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Dhyanabindu Upanishad

યાન બ દૂપિનષત્

યા વા યદ્બ્રહ્મમાતં્ર તે વાવશષેિધયા યયુઃ ।
યાેગત વજ્ઞાનફલં ત વમાતં્ર િવ ચ તયે॥
ૐસહ નાવવતુ॥ સહ નાૈ ભનુક્તુ॥
સહ વીય કરવાવહૈ॥
તજે વનાવધીતમ તુ મા િવ દ્વષાવહૈ॥
ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ॥
યિદ શલૈસમં પાપં િવ તીણ બહુયાજેનમ્ ।
ભદ્યતે યાનયાેગેન ના યાે ભેદઃ કદાચન॥ ૧॥
બી ક્ષરં પરં બ દંુ નાદાે તસ્યાપેિર સ્થતમ્ ।
સશ દં ચાક્ષરે ક્ષીણે િનઃશ દં પરમં પદમ્॥ ૨॥
અનાહતં તુ યચ્છ દં તસ્ય શ દસ્ય ય પરમ્ ।
ત પરં િવ દતે ય તુ સ યાેગી છન્નસશંયઃ॥ ૩॥
વાલાગ્રશતસાહસ્રં તસ્ય ભાગસ્ય ભા ગનઃ ।
તસ્ય ભાગસ્ય ભાગાધ ત ક્ષયે તુ િનર જનમ્॥ ૪॥
પુ પમ યે યથા ગ ધઃ પયાેમ યે યથા ઘ્ તમ્ ।
તલમ યે યથા તૈલં પાષાણા વવ કા ચનમ્॥ ૫॥
અેવં સવાર્ ણ ભૂતાિન મણાૈ સતૂ્ર ઇવાત્મિન ।
સ્થરબુ દ્ધરસમંૂઢાે બ્રહ્મિવદ્બ્રહ્મ ણસ્થતઃ॥ ૬॥
તલાનાં તુ યથા તૈલં પુ પે ગ ધ ઇવા શ્રતઃ ।
પુ ષસ્ય શર રે તુ સબાહ્યા ય તરે સ્થતઃ॥ ૭॥
કં્ષ તુ સકલં િવદ્યાચ્છાયા તસ્યવૈ િન કલા ।
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સકલે િન કલે ભાવે સવર્ત્રાત્મા વ્યવ સ્થતઃ॥ ૮॥
આે મત્યેકાક્ષરં બ્રહ્મ યેયં સવર્મુમુ ક્ષ ભઃ ।
થવ્ય ગ્ શ્ચ ઋગ્વેદાે ભૂિરત્યેવ િપતામહઃ॥ ૯॥

અકારે તુ લયં પ્રાપ્તે પ્રથમે પ્રણવાંશકે ।
અ તિરક્ષં યજુવાર્યુભુર્વાે િવ જર્નાદર્નઃ॥ ૧૦॥
ઉકારે તુ લયં પ્રાપ્તે દ્વતીયે પ્રણવાંશકે ।
દ્યાૈઃ સયૂર્ઃ સામવેદશ્ચ વિરત્યેવ મહેશ્વરઃ॥ ૧૧॥
મકારે તુ લયં પ્રાપ્તે તીયે પ્રણવાંશકે ।
અકારઃ પીતવણર્ઃ સ્યાદ્ર ેગુણ ઉદ િરતઃ॥ ૧૨॥
ઉકારઃ સા વકઃ શકુ્લાે મકારઃ કૃ ણતામસઃ ।
અષ્ટાઙ્ગં ચ ચતુ પાદં િત્રસ્થાનં પ ચદૈવતમ્॥ ૧૩॥
આેઙ્કારં યાે ન ના ત બ્રહ્મણાે ન ભવેત્તુ સઃ ।
પ્રણવાે ધનુઃ શરાે હ્યાત્મા બ્રહ્મ ત લક્ષ્યમુચ્યતે॥ ૧૪॥
અપ્રમત્તને વેદ્ધવ્યં શરવત્તન્મયાે ભવેત્ ।
િનવતર્ તે િક્રયાઃ સવાર્ ત મ દષૃ્ટે પરાવરે॥ ૧૫॥
આેઙ્કારપ્રભવા દેવા આેઙ્કારપ્રભવાઃ વરાઃ ।
આેઙ્કારપ્રભવં સવ ત્રૈલાેક્યં સચરાચરમ્॥ ૧૬॥
હ્ર વાે દહ ત પાપાિન દ ઘર્ઃ સ પ પ્રદાેઽવ્યયઃ ।
અધર્માત્રા સમાયુક્તઃ પ્રણવાે માેક્ષદાયકઃ॥ ૧૭॥
તૈલધારા મવા ચ્છન્નં દ ઘર્ઘ ટાિનનાદવત્ ।
અવાચ્યં પ્રણવસ્યાગ્રં ય તં વેદ સ વેદિવત્॥ ૧૮॥
હૃ પદ્મક ણકામ યે સ્થરદ પિનભાકૃ તમ્ ।
અઙ્ગુષ્ઠમાત્રમચલં યાયેદાેઙ્કારમીશ્વરમ્॥ ૧૯॥
ઇડયા વાયુમાપુયર્ પૂરિય વાેદર સ્થતમ્ ।
આેઙ્કારં દેહમ યસ્થં યાયે વાલવલી તમ્॥ ૨૦॥
બ્રહ્મા પૂરક ઇત્યુક્તાે િવ ઃ કુ ભક ઉચ્યતે ।
રેચાે દ્ર ઇ ત પ્રાેક્તઃ પ્રાણાયામસ્ય દેવતાઃ॥ ૨૧॥
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આત્માનમર ણ કૃ વા પ્રણવં ચાેત્તરાર ણમ્ ।
યાનિનમર્થના યાસાદેવ પ યેિન્નગૂઢવત્॥ ૨૨॥
આેઙ્કાર વિનનાદેન વાયાેઃ સહંરણા તકમ્ ।
યાવદ્બલં સમાદ યા સ યઙ્નાદલયાવિધ॥ ૨૩॥
ગમાગમસ્થં ગમનાિદશૂ ય-

માેઙ્કારમેકં રિવકાેિટદ પ્તમ્ ।
પ ય ત યે સવર્જના તરસ્થં

હંસાત્મકં તે િવર ભવ ત॥ ૨૪॥
યન્મન સ્ત્રજગ ષ્ટ સ્થ તવ્યસનકમર્કૃત્ ।
તન્મનાે િવલયં યા ત ત દ્વ ણાેઃ પરમં પદમ્॥ ૨૫॥
અષ્ટપતં્ર તુ હૃ પદં્મ દ્વાિત્રશ કેસરા વતમ્ ।
તસ્ય મ યે સ્થતાે ભાનુભાર્નુમ યગતઃ શશી॥ ૨૬॥
શ શમ યગતાે વિહ્નવર્િહ્નમ યગતા પ્રભા ।
પ્રભામ યગતં પીઠં નાનારત્નપ્રવે ષ્ટતમ્॥ ૨૭॥
તસ્ય મ યગતં દેવં વાસદેુવં િનર જનમ્ ।
શ્રીવ સકાૈ તુભાેરસં્ક મુક્તામ ણિવભૂ ષતમ્॥ ૨૮॥
શદુ્ધસ્ફિટકસકંાશં ચ દ્રકાેિટસમપ્રભમ્ ।
અેવં યાયને્મહાિવ મવેં વા િવનયા વતઃ॥ ૨૯॥
અતસીપુ પસકંાશં ના ભસ્થાને પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
ચતુભુર્જં મહાિવ ં પૂરકેણ િવ ચ તયેત્॥ ૩૦॥
કુ ભકેન હૃિદસ્થાને ચ તયે કમલાસનમ્ ।
બ્રહ્માણં રક્તગાૈરાભં ચતવુર્ક્તં્ર િપતામહમ્॥ ૩૧॥
રેચકેન તુ િવદ્યાત્મા લલાટસં્થ િત્રલાેચનમ્ ।
શદુ્ધસ્ફિટકસકંાશં િન કલં પાપનાશનમ્॥ ૩૨॥
અ જપત્રમધઃપુ પમૂ વર્નાલમધાેમખુમ્ ।
કદલીપુ પસકંાશં સવર્વેદમયં શવમ્॥ ૩૩॥
શતારં શતપત્રાઢ ં િવક ણાર્ બુજક ણકમ્ ।
તત્રાકર્ચ દ્રવહ્ન નામપુયુર્પિર ચ તયેત્॥ ૩૪॥
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પદ્મસ્યાેદ્ઘાટનં કૃ વા બાેધચ દ્રા ગ્ સયૂર્કમ્ ।
તસ્ય હૃદ્બ જમાહૃત્યઆત્માનં ચરતે ધ્રવુમ્॥ ૩૫॥
િત્રસ્થાનં ચ િત્રમાતં્ર ચ િત્રબ્રહ્મ ચ ત્રયાક્ષરમ્ ।
િત્રમાત્રમધર્માતં્ર વા ય તં વેદ સ વેદિવત્॥ ૩૬॥
તૈલધાર મવા ચ્છન્નદ ઘર્ઘ ટાિનનાદવત્ ।
બ દુનાદકલાતીતં ય તં વેદ સ વેદિવત્॥ ૩૭॥
યથવૈ પલનાલને તાેયમાકષર્યેન્નરઃ ।
તથવૈઆે કષર્યેદ્વાયું યાેગી યાેગપથે સ્થતઃ॥ ૩૮॥
અધર્માત્રાત્મકં કૃ વા કાેશીભૂતં તુ પઙ્કજમ્ ।
કષર્યેન્નલમાત્રેણ ભ્રવુાેમર્ યે લયં નયેત્॥ ૩૯॥
ભ્રવુાેમર્ યે લલાટે તુ ના સકાયા તુ મૂલતઃ ।
નીયાદ તં સ્થાનં તદ્બ્રહ્માયતનં મહત્॥ ૪૦॥

આસનં પ્રાણસરંાેધઃ પ્રત્યાહારશ્ચ ધારણા ।
યાનં સમાિધરેતાિન યાેગાઙ્ગાિન ભવ ત ષટ્॥ ૪૧॥
આસનાિન ચ તાવ ત યાવ ત્યાે વ તયઃ ।
અેતષેાનતુલા ભેદા વ ના ત મહેશ્વરઃ॥ ૪૨॥
છદં્ર ભદં્ર તથા સહં પદં્મ ચે ત ચતુષ્ટયમ્ ।
આધારં પ્રથમં ચકં્ર વાિધષ્ઠાનં દ્વતીયકમ્॥ ૪૩॥
યાેિનસ્થાનં તયાેમર્ યે કામ પં િનગદ્યતે ।
આધારાખ્યે ગુદસ્થાને પઙ્કજં યચ્ચતુદર્લમ્॥ ૪૪॥
તન્મ યે પ્રાેચ્યતે યાેિનઃ કામાખ્યા સદ્ધવ દતા ।
યાેિનમ યે સ્થતં લઙ્ગં પ શ્ચમા ભમખંુ તથા॥ ૪૫॥
મ તકે મ ણવદ્ ભન્નં યાે ના ત સ યાેગિવત્ ।
તપ્તચામીકરાકારં તિડ લખેવે િવસુ્ફરત્॥ ૪૬॥
ચતુરસ્રમપુયર્ગ્ ેરધાે મેઢ્ર ા પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
વશ દેન ભવે પ્રાણઃ વાિધષ્ઠાનં તદાશ્રયમ્॥ ૪૭॥
વાિધષ્ઠાનં તતશ્ચકં્ર મેઢ્રમવે િનગદ્યતે ।
મ ણવત્ત તનુા યત્ર વાયનુા પૂિરતં વપુઃ॥ ૪૮॥
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તન્ના ભમ ડલં ચકં્ર પ્રાેચ્યતે મ ણપૂરકમ્ ।
દ્વાદશારમહાચકે્ર પુ યપાપિનયિ ત્રતઃ॥ ૪૯॥
તાવ વાે ભ્રમત્યેવં યાવત્ત વં ન િવ દ ત ।
ઊ વ મેઢ્ર ાદથાે નાભેઃ ક દાે યાેઽ ત ખગા ડવત્॥ ૫૦॥
તત્ર નાડ્યઃ સમુ પન્નાઃ સહસ્રા ણ દ્વસપ્ત તઃ ।
તષેુ નાડીસહસ્રષેુ દ્વસપ્ત ત દાહૃતાઃ॥ ૫૧॥
પ્રધાનાઃ પ્રાણવાિહ યાે ભૂય તત્ર દશ તાઃ ।
ઇડા ચ િપઙ્ગલા ચવૈ સષુુ ા ચ તીયકા॥ ૫૨॥
ગા ધાર હ ત જહ્વા ચ પષૂા ચવૈ યશ વિન ।
અલ બુસા કુહૂરત્ર શઙ્ ખની દશમી તા॥ ૫૩॥
અેવં નાડીમયં ચકં્ર િવજ્ઞેયં યાે ગના સદા ।
સતતં પ્રાણવાિહ યઃ સાેમ સયૂાર્ ગ્ દેવતાઃ॥ ૫૪॥
ઇડાિપઙ્ગલાસષુુ ા તસ્રાે નાડ્યઃ પ્રક તતાઃ ।
ઇડા વામે સ્થતા ભાગે િપઙ્ગલા દ ક્ષણે સ્થતા॥ ૫૫॥
સષુુ ા મ યદેશે તુ પ્રાણમાગાર્સ્ત્રયઃ તાઃ ।
પ્રાણાેઽપાનઃ સમાનશ્ચાેદાનાે વ્યાન તથવૈ ચ॥ ૫૬॥
નાગઃ કૂમર્ઃ કૃકરકાે દેવદત્તાે ધન જયઃ ।
પ્રાણાદ્યાઃ પ ચ િવખ્યાતા નાગાદ્યાઃ પ ચ વાયવઃ॥ ૫૭॥
અેતે નાડીસહસ્રષેુ વતર્ તે વ િપણઃ ।
પ્રાણાપાનવશાે વાે હ્યધશ્ચાે વ પ્રધાવ ત॥ ૫૮॥
વામદ ક્ષણમાગણ ચ ચલ વાન્ન દૃ યતે ।
આ ક્ષપ્તાે ભજુદ ડને યથાેચ્ચલ ત ક દુકઃ॥ ૫૯॥
પ્રાણાપાનસમા ક્ષપ્ત તદ્વ વાે ન િવશ્રમેત્ ।
અપાના કષર્ ત પ્રાણાેઽપાનઃ પ્રાણાચ્ચ કષર્ ત॥ ૬૦॥
ખગર જુવિદત્યેતદ્યાે ના ત સ યાેગિવત્ ।
હકારેણ બિહયાર્ ત સકારેણ િવશે પનુઃ॥ ૬૧॥
હંસહંસતે્યમં મ તં્ર વાે જપ ત સવર્દા ।
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શતાિન ષટ્િદવારાત્રં સહસ્રાણેકિવશ તઃ॥ ૬૨॥
અેત સઙ્ખ્યા વતં મ તં્ર વાે જપ ત સવર્દા ।
અજપા નામ ગાયત્રી યાે ગનાં માેક્ષદા સદા॥ ૬૩॥
અસ્યાઃ સઙ્ક પમાત્રેણ નરઃ પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
અનયા સદશૃી િવદ્યા અનયા સદશૃાે જપઃ॥ ૬૪॥
અનયા સદશૃં પુ યં ન ભૂતં ન ભિવ ય ત ।
યને માગણ ગ તવં્ય બ્રહ્મસ્થાનં િનરામયમ્॥ ૬૫॥
મખુનેાચ્છાદ્ય તદ્દવ્ારં પ્રસપુ્તા પરમેશ્વર ।
પ્રબુદ્ધા વિહ્નયાેગને મનસા મ તા સહ॥ ૬૬॥
સૂ ચવદુ્ગણમાદાય વ્રજત્યૂ વ સષુુ યા ।
ઉદ્ઘાટયે કપાટં તુ યથા કુ ચકયા હઠાત્॥ ૬૭॥
કુ ડ લ યા તયા યાેગી માેક્ષદ્વારં િવભેદયેત્॥ ૬૮॥
કૃ વા સ પુિટતાૈ કરાૈ દૃઢતરં બ વાથ પદ્માસનમ્ ।
ગાઢં વક્ષ સ સિન્નધાય ચુબુકં યાનં ચ તચ્ચેત સ॥
વારંવારમમપાતમૂ વર્મિનલં પ્રાેચ્ચારય પૂિરતમ્ ।
મુ ચ પ્રાણમપૈુ ત બાેધમતુલં શ ક્તપ્રભાવાન્નરઃ॥ ૬૯॥
પદ્માસન સ્થતાે યાેગી નાડીદ્વારેષુ પૂરયન્ ।
મા તં કુ ભય ય તુ સ મુક્તાે નાત્ર સશંયઃ॥ ૭૦॥
અઙ્ગાનાં મદર્નં કૃ વા શ્રમ તને વાિરણા ।
કટ્વ લલવણત્યાગી ક્ષીરપાનરતઃ સખુી॥ ૭૧॥
બ્રહ્મચાર મતાહાર યાેગી યાેગપરાયણઃ ।
અ દાદૂ વ ભવે સદ્ધાે નાત્ર કાયા િવચારણા॥ ૭૨॥
ક દાે વર્કુ ડલી શ ક્તઃ સ યાેગી સ દ્ધભાજનમ્ ।
અપાનપ્રાણયાેરૈક્યં ક્ષયન્મતૂ્રપુર ષયાેઃ॥ ૭૩॥
યવુા ભવ ત દ્ધાેઽિપ સતતં મૂલબ ધનાત્ ।
પા ણર્ભાગને સ પીડ્ય યાેિનમાકુ ચયેદુ્ગદમ્॥ ૭૪॥
અપાનમૂ વર્મુ કૃ ય મૂલબ ધાેઽયમુચ્યતે ।
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ઉડ્યાણં કુ તે ય માદિવશ્રા તમહાખગઃ॥ ૭૫॥
ઉિડ્ડયાણં તદેવ સ્યાત્તત્ર બ ધાે િવધીયતે ।
ઉદરે પ શ્ચમં તાણં નાભે વ તુ કારયેત્॥ ૭૬॥
ઉિડ્ડયાણાેઽ યયં બ ધાે ત્યુમાતઙ્ગકેસર ।
બધ્ના ત િહ શરાે તમધાેગા મનભાજેલમ્॥ ૭૭॥
તતાે લ ધરાે બ ધઃ કમર્દુઃખાૈઘનાશનઃ ।
લ ધરે કૃતે બ ધે કણર્સકંાેચલક્ષણે॥ ૭૮॥

ન પીયષૂં પતત્યગ્ ાૈ ન ચ વાયુઃ પ્રધાવ ત ।
કપાલકુહરે જહ્વા પ્રિવષ્ટા િવપર તગા॥ ૭૯॥
ભ્રવુાેર તગર્તા દૃ ષ્ટમુર્દ્રા ભવ ત ખેચર ।
ન રાેગાે મરણં તસ્ય ન િનદ્રા ન ધા ષા॥ ૮૦॥
ન ચ મૂચ્છાર્ ભવેત્તસ્ય યાે મુદ્રાં વે ત્ત ખેચર મ્ ।
પીડ્યતે ન ચ રાેગેણ લ યતે ન ચ કમર્ણા॥ ૮૧॥
બ યતે ન ચ કાલને યસ્ય મુદ્ર ત ખેચર ।
ચત્તં ચર ત ખે ય મા જહ્વા ભવ ત ખેગતા॥ ૮૨॥
તનેષૈા ખેચર નામ મુદ્રા સદ્ધનમસૃ્કતા ।
ખેચયાર્ મુદ્રયા યસ્ય િવવરં લ બકાે વર્તઃ॥ ૮૩॥
બ દુઃ ક્ષર ત નાે યસ્ય કા મ યા લઙ્ ગતસ્ય ચ ।
યાવ દ્બ દુઃ સ્થતાે દેહે તાવ ત્યુભયં કુતઃ॥ ૮૪॥
યાવદ્બદ્ધા નભાેમુદ્રા તાવ દ્બ દુનર્ ગચ્છ ત ।
ગ લતાેઽિપ યદા બ દુઃ સ પ્રાપ્તાે યાેિનમ ડલે॥ ૮૫॥
વ્રજત્યૂ વ હઠાચ્છ યા િનબદ્ધાે યાેિનમુદ્રયા ।
સ અેવ દ્વિવધાે બ દુઃ પા ડરાે લાેિહત તથા॥ ૮૬॥
પા ડરં શકુ્ર મત્યાહુલાિહતાખ્યં મહારજઃ ।
િવદુ્રમદુ્રમસકંાશં યાેિનસ્થાને સ્થતં રજઃ॥ ૮૭॥
શ શસ્થાને વસે દ્બ દુઃ તયાેરૈકં્ય સદુુલર્ભમ્ ।
બ દુઃ શવાે રજઃ શ ક્ત બ દુિર દૂ ર ે રિવઃ॥ ૮૮॥
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ઉભયઆેઃ સઙ્ગમાદેવ પ્રા યતે પરમં વપુઃ ।
વાયનુા શ ક્તચાલને પ્રેિરતં ખે યથા રજઃ॥ ૮૯॥
રિવણૈક વમાયા ત ભવેિદ્દવ્યં વપુ તદા ।
શકુ્લં ચ દ્રણે સયંુક્તં રજઃ સયૂર્સમ વતમ્॥ ૯૦॥
દ્વયાેઃ સમરસીભાવં યાે ના ત સ યાેગિવત્ ।
શાેધનં મલ લાનાં ઘટનં ચ દ્રસયૂર્યાેઃ॥ ૯૧॥
રસાનાં શાષેણં સ યઙ્મહામુદ્રા ભધીયતે॥ ૯૨॥
વક્ષાે ય તહનુિનપીડ્ય સુ ષરં યાનેેશ્ચ વામાઙ્ ઘ્રણા
હ તા યામનુધારય પ્રિવતતં પાદં તથા દ ક્ષણમ્॥
આપૂયર્ શ્વસનને કુ ક્ષયુગલં બ વા શનૈરેચય-ે
દેષા પાતકના શની નનુ મહામુદ્રા ણાં પ્રાેચ્યતે॥ ૯૩॥
અથાત્મિનણર્યં વ્યાખ્યાસ્યે॥
હૃિદસ્થાને અષ્ટદલપદં્મ વતર્તે તન્મ યે રેખાવલયં
કૃ વા વાત્મ પં જ્યાેતી પમ માતં્ર વતર્તે ત મ સવ
પ્ર ત ષ્ઠતં ભવ ત સવ ના ત સવ કરાે ત સવર્મેતચ્ચિરતમહં
કતાર્ઽહં ભાેક્તા સખુી દુઃખી કાણઃ ખ ે બિધરાે મૂકઃ કૃશઃ
સ્થૂલાેઽનને પ્રકારેણ વત ત્રવાદેન વતર્તે॥
પવૂર્દલે િવશ્રમતે પવૂ દલં શ્વેતવણ તદા ભ ક્તપુરઃસરં
ધમ મ તભર્વ ત॥
યદાઽગ્ ેયદલે િવશ્રમતે તદાગ્ ેયદલં રક્તવણ તદા િનદ્રાલસ્ય
મ તભર્વ ત॥
યદા દ ક્ષણદલે િવશ્રમતે તદ્દ ક્ષણદલં કૃ ણવણ તદા
દ્વષેકાપેમ તભર્વ ત॥
યદા નૈરતૃદલે િવશ્રમતે તન્નૈરતૃદલં નીલવણ તદા
પાપકમર્િહસામ તભર્વ ત॥
યદા પ શ્ચમદલે િવશ્રમતે ત પ શ્ચમદલં સ્ફિટકવણ તદા
ક્ર ડાિવનાેદે મ તભર્વ ત॥
યદા વાયવ્યદલે િવશ્રમતે વાયવ્યદલં મા ણક્યવણ તદા
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ગમનચલનવૈરાગ્યમ તભર્વ ત॥
યદાેત્તરદલે િવશ્રમતે તદુત્તરદલં પીતવણ તદા સખુ ઙ્ગાર-
મ તભર્વ ત॥
યદેશાનદલે િવશ્રમતે તદ શાનદલં વૈડૂયર્વણ તદા
દાનાિદકૃપામ તભર્વ ત॥
યદા સ ધસ ધષુ મ તભર્વ ત તદા વાતિપત્તશ્લે મમહાવ્યાિધ-
પ્રકાપેાે ભવ ત॥
યદા મ યે તષ્ઠ ત તદા સવ ના ત ગાય ત ત્ય ત પઠત્યાન દં
કરાે ત॥
યદા નતે્રશ્રમાે ભવ ત શ્રમિનભર્રણાથ પ્રથમરેખાવલયં
કૃ વા મ યે િનમ જનં કુ તે પ્રથમરેખાબ ધૂકપુ પવણ
તદા િનદ્રાવસ્થા ભવ ત॥
િનદ્રાવસ્થામ યે વ ાવસ્થા ભવ ત॥
વ ાવસ્થામ યે દષંૃ્ટ શ્રુતમનુમાનસ ભવવાતાર્
ઇત્યાિદક પનાં કરાે ત તદાિદશ્રમાે ભવ ત॥
શ્રમિનહર્રણાથ દ્વતીયરેખાવલયં કૃ વા મ યે
િનમ જનં કુ તે દ્વતીયરેખા ઇ દ્રકાપેવણ તદા
સષુુ યવસ્થા ભવ ત સષુુપ્તાૈ કેવલપરમેશ્વરસ બ ધની
બુિદ્દભર્વ ત િનત્યબાેધ વ પા ભવ ત પશ્ચા પરમેશ્વર-
વ પેણ પ્રા પ્તભર્વ ત॥
તીયરેખાવલયં કૃ વા મ યે િનમ જનં કુ તે તીયરેખા
પદ્મરાગવણ તદા તુર યાવસ્થા ભવ ત તુર યે કેવલપરમાત્મ-

સ બ ધની ભવ ત િનત્યબાેધ વ પા ભવ ત તદા શનૈઃ
શનૈ પરમેદુ્બદ્ યા તગ્ હીતયાત્મસસંં્થ મનઃ
કૃ વા ન િક ચદિપ ચ તયેત્તદા પ્રાણાપાનયાેરૈક્યં કૃ વા
સવ િવશ્વમાત્મ વ પેણ લકં્ષ્ય ધારય ત । યદા
તુર યાતીતાવસ્થા તદા સવષામાન દ વ પાે ભવ ત
દ્વ દ્વાતીતાે ભવ ત યાવદે્દહધારણા વતર્તે તાવ ત્તષ્ઠ ત
પશ્ચા પરમાત્મ વ પેણ પ્રા પ્તભર્વ ત ઇત્યનને પ્રકારેણ
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માેક્ષાે ભવતીદમવેાત્મદશર્નાપેાયં ભવ ત॥
ચતુ પથસમાયુક્તમહાદ્વારગવાયનુા ।
સહ સ્થતિત્રકાેણાધર્ગમને દૃ યતેઽચ્યુતઃ॥ ૯૪॥
પવૂાક્તિત્રકાેણસ્થાનાદુપિર થવ્યાિદપ ચવણર્કં યેયમ્ ।
પ્રાણાિદપ ચવાયુશ્ચ બીજં વણ ચસ્થાનકમ્ ।
યકારં પ્રાણબીજં ચ નીલ મૂતસિન્નભમ્ ।
રકારમ ગ્ બીજં ચ અપાનાિદત્યસિંનભમ્॥ ૯૫॥
લકારં થવી પં વ્યાનં બ ધૂકસિંનભમ્ ।
વકારં વબીજં ચ ઉદાનં શઙ્ખવણર્કમ્॥ ૯૬॥
હકારં િવય વ પં ચ સમાનં સ્ફિટકપ્રભમ્ ।
હૃન્ના ભનાસાકણ ચ પાદાઙ્ગુષ્ઠાિદસં સ્થતમ્॥ ૯૭॥
દ્વસપ્ત તસહસ્રા ણ નાડીમાગષુ વતર્તે ।
અષ્ટાિવશ તકાેટ ષુ રાેમકૂપષેુ સં સ્થતાઃ॥ ૯૮॥
સમાનપ્રાણ અેક તુ વઃ સ અેક અેવ િહ ।
રેચકાિદ ત્રયં કુયાર્દ્દઢૃ ચત્તઃ સમાિહતઃ॥ ૯૯॥
શનૈઃ સમ તમાકૃ ય હૃ સરાે હકાેટરે ।
પ્રાણાપાનાૈ ચ બ વા તુ પ્રણવને સમુચ્ચરેત્॥ ૧૦૦॥
કણર્સઙ્કાેચનં કૃ વા લઙ્ગસઙ્કાેચનં તથા ।
મૂલાધારા સષુુ ા ચ પદ્મત તુિનભા શભુા॥ ૧૦૧॥
અમૂતા વતર્તે નાદાે વીણાદ ડસમુ થતઃ ।
શઙ્ખનાિદ ભશ્ચવૈ મ યમવે વિનયર્થા॥ ૧૦૨॥
વ્યાેમર ધ્રગતાે નાદાે માયૂરં નાદમવે ચ ।
કપાલકુહરે મ યે ચતુદ્વાર્રસ્ય મ યમે॥ ૧૦૩॥
તદાત્મા રાજતે તત્ર યથા વ્યાે િદવાકરઃ ।
કાેદ ડદ્વયમ યે તુ બ્રહ્મર ધ્રષેુ શ ક્તતઃ॥ ૧૦૪॥
વાત્માનં પુ ષં પ યને્મન તત્ર લયં ગતમ્ ।
રત્નાિન જ્યાેિ નનાદં તુ બ દુમાહેશ્વરં પદમ્ ।
ય અેવં વેદ પુ ષઃ સ કૈવલ્યં સમશ્નુત ઇત્યુપિનષત્॥ ૧૦૫॥
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ૐ સહ નાવવતુ॥ સહ નાૈ ભનુક્તુ॥
સહ વીય કરવાવહૈ॥
તજે વનાવધીતમ તુ મા િવ દ્વષાવહૈ॥
ૐશા તઃ શા તઃ શા તઃ॥
ઇ ત યાન બ દૂપિનષ સમાપ્તા॥
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