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ગુ શ્ચ ગુ પતુ્રશ્ચ યે ચા યે ગુ બા ધવાઃ ।
અ યષેા ચ ક્રમા જે્યષ્ઠા તષેાં પાદાૈ નમા યહમ્॥ ૧॥
યાદશૃી ? ભાવનાતીતં તં ગુ ં પ્રણમા યહમ્ ।
ભ્રા તશ્ચ ભ્રમતે લાેકાે િનભ્રાર્ તઃ કૃતિનશ્ચયઃ॥ ૨॥
તસ્ય સ ય ત પુ ષા આિદનાથે વ્યવ સ્થતાઃ ।
કુલ તસમાયુક્તઃ સચુિરત્રગુણા વતઃ॥ ૩॥
ગુ ભ ક્તયુતાે ધીમાન્ સ શ ય ઇ ત ક યતે ।
અકુલનેાિદનાથને કે પૂપીનવા સના॥ ૪॥
કૃપયવૈ પરં ત વં મીનનાથાેઽિપ બાેિધતઃ ।
મીનનાથાેઽિપ સ ચ્છ યં પ્રત્યુવાચ સમાિહતઃ॥ ૫॥
વં ગુ વ ચ શ યશ્ચ શ યસ્ય ચ ગુરાેરિપ ।
નાનયાેરિપ ભેદાેઽત્ર સમ સ દ્ધઃ પ્ર યતે॥ ૬॥
ઉમાશઙ્કરપતુ્રાેઽહં મીનનાથાે મનુીશ્વરઃ ।
કથયા મ પરં ત વં કુલાકુલિવબાેધકમ્॥ ૭॥
આધારઃ વાિધષ્ઠાન ચ મ ણપૂરમનાહતમ્ ।
િવશુ દ્ધરાજ્ઞા કાૈલાિન ષટ્ ચક્રા ણ શભુાિન ચ॥ ૮॥
આધારશ્ચ ગુદે તસ્થાૈ વાિધષ્ઠાન ચ લઙ્ગકે ।
મ ણપૂરં ના ભગતં હૃદયે ચા યનાહતમ્॥ ૯॥
િવશુ દ્ધઃ ક ઠદેશે ચ આજ્ઞાચકં્ર ભ્રવુાેમુર્ખમ્ ।
ચક્રભેદ મ ત જ્ઞા વા ચક્રાતીતં િનર જનમ્॥ ૧૦॥
ઇડા વહ ત વામે ચ િપઙ્ગલા વહ ત દ ક્ષણે ।
ઇડાિપઙ્ગલયાેમર્ યે સષુુ ા સખુ િપણી॥ ૧૧॥
આધારે લઙ્ગનાભાૈ હૃદયસર સજે તાલુમૂલે લલાટે ।
દ્વે પત્રે ષાેડશારે દ્વદશદશદલે દ્વાદશાધ ચતુ કે
નાસા તે બાલમ યે ડફકઠસિહતે ક ઠદેશે વરાણામ્
હં કં્ષ ત વાથર્યુક્તં સકલદલગતં વણર્ પં નમા મ॥ ૧૨॥
પ્રાણાેઽપાનઃ સમાનશ્ચ ઉદાનાે વ્યાન અેવ ચ ।
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॥ યાેગિવષયઃ॥

પ ચકમ દ્રયૈયુર્ક્તાઃ િક્રયાશ ક્તસમુદ્યતાઃ॥ ૧૩॥
નાગઃ કૂમર્શ્ચ કૃકરાે દેવદત્તાે ધન જયઃ ।
પ ચજ્ઞાને દ્રયૈયુર્ક્તાઃ બુ દ્ધશ ક્તસમ વતાઃ॥ ૧૪॥
પાવક શ ક્તમ યસ્થાે ના ભચકે્ર રિવઃ સ્થતઃ ।
બ ધમુદ્રા કૃતા સવ નાસાગ્રે તુ સલુાેચનમ્॥ ૧૫॥
અકારાે વિહ્નદેશે ચ ઉકારાે હૃિદ સં સ્થતઃ ।
મકારશ્ચઃ ભ્રવુાેમર્ યે વચનાચ્ચ િનબાેધયેત્॥ ૧૬॥
બ્રહ્મગ્ર થરધ કારે િવ ગ્ર થહૃર્િદ સ્થતઃ ।
દ્રગ્ર થભ્રુર્વાેમર્ યે િવમુચ્ય તે ત્રય તથા॥ ૧૭॥

અકારાે બ્રહ્મ ઇત્યાહુઃ ઉકારાે િવ ચ્યતે ।
મકારાે ચ શવં સાક્ષાચ્છા તે શા તતરં પરમ્॥ ૧૮॥
ક ઠસઙ્કાેચનં કૃ વા દ્વે નાડ્યાૈ ત ભયેદ્ દૃઢમ્ ।
રસના િપડ્યમાના તુ ષાેડશશ્ચાે વર્ગા મની॥ ૧૯॥
િત્રકૂટં િત્રહઠં ચવૈ કાે હાટં શખરં તથા ।
િત્ર શખં વજ્રમાેઙ્કાર મૂ વર્નાસં ભ્રવુાેમુર્ખમ્॥ ૨૦॥
આકુ ચયેદ્રિવ ચવૈ પશ્ચાન્નાડી પ્રવતર્તે ।
ભેદે િત્રહઠસઙ્ઘટ્ટમુભયાે શ શદશર્નમ્॥ ૨૧॥
પ્રણવા ગુદનાલા ચ ન લની સિપણી તથા ।
બઙ્કના લ ક્ષયા શાૈર કુ ડલી કુ ડલાઃ તાઃ॥ ૨૨॥
કુ ડલી ં ચાલયેત્ પ્રાણાે ભેિદતે શ શમ ડલે । var કુ ડલી ચાલયેત્ પ્રાણાન્
સ ય ત વજ્રગુમ્ફાિન નવ દ્વારા ણ બ ધયેત્॥ ૨૩॥
સમુનઃ પાવના ઢઃ સ ગાઢં િનગુર્ણ તથા ।
બ્રહ્મસ્થાનિનનાદેન શઙ્ ખ યા તવ ષણી॥ ૨૪॥
ષટ્ચક્રમ ડલાેદ્ધારં જ્ઞાનદ પં પ્રકાશયેત્ ।
સવષાં નાપનં દેહે િક્રયતે દેવતાચર્નમ્॥ ૨૫॥
ચ દ્રા તને ચદુ્રપમીશ્વરં ના ય ભ ક્તતઃ ।
મનઃપુ પં તથા દેયમચર્તે પરમં શવમ્॥ ૨૬॥
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આત્મ પં તમાલાેક્ય જ્ઞાન પં િનરામયમ્ ।
દૃ યતે દેહ પેણ સવર્વ્યાપી િનર જનઃ॥ ૨૭॥
હંસ હંસ પદે વાક્યં પ્રા ણનાં દેહમા શ્રતઃ ।
સ પ્રાણાપાનયાેગ્રર્ થ પે ? ઽત્ય ભધીયતે॥ ૨૮॥
સહસ્રમેક ચ યુતં ષટ્છતં ચવૈ સવર્દા ।
ઉચ્ચારપદતાે હંસઃ સાેઽહ મત્ય ભધીયતે॥ ૨૯॥
પવૂર્ભાગે અધાે લઙ્ગં શઙ્ ખ યાં ચવૈ પ શ્ચમમ્ ।
જ્યાે ત લઙ્ગં ભ્રવુાેમર્ યે રક્તશકુ્લાત્મકં શવમ્॥ ૩૦॥
પવૂર્પ શ્ચમિદગ્ભાગે વજ્રદ ડે વ્યવ સ્થતે ।
દ્વાૈ ષ ષ્ટભાે ગની સ્થાનં પશ્ચા લઙ્ગં પ્રકાશયેત્॥ ૩૧॥
શીતાશીતં પરં સ્થાનં મેદાેમ ભપૂિરતમ્ ।
સ્રવ ત બ્રહ્મણઃ સ્થાનાત્ સ ચતે ભવુનત્રયમ્॥ ૩૨॥
સવર્વ્યાિધિક્રયાકમર્ વાતિપત્તસમ વતમ્ ।
દશાષ્ટદાષેરિહતં મીનનાથને ક યતે॥ ૩૩॥
॥ ઇ ત મ સ્યે દ્રનાથિવર ચતં ભ ક્તસં ? સ પૂણર્મ્॥
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