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YoginihRidayam

યાે ગનીહૃદયમ્

અથ પ્રથમઃ પટલઃ
શ્રીદેવ્યવુાચ -

દેવદેવ મહાદેવ પિરપૂણર્પ્રથામય ।
વામકેશ્વરત ત્રેઽ મન્નજ્ઞાતથાર્ વનેકશઃ॥ ૧॥
તાં તાનથાર્નશષેેણ વક્તુમહર્ સ ભૈરવ ।
શ્રીભૈરવ ઉવાચ
શ ◌ૃ દેિવ મહાગુહ્યં યાે ગિનહૃદયં પરમ્॥ ૨॥
વ પ્રીત્યા કથયા યદ્ય ગાપેનીયં િવશષેતઃ ।
કણાર્ કણાપર્દેશને સ પ્રાપ્તમવનીતલમ્॥ ૩॥
ન દેયં પર શ યે યાે ના તકે યાે ન ચેશ્વિર ।
ન શશુ્રષૂાલસાના ચ નવૈાનથર્પ્રદાિયનામ્॥ ૪॥
પર ક્ષતાય દાતવ્યં વ સરાધા ષતાય ચ ।
અેતજ્જ્ઞા વા વરરાેહે સદ્યઃ ખેચરતાં વ્રજેત્॥ ૫॥
ચક્રસઙે્કતકાે મ ત્રપૂ સઙે્કતકાૈ તથા ।
િત્રિવધ સ્ત્રપુરાદેવ્યાઃ સઙે્કતઃ પરમેશ્વિર॥ ૬॥
યાવદેતન્ન ના ત સઙે્કતત્રયમુત્તમમ્ ।
ન તાવિત્રપુરાચકે્ર પરમાજ્ઞાધરાે ભવેત્॥ ૭॥
તચ્છ ક્તપ ચકં ષ્ટ ા લયનેા ગ્ ચતુષ્ટયમ્ ।
પ ચશ ક્તચતવુર્િહ્નસયંાેગાચ્ચક્રસ ભવઃ॥ ૮॥
અેતચ્ચક્રાવતાર તુ કથયા મ તવાનઘે ।
યદા સા પરમા શ ક્તઃ વેચ્છયા િવશ્વ િપણી॥ ૯॥
સુ્ફરત્તામાત્મનઃ પ યેત્તદા ચક્રસ્ય સ ભવઃ ।
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શૂ યાકારા દ્વસગાર્ તાદ્ બ દાેઃ પ્ર પ દસિંવદઃ॥ ૧૦॥
પ્રકાશપરમાથર્ વાત્ સુ્ફરત્તાલહર યુતાત્ ।
પ્ર તં િવશ્વલહર સ્થાનં મા ત્રયાત્મકમ્॥ ૧૧॥
બૈ દવં ચક્રમેતસ્ય િત્ર પ વં પનુભર્વેત્ ।
ધમાર્ધમા તથાત્માનાે મા મેયાૈ તથા પ્રમા॥ ૧૨॥
નવયાે યાત્મકં ચકં્ર ચદાન દઘનં મહત્ ।
ચકં્ર નવાત્મક મદં નવધા ભન્નમ ત્રકમ્॥ ૧૩॥
બૈ દવાસનસં ઢસવંતાર્નલ ચ કલમ્ ।
અ બકા પમવેેદમષ્ટારસ્થં વરા તમ્॥ ૧૪॥
નવિત્રકાેણસુ્ફિરતપ્રભા પદશારકમ્ ।
શ યાિદનવપયર્ તદશાણર્સૂ્ફ તકારકમ્॥ ૧૫॥
ભૂતતન્માત્રદશકપ્રકાશાલ બન વતઃ ।
દ્વદશારસુ્ફરદૂ્રપં ક્રાેધીશાિદદશારકમ્॥ ૧૬॥
ચતુશ્ચક્રપ્રભા પસયંુક્તપિરણામતઃ ।
ચતુદર્શાર પેણ સિંવ ત્તકરણાત્મના॥ ૧૭॥
ખેચયાર્િદજયા તાણર્પરમાથર્પ્રથામયમ્ ।
અેવં શ યનલાકારસુ્ફરદ્રાૈદ્ર પ્રભામયમ્॥ ૧૮॥
જ્યેષ્ટા પચતુ કાેણં વામા પભ્ર મત્રયમ્ ।
ચદંશા ત સ્ત્રકાેણં ચ શા ત્ય તતાષ્ટકાેણકમ્॥ ૧૯॥
શા ત્યંશ દ્વદશાર ચ તથવૈ ભવુનારકમ્ ।
િવદ્યાકલાપ્રમા પદલાષ્ટકસમા તમ્॥ ૨૦॥
પ્ર તષ્ટાવપષુા ષ્ટસુ્ફરદ્દવ્્યષ્ટદલા બુજમ્ ।
િન ત્ત્યાકારિવલસચ્ચતુ કાેણિવરા જતમ્॥ ૨૧॥
ત્રૈલાેક્યમાેહનાદ્યે તુ નવચકે્ર સરેુશ્વિર ।
નાદાે બ દુઃ કલા જ્યેષ્ટા રાૈદ્ર ઈ વામા તથા પનુઃ॥ ૨૨॥
િવષઘ્નીઈ દૂતર ચવૈ સવાર્ન દા ક્રમાત્ સ્થતાઃ ।
િનરંશાૈ નાદ બ દૂ ચ કલા ચેચ્છા વ પકમ્॥ ૨૩॥
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જ્યેષ્ટા જ્ઞાનં િક્રયા શષે મત્યેવં િત્રતયાત્મકમ્ ।
ચકં્ર કામકલા પં પ્રસારપર,માથર્તઃ॥ ૨૪॥
અકુલે િવષુસજં્ઞે ચ શક્તે વહ્નાૈ તથા પનુઃ ।
નાભાવનાહતે શદુ્ધે લ બકાગ્રે ભ્રવુાેઽ તરે॥ ૨૫॥
બ દાૈ તદધ રાેિધ યાં નાદે નાદા ત અેવ ચ ।
શક્તાૈ પનુવ્યાર્િપકાયાં સમનાને્મિન ગાેચરે॥ ૨૬॥
મહા બ દાૈ પનુશ્ચવૈ િત્રધા ચકં્ર તુ ભાવયેત્ ।
આજ્ઞા તં સકલં પ્રાેક્તં તતઃ સકલિન કલમ્॥ ૨૭॥
ઉન્મ ય તં પરે સ્થાને િન કલ ચ િત્રધા સ્થતમ્ ।
દ પાકારાેઽધર્માત્રશ્ચ લલાટે ત્ત્ ઇ યતે॥ ૨૮॥
અધર્ચ દ્ર તથાકારઃ પાદમાત્ર તદૂ વર્કે ।
જ્યાે નાકારા તદષ્ટાંશા રાેિધની યસ્રિવગ્રહા॥ ૨૯॥
બ દુદ્વયા તરે દ ડઃ શવે પાે મ ણપ્રભઃ ।
કલાંશાે દ્વગુણાંશશ્ચ નાદા તાે િવદ્યુદુ વલઃ॥ ૩૦॥
હલાકાર તુ સવ્યસ્થ બ દુયુક્તાે િવરાજતે ।
શ ક્તવાર્મસ્થ બ દુદ્યિ સ્થરાકારા તથા પનુઃ॥ ૩૧॥
વ્યાિપકા બ દુિવલસિ ત્રકાેણાકારતાં ગતા ।
બ દુદ્વયા તરાલસ્થા ઋજુરેખામયી પનુઃ॥ ૩૨॥
સમના બ દુિવલસદજુૃરેખા તથાને્મના ।
શ યાદ નાં વપુઃ સૂ્ફજર્દ્દવ્ાદશાિદત્યસિન્નભમ્॥ ૩૩॥
ચતઃુષ ષ્ટ તદૂ વ તુ દ્વગુણં િદગુણં તતઃ ।
શ યાદ નાં તુ માત્રાંશાે મનાને્મ યા તથાને્મની॥ ૩૪॥
દૈશકાલાનવ ચ્છન્નં તદૂ વ પરમં મહત્ ।
િનસગર્સુ દરં તત્તુ પરાન દિવઘૂ ણતમ્॥ ૩૫॥
આત્મનહ્ સુ્ફરણં પ યેદ્યદા સા પરમા કલા ।
અ બકા પમાપન્ન પરા વાક્ સસદુ િરતા॥ ૩૬॥
બીજભાવ સ્થતં િવશ્વં સુ્ફટ કતુ યદાને્મખુી॥
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વામા િવશ્વસ્ય વમનાદઙુ્કશાકારતાં ગતા॥ ૩૭॥
ઇચ્છાશ ક્ત તદા સયંે પ ય તી વપષુા સ્થતા ।
જ્ઞાનશ ક્ત તથા જ્યેષ્ટા મ યમા વાગુદ િરતા॥ ૩૮॥
ઋજુરેખામયી િવશ્વ સ્થતાૈઇ પ્ર થતિવગ્રહા ।
ત સહૃં તદશાયાં તુ બૈ દવં પમા સ્થતા॥ ૩૯॥
પ્રત્યા ત્તક્રમેણવૈં શ ◌ૃઙ્ગટવપુ વલા ।
િક્રયાશ ક્ત તુ રાૈદ્ર યં વખૈર િવશ્વિવગ્રહા॥ ૪૦॥
ભાસના દ્વશ્વ પસ્ય વ પે બાહ્યતાેઽિપ ચ ।
અેતાશ્ચતસ્ત્રઃ શ ય તુ કા પૂ આે ઇ ત ક્રમાત્॥ ૪૧॥
પીઠાઃ ક દે પદે પે પાતીતે ક્રમાત્ સ્થતાઃ ।
ચતુરસં્ત્ર તથ બ દુષટ્કયુક્તં ચ ત્તકમ્॥ ૪૨॥
અધર્ચ દં્ર િત્રકાેણં ચ પા યષેાં ક્રમેણ તુ ।
પીતાે ધૂમ્ર તથા શ્વેતાે રક્તાે પં ચ ક તતમ્॥ ૪૩॥
વય ભુબાર્ણ લઙ્ગં ચ ઇતરં ચ પરં પનુઃ ।
પીઠે વેતાિન લઙ્ગાિન સં સ્થતાિન વરાનને॥ ૪૪॥
હેમબ કકુસમુશરચ્ચ દ્રિનભાિન તુ ।
વા તં િત્રકૂટં ચ મહા લઙ્ગં વય ભવુમ્॥ ૪૫॥
કાિદતા તા ક્ષરાપેેતં બાણ લઙ્ગં િત્રકાેણકમ્ ।
કદ બગાેલકાકારં થાિદસા તાક્ષરા તમ્॥ ૪૬॥
સૂ મ પં સમ તાણર્ તં પરમ લઙ્ગકમ્ ।
બ દુ પં પરાન દક દં િનત્યપઆેિદતમ્॥ ૪૭
બીઅિત્રતયયુક્તાસ્ય સકસ્ય મનાેઃ પનુઃ ।
અેતાિન વાચ્ય પા ણ કુલકાૈલમયાિન તુ॥ ૪૮॥
ગ્ર વ સષુુ યાખ્યતુયર્ પા યમૂિન તુ ।

અ તતં તુ પરં તજેઃ વસિંવદુદયાત્મકમ્॥ ૪૯॥
વેચ્છાિવશ્વમયાે લખેખ ચતં િવશ્વ પકમ્ ।
ચૈત યમાત્મનાે પં િનસગાર્ન દસુ દરમ્॥ ૫૦॥
મેયમા પ્રમામાનપ્રસરૈઃ સકુંચ પ્રભમ્ ।
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શ ◌ૃઙ્ગાટ પમાપન્ન મચ્છાજ્ઞાનિક્રયાત્મકમ્॥ ૫૧॥
િવશ્વાકારપ્રથાધારિનજ પ શવાશ્રયમ્ ।
કામેશ્વરાઙ્કપયર્ઙ્કિનિવષ્ટમ તસુ દરમ્॥ ૫૨॥
ઇચ્છાશ ક્તમયં પાશમઙુ્કશં જ્ઞન િપણમ્ ।
િક્રયાશ ક્તમયે બાણધનષુી દધદુ વલમ્॥ ૫૩॥
આશ્રયાશ્રિયભેદેન અષ્ટધા ભન્નહે તમત્ ।
અષ્ટારચક્રસં ઢં નવચક્રાસન સ્થતમ્॥ ૫૪॥
અેવં પં પરં તજેઃ શ્રીચક્રવપષુા સ્થતમ્ ।
તદ યશ ક્તિનકરસુ્ફરદૂ મસમા તમ્॥ ૫૫॥
ચદાત્મ ભત્તાૈ િવશ્વસ્ય પ્રકાશામશર્ને યદા ।
કરાે ત વેચ્છયા પૂણર્િવ ચક ષાર્સમ વતા॥ ૫૬॥
િક્રયાશ ક્ત તુ િવશ્વસ્ય માેદનાદ્ દ્રાવણાત્તથા ।
મુદ્રાખ્યા સા યદા સિંવદ બકા િત્રકલામયી॥ ૫૭॥
િત્રખ ડા પમાપન્ના સદા સિન્નિધકાિરણી ।
સવર્સ્ય ચક્રરાજસ્યવ્યાિપકા પિરક તત॥ ૫૮॥
યાેિનપ્રાચુયર્તઃ સષૈા સવર્સકં્ષાે ભકા પનુઃ ।
વામાશ ક્તપ્રધાનેયં દ્વારચકે્ર સ્થતા ભવેત્॥ ૫૯॥
ધાિવશ્વ સ્થત તકર્ર જ્યેષ્ટાપ્રાચુયર્મા શ્રતા ।

સ્થૂલનાદકલા પા સવાર્નુગ્રહકાિરણી॥ ૬૦॥
સવાર્શપૂરણાખ્યે તુ સષૈા સુ્ફિરતિવગ્રહા ।
જ્યેષ્ટાવામાસમ વને ષ્ટેઃ પ્રાધા યમા શ્રતા॥ ૬૧॥
આક ષણી તુ મુદ્રયંે સવર્સકં્ષાે ભણી તા ।
વ્યાેમદ્વયા તરાલસ્થ બ દુ પા મહેશ્વિર॥ ૬૨॥
શવશ યાત્મસશં્લષેાિદ્દવ્યાકેશકર તા ।
ચતુદર્શારચક્રસ્થા સિંવદાન દિવગ્રહા॥ ૬૩॥
બ દ્વ તરાલિવલસ સૂ મ રેખા શખામયી ।
જ્યેષ્ટાશ ક્તપ્રધાના તુ સવાન્માદનકાિરણી॥ ૬૪॥
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દશારચક્રમાસ્થાય સં સ્થતા વીરવ દતે ।
વામાશ ક્તપ્રધાના તુ મહાઙુ્કશમયી પનુઃ॥ ૬૫॥
તદ્વ દ્વશ્વં વમ તી સા િદ તીયે તુ દશારકે ।
સં સ્થતા માેદનપરા મુદ્રા પ વમા સ્થતા॥ ૬૬॥
ધમાર્ધમર્સ્ય સઘંટ્ટાદુ થતા િવત્તી િપણી ।
િવક પાે થિક્રયાલાપે પદાષેિવધા તની॥ ૬૭॥
િવક પ પરાેગાણાં હાિરણી ખેચર પરા ।
સવર્રાેગહરાખ્યે તુ ચકે્ર સિંવન્મયી સ્થતા॥ ૬૮॥
શવશ ક્તસમાશ્લષેસુ્ફરદ્વ્યાેમા તરે પનુઃ ।
પ્રકાશય ત િવશ્વં સા સૂ મ પ સ્થત સદા॥ ૬૯॥
બીજ પા મહામુદ્રા સવર્ સ દ્ધમયે સ્થતા ।
સ પૂણર્સ્ય પ્રકાશસ્ય લાભભૂ મિરયં પનુઃ॥ ૭૦॥
યાેિનમુદ્રા કલા પા સવાર્ન દમયે સ્થતા ।
િક્રયા ચૈત ય પ વાદેવં ચક્રમયં સ્થતમ્॥ ૭૧॥
ઇચ્છા પં પરં તે ઃ સવર્દા ભાવયેદ્ બુધઃ ।
િત્રધા ચ નવધા ચવૈ ચક્રસઙે્કતકઃ પનુઃ॥ ૭૨॥
વિહ્નનૈકેન શ ક્ત યાં દ્વા યાં ચૈકાેઽપ્રઃ પનુઃ ।
તૈશ્ચ વિહ્નત્રયેણાિપ શક્તીનાં િત્રતયને ચ॥ ૭૩॥
પદ્મદ્વયને ચા યઃ સ્યાદ્ ભૂગ્ હિત્રતયને ચ ।
પ ચશ ક્ત ચતવુર્િહ્નપદ્મદ્વયમહીત્રયમ્॥ ૭૪॥
પિરપૂણ મહચકં્ર ત પ્રકારઃ પ્રદ યર્તે ।
તત્રાદં્ય નવયાેિન સ્યાત્ તને દ્વદશાસયંુતમ્॥ ૭૫॥
મનુયાેિન પરં િવદ્યાત્ તીયં તદન તરમ્ ।
અષ્ટદ્વ્યષ્ટદલાપેેતં ચતુરસ્રત્રયા વતમ્॥ ૭૬॥
ચક્રસ્ય િત્રપ્રકાર વં ક થતં પરમેશ્વિર ।
ષ્ટઃસ્યાન્નવયાે યાિદ વ્ય તં સહૃં ત પનુઃ॥ ૭૭॥
વ્યાિદનવયાે ય ત મ ત શાસ્ત્રસ્ય િનણર્યઃ ।

અેત સમ ષ્ટ પં તુ િત્રપુરાચક્રમુચ્યતે॥ ૭૮॥
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યસ્ય િવજ્ઞાનમાત્રેણ િત્રપુરાજ્ઞાનવાન્ ભવેત્ ।
ચક્રસ્ય નવધા વં ચ કથયા મ તવ પ્રયે॥ ૭૯॥
આિદમં ભતૂ્રયેણ સ્યાદ્ દ્વતીયં ષાેડશારકમ્ ।
અ યદષ્ટદલં પ્રાેક્તં મનુકાેણમન તરમ્॥ ૮૦॥
પ ચમં દશકાેણં સ્યાત્ ષષં્ટ ચાિપ દશારકમ્ ।
સપ્તમં વસકુાેણં સ્યાન્મ ય યસ્રમથાષ્ટમમ્॥ ૮૧॥
નવમં યસ્રમ યં સ્યાત્ તષેાં નામા યતઃ શ ◌ૃ ।
ત્રૈલાેક્યમાેહનં ચકં્ર સવાર્શાપિરપૂરકમ્॥ ૮૨॥
સવર્સકં્ષાેભણં ગાૈિર સવાર્સાૈભાગ્યદાયકમ્ ।
સવાર્થર્સાધકં ચકં્ર સવર્રક્ષાકરં પરમ્॥ ૮૩॥
સવર્રાેગહરં દેિવ સવર્ સ દ્ધમયં તથા ।
સવાર્ન દમયં ચાિપ નવમં શ ◌ૃ સુ દિર॥ ૮૪॥
અત્ર પજુ્યા મહાદેવી મહાિત્રપુરસુ દર ।
પિરપૂણ મહાચક્રમજરામરકારકમ્॥ ૮૫॥
અેતમવે મહાચક્રસઙે્કતઃ પરમેશ્વિર ।
ક થત સ્ત્રપુરાદેવ્યા વન્મુ ક્તપ્રવતર્કઃ॥ ૮૬॥
ઇ ત પ્રથમઃ પટલઃ સમાપ્તઃ ।

અથ દ્વતીયઃ પટલઃ
મ ત્રસઙે્કતં િદવ્યમધનુા ક યા મ તે ।
યદ્વતે્તા િત્રપુરાકારાે િવરચકે્રશ્વરાે ભવેત્॥ ૧॥
કરશુ દ્ધકરાે વાદ્યા દ્વતીયા ચાત્મર ક્ષકા ।
આત્માસનગતા દેવી તીયા તદન તરમ્॥ ૨॥
ચક્રાસનગતા પશ્ચાત્ સવર્મ ત્રાસન સ્થતા ।
સા ય સદ્ધાસના ષ્ટા માયાલ મીમયી પરા॥ ૩॥
મૂ તિવદ્યા ચ સા દેવી સપ્તમાે પિરક તતા ।
અષ્ટ યાવાિહની િવદ્યા નવમા ભૈરવી પરા॥ ૪॥
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મૂલિવદ્યા તથા ખ્યાતા ત્રૈલાેક્યવશકાિરણી ।
અેવં નવપ્રકારા તુ પૂ કાલે પ્રયત્નતઃ॥ ૫॥
અેતાઃ ક્રમેણ ય તવ્યાઃ સાધકેન કુલેશ્વિર ।
પાદાગ્રજઙ્ઘા નૂ ગુદ લઙ્ગાગ્રકેષુ ચ॥ ૬॥
આધરે િવ યસન્મૂ ત તસ્યામાવાિહની ં યસતે્ ।
મૂલને વ્યાપક યાસઃ કતર્વ્યઃ પરે શ્વિર॥ ૭॥
અકુલાિદષુ પૂબાક્તસ્થાનષેુ પિર ચ તયેત્ ।
ચકે્રશ્વિરસમાયુક્તં નવચકં્ર પુરાેિદતમ્॥ ૮॥
તાસાં નામાિન વક્ષ્યા મ યથાનુક્રમયાેગતઃ ।
તત્રાદ્યા િત્રપુરા દેવી દ્વતીયા િત્રપુરેશ્વર ॥ ૯॥
તીયા ચ તથા પ્રાેક્તા દેવી િત્રપુરસુ દર ।
ચતુથ ચ મહાદેવી દેવી િત્રપુરવા સની॥ ૧૦॥
પ ચમી િત્રપુરા શ્રીઃ સ્યાત્ ષષ્ટ િત્રપુરમા લની ।
સપ્તમી િત્રપુરા સ દ્ધરષ્ટમી િત્રપુરા બકા॥ ૧૧॥
નવમી તુ માહદેવી મહાિત્રપુરસુ દર ।
પજૂયેચ્ચ ક્રમાદેતા નવચકે્ર પુરાેિદતે॥ ૧૨॥
અેવં નવપ્રકારાદ્યા પુ કલે તુ પાવર્ ત ।
અેકાકારા હ્યાદ્યશ ક્તરજરામરકાિરણી॥ ૧૩॥
મ ત્રસઙે્કતક તસ્યા નાનાકારાે વ્યવ સ્થતઃ ।
નાનામ ત્રકમણવૈ પાર પયણ લ યતે॥ ૧૪॥
ષડિવધ તં તુ દેવે શ કથયા મ તવાનધે ।
ભાવાથર્ઃ સ પ્રદાયાથા િનગમાથર્શ્ચ કાૈ લકઃ॥ ૧૫॥
તથા સવર્રહસ્યાથા મહાત વાથર્ અેવ ચ ।
અક્ષરાથા િહ ભાવાથર્ઃ કેવલઃ પરમેશ્વિર॥ ૧૬॥
યાે ગની ભ તથા િવરૈવ રે દ્રાઇઃ સવર્દા પ્રયે ।
શવશ ક્તસમાયાેગાઽ જિનતાે મ ત્રરાજકઃ॥ ૧૭॥
તન્મયીં પરમાન દન દતાં પ દ િપણીમ્ ।
િનસગર્સુ દર ં દેવી ં જ્ઞા વા વૈરમપુાસતે॥ ૧૮॥
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શવશ યાત્મસઘંટ્ટ પે બ્રહ્મા ણ શાશ્વતે ।
ત પ્રથાપ્રસરાશ્લષેભુિવ વૈ દ્રાપેલ ક્ષતે॥ ૧૯॥
જ્ઞા જ્ઞાનમયાકારસનનાન્મ ત્ર િપણી ।
તષેાં સમ ષ્ટ પેણ પરાશ ક્ત તુ મા કા॥ ૨૦॥
મ ય બ દુિવસગાર્ તઃ સમાસ્થાનમયે પરે ।
કુિટલા પકે તસ્યાઃ પ્ર ત પે િવય કલે॥ ૨૧॥
મ યપ્રાણપ્રથા પપ પ દવ્યાે સ્થત પનુઃ ।
મ યમે મ ત્રિપ ડે તુ તીયે િપ ડકે પનુઃ॥ ૨૨॥
રાહુકૂટાદ્વયસૂ્ફજર્ચ્ચલત્તાસં સ્થતસ્ય તુ ।
ધમાર્ધમર્સ્ય વાચ્યસ્ય િવષા તમયસ્ય ચ॥ ૨૩॥
વાચક્રાક્ષરસયંાેગાત્ ક થતા િવશ્વ િપણી ।
તષેાં સમ ષ્ટ પેણ પરાશ ક્ત તુ મા કામ્॥ ૨૪॥
કૂટત્રયા ત્મકાં દેવી ં સમ ષ્ટવ્ય ષ્ટ િપ ણમ્ ।
આદ્યાં શ ક્ત ભાવય તાે ભાવાથર્ મ ત મ વતે॥ ૨૫॥
સ પ્રદાયાે મહાબાેધ પાે ગુ મખુે સ્થતઃ ।
િવશ્વાકારપ્રથાયા તુ મહ વ ચ યદાશ્રયમ્॥ ૨૬॥
શવશ યાદ્યયા મૂલિવદ્યયા પરમેશ્વિર ।
જગ કૃ નં તયા વ્યાપં્ત શ ◌ૃ વાવિહતા પ્રયે॥ ૨૭॥
પ ચભૂતમયં િવશ્વં તન્મયી સા સદાનઘે ।
તન્મયી મૂલિવદ્યા ચ તદદ્ય કથયા મ તે॥ ૨૮॥
હકારાદ્ વ્યાેમ સ ભૂતં કકારાત્તુ પ્રભ જનહ્ ।
રેફાદ ગ્ ઃ સકારાચ્ચ જલત વસ્ય સ ભવઃ॥ ૨૯॥
લકારાત્,હ્ થવી તા ત માદ્ િવશ્વમયી ચ સા ।
ગુણાઃપ ચદશ પ્રાેક્તા ભૂતાનં તન્મયી શવા॥ ૩૦॥
યસ્ય યસ્ય પદાથર્સ્ય સા યા શ ક્ત દ િરતા ।
સા સા સવશ્વર દેવી સ સ સવા મહેશ્વરઃ॥ ૩૧॥
વ્યાપ્તા પ ચદશાણર્ઃ સા િવદ્યા ભૂતગુણા ત્મકાઃ ।
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પ ચ ભશ્ચ તથા ષડ્ ભશ્ચતુ ભરિપ ચાક્ષરઃ॥ ૩૨॥
વરવ્ય જનભેદેન સપ્તિત્રશ પ્રભેદેની ।
સપ્તિત્રશ પ્રભેદેન ષટ્ િત્રશત વ િપણી॥ ૩૩॥
ત વાતીત વભાવા ચ િવદ્યષૈં ભાવ્યતે સદા ।
થવ્યાિદષુ ભૂતષેુ વ્યાપકં ચાેત્તરાેત્તરમ્॥ ૩૪॥

ભૂતં વધ તનં વ્યા યં તદ્ ગુણા વ્યાપકાશ્રયાઃ ।
વ્યા યે વવ સ્થતા દેિવ સ્થૂલસૂ મિવભેદતઃ॥ ૩૫॥
ત માદ્વ્યાેમગુણઃ શ દાે વા વાદ ન્ વ્યા ય સં સ્થતઃ ।
વ્યાેમ બહૈ તુ િવદ્યાસ્થૈલર્ક્ષયેચ્છ દપ ચકમ્॥ ૩૬॥
તષેાં કા ણ પેણ સ્થત વિનમયં પરમ્ ।
ભવેદ્ ગુણવતાં બીજં ગુણાનામિપ વાચકમ્॥ ૩૭॥
કાયર્કારણભાવને તયાેરૈક્ય િવવક્ષયા ।
મહામાયાત્રયેણાિપ કારણને ચ બ દુના॥ ૩૮॥
વા વા ગ્ જલભૂમીનાં પશાર્નાં ચ ચતુષ્ટયમ્ ।
ઉ પનં્ન ભાવયેદ્ દેિવ સ્થૂલસૂ મિવભેદતઃ॥ ૩૯॥
પાણાં િત્રતયં તદ્વત્ િત્રભી રેફૈિવભાિવતમ્ ।
પ્રધાનં તજેસાે પં તદ્ બીજેન િહ જ યતે॥ ૪૦॥
િવદ્યાસ્થૈશ્ચ દ્રબીજૈ તુ સ્થૂલસૂ માે રસઃ તઃ ।
સ બ ધાે િવિદતાે લાેકે રસસ્યા ય તસ્ય ચ॥ ૪૧॥
વસુ ધાયા ગુણાે ગ ધ ત લિપગર્ ધવા ચકા ।
ભવુનત્રયસ ભ ધાત્ િત્રધા વં તુ મહેશ્વિર॥ ૪૨॥
અશદુ્ધશદુ્ધ મશ્રાણાં પ્રમા ણાં પરં વપુઃ ।
ક્રાેધીશિત્રતયે નાથ િવદ્યાસ્થને પ્રકા યતે॥ ૪૩॥
શ્રીક ઠદશકં તદ્વદ વ્યક્તસ્યાિપ વાચકઃ ।
પ્રાણ પ સ્થતાે દેિવ તદ્વદેકાદશઃ પરઃ॥ ૪૪॥
અેકઃ સન્નવે પુ ષાે બહુધા કાયતે િહ સઃ ।
દ્રશે્વરસદેશાખ્યા દેવતા મતિવગ્રહાઃ॥ ૪૫॥
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બ દુત્રયેણ ક થતા અ મતા મતિવગ્રહાઃ ।
શા તઃ શ ક્તશ્ચ શ ભુશ્ચ નાદિત્રતયબાેધનાઃ॥ ૪૬॥
વાગુરામૂલવલયે સતૂ્રાદ્યાઃ કવલીકૃતાઃ ।
તથા મ ત્રાઃ સમ તાશ્ચ િવદ્યાયામત્ર સં સ્થતાઃ॥ ૪૭॥
ગુ ક્રમેણ સ પ્રાપ્તઃ સ પ્રદાયાથર્ ઈિરતઃ ।
િનગભાર્થા મહદેિવ શવગવુાર્ત્મગાેચરઃ॥ ૪૮॥
શવગવુાર્ત્મનામૈક્યાનુસધંાનાત્તદાત્મકમ્॥ ૪૯॥
િન કલ વં શવે બુ વા તદૂ્રપ વં ગુરાેરિપ ।
તિન્નર ક્ષણસામ યાર્દાત્મનશ્ચ શવાત્મતામ્॥ ૫૦॥
ભાવયેદભ ક્તનમ્રઃ સઙ્કાેચાને્મષેાકલિઙ્કતઃ ।
કાૈ લકં કથિય યા મ ચક્રદેવતયાેરિપ॥ ૫૧॥
િવદ્યાગવુાર્ત્મનામૈક્યં ત પ્રકારઃ પ્રદ યર્તે ।
લકારૈશ્ચતુરસ્રા ણ ત્તિત્રતયસયંુતમ્॥ ૫૨॥
સરાે હદ્વયં શક્તૈરગ્ ીષાેમાત્મકં પ્રયે ।
હૃ લખેાત્રયસભંૂતૈરક્ષરૈનર્વસઙ્ખ્યકૈઃ॥ ૫૩॥
બ દુત્રયયુતૈ ર્તં નવયાે યાત્મકં પ્રયે ।
મ ડલત્રયયુકં્ત તુ ચકં્ર શ યનલાત્મકમ્॥ ૫૪॥
વ્યાેમબીજત્રયેણવૈ પ્રમા િત્રત્યા વતમ્ ।
ઇચ્છાજ્ઞાનિક્રયા પમાદનત્રયસયંુતમ્॥ ૫૫॥
સદા શવાસનં દેિવ મહા બ દુમયં પરમ્ ।
ઇ થં મ ત્રાત્મકં ચકં્ર દેવતાયાઃ પરં વપુઃ॥ ૫૬॥
અેકાદશાિધકશતદેવતાત્મતયા પનુઃ ।
ગણેશ વં મહાદેવ્યાઃ સસાેમરિવપાવકૈઃ॥ ૫૭॥
ઇચ્છાજ્ઞાનિક્રયા ભશ્ચ ગુણત્રયયુતૈહ્ પનુઃ ।
ગ્રહ પા ચ સા દેવી જ્ઞાનકમ દ્રયૈરિપ॥ ૫૮॥
તદથરેવ દેવે શ કરણૈરા તરૈઃ પનુઃ ।
પ્રકૃત્યા ચ ગુણનેાિપ પું વબ ધને ચાત્મના॥ ૫૯॥
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નક્ષત્રિવગ્રહા તા યાે ગની વમથાેચ્યતે ।
વગાિદધાતનુાથા ભડાર્િક યાિદ ભર યસાૈ॥ ૬૦॥
વગાર્ષ્ટકિનિવષ્ટા ભયા ગની ભશ્ચ સયંુતા ।
યાે ગની પમાસ્થાય રાજતે િવશ્વિવગ્રા॥ ૬૧॥
પ્રાણાપાનાૈ સમાનશ્ચાેદનવ્યાનાૈ તથા પનુઃ ।
નાગઃ કૂમાઽથ કૃકરાે દેવદત્તાે ધન જયઃ॥ ૬૨॥
વાત્મા પમાર્ત્મા ચૈત્યેતૈ રા શ વ િપણી ।

અકથાિદિત્રપઙ્ યાત્મા તા તયાિદક્રમેણ સા॥ ૬૩॥
ગણેશાેઽભનૂ્મહાિવદ્યા પરાવાગાિદવાઙ્મયી ।
બીજ બ દુ વનીનાં ચ િત્રકૂટેષુ ગ્રહા ત્મકા॥ ૬૪॥
હૃ લખેાત્રયસભંૂતૈ ત થસખં્યૈ તથાક્ષરૈઃ ।
અ યૈદ્વાર્દશ ભવર્ણરેષા નક્ષત્ર િપણી॥ ૬૫॥
િવદ્યાન તભૂર્તશ યાદ્યૈઃ શાક્તૈઃ ષડ્ ભ તથાક્ષરૈઃ ।
યાે ગની વં ચ િવદ્યાય રા શ વં ચા ત્યવ જતૈઃ॥ ૬૬॥
અેવં િવશ્વપ્રકારા ચ ચક્ર પા મહેશ્વર ।
દેવ્યા દેહે યથા પ્રાેક્તાે ગુ દેહે તથવૈ િહ॥ ૬૭॥
ત પ્રસાદાચ્ચ શ યાેઽિપ તદૂ્રપઃ સ પ્ર યતે ।
ઇત્યેવં કાૈ લકાથર્ તુ ક થતાે િવરવ દતે॥ ૬૮॥
તથા સવર્રહ્સ્યાથ કથયા મ તવાનઘે ।
મૂલાધારે તિડદૂ્રપે વાગ્ભવાકારતાં ગતે॥ ૬૯॥
અષ્ટાિત્રશ કલાયુક્તપ ચાશદ્વણર્િવગ્રહા ।
િવદ્યા કુ ડ લની પા મ દલત્રયભેિદની॥ ૭૦॥
તિડ કાેિટિનભપ્રખ્યા બસત તુિનભાકૃ તઃ ।
વ્યાેમે દુમ ડલાસક્તા સધુાસ્ત્રાેતઃ વ િપણી॥ ૭૧॥
સદા વ્યાપ્તજગત્ કૃ ના સદાન દ વ િપણી ।
અેષા વાત્મે ત બુ દ્ધ તુ રહસ્યાથા મહેશ્વિર॥ ૭૨॥
મહાત વાથ ઇ ત યત્તચ દેિવ વદા મ તે ।
િન કલે પ્રમે સૂ મે િનલર્કે્ષ્ય ભાવવ જતે॥ ૭૩॥

12 sanskritdocuments.org



યાે ગનીહૃદયમ્

વ્યાેમાતીતે પરે ત વે પ્રકાશાન દિવગ્રહે ।
િવશ્વાે ત્તણ િવશ્વમયે ત વે વાત્મિનયાજેનમ્॥ ૭૪॥
તદા પ્રકાશમાન વં તજેસાં તમસામિપ ।
અિવનાભાવ પ વં ત મા દ્વશ્વસ્ય સવર્તઃ॥ ૭૫॥
પ્રકાશતે મહાત વં િદવ્યક્ર ડારસાે વલે ।
િનર તસવર્સકં પિવક પ સ્થ તપવૂર્કઃ॥ ૭૬॥
રહસ્યાથા મયા ગુપ્તઃ સદ્યઃ પ્રત્યયકારકઃ ।
મહાજ્ઞાનાણર્વે દષૃ્ટઃ શઙ્કા તત્ર ન પાવર્ ત॥ ૭૭॥
િવદ્યાપીઠિનબદ્ધષેુ સં સ્થતાે િદવ્ય સ દ્ધદઃ ।
કાૈલાચારપરૈદિવ પાદુકાભાવનાપરૈઃ॥ ૭૮॥
યાે ગનીમેલનાેદુ્યક્તૈઃ પ્રાપ્તિવદ્યા ભષેચનૈઃ ।
શઙ્કાકલઙ્કિવગતૈઃ સદા મુિદતમાનસઃૈ॥ ૭૯॥
પાર પયણ િવજ્ઞાતરહસ્યાથર્િવશારદૈઃ ।
લ યતે ના યથ દેિવ વાં શપેકુલસુ દિર॥ ૮૦॥
પાર પયર્િવહીના યે જ્ઞાનમાત્રેણ ગિવતાઃ ।
તષેાં સમયલાપેને િવકુવર્ ત મર ચયઃ॥ ૮૧॥
ય તુ િદવ્યરસા વાદમાેદમાનિવમશર્નઃ ।
દેઅતા ત થનક્ષત્રે વારેઽિપ ચ િવવ વતઃ॥ ૮૨॥
મર ચીન્ પ્રીણયત્યેવ મિદરાન દઘૂ ણતઃ ।
સવર્દા ચ િવશષેણ લભતે પૂણર્બાેધતામ્॥ ૮૩॥
અેવં હાવ તુ દેવે શ દે શકે દ્રપ્રસાદતઃ ।
મહાજ્ઞાનમયાે દેિવ સદ્યઃ સ પ્રા યતે નરૈઃ॥ ૮૪॥
અેવમેત પ્રદં જ્ઞાનં િવદ્યાણાર્ગમગાેચરમ્ ।
દેિવ ગુહ્ય પ્રયેણવૈ વ્યાખ્યાતં દુ ગ ષડ્ િવધમ્ ।
સદ્યાે યસ્ય પ્રબાેધને વીરચકે્રશ્વરાે ભવેત્॥ ૮૫॥
ઇ ત દ્વતીયઃ પટલઃ સમાપ્તઃ ।

yoginii.pdf 13



યાે ગનીહૃદયમ્

અથ તાયઃ પટલઃ
પૂ સઙે્કતમધનુા કથયા મ તવાનઘે ।
યસ્ય પ્રબાેધમાત્રેણ જવન્મુક્તઃ પ્રમાેદતે॥ ૧॥
તવ િનત્યાેિદતા પૂ િત્ર ભભદૈવ્યર્વ સ્થતા ।
પરા ચા યપર ગાૈિર તીયા ચ પરાપરા॥ ૨॥
પ્રથમાદ્વતૈભાવસ્થા સવર્પ્રસરગાેચરા ।
દ્વતીયા ચક્રપૂ ચ સદા િન પાદ્યતે મયા॥ ૩॥
અેવં જ્ઞાનમયે દેિવ તીયા તુ પરાપરા ।
ઉત્તમા સા પરા જ્ઞેયા િવધાનં શ ◌ૃ સા પ્રતમ્॥ ૪॥
મહાપદ્મવના તસ્થે વાગ્ભવે ગુ પાદુકામ્ ।
આ યાિયતજગદૂ્રપાં પમાર્ તવ ષણીમ્॥ ૫॥
સ ચ ત્ય પરમાદ્વતૈભાવના તઘૂ ણતઃ ।
દહરા તરસસંપર્ન્નાદાલાેકનત પરઃ॥ ૬॥
િવક પ પસજં પિવમખુાેઽ તમુર્ખઃ સદા ।
ચ કલાે લાસદ લતસકંાેચ વ તસુ દરઃ ।
ઇ દ્રયપ્રીણનદ્રવ્યૈિવ િહત વાત્મપજૂનઃ॥ ૭॥
યાસં િનવર્તર્યેદેહે ષાેઢા યાસપુરઃસરમ્ ।
ગણેશઃૈ પ્રથમાે યાસાે દ્વતીત તુ ગ્રહૈમર્તઃ॥ ૮॥
નક્ષત્રૈશ્ચ તીયઃ સ્યાદ્યાે ગની ભશ્ચતુથર્કઃ ।
રા શ ભઃ પ ચમાે યાસઃ ષષ્ઠઃ પીઠૈિનગદ્યતે॥ ૯॥
ષાેઢા યાસ વયં પ્રાેક્તઃ સવર્ત્રવૈાપરા જતઃ ।
અેવં યાે ય તગાત્ર તુ સ પજૂ્યઃ સવર્યાે ગ ભઃ॥ ૧૦॥
ના ત્યસ્ય પજૂ્યાે લાેકેષુ િપ મા મખુાે જનઃ ।
સ અેવ પજૂ્યઃ સવષાં સ વયં પરમેશ્વરઃ॥ ૧૧॥
ષાેઢા યાસિવહીનં યં પ્રણમેદેષ પાવર્ ત ।
સાેઽ ચરા ત્યુમા ાે ત નરકં ચ પ્રપદ્યતે॥ ૧૨॥
ષાેઢા યાસપ્રકારં ચ કથયા મ તવાનઘે ।
િવઘે્નશાે િવઘ્નરાજશ્ચ િવનાયક શવાેત્તમાૈ॥ ૧૩॥
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િવઘ્નકૃ દ્વઘ્નહતાર્ ચ ગણરાટ્ ગણનાયકઃ ।
અેકદ તાે દ્વદ તશ્ચ ગજવક્ત્રાે િનર જનઃ॥ ૧૪॥
કપદર્વાન્ દ ઘર્મખુઃ શઙુ્કકણા ષ વજઃ ।
ગણનાથાે ગજે દ્રશ્ચ શપુર્કણર્ સ્ત્રલાેચનઃ॥ ૧૫॥
લ બાેદરાે મહાનાદશ્ચતુમૂર્ તઃ સદા શવઃ ।
આમાેદાે દુમુર્ખશ્ચવૈ સમુખુશ્ચ પ્રમાેદકઃ॥ ૧૬॥
અેકપાદાે દ્વ જહ્વશ્ચ શરૂાે વીરશ્ચ ષ મખુઃ ।
વરદાે વામદેવશ્ચ વક્રતુ ડાે દ્વર ડકઃ॥ ૧૭॥
સનેાનીગ્રાર્મણીમર્ત્તાે િવમત્તાે મત્તવાહનઃ ।
જટ મુ ડી તથા ખડ્ગી વરે યાે ષકેતનઃ॥ ૧૮॥
ભક્ષ્ય પ્રયાે ગણેશશ્ચ મેઘનાદાે ગણેશ્વરઃ ।
ત ણા ણસઙ્કાશાન્ ગજવક્ત્રાન્ િત્રલાેચનાન્॥ ૧૯॥
પાશાઙુ્કશવરાભી તહ તાન્ શ ક્તસમ વતાન્ ।
અેતાં તુ િવ યસદેેહે મા કા યાસવિ પ્રયે॥ ૨૦॥
વરૈ તુ સિહતં સયૂ હૃદયાથઃ પ્રિવ યસતે્ ।
બ દુસ્થાને સધુાસૂ ત યાિદવણર્ચતુષ્ટયૈઃ॥ ૨૧॥
ભપૂતંુ્ર લાેચનદ્વ દ્વ કવગાર્િધપ ત પ્રયે ।
હૃદયે િવ યસચે્છુકં્ર ચવગાર્િધપ ત પનુઃ॥ ૨૨॥
હૃદયાપેિર િવ યસટે્ટવગાર્િધપ ત બુધમ્ ।
હ પ ત ક ઠદેશે તવગાર્િધપ ત પ્રયે॥ ૨૩॥
નાભાૈ શનૈશ્ચરં દેિવ પવગશં સરેુશ્વિર ।
વક્ત્રેશાિદચતવુર્ણઃ સિહતં રાહુમવે ચ॥ ૨૪॥
ક્ષકારસિહતં કેતું પાયાે દેવે શ િવ યસતે્ ।
[ રકં્ત શ્વેતં તથા રકં્ત યામં પીતં ચ પા ડુરમ્ ।
કૃ ણં ધૂમ્રં ધૂમ્રધૂમ્રં ભાવયેદ્રિવપવુર્કાન્॥
કામ પધરાન્ દેિવ િદવ્યા બરિવભષૂણાન્ ।
વામાે ય તહ તાંશ્ચ દક્ષહ તવરપ્રદાન્॥]
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લલાટે દક્ષનતે્રે ચ વામે કણર્દ્વયે પનુઃ॥ ૨૫॥
પુટયાેિનનાર્ સકાયાશ્ચ ક ઠે સ્ક ધદ્વયે પનુઃ ।
પશ્ચા કૂપર્રયુગ્મે ચ મ ણબ ધદ્વયે પનુઃ॥ ૨૬॥
તનયાનેાર્ ભદેશે ચ કિટબ ધે તતઃ પરમ્ ।
ઊ યુગ્મે તથા વાજેર્ઙ્ઘયાેશ્ચ પદદ્વયે॥ ૨૭॥
[આદ્યયુગ્મ તથા ચૈકં તસ્ત્રી ણ ચતુષ્ટયમ્ ।
અેકમેકં દ્વય ચે ત વરાઃ પ્રાેક્તાશ્ચતુદર્શ॥ ૨૮॥
વ્ય જને વેકમુભયં દ્વયં યસ્યેદતઃ પરમ્ ।
અેકં યુગ્મં દ્વય દ્વ દ્વમેકં યુગ્મં દ્વય તતઃ॥ ૨૯॥
અેકં ત્રયં તથા ચૈકં અેકમેકં દ્વય તથા ।
અેકં દ્વયં ત્રયં પશ્ચા લકં્ષ અં મશ્ચતુષ્ટયમ્॥ ૩૦॥
અ શ યાદેઃ પુરાે ભગે દ વા ચક્રમતાે યસતે્ ]
વલ કાલાનલપ્રખ્યા વરદાભયપાણયઃ॥ ૩૧॥
ન તપા યાેઽ શ્વનીપૂવાર્ઃ સવાર્ભરણભૂ ષતાઃ ।
અેતા તુ િવ યસદેે્દિવ સ્થાને વષેુ સરુા ચતે॥ ૩૨॥
િવશદુ્ધાૈ હૃદયે નાભાૈ વાિધષ્ટાને ચ મૂલકે ।
આજ્ઞાયાં ધાતનુાથાશ્ચ ય તવ્યા ડાિદદેવતાઃ॥ ૩૩॥
અ તાિદયુતાઃ સ યઙ્ ય તવ્યાશ્ચ સરેુશ્વિર ।
પાદે લઙ્ગે ચ કુક્ષાૈ ચ હૃદયે બાહુમૂલયાેઃ॥ ૩૪॥
દ ક્ષણં પાદમાર ય વામપાદાવસાનકમ્ ।
મષેાિદરાશયાે વણ યર્ તવ્યાઃ સહ પાવર્ ત॥ ૩૫॥
[ ચતુ કં િત્રતયં ત્રી ણ દ્વતયં દ્વતયં દ્વયમ્ ।
પ ચકં પ ચકં પ ચ પ ચક્તં પ ચકં તતઃ॥
ચ વાિર મે મને સ્યુઃ ક યાયાં પ ચ શાદયઃ । ]

િપઠાિન િવ યસદેે્દિવ મા કાસ્થાનકે પનુઃ ।
તષેાં નામાિન વક્ષ્ય તે શ ◌ૃ વાવિહતા પ્રયે॥ ૩૬॥
કામ પં વારાણસી નપેાલં પાૈ ડ્રવધર્નમ્ ।
ચર સ્થરં કા યકુ જં પૂણર્શલંૈ તથાબુર્દમ્॥ ૩૭॥

16 sanskritdocuments.org



યાે ગનીહૃદયમ્

આમ્રાતકેશ્વરૈકામ્રં િત્રસ્રાેતઃ કામકાેટકમ્ ।
કૈલાસં ગનુગરં કેદારપૂણર્ચ દ્રકે॥ ૩૮॥
શ્રીપીઠમાેઙ્કારપીઠં લ ધ્રં માલવાે કલે ।
કુલા તં દેિવકાેટં ચ ગાેકણ મા તેશ્વરમ્॥ ૩૯॥
અટ્ટહાસં ચ િવરજં રાજગેહં મહાપથમ્ ।
કાેલાપુર મેલાપુરં આેઙ્કાર તુ જય તકા॥ ૪૦॥
ઉ જિય યાિપ ચત્રા ચ ક્ષીરકં હ તનાપુરમ્ ।
આેડ્ડીશં ચ પ્રયાગાખ્યં ષષં્ઠ માયાપુરં તથા॥ ૪૧॥
જલેશં મલયં શલંૈ મે ં ગિરવરં તથા ।
મહે દં્ર વામનં ચવૈ િહર યપુરમવે ચા॥ ૪૨॥
મહાલ મીપુરાેડ્યાણં છાયાછત્રમતઃ પરમ્ ।
અેતે પીઠાઃ સમુિદ્દષ્ટા મા કા પકાઃ સ્થતાઃ॥ ૪૩॥
અેવં ષાેઢા પુરઃ કૃ વા શ્રીચક્ર યાસમાચરેત્ ।
શ્રીમિ ત્રપુરસુ દયાર્શ્ચક્ર યાસં શ ◌ૃ પ્રયે॥ ૪૪॥
યન્ન કસ્ય ચદાખ્યાતં તનુશુ દ્ધકરં પરમ્ ।
ચતુરસ્ત્રાદ્યરેખાયૈ નમ ઇત્યાિદતાે યસતે્॥ ૪૫॥
દક્ષાંસ ષ્ઠપા યગ્ર સ્ફક્કપાદાઙ્ગુલી વથ ।
વામાઙ્ યઙ્ગુ લષુ સ્ફકે્ક પા યગ્રે ચાંસ ષ્ઠકે॥ ૪૬॥
સચૂલીમૂલ ષે્ઠષુ વ્યાપક વને સુ દિર ।
અત્રવૈ સ્થાનદશકે અ ણમાદ્યા તુ િવ યસતે્॥ ૪૭॥
સ દ્ધ તદ તશ્ચ તનવુ્યાપક વને સુ દિર ।
[ ચતુરસ્રમ યરેખાયૈ નમ ઇત્યિપ વ લભે। ]

તસ્યાઃ સ્થાનષેુ િવ યસ્ય બ્રહ્મા યાદ્યા તદાષ્ટસુ॥ ૪૮॥
પાદાઙ્ગુષ્ઠદ્વયે પાશ્વ દક્ષે મૂધર્ યપાશ્વર્કે ।
વામદ ક્ષણ વાેશ્ચ બિહરંસદ્વયે તથા॥ ૪૯॥
ય તવ્યાશ્ચતુરસ્રા ત્યરેખાયૈ નમ ઇત્યિપ ।
િવ યસદ્ે વ્યાપક વને પવૂાક્તા તશ્ચ િવગ્રહે॥ ૫૦॥
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તસ્યાઃ સ્થાનષેુ દશસુ મુદ્રાણાં દશકં યસતે્ ।
બ્રહ્મા યાદ્યષ્ટસ્થાના ત તાસામષ્ટાૈ યસતે્તતઃ॥ ૫૧॥
શષ્ટે દ્વે દ્વાદશા તે ચ પાદાઙ્ગુષે્ઠ ચ િવ યસતે્ ।
તદા તઃ ષાેડશદલપદ્માય નમ ઇત્યિપ॥ ૫૨॥
િવ યસ્ય તદ્દલે કામાક ષ યાદ્યાશ્ચ િવ યસતે્ ।
દલાિન દ ક્ષનશ્રાતે્ર ષ્ઠમંસં ચ કૂપર્રમ્॥ ૫૩॥
કર ષં્ઠ ચાે નુગુ ફપાદતલં તથા ।
વામપાદતલાદ્યવેમેતદેવાષ્ટકં મતમ્॥ ૫૪॥
તદ તરે ચાષ્ટદલપદ્માય નમ ઇત્યિપ ।
િવ યસ્ય તદ્દલે વષેુ દક્ષશઙ્ખે ચ જત્રુકે॥ ૫૫॥
ઊવર્ તગુર્ ફગુ ફાે જત્રુશઙ્ખે ચ વમતઃ ।
અનઙ્ગકુસમુાદ્યાશ્ચ શક્તીરષ્ટાૈ ચ િવ યસતે્॥ ૫૬
તદનતશ્ચતુદર્શારચક્રાય નમ ઇત્યિપ ।
િવ યસ્ય તસ્ય કાેણષેુ યસચે્છક્તીશ્ચતુદર્શ॥ ૫૭॥
સવર્સઙ્ક્ષાે ભ યાદ્યા તુ તસ્ય કાેણાિન વચ્ યહમ્ ।
લલાટં દક્ષભાગં ચ દક્ષગ ડાંસમ યતઃ॥ ૫૮॥
પાશ્વાર્ ત કઙ્ઘા તવાર્મજઙ્ઘાિદ પાવર્ ત ।
વામાવેર્ તં વામપાશ્વ વામાંસં વામગ ડકમ્॥ ૫૯॥
લલાટવામમ યે ચ તથા વૈ ષ્ઠ મત્યિપ ।
તતાે દશારચક્રાય નમ ઇત્યિપ પાવર્ ત॥ ૬૦॥
તસ્ય કાેણાિન દક્ષા ક્ષનાસામૂલાઽઽસ્યનતે્રકે ।
કુક્ષીશવાયુકાેણષેુ નુદ્વયગુદેષુ ચ॥ ૬૧॥
કુ ક્ષનૈ ૠ તવહ્ યાખ્યકાેણે વષેુ યસતે્ પનુઃ ।
સવાર્ સ દ્ધપ્રદાદ નાં શક્તીનાં દશકં તથા॥ ૬૨॥
તદ ત ચ દશારાિદચક્રાય નમ ઇત્યિપ ।
િવ યસ્ય તસ્ય કાેણષેુ સવર્જ્ઞાદ્યાઃ પ્રિવ યસતે્॥ ૬૩॥
દક્ષનાસા ક્કણી ચા તનં ષણમવે ચ ।
સીિવની વામમુ કં ચ તનં ક્ક ણ ના સકે॥ ૬૪॥
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નાસાગ્રં ચવૈ િવજ્ઞેયં કાેણાનાં દશકં તથા ।
તદ તરષ્ટકાેણાિદચક્રાય નમ ઇત્યિપ॥ ૬૫॥
િવ યસ્ય તસ્ય કાેણષેુ વ ષ યાદ્યષ્ટકં યસતે્ ।
ચબુકં ક ઠહૃદયનાભીનાં ચવૈ દ ક્ષણમ્॥ ૬૬॥
જ્ઞેયં પાશ્વર્ચતુ કં ચ મ ણપૂરાિદ વામકમ્ ।
ચતુષ્ઠયં ચ પાશ્વાર્નામેતત્ કાેણાષ્ટકં મતમ્॥ ૬૭॥
હૃદયસ્થિત્રકાેણસ્ય ચતુિદ બિહ યર્સતે્ ।
શરચાપાૈ પાશ ણી િત્રકાેણાય નમ તથા॥ ૬૮॥
િવ યસ્ય તસ્ય કાેણષેુ અગ્રદક્ષાેત્તરેષુ ચ ।
કામેશ્વયાર્િદદેવીનાં મ યે દેવી ં ચ િવ યસતે્॥ ૬૯॥
અેવં મયાેિદતાે દેિવ ! યાસાે ગુહ્યતમક્રમઃ ।
અેતદ્ ગુહ્યતમં કાય વયા વૈ વીરવ દતે॥ ૭૦॥
સમયસ્થાય દાતવ્યં નઽ શ યાય કદાચન ।
ગુપ્તાદ્ ગુપ્તતરં ચૈતત્તવાઽદ્ય પ્રકટ કૃતમ્॥ ૭૧॥
મૂલદેવ્યાિદકં યાસમ ણમા તં પનુ યર્સતે્ ।
[ િત્રકાેણસ્થે મહા બ દાૈ મહાિત્રપુરસુ દર મ્ ] ।
શર સ્ત્રકાેણપવૂાર્િદ કામેશ્વયાર્િદકં યસતે્॥ ૭૨॥
બાણાન્નતે્રે ભ્રવુાેશ્ચાપાૈ કણ પાશદ્વયં યસતે્ ।
ણદ્વયં ચ નાસાગ્રે દ ક્ષણાગ્રં તુ િવ યસતે્॥ ૭૩॥

મુ ડમૂલક્રમેણવૈ યસદે્વાગ્દેવતાષ્ટકમ્ ।
બૈ દવાદ િન ચક્રા ણ ય તવ્યાિન વરાનને॥ ૭૪॥
નતે્રમૂલે વપાઙ્ગે ચ કણર્પવૂાત્તરે પનુઃ ।
ચૂડાિદક ઠિન ેઽધ શષેાધ કણર્ ષ્ટકે॥ ૭૫॥
કણ પવૂ વપાઙ્ગે ચ તસ્ય મૂલે ચ િવ યસતે્ ।
હૃદયે મનુકાેણસ્થ શક્તયાેઽિપ ચ પવૂર્વત્॥ ૭૬॥
સવર્ સદ્ યાિદકં ક ઠે પ્રાદ ક્ષ યને િવ યસતે્ ।
નાભાવષ્ટદલં તત્તુ વંશે વામે ચ પાશ્વર્કે॥ ૭૭॥
ઉદરે સવ્યપાશ્વ ચ યસદેાિદચતુષ્ટયમ્ ।

yoginii.pdf 19



યાે ગનીહૃદયમ્

વંશવામા તરાલાિદ યસદે ય ચતુષ્ટયમ્॥ ૭૮॥
વાિધષ્ઠાને યસતે્ વસ્ય પવૂાર્દ્દક્ષાવસાનકમ્ ।
ચતસ્ર તુ ચતસ્ર તુ ચતુિદ ક્રમા યસતે્॥ ૭૯॥
મૂલાધારે યસને્મુદ્રાદશકં સાધકાેત્તમઃ ।
પનુવશે ચ સવ્યે ચ વામે ચવૈા તરાલકે॥ ૮૦॥
ઊધાધાે દશમુદ્રાશ્ચ ઊ વાર્ધાવે જતં પનુઃ ।
બ્રહ્મા યાદ્યાષ્ટકં દક્ષજ ઘાયાં તા તુ પવૂર્વત્॥ ૮૧॥
વામજઙ્ઘાં સમાર ય વામાિદક્રમતાેઽિપ ચ ।
સદ્ યષ્ટકં યસતે્તષેુ દ્વયં પાદતલે યસતે્॥ ૮૨॥
કારણા પ્ર તં યાસં દ પાદ્દ પ મવાેિદતમ્ ।
અેવં િવ યસ્ય દેવેશી ં વાભેદેન િવ ચ તયેત્॥ ૮૩॥
તતશ્ચ કરશદ્ુ યાિદ યાસં કુયાર્ત્ સમાિહતઃ ।
અહં તે કથયા યદ્ય િવદ્યા યાસં શ ◌ૃનુ પ્રયે॥ ૮૪॥
મૂિધ્ન ગુહ્યે ચ હૃદયે નતે્રષેુ િત્રતયષેુ ચ ।
શ્રાતે્રયાેયુર્ગલે ચવૈ મખુે ચ ભજુયાે તથા॥ ૮૫॥
ષ્ટે વાેશ્ચ નાભાૈ ચ િવદ્યા યાસં િવધાય ચ ।
કરશુ દ્ધ પનુશ્ચવૈ આસનાિદષડઙ્ગકમ્॥ ૮૬॥
શ્રીક ઠાદ િન વાગ્દેવીરાધારે હૃદયે પનુઃ ।
શખાયાં બૈ દવસ્થાને વ ગ્ ચક્રાિદકા યસતે્॥ ૮૭॥
ત વત્રયં સમ તં ચ િવદ્યા બજત્રયા વતમ્ ।
પાદાિદના ભપયર્ તમાગલં શર તથા॥ ૮૮॥
વ્યાપકં ચવૈ િવ યસ્ય વાત્મીકૃત્ય પરં પનુઃ ।
સ તપર્યેત્ પનુદવી ં સાૈ યાગ્ ેયા તદ્રવૈઃ॥ ૮૯॥
અેવં ચતુિવધાે યાસઃ કવર્વ્યાે વીરવ દતે ।
ષાેઢા યાસાેઽ ણમાદ્યશ્ચ મૂલદેવ્યાિદકઃ પ્રયે॥ ૯૦॥
કરશદ્ુ યાિદક ચવૈ સાધકેન સુ સદ્ધયે ।
પ્રાતઃ કાલે તથા પૂ સમયે હાેમકમર્ ણ॥ ૯૧॥
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જપકાલે તથા તષેાં િવિનયાેગઃ થક્ થક્ ।
પૂ કાલે સમ તં વા કૃ વા સાધકપુઙ્ગવઃ॥ ૯૨॥
ષટ્િત્રશત વપયર્ તમાસનં પિરક ય ચ ।
ગુપ્તાિદયાે ગનીનાં ચ મ ત્રેણાઽથ બ લ દદેત્॥ ૯૩॥
િપણ્ઽડ પપદગ્ર થભેદનાદ્ િવઘ્નભેદકમ્ ।
ગુહ્યહૃન્મખુમૂધર્સુ િવદ્યા યાસનેઅ સુ દિર॥ ૯૪॥
યાગમ દરગાંશ્ચવૈ િવઘ્નાનુ સાયર્ મ ત્રિવત્ ।
[ અપસપર્ તુ તે ભૂતા યે ભુતા ભૂ મસં સ્થતાઃ॥
યે ભૂતા િવઘ્નકતાર્ર તે ન ય તુ શવાજ્ઞયા ]
પા ણર્ઘાતને ભાૈમાંશ્ચ તાલને ચ નભાેગતાન્॥ ૯૫॥
અસ્ત્રમ ત્રેણ િવદ્યાંશ્ચ દષૃ્ટ ા િવઘાનપાેહયેત્ ।
િદ વધાે વ મહાવિહ્નપ્રાકારં પિરભાવયેત્॥ ૯૬॥
સામા યા યણ દેવે શ! માતર્ણ્ઽડં પિરપજૂયેત્ ।
પ્રકાશશ ક્તસિહતમ ણાક પમુ વલમ્॥ ૯૭॥
ગ્રહાિદપિરવાર ચ િવશ્વતે ેઽવભાસનમ્ ।
સાૈ યાગ્ ેયયુતૈદિવ રાેચનાગુ કુઙુ્કમૈઃ॥ ૯૮॥
મૂલમુચ્ચારયન્ સ યગ્ભાવયેચ્ચક્રરાજકમ્ ।
યાે ગની મૂલમ ત્રેણ ક્ષપેત્ પુ પા જ લ તતઃ॥ ૯૯॥
મ ણમુક્તાપ્રવાલવૈાર્ િવલાેમં મૂલિવદ્યયા ।
અશૂ યં સવર્દા કુયાર્ચ્છૂ યે િવઘ્ના વનેકશઃ॥ ૧૦૦॥
શ્રીચક્રસ્યાત્મનશ્ચવૈ મ યે વઘ્ય પ્ર ત ક્ષપેત્ ।
ચતુરસ્રા તરાલસ્થકાણષટ્કે સરેુશ્વિર॥ ૧૦૧॥
ષડાસનાિન સ પજુ્ય િત્રકાેણસ્યા તરે પનુઃ ।
પીઠાિન ચતુરાે દેિવ કાપૂ આે ઇ ત ક્રમાત્॥ ૧૦૨॥
અચર્િય વાઽઘ્યર્પાદે તુ વહે્નદર્શ કલા યજેત્ ।
અઘ્યર્પાતં્ર પ્ર તષ્ઠા ય તત્ર સયૂર્કલા યજેત્॥ ૧૦૩॥
પાત્રે સયૂર્કલાશ્ચવૈ કભાિદદ્વાદશાચર્યેત્ ।
િવ તે તુ પનુદ્રર્વ્યે ષાેડશે દુકલા યજેત્॥ ૧૦૪॥
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અ તેશી ં ચ તન્મ યે ભાવયેચ્ચ નવાત્મના ।
નવાત્મના તતાે દેિવ તપ દ્ધાતુદેવતાઃ॥ ૧૦૫॥
આન દભૈરવં વાષૈડ તનેવૈ ચ તપર્યેત્ ।
તદાજ્ઞાપ્રેિરતં તચ્ચ ગુ ષઙ્ક્તાૈ િનવેદયેત્॥ ૧૦૬॥
તથવૈાઘ્ય િવશષેેણ સાધયેત્ સાધકાેત્તમઃ ।
ગુ પાદા લમાપજૂ્ય ભૈરવાય દદેત્ પનુઃ॥ ૧૦૭॥
તદ યં શષેમાદાય કામાગ્ ાૈ િવશ્વ ...સ્થુ ષ ।
પાદુકાં મૂલિવદ્યાં ચ જપન્ હાેમં સમાચરેત્॥ ૧૦૮॥
મહાપ્રકાશે િવશ્વસ્ય સહંારવમનાેદ્યતે ।
મર ચ ત્તીજુર્હુયાન્મનસા કુ ડલીમખુે॥ ૧૦૯॥
અહ તેદ તયાેરૈક્યમનુ્મ યાં સ્રુ ચ ક પતમ્ ।
મથનાેદ્રકેસ ભૂતં વ તુ પં મહાહિવઃ॥ ૧૧૦॥
હુ વા હુ વા વયં ચવૈં મહ ન દિવગ્રહઃ ।
વપ્રધાપ્રસરાકારં શ્રીચકં્ર પજૂયેત્ સધુીઃ॥ ૧૧૧॥
ગણેશં દૂતર ં ચવૈ ક્ષતે્રેશં દૂ તકાં તથા ।
બાહ્યદ્વરે યજેદ્ દેિવ દેવીશ્ચ વ તકાિદકાઃ॥ ૧૧૨॥
તત ચા ત સ્ત્રકાેણઽિપ ગુ પઙ્ ક્ત િત્રધા સ્થતામ્ ।
તદ તશ્ચ મહાદેવી ં તામાવાહ્ય યજેત્ પનુઃ॥ ૧૧૩॥
મહાપદ્મવના તસ્થાં કારણાન દિવગ્રહામ્ ।
મદઙ્કાપેા શ્રતાં દેવી મચ્છાકામફલપ્રદામ્॥ ૧૧૪॥
ભવતી ં વન્મયૈરેવ નવૈેદ્યાિદ ભરચર્યેત્ ।
િત્રકાેણે ત સુ્ફરત્તાયાઃ પ્ર ત બ બાકૃતીઃ પનુઃ॥ ૧૧૫॥
તત્ત ત્ત થમયીિનત્યાઃ કા યકમાર્નુસાિરણીઃ ।
તત્ર પ્રકટયાે ગ યશ્ચકે્ર ત્રૈલાેક્યમાેહને॥ ૧૧૬॥
મા કાસ્થૂલ પ વા વગાિદવ્યાપક વતઃ ।
યાે ગ યઃ પ્રકટા જ્ઞેયાઃ સ્થૂલિવશ્વપ્રધાત્મિન॥ ૧૧૭॥
અ ણમાદ્યા મહાદેિવ સદ્ધયાેઽષ્ટાૈ વ્યવ સ્થતાઃ ।
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તાસુ રક્તતરા બણવૈર્રાભયકરા તથા॥ ૧૧૮॥
ત ચ તામહારત્ના મની ષતફલપ્રદાઃ ।
બ્રાહ્ યાદ્યા અિપ તત્રવૈ યષ્ટવ્યાઃ ક્રમતઃ પ્રયે॥ ૧૧૯॥
બ્રહ્માણી પીતવણાર્ ચ ચતુ ભઃ શાે ભતા મખુૈઃ ।
વરદાઽભયહ તા ચ કુ ડકા ક્ષલસ કરા॥ ૧૨૦॥
માહેશ્વર શ્વેતવણાર્ િત્રનતે્રા શલૂધાિરણી ।
કપાલમેણં પરશું દધાના પા ણ ભઃ પ્રયે॥ ૧૨૧॥
[ અૈ દ્ર તુ યામવણાર્ ચ વ્ર ે પલલસ કરા ]
કાૈમાર પીતવણાર્ ચ શ ક્તતાેમરધિરણી॥ ૧૨૨॥
વરદાભયહ તા ચ યાતવ્યા પરમેશ્વર ।
વૈ ણવી યામવણાર્ ચ શઙ્ખચક્રવરાભયાન્॥ ૧૨૩॥
હ તપદૈ્મ તુ િવભ્રાણા ભૂ ષતા િદવ્યભષૂણૈઃ ।
વારાહી યામલચ્છાયા પાેિત્ર વક્ત્રસમુ વલા॥ ૧૨૪॥
હલં ચ મુસલં ખડ્ગં ખેટકં દધાતી ભજૈુઃ ।
[ અૈ દ્ર યામલવણાર્ ચ વજ્રદ્વયલસ કરા ] ॥ ૧૨૫॥
ચામુ ડા કૃ ણવણાર્ ચ શલંૂ ડમ કં તથા ।
ખડ્ગં વેતાલકં ચવૈ દધાના દ ક્ષણૈઃ કરૈઃ॥ ૧૨૬॥
નાગખેટકઘ ટા ખ્યાન્ દધાના યૈઃ કપાલકમ્ ।
મહાલ મી તુ પીતાભા પદ્મદપર્ણમવે ચ॥ ૧૨૭॥
માત લુઙ્ગફલં ચવૈ દધાન પરમેશ્વર ।
અેવં યા વા યજેદેતાશ્ચકે્રશી ં િત્રપુરાં તતઃ॥ ૧૨૮॥
કમ દ્રયાણાં વૈમલ્યાત્ કરશુ દ્ધકર તા ।
કાયશુ દ્ધભવા સ દ્ધર ણમા ચાત્ર સં સ્થતા॥ ૧૨૯॥
ષાેડશ પ દસ દાેહે ચમ કૃ તમયાેઃ કલાઃ ।
પ્રાણાિદષાેડશાનાં તુ વયનુા પ્રાણના ત્મકાઃ॥ ૧૩૦॥
બીજ ભૂતાઃ વરાત્મ વાત્ કલનાદ્ બીજ પકાઃ ।
અ તરઙ્ગતયા ગુપ્તા યાે ગ યઃ સવં્યવ સ્થતાઃ॥ ૧૩૧॥
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કામાકષર્ણ પાદ્યાઃ ષ્ટેઃ પ્રાધા યતઃ પ્રયે ।
સવાર્શાપૂરણાખ્યે તુ ચકે્ર વામને પજૂયેત્॥ ૧૩૨॥
પાશાઙુ્કશધરા હ્યેતા રક્તા રક્તા બરા તાઃ ।
પ્રાણશુ દ્ધમયી સ દ્ધલર્ ઘમા ભાેક્તુરાત્મનઃ॥ ૧૩૩॥
િત્રપુરેશી ચ ચકે્રશી પજૂ્યા સવાપચારકૈઃ ।
[ કાૈ લકાનુભવાિવષ્ટભાેગપુયર્ષ્ટકા શ્રતાઃ॥ ૧૩૪॥
વાગ્ભવાષ્ટકસ બ ધસૂ મા વગર્ વ પતઃ ।
તા તુ ગુપ્તતરાઃ સવાર્ઃ સવર્સકં્ષાેભણાત્મકે॥ ૧૩૫॥
અનઙ્ગકુસમુાદ્યા તુ રક્તક ચુકશાે ભતાઃ ]
[ વેણીકૃત લસ કેશાશ્ચાપબાણધરાઃ શભુાઃ ] ॥ ૧૩૬॥
તત્તદા રબુદ્ યાત્મબાેગ્યભાેક્તુમર્હે શતુઃ ।
િપ ડાિદપદિવશ્રા તસાૈ દયર્ગુણસયંુતા॥ ૧૩૭॥
ચકે્રશ્વર બુ દ્ધશુ દ્ધ પા ચ પરમેશ્વર ।
મિહમા સ દ્ધ પા તુ પજૂ્યા સવાપચારકૈઃ॥ ૧૩૮॥
દ્વાદશગ્ર થભેદેન સમુ લ સતસિંવદઃ ।
િવસગાર્ તદશવેશાચ્છાક્તાનુભવપવૂર્કમ્॥ ૧૩૯॥
ઉન્મષેષ ક્તપ્રસરઈિરચ્છાશ ક્તપ્રધાનકૈઃ ।
તદેવાઽકુલસઙ્ઘટ્ટ પવૈર્ણર્ચતુષ્ટયૈઃ॥ ૧૪૦॥
વેદ્યાે મ પસાવણ મશ્રેચ્છાભાિવતૈરિપ ।
કુલશ ક્તસમાવેશ પવણર્દ્વયા વતૈઃ॥ ૧૪૧॥
શક્તેઃ સારમય વને પ્ર ત વાન્મહેશ્વિર ।
સ,પ્રદાયક્રમાયાતાશ્ચકે્ર સાૈભાગ્યદાયકે॥ ૧૪૨॥
િનર તરઆેરધા પસાૈભાગ્યં કલયાેગતઃ ।
અ તથર્સં જ્ઞકે દેિવ અ ણમાસદશૃા: શભુાઃ॥ ૧૪૩॥
સવર્સઙ્ક્ષાે ભણીપવૂાર્ દેહાક્ષાિદિવશુ દ્ધદાઃ ।
ઈ શ વ સ દ્ધરિપ ચ પ્રાેત પે પુરત્રયે॥ ૧૪૪॥
યાેગાિદક્લેશભેદેન સદ્ધા િત્રપુરવા સનીઇ ।
અેતાઃ સ પજૂયેદ્ દેિવ સવાર્ઃ સવાપચારકૈઃ॥ ૧૪૫॥
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સદાતનાના નાદાનાં નવર ધ્ર સ્થતાત્મનામ્ ।
મહાસામા ય પેણ વ્યા ત્ત વિન િપણીઇ॥ ૧૪૬॥
અસ્થર સ્થરવેદ્યાનાં છાયા પૈદર્શાણર્કૈઃ ।
કુલકાૈ લકયાે ગ યઃ સ સ દ્ધપ્રદાિયકાઃ॥ ૧૪૭॥
શ્વેતા બ્રધરાઃ શ્વેતાઃ શ્વેતાભરણભૂ ષતાઃ ।
મ ત્રાણાં વપ્રધા પયાેગાદ વથર્સં કે॥ ૧૪૮॥
સવર્ સ દ્ધપ્રદાદ્યા તુ ચકે્ર સવર્થર્સાધકે ।
લાેકત્રયસ દ્ધ નાં હેતુ વાચ્ચક્રનાિયકા॥ ૧૪૯॥
િત્રપુરા શ્રીમર્હેશાિન મ ત્રશુ દ્ધભવા પનુઃ ।
વ શ વ સ દ્ધરાખ્યાતા અેતાઃ સવાર્ખ◌़◌્ સમચર્યેત્॥ ૧૫૦॥
ઊ વાર્ધાેમખુયા દેિવ કુ ડ લ યા પ્રકા શતાઃ ।
કુલેચ્છયા બિહભાર્વાત્ કાિદવણર્પ્રથામયી॥ ૧૫૧॥
િનગભર્યાે ગનીવાચ્યાઃ વ પાવેશ પકે ।
સવાર્વેશકર ચકે્ર સવર્રક્ષાકરે પરાઃ॥ ૧૫૨॥
સવર્જ્ઞાદ્યાઃ સ્થતા અેતાઃ સહ પુ તાક્ષમા લકાઃ ।
મા માનપ્રમેયાણાં પુરાણાં પિરપાે ષણી॥ ૧૫૩॥
િત્રપુરામા લની ખ્યાતા ચકે્રશી િત્રપુરમાેિહની ।
િન દ્ધવાયુસઙ્ઘટ્ટસ્ફિટતગ્ર થમૂલતઃ॥ ૧૫૪॥
હૃદયા તરસિંવ ત્તશૂ યપયર્ષ્ટકાત્મના ।
બીજ પ વરકલા ષ્ટવગાર્નુસારતઃ॥ ૧૫૫॥
રહ્સ્યયાે ગનીદવીઃ સસંારદલનાે વલે ।
સવર્રાેગહરે ચકે્ર સં સ્થતા વીરવ દતે॥ ૧૫૬॥
વ શ યાદ્યા રક્તવણાર્ વરદાભયમુિદ્રતાઃ ।
પુ તકં જપમાલાં ચ દધાનાઃ સદ્ધયાે ગનીઃ॥ ૧૫૭॥
શુ દ્ધિવદ્યાિવશુ દ્ધ ચ ભુ ક્ત સ દ્ધ મહેશ્વિર ।
ઈશ્વર ં િત્રપુરાં સદ્ધાં પજૂયેદ્ બ દુતપર્ણૈઃ॥ ૧૫૮॥
શ ક્તત્રયા ત્મકા દેિવ ચદ્ધામપ્રસરાઃ પનુાઃ ।
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સવંતાર્ ગ્ કલા પાઃ પરમા તરહસ્યકાઃ॥ ૧૫૯॥
પૂણાર્પુણર્ વ પાયાઃ સદ્ધહેતુઃ સરેુશ્વિર ।
સવાર્ સ દ્ધમયાખ્યે તુ ચકે્ર વાયુધભૂ ષતાઃ॥ ૧૬૦॥
સ્થતાઃ કામેશ્વર પવૂાર્શ્ચતસ્ત્રઃ પીઠદેવતાઃ ।
આયુધા વ તરક્તાભાઃ વાયુધાે વલમ તકાઃ॥ ૧૬૧॥
વરદાભયહ તા ચ પજૂ્યા વ્રતફલપ્રદા:◌ઃ ।
વદ યાશ્ચ મદ યાશ્ચ પું સ્ત્રવ યિવધાિયનઃ॥ ૧૬૨॥
વગ ઙ્માંસમેદાે સ્થશકુ્લાનાં ચ મહેશ્વિર ।
દ્વતીય વરસયંુક્તા અેતે બાણા વદ યકાઃ॥ ૧૬૩॥
વામાદ નાં પુરાણાં તુ જનની િત્રપુ બર્કા ।
પર વાત ય પ વાિદચ્છા સ દ્ધમર્હેશ્વિર॥ ૧૬૪॥
અેતાઃ સવાપચારેણ પજૂયેત્તુ વરાનને ।
સવાર્ન દમયે દેિવ પરબ્રહ્માત્મકે પરે॥ ૧૬૫॥
ચકે્ર સિંવ ત્ત પા ચ મહાિત્રપુરસુ દર ।
વૈરાચારેણ સ પજૂ્યા વહ તેદ તયાેઃ સમ॥ ૧૬૬॥
મહાકામકલા પા પીઠિવદ્યાિદ સ દ્ધદા ।
મહામુદ્રામયી દેિવ પજૂ્યા પ ચદશા ત્મકા॥ ૧૬૭॥
તત્ત ત્ત થમયી િનત્યા નવમી ભૈરવી પરા ।
પ્ર તચકં્ર સમુદ્રા તુ ચક્રસઙે્કતચાેિદતાઃ॥ ૧૬૮॥
િનત્ય ક્લ નાિદકાશ્ચવૈ કા યકમાર્નુસારતઃ ।
ચતુરસ્રા તરાલે વા િત્રકાેણે વા યજેત્ સધુીઃ॥ ૧૬૯॥
અ લના િપ શતૈગર્ ધૈધૂર્પૈરારા ય દેવતાઃ ।
ચક્રપૂ ં િવધાઅે થં કુલદ પં િનવેદયેત્॥ ૧૭૦॥
અ તબર્િહભાર્સમાનં વપ્રકાશાે વલં પ્રયે ।
પુ પા જ લ તતઃ કૃ વા જપં કુયાર્ત્ સમાિહતઃ॥ ૧૭૧॥
કૂટત્રયે મહાદેિવ કુ ડલીિત્રતયેઽિપ ચ ।
ચક્રાણાં પવૂર્પવૂષાં નાદ પેણ યાે જતામ્॥ ૧૭૨॥
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તષેુ પ્રાણા ગ્ માયાણર્કલા બ દ્વધર્ચ દ્રકાઃ ।
રાેિધનીનાદનાદા તાઃ શ ક્તવ્યાિપકલા વતાઃ॥ ૧૭૩॥
સમના ચાને્મના ચે ત દ્વાદશ તે સ્થતાઃ પ્રયે ।
મૂલકુ ડ લની પે મ યમે ચ તતઃ પનુઃ॥ ૧૭૪॥
ષ્ટ નુ્મખુે ચ િવશ્વસ્ય સ્થ ત પે મહેશ્વિર ।
કેવલં નાદ પેણ ઉત્તરાેત્તરયાે જતમ્॥ ૧૭૫॥
શબલાકારકે દેિવ તીયે દ્વાદશી કલા ।
શૂ યષટ્કં તથા દેિવ હ્યવસ્થાપ ચકં પનુઃ॥ ૧૭૬॥
િવષવું સપ્ત પં ચ ભાવયન્ મનસા જપેત્ ।
અગ્ યાિદદ્વાદશા તષેુ ત્રીસં્ત્રીન્ ત્ય વા વરાનને॥ ૧૭૭॥
શૂ યત્રયં િવ નીયાદેકૈકા તરતઃ પ્રયે ।
[ શુ યત્રયાત્ પરે સ્થાને મહાશૂ યં િવભાવયેત્ ]
પ્રબાેધ કરણસ્યાઽથ ગર વને ભાવનમ્॥ ૧૭૮॥
વહ્નાૈ દેિવ મહા ગ્રદવસ્થા વ દ્રયદ્વયૈઃ ।
આ તરૈઃ કરણૈરેવ વ માયાવબાેધકઃ॥ ૧૭૯॥
ગલદેશે સષુુ પ્ત તુ લીનપવૂર્સ્ય વેદનમ્ ।
અ તઃકરણ આેત્તીનાં લયતાે િવષયસ્ય તુ॥ ૧૮૦॥
પવૂાર્ણાર્નાં િવલાેમને ભ્રૂમ યે બ દુસં સ્થતા ।
તુયર્ પં તથા ચાત્ર ત્તાધાર્દે તુ સઙ્ગ્રહઃ॥ ૧૮૧॥
ચૈત યવ્ય ક્તહેતાે તુ નાદ પસ્ય વેદનમ્ ।
તુયાર્તીતં સખુસ્થાનં નાદા તાિદ સ્થતં પ્રયે॥ ૧૮૨॥
અત્રવૈ જપકાલે તુ પ ચાવસ્થાઃ મરેદ્ બુધઃ ।
યાેગઃ પ્રાણાત્મમનસાં િવષવું પ્રાણસં જ્ઞતમ્॥ ૧૮૩॥
આધાિર થતનાદે તુ લીનં બુદ્ યાત્મ પકમ્ ।
સયંાેગને િવયાેગને મ ત્રાણાર્નાં મહેશ્વિર॥ ૧૮૪॥
અનહતાદ્યાધારા તં નાદાત્મ વિવ ચ તનમ્ ।
નાદસં પશર્નાત્તસ્ય નાડીિવષવુમુચ્યતે॥ ૧૮૫॥
દ્વાદશગ્ર થભેદેન વણાર્નામ તરે પ્રયે ।
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નાદયાેગઃ પ્રશા તં તુ પ્રશા તે દ્રયગાેચરમ્॥ ૧૮૬॥
વિહ્ન માયાં કલાં ચવૈ ચેતનામધર્ચ દ્રકમ્ ।
રાેિધનીનાદનાદા તાન્ શક્તાૈ લીનાન્ િવભાવયેત્॥ ૧૮૭॥
િવષવું શ ક્તસજં્ઞ્ં તુ તદુ વ નાદ ચ તનમ્ ।
તદુ વ કાલિવષવુમનુ્મના તં મહેશ્વિર॥ ૧૮૮॥
મુિનચ દ્રાઽષ્ટદશ ભસુ્ત્રિટ ભનાર્દવેદનમ્ ।
ચૈત યવ્ય ક્તહેતુશ્ચ િવષવું ત વસં જ્ઞતમ્॥ ૧૮૯॥
પરં સ્થાનં મહાદેિવ િનસગાર્ન દસુ દરમ્ ।
અેવં ચતયમાનસ્ય જપકાલષેુ પાવર્ ત॥ ૧૯૦॥
સદ્ધયઃ સકલા તૂણા સદ્ ય ત વ પ્રસાદતઃ ।
અેવં કૃ વા જપં દેવ્યા વામહ તે િનવેદયેત્॥ ૧૯૧॥
અનામાઙ્ગુષ્ઠયાેગને તપર્યેચ્ચક્રદેવતાઃ ।
મદં્ય માંસં તથા મ સં્ય દેવ્યા તુ િવિનવેદયેત્॥ ૧૯૨॥
કાૈલાચારસમાયુક્તૈિવરૈ તુર્ સહ પજૂયેત્ ।
પુ યભને તુ વારે ચ સાૈરે ચ પરમેશ્વિર॥ ૧૯૩॥
ગુરાેિદને વનક્ષત્રે ચતુદર્ યષ્ટમીષુ ચ ।
ચક્રપૂ ં િવશષેેણ યાે ગનીનાં સમાચરેત્॥ ૧૯૪॥
ચતઃુષ ષ્ટયુતાઃ કાેટ ાે યાે ગનીનાં મહાજૈસામ્ ।
ચક્રમેતત્ સમા શ્રત્ય સં સ્થતા વીરવ દતે॥ ૧૯૫॥
અષ્ટાષ્ટકં તુ કતર્વં્ય િવત્તશાઠ્યિવવ જતમ્ ।
વમવે તાસાં પેણ ક્ર ડસે િવશ્વમાેિહની॥ ૧૯૬॥
અજ્ઞા વ તુ કુલાચારમય ટ્વા ગુ પાદુકામ્ ।
યાેઽ મન્ શાસે્ત્ર વતત તં વં પીડય સ ધ્રવુમ્॥ ૧૯૭॥
અેવં જ્ઞા વા વરારાેહે કાૈલાચારપરઃ સદા ।
આવયાેઃ શબલાકારં મદં્ય તત્ર િનવેદ્ય ચ॥ ૧૯૮॥
વ પ્રધા પ્રસરાકારા વામવે પિરભાવયેત્ ।
વા મચ્છાિવગ્રહાં દેવી ં ગુ પાં િવભાવયેત્॥ ૧૯૯॥
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વન્મયસ્ય ગુરાેઃ શષંે િનવેદ્યાત્મિન યાજેયેત્ ।
યાે ગનીનાં મહાદેિવ બટુકાયાત્મ િપણે॥ ૨૦૦॥
ક્ષતે્રાણાં પતયે મદં્ય બ લ કુિવત હેતનુા ।
િનતં્ય િપબન્ વમન્ ખાદન્ વેચ્છાચારપરઃ વયમ્॥ ૨૦૧॥
અહ તેદ તયાેરાૈક્યં ભાવયન્ િવહરેત્ સખુમ્ ।
અેતત્તે ક થતં સવ સઙે્કતત્રયમુત્તમમ્॥ ૨૦૨॥
ગાપેનીયં પ્રયત્નને વગુહ્ય મવ સવુ્રતે ।
ચુ બકે જ્ઞાનલુ ધે ચ ન પ્રકા યં વયાનઘે॥ ૨૦૩॥
અ યાયને ન દાતવ્યં ના તકાનાં મહેશ્વિર ।
અેવં વયાઽહમાજ્ઞપ્તાે મિદચ્છા પયા પ્રભાે॥ ૨૦૪॥
અજ્ઞાનને તુ યાે દદ્યાત્ સ પરેતાે ભિવ ય ત ।
સઙે્કતં યાે િવ ના ત યાે ગનીનાં ભવેિ પ્રયઃ॥ ૨૦૫॥
સવ સતફલાવા પ્તઃ સવર્કામફલાશ્રયઃ ।
યતાેઽિપ દૃ યતે દેિવ કથં િવદ્વાન્ન ચ તયેત્॥ ૨૦૬॥
ઇ ત તીયઃ પટલઃ સમાપ્તઃ ।
॥ ઇ ત યાે ગનીહૃદયં તાતે્રમ્॥
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