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Yogashikha Upanishad

યાેગ શખાપેિનષત્

યાેગજ્ઞાને ય પદા પ્તસાધન વને િવશ્રુતે ।
તત્રપૈદં બ્રહ્મત વં વમાત્રમવ શ યતે॥
ૐ સહ નાવવતુ સહ નાૈ ભનુક્તુ સહ વીય કરવાવહૈ ।
તજે વનાવધીતમ તુ મા િવ દ્વષાવહૈ॥ ૐ શા તઃ શા તઃ શા તઃ॥
સવ વાઃ સખુૈદુર્ઃખૈમાર્યા લને વે ષ્ટતાઃ ।
તષેાં મુ ક્તઃ કથં દેવ કૃપયા વદ શઙ્કર॥ ૧॥
સવર્ સ દ્ધકરં માગ માયા લિનકૃ તનમ્ ।
જન્મ ત્યુજરાવ્યાિધનાશનં સખુદં વદ॥ ૨॥
ઇ ત િહર યગભર્ઃ પપ્રચ્છ સ હાવેાચ મહેશ્વરઃ ।
નાનામાગ તુ દુ પ્રાપં કૈવલ્યં પરમં પદમ્॥ ૩॥
સ દ્ધમાગણ લભતે ના યથા પદ્મસભંવ ।
પ તતાઃ શાસ્ત્ર લષેુ પ્રજ્ઞયા તને માેિહતાઃ॥ ૪॥
વાત્મપ્રકાશ પં ત ક શાસે્ત્રણ પ્રકા યતે ।

િન કલં િનમર્લં શા તં સવાર્તીતં િનરામયમ્॥ ૫॥
તદેવ વ પેણ પુ યપાપફલૈ ર્તમ્ ।
પરમાત્મપદં િનતં્ય ત કથં વતાં ગતમ્॥ ૬॥
ત વાતીતં મહાદેવ પ્રસાદા કથયેશ્વર ।
સવર્ભાવપદાતીતં જ્ઞાન પં િનર જનમ્॥ ૭॥
વાયવુ સુ્ફિરતં વ મ તત્રાહંકૃ ત થતા ।
પ ચાત્મકમભૂ પ ડં ધાતુબદં્ધ ગુણાત્મકમ્॥ ૮॥
સખુદુઃખૈઃ સમાયુક્તં વભાવનયા કુ ।
તને વા મધા પ્રાેક્તા િવશદુ્ધે પરમાત્મિન॥ ૯॥
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કામક્રાેધભયં ચાિપ માેહલાેભમથાે રજઃ ।
જન્મ ત્યુશ્ચ કાપર્ યં શાેક ત દ્રા ધા ષા॥ ૧૦॥

ણા લ ભયં દુઃખં િવષાદાે હષર્ અેવ ચ ।
અે ભદાષૈિવિનમુર્ક્તઃ સ વઃ શવ ઉચ્યતે॥ ૧૧॥
ત માદ્દાષેિવનાશાથર્મપુાયં કથયા મ તે ।
જ્ઞાનં કે ચદ્વદ ત્યત્ર કેવલં તન્ન સદ્ધયે॥ ૧૨॥
યાેગહીનં કથં જ્ઞાનં માેક્ષદં ભવતીહ ભાેઃ ।
યાેગાેઽિપ જ્ઞાનહીન તુ ન ક્ષમાે માેક્ષકમર્ ણ॥ ૧૩॥
ત માજ્જ્ઞાનં ચ યાેગં ચ મુમુ દૃર્ઢમ યસતે્ ।
જ્ઞાન વ પમવેાદાૈ જ્ઞેયં જ્ઞાનૈકસાધનમ્॥ ૧૪॥
અજ્ઞાનં ક દશૃં ચે ત પ્રિવચાય મુમુ ણા ।
જ્ઞાતં યને િનજં પં કૈવલ્યં પરમં પદમ્॥ ૧૫॥
અસાૈ દાષેૈિવિનમુર્ક્તઃ કામક્રાેધભયાિદ ભઃ ।
સવર્દાષેૈ ર્તાે વઃ કથં જ્ઞાનને મુચ્યતે॥ ૧૬॥
વાત્મ પં યથા જ્ઞાનં પૂણ તદ્વ્યાપકં તથા ।

કામક્રાેધાિદદાષેાણાં વ પાન્ના ત ભન્નતા॥ ૧૭॥
પશ્ચાત્તસ્ય િવિધઃ િકનુ િનષેધાેઽિપ કથં ભવેત્ ।
િવવેક સવર્દા મુક્તઃ સસંારભ્રમવ જતઃ॥ ૧૮॥
પિરપૂણ વ પં ત સતં્ય કમલસભંવ ।
સકલં િન કલં ચવૈ પૂણર્ વાચ્ચ તદેવ િહ॥ ૧૯॥
ક લના સૂ્ફ ત પેણ સસંારભ્રમતાં ગતમ્ ।
િન કલં િનમર્લં સાક્ષા સકલં ગગનાપેમમ્॥ ૨૦॥
ઉ પ ત્ત સ્થ તસહંારસૂ્ફ તજ્ઞાનિવવ જતમ્ ।
અેતદૂ્રપં સમાયાતઃ સ કથં માેહસાગરે॥ ૨૧॥
િનમ જ ત મહાબાહાે ત્ય વા િવદ્યાં પનુઃ પનુઃ ।
સખુદુઃખાિદમાેહેષુ યથા સસંાિરણાં સ્થ તઃ॥ ૨૨॥
તથા જ્ઞાની યદા તષે્ઠદ્વાસનાવા સત તદા ।
તયાનેાર્ ત િવશષેાેઽત્ર સમા સસંારભાવના॥ ૨૩॥
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જ્ઞાનં ચેદ દશૃં જ્ઞાતમજ્ઞાનં ક દશૃં પનુઃ ।
જ્ઞાનિનષ્ઠાે િવરક્તાેઽિપ ધમર્જ્ઞાે િવ જતે દ્રયઃ॥ ૨૪॥
િવના દેહેન યાેગને ન માેકં્ષ લભતે િવધે ।
અપક્વાઃ પિરપક્વાશ્ચ દેિહનાે દ્વિવધાઃ તાઃ॥ ૨૫॥
અપક્વા યાેગહીના તુ પક્વા યાેગને દેિહનઃ ।
સવા યાેગા ગ્ ના દેહાે હ્યજડઃ શાેકવ જતઃ॥ ૨૬॥
જડ તુ પા થવાે જ્ઞેયાે હ્યપક્વાે દુઃખદાે ભવેત્ ।
યાનસ્થાેઽસાૈ તથા યવે મ દ્રયૈિવવશાે ભવેત્॥ ૨૭॥
તાિન ગાઢં િનય યાિપ તથા ય યૈઃ પ્રબા યતે ।
શીતાે ણસખુદુઃખાદૈ્યવ્યાર્િધ ભમાર્નસૈ તથા॥ ૨૮॥
અ યનૈાર્નાિવધૈ ર્ વૈઃ શસ્ત્રા ગ્ જલમા તૈઃ ।
શર રં પીડ્યતે તૈ તૈ શ્ચતં્ત સં યતે તતઃ॥ ૨૯॥
તથા પ્રાણિવપત્તાૈ તુ ક્ષાેભમાયા ત મા તઃ ।
તતાે દુઃખશતવૈ્યાર્પત્ં ચત્તં ધં ભવે ણામ્॥ ૩૦॥
દેહાવસાનસમયે ચત્તે યદ્ય દ્વભાવયેત્ ।
તત્તદેવ ભવે વ ઇત્યેવં જન્મકારણમ્॥ ૩૧॥
દેહા તે િક ભવે જન્મ તન્ન ન ત માનવાઃ ।
ત માજ્જ્ઞાનં ચ વૈરાગ્યં વસ્ય કેવલં શ્રમઃ॥ ૩૨॥
િપપી લકા યથા લગ્ ા દેહે યાના દ્વમુચ્યતે ।
અસાૈ િક શ્ચકૈદ્રર્ષ્ટાે દેહા તે વા કથં સખુી॥ ૩૩॥
ત માન્મૂઢા ન ન ત મ યાતકણ વે ષ્ટતાઃ ।
અહંકૃ તયર્દા યસ્ય નષ્ટા ભવ ત તસ્ય વૈ॥ ૩૪॥
દેહ વિપ ભવેન્નષ્ટાે વ્યાધયશ્ચાસ્ય િક પનુઃ ।
જલા ગ્ શસ્ત્રખાતાિદબાધા કસ્ય ભિવ ય ત॥ ૩૫॥
યદા યદા પિરક્ષીણા પુષ્ટા ચાહંકૃ તભર્વેત્ ।
તમનનેાસ્ય ન ય ત પ્રવતર્ તે ગાદયઃ॥ ૩૬॥
કારણને િવના કાય ન કદાચન િવદ્યતે ।
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અહંકારં િવના તદ્વદે્દહે દુઃખં કથં ભવેત્॥ ૩૭॥
શર રેણ જતાઃ સવ શર રં યાે ગ ભ જતમ્ ।
ત કથં કુ તે તષેાં સખુદુઃખાિદકં ફલમ્॥ ૩૮॥
ઇ દ્રયા ણ મનાે બુ દ્ધઃ કામક્રાેધાિદકં જતમ્ ।
તનેવૈ િવ જતં સવ નાસાૈ કેનાિપ બા યતે॥ ૩૯॥
મહાભૂતાિન ત વાિન સહૃંતાિન ક્રમેણ ચ ।
સપ્તધાતુમયાે દેહાે દગ્ધા યાેગા ગ્ ના શનૈઃ॥ ૪૦॥
દેવૈરિપ ન લકે્ષ્યત યાે ગદેહાે મહાબલઃ ।
ભેદબ ધિવિનમુર્ક્તાે નાનાશ ક્તધરઃ પરઃ॥ ૪૧॥
યથાકાશ તથા દેહ આકાશાદિપ િનમર્લઃ ।
સૂ મા સૂ મતરાે દૃ યઃ સ્થૂલા સ્થૂલાે જડા જડઃ॥ ૪૨॥
ઇચ્છા પાે િહ યાેગી દ્રઃ વત ત્ર વજરામરઃ ।
ક્ર ડતે િત્રષુ લાેકેષુ લીલયા યત્રકુત્ર ચત્॥ ૪૩॥
અ ચ ત્યશ ક્તમા યાેગી નાના પા ણ ધારયેત્ ।
સહંરેચ્ચ પનુ તાિન વેચ્છયા િવ જતે દ્રયઃ॥ ૪૪॥
નાસાૈ મરણમા ાે ત પનુયાગબલને તુ ।
હઠેન ત અેવાસાૈ તસ્ય મરણં કુતઃ॥ ૪૫॥
મરણં યત્ર સવષાં તત્રાસાૈ પિર વ ત ।
યત્ર વ ત મૂઢા તુ તત્રાસાૈ ત અેવ વૈ॥ ૪૬॥
કતર્વં્ય નવૈ તસ્યા ત કૃતનેાસાૈ ન લ યતે ।

વન્મુક્તઃ સદા વચ્છઃ સવર્દાષેિવવ જતઃ॥ ૪૭॥
િવરક્તા જ્ઞાિનનશ્ચા યે દેહેન િવ જતાઃ સદા ।
તે કથં યાે ગ ભ તુલ્યા માંસિપ ડાઃ કુદેિહનઃ॥ ૪૮॥
દેહા તે જ્ઞાિન ભઃ પુ યા પાપાચ્ચ ફલમા યતે ।
ઈદશૃં તુ ભવેત્તત્તદ્ભુ વા જ્ઞાની પનુભર્વેત્॥ ૪૯॥
પશ્ચા પુ યને લભતે સદ્ધને સહ સઙ્ગ તમ્ ।
તતઃ સદ્ધસ્ય કૃપયા યાેગી ભવ ત ના યથા॥ ૫૦॥
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તતાે ન ય ત સસંારાે ના યથા શવભા ષતમ્ ।
યાેગને રિહતં જ્ઞાનં ન માેક્ષાય ભવે દ્વધે॥ ૫૧॥
જ્ઞાનનેવૈ િવના યાેગાે ન સદ્ ય ત કદાચન ।
જન્મા તરૈશ્ચ બહુ ભયાગાે જ્ઞાનને લ યતે॥ ૫૨॥
જ્ઞાનં તુ જન્મનૈકેન યાેગાદેવ પ્ર યતે ।
ત માયાેગા પરતરાે ના ત માગર્ તુ માેક્ષદઃ॥ ૫૩॥
પ્રિવચાયર્ ચરં જ્ઞાનં મુક્તાેઽહ મ ત મ યતે ।
િકમસાૈ મનનાદેવ મુક્તાે ભવ ત ત ક્ષણાત્॥ ૫૪॥
પશ્ચા જન્મશ તા તરૈયાગાદેવ િવમુચ્યતે ।
ન તથા ભવતાે યાેગા જન્મ ત્યૂ પનુઃ પનુઃ॥ ૫૫॥
પ્રાણાપાનસમાયાેગાચ્ચ દ્રસયૂકતા ભવેત્ ।
સપ્તધાતુમયં દેહમ ગ્ ના ર જયેદ્ધ્રવુમ્॥ ૫૬॥
વ્યાધય તસ્ય ન ય ત ચ્છેદખાતાિદકા તથા ,
તદાસાૈ પરમાકાશ પાે દેહ્યવ તષ્ઠ ત॥ ૫૭॥
િક પનુબર્હુનાેક્તને મરણં ના ત તસ્ય વૈ ।
દેહીવ દૃ યતે લાેકે દગ્ધકપૂર્રવ વયમ્॥ ૫૮॥
ચત્તં પ્રાણને સબંદં્ધ સવર્ વષેુ સં સ્થતમ્ ।
ર વા યદ્વ સસુબંદ્ધઃ પક્ષી તદ્વિદદં મનઃ॥ ૫૯॥
નાનાિવધૈિવચારૈ તુ ન બા યં યતે મનઃ ।
ત માત્તસ્ય જયાપેાયઃ પ્રાણ અેવ િહ ના યથા॥ ૬૦॥
તકજર્ પૈઃ શાસ્ત્ર લૈયુર્ ક્ત ભમર્ ત્રભષેજૈઃ ।
ન વશાે યતે પ્રાણઃ સદ્ધાપેાયં િવના િવધે॥ ૬૧॥
ઉપાયં તમિવજ્ઞાય યાેગમાગ પ્રવતર્તે ।
ખ ડજ્ઞાનને સહસા યતે ક્લેશવત્તરઃ॥ ૬૨॥
યાે જ વા પવનં માેહાદ્યાેગ મચ્છ ત યાે ગનામ્ ।
સાેઽપક્વં કુ ભમા હ્ય સાગરં તતુર્ મચ્છ ત॥ ૬૩॥
યસ્ય પ્રાણાે િવલીનાેઽ તઃ સાધકે િવતે સ ત ।
િપ ડાે ન પ તત તસ્ય ચતં્ત દાષેૈઃ પ્રબાધતે॥ ૬૪॥
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શદુ્ધે ચેત સ તસ્યવૈ વાત્મજ્ઞાનં પ્રકાશતે ।
ત માજ્જ્ઞાનં ભવેદ્યાેગા જન્મનૈકેન પદ્મજ॥ ૬૫॥
ત માદ્યાેગં તમવેાદાૈ સાધકાે િનત્યમ યસતે્ ।
મુમુ ભઃ પ્રાણજયઃ કતર્વ્યાે માેક્ષહેતવે॥ ૬૬॥
યાેગા પરતરં પુ યં યાેગા પરતરં શવમ્ ।
યાેગા પરતરં સૂ મં યાેગા પરતરં નિહ॥ ૬૭॥
યાેઽપાનપ્રાણયાેરૈક્યં વર ેરેતસાે તથા ।
સયૂાર્ચ દ્રમસાેયાગાે વાત્મપરમાત્મનાેઃ॥ ૬૮॥
અેવં તુ દ્વ દ્વ લસ્ય સયંાેગાે યાેગ ઉચ્યતે ।
અથ યાેગ શખાં વકે્ષ્ય સવર્જ્ઞાનષેુ ચાેત્તમામ્॥ ૬૯॥
યદાનુ યાયતે મ તં્ર ગાત્રક પાેઽથ યતે ।
આસનં પદ્મકં બદ્ વા યચ્ચા યદિપ રાેચતે॥ ૭૦॥
નાસાગ્રે દૃ ષ્ટમારાે ય હ તપાદાૈ ચ સયંતાૈ ।
મનઃ સવર્ત્ર સગં્ હ્ય ૐકારં તત્ર ચ તયેત્॥ ૭૧॥
યાયતે સતતં પ્રાજ્ઞાે હૃ કૃ વા પરમેશ્વરમ્ ।
અેક ત ભે નવદ્વારે િત્રસ્થૂણે પ ચદૈવતે॥ ૭૨॥
ઈદશૃે તુ શર રે વા મ તમાન્નાપેલક્ષયેત્ ।
આિદત્યમ ડલાકારં ર મ વાલાસમાકુલમ્॥ ૭૩॥
તસ્ય મ યગતં વિહ્ન પ્ર વલેદ્દ પવ તવત્ ।
દ પ શખા તુ યા માત્રા સા માત્રા પરમેશ્વરે॥ ૭૪॥
ભ દ ત યાે ગનઃ સયૂ યાેગા યાસને વૈ પનુઃ ।
દ્વતીયં સષુુ ાદ્વારં પિરશભંુ્ર સમિપતમ્॥ ૭૫॥
કપાલસ પુટં પી વા તતઃ પ ય ત ત પદમ્ ।
અથ ન યાયતે જ તુરાલસ્યાચ્ચ પ્રમાદતઃ॥ ૭૬॥
યિદ િત્રકાલમાગચ્છે સ ગચ્છે પુ યસ પદમ્ ।
પુ યમેત સમાસાદ્ય સં ક્ષ ય ક થતં મયા॥ ૭૭॥
લ ધયાેગાેઽથ બુદ્ યેત પ્રસનં્ન પરમેશ્વરમ્ ।
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જન્મા તરસહસ્રષેુ યદા ક્ષીણં તુ િક બષમ્॥ ૭૮॥
તદા પ ય ત યાેગને સસંારાેચ્છેદનં મહત્ ।
અધનુા સ પ્રવક્ષ્યા મ યાેગા યાસસ્ય લક્ષણમ્॥ ૭૯॥
મ જયાે યસ્ય સદ્ધઃ સવેયેતં્ત ગુ ં સદા ।
ગુ વસ્ત્રપ્રસાદેન કુયાર્ પ્રાણજયં બુધઃ॥ ૮૦॥
િવત તપ્ર મતં દૈઘ્ય ચતુરઙ્ગુલિવ તમ્ ।
દુલં ધવલં પ્રાેક્તં વેષ્ટના બરલક્ષણમ્॥ ૮૧॥

િન ય મા તં ગાઢં શ ક્તચાલનયુ ક્તતઃ ।
અષ્ટધા કુ ડલીભૂતા વી ં કુયાર્ત્તુ કુ ડલીમ્॥ ૮૨॥
પાયાેરાકુ ચનં કુયાર્ કુ ડલી ં ચાલયેત્તદા ।
ત્યુચક્રગતસ્યાિપ તસ્ય ત્યુભયં કુતઃ॥ ૮૩॥

અેતદેવ પરં ગુહ્યં ક થતં તુ મયા તવ ।
વ સનગતાે િનત્યમૂ વાર્કુ ચનમ યસતે્॥ ૮૪॥
વાયનુા વ લતાે વિહ્નઃ કુ ડલીમિનશં દહેત્ ।
સ તપ્તા સા ગ્ ના વશ ક્તસૈ્ત્રલાેક્યમાેિહની॥ ૮૫॥
પ્રિવશચે્ચ દ્રતુ ડે તુ સષુુ ાવદના તરે ।
વાયનુા વિહ્નના સાધ બ્રહ્મગ્ર થ ભન ત્ત સા॥ ૮૬॥
િવ ગ્ર થ તતાે ભ વા દ્રગ્ર થાૈ ચ તષ્ઠ ત ।
તત તુ કુ ભકૈગાર્ઢં પૂરિય વા પનુઃપનુઃ॥ ૮૭॥
અથા યસે સયૂર્ભેદમુ યી ં ચાિપ શીતલીમ્ ।
ભસ્ત્રાં ચ સિહતાે નામ સ્યાચ્ચતુષ્ટયકુ ભકઃ॥ ૮૮॥
બ ધત્રયેણ સયંુક્તઃ કેવલપ્રા પ્તકારકઃ ।
અથાસ્ય લક્ષણં સ યક્કથયા મ સમાસતઃ॥ ૮૯॥
અેકાિકના સમપુગ ય િવિવક્તદેશં

પ્રાણાિદ પમ તં પરમાથર્ત વમ્ ।
લઘ્વા શના તમતા પિરભાિવતવ્યં

સસંારરાેગહરમાષૈધમ દ્વતીયમ્॥ ૯૦॥
સયૂર્નાડ્યા સમાકૃ ય વાયુમ યાસયાે ગના ।
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િવિધવ કુ ભકં કૃ વા રેચયેચ્છ્ર તર મના॥ ૯૧॥
ઉદરે બહુરાેગઘ્નં િક્ર મદાષેં િનહ ત ચ ।
મુહુમુર્હુિરદં કાય સયૂર્ભેદમુદાહૃતમ્॥ ૯૨॥
નાડી યાં વાયુમાકૃ ય કુ ડલ્યાઃ પાશ્વર્યાેઃ ક્ષપેત્ ।
ધારયેદુદરે પશ્ચાદ્રચેયેિદડયા સધુીઃ॥ ૯૩॥
ક ઠે કફાિદ દાષેઘં્ન શર રા ગ્ િવવધર્નમ્ ।
નાડીજલાપહં ધાતુગતદાષેિવનાશનમ્॥ ૯૪॥
ગચ્છત તષ્ઠતઃ કાયર્મુ યાખ્યં તુ કુ ભકમ્ ।
મખુને વાયું સગં્ હ્ય ઘ્રાણર ધ્રેણ રેચયેત્॥ ૯૫॥
શીતલીકરણં ચેદં હ ત િપતં્ત ધાં ષમ્ ।
તનયાેરથ ભસે્ત્રવ લાેહકારસ્ય વેગતઃ॥ ૯૬॥

રેચ્યે પૂરયેદ્વાયુમાશ્રમં દેહગં િધયા ।
યથા શ્રમાે ભવેદે્દહે તથા સયૂણ પૂરયેત્॥ ૯૭॥
ક ઠસકંાેચનં કૃ વા પનુશ્ચ દ્રણે રેચયેત્ ।
વાતિપત્તશ્લે મહરં શર રા ગ્ િવવધર્નમ્॥ ૯૮॥
કુ ડલીબાેધકં વક્ત્રદાષેઘં્ન શભુદં સખુમ્ ।
બ્રહ્મનાડીમખુા તસ્થકફાદ્યગર્લનાશનમ્॥ ૯૯॥
સ યગ્બ ધુસમુદ્ભૂતં ગ્ર થત્રયિવભેદકમ્ ।
િવશષેેણવૈ કતર્વં્ય ભસ્ત્રાખ્યં કુ ભકં વદમ્॥ ૧૦૦॥
બ ધત્રયમથેદાની ં પ્રવક્ષ્યા મ યથાક્રમમ્ ।
િનતં્ય કૃતને તનેાસાૈ વાયાજેર્યમવા ુયાત્॥ ૧૦૧॥
ચતુણાર્મિપ ભેદાનાં કુ ભકે સમપુ સ્થતે ।
બ ધત્રય મદં કાય વક્ષ્યમાણં મયિહ તત્॥ ૧૦૨॥
પ્રથમાે મૂલબ ધ તુ દ્વતીયાેડ્ડીયના ભધઃ ।

લ ધાર તીય તુ લક્ષણં કથયા યહમ્॥ ૧૦૩॥
ગુદં પા યાર્ તુ સ પીડ્ય પાયુમાકુ ચલેદ્બલાત્ ।
વારંવારં યથા ચાે વ સમાયા ત સમીરણઃ॥ ૧૦૪॥
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પ્રાણાપાનાૈ નાદ બ દૂ મૂલબ ધને ચૈકતામ્ ।
ગ વા યાેગસ્ય સં સ દ્ધ યચ્છતાે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૦૫॥
કુ ભકા તે રેચકાદાૈ કતર્વ્ય તૂિડ્ડયાનકઃ ।
બ ધાે યને સષુુ ાયાં પ્રાણ તૂડ્ડીયતે યતઃ॥ ૧૦૬
ત માદુડ્ડીયનાખ્યાેઽયં યાે ગ ભઃ સમુદાહૃતઃ ।
ઉિડ્ડયાનં તુ સહજં ગુ ણા ક થતં સદા॥ ૧૦૭॥
અ યસતે્તદત દ્ર તુ દ્ધાેઽિપ ત ણાે ભવેત્ ।
નાભે વર્મધશ્ચાિપ ત્રાણં કુયાર્ પ્રયત્નતઃ॥ ૧૦૮॥
ષા માસમ યસે ત્યું જયત્યેવ ન સશંયઃ ।
પૂરકા તે તુ કતર્વ્યાે બ ધાે લ ધરા ભધઃ॥ ૧૦૯॥
ક ઠસકંાેચ પાેઽસાૈ વાયુમાર્ગર્િનરાેધકઃ ।
ક ઠમાકુ ચ્ય હૃદયે સ્થાપયેદ્દઢૃ મચ્છયા॥ ૧૧૦॥
બ ધાે લ ધરાખ્યાેઽયમ તા યાયકારકઃ ।
અધ તા કુ ચનનેાશુ ક ઠસકંાેચને કૃતે॥ ૧૧૧॥
મ યે પ શ્ચમતાનને સ્યા પ્રાણાે બ્રહ્મનાિડગઃ ।
વ સન સ્થતાે યાેગી ચાલિય વા તુ કુ ડલીમ્॥ ૧૧૨॥
કુયાર્દન તરં ભસ્ત્રીં કુ ડલીમાશુ બાેધયેત્ ।
ભદ્ય તે ગ્ર થયાે વંશે તપ્તલાેહશલાકયા॥ ૧૧૩॥
તથવૈ ષ્ઠવંશઃ સ્યાદ્ગ્ર થભેદ તુ વાયનુા ।
િપપી લકાયાં લગ્ ાયાં ક ડૂ તત્ર પ્રવતર્તે॥ ૧૧૪॥
સષુુ ાયાં તથા યાસા સતતં વાયનુા ભવેત્ ।
દ્રગ્ર થ તતાે ભ વા તતાે યા ત શવાત્મકમ્॥ ૧૧૫॥

ચ દ્રસયૂા સમાૈ કૃ વા તયાેયાગઃ પ્રવતર્તે ।
ગુણત્રયમતીતં સ્યાદ્ગ્ર થત્રયિવભેદનાત્॥ ૧૧૬॥
શવશ ક્તસમાયાેગે યતે પરમા સ્થ તઃ ।
યથા કર કરેણવૈ પાનીયં પ્રિપબે સદા॥ ૧૧૭॥
સષુુ ાવજ્રનાલને પવમાનં ગ્રસતે્તથા ।
વજ્રદ ડસમુદ્ભૂતા મણયશ્ચૈકિવશ તઃ॥ ૧૧૮॥
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સષુુ ાયાં સ્થતઃ સવ સતૂ્રે મ ણગણા ઇવ ।
માેક્ષમાગ પ્ર તષ્ઠાના સષુુ ા િવશ્વ િપણી॥ ૧૧૯॥
યથવૈ િન શ્ચતઃ કાલશ્ચ દ્રસયૂર્િનબ ધનાત્ ।
આપૂયર્ કુ ભતાે વાયુબર્િહના યા ત સાધકે॥ ૧૨૦॥
પનુઃપનુ તદ્વદેવ પ શ્ચમદ્વારલક્ષણમ્ ।
પૂિરત તુ સ તદ્દવ્ારૈર ષ કુ ભકતાં ગતઃ॥ ૧૨૧॥
પ્રિવશે સવર્ગાત્રષેુ વાયુઃ પ શ્ચમમાગર્તઃ ।
રે ચતઃ ક્ષીણતાં યા ત પૂિરતઃ પાષેયેત્તતઃ॥ ૧૨૨॥
યત્રવૈ તં સકલવેરં મન-

તત્રવૈ લીનં કુ તે સ યાેગાત્ ।
સ અેવ મુક્તાે િનરહંકૃ તઃ સખુી

મૂઢા ન ન ત િહ િપ ડપા તનઃ॥ ૧૨૩॥
ચત્તં િવિનષં્ટ યિદ ભા સતં સ્યા-

ત્તત્ર પ્રતીતાે મ તાેઽિપ નાશઃ ।
ન ચેદ્યિદ સ્યાન્ન તુ તસ્ય શાસં્ત્ર

નાત્મપ્રતી તનર્ ગુ નર્ માેક્ષઃ॥ ૧૨૪॥
જલૂકા િધરં યદ્વદ્બલાદાકષર્ ત વયમ્ ।
બ્રહ્મનાડી તથા ધાતૂ સ તતા યાસયાેગતઃ॥ ૧૨૫॥
અનનેા યાસયાેગને િનત્યમાસનબ ધતઃ ।
ચત્તં િવલીનતામે ત બ દુના યાત્યધ તથા॥ ૧૨૬॥
રેચકં પૂરકં મુ વા વાયનુા સ્થીયતે સ્થરમ્ ।
નાના નાદાઃ પ્રવતર્ તે સસં્રવેચ્ચ દ્રમ ડલમ્॥ ૧૨૭॥
ન ય ત પપાસાદ્યાઃ સવર્દાષેા તત તદા ।
વ પે સ ચ્ચદાન દે સ્થ તમા ાે ત કેવલમ્॥ ૧૨૮॥

ક થતં તુ તવ પ્રીત્યા હ્યેતદ યાસલક્ષણમ્ ।
મ ત્રાે લયાે હઠાે રાજયાેગાેઽ તભૂર્ મકાઃ ક્રમાત્॥ ૧૨૯॥
અેક અેવ ચતુધાર્ઽયં મહાયાેગાેઽ ભધીયતે ।
હકારેણ બિહયાર્ ત સકારેણ િવશે પનુઃ॥ ૧૩૦॥
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હંસહંસે ત મ ત્રાેઽયં સવ ર્ વશ્ચ જ યતે ।
ગુ વાક્યા સષુુ ાયાં િવપર તાે ભવે જપઃ॥ ૧૩૧॥
સાેઽહંસાેઽહ મ ત પ્રાેક્તાે મ ત્રયાેગઃ સ ઉચ્યતે ।
પ્રતી તમર્ ત્રયાેગાચ્ચ યતે પ શ્ચમે પ થ॥ ૧૩૨॥
હકારેણ તુ સયૂર્ઃ સ્યા સકારેણે દુ ચ્યતે ।
સયૂાર્ચ દ્રમસાેરૈકં્ય હઠ ઇત્ય ભધીયતે॥ ૧૩૩॥
હઠેન ગ્રસ્યતે ડં્ય સવર્દાષેસમુદ્ભવમ્ ।
ક્ષતે્રજ્ઞઃ પરમાત્મા ચ તયાેરૈકં્ય યદા ભવેત્॥ ૧૩૪॥
તદૈક્યે સાિધતે બ્રહ્મં શ્ચતં્ત યા ત િવલીનતામ્ ।
પવનઃ સ્થૈયર્માયા ત લયયાેગાેદયે સ ત॥ ૧૩૫॥
લયા સ પ્રા યતે સાખૈ્યં વાત્માનદં પરં પદમ્ ।
યાેિનમ યે મહાક્ષતે્રે જપાબ ધૂકસિંનભમ્॥ ૧૩૬॥
ર ે વસ ત જ તનૂાં દેવીત વં સમા તમ્ ।
રજસાે રેતસાે યાેગાદ્રાજયાેગ ઇ ત તઃ॥ ૧૩૭॥
અ ણમાિદપદં પ્રા ય રાજતે રાજયાેગતઃ ।
પ્રાણાપાનસમાયાેગાે જ્ઞેયં યાેગચતુષ્ટયમ્॥ ૧૩૮॥
સકં્ષપેા ક થતં બ્રહ્મન્ના યથા શવભા ષતમ્ ।
ક્રમેણ પ્રા યતે પ્રા યમ યાસાદેવ ના યથા॥ ૧૩૯॥
અેકેનવૈ શર રેણ યાેગા યાસાચ્છનૈઃશનૈઃ ।
ચરા સ પ્રા યતે મુ ક્તમર્કર્ટક્રમ અેવ સઃ॥ ૧૪૦॥
યાેગ સ દ્ધ િવના દેહઃ પ્રમાદાદ્યિદ ન ય ત ।
પવૂર્વાસનયા યુક્તઃ શર રં ચા યદા ુયાત્॥ ૧૪૧॥
તતઃ પુ યવશા સદ્ધાે ગુ ણા સહ સગંતઃ ।
પ શ્ચમદ્વારમાગણ યતે વિરતં ફલમ્॥ ૧૪૨॥
પવૂર્જન્મકૃતા યાસા સ વરં ફલમશ્નુતે ।
અેતદેવ િહ િવજ્ઞેયં ત કાકમતમુચ્યતે॥ ૧૪૩॥
ના ત કાકમતાદ યદ યાસાખ્યમતઃ પરમ્ ।
તનેવૈ પ્રા યતે મુ ક્તનાર્ યથા શવભા ષતમ્॥ ૧૪૪॥
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હઠયાેગક્રમા કાષ્ઠાસહ વલયાિદકમ્ ।
નાકૃતં માેક્ષમાગ સ્યા પ્ર સદ્ધાં પ શ્ચમં િવના॥ ૧૪૫॥
આદાૈ રાેગાઃ પ્રણ ય ત પશ્ચા ડં્ય શર રજમ્ ।
તતઃ સમરસાે ભૂ વા ચ દ્રાે વષર્ત્યનારતમ્॥ ૧૪૬॥
ધાતૂંશ્ચ સગં્રહેદ્વિહ્નઃ પવનને સમ તતઃ ।
નાના નાદાઃ પ્રવતર્ તે માદર્વં સ્યા કલવેરે॥ ૧૪૭॥
જ વા ષ્ટ ાિદકં ડં્ય ખેચરઃ સ ભવેન્નરઃ ।
સવર્જ્ઞાેસાૈ ભવે કામ પઃ પવનવેગવાન્॥ ૧૪૮॥
ક્ર ડતે િત્રષુ લકેષુ ય તે સદ્ધયાેઽ ખલાઃ ।
કપૂર્રે લીયમાને િક કાિઠ યં તત્ર િવદ્યતે॥ ૧૪૯॥
અહંકારક્ષયે તદ્વદે્દહે કિઠના કુતઃ ।
સવર્કતાર્ ચ યાેગી દ્રઃ વત ત્રાેઽન ત પવાન્॥ ૧૫૦॥

વન્મુક્તાે મહાયાેગી યતે નાત્ર સશંયઃ ।
દ્વિવધાઃ સદ્ધયાે લાેકે ક પતાઽક પતા તથા॥ ૧૫૧॥
રસાષૈિધિક્રયા લમ ત્રા યાસાિધસાધનાત્ ।
સદ્ ય ત સદ્ધયાે યા તુ ક પતા તાઃ પ્રક તતાઃ॥ ૧૫૨॥
અિનત્યા અ પવીયાર્ તાઃ સદ્ધયઃ સાધનાેદ્ભવાઃ ।
સાધનને િવના યવેં ય તે વત અેવ િહ॥ ૧૫૩॥
વાત્મયાેગૈકિનષે્ઠષુ વાત યાદ્દ શ્વર પ્રયાઃ ।

પ્રભૂતાઃ સદ્ધયાે યા તાઃ ક પનારિહતાઃ તાઃ॥ ૧૫૪।
સદ્ધાિનત્યા મહાવીયાર્ ઇચ્છા પાઃ વયાેગ ઃ ।
ચરકાલા પ્ર ય તે વાસનારિહતષેુ ચ॥ ૧૫૫॥
તા તુ ગાે યા મહાયાેગા પરમાત્મપદેઽવ્યયે ।
િવના કાય સદા ગુપ્તં યાેગ સદ્ધસ્ય લક્ષણમ્॥ ૧૫૬॥
યથાકાશં સમુિદ્દ ય ગચ્છદ્ ભઃ પ થકૈઃ પ થ ।
નાના તીથાર્િન દૃ ય તે નાનામાગાર્ તુ સદ્ધયઃ॥ ૧૫૭॥
વયમવે પ્ર ય તે લાભાલાભિવવ જતે ।
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યાેગમાગ તથવૈેદં સ દ્ધ લં પ્રવતર્તે॥ ૧૫૮॥
પર ક્ષકૈઃ વણર્કારૈહમ સ પ્રાેચ્યતે યથા ।
સિધ ભલર્ક્ષયે સદં્ધ વન્મુક્તં તથવૈ ચ॥ ૧૫૯॥
અલાૈિકકગુણ તસ્ય કદા ચદ્દ ૃ યતે ધ્રવુમ્ ।
સ દ્ધ ભઃ પિરહીનં તુ નરં બદં્ધ તુ લક્ષયેત્॥ ૧૬૦॥
અજરામરિપ ડાે યાે વન્મુક્તઃ સ અેવ િહ ।
પશકુુકુ્કટક ટાદ્યા ત સ પ્રા ુવ ત વૈ॥ ૧૬૧॥
તષેાં િક િપ ડપાતને મુ ક્તભર્વ ત પદ્મજ ।
ન બિહઃ પ્રાણ આયા ત િપ ડસ્ય પતનં કુતઃ॥ ૧૬૨॥
િપ ડપાતને યા મુ ક્તઃ સા મુ ક્તનર્ તુ હ યતે ।
દેહે બ્રહ્મ વમાયાતે જલાનાં સૈ ધવં યથા॥ ૧૬૩॥
અન યતાં યદા યા ત તદા મુક્તઃ સ ઉચ્યતે ।
િવમતાિન શર રા ણ ઇ દ્રયા ણ તથવૈ ચ॥ ૧૬૪॥
બ્રહ્મ દેહ વમાપનં્ન વાિર બુદુ્બદતા મવ ।
દશદ્વાર પુરં દેહં દશનાડીમહાપથમ્॥ ૧૬૫॥
દશ ભવાર્યુ ભવ્યાર્પ્તં દશે દ્રયપિરચ્છદમ્ ।
ષડાધારાપવરકં ષડ વયમહાવનમ્॥ ૧૬૬॥
ચતઃુપીઠસમાક ણ ચતુરા ાયદ પકમ્ ।
બ દુનાદમહા લઙ્ગં શવશ ક્તિનકેતનમ્॥ ૧૬૭॥
દેહં શવાલયં પ્રાેક્તં સ દ્ધદં સવર્દેિહનામ્ ।
ગુદમેઢ્ર ા તરાલસ્થં મૂલાધારં િત્રકાેણકમ્॥ ૧૬૮॥
શવસ્ય વ પસ્ય સ્થાનં ત દ્ધ પ્રચક્ષતે ।
યત્ર કુ ડ લનીનામ પરા શ ક્તઃ પ્ર ત ષ્ઠતા॥ ૧૬૯॥
ય માદુ પદ્યતે વાયુયર્ માદ્વિહ્નઃ પ્રવતર્તે ।
ય માદુ પદ્યતે બ દુયર્ માન્નાદઃ પ્રવતર્તે॥ ૧૭૦॥
ય માદુ પદ્યતે હંસાે ય માદુ પદ્યતે મનઃ ।
તદેત કામ પાખ્યં પીઠં કામફલપ્રદમ્॥ ૧૭૧॥
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વાિધષ્ઠાનાહ્વયં ચકં્ર લઙ્ગમૂલે ષડસ્રકે ।
ના ભદેશે સ્થતં ચકં્ર દશારં મ ણપૂરકમ્॥ ૧૭૨॥
દ્વાદશારં મહાચકં્ર હૃદયે ચા યનાહતમ્ ।
તદેત પૂણર્ ગયાર્ખ્યં પીઠં કમલસભંવ॥ ૧૭૩॥
ક ઠકૂપે િવશદ્ુ યાખ્યં યચ્ચકં્ર ષાેડશાસ્રકમ્ ।
પીઠં લ ધર નામ તષ્ઠત્યત્ર સરેુશ્વર॥ ૧૭૪॥
આજ્ઞા નામ ભ્રવુાેમર્ યે દ્વદલં ચક્રમુત્તમમ્ ।
ઉડ્યાનાખ્યં મહાપીઠમપુિરષ્ટા પ્ર ત ષ્ઠતમ્॥ ૧૭૫॥
ચતુરસ્રં ધર યાદાૈ બ્રહ્મા તત્રાિધદેવતા ।
અધર્ચ દ્રાકૃ ત ચલં િવ તસ્યાિધદેવતા॥ ૧૭૬॥
િત્રકાેણમ ડલં વહ્ન દ્ર તસ્યાિધદેવતા ।
વાયાે બ બં તુ ષટ્કાેણમીશ્વરાેઽસ્યાિધદેવતા॥ ૧૭૭॥
આકાશમ ડલં તં્ત દેવતાસ્ય સદા શવઃ ।
નાદ પં ભ્રવુાેમર્ યે મનસાે મ ડલં િવદુઃ॥ ૧૭૮॥
ઇ ત પ્રથમાેઽ યાયઃ॥ ૧॥
પનુયાગસ્ય માહા યં શ્રાેતુ મચ્છા મ શઙ્કર ।
યસ્ય િવજ્ઞાનમાત્રેણ ખેચર સમતાં વ્રજેત્॥ ૧॥

બ્રહ્મ પ્રવક્ષ્યા મ ગાપેનીયં પ્રયત્નતઃ ।
દ્વાદશા દં તુ શશુ્રષૂાં યઃ કુયાર્દપ્રમાદતઃ॥ ૨॥
ત મૈ વાચ્યં યથાત યં દા તાય બ્રહ્મચાિરણે ।
પા ડત્યાદથર્લાેભાદ્વા પ્રમાદાદ્વા પ્રયચ્છ ત॥ ૩॥
તનેાધીતં શ્રુતં તને તને સવર્મનુ ષ્ઠતમ્ ।
મૂલમ તં્ર િવ ના ત યાે િવદ્વા ગુ દ શતમ્॥ ૪॥
શવશ ક્તમયં મ તં્ર મૂલાધારા સમુ થતમ્ ।
તસ્ય મ ત્રસ્ય વૈ બ્રહ્મ છ્ર ાેતા વક્તા ચ દુલર્ભઃ॥ ૫॥
અેત પીઠ મ ત પ્રાેક્તં નાદ લઙ્ગં ચદાત્મકમ્ ।
તસ્ય િવજ્ઞાનમાત્રેણ વન્મુક્તાે ભવે જનઃ॥ ૬॥

14 sanskritdocuments.org



યાેગ શખાપેિનષત્

અ ણમાિદકમૈશ્વયર્મ ચરાદેવ યતે ।
મનના પ્રાણનાચ્ચવૈ મદૂ્રપસ્યાવબાેધનાત્॥ ૭॥
મ ત્ર મત્યુચ્યતે બ્રહ્મન્મદિધષ્ઠાનતાેઽિપ વા ।
મૂલ વા સવર્મ ત્રાણાં મૂલાધારા સમુદ્ભવાત્॥ ૮॥
મૂલ વ પ લઙ્ગ વાન્મૂલમ ત્ર ઇ ત તઃ ।
સૂ મ વા કારણા વાચ્ચ લયનાદ્ગમનાદિપ॥ ૯॥
લક્ષણા પરમેશસ્ય લઙ્ગ મત્ય ભધીયતે ।
સિંનધાના સમ તષેુ જ તુ વિપ ચ સ તતમ્॥ ૧૦॥
સચૂક વાચ્ચ પસ્ય સતૂ્ર મત્ય ભધીયતે ।
મહામાયા મહાલ મીમર્હાદેવી સર વતી॥ ૧૧॥
આધારશ ક્તરવ્યક્તા યયા િવશ્વં પ્રવતર્તે ।
સૂ માભા બ દુ પેણ પીઠ પેણ વતર્તે॥ ૧૨॥
બ દુપીઠં િવિન ભદ્ય નાદ લઙ્ગમપુ સ્થતમ્ ।
પ્રાણનેાેચ્ચાયર્તે બ્રહ્મ ષ મખુીકરણને ચ॥ ૧૩॥
ગુ પદેશમાગણ સહસવૈ પ્રકાશતે ।
સ્થૂલં સૂ મં પરં ચે ત િત્રિવધં બ્રહ્મણાે વપુઃ॥ ૧૪॥
પ ચબ્રહ્મમયં પં સ્થૂલં વૈરાજમુચ્યતે ।
િહર યગભ સૂ મં તુ નાદં બીજત્રયાત્મકમ્॥ ૧૫॥
પરં બ્રહ્મ પરં સતં્ય સ ચ્ચદાન દલક્ષણમ્ ।
અપ્રમેયમિનદ યમવાઙ્મનસગાેચરમ્॥ ૧૬॥
શદંુ્ધ સૂ મં િનરાકારં િનિવકારં િનર જનમ્ ।
અન તમપિરચ્છેદ્યમનપૂમમનામયમ્॥ ૧૭॥
આત્મમ ત્રસદા યાસા પરત વં પ્રકાશતે ।
તદ ભવ્યક્ત ચહ્નાિન સ દ્ધદ્વારા ણ મે ॥ ૧૮॥
દ પ વાલે દુખદ્યાેતિવદ્યુન્નક્ષત્રભા વરાઃ ।
દૃ ય તે સૂ મ પેણ સદા યુક્તસ્ય યાે ગનઃ॥ ૧૯॥
અ ણમાિદકમૈશ્વયર્મ ચરાત્તસ્ય યતે ।
ના ત નાદા પરાે મ ત્રાે ન દેવઃ વાત્મનઃ પરઃ॥ ૨૦॥
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નાનુસ ધેઃ પરા પૂ ન િહ પ્તેઃ પરં મખુમ્ ।
ગાપેનીયં પ્રયત્નને સવર્દા સ દ્ધ મચ્છતા ।
મદ્ભક્ત અેત દ્વજ્ઞાય કૃત કૃત્યઃ સખુી ભવેત્॥ ૨૧॥
યસ્ય દેવે પરા ભ ક્તયર્થા દેવે તથા ગુરાૈ ।
તસ્યૈતે ક થતા હ્યથાર્ઃ પ્રકાશ તે મહાત્મનઃ॥ ૨૨॥ ઇ ત॥
ઇ ત દ્વતીયાેઽ યાયઃ॥ ૨॥
યન્નમસં્ય ચદાખ્યાતં ય સદ્ધ નાં ચ કારણમ્ ।
યને િવજ્ઞાતમાત્રેણ જન્મબ ધા પ્રમુચ્યતે॥ ૧॥
અક્ષરં પરમાે નાદઃ શ દબ્રહ્મે ત ક યતે ।
મૂલાધારગતા શ ક્તઃ વાધારા બ દુ િપણી॥ ૨॥
તસ્યામુ પદ્યતે નાદઃ સૂ મબી િદવાઙુ્કરઃ ।
તાં પ ય તી ં િવદુિવશ્વં યયા પ ય ત યાે ગનઃ॥ ૩॥
હૃદયે વ્યજ્યતે ઘાષેાે ગજર્ પજર્ યસિંનભઃ ।
તત્ર સ્થતા સરેુશાન મ યમેત્ય ભધીયતે॥ ૪॥
પ્રાણને ચ વરાખ્યને પ્ર થતા વખૈર પનુઃ ।
શાખાપ લવ પેણ તા વાિદસ્થાનઘટ્ટનાત્॥ ૫॥
અકારાિદક્ષકારા તા યક્ષરા ણ સમીરયેત્ ।
અક્ષરે યઃ પદાિન સ્યુઃ પદે યાે વાક્યસભંવઃ॥ ૬॥
સવ વાક્યાત્મકા મ ત્રા વેદશાસ્ત્રા ણ કૃ નશઃ ।
પુરાણાિન ચ કાવ્યાિન ભાષાશ્ચ િવિવધા અિપ॥ ૭॥
સપ્ત વરાશ્ચ ગાથાશ્ચ સવ નાદસમુદ્ભવાઃ ।
અેષા સર વતી દેવી સવર્ભૂતગુહાશ્રયા॥ ૮॥
વાયનુા વિહ્નયુક્તને પ્રેયર્માણા શનૈઃ શનૈઃ ।
ત દ્વવતર્પદૈવાર્ક્યૈિરત્યેવં વતર્તે સદા॥ ૯॥
ય ઇમાં વખૈર શ ક્ત યાેગી વાત્મિન પ ય ત ।
સ વા ક્સ દ્ધમવા ાે ત સર વત્યાઃ પ્રસાદતઃ॥ ૧૦॥
વેદશાસ્ત્રપુરાણાનાં વયં કતાર્ ભિવ ય ત ।
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યત્ર બ દુશ્ચ નાદશ્ચ સાેમસયૂાર્ ગ્ વાયવઃ॥ ૧૧॥
ઇ દ્રયા ણ ચ સવાર્ ણ લયં ગચ્છ ત સવુ્રત ।
વાયવાે યત્ર લીય તે મનાે યત્ર િવલીયતે॥ ૧૨॥
યં લ વા ચાપરં લાભં મ યતે નાિધકં તતઃ ।
ય મ સ્થતાે ન દુઃખને ગુ ણાિપ િવચાલ્યતે॥ ૧૩॥
યત્રાપેરમતે ચત્તં િન દં્ધ યાેગસવેયા ।
યત્ર ચવૈાત્મનાત્માનં પ યન્નાત્મિન તુ ય ત॥ ૧૪॥
સખુમાત્ય તકં યત્તદુ્બ દ્ધગ્રાહ્યમતી દ્રયમ્ ।
અેત ક્ષરાક્ષરાતીતમનક્ષર મતીયર્તે॥ ૧૫॥
ક્ષરઃ સવાર્ ણ ભૂતાિન સતૂ્રાત્માઽક્ષર ઉચ્યતે ।
અક્ષરં પરમં બ્રહ્મ િનિવશષેં િનર જનમ્॥ ૧૬॥
અલક્ષણમલક્ષં તદપ્રતક્યર્મનપૂમમ્ ।
અપારપારમચ્છેદ્યમ ચ ત્યમ તિનમર્લમ્॥ ૧૭॥
આધારં સવર્ભૂતાનામનાધારમનામયમ્ ।
અપ્રમાણમિનદ યમપ્રમેયમતી દ્રયમ્॥ ૧૮॥
અસ્થૂલમન હ્ર વમદ ઘર્મજમવ્યયમ્ ।
અશ દમ પશર્ પમચ ઃશ્રાતે્રનામકમ્॥ ૧૯॥
સવર્જ્ઞં સવર્ગં શા તં સવષાં હૃદયે સ્થતમ્ ।
સસુવંેદ્યં ગુ મતા સદુુબાધમચેતસામ્॥ ૨૦॥
િન કલં િનગુર્ણં શા તં િનિવકારં િનરાશ્રયમ્ ।
િનલપકં િનરાપાયં કૂટસ્થમચલં ધ્રવુમ્॥ ૨૧॥
જ્યાે તષામિપ ત જ્યાે ત તમઃપારે પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
ભાવાભાવિવિનમુર્ક્તં ભાવનામાત્રગાેચરમ્॥ ૨૨॥
ભ ક્તગ યં પરં ત વમ તલ નને ચેતસા ।
ભાવનામાત્રમવેાત્ર કારણં પદ્મસભંવ॥ ૨૩॥
યથા દેહા તરપ્રાપ્તેઃ કારણં ભાવના ણામ્ ।
િવષયં યાયતઃ પુંસાે િવષયે રમતે મનઃ॥ ૨૪॥
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મામનુ મરત શ્ચતં્ત મ યવેાત્ર િવલીયતે ।
સવર્જ્ઞ વં પરેશ વં સવર્સ પૂણર્શ ક્તતા ।
અન તશ ક્તમ વં ચ મદનુ મરણાદ્ભવેત્॥ ૨૫॥ ઇ ત॥
ઇ ત તીયાેઽ યાયઃ॥ ૩॥
ચૈતનસ્યૈક પ વદ્ભેદાે યુક્તાે ન કિહ ચત્ ।

વ વં ચ તથા જ્ઞેયં ર વાં સપર્ગ્રહાે યથા॥ ૧॥
ર વજ્ઞાના ક્ષણનેવૈ યદ્વદ્ર જુિહ સિપણી ।
ભા ત તદ્વ ચ્ચ તઃ સાક્ષા દ્વશ્વાકારેણ કેવલા॥ ૨॥
ઉપાદાનં પ્રપ ચસ્ય બ્રહ્મણાેઽ યન્ન િવદ્યતે ।
ત મા સવર્પ્રપ ચાેઽયં બ્રહ્મવૈા ત ન ચેતરત્॥ ૩॥
વ્યા યવ્યા યકતા મ યા સવર્માત્મે ત શાસનાત્ ।
ઇ ત જ્ઞાતે પરે ત વે ભેદસ્યાવસરઃ કુતઃ॥ ૪॥
બ્રહ્મણઃ સવર્ભૂતાિન ય તે પરમાત્મનઃ ।
ત માદેતાિન બ્રહ્મવૈ ભવ તી ત િવ ચ તય॥ ૫॥
બ્રહ્મવૈ સવર્નામાિન પા ણ િવિવધાિન ચ ।
કમાર્ યિપ સમગ્રા ણ બભત ત િવભાવય॥ ૬॥
સવુણાર્ યમાનસ્ય સવુણર્ વં ચ શાશ્વતમ્ ।
બ્રહ્મણાે યમાનસ્ય બ્રહ્મ વં ચ તથા ભવેત્॥ ૭॥
વ પમ ય તરં કૃ વા વાત્મપરમાત્મનાેઃ ।

ય તષ્ઠ ત િવમૂઢાત્મા ભયં તસ્યાિપ ભા ષતમ્॥ ૮॥
યદજ્ઞાનદ્ભવેદ્દવ્ૈત મતરત્ત પ્રપ ય ત ।
આત્મ વને તદા સવ નેતરત્તત્ર ચા વિપ॥ ૯॥
અનુભૂતાેઽ યયં લાેકાે વ્યવહારક્ષમાેઽિપ સન્ ।
અસદૂ્રપાે યથા વ ઉત્તરક્ષણબાિધતઃ॥ ૧૦॥
વ ે ગિરતં ના ત ગરે વ તા નિહ ।

દ્વયમવે લયે ના ત લયાેઽિપ હ્યનયાનેર્ ચ॥ ૧૧॥
ત્રયમવે ભવે ન્મ યા ગુણત્રયિવિન મતમ્ ।
અસ્ય દ્રષ્ટા ગુણાતીતાે િનત્યાે હ્યષે ચદાત્મકઃ॥ ૧૨॥
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યદ્વ િદ ઘટભ્રા તઃ શકુ્તાૈ િહ રજત સ્થ તઃ ।
તદ્વદ્બ્રહ્મ ણ વ વં વીક્ષમાણે િવન ય ત॥ ૧૩॥
યથા િદ ઘટાે નામ કનકે કુ ડલા ભધા ।
શકુ્તાૈ િહ રજતખ્યા ત ર્ વશ દ તથા પરે॥ ૧૪॥
યથવૈ વ્યાે નીલ વં યથા નીરં મ સ્થલે ।
પુ ષ વં યથા સ્થાણાૈ તદ્વ દ્વશ્વં ચદાત્મિન॥ ૧૫॥
યથવૈ શૂ યાે વેતાલાે ગ ધવાર્ણં પુરં યથા ।
યથાકાશે દ્વચ દ્ર વં તદ્વ સત્યે જગિ સ્થ તઃ॥ ૧૬॥
યથા તરઙ્ગક લાેલજૈર્લમવે સુ્ફરત્યલમ્ ।
ઘટના ા યથા વી પટના ા િહ ત તવઃ॥ ૧૭॥
જગન્ના ા ચદાભા ત સવ બ્રહ્મવૈ કેવલમ્ ।
યથા વ યાસતુાે ના ત યથા ન ત મરાૈ જલમ્॥ ૧૮॥
યથા ના ત નભાે ક્ષ તથા ના ત જગિ સ્થ તઃ ।
ગ્ હ્યમાને ઘટે યદ્વ ત્તકા ભા ત વૈ બલાત્॥ ૧૯॥
વીક્ષ્યમાણે પ્રપ ચે તુ બ્રહ્મવૈાભા ત ભાસરુમ્ ।
સદૈવાત્મા િવશદુ્ધાેઽ મ હ્યશદુ્ધાે ભા ત વૈ સદા॥ ૨૦॥
યથવૈ દ્વિવધા ર જુજ્ઞાર્િનનાેઽજ્ઞાિનનાેઽિનશમ્ ।
યથવૈ ન્મયઃ કંુભ તદ્વદે્દહાેઽિપ ચન્મયઃ॥ ૨૧॥
આત્માનાત્મિવવેકાેઽયં મુધવૈ િક્રયતે બુધૈઃ॥
સપર્ વને યથા ર જૂ રજત વને શુ ક્તકા॥ ૨૨॥
િવિનણ તા િવમૂઢેન દેહ વને તથાત્મતા ।
ઘટ વને યથા વી જલ વને મર ચકા॥ ૨૩॥
ગ્ હ વને િહ કાષ્ઠાિન ખડ્ગ વને િહ લાેહતા ।
તદ્વદાત્મિન દેહ વં પ યત્યજ્ઞાનયાેગતઃ॥ ૨૪॥ ઇ ત॥
ઇ ત ચતુથાઽ યાયઃ॥ ૪॥
પનુયાગં પ્રવક્ષ્યા મ ગુહ્યં બ્રહ્મ વ પકમ્ ।
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સમાિહતમના ભૂ વા બ્રહ્મ યથાક્રમમ્॥ ૧॥
દશદ્વારપુરં દેહં દશનાડીમહાપથમ્ ।
દશ ભવાર્યુ ભવ્યાર્પ્તં દશે દ્રયપિરચ્છદમ્॥ ૨॥
ષડાધારાપવરકં ષડ વયમહાવનમ્ ।
ચતઃુપીઠસમાક ણ ચતુરા ાયદ પકમ્॥ ૩॥
બ દુનાદમહા લઙ્ગિવ લ મીિનકેતનમ્ ।
દેહં િવ વાલયં પ્રાેક્તં સ દ્ધદં સવર્દેિહનામ્॥ ૪॥
ગુદમેઢ્ર ા તરાલસ્થં મૂલાધારં િત્રકાેણકમ્ ।
શવસ્ય વ પસ્ય સ્થાનં ત દ્ધ પ્રચક્ષતે॥ ૫॥
યત્ર કુ ડ લની નામ પરા શ ક્તઃ પ્ર ત ષ્ઠતા ।
ય માદુ પદ્યતે વાયુયર્ માદ્વિહ્નઃ પ્રવતર્તે॥ ૬॥
ય માદુ પદ્યતે બ દુયર્ માન્નાદઃ પ્રવતર્તે ।
ય માદુ પદ્યતે હંસાે ય માદુ પદ્યતે મનઃ॥ ૭॥
તદેત કામ પાખ્યં પીઠં કામફલપ્રદમ્ ।
વાિધષ્ઠાનહ્વયં ચકં્ર લઙ્ગમૂલે ષડસ્રકમ્॥ ૮॥

ના ભદેશે સ્થતં ચકં્ર દશાસ્રં મ ણપૂરકમ્ ।
દ્વાદશારં મહાચકં્ર હૃદયે ચા યનાહતમ્॥ ૯॥
તદેત પૂણર્ ગયાર્ખ્યં પીઠં કમલસભંવ ।
ક ઠકૂપે િવશદુ્ધાખ્યં યચ્ચકં્ર ષાેડશાસ્રકમ્॥ ૧૦॥
પીઠં લ ધરં નામ તષ્ઠત્યત્ર ચતુમુર્ખ ।
આજ્ઞા નામ ભ્રવુાેમર્ યે દ્વદલં ચક્રમુત્તમમ્॥ ૧૧॥
ઉડ્યાનાખ્યં મહાપીઠમપુિરષ્ટા પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
સ્થાના યેતાિન દેહેઽ મ છ ક્ત પં પ્રકાશતે॥ ૧૨॥
ચતુરસ્રધર યાદાૈ બ્રહ્મા તત્રાિધદેવતા ।
અધર્ચ દ્રાકૃ ત જલં િવ તસ્યાિધદેવતા॥ ૧૩॥
િત્રકાેણમ ડલં વહ્ન દ્ર તસ્યાિધદેવતા ।
વાયાે બબં તુ ષટ્કાેણં સકંષાઽત્રાિધદેવતા॥ ૧૪॥
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આકાશમ ડલં તં્ત શ્રીમન્નારાયણાેઽત્રાિધદેવતા ।
નાદ પં ભ્રવુાેમર્ યે મનસાે મ ડલં િવદુઃ॥ ૧૫॥
શાંભવસ્થાનમેતત્તે વ ણતં પદ્મસભંવ ।
અતઃ પરં પ્રવક્ષ્યા મ નાડીચક્રસ્ય િનણર્યમ્॥ ૧૬॥
મૂલાધારિત્રકાેણસ્થા સષુુ ા દ્વાદશાઙ્ગુલા ।
મૂલાધર્ ચ્છન્નવંશાભા બ્રહ્મનાડી ત સા તા॥ ૧૭॥
ઇડા ચ િપઙ્ગલા ચવૈ તસ્યાઃ પાશ્વર્દ્વયે ગતે ।
િવલં બ યામનુસ્યૂતે ના સકા તમપુાગતે॥ ૧૮॥
ઇડાયાં હેમ પેણ વાયવુાર્મને ગચ્છ ત ।
િપઙ્ગલાયાં તુ સયૂાર્ત્મા યા ત દ ક્ષણપાશ્વર્તઃ॥ ૧૯॥
િવલં બની ત યા નાડી વ્યક્તા નાભાૈ પ્ર ત ષ્ઠતા ।
તત્ર નાડ્યઃ સમુ પન્ન તયર્ગૂ વર્મધાેમખુાઃ॥ ૨૦॥
તન્ના ભચક્ર મત્યુક્તં કુકુ્કટા ડ મવ સ્થતમ્ ।
ગા ધાર હ ત જહ્વા ચ ત માન્નતે્રદ્વયં ગતે॥ ૨૧॥
પષૂા ચાલ બુસા ચવૈ શ્રાતે્રદ્વયમપુાગતે ।
શરૂા નામ મહાનાડી ત માદ્ભ્રૂમ યમા શ્રતા॥ ૨૨॥
િવશ્વાેદર તુ યા નાડી સા ભુઙ્ક્તેઽન્નં ચતુિવધમ્ ।
સર વતી તુ યા નાડી સા જહ્વા તં પ્રસપર્ ત॥ ૨૩॥
રાકાહ્વયા તુ યા નાડી પી વા ચ સ લલં ક્ષણાત્ ।
તમુ પાદયેદ્ ઘ્રાણે શ્લે માણં સં ચનાે ત ચ॥ ૨૪॥

ક ઠકૂપાેદ્ભવા નાડી શઙ્ ખનાખ્યા વધાેમખુી ।
અન્નસારં સમાદાય મૂિધ્ન સં ચનુતે સદા॥ ૨૫॥
નાભેરધાેગતા તસ્રાે ડયઃ સ્યુરધાેમખુઃ ।
મલં ત્યજે કુહૂનાર્ડી મતંૂ્ર મુ ચ ત વા ણી॥ ૨૬॥
ચત્રાખ્યા સીિવિન નાડી શકુ્લમાેચનકારણી ।
નાડીચક્ર મ ત પ્રાેક્તં બ દુ પમતઃ ॥ ૨૭॥
સ્થૂલં સૂ મં પરં ચે ત િત્રિવધં બ્રહ્મણાે વપુઃ ।
સ્થૂલં શકુ્લાત્મકં બ દુઃ સૂ મં પ ચા ગ્ પકમ્॥ ૨૮॥
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સાેમાત્મકઃ પરઃ પ્રાેક્તઃ સદા સાક્ષી સદાચ્યુતઃ ।
પાતાલાનામધાેભાગે કાલા ગ્ યર્ઃ પ્ર ત ષ્ઠતઃ॥ ૨૯॥
સમૂલા ગ્ ઃ શર રેઽ ગ્ યર્ માન્નાદઃ પ્ર યતે ।
વડવા ગ્ ઃ શર રસ્થાે હ્ય સ્થમ યે પ્રવતર્તે॥ ૩૦॥
કાષ્ઠપાષાણયાવેર્િહ્નહ્યર્ સ્થમ યે પ્રવતર્તે ।
કાષ્ઠપાષણ ે વિહ્નઃ પા થવાે ગ્રહણીગતઃ॥ ૩૧॥
અ તિરક્ષગતાે વિહ્નવદ્યુતઃ વા તરાત્મકઃ ।
નભસ્થઃ સયૂર્ પાેઽ ગ્ નાર્ ભમ ડલમા શ્રતઃ॥ ૩૨॥
િવષં વષર્ ત સયૂાઽસાૈ સ્રવત્ય તમનુ્મખુઃ ।
તાલુમૂલે સ્થતશ્ચ દ્રઃ સધુાં વષર્ત્યધાેમખુઃ॥ ૩૩॥
ભ્રૂમ યિનલયાે બ દુઃ શદુ્ધસ્ફિટકસિંનભઃ ।
મહાિવ ણાેશ્ચ દેવસ્ય ત સૂ મં પમુચ્યતે॥ ૩૪॥
અેત પ ચા ગ્ પં યાે ભાવયેદુ્બ દ્ધમા ધયા ।
તને ભુક્તં ચ પીતં ચ હુતમવે ન સશંયઃ॥ ૩૫॥
સખુસસંિેવતં વ ં સુ ણર્ મતભાજેનમ।્જ્ ।
શર રશુ દ્ધ કૃ વાદાૈ સખુમાસનમા સ્થતઃ॥ ૩૬॥
પ્રાણસ્ય શાેધયને્માગ રેચપૂરકકુ ભકૈઃ ।
ગુદમાકુ ચ્ય યત્નને મૂલશ ક્ત પ્રપજૂયેત્॥ ૩૭॥
નાભાૈ લઙ્ગસ્ય મ યે તુ ઉડ્યાનાખ્યં ચ બ ધયેત્ ।
ઉડ્ડીય યા ત તનેવૈ શ ક્તતાેડ્યાનપીઠકમ્॥ ૩૮॥
ક ઠં સઙ્કાેચયે ક ચદ્બ ધાે લ ધિર હ્યયમ્ ।
બ ધયે ખેચિર મુદ્રાં દૃઢ ચત્તઃ સમાિહતઃ॥ ૩૯॥
કપાલિવવરે જહ્વા પ્રિવષ્ટા િવપર તગા ।
ભ્રવુાેર તગર્તા દૃ ષ્ટમુર્દ્રા ભવ ત ખેચર ॥ ૪૦॥
ખેચયાર્ મુિદ્રતં યને િવવરં લ બકાે વર્તઃ ।
ન પીયષૂં પતત્યગ્ ાૈ ન ચ વાયુઃ પ્રધાવ ત॥ ૪૧॥
ન ધા ન ષા િનદ્રા નવૈાલસ્યં પ્ર યતે ।
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ન ચ ત્યુભર્વેત્તસ્ય યાે મુદ્રાં વે ત્ત ખેચર મ્॥ ૪૨॥
તતઃ પવૂાર્પરે વ્યાે દ્વાદશા તેઽચ્યુતાત્મકે ।
ઉડ્્ડયાનપીઠે િનદ્વર્ દ્વે િનરાલ બે િનર જને॥ ૪૩॥
તતઃ પઙ્કજમ યસ્થં ચ દ્રમ ડલમ યગમ્ ।
નારાયણમનુ યાયે સ્રવતમ તં સદા॥ ૪૪॥
ભદ્યતે હૃદયગ્ર થ છદ્ય તે સવર્સશંયાઃ ।
ક્ષીય તે ચાસ્ય કમાર્ ણ ત મદ્નષૃ્ટે પરાવરે॥ ૪૫॥
અથ સ દ્ધ પ્રવક્ષ્યા મ સખુાપેાયં સરેુશ્વર ।
જતે દ્રયાણાં શા તાનાં જતશ્વાસિવચેતસામ્॥ ૪૬॥
નાદે મનાેલયં બ્રહ્મ દૂરશ્રવણકારણમ્ ।
બ દાૈ મનાેલયં કૃ વા દૂરદશર્નમા ુયાત્॥ ૪૭॥
કાલાત્મિન મનાે લીનં િત્રકાલજ્ઞાનકારણમ્ ।
પરકાયમનાેયાેગઃ પરકાયપ્રવેશકૃત્॥ ૪૮॥
અ તં ચ તયને્મૂિધ્ન ષાિવષશા તયે ।

થવ્યાં ધારયે ચ્ચત્તં પાતાલગમનં ભવેત્॥ ૪૯॥
સ લલે ધારયે ચ્ચત્તં ના ભસા પિરભૂયતે ।
અગ્ ાૈ સ ધારયે ચ્ચત્તમ ગ્ ના દહ્યતે ન સઃ॥ ૫૦॥
વાયાૈ મનાેલયં કુયાર્દાકાશગમનં ભવેત્ ।
આકાશે ધારયે ચ્ચત્તમ ણમાિદકમા ુયાત્॥ ૫૧॥
િવરાડપે મનાે યુ જન્મિહમાનમવા ુયાત્ ।
ચતુમુર્ખે મનાે યુ જ જગ ષ્ટકરાે ભવેત્॥ ૫૨॥
ઇ દ્ર િપણમાત્માનં ભાવયન્મત્યર્ભાેગવાન્ ।
િવ પે મહાયાેગી પાલયેદ ખલં જગત્॥ ૫૩॥
દ્ર પે મહાયાેગી સહંરત્યેવ તજેસા ।

નારાયણે મનાે યુ જ સવર્ સ દ્ધમવા ુયાત્॥ ૫૪॥
યથા સકં પયેદ્યાેગી યાેગયુક્તાે જતે દ્રયઃ ।
તથા તત્તદવા ાે ત ભાવ અેવાત્ર કારણમ્॥ ૫૫॥
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ગુ બ્રર્હ્મા ગુ િવ ગુર્ દવઃ સદાચ્યુતઃ ।
ન ગુરાેરિધકઃ ક શ્ચિ ત્રષુ લાેકેષુ િવદ્યતે॥ ૫૬॥
િદવ્યજ્ઞાનાપેદેષ્ટારં દે શકં પરમેશ્વરમ્ ।
પજૂયે પરયા ભ યા તસ્ય જ્ઞાનફલં ભવેત્॥ ૫૭॥
યથા ગુ તથવૈેશાે યથવૈેશાે તથા ગુ ઃ ।
પજૂનીયાે મહાભ યા ન ભેદાે િવદ્યતેઽનયાેઃ॥ ૫૮॥
નાદ્વતૈવાદં કુવ ત ગુ ણા સહ કુત્ર ચત્ ।
અદ્વતંૈ ભાવયેદ્ભ યા ગુરાેદવસ્ય ચાત્મનઃ॥ ૫૯॥
યાેગ શખાં મહાગુહ્યં યાે ના ત મહામ તઃ ।
ન તસ્ય િક ચદજ્ઞાતં િત્રષુ લાેકેષુ િવદ્યતે॥ ૬૦॥
ન પુ યપાપે ના વસ્થાે ન દુઃખં ન પરાજયઃ ।
ન ચા ત પનુરા ત્તર મ સસંારમ ડલે॥ ૬૧॥
સદ્ધાૈ ચત્તં ન કુવ ત ચ ચલ વને ચેતસઃ ।
તથા િવજ્ઞાતત વાેઽસાૈ મુક્ત અેવ ન સશંયઃ॥ ૬૨॥
ઇત્યુપિનષત્॥ ઇ ત પ ચમાેઽ યાયઃ॥ ૫॥
ઉપાસનાપ્રકારં મે બ્રૂિહ વં પરમેશ્વર ।
યને િવજ્ઞાતમાત્રેણ મુક્તાે ભવ ત સં તેઃ॥ ૧॥
ઉપાસનાપ્રકારં તે રહસ્યં શ્રુ તસારકમ્ ।
િહર યગભર્ વક્ષ્યા મ શ્રુ વા સ યગપુાસય॥ ૨॥
સષુુ ાયૈ કુ ડલી યૈ સધુાયૈ ચ દ્રમ ડલાત્ ।
મનાને્મ યૈ નમ તુ યં મહાશ યૈ ચદાત્મને॥ ૩॥
શતં ચૈકા ચ હૃદયસ્ય નાડ્ય-

તાસાં મૂધાર્નમ ભિનઃ તૈકા ।
તયાે વર્માયન્ન ત વમે ત

િવશ્વઙ્ઙ્ યા ઉ ક્રમણે ભવ ત॥ ૪॥
અેકાેત્તરં નાિડશતં તાસાં મ યે પરા તા ।
સષુુ ા તુ પરે લીના િવર બ્રહ્મ િપણી॥ ૫॥
ઇડા તષ્ઠ ત વામને િપઙ્ગલા દ ક્ષણને તુ ।
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તયાેમર્ યે પરં સ્થાનં ય તદ્વદે સ વેદિવત્॥ ૬॥
પ્રાણા સ ધારયેત્ત મન્નાસા યા તરચાિરણઃ ।
ભૂ વા તત્રાયતપ્રાણઃ શનૈરેવ સમ યસતે્॥ ૭॥
ગુદસ્ય ષ્ઠભાગેઽ મ વીણાદ ડઃ સ દેહ ત્ ।
દ ઘાર્ તદેહપયર્ તં બ્રહ્મનાડી ત ક યતે॥ ૮॥
તસ્યા તે સુ ષરં સૂ મં બ્રહ્મનાડી ત સરૂ ભઃ ।
ઇડાિપઙ્ગલયાેમર્ યે સષુુ ા સયૂર્ િપણી॥ ૯॥
સવ પ્ર ત ષ્ઠતં ત મ સવર્ગં િવશ્વતાેમખુમ્ ।
તસ્ય મ યગતાઃ સયૂર્સાેમા ગ્ પરમેશ્વરાઃ॥ ૧૦॥
ભૂતલાેકા િદશઃ ક્ષતે્રાઃ સમુદ્રાઃ પવર્તાઃ શલાઃ ।
દ્વ પાશ્ચ િન ગા વેદાઃ શાસ્ત્રિવદ્યાકલાક્ષરાઃ॥ ૧૧॥
વરમ ત્રપુરાણાિન ગુણાશ્ચૈતે ચ સવર્શઃ ।

બીજં બી ત્મક તષેાં ક્ષતે્રજ્ઞઃ પ્રાણવાયવઃ॥ ૧૨॥
સષુુ ા તગર્તં િવશ્વં ત મ સવ પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
નાનાનાડીપ્રસવગં સવર્ભૂતા તરાત્મિન॥ ૧૩॥
ઊ વર્મૂલમધઃશાખં વાયુમાગણ સવર્ગમ્ ।
દ્વસપ્ત તસહસ્રા ણ નાડ્યઃ સ્યવુાર્યુગાેચરાઃ॥ ૧૪॥
સવર્માગણ સુ ષરા તયર્ ચઃ સુ ષરાત્મતાઃ ।
અધશ્ચાે વ ચ કુ ડલ્યાઃ સવર્દ્વારિનરાેધનાત્॥ ૧૫॥
વાયનુા સહ વાે વર્જ્ઞાનાન્માેક્ષમવા ુયાત્ ।
જ્ઞા વા સષુુ ાં તદ્ભેદં કૃ વા પાયું ચ મ યગમ્॥ ૧૬॥
કૃ વા તુ ચૈ દવસ્થાને ઘ્રાણર ધ્રે િનરાેધયેત્ ।
દ્વસપ્ત તસહસ્રા ણ નાડીદ્વારા ણ પ જરે॥ ૧૭॥
સષુુ ા શા ભવી શ ક્તઃ શષેા વ યે િનરથર્કાઃ ।
હૃ લખેે પરમાન દે તાલુમૂલે વ્યવ સ્થતે॥ ૧૮॥
અત ઊ વ િનરાેધે તુ મ યમં મ યમ યમમ્ ।
ઉચ્ચારયે પરાં શ ક્ત બ્રહ્મર ધ્રિનવા સનીમ્ ।
યિદ ભ્રમર ષ્ટઃ સ્યા સસંારભ્રમણં ત્યજેત્॥ ૧૯॥

yogashikha.pdf 25



યાેગ શખાપેિનષત્

ગમાગમસ્થં ગમનાિદશૂ યં
ચદૂ્રપદ પં ત મરા ધનાશમ્ ।

પ યા મ તં સવર્જના તરસ્થં
નમા મ હંસં પરમાત્મ પમ્॥ ૨૦॥

અનાહતસ્ય શ દસ્ય તસ્ય શ દસ્ય યાે વિનઃ ।
વનેર તગર્તં જ્યાે તજ્યા તષાેઽ તગર્તં મનઃ ।
તન્મનાે િવલયં યા ત ત દ્વ ણાેઃ પરમં પદમ્॥ ૨૧॥
કે ચદ્વદ ત ચાધારં સષુુ ા ચ સર વતી ।
આધારા યતે િવશ્વં િવશ્વં તત્રવૈ લીયતે॥ ૨૨॥
ત મા સવર્પ્રયત્નને ગુ પાદં સમાશ્રયેત્ ।
આધારશ ક્તિનદ્રાયાં િવશ્વં ભવ ત િનદ્રયા॥ ૨૩॥
તસ્યાં શ ક્તપ્રબાેધને ત્રૈલાેક્યં પ્ર તબુ યતે ।
આધારં યાે િવ ના ત તમસઃ પરમશ્નુતે॥ ૨૪॥
તસ્ય િવજ્ઞાનમાત્રેણ નરઃ પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૨૫॥
આધારચક્રમહસા િવદ્યુ પુ જસમપ્રભા ।
તદા મુ ક્તનર્ સ દેહાે યિદ તુષ્ટઃ વયં ગુ ઃ॥ ૨૬॥
આધારચક્રમહસા પુ યપાપે િનકૃ તયેત્ ।
આધારવાતરાેધને લીયતે ગગના તરે॥ ૨૭॥
આધારવાતરાેધને શર રં કંપતે યદા ।
આધારવાતરાેધને યાેગી ત્ય ત સવર્દા॥ ૨૮॥
આધારવાતરાેધને િવશ્વં તત્રવૈ દૃ યતે ।

ષ્ટમાધારમાધારમાધારે સવર્દેવતાઃ ।
આધારે સવર્વેદાશ્ચ ત માદાધારમાશ્રયેત્॥ ૨૯॥
આધારે પ શ્ચમે ભાગે િત્રવેણીસઙ્ગમાે ભવેત્ ।
તત્ર ના વા ચ પી વા ચ નરઃ પાપા પ્રમુચ્યતે॥ ૩૦॥
આહારે પ શ્ચમં લઙ્ગં કવાટં તત્ર િવદ્યતે ।
તસ્યાેદ્ઘાટનમાત્રેણ મુચ્યતે ભવબ ધનાત્॥ ૩૧॥
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આધારપ શ્ચમે ભાગે ચ દ્રસયૂા સ્થરાૈ યિદ ।
તત્ર તષ્ઠ ત િવશ્વેશાે યા વા બ્રહ્મમયાે ભવેત્॥ ૩૨॥
આધારપ શ્ચમે ભાગે મૂ ત તષ્ઠ ત સજં્ઞયા ।
ષટ્ ચક્રા ણ ચ િન ભદ્ય બ્રહ્મર ધ્રાદ્બિહગર્તમ્॥ ૩૩॥
વામદક્ષે િન ધ ત પ્રિવશ ત સષુુ યા ।
બ્રહ્મર ધં્ર પ્રિવ યા ત તે યા ત પરમાં ગ તમ્॥ ૩૪॥
સષુુ ાયાં યદા હંસ વધ ઊ વ પ્રધાવ ત ।
સષુુ ાયાં યદા પ્રાણં ભ્રામયેદ્યાે િનર તરમ્॥ ૩૫॥
સષુુ ાયાં યદા પ્રાણઃ સ્થરાે ભવ ત ધીમતામ્ ।
સષુુ ાયાં પ્રવેશને ચ દ્રસયૂા લયં ગતાૈ॥ ૩૬॥
તદા સમરસં ભાવં યાે ના ત સ યાેગિવત્ ।
સષુુ ાયાં યદા યસ્ય મ્રયતે મનસાે રયઃ॥ ૩૭॥
સષુુ ાયાં યદા યાેગી ક્ષણૈકમિપ તષ્ટ ત ।
સષુુ ાયાં યદા યાેગી ક્ષણાધર્મિપ તષ્ઠ ત॥ ૩૮॥
સષુુ ાયાં યદા યાેગી સલુગ્ ાે લવણા બુવત્ ।
સષુુ ાયાં યદા યાેગી લીયતે ક્ષીરનીરવત્॥ ૩૯॥
ભદ્યતે ચ તદા ગ્ર થ શ્ચદ્ય તે સવર્સશંયાઃ ।
ક્ષીય તે પરમાકાશે તે યા ત પરમાં ગ તમ્॥ ૪૦॥
ગઙ્ગાયાં સાગરે ના વા ન વા ચ મ ણક ણકામ્ ।
મ યનાડીિવચારસ્ય કલાં નાહર્ ત ષાેડશીમ્॥ ૪૧॥
શ્રીશલૈદશર્નાન્મુ ક્તવાર્રાણસ્યાં તસ્ય ચ ।
કેદારાેદકપાનને મ યનાડીપ્રદશર્નાત્॥ ૪૨॥
અશ્વમેધસહસ્રા ણ વાજપેયશતાિન ચ ।
સષુુ ા યાનયાેગસ્ય કલાં નાહર્ ત ષાેડશીમ્॥ ૪૩॥
સષુુ ાયાં સદા ગાેષ્ઠ ં યઃ ક શ્ચ કુ તે નરઃ ।
સ મુક્તઃ સવર્પાપે યાે િનશ્રેયસમવા ુયાત્॥ ૪૪॥
સષુુ ૈવ પરં તીથ સષુુ ૈવ પરં જપઃ ।
સષુુ ૈવ પરં યાનં સષુુ ૈવ પરા ગ તઃ॥ ૪૫॥
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અનેકયજ્ઞદાનાિન વ્રતાિન િનયમા તથા ।
સષુુ ા યાનલેશસ્ય કલાં નાહર્ ત ષાેડશીમ્॥ ૪૬॥
બ્રહ્મર ધ્રે મહાસ્થાને વતર્તે સતતં શવા ।
ચચ્છ ક્તઃ પરમાદેવી મ યમે સપુ્ર ત ષ્ઠતા॥ ૪૭॥
માયાશ ક્તલર્લાટાગ્રભાગે વ્યાેમા બુજે તથા ।
નાદ પા પરાશ ક્તલર્લાટસ્ય તુ મ યમે॥ ૪૮॥
ભાગે બ દુમયી શ ક્તલર્લાટસ્યાપરાંશકે ।
બ દુમ યે ચ વાત્મા સૂ મ પેણ વતર્તે॥ ૪૯॥
હૃદયે સ્થૂલ પેણ મ યમને તુ મ યગે॥ ૫૦॥
પ્રાણાપાનવશાે વાે હ્યધશ્ચાે વ ચ ધાવ ત ।
વામદ ક્ષણમાગણ ચ ચલ વાન્ન દૃ યતે॥ ૫૧॥
આ ક્ષપ્તાે ભજુદ ડને યથાેચ્ચલ ત ક દુકઃ ।
પ્રાણાપાનસમા ક્ષપ્ત તથા વાે ન િવશ્રમેત્॥ ૫૨॥
અપાનઃ કષર્ ત પ્રાણં પ્રાણાેઽપાનં ચ કષર્ ત ।
હકારેણ બિહયાર્ ત સકારેણ િવશે પનુઃ॥ ૫૩॥
હંસહંસતે્યમું મ તં્ર વાે જપ ત સવર્દા ।
ત દ્વદ્વાનક્ષરં િનતં્ય યાે ના ત સ યાેગિવત્॥ ૫૪॥
ક દાે વ કુ ડલીશ ક્તમુર્ ક્ત પા િહ યાે ગનામ્ ।
બ ધનાય ચ મૂઢાનાં ય તાં વે ત્ત સ યાેગિવત્॥ ૫૫॥
ભૂભુર્વઃ વિરમે લાેકાશ્ચ દ્રસયૂાર્ઽ ગ્ દેવતાઃ ।
યાસુ માત્રાસુ તષ્ઠ ત ત પરં જ્યાે તરાે મ ત॥ ૫૬॥
ત્રયઃ કાલાસ્ત્રયાે દેવાસ્ત્રયાે લાેકાસ્ત્રયઃ વરાઃ ।
ત્રયાે વેદાઃ સ્થતા યત્ર ત પરં જ્યાે તરાે મ ત॥ ૫૭॥
ચત્તે ચલ ત સસંારાે િનશ્ચલં માેક્ષ ઉચ્યતે ।
ત મા ચ્ચત્તં સ્થર કુયાર્ પ્રજ્ઞયા પરયા િવધે॥ ૫૮॥
ચત્તં કારણમથાર્નાં ત મ સ ત જગ ત્રયમ્ ।
ત મ ક્ષીણે જગ ક્ષીણં ત ચ્ચિક સ્યં પ્રયત્નતઃ॥ ૫૯॥
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મનાેહં ગગનાકારં મનાેહં સવર્તાેમખુમ્ ।
મનાેહં સવર્માત્મા ચ ન મનઃ કેવલઃ પરઃ॥ ૬૦॥
મનઃ કમાર્ ણ ય તે મનાે લ ય ત પાતકૈઃ ।
મનશ્ચેદુન્મનીભૂયાન્ન પુ યં ન ચ પાતકમ્॥ ૬૧॥
મનસા મન આલાેક્ય ત્તશૂ યં યદા ભવેત્ ।
તતઃ પરં પરબ્રહ્મ દૃ યતે ચ સદુુલર્ભમ્॥ ૬૨॥
મનસા મન આલાેક્ય મુક્તાે ભવ ત યાેગિવત્ ।
મનસા મન આલાેક્ય ઉન્મ ય તં સદા મરેત્॥ ૬૩॥
મનસા મન આલાેક્ય યાેગિનષ્ઠઃ સદા ભવેત્ ।
મનસા મન આલાેક્ય દૃ ય તે પ્રત્યયા દશ॥ ૬૪॥
યદા પ્રત્યયા દૃ ય તે તદા યાેગીશ્વરાે ભવેત્॥ ૬૫॥
બ દુનાદકલાજ્યાેતીરવી દુધ્રવુતારકમ્ ।
શા તં ચ તદતીતં ચ પરંબ્રહ્મ તદુચ્યતે॥ ૬૬॥
હસત્યુ લસ ત પ્રીત્યા ક્ર ડતે માેદતે તદા ।
તનાે ત વનં બુદ્ યા બભે ત સવર્તાેભયાત્॥ ૬૭॥
રાે યતે બુ યતે શાેકે મુહ્યતે ન ચ સ પદા ।
કંપતે શત્રુકાયષુ કામને રમતે હસન્॥ ૬૮॥

વા કામરતં ચત્તં િવ નીયા કલવેરે ।
યત્ર દેશે વસદે્વાયુ શ્ચતં્ત તદ્વસ ત ધ્રવુમ્॥ ૬૯॥
મનશ્ચ દ્રાે રિવવાર્યુદૃર્ ષ્ટર ગ્ દાહૃતઃ ।
બ દુનાદકલા બ્રહ્મન્ િવ બ્રહ્મશેદેવતાઃ॥ ૭૦॥
સદા નાદાનુસ ધાના સકં્ષીણા વાસના ભવેત્ ।
િનર જને િવલીયેત મ ન્મન સ પદ્મજ॥ ૭૧॥
યાે વૈ નાદઃ સ વૈ બ દુ તદ્વૈ ચત્તં પ્રક તતમ્ ।
નાદાે બ દુશ્ચ ચત્તં ચ િત્ર ભરૈક્યં પ્રસાદયેત્॥ ૭૨॥
મન અેવ િહ બ દુશ્ચ ઉ પ ત્ત સ્થ તકારણમ્ ।
મનસાે પદ્યતે બ દુયર્થા ક્ષીરં ઘ્ તાત્મકમ્॥ ૭૩॥
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ષટ્ ચક્રા ણ પિરજ્ઞા વા પ્રિવશે સખુમ ડલમ્ ।
પ્રિવશદે્વાયુમાકૃ ય તથવૈાે વ િનયાજેયેત્॥ ૭૪॥
વાયું બ દંુ તથા ચકં્ર ચત્તં ચવૈ સમ યસતે્ ।
સમાિધમેકેન સમમ તં યા ત યાે ગનઃ॥ ૭૫॥
યથા ગ્ દાર્ મ યસ્થાે નાે ત્તષે્ઠન્મથનં િવના ।
િવના ચા યાસયાેગને જ્ઞાનદ પ તથા નિહ॥ ૭૬॥
ઘટમ યે યથા દ પાે બાહ્યે નવૈ પ્રકાશતે ।
ભન્ને ત મન્ ઘટે ચવૈ દ પ વાલા ચ ભાસતે॥ ૭૭॥
વકાયં ઘટ મત્યુક્તં યથા વાે િહ ત પદમ્ ।

ગુ વાક્યસમા ભન્ને બ્રહ્મજ્ઞાનં પ્રકાશતે॥ ૭૮॥
કણર્ધારં ગુ ં પ્રા ય તદ્વાક્યં લવવદૃઢમ્ ।
અ યાસવાસનાશ યા તર ત ભવસાગરમ્॥ ૭૯॥
ઇત્યુપિનષત્ । ઇ ત યાેગ શખાપેિનષિદ ષષ્ઠાેઽ યાયઃ॥ ૬॥
ૐ સહ નાવવતુ સહ નાૈ ભનુક્તુ સહ વીય કરવાવહૈ ।
તજે વનવધીતમ તુ મા િવ દ્વષાવહૈ॥
ૐ શા તઃ શા તઃ શા તઃ॥ ૐ ત સત્॥
ઇ ત યાેગ શખાપેિનષ સમાપ્તા॥
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