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kulAnanda tantram

કુલાન દ ત ત્રમ્

ૐ નમાે ભૈરવાય ।
કૈલાસ શખરાસીનં દેવદેવ જગદુ્ગ મ્ ।
પિર ચ્છત્યુમાદેવી અેકા તે જ્ઞાનમુત્તમમ્॥ ૧॥
ભેદિનમુત્તમભેદં યથા દેહવ્યવ સ્થતમ્ ।
કથય વ પુરાભેદં કુલાન દેષુ ચૂત્તમમ્॥ ૨॥
સ્થાના તરિવશષેણ િવજ્ઞાનં કથય વ મે ।
સદ્યઃ પ્રત્યકારકં યથા દેહે વ્યવ સ્થતમ્॥ ૩॥
પાશ તાેભ ચ બેધન ચ ધનૂનં ક પનં તથ ।
ખેચરં સમરસ ચવૈ બલીપ લતનાશનમ્॥
સવ તત્તુ સરેુશ્વર કથય વ મમ પ્રભાે॥ ૪॥
ભૈરવ ઉવાચ ।

દેિવ પ્રવક્ષ્યા મ પુરભેદં સમુત્તમમ્ ।
અેતત્ કાૈ લકં જ્ઞાનં કુલાન દે ચાષ્ટાેત્તમઃ॥ ૫॥
બ્રહ્મસ્થાને યત્ કમલં ચતઃુષ ષ્ઠદલા વતમ્ ।
તત્રવૈ મનસા રાે ય લક્ષયેદ્દ પ શખાન્ વ્રતી॥ ૬॥
પ ય ત સવર્દેહે તુ િદવ્યદૃ ષ્ટવર્રાનને ।
તને લ ક્ષતમાત્રેણ યતે સ દ્ધ ત્તમા॥ ૭॥
તસ્યાપેિર ના ભ દવદા [?] િવચક્ષણે ।
તથા ચાપેિર તષ્ઠ ત દેવાે ભૈરવાે જગ પ્રભુઃ॥ ૮॥
તસ્યાગ્રે મનસારાે ય દૃઢભૂતિવચક્ષણાઃ ।
યતે વિન ભ ર્ ત તત્ર મ દ્વશષેતઃ॥ ૯॥

અેતદ્ િવજ્ઞાનમાત્રેણ આવષેં જુ તે ધ્રવુમ્ ।
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યતે પરમં સ્થાનં નાત્ર કા યર્િવચારણાત્॥ ૧૦॥
અથા યં પરમં દેિવ સદ્યઃ પ્રત્યાકારકમ્ ।
તં પ્રવક્ષ્યા મ હે દેિવ વાયતલાેચને॥ ૧૧॥
અઙ્ગુલ્ય દ્વ તયં દેિવ યત્ પૂ વ ક થતં મયા ।
તત્રવૈ સ્થાપયે દ્વત્તં ક થતં યતે ધ્રવુમ્॥ ૧૨॥
અતીતાનાગત ચવૈ વત્તર્માનં તથવૈ ચ ।
તત્રવૈાે પાદયેત્ ષ્ટ તવ્રજ્યાે તઃસમકૃ તઃ॥ ૧૩॥
હૃિદસસં્થકમલં િહ વા મૂિધ્ન યાન્ પ્રપૂરયેત્ ।
પાશ તાેભં કરાેત્યેવં યિદ િવશ્રમતે મનઃ॥ ૧૪॥
અથા યં પરં દેિવ િદવ્યદૃ ષ્ટ પ્રવત્તર્તે ।
વલ વાલનમ યસ્થં દ્વજગ્ર થ િનર ક્ષયેત્॥ ૧૫॥
તત્રવૈ મનસા રાે ય ચૂ લકાગ્ર તુ માનયેત્ પનુઃ ।
ષ્ટ પ્રવત્તર્ તે દેિવ નાત્ર કા યર્િવચારણાત્॥ ૧૬॥

દેવ્યવુાચ ।
તદ્બધે ચ શદુ્ધસાર ચ િહતં મયા ન પ્રકા શતમ્ ।
કથ વ િવશષેણ યથા ના મ ત ક્ષણાત્॥ ૧૭॥
ભૈરવ ઉવાચ ।

દેિવ પ્રવક્ષ્યા મ બેધસારં યથાક્રમમ્ ।
બ્રહ્મસ્થાન.ે..પદં્મ ચતઃુષ ષ્ટદલા વતમ્॥ ૧૮॥
તત્રવૈાે પાદયેત્ ષ્ટઃ દ ડાકારા ગ્ તજેસા ।
ભેદિય વા મહાગ્ર થ દ્વચક્ર ચ તથવૈ ચ॥ ૧૯॥
મૂિધ્ન કમલસસં્થાનં વલનાકારં િવ ચ તયેત્ ।
ચલ તં ભ્રામયેત્તને િનયતં તુ મિહતલે॥ ૨૦॥
બેધયે ગિર ક્ષા ણ િક પનુઃ દ્રજ તવઃ ।
અથા યં પરમં દેિવ િવજ્ઞાનં ભદ્રકં ॥ ૨૧॥
ભ્રવુાેશ્ચ મર્ યસ્થં ચ કાલાવનુા [?] .... િવ ચ તયેત્ ।
યાવ દ્વશ્રમતે િનતં્ય ભ્રમતે ચક્રવત્ શરઃ॥ ૨૨॥
દુરાશ્રવણિવજ્ઞાનં ભૂતદેતસ્ય [?] ચ તયેત્ ।
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વામસ્ત્રાેતં તુ યાવત્ તવ્રતજેસમપ્રભમ્॥ ૨૩॥
દેવ્યવુાચ ।
બલીપ લતક્ષયં દેવ વયા ખ્યાતં મમાગ્રતઃ ।
અેતન્મે સશંયાે દેવ કથય વ મમ પ્રભાે॥ ૨૪॥
ભૈરવ ઉવાચ ।

દેિવ પ્રવક્ષ્યા મ યત્ સરુાણામિપ દુ લર્ભમ્ ।
દ્વાિત્રશ તદલં પદં્મ તષ્ઠ ત તન્મૂિધ્ન મ યતઃ॥ ૨૫॥
તત્રવૈ ભાવયેદ તં કલાષાેડશસમ વતમ્ ।
હૃચ્ચકં્ર પાતયેદ્વારં [?] યાવદાના જમ ડલમ્॥ ૨૬॥
ચ તયેત્ કૃ ણવણર્ ચ ભેદં તુ સકલં પુરઃ ।
પ લતા ત ભયેદે્દિવ માસમેકેન સવુ્રતે॥ ૨૭॥
અથા યં પરમં દેિવ ગુહ્યસશંય સ્થ તકારકમ્ ।
યત્ર ચતુ પથસ્થાનં તત્ર સવાર્સરુાલયમ્॥ ૨૮॥
તત્રવૈ સ્થાપયે ચ્ચતં િદવ્યબાલપ્રવત્તર્ત [?] ।
અશ્રુતાં વદતે બાલા.ં...િદવ્ય વરાનને॥ ૨૯॥
િવષપ્રહારં કુ તે વરવ્યાિધ િવનાશયેત્ ।
તતઃ પરતરં સ્થાનં તત્ર સવ પ્રવત્તર્તે॥ ૩૦॥
અથા યં પરમં દેિવ દુરાબેધં વદા યહમ્ ।
વલ વલનસં યસ્થં તત્રવૈ લક્ષયેદે્દિવ॥ ૩૧॥
તં િત્રતકાેિટસમપ્રભા ઊ વ શ ક્ત િનપાતા યતઃ [?] ।
બેધયે દ્વચક્ષણઃ બેધિય વા તુ તં લક્ષયેત્॥ ૩૨॥
વલનાકાષ્ઠપ્રભાં ઉ વર્શ ક્ત ચક્રિય વ
અચલં ભ્રામયેત્ પનુઃ [?]
બેધયેત્ સા મનઃસહસ્રા ણ સમકાિન તુ કા કથા॥ ૩૩॥
અેવં જ્ઞા વા વીરારાેહે િવચરેત યથાસખુમ્ ।
દેવાસમુર્નુ નાં દુલર્ભાે ભવ ત સાધકઃ॥ ૩૪॥
દેવ્યવુાચ ।
ધનૂનં ક પનં દેવ યથાખ્યાતં મમાગ્રતઃ ।
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તતશ્ચાિપ સશંયાે દેવ કથય વ મમ પ્રભાે॥ ૩૫॥
ભૈરવ ઉવાચ ।

દેિવ પ્રવક્ષ્યા મ ધનૂનં ક પનં સ્થતમ્ ।
યા સા મહાવહા નાડી કુચેલ્યાકારસં સ્થતા॥ ૩૬॥
તત્રવૈાે પાદયેત્ દૃ ષ્ટદ્દર્ ડાકારસતુજેસા ।
હૃચ્ચક્ર... ... ... તવ્રશ ક્ત સિુવગ્રહા॥ ૩૭॥
ધનૂનં ક પનં ચવૈ નાત્ર કા યર્િવચારણાત્ ।
અથા યં પરમં દેિવ ખેચર વં પ્રયે॥ ૩૮॥
યા સા મહાવહા ના[ડી] કુ ડલ્યાકારસં સ્થતા ।
પદદ્વ દ્વગતા સા તુ મૂિધ્નસં્થ કમલં પનુઃ॥ ૩૯॥
યા વીરતયે ત વલનાકારં સભુાવયેદ્ બુધઃ ।
સવર્શ ક્તતાે મ યત ખેચર વ ભવેદ્વઃે
નવાહમ તં દદૈતઃ [?]॥ ૪૦॥
અથા યં સ પ્રવક્ષ્યા મ મહાવ્યા પ્ત વરાનને ।
યાવદ્...સ્થાનષેુ ખ્યાતા તસ્ય મયાગ્રતઃ॥ ૪૧॥
તથવૈ મનસારાે યં નાસાગ્રે પવનમાનને ।
મનસં ત વ બેધિય વા િન કલં યાજેયેદ્ બુધઃ॥ ૪૨॥
મહાવ્યા પ્તભર્વેદે્દિવ તવાહમ તં વદેત્ ।
અથા ય સ પ્રવક્ષ્યા મ યને સ દ્ધભર્વેત્ ધ્રવુમ્॥ ૪૩॥
વગાર્તીતસ્ય દ્વતીયમનુલાેમ ન સવુ્રતે ।
વલના ઢં કૃ વા ચતુથ વરસયંુતઃ॥ ૪૪॥
બ દુમ તકસ ભન્નમાદાૈ યાજેયેદ્ બુધઃ ।
વગાર્તીતં પનુદિવ ષ ત વરિવભૂ ષતઃ॥ ૪૫॥
સ શખે ખર બ દુસયંુક્તં યાેગયેદે્દિવ તત્ પનુઃ ।
યકારસ્ય પ ચમં ગ્ હં્ય તં તીય વરસમ વતમ્॥ ૪૬॥
વરં દ્વતીયસયંુક્તં કારયેત્ પનુઃ પ્રયઃ ।
વગર્સ્ય પ્રથમં બીજં ષ્ટરાદ્યતાે યાજેયેત્॥ ૪૭॥
અેતદે્દિવ સમાખ્યાતં કુલિવદ્યાસમ વતમ્ ।
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િનતં્ય તુ યાજેયેદે્દિવ અેક ચત્ત તુ પ ડતઃ॥ ૪૮॥
તસ્ય સવાર્ ભવેત્ સ દ્ધઃ સવર્જ્ઞનષેુ સુ દિર ।
ન ખેદયા મ કસ્ય ચત્તં શ યેઽ યુ વા વરાનને॥ ૪૯॥
અથા યં પરમં દેિવ કામને િવહ્વલારકમ્ ।
ભસ્ય મ યસ્થ ભગમધાે હુતાશનમ્॥ ૫૦॥
પ્રેિરતઃ પવનઃ શ યા વલનાકારતજેસા ।
િવસ તુ ચ તયેદે્દિવ ષ્ટકમલ તુ યાવત્॥ ૫૧॥
શ્રવણં ચ તયેદ તં તે ેમાગણ યાે ગિન ।
ભવ ત િવહ્વલા ના યર્ઃ ક્ષનમેકેન સવુ્રતે॥ ૫૨॥
અથા યં પરમં દેિવ ફલપષુP્આકથનં ચ ।

યાત્ પમાર્દેિવ અઘાેરિવક્રમા॥ ૫૩॥
આકષર્યેદ્ બુઘાે વાયું િપ ડસં્થ પણમુચ્યતે ।
ચ ષા યાજેયેદે્દિવ ફલપુ પ તુ ચ તયેત્ ।
તજેસાકર્ષર્યેત્ ત.ુ.. ચત્તં સસુ યર્તઃ॥ ૫૪॥
દેવ્યવુાચ ।
સવર્ત્ર તુ મયા જ્ઞાનં ભા ષતં દેવ તત્ પુરા ।
અદ્યાિપ સશંયાે દેિવ કથય વ મમ પ્રભાે ।
સગંમાન્માેક્ષહેતુકં *** *** ॥ ૫૫॥
ભૈરવ ઉવાચ ।

દેિવ પ્રવક્ષ્યા મ તત્ સરૈુરિપ દુલર્ભમ્ ।
આસનં તુ સ્થતં કૃ વા...િવશ્વ અિન ત્તઃ॥ ૫૬॥
અભાવં ભાવયેદે્દિવ સવર્ભાવિવવ જતમ્ ।
ચત્તં તત્ર સ્થતં કૃ વા ખમ યે િવિનયાજેયેત્॥ ૫૭॥
ભાવયેત્ સમરસં દેિવ પ્રભુ તં્ય િવચક્ષણઃ ।
અેત દ્વજ્ઞાનમાત્રેણ ગયતે તત્ર મ યતઃ॥ ૫૮॥
દૂરાશ્રવણિવજ્ઞાનં બેધ તાેભં મ યતઃ ।
આવષેં દશર્નં દૂરાત્ ક પ તાેભં તથવૈ ચ॥ ૫૯॥
પરકાયપ્રવેશને સ પ્રવત્તત યાે ગનઃ ।
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કુલાન દ ત ત્રમ્

... ... ...તદ યાસને સવુ્રતે॥ ૬૦॥
ઇ ત મ સ્યે દ્ર-પાદાવતાિરતં કુલાન દં સમાપ્ત મ ત॥
શભુમ તુ સવર્જગતામ્ ।
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