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Kundalinistava from Rudrayamala uttaratantra

કુ ડ લની તવઃ દ્રયામલાેત્તરત ત્રા તગર્તમ્

કુ ડ લની તુ ત તાતે્રઃ

જન્માેદ્ધારિનર ક્ષણીહત ણી વેદાિદબી િદમા
િનતં્ય ચેત સ ભાવ્યતે ભુિવ કદા સદ્વાક્યસ ચાિરણી ।
માં પાતુ પ્રયદાસભાવકપદં સં ઘાતયે શ્રીધરા
ધાિત્ર વં વયમાિદદેવવિનતા દ ના તદ નં પશમુ્॥ ૬-૨૯॥
રક્તાભા તચ દ્રકા લિપમયી સપાર્કૃ તિનિદ્રતા
ગ્ર કૂમર્સમા શ્રતા ભગવ ત વં માં સમાલાેકય ।

માંસાેદ્ગ ધકુગ ધદાષેજિડતં વેદાિદકાયાર્ વતં
વ પા યામલચ દ્રકાેિટિકરણૈિનત્યં શર રં કુ ॥ ૬-૩૦॥
સદ્ધાથ િનજદાષેિવત્ સ્થલગ તવ્યાર્ યતે િવદ્યયા
કુ ડલ્યાકુલમાગર્મુક્તનગર માયાકુમાગર્ઃ શ્રયા ।
યદે્યવં ભજ ત પ્રભાતસમયે મ યાહ્નકાલેઽથવા
િનતં્ય યઃ કુલકુ ડલીજપપદા ભાજંે સ સદ્ધાે ભવેત્॥ ૬-૩૧॥
વા વાકાશચતુદર્લેઽ તિવમલે વા છાફલા યાલકે
િનતં્ય સ પ્ર ત િનત્યદેહઘિટતા શાઙે્ક તતાભાિવતા ।
િવદ્યાકુ ડલમા લની વજનની માયાિક્રયા ભાવ્યતે
યૈ તૈઃ સદ્ધકુલાેદ્ભવૈઃ પ્રણ ત ભઃ સ તાતે્રકૈઃ શભંુ ભઃ॥ ૬-૩૨॥
ધાતાશઙ્કર માેિહનીિત્રભવુનચ્છાયાપટાેદ્ગા મની
સસંારાિદમહાસખુપ્રહરણી તત્ર સ્થતા યાે ગની ।
સવર્ગ્ર થિવભેિદની વભજુગા સૂ મા તસૂ માપરા
બ્રહ્મજ્ઞાનિવનાેિદની કુલકુટ વ્યાઘા તની ભાવ્યતે॥ ૬-૩૩॥
વ દે શ્રીકુલકુ ડલીિત્રવ લ ભઃ સાઙ્ગૈઃ વય ભૂં પ્રયમ્
પ્રાવેષ્ટ ા બરમાગર્ ચત્તચપલા બાલાબલાિન કલા ।
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યા દેવી પિરભા ત વેદવચના સભંાિવની તાિપની
ઇષ્ટાનાં શર સ વય ભવુિનતાં સભંાવયા મ િક્રયામ્॥ ૬-૩૪॥
વાણીકાેિટ દઙ્ગનાદમદનાિનશ્રે ણકાેિટ વિનઃ
પ્રાણેશીરસરા શમૂલકમલાે લાસકૈપૂણાર્નના ।
આષાઢાેદ્ભવમેઘવાજિનયુત વા તાનનાસ્થાિયની
માતા સા પિરપાતુ સૂ મપથગે માં યાે ગનાં શઙ્કરઃ॥ ૬-૩૫॥
વામા શ્રત્ય નરા વ્રજ ત સહસા વૈકુ ઠકૈલાસયાેઃ
આન દૈકિવલા સની ં શ શશતાન દાનનાં કારણામ્ ।
માતઃ શ્રીકુલકુ ડલી પ્રયકરે કાલીકુલાેદ્દ પને
ત સ્થાનં પ્રણમા મ ભદ્રવિનતે મામુદ્ધર વં પશમુ્॥ ૬-૩૬॥
કુ ડલીશ ક્તમાગર્સ્થં તાતે્રાષ્ટકમહાફલમ્ ।
યતઃ પઠેત્ પ્રાત થાય સ યાેગી ભવ ત ધ્રવુમ્॥ ૬-૩૭॥
ક્ષણાદેવ િહ પાઠેન કિવનાથાે ભવેિદહ ।
પઠેત્ શ્રીકુ ડલાે યાેગાે બ્રહ્મલીનાે ભવેત્ મહાન્॥ ૬-૩૮॥
ઇ ત તે ક થતં નાથ કુ ડલીકાેમલં તવમ્ ।
અેત તાતે્રપ્રસાદેન દેવષેુ ગુ ગી પ તઃ॥ ૬-૩૯॥
સવ દેવાઃ સ દ્ધયુતાઃ અસ્યાઃ તાતે્રપ્રસાદતઃ ।
દ્વપરાદ્ધ ચર વી બ્રહ્મા સવર્સરેુશ્વરઃ॥ ૬-૪૦॥
॥ ઇ ત દ્રયામલાેત્તરત ત્રા તગર્તે કુ ડ લની તવઃ સ પૂણર્મ્॥
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