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॥ શવયાેગદપર્ણમ્॥
ભ્રવુાેમર્ યે શવસ્થાનં મન તત્ર િવલીયતે ।
જ્ઞાતવ્યં તદ્ પદં િદવં્ય તત્ર કાલાે ન િવદ્યતે॥ ૧॥
સયૂાર્ચ દ્રમસાેમર્ યે મુદ્રાં દદ્યાચ્ચ ખેચર મ્ ।
િનરાલ બે મહાશૂ યે બ્રહ્મચકં્ર વ્યવ સ્થતમ્॥ ૨॥
ત વં બીજં હઠઃ ક્ષતે્રમાૈદાસી યં જલં િત્ર ભઃ ।
ઉન્મની ક પલ તકા સદ્ય અેવાેદ્ભિવ ય ત॥ ૩॥
અત્યાહારઃ પ્રયાસશ્ચ પ્રજ પાે િનયમગ્રહઃ ।
જનસઙ્ગશ્ચ લાૈલ્ય ચ ષડ્ ભયાગાે િવન ય ત॥ ૪॥
ઉ સાહાે િનશ્ચયં ધૈય ત વજ્ઞાનાથર્દશર્નમ્ ।
જનસઙ્ગપિરત્યાગઃ ષડ્ ભયાગઃ પ્ર સદ્ ય ત॥ ૫॥
હઠં િવના રાજયાેગાે રાજયાેગં િવના હઠઃ ।
ન સદ્ ય ત તતાે યુગ્મં મનીષી તત્ સમ યસતે્॥ ૬॥
ન દૃ ષ્ટલક્ષા ણ ન ચત્તબ ધાે ન દેશકાલાૈ ન ચ વાયુરાેધઃ ।
ન ધારણા યાન પિરશ્રમાે વા સમેધમાનેસ ત રાજયાેગે॥ ૭॥
તારકાગ્ર સ્થતં તજે ત દ્બ દુસ્યૂ તત યિદ ।
યાેગં તારક મત્યાહુયા ગનાે બ્રહ્મવાિદનઃ॥ ૮॥
ભાલાે વર્ગાે લાટિવશષેમ ડલે
િનર તરં ચદ્ગગને મહામનાઃ ।

સતારકં િવસુ્ફરદ ક્ષણને
િવલાેકયેચ્ચેત્ સ તુ સ દ્ધમા ુયાત્॥ ૯॥

દ્વાદશાઙ્ગુલદૂરેઽ મન્ શરાેદેશે મહાપ્રભે ।
પ્રાદેશમાત્રવ્યાયામં જ્યાે તઃપુ જં મહાદ્ભુતમ્॥ ૧૦॥
તદ્દશર્નને સતતમ ત વં ભિવ ય ત ।
તારકં દુભર્રા ભાેધે તારકં માેક્ષકારકમ્॥ ૧૧॥
અમનસ્કાત્ સ દ્ધર માદ યાસને ભવત્યલમ્ ।
અ તમૂઢમ તવ્યક્તમ તર યમનામયમ્॥ ૧૨॥
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॥ શવયાેગદપર્ણમ્॥

આત્મસ્થાનં પરં ગુપ્તં જ્ઞાયતે ગુ વાક્યતઃ ।
ઉન્મષેઃ પ્ર તપચ્ચ રમાવાસ્યા તલાેચનમ્॥ ૧૩॥
અધાર્વલાેકનં યત્ સ્યાત્ પાૈણર્માસી ં વદ ત તામ્ ।
આિદદ્વયં પિરત્યજ્ય તીય તુ સમ યસતે્॥ ૧૪॥
પાૈ ણમાદૃ ષ્ટયાેગને સ્થ વા તારકલક્ષણે ।
સાવધાનને યાેગી દ્ર તષ્ઠચ્ચેત્ સ સખુી ભુિવ॥ ૧૫॥
તાલુમૂલે દ્વાદશાઙ્ગુલ્યગ્રભાગસ્ય મ યમે ।
પુરતાે બાહ્યહીનં ચેત્ તમાે પં પ્રકાશતે॥ ૧૬॥
તન્મ યભાગે ચદ્યાેિનમનાેદષૃ્ટ ા િનર તરમ્ ।
િવલાેકયેચ્ચેત્ ત કાલે જ્યાે તઃપુ જં મહાદ્ભુતમ્॥ ૧૭॥
અખ ડે દુસમાકારં પરં ચન્મયાત્મકમ્ । ?
સત્યજ્ઞાનાન દ પં મહા લઙ્ગં પ્રકાશતે॥ ૧૮॥
જપયાેગાન ભજ્ઞસ્ય મનઃસૈ્થય ન યતે ।
ગુ ણા શા ભવી મુદ્રા દત્તા ચે લભતે ધ્રવુમ્॥ ૧૯॥
વક્ત્રે પ્રાણાિનલં પૂય વિહ્નસ્થાનાિનલં તથા ।
આકુ ચયેદ્ ગલં િક ચન્નાદાે વ્યક્તાે ભિવ ય ત॥ ૨૦॥
િન સશંયને મનસા વતર્તે યિદ િનશ્ચલઃ ।
રાજયાેગી ત િવખ્યાતાે યાેગિનદ્રાસમા શ્રતઃ॥ ૨૧॥
અશ્રુસ પાતપયર્ તમાચાયસ્ત્રાટકં તમ્ ।
વ્યાપારશૂ યે મન સ સ્થરયાે તારયાેબર્િહઃ॥ ૨૨॥
ચા દ્ર કલા ચદાકાશાદાિવભર્વ ત યાે ગનઃ ।
સમદૃ ષ્ટરવાગ્દૃ ષ્ટિર ત ?? િત્રધા॥ ૨૩॥ ??
કાકા ક્ષ યાયત તત્ર સ યક્ સ્યાદ્ બ દુદશર્નમ્ ।
મનઃ પવનયાેગને યાવચ્છ ક્તપ્રધાનકમ્॥ ૨૪॥
તાવન્માત્ર તુ િવશ્રા ય ચદાકાશં તુ લક્ષયેત્ ।
આકાશે તષ્ઠતે સયૂર્ઃ સવર્યાેગષેુ ગાેિપતઃ॥ ૨૫॥
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લક્ષૈકલગ્ ે મન સહ્યમનસં્ક પ્ર યતે ।
સમનસે્ક તુ સ તે વ પં સ પ્ર યતે॥ ૨૬॥
॥ ઇ ત શવગાેરક્ષકૃત શવયાેગદપર્ણં સ પૂણર્મ્॥
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