित ॥ १०९॥
धारणािभम नोधयै याित चतैमतुम ।्
समाधौ मोमाोित ा कम शभुाशभुम ॥् ११०॥
ूाणायामिषेन ूाहारः ूकीित तः ।
ूाहारिषेन जायते धारणा शभुा ॥ १११॥
धारणाादश ूों ानं योगिवशारदःै ।
ानादशकेनवै समािधरिभधीयते ॥ ११२॥
यमाधौ परंोितरनं िवतोमखुम ।्
तिे िबयाकम  यातायातो न िवते ॥ ११३॥
सबंासनमहेमियगुलं कणा िनासापटु-
ारािुलिभिन य पवनं वेण वा पिूरतम ।्

बा विस बयानसिहतं मिू  िरं धारय-े
दवें याि िवशषेतसमतां योगीरानः ॥ ११४॥

गगनं पवन े ूा े िनते महान ।्
घटादीनां ूवाानां नादिसिदीिरता ॥ ११५॥
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ूाणायामने येुन सवरोगयो भवते ।्
ूाणायामिवयेुः सवरोगसमुवः ॥ ११६॥
िहा कासथा ासः िशरःकणा िवदेनाः ।
भवि िविवधा रोगाः पवनयबमात ॥् ११७॥
यथा िसहंो गजो ायो भवेँयः शनःै शनःै ।
तथवै सिेवतो वायरुथा हि साधकम ॥् ११८॥
यंुयंु जेाय ुं यंुयंु ूपरूयते ।्
यंुयंु ूबीयादवें िसिमवायुात ॥् ११९॥
चरतां चरुादीनां िवषयषे ु यथाबमम ।्
याहरणं तषेां ूाहरः स उते ॥ १२०॥
यथा ततृीयकाले त ु रिवः ूाहरेभाम ।्
ततृीयितो योगी िवकारं मनसं हरदेीपुिनषत ।्
ॐ आायु ममाािन वााणःु
ौोऽमथो बलिमियािण च सवा िण सव ॄोपिनषदं
माहं ॄ िनराकुया मा मा ॄ िनराकरोदिनराकरण-
मिनराकरणं मे ु तदािन िनरत े य उपिनषु
धमा े मिय सु त े मिय त े मिय सु॥
ॐ शािः शािः शािः ॥
इित योगचडूामयपुिनषमाा ॥
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