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Panchikaranam or Panchikarana Varttikam

पीकरणं अथवा पीकरणवाि कम ्

ॐ
ौीमराचाय िवरिचतम प्ीकरणम ्
ॐ पीकृतमहाभतूािन ताय

च सव िवरािडुते ।
एतलुशिररमानः ।

ईियरैथपलिजा गिरतम ।्
तभयािभमााा िवः ।

एतत ऽ्यमकारः ॥ १॥
अपीकृतपमहाभतूािन पताऽिण
ताय च प ूाणाः दशिेयािण
मनोबिुिेत सदशकं िलम भ्ौितकं
िहरयगभ  इुते ।

एतूशिररमानः ॥ २॥
करणषेपूसंतषे ु जागिरतसंारजः ूयः
सिवषयः  इुते ।

यभयािभमााा तजैसः ।
एतत ऽ्यमकुारः ॥ ३॥
शरीरयकारणमााान ं
साभासमाकृतिमुते ।
एतत क्ारणशरीरमानः ।

त न सासािप सदस िभं नािभं
नािप िभािभं कुतित ्

न िनरवयवं न सावयवं
नोभयं िक ु
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केवलॄाकैानापनोम ॥् ४॥
सवू कारानोपसहंारे बुःे
कारणानाऽवानं सषुिुः ।
तभयािममााा ूाः ।

एतत ऽ्यम म्कारः ॥ ५॥
अकार उकारे उकारो मकारे मकार ओारे
ओारोऽहवे ।
अहमाा साी केवलिाऽपः
नाान ं नािप ताय िक ु
िनशुबुमुसःभावं
परमानायं ूतूचतैं ॄ ै
वाहमीभदेनेावानं समािधः ॥ ६॥

तमिस ॄहमि ूानमानं ॄ
अयमाा ॄ इािदौिुतः ॥ ७॥

इित पीकरणं भवित ॥
इित ौीशराचाय िवरिचतं पीकरणम ॥्

पीकरणवाि कम ्
ौीसरुेराचाय कृत

ॐकारः सव वदेानां सारूकाशकः ।
तने िचसमाधान ं ममुुणूां ूकाँयते ॥ १॥
आसीदकंे परं ॄ िनमुमवीिबयम ।्
तमायासमावशेाद ्बीजमाकृताकम ॥् २॥
तादाकाशमुं शताऽपकम ।्
शा कतो वायुजेोपाकं ततः ॥ ३॥
आपो रसािकाााो गािका मिह ।
शकैगणुमाकाशं शशगणुो मत ॥् ४॥
शशपगणुिैगणुं तजे उते ।
शशपरसगणुरैापतगु ुणाः ॥ ५॥
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शशपरसगःै पगणुा मही ।
तेः समभवऽूं भतूं सवा कं महत ॥् ६॥
ततः लूािन भतूािन प तेो िवराडभतू ।्
पीकृतािन भतूािन लूानीुते बधुःै ॥ ७॥
पिृथादीिन भतूािन ूकंे िवभजदे ् िधा ।
एकैकं भागमादाय चतधुा  िवभजेनुः ॥ ८॥
एकैकं भागमकेिन भ्तू े सवंशेयेमात ।्
तताकाशभतू भागाः प भवि िह ॥ ९॥
वाािदभागाारो वाािदवेमािदशते ।्
पीकरणमतेािदविेदनः ॥ १०॥
पकृतािन भतूािन ताय च िवराड ्भवते ।्
लंू शरीरमतेादशरीर चानः ॥ ११॥
अिधदवैतमामिधभतूिमित िऽधा ।
एकं ॄ िवभागने ॅमााित न तः ॥ १२॥
इियरैथ िवान ं दवेतानमुहािवतःै ।
शािदिवषयं ान ं तागिरतमुते ॥ १३॥
ौोऽमािमंु ौोतं शलणम ।्
अिधभतूं तिदंु िदशऽािधदवैतम ॥् १४॥
गािमित ूों ं शलणम ्
अिधभतूं तिदंु वायुऽिधदवैतम ॥् १५॥
चरुािमंु िं पलणम ।्
अिधभतूं तिदुमािदोऽऽािधदवैतम ॥् १६॥
िजाऽां तयाऽामािधभतूं रसाकम ।्
वणो दवेता तऽ िजायामिधदवैतम ॥् १७॥
ीाणमािमंु ीातं गलणम ।्
अिधभतूं तिदंु पिृथऽािधदवैतम ॥् १८॥
वागािमित ूों वयं शलणम ।्
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अिधभतूं तिदुमिऽािधदवैतम ॥् १९॥
हावािमुमादातं च यवते ।्
अिधभतूं तिदुिमऽािधदचैतम ॥् २०॥
पादावािमंु गं तऽ यवते ।्
अिधभतूं तिदंु िवुऽािधदवैतम ॥् २१॥
पायिुरियमां िवसग ऽ यो भवते ।्
अिधभतूं तिदुम ्ं मृुऽािधदवैतम ॥् २२॥
उपिेयमां ाान कारणम ्
अिदभतूं तिदुमिधदवैं ूजापितः ॥ २३॥
मनोऽािमित ूों मं तऽ यवते ।्
अिधभतूं तिदंु चऽािधदवैतम ॥् २४॥
बिुरािमंु बों तऽ यवते ।्
अिधभतूं तिदुमिधदवैं बहृितः ॥ २५॥
अहारथाऽामहत मवे च ।
अिधभतूं तिदंु िऽािधदवैतम ॥् २६॥
िचतमािमंु चतें तऽ यवते ।्
अिधभतूं तिदंु ऽेोऽऽािधदवैतम ॥् २७॥
तमोऽामिित ूों िवकारऽ यो भवते ।्
अिधभतूं तिदुमीरोऽऽािधदवैतम ॥् २८॥
बााःकरणरैवें दवेतानमुहाितःै ।
ं ं च िवानं तागिरतमुते ॥ २९
ययें जागिरतावा शरीरं करणाौयम ।्
ययोरिभमानी ि इिभधीयते ॥ ३०॥
िवं वरैाजपणे पँयेदेिनवृय े ।
ानिेयािण पवै प कमियािण च ॥ ३१॥
ौोऽयनयाणिजा धीियपकम ।्
वाािणपादपायपूाः कमियपकम ॥् ३२॥
मनोबिुरहारिं चिेत चतुयम ।्
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सारं मनोपं बिुिन यिपणी ॥ ३३॥
अिभमानाकदहारः ूकीित तः ।
अनसुानपम ्ं च िचिमिभधीयते ॥ ३४॥
ूाणोऽपानथा ान उदानारथवै च ।
समानिेत पतैाः िकित ताः ूणवृयः ॥ ३५॥
खवािुतयो भतूसूािण प च ।
अिवाकामकमा िण िलं पयुेकं िवः ॥ ३६॥
एतूशरीरं ााियकं ूागानः ।
करणोपरमे जामारों ूबोधवत ॥् ३७॥
मामाहकपणे ुरणं  उते ।
अिभमानी तयोय  ु तजैसः पिरकीित तः ॥ ३८॥
िहरयगभ पणे तजैसं िचयदे ्बधुः ।
चतैाभासखिचतं शरीरयकारणम ॥् ३९॥
आाान ं तदमाकृतिमतीय त े ।
न सास सदसिािभं न चानः ॥ ४०॥
न सभागं न िनभा गं न चाभुयपकम ।्
ॄाकैिवानहयें िमाकारणात ॥् ४१॥
ानानामपुसहंारो बुःे करणतािितः ।
वटबीज े वटवे सषुिुरिभधीयते ॥ ४२॥
अिभमानी तयोय  ु ूा इिभधीयते ।
जगारणपणे ूााानं िविचयते ॥् ४३॥
िवतजैससौषु िवराट ्सऽूारािभः ।
िविभिमव समंोहादकंे तं िचदाकम ॥् ४४॥
िवािदकऽयं यारैाजािदऽयाकम ।्
एकनेवै सँयदेाभावूिसये ॥ ४५॥
ॐकारमाऽमिखलं िवूाािदलणम ।्
वावाचकताभदेादेनेानपुलाितः ॥ ४६॥
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अकारमाऽं िवः ाकारजैसः तृः ।
ूाो मकार इवें पिरपँयेमणे त ु ॥ ४७॥
समािधकालागवें िविचाितूयतः ।
लूसूबमाव िचदािन िवलापयते ॥् ४८॥
अकारं पुषं िवमकुारे ूिवलापयते ।्
उकारं तजैसं सूं मकारे ूिवलापयते ॥् ४९॥
मकारं करणं ूां िचदािन िवलापयते ।्
िचदााऽहं िनशुबुमुसदयः ॥ ५०॥
परमानसोहवासदुवेोऽहमोिमित ।
ाा िववचेकं िचं ताििण िवलापयते ॥् ५१॥
िचदािन िवलीन ं चेिं नवै चालयते ।्
पणू बोधानाऽसीत पणूा चलसमिुवत ॥् ५२॥
एवं समािहतो योगी ौभिसमितः ।
िजतिेयो िजतबोधः पँयदेाानमयम ॥् ५३॥
आिदमावसानषे ु ःखं सव िमदं यतः ।
ताव पिर तिनो भवेदा ॥ ५४॥
यः पँयेव गं शामानाानमयम ।्
न तने िकंिचदां ातं वाविशते ॥ ५५॥
कृतकृो भविेाीवुो भवेदा ।
आवेाढभावो जगदते वीते ॥ ५६॥
कदािचदवहारे त ु तै ं यिप पँयित ।
बोधाितरकेेण न पँयित िचदयात ॥् ५७॥
िकु पँयित िमथयवै िदङ् मोहेिवभागवत ।्
ूितभासः शरीर तदाऽूारसयात ॥् ५८॥
त तावदवे िचरिमािद ौिुतरॄवीत ।्
ूारानवुिृु मुाभासमाऽतः ॥ ५९॥
सवदा मु एव ााततः पमुानसौ ।
ूारभोगशषे सये तदनरम ॥् ६०॥
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अिवाितिमरातीतं सवा भासिवविज तम ।्
िचतममलं शुं मनोवाचामगोचरम ॥् ६१॥
वावाचकिनम ुं हयेोपादयेविज तम ।्
ूानघनमानं वैवं पदमतु े ॥ ६२॥
इदं ूकरणं याातं भगवमःै ।
अमािनािदिनयमगै ुभिूसादतह ्॥ ६३॥
इमां िवां ूयने योगी सास ुसव दा ।
समसिेदहामऽुभोगानासधीः सधुीः ॥ ६४॥
इित ौीमरुेराचाय िवरिचतं पीकरणवाि कं सणू म ॥्
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