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TANTRALOKA SANSCRITO 
 

 
अथ श्री तन्त्रालोकः प्रथममाह्निकम ् 

 

विमलकलाश्रयाभिनिसषृ्टिमहा जननी िरिततनुश्च पञ्चमुखगुप्तरुचचजजनकः । 
तदिुययामलस्फुरितिािविसगजमयं हृदयमनुत्तिामतृकुल ंमम सस्फुितात ्॥१॥ 

नौभम चचत्रततिां देिीं पिा ंिैिियोचगनीम ्। 
मातमृानरमेयांशशूलाम्बुजकृतास्पदाम ्॥२॥ 

नौभम देिीं शिीिस््ां नतृ्यतो िैििाकृते । 
रािणृ्मेघघनव्योमविद्युल्लेखाविलाभसनीम ्॥३॥ 

दीप्तज्योततश्छिाप्लुटििेदबन्धत्रयं स्फुित ्। 
स्ताज्ञानशूलं सत्पक्षविपक्षोत्कतजनक्षमम ्॥४॥ 

स्िातन््यशष््तः क्रमसंभससकृ्षा क्रमात्मता चतेत वििोविजिूततः । 
तदेि देिीत्रयमन्तिास्तामनुत्तिं मे र्यत्स्िरूपम ्॥५॥ 

तदे्दितावििििाविमहामिीचचचके्रश्ििातयततनजष्स््ततिेक एि । 
देिीसुतो गणपततः स्फुिददन्दकुाष्न्तः सम्य्समुच्छलयतान्मम संविदष्धधम ्॥६॥ 

िागारुणां ग्रष्न््बबलािकीणज यो जालमातानवितानिषृ्त्त ॥ 

कलोष्म्ितं बाह्यप्े चकाि स्तान्मे स मच्छन्दवििुः रसन्नः ॥७॥ 

http://www.aghori.it/


2 

www.aghori.it  

त्रयैम्बकाभिदहतसन्तततताम्रपणीसन्मौष््तकरकिकाष्न्तविशषेिाजः । 
पूिे जयष्न्त गुििो गुरुशास्त्रभसन्धकुल्लोलकेभलकलनामलकणजधािाः ॥८॥ 

जयतत गुरुिेक एि श्रीश्रीकण्ठो िुवि रच्तः । 
तदपिमूतत जिजगिान ्महेश्ििो िूततिाजश्च ॥९॥ 

श्रीसोमानन्दबोधश्रीमदतु्पलवितनःसतृाः । 
जयष्न्त संविदामोदसन्दिाज दद्रसवपजणः ॥१०॥ 

तदास्िादििािेशबृंदहतां मततषट्पदीम ्। 
गुिोलजक्ष्मणगुप्तस्य नादसंमोदहनीं नुमः ॥११॥ 

यः पूणाजनन्दविश्रान्तसिजशास्त्रा्जपािगः । 
स श्रीचुखलुको ददश्याददटिं मे गुरुरुत्तमः ॥१२॥ 

जयताज्जगददु्धृततक्षमोऽसौ िगित्या सह शंिुना् एकः । 
यददुीरितशासनांशुभिमे रकिोऽयं गहनोऽवप शास्त्रमागजः ॥१३॥ 

सष्न्त पद्धतयष्श्चत्राः स्रोतोिेदेषु िूयसा । 
अनुत्तिषडधाज्जक्रमे त्िेकावप नेक्ष्यत े॥१४॥ 

इत्यहं बहुशः सतभः भशटयसब्रह्मचारिभिः । 
अच्जतो िचये स्पटिां पूणाज्ाज रक्रक्रयाभममाम ्॥१५॥ 

श्रीिट्टना्चिणाधजयुगात्त्ा श्रीिट्टारिकांतियुगलाद्गुरुसन्तततयाज । 
बोधान्यपाशविषनुत्तदपुासनोत््बोधोज्ज्िलो ̕भिनिगुप्त इदं किोतत ॥१६॥ 

न तदस्तीह यन्न श्री-माभलनीविजयोत्तिे । 
देिदेिेन तनददजटिं स्िशधदेना् भलङ्गतः ॥१७॥ 

दशाटिादशिस्िटिभिन्नं यच्छासनं वििोः । 
तत्सािं बत्रकशास्त्रं दह तत्सािं माभलनीमतम ्॥१८॥ 

अतोऽत्रान्तगजत ंसिज संरदायोष्ज्ितैबुजधःै । 
अदृटि रकिीकुमो गुरुना्ाञया ियम ्॥१९॥ 

अभिनिगुप्तस्य कृततः सेय ंयस्योददता गुरुभििाख्या । 
बत्रनयनचिणसिोरुहचचन्तनलधधरभसवद्धरितत ॥२०॥ 

श्रीशम्िुना्िास्किचिणतनपातरिापगतसंकोचम ्। 
अभिनिगुप्तहृदम्बुजमेतद्विचचनुत महेशपूजनहेतोः ॥२१॥ 

 

आददिा्यं 
 

इह ताित्समस्तेष ुशास्त्रषेु परिगीयत े। 
अञानं संसतृेहेतुञाजन ंमोक्षैककािणम ्॥२२॥ 

मलमञानभमच्छष्न्त संसािाङ्कुिकािणम ्। 
इतत रो्त ंत्ा ि श्रीमभलनीविजयोत्तिे ॥२३॥ 
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विशषेणेन बुवद्धस््े संसािोत्तिकाभलके । 
संिािनां तनिस्यैतदिाि ेमोक्षमब्रिीत ्॥२४॥ 

अञानभमतत न ञानािािश्चाततरसङ्गतः । 
स दह लोटिाददकेऽप्यष्स्त न च तस्याष्स्त संसतृतः ॥२५॥ 

अतो ञेयस्य तत्त्िस्य सामस्त्येनार्ात्मकम ्। 
ञानमेि तदञानं भशिसूत्रषेु िावषतम ्॥२६॥ 

चतैन्यमात्मा ञान ंच बन्ध इत्यत्र सूत्रयोः । 
संश्लेषेतियोगाश्यामयम्जः रदभशजतः ॥२७॥ 

चतैन्यभमतत िािान्तः शधदः स्िातन््यमात्रकम ्। 
अनाक्षक्षरविशषें सदाह सूत्र ेपुिातन े॥२८॥ 

द्वितीयेन तु सूत्रणे क्रक्रयां िा किणं च िा । 
ब्रुिता तस्य चचन्मात्ररूपस्य द्िैतमुच्यत े॥२९॥ 

द्िैतर्ा तदञान ंतुच्छत्िाद्बन्ध उच्यते । 
तत एि समुच्छेद्यभमत्याितृ्त्यातनरूवपतम ्॥३०॥ 

स्ितन्त्रात्माततरि्तस्त ुतचु्छो ̕ तुच्छो ̕वप कश्चन । 
न मोक्षो नाम तन्नास्य पृ् ङ्नामावप गहृ्यत े॥३१॥ 

यत्त ुञेयसतत्त्िस्य पूणजपूणजर्ात्मकम ्। 
तदतु्तिोत्तिं ञानं तत्तत्ससंािशाष्न्तदम ्॥३२॥ 

िागाद्यकलुषोऽस्म्यन्तःशून्योऽहं कतृजतोष्ज्ितः । 
इत्् ंसमासव्यासाभयां ञानं मुञ्चतत ताितः ॥३३॥ 

तस्मान्मु्तोऽप्यिच्छेदादिच्छेदान्तिष्स््तेः । 
अमु्त एि मु्तस्त ुसिाजिच्छेदिष्जजतः ॥३४॥ 

यत्त ुञेयसतत्त्िस्य ञानं सिाजत्मनोष्ज्ितम ्। 
अिच्छेदैनज तत्कुत्राप्यञानं सत्यमुष््तदम ्॥३५॥ 

ञानाञानस्िरूपं यदु् त ंरत्येकमप्यदः । 
द्विधा पौरुषबौद्धत्िभिदो्तं भशिशासने ॥३६॥ 

तत्र पुंसो यदञानं मलाख्यं तज्जमप्यय । 
स्िपूणजचचष्त्क्रयारूपभशिताििणात्मकम ्॥३७॥ 

संकोचचदृष््क्रयारूपं तत्पशोिविकष्ल्पतम ्। 
तदञानं न बुद््यंशोऽध्यिसायाद्यिाितः ॥३८॥ 

अहभमत््भमदं िेद्मीत्येिमध्यिसातयनी । 
षट्कञ्चकुाबबलाणूत््रततबबम्बनतो यदा ॥३९॥ 

धीजाजयते तदा तादृग्ज्ञानमञानशष्धदतम ्। 
बौद्धं तस्य च तत्पौंस्न ंपोषणीयं च पोटिृच ॥४०॥ 

क्षीणे तु पशुसंस्कािे पुंसः राप्तपिष्स््तेः । 
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विकस्ििं तद्विञानं पौरुषं तनविजकल्पकम ्॥४१॥ 

विकस्ििाविकल्पात्मञानौचचत्येन यािसा । 
तद्बौद्धं यस्य तत्पौंस्नं राग्ज्ित्पोटयं च पोटिृ च ॥४२॥ 

तत्र दीक्षाददना पौंस्नमञानं ध्िंभस यद्यवप । 
त्ावप तच्छिीिान्ते तज्ञानं व्यज्यत ेस्फुिम ्॥४३॥ 

बौद्धञानेन त ुयदा बौद्धमञानजषृ्म्ितम ्। 
विलीयते तदा जीिन्मुष््तः कितले ष्स््ता ॥४४॥ 

दीक्षावप बौद्धविञानपूिाज सत्यं विमोचचका । 
तेन तत्रावप बौद्धस्य ञानस्याष्स्त रधानता ॥४५॥ 

ञानाञानागत ंचतैद्द्वित्िं स्िायम्िुिे रुिौ । 
मतङ्गादौ कृत ंश्रीमत्खेिपालादददैभशकैः ॥४६॥ 

त्ाविधािसायात्मबौद्धविञानसम्पदे । 
शास्त्रमेि रधानं यज्ञेयतत्त्िरदशजकम ्॥४७॥ 

दीक्षया गभलते ̕प्यन्तिञाने पौरुषात्मतन । 
धीगतस्यातनितृ्तत्िाद्विकल्पो ̕वप दह संििेत ॥४८॥ 

देहसभािपयजन्तमात्मिािो यतो चधतय । 
देहान्तेऽवप न मोक्षः स्यात्पौरुषाञानहातनतः ॥४९॥ 

बौद्धाञानतनितृ्तौ त ुविकल्पोन्मूलनाद्रिुम ्। 
तदैि मोक्ष इत्यु्त ंधात्रा श्रीमष्न्नशािने ॥५०॥ 

विकल्पयु्तचचतस्तु वपण्डपाताष्च्छिं ब्रजेत ्। 
इतिस्त ुतदैिेतत शास्त्रस्यात्र रधानतः ॥५१ 

ञेयस्य दह पिं तत्त्ि ंयः रकाशात्मकः भशिः । 
नह्यरकाशरूपस्य राकाश्यं िस्तुतावप िा ॥५२॥ 

अिस्तुतावप िािाना ंचमत्कािैकगोचिा । 
यत्कुड्यसदृशी नेयं धीििस्त्िेतददत्यवप ॥५३॥ 

रकाशो नाम यश्चायं सिजत्रिै रकाशते । 
अनपह्निनीयत्िात ्क्रकं तष्स्मन्मानकल्पनैः ॥५४॥ 

रमाणान्यवप िस्तूनां जीवितं यातन तन्ित े। 
तेषामवप पिो जीिः स एि पिमेश्ििः ॥५५॥ 

सिाजपह्निहेिाकधमाजप्येिं दह ितजत े। 
ञानमात्मा्जभमत्येतन्नेतत मा ंरतत िासते ॥५६॥ 

अपह्नुतौ साधने िा िस्तूनामाद्यमीदृशम ्। 
यत्तत्र के रमाणानामुपपत्त्युपयोचगत े॥५७॥ 

 [५८ missing]  ॥ 

काभमके तत एिो्त ंहेतुिादवििष्जजतम ्। 
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तस्य देिाततदेिस्य पिापेक्षा न विद्यते ॥५९॥ 

पिस्य तदपेक्षत्िात्स्ितन्त्रोऽयमतः ष्स््तः । 
अनपेक्षस्य िभशनो देशकालाकृततक्रमाः ॥६०॥ 

तनयता नेतत स वििुतनजत्यो विश्िाकृततः भशिः । 
वििुत्िात्सिजगो तनत्यिािादाद्यन्तिष्जजतः ॥६१॥ 

विश्िाकृततत्िाष्च्चदचचत्तद्िैचच्याििासकः । 
ततो ̕स्य बहुरूपत्िमु्त ंदीक्षोत्तिाददके ॥६२॥ 

िुिनं विग्रहो ज्योततः ख ंशधदो मन्त्र एि च । 
बबन्दनुादाददसंभिन्नः षड्विधः भशि उच्यते ॥६३॥ 

यो यदात्मकतातनटठस्तभािं स रपद्यत े। 
व्योमाददशधदविञानात्पिो मोक्षो न संशयः ॥६४॥ 

विश्िाकृततत्िे देिस्य तदेतच्चोपलक्षणम ्। 
अनिष्च्छन्नतारूढाििच्छेदलयेऽस्य च ॥६५॥ 

उ्त ंच काभमके देिः सिाजकृतततनजिाकृततः । 
जलदपजणित्तेन सि ंव्याप्तं चिाचिम ्॥६६॥ 

न चास्य विमुताद्योऽयं धमोऽन्योन्यं विभिद्यते । 
एक एिास्य धमोऽसौ सिाजक्षेपेण ितजत े॥६७॥ 

तेन स्िातन््यश्त्यैि यु्त इत्याञ्जसो विचधः । 
बहुशष््तत्िमप्यस्य तच्छ्त्यैिावियु्तता ॥६८॥ 

शष््तश्च नाम िािस्य स्िं रूप ंमातकृष्ल्पतम ्। 
तेनाद्ियः स एिावप शष््तमत्परिकल्पने ॥६९॥ 

मातृ् लपृ्त ेदह देिस्य तत्र तत्र िपुटयलम ्। 
को िेदो िस्तुतो िह्नेदजग्ज्धपृ्ततृ्ियोरिि ॥७०॥ 

न िासौ पिमा्ेन न क्रकंचचभासनादृते । 
नह्यष्स्त क्रकंचचत्तच्छष््ततद्िभेदो ̕वप िास्तिः ॥७१॥ 

स्िश्त्युदे्रकजनकं तादात्म्याद्िस्तुनो दह य्त ्। 
शष््तस्तदवप देव्येिं िान्त्यप्यन्यस्िरूवपणी ॥७२॥ 

भशिश्चालुप्तविििस्त्ा सटृिोऽििासते । 
स्िसंविन्मातमृकुिे स्िातन््याभािनाददषु ॥७३॥ 

तस्माद्येन मुखेनैष िात्यनंशो ̕वप तत्त्ा । 
शष््तरित्येष िस्त्िेि शष््ततद्ित्क्रमः स्फुिः ॥७४॥ 

श्रीमष्त्किणशास्त्रे च तत्रश्नोत्तिपूिजकम ्। 
अनुिािो विकल्पो ̕वप मानसो न मनः भशि े॥७५॥ 

अविञाय भशि ंदीक्षा क्भमत्यत्र चोत्तिम ्। 
कु्षधाद्यनुििो नैि विकल्पो नदह मानसः ॥७६॥ 
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िसाद्यनध्यक्षत्िे ̕वप रूपादेि य्ा तरुम ्। 
विकल्पो िेष्त्त तद्ित्त ुनादबबन्द्िाददना भशिम ्॥७७॥ 

बहुशष््तत्िमस्यो्त ंभशिस्य यदतो महान ्। 
कलातत्त्िपुिाणाजणुपदाददिेदविस्तिः ॥७८॥ 

सषृ्टिष्स््ततततिोधानसंहािानुग्रहादद च । 
तुयजभमत्यवप देिस्य बहुशष््तत्िजषृ्म्ितम ्॥७९॥ 

जाग्रत्स्िप्नसुषुप्तान्यतदतीतातन यान्यवप । 
तान्यप्यमुटय ना्स्य स्िातन््यलहिीििः ॥८०॥ 

महामन्त्रशेमन्त्रशेमन्त्राः भशिपुिोगमाः । 
अकलौ सकलश्चतेत भशिस्यैि वििूतयः ॥८१॥ 

तत्त्िग्रामस्य सिजस्य धमजः स्यादनपायिान ्। 
आत्मैि दह स्ििािात्मेत्यु्त ंश्रीबत्रभशिोमते ॥८२॥ 

हृददस््ं सिजदेहस््ं स्ििािस््ं सुसूक्ष्मकम ्। 
सामूह्यं चिै तत्त्िाना ंग्रामशधदेन कीततजतम ्॥८३॥ 

आत्मैि धमज इत्यु्तः भशिामतृपरिप्लुतः । 
रकाशािष्स््तं ञान ंिािािािाददमध्यतः ॥८४॥ 

स्िस््ाने ितजनं ञेयं द्रटिृत्िं विगताितृत । 
विवि्तिस्तुकच्तशुद्धविञानतनमजलः ॥८५॥ 

ग्रामधमजिषृ्त्तरु्तस्तस्य सि ंरभसद्ध्यतत । 
ऊध्िज त्य्त्िाधो विशते्स िामस््ो मध्यदेशगः ॥८६॥ 

गततः स््ानं स्िप्नजाग्रदनु्मेषणतनमेषणे । 
धािनं प्लिनं चिै आयासः शष््तिेदनम ्॥८७॥ 

बुवद्धिेदास्त्ा िािाः संञाः कमाजण्यनेकशः । 
एष िामो व्यापकोऽत्र भशिः पिमकािणम ्॥८८॥ 

कल्मषक्षीणमनसा स्मतृतमात्रतनिोधनात ्। 
ध्यायत ेपिमं ध्येयं गमागमपदे ष्स््तम ्॥८९॥ 

पिं भशि ंत ुव्रजतत िैििाख्यं जपादवप । 
तत्स्िरूपं जपः रो्तो िािािािपदच्युतः ॥९०॥ 

तदत्रावप तदीयेन स्िातन््येणोपकष्ल्पतः । 
दिूासन्नाददको िेदष्श्चत्स्िातन््यव्यपेक्षया ॥९१॥ 

एिं स्िातन््यपूणजत्िादततदघुजिकायजयम ्। 
केन नाम न रूपेण िासते पिमेश्ििः ॥९२॥ 

तनिाििणमािातत िात्याबतृतनजात्मकः । 
आितृानाितृो िातत बहुधा िेदसंगमात ्॥९३॥ 

इतत शष््तत्रय ंना्े स्िातन््यापिनामकम ्। 
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इच्छाददभििभिख्याभिगुजरुभिः रकिीकृतम ्॥९४॥ 

देिो ह्यन्ि्जशास्त्रो्तैः शधदैः समुपददश्यते । 
महािैििदेिो ̕यं पततयजः पिमः भशिः ॥९५॥ 

विश्िं बबिततज पूिणधािणयोगेन तेन च चश्रयते । 
सविमशजतया िि रूपतश्च संसाििीरुदहतकृच्च ॥९६॥ 

संसाििीततजतनताद्रिात्पिामशजतो ̕वप हृदद जातः । 
रकिीिूतं ििियविमशजन ंशष््तपाततो येन ॥९७॥ 

नक्षत्ररेिककालतत्त्िसंशोषकारिणो ये च । 
कालग्राससमाधानिभसकमनःसु तेषु च रकिः ॥९८॥ 

संकोचचपशुजनभिये यासां ििणं स्िकिणदेिीनाम ्। 
अन्तबजदहश्चतुविजधखेचयाजददकगणस्यावप ॥९९॥ 

तस्य स्िामी संसाििषृ्त्तविघिनमहािीमः । 
िैिि इतत गुरुभिरिमैिन्ि्थः संस्तुतः शास्त्र े॥१००॥ 

हेयोपादेयक्ावििहे स्िानन्दघनतयोच्छलनम ्। 
क्रीडा सिोत्कषेणितजनचे्छा त्ा स्ितन्त्रत्िम ्॥१०१॥ 

व्यिहिणमभिन्ने ̕वप स्िात्मतन िेदेन संजल्पः । 
तनखखलाििासनाच्च द्योतनमस्य स्तुततयजतः सकलम ्॥१०२॥ 

तत्रिणमात्मलािात्रितृत समस्ते ̕वप कतजव्ये । 
बोधात्मकः समस्तक्रक्रयामयो दृष््क्रयागुणश्च गततः ॥१०३॥ 

इतत तनिजचनैः भशितनुशास्त्र ेगुरुभिः स्मतृो देिः । 
शासनिोधनपालनपाचनयोगात्स सिजमुपकुरुते । 
तेन पततः शे्रयोमय एि भशिो नाभशिं क्रकमवप तत्र ॥१०४॥ 

ईदृग्रूपं क्रकयदवप रुद्रोपेन्द्राददषु स्फुिेद्येन । 
तेनािच्छेदनुदे पिममहत्पदविशषेणमुपात्तम ्॥१०५॥ 

इतत यज्ञेयसतत्त्ि ंदश्यजत ेतष्च्छिाञया । 
मया स्िसंवित्सत्तकज पततशास्त्रबत्रकक्रमात ्॥१०६॥ 

तस्य श्तय एिैताष्स्तस्रो िाष्न्त पिाददकाः । 
सटृिौ ष्स््तौ लये तुये तेनतैा द्िादशोददताः ॥१०७॥ 

तािान्पूणजस्ििािोऽसौ पिमः भशि उच्यत े। 
तेनात्रोपासकाः साक्षात्तत्रिै परितनष्टठताः ॥१०८॥ 

तासामवप च िेदांशन्यूनाचध्याददयोजनम ्। 
तत्स्िातन््यबलादेि शास्त्रेषु परििावषतम ्॥१०९॥ 

एकिीिो यामलोऽ् बत्रशष््तश्चतुिात्मकः । 
पञ्चमूतत जः षडात्मायं सप्तको ̕टिकिूवषतः ॥११०॥ 

निात्मा दशदद्छष््तिेकादशकलात्मकः । 
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द्िादशािमहाचक्रनायको िैििष्स्त्ितत ॥१११॥ 

एिं याित्सहस्रािे तनःसंख्यािे ̕वप िा रिुः । 
विश्िचके्र महेशानो विश्िशष््तविजजमृ्िते ॥११२॥ 

तेषामवप च चक्राणा स्ििगाजनुगमात्मना । 
ऐ्येन चक्रगो िेदस्तत्र तत्र तनरूवपतः ॥११३॥ 

चतुटषड्द्विद्जविगणनायोगात्त्रभैशिसे मत े। 
षट्चके्रश्ििता ना्स्यो्ता चचत्रतनजाकृतेः ॥११४॥ 

नामातन चक्रदेिीनां तत्र कृत्यवििेदतः । 
सौम्यिौद्राकृततध्यानयोगीन्यन्ि्जकल्पनात ्॥११५॥ 

एकस्य संविन्ना्स्य ह्यान्तिी रततिा तनुः । 
सौम्यं िान्यष्न्मतं संविदभूमजचक्रमुपास्यते ॥११६॥ 

अस्य स्यात्पुष्टिरित्येषा संविदे्दिी त्ोददतात ्। 
ध्यानात्संजल्पसंभमश्राद् व्यापािाच्चावप बाह्यतः ॥११७॥ 

स्फुिीिूता सती िातत तस्य तादृ्फलरदा । 
पुष्टिः शुटकस्य सिसीिािो जलमतः भसतम ्॥११८॥ 

अनुगम्य ततो ध्यान ंतत्रधानं रतन्यत े। 
ये च स्ििाितो िणाज िसतनःटयष्न्दनो य्ा ॥११९॥ 

दन्त्यौट्यदन्त्यरायास्ते कैष्श्चद्िणथः कृताः सह । 
तं बीजिािमागत्य संविदं स्फुियष्न्त ताम ्॥१२०॥ 

पुष्टिं कुरु िसेनैनमाप्यायय तिाभमतत । 
संजल्पो ̕वप विकल्पात्मा क्रकं तामेि न पूियेत ्॥१२१॥ 

अमतृेयभमदं क्षीिभमदं सवपजबजलािहम ्। 
तेनास्य बीजं पुटणीयाभमत्येनां पूियेष्त्क्रयाम ्॥१२२॥ 

तस्माद्विश्िेश्ििो बोधिैििः समुपास्यते । 
अिच्छेदानिष्च्छद्भयां िोगमोक्षाच्जभिजजनैः ॥१२३॥ 

येऽप्यन्यदेिताि्ता इत्यतो गुरुिाददशत ्। 
ये बोधाद्व्यततरि्तं दह क्रकंचचद्याज्यतया विदःु ॥१२४॥ 

तेऽवप िेद्यं विविञ्चाना बोधािेदेन मन्िते । 
तेनाविष्च्छन्नतामशजरूपाहन्तार्ात्मनः ॥१२५॥ 

स्ियं र्स्य न विचधः सटृट्यात्मास्य च पूिजगः । 
िेद्या दह देितासषृ्टिः श्तेहेतोः समुष्त््ता ॥१२६॥ 

अहंरूपा त ुसंविष्त्ततनजत्या स्िर्नाष्त्मका । 
विचधतनजयोगस््यंशा च िािना चोदनाष्त्मका ॥१२७॥ 

तदेकभसद्धा इन्द्राद्या विचधपूिाज दह देिताः । 
अहंबोधस्तु न त्ा त ेत ुसंिेद्यरूपताम ्॥१२८॥ 
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उन्मग्ज्नामेि पश्यन्तस्त ंविदन्तो ̕वप नो विदःु । 
तदु् त ंन विदमुां तु तत्त्िनेातश्चलष्न्त त े॥१२९॥ 

चलनं तु व्यिष्च्छन्नरूपतापष्त्तिेि या । 
देिान्देियजो यान्तीत्यादद तेन न्यरूप्यत ॥१३०॥ 

तनमज्ज्य िेद्यता ंये तु तत्र संविन्मयीं ष्स््ततम ्। 
विदसु्ते ह्यनिष्च्छन्न ंतभ्ता अवप याष्न्त माम ्॥१३१॥ 

सिजत्रात्र ह्यहंशधदो बोधमात्रकैिाचकः । 
स िो्तरृिुशधदाभयां याज्ययटट्टतयोददतः ॥१३२॥ 

याजमानी संविदेि याज्या नान्येतत चोददतम ्। 
न त्िाकृततः कुतोऽप्यन्या देिता न दह सोचचता ॥१३३॥ 

विचधश्च नो्तः कोऽप्यत्र मन्त्रादद िषृ्त्तधाम िा । 
सोऽयमात्मानमाितृ्य ष्स््तो जडपदं गतः ॥१३४॥ 

आितृानाितृात्मा तु देिाददस््ाििान्तगः । 
जडाजडस्याप्येतस्य द्िैरूप्यस्याष्स्त चचत्रता ॥१३५॥ 

तस्य स्ितन्त्रिािो दह क्रकं क्रकं यन्न विचचन्तयेत ्। 
तदु् त ंबत्रभशिःशास्त्रे संबुद्ध इतत िेष्त्त यः । 
ञेयिािो दह चचद्धमजस्तच्छायाच्छादयेन्न ताम ्॥१३६॥ 

तेनाजडस्य िागस्य पुद्गलाण्िाददसंक्षञनः । 
अनाििणिागांश ेिैचच्यं बहुधा ष्स््तम ्॥१३७॥ 

संविद्रपूे न िेदो ̕ष्स्त िास्तिो यद्यवप रिुे । 
त्ाप्याितृततनहाजसताितम्यात्स लक्ष्यत े॥१३८॥ 

तद्विस्तिेण िक्ष्यामः शष््तपातवितनणजये । 
समाप्य पिता ंस््ौल्यरसंगे चचजतयटयते ॥१३९॥ 

अतः कंचचत्रमातािं रतत र्यते वििुः । 
पूणजमेि तनजं रूप ंकंचचदंशांभशकाक्रमात ्॥१४०॥ 

विश्ििािैकिािात्मस्िरूपर्नं दह यत ्। 
अणूनां तत्पिं ञानं तदन्यदपिं बहु ॥१४१॥ 

तच्च साक्षादपुायेन तदपुायाददनावप च । 
र्मानं विचचत्राभििगंीभिरिह भिद्यते ॥१४२॥ 

तत्रावप स्िपिद्िािद्िारित्िात्सिजशोंशशः । 
व्यिधानाव्यिचधना िूयान्िेदः रितजत े॥१४३॥ 

ञानस्य चाभयुपायो यो न तदञानमुच्यत े। 
ञानमेि त ुतत्सूक्ष्मं पिं ष्त्िच्छात्मकं मतम ्॥१४४॥ 

उपायोपेयिािस्तु ञानस्य स््ौल्यविश्रमः । 
एषैि च क्रक्रयाशष््तबजन्धमोक्षैककािणम ्॥१४५॥ 

http://www.aghori.it/


10 

www.aghori.it  

तत्राद्ये स्िपिामश ेतनविजकल्पैकधामतन । 
यत्स्फुिेत्रकिं साक्षात्तददच्छाख्यं रकीततजतम ्॥१४६॥ 

य्ा विस्फुरितदृशामनुसष्न्ध ंविनाप्यलम ्। 
िातत िािः स्फुिस्तद्ित्केषामवप भशिात्मता ॥१४७॥ 

िूयो िूयो विकल्पांशतनश्चयक्रमचचजनात ्। 
यत्पिामशजमभयेतत ञानोपाय ंतु तद्विदःु ॥१४८॥ 

यत्त ुतत्कल्पना्लपृ्तबदहिूजता्जसाधनम ्। 
क्रक्रयोपायं तदाम्नातं िेदो नात्रापिगजगः ॥१४९॥ 

यतो नान्या क्रक्रया नाम ञानमेि दह तत्त्ा । 
रूढेयोगान्ततां राप्तभमतत श्रीगमशासने ॥१५०॥ 

योगो नान्यः क्रक्रया नान्या तत्त्िारूढा दह या मततः । 
स्िचचत्तिासनाशान्तौ सा क्रक्रयेत्यभिधीयते ॥१५१॥ 

स्िचचत्ते िासनाः कमजमलमायारसूतयः । 
तासां शाष्न्ततनभमत्तं या मततः संवित्स्ििाविका ॥१५२॥ 

सा देहािष्म्िबाह्यस््तत्त्िब्राताचधशातयनी । 
क्रक्रया सैि च योगः स्यात्तत्त्िानां चचल्लयीकृतौ ॥१५३॥ 

लोके ̕वप क्रकल गच्छामीत्येिमन्तः स्फुिैि या । 
सा देहं देशमक्षांश्चाप्याविशन्ती गततक्रक्रया ॥१५४॥ 

तस्माष्त्क्रयावप या नाम ञानमेि दह सा ततः । 
ञानमेि विमोक्षाय यु्त ंचतैददुाहृतम ्॥१५५॥ 

मोक्षो दह नाम नैिान्यः स्िरूपर्नं दह सः । 
स्िरूपं चात्मनः संविन्नान्यत्तत्र त ुयाः पुनः ॥१५६॥ 

क्रक्रयाददकाः श्तयस्ताः संविद्रपूाचधका नदह । 
असंविद्रपूतायोगाद्धभमजणश्चातनरूपणात ्॥१५७॥ 

पिमेश्ििशास्त्र ेदह न च काणाददृष्टिित ्। 
श्तीना ंधमजरूपाणामाश्रयः को ̕वप कथ्यते ॥१५८॥ 

ततश्च दृष््क्रयेच्छाद्या भिन्नाश्चचे्छ्तयस्त्ा । 
एकः भशि इतीय ंिाग्ज्िस्तशुून्यैि जायते ॥१५९॥ 

तस्मात्संवित्त्िमेिैतत्स्िातन््य ंयत्तदप्यलम ्। 
विविच्यमानं बह्िीषु पयजिस्यतत शष््तषु ॥१६०॥ 

यतश्चात्मर्ा मोक्षस्तन्नेहाशङ््यमीदृशम ्। 
नािश्य ंकािणात्कायज तज्ञान्यवप न मुच्यत े॥१६१॥ 

यतो ञानेन मोक्षस्य या हेतुफलतोददता । 
न सा मुख्या ततो नाय ंरसंग इतत तनष्श्चतम ्॥१६२॥ 

एिं ञानस्ििािैि क्रक्रया स््लूत्िमात्मतन । 
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यतो िहतत तेनास्यां चचत्रता दृश्यतां क्रकल ॥१६३॥ 

क्रक्रयोपायेऽभयुपायानां ग्राह्यबाह्यवििेददनाम ्। 
िेदोपिेदिैविध्याष्न्नःसंख्यत्िमिान्तिात ्॥१६४॥ 

अनेन चतैत्रध्िस्तं यत्केचन शशङ्क्रकिे । 
उपायिेदान्मोक्षे ̕वप िेदः स्याददतत सूियः ॥१६५॥ 

मलतच्छष््तविध्िंसततिोिूच्युततमध्यतः । 
हेतुिेदे ̕वप नो भिन्ना घिध्िंसाददिषृ्त्तित ्॥१६६॥ 

तदेतष्त्त्रविधत्िं दह शास्त्रे श्रीपूिजनामतन । 
आदेभश पिमेभशत्रा समािेशवितनणजये ॥१६७॥ 

अक्रकंचचष्च्चन्तकस्यैि गुरुणा रततबोधतः । 
उत्पद्यते य आिेशः शाम्ििो ̕साविदीरितः ॥१६८॥ 

उच्चाििदहतं िस्तु चतेसैि विचचन्तयन ्। 
यं समािेशमाप्नोतत शा्तः सोऽत्राभिधीयते ॥१६९॥ 

उच्चािकिणध्यानिणजस््ानरकल्पनैः । 
यो ििेत्स समािेशः सम्यगाणि उच्यते ॥१७०॥ 

अक्रकंचचष्च्चन्तकस्येतत विकल्पानुपयोचगता । 
तया च िदितत ञेयसमापष्त्ततनजरूप्यत े॥१७१॥ 

सा क्ं िितीत्याह गुरुणाततगिीयसा । 
ञेयाभिमुखबोधेन द्रा्ररूढत्िशाभलना ॥१७२॥ 

ततृीया्े तभस व्याख्या िा िैयचधकिण्यतः । 
आिेशश्चास्ितन्त्रस्य स्ितद्रपूतनमज्जनात ्॥१७३॥ 

पितद्रपूता शम्िोिाद्याच्छ्त्यवििाचगनः । 
तेनायमत्र िा्या्ो विञेयं रोष्न्मषत्स्ियम ्॥१७४॥ 

विनावप तनश्चयेन द्राक् मातदृपजणबबष्म्बतम ्। 
मातािमधिीकुिजत ्स्िा ंवििूतत ंरदशजयत ्॥१७५॥ 

आस्ते हृदयनैमजल्याततशये ताितम्यतः । 
ञेयं द्विधा च चचन्मात्रं जड ंचाद्यं च कष्ल्पतम ्॥१७६॥ 

इतित्त ुत्ा सत्यं तद्वििागोऽयमीदृशः । 
जडने यः समािेशः सरततच्छन्दकाकृततः ॥१७७॥ 

चतैन्येन समािेशस्तादात्म्यं नापिं क्रकल । 
तेनाविकल्पा संविष्त्तिाजिनाद्यनपेक्षक्षणी ॥१७८॥ 

भशितादात्म्यमापन्ना समािेशोऽत्र शांििः । 
तत्रसादात्पुनः पश्चाभाविनो ̕त्र वितनश्चयाः ॥१७९॥ 

सन्तु तादात्म्यमापन्ना न तु तेषामुपायता । 
विकल्पापेक्षया मानमविकल्पभमतत ब्रुिन ्॥१८०॥ 
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रत्यु्त एि भसद्धं दह विकल्पेनानुगम्यत े। 
गहृीतभमतत सुस्पटिा तनश्चयस्य यतः र्ा ॥१८१॥ 

गहृ्णामीत्यविकल्पै्यबलात्त ुरततपद्यत े। 
अविकल्पात्मसंवित्तौ या स्फुित्तैि िस्तुनः ॥१८२॥ 

सा भसवद्धनज विकल्पात्तु िस्त्िपेक्षावििष्जजतात ्। 
केिलं संविदः सोऽयं नैमजल्येतिविश्रमः ॥१८३॥ 

यद्विकल्पानपेक्षत्िसापेक्षत्िे तनजात्मतन । 
तनशी्े ̕वप मखणञानी विद्युत्कालरदभशजतान ्॥१८४॥ 

तांस्ताष्न्िशषेांष्श्चनुते ित्नानां िूयसामवप । 
नैमजल्यं संविदश्चेदं पूिाजभयासिशाद्ो ॥१८५॥ 

अतनयन्त्रशे्ििेच्छात इत्येतच्चचजतयटयते । 
पञ्चाशद्विधता चास्य समािेशस्य िखणजता ॥१८६॥ 

तत्त्िषट्बत्रशंकैतत्स््स्फुििेदाभिसष्न्धतः । 
एतत्तत्त्िान्तिे यत्पुंविद्याश्त्यात्मकं त्रयम ्॥१८७॥ 

अम्िोचधकाटठाज्िलनसंख्यैिेदैयजतः क्रमात ्। 
पुंविद्याशष््तसंञं यत्तत्सिजव्यापकं यतः ॥१८८॥ 

अव्यापकेभयस्तेनेदं िेदेन गखणतं क्रकल । 
अशुवद्धशुद्ध्यमानत्िशुवद्धतस्तु भम्ो ̕वप तत ्॥१८९॥ 

िूतान्यध्यक्षभसद्धातन कायजहेत्िनुमेयतः । 
तत्त्ििगाजत्पृ् ग्ज्िूतसमाख्यान्यत एि दह ॥१९०॥ 

सिजरतीततसभािगोचिं िूतमेि दह । 
विदशु्चतुटिये चात्र सािकाश ेतदाष्स््ततम ्॥१९१॥ 

रुद्रशष््तसमािेशः पञ्चधा नन ुचच्यजते । 
कोऽिकाशो ििेत्तत्र िौतािेशाददिणजने ॥१९२॥ 

रसंगादेतददततचते्समाचधः संििन्नयम ्। 
नास्माकं मानसािजी लोको भिन्नरुचचयजतः ॥१९३॥ 

उच्यत ेद्िैतशास्त्रषे ुपिमेशाद्वििेददता । 
िूतादीनां य्ा सात्र न त्ा द्ियिष्जजते ॥१९४॥ 

यािान्षट्बत्रशंकः सोऽयं यदन्यदवप क्रकंचन । 
एतािती महादेिी रुद्रशष््तिनगजला ॥१९५॥ 

तत एि द्वितीये ̕ष्स्मन्नचधकािे न्यरूप्यत । 
धिादेविजश्िरूपत्िं पाञ्चदश्याददिेदतः ॥१९६॥ 

तस्माद्य्ा पुिस््ेऽ्े गुणाद्यंशांभशकामुखात ्। 
तनिंशिािसंबोधस्त्िैात्रावप बुध्यताम ्॥१९७॥ 

अत एिाविकल्पत्िरौव्यरािििैििैः । 
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अन्यैिाज शष््तरूपत्िाद्धमथः स्िसमिातयभिः ॥१९८॥ 

सिजशोऽप्य् िांशने त ंवििुं पिमेश्ििम ्। 
उपासते विकल्पौघसंस्कािाद्ये श्रतुोष्त््तात ्॥१९९॥ 

ते तत्तत्स्िविकल्पान्तःस्फुित्तद्धमजपाििात ्। 
धभमजणं पूणजधमौघमिेदेनाचधशिेते ॥२००॥ 

ऊचचिानत एि श्रीविद्याचधपततिादिात ्। 
त्ित्स्िरूपमविकल्पमक्षजा कल्पने न विषयीकिोतत चेत ्। 
अन्तरुष्ल्लखखतचचत्रसंविदो नो ििेयुिनुिूतयः स्फुिाः ॥२०१॥ 

तदु् त ंश्रीमतङ्गादौ स्िशष््तक्रकिणात्मकम ्। 
अ् पत्युिचधटठानभमत्याद्यु्त ंविशषेणैः ॥२०२॥ 

तस्यां ददवि सुदीप्तात्मा तनटकम्पो ̕चलमूततजमान ्। 
काटठा सैि पिा सूक्ष्मा सिजदद्कामतृाष्त्मका ॥२०३॥ 

रध्िस्ताििणा शान्ता िस्तुमात्राततलालसा । 
आद्यन्तोपिता साध्िी मूततजत्िेनोपचयजत े॥२०४॥ 

त्ोपचािस्यात्रतैष्न्नभमतं सरयोजनम ्। 
तन्मुखा स्फुिता धभमजण्याशु तन्मयताष्स््ततः ॥२०५॥ 

त एि धमाजः श्त्याख्यास्तैस्तैरुचचतरूपकैः । 
आकािैः पयुजपास्यन्त ेतन्मयीिािभसद्धये ॥२०६॥ 

तत्र काचचत्पुनः शष््तिनन्ता िा भमताश्च िा । 
आक्षक्षपेद्धितासत्त्िन्यायाद्दूिाष्न्तकत्ितः ॥२०७॥ 

तेन पूणजस्ििाित्ि ंरकाशत्िं चचदात्मता । 
िैिित्िं विश्िश्तीिाक्षक्षपदे्व्यापकत्ितः ॥२०८॥ 

सदाभशिादयस्तूध्िजव्याप्त्यिािादधोजुषः । 
श्तीः समाक्षक्षपेयुस्तदपुासाष्न्तकदिूतः ॥२०९॥ 

इत्् ंिािे च शा्ताख्यो िकैष्ल्पकप्क्रमः । 
इह तू्तो यतस्तस्मात ्रततयोग्ज्यविकल्पकम ्॥२१०॥ 

अविकल्पप्ारूढो येन येन प्ा विशते ्। 
धिासदाभशिान्तेन तेन तेन भशिीििेत ्॥२११॥ 

तनमजले हृदये राग्र्यस्फुिभमू्यंशिाभसतन । 
रकाश ेतन्मुखेनैि संवित्पिभशिात्मता ॥२१२॥ 

एिं पिेच्छाश्त्यंशसदपुायभममं विदःु । 
शाम्ििाख्यं समािेशं सुमत्यन्तेतनिाभसनः ॥२१३॥ 

शा्तोऽ् िण्यत ेचतेोधी-मनोहंकृतत स्फुिम ्। 
सविकल्पतया मायामयभमच्छादद िस्तुतः ॥२१४॥ 

अभिमानेन संकल्पाध्यिसायक्रमेण यः । 
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शा्तः स मायोपायो ̕वप तदन्ते तनविजकल्पकः ॥२१५॥ 

पशोिथ याविकल्पा िूदजशा सा शाम्ििी पिम ्। 
अपूणाज मातदृौिात्म्यात्तदपाये विकस्ििा ॥२१६॥ 

एिं िैकष्ल्पकी िूभमः शा्ते कतृजत्ििेदने । 
यस्यां स्फुिे पिं त्िस्यां संकोचः पूिजनीतततः ॥२१७॥ 

त्ा संकोचसंिािविलायनपिस्य तु । 
सा य्ेटिान्तिािासकारिणी शष््तरुज्ज्िला ॥२१८॥ 

ननु िैकष्ल्पकी क्रकं धीिाणि ेनाष्स्त तत्र सा । 
अन्योपायात्र तूच्चाििदहतत्िं न्यरूपयत ्॥२१९॥ 

उच्चािशधदेनात्रो्ता बह्िन्तेन तदादयः । 
श्त्युपाये न सन्त्येते िेदािेदौ दह शष््तता ॥२२०॥ 

अणुनाजम स्फुिो िेदस्तदपुाय इहाणिः । 
विकल्पतनश्चयात्मैि पयजन्ते तनविजकल्पकः ॥२२१॥ 

ननु धी-मानसाहंकृत्पुमांसो व्याप्नुयुः भशिम ्। 
नाधोिततजतया तेन कच्तं क्मीदृशम ्॥२२२॥ 

उच्यत ेिस्तुतोऽस्माकं भशि एि त्ाविधः । 
स्िरूपगोपनं कृत्िा स्िरकाशः पुनस्त्ा ॥२२३॥ 

द्िैतशास्त्रे मतङ्गादौ चाप्येतत्सुतनरूवपतम ्। 
अधोव्याप्तुः भशिस्यैि स रकाशो व्यिष्स््तः ॥२२४॥ 

येन बुवद्धमनोिूमािवप िातत पिं पदम ्॥२२५॥ 

द्िािप्येतौ समािेशौ तनविजकल्पाणजिं रतत । 
रयात एि तद्रदूढ ंविना नैि दह क्रकंचन ॥२२६॥ 

संविष्त्तफलभिच्चात्र न रकल्प्येत्यतो ̕ब्रिीत ्। 
कल्पनायाश्च मुख्यत्िमत्रिै क्रकल सूचचतम ्॥२२७॥ 

विकल्पापेक्षया यो ̕वप रामाण्यं राह तन्मत े। 
तद्विकल्पक्रमोपात्ततनविजकल्परमाणता ॥२२८॥ 

ित्नतत्त्िमविद्िान्राङ्तनश्चयोपायचचजनात ्। 
अनुपायाविकल्पाप्तौ ित्नञ इतत िण्यते ॥२२९॥ 

अिेदोपायमत्रो्तं शाम्ििं शा्तमुच्यत े। 
िेदािेदात्मकोपायं िेदोपायं तदाणिम ्॥२३०॥ 

अन्ते ञानऽेत्र सोपाये समस्तः कमजविस्तिः । 
रस्फुिेनैि रूपेण िािी सोऽन्तिजविटयतत ॥२३१॥ 

क्रक्रया दह नाम विञानान्नान्यद्िस्तु क्रमात्मताम ्। 
उपायिशतः राप्तं तष्त्क्रयेतत पुिोददतम ्॥२३२॥ 

सम्यग्ज्ञानं च मु्त्येककािणं स्िपिष्स््तम ्। 
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यतो दह कल्पनामात्रं स्िपिाददवििूतयः ॥२३३॥ 

तुल्ये काल्पतनकत्िे च यदै्यस्फुिणात्मकः । 
गुरुः स तािदेकात्मा भसद्धो मु्तश्च िण्यत े॥२३४॥ 

यािानस्य दह संतानो गुरुस्ताित्स कीततजतः । 
सम्यग्ज्ञानमयश्चतेत स्िात्मना मुच्यत ेततः ॥२३५॥ 

तत एि स्िसंतानं ञानी ताियतीत्यदः । 
यु्त्यागमाभयां संभसद्धं तािानेको यतो मुतनः ॥२३६॥ 

तेनात्र ये चोदयष्न्त नन ुञानाद्विमु्तता । 
दीक्षाददका क्रक्रया चयें सा क्ं मु्तये ििेत ्॥२३७॥ 

ञानात्मा सेतत चजे्ञानं यत्रस््ं तं विमोचयेत ्। 
अन्यस्य मोचने िावप ििेष्त्कं नासमञ्जसम ्। 
इतत त ेमूलतः क्षक्षप्ता यत्त्ित्रान्यैः समच्जतम ्॥२३८॥ 

मलो नाम क्रकल द्रव्यं चक्षुःस््पिलाददित ्। 
तद्विहन्त्री क्रक्रया दीक्षा त्िञ्जनाददककमजित ्॥२३९॥ 

तत्पुिस्ताष्न्नषेत्स्यामो यु्त्यागमविगदहजतम ्। 
मलमायाकमजणां च दशजतयटयामहे ष्स््ततम ्॥२४०॥ 

एिं शष््तत्रयोपायं यज्ञानं तत्र पष्श्चमम ्। 
मूलं तदतु्तिं मध्यमुत्तिोत्तिमाददमम ्॥२४१॥ 

ततोऽवप पिम ंञानमुपायाददवििष्जजतम ्। 
आनन्दशष््तविश्रान्तमनुत्तिभमहोच्यत े॥२४२॥ 

तत्स्िरकाशं विञानं विद्याविद्येश्ििाददभिः । 
अवप दलुजिसभािं श्रीभसद्धातन्त्र उच्यते ॥२४३॥ 

माभलन्यां सूचचतं चतैत्पिलेऽटिादशे स्फुिम ्। 
न चतैदरसन्नेन शंकिेणेतत िा्यतः ॥२४४॥ 

इत्यनेनैि पाठेन माभलनीविजयोत्तिे । 
इतत ञानचतुटकं यष्त्सवद्धमुष््तमहोदयम ्। 
तन्मया तन््यत ेतन्त्रालोकनाम्न्यत्र शासने ॥२४५॥ 

तत्रहे यद्यदन्तिाज बदहिाज परिमशृ्यत े। 
अनुद्घादितरूपं तत्पूिजमेि रकाशते ॥२४६॥ 

त्ानुद्घादिताकािा तनिाजच्येनात्मना र्ा । 
संशयः कुत्रचचद्रपूे तनष्श्चते सतत नान्य्ा ॥२४७॥ 

एतष्त्कभमतत मुख्ये ̕ष्स्मन्नेतदंशः सुतनष्श्चतः । 
संशयो ̕ष्स्तत्िनास्त्याददधमाजनुद्घादितात्मकः ॥२४८॥ 

क्रकभमत्येतस्य शधदस्य नाचधको ्̕जः रकाशते । 
क्रकं त्िनुन्मुदद्रताकािं िस्त्िेिाभिदधात्ययम ्॥२४९॥ 
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स््ाणुिाज पुरुषो िेतत न मुख्यो ̕स्त्येष संशयः । 
िूयःस््धमजजातेषु तनश्चयोत्पाद एि दह ॥२५०॥ 

आमशजनीयद्िैरूप्यानुद्घािनिशात्पुनः । 
संशयः स क्रकभमत्यंश ेविकल्पस्त्िन्य्ा स्फुिः ॥२५१॥ 

तेनानुद्घादितात्मत्ििािर्नमेि यत ्। 
र्मं स इहोदे्दशः रश्नः संशय एि च ॥२५२॥ 

त्ानुद्घादिताकाििािरसिित्मजना । 
रसिन्ती स्िसंविष्त्तः रटरी भशटयात्मतां गता ॥२५३॥ 

त्ान्तिपिामशजतनश्चयात्मततिोदहतेः । 
रसिानन्तिोभतूसंहािोदयिागवप ॥२५४॥ 

याित्येि ििेद्बाह्यरसिे रस्फुिात्मतन । 
अनुन्मीभलतरूपा सा रटरी ताितत िण्यत े॥२५५॥ 

स्ियमेिं विबोधश्च त्ा रश्नोत्तिात्मकः । 
गुरुभशटयपदेऽप्येष देहिेदो ह्यताष्त्त्िकः ॥२५६॥ 

बोधो दह बोधरूपत्िादन्तनाजनाकृतीः ष्स््ताः । 
बदहिािासयत्येि द्रा्सामान्यविशषेतः ॥२५७॥ 

स्रक्ष्यमाणविशषेांशाकांक्षायोग्ज्यस्य कस्यचचत ्। 
धमजस्य सषृ्टिः सामान्यसषृ्टिः सा संशयाष्त्मका ॥२५८॥ 

स्रक्ष्यमाणो विशषेांशो यदा तूपिमेत्तदा । 
तनणजयो मातरृुचचतो नान्य्ा कल्पकोदिभिः ॥२५९॥ 

तस्या् िस्तुनः स्िात्मिीयाजक्रमणपाििात ्। 
उन्मुद्रणं तयाकृत्या लक्षणोत्तितनणजयाः ॥२६०॥ 

तनणीततािद्धमांशपटृठपातततया पुनः । 
िूयो िूयः समुदे्दशलक्षणात्मपिीक्षणम ्॥२६१॥ 

दृटिानुमानौपम्याप्तिचनाददषु सिजतः । 
उदे्दशलक्षणािेक्षाबत्रतयं राखणनां स्फुिेत ्॥२६२॥ 

तनविजकष्ल्पतमुदे्दशो विकल्पो लक्षणं पुनः । 
पिीक्षणं त्ाध्यक्षे विकल्पानां पिम्पिा ॥२६३॥ 

नगो ̕यभमतत चोदे्दशो धभूमत्िादष्ग्ज्नमातनतत । 
लक्ष्यं व्याप्त्याददविञानजालं त्ित्र पिीक्षणम ्॥२६४॥ 

उदे्दशो ̕यभमतत राच्यो गोतलु्यो गियाभिधः । 
इतत िा लक्षण ंशषेः पिीक्षोपभमतौ ििेत ्॥२६५॥ 

स्िःकाम ईदृगुदे्दशो यजेतेत्यस्य लक्षणम ्। 
अष्ग्ज्नटिोमाददनेत्येषा पिीक्षा शषेिततजनी ॥२६६॥ 

विकल्पस्रक्ष्यमाणान्यरुचचतांशसदहटणुनः । 
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िस्तुनो या त्ात्िेन सषृ्टिः सोदे्दशसंक्षञता ॥२६७॥ 

तदैि संविष्च्चनुत ेयाितः स्रक्ष्यमाणता । 
यतो ह्यकालकभलता संधत्ते सािजकाभलकम ्॥२६८॥ 

स्रक्ष्यमाणस्य या सषृ्टिः रा्सटृिांशस्य संहृततः । 
अनूद्यमाने धमे सा संविल्लक्षणमुच्यत े॥२६९॥ 

तत्पटृठपाततिूयोंशसषृ्टिसंहािविश्रमाः । 
पिीक्षा कथ्यते मातरृुचचता कष्ल्पतािचधः ॥२७०॥ 

रा्पश्यन्त्य् मध्यान्या िैखिी चतेत ता इमाः । 
पिा पिापिा देिी चिमा त्िपिाष्त्मका ॥२७१॥ 

इच्छादद शष््तबत्रतयभमदमेि तनगद्यते । 
एतत्राखणत एिाय ंव्यिहािः रतायत े॥२७२॥ 

एतत्रश्नोत्तिात्मत्ि ेपािमेश्ििशासने । 
पिसंबन्धरूपत्िमभिसंबन्धपञ्चके ॥२७३॥ 

य्ो्त ंित्नमालाया ंसिजः पिकलात्मकः । 
महानिान्तिो ददव्यो भमश्रोऽन्योऽन्यस्तु पञ्चमः ॥२७४॥ 

भिन्नयोः रटिृतद्ि्त्रोश्चैकात्म्यं यत्स उच्यत े। 
संबन्धः पिता चास्य पूणथकात्म्यर्ामयी ॥२७५॥ 

अनेनैि नयेन स्यात्संबन्धान्तिमप्यलम ्। 
शास्त्रिाच्यं फलादीना ंपरिपूणजत्ियोगतः ॥२७६॥ 

इत्् ंसंविददयं देिी स्ििािादेि सिजदा । 
उदे्दशाददत्रयराणा सिजशास्त्रस्िरूवपणी ॥२७७॥ 

तत्रोच्यत ेपुिोदे्दशः पूिजजानुजिेदिान ्। 
विञानभिद्गतोपायः पिोपायस्ततृीयकः ॥२७८॥ 

शा्तोपायो निोपायः कालोपायो ्̕ सप्तमः । 
चक्रोदयो ्̕ देशाध्िा तत्त्िाध्िा तत्त्ििेदनम ्॥२७९॥ 

कलाद्यध्िाध्िोपयोगः शष््तपातततिोदहती । 
दीक्षोपक्रमणं दीक्षा सामयी पौबत्रके विधौ ॥२८०॥ 

रमेयरक्रक्रया सूक्ष्मा दीक्षा सद्यःसमुत्क्रमः । 
तुलादीक्षा् पािोक्षी भलङ्गोद्धािो ̕भिषेचनम ्॥२८१॥ 

अन्त्येष्टिः श्राद्ध्लषृ्प्तश्च शषेिषृ्त्ततनरूपणम ्। 
भलङ्गाचाज बहुभित्पिजपवित्रादद तनभमत्तजम ्॥२८२॥ 

िहस्यचयाज मन्त्रौघो मण्डलं मुदद्रकाविचधः । 
एकीकािः स्िस्िरूपे रिेशः शास्त्रमेलनम ्॥२८३॥ 

आयाततक्नं शास्त्रोपादेयत्ितनरूपणम ्। 
इतत सप्ताचधकामेनां बत्रशंतं यः सदा बुधः ॥२८४॥ 
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आष्ह्नकानां समभयस्येत ्स साक्षाभैििो ििेत ्। 
सप्तबत्रशंत्सु संपूणजबोधो यभैििो ििेत ्॥२८५॥ 

क्रकं चचत्रमणिोऽप्यस्य दृशा िैििताभमयुः । 
इत्येष पूिजजोदे्दशः कथ्यत ेत्िनुजोऽधनुा ॥२८६॥ 

विञानभित्रकिणे ििजस्योदे्दशनं क्रमात ्। 
द्वितीयष्स्मन्रकिणे गतोपायत्ििेददता ॥२८७॥ 

विश्िचचत्रततबबन्बत्िं पिामशोदयक्रमः । 
मन्त्राद्यभिन्नरूपत्िं पिोपाये विविच्यते ॥२८८॥ 

विकल्पसंष्स्क्रया तकज तत्त्ि ंगुरुसतत्त्िकम ्। 
योगाङ्गानुपयोचगत्ि ंकष्ल्पताचाजद्यनादिः ॥२८९॥ 

संविच्चक्रोदयो मन्त्रिीयज जप्यादद िास्तिम ्। 
तनषेधविचधतुल्यत्िं शा्तोपायेऽत्र चच्यजते ॥२९०॥ 

बुवद्धध्यान ंराणतत्त्िसमुच्चािष्श्चदात्मता । 
उच्चािः पितत्त्िान्तःरिेशप्लक्षणम ्॥२९१॥ 

किणं िणजतत्त्िं चते्याणि ेतु तनरूप्यते । 
चािमानमहोिात्रसंक्रान्त्याददविकल्पनम ्॥२९२॥ 

संहािचचत्रता िणोदयः कालाध्िकल्पने । 
चक्रभिन्मन्त्रविद्याभिदेतच्चक्रोदये ििेत ्॥२९३॥ 

परिमाणं पुिाणां च संग्रहस्तत्त्ियोजनम ्। 
एतदे्दशाध्ितनदेश ेद्ियं तत्त्िाध्ितनणजये ॥२९४॥ 

कायजकािणिािश्च तत्त्िक्रमतनरूपणम ्। 
िस्तुधमजस्तत्त्िविचधजाजग्रदाददतनरूपणम ्॥२९५॥ 

रमातिृेद इत्येतत ्तत्त्ििेदे विचायजते । 
कलास्िरूपमेकबत्रपञ्चाद्यैस्तत्त्िकल्पनम ्॥२९६॥ 

िणजिेदक्रमः सिाजधािशष््ततनरूपणम ्। 
कलाद्यध्िविचािान्तिेताित्रविविच्यते ॥२९७ 

अिेदिािनाकम्पहासौ त्िध्िोपयोजने । 
संख्याचध्यं मलादीनां तत्त्िं शष््तविचचत्रता // २९८॥ 

अनपेक्षक्षत्िभसवद्धश्च ततिोिािविचचत्रता । 
शष््तपातपिीक्षायामतेािान्िाच्यसंग्रहः ॥२९९॥ 

ततिोिािव्यपगमो ञानेन परिपूणजता । 
उत्क्रान्त्यनुपयोचगत्िं दीक्षोपक्रमणे ष्स््तम ्॥३००॥ 

भशटयौचचत्यपिीक्षादौ स््ानभित्स््ानकल्पनम ्। 
सामान्यन्यासिेदोऽघजपात्रं चतैत्रयोजनम ्॥३०१॥ 

द्रव्ययोग्ज्यत्िमचाज च बदहद्जिािाचजनं क्रमात ्। 
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रिेशो दद्स्िरूपं च देहराणाददशोधनम ्॥३०२॥ 

विशषेन्यासिैचच्यं सविशषेाघजिाजनम ्। 
देहपूजा राणबुवद्धचचत्स्िध्िन्यासपूजने ॥३०३॥ 

अन्यशास्त्रगणोत्कषजः पूजा चक्रस्य सिजतः । 
क्षेत्रग्रहः पञ्चगव्य ंपूजनं िूगणेशयोः ॥३०४॥ 

अस्त्राचाज िष्ह्नकाय ंचाप्यचधिासनमष्ग्ज्नगम ्। 
तपजणं चरुसंभसवद्धदजन्तकाटठान्तसंष्स्क्रया ॥३०५॥ 

भशिहस्तविचधश्चावप शय्या्लषृ्प्तविचािणम ्। 
स्िप्नस्य सामयं कमज समयाश्चतेत संग्रहः ॥३०६॥ 

समतयत्िविधािष्स्मन्स्यात्पञ्चदश आष्ह्नके । 
मण्डलात्मानुसन्धानं तनिेद्यपशुविस्तिः ॥३०७॥ 

अष्ग्ज्नतषृ्प्तः स्िस्ििािदीपनं भशटयदेहगः । 
अध्िन्यासविचधः शोध्यशोधकाददविचचत्रता ॥३०८॥ 

दीक्षािेदः पिो न्यासो मन्त्रसत्तारयोजनम ्। 
िेदो योजतनकादेश्च षोडश ेस्याददहाष्ह्नके ॥३०९॥ 

सूत्र्लषृ्प्तस्तत्त्िशुवद्धः पाशदाहोऽ् योजनम ्। 
अध्ििेदस्त्ेत्येिं कच्तं पौबत्रके विधौ ॥३१०॥ 

जननाददविहीनत्िं मन्त्रिेदोऽ् सुस्फुिः । 
इतत संक्षक्षप्तदीक्षाख्ये स्यादटिादश आष्ह्नके ॥३११॥ 

कलािेक्षा कृपाण्याददन्यासश्चािः शिीिगः । 
ब्रह्मविद्याविचधश्चिैमु्तं सद्यःसमुत्क्रमे ॥३१२॥ 

अचधकािपिीक्षान्तःसंस्कािोऽ् तुलाविचधः । 
इत्येतद्िाच्यसिजस्ि ंस्याद्विशंतततमाष्ह्नके ॥३१३॥ 

मतृजीिद्विचधजाजलो पदेशः संष्स्क्रयागणः । 
बलाबलविचािश्चते्येकविशंाष्ह्नके विचधः ॥३१४॥ 

श्रिणं चाभयनुञान ंशोधनं पातकच्युततः । 
शङ्काच्छेद इतत स्पटिं िाच्यं भलङ्गोद्धृततक्रमे ॥३१५॥ 

पिीक्षाचायजकिणं तद्व्रत ंहिण ंमतेः । 
तद्वििागः साधकत्िमभिषेकविधौ ष्त्ियत ्॥३१६॥ 

अचधकायज्  संस्कािस्तत्रयोजनभमत्यदः । 
चतुविशंऽेन्त्ययागाख्ये ि्तव्यं परिचच्यजत े॥३१७॥ 

रयोजनं िोगमोक्षदानेनात्र विचधः स्फुिः । 
पञ्चविशंाष्ह्नके श्राद्धरकाश ेिस्तुसंग्रहः ॥३१८॥ 

रयोजनं शषेितृ्तेतनजत्याचाज स््ष्ण्डले पिा । 
भलङ्गस्िरूपं बहुधा चाक्षसूत्रतनरूपणम ्॥३१९॥ 
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पूजािेद इतत िाच्य ंभलङ्गाचाजसंरकाशने । 
नैभमष्त्तकवििागस्तत्रयोजनविचधस्ततः ॥३२०॥ 

पिजिेदास्तद्विशषेश्चक्रचचाज तदचजनम ्। 
गुिाजद्यन्तददनाद्यचाजरयोजनतनरूपणम ्॥३२१॥ 

मतृेः पिीक्षा योगीशीमेलकाददविचधस्त्ा । 
व्याख्याविचधः श्रतुविचधगुजरुपूजाविचधष्स्त्ियत ्॥३२२॥ 

नैभमष्त्तकरकाशाख्येऽप्यटिाविशंाष्ह्नके ष्स््तम ्। 
अचधकायाजत्मनो िेदः भसद्धपत्नीकुलक्रमः ॥३२३॥ 

अचाजविचधदौतविधी िहस्योपतनषत्क्रमः । 
दीक्षाभिषेकौ बोधश्चते्येकोनबत्रशं आष्ह्नके ॥३२४॥ 

मन्त्रस्िरूपं तद्िीयजभमतत बत्रशं ेतनरूवपतम ्। 
शूलाधजिेदो व्योमशस्िष्स्तकाददतनरूपणम ्॥३२५॥ 

विस्तिेणाभिधातव्यभमत्येकबत्रशं आष्ह्नके । 
गुणरधानतािेदाः स्िरूप ंिीयजचचजनम ्॥३२६॥ 

कलािेद इतत रो्त ंमुद्राणां संरकाशने । 
द्िाबत्रशंतत्त्िादीशाख्यात्रितृत रस्फुिो यतः ॥३२७॥ 

न िेदो ̕ष्स्त ततो नो्तमुदे्दशान्तिमत्र तत ्। 
मुख्यत्िेन च िेद्यत्िादचधकािान्तिक्रमः ॥३२८॥ 

इत्युदे्दशविचधः रो्तः सुखसंग्रहहेति े। 
अ्ास्य लक्षणािेक्ष ेतनरूप्येत ेय्ाक्रमम ्॥३२९॥ 

आत्मा संवित्रकाशष्स््ततिनियिा संविददत्यात्तशष््तव्रात ंतस्य स्िरूप ंस च तनज महसश्छादनाद्बद्धरूपः 
। 
आत्मज्योततःस्ििािरकिनविचधना तस्य मोक्षः स चायं चचत्राकािस्य चचत्रः रकदित इह यत्संग्रहेणा्ज एषः 
॥३३०॥ 

भमथ्याञानं ततभमिमसमान ्दृष्टिदोषान्रसूते तत्सभािाद्विमलमवप तभातत माभलन्यधाम । 
यत्त ुरेक्ष्यं दृभश परिगतं तभैमिीं दोषमुद्रां दिंू रुन्द्धेत्रिित ुक् ंतत्र माभलन्यशङ्का ॥३३१॥ 

िािव्रात हठाज्जनस्य हृदयान्याक्रम्य यन्नतजयन ्िङ्गीभिविजविधाभििात्महृदयं रच्छाद्य संक्रीडसे । 
यस्त्िामाह जड ंजडः सहृदयंमन्यत्िदःुभशक्षक्षतो मन्येऽमुटय जडात्मता स्तुततपदं त्ित्साम्यसंिािनात ्

॥३३२॥ 

इह गभलतमलाः पिाििञाः भशिसभािमया अचधक्रक्रयन्ते । 
गुििः रविचािणे यतस्तद्विफला द्िेषकलंकहातनयाच्ञा ॥३३३॥ 

 

तन्त्रालोके ̕भिनििचचतेऽमुत्र विञानसत्तािेदोद्गािरकिनपिािाष्ह्नके ̕ष्स्मन्समाष्प्तः । 
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अथ श्रीतन्त्रालोकस्य द्वितीयमाह्निकम ्

 

यत्तत्राद्यं पदमविितानुत्तिञष्प्तरूपं । 
तष्न्नणेतु ंरकिणभमदमाििेऽहं द्वितीयम ्॥१॥ 

अनुपायं दह यद्रपूं कोऽ्ो देशनयात्र िै । 
सकृत्स्यादे्दशना पश्चादनुपायत्िमुच्ययत े॥२॥ 

अनुपायभमदं तत्त्िभमत्युपायं विना कुतः । 
स्ियं तु तेषा ंतत्तादृक् क्रकं ब्रूमः क्रकल तान्रतत ॥३॥ 

यच्चतुधोददतं रूपं विञानस्य वििोिसौ । 
स्ििाि एि मन्तव्यः स दह तनत्योददतो वििुः ॥४॥ 

एताितभिसंख्यातैः स्ििािैयजत्रकाशत े। 
केऽप्यंशांभशकया तेन विशन्त्यन्ये तनिंशतः ॥५॥ 

तत्रावप चाभयुपायाददसापेक्षान्यत्ियोगतः । 
उपायस्यावप नो िायाज तदन्यत्िाद्विचचत्रता ॥६॥ 

तत्र ये तनमजलात्मानो िैििीयां स्िसंविदम ्। 
तनरुपायामुपासीनास्तद्विचधः रखणगद्यते ॥७॥ 

तत्र तािष्त्क्रयायोगो नाभयुपायत्िमहजतत । 
स दह तस्मात्समुभतूः रत्युत रवििाव्यते ॥८॥ 

ञप्तािुपाय एि स्याददतत चजे्ञष्प्तरुच्यते । 
रकाशत्िं स्िरकाशे तच्च तत्रान्यतः क्म ्॥९॥ 

संवित्तत्त्िं स्िरकाशभमत्यष्स्मन्कं नु युष््तभिः । 
तदिािे ििेद्विश्िं जडत्िादरकाशकम ्॥१०॥ 

यािानुपायो बाह्यः स्यादान्तिो िावप कश्चन । 
स सिजस्तन्मुखरेक्षी तत्रोपायत्ििा्क्म ्॥११॥ 

त्यजािधानातन नन ु्ि नाम धत्सेऽिधानं विचचनु स्ियं तत ्। 
पूणेऽिधानं न दह नाम यु्तं नापूणजमभयेतत च सत्यिािम ्॥१२॥ 

तेनािधानराणस्य िािनादेः पिे पच् । 
िैििीये क्कंािं ििेत्साक्षादपुायता ॥१३॥ 

ये ̕वप साक्षादपुायेन तद्रपूं रविविञ्चते । 
नूनं त ेसूयजसंवित्त्य ैखद्योताचधत्सिो जडाः ॥१४॥ 

क्रकं च यािदददं बाह्यमान्तिोपायसंमतम ्। 
तत्रकाशात्मतामात्र ंभशिस्यैि तनजं िपुः ॥१५॥ 

नीलं पीतं सुखभमतत रकाशः केिलः भशिः । 
अमुष्टमन्पिमाद्िैते रकाशात्मतन कोऽपिः ॥१६॥ 

उपायोपेयिािः स्यात्रकाशः केिलं दह सः ॥१७॥ 
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इदं द्िैतमऽयं िेद इदमद्िैतभमत्यवप । 
रकाशिपुिेिायं िासते पिमेश्ििः ॥१८॥ 

अस्यां िूमौ सुखं दःुखं बन्धो मोक्षष्श्चतजजडः । 
घिकुम्ििदेका्ाजः शधदास्तेऽप्येकमेि च ॥१९॥ 

रशाश ेह्यरकाशांशः क् ंनाम रकाशताम ्। 
रकाशमाने तष्स्मन्िा तद्द्िैतास्तस्य लोवपताः ॥२०॥ 

अरकाशऽे् तष्स्मन्िा िस्तुता क्मुच्यते । 
न रकाशविशषेत्िमत एिोपपद्यते ॥२१॥ 

अत एकरकाशोऽयभमतत िादेऽत्र सुष्स््ते । 
दिूादािारिताः सत्यं विभिन्नञानिाददनः ॥२२॥ 

रकाशमात्रमुददतमरकाशतनषेधनात ्। 
एकशधदस्य न त्ि्जः संख्या चचद्व्यष््तिेदिाक् ॥२३॥ 

नैष शष््तमजहादेिी न पित्राचश्रतो यतः । 
न चषै शष््तमान्देिो न कस्याप्याश्रयो यतः ॥२४॥ 

नैष ध्येयो ध्यात्रिािान्न ध्याता ध्येयिजजनात ्। 
न पूज्यः पूजकािािात्पूज्यािािान्न पूजकः ॥२५॥ 

न मन्त्रो न च मन््योऽसौ न च मन्त्रतयता रिुः । 
न दीक्षा दीक्षको िावप न दीक्षािान्महेश्ििः ॥२६॥ 

स््ानासनतनिोधाघजसंघानािाहनाददकम ्। 
विसजजनान्तं नास्त्यत्र कतृजकमजक्रक्रयोष्ज्िते ॥२७॥ 

न सन्न चासत्सदसन्न च तन्नोियोष्ज्ितम ्। 
दवुिजञेया दह सािस््ा क्रकमप्येतदनुत्तिम ्॥२८॥ 

अयभमत्यििासो दह यो िािोऽिष्च्छदात्मकः । 
स एि घििल्लोके संस्त्ा नैष िैििः ॥२९॥ 

असत्त्िं चारकाशत्िं न कुत्राप्युपयोचगता । 
विश्िस्य जीवितं सत्यं रकाशैकात्मकश्च सः ॥३०॥ 

आभयामेि तु हेतुभयां न द्व्यात्मा न द्ियोष्ज्ितः । 
सिाजत्मना दह िात्येष केन रूपेण मन््यताम ्॥३१॥ 

श्रीमष्त्त्रभशिभस रो्त ंपिञानस्िरूपकम ्। 
श्त्या गिाजन्तिजततजन्या शष््तगिज पिं पदम ्॥३२॥ 

न िािो नाप्यिािो न द्ियं िाचामगोचिात ्। 
अकथ्यपदिीरूढं शष््तस््ं शष््तिष्जजतम ्॥३३॥ 

इतत ये रूढसंविष्त्तपिमा्जपविबत्रताः । 
अनुत्तिप्े रूढास्तेऽभयुपायातनयष्न्त्रताः ॥३४॥ 

तेषाभमदं समािातत सिजतो िािमण्डलम ्। 
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पुिःस््मेि संविष्त्तिैििाष्ग्ज्नविलावपतम ्॥३५॥ 

एतेषां सुखदःुखांशशंकातंकविकल्पनाः । 
तनविजकल्पपिािेशमात्रशषेत्िमागताः ॥३६॥ 

एषां न मन्त्रो न ध्यानं न पूजा नावप कल्पना । 
न समय्याददकाचायजपयजन्तः को ̕वप विश्रमः ॥३७॥ 

समस्तयन्त्रणातन्त्रत्रोिनािंकधभमजणः । 
नानुग्रहात्पिं क्रकंचचच्छेषितृ्तौ रयोजनम ्॥३८॥ 

स्िं कतजव्य ंक्रकमवप कलयंल्लोक एष रयत्नान्नो पािाथ्य ंरतत घियते कांचन स्िरिषृ्त्तम ्। 
यस्तु ध्िस्ताखखलििमलो िैििीिािपूणजः कृत्यं तस्य स्फुिभमदभमयल्लोककतजव्यमात्रम ्॥३९॥ 

तं ये पश्यष्न्त ताद्रपू्यक्रमेणामलसंविदः । 
तेऽवप तद्रवूपणस्ताित्येिास्यानुग्रहात्मता ॥४०॥ 

एतत्तत्त्िपरिञान ंमुख्यं यागादद कथ्यत े। 
दीक्षान्तं वििुना श्रीमष्त्सद्धयोगीश्ििीमत े॥४१॥ 

स््ष्ण्डलादतु्तिं तूिं तूिादतु्तितः पिः । 
पिाद्ध्यानं ततो ध्येय ंततः स्याद्धािणोत्तिा ॥४२॥ 

ततो ̕वप योगज ंरूप ंततो ̕वप ञानमुत्तिम ्। 
ञानेन दह महाभसद्धो ििेद्योगीश्ििष्स्त्ितत ॥४३॥ 

सो ̕वप स्िातन््यधाम्ना चेदप्यतनमजलसंविदाम ्। 
अनुग्रहं चचकीषुजस्तभाविनं विचधमाश्रयेत ्॥४४॥ 

अनुग्राह्यानुसािेण विचचत्रः स च कथ्यते । 
पिापिाद्युपायौघसंकीणजत्िवििेदतः ॥४५॥ 

तद्जमेि चास्यावप पिमेश्ििरूवपणः । 
तदभयुपायशास्त्राददश्रिणाध्ययनादिः ॥४६॥ 

नदह तस्य स्ितन्त्रस्य कावप कुत्रावप खण्डना । 
नातनमजलचचतः पुंसोऽनुग्रहस्त्िनुपायकः ॥४७॥ 

श्रीमदभूमजमहाशास्त्रे भसद्धसंतानरूपके । 
इदमु्त ंत्ा श्रीमत्सोमानन्दादददैभशकैः ॥४८॥ 

गुिोिाज्याद्युष््तरचयिचनोन्माजजनिशात ्समाश्िासाच्छास्त्रं रतत समुददताद्िावप कच्तात ्। 
विलीने शंकाभ्रे त्दृदयगगनोभाभसमहसः रिोः सूयजस्येि स्पशृत चिणान्ध्िान्तजतयनः ॥४९॥ 

इदमनुत्तिधामवििेचकं विगभलतौपतयकं कृतमाष्ह्नकम ्॥५०॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोकस्य ततृीयमाह्निकम ्

 

अ् पिौपतयकं रखणगद्यते पदमनुत्तिमेि महेभशतुः ॥ 

 

रकाशमात्रं यत्रो्त ंिैििीयं पिं महः । 
तत्र स्ितन्त्रतामात्रमचधकं रविविच्यत े॥१॥ 

यः रकाशः स सिजस्य रकाशत्िं रयच्छतत । 
न च तद्व्यततिे्यष्स्त विश्िं सद्िाििासते ॥२॥ 

अतोऽसौ पिमेशानः स्िात्मव्योमन्यनगजलः । 
इयतः सषृ्टिसंहािाडम्बिस्य रदशजकः ॥३॥ 

तनमजले मकुिे यद्िभाष्न्त िूभमजलादयः । 
अभमश्रास्तद्िदेकष्स्मंष्श्चन्ना्े विश्िितृ्तयः ॥४॥ 

सदृशं िातत नयनदपजणाम्बििारिषु । 
त्ा दह तनमजले रूप ेरूपमेिाििासते ॥५॥ 

रच्छन्निाचगणी कान्तरततबबष्म्बतसुन्दिम ्। 
दपजणं कुचकुम्िाभयां स्पशृन्त्यवप न तपृ्यतत ॥६॥ 

न दह स्पशोऽस्य विमलो रूपमेि त्ा यतः । 
नैमजल्यं चातततनविडसजातीयैकसंगततः ॥७॥ 

स्िष्स्मन्निेदातभन्नस्य दशजनक्षमतैि या । 
अत्य्तस्िरकाशस्य नैमजल्यं तद्गुरूददतम ्॥८॥ 

नैमजल्यं मुख्यमेकस्य संविन्ना्स्य सिजतः । 
अशंांभशकातः ्िाप्यन्यद्विमलं तत्तददच्छया ॥९॥ 

िािानां यत्रतीघातत िपुमाजयात्मकं दह तत ्। 
तेषामेिाष्स्त सद्विद्यामयं त्िरततघातकम ्॥१०॥ 

तदेिमुियाकािमििास ंरकाशयन ्। 
वििातत ििदो बबम्बरततबबम्बदृशाखखले ॥११॥ 

यस्त्िाह नेत्रतेजांभस स्िच्छात्रततफलन्त्यलम ्। 
विपयजस्य स्िकं ि्त्र ंगहृ्णन्तीतत स पचृ््यत े॥१२॥ 

देहादन्यत्र यत्तेजस्तदचधटठातुिात्मनः । 
तेनैि तेजसा ञत्िे कोऽ्जः स्याद्दपजणेन त ु॥१३॥ 

विपयजस्तैस्तु तेजोभिग्राजहकात्मत्िमागतैः । 
रूपं दृश्येत िदने तनजे न मकुिान्तिे ॥१४॥ 

स्िमुखे स्पशजिच्चतैद्रपूं िायान्ममेत्यलम ्। 
न त्िस्य स्पशृ्यभिन्नस्य िेद्यैकान्तस्िरूवपणः ॥१५॥ 

रूपसंस््ानमात्रं तत्स्पशजगन्धिसाददभिः । 

http://www.aghori.it/


25 

www.aghori.it  

न्यग्ज्िूतैिेि तद्यु्त ंिस्त ुतत्रततबबष्म्बतम ्॥१६॥ 

न्यग्ज्िािो ग्राह्यतािािात्तदिािोऽरमाणतः । 
स चा्जसंगमािािात्सोऽप्यादशऽेनिष्स््तेः ॥१७॥ 

अत एि गुरुत्िाददधजमो नैतस्य लक्ष्यते । 
नह्यादश ेसंष्स््तोऽसौ तदृ्दटिौ स उपायकः ॥१८॥ 

तस्मात्तु नैष िेदेन यभातत तत उच्यत े। 
आधािस्तत्र तूपाया दीपदृ्संविदः क्रमात ्॥१९॥ 

दीपचक्षुविजबोधानां कादठन्यािाितः पिम ्। 
सिजतश्चावप नैमजल्यान्न वििादशजित्पृ् क् ॥२०॥ 

एतच्च देिदेिेन दभशजतं बोधिदृ्धये । 
मूढानां िस्त ुिितत ततोऽप्यन्यत्र नाप्यलम ्॥२१॥ 

रतीघातत स्ितन्त्रं नो न स््ाय्यस््ातय चावप न । 
स्िच्छस्यैिैष कस्यावप मदहमेतत कृपालुना ॥२२॥ 

न देशों नो रूप ंन च समययोगो न परिमा न चान्योन्यासंगो न च तदपहातननज घनता । 
न चािस्तुत्ि ंस्यान्न च क्रकमवप सािं तनजभमतत रिुं मोहः शाम्येददतत तनिददशद्दपजणविचधः ॥२३॥ 

इत्् ंरदभशजतेऽमुत्र रततबबम्बनित्मजतन । 
शधदस्य रततबबम्बं यत ्रततश्रतु्केतत िण्यते ॥२४॥ 

न चासौ शधदजः शधद आगच्छत्त्िेन संश्रिात ्। 
तेनैि ि्त्रा दिूस््ःै शधदस्याश्रिणादवप ॥२५॥ 

वपदठिाददवपधानांशविभशटितछद्रसंगतौ । 
चचत्रत्िाच्चास्य शधदस्य रततबबम्बं मुखाददित ्॥२६॥ 

इदमन्यस्य िेद्यस्य रूपभमत्यििासत े। 
य्ादशे त्ा केनाप्यु्तमाकणजये ष्त्ितत ॥२७॥ 

तनयमाद्बबम्बसांमुख्यं रततबबम्बस्य यत्ततः । 
तन्मध्यगाः रमातािः शणृ्िष्न्त रततशधदकम ्॥२८॥ 

मुख्यग्रहं त्िवप विना रततबबम्बग्रहो ििेत ्। 
स्िपश्चात्स््ं वरयं पश्येट्टङ्क्रकतं मुकुिे िपुः ॥२९॥ 

सांमुख्यं चोच्यते तादृग्ज्दपजणािेदसंष्स््तेः ॥३०॥ 

अतः कूपाददवपदठिाकाश ेतत्रततबबष्म्बतम ्। 
ि्त्राकाशं सशधदं सभातत तत्पिि्तित ्॥३१॥ 

य्ा चादशजपाश्चात्यिागस््ो िेष्त्त नो मुखम ्। 
त्ा त्ाविधाकाशपश्चात्स््ो िेष्त्त न ध्ितनम ्॥३२॥ 

शधदो न चानभिव्य्तः रततबबम्बतत तद्रिुम ्। 
अभिव्यष््तश्रतुी तस्य समकालं द्वितीयके ॥३३॥ 

क्षणे तु रततबबम्बत्िं श्रतुतश्च समकाभलका । 
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तुल्यकालं दह नो हस्ततच्छायारूपतनश्चयः ॥३४॥ 

इत्् ंरदभशजतेऽमुत्र रततबबम्बसतत्त्िके । 
रकृतं ब्रूमहे तत्र रततबबम्बनमहजतत ॥३५॥ 

शधदो निभस सानन्दे स्पशजधामतन सुन्दिः । 
स्पशोऽन्यो ̕वप दृढाघातशूलशीताददकोभिः । 
पिस््ः रततबबम्बत्िात्स्िदेहोद्धूलनाकिः ॥३६॥ 

न चषै मुख्यस्तत्कायजपािम्पयाजरकाशनात ्॥३७॥ 

एिं िाणान्तिे गन्धो िसो दन्तोदके स्फुिः ॥३८॥ 

य्ा च रूप ंरततबबष्म्बतं दृशोनज चक्षुषान्येन विना दह लक्ष्यत े। 
त्ा िसस्पशजनसौििाददकं न लक्ष्यतेऽक्षेण विना ष्स््तं त्िवप ॥३९॥ 

न चान्तिे स्पशजनधामतन ष्स््तं बदहःस्पशृोन्याक्षचधयः स गोचिः ॥४०॥ 

अतो ̕ष्न्तकस््स्िकतादृचगष्न्द्रयरयोजनान्तःकिणैयजदा कृता । 
तदा तदात्तं रततबबम्बभमष्न्द्रये स्िकां क्रक्रयां सूयत एि तादृशीम ्॥४१॥ 

न तु स्मतृान्मानसगोचिादृता ििेष्त्क्रया सा क्रकल ितजमानतः । 
अतः ष्स््तः स्पशजििस्तददष्न्द्रये समागतः सष्न्िददतस्त्ाक्रक्रयः ॥४२॥ 

असंििे बाह्यगतस्य तादृशः स्ि एि तष्स्मन्रततबबष्म्बतस्त्ा । 
किोतत ता ंस्पशजििः सुखाष्त्मकां स चावप कस्यामवप नाडडसंततौ ॥४३॥ 

तेन संविष्त्तमकुिे विश्िमात्मानमपजयत ्। 
ना्स्य िदतेऽमुटय विमला ंविश्िरूपताम ्॥४४॥ 

य्ा च गन्धरूपस्पगृ्रसाद्याः रततबबष्म्बताः । 
तदाधािोपिागेण िाष्न्त खङ्गे मुखाददित ्॥४५॥ 

त्ा विश्िभमदं बोधे रततबबष्म्बतमाश्रयेत ्। 
रकाशत्िस्ितन्त्रत्िरितृत ंधमजविस्तिम ्॥४६॥ 

य्ा च सिजतः स्िच्छे स्फदिके सिजतो ििेत ्। 
रततबबम्बं त्ा बोधे सिजतः स्िच्छताजुवष ॥४७॥ 

अत्यन्तस्िच्छता सा यत्स्िाकृत्यनििासनम ्। 
अतः स्िच्छतमो बोधो न ित्नं त्िाकृततग्रहात ्॥४८॥ 

रततबबम्बं च बबम्बेन बाह्यस््ेन समप्यजते । 
तस्यैि रततबबम्बत्िे क्रकं बबम्बमिभशटयताम ्॥४९॥ 

यद्िावप कािण ंक्रकंचचद्बबम्बत्िेनाभिवषच्यत े। 
तदवप रततबबम्बत्िमेतत बोधेऽन्य्ा त्िसत ्॥५०॥ 

इत््मेतत्स्िसंविष्त्तदृढन्यायास्त्रिक्षक्षतम ्। 
साम्राज्यमेि विश्ित्र रततबबम्बस्य जमृ्िते ॥५१॥ 

ननु बबम्बस्य वििहे रततबबम्बं क् ंििेत ्। 
क्रकं कुमो दृश्यते तवद्ध नन ुतद्बबम्बमुच्यताम ्॥५२॥ 
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नैिं तल्लक्षणािािाद्बबम्बं क्रकल क्रकमुच्यते । 
अन्याभमश्रं स्ितन्त्रं सभासमानं मुखं य्ा ॥५३॥ 

स्िरूपानपहानेन पिरूपसदृक्षताम ्। 
रततबबम्बात्मतामाहुः खड्गादशजतलाददित ्॥५४॥ 

उ्त ंच सतत बाह्ये ̕वप धीिेकानेकिेदनात ्। 
अनेकसदृशाकािा न त्िनेकेतत सौगतैः ॥५५॥ 

नष्न्ित््ं रततबबम्बस्य लक्षण ंक्रकं तदचु्यत े। 
अन्यव्याभमश्रणायोगात्तभेदाश्यिासनम ्। 
रततबबम्बभमतत राहुदजपजणे िदनं य्ा ॥५६॥ 

बोधभमश्रभमदं बोधाभेदेनाश्यिासनम ्। 
पितत्त्िादद बोधे क्रकं रततबबम्बं न िण्यत े॥५७॥ 

लक्षणस्य व्यिस््षैाकस्माच्चदे्बबम्बमुच्यताम ्। 
राञा िस्तुतन युज्यन्त ेन तु सामतयके ध्िनौ ॥५८॥ 

ननु न रततबबम्बस्य विना बबम्बं ििेष्त्स््ततः । 
क्रकं ततः रततबबम्बे दह बबम्बं तादात्म्यिषृ्त्त न ॥५९॥ 

अतश्च लक्षणस्यास्य रो्तस्य तदसंििे । 
न हातनहेतुमात्र ेत ुरश्नोऽय ंपयजिस्यतत ॥६०॥ 

तत्रावप च तनभमत्ताख्ये नोपादाने क्चंन । 
तनभमत्तकािणानां च कदाचचत््िावप संििः ॥६१॥ 

अत एि पुिोिततजन्यालोके स्मिणाददना । 
तनभमत्तेन घनेनास्त ुसंक्रान्तदतयताकृततः ॥६२॥ 

अन्य्ा संविदारूढा कान्ता विच्छेदयोचगनी । 
कस्माभातत न िै संविद् विच्छेदं पुितो गता ॥६३॥ 

अत एिान्तिं क्रकंचचद्धीसंञं िितु स्फुिम ्। 
यत्रास्य विष्च्छदा िानं संकल्पस्िप्नदशजने ॥६४॥ 

अतो तनभमत्तं देिस्य श्तयः सन्तु तादृश े। 
इत्् ंविश्िभमदं ना्े िैििीयचचदम्बिे । 
रततबबम्बमलं स्िच्छे न खल्िन्यरसादतः ॥६५॥ 

अनन्यापेक्षक्षता यास्य विश्िात्मत्िं रतत रिोः । 
तां पिां रततिा ंदेिीं संचगिन्ते ह्यनुत्तिाम ्॥६६॥ 

अकुलस्यास्य देिस्य कुलर्नशाभलनी । 
कौभलकी सा पिा शष््तिवियु्तो यया रिुः ॥६७॥ 

तयोयजद्यामलं रूप ंस संघट्ट इतत स्मतृः । 
आनन्दशष््तः सैिो्ता यतो विश्िं विसजृ्यत े॥६८॥ 

पिापिात्पिं तत्त्ि ंसैषा देिी तनगद्यते । 
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तत्सािं तच्च हृदयं स विसगजः पिः रिुः ॥६९॥ 

देिीयामलशास्त्रे सा कच्ता कालकवषजणी । 
महाडामिके यागे श्रीपिा मस्तके त्ा ॥७०॥ 

श्रीपूिजशास्त्रे सा मातसृभाित्िेन िखणजता । 
संघटे्ट ̕ष्स्मंष्श्चदात्मत्िाद्यत्तत्रत्यिमशजनम ्॥७१॥ 

इच्छाशष््तिघोिाणां श्तीनां सा पिा रिुः । 
सैि रक्षुधधरूपा चदेीभशत्री संरजायते ॥७२॥ 

तदा घोिाः पिा देव्यो जाताः शैिाध्िदैभशकाः । 
स्िात्मरत्यिमशो यः रागिूदेकिीिकः ॥७३॥ 

ञातव्यविश्िोन्मेषात्मा ञानशष््ततया ष्स््तः । 
इयं पिापिा देिी घोिा ंया मातमृण्डलीम ्॥७४॥ 

सजृत्यविितं शुद्धाशुद्धमागथकदीवपकाम ्। 
ञेयांशः रोष्न्मषन्क्षोिं यदैतत बलित्त्ितः ॥७५॥ 

ऊनतािासन ंसंविन्मात्रत्िे जायते तदा । 
रूढं तज्ञेयिगजस्य ष्स््ततरािम्ि उच्यत े॥७६॥ 

रूदढिेषा विबोधाधधेष्श्चत्राकािपरिग्रहः । 
इदं तद्बीजसंदिजबीजं चचन्िष्न्त योचगनः ॥७७॥ 

इच्छाशष््तद्जविरूपो्ता क्षुभिताक्षुभिता च या । 
इटयमाणं दह सा िस्तुद्िैरूप्येणात्मतन श्रयेत ्॥७८॥ 

अचचिद्युततिाभसन्या श्त्या ज्िलनरूपया । 
इटयमाणसमापष्त्तः स््येैणा् धिात्मना ॥७९॥ 

उन्मेषश्तािस्त्येतज्ञेय ंयद्यवप िूयसा । 
त्ावप विििस््ानं सा न तु राच्यजन्मिूः ॥८०॥ 

इच्छाश्तेितः राहुश्चातूरूप्यं पिामतृम ्। 
क्षोिान्तिस्यासभािान्नेदं बीजं च कस्यचचत ्॥८१॥ 

रक्षोिकत्िं बीजत्िं क्षोिाधािश्च योतनता । 
क्षोिकं संविदो रूप ंक्षुभयतत क्षोियत्यवप ॥८२॥ 

क्षोिः स्याज्ञेयधमजत्िं क्षोिणा तद्बदहटकृततः । 
अन्तःस््विश्िाभिन्नैकबीजांशविभससकृ्षुता ॥८३॥ 

क्षोिो ̕तददच्छे तत्त्िेच्छािासनं क्षोिणां विदःु । 
यदै्यापष्त्तमासाद्य तददच्छा कृततनी ििेत ्॥८४॥ 

क्षोिाधािभममं राहुः श्रीसोमानन्दपुत्रकाः । 
संविदामीषणादीनामनुतभन्नविशषेकम ्॥८५॥ 

यज्ञेयमात्र ंतद्बीजं यद्योगाद्बीजता स्ििे । 
तस्य बीजस्य सैिो्ता विभससकृ्षा य उभिः । 
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यतो ग्राह्यभमदं िास्यतभन्नकल्पं चचदात्मनः ॥८६॥ 

एष क्षोिः क्षोिणा तु तूटणींिूतान्यमातगृम ्। 
हठाद्यदौदासीन्यांशच्यािनं संविदो बलात ्॥८७॥ 

जातावप विभससकृ्षासौ यद्विमशाजन्तिै्यतः । 
कृता्ाज जायत ेक्षोिाधािो ̕त्रतैत्रकीततजतम ्॥८८॥ 

ततस्तदान्तिं ञेयं भिन्नकल्पत्िभमच्छतत । 
विश्िबीजादतः सिज बाह्यं बबम्बं विित्स्यजतत ॥८९॥ 

क्षोभयक्षोिकिािस्य सतत्त्िं दभशजतं मया । 
श्रीमन्महेश्ििेणो्तं गुरुणा यत्रसादतः ॥९०॥ 

रकृतं ब्रूमहे नेदं बीजं िणजचतुटियम ्। 
नावप योतनयजतो नैतत्क्षोिाधाित्िमचृ्छतत ॥९१॥ 

आत्मन्येि च विश्रान्त्या तत्रो्तममतृात्मकम ्। 
इत्् ंरागुददत ंयत्तत्पञ्चकं तत्पिस्पिम ्॥९२॥ 

उच्छलद्विविधाकािमन्योन्यव्यततभमश्रणात ्। 
योऽनुत्तिः पिः स्पन्दो यश्चानन्दः समुच्छलन ्॥९३॥ 

ताविच्छोन्मेषसंघट्टाद्गच्छतो ̕ततविचचत्रताम ्। 
अनुत्तिानन्दचचती इच्छाश्तौ तनयोष्जते ॥९४॥ 

बत्रकोणभमतत तत्राहुविजसगाजमोदसुन्दिम ्। 
अनुत्तिानन्दश्ती तत्र रूदढमुपागते ॥९५॥ 

बत्रकोणद्वित्ियोगेन व्रजतः षडिष्स््ततम ्। 
त एिोन्मेषयोगे ̕वप पुनस्तन्मयतां गत े॥९६॥ 

क्रक्रयाश्तेः स्फुिं रूपमभिव्यङ््तः पिस्पिम ्। 
इच्छोन्मेषगतः क्षोिो यः रो्तस्तद्गतेिवप ॥९७॥ 

ते एि श्ती ताद्रपू्यिाचगन्यौ नान्य्ाष्स््ते । 
नन्िनुत्तितानन्दौ स्िात्मना िेदिष्जजतौ ॥९८॥ 

क्मेताितीमेनां िैचचत्रीं स्िात्मतन चश्रतौ । 
शणुृ तािदयं संविन्ना्ोऽपरिभमतात्मकः ॥९९॥ 

अनन्तशष््तिैचच्यलयोदयकलेश्ििः । 
अस््ास्यदेकरूपेण िपुषा चने्महेश्ििः ॥१००॥ 

महेश्िित्ि ंसंवित्त्िं तदत्यक्ष्यद्धिाददित ्। 
परिष्च्छन्नरकाशत्िं जडस्य क्रकल लक्षणम ्॥१०१॥ 

जडाद्विलक्षणो बोधो यतो न परिमीयते । 
तेन बोधमहभसन्धोरुल्लाभसन्यः स्िश्तयः ॥१०२॥ 

आश्रयन्त्यूमजय इि स्िात्मसंघट्टचचत्रताम ्। 
स्िात्मसंघट्टिैचच्यं श्तीनां यत्पिस्पिम ्॥१०३॥ 
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एतदेि पिं राहुः क्रक्रयाश्तःे स्फुिं िपुः । 
अष्स्मंश्चतुदजशे धाष्म्न स्फुिीिूतबत्रशष््तके ॥१०४॥ 

बत्रशूलत्िमतः राह शास्ता श्रीपूिजशासने । 
तनिञ्जनभमदं चो्त ंगुरुभिस्तत्त्िदभशजभिः ॥१०५॥ 

शष््तमानञ्ज्यत ेयस्मान्न शष््तजाजत ुकेनचचत ्। 
इच्छा ञान ंक्रक्रया चतेत यत्पृ् ्पृ् गञ्ज्यत े॥१०६॥ 

तदेि शष््तमत्स्िैः स्िैरिटयमाणाददकैः स्फुिम ्। 
एतष्त्त्रतयमै्येन यदा तु रस्फुिेत्तदा ॥१०७॥ 

न केनचचदपुाधेय ंस्िस्िविरततषेधतः । 
लोलीिूतमतः शष््तबत्रतय ंतष्त्त्रशूलकम ्। 
यष्स्मन्नाशु समािेशाभिेद्योगी तनिञ्जनः ॥१०८॥ 

इत्् ंपिामतृपदादािभयाटिकमीदृशम ्। 
ब्राह्म्याददरूपसंिेदाद्यात्यटिाटिकतां स्फुिम ्॥१०९॥ 

अत्रानुत्तिशष््तः सा स्िं िपुः रकिष्स््तम ्। 
कुिजन्त्यवप ञेयकलाकालुटयाद्विन्दरुूवपणी ॥११०॥ 

उददतायां क्रक्रयाश्तौ सोमसूयाजष्ग्ज्नधामतन । 
अवििागः रकाशो यः स बबन्दःु पिमो दह नः ॥१११॥ 

तत्त्ििक्षाविधाने च तदु् त ंपिमेभशना । 
हृत्पद्ममण्डलान्तःस््ो निशष््तभशिात्मकः ॥११२॥ 

बोद्धव्यो लयिेदेन विन्दवुिजमलतािकः । 
योऽसौ नादात्मकः शधदः सिजराखणटििष्स््तः ॥११३॥ 

अधऊध्िजवििागेन तनष्टक्रयेणािततटठत े। 
ह्लादतैक्ष्ण्यादद िैचच्यं भसति्ताददकं च यत ्॥११४॥ 

स्ियं तष्न्निपेक्षोऽसौ रकाशो गुरुिाह च । 
यन्न सूयो न िा सोमो नाष्ग्ज्निाजसयते ̕वप च ॥११५॥ 

न चाकज सोमिह्नीनां तत्रकाशाद्विना महः । 
क्रकमप्यष्स्त तनजं क्रकं तु संविददत््ं रकाशत े॥११६॥ 

स्िस्िातन््यरिािोद्यद्विचचत्रोपाचधसंगतः । 
रकाशो यातत तैक्ष्ण्याददमिान्तिविचचत्रताम ्॥११७॥ 

ददुजशजनोऽवप घमांशुः पतततः पा्सां पच् । 
नेत्रानन्दत्िमभयेतत पश्योपाधेः रिाविताम ्॥११८॥ 

सूयाजददषु रकाशोऽसािुपाचधकलुषीकृतः । 
संवित्रकाशं माहेशमत एि ह्यपेक्षत े॥११९॥ 

रकाशमात्रं सुव्य्त ंसूयज इत्युच्यत ेस्फुिम ्। 
रकाश्यिस्तुसािांशिवषज तत्सोम उच्यते ॥१२०॥ 
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सूयज रमाणभमत्याहुः सोम ंमेयं रचक्षते । 
अन्योन्यमवियु्तौ तौ स्ितन्त्रािप्युिौ ष्स््तौ ॥१२१॥ 

िो्तिृोग्ज्योियात्मैतदन्योन्योन्मुखतां गतम ्। 
ततो ज्िलनचचद्रपूं चचत्रिानुः रकीततजतः ॥१२२॥ 

योऽयं िह्नेः पिं तत्त्ि ंरमातुरिदमेि तत ्। 
संविदेि त ुविञेयतादात्म्यादनपेक्षक्षणी ॥१२३॥ 

स्ितन्त्रत्िात्रमातो्ता विचचत्रो ञेयिेदतः । 
सोमांशदाह्यिस्तूत््िैचच्यािासबृंदहतः ॥१२४॥ 

तत एिाष्ग्ज्नरुददतष्श्चत्रिानुमजहेभशना । 
ञेयाद्युपायसंघाततनिपेक्षिै संविदः ।१२५ 

ष्स््ततमाजताहमस्मीतत ञाता शास्त्रञिद्यतः । 
अञ एि यतो ञातानुििात्मा न रूपतः ॥१२६॥ 

न तु सा ञाततृा यस्या ंशुद्धञेयाद्यपेक्षते । 
तस्यां दशायां ञाततृ्िमुच्यते योग्ज्यतािशात ्॥१२७॥ 

मानतैि त ुसा राच्यरमातपृरिकष्ल्पता । 
उच्छलन्त्यवप संविष्त्तः कालक्रमवििजजनात ्॥१२८॥ 

उददतैि सती पूणाज मातमृेयाददरूवपणी । 
पाकाददस्तु क्रक्रया कालपरिच्छेदात्क्रमोचचता ॥१२९॥ 

मतान्त्यक्षणिन्ध्यावप न पाकत्िं रपद्यते । 
इत्् ंरकाशतत्त्िस्य सोमसूयाजष्ग्ज्नता ष्स््ता ॥१३०॥ 

अवप मुख्य ंतत्रकाशमात्रत्िं न व्यपोह्यत े। 
एषां यत्र्मं रूप ंह्रस्िं तत्सूयज उच्यत े॥१३१॥ 

क्षोिानन्दिशाद्दीघजविश्रान्त्या सोम उच्यत े। 
यत्तत्पिं प्लुत ंनाम सोमानन्दात्पिं ष्स््तम ्॥१३२॥ 

रकाशरूपं तत्राहुिाग्ज्नये ंशास्त्रकोविदाः । 
अत्र रकाशमात्र ंयष्त्स््ते धामत्रये सतत ॥१३३॥ 

उ्त ंविन्दतुया शास्त्रे भशिविन्दिुसौ मतः । 
मकािादन्य एिायं तच्छायामात्रधदृ्य्ा ॥१३४॥ 

िलहाः षण्ठिैसगजिणजरूपत्िसंष्स््ताः । 
इकाि एि िेफांशच्छाययान्यो य्ा स्ििः ॥१३५॥ 

त्िै महलेशादः सोऽन्यो द्िेधास्ििो ̕वप सन ्। 
अस्यान्तविजभससकृ्षासौ या रो्ता कौभलकी पिा ॥१३६॥ 

सैि क्षोििशादेतत विसगाजत्मकतां रिुम ्। 
उ्त ंच बत्रभशिःशास्त्रे कलाव्याप्त्यन्तचचजने ॥१३७॥ 

कला सप्तदशी तस्मादमतृाकािरूवपणी । 
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पिापिस्िस्िरूपबबन्दगुत्या विसवपजता ॥१३८॥ 

रकाश्यं सिजिस्तूनां विसगजिदहता त ुसा । 
शष््तकुण्डभलका चिै राणकुण्डभलका त्ा ॥१३९॥ 

विसगजरान्तदेश ेतु पिा कुण्डभलनीतत च । 
भशिव्योमेतत पिमं ब्रह्मात्मस््ानमुच्यते ॥१४०॥ 

विसगजमात्र ंना्स्य सषृ्टिसंहािविभ्रमाः । 
स्िात्मनः स्िात्मतन स्िात्मक्षेपो िैसचगजकी ष्स््ततः ॥१४१॥ 

विसगज एिमुत्सटृि आश्यानत्िमुपागतः । 
हंसः राणो व्यञ्जनं च स्पशजश्च परििाटयत े॥१४२॥ 

अनुत्तिं पिं धाम तदेिाकुलमुच्यत े। 
विसगजस्तस्य ना्स्य कौभलकी शष््तरुच्यत े॥१४३॥ 

विसगजता च सैिास्या यदानन्दोदयक्रमात ्। 
स्पटिीिूतक्रक्रयाशष््तपयजन्ता रोच्छलष्त्स््ततः ॥१४४॥ 

विसगज एि तािान्यदाक्षक्षप्तैतािदात्मकः । 
इयद्रपूं सागिस्य यदनन्तोभमजसंतततः ॥१४५॥ 

अत एि विसगोऽयमव्य्तहकलात्मकः । 
कामतत्त्िभमतत श्रीमत्कुलगुह्िि उच्यत े॥१४६॥ 

यत्तदक्षिमव्य्त कान्ताकण्ठे व्यिष्स््तम ्। 
ध्ितनरूपमतनच्छं तु ध्यानधािणिष्जजतम ्॥१४७॥ 

तत्र चचत्तं समाधाय िशयेद्युगपज्जगत ्। 
अत एि विसगजस्य हंस ेयद्ित्स्फुिा ष्स््ततः ॥१४८॥ 

तद्ित्सानुत्तिादीनां काददसान्ततया ष्स््ततः । 
अनुत्तिात्किगजस्य सूततः पञ्चात्मनः स्फुिम ्॥१४९॥ 

पञ्चश्त्यात्मतोिश एकैकत्र य्ा स्फुिः । 
इच्छाश्तेः स्िस्िरूपसंस््ाया एकरूपतः ॥१५०॥ 

चिगजः पञ्चश्त्यात्मा क्रमरस्फुितात्मकः । 
या तू्ता ञेयकालुटयिाष््क्षरचियोगतः ॥१५१॥ 

द्विरूपायास्ततो जात ंि-ताद्यं िगजयुग्ज्मकम ्। 
उन्मेषात्पाददिगजस्तु यतो विश्िं समाप्यते ॥१५२॥ 

ञेयरूपभमदं पञ्चविशंत्यन्तं यतः स्फुिम ्। 
ञेयत्िात्स्फुितः रो्तमेताित्स्पशजरूपकम ्॥१५३॥ 

इच्छाशष््तश्च या द्िेधा क्षुभिताक्षुभितत्ितः । 
सा विजातीयश्त्यंशरोन्मुखी यातत यात्मताम ्॥१५४॥ 

सैि शीितिोपात्तञेयकालटुयरूवषता । 
विजातीयोन्मुखत्िेन ित्ि ंलत्िं च गच्छतत ॥१५५॥ 
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तद्िदनु्मेषशष््तद्जविरूपा िैजात्यशष््तगा । 
िकाित्िं रपद्येत सषृ्टिसािरिषजकम ्॥१५६॥ 

इच्छैिानुत्तिानन्दयाता शीित्ियोगतः । 
िायुरित्युच्यत ेिष्ह्निाजसनात्स््यैजतो धिा ॥१५७॥ 

इदं चतुटकमन्तःस््मत एि तनगद्यते । 
इच्छाद्यन्तगजतत्िेन स्िसमाप्तौ च संष्स््तेः ॥१५८॥ 

सजातीयकश्तीनाभमच्छाद्यानां च योजनम ्। 
क्षोिात्मकभमदं राहुः क्षोिाक्षोिात्मनामवप ॥१५९॥ 

अनुत्तिस्य साजात्ये ििेत्तु द्वितयी गततः । 
अनुत्तिं यत्तत्रकंै तच्चदेानन्दसूतये ॥१६०॥ 

रिविटयतत तद्योगे योगः क्षोिात्मकः स्फुिः । 
अत्राप्यनुत्तिं धाम द्वितीयमवप सूतये ॥१६१॥ 

न पयाजप्तं तदा क्षोि ंविनैिानुत्तिात्मता । 
इच्छा या कमजणा हीना या चटैिव्येन रूवषता ॥१६२॥ 

शीिस््यैजरभिन्नेन बत्रधा िािमुपागता । 
अनुष्न्मवषतमुन्मीलत्रोन्मीभलतभमतत ष्स््तम ्॥१६३॥ 

इटयमाणं बत्रधतैस्यां ताद्रपू्यस्यापरिच्युतेः । 
तदेि स्िोटमणा स्िात्मस्िातन््यरेिणात्मना ॥१६४॥ 

बदहिाजव्य स्फुिं क्षक्षप्तं श-ष-सबत्रतयं ष्स््तम ्। 
तत एि सकािे ̕ष्स्मन्स्फुिं विश्िं रकाशते ॥१६५॥ 

अमतृं च पिं धाम योचगनस्तत्रचक्षत े। 
क्षोिाद्यन्तवििामेषु तदेि च पिामतृम ्॥१६६॥ 

सीत्कािसुखसभािसमािेशसमाचधषु । 
तदेि ब्रह्म पिममविि्तं रचक्षते ॥१६७॥ 

उिाच िगिानेि तच्रीमत्कुलगुह्किे । 
शष््तशष््तमदैकात्म्यलधधान्ि्ाजभिधानके ॥१६८॥ 

काकचञ्चपुुिाकािं ध्यानधािणिष्जजतम ्। 
विषतत्त्िमनच्काख्य ंति स्नेहात्रकाभशतम ्॥१६९॥ 

कामस्य पूणजता तत्त्ि ंसंघटे्ट रवििाव्यते । 
विषस्य चामतृ ंतत्त्ि ंछाद्यत्िेऽणोश्च्युत ेसतत ॥१७०॥ 

व्याप्त्री शष््तविजषं यस्मादव्याप्तुश्छादयेन्महः । 
तनिञ्जनं पिं धाम तत्त्ि ंतस्य त ुसाञ्जनम ्॥१७१॥ 

क्रक्रयाश्त्यात्मकं विश्िमयं तस्मात्स्फुिेद्यतः । 
इच्छा कामो विषं ञान ंक्रक्रया देिी तनिञ्जनम ्॥१७२॥ 

एतत्त्रयसमािेशः भशिो िैिि उच्यते । 
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अत्र रूदढ ंसदा कुयाजददतत नो गुििो जगुः ॥१७३॥ 

विषतत्त्िे संरविश्य न िूतं न विषं न च । 
ग्रहः केिल एिाहभमतत िािनया स्फुिेत ्॥१७४॥ 

नन्ित्र षण्ठिणेभयो जन्मो्त ंतेन षण्ठता । 
क्ं स्याददतत चदे्ब्रूमो नात्र षण्ठस्य सोततृा ॥१७५॥ 

त्ादह तत्रगा यासाविच्छाशष््तरुदीरिता । 
सैि सूत ेस्िकतजव्यमन्तःस्् ंस्िेटिरूपकम ्॥१७६॥ 

यत्त्ित्र रूषणाहेतुिेवषतव्य ंष्स््तं ततः । 
िागान्न रसिस्तज्ज ंकालुटयं तद्िपुश्च तत ्॥१७७॥ 

ञेयारूषणया यु्त ंसमुदायात्मकं विदःु । 
षण्ठं क्षोिकताक्षोिधामत्िािाियोगतः ॥१७८॥ 

एतद्िणजचतुटकस्य स्िोटमणािासनािशात ्। 
ऊटमेतत कच्तं नाम िैििेणामलात्मना ॥१७९॥ 

कादद-हान्तभमदं रहुः क्षोिाधाितया बुधाः । 
योतनरूपेण तस्यावप योगे क्षोिान्तिं व्रजेत ्॥१८०॥ 

तष्न्नदशजनयोगेन पञ्चाशत्तमिणजता । 
पञ्चविशंकसंञेयराग्ज्िभभूमसुसंष्स््तम ्॥१८१॥ 

चतुटकं च चतुटकं च िेदािेदगतं क्रमात ्। 
आद्यं चतुटकं संवित्तेिेदसंधानकोविदम ्॥१८२॥ 

िेदस्यािेदरूढ्येकहेतुिन्यच्चतुटियम ्। 
इत्् ंयद्िणजजातं तत्सिज स्ििमयं पुिा ॥१८३॥ 

व्यष््तयोगाद्व्यञ्जन ंतत्स्ििराणं यतः क्रकल । 
स्ििाणां षट्कमेिेह मूलं स्याद्िणजसंततौ ॥१८४॥ 

षड्देितास्तु ता एि ये मुख्याः सूयजिश्मयः । 
सौिाणामेि िश्मीनामन्तश्चान्द्रकला यतः ॥१८५॥ 

अतोऽत्र दीघजबत्रतयं स्फुिं चान्द्रमसं िपुः । 
चन्द्रश्च नाम नैिान्यो िोग्ज्यं िो्तुश्च नापिम ्॥१८६॥ 

िो्तैि िोग्ज्यिािेन द्िैविध्यात्संव्यिष्स््तः । 
घिस्य न दह िोग्ज्यत्िं स्िं िपुमाजतगृ ंदह तत ्॥१८७॥ 

अतो मातरि या रूदढः सास्य िोग्ज्यत्िमुच्यत े। 
अनुत्तिं पिामशृ्यपिामशजकिाितः ॥१८८॥ 

संघट्टरूपतां राप्तं िोग्ज्यभमच्छाददकं त्ा । 
अनुत्तिानन्दिुिाभमच्छाद्ये िोग्ज्यता ंगत े॥१८९॥ 

संध्यक्षिाणामुदयो िो्तरृूपं च कथ्यत े। 
अनुत्तिानन्दमयो देिो िो्तैि कथ्यते ॥१९०॥ 
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इच्छाददकं िोग्ज्यमेि तत एिास्य शष््तता । 
िोग्ज्यं िो्तरि लीनं चदे् िो्ता तद्िस्तुतः स्फुिः ॥१९१॥ 

अतः षण्णां बत्रकं सािं चचददटयुन्मेषणात्मकम ्। 
तदेि बत्रतयं राहुिथििस्य पिं महः ॥१९२॥ 

तष्त्त्रकं पिमेशस्य पूणाज शष््तः रगीयत े। 
तेनाक्षक्षप्त ंयतो विश्िमतो ̕ष्स्मन्समुपाभसते ॥१९३॥ 

विश्िश्ताििच्छेदिन्ध्ये जातमुपासनम ्। 
इत्येष मदहमैतािातनतत तािन्न श्यत े॥१९४॥ 

अपरिष्च्छन्नश्तेः कः कुयाजच्छष््तपरिष्च्छदाम ्। 
तस्मादनुत्तिो देिः स्िाच्छन्द्यानुत्तित्ितः ॥१९५॥ 

विसगजशष््तयु्तत्िात्संपन्नो विश्िरूपकः । 
एिं पञ्चाशदामशजपूणजशष््तमजहेश्ििः ॥१९६॥ 

विमशाजत्मैक एिान्याः श्तयो ̕त्रिै तनष्टठताः । 
एकाशीततपदा देिी ह्यत्रान्तिाजितयटयत े॥१९७॥ 

एकामशजस्ििाित्िे शधदिाभशः स िैििः । 
आमशृ्यच्छायया योगात्सैि शष््तश्च मातकृा ॥१९८॥ 

सा शधदिाभशसंघट्टातभन्नयोतनस्तु माभलनी । 
राग्ज्िन्नितयामशाजत्पृ् ग्ज्िगजस्िरूवपणी ॥१९९॥ 

एकैकामशजरूढौ त ुसैि पञ्चाशदाष्त्मका । 
इत्् ंनादानुिेधेन पिामशजस्ििािकः ॥२००॥ 

भशिो मातावपततृ्िेन कताज विश्ित्र संष्स््तः । 
विसगज एि शा्तोऽय ंभशिबबन्दतुया पुनः ॥२०१॥ 

गिीकृतानन्तविश्िः श्रयतऽेनुत्तिात्मताम ्। 
अपरिष्च्छन्नविश्िान्तःसािे स्िात्मतन यः रिोः ॥२०२॥ 

पिामशजः स एिो्तो द्ियसंपष्त्तलक्षणः । 
अनुत्तिविसगाजत्मभशिश्त्यद्ियात्मतन ॥२०३॥ 

पिामशो तनिजित्िादहभमत्युच्यत ेवििोः । 
अनुत्तिाद्या रसतृतहाजन्ता शष््तस्िरूवपणी ॥२०४॥ 

रत्याहृताशषेविश्िानुत्तिे सा तनलीयते । 
तदददं विश्िमन्तःस््ं श्तौ सानुत्तिे पिे ॥२०५॥ 

तत्तस्याभमतत यत्सत्य ंवििुना संपुिीकृततः । 
तेन श्रीत्रीभशकाशास्त्रे श्तःे संपुदिताकृततः ॥२०६॥ 

संवित्तौ िातत यद्विश्िं तत्रावप खलु संविदा । 
तदेतष्त्त्रतय ंद्िन्द्ियोगात्संघातता ंगतम ्॥२०७॥ 

एकमेि पिं रूप ंिैििस्याहमात्मकम ्। 
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विसगजशष््तयाज शंिोः सेत्् ंसिजत्र ितजत े॥२०८॥ 

तत एिसमस्तोऽयमानन्दिसविभ्रमः । 
त्ादह मधिेु गीत ेस्पशे िा चन्दनाददके ॥२०९॥ 

माध्यस्थ्यविगमे यासौ हृदये स्पन्दमानता । 
आनन्दशष््तः सैिो्ता यतः सहृदयो जनः ॥२१०॥ 

पूिज विसजृ्यसकल ंकतजव्यं शून्यतानले । 
चचत्तविश्राष्न्तसंञोऽयमाणिस्तदनन्तिम ्॥२११॥ 

दृटिश्रतुाददतद्िस्तुरोन्मुखत्िं स्िसंविदद । 
चचत्तसंबोधनामो्तः शा्तोल्लासििात्मकः ॥२१२॥ 

तत्रोन्मुखत्ितद्िस्तुसंघट्टाद्िस्तुनो हृदद । 
रूढेः पूणजतयािेशाष्न्मतचचत्तलयाष्च्छिे ॥२१३॥ 

राग्ज्िभविटयदौन्मुख्यसंिाव्यभमततालयात ्। 
चचत्तरलयनामासौ विसगजः शाम्ििः पिः ॥२१४॥ 

तत्त्ििक्षाविधानेऽतो विसगजत्रधैमुच्यते । 
हृत्पद्मकोशमध्यस््स्तयोः संघट्ट इटयत े॥२१५॥ 

विसगोऽन्तः स च रो्तष्श्चत्तविश्राष्न्तलक्षणः । 
द्वितीयः स विसगजस्तु चचत्तसंबोधलक्षणः ॥२१६॥ 

एकीिूतं वििात्यत्र जगदेतच्चिाचिम ्। 
ग्राह्यग्राहकिेदो िै क्रकंचचदत्रटेयते यदा ॥२१७॥ 

तदासौ सकलः रो्तो तनटकलः भशियोगतः । 
ग्राह्यग्राहकविष्च्छष्त्तसंपणूजग्रहणात्मकः ॥२१८॥ 

ततृीयः स विसगजस्तु चचत्तरलयलक्षणः । 
एकीिािात्मकः सूक्ष्मो विञानात्मात्मतनिृजतः ॥२१९॥ 

तनरूवपतोऽयम्जः श्रीभसद्धयोगीश्ििीमत े। 
सात्र कुण्डभलनी बीजं जीििूता चचदाष्त्मका ॥२२०॥ 

तज्ज ंरिुेच्छोन्मेषाख्य ंबत्रकं िणाजस्ततः पुनः । 
आ इत्यिणाजददत्याददयािद्िैसचगजकी कला ॥२२१॥ 

ककािाददसकािान्ता विसगाजत्पञ्चधा स च । 
बदहश्चान्तश्च हृदये नादेऽ् पिमे पदे ॥२२२॥ 

बबन्दिुात्मतन मूधाजन्तं हृदयाद्व्यापको दह सः । 
आददमान्त्यविहीनास्तु मन्त्राः स्युः शिदभ्रित ्॥२२३॥ 

गुिोलजक्षणमेतािदाददमान्त्यं च िेदयेत ्। 
पूज्यः सोऽहभमि ञानी िैििो देितात्मकः ॥२२४॥ 

श्लोकगा्ादद यष्त्कंचचदाददमान्त्ययुतं ततः । 
तस्माद्विदंस्त्ा सि ंमन्त्रत्िेनैि पश्यतत ॥२२५॥ 
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विसगजशष््तविजश्िस्य कािण ंच तनरूवपता । 
ऐतिेयाख्यिेदान्त ेपिमेशने विस्तिात ्॥२२६॥ 

यल्लोदहतं तदष्ग्ज्नयजद्िीय ंसूयेन्दवुिग्रहम ्। 
अ इतत ब्रह्म पिमं तत्संघट्टोदयात्मकम ्॥२२७॥ 

तस्यावप च पिं िीयज पञ्चिूतकलात्मकम ्। 
िोग्ज्यत्िेनान्नरूपं च शधदस्पशजिसात्मकम ्॥२२८॥ 

शधदोऽवप मधिुो यस्माद्िीयोपचयकािकः । 
तवद्ध िीय ंपिं शुद्धं विभससकृ्षात्मकं मतम ्॥२२९॥ 

तद्बलं च तदोजश्च त ेराणाः सा च कान्तता । 
तस्माद्िीयाजत्रजास्ताश्च िीयज कमजसु कथ्यत े॥२३०॥ 

यञाददकेषु तद्िटृिौ सौषधीटि् ताः पुनः । 
िीये तच्च रजास्िेिं विसगे विश्िरूपता ॥२३१॥ 

शधदिाभशः स एिो्तो मातकृा साच कीततजता । 
क्षोभयक्षोिकतािेशान्माभलनीं तां रचक्षते ॥२३२॥ 

बीजयोतनसमापष्त्तविसगोदयसुन्दिा । 
माभलनी दह पिा शष््ततनजणीता विश्िरूवपणी ॥२३३॥ 

एषा िस्तुत एकैि पिा कालस्य कवषजणी । 
शष््तमभेदयोगेन यामलत्िं रपद्यते ॥२३४॥ 

तस्य रत्यिमशो यः परिपूणोऽहमात्मकः । 
स स्िात्मतन स्ितन्त्रत्िाद्वििागमििासयेत ्॥२३५॥ 

वििागािासने चास्य बत्रधा िपुरुदाहृतम ्। 
पश्यन्ती मध्यमा स््लूा िैखिीत्यभिशष्धदतम ्॥२३६॥ 

तासामवप बत्रधा रूप ंस््लूसूक्ष्मपित्ितः । 
तत्र या स्ििसन्दिजसुिगा नादरूवपणी ॥२३७॥ 

सा स््लूा खलु पश्यन्ती िणाजद्यरवििागतः । 
अवििागैकरूपत्िं माधयु ंशष््तरुच्यत े॥२३८॥ 

स््ानिाय्िाददघषोत््ा स्फुितैि च पारुषी । 
तदस्यां नादरूपायां संवित्सविधिषृ्त्ततः ॥२३९॥ 

साजात्यान्तमज[त्तम] यीिूततिजचगत्येिोपलभयत े। 
येषां न तन्मयीिूततस्त ेदेहाददतनमज्जनम ्॥२४०॥ 

अविदन्तो मग्ज्नसंविन्मानास्त्िहृदया इतत । 
यत्तुचमाजिनद्धादद क्रकंचचत्तत्रषै यो ध्ितनः ॥२४१॥ 

स स्फुिास्फुिरूपत्िान्मध्यमा स््लूरूवपणी । 
मध्यायाश्चावििागांशसभाि इतत ि्तता ॥२४२॥ 

अवििागस्ििमयी यत्र स्यात्तत्सुिञ्जकम ्। 
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अवििागो दह तनिृजत्यै दृश्यतां तालपाठतः ॥२४३॥ 

क्रकलाव्य्तध्िनौ तष्स्मन्िादने परितुटयतत । 
या तु स्फुिानां िणाजनामुत्पत्तौ कािणं ििेत ्॥२४४॥ 

सा स््लूा िैखिी यस्याः काय ंिा्यादद िूयसा । 
अष्स्मन्स््लूत्रये यत्तदनुसन्धानमाददित ्॥२४५॥ 

पृ् ्पृ् ्तष्त्त्रतय ंसूक्ष्मभमत्यभिशधद्यते । 
षड्जं किोभम मधिंु िादयाभम ब्रुिे िचः ॥२४६॥ 

पृ् गेिानुसन्धानत्रयं संिेद्यत ेक्रकल । 
एतस्यावप त्रयस्याद्यं यद्रपुमनुपाचधमत ्॥२४७॥ 

तत्पिं बत्रतय ंतत्र भशिः पिचचदात्मकः । 
वििागािासनायां च मुख्याष्स्तस्रोऽत्र श्तयः ॥२४८॥ 

अनुत्तिा पिेच्छा च पिापितया ष्स््ता । 
उन्मेषशष््तञाजनाख्या त्िपिेतत तनगद्यत े॥२४९॥ 

क्षोिरूपात्पुनस्तासामु्ताः षट् संविदोऽमलाः । 
आसामेि समािेशाष्त्क्रयाशष््ततयोददतात ्॥२५०॥ 

संविदो द्िादश रो्ता यासु सि ंसमाप्यत े। 
एतािदे्दिदेिस्य मुख्य ंतच्छष््तचक्रकम ्॥२५१॥ 

एतािता देिदेिः पूणजशष््तः स िैििः । 
पिामशाजत्मकत्िेन विसगाजक्षेपयोगतः ॥२५२॥ 

इयत्ताकलनाज्ञानात्ताः रो्ताः काभलकाः ्िचचत ्। 
श्रीसािशास्त्रे चाप्यु्त ंमध्य एकाक्षिां पिाम ्॥२५३॥ 

पूजयेभैििात्माख्यां योचगनीद्िादशाितृाम ्। 
ताभय एि चतुःषष्टिपयजन्तं शष््तचक्रकम ्॥२५४॥ 

एकाितः समािभय सहस्रािं रितजत े। 
तासां च कृत्यिेदेन नामातन बहुधागमे ॥२५५॥ 

उपासाश्च द्ियाद्िैतव्याभमश्राकाियोगतः । 
श्रीमत्त्रभैशिमे तच्च कच्तं विस्तिाद्बहु ॥२५६॥ 

इह नो भलखखतं व्यासियाच्चानुपयोगतः । 
ता एि तनमजलाः शुद्धा अघोिाः परिकीततजताः ॥२५७॥ 

घोिघोितिाणा ंतु सोततृ्िाच्च तदाष्त्मकाः । 
सटृिौ ष्स््तौ च संहािे तदपुाचधत्रयात्यये ॥२५८॥ 

तासामेि ष्स््तं रूप ंबहुधा रवििज्यत े। 
उपाध्यतीत ंयद्रपूं तद्द्विधा गुििो जगुः ॥२५९॥ 

अनुल्लासादपुाधीनां यद्िा रशमयोगतः । 
रशमश्च द्विधा शान्त्या हठपाकक्रमेण तु ॥२६०॥ 
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अल ंग्रासिसाख्येन सतत ंज्िलनात्मना । 
हठपाकरशमन ंयत्ततृीय ंतदेि च । 
उपदेशाय युज्येत िेदेन्धनविदाहकम ्॥२६१॥ 

तनजबोधजठिहुतिुष्ज िािाः सिे समवपजता हठतः । 
विजहतत िेदवििागं तनजश्त्या त ंसभमन्धानाः ॥२६२॥ 

हठपाकेन िािाना ंरूप ेभिन्ने विलावपते । 
अश्नन्त्यमतृसाभतू ंविश्िं संविष्त्तदेिताः ॥२६३॥ 

तास्तपृ्ताः स्िात्मनः पूणज हृदयैकान्तशातयनम ्। 
चचद्व्योमिैििं देिमिेदेनाचधशिेते ॥२६४॥ 

एिं कृत्यक्रक्रयािेशान्नामोपासाबहुत्ितः । 
आसां बहुविध ंरूपमिेदेऽप्यििासत े॥२६५॥ 

आसामेि च देिीनामािापोद्िापयोगतः । 
एकद्विबत्रचतुटपञ्चषट्सप्ताटिनिोत्तिैः ॥२६६॥ 

रुद्राकाजन्यकलासेनारितृतिेदविस्तिः । 
अलमन्येन बहुना रकृतेऽ् तनयुज्यत े॥२६७॥ 

संविदात्मतन विश्िोऽयं िाििगजः रपञ्चिान ्। 
रततबबम्बतया िातत यस्य विश्िेश्ििो दह सः ॥२६८॥ 

एिमात्मतन यस्येदृगविकल्पः सदोदयः । 
पिामशजः स एिासौ शांििोपायमुदद्रतः ॥२६९॥ 

पूणाजहन्तापिामशो यो ̕स्यायं रवििेचचतः । 
मन्त्रमुद्राक्रक्रयोपासास्तदन्या नात्र काश्चन ॥२७०॥ 

िूयोिूयः समािेशं तनविजकल्पभममं चश्रतः । 
अभयेतत िैििीिािं जीिन्मु्त्यपिाभिधम ्॥२७१॥ 

इत एि रितृ्येषा जीिन्मुष््तविजचायजत े। 
यत्र सतू्रणयापीयमुपायोपेयकल्पना ॥२७२॥ 

रा्तन ेत्िाष्ह्नके काचचभेदस्य कलनावप नो । 
तेनानुपाये तष्स्मन्को मुच्यत ेिा क् ंकुतः ॥२७३॥ 

तनविजकल्पे पिामश ेशाम्ििोपायनामतन । 
पञ्चाशभेदतां पूिजसूबत्रतां योजयेद्बुधः ॥२७४॥ 

धिामेिाविकल्पेन स्िात्मतन रततबबष्म्बताम ्। 
पश्यन्िैििता ंयातत जलाददटिप्ययं विचधः ॥२७५॥ 

यािदन्ते पिं तत्त्िं समस्ताििणोध्िजगम ्। 
व्यावप स्ितन्त्र ंसिजञं यष्च्छि ंपरिकष्ल्पतम ्॥२७६॥ 

तदप्यकष्ल्पतोदािसंविद्दपजणबबष्म्बतम ्। 
पश्यष्न्िकल्पविकलो िैििीिितत स्ियम ्॥२७७॥ 
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य्ा ि्त ंपुिः पश्यष्न्नविजकल्पकसंविदा । 
तत्तद्द्िाितनिंशैकघिसंविष्त्तसुष्स््तः ॥२७८॥ 

तद्िद्धिाददकैकैकसंघातसमुदायतः । 
पिामशृन्स्िमात्मानं पूणज एिाििासते ॥२७९॥ 

मत्त एिोददतभमदं मय्येि रततबबष्म्बतम ्। 
मदभिन्नभमदं चतेत बत्रधोपायः स शाम्ििः ॥२८०॥ 

सटृिेः ष्स््तेः संहृतेश्च तदेतत्सूत्रणं कृतम ्। 
यत्र ष्स््तं यतश्चतेत तदाह स्पन्दशासने ॥२८१॥ 

एताितैि ह्यैश्ियज संविदः ख्यावपत ंपिम ्। 
विश्िात्मकत्िं चते्यन्यल्लक्षणं क्रकं न ुकथ्यताम ्॥२८२॥ 

स्िात्मन्येि चचदाकाशे विश्िमस्म्यििासयन ्। 
स्रटिा विश्िात्मक इतत र्या िैििात्मता ॥२८३॥ 

षडध्िजात ंतनखखलं मय्येि रततबबष्म्बतम ्। 
ष्स््ततकताजहमस्मीतत स्फुिेय ंविश्िरूपता ॥२८४॥ 

सदोददतमहाबोधज्िालाजदिलतात्मतन । 
विश्िं द्रितत मय्येतददतत पश्यन्रशाम्यतत ॥२८५॥ 

अनन्तचचत्रसद्गिजसंसािस्िप्नसद्मनः । 
प्लोषकः भशि एिाहभमत्युल्लासी हुताशनः ॥२८६॥ 

जगत्सि ंमत्तः रिितत वििेदेन बहुधा त्ाप्येतद्रढंू मतय विगभलते त्ित्र न पिः । 
तददत््ं यः सषृ्टिष्स््ततविलयिेकीकृततिशादनंशं पश्येत्स स्फुितत दह तुिीय ंपदभितः ॥२८७॥ 

तदष्स्मन्पिमोपाये शाम्ििाद्िैतशाभलतन । 
केऽप्येि याष्न्त विश्िासं पस्मेशने िाविताः ॥२८८॥ 

स्नानं व्रतं देहशुवद्धधाजिणा मन्त्रयोजना । 
अध्ि्लषृ्प्तयाजगविचधहोमजप्यसमाधयः ॥२८९॥ 

इत्याददकल्पना कावप नात्र िेदेन युज्यत े। 
पिानुग्रहकारित्िमत्रस््स्य स्फुिं ष्स््तम ्॥२९०॥ 

यदद तादृगनुग्राह्यो दैभशकस्योपसपजतत । 
अ्ासौ तादृशो न स्याभिि्त्या च िावितः ॥२९१॥ 

तं चािाधयते िावितादृशानुग्रहेरितः । 
तदा विचचत्रं दीक्षाददविचध ंभशक्षेत कोविदंः ॥२९२॥ 

िाविन्यो ̕वप ह्युपासास्ता स्त्रिैायाष्न्त तनष्टठततम ्। 
एतन्मयत्ि ंपिमं राप्यं तनिजण्यजतेभशिम ्॥२९३॥ 

इतत कच्तभमदं सुविस्तिं पिमं शाम्ििमात्मिेदनम ्॥२९४॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके चतुथथमाह्निकम ्

 

अ् शा्तमुपायमण्डल ंक्यामः पिमात्मसंविदे ॥१॥ 

अनन्तिाष्ह्नको्ते ̕ष्स्मन्स्ििािे पािमेश्ििे । 
रविविक्षुविजकल्पस्य कुयाजत्संस्कािमञ्जसा ॥२॥ 

विकल्पः संस्कृतः सूते विकल्पं स्िात्मसंस्कृतम ्। 
स्ितुल्यं सो ̕वप सोऽप्यन्यं सोऽप्यन्यं सदृशात्मकम ्॥३॥ 

चतुटिेि विकल्पेषु यः संस्कािः क्रमादसौ । 
अस्फुिः स्फुितािािी रस्फुिन्स्फुदितात्मकः ॥४॥ 

ततः स्फुितिो यािदन्ते स्फुितमो ििेत ्। 
अस्फुिादौ विकल्पे च िेदो ̕प्यस्त्यान्तिाभलकः ॥५॥ 

ततः स्फुितमोदािताद्रपू्यपरििृंदहता । 
संविदभयेतत विमलामविकल्पस्िरूपताम ्॥६॥ 

अतश्च िैििीयं यत्तेजः संवित्स्ििािकम ्। 
िूयो िूयो विमशृतां जायते तत्स्फुिात्मता ॥७॥ 

ननु संवित्पिाम्रटरी पिामशजमयी स्ितः । 
पिामशृ्या क्ं ता्ारूप्यसटृिौ तु सा जडा ॥८॥ 

उच्यत ेस्िात्मसंविष्त्तः स्ििािादेि तनिजिा । 
नास्यामपास्यं नाधेयं क्रकंचचददत्युददतं पुिा ॥९॥ 

क्रकं त ुदघुजिकारित्िात्स्िाच्छन्द्याष्न्नमजलादसौ । 
स्िात्मरच्छादनक्रीडापष्ण्डतः पिमेश्ििः ॥१०॥ 

अनाितृ्ते स्िरूपऽेवप यदात्माच्छादनं वििोः । 
सैि माया यतो िेद एतािाष्न्िश्ििषृ्त्तकः ॥११॥ 

त्ािासनमेिास्य द्िैतमु् त ंमहेभशतुः । 
तद्द्ियापासनेनाय ंपिामशो ̕भिधीयते ॥१२॥ 

दिुेदपादपस्यास्य मूलं कृन्तष्न्त कोविदाः । 
धािारूढेन सत्तकज कुठािेणेतत तनश्चयः ॥१३॥ 

तामेना ंिािनामाहुः सिजकामदघुां बुधाः । 
स्फुियेद्िस्तु यापेतं मनोस््पदादवप ॥१४॥ 

श्रीपूिजशास्त्रे तत्रो्त ंतको योगाङ्गमुत्तमम ्। 
हेयाद्यालोचनात्तस्मात्तत्र यत्नः रशस्यते ॥१५॥ 

मागे चतेः ष्स््िीिूतं हेयेऽवप विषयेच्छया । 
रेयज तेन नयेत्तािद्याित्पदमनामयम ्॥१६॥ 

मागोऽत्र मोक्षोपायः स हेयः शास्त्रान्तिोददतः । 
विवषणोतत तनबध्नातत येच्छा तनयततसंगतम ्॥१७॥ 
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िागतत्त्ि ंतयो्त ंयत ्तेन तत्रानुिज्यत े। 
य्ा साम्राज्यसंिोग ंदृटट्िादृटट्िा्बाधमे ॥१८॥ 

िोगे िज्येत दबुुजवद्धस्तद्िन्मोक्षे ̕वप िागतः । 
स एिांशक इत्यु्तः स्ििािाख्यः स तु स्फुिम ्॥१९॥ 

भसद्ध्यङ्गभमतत मोक्षाय रत्यूह इतत कोविदाः । 
भशिशासनमाहात्म्यं विदन्नप्यत एि दह ॥२०॥ 

िैटणिाध्येषु िज्येत मूढो िागेण िष्ञ्जतः । 
यतस्ताितत सा तस्य िामाख्या शष््तिैश्ििी ॥२१॥ 

पाञ्चिाबत्रकिैरिञ्चसौगतादेविजजमृ्िते । 
दृटिाः साम्राज्यसंिोग ंतनन्दन्तः के ̕वप िाभलशाः ॥२२॥ 

न तु संतोषतः स्िेषु िोगेटिाशीःरितजनात ्। 
एिंचचभैििािेशतनन्दातत्पिमानसाः ॥२३॥ 

ििन्त्यततसुघोिाभिः शष््तभिः पाततता यतः । 
तेन शांििमाहात्म्यं जानन्यः शासनान्तिे ॥२४॥ 

आश्िस्तो नोत्तिीतव्य ंतेन िेदमहाणजिात ्। 
श्रीकाभमकायां रो्त ंच पाशरकिणे स्फुिम ्॥२५॥ 

िेदसांख्यपुिाणञाः पाञ्चिात्रपिायणाः । 
ये केचचदृषयो धीिाः शास्त्रान्तिपिायणाः ॥२६॥ 

बौद्धाहजताद्याः सिे ते विद्यािागेण िष्ञ्जताः । 
मायापाशने बद्धत्िाष्च्छिदीक्षा ंन विन्दते ॥२७॥ 

िागशधदेन च रो्त ंिागतत्त्िं तनयामकम ्। 
मायीये तच्च त ंतष्स्मञ्छास्त्रे तनयमयेददतत ॥२८॥ 

मोक्षो ̕वप िैटणिादेयजः स्िसंकल्पेन िावितः । 
पिरकृततसायुज्य ंयद्िाप्यानन्दरूपता ॥२९॥ 

विशुद्धचचत्तमात्रं िा दीपित्संतततक्षयः । 
स सिेद्यापिेद्यात्मरलयाकलतामयः ॥३०॥ 

तं राप्यावप चचिं कालं तद्गोगािोगिु्ततः । 
तत्तत्त्िरलयान्त ेत ुतदधू्िां सषृ्टिमागतः ॥३१॥ 

मन्त्रत्िमेतत संबोधादनन्तेशने कष्ल्पतात ्। 
एतच्चागे्र ततनटयाम इत्यास्तां तािदत्र तत ्॥३२॥ 

तेनाञजनता्लपृ्तरिादैयो विडष्म्बतः । 
असद्गुिौ रूढचचत्स मायापाशने िष्ञ्जतः ॥३३॥ 

सोऽवप सत्तकज योगेन नीयत ेसद्गुरंु रतत । 
सत्तकज ः शुद्धविद्यैि सा चचे्छा पिमेभशतुः ॥३४॥ 

श्रीपूिजशास्त्रे तेनो्त ंस तययासुः भशिेच्छया । 
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िुष््तमुष््तरभसद्ध्य् ंनीयत ेसद्गुरंु रतत ॥३५॥ 

शष््तपातस्त ुतत्रषै क्रभमकः संरितजत े। 
ष्स््त्िा योऽसद्गुिौ शास्त्रान्तिे िा सत्प् ंचश्रतः ॥३६॥ 

गुरुशास्त्रगते सत्त्िेऽसत्त्िे चात्र वििेदकम ्। 
शष््तपातस्य िैचच्यं पुिस्तात्रविविच्यत े॥३७॥ 

उ्त ंस्िच्छन्दशास्त्रे तत ्िैटणिाद्यान्रिाददनः । 
सिाजन्भ्रमयते माया सामोक्ष ेमोक्षभलप्सया ॥३८॥ 

यस्तु रूढोऽवप तत्रोद्यत्पिामशजविशािदः । 
स शुद्धविद्यामाहात्म्याच्छष््तपातपविबत्रतः ॥३९॥ 

आिोहत्येि सन्माग ंरत्यूहपरििष्जजतः । 
स ताित्कस्यचचत्तकज ः स्ित एि रितजत े॥४०॥ 

स च सांभसवद्धकः शास्त्रे रो्तः स्िरत्ययात्मकः । 
क्रकिणायां यदप्यु्त ंगुरुतः शास्त्रतः स्ितः ॥४१॥ 

तत्रोत्तिोत्तिं मुख्यं पूिजपूिज उपायकः । 
यस्य स्ितोऽयं सत्तकज ः सिजत्रिैाचधकाििान ्॥४२॥ 

अभिवष्तः स्िसंविष्त्तदेिीभिदीक्षक्षतश्च सः । 
स एि सिाजचायाजणां मध्ये मुख्यः रकीततजतः ॥४३॥ 

तत्संतनधाने नान्येषु कष्ल्पतेटिचधकारिता । 
स समस्तं च शास्त्रा् ंसत्तकाजदेि मन्यते ॥४४॥ 

शुद्धविद्या दह तन्नाष्स्त सत्यं यद्यन्न िासयेत ्। 
सिजशास्त्रा्जिेत्ततृ्िमकस्माच्चास्य जायत े॥४५॥ 

इतत श्रीपूििा्ये तद् अकस्माददतत-शधदतः । 
लोकारभसद्धो यो हेतुः सोऽकस्माददतत कथ्यते ॥४६॥ 

स चषै पिमेशानशुद्धविद्याविजमृ्ितम ्। 
अस्य िोदाश्च बहिो तनभिजष्त्तः सहभिष्त्तकः ॥४७॥ 

सिजगोऽअशंगतः सोऽवप मुख्यामुख्यांशतनष्टठतः । 
भिष्त्तः पिोपजीवित्िं पिा रञा् तत्कृततः ॥४८॥ 

अदृटिमण्डलोऽप्येिं यः कष्श्चद्िेष्त्त तत्त्ितः । 
स भसवद्धिाग्ज्ििेष्न्नत्यं स योगी स च दीक्षक्षतः ॥४९॥ 

एिं यो िेष्त्त तत्त्िेन तस्य तनिाजणगाभमनी । 
दीक्षा ििेददतत रो्त ंतच्रीबत्रशंकशासने ॥५०॥ 

अकष्ल्पतो गुरुञजयः सांभसवद्धक इतत स्मतृः । 
यस्तु तद्रपूिागात्मिािनातः पिं विना ॥५१॥ 

शास्त्रवित्स गुरुः शास्त्रे रो्तोऽकष्ल्पतकल्पकः । 
तस्यावप िेदा उत्कृटिमध्यमन्दाद्युपायतः ॥५२॥ 
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िािनातोऽ् िा ध्यानाज्जपात्स्िप्नाद्व्रताद्धुतेः । 
राप्नोत्यकष्ल्पतोदािमभिषेकं महामततः ॥५३॥ 

श्रीमद्िाजसनीये श्रीिीिे श्रीब्रह्मयामले । 
श्रीभसद्धायाभमदं धात्रा रो्तमन्यत्र च स्फुिम ्॥५४॥ 

तस्य स्िेच्छारितृ्तत्िात्कािणानन्ततेटयत े। 
कदाचचभष््तयोगेन कमजणा विद्ययावप िा ॥५५॥ 

ञानधमोपदेशने मन्त्रिैाज दीक्षयावप िा । 
एिमाद्यैिनेकैश्च रकािैः पिमेश्ििः ॥५६॥ 

संसारिणोऽनुगहृ्णातत विश्िस्य जगतः पततः । 
मातमृण्डलसंबोधात्संस्कािात्तपसः वरये ॥५७॥ 

ध्यानाद्योगाज्जपाज्ञानान्मन्त्रािाधनातो व्रतात ्। 
संराप्यं कुलसामान्यं ञान ंकौभलकभसवद्धदम ्॥५८॥ 

तत्त्िञानात्मकं साध्यं यत्र यत्रिै दृश्यत े। 
स एि दह गुरुस्तत्र हेतुजालं रकल्प्यताम ्॥५९॥ 

तत्त्िञानादृत ेनान्यल्लक्षण ंब्रह्मयामले । 
तत्रिै चो्तं सेिाया ंकृतायामविकल्पतः ॥६०॥ 

साधकस्य न चषे्त्सवद्धः क्रकं कायजभमतत चोददते । 
आत्मीयमस्य संञानक्रमेण स्िात्मदीक्षणम ्॥६१॥ 

सस्फुित्िरभसद्ध्य् ंततः साध्यं रभसद्ध्यतत । 
अनेन स्िात्मविञानं सस्फुित्िरसाधकम ्॥६२॥ 

उ्त ंमुख्यतयाचायो ििेद्यदद न सस्फुिः । 
तत्रिै च पुनः श्रीमद्र्तािाधनकमजखण ॥६३॥ 

विचध ंरो्त ंसदा कुिजन्मासेनाचायज उच्यते । 
पक्षेण साधको ̕धाजधाजत्पुत्रकः समयी त्ा ॥६४॥ 

दीक्षयेज्जपयोगेन ि्तादेिी क्रमाद्यतः । 
गुिोिलािे रो्तस्य विचधमेतं समाचिेत ्॥६५॥ 

मते च पुस्तकाद्विद्याध्ययन ेदोष ईदृशः । 
उ्तो यस्तेन तद्दोषािािेऽसौ न तनवषद्धता ॥६६॥ 

मन्त्रद्रव्याददगुप्तत्िे फल ंक्रकभमतत चोददते । 
पुस्तकाधीतविद्या ये दीक्षासमयिष्जजताः ॥६७॥ 

तामसाः पिदहसंादद िश्यादद च चिन्त्यलम ्। 
न च तत्त्ि ंविदसु्तेन दोषिाज इतत स्फुिम ्॥६८॥ 

पूि ंपदयुग ंिाच्यमन्योन्यं हेतुहेतुमत ्। 
यस्तु शास्त्रं विना नैतत शुद्धविद्याख्यसंविदम ्॥६९॥ 

गुिोः स शास्त्रमष्न्िच्छुस्तदु् त ंक्रममाचिेत ्। 
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येन केनाप्युपायेन गुरुमािाध्य िष््ततः ॥७०॥ 

तद्दीक्षाक्रमयोगेन शास्त्रा् ंिेत्त्यसौ ततः । 
अभिषेकं समासाद्य यो ििेत्स तु कष्ल्पतः ॥७१॥ 

सन्नप्यशषेपाशौघवितनितजनकोविदः । 
यो य्ाक्रमयोगेन कष्स्मंष्श्चच्छास्त्रिस्तुतन ॥७२॥ 

आकष्स्मकं ब्रजेद्बोधं कष्ल्पताकष्ल्पतो दह सः । 
तस्य योऽकष्ल्पतो िागः स तु शे्रटठमः स्मतृः ॥७३॥ 

उत्कषजः शुद्धविद्यांशताितम्यकृतो यतः । 
य्ा िेदेनाददभसद्धाष्च्छिान्मु्तभशिा ह्यधः ॥७४॥ 

त्ा सांभसवद्धकञानादाहृतञातननोऽधमाः । 
तत्संतनधौ नाचधकािस्तेषां मु्तभशिात्मित ्॥७५॥ 

क्रकं त ुतूटणीं-ष्स््ततयजद्िा कृत्यं तदनुितजनम ्। 
यस्त्िकष्ल्पतरूपो ̕वप संिाददृढताकृते ॥७६॥ 

अन्यतो लधधसंस्कािः स साक्षाभैििो गुरुः । 
यतः शास्त्रक्रमात्तज्ञगुरुरञानुशीलनात ्॥७७॥ 

आत्मरत्यतयत ंञानं पूणजत्िाभैििायते । 
तेन श्रीक्रकिणो्तं यद्गुरुतः शास्त्रतः स्ितः ॥७८॥ 

बत्ररत्ययभमदं ञानभमतत यच्च तनशािने । 
तत्संघातविपयाजसविग्रहैिाजसते त्ा ॥७९॥ 

किणस्य विचचत्रत्िाद्विचचत्रामेि ता ंतछदम ्। 
कतु ंिासी ंच िङ्कं च क्रकच ंचावप गहृ्णत े॥८०॥ 

तािच्च छेदनं ह्येकं त्िैाद्याभिसंचधतः । 
इत््मेि भमतौ िाच्य ंकिणस्य स्िकं िपुः ॥८१॥ 

न स्ितन्त्र ंस्ितो मानं कुयाजदचधगमं हठात ्। 
रमात्राश्िासपयजन्तो यतो ̕चधगम उच्यते ॥८२॥ 

आश्िासश्च विचचत्रोऽसौ शष््तपातिशात्त्ा । 
रभमते ̕वप रमाणानामिकाशोऽस्त्यतः स्फुिः ॥८३॥ 

दृटट्िा दृटट्िा समाष्श्लटय चचिं संचव्यज चतेसा । 
वरया यैः परितुटयेत क्रकं ब्रूमः क्रकल तान्रतत ॥८४॥ 

इत्् ंच मानसंप्लुत्यामवप नाचधगते गततः । 
न व्य्जता नानिस््ा नान्योन्याश्रयतावप च ॥८५॥ 

एिं योगाङ्गभमयतत तकज  एि न चापिम ्। 
अन्तिन्तः पिामशजपाििाततशयाय सः ॥८६॥ 

अदहसंा सत्यमस्तेयब्रह्मचयाजपरिग्रहाः । 
इतत पञ्च यमाः साक्षात्संवित्तौ नोपयोचगनः ॥८७॥ 
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तपःरितृयो ये च तनयमा यत्त्ासनम ्। 
राणायामाश्च ये सिजमेतद्बाह्यविजषृ्म्ितम ्॥८८॥ 

श्रीमद्िीिािलौ चो्तं बोधमात्र ेभशिात्मके । 
चचत्तरलयबन्धेन रलीने शभशिास्किे ॥८९॥ 

राप्ते च द्िादशे िागे जीिाददत्ये स्िबोधके । 
मोक्षः स एि कच्तः राणायामो तनि्जकः ॥९०॥ 

राणायामो न कतजव्यः शिीिं येन पीड्यत े। 
िहस्यं िेष्त्त यो यत्र स मु्तः स च मोचकः ॥९१॥ 

रत्याहािश्च नामायम्ेभयोऽक्षचधयां दह यः । 
अतनबद्धस्य बन्धस्य तदन्तः क्रकल कीलनम ्॥९२॥ 

चचत्तस्य विषये ्िावप बन्धनं धािणात्मकम ्। 
तत्सदृग्ज्ञानसंतानो ध्यानमस्तभमता पिम ्॥९३॥ 

यदा त ुञेयतादात्म्यमेि संविदद जायते । 
ग्राह्यग्रहणताद्िैतशून्यतयें समादहततः ॥९४॥ 

तदेषा धािणाध्यानसमाचधबत्रतयी पिाम ्। 
संविदं रतत नो कंचचदपुयोगं समश्नुत े॥९५॥ 

योगाङ्गता यमादेस्त ुसमाध्यन्तस्य िण्यजत े। 
स्िपूिजपूिोपायत्िादन्त्यतकोपयोगतः ॥९६॥ 

अन्तः संविदद रूढं दह तद्द्िािा राणदेहयोः । 
बुद्धौ िाप्य ंतदभयासान्नैष न्यायस्तु संविदद ॥९७॥ 

अ् िास्मदृ्दभश राणधीदेहादेिवप स्फुिम ्। 
सिाजत्मकत्िात्तत्रस््ोऽप्यभयासोऽन्यव्यपोहनम ्॥९८॥ 

देह उत्प्लुततसंपातधमोष्ज्जगभमषािसात ्। 
उत्प्लाव्यते तद्विपक्षपाताशङ्काव्यपोहनात ्॥९९॥ 

गुरुिा्यपिामशजसदृश ेस्िविमशजने । 
रबुद्धे तद्विपक्षाणां व्युदासः पाठचचन्तन े॥१००॥ 

नह्यस्य गुरुणा श्यं स्िं ञानं शधद एि िा । 
चधतय िोपतयतु ंतेन स्िरबोधक्रमो रिुम ्॥१०१॥ 

अत एि स्िप्नकाले श्रतु ेतत्रावप िस्तुतन । 
तादात्म्यिािनायोगो न फलाय न िण्यते ॥१०२॥ 

संकेतानादिे शधदतनटठमामशजनं पदठः । 
तदादिे तद्जस्त ुचचन्तेतत परिचच्यजताम ्॥१०३॥ 

तदद्ियायां संवित्तािभयासोऽनुपयोगिान ्। 
केिलं द्िैतमाभलन्यशङ्कातनमूजलनाय सः ॥१०४॥ 

द्िैतशङ्काश्च तकेण त्यजन्त इतत िखणजतम ्। 
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तत्तकज साधनायास्त ुयमादेिप्युपायता ॥१०५॥ 

उ्त ंश्रीपूिजशस्त्र ेच न द्िैतं नावप चाद्ियम ्। 
भलङ्गपूजाददकं सिजभमत्युपक्रम्य शंिुना ॥१०६॥ 

विदहतं सिजमेिात्र रततवषद्धम्ावप िा । 
राणायामाददकैिङ्गैयोगाः स्युः कृष्त्त्रमा यतः ॥१०७॥ 

तत्तेनाकृतकस्यास्य कलां नाघजष्न्त षोडशीम ्। 
क्रकं त्िेतदत्र देिेभश तनयमेन विधीयते ॥१०८॥ 

तत्त्ि ेचतेः ष्स््िं काय ंतच्च यस्य य्ाष्स्त्ितत । 
एिं द्िैतपिामशजनाशाय पिमेश्ििः ॥१०९॥ 

्िचचत्स्ििािममलमामशृन्नतनशं ष्स््तः । 
यः स्ििािपिामशज इष्न्द्रया्ाजद्युपायतः ॥११०॥ 

विनैि तन्मुखोऽन्यो िा स्िातन््यात्तद्विकल्पनम ्। 
तच्च स्िच्छस्ितन्त्रात्मित्नतनिाजभसतन स्फुिम ्॥१११॥ 

िािौघे िेदसंधात ृस्िात्मनो नैशमुच्यत े। 
तदेि तु समस्ता्जतनिजिात्मैकगोचिम ्॥११२॥ 

शुद्धविद्यात्मकं सिजमेिेदमहभमत्यलम ्। 
इदं विकल्पनं शुद्धविद्यारूपं स्फुिात्मकम ्॥११३॥ 

रततहन्तीह मायीयं विकल्पं िेदिािकम ्। 
शुद्धविद्यापिामशो यः स एि त्िनेकधा ॥११४॥ 

स्नानशुद्ध्यचजनाहोमध्यानजप्याददयोगतः । 
विश्िमेतत्स्िसंविष्त्तिसतनिजरितं िसात ्॥११५॥ 

आविश्य शुद्धो तनखखलं तपजयेदध्िमण्लम ्। 
उल्लाभसबोधहुतिुग्ज्दग्ज्धविश्िेन्धनोददते ॥११६॥ 

भसतिस्मतन देहस्य मज्जनं स्नानमुच्यत े। 
इत्् ंच विदहतस्नानस्तवपजतानन्तदेितः ॥११७॥ 

ततो ̕वप देहािम्िीखण तत्त्िातन परिशोधयेत ्। 
भशिात्मकेटिप्येतेषु बुवद्धयाज व्यततिेक्रकणी ॥११८॥ 

सैिाशुवद्धः पिाख्याता शुवद्धस्तद्धीविमदजनम ्। 
एिं स्िदेहं बोधकैपात्रं गभलतिेदकम ्॥११९॥ 

पश्यन्संविष्त्तमात्रत्िे स्ितन्त्र ेततटठतत रिुः । 
यष्त्कंचचन्मानसाह्लादद यत्र ्िापीष्न्द्रयष्स््तौ ॥१२०॥ 

योज्यत ेब्रह्मसद्धाष्म्न पूजोपकिणं दह तत ्। 
पूजा नाम विभिन्नस्य िािौघस्यावप संगततः ॥१२१॥ 

स्ितन्त्रविमलानन्तिैििीयचचदात्मना । 
त्ादह संविदेिेयमन्तबाजह्योियात्मना ॥१२२॥ 
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स्िातन््याद्ितजमानैि पिामशजस्िरूवपणी । 
स च द्िादशधा तत्र सिजमन्तिजिेद्यतः ॥१२३॥ 

सूयज एि दह सोमात्मा स च विश्िमयः ष्स््तः । 
कलाद्िादशकात्मैि तत्संवित्पिमा्जतः ॥१२४॥ 

सा च मातरि विञाने माने किणगोचिे । 
मेये चतुविजध ंिातत रूपमाचश्रत्य सिजदा ॥१२५॥ 

शुद्धसंविन्मयी राच्ये ञाने शधदनरूवपणी । 
किणे ग्रहणाकािा यतः श्रीयोगसंचिे ॥१२६॥ 

ये चक्षुमजण्डले श्िेत ेरत्यक्षे पिमेश्िरि । 
षोडशािं द्िादशािं तत्रस््ं चक्रमुत्तमम ्॥१२७॥ 

रततिािणिद्र्त ेतद्बदहये तदचु्यत े। 
द्वितीयं मध्यगे ये त ेकृटणश्िेत ेच मण्डले ॥१२८॥ 

तदन्तये ष्स््ते शुद्धे भिन्नाञ्जनसमरिे । 
चतुदजले त ुते ञेये अग्ज्नीषोमात्मके वरये ॥१२९॥ 

भम्नुत्िे ष्स््ते ये च चके्र द्िे पिमेश्िरि । 
संमीलनोन्मीलनं त ेअन्योन्यं विदधातके ॥१३०॥ 

य्ा योतनश्च भलङ्गं च संयोगात्स्रितो ̕मतृम ्। 
त्ामतृाष्ग्ज्नसंयोगाद्द्रितस्ते न संशयः ॥१३१॥ 

तच्चक्रपीडनाद्रात्रौ ज्योततिाजत्यकज सोमगम ्। 
तां दृटट्िा पिमां ज्योत्स्ना ंकालञानं रितजत े॥१३२॥ 

सहस्रािं ििेच्चकं्र ताभयामुपरि संष्स््तम ्। 
ततश्चक्रात्समुभतूं ब्रह्माण्ड ंतददुाहृतम ्॥१३३॥ 

तत्रस््ां मुञ्चत ेधािा ंसोमो ह्यष्ग्ज्नरदीवपतः । 
सजृतीत्् ंजगत्सिजमात्मन्यात्मन्यनन्तकम ्॥१३४॥ 

षोडशद्िादशािाभयामटिािेटि् सिजशः । 
एिं क्रमेण सिजत्र चके्रटिमतृमुत्तमम ्॥१३५॥ 

सोमः स्रितत यािच्च पञ्चानां चक्रपद्धततः । 
तत्पुनः वपबतत रीत्या हंसो हंस इतत स्फुिन ्॥१३६॥ 

सकृद्यस्य त ुसंश्रतु्या पुण्यपापैनज भलप्यते । 
पञ्चािे सविकािोऽ् िूत्िा सोमस्रुतामतृात ्॥१३७॥ 

धाितत बत्रिसािाखण गुह्यचक्राण्यसौ वििुः । 
यतो जात ंजगल्लीनं यत्र च स्िकलीलया ॥१३८॥ 

तत्रानन्दश्च सिजस्य ब्रह्मचािी च तत्पिः । 
तत्र भसवद्धश्च मुष््तश्च समं संराप्यते द्ियम ्॥१३९॥ 

अत ऊध्ि ंपुनयाजतत यािद्ब्रह्मात्मकं पदम ्। 
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अग्ज्नीषोमौ समौ तत्र सजृ्येते चात्मनात्मतन ॥१४०॥ 

तत्रस््स्तावपतः सोमो द्िेधा जङ्घे व्यिष्स््तः । 
अधस्तं पातयेदष्ग्ज्निमतृ ंस्रितत क्षणात ्॥१४१॥ 

गुल्फजान्िाददषु व्य्त ंकुदिलाकज रदीवपता । 
सा शष््तस्तावपता िूयः पञ्चािाददक्रमं सजेृत ्॥१४२॥ 

एिं श्रोत्र ̕ेवप विञेयं याित्पादान्तगोचिम ्। 
पादाङ्गुटठात्समािभय यािद्ब्रह्माण्डदशजनम ्॥१४३॥ 

इत्यजानन्नैि योगी जानष्न्िश्िरिुिजिेत ्। 
ज्िलष्न्निासौ ब्रह्माद्यैदृजश्यत ेपिमेश्ििः ॥१४४॥ 

अत्र तात्पयजतः रो्तमक्ष ेक्रमचतुटियम ्। 
एकैकत्र यतस्तेन द्िादशात्मकतोददता ॥१४५॥ 

न व्याख्यात ंत ुतनिजज्य यतो ̕ततसिहस्यकम ्। 
मेये ̕वप देिी ततटठन्ती मासिाश्याददरूवपणी ॥१४६॥ 

अत एषा ष्स््ता संविदन्तबाजह्योियात्मना । 
स्ियं तनिाजस्य तत्रान्यभासयन्तीि िासत े॥१४७॥ 

ततश्च राचगय ंशुद्धा त्ािासनसोत्सुका । 
सषृ्टिं कलयते देिी तन्नाम्नागम उच्यत े॥१४८॥ 

त्ा िाभसतिस्त्िंशिञ्जनां सा बदहमुजखी । 
स्ििषृ्त्तचके्रण समं ततो ̕वप कलयन्त्यलम ्॥१४९॥ 

ष्स््ततिेषैि िािस्य तामन्तमुजखतािसात ्। 
संष्जहीषुजः ष्स््तेनाजशं कलयन्ती तनरुच्यत े॥१५०॥ 

ततो ̕वप संहाििसे पूणे वि्नकिीं स्ियम ्। 
शङ्कां यमाष्त्मका ंिागे सूते संहिते ̕वप च ॥१५१॥ 

संहृत्य शङ्कां शङ््या्जिज ंिा िािमण्डले । 
संहृतत ंकलयत्येि स्िात्मिह्नौ विलापनात ्॥१५२॥ 

विलापनाष्त्मकां ता ंच िािसंहृततमात्मतन । 
आमशृत्येि येनैषा मया ग्रस्तभमतत स्फुिेत ्॥१५३॥ 

संहायोपाचधिेतस्याः स्िस्ििािो दह संविदः । 
तनरुपाचधतन संशुद्धे संविद्रपूेषस्तमीयत े॥१५४॥ 

विलावपते ̕वप िािौघे कंचचभािं तदैि सा । 
आश्यानयेद्य एिास्ते शङ्का संस्कािरूपकः ॥१५५॥ 

शुिाशुितया सोऽयं सोटयते फलसंपदम ्। 
पूि ंदह िोगात्पश्चाद्िा शङ्केयं व्यिततटठते ॥१५६॥ 

अन्यदाश्यातनतमवप तदैि द्राियेददयम ्। 
रायष्श्चत्ताददकमजभयो ब्रह्महत्याददकमजित ्॥१५७॥ 
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िोधनाद्द्रािणाद्रपूभमत््ं कलयत ेचचततः । 
तदवप द्राियेदेि तदप्याश्यानयेद् ॥१५८॥ 

इत्् ंिोग्ज्ये ̕वप संिु्त ेसतत तत्किणान्यवप । 
संहिन्ती कलयत ेद्िादशैिाहमात्मतन ॥१५९॥ 

कमजबुद्ध्यक्षिगो दह बुद्ध्यन्तो द्िादशात्मकः । 
रकाशकत्िात्सूयाजत्मा भिन्ने िस्तुतन जमृ्िते ॥१६०॥ 

अहंकािस्तु किणमभिमानैकसाधनम ्। 
अविष्च्छन्नपिामशी लीयत ेतेन तत्र सः ॥१६१॥ 

य्ादह खङ्गपाशादेः किणस्य वििेददनः । 
अिेददतन स्िहस्तादौ लयस्तद्िदयं विचधः ॥१६२॥ 

तेनेष्न्द्रयौघमातजण्डमण्डल ंकलयेत्स्ियम ्। 
संविदे्दिी स्ितन्त्रत्िात्कष्ल्पते ̕हंकृतात्मतन ॥१६३॥ 

स एि पिमाददत्यः पूणजकल्पस्त्रयोदशः । 
किणत्िात्रयात्येि कतजरि रलयं स्फुिम ्॥१६४॥ 

कताज च द्विविधः रो्तः कष्ल्पताकष्ल्पतात्मकः । 
कष्ल्पतो देहबुद्ध्याददव्यिच्छेदेन चचचजतः ॥१६५॥ 

कालाष्ग्ज्नरुद्रसंञास्य शास्त्रेषु परििावषता । 
कालो व्यिष्च्छत्तद्यु्तो िष्ह्निो्ता यतः स्मतृः ॥१६६॥ 

संसािा्लषृ्प्त्लषृ्प्तभयां िोधनाद्द्रािणात्रिुः । 
अतनितृ्तपशूिािस्तत्राहंकृत्रलीयत े॥१६७॥ 

सो ̕वप कष्ल्पतिषृ्त्तत्िाद्विश्िािेदैकशाभलतन । 
विकाभसतन महाकाले लीयते ̕हभमदंमये ॥१६८॥ 

एतस्यां स्िात्मसंवित्ताविदं सिजमहं वििुः । 
इतत रविकसद्रपूा संविष्त्तिििासते ॥१६९॥ 

ततोऽन्तःष्स््तसिाजत्मिाििोगोपिाचगणी । 
परिपूणाजवप संविष्त्तिकुले धाष्म्न लीयते ॥१७०॥ 

रमातिृगो मानौघः रमाश्च बहुधा ष्स््ताः । 
मेयौघ इतत यत्सिजमत्र चचन्मात्रमेि तत ्॥१७१॥ 

इयती ंरूपिैचचत्रीमाश्रयन्त्याः स्िसंविदः । 
स्िाच्छन्द्यमनपेक्षं यत्सा पिा पिमेश्ििी ॥१७२॥ 

इमाः रागु्तकलनास्तद्विजमृ्िोच्यते यतः । 
क्षेपो ञान ंच संख्यानं गततनाजद इतत क्रमात ्॥१७३॥ 

स्िात्मनो िेदनं क्षेपो िेददतस्याविकल्पनम ्। 
ञानं विकल्पः संख्यानमन्यतो व्यततिेदनात ्॥१७४॥ 

गततः स्िरूपािोदहत्िं रततबबम्बिदेि यत ्। 
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नादः स्िात्मपिामशजशषेता तद्विलोपनात ्॥१७५॥ 

इतत पञ्चविधामेनां कलना ंकुिजती पिा । 
देिी काली त्ा कालकवषजणी चतेत कथ्यत े॥१७६॥ 

मातसृभािसंञास्यास्तेनो्ता यत्रमातषृ ु। 
एतािदन्तसंवित्तौ रमाततृ्िं स्फुिीििेत ्॥१७७॥ 

िामेश्ििीतत-शधदेन रो्ता श्रीतनभशसंचिे । 
इत्् ंद्िादशधा संविष्त्तटठन्ती विश्िमातषृु ॥१७८॥ 

एकैिेतत न को ̕प्यस्याः क्रमस्य तनयमः ्िचचत ्। 
क्रमािािान्न युगपत्तदिािात्क्रमो ̕वप न ॥१७९॥ 

क्रमाक्रमक्ातीतं संवित्तत्त्िं सुतनमजलम ्। 
तदस्याः संविदो देव्या यत्र ्िावप रितजनम ्॥१८०॥ 

तत्र तादात्म्ययोगेन पूजा पूणथि ितजत े। 
पिामशजस्ििाित्िादेतस्या यः स्ियं ध्ितनः ॥१८१॥ 

सदोददतः स एिो्तः पिमं हृदयं महत ्। 
हृदये स्िविमशो ̕सौ द्राविताशषेविश्िकः ॥१८२॥ 

िािग्रहाददपयजन्तिािी सामान्यसंञकः । 
स्पन्दः स कथ्यत ेशास्त्रे स्िात्मन्युच्छलनात्मकः ॥१८३॥ 

क्रकंचचच्चलनमेतािदनन्यस्फुिणं दह यत ्। 
ऊभमजिेषा विबोधाधधेनज संविदनया विना ॥१८४॥ 

तनस्तिङ्गतिङ्गाददिषृ्त्तिेि दह भसन्धतुा । 
सािमेतत्समस्तस्य यष्च्चत्सािं जड ंजगत ्॥१८५॥ 

तदधीनरततटठत्िात्तत्सािं हृदयं महत ्। 
त्ा दह सदददं ब्रह्ममूलं मायाण्डसंक्षञतम ्॥१८६॥ 

इच्छाञानक्रक्रयािोहं विना नैि सदचु्यते । 
तच्छष््तबत्रतयािोहाभैििीये चचदात्मतन ॥१८७॥ 

विसजृ्यत ेदह तत्तस्माद्बदहिाज् विसजृ्यते । 
एिं सद्रपूतैिैषां सतां शष््तत्रयात्मताम ्॥१८८॥ 

विसग ंपिबोधेन समाक्षक्षप्यैि ितजत े। 
तत्सदेि बहीरूप ंराग्ज्बोधाष्ग्ज्नविलावपतम ्॥१८९॥ 

अन्तनजदत्पिामशजशषेीिूतं ततोऽप्यलम ्। 
खात्मत्िमेि संराप्तं शष््तबत्रतयगोचिात ्॥१९०॥ 

िेदनात्मकतामेत्य संहािात्मतन लीयते । 
इदं संहािहृदयं राच्यं सटृिौ च हृन्मतम ्॥१९१॥ 

एतद्रपूपिामशजमकृबत्रममनाबबलम ्। 
अहभमत्याहुिेषैि रकाशस्य रकाशता ॥१९२॥ 
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एतद्िीय ंदह सिेषां मन्त्राणां हृदयात्मकम ्। 
विनानेन जडास्ते स्युजीिा इि विना हृदा ॥१९३॥ 

अकृबत्रमैतद्धृदयारूढो यष्त्कंचचदाचिेत ्। 
राण्याद्िा मशृत ेिावप स सिोऽस्य जपो मतः ॥१९४॥ 

यदेि स्िेच्छया सषृ्टिस्िािाव्याद्बदहिन्तिा । 
तनमीयत ेतदेिास्य ध्यानं स्यात्पािमाच्जकम ्॥१९५॥ 

तनिाकािे दह चचद्धाष्म्न विश्िाकृततमये सतत । 
फलाच्जनां काचचदेि ध्येयत्िेनाकृततः ष्स््ता ॥१९६॥ 

य्ा ह्यिेदात्पूणे ̕वप िाि ेजलमुपाहिन ्। 
अन्याकृत्यपहानेन घिम्जयत ेिसात ्॥१९७॥ 

त्िै पिमेशानतनयततरविजमृ्िणात ्। 
काचचदेिाकृततः कांचचत ्सूते फलविकल्पनाम ्॥१९८॥ 

यस्तु संपूणजहृदयो न फल ंनाम िाञ्छतत । 
तस्य विश्िाकृततदेिी सा चािच्छेदिजजनात ्॥१९९॥ 

कुले योचगन उदद्र्तिैििीयपिासिात ्। 
घूखणजतस्य ष्स््ततदेहे मुद्रा या काचचदेि सा ॥२००॥ 

अन्तरिन्धनसंिािमनपेक्ष्यैि तनत्यशः । 
जाज्िलीत्यखखलाक्षौघरसतृोग्रभशखः भशखी ॥२०१॥ 

बोधाग्ज्नौ तादृश ेिािा विशन्तस्तस्य सन्महः । 
उदे्रचयन्तो गच्छष्न्त होमकमजतनभमत्तताम ्॥२०२॥ 

यं कंचचत्पिमेशानशष््तपातपविबत्रतम ्। 
पुिोिाव्य स्ियं ततटठेदु् तिद्दीक्षक्षतस्तु सः ॥२०३॥ 

जप्यादौ होमपयजन्ते यद्यप्येकैककमजखण । 
उदेतत रूदढः पिमा त्ापीत्् ंतनरूवपतम ्॥२०४॥ 

य्ादह तत्र तत्राश्िः समतनम्नोन्नताददषु । 
चचत्रे देशे िाह्यमानो यातीच्छामात्रकष्ल्पताम ्॥२०५॥ 

त्ा संविद्विचचत्राभिः शान्तघोितिाददभिः । 
िङ्गीभििभितो द्िैतं त्याष्जता िैििायत े॥२०६॥ 

य्ा पुिःस््े मुकुिे तनजं ि्त्र ंवििाियन ्। 
िूयो िूयस्तदेकात्म ि्त्र ंिेष्त्त तनजात्मनः ॥२०७॥ 

त्ा विकल्पमुकुिे ध्यानपजूाचजनात्मतन । 
आत्मानं िैििं पश्यन्नचचिात्तन्मयीििेत ्॥२०८॥ 

तन्मयीििन ंनाम राष्प्तः सानुत्तिात्मतन । 
पूणजत्िस्य पिा काटठा सेत्यत्र न फलान्तिम ्॥२०९॥ 

फल ंसिजमपूणजत्ि ेतत्र तत्र रकष्ल्पतम ्। 

http://www.aghori.it/


53 

www.aghori.it  

अकष्ल्पते दह पूणजत्िे फलमन्यष्त्कमुच्यताम ्॥२१०॥ 

एष यागविचधः को ̕वप कस्यावप हृदद ितजत े। 
यस्य रसीदेष्च्चच्चकं्र द्रागपष्श्चमजन्मनः ॥२११॥ 

अत्र यागे गतो रूदढ ंकैिल्यमचधगच्छतत । 
लोकैिालो्यमानो दह देहबन्धविधौ ष्स््तः ॥२१२॥ 

अत्र ना्ः समाचािं पिले ̕टिादशऽेभयधात ्। 
नात्र शुवद्धनज चाशुवद्धनज िक्ष्याददविचािणम ्॥२१३॥ 

न द्िैतं नावप चाद्िैतं भलङ्गपूजाददकं न च । 
न चावप तत्परित्यागो तनटपरिग्रहतावप िा ॥२१४॥ 

सपरिग्रहता िावप जिािस्माददसंग्रहः । 
तत्त्यागो न व्रतादीनां चिणाचिणं च यत ्॥२१५॥ 

क्षेत्राददसंरिेशश्च समयाददरपालनम ्। 
पिस्िरूपभलङ्गादद नामगोत्राददकं च यत ्॥२१६॥ 

नाष्स्मष्न्िधीयते क्रकंचचन्न चावप रततवषध्यत े। 
विदहतं सिजमेिात्र रततवषद्धम्ावप च ॥२१७॥ 

क्रकं त्िेतदत्र देिेभश तनयमेन विधीयते । 
तत्त्ि ेचतेः ष्स््िीकायं सुरसन्नेन योचगना ॥२१८॥ 

तच्च यस्य य्िै स्यात्स त्िै समाचिेत ्। 
तत्त्ि ेतनश्चलचचत्तस्त ुिुञ्जानो विषयानवप ॥२१९॥ 

न संस्पशृ्येत दोषैः स पद्मपत्रभमिाम्िसा । 
विषापहारिमन्त्राददसंनद्धो िक्षयन्नवप ॥२२०॥ 

विषं न मुह्यत ेतेन तद्िद्योगी महामततः । 
अशुद्धं दह क् ंनाम देहाद्यं पाञ्चिौततकम ्॥२२१॥ 

रकाशताततरि्त ेक्रकं शुद्ध्यशुद्धी दह िस्तुनः । 
अशुद्धस्य च िािस्य शुवद्धः स्यात्तादृशैि क्रकम ्॥२२२॥ 

अन्योन्याश्रयिैयथ्याजनिस््ा इत््मत्र दह । 
पचृ्िी जलतः शुद्ध्येज्जलं धिखणतस्त्ा ॥२२३॥ 

अन्योन्याश्रयता सेयमशुद्धत्िेऽप्ययं क्रमः । 
अशुद्धाज्जलतः शुद्ध्येद्धिेतत व्य्जता ििेत ्॥२२४॥ 

िायुतो िारिणो िायोस्तेजसस्तस्य िान्यतः । 
बहुरूपाददका मन्त्राः पािनात्तेष ुशुद्धता ॥२२५॥ 

मन्त्राः स्ििाितः शुद्धा यदद त ̕ेवप न क्रकं त्ा । 
भशिात्मता तेषु शुवद्धयजदद तत्रावप सा न क्रकम ्॥२२६॥ 

भशिात्मत्िापरिञानं न मन्त्रषेु धिाददित ्। 
ते तेन शुद्धा इतत चते्तज्ञष्प्तस्तदहज शुद्धता ॥२२७॥ 
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योचगनं रतत सा चाष्स्त िािेष्टितत विशुद्धता । 
ननु चोदनया शुद्ध्यशुद्ध्याददकवितनश्चयः ॥२२८॥ 

इत््मस्तु त्ाप्येषा चोदनैि भशिोददता । 
का स्यात्सतीतत चदेेतदन्यत्र रवितातनतम ्॥२२९॥ 

िैदद्या बाचधतेयं चदे्विपिीतं न क्रकं ििेत ्। 
सम्य्चने्मन्यसे बाधो विभशटिविषयत्ितः ॥२३०॥ 

अपिादेन कतजव्यः सामान्यविदहते विधौ । 
शुद्ध्यशुद्धी च सामान्यविदहत ेतत्त्िबोचधतन ॥२३१॥ 

पुंभस त ेबाचधते एि त्ा चात्रतेत िखणजतम ्। 
ना्जिादाददशङ्का च िा्ये माहेश्ििे ििेत ्॥२३२॥ 

अबुवद्धपूि ंदह त्ा संष्स््ते सतत ंििेत ्। 
व्योमाददरूपे तनगमे शङ्का भमथ्या्जतां रतत ॥२३३॥ 

अनिष्च्छन्नविञानिैश्िरूप्यसुतनिजिः । 
शास्त्रात्मना ष्स््तो देिो भमथ्यात्िं ्िावप नाहजतत ॥२३४॥ 

इच्छािान्िािरूपेण य्ा ततटठासुिीश्ििः । 
तत्स्िरूपाभिधानेन ततटठासुः स त्ा ष्स््तः ॥२३५॥ 

अ्जिादो ̕वप यत्रान्यविध्याददमुखमीक्षते । 
तत्रास्त्िसत्यः स्िातन््ये स एि तु विधायकः ॥२३६॥ 

विचधिा्यान्तिे गच्छन्नङ्गिािम्ावप िा । 
न तनि्जकं एिायं संतनधेगजजडाददित ्॥२३७॥ 

स्िा्जरत्यायनं चास्य स्िसंवित्त्यैि िासते । 
तदपह्निन ंकतु ंश्यं विचधतनषेधयोः ॥२३८॥ 

युष््तश्चात्राष्स्त िा्येषु स्िसंविच्चाप्यबाचधता । 
या समग्रा्जमाखण्यतत्त्ितनश्चयकारिणी ॥२३९॥ 

मतृदेहेऽ् देहोत््े या चाशुवद्धः रकीततजता । 
अन्यत्र नेतत बुद्ध्यन्तामशदु्धं संविदश्च्युतम ्॥२४०॥ 

संवित्तादात्म्यमापन्नं सि ंशुद्धमतः ष्स््तम ्। 
श्रीमद्िीिािलौ चो्तं शुद्ध्यशुवद्धतनरूपणे ॥२४१॥ 

सिेषां िाहको जीिो नाष्स्त क्रकंचचदजीिकम ्। 
यष्त्कंचचज्जीििदहतमशुद्धं तद्विजानत ॥२४२॥ 

तस्माद्यत्संविदो नाततदिेू तच्छुद्विमािहेत ्। 
अविकल्पेन िािेन मुनयो ̕वप त्ाििन ्॥२४३॥ 

लोकसंिक्षणा् ंतु तत्तत्त्ि ंतैः रगोवपतम ्। 
बदहः सत्स्िवप िािेषु शुद्ध्यशुद्धी न नीलित ्॥२४४॥ 

रमातधृमज एिायं चचदै्यानै्यिेदनात ्। 
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यदद िा िस्तुधमो ̕वप मात्रपेक्षातनबन्धनः ॥२४५॥ 

सौत्रामण्यां सुिा होतुः शुद्धान्यस्य विपयजयः । 
अनेन चोदनानां च स्ििा्यैिवप बाधनम ्॥२४६॥ 

्िचचत्संदभशजतं ब्रह्महत्याविचधतनषेधित ्। 
िक्ष्याददविधयो ̕प्येनं न्यायमाचश्रत्य चचचजताः ॥२४७॥ 

सिजञानोत्तिादौ च िाषत ेस्म महेश्ििः । 
निवषजदेिद्रदुहणविटणुरुद्राद्युदीरितम ्॥२४८॥ 

उत्तिोत्तििैभशटट्यात ्पूिजपूिजरबाधकम ्। 
न शैिं िैटणिैिाज्यैबाजधनीयं कदाचन ॥२४९॥ 

िैटणिं ब्रह्मसंिूतैनेत्यादद परिचचजयेत ्। 
बाधते यो िैपिीत्यात्समूढः पापिाग्ज्ििेत ्॥२५०॥ 

तस्मान्मुख्यतया स्कन्द लोकधमाजन्न चाचिेत ्। 
नान्यशास्त्रसमुदद्दटिं स्रोतस्यु्त ंतनजे चिेत ्॥२५१॥ 

यतो यद्यवप देिेन िेदाद्यवप तनरूवपतम ्। 
त्ावप क्रकल संकोचिािािािविकल्पतः ॥२५२॥ 

संकोचताितम्येन पाशिं ञानमीरितम ्। 
विकासताितम्येन पततञानं तु बाधकम ्॥२५३॥ 

इदं द्िैतभमदं नेतत पिस्पितनषेधतः । 
मायीयिेद्लपृ्तं तत्स्यादकाल्पतनके क्म ्॥२५४॥ 

उ्त ंिगजभशखायां च मतृ्युकालकलाददकम ्। 
द्िैताद्िैतविकल्पोत््ं ग्रसते कृतधीरितत ॥२५५॥ 

भसद्धान्ते भलङ्गपूजो्ता विश्िाध्िमयताविदे । 
कुलाददषु तनवषद्धासौ देहे विश्िात्मताविदे ॥२५६॥ 

इह सिाजत्मके कस्मात्तद्विचधरततषेधने । 
तनयमानुरिेशने तादात्म्यरततपत्तये ॥२५७॥ 

जिादद कौले त्यागोऽस्य सुखोपायोपदेशतः । 
व्रतचयाज च मन्त्रा्जतादात्म्यरततपत्तये ॥२५८॥ 

तष्न्नषेधस्तु मन्त्रा्जसािाजत्म्यरततपत्तये । 
के्षत्रपीठोपपीठेषु रिेशो वि्नशान्तये ॥२५९॥ 

मन्त्राद्यािाधकस्या् तल्लािायोपददश्यते । 
के्षत्राददगमनािािविचधस्तु स्िात्मनस्त्ा ॥२६०॥ 

िैश्िरूप्येण पूणजत्ि ंञातुभमत्यवप िखणजतम ्। 
समयाचािसभािः पाल्यत्िेनोपददश्यते ॥२६१॥ 

िेदराणतया तत्तत्त्यागात्तत्त्िविशुद्धये । 
समयाददतनषेधस्तु मतशास्त्रषेु कथ्यत े॥२६२॥ 
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तनमजयाजदं स्िसंबोधं संपूण ंबुद्ध्यताभमतत । 
पिकीयभमदं रूप ंध्येयमेतत्तु मे तनजम ्॥२६३॥ 

ज्िालाददभलङ्गं चान्यस्य कपालादद तु मे तनजम ्। 
आददशधदात्तपश्चयाजिेलाततथ्यादद कथ्यत े॥२६४॥ 

नाम शष््तभशिाद्यन्तमेतस्य मम नान्य्ा । 
गोत्र ंच गुरुसंतानो मदठकाकुलशष्धदतः ॥२६५॥ 

श्रीसंतततस््यम्बकाख्या तदधाजमदजसंक्षञता । 
इत््मधजचतस्रोऽत्र मदठकाः शांकिे क्रमे ॥२६६॥ 

युगक्रमेण कूमाजद्या मीनान्ता भसद्धसंतततः । 
आददशधदेन च घिं पल्ली पीठोपपीठकम ्॥२६७॥ 

मुद्रा छुम्मेतत तेषा ंच विधानं स्िपिष्स््तम ्। 
तादात्म्यरततपत्त्यै दह स्िं संतान ंसमाश्रयेत ्॥२६८॥ 

िुञ्जीत पूजयेच्चकं्र पिसंतातनना नदह । 
एतच्च मतशास्त्रषे ुतनवषद्धं खण्डना यतः ॥२६९॥ 

अखण्डऽेवप पिे तत्त्ि ेिेदेनानेन जायत े। 
एिं क्षेत्ररिेशादद संतानतनयमान्ततः ॥२७०॥ 

नाष्स्मष्न्िधीयते तवद्ध साक्षान्नौपतयकं भशि े। 
न तस्य च तनषोधो य न्न तत्तत्त्िस्य खण्डनम ्॥२७१॥ 

विश्िात्मनो दह ना्स्य स्िष्स्मन्रूपे विकष्ल्पतौ । 
विचधतनजषेधो िा श्तौ न स्िरूपस्य खण्डने ॥२७२॥ 

पितत्त्िरिेश ेतु यमेि तनकिं यदा । 
उपायं िेष्त्त स ग्राह्यस्तदा त्याज्यो ्̕ िा ्िचचत ्॥२७३॥ 

न यन्त्रणात्र कायेतत रो्त ंश्रीबत्रकशासने । 
समता सिजदेिानामोिल्लीमन्त्रिणजयोः ॥२७४॥ 

आगमनां गतीना ंच सि ंभशिमयं यतः । 
स ह्यखष्ण्डतसभािं भशितत्त्िं रपश्यतत ॥२७५॥ 

यो ह्यखष्ण्डतसभािमात्मतत्त्ि ंरपद्यत े। 
केतकीकुसुमसौििे िशृं िङृ्ग एि िभसको न मक्षक्षका । 
िैििीयपिमाद्ियाचजने को ̕वप िज्यतत महेशचोददतः ॥२७६॥ 

अष्स्मंश्च योगे विश्राष्न्तं कुिजतां ििडम्बिः । 
दहमानीि महाग्रीटमे स्ियमेि विलीयते ॥२७७॥ 

अल ंिाततरसङ्गेन िूयसाततरपष्ञ्चत े। 
योग्ज्यो ̕भिनिगुप्तो ̕ष्स्मन्को ̕वप यागविधौ बुधः ॥२७८॥ 

इत्यनुत्तिपदरविकासे शा्तमौपतयकमद्य विवि्तम ्॥२७९॥ 
 

http://www.aghori.it/


57 

www.aghori.it  

अथ श्रीतन्त्रालोके पञ्चममाह्निकम ्

 

आणिेन विचधना पिधाम रेप्सताम् तनरूप्यत एतत ्॥१॥ 

विकल्पस्यैि संस्कािे जाते तनटरततयोचगतन । 
अिीटिे िस्तुतन राष्प्ततनजष्श्चता िोगमोक्षयोः ॥२॥ 

विकल्पः कस्यचचत्स्िात्मस्िातन््यादेि सुष्स््िः । 
उपायान्तिसापेक्ष्यवियोगेनिै जायते ॥३॥ 

कस्यचचत्तु विकल्पोऽसौ स्िात्मसंस्किणं रतत । 
उपायान्तिसापेक्षस्तत्रो्तः पूिजको विचधः ॥४॥ 

विकल्पो नाम चचन्मात्रस्ििािो यद्यवप ष्स््तः । 
त्ावप तनश्चयात्मासािणोः स्िातन््ययोजकः ॥५॥ 

तनश्चयो बहुधा चषै तत्रोपायाश्च िेददनः । 
अणुशधदेन ते चो्ता दिूाष्न्तकवििेदतः ॥६॥ 

तत्र बुद्धौ त्ा राणे देहे चावप रमातरि । 
अपािमाच्जकेऽप्यष्स्मन ्पिमा्जः रकाशते ॥७॥ 

यतः रकाशाष्च्चन्मात्रात ्राणाद्यव्यततिेकित ्। 
तस्यैि त ुस्ितन्त्रत्िाद्द्विगुणं जडचचद्िपुः ॥८॥ 

उ्त ंत्रभैशिस ेचतैदे्दव्यै चन्द्राधजमौभलना । 
जीिः शष््तः भशिस्यैि सिजत्रिै ष्स््तावप सा ॥९॥ 

स्िरूपरत्यये रूढा ञानस्योन्मीलनात्पिा । 
तस्य चचद्रपूतां सत्या ंस्िातन््योल्लासकल्पनात ्॥१०॥ 

पश्यञ्जडात्मतािाग ंततिोधायाद्ियो ििेत ्। 
तत्र स्िातन््यदृटट्या िा दपजणे मुखबबम्बित ्॥११॥ 

विशुद्धं तनजचतैन्यं तनष्श्चनोत्यतदात्मकम ्। 
बुवद्धराणाददतो भिन्नं चतैन्यं तनष्श्चतं बलात ्॥१२॥ 

सत्यतस्तदभिन्नं स्यात्तस्यान्योन्यवििेदतः । 
विश्िरूपावििेददत्िं शुद्धत्िादेि जायत े॥१३॥ 

तनष्टठतैकस्फुिन्मूतेमूजत्यजन्तिवििोधतः । 
अन्तः संविदद सत्सि ंयद्यप्यपि्ा चधतय ॥१४॥ 

राणे देहेऽ्िा कस्मात्संक्रामेत्केन िा क्म ्। 
त्ावप तनविजकल्पे ̕ष्स्मष्न्िकल्पो नाष्स्त तं विना ॥१५॥ 

दृटिेऽप्यदृटिकल्पत्िं विकल्पेन तु तनश्चयः । 
बुवद्धराणशिीिेषु पािमेश्ियजमञ्जसा ॥१६॥ 

विकल्प्यं शून्यरूपे न रमातरि विकल्पनम ्। 
बुवद्धध्याजनमयी तत्र राण उच्चािणात्मकः ॥१७॥ 
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उच्चािणं च राणाद्या व्यानान्ताः पञ्च ितृ्तयः । 
आद्या तु राणनाभिख्यापिोच्चािाष्त्मका ििेत ्॥१८॥ 

शिीिस्याक्षविषयैतष्त्पण्डत्िेन संष्स््ततः । 
तत्र ध्यानमय ंतािदनुत्तिभमहोच्यत े॥१९॥ 

यः रकाशः स्ितन्त्रोऽयं चचत्स्ििािो हृदद ष्स््तः । 
सिजतत्त्िमयः रो्तमतेच्च बत्रभशिोमते ॥२०॥ 

कदलीसंपुिाकािं सबाह्याभयन्तिान्तिम ्। 
ईक्षत ेहृदयान्तःस््ं तत्पुटपभमि तत्त्िवित ्॥२१॥ 

सोमसूयाजष्ग्ज्नसंघटं्ट तत्र ध्यायेदनन्यधीः । 
तद्ध्यानािखणसंक्षोिान्महािैििहव्यिुक् ॥२२॥ 

हृदयाख्ये महाकुण्ड ेजाज्िलन ्स्फीततां व्रजेत ्। 
तस्य शष््तमतः स्फीतश्तेिथिितेजसः ॥२३॥ 

मातमृानरमेयाख्य ंधामािेदेन िाियेत ्। 
िह्न्यकज सोमश्तीना ंतदेि बत्रतयं ििेत ्॥२४॥ 

पिा पिापिा चयेमपिा च सदोददता । 
सषृ्टिसंष्स््ततसंहािैस्तासां रत्येकतष्स्त्रधा ॥२५॥ 

चतु् ंचानिष्च्छन्नं रूपमासामकष्ल्पतम ्। 
एिं द्िादश ता देव्यः सूयजबबम्बिदाष्स््ताः ॥२६॥ 

एकैकमासां िह्न्यकज सोमतच्छाष्न्तिासनम ्। 
एतदानुत्तिं चकं्र हृदयाच्चक्षुिाददभिः ॥२७॥ 

व्योमभितनजःसित्येि तत्तद्विषयगोचिे । 
तच्चक्रिाभिस्तत्रा्े सषृ्टिष्स््ततलयक्रमात ्॥२८॥ 

सोमसूयाजष्ग्ज्निासात्म रूप ंसमिततटठत े। 
एिं शधदाददविषये श्रोत्राददव्योमित्मजना ॥२९॥ 

चके्रणानेन पतता तादात्म्यं परििाियेत ्। 
अनेन क्रमयोगेन यत्र यत्र पतत्यदः ॥३०॥ 

चकं्र सिाजत्मकं तत्तत्सािजिौममहीशित ्। 
इत्् ंविश्िाध्िपिलमयत्नेनैि लीयत े॥३१॥ 

िैििीयमहाचके्र संविष्त्तपरििारिते । 
ततः संस्कािमात्रणे विश्िस्यावप परिक्षये ॥३२॥ 

स्िात्मोच्छलत्तया भ्राम्यच्चकं्र संचचन्तयेन्महत ्। 
ततस्तद्दाह्यविलयात ्तत्ससं्कािपरिक्षयात ्॥३३॥ 

रशाम्यभाियेच्चकं्र ततः शान्तं ततः शमम ्। 
अनेन ध्यानयोगेन विश्िं चके्र विलीयते ॥३४॥ 

तत्संविदद ततः संविद्विलीना्थि िासते । 
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चचत्स्िािाव्यात ्ततो िूयः सषृ्टियजष्च्चन्महेश्ििी ॥३५॥ 

एिं रततक्षण ंविश्िं स्िसंविदद विलापयन ्। 
विसजंृश्च ततो िूयः शश्िभैिितां व्रजेत ्॥३६॥ 

एिं बत्रशूलात ्रितृत चतुटपञ्चािकक्रमात ्। 
पञ्चाशदिपयजन्तं चकं्र योगी वििाियेत ्॥३७॥ 

चतुटषष्टिशतािं िा सहस्रािम्ावप िा । 
असंख्यािसहस्रं िा चकं्र ध्यायेदनन्यधीः ॥३८॥ 

संविन्ना्स्य महतो देिस्योल्लाभससंविदः । 
नैिाष्स्त काचचत्कलना विश्िश्तेमजहेभशतुः ॥३९॥ 

श्तयोऽस्य जगत ्कृत्स्नं शष््तमांस्तु महेश्ििः । 
इतत माङ्गलशास्त्रे तु श्रीश्रीकण्ठो न्यरूपयत ्॥४०॥ 

इत्येतत ्र्मोपायरूप ंध्यानं न्यरूपयत ्। 
श्रीशंिुना्ो मे तुटिस्तस्मै श्रीसुमततरिुः ॥४१॥ 

अनयैि ददशान्यातन ध्यानान्यवप समाश्रयेत ्। 
अनुत्तिोपायधिुां यान्यायाष्न्त क्रमं विना ॥४२॥ 

अ् राणस्य या िषृ्त्तः राणनाद्या तनरूवपता । 
तदपुायतया ब्रूमो ̕नुत्तिरविकासनम ्॥४३॥ 

तनजानन्दे रमात्रशंमात्रे हृदद पुिा ष्स््तः । 
शून्यतामात्रविश्रान्तेतनजिानन्दं वििाियेत ्॥४४॥ 

राणोदये रमेये त ुपिानन्दं वििाियेत ्। 
तत्रानन्तरमेयांशपूिणापानतनिृजतः ॥४५॥ 

पिानन्दगतष्स्तटठेदपानशभशशोभितः । 
ततोऽनन्तस्फुिन्मेयसंघटै्टकान्ततनिृजतः ॥४६॥ 

समानिूभममागत्य ब्रह्मानन्दमयो ििेत ्। 
ततो ̕वप मानमेयौघकलनाग्रासतत्पिः ॥४७॥ 

उदानिह्नौ विश्रान्तो महानन्दं वििाियत ्। 
तत्र विश्राष्न्तमभयेत्य शाम्यत्यष्स्मन्महाचचजवष ॥४८॥ 

तनरुपाचधमजहाव्याष्प्तव्याजनाख्योपाचधिष्जजता । 
तदा खलु चचदानन्दो यो जडानुपबृंदहतः ॥४९॥ 

नह्यत्र संष्स््ततः कावप विि्ता जडरूवपणः । 
यत्र कोऽवप व्यिच्छेदो नाष्स्त यद्विश्ितः स्फुित ्॥५०॥ 

यदनाहतसंविष्त्त पिमामतृबृंदहतम ्। 
यत्राष्स्त िािनादीना ंन मुख्या कावप संगततः ॥५१॥ 

तदेि जगदानन्दमस्मभयं शंिुरूचचिान ्। 
तत्र विश्राष्न्तिाधेया हृदयोच्चाियोगतः ॥५२॥ 
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या तत्र सम्यष्ग्ज्िश्राष्न्तः सानुत्तिमयी ष्स््ततः । 
इत्येतद्धृदयाद्येकस्ििािेऽवप स्िधामतन ॥५३॥ 

षट्राणोच्चािजं रूपम् व्याप्त्या तदचु्यत े। 
राणदण्डरयोगेन पूिाजपिसमीकृतेः ॥५४॥ 

चतुष्टककाम्बुजालष्म्बलष्म्बकासौधमाश्रयेत ्। 
बत्रशूलिूभम ंक्रान्त्िातो नाडडबत्रतयसङ्गताम ्॥५५॥ 

इच्छाञानक्रक्रयाशष््तसमत्िे रविशते ्सुधीः । 
एकां विकाभसनीं िूयस्त्िसंकोचां विकस्ििाम ्॥५६॥ 

श्रयेद्भ्रूबबन्दनुादान्तशष््तसोपानमाभलकाम ्। 
तत्रोध्िजकुण्डलीिूमौ स्पन्दनोदिसुन्दिः ॥५७॥ 

विसगजस्तत्र विश्राम्येन्मत्स्योदिदशाजुवष । 
िासिी िडिा यद्ित्स्िधामानन्दमष्न्दिम ्॥५८॥ 

विकाससंकोचमयं रविश्य हृदद हृटयतत । 
तद्िन्मुहुलीनसटृििािव्रातसुतनिजिाम ्॥५९॥ 

श्रयेद्विकाससंकोचरूढिैिियामलाम ्। 
एकीकृतमहामूलशूलिैसचगजके हृदद ॥६०॥ 

पिष्स्मन्नेतत विश्राष्न्तं सिाजपूिणयोगतः । 
अत्र तत्पूणजितृ्त्यैि विश्िािेशमयं ष्स््तम ्॥६१॥ 

रकाशस्यात्मविश्रान्तािहभमत्येि दृश्यताम ्। 
अनुत्तिविमश ेराग्ज्व्यापािाददवििष्जजते ॥६२॥ 

चचद्विमशजपिाहंकृत ्र्मोल्लाभसनी स्फुिेत ्। 
तत उद्योगस्तेन स द्िादशकलात्मना ॥६३॥ 

सूयेणािासयेभािं पूियेद् चचजयेत ्। 
अ्ेन्दःु षोडशकलो विसगजग्रासमन््िः ॥६४॥ 

संजीिन्यमतृं बोधिह्नौ विसजृतत स्फुिन ्। 
इच्छाञानक्रक्रयाशष््तसूक्ष्मिन्रस्रुगग्रगम ्॥६५॥ 

तदेिम[तद]मतृं ददव्यं संविदे्दिीषु तपजकम ्। 
विसगाजमतृमेतािद् बोधाख्ये हुतिोष्जतन ॥६६॥ 

विसटृिं चभेिेत्सिं हुतं षोढाध्िमण्डलम ्। 
यतोऽनुत्तिना्स्य विसगजः कुलनातयका । 
तत्क्षोिः काददहान्तं तत्रसिस्तत्त्िपद्धततः ॥६७॥ 

अअं इतत कुलेश्ियाज सदहतो दह कुलेभशता । 
पिो विसगजविश्लेषस्तन्मयं विश्िमुच्यत े॥६८॥ 

वित्राणगुणदेहान्तबजदहद्रजव्यमयीभममाम ्। 
अचजयेज्जुहुयाद्ध्यायेददत््ं संजीिनीं कलाम ्॥६९॥ 
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आनन्दनाडीयुगलस्पन्दनािदहतौ ष्स््तः । 
एनां विसगजतनःटयन्दसौधिूभम ंरपद्यत े॥७०॥ 

शा्त ेक्षोिे कुलािेश ेसिजनाड्यग्रगोचिे । 
व्याप्तौ सिाजत्मसंकोचे हृदयं रविशते्सुधीः ॥७१॥ 

सोमसूयजकलाजालपिस्पितनघषजतः । 
अग्ज्नीषोमात्मके धाष्म्न विसगाजनन्द उष्न्मषेत ्॥७२॥ 

अल ंिहस्यक्या गुप्तमेतत्स्ििाितः । 
योचगनीहृदयं तत्र विश्रान्तः स्यात्कृती बुधः ॥७३॥ 

हानादानततिस्कािितृ्तौ रूदढमुपागतः । 
अिेदिषृ्त्ततः पश्येद्विश्िं चचततचमत्कृतेः ॥७४॥ 

अ्जक्रक्रयाच्जतादैन्यं त्य्त्िा बाह्यान्तिात्मतन । 
खरूपे तनिृजतत ंराप्य फुल्लां नाददशां श्रयेत ्॥७५॥ 

ि्त्रमन्तस्तया सम्यक् संविदः रविकासयेत ्। 
संविदक्षमरुच्चकं्र ञेयाभिन्नं ततो ििेत ्॥७६॥ 

तज्ञेय ंसंविदाख्येन िष्ह्नना रविलीयते । 
विलीनं तत ्बत्रकोणे ̕ष्स्मञ्शष््तिह्नौ विलीयते ॥७७॥ 

तत्र संिेदनोदािबबन्दसुत्तासुतनिृजतः । 
संहािबीजविश्रान्तो योगी पिमयो ििेत ्॥७८॥ 

अन्तबाजह्ये द्िये िावप सामान्येतिसुन्दिः । 
संवित्स्पन्दष्स्त्रश्त्यात्मा संकोचरविकासिान ्॥७९॥ 

असंकोचविकासोऽवप तदािासनतस्त्ा । 
अन्तलजक्ष्यो बदहदृजष्टिः पिमं पदमश्नुते ॥८०॥ 

ततः स्िातन््यतनमेये विचचत्रा्जक्रक्रयाकृतत । 
विमशजनं विशषेाख्यः स्पन्द औन्मुख्यसंक्षञतः ॥८१॥ 

तत्र विश्राष्न्तमागच्छेद्यद्िीय ंमन्त्रमण्डले । 
शान्त्याददभसद्धयस्तत्तद्रपूतादात्म्यतो यतः ॥८२॥ 

ददव्यो यश्चाक्षसंघो ̕यं बोधस्िातन््यसंञकः । 
सोऽतनमीभलत एिैतत ्कुयाजत्स्िात्ममयं जगत ्॥८३॥ 

महासाहससंयोगविलीनाखखलिषृ्त्तकः । 
पुञ्जीिूते स्ििश्म्योघे तनिजिीिूय ततटठतत ॥८४॥ 

अक्रकचचष्च्चन्तकस्तत्र स्पटिदृग्ज्यातत संविदम ्। 
यद्विस्फुभलङ्गाः संसाििस्मदाहैकहेतिः ॥८५॥ 

तदु् त ंपिमेशने बत्रभशिोिैििागमे । 
शणुृ देवि रिक्ष्याभम मन्त्रिूम्यां रिेशनम ्॥८६॥ 

मध्यनाड्योध्िजगमन ंतद्धमजराष्प्तलक्षणम ्। 
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विसगाजन्तपदातीत ंरान्तकोदितनरूवपतम ्॥८७॥ 

अधःरिाहसंिोधादधू्िजक्षेपवििजजनात ्। 
महारकाशमुदयञानव्यष््तरदायकम ्॥८८॥ 

अनुिूय पिे धाष्म्न मात्राितृ्त्या पुिं विशते ्। 
तनस्तिङ्गाितीणाज सा िषृ्त्तिेका भशिाष्त्मका ॥८९॥ 

चतुटषड्द्विद्जविगुखणतचक्रषट्कसमुज्ज्िला । 
तत्स्् ं[त्स््ो] विचाियेत ्ख ंख ंखस््ं खस््ेन संविशते ्॥९०॥ 

ख ंख ंत्य्त्िा खमारुह्य खस््ं खं चोच्चिेददतत । 
खमध्यास्याचधकािेण पदस््ाष्श्चन्मिीचयः ॥९१॥ 

िाियेभािमन्तःस््ं िािस््ो िाितनःस्पहृः । 
िािािािगती रुद्ध्िा िािािािाििोधदृक् ॥९२॥ 

आत्माणुकुलमूलातन शष््तिूजततष्श्चती िततः । 
शष््तत्रय ंद्रटिृदृश्योपि्तं तद्वििष्जजतम ्॥९३॥ 

एतत्ख ंदशधा रो्तमुच्चािोच्चािलक्षणम ्। 
धामस््ं धाममध्यस््ं धामोदिपुिीकृतम ्॥९४॥ 

धाम्ना तु बोधयेद्धाम धाम धामान्तगं कुरु । 
तद्धाम धामगत्या तु िेद्यं धामान्तमान्तिम ्॥९५॥ 

िेदोपिेदिेदेन िेदः कायजस्तु मध्यतः । 
इतत रिेशोपायो ̕यमाणिः परिकीततजतः ॥९६॥ 

श्रीमहेश्ििना्ेन यो हृत्स््ेन ममोददतः । 
श्रीब्रह्मयामले चो्त ंश्रीमान ्िािो दशात्मकः ॥९७॥ 

स््लूः सूक्ष्मः पिो हृद्यः कण््यस्तालव्य एि च । 
सिजतश्च वििुयोऽसौ वििुत्िपददायकः ॥९८॥ 

ष्जतिािो महायोगी संक्रामेत्पिदेहगः । 
पिां च विन्दतत व्याष्प्तं रत्यहं ह्यभयसेत तम ्॥९९॥ 

तािद्यािदिािे सा िािाल्लीयेत िाविणी । 
अत्र िािनया देहगतोपायैः पिे पच् ॥१००॥ 

विविक्षोः पूणजतास्पशाजत्रागानन्दः रजायत े। 
ततोऽवप विद्युदापातसदृश ेदेहिष्जजते ॥१०१॥ 

धाष्म्न क्षण ंसमािेशादभुिः रस्फुिं प्लुततः । 
जलपांसुिदभयस्तसंविदे्दहै्यहातनतः ॥१०२॥ 

स्िबलाक्रमणादे्दहशैच्ल्यात ्कम्पमाप्नुयात ्। 
गभलते देहतादात्म्यतनश्चयेऽन्तिुजखत्ितः ॥१०३॥ 

तनद्रायते पुिा यािन्न रूढः संविदात्मतन । 
ततः सत्यपदे रूढो विश्िात्मत्िेन संविदम ्॥१०४॥ 
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संविदन ्घणूजत ेघूखणजमजहाव्याष्प्तयजतः स्मतृा । 
आत्मन्यनात्माभिमतौ सत्यामेि ह्यनात्मतन ॥१०५॥ 

आत्माभिमानो देहादौ बन्धो मुष््तस्तु तल्लयः । 
आदािनात्मन्यात्मत्िे लीने लधधे तनजात्मतन ॥१०६॥ 

आत्मन्यनात्मतानाश ेमहाव्याष्प्तः रितजत े। 
आनन्द उभिः कम्पो तनन्द्रा घूखणजश्च पञ्चकम ्॥१०७॥ 

इत्यु्तमत एि श्रीमाभलनीविजयोत्तिे । 
रदभशजते ̕ष्स्मन्नानन्दरितृौ पञ्चके यदा ॥१०८॥ 

योगी विशते्तदा तत्तच्चके्रशत्िं हठाद्व्रजेत ्। 
य्ा सिेभशना बोधेनाक्रान्तावप तनुः ्िचचत ्॥१०९॥ 

क्रकंचचत्कतुं रिितत चक्षुषा रूपसंविदम ्। 
त्िै चके्र कुत्रावप रिेशात्को ̕वप संििेत ्॥११०॥ 

आनन्दचकं्र िह्न्यचश्र कन्द उभि उच्यते । 
कम्पो हृत्ताल ुतनद्रा च घूखणजः स्यादधू्िजकुण्डली ॥१११॥ 

एतच्च स्फुिमेिो्त ंश्रीमन्त्रभैशिसे मत े। 
एिं रदभशजतोच्चािविश्राष्न्तहृदयं पिम ्॥११२॥ 

यत्तदव्य्तभलङ्ग ंनभृशिश्त्यवििागित ्। 
अत्र विश्िभमदं लीनमत्रान्तःस््ं च गम्यत े॥११३॥ 

इदं तल्लक्षणं पूणजशष््तििैिसंविदः । 
देहगाध्िसमुन्मेषे समािेशस्तु यः स्फुिः ॥११४॥ 

अहन्ताच्छाददतोन्मेवषिािेदंिाियुक् स च । 
व्य्ताव्य्तभमदं भलङ्गं मन्त्रिीय ंपिापिम ्॥११५॥ 

निशष््तसमुन्मेवष भशिरूपाद्वििेददतम ्। 
यन्न्य्कृतभशिाहन्तासमािेशं वििेदित ्॥११६। 
विशषेस्पन्दरूपं तद् व्य्त ंभलङ्गं चचदात्मकम ्। 
व्य्ताष्त्सवद्धरसिो व्य्ताव्य्ताद्द्ियं विमोक्षश्च । 
अव्य्ताद्बलमाद्यं पिस्य नानुत्तिे ष्त्ियं चचाज ॥११७॥ 

आत्माख्यं यद्व्य्त ंनिभलङ्गं तत्र विश्िमपजयतः । 
व्य्ताव्य्त ंतस्माद्गभलते तष्स्मंस्तदव्य्तम ्॥११८॥ 

तेनात्मभलङ्गमेतत ्पिमे भशिश्त्यणुस्ििािमये । 
अव्य्त ेविश्राम्यतत नानुत्तिधामगा ष्त्ियं चचाज ॥११९॥ 

एकस्य स्पन्दनस्यैषा त्रधैं िेदव्यिष्स््ततः । 
अत्र भलङ्गे सदा ततटठेत ्पूजाविश्राष्न्ततत्पिः ॥१२०॥ 

योचगनीहृदयं भलङ्गभमदमानन्दसुन्दिम ्। 
बीजयोतनसमापत्त्या सूते कामवप संविदम ्॥१२१॥ 
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अत्र रयासवििहात्सिोऽसौ देितागणः । 
आनन्दपूणे धाम्न्यास्ते तनत्योददतचचदात्मकः ॥१२२॥ 

अत्र िैििना्स्य ससंकोचविकाभसका । 
िासते दघुजिा शष््तिसंकोचविकाभसनः ॥१२३॥ 

एतष्ल्लङ्गसमापष्त्तविसगाजनन्दधािया । 
भस्त ंतदेि सद्विश्िं शश्िन्निनिायत े॥१२४॥ 

अनुत्तिे ̕भयुपायो ̕त्र ताद्रपू्यादेि िखणजतः । 
ज्िभलतेटिवप दीपेषु घमांशुः क्रकं न िासते ॥१२५॥ 

अ्ेषु तभोगविधौ तदतु््े दःुखे सुखे िा गभलताभिशङ्कम ्। 
अनाविशन्तो ̕वप तनमग्ज्नचचत्ता जानष्न्त िषृ्त्तक्षयसौख्यमन्तः ॥१२६॥ 

सत्येिात्मतन चचत्स्ििािमहभस स्िान्ते त्ोपष््तया ंतस्मै कुिजतत तत्रचािवििश ेसत्यक्षिगेऽवप च । 
सत्स्ि्ेषु सुखाददषु स्फुितिं यभेदिन्ध्योदयं योगी ततटठतत पूणजिष्श्मविििस्तत्तत्त्िमाचीयताम ्॥१२७॥ 

इत्युच्चािविचधः रो्तः किण ंरविविच्यते । 
तच्चते्् ंबत्रभशिःशास्त्रे पिमेशने िावषतम ्॥१२८॥ 

ग्राह्यग्राहकचचद्व्याष्प्तत्यागाक्षेपतनिेशनैः । 
किणं सप्तधा राहुिभयासं बोधपूिजकम ्॥१२९॥ 

तद्व्याष्प्तपूिजमाक्षेपे किण ंस्िरततटठता । 
गुरुि्त्राच्च बोद्धव्यं किण ंयद्यवप स्फुिम ्॥१३०॥ 

त्ाप्यागमिक्षा् ंतदगे्र िणजतयटयते । 
उ्तो य एष उच्चािस्तत्र योऽसौ स्फुिन ्ष्स््तः ॥१३१॥ 

अव्य्तानुकृततरायो ध्ितनिजणजः स कथ्यत े। 
सषृ्टिसंहािबीजं च तस्य मुख्यं िपुविजदःु ॥१३२॥ 

तदभयासिशाद्यातत क्रमाद्योगी चचदात्मताम ्। 
त्ा ह्यनच्के साच्के िा कादौ सान्ते पुनःपुनः ॥१३३॥ 

स्मतृे रोच्चारिते िावप सा सा संवित्रसूयाते । 
बाह्या्जसमयापेक्षा घिाद्या ध्िनयो ̕वप ये ॥१३४॥ 

तेऽप्य्जिािनां कुयुजमजनोिाज्यिदात्मतन । 
तदु् त ंपिमेशने िैििो व्यापको ̕खखले ॥१३५॥ 

इतत िैििशधदस्य संततोच्चािणाष्च्छिः । 
श्रीमत्त्रभैशिसेऽप्यु्तं मन्त्रोद्धािस्य पूिजतः ॥१३६॥ 

स्मतृतश्च स्मिणं पूि ंसिजिािेषु िस्तुतः । 
मन्त्रस्िरूपं तभाव्यस्िरूपापष्त्तयोजकम ्॥१३७॥ 

स्मतृतः स्िरूपजतनका सिजिािेषु िष्ञ्जका । 
अनेकाकािरूपेण सिजत्रािष्स््तेन त ु॥१३८॥ 

स्िस्ििािस्य संराष्प्तः संविष्त्तः पिमा्जतः । 

http://www.aghori.it/


65 

www.aghori.it  

व्यष््ततनटठा ततो विवद्ध सत्ता सा कीततजता पिा ॥१३९॥ 

क्रकं पुनः समयापेक्षा ंविना ये बीजवपण्डकाः । 
संविदं स्पन्दपन्त्येते नेयुः संविदपुायताम ्॥१४०॥ 

िाच्यािािाददुासीनसंवित्स्पन्दात्स्िधामतः । 
राणोल्लासतनिोधाभयां बीजवपण्डषेु पूणजता ॥१४१॥ 

सुखसीत्कािसत्सम्य्साम्यर्मसंविदः । 
संिेदनं दह र्मं स्पशोऽनुत्तिसंविदः ॥१४२॥ 

हृत्कण््योट्यबत्रधामान्ततनजतिां रविकाभसतन । 
चतुदजशः रिेशो य एकीकृततदात्मकः ॥१४३॥ 

ततो विसगोच्चािांशे द्िादशान्तप्ािुिौ । 
हृदयेन सहैकध्य ंनयत ेजपतत्पिः ॥१४४॥ 

कन्दहृत्कण्ठताल्िग्रकौष्ण्डलीरक्रक्रयान्ततः । 
आनन्दमध्यनाड्यन्तः स्पन्दनं बीजमािहेत ्॥१४५॥ 

संहािबीजं खं हृत्स््मोट्यं फुल्लं स्िमूधजतन । 
तेजस््यश्र ंतालुकण्ठे बबन्दरुूध्िजपदे ष्स््तः ॥१४६॥ 

इत्येनया बुधो यु्त्या िणजजप्यपिायणः । 
अनुत्तिं पिं धाम रविशदेचचिात ्सुधीः ॥१४७॥ 

िणजशधदेन नीलादद यद्िा दीक्षोत्तिे य्ा । 
संहािन्रष्ग्ज्नमरुतो रुद्रबबन्दयुुतान्स्मिेत ्॥१४८॥ 

हृदये तन्मयो लक्ष्यं पश्येत्सप्तददनाद् । 
विस्फुभलङ्गाष्ग्ज्निन्नीलपीति्ताददचचबत्रतम ्॥१४९॥ 

जाज्िलीतत हृदम्िोजे बीजदीपरबोचधतम ्। 
दीपिज्ज्िभलतो बबन्दिुाजसते विघनाकज ित ्॥१५०॥ 

स्ियंिासात्मनानेन तादात्म्यं यात्यनन्यधीः । 
भशिेन हेमतां यद्ित्ताम्रं सूतेन िेचधतम ्॥१५१॥ 

उपलक्षणमेतच्च सिजमन्त्रषेु लक्षयेत ्। 
यद्यत्संकल्पसंिूतं िणजजालं दह िौततकम ्॥१५२॥ 

तत ्संविदाचध्यिशादिौततकभमि ष्स््तम ्। 
अतस्त्ाविधे रूप ेरूढो िोहतत संविदद ॥१५३॥ 

अनाच्छाददतरूपायामनुपाधौ रसन्नधीः । 
नीले पीते सुखे दःुखे संविद्रपूमखष्ण्डतम ्॥१५४॥ 

गुरुभििाजवषतं तस्मादपुायेषु विचचत्रता । 
उच्चािकिणध्यानिणथिेभिः रदभशजतः ॥१५५॥ 

अनुत्तिपदराप्तािभयुपायविचधक्रमः । 
अक्रकंचचष्च्चन्तनं िीय ंिािनायां च सा पुनः ॥१५६॥ 
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ध्यान ेतदवप चोच्चािे किणे सो ̕वप तद्ध्िनौ । 
स स््ानकल्पने बाह्यभमतत क्रममुपाश्रयेत ्॥१५७॥ 

लङ्घनेन पिो योगी मन्दबुवद्धः क्रमेण तु । 
िीय ंविना य्ा षण्ठस्तस्याप्यस्त्य् िा बलम ्। 
मतृदेह इिेयं स्याद्बाह्यान्तःपरिकल्पना ॥१५८॥ 

इत्याणिेऽनुत्तिताभयुपायः रो्तो नयः स्पटिप्ेन बाह्यः ॥१५९॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके षष्ठममाह्निकम ्

 

स््ानरकल्पाख्यतया स्फुिस्तु बाह्योऽभयुपायः रविविच्यतेऽ् ॥१॥ 

स््ानिेदष्स्त्रधा रो्तः राणे देहे बदहस्त्ा । 
राणश्च पञ्चधा देहे द्विधा बाह्यान्तित्ितः ॥२॥ 

मण्डलं स््ष्ण्डलं पात्रमक्षसूत्र ंसपुस्तकम ्। 
भलङ्गं तूिं पिः पुस्तं रततमा मूततजिेि च ॥३॥ 

इत्येकादशधा बाह्यं पुनस्तद्बहुधा ििेत ्। 
तत्र राणाश्रयं तािद्विधानमुपददश्यते ॥४॥ 

अध्िा समस्त एिाय ंषड्विधोऽप्यततविस्ततृः । 
यो िक्ष्यत ेस एकत्र राणे ताित्रततष्टठतः ॥५॥ 

अध्िनः कलन ंयत्तत्क्रमाक्रमतया ष्स््तम ्। 
क्रमाक्रमौ दह चचत्रकैकलना िािगोचिे ॥६॥ 

क्रमाक्रमात्मा कालश्च पिः संविदद ितजत े। 
काली नाम पिा शष््तः सैि देिस्य गीयत े॥७॥ 

सैि संविद्बदहः स्िात्मगिीिूतौ क्रमाक्रमौ । 
स्फुियन्ती रिोहण राणिषृ्त्तरितत ष्स््ता ॥८॥ 

संविन्मात्रं दह यच्छुद्धं रकाशपिमा्जकम ्। 
तन्मेयमात्मनः रोज््य विवि्त ंिासत ेनिः ॥९॥ 

तदेि शून्यरूपत्ि ंसंविदः परिगीयत े। 
नेतत नेतत विमशने योचगनां सा पिा दशा ॥१०॥ 

स एि खात्मा मेये ̕ष्स्मन्िेददते स्िीक्रक्रयोन्मुखः । 
पतन्समुच्छलत्त्िेन राणस्पन्दोभमजसंक्षञतः ॥११॥ 

तेनाहुः क्रकल संवित्रा्राणे परिणता त्ा । 
अन्तःकिणतत्त्िस्य िायुिाश्रयतां गतः ॥१२॥ 

इयं सा राणनाशष््तिान्तिोद्योगदोहदा । 
स्पन्दः स्फुित्ता विश्राष्न्तजीिो हृत्रततिा मता ॥१३॥ 

सा राणिषृ्त्तः राणाद्यै रूपैः पञ्चभििात्मसात ्। 
देहं यत्कुरुत ेसंवित्पूणजस्तेनैष िासते ॥१४॥ 

राणनािषृ्त्ततादात्म्यसंवित्खचचतदेहजाम ्। 
चटेिां पश्यन्त्यतो मुग्ज्धा नास्त्यन्यददतत मन्िते ॥१५॥ 

तामेि बालमूखजस्त्रीरायिेददतसृंचश्रताम ्। 
मतत ंरमाणीकुिजन्तश्चािाजकास्तत्त्िदभशजनः ॥१६॥ 

तेषां त्ा िािना चद्दाढ्जयमेतत तनिन्तिम ्। 
तदे्दहिङ्गे सुप्ताः स्युिातादृग्ज्िासनाक्षयात ्॥१७॥ 

http://www.aghori.it/


68 

www.aghori.it  

तद्िासनाक्षये त्िेषामक्षीण ंिासनान्तिम ्। 
बुद्धं कुतष्श्चत्संसूत ेविचचत्रां फलसम्पदम ्॥१८॥ 

अदाढ्जयशङ्कनात्राच्यिासनातादिस्थ्यतः । 
अन्यकतजव्यशैच्ल्यात्संिाव्यानुशयत्ितः ॥१९॥ 

अतद्रढूान्यजनताकतजव्यपरिलोपनात ्। 
नाष्स्त्यिासनामाहुः पापात्पापीयसीभममाम ्॥२०॥ 

अलमरस्तुतेना् रकृतं रविविच्यत े। 
यािान्समस्त एिायमध्िा राणे रततष्टठतः ॥२१॥ 

द्विधा च सोऽध्िा क्रक्रयया मूत्याज च रवििज्यत े। 
राण एि भशखा श्रीमष्त्त्रभशिस्युददता दह सा ॥२२॥ 

बद्धा यागाददकाले तुं तनटकलत्िाष्च्छिाष्त्मका । 
यतोऽहोिात्रमध्येऽस्याश्चतवुिशंततधा गततः ॥२३॥ 

राणविक्षेपिन्राख्यशतैष्श्चत्रफलरदा । 
क्षपा शशी त्ापानो नाद एकत्र ततटठतत ॥२४॥ 

जीिाददत्यो न चोद्गच्छेत्तुट्यध ंसान्ध्यमीदृशम ्। 
ऊध्िजि्त्रो िविश्चन्द्रो ̕धोमुखो िष्ह्निन्तिे ॥२५॥ 

माध्याष्ह्नकी मोक्षदा स्याद्व्योममध्यष्स््तो िविः । 
अनस्तभमतसािो दह जन्तुचक्ररबोधकः ॥२६॥ 

बबन्दःु राणो ह्यहश्चिै िवििेकत्र ततटठतत । 
महासन्ध्या ततृीया तु सुरशान्ताष्त्मका ष्स््ता ॥२७॥ 

एिं बद्धा भशखा यत्र तत्तत्फलतनयोष्जका । 
अतः संविदद सिोऽयमध्िा विश्रम्य ततटठतत ॥२८॥ 

अमूताजयाः सिजगत्िाष्न्नष्टक्रयायाश्च संविदः । 
मूततजक्रक्रयािासनं यत्स एिाध्िा महेभशतुः ॥२९॥ 

अध्िा क्रमेण यातव्ये पदे संराष्प्तकािणम ्। 
द्िैततनां िोग्ज्यिािात्त ुरबुद्धानां यतोऽद्यत े॥३०॥ 

इह सिजत्र शधदानामन्ि् ंचचजयेद्यतः । 
उ्त ंश्रीमष्न्नशाचािे संञात्र बत्रविधा मता ॥३१॥ 

नैभमष्त्तकी रभसद्धा च त्ान्या पारििावषकी । 
पूिजत्िे िा रधानं स्यात्तत्रान्तिाजियेत्ततः ॥३२॥ 

अतो ̕ध्िशधदस्यो्तेयं तनरुष््तनोददतावप चते ्। 
्िचचत्स्िबुद्ध्या साप्यूह्या क्रकयल्लेख्यं दह पुस्तके ॥३३॥ 

तत्र क्रक्रयािासनं यत्सो ̕ध्िा कालाह्ि उच्यत े। 
िणजमन्त्रपदाभिख्यमत्रास्तेऽध्ित्रयं स्फुिम ्॥३४॥ 

यस्तु मूत्यजििासांशः स देशाध्िा तनगद्यते । 
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कलातत्त्िपुिाभिख्यमन्तिूजतभमह त्रयम ्॥३५॥ 

बत्रकद्ियेऽत्र रत्येकं स््लूं सूक्ष्मं पिं िपुः । 
यतो ̕ष्स्त तेन सिोऽयमध्िा षड्विध उच्यत े॥३६॥ 

षड्विधादध्िनः राच्यं यदेतष्त्त्रतय ंपुनः । 
एष एि स कालाध्िा राणे स्पटिं रततष्टठतः ॥३७॥ 

तत्तिमध्यष्स््तात्कालादन्योऽयं काल उच्यत े। 
एष कालो दह देिस्य विश्िािासनकारिणी ॥३८॥ 

क्रक्रयाशष््तः समस्तानां तत्त्िानां च पिं िपुः । 
एतदीश्िितत्त्ि ंतष्च्छिस्य िपुरुच्यत े॥३९॥ 

उदद्र्तािोगकायाजत्मविश्िैकात्म्यभमदं यतः । 
एतदीश्ििरूपत्िं पिमात्मतन यष्त्कल ॥४०॥ 

तत्रमातरि मायीये कालतत्त्िं तनगद्यते । 
भशिाददशुद्धविद्यान्तं यष्च्छिस्य स्िकं िपुः ॥४१॥ 

तदेि पुंसो मायाददिागान्तं कञ्चकुीििेत ्। 
अनाचश्रत ंयतो माया कलाविद्ये सदाभशिः ॥४२॥ 

ईश्ििः कालतनयती सद्विद्या िाग उच्यत े। 
अनाचश्रतः शून्यमाता बुवद्धमाता सदाभशिः ॥४३॥ 

ईश्ििः राणमाता च विद्या देहरमाततृा । 
अनाश्रयो दह शून्यत्िं ञानमेि दह बुवद्धता ॥४४॥ 

विश्िात्मता च राणत्ि ंदेहे िेद्यैकतानता । 
तेन राणप्े विश्िाकलनेयं वििाजते ॥४५॥ 

येन रूपेण तद्िच्मः सतभस्तदिधीयताम ्। 
द्िादशान्तािधािष्स्मन्देहे यद्यवप सिजतः ॥४६॥ 

ओतरोतात्मकः राणस्त्ापीत्् ंन सुस्फुिः । 
यत्नो जीिनमात्रात्मा तत्पिश्च द्विधा मतः ॥४७॥ 

संिेद्यश्चाप्यसंिेद्यो द्विधेत््ं भिद्यते पुनः । 
स्फुिास्फुित्िाद्द्िैविध्यं रत्येकं परििाियेत ्॥४८॥ 

संिेद्यजीिनाभिख्यरयत्नस्पन्दसुन्दिः । 
राणः कन्दात्रितृ्येि त्ाप्यत्र न सुस्फुिः ॥४९॥ 

कन्दाधािात्रितृ्येि व्यिस््ा तेन कथ्यते । 
स्िच्छन्दशास्त्रे नाडीनां िाय्िाधाितया स्फुिम ्॥५०॥ 

तत्रावप तु रयत्नोऽसौ न संिेद्यतया ष्स््तः । 
िेद्ययत्नात्त ुहृदयात्राणचािो वििज्यत े॥५१॥ 

रिोः भशिस्य या शष््तिाजमा ज्येटठा च िौदद्रका । 
सतदन्यतमािात्मराणौ यत्नविधातयनौ ॥५२॥ 
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रिुशष््तः ्िचचन्मुख्या य्ाङ्गमरुदीिणे । 
आत्मशष््तः ्िचचत्कन्दसंकोचस्पन्दने य्ा ॥५३॥ 

राणशष््तः ्िचचत्राणचािे हादे य्ा स्फुिम ्। 
त्रयं द्ियं िा मुख्य ंस्याद्योचगनामिधातननाम ्॥५४॥ 

अिधानाददृटिांशाद्बलित्त्िाद्ेिणात ्। 
विपयजयोऽवप राणात्मश्तीनां मुख्यतां रतत ॥५५॥ 

िामा संसारिणामीशा रिुशष््तविजधातयनी । 
ज्येटठा त ुसुरबुद्धानां बुिुत्सूनां च िौदद्रका ॥५६॥ 

िामा संसाििमना ज्येटठा भशिमयी यतः । 
द्राितयत्री रुजां िौद्री िोद्री चाखखलकमजणाम ्॥५७॥ 

सटृट्याददतत्त्िमञात्िा न मु्तो नावप मोचयेत ्। 
उ्त ंच श्रीयोगचािे मोक्षः सिजरकाशनात ्॥५८॥ 

उत्पष्त्तष्स््ततसंहािान ्ये न जानष्न्त योचगनः । 
न मु्तास्त ेतदञानबन्धनैकाचधिाभसताः ॥५९॥ 

सटृट्यादयश्च ते सिे कालाधीना न संशयः । 
स च राणात्मकस्तस्मादचु्चािः कथ्यत ेस्फुिः ॥६०॥ 

हृदयात्राणचािश्च नाभस्यद्िादशान्ततः । 
षट्बत्रशंदङ्गुलो जन्तोः सिजस्य स्िाङ्गुलक्रमात ्॥६१॥ 

क्षोददटठे िा मदहटठे िा देहे तादृश एि दह । 
िीयजमोजो बलं स्पन्दः राणचािः समं ततः ॥६२॥ 

षट्बत्रशंदङ्गुले चािे यद्गमागमयुग्ज्मकम ्। 
नाभलकाततच्मासाधदतत्सङ्िोऽत्र स्फुिं ष्स््तः ॥६३॥ 

तुदिः सपादाङ्गुलयु्राणस्ताः षोडशोच््िसन।् 
तनःश्िसंश्चात्र चषकः सपञ्चांशऽेङ्गुलेऽङ्गुले ॥६४॥ 

श्िासरश्िासयोनाजली रो्ताहोिात्र उच्यते । 
निाङ्गुलाम्बुचधतुिौ रहिास्ते ̕धधयो ददनम ्॥६५॥ 

तनगजमेऽन्ततनजशनेेन्द ूतयोः संध्ये तुिेदजले । 
केतुः सूये विधौ िाहुिौमादेिाजििाचगनः ॥६६॥ 

रहिद्ियमन्येषां ग्रहाणामुदयोऽन्तिा । 
भसवद्धदजिीयसी मोक्षो ̕भिचािः पािलौक्रककी ॥६७॥ 

ऐदहकी दिूनैकट्याततशया रहिाटिके । 
मध्याह्नमध्यतनशयोिभिष्जन्मोक्षिोगदा ॥६८॥ 

नक्षत्राणां तदन्येषामुदयो मध्यतः क्रमात ्। 
नागा लोकेशमूतीशा गणेशा जलतत्त्ितः ॥६९॥ 

रधानान्तं नायकाश्च विद्यातत्त्िाचधनायकाः । 
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सकलाद्याश्च कण््योट्यपयजन्ता िैििास्त्ा ॥७०॥ 

श्तयः पािमेश्ियो िामशा िीिनायकाः । 
अटिािटिौ ये य इत्् ंव्याप्यव्यापकताजुषः ॥७१॥ 

स््लूसूक्ष्माः क्रमात्तेषामुदयः रहिाटिके । 
ददने कू्रिाखण सौम्यातन िात्रौ कमाजण्यसंशयम ्॥७२॥ 

कू्रिता सौम्यता िाभिसन्धेिवप तनरूवपता । 
ददनिाबत्रक्षये मुष््तः सा व्याष्प्तध्यानयोगतः ॥७३॥ 

ते चो्ताः पिमेशने श्रीमद्िीिािलीकुले । 
भसताभसतौ दीघजह्रस्िौ धमाजधमौ ददनक्षपे ॥७४॥ 

क्षीयेत ेयदद तद्दीक्षा व्याप्त्या ध्यानेन योगतः । 
अहोिात्रः राणचािे कच्तो मास उच्यते ॥७५॥ 

ददनं कृटणो तनशा शु्लः पक्षौ कमजसु पूिजित ्। 
याः षोडशो्ताष्स्त्यस्तास ुये पूिजपष्श्चमे ॥७६॥ 

तयोस्त ुविश्रमोऽधेऽधे ततथ्यः पञ्चदशतेिाः । 
सपादे द्व्यङ्गुले ततथ्या अहोिात्रो वििज्यते ॥७७॥ 

रकाशविश्रमिशात्तािेि दह ददनक्षपे । 
संवित्रततक्षणं यस्मात्रकाशानन्दयोचगनी ॥७८॥ 

तौ ्लपृ्तौ याितत तया ताित्येि ददनक्षपे । 
याित्येि दह संविष्त्तरुददतोददतसुस्फुिा ॥७९॥ 

तािानेि क्षणः कल्पो तनमेषो िा तदस्त्िवप । 
यािानेिोदयो वित्तेिेद्यैकग्रहतत्पिः ॥८०॥ 

तािदेिास्तमयनं िेददतसृ्िात्मचिजणम ्। 
िेद्ये च बदहिन्तिाज द्िये िा् द्ियोष्ज्िते ॥८१॥ 

सिज् ा तन्मयीिूततददजन ंिेत्तसृ््ता तनशा । 
िेददता िेद्यविश्रान्तो िेत्ता त्िन्तमुजखष्स््ततः ॥८२॥ 

पुिा विचाियन्पश्चात्सत्तामात्रस्िरूपकः । 
जाग्रद्िेददततृा स्िप्नो िेत्तिृािः पुिातनः ॥८३॥ 

पिः सुप्तं क्षये िाबत्रददनयोस्तुयजमद्ियम ्। 
कदाचचद्िस्तुविश्राष्न्तसाम्येनात्मतन चिजणम ्॥८४॥ 

िेद्यिेदकसाम्यं तत ्सा िाबत्रददनतुल्यता । 
िेद्ये विश्राष्न्तिचधका ददनदै्याजय तत्र त ु॥८५॥ 

न्यूना स्यात्स्िात्मविश्राष्न्तविजपिीत ेविपयजयः । 
स्िात्मौत्सु्ये रबुद्धे दह िेद्यविश्राष्न्तिष्ल्पका ॥८६॥ 

इत््मेि ददिािाबत्रन्यूनाचध्यक्रमं िदेत ्। 
य्ा देहेटिहोिात्रन्यूनाचध्यादद नो समम ्॥८७॥ 
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त्ा पुिेटिपीत्येि ंतद्विशषेेण नोददतम ्। 
श्रीत्रयैम्बकसन्तानवितताम्बििास्किः ॥८८॥ 

ददनिाबत्रक्रमं मे श्रीशंिुरित््मपर्त ्। 
श्रीसन्तानगुरुस्त्िाह स््ानं बुद्धारबुद्धयोः ॥८९॥ 

हृद आिभय यत्तेन िाबत्रष्न्दिवििाजनम ्। 
तदसष्त्सतपक्षेऽन्तः रिेशोल्लासिाचगतन ॥९०॥ 

अबुद्धस््ानमेिैतदद्दनत्िेन क्ं ििेत ्। 
अल ंिानेन नेदं िा मम राङ्मतमत्सिः ॥९१॥ 

हेये त ुदभशजते भशटयाः सत्प्कैान्तदभशजनः । 
व्याख्यातः कृटणपक्षो य स्तत्र राणगतः शशी ॥९२॥ 

आप्यायनात्मनैकैकां कलां रततततच् त्यजेत ्। 
द्िादशान्तसमीपे त ुयासौ पञ्चदशी तुदिः ॥९३॥ 

सामािस्यात्र स क्षीणश्चन्द्रः राणाकज माविशते ्। 
उ्त ंश्रीकाभमकायां च नोध्िेऽधः रकृततः पिा । 
अधाजधे क्रमते माया द्विखण्डा भशिरूवपणी ॥९४॥ 

चन्द्रसूयाजत्मना देहं पूियेत्रविलापयेत ्। 
अमतृं चन्द्ररूपेण द्विधा षोडशधा पुनः ॥९५॥ 

वपिष्न्त च सुिाः सिे दशपञ्च पिाः कलाः । 
अमा शषेगुहान्तःस््ामािास्या विश्ितवपजणी ॥९६॥ 

एिं कलाः पञ्चदश क्षीयन्ते शभशनः क्रमात ्। 
आप्यातयन्यमतृाब्रूपतादात्म्यात्षोडशी न तु ॥९७॥ 

तत्र पञ्चदशी यासौ तुदिः रक्षीणचन्द्रमाः । 
तदधू्िजग ंयत्तुट्यध ंपक्षसंचधः स कीततजतः ॥९८॥ 

तस्माद्विश्रमतुट्यधाजदामािस्यं पुिादलम ्। 
पिं राततपदं चाधजभमतत संचधः स कल्प्यते ॥९९॥ 

तत्र राततपदे तष्स्मंस्तुट्यधाजधे पुिादलम ्। 
आमािस्यं ततच्च्छेदात्कुयाजत्सूयजग्रहं विशत ्॥१००॥ 

तत्राकज मण्डले लीनः शशी स्रितत यन्मध ु। 
तप्तत्िात्तष्त्पबेददन्दसुहिूः भसदंहकासुतः ॥१०१॥ 

अकज ः रमाण ंसोमस्तु मेयं ञानक्रक्रयात्मकौ । 
िाहुमाजयारमाता स्यात्तदाच्छादनकोविदः ॥१०२॥ 

तत एि तमोरूपो विलापतयतुमक्षमः । 
तत्संघट्टाद्ियोल्लासो मुख्यो माता विलापकः ॥१०३॥ 

अकेन्दिुाहुसंघट्टात ्रमाण ंिेद्यिेदकौ । 
अद्ियेन ततस्तेन पुण्य एष महाग्रहः ॥१०४॥ 
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अमािस्यां विनाप्येष संघट्टश्चने्महाग्रहः । 
य्ाके मेषगे िाहािष्श्िनीस््े ̕ष्श्िनीददने ॥१०५॥ 

आमािास्यं यदा त्िध ंलीनं राततपदे दले । 
रततपच्च विशुद्धा स्यात्तन्मोक्षो दिूगे विधौ ॥१०६॥ 

ग्रासमोक्षान्तिे स्नानध्यानहोमजपाददकम ्। 
लौक्रककालौक्रककं िूयःफलं स्यात्पािलौक्रककम ्॥१०७॥ 

ग्रास्यग्रासकताक्षोिरक्षये क्षणमाविशन ्। 
मोक्षिाग्ज्ध्यानपूजादद कुिशं्चन्द्राकज योग्रजहे ॥१०८॥ 

ततच्च्छेद ऋणं कासो िवृद्धतनजःश्िसनं धनम ्। 
अयत्नजं यत्नजं तु िेचनाद् िोधनात ्॥१०९॥ 

एिं राणे विशतत चचत्सूयज इन्दुं सुधामयम ्। 
एकैकध्येन बोधांशु कलया परिपूियेत ्॥११०॥ 

क्रमसंपूिणाशाभलशशाङ्कामतृसुन्दिाः । 
तुट्यः पञ्चदशैताः स्युष्स्त्यः भसतपक्षगाः ॥१११॥ 

अन्त्यायां पूणजमस्तुट्यां पूिजित्पक्षसष्न्धता । 
इन्दगु्रहश्च रततपत्सन्धौ पूिजरिेशतः ॥११२॥ 

ऐदहकं ग्रहणे चात्र साधकाना ंमहाफलम ्। 
राग्ज्िदन्यदयं मासः राणचािेऽधद उच्यत े॥११३॥ 

षट्सु षट्स्िङ्गुलेटिको हृदयान्मकिाददषु । 
ततटठन्माघादढकं षट्कं कुयाजत्तच्चोत्तिायणम ्॥११४॥ 

संक्राष्न्तबत्रतये ितृ्ते िु्त ेचाटिादशाङ्गुले । 
मेषं राप्ते ििौ पुण्य ंविषुित्पािलौक्रककम ्॥११५॥ 

रिेश ेतु तुलास््े ̕के तदेि विषुिभिेत ्। 
इह भसवद्धरदं चतैद्दक्षक्षणायनगं ततः ॥११६॥ 

गिजता रोद्बुिूवषटयभािश्चा्ोद्बुिूषुता । 
उभविटयत्त्िमुभतूतरािम्िोऽप्युभिष्स््ततः ॥११७॥ 

जन्म सत्ता परिणततिृजवद्धह्राजसः क्षयः क्रमात ्। 
मकिादीतन तेनात्र क्रक्रया सूते सदृ्फलम ्॥११८॥ 

आमुबत्रके िषः कुम्िो मन्त्रादेः पूिजसेिने । 
चतुटकं क्रकल मीनाद्यमष्न्तकं चोत्तिोत्तिम ्॥११९॥ 

रिेश ेखलु तत्रिै शाष्न्तपुटट्याददसुन्दिम ्। 
कमज स्यादैदहकं तच्च दिूदिूफलं क्रमात ्॥१२०॥ 

तनगजमे ददनिवृद्धः स्याद्विपिीत ेविपयजयः । 
िषे ̕ष्स्मंष्स्त्यः पञ्च रत्यङ्गुलभमतत क्रमः ॥१२१॥ 

तत्राप्यहोिात्रविचधरितत सि ंदह पूिजित ्। 
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राणीये िषज एतष्स्मन्काततजकाददषु दक्षतः ॥१२२॥ 

वपतामहान्त ंरुद्राः स्युद्जिादशागे्रऽत्र िाविनः । 
राणे िषोदयः रो्तो द्िादशाधदोदयोऽधनुा ॥१२३॥ 

खिसाष्स्तथ्य एकष्स्मन्नेकष्स्मन्नङ्गुले क्रमात ्। 
द्िादशाधदोदये ते च चतै्राद्या द्िादशोददताः ॥१२४॥ 

चतै्रे मन्त्रोददततः सोऽवप तालुन्यु्तोऽधनुा पुनः । 
हृदद चतै्रोददततस्तेन तत्र मन्त्रोदयोऽवप दह ॥१२५॥ 

रत्यङ्गुलं तत्ीनां त ुबत्रशते परिकष्ल्पते । 
सपञ्चांशाङ्गुलेऽधदः स्यात्राणे षटट्यधदता पुनः ॥१२६॥ 

शतातन षट् सहस्राखण चकैविशंततरित्ययम ्। 
वििागः राणगः षष्टििषाजहोिात्र उच्यत े॥१२७॥ 

रहिाहतनजशामासऋत्िधदिविषष्टिगः । 
यश्छेदस्तत्र यः सष्न्धः स पुण्यो ध्यानपूजन े॥१२८॥ 

इतत राणोदये योऽयं कालः श्त्येकविग्रहः । 
विश्िात्मान्तःष्स््तस्तस्य बाह्ये रूप ंतनरूप्यते ॥१२९॥ 

षट् राणाश्चषकस्तेषा ंषष्टिनाजली च तास्त्ा । 
ततच्स्तष्त्त्रशंता मासस्ते द्िादश तु ित्सिः ॥१३०॥ 

अधदं वप्यस्त्िहोिात्र उदग्ज्दक्षक्षणतोऽयनात ्। 
वपतॄणां यत्स्िमानेन िष ंतदद्दव्यमुच्यते ॥१३१॥ 

षटट्यचधकं च बत्रशतं िषाजणामत्र मानुषम ्। 
तच्च द्िादशभिहजत्िा माससंख्यात्र लभयते ॥१३२॥ 

तां पुनष्स्त्रशंता हत्िाहोिात्रकल्पना िदेत ्। 
हत्िा तां चकैविशंत्या सहस्रैः षट्शतेन च ॥१३३॥ 

राणसंख्यां िदेत्तत्र षटट्याद्यधदोदयं पुनः । 
उ्त ंच गुरुभिः श्रीमद्रौििाददस्ििषृ्त्तषु ॥१३४॥ 

देिानां यदहोिात्र ंमानुषाणां स हायनः । 
शतत्रयेण षटट्या च नॄणां विबुधित्सिः ॥१३५॥ 

श्रीमत्स्िच्छन्दशास्त्रे च तदेि मतमीक्ष्यत े। 
वपतॄणां तदहोिात्रभमत्युपक्रम्य पटृठतः ॥१३६॥ 

एिं दैिस्त्िहोिात्र इतत ह्यै्योपसंहृततः । 
तेन ये गुििः श्रीमत्स्िच्छन्दोष््तद्ियाददतः ॥१३७॥ 

वप्यं िष ंददव्यददनमूचभु्राजन्ता दह ते मुधा । 
ददव्याकाजधदसहस्राखण युगेष ुचतुिाददतः ॥१३८॥ 

एकैकहान्या ताितभः शतैस्तेटिटि संधयः । 
चतुयुजगैकसप्तत्या मन्िन्तस्ते चतुदजश ॥१३९॥ 
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ब्रह्मणो ̕हस्तत्र चने्द्राः क्रमाद्याष्न्त चतुदजश । 
ब्रह्माहो ̕न्ते कालिह्नेज्िाजला योजनलक्षक्षणी ॥१४०॥ 

दग्ज्ध्िा लोकत्रयं धमूात्त्िन्यत्रस्िापयेत्त्रयम ्। 
तनियेभयः पुिा कालिह्नेव्यजष््तयजतस्ततः ॥१४१॥ 

वििुिधःष्स््तो ̕पीश इतत श्रीिौििं मतम ्। 
ब्रह्मतनःश्िासतनधूजते िस्मतन स्िेदिारिणा ॥१४२॥ 

तदीयेनाप्लुतं विश्िं ततटठेत्तािष्न्नशागमे । 
तष्स्मष्न्नशािधौ सिे पुद्गलाः सूक्ष्मदेहगाः ॥१४३॥ 

अष्ग्ज्निेगेरिता लोके जने स्युलजयकेिलाः । 
कूटमाण्डहािकाद्यास्तु क्रीडष्न्त महदालये ॥१४४॥ 

तनशाक्षये पुनः सषृ्टिं कुरुते तामसाददतः । 
स्िकिषजशतान्तेऽस्य क्षयस्तद्िैटणिं ददनम ्॥१४५॥ 

िाबत्रश्च ताितीत्येि ंविटणुरुद्रशताभिधाः । 
क्रमात्स्िस्िशतान्तेषु नश्यन्त्यत्राण्डलोपतः ॥१४६॥ 

अबाद्यव्य्ततत्त्िान्तेष्टित्् ंिषजशत ंक्रमात ्। 
ददनिाबत्रवििागः स्यात ्स्िस्िायुःशतमानतः ॥१४७॥ 

ब्रह्मणः रलयोल्लाससहस्रैस्त ुिसाष्ग्ज्नभिः । 
अव्य्तस््ेषु रुदे्रषु ददनं िाबत्रश्च तािती ॥१४८॥ 

तदा श्रीकण्ठ एि स्यात्साक्षात्संहािकृत्रिुः । 
सिे रुद्रास्त्ा मूले मायागिाजचधकारिणः ॥१४९॥ 

अव्य्ताख्ये ह्याविरिञ्चाच्रीकण्ठेन सहासते । 
तनितृ्ताधःस््कमाज दह ब्रह्मा तत्राधिे चधयः ॥१५०॥ 

न िो्ता ञो ̕चधकािे तु ितृ्त एि भशिीििेत ्। 
स एषोऽिान्तिलयस्तत्क्षये सषृ्टिरुच्यते ॥१५१॥ 

सांख्यिेदाददसंभसद्धाञ्रीकण्ठस्तदहमुजखे । 
सजृत्येि पुनस्तेन न सम्यङ्मुष््तिीदृशी ॥१५२॥ 

रधाने यदहोिात्रं तज्ज ंिषजशत ंवििोः । 
श्रीकण्ठस्यायुिेतच्च ददनं कञ्चकुिाभसनाम ्॥१५३॥ 

तत्क्रमाष्न्नयततः कालो िागो विद्या कलेत्यमी । 
यान्त्यन्योन्यं लयं तेषामायुगाजहतनकं ददनम ्॥१५४॥ 

तदद्दनरक्षये विश्िं मायायां रविलीयते । 
क्षीणाया ंतनभश ताित्या ंगहनेशः सजेृत्पुनः ॥१५५॥ 

एिमव्य्तकालं त ुपिाधथदजशभिजजदह । 
मायाहस्तािती िाबत्रिजिेत्रलय एष सः ॥१५६॥ 

मायाकाल ंपिाधाजनां गुणतयत्िा शतेन त ु। 
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ऐश्ििो ददिसो नादः राणात्मात्र सजेृज्जगत ्॥१५७॥ 

तािती चशै्ििी िाबत्रयजत्र राणः रशाम्यतत । 
राणगिजस््मप्यत्र विश्िं सौषुम्नित्मजना ॥१५८॥ 

राणे ब्रह्मविले शान्त ेसंविद्याप्यिभशटयते । 
अशंांभशकातो ̕प्येतस्याः सूक्ष्मसूक्ष्मतिो लयः ॥१५९॥ 

गुणतयत्िैश्ििं कालं पिाधाजनां शतेन त ु। 
सादाभशिं ददनं िाबत्रमजहारलय एि च ॥१६०॥ 

सदाभशिः स्िकालान्ते बबन्द्िधेन्दतुनिोचधकाः । 
आक्रम्य नादे लीयेत गहृीत्िा सचिाचिम ्॥१६१॥ 

नादो नादान्तितृ्त्या त ुभित्त्िा ब्रह्मबबलं हठात ्। 
शष््ततत्त्ि ेलयं यातत तनजकालपरिक्षये ॥१६२॥ 

एतािच्छष््ततत्त्ि ेत ुविञेयं खल्िहतनजशम ्। 
शष््तः स्िकालविलये व्यावपन्यां लीयते पुनः ॥१६३॥ 

व्यावपन्या तदद्दिािात्र ंलीयते साप्यनाचश्रते । 
पिाधजकोट्या हत्िावप शष््तकालमनाचश्रते ॥१६४॥ 

ददनं िाबत्रश्च तत्काले पिाधजगुखणतेऽवप च । 
सोऽवप यातत लयं साम्यसंञे सामनसे पदे ॥१६५॥ 

स कालः साम्यसंञः स्याष्न्नत्योऽकल्यः कलात्मकः । 
यत्तत्सामनस ंरूपं तत्साम्यं ब्रह्म विश्िगम ्॥१६६॥ 

अतः सामनसात्कालाष्न्नमेषोन्मेषमात्रतः । 
तुट्याददकं पिाधाजन्तं सूते सैिात्र तनष्टठतम ्॥१६७॥ 

दशशतसहस्रमयुत ंलक्षतनयुतकोदि साबुजदं िनृ्दम ्। 
खिजतनखिे शंखाधजजलचधमध्यान्तम् पिाध ंच ॥१६८॥ 

इत्येकस्मात्रितृत दह दशधा दशधा क्रमेण कलतयत्िा । 
एकाददपिाधाजन्तेटिटिादशसु ष्स््तत ंब्रूयात ्॥१६९॥ 

चत्िाि एत ेरलया मुख्याः सगाजश्च तत्कलाः । 
िूमूलनैशशष््तस््ास्तदेिाण्डचतुटियम ्॥१७०॥ 

कालाष्ग्ज्निुजवि संहताज मायान्ते कालतत्त्ििाट् । 
श्रीकण्ठो मूल एकत्र सषृ्टिसंहािकािकः ॥१७१॥ 

तल्लयो िान्तिस्तस्मादेकः सषृ्टिलयेभशता । 
श्रीमानघोिः श्त्यन्त ेसंहताज सषृ्टिकृच्च सः ॥१७२॥ 

तत्सटृिौ सषृ्टिसंहािा तनःसंख्या जगता ंयतः । 
अन्तिूजतास्ततः शा्ती महासषृ्टिरुदाहृता ॥१७३॥ 

लये ब्रह्मा हिी रुद्रशतान्यटिकपञ्चकम ्। 
इत्यन्योन्य ंक्रमाद्याष्न्त लयं मायान्तके ̕ध्ितन ॥१७४॥ 
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मायातत्त्िलये त्िेते रयाष्न्त पिमं पदम ्। 
मायोध्िे ये भसताध्िस््ास्तेषां पिभशिे लयः ॥१७५॥ 

तत्राप्यौपाचधकाभेदाल्लये िेदं पिे विदःु । 
एिं तात्त्िेश्ििे िगे लीन ेसटृिौ पुनः पिे ॥१७६॥ 

तत्साधकाः भशिेटिा िा तत्स््ानमचधशिेते । 
ब्राह्मी नाम पिस्यैि शष््तस्तां यत्र पातयेत ्॥१७७॥ 

स ब्रह्मा विटणुरुद्राद्या िैटणव्यादेितः क्रमात ्। 
शष््तमन्त ंविहायान्यं शष््तः क्रकं यातत नेदृशम ्॥१७८॥ 

छाददतरच्ताशषे शष््तिेकः भशिस्त्ा । 
एिं विसषृ्टिरलयाः राण एकत्र तनष्टठताः ॥१७९॥ 

सोऽवप संविदद संविच्च चचन्मात्रे ञेयिष्जजते । 
चचन्मात्रमेि देिी च सा पिा पिमेश्ििी ॥१८०॥ 

अटिाबत्रशंं च तत्तत्त्ि ंहृदयं तत्पिापिम ्। 
तेन संवित्त्िमेिैतत्स्पन्दमानं स्ििाितः ॥१८१॥ 

लयोदया इतत राणे षटट्यधदोदयकीतजनम ्। 
इच्छामात्ररततटठेयं क्रक्रयािैचच्यचचजना ॥१८२॥ 

कालशष््तस्ततो बाह्ये नैतस्या तनयत ंिपुः । 
स्िप्नस्िप्ने त्ा स्िप्ने सुप्ते संकल्पगोचिे ॥१८३॥ 

समाधौ विश्िसंहािसषृ्टिक्रमवििेचने । 
भमतोऽवप क्रकल कालांशो विततत्िेन िासते ॥१८४॥ 

रमात्रिेदे िेदेऽ् चचत्रो वितततमाप्यसौ । 
एिं राणे य्ा कालः क्रक्रयािैचच्यशष््तजः ॥१८५॥ 

त्ापाने ̕वप हृदयान्मूलपीठविसवपजखण । 
मूलाभिधमहापीठसङ्कोचरविकासयोः ॥१८६॥ 

ब्रह्माद्यनाचश्रतान्तानां चचनुत ेसषृ्टिसंहृती । 
शश्िद्यद्यप्यपानोऽय भमत्् ंिहतत क्रकंत्िसौ ॥१८७॥ 

अिेद्ययत्नो यत्नेन योचगभिः समुपास्यत े। 
हृत्कन्दानन्दसंकोचविकासद्िादशान्तगाः ॥१८८ 

ब्रह्मादयो ̕नाचश्रतान्ताः सेव्यन्तेऽत्र सुयोचगभिः । 
एत ेच पिमेशानशष््तत्िाद्विश्ििततजनः ॥१८९॥ 

देहमप्यश्नुिानास्तत्कािणानीतत काभमके । 
बाल्ययौिनिदृ्धत्ितनधनेषु पुनिजिे ॥१९०॥ 

मु्तौ च देहे ब्रह्माद्याः षडचधटठानकारिणः । 
तस्यान्त ेत ुपिा देिी यत्र यु्तो न जायते ॥१९१॥ 

अनेन ञातमात्रणे दीक्षानुग्रहकृभिेत ्। 
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समस्तकािणोल्लासपदे सुविददते यतः ॥१९२॥ 

अकािणं भशि ंविन्देद्यत्तद्विश्िस्य कािणम ्। 
अधोि्त्रं ष्त्िदं द्िैतकलङ्कैकान्तशातनम ्॥१९३॥ 

क्षीयत ेतदपुासायां येनोध्िाजधिडम्बिः । 
अत्रापानोदये राग्ज्ित्षटट्यधदोदययोजनाम ्॥१९४॥ 

याित्कुिीत तुट्यादेयुज् ताङ्गुलवििागतः । 
एिं समानेऽवप विचधः स दह हादीषु नाडडषु ॥१९५॥ 

संचिन्सिजतोदद्कं दशधिै वििाव्यते । 
दश मुख्या महानाडीः पूियन्नेष तद्गताः ॥१९६॥ 

नाड्यन्तिचश्रता नाडीः क्रामन्देहे समष्स््ततः । 
अटिासु ददग्ज्दलेटिेष क्रामंस्तदद्द्पतेः क्रमात ्॥१९७॥ 

चषे्टितान्यनुकुिाजणो िौद्रः सौम्यश्च िासते । 
स एि नाडीबत्रतये िामदक्षक्षणमध्यगे ॥१९८॥ 

इन्द्िकाजष्ग्ज्नमये मुख्ये चिंष्स्तटठत्यहतनजशम ्। 
साधजनालीद्ियं राणशतातन नि यष्त्स््तम ्॥१९९॥ 

तािद्िहन्नहोिात्र ंचतुविशंततधा चिेत ्। 
विषुिद्िासिे रातः सांशा ंनालीं स मध्यगः ॥२००॥ 

िामेतिोद्सव्यान्यैयाजित्संक्राष्न्तपञ्चकम ्। 
एिं क्षीणास ुपादोनचतुदजशसु नाभलषु ॥२०१॥ 

मध्याह्न ेदक्षविषुिन्निराणशतीं िहेत ्। 
दक्षोदगन्योदग्ज्दक्षैः पुनः संक्राष्न्तपञ्चकम ्॥२०२॥ 

निासुशतमेकैकं ततो विषुिदतु्तिम ्। 
पञ्चके पञ्चके ̕तीत ेसंक्रान्तेविजषुिद्बदहः ॥२०३॥ 

यद्ित्त्ान्तः सङ्क्राष्न्तनजिराणशतातन सा । 
एिं िात्रािपीत्येिं विषुिदद्दिसात्समात ्॥२०४। 
आिभयाहतनजशािवृद्धह्राससङ्क्राष्न्तगो ̕प्यसौ । 
िा्यन्तददनपूिांशौ मध्याह्नो ददिसक्षयः ॥२०५॥ 

स शिजयुजदयो मध्यमुद्तो विषुतेदृशी । 
व्याप्तौ विषेयजतो िषृ्त्तः साम्यं च व्याष्प्तरुच्यते ॥२०६॥ 

तदहजतत च यः कालो विषुित्तददहोददतः । 
विषुित्रितृत ह्रासिदृ्धी ये ददनिाबत्रगे ॥२०७॥ 

तत्क्रमेणैि संक्राष्न्तह्रासिदृ्धी ददिातनशोः । 
इत्् ंसमानमरुतो िषजद्ियविकल्पनम ्॥२०८॥ 

चाि एकत्र नह्यत्र श्िासरश्िासचचजनम ्। 
समानेऽवप तुिेः पूि ंयाित्षटट्यधदगोचिम ्॥२०९॥ 
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कालसंख्या सुसूक्ष्मैकचािगा गण्यते बुधःै । 
संध्यापूिाजह्णमध्याह्नमध्यिात्रादद यष्त्कल ॥२१०॥ 

अन्तःसंक्राष्न्तगं ग्राह्यं तन्मुख्यं तत्फलोददतेः । 
उ्तः समानगः काल उदाने तु तनरूप्यते ॥२११॥ 

राणव्याप्तौ यदु् तं तददुाने ̕प्यत्र केिलम ्। 
नासाश्त्यन्तयोः स््ाने ब्रह्मिन्रोध्िजधामनी ॥२१२॥ 

तेनोदानेऽत्र हृदयान्मूधजन्यद्िादशान्तगम ्। 
तुट्याददषष्टििषाजन्तं विश्िं कालं विचाियेत ्॥२१३॥ 

व्याने तु विश्िात्ममये व्यापके क्रमिष्जजते । 
सूक्ष्मसूक्ष्मोच्छलद्रपूमात्रः कालो व्यिष्स््तः ॥२१४॥ 

सषृ्टिः रविलयः स््ेमा संहािो ̕नुग्रहो यतः । 
क्रमात्राणाददके काले तं त ंतत्राश्रयेत्ततः ॥२१५॥ 

राणचािेऽत्र यो िणजपदमन्त्रोदयः ष्स््तः । 
यत्नजोऽयत्नजः सूक्ष्मः पिः स््लूः स कथ्यत े॥२१६॥ 

एको नादात्मको िणजः सिजिणाजवििागिान ्। 
सोऽनस्तभमतरूपत्िादनाहत इहोददतः ॥२१७॥ 

स तु िैििसभािो मातसृभाि एष सः । 
पिा सैकाक्षिा देिी यत्र लीनं चिाचिम ्॥२१८॥ 

ह्रस्िाणजत्रयमेकैकं िव्यङ्गुलम्ेतित ्। 
रिेश इतत षड्िणाजः सूयेन्दपु्गाः क्रमात ्॥२१९॥ 

इकािोकाियोिाददसन्धौ संध्यक्षिद्ियम ्। 
ए-ओ इतत रिेश ेतु ऐ+औ इतत द्ियं विदःु ॥२२०॥ 

षण्ठाणाजतन रिेश ेतु द्िादशान्तललाियोः । 
गले हृदद च बबन्द्िणजविसगौ परितःष्स््तौ ॥२२१॥ 

काददपञ्चकमाद्यस्य िणजस्यान्तः सदोददतम ्। 
एिं सस््ानिणाजनामन्तः सा साणजसन्तततः ॥२२२॥ 

हृद्येष राणरूपस्त ुसकािो जीिनात्मकः । 
बबन्दःु रकाशो हाणजश्च पूिणात्मतया ष्स््तः ॥२२३॥ 

उ्तः पिोऽयमुदयो िणाजना ंसूक्ष्म उच्यत े। 
रिेश ेषोडशौन्मुख्ये िियः षण्ठिष्जजताः ॥२२४॥ 

तदेिेन्द्िकज मत्रान्ये िणाजः सूक्ष्मोदयस्त्ियम ्। 
कालोऽधजमात्रः कादीना ंत्रयष्स्त्रशंत उच्यते ॥२२५॥ 

मात्रा ह्रस्िाः पञ्च दीघाजटिकं द्विष्स्त्रः प्लुतं त ुलॄ । 
एकाशीततभममामधजमात्राणामाह नो गुरुः ॥२२६॥ 

यद्िशाभगिानेकाशीततकं मन्त्रमभयधात ्। 
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एकाशीततपदा देिी शष््तः रो्ता भशिाष्त्मका ॥२२७॥ 

श्रीमातङ्गे त्ा धमजसंघातात्मा भशिो यतः । 
त्ा त्ा पिामशजशष््तचके्रश्ििः रिुः ॥२२८॥ 

स््लूैकाशीततपदजपिामशथविजिाव्यते । 
तत एि पिामशो याित्येकः समाप्यत े॥२२९॥ 

ताित्तत्पदमु्त ंनो सुष्प्तङ्तनयमयाष्न्त्रतम ्। 
एकाशीततपदोदािविमशज् तमबृंदहतः ॥२३०॥ 

स््लूोपायः पिोपायस्त्िेष मात्राकृतो लयः । 
अधजमात्रा नि नि स्युश्चतुषुज चतुषुज यत ्॥२३१॥ 

अङ्गुलेष्टितत षट्बत्रशंत्येकाशीततपदोदयः । 
अङ्गुले नििागेन विि्ते निमाशकाः ॥२३२॥ 

िेदा मात्राधजमन्यत्त ुद्विचतुःषङ्गुणं त्रयम ्। 
एिमङ्गुलिन्रांशचतुटकद्ियग ंलघु ॥२३३॥ 

दीघ ंप्लुत ंक्रमाद्द्विबत्रगुणमध ंततोऽवप हल ्। 
क्षकािस््यधजमात्रात्मा माबत्रकः सत्ान्तिा ॥२३४॥ 

विश्रान्तािधजमात्रास्य तष्स्मंस्तु कभलते सतत । 
अङ्गुलाधे ̕दद्रिागेन त्िधजमात्रा पुिा पुनः ॥२३५॥ 

क्षकािः सिजसंयोगग्रहणात्मा तु सिजगः । 
सिजिणोदयाद्यन्तसष्न्धषूदयिाष्ग्ज्ििुः ॥२३६॥ 

इत्् ंषट्बत्रशंके चािे िणाजनामुदयः फले । 
कू्रिे सौम्ये विलोमेन हादद यािदपष्श्चमम ्॥२३७॥ 

हृद्यकािो द्िादशान्ते हकािस्तदददं विदःु । 
अहमात्मकमद्िैतं यः रकाशात्मविश्रमः ॥२३८॥ 

भशिश्त्यवििागेन मात्रकैाशीततका ष्त्ियम ्। 
द्िासप्ततािङ्गुलेषु द्विगुणत्िेन संसिेत ्॥२३९॥ 

उ्तः सूक्ष्मोदयस्त्रधै ंद्विधो्तस्तु पिोदयः । 
अ् स््लूोदयोऽणाजनां िण्यत ेगुरुणोददतः ॥२४०॥ 

एकैकमधजरहिं ददने िगाजटिकोदयः । 
िात्रौ च ह्रासिदृ्ध्यत्र केचचदाहुनज के ̕वप त ु॥२४१॥ 

एष िगोदयो िात्रौ ददिा चाप्यधजयामगः । 
राणत्रयोदशशती पञ्चाशदचधका च सा ॥२४२॥ 

अध्यधाज क्रकल संक्राष्न्तिजगे िगे ददिातनशोः । 
तदै्ये तूदयश्चािशतानां सप्तविशंततः ॥२४३॥ 

नि िगांस्त ुये राहुस्तेषां राणशती स्िीन[्विः] । 
सबत्रिागैि संक्राष्न्तिजगे रत्येकमुच्यत े॥२४४॥ 
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अहतनजशं तदै्ये त ुशताना ंश्रतुतचक्षुषी । 
स््लूो िगोदयः सोऽयम्ाणोदय उच्यत े॥२४५॥ 

एकैकिणे राणानां द्विशतं षोडशाचधकम ्। 
बदहश्चषकषट्बत्रशंदद्दन इत्् ंत्ातनभश ॥२४६॥ 

शतमटिोत्तिं तत्र िौदं्र शा्तम्ोत्तिम ्। 
यामलष्स््ततयोगे त ुरुद्रश्त्यवििाचगता ॥२४७॥ 

ददनिा्यवििागे तु दृग्ज्िह्न्यधध्यसुचािणाः । 
सपञ्चमांशा नाडी च बदहिजणोदयः स्मतृः ॥२४८॥ 

इतत पञ्चाभशका सेयं िणाजना ंपरिचचचजता । 
एकोनां ये तु तामाहुस्तन्मतं संरचक्ष्महे ॥२४९॥ 

िेदाश्चािाः पञ्चमांशन्यूनं चािाधजमेकशः । 
िणे ̕चधकं तद्द्विगुणमवििागे ददिातनशोः ॥२५०॥ 

स््लूो िणोदयः सोऽय ंपुिा सूक्ष्मो तनगद्यते ॥२५१॥ 

इतत कालतत्त्िमुददत ंशास्त्रमुखागमतनजानुििभसद्धम ्॥२५२॥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aghori.it/


82 

www.aghori.it  

अथ श्रीतन्त्रालोके सप्तममाह्निकम ्

 

अ् पिमिहस्योऽय ंचक्राणां िण्यतेऽभयुदयः ॥१॥ 

इत्ययत्नजमाख्यात ंयत्नजं तु तनगद्यते । 
बीजवपण्डात्मकं सि ंसंविदः स्पन्दनात्मताम ्॥२॥ 

विदधत्पिसंवित्तािुपाय इतत िखणजतम ्। 
य्ािघट्टचक्राग्रघिीयन्त्रौघिाहनम ्॥३॥ 

एकानुसंचधयत्नेन चचत्रं यन्त्रोदयं िजेत ्। 
एकानुसंधानबलाज्जाते मन्त्रोदये ̕तनशम ्॥४॥ 

तन्मन्त्रदेिता यत्नात्तादात्म्येन रसीदतत । 
खे िसैकाक्षक्ष तनत्योत््े तदध ंद्विकवपण्डके ॥५॥ 

बत्रके सप्त सहस्राखण द्विशतीत्युदयो मतः । 
चतुटके त ुसहस्राखण पञ्च चिै चतुःशती ॥६॥ 

पञ्चाणे ̕ष्धधसहस्राखण बत्रशती विशंततस्त्ा । 
षट्के सहस्रबत्रतयं षट्शती चोदयो ििेत ्॥७॥ 

सप्तके बत्रसहस्रं तु षडशीत्यचधकं स्मतृम ्। 
शतैस्त ुसप्तविशंत्या िणाजटिकविकष्ल्पते ॥८॥ 

चतुविशंततशत्या त ुनिाणेषूदयो ििेत ्। 
अचधषटट्येकविशंत्या शतानां दशिणजके ॥९॥ 

एकान्नविशंततशतं चतुःषष्टिः भशिाणजके । 
अटिादश शतातन स्युरुदयो द्िादशाणजके ॥१०॥ 

त्रयोदशाणे द्िाषटट्या शतातन क्रकल षोडश । 
बत्रचत्िारिशंता पञ्चदशतेत िुिनाणजके ॥११॥ 

चतुदजशशती खाष्धधः स्यात्पञ्चदशिणजके । 
त्रयोदशशती साधाज षोडशाणे तु कथ्यत े॥१२॥ 

शतद्िादभशका सप्तदशाणे सैकसप्तततः । 
अटिादशाणे विञेया शतद्िादभशका बुधःै ॥१३॥ 

चतुविशंततसंख्याके चके्र निशती ििेत ्। 
सप्तविशंततसंख्यात ेतूदयोऽटिशतात्मकः ॥१४॥ 

द्िाबत्रशंके महाचके्र षट्शती पञ्चसप्तततः । 
द्विचतुविशंके चके्र साधां शतचतुटियीम ्॥१५॥ 

उदयं वपण्डयोगञः वपण्डमन्त्रषे ुलक्षयेत ्। 
चतुटपञ्चाशके चके्र शताना ंतु चतुटियम ्॥१६॥ 

सप्तबत्रशंत्सहाधेन बत्रशत्यटिाटिके ििेत ्। 
अधजमधजबत्रिागश्च षट्षष्टिद्जविशती ििेत ्॥१७॥ 
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एकाशीततपदे चके्र उदयः राणचािगः । 
चके्र त ुषण्णित्याख्ये सपादा द्विशती ििेत ्॥१८॥ 

अटिोत्तिशते चके्र द्विशतस्तूदयो ििेत ्। 
क्रमेणेत््भमदं चकं्र षट्कृत्िो द्विगुणं यदा ॥१९॥ 

ततोऽवप द्विगुणेऽटिाशंस्याधजमध्यधजमेककम ्। 
ततोऽवप सूक्ष्मकुशलैिधाजधाजददरकल्पने ॥२०॥ 

िागषोडशकष्स््त्या सूक्ष्मश्चािो ̕भिलक्ष्यते । 
एिं रयत्नसंरुद्धराणचािस्य योचगनः ॥२१॥ 

क्रमेण राणचािस्य ग्रास एिोपजायते । 
राणग्रासक्रमािाप्तकालसंकषजणष्स््ततः ॥२२॥ 

संविदेकैि पूणाज स्याज्ञानिेदव्यपोहनात ्। 
त्ा दह राणचािस्य निस्यानुदये सतत ॥२३॥ 

न कालिेदजतनतो ञानिेदः रकल्पते । 
संिेद्यिेदान्न ञानं भिन्नं भशखरिितृ्तित ्॥२४॥ 

कालस्तु िेदकस्तस्य स त ुसूक्ष्मः क्षणो मतः । 
सौक्ष्म्यस्य चािचधञाजनं यािष्त्तटठतत स क्षणः ॥२५॥ 

अन्य्ा न स तनिज् तु ंतनपुणैिवप पायजते । 
ञानं क्रकयभिेत्ताित्तदिािो न िासते ॥२६॥ 

तदिािश्च नो तािद्याित्तत्राक्षित्मजतन । 
अ्े िात्मरदेश ेिा न संयोगवििाचगता ॥२७॥ 

सा चदेदुयत ेस्पन्दमयी तत्राणगा रिुम ्। 
ििेदेि ततः राणस्पन्दािािे न सा ििेत ्॥२८॥ 

तदिािान्न विञानािािः सैिं तु सैि धीः । 
न चासौ िस्तुतो दीघाज कालिेदव्यपोहनात ्॥२९॥ 

िस्तुतो ह्यत एिेयं काल ंसंविन्न संस्पशृते ्। 
अत एकैि संविष्त्तनाजनारूपे त्ात्ा ॥३०॥ 

विन्दाना तनविजकल्पावप विकल्पो िािगोचिे । 
स्पन्दान्तिं न याित्तददुदतं तािदेि सः ॥३१॥ 

तािानेको विकल्पः स्याद्विविधं िस्तु कल्पयन ्। 
ये ष्त्ित््ं न विदसु्तेषां विकल्पो नोपपद्यत े॥३२॥ 

स ह्येको न ििेत्कष्श्चत ्बत्रजगत्यावप जातुचचत ्। 
शधदारूषणया ञान ंविकल्पः क्रकल कथ्यते ॥३३॥ 

सा च स्यात्क्रभमकैिेत््ं क्रकं क्ं को विकल्पयेत ्। 
घि इत्यवप नेयान्स्याद्विकल्पः का क्ा ष्स््तौ ॥३४॥ 

न विकल्पश्च कोऽप्यष्स्त यो मात्रामात्रतनष्टठतः । 
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न च ञानसमूहो ̕ष्स्त तेषामयुगपष्त्स््तेः ॥३५॥ 

तेनास्तङ्गत एिैष व्यिहािो विकल्पजः । 
तस्मात्स्पन्दान्तिं यािन्नोददयात्तािदेककम ्॥३६॥ 

विञानं तद्विकल्पात्मधमजकोिीिवप स्पशृते ्। 
एकाशीततपदोदािश्त्यामशाजत्मकस्ततः ॥३७॥ 

विकल्पः भशितादायी पूिजमेि तनरूवपतः । 
य्ा कणौ नतजयामीत्येि ंयत्नात्त्ा ििेत ्॥३८॥ 

चक्रचािगताद्यत्नात्तद्ित्तच्चक्रगैि धीः । 
जपहोमाचजनादीनां राणसाम्यमतो विचधः ॥३९॥ 

भसद्धामते कुण्डभलनीशष््तः राणसमोन्मना । 
उ्त ंच योचगनीकौले तदेतत्पिमेभशना ॥४०॥ 

पदमन्त्राक्षिे चके्र वििागं शष््ततत्त्िगम ्। 
पदेषु कृत्िा मन्त्रञो जपादौ फलिाग्ज्ििेत ्॥४१॥ 

द्विबत्रसप्ताटिसंख्यातं लोपयेच्छततकोदयम ्। 
इतत शष््तष्स््ता मन्त्रा विद्या िा चक्रनायकाः ॥४२॥ 

पदवपण्डस्िरूपेण ञात्िा योज्याः सदा वरये । 
तनत्योदये महातत्त्िे उदयस््े सदाभशिे ॥४३॥ 

अयु्ताः शष््तमागे तु न जप्ताश्चोदयेन ये । 
ते न भसद्ध्यष्न्त यत्नेन जप्ताः कोदिशतैिवप ॥४४॥ 

मालामन्त्रषेु सिेषु मानसो जप उच्यते । 
उपांशुिाज श्त्युदय ंतेषां न परिकल्पयेत ्॥४५॥ 

पदमन्त्रषेु सिेषु याित्तत्पदशष््तगम ्। 
श्यत ेसतत ंयु्तैस्तािज्जप्यं त ुसाधकैः ॥४६॥ 

तािती तेष ुिै संख्या पदेषु पदसंक्षञता । 
तािन्तमुदय ंकृत्िा बत्रपदो्त्याददतः क्रमात ्॥४७॥ 

द्िादशाख्ये द्िादभशते चके्र साध ंशतं ििेत ्। 
उदयस्तवद्ध सचतुश्चत्िारिशंच्छत ंििेत ्॥४८॥ 

षोडशाख्ये द्िादभशते द्िानित्यचधके शत े। 
चािाधेन सम ंरो्त ंशत ंद्िादशकाचधकम ्॥४९॥ 

षोडशाख्ये षोडभशत ेििेच्चतुिशीततगः । 
उदयो द्विशतं तवद्ध षट्पञ्चाशत्समुत्तिम ्॥५०॥ 

चािाटििागांस्त्रीनत्र क्यन्त्यचधकान्बुधाः । 
अटिाटिके द्िादभशते पादाध ंविशंतत ंिसून ्॥५१॥ 

उदयः सप्तशततका साटिा षष्टियजतो दह सः । 
एष चक्रोदयः रो्तः साधकानां दहतािहः ॥५२॥ 
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तनरुद्ध्य मानसीिृजत्तीश्चके्र विश्राष्न्तमागतः । 
व्युत््ाय यािद्विश्राम्येत्तािच्चािोदयो ह्ययम ्॥५३॥ 

पूणे समुदये त्ित्र रिेशैकात्म्यतनगजमाः । 
त्रय इत्यत एिो्तः भसद्धौ मध्योदयो ििः ॥५४॥ 

आद्यन्तोदयतनमुज् ता मध्यमोदयसंयुताः । 
मन्त्रविद्याचक्रगणाः भसवद्धिाजो ििष्न्त दह ॥५५॥ 

मन्त्रचक्रोदयञस्तु विद्याचक्रोदया्जवित ्। 
क्षक्षरं भसद्ध्येददतत रो्तं श्रीमद्द्विशंततके बत्रके ॥५६॥ 

द्विष्स्त्रश्चतुिाज मात्राभिविजद्यां िा चक्रमेि िा । 
तत्त्िोदययुत ंतनत्यं पृ् ग्ज्िूतं जपेत्सदा ॥५७॥ 

वपण्डाक्षिपदैमजन्त्रमेकैकं शष््ततत्त्िगम ्। 
बह्िक्षिस्तु यो मन्त्रो विद्या िा चक्रमेि िा ॥५८॥ 

शष््तस्् ंनैि तं तत्र वििागस्त्िोंनमोन्तगः । 
अष्स्मंस्तत्त्िोदये तस्मादहोिात्रष्स्त्रशष्स्त्रशः ॥५९॥ 

वििज्यत ेवििागश्च पुनिेि बत्रशष्स्त्रशः । 
पूिोदये त ुविश्रम्य द्वितीयेनोल्लसेद्यदा ॥६०॥ 

विशचे्चाधजचधजकायोगात्तदो्ताधोदयो ििेत ्। 
यदा पूणोदयात्मा तु समः कालष्स्त्रके स्फुिेत ्॥६१॥ 

रिेशविश्रान्त्युल्लासे स्यात्स्ि्यंशोदयस्तदा । 
एत्येष कालविििः राण एि रततष्टठतः ॥६२॥ 

स स्पदे खे स तष्च्चत्यां तेनास्यां विश्ितनष्टठअततः । 
अतः संवित्रततटठानौ यतो विश्िलयोदयौ ॥६३॥ 

श्त्यन्तेऽध्ितन तत्स्पन्दासंख्याता िास्तिी ततः । 
उ्त ंश्रीमाभलनीतन्त्र ेगात्र ेयत्रिै कुत्रचचत ्॥६४॥ 

विकाि उपजायेत तत्तत्त्ि ंतत्त्िमुत्तमम ्। 
राणे रततष्टठतः कालस्तदाविटिा च यत्तनुः ॥६५॥ 

देहे रततष्टठतस्यास्य ततो रूप ंतनरूप्यते । 
चचत्स्पन्दराणितृ्तीनामन्त्या या स््लूता सुवषः ॥६६॥ 

सा नाडीरूपतामेत्य देहं संतानयेददमम ्। 
श्रीस्िच्छन्देऽत एिो्त ंय्ा पण ंस्ितन्तुभिः ॥६७॥ 

व्याप्तं तद्ित्तनुद्जिािद्िारििािेन नाडडभिः । 
पादाङ्गुटठाददकोध्िजस््ब्रह्मकुण्डभलकान्तगः ॥६८॥ 

कालः समस्तश्चतुिशीताििेाङ्गुलेष्टितः । 
द्िादशान्तािचध ंक्रकंचचत्सूक्ष्मकालष्स््तत ंविदःु ॥६९॥ 

षण्णित्यामधः षड्द्विक्रमाच्चाटिोत्तिं शतम ्। 
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अत्र मध्यमसंचारिराणोदयलयान्तिे ॥७०॥ 

विश्िे सषृ्टिलयास्त ेतु चचत्रा िाय्िन्तिक्रमात ्। 
इत्येष सूक्ष्मपरिमशजनशीलनीयश्चक्रोदयोऽनुििशास्त्रदृशा मयो्तः ॥७१॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके अष्टममाह्निकं 

 

देशाध्िनोऽप्य् समासविकासयोगात्संगीयत ेविचधियं भशिशास्त्रदृटिः ॥१॥ 

विचारितोऽयं कालाध्िा क्रक्रयाशष््तमयः रिोः । 
मूततजिैचच्यजस्तज्जो देशाध्िा् तनरूप्यते ॥२॥ 

अध्िा समस्त एिाय ंचचन्मात्र ेसंरततष्टठतः । 
यत्तत्र नदह विश्रान्तं तन्निःकुसुमायते ॥३॥ 

संविद्द्िािेण तत्सटृिे शून्ये चधतय मरुत्सु च । 
नाडीचक्रानुचके्रषु बदहजदेहे ̕ध्िसंष्स््ततः ॥४॥ 

तत्राध्िैिं तनरूप्योऽय ंयतस्तत्रक्रक्रयाक्रमम ्। 
अनुसंदधदेि द्राग ्योगी िैिितां व्रजेत ्॥५॥ 

दददृक्षयैि सिाज्ाजन ्यदा व्याप्यािततटठत े। 
तदा क्रकं बहुनो्तने इत्यु्त ंस्पन्दशासने ॥६॥ 

ञात्िा समस्तमध्िानं तदीशषेु विलापयेत ्। 
तान ्देहराणधीचके्र पूिजिद् गालयेत्क्रमात ्॥७॥ 

तत्समस्त ंस्िसंवित्तौ सा संविभरिताष्त्मका । 
उपास्यमाना संसािसागिरलयानलः ॥८॥ 

श्रीमहीक्षोत्तिे चतैानध्िेशान ्गुरुिब्रिीत ्। 
ब्रह्मानन्तात्रधानान्त ंविटणुः पुंसः कलान्तगम ्॥९॥ 

रुद्रो ग्रन््ौ च मायायामीशः सादाख्यगोचिे । 
अनाचश्रतः भशिस्तस्माद्व्याप्ता तद्व्यापकः पिः ॥१०॥ 

एिं भशित्िमापन्नभमतत मत्िा न्यरूप्यत । 
न रक्रक्रयापिं ञानभमतत स्िच्छन्दशासने ॥ ११॥ 

बत्रभशिःशासने बोधो मूलमध्याग्रकष्ल्पतः । 
षट्बत्रशंत्तत्त्िसंिम्िः स्मतृतिेदविकल्पना ॥१२॥ 

अव्याहतवििागो ̕ष्स्मिािो मूलं त ुबोधगम ्। 
समस्ततत्त्ििािोऽय ंस्िात्मन्येिावििागकः ॥१३॥ 

बोधमध्यं ििेष्त्कंचचदाधािाधेयलक्षणम ्। 
तत्त्ििेदवििागेन स्ििािष्स््ततलक्षणम ्॥१४॥ 

बोधाग्रं तत्त ुविद्बोधं तनस्तिङ्गं बहृत्सुखम ्। 
संविदेकात्मतानीतिूतिािपुिाददकः ॥१५॥ 

अव्यिष्च्छन्नसंविष्त्तिथििः पिमेश्ििः । 
श्रीदेव्यायामले चो्तं षट्बत्रशंत्तत्त्िसुन्दिम ्॥१६॥ 

अध्िानं षड्विध ंध्यायन्सद्यः भशिमयो ििेत ्। 
यद्यप्यमुटय ना्स्य संवित्त्यनततिेक्रकणः ॥१७॥ 
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पूणजस्योध्िाजददमध्यान्तव्यिस््ा नाष्स्त िास्तिी । 
त्ावप रततपत्तॄणां रततपादतयतुस्त्ा ॥१८॥ 

स्िस्िरूपानुसािेण मध्याददत्िाददकल्पनाः । 
ततः रमातसृंकल्पतनयमात ्पाच्जिं विदःु ॥१९॥ 

तत्त्ि ंसिाजन्तिालस्् ंयत्सिाजििणैिृजतम ्। 
तदत्र पाच्जिे तत्त्िे कथ्यत ेिुिनष्स््ततः ॥२०॥ 

नेता किाहरुद्राणामनन्तः कामसेविनाम ्। 
पोतारूढो जलस्यान्तमजद्यपानविघूखणजतः ॥२१॥ 

स देिं िैििं ध्यायन ्नागैश्च परििारितः । 
कालागे्रिुजिनं चोध्िे कोदियोजनमुष्च्रतम ्॥२२॥ 

लोकानां िस्मसाभािियान्नोध्िज स िीक्षते । 
स च व्याप्तावप विश्िस्य यस्मात्प्लुटयष्न्नमां िुिम ्॥२३॥ 

निकेभयः पुिा व्य्तस्तेनासौ तदधो मतः । 
दश कोट्यो वििोज्िाजला तदधज शून्यमूध्िजतः ॥२४॥ 

तदधू्िे निकाधीशाः क्रमादु्दःखकैिेदनाः । 
श्धो मध्ये तदधू्िे च ष्स््ता िेदान्तिैिृजताः ॥२५॥ 

अिीचचकुम्िीपाकाख्यिौििास्तेटिनुक्रमात ्। 
एकादशैकादश च दशते्यन्तः शिाष्ग्ज्न तत ्॥२६॥ 

रत्येकमेषामेकोना कोदिरुष्च्रततिन्तिम ्। 
लक्षमत्र खिेदास्यसंख्यानामन्तिा ष्स््ततः ॥२७॥ 

कूटमाण्ड ऊध्ि ेलक्षोनकोदिस््ानस्तदीभशता । 
शास्त्रविरुद्धाचिणात ्कृटणं ये कमज विदधते ॥२८॥ 

तत्र िीमैलोकपुरुषैः पीड्यन्ते िोगपयजन्तम ्। 
ये सकृदवप पिमेशं भशिमेकागे्रण चतेसा शिणम ्॥२९॥ 

याष्न्त न ते निकयुजः कृटणं तेषां सुखाल्पतादातय । 
सहस्रनिकोत्सेधमेकान्तिम् क्रमात ्॥३०॥ 

पातालाटिकमेकैकमटिमे हािकः रिुः । 
रततलोकं तनयु्तात्मा श्रीकण्ठो हठतो बहूः ॥३१॥ 

भसद्धीदजदात्यसािेिं श्रीमद्रौििशासने । 
व्रततनो ये चचकमजस््ा तनवषद्धाचािकारिणः ॥३२॥ 

दीक्षक्षता अवप ये लुप्तसमया नच कुिजत े। 
रायष्श्चत्तांस्त्ा तत्स््ा िामाचािस्य दषूकाः ॥३३॥ 

देिाष्ग्ज्नद्रव्यितृ्त्यंशजीविनश्चोत्तमष्स््ताः । 
अधःस््गारुडाद्यन्यमन्त्रसेिापिायणाः ॥३४॥ 

ते हािकवििोिगे्र क्रकङ्किा विविधात्मकाः । 
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ते त ुतत्रावप देिेशं ि्त्या चते्पयुजपासते ॥३५॥ 

तदीशतत्त्ि ेलीयन्त ेक्रमाच्च पिमे भशि े। 
अन्य्ा ये त ुितजन्त ेतभोगतनितात्मकाः ॥३६॥ 

ते कालिष्ह्नसंतापदीनाक्रन्दपिायणाः । 
गुणतत्त्ि ेतनलीयन्ते ततः सषृ्टिमुखे पुनः ॥३७॥ 

पात्यन्त ेमातभृिघोियातनौघपुिस्सिम ्। 
अधमाधमदेहेषु तनजकमाजनुरूपतः ॥३८॥ 

मानुषान्तेषु तत्रावप केचचन्मन्त्रविदः क्रमात ्। 
मुच्यन्तेऽन्ये तु बध्यन्त ेपूिजकृत्यानुसाितः ॥३९॥ 

इत्येष गणितृ्तान्तो नाम्ना हुलहुलाददना । 
रो्त ंिगिता श्रीमदानन्दाचधकशासने ॥४०॥ 

पातालोध्िे सहस्राखण विशंततिूजकिाहकः । 
भसद्धातन्त्र ेतु पातालपटृठे यक्षीसमाितृम ्॥४१॥ 

िद्रकाल्याः पुिं यत्र ताभिः क्रीडष्न्त साधकाः । 
ततस्तमस्तप्तिूभमस्ततःशून्यं ततोऽहयः ॥४२॥ 

एतातन यातनास््ानं गुरुमन्त्रादददवूषणाम ्। 
ततो िूम्यूध्िज [मध्य] तो मेरुः सहस्राखण स षोडश ॥४३॥ 

मग्ज्नस्तन्मूलविस्तािस्तद्द्ियेनोध्िजविस्ततृतः । 
सहस्राष्धधिसूच्रायो हैमः सिाजमिालयः ॥४४॥ 

मध्योध्िाजधः समुद्ितृ्तशिािचतुिश्रकः । 
िैििीयं च तष्ल्लङ्गं धिणी चास्य पीदठका ॥४५॥ 

सिे देिा तनलीना दह तत्र तत्पूष्जतं सदा । 
मध्ये मेरुसिा धातुस्तदीशददभश केतनम ्॥४६॥ 

ज्योततटकभशखिं शंिोः श्रीकण्ठांशश्च स रिुः । 
अिरुह्य सहस्राखण मनोित्याश्चतुदजश ॥४७॥ 

चक्रिािश्चतुददज्को मेरुित्र तु लोकपाः । 
अमिािततकेन्द्रस्य पूिजस्यां दक्षक्षणेन ताम ्॥४८॥ 

अत्सिःभसद्धसाध्यास्तामुत्तिेण विनायकाः । 
तेजोिती स्िददश्यग्ज्नेः पुिी तां पष्श्चमेन तु ॥४९॥ 

विश्िेदेिा विश्िकमाज क्रमात्तदनुगाश्च ये । 
याम्यां संयमनी ता ंतु पष्श्चमेन क्रमात ्ष्स््ताः ॥५०॥ 

मातनृन्दा स्िसंख्याता रुद्रास्तत्साधकास्त्ा । 
कृटणाङ्गािा तनिृततश्च ता ंपूिेण वपशाचकाः॥५१॥ 

िक्षांभस भसद्धगन्धिाजस्तूत्तिेणोत्तिेण ताम ्। 
िारुणी शुद्धित्याख्या िूतौघो दक्षक्षणेन ताम ्॥५२॥ 
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उत्तिेणोत्तिेणैना ंिसुविद्याधिाः क्रमात ्। 
िायोगजन्धिती तस्या दक्षक्षणे क्रकन्निाः पुनः ॥५३॥ 

िीणासिस्िती देिी नािदस्तुम्बुरुस्त्ा । 
महोदयेन्दोगुजह्याः स्युः पष्श्चमेऽस्याः पुनः पुनः ॥५४॥ 

कुबेिः कमजदेिाश्च त्ा तत्साधका अवप । 
यशष्स्िनी महेशस्य तस्याः पष्श्चमतो हरिः ॥५५॥ 

दक्षक्षणे दक्षक्षणे ब्रह्माष्श्िनौ धन्िन्तरिः क्रमात ्। 
मैििे चक्रिािे ̕ष्स्मन्नेिं मुख्याः पुिोऽटिधा ॥५६॥ 

अन्तिालगतास्त्िन्याः पुनः षड्विशंततः स्मतृाः । 
इटिापूतजिताः पुण्ये िषेये िाित ेनिाः ॥५७॥ 

ते मेरुगाः सकृच्छम्िुं ये िाचजष्न्त य्ोचचतम ्। 
मेिोः रदक्षक्षणाप्योदष्ग्ज्दक्षु विटकम्िपिजताः ॥५८॥ 

मन्दिो गन्धमादश्च विपुलो ्̕ सुपाश्िजकः । 
भसतपीतनीलि्तास्त ेक्रमात्पादपिजताः ॥५९॥ 

एतैिुजिमिटिभय मेरुष्स्तटठतत तनश्चलः । 
चतै्रि्नन्दनाख्ये िैश्राजं वपतिृन ंिनान्याहुः ॥६०॥ 

ि्तोदमानसभसत ंिदं्र चतैच्चतुटियं सिसाम ्। 
िकृ्षाः कदम्बजम्धिश्ित््न्यग्रोधकाः क्रमशः ॥६१॥ 

एषु च चतुटिजचलेषु त्रयं त्रयं क्रमश एतदाम्नातम ्। 
मेिजधो लिणाधध्यन्तं जम्बुद्िीपः समन्ततः ॥६२॥ 

लक्षमात्रः स निधा जातो मयाजदपिजतैः । 
तनषधो हेमकूिश्च दहमिान्दक्षक्षणे त्रयः ॥६३॥ 

लक्षं सहस्रनिततस्तदशीततरितत क्रमात ्। 
नीलः श्िेतष्स्त्रशङृ्गश्च तािन्तः सव्यतः पुनः ॥६४॥ 

मेिोः षडते ेमयाजदाचलाः पूिाजपिायताः । 
पूिजतो माल्यिान्पश्चाद्गन्धमादनसंक्षञतः ॥६५॥ 

सव्योत्तिायतौ तौ तु चतुष्स्त्रशंत्सहस्रकौ । 
अटिािेते ततो ̕प्यन्यौ द्िौ द्िौ पूिाजददषु क्रमात ्॥६६॥ 

जाठिः कूिदहमिद्यात्रजारुचधशङृ्चगणः । 
एिं ष्स््तो वििागोऽत्र िषजभसद्ध्यै तनरूप्यते ॥६७॥ 

समन्ताच्चक्रिािाधोऽनकेन्द ुचतुिश्रकम ्। 
सहस्रनिविस्तीणजभमलाख्यं बत्रमुखायुषम ्॥६८॥ 

मेिोः पष्श्चमतो गन्धमादो यस्तस्य पष्श्चमे । 
केतुमालं कुलाद्रीणां सप्तकेन वििूवषतम ्॥६९॥ 

मेिोः पूिज माल्यिान्यो िद्राश्िस्तस्य पूिजतः । 
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सहस्रदशकायुस्तत्सपञ्चकुलपिजतम ्॥७०॥ 

पूिजपष्श्चमतः सव्योत्तितश्च क्रमाददमे । 
द्िाबत्रशंच्च चतुष्स्त्रशंत्सहस्राखण तनरूवपते ॥७१॥ 

मेिोरुदक् शङृ्गिान्यस्तद्बदहः कुरुिषजकम ्। 
चापिन्निसाहस्रमायुस्तत्र त्रयोदश ॥७२॥ 

कुरुिषजस्योत्तिेऽ् िायव्येऽधधौ क्रमाच्छिाः । 
दश चतेत सहस्राखण द्िीपौ चन्द्रोऽ् िद्रकः ॥७३॥ 

यौ श्िेतशङृ्चगणौ मेिोिाजम ेमध्ये दहिण्मयम ्। 
तयोनजिकविस्तीणजमायुश्चाधजत्रयोदश ॥७४॥ 

तत्र िै िामतः श्िेतनीलयो िम्यकोऽन्तिे । 
सहस्रनिविस्तीणजमायुद्जिादश तातन च ॥७५॥ 

मेिोदजक्षक्षणतो हेमतनषधौ यौ तदन्तिे । 
हयाजख्य ंनिसाहस्रं तत्सहस्राचधकायुषम ्॥७६॥ 

तत्रिै दक्षक्षणे हेमदहमिद्द्वितयान्तिे । 
कैन्निं निसाहस्रं तत्सहस्राचधकायुषम ्॥७७॥ 

तत्रिै दक्षक्षणे मेिोदहजमिान्यस्य दक्षक्षणे । 
िाितं निसाहस्र ंचापित्कमजिोगिूः ॥७८॥ 

इलाितृ ंकेतुिदं्र कुरुहैिण्यिम्यकम ्। 
हरिक्रकन्नििषे च िोगिूनज तु कमजिूः ॥७९॥ 

अत्र बाहुल्यतः कमजिूिािोऽत्राप्यकमजणाम ्। 
पशूनां कमजसंस्कािः स्यात्तादृग्ज्दृढसंस्कृतेः ॥८०॥ 

संििन्त्यप्यसंस्कािा िाितेऽन्यत्र चावप दह । 
दृढरा्तनसंस्कािादीशचे्छातः शुिाशुिम ्॥८१॥ 

स््ानान्तिे ̕वप कमाजष्स्त दृटिं तच्च पुिातन े। 
तत्र त्रतेा सदा कालो िाित ेतु चतुयुजगम ्॥८२॥ 

िािते निखण्ड ंच सामुदे्रणाम्िसात्र च । 
स््लं पञ्चशती तद्िज्जलं चतेत वििज्यत े॥८३॥ 

इन्द्रः कशरेुस्ताम्रािो नागीयः राग्ज्गिष्स्तमान ्। 
सौम्यगान्धिजिािाहाः कन्याख्यं चासमुद्रतः ॥८४॥ 

कन्याद्िीपे च निम ेदक्षक्षणेनाष्धधमध्यगाः । 
उपद्िीपाः षट् कुलादद्रसप्तकेन वििूवषते ॥८५॥ 

अङ्गयिमलयशङ्कुः कुमुदििाहौ च मलयगो ̕गस्त्य । 
तत्रिै च बत्रकूिे लङ्का षडमी ह्युपद्िीपाः ॥८६॥ 

द्िीपोपद्िीपगाः रायो म्लेच्छा नानाविधा जनाः । 
मु्ताकाञ्चनित्नाढ्या इतत श्रीरुरुशासने ॥८७॥ 
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िािते यत्कृत ंकमज क्षवपतं िाप्यिीचचतः । 
भशिान्तं तेन मुष््तिाज कन्याख्ये त ुविशषेतः ॥८८॥ 

महाकालाददका रुद्रकोदिित्रैि िािते ॥ 

गङ्गाददपञ्चशततका जन्म तेनात्र दलुजिम ्॥८९॥ 

अन्यिषेषु पशुिद् िोगात्कमाजततिाहनम ्। 
राप्यं मनोि्ातीतमवप िाितजन्मनाम ्॥९०॥ 

नानािणाजश्रमाचािसुखदःुखविचचत्रता । 
कन्याद्िीपे यतस्तेन कमजिूः सेयमुत्तमा ॥९१॥ 

पुंसा भसताभसतान्यत्र कुिजतां क्रकल भसद्ध्यतः । 
पिापिौ स्ितनजियावितत िौिििाततजके ॥९२॥ 

एिं मेिोिधो जम्बूिभितो यः स विस्तिात ्। 
स्यात ्सप्तदशधा खण्डनैजिभिस्तु समासतः ॥९३॥ 

मनोः स्िायंिुिस्यासन ्सुता दश ततस्त्रयः । 
राव्रजन्न् जम्धिाख्ये िाजा योऽग्ज्नीरनामकः ॥९४॥ 

तस्याििन्नि सुतास्ततो ̕यं निखण्डकः । 
नाभियो निमस्तस्य नप्ता िित आषजभिः ॥९५॥ 

तस्याटिौ तनयाः साकं कन्यया निमों ̕शकः । 
िु्तैस्तैनजिधा तस्माल्लक्षयोजनमात्रकात ्॥९६॥ 

लक्षैकमात्रो लिणस्तद्बाह्येऽस्य पुिो ̕द्रयः । 
ऋषिो दनु्दभुिधूजम्रः कङ्कद्रोणेन्दिो ह्युदक् ॥९७॥ 

ििाहनन्दनाशोकाः पश्चात ्सहबलाहकौ । 
दक्षक्षण चक्रमैनाकौ िाडिो ̕न्तस्तयोः ष्स््तः ॥९८॥ 

अधधेदजक्षक्षणतः खाक्षक्षसहस्राततक्रमाद् चगरिः । 
विद्युत्िांष्स्त्रसहस्रोष्च्रदायामो ̕त्र फलाभशनः ॥९९॥ 

मलददग्ज्धा दीघजकेशश्मश्रिो गोसधमजकाः । 
नग्ज्नाः संित्सिाशीततजीविनस्तणृिोष्जनः ॥१००॥ 

तनयजन्त्राखण सदा तत्र द्िािाखण बबलभसद्धये । 
इत्येतद् गुरुभिगीत ंश्रीमद्रौििशासने ॥१०१॥ 

इत्् ंय एष लिणसमुद्रः रततपाददतः । 
तद्बदहः षडमी द्िीपाः रत्येकं स्िाणजिैिृजताः ॥१०२॥ 

क्रमद्विगुखणताः षड्भिमजनुपुत्रिैचधष्टठताः । 
शाककुशक्रौञ्चाः शल्मभलगोमेधाधजभमतत षड्द्िीपाः । 
क्षीिदचधसवपजिैक्षिमददिामधिुाम्बुकाः षडम्बुधयः ॥१०३॥ 

मेधाततच्िजपुटमाञ्ज्योततटमान्द्युततमता हिी िाजा । 
संिि इतत शाकाददषु जम्बुद्िीपे न्यरूवप चाग्ज्नीरः ॥१०४॥ 
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चगरिसप्तकपरिकष्ल्पतताित्खण्डास्तु पञ्च शाकाद्याः । 
पुटकिसंञो द्विदलो हरियमिरुणेन्दिोऽत्र पूिाजदौ ॥१०५॥ 

बत्रपञ्चाशच्च लक्षाखण द्विकोट्ययुतपञ्चकम ्। 
स्िाद्िणजिान्तं मेिजधाजद्योजननाभमयं रमा ॥१०६॥ 

सप्तमजलधेबाजह्ये हैमी िूः कोदिदशकम् लक्षम ्। 
उष्च्रत्या विस्तािादयुतं लोकेतिाचलः कच्तः ॥१०७॥ 

लोकालोकददगटिक संस््ं रुद्राटिकं सलोकेशम ्। 
केिलभमत्यवप केचचल्लोकालोकान्तिे िविनज बदहः ॥१०८॥ 

वपतदेृिप्ािस्योदग्ज्दक्षक्षणगौ स्िजात्पिे िीथ्यौ । 
िानोरुत्तिदक्षक्षणमयनद्ियमेतदेि क्यष्न्त ॥१०९॥ 

सिेषामुत्तिो मेरुलोकालोकश्च दक्षक्षणः। 
उदयास्तमयावित््ं सूयजस्य परििाियेत ्॥११०॥ 

अधजिात्रो ̕मिाित्यां याम्यायामस्तमेि च । 
मध्यष्न्दनं तद्िारुण्यां सौम्ये सूयोदयः स्मतृः ॥१११॥ 

उदयो योऽमिाित्या ंसोऽधजिात्रो यमालये । 
केऽस्तं सौम्ये च मध्याह्न इत्् ंसूयजगतागत े॥११२॥ 

पञ्चबत्र ंशत्कोदिसंख्या लक्षाण्येकोनविशंततः । 
चत्िारिशंत्सहस्राखण ध्िान्तं लोकाचलाद्बदहः ॥११३॥ 

सप्तसागिमानस्त ुगिोदाख्यः समुद्रिाट् । 
लोकालोकस्य पितो यद्गिे तनखखलैि िूः ॥११४॥ 

भसद्धातन्त्रऽेत्र गिाजधधेस्तीिे कौशयेसंक्षञतम ्। 
मण्डलं गरुडस्तत्र भसद्धपक्षसमाितृः ॥११५॥ 

क्रीडष्न्तं पिजतागे्र त ेनि चात्र कुलाद्रयः । 
तत उटणोदकाष्स्त्रशंन्नद्यःपातालगास्ततः ॥११६॥ 

चतुददजङ्नैभमिोद्यानं योचगनीसेवितं सदा । 
ततो मेरुस्ततो नागा मेघा हेमाण्डकं ततः ॥११७॥ 

ब्रह्मणोऽण्डकिाहेन मेिोिधेन कोियः । 
पञ्चाशदेिं दशस ुददच ुिूलोकसंक्षञतम ्॥११८॥ 

पशुखगमगृतरुमानुषसिीसपृैः षड्भििेष िूलोकः । 
व्याप्तः वपशाचिक्षोगन्धिाजणा ंसयक्षाणाम ्॥११९॥ 

विद्याितृां च क्रकं िा बहुना सिजस्य िूतसगजस्य । 
अभिमानतो य्ेटिं िोगस््ानं तनिासश्च ॥१२०॥ 

िुिलोकस्त्ा त्िाकाजल्लक्षमेकं तदन्तिे । 
दश िायुप्ास्त ेच रत्येकमयुतान्तिाः ॥१२१॥ 

आद्यो िायुप्स्तत्र विततः परिचच्यजत े। 
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पञ्चाशद्योजनोध्िे स्यादृतवद्धजनाजम मारुतः ॥१२२॥ 

आप्यायकः स जन्तूनां ततः राचतेसो ििेत ्। 
पञ्चाशद्योजनादधू्िज तस्मादधू्िज शतेन तु ॥१२३॥ 

सेनानीिायुित्रतै ेमूकमेघास्तडडन्मुचः । 
ये मह्याः क्रोशमात्रणे ततटठष्न्त जलिवषजणः ॥१२४॥ 

तेभय ऊध्िज शतान्मेघा िेकाददराखणिवषजणः । 
पञ्चाशदधू्िजमोघो ̕त्र विषिारिरिवषजणः ॥१२५॥ 

मेघाः स्कन्दोभिाश्चान्ये वपशाचा ओघमारुत े। 
ततः पञ्चाशदधू्ि ंस्युमेघा मािकसंञकाः ॥१२६॥ 

तत्र स््ाने महादेिजन्मानस्ते विनायकाः । 
ये हिष्न्त कृतं कमज निाणामकृतात्मनाम ्॥१२७॥ 

पञ्चाशदधू्ि ंिज्राङ्को िायुित्रोपलाम्बुदाः । 
विद्याधिाधमाश्चात्र िज्राङ्के संरततष्टठताः ॥१२८॥ 

ये विद्यापौरुषे ये च श्मशानाददरसाधने । 
मतृास्तष्त्सवद्धभसद्धास्ते िज्रांके मरुतत ष्स््ताः ॥१२९॥ 

पञ्चाशदधू्ि ंिज्रांकाद्िैद्युतोऽशतनिवषजणः । 
अधदा अप्सिसश्चात्र ये च पुण्यकृतो निाः ॥१३०॥ 

िगृौ िह्नौ जले ये च संग्रामे चातनिततजनः । 
गोग्रहे िध्यमोक्ष ेिा मतृास्ते िैद्युत ेष्स््ताः ॥१३१॥ 

िैद्युतादै्रितस्तािांस्तत्र पुष्टििहाम्बुदाः । 
ऊध्ि ंच िोगाम्बुमुचः संिताजस्तदनन्तिे ॥१३२॥ 

िोचनाञ्जनिस्माददभसद्धास्तत्रिै िैित े। 
क्रोधोदकमुचां स््ानं विषाितजः स मारुतः ॥१३३॥ 

पञ्चाशदधू्ि ंतत्रिै ददुदजनाधदा हुताशजाः । 
विद्याधिविशषेाश्च त्ा ये पिमेश्ििम ्॥१३४॥ 

गान्धिेण सदाचजष्न्त विषाितेऽ् ते ष्स््ताः । 
विषािताजच्छतादधू्िज दजुजयः श्िाससंििः ॥१३५॥ 

ब्रह्मणोऽत्र ष्स््ता मेघाः रलये िातकारिणः । 
पुटकिाधदा िायुगमा गन्धिाजश्च पिािहे ॥१३६॥ 

जीमूतमेघास्तत्संञास्त्ा विद्याधिोत्तमाः । 
ये च रूपव्रता लोका आिहे ते रततष्टठताः ॥१३७॥ 

महािहे त्िीशकृताः रजादहतकिाम्बुदाः । 
महापरििहे मेघाः कपालोत््ा महेभशतुः ॥१३८॥ 

महापरििहान्तोऽयमतृद्धेः राङ्मरुत्प्ः । 
अष्ग्ज्नकन्या मातिश्च रुद्रश्त्या त्िचधष्टठताः ॥१३९॥ 
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द्वितीये तत्पिे भसद्धचािणा तनजकमजजाः । 
तुये देिायुधान्यटिौ ददग्ज्गजाः पञ्चमे पुनः ॥१४०॥ 

षटठे गरुत्मानन्यष्स्मङ्गङ्गान्यत्र िषृो वििुः । 
दक्षस्तु निम ेब्रह्मश्त्या समचधतत[तन]ष्टठतः ॥१४१॥ 

दशमे िसिो रुद्रा आददत्याश्च मरुत्प्े । 
नियोजनसाहस्रो विग्रहो ̕कज स्य मण्डलम ्॥१४२॥ 

बत्रगुणं ञानशष््तः सा तपत्यकज तया रिोः । 
स्िलोकस्तु िुिलोकाद्रिुान्तं परििाटयते ॥१४३॥ 

सूयाजल्लक्षेण शीतांशुः क्रक्रयाशष््तः भशिस्य सा । 
चन्द्राल्लक्षेण नाक्षत्र ंततो लक्षद्ियेन तु ॥१४४॥ 

रत्येकं िौमतः सूयजसुतान्ते पञ्चकं विदःु । 
सौिाल्लक्षेण सप्तवषजिगजस्तस्माद्रिुस्त्ा ॥१४५॥ 

ब्रह्मैिापिरूपेण ब्रह्मस््ाने रिुोऽचलः । 
मेधीिूतो विमानानां सिेषामुपरि रिुः ॥१४६॥ 

अत्र बद्धातन सिाजण्यप्यूह्यन्त ̕ेतनलमण्डले । 
स्िस्सप्त मारुतस्कन्धा आमेघाद्याः रधानतः ॥१४७॥ 

इतश्च क्रतुहोत्रादद कृत्िा ञानवििष्जजताः । 
स्ियाजष्न्त तत्क्षये लोकं मानुटयं पुण्यशषेतः ॥१४८॥ 

एिं िूमेरुजिान्त ंस्याल्लक्षाखण दश पञ्च च । 
द्िे कोिी पञ्च चाशीततलजक्षाखण स्िगजतो महान ्॥१४९॥ 

माकज ण्डाद्या ऋवषमुतनभसद्धास्तत्र रततष्टठताः । 
तनिततजताचधकािाश्च देिा महतत संष्स््ताः ॥१५०॥ 

महान्तिाले तत्रान्ये त्िचधकाििुजो जनाः । 
अटिौ कोट्यो महल्लोकाज्जनोऽत्र कवपलादयः ॥१५१॥ 

ततटठष्न्त साध्यास्तत्रिै बहिः सुखिाचगनः । 
जनात्तपोकज कोट्योऽत्र सनकाद्या महाचधयः ॥१५२॥ 

रजापतीनां तत्राचधकािो ब्रह्मात्मजन्मनाम ्। 
ब्रह्मालयस्तु तपसः सत्यः षोडश कोियः ॥१५३॥ 

तत्र ष्स््तः स स्ियम्िूविजश्िमाविटकिोत्यदः । 
सत्ये िेदास्त्ा चान्ये कमजध्यानेन िाविताः ॥१५४॥ 

आनन्दतनटठास्तत्रोध्िेकोदििथरिञ्चमासनम ्। 
ब्रह्मासनात्कोदियुग्ज्मं पुिं विटणोतनजरूवपतम ्॥१५५॥ 

ध्यानपूजाजपैविजटणोिज् ता गच्छष्न्त तत्पदम ्। 
िैटणिात्सप्तकोिीभििुजिनं पिमेभशतुः ॥१५६॥ 

रुद्रस्य सषृ्टिसंहािकतुजब्रजह्माण्डित्मजतन । 
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दीक्षाञानविहीना ये भलङ्गािाधनतत्पिाः ॥१५७॥ 

ते यान्त्यण्डान्तिे िौदं्र पुिं नाधः कदाचन । 
तत्स््ाः सि ेभशि ंयाष्न्त रुद्राः श्रीकण्ठदीक्षक्षताः ॥१५८॥ 

अचधकािक्षये साकं रुद्रकन्यागणेन त े। 
पुिं पुिं च रुद्रोध्िजमुत्तिोत्तििवृद्धतः ॥१५९॥ 

ब्रह्माण्डाधश्च रुद्रोध्िज दण्डपाणेः पुिं स च । 
भशिेच्छया दृणात्यण्डं मोक्षमागज किोतत च ॥१६०॥ 

शिजरुद्रौ िीमििािुग्रो देिो महान् । 
ईशान इतत िूलोकात ्सप्त लोकेश्ििाः भशिाः ॥१६१॥ 

स््लूैविजशषेैिािधधाः सप्त लोकाः पिे पुनः । 
सूक्ष्मैरितत गुरुश्चिै रुिौ सम्यङ्न्यरूपयत ्॥१६२॥ 

ये ब्रह्मणाददसगे स्िशिीिाष्न्नभमजताः रिूताख्याः । 
स््लूाः पञ्च विशषेाः सप्तामी तन्मया लोकाः ॥१६३॥ 

पितो भलङ्गाधािैः सूक्ष्मैस्तन्मात्रजैमजहािूतैः । 
लोकानामाििणैविजटिभय पिस्पेिण गन्धाद्यैः ॥१६४॥ 

कालाग्ज्नेदजण्डपाण्यन्तमटिानिततकोियः । 
अत ऊध्ि ंकिाहोऽण्डे स घनः कोदियोजनम ्॥१६५॥ 

पञ्चाशत्कोियश्चोध्िं िूपटृठादधिं त्ा । 
एिं कोदिशतं िूः स्यात ्सौिणजस्तण्डुलस्ततः ॥१६६॥ 

शतरुद्रािचधहुजफट् िेदयेत्तत्तु दःुशमम ्। 
रततदद्कं दश दशते्येिं रुद्रशतं बदहः ॥१६७॥ 

ब्रह्माण्डाधािकं तच्च स्िरिािेण सिजतः । 
अण्डस्िरूपं गुरुभिश्चो्तं श्रीिौििाददषु ॥१६८॥ 

व्य्तेिभिमुखीिूतः रच्युतः शष््तरूपतः । 
आिापिानतनिज् तो िस्तुवपण्डो ̕ण्ड उच्यते ॥१६९॥ 

तमोलेशानुविद्धस्य कपालं सत्त्िमुत्तिम ्। 
िजोऽनुविद्ध ंतनमृजटिं सत्त्िमस्याधिं तमः ॥१७०॥ 

िस्तुवपण्ड इतत रो्त ंभशिशष््तसमूहिाक् । 
अण्डः स्याददतत तद्व्य्तौ संमुखीिाि उच्यते ॥१७१॥ 

त्ावप भशिमग्ज्नानां श्तीनामण्डता ििेत ्। 
तद्ज िा्यमपिं ता दह न च्युतशष््ततः ॥१७२॥ 

तन्िक्षादौ मा रसाङ्क्षीदण्डतेतत पदान्तिम ्। 
तन्िक्षाददषु नैिास्त ेकस्याप्यािापनं यतः ॥१७३॥ 

तन्िक्षसमुदायत्िे क्मेकत्िभमत्यतः । 
अतनिज् त इतत रो्तं साजात्यपरिदशजकम ्॥१७४॥ 
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विनावप िस्तुवपण्डाख्यपदेनैकैकशो ििेत ्। 
तत्त्िेटिण्डस्ििाित्िं नन्िेिमवप क्रकं न तत ्॥१७५॥ 

गुणतन्मात्रिूतौघमये तत्त्िे रसज्यत े। 
उच्यत ेिस्तुशधदेन तन्िक्षिुिनात्मकम ्॥१७६॥ 

रूपमु्त ंयतस्तेन तत्समहूो ̕ण्ड उच्यते । 
ििेच्च तत्समूहत्ि ंपत्युविजश्ििपुिृजतः ॥१७७॥ 

तद्ज िेदकान्यन्यान्युपात्तानीतत दभशजतम ्। 
तािन्मात्रास्ििस््ासु मायाधीने ̕ध्िमण्डले ॥१७८॥ 

मा िूदण्डत्िभमत्याहुिन्ये िेदकयोजनम ्। 
इत््मु्तविरिञ्चाण्डमतृो रुद्राः शतं दह यत ्॥१७९॥ 

तेषां स्ि ेपतयो रुद्रा एकादश महाचचजषः । 
अनन्तोऽ् कपाल्याष्ग्ज्नयजमनैिृतकौ बलः ॥१८०॥ 

शीिो तनधीशो विद्येशः शम्िुः सिीििद्रकः । 
मध ुमधकृुतः कदम्बं केसिजालातन यद्िदािणृते ॥१८१॥ 

तद्ित्त ेभशिरुद्रा ब्रह्माण्डमसंख्यपरििािाः । 
शिाटितनयुतं कोदिरित्येषां सष्न्निेशनम ्॥१८२॥ 

श्रीकण्ठाचधष्टठतास्ते च सजृष्न्त संहिष्न्त च । 
ईश्िित्ि ंददविषदाभमतत िौिििाततजके ॥१८३॥ 

भसद्धातन्त्र ेतु हेमाण्डाच्छतकोिेबजदहः शतम ्। 
अण्डानां क्रमशो द्विद्विगुणं रूप्याददयोष्जतम ्॥१८४॥ 

तेष ुक्रमेण ब्रह्माणः संस्युद्जविगुणजीविताः । 
क्षीयन्ते क्रमशस्ते च तदन्ते तत्त्िमम्मयम ्॥१८५॥ 

धिातो ̕त्र जलादद स्यादतु्तिोत्तितः क्रमात ्। 
दशधाहङ्कृतान्तं धीस्तस्याः स्याच्छतधा ततः ॥१८६॥ 

सहस्रधा व्य्तमतः पौंस्नं दशसहस्रधा । 
तनयततलजक्षधा तस्मात्तस्यास्तु दशलक्षधा ॥१८७॥ 

कलान्तं कोदिधा तस्मान्माया विद्दशकोदिधा । 
ईश्ििः शतकोदिः स्यात्तस्मात्कोदिसहस्रधा ॥१८८॥ 

सादाख्यं व्यश्नुत ेतच्च शष््तिृजन्देन संख्यया । 
व्यावपनी सिजमध्िान ंव्याप्यदेिी व्यिष्स््ता ॥१८९॥ 

अरमेयं ततः शुद्धं भशितत्त्िं पिं विदःु । 
जलादेः भशितत्त्िान्तं न दृटिं केनचचष्च्छिात ्॥१९०॥ 

ऋत ेततः भशिञानं पिमं मोक्षकािणम ्। 
त्ा चाह महादेिः श्रीमत्स्िच्छन्दशासने ॥१९१॥ 

नान्य्ा मोक्षमायातत पशुञाजनशतैिवप । 
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भशिञानं न िितत दीक्षामराप्य शाङ्किीम ्॥१९२॥ 

रा्तनी पािमेशी सा पौरुषेयी च सा पुनः । 
शतरुद्रोध्िजतो िद्रकाल्या नीलरिं जयम ्॥१९३॥ 

न यञदानतपसा राप्यं काल्याः पुिं जयम ्। 
तभ्तास्तत्र गच्छष्न्त तन्मण्डलसुदीक्षक्षताः ॥१९४॥ 

तनबीजदीक्षया मोक्ष ंददातत पिमेश्ििी । 
विद्येशाििणे दीक्षा ंयाितीं कुरुते नणृाम ्॥१९५॥ 

तािती ंगततमायाष्न्त िुिनेऽत्र तनिेभशताः । 
ततः कोट्या िीििद्रो युगान्ताष्ग्ज्नसमरिः ॥१९६॥ 

विजयाख्यं पुिं चास्य ये स्मिन्तो महेश्ििम ्। 
जलेषु मरुषु चाग्ज्नौ भशिश्छेदेन िा मतृाः ॥१९७॥ 

ते याष्न्त बोधमैशानं िीििदं्र महाद्युततम ्। 
िैििद्रोध्िजतः कोदिविजटकम्िाद्विस्ततृं बत्रधा ॥१९८॥ 

रुद्राण्डं साभललं त्िण्ड ंशक्रचापाकृतत ष्स््तम ्। 
आ िीििद्रिुिनाभद्रकाल्यालयात्त्ा ॥१९९॥ 

त्रयोदशभििन्यैश्च िुिनैरुपशोभितम ्। 
ततो िुिः सहादे्रः पूगजन्धतन्मात्रधािणात ्॥२००॥ 

मतृा गच्छष्न्त ता ंिूभम ंधरि्याः पिमां बुधाः । 
अधधेः पुिं ततस्त्िाप्य ंिसतन्मात्रधािणात ्॥२०१॥ 

ततः चश्रयः पुिं रुद्रक्रीडाितिणेटि् । 
रयागादौ श्रीचगिौ च विशषेान्मिणेन तत ्॥२०२॥ 

सािस्ितं पुिं तस्माच्छधदब्रह्मविदां पदम ्। 
रुद्रोचचतास्ता मुख्यत्िाद्रदेु्रभयोऽन्यास्त्ा ष्स््ताः ॥२०३॥ 

पुिेषु बहुधा गङ्गा देिादौ श्रीः सिस्िती । 
लकुलाद्यमिेशान्ता अटिािप्सु सुिाचधपाः ॥२०४॥ 

ततस्त ुतैजस ंतत्त्िं भशिाग्ज्नेित्र संष्स््ततः । 
ते चनैं िष्ह्नमायाष्न्त िाह्नीं ये धािणां चश्रताः ॥२०५॥ 

िैििाददहिीन्द्िन्तं तैजस ेनायकाटिकम ्। 
राणस्य िुिन ंिायोदजशधा दशधा तु तत ्॥२०६॥ 

ध्यात्िा त्य्त्िा् िा राणान ्कृत्िा तत्रिै धािणाम ्। 
तं विशष्न्त महात्मानो िायुिूताः खमूतजयः ॥२०७॥ 

िीमाददगयपयजन्तमटिकं िायुतत्त्िगम ्। 
खतत्त्िे िुिन ंव्योम्नः राप्यं तद्व्योमधािणात ्॥२०८॥ 

िस्त्रापदान्तं स््ाण्िादद व्योमतत्त्िे सुिाटिकम ्। 
अदीक्षक्षता ये िूतेष ुभशितत्त्िाभिमातननः ॥२०९॥ 
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ञानहीना अवप रौढधािणास्तेऽण्डतो बदहः । 
धिाष्धधतेजो ̕तनलखपुिगा दीक्षक्षताश्च िा ॥२१०॥ 

ताित्संस्काियोगा् ंन पिं पदमीदहतुम ्। 
त्ाविधाितािेषु मतृाश्चायतनेष ुये ॥२११॥ 

तत्पदं त ेसमासाद्य क्रमाद्याष्न्त भशिात्मताम ्। 
पुनः पुनरिदं चो्त ंश्रीमदे्दव्याख्ययामले ॥२१२॥ 

श्रीकाभमकायां कश्मीििणजन ेचो्तिाष्न्ििुः । 
सुिेश्ििीमहाधाष्म्न ये भम्रयन्ते च तत्पुिे ॥२१३॥ 

ब्राह्मणाद्याः सङ्किान्ताः पशिः स््ाििान्तगाः । 
रुद्रजातय एिैत ेइत्याह िगिाष्ञ्छिः ॥२१४॥ 

आकाशाििणादधू्िजमहङ्कािादधः वरये । 
तन्मात्राददमनोऽन्तानां पुिाखण भशिशासने ॥२१५॥ 

पञ्चिणजयुतं गन्धतन्मात्रमण्डलं महत ्। 
आच्छाद्य योजनानेककोदिभिः ष्स््तमन्तिा ॥२१६॥ 

एिं िसाददमात्राणां मण्डलातन स्ििणजत । 
शिो ििः पशुपततिीशो िीम इतत क्रमात ्॥२१७॥ 

तन्मात्रशेा यददच्छातः शधदाद्याः खाददकारिणः । 
ततः सूयेन्दिुेदानां मण्डलातन वििुमजहान ्॥२१८॥ 

उग्रश्चते्येषु पतयस्तेभयो ̕केन्द ूसयाजकौ । 
इत्यटिौ तनिः शंिोयाजः पिाः परिकीततजताः ॥२१९॥ 

अपिा ब्रह्मणोऽण्ड ेता व्याप्य सि ंव्यिष्स््ताः । 
कल्पे कल्प ेरसूयन्त ेधिाद्यास्ताभय एि त ु॥२२०॥ 

ततो िागाददकमाजक्षयु्त ंकिणमण्डलम ्। 
अग्ज्नीन्द्रविटणुभमत्राः सब्रह्माणस्तेषु नायकाः ॥२२१॥ 

रकाशमण्डलं तस्माच्ुत ंबुद्ध्यक्षपञ्चकम ्। 
ददष्ग्ज्िद्युदकज िरुणिुिः श्रोत्रादददेिताः ॥२२२॥ 

रकाशमण्डलादधू्िं ष्स््तं पञ्चा्जमण्डलम ्। 
मनोमण्डलमेतस्मात ्सोमेनाचधष्टठतं यतः ॥२२३॥ 

बाह्यदेिेटिचधटठाता साम्यैश्ियजसुखात्मकः । 
मनोदेिस्ततो ददव्यः सोमो वििुरुदीरितः ॥२२४॥ 

ततोऽवप सकलाक्षाणा ंयोनेबुजद्ध्यक्षजन्मनः । 
स््लूाददच्छगलान्ताटियु्तं चाहङ्कृतेः पुिम ्॥२२५॥ 

बुवद्धतत्त्ि ंततो देियोन्यटिकपुिाचधपम ्। 
पैशाचरितृतब्राह्मपयजन्त ंतच्च कीततजतम ्॥२२६॥ 

एतातन देियोनीनां स््ानान्येि पुिाण्यतः । 
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अितीयाजत्मजन्मानं ध्यायन्तः संििष्न्त ते ॥२२७॥ 

पिमेशतनयोगाच्च चोद्यमानाश्च मायया । 
तनयाभमता तनयत्या च ब्रह्मणोऽव्य्तजन्मनः ॥२२८॥ 

व्यज्यन्त ेतेन सगाजदौ नामरूपैिनेकधा । 
स्िांशनैि महात्मानो न त्यजष्न्त स्िकेतनम ्॥२२९॥ 

उ्त ंच भशितनाविदमचधकािपदष्स््तेन गुरुणा नः । 
अटिानां देिानां श्त्यावििाजियोनयो ह्येताः ॥२३०॥ 

तनुिोगाः पुनिेषामधः रिूतात्मकाः रो्ताः । 
चत्िारिशंत्तुल्योपिोगदेशाचधकातन िुिनातन ॥२३१॥ 

साधनिेदात्केिलमटिकपञ्चकतयो्तातन । 
एतातन िष््तयोगराणत्यागाददगम्यातन ॥२३२॥ 

तेषूमापततिेि रिुः स्ितन्त्रषे्न्द्रयो विकिणात्मा । 
तितमयोगेन ततोऽवप देियोन्यटिकं लक्ष्यं तु ॥२३३॥ 

लोकानामक्षाखण च विषयपरिष्च्छष्त्तकिणातन । 
गन्धादेमजहदन्तादेकाचध्येन जातमैश्ियजम ्॥२३४॥ 

अखणमाद्यात्मकमष्स्मन्पैशाचाद्ये विरिञ्चान्ते । 
ञात्िैिं शोधयेद्बुवद्ध ंसाध ंपुयजटिकेष्न्द्रयैः ॥२३५॥ 

क्रोधेशाटिकमानीलं संिताजद्यं ततो विदःु । 
तेजोटिकं बलाध्यक्षरितृतक्रोधनाटतकात ्॥२३६॥ 

अकृतादद ततो बुद्धौ योगाटिकमुदाहृतम ्। 
स्िच्छन्दशासने तत्त ुमूले श्रीपूिजशासने ॥२३७॥ 

योगाटिकपदे यत्तु सोम ेश्रैकण्ठमेि च । 
ततो मायापुिं िूयः श्रीकण्ठस्य च कथ्यत े॥२३८॥ 

तेन द्वितीयं िुिनं तयोः रत्येकमुच्यत े। 
तत्र मायापुिं देव्या यया विश्िमचधष्टठतम ्॥२३९॥ 

रततकल्पं नामिेदैिजण्यत ेसा महेश्ििी । 
उमापतेः पुिं पश्चान्मातभृिः परििारितम ्॥२४०॥ 

श्रीकण्ठ एि पिया मूत्योमापततरुच्यत े। 
ब्राह्म्यैशी स्कन्दजा हािी िािाह्यैन्द्री सविष्च्चका [चचचजका] ॥२४१॥ 

पीता शु्ला पीतनीले नीला शु्लारुणा क्रमात ्। 
अग्ज्नीशसौम्ययाम्याप्यपूिजनैिृतगास्त ुताः ॥२४२॥ 

अशंने मानुष ेलोके धात्रा ता ह्यितारिताः । 
स्िच्छन्दास्ताः पिाश्चान्याः पिे व्योष्म्न व्यिष्स््ताः ॥२४३॥ 

स्िच्छन्दं ता तनषेिन्ते सप्तधेयमुमा यतः । 
उमापततपुिस्योध्िज ष्स््तं मूत्यजटिकं पिम ्॥२४४॥ 
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शिाजददकं यस्य सषृ्टिधजिाद्या याजकान्ततः । 
ताभय ईशानमूतत जयाज सा मेिौ संरततष्टठता ॥२४५॥ 

श्रीकण्ठः स्फदिकाद्रौ सा व्याप्ता तन्िटिकैजजगत ्। 
ये योगं सगुणं शम्िोः संयताः पयुजपासत े॥२४६॥ 

तन्मण्डलं िा दृटट्िैि मु्तद्िैता हृतत्रयाः । 
गुणानामाधिौत्तयाजच्छुद्धाशदु्धत्िसंष्स््तेः ॥२४७॥ 

ताितम्याच्च योगस्य िेदात्फलविचचत्रता । 
ततो िोगफलािाष्प्तिेदाभेदो ̕यमुच्यते ॥२४८॥ 

मूत्यजटिकोपरिटिात्तु सुभशिा द्िादशोददताः । 
िामाद्येकभशिान्तास्ते कुङ्कुमािाः सुतेजसः ॥२४९॥ 

तदधू्िज िीििद्राख्यो मण्डलाचधपततः ष्स््तः । 
यत्त [स्त] त्सायुज्यमापन्नः स तेन सह मोदते ॥२५०॥ 

ततो ̕प्यङ्गुटठमात्रान्तं महादेिाटिकं ििेत ्। 
बुवद्धतत्त्िभमदं रो्तं देियोन्यटिकाददतः ॥२५१॥ 

महादेिाटिकान्ते तद् योगाटिकभमहोददतम ्। 
तत्र श्रकैण्ठमु्त ंयत ्तस्यैिोमापततस्त्ा ॥२५२॥ 

मूतजयः सुभशिा िीिो महादेिाटिकं िपुः । 
उपरिटिावद्धयोऽधश्च रकृतेगुजणसंक्षञतम ्॥२५३॥ 

तत्त्ि ंतत्र त ुसंक्षुधधा गुणाः रसुित ेचधयम ्। 
न िैषम्यमनापन्नं कािण ंकायजसूतये ॥२५४॥ 

गुणसाम्यष्त्मका तेन रकृततः कािणं ििेत ्। 
नन्िेिं सावप संक्षोि ंविना ताष्न्िषमान्गुणान ्॥२५५॥ 

क्ं सुिीत तत्राद्ये क्षोि ेस्यादनिष्स््ततः । 
सांख्यस्य दोष एिायं यदद िा तेन त ेगुणाः ॥२५६॥ 

अव्य्तभमटिाः साम्यं त ुसङ्गमात्रं न चतेित ्। 
अस्माकं त ुस्ितन्त्रशेत्ेच्छाक्षोिसंगतम ्॥२५७॥ 

अव्य्त ंबुवद्धतत्त्िस्य कािण ंक्षोभिता गुणाः । 
ननु तत्त्िेश्ििेच्छातो यः क्षोिः रकृतेः पुिा ॥२५८॥ 

तदेि बुवद्धतत्त्ि ंस्यात ्क्रकमन्यैः कष्ल्पतैगुजणैः । 
नैतत्कािणतारूपपिामशाजििोचध यत ्॥२५९॥ 

क्षोिान्तिं ततः कायज बीजोच्छूनाङ्कुिाददित ्। 
क्रमात्तमोिजःसत्त्िे गुरूणां पङ््तयः ष्स््ताः ॥२६०॥ 

ततस्रो द्िाबत्रशंदेकातष्स्त्रशंदप्येकविशंततः । 
स्िञनयोगबलतः क्रीडन्तो दैभशकोत्तमाः ॥२६१॥ 

बत्रनेत्राः पाशतनमुज् तास्तऽेत्रानुग्रहकारिणः । 
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बुद्धेश्च गुणपयजन्तमुि ेसप्ताचधके शत े॥२६२॥ 

रुद्राणां िुिनानां च मुख्यतो ̕न्ये तदन्तिे । 
योगाटिकं गुणस्कन्धे रो्तं भशितनौ पुनः ॥२६३॥ 

योनीितीत्य गौणे स्कन्धे स्युयोगदातािः । 
अकृतकृतवििुविरिञ्चा हरिगुजहः क्रमिशात्ततो देिी ॥२६४॥ 

किणान्यखणमाददगुणाः कायाजखण रत्ययरपञ्चश्च । 
अव्य्तादतु्पन्ना गुणाश्च सत्त्िादयोऽमीषाम ्॥२६५॥ 

धमजञानवििागानैश्िय ंतत्फलातन विविधातन । 
यच्छष्न्त गुणेभयोऽमी पुरुषेभयो योगदातािः ॥२६६॥ 

तेभयः पितो िुिन ंसत्त्िाददगुणासनस्य देिस्य । 
सकलजगदेकमातुिजतुजः श्रीकण्ठना्स्य ॥२६७॥ 

येनोमागुहनीलब्रह्मऋिुक्षकृताकृताददिुिनेषु । 
ग्रहरूवपण्या श्त्या राभव्याचधटठातन िूतातन ॥२६८॥ 

उपसंष्जहीषुजरिह यश्चतुिाननपङ्कजं समाविश्य । 
दग्ज्ध्िा चतुिो लोकाञ्जनलोकाष्न्नभमजणोतत पुनः ॥२६९॥ 

यस्येच्छातः सत्त्िाददगुणशिीिा विसजृतत रुद्राणी । 
अनुकल्पो रुद्राण्या िेदी तत्रजे्यते ̕नुकल्पेन ॥२७०॥ 

पशुपततरिन्द्रोपेन्द्रविरिञ्चिै् तदपुलम्ितो देिैः । 
गन्धिजयक्षिाक्षसवपतमृुतनभिष्श्चबत्रतास्त्ा यागाः ॥२७१॥ 

गुणानां यत्पिं साम्यं तदव्य्त ंगुणोध्िजतः । 
क्रोधेशचण्डसंिताज ज्योततःवपङ्गलसूिकौ ॥२७२॥ 

पञ्चान्तकैकिीिौ च भशखोदश्चाटि तत्र त े। 
गहन ंपुरुषतनधान ंरकृततमूजलं रधानमव्य्तम ्॥२७३॥ 

गुणकािणभमत्येते मायारििस्य पयाजयाः । 
यािन्तः क्षेत्रञाः सहजागन्तुकमलोपददग्ज्धचचतः ॥२७४॥ 

ते सिेऽत्र वितनदहता रुद्राश्च तदतु््िोगिुजः । 
मूढविितृ्तविलीनैः किणैः केचचत्तु विकिणकाः ॥२७५॥ 

अकृताचधटठानतया कृत्याश्तातन मूढातन । 
रतततनयतविषयिाष्ञ्ज स्फुिातन शास्त्रे विितृ्तातन ॥२७६॥ 

िग्ज्नातन महारलये सटृिौ नोत्पाददतातन लीनातन । 
इच्छाधीनातन पुनविजकिणसंञातन कायजमप्येिम ्॥२७७॥ 

पुंस्तत्त्िे तुष्टिनिकं भसद्धयोऽटिौ च तत्पुिः । 
ताित्य एिाखणमाददिुिनाटिकमेि च ॥२७८॥ 

अतत्त्िे तत्त्िबुद्ध्या यः सन्तोषस्तुष्टिित्र सा । 
हेयेऽप्यादेयधीः भसवद्धः त्ा चो्तं दह कावपलैः ॥२७९॥ 
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आध्याष्त्मकाश्चतस्रः रकृत्युपादानकालिाग्ज्याख्याः । 
पञ्च विषयोपिमतोऽजजनिक्षासङ्गसंक्षयविघातैः ॥२८०॥ 

ऊहः शधदो ̕ध्ययनं दःुखविघातास्त्रयः सुहृत्राष्प्तः । 
दानं च भसद्धयोऽटिौ भसद्धेः पूिोऽङ्कुशष्स्त्रविधः ॥२८१॥ 

अखणमाद्यूध्िजतष्स्तस्रः पङ््तयो गुरुभशटयगाः । 
तत्रावप बत्रगुणच्छायायोगात ्बत्रत्िमुदाहृतम ्॥२८२॥ 

नाडीविद्याटिकं चोध्िं पङ््तीना ंस्याददडाददकम ्। 
पुंभस नादमयी शष््तः रसिाख्या च यष्त्स््ता ॥२८३॥ 

न ह्यकताज पुमान्कतुजः कािणत्िं च संष्स््तम ्। 
अकतजयजवप िा पुंभस सहकारितया ष्स््ते ॥२८४॥ 

शषेकायाजत्मतैटिव्यान्य्ा सत्कायजहातनतः । 
तस्मात्त्ाविधे काये या शष््तः पुरुषस्य सा ॥२८५॥ 

तािष्न्त रूपाण्यादाय पूणजतामचधगच्छतत । 
नाड्यटिकोध्िे कच्तं विग्रहाटिकमुच्यते ॥२८६॥ 

काय ंहेतुदुजःख ंसुख ंच विञानसाध्यकिणातन । 
साधनभमतत विग्रहतायगुटिकं िितत पुंस्तत्त्ि े॥२८७॥ 

िुिनं देहधमाजणां दशानां विग्रहाटिकात ्। 
अदहसंा सत्यमस्तेय ंब्रह्माकल्काकु्रधो गुिोः ॥२८८॥ 

शुश्रषूाशौचसन्तोषा ऋजुतेतत दशोददताः । 
पुंस्तत्त्ि एि गन्धान्तं ष्स््तं षोडशकं पुनः ॥२८९॥ 

आिभय देहपाशाख्यं पुिं बुवद्धगुणास्ततः । 
तत्रिैाटिािहंकािष्स्त्रधा कामाददकास्त्ा ॥२९०॥ 

पाशा आगन्तुकगाणेशिैद्येश्िििेददताः । 
बत्रविधास्ते ष्स््ताः पुंभस मोक्षमागोपिोधकाः ॥२९१॥ 

यष्त्कंचचत्पिमाद्िैतसंवित्स्िातन््यसुन्दिात ्। 
पिाष्च्छिादु् तरूपादन्यत्तत्पाश उच्यते ॥२९२॥ 

तदेिं पुंस्त्िमापन्न ेपूणे ̕वप पिमेश्ििे । 
तत्स्िरूपापरिञानं चचत्रं दह पुरुषास्ततः ॥२९३॥ 

उ्तानु्तास्त ुये पाशाः पितन्त्रो्तलक्षणाः । 
ते पुंभस सि ेतांस्तत्र शोधयन्मुच्यत ेििात ्॥२९४॥ 

पुंस ऊध्िज तु तनयततस्तत्रस््ाः शंकिा दश । 
हेमािाः सुभसताः कालतत्त्िे तु दश त ेभशिाः ॥२९५॥ 

कोदिः षोडशसाहस्रं रत्येकं परििारिणः । 
िागे िीिेशिुिन ंगुिजन्तेिाभसनां पुिम ्॥२९६॥ 

पुिं चाशुद्धविद्यायां स्याच्छष््तनिकोज्ज्िलम ्। 
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मनोन्मन्यन्तगास्ताश्च िामाद्याः परिकीततजताः ॥२९७॥ 

कलायां स्यान्महादेित्रयस्य पुिमुत्तमम ्। 
ततो माया बत्रपुदिका मुख्यतोऽनन्तकोदिभिः ॥२९८॥ 

आक्रान्ता सा िगबबलैः रो्त ंशैव्यां तनौ पुनः । 
अङ्गुटठमात्रपयजन्तं महादेिाटिकं तनभश ॥२९९॥ 

चक्राटिकाचधपत्येन त्ा श्रीमाभलनीमते । 
िामाद्याः पुरुषादौ ये रो्ताः श्रीपूिजशासने ॥३००॥ 

ते मायातत्त्ि एिो्तास्तनौ शैव्यामनन्ततः । 
कपालव्रततनः स्िाङ्गहोतािः कटितापसाः ॥३०१॥ 

सिाजियाः खड्गधािाव्रतास्तत्तत्त्ििेददनः । 
क्रमात्तत्तत्त्िमायाष्न्त यत्रशेोऽनन्त उच्यत े॥३०२॥ 

उ्त ंच तस्य पितः स््ानमनन्ताचधपस्य देिस्य । 
ष्स््ततविलयसगजकतुजगुजहािगद्िािपालस्य ॥३०३॥ 

धमाजनखणमाददगुणाञ्ञानातन तपःसुखातन योगांश्च । 
मायाबबलात्रदत्ते पुंसां तनटकृटय तनटकृटय ॥३०४॥ 

तच्छ्तीद्धस्िबला गुहाचधकािान्धकािगुणदीपाः । 
सिे ̕नन्तरमुखा दीप्यन्ते शतििरमुखान्ताः ॥३०५॥ 

सो ̕व्य्तमचधटठाय रकिोतत जगष्न्नयोगतः शम्िोः । 
शुद्धाशुद्धस्रोतो ̕चधकािहेतुः भशिो यस्मात ्॥३०६॥ 

भशिगुणयोगे तष्स्मन ्महतत पदे ये रततष्टठताः र्मम ्। 
तेऽनन्तादेजजगतः सगजष्स््ततविलयकताजिः ॥३०७॥ 

मायाबबलभमदमु्तं पितस्तु गुहा जगद्योतनः । 
उत्पत्त्या तेटिस्याः पततशष््तक्षोिमनुविधीयमानेष ु॥३०८॥ 

योतनविििेषु नानाकामसमदृ्धेषु िगसंञा । 
कामयते पततिेनाभमच्छानुविधातयनीं यदा देिीम ्॥३०९॥ 

रततिगमव्य्ताद्याः रजास्तदास्याः रजायन्ते । 
तेषामततसूक्ष्माणामेताित्त्िं न िण्यजते विचधषु ॥३१०॥ 

अिििकाण्येकष्स्मन्यद्ित्साले बहूतन बद्धातन । 
योतनबबलान्येकष्स्मंस्तद्िन्मायाभशिःसाले ॥३११॥ 

मायापिलैः सूक्ष्मैः कुड्यैः वपदहताः पिस्पिमदृश्याः । 
तनिसष्न्त तत्र रुद्राः सुखखनः रततबबलमसंख्याताः ॥३१२॥ 

स््ाने सायुज्यगताः सामीप्यगताः पिे सलोकस््ाः । 
रततिुिनमेिमय ंतनिाभसनां गुरुभिरुदद्दटिः ॥३१३॥ 

अवप सिजभसद्धिाचः क्षीयेिन्दीघजकालमुद्गीणाजः । 
न पुनयोन्यानन्त्यादचु्यन्त ेस्रोतसां संख्याः ॥३१४॥ 
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तस्माष्न्नियाद्येकं यत्रो्तं द्िािपालपयजन्तम ्। 
स्रोतस्तेनान्यान्यवप तुल्यविधानातन िेद्यातन ॥३१५॥ 

अव्य्तकले गुहया रकृततकलाभयां विकाि आत्मीयः । 
ओतः रोतो व्याप्तः कभलतः पूणजः परिक्षक्षप्तः ॥३१६॥ 

मध्ये पुित्रय ंतस्या रुद्राः षडधिेऽन्तिे । 
एक ऊध्िे च पञ्चतेत द्िादशैत ेतनरूवपताः ॥३१७॥ 

गहनासाध्यौ हरिहिदशशे्ििौ बत्रकलगोपती षडडमे । 
मध्येऽनन्तः क्षेमो द्विजेशविद्येशविश्िभशिाः ॥३१८॥ 

इतत पञ्च तेषु पञ्चसु षट्सु च पुिगेषु तत्पिाितृ्त्या । 
परिित्तजत ेष्स््ततः क्रकल देिो ̕नन्तस्तु सिज् ा मध्ये ॥३१९॥ 

ऊध्िाजधिगकपालकपुिषट्कयुगेन तत्पिाितृ्त्या । 
मध्यतोऽटिाभिददज्स््ैव्याजप्तो ग्रष्न््मजतङ्गशास्त्रो्तः ॥३२०॥ 

श्रीसािशासने पुनिेषा षट्पुितया वितनददजटिा । 
ग्रन्थ्याख्यभमदं तत्त्ि ंमायाकाय ंततो माया ॥३२१॥ 

मायातत्त्ि ंवििु क्रकल गहनमरूपं समस्तविलयपदम ्। 
तत्र न िुिनवििागो यु्तो ग्रन््ािसौ तस्मात ्॥३२२॥ 

मायातत्त्िाचधपततः सोऽनन्तः समुददताष्न्िचायाजणून ्। 
युगपत्क्षोियतत तनशा ंसा सूते संपुिैिनन्तैः स्िैः ॥३२३॥ 

तेन कलाददधिान्तं यदु् तमाििणजालमखखलं तत ्। 
तनःसंख्यं च विचचत्रं मायैिैका त्िभिन्नेयम ्॥३२४॥ 

उ्त ंश्रीपूिजशास्त्र ेच धिाव्य्तात्मकं द्ियम ्। 
असंख्यात ंतनशाशष््तसंञ ंत्िेकस्िरूपकम ्॥३२५॥ 

पाशाः पुिो्ताः रणिाः पञ्चमानाटिकं मुनेः । 
कुलं योतनश्च िागीशी यस्या ंजातो न जायते ॥३२६॥ 

दीक्षाकाले ̕धिाध्िस््शुद्धौ यच्चाधिाध्िगम ्। 
अनन्तस्य समीप ेत ुतत्सि ंपरितनष्टठतम ्॥३२७॥ 

साध्यो दाता दमनो ध्यानो िस्मेतत बबन्दिः पञ्च । 
पञ्चा्जगुह्यरुद्राङ्कुशहृदयलक्षणं च सव्यूहम ्॥३२८॥ 

आकषाजदशौ चते्यटिकमेतत्रमाणानाम ्। 
अलुप्तविििाः सिे मायातत्त्िाचधकारिणः ॥३२९॥ 

मायामयशिीिास्ते िोगं स्िं परििुञ्जते । 
रलयान्ते ह्यनन्तेन संहृतास्ते त्िहमुजखे ॥३३०॥ 

अन्यानन्तरसादेन विबुधा अवप त ंपिम ्। 
सुप्तबुद्धं मन्यमानाः स्ितन्त्रम्मन्यताजडाः ॥३३१॥ 

स्िात्मानमेि जानष्न्त हेतु ंमायान्तिालगाः । 
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अतः पिं ष्स््ता माया देिी जन्तुविमोदहनी ॥३३२॥ 

देिदेिस्य सा शष््तिततदघुजिकारिता । 
तनिथिपरिपष्न््न्या तया भ्रभमतबुद्धयः ॥३३३॥ 

इदं तत्त्िभमदं नेतत वििदन्तीह िाददनः । 
गुरुदेिाष्ग्ज्नशास्त्रषेु ये न ि्ता निाधमाः ॥३३४॥ 

सत्प् ंतान्परित्याज्य सोत्प् ंनयतत रिुम ्। 
असद्युष््तविचािञाञ्छुटकतकाजिलष्म्बनः ॥३३५॥ 

भ्रमयत्येि तान्माया ह्यमोक्षे मोक्षभलप्सया । 
भशिदीक्षाभसना ष्च्छन्ना भशिञानाभसना त्ा ॥३३६॥ 

न रिोहेत्पुननाजन्यो हेतुस्तच्छेदनं रतत । 
महामायोध्िजतः शुद्धा महाविद्या् मातकृा ॥३३७॥ 

िागीश्ििी च तत्रस्् ंिामाददनिसत्पुिम ्। 
िामा ज्येटठा िौद्री काली कलविकिणीबलविकारिके त्ा ॥३३८॥ 

म्नी दमनी मनोन्मनी च बत्रदृशः पीताः समस्तास्ताः । 
सप्तकोट्यो मुख्यमन्त्रा विद्यातत्त्िेऽत्र संष्स््ताः ॥३३९॥ 

एकैकाबुजदलक्षांशाः पद्माकािपुिा इह । 
विद्यािाज्ञ्यष्स्त्रगुण्याद्याः सप्त सप्ताबुजदेश्ििाः ॥३४०॥ 

विद्यातत्त्िोध्िजमैशं त ुतत्त्िं तत्र क्रमोध्िजगम ्। 
भशखण्ड्याद्यमनन्तान्तं पुिाटिकयुतं पुिम ्॥३४१॥ 

भशखण्डी श्रीगलो मूततजिेकनेत्रकैरुद्रकौ । 
भशिोत्तमः सूक्ष्मरुद्रोऽनन्तो विद्येश्ििाटिकम ्॥३४२॥ 

क्रमादधू्िोध्िजसंस््ानं सप्तानां नायको वििुः । 
अनन्त एि ध्येयश्च पूज्यश्चाप्युत्तिोत्तिः ॥३४३॥ 

मुख्यमन्त्रशे्ििाणां यत ्साध ंकोदित्रयं ष्स््तम ्। 
तन्नायका इमे तेन विद्येशाश्चक्रिततजनः ॥३४४॥ 

उ्त ंच गुरुभिरित्् ंभशितन्िाद्येषु शासनेटिेतत ्। 
िगबबलशतकभलतगुहामूधाजसनगो ̕टिशष््तयुग्ज्देिः ॥३४५॥ 

गहनाद्यं तनियान्त ंसजृतत च रुद्रांश्च वितनयुङ््ते । 
उद्धितत मनोन्मन्या पुंसस्तेटिेि िितत मध्यस््ः ॥३४६॥ 

ते तेनोदस्तचचतः पितत्त्िालोचने ̕भितनविशन्ते । 
स पुनिधः प्िततजटिचधकृत एिाणुषु भशिेन ॥३४७॥ 

अिभसतपततवितनयोगः साधजमनेकात्ममन्त्रकोिीभिः । 
तनिाजत्यनन्तना्स्तद्धामाविशतत सूक्ष्मरुद्रस्तु ॥३४८॥ 

अनुगहृ्याणुमपूि ंस््ापयतत पततः भशखष्ण्डनः स््ाने । 
इत्यटिौ परिपाट्या यािद्धामातन यातत गुरुिेकः ॥३४९॥ 
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तािदसंख्याताना ंजन्तूनां तनिृजतत ंकुरुते । 
तेऽटिािवप श्त्यटिकयोगामलजलरुहासनासीनाः ॥३५०॥ 

आलोकयष्न्त देिं हृदयस््ं कािणं पिमम ्। 
तं िगिन्तमनन्त ंध्यायन्तः स्िहृदद कािण ंशान्तम ्॥३५१॥ 

सप्तानुध्यायन्त्यवप मन्त्राणां कोियः शुद्धाः । 
मायाददििीच्यन्तो ििस्त्िनन्ताददरुच्यतेऽप्यििः ॥३५२॥ 

भशिशुद्धगुणाधीकािान्तः सो ̕प्येष हेयश्च । 
अत्रावप यतो दृटिानुग्राह्याणां तनयोज्यता शैिी ॥३५३॥ 

इटिा च तष्न्निषृ्त्तह्यजििस्त्िधिे न िूयत ेयस्मात ्। 
पत्युिपसपजतत यतः कािणता कायजता च भसद्धेभयः ॥३५४॥ 

कञ्चकुिष्च्छिभसद्धौ तािततििसंञयाततमध्यस््ौ । 
धमजञानवििागैश्यचतुटियपुिं तु यत ्॥३५५॥ 

रूपाििणसंञं तत्तत्त्िे ̕ष्स्मन्नैश्ििे विदःु । 
िामा ज्येटठा च िौद्रीतत िुिनत्रयशोभितम ्॥३५६॥ 

सूक्ष्माििणमाख्यातमीशतत्त्िे गुरूत्तमैः । 
ऐशात्सादाभशिं ञानक्रक्रयायुगलमष्ण्डतम ्॥३५७॥ 

शुद्धाििणभमत्याहुरु्ता शदु्धाितृेः पिम ्। 
विद्याितृतस्ततो िािािािशष््तद्ियोज्ज्िला ॥३५८॥ 

श्त्याितृतः रमाणाख्या ततः शास्त्रे तनरूवपता । 
श्त्याितृेस्त ुतेजष्स्िरिुेशाभयामलङ्कृतम ्॥३५९॥ 

तेजस्व्याििणं िेदपुिा मानाितृतस्ततः । 
मानाितृेः सुशुद्धाितृ्पुिबत्रतयशोभिता ॥३६०॥ 

सुशुद्धाििणादधू्िज शैिमेकपुिं ििेत ्। 
भशिाितृेरूध्िजमाहुमोक्षाििणसंक्षञतम ्॥३६१॥ 

अस्यां मोक्षाितृौ रुद्रा एकादश तनरूवपताः । 
मोक्षाििणतस्त्िेकपुिमाििणं रिुम ्॥३६२॥ 

ऊध्िे रिुाितृेरिच्छाििणं तत्र त ेभशिाः । 
ईश्ििेच्छागहृान्तस््ास्तत्पुिं चकैमुच्यते ॥३६३॥ 

इच्छाितृेः रबुद्धाख्य ंददग्रुद्राटिकचचचजतम ्। 
रबुद्धाििणादधू्िज समयाििणं महत ्॥३६४॥ 

िुिनैः पञ्चभिगजिीकृतानन्तसमाितृत । 
सामयात्सौभशिं तत्र सादाख्यं िुिनं महत ्॥३६५॥ 

तष्स्मन्सदाभशिो देिस्तस्य सव्यापसव्ययोः । 
ञानक्रक्रये पिेच्छा त ुशष््तरुत्सङ्गगाभमनी ॥३६६॥ 

सटृट्याददपञ्चकृत्यातन कुरुते स तयेच्छया । 
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पञ्च ब्रह्माण्यङ्गषट्कं सकलाद्यटिकं भशिाः ॥३६७॥ 

दशाटिादश रुद्राश्च तैिेि सुभशिो ितृः । 
सद्यो िामाघोिौ पुरुषेशौ ब्रह्मपञ्चकं हृदयम ्॥३६८॥ 

मूधजभशखािमजदृगस्त्रमङ्गातन षट् राहुः । 
सकलाकलशून्यैः सह कलाढ्यखमलङ्कृते क्षपणमन्त्यम ्॥३६९॥ 

कण््यौट्यमटिमं क्रकल सकलाटिकमेतदाम्नातम ्। 
ॐ कािभशिौ दीप्तो हेत्िीशदशशेकौ सुभशिकालौ ॥३७०॥ 

सूक्ष्मसुतेजःशिाजः भशिाः दशैतेऽत्र पूिाजदेः । 
विजयो तनःश्िासश्च स्िायम्िुिो िष्ह्निीििौििकाः ॥३७१॥ 

मुकुिविसिेन्दवुिन्दरुोद्गीता लभलतभसद्धरुद्रौ च । 
सन्तानभशिौ पिक्रकिणपािमेशा इतत स्मतृा रुद्राः ॥३७२॥ 

सिेषामेतेषा ंञानातन विदःु स्ितुल्यनामातन । 
मन्त्रमुतनकोदिपरिितृ म् वििुिामाददरुद्रतच्छष््तयुतम ्॥३७३॥ 

तािाददशष््तजुटिं सुभशिासनमततभसतकजमसंख्यदलम ्। 
यः शष््तरुद्रिगजः परििािे विटििे च सुभशिस्य ॥३७४॥ 

रत्येकमस्य तनजतनजपरििािे पिाधजकोियो ̕संख्याः । 
मायामलतनमुज् ताः केिलमचधकािमात्रसंरूढाः ॥३७५॥ 

सुभशिाििणे रुद्राः सिजञाः सिजशष््तसम्पूणाजः । 
अचधकािबन्धविलये शान्ताः भशिरूवपणो पुनिजविनः ॥३७६॥ 

ऊध्िे बबन्द्िाितृतदीप्ता तत्र तत्र पद्म ंशभशरिम ्। 
शान्त्यतीतः भशिस्तत्र तच्छ्त्युत्सङ्गिूवषतः ॥३७७॥ 

तनितृ्त्याददकलािगजपरििािसमाितृः । 
असंख्यरुद्रतच्छष््तपुिकोदिभििाितृः ॥३७८॥ 

श्रीमन्मतङ्गशास्त्रे च लयाख्यं तत्त्िमुत्तमम ्। 
पारििावषकभमत्येतन्नाम्ना बबन्दरुिहोच्यते ॥३७९॥ 

चतुमूजतत जमयं शुभ्रं यत्तत्सकलतनटकलम ्। 
तष्स्मन्िोगः समुदद्दटि इत्यत्रदंे च िखणजतम ्॥३८०॥ 

तनितृ्त्यादेः सुसूक्ष्मत्िाद्धिाद्यािधधदेहता । 
मातुः स्फूजजन्महाञानलीनत्िान्न वििाव्यते ॥३८१॥ 

उदद्र्त तैजसत्िेन हेम्नो िूपिमाणिः । 
य्ा पृ् ङ्न िान्त्येिमूध्िाजधोरुद्रदेहगाः ॥३८२॥ 

बबन्दधू्िेऽधेन्दिेुतस्य कला ज्योत्स्ना च तद्िती । 
काष्न्तः रिा च विमला पञ्चतैा िोचधकास्ततः ॥३८३॥ 

रुन्धनी िोधनी िोद्री ञानबोधा तमोपहा । 
एताः पञ्च कलाः राहुतनजिोचधन्यां गुरूत्तमाह् ॥३८४॥ 
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अधजमात्रः स्मतृो बबन्दवु्योमरूपी चतुटकलः । 
तदधजमधजचन्द्रस्तदटिांशने तनिोचधका ॥३८५॥ 

हेतून्ब्रह्माददकान ्रुन्द्धे िोचधकां तां त्यजेत्ततः । 
तनिोचधकाभममां भित्त्िा सादाख्यं िुिनं पिम ्॥३८६॥ 

पिरूपेण यत्रास्ते पञ्चमन्त्रमहातनुः । 
इत्यधेन्दतुनिोध्यन्तबबन्द्िाितृ्यूध्िजतो महान ्॥३८७॥ 

नादः क्रकञ्जल्कसदृशो महतभः पुरुषैिृजतः । 
चत्िारि िुिनान्यत्र ददक्षु मध्ये च पञ्चमम ्॥३८८॥ 

इष्न्धका दीवपका चिै िोचधका मोचचकोध्िजगा । 
मध्येऽत्र पद्म ंतत्रोध्िजगामी तच्छष््तभििृजतः ॥३८९॥ 

नादोध्िजतस्तु सौषुम्नं तत्र तच्छष््तितृ्रिुः । 
तदीशः वपङ्गलेलाभयां ितृः सव्यापसव्ययोः ॥३९०॥ 

या रिोिङ्कगा देिी सुषुम्ना शभशसरिा । 
ग्रच्तो ̕ध्िा तया सिज ऊध्िजश्चाधस्तनस्त्ा ॥३९१॥ 

नादःसुषुम्नाधािस्तु भित्त्िा विश्िभमदं जगत ्। 
अधःश्त्या वितनगजच्छेदधू्िजश्त्या च मूधजतः ॥३९२॥ 

नाड्या ब्रह्मबबले लीनः सो ̕व्य्तध्ितनिक्षिः । 
नदन्सिेषु िूतेष ुभशिश्त्या ह्यचधष्टठतः ॥३९३॥ 

सुषुम्नोध्िे ब्रह्मबबलसंञयाििणं बत्रदृक् । 
तत्र ब्रह्मा भसतः शूली पञ्चास्यः शभशशखेिः ॥३९४॥ 

तस्योत्सङ्गे पिा देिी ब्रह्माणी मोक्षमागजगा । 
िोद्री दात्री च मोक्षस्य ता ंभित्त्िा चोध्िजकुण्डली ॥३९५॥ 

शष््तः सुप्तादहसदृशी सा विश्िाधाि उच्यत े। 
तस्यां सूक्ष्मा सुसूक्ष्मा च त्ान्ये अमतृाभमत े॥३९६॥ 

मध्यतो व्यावपनी तस्यां व्यापीशो व्यावपनीधिः । 
शष््ततत्त्िभमदं यस्य रपञ्चोऽयं धिान्तकः ॥३९७॥ 

भशितत्त्िं ततस्तत्र चतुददज्कं व्यिष्स््ताः । 
व्यापी व्योमात्मकोऽनन्तोऽना्स्तच्छष््तिाचगनः ॥३९८॥ 

मध्ये त्िनाचश्रतं तत्र देिदेिो ह्यनाचश्रतः । 
तच्छ्त्युत्सङ्गितृ्सूयजशतकोदिसमरिः ॥३९९॥ 

भशितत्त्िोध्िजतः शष््तः पिा सा समनाह्िया । 
सिेषां कािणानां सा कतृजिूता व्यिष्स््ता ॥४००॥ 

बबित्यजण्डान्यनेकातन भशिेन समचधष्टठता । 
तदारूढः भशिः कृत्यपञ्चकं कुरुते रिुः ॥४०१॥ 

समना किण ंतस्य हेतुकतुजमजहोभशतुः । 
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अनाचश्रतं त ुव्यापािे तनभमत्तं हेतुरुच्यत े॥४०२॥ 

तयाचधततटठतत वििुः कािणाना ंतु पञ्चकम ्। 
अनाचश्रतो ̕ना्मयमनन्तं खिपुः सदा ॥४०३॥ 

स व्यावपनं रेियतत स्िश्त्या किणेन तु । 
कमजरूपा ष्स््ता माया यदधः शष््तकुण्डली ॥४०४॥ 

नादबबन्द्िाददकं कायजभमत्याददजगदभुिः । 
यत्सदाभशिपयजन्तं पाच्जिाद्यं च शासने ॥४०५॥ 

तत्सिज राकृत ंरो्त ंविनाशोत्पष्त्तसंयुतम ्। 
अ् सकलिुिनमान ंयन्मह्यं तनगददतं तनजैगुजरुभिः ॥४०६॥ 

तद्िक्ष्यत ेसमासाद्बुद्धौ येनाशु सङ्क्रामेत ्। 
अण्डस्यान्तिनन्तः कालः कूटमाण्डहािकौ ब्रह्महिी ॥४०७॥ 

रुद्राः शतं सिीिं बदहतनजिषृ्त्तस्त ुसाटिशतिुिना स्यात ्। 
जलतेजःसमीिनिोऽहंकृद्धीमूलसप्तके रत्येकम ्॥४०८॥ 

अटिौ षट्पञ्चाशभिुना तेन रततटठेतत कला कच्ता । 
अत्र राहुः शोध्यानटिौ केचचष्न्नजाटिकाचधपतीन ्॥४०९॥ 

अन्ये तु समस्तानां शोध्यत्िं िणजयष्न्त िुिनानाम ्। 
श्रीिूततिाजभमश्रा गुििः राहुः पुनबजही रुद्रशतम ्॥४१०॥ 

अटिािन्तः साकं शिेणेतीदृशी तनिषृ्त्तरियं स्यात ्। 
रुद्राः काली िीिो धिाष्धधलक्ष्म्यः सिस्िती गुह्यम ्॥४११॥ 

इत्यटिकं जलेऽनौ िह्न्यततगुह्यद्िय ंमरुतत िायोः । 
स्िपुिं गयादद खे च व्योम पवित्राटिकं च िुिनयुगम ्॥४१२॥ 

अभिमानेऽहङ्कािच्छगलाद्यटिकम्ान्तिा निोऽहंकृत ्। 
तन्मात्राकेन्दशु्रततपुिाटिकं बुवद्धकमजदेिानाम ्॥४१३॥ 

दश तन्मात्रसमूहे िुिनं पुनिक्षिगजवितनपततत े। 
मनसश्चते्यभिमाने द्िाविशंततिेि िुिनानाम ्॥४१४॥ 

चधतय दैिीनामटिौ कु्रत्तेजोयोगसंञकं त्रयं तदमुा । 
तत्पतति् मूत्यजटिकसुभशिद्िादशकिीििद्राः स्युः ॥४१५॥ 

तद् महादेिाटिकभमतत बुद्धौ सप्तदश संख्या । 
गुणतत्त्ि ेपङ्ष््तत्रयभमतत षट्पञ्चाशतं पुिाखण विदःु ॥४१६॥ 

यद्यवप गुणसाम्यात्मतन मूले क्रोधेश्ििाटिकं त्ावप चधतय । 
तच्छोचधतभमतत गणनां न पुनः राप्तं रततटठायाम ्॥४१७॥ 

इतत जलतत्त्िान्मूल ंतत्त्िचतुविशंततः रततटठायाम ्। 
अम्बाददतुष्टििगजस्तािाद्याः भसद्धयो ̕खणमाददगणः ॥४१८॥ 

गुििो गुरुभशटया ऋवषिगज इडाददश्च विग्रहाटिकयुक् । 
गन्धाददविकािपुिं बुवद्धगुणाटिकमहंक्रक्रया विषयगुणाः ॥४१९॥ 
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कामाददसप्तविशंकमागन्तु त्ा गणेशविद्येशमयौ । 
इतत पाशषे ुपुित्रयभमत््ं पुरुषेऽत्र िुिनषोडशकम ्॥४२०॥ 

तनयतौ शङ्किदशकं काले भशिदशकभमतत पुिद्वितयम ्। 
िागे सुहृटििुिनं गुरुभशटयपुिं च वित्कलायुगले ॥४२१॥ 

िुिनं िुिन ंतनभश पुिपुित्रयं िा्पुिं रमाणपुिम ्। 
इतत सप्तविशंततपुिा विद्या पुरुषाददतत्त्िसप्तकयुक् ॥४२२॥ 

िामेशरूपसूक्ष्मं शुद्ध ंविद्या् शष््ततेजष्स्िभमततः । 
सुविशुवद्धभशिौ मोक्ष धिुेवषसंबुद्धसमयसौभशिसंञाः ॥४२३॥ 

सप्तदशपुिा शान्ता विद्येशसदाभशिपुिबत्रतययु्ता । 
बबन्द्िधेन्दतुनिोध्यः पिसौभशिभमष्न्धकाददपुिसौषुम्ने ॥४२४॥ 

पिनादो ब्रह्मबबलं सूक्ष्माददयुतोध्िजकुण्डली शष््तः । 
व्यावपव्योमानन्ताना्ानाचश्रतपुिाखण पञ्च ततः ॥४२५॥ 

षटठं च पिममनाचश्रतम् समनािुिनषोडशी यदद िा । 
बबन्द्िाििणं पिसौभशिं च पञ्चषे्न्धकाददिुिनातन ॥४२६॥ 

सौषुम्नं ब्रह्मबबल ंकुण्डभलनी व्यावपपञ्चकं समना । 
इतत षोडशिुिनेय ंतत्त्ियुगं शान्त्यतीता स्यात ्॥४२७॥ 

श्रीमन्मतङ्गशास्त्रे च क्रमोऽयं पुिपूगगः । 
कालाष्ग्ज्ननजिकाः खाष्धधयुतं मुख्यतया शतम ्॥४२८॥ 

कूटमाण्डः सप्तपाताली सप्तलोकी महेश्ििः । 
इत्यण्डमध्य ंतद्बाह्ये शतं रुद्रा इतत ष्स््ताः ॥४२९॥ 

स््ानानां द्विशती िूभमः सप्तपञ्चाशता युता । 
पञ्चाटिकस्य मध्याद्द्िाबत्रशंभतूचतुटिये ॥४३०॥ 

तन्मात्रषेु च पञ्च स्युविजश्िेदेिास्ततोऽटिकम ्। 
पञ्चमं सेष्न्द्रये गिे बुद्धौ देिाटिकं गुणे ॥४३१॥ 

योगाटिकं क्रोधसंञं मूले काले सनैयते । 
पतद्रगुाद्याश्चाङ्गुटठमात्राद्या िागतत्त्िगाः ॥४३२॥ 

द्िादशैकभशिाद्याः स्युविजद्यायां कलने दश । 
िामाद्याष्स्त्रशती सेयं बत्रपिजण्यष्धधिस्ययुक् ॥४३३॥ 

शैिाः केचचददहानन्ताः श्रकैण्ठा इतत संग्रहः । 
यत्र यदा पििोगान ्बुिुक्षत ेतत्र योजनं कायजम ्॥४३४॥ 

शोधनम् तद्धानौ शषें त्िन्तगजत ंकायजम ्। 
इत्यागम ंर्तयतुं दभशजतमेतद्विकष्ल्पतं तेन ॥४३५॥ 

अन्ये ̕वप बहुविकल्पाः स्िचधयाचायथः समभयूह्याः । 
श्रीपूिजशासने पुनिटिादशाचधकं शत ंकच्तम ्॥४३६॥ 

तददह रधानमचधकं संक्षेपेणोच्यत ेशोध्यम ्। 
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कालाष्ग्ज्नः कूटमाण्डो निकेशो हािकोऽ् िूतलपः ॥४३७॥ 

ब्रह्मा मुतनलोकेशो रुद्राः पञ्चान्तिालस््ाः । 
अधिेऽनन्तः राच्याः कपाभलिह्न्यन्ततनिृततबलाख्याः ॥४३८॥ 

लघुतनचधपततविद्याचधपशम्िूध्िाजन्तं सिीििद्रपतत । 
एकादशभिबाजह्ये ब्रह्माण्ड ंपञ्चभिस्त्ान्तरिकैः ॥४३९॥ 

इतत षोडशपुिमेतष्न्निषृ्त्तकलयेह कलनीयम ्। 
लकुलीशिाििूती ददण्ड्याषाढी च पुटकितनमेषौ ॥४४०॥ 

रिाससुिेशावितत सभलले रत्यात्मकं सपरििािे । 
िैििकेदािमहाकाला मध्याम्रजल्पाख्याः ॥४४१॥ 

श्रीशैलहरिश्चन्द्रावितत गुह्याटिकभमदं महभस । 
िीमेन्द्राट्टहासविमलकनखलनाखलकुरुष्स््ततगयाख्याः ॥४४२॥ 

अततगुह्याटिकमेतन्मरुतत च सतन्मात्रके च साक्ष ेच । 
स््ाणुसुिणाजख्यौ क्रकल िद्रो गोकणजको महालयकः ॥४४३॥ 

अविमु्तरुद्रकोिी िस्त्रापद इत्यदः पवित्रं खे । 
स््लूस््लेूशशङ्कुश्रतुतकालञ्जिाश्च मण्डलितृ ्॥४४४॥ 

माकोिाण्डद्वितयच्छगलाण्डा अटिकं ह्यहङ्कािे । 
अन्येऽहङ्कािान्तस्तन्मात्राणीष्न्द्रयाखण चाप्याहुः ॥४४५॥ 

चधतय योन्यटिकमु्त ंरकृतौ योगाटिकं क्रकलाकृतरितृत । 
इतत सप्ताटिकिुिना रततष्टठततः सभललतो दह मूलान्ता ॥४४६॥ 

नरि िामो िीमोग्रौ ििेशिीिाः रचण्डगौिीशौ । 
अजसानन्तैकभशिौ विद्यायां क्रोधचण्डयुग्ज्मं स्यात ्॥४४७॥ 

संितो ज्योतति्ो कलातनयत्यां च सूिपञ्चान्तौ । 
िीिभशखीशश्रीकण्ठसंञमेतत्त्रय ंच काले स्यात ्॥४४८॥ 

समहातेजा िामो ििोभिश्चकैवपङ्गलेशानौ । 
िुिनेशपुिःसिकािङ्गुटठ इमे तनभश ष्स््ता ह्यटिौ ॥४४९॥ 

अटिाविशंततिुिना विद्या पुरुषाष्न्नशान्तभमयम ्। 
हालाहलरुद्रकु्रदष्म्बकाघोरिकाः सिामाः स्युः ॥४५०॥ 

विद्यायां विद्येशास्त्िटिािीश ेसदाभशिे पञ्च । 
िामा ज्येटठा िौद्री शष््तः सकला च शोन्तयम ्॥४५१॥ 

अटिादश िुिना स्यात ्शान्त्यतीता त्ििुिनैि । 
इतत देशाध्िवििागः कच्तः श्रीशम्िुना समाददटिः ॥४५२॥ 
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श्रीतन्त्रालोकस्य ििममाह्निकम ्

 

अ् तत्त्िरवििागो विस्तितः कथ्यत ेक्रमराप्तः ॥१॥ 

यान्यु्तातन पुिाण्यमूतन विविधिैदैयजदेटिष्न्ितं रूप ंिातत पिं रकाशतनविडं देिः स एकः भशिः । 
तत्स्िातन््यिसात्पुनः भशिपदाभेदे वििात ेपिं यद्रपू ंबहुधानुगाभम तदददं तत्त्िं वििोः शासने ॥२॥ 

त्ादह कालसदनाद्िीििद्रपुिान्तगम ्। 
धतृतकादठन्यगरिमाद्यििासाद्धिात्मता ॥३॥ 

एिं जलाददतत्त्िेषु िाच्य ंयाित्सदाभशिे । 
स्िष्स्मन्कायेऽ् धमौघे यद्िावप स्िसदृग्ज्गुणे ॥४॥ 

आस्ते सामान्यकल्पेन तननाद्व्याप्तिृाितः । 
तत्तत्त्ि ंक्रमशः पथृ्िीरधानं पुंभशिादयः ॥५॥ 

देहानां िुिनानां च न रसङ्गस्ततो ििेत ्। 
श्रीमन्मतङ्गशास्त्रादौ तदु् त ंपिमेभशना ॥६॥ 

तत्रषैां दश्यजते दृटिः भसद्धयोगीश्ििीमत े। 
कायजकािणिािो यः भशिेच्छापरिकष्ल्पतः ॥७॥ 

िस्तुतः सिजिािाना ंकतेशानः पिः भशिः । 
अस्ितन्त्रस्य कतृजत्िं नदह जातूपपद्यत े॥८॥ 

स्ितन्त्रता च चचन्मात्रिपुषः पिमेभशतुः । 
स्ितन्त्र ंच जड ंचतेत तदन्योन्यं विरुध्यते ॥९॥ 

जाड्यं रमाततृन्त्रत्ि ंस्िात्मभसवद्धमवप रतत । 
न कतृजत्िादृत ेचान्यत ्कािणत्िं दह लभयत े॥१०॥ 

तष्स्मन्सतत दह तभाि इत्यपेक्षैकजीवितम ्। 
तनिपेके्षषु िािेषु स्िात्मतनटठतया क्म ्॥११॥ 

स पूिजम् पश्चात्स इतत चेत्पूिजपष्श्चमौ । 
स्ििािेऽनततरि्तौ चते्सम इत्यिभशटयते ॥१२॥ 

बीजमङ्कुि इत्यष्स्मन ्सतत्त्िे हेतुतद्ितोः । 
घिः पिश्चतेत ििेत ्कायजकािणता न क्रकम ्॥१३॥ 

बीजमङ्कुिपत्राददतया परिणमेत चते ्। 
अतत्स्ििाििपुषः स स्ििािो न युज्यत े॥१४॥ 

स तत्स्ििाि इतत चते ्तदहज बीजाङ्कुिा तनजे । 
ताित्येि न विश्रान्तौ तदन्यात्यन्तसंििात ्॥१५॥ 

ततश्च चचत्राकािोऽसौ तािान्कष्श्चत्रसज्यते । 
अस्तु चते ्न जडऽेन्योन्यविरुद्धाकािसंििः ॥१६॥ 

क्रमेण चचत्राकािोऽस्तु जडः क्रकं नु विरुद्ध्यते । 
क्रमोऽक्रमो िा िािस्य न स्िरूपाचधको ििेत ्॥१७॥ 
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त्ोपलम्िमात्रं तौ उपलम्िश्च क्रकं त्ा । 
उपलधधावप विञानस्ििािो योऽस्य सोऽवप दह ॥१८॥ 

क्रमोपलम्िरूपत्िात ्क्रमेणोपलिेत चते ्। 
तस्य तदहज क्रमः कोऽसौ तदन्यानुपलम्ितः ॥१९॥ 

स्ििाि इतत चने्नासौ स्िरूपादचधको ििेत ्। 
स्िरूपानचधकस्यावप क्रमस्य स्िस्ििाितः ॥२०॥ 

स्िातन््याभासनं स्याच्चते ्क्रकमन्यद्ब्रूमहे ियम ्। 
इत्् ंश्रीभशि एिैकः कतेतत परििाटयते ॥२१॥ 

कतृजत्िं चतैदेतस्य त्ामात्राििासनम ्। 
त्ाििासनं चाष्स्त कायजकािणिािगम ्॥२२॥ 

य्ा दह घिसादहत्यं पिस्याप्यििासते । 
त्ा घिानन्तिता क्रकं तु सा तनयमोष्ज्िता ॥२३॥ 

अतो यष्न्नयमेनैि यस्मादािात्यनन्तिम ्। 
तत्तस्य कािणं ब्रूमः सतत रूपान्िये ̕चधके ॥२४॥ 

तनयमश्च त्ारूपिासनामात्रसािकः । 
बीजादङ्कुि इत्येि ंिासनं नदह सिजदा ॥२५॥ 

योगीच्छानन्तिोभतूत्ाितूाङ्कुिो यतः । 
इटिे त्ाविधाकािे तनयमो िासते यतः ॥२६॥ 

स्िप्ने घिपिादीनां हेतुतद्ित्स्ििािता । 
िासते तनयमेनैि बाधाशून्येन ताितत ॥२७॥ 

ततो याितत याद्रपू्याष्न्नयमो बाधिष्जजतः । 
िातत ताितत ताद्रपू्यादृ्दढहेतुफलात्मता ॥२८॥ 

त्ािूते च तनयमे हेततुद्ित्त्िकारिखण । 
िस्तुतष्श्चन्मयस्यैि हेतुता तवद्ध सिजगम ्॥२९॥ 

अत एि घिोभतूौ सामग्री हेतुरुच्यत े। 
सामग्री च समग्राणां यद्येकं नेटयते िपुः ॥३०॥ 

हेतुिेदान्न िेदः स्यात ्फले तच्चासमञ्जसम ्। 
यद्यस्यानुविधत्ते तामन्ियव्यततिेक्रकताम ्॥३१॥ 

तत्तस्य हेत ुचते्सोऽयं कुण्ठतको न नः वरयः । 
समग्राश्च य्ा दण्डसूत्रचक्रकिादयः ॥३२॥ 

दिूाश्च िाविनश्चते््ं हेतुत्िेनेतत मन्महे । 
यदद तत्र ििेन्मेरुिजविटयन्िावप कश्चन ॥३३॥ 

न जायेत घिो नूनं तत्रत्यहूव्यपोदहतः ॥ 

य्ा च चकं्र तनयत ेदेश ेकाले च हेतुताम ्॥३४॥ 

यातत कक्रकज सुमेिाजद्यास्तद्ित्स्िस््ािचध ष्स््ताः । 
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त्ा च तेषा ंहेतुनां संयोजनवियोजने ॥३५॥ 

तनयत ेभशि एिैकः स्ितन्त्रः कतृजताभमयात ्। 
कुम्िकािस्य या संवित ्चक्रदण्डाददयोजने ॥३६॥ 

भशि एि दह सा यस्मात ्संविदः का विभशटिता । 
कौम्िकािी तु संविष्त्तििच्छेदाििासनात ्॥३७॥ 

भिन्नकल्पा यदद क्षेप्या दण्डचक्राददमध्यतः । 
तस्मादेकैकतनमाजणे भशिो विश्िैकविग्रहः ॥३८॥ 

कतेतत पुंसः कतृजत्िाभिमानो ̕वप वििोः कृततः । 
अत एि त्ािानपिमा्जतया ष्स््तेः ॥३९॥ 

कायजकािणिािस्य लोके शास्त्रे च चचत्रता । 
मायातोऽव्य्तकलयोरितत िौििसंग्रहे ॥४०॥ 

श्रीपूिे त ुकलातत्त्िादव्य्तभमतत कथ्यत े। 
तत एि तनशाख्यानात्कलीिूतादभलङ्गकम ्॥४१॥ 

इतत व्याख्यास्मदु् त ̕ेष्स्मन्सतत न्याये ̕तततनटफला । 
लोके च गोमयात्कीिात ्संकल्पात्स्िप्नतः स्मतृेः ॥४२॥ 

योगीच्छातो द्रव्यमन्त्ररिािादेश्च िषृ्श्चकः । 
अन्य एि स चते ्काम ंकुतष्श्चत्स्िविशषेतः ॥४३॥ 

स तु सिजत्र तुल्यस्तत्पिामशथ्यमष्स्त त ु। 
तत एि स्िरूपऽेवप क्रमऽेप्यन्यादृशी ष्स््ततः ॥४४॥ 

शास्त्रषेु युज्यत ेचचत्रात ्त्ािािस्ििाितः । 
पुंिागवित्कलाकालमाया ञानोत्तिे क्रमात ्॥४५॥ 

तनयततनाजष्स्त िैरिञ्च ेकलोध्िे तनयततः श्रता । 
पुंिागवित्त्रयादधू्ि ंकलातनयततसंपुिम ्॥४६॥ 

कालो मायेतत कच्तः क्रमः क्रकिणशास्त्रगः । 
पुमाष्न्नयत्या कालश्च िागविद्याकलाष्न्ितः ॥४७॥ 

इत्येष क्रम उदद्दटिो मातङ्गे पािमेश्ििे । 
कायजकािणिािीये तत्त्ि ेइत्् ंव्यिष्स््ते ॥४८॥ 

श्रीपूिजशास्त्रे कच्तां िच्मः कािणकल्पनाम ्। 
भशिः स्ितन्त्रदृग्रूपः पञ्चशष््तसुतनिजिः ॥४९॥ 

स्िातन््यिाभसतभिदा पञ्चधा रवििज्यत े। 
चचदानन्देषणाञानक्रक्रयाणां सुस्फुित्ितः ॥५०॥ 

भशिशष््तसदेशानविद्याख्य ंतत्त्िपञ्चकम ्। 
एकैकत्रावप तत्त्िे ̕ष्स्मन ्सिजशष््तसुतनिजिे ॥५१॥ 

तत्तत्राधान्ययोगेन स स िेदो तनरूप्यते । 
त्ादह स्िस्ितन्त्रत्िपरिपूणजतया वििुः ॥५२॥ 
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तनःसंख्यैबजहुिी रूपैिाजत्यिच्छेदिजजनात ्। 
शांििाः शष््तजा मन्त्रमहेशा मन्त्रनायकाह् ॥५३॥ 

मन्त्रा इतत विशुद्धाः स्युिमी पञ्च गणाः क्रमात ्। 
स्िष्स्मन्स्िष्स्मन ्गणे िातत यद्यद्रपूं समन्ितय ॥५४॥ 

तदेषु तत्त्िभमत्यु्त ंकालाग्ज्न्यादेधजिाददित ्। 
तेन यत्राहुिाख्यानसादृश्येन विडष्म्बताः ॥५५॥ 

गुरूपासां विनैिात्तपुस्तकािीटिदृटियः । 
ब्रह्मा तनितृ्त्यचधपततः पृ् ्तत्त्ि ंन गण्यत े॥५६॥ 

सदाभशिाद्यास्तु पृ् ग ्गण्यन्त इतत को नयः । 
ब्रह्मविटणुहिेशानसुभशिानाचश्रतात्मतन ॥५७॥ 

षट्के कािणसंञ ̕ेधजजितीयभमयं कुतः । 
इतत तन्मूलतो ध्िस्तं गखणतं नदह कािणम ्॥५८॥ 

य्ा पचृ्व्यचधपततनृजपस्तत्त्िान्तिं नदह । 
त्ा तत्तत्कलेशानः पृ् क् तत्त्िान्तिं क्म ्॥५९॥ 

तदेिं पञ्चकभमदं शुद्धोऽध्िा परििाटयते । 
तत्र साक्षाष्च्छिेच्छैि क्याजिाभसतिेददका ॥६०॥ 

ईश्ििेच्छािशकु्षधधिोगलोभलकचचद्गणान ्। 
संविि्तुमघोिेशः सजृतीह भसतेतिम ्॥६१॥ 

अणूनां लोभलका नाम तनटकमाज याभिलावषता । 
अपूणमंन्यताञानं मलं सािष्च्छदोष्ज्िता ॥६२॥ 

योग्ज्यतामात्रमेिैतभाव्यिच्छेदसंग्रहे । 
मलस्तेनास्य न पृ् ्तत्त्ििािो ̕ष्स्त िागित ्॥६३॥ 

तनििच्छेदकमांशमात्रािच्छेदतस्तु सा । 
िागः पुंभस चधयो धमजः कमजिेदविचचत्रता ॥६४॥ 

अपूणजमन्यता चयें त्ारूपाििासनम ्। 
स्ितन्त्रस्य भशिस्येच्छा घिरूपो य्ा घिः ॥६५॥ 

स्िात्मरच्छादनेच्छैि िस्तुिूतस्त्ा मलः । 
य्िैाव्यततरि्तस्य धिादेिाजवितात्मता ॥६६॥ 

त्िैास्येतत शास्त्रषेु व्यततरि्तः ष्स््तो मलः । 
व्यततरि्तः स्ितन्त्रस्तु न कोऽवप शकिाददित ्॥६७॥ 

तत्सद्वितीया साशुवद्धः भशिमु्ताणुगा न क्रकम ्। 
मलस्य िोद्री काप्यष्स्त शष््तः स चाप्यमु्तगा ॥६८॥ 

इतत न्यायोष्ज्ितो िादः श्रद्धामात्रकैकष्ल्पतः । 
िोद्री शष््तजजडस्यासौ स्ियं नैि रितजत े॥६९॥ 

स्ियं रितृ्तौ विश्िं स्यात्त्ा चशेतनका रमा । 
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मलस्य िोद्री ंता ंशष््तमीशश्चते्संयुनष््त तत ्॥७०॥ 

कीदृशं रत्यणुभमतत रश्ने नास्त्युत्तिं िचः । 
मलश्चाििणं तच्च नािायजस्य विशषेकम ्॥७१॥ 

उपलम्िं विहन्त्येतद्घिस्येि पिाितृतः । 
मलेनाितृरूपाणामणूनां यत्सतत्त्िकम ्॥७२॥ 

भशि एि च तत्पश्येत्तस्यिैासौ मलो ििेत ्। 
वििोञाजनक्रक्रयामात्रसािस्याणुगणस्य च ॥७३॥ 

तदिािो मलो रूपध्िंसायैि रकल्पते । 
धमाजद्धभमजखण यो िेदः समिायेन चकैता ॥७४॥ 

न तभितभरुददतं कणिोजनभशटयित ्। 
नामूतेन न मूतेन राििीतुं च श्यत े॥७५॥ 

ञानं चाक्षुषिश्मीनां त्ािाि ेसित्यवप । 
स एि च मलो मूतजः क्रकं ञानेन न िेद्यते ॥७६॥ 

सिजगेण ततः सिजः सिजञत्िं न क्रकं िजेत ्। 
यश्च ध्िान्तात्रकाशस्याितृतस्तत्रततघाततभिः ॥७७॥ 

मूताजनां रततघस्तेजोऽणूनां नामूतज ईदृशम ्। 
न च चतेनमात्मानमस्ितन्त्रो मलः क्षमः ॥७८॥ 

आििीतु ंन चाच्यं च मद्याितृततनदशजनम ्। 
उ्त ंिितभिेिेत््ं जडः कताज नदह स्ियम ्॥७९॥ 

स्ितन्त्रस्येश्ििस्यैताः श्तयः रेरिकाः क्रकल । 
अतः कमजविपाकञरिुशष््तबलेरितम ्॥८०॥ 

मद्यं सूत ेमदं दःुखसुखमोहफलात्मकम ्। 
न चशेरेरितः पुंसो मल आिणुृयाद्यतः ॥८१॥ 

तनमजले पुंभस नेशस्य रेिकत्ि ंत्ोचचतम ्। 
तुल्ये तनमजलिाि ेच रेियेयुनज ते क्म ्॥८२॥ 

तमीशं रतत यु्त ंयद् िूयसां स्यात्सधमजता । 
तेन स्िरूपस्िातन््यमात्र ंमलविजषृ्म्ितम ्॥८३॥ 

तनणीतं वितत ंचतैन्मयान्यत्रते्यलं पुनः । 
मलो ̕भिलाषश्चाञानमविद्या लोभलकार्ा ॥८४॥ 

ििदोषोऽनुप्लिश्च ग्ज्लातनः शोषो विमूढता । 
अहंममात्मतातङ्को मायाशष््ति्ाितृतः ॥८५॥ 

दोषबीजं पशुत्िं च संसािाङ्कुिकािणम ्। 
इत्याद्यन्ि्जसंञाभिस्तत्र तत्रषै िण्यते ॥८६॥ 

अष्स्मन ्सतत िितत ििो दटुिो िेदात्मनेतत ििदोषः । 
मञ्चिदष्स्मन ्दःुखस्रोतोऽणून ्िहतत यत्प्लिस्तेन ॥८७॥ 
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शषेास्तु सुगमरूपाः शधदास्तत्रा्जमूहयेदचुचतम ्। 
संसािकािणं कमज संसािाङ्कुि उच्यते ॥८८॥ 

चतुदजशविधं िूतिैचचअ्यं कमजजं यतः । 
अत एि सांख्ययोगपाञ्चिात्राददशासने ॥८९॥ 

अहंममेतत संत्यागो नैटकम्याजयोपददश्यते । 
तनटकमाज दह ष्स््ते मूलमलेऽप्यञाननामतन ॥९०॥ 

िैचच्यकािणािािान्नोध्िज सितत नाप्यधः । 
केिलं पारिभमत्येन भशिािेदमसंस्पशृन ्॥९१॥ 

विञानकेिली रो्तः शुद्धचचन्मात्रसंष्स््तः । 
स पुनः शांििेच्छातः भशिािेदं पिामशृन ्॥९२॥ 

क्रमान्मन्त्रशेतन्नेतरृूपो यातत भशिात्मताम ्। 
ननु कािणमेतस्य कमजणश्चने्मलः क्म ्॥९३॥ 

स विञानाकलस्यावप न सूते कमजसंतततम ्। 
मैिं स दह मलो ञानाकले ददध्िंभसषुः क्म ्॥९४॥ 

हेतुः स्याद्ध्िंसमानत्िं स्िातन््यादेि चोभिेत ्। 
ददध्िंभसषुध्िंसमानध्िस्ताख्यासु ततसटृि् ॥९५॥ 

दशास्िन्तः कृतािस््ान्तिासु स्िक्रमष्स््तेः । 
विञानाकलमन्त्रशेतदीशाददत्िकल्पना ॥९६॥ 

ततश्च सुप्त ेतुये च िक्ष्यत ेबहुिेदता । 
अतः रध्िंसनौन्मखु्यखखलीिूतस्िशष््तकः ॥९७॥ 

कमजणो हेतुतामते ुमलः क्भमिोच्यताम ्। 
क्रकं च कमाजवप न मलाद्यतः कमज क्रक्रयात्मकम ्॥९८॥ 

क्रक्रया च कतृजतारूपात ्स्िातन््यान्न पुनमजलात ्। 
या त्िस्य कमजणष्श्चत्रफलदत्िेन कमजता ॥९९॥ 

रभसद्धा सा न संकोचं विनात्मतन मलश्च सः । 
विचचत्रं दह फल ंभिन्नं िोग्ज्यत्िेनाभिमन्यत े॥१००॥ 

िो्तयाजत्मतन तेनेय ंिेदरूपा व्यिष्स््ततः । 
इतत स्िकायजरसिे सहकारित्िमाश्रयन ्।१०१॥ 

सामथ्यजव्यञ्जकत्िेन कमजणः कािणं मलः । 
नन्िेिं कमजसभािान्मलस्यावप ष्स््तेः क्म ्॥१०२॥ 

विञानाकलता तस्य संकोचो ह्यष्स्त तादृशः । 
मैिमध्िस्तसंकोचोऽप्यसौ िािनया दृढम ्॥१०३॥ 

नाहं कतेतत मन्िानः कमजसंस्कािमुज्ितत । 
फभलटयतीदं कमेतत या दृढा िषृ्त्तिात्मतन ॥१०४॥ 

स संस्कािः फलायेह न त ुस्मिणकािणम ्। 
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अरध्िस्ते ̕वप संकोच ेनाहं कतेतत िािनात ्॥१०५॥ 

न फल ंक्षीिमूढादेः रायष्श्चत्तेऽ् िा कृते । 
यन्मयाद्य तपस्तप्तं तदस्मै स्याददतत स्फुिम ्॥१०६॥ 

अभिसंचधमतः कमज न फलेदभिसष्न्धतः । 
त्ाभिसंधानाख्यां त ुमानसे कमज संष्स्क्रयाम ्॥१०७॥ 

फलोपि्ता ंविदधत्कल्पते फलसम्पदे । 
यस्तु तत्रावप दाढ्जयेन फलसंस्कािमुज्ितत ॥१०८॥ 

स तत्फलत्यागकृत ंविभशटिं फलमश्नुत े। 
अनया परिपाट्या यः समस्तां कमजसंतततम ्॥१०९॥ 

अनहंयुतया रोज्िते ्ससंकोचो ̕वप सोऽकलः । 
नष्न्ित््ं दटुकृत ंक्रकंचचदात्मीयमभिसंचधतः ॥११०॥ 

पिस्मै स्यान्न विञातं ििता ताष्त्त्िकं िचः । 
तस्य िो्तुस्त्ा चते्स्यादभिसंचधयज्ात्मतन ॥१११॥ 

तदिश्यं पिस्यावप सतस्तदु्दटकृतं ििेत ्। 
पिाभिसंचधसंवित्तौ स्िाभिसंचधदृजढीििेत ्॥११२॥ 

अभिसंधानवििहे त्िस्य नो फलयोचगता । 
न मे दटुकृतभमत्येषा रूदढस्तस्याफलाय सा ॥११३॥ 

पिाभिसष्न्धविच्छेदे स्िात्मनानभिसंदहतौ । 
द्ियोिवप फल ंन स्यान्नाशहेतुव्यिष्स््तेः ॥११४॥ 

सुखहेतौ सुखे चास्य सामान्यादभिसंचधतः । 
तनविजशषेादवप न्याय्या धमाजददफलिो्ततृा ॥११५॥ 

दःुखं म ेदःुखहेतुिाज स्ताददत्येष पुननज त ु। 
सामान्यो ̕प्यभिसंचधः स्यात्तदधमजस्य नागमः ॥११६॥ 

रकृतं ब्रूमहे ञानाकलस्यो्तचिस्य यत ्। 
अनहंयुतया सिाज विलीनाः कमजसंष्स्क्रयाः ॥११७॥ 

तस्मादस्य न कमाजष्स्त कस्यावप सहकारिताम ्। 
मलः किोत ुतेनाय ंध्िंसमानत्िमश्नुत े॥११८॥ 

अपध्िस्तमलस्त्िन्तःभशिािेशिशीकृतः । 
अहंिािपिो ̕प्येतत न कमाजधीनिषृ्त्तताम ्॥११९॥ 

उ्त ंश्रीपूिजशास्त्र ेच तदेतत्पिमेभशना । 
मलमञानभमच्छष्न्त संसािाङ्कुिकािणम ्॥१२०॥ 

धमाजधमाजत्मकं कमज सुखदःुखाददलक्षणम ्। 
लक्षयेत्सुखदःुखादद स्िं कायज हेतुिाितः ॥१२१॥ 

नदह हेतुः कदाप्यास्ते विना कायज तनजं ्िचचत ्। 
हेतुता योग्ज्यतैिासौ फलानन्तयजिाविता ॥१२२॥ 
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पूिजकस्य त ुहेतुत्िं पािम्पयेण क्रकं च तत ्। 
लक्ष्यत ेसुखदःुखाद्यैः समाने दृटिकािणे ॥१२३॥ 

चचत्रहेैत्िन्तिं क्रकंचचत्तच्च कमेह दशजनात ्। 
स्िाङ्गे रसादिौक्ष्यादद जायमानं स्िकमजणा ॥१२४॥ 

दृटिभमत्यन्यदेहस््ं कािणं कमज कल्प्याते । 
इहाप्यन्यान्यदेहस््े स्फुिं कमजफले यतः ॥१२५॥ 

कृवषकमज मधौ िोगः शिद्यन्या च सा तनुः । 
अनुसंधातुिेकस्य संििस्तु यतस्ततः ॥१२६॥ 

तस्यैि तत्फल ंचचत्रं कमज यस्य पुिातनम ्। 
क्षीिो ̕वप िाजा सूदं चदेाददशते्रातिीदृशम ्॥१२७॥ 

िोजयेत्यनुसंधानाद्विना राप्नोतत तत्फलम ्। 
इत्् ंजन्मान्तिोपात्तकमाजप्यद्यानुसंचधना ॥१२८॥ 

विना िुङ््त ेफल ंहेतुस्तत्र राच्या ह्यकम्पता । 
अत एि कृत ंकमज कमजणा तपसावप िा ॥१२९॥ 

ञानेन िा तनरुध्येत फलपाकेटिनुन्मुखम ्। 
आिधधकायं देहे ̕ष्स्मन ्यत्पुनः कमज तत्क्म ्॥१३०॥ 

उष्च्छद्यतामन्त्यदशं तनिोद्धुं नदह श्यत े। 
तत्रिै देहे यत्त्िन्यदद्यग ंिा पुिातनम ्॥१३१॥ 

कमज तज्ञानदीक्षाद्यैः शण्ढीकतु ंरसह्यते । 
त्ा संस्कािदाढ्जय दह फलाय दृढता पुनः ॥१३२॥ 

यदा यदा विनश्येत कमजध्िस्तं तदा तदा । 
अतो मोहपिाधीनो यद्यप्यकृत क्रकंचन ॥१३३॥ 

त्ावप ञानकाले तत्सिजमेि रदह्यते । 
उ्त ंच श्रीपिेऽहानादानः सिजदृगुल्िणः ॥१३४॥ 

मुहूताजष्न्नदजहेत्सिज देहस््मकृतं कृतम ्। 
देहस््भमतत देहेन सह तादात्म्यमाचश्रता ॥१३५॥ 

स्िाच्छन्द्यात्संविदेिो्ता तत्रस््ं कमज दह्यते । 
देहै्यिासनात्यागात ्स च विश्िात्मताष्स््तेः ॥१३६॥ 

अकालकभलते व्यावपन्यभिन्ने या दह संष्स्क्रया । 
संकोच एि सानेन सोऽवप देहैकतामयः ॥१३७॥ 

एतत्कामजमलं रो्त ंयेन साकं लयाकलाः । 
स्युगुजहागहनान्तःस््ाः सुप्ता इि सिीसपृाः ॥१३८॥ 

ततः रबुद्धसंस्कािास्त ेय्ोचचतिाचगनः । 
ब्रह्माददस््ाििान्ते ̕ष्स्मन ्संस्रष्न्त पुनः पुनः ॥१३९॥ 

ये पुनः कमजसंस्कािहान्यै रािधधिािनाः । 
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िािनापरितनटपष्त्तमराप्य रलयं गताः ॥१४०॥ 

महान्तं त ेत्ान्तःस््िािनापाकसौटठिात ्। 
मन्त्रत्िं रततपद्यन्त ेचचत्राष्च्चत्रं च कमजतः ॥१४१॥ 

अस्य कामजमलस्येयन्मायान्ताध्िविसारिणः । 
रधानं कािणं रो्तमञानात्माणिो मलः ॥१४२॥ 

क्षोिोऽस्य लोभलकाख्यस्य सहकारितया स्फुिम ्॥ 

ततटठासायोग्ज्यतौन्मुख्यमीश्ििेच्छािशाच्च तत ्॥१४३॥ 

न जडष्श्चदचधटठानं विना ्िावप क्षमो यतः । 
अणिो नाम नैिान्यत्रकाशात्मा महेश्ििः ॥१४४॥ 

चचदचचद्रपूतािासी पुद्गलः क्षेत्रवित्पशुः । 
चचद्रपूत्िाच्च स व्यापी तनगुजणो तनष्टक्रयस्ततः ॥१४५॥ 

योगोपायेप्सको तनत्यो मूततजिन्ध्यः रिाटयत े। 
अचचत्त्िादञता िेदो िोग्ज्याभो्त्रन्तिाद् ॥१४६॥ 

तेषामणूनां स मल ईश्ििेच्छािशाभशृम ्। 
रबुध्यत ेत्ा चो्त ंशास्त्रे श्रीपूिजनामतन ॥१४७॥ 

ईश्ििेच्छािशादस्य िोगेच्छा संरजायत े। 
िोगेच्छोरुपकािा्जमाद्यो मन्त्रमहेश्ििः ॥१४८॥ 

मायां विक्षोभय संसािं तनभमजमीते विचचत्रकम ्। 
माया च नाम देिस्य शष््तिव्यततिेक्रकणी ॥१४९॥ 

िेदाििासस्िातन््यं त्ादह स तया कृतः । 
आद्यो िेदाििासो यो वििागमनुपेतयिान ्॥१५०॥ 

गिीकृतानन्तिाविवििासा सा पिा तनशा । 
सा जडा िेदरूपत्िात ्काय ंचास्या जड ंयतः ॥१५१॥ 

व्यावपनी विश्िहेतुत्िात ्सूक्ष्मा कायथककल्पनात ्। 
भशिश्त्यविनािािाष्न्नत्यैका मूलकािणम ्॥१५२॥ 

अचतेनमनेकात्म सिज कायज य्ा घिः । 
रधानं च त्ा तस्मात ्कायज नात्मा तु चतेनः ॥१५३॥ 

अत एिाध्ितन रो्ता पूि ंमाया द्विधा ष्स््ता । 
य्ा च माया देिस्य शष््तिभयेतत िेददनम ्॥१५४॥ 

तत्त्ििाि ंत्ान्योऽवप कलाददस्तत्त्िविस्तिः । 
तनरुद्धश्तेयाज क्रकंचचत्कतृजतोद्िलनाष्त्मका ॥१५५॥ 

ना्स्य शष््तः साधस्तात्पुंसः क्षेप्त्री कलोच्यत े। 
एिं विद्यादयोऽप्येते धिान्ताः पिमा्जतः ॥१५६॥ 

भशिशष््तमया एि रो्तन्यायानुसाितः । 
त्ावप यत्पृ् ग्ज्िान ंकलादेिीश्ििेच्छया ॥१५७॥ 
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ततो जडत्िे कायजत्िे पृ् ्तत्त्िष्स््तौ रिुम ्। 
उपादानं स्मतृा माया ्िचचत्तत्कायजमेि च ॥१५८॥ 

त्ाििासचचत्रं च रूपमन्योन्यिष्जजतम ्। 
यभातत क्रकल संकल्पे तदष्स्त घििद्िदहः ॥१५९॥ 

खपुटपाद्यष्स्ततां ब्रूमस्ततो न व्यभिचारिता । 
खपुटपं कालददङ्मातसृापेक्ष ंनाष्स्तशधदतः ॥१६०॥ 

धिाददित ्त्ात्यन्तािािोऽप्येिं विविच्यताम ्। 
यत्संकल्प्यं त्ा तस्य बदहदेहो ̕ष्स्त चतेनः ॥१६१॥ 

चतै्रित्सौभशिान्तं तत ्सिज तादृशदेहित ्। 
यस्य देहो य्ा तस्य तज्जातीय ंपुिं बदहः ॥१६२॥ 

अतः सुभशिपयजन्ता भसद्धा िुिनपद्धततः । 
आत्मनाम ्तत्पुिं राप्यं देशत्िादन्यदेशित ्॥१६३॥ 

आत्मनामध्ििो्ततृ्ि ंततोऽयत्नेन भसद्ध्यतत । 
सा माया क्षोिमापन्ना विश्िं सूते समन्ततः ॥१६४॥ 

दण्डाहतेिामलकी फलातन क्रकल यद्यवप । 
त्ावप तु त्ा चचत्रपौिाजपयाजििासनात ्॥१६५॥ 

मायाकाये ̕वप तत्त्िौघे कायजकािणता भम्ः । 
सा यद्यप्यन्यशास्त्रषेु बहुधा दृश्यत ेस्फुिम ्॥१६६॥ 

त्ावप माभलनीशास्त्रदृशा ता ंसंरचक्ष्महे । 
कलाददिसुधान्तं यन्मायान्तः संरचक्षते ॥१६७॥ 

रत्यात्मभिन्नमेिैतत ्सुखदःुखाददिेदतः । 
एकस्यामेि जगतत िोगसाधनसंहतौ ॥१६८॥ 

सुखादीनां सम ंव्य्तेिोगिेदः कुतो ििेत ्। 
न चासौ कमजिेदेन तस्यैिानुपपष्त्ततः ॥१६९॥ 

तस्मात ्कलाददको िगो भिन्न एि कदाचन । 
ऐ्यमेतीश्ििेच्छातो नतृ्तगीताददिादने ।१७०॥ 

एषां कलाददतत्त्िानां सिेषामवप िाविनाम ्। 
शुद्धत्िमष्स्त तेषां ये शष््तपातपविबत्रताः ॥१७१॥ 

कला दह शुद्धा तत्तादृक् कमजत्िं संरसूयते । 
भमतमप्याशु येनास्मात ्संसािादेष मुच्यत े॥१७२॥ 

िागविद्याकालयततरकृत्यक्षा्जसंचयः । 
इत्् ंशुद्ध इतत रोच्य गुरुमाजनस्तुतौ वििुः ॥१७३॥ 

एिमेषा कलादीनामुत्पष्त्तः रविविच्यते । 
मायातत्त्िात ्कला जाता क्रकंचचत्कतृजत्िलक्षणा ॥१७४॥ 

माया दह चचन्मयाभेदं भशिाद्विदधती पशोः । 
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सुषुप्तताभमिाधत्ते तत एि ह्यदृष््क्रयः ॥१७५॥ 

कला दह क्रकंचचत्कतृजत्िं सूत ेस्िाभलङ्गनादणोः । 
तस्याश्चाप्यणुनान्योन्यं ह्यञ्जने सा रसूयते ॥१७६॥ 

सद्योतनिाजणदीक्षोत््पुंविश्लेषे दह सा सती । 
ष्श्लटयन्त्यवप च नो सूते त्ावप स्िफलं ्िचचत ्॥१७७॥ 

उच्छूनतेि र्मा सूक्ष्माङ्कुिकलेि च । 
बीजस्याम्धिष्ग्ज्नमतृ्कम्बुतुषयोगात ्रसूततकृत ्॥१७८॥ 

कला मायाणुसंयोगजाप्येषा तनविजकािकम ्। 
नाणंु कुयाजदपुादानं क्रकंतु मायां विकारिणीम ्॥१७९॥ 

मलश्चािािको माया िािोपादानकािणम ्। 
कमज स्यात ्सहकायेि सुखदःुखोभिं रतत ॥१८०॥ 

अतः संच्छन्नचतैन्यसमुद्बलनकायजकृत ्। 
कलैिानन्तना्स्य श्त्या संरेरिता जडा ॥१८१॥ 

न चशेशष््तिेिास्य चतैन्यं बलतयटयतत । 
तदपुोद्बभलतं तवद्ध न क्रकंचचत्कतृजतां व्रजेत ्॥१८२॥ 

सेयं कला न किण ंमुख्यं विद्याददकं य्ा । 
पुंभस कतजरि सा कत्री रयोजकतया यतः ॥१८३॥ 

अलक्ष्यान्तियोरित्् ंयदा पुंस्कलयोिजिेत ्। 
मायागिेशश्त्यादेिन्तिञानमान्तिम ्॥१८४॥ 

तदा मायापुंवििेकः सिजकमजक्षयाभिेत ्। 
विञानाकलता मायाधस्तान्नो यात्यधः पुमान ्॥१८५॥ 

धीपुंवििेके विञाते रधानपुरुषान्तिे । 
अवप न क्षीणकमाज स्यात ्कलायां तवद्ध संििेत ्॥१८६॥ 

अतः सांख्यदृशा भसद्धः रधानाधो न संसिेत ्। 
कलापुंसोविजिेके तु मायाधो नैि गच्छतत ॥१८७॥ 

मलाद्विवि्तमात्मानं पश्यंस्तु भशितां व्रजेत ्। 
सिजत्र चशै्ििः शष््तपातोऽत्र सहकािणम ्॥१८८॥ 

मायागिाजचधकािीयो द्ियोिन्त्ये तु तनमजलः । 
सेयं कला कायजिेदादन्यैि ह्यनुमीयत े॥१८९॥ 

अन्य्कंै ििेद्विश्िं कायाजयेत्यन्यतनह्निः । 
इतत मतङ्गशास्त्रादौ या रो्ता सा कला स्ियम ्॥१९०॥ 

क्रकंचचद्रपूतयाक्षक्षप्य कतृजत्िभमतत िङ्चगतः । 
क्रकंचचद्रपूविभशटिं यत ्कतृजत्ि ंतत्क् ंििेत ्॥१९१॥ 

अञस्येतत ततः सूते क्रकंचचज्ञत्िाष्त्मकां विदम ्। 
बुवद्ध ंपश्यतत सा विद्या बुवद्धदपजणचारिणः ॥१९२॥ 
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सुखादीन ्रत्ययान ्मोहरितृीन ्कायजकािणे । 
कमजजालं च तत्रस्् ंविविनष््त तनजात्मना ॥१९३॥ 

बुवद्धस्तु गुणसंकीणाज वििेकेन क्ं सुखम ्। 
दःुखं मोहात्मकं िावप विषयं दशजयेदवप ॥१९४॥ 

स्िच्छायां चधतय संक्रामन्िािः संिेद्यता ंक्म ्। 
तया विनैतत साप्यन्यत्किण ंपुंभस कतजरि ॥१९५॥ 

ननु चोियतः शुभ्रादशजदशीयधीगतात ्। 
पुंस्रकाशाभातत िािः मैिं तत्रततबबम्बनम ्॥१९६॥ 

जडमेि दह मुख्योऽ् पुंस्रकाशो ̕स्य िासनम ्। 
बदहःस््स्यैि तस्यास्त ुबुद्धःे क्रकंकल्पना कृता ॥१९७॥ 

अिेदिूभमिेषा च िेदश्चहे विचायजते । 
तस्माद्बुवद्धगतो िािो विद्याकिणगोचिः ॥१९८॥ 

िािानां रततबबम्बं च िेद्यं धीकल्पना ततः । 
क्रकंचचत्तु कुरुत ेतस्मान्नूनमस्त्यपिं तु तत ्॥१९९॥ 

िागतत्त्िभमतत रो्तं यत्तत्रिैोपिञ्जकम ्। 
न चािैिाग्ज्यमात्रं तत्तत्राप्यासष््तिषृ्त्ततः ॥२००॥ 

विि्तािवप तपृ्तस्य सूक्ष्मिागव्यिष्स््तेः । 
कालस्तुट्याददभिश्चतैत ्कतृजत्ि ंकलयत्यतः ॥२०१॥ 

कायाजिच्छेदद कतृजत्िं कालोऽिश्यं कभलटयतत । 
तनयततयोजनां धत्ते विभशटिे कायजमण्डले ॥२०२॥ 

विद्या िागोऽ् तनयततः कालश्चतैच्चतुटियम ्। 
कलाकाय ंिो्तिृाि ेततटठभो्ततृ्िपूरितम ्॥२०३॥ 

माया कला िागविद्ये कालो तनयततिेि च । 
कञ्चकुातन षडु्तातन संविदस्तष्त्स््तौ पशुः ॥२०४॥ 

देहपुयजटिकाद्येषु िेद्येषु क्रकल िेदनम ्। 
एतत्षट्कससंकोचं यदिेद्यमसािणुः ॥२०५॥ 

उ्त ंभशितनुशास्त्र ेतदददं िङ्ग्ज्यन्तिेण पुनः । 
आििणं सिाजत्मगमशुवद्धिन्याप्यनन्यरूपेि ॥२०६॥ 

भशिदहनक्रकिणजालैदाजह्यत्िात ्सा यतोऽन्यरूपैि । 
अतनदंपूिजतया यद्रञ्जयतत तनजात्मना ततोऽनन्या ॥२०७॥ 

सहजाशुवद्धमतोऽणोिीशगुहाभयां दह कञ्चकुष्स्त्रविधः । 
तस्य द्वितीयचचततरिि स्िच्छस्य तनयुज्यत ेकला श्लक्ष्णा ॥२०८॥ 

अनया विद्िस्य पशोरुपिोगसम्जता िितत । 
विद्या चास्य कलातः शिणान्तदीपकरिेिािूत ्॥२०९॥ 

सुखदःुखसंविदं या विविनष््त पशोविजिागेन । 
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िागश्च कलातत्त्िाच्छुचचिस्त्रकषायित ्समुत्पन्नः ॥२१०॥ 

त्य्तु ंिाञ्छतत न यतः संसतृतसुखसंविदानन्दम ्। 
एिमविद्यामभलनःसमच्जतष्स्त्रगुणकञ्चकुबलेन ॥२११॥ 

गहनोपिोगगि ेपशुििशमधोमुखः पततत । 
एतेन मलः कच्तः कम्बुकिदणोः कलाददकं तुषित ्॥२१२॥ 

एिं कलाख्यतत्त्िस्य क्रकंचचत्कतृजत्िलक्षणे । 
विशषेिागे कतृजत्िं चचचजतं िो्तपृूिजकम ्॥२१३॥ 

विशषेणतया योऽत्र क्रकष्ञ्चभागस्तदोष्त््तम ्। 
िेद्यमात्रं स्फुिं भिन्नं रधानं सूयत ेकला ॥२१४॥ 

सममेि दह िोग्ज्य ंच िो्तािं च रसूयत े। 
कला िेदाभिसंधानादवियु्त ंपिस्पिम ्॥२१५॥ 

िो्तिृोग्ज्यात्मता न स्याद्वियोगाच्च पिस्पिम ्। 
विलीनायां च तस्यां स्यान्मायास्यावप न क्रकंचन ॥२१६॥ 

ननु श्रीमद्रौििादौ िागविद्यात्मकं द्ियम ्। 
सूते कला दह यगुपत्ततोऽव्य्तभमतत ष्स््ततः ॥२१७॥ 

उ्तमत्र वििात्येष क्रमः सत्यं त्ा ह्यलम ्। 
िज्यमानो िेद सिज विदंश्चाप्यत्र िज्यत े॥२१८॥ 

त्ावप िस्तुसत्तेयभमहास्माभितनजरूवपता । 
तस्यां च न क्रमः कोऽवप स्याद्िा सोऽवप विपयजयात ्॥२१९॥ 

तस्माद्विरततपष्त्तं नो कुयाजच्छास्त्रोददते विधौ । 
एिं संिेद्यमात्रं यत ्सुखदःुखविमोहतः ॥२२०॥ 

िोत्स्यते यत्ततः रो्त ंतत्साम्यात्मकमाददतः । 
सुख ंसत्त्िं रकाशत्िात ्रकाशो ह्लाद उच्यते ॥२२१॥ 

दःुखं िजः क्रक्रयात्मत्िाद् क्रक्रया दह तदतत्क्रमः । 
मोहस्तमो ििणकः रकाशािाियोगतः ॥२२२॥ 

त एत ेक्षोिमापन्ना गुणाः कायज रतन्ित े। 
अक्षुधधस्य विजातीयं न स्यात ्कायजमदः पुिा ॥२२३॥ 

उ्तमेिेतत शास्त्रे ̕ष्स्मन ्गुणांस्तत्त्िान्तिं विदःु । 
िुिनं पृ् गेिात्र दभशजतं गुणिेदतः ॥२२४॥ 

ईश्ििेच्छािशक्षुधधलोभलकं पुरुषं रतत । 
िो्ततृ्िाय स्ितन्त्रशेः रकृतत ंक्षोियेद् िशृम ्॥२२५॥ 

तेन यच्चोद्यत ेसांख्य ंमु्ताणंु रतत क्रकं न सा । 
सूते पुंसो विकारित्िाददतत तन्नात्र बाधकम ्॥२२६॥ 

गुणेभयो बुवद्धतत्त्ि ंतत ्सिजतो तनमजलं ततः । 
पुंस्रकाशः स िेद्योऽत्र रततबबम्बत्िमाछज तत ॥२२७॥ 
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विषयरततबबम्बं च तस्यामक्षकृतं बदहः । 
अतद्द्िािं समुत्रेक्षारततिाददषु तादृशी ॥२२८॥ 

िषृ्त्तबोधो ििेद्बुद्धेः सा चाप्यालम्बनं रिुम ्। 
आत्मसंवित्रकाशस्य बोधोऽसौ तज्जडोऽप्यलम ्॥२२९॥ 

बुद्धेिहंकृत ्तादृक्षे रततबबष्म्बतपुंस्कृतेः । 
रकाश ेिेद्यकलुषे यदहंमननात्मता ॥२३०॥ 

तया पञ्चविधश्चषै िायुः संिम्िरूपया । 
रेरितो जीिनाय स्यादन्य्ा मिणं पुनः ॥२३१॥ 

अत एि विशुद्धात्मस्िातन््याहंस्ििाितः । 
अकृबत्रमादददं त्िन्यददत्यु्तं कृततशधदतः ।२३२॥ 

इत्यय ंकिणस्कन्धोऽहंकािस्य तनरूवपतः । 
बत्रधास्य रकृततस्कन्धः सात्त्ििाजसतामसः ॥२३३॥ 

सत्त्िरधानाहंकािाभो्त्रशंस्पभशजनः स्फुिम ्। 
मनोबुद्ध्यक्षषट्कं त ुजात ंिेदस्तु कथ्यत े॥२३४॥ 

मनो यत्सिजविषयं तेनात्र रवििक्षक्षतम ्। 
सिजतन्मात्रकतृजत्िं विशषेणमहंकृतेः ॥२३५॥ 

बुद्ध्यहंकृन्मनः राहुबोधसंििणैषणे । 
किणं बाह्यदेिैयजन्नैिाप्यन्तमुजखःै कृतम ्॥२३६॥ 

राणश्च नान्तःकिणं जडत्िात ्रेिणात्मनः । 
रयत्नेच्छाविबोधांशहेतुत्िाददतत तनष्श्चतम ्॥२३७॥ 

अिसायो ̕भिमानश्च कल्पना चतेत न क्रक्रया । 
एकरूपा ततष्स्त्रत्िं यु्तमन्तःकृतौ स्फुिम ्॥२३८॥ 

न च बुवद्धिसंिेद्या किणत्िान्मनो य्ा । 
रधानिदसंिेद्यबुवद्धिादस्तदषु्ज्ितः ॥२३९॥ 

शधदतन्मात्रहेतुत्िविभशटिा या त्िहंकृततः । 
सा श्रोत्रे किणं यािद्िाणे गन्धत्ििोददता ॥२४०॥ 

िौततकत्िमतो ̕प्यस्तु तनयमाद्विषयेटिलम ्। 
अहं शणृोभम पश्याभम ष्जिामीत्याददसंविदद ॥२४१॥ 

अहंतानुगमादाहंकारिकत्िं स्फुिं ष्स््तम ्। 
किणत्िमतो यु्त ंकत्रजशस्पृ् त्ियोगतः ॥२४२॥ 

कतुजविजभिन्नं किणं रेयजत्िात ्किणं कुतः । 
किणान्तििाञ्छायां ििेत्तत्रानिष्स््ततः ॥२४३॥ 

तस्मात ्स्िातन््ययोगेन कताज स्िं िेदयन ्िपुः । 
कमाजशस्पभशजनं स्िांशं किणीकुरुते स्ियम ्॥२४४॥ 

किणीकृततत्स्िांशतन्मयीिािनािशात ्। 
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किणीकुरुते ̕त्यन्तव्यततरि्त ंकुठािित ्॥२४५॥ 

तेनाशुद्धैि विद्यास्य सामान्यं किणं पुिा । 
ञप्तौ कृतौ त ुसामान्यं कला किणमुच्यते ॥२४६॥ 

ननु श्रीमन्मतङ्गादौ कलायाः कतृजतोददता । 
तस्यां सत्या ंदह विद्याद्याः किणत्िाहजताजुषः ॥२४७॥ 

उच्यत ेकतृजतैिो्ता किणत्िे रयोष्जका । 
तया विना त ुनान्येषां किणानां ष्स््ततयजतः ॥२४८॥ 

अतो ̕सामान्यकिणिगाजत ्तत्र पृ् क् कृता । 
विद्यां विना दह नान्येषा ंकिणानां तनजा ष्स््ततः ॥२४९॥ 

कलां विना न तस्याश्च कतृजत्ि ेञाततृा यतः । 
कलाविद्ये ततः पुंसो मुख्यं तत्किणं विदःु ॥२५०॥ 

अत एि विहीने ̕वप बुवद्धकमेष्न्द्रयैः ्िचचत ्। 
अन्धे पङ्गौ रूपगततरकाशो न न िासते ॥२५१॥ 

क्रकंतु सामान्यकिणबलाद्िेद्ये ̕वप तादृभश । 
रूपसामान्य एिान्धः रततपष्त्तं रपद्यते ॥२५२॥ 

तत एि त्िहंकािात ्तन्मात्रस्पभशजनो ̕चधकम ्। 
कमेष्न्द्रयाखण िा्पाखणपायूपस््ाङ्ति जक्षञिे ॥२५३॥ 

िच्म्याददे त्यजाम्याशु विसजृाभम व्रजाभम च । 
इतत याहंक्रक्रया कायजक्षमा कमेष्न्द्रयं तु तत ्॥२५४॥ 

तेन ष्च्छन्नकिस्याष्स्त हस्तः कमेष्न्द्रयात्मकः । 
तस्य रधानाचधटठानं पिं पञ्चाङ्गुभलः किः ॥२५५॥ 

मुखेनावप यदादानं तत्र यत ्किणं ष्स््तम ्। 
स पाखणिेि किण ंविना क्रकं संििेत ्क्रक्रया ॥२५६॥ 

त्ािािे त ुबुद्ध्यक्षैिवप क्रकं स्यात्रयोजनम ्। 
दशजनं किणापेक्षं क्रक्रयात्िाददतत चोच्यते ॥२५७॥ 

पिैगजमौ त ुकिण ंनेटयते चतेत विस्मयः । 
गमनोत्क्षेपणादीतन मुख्य ंकमोपलम्िनम ्॥२५८॥ 

पुनगुजणः क्रक्रया त्िेषा िैयाकिणदशजने । 
क्रक्रया किणपूिेतत व्याप्त्या किणपूिजकम ्॥२५९॥ 

ञानं नादानभमत्येतत ्स्फुिमान्ध्यविजषृ्म्ितम ्। 
तस्मात ्कमेष्न्द्रयाण्याहुस्त्िग्ज्िद्व्याप्तॄखण मुख्यतः ॥२६०॥ 

तत्स््ाने िषृ्त्तमन्तीतत मतङ्गे गुििो मम । 
नन्िन्यान्यवप कमाजखण सष्न्त िूयांभस तत्कृते ॥२६१॥ 

किणान्यवप िाच्यातन त्ा चाक्षेटितनष्टठततः । 
नन्िेतत ्खेिपालाद्यैतनजिाकारि न कमजणाम ्॥२६२॥ 

http://www.aghori.it/


128 

www.aghori.it  

यत्साधनं तदक्षं स्यात ्क्रकंतु कस्यावप कमजणः । 
एतन्नास्मत्कृतरश्नतटृणासंतापशान्तये ॥२६३॥ 

नह्यस्िच्छभमतरायैजजलैस्तपृ्यष्न्त बदहजणः । 
उच्यत ेश्रीमताददटिं शंिुनात्र ममोत्तिम ्॥२६४॥ 

स्िच्छसंिेदनोदािविकलारबलीकृतम ्। 
इह कमाजनुसंधानिेदादेकं विभिद्यते ॥२६५॥ 

तत्रानुसंचधः पञ्चात्मा पञ्च कमेष्न्द्रयाण्यतः । 
त्यागायादानसंपत्त्य ैद्ियाय द्वितयं विना ॥२६६॥ 

स्िरूपविश्राष्न्तकृते चतुधाज कमज यद्बदहः । 
पायुपाण्यङ्तिजननं किण ंतच्चतुविजधम ्॥२६७॥ 

अन्तं राणाश्रयं यत्त ुकमाजत्र किणं दह िाक् । 
उ्ताः समासतश्चषैां चचत्राः कायेषु ितृ्तयः ॥२६८॥ 

तदेतद्व्यततरि्त ंदह न कमज ्िावप दृश्यते / 
तत्कस्या्े रकल्प्येयभमष्न्द्रयाणामतनष्टठततः ॥२६९॥ 

एतत्कतजव्यचकं्र तदसांकयेण कुिजते । 
अक्षाखण सहितृ्त्या त ुबुद्ध्यन्त ेसंकिं जडाः ॥२७०॥ 

उ्त इष्न्द्रयिगोऽयमहंकािात ्त ुिाजसात ्। 
तमःरधानाहंकािाद् िो्त्रशंच्छादनात्मनः ॥२७१॥ 

िूताददनाम्नस्तन्मात्रपञ्चकं िूतकािणम ्। 
मनोबुद्ध्यक्षकमाजक्षिगजस्तन्मात्रिगजकः ॥२७२॥ 

इत्यत्र िाजसाहंकृद्योगः संश्लेषको द्िये । 
अन्ये त्िाहुमजनो जातं िाजसाहंकृतेयजतः ॥२७३॥ 

समस्तेष्न्द्रयसंचािचतुिं लघु िेगित ्। 
अन्ये तु साष्त्त्िकात ्स्िान्तं बुवद्धकमेष्न्द्रयाखण तु ॥२७४॥ 

िाजसाद्ग्राहकग्राह्यिागस्पशीतन मन्िते । 
खेिपालास्तु मन्यन्ते कमेष्न्द्रयगणः स्फुिम ्॥२७५॥ 

िाजसाहंकृतेजाजतो िजसः कमजता यतः । 
श्रीपूिजशास्त्रे त ुमनो िाजसात ्साष्त्त्िकात्पुनः ॥२७६॥ 

इष्न्द्रयाखण समस्तातन यु्तं चतैद्वििातत नः । 
त्ादह बाह्यितृ्तीनामक्षाणां िषृ्त्तिासने ॥२७७॥ 

आलोचने शष््तिन्तयोजन ेमनसः पुनः । 
उ्त ंच गुरुणा कुयाजन्मनोऽनुव्यिसातय सत ्॥२७८॥ 

तद्द्ियालम्बना मातवृ्यापािात्मक्रक्रया इतत । 
तान्मात्रस्तु गणो ध्िान्तरधानाया अहंकृतेः ॥२७९॥ 

अत्रावििादः सिजस्य ग्राह्योपक्रम एि दह । 
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पचृ्व्यां सौििान्याददविचचत्र ेगन्धमण्डले ॥२८०॥ 

यत्सामान्यं दह गन्धत्िं गन्धतन्मात्रनाम तत ्। 
व्यापकं तत एिो्त ंसहेतुत्िात्त ुन रिुम ्॥२८१॥ 

स्िकािणे ततिोिूततध्िजसो यत्तेन नारिुम ्। 
एिं िसाददशधदान्ततन्मात्रटेिवप योजना ॥२८२॥ 

विशषेाणां यतोऽिश्य ंदशा रागविशवेषणी । 
क्षुभितं शधदतन्मात्रं चचत्राकािाः श्रतीदजधत ्॥२८३॥ 

निः शधदोऽिकाशात्मा िाच्याध्याससहो यतः । 
तदेतत्स्पशजतन्मात्रयोगात ्रक्षोिमागतम ्॥२८४॥ 

िायुतामेतत तेनात्र शधदस्पशोियात्मता । 
अन्ये त्िाहुध्िजतनः खकैगुणस्तदवप युज्यत े॥२८५॥ 

यतो िायुतनजजं रूप ंलिते न विनाम्बिात ्। 
उत्तिोत्तििूतेष ुपूिजपूिजष्स््ततयजतः ॥२८६॥ 

तत एि मरुद्व्योम्नोिवियोगो भम्ः स्मतृः । 
शधदस्पशौ त ुरूपेण समं रक्षोिमागतौ ॥२८७॥ 

तेजस्तत्त्िं बत्रभिधजमथः राहुः पूिजिदेि तत ्। 
तैष्स्त्रभिः सिसैिापः सगन्धिैूजरितत क्रमः ॥२८८॥ 

तत्र रत्यक्षतः भसद्धो धिाददगुणसंचयः । 
नदह गन्धाददधमौघव्यततरि्ता वििातत िूः ॥२८९॥ 

य्ा गुणगुखणद्िैतिाददनामेकमप्यदः । 
चचत्रं रूप ंपिे िातत क्रमाद्धमाजस्त्ा िुवि ॥२९०॥ 

य्ा च विस्ततृ ेिस्त्रे युगपभातत चचत्रता । 
त्िै योचगना ंधमजसामस्त्येनाििातत िूः ॥२९१॥ 

गन्धाददशधदपयजन्तचचत्ररूपा धिा ततः । 
उपायिेदाभात्येषा क्रमाक्रमवििागतः ॥२९२॥ 

तत एि क्रमव्यष््तकृतो धीिेद उच्यत े। 
षटठीरयोगो धीिेदाभेद्यिेदकता त्ा ॥२९३॥ 

तेन धमाजततरि्तोऽत्र धमी नाम न कश्चन । 
तत्रानेकरकािाः स्युगजन्धरूपिसाः क्षक्षतौ ॥२९४॥ 

संस्पशजः पाकजोऽनुटणाशीतः शधदो विचचत्रकः । 
शौ्ल्यं माधयुजशीतत्ि ेचचत्राः शधदाश्च िारिखण ॥२९५॥ 

शु्लिास्िितोटणत्िं चचत्राः शधदाश्च पािके । 
अपाकजश्चाशीतोटणो ध्ितनष्श्चत्रश्च मारुते ॥२९६॥ 

िणाजत्मको ध्ितनः शधदरततबबम्बान्य्ाम्बिे । 
यत्त ुन स्पशजिद्धमजः शधद इत्यादद िण्यत े॥२९७॥ 
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काणादैस्तत्स्िरतीततविरुद्धं केन गहृ्यताम ्। 
पिहे ध्ितनरित्येि िात्यबाचधतमेि यत ्॥२९८॥ 

न च हेतुत्िमात्रणे तदादानत्ििेदनात ्। 
श्रोत्रं चास्मन्मतेऽहंकृत्कािणं तत्र तत्र तत ्॥२९९॥ 

िषृ्त्तिागीतत तदे्दशं शधदं गहृ्णात्यल ंत्ा । 
यस्त्िाह श्रोत्रमाकाशं कणजसंयोगिेददतम ्॥३००॥ 

शधदजः शधद आगत्य शधदबुवद्ध ंरसूयते । 
तस्य मन्देऽवप मुिजध्िनािाकणजके सतत ॥३०१॥ 

अमुत्र श्रतुतिेषेतत दिेू संिेदनं क्म ्। 
नदह शधदजशधदस्य दिूादिूििोददतेः ॥३०२॥ 

श्रोत्राकाशगतस्याष्स्त दिूादिूस्ििािता । 
न चासौ र्मः शधदस्तािद्व्यापीतत युज्यत े॥३०३॥ 

तत्रस््ःै सह तीव्रात्मा श्रयूमाणस्त्िनेन तु । 
क्ं श्रयेूत मन्दःसन्नदह धमाजन्तिाश्रयः ॥३०४॥ 

एतच्चान्यैिपाकारि बहुधेतत िृ् ा पुनः । 
नायस्तं पततताघातदाने को दह न पष्ण्डतः ॥३०५॥ 

अमीषां त ुधिादीनां यािांस्तत्त्िगणः पुिा । 
गुणाचधकतया ततटठन ्व्याप्ता तािान ्रकाशते ॥३०६॥ 

व्याप्यव्यापकता यैषा तत्त्िानां दभशजता क्रकल । 
सा गुणाचध्यतः भसद्धा न हेतुत्िान्न लाघिात ्॥३०७॥ 

अहेतुनावप िागो दह व्याप्तो विद्याददना स्फुिम ्। 
तद्विना न ििेद्यत्तद्व्याप्तभमत्युच्यत ेयतः ॥३०८॥ 

न लाघिं च नामाष्स्त क्रकंचचदत्र स्िदशजने । 
गुणाचध्यादतो ञेया व्याप्यव्यापकता स्फुिा ॥३०९॥ 

यो दह यस्माद्गुणोत्कृटिः स तस्मादधू्िज उच्यत े। 
ऊध्िजता व्याप्ततृा श्रीमन्माभलनीविजये स्फुिा ॥३१०॥ 

अतः भशित्िात्रितृत रकाशतास्िरूपमादाय तनजात्मतन रिुम ्। 
समस्ततत्त्िािभलधमजसंचयैविजिातत िूव्याजप्ततृया ष्स््तैिलम ्॥३११॥ 

एिं जलादेिवप शष््ततत्त्िपयजन्तधाम्नो िपुिष्स्त तादृक् । 
क्रकं तूत्तिं शष््ततयैि तत्त्िं पूिज तु तद्धमजतयेतत िेदः ॥३१२॥ 

अनुत्तिरक्रक्रयायां िैतत्येन रदभशजतम ्। 
एतत ्तस्मात ्ततः पश्येद्विस्तिा्ी वििेचकः ॥३१३॥ 

इतत तत्त्िस्यरूपस्य कृतं सम्यक् रकाशनम ्॥३१४॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके दशममाह्निकम ्

 

उच्यत ेबत्रकशास्त्रकेिहस्यं तत्त्ििेदनम ्॥१॥ 

तेषाममीषां तत्त्िाना ंस्ििगेटिनुगाभमनाम ्। 
िेदान्तिमवप रो्त ंशास्त्रेऽत्र श्रीबत्रकाभिधे ॥२॥ 

शष््तमच्छष््तिेदेन धिाद्यं मूलपष्श्चमम ्। 
भिद्यते पञ्चदशधा स्िरूपेण सहानिात ्॥३॥ 

कलान्तं िेदयुग्ज्घीन ंरुद्रित्रलयाकलः । 
तद्िन्माया च निधा ञाकलाः सप्तधा पुनः ॥४॥ 

मन्त्रास्तदीशाः पाञ्चध्ये मन्त्रशेपतयष्स्त्रधा । 
भशिो न भिद्यते स्िैकरकाशघनचचन्मयः ॥५॥ 

भशिो मन्त्रमहेशशेमन्त्रा अकलयु्कली । 
शष््तमन्तः सप्त त्ा श्तयस्तच्चतुदजश ॥६॥ 

स्िं स्िरूप ंपञ्चदशं तभःू पञ्चदशाष्त्मका । 
त्ादह ततस्रो देिस्य श्तयो िखणजताः पुिा ॥७॥ 

ता एि मातमृामेयत्ररैूप्येण व्यिष्स््ताः । 
पिांशो मातरृूपोऽत्र रमाणांशः पिापिः ॥८॥ 

मेयोऽपिः शष््तमांश्च शष््तः स्िं रूपभमत्यदः । 
तत्र स्िरूपं िूमेयजत्पृ् ग्ज्जडमिष्स््तम ्॥९॥ 

मातमृानाद्युपचधभििसंजातोपिागकम ्। 
सकलाददभशिान्तैस्तु मातभृििेद्यतास्य या ॥१०॥ 

शष््तमतभिनुभतूशष््तभिः सप्त ततभदः । 
सकलाददभशिान्तानां शष््तषूदे्रचचतात्मसु ॥११॥ 

िेद्यताजतनताः सप्त िेदा इतत चतुदजश । 
सकलस्य रमाणांशो योऽसौ विद्याकलात्मकः ॥१२॥ 

सामान्यात्मा स शष््तत्ि ेगखणतो नत ुततभदः । 
लयाकलस्य मानांशः स एि पिमस्फुिः ॥१३॥ 

ञानाकलस्य मानं त ुगलद्विद्याकलाितृत । 
अशुद्धविद्याकलनाध्िंससंस्कािसंगता ॥१४॥ 

रबुिुत्सुः शुद्धविद्या सन्त्राणा ंकिणं ििेत ्। 
रबुद्धा शुद्धविद्या त ुतत्संस्कािेण संगता ॥१५॥ 

मानं मन्त्रशे्ििाणां स्यात्तत्संस्कािवििष्जजता । 
मानं मन्त्रमहेशानां किण ंशष््तरुच्यत े॥१६॥ 

स्िातन््यमात्रसभािा या ष्त्िच्छा शष््तिैश्ििी । 
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भशिस्य सैि किण ंतया िेष्त्त किोतत च ॥१७॥ 

आ भशिात्सकलान्तं ये मातािः सप्त ते द्विधा । 
न्यग्ज्िूतोदद्र्तशष््तत्िात्तभेदो िेद्यिेदकः ॥१८॥ 

त्ादह िेद्यता नाम िािस्यैि तनजं िपुः । 
चतै्रणे िेद्यं िेद्मीतत क्रकंह्यत्र रततिासताम ्॥१९॥ 

ननु चतै्रीयविञानमात्रमत्र रकाशते । 
िेद्यताख्यस्त ुनो धमो िातत िािस्य नीलित ्॥२०॥ 

िेद्यता च स्ििािेन धमो िािस्य चते्ततः । 
सिाजन्रत्येि िेद्यः स्याद्धिनीलाददधमजित ्॥२१॥ 

अ् िेदकसंविष्त्तबलाद्िेद्यत्िधमजिाक् । 
िािस्त्ावप दोषोऽसौ कुविन्दकृतिस्त्रित ्॥२२॥ 

िेद्यताख्यस्त ुयो धमजः सो ̕िेद्यश्चते्खपुटपित ्। 
िेद्यश्चदेष्स्त तत्रावप िेद्येतत्यनिष्स््ततः ॥२३॥ 

ततो न क्रकंचचद्िेद्यं स्यान्मूतछजतं तु जगभिेत ्। 
ननु विञात्रपुाध्य ंशो पस्कृतं िपुरुच्यताम ्॥२४॥ 

िािस्या्जरकाशात्म य्ा ञानभमदं त्िसत ्। 
एकविञातिृेद्यत्िे न ञात्रन्तििेद्यता ॥२५॥ 

समस्तञातिृेद्यत्िे नैकविञातिृेद्यता । 
तस्मान्न िेद्यता नाम िािधमो ̕ष्स्त कश्चन ॥२६॥ 

िािस्य िेद्यता सैि संविदो यः समुभिः । 
अ्जग्रहणरूपं दह यत्र विञानमात्मतन ॥२७॥ 

समिैतत रकाश्योऽ्जस्तं रत्येषैि िेद्यता । 
अत्र ब्रूमः पदा्ाजनां न धमो यदद िेद्यता ॥२८॥ 

अिेद्या एि त ेसंस्युञाजने सत्यवप िखणजते । 
य्ादह पृ् बुुध्नाददरूप ेकुम्िस्य सत्यवप ॥२९॥ 

अतदात्मा पिो नैतत पृ् बुुध्नाददरूपताम ्। 
त्ा सत्यवप विञाने विञातसृमिातयतन ॥३०॥ 

अिेद्यधमजका िािाः क्ं िेद्यत्िमाप्नुयुः । 
अन्जः सुमहांश्चषै दृश्यतां िस्तु यत्स्ियम ्॥३१॥ 

रकाशात्म न तत्संविच्चारकाशा तदाश्रयः । 
अरकाशो मनोदीपचक्षुिादद त्िै तत ्॥३२॥ 

क्रकं तत्रकाशता ंनाम सुप्ते जगतत सिजतः । 
ञानस्या्जरकाशत्िं नन ुरूप ंरदीपित ्॥३३॥ 

अपूिजमत्र विददतं निीनतृ्यामहे ततः । 
अ्जरकाशो ञानस्य यद्रपूं तष्न्नरूप्यताम ्॥३४॥ 
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अ्जः रकाशश्चदे्रपूम्ो िा ञानमेि िा । 
अ्ा्जस्य रकाशो यस्तद्रपूभमतत िण्यते ॥३५॥ 

षटठी कतजरि चदेु् तो दोष एि दरुुद्धिः । 
अ् कमजखण षट्येषा ण्य्जस्तत्र हृदद ष्स््तः ॥३६॥ 

त्ा चदंे दशजयामः क्रकं रकाशः रकाशते । 
अरकाशोऽवप नैिासौ त्ावप च न क्रकंचन ॥३७॥ 

तदहज लोके क्ं ण्य्जः उच्यते चतेनष्स््तौ । 
मुख्यो ण्य्जस्य विषयो जडषेु त्िौपचारिकः ॥३८॥ 

त्ादह गन्तु ंश्तो ̕वप चतै्रोऽन्यायत्तता ंगतेः । 
मन्िान एि ि्त्यष्स्म गभमतः स्िाभमनेतत दह ॥३९॥ 

स्िाम्यप्यस्य गतौ शष््त ंबुद्ध्िा स्िाधीनतां स्फुिम ्। 
पश्यष्न्निषृ्त्तमाशं्य गमयामीतत िाषते ॥४०॥ 

रेयजरेिकयोिेिं मौभलकी ण्य्जसंगततः । 
तदभिरायतोऽन्योऽवप लोके व्यिहिेत्त्ा ॥४१॥ 

शिं गमयतीत्यत्र पुनिेगाख्यसंष्स्क्रयाम ्। 
विदधत्रेिकम्मन्य उपचािेण जायते ॥४२॥ 

िायुिदद्र ंपातयतीत्यत्र द्िािवप तौ जडौ । 
द्रटिृभिः रेिकरेयजिपुषा परिकष्ल्पतौ ॥४३॥ 

इत्् ंजडने संबन्धे न मुख्या ण्य्जसंगततः । 
आस्तामन्यत्र विततमेतद्विस्तितो मया ॥४४॥ 

अ्े रकाशना सेयमुपचािस्ततो ििेत ्। 
अस्तु चभेासते तदहज स एि पतददद्रित ्॥४५॥ 

उपचािे तनभमत्तेन केनावप क्रकल िूयत े। 
िायुः पातयतीत्यत्र तनभमत्तं तत्कृता क्रक्रया ॥४६॥ 

चगिौ येनैष संयोगनाशाद्भ्रंशं रपद्यते । 
इह त ुञानम्जस्य न क्रकंचचत्किमेि तत ्॥४७॥ 

उपचािः क्ं नाम ििेत्सो ̕वप ह्यिस्तुसन ्। 
अरकाभशत एिा्जः रकाशत्िोपचाितः ॥४८॥ 

तादृगेि भशशुः क्रकं दह दहत्यग्ज्न्युपचाितः । 
भशशौ िह्न्युपचािे यद्बीजं तैक्ष्ण्यादद तच्च सत ्॥४९॥ 

रकाशत्िोपचािे त ुक्रकं बीजं यत्र सत्यता । 
भसद्धे दह चतेन ेयु्त उपचािः स दह स्फुिम ्॥५०॥ 

अध्यािोपात्मकः सोऽवप रततसंधानजीवितः । 
न चाद्यावप क्रकमप्यष्स्त चेतन ंञानमप्यदः ॥५१॥ 

अरकाशं तदन्येन तत्रकाशऽेप्ययं विचधः । 
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ननु रदीपो रूपस्य रकाशः क्मीदृशम ्॥५२॥ 

अत्रावप न िहन्त्येताः क्रकं नु युष््तविकल्पनाः । 
यादृशा स्िेन रूपेण दीपो रूपं रकाशयेत ्॥५३॥ 

तादृशा स्ियमप्येष िातत ञानं तु नो त्ा । 
रदीपश्चषै िािाना ंरकाशत्िं ददा[धा]त्यलम ्॥५४॥ 

अन्य्ा न रकाशिेन्निेदे चदेृशो विचधः । 
तस्मात्रकाश एिायं पूिो्तः पिमः भशिः ॥५५॥ 

य्ा य्ा रकाशते तत्तभाििपुः स्फुिम ्। 
एिं च नीलता नाम य्ा काचचत्रकाशते ॥५६॥ 

तद्िच्चकाष्स्त िेद्यत्िं तच्च िािांशपटृठगम ्। 
फल ंरकिता्जस्य संविद्िेतत द्ियं ततः ॥५७॥ 

विपक्षतो िक्षक्षतं च संधानं चावप तष्न्म्ः । 
त्ादह तनितृश्चौिश्चतै्रिेद्यभमतत स्फुिम ्॥५८॥ 

बुद्ध्िा नादत्त एिाशु पिीप्सावििशोऽवप सन ्। 
सेयं पश्यतत मा ंनेत्रबत्रिागेनेतत सादिम ्॥५९॥ 

स्िं देहममतृेनेि भस्तं पश्यतत कामुकः । 
न चतैज्ञानसंविष्त्तमात्र ंिािांशपटृठगम ्॥६०॥ 

अ्जक्रक्रयाकिं तच्चने्न धमजः कोन्िसौ ििेत ्। 
यच्चो्त ंिेद्यताधमाज िािः सिाजनवप रतत ॥६१॥ 

स्याददत्येतत्स्िपक्ष्नं दटुरयोगास्त्रित्ति । 
अस्माकं त ुस्िरकाशभशितामात्रिाददनाम ्।६२॥ 

अन्यं रतत चकास्तीतत िच एि न विद्यते । 
सिाजन्रतत च तन्नील ंस घिश्चतेत यद्िचः ॥६३॥ 

तदप्यविददतरायं गहृीत ंमुग्ज्धबुवद्धभिः । 
नदह कालाष्ग्ज्नरुद्रीयकायािगतनीभलमा ॥६४॥ 

ति नीलः क्रकं नु पीतो मैिं िून्नत ुनीलकः । 
न कंचचत्रतत नीलो ̕सौ नीलो िा य ंरतत ष्स््तः ॥६५॥ 

तं रत्येि स िेद्यः स्यात्संकल्पद्िािको ̕न्ततः । 
य्ा चा्जरकाशात्म ञानं संगीयजत ेत्िया ॥६६॥ 

त्ा तज्ञातिृेद्यत्ि ंिािीयं रूपमुच्यताम ्। 
न च ञातात्र तनयतः कष्श्चज्ञाने य्ा ति ॥६७॥ 

अ्े ञाता यदा यो यस्तद्िेद्यं िपुरुच्यताम ्। 
तत्तद्विञातिृेद्यत्ि ंसिाजन्रत्येि िासताम ्॥६८॥ 

इत्येि ंचोदयन्मन्ये व्रजेद्बचधिधयुजताम ्। 
नह्यन्य ंरतत ि ैकंचचभातत सा िेद्यता त्ा ॥६९॥ 
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िािस्य रूपभमत्यु्त ेकेयमस््ानिैधिुी । 
अनेन नीततमागेण तनमूजलमपसारिता ॥७०॥ 

अनिस््ा त्ा ह्यन्यैनीलाद्यैः सदृशी न सा । 
िेद्यता क्रकंत ुधमो ̕सौ यद्योगात्सिजधमजिान ्॥७१॥ 

धमी िेद्यत्िमभयेतत स सत्तासमिायित ्। 
ब्रूषे य्ा दह कुरुते सत्ता सत्यसतः सतः ॥७२॥ 

समिायोऽवप संष्श्लटिः ष्श्लटिानष्श्लटिताजुषः । 
अन्त्यो विशषेो व्यािषृ्त्तरूपो व्यािषृ्त्तिष्जजतान ्॥७३॥ 

व्याितृ्तान ्श्िेततमा शु्लमशु्लं गमन ंत्ा । 
तद्िन्नीलाददधमांशयु्तो धमी स्ियं ष्स््तः ॥७४॥ 

अिेद्यो िेद्यतारूपाद्धमाजद्िेद्यत्िमागतः । 
िेद्यता िासमाना च स्ियं नीलाददधमजित ्॥७५॥ 

अरकाशा स्िरकाशाद्धमाजदेतत रकाशताम ्। 
रकाश ेखलु विश्राष्न्तं विश्िं श्रयतत चते्ततः ॥७६॥ 

नान्या काचचदपेक्षास्य कृतकृत्यस्य सिजतः । 
य्ा च भशिना्ेन स्िातन््याभास्यते भिदा ॥७७॥ 

नीलाददित्त्िैायं िेद्यता धमज उच्यत े। 
एिं भसद्धं दह िेद्यत्िं िािधमोऽस्तु का घणृा ॥७८॥ 

इदं तु चचन्त्यं सकलपयजन्तो्तरमातभृिः । 
िेद्यत्िमेकरूपं स्याच्चातुदजश्यमतः कुतः ॥७९॥ 

उच्यत ेपरिपूण ंचभेािीयं रूपमुच्यत े। 
तद्वििुिथििो देिो िगिानेि िण्यते ॥८०॥ 

अ् तष्न्नजमाहात्म्यकष्ल्पतोंऽशांभशकाक्रमः । 
सह्यत ेक्रकं कृतं तदहज रो्तकल्पनयानया ॥८१॥ 

अत एि यदा येन िपुषा िातत यद्य्ा । 
तदा त्ा तत्तद्रपूभमत्येषोपतनषत्पिा ॥८२॥ 

चतै्रणे िेद्यं जानाभम द्िाभयां बहुभििप्य् । 
मन्त्रणे तन्महेशने भशिेनोदद्र्तशष््तना ॥८३॥ 

अन्यादृशने िेत्येि ंिािो िातत य्ा त्ा । 
अ्जक्रक्रयाददिैचच्यमभयेत्यपरिसंख्यया ॥८४॥ 

त्ा ह्येकाग्रसकलसामाष्जकजनः खलु । 
नतृ्त ंगीतं सुधासािसागित्िेन मन्यत े॥८५॥ 

तत एिोच्यत ेमल्लनिरेक्षोपदेशने । 
सिजरमाततृादात्म्यं पूणजरूपानुिािकम ्॥८६॥ 

तािन्मात्रा्जसंविष्त्ततुटिाः रत्येकशो यदद । 
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कः संिूय गुणस्तेषां रमात्रै् य ंििेच्च क्रकम ्॥८७॥ 

यदा त ुतत्तद्िेद्यत्िधमजसंदिजगभिजतम ्। 
तद्िस्तु शुटकात्राग्रूपादन्यद्यु्तभमदं तदा ॥८८॥ 

शास्त्रऽेवप तत्तद्िेद्यत्िं विभशटिा्जक्रक्रयाकिम ्। 
िूयसैि त्ाच श्रीमाभलनीविजयोत्तिे ॥८९॥ 

त्ा षड्विधमध्िानमनेनाचधष्टठतं स्मिेत ्। 
अचधटठानं दह देिेन यद्विश्िस्य रिेदनम ्॥९०॥ 

तदीशिेद्यत्िेनेत्् ंञातं रकृतकायजकृत ्। 
एिं भसद्धं िेद्यताख्यो धमो िािस्य िासत े॥९१॥ 

तदनािासयोगे त ुस्िरूपभमतत िण्यते । 
उपाचधयोचगताशङ्कामपहस्तयतो ̕स्फुिम ्॥९२॥ 

स्िात्मनो येन िपुषा िात्य्जस्तत्स्िकं िपुः । 
जानाभम घिभमत्यत्र िेद्यतानुपिागिान ्॥९३॥ 

घि एि स्िरूपेण िात इत्यपददश्यते । 
ननु तत्र स्ियंिेद्यिािो मन्त्राद्यपेक्षया ॥९४॥ 

अवप चास्त्येि नन्िस्त ुनतु सन्रततिासत े। 
अिेद्यमेि कालाष्ग्ज्निपुमेिोः पिा ददशः ॥९५॥ 

ममेतत संविदद पिं शुद्धं िस्तु रकाशत े। 
िातत्िाद्िेद्यमवप तन्न िेद्यत्िेन िासनात ्॥९६॥ 

अिेद्यमेि िानं दह त्ा कमनुयुञ्ज्महे । 
एिं पञ्चदशात्मेयं धिा तद्िज्जलादयः ॥९७॥ 

अव्य्तान्ता यतोऽस्त्येषा ंसकलं रतत िेद्यता । 
यत्तूच्यत ेकलाद्येन धिान्तेन समष्न्िताः ॥९८॥ 

सकला इतत तत्कोशषट्कोदे्रकोपलक्षणम ्। 
उभतूाशुद्धचचद्रागकलाददिसकञ्चकुाः ॥९९॥ 

सकलालयसंञास्तु न्यग्ज्िूताखखलकञ्चकुाः । 
ञानाकलास्तु ध्िस्तैतत्कञ्चकुा इतत तनणजयः ॥१००॥ 

तेन रधाने िेद्ये ̕वप पुमानुभतूकञ्चकुः । 
रमातास्त्येि सकलः पाञ्चदश्यमतः ष्स््तम ्॥१०१॥ 

पाञ्चदश्यं धिाधन्ततनजविटिे सकलेऽवप च । 
सकलान्तिमस्त्येि रमेयेऽत्रावप मात ृदह ॥१०२॥ 

स््लूाितृाददसंकोचतदन्यव्याप्ततृाजुषः । 
पीताद्याः ष्स््िकम्रत्िाच्चतुदजश धिाददषु ॥१०३॥ 

स्िरूपीिूतजडताः राणदेहप्े ततः । 
रमाततृाजुषः रो्ता धािणा विजयोत्तिे ॥१०४॥ 

http://www.aghori.it/


137 

www.aghori.it  

यदा त ुमेयता पुंसः कलान्तस्य रकल्प्यते । 
तदभुतूः कञ्चकुांशो मेयो नास्य रमाततृा ॥१०५॥ 

अतः सकलसंञस्य रमाततृ्िं न विद्यते । 
त्रयोदशत्िं तच्छष््तशष््तमद्द्ियिजजनात ्॥१०६॥ 

न्यग्ज्िूतकञ्चकुो माता यु्त[यत]स्तत्र लयाकलः । 
मायातनविटिो विञानाकलाद्याः राग्ज्िदेि तु ॥१०७॥ 

मायातत्त्ि ेञेयरूप ेकञ्चकुन्यग्ज्ििोऽवप यः । 
सोऽवप मेयः कञ्चकैु्य ंयतो माया सुसूष्क्ष्मका ॥१०८॥ 

विञानाकल एिात्र ततो मातापकञ्चकुः । 
मायातनविटिेऽप्यकले त्ेत्येकादशात्मता ॥१०९॥ 

विञानकेिले िेद्ये कञ्चकुध्िंससुष्स््ते । 
उद्बुिूषुरबोधानां मन्त्राणामेि माततृा ॥११०॥ 

तेऽवप मन्त्रा यदा मेयास्तदा माता तदीश्ििः । 
स ह्युभिात्पूणजबोधस्तष्स्मन्राप्ते तु मेयताम ्॥१११॥ 

उभतूपूणजरूपोऽसौ माता मन्त्रमहेश्ििः । 
तष्स्मष्न्िञेयतां राप्ते स्िरकाशः पिः भशिः ॥११२॥ 

रमाता स्िकतादात्म्यिाभसताखखलिेद्यकः । 
भशिः रमाता नो मेयो ह्यन्याधीनरकाशता ॥११३॥ 

मेयता सा न तत्राष्स्त स्िरकाशो ह्यसौ रिुः । 
स्िरकाशऽेत्र कष्स्मंष्श्चदनभयुपगत ेसतत ॥११४॥ 

अरकाशात्रकाशत्िे ह्यनिस््ा दरुुत्तिा । 
ततश्च सुप्त ंविश्िं स्यान्न चिैं िासते दह तत ्॥११५॥ 

अन्याधीनरकाशं दह तभात्यन्यस्त्िसौ भशिः । 
इत्यस्य स्िरकाशत्िे क्रकमन्यैयुजष््तडम्बिैः ॥११६॥ 

मानानां दह पिो जीिः स एिेत्यु्तमाददतः । 
नन्िष्स्त स्िरकाश ̕ेवप भशि ेिेद्यत्िमीदृशः ॥११७॥ 

उपदेशो[श्यो]पदेटिृत्िव्यिहािोऽन्य्ा क्म ्। 
सत्यं स त ुत्ा सटृिः पिमेशने िेद्यताम ्॥११८॥ 

नीतो मन्त्रमहेशाददकक्ष्यां समचधशाय्यते । 
त्ािूतश्च िेद्योऽसौ नानिष्च्छन्नसंविदः ॥११९॥ 

पूणजस्य िेद्यता यु्ता पिस्पिवििोधतः । 
त्ा िेद्यस्ििािऽेवप िस्तुतो न भशिात्मताम ्॥१२०॥ 

को ̕वप िािः रोज्ितीतत सत्यं तभािना फलेत ्। 
श्रीपूिजशास्त्रे तेनो्त ंभशिः साक्षान्न भिद्यते ॥१२१॥ 

साक्षात्पदेनायम्जः समस्तः रस्फुिीकृतः । 
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नन्िेकरूपतायु्तः भशिस्तद्िशतो ििेत ्॥१२२॥ 

बत्रिेदतामन्त्रमहाना्े कात्र वििाददता । 
महेश्ििेशमन्त्राणां त्ा केिभलनोद्जियोः ॥१२३॥ 

अनन्तिेदतैकैकं ष्स््ता सकलिष्त्कल । 
ततो लयाकले मेये रमाताष्स्त लयाकलः ॥१२४॥ 

अतस्त्रयोदशत्िं स्याददत््ं नैकादशात्मता । 
विञानाकलिेद्यत्िेऽप्यन्यो ञानाकलो ििेत ्॥१२५॥ 

माता तदेकादशता स्यान्नैि तु निात्मता । 
एिं मन्त्रतदीशानां मन्त्रशेान्तिसंििे ॥१२६॥ 

िेद्यत्िान्नि सप्त स्युः सप्त पञ्च त ुते क्म ्। 
उच्यत ेसत्यमस्त्येषा कलना क्रकंतु सुस्फुिः ॥१२७॥ 

य्ात्र सकले िेदो न त्ा त्िकलाददके । 
अनन्तािान्तिेदृक्षयोतनिेदितः स्फुिम ्॥१२८॥ 

चतुदजशविधस्यास्य सकलस्याष्स्त िेददता । 
लयाकले त ुसंस्कािमात्रात्सत्यप्यसौ भिदा ॥१२९॥ 

अकलेन विशषेाय सकलस्यैि युज्यत े। 
विञानकेिलादीनां ताित्यवप न िै भिदा ।१३०॥ 

भशिस्िाच्छन्द्यमात्रं त ुिेदायैषां विजमृ्िते । 
इत्याशयेन संपश्यष्न्िशषें सकलाददह ॥१३१॥ 

लयाकलादौ नोिाच त्रायोदश्याददकं वििुः । 
नन्िस्तु िेद्यता िािधमजः क्रकंतु लयाकलौ ॥१३२॥ 

मन्िाते नेह िै क्रकंचचत्तदपेक्षा त्िसौ क्म ्। 
श्रयूतां संविदैकात्म्यतत्त्िे ̕ष्स्मन्संव्यिष्स््ते ॥१३३॥ 

जडऽेवप चचततिस्त्येि िोत्स्यमाने त ुका क्ा । 
स्िबोधािसिे तािभोत्स्यते लयकेिली ॥१३४॥ 

द्विविधश्च रबोधोऽस्य मन्त्रत्िाय ििाय च । 
िािनाददबलादन्यिैटणिाददनयोददतात ्॥१३५॥ 

य्ास्िमाधिौत्तयजविचचत्रात्संस्कृतस्त्ा । 
लीनः रबुद्धो मन्त्रत्िं तदीशत्िम्तैत िा ॥१३६॥ 

स्िातन््यिष्जजता ये त ुबलान्मोहिशीकृताः । 
लयाकलात्स्िसंस्कािात्रबुद्ध्यन्ते ििाय ते ॥१३७॥ 

ञानाकलोऽवप मन्त्रशेमहेशत्िाय बुध्यत े। 
मन्त्राददत्िाय िा जात ुजात ुसंसतृयेऽवप िा ॥१३८॥ 

अितािो दह विञातनयोचगिािेऽस्य भिद्यते । 
उ्त ंच बोधयामास स भससकृ्षुजजगत्रिुः ॥१३९॥ 
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विञानकेिलानटिावितत श्रीपूिजशासने । 
अतः रिोत्स्यमानत्िे यानयोबोधयोग्ज्यता ॥१४०॥ 

तद्बलाद्िेद्यतायोग्ज्यिािेनैिात्र िेद्यता । 
त्ादह गाढतनदे्रऽवप वरयेऽनाशङ्क्रकतागताम ्॥१४१॥ 

मां द्रक्ष्यतीतत नाङ्गेषु स्िेषु मात्यभिसारिका । 
एिं भशिो ̕वप मनुत ेएतस्यतैत्रिेद्यताम ्॥१४२॥ 

यास्यतीतत सजृामीतत तदानीं योग्ज्यतैि सा । 
िेद्यता तस्य िािस्य िो्ततृा तािती च सा ॥१४३॥ 

लयाकलस्य चचत्रो दह िोगः केन विकल्प्यते । 
य्ा य्ा दह सष्म्िष्त्तः स दह िोगः स्फुिो ̕स्फुिः ॥१४४॥ 

स्मतृतयोग्ज्योऽप्यन्य्ा िा िोग्ज्यिािं न तूज्ितत । 
गाढतनद्राविमूढो ̕वप कान्ताभलङ्चगतविग्रहः ॥१४५॥ 

िो्तैि िण्यते सो ̕वप मनुते िो्ततृां पुिा । 
उत्रेक्षामात्रहीनो ̕वप कांचचत्कुलिधूं पुिः ॥१४६॥ 

संिोक्ष्यमाणा ंदृटट्िैि ििसाद्यातत संमदम ्। 
तामेि दृटट्िा च तदा समानाशयिागवप ॥१४७॥ 

अन्यस्त्ा न संवित्ते कमत्रोपलिामहे । 
लोके रूढभमदं दृष्टििष्स्मन्कािणमन्तिा ॥१४८॥ 

रसीदतीि मग्ज्नेि तनिाजतीिेततिाददतन । 
इत्् ंविस्तितस्तत्त्ििेदोऽयं समुदाहृतः ॥१४९॥ 

शष््तशष््तमता ंिेदादन्योन्यं तत्कृतेटिवप । 
िेदेटिन्योन्यतो िेदात्त्ा तत्त्िान्तिैः सह ॥१५०॥ 

िेदोपिेदगणनां किजतो नािचधः ्िचचत ्। 
तत एि विचचत्रोऽयं िुिनाददविचधः ष्स््तः ॥१५१॥ 

पाच्जित्िे ̕वप नो साम्यं रुद्रिैटणिलोकयोः । 
का क्ान्यत्र त ुििेभोगे िावप स्िरूपके ॥१५२॥ 

स च नो विस्तिः साक्षाच्छ्यो यद्यवप िावषतुम ्। 
त्ावप मागजमात्रणे कथ्यमानो विविच्यताम ्॥१५३॥ 

सप्तानां मातशृ्तीनामन्योन्य ंिेदने सतत । 
रूपमेकान्नपञ्चाशत्स्िरूपं चाचधकं ततः ॥१५४॥ 

सि ंसिाजत्मकं यस्मात्तस्मात्सकलमातरि । 
लयाकलाददश्तीनां संििोऽस्त्येि तत्त्ितः ॥१५५॥ 

स त्िस्फुिोऽस्तु िेदांशं दातुं ताित्रिुिजिेत ्। 
तेषामवप च िेदानामन्योन्यं बहुिेदता ॥१५६॥ 

मुख्यानां िेदिेदानां जलाद्यैिेदने सतत । 
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मुख्यिेदरकािेण विधेिानन्त्यमुच्यत े॥१५७॥ 

सकलस्य समुभतूाश्चक्षुिाददस्िश्तयः । 
न्यग्ज्िूताश्च रतन्िष्न्त िेदान्तिमवप स्फुिम ्॥१५८॥ 

एिं लयाकलादीनां तत्संस्कािपदोददतात ्। 
पाििात्रक्षयाद्िावप िेदान्तिमुदीयत े॥१५९॥ 

न्य्कृतां शष््तमास््ायाप्युदासीनतया ष्स््ततम ्। 
अनाविश्येि यद्िेष्त्त तत्रान्या िेद्यता खलु ॥१६०॥ 

आविश्येि तनमज्ज्येि विकास्येि विघूण्यज च । 
विदतो िेद्यतान्यैि िेदोऽत्रा्जक्रक्रयोचचतः ॥१६१॥ 

अन्यशष््तततिोिाि ेकस्याष्श्चत्सुस्फुिोदये । 
िेदान्तिमवप ञेय ंिीणािादकदृष्टिित ्॥१६२॥ 

ततिोिािोभिौ श्तेः स्िश्त्यन्तितो ̕न्यतः । 
चते्यमानादचते्याद्िा तन्िाते बहुिेदताम ्॥१६३॥ 

एिमेतद्धिादीनां तत्त्िाना ंयािती दशा । 
काचचदष्स्त घिाख्यावप तत्र संदभशजता भिदः ॥१६४॥ 

अत्रावप िेद्यता नाम तादात्म्यं िेदकैः सह । 
ततः सकलिेद्योऽसौ घिः सकल एि दह ॥१६५॥ 

यािष्च्छिैकिेद्योऽसौ भशि एिाििासते । 
तािदेकशिीिो दह बोधो िात्येि यािता ॥१६६॥ 

अधनुात्र समस्तस्य धिातत्त्िस्य दश्यजते । 
सामस्त्य एिाभिदहत ंपाञ्चदश्यं पुिोददतम ्॥१६७॥ 

धिातत्त्िावििेदेन यः रकाशः रकाशते । 
स एि भशिना्ोऽत्र पचृ्िी ब्रह्म तन्मतम ्॥१६८॥ 

धिातत्त्िगताः भसद्धीविजतिीतुं समुद्यतान ्। 
रेियष्न्त भशिेच्छातो ये त ेमन्त्रमहेश्ििाः ॥१६९॥ 

रेयजमाणास्तु मन्त्रशेा मन्त्रास्तद्िाचकाः स्फुिम ्। 
धिातत्त्िगत ंयोगमभयस्य भशिविद्यया ॥१७०॥ 

न तु पाशिसांख्यीयिैटणिाददद्वितादृशा । 
अराप्तरिुधामानो विञानाकलताजुषः ॥१७१॥ 

ताित्तत्त्िोपिोगेन ये कल्पान्ते लयं गताः । 
सौषुप्तािस््योपेतास्तेऽत्र रलयकेिलाः ॥१७२॥ 

सौषुप्ते तत्त्िलीनत्ि ंस्फुिमेि दह लक्ष्यत े। 
अन्य्ा तनयतस्िप्नसंदृष्टिजाजयते कुतः ॥१७३॥ 

सौषुप्तमवप चचत्रं च स्िच्छास्िच्छादद िासते । 
अस्िाप्सं सुखभमत्याददस्मतृतिैचच्यदशजनात ्॥१७४॥ 
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यदैि स क्षण ंसूक्ष्मं तनद्रायैि रबुद्ध्यते । 
तदैि स्मतृतिेषेतत ना्जजञानजा स्मतृतः ॥१७५॥ 

तेन मूढैयजदचु्येत रबुद्धस्यान्तिान्तिा । 
तूभलकाददसुखस्पशजस्मतृतिेषेतत तत्कुतः ॥१७६॥ 

माहाकमजसमुल्लाससंभमचश्रतमलाबबलाः । 
धिाचधिोदहणो ञेयाः सकला इह पुद्गलाः ॥१७७॥ 

अस्यैि सप्तकस्य स्िस्िव्यापािरकल्पने । 
रक्षोिो यस्तदेिो्तं श्तीनां सप्तकं स्फुिम ्॥१७८॥ 

भशिो ह्यच्यतुचचद्रपूष्स्तस्रस्तच्छ्तयस्त ुयाः । 
ताः स्िातन््यिशोपात्तग्रहीत्राकाितािशात ्॥१७९॥ 

बत्रधा मन्त्रािसानाः स्युरुदासीना इि ष्स््ताः । 
ग्राह्याकािोपिागात्त ुग्रहीत्राकाितािशात ्॥१८०॥ 

सकलान्तास्तु ताष्स्तस्र इच्छाञानक्रक्रया मताः । 
सप्तधेत््ं रमाततृ्ि ंतत्क्षोिो मानता त्ा ॥१८१॥ 

यत्त ुग्रहीततृारूपसंवित्संस्पशजिष्जजतम ्। 
शुद्धं जड ंतत्स्िरूपभमत््ं विश्िं बत्रकात्मकम ्॥१८२॥ 

एिं जलाद्यवप िदेभेदैभिजन्नं महामततः । 
अनया तु ददशा रायः सिजिेदेष ुविद्यते ॥१८३॥ 

िेदो मन्त्रमहेशान्तेटिेष पञ्चदशात्मकः । 
त्ावप स्फुितािािात्सन्नप्येष न चचचजतः ॥१८४॥ 

एतच्च सूबत्रत ंधात्रा श्रीपूिे यद्ब्रिीतत दह । 
सव्यापािाचधपत्िेनेत्याददना जाग्रदाददताम ्॥१८५॥ 

अभिन्नेऽवप भशिऽेन्तःस््सूक्ष्मबोधानुसाितः । 
अधनुा राणशष््तस््े तत्त्िजाले विविच्यत े॥१८६॥ 

िेदोऽयं पाञ्चदश्याददयज् ा श्रीशंिुिाददशत ्। 
समस्तेऽ्ेऽत्र तनग्राजह्ये तुियः षोडश क्षणाः ॥१८७॥ 

षट्बत्रशंदङ्गुले चािे सांशद्व्यङ्गुलकष्ल्पताः । 
तत्राद्यः पिमाद्िैतो तनविजिागिसात्मकः ॥१८८॥ 

द्वितीयो ग्राहकोल्लासरूपः रततवििाव्यते । 
अन्त्यस्तु ग्राह्यतादात्म्यात्स्िरूपीिािमागतः ॥१८९॥ 

रवििाव्यो न दह पृ् गुपान्त्यो ग्राहकः क्षणः । 
ततृीय ंक्षणमािभय क्षणषट्कं तु यष्त्स््तम ्॥१९०॥ 

तष्न्नविजकल्पं रोद्गच्छद्विकल्पाच्छादनात्मकम ्। 
तदेि भशिरूपं दह पिश्त्यात्मकं विदःु ॥१९१॥ 

द्वितीयं मध्यमं षट्कं पिापिपदात्मकम ्। 
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विकल्परूदढिप्येषा क्रमात्रस्फुितां गता ॥१९२॥ 

षट्केऽत्र र्मे देव्यष्स्तस्रः रोन्मेषिषृ्त्तताम ्। 
तनमेषिषृ्त्ततां चाशु स्पशृन्त्यः षट्कतां गताः ॥१९३॥ 

एिं द्वितीयषट्केऽवप क्रकं त्ित्र ग्राह्यित्मजना । 
उपिागपदं राप्य पिापितया ष्स््ताः ॥१९४॥ 

आद्येऽत्र षट्के ता देव्यः स्िातन््योल्लासमात्रतः । 
ष्जघकृ्षक्षतेऽप्युपाधौ स्युः पिरूपादविच्युताः ॥१९५॥ 

अष्स्त चाततशयः कष्श्चत्तासामप्युत्तिोत्तिम ्। 
यो वििेकधनैधीिैः स्फुिीकृत्यावप दश्यजते ॥१९६॥ 

केचचत्त्िेकां तुदि ंग्राह्ये चैकामवप ग्रहीतरि । 
तादात्म्येन वितनक्षक्षप्य सप्तकं सप्तकं विदःु ॥१९७॥ 

तदस्यां सूक्ष्मसंवित्तौ कलनाय समुद्यताः । 
संिेदयन्ते यद्रपूं तत्र क्रकं िाष्ग्ज्िकत््नैः ॥१९८॥ 

एिं धिाददमूलान्त ंरक्रक्रया राणगाभमनी । 
गुरुपिजक्रमात्रो्ता िेदे पञ्चदशात्मके ॥१९९॥ 

क्रमात्तु िेदन्यूनत्ि ेन्यूनता स्यात्तुदिटिवप । 
तस्यां ह्रासो विकल्पस्य स्फुिता चाविकष्ल्पनः ॥२००॥ 

य्ा दह चचिदःुखातजः पश्चादात्तसुखष्स््ततः । 
विस्मित्येि तदु्दःख ंसुखविश्राष्न्तित्मजना ॥२०१॥ 

त्ा गतविकल्पे ̕वप रूढाः संिेदने जनाः । 
विकल्पविश्राष्न्तबलात्तां सत्तां नाभिमन्िते ॥२०२॥ 

विकल्पतनह्राजसिशने यातत विकल्पिन्ध्या पिमा्जसत्या । 
संवित्स्िरूपरकित्िभमत््ं तत्रािधाने यतता ंसुबुवद्धः ॥२०३॥ 

ग्राह्यग्राहकसंवित्तौ संबन्धे सािधानता । 
इयं सा तत्र तत्रो्ता सिजकामदघुा यतः ॥२०४॥ 

एिं द्ियं द्ियं यािन्न्यूनीिितत िेदगम ्। 
ताित्तुदिद्ियं यातत न्यूनतां क्रमशः स्फुिम ्॥२०५॥ 

अत एि भशिािेश ेद्वितुदिः परिगीयत े। 
एका त ुसा तुदिस्तत्र पूणाज शुद्धैि केिलम ्॥२०६॥ 

द्वितीया भशि(शष््त)रूपैि सिजञानक्रक्रयाष्त्मका । 
तस्यामिदहतो योगी क्रकं न िेष्त्त किोतत िा ॥२०७॥ 

त्ा चो्तं कल्लिेन श्रीमता तुदिपातगः । 
लािः सिजञकतृजत्ि ेतुिेः पातोऽपिा तुदिः ॥२०८॥ 

आद्यायां तु तुिौ सि ंसिजतः पूणजमेकताम ्। 
गत ंक्रकं तत्र िेद्यं िा काय ंिा व्यपदेशिाक् ॥२०९॥ 
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अतो िेदसमुल्लासकलां रा्भमकीं बुधाः । 
चचन्िष्न्त रततिां देिीं सिजञत्िाददभसद्धये ॥२१०॥ 

सैि शष््तः भशिस्यो्ता ततृीयाददतुदिटि् । 
मन्त्रादद(चध)ना्तच्छष््तमन्त्रशेाद्याः क्रमोददताः ॥२११॥ 

तासु संदधतष्श्चत्तमिधानैकधमजकम ्। 
तत्तष्त्सवद्धसमािेशः स्ियमेिोपजायते ॥२१२॥ 

अत एि य्ा िेदबहुत्िं दिूता त्ा । 
संवित्तौ तुदिबाहुल्यादक्षा्ाजसंतनकषजित ्॥२१३॥ 

य्ा य्ा दह न्यूनत्िं तुिीनां ह्रासतो भिदः । 
त्ा त्ाततनैकट्यं संविदः स्याष्च्छिािचध ॥२१४॥ 

भशितत्त्िमतः रो्तमष्न्तकं सिजतोऽमुतः । 
अत एि रयत्नोऽय ंतत्रिशे ेन विद्यते ॥२१५॥ 

य्ा य्ा दह दिूत्िं यत्नयोगस्त्ा त्ा । 
िािनाकिणादीनां भशि ेतनििकाशताम ्॥२१६॥ 

अत एि दह मन्यन्ते संरदायधना जनाः । 
त्ा दह दृश्यता ंलोको घिादेिेदने य्ा ॥२१७॥ 

रयत्निातनिािातत त्ा क्रकं सुखिेदने । 
आन्तित्िभमदं राहुः संविन्नैकट्यशाभलताम ्॥२१८॥ 

तां च चचद्रपूतोन्मेष ंबाह्यत्िं तष्न्नमेषताम ्। 
िविनां त्िष्न्तकोऽप्येिं न िातीत्यततदिूता ॥२१९॥ 

दिेू ̕वप ह्यष्न्तकीिूत ेिानं स्यात्त्ित्र तत्क्म ्। 
न च बीजाङ्कुिलतादलपुटपफलाददित ्॥२२०॥ 

क्रभमकेयं ििेत्संवित्सूतस्तत्र क्रकलाङ्कुिः । 
बीजाल्लता त्िङ्कुिान्नो बीजाददह सिजतः ॥२२१॥ 

संवित्तत्त्िं िासमानं परिपूण ंदह सिजतः । 
सिजस्य कािणं रो्त ंसिजत्रैिोददतं यतः ॥२२२॥ 

तत एि घिेऽप्येषा राणिषृ्त्तयजदद स्फुिेत ्। 
विश्राम्येच्चाशु तत्रिै भशिबीजे लय ंव्रजेत ्॥२२३॥ 

न तु क्रभमकता काचचष्च्छिात्मत्िे कदाचन । 
अन्यन्मन्त्रादद(चध)ना्ादद कािणं तत्त ुसंतनधेः ॥२२४॥ 

भशिािेदाच्च क्रकं चा् द्िैते नैकट्यिेदनात ्। 
अनया च ददशा सिज सिजदा रवििेचयन ्॥२२५॥ 

िैििायत एि द्राक् चचच्चके्रश्ििता ंगतः । 
स इत्् ंराणगो िेदः खेचिीचक्रगोवपतः ॥२२६॥ 

मया रकदितः श्रीमच्छाम्ििाञानुिततजना । 
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अत्रिैाध्ितन िेद्यत्िं राप्ते या संविदभुिेत ्॥२२७॥ 

तस्याः स्िकं यद्िैचच्यं तदिस््ापदाभिधम ्। 
जाग्रत्स्िप्नः सुषुप्तं च तुय ंच तदतीतकम ्॥२२८॥ 

इतत पञ्च पदान्याहुिेकष्स्मन्िेदके सतत । 
तत्र यैषा धिातत्त्िाष्च्छिान्ता तत्त्िपद्धततः ॥२२९॥ 

तस्यामेकः रमाता चदेिश्यं जाग्रदाददकम ्। 
तद्दश्यजत ेशंिुना्रसादाद्विददतं मया ॥२३०॥ 

यदचधटठेयमेिेह नाचधटठात ृकदाचन । 
संिेदनगत ंिेद्यं तज्जाग्रत्समुदाहृतम ्॥२३१॥ 

चतै्रमैत्राददिूतातन तत्त्िातन च धिाददतः । 
अभिधाकिणीिूताः शधदाः क्रकं चाभिधा रमा ॥२३२॥ 

रमातमृेयतन्मानरमारूप ंचतुटियम ्। 
विश्िमेतदचधटठेयं यदा जाग्रत्तदा स्मतृम ्॥२३३॥ 

त्ा दह िासत ेयत्तन्नीलमन्तः रिेदने । 
संकल्परूपे बाह्यस्य तदचधटठात ृबोधकम ्॥२३४॥ 

यत्त ुबाह्यतया नीलं चकास्त्यस्य न विद्यते । 
क्चंचदप्यचधटठातिृािस्तज्जाग्रदचु्यत े॥२३५॥ 

तत्र चतै्रे िासमान ेयो देहांशः स कथ्यत े। 
अबुद्धो यस्त ुमानांशः स बुद्धो भमततकािकः ॥२३६॥ 

रबुद्धः सुरबुद्धश्च रमामात्रतेत च क्रमः । 
चातुविजध्यं दह वपण्डस््नाष्म्न जाग्रतत कीततजतम ्॥२३७॥ 

जाग्रदादद चतुटकं दह रत्येकभमह विद्यते । 
जाग्रज्जाग्रदबुद्धं तज्जाग्रत्स्िप्नस्तु बुद्धता ॥२३८॥ 

इत्यादद तुयाजतीत ंतु सिजगत्िात्पृ् ्कुतः । 
उ्त ंच वपण्डगं जाग्रदबुद्धं बुद्धमेि च ॥२३९॥ 

रबुद्धं सुरबुद्ध ंच चतुविजधभमदं स्मतृम ्। 
मेयिूभमरियं मुख्या जाग्रदाख्यान्यदन्तिा ॥२४०॥ 

िूततत्त्िाभिधानानां योंऽशो ̕चधटठेय उच्यत े। 
वपण्डस््भमतत तं राहुरितत श्रीमाभलनीमते ॥२४१॥ 

लौक्रककी जाग्रददत्येषा संञा वपण्डस््भमत्यवप । 
योचगनां योगभसद्ध्य् ंसंञेयं परििाटयते ॥२४२॥ 

अचधटठेयसमापष्त्तमध्यासीनस्य योचगनः । 
तादात्म्यं क्रकल वपण्डस््ं भमतं वपण्ड ंदह वपष्ण्डतम ्॥२४३॥ 

रसंख्यानैकरूढानां ञातनना ंतु तदचु्यत े। 
सिजतोिद्रमापूण ंसिजतो िेद्यसत्तया ॥२४४॥ 
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सिजसत्तासमापूणज विश्िं पश्येद्यतो यतः । 
ञानी ततस्ततः संवित्तत्िमस्य रकाशत े॥२४५॥ 

लोकयोगरसंख्यानत्ररैूप्यिशतः क्रकल । 
नामातन त्रीखण िण्यन्ते स्िप्नाददटिप्ययं विचधः ॥२४६॥ 

यत्त्िचधटठानकिणिािमध्यास्य ितजत े। 
िेद्यं सत्पूिजकच्तं िूततत्त्िाभिधामयम ्॥२४७॥ 

तत्स्िप्नो मुख्यतो ञेयं तच्च िैकष्ल्पके पच् । 
िैकष्ल्पकप्ारूढिेद्यसाम्याििासनात ्॥२४८॥ 

लोकरूढोऽप्यसौ स्िप्नः साम्यं चाबाह्यरूपता । 
उत्रेक्षास्िप्नसंकल्पस्मतृ्युन्मादादददृष्टिषु ॥२४९॥ 

विस्पटिं यद्िेद्यजातं जाग्रन्मुख्यतयैि तत ्। 
यत्त ुतत्राप्यविस्पटिं स्पटिाचधटठात ृिासते ॥२५०॥ 

विकल्पान्तिगं िेद्यं तत्स्िप्नपदमुच्यते । 
तदैि तस्य िेत्त्येि स्ियमेि ह्यबाह्यताम ्॥२५१॥ 

रमात्रन्तिसाधाििािहान्यष्स््िात्मते । 
तत्रावप चातुविजध्य ंतत ्राष्ग्ज्दशैि रकल्पयेत ्॥२५२॥ 

गतागत ंसुविक्षक्षप्त ंसंगतं सुसमादहतम ्। 
अत्रावप पूिजिन्नाम लौक्रककं स्िप्न इत्यदः ॥२५३॥ 

बाह्याभिमतिािानां स्िापो ह्यग्रहण ंमतम ्। 
सिाजध्िनः पदं राणः संकल्पोऽिगमात्मकः ॥२५४॥ 

पदं च तत्समापष्त्त पदस््ं योचगनो विदःु । 
िेद्यसत्तां बदहिूजतामनपेक्ष्यैि सिजतः ॥२५५॥ 

िेद्ये स्िातन््यिाग ्ञानं स्िप्नं व्याष्प्ततया िजेत ्। 
मानिूभमरियं मुख्या स्िप्नो ह्यामशजनात्मकः ॥२५६॥ 

िेद्यच्छायोऽििासो दह मेये ̕चधटठानमुच्यते । 
यत्त्िचधटठातिृूतादेः पूिो्तस्य िपुरुजिम ्॥२५७॥ 

बीजं विश्िस्य तत्तूटणींिूत ंसौषुप्तमुच्यत े। 
अनुिूतौ विकल्पे च यो ̕सौ द्रटिा स एि दह ॥२५८॥ 

न िािग्रहण ंतेन सुटठु सुप्तत्िमुच्यत े। 
तत्साम्याल्लौक्रककीं तनद्रां सुषुप्तं मन्िते बुधाः ॥२५९॥ 

बीजिािो ्̕ाग्रहणं साम्यं तूटणींस्ििािता । 
मुख्या मातदृशा सेयं सुषुप्ताख्या तनगद्यते ॥२६०॥ 

रूपकत्िाच्च रूप ंतत्तादात्म्यं योचगनः पुनः । 
रूपस््ं तत्समापत्त्यौदासीन्यं रूवपणां विदःु ॥२६१॥ 

रसंख्यानितः कावप िेद्यसंकोचनात्र यत ्। 
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नाष्स्त तेन महाव्याष्प्तरियं तदनुसाितः ॥२६२॥ 

उदासीनस्य तस्यावप िेद्यं येन चतुविजधम ्। 
िूतादद तदपुाध्युत््मत्र िेदचतुटियम ्॥२६३॥ 

उददतं विपुल ंशान्तं सुरसन्नम्ापिम ्। 
यत्त ुरमात्मकं रूप ंरमातरुुपरि ष्स््तम ्॥२६४॥ 

पूणजतागमनौन्मुख्यमौदासीन्यात्परिच्युततः । 
तत्तुयजमुच्यत ेशष््तसमािेशो ह्यसौ मतः ॥२६५॥ 

सा संवित्स्िरकाशा त ुकैष्श्चदु् ता रमेयतः । 
मानान्मातुश्च भिन्नैि तद् ंबत्रतयं यतः ॥२६६॥ 

मेयं माने मातरि तत ्सो ̕वप तस्यां भमतौ स्फुिम ्। 
विश्राम्यतीतत सैिैषा देिी विश्िैकजीवितम ्॥२६७॥ 

रूपं दृशाहभमत्यंशत्रयमुत्तीयज ितजत े। 
द्िािमात्राचश्रतोपाया पश्यामीत्यनुपातयका ॥२६८॥ 

रमाततृा स्ितन्त्रत्िरूपा सेयं रकाशते । 
संवित्तुिीयरूपैिं रकाशात्मा स्ियं च सा ॥२६९॥ 

तत्समािेशतादात्म्ये माततृ्िं िितत स्फुिम ्। 
तत्समािेशोपिागान्मानत्ि ंमेयता पुनः ॥२७०॥ 

तत्समािेशनैकट्यात्त्रयं तत्तदनुग्रहात ्। 
िेद्याददिेदगलनादु् ता सेयमनामया ॥२७१॥ 

मात्राद्यनुग्रहादा(धा)नात्सव्यापािेतत िण्यते । 
जाग्रदाद्यवप देिस्य शष््तत्िेन व्यिष्स््तम ्॥२७२॥ 

अपिं पिापिं च द्विधा तत्सा पिा ष्त्ियम ्। 
रूपकत्िाददुासीनाच्च्युतेयं पूणजतोन्मुखी ॥२७३॥ 

दशा तस्यां समापत्ती रूपातीत ंतु योचगनः । 
पूणजतौन्मुख्ययोचगत्िाद्विश्िं पश्यतत तन्मयः ॥२७४॥ 

रसंख्याता रचयतस्तेनेयं रचयो मता । 
नैतस्यामपिा तुयजदशा संिाव्यते क्रकल ॥२७५॥ 

संविन्न क्रकल िेद्या सा वित्त्िेनैि दह िासते । 
जाग्रदाद्यास्तु संिाव्याष्स्तस्रोऽस्याः राग्ज्दशा यतः ॥२७६॥ 

बत्रतयानुग्रहात्सेय ंतेनो्ता बत्रकशासने । 
मनोन्मनमनन्त ंच सिाज्जभमतत िेदतः ॥२७७॥ 

यत्त ुपूणाजनिष्च्छन्निपुिानन्दतनिजिम ्। 
तुयाजतीत ंत ुतत्राहुस्तदेि पिमं पदम ्॥२७८॥ 

नात्र योगस्य सभािो िािनादेििाितः । 
अरमेयेऽपरिष्च्छन्ने स्ितन्त्र ेिाव्यता कुतः ॥२७९॥ 
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योगाद्यिाितस्तेन नामाष्स्मन्नाददशद्वििुः । 
रसंख्यानबलात्त्िेतद्रपू ंपूणजत्ियोगतः ॥२८०॥ 

अनुत्तिाददह रो्त ंमहारचयसंक्षञतम ्। 
पूणजत्िादेि िेदानामस्यां संिािना न दह ॥२८१॥ 

तष्न्निासाय नैतस्या ंिेद उ्तो विशषेणम ्। 
सततोददतभमत्येतत्सिजव्यावपत्िसूचकम ्॥२८२॥ 

न ह्येक एि िितत िेदः ्िचन कश्चन । 
तुयाजतीत ेिदे एकः सततोददत इत्ययम ्॥२८३॥ 

मूढिादस्तेन भसद्धमवििेददत्िमस्य तु । 
श्रीपूिजशास्त्रे तेनो्त ंपदस््मपिं विदःु ॥२८४॥ 

मन्त्रास्तत्पतयः सेशा रूपस््भमतत कीत्यजत े। 
रूपातीत ंपिा शष््तः सव्यापािाप्यनामया ॥२८५॥ 

तनटरपञ्चो तनिािासः शुद्धः स्िात्मन्यिष्स््तः । 
सिाजतीतः भशिो ञेयो यं विददत्िा विमुच्यत े॥२८६॥ 

इतत श्रीसुमततरञाचष्न्द्रकाशान्ततामसः । 
श्रीशंिुना्ः सभािं जाग्रदादौ न्यरूपयत ्॥२८७॥ 

अन्ये तु क्यन्त्येषां िङ्गीमन्यादृशीं चश्रताः । 
यद्रपूं जाग्रदादीनां तदददानीं तनरूप्यते ॥२८८॥ 

तत्राक्षिषृ्त्तमाचश्रत्य बाह्याकािग्रहो दह यः । 
तज्जाग्रत्स्फुिमासीनमनुबष्न्ध पुनः पुनः ॥२८९॥ 

आत्मसंकल्पतनमाजणं स्िप्नो जाग्रद्विपयजयः । 
लयाकलस्य िोगो ̕सौ मलकमजिशान्नतु ॥२९०॥ 

ष्स््िीििेष्न्नशािािात्सुप्तं सौख्याद्यिेदने । 
ञानाकलस्य मलतः केिलाभोगमात्रतः ॥२९१॥ 

िेदिन्तः स्ितो ̕भिन्नाष्श्चकीटयजन्ते जडाजडाः । 
तुये तत्र ष्स््ता मन्त्रतन्ना्ाधीश्ििास्त्रयः ॥२९२॥ 

यािभैििबोधान्तःरिेशनसदहटणिः । 
िािा विगलदात्मीयसािाः स्ियमिेददनः ॥२९३॥ 

तुयाजतीतपदे संस्युरितत पञ्चदशात्मके । 
यस्य यद्यत्स्फुिं रूप ंतज्जाग्रददतत मन्यताम ्॥२९४॥ 

यदेिाष्स््िमािातत सपूि ंस्िप्न ईदृशः । 
अस्फुिं त ुयदािातत सुप्तं तत्तत्पुिो ̕वप यत ्॥२९५॥ 

त्रयस्यास्यानुसंचधस्तु यद्िशादपुजायते । 
स्र्सूत्रकल्पं तत्तुय ंसिजिेदेष ुगहृ्यताम ्॥२९६॥ 

यत्त्िद्िैतििोल्लासद्राविताशषेिेदकम ्। 
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तुयाजतीत ंत ुतत्राहुरित्् ंसिजत्र योजयेत ्॥२९७॥ 

लयाकले त ुस्िं रूप ंजाग्रत्तत्पूिजिषृ्त्त तु । 
स्िप्नादीतत क्रम ंसि ंसिजत्रानुसिेद्बुधः ॥२९८॥ 

एकत्रावप रिौ पूणे चचत्तुयाजतीतमुच्यत े। 
आनन्दस्तुयजभमच्छैि बीजिूभमः सुषुप्तता ॥२९९॥ 

ञानशष््तः स्िप्न उ्तः क्रक्रयाशष््तस्त ुजागतृतः । 
न चिैमुपचािः स्यात्सिं तत्रिै िस्तुतः ॥३००॥ 

न चने्न ्िावप मुख्यत्ि ंनोपचािो ̕वप तत््िचचत ्। 
एतच्रीपूिजशास्त्र ेच स्फुिमु्त ंमहेभशना ॥३०१॥ 

तत्र स्िरूपं शष््तश्च सकलश्चतेत तत्त्रयम ्। 
इतत जाग्रदिस््ेयं िेदे पञ्चदशात्मके ॥३०२॥ 

अकलौ स्िप्नसौषुप्त ेतुय ंमन्त्राददिगजिाक् । 
तुयाजतीत ंशष््तशंि ूत्रयोदशाभिधे पुनः ॥३०३॥ 

स्िरूपं जाग्रदन्यत्त ुराग्ज्ित्रलयकेिले । 
स्िं जाग्रत्स्िप्नसुप्त ेद्िे तुयाजद्यत्र च पूिजित ्॥३०४॥ 

विञानाकलिेदेऽवप स्िं मन्त्रा मन्त्रनायकाः । 
तदीशाः शष््तशंष्भित्् ंपञ्च स्युजाजग्रदादयः ॥३०५॥ 

सप्तिेदे त ुमन्त्राख्ये स्िं मन्त्रशेा महेश्ििाः । 
शष््तः शंिुश्च पञ्चो्ता अिस््ा जाग्रदादयः ॥३०६॥ 

स्िरूपं मन्त्रमाहेशी शष््तमजन्त्रमहेश्ििः । 
शष््तः शंिुरिमाः पञ्च मन्त्रशे ेपञ्चिेदके ॥३०७॥ 

स्िं क्रक्रया ञानभमच्छा च शंिुित्र च पञ्चमी । 
महेशिेदे बत्रविधे जाग्रदादद तनरूवपतम ्॥३०८॥ 

व्यापािादाचधपत्याच्च तद्धान्या रेिकत्ितः । 
इच्छातनितृ्तेः स्िस््त्िाष्च्छि एको ̕वप पञ्चधा ॥३०९॥ 

इत्येष दभशजतोऽस्माभिस्तत्त्िाध्िा विस्तिाद् ॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके एकादशमाह्निकम ्

 

कलाध्िा िक्ष्यते श्रीमच्छांििाञानुसाितः ॥१॥ 

य्ा पूिो्तिुिनमध्ये तनजतनजं गणम ्। 
अनुयत्पितो भिन्नं तत्त्ि ंनामेतत िण्यत े॥२॥ 

त्ा तेटिवप तत्त्िेष ुस्ििगेऽनुगमात्मकम ्। 
व्याितृ्तं पििगाजच्च कलेतत भशिशासने ॥३॥ 

केचचदाहुः पुनयाजसौ शष््तिन्तः सुसूष्क्ष्मका । 
तत्त्िाना ंसा कलेत्यु्ता धिण्यां धारिका य्ा ॥४॥ 

अत्र पक्षद्िये िस्तु न भिन्नं िासते यतः । 
अनुगाभम न सामान्यभमटिं नैयातयकाददित ्॥५॥ 

अन्ये िदष्न्त दीक्षादौ सुखसंग्रहणा्जतः । 
भशिेन कष्ल्पतो िगजः कलेतत समयाश्रयः ॥६॥ 

कृतश्च देिदेिेन समयोऽपिमा्जताम ्। 
न गच्छतीतत नासत्यो न चान्यसमयोदयः ॥७॥ 

तनिषृ्त्तः पचृ्िीतत्त्िे रततटठाव्य्तगोचिे । 
विद्या तनशान्त ेशान्ता च श्त्यन्ते ̕ण्डभमदं चतुः ॥८॥ 

शान्तातीता भशि ेतत्त्ि ेकलातीतः पिः भशिः । 
नह्यत्र िगीकिण ंसमयः कलनावप िा ॥९॥ 

युज्यत ेसिजतोदद्कं स्िातन््योल्लासधामतन । 
स्िातन््यात्त ुतनजं रूप ंबोद्धृधमाजदविच्युतम ्॥१०॥ 

उपदेशतदािेशपिमा्जत्िभसद्धये । 
बोध्यतामानयन्देिः स्फुिमेि वििाव्यते ॥११॥ 

यतोऽतः भशितत्त्िे ̕वप कलासंगततरुच्यत े। 
अण्ड ंच नाम िुिनवििागष्स््ततकािणम ्॥१२॥ 

राहुिाििणं तच्च श्त्यन्त ंयािदष्स्त दह । 
यद्यवप राक् भशिाख्ये ̕वप तत्त्ि ेिुिनपद्धततः ॥१३॥ 

उ्ता त्ाप्यरततघे नाष्स्मन्नाितृतसंििः । 
नन्िेिं धिणीं मु्त्िा श्तौ रकृततमाययोः ॥१४॥ 

अवप चारततघत्िे ̕वप क्मण्डस्य संििः । 
अत्रास्मद्गुििः राहुयजत्पचृ्व्याददपञ्चकम ्॥१५॥ 

रत्यक्षभमदमािातत ततोऽन्यन्नाष्स्त क्रकंचन । 
मेयत्िे स््लूसूक्ष्मत्िान्मानत्िे किणत्ितः ॥१६॥ 

कतृजतोल्लासतः कतृजिािे स्फुितयोददतम ्। 
बत्रशंत्तत्त्िं वििेदात्म तदिेदो तनशा मता ॥१७॥ 
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कायजत्िकिणत्िाददवििागगलने सतत । 
विकासोत्कस्ितन्त्रत्िे भशिान्तं पञ्चकं जगुः ॥१८॥ 

श्रीमत्कालोत्तिादौ च कच्तं िूयसा त्ा । 
पञ्चतैातन तु तत्त्िातन यैव्याजप्तमखखलं जगत ्॥१९॥ 

पञ्चमन्त्रतनौ तेन सद्योजातादद िण्यत े। 
ईशानान्त ंतत्र तत्र धिाददगगनान्तकम ्॥२०॥ 

भशितत्त्िमतः शून्याततशून्यं स्यादनाचश्र[ि]ृतम ्। 
यत्त ुसिाजवििागात्म स्ितन्त्र ंबोधसुन्दिम ्॥२१॥ 

सप्तबत्रशंं त ुतत्राहुस्तत्त्िं पिभशिाभिधम ्। 
तस्याप्यु्तनयाद्िेद्यिािऽेत्र परिकष्ल्पते ॥२२॥ 

यदास्ते ह्यनिष्च्छन्नं तदटिाबत्रशंमुच्यते । 
न चानिस््ा ह्येिं स्यादृ्दश्यता ंदह महात्मभिः ॥२३॥ 

यद्िेद्यं क्रकंचचदािातत तत्क्षये यत्रकाशते । 
तत्तत्त्िभमतत तनणीतं षट्बत्रशंं हृदद िासते ॥२४॥ 

तष्त्कं न क्रकंचचद्िा क्रकंचचददत्याकाङ्क्षािशे िपुः । 
चचदानन्दस्ितन्त्रकैरूपं तददतत देशने ॥२५॥ 

सप्तबत्रशंं समािातत तत्राकाङ्क्षा च नापिा । 
तच्चावप ्लपृ्तिेद्यत्ि ंयत्र िातत स चचन्मयः ॥२६॥ 

अटिाबत्रशंत्तमः सो ̕वप िािनायोपददश्यत े। 
यदद नाम ततः सप्तबत्रशं एि पुनिजिेत ्॥२७॥ 

अवििागस्ितन्त्रत्िचचन्मयत्िाददधमजता । 
समैि िेद्यीकिणं केिलं त्िचधकं यतः ॥२८॥ 

धिायां गुणतत्त्िान्त ेमायान्ते क्रमशः ष्स््ताः । 
गन्धो िसो रूपमन्तः सूक्ष्मिािक्रमेण त ु॥२९॥ 

इतत ष्स््ते नये शष््ततत्त्िान्तेऽप्यष्स्त सौक्ष्म्यिाक् । 
स्पशजः कोऽवप सदा यस्मै योचगनः स्पहृयालिः ॥३०॥ 

तत्स्पशाजन्ते त ुसंविष्त्तः शुद्धचचद्व्योमरूवपणी । 
यस्यां रूढः समभयेतत स्िरकाशाष्त्मकां पिाम ्॥३१॥ 

अतो विन्दिुतो नादो रूपमस्मादतो िसः । 
इत्यु्त ंक्षोिकत्िेन स्पन्दे स्पशजस्तु नो त्ा ॥३२॥ 

मतं चतैन्महेशस्य श्रीपूिे यदिाषत । 
धारिकाप्यातयनी बोद्री पवित्री चािकाशदा ॥३३॥ 

एभिः शधदैव्यजिहिन ्तनितृ्त्यादेतनजजं िपुः । 
पञ्चतत्त्िविचधः रो्तष्स्त्रतत्त्िमधनुोच्यत े॥३४॥ 

विञानाकलपयजन्तमात्मा विद्येश्ििान्तकम ्। 
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शषेे भशिष्स्त्रतत्त्िे स्यादेकतत्त्ि ेभशिः पिम ्॥३५॥ 

इमौ िेदािुिौ तत्त्ििेदमात्रकृतावितत । 
तत्त्िाध्िैिायभमत्् ंच न षडध्िष्स््तेः क्षततः ॥३६॥ 

रकृत ्पुमान्यततः कालो माया विद्येशसौभशिौ । 
भशिश्च नितत्त्िे ̕वप विधौ तत्त्िाध्िरूपता ॥३७॥ 

एिमटिादशाख्ये ̕वप विधौ न्यायं िदेत्सुधीः । 
यत्र यत्र दह िोगेच्छा तत्राधान्योपयोगतः ॥३८॥ 

अन्यान्तिाजिनातश्च दीक्षानन्तवििेदिाक् । 
तेन षट्बत्रशंतो यािदेकतत्त्िविचधिजिेत ्॥३९॥ 

तत्त्िाध्िैि स देिेन रो्तो व्याससमासतः । 
एकतत्त्िविचधश्चषै सुरबुद्धं गुरंु रतत ॥४०॥ 

भशटयं च गतिोगाशमुददतः शंिुना यतः । 
िेदं विस्फायज विस्फायज श्त्या स्िच्छन्दरूपया ॥४१॥ 

स्िात्मन्यभिन्ने िगिाष्न्नत्यं विश्रमयन ्ष्स््तः । 
इत्् ं्यात्माध्िनो िेदः स््लूसूक्ष्मपित्ितः ॥४२॥ 

मेयिागगतः रो्तः पुितत्त्िकलात्मकः । 
अधनुा मातिृागस्् ंरूपं त्रधेा तनरूप्यते ॥४३॥ 

यत्रमाणात्मकं रूपमध्िनो मातिृागगम ्। 
पदं ह्यिगमात्मत्िसमािशेात्तदचु्यत े॥४४॥ 

तदेि च पदं मन्त्रः रक्षोिात्रच्युत ंयदा । 
गुप्तिाषी यतो माता तूटणींिूतो व्यिष्स््तः ॥४५॥ 

त्ावप न विमशाजत्म रूप ंत्यजतत तेन सः । 
रमाणात्मविमशाजत्मा मानित्क्षोििाङ्नतु ॥४६॥ 

मन्त्राणां च पदानां च तेनो्त ंबत्रकशासने । 
अभिन्नमेि स्िं रूपं तनःस्पन्दक्षोभिते पिम ्॥४७॥ 

औदासीन्यपरित्यागे रक्षोिानििोहणे । 
िणाजध्िा मातिृागे स्यात ्पूि ंया कच्ता रमा ॥४८॥ 

सा तु पूणजस्िरूपत्िादवििागमयी यतः । 
तत एकैकिणजत्िं तत्त्ि ेतत्त्िे क्षमाददतः ॥४९॥ 

कृत्िा शैिे पिे रो्ताः षोडशाणाज विसगजतः । 
तत्र शष््तपरिस्पन्दस्तािान ्राक् च तनरूवपतः ॥५०॥ 

संकलय्योच्यत ेसिजमधनुा सुखसंविदे । 
पदमन्त्रिणजमेकं पुिषोडशकं धिेतत च तनिषृ्त्तः । 
तत्त्िाणजमष्ग्ज्ननयन ंिसशिपुिमस्त्रमन्त्रपदमन्या ॥५१॥ 

मुतनतत्त्िाण ंद्विकपदमन्त्र ंिस्िक्षक्षिुिनमपिकला । 
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अग्ज्न्यणजतत्त्िमेककपदमन्त्र ंसैन्यिुिनभमतत तुयाज ॥५२॥ 

षोडश िणाजः पदमन्त्रतत्त्िमेकं च शान्त्यतीतेयम ्। 
अभिनिगुप्तेनायाजत्रयमु्त ंसंग्रहाय भशटयेभयः ॥५३॥ 

सोऽय ंसमस्त एिाध्िा िैििािेदिषृ्त्तमान ्। 
तत्स्िातन््यात्स्ितन्त्रत्िमश्नुिानो ̕ििासत े॥५४॥ 

त्ादह मातरृूपस््ो मन्त्राध्िेतत तनरूवपतः । 
त्ादह चचद्विमशने ग्रस्ता िाच्यदशा यदा ॥५५॥ 

भशिञानक्रक्रयायत्तमननत्राणतत्पिा । 
अशषेशष््तपिलीलीलालाम्पट्यपाििात ्॥५६॥ 

च्युता मानमयाद्रपूात ्संविन्मन्त्राध्ितां गता । 
रमाणरूपतामेत्य रयात्यध्िा पदात्मताम ्॥५७॥ 

त्ा दह मातुविजश्राष्न्तिजणाजन्संघट्य तान्बहून ्। 
संघट्टनं च क्रभमकं संजल्पात्मकमेि तत ्॥५८॥ 

विकल्पस्य स्िकं रूप ंिोगािेशमयं स्फुिम ्। 
अतः रमाणतारूप ंपदमस्मद्गुरुजजगौ ॥५९॥ 

रमाणरूपतािेशमपरित्यज्य मेयताम ्॥६०॥ 

गच्छन्कलनया योगादध्िा रो्तः कलात्मकः । 
शुद्धे रमेयतायोगे सूक्ष्मस््ूलत्ििाचगतन ॥६१॥ 

तत्त्िाध्ििुिनाध्ित्ि ेक्रमेणानुसिेद्गुरुः । 
रमेयमानमातॄणां यद्रपूमुपरि ष्स््तम ्॥६२॥ 

रमात्मात्र ष्स््तोऽध्िायं िणाजत्मा दृश्यतां क्रकल । 
उच्छलत्संविदामात्रविश्रान्त्यास्िादयोचगनः ॥६३॥ 

सिाजभिधानसामथ्याजदतनयष्न्त्रतश्तयः । 
सटृिाः स्िात्मसहोत््ऽे्े धिापयजन्तिाचगतन ॥६४॥ 

आमशृन्तः स्िचचभमूौ ताितो ्̕ाजनिेदतः । 
िणौघास्ते रमारूपां सत्यां बबभ्रतत संविदम ्॥६५॥ 

बालाष्स्तयज् रमातािो येऽप्यसंकेतिाचगनः । 
तेऽप्यकृबत्रमसंस्कािसािामेनां स्िसंविदम ्॥६६॥ 

भिन्नभिन्नामुपाचश्रत्य याष्न्त चचत्रां रमाततृाम ्। 
अस्या चाकृबत्रमानन्तिणजसंविदद रूढताम ्॥६७॥ 

संकेता याष्न्त चते्ते ̕वप यान्त्यसंकेतिषृ्त्तताम ्। 
अनया तु विना सिे संकेता बहुशः कृताः ॥६८॥ 

अविश्रान्ततया कुयुजिनिस््ां दरुुत्तिाम ्। 
बालो व्युत्पाद्यत ेयेन तत्र संकेतमागजणात ्॥६९॥ 

अङ्गुल्यादेशनेऽप्यस्य नाविकल्पा त्ा मततः । 
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विकल्पः शधदमूलश्च शधदः संकेतजीवितः ॥७०॥ 

तेनानन्तो ह्यमायीयो यो िणजग्राम ईदृशः । 
संविद्विमशजसचचिः सदैि स दह जमृ्िते ॥७१॥ 

यत एि च मायीया िणाजः सूतत ंवितेतनिे । 
ये च मायीयिणेष ुिीयजत्िेन तनरूवपताः ॥७२॥ 

संकेततनिपेक्षास्ते रमेतत परिगहृ्यताम ्। 
त्ा दह पििा्येष ुश्रतुेटिावव्रयते तनजा ॥७३॥ 

रमा यस्य जडोऽसौ नो तत्रा्ेऽभयेतत माततृाम ्। 
शुकित्स पठत्येि पिं तत्क्रभमतैकिाक् ॥७४॥ 

स्िातन््यलाितः स्िा्यरमालािे त ुबोद्धृता । 
यस्य दह स्िरमाबोधो विपक्षोभेदतनग्रहात ्॥७५॥ 

िा्याददिणजपुञ्जे स्िे स रमाता िशीििेत ्। 
य्ा य्ा चाकृतकं तद्रपूमततरिच्यत े॥७६॥ 

त्ा त्ा चमत्कािताितम्यं वििाव्यते । 
आद्यामायीयिणाजन्ततनजमग्ज्ने चोत्तिोत्तिे ॥७७॥ 

सकेते पूिजपूिांशमज्जन ेरततिाभिदः । 
आद्योदे्रकमहत्त्िे ̕वप रततिात्मतन तनष्टठताः ॥७८॥ 

रिुं कवित्िि्ततृ्िशाभलता ंयाष्न्त सिजतः । 
यािद्धामतन संकेततनकािकलनोष्ज्ित े॥७९॥ 

विश्रान्तष्श्चन्मये क्रकं क्रकं न िेष्त्त कुरुते न िा । 
अत एि दह िाष््सद्धौ िणाजना ंसमुपास्यता ॥८०॥ 

सिजञत्िाददभसद्धौ िा का भसवद्धयाज न तन्मयी । 
तदु् त ंििदेन श्रीभसद्धयोगीश्ििीमत े॥८१॥ 

तेन गुप्तेन गुप्तास्ते शषेा िणाजष्स्त्ितत स्फुिम ्। 
एिं मामातमृानत्िमेयत्िैयोऽििासते ॥८२॥ 

षड्विधः स्ििपुःशुद्धौ शुवद्ध ंसो ̕ध्िाचधगच्छतत । 
एकेन िपुषा शुद्धौ तत्रिैान्यरकािताम ्॥८३॥ 

अन्तिाजव्याचिेच्छुवद्धमनुसंधानिान ्गुरुः । 
अनन्तिाजिश्तौ तु सूक्ष्मं सूक्ष्मं तु शोधयेत ्॥८४॥ 

तद्विशुद्धं बीजिािात ्सूते नोत्तिसंतततम ्। 
शोधनं बहुधा तत्तभोगराप्त्येकतानता ॥८५॥ 

तदाचधपत्यं तत्त्यागस्तष्च्छिात्मत्ििेदनम ्। 
तल्लीनता तष्न्निासः सि ंचतैत्क्रमाक्रमात ्॥८६॥ 

अत एि च त ेमन्त्राः शोधकाष्श्चत्ररूवपणः । 
भसद्धान्तिामदक्षादौ चचत्रां शुवद्ध ंवितन्िते ॥८७॥ 
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अनुत्तिबत्रकानामक्रममन्त्रास्तु ये क्रकल । 
ते सिे सिजदाः क्रकन्तु कस्याचचत ््िावप मुख्यता ॥८८॥ 

अतः शोधकिािेन शास्त्रे श्रीपूिजसंक्षञते । 
पिापिाददमन्त्राणामध्िन्यु्ता व्यिष्स््ततः ॥८९॥ 

शोधकत्िं च माभलन्या देिीनां बत्रतयस्य च । 
देित्रयस्य ि्त्राणामङ्गानामटिकस्य च ॥९०॥ 

क्रकं िाततबहुना द्िाििास्त्िाधािगुरुक्रमे । 
लोकपास्त्रविधौ मन्त्रान ्मु्त्िा सि ंविशोधकम ्॥९१॥ 

यच्चतैदध्िनः रो्त ंशोध्यत्िं शोद्धृता च या । 
सा स्िातन््याष्च्छिािेदे यु्तेत्यु् त ंच शासने ॥९२॥ 

सिजमेतद्वििात्येि पिमेभशतरि रिुे । 
रततबबम्बस्िरूपेण न तु बाह्यतया यतः ॥९३॥ 

चचद्व्योम्न्येि भशि ेतत्तदे्दहाददमततिीदृशी । 
भिन्ना संसारिणा ंिज्जौ सपजस्रग्ज्िीचचबुवद्धित ्॥९४॥ 

यतः राग्ज्देहमिणभसद्धान्तः स्िप्नगोचिः । 
देहान्तिाददमजिणे कीदृग्ज्िा देहसंििः ॥९५॥ 

स्िप्नेऽवप रततिामात्रसामान्यर्नाबलात ्। 
विशषेाः रततिासन्त ेन िाव्यन्तेऽवप ते य्ा ॥९६॥ 

शालग्रामोपलाः केचचष्च्चत्राकृततितृो य्ा । 
त्ा मायाददिूम्यन्तलेखाचचत्रहृदष्श्चतः ॥९७॥ 

नगिाणजिशैलाद्यास्तददच्छानुविधातयनः । 
न स्ियं सदसन्तो नो कािणाकािणात्मकाः ॥९८॥ 

तनयतेष्श्चिरूढायाः समुच्छेदात्रितजनात ्। 
अरूढायाः स्ितन्त्रोऽयं ष्स््तष्श्चद्व्योमिैििः ॥९९॥ 

एकचचन्मात्रसंपूणजिैििािेदिाचगतन । 
एिमस्मीत्यनामशो िेदको िािमण्डले ॥१००॥ 

सिजरमाणैनो भसद्धं स्िप्ने कत्रजन्तिं य्ा । 
स्िसंविदः स्िभसद्धायास्त्ा सिजत्र बुद्ध्यताम ्॥१०१॥ 

चचत्तचचत्रपुिोद्याने क्रीडदेेिं दह िेष्त्त यः । 
अहमेि ष्स््तो िूतिाितत्त्िपुिैरितत ॥१०२॥ 

एिं जातो मतृोऽस्मीतत जन्ममतृ्युविचचत्रताः । 
अजन्मन्यमतृौ िाष्न्त चचत्तभित्तौ स्ितनभमजताः ॥१०३॥ 

पिेहसंविदामात्रं पिलोकेहलोकते । 
िस्तुतः संविदो देशः कालो िा नैि क्रकंचन ॥१०४॥ 

अिविटयदयं सगो मूतजश्चने्न तु चचन्मयः । 
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तदिेक्ष्यत तन्मध्यात ्केनैको ̕वप धिाधिः ॥१०५॥ 

िूततन्मात्रिगाजदेिाधािाधेयताक्रमे । 
अन्ते संविन्मयी शष््तः भशिरूपैि धारिणी ॥१०६॥ 

तस्मात्रतीततिेिेत्् ंकत्री धत्री च सा भशिः । 
ततो िािास्तत्र िािाः शष््तिाधारिका ततः ॥१०७॥ 

सांकष्ल्पकं तनिाधािमवप नैि पतत्यधः । 
स्िाधािश्तौ विश्रान्तं विश्िभमत््ं विमशृ्यताम ्॥१०८॥ 

अस्या घनाहभमत्याददरूदढिेि धिाददता । 
यािदन्ते चचदस्मीतत तनिृजत्ता िैििात्मता ॥१०९॥ 

मणाविन्द्रायुधे िास इि नीलादयः भशि े। 
पिमा्जत एषा ंतु नोदयो न व्ययः ्िचचत ्॥११०॥ 

देश ेकालेऽत्र िा सषृ्टिरित्येतदसमञ्जसम ्। 
चचदात्मना दह देिेन सषृ्टिददज्कालयोिवप ॥१११॥ 

जागिाभिमते साधजहस्तबत्रतयगोचिे । 
रहिे च पृ् क् स्िप्नाष्श्चत्रदद्कालमातननः ॥११२॥ 

अत एि क्षण ंनाम न क्रकंचचदवप मन्महे । 
क्रक्रयाक्षणे िाप्येकष्स्मन ्बह्व्यः संस्युद्रुजताः क्रक्रयाः ॥११३॥ 

तेन ये िािसंकोच ंक्षणान्तं रततपेददिे । 
ते नूनमेनया नाड्या शून्यदृटट्यिलष्म्बनः ॥११४॥ 

तद्य एष सतो िािाञ ्शून्यीकतु ंत्ासतः । 
स्फुिीकतुं स्ितन्त्रत्िादीशः सोऽस्मत्रिुः भशिः ॥११५॥ 

तददत््ं पिमेशानो विश्िरूपः रगीयते । 
न तु भिन्नस्य कस्यावप धिादेरुपपन्नता ॥११६॥ 

उ्त ंचतैत्पुिैिेतत न िूयः रविविच्यत े। 
िूयोभिश्चावप बाह्या्जदषूणैः रव्यिम्यत ॥११७॥ 

तददत््मेष तनणीतः कलादेविजस्तिोऽध्िनः ॥११८॥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aghori.it/


156 

www.aghori.it  

अथ श्रीतन्त्रालोके द्िादशमाह्निकम ्

 

अ्ाध्िनोऽस्य रकृत उपयोगः रकाश्यते ॥१॥ 

इत््मध्िा समस्तोऽयं य्ा संविदद संष्स््तः । 
तद्द्िािा शून्यधीराणनाडीचक्रतनुटि्ो ॥२॥ 

बदहश्च भलङ्गमूत्यजष्ग्ज्नस््ष्ण्डलाददषु सिजतः । 
त्ा ष्स््तः समस्तश्च व्यस्तश्चषै क्रमाक्रमात ्॥३॥ 

आसंवित्तत्त्िमाबाह्य ंयोऽयमध्िा व्यिष्स््तः । 
तत्र तत्रोचचतं रूपं स्िं स्िातन््येण िासयेत ्॥४॥ 

सि ंसिजत्र रूप ंच तस्यावप न न िासते । 
नह्यिच्छेददतां ्िावप स्िप्ने ̕वप विषहामहे ॥५॥ 

एिं विश्िाध्िसंपूण ंकालव्यापािचचबत्रतम ्। 
देशकालमयस्पन्दसद्म देहं विलोकयेत ्॥६॥ 

त्ा विलो्यमानोऽसौ विश्िान्तदेितामयः । 
ध्येयः पूज्यश्च तप्यजश्च तदाविटिो विमुच्यत े॥७॥ 

इत्् ंघिं पिं भलङ्गं स््ष्ण्डलं पुस्तकं जलम ्। 
यद्िा क्रकंचचत््िचचत्पश्येत्तत्र तन्मयता ंव्रजेत ्॥८॥ 

तत्रापजणं दह िस्तूनामिेदेनाचजनं मतम ्। 
त्ा संपूणजरूपत्िानुसंचधध्याजनमुच्यत े॥९॥ 

संपूणजत्िानुसंधानमकम्पं दाढ्जयमानयन ्। 
त्ान्तजजल्पयोगेन विमशृञ्जपिाजनम ्॥१०॥ 

तत्रावपजतानां िािाना ंस्िकिेदविलापनम ्। 
कुिसं्तद्रष्श्मसभािं दद्याद्धोमक्रक्रयापिः ॥११॥ 

त्िैंकुिजतः सि ंसमिािेन पश्यतः । 
तनटकम्पता व्रत ंशुद्ध ंसाम्यं नष्न्दभशखोददतम ्॥१२॥ 

त्ाचजनजपध्यानहोमव्रतविचधक्रमात ्। 
परिपूणां ष्स््तत ंराहुः समाचध ंगुििः पुिा ॥१३॥ 

अत्र पूजाजपाद्येषु बदहिन्तद्जियष्स््तौ । 
द्रव्यौघे न विचधः कोऽवप न कावप रततवषद्धता ॥१४॥ 

कल्पनाशुवद्धसंध्यादेनोपयोगोऽत्र कश्चन । 
उ्त ंश्रीबत्रकसूत्र ेच जायते यजनं रतत ॥१५॥ 

अविचधञो विचधञश्चते्येिमादद सुविस्तिम ्। 
यदा य्ा येन यत्र स्िा सष्म्िष्त्तः रसीदतत ॥१६॥ 

तदा त्ा तेन तत्र तत्तभोग्ज्यं विचधश्च सः । 
लौक्रककालौक्रककं सि ंतेनात्र वितनयोजयेत ्॥१७॥ 
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तनटकम्पत्िे सकम्पस्तु कम्पं तनह्राजसयेद्बलात ्। 
य्ा येनाभयुपायेन क्रमादक्रमतोऽवप िा ॥१८॥ 

विचचक्रकत्सा गलत्यन्तस्त्ासौ यत्निान्ििेत ्। 
धीकमाजक्षगता देिीतनजवषद्धैिेि तपजयेत ्॥१९॥ 

िीिव्रत ंचाभिनन्देददतत िगजभशखािचः । 
त्ादह शङ्का माभलन्यं ग्ज्लातनः संकोच इत्यदः ॥२०॥ 

संसािकािागािान्तः स््लूस््णूाघिायते । 
मन्त्रा िणजस्ििािा ये द्रव्य ंयत्पाञ्चिौततकम ्॥२१॥ 

यष्च्चदात्म राखणजातं तत्र कः संकिः क्म ्। 
संकिािाितः केयं शङ्का तस्यामवप स्फुिम ्॥२२॥ 

न शङ्केत त्ा शङ्का विलीयेतािहेलया । 
श्रीसिाजचाििीिालीतनशाचिक्रमाददषु ॥२३॥ 

शास्त्रषेु वितत ंचतैत्तत्र तत्रोच्यत ेयतः । 
शङ्कया जायत ेग्ज्लातनः शङ्कया वि्निाजनम ्॥२४॥ 

उिाचोत्पलदेिश्च श्रीमानस्मद्गुिोगुजरुः । 
सिाजशङ्काशतन ंमाग ंनुमो माहेश्ििं ष्त्ितत ॥२५॥ 

अनुत्तिपदाप्तये तदददमाणि ंदभशजताभयुपायमततविस्तिान्ननु विदांकुरुध्िं बुधाः ॥२६॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके रयोदशमाह्निकम ्

 

अ्ाचधकृततिाहनं क इह िा क्ं िेत्यलं वििेचतयतुमुच्यत ेविविधशष््तपातक्रमः ॥१॥ 

तत्र केचचददह राहुः शष््तपात इमं विचधम ्। 
तं रदश्यज तनिाकृत्य स्िमतं दशजतयटयते ॥२॥ 

तत्रदंे दृश्यमानं सत्सुखदःुखविमोहिाक् । 
विषमं सत्त्ािूत ंसमं हेतु ंरकल्पयेत ्॥३॥ 

सोऽव्य्त ंतच्च सत्त्िाददनानारूपमचतेनम ्। 
घिाददित्कायजभमतत हेतुिेकोऽस्य सा तनशा ॥४॥ 

सा जडा कायजताद्रपू्यात्काय ंचास्यां सदेि दह । 
कलाददधिणीरान्तं जाड्यात्सा सूतयेऽक्षमा ॥५॥ 

तेनेशः क्षोियेदेनां क्षोिोऽस्याः सूततयोग्ज्यता । 
पुंसः रतत च सा िोग्ज्य ंसूतऽेनादीन ्पृ् ष्ग्ज्िधान ्॥६॥ 

पुंसश्च तनविजशषेत्िे मु्ताणून ्रतत क्रकं न तत ्। 
तनभमत्तं कमजसंस्कािः स च तेषु न विद्यते ॥७॥ 

इतत चते्कमजसंस्कािािािस्तेषां कुतः क्रकल । 
न िोगादन्यकमांशरसङ्गो दह दिुत्ययः ॥८॥ 

युगपत्कमजणां िोगो नच यु्तः क्रमेण दह । 
फलेद्यत्कमज तत्कस्मात्स्िं रूप ंसंत्यजेत््िचचत ्॥९॥ 

ञानात्कमजक्षयश्चते्तत्कुत ईश्ििचोददतात ्। 
धमाजद्यदद कुतः सो ̕वप कमजतश्चते्तदचु्यताम ्॥१०॥ 

नदह कमाजष्स्त तादृक्षं येन ञानं रितजत े। 
कमजजत्िे च तज्ञान ंफलिाशौ पतेद्रिुम ्॥११॥ 

अन्यकमजफलं राच्यं कमजिाभश ंच क्रकं दहेत ्। 
ईशस्य द्िेषिागाददशून्यस्यावप क्ं ्िचचत ्॥१२॥ 

त्ाभिसंचधनाजन्यत्र िेदहेतोििाितः । 
नष्न्ित््ं रदहेज्ञान ंकमजजालातन कमज दह ॥१३॥ 

अञानसहकािीदं सूते स्िगाजददकं फलम ्। 
अञानं ञानतो नश्येदन्यकमजफलादवप ॥१४॥ 

उपिासाददकं चान्यदु्दटिकमजफलं ििेत ्। 
तनटफलीकुरुते दटुिं कमेत्यङ्गीकृतं क्रकल ॥१५॥ 

अञानभमतत यत्रो्त ंञानािािः स चते्स क्रकम ्। 
रागिािोऽ्िा ध्िंस आद्ये क्रकं सिजसंविदाम ्॥१६॥ 

कस्यावप िा् ञानस्य राच्यः पक्षस्त्िसंििी । 
न क्रकंचचद्यस्य विञानमुदपादद त्ाविधः ॥१७॥ 
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नाणुिष्स्त ििे ह्यष्स्मन्ननादौ कोऽन्ियं क्रमः । 
िाविनः रागिािश्च ञानस्येतत ष्स््ते सतत ॥१८॥ 

मु्ताणोिवप सोऽस्त्येि जन्मतः रागसौ नच । 
ञानं िावि विमु्ते ̕ष्स्मष्न्नतत चचे्चच्यजताभमदम ्॥१९॥ 

कस्माज्ञानं न िाव्यत्र ननु देहाद्यजन्मतः । 
तत्कस्मात्कमजणः क्षैण्यात्तत्कुतोऽञानहातनतः ॥२०॥ 

अञानस्य क् ंहातनः रागिािे दह संविदः । 
अञानं रागिािोऽसौ न िाव्युत्पत्त्यसंििात ्॥२१॥ 

कस्मान्न िावि तज्ञान ंननु देहाद्यजन्मतः । 
इत्येष सिजपक्ष्नो तनभशतश्चक्रकभ्रमः ॥२२॥ 

अ् रध्िंस एिेदमञानं तत्सदा ष्स््तम ्। 
मु्ताणुष्टितत तेटिस्तु मायाकायजविजषृ्म्ितम ्॥२३॥ 

अ्ाञानं नह्यिािो भमथ्याञानं तु तन्मतम ्। 
तदेि कमजणां स्िष्स्मन्कतजव्ये सहकािणम ्॥२४॥ 

ि्तव्य ंतदहज क्रकं कमज यदा सूते स्िकं फलम ्। 
तदैि भमथ्याञानेन सता हेतुत्िमाप्यत े॥२५॥ 

अ् यष्स्मन्क्षणे कमज कृतं तत्र स्िरूपसत ्। 
भमथ्याञानं यदद ततस्तादृशात्कमणजः फलम ्॥२६॥ 

रा्पक्षे रलये ितृ्त ेराच्यसषृ्टिरितजने । 
देहाद्यिािान्नो भमथ्याञानस्य ्िावप संििः ॥२७॥ 

उत्तिष्स्मन्पुनः पक्षे यदा यद्येन यत्र िा । 
क्रक्रयते कमज तत्सिजमञानसचचिं तदा ॥२८॥ 

अिश्यभमतत कस्यावप न कमजरक्षयो ििेत ्। 
यद्यवप ञानिान्िूत्िा विधत्ते कमज क्रकंचन ॥२९॥ 

विफलं स्यात्त ुतत्पूिजकमजिाशौ तु का गततः । 
अ् रलयकाले ̕वप चचत्स्ििाित्ियोगतः ॥३०॥ 

अणूना संिित्येि ञानं भमथ्येतत तत्कुतः । 
स्ििािाददतत चने्मु्ते भशि ेिा क्रकं त्ा नदह ॥३१॥ 

यच्चादशजनमाख्यात ंतनभमत्तं परिणाभमतन । 
रधाने तवद्ध संकीणजिैवित्तयोिययोगतः ॥३२॥ 

दशजनाय पुम्थकयोग्ज्यतासचचिं चधयः । 
आिभय सते धिणीपयजन्तं तत्र यष्च्चतः ।३३॥ 

बुवद्धितृ्त्यविभशटित्िं पुंस्रयाशरजसादतः । 
रकाशनावद्धयोऽ्ेन सह िोगः स िण्यत े॥३४॥ 

बुवद्धिेिाष्स्म विकृततधभमजकान्यस्तु कोऽप्यसौ । 
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मद्विलक्षण एकात्मेत्येिं िैवि यसंविदद ॥३५॥ 

पुम्जस्य कृतत्िेन सहकारिवियोगतः । 
तं पुमांस ंरतत नैि सूते क्रकंत्िन्यमेि दह ॥३६॥ 

अत्र पुंसोऽ् मूलस्य धमोऽदशजनता द्ियोः । 
अ्िेतत विकल्पोऽयमास्तामेतत्त ुिण्यताम ्॥३७॥ 

िोगो वििेकपयजन्त इतत यत्तत्र कोऽिचधः । 
वििेकलािे तनखखलसूततदृग्ज्यदद सावप क्रकम ्॥३८॥ 

सामान्येन विशषेैिाज राच्ये स्यादेकजन्मतः । 
उत्तिे न कदाचचत्स्याभाविकालस्य योगतः ॥३९॥ 

कैष्श्चदेि विशषेैश्चते्सिेषां युगपभिेत ्। 
वििेकोऽनाददसंयोगात्का ह्यन्योन्यं विचचत्रता ॥४०॥ 

तस्मात्सांख्यदृशापीदमञानं नैि युज्यत े। 
अञानेन विना बन्धमोक्षौ नैि व्यिस््या ॥४१॥ 

युज्येत ेतच्च कच्तयुष््तभिनोपपद्यते । 
िायाकमाजणुदेिेच्छासभािेऽवप ष्स््ते ततः ॥४२॥ 

न बन्धमोक्षयोयोगो िेदहेतोिसंििात ्। 
तस्मादञानशधदेन ञत्िकतृजत्िधमजणाम ्॥४३॥ 

चचदणूनामाििणं क्रकंचचद्िाच्य ंविपष्श्चता । 
आिािणात्मना भसद्धं तत्स्िरूपादिेदित ्॥४४॥ 

िेदे रमाणािािाच्च तदेकं तनखखलात्मसु । 
तच्च कस्मात्रसूत ंस्यान्मायातश्चते्क् ंन ुसा ॥४५॥ 

्िचचदेि सुिीतैतन्न तु मु्तात्मनीत्ययम ्। 
राच्यः पयजनुयोगः स्याष्न्नभमत्तं चने्न लभयत े॥४६॥ 

उत्पत्त्यिाितस्तेन तनत्यं नच विनश्यतत । 
तत एिैकताया ंचान्यात्मसाधािणत्ितः ॥४७॥ 

न िािस्त्ि्जकारित्िान्न चचत्तत्संितृतत्ितः । 
न चतैेनात्मनां योगो हेतुमांस्तदसंििात ्॥४८॥ 

तेनैकं िस्त ुसष्न्नत्यं तनत्यसंबद्धमात्मभिः । 
जड ंमल ंतदञानं संसािाङ्कुिकािणम ्॥४९॥ 

तस्य िोद्री यदा शष््तरुदास्ते भशििष्श्मभिः । 
तदाणुः स्पशृ्यत ेस्पटृिः स्िके ञानक्रक्रये स्फुिे ॥५०॥ 

समाविशदेयं सूयजकान्तो ̕केणेि चोददतः । 
िोद््याश्च श्तेमाजध्यस्थ्यताितम्यिशक्रमाअत ्॥५१॥ 

विचचत्रत्िमतः राहुिभिव्य्तौ स्िसंविदः । 
स एष शष््तपाताख्यः शास्त्रषे ुपरििाटयत े॥५२॥ 
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अत्रोच्यते मलस्तािददत््मेष न युज्यत े। 
इतत पूिाजष्ह्णके रो्तं पुनरु्तौ त ुक्रकं फलम ्॥५३॥ 

मलस्य पाकः कोऽय ंस्यान्नाशश्चदेदतिात्मनाम ्। 
स एको मल इत्यु्तेनथमजल्यमनुषज्यत े॥५४॥ 

अ् रत्यात्मतनयतोऽनाददश्च रागिािित ्। 
मलो नश्येत्त्ाप्येष नाशो यदद सहेतुकः ॥५५॥ 

हेतुः कमेश्ििेच्छा िा कमज तािन्न तादृशम ्। 
ईश्ििेच्छा स्ितन्त्रा च ्िचचदेि त्िै क्रकम ्॥५६॥ 

अहेतुकोऽस्य नाशश्चते्रागेिैष विनश्यत ु। 
क्षणान्तिं सदृक् सूत ेइतत चषे्त्स््ितैि सा ॥५७॥ 

न च तनत्यस्य िािस्य हेत्िनायत्तजन्मनः । 
नाशो दृटिः रागिािस्त्ििष्स्त्ितत त्ास्तु सः ॥५८॥ 

अ्ास्य पाको नामैष स्िशष््तरततबद्धता । 
सिाजन्रतत त्षै स्याद्रदु्धशष््तविजषाष्ग्ज्नित ्॥५९॥ 

पुनरुभतूश्तौ च स्िकायं स्याद्विषाष्ग्ज्नित ्। 
मु्ता अवप न मु्ताः स्युः शष््तं चास्य न मन्महे ॥६०॥ 

िोद्रीतत चते्कस्य नणृां ञत्िकतृजत्ियोयजदद । 
सभािमात्राद्रोद्धृत्िे भशिमु्ताण्िसंििः ॥६१॥ 

संतनधानाततरि्त ंच न क्रकंचचत्कुरुते मलः । 
आत्मना परिणाभमत्िादतनत्यत्िरसङ्गतः ॥६२॥ 

ञत्िकतृजत्िमात्र ंच पुद्गला न तदाश्रयाः । 
तच्चदेािारितं हन्त रूपनाशः रसज्यत े॥६३॥ 

आिािणं चादृश्यत्िं न च तद्िस्तुनो ̕न्यताम ्। 
किोतत घििज्ञानं नाििीतुं च श्यत े॥६४॥ 

ञानेनाििणीयेन तदेिाििणं क्म ्। 
न ञायत ेत्ा च स्यादाितृतनाजममात्रतः ॥६५॥ 

िोद््याश्च श्तेः कस्तस्य रततबन्धक ईश्ििः । 
यद्यपेक्षावििदहतस्तत्र राग्ज्दत्तमुत्तिम ्॥६६॥ 

कमजसाम्यमपेक्ष्या् तस्येच्छा संरितजत े। 
तस्यावप रूप ंि्तव्य ंसमता कमजणां दह का ॥६७॥ 

िोगपयाजयमाहात्म्यात्काले ्िावप फल ंरतत । 
वििोधात्कमजणी रुद्धे ततटठतः साम्यमीदृशम ्॥६८॥ 

तं च कालांशकं देिः सिजञो िीक्ष्य तं मलम ्। 
रुन्द्धे लक्ष्यः स कालश्च सुखदःुखाददिजजनैः ॥६९॥ 

नैतत्क्रभमकसंशुद्धव्याभमश्राकािकमजभिः । 
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त्िै देये स्िफले केयमन्योन्यिोद्धृता ॥७०॥ 

िोधे तयोश्च जात्यायुिवप न स्यादतः पतेत ्। 
देहो िोगदयोिेि तनिोध इतत चने्ननु ॥७१॥ 

जात्यायुटरदकमांशसंतनधौ यदद शंकिः । 
मलं रुन्द्धे िोगदातुः कमजणः क्रकं बबिेतत सः ॥७२॥ 

शतशो ̕वप ह्लादतापशून्यां संचचन्िते दशाम ्। 
न च िष््तिसािेशभमतत िूम्ना विलोक्रकतम ्॥७३॥ 

अ्ावप कालमाहात्म्यमपेक्ष्य पिमेश्ििः । 
त्ा किोतत ि्तव्यं कालोऽसौ कीदृशष्स्त्ितत ।७४॥ 

क्रकं चानाददियं िोगः कमाजनादद सपुद्गलम ्। 
ततश्च िोगपयाजयकालः सिजस्य तनःसमः ॥७५॥ 

आददमत्त्िे दह कस्यावप िगाजदस्माभिेददयम ्। 
िैचचत्री िु्तमेतेन कल्पमेतेन त ुद्ियम ्॥७६॥ 

इयतो िोगपयाजयात्स्यात्साम्य ंकमजणाभमतत । 
अनेन नयबीजेन मन्ये िैचच्यकािणम ्॥७७॥ 

जगतः कमज यत््लप्त ंतत्त्ा नािकल्पते । 
अनाददमलसंच्छन्ना अणिो दृष््क्रयात्मना ॥७८॥ 

सिे तुल्याः क् ंचचत्रां चश्रताः कमजपिम्पिाम ्। 
िोगलोभलकया चते्सा विचचत्रतेत कुतो ननु ॥७९॥ 

अनादद कमजसंस्काििैचच्याददतत चते्पुनः । 
िाच्यं तदेि िैचच्यं कुतो तनयततिागयोः ॥८०॥ 

मदहमा चदेयं तौ क्रकं नासमञ्जस्यिाचगनौ । 
ईश्ििेच्छानपेक्षा त ुिेदहेतुनज कल्पते ॥८१॥ 

अ्ानाददत्िमात्रणे युष््तहीनेन साध्यत े। 
व्यिस््ेयमलं तदहज मलेनास्तु िृ् ामुना ॥८२॥ 

त्ादह कमज तािन्नो यािन्माया न पुद्गले । 
व्यावरयेत न चाहेतुस्तद्िषृ्त्तस्तष्न्मतो मलः ॥८३॥ 

इत्् ंच कष्ल्पते मायाकाये कमजखण हेतुताम ्। 
अनादद कमज चदे्गच्छेष्त्कं मलस्योपकल्पनम ्॥८४॥ 

ननु मािून्मलस्तदहज चचत्राकािेषु कमजसु । 
सन्तत्याितजमानेष ुव्यिस््ा न रकल्पते ॥८५॥ 

आदौ मध्ये च चचत्रत्िात्कमजणा ंन य्ा समः । 
आत्माकािोऽवप कोऽप्येष िाविकाले त्ा ििेत ्॥८६॥ 

इत््मुष्च्छन्न एिाय ंबन्धमोक्षाददकः क्रमः । 
अञानाद्बन्धनं मोक्षो ञानाददतत पिीक्षक्षतम ्॥८७॥ 
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वििोधे स्िफले चतैे कमजणी समये ्िचचत ्। 
उदासाते यदद ततः कमथतत्रततबुध्यताम ्॥८८॥ 

भशिशष््ततनपातस्य कोऽिकाशस्तु तािता । 
्िावप काले तयोिेतदौदासीन्यं यदा ततः ॥८९॥ 

कालान्तिे तयोस्तद्िद्वििोधस्यातनिषृ्त्ततः । 
अतश्च न फलेतान्ते ताभयां कमाजन्तिखण च ॥९०॥ 

रुद्धातन राप्तकालत्िाद्गताभयामुपिोग्ज्यताम ्। 
एिं सदैि िाताजया ंदेहपात ेत्िै च ॥९१॥ 

जाते विमोक्ष इत्यास्ता ंशष््तपाताददकल्पना । 
अ्ोदासीनतत्कमजद्िययोगक्षणान्तिे ॥९२॥ 

कमाजन्तिं फल ंसूत ेतत्क्षणेऽवप त्ा न क्रकम ्। 
क्षणान्तिेऽ् त ेएि रततबन्धवििष्जजते ॥९३॥ 

फलतः रततबन्धस्य िजजनं क्रकंकृतं तयोः । 
कमजसाम्यं स्िरूपेण न च तत्ताितम्यिाक् ॥९४॥ 

न भशिेच्छेतत तत्काये शष््तपात ेन तभिेत ्। 
ततिोिािश्च नामायं स कस्मादभुिेत्पुनः ॥९५॥ 

कमजसाम्येन यत्कृत्य ंरागेितैत्कृत ंक्रकल । 
हेतुत्ि ेचशे्ििेच्छाया िाच्य ंपूिजिदेि त ु॥९६॥ 

एतेनान्ये ̕वप येऽपेक्ष्या ईशचे्छायां रकष्ल्पताः । 
ध्िस्तास्तेऽवप दह तनत्यान्यहेत्िहेत्िादददषूणात ्॥९७॥ 

िैिाग्ज्यं िोगिैिस्यं धमजः कोऽवप वििेक्रकता । 
सत्सङ्गः पिमेशानपूजाद्यभयासतनत्यता ॥९८॥ 

आपत्राष्प्तस्तष्न्निीक्षा देहे क्रकंचचच्च लक्षणम ्। 
शास्त्रसेिा िोगसंघपूणजता ञानमैश्ििम ्॥९९॥ 

इत्यपेक्ष्य ंयदीशस्य दटूयमेतच्च पूिजित ्। 
व्यभिचािश्च सामस्त्यव्यस्तत्िाभयां स्िरूपतः ॥१००॥ 

अन्योन्यानुरिेशश्चानुपपष्त्तश्च िूयसी । 
तस्मान्न मन्महे कोऽयं शष््तपातविधेः क्रमः ॥१०१॥ 

इत्् ंभ्राष्न्तविषािेशमूच्छाजतनमोकदातयनीम ्। 
श्रीशंिुिदनोद्गीणां िच्म्यागममहौषधीम ्॥१०२॥ 

देिः स्ितन्त्रष्श्चद्रपूः रकाशात्मा स्ििाितः । 
रूपरच्छादनक्रीडायोगादणुिनेककः ॥१०३॥ 

स स्ियं कष्ल्पताकािविकल्पात्मककमजभिः । 
बध्नात्यात्मानमेिेह स्िातन््याददतत िखणजतम ्॥१०४॥ 

स्िातन््यमदहमैिायं देिस्य यदसौ पुनः । 
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स्िं रूप ंपरिशुद्ध ंसत्स्पशृत्यप्यणुतामयः ॥१०५॥ 

न िाच्यं त ुक् ंनाम कष्स्मंष्श्चत्पुंस्यसौ त्ा । 
नदह नाम पुमान्कष्श्चद्यष्स्मन्पयजनुयुज्यत े॥१०६॥ 

देि एि त्ासौ चते ्स्िरूपं चास्य तादृशम ्। 
तादृ्र्ास्ििािस्य स्ििािे कानुयोज्यता ॥१०७॥ 

आहास्मत्पिमेटठी च भशिदृटिौ गुरूत्तमः । 
पञ्चरकािकृत्योष््तभशित्िाष्न्नजकमजणे ॥१०८॥ 

रितृ्तस्य तनभमत्तानामपिेषां ्ि मागजणम ्। 
छन्नस्िरूपतािासे पुंभस यद्यादृशं फलम ्॥१०९॥ 

तत्राणोः सत एिाष्स्त स्िातन््य ंकमजतोदह तत ्। 
ईश्ििस्य च या स्िात्मततिोचधत्सा तनभमत्तताम ्॥११०॥ 

साभयेतत कमजमलयोितोऽनाददव्यिष्स््ततः । 
ततिोचधः पूणजरूपस्यापूणजत्ि ंतच्च पूिणम ्॥१११॥ 

रतत भिन्नेन िािेन स्पहृातो लोभलका मलः । 
विशुद्धस्िरकाशात्मभशिरूपतया विना ॥११२॥ 

न क्रकंचचद्युज्यत ेतेन हेतुित्र महेश्ििः । 
इत्् ंसषृ्टिष्स््ततध्िंसत्रये मायामपेक्षते ॥११३॥ 

कृत्यै मल ंत्ा कमज भशिेच्छैिेतत सुष्स््तम ्। 
यत्त ुकष्स्मंश्चन भशिः स्िेन रूपेण िासत े॥११४॥ 

तत्रास्य नाणुगे तािदपेक्ष्ये मलकमजणी । 
अणुस्िरूपताहानौ तद्गतं हेतुतां क्म ्॥११५॥ 

व्रजेन्मायानपेक्षत्िमत एिोपपादयेत ्। 
तेन शुद्धः स्िरकाशः भशि एिात्र कािणम ्॥११६॥ 

स च स्िाच्छन्द्यमात्रणे ताितम्यरकाशकः । 
कुलजाततिपुटकमजियोनुटठानसंपदः ॥११७॥ 

अनपेक्ष्य भशि ेिष््तः शष््तपातो ̕फलाच्जनाम ्। 
या फलाच्जतया िष््तः सा कमाजद्यमपेक्षते ॥११८॥ 

ततोऽत्र स्यात्फले िेदो नापिगे त्िसौ त्ा । 
िोगापिगजद्वितयाभिसंधातुिवप स्फुिम ्॥११९॥ 

राग्ज्िागेऽपेक्षत ेकमज चचत्रत्िान्नोत्तिे पुनः । 
अनािाभसतरूपोऽवप तदािाभसतयेि यत ्॥१२०॥ 

ष्स््त्िा मन्त्रादद संगहृ्य त्यजेत्सोऽस्य ततिोििः । 
श्रीसािशास्त्रे िगिान्िस्त्िेतत्समिाषत ॥१२१॥ 

धमाजधमाजत्मकैिाजिैिनेकैिेटियेत्स्ियम ्। 
असन्देहं स्िमात्मानमिीच्याददभशिान्तके ॥१२२॥ 
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तद्िच्छष््तसमूहेन स एि तु वििेटियेत ्। 
स्ियं बध्नातत देिेशः स्ियं चिै विमुञ्चतत ॥१२३॥ 

स्ियं िो्ता स्ियं ञाता स्ियं चिैोपलक्षयेत ्। 
स्ियं िुष््तश्च मुष््तश्च स्ियं देिी स्ियं रिुः ॥१२४॥ 

स्ियमेकाक्षिा चिै य्ोटमा कृटणित्मजनः । 
िस्तू्तमत्र स्िातन््यात्स्िात्मरूपरकाशनम ्॥१२५॥ 

श्रीमष्न्नशाकुले ̕प्यु्तं भमथ्यािावितचतेसः । 
मलमायाविचािेण ष््लश्यन्ते स्िल्पबुद्धयः ॥१२६॥ 

स्फदिकोपलगो िेणुः क्रकं तस्य कुरुतां वरये । 
व्योम्नीि नीलं दह मलं मलशंकां ततस्त्यजेत ्॥१२७॥ 

श्रीमाष्न्िद्यागुरुश्चाह रमाणस्तुततदशजने । 
धमाजधमजव्याष्प्तविनाशान्तिकाले श्तेः पातो गाहतनकैयजः रततपन्नः ॥१२८॥ 

तं स्िेच्छातः संचगिमाणाः स्तिकाद्याः स्िातन््यं तत्त्िय्यनपेक्षं क्येयुः । 
ताितम्यरकाशो यस्तीव्रमध्यममन्दताः ॥१२९॥ 

ता एि शष््तपातस्य रत्येकं त्रधैमाष्स््ताः । 
तीव्रतीव्रः शष््तपातो देहपातिशात्स्ियम ्॥१३०॥ 

मोक्षरदस्तदैिान्यकाले िा ताितम्यतः । 
मध्यतीव्रात्पुनः सिजमञानं वितनितजत े॥१३१॥ 

स्ियमेि यतो िेष्त्त बन्धमोक्षतयात्मताम ्। 
तत्रातति ंमहाञान ंशास्त्राचायाजनपेक्षक्ष यत.् ॥१३२॥ 

रततिाचष्न्द्रकाशान्तध्िान्तश्चाचायजचन्द्रमाः । 
तमस्तापौ हष्न्त दृशं विस्फायाजनन्दतनिजिाम ्॥१३३॥ 

स भशटिः कमजकतृजत्िाष्च्छटयोऽन्यः कमजिाितः । 
भशटिः सिजत्र च स्मातजपदकालकुलाददषु ॥१३४॥ 

उ्तः स्ियंिूः शास्त्रा्जरततिापरितनष्टठतः । 
यन्मूलं शासनं तेन न रि्तः कोऽवप जन्तुकः ॥१३५॥ 

तत्रावप ताितम्योत््मानन्त्यं दाढ्जयकम्रते । 
युष््तः शास्त्र ंगुरुिाजदोऽभयास इत्याद्यपेक्षते ॥१३६॥ 

कम्पमानं दह विञान ंस्ियमेि पुनव्रजजेत ्। 
कस्यावप दाढ्जयमन्यस्य यु्त्याद्यैः केिलेतिैः ॥१३७॥ 

य्ा य्ा पिापेक्षातानि ंराततिे ििेत ्। 
त्ा त्ा गुरुिसौ शे्रटठो विञानपािगः ॥१३८॥ 

अन्यतः भशक्षक्षतानन्तञानोऽवप रततिाबलात ्। 
यद्िेष्त्त तत्र तत्रास्य भशिता ज्यायसी च सा ॥१३९॥ 

न चास्य समतयत्िाददक्रमो नाप्यभिषेचनम ्। 
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न सन्तानादद नो विद्याव्रतं राततिित्मजनः ॥१४०॥ 

आददविद्िान्महादेिस्तेनैषो ̕चधष्टठतो यतः । 
संस्कािास्तदचधटठानभसद्ध्यै तत्तस्य तु स्ितः ॥१४१॥ 

देिीभिदीक्षक्षतस्तेन सिष््तः भशिशासने । 
दृढताकम्रतािेदैः सो ̕वप स्ियम् व्रतात ्॥१४२॥ 

तपोजपादेगुजरुतः स्िसंस्कािं रकल्पयेत ्। 
यतो िाजभसनेयाख्य उ्त ंभसञ्चते्स्ियं तनुम ्॥१४३॥ 

इत्याद्युपक्रमं यािदन्ते तत्परितनष्टठतम ्। 
अभिवष्तो ििेदेिं न बाह्यकलशाम्बुभिः ॥१४४॥ 

श्रीसिजिीिश्रीब्रह्मयामलादौ च तत्त्ा । 
तनरूवपतं महेशने क्रकयद्िा भलख्यताभमदम ्॥१४५॥ 

इत्् ंराततिविञानं क्रकं क्रकं कस्य न साधयेत ्। 
यत्राततिाद्िा सि ंचते्यूच ेशषेमहामुतनः ॥१४६॥ 

अन्ये त्िाहुिकामस्य राततिो गुरुिीदृशः । 
सामग्रीजन्यता काम्ये तेनारिमन्संस्कृतो गुरुः ॥१४७॥ 

तनयतेमजदहमा नैि फले साध्ये तनितजत े। 
अभिवष्तश्चीणजविद्याव्रतस्तेन फलरदः ॥१४८॥ 

असदेतददतत राहुगुजििस्तत्त्िदभशजनः । 
श्रीसोमानन्दकल्याणिििूततपुिोगमाः ॥१४९॥ 

त्ादह त्रीभशकाशास्त्रविितृौ तेऽभयधबुुजधाः । 
सांभसवद्धकं यद्विञान ंतष्च्चन्ताित्नमुच्यत े॥१५०॥ 

तदिािे तद् ंतदाहृतं ञानमादृतम ्। 
एिं यो िेद तत्त्िेन तस्य तनिाजणगाभमनी ॥१५१॥ 

दीक्षा िित्यसष्न्दग्ज्धा ततलाज्याहुततिष्जजता । 
अदृटिमण्डलो ̕प्येिं यः कष्श्चद्िेष्त्त तत्त्ितः ॥१५२॥ 

स भसवद्धिाग्ज्ििेष्न्नत्यं स योगी स च दीक्षक्षतः । 
अविचधञो विधानञो जायते यजनं रतत ॥१५३॥ 

इत्याददभिस्त्रीभशको्तैिाज्यैमाजहेश्ििैः स्फुिम ्। 
ञानं दीक्षाददसंस्कािसतत्त्िभमतत िखणजतम ्॥१५४॥ 

ञानोपायस्तु दीक्षाददक्रक्रया ञानवियोचगनाम ्। 
इत्येतदधनुैिास्ता स्िरस्तािे िविटयतत ॥१५५॥ 

गुरुशास्त्ररमाणादेिप्युपायत्िमंजसा । 
रततिा पिमेिैषा सिजकामदघुा यतः ॥१५६॥ 

उपाययोगक्रमतो तनरुपायम्ाक्रमम ्। 
यद्रपूं तत्पिं तत्त्ि ंतत्र तत्र सुतनष्श्चतम ्॥१५७॥ 
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यस्तु राततिबाह्यात्मसंस्कािद्ियसुन्दिः । 
उ्तोऽनन्योपकायजत्िात्स साक्षाद्ििदो गुरुः ॥१५८॥ 

स्िमुष््तमात्र ेकस्यावप यािद्विश्िविमोचने । 
रततिोदेतत खद्योतित्नतािेन्दसुूयजित ्॥१५९॥ 

ततः राततिसंवित्त्य ैशास्त्रमस्मत्कृतं ष्त्िदम ्। 
योऽभयस्येत्स गुरुनथि िस्त्ि्ाज दह विडम्बकाः ॥१६०॥ 

पिोपजीविताबुद्ध्या सिज इत्् ंन िासत े। 
तदु् त्या न विना िेष्त्त शष््तपातस्य मान्द्यतः ॥१६१॥ 

स्फुिमेतच्च शास्त्रषेु तेषु तषेु तनरूप्यते । 
क्रकिणायां त्ो्त ंच गुरुतः शास्त्रतः स्ितः ॥१६२॥ 

ञानयोग्ज्यास्त्ा केचचच्चयाजयोग्ज्यास्त्ापिे । 
श्रीमन्नष्न्दभशखातन्त्रे वितत्यैतष्न्नरूवपतम ्॥१६३॥ 

रश्नोत्तिमुखेनेतत तदिग्ज्नं तनरूप्यते । 
अतनदेश्यः भशिस्तत्र कोऽभयुपायो तनरूप्यताम ्॥१६४॥ 

इतत रश्न ेकृत ेदेव्या श्रीमाञ्छंिुन्यजरूपयम ्। 
उपायोऽत्र वििेकैकः स दह हेयं विहापयन ्॥१६५॥ 

ददात्यस्य च सुश्रोखण राततिं ञानमुत्तमम ्। 
यदा रततिया यु्तस्तदा मु्तश्च मोचयेत ्॥१६६॥ 

पिशष््ततनपातेन ध्िस्तमायामलः पुमान ्। 
ननु राग्ज्दीक्षया मोक्षोऽधनुा तु राततिात्क्म ्॥१६७॥ 

इतत देव्या कृत ेरश्न ेराितजत वििोिजचः । 
दीक्षया मुच्यत ेजन्तुः राततिेन त्ा वरये ॥१६८॥ 

गुिाजयत्ता तु सा दीक्षा बध्यबन्धनमोक्षणे । 
राततिोऽस्य स्ििािस्तु केिलीिािभसवद्धदः ॥१६९॥ 

केिलस्य रिुं मुष््तः पितत्त्िेन सा ननु । 
नशृष््तभशिमु्त ंदह तत्त्ित्रयभमदं त्िया ॥१७०॥ 

ना बध्यो बन्धने शष््तः किणं कतृजतां स्पशृत ्। 
भशिः कतेतत तत्रो्त ंसि ंगुिाजगमादणोः ॥१७१॥ 

पुनविजिेकादु् तं तदतु्तिोत्तिमुच्यताम ्। 
क्ं वििेकः क्रकं िास्य देिदेि विविच्यत े॥१७२॥ 

इत्यु्त ेपिमेशान्या जगादाददगुरुः भशिः । 
भशिाददतत्त्िबत्रतयं तदागमिशाद्गुिोः ॥१७३॥ 

अरोत्तिगैिाज्यैः भसद्धं राततिता ंव्रजेत ्। 
दीक्षाभसष्च्छन्नपाशत्िाभािनािावितस्य दह ॥१७४॥ 

विकासं तत्त्िमायातत राततिं तददुाहृतम ्। 
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िस्मच्छन्नाष्ग्ज्नित्स्फौट्यं राततिे गौििागमात ्॥१७५॥ 

बीजं कालोप्तसंभस्त ंय्ा िधेत तत्त्ा । 
योगयागजपैरु्तैगुजरुणा राततिं स्फुिेत ्॥१७६॥ 

वििेकोऽतीष्न्द्रयस्त्िेष यदायातत वििेचनम ्। 
पशुपाशपततञानं स्ियं तनिाजसते तदा ॥१७७॥ 

राततिे तु समायात ेञानमन्यत्त ुसेष्न्द्रयम ्। 
िागक्षक्षश्रतुतगम्यं चाप्यन्यापेक्षं ििानने ॥१७८॥ 

तत्त्यजेद्बुवद्धमास््ाय रदीप ंतु य्ा ददिा । 
रादिुूजतवििेकस्य स्याष्च्चददष्न्द्रयगोचिे ॥१७९॥ 

दिूाच्ुत्याददिेधाददिवृद्धक्रीडाविचचबत्रता । 
सिजिािवििेकात्तु सिजिािपिाङ्मुखः ॥१८०॥ 

क्रीडासु सुविि्तात्मा भशििािैकिावितः । 
माहात्म्यमेतत्सुश्रोखण राततिस्य विधीयते ॥१८१॥ 

स्िच्छायादशजित्पश्येद्बदहिन्तगजतं भशिम ्। 
हेयोपादेयतत्त्िञस्तदा ध्यायेष्न्नजां चचततम ्॥१८२॥ 

भसवद्धजालं दह कच्तं पिरत्ययकािणम ्। 
इहैि भसद्धाः कायान्ते मुच्येिष्न्नतत िािनात ्॥१८३॥ 

पििािनदाढ्जयात्तु जीिन्मु्तो तनगद्यते । 
एतत्त ेराततिे िेदे लक्षण ंसमुदाहृतम ्॥१८४॥ 

शापानुग्रहकायेष ुत्ाभयासेन श्तया । 
तेषूदासीनतायां त ुमुच्यत ेमोचयेत्पिान ्॥१८५॥ 

िूतेष्न्द्रयाददयोगेन बद्धो ̕णुः संसिेद्रिुम ्। 
स एि रततिायु्तः शष््ततत्त्ि ंतनगद्यत े॥१८६॥ 

तत्पातािेशतो मु्तः भशि एि ििाणजिात ्। 
नन्िाचायाजत्सेष्न्द्रयं तज्ञानमु्तमतीष्न्द्रयम ्॥१८७॥ 

वििेकजं च तद्बुद्ध्या तत्क्ं स्याष्न्नरिष्न्द्रयम ्। 
इतत पटृिोऽभयधात्स्िान्तचधयोजाजड्यैकिासनात ्॥१८८॥ 

अक्षत्िं रवििेकेन तष्च्छत्तौ िासकः भशिः । 
संस्कािः सिजिािाना ंपिता परिकीततजता ॥१८९॥ 

मनोबुद्धी न भिन्ने त ुकष्स्मंष्श्चत्कािणान्तिे । 
वििेके कािणे ह्येत ेरिुश्त्युपिृंदहत े॥१९०॥ 

न मनोबुवद्धहीनस्त ुञानस्याचधगमः वरये । 
पििािात्त ुतत्सूक्ष्म ंशष््ततत्त्ि ंतनगद्यत े॥१९१॥ 

वििेकः सिजिािाना ंशुद्धिािान्महाशयः । 
बुवद्धतत्त्ि ंत ुबत्रगुणमुत्तमाधममध्यमम ्॥१९२॥ 
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अखणमाददगतं चावप बन्धकं जडभमष्न्द्रयम ्। 
ननु राततितो मु्तौ दीक्षया क्रकं भशिाध्ििे ॥१९३॥ 

ऊचऽेञाना दह दीक्षाया ंबालिाभलशयोवषतः । 
पाशच्छेदाद्विमुच्यन्ते रबुद्ध्यन्ते भशिाध्ििे ॥१९४॥ 

तस्माद्दीक्षा िित्येषु कािणत्िेन सुन्दरि । 
दीक्षया पाशमोक्ष ेतु शुद्धिािाद्वििेकजम ्॥१९५॥ 

इत्येष पदठतो ग्रन््ः स्ियं ये बोद्धुमक्षमाः । 
तेषां भशिोष््तसंिादाद्बोधो दाढ्जयं व्रजेददतत ॥१९६॥ 

श्रीमष्न्नशािने चात्मगुरुशास्त्रिशाष्त्त्रधा । 
ञानं मुख्य ंस्िोपलष्धध विकल्पाणजितािणम ्॥१९७॥ 

मन्त्रात्मिूतद्रव्याशददव्यतत्त्िाददगोचिा । 
शंका विकल्पमूला दह शाम्येत्स्िरत्ययाददतत ॥१९८॥ 

एनमेिा्जमन्तःस््ं गहृीत्िा माभलनीमते । 
एिमस्यात्मनः काले कष्स्मंष्श्चद्योग्ज्यतािशात ्॥१९९॥ 

शैिी संबध्यत ेशष््तः शान्ता मुष््तफलरदा । 
तत्संबन्धात्ततः कष्श्चत्तत्क्षणादपिजृ्यत े॥२००॥ 

इत्यु्त्िा तीव्रतीव्राख्यविषयं िाषते पुनः । 
अञानेन सहैकत्ि ंकस्यचचद्वितनितजते ॥२०१॥ 

रुद्रशष््तसमाविटिः स तययासुः भशिेच्छया । 
िुष््तमुष््तरभसद्ध्य् ंनीयत ेसद्गुरंु रतत ॥२०२॥ 

तमािाध्य ततस्तुटिाद्दीक्षामासाद्य शाङ्किीम ्। 
तत्क्षणाद्िोपिोगाद्िा देहपाताष्च्छिं व्रजेत ्॥२०३॥ 

अस्या्ाज आत्मनः काचचत्कलनामशजनाष्त्मका । 
स्िं रूप ंरतत या सैि कोऽवप काल इहोददतः ॥२०४॥ 

योग्ज्यता भशितादात्म्ययोगाहजत्िभमहोच्यत े। 
पूि ंक्रकं न त्ा कस्मात्तदैिेतत न संगतम ्॥२०५॥ 

त्ािासनमुष्ज्ित्िा न दह कालो ̕ष्स्त कश्चन । 
स्िातन््यात्त ुत्ािासे कालशष््तविजजमृ्िताम ्॥२०६॥ 

नत ुपयजनुयु् त्य ैसा भशि ेतन्मदहमोददता । 
ननु शैिी महाशष््तः संबद्धैिात्मभिः ष्स््ता । 
सत्यं साच्छादनात्मा त ुशान्ता त्िेषा स्िरूपदृक् ॥२०७॥ 

क्षोिो दह िेद एिै्यं रशमस्तन्मयी ततः ॥२०८॥ 

तया शान्त्या त ुसंबद्धः ष्स््तः शष््तस्िरूपिाक् । 
त्य्ताणुिािो िितत भशिस्तच्छष््तदाढ्जयतः ॥२०९॥ 

तत्रावप ताितम्याददिशाच्छीिचचिाददतः । 
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देहपातो ििेदस्य यद्िा काटठाददतुल्यता ॥२१०॥ 

समस्तव्यिहािेषु पिाचीतनतचतेनः । 
तीव्रतीव्रमहाशष््तसमाविटिः स भसध्यतत ॥२११॥ 

एिं राष्ग्ज्िषयो ग्रन्् इयानन्यत्र त ुस्फुिम ्। 
ग्रन््ान्तिं मध्यतीव्रशष््तपातांशसूचकम ्॥२१२॥ 

अञानरूपता पुंभस बोधः संकोचचते हृदद । 
संकोचे वितनितृ्त ेत ुस्िस्ििािः रकाशत े॥२१३॥ 

रुद्रशष््तसमाविटि इत्यननेास्य िण्यजते । 
चचह्निगो य उ्तोऽत्र रुदे्र िष््तः सुतनश्चला ॥२१४॥ 

मन्त्रभसवद्धः सिजतत्त्ििभशत्िं कृत्यसंपदः । 
कवित्िं सिजशास्त्रा्जबोद्धृत्िभमतत तत्क्रमात ्॥२१५॥ 

स्िताितम्ययोगात्स्यादेषां व्यस्तसमस्तता । 
तत्रावप िु्तौ मु्तौ च राधान्यं चचजयेद्बुधः ॥२१६॥ 

स इत्यन्तो ग्रन्् एष द्वितीयविषयः स्फुिः । 
अन्यस्तु मन्दतीव्राख्यशष््तपातविचध ंरतत ॥२१७॥ 

मन्दतीव्राच्छष््तबलाद्तययासास्योपजायते । 
भशिेच्छािशयोगेन सद्गुरंु रतत सोऽवप च ॥२१८॥ 

अत्रिै लक्षक्षतः शास्त्रे यदु् तं पिमेष्टठना । 
यः पुनः सिजतत्त्िातन िेत्त्येतातन य्ा्जतः ॥२१९॥ 

स गुरुमजत्समः रो्तो मन्त्रिीयजरकाशकः । 
दृटिाः संिावितास्तेन स्पटृिाश्च रीतचतेसा ॥२२०॥ 

निाः पापैः रमुच्यन्त ेसप्तजन्मकृतैिवप । 
ये पुनदीक्षक्षतास्तेन राखणनः भशिचोददताः ॥२२१॥ 

ते य्ेटिं फल ंराप्य पदं गच्छन्त्यनामयम ्। 
क्रकं तत्त्ि ंतत्त्ििेदी क इत्यामशजनयोगतः ॥२२२॥ 

रततिानात्सुःऋत्सङ्गाद्गुिौ ष्जगभमषुिजिेत ्। 
एिं ष्जगभमषायोगादाचायजः राप्यते स च ॥२२३॥ 

ताितम्याददयोगेन संभसद्धः संस्कृतोऽवप च । 
राग्ज्िेदिागी िदितत क्रमात्सामस्त्यतोंशतः ॥२२४॥ 

इत्याददिेदभिन्नो दह गुिोलाजि इहोददतः । 
तस्माद्दीक्षां स लित ेसद्य एि भशिरदाम ्॥२२५॥ 

ञानरूपां य्ा िेष्त्त सिजमेि य्ा्जतः । 
जीिन्मु्तः भशिीिूतस्तदैिासौ तनगद्यते ॥२२६॥ 

देहसंबष्न्धताप्यस्य भशितायै यतः स्फुिा । 
अस्यां िेदो दह क्नात्सङ्गमादिलोकनात ्॥२२७॥ 
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शास्त्रात्संक्रमणात्साम्यचयाजसंदशजनाच्चिोः । 
मन्त्रमुद्राददमाहात्म्यात्समस्तव्यस्तिेदतः ॥२२८॥ 

क्रक्रयया िान्तिाकािरूपराणरिेशतः । 
तदा च देहसंस््ोऽवप स मु्त इतत िण्यते ॥२२९॥ 

उ्त ंच शास्त्रयोः श्रीमद्रत्नमालागमाख्ययोः । 
यष्स्मन्काले तु गुरुणा तनविजकल्पं रकाभशतम ्॥२३०॥ 

तदैि क्रकल मु्तोऽसौ यन्त्र ंततटठतत केिलम ्। 
रािधधकृमजसंबन्धादे्दहस्य सुखखदःुखखते ॥२३१॥ 

न विशङ्केत तच्च श्रीगमशास्त्रे तनरूवपतम ्। 
अविद्योपाभसतो देहो ह्यन्यजन्मसमुभिुा ॥२३२॥ 

कमजणा तेन बाध्यन्ते ञातननोऽवप कलेििे । 
जात्यायुिोगदस्यैकरघट्टकतया ष्स््ततः ॥२३३॥ 

उ्तैकिचनावद्धश्च यतस्तेनेततसंगततः । 
अभयासयुष््तसंक्राष्न्तिेधघट्टनिोधतः ॥२३४॥ 

हुतेिाज मन्त्रसामथ्याजत्पाशच्छेदरयोगतः । 
सद्योतनिाजणदां कुयाजत्सद्यःराणवियोष्जकाम ्॥२३५॥ 

तत्र त्िेषो ̕ष्स्त तनयम आसन्ने मिणक्षणे । 
तां कुयाजन्नान्य्ािधध ृकमज यस्मान्न शुद्ध्यतत ॥२३६॥ 

उ्त ंच पूिजमेितैन्मंत्रसामथ्यजयोगतः । 
राणैविजयोष्जतोऽप्येष िुङ््ते शषेफलं यतः ॥२३७॥ 

तज्जन्मशषे ंविविधमततिाह्य ततः स्फुिम ्। 
कमाजन्तितनिोधेन शीिमेिापिजृ्यत े॥२३८॥ 

तस्मात्राणहिीं दीक्षां नाञात्िा मिणक्षणम ्। 
विदध्यात्पिमेशाञालङ्घनैकफला दह सा ॥२३९॥ 

एकष्स्त्रकोऽयं तनणीतः शष््तपातेऽप्य्ापिः । 
तीव्रमध्ये तु दीक्षायां कृतायां न त्ा दृढाम ्॥२४०॥ 

स्िात्मनो िेष्त्त भशिता ंदेहान्ते त ुभशिो ििेत ्। 
उ्त ंच तनभशसंचाियोगसंचािशास्त्रयोः ॥२४१॥ 

विकल्पात्तु तनौ ष्स््त्िा दहान्ते भशितां व्रजेत ्। 
मध्यमध्ये शष््तपात ेभशिलािोत्सुकोऽवप सन ्॥२४२॥ 

बुिुक्षुयजत्र यु्तस्तभु् त्िा देहक्षये भशिः । 
मन्दमध्ये त ुतत्रिै तत्त्िे ्िावप तनयोष्जतः ॥२४३॥ 

देहान्ते तत्त्िग ंिोग ंिु्त्िा पश्चाष्च्छिं व्रजेत ्। 
तत्रावप ताितम्यस्य संििाष्च्चिशीिता ॥२४४॥ 

बह्िल्पिोगयोगश्च देहिूमाल्पताक्रमः । 
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तीव्रमन्दे मध्यमन्दे मन्दमन्दे बुिुक्षुता ॥२४५॥ 

क्रमान्मुख्याततमात्रणे विचधनैत्यन्ततः भशिम ्। 
अन्ये तययासुरित्याददग्रन्् ंराग्ज्ग्रन््संगतम ्॥२४६॥ 

कुिजष्न्त मध्यतीव्राख्यशष््तसंपातगोचिम ्। 
यदा रततियाविटिोऽप्येष संिादयोजनाम ्॥२४७॥ 

इच्छष्न्ययासुिजितत तदा नीयेत सद्गुरुम ्। 
न सिजः रततिाविटिः श्त्या नीयेत सद्गुरुम ्॥२४८॥ 

इतत ब्रूत ेतययासुत्ि ंि्तव्यं नान्य्ा रिुम ्। 
रुद्रशष््तसमाविटिो नीयत ेसद्गुरंु रतत ॥२४९॥ 

तेन राप्तवििेकोत््ञानसंपूणजमानसः । 
दाढ्जयसंिादरूढ्यादेतयजयासुिजितत स्फुिम ्॥२५०॥ 

उ्त ंनष्न्दभशखातन्त्रे राच्यषट्के महेभशना । 
अभिलाषः भशि ेदेिे पशूनां ििते तदा ॥२५१॥ 

यदा शैिाभिमानेन यु्ता िै पिमाणिः । 
तदैि ते विमु्तास्त ुदीक्षक्षता गुरुणा यतः ॥२५२॥ 

राष्प्तमात्राच्च ते भसद्धसाध्या इतत दह गम्यते । 
तमािाध्येतत तु ग्रन््ो मन्दतीव्रैकगोचिः ॥२५३॥ 

निधा शष््तपातोऽय ंशंिुना्ेन िखणजतः । 
इदं सािभमह ञेयं परिपूणजचचदात्मनः ॥२५४॥ 

रकाशः पिमः शष््तपातोऽिच्छेदिष्जजतः । 
त्ाविधो ̕वप िोगांशािच्छेदेनोपलक्षक्षतः ॥२५५॥ 

अपिः शष््तपातोऽसौ पयजन्ते भशितारदः । 
उियत्रावप कमाजदेमाजयान्तिजततजनो यतः ॥२५६॥ 

नाष्स्त व्यापाि इत्येि ंतनिपेक्षः स सिजतः । 
तेन मायान्तिाले ये रुद्रा ये च तदधू्िजतः ॥२५७॥ 

स्िाचधकािक्षये तैस्तैिथििीिूयत ेहठात ्। 
ये मायया ह्यनाक्रान्तास्त ेकमाजद्यनपेक्षक्षणः ॥२५८॥ 

शष््तपातिशादेि ता ंतां भसवद्धमुपाचश्रताः । 
ननु पूजाजपध्यानशंकिासेिनाददभिः ॥२५९॥ 

ते मन्त्राददत्िमापन्नाः क् ंकमाजनपेक्षक्षणः । 
मैिं त्ाविधोत्तीणजभशिध्यानजपाददषु ॥२६०॥ 

रिषृ्त्तिेि र्ममेषा ंकस्माद्विविच्यताम ्। 
कमजतत्साम्यिैिाग्ज्यमलपाकादद दवूषतम ्॥२६१॥ 

ईश्ििेच्छा तनभमत्तं चचे्छष््तपातैकहेतुता । 
जपाददका क्रक्रयाशष््तिेिेत्् ंनत ुकमज तत ्॥२६२॥ 
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कमज तल्लोकरूढं दह यभोगमििं ददत ्। 
ततिोधत्ते िो्तरृूप ंसंञाया तु न नो ििः ॥२६३॥ 

तेषां िोगोत्कता कस्माददतत चदे्दत्तमुत्तिम ्। 
चचत्राकािरकाशोऽयं स्ितन्त्रः पिमेश्ििः ॥२६४॥ 

स्िातन््यात्त ुततिोिािबन्धो िोगेऽस्य िो्ततृाम ्। 
पुटणन्स्िं रूपमेि स्यान्मलकमाजददिष्जजतम ्॥२६५॥ 

उ्त ंसेयं क्रक्रयाशष््तः भशिस्य पशुिततजनी । 
बन्धतयत्रीतत तत्कमज कथ्यते रूपलोपकृत ्॥२६६॥ 

ञाता सा च क्रक्रयाशष््तः सद्यः भसद्ध्युपपाददका । 
अविष्च्छन्नस्िात्मसंवित्र्ा भसवद्धरिहोच्यत े॥२६७॥ 

सा िोगमोक्षस्िातन््यमहालक्ष्मीरिहाक्षया । 
विटण्िाददरूपता देिे या काचचत्सा तनजात्मना ॥२६८॥ 

िेदयोगिशान्मायापदमध्यव्यिष्स््ता । 
तेन तद्रपूतायोगाच्छष््तपातः ष्स््तो ̕वप सन ्॥२६९॥ 

तािन्त ंिोगमाधत्ते पयजन्ते भशितां नत ु। 
य्ा स्िातन््यतो िाजाप्यनुगहृ्णातत कंचन ॥२७०॥ 

ईशशष््तसमािेशात्त्ा विटण्िादयो ̕प्यलम ्। 
मायागिाजचधकािीयशष््तपातिशात्ततः ॥२७१॥ 

कोऽवप रधानपुरुषवििेकी रकृतेगजतः । 
उत्कृटिात्तत एिाशु कोऽवप बुद्धा वििेक्रकताम ्॥२७२॥ 

क्षणात्पुंसः कलायाश्च पुंमायान्तििेदकः । 
कलाश्रयस्याप्यत्यन्तं कमजणो वितनितजनात ्॥२७३॥ 

ञानाकलः रा्तनस्त ुकमी तस्याश्रयष्स््तेः । 
स पिं रकृतेबुजध्न ेसषृ्टिं नायातत जातुचचत ्॥२७४॥ 

मायाधिे त ुसजृ्येतानन्तेशने रचोदनात ्। 
विञानाकलतां राप्तः केिलादचधकाितः ॥२७५॥ 

मलान्मन्त्रतदीशाददिािमेतत सदा भशिात ्। 
पत्युः पिस्माद्यस्त्िेष शष््तपातः स िै मलात ्॥२७६॥ 

अञानाख्याद्वियो्तेतत भशििािरकाशकः । 
नान्येन भशििािो दह केनचचत्संरकाशते ॥२७७॥ 

स्िच्छन्दशास्त्रे तेनो्त ंिाददनां त ुशतत्रयम ्। 
बत्रषटट्यभयचधकं भ्रान्तं िैटणिाद्यं तनशान्तिे ॥२७८॥ 

भशिञानं केिलं च भशितापष्त्तदायकम ्। 
भशितापष्त्तपयजन्तः शष््तपातश्च चच्यजते ॥२७९॥ 

अन्य्ा क्रकं दह तत्स्याद्यच्छैव्या श्त्यानचधष्टठतम ्। 
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तेनेह िैटणिादीनां नाचधकािः क्चंन ॥२८०॥ 

ते दह िेदैकिषृ्त्तत्िादिेदे दिूिष्जजताः । 
स्िातन््यात्त ुमहेशस्य तेऽवप चषे्च्छितोन्मुखाः ॥२८१॥ 

द्विगुणा संष्स्क्रयास्त्येषां भलङ्गोद्धृत्या् दीक्षया । 
दटुिाचधिासविगमे पुटपैः कुम्िो ̕चधिास्यते ॥२८२॥ 

द्विगुणोऽस्य स संस्कािो नेत्् ंशुद्धे घिे विचधः । 
इत्् ंश्रीशष््तपातोऽयं तनिपेक्ष इहोददतः ॥२८३॥ 

अनयैि ददशा नेयं मतङ्गक्रकिणाददकम ्। 
ग्रन््गौिििीत्या तु तष्ल्लखखत्िा न योष्जतम ्॥२८४॥ 

पुिाणेऽवप च तस्यैि रसादाभष््तरिटयते । 
यया याष्न्त पिां भसवद्ध ंतभािगतमानसाः ॥२८५॥ 

एिकािेण कमाजददसापेक्षत्िं तनवषध्यत े। 
रसादो तनमजलीिािस्तेन संपूणजरूपता ॥२८६॥ 

आत्मना तेन दह भशिः स्ियं पूणजः रकाशत े। 
भशिीिािमहाभसवद्धस्पशजिन्ध्ये त ुकुत्रचचत ्॥२८७॥ 

िैटणिादौ दह या िष््तनाजसौ केिलतः भशिात ्। 
भशिो िितत तत्रषै कािण ंन तु केिलः ॥२८८॥ 

तनमजलश्चावप त ुराप्तािष्च्छत्कमाजद्यपेक्षकः । 
यया याष्न्त पिां भसवद्धभमत्यस्येदं त ुजीवितम ्॥२८९॥ 

श्रीमानुत्पलदेिश्चाप्यस्माकं पिमो गुरुः । 
शष््तपातसमये विचािणं राप्तमीश न किोवष कदहजचचत ्॥२९०॥ 

अद्य मा ंरतत क्रकमागतं यतः स्िरकाशनविधौ विलम्बसे । 
कदहजचचत्राप्तशधदाभयामनपेक्षक्षत्िमूचचिान ्॥२९१॥ 

दलुजित्िमिाचगत्िं शष््तपातविधौ वििोः । 
अपिाधेन तस्यैि शष््तपातस्य चचत्रताम ्॥२९२॥ 

व्यिधानचचिक्षक्षरिेदाद्यैरुपिखणजतैः । 
श्रीमताप्यतनरुद्धेन शष््तमनु्मीभलनीं वििोः ॥२९३॥ 

व्याचक्षाणेन मातङ्गे िखणजता तनिपेक्षता । 
स््ाििान्तेऽवप देिस्य स्िरूपोन्मीलनाष्त्मका ॥२९४॥ 

शष््तः पतन्ती सापेक्षा न ्िापीतत सुविस्तिात ्। 
एिं विचचत्रऽेप्येतष्स्मञ्छष््तपात ेष्स््ते सतत ॥२९५॥ 

ताितम्याददभििेदैः समय्याददविचचत्रता । 
कष्श्चद्रदु्राशतामात्रापादनात्तत्रसादतः ॥२९६॥ 

भशित्िं क्रमशो गच्छेत ्समयी यो तनरूप्यते । 
कष्श्चच्छुद्धाध्िबन्धः सन ्पुत्रकः शीिमक्रमात ्॥२९७॥ 
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िोगव्यिचधना कोऽवप साधकष्श्चिशीितः । 
कष्श्चत्संपूणजकतजव्यः कृत्यपञ्चकिाचगतन ॥२९८॥ 

रूपे ष्स््तो गुरुः सोऽवप िोगमोक्षाददिेदिाक् । 
समय्याददचतुटकस्य समासव्यासयोगतः ॥२९९॥ 

क्रमाक्रमाददभििेदैः शष््तपातस्य चचत्रता । 
क्रभमकः शष््तपातश्च भसद्धान्ते िामके ततः ॥३००॥ 

दक्षे मत ेकुले कौले षडधे हृदये ततः । 
उल्लङ्घनिशाद्िावप िदित्यक्रममेि िा ॥३०१॥ 

उ्त ंश्रीिैििकुले पञ्चदीक्षासुसंस्कृतः । 
गुरुरुल्लङ्तघताधःस््स्रोता िै बत्रकशास्त्रगः ॥३०२॥ 

ञानाचािाददिेदेन ह्युत्तिाधिता वििुः । 
शास्त्रटेिदीदृशच्रीमत्सिाजचािहृदाददषु ॥३०३॥ 

िाममागाजभिवष्तस्तु दैभशकः पितत्त्िवित ्। 
त्ावप िैििे तन्त्र ेपुनः संस्कािमहजतत ॥३०४॥ 

शैििैमलभसद्धान्ता आहजताः कारुकाश्च ये । 
सिे ते पशिो ञेया िैििे मातमृण्डले ॥३०५॥ 

कुलकालीविधौ चो्त ंिैटणिाना विशषेतः । 
िस्मतनटठारपन्नानाभमत्यादौ नैि योग्ज्यता ॥३०६॥ 

स्िच्छन्दशास्त्रे संक्षेपादु् तं च श्रीमहेभशना । 
अन्यशास्त्रितो यस्त ुनासौ भसवद्धफलरदः ॥३०७॥ 

समय्याददक्रमाल्लधधाभिषेको दह गुरुमजतः । 
स च शष््तिशाददत्् ंिैटणिाददषु कोऽन्ियः ॥३०८॥ 

छद्मापश्रिणाद्यैस्तु तज्ञानं गहृ्णतो ििेत ्। 
रायष्श्चत्तमतस्तादृगचधकायजत्र क्रकं ििेत ्॥३०९॥ 

फलाकाङ्क्षायुतः भशटयस्तदेकायत्तभसवद्धकः । 
रिुं पच्येत निके रायष्श्चत्त्युपसेिनात ्॥३१०॥ 

ततिोिािरकािोऽय ंयत्तादृभश तनयोष्जतः । 
गुिौ भशिेन तभष््तः शष््तपातो ̕स्य नोच्यत े॥३११॥ 

यदातु िैचच्यिशाज्जानीयात्तस्य तादृशम ्। 
विपिीतरितृ्तत्ि ंञान ंतस्मादपुाहिेत ्॥३१२॥ 

तं च त्यजेत्पापिषृ्त्त ंििेत्तु ञानतत्पिः । 
य्ा चौिाद्गहृीत्िा् ंत ंतनगहृ्णातत िूपततः ॥३१३॥ 

िैटणिादेस्त्ा शैि ंञानमाहृत्य सन्मततः । 
स दह िेदैकिषृ्त्तत्ि ंभशिञाने श्रतुेऽप्यलम ्॥३१४॥ 

नोज्ितीतत दृढं िामाचधष्टठतस्तत्पशूत्तमः । 
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भशिेनैि ततिोिाव्य स््ावपतो तनयतेबजलात ्॥३१५॥ 

क्ङ्कािं पततपदं रयात ुपितष्न्त्रतः । 
स्िच्छन्दशास्त्रे रो्त ंच िैटणिाददषु ये िताः ॥३१६॥ 

भ्रमयत्येि तान्माया ह्यमोक्षे मोक्षभलप्सया । 
िैटणिाददः शैिशास्त्र ंमेलयष्न्नजशासने ॥३१७॥ 

रिुं संशयमापन्न उियभ्रटितां व्रजेत ्। 
स्िदृटिौ पिदृटिौ च समयोल्लङ्घनादसौ ॥३१८॥ 

रत्यिायं यतोऽभयेतत चिेत्तन्नेदृशं क्रमम ्। 
उ्त ंश्रीमद्गह्ििे च पिमेशने तादृशम ्॥३१९॥ 

नान्यशास्त्राभियु्तषु भशिञानं रकाशते । 
तन्न सैद्धाष्न्तको िाम ेनासौ दक्षे स नो मते ॥३२०॥ 

कुलकौले बत्रके नासौ पूिजः पूिजः पित्र त ु। 
अिष्च्छन्नोऽनिच्छेदं नो िेत्त्यानन्त्यसंष्स््तः ॥३२१॥ 

सिसंहस्ततोऽधःस्् ऊध्िजस््ो ̕चधकृतो गुरुः । 
स्िात्मीयाधिसंस्पशाजत्राणयन्नधिाः क्रक्रयाः ॥३२२॥ 

सफलीकुरुते यत्तदधू्िजस््ो गुरुरुत्तमः । 
अधःस््दृ्स््ोऽप्येतादृग्ज्गुरुसेिी ििेत्स यः ॥३२३॥ 

तादृ्शष््ततनपातदे्धो यो द्रागूध्िजभममं नयेत ्। 
तत्तद्चगरिनदीरायािष्च्छन्ने क्षेत्रपीठके ॥३२४॥ 

उत्तिोत्तिविञान ेनाचधकायजधिोऽधिः । 
उत्तिोत्तिमाचाय ंविदन्नप्यधिोऽधिः ॥३२५॥ 

कुिजन्नचधक्रक्रयां शास्त्रलङ्घी तनग्रहिाजनम ्। 
शष््तपातबलादेि ञानयोग्ज्यविचचत्रता ॥३२६॥ 

श्रौतं चचन्तामयं द्व्यात्म िािनामयमेि च । 
ञानं तदतु्तिं ज्यायो यतो मोक्षैककािणम ्॥३२७॥ 

तत्त्िेभय उद्धृतत ं्िावप योजनं सकले ̕कले । 
क्ं कुयाजद्विना ञानं िािनामयमुत्तमम ्॥३२८॥ 

योगी त ुराप्ततत्तत्त्िभसवद्धिप्युत्तम ेपदे । 
सदाभशिाद्ये स्िभयस्तञातनत्िादेि योजकः ॥३२९॥ 

अधिेषु च तत्त्िेषु या भसवद्धयोगजास्य सा । 
विमोचनाया ंनोपायः ष्स््तावप धनदािित ्॥३३०॥ 

यस्तूत्पन्नसमस्ताध्िभसवद्धः सदह सदाभशिः । 
साक्षादेष क्ं मत्याजन्मोचयेद्गुरुतां व्रजन ्॥३३१॥ 

तेनो्त ंमाभलनीतन्त्र ेविचायज ञानयोचगत े। 
यतश्च मोक्षदः रो्तः स्िभयस्तञानिान्बुधःै ॥३३२॥ 

http://www.aghori.it/


177 

www.aghori.it  

तस्मात्स्िभयस्तविञानतैिैकं गुरुलक्षणम ्। 
वििागस्त्िेष मे रो्तः शंिुना्ेन दश्यजते ॥३३३॥ 

मोक्षञानपिः कुयाजद्गुरंु स्िभयस्तिेदनम ्। 
अन्यं त्यजेत्राप्तमवप त्ाचो्तं भशिेन तत ्॥३३४॥ 

आमोदा्ी य्ा िङृ्गः पुटपात्पुटपान्तिं व्रजेत ्। 
विञाना्ी त्ा भशटयो गुिोगुजिजन्तिं व्रजेत ्॥३३५॥ 

शष््तहीन ंगुरंु राप्य मोक्षञाने क्ं श्रयेत ्। 
नटिमूले द्रमु ेदेवि कुतः पुटपफलाददकम ्॥३३६॥ 

उत्तिोत्तिमुत्कषजलक्ष्मीं पश्यन्नवप ष्स््तः । 
अधमे यः पदे तस्मात्कोऽन्यः स्यादै्दिदग्ज्धकः ॥३३७॥ 

यस्तु िोगं च मोक्ष ंच िाञ्छेद्विञानमेि च । 
स्िभयस्तञातननं योगभसद्ध ंस गुरुमाश्रयेत ्॥३३८॥ 

तदिािे त ुविञानमोक्षयोञाजतननं श्रयेत ्। 
िु्त्यंश ेयोचगन ंयस्तत्फल ंदातुं ििेत्क्षमः ॥३३९॥ 

फलदानाक्षमे योचगन्यपायैकोपदेभशतन । 
ििं ञानी योऽभयुपायं ददशेदवपच मोचयेत ्॥३४०॥ 

ञानी न पूणज एिैको यदद ह्यंशांभशकाक्रमात ्। 
ञानान्यादाय विञानं कुिीताखण्डमण्डलम ्॥३४१॥ 

तेनासंख्यान्गुरून्कुयाजत्पूिणाय स्िसंविदः । 
धन्यस्तु पूणजविञान ंञाना्ी लित ेगुरुम ्॥३४२॥ 

नानागुिाजगमस्रोतःरततिामात्रभमचश्रतम ्। 
कृत्िा ञानाणजिं स्िाभिविजरुङ्चगः प्लाियेन्न क्रकम ्॥३४३॥ 

आ तपनान्मोिकान्तं यस्य मे ̕ष्स्त गुरुक्रमः । 
तस्य म ेसिजभशटयस्य नोपदेशदरिद्रता ॥३४४॥ 

श्रीमता कल्लिेनेत््ं गुरुणा तु न्यरूप्यत । 
अहमप्यत एिाधःशास्त्रदृष्टिकुतूहलात ्॥३४५॥ 

ताक्रकज कश्रौतबौद्धाहजद्िैटणिादीन्नसेविवष । 
लोकाध्यात्माततमागाजददकमजयोगविधानतः ॥३४६॥ 

संबोधोत्कषजबाहुल्यात्क्रमोत्कृटिाष्न्ििाियेत ्। 
श्रीपूिजशास्त्रे रटिािो मुनयो नािदादयः ॥३४७॥ 

राग्ज्िैटणिाः सौगताश्च भसद्धान्ताददविदस्ततः । 
क्रमाष्त्त्रका्जविञानचन्द्रोत्सुक्रकतदृटियः ॥३४८॥ 

तस्मान्न गुरुिूयस्त्िे विशङ्केत कदाचन । 
गुिजन्तिित ेमूढे आगमान्तिसेिके ॥३४९॥ 

रत्यिायो य आम्नातः स इत््भमतत गहृ्यताम ्। 
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यो यत्र शास्त्रे ̕चधकृतः स तत्र गुरुरुच्यत े॥३५०॥ 

तत्रानचधकृतो यस्तु तद्गुिजन्तिमुच्यत े। 
य्ा तन्मण्डलासीनो मण्डलान्तििूपततम ्॥३५१॥ 

स्िमण्डलष्जगीषुः सन्सेिमानो विनश्यतत । 
त्ोत्तिोत्तिञानभसवद्धरेप्सुः समाश्रयन ्॥३५२॥ 

अधिाधिमाचाय ंविनाशमचधगच्छतत । 
एिमेिोध्िजिततजटणोिागमाष्त्सवद्धिाञ्छकः ॥३५३॥ 

मायीयशास्त्रतनितो विनाशं रततपद्यते । 
उ्त ंच श्रीमदानन्दे कमज संचश्रत्य िाितः ॥३५४॥ 

जुगुप्सते तत्तष्स्मंश्च विफलेऽन्यत्समाश्रयेत ्। 
ददनादद्दनं ह्रसंस्त्िेिं पच्यत ेिौििाददषु ॥३५५॥ 

यस्तूध्िोध्िजप्रेप्सुिधिं गुरुमागमम ्। 
ष्जहासेच्छष््तपातेन स धन्यः रोन्मुखीकृतः ॥३५६॥ 

अत एिेह शास्त्रषेु शैिेटिेि तनरूप्यते । 
शास्त्रान्तिा्ाजनाश्िस्तान्रतत संस्कािको विचधः ॥३५७॥ 

अतश्चाप्युत्तमं शैिं योऽन्यत्र पतततः सदह । 
इहानुग्राह्य ऊध्िोध्ि ंनेतस्तु पतततः ्िचचत ्॥३५८॥ 

अत एि दह सिजञैब्रजह्मविटण्िाददभितनजजे । 
न शासने समाम्नातं भलङ्गोद्धािादद क्रकंचन ॥३५९॥ 

इत्् ंविटण्िादयः शैिपिमा्थकिेददनः । 
कांष्श्चत्रतत त्ाददक्षुस्ते मोहाद्विमतत ंचश्रताः ॥३६०॥ 

त्ाविधामेि मतत ंसत्यसंस्पशजनाक्षमाम ्। 
दृटट्िैषां ब्रह्मविटण्िाद्यैबुजद्धैिवप त्ोददतम ्॥३६१॥ 

इत्येष यु्त्यागमतः शष््तपातो वििेचचतः ॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके चतुदथशमाह्निकम ्

 

ततिोिािस्िरूपं त ुकथ्यमानं विविच्यताम ्। 
स्ििािात ्पिमेशानो तनयत्यतनयततक्रमम ्॥१॥ 

स्पशृन्रकाशते येन ततः स्िच्छन्द उच्यत े। 
तनयतत ंकमजफलयोिाचश्रत्यैष महेश्ििः ॥२॥ 

सषृ्टिसंष्स््ततसंहािाष्न्िधत्तेऽिान्तिष्स््तीन ्। 
महासगे पुनः सषृ्टिसंहािानन्त्यशाभलतन ॥३॥ 

एकः स देिो विश्िात्मा तनयततत्यागतः रिुः । 
अिान्तिे या च सषृ्टिः ष्स््ततश्चात्राप्ययष्न्त्रतम ्॥४॥ 

नोज्ित्येष िपुस्त्य्ततनयततश्च ष्स््तोऽत्र तत ्। 
तनयत्यैि यदा चषै स्िरूपाच्छादनक्रमात ्॥५॥ 

िुङ््ते दःुखविमोहादद तदा कमजफलक्रमः । 
त्य्त्िा त ुतनयमं कामं दःुखमोहपिीतताम ्॥६॥ 

बबिासतयषुिास्तेऽयं ततिोधानेऽनपेक्षकः । 
य्ा रकाशस्िातन््यात ्रततबुद्धोऽप्यबुद्धित ्॥७॥ 

आस्ते तद्िदनुत्तीणोऽप्युत्तीणज इि चटेिते । 
य्ा च बुद्धस्तां मूढचटेिां कुिजन्नवप द्विषन ्॥८॥ 

हृद्यास्ते मूढ एिं दह रबुद्धानां विचषे्टितम ्। 
श्रीविद्याचधपततश्चाह मानस्तोत्र ेतदीदृशम ्॥९॥ 

ये यौटमाके शासनमागे कृतदीक्षाः संगच्छन्तो मोहिशाद्विरततपष्त्तम ्। 
नूनं तेषा नाष्स्त ििभानुतनयोगः सङ्कोचः क्रकं सूयजकिैस्तामिसानाम ्॥१०॥ 

ञातञेया धातपृदस््ा अवप सन्तो ये त्िन्मागाजत्काप्गास्तेऽवप न सम्यक । 
रायस्तेषां लैङ्चगकबुद्ध्याददसमुत््ो भमथ्याबोधः सपजिसादीपजकल्पः ॥११॥ 

यस्माद्विद्धं सूतकमुख्येन नु ताम्रं तद्यभयूः स्िां रकृतत ंनो समुपेयात ्। 
नो तैः पीतं िूतलसंस््िैमतृं तद्येषां तटृ्क्षुदु्दःखविबाधाः पुनिष्स्मन ्॥१२॥ 

ततः रबुद्धचटेिासौ मन्त्रचयाजचजनाददका । 
द्िेषेद्धान्तदजहत्येनं दाहः शङ्कैि सा यतः ॥१३॥ 

न चास्य कमजमदहमा तादृग्ज्येनेत््मास्त सः । 
क्रकं दह तत्कमज कस्माद्िा पिूेणात्र समो विचधः ॥१४॥ 

तस्मात्सा पिमेशचे्छा ययायं मोदहतस्त्ा । 
अनन्तकालसंिेद्यदःुखपात्रत्िमीहत े॥१५॥ 

तत्रावप चचे्छािैचच्याददहामुत्रोियात्मकः । 
दःुखस्यावप वििेदो ̕ष्स्त चचिशैघ्र्यकृतस्त्ा ॥१६॥ 

कालकामान्धकादीनां पौलस्त्यपुििाभसनाम ्। 
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त्ान्येषां ततिोिािस्तािदु्दःखो ह्यमुत्र च ॥१७॥ 

अन्यो ̕वप च ततिोिािः समयोल्लङ्घनात्मकः । 
यदु् त ंपिमेशने श्रीमदानन्दगह्ििे ॥१८॥ 

समयोल्लङ्घनादे्दवि क्रव्यादत्िं शत ंसमाः । 
तत्रावप मन्दतीव्राददिेदाद्बहुविधः क्रमः ॥१९॥ 

स्िातन््याच्च महेशस्य ततिोिूतो ̕प्यसौ स्ियम ्। 
पिद्िािेण िाभयेतत िूयोऽनुग्रहमप्यलम ्॥२०॥ 

िूयोऽनुग्रहतः रायष्श्चत्ताद्याचिणे सतत । 
अनुसािेण दीक्षादौ कृत ेस्याष्च्छितामयः ॥२१॥ 

ततिोिूतः पिेतासुिवप बन्धसुुहृद्गुरून ्। 
आलम्धय शष््तपातने दीक्षाद्यैिनुगहृ्यत े॥२२॥ 

तत्रावप कालशीित्िचचित्िाददवििेदताम ्। 
त्तैत शष््तपातोऽसौ येनायातत भशिात्मताम ्॥२३॥ 

इत्् ंसषृ्टिष्स््ततध्िंसततिोिािमनुग्रहः । 
इतत पञ्चस ुकतृजत्िं भशित्ि ंसंविदात्मनः ॥२४॥ 

पञ्चकृत्यस्ितन्त्रत्िसंपूणजस्िात्ममातननः । 
योचगनोऽचाजजपध्यानयोगाः संस्युः सदोददताः ॥२५॥ 

ऐन्द्रजाभलकितृ्तान्ते न िज्येत कदाचन । 
सादाभशिोऽवप यो िोगो बन्धः सोऽप्युचचतात्मनाम ्॥२६॥ 

ञाततृ्िमेि भशिता स्िातन््य ंतददहोच्यत े। 
कुलालित्तु कतृजत्िं न मुख्यं तदचधष्टठतेः ॥२७॥ 

इतत ञात्िा ग्रहीतव्या नैि जात्िवप खण्डना । 
भशिोऽहं चने्मददच्छानुिततज क्रकं न जगष्त्त्ितत ॥२८॥ 

ममेच्छामनुितजन्ताभमत्यत्राहंविदद स्फुिेत ्। 
भशिो िा पिमेशानो देहाददि् तनभमजतः ॥२९॥ 

भशिस्य तािदस्त्येतदे्दहस्त्िेष त्ा त्िया । 
कृतः कान्या देहतास्य तष्त्कं स्याद्िाच्यतापदम ्॥३०॥ 

उ्त ंच भसद्धसन्तानश्रीमदभूमजमहाकुले । 
पिनभ्रमणराणविक्षेपाददकृतश्रमाः ॥३१॥ 

कुहकाददषु ये भ्रान्तास्ते भ्रान्ताः पिमे पदे । 
सिजत्र बहुमानेन याप्युत्क्राष्न्तविजमु्तये ॥३२॥ 

रो्ता सा सािशास्त्रषेु िोगोपायतयोददता । 
यदद सिजगता देिो िदोत्क्रम्य ्ि यास्यतत ॥३३॥ 

अ्ासिजगतस्तदहज घितुल्यस्तदा ििेत ्। 
उत्क्राष्न्तविचधयोगोऽयमेकदेशने कथ्यते ॥३४॥ 
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तनिंश ेभशितत्त्िे त ुक्मुत्क्राष्न्तसंगततः । 
य्ा धिादौ िाय्िन्त ेिगृ्ज्िम्धिग्ज्न्युपिासकैः ॥३५॥ 

आत्मनो योजनं व्योष्म्न तद्िदतु्क्राष्न्तितजना । 
तस्मान्नोत्क्रमयेज्जीिं पितत्त्िसमीहया ॥३६॥ 

श्रीपूिजशास्त्रे तू्त ंयदतु्क्रान्तेलजक्षणं न तत ्। 
मु्त्युपायतया क्रकंतु िोगहान्यै त्षैणात ्॥३७॥ 

जपध्यानाददसंभसद्धः स्िातन््याच्छष््तपाततः । 
िोगं रतत विि्तश्चदेदत््ं देहं त्यजेददतत ॥३८॥ 

स्िच्छन्दमतृ्योिवप यद् िीटमादेः श्रयूत ेक्रकल । 
िोगिैिस्यसंराप्तौ जीवितान्तोपसपजणम ्॥३९॥ 

योगमन्त्रामतृद्रव्यििाद्यैः भसवद्धिा्तनुः । 
हातु ंनह्यन्य्ा श्या विनो्तक्रमयोगतः ॥४०॥ 

उ्त ंच माभलनीतन्त्रे पिमेशने तादृशम ्। 
सिजमप्य्िा िोगं मन्यमानो विरूपकम ्॥४१॥ 

इत्यादद िदता सिथिलक्ष्यान्तःसतत्त्िकम ्। 
एिं सटृट्याददकतजव्यस्िस्िातन््योपदेशनम ्॥४२॥ 

यत्सैि मुख्यदीक्षा स्याष्च्छटयस्य भशिदातयनी । 
उ्त ंश्रीतनभशचािे च िैििीयेण तेजसा ॥४३॥ 

व्याप्तं विश्िं रपश्यष्न्त विकल्पोष्ज्ितचतेसः । 
विकल्पयु्तचचत्तस्तु वपण्डपाताष्च्छिं व्रजेत ्॥४४॥ 

बाह्यदीक्षाददयोगेन चयाजसमयकल्पनैः । 
अविकल्पस्त्ाद्यैि जीिन्मु्तो न संशयः ॥४५॥ 

संसािजीणजतरुमूलकलापकल्पसंकल्पसान्तितया पिमा्जिह्नेः । 
स्युविजस्फुभलङ्गकखणका अवप चते्तदन्ते देदीप्यते विमलबोधहुताशिाभशः ॥४६॥ 

इत्् ंदीक्षोपक्रमोऽयं दभशजतः शास्त्रसंमतः ॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके पञ्चदशमाह्निकम ्

 

अ्तैदपुयोगाय यागस्तािष्न्नरूप्यते । 
तत्र दीक्षैि िोगे च मु्तौ चायात्युपायताम ्॥१॥ 

स्ियं संस्काियोगाद्िा तदङ्गं तत्रदश्यजत े। 
यो यत्राभिलषेभोगान ्स तत्रिै तनयोष्जतः ॥२॥ 

भसवद्धिाङ्मन्त्रश्त्येतत श्रीमत्स्िायंिुिे वििुः । 
योग्ज्यतािशतो यत्र िासना यस्य तत्र सः ॥३॥ 

योज्यो न च्यित ेतस्माददतत श्रीमाभलनीमते । 
िदन्िोगाद्युपायत्िं दीक्षायाः राह नो गुरुः ॥४॥ 

न चाचधकारिता दीक्षां विना योगे ̕ष्स्त शाङ्किे । 
न च योगाचधकारित्िमेकमेिानया ििेत ्॥५॥ 

अवप मन्त्राचधकारित्ि ंमुष््तश्च भशिदीक्षया । 
इत्यष्स्मन्माभलनीिा्ये साक्षान्मोक्षाभयुपायता ॥६॥ 

दीक्षायाः कच्ता राच्यग्रन््ेन पुनरुच्यते । 
पािम्पयेण संस्कृत्या मोक्षिोगाभयुपायता ॥७॥ 

येषामध्यिसायो ̕ष्स्त न विद्यां रत्यशष््ततः । 
सुखोपायभमदं तेषां विधानमुददतं गुिोः ॥८॥ 

इतत श्रीमन्मतङ्गाख्ये ह्यु्ता मोक्षाभयुपायता । 
सम्यग्ज्ञानस्ििािा दह विद्या साक्षाद्विमोचचका ॥९॥ 

उ्त ंतत्रिै तत्त्िाना ंकायजकािणिाितः । 
हेयादेयत्िक्ने विद्यापाद इतत स्फुिम ्॥१०॥ 

तत्राश्तास्त ुये तेषां दीक्षाचयाजसमाधयः । 
ते विद्यापूिजका यस्मात्तस्माज्ञान्युत्तमोत्तमः ॥११॥ 

ञानं च शास्त्रात्तच्चावप श्राव्यो नादीक्षक्षतो यतः । 
अतोऽस्य संष्स्क्रयामात्रोपयोगो दीक्षया कृतः ॥१२॥ 

यत्र तत्रास्त ुगुरुणा योष्जतोऽसौ फलं पुनः । 
स्िविञानोचचतं यातत ञानीत्यु्त ंपुिा क्रकल ॥१३॥ 

यस्य त्िीशरसादेन ददव्या काचन योग्ज्यता । 
गुिोः भशशोश्च तौ नैि रतत दीक्षोपयोचगता ॥१४॥ 

ञानमेि तदा दीक्षा श्रीत्रभैशकतनरूपणात ्। 
सिजशास्त्रा्जिेत्ततृ्िमकस्माच्चास्य जायत े॥१५॥ 

इतत श्रीमाभलनीनीत्या यः सांभसवद्धकसंविदः । 
स उत्तमाचधकािी स्याज्ञानिाष्न्ह गुरुमजतः ॥१६॥ 

आत्मने िा पिेभयो िा दहता्ी चतेयेदददम ्। 

http://www.aghori.it/


183 

www.aghori.it  

इत्यु्त्या माभलनीशास्त्रे तत्सि ंरकिीकृतम ्॥१७॥ 

ञानयोग्ज्यास्त्ा केचचच्चयाजयोग्ज्यास्त्ापिे । 
दीक्षायोग्ज्या योगयोग्ज्या इतत श्रीकैिणे विधौ ॥१८॥ 

तत्रो्तलक्षणः कमजयोगञानविशािदः । 
उत्तिोत्तितािूम्युत्कृटिो गुरुरुदीरितः ॥१९॥ 

स च रागु्तश्त्यन्यतमपातपविबत्रतम ्। 
पिीक्ष्य पटृट्िा िा भशटयं दीक्षाकमज समाचिेत ्॥२०॥ 

उ्त ंस्िच्छन्दशास्त्रे च भशटयं पचृ्छेद्गुरुः स्ियम ्। 
फल ंरा्जयसे यादृ्तादृ्साधनमाििे ॥२१॥ 

िासनािेदतः साध्यराष्प्तमजन्त्ररचोददता । 
मन्त्रमुद्राध्िद्रव्याणां होमे साधािणा ष्स््ततः ॥२२॥ 

िासनािेदतो भिन्नं भशटयाणा ंच गुिोः फलम ्। 
साधको द्विविधः शैिधमाज लोकोष्ज्ितष्स््ततः ॥२३॥ 

लोकधमी फलाकांक्षी शुिस््श्चाशुिोष्ज्ितः । 
द्विधा मुमुकु्षतनजबीजः समयाददवििष्जजतः ॥२४॥ 

बालबाभलशिदृ्धस्त्रीिोगिुग्ज्व्याचधताददकः । 
अन्यः सबीजो यस्येत््ं दीक्षो्ता भशिशासने ॥२५॥ 

विद्िद्द्िन्द्िसहानां त ुसबीजा समयाष्त्मका । 
दीक्षानुग्रादहका पाल्या विशेषसमयास्तु तैः ॥२६॥ 

अिािं िाियेत्सम्य्कमजणां राच्यिाविनाम ्। 
मुमुक्षोतनजिपेक्षस्य रािधरेकं न शाधयेत ्॥२७॥ 

साधकस्य तु िूत्य्जभमत््मेि विशोधयेत ्। 
भशिधभमजण्यसौ दीक्षा लोकधमाजपहारिणी ॥२८॥ 

अधमजरूवपणामेि न शुिानां तु शोधनम ्। 
लोकधभमजण्यसौ दीक्षा मन्त्रािाधनिष्जजता ॥२९॥ 

रािधधदेहिेदे त ुिुङ््तेऽसािखणमाददकम ्। 
िु्त्िोध्ि ंयातत यत्रषै यु्तोऽ् सकलेऽकले ॥३०॥ 

समयाचािपाशं त ुतनबीजायां विशोधयेत ्। 
दीक्षामात्रणे मुष््तः स्याभ्त्या देिे गुिौ सदा ॥३१॥ 

सद्योतनिाजणदा सेयं तनबीजा येतत िण्यते । 
अतीतानागतािधधपाशत्रयवियोष्जका ॥३२॥ 

दीक्षािसाने शुद्धस्य देहत्यागे पिं पदम ्। 
देहत्यागे सबीजाया ंकमाजिािाद्विपद्यते ॥३३॥ 

समयाचािपाशं त ुदीक्षक्षतः पालयेत्सदा । 
एिं पटृट्िा परिञाय विचायज च गुरुः स्ियम ्॥३४॥ 
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उचचतां संविचधत्सुस्तां िासनां तादृशीं श्रयेत ्। 
आयातशष््तपातस्य दीक्षा ंरतत न दैभशकः ॥३५॥ 

अिञां विदधीतेतत शंिुनाञा तनरूवपता । 
स्िधनेन दरिद्रस्य कुयाजद्दीक्षां गुरुः स्ियम ्॥३६॥ 

अवप दिूाजम्बुभियजद्िा दीक्षायै भिक्षते भशशुः । 
भिक्षोपात्तं तनजं िा् धनं राग्ज्गुिि ेभशशुः ॥३७॥ 

दद्याद्येन विशुद्धं तद्यागयोग्ज्यत्िमश्नुत े। 
तत्रादौ भशितापष्त्तस्िातन््यािेश एि यः ॥३८॥ 

स एि दह गुरुः कायजस्ततोऽसौ दीक्षणे क्षमः । 
भशितािेभशता चास्य बहूपाया रदभशजता ॥३९॥ 

क्रभमका बाह्यरूपा तु स्नानन्यासाचजनाददभिः । 
बह्िीषु तास ुतास्िेष क्रक्रयासु भशितां हृदद ॥४०॥ 

संदधदृ्दढमभयेतत भशििािं रसन्नधीः । 
भशिीिूतो यद्यददच्छेत्तत्तत्कतु ंसमीहत े॥४१॥ 

भशिाभिमातनतोपायो बाह्यो हेतुनज मोक्षदः । 
भशिोऽयं भशि एिास्मीत्येिमाचायजभशटययोः ॥४२॥ 

हेतुतद्ित्तया दाढ्जयाभिमानो मोचको ह्यणोः । 
नाध्यात्मेन विना बाह्य ंनाध्यात्मं बाह्यिष्जजतम ्॥४३॥ 

भसद्ध्येज्ञानक्रक्रयाभयां तद्द्वितीयं संरकाशते । 
श्रीब्रह्मयामले देि इतत तेन न्यरूपयत ्॥४४॥ 

श्रीमदानन्दशास्त्रे च नाशुवद्धः स्याद्विपष्श्चतः । 
क्रकन्तु स्नानं सुिस्त्रत्िं तुष्टिसंजननं ििेत ्॥४५॥ 

तत्र रभसद्धदेहाददमाततृनमजलताक्रमात ्। 
अयत्नतोऽन्तिन्तः स्यान्नैमजल्य स्नायता ंततः ॥४६॥ 

स्नानं च देिदेिस्य यन्मूत्यजटिकमुच्यते । 
तत्रिैं मन्त्रदीप्तेऽन्तमजलदाहे तनमज्जनम ्॥४७॥ 

तत्रटेिमन्त्रहृदयो गोिजोऽन्तः पदत्रयम ्। 
गत्िागत्य िजेत्स्नानं पाच्जिं धतृतदायकम ्॥४८॥ 

अस्त्रमष्न्त्रतमदृ्धूतमलः पञ्चाङ्गमष्न्त्रतैः । 
जलैमूजधाजददपादान्तं क्रमादाक्षालयेत्ततः ॥४९॥ 

तनमज्जेत्साङ्गमूलाख्यं जपन्ना तन्मयत्ितः । 
उत््ायाशषेसज्ज्योततदेितागिजमम्बिे ॥५०॥ 

सूय ंजलेन माभलन्या तपजयेद्विश्ितपजकम ्। 
देिाष्न्पतॄन्मुनीन्यक्षान ्िक्षांस्यन्यच्च िौततकम ्॥५१॥ 

सि ंसंतपजयेत्राणो िीयाजत्मा स च िास्किः । 
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ततो जपेत्पिामेकां रागु्तोच्चाियोगतः ॥५२॥ 

आ तन्मयत्िसंवित्तेजजलस्नानभमदं मतम ्। 
अग्ज्न्युत्् ंिस्म शस्त्रणे जप्त्िा मलतनिहजणम ्॥५३॥ 

कि्त्रहृद्गुह्यपदे पञ्चाङ्गैिजस्म मष्न्त्रतम ्। 
िस्ममुष्टिं साङ्गमूलजप्तां मूष्ध्नज क्षक्षपेत्ततः ॥५४॥ 

हस्तपादौ जलेनैि रक्षाल्याचमनाददकम ्। 
तपजणं जप इत्येिं िस्मस्नानं दह तैजसम ्॥५५॥ 

गोिजोित्यनुदद्र्त ेिायौ ह्लाददतन मन्त्रिाक् । 
गत्यागततरयोगे िा िायव्यं स्नानमाचिेत ्॥५६॥ 

अमले गगन ेव्यावपन्येकाग्रीिूतदृष्टिकः । 
स्मिन्मन्त्रं यदासीत कान्या तनमजलता ततः ॥५७॥ 

यदद िा तनमजलाद्व्योम्नः पतता िारिणा तनुम ्। 
स्पशजयेन्मन्त्रजपयुङ् नािसं स्नानमीदृशम ्॥५८॥ 

एिं सोमाकज तेजःसु भशििािेन िािनात ्। 
तनमज्जन्धौतमाभलन्यः ्ि िा योग्ज्यो न जायते ॥५९॥ 

आत्मैि पिमेशानो तनिाचािमहाह्रदः । 
विश्िं तनमज्ज्य तत्रिै ततटठेच्छुद्धश्च शोधकः ॥६०॥ 

इतत स्नानाटिकं शुद्धािुत्तिोत्तिमुत्तमम ्। 
सिजत्र पश्चात्त ंमन्त्रमेकीिूतमुपाहिेत ्॥६१॥ 

घतृ्याप्यायमलप्लोषिीयजव्याष्प्तमषृ्जष्स््तीः । 
अिेदं च क्रमादेतत स्नानाटिकपिो मुतनः ॥६२॥ 

एता ह्यनुग्रहात्मानो मूतजयोऽटिौ भशिाष्त्मकाः । 
स्िरूपभशिरूपाभयां ध्यानात्तत्तत्फलरदाः ॥६३॥ 

अनेन विचधनाचाजयां कन्दाधािाददयोजनाम ्। 
कुिजन्व्याससमासाभयां धिादेस्तत्फलं िजेत ्॥६४॥ 

त्ादह योगसंचािे मन्त्राः स्युिुजवि पाच्जिाः । 
आप्ये आप्या यािदमी भशि ेभशिमया इतत ॥६५॥ 

श्रीतनमजयाजदशास्त्र ̕ेवप तददत्् ंसुतनरूवपतम ्। 
धिादेश्च विशषेो ̕ष्स्त िीिसाधकसंमतः ॥६६॥ 

िणिेणुिीिजलं िीििस्म महामरुत ्। 
श्मशानािण्यगगन ंचन्द्राकौ तदपुादहतौ ॥६७॥ 

आत्मा तनधूजततनःशषेविकल्पातङ्कसुष्स््तः । 
स्नानाचाजदावित्युपास्यं िीिाणां विग्रहाटिकम ्॥६८॥ 

श्रीमष्न्त्रभशिभस रो्त ंमद्यशीधसुुिाददना । 
सुस्िादनुा रसन्नेन तनुना सुसुगष्न्धना ॥६९॥ 
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कन्दलाददगतेनान्तबजदहः संस्कािपञ्चकम ्। 
कृत्िा तनिीक्षणं रोक्ष्य ताडनाप्यायगुण्ठनम ्॥७०॥ 

मन्त्रचक्रस्य तन्मध्ये पूजां विरुट्रतपजणम ्। 
तेनात्मसेकः कलशमुद्रया चाभिषेचनम ्॥७१॥ 

देितातपजणं देहराणोियप्ाचश्रतम ्। 
सिजती्जतपोयञदानादद फलमश्नुत े॥७२॥ 

मद्यस्नाने साधकेन्द्रो मुमुक्षुः केिलीििेत ्। 
यतः भशिमय ंमद्यं सिे मन्त्राः भशिोभिाः ॥७३॥ 

भशिश्त्योनज िेदो ̕ष्स्त श्त्युत््ास्तु मिीचयः । 
तासामानन्दजनकं मद्यं भशिमयं ततः ॥७४॥ 

रबुद्धे संविदः पूणे रूप ̕ेचधकृततिाजनम ्। 
मन्त्रध्यानसमाधानिेदात्स्नानं त ुयन्न तत ्॥७५॥ 

यु्त ंस्नानं यतो न्यासकमाजदौ योग्ज्यतािहम ्। 
अस्य स्नानाटिकस्याष्स्त बाह्यान्तितया द्विता ॥७६॥ 

आन्तिं तद्य्ोध्िेन्दधुािामतृपरिप्लिः । 
यतो िन्रोध्िजगाः साधजमङ्गुलं व्याप्य संष्स््ताः ॥७७॥ 

मूतजयोऽटिािवप रो्ताः रत्येकं द्िादशान्ततः । 
एषामेकतमं स्नानं कुयाजद्द्वि्याददशो ̕वपिा ॥७८॥ 

इतत स्नानविचधः रो्तो िैििेणामलीकृतौ । 
स्नानानन्तिकतजव्यम्ेदमुपददश्यते ॥७९॥ 

िािं रसन्नमालोच्य व्रजेद्यागगहंृ ततः । 
पिजताग्रनदीतीिैकभलङ्गादद यदचु्यते ॥८०॥ 

तद्बाह्यभमह तष्त्सवद्धविशषेाय न मु्तये । 
आभयन्तिं नगाग्रादद देहान्तः राणयोजनम ्॥८१॥ 

साधकानामुपायः स्याष्त्सद्धये नत ुमु्तये । 
पीठस््ानं सदा यागयोग्ज्यं शास्त्रषेु िण्यत े॥८२॥ 

तच्च बाह्यान्तिाद्रपूाद्बदहदेहे च सुस्फुिम ्। 
यतः श्रीनैशसञ्चािे पिमेशो न्यरूपयत ्॥८३॥ 

तस्येच्छा पीठमाधािो यत्रस्् ंसचिाचिम ्। 
अग्र्यं तत्कामरूपं स्याद्बबन्दनुादद्ियं ततः ॥८४॥ 

नादपीठं पूणजचगरिदजक्षक्षणे िामतः पुनः । 
पीठमुड्डयन ंबबन्दमुुजख्यं पीठत्रयं ष्त्िदम ्॥८५॥ 

ञेयं संकल्पनारूपमधजपीठमतः पिम ्। 
शा्त ंकुण्डभलनी िेदकलं च ्युपपीठकम ्॥८६॥ 

देिीकोट्टोज्जतयन्यौ द्िे त्ा कुलचगरिः पिः । 
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लालनं बैन्दिं व्याष्प्तरितत संदोहकत्रयम ्॥८७॥ 

पुण्रिधजनिािेन्दे्र त्कैाम्रभमदं बदहः । 
निधा कच्तं पीठमन्तबाजह्यक्रमेण तत ्॥८८॥ 

क्षेत्राटिकं क्षेत्रविदो हृदम्िोजदलाटिकम ्। 
रयागो ििणा पश्चादट्टहासो जयष्न्तका ॥८९॥ 

िािाणसी च काभलङ्गं कुलूता लाहुला त्ा । 
उपक्षेत्राटिकं राहुहृजत्पद्माग्रदलाटिकम ्॥९०॥ 

वििजैरुडडका हाला एला पूः क्षीरिका पुिी । 
मायाख्या मरुदेशश्च बाह्याभयन्तिरूपतः ॥९१॥ 

हृत्पद्मदलसन्धीनामुपसंदोहकाटिता । 
जालन्धिं च नैपालं कश्मीिा गचगजका हिः ॥९२॥ 

म्लेच्छददग्ज्द्िाििषृ्त्तश्च कुरुक्षेत्रं च खेिकम ्। 
द्विप्ं द्ियसंघट्टाष्त्त्रप्ं त्रयमेलकात ्॥९३॥ 

चतुटप्ं शष््तमतो लयात्तत्रिै मन्िते । 
नासान्ततालुिन्रान्तमेतदे्दहे व्यिष्स््तम ्॥९४॥ 

भ्रूमध्यकण्ठहृत्संञं मध्यमं तददुाहृतम ्। 
नाभिकन्दमहानन्दधाम तत्कौभलकं त्रयम ्।९५॥ 

पिजताग्र ंनदीतीिमेकभलङ्गं तदेि च । 
क्रकं िाततबहुना सि ंसंवित्तौ राणगं ततः ॥९६॥ 

ततो देहष्स््तं तस्मादे्दहायतनगो ििेत ्। 
बाह्ये त ुतादृशान्तःस््योगमागजविशािदाः ॥९७॥ 

देव्यः स्ििािाज्जायन्ते पीठं तद्िाह्यमुच्यत े। 
य्ा स्ििाितो म्लेच्छा अधमजप्िततजनः ॥९८॥ 

तत्र देश ेतनयत्येत्् ंञानयोगौ ष्स््तौ ्िचचत ्। 
य्ाचातन्मयोऽप्येतत पावपतां तैः समागमात ्॥९९॥ 

त्ा पीठष्स््तोऽप्येतत ञानयोगाददपात्रताम ्। 
मुख्यत्िेन शिीिेऽन्तः राणे संविदद पश्यतः ॥१००॥ 

विश्िमेतष्त्कमन्यैः स्याद्बदहभ्रजमणडम्बिैः । 
इत्येिमन्तबाजह्ये च तत्तच्चक्रफलाच्जनाम ्॥१०१॥ 

स््ानिेदो विचचत्रश्च स शास्त्रे संख्ययोष्ज्ितः । 
श्रीिीिािभलहृदये सप्त स््ानातन शष््तकमलयुगम ्॥१०२॥ 

सुिप्चतुटप्ाख्यश्मशानमेकान्तशून्यिकृ्षौ च । 
इतत तनिजचनगुणष्स््त्युपचािदृशा विबोध एिो्तः ॥१०३॥ 

तदचधष्टठते च चके्र शािीिे बदहि्ो ििेद्यागः । 
मु्तये तन्न यागस्य स््ानिेदः रकल्प्यते ॥१०४॥ 
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देशोपाया न सा यस्मात्सा दह िािरसादतः । 
उ्त ंच श्रीतनशाचािे भसवद्धसाधनकाङ्क्षक्षणाम ्॥१०५॥ 

स््ानं मुमुकु्षणा त्याज्यं सपजकञ्चकुिष्त्त्िदम ्। 
मुष््तनज स््ानजतनता यदा श्रोत्रप्ं गतम ्॥१०६॥ 

गुिोस्तत्त्ि ंतदा मुष््तस्तद्दाढ्जयाय त ुपूजनम ्। 
यत्र यत्र हृदम्िोजं विकासं रततपद्यत े॥१०७॥ 

तत्रिै धाष्म्न बाह्येऽन्तयाजगश्रीः रततततटठतत । 
नान्यत्रगत्या मोक्षो ̕ष्स्त सोऽञानग्रष्न््कतजनात ्॥१०८॥ 

तच्च संविद्विकासेन श्रीमद्िीिािलीपदे । 
गुििस्तु विमु्तौ िा भसद्धौ िा विमला मततः ॥१०९॥ 

हेतुरित्युियत्रावप यागौको यन्मनोिमम ्। 
तनयततराणतायोगात्सामग्रीतस्तु यद्यवप ॥११०॥ 

भसद्धयो िाििैमल्यं त्ावप तनखखलोत्तमम ्। 
विमलीिूतहृदयो यत्तत्र रततबबम्बयेत ्॥१११॥ 

साध्यं तदस्य दाढ्जयेन सफलत्िाय कल्पते । 
उ्त ंश्रीसािशास्त्रे च तनविजकल्पो दह भसध्यतत ॥११२॥ 

ष््लश्यन्त ेसविकल्पास्तु कल्पो्तेऽवप कृते सतत । 
तदाक्रम्य बलं मन्त्रा अयमेिोदयः स्फुिः ॥११३॥ 

इत्याददभिः स्पन्दिा्यैिेतदेि तनरूवपतम ्। 
तस्माष्त्सद्ध्यै विमु्त्य ैिा पूजाजपसमाचधषु ॥११४॥ 

तत्स््ानं यत्र विश्राष्न्तसुन्दिं हृदयं ििेत ्। 
यागौकः राप्य शुद्धात्मा बदहिेि व्यिष्स््तः ॥११५॥ 

न्यासं सामान्यतः कुयाजद्बदहयाजगरभसद्धये । 
मातकृां माभलनीं िा् द्वितय ंिा क्रमाक्रमात ्॥११६॥ 

सटृट्यप्ययद्ियैः कुयाजदेकैकं संघशो द्विशः । 
ललािि्त्रे दृ्कणजनासागण्डिदौटठगे ॥११७॥ 

द्िये द्िये भशखाष्जह्िे विसगाजन्तास्तु षोडश । 
दक्षान्ययोः स्कन्धबाहुकिाङ्गुभलनखे कचौ ॥११८॥ 

िगौ ितौ क्रमात्कट्यामूिाजददषु तनयोजयेत ्। 
पिग ंपाश्िजयोः पटृठे जठिे हृद्य्ो नि ॥११९॥ 

त्िग्र्तमांससूत्राष्स््िसाशुक्रपुिोगमान ्। 
इत्येष मातकृान्यासो माभलन्यास्तु तनरूप्यते ॥१२०॥ 

न भशखा ऋ ॠ ऌ ऌऌ च भशिोमाला ् मस्तकम ्। 
नेत्राखण चोध्ि ेधोऽन्ये ई िाण ंमुदे्र णु णू श्रतुी ॥१२१॥ 

बकिगथआ ि्त्रदन्तष्जह्िाचगरि क्रमात ्। 
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िियाः कण्ठदक्षाददस्कन्धयोिुजजयोडजढौ ॥१२२॥ 

ठो हस्तयोिजञौ शाखा ज्रिौ शूलकपालके । 
प हृच्छलौ स्तनौ क्षीिमा स जीिो विसगजयुक् ॥१२३॥ 

राणो हिणजः कच्तः षक्षािुदिनाभिगौ । 
मशान्ता कदिगुह्योरुयुग्ज्मगा जानुनी त्ा ॥१२४॥ 

एऐकािौ तत्पिौ तु जङ्घे चिणगौ दफौ । 
इत्येषा माभलनी देिी शष््तमत्क्षोभिता यतः ॥१२५॥ 

कृत्यािेशात्ततः शा्ती तनुः सा पिमा्जतः । 
अन्योन्यं बीजयोनीनां क्षोिाद्िैसचगजकोदयात ्॥१२६॥ 

कां कां भसवद्ध ंन वितिेष्त्कं िा न्यूनं न पूियेत ्। 
योतनबीजाणजसांकय ंबहुधा यद्यवप ष्स््तम ्॥१२७॥ 

त्ावप नाददफान्तोऽयं क्रमो मुख्यः रकीततजतः । 
फकािाददसमुच्चािान्नकािान्तेऽध्िमण्डलम ्॥१२८॥ 

संहृत्य संविद्या पूणाज सा शधदैिजण्यजते क्म ्। 
अतः शास्त्रषेु बहुधा कुलपुत्तभलकाददभिः ॥१२९॥ 

िेदैगीता दह मुख्येयं नाददफान्तेतत माभलनी । 
शधदिाशिेथििस्य यानुच्छूनतयान्तिी ॥१३०॥ 

सा मातेि िविटयत्त्िात्तेनासौ मातकृोददता । 
माभलनी माभलता रुदै्रधाजरिका भसवद्धमोक्षयोः ॥१३१॥ 

फलेषु पुष्टपता पूज्या संहािध्ितनषट्पदी । 
संहािदानादानाददशष््तयु्ता यतो िलौ ॥१३२॥ 

एकत्िेन स्मिन्तीतत शंिुना्ो तनरूचचिान ्। 
शधदिाभशमाजभलनी च भशिश्त्यात्मकं ष्त्िदम ्॥१३३॥ 

एकैकत्रावप पूणजत्िाष्च्छिशष््तस्ििािता । 
तेन भ्रटिे विधौ िीये स्िरूप ेिानया पिम ्॥१३४॥ 

मन्त्रा न्यस्ताः पुनन्याजसात्पूयजन्त ेतत्फलरदाः । 
उ्त ंश्रीपूिजतन्त्र ेच विशषेविचधहीतनते ॥१३५॥ 

न्यस्येच्छा्तशिीिा् ंभिन्नयोतन त ुमाभलनीम ्। 
विशषेणभमदं हेतौ हेत्ि्जश्च तनरूवपतः ॥१३६॥ 

य्ेटिफलभसद्ध्यै चते्यत्रिैेदमिाषत । 
साञ्जना अवप ये मन्त्रा गारुडाद्या न त ेपिम ्॥१३७॥ 

माभलन्या पूरिताः भसध्द्यै बलादेि त ुमु्तये । 
तस्मात्फलेप्सुिप्यन्य मन्त्र ंन्यस्यात्र माभलनीम ्॥१३८॥ 

न्यस्येज्जप्त्िावपच जपेदयत्नादपिृ् तये । 
इत्येि ंमातकृां न्यस्येन्माभलनीं िा क्रमाद्द्ियम ्॥१३९॥ 
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भसवद्धमु्त्यनुसािाद्िा िणाजन्िा युगपद्द्ियोः । 
अक्षह्रीं नफह्रीमेतौ वपण्डौ संघाविहानयोः ॥१४०॥ 

िाचकौ न्यास एताभयां कृते न्यासे ्̕िैककः । 
एष चाङ्गतनुब्रह्मयु्तो िा तद्विपयजयः ॥१४१॥ 

सामुदातयकविन्यासे पृ् क् वपण्डाविमौ क्रमात ्। 
अक्रमाद्िा न्यस्येदेकमेिा् योजयेत ्॥१४२॥ 

क्रक्रयया भसवद्धकामो यः स क्रक्रयां िूयसीं चिेत ्। 
अनीप्सुिवप यस्तस्म ैिूयसे स्िफलाय सा ॥१४३॥ 

यस्तु ध्यानजपाभयासैः भसद्धीप्सुः स क्रक्रयां पिम ्। 
संस्कृत्यै स्िेच्छया कुयाजत ्राङ्नयेना् िूयसीम ्॥१४४॥ 

मुमुकु्षि् तस्मै िा य्ािीटिं समाचिेत ्। 
भशितापष्त्तिेिा्ो ह्येषां न्यासाददकमजणाम ्॥१४५॥ 

एिं न्यास ंविधायाघजपात्रे विचधमुपाचिेत ्। 
उ्तनीत्यैि तत्पश्चात ्पूजयेन्न्यस्तिाचकैः ॥१४६॥ 

यतः समस्तिािाना ंभशिाष्त्सवद्धमयाद्ो । 
पूणाजदव्यततिेक्रकत्िं कािकाणाभमहाचजया ॥१४७॥ 

समस्तं कािकव्रातं भशिाभिन्नं रदभशजतम ्। 
पूजोदाहिणे सि ंव्यश्नुत ेगमनाद्यवप ॥१४८॥ 

य्ादह िाहकिकभ्रमस्िातन््यमागतः । 
अश्िः संग्रामरूढो ̕वप तां भशक्षां नाततितजत े॥१४९॥ 

त्ाचजनक्रक्रयाभयासभशिीिावितकािकः । 
गच्छंष्स्तटठन्नवप द्िैतं कािकाणां व्यपोज्ितत ॥१५०॥ 

त्ै् याभयासतनटठस्याक्रमाद्विश्िभमदं हठात ्। 
संपूणजभशिताक्षोिनिीनतजददि स्फुिेत ्॥१५१॥ 

उिाच पूजनस्तोत्र ेह्यस्माकं पिमो गुरुः । 
अहो स्िादिुसः को ̕वप भशिपूजामयोत्सिः ॥१५२॥ 

षट्बत्रशंतो ̕वप तत्त्िानां क्षोिो यत्रोल्लसत्यलम ्। 
तदेतादृ्पूणजभशिविश्िािेशाय येऽचजनम ्॥१५३॥ 

कुिजष्न्त त ेभशिा एि तान्पूणाजन्रतत क्रकं फलम ्। 
विनावप ञानयोगाभया ंक्रक्रया न्यासाचजनाददका ॥१५४॥ 

इत््मै्यसमापष्त्तदानात्पिफलरदा । 
साधकस्यावप तत्सद्विरदमन्त्रकैतां गतम ्॥१५५॥ 

विश्िं व्रजदवि्नत्िं स्िां भसवद्ध ंशीिमािहेत ्। 
उ्त ंच पिमेशने न विचधनाजचजनक्रमः ॥१५६॥ 

केिलं स्मिणाष्त्सवद्धिाजष्ञ्छतेतत मताददषु । 
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तदेिं तन्मयीिािदातयन्यचाजक्रक्रया यतः ॥१५७॥ 

समस्तकािकैकात्म्यं तेनास्याः पिमं िपुः । 
यटराधािस्य तादात्म्यं स््ानशुवद्धविचधक्रमात ्॥१५८॥ 

यटिृयाज्यतदाधािकिणादानसंरदाः । 
न्यासक्रमेण भशितातादात्म्यमचधशिेते ॥१५९॥ 

अघजपात्रमपादानं तस्मादादीयत ेयतः । 
यच्च तत्स््ं जलाद्येतत्किणं शोधनेऽचजने ॥१६०॥ 

अघजपात्राम्बुविरुड्भिः स्पटृिं सि ंदह शुध्यतत । 
भशिाकज किसंस्पशाजत्कान्या शुवद्धिजविटयतत ॥१६१॥ 

ऊच ेश्रीपूिजशास्त्र ेतदघजपात्रविधौ वििुः । 
न चासंशोचधतं िस्तु क्रकंचचदप्युपकल्पयेत ्॥१६२॥ 

तेन शुद्ध ंत ुसि ंयदशुद्धमवप तच्छुचच । 
अशुद्धता च विञेया पशुतच्छासनाशयात ्॥१६३॥ 

स्ितादिस्थ्यात्पूिजस्माद्िाप्युपकष्ल्पतात ्। 
तेन यद्यददहासन्नं संविदष्श्चदनुग्रहात ्॥१६४॥ 

क्रकयतोऽवप तदत्यन्तं योग्ज्यं यागेऽत्र जीिित ्। 
अनेन नययोगेन यदासष्त्तविदिूते ॥१६५॥ 

संविदेतत तदा तत्र योग्ज्यायोग्ज्यत्िमाददशते ्। 
िीिाणामत एिेह भम्ः स्िरततमामतृम ्॥१६६॥ 

तत्तद्यागविधाविटिं गुरुभििाजवितात्मभिः । 
उन्मज्जयतत तनमजग्ज्नां संविदं यत्त ुसुटठु तत ्॥१६७॥ 

अचाजयै योग्ज्यमानन्दो यस्मादनु्मग्ज्नता चचतः । 
तेनाचचद्रपूदेहाददराधान्यवितनमज्जकम ्॥१६८॥ 

आनन्दजननं पूजायोग्ज्यं हृदयहारि यत ्। 
अतः कुलक्रमोत्तीणजबत्रकसािमताददषु ॥१६९॥ 

मद्यकादम्बिीशीधदु्रव्यादेमजदहमा पिम ्। 
लोकष्स््तत ंिचतयतुं मद्यादेः पशुशासने ॥१७०॥ 

रो्ता ह्यशुवद्धस्तत्रिै तस्य ्िावप विशुद्धता । 
पञ्चगव्ये पवित्रत्िं सोमचणजनपात्रयोः ॥१७१॥ 

विचधश्चाििृ् स्नानं हस्ते कृटणविषाखणता । 
न पत्न्या च विना यागः सिजदैिततुल्यता ॥१७२॥ 

सुिाहुततब्रजह्मसत्र ेिपान्त्रहृदयाहुततः । 
पाशिेटिवप शास्त्रषे ुतददभशज महेभशना ॥१७३॥ 

घोिान्ध्यहैमनतनशामध्यगाचचिदीष्प्तित ्। 
िक्ष्यो हंसो न िक्ष्योऽसावितत रिरततपष्त्तषु ॥१७४॥ 
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स्मातीषु विजयत्येको यः भशिािेदशुवद्धकः । 
अञत्ििेदादभशजत्ििागद्िेषादयो ह्यमी ॥१७५॥ 

मुनीनां िचभस स्िष्स्मन्रामाण्योन्मूलनक्षमाः । 
िेदे ̕वप यदिक्ष्य ंतभक्ष्यभमत्युपददश्यते ॥१७६॥ 

न विचधरततषेधाख्यधमजयोिेकमास्पदम ्। 
अ् तत्र न तभक्ष्यं तदा तेन त्ा ततः ॥१७७॥ 

एिं विषयिेदान्नो भशिो्तबेाजचधका श्रतुतः । 
्िचचद्विषयतुल्यत्िाद्बाध्यबाधकता यदद ॥१७८॥ 

तद्बाध्या श्रतुतिेिेतत रागेिैतष्न्नरूवपतम ्। 
रकृतं ब्रूमहे कृत्िा न्यासं देहाघजपात्रयोः ॥१७९॥ 

सामान्यमघजपात्राम्िोविरुड्भिः रोक्ष्य चाखखलम ्। 
यागोपकिण ंपश्चाद्बाह्ययागं समाचिेत ्॥१८०॥ 

रिामण्डलके खे िा सुभलप्तायां च िा िुवि । 
बत्रशूलाकज िषृाष्न्दकस््ा मातिः क्षेत्रपं यजेत ्॥१८१॥ 

योचगनीश्च पृ् ङ्मन्त्रिैोंनमोनामयोष्जतैः । 
एकोच्चािेण िा बाह्यपरििािेततशष्धदताः ॥१८२॥ 

तािो नाम चतुथ्यजन्त ंनमश्चते्यचजने मनुः । 
एिं बदहः पूजतयत्िा द्िािं रोक्ष्य रपूजयेत ्॥१८३॥ 

बत्रभशिःशासनादौ च स दृटिो विचधरुच्यते । 
गणेशलक्ष्म्यौ द्िािोध्िे दक्षे िामे तयोः पुनः ॥१८४॥ 

मध्ये िागीश्ििीं ददष्ण्डमहोदियुगं त्ा । 
क्रमात्स्िदक्षिामस््ं त्तैेन क्रमेण च ॥१८५॥ 

एकैकं पूजयेत्सम्यङ् नष्न्दकालौ बत्रमागजगाम ्। 
काभलन्दीं छागमेषास्यौ स्िदक्षाद्द्िाःस््शाखयोः ॥१८६॥ 

अधोदेहल्यनन्तेशाधािश्तीश्च पूजयेत ्। 
द्िािमध्ये सिस्ित्या महास्त्रं पूजयेदमी ॥१८७॥ 

पद्माधािगताः सिेऽप्युददता वि्ननाशकाः । 
पूजने पूिजिन्मन्त्रो दीपकद्ियकष्ल्पतः ॥१८८॥ 

अघजपुटपसमालम्िधपूनैिेद्यिन्दनैः । 
पूजां कुयाजददहाघजश्चाप्युत्तमद्रव्ययोष्जतः ॥१८९॥ 

एकोच्चािेण िा कुयाजद्द्िाःस््दैितपूजनम ्। 
िहस्यपूजां चते्कुयाजत्तद्बाह्यपरििािकम ्॥१९०॥ 

द्िाःस््ांश्च पूजयेदन्तदेिागे्र कल्पनाक्रमात ्। 
क्षक्षप्त्िास्त्रजप्तं कुसुमं ज्िलद्िेश्मतन व््ननुत ्॥१९१॥ 

रविश्य भशििश्मीद्धदृशा िेश्मािलोकयेत ्। 
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ददशोऽस्त्रेण च बध्नीयाच्छादयेद्िमजणाखखलाः ॥१९२॥ 

तत्रोत्तिाशाभिमुखो मुमुक्षुस्तादृशाय िा । 
विशते्त्ा ह्यघोिाष्ग्ज्नः पाशान्प्लुटयतत बन्धकान ्॥१९३॥ 

यद्यप्यष्स्त न ददङ्नाम काचचत्पूिाजपिाददका । 
रत्ययो दह न तस्याः स्यादेकस्या अनुपादहतेः ॥१९४॥ 

उपाचधः पूिजताददटि इतत चते्तत्कृत ंददशा । 
उपाचधमात्रं त ुत्ा िैचच्याय क्ं ििेत ्॥१९५॥ 

तस्मात्संवित्रकाशोऽयं मूत्याजिासनिागतः । 
पूिाजददददष्ग्ज्ििागाख्यिैचच्योल्लेखदमुजदः ॥१९६॥ 

तत्र यद्यत्रकाशने सदा स्िीकिणे क्षमम ्। 
तदेिोध्ि ंरकाशात्म स्पशाजयोग्ज्यमधः पुनः ॥१९७॥ 

क्रकंचचत्रकाशता मध्यं ततो िै दद्समुभिः । 
क्रकंचचत्रकाशयोग्ज्यस्य संमुख ंरसित्पुिः ॥१९८॥ 

पिाङ्मुखं तु तत्पश्चाददतत ददग्ज्द्ियमागतम ्। 
रकाशः संमुख ंिस्तु गहृीत्िोदद्र्तिष्श्मकः ॥१९९॥ 

यत्र ततटठोद्दक्षक्षणं तत्रकाशस्यानुकूल्यतः । 
दक्षक्षणस्य पुिःसंस््ं िामभमत्युपददश्यते ॥२००॥ 

तत्रकाभशतमेयेन्दसु्पशजसौम्यं तदेि दह । 
एिमाशाचतुटके ̕ष्स्मन्मध्यविश्राष्न्तयोगतः ॥२०१॥ 

चतुटकमन्यत्तेनाटिौ ददशस्तत्तदचधष्टठताः । 
एिं रकाशमात्र ̕ेष्स्मन्ििदे पिमे भशिे ॥२०२॥ 

ददष्ग्ज्ििागः ष्स््तो लोके शास्त्र ̕ेवपच त्ोच्यत े। 
क्रमात्सदाभशिाधीशः पञ्चमन्त्रतनुयजतः ॥२०३॥ 

ईशन्रघोििामाख्यसद्योऽधोिेदतो ददशः । 
ईश ऊध्ि ंरकाशत्िात्पूि ंि्त्र ंरसारि यत ्॥२०४॥ 

पुरुषो दक्षक्षणाचण्डो िामा िामस्तु सौम्यकः । 
पिाङ्मुखतया सद्यः पष्श्चमा परििाटयते ॥२०५॥ 

पातालि्त्रमधिमरकाशतया ष्स््तेः । 
खमरुद्िष्ह्नजलिूखातन ि्त्राण्यमुटय दह ॥२०६॥ 

मुख्यत्िेन खमेिोध्ि ंरकाशमयमुच्यत े। 
तदेि मुख्यतो ̕धस्तादरकाशं यतः स्फुिम ्॥२०७॥ 

मध्ये त ुयत्रकाशं तन्न रकाश्यं न चतेित ्। 
रकाशत्िादद्दश्यमानमतो ̕ष्स्मष्न्द्चतुटियम ्॥२०८॥ 

पञ्चमन्त्रतनुनाज् इत्् ंविश्िददगीश्ििः । 
ततोऽपीशस्त्ा रुद्रो विटणुब्रजह्मा त्ा ष्स््तः ॥२०९॥ 
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ऊध्िाजभिव्य्त्ययोग्ज्यत्िाद्विटणोधाजतुश्च पञ्चमम ्। 
न ि्त्र ंतौ िेदमयौ सषृ्टिष्स््ततरिू यतः ॥२१०॥ 

ददष्ग्ज्ििागस्तु तज्जो ̕ष्स्त िदनानां चतुटियात ्। 
पञ्चमस्य युष्जत्िे तौ परित्य्ततनजात्मकौ ॥२११॥ 

ततो ब्रह्माण्डमध्ये ̕वप ञानशष््तविजिो िविः । 
ददशां वििागं कुरुते रकाशघनिषृ्त्तमान ्॥२१२॥ 

त्ादह विषुिद्योगे यतः पिू ंरदृश्यते । 
तत्पूिज यत्र तच्छाया तत्पष्श्चममुदाहृतम ्॥२१३॥ 

तष्स्मष्ञ्जगभमषोिस्य यत्सव्यं तत्त ुदक्षक्षणम ्। 
तत्रषै चण्डतेजोभििाजतत जाज्िल्यमानित ्॥२१४॥ 

तत्पुिोिततज िाम ंत ुतभासा खचचतं मनाक् । 
तत एि दह सोम्यं तन्नचावप ह्यरकाशकम ्॥२१५॥ 

यत्रासािस्तमभयेतत तत्पष्श्चमभमतत ष्स््ततः । 
तत्रिै पष्श्चमे येषां रा्रकाशािलोकनम ्॥२१६॥ 

तदेि पूिजमेतेषां य्ाध्ितन तनरूवपतम ्। 
सा सा दद्च त्ा तस्य फलदावप विपयजये ॥२१७॥ 

विचचत्रे फलसंपष्त्तः रकाशाधीतनका यतः । 
इत्् ंसूयाजश्रया दद्स्यात्सा विचचत्रावप तादृशी ॥२१८॥ 

अचधष्टठता महेशने चचत्रतद्रपूधारिणा । 
क्रकं िाततबहुना यो ̕सौ यटिा तत्संमुखाददतः ॥२१९॥ 

ददशो ̕वप रवििज्यन्ते रा्सव्योत्तिपष्श्चमाः । 
स्िानुसािकृतं तं च ददष्ग्ज्ििागं सदा भशिः ॥२२०॥ 

अचधततटठत्यकज भमि स विचचत्रिपुयजतः । 
स्िोत््ा अवप ददशः स्िेशाः शक्राद्या ह्यचधशिेत े॥२२१॥ 

ते दह रकाशश्त्यंशाः रकाशानुविधातयनः । 
रकाशस्य यदैश्िय ंस इन्द्रो यत्त ुतन्महः ॥२२२॥ 

सो ̕ष्ग्ज्नयजन्ततृ्ििीमत्ि ेयमो िक्षस्तदतूनमा । 
रकाश्यं िरुणस्तच्च चाञ्चल्याद्िायुरुच्यते ॥२२३॥ 

िािसञ्चययोगेन वित्तेशस्तत्क्षये वििुः । 
अदृटिविग्रहोऽनन्तो ब्रह्मोध्िे िृंहको वििुः ॥२२४॥ 

रकाशस्यैि श्त्यंशा लोकपास्तेन कीततजताः । 
इत्् ंस्िाधीनरूपावप दद्सौिी तूपददश्यते ॥२२५॥ 

तत्र सिो दह तनटकम्पं रकाशत्िं रपद्यते । 
सिजगोऽप्यतनलो यद्िद्व्यजनेनोपिीष्जतः ॥२२६॥ 

रबुद्धः स्िां क्रक्रयां कुयाजद्धमजतनणोदनाददकाम ्। 

http://www.aghori.it/


195 

www.aghori.it  

तद्ित्सिजगताः सिाज ऐन्द्याद्याः श्तयः स्फुिम ्॥२२७॥ 

साधकाश्िाससंबुद्धास्तत्तत्स्िेटिफलरदाः । 
एिं सौिी ददगीशानब्रह्मविटण्िीशसौभशिैः ॥२२८॥ 

अचधष्टठता समाश्िासदाढ्जयात्तत्तत्फलरदा । 
साधको यच्च िा क्षेत्र ंमण्डलं िेश्म िा िजेत ्॥२२९॥ 

ष्स््तस्तदनुसािेण मध्यीिितत शंकिः । 
स दह सिजमचधटठाता माध्यस्थ्येनेतत तस्य यः ॥२३०॥ 

सौिः रकाशस्तत्पूिजभमत्् ंस्यादद्दग्ज्व्यिष्स््ततः । 
तन्मध्यष्स््तना्स्य ग्रहीतुं दक्षक्षणं महः ॥२३१॥ 

उदङ्मुखः स्यात ्पाश्चात्यं ग्रहीतु ंपूिजतोमुखः । 
उपविश्य तनजस््ाने देहशुवद्ध ंसमाचिेत ्॥२३२॥ 

अङ्गुटठाग्रात्कालिष्ह्नज्िालािास्ििमुष्त््तम ्। 
अस्त्रं ध्यात्िा तष्च्छखाभिबजदहिन्तदजहेत्तनुम ्॥२३३॥ 

दाहश्च ध्िंस एिो्तो ध्िंसकं मन्त्रसंक्षञतम ्। 
तेजस्त्ाभिलापाख्यस्िविकल्पिसोष्म्ितम ्॥२३४॥ 

तेन मन्त्राष्ग्ज्नना दाहो देहे पुयजटिके त्ा । 
देहपुयजटिकाहन्ताविध्िंसादेि जायते ॥२३५॥ 

नदह सभािमात्रणे देहोऽसािन्यदेहित ्। 
अहन्तायां दह देहत्िं सा ध्िस्ता तद्दहेद्रिुम ्॥२३६॥ 

तदे्दहसंस्कािििो िस्मत्िेना् यः ष्स््तः । 
तं िमजिायुनाधयू ततटठेच्छुद्धचचदात्मतन ॥२३७॥ 

तष्स्मन्रिुे तनस्तिङ्गे समापष्त्तमुपागतः । 
संविदः सषृ्टिधभमजत्िादाद्यामेतत तिङ्चगताम ्॥२३८॥ 

सैि मूततजरितत ख्याता तािसद्बबन्दहुाष्त्मका । 
ततो निात्मदेिेन न्यासस्तत्त्िोदयात्मकः ॥२३९॥ 

अङ्गि्त्राखण तस्यैि स्िस््ानेषु तनयोजयेत ्। 
अ् मातकृया राग्ज्ित्तत्तत्त्िस्फुितात्मकः ॥२४०॥ 

बत्रतत्त्िन्यासता चास्य पटृठे कक्ष्यात्रयागत े। 
ततोऽघोिाटिकन्यासः भशिस्तच्चिणात्मकम ्॥२४१॥ 

ततो ̕वप भशिसभािन्यासः स्िांगस्य संयुतः । 
इत्् कृते पञ्चके ̕ष्स्मन्यत्तन्मुख्यतया ििेत ्॥२४२॥ 

उपास्यमच्य ंतत्साङ्गं षटठे न्यासे तनयोजयेत ्। 
तेनात्र न्यासयोग्ज्योऽसौ िगिान्रततशखेिः ॥२४३॥ 

ऊध्िे न्यास्यो निाख्यस्य मुख्यत्िेऽन्योन्यधामता । 
एिं िैििसभािना्े मुख्यतया यदद ॥२४४॥ 
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उपास्यता तत्तत्स््ान राङ्न्यास्यो िततशखेिः । 
इत्् ंश्रीपूिजशास्त्र ेमे संरदायं न्यरूपयत ्॥२४५॥ 

शंिुना्ो न्यासविधौ देिो दह क्मन्य्ा । 
न्यास वििज्यजते ̕मुष्टमन्नङ्गान्यप्यस्य सष्न्त दह ॥२४६॥ 

मूततजः सषृ्टिष्स्त्रतत्त्िं चते्यटिौ मूत्यजङ्गसंयुताः । 
भशिः साङ्गश्च विञेयो न्यासः षोढा रकीततजतः ॥२४७॥ 

अस्योपरि ततः शा्तं न्यासं कुयाजच्च षड्विधम ्। 
पिापिां सि्त्रा ंरा्ततः राचगतत माभलनीम ्॥२४८॥ 

पश्चात्पिाददबत्रतयं भशखाहृत्पादगं क्रमात ्। 
ततः कि्त्रकण्ठेष ुहृन्नािीगुह्य-ऊरुतः ॥२४९॥ 

जानुपादे ̕प्यघोयाजद्यं ततो विद्याङ्गपञ्चकम ्। 
ततस्त्िािाहयेच्छष््त ंमातसृभािरूवपणीम ्॥२५०॥ 

योगेश्ििी ंपिां पूणां कालसंकवषजणीं रिुाम ्। 
अङ्गि्त्रपिीिािशष््तद्िादशकाचधकाम ्॥२५१॥ 

साध्यानुटठानिेदेन न्यासकाले स्मिेद्गुरुः । 
पिैि देिीबत्रतयमध्ये यािेददनी ष्स््ता ॥२५२॥ 

सानिच्छेदचचन्मात्रसभािेयं रकीततजता । 
सािशास्त्रे यामले च देव्यास्तेन रकीततजतः ॥२५३॥ 

मूततजः सि्त्रा शष््तश्च शष््तत्रयम्ाटिकम ्। 
पञ्चाङ्गातन पिा शष््तन्याजसः शा्तोऽवप षड्विधः ॥२५४॥ 

यामलोऽय ंमहान्यासः भसवद्धमुष््तफलरदः । 
मु्त्येका्ी पुनः पूि ंशा्तं न्यासं समाचिेत ्॥२५५॥ 

गुििस्त्िाहुरित्् ंयन्न्यासद्ियमुदाहृतम ्। 
मुमुकु्षणा त ुपादादद तत्काय ंसंहृततक्रमात ्॥२५६॥ 

यािन्तः कीततजता िेदाः शंिुश्त्यणुिाचकाः । 
ताित्स्िप्येषु मन्त्रषेु न्यासः षोढैि कीततजतः ॥२५७॥ 

क्रकंत्िािाह्यस्त ुयो मन्त्रः स तत्राङ्गसमष्न्ितः । 
षटठः स्याददतत सिजत्र षोढैिायमुदाहृतः ॥२५८॥ 

मुद्रारदशजनं पश्चात्कायेन मनसा चगिा । 
पञ्चािस््ा जाग्रदाद्याः षट्यनुत्तिनाभमका ॥२५९॥ 

षट्कािणषडात्मत्िात्षट्बत्रशंत्तत्त्ियोजनम ्। 
एिं षोढामहान्यासे कृते विश्िभमदं हठात ्॥२६०॥ 

देहे तादात्म्यमापन्नं शुद्धां सषृ्टिं रकाशयेत ्। 
मूततजन्यासात्समािभय या सषृ्टिः रसतृात्र सा ॥२६१॥ 

अिेदमानीय कृता शुद्धा न्यासबलक्रमात ्। 
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तेन येऽचोदयन्मूढाः पाशदाहविधनूने ॥२६२॥ 

कृते शान्ते भशि ेरूढः पुनः क्रकमििोहतत । 
इतत त ेदिूतो ध्िस्ताः पिमा् ंदह शांििम ्॥२६३॥ 

न विदसु्त स्िसंविष्त्तस्फुित्तासाििष्जजताः । 
न खल्िेष भशिः शान्तो नाम कष्श्चद्वििेदिान ्॥२६४॥ 

सिेतिाध्िव्याितृ्तो घितुल्यो ̕ष्स्त कुत्रचचत ्। 
महारकाशरूपा दह येयं संविद्विजमृ्िते ॥२६५॥ 

स भशिः भशितैिास्य िैश्िरूप्याििाभसता । 
त्ािासनयोगोऽतः स्ििसेनास्य जमृ्िते ॥२६६॥ 

िास्यमानोऽत्र चािेदः स्िात्मनो िेद एि च । 
िेदे विजषृ्म्ित ेमाया मायामातुविजजमृ्िते ॥२६७॥ 

अिेदे जमृ्ितऽेस्यैि मायामातुः भशिात्मता । 
मायारमाता तद्रपूविकल्पाभयासपाििात ्॥२६८॥ 

भशि एि तदभयासफल ंन्यासादद कीततजतम ्। 
य्ादह दटुिकमाजस्मीत्येिं िाियतस्त्ा ॥२६९॥ 

त्ा भशिोऽहं नान्योऽस्मीत्येिं िाियतस्त्ा । 
एतदेिोच्यत ेदाढ्जयं विमशजहृदयङ्गमम ्॥२७०॥ 

भशिैकात्म्यविकल्पौघद्िारिका तनविजकल्पता । 
अन्य्ा तस्य शुद्धस्य विमशजराणिततजनः ॥२७१॥ 

क्ं नामाविमटृिं स्याद्रपूं िासनधमजणः । 
तेनाततदघुजिघिास्ितन्त्रचे्छािशादयम ्॥२७२॥ 

िानवप राणबुद्ध्याददः स्िं त्ा न विकल्पयेत ्। 
रत्युताततस्ितन्त्रात्मविपिीतस्िधमजताम ्॥२७३॥ 

विनाश्यनीशायत्तत्िरूपा ंतनष्श्चत्य मज्जतत । 
ततः संसाििागीयत्ातनश्चयशाततनीम ्॥२७४॥ 

तनत्याददतनश्चयद्िािामविकल्पां ष्स््तत ंश्रयेत ्। 
ये तु तीव्रतमोदद्र्तशष््ततनमजलताजुषः ॥२७५॥ 

न ते दीक्षामनुन्यासकारिणश्चतेत िखणजतम ्। 
एिं विश्िशिीिः सष्न्िश्िात्मत्िं गतः स्फुिम ्॥२७६॥ 

न्यासमात्रात ्त्ािूतं देहं पुटपाददनाचजयेत ्। 
पृ् ङ्मन्त्रैविजस्तिेण संक्षेपान्मूलमन्त्रतः ॥२७७॥ 

धपूनैिेद्यतपृ्त्याद्यैस्त्ा व्याससमासतः । 
संसाििामाचाित्िात्सिं िामकिेण तु ॥२७८॥ 

कुयाजत्तपजणयोग ंच दैभशकस्तदनामया । 
िामशधदेन गुह्य ंश्रीमतङ्गादािपीरितम ्॥२७९॥ 
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िामाचािपिो मन्त्री याग ंकुयाजददतत स्फुिम ्। 
श्रीमभगजभशखाशास्त्रे त्ा श्रीगमशासने ॥२८०॥ 

सिजती्ेषु यत्पुण्यं सिजयञेष ुयत्फलम ्। 
तत्फलं कोदिगुखणतमनामातपजणाष्त्रये ॥२८१॥ 

श्रीमन्नष्न्दभशखायां च श्रीमदानन्दशासने । 
तदु् त ंस्रु्च पूणाजयां स्रुिश्िाज्याहुतौ ििेत ्॥२८२॥ 

शषें िामकिेणैि पूजाहोमजपाददकम ्। 
एिमानन्दसंपूणं सिौन्मुख्यवििष्जजतम ्॥२८३॥ 

यागेन देहं भमटपाद्य िाियेत भशिात्मकम ्। 
गभलते विषयौन्मुख्ये पारिभमत्ये विलावपते ॥२८४॥ 

देहे क्रकमिभशटयेत भशिानन्दिसादृते । 
भशिानन्दिसापूणं षट्बत्रशंत्तत्त्ितनिजिम ्॥२८५॥ 

देहं ददिातनशं पश्यन्नचजयन्स्याष्च्छिात्मकः । 
विश्िात्मदेहविश्राष्न्ततपृ्तस्तष्ल्लङ्गतनष्टठतः ॥२८६॥ 

बाह्यं भलङ्गव्रतक्षेत्रचयाजदद नदह िाञ्छतत । 
तािन्मात्रात्त्िविश्रान्तेः संविदः कच्ताः क्रक्रयाः ॥२८७॥ 

उत्तिा बाह्ययागान्ताः साध्या त्ित्र भशिात्मता । 
ततोऽघजपात्र ंकतजव्यं भशिािेदमयं पिम ्॥२८८॥ 

आनन्दिससंपूण ंविश्िदैिततपजणम ्। 
य्िै देहे दाहाददपूजान्तं तद्िदेि दह ॥२८९॥ 

अघजपात्रऽेवप कतजव्यं समासव्यासयोगतः । 
कातन द्रव्याखण यागाय को न्िघज इतत नोददतम ्॥२९०॥ 

भसवद्धकामस्य तष्त्सद्धौ साधनैि दह कािणम ्। 
मुष््तकामस्य नो क्रकंचचष्न्नवषद्धं विदहतं च नो ॥२९१॥ 

यदेि हृद्यं तद्योग्ज्यं भशिसंविदिेदने । 
कृत्िाघजपात्र ंतद्विरुट्रोक्षक्षतं कुसुमाददकम ्॥२९२॥ 

कृत्िा च तेन स्िात्मानं पूजयेत्पिमं भशिम ्। 
अघजपात्राचजनादत्तपुटपसंकीणजताियात ्॥२९३॥ 

नाघजपात्रऽेत्र कुसुमं कुयाजदे्दिाचजनाकृते । 
अघजपात्र ेतदमतृीिूतमम्धिेि पूष्जतम ्॥२९४॥ 

मन्त्राणां तपृ्तये यागद्रव्यशुद्ध्यै च केिलम ्। 
एिं देहं पूजतयत्िा राणधीशून्यविग्रहान ्॥२९५॥ 

अन्योन्यतन्मयीिूतान ्पूजयेष्च्छितादृश े। 
तत्र राणाश्रये नयास ेबुद्ध्या वििचचते सतत ॥२९६॥ 

शून्याचधटठानतः सिजमेकयत्नेन पूज्यत े। 
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न्यस्येदाधािशष््तं त ुनाभयधश्चतुिङ्गुलाम ्॥२९७॥ 

धिां सुिोदं तेजश्च मेयपािरततष्टठतेः । 
पोतरूपं मरुत्कन्दस्ििािं विश्िसूत्रणात ्॥२९८॥ 

रत्येकमङ्गुलं न्यस्येच्चतुटकं व्योमगिजकम ्। 
ईषत्समन्तादमलभमदमामलसािकम ्॥२९९॥ 

ततो दण्डमनन्ताख्यं कल्पयेल्लष्म्बकािचध । 
तन्मात्राददकलान्तं तदधू्िे ग्रष्न््तनजशात्मकः ॥३००॥ 

तत्र मायामये ग्रन््ौ धमाजधमाजद्यमटिकम ्। 
िष्ह्नरागादद माया दह तत्सूततविजििस्तु धीः ॥३०१॥ 

मायाग्रन््ेरूध्िजिूमौ बत्रशूलाधश्चतुष्टककाम ्। 
शुद्धविद्याष्त्मकां ध्यायेच्छदनद्ियसंयुताम ्॥३०२॥ 

तच्च तत्त्ि ंष्स््तं िाव्यं लष्म्बकाब्रह्मिन्रयोः । 
रकाशयोगो ह्यत्रिैं दृ्श्रोत्रिसनाददकः ॥३०३॥ 

दक्षान्याितजतो न्यस्येच्छ्तीना ंनिकद्ियम ्। 
विद्यापद्मेऽत्र तच्चो्तमवप राग्ज्दश्यजते पुनः ॥३०४॥ 

िामा ज्येटठा िौद्री काली कलबलविकरिके बलम्नी । 
िूतदमनी च मनोन्मतनका शान्ता शक्रचापरुचचित्र स्यात ्॥३०५॥ 

विभिी ञष्प्तकृतीच्छा िागीशी ज्िाभलनी त्ा िामा । 
ज्येटठा िौद्रीत्येताः राग्ज्दलतः कालदहनित्सिाजः ॥३०६॥ 

दलकेसिमध्येषु सूयेन्ददुहनत्रयम ्। 
तनजाचधपैब्रजह्मविटणुहिैश्चाचधष्टठतं स्मिेत ्॥३०७॥ 

मायोत्तीण ंदह यद्रपूं ब्रह्मादीनां पुिोददतम ्। 
आसनं त्िेतदेि स्यान्नतु मायाञ्जनाष्ञ्जतम ्॥३०८॥ 

रुद्रोध्िे चशे्ििं देिं तदधू्िे च सदाभशिम ्। 
न्यस्येत्स च महारेत इतत शास्त्रषेु िण्यत े॥३०९॥ 

समस्ततत्त्िव्याप्ततृ्िान्महारेतः रबोधतः । 
रकषजगमनाच्चषै लीनो यन्नाधिं व्रजेत ्॥३१०॥ 

विद्याविद्येभशनः सिे ह्यतु्तिोत्तितां गताः । 
सदाभशिीिूय ततः पिं भशिमुपाचश्रताः ॥३११॥ 

अतः सदाभशिो तनत्यमूध्िजदृग्ज्िास्ििात्मकः । 
कृशो मेयत्िदौबजल्यात्रेतोऽट्टहसनाददतः ॥३१२॥ 

तस्य नाभयुष्त््त ंमूधजिन्रत्रयवितनगजतम ्। 
नादान्तात्म स्मिेच्छष््तव्यावपनीसमनोज्ज्िलम ्॥३१३॥ 

अिात्रयं द्विषट्कान्तं तत्राप्यौन्मनसं त्रयम ्। 
पङ्कजानां भसतं सप्तबत्रशंदात्मेदमासनम ्॥३१४॥ 
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अत्र सिाजखण तत्त्िातन िेदराणातन यत्ततः । 
आसनत्िेन भिन्नं दह संविदो विषयः स्मतृः ॥३१५॥ 

एतान्येि त ुतत्त्िातन लीनातन पििैििे । 
तादात्म्येना् सटृिातन भिदेिाच्यजत्ियोजने ॥३१६॥ 

श्रीमभैििबोधै् यलािस्िातन््यिष्न्त त ु। 
एतान्येि त ुतत्त्िातन पूजकत्िं रयान्त्यलम ्॥३१७॥ 

पूजकः पितत्त्िात्मा पूज्य ंतत्त्ि ंपिापिम ्। 
सटृित्िादपिं तत्त्िजालमासनतास्पदम ्॥३१८॥ 

विद्याकलान्तं भसद्धान्ते िामदक्षक्षणशास्त्रयोः । 
सदाभशिान्तं समनापयजन्त ंमतयामले ॥३१९॥ 

उन्मनान्तभमहाख्यातभमत्येतत्पिमासनम ्। 
अचजतयत्िासनं पूज्या गुरुपङ्ष््तस्तु िाविित ्॥३२०॥ 

तत्रासने पुिा मूततजिूतां साधाजक्षिां द्ियीम ्। 
न्यस्येद्व्याप्ततृयेत्यु्त ंभसद्धयोगीश्ििीमत े॥३२१॥ 

सदाभशिं महारेत ंमूतत ंसाधाजक्षिां यजेत ्। 
पित्िेन पिामूध्ि ेगन्धपुटपाददभिष्स्त्ितत ॥३२२॥ 

विद्यामूतत जम्ात्माख्यां द्वितीया ंपरिकल्पयेत ्। 
मध्ये िैििसभाि ंदक्षक्षणे िततशखेिम ्॥३२३॥ 

निात्मानं िामतस्तदे्दिीिभैिित्रयम ्। 
मध्ये पिां पूणजचन्द्ररततमां दक्षक्षणे पुनः ॥३२४॥ 

पिापिां ि्तिणा ंक्रकंचचदग्रां न िीषणाम ्। 
अपिां िामशङृ्गे त ुिीषणां कृटणवपङ्गलाम ्॥३२५॥ 

राग्ज्िद्द्विधात्र षोढैि न्यासो देहे य्ा कृतः । 
ततः सांकष्ल्पकं यु्त ंिपुिासां विचचन्तयेत ्॥३२६॥ 

कृत्यिेदानुसािेण द्विचतुःषड्िुजाददकम ्। 
कपालशूलखट्िाङ्गििाियघिाददकम ्॥३२७॥ 

िामदक्षक्षणसंस््ानचचत्रत्िात्परिकल्पयेत ्। 
िस्तुतो विश्िरूपास्ता देव्यो बोधाष्त्मका यतः ॥३२८॥ 

अनिष्च्छन्नचचन्मात्रसािाः स्युिपिृ् तये । 
सि ंततो ̕ङ्गि्त्रादद लोकपालास्त्रपष्श्चमम ्॥३२९॥ 

मध्ये देव्यभिधा पूज्या त्रयं िितत पूष्जतम ्। 
ततो मध्यगतात्तस्माद्बोधिाशःे सदैितात ्॥३३०॥ 

अङ्गादद तनःसतृ ंपूज्यं विस्फुभलङ्गात्मकं पृ् क् । 
मध्यगा क्रकल या देिी सैि सभािरूवपणी ॥३३१॥ 

कालसंकवषजणी घोिा शान्ता भमश्रा च सिजतः । 
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भसद्धातन्त्र ेच सैकाणाज पिा देिीतत कीततजता ॥३३२॥ 

पिा तु मातकृा देिी माभलनी मध्यगोददता । 
मध्ये न्यस्येत्सूयजरुचच ंसिाजक्षिमयीं पिाम ्॥३३३॥ 

तस्याः भशखागे्र त्िैकाणा ंतस्याश्चाङ्गाददकं ष्त्ितत । 
ततो विश्िं वितनटक्रान्तं पूष्जतं दक्षक्षणोत्तिे ॥३३४॥ 

स्यादेि पूष्जत ंतेन सकृन्मध्ये रपूजयेत ्। 
श्रीदेव्यायामले चो्तं यागे डामिसंक्षञते ॥३३५॥ 

नासागे्र बत्रविधं कालं कालसंकवषजणी सदा । 
मुखस््ा श्िासतनःश्िासकलनी हृदद कषजतत ॥३३६॥ 

पूिकैः कुम्िकैधजत्त ेग्रसत ेिेचकेन त ु। 
कालं संग्रसत ेसि ंिेचकेनोष्त््ता क्षणात ्॥३३७॥ 

इच्छाशष््तः पिा नाम्ना शष््तबत्रतयबोचधनी । 
याज्या कषजतत यत्सि ंकालाधािरिञ्जनम ्॥३३८॥ 

इह क्रकल दृ्कमेच्छाः भशि उ्तास्तास्तु िेद्यखण्डनके । 
स््लेू सूक्ष्म ेक्रमशः सकलरलयाकलौ िितः ॥३३९॥ 

शुद्धा एि त ुसुप्ता ञानाकलता ंगताः रबुद्धास्त ु। 
रविभिन्नकततपयात्मकिेद्यविदो मन्त्र उच्यन्त े॥३४०॥ 

भिन्ने त्िखखले िेद्ये मन्त्रशेास्तन्महेशास्तु । 
भिन्नाभिन्ने तददयान ्सुभशिान्तो ̕ध्िोददतः रेत े॥३४१॥ 

ता एि गलतत िेदरसिे क्रमशो विकासमायान्त्यः । 
अन्योन्यासंकीणाजस्त्ििात्रयं गभलतिेददकास्तु ततः ॥३४२॥ 

पद्मत्रय्यौन्मनसी तदददं स्यादासनत्िेन । 
ता एिान्योन्यात्मकिेदािच्छेदनाष्जहासुतया ॥३४३॥ 

क्रकल शष््ततद्िदाददरभिदा पूज्यत्िमायाताः । 
िेदगलनाद्यकोिेिािभय यतो तनजं तनजं रूपम ्॥३४४॥ 

बबभ्रतत तास्त ुबत्रत्िं तासा ंस्फुिमेि लक्ष्येत । 
संिाव्यिेद्यकालुटययोगतोऽन्योन्यलधधसंकितः ॥३४५॥ 

राक् रस्फुिं बत्रिाि ंनागच्छन्नत्र त ुत्ा न । 
अन्योन्यात्मकिेदािच्छेदनकलनसंग्रभसटणुतया । 
स्िातन््यमात्रसािा संवित्सा कालकवषजणी कच्ता ॥३४६॥ 

सैि च िूयः स्िस्मात्संकषजतत कालभमह बदहटकुरुत े। 
संकवषजणीतत कच्ता मातटृिेतेष ुसभािः ॥३४७॥ 

तत्त्ि ंसत्ता राष्प्तमाजतषृु मेयो ̕नया संश्च । 
विश्िजननीषु शष््तष ुपिमा्ो दह स्ितन्त्रतामात्रम ्॥३४८॥ 

एषणविददक्रक्रयात्मकमेतत्पूज्य ंयतोऽनिष्च्छन्नम ्। 
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यष्स्मन्सिाजिच्छेदददशो ̕वप स्युः समाक्षक्षप्ताः ॥३४९॥ 

अविकल्पभमह न यातत दह पूज्यत्ि ंनच विकल्प एकत्र । 
बहिो धमाजस्तस्माद् यो धमजस्ताितो धमाजन ्॥३५०॥ 

आक्षक्षपतत तत्र रूढः सिोत्कृटिोऽधिष्स््तास्त्िन्ये । 
इतत िैििपिपूजातत्त्ि ंश्रीडामिे महायागे ॥३५१॥ 

स्ियमेि सुरसन्नः श्रीमान ्शंिुमजमाददक्षत ्। 
बाह्ययागे तु पद्मानां बत्रतयेऽवप रपूजयेत ्॥३५२॥ 

अस्त्रान्तं परििािौघभमतत नो दैभशकागमः । 
अग्ज्नीशिक्षोिाय्िन्तददक्षु विद्याङ्गपञ्चकम ्॥३५३॥ 

श्त्यङ्गातन भशिाङ्गातन त्िैात्र पुनद्जिये । 
अस्त्रं न्यस्येच्चतुददज्कं मध्ये लोचनसंञकम ्॥३५४॥ 

पत्राटिकेऽटिकयुगमघोिादेः स्ियामलम ्। 
त्ा द्िादशकं षट्कं चतुटकं भमचश्रतं द्विशः ॥३५५॥ 

सिजशो द्विगुणादीत््माितृतत्िेन पूजयेत ्। 
लोकपालांस्ततः सास्त्रान्स्िददक्षु दशसु क्रमात ्॥३५६॥ 

इत्् ंबत्रशूलपयजन्तदेिीतादात्म्यिषृ्त्ततः । 
ततटठन्नत्रापजयष्न्िश्िं तपजयेदे्दितागणम ्॥३५७॥ 

ततो जपं रकुिीत रततमन्त्र ंद्विपञ्चधा । 
एकैकस्य ्यात्मकत्िादिेदाच्चावप सिजशः ॥३५८॥ 

नाभिहृत्कण्ठतालूध्िजकुण्ड ेज्िलनित्स्मिन ्। 
मन्त्रचकं्र तत्र विश्िं ज्िह्िन्संपादयेद्धुततम ्॥३५९॥ 

दीक्षाकमजखण कतजव्ये दीक्षा ंयेनाध्िना गुरुः । 
चचकीषुजदेह एिादौ िूयस्तं मुख्यतो ̕पजयेत ्॥३६०॥ 

द्िादशान्तभमदं राग्र ंबत्रशूलं मूलतः स्मिन ्। 
देिीचक्राग्रगं त्य्तक्रमः खेचितां व्रजेत ्॥३६१॥ 

मूलाधािाद्द्विषट्कान्तव्योमाग्रापूिणाष्त्मका । 
खेचिीयं खसंचािष्स््ततभयां खामतृाशनात ्॥३६२॥ 

अमुटमाच्छाम्ििाच्छूलाद्रासयेच्चतुिङ्गुलम ्। 
शा्त ेततोऽप्याणिे तष्त्त्रशूलबत्रतयं ष्स््तम ्॥३६३॥ 

तष्त्त्रशूलत्रयोध्िोध्िजदेिीचक्रावपजतात्मकः । 
क्रकं क्रकं न जायते क्रकं िा न िेष्त्त न किोतत िा ॥३६४॥ 

एकैकाम्िा देिीं मन्त्रं िा पद्मगं यजेत ्। 
यामलै्याङ्गि्त्राददसदसत्ताविकल्पतः ॥३६५॥ 

इत्् ंराणाद्व्योमपदपयजन्तं चतेन ंतनजम ्। 
भशिीिाव्याचजनायोगात्ततो बाह्यं विचध ंचिेत ्॥३६६॥ 
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बदहयाजगस्य मुख्यत्िे भसद्ध्याददपरिकष्ल्पते । 
अन्तयाजगः संष्स्क्रयायै ह्यन्य्ाचजतयता पशुः ॥३६७॥ 

यस्तु भसद्ध्याददविमुखः स बदहयजजतत रिुम ्। 
अन्तमजहायागरूढ्यै तयैिासौ कृता्जकः ॥३६८॥ 

कृत्िान्तयाजगमादाय धान्याद्यस्त्रणे मष्न्त्रतम ्। 
ददक्षु क्षक्षपेद्वि्ननुदे संहृत्यैशीं ददशं नयेत ्॥३६९॥ 

तनिीक्षणं रोक्षण ंच ताडनाप्यायने त्ा । 
विगुण्ठन ंच संस्कािाः साधािाष्स्त्रभशिोमते ॥३७०॥ 

गोमूत्रगोमयदचधक्षीिाज्यं मन्त्रयेन्मुखःै । 
ऊध्िाजन्तैिङ्गषट्केन कुशाम्धिेतेन चोक्षयेत ्॥३७१॥ 

िूभम ंशषें च भशटया् ंस््ापयेत्पञ्चगव्यकम ्। 
पञ्च गव्यातन यत्राष्स्मन्कुशाम्बुतन तदचु्यत े॥३७२॥ 

पञ्चगव्यं जलं शास्त्रे बाह्याशुवद्धविमदजकम ्। 
लौक्रक्यामविशुद्धौ दह मदृदतायाम्ान्तिीम ्॥३७३॥ 

अशुवद्ध ंदग्ज्धमुास््ेयं मन्त्रादद यदलौक्रककम ्। 
फाददनान्तां स्मिेदे्दिीं पचृ्व्याददभशिान्तगाम ्॥३७४॥ 

पुटपाञ्जभल ंक्षक्षपेन्मध्ये धूपगन्धासिादद च । 
त्िै दद्याद्यागौकोमध्ये तेनाश ुविग्रहम ्॥३७५॥ 

समस्तं देिताचक्रमचधटठात ृरकल्प्यते । 
अनन्तनाले धमाजददपत्रे सद्िैद्यकखणजके ॥३७६॥ 

षडुत््े गन्धपुटपाद्यैगजणेशं ह्यैशग ंयजेत ्। 
अष्त््तं वि्नसंशान्त्यै पूजतयत्िा विसजजयेत ्॥३७७॥ 

(…) । 
ततः कुम्ि ंपिामोददद्रिद्रव्यरपूरितम ्॥३७८॥ 

पूष्जतं चचचजतं मूलमनुना मन्त्रयेच्छतम ्। 
अभसना ककज िीं पूिजमस्त्रयागो न चते्कृतः ॥३७९॥ 

तमैशान्यां यजेत्कुम्िं िामस््कलशाष्न्ितम ्। 
ततः सौिददगाचश्रत्या सास्त्रांल्लोकेश्ििान्यजेत ्॥३८०॥ 

गन्धपुटपोपहािाद्यैविजचधना मन्त्रपूिजकम ्। 
ततः भशटयो ̕भसकलशीहस्तो धािां रपातयन ्॥३८१॥ 

गुरुणा कुम्िहस्तेनानुव्रज्यो िदता ष्त्िदम ्। 
िो िोः शक्र त्िया स्िस्यां ददभश वि्नरशान्तये ॥३८२॥ 

सािधानेन कमाजन्तं िवितव्य ंभशिाञया । 
्यक्षिे तनिृततराये नाष्म्न िोःशधदमेककम ्॥३८३॥ 

अपासयेद्यतो मन्त्रश्छन्दोबद्धो ̕यमीरितः । 
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तत ऐश्यां ददभश स््ाप्यः स कुम्िो विक्रकिोपरि ॥३८४॥ 

दक्षक्षणे चास्त्रिाधाजनी स््ाप्या कुम्िस्य सारंतम ्। 
कुम्िस््ाम्बुसमापष्त्तिृंदहतं मन्त्रिनृ्दकम ्॥३८५॥ 

तेजोमात्रात्मना ध्यातं सिजमाप्याययेद्विचधम ्। 
अतः कुम्िे मन्त्रगणं सि ंसंपूजयेद्गुरुः ॥३८६॥ 

पूिेण विचधनास्त्रं च ककज यां वि्ननुद्यजेत ्। 
मध्येगहंृ ततो गन्धमण्डले पूजयेद्गुरुः ॥३८७॥ 

बत्रकं यामलतै्याभयामेकं िा मन्त्रदैितम ्। 
अष्ग्ज्नकायजविधानाय ततः कुण्ड ंरकल्पयेत ्॥३८८॥ 

शुद्धमन्त्राददसंजल्पसंकल्पोत््मपूिजकम ्। 
भशिस्य या क्रक्रयाशष््तस्तत्कुण्डभमतत िािनात ्॥३८९॥ 

पिमः खलु संस्कािो विनाप्यन्यैः क्रक्रयाक्रमैः । 
एिं देहे स््ष्ण्डले िा भलङ्गे पात्रे जलेऽनले ॥३९०॥ 

पुटपाददषु भशशौ मुख्यः संस्कािः भशितादृश े। 
उ्त ंश्रीयोगसंचािे त्ादह पिमेभशना ॥३९१॥ 

चतुदजशविधे िूते पुटपे धपूे तनिेदने । 
दीपे जप ेत्ा होमे सिजत्रिैात्र चष्ण्डका ॥३९२॥ 

जुहोतत जपतत रेद्धे पूजयेद्विहसेद्व्रजेत ्। 
आहािे मै्नु ेसैि देहस््ा कमजकारिणी ॥३९३॥ 

तादृशीं ये तु नो रूढां संविष्त्तमचधशिेते । 
अक्रमात्तत्रभसद्ध्य् ंक्रभमको विचधरुच्यते ॥३९४॥ 

अहं भशिो मन्त्रमयः संकल्पा मे तदात्मकाः । 
तज्ज ंच कुण्डिह्न्यादद भशिात्मेतत स्फुिं स्मिेत ्॥३९५॥ 

अत एि दह तत्रावप दाढ्जयादाढ्जयािलोकनात ्। 
क्रक्रयमाणे कृत ेिावप संष्स्क्रयाल्पेतिावपिा ॥३९६॥ 

य्ादह कष्श्चत्रततिादरिद्रोऽभयासपाििात ्। 
िा्य ंगहृ्णातत को ̕प्यादौ त्ात्राप्यिबुध्यताम ्॥३९७॥ 

उल्लेखसेककुट्टनलेपचतुमाजगजमक्षितृतपरिकलनम ्। 
स्तिपरिचधविटििष्स््ततसंस्कािा दशास्त्रतः कुण्डगताः ॥३९८॥ 

मध्यग्रहण ंदिजद्ियेन कुशसंितृतश्च भित्तीनाम ्। 
राङ्मुखिेखाबत्रतयोध्िजिेखखकाः कुशसमाितृतश्च बदहः ॥३९९॥ 

शस्तलताश्चतुिश्र ंदशलोकेशाचजनासनविचधश्च । 
सद्मासादनमस्त्राष्ग्ज्नतेजसा िक्षणं च कुण्डस्य ॥४००॥ 

िूमेः भशिाष्ग्ज्नधतृ्य ैशष््तविज् नापसािणं चा्ाजः । 
ततस्त ुपूष्जत ेकुण्डे क्रक्रयाशष््ततया स्फुिम ्॥४०१॥ 
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मातकृां माभलनीं िावप न्यस्येत्संकल्परूवपणीम ्। 
संकल्पदेव्या यत्सषृ्टिधाम ्यश्र ंक्रक्रयात्मकम ्॥४०२॥ 

ञानशुक्रकणं तत्र बत्रः रक्षोभय वितनक्षक्षपेत ्। 
इच्छातः क्षुभितं ञानं विमशाजत्मक्रक्रयापदे ॥४०३॥ 

रूढं ञत्िाददपञ्चाङ्गविस्पटिं जाज्िलीत्यलम ्। 
तेनाङ्गपञ्चकैिेि हुतत ंदद्यात्सकृत्सकृत ्॥४०४॥ 

जन्माद्यखखलसंस्कािशुद्धो ̕ष्ग्ज्नस्तािता ििेत ्। 
पञ्चाङ्गमेि पथृ्व्याददरूपं कदठनताददकाः ॥४०५॥ 

श्तीदजधद्िष्ह्नगताः कुयाजद्गिाजददकाः क्रक्रयाः । 
ततो ̕खखलाध्िसदे्दिीचक्रगिां पिापिाम ्॥४०६॥ 

स्मिन्पूणाजहुततिशात्पूियेदष्ग्ज्नसंष्स्क्रयाः । 
त्ा मन्त्रशेयु्सत्यसंकल्पमहसा ज्िलन ्॥४०७॥ 

िष्ह्नस्तष्च्छिसंकल्पतादात्म्याष्च्छितात्मकः । 
इत्येतत्संष्स्क्रयातत्त्ि ंश्रीशंिुमे न्यरूपयत ्॥४०८॥ 

मयावप दभशजतं शुद्धबुद्धयः रविविञ्चताम ्। 
तेनात्र ये चोदयष्न्त य्ा बालस्य संष्स्क्रया ॥४०९॥ 

बह्नौ िह्नेस्त्ान्यत्रते्यनिस््िै संस्कृतेः । 
ते तनरुत््ानविहता नये ̕ष्स्मन्गुरुदशजने ॥४१०॥ 

जाते ̕ग्ज्नौ संस्कृते शैि ेशधदिाभश ंच माभलनीम ्। 
वपतिौ पूजतयत्िा स्िं शुद्धं धाम विसजजयेत ्॥४११॥ 

शुद्धाग्ज्नेिाजगमादाय चिज्  ंस््ापयेत्पृ् क् । 
अ्िाग्ज्नेः भशखां िामराणेनादाय हृज्जुषा ॥४१२॥ 

चचदष्ग्ज्ननै्यमानीय क्षक्षपेद्दक्षेण संस्कृताम ्। 
भशि इत्यभिमानेन दृढेन दह विलोकनम ्॥४१३॥ 

सिजस्य संष्स्क्रया तत्त्ि ंतत्तस्मै यद्यतो ̕मलम ्। 
निाहुतीि्ो दद्यान्निात्मसदहतेन त ु॥४१४॥ 

भशिाग्ज्नये तािपूि ंस्िाहान्तं संष्स्क्रया ििेत ्। 
भशिचतैन्यसामान्यव्योपरूपेऽनले ततः ॥४१५॥ 

राग्ज्िदाधािमाधेयं देिीचकं्र च योजयेत ्। 
स्रुिं स्रुच ंच संपश्येदधोि्त्रौ क्रमाद्गुरुः ॥४१६॥ 

भशिशष््ततयाभयच्यौ त्ेत्् ंसंष्स्क्रयानयोः । 
तत्त्िसंदशजनान्नान्यत्संस्कािस्याष्स्त जीवितम ्॥४१७॥ 

इतत ि्तु ंस्रुिादीशः श्रीपूिे न समस्किोत ्। 
ततष्स्तलैमृजगीं मध्यानामाङ्गुटठिशाद्गुरुः ॥४१८॥ 

कृत्िा मूलं तपजयेत ्शतेनाज्यस्रुिैस्त्ा । 
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अङ्गि्त्र ंषडशंने शषेांश्चावप दशांशतः ॥४१९॥ 

सहस्राददकहोमो ̕वप तपृ्त्य ैवित्तानुसाितः । 
सतत वित्ते ̕वप लोिाददग्रस्तो बाह्यरधानताम ्॥४२०॥ 

र्यंष्श्चद्गुणीिािाच्छष््तपात ंन विन्दतत । 
उ्त ंस्िच्छन्दतन्त्रे तद्दीक्षक्षतो ̕वप न मोक्षिाक् ॥४२१॥ 

ननु यत्तस्य दीक्षाया ंकृतं कमाजस्य क्रकं फलम ्। 
तत्राहुगजमशास्त्रञा िामाशष््तमयास्तदा ॥४२२॥ 

मन्त्रा बध्नष्न्त त ंसम्यग्ज्ििकािामहागहेृ । 
या त्िनुग्रादहका शष््तस्तषेां सा गुरुदीवपता ॥४२३॥ 

शोधयेत स्िशास्त्रस््तनटकामोल्लङ्घनक्रक्रयाम ्। 
तत ऊध्िाजधिन्यासादन्योन्यौन्मुख्यसुन्दिम ्॥४२४॥ 

स्रु्स्रुिं भशिश्त्यात्मादायाज्यामतृपूरितम ्। 
समचचत्तराणतनुिैकात्म्यविचधयोगतः ॥४२५॥ 

िामं स्रुग्ज्दण्डग ंहस्त ंदक्षक्षण ंसोपयामकम ्। 
कण्ठाधोगं वितनक्षक्षप्य दृढमापीड्य यत्निान ्॥४२६॥ 

अधः कुयाजत्स्रुच ंराणमूध्िोध्ि ंसंतनयोजयन ्। 
यािद्द्विषट्कपयजन्ते बोधाग्ज्नौ चन्द्रचक्रतः ॥४२७॥ 

स्रुगग्रात्पिम ंह्लादद पतेदमतृमुत्तमम ्। 
तािद्िह्नौ मन्त्रमुखे िौषडन्तां हुतत ंक्षक्षपेत ्॥४२८॥ 

य ऊध्िे क्रकल संबोधः कुण्ड ेस रततबबष्म्बतः । 
िष्ह्नः राणः स्रु्स्रुिौ च स्नेहः संकल्पचचद्रसः ॥४२९॥ 

इत्् ंञात्िाददतः कुण्डस्रु्स्रुिाज्यमनून्िशृम ्। 
द्िादशान्तविबोधाग्ज्नौ रुद्ध्िा पूणाजहुतत ंक्षक्षपेत ्॥४३०॥ 

य्ा य्ा दह गगनमुत्पतेत्कलहंसकः । 
जले बबन्ब ंब्रुडत्यस्य त्ेत्यत्राप्ययं विचधः ॥४३१॥ 

स्िािाविकं ष्स््िं चिै द्रिं दीप्तं चलं निः । 
माया बबन्दसु्त्िैात्मा नादः शष््तः भशिस्त्ा ॥४३२॥ 

इत्् ंव्याप्यव्यापकतो वििेद्याभयन्तिान्तम ्। 
तदधःस््ातन पथृ्व्याददमूलान्तातन त्ा पुमान ्॥४३३॥ 

अविद्यािागतनयततकालमायाकलास्त्ा । 
अणुविजद्या तदीशशेौ सादाख्यं शष््तकुण्डली ॥४३४॥ 

व्यावपनी समनौन्मन्यं ततोऽनामतन योजयेत ्। 
िेचकस््ो मध्यनाडीसष्न्धविद्गुरुरित्यदः ॥४३५॥ 

रो्त ंत्रभैशिसे तन्त्र ेपियोजनिणजने । 
ततः रा्स््ावपतान्यस्तमन्त्रसंस्कृतिष्ह्नना ॥४३६॥ 
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चरुः साध्योऽ्िा भशटयैहोमेन समकालकः । 
चिौ च िीिद्रव्याखण लौक्रककान्य्िेच्छया ॥४३७॥ 

चरुभसद्धौ समस्ताश्च क्रक्रया हृन्मन्त्रयोगतः । 
ततश्चरंु समादाय गुरुिाज्येन पूरिताम ्॥४३८॥ 

स्रुच ंस्रुिं िा कृत्िैि िुष््तमु्त्यनुसाितः । 
देिानाम् श्तीना ंयन्त्राणा ंतु त्रयं त्रयम ्॥४३९॥ 

सप्तमं मातसृभाि ंक्रमादेकैकशः पठन ्। 
स्िा इत्यमतृिणेन िह्नौ हुत्िाज्यशषेकम ्॥४४०॥ 

चिौ हेत्यष्ग्ज्नरूपेण जुहुयात्तत्पुनः पुनः । 
िोज्यिोजकचिजग्ज्न्योरित््मेकानुसष्न्धतः ॥४४१॥ 

स्िाहारत्यिमशाजत्स्यात्समन्त्रादद्ियं पिम ्। 
एष संपातसंस्कािश्चिोिो्ता ह्यचधष्टठतः ॥४४२॥ 

िोग्ज्यस्य पिमं सािं िोग्ज्य ंननजततज यत्नतः । 
सममेकानुसन्धानात्पाततो िो्तिृोग्ज्ययोः ॥४४३॥ 

अन्योऽन्यत्र च संपातात्संगमाच्चते््मुच्यते । 
स््ष्ण्डले कुभिककज योिाजगं िागं तनिेदयेत ्॥४४४॥ 

िागेनाग्ज्नौ मन्त्रतषृ्प्तद्जियं भशटयात्मनोि् । 
इत्् ंविदहतकतजव्यो विञाप्येशं तदीरितः ॥४४५॥ 

शष््तपातक्रमाष्च्छटयान्संस्कतु ंतनःसिेद्बदहः । 
तत्रषैां पञ्चगव्य ंच चरंु दशनमाजजनम ्॥४४६॥ 

तस्य पातः शुिः राचीसौम्यैशाप्योध्िजददग्ज्गतः । 
अशुिो ̕न्यत्र तत्रास्त्रहोमोऽप्यटिशतं ििेत ्॥४४७॥ 

नेत्रमष्न्त्रतसद्िस्त्रबद्धनेत्रानचञ्चलान ्। 
अनन्यहृदयीिूतान्बलाददत्् ंतनिोधतः ॥४४८॥ 

मु्ताित्नाददकुसुमसंपूणाजञ्जभलकान्गुरुः । 
रिेश्य स््ष्ण्डलोपाग्र उपिेश्यैि जानुभिः ॥४४९॥ 

रक्षेपयेदञ्जभल ंत ंतैः भशटयैिाजवितात्मभिः । 
अञ्जभल पुनिापूयज तेषा ंलाघितः पिम ्॥४५०॥ 

दृशोतनजिाियेत्सोऽवप भशटयो िदितत पश्यतत । 
िदित्यालोक्रकते मान्त्ररिािोल्लाभसते स््ले ॥४५१॥ 

तदािेशिशाष्च्छटयस्तन्मयत्िं रपद्यते । 
य्ा दह ि्तहृदयस्तांस्तान्कान्तागुणान्स्ियम ्॥४५२॥ 

पश्यत्येि ंशष््तपातसंस्कृतो मन्त्रसष्न्नचधम ्। 
चक्षुिादीष्न्द्रयाणां दह सहकारिखण तादृश े॥४५३॥ 

सत्यत्यन्तमदृटिे रागवप जायेत योग्ज्यता । 
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कृतरञा दह विन्यस्तमन्त्रं देहं जलं स््लम ्॥४५४॥ 

रततमादद च पश्यन्तो विदःु संतनध्यसंतनधी । 
न्यस्तमन्त्रांशुसुिगाष्त्कंचचभतूाददमुदद्रताः ॥४५५॥ 

त्रस्यन्तीिेतत तत्तष्च्चदक्षैस्तत्सहकारिभिः । 
ततः स दक्षक्षणे हस्ते दीप्तं सिाजध्िपूरितम ्॥४५६॥ 

मन्त्रचकं्र यजेद्िामपाखणना पाशदाहकम ्। 
तं भशटयस्य किं मूष्ध्नज देहन्यस्ताध्िसंततेः ॥४५७॥ 

न्यस्येत्क्रमेण सिांङ्गं तेनिैास्य च संस्पशृते ्। 
उ्त ंदीक्षोत्तिे चतैज्ज्िालासंपातशोभिना ॥४५८॥ 

दत्तेन भशिहस्तेन समयी स विधीयते । 
सायुज्यमीश्ििे तत्त्िे जीितोऽधीततयोग्ज्यता ॥४५९॥ 

श्रीदेव्या्ामले तू्तमटिािान्तष्स्त्रशूलके । 
चके्र िैििसन्नािािघोिाद्यटिकािके ॥४६०॥ 

बाह्यापिे पिानेमौ मध्यशलूपिापिे । 
ज्िालाकुले ̕रुणे भ्राम्यन्मातरृणििीषणे ॥४६१॥ 

चचष्न्तते त ुबदहहजस्ते संदृटिे समयी ििेत ्। 
पाशस्तोिाद्यस्त ुसद्य उष्च्चक्रभमषुिस्य तम ्॥४६२॥ 

राणैविजयोजकं मूष्ध्नज क्षक्षपेत्संपूज्य तद्बदहः । 
अनेन भशिहस्तेन समयी िितत स्फुिम ्॥४६३॥ 

तस्यैि िाविविचधित्तत्त्िपाशवियोजने । 
पुत्रकत्िं स च पिे तत्त्ि ेयोज्यस्त ुदैभशकैः ॥४६४॥ 

स एि मन्त्रजाततञो जपहोमाददतत्त्िवित ्। 
तनिाजणकलशनेादौ तत ईश्ििसंक्षञना ॥४६५॥ 

अभिवष्तः साधकः स्याभोगान्तेऽस्य पिे लयः । 
एतैगुजणैः समायु्तो दीक्षक्षतः भशिशासने ॥४६६॥ 

चतुटपात्संदहताभिञस्तन्त्राटिादशतत्पिः । 
दशतन्त्राततमागजञ आचायजः स विधीयते ॥४६७॥ 

पचृ्िीमाददतः कृत्िा तनिाजणान्तेऽस्य योजनाम ्। 
अभिषेकविधौ कुयाजदाचायजस्य गुरूत्तमः ॥४६८॥ 

एतैिाज्यैरिदं चो्त ंसमयी िाजपुत्रित ्। 
सिजत्रिैाचधकािी स्यात्पुत्रकाददपदत्रये ॥४६९॥ 

पुत्रको दैभशकत्िे त ुतुल्ययोजतनको ििेत ्। 
अचधकािी स न पुनः साधने भिन्नयोजने ॥४७०॥ 

एतत्तन्त्र ेसमय्याददक्रमादाप्तोत्तिक्रक्रयः । 
आचायो न पुनबौद्धिैटणिाददः कदाचन ॥४७१॥ 
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एिं रसङ्गाष्न्नणीतं रकृत ंतु तनरूप्यते । 
भशिहस्तविचध ंकृत्िा तेन संप्लुटिपाशकम ्॥४७२॥ 

भशटयं विधाय विश्राष्न्तपयजन्तं ध्यानयोगतः । 
ततः कुम्िऽेस्त्रकलशे िह्नौ स्िात्मतन तं भशशुम ्॥४७३॥ 

रणामं काियेत्पश्चाभतूमातबृभल ंक्षक्षपेत ्। 
ततः शंकिमभयच्यज शय्यामस्त्राभिमष्न्त्रताम ्॥४७४॥ 

कृत्िास्यां भशटयमािोप्य न्यस्तमन्त्र ंविधाय च । 
भशटयहृच्चक्रविश्राष्न्तं कृत्िा तद्द्िादशान्तगः ॥४७५॥ 

ििेत्क्षीणकलाजालः स्ििद्िादशकोदयात ्। 
ततः रिेशरचचतकलाषोडशकोज्ज्िलः ॥४७६॥ 

संपूणजस्िात्मचचच्चन्द्रो विश्राम्येद्धृदये भशशोः । 
स्ियं व्युत््ानपयजन्त ंद्िादशान्तं ततो व्रजेत ्॥४७७॥ 

पुनविजशचे्च हृच्चक्रभमत््ं तनद्राविचधक्रमः । 
आयाततनद्रः भशटयोऽसौ तनमजलौ शभशिास्किौ ॥४७८॥ 

हृच्चके्र रततसंधत्ते बलात्पूणजकृशात्मकौ । 
हठतनमजलचन्द्राकज रकाशः सत्यमीक्षत े॥४७९॥ 

स्िप्नं िाविशुिान्यत्िस्फुिीिािनकोविदम ्। 
उ्त ंच पूणां च कृशां ध्यात्िा द्िादशगोचिे ॥४८०॥ 

रविश्य हृदये ध्याये त्सुप्तः स्िाच्छन्द्यमाप्नुयात ्। 
आयाततनदे्र च भशशौ गुरुिभयच्यज शङ्किम ्॥४८१॥ 

चरंु िुञ्जीत ससखा ततोऽद्याद्दन्तधािनम ्। 
स्िप्याच्च मन्त्रिश्मीद्धहृच्चक्रावपजतमानसः ॥४८२॥ 

रातगुजरुः कृताशषेतनत्योऽभयचचजतशंकिः । 
भशटयात्मनोः स्िप्नदृटिाि्ौ वित्त ेबलाबलात ्॥४८३॥ 

स्िदृटिं बलिन्नान्यत्संबोधोदे्रकयोगतः । 
बोधसाम्ये पुनः स्िप्नसाम्यं स्याद्गुरुभशटययोः ॥४८४॥ 

देिाष्ग्ज्नगुरुतत्पूजाकािणोपस्किाददकम ्। 
हृद्या स्त्री मद्यपानं चाप्याममांसस्य िक्षणम ्॥४८५॥ 

ि्तपान ंभशिश्छेदो ि्तविण्मूत्रलेपनम ्। 
पिजताश्िगजरायहृद्ययुग्ज्याचधिोहणम ्॥४८६॥ 

यत्रीत्य ैस्यादवप रायस्तत्तच्छुिमुदाहृतम ्। 
तं ख्यापयेत्तुष्टििदृ्ध्य ैह्लादो दह पिमं फलम ्॥४८७॥ 

अतोऽन्यदशुि ंतत्र होमोऽटिशतकोऽस्त्रतः । 
अशुिं नाशुिभमतत भशटयेभयो क्येद्गुरुः ॥४८८॥ 

रूढां दह शङ्कां विच्छेत्तुं यत्नः संघिते महान ्। 
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येषां तु शङ्काविलयस्तेषां स्िप्निशोष्त््तम ्॥४८९॥ 

शुिाशुिं न क्रकंचचत्स्यात ्स्युश्चते्् ंचचत्रतािशात ्। 
स्फुिं पश्यतत सत्त्िात्मा िाजसो भलङ्गमात्रतः ॥४९०॥ 

न क्रकंचचत्तामसस्तस्य सुखदःुखाच्छुिाशुिम ्। 
नन्ित्र तामसो नाम क् ंयोग्ज्यो विधौ ििेत ्॥४९१॥ 

मैि मा विग्रहं कष्श्चत््िचचत्कस्यावप िै गुणः । 
सिजसाष्त्त्िकचटेिोऽवप िोजने यदद तामसः ॥४९२॥ 

क्रकं ततः सो ̕धमः क्रकिाप्युत्कृटिस्तद्विपयजयः । 
आयातशष््तपातोऽवप दीक्षक्षतोऽवप गुणष्स््तेः ॥४९३॥ 

विचचत्रात्मा ििेदेि मुख्ये त्ि्े समादहतः । 
ततो गुरुः भशशोमजन्त्रपूिजकं देिताचजनम ्॥४९४॥ 

देशयेत्स च तत्कुयाजत्संस्कुयाजत्त ंततो गुरुः । 
हृदाददचक्रषट्कस््ान्ब्रह्मादीन ्षट् समादहतः ॥४९५॥ 

स्पशृषे्च्छशोः राणितृ्त्या रत्येकं चाटि संष्स्क्रयाः । 
हृदयाददद्विषट्कान्तं बोधस्पशजपविबत्रतः ॥४९६॥ 

आहािबीजिािादददोषध्िंसाभिेद्द्विजः । 
िसुिेदाख्यसंस्कािपूणज इत्् ंद्विजः ष्स््तः ॥४९७॥ 

गिाजधानं पुंसिनं सीमन्तो जातकमज च । 
नाम तनटक्रामणं चान्नरशश्चडूा त्ाटिमी ॥४९८॥ 

व्रतबन्धषै्टिके मौज्जीिौततके सौभमकं क्रमात ्। 
गोदानभमतत िेदेन्दसुंष्स्क्रया ब्रह्मचयजतः ॥४९९॥ 

रत्युद्िाहः पञ्चदशः सप्त पाकमखास्त्ितः । 
अटिकाः पािजणी श्राद्धं श्रािण्याग्रायणीद्ियम ्॥५००॥ 

चतै्री चाश्ियुजी पश्चात ्सप्तैि त ुहविमजखाः । 
आधेयमष्ग्ज्नहोत्र ंच पौणजमासः सदशजकः ॥५०१॥ 

चातुमाजस्यं पशूद्बन्धः सौत्रामण्या सह त्िमी । 
अष्ग्ज्नटिोमो ̕ततपूिोऽ् सो्य्यः षोडभशिाजपौ ॥५०२॥ 

आप्तोयाजमाततिात्रौ च सप्तैताः सोमसंष्स््ताः । 
दहिण्यपादाददमखः सहस्रेण समाितृः ॥५०३॥ 

अटिबत्रशंस्त्िश्िमेधो गाहजस्थ्यभमयता ििेत ्। 
िानस्थ्यपारिव्राज्ये च चत्िारिशंदमी मताः ॥५०४॥ 

दया क्षमानसूया च शुवद्धः सत्कृततमङ्गले । 
अकापजण्यास्पहेृ चात्मगुणाटिकभमदं स्मतृम ्॥५०५॥ 

मेखला दण्डमष्जन्यायुष ेिह्न्युपासनम ्। 
संध्या भिक्षेतत संस्कािाः सप्त सप्त व्रतातन च ॥५०६॥ 
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िौतेशपाशुपत्ये द्िे गाणेशं गाणपत्यकम ्। 
उन्मत्तकाभसधािाख्यघतृेशातन चतुदजश ॥५०७॥ 

एत ेत ुव्रतबन्धस्य संस्कािा अङ्चगनः स्मतृाः । 
पारिव्राज्यस्य गिे स्यादन्त्येष्टिरितत संस्कृतः ॥५०८॥ 

द्विजो ििेत्ततो योग्ज्यो रुद्रांशापादनाय सः । 
एतान्राणक्रमेणैि संस्कािान्योजयेद्गुरुः ॥५०९॥ 

अ्िाहुततयोगेन ततलाद्यैमजन्त्रपूिजकैः । 
रणिो हृदयं नाम शोधयाम्यष्ग्ज्निल्लिा ॥५१०॥ 

एिं क्रमेण मूधाजद्यैिङ्गैितत्पुनः पुनः । 
यतष्श्चद्धमज एिासौ शान्त्याद्यात्मा द्विजन्मता ॥५११॥ 

तेन रुद्रतया संवित्तत्क्रमेणैि जायते । 
य्ा हेमाददधातूनां पाके क्रमिशाभिेत ्॥५१२॥ 

िजतादद त्ा संवित्संस्कािे द्विजतान्तिे । 
योतननज कािण ंतत्र शान्तात्मा द्विज उच्यत े॥५१३॥ 

मुतनना मोक्षधमाजदािेतच्च रवििेचचतम ्। 
मुकुिाददषु शास्त्रषे ुदेिेनावप तनरूवपतम ्॥५१४॥ 

संविदो देहसंिेदात्सदृशात्सदृशोदयात ्। 
िूमाभिरायतः स्माते द्विजन्मा द्विजयोः सुतः ॥५१५॥ 

अन्त्यजातीयधीिाददजननीजन्मलाितः । 
उत्कृटिचचत्ता ऋषयः क्रकं ब्राह्मण्येन िाजनम ्॥५१६॥ 

अत एिा्जसत्तत्त्िदेभशन्यष्स्मन्न ददश्यते । 
िहस्यशास्त्रे जात्याददसमाचािो दह शाम्ििे ॥५१७॥ 

पाशिातन त ुशास्त्राखण िामश्त्यात्मकान्यलम ्। 
सटृट्यांचचभसद्धये शंिोः शङ्कातत्फलकॢप्तये ॥५१८॥ 

आपाददतद्विजत्िस्य द्िादशान्ते तनजै्यतः । 
स्पशजमात्रान्न विश्रान्त्या िदित्येिाििोहतः ॥५१९॥ 

रुद्रांशापादनं येन समयी संस्कृतो ििेत ्। 
अधीतौ श्रिणे तनत्यं पूजायां गुरुसेिने ॥५२०॥ 

समय्यचधकृतोऽन्यत्र गुरुणा वििुमचजयेत ्। 
तमापाददतरुद्रांशं समयान ्श्राियेद्गुरुः ॥५२१॥ 

अटिाटिकात्मकान्देव्यायामलादौ तनरूवपतान ्। 
अिादोऽकिणं गूदढः पूजा तपजणिािने ॥५२२॥ 

हनन ंमोहन ंचतेत समयाटिकमटिधा । 
स्ििािं मन्त्रतन्त्राणां समयाचािमेलकम ्॥५२३॥ 

असत्रलाप ंपरुषमनतृ ंनाटिधा िदेत ्। 
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अफलं चषे्टितं दहसंां पिदािाभिमशजनम ्॥५२४॥ 

गि ंदम्िं िूतविषव्याचधतन्त्र ंनचाचिेत ्। 
स्िं मन्त्रमक्षसूत्र ंच विद्यां ञानस्िरूपकम ्॥५२५॥ 

समाचािान्गुणान््लेशाष्न्सवद्धभलङ्गातन गूहयेत ्। 
गुरंु शास्त्रं देििह्नी ञानिदृ्धांष्स्त्रयो व्रतम ्॥५२६॥ 

गुरुिग ंय्ाश्त्या पूजयेदटिकं ष्त्िदम ्। 
दीनाष्न््लटिाष्न्पतॄन्क्षेत्रपालान्राखणगणान ्खगान ्॥५२७॥ 

श्माशातनकं िूतगणं देहदेिीश्च तपजयेत ्। 
भशिं शष््तं त्ात्मानं मुद्रां मन्त्रस्िरूपकम ्॥५२८॥ 

संसाििुष््तमु्तीश्च गुरुि्त्रात्त ुिाियेत ्। 
िागं द्िेषमसूयां च संकोचटेयाजभिमातनताः ॥५२९॥ 

समयरततिेत्तॄंस्तदनाचािांश्च घातयेत ्। 
पशुमागजष्स््तान्कू्रिान्द्िेवषणः वपशुनाञ्जडान ्॥५३०॥ 

िाञश्चानुचिान्पापाष्न्ि्नकतॄशं्च मोहयेत ्। 
शाक्रकन्यः पूजनीयाश्च ताश्चते््ं श्रीगमोददताः ॥५३१॥ 

साहसं द्विगुणं यासां कामश्चिै चतुगुजणः । 
लोिश्चाटिगुणस्तासां शङ््य ंशाक्रकन्य इत्यलम ्॥५३२॥ 

कुलाम्नायष्स््ता िीिद्रव्यबाह्यास्तु ये न तैः । 
पशुभिः सह िस्तव्यभमतत श्रीमाधिे कुले ॥५३३॥ 

देिताचक्रगुिजष्ग्ज्नशास्त्रं साम्यात्सदाचजयेत ्। 
अतनिेददतमेतेभयो न क्रकंचचदवप िक्षयेत ्॥५३४॥ 

एतद्द्रव्यं नापहिेद्गुरुिग ंरपूजयेत ्। 
स च तद्भ्रातिृायाजतु्रायो विद्याकृतो ििेत ्॥५३५॥ 

न योतनसंबन्धकृतो लौक्रककः स पशुयजतः । 
तस्याभिटिङ्गिूभमस्तु गुिाजिाधनभसद्धये ॥५३६॥ 

अच्यो न स्िमदहम्ना तु तद्िगो गुरुित्पुनः । 
गुिोतनजन्दां न कुिीत तस्य ैहेतु ंनचाचिेत ्॥५३७॥ 

नच ता ंशणुृयान्नैन ंकोपयेन्नाग्रतो ̕स्य च । 
विनाञया रकुिीत क्रकंचचत्तत्सेिनादृत े॥५३८॥ 

लौक्रककालौक्रककं कृत्य ंक्रोध ंक्रीडां तपो जपम ्। 
गुरूपिु्त ंयष्त्कंचचच्छय्यािस्त्रासनाददकम ्॥५३९॥ 

नोपिुञ्जीत तत्पद्भयां न स्पशृषे्त्कंतु िन्दयेत ्। 
श्रीमत्त्रभैशिसेऽप्यु्तं कृच्रचान्द्रायणाददभिः ॥५४०॥ 

अिण्ये काटठिष्त्तटठेदभसधािाव्रतोऽवप सन ्। 
तनयमस््ो यमस््ो ̕वप तत्पदं नाश्नुत ेपिम ्॥५४१॥ 
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गुिाजिाधनस्तस्त ुमनसा कमजणा चगिा । 
राप्नोतत गुरुतस्तुटिात ्पूण ंशे्रयो महाभतुम ्॥५४२॥ 

दहमपातैयज् ा िूभमश्छाददता सा समन्ततः । 
मारुतश्लेषसंयोगादश्मिष्त्तटठत ेसदा ॥५४३॥ 

यमादौ तनश्चले तद्िभाि एकस्तु गहृ्यत े। 
गुिोस्त्िािाचधतात्पूण ंरसिज्ञानमाप्यत े॥५४४॥ 

सिजतोऽिष्स््तं चचत्त्िं ञेयस््ं यस्य तत्क्ा । 
सद्य एि नयेदधू्ि ंतस्मादािाधयेद्गुरुम ्॥५४५॥ 

श्रीसािेऽप्यस्य संिाषात्पातकं नश्यतत क्षणात ्। 
तस्मात्पिीक्ष्य यत्नेन शास्त्रो्त्या ञानलक्षणैः ॥५४६॥ 

शास्त्राचािेण ितेत तेन सङ्गं त्ा कुरु । 
स्नेहाज्जात ुिदेज्ञानं लोिान्न दह्रयते दह सः ॥५४७॥ 

तेन तुटिेन तपृ्यष्न्त देिाः वपति एिच । 
उत्तीयज निकाद्याष्न्त सद्यः भशिपुिं महत ्॥५४८॥ 

िुङ््ते ततटठेद्यत्र गहेृ व्रजेष्च्छिपुिं तु सः । 
इतत ञात्िा सदा वप्ये श्राद्धे स्िं गुरुमचजयेत ्॥५४९॥ 

िुञ्जीत स स्ियं चान्यानाददशते्तत्कृते गुरुः । 
यो दीक्षक्षतस्त ुश्राद्धादौ स्ितन्त्र ंविचधमाचिेत ्॥५५०॥ 

तस्य तष्न्नटफल ंसि ंसमयेन च लङ््यते । 
सैद्धाष्न्तकावपजतं चण्डीयोग्ज्यं द्रव्यं वििजजयेत ्॥५५१॥ 

शाक्रकनीिाचकं शधदं न कदाचचत्समुच्चिेत ्। 
ष्स्त्रयः पूज्या विरूपास्तु िदृ्धाः भशल्पोपजीविकाः ॥५५२॥ 

अन्त्या विकारिताङ्ग्ज्यश्च िेश्याः स्िच्छन्दचषे्टिताः । 
त्ाच श्रीगमे रो्त ंपूजनीयाः रयत्नतः ॥५५३॥ 

तनिाचािाः सिजिक्ष्या धमाजधमजवििष्जजताः । 
स्िच्छन्दगाः पलाभशन्यो लम्पिा देिता इि ॥५५४॥ 

िेश्याः पूज्यास्तद्गहंृ च रयागोऽत्र यजेत्क्रमम ्। 
स्त्रीषु तन्नाचिेष्त्कचचद्येन ताभयो जुगुप्सते ॥५५५॥ 

अतो न नग्ज्नास्ताः पश्येन्नचावप रकिस्तनीः । 
िदृ्धायाः संष्स््ताया िा न जुगुप्सेत मुदद्रकाम ्॥५५६॥ 

िैकृत्यं तत्र सौरूप्यं मेलकं न रकाशयेत ्। 
देिमूतत ंशून्यतनु ंपूजयेष्त्त्रप्ाददषु ॥५५७॥ 

सिजपिजसु सामान्यविशषेेषु विशषेतः । 
पूजा गुिोिनध्यायो मेलके लोििजजनम ्॥५५८॥ 

न जुगुप्सेत मद्यादद िीिद्रव्यं कदाचन । 
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न तनन्देद् िन्देत तनत्यं तज्जोवषणस्त्ा ॥५५९॥ 

उपदेशाय न दोषा हृदयं चने्न विद्विषेत ्। 
विजातीयविकल्पांशोत्पुंसनाय यतेत च ॥५६०॥ 

गुिोः शास्त्रस्य देिीनां नाम मन्त्रे यतस्ततः । 
अचाजतोऽन्यत्र नोच्चायजमाहूतं तपजयेत्ततः ॥५६१॥ 

आगतस्य च मन्त्रस्य न कुयाजत्तपजणं यदद । 
हित्यधजशिीिं तददत्यूच ेिगिान्यतः ॥५६२॥ 

श्रीमदमूौ च देिीनां िीिाणां चषे्टितं न िै । 
र्येन्न जुगुप्सेत िदेन्नाद्रव्यपाखणकः ॥५६३॥ 

श्रीपूि ंनाम ि्तव्य ंगुिोद्रजव्यकिेण च । 
गुिाजदीनां न लङ््या च छाया न तैच्जकैः सह ॥५६४॥ 

जल्पं कुिजन्स्िशास्त्रा् ंिदेन्नावपच सूचयेत ्। 
तनत्याद्विशषेपूजां च कुयाजन्नैभमष्त्तके विधौ ॥५६५॥ 

ततो ̕वप मध्ये िषजस्य ततो ̕वप दह पवित्रके । 
अन्यस्तमन्त्रो नासीत सेव्य ंशास्त्रान्तिं च नो ॥५६६॥ 

अररूढं दह विञानं कम्पेतेतििािनात ्। 
गहृोपस्किणास्त्राखण दितायागयोगतः ॥५६७॥ 

अच्याजनीतत न पद्भयां िै स्पशृने्नावप विलङ््येत ्। 
गुरुिगे गहृायात ेविशषें कंचचदाचिेत ्॥५६८॥ 

दीक्षक्षतानां न तनन्दादद कुयाजद्विद्िेषपूिजकम ्। 
उपदेशाय नो दोषः स ह्यविद्िेषपूिजकः ॥५६९॥ 

न िटणिाददकाधःस््दृष्टिभिः संिसेदलम ्। 
सहिोजनशय्याद्यनथषां रकियेष्त्स््ततम ्॥५७०॥ 

उ्त ंश्रींमाधिकुले शासनान्तिसंष्स््तान ्। 
िेदोष््तं िैटणिोष््तं च तैरु्त ंिजजयेत्सदा ॥५७१॥ 

अकुलीनेषु संपकाजत्तत्कुलात्पतनाभयम ्। 
एकपात्रे कुलाम्नाये तस्मात्तान्परििजजयेत ्॥५७२॥ 

रमादाच्च कृते सख्ये गोट्यां चकं्र तु पूजयेत ्। 
श्रीमदमूौ च कच्तमागमान्तिसेिके ॥५७३॥ 

गुिजन्तिित ेमूढे देिद्रव्योपजीिके । 
शष््तदहसंाकिे दटुिे संपकं नैि काियेत ्॥५७४॥ 

न विकल्पेन दीक्षादौ व्रजेदायतनाददकम ्। 
उ्तास््ाभशच्लत्िे यष्न्नभमत्तं नैि तच्चिेत ्॥५७५॥ 

शासनस््ान्पुिाजात्या न पश्येन्नाप्युदीियेत ्। 
नच व्यिहिेत्सिाजष्ञ्छिािेदेन केिलम ्॥५७६॥ 
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सद्विद्यैः साकमासीत ञानदीप्त्यै यतते च । 
नासंस्कृतां व्रजेत्तज्जं विफलत्िं नचानयेत ्॥५७७॥ 

मेलकाधजतनशाचयाज जनिजं च तन्नदह । 
मांसादददाहगन्धं च ष्जिेदे्दिीवरयो ह्यसौ ॥५७८॥ 

गुिाजञां पालयन्सि ंत्यजेन्मन्त्रमयो ििेत ्। 
शास्त्रपूजाजपध्यानवििेकतदपुक्रक्रयाः ॥५७९॥ 

अकुिजष्न्नटफलां नैि चटेिेत बत्रविधां क्रक्रयाम ्। 
मन्त्रतन्त्रनैज िादं च कुयाजन्नो िक्षयेद्विषम ्॥५८०॥ 

समयानां विलोप ेच गुरंु पचृ्छेदसष्न्नधौ । 
तद्िग ंतनजसन्तानमन्यं तस्याप्यसंतनधौ ॥५८१॥ 

तेनो्तमनुततटठेच्च तनविजकल्पं रयत्नतः । 
यतः शास्त्राददसंबोधतन्मयीकृतमानसः ॥५८२॥ 

भशि एि गुरुनाजस्य िागसत्या वितनःसिेत ्। 
भशिस्य स्िात्मसंस्कृत्यै रह्िीिािो गुिोः पुनः ॥५८३॥ 

ह्लादायेत्युिया्ाजय तत्तुष्टिः फलदा भशशोः । 
गुिाजयत्तैकभसवद्धदहजसमय्यवप विबोधिाक् ॥५८४॥ 

तद्बोधबहुमानेन विद्याद्गुरुतमं गुरुम ्। 
अतः संराप्य विञानं यो गुिौ बाह्यमानिान ्॥५८५॥ 

नासौ विञानविश्िस्तो नासत्यं भ्रटि एि सः । 
ञानानाश्िस्तचचत्तं त ंिचोमात्रणे शाष्स्त्रतम ्॥५८६॥ 

ि्त ंच नाचजयेज्जात ुहृदा विञानदषूकम ्। 
तादृक् च न गुरुः कायजस्तं कृत्िावप परित्यजते ्॥५८७॥ 

मुख्यबुद्ध्या न संपश्येद्िैटणिाददगतान्गुरून ्। 
त्ाच श्रीमदमू्याजख्ये गुिोरु्त ंविशषेणम ्॥५८८॥ 

गुिाजञा राणसंदेहे नोपेक्ष्या नो विकल्प्यते । 
कौलदीक्षा कौलशास्त्रं तत्त्िञानं रकाभशतम ्॥५८९॥ 

येनासौ गुरुरित्यु्तो ह्यन्ये िै नामधारिणः । 
श्रीमदानन्दशास्त्रे च त्िैो्त ंविशषेणम ्॥५९०॥ 

यस्माद्दीक्षा मन्त्रशास्त्रं तत्त्िञानं स िै गुरुः । 
ततटठेदव्य्तभलङ्गश्च न भलङ्गं धाियेत ््िचचत ्॥५९१॥ 

न भलङ्चगभिः समं कैष्श्चत्कुयाजदाचािमेलनम ्। 
केिलं भलङ्चगनः पाल्या न बीित्स्या विरूपकाः ॥५९२॥ 

श्रीमद्राबत्रकुले चो्तं मोक्षः शङ्कापहातनतः । 
अशुद्धिासस्नयैषा मोक्षिाताजवप दलुजिा ॥५९३॥ 

न भलखेन्मन्त्रहृदयं श्रीमन्मालोददतं क्रकल । 
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तदङ्गाददु्धिेन्मन्त्रं नत ुलेखे विलेखयेत ्॥५९४॥ 

अतत्त्िे ̕भितनिेश ंच न कुयाजत्पक्षपाततः । 
जाततविद्याकुलाचािदेहदेशगुणा्जजान ्॥५९५॥ 

ग्रहान्ग्रहातनिाटिौ द्रा्त्यजेद्गह्ििभशजतान ्। 
त्ा श्रीतनभशचािादौ हयत्िेनोपदभशजतान ्॥५९६॥ 

ब्राह्मणोऽहं मया िेदशास्त्रो्तादपिं क्म ्। 
अनुटठेयमयं जाततग्रहः पितनिोधकः ॥५९७॥ 

एिमन्ये ̕प्युदाहायाजः कुलगह्ििित्मजना । 
अतत्स्ििािे ताद्रपू्यं दशजयन्निश ̕ेवप यः ॥५९८॥ 

स्िरूपाच्छादकः सोऽत्र ग्रहो ग्रह इिोददतः । 
संवित्स्ििािे नो जाततरितृतः कावप कल्पना ॥५९९॥ 

रूपं सा त्िस्िरूपेण तद्रपूं छादयत्यलम ्। 
या काचचत्कल्पना संवित्तत्त्िस्याखष्ण्डतात्मनः ॥६००॥ 

संकोचकारिणी सिजः स ग्रहस्तां परित्यजेत ्। 
श्रीमदानन्दशास्त्रे च कच्तं पिमेष्टठना ॥६०१॥ 

तनिपेक्षः रिुिाजमो न शुद्ध्या तत्र कािणम ्। 
देिीतषृ्प्तमजखे ि्तमांसैनो शौचयोजनात ्॥६०२॥ 

द्विजान्त्यजैः समं कायाज चचाजन्ते ̕वप मिीचयः । 
अविकािकृतस्तेन विकल्पाष्न्नियो ििेत ्॥६०३॥ 

सिजदेिमयः कायः सिजराखणष्टितत स्फुिम ्। 
श्रीमतभनजकुलेशाद्यैिप्येतत्सुतनरूवपतम ्॥६०४॥ 

शिीिमेिायतन ंनान्यदायतनं व्रजेत ्। 
ती्जमेकं स्मिेन्मन्त्रमन्यती्ाजतन िजजयेत ्॥६०५॥ 

विचधमेनं सुख ंञात्िा विचधजालं परित्यजेत ्। 
समाचधतनजश्चयं मु्त्िा न चान्येनोपलभयते ॥६०६॥ 

इतत मत्िा विधानञः संमोहं परििजजयेत ्। 
मन्त्रस्य हृदयं मु्त्िा न चान्यत्पिमं ्िचचत ्॥६०७॥ 

इतत मत्िा विधानञो मन्त्रजालं परित्यजेत ्। 
नैिेद्यं राशयेन्नद्यास्तच्छेषं च जले क्षक्षपेत ्॥६०८॥ 

तैिुज् त ेन ििेद्दोषो जलजैः पूिजदीक्षक्षतैः । 
अियश्पालनीयत्िात्पित्त्िने संगमात ्॥६०९॥ 

ञानराप्त्यभयुपायत्िात्समयास्ते रकीततजताः । 
एिं संश्राव्य समयान्देिं संपूज्य दैभशकः ॥६१०॥ 

विसजजयेत्स्िचचद्व्योष्म्न शान्ते मूततजविलापनात ्। 
यदद पुत्रकदीक्षास्य न कायाज समनन्तिम ्॥६११॥ 
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तदाभिवषञ्चते्सास्त्रणे भशिकुम्िेन त ंभशशुम ्। 
आत्मानं च ततो यस्माज्जलमूतत जमजहेश्ििः ॥६१२॥ 

मन्त्रयुङ्तनखखलाप्यायी काय ंतदभिषेचनम ्। 
इतत समयदीक्षणभमदं रकाभशतं विस्तिाच्च संक्षेपात ्॥६१३॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके षोडशमाह्निकम ्

 

अ् पुत्रकत्िभसद्ध्यै तनरूप्यत ेभशितनरूवपतोऽत्र विचधः । 
यदा त ुसमयस््स्य पुत्रकत्िे तनयोजनम ्। 
गुरुत्िे साधकत्िे िा कतुजभमच्छतत दैभशकः ॥१॥ 

तदाचधिासं कृत्िाष्ह्न द्वितीये मण्डलं भलखेत ्। 
सामुदातयकयागेऽ् त्ान्यत्र य्ोददतम ्॥२॥ 

षडटितद्द्विगुखणतचतुविशंततसंख्यया । 
चक्रपञ्चकमाख्यातं शास्त्र ेश्रीपूिजसंक्षञते ॥३॥ 

द्िाबत्रशंत्तद्द्विगुखणतं श्रीमत्त्रभैशिसे मत े। 
असंख्यचक्रसंबन्धः श्रीभसद्धादौ तनरूवपतः ॥४॥ 

तस्माद्य्ात्ा यागं यािच्चके्रण संभमतम ्। 
पूजयेद्येन तेनात्र बत्रशूलत्रयमाभलखेत ्॥५॥ 

बत्रशूलबत्रतये देिीत्रयं पयाजयिषृ्त्ततः । 
मध्यसव्यान्यिेदेन पूण ंसंपूष्जतं ििेत ्॥६॥ 

ितजना मण्डलस्यागे्र संक्षेपादपुदेक्ष्यते । 
आभलख्य मण्डलं गन्धिस्त्रणेैिास्य माजजनम ्॥७॥ 

कृत्िा स्नातो गुरुः राग्ज्िन्मण्डलागे्रऽत्र देिताः । 
बाह्यगाः पूजयेद्द्िािदेशे च द्िािदेिताः ॥८॥ 

मण्डलस्य पुिोिागे तदैशानददशः क्रमात ्। 
आग्ज्नेय्यन्त ंगणेशादीन ्क्षेत्रपान्तान्रपूजयेत ्॥९॥ 

गणपततगुरुपिमाख्याः पिमेटठी पूिजभसद्धिा्क्षेत्रपततः । 
इतत सप्तकमाख्यात ंगुरुपङ्ष््तविधौ रपूज्यमस्मद्गुरुभिः ॥१०॥ 

तत आञा ंगहृीत्िा तु पुटपधपूाददपूष्जतम ्। 
पूज्यमाधािश्त्यादद शूलमूलात्रितृ्यलम ्॥११॥ 

भशिान्तं भसतपद्मान्ते बत्रशूलानां त्रये क्रमात ्। 
मध्यशूले मध्यगः स्यात्सभािः पिया सह ॥१२॥ 

िामे चापिया साकं निात्मा दक्षगं पिम ्। 
बत्रशूले दक्षक्षणे मध्यशङृ्गस््ो िततशखेिः ॥१३॥ 

स्यात्पिापिया साकं दक्षे िैििसत्पिे । 
िामे बत्रशूले मध्यस््ो निात्मापिया सह ॥१४॥ 

स्यात्पिे पिया साकं िामािे संश्च िैििः । 
इत्् ंसिजगतत्िे श्रीपिादेव्याः ष्स््ते सतत ॥१५॥ 

यागो ििेत्सुसंपूणजस्तदचधटठानमात्रतः । 
एकशूले ̕प्यतो यागे चचन्तयेत्तदचधष्टठतम ्॥१६॥ 
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अविचधञो विधानञ इत्येिं त्रीभशकोददतम ्। 
ततो मध्ये त्ा दक्षे िाम ेशङृ्गे च सिजतः ॥१७॥ 

लोकपालास्त्रपयजन्तमेकात्मत्िेन पूजयेत ्। 
पित्िेन च सिाजसां देितानां रपूजयेत ्॥१८॥ 

श्रीमन्तं मातसृभाििट्टािकमनामयम ्। 
ततो ̕वप िोगयागेन विद्याङ्गं िैििाटिकम ्॥१९॥ 

यामलं चक्रदेिीश्च स्िस््ाने पूजयेद्बदहः । 
लोकपालानस्त्रयुतान्गन्धपुटपासिाददभिः ॥२०॥ 

पूजयेत्पिया ि्त्या वित्तशा्यवििष्जजतः । 
ततः कुम्िास्त्रकलशीमण्डलस््ानलात्मनाम ्॥२१॥ 

पञ्चानामनुसन्धानं कुयाजदद्ियिािनात ्। 
ये तु तामद्ियव्याष्प्तं न विन्दष्न्त भशिाष्त्मकाम ्॥२२॥ 

मन्त्रनाडीरयोगेण ते विशन्त्यद्िये पच् । 
स्िदक्षक्षणेन तनःसतृ्य मण्डलस््स्य िामतः ॥२३॥ 

रविश्यान्येन तनःसतृ्य कुम्िस््े ककज िीगते । 
िष्ह्नस््े च क्रमेणेत्् ंयाित्स्िष्स्मन्स्ििामतः ॥२४॥ 

मूलानुसन्धानबलात्राणतन्तूम्िने सतत । 
इत््मै्यस्फुित्तात्मा व्याष्प्तसंवित्रकाशते ॥२५॥ 

ततो विशषेपूजां च कुयाजदद्ियिाविताम ्। 
यष्च्छिाद्ियपीयूषसंभस्तं पिमं दह तत ्॥२६॥ 

तेनाघजपुटपगन्धादेिासिस्य पशोि् । 
या भशिाद्ियतादृष्टिः सा शुवद्धः पिमीकृततः ॥२७॥ 

तनिेदयेद्वििोिगे्र जीिान्धातूंस्तदषु्त््तान ्। 
भसद्धानभसद्धान्व्याभमश्रान्यद्िा क्रकंचचच्चिाचिम ्॥२८॥ 

दृटिरोक्षक्षतसंद्रटिृरालधधोपात्तयोष्जतः । 
तनिाजवपतो िीिपशुः सो ̕टिधोत्तितोत्तमः ॥२९॥ 

य्ोत्तिं न दातव्यमयोग्ज्येभयः कदाचन । 
भशिोपयु्त ंदह हविनज सिो िो्तुमहजतत ॥३०॥ 

यस्तु दीक्षाविहीनो ̕वप भशिेच्छाविचधचोददतः । 
ि्त्याश्नातत स संपूणजः समयी स्यात्सुिावितः ॥३१॥ 

दृटिो ̕िलोक्रकतश्चिै क्रकिणेद्धदृगपजणात ्। 
रोक्षक्षतः केिलं ह्यघजपात्रविरुड्भिरुक्षक्षतः ॥३२॥ 

संद्रटिा दभशजताशषेसम्य्पूष्जतमण्डलः । 
रालधध उ्तबत्रतयसंस्कृतः सो ̕वप धनूयेत ्॥३३॥ 

कम्पेत रस्रिेत्स्तधधः रलीनो िा य्ोत्तिम ्। 
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उपात्तो यागसाष्न्नध्ये शभमतः शस्त्रमारुतैः ॥३४॥ 

योष्जतः कािणत्यागक्रमेण भशियोजनात ्। 
तनिाजवपतः कृताभयासगुरुराणमनोपजणात ्॥३५॥ 

दक्षक्षणेनाष्ग्ज्नना सौम्यकलाजालविलापनात ्। 
त्ाह्यादौ पिं रूपमेकीिािेन संश्रयेत ्॥३६॥ 

तस्मादाग्ज्नेयचािेण ज्िालामालामुचाविशते ्। 
पशोिाजमेन चन्द्रांशुजालं तापेन गालयेत ्॥३७॥ 

नाभिचके्रऽ् विश्राम्येत्राणिष्श्मगणैः सह । 
पिो िूत्िा स्िश्त्यात्र जीि ंजीिेन िेटियेत ्॥३८॥ 

स्िचचत्सूयेण संताप्य द्राियेत ्कलां कलाम ्। 
ततो द्रतुं कलाजाल ंरापय्यकैत्िमात्मतन ॥३९॥ 

समस्ततत्त्िसंपूणजमाप्यायनविधातयनम ्। 
उन्मूलयेत संिम्िात्कमजबद्धममुं िसात ्॥४०॥ 

तत उन्मूलनोद्िेटियोगाद्िाम ंपरिभ्रमन ्। 
कुण्डल्यमतृसंपूणजस्िकराणरसेिकः ॥४१॥ 

िामाितजक्रमोपात्तहृत्पद्मामतृकेसिः । 
हृत्कखणजकारूदढलािादोजोधातुं विलावपतम ्॥४२॥ 

शुद्धसोमात्मकं सािमीषल्लोदहतपीतलम ्। 
आदाय करिहस्ताग्रसदृशे राणविग्रहे ॥४३॥ 

तनःसतृ्य िदितत स्िात्मिाममागेण संविशते ्। 
आप्याययन्नपानाख्यचन्द्रचक्रहृदम्बुजे ॥४४॥ 

ष्स््तं तदे्दिताचकं्र तेन सािेण तपजयेत ्। 
अनेन विचधना सिाजन्रसि्ताददकांस्त्ा ॥४५॥ 

धातून्समाहिेत्संघक्रमादेकैकशोऽ्िा । 
केिलं त्ि्िाग्ज्नीन्दिुविसंघट्टमध्यगम ्॥४६॥ 

ज्योतीरूपम् राणश्त्याख्यं जीिमाहिेत ्। 
जीिं समिसीकुयाजदे्दिीचके्रण िािनात ्॥४७॥ 

तदेि तपजणं मुख्यं िोग्ज्यिो्त्रात्मतैि सा । 
अष्ग्ज्नसंपुिफुल्लाणज् यश्रकालात्मको महान ्॥४८॥ 

वपण्डो ि्ताददसािौघचालनाकषजणाददषु । 
इत्् ंविश्राष्न्तयोगेन घदिकाधजक्रमे सतत ॥४९॥ 

आिषृ्त्तशतयोगेन पशोतनजिाजपणं ििेत ्। 
कृत्िा कततपयं कालं तत्राभयासमनन्यधीः ॥५०॥ 

य्ा चचन्तामणौ रो्तं तने रूपेण योगवित ्। 
तनःशङ्कः भसवद्धमाप्नोतत गोप्यं तत्राणित्स्फुिम ्॥५१॥ 
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पिोक्षेऽवप पशािेिं विचधः स्याद्योजनं रतत । 
रिेभशतो यागिुवि हतस्तत्रिै साचधतः ॥५२॥ 

चक्रजुटिश्च तत्रिै स िीिपशुरुच्यत े। 
यस्त्िन्यत्रावप तनहतः सामस्त्येनांशतो ̕वपिा ॥५३॥ 

देिाय वितनिेद्येत स िै बाह्यपशुमजतः । 
िाज्य ंलािोऽ् तत्स््यैं भशि ेिष््तस्तदात्मता ॥५४॥ 

भशिञानं मन्त्रलोकराष्प्तस्तत्परििािता । 
तत्सायुज्य ंपशोः साम्याद्बाह्यादेिीिधमजणः ॥५५॥ 

पुटपादयोऽवप तल्लाििाचगनः भशिपूजया । 
एकोपायेन देिेशो विश्िानुग्रहणात्मकः ॥५६॥ 

यागेनैिानुगहृ्णातत क्रकं क्रकं यन्न चिाचिम ्। 
तेनािीिोऽवप शङ्काददयु्तः कारुखणकोऽवपच ॥५७॥ 

न दहसंाबुवद्धमादध्यात्पशुकमजखण जातुचचत ्। 
पशोमजहोपकािोऽयं तदात्िेऽप्यवरयं ििेत ्॥५८॥ 

व्याचधच्छेदौषधतपोयोजनात्र तनदशजनम ्। 
श्रीमन्मतृ्युञ्जये रो्त ंपाशच्छेदे कृत ेपशोः ॥५९॥ 

मलत्रयवियोगेन शिीिं न रिोहतत । 
धमाजधमौघविच्छेदाच्छिीिं च्यचत ेक्रकल ॥६०॥ 

तेनैतन्मािण ंनो्त ंदीक्षेयं चचत्ररूवपणी । 
रूढपाशस्य यः राणैविजयोगो मािणं दह तत ्॥६१॥ 

इयं त ुयोजनैि स्यात्पशोदेिाय तपजणे । 
तस्मादे्दिोष््तमाचश्रत्य पशून्दद्याद्बहूतनतत ॥६२॥ 

तनिेददतः पुनःराप्तदेहो िूयोतनिेददतः । 
षट्कृत्ि इत्् ंयः सो ̕त्र षड्जन्मा पशुरुत्तमः ॥६३॥ 

य्ा पाकक्रमाच्छुद्ध ंहेम तद्ित्स कीततजतः । 
कां भसवद्ध ंनैि वितिेत्स्ियं क्रकंिा न मुच्यत े॥६४॥ 

उ्त ंत्िानन्दशास्त्रे यो मन्त्रसंस्काििांस्त्यजेत ्। 
समयान्कुत्सयेदे्दिीदजद्यान्मन्त्राष्न्िना नयात ्॥६५॥ 

दीक्षामन्त्राददकं राप्य त्यजेत्पुत्राददमोदहतः । 
ततो मनुटयतामेत्य पुनिेिं किोत्यवप ॥६६॥ 

इत््मेकाददसप्तान्तजन्मासौ द्विविधो द्विपात ्। 
चतुटपाद्िा पशुदेिीचरुका् ंरजायते ॥६७॥ 

दात्रवपजतोऽसौ तद्द्िािा यातत सायुज्यतः भशिम ्। 
इतत संिाव्य चचत्रं तत्पशूनां रविचषे्टितम ्॥६८॥ 

िोग्ज्यीचचकीवषजतं नैि कुयाजदन्यत्र त ंपशुम ्। 
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नावप नैष ििेद्योग्ज्य इतत बुद्ध्िापसाियेत ्॥६९॥ 

तं पशुं क्रकंत ुकाङ्क्षा चदे्विशषेे तं त ुढौकयेत ्। 
ताितस्तान्पशून्दद्यात्त्ाचो्तं महेभशना ॥७०॥ 

पशोिजपामेदसी च गाभलत ेिष्ह्नमध्यतः । 
अपजयेच्छष््तचक्राय पिमं तपजणं मतम ्॥७१॥ 

हृदन्त्रमुण्डांसयकृत्रधानं वितनिेदयेत ्। 
कखणजकाकुण्डलीमज्जपशुज मुख्यतिं च िा ॥७२॥ 

ततोऽग्ज्नौ तपजणं कुयाजन्मन्त्रचक्रस्य दैभशकः । 
तष्न्निेद्य च देिाय ततो विञापयेत्रिुम ्॥७३॥ 

गुरुत्िेन त्ियैिाहमाञातः पिमेश्िि । 
साक्षात्स्िप्नोपदेशाद्यैजजपैगुजरुमुखेन िा ॥७४॥ 

अनुग्राह्यास्त्िया भशटयाः भशिशष््तरचोददताः । 
तदेत ेतद्विधाः राप्तास्त्िमेभयः कुिजनुग्रहम ्॥७५॥ 

समािेशय मा ंस्िात्मिष्श्मभियजदहं भशिः । 
एिं ििष्त्ितत ततः भशिोष््तमभिनन्दयेत ्॥७६॥ 

भशिाभिन्नम्ात्मानं पञ्चकृत्यकिं स्मिेत ्। 
स्िात्मनः किण ंमन्त्रान्मूतत ंचानुष्जघकृ्षया ॥७७॥ 

ततो बद्ध्िा भसतोटणीष ंहस्तयोिचजयेत्क्रमात ्। 
अन्योन्यं पाशदाहाय शुद्धतत्त्िविसटृिये ॥७८॥ 

तेजोरूपेण मन्त्रांश्च भशिहस्ते समचजयेत ्। 
गिाजििणगानङ्गपरििािासनोष्ज्ितान ्॥७९॥ 

आत्मानं िाियेत्पश्चादेककं जलचन्द्रित ्। 
कृत्योपाचधिशातभन्नं षोढाभिन्नं तु िस्तुतः ॥८०॥ 

मण्डलस््ोऽहमेिायं साक्षी चाखखलकमजणाम ्। 
शुद्धा दह द्रटिृता शम्िोमजण्डले कष्ल्पता मया ॥८१॥ 

होमाचधकिणत्िेन िह्नािहमिष्स््तः । 
यदात्मतेद्धा मन्त्राः स्युः पाशप्लोषविधािलम ्॥८२॥ 

सामान्यतेजोरूपान्तिाहूता िुिनेश्ििाः । 
तवपजताः श्राविताश्चाणोनाजचधकािं रतन्ित े॥८३॥ 

आ यागान्तमहं कुम्िे संष्स््तो वि्नशान्तये । 
सामान्यरूपता येन विशषेाप्यायकारिणी ॥८४॥ 

भशटयदेहे च तत्पाशभशच्लत्िरभसद्धये । 
स दह स्िेच्छािशात्पाशाष्न्िधनु्िष्न्नि ितजत े॥८५॥ 

साक्षात्स्िदेहसंस््ोऽहं कताजनुग्रहकमजणाम ्। 
ञानक्रक्रयास्ितन्त्रत्िाद्दीक्षाकमजखण पेशलः ॥८६॥ 
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भिन्नकायाजकृततव्रातेष्न्द्रयचक्रानुसष्न्धमान ्। 
एको य्ाहं िह्न्याददषड्रूपो ̕ष्स्म त्ा स्फुिम ्॥८७॥ 

एिमालोच्य येनैषो ̕ध्िना दीक्षा ंचचकीषजतत । 
अनुसंदहतये भशटयिज ंपञ्चसु त ंयजेत ्॥८८॥ 

अनुसष्न्धबलान्ते च समासव्यासिेदतः । 
कुयाजदत्यन्तमभयस्तमन्यान्तिाजिपूरितम ्॥८९॥ 

ततो ̕वप चचन्तया िूयोऽनुसन्दध्याष्च्छिात्मताम ्। 
अहमेि पिं तत्त्िं नच पद्धिित ््िचचत ्॥९०॥ 

महारकाशस्तत्तेन मतय सिजभमदं जगत ्। 
नच तत्केनचचद्बाह्यरततबबम्बिदवपजतम ्॥९१॥ 

कताजहमस्य तन्नान्याधीनं च मदचधष्टठतम ्। 
इत््िंूतमहाव्याष्प्तसंिेदनपविबत्रतः ॥९२॥ 

मत्समत्िं गतो जन्तुमुज् त इत्यभिधीयते । 
तापतनघजषजसेकाददपािम्पयेण िष्ह्नताम ्॥९३॥ 

य्ायोगोलको यातत गुरुिेिं भशिात्मताम ्। 
ततः पुिःष्स््त ंयद्िा पुिोिावितविग्रहम ्॥९४॥ 

पिोक्षदीक्षणे यद्िा दिाजद्यैः कष्ल्पते मतृे । 
भशटये िीक्ष्याच्यज पुटपाद्यैन्यजसेदध्िानमस्य तम ्॥९५॥ 

येनाध्िना मुख्यतया दीक्षाभमच्छतत दैभशकः । 
तं देहे न्यस्य तत्रान्तिाजव्यमन्यददतत ष्स््ततः ॥९६॥ 

शोध्याध्ितन च विन्यस्ते तत्रिै परिशोधकम ्। 
न्यसेद्य्ेष्प्सतं मन्त्रं शोध्यौचचत्यानुसाितः ॥९७॥ 

्िचचच्छोध्यं त्िविन्यस्य शोधकन्यासमात्रतः । 
स्ियं शुद्ध्यतत संशोध्यं शोधकस्य रिाितः ॥९८॥ 

अपिं पिापिं च पिं च विचधभमच्छया । 
तद्योजनानुसािेण चश्रत्िा न्यासः षडध्िनः ॥९९॥ 

ललािान्तं िेदिसौ िन्रान्तं िसिन्रके । 
िसुखेन्दौ द्िादशान्तभमत्येष बत्रविधो विचधः ॥१००॥ 

क्रमेण कथ्यत ेदृटिः शास्त्रे श्रीपूिजसंक्षञते । 
तत्र तत्त्िेष ुविन्यासो गुल्फान्ते चतुिङ्गुले ॥१०१॥ 

धिा जलाददमूलान्तं रत्येकं द्व्यङ्गुलं क्रमात ्। 
िसश्रतु्यङ्गुलं नािेरूध्िजभमत्् ंषडङ्गुले ॥१०२॥ 

पुंसः कलान्तं षट्तत्त्िीं रत्येकं ्यङ्गुले क्षक्षपेत ्। 
अटिादशाङ्गुलं त्िेिं कण्ठकूपािसानकम ्॥१०३॥ 

सदाभशिान्तं मायाददचतुटकं चतुिङ्गुले । 
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रत्येकभमत्यष्धधिसुसंख्यमाभलकदेशतः ॥१०४॥ 

भशितत्त्िं ततः पश्चात्तेजोरूपमनाकुलम ्। 
सिेषां व्यापकत्िेन सबाह्याभयन्तिं स्मिेत ्॥१०५॥ 

जलाद्ध्यन्तं साधजयुग्ज्मं मूलं ्यङ्गुलभमत्यतः । 
द्िादशाङ्गुलताचध्याद्विचधिेष पिापिः ॥१०६॥ 

जलाद्ध्यन्तं ्यङ्गुले चदेव्य्त ंतु चतुटिये । 
तच्चतुविशंत्याचध्यात्पिोऽप्यटिशते विचधः ॥१०७॥ 

बत्रविधोन्मानकं व्य्त ंिसुददग्ज्भयो िविक्षयात ्। 
मयतन्त्र ेत्ाचो्तं तत्तत्स्िफलिाञ्छया ॥१०८॥ 

निपञ्चचतुस््येकतत्त्िन्यासे स्ियं चधया । 
न्यासं रकल्पयेत्ताित्तत्त्िान्तिाजिचचन्तनात ्॥१०९॥ 

कलापञ्चकिेदाण्डन्यासोऽनेनैि लक्षक्षतः । 
उ्त ंच बत्रभशिस्तन्त्रे स्िाधािस््ं य्ाष्स््तम ्॥११०॥ 

द्िादशाङ्गुलमुत््ानं देहातीतं समं ततः । 
द्िासप्तततदजश द्िे च देहस्् ंभशिसोऽन्ततः ॥१११॥ 

पादादािभय सुश्रोखण अनाहतपदािचध । 
देहातीते ̕वप विश्रान्त्या संवित्तेः कल्पनािशात ्॥११२॥ 

देहत्िभमतत तस्मात्स्यादतु््ानं द्िादशाङ्गुलम ्। 
इतत तनणेतुमत्रतैदु् तमटिोत्तिं शतम ्॥११३॥ 

पुिन्यासोऽ् गुल्फान्तं िूः पुिाण्यत्र षोडश । 
तस्मादेकाङ्गुलव्याप्त्या रत्येकं लकुलाददतः ॥११४॥ 

द्वििण्डान्तं ्यङ्गुलं तु च्छगलाण्डम्ाष्धधषु । 
देियोगाटिके द्िे दह रत्येकाङ्गुलपादतः ॥११५॥ 

इतत रधानपयजन्त ंषट्चत्िारिशंदङ्गुलम ्। 
षट्पञ्चाशत्पुिाणीत््ं राग्ज्धिायां तु षोडश ॥११६॥ 

ततोऽप्यधाजङ्गुलव्याप्त्या षट्पुिाण्यङ्गुलत्रये । 
चत्िारि युग्ज्म एकष्स्मन्नेकं च पुिमङ्गुले ॥११७॥ 

सिागे पुंस्पुिाणीशसंख्यानीत्् ंषडङ्गुले । 
क्रोधेशपुिमेकष्स्मन्द्िये चाण्डभमयं च वित ्॥११८॥ 

संितजज्योततषोिेि ंकलातत्त्िगयोः क्रमात ्। 
शूिपञ्चान्तपुियोतनजयतौ चैकयुग्ज्मता ॥११९॥ 

श्रीपूिजशास्त्रे तच्चो्त ंपिमेशने शंिुना । 
उत्तिाददक्रमादद्व्येकिेदो विद्याददके त्रये ॥१२०॥ 

असाित्िात्क्रमस्यादौ तनयततः पितः कला । 
अ्िान्योन्यसंञाभयां तत्त्ियोव्यजपदेश्यता ॥१२१॥ 
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एकिीिभशखेशश्रीकण्ठाः काले त्रयस्त्रये । 
कालस्य पूि ंविन्यासो तनयतेिभिधीयत े॥१२२॥ 

अ्िान्योन्यसंञाभिव्यजपदेशो दह दृश्यत े। 
एिं पुमाददषट्तत्त्िी विन्यस्ताटिादशाङ्गुले ॥१२३॥ 

ततो ̕प्यङ्गुटठमात्रान्तं मायातत्त्िस््मटिकम ्। 
रत्येकमधाजङ्गुलतः स्यादङ्गुलचतुटिये ॥१२४॥ 

इत्् ंद्व्यष्क्ष्ण पुिाण्यटिाविशंततः पुरुषाष्न्नभश । 
पुित्रयं द्ियोस््यंशन्यूनाङ्गुलभमतत क्रमात ्॥१२५॥ 

द्ियोद्जियं पञ्चपुिी िैद्यीये चतुिङ्गुले । 
तत ऐशपुिाण्यटिौ चतुटकेऽधाजङ्गुलक्रमात ्॥१२६॥ 

ततस्त्रीखण द्िये द्िे च द्ियोरित्् ंचतुटिये । 
सादाभशिं पञ्चकं स्याददत्् ंिस्िेककं ििौ ॥१२७॥ 

षोडशकं िसविभशखं िसुद्विकं िसुशशीतत पुििगाजः । 
िेदा िसाष्धध युग्ज्माक्षक्ष च िियस्तत्र चाङ्गुलाः क्रमशः ॥१२८॥ 

अटिादशाचधकशतं पुिाखण देहेऽत्र चतुिशीततभमत े। 
विन्यस्तातन तददत््ं शषेे तु व्यापकं भशि ंतत्त्िम ्॥१२९॥ 

इतत विचधिपिः कच्तः पिापिाख्यो िसश्रतुतस््ाने । 
अटिशिं संख्यानं खमुतनकृतं तत्पिे विधौ ञेयम ्॥१३०॥ 

लकुलादेयोगाटिकपयजन्तस्यात्र िुिनपूगस्य । 
अचधकीकुयाजद्गणनािशने िागं विचधद्िये क्रमशः ॥१३१॥ 

अपिाददविचधत्रतैाद् न्यासः पदाध्िनः । 
पूि ंदशपदी चो्ता स्ितन्त्रा न्यस्यत ेयदा ॥१३२॥ 

तयैि दीक्षा कायाज चते्तदेयं न्यासकल्पना । 
तत्त्िाददमुख्यतायोगाद्दीक्षायां तु पदािली ॥१३३॥ 

तत्तत्त्िाद्यनुसािेण तत्रान्तिाजव्यत ेत्ा । 
स्िरधानत्ियोगे तु दीक्षायां पदपद्धततम ्॥१३४॥ 

न्यस्येत्क्रमेण तत्त्िाददिदनानिलोक्रकनीम ्। 
चतुटिजटिासु चाटिासु दशस्ि् दशस्ि् ॥१३५॥ 

दशस्ि्ो पञ्चदशस्ि् िेदशिेन्दषुु । 
धिापदान्निपदीं मातकृामाभलनीगताम ्॥१३६॥ 

योजयेद्व्याप्त ृदशमं पदं तु भशिसंक्षञतम ्। 
धिापदं िजजतयत्िा पञ्च यातन पदातन तु ॥१३७॥ 

विचधद्ियं स्याष्न्नक्षक्षप्य द्िादश द्िादशाङ्गुलान ्। 
मन्त्राध्िनो ̕प्येष एि विचधविजन्यासयोजने ॥१३८॥ 

व्याष्प्तमात्रं दह भिद्येतेत्यु्त ंरागेि तत्त्ा । 
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िणाजध्िनोऽ् विन्यासः कथ्यतेऽत्र विचधत्रये ॥१३९॥ 

एकं चतुषुज रत्येकं द्ियोिङ्गुलयोः क्रमात ्। 
त्रयोविशंततिणी स्यात ्षड्िण्येकैकशष्स्त्रषु ॥१४०॥ 

रत्येकम् चत्िािश्चतुष्टिजतत विलोमतः । 
माभलनीमातकृाणाजः स्युव्याजप्त ृशैिं िसेन्दतुः ॥१४१॥ 

िजजतयत्िाद्यिण ंत ुतत्त्िित्स्याद्रिीन्निीन ्। 
तां त्रयोविशंतौ िणेटिप्यन्यत्स्याद्विचधद्ियम ्॥१४२॥ 

श्रीपूिजशास्त्रे तेनादौ तत्त्िेषू् त ंविचधत्रयम ्। 
अततददटिं त ुततभन्नाभिन्निणजद्िये समम ्॥१४३॥ 

द्विविधोऽवप दह िणाजना ंषड्विधो िेद उच्यते । 
तत्त्िमागजविधानेन ञातव्यः पिमा्जतः ॥१४४॥ 

उपदेशाततदेशाभयां यदु् त ंतत्पदाददषु । 
िूयो ̕ततददटिं तत्रिै शास्त्रऽेस्मद्धृदयेश्ििे ॥१४५॥ 

पदमन्त्रकलादीनां पूिजसूत्रानुसाितः । 
बत्रतयत्िं रकुिीत तत्त्ििणो्तित्मजना ॥१४६॥ 

उ्त ंतत्पदमन्त्रषे ुकलास्ि् तनरूप्यते । 
चतुषुज िसिेदे द्िाविशंतौ द्िादशस्ि् ॥१४७॥ 

तनितृ्त्याद्याश्चतस्रः स्युव्याजप्त्री स्याच्छान्त्यतीततका । 
द्वितीयस्यां कलायां तु द्िादश द्िादशाङ्गुलान ्॥१४८॥ 

क्रमाष्त्क्षप्त्िा विचधद्िैतं पिापिपिात्मकम ्। 
चतुिण्डविचधस्त्िाददशधदेनेह रगहृ्यत े॥१४९॥ 

कलाचतुटकित्तेन तष्स्मन्िाच्यं विचधत्रयम ्। 
एिं षड्विधमध्िानं शोध्यभशटयतनौ पुिा ॥१५०॥ 

न्यस्यैकतममुख्यत्िान्न्यस्येच्छोधकसंमतम।् 
अध्िन्यासनमन्त्रौघः शोधको ह्येक आददतः ॥१५१॥ 

शधदिाभशमाजभलनी च समस्तव्यस्ततो द्विधा । 
एकिीितया यद्िा षट्कं यामलयोगतः ॥१५२॥ 

पञ्चि्त्री शष््ततद्िभेदात्षोढा पुनद्जविधा । 
एकाक्रकयामलत्िेनेत्येिं सा द्िादशाष्त्मका ॥१५३॥ 

षडङ्गी सकलान्यत्िाद्द्विविधा ि्त्रित्पुनः । 
द्िादशत्िेन गुखणता चतुविशंततिेददका ॥१५४॥ 

अघोिाद्यटिके द्िे च ततृीयं यामलोदयात ्। 
मातसृभािमन्त्रश्च केिलः श्रतुतचक्रगः ॥१५५॥ 

एकद्विबत्रचतुिेदात्त्रयोदशभिदात्मकः । 
एकिीितया सो ̕यं चतुदजशतया ष्स््तः ॥१५६॥ 
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अनामसंहृततस््यैजसषृ्टिचकं्र चतुविजधम ्। 
देिताभितनजजाभिस्तन्मातसृभाििृंदहतम ्॥१५७॥ 

इत्् ंशोधकिगोऽयं मन्त्राणां सप्तततः स्मतृा । 
षडधजशास्त्रषेु श्रीमत्सािशास्त्र ेच कथ्यते ॥१५८॥ 

अघोिाद्यटिकेनेह शोधनीयं विपष्श्चता । 
अ्िैकाक्षिामन्त्रिै्िा मातकृाक्रमात ्॥१५९॥ 

िैििीयहृदा िावप खेचिीहृदयेन िा । 
िैििेण महादेवि त्ि् ि्त्राङ्गपञ्चकैः ॥१६०॥ 

येन येन दह मन्त्रणे तन्त्र ̕ेष्स्मन्नुभिः कृतः । 
तेनैि दीक्षयेन्मन्त्री इत्याञा पािमेश्ििी ॥१६१॥ 

एिं शोधकिेदेन सप्तततः कीततजता भिदः । 
शोध्यन्यासं विना मन्त्रिेैतैदीक्षा यदा ििेत ्॥१६२॥ 

तदा सप्तततधा ञेया जननाददवििष्जजता । 
शोध्यिेदोऽ् ि्तव्यः संक्षेपात्सो ̕वप कथ्यत े॥१६३॥ 

एकबत्रपञ्चषट्बत्रशंभेदात्तात्त्िश्चतुविजधः । 
पञ्चकैिेदाच्चाध्िानस्त्ैिाण्डचतुटियम ्॥१६४॥ 

एिं दशविधं शोध्यं बत्रशंद्धा तद्विचधत्रयात ्। 
शोध्यशोधकिेदेन शतातन त्िेकविशंततः ॥१६५॥ 

अत्रावप न्यासयोगेन शोध्येऽध्ितन त्ाकृतेः । 
शतैकविशंततभिदा जननाद्युष्ज्िता ििेत ्॥१६६॥ 

जननाददमयी ताित्येि ंशतदृभश श्रतुतः । 
स्यात्सप्तत्यचधका सावप द्रव्यविञानिेदतः ॥१६७॥ 

द्विधेतत पञ्चाशीततः स्याच्छतान्यचधकखाष्धधका । 
िोगमोक्षानुसन्धानाद्द्विविधा सा रकीततजता ॥१६८॥ 

अशुिस्यैि संशुद्ध्या शुिस्याप्य् शोधनात ्। 
द्विधा िोगः शुिे शुवद्धः कालत्रयवििेददतन ॥१६९॥ 

एकद्विसामस्त्यिशात्सप्तधेत्यटिधा िुष्जः । 
गुरुभशटयक्रमात्सोऽवप द्विधेत्येिं विभिद्यते ॥१७०॥ 

रत्यक्षदीक्षणे यस्माद्द्ियोिेकानुसष्न्धतः । 
तादृग्ज्दीक्षाफलं पूण ंविसंिादे त ुविप्लिः ॥१७१॥ 

पिोक्षमतृदीक्षादौ गुरुिेिानुसष्न्धमान ्। 
क्रक्रयाञानमदहम्ना त ंभशटयं धाम्नीष्प्सते नयेत ्॥१७२॥ 

अविभिन्ने क्रक्रयाञाने कमजशुद्धौ त्िै ते । 
अनुसष्न्धः पुनभिजन्नः कमज यस्मात्तदात्मकम ्॥१७३॥ 

श्रीमत्स्िच्छन्दशास्त्रे च िासनािेदतः फलम ्। 
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भशटयाणां च गुिोश्चो्तमभिन्नेऽवप क्रक्रयाददके ॥१७४॥ 

िोगस्य शोधकाच्छोध्यादनुसन्धेश्च तादृशात ्। 
िैचच्यमष्स्त िेदस्य िैचच्यराणता यतः ॥१७५॥ 

त्ादह ि्त्रयैजस्याध्िा शुद्धस्तैिेि योष्जतः । 
िो्तुभमटिे ्िचचत्तत्त्ि ेस िो्ता तद्बलाष्न्ितः ॥१७६॥ 

शुिानां कमजणां चात्र सभाि ेिोगचचत्रता । 
तादृगेि ििेत्कमजशुद्धौ त्िन्यैि चचत्रता ॥१७७॥ 

िोगश्च सद्य उत्क्रान्त्या देहेनैिा् संगतः । 
तदैिाभयासतो िावप देहान्ते िेत्यसौ चतुः ॥१७८॥ 

रा्तनाटिभिदा योगाद्द्िाबत्रशंभेद उच्यते । 
मोक्ष एको ̕वप बीजस्य समयाख्यस्य तादृशम ्॥१७९॥ 

बालाददकं ञातशीिमिणं शष््तिष्जजतम ्। 
िदृ्धं िोदद्दश्य श्त ंिा शोधनाशोधनाद्द्विधा ॥१८०॥ 

सद्य उत्क्राष्न्ततस्त्रधैं सा चासन्नमतृौ गुिोः । 
कायेत्याञा महेशस्य श्रीमद्गह्िििावषता ॥१८१॥ 

दृटट्िा भशटयं जिाग्रस्तं व्याचधना परिपीडडतम ्। 
उत्क्रमय्य ततस्त्िेन ंपितत्त्िे तनयोजयेत ्॥१८२॥ 

पञ्चबत्रशंदमी िेदा गुिोिाज गुरुभशटययोः । 
उ्तद्िैविध्यकलनात्सप्तततः परिकीततजताः ॥१८३॥ 

एतैिेदैः पुिो्तांस्तान्िेदान्दीक्षागतान्गुरुः । 
हत्िा िदेत्रसंख्यानं स्िभयस्तञानभसद्धये ॥१८४॥ 

पञ्चाशीततशती या चत्िारिशंत्समुत्तिा कच्ता । 
तां सप्तत्या भित्त्िा दीक्षािेदान्स्ियं कलयेत ्॥१८५॥ 

पञ्चकभमह लक्षाणां च सप्तनिततः सहस्रपरिसंख्या । 
अटिौ शतातन दीक्षािेदोऽयं माभलनीतन्त्रे ॥१८६॥ 

सप्तततधा शोद्धृगणष्स्त्रशंद्धा शोध्य एकतत्त्िाददः । 
साण्डः षडध्िरूपस्त्ेततकतजव्यता चतुिेदा ॥१८७॥ 

द्रव्यञानमयी सा जननाददवििष्जजता् तद्यु्ता । 
पञ्चबत्रशंद्धा पुनिेषा िोगापिगजसन्धानात ्॥१८८॥ 

यस्माद्द्िाबत्रशंद्धा िोगः शुिशुद्ध्यशुवद्धकालभिदा । 
मोक्षस्त्रधेा द्विगुणा सप्तततरिततकायजतािेदाः ॥१८९॥ 

शोधनशोध्यवििेदाददततकतजव्यत्ििेदतश्चषैा । 
दीक्षा बहुधा भिन्ना शोध्यविहीना त ुसप्तततधा ॥१९०॥ 

मन्त्राणां सकलेतिसाङ्गतनिङ्गाददिेदसंकलनात ्। 
श्योध्यस्य च तत्त्िादेः पञ्चदशाद्यु्तिेदपरिगणनात ्॥१९१॥ 
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िेदानां परिगणना न श्यते कतुजभमत्यसंकीणाजः । 
िेदाः संकीणाजः पुनिन्ये िूयस्त्िकारिणो बहुधा ॥१९२॥ 

शोधकशोध्यादीनां द्वित्राददवििेदसभािात ्। 
िोगे साध्ये यद्यद्बहु कतजव्यं तदाश्रयेन्मततमान ्॥१९३॥ 

कािणिूयस्त्िं क्रकल फलिूयस्त्िाय क्रकं चचत्रम ्। 
अपिगे नत ुिेदस्तेनाष्स्मन्िासनादृढत्िजुषा ॥१९४॥ 

अल्पाप्याश्रयणीया क्रक्रया् विञानमात्रे िा । 
अभिनिगुप्तगुरुः पुनिाह दह सतत वित्तदेशकालादौ ॥१९५॥ 

अपिगे ̕वप दह विस्तीणजकमजविञानसंग्रहः कायजः । 
चचद्ितृ्तेिथचच्याच्चाञ्चल्येऽवप क्रमेण सन्धानात ्॥१९६॥ 

तष्स्मंस्तष्स्मन्िस्तुतन रूदढििश्यं भशिाष्त्मका िितत । 
तत्त्िभमदमेतदात्मकमेतस्मात्रोद्धृतो मया भशटयः ॥१९७॥ 

इत्् ंक्रमसंवित्तौ मूढोऽवप भशिात्मको िितत । 
क्रभमकत्ाविधभशितानुग्रहसुिगं च दैभशकं पश्यन ्॥१९८॥ 

भशशुिवप तदिेददृशा िष््तबलाच्चाभयुपैतत भशििािम ्। 
यद्यवप विकल्पितृ्तेिवप मोक्ष ंदीक्षयैि देहान्ते ॥१९९॥ 

शास्त्रे रोिाच वििुस्त्ावप दृढिासना यु्ता । 
मोक्षे ̕प्यष्स्त विशषेः क्रक्रयाल्पिूयस्त्िजः सलोकाददः ॥२००॥ 

इतत केचचत्तदयु्त ंस विचचत्रो िोग एि कच्तः स्यात ्। 
संस्कािशषेितजनजीवितमध्ये ̕स्य समयलोपाद्यम ्॥२०१॥ 

नायातत वि्नजाल ंक्रक्रयाबहुत्िं मुमुक्षोस्तत ्। 
यस्मात ्सबीजदीक्षासंस्कृतपुरुषस्य समयलोपाद्ये ॥२०२॥ 

िु्त ेिोगान्मोक्षो नैिं तनबीजदीक्षायाम ्। 
इतत केचचन्मन्यन्ते यु्त ंतच्चावप यत्स्मतृं शास्त्रे ॥२०३॥ 

समयोल्लङ्घनादे्दवि क्रव्यादत्िं शत ंसमाः ॥२०४॥ 

तस्मादरुुभशटयमतौ भशििाितनरूदढवितिणसम्जम ्। 
क्रभमकं तत्त्िोद्धिणादद कमज मोक्षेऽवप यु्तमततविततम ्॥२०५॥ 

यस्तु सदा िािनया स्िभयस्तञानिान्गुरुः स भशशोः । 
अपिगाजय य्ेच्छं यं कंचचदपुायमनुततटठेत ्॥२०६॥ 

एिं भशटयतनौ शोध्यं न्यस्याध्िान ंय्ेष्प्सतम ्। 
शोधकं मन्त्रमुपरि न्यस्येत्तत्त्िानुसाितः ॥२०७॥ 

द्ियोमाजतकृयोस्तत्त्िष्स््त्या िणजक्रमः पुिा । 
कच्तस्तं त्ा न्यस्येत्तत्तत्तत्त्िविशुद्धये ॥२०८॥ 

िणाजध्िा यद्यवप रो्तः शोध्यः पाशात्मकस्तु सः । 
मायीयः शोधकस्त्िन्यः भशिात्मा पििाङ्मयः ॥२०९॥ 
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उिाच सद्योज्योततश्च ितृ्तौ स्िायम्िुिस्य तत ्। 
बाढमेको दह पाशात्मा शधदोऽन्यश्च भशिात्मकः ॥२१०॥ 

तस्मात्तस्यैि िणजस्य यु्ता शोधकशोध्यता । 
श्रीपूिजशास्त्रे चाप्यु्त ंते तैिाभलङ्चगता इतत ॥२११॥ 

सद्योजाताददि्त्राखण हृदाद्यङ्गातन पञ्च च । 
षट्कृत्िो न्यस्य षट्बत्रशंन्न्यासं कुयाजद्धिाददतः ॥२१२॥ 

पिापिाया िैलोम्याद्धिायां स्यात्पदत्रयम ्। 
ततो जलादहङ्कािे पञ्चाटिकसमाश्रयात ्॥२१३॥ 

पदातन पञ्च धीमूलपुंिागाख्ये त्रये त्रयम ्। 
एकं त्िशुद्धवित्कालद्िये चकंै तनयामके ॥२१४॥ 

कलामायाद्िये चकंै पदमु्तभमह क्रमात ्। 
विद्येश्ििसदाशष््तभशिेषु पदपञ्चकम ्॥२१५॥ 

एकोनविशंततः सेयं पदानां स्यात्पिापिा । 
साध ंचकंै चकंै साध ंद्िे द्िे शशी दृग् युग्ज्मम ्॥२१६॥ 

त्राखण दृगष्धधश्चन्द्रः श्रतुतः शशी पञ्च विधमुहश्चन्द्राः । 
एकान्नविशंतौ स्यादक्षिसंख्या पदेष्टियं देव्याः ॥२१७॥ 

हल्द्िययुतिसुचचत्रगुपरिसंख्यातस्ििणाजयाः । 
मूलान्तं साधजिणं स्यान्मायान्तं िणजमेककम ्॥२१८॥ 

श्त्यन्तमेकमपिान्यास ेविचधरुदीरितः । 
मायान्तं हल्ततः शष््तपयजन्ते स्िि उच्यते ॥२१९॥ 

तनटकले भशितत्त्ि ेिै पिो न्यासः पिोददतः । 
पिापिापदान्येि ह्यघोयाजद्यटिकद्िये ॥२२०॥ 

मन्त्रास्तदनुसािेण तत्त्िेटिेतद्द्ियं क्षक्षपेत ्। 
वपण्डाक्षिाणा ंसिेषां िणजसंख्या वििेदतः ॥२२१॥ 

अव्य्तान्त ंस्ििे न्यस्या शषें शषेेषु योजयेत ्। 
बीजातन सिजतत्त्िेष ुव्याप्ततृ्िेन रकल्पयेत ्॥२२२॥ 

वपण्डानां बीजिन्न्यासमन्ये तु रततपेददिे । 
अकृते िा् शोध्यस्य न्यासे िस्तुबलात ्ष्स््तेः ॥२२३॥ 

शोधकन्यासमात्रणे सि ंशोध्यं विशुध्यतत । 
श्रीमन्मतृ्युञ्जयादौ च कच्तं पिमेष्टठना ॥२२४॥ 

अधनुा न्यासमात्रणे िूतशुवद्धः रजायते । 
देहशुद्ध्य्जमप्येतत्तुल्यमेतेन िस्तुतः ॥२२५॥ 

अन्यरकिणो्तं यद्यु्त ंरकिणान्तिे । 
ञापकत्िेन साक्षाद्िा तष्त्कं नान्यत्र गहृ्यत े॥२२६॥ 

माभलनीमातकृाङ्गस्य न्यासो योऽचाजविधौ पुिा । 
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रो्तः केिलसंशोद्धृमन्त्रन्यास ेस एि त ु॥२२७॥ 

बत्रपदी द्ियोद्जियोः स्यात्रत्येकम्ाटिसु श्रतुतपदातन । 
दद्चन्द्रचन्द्रिसिविशिशिदृग्ज्दृङ्मगृाङ्कशभशगणने ॥२२८॥ 

अङ्गुलमाने देव्या अटिादश िैििेन पदमन्यत ्। 
अपिं मानभमदं स्यात ्केिलशोधकमनुन्यासे ॥२२९॥ 

तुयजपदात्पदषट्के मानद्वितय ंपिापिपिाख्यम ्। 
द्िादशकं द्िादशकं तत्त्िोपरि पूिजित्त्िन्यत ्॥२३०॥ 

केिलशोधकमन्त्रन्यासाभिरायतो महादेिः । 
तत्त्िक्रमोददतमवप न्यासं पुनिाह तद्विरुद्धमवप ॥२३१॥ 

तनटकले पदमेकाणं याित्त्रीखण त ुपाच्जिे । 
इत्याददना तत्त्िगतक्रमन्यास उदीरितः ॥२३२॥ 

पुनश्च माभलनीतन्त्रे िगजविद्यावििेदतः । 
द्विधा पदानीत्यु्त्िाख्यन्न्यासमन्यादृशं वििुः ॥२३३॥ 

एकैकं द्व्यङ्गुल ंञेयं तत्र पूि ंपदत्रयम ्। 
अटिाङ्गुलातन चत्िारि दशाङ्गुलमतः पिम ्॥२३४॥ 

द्व्यङ्गुले द्िे पदे चान्ये षडङ्गुलमतः पिम ्। 
द्िादशाङ्गुलमन्यच्च द्िेऽन्ये पञ्चाङ्गुले पृ् क् ॥२३५॥ 

पदद्ियं चतुटपिज त्ान्ये द्िे द्विपिजणी । 
एिं पिापिादेव्याः स्ितन्त्रो न्यास उच्यत े॥२३६॥ 

विद्याद्ियं भशटयतनौ व्याप्ततृ्िेनैि योजयेत ्। 
इतत दशजतयतु ंनास्य पृ् ङ्न्यासं न्यरूपयत ्॥२३७॥ 

एिं शोधकमन्त्रस्य न्यासे तद्रष्श्मयोगतः । 
पाशजालं विलीयेत तद्ध्यानबलतो गुिोः ॥२३८॥ 

शोध्यतत्त्ि ेसमस्तानां योनीनां तुल्यकालतः । 
जननाभोगतः कमजक्षये स्यादपिृ् तता ॥२३९॥ 

देहैस्ताितभिस्याणोष्श्चत्रं िो्तुिवप स्फुिम ्। 
मनोऽनुसष्न्धनो विश्िसंयोगरवििागित ्॥२४०॥ 

तनयत्या मनसो देहमात्रे िषृ्त्तस्ततः पिम ्। 
नानुसन्धा यतः सैकस्िान्तयु्ताक्षकष्ल्पता ॥२४१॥ 

रदेशिषृ्त्त च ञानमात्मनस्तत्र तत्र तत ्। 
िोग्ज्यञानं नान्यदेहेटिनुसन्धानमहजतत ॥२४२॥ 

यदा त ुमनसस्तस्य देहितृ्तेिवप रिुम ्। 
योगमन्त्रक्रक्रयादेः स्याद्िैमल्यं तद्विदा तदा ॥२४३॥ 

य्ामलं मनो दिूष्स््तमप्याशु पश्यतत । 
त्ा रत्ययदीक्षाया ंतत्तभिुनदशजनम ्॥२४४॥ 
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जननाददवियु्तां त ुयदा दीक्षा ंचचकीषजतत । 
तदास्माददु्धिामीतत यु्तमहूरकल्पनम ्॥२४५॥ 

यदा शोध्य ंविना शोद्धृन्यासस्तत्रावप मन्त्रतः । 
जननाददक्रमं कुयाजत्तत्त्िसंश्लेषिष्जजतम ्॥२४६॥ 

एकाक्रकशोद्धृन्यासे च जननाददवििजजने । 
तच्छोद्धृसंपुिं नाम केिलं परिकल्पयेत ्॥२४७॥ 

द्रव्ययोगेन दीक्षायां ततलाज्याक्षततण्डुलम ्। 
तत्तन्मन्त्रणे जुहुयाज्जन्मयोगवियोगयोः ॥२४८॥ 

यदा विञानदीक्षा ंत ुकुयाजष्च्छटयं तदा िशृम ्। 
तन्मन्त्रसंजल्पबलात ्पश्येदा चाविकल्पकात ्॥२४९॥ 

विकल्पः क्रकल संजल्पमयो यत्स विमशजकः । 
मन्त्रात्मासौ विमशजश्च शुद्धोऽपाशितात्मकः ॥२५०॥ 

तनत्यश्चानाददििदभशिािेदोपकष्ल्पतः । 
तद्योगादै्दभशकस्यावप विकल्पः भशितां व्रजेत ्॥२५१॥ 

श्रीसािशास्त्रे तदददं पिमेशने िावषतम ्। 
अ्जस्य रततपष्त्तयाज ग्राह्यग्राहकरूवपणी ॥२५२॥ 

सा एि मन्त्रशष््तस्त ुवितता मन्त्रसन्ततौ । 
पिामशजस्ििािेत््ं मन्त्रशष््तरुदाहृता ॥२५३॥ 

पिामशो द्विधा शुद्धाशुद्धत्िान्मन्त्रिेदकः । 
उ्त ंश्रीपौटकिेऽन्ये च ब्रह्मविटण्िादयो ̕ण्डगाः ॥२५४॥ 

राधातनकाः साञ्जनास्ते सात्त्ििाजसतामसाः । 
तैिशुद्धपिामशाजत्तन्मयीिावितो गुरुः ॥२५५॥ 

िैटणिाददः पशुः रो्तो न योग्ज्यः पततशासने । 
ये मन्त्राः शुद्धमागजस््ाः भशििट्टािकादयः ॥२५६॥ 

श्रीमन्मतङ्गादददृशा तन्मयो दह गुरुः भशिः । 
ननु स्ितन्त्रसंजल्पयोगादस्त ुविमभशजता ॥२५७॥ 

रा्कुतः स विमशाजच्चते्कुतः सो ̕वप तनरूपणे । 
आद्यस्त्ाविकल्पत्िरदः स्यादपुदेटिृतः ॥२५८॥ 

यः संक्रान्तो ̕भिजल्पः स्यात्तस्याप्यन्योपदेटिृतः । 
पूिजपूिजक्रमाददत््ं य एिाददगुिोः पुिा ॥२५९॥ 

संजल्पो ह्यभिसंक्रान्तः सोऽद्याप्यस्तीतत गहृ्यताम ्। 
यस्त्ाविधसंजल्पबलात्कोऽवप स्ितन्त्रकः ॥२६०॥ 

विमशजः कल्प्यते सो ̕वप तदात्मैि सुतनष्श्चतः । 
घिकुम्ि इतीत्् ंिा यदद िेदो तनरूप्यते ॥२६१॥ 

सोऽप्यन्यकल्पनादायी ह्यनादृत्यः रयत्नतः । 

http://www.aghori.it/


233 

www.aghori.it  

पणायत ेकिोतीतत विकल्पस्योचचतौ स्फुिम ्॥२६२॥ 

किपाण्यभिजल्पौ तौ संकीयेतां क् ंक्रकल । 
शधदाच्छधदान्तिे तेन व्युत्पष्त्तव्यजिधानतः ॥२६३॥ 

व्यिहािात्त ुसा साक्षाष्च्चत्रोपाख्याविमभशजनी । 
तद्विमशोदयः राच्यस्िविमशजमयः स्फुिेत ्॥२६४॥ 

यािद्बालस्य संविष्त्तिकृबत्रमविमशजने । 
तेन तन्मन्त्रशधदा्जविशषेोत्् ंविकल्पनम ्॥२६५॥ 

शधदान्तिोत््ाभेदेन पश्यता मन्त्र आदृतः । 
यच्चावप बीजवपण्डादेरु्तं राग्ज्बोधरूपकम ्॥२६६॥ 

तत्तस्यैि कुतोऽन्यस्य तत्कस्मादन्यकल्पना । 
एतद् ंगुिोयजत्नाल्लक्षणे तत्र तत्र तत ्॥२६७॥ 

लक्षणं कच्तं ह्येष मन्त्रतन्त्रविशािदः । 
तेन मन्त्रा्जसंबोधे मन्त्रिाततजकमादिात ्॥२६८॥ 

ऊहापोहरयोग ंिा सिज् ा गरुुिाचिेत ्। 
मन्त्रा्जविदिािे तु सिज् ा मन्त्रतन्मयम ्॥२६९॥ 

गुरंु कुयाजत ्तदभयासात्तत्संकल्पमयो ह्यसौ । 
तत्समानाभिसंजल्पो यदा मन्त्रा्जिािनात ्॥२७०॥ 

गुिोिजिेत्तदा सिजसाम्ये को िेद उच्यताम ्। 
अशंनेाप्य् िैषम्ये न ततो ्̕जक्रक्रया दह सा ॥२७१॥ 

गोमयात्कीितः कीि इत्येिं न्यायतो यदा । 
संजल्पान्तितोऽप्य्जक्रक्रयां तामेि पश्यतत ॥२७२॥ 

तदैष सत्यसंजल्पः भशि एिेतत कथ्यत े। 
स यद्िष््त तदेि स्यान्मन्त्रो िोगापिगजदः ॥२७३॥ 

नैषो ̕भिनिगुप्तस्य पक्षो मन्त्रावपजतात्मनः । 
योऽ्जक्रक्रयामाह भिन्नां कीियोिवप तादृशोः ॥२७४॥ 

मन्त्रावपजतमनाः क्रकंचचद्िदन्यत्त ुविषं हिेत ्। 
तन्मन्त्र एि शधदः स पिं तत्र घिाददित ्॥२७५॥ 

कान्तासंिोगसंजल्पसुन्दिः कामुकः सदा । 
तत्संस्कृतोऽप्यन्यदेष कुिजन्स्िात्मतन तपृ्यतत ॥२७६॥ 

त्ा तन्मन्त्रसंजल्पिावितो ̕न्यदवप ब्रुिन ्। 
अतनच्छुिवप तद्रपूस्त्ा कायजकिो रिुम ्॥२७७॥ 

विकल्पयन्नप्येका् ंयतोऽन्यदवप पश्यतत । 
विषापहारिमन्त्रादीत्यु्तं श्रीपूिजशासने ॥२७८॥ 

यदद िा विषनाशऽेवप हेतुिेदाद्विचचत्रता । 
धात्िाप्यायाददकानन्तकायजिेदाभविटयतत ॥२७९॥ 
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तदेिं मन्त्रसंजल्पविकल्पाभयासयोगतः । 
िाव्यिस्तुस्फुिीिािः संजल्पह्रासयोगतः ॥२८०॥ 

िस्त्िेि िाियत्येष न संजल्पभममं पुनः । 
गहृ्णातत िासनोपायं िात ेतत्र तु तेन क्रकम ्॥२८१॥ 

एिं संजल्पतनह्राजसे सुपरिस्फुितात्मकम ्। 
अकृष्त्त्रमविमशाजत्म स्फुिेद्िस्त्िविकल्पकम ्॥२८२॥ 

तनविजकल्पा च सा संविद्यद्य्ा पश्यतत स्फुिम ्। 
तत्त्िै त्ात्मत्िाद्िस्तुनोऽवप बदहःष्स््तेः ॥२८३॥ 

विशषेतस्त्िमायीयभशितािेदशाभलनः । 
मोक्षेऽभयुपायः संजल्पो बन्धमोक्षौ ततः क्रकल ॥२८४॥ 

विकल्पेऽवप गुिोः सम्यगभिन्नभशिताजुषः । 
अविकल्पकपयजन्तरतीक्षा नोपयुज्यत े॥२८५॥ 

तद्विमशजस्ििािा दह सा िाच्या मन्त्रदेिता । 
महासंवित्समासन्नेत्यु्त ंश्रीगमशासने ॥२८६॥ 

तनकिस््ा य्ा िाञामन्येषा ंसाधयन्त्यलम ्। 
भसवद्ध ंिाजोपगां शीिमेिं मन्त्रादयः पिाम ्॥२८७॥ 

उ्ताभिरायगि ंतदु् त ंश्रीमाभलनीमते । 
मन्त्राणां लक्षण ंकस्माददत्यु्त ेमुतनभिः क्रकल ॥२८८॥ 

योगमेकत्िभमच्छष्न्त िस्तुनोऽन्येन िस्तुना । 
तद्िस्तु ञेयभमत्यु्त ंहेयत्िाददरभसद्धये ॥२८९॥ 

तत्रभसद्ध्यै भशिेनो्त ंञानं यदपुिखणजतम ्। 
सबीजयोगसंभसद्ध्यै मन्त्रलक्षणमप्यलम ्॥२९०॥ 

न चाचधकारिता दीक्षां विना योगे ̕ष्स्त शाङ्किे । 
क्रक्रयाञानवििेदेन सा च द्िेधा तनगद्यत े॥२९१॥ 

द्विविधा सा रकतजव्या तेन चतैददुाहृतम ्। 
नच योगाचधकारित्िमेकमेिानया ििेत ्॥२९२॥ 

अवप मन्त्राचधकारित्ि ंमुष््तश्च भशिदीक्षया । 
अनेनैतदवप रो्त ंयोगी तत्त्िै्यभसद्धये ॥२९३॥ 

मन्त्रमेिाश्रयेन्मूलं तनविजकल्पान्तमादृतः । 
मन्त्राभयासेन िोगं िा मोक्षं िावप रसाधयन ्॥२९४॥ 

तत्राचधकारितालधध्यै दीक्षा ंगहृ्णीत दैभशकात ्। 
तेन मन्त्रञानयोगबलाद्यद्यत्रसाधयेत ्॥२९५॥ 

तत्स्यादस्यान्यतत्त्िे ̕वप यु्तस्य गुरुणा भशशोः । 
दीक्षा ह्यस्योपयुज्येत संष्स्क्रयायां स संस्कृतः ॥२९६॥ 

स्िबलेनैि िोगं िा मोक्ष ंिा लिते बुधः । 
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तेन विञानयोगाददबली राक् समयी ििन ्॥२९७॥ 

पुत्रको िा न तािान्स्यादवपतु स्िबलोचचतः । 
यस्तु विञानयोगाददिन्ध्यः सो ̕न्धो य्ा पच् ॥२९८॥ 

दैभशकायत्त एि स्याभोगे मु्तौ च सिज् ा । 
दीक्षा च केिला ञानं विनावप तनजमान्तिम ्॥२९९॥ 

मोचचकैिेतत कच्तं यु्त्या चागमतः पुिा । 
यस्तु दीक्षाकृतामेिापेक्ष्य योजतनकां भशशुः ॥३००॥ 

स्फुिीिूत्यै तदचुचतं ञान ंयोगम्ाचश्रतः । 
सो ̕वप यत्रिै यु्तः स्यात्तन्मयत्िं रपद्यते ॥३०१॥ 

गुरुदीक्षामन्त्रशास्त्राधीनसिजष्स््ततस्ततः । 
दटुिानामेि सिेषां िूतिव्यिविटयताम ्॥३०२॥ 

कमजणां शोधनं काय ंबुिुक्षोनज शुिात्मनाम ्। 
यः पुनलौक्रककं िोगं िाज्यस्िगाजददकं भशशुः ॥३०३॥ 

त्य्त्िा लोकोत्तिं िोगमीप्सुस्तस्य शुिेटिवप । 
तत्र द्रव्यमयीं दीक्षा ंकुिजन्नाज्यततलाददकैः ॥३०४॥ 

कमाजस्य शोधयामीतत जुहुयादै्दभशकोत्तमः । 
ञानमय्यां तु दीक्षाया ंतद्विशुद्ध्यतत सष्न्धतः ॥३०५॥ 

गुिोः स्िसंविद्रढूस्य बलात्तत्रक्षयो ििेत ्। 
यदास्याशुिकमाजखण शुद्धातन स्युस्तदा शुिम ्॥३०६॥ 

स्िताितम्याश्रयणादध्िमध्ये रसूततदम ्। 
शुिपाकक्रमोपात्तफलिोगसमाष्प्ततः ॥३०७॥ 

यत्रषै योष्जतस्तत्स््ो िाविकमजक्षये कृते । 
िाविनां चाद्यदेहस््देहान्तिवििेददनाम ्॥३०८॥ 

अशुिांशविशुद्धौ स्याभोगस्यैिानुपक्षयः । 
िुञ्जानस्यास्य सतत ंिोगान्मायालयान्ततः ॥३०९॥ 

न दःुखफलदं देहाद्यध्िमध्ये ̕वप क्रकंचन । 
ततो मायालये िु्तसमस्तसुखिोगकः ॥३१०॥ 

तनटकले सकले िैतत लयं योजतनकाबलात ्। 
इतत रमेयं कच्तं दीक्षा काले गुिोयज् ा ॥३११॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके सप्तदशमाह्निकम ्

 

अ् िैिितादात्म्यदातयनीं रक्रक्रयां ब्रुि े। 
एिं मण्डलकुम्िाष्ग्ज्नभशटयस्िात्मसु पञ्चसु ॥१॥ 

गहृीत्िा व्याष्प्तमै्येन न्यस्याध्िानं च भशटयगम ्। 
कमजमायाणुमभलनत्रयं बाहौ गले त्ा ॥२॥ 

भशखायां च क्षक्षपेत्सूत्रग्रष्न््योगेन दैभशकः । 
तस्यातद्रपूतािान ंमलो ग्रष्न््ः स कीत्यजते ॥३॥ 

इततरतीततदाढ्जया् ंबदहग्रजन्थ्युपकल्पनम ्। 
बाहू कमाजस्पदं विटणुमाजयात्मा गलसंचश्रतः ॥४॥ 

अधोिहा भशखाणुत्ि ंतेनेत्् ंकल्पना कृता । 
निशष््तभशिाख्यस्य त्रयस्य बहुिेदताम ्॥५॥ 

ि्तु ंबत्रष्स्त्रगुणं सूत्र ंग्रन््ये परिकल्पयेत ्। 
तेजोजलान्नबत्रतयं त्रधेा रत्येकमप्यदः ॥६॥ 

श्रतु्यन्ते केऽप्यतः शु्लकृटणि्त ंरपेददिे । 
ततोऽग्ज्नौ तवपजताशषेमन्त्र ेचचद्व्योममात्रके ॥७॥ 

सामान्यरूपे तत्त्िाना ंक्रमाच्छुवद्ध ंसमाचिेत ्। 
तत्र स्िमन्त्रयोगेन धिामािाहयेत्पुिा ॥८॥ 

इटट्िा पुटपाददभिः सवपजष्स्तलाद्यैि् तपजयेत ्। 
तत्तत्त्िव्यावपकां पश्चान्मायातत्त्िाचधदेिताम ्॥९॥ 

मायाशष््त ंस्िमन्त्रणेािाह्याभयच्यज रतपजयेत ्। 
आिाहने मातकृाण ंमाभलन्यण ंच पूजने ॥१०॥ 

कुयाजददतत गुरुः राह स्िरूपाप्यायनद्ियात ्। 
तािो िणो ्̕ संबुवद्धपदं त्िाभमत्यतः पिम ्॥११॥ 

उत्तमैकयुत ंकमजपदं दीपकमप्यतः । 
तभयं नाम चतुथ्यजन्त ंततोऽप्युचचतदीपकम ्॥१२॥ 

इत्यूहमन्त्रयोगेन तत्तत्कमज रितजयेत ्। 
आिाहनानन्तिं दह कमज सि ंतनगद्यते ॥१३॥ 

आिाहनं च संबोधः स्िस्ििािव्यिष्स््तेः । 
िािस्याहंमयस्िात्मतादात्म्यािेश्यमानता ॥१४॥ 

शा्ती िूभमश्च सैिो्ता यस्या ंमुख्याष्स्त पूज्यता । 
अिातत्िादिेदाच्च नह्यसौ नभृशिात्मनोः ॥१५॥ 

जडािासेषु तत्त्िेषु संविष्त्स््त्यै ततो गुरुः । 
आिाहनवििष््त ंराक् कृत्िा तुयजवििष््ततः ॥१६॥ 

नमस्कािान्ततायोगात्पूणां सत्तां रकल्पयेत ्। 
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ततः पूणजस्ििाित्ि ंतद्रपूोदे्रकयोगतः ॥१७॥ 

ध्येयोदे्रको ििेद्ध्यातरृह्िीिाििशाद्यतः । 
आिाह्येटट्िा रतप्येतत श्रीस्िच्छन्दे तनरूवपतम ्॥१८॥ 

अनेनैि प्ानेयभमत्यस्मद्गुििो जगुः । 
पित्िेन त ुयत्पूज्य ंतत्स्ितन्त्रचचदात्मकम ्॥१९॥ 

अनिष्च्छत्रकाशत्िान्न रकाश्यं तु कुत्रचचत ्। 
तस्य ह्येतत्रपूज्यत्िध्येयत्िादद यदलु्लसेत ्॥२०॥ 

तस्यैि तत्स्ितन्त्रत्िं याततदघुजिकारिता । 
संबोधरूपे तत्तष्स्मन ्क् ंसंबोधना ििेत ्॥२१॥ 

रकाशनायां न स्यात्रकाशस्य रकाशता । 
संबोधनविि्त्यैि विना कमाजददशष््तताम ्॥२२॥ 

स्िातन््यात्त ंदशजतयतुं तत्रोहभमममाचिेत ्। 
देिमािाहयामीतत ततो देिाय दीपकम ्॥२३॥ 

राग्ज्यु्त्या पूणजतादातय नमःस्िाहाददकं ििेत ्। 
नुततः पूणजत्िमग्ज्नीन्दसुंघट्टाप्यायता पिम ्॥२४॥ 

आप्यायकं च रोच्छाल ंिौषडादद रदीपयेत ्। 
तत्र बाह्ये ̕वप तादात्म्यरभसद्धं कमज चोद्यते ॥२५॥ 

यदद कमजपदं तन्नो गुरुिभयूहयेत््िचचत ्। 
अनािाभसततद्िस्तुिासनाय तनयुज्यत े॥२६॥ 

मन्त्रः क्रकं तेन तत्र स्यात्स्फुिं यत्राििाभस तत ्। 
तेन रोक्षणसंसेकजपाददविचधष ुरिुम ्॥२७॥ 

तत्कमाजभयूहनं कुयाजत्रत्युत व्यिधाततृाम ्। 
बदहस्त्ात्मतािािे काय ंकमजपदोहनम ्॥२८॥ 

तपृ्तािाहुततहुतिु्पाशप्लोषष्च्छदाददषु । 
यत्रोदद्दटिे विधौ पश्चात्तदनन्तैः क्रक्रयात्मकैः ॥२९॥ 

अशंैः साध्य ंन तत्रोहो दीक्षणाददविचधष्टिि । 
ततः भशटयस्य तत्तत्त्िस््ानेऽस्त्रणे रताडनम ्॥३०॥ 

कृत्िा् भशिहस्तेन हृदयं परिमशजयेत ्। 
ततः स्िनाडीमागेण हृदयं राप्य िै भशशोः ॥३१॥ 

भशटयात्मना सहैकत्ि ंगत्िादाय च तं हृदा । 
पुदितं हंसरूपाख्यं तत्र संहािमुद्रया ॥३२॥ 

कुयाजदात्मीयहृदयष्स््तमप्यििासकम ्। 
भशटयदेहस्य तेजोिी िष्श्ममात्रावियोगतः ॥३३॥ 

स्िबन्धस््ानचलनात ्स्ितन्त्रस््ानलाितः । 
स्िकमाजपितन्त्रत्िात्सिजत्रोत्पष्त्तमहजतत ॥३४॥ 
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तेनात्महृदयानीत ंरा्कृत्िा पुद्गलं ततः । 
मायायां तद्धिातत्त्िशिीिाण्यस्य संसजेृत ्॥३५॥ 

तत्रास्य गिाजधानं च यु्त ंपुंसिनाददभिः । 
गिजतनटक्रामपयजन्तैिेकां कुिीत संष्स्क्रयाम ्॥३६॥ 

जननं िोगिो्ततृ्ि ंभमभलत्िैका् संष्स्क्रया । 
ततो ̕स्य तेष ुिोगेष ुकुयाजत्तन्मयतां लयम ्॥३७॥ 

ततस्तत्तत्त्िपाशाना ंविच्छेदं समुपाचिेत ्। 
संस्कािाणां चतुटके ̕ष्स्मन्नपिां च पिापिाम ्॥३८॥ 

मन्त्राणां पञ्चदशकं पिां िा योजयेत्क्रमात ्। 
वपिन्याद्यटिकं शस्त्राददकं षट्कं पिा त्ा ॥३९॥ 

इतत पञ्चदशैते स्युः क्रमाल्लीनत्िसंस्कृतौ । 
अपिामन्त्रमु्त्िा रागमुकात्मन इत्य् ॥४०॥ 

गिाजधानं किोमीतत पुनमजन्त्र ंतमेि च । 
स्िाहान्तमुच्चिन्दद्यादाहुततबत्रतय ंगुरुः ॥४१॥ 

पिं पिापिामन्त्रममुकात्मन इत्य् । 
जातस्य िोगिो्ततृ्ि ंकिोम्य् पिापिाम ्॥४२॥ 

अन्ते स्िाहेतत रोच्चायज वितिेष्त्तस्र आहुतीः । 
उच्चायज वपिनीमन्त्रममुकात्मन इत्य् ॥४३॥ 

िोगे लयं किोमीतत पुनमजन्त्र ंतमेि च । 
स्िाहान्तमाहुतीष्स्तस्रो दद्यादाज्यततलाददभिः ॥४४॥ 

एष एि िमन्यादौ विचधः पञ्चदशान्तके । 
पूि ंपिात्मकं मन्त्रममुकात्मन इत्य् ॥४५॥ 

पाशाच्छेदं किोमीतत पिामन्त्रः पुनस्ततः । 
हंु स्िाहा फट् समुच्चायज दद्याष्त्तस्रोऽप्य्ाहुतीः ॥४६॥ 

संस्कािाणां चतुटके ̕ष्स्मन्ये मन्त्राः कच्ता मया । 
तेष ुकमजपदात्पूि ंधिातत्त्िपदं िदेत ्॥४७॥ 

ततो धिातत्त्िपततमामन््येटट्िा रतप्यज च । 
भशिाभिमानसंिधधो गुरुिेिं समाददशते ्॥४८॥ 

तत्त्िेश्िि त्िया नास्य पुत्रकस्य भशिाञया । 
रततबन्धः रकतजव्यो यातुः पदमनामयम ्॥४९॥ 

ततो यदद समीहेत धिातत्त्िान्तिालगम ्। 
पृ् क् शोधतयतु ंमन्त्री िुिनाद्यध्िपञ्चकम ्॥५०॥ 

अपिामन्त्रतः राग्ज्िष्त्तस्रष्स्तस्रस्तदाहुतीः । 
दद्यात्पुिं शोधयामीत्यूहयु् त ंरसन्नधीः ॥५१॥ 

एिं कलामन्त्रपदिणेटिवप विचक्षणः । 
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ततस्रष्स्तस्रो हुतीदजद्यात ्पृ् क् सामस्त्यतो ̕वपिा ॥५२॥ 

ततः पूणाजहुतत ंदत्त्िा पिया िौषडन्तया । 
अपिामन्त्रतः भशटयमुद्धृत्यात्महृदं नयेत ्॥५३॥ 

यदा त्िेकेन शुद्धेन तदन्तिाजिचचन्तनात ्। 
न पृ् क् शोधयेत्तत्त्िना्संश्रिणात्पिम ्॥५४॥ 

तदा पूणां वितीयाजणुमुष्त्क्षप्यात्मतन योजयेत ्। 
तात्स्थ्यात्मसंस्थ्ययोगाय तयैिापियाहुतीः ॥५५॥ 

सकमजपदया दद्याददतत केचचत्तु मन्िते । 
अन्ये तु गुििः राहुिाजिनामयमीदृशम ्॥५६॥ 

नात्र बाह्याहुततदेया दैभशकस्य पृ् क् पुनः । 
दद्याद्िा यदद नो दोषः स्यादपुायः स िािने ॥५७॥ 

एिं रा्तनतात्स्थ्यात्मससं््त्िे योजयेद्गुरुः । 
ततः भशटयहृदं नेयः स आत्मा ताितो ̕ध्िनः ॥५८॥ 

शुद्धस्तद्दाढ्जयभसद्ध्यै च पूणाज स्यात्पिया पुनः । 
महापाशुपत ंपूि ंविलोमस्य विशुद्धये ॥५९॥ 

जुहोभम पुनिस्त्रणे िौषडन्त इतत क्षक्षपेत ्। 
पुनः पूणां ततो मायामभयच्याज् विसजजयेत ्॥६०॥ 

धिातत्त्िं विशुद्धं सज्जलेन शुद्धरूवपणा । 
िाियेष्न्मचश्रतं िारि शुवद्धयोग्ज्यं ततो ििेत ्॥६१॥ 

त्ा तत्तत्पुिातत्त्िभमश्रणादतु्तिोत्तिम ्। 
सिाज भशिीििेत्तत्त्िािली शुद्धान्य्ा पृ् क् ॥६२॥ 

पृ् ्त्िं च मलो मायाभिधानस्तस्य संििे । 
कमजक्षयेऽवप नो मुष््तिजिेद्विद्येश्ििाददित ्॥६३॥ 

ततोऽवप जलतत्त्िस्य िह्नौ व्योष्म्न चचदात्मके । 
आह्िानाद्यखखलं याित्तजेस्यस्य विमश्रणम ्॥६४॥ 

एिं क्रमात्कलातत्त्िे शुद्धे पाशं िुजाचश्रतम ्। 
तछन्द्यात्कला दह सा क्रकंचचत्कतृजत्िोन्मीलनाष्त्मका ॥६५॥ 

कमाजख्यमलजमृ्िात्मा त ंच ग्रष्न्् ंस्रुगग्रगम ्। 
पूणाजहुत्या समं िष्ह्नमन्त्रतेजभस तनदजहेत ्॥६६॥ 

मन्त्रो दह विश्िरूपः सन्नुपाश्रयिशात्त्ा । 
व्य्तरूपस्ततो िह्नौ पाशप्लोषविधायकः ॥६७॥ 

प्लुटिो लीनस्ििािो ̕सौ पाशस्तं रतत शम्िुित ्। 
पिमेशमहातेजःशषेमात्रत्िमश्नुत े॥६८॥ 

कमजपाशऽेत्र होतव्ये पूणजयास्य शुिाशुिम ्। 
अशुिं िा ििभतूं िावि िा् समस्तकम ्॥६९॥ 
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दहाभम फट्त्रयं िौषडडतत पूणां वितनक्षक्षपेत ्। 
एिं मायान्तसंशुद्धौ कण्ठपाशं च होमयेत ्॥७०॥ 

पूणजस्य तस्य मायाख्यं पाशिेदर्ात्मकम ्। 
दहाभम फट्त्रयं िौषडडतत पूणां क्षक्षपेद्गुरुः ॥७१॥ 

तनबीजा यदद कायाज त ुतदात्रिैापिां क्षक्षपेत ्। 
पूणां समयपाशाख्यबीजदाहपदाष्न्िताम ्॥७२॥ 

गुिौ देिे त्ा शास्त्रे िष््तः कायाजस्य नह्यसौ । 
समयः शष््तपातस्य स्ििािो ह्येष नो पृ् क् ॥७३॥ 

मायान्ते शुवद्धमायात ेिागीशी या पुिािित ्। 
माया शष््तमयी सैि विद्याशष््तत्िमश्नतु े॥७४॥ 

तच्छुद्धविद्यामाहूय विद्याशष््त ंतनयोजयेत ्। 
एिं क्रमेण संशुद्धे सदाभशिपदेऽप्यलम ्॥७५॥ 

भशखां ग्रष्न््युतां तछत्त्िा मलमाणिकं दहेत ्। 
यतो ̕चधकाििोगाख्यौ द्िौ पाशौ तु सदाभशिे ॥७६॥ 

इत्यु्त्याणिपाशोऽत्र मायीयस्तु तनशािचधः । 
भशटयो य्ोचचतं स्नायादाचामेदै्दभशकः स्ियम ्॥७७॥ 

आणिाख्ये वितनदजग्ज्धे ह्यधोिादहभशखामले । 
ततः रागु्तसकलरमेय ंपरिचचन्तयन ्॥७८॥ 

भशटयदेहाददमात्मीयदेहराणाददयोष्जतम ्। 
कृत्िात्मदेहराणादेविजश्िमन्तिनुस्मिेत ्॥७९॥ 

उ्तरक्रक्रयया चिैं दृढबुवद्धिनन्यधीः । 
राणस््ं देशकालाध्ियुग ंराण ंच शष््तगम ्॥८०॥ 

तां च संविद्गता ंशुद्धां संविदं भशिरूवपणीम ्। 
भशटयसंविदभिन्नां च मन्त्रिह्न्याद्यिेददनीम ्॥८१॥ 

ध्यायन ्राग्ज्ित्रयोगेण भशि ंसकलतनटकलम ्। 
द्व्यात्मकं िा क्षक्षपेत्पूणां रशान्तकिणेन त ु॥८२॥ 

उ्त ंत्रभैशिस ेतन्त्र ेसिजसंपूिणात्मकम ्। 
मूलाददुयगत्या त ुभशिेन्दपुरिसंप्लुतम ्॥८३॥ 

जन्मान्तमध्यकुहिमूलस्रोतःसमुष्त््तम ्। 
भशिाकज िष्श्मभिस्तीव्रैः क्षुधध ंञानामतृ ंतु यत ्॥८४॥ 

तेन संतपजयेत्सम्यक् रशान्तकिणेन त ु। 
शून्यधामाधजमध्यस््रिाक्रकिणिास्ििः ॥८५॥ 

आधेयाधाितनःस्पन्दबोधशास्त्रपरिग्रहः । 
जन्माधेयरपञ्चकैस्फोिसंघट्टघट्टनः ॥८६॥ 

मूलस््ानात्समािभय कृत्िा सोमेशमन्तगम ्। 
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खभमिाततटठते याित्रशान्तं तािदचु्यत े॥८७॥ 

उ्त ंश्रीपूिजशास्त्र ेच स्रुचमापूयज सवपजषा । 
कृत्िा भशटयं त्ात्मस््ं मूलमन्त्रमनुस्मिन ्॥८८॥ 

भशिं शष््तं त्ात्मानं भशटयं सवपजस्त्ानलम ्। 
एकीकुिजञ्छनैगजच्छेद्द्िादशान्तमनन्यधीः ॥८९॥ 

तत्र कुम्िकमास््ाय ध्यायन्सकलतनटकलम ्। 
ततटठेत्तािदनुद्विग्ज्नो यािदाज्यक्षयो भिेत ्॥९०॥ 

एिं यु्तः पिे तत्त्ि ेगुरुणा भशिमूतत जना । 
न िूयः पशुतामेतत दग्ज्धमायातनबन्धनः ॥९१॥ 

देहपाते पुनः रेप्सेद्यदद तत्त्िेषु कुत्रचचत ्। 
िोगान ्समस्तव्यस्तत्ििेदैिन्ते पिं पदम ्॥९२॥ 

तदा तत्तत्त्ििूमौ त ुतत्संख्यायामनन्यधीः । 
पुनयोजतनकां कुयाजत्पूणाजहुत्यन्तिेण त ु॥९३॥ 

मुष््तरदा िोगमोक्षरदा िा या रकीततजता । 
दीक्षा सा स्यात्सबीजत्ितनबीजात्मतया द्विधा ॥९४॥ 

बाले तनञाजतमिणे त्िश्त ेिा जिाददभिः । 
कायाज तनबीष्जका दीक्षा शष््तपातबलोदये ॥९५॥ 

तनबीजायां सामयांस्तु पाशानवप विशोधयेत ्। 
कृततनबीजदीक्षस्तु देिाष्ग्ज्नगुरुिष््तिाक् ॥९६॥ 

इयतैि भशि ंयायात ्सद्यो िोगान ्वििुज्य िा । 
श्रीमद्दीक्षोत्तिे चो्त ंचािे षट्बत्रशंदङ्गुले ॥९७॥ 

तत्त्िान्यापादमूधाजन्तं िुिनातन त्यजेत्क्रमात ्। 
तुदिमात्रं तनटकलं तददेहं तदहंपिम ्॥९८॥ 

श्त्या तत्र क्षक्षपाम्येनभमतत ध्यायंस्त ुदीक्षयेत ्। 
सबीजायां त ुदीक्षायां समयान्न विशोधयेत ्॥९९॥ 

विशषेस्त्ियमेतस्यां यािज्जीिं भशशोगुजरुः । 
शषेितृ्त्यै शुद्धतत्त्िसषृ्टिं कुिीत पूणजया ॥१००॥ 

अभिन्नाष्च्छिसंबोधजलधेयुजगपत्स्फुित ्। 
पूणां क्षक्षपंस्तत्त्िजालं ध्यायेभारूपकं सतृम ्॥१०१॥ 

विशुद्धतत्त्िसषृ्टिं िा कुयाजत्कुम्िाभिषेचनात ्। 
त्ा ध्यानबलादेि यद्िा पूणाजभिषेचनैः ॥१०२॥ 

पचृ्िी ष्स््िरूपास्य भशिरूपेण िाविता । 
ष्स््िीकिोतत तामेि िािनाभमतत शुद्ध्यतत ॥१०३॥ 

जलमाप्याययत्येनां तेजो िास्िितां नयेत ्। 
मरुदानन्दसंस्पशं व्योम िैतत्यमािहेत ्॥१०४॥ 
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एिं तन्मात्रिगोऽवप भशितामय इटयते । 
पिानन्दमहाव्याष्प्तिशषेमलविच्युततः ॥१०५॥ 

भशिे गन्ततृ्िमादानमुपादेयभशिस्तुततः । 
भशिामोदििास्िाददशजनस्पशजनान्यलम ्॥१०६॥ 

तदाकणजनभमत्येिभमष्न्द्रयाणा ंविशुद्धता । 
संकल्पाध्यिसामानाः रकाशो िष््तसंष्स््ती ॥१०७॥ 

भशिात्मत्िेन यत्सेयं शुद्धता मानसाददके । 
तनयमो िञ्जनं कतृजिािः कलनया सह ॥१०८॥ 

िेदनं हेयिस्त्िंशविषये सुप्तकल्पता । 
इत्् ंभशिै्यरूढस्य षट्कञ्चकुगणोऽप्ययम ्॥१०९॥ 

शुद्ध एि पुमान ्राप्तभशििािो विशुद्ध्यतत । 
विद्येशाददषु तत्त्िेषु नैि काचचदशुद्धता ॥११०॥ 

इत्येि ंशुद्धतत्त्िानां सटृट्या भशटयो ̕वप तन्मयः । 
ििेद्ध्येतत्सूचचतं श्रीमाभलनीविजयोत्तिे ॥१११॥ 

बन्धमोक्षािुिािेताविष्न्द्रयाखण जगुबुजधाः । 
तनगहृीतातन बन्धाय विमु्तातन विमु्तये ॥११२॥ 

एतातन व्यापके िािे यदा स्युमजनसा सह । 
मु्तातन ्िावप विषये िोधाद्बन्धाय तातन तु ॥११३॥ 

इत्येि ंद्विविधो िािः शुद्धाशुद्धरिेदतः । 
इष्न्द्रयाणां समाख्यातः भसद्धयोगीश्ििे मते ॥११४॥ 

श्रीमान ्विद्यागुरुस्त्िाह रमाणस्तुततदशजने । 
समस्तमन्त्रदैीक्षायां तनयमस्त्िेष कथ्यत े॥११५॥ 

मायान्तशुद्धौ सिाजः स्युः क्रक्रया ह्यपिया सदा । 
द्व्यात्मया सकलान्ते तु तनटकले पियैि तु ॥११६॥ 

ईशान्त ेच वपिन्यादद सकलान्तेऽङ्गपञ्चकम ्। 
इत्येिंविचधमालोच्य कमज कुयाजद्गुरूत्तमः ॥११७॥ 

पुिाध्ितन हुतीनां या संख्येयं तत्त्ििणजयोः । 
तामेि द्विगुणीकुयाजत्पदाध्ितन चतुगुजणाम ्॥११८॥ 

क्रमान्मन्त्रकलामागे द्विगुणा द्विगुणा क्रमात ्। 
यािष्त्त्रतत्त्िसंशुद्धौ स्याद्विशंततगुणा ततः ॥११९॥ 

रततकमज ििेत्षष्टििाहुतीनां बत्रतत्त्िके । 
एकतत्त्िे शत ंराहुिाहुतीनां तु साटिकम ्॥१२०॥ 

विलोमकमजणा साकं याः पूणाजहुतयः स्मतृाः । 
तासां सिाजध्िसंशुद्धौ संख्यान्यत्िं न क्रकंचन ॥१२१॥ 

इत्येषा कच्ता दीक्षा जननाददसमष्न्िता ॥१२२॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके अष्टादशमाह्निकम ्

 

अ् संक्षक्षप्तदीक्षेयं भशितापष्त्तदोच्यत े। 
न िजो नाचधिासोऽत्र न िूक्षेत्रपरिग्रहः । 
यत्र तत्र रदेशे तु पूजतयत्िा गुरुः भशिम ्॥१॥ 

अध्िानं मनसा ध्यात्िा दीक्षयेत्तत्त्िपािगः । 
जननाददविहीनां त ुयेन येनाध्िना गुरुः ॥२॥ 

कुयाजत्स एकतत्त्िान्तां भशििािैकिावितः । 
पिामन्त्रस्ततोऽस्येतत तत्त्िं संशोधयाम्य् ॥३॥ 

स्िाहेतत रतततत्त्ि ंस्याच्छुद्ध ेपूणाजहुतत ंक्षक्षपेत ्। 
एिं मन्त्रान्तिैः कुयाजत्समस्तैि्िो्तित ्॥४॥ 

पिासंपुदितं नाम स्िाहान्तं र्मान्तकम ्। 
शत ंसहस्रं साटिं िा तेन श्त्यैि होमयेत ्॥५॥ 

ततः पूणेतत संशोध्यहीनमतु्तममीदृशम ्। 
दीक्षाकमोददतं तत्र तत्र शास्त्र ेमहेभशना ॥६॥ 

रत्येकं मातकृायुग्ज्मिणथस्तत्त्िातन शोधयेत ्। 
यदद िा वपण्डमन्त्रणे सिजमन्त्रटेियं विचधः ॥७॥ 

य्ा य्ा च स्िभयस्तञानस्तन्मयतात्मकः । 
गुरुस्त्ा त्ा कुयाजत ्संक्षक्षप्तं कमज नान्य्ा ॥८॥ 

श्रीब्रह्मयामले चो्त ंसंक्षक्षप्तेऽवप दह िाियेत ्। 
व्याष्प्तं सिाजध्िसामान्या ंक्रकंतु यागे न विस्तिः ॥९॥ 

अतन्मयीिूतभमतत विक्षक्षप्तं कमज सन्दधत ्। 
क्रमात्तादात्म्यमेतीतत विक्षक्षप्तं विचधमाचिेत ्॥१०॥ 

संक्षक्षप्तो विचधरु्तोऽयं कृपया यः भशिोददतः । 
दीक्षोत्तिे कैिणे च तत्र तत्रावप शासने ॥११॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके एकान्त्िविशंमाह्निकम ्

 

अ् सद्यःसमुत्क्राष्न्तरदा दीक्षा तनरूप्यते । 
तत्क्षणाच्चोपिोगाद्िा देहपाते भशिं व्रजेत ्। 
इत्यु्त्या माभलनीशास्त्रे सूचचतासौ महेभशना ॥१॥ 

देहपाते समीपस््े शष््तपातस्फुित्ितः । 
आसाद्य शांकिीं दीक्षां तस्माद्दीक्षाक्षणात्पिम ्॥२॥ 

भशिं व्रजेददत्य्ोऽत्र पूिाजपिवििेचनात ्। 
व्याख्यातः श्रीमतास्माकं गुरुणा शम्िुमूतत जना ॥३॥ 

यदा ह्यासन्नमिणे शष््तपातः रजायते । 
तत्र मन्देऽ् गुिाजददसेियायुः क्षयं व्रजेत ्॥४॥ 

अ्िा बन्धभुमत्राददद्िािा सास्य वििोः पतेत ्। 
पूि ंिा समयी नैि पिां दीक्षामिाप्तिान ्॥५॥ 

आप्तदीक्षो ̕वप िा राणाष्ञ्जहासुः ्लेशिष्जजतम ्। 
अन्त्यान्गुरुस्तदा कुयाजत्सद्यउत्क्राष्न्तदीक्षणम ्॥६॥ 

नत्िप्िमले नावप शषेकाभमजकविग्रहे । 
कुयाजदतु्क्रमणं श्रीमद्गह्ििे च तनरूवपतम ्॥७॥ 

दृटट्िा भशटयं जिाग्रस्तं व्याचधना परिपीडडतम ्। 
उत्क्रमय्य ततस्त्िेन ंपितत्त्िे तनयोजयेत ्॥८॥ 

विशषेणविशटेयत्िे कामचािविधानतः । 
पूिो्तम्जजात ंश्रीशम्िुनात्र तनरूवपतम ्॥९॥ 

विचध ंपूिोददत ंसि ंकृत्िा समयशुवद्धतः । 
क्षुरिकामस्य विन्यस्येज्ज्िलन्तीं ममजकतजिीम ्॥१०॥ 

कृत्िा पूिोददतं न्यासं कालानलसमरिम ्। 
संहृततक्रमतः साध ंसषृ््छष्न्दयुगलेन तु ॥११॥ 

आग्ज्नेयी ंधािणा ंकृत्िा सिजममजरतापनीम ्। 
पूियेद्िायुना देहमङ्गुटठान्मस्तकान्तकम ्॥१२॥ 

तमुत्कृटय ततोऽङ्गुटठादधू्िाजन्तं िक्ष्यमाणया । 
कृन्तेन्ममाजखण िन्रान्तात ्कालिा्या विसजजयेत ्॥१३॥ 

अनेन क्रमयोगेन योष्जतो हुततिष्जजतः । 
समय्यप्येतत तां दीक्षाभमतत श्रीमाभलनीमते ॥१४॥ 

षोडशाधािषट्चक्रलक्ष्यत्रयखपञ्चकात ्। 
्िचचदन्यतित्रा् रागु्तपशुकमजित ्॥१५॥ 

रविश्य मूल ंकन्दादेष्श्छन्दन्नै्यवििािनात ्। 
पूणाजहुततरयोगेण स्िेटिे धाष्म्न तनयोजयेत ्॥१६॥ 
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ञानबत्रशूलं संदीप्तं दीप्तचक्रत्रयोज्ज्िलम ्। 
चचन्ततयत्िामुना तस्य िेदनं बोधनं भ्रमम ्॥१७॥ 

दीपनं ताडनं तोदं चलनं च पुनः पुनः । 
कन्दाददचक्रगं कुयाजद्विशषेेण हृदम्बुजे ॥१८॥ 

द्िादशान्ते ततः कृत्िा बबन्दयुुग्ज्मगते क्षक्षपेत ्। 
तनलजक्ष्ये िा पिे धाष्म्न संयु्तः पिमेश्ििः ॥१९॥ 

न तस्य कुयाजत्संस्कािं कंचचददत्याह गह्ििे । 
देिः क्रकमस्य पूणजस्य श्राद्धाद्यैरितत िावितः ॥२०॥ 

श्रीमद्दीक्षोत्तिे त्िेष विचधिजष्ह्नपुिीकृतः । 
हंसः पुमानधस्तस्य रुद्रबबन्दसुमष्न्ितः ॥२१॥ 

भशटयदेहे तनयोज्यैतदनुद्िग्ज्नः शतं जपेत ्। 
उत्क्रम्योध्िजतनमेषेण भशटय इत्् ंपिं व्रजेत ्॥२२॥ 

एष एि विचधः श्रीमष्त्सद्धयोगीश्ििीमत े। 
इयमुत्क्रामणी दीक्षा कतजव्या योचगनो गुिोः ॥२३॥ 

अनभयस्तराणचािः क्मेनां करिटयतत । 
िक्ष्यमाणां ब्रह्मविद्यां सकलां तनटकलोष्म्िताम ्॥२४॥ 

कणेऽस्य िा पठेभयूो िूयो िाप्य् पाठयेत ्। 
स्ियं च कमज कुिीत तत्त्िशुद्ध्याददकं गुरुः ॥२५॥ 

मन्त्रक्रक्रयाबलात्पूणाजहुत्येत्् ंयोजयेत्पिे । 
योगाभयासमकृत्िावप सद्य-उत्क्राष्न्तदां गुरुः ॥२६॥ 

ञानमन्त्रक्रक्रयाध्यानबलात्कतु ंििेत्रिुः । 
अनयोत्क्रम्यते भशटयो बलादेिैककं क्षणम ्॥२७॥ 

कालस्योल्लङ््य िोगो दह क्षखणकोऽस्यास्तु क्रकं ततः । 
सद्य उत्क्राष्न्तदा चान्या यस्यां पूणाजहुतत ंतदा ॥२८॥ 

दद्याद्यदास्य राणाः स्युरुजिं तनटक्रमणेच्छिः । 
विनावप क्रक्रयया िाविब्रह्मविद्याबलाद्गुरुः ॥२९॥ 

कणजजापरयोगेण तत्त्िकञ्चकुजालतः । 
तनःसाियन्य्ािीटिे सकले तनटकले द्िये ॥३०॥ 

तत्त्ि ेिा यत्र कुत्रावप योजयेत्पुद्गलं क्रमात ्। 
समयी पुत्रको िावप पठेद्विद्याभममां त्ा ॥३१॥ 

तत्पाठात्त ुसमय्यु्तां रुद्रांशापष्त्तमश्नुत े। 
एतौ जप ेचाध्ययने यस्मादचधकृतािुिौ ॥३२॥ 

नाध्यापनोपदेश ेिा स एषोऽध्ययनादृत े। 
पठतोस्त्िनयोिजस्तुस्ििािात्तस्य सा गततः ॥३३॥ 

य्ा तनवषद्धिूताददकमाज मन्त्र ंस्मिन्स्ियम ्। 
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आविटिे ̕वप ्िचचन्नैतत लोप ंकतृजत्ििजजनात ्॥३४॥ 

य्ा च िाचयञ्शास्त्रं समयी शून्यिेश्मतन । 
न लुप्यत ेतदन्तःस््राखणिगोपकाितः ॥३५॥ 

त्ा स्ियं पठन्नेष विद्यां िस्तुस्ििाितः । 
तष्स्मन्मु्ते न लुप्येत यतो क्रकंचचत्किो ̕त्र सः ॥३६॥ 

ननु चादीक्षक्षतागे्र स नोच्चिेच्छास्त्रपद्धततम ्॥३७॥ 

हन्त कुड्याग्रतोऽप्यस्य तनषेधस्त्ि् कथ्यते । 
पयुजदासेन यः श्रोतुमिधाितयतु ंक्षमः ॥३८॥ 

स एिात्र तनवषद्धो नो कुड्यकीिपतबत्रणः । 
तदहज पाषाणतुल्यो ̕सौ विलीनेष्न्द्रयिषृ्त्तकः ॥३९॥ 

तस्यागे्र पठतस्तस्य तनषेधोल्लङ्घना क्म ्। 
स तु िस्तुस्ििािेन गभलताक्षोऽवप बुध्यत े॥४०॥ 

अक्षानपेक्षयैिान्तष्श्चच्छ्त्या स्िरकाशया । 
राग्ज्देहं क्रकल ततत्यक्षुनोत्तिं चाचधतष्टठिान ्॥४१॥ 

मध्ये रबोधकबलात ्रततबुध्येत ्पुद्गलः । 
मन्त्राः शधदमयाः शुद्धविमशाजत्मतया स्ियम ्॥४२॥ 

अ्ाजत्मना चाििान्तस्तद्जरततबोधकाः । 
तेनास्य गभलताक्षस्य रबोधो जायत ेस्ियम ्॥४३॥ 

स्िचचत्समानजातीयमन्त्रामशजनसंतनधेः । 
य्ा ह्यल्पजिो िायुः सजातीयविभमचश्रतः ॥४४॥ 

जिी त्ात्मा संसुप्तामशोऽप्येिं रबुध्यत े। 
रबुद्धः स च संजातो न चादीक्षक्षत उच्यते ॥४५॥ 

दीक्षा दह नाम संस्कािो न त्िन्यत्सो ̕ष्स्त चास्य दह । 
अत एि तनजं शास्त्र ंपठतत ्िावप सामये ॥४६॥ 

तच्ुत्िा कोऽवप धन्यश्चने्मुच्यत ेनास्य सा क्षततः । 
शास्त्रतनन्दां मैष काषीद्द्ियोः पाततत्यदातयनीम ्॥४७॥ 

इत्येिंपिमेतन्नादीक्षक्षतागे्र पठेददतत । 
य्ा च समयी काटठे लोटिे िा मन्त्रयोजनाम ्॥४८॥ 

कुिसं्तष्स्मंश्चलत्येतत न लोप ंतद्िदत्र दह । 
यतो ̕स्य रत्ययराष्प्तरेप्सोः समतयनस्त्ा ॥४९॥ 

रितृ्तस्य स्ििािेन तष्स्मन्मु्त ेन िै क्षततः । 
साधकस्तु सदा साध्ये फले तनयततयन्त्रणात ्॥५०॥ 

मक्षक्षकाश्रतुमन्त्रोऽवप रायष्श्चत्तौचचतीं चिेत ्। 
इत्् ंसद्यःसमुत्क्राष्न्तयो्ता तामाञया गुिोः ॥५१॥ 

समय्याददिवप रो्तकाले रो्ता्जभसद्धये । 
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स्ियं कुयाजत्समभयस्तराणचािगमागमः ॥५२॥ 

अकृताचधकृततिाजवप गुरुः समयशुद्धये । 
अधस्तनपदािस््ो नत ुञानेद्धचतेनः ॥५३॥ 

इतीय ंसद्य उत्क्राष्न्तः सूचचता माभलनीमते । 
स्ियं िा गुरुणा िा् कायजत्िेन महेभशना ॥५४॥ 

सि ंिोगं विरूपं तु मत्िा देहं त्यजेद्यदद । 
तदा तेन क्रमेणाश ुयोष्जतः समयी भशिः ॥५५॥ 

उ्तेय ंसद्य-उत्क्राष्न्तयाज गोप्या राणिद्बुधःै ॥५६॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके विशंतततममाह्निकम ्

 

अ् दीक्षा ंब्रुिे मूढजनाश्िासरदातयनीम ्॥१॥ 

बत्रकोणे िष्ह्नसदने िष्ह्निणोज्ज्िले ̕भितः । 
िायव्यपुितनधूजते किे सव्ये सुजाज्िले ॥२॥ 

बीजं क्रकंचचद्गहृीत्िैतत्त्िै हृदयान्तिे । 
किे च दह्यमानं सष्च्चन्तयेत्तज्जपैकयुक् ॥३॥ 

िष्ह्नदीवपतफट्कािधोिणीदाहपीडडतम ्। 
बीजं तनबीजतामेतत स्िसूततकिणाक्षमम ्॥४॥ 

तप्त ंनैतत्रिोहाय तेनैि रत्ययेन त ु। 
मलमायाख्यकमाजखण मन्त्रध्यानक्रक्रयाबलात ्॥५॥ 

दग्ज्धातन न स्िकायाजय तनबीजरत्ययं ष्त्िमम ्। 
स श्रीमान्सुरसन्नो मे शंिुना्ो न्यरूपयत ्॥६॥ 

बीजस्याप्यत्र कायाज च योजना कृपया गुिोः । 
यतो दीक्षा सुदीप्तत्िात्स््ाििाण्यवप मोचयेत ्॥७॥ 

यो गुरुजजपहोमाचाजध्यानभसद्धत्िमात्मतन । 
ञात्िा दीक्षां चिेत्तस्य दीक्षा सरत्यया स्मतृा ॥८॥ 

अिधतूे तनिाचािे तत्त्िञ ेनत्िय ंविचधः । 
साचािैः क्रक्रयते दीक्षा या दृटिरत्ययाष्न्िता ॥९॥ 

तनिाचािेण दीक्षाया ंरत्ययस्तु न गद्यते । 
ञानं स्िरत्ययं यस्मान्न फलान्तिमहजतत ॥१०॥ 

ध्यानादद तु फलात्साध्यभमतत भसद्धामतोददतम ्। 
तुलाशुवद्धपिीक्षां िा कुयाजत्रत्यययोचगनीम ्॥११॥ 

य्ा श्रीतन्त्रसभािे कच्ता पिमेभशना । 
श्रीपूिजशास्त्रऽेप्येषा च सूचचता पिमेभशना ॥१२॥ 

आनन्द उभिः कम्पो तनद्रा घूखणजश्च पञ्चमी । 
इत्येिंिदता शष््तताितम्याभिधातयना ॥१३॥ 

उभिो लघुिािेन देहग्रहततिोदहतेः । 
देहो दह पाच्जिो मुख्यस्तदा मुख्यत्िमुज्ितत ॥१४॥ 

िाविलाघिमन्त्रणे भशटयं ध्यात्िा समुत्प्लुतम ्। 
कमाजखण तत्राशषेाखण पूिो्तान्याचिेद्गुरुः ॥१५॥ 

उ्ता सेयं तुलाशुवद्धदीक्षा रत्ययदातयनी । 
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अथ श्रीतन्त्रालोके एकविशंतततममाह्निकम ्

 

पिोक्षसंष्स््तस्या् दीक्षाकमज तनगद्यत े॥१॥ 

िुष््तमुष््तरभसद्ध्य् ंनीयत ेसद्गुरंु रतत । 
इत्यष्स्मन्माभलनीिा्ये रततः सांमुख्यािाचकः ॥२॥ 

सांमुख्यं चास्य भशटयस्य तत्कृपास्पदतात्मकम ्। 
तमािाध्येतत िचनं कृपाहेतपूलक्षणम ्॥३॥ 

तत्संबन्धात्ततः कष्श्चत्तत्क्षणादपिजृ्यत े। 
इत्यस्यायमवप ह्य्ो माभलनीिा्यसन्मणेः ॥४॥ 

तत्क्षणाददतत नास्याष्स्त तययासाददक्षणान्तिम ्। 
क्रकंत्िेिमेि करुणातन्नस्तं गुरुरुद्धिेत ्॥५॥ 

गुरुसेिाक्षीणतनोदीक्षामराप्य पञ्चताम ्। 
गतस्या् स्ियं मतृ्युक्षणोददतत्ारुचःे ॥६॥ 

अ्िाधितन्त्रादददीक्षासंस्काििाचगनः । 
राप्तसामतयकस्या् पिां दीक्षामविन्दतः ॥७॥ 

डडम्बाहतस्य योगेशीिक्षक्षतस्याभिचाितः । 
मतृस्य गुरुणा यन्त्रतन्त्राददतनहतस्य िा ॥८॥ 

भ्रटिस्िसमयस्या् दीक्षां राप्तितोऽप्यलम ्। 
बन्धिुायाजसुहृत्पुत्रगाढाभय्जनयोगतः ॥९॥ 

स्ियं तद्विषयोत्पन्नकरुणाबलतोऽवप िा । 
विञाततन्मुखायातशष््तपातांशधमजणः ॥१०॥ 

गुरुदीक्षां मतृोद्धािीं कुिीत भशिदातयनीम ्। 
श्रीमतृ्युञ्जयभसद्धादौ तदु् तं पिमेभशना ॥११॥ 

अदीक्षक्षते नपृत्यादािलसे पततत ेमतृ े। 
बालातुिस्त्रीिदृ्ध ेच मतृोद्धािं रकल्पयेत ्॥१२॥ 

विचधः सिजः पूिजमु्तः स त ुसंक्षक्षप्त इटयत े। 
गुिाजददपूजािदहतो बाह्ये िोगाय सा यतः ॥१३॥ 

अचधिासचरुक्षेत्रं शय्यामण्डलकल्पने । 
नोपयोग्ज्यत्र तष्च्छटयसंष्स्क्रयास्िप्नदृटिये ॥१४॥ 

मन्त्रसंतनचधसंतषृ्प्तयोगायात्र त ुमण्डलम ्। 
िूयोददने च देिाचाज साक्षान्नास्योपकारि तत ्॥१५॥ 

क्रक्रयोपकिणस््ानमण्डलाकृततमन्त्रतः । 
ध्यानयोगैकतभष््तञानतन्मयिाितः ॥१६॥ 

तत्रविटिस्य कस्यावप भशटयाणां च गुिोस्त्ा । 
एकादशैते कच्ताः संतनधानाय हेतिः ॥१७॥ 
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उत्तिोत्तिमुत्कृटिास्त्ा व्याभमश्रणािशात ्। 
क्रक्रयाततिूयसी पुटपाद्युत्तमं लक्षणाष्न्ितम ्॥१८॥ 

एकभलङ्गादद च स््ानं यत्रात्मा संरसीदतत । 
मण्डलं बत्रबत्रशूलाधजचकं्र यन्मन्त्रमण्डले ॥१९॥ 

अनाहूतेऽवप दृटिं सत्समतयत्िरसाधनम ्। 
तदु् त ंमाभलनीतन्त्रे भसद्धं समयमण्डलम ्॥२०॥ 

येन संदृटिमात्रतेत भसद्धमात्रपदद्ियात ्। 
आकृततदीप्तरूपा या मन्त्रस्तद्ित्सुदीष्प्तकः ॥२१॥ 

भशटिं स्पटिमतो नेह कच्तं विस्तिात्पुनः । 
कृत्िा मण्डलमभयच्यज तत्र देिं कुशैि् ॥२२॥ 

गोमयेनाकृतत ंकुयाजष्च्छटयित्तां तनधापयेत ्। 
ततस्तस्या ंशोध्यमेकमध्िानं व्याष्प्तिािनात ्॥२३॥ 

रकृत्यन्तं वितनक्षक्षप्य पुनिेनं विचध ंचिेत ्। 
महाजालरयोगेण सिजस्मादध्िमध्यतः ॥२४॥ 

चचत्तमाकृटय तत्रस््ं कुयाजत्तद्विचधरुच्यते । 
मूलाधािाददेुत्य रसतृसुविततानन्तनाड्यध्िदण्ड ंिीयेणाक्रम्य नासागगनपरिगतं विक्षक्षपन ्व्याप्तुमीटिे । 
यािद्धूमाभििामरचचततिभशखाजालकेनाध्िचकं्र संछाद्यािीटिजीिानयनभमतत महाजालनामा रयोगः ॥२५॥ 

एतेनाच्छादनीय ंव्रजतत पििशं संमुखीनत्िमादौ पञ्चादानीयते चते्सकलम् ततोऽप्यध्िमध्याद्य्ेटिम ्। 
आकृटिािुद्धृतौ िा मतृजनविषये कषजणीयेऽ् जीिे योगः श्रीशंिुना्ागमपरिगभमतो जालनामा मयो्तः 
॥२६॥ 

चचिविघदिते सेनायुग्ज्मेय्ाभमभलते पुनहजयगजनिं स्िा ंस्िां जातत ंिसादभिधाितत । 
किणपिनैनाजडीचकै्रस्त्िै समागतैतनजजतनजिसादेकीिाव्यं स्िजालिशीकृतैः  ॥२७॥ 

महाजालसमाकृटिो जीिो विञानशाभलना । 
स्िःरेतततयजङ्तनियांस्तदैिैष विमुञ्चतत ॥२८॥ 

तज्ञानमन्त्रयोगाप्तः पुरुषश्चषै कृबत्रमम ्। 
योगीि साध्यहृदयात्तदा तादात्म्यमुज्ितत ॥२९॥ 

स््ाििादददशाष्श्चत्रास्तत्सलोकसमीपताः । 
त्यजेच्चतेत न चचत्रं स एिं यः कमजणावप िा ॥३०॥ 

अचधकारिशिीित्िान्मानुटये तु शिीिगः । 
न तदा मुच्यत ेदेहादे्दहान्ते तु भशिं व्रजेत ्॥३१॥ 

तष्स्मन्देहे त ुकाप्यस्य जायत ेशाङ्किी पिा । 
िष््तरूहाच्च विञानादाचायाजद्िाप्यसेवितात ्॥३२॥ 

तदे्दहसंष्स््तोऽप्येष जीिो जालबलाददमम ्। 
दािाजदददेहं व्याप्नोतत स्िाचधष्टठत्याप्यचतेयन ्॥३३॥ 

योगमन्त्रक्रक्रयाञानिूयोबलिशात्पुनः । 
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मनुटयदेहमप्येष तदैिाश ुविमुञ्चतत ॥३४॥ 

सुप्तकल्पोऽप्यदेहो ̕वप यो जीिः सो ̕वप जालतः । 
आकृटिो दािजमायातत देहं फलमयं च िा ॥३५॥ 

जातीफलादद यष्त्कंचचत्तेन िा देहकल्पना । 
अन्तबजदहद्जियौचचत्यात्तदत्रोत्कृटिमुच्यते ॥३६॥ 

ततो जालक्रमानीतः स जीिः सुप्तिष्त्स््तः । 
मनोविभशटिदेहाददसामग्रीराप्त्यिाितः ॥३७॥ 

न स्पन्दते न जानातत न िष््त न क्रकलेच्छतत । 
तादृशस्यैि संस्कािान ्सिाजन ्राग्ज्ित्रकल्पयेत ्॥३८॥ 

तनबीजदीक्षायोगेन सि ंकृत्िा पुिोददतम ्। 
विचध ंयोजतनकां पूणाजहुत्या साकं क्षक्षपेच्च तम ्॥३९॥ 

दािाजदददेहे मन्त्राग्ज्नािवपजते पूणजया सह । 
मु्तपाशः भशि ंयातत पुनिािषृ्त्तिष्जजतः ॥४०॥ 

सरत्यया ष्त्ियं यत्र स्पन्दते दिजजा तनुः । 
तत्र राणमनोमन्त्रापजणयोगात्त्ा ििेत ्॥४१॥ 

साभयासस्य तदप्यु्त ंबलाश्िाभस न तत्कृत े। 
मतृोद्धािोददतैिेि य्ासंिूतत हेतुभिः ॥४२॥ 

जीित्पिोक्षदीक्षावप कायाज तनबीष्जका त ुसा । 
तस्यां दिाजकृततरायकल्पने जालयोगतः ॥४३॥ 

संकल्पमात्रणेाकषो जीिस्य मतृतिीतततः । 
भशटिं राग्ज्ित्कुशाद्युत््ाकािविप्लोषिष्जजतम ्॥४४॥ 

पारिभमत्यादनैश्ियाजत्साध्ये तनयततयन्त्रणात ्। 
जालाकृष्टिविजनाभयासं िागद्िेषान्न जायत े॥४५॥ 

पिोक्ष एिातुल्याभिदीक्षाभियजदद दीक्षक्षतः । 
तत्रोत्तिं स्याद्बलित्संस्कािाय त्िधस्तनम ्॥४६॥ 

िुष््तयोजतनकायां त ुिूयोभिगुजरुभिस्त्ा । 
कृतायां िोगिैचच्यं हेतुिैचच्ययोगतः ॥४७॥ 

पिोक्षदीक्षणे मायोत्तीणे िोगाय योजयेत ्। 
िोगानीप्सा दलुजिा दह सती िा िोगहानये ॥४८॥ 

उ्त ंदह स्िान्यसंवित्त्योः स्िसंविद्बलित्तिा । 
बाधकत्िे बाचधकासौ साम्यौदासीन्ययोस्त्ा ॥४९॥ 

श्रीमान ्धमजभशिोऽप्याह पािोक्ष्यां कमजपद्धतौ । 
पिोक्षदीक्षणे सम्यक् पूणाजहुततविधौ यदद ॥५०॥ 

अष्ग्ज्नष्श्चदिचचिाशधदं सधमूं रततमुञ्चतत । 
धत्ते नीलाम्बुदच्छायां मुहुज्िजलतत शाम्यतत ॥५१॥ 
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विस्तिो घोिरूपश्च महीं धाितत चाप्यधः । 
ध्िांक्षाद्यश्रव्यशधदो िा तदा त ंलक्षयेद्गुरुः ॥५२॥ 

ब्रह्महत्याददभिः पापैस्तत्सङ्गैश्चोपपातकैः । 
तदा तस्य न कतजव्या दीक्षाष्स्मन्नकृते विधौ ॥५३॥ 

निात्मा फट्पुिान्तःस््ः पुनः पञ्चफडष्न्ितः । 
अमुकस्येतत पापातन दहाम्यनु फडटिकम ्॥५४॥ 

इतत साहभस्रको होमः कतजव्यष्स्तलतण्डुलैः । 
अन्ते पूणाज च दातव्या ततोऽस्मै दीक्षया गुरुः ॥५५॥ 

पियोजनपयजन्त ंकुयाजत्तत्त्िविशोधनम ्। 
रत्यक्षेऽवप ष्स््तस्याणोः पावपनो िगिन्मयीम ्॥५६॥ 

शष््त ंराप्तितो ज्येटठामेिमेि विचध ंचिेत ्। 
यदद िा दैभशकः सम्यङ् न दीप्तस्तस्य तत्पुिा ॥५७॥ 

रायष्श्चत्तैस्त्ा दानैः राणायामैश्च शोधनम ्। 
कृत्िा विचधभममां चावप दीक्षां कुयाजदशङ्क्रकतः ॥५८॥ 

सिज् ा ितजमानोऽवप तत्त्िविन्मोचयेत्पशून ्। 
इच्छयैि भशिः साक्षात्तस्मात्तं पूजयेत्सदा ॥५९॥ 

शा्य ंतत्र न काय ंच तत्कृत्िाधो व्रजेष्च्छशुः । 
न पुनः कीतजयेत्तस्य पाप ंकीतजतयता व्रजेत ्॥६०॥ 

तनियं िजजयेत्तस्माददतत दीक्षोत्तिे विचधः । 
एषा पिोक्षदीक्षा द्विधोददता जीिददतििेदेन ॥६१॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके द्िाविशंतततममाह्निकम ्

 

भलङ्गोद्धािाख्याम् िच्मः भशिशासनैकतनददजटिाम ्॥१॥ 

उ्त ंश्रीमाभलनीतन्त्र ेक्रकल पाच्जिधािणाम ्। 
उ्त्िा यो योष्जतो यत्र स तस्मान्न तनितजत े॥२॥ 

योग्ज्यतािशसंजाता यस्य यत्रिै शासना । 
स तत्रिै तनयो्तव्यो दीक्षाकाले ततस्त्िसौ ॥३॥ 

फल ंसि ंसमासाद्य भशि ेयु्तो ̕पिजृ्यत े। 
अयु्तो ̕प्यूध्िजसंशुवद्ध ंसंराप्य िुिनेशतः ॥४॥ 

शुद्धः भशित्िमायातत दग्ज्धसंसािबन्धनः । 
उ्त्िा पुंधािणां चो्तमेतद्िैदाष्न्तकं मया ॥५॥ 

कवपलाय पुिा रो्त ंर्मे पिले त्ा । 
अनेन क्रमयोगेन संराप्तः पिमं पदम ्॥६॥ 

न िूयः पशुतामेतत शुद्धे स्िात्मतन ततटठतत । 
अतो दह ध्िन्यतेऽ्ोऽयं भशितत्त्िाधिेटिवप ॥७॥ 

तत्त्िेष ुयोष्जतस्याष्स्त पुनरुद्धिणीयता । 
समस्तशास्त्रकच्तिस्तुिैवि्त्यदातयनः ॥८॥ 

भशिागमस्य सिेभयोऽप्यागमेभयो विभशटिता । 
भशिञानेन च विना िूयो ̕वप पशुतोभिः ॥९॥ 

क्रमश्च शष््तसंपातो मलहातनतयजयासुता । 
दीक्षा बोधो हेयहातनरुपादेयलयात्मता ॥१०॥ 

िोग्ज्यत्िपाशित्यागः पततकतृजत्िसंक्षयः । 
स्िात्मष्स््ततश्चते्येिं दह दशजनान्तिसंष्स््तेः ॥११॥ 

रो्तमुद्धिणीयत्ि ंभशिश्तीरितस्य दह । 
अ् िैटणिबौद्धाददतन्त्रान्ताधििततजनाम ्॥१२॥ 

यदा भशिाकज िश्म्योघैविजकाभस हृदयाम्बुजम ्। 
भलङ्गोद्धृततस्तदा पूि ंदीक्षाकमज ततः पिम ्॥१३॥ 

राष्ग्ज्लङ्गान्तिसंस््ो ̕वप दीक्षातः भशितां व्रजेत ्। 
तत्रोपिास्य तं चान्यददने साधािमन्त्रतः ॥१४॥ 

स््ष्ण्डले पूजतयत्िेशं श्राियेत्तस्य ितजनीम ्। 
एष रागििष्ल्लङ्गी चोददतस्त्िधनुा त्िया ॥१५॥ 

रसन्नेन तदेतस्मै कुरु सम्यगनुग्रहम ्। 
स्िभलङ्गत्यागशङ्कोत््ं रायष्श्चत्तं च मास्य िूत ्॥१६॥ 

अचचिात्त्िन्मयीिूय िोगं मोक्ष ंरपद्यताम ्। 
एिमष्स्त्ित्य्ाञां च गहृीिाज व्रतमस्य तत ्॥१७॥ 
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अपास्याम्िभस तनक्षक्षप्य स्नपयेदनुरूपतः । 
स्नातं संरोक्षयेदघजपात्राम्िोभििनन्तिम ्॥१८॥ 

पञ्चगव्यं दन्तकाटठं ततस्तस्मै समपजयेत ्। 
ततस्त ंबद्धनेत्र ंच रिेश्य रखणपातयेत ्॥१९॥ 

रणिो मातकृा माया व्योमव्यापी षडक्षिः । 
बहुरूपोऽ् नेत्राख्यः सप्त साधािणा अमी ॥२०॥ 

तेषां मध्यादेकतमं मन्त्रमस्मै समपजयेत ्। 
सोऽप्यहोिात्रमेिैनं जपेदल्पिुगप्यिुक् ॥२१॥ 

मन्त्रमस्मै समप्याज् साधािविचधसंस्कृते । 
िह्नौ तवपजततन्मन्त्र ेव्रतशवुद्ध ंसमाचिेत ्॥२२॥ 

पूष्जतेनैि मन्त्रणे कृत्िा नामास्य संपुिम ्। 
रायष्श्चत्तं शोधयाभम फट्स्िाहेत्यूहयोगतः ॥२३॥ 

शत ंसहस्रं िा हुत्िा पुनः पूणाजहुतत ंत्ा । 
रयोगाद्िौषडन्तां च क्षक्षप्त्िाहूय व्रतेश्ििम ्॥२४॥ 

तािो व्रतेश्ििायेतत नमश्चते्येनमचजयेत ्। 
श्राियेच्च त्िया नास्य काय ंक्रकंचचष्च्छिाञया ॥२५॥ 

ततो व्रतेश्ििस्तप्यजः स्िाहान्तेन ततश्च सः । 
क्षमतयत्िा विसजृ्यः स्यात्ततोऽग्ज्नेश्च विसजजनम ्॥२६॥ 

तच्रािणं च देिाय क्षमस्िेतत विसजजनम ्। 
ततस्ततृीयददिसे राग्ज्ित्सिो विचधः स्मतृः ॥२७॥ 

अचधिासाददकः स्िेटिदीक्षाकमाजिसानकः । 
राष्ग्ज्लङ्चगनां मोक्षदीक्षा साचधकािवििष्जजता ॥२८॥ 

साधकाचायजतामागे न योग्ज्यास्ते पुनिुजिः । 
पुनिुजिोऽवप ञानेद्धा ििष्न्त गुरुतास्पदम ्॥२९॥ 

मोक्षायैि न िोगाय िोगायाप्यभयुपायतः । 
इत्यु्तिान्स्िपद्धत्यामीशानभशिदैभशकः ॥३०॥ 

श्रीदेव्या यामलीयोष््ततत्त्िसम्य्रिेदकः । 
गुिजन्तस्याप्यधोदृष्टिशातयनः संष्स्क्रयाभममाम ्॥३१॥ 

कृत्िा िहस्यं क्येन्नान्य्ा काभमके क्रकल । 
अन्यतन्त्राभिवष्तेऽवप िहस्यं न रकाशयेत ्॥३२॥ 

स्ितन्त्रस््ो ̕वप गुिजन्तो गरुुमञमुपाचश्रतः । 
तत्र पश्चादनाश्िस्तस्तत्रावप विचधमाचिेत ्॥३३॥ 

अञाचायजमुखायातं तनिीय ंमन्त्रमेष यत ्। 
जप्तिान्स गुरुश्चात्र नाचधकायुज् तदषूणात ्॥३४॥ 

ततोऽस्य शुवद्ध ंरा्कृत्िा ततो दीक्षां समाचिेत ्। 
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अधोदशजनसंस््ेन गुरुणा दीक्षक्षतः पुिा ॥३५॥ 

तीव्रशष््तिशात्पश्चाद्यदा गच्छेत्स सद्गुरुम ्। 
तदाप्यस्य भशशोिेिं शुवद्ध ंकृत्िा स सद्गुरुः ॥३६॥ 

दीक्षाददकमज तनखखलं कुयाजदु् तविधानतः । 
राप्तो ̕वप सद्गुरुयोग्ज्यिािमस्य न िेष्त्त चते ्॥३७॥ 

विञानदाने तष्च्छटयो योग्ज्यता ंदशजयेष्न्नजाम ्। 
सिज् ा त्िब्रुिन्नेष ब्रुिाणो िा विपयजयम ्॥३८॥ 

अञो िस्तुत एिेतत तत्त्य्त्िेत्् ंविचध ंचिेत ्। 
न ततिोिािशङ्कात्र कतजव्या बुवद्धशाभलना ॥३९॥ 

अधःस्पृ् त्िं ततिोिूततनोध्िोपायवििेचनम ्। 
भसद्धान्ते दीक्षक्षतास्तन्त्रे दशाटिादशिेददतन ॥४०॥ 

िैििीये चतुःषटिौ तान्पशून्दीक्षयेष्त्त्रके । 
भसद्धिीिािलीसािे िैििीये कुले ̕वप च ॥४१॥ 

पञ्चदीक्षाक्रमोपात्ता दीक्षानुत्तिसंक्षञता । 
तेन सिो ̕धिस््ो ̕वप भलङ्गोद्धृत्यानुगहृ्यत े॥४२॥ 

योऽवप हृत्स््महेशानचोदनातः सुविस्ततृम ्। 
शास्त्रञानं समष्न्िच्छेत्सोऽवप यायाद्बहून्गुरून ्॥४३॥ 

तद्दीक्षाश्चावप गहृ्णीयादभिषेचनपष्श्चमाः । 
ञानोपोद्बभलकास्ता दह तत्तज्ञानिता कृताः ॥४४॥ 

उ्त ंच श्रीमते शास्त्र ेतत्र तत्र च िूयसा । 
आमोदा्ी य्ा िङृ्गः पुटपात्पुटपान्तिं व्रजेत ्॥४५॥ 

विञाना्ी त्ा भशटयो गुिोगुजिजन्तिं ष्त्ितत । 
गुरूणां िूयसां मध्ये यतो विञानमुत्तमम ्॥४६॥ 

राप्तं सोऽस्य गुरुदीक्षा नात्र मुख्या दह संविदद । 
सिजञानतनधानं त ुगुरंु संराप्य सुष्स््तः ॥४७॥ 

तमेिािाधयेद्धीमांस्तत्तष्ज्जञासनोन्मुखः । 
इतत दीक्षाविचधः रो्तो भलङ्गोद्धिणपष्श्चमः ॥४८॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके रयोविशंतततममाह्निकम ्

 

अ्ाभिषेकस्य विचधः कथ्यत ेपािमेश्ििः ॥१॥ 

यैषा पुत्रकदीक्षो्ता गुरुसाधकयोिवप । 
सैिाचधकारिणी िोग्ज्यतत्त्ियुष््तमती क्रमात ्॥२॥ 

स्िभयस्तञातननं सन्त ंबुिूषुम् िाविनम ्। 
योग्ज्यं ञात्िा स्िाचधकािं गरुुस्तस्मै समपजयेत ्॥३॥ 

यो नैिं िेद नैिासािभिवष्तोऽवप दैभशकः । 
समय्याददक्रमेणेतत श्रीमत्काभमक उच्यत े॥४॥ 

यो न िेदाध्िसन्धानं षोढा बाह्यान्तिष्स््तम ्। 
स गुरुमोचयेन्नेतत भसद्धयोगीश्ििीमत े॥५॥ 

सिजलक्षणहीनोऽवप ञानिान ्गुरुरिटयते । 
ञानराधान्यमेिो्तभमतत श्रीकचिागजिे ॥६॥ 

पदिा्यरमाणञः भशिि्त्येकतत्पिः । 
समस्तभशिशास्त्रा्जबोद्धा कारुखणको गुरुः ॥७॥ 

न स्ियंिूस्तस्य चो्त ंलक्षण ंपिमेभशना । 
अि्तो जीवितचधया कुिजन्नीशानचधष्टठतः ॥८॥ 

पश्चात्मना स्ियंिूटणुनाजचधकािी स कुत्रचचत ्। 
िस्माङ्कुिो व्रततसुतो दःुशीलातनयस्त्ा ॥९॥ 

कुण्डो गोलश्च त ेदटुिा उ्तं देव्याख्ययामले । 
पुनिूजश्चान्यभलङ्गो यः पुनः शैि ेरततष्टठतः ॥१०॥ 

श्रीपूिजशास्त्रे न त्िेष तनयमः कोऽवप चोददतः । 
य्ा्जतत्त्िसंघञस्त्ा भशटये रकाशकः ॥११॥ 

यः पुनः सिजतत्त्िातन िेत्तीत्यादद च लक्षणम ्। 
योगचािे च यद्यत्र तन्त्र ेचोददतमाचिेत ्॥१२॥ 

त्िै भसद्धये सेयमाञेतत क्रकल िखणजतम ्। 
यस्तु कभमजतयाचायजस्तत्र काणाददिजजनम ्॥१३॥ 

यतः कािकसामग्र्यात्कमजणो नाचधकः ्िचचत ्। 
देव्या यामलशास्त्रे च काञ्च्याददपरििजजनम ्॥१४॥ 

तदृ्दटिदोषात्क्रोधादेः सम्य्ञातयजसौ कुतः । 
गुििस्तु स्ियंभिादद िज्य ंयद्यामलाददषु ॥१५॥ 

कम्यजभिरायतः सि ंतददतत व्याचचक्षक्षिे । 
अतो देशकुलाचािदेहलक्षणकल्पनाम ्॥१६॥ 

अनादृत्यैि संपूणजञानं कुयाजद्गुरुगुजरुम ्। 
राग्ज्ित्संपूज्य हुत्िा च श्राितयत्िा चचकीवषजतम ्॥१७॥ 
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ततो ̕भिवषञ्चते्तं भशटयं चतुःषटट्या ततः सकृत ्। 
तन्मन्त्रिसतोयेन पूिो्तविचधना गुरुः ॥१८॥ 

विििेन सुविस्तीण ंततस्तस्मै िदेत्स्िकम ्। 
सि ंकतजव्यसािं यच्छास्त्राणा ंपिमं िहः ॥१९॥ 

अनुग्राह्यास्त्िया भशटयाः भशिशष््तरचोददताः । 
उ्त ंञानोत्तिे चतैद्ब्राह्मणाः क्षबत्रया विशः ॥२०॥ 

नपुंसकाः ष्स्त्रयः शूद्रा ये चान्येऽवप तदच्जनः । 
ते दीक्षाया ंन मीमांस्या ञानकाले विचाियेत ्॥२१॥ 

ञानमूलो गुरुः रो्तः सप्तसत्री ंरितजयेत ्। 
दीक्षा व्याख्या कृपा मैत्री शास्त्रचचन्ता भशिैकता ॥२२॥ 

अन्नादददानभमत्येतत्पालयेत्सप्तसत्रकम ्। 
अभिषेकविधौ चास्मै किणीखदिकाददकम ्॥२३॥ 

सिोपकिणव्रातमपजणीयं विपष्श्चते । 
सो ̕भिवष्तो गुरंु पश्चाद्दक्षक्षणाभिः रपूजयेत ्॥२४॥ 

ञानहीनो गुरुः कमी स्िाचधकािं समप्यज नो । 
दीक्षाद्यचधकृतत ंकुयाजद्विना तस्याञया पुनः ॥२५॥ 

इत्येि ंश्राियेत्सोऽवप नमस्कृत्याभिनन्दयेत ्। 
ततः रितृ्यसौ पूिो गुरुस्त्य्ताचधकािकः ॥२६॥ 

य्ेच्छं विचिेद्व्याख्यादीक्षादौ यन्त्रणोष्ज्ितः । 
कुिजन्न बाध्यत ेयस्माद्दीपाद्दीपिदीदृशः ॥२७॥ 

सन्तानो नाचधकािस्य च्यिोऽकुिजन्न बाध्यत े। 
राक् च कुिजष्न्िहन्येत भसद्धातन्त्र ेतदचु्यत े॥२८॥ 

य्ा्जमुपदेशं तु कुिजन्नाचायज उच्यत े। 
न चािञा क्रक्रयाकाले संसािोद्धिणं रतत ॥२९॥ 

न दीक्षेत गुरुः भशटयं तत्त्ियु्तस्त ुगिजतः । 
योऽस्य स्यान्निके िास इह च व्याचधतो ििेत ्॥३०॥ 

राप्ताभिषेकः स गुरुः षण्मासान्मन्त्रपद्धततम ्। 
सिां तन्त्रोददतां ध्यायेज्जपचे्चातन्मयत्ितः ॥३१॥ 

यदैि तन्मयीिूतस्तदा िीयजमुपागतः । 
तछन्द्यात्पाशांस्ततो यत्न ंकुयाजत्तन्मयताष्स््तौ ॥३२॥ 

हृच्चक्रादषु्त््ता सूक्ष्मा शभशस्फदिकसंतनिा । 
लेखाकािा नादरूपा रशान्ता चक्रपङ्ष््तगा ॥३३॥ 

द्िादशान्ते तनरूढा सा सौषुम्ने बत्रप्ान्तिे । 
तत्र हृच्चक्रमापूयज जपेन्मन्त्र ंज्िलत्रिम ्॥३४॥ 

चक्षुलोमाददिन्रौघिहज्ज्िालौिजसंतनिम ्। 
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यािच्छान्तभशखाकीणं विश्िाज्यरविलापकम ्॥३५॥ 

तदाज्यधािासंतपृ्तमानाभिकुहिान्तिम ्। 
एिं मन्त्रा मोक्षदाः स्युदीप्ता बुद्धाः सुतनमजलाः ॥३६॥ 

मूलकन्दनिोनाभिहृत्कण्ठाभलकतालुगम ्। 
अधेन्दिुोचधकानादतदन्तव्यावपशष््तगम ्॥३७॥ 

समनोन्मनशुद्धात्मपिचक्रसमाचश्रतम ्। 
यत्र यत्र जपेच्चके्र समस्तव्यस्तिेदनात ्॥३८॥ 

तत्र तत्र महामन्त्र इतत देव्याख्ययामले । 
विद्याव्रतभमदं रो्त ंमन्त्रिीयजरभसद्धये ॥३९॥ 

तच्च तादात्म्यमेिेतत यदु् तं स्पन्दशासने । 
तदाक्रम्य बलं मन्त्राः सिजञबलशाभलनः ॥४०॥ 

रितजन्ते ̕चधकािाय किणानीि देदहनाम ्। 
कृतविद्याव्रतः पश्चाद्दीक्षाव्याख्यादद सिजतः ॥४१॥ 

कुयाजद्योग्ज्येषु भशटयेषु नायोग्ज्येषु कदाचन । 
िहस्ये योजयेद्विरं पिीक्ष्य विपिीततः ॥४२॥ 

आचािाच्छष््तमप्येि नान्य्ेत्यूभमजशासने । 
तनत्याद्यल्पाल्पकं कुयाजद्यदु् त ंब्रह्मयामले ॥४३॥ 

चीणजविद्याव्रतः सि ंमनसा िा स्मिेष्त्रये । 
देहसंबन्धसंछन्नसािजज्ञ्यो दम्ििाजनम ्॥४४॥ 

अविदन्दीक्षमाणोऽवप न दटुयेदै्दभशकः ्िचचत ्। 
ञात्िा त्ियोग्ज्यता ंनैन ंदीक्षेत रत्यिातयताम ्॥४५॥ 

बुद्ध्िा ञान ेशास्त्रभसवद्धगुरुत्िादौ च त ंपुनः । 
िूय एि पिीक्षेत तत्तदौचचत्यशाभलनम ्॥४६॥ 

तत्र तत्र तनयुञ्जीत नत ुजातु विपयजयात ्। 
ननु तद्िस्त्ियोग्ज्यस्य तत्रचे्छा जायते कुतः ॥४७॥ 

तदीशाचधष्टठतेच्छैि योग्ज्यतामस्य सूचयेत ्। 
सत्यं कावप रबुद्धासाविच्छा रूदढ ंन गच्छतत ॥४८॥ 

विद्युद्ित्पापशीलस्य य्ा पापापिजजने । 
रूढ्यरूढी तददच्छाया अवप शंिुरसादतः ॥४९॥ 

अररूढत्ेच्छाकस्तत एि न िाजनम ्। 
यः सम्यग्ज्ञानमादाय गुरुविश्िासिष्जजतः ॥५०॥ 

लोकं विप्लाियेन्नाष्स्मञ्ञाते विञानमपजयेत ्। 
अञाते ̕वप पुनञाजत ेविञानहिणं चिेत ्॥५१॥ 

पुनःपुनयजदा ञातो विश्िासपरििष्जजतः । 
तदा तमग्रतो ध्यायेत्स्फुिन्तं चन्द्रसूयजित ्॥५२॥ 
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ततो तनजहृदम्िोजबोधाम्बितलोददताम ्। 
स्ििाजनुमभलनां ध्यायेद्िामां शष््तं विमोहनीम ्॥५३॥ 

िामाचािक्रमेणैनां तनःसतृां साध्यगाभमनीम ्। 
चचन्ततयत्िा तया ग्रस्तरकाशं तं विचचन्तयेत ्॥५४॥ 

अनेन क्रमयोगेन मूढबुद्धेदुजिात्मनः । 
विञानमन्त्रविद्याद्याः रकुिजन्त्यपकारिताम ्॥५५॥ 

ननु विञानमात्मस््ं क्ं हतु ंक्षमं ििेत ्। 
अतो विञानहिणं क्ं श्रीपूिज उच्यते ॥५६॥ 

उच्यत ेनास्य भशटयस्य विञानं रूदढमागतम ्। 
त्ात्िे हिण ंकस्मात्पूणजयोग्ज्यत्िशाभलनः ॥५७॥ 

क्रकंत्िेष िामया श्त्या मूढो गाढं वििोः कृतः । 
स्ििािादेि तेनास्य विद्याद्यमपकािकम ्॥५८॥ 

गुरुः पुनः भशिाभिन्नः सन्यः पञ्चविधां कृततम ्। 
कुयाजद्यदद ततः पूणजमचधकारित्िमस्य तत ्॥५९॥ 

अतो य्ा शुद्धतत्त्िसषृ्टिष्स््त्योमजलात्यये । 
योजनानुग्रहे कायजचतुटके ̕चधकृतो गुरुः ॥६०॥ 

भशिािेदेन तत्कुयाजत्तद्ित्पञ्चममप्ययम ्। 
ततिोिािाभिधं कृत्य ंत्ासौ भशितात्मकः ॥६१॥ 

अत एि भशि ेशास्त्र ेञान ेचाश्िासिाजनम ्। 
गुिोमूजढतया कोपधामावप न ततिोदहतः ॥६२॥ 

गुरुदहज कुवपतो यस्य स ततिोदहत उच्यत े। 
संसािी सत ुदेिो दह गुरुनज च मषृाविदः ॥६३॥ 

तत एि च शास्त्रादददषूको यद्यवप कु्रधा । 
न दह्यतेऽसौ गुरुणा त्ाप्येष ततिोदहतः ॥६४॥ 

अस्मद्गुिाजगमस्त्िेष ततिोिूते स्ियं भशशौ । 
न कुप्येन्न शपेद्धीमान ्स ह्यनुग्राहकः सदा ॥६५॥ 

ईशचे्छाचोददतः पाशं यदद कण्ठे तनपीडयेत ्। 
क्रकमाचायेण तत्रास्य कायाज स्यात्सहकारिता ॥६६॥ 

भशिाभिन्नोऽवप दह गुरुिनुग्रहमयीं वििोः । 
मुख्यां शष््तमुपासीनोऽनगुहृ्णीयात्स सिज् ा ॥६७॥ 

स्िातन््यमात्रञप्त्यै तु कच्तं शास्त्र ईदृशम ्। 
न काय ंपतता ंहस्तालम्बः सह्यो न पातनम ्॥६८॥ 

अत एि स्ितन्त्रत्िाददच्छायाः पुनरुन्मुखम ्। 
रायष्श्चत्तैविजशोध्यैन ंदीक्षेत कृपया गुरुः ॥६९॥ 

ऊध्िजदृटिौ रपन्नः सन्ननाश्िस्तस्ततः पिम ्। 
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अधःशास्त्रं रपद्यावप न शे्रयःपात्रताभमयात ्॥७०॥ 

अधोदृटिौ रपन्नस्तु तदनाश्िस्तमानसः । 
ऊध्िजशासनिाक् पाप ंतच्चोज्िचे्च भशिीििेत ्॥७१॥ 

िाञे द्रहु्यन्नमात्याङ्गिूतोऽवप दह विहन्यत े। 
विपयजयस्त ुनेत्येिमूध्िां दृष्टिं समाश्रयेत ्॥७२॥ 

श्रीपूिजशास्त्रे तेनो्त ंयाित्तेनैि नोद्धृतः । 
अत्र ह्य्ोऽयमेताित्पूिो्तञानिृंदहतः ॥७३॥ 

गुरुस्ताित्स एिात्र तच्छधदेनािमशृ्यत े। 
तादृ्स्िभयस्तविञानिाजोध्िजपदशाभलना ॥७४॥ 

अनुद्धृतस्य न शे्रय एतदन्यगुरूद्धृतेः । 
अत एिाम्बुजन्माकज दृटिान्तोऽत्र तनरूवपतः ॥७५॥ 

बत्रजगज्ज्योततषो ह्यन्यत्तेजोऽन्यच्च तनशाकृतः । 
ञानमन्यष्त्त्रकगुिोिन्यत्त्िधििततजनाम ्॥७६॥ 

अत एि पुिािूतगुिजिािो यदा तदा । 
तदन्यं लक्षणोपेतमाश्रयेत्पुनरुन्मुखः ॥७७॥ 

सतत तष्स्मंस्तून्मुखः सन्कस्माज्जह्याद्यदद स्फुिम ्। 
स्यादन्यतिगो दोषो यो ̕चधकािापघातकः ॥७८॥ 

दोषश्चहे न लोकस््ो दोषत्िेन तनरूप्यते । 
अञानख्यापनायु्तख्यापनात्मा त्िसौ मतः ॥७९॥ 

भशटयस्यावप त्ािूतञानानाश्िस्तरूपता । 
मुख्यो दोषस्तदन्ये दह दोषास्तत्रििा यतः ॥८०॥ 

न ध्िस्तव्याचधकः को दह भिषजं बहु मन्यत े। 
असूयुनूजनमध्िस्तव्याचधः स्िस््ायते बलात ्॥८१॥ 

एिं ञानसमाश्िस्तः क्रकं क्रकं न गुिि ेचिेत ्। 
नो चने्नूनमविश्िस्तो विश्िस्त इि ततटठतत ॥८२॥ 

अञानादय एिैत ेदोषा न लौक्रकका गुिोः । 
इतत ख्यापतयतु ंरो्त ंमाभलनीविजयोत्तिे ॥८३॥ 

न तस्यान्िेषयेद्ितृ्तं शुिं िा यदद िाशुिम ्। 
स एि तद्विजानातत यु्त ंचायु्तमेि िा ॥८४॥ 

अकायेषु यदा स्तः राणद्रव्यापहारिषु । 
तदा तनिािणीयो ̕सौ रणतने विपष्श्चता ॥८५॥ 

विशषेणमकायाजणामु्ताभिरायमेि यत ्। 
तेनाततिायजमाणोऽवप यद्यसौ न तनितजत े॥८६॥ 

तदान्यत्र ्िचचद्गत्िा भशिमेिानुचचन्तयेत ्। 
न ह्यस्य स गुरुत्िे स्याद्दोषो येनोषिे कृवषम ्॥८७॥ 
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कुयाजद्व्रजेष्न्नशायां िा स त्ि्जराणहािकः । 
तदीयावरयिीरुस्तु पिं तादृशमाचिेत ्॥८८॥ 

यतस्तदवरयं नैष शणुृयाददतत िावषतम ्। 
श्रीमातङ्गे तदु् त ंच नाधीतं िूमिीतततः ॥८९॥ 

यच्चतैदु् तमेताित्कतजव्यभमतत तद्रिुम ्। 
तीव्रशष््तगहृीतानां स्ियमेि हृदद स्फुिेत ्॥९०॥ 

उपदेशस्त्ियं मन्दमध्यश्तेतनजजां क्रमात ्। 
शष््त ंज्िलतयतु ंरो्तः सा ह्येिं जाज्िलीत्यलम ्॥९१॥ 

दृढानुिागसुिगसंिम्िािोगिाचगनः । 
स्िोल्लाभस स्मिसिजस्यं दाढ्जयायान्यत्र दृश्यत े॥९२॥ 

नन्िेष कस्मादृ्दटिान्तः क्रकमेतेनाशुि ंकृतम ्। 
चचत्स्पन्दः सिजगो भिन्नादपुाधेः स त्ा त्ा ॥९३॥ 

ििेत्कोऽवप ततिोिूतः पुनरुन्मुखखतोऽवप सन ्। 
विनावप दैभशकात्राग्ज्ित्स्ियमेि विमुच्यत े॥९४॥ 

रकािस्त्िेष नात्रो्तः शष््तपातबलाद्गतः । 
असंिाव्यतया चात्र दृढकोपरसादित ्॥९५॥ 

इत्येष यो गुिोः रो्तो विचधस्तं पालयेद्गुरुः । 
अन्य्ा न भशि ंयायाच्रीमत्सािे च िखणजतम ्॥९६॥ 

अन्यायं ये रकुिजष्न्त शास्त्रा् ंिजजयन्त्यलम ्। 
तेऽधजनािीशपुिगा गुििः समयच्युताः ॥९७॥ 

अन्यत्राप्यचधकािं च नेयाद्विद्येशतां व्रजेत ्। 
अन्यत्र समयत्यागात्क्रव्यादत्िं शत ंसमाः ॥९८॥ 

इयत्तत्रत्यतात्पय ंभसद्धान्तगुरुरुन्नयः । 
ििेष्त्पशाचविद्येशः शुद्ध एि तु ताष्न्त्रकः ॥९९॥ 

षडधजदैभशकश्चाधजनािीशिुिनष्स््ततः । 
एषा कमजरधानानां गुरूणां गततरुच्यत े॥१००॥ 

ञातननां चषै नो बन्ध इतत सिजत्र िखणजतम ्। 
साधकस्याभिषेके ̕वप सिोऽयं कथ्यत ेविचधः ॥१०१॥ 

अचधकािापजणं नात्र नच विद्याव्रतं क्रकल । 
साध्यमन्त्रापजणं त्ित्र स्िोपयोचगक्रक्रयाक्रमे ॥१०२॥ 

समस्तेऽप्युपदेशः स्याष्न्नजोपकिणापजणम ्। 
अभिषेकविचधतनजरूवपतः पिमेशने य्ा तनरूवपतः ॥१०३॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके चतुवििंशतततममाह्निकम ्

 

अ् शाम्ििशासनोददतां सिहस्यां शणुृतान्त्यसंष्स्क्रयाम ्॥१॥ 

सिेषामधिस््ानां गुिजन्तानामवप स्फुिम ्। 
शष््तपातात्पुिारो्तात्कुयाजदन्त्येष्टिदीक्षणम ्॥२॥ 

ऊध्िजशासनगाना ंच समयोपहतात्मनाम ्। 
अन्त्येष्टिदीक्षा कतजव्या गुरुणा तत्त्ििेददना ॥३॥ 

समयाचािदोषेषु रमादात्स्खभलतस्य दह । 
अन्त्येष्टिदीक्षा कायेतत श्रीदीक्षोत्तिशासने ॥४॥ 

यष्त्कंचचत्कच्तं पूि ंमतृोद्धािाभिधे विधौ । 
रततमायां तदेिात्र सि ंशितनौ चिेत ्॥५॥ 

श्रीभसद्धातन्त्रकच्तो विचधिेष तनरूप्यते । 
अष्न्तमं यभिेत्पूि ंतत्कृत्िाष्न्तममाददमम ्॥६॥ 

संहृत्यैकैकभमष्टियाज सान्त्येष्टिद्जवितयी मता । 
पूजाध्यानजपाप्लुटिसमये नत ुसाधके ॥७॥ 

वपण्डपातादयं मु्तः खेचिो िा ििेष्त्रये । 
आचाये तत्त्िसंपन्ने यत्र तत्र मतृ ेसतत ॥८॥ 

अन्त्येष्टिनथि विद्येत शुद्धचतेस्यमूधजतन । 
मन्त्रयोगाददभिये च मारिता निके तु ते ॥९॥ 

कायाज तेषाभमहान्त्येष्टिगुजरुणाततकृपालुना । 
न मण्डलाददकं त्ित्र ििेच्छमाशातनके विधौ ॥१०॥ 

केचचत्तदवप कतजव्यमूचचिे रेतसद्मतन । 
पूजतयत्िा वििुं सि ंन्यासं पूिजिदाचिेत ्॥११॥ 

संहािक्रमयोगेन चिणान्मूधजपष्श्चमम ्। 
त्िै बोधयेदेनं क्रक्रयाञानसमाचधभिः ॥१२॥ 

बबन्दनुा िोधयेत्तत्त्ि ंशष््तबीजेन िेधयेत ्। 
घट्टयेन्नाददेशे तु बत्रशूलेन तु ताडयेत ्॥१३॥ 

सुषुम्नान्तगजतेनैि विसगेण पुनः पुनः । 
ताडयेत कलाः सिाजः कम्पतेऽसौ ततः पशुः ॥१४॥ 

उष्त्क्षपेद्िामहस्तं िा ततस्तं योजयेत्पिे । 
रत्ययेन विना मोक्षो ह्यश्रद्धेयो विमोदहतैः ॥१५॥ 

तद्जमेतददुदतं नत ुमोक्षोपयोग्ज्यदः । 
इत्यूच ेपिमेशः श्रीकुलगह्ििशासने ॥१६॥ 

साध्योऽनुमेयो मोक्षाददः रत्ययैयजदतीष्न्द्रयः । 
दीक्षोत्तिे च पुयजटििगाजपजणभमहोददतम ्॥१७॥ 
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तद्विचधः श्रतुतपत्रऽेधजे मध्ये देिं सदाभशिम ्। 
ईशरुद्रहरिब्रह्मचतुटकं राष्ग्ज्दगाददतः ॥१८॥ 

पूजतयत्िा श्रतुतस्पशौ िसं गन्ध ंिपुद्जियम ्। 
ध्यहंकृती मनश्चतेत ब्रह्माददटिपजयेत्क्रमात ्॥१९॥ 

एतेषां तपजण ंकृत्िा शतहोमने दैभशकः । 
एषा सांन्याभसकी दीक्षा पुयजटिकविशोधनी ॥२०॥ 

पुयजटिकस्यािािे च न स्िगजनिकादयः । 
त्ा कृत्िा न कतजव्यं लौक्रककं क्रकंचनावप दह ॥२१॥ 

उ्त ंश्रीमाधिकुले शासनस््ो मतृेटिवप । 
वपण्डपातोदकास्र्िादद लौक्रककं परििजजयेत ्॥२२॥ 

भशिं संपूज्य चक्राचां य्ाशष््त समाचिेत ्। 
क्रमाष्त्त्रदशमबत्रशंबत्रशंित्सििासिे ॥२३॥ 

इत्यु्तोऽन्त्येष्टियागोऽय ंपिमेश्िििावषतः ॥२४॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके पञ्चविशंतततममाह्निकम ्

 

अ् श्राद्धविचधः श्रीमत्षडधो्तो तनगद्यत े॥१॥ 

भसद्धातन्त्र ेसूचचतोऽसौ मूततजयागतनरूपणे । 
अन्त्येटट्या सुविशुद्धानामशुद्धानां च तद्विचधः ॥२॥ 

्यहे तुये ̕ष्ह्न दशमे माभस मास्याद्यित्सिे । 
िषे िषे सिजकालं कायजस्तत्स्िैः स पूिजित ्॥३॥ 

तत्र राग्ज्िद्यजेदे्दिं होमयेदनले त्ा । 
ततो नैिेद्यमेि राग्ज्गहृीत्िा हस्तगोचिे ॥४॥ 

गुरुिन्नमयीं शष््त ंिृंदहकां िीयजरूवपणीम ्। 
ध्यात्िा तया समाविटिं त ंसाध्यं चचन्तयेत्सुधीः ॥५॥ 

ततोऽस्य यः पाशिोंऽशो िोग्ज्यरूपस्तमपजयेत ्। 
िो्तयेकात्मिािेन भशटय इत्् ंभशिीििेत ्॥६॥ 

िोग्ज्यतान्या तनुदेह इतत पाशात्मका मताः । 
श्राद्धे मतृोद्धतृािन्तयागे तेषां भशिीकृततः ॥७॥ 

एकेनैि विधानेन यद्यवप स्यात्कृता्जता । 
त्ावप तन्मयीिािभसद्ध्यै सि ंविचध ंचिेत ्॥८॥ 

बुिुक्षोस्तु क्रक्रयाभयासिूमानौ फलिूमतन । 
हेत ुततो मतृोद्धािश्राद्धाद्यस्म ैसमाचिेत ्॥९॥ 

तत्त्िञानाकज विध्िस्तध्िान्तस्य त ुन को ̕प्ययम ्। 
अन्त्येष्टिश्राद्धविध्याददरुपयोगी कदाचन ॥१०॥ 

तेषां त ुगुरु तद्िगजिग्ज्यजसब्रह्मचारिणाम ्। 
तत्सन्तानजुषामै्यददन ंपिजददनं ििेत ्॥११॥ 

यदादह बोधस्योदे्रकस्तदा पिाजह पूिणात ्। 
जन्मै्यददिसौ तेन पिजणी बोधभसवद्धतः ॥१२॥ 

पुत्रकोऽवप यदा कस्मैचन स्यादपुकािकः । 
तदा मातुः वपतुः श्तेिाजमदक्षान्तिालगाः ॥१३॥ 

नाडीः रिाहयेदे्दिायापजयेत तनिेददतम ्। 
श्रीमभरुणतन्त्रे च तष्च्छिेन तनरूवपतम ्॥१४॥ 

तद्िाहकालापेक्षा च कायाज तद्रपूभसद्धये । 
स्िाच्छन्द्येना् तष्त्सवद्ध ंविचधना िाविना चिेत ्॥१५॥ 

यस्य कस्यावप िा श्राद्धे गुरुदेिाष्ग्ज्नतपजणम ्। 
सचके्रष्टि ििेच्रौतो नत ुस्यात्पाशिो विचधः ॥१६॥ 

श्रीमौकुिे त्ा चो्त ंभशिशास्त्रे ष्स््तो ̕वप यः । 
रत्येतत िैददके िग्ज्नघण्िािन्न स क्रकंचन ॥१७॥ 
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त्ो्तदेिपूजाददचक्रयागान्तकमजणा । 
रुद्रत्िमेत्यसौ जन्तुिोगाष्न्दव्यान्समश्नुते ॥१८॥ 

अ् िच्मः स्फुिं श्रीमष्त्सद्धये नाडडचािणम ्। 
या िाहतयतुभमटयेत नाडी तामेि िाियेत ्॥१९॥ 

िािनातन्मयीिािे सा नाडी िहतत स्फुिम ्। 
यद्िा िाहतयतु ंयेटिा तदङ्गं तेन पाखणना ॥२०॥ 

आपीड्य कुक्षक्ष ंनमयेत्सा िहेन्नाडडका क्षणात ्। 
एिं श्राद्धमुखेनावप िोगमोक्षोियष्स््ततम ्॥२१॥ 

कुयाजददतत भशिेनो्त ंतत्र तत्र कृपालुना । 
शष््तपातोदये जन्तोयेनोपायेन दैभशकः ॥२२॥ 

किोत्युद्धिणं तत्तष्न्निाजणायास्य कल्पते । 
उद्धताज देिदेिो दह स चाचचन्त्यरिािकः ॥२३॥ 

उपायं गुरुदीक्षाददद्िािमात्रेण संश्रयेत ्। 
उ्त ंश्रीमन्मतङ्गाख्ये मुतनरश्नादनन्तिम ्॥२४॥ 

मुष््तविजिेकात्तत्त्िानां दीक्षातो योगतो यदद । 
चयाजमात्रात्क्ं सा स्याददत्यतः सममुत्तिम ्॥२५॥ 

रहस्योच ेवििुः कस्माद्भ्राष्न्तस्ते पिमेभशतुः । 
सिाजनुग्राहकत्िं दह संभसद्धं दृश्यतां क्रकल ॥२६॥ 

राप्तमतृ्योविजषव्याचधशस्त्रादद क्रकल कािणम ्। 
अल्पं िा बहु िा तद्िदनुध्या मुष््तकािणम ्॥२७॥ 

मु्त्य्जमुपचयजन्ते बाह्यभलङ्गान्यमूतन त ु। 
इतत ञात्िा न सन्देह इत्् ंकायो विपष्श्चता ॥२८॥ 

इयतैि क्ं मुष््तरितत िष््त ंपिां श्रयेत ्। 
उ्तः श्राद्धविचधभ्राजष्न्तगिातङ्कविमदजनः ॥२९॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके षडविशंमाह्निकम ्

 

अ्ोच्यते शषेिषृ्त्तजीितामुपयोचगनी ॥१॥ 

दीक्षा बहुरकािेय ंश्राद्धान्ता या रकीततजता । 
सा संष्स्क्रयायै मोक्षाय िोगायावप द्ियाय िा ॥२॥ 

तत्र संस्कािभसद्ध्यै या दीक्षा साक्षान्न मोचनी । 
अनुसंचधिशाद्या च साक्षान्मो्त्री सबीष्जका ॥३॥ 

तयोिय्या दीक्षक्षता ये तेषामाजीिितजनम ्। 
ि्तव्य ंपुत्रकादीनां तन्मयत्िरभसद्धये ॥४॥ 

बुिुक्षोिाज मुमुक्षोिाज स्िसंविद्गुरुशास्त्रतः । 
रमाणाद्या संष्स्क्रयायै दीक्षा दह गुरुणा कृता ॥५॥ 

ततः स संस्कृत ंयोग्ज्यं ञात्िात्मानं स्िशासने । 
तदु् तिस्त्िनुटठान ंिु्त्यै मु्त्यै च सेित े॥६॥ 

आचायजरत्ययादेि योऽवप स्याभषु््तमुष््तिाक् । 
तत्रत्यूहोदयध्िस्त्य ैब्रूयात्तस्यावप ितजनम ्॥७॥ 

स्िसंविद्गुरुसंवित्त्योस्तुल्यरत्ययिागवप । 
शषेितृ्त्या समादेश्यस्तद्वि्नाददरशान्तये ॥८॥ 

यः सिज् ा पिापेक्षामुष्ज्ित्िा तु ष्स््तो तनजात ्। 
रत्ययाद्योऽवप चाचायजरत्ययादेि केिलात ्॥९॥ 

तौ सांभसवद्धकतनबीजौ को िदेच्छेषितृ्तये । 
क्रमात्तन्मयतोपायगुिजचजनितौ त ुतौ ॥१०॥ 

तत्रषैा ंशषेितृ्त्य् ंतनत्यनैभमष्त्तके रिुे । 
काम्यिजं यतः कामाष्श्चत्राष्श्चत्राभयुपायकाः ॥११॥ 

तत्र तनत्यो विचधः सन्ध्यानटुठानं देिताव्रजे । 
गुिजष्ग्ज्नशास्त्रसदहते पूजा िूतदयेत्ययम ्॥१२॥ 

नैभमष्त्तकस्तु सिेषां पिजणा ंपूजनं जपः । 
विशषेिशतः क्रकंच पवित्रकविचधक्रमः ॥१३॥ 

आचायजस्य च दीक्षेयं बहुिेदा वििेचचता । 
व्याख्याददकं च तत्तस्याचधकं नैभमष्त्तकं रिुम ्॥१४॥ 

तत्रादौ भशशि ेव्रूयाद्गुरुतनजत्यविचध ंस्फुिम ्। 
तद्योग्ज्यता ंसमालो्य वितताविततात्मनाम ्॥१५॥ 

मुख्येतिाददमन्त्राणां िीयजव्याप्त्याददयोग्ज्यताम ्। 
दृटट्िा भशटये तमेिास्मै मूलमन्त्रं समपजयेत ्॥१६॥ 

तच्छास्त्रदीक्षक्षतो ह्येष तनयजन्त्राचािशङ्क्रकतः । 
न मुख्ये योग्ज्य इत्यन्यसेिातः स्यात्तु योग्ज्यता ॥१७॥ 
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साधकस्य बुिुक्षोस्तु साधकीिाविनो ̕वपिा । 
पुटपपातिशाष्त्सद्धो मन्त्रोऽप्यजः साध्यभसद्धये ॥१८॥ 

वितत ेगुणिूत ेिा विधौ ददटिे पुनगुजरुः । 
ञात्िास्मै योग्ज्यता ंसािं संक्षक्षप्तं विचधमाचिेत ्॥१९॥ 

तत्रषै तनयमो यद्यन्मान्त्रं रूप ंन तद्गुरुः । 
भलखखत्िा र्येष्च्छटये विशषेादधू्िजशासने ॥२०॥ 

मन्त्रा िणाजत्मकास्ते च पिामशाजत्मकाः सच । 
गुरुसंविदभिन्नश्िेत्संक्रामेत्सा ततः भशशौ ॥२१॥ 

भलवपष्स््तस्तु यो मन्त्रो तनिीयजः सोऽत्र कष्ल्पतः । 
संकेतबलतो नास्य पुस्तकात्र्ते महः ॥२२॥ 

पुस्तकाधीतविद्याश्चते्यु्तं भसद्धामत ेततः । 
ये तु पुस्तकलधधे ̕वप मन्त्रे िीय ंरजानते ॥२३॥ 

ते िैििीयसंस्कािाः रो्ताः सांभसवद्धका इतत । 
इतत ञात्िा गुरुः सम्यक् पिमानन्दघूखणजतः ॥२४॥ 

तादृश ेतादृश ेधाष्म्न पूजतयत्िा विचध ंचिेत ्। 
य्ान्यभशटयानुटठानं नान्यभशटयेण बुध्यत े॥२५॥ 

त्ा कुयाजद्गुरुगुजष्प्तहातनदोषिती यतः । 
देिीनां बत्रतय ंशुद्ध ंयद्िा यामलयोगतः ॥२६॥ 

देिीमेकाम्ो शुद्धां िदेद्िा यामलाष्त्मकाम ्। 
तत्र मन्त्रं स्फुिं ि्त्राद्गुरुणोपांशु चोददतम ्॥२७॥ 

अिधायाज रितृ्तेस्तमभयस्येन्मनसा स्ियम ्। 
ततः सुभशक्षक्षतां स््ानदेहान्तःशोधनत्रयीम ्॥२८॥ 

न्यासं ध्यानं जप ंमुद्रां पूजां कुयाजत्रयत्नतः । 
तत्र रिाते संबुध्य स्िेटिां राग्ज्देितां स्मिेत ्॥२९॥ 

कृतािश्यककतजव्यः शुद्धो िूत्िा ततो गहृम ्। 
आचश्रत्योत्तिददग्ज्ि्त्रः स््ानदेहान्तित्रये ॥३०॥ 

शुवद्ध ंविधाय मन्त्राणां य्ास््ानं तनिेशनम ्। 
मुद्रारदशजनं ध्यान ंिेदािेदस्िरूपतः ।३१॥ 

देहासुधीव्योमिूषु मनसा तत्र चाचजनम ्। 
जपं चात्र य्ाशष््त देिायैतष्न्निेदनम ्॥३२॥ 

तन्मयीिािभसद्ध्य् ंरततसन्ध्यं समाचिेत ्। 
अन्ये तु रागुद्पश्चाद्दशददक्ष ुचतुटियीम ्॥३३॥ 

सन्ध्यानामाहुिेतच्च ताष्न्त्रकीयं न नो मतम ्। 
यासौ कालाचधकािे राक् सन्ध्या रो्ता चतुटियी ॥३४॥ 

तामेिान्तः समाधाय सान्ध्यं विचधमुपाचिेत ्। 
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सन्ध्याचतुटियीकृत्यमेकस्याम्िा भशशुः ॥३५॥ 

कुयाजत्स्िाध्यायविञानगुरुकृत्याददतत्पिः । 
सन्ध्याध्यानोददतानन्ततन्मयीिाियुष््ततः ॥३६॥ 

तत्संस्काििशात्सि ंकालं स्यात्तन्मयो ह्यसौ । 
ततो य्ेटिकालेऽसौ पूजां पुटपासिाददभिः ॥३७॥ 

स््ष्ण्डलादौ भशशुः कुयाजद्विििाद्यनुरूपतः । 
सुशुद्धः सष्न्िचध ंसि ंकृत्िान्तिजपान्तकम ्॥३८॥ 

अघजपात्र ंपुिा यद्िद्विधाय स्िेटिमन्त्रतः । 
तेन स््ष्ण्डलपुटपादद सि ंसंरोक्षयेद्बुधः ॥३९॥ 

ततस्तत्रिै संकल्प्य द्िािासनगुरुक्रमम ्। 
पूजयेष्च्छिताविटिः स्िदेहाचाजपुिःसिम ्॥४०॥ 

ततस्तत्स््ष्ण्डलं िीरव्योमस्फदिकतनमजलम ्। 
बोधात्मकं समालो्य तत्र स्िं देितागणम ्॥४१॥ 

रततबबम्बतया पश्येद्बबम्बत्िेन च बोधतः । 
एतदािाहनं मुख्य ंव्यजनान्मरुताभमि ॥४२॥ 

सिजगो ̕वप मरुद्यद्िद्व्यजनेनोपजीवितः । 
अ्जकृत्सिजगं मन्त्रचकं्र रूढेस्त्ा ििेत ्॥४३॥ 

चतुटकपञ्चाभशकया तदेतत्तत्त्िमुच्यत े। 
श्रीतनमजयाजदशास्त्रे च तदेतद्वििुनोददतम ्॥४४॥ 

देिः सिजगतो देि तनमजयाजदः क्ं भशिः । 
आिाह्यत ेक्षम्यते िेत्येिंपटृिो ̕ब्रिीद्वििुः ॥४५॥ 

िासनािाह्यत ेदेवि िासना च विसजृ्यत े। 
पिमा्ेन देिस्य नािाहनविसजजने ॥४६॥ 

आिादहतो मया देिः स््ष्ण्डले च रततष्टठतः । 
पूष्जतः स्तुत इत्येिं हृटट्िा देिं विसजजयेत ्॥४७॥ 

राखणनामरबुद्धानां सन्तोषजननाय िै । 
आिाहनाददकं तेषा ंरिषृ्त्तः क्मन्य्ा ॥४८॥ 

कालेन तु विजानष्न्त रितृ्ताः पततशासने । 
अनुक्रमेण देिस्य राष्प्तं िुिनपूविजकाम ्॥४९॥ 

ञानदीपद्युततध्िस्तसमस्ताञानसञ्चयाः । 
कुतो िानीयत ेदेिः कुत्र िा नीयते ̕वप सः ॥५०॥ 

स््लूसूक्ष्माददिेदेन स दह सिजत्र संष्स््तः । 
आिादहत ेमन्त्रगणे पुटपासितनिेदनैः ॥५१॥ 

धपूैश्च तपजण ंकाय ंश्रद्धािष््तबलोचचतैः । 
दीप्तानां शष््तनादाददमन्त्राणामासिैः पलैः ॥५२॥ 
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ि्तैः राक् तपजण पश्चात ्पुटपधपूाददविस्तिैः । 
आगतस्य त ुमन्त्रस्य न कुयाजत्तपजणं यदद ॥५३॥ 

हित्यधजशिीिं स इत्यु्त ंक्रकल शम्िुना । 
यद्यदेिास्य मनभस विकाभसत्िं रयच्छतत ॥५४॥ 

तेनैि कुयाजत्पूजां स इतत शम्िोविजतनश्चयः । 
साधकानां बुिुक्षूणां विचधतनजयततयष्न्त्रतः ॥५५॥ 

मुमुकू्षणां तत्त्िविदां स एि तु तनिगजलः । 
काये विशषेमाचधत्सुविजभशटिं कािणं स्पशृते ्॥५६॥ 

ि्तकपाजसतूलेच्छुस्तुल्यतद्बीजपुञ्जित ्। 
सष्न्त िोगे विशषेाश्च विचचत्राः कािणेरिताः ॥५७॥ 

देशकालानुसन्धानगुणद्रव्यक्रक्रयाददभिः । 
स्िल्पा क्रक्रया िूयसी िा हृदयाह्लाददातयभिः ॥५८॥ 

बाह्यैः संकल्पजैिाजवप कािकैः परिकष्ल्पता । 
मुमुक्षोनज विशषेाय नैःशे्रयसविचध ंरतत ॥५९॥ 

नदह ब्रह्मखण शंसष्न्त बाहुल्याल्पत्िददुजशाः । 
चचतः स्िातन््यसाित्िात ्तस्यानन्दघनत्ितः ॥६०॥ 

क्रक्रया स्यात्तन्मयीिूत्य ैहृदयाह्लाददातयभिः । 
भशिािेदििाभाििगजः श्च्योततत य ंिसम ्॥६१॥ 

तमेि पिमे धाष्म्न पूजनायापजयेद्बुधः । 
स्तोत्रषेु बहुधा चतैन्मया रो्त ंतनजाष्ह्नके ॥६२॥ 

अचधशय्य पािमाच्जकिािरसिरकाशमुल्लसतत । 
या पिमामतृदृक् त्िां तयाचजयन्ते िहस्यविदः ॥६३॥ 

कृत्िाधािधिां चमत्कृततिसरोक्षाक्षणक्षाभलतामात्तैमाजनसतः स्ििािकुसुमैः स्िामोदसन्दोदहभिः । 
आनन्दामतृतनिजिस्िहृदयानघाजघजपात्रक्रमात ्त्िां देव्या सह देहदेिसदने देिाचजयेऽहतनजशम ्॥६४॥ 

नानास्िादिसाभममां बत्रजगतीं हृच्चक्रयन्त्रावपजतामूध्िाजध्यस्तवििेकगौििििाष्न्नटपीड्य तनःटयष्न्दतम ्। 
यत्संवित्पिमामतृ ंमतृतजिाजन्मापहं जमृ्िते तेन त्िा ंहविषा पिेण पिमे संतपजयेऽहतनजशम ्॥६५॥ 

इतत श्लोकत्रयोपात्तम्जमन्तविजिाियन ्। 
येन केनावप िािेन तपजयेदे्दितागणम ्॥६६॥ 

मुद्रां रदशजयेत्पश्चान्मनसा िावप योगतः । 
िचसा मन्त्रयोगेन िपुषा संतनिेशतः ॥६७॥ 

कृत्िा जपं ततः सि ंदेितायै समपजयेत ्। 
तच्चो्त ंकतृजतातत्त्ितनरूपणविधौ पुिा ॥६८॥ 

ततो विसजजनं काय ंबोधकैात्म्यरयोगतः । 
कृत्िा िा िष्ह्नगा ंमन्त्रतषृ्प्तं रो्तविधानतः ॥६९॥ 

द्िािपीठगुरुव्रातसमवपजततनिेदनात ्। 
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ऋतेऽन्यत्स्ियमश्नीयादगाधेऽम्िस्य् क्षक्षपेत ्॥७०॥ 

राखणनो जलजाः पूिजदीक्षक्षताः शम्िुना स्ियम ्। 
विचधना िाविना श्रीमन्मीनना्ाितारिणा ॥७१॥ 

माजाजिमूवषकाद्यैयजददीक्षैश्चावप िक्षक्षतम ्। 
तच्छङ्कातङ्कदानेन व्याधये निकाय च ॥७२॥ 

अतस्तत्त्िविदा ध्िस्तशङ्कातङ्कोऽवप पष्ण्डतः । 
रकिं नेदृश ंकुयाजल्लोकानुग्रहिाञ्छया ॥७३॥ 

श्रीमन्मतमहाशास्त्रे तदु् त ंवििुना स्ियम ्। 
स्ियं तु शङ्कासङ्कोचतनटकासनपिायणः ॥७४॥ 

ििेत्त्ा य्ान्येषां शङ्का नो मनभस स्फुिेत ्। 
माजजतयत्िा ततः स्नानं पुटपेणा् रपूजयेत ्॥७५॥ 

पुटपादद सि ंतत्स्् ंतदगाधाम्िभस तनक्षक्षपेत ्। 
उ्तः स््ष्ण्डलयागोऽयं तनत्यकमजखण शम्िुना ॥७६॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके सप्तविशंतततममाह्निकम ्

 

अ्ोच्यते भलङ्गपूजा सूचचता माभलनीमते ॥१॥ 

एतेषामूध्िजशास्त्रो्तमन्त्राणां न रततष्टठतम ्। 
बदहटकुयाजत्ततो ह्येत ेिहस्यत्िेन भसवद्धदाः ॥२॥ 

स्ििीयाजनन्दमाहात्म्यरिेशिशशाभलनीम ्। 
ये भसवद्ध ंददते तेषा ंबाह्यत्िं रूपविच्युततः ॥३॥ 

क्रकंच चो्तं समािेशपूणो िो्त्रात्मकः भशिः । 
िोगलाम्पट्यिाग्ज्िोगविच्छेदे तनग्रहात्मकः ॥४॥ 

शान्तत्िन्यष््क्रयोभतूष्जघत्सािृंदहतं िपुः । 
स्ियं रततष्टठतं येन सोऽस्यािोगे विनश्यतत ॥५॥ 

उ्त ंञानोत्तिाया ंच तदेतत्पिमेभशना । 
भशिो यागवरयो यस्माद्विशषेान्मातमृध्यगः ॥६॥ 

तस्माद्रहस्यशास्त्रषेु ये मन्त्रास्तान्बुधो बदहः । 
न रततटठापयेज्जात ुविशषेाद्व्य्तरूवपणः ॥७॥ 

अत एि मतृस्या्े रततटठान्यत्र योददता । 
सात्र शास्त्रषे ुनो कायाज कायाज साधािणी पुनः ॥८॥ 

आ तन्मयत्िसंभसद्धेिा चािीटिफलोदयात ्। 
पुत्रकः साधको व्य्तमव्य्त ंिा समाश्रयेत ्॥९॥ 

पुत्रकैगुजरुिभयथ्यजः साधकस्तु स्ियं विदन ्। 
यदद तत्स््ापयेन्नो चते्तेनाप्यथ्यो गुरुिजिेत ्॥१०॥ 

गुरुश्चात्र तनिोधाख्ये काल इत्् ंवििौ िदेत ्। 
जीित्यष्स्मन्फलान्तं त्िं ततटठेजीिािधीतत िा ॥११॥ 

भलङ्गं च बाणभलङ्गं िा ित्नज ंिा् मौष््तकम ्। 
पौटपमान्नम्ो िास्त्रं गन्धद्रव्यकृतं च िा ॥१२॥ 

नत ुपाषाणज ंभलङ्गं भशल्प्युत्् ंपरिकल्पयेत ्। 
धातूत्् ंच सुिणोत््िजजमन्यद्वििजजयेत ्॥१३॥ 

न चात्र भलङ्गमानादद ्िचचदप्युपयुज्यते । 
उदाििीयथमजन्त्रयैजभाभसतं फलदं दह तत ्॥१४॥ 

तस्यावप स््ष्ण्डलाद्यु्तविचधना शुवद्धमाचिेत ्। 
मन्त्रापजणं त्िै स्याष्न्निोधस्तू्तयुष््ततः ॥१५॥ 

अग्ज्नौ च तपजण ंिूरिविशषेाद्दक्षक्षणा गुिोः । 
दीनाददतषृ्प्तविजििाद्याग इत्यचधको विचधः ॥१६॥ 

सिेटिव्य्तभलङ्गेषु रधानं स्यादकष्ल्पतम ्। 
त्ा च तत्र तत्रो्त ंलक्षणे पािमेश्ििे ॥१७॥ 

http://www.aghori.it/


272 

www.aghori.it  

सूत्र ेपात्र ेध्िज ेिस्त्रे स्ियम्िूबाणपूष्जते । 
नदीरस्रिणोत््े च नाह्िान ंनावप कल्पना ॥१८॥ 

पीठरसादमन्त्रांशिेलाददतनयमो नच । 
व्य्त ंिा चचत्रपुस्तादौ देिदारुसुिणजजम ्॥१९॥ 

अ् दीक्षक्षतसष्च्छष्ल्पकृतं स््ापयते गुरुः । 
अ्िा लक्षणोपेतमूधजतत्कपजिाचश्रतम ्॥२०॥ 

पङ्ष््तचक्रकशूलाधजविचधना तूिमाश्रयेत ्। 
तल्लक्षणं ब्रुिे श्रीमष्त्पचशुास्त्रे तनरूवपतम ्॥२१॥ 

तूिे योगः सदा शस्तः भसवद्धदो दोषिष्जजते । 
जालकैजजजजिै िन्रदैजन्तैरूनाचधकै रुजा ॥२२॥ 

यु्त ेच तूिे हातनः स्यात ्तद्धीन ेयाग उत्तमः । 
काम्य एि ििेत्तूिभमतत केचचत्रपेददिे ॥२३॥ 

गुििस्तु विधौ काम्ये यत्नाद्दोषांस्त्यजेददतत । 
व्याचक्षते वपचरुो्तं न तनत्ये कमजणीत्यदः ॥२४॥ 

श्रीभसद्धातन्त्र उ्त ंच तूिलक्षणमुत्तमम ्। 
एकाददकचतुटखण्डे गोमुखे पूणजचन्द्रके ॥२५॥ 

पद्मगोिोचनामु्तानीिस्फदिकसंतनिे । 
एकाददपञ्चसद्रन्रविद्यािेखाष्न्िते शुिे ॥२६॥ 

न रूक्षिक्रशकलदीघजतनम्नसबबन्दकेु । 
श्लक्ष्णया िज्रसूच्यात्र स्फुिं देिीगणाष्न्ितम ्॥२७॥ 

सि ंसमाभलखेत्पूज्य ंसिाजियिसुन्दिम ्। 
एतदेिानुसतजव्यमघजपात्र ̕ेवप लक्षणम ्॥२८॥ 

श्रीब्रह्मयामले ̕प्यु्तं पात्र ंगोमुखमुत्तमम ्। 
गजकूमजतलं कुम्िितृ्तशष््तकजाकृतत ॥२९॥ 

अक्षसूत्रम्ो कुयाजत्तत्रिैाभयचजयेत्क्रमम ्। 
िीिधातुजलोभतूमु्ताित्नसुिणजजम ्॥३०॥ 

अक्षसूत्रं क्रमोत्कृटिं िौद्राक्षं िा विशषेतः । 
शत ंततथ्युत्तिं यद्िा साटिं यद्िा तदधजकम ्॥३१॥ 

तदध ंिा् पञ्चाशद्यु्तं तत्परिकल्पयेत ्। 
ि्त्राखण पञ्च चचत्स्पन्दञानेच्छाकृततसंगतेः ॥३२॥ 

पञ्चधाद्यन्तगं चै् यभमत्युपान्त्याक्षगो विचधः । 
शष््ततद्ित्रिेदेन तत्र द्िैरूप्यमुच्यत े॥३३॥ 

ततो द्विगुणमाने त ुद्विरूपं न्यासमाचिेत ्। 
ततो ̕वप द्विगुणे सषृ्टिसंहृततद्वितयेन तम ्॥३४॥ 

मातकृां माभलनीं िा् न्यस्येत्खशिसंभमते । 
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उत्तमे तु द्ियीं न्यस्येन्न्यस्य पूि ंरचोददतान ्॥३५॥ 

दीक्षायां मुख्यतो मन्त्रांस्तान्पञ्चदश दैभशकः । 
यदद िा तत्त्ििुिनकलामन्त्रपदाणजजैः ॥३६॥ 

संख्यािेदैः कृत ेसूत्र ेतं त ंन्यासं गुरुश्चिेत ्। 
कृत्िाक्षसूत्रं तस्यावप सि ंस््ष्ण्डलिभिेत ्॥३७॥ 

पूष्जतेन च तेनैि जप ंकुयाजदतष्न्द्रतः । 
विचधरु्तस्त्ियं श्रीमन्माभलनीविजयोत्तिे ॥३८॥ 

चक्रिद्भ्रमयन्नेतद्यद्िष््त स जपो ििेत ्। 
यदीक्षते जुहोत्येतद्बोधाग्ज्नौ संरिेशनात ्॥३९॥ 

अ्िाघजमहापात्रं कुयाजत्तच्चोत्तिं पिम ्। 
नारिकेलम्ो बैल्िं सौिण ंिाजतं च िा ॥४०॥ 

तस्याप्येष विचधः सिजः रततटठादौ रकीततजतः । 
तष्न्नटकम्पिसैः पूण ंकृत्िाष्स्मन्पूजयेत्क्रमम ्॥४१॥ 

अधोमुखं सदा स््ाप्यं पूष्जतं पूजने पुनः । 
तत्पात्रमुन्मुख ंतच्च रि्त ंकुयाजन्न तादृशम ्॥४२॥ 

पूजान्ते तद्रसापूणजमात्मान ंरविधाय तत ्। 
अधोमुखं च संपूज्य स््ापयेत ्विचक्षणः ॥४३॥ 

खङ्गं कृपाखणकां यद्िा कतजिी ंमकुिं च िा । 
विमलं तत्त्ा कुयाजच्रीमत्कालीमुखोददतम ्॥४४॥ 

श्रीिैििकुलेऽप्यु्तं कुलपिजरपूजने । 
स््ष्ण्डलेऽग्ज्नौ पिे भलङ्गे पात्र ेपद्मेऽ् मण्डले ॥४५॥ 

मूतौ घिेऽस्त्रसंघाते धिे सूत्रऽे् पूजयेत ्। 
स्िेन स्िेनोपचािेण सङ्किं िजजयेददतत ॥४६॥ 

य्ाप्सु शान्तये मन्त्रास्तद्िदस्त्राददषु रिुम ्। 
शत्रचु्छेदाददकताजिः काम्योऽतः सङ्किोष्ज्ितः ॥४७॥ 

अकामस्य तु त ेतत्तत्स््ानोपाचधिशाद्रिुम ्। 
पाशकतजनसंशुद्धतत्त्िाप्यायाददकारिणः ॥४८॥ 

अ्िा पुस्तकं तादृग्रहःशास्त्रक्रमोष्म्ितम ्। 
सुशुद्धं दीक्षक्षतकृत ंतत्राप्येष विचधः स्मतृः ॥४९॥ 

इत्् ंस्ियंरततटठेष ुयािद्यािष्त्स््ततिजिेत ्। 
विििैस्तपजणं शुवद्धस्तािद्विच्छेदिजजनम ्॥५०॥ 

अत एि यदा िूरिददनं मण्डलकल्पनम ्। 
तदा ददने ददने कुयाजद्विििैस्तपजणं बहु ॥५१॥ 

रततटठायां च सिजत्र गुरुः पूिोददतं पिम ्। 
सतत्त्िमनुसन्धाय संतनचध ंस्फुिमाचिेत ्॥५२॥ 
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भसद्धे तु तन्मयीिाि ेफले पुत्रकसाधकैः । 
अन्यस्मै तद्द्ियादन्यतिस्मै तत्समप्यजत े॥५३॥ 

तस्याप्येष विचधः सिजस्तदलािे तु सिज् ा । 
अगाधे ̕म्िभस तत्क्षेप्य ंक्षमतयत्िा विसजृ्य च ॥५४॥ 

इत्येष स्िरततटठानविचधः भशितनरूवपतः । 
पिरततष्टठत ेभलङ्गे बाणीयेऽ् स्ियंिुवि ॥५५॥ 

सिजमासनपक्षे राङ्न्यस्य संपूजयेत्क्रमम ्। 
शुद्धाशुद्धाध्िजाः सिे मन्त्राः सिजः भशिान्तकः ॥५६॥ 

अध्िा चहेासने रो्तस्तत्सिजत्राचजयेदददम ्। 
आिाहनविसटृिी त ुतत्र राग्ज्ित्समाचिेत ्॥५७॥ 

उ्त ंतन्त्रऽेप्यघोिेश ेस्िच्छन्दे वििुना त्ा । 
अ्िा रत्यहं रो्तमानाधाजधजतनयोगतः ॥५८॥ 

कृत्िेटिं मण्डलं तत्र समस्तं क्रममचजयेत ्। 
बहुरकािभिन्नस्य भलङ्गस्याचाज तनरूवपता ॥५९॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके अष्टाविशंमाह्निकम ्

 

इतत तनत्यविचधः रो्तो नैभमष्त्तकम्ोच्यते ॥१॥ 

तनयतं िावि यष्न्नत्यं तददत्यष्स्मष्न्िधौ ष्स््ते । 
मुख्यत्िं तन्मयीिूततः सि ंनैभमष्त्तकं ततः ॥२॥ 

ददनाददकल्पनोत््े तु नैयत्ये सिजतनत्यता । 
ददनमासक्षजिषाजददनैयत्यादचु्यते तदा ॥३॥ 

अशङ्क्रकतव्यािश्यन्तासत्ताकं जातुचचभिम ्। 
रमात्रतनयतं राहुनथभमष्त्तकभमदं बुधाः ॥४॥ 

सन्ध्यादद पिजसंपूजा पवित्रकभमदं सदा । 
तनत्यं तनयतरूपत्िात्सिजष्स्मन ्शासनाचश्रते ॥५॥ 

ञानशास्त्रगुरुभ्राततृद्िगजराप्तयस्त्ा । 
तज्जन्मसंष्स्क्रयािेदाः स्िजन्मोत्सिसंगततः ॥६॥ 

श्राद्धं विपत्रतीकािः रमोदो ̕भतुदशजनम ्। 
योचगनीमेलकः स्िांशसन्तानाद्यैश्च मेलनम ्॥७॥ 

शास्त्रव्याख्यापुिामध्यािसानातन क्रमोदयः । 
देितादशजनं स्िाप्नमाञा समयतनटकृततः ॥८॥ 

इतत नैभमष्त्तकं श्रीमत्तन्त्रसािे तनरूवपतम ्। 
त्रयोविशंततिेदेन विशषेाचाजतनबन्धनम ्॥९॥ 

तत्र पिजविचध ंब्रूमो द्विधा पिज कुलाकुलम ्। 
कुलाटिककृतं पूि ंरो्तं श्रीयोगसंचिे ॥१०॥ 

अधधीन्द ुमुतनरित्येतन्माहेश्या ब्रह्मसन्ततेः । 
रततपत्पञ्चदश्यौ द्िे कौमायाज िसिष्ह्नयुक् ॥११॥ 

अष्धधिक्षीन्द ुिैटणव्या ऐन्द्र्ययास्त्िस्त्र ंत्रयोदशी । 
िािाह्या िन्ररुद्रौ द्िे चण्ड्या िस्िक्षक्षयुग्ज्मकम ्॥१२॥ 

द्िे द्िे तत्ी तु सिाजसां योगेश्या दशमी पुनः । 
तस्या अप्यटिमी यस्माद्द्विततच्ः सा रकीततजता ॥१३॥ 

अन्याश्चाकुलपिाजवप िैपिीत्येन लक्षक्षतम ्। 
कुलपिेतत तद्ब्रूमो य्ो्तं िैििे कुले ॥१४॥ 

हैडिे बत्रकसभािे बत्रककालीकुलाददके । 
योऽयं राणाचश्रतः पूि ंकालः रो्तः सुविस्तिात ्॥१५॥ 

स चक्रिेदसंचािे कांचचत ्सूते स्िसंविदम ्। 
स्िसंवित्पूणजतालािसमयः पिज िण्यते ॥१६॥ 

पिज पूिण इत्येि यद्िा पॄ पूिणा्जकः । 
पिजशधदो तनरु्तश्च पिज तत्पूिणाददतत ॥१७॥ 
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हैडिेऽत्र च शधदोऽयं द्विधा नान्तेतिः श्रतुः । 
तच्चक्रचाितनटणाता ये केचचत ्पूणजसंविदः ॥१८॥ 

तन्मेलकसमायु्तास्ते तत्पूजापिाः सदा । 
योऽप्यतन्मय एषोऽवप तत्काले स्िक्रमाचजनात ्॥१९॥ 

तद्योचगनीभसद्धसङ्घमेलकात ्तन्मयीििेत ्। 
य्ा रेक्षणके तत्तद्द्रटिृसंविदिेददताम ्॥२०॥ 

क्रमोददतां सद्य एि लिते तत्रिेशनात ्। 
योगाभयासक्रमोपात्तां त्ा पूणां स्िसंविदम ्॥२१॥ 

लिन्ते सद्य एिैतत्संविदै्यरिेशनात ्। 
तत्कालं चावप संवित्तेः पूणजत्िात ्कामदोग्ज्धतृा ॥२२॥ 

तेन तत्तत्फलं तत्र काले संपूजयाचचिात ्। 
य्ा चचिोपात्तधनः कुिजन्नुत्सिमादिात ्॥२३॥ 

अततच् ंसो ̕नुगहृ्णातत तत्कालाभिञमागतम ्। 
त्ा सुफलसंभसद्ध्यै योचगनीभसद्धनायकाः ॥२४॥ 

यत्निन्तोऽवप तत्कालाभिञं तमनुगहृ्णते । 
उ्तं च तत्र तेनेह कुले सामान्यतेत्यलम ्॥२५॥ 

यस्य यद्धृदये देवि ितजते दैभशकाञया । 
मन्त्रो योगः क्रमश्चिै पूजनात ्भसवद्धदो ििेत ्॥२६॥ 

कुलाचािेण देिेभश पूज्यं भसवद्धविमु्तये । 
ये पिजस्िेषु देिेभश तपजणं तु विशषेतः ॥२७॥ 

गुरूणां देितानां च न कुिजष्न्त रमादतः । 
दिुाचािा दह ते दटुिाः पशुतुल्या ििानने ॥२८॥ 

अिािाष्न्नत्यपूजाया अिश्यं ह्येषु पूजयेत ्। 
अिनं ञानश्त्याददलािा् ंयत्रकीततजतम ्॥२९॥ 

शष््तयागश्च यः रो्तो िश्याकषजणमािणम ्। 
तत्सि ंपिजददिसेटियत्नेनैि भसद्ध्यतत ॥३०॥ 

तत्सामान्यविशषेाभयां षोढा पिज तनरूवपतम ्। 
मासस्याद्यं पञ्चमं च श्रीददनं परििाटयते ॥३१॥ 

उत्कृटित्िात ्पिजददनं श्रीपूिजत्िेन िाटयते । 
समयो ह्येष यद्गुप्तं तन्नानुपपदं िदेत ्॥३२॥ 

तुयाजटिमान्यिुिनचिमाखण द्ियोिवप । 
पक्षयोरिह सामान्यसामान्यं पिज कीततजतम ्॥३३॥ 

यदेतेषु ददनेटिेि िविटयद्ग्रहिात्मकः । 
उियात्मा विशषेः स्यात्तत्सामान्यविशषेता ॥३४॥ 

सा चकैादशधकैष्स्मन्नेकष्स्मष्न्ििुनोददता । 
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सजातीया तु सोत्कृटिेत्येिं शम्िुन्यजरूपयत ्॥३५॥ 

कृटणयुगं िष्ह्नभसतं श्रतुतकृटणं िष्ह्नभसतभमतत पक्षाः । 
अकेन्दजुीिचन्द्रा बुधयुग्ज्मेन्द्िकज कविगुरुविध ुस्यात ्॥३६॥ 

पिफल्गुश्चतै्रमघे ततटयः रा्फल्गुकणजशतभिषजः । 
मूलराजापत्ये विशाखखका श्रिणसंञया िातन ॥३७॥ 

िन्रे ततथ्यकज पिे िसुिन्रे शभशिषृाङ्किसिन्रयुगम ्। 
र्मतनशामध्यतनश ेमध्याह्नशिा ददनोदयो मध्यददनम ्॥३८॥ 

र्मतनशतेत च समयो मागजभशिःरितृतमासेषु । 
कन्यान्त्यजा् िेश्या िागिती तत्त्ििेददनी दतूी ॥३९॥ 

व्याससमासात ्क्रमशः पूज्याश्चके्रऽनुयागाख्ये । 
सिजत्र च पिजददने कुयाजदनुयागचक्रमततशयतः ॥४०॥ 

गुप्तागुप्तविधानाददयागचयाजक्रमेण सम्पूणजम ्। 
अनुयागः क्रकल मुख्यः सिजष्स्मन्नेि कमजवितनयोगे ॥४१॥ 

अनुयागकाललािे तस्मात्रयतेत तत्पिमः । 
िग्रहसमयविशषेो नाश्ियजेु कोऽवप तेन तद्िजजम ्॥४२॥ 

िेलािग्रहकलना कच्तैकादशसु मासेषु । 
फाल्गुनमासे शु्लं यत्रो्तं द्िादशीददनं पिज ॥४३॥ 

अग्रततच्िेधयोगो मुख्यतमोऽसौ विशषेोऽत्र । 
ददिसतनश ेक्रकल कृत्िा बत्रिागशः र्ममध्यमापिवििागः ॥४४॥ 

पूजाकालस्तत्र बत्रिाचगते मुख्यतमः कालः । 
यदद संघिेत िेला मुख्यतमा िग्रहौ त्ा चक्रम ्॥४५॥ 

तद्याग आददयागस्तत्काम्यं पूजयैि पिजसु भसद्ध्येत ्। 
ददनिेलािग्रहकल्पनेन तत्रावप सौम्यिौद्रत्िम ्॥४६॥ 

ञात्िा साधकमुख्यस्तत्तत्काय ंतदा तदा कुयाजत ्। 
उ्तो यो ̕चाजकालस्तं चदेलु्लङ््य िग्रहततच्ः स्यात ्॥४७॥ 

तमनादृत्य विशषें रधानयेत्सामयभमतत केचचत ्। 
नेतत त्िस्मद्गुििो विशषेरूपा दह ततच्रिह न िेला ॥४८॥ 

संिेद्यरूपशशधििागः संिेदकाकज कितनकिैः । 
यािान्याितत पूणजः सा दह ततच्िजग्रहैः स्फुिीिितत ॥४९॥ 

तस्मान्मुख्यात्र ततच्ः सा च विशटेया ग्रहक्षजयोगेन । 
िेलात्र न रधानं यु्तं चतैत्त्ादह पिमेशः ॥५०॥ 

श्रीबत्रकिैििकुलशास्त्रषेूच ेन पिजददिसेषु । 
िेलायोगं कंचन ततच्िग्रहयोगतो ह्यन्यम ्॥५१॥ 

ततच्स्तु पूज्या रधानरूपत्िात ्। 
श्िेतािािे कृटणच्छागालम्िं दह क्यष्न्त ॥५२॥ 
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यत्पुनरूभमजरितृततन शास्त्रे िेलोददतावप तत्काम्यम ्। 
मुख्यतयोदद्दश्य विचध ंत्ाच तत्र पौषपिजददने ॥५३॥ 

कृत्िाचजनमधजतनभश ध्यात्िा जप्त्िा बदहगजतस्य य्ा । 
आदेशः फलतत त्ा माघे चक्राद्िचः फलतत ॥५४॥ 

अचचिादिीटिभसवद्धः पञ्चसु मैत्री धनं च मेलापः । 
चक्रस््ाने क्रोधात ्पाषाणस्फोिनेन रिपुनाशः ॥५५॥ 

भसद्धादेशराष्प्तमाजगाजन्तं कथ्यते वििुना । 
िग्रहयोगािािे िेलां तु तत्ेििश्यमीक्षेत ॥५६॥ 

सा दह त्ा स्फुिरूपा तत्ेः स्ििािोदयं दद्यात ्। 
िग्रहततच्िेलांशानुयातय सिाजङ्गसुन्दिं तु ददनम ्॥५७॥ 

यदद लभयेत तदाष्स्मष्न्िशषेतमपूजनं िचयेत ्। 
नच काम्यमेि केिलमेतत्परििजजने यतः कच्तः ॥५८॥ 

समयविलोपः श्रीमभैििकुल ऊभमजशास्त्र ेच । 
दटुिा दह दिुाचािाः पशुतुल्याः पिज ये न विदःु ॥५९॥ 

नच काम्यस्याकिणे स्याज्जातु रत्यिातयत्िम ्। 
तत्रानुयागभसद्ध्य् ंचक्रयागो तनरूप्यते ॥६०॥ 

मूततजयाग इतत रो्तो यः श्रीयोगीश्ििीमते । 
तनत्यं नैभमष्त्तकं कमज यदत्रो्तं महेभशना ॥६१॥ 

सिजत्र चक्रयागोऽत्र मुख्यः काम्ये विशषेतः । 
ञानी योगी च पुरुषः स्त्री िाष्स्मन्मूतत जसंञके ॥६२॥ 

योगे रयत्नतो योज्यस्तवद्ध पात्रमनुत्तिम ्। 
तत्संपकाजत्पूणजता स्याददतत त्रभैशिसाददषु ॥६३॥ 

तेन सि ंहुतं चटेिं त्रलैो्यं सचिाचिम ्। 
ञातनने योचगने िावप यो ददातत किोतत िा ॥६४॥ 

दीक्षोत्तिेऽवप च रो्तमन्नं ब्रह्मा िसो हरिः । 
िो्ता भशि इतत ञानी श्िपचानप्य्ोद्धिेअत ्॥६५॥ 

सिजतत्त्िमयो िूत्िा यदद िुङ््ते स साधकः । 
तेन िोष्जतमात्रणे सकृत्कोदिस्तु िोष्जता ॥६६॥ 

अ् तत्त्िविदेतष्स्मन्यदद िुञ्जीत तत ्वरये । 
परिसंख्या न विद्येत तदाह िगिाष्ञ्छिः ॥६७॥ 

िोज्यं मायात्मकं सि ंभशिो िो्ता स चाप्यहम ्। 
एिं यो िै विजानातत दैभशकस्तत्त्िपािगः ॥६८॥ 

तं दृटट्िा देिमायान्तं क्रीडन्त्योषधयो गहेृ । 
तनितृ्तमद्यैिास्माभिः संसािगहनाणजिात ्॥६९॥ 

यदस्य ि्त्र ंसंराप्ता यास्यामः पिमं पदम ्। 
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अन्येऽपानिुजो ह्यूध्िे राणो ̕पानस्त्िधोमुखः ॥७०॥ 

तष्स्मन्िो्तरि देिेभश दातुः कुलशतान्यवप । 
आश्िेि परिमुच्यन्ते निकाद्यातनाणजिात ्॥७१॥ 

श्रीमष्न्नशािनेऽप्यु्तं क्नान्िेषणादवप । 
श्रोत्राभयन्तिसंराप्ते गुरुि्त्राद्वितनगजते ॥७२॥ 

मु्तस्तदैि काले तु यन्त्र ंततटठतत केिलम ्। 
सुिापः स्तेयहािी च ब्रह्महा गुरुतल्पगः ॥७३॥ 

अन्त्यजो िा द्विजो िा् बालो िदृ्धो युिावप िा । 
पयजन्तिासी यो ञानी देशस्यावप पवित्रकः ॥७४॥ 

तत्र संतनदहतो देिः सदेिीकः सक्रकङ्किः । 
तस्मात्राधान्यतः कृत्िा गुरंु ञानविशािदम ्॥७५॥ 

मूततजयागं चिेत्तस्य विचधयोगीश्ििीमते । 
पवित्रािोहणे श्राद्धे त्ा पिजददनेटिलम ्॥७६॥ 

सूयजचन्द्रोपिागादौ लौक्रककेटिवप पिजसु । 
उत्सिे च वििाहादौ विराणां यञकमजखण ॥७७॥ 

दीक्षायां च रततटठायां समयानां विशोधने । 
कामना् ंच कतजव्यो मूतत जयागः स पञ्चधा ॥७८॥ 

केिलो यामलो भमश्रश्चक्रयुग्ज्िीिसङ्किः । 
केिलः केिलैिेि गुरुभिभमजचश्रतः पुनः ॥७९॥ 

साधकाद्यैः सपत्नीकैयाजमलः स द्विधा पुनः । 
पत्नीयोगात ्क्रयानीतिेश्यासंयोगतो ्̕िा ॥८०॥ 

चक्रक्रण्याद्याश्च िक्ष्यन्ते शष््तयोगाद्य्ोचचताः । 
तत्संयोगाच्चक्रयु्तो यागः सिजफलरदः ॥८१॥ 

सिथस्तु सदहतो यागो िीिसङ्कि उच्यते । 
मध्ये गुरुिजिेत्तेषां गुरुिगजस्तदाितृतः ॥८२॥ 

ततस्र आितृयो बाह्ये समय्यन्ता य्ाक्रमम ्। 
पङ्ष््तक्रमेण िा सिे मध्ये तेषां गुरुः सदा ॥८३॥ 

तदा तद्गन्धधपूस्र्समालम्िनिाससा । 
पूज्यं चक्रानुसािेण तत्तच्चक्रभमदं ष्त्ितत ॥८४॥ 

एकािके य्ा चके्र एकिीिविचध ंस्मिेत ्। 
द्व्यिे यामलमन्यत्र बत्रकमेिं षडस्रके ॥८५॥ 

षड्योचगनीः सप्तकं च सप्तािे ̕टिाटिके च िा । 
अन्यद्िा तादृशं तत्र चके्र तादृ्स्िरूवपखण ॥८६॥ 

ततः पात्र ̕ेभलसंपूणे पूि ंचकं्र यजेत्सुधीः । 
आधाियु्ते नाधाििदहतं तपजणं ्िचचत ्॥८७॥ 
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आधािेण विना भ्रंशो नच तुटयष्न्त िश्मयः । 
रेतरूपं ििेत्पात्र ंशा्तामतृम्ासिः ॥८८॥ 

िो्त्री तत्र तु या शष््तः स शम्िुः पिमेश्ििः । 
अणुशष््तभशिात्मेत्् ंध्यात्िा संभमभलतं त्रयम ्॥८९॥ 

ततस्तु तपजणं कायजमाितृेिाितृेः क्रमात ्। 
रततसंचियोगेन पुनिन्तः रिेशयेत ्॥९०॥ 

यािद्गुिजष्न्तकं तवद्ध पूण ंभ्रमणमुच्यते । 
तत्रादौ देितास्तप्याजस्ततो िीिा इतत क्रमः ॥९१॥ 

िीिश्च िीिशष््तश्चते्येिमस्मद्गुरुक्रमः । 
ततोऽिदंशाष्न्िविधान ्मांसमत्स्याददसंयुतान ्॥९२॥ 

अगे्र तत्र रविक्रकिेत ्तपृ्त्यन्तं साधकोत्तमः । 
पात्रािािे पुनिजदं्र िेष्ल्लताशुष््तमेि च ॥९३॥ 

पात्र ेकुिीत मततमातनतत भसद्धामते क्रमः । 
दक्षहस्तेन िदं्र स्याद्िेष्ल्लता शुष््तरुच्यते ॥९४॥ 

दक्षहस्तस्य कुिीत िामोपरि कनीयसीम ्। 
तजजन्यङ्गुटठयोगेन दक्षाधो िामकाङ्गुलीः ॥९५॥ 

तनःसष्न्धबन्धौ द्िावित्् ंिेष्ल्लता शुष््तरुच्यते । 
ये तत्र पानकाले तु बबन्दिो याष्न्त मेददनीम ्॥९६॥ 

तैस्तुटयष्न्त दह िेतालगुह्यकाद्या गिस्तयः । 
धािया िैििस्तुटयेत ्किपानं पिं ततः ॥९७॥ 

रिेशो ̕त्र न दातव्यः पूिजमेि दह कस्यचचत ्। 
रमादात्तु रविटिस्य विचािं नैि चचजयेत ्॥९८॥ 

एिं कृत्िा क्रमाद्यागमन्ते दक्षक्षणया युतम ्। 
समालम्िनताम्बूलिस्त्राद्यं वितिेद्बुधः ॥९९॥ 

रूपकाधाजत ्पिं हीनां न दद्याद्दक्षक्षणां सुधीः । 
समतयभयः क्रमाद्द्विद्विगुणा गुिजन्तकं ििेत ्॥१००॥ 

एष स्यान्मूतत जयागस्तु सिजयागरधानकः । 
काम्ये तु संविधौ सप्तकृत्िः कायजस्त्ाविधः ॥१०१॥ 

जानष्न्त र्मं गेहं ततस्तस्य सम्जताम ्। 
बलाबलं ततः पश्चाद्विस्मयन्तेऽत्र मातिः ॥१०२॥ 

ततोऽवप संतनधीयन्ते रीयन्ते ििदास्ततः । 
देिीनाम् ना्स्य परििाियुजोऽप्यलम ्॥१०३॥ 

िल्लिो मूतत जयागोऽयमतः कायो विपष्श्चता । 
िा्तौ गुप्ते गहेृ िीिाः श्तयोऽन्योन्यमप्यलम ्॥१०४॥ 

असंकेतयुजो योज्या देिताशधदकीतजनात ्। 
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अलािे मूतत जचक्रस्य कुमािीिेि पूजयेत ्॥१०५॥ 

काम्या्े तु न तां व्यङ्गां स्तनपुटपितीं त्ा । 
रततपच्ुततसंञे च चतु्ी चोत्तिात्रये ॥१०६॥ 

हस्ते च पञ्चमी षटठी पूिाजस्ि् पुनिजसौ । 
सप्तमी तत्पिा वप्ये िोदहण्यां निमी त्ा ॥१०७॥ 

मूले तु द्िादशी ब्राह्मे िूताष्श्िन्यां च पूखणजमा । 
धतनटठायाममािस्या सोऽयमेकादशात्मकः ॥१०८॥ 

अकाजददत्रयशुक्रान्यतमयु्तोऽप्यहगजणः । 
योगपिेतत विख्यातो िात्रौ िा ददन एि िा ॥१०९॥ 

योगपिजखण कतजव्यो मूतत जयागस्तु सिज् ा । 
यः सिाजन्योगपिाजख्यान ्िासिान ्पूजयेत्सुधीः ॥११०॥ 

मूततजयागेन सोऽवप स्यात ्समयी मण्डलं विना । 
इत्येष मूतत जयागः श्रीभसद्धयोगीश्ििीमते ॥१११॥ 

अ्ोच्यते भशिेनो्तः पवित्रकविचधः स्फुिः । 
श्रीित्नमालाबत्रभशिःशास्त्रयोः सूचचतः पुनः ॥११२॥ 

श्रीभसद्धािनसभािमाभलनीसािशासने । 
तत्र राधान्यतः श्रीमन्मालो्तो विचधरुच्यते ॥११३॥ 

क्षीिाष्धधम्नोभतूविषतनद्राविमूष्च्छजतः । 
नागिाजः स्ििुिने मेघकाले स्म नािसत ्॥११४॥ 

केिलं तु पवित्रो ̕यं िायुिक्षः समाः शतम ्। 
ददव्यं दशगुणं ना् ंिैििं पयजपूजयत ्॥११५॥ 

व्यष्जञपच्च तं तुटिं ना् ंिषाजस्िहं तनजे । 
पाताले नाभसतुं श्तः सोऽप्येनं पिमेश्ििः ॥११६॥ 

नागं तनजजिाजूिपीठगं पयजकल्पयत ्। 
ततः समस्तदेिौघैधाजरितोऽसौ स्िमूधजतन ॥११७॥ 

महतां मदहतानां दह नाभतु विश्िपूज्यता । 
तस्मान्महेभशतुमूजष्ध्नज देितानां च सिजशः ॥११८॥ 

आत्मनश्च पवित्र ंतं कुयाजद्यागपुिःसिम ्। 
दश कोट्यो न पूजानां पवित्रािोहणे समाः ॥११९॥ 

िृ् ा दीक्षा िृ् ा ञानं गुिाजिाधनमेि च । 
विना पवित्राद्येनैतद्धिेन्नागः भशिाञया ॥१२०॥ 

तस्मात्सिजरयत्नेन स कायजः कुलिेददभिः । 
आषाढशु्लाष्न्म्नुककज िस््े ििौ विचधः ॥१२१॥ 

कतजव्यः सो ̕तनिोधेन याित्सा तुलपूखणजमा । 
तुलोपलक्षक्षतस्यान्त्यं काततजकस्य ददनं मतम ्॥१२२॥ 
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कुलशधदं पठन्तोऽन्ये व्याख्यािेदं रकुिजते । 
तनत्यातन्त्रविदः कृटणं काततजकाच्चिमं ददनम ्॥१२३॥ 

कुलस्य तनत्याचक्रस्य पूणजत्िं यत्र तन्मतम ्। 
माघशु्लान्त्यददिसः कुलपिेतत तन्मतम ्॥१२४॥ 

पूणजत्िं तत्र चन्द्रस्य सा ततच्ः कुलपूखणजमा । 
दक्षक्षणोत्तिगः कालः कुलाकुलतयोददतः ॥१२५॥ 

कुलस्य तस्य चिमे ददने पूणजत्िमुच्यते । 
दक्षक्षणायनषण्मासकतजव्यत्िमतो विधौ ॥१२६॥ 

पवित्रके रकाशत्िभसद्ध्यै कृटणस्य ित्मजनः । 
तदेतद्बहुशास्त्रो्तं रूपं देिो न्यरूपयत ्॥१२७॥ 

एकेनैि पदेन श्रीित्नमालाकुलागमे । 
तदत्र समये सिजविचधसंपूिणात्मकः ॥१२८॥ 

पवित्रकविचधः कायजः शु्लपक्षे तु सिज् ा । 
पूिणं शष््तयोगेन श्त्यात्म च भसतं दलम ्॥१२९॥ 

दक्षक्षणायनसाजात्यात ्तेन तद्विचधरुच्यते । 
एकद्विबत्रचतुःपञ्चषड्लतैकतमं महत ्॥१३०॥ 

हेमित्नाङ्क्रकतग्रष्न्् कुयाजन्मु्तापवित्रकम ्। 
सौिणजसूत्र ंबत्रगुणं सैकग्रष्न््शतं गुिौ ॥१३१॥ 

पिे गुिौ तु ्यचधकमध्यष्धध पिमेष्टठतन । 
राष््सद्धाचायजयोगेश विषये तु िसाचधकम ्॥१३२॥ 

अटिाचधकं भशिस्यो्तं चचत्रित्नरपूरितम ्। 
विद्यापीठाक्षसूत्रादौ गुरुिष्च्छिित ्पुनः ॥१३३॥ 

ििुके कनकािािे िौप्यं तु परिकल्पयेत ्। 
पाट्टसूत्रम् क्षौमं कापाजसं बत्रबत्रतातनतम ्॥१३४॥ 

तस्मान्निगुणात ्सूत्राष्त्त्रगुणाददक्रमात ्कुरु । 
चण्डांशुगुणपयजन्तं ततोऽवप बत्रगुणं च िा ॥१३५॥ 

तेनाटिादशतन्तूत््मधमं मध्यमं पुनः । 
अटिोत्तिशतं तस्मात ्बत्रगुणं तूत्तमं मतम ्॥१३६॥ 

ग्रन््यस्तत्त्िसंख्याताः षडध्िकलनािशात ्। 
यद्िा व्याससमासाभयां चचत्राः सद्गन्धपूरिताः ॥१३७॥ 

विशषेविचधना पूि ंपूजतयत्िापजयेत्ततः । 
पवित्रकं समस्ताध्िपरिपूणजत्ििािनात ्॥१३८॥ 

गुिाजत्मनोजाजनुनाभिकण्ठमूधाजन्तगं च िा । 
ततो महोत्सिः कायो गुरुपूजापुिःसिः ॥१३९॥ 

तप्याजः शासनगाः सिे दक्षक्षणािस्त्रिोजनैः । 
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महोत्सिः रकतजव्यो गीतनतृ्तात्मको महान ्॥१४०॥ 

चातुमाजस्यं सप्तददनं बत्रददनं िाप्यलाितः । 
तदन्ते क्षमयेदे्दिं मण्डलादद विसजजयेत ्॥१४१॥ 

िष्ह्नं च पश्चात्कतजव्यश्चक्रयागः पुिोददतः । 
मासे मासे चतुमाजसे िषे िावप पवित्रकम ्॥१४२॥ 

सिज् िै रकतजव्यं य्ाविििविस्तिम ्। 
वित्तािािे पुनः काय ंकाशैिवप कुशोष्म्ितैः ॥१४३॥ 

सतत वित्ते पुनः शा्यं व्याधये निकाय च । 
तनत्यपूजासु पूणजत्िं पिजपूजारपूिणात ्॥१४४॥ 

तत्रावप परिपूणजत्िं पवित्रकसमचजनात ्। 
पवित्रकविलोपे तु रायष्श्चत्तं जपेत्सुधीः ॥१४५॥ 

सुशुद्धः सन्पुनः कुयाजददत्याञा पिमेभशतुः । 
अ् बत्रभशिभस रो्तो भलख्यते तद्विचधः स्फुिः ॥१४६॥ 

बत्ररमेयस्य शैिस्य पञ्चपञ्चात्मकस्य िा । 
दशाटिादशिेदस्य षट्स्रोतस इहोच्यते ॥१४७॥ 

ये निाः समयभ्रटिा गुरुशास्त्रादददषूकाः । 
तनत्यनैभमष्त्तकाद्यन्यपिजसष्न्धवििष्जजताः ॥१४८॥ 

अकामात ्कामतो िावप सूक्ष्मपापरिततजनः । 
तेषां रशमना्ाजय पवित्र ंक्रक्रयते भशिे ॥१४९॥ 

श्रािणादौ काततजकान्ते शु्लपक्षे शुिरदे । 
नतु दःुखरदे कृटणे कतृजिाटरनपृाददषु ॥१५०॥ 

पाट्टसूत्र ंतु कौशयें कापाजसं क्षौममेि च । 
चातुिाश्रभमकाणां तु सुभ्रुिा कततजतोक्षक्षतम ्॥१५१॥ 

बत्रधा तु बत्रगुणीकृत्य मानसंख्यां तु काियेत ्। 
अटिोत्तिं तन्तुशतं तदध ंिा तदधजकम ्॥१५२॥ 

ह्रासस्तु पूिजसंख्याया दशभिदजशभिः क्रमात ्। 
निभिः पञ्चभिः सप्तविशंत्या िा भशिाददतः ॥१५३॥ 

यादृशस्तन्तुविन्यासो ग्रन््ीन्कुयाजत्तु ताितः । 
चतुःसमविभलप्तांस्तान्िा कुङ्कुमेन तु ॥१५४॥ 

व्य्ते जानुतिान्तं स्याष्ल्लङ्गे पीठािसानकम ्। 
अचाजसु शोिनं मूष््नज बत्रतत्त्िपरिकल्पनात ्॥१५५॥ 

द्िादशग्रष्न््श्तीनां ब्रह्मि्त्राचचजषामवप । 
विद्यापीठे चले भलङ्गे स््ष्ण्डले च गुिोगजणे ॥१५६॥ 

घण्िायां स्रु्स्रुिे भशटयभलङ्चगषु द्िाितोिणे । 
स्िदेहे िष्ह्नपीठे च य्ाशोिं तददटयते ॥१५७॥ 
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रासादे यागगेहे च काियेन्नििङ्चगकम ्। 
विद्यापीठे तु खशिाः रततमाभलङ्गपीठगम ्॥१५८॥ 

िसुिेदं च घण्िायां शिाक्ष्यटिादश स्रुिे । 
िेदाक्षक्ष स्रुचच षट्बत्रशंत ्रासादे मण्डपे िविः ॥१५९॥ 

िसेन्द ुस्नानगेहे ̕ष्धधनेत्र ेध्यानगहेृ गुिौ । 
सप्त साधकगाः पञ्च पुत्रके सप्त सामये ॥१६०॥ 

चत्िािोऽ्ान्यशास्त्रस््े भशटये पञ्चकमुच्यते । 
भलङ्चगनां केिलो ग्रष्न््स्तोिणे दश कल्पयेत ्॥१६१॥ 

द्िािेटिटिौ ग्रन््यः स्युः कृत्िेत्् ंतु पवित्रकम ्। 
पूजतयत्िा मन्त्रजालं तत्स््त्िात्मस््ते ततः ॥१६२॥ 

पवित्रकाणां संपाद्य कुयाजत्संपातसंष्स्क्रयाम ्। 
ततः संित्सिं ध्यायेभैििं तछद्रसाक्षक्षणम ्॥१६३॥ 

दत्त्िा पूणाजहुतत ंदेवि रणमेन्मन्त्रिैििम ्। 
ॐ समस्तक्रक्रयादोषपूिणेश व्रतं रतत ॥१६४॥ 

यष्त्कंचचदकृतं दटुिं कृतं िा मातनृन्दन । 
तत्सि ंमम देिेश त्ित्रसादात्रणश्यतु ॥१६५॥ 

सिज् ा िष्श्मचके्रश नमस्तुभयं रसीद मे । 
अनेन दद्यादे्दिाय तनमन्त्रणपवित्रकम ्॥१६६॥ 

योचगनीक्षेत्रमातॄणां बभल ंदद्यात्ततो गुरुः । 
पञ्चगव्यं चरंु दन्तकाटठं भशटयैः समन्ततः ॥१६७॥ 

आचायज तनद्रां कुिीत रातरुत््ाय चाष्ह्नकम ्। 
ततो विचध ंपूजतयत्िा पवित्राखण समाहिेत ्॥१६८॥ 

दन्तकाटठं मचृ्च धात्री समदृ्धात्री सहाम्बुना । 
चतुःसमं च तैः साध ंिस्म पञ्चसु योजयेत ्॥१६९॥ 

राग्ज्दक्षपष्श्चमोध्िजस््िामि्त्रषेु िै क्रमात ्। 
पञ्चतैातन पवित्राखण स््ापयेच्चशेगोचिे ॥१७०॥ 

कुशधे्म पञ्चगव्यं च शिाजगे्र वितनयोजयेत ्। 
िामामतृाददसंयु्तं नैिेद्य ंबत्रविध ंततः ॥१७१॥ 

दद्यादसक्ृ त्ा मद्यं पानातन विविधातन च । 
ततो होमो महाक्ष्माजमांसैष्स्तलयुतैि्ो ॥१७२॥ 

ततलैघृजतयतुैयजद्िा तण्डुलैि् धान्यकैः । 
शकज िाखण्डसंयु्तपञ्चामतृपरिप्लुतैः ॥१७३॥ 

मूलं सहस्रं साटिो्तं बत्रश्तौ ब्रह्मि्त्रकम ्। 
अचचजषां तु शतं साटिं ततः पूणाजहुतत ंक्षक्षपेत ्॥१७४॥ 

ततोऽञ्जलौ पवित्र ंतु गहृीत्िा रपठेदददम ्। 
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अकामाद्िा कामाद्यन्मया न कृतं वििो ॥१७५॥ 

तदष्च्छदं्र ममास्त्िीश पवित्रणे तिाञया । 
मूलमन्त्रः पूियेतत क्रक्रयातनयमभमत्य् ॥१७६॥ 

िौषडन्तं पवित्र ंच दद्याद्बबन्द्ििसानकम ्। 
नादान्तं समनान्तं चाप्युन्मनान्तं क्रमात्त्रयम ्॥१७७॥ 

एिं चतुटियं दद्यादनुलोमेन िौततकः । 
नैष्टठकस्तु विलोमेन पवित्रकचतुटियम ्॥१७८॥ 

यष्त्कष्ञ्चद्विविध ंिस्त्रच्छत्रालङ्किणाददकम ्। 
तष्न्निेद्यं दीपमालाः सुिणजततलिाजनम ्॥१७९॥ 

िस्त्रयुग्ज्मयुतं सिजसम्पूिणतनभमत्ततः । 
िोजनीयाः पूजनीयाः भशिि्तास्तु शष््ततः ॥१८०॥ 

चतुष्स्त्रद्व्येकमासाददददनैकान्तं महोत्सिम ्। 
कुयाजत्ततो न व्रजेयुिन्यस््ानं कदाचन ॥१८१॥ 

ततस्तु दैभशकः पूज्यो गामस्मै क्षीरिणीं निाम ्। 
दद्यात्सुिणजित्नाददरुप्यिस्त्रवििूवषताम ्॥१८२॥ 

िदेद्गुरुश्च संपूणो विचधस्ति ििष्त्ितत । 
ि्तव्यं देिदेिस्य पुनिागमनाय च ॥१८३॥ 

ततो विसजजनं काय ंगुप्तमाििणाददकम ्। 
नैिेद्यं गुरुिादाय यागा्े तष्न्नयोजयेत ्॥१८४॥ 

चतुणाजमवप सामान्यं पवित्रकभमतत स्मतृम ्। 
नास्माद्व्रतं पिं क्रकष्ञ्चत ्का िास्य स्तुततरुच्यते ॥१८५॥ 

शषें त्िगाधे िायोघे क्षक्षपेन्न स््ापयेष्त्स््िम ्। 
अ् नैभमष्त्तकविचधयजः पुिासूबत्रतो मया ॥१८६॥ 

स िण्यते तत्र कायाज देिस्याचाज विशषेतः । 
चक्रयागश्च कतजव्यः पूिो्तविचधना बुधःै ॥१८७॥ 

तत्र यद्यष्न्नजािीटििोगमोक्षोपकािकम ्। 
पािम्पयेण साक्षाद्िा ििेष्च्चदचचदात्मकम ्॥१८८॥ 

तत्पूज्यं तदपुायाश्च पूज्यास्तन्मयताप्तये । 
तदपुायो ̕वप संपूज्यो मतूतजकालक्रक्रयाददकः ॥१८९॥ 

उपेयसूततसामथ्यजमुपायत्ि ंतदचजनात ्। 
तद्रपूतन्मयीिािादपुेयं शीिमाप्नुयात ्॥१९०॥ 

य्ा य्ा च नैकट्यमुपायेषु त्ा त्ा । 
अिश्यंिावि कायजत्िं विशषेाच्चाचजनाददके ॥१९१॥ 

ञानस्य कस्यचचत्राष्प्तिोगमोक्षोपकारिणः । 
यदा तन्मुख्यमेिो्तं नैभमष्त्तकददनं बुधःै ॥१९२॥ 
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तदपुायः शास्त्रमत्र ि्ताप्यौपतयको गुरुः । 
तद्विद्यो ̕वप गुरुभ्राता संिादाज्ञानदायकः ॥१९३॥ 

गुिोः पत्नी त्ा भ्राता पतु्र इत्याददको गणः । 
न योतनसंबन्धिशाद्विद्यासंबन्धजस्तु सः ॥१९४॥ 

िीयाजरुणपिीणामदेहाहन्तारततष्टठताः । 
देहोपकािसन्ताना ञातेये परितनष्टठताः ॥१९५॥ 

त्ाच स्मतृतशास्त्रषेु सन्ततेदाजयहारिता । 
यु्तैि तािान्स ह्यु्तो िेदादू्दिाष्न्तकत्ितः ॥१९६॥ 

ये तु त्य्तशिीिास््ा बोधाहम्िाििाचगनः । 
बोधोपकािसन्तानद्ियात्ते बन्धतुाजुषः ॥१९७॥ 

तत्रते्् ंराग्ज्यदा पश्येच्छ्त्युन्मीभलतदृष््क्रयः । 
देहस्तािदयं पूिजपूिोपादानतनभमजतः ॥१९८॥ 

आत्मा विकाििदहतः शाश्ितत्िादहेतुकः । 
स्िातन््यात ्पुनिात्मीयादयं छन्न इि ष्स््तः ॥१९९॥ 

पुनश्च रकिीिूय िैििीिाििाजनम ्। 
तत्रास्य रकिीिािे िुष््तमु्त्यात्मके िशृम ्॥२००॥ 

य उपायः समुचचतो ञानसन्तान एष सः । 
क्रमस्फुिीिित्तादृ्सदृशञानधािया ॥२०१॥ 

गलद्विजातीयतया राप्यं शीिं दह लभयते । 
एिं चानाददसंसािोचचतविञानसन्ततेः ॥२०२॥ 

ध्िंसे लोकोत्तिं ञानं सन्तानान्तितां श्रयेत ्। 
असंसािोचचतोदाित्ाविञानसन्ततेः ॥२०३॥ 

कािणं मुख्यमाद्यं तद्गुरुविञानमात्मगम ्। 
अत्यन्तं स्िविशषेाणां तत्रापजणिशात ्स्फुिम ्॥२०४॥ 

उपादानं दह तद्यु्तं देहिेदे दह सत्यवप । 
देहसन्तततगौ िेदािेदौ विञानसन्ततेः ॥२०५॥ 

न त्ात्िाय योगीच्छाविटिशािशिीिित ्। 
योचगनः पिदेहाददजीित्तापादने तनजम ्॥२०६॥ 

देहमत्यजतो नानाञानोपादानता न क्रकम ्। 
तेन विञानसन्तानराधान्याद्यौनसन्ततेः ॥२०७॥ 

अन्योन्यं गुरुसन्तानो यः भशिञानतनष्टठतः । 
इत्् ंष्स््ते त्रयं मुख्यं कािणं सहकारि च ॥२०८॥ 

एककािणकाय ंच िष्स्त्ित्येष गुिोगजणः । 
गुरुः कािणमत्रो्तं तत्पत्नी सहकारिणी ॥२०९॥ 

यतो तनःशष््तकस्यास्य न यागे ̕चधकृततिजिेत ्। 
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अन्तःस््ोदािसंविष्त्तश्तबेाजह्यां विनावप ताम ्॥२१०॥ 

सामथ्य ंयोचगनो यद्िद्विनावप सहकारिणम ्। 
एकजन्या भ्रातिः स्युस्तत्सदृग्ज्यस्तु कोऽवप सः ॥२११॥ 

पुनः पिम्पिायोगाद्गुरुिगोऽवप िण्यते । 
मुख्य एष तु सन्तानः पजू्यो मान्यश्च सिजदा ॥२१२॥ 

गुिाजदीनां च सम्िूतौ दीक्षायां रायणेऽवप च । 
यदहस्तवद्ध विञानोपायदेहाददकािणम ्॥२१३॥ 

एिं स्िजन्मददिसो विञानोपाय उच्यते । 
तादृग्ज्िोगापिगाजददहेतोदेहस्य कािणम ्॥२१४॥ 

दीक्षाददकश्च संस्कािः स्िात्मनो यत्र चाष्ह्न तत ्। 
ििेज्जन्मददनं मुख्यं ञानसन्तानजन्मतः ॥२१५॥ 

स्िकं मतृतददनं यत्तु तदन्येषां िविटयतत । 
नैभमष्त्तकं मतृो यस्माष्च्छिाभिन्नस्तदा ििेत ्॥२१६॥ 

तत्र रसङ्गान्मिणस्िरूपं ब्रूमहे स्फुिम ्। 
व्यापकोऽवप भशिः स्िेच्छाकॢप्तसङ्कोचमुद्रणात ्॥२१७॥ 

विचचत्रफलकमौघिशात्तत्तच्छिीििाक् । 
शिीििा्त्िं चतैािद्यत्तद्गिजस््देहगः ॥२१८॥ 

संवित्तेः शून्यरूढायाः र्मः राणनोदयः । 
गिजस््देहतनमाजणे तस्यैिेश्ििता पुनः ॥२१९॥ 

असङ्कोचस्य तन्िाददकताज तेनेश उच्यते । 
स िाय्िात्मा दृढे तष्स्मन्देहयन्त्र ेचचदात्मना ॥२२०॥ 

रेयजमाणो विचितत िस्त्रायन्त्रगिायुित ्। 
अतः राग्ज्गाढसंसुप्तोष्त््तित्स रबुद्ध्यते ॥२२१॥ 

क्रमादे्दहेन साकं च राणना स्याद्बलीयसी । 
तत्रावप कमजतनयततबलात्सा राणनाक्षताम ्॥२२२॥ 

गहृ्णातत शून्यसुवषिसंवित्स्पशाजचधकत्ितः । 
एिं क्रमेण संपुटिदेहराणबलो िशृम ्॥२२३॥ 

िोगान्कमजकृतान्िुङ््ते योन्ययोतनजदेहगः । 
उ्तं च गह्ििाभिख्ये शास्त्र ेशीतांशुमौभलना ॥२२४॥ 

य्ा गहंृ वितनटपाद्य गहृी समचधततटठतत । 
त्ा देही तनुं कृत्िा क्रक्रयाददगुणिष्जजतः ॥२२५॥ 

क्रकष्ञ्चत्स्फुिणमात्रः राष्ग्ज्नटकलः सोऽवप शधद्यते । 
स्फुिेष्न्द्रयाददतत्त्िस्तु सकलात्मेतत िण्यते ॥२२६॥ 

इत्यादद श्रीगह्ििो्तं तत एि पठेद्बहु । 
क्षये तु कमजणां तेषां देहयन्त्र ̕ेन्य्ागते ॥२२७॥ 
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राणयन्त्र ंविघिते देहः स्यात्कुड्यित्ततः । 
नाडीचके्रषु सङ्कोचविकासौ विपिीततः ॥२२८॥ 

िङ्गः शोषः ष््लददिाजतश्लेटमाग्ज्न्यपचयोच्चयैः । 
इत्येिमादद यष्त्कष्ञ्चत ्रा्संस््ानोपमदजकम ्॥२२९॥ 

देहयन्त्र ेविघिनं तदेिो्तं मनीवषभिः । 
तष्स्मष्न्िघदिते यन्त्र ेसा संवित्राणनात्मताम ्॥२३०॥ 

गहृ्णातत योतनजेऽन्यत्र िा देहे कमजचचबत्रते । 
स देहः रततबुध्येत रसुप्तोष्त््तित्तदा ॥२३१॥ 

तस्यावप िोगतद्धातनमतृयः राग्ज्िदेि दह । 
विसषृ्टिष्स््ततसंहािा एते कमजबलाद्यतः ॥२३२॥ 

अतो तनयततकालाददिैचच्यानुविधातयनः । 
अनुग्रहस्तु यः सो ̕यं स्िस्िरूपे विकस्ििे ॥२३३॥ 

ञप्त्यात्मेतत क् ंकमजतनयत्यादद रतीक्षते / 
कमजकालतनयत्यादद यतः सङ्कोचजीवितम ्॥२३४॥ 

सङ्कोचहातनरूपे ̕ष्स्मन्क्ं हेतुिनुग्रहे । 
अनुग्रहश्च क्रभमकस्तीव्रश्चतेत विभिद्यते ॥२३५॥ 

राक् चषै विस्तिात्रो्त इतत क्रकं पुनरुष््तभिः । 
तेन दीक्षाभशिञानदग्ज्धसङ्कोचबन्धनः ॥२३६॥ 

देहान्ते भशि एिेतत नास्य देहान्तिष्स््ततः । 
येऽवप तत्त्िाितीणाजनां शकंिाञानुिततजनाम ्॥२३७॥ 

स्ियम्िूमुतनदेिवषजमनुजाददिुिां गहेृ । 
मतृास्ते तत्पुिं राप्य पुिेशैदीक्षक्षताः क्रमात ्॥२३८॥ 

मत्येऽितीयज िा नो िा भशिं यान्त्यपुनिजिाः । 
तत्र स्ियम्िुिो द्िेधा के ̕प्यनुग्रहतत्पिाः ॥२३९॥ 

केऽवप स्िकृत्यायातांशस््ानमात्रोपसेविनः । 
येऽनुग्रहा्जमाञप्तास्तेषु यो भम्रयते निः ॥२४०॥ 

सोऽनुग्रहं स्फुिं यातत विना मत्याजिताितः । 
यस्तु स्िकाय ंकुिाजणस्तत्स््ानं नांशतस्त्यजेत ्॥२४१॥ 

य्ा गौिी तपस्यन्ती कश्मीिेषु गुहागता । 
तत्रिै िा य्ा ध्यानोड्डािे निहरिविजिुः ॥२४२॥ 

वितस्तां नयतो दैत्यांस्त्रासयन्दृप्त उष्त््तः । 
साभलग्रामे य्ा विटणुः भशिो िा स्िोपिोचगनः ॥२४३॥ 

तपस्यन्तौ बदयां च निनािायणौ त्ा । 
इत्येिमादयो देिाः स्िकृत्यांशष्स््तास्त्ा ॥२४४॥ 

आिाचधताः स्िोचचतं तच्छीिं विदधते फलम ्। 
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स्िकृत्यांशष्स््तानां च धाष्म्न येऽन्तं व्रजष्न्त ते ॥२४५॥ 

तत्र िोगांस्त्ा िु्त्िा मत्येटिितिन्त्यवप । 
मत्याजितीणाजस्ते तत्तदंशकास्तन्मयाः पुनः ॥२४६॥ 

तद्दीक्षाञानचयाजददक्रमाद्याष्न्त भशिात्मताम ्। 
स््ाििाद्याष्स्तयजगन्ताः पशिो ̕ष्स्मन्द्िये मतृाः ॥२४७॥ 

स्िकमजसंष्स्क्रयािेधात्तल्लोके चचत्रताजुषः । 
पुंसां च पशुमात्राणां सालो्यमवििेकतः ॥२४८॥ 

अवििेकस्तद्विशषेानुन्मेषान्मौढ्यतस्त्ा । 
स््ाििाद्यास्त्ािािमुत्तिोत्तितां च िा ॥२४९॥ 

रपद्यन्ते न ते साक्षाद्रदु्रतां तां क्रमात्पुनः । 
हंसकािण्डिाकीणे नानातरुकुलाकुले ॥२५०॥ 

इत्येतदागमेषू्तं तत एि पुिे पुिे । 
के्षत्रमानं ब्रुिे श्रीमत्सिजञानाददषूददतम ्॥२५१॥ 

भलङ्गाद्धस्तशतं क्षेत्रमाचायजस््ावपते सतत । 
स्ियम्िूते सहस्रं तु तदधजमवृषयोष्जते ॥२५२॥ 

तत्त्िवित्स््ावपते भलङ्गे स्ियम्िूसदृशं फलम ्। 
अतत्त्िविद्यदाचायो भलङ्गं स््ापयते तदा ॥२५३॥ 

पुनविजचधिजिेद्दोषो ह्यन्य्ोियदषूकः । 
अहमन्यः पिात्मान्यः भशिोऽन्य इतत चने्मततः ॥२५४॥ 

न मोचयेन्न मु्तश्च सिजमात्ममयं यतः । 
तस्मात्तत्त्िविदा यद्यत्स््ावपतं भलङ्गमुत्तमम ्॥२५५॥ 

तदेिायतनत्िेन संश्रयेभषु््तमु्तये । 
उ्तं श्रीित्नमालायां ञात्िा कालमुपष्स््तम ्॥२५६॥ 

मोक्षा्ी न ियं गच्छेत्त्यजेदे्दहमशङ्क्रकतः । 
ती्ाजयतनपुण्येषु कालं िा िञ्चयेष्त्रये ॥२५७॥ 

अयोचगनामयं पन््ा योगी योगेन िञ्चयेत ्। 
िञ्चने त्िसम्जः सन ्क्षेत्रमायतनं व्रजेत ्॥२५८॥ 

ती्े समाश्रयात्तस्य िञ्चनं तु विजायते । 
अनेन च धिाद्येषु तत्त्िेटिभयासयोगतः ॥२५९॥ 

तािष्त्सवद्धजुषोऽप्यु्ता मु् त्यै क्षेत्रोपयोचगता । 
सम्यग्ज्ञातनतन ितृ्तान्तः पुिस्तात्तूपदेक्ष्यते ॥२६०॥ 

पशूनामेष ितृ्तान्तो ये त ुतत्तत्त्िदीक्षक्षताः । 
ते तदीशसमीपत्िं याष्न्त स्िौचचत्ययोगतः ॥२६१॥ 

योग्ज्यतािशसंजाता यस्य यत्रिै िासना । 
स तत्रिै तनयो्तव्यः पुिेशाच्चोध्िजशुवद्धिाक् ॥२६२॥ 
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इतत श्रीपूिजकच्तं श्रीमत्स्िायम्िुिे ̕वपच । 
यो यत्राभिलषेभोगान्स तत्रिै तनयोष्जतः ॥२६३॥ 

भसवद्धिाङ्मन्त्रसामथ्याजददत्याद्यन्यत्र िखणजतम ्। 
ये तु तत्तत्त्िविञानमन्त्रचयाजददिततजनः ॥२६४॥ 

मतृास्ते तत्र तद्रदु्रसयु्त्ि ंयाष्न्त कोविदाः । 
तेषां सयु्त्िं यातानामवप संस्काितो तनजात ्॥२६५॥ 

त्ा त्ा विचचत्रः स्यादितािस्तदंशतः । 
भसद्धान्तादौ पुिाणेषु त्ाच श्रयूते बहु ॥२६६॥ 

तुल्ये रुद्रािताित्िे चचत्रत्िं कमजिोगयोः । 
अनेकशष््तखचचतं यतो िािस्य यद्िपुः ॥२६७॥ 

शष््तभयो ्̕ाजन्तिं नैष तत्समूहादृते ििेत ्। 
तेन शष््तसमूहाख्यात ्तस्माद्रदु्राद्यदंशतः ॥२६८॥ 

कृत्यं तदचुचतं भसद्ध्येत ्सोंऽशोऽितितत स्फुिम ्। 
ये चाधिराप्तदीक्षास्तदास््ानुष्ज्िताः पिे ॥२६९॥ 

तत्त्िे मतृाः काटठित्तेऽधिेऽप्युत्कषजिाचगनः । 
ये तूष्ज्िततदतु्कषाजस्ते तदतु्तििाचगनः ॥२७०॥ 

येऽप्यूध्िजतत्त्िदीक्षास्ते विना तािद्वििेकतः । 
राप्ताधिान्ता अवप तद्दीक्षाफलसुिाचगनः ॥२७१॥ 

अत्य्तास््ा दह ते तत्र दीक्षायामवप शाष्स्त्रतात ्। 
विना वििेकादास््ां ते चश्रता लोकरभसवद्धतः ॥२७२॥ 

पशुमात्रस्य सालो्यं सामीप्यं दीक्षक्षतस्य तु । 
तत्पिस्य तु सायुज्यभमत्यु् तं पिमेभशना ॥२७३॥ 

यस्तूध्िजशास्त्रगस्तत्र त्य्तास््ः संशयेन सः । 
व्रजन्नायतनं नैि फलं क्रकष्ञ्चत्समश्नुते ॥२७४॥ 

उ्तं तद्विषयं चतैदे्दिदेिेन यद्िृ् ा । 
दीक्षा ञानं त्ा ती् ंतस्येत्यादद सविस्तिम ्॥२७५॥ 

यस्तु तािदयोग्ज्यो ̕वप त्ास्ते स भशिालये । 
पश्चादास््ातनबन्धेन तािदेि फलं िजेत ्॥२७६॥ 

नदीनगह्रदरायं यच्च पुण्यं न तन्मतृौ । 
उत्कृटिं तन्मतृानां तु स्िगजिोगोपिोचगता ॥२७७॥ 

ये पुनः राप्तविञानवििेका मिणाष्न्तके । 
अधिायतनेटिास््ां चश्रतास्तेऽत्र ततिोदहताः ॥२७८॥ 

तज्ञानदषूणो्तं यत्तेषां स्याष्त्कल पातकम ्। 
तत्तत्पुिेशदीक्षाददक्रमान्नश्येददतत ष्स््ततः ॥२७९॥ 

दीक्षायतनविञानदवूषणो ये तु चतेसा । 
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आचिष्न्त च तत्तेऽत्र सिे तनियगाभमनः ॥२८०॥ 

ञानायतनदीक्षादािास््ाबन्धपरिच्युततः । 
व्यापािव्याहृतैञेया तान्यवप द्विविधातन च ॥२८१॥ 

यातन जातुचचदप्येि स्िास्थ्ये नोदभमषन्पुनः । 
अस्िास्थ्ये धातुदोषोत््ान्येि तभोगमात्रकम ्॥२८२॥ 

धातुदोषाच्च संसािसंस्कािास्ते रबोचधताः । 
तछद्रगा अवप िूतयटठञानदग्ज्धा न िोदहणः ॥२८३॥ 

ये तु कैिल्यिागीयाः स्िास्थ्येऽनुष्न्मवषताः सदा । 
अस्िास्थ्ये चोष्न्मषन्त्येते संस्कािाः शष््तपाततः ॥२८४॥ 

यतः सांसारिकाः पूिजगाढाभयासोपसंस्कृताः । 
इत्यूच ेिुजगाधीशस्तष्च्छदे्रष्टितत सूत्रतः ॥२८५॥ 

ये तु कैिल्यिागीयाः रत्ययास्ते न जातुचचत ्। 
अभयस्ताः संसतृेिाजिात्तेनैते शष््तपाततः ॥२८६॥ 

व्यापािव्याहृतैस्तेन धातुदोषरकोवपतैः । 
अराप्ततनश्चयामशथः सुप्तमत्तोपमानकैः ॥२८७॥ 

विपिीतैिवप ञानदीक्षागुिाजदददषूकैः । 
ततिोिािो न विञेयो हृदये रूढ्यिाितः ॥२८८॥ 

अत एि रबुद्धो ̕वप कमोत््ान्िोगरूवपणः । 
यमक्रकङ्किसपाजददरत्ययान्देहगो िजेत ्॥२८९॥ 

नैतािता न मु् तो ̕सौ मतृतिोगो दह जन्मित ्। 
ष्स््ततिच्च ततो दःुखसुखाभयां मिणं द्विधा ॥२९०॥ 

अतो य्ा रबुद्धस्य सुखदःुखविचचत्रताः । 
ष्स््तौ न ्नष्न्त मु्तत्िं मिणेऽवप त्िै ताः ॥२९१॥ 

ये पुनयोचगनस्तेऽवप यष्स्मंस्तत्त्िे सुिाविताः । 
चचत्तं तनिेशयन्त्येि तत्तत्त्िं यान्त्यशङ्क्रकताः ॥२९२॥ 

श्रीस्िच्छन्दे ततः रो्तं गन्धधािणया मतृाः । 
इत्यादद माभलनीशास्त्र ेधािणानां त्ा फलम ्॥२९३॥ 

एतेषां मिणाभिख्यो िोगो नाष्स्त तु ये तनुम ्। 
धािणाभिस्त्यजन्त्याशु पिदेहरिेशित ्॥२९४॥ 

एतािान्मतृतिोगो दह ममजष्च्छन्मूढताक्षगा । 
ध्िान्ताबबलत्िं मनभस तच्चतैेषु न विद्यते ॥२९५॥ 

त्ादह मानसं यत्नं ताित्समचधततटठतत । 
अहंरूढ्या पिे देहे याित्स्याद्बुवद्धसंचिः ॥२९६॥ 

राणचकं्र तदायत्तमवप संचिते प्ा । 
तेनैिातः रबुद्ध्येत पिदेहेऽक्षचक्रकम ्॥२९७॥ 
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मक्षक्षका मक्षक्षकािाजं य्ोष्त््तमनूष्त््ताः । 
ष्स््तं चानुविशन्त्येिं चचत्तं सिाजक्षितृ्तयः ॥२९८॥ 

अतोऽस्य पिदेहाददसंचािे नाष्स्त मेलनम ्। 
अक्षाणां मध्यगं सूक्ष्मं स्यादेतदे्दहित्पुनः ॥२९९॥ 

एिं पिशिीिाददचारिणाभमि योचगनाम ्। 
तत्तत्तत्त्िशिीिान्तश्चारिणां नाष्स्त मूढता ॥३००॥ 

ते चावप द्विविधा ञेया लौक्रकका दीक्षक्षतास्त्ा । 
पूिे भशिाः स्युः क्रमशः पिे तभोगमात्रतः ॥३०१॥ 

दीक्षाप्यूध्िाजधिानेकिेदयोजतनकािशात ्। 
भिद्यमाना योचगनां स्याद्विचचत्रफलदातयनी ॥३०२॥ 

ये तु विञातननस्तऽेत्र द्िेधा कम्रेतित्ितः । 
तत्र ये कम्रविञानास्ते देहान्तेद् भशिाः स्फुिम ्॥३०३॥ 

यतो विञानमेतेषामुत्पन्न ंनच सुस्फुिम ्। 
विकल्पान्तियोगेन नचाप्युन्मूभलतात्मकम ्॥३०४॥ 

अतो देहे रमादोत््ो विकल्पो देहपाततः । 
नश्येदिश्यं तच्चावप बुध्यते ञानमुत्तमम ्॥३०५॥ 

संस्कािकल्पनाततटठदध्िस्तीकृतमन्तिा । 
राप्तपाकं संििीतुिपाये िासते दह तत ्॥३०६॥ 

ये तु स्िभयस्तविञानमयाः भशिमयाः सदा । 
जीिन्मु्ता दह ते नैषां मतृौ कावप विचािणा ॥३०७॥ 

य्ादह जीिन्मु्तानां ष्स््तौ नाष्स्त विचािणा । 
सुखखदःुखखविमूढत्िे मतृािवप त्ा न सा ॥३०८॥ 

श्रीित्नमालाशास्त्र ेतदिुाच पिमेश्ििः । 
स्िशास्त्र ेचाप्यहीशानो विश्िाधािधिुन्धिः ॥३०९॥ 

िथ्यान्तिे मूत्रपुिीषमध्ये चण्डालगेहे तनिये श्मशान े। 
सचचन्तको िा गतचचन्तको िा ञानी विमोक्षं लिते ̕वप चान्ते ॥३१०॥ 

अवपचतेत ध्ितनजीिन्मु्ततामस्य िाषते । 
सचचन्ताचचन्तकत्िोष््तिेताित्संििष्स््ततम ्॥३११॥ 

ती्े श्िपचगहेृ िा नटिस्मतृतिवप परित्यजेदे्दहम ्। 
ञानसमकालमु्तः कैिल्यं यातत हतशोकः ॥३१२॥ 

अनन्तकारिका चषैा राहेदं बन्धकं क्रकल । 
सुकृतं दटुकृतं चास्य शङ््यं तच्चास्य नो ििेत ्॥३१३॥ 

अवपशधदादलुप्तस्मतृ्या िा संिाव्यते क्रकल । 
मतृतनजटिस्मतृेिेि मतृेः राक् सास्तु क्रकं तया ॥३१४॥ 

भलङ्च संिािनायां स्याददयत्संिाव्यते क्रकल । 
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सच कालध्ितनः राह मतृेमुज् तािहेततुाम ्॥३१५॥ 

कैिल्यभमतत चाशङ्कापदं याप्यिित्तनुः । 
िेदरदत्िेनैषावप ध्िस्ता तेन विशोकता ॥३१६॥ 

पिदेहाददसंबन्धो य्ा नास्य वििेदकः । 
त्ा स्िदेहसंबन्धो जीिन्मु्तस्य यद्यवप ॥३१७॥ 

अतश्च न विशषेो ̕स्य विश्िाकृतततनिाकृतेः । 
भशिाभिन्नस्य देहे िा तदिािेऽवप िा क्रकल ॥३१८॥ 

त्ावप राच्यतभेदसंस्कािाशङ्कनष्स््तेः । 
अधनुो्तं केिलत्िं यद्िा मात्रन्तिाश्रयात ्॥३१९॥ 

तान्येनं न विदभुिजन्नं तैः स मु्तो ̕भिधीयते । 
श्रीमत्त्रभैशिसेऽप्यु्तं सूयेन्दपुुििष्जजते ॥३२०॥ 

जुगुप्सािाििङ्गस््े सिजतः स्तम्ििष्त्स््ते । 
सिजव्यापष्त्तिदहते रमाणरत्ययाततगे ॥३२१॥ 

तष्स्मन्बोधान्तिे लीनः कमजकताजप्यनञ्जनः । 
रधानं घि आकाश आत्मा मटिे घिेऽवप खम ्॥३२२॥ 

न नश्येत्तद्िदेिासािात्मा भशिमयो ििेत ्। 
स्ितन्त्रो ̕िष्स््तो ञानी रसिेत्सिजिस्तुषु ॥३२३॥ 

तस्य िािो नचािािः संस््ानं नच कल्पना । 
एतदेिान्तिागूयज गुरुगीतास्ििाषत ॥३२४॥ 

यं यं िावप स्मिन्िािं त्यजत्यन्ते कलेििम ्। 
तं तमेिैतत कौन्तेय सदा तभाििावितः ॥३२५॥ 

तस्मात्सिेषु कालेषु मामनुस्मि युध्य च । 
यदा सत्त्िे वििदृ्धे तु रलीनस्त्िूध्िजगस्तदा ॥३२६॥ 

क्रमाद्रजस्तमोलीनः कमजयोतनविमूढगः । 
तत्रषे्न्द्रयाणां संमोहश्िासायासपिीतता ॥३२७॥ 

इत्याददमतृतिोगोऽयं देहे न त्यजनं तनोः । 
यस्त्िसौ क्षण एिैकश्चिमः राणनात्मकः ॥३२८॥ 

यदनन्तिमेिैष देहः स्यात्काटठकुड्यित ्। 
सा देहत्यागकालांशकला देहवियोचगनी ॥३२९॥ 

तत एि दह तदे्दहसुखदःुखाददकोष्ज्िता । 
तस्यां यदेि स्मितत रा्संस्कािरबोधतः ॥३३०॥ 

अदृटिाभयासिूयस्त्िशष््तपाताददहेतुकात ्। 
तदेि रूपमभयेतत सुखखदःुखखविमूढकम ्॥३३१॥ 

यद्िा तनःसुखदःुखादद यदद िानन्दरूपकम ्। 
कस्मादेतत तदेिैष यतः स्मितत संविदद ॥३३२॥ 
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राक् रस्फुिेद्यदचधकं देहोऽसौ चचदचधष्टठतेः । 
यदेि रागचधटठानं चचता तादात्म्यिषृ्त्ततः ॥३३३॥ 

सैिात्र लीनता रो्ता सत्त्िे िजभस तामसे । 
नीलपीताददके ञेये यतः रा्कष्ल्पतां तनुम ्॥३३४॥ 

अचधटठायैि संविष्त्तिचधटठानं किोत्यलम ्। 
अतो ̕चधटठेयमात्रस्य शिीित्िेऽवप कुड्यतः ॥३३५॥ 

देहस्याष्स्त विशषेो यत्सिाजचधटठेयपूिजता । 
तादात्म्यिषृ्त्तिन्येषां तन्न सत्यवप िेद्यते ॥३३६॥ 

िेद्यानां क्रकन्तु देहस्य तनत्याव्यभिचरित्ितः । 
सा च तस्यैि देहस्य पूिजमतृ्यन्तजन्मना ॥३३७॥ 

स्मतृ्या राच्यानुििनकृतसंस्कािचचत्रया । 
यु्त्यानयास्मत्सन्तानगुरुणा कल्लिेन यत ्॥३३८॥ 

देहाविशषेे राणाख्यदाढ्जयं हेतुरुदीरितम ्। 
तद्यु्तमन्य्ा राणदाढ्जये को हेतुिेकतः ॥३३९॥ 

देहत्िस्याविशषेे ̕पीत्येष रश्नो न शाम्यतत । 
स्मिष्न्नतत शता हेतौ तद्रपूं रततपद्यते ॥३४०॥ 

राक् स्मयजते यतो देहः राष््चताचधष्टठतः स्फुिन ्। 
अतः स्मिणमन्त्यं यत्तदसिजञमातषृु ॥३४१॥ 

न जातु गोचिो यस्मादे्दहान्तिवितनश्चयः । 
यत्तु बन्धवुरयापुत्रपानाददस्मिणं स्फुिम ्॥३४२॥ 

न तदे्दहान्तिासङ्चग न तदन्त्यं यतो ििेत ्। 
कस्यावप तु शिीिान्ते िासना या रिोत्स्यते ॥३४३॥ 

देहसत्त्िे तदौचचत्याज्जायेतानुििः स्फुिः । 
य्ा पुिाणे कच्तं मगृपोतकतटृणया ॥३४४॥ 

मुतनः को ̕वप मगृीिािमभयुिाहाचधिाभसतः । 
तत्र सोऽनुििो हेतुनज जन्मान्तिसूतये ॥३४५॥ 

तस्यैतद्िासना हेतुः काकतालीयित ्स तु । 
ननु कस्मात्तदेिैष स्मितत इत्याह यत्सदा ॥३४६॥ 

तभाििावितस्तेन तदेिैष स्मित्यलम ्। 
एिमष्स्म िविटयामीत्येष तभाि उच्यते ॥३४७॥ 

िविटयतो दह ििनं िाव्यते न सतः ्िचचत ्। 
क्रमात्स्फुित्िकिणं िािनं परिकीत्यजते ॥३४८॥ 

स्फुिस्य चानुििनं न िािनभमदं स्फुिम ्। 
तदहजाजतबालस्य पशोः कीिस्य िा तिोः ॥३४९॥ 

मूढत्िेऽवप तदानीं राग्ज्िािना ह्यिित्स्फुिा । 
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सा तन्मूढशिीिान्ते संस्कािरततबोधनात ्॥३५०॥ 

स्मतृतद्िािेण तदे्दहिैचच्यफलदातयनी । 
देशाददव्यिधाने ̕वप िासनानामुदीरितात ्॥३५१॥ 

आनन्तयथकरूपत्िात्स्मतृतसंस्काियोितः । 
त्ानुििनारूढ्या स्फुिस्यावप तु िाविता ॥३५२॥ 

िाव्यमाना न क्रकं सूते तत्सन्तानसदृग्ज्िपुः । 
तत्तादृ्तादृशैबजन्धपुुत्रभमत्राददभिः सह ॥३५३॥ 

िासते ̕वप पिे लोके स्िप्निद्िासनाक्रमात ्। 
ननु मात्रन्तिैबजन्धपुुत्राद्यैस्तत्त्ा न क्रकम ्॥३५४॥ 

िेद्यते क इदं राह स तािद्िेद िेद्यताम ्। 
व्यापािव्याहृततव्रातिेद्ये मात्रन्तिव्रजे ॥३५५॥ 

स्िप्ने नाष्स्त स इत्येषा िा्रमाणवििष्जजता । 
य एिैते तु दृश्यन्ते जाग्रत्येते मयेक्षक्षताः ॥३५६॥ 

स्िप्न इत्यस्तु भमथ्यैतत्तत्रमातिृचोबलात ्। 
यानपश्यमहं स्िप्ने रमातॄसं्ते न केचन ॥३५७॥ 

न शोचष्न्त न चके्षन्ते माभमत्यत्राष्स्त का रमा । 
यतः सिाजनुमानानां स्िसंिेदनतनष्टठतौ ॥३५८॥ 

रमात्रन्तिसभािः संविष्न्नटठो न तद्गतः । 
घिादेिष्स्तता संविष्न्नष्टठता नतु तद्गता ॥३५९॥ 

तद्िन्मात्रन्तिे ̕प्येषा संविष्न्नटठा न तद्गता । 
तेन ष्स््तभमदं यद्यभाव्यते तत्तदेि दह ॥३६०॥ 

देहान्ते बुध्यते नो चते ्स्यादन्यादृ्रबोधनम ्। 
त्ाह्यन्त्यक्षणे ब्रह्मविद्याकणजनसंस्कृतः ॥३६१॥ 

मुच्यते जन्तुरित्यु् तं रा्संस्कािबलत्ितः । 
तनपाताभयामन्तशधदात्स्मिणाच्छतुिन्त्यतः ॥३६२॥ 

पादाच्च तनखखलादधजश्लोकाच्च समनन्तिात ्। 
लीनशधदाच्च सि ंतदु् तम्जसतत्त्िकम ्॥३६३॥ 

अञात्िैतत्तु सिे ̕वप कुशकाशािलष्म्बनः । 
यत्तदोव्यजत्ययं केचचत्केचचदन्यादृशं क्रमम ्॥३६४॥ 

भिन्नक्रमौ तनपातौ च त्यजतीतत च सप्तमीम ्। 
व्याचक्षते तच्च सि ंनोपयोग्ज्यु्तयोजने ॥३६५॥ 

नच तद्दभशजतं भमथ्या स्िान्तसम्मोहदायकम ्। 
तददत््रंायणस्यैतत्तत्त्िं श्रीशम्िुना्तः ॥३६६॥ 

अचधगम्योददतं तेन मतृ्योिीततविजनश्यतत । 
विददतमतृतसतत्त्िाः संविदम्िोतनधानादचलहृदयिीयाजकषजतनटपीडनोत््म ्। 
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अमतृभमतत तनगीणे कालकूिेऽत्र देिा यदद वपि् तदानीं तनष्श्चतं िः भशित्िम ्॥३६७॥ 

उत्सिोऽवप दह यः कष्श्चल्लौक्रककः सोऽवप संमदम ्। 
संविदष्धधतिङ्गािं सूते तदवप पिजित ्॥३६८॥ 

एतेन च विपद्ध्िंसरमोदाददषु पिजता । 
व्याख्याता तेन तत्रावप विशषेादे्दिताचजनम ्॥३६९॥ 

पुिक्षोिाद्यभतुं यत्तत्स्िातन््ये स्िसंविदः । 
दाढ्जयदायीतत तल्लािददने िैशवेषकाचजनम ्॥३७०॥ 

योचगनीमेलको द्िेधा हठतः वरयतस्त्ा । 
राच्ये ष्च्छद्राखण संिक्षेत्कामचारित्िमुत्तिे ॥३७१॥ 

स च द्ियोऽवप मन्त्रोद्धृत्रसङ्गे दशजतयटयते । 
योचगनीमेलकाच्चषैोऽिश्यं ञानं रपद्यते ॥३७२॥ 

तेन तत्पिज तद्िच्च स्िसन्तानाददमेलनम ्। 
संवित्सिाजष्त्मका देहिेदाद्या सङ्कुचते्तु सा ॥३७३॥ 

मेलकेऽन्योन्यसङ्घट्टरततबबम्बाद्विकस्ििा । 
उच्छलष्न्नजिश्म्योघः संवित्सु रततबबष्म्बतः ॥३७४॥ 

बहुदपजणिद्दीप्तः सिाजयेताप्ययत्नतः । 
अत एि गीतगीतरितृौ बहुपषजदद ॥३७५॥ 

यः सिजतन्मयीिािे ह्लादो नत्िेककस्य सः । 
आनन्दतनिजिा संवित्रत्येकं सा त्कैताम ्॥३७६॥ 

नतृ्तादौ विषये राप्ता पूणाजनन्दत्िमश्नुते । 
ईटयाजसूयाददसङ्कोचकािणािाितोऽत्र सा ॥३७७॥ 

विकस्ििा तनटरततघं संविदानन्दयोचगनी । 
अतन्मये तु कष्स्मंष्श्चत्तत्रस््े रततहन्यते ॥३७८॥ 

स््पुिस्पशजित्संविद्विजातीयतया ष्स््ते । 
अतश्चक्राचजनाद्येषु विजातीयमतन्मयम ्॥३७९॥ 

नैि रिेशयेत्संवित्सङ्कोचनतनबन्धनम ्। 
यािन्त्येि शिीिाखण स्िाङ्गित्स्युः सुतनिजिाम ्॥३८०॥ 

एकां संविदमाविश्य चके्र तािष्न्त पूजयेत ्। 
रविटिश्चते्रमादेन सङ्कोच ंन व्रजेत्ततः ॥३८१॥ 

रस्तुतं स्िसमाचािं तेन साकं समाचिेत ्। 
स त्िनुग्रहश्त्या चदे्विद्धस्तत्तन्मयीििेत ्॥३८२॥ 

िामाविद्धस्तु तष्न्नन्देत्पश्चात्तं घातयेदवप । 
श्रीमष्त्पचमुते चो्तमादौ यत्नेन िक्षयेत ्॥३८३॥ 

रिेशं संपविटिस्य न विचािं तु काियेत ्। 
लोकाचािष्स््तो यस्तु रविटिे तादृश ेतु सः ॥३८४॥ 
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अकृत्िा तं समाचािं पुनश्चकं्र रपूजयेत ्। 
अ् िष्च्म गुिोः शास्त्रव्याख्याक्रममुदाहृतम ्॥३८५॥ 

देव्यायामलशास्त्रादौ तुदहनािीशुमौभलना । 
कल्पवित्तत्समूहञः शास्त्रवित्संदहता्जवित ्॥३८६॥ 

सिजशास्त्रा्जविच्चतेत गुरुभिजन्नोऽपददश्यते । 
यो यत्र शास्त्र ेस्िभयस्तञानो व्याख्यां चिेत्तु सः ॥३८७॥ 

नान्य्ा तदिािश्चते्सिज् ा सोऽप्य्ाचिेत ्। 
श्रीिैििकुले चो्तं कल्पाददञत्िमीदृशम ्॥३८८॥ 

गुिोलजक्षणमेताित्संपूणजञानतैि या । 
तत्रावप यास्य चचद्िषृ्त्तकभमजभित ्साप्यिान्तिा ॥३८९॥ 

देव्यायामल उ्तं तद्द्िापञ्चाशाह्ि आष्ह्नके । 
देि एि गुरुत्िेन ततटठासुदजशधा ििेत ्॥३९०॥ 

उच्छुटमशििचण्डगुमतङ्गघोिान्तकोग्रहलहलकाः । 
क्रोधी हुलुहुलुिेते दश गुििः भशिमयाः पूिे ॥३९१॥ 

ते स्िांशचचत्तिषृ्त्तक्रमेण पौरुषशिीिमास््ाय । 
अन्योन्यभिन्नसंविष्त्क्रया अवप ञानपरिपूणाजः ॥३९२॥ 

सिे ̕भलमांसतनधिुनदीक्षाचजनशास्त्रसेिने तनिताः । 
अभिमानशमक्रोधक्षमाददििान्तिो िेदः ॥३९३॥ 

इत्् ंविञाय सदा भशटयः सम्पूणजशास्त्रबोद्धािम ्। 
व्याख्यायै गुरुमभय्जयेत पूजापुिःसिं मततमान ्॥३९४॥ 

सोऽवप स्िशासनीये पिभशटये ̕वपिावप तादृशं शास्त्रम ्। 
श्रोतुं योग्ज्ये कुयाजद्व्याख्यानं िैटणिाद्यधिे ॥३९५॥ 

करुणािसपरिपूणो गुरुः पुनमजमजधामपरििजजम ्। 
अधमेऽवप दह व्याकुयाजत्सम्िाव्य दह शष््तपातिैचच्यम ्॥३९६॥ 

भलप्तायां िुवि पीठे चतुिस्रे पङ्कजत्रयं कजगे । 
कुयाजद्विद्यापीठं स्याद्रसिह्न्यङ्गुलं त्िेतत ्॥३९७॥ 

मध्ये िागीशानीं दक्षोत्तियोगुजरून्गणेशं च । 
अधिे कजे च कल्पेश्ििं रपूज्याघजपुटपतपजणकैः ॥३९८॥ 

सामान्यविचधतनयु्ताघजपात्रयोगेन चक्रम् सम्यक् । 
सन्तप्यज व्याख्यानं कुयाजत्सम्बन्धपूिजकं मततमान ्॥३९९॥ 

सूत्रपदिा्यपिलग्रन््क्रमयोजनेन सम्बन्धात ्। 
अव्याहतपूिाजपिमुपिहृ्य नयेत िा्यातन ॥४००॥ 

मण्डूकप्लिभसहंािलोकनाद्यैयज् ाय् ंन्यायैः । 
अविहतपूिाजपिकं शास्त्रा् ंयोजयेदसङ्कीणजम ्॥४०१॥ 

तन्त्राितजनबाधरसङ्गतकाजददभिश्च सन्न्यायैः । 
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िस्तु िदेद्िा्यञो िस्त्िन्तितो विवि्ततां विदधत ्॥४०२॥ 

यद्यद्व्याहृततपदिीमायातत तदेि दृढतिैन्याजयैः । 
बलित्कुयाजदू्दटयं यद्यप्यगे्र िविटयत्स्यात ्॥४०३॥ 

दृढिचचतपूिजपक्षरोद्धिणप्ेन िस्तु यद्िाच्यम ्। 
भशटयमतािािोहतत तदाशु संशयविपयजयैविजकलम ्॥४०४॥ 

िाषा न्यायो िादो लयः क्रमो यद्यदेतत भशटयस्य । 
सम्बोधोपायत्िं त्िै गुरुिाश्रयेद्व्याख्याम ्॥४०५॥ 

िाच्यं िस्तु समाप्य रतपजणं पूजनं ििेच्चके्र । 
पुनिपिं िस्तु िदेत्पिलादधू्ि ंतु नो जल्पेत ्॥४०६॥ 

व्याख्यान्ते क्षमतयत्िा विसजृ्य सि ंक्षक्षपेदगाधजले । 
शास्त्राददमध्यतनधने विशेषतः पूजनं कुयाजत ्॥४०७॥ 

विशषेपूजनं कुयाजत्समयेभयश्च तनटकृतौ । 
अविकल्पमतेनज स्युः रायष्श्चत्तातन यद्यवप ॥४०८॥ 

त्ाप्यतत्त्िविद्िगाजनुग्रहाय त्ा चिेत ्। 
श्रीवपचौ च स्मतृेिेि पाप्नत्िे क् ंवििो ॥४०९॥ 

रायष्श्चत्तविचधः रो्त इतत देव्या रचोददते । 
सत्यं स्मिणमेिेह सकृज्जप्तं विमोचयेत ्॥४१०॥ 

सिजस्मात्कमजणो जालात्स्मतृततत्त्िकलाविदः । 
त्ावप ष्स््ततिक्षा् ंकतजव्यश्चोददतो विचधः ॥४११॥ 

अतत्त्ििेददनो ये दह चयाजमात्रकैतनष्टठताः । 
तेषां दोलातयते चचत्ते ञानहातनः रजायते ॥४१२॥ 

तस्माद्विकल्पिदहतः संितृ्युपितो यदद । 
शास्त्रचयाजसदायत्तैः सङ्किं तद्वििजजयेत ्॥४१३॥ 

सङ्किं िा समष्न्िच्छेत्रायष्श्चत्तं समाचिेत ्। 
य्ा तेषां न शास्त्रा्े दोलारूढा मततिजिेत ्॥४१४॥ 

यत्स्ियं भशिहस्ताख्ये विधौ संचोददतं पुिा । 
शतं जप्त्िास्य चास्त्रस्य मुच्यते स्त्रीिधादृते ॥४१५॥ 

शष््तनाशान्महादोषो निकं शाश्ितं वरये । 
इतत श्रीित्नमालायां समयोल्लङ्घने कृते ॥४१६॥ 

कुलजानां समाख्याता तनटकृततदुजटिकतजिी । 
श्रीपूिे समयानां तु शोधनायोददतं य्ा ॥४१७॥ 

माभलनी मातकृा िावप जप्या लक्षत्रयान्तकम ्। 
रततष्टठतस्य पूिादेदजशजनेऽनचधकारिणा ॥४१८॥ 

रायष्श्चत्तं रकतजव्यभमतत श्रीब्रह्मयामले । 
ब्रह्म्नो गुरुतल्पस््ो िीिद्रव्यहिस्त्ा ॥४१९॥ 
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देिद्रव्यहृदाकािरहताज भलङ्गिेदकः । 
तनत्याददलोपकृद्भ्रटिस्िकमात्रापरिच्छदः ॥४२०॥ 

शष््तव्यङ्गत्िकृद्योचगञातनहन्ता विलोपकः । 
नैभमष्त्तकानां लक्षाददक्रमाद्द्विद्विगुणं जपेत ्॥४२१॥ 

व्रतेन केनचचद्यु्तो भमतिुग्ज्ब्रह्मचयजिान ्। 
दतूीपरिग्रहेऽन्यत्र गतश्चते्काममोदहतः ॥४२२॥ 

लक्षजापं ततः कुयाजददत्यु्तं ब्रह्मयामले । 
दीक्षाभिषेकनैभमत्तविध्यन्ते गुरुपूजनम ्॥४२३॥ 

अपिेद्युः सदा काय ंभसद्धयोगीश्ििीमते । 
पूिो्तलक्षणोपेतः कविष्स्त्रकसतत्त्िवित ्॥४२४॥ 

स गुरुः सिजदा ग्राह्यस्त्य्त्िान्यं तष्त्स््तं त्िवप । 
मण्डले स्िष्स्तकं कृत्िा तत्र हैमाददकासनम ्॥४२५॥ 

कृत्िाचजयेत तत्रस््मध्िानं सकलान्तकम ्। 
ततो विञपयेभ्त्या तदचधष्टठतये गुरुम ्॥४२६॥ 

स तत्र पूज्यः स्िैमजन्त्रःै पुटपधपूाघजविस्तिैः । 
समालम्िनसद्िस्त्रनैथिेद्यैस्तपजणैः क्रमात ्॥४२७॥ 

आशान्तं पूजतयत्िैनं दक्षक्षणाभियजजेष्च्छशुः । 
सिजस्िमस्मै संदद्यादात्मानमवप िावितः ॥४२८॥ 

अतोषतयत्िा तु गुरंु दक्षक्षणाभिः समन्ततः । 
तत्त्िञोऽप्यणृबन्धेन तेन यात्यचधकारिताम ्॥४२९॥ 

गुरुपूजामकुिाजणः शतं जन्मातन जायते । 
अचधकािी ततो मुष््तं यातीतत स्कन्दयामले ॥४३०॥ 

तस्मादिश्यं दातव्या गुििे दक्षक्षणा पुनः । 
पूि ंदह यागाङ्गतया रो्तं तत्तुटिये ष्त्िदम ्॥४३१॥ 

तज्जुटिम् तस्याञां राप्याश्नीयात्स्ियं भशशुः । 
ततः रपूजयेच्चकं्र य्ाविििसम्ििम ्॥४३२॥ 

अकृत्िा गुरुयागं तु कृतमप्यकृतं यतः । 
तस्मात्रयत्नतः कायो गरुुयागो य्ाबलम ्॥४३३॥ 

अतत्रस््ो ̕वप दह गुरुः पूज्यः संकल्प्य पूिजित ्। 
तद्द्रव्यं देिताकृत्ये कुयाजभ्तजनेटि् ॥४३४॥ 

पिजपवित्ररितृतरिेदद नैभमष्त्तकं ष्त्िदं कमज ॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके एकोित्रशंमाह्निकम ्

 

अ् समुचचताचधकारिण उदद्दश्य िहस्य उच्यतेऽत्र विचधः । 
अ् सिाजप्युपासेयं कुलरक्रक्रययोच्यते ॥१॥ 

त्ा धािाचधरूढेषु गुरुभशटयेषु योचचता । 
उ्तं च पिमेशने साित्ि ंक्रमपूजने ॥२॥ 

भसद्धक्रमतनयु्तस्य मासेनैकेन यभिेत ्। 
न तद्िषजसहस्रैः स्यान्मन्त्रौघैविजविधरैितत ॥३॥ 

कुलं च पिमेशस्य शष््तः सामथ्यजमूध्िजता । 
स्िातन््यमोजो िीय ंच वपण्डः संविच्छिीिकम ्॥४॥ 

त्ात्िेन समस्तातन िािजातातन पश्यतः । 
ध्िस्तशङ्कासमूहस्य यागस्तादृश एि सः ॥५॥ 

तादृग्रूपतनरूढ्य् ंमनोिा्कायित्मजना । 
यद्यत्समाचिेद्िीिः कुलयागः स स स्मतृः ॥६॥ 

बदहः श्तौ यामले च देहे राणप्े मतौ । 
इतत षोढा कुलेज्या स्यात्रततिेदं वििेददनी ॥७॥ 

स्नानमण्डलकुण्डादद षोढान्यासादद यन्न तत ्। 
क्रकष्ञ्चदत्रोपयुज्येत कृतं िा खण्डनाय नो ॥८॥ 

षण्मण्डलवितनमुज् तं सिाजििणिष्जजतम ्। 
ञानञेयमयं कौलं रो्तं त्रभैशिसे मते ॥९॥ 

अत्र यागे च यद्द्रव्यं तनवषद्धं शास्त्रसन्ततौ । 
तदेि योजयेद्धीमान्िामामतृपरिप्लुतम ्॥१०॥ 

श्रीब्रह्मयामले ̕प्यु्तं सुिा भशििसो बदहः । 
तां विना िुष््तमु्ती नो वपटिक्षौद्रगुडसै्तु सा ॥११॥ 

स्त्रीनपुंसकपुंरूपा तु पूिाजपििोगदा । 
द्राक्षोत्् ंतु पिं तेजो िैििं कल्पनोष्ज्ितम ्॥१२॥ 

एतत्स्ियं िसः शुद्धः रकाशानन्दचचन्मयः । 
देितानां वरयं तनत्यं तस्मादेतष्त्पिेत्सदा ॥१३॥ 

श्रीमत्क्रमिहस्ये च न्यरूवप पिमेभशना । 
अघजपात्र ंयागधाम दीप इत्युच्यते त्रयम ्॥१४॥ 

िहस्यं कौभलके यागे तत्राघजः शष््तसंगमात ्। 
िूिस्त्रकायपीठाख्यं धाम चोत्कषजिाक् क्रमात ्॥१५॥ 

दीपा घतृोत््ा गािो दह िूचयो देिताः स्मतृाः । 
इतत ञात्िा त्रयेऽमुष्टमन्यत्निान्कौभलको ििेत ्॥१६॥ 

तेनाघजपात्रराधान्यं ञात्िा द्रव्याखण शम्िुना । 
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यान्यु्तान्यविशङ्कोऽत्र ििेच्छङ्का दह दवूषका ॥१७॥ 

यागौको गन्धधपूाढ्यं रविश्य रागुदङ्मुखः । 
पिया िाऽ् माभलन्या विलोमाच्चानुलोमतः ॥१८॥ 

दाहाप्यायमयीं शुवद्ध ंदीप्तसौम्यवििेदतः । 
क्रमेण कुयाजद्िा मातसृभािमन्त्रतः ॥१९॥ 

दीक्षां चते्रचचकीषुजस्तच्छोध्याध्िन्यासकल्पनम ्। 
ततः संशोध्यिस्तूतन श्त्यैिामतृतां नयेत ्॥२०॥ 

पिासम्पुिगा यद्िा मातसृम्पुिगाप्य्ो । 
केिला माभलनी यद्िा ताः समस्तेषु कमजसु ॥२१॥ 

नन्दहेतुफलैद्रजव्यैिघजपात्र ंरपूियेत ्। 
तत्रो्तमन्त्रतादात्म्याभैििात्मत्िमानयेत ्॥२२॥ 

तेन तनिजिमात्मानं बदहश्चक्रानुचक्रगम ्। 
विरुड्भिरूध्िाजधियोिन्तः पीत्या च तपजयेत ्॥२३॥ 

त्ा पूणजस्ििश्म्योघः रोच्छलद्िषृ्त्ततािशात ्। 
बदहस्तादृशमात्मानं दददृक्षुबजदहिचजयेत ्॥२४॥ 

अकाजङ्गुलेऽ् तद्द्विबत्रगुणे ि्तपिे शुिे । 
व्योष्म्न भसन्दिूसुिगे िाजित्तजितृेऽ्िा ॥२५॥ 

नारिकेलात्मके काद्ये मद्यपूणेऽ् िाजने । 
यद्िा समुददते रूपे मण्डलस््े च तदृभश ॥२६॥ 

यागं कुिीत मततमांस्तत्रायं क्रम उच्यते । 
ददश्युदीच्यां रुद्रकोणाद्िायव्यन्तं गणेश्ििम ्॥२७॥ 

ििुकं त्रीन ्गुरूष्न्सद्धान्योचगनीः पीठमचजयेत ्। 
राच्यां ददभश गणेशाध आिभयाभयचजयेत्ततः ॥२८॥ 

भसद्धचकं्र दद्चतुटके गणेशाधस्तनान्तकम ्। 
खगेन्द्रः सहविज्जाम्ब इल्लाईअम्बया सह ॥२९॥ 

ि्तष्टिविजमलोऽनन्तमेखलाम्बायुतः पुिा । 
श्त्या मङ्गलया कूमज इल्लाईअम्बया सह ॥३०॥ 

जैत्रो याम्ये ह्यविष्जतस्त्ा सानन्दमेखलः । 
काममङ्गलया मेषः कुल्लाईअम्बया सह ॥३१॥ 

विन्ध्यो ̕ष्जतोऽप्यजिया सह मेखलया पिे । 
मच्छन्दः कुङ्कुणाम्बा च षड्युग्ज्मं साचधकािकम ्॥३२॥ 

सौम्ये मरुत्त ईशान्तं द्वितीया पङ्ष््तिीदृशी । 
अमिििदेिचचत्राभलविन्ध्यगुडडका इतत क्रमात्षडमी ॥३३॥ 

भसल्लाई एरुणया त्ा कुमािी च बोधाई । 
समहालच्छी चापिमेखलया श्तयः षडडमाः ॥३४॥ 
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एते दह साचधकािाः पूज्या येषाभमयं बहुवििेदा । 
सन्तततिनिष्च्छन्ना चचत्रा भशटयरभशटयमयी ॥३५॥ 

आनन्दािभलबोचधरिुपादान्ता् योचगशधदान्ता । 
एता ओिल्ल्यः स्युमुजद्राषट्कं क्रमात्त्िेतत ्॥३६॥ 

दक्षाङ्गुटठाददकतनष्टठकान्तम् सा कनीयसी िामात ्। 
द्विदशान्तोध्िजगकुण्डभलबैन्दिहृन्नाभिकन्दभमतत छु म्माः ॥३७॥ 

शििाडबबल्लपदट्टल्लाः किबबल्लाष्म्बशिबबल्लाः । 
अडबीडोम्बीदक्षक्षणबबल्लाः कुम्िारिकाक्षिाख्याच ॥३८॥ 

देिीकोट्टकुलादद्रबत्रपुिीकामाख्यमट्टहासश्च । 
दक्षक्षणपीठं चतैत्षट्कं घिपष्ल्लपीठगं क्रमशः ॥३९॥ 

इतत सङ्केताभिञो भ्रमते पीठेषु यदद स भसद्धीप्सुः । 
अचचिाल्लिते तत्तत्राप्यं यद्योचगनीिदनात ्॥४०॥ 

िटे्टन्द्रिल्कलाहीन्द्रगजेन्द्राः समहीधिाः । 
ऊध्िजिेतस एते षडचधकािपदोष्ज्िताः ॥४१॥ 

अचधकािो दह िीयजस्य रसिः कुलित्मजतन । 
तदरसियोगेन ते रो्ता ऊध्िजिेतसः ॥४२॥ 

अन्याश्च गुरुतत्पत्न्यः श्रीमत्कालीकुलोददताः । 
अनात्तदेहाः क्रीडष्न्त तैस्तैदेहैिशङ्क्रकताः ॥४३॥ 

रबोचधतत्ेच्छाकैस्तज्जे कौलं रकाशते । 
त्ारूपतया तत्र गुरुत्िं परििावषतम ्॥४४॥ 

ते विशषेान्न संपूज्याः स्मतजव्या एि केिलम ्। 
ततो ̕भयन्तितो िायुिह्न्योमाजतकृया सह ॥४५॥ 

माभलनी क्रमशः पूज्या ततोऽन्तमजन्त्रचक्रकम ्। 
मन्त्रभसद्धराणसंवित्किणात्मतन या कुले ॥४६॥ 

चक्रात्मके चचततः रभिी रो्ता सेह कुलेश्ििी । 
सा मध्ये श्रीपिा देिी मातसृभािरूवपणी ॥४७॥ 

पूज्या् तत्समािोपादपिा् पिापिा । 
एकिीिा च सा पूज्या यददिा सकुलेश्ििा ॥४८॥ 

रसिेच्छष््तरुच्छूना सोल्लासो िैििः पुनः । 
सङ्घट्टानन्दविश्रान्त्या युग्ज्मभमत्् ंरपूजयेत ्॥४९॥ 

महारकाशरूपायाः संविदो विस्फुभलङ्गित ्। 
यो िश्म्योघस्तमेिात्र पूजयेदे्दितागणम ्॥५०॥ 

अन्तद्जिादशकं पूज्यं ततोऽटिाटिाकमेि च । 
चतुटकं िा य्ेच्छं िा का सङ्ख्या क्रकल िष्श्मषु ॥५१॥ 

माहेशी िैरिञ्ची कौमािी िैटणिी चतुददज्कम ्। 
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ऐन्द्री याम्या मुण्डा योगेशीिीशतस्तु कोणेषु ॥५२॥ 

पिनान्तमघोिाददकमटिकमष्स्मन्न्ाटिके क्रमशः । 
सङ्घट्टानन्ददृशा सम्पूज्यं यामलीिूतम ्॥५३॥ 

अटिाटिके ̕वप दह विधौ नानानामरपष्ञ्चते बहुधा । 
विचधिेष एि विदहतस्तत्संख्या दीपमाला स्यात ्॥५४॥ 

श्रीित्नमालाशास्त्र ेतु िणजसंख्याः रदीपकाः । 
िणांश्च मुख्यपूज्याया विद्याया गणयेत्सुधीः ॥५५॥ 

पीठक्षेत्राददभिः साकं कुयाजद्िा कुलपूजनम ्। 
य्ा श्रीमाधिकुले पिमेशने िावषतम ्॥५६॥ 

सषृ्टिसंष्स््ततसंहािानामक्रमचतुटियम ्। 
पीठश्मशानसदहतं पूजयेभोगमोक्षयोः ॥५७॥ 

आत्मनो िा्िा श्तेश्चक्रस्या् स्मिेददमम ्। 
न्यस्यत्िेन विचध ंदेहे पीठाख्ये पािमेश्ििम ्॥५८॥ 

अट्टहासं भशखास््ाने चरित्र ंच किन्रके । 
श्रतु्योः कौलचगरि ंनासािन्रयोश्च जयष्न्तकाम ्॥५९॥ 

भ्रुिोरुज्जतयनीं ि्त्र ेरयागं हृदये पुनः । 
िािाणसीं स्कन्धयुगे श्रीपीठं वििजं गले ॥६०॥ 

एडािीमुदिे हालां नािौ कन्दे तु गोश्रतुतम ्। 
उपस््े मरुकोशं च नगिं पौण्रिधजनम ्॥६१॥ 

एलापुिं पुिस्तीिं स्थ्यूिोदजक्षक्षणाददतः । 
कुड्याकेशीं च सोपानं मायापूक्षीिके त्ा ॥६२॥ 

जानुजङ्घे गुल्फयुग्ज्मे त्िाम्रातनपृसद्मनी । 
पादाधािे तु िैरिञ्चीं कालाग्ज्न्यिचधदारिकाम ्॥६३॥ 

नाहमष्स्म नचान्यो ̕ष्स्त केिलाः श्तयस्त्िहम ्। 
इत्येिंिासनां कुयाजत्सिजदा स्मतृतमात्रतः ॥६४॥ 

न ततच्नज च नक्षत्र ंनोपिासो विधीयते । 
ग्राम्यधमजितः भसद्ध्येत्सिजदा स्मिणेन दह ॥६५॥ 

मातङ्गकृटणसौतनककामुजकचाभमजकविकोवषधातुवििेदाः । 
माष्त्स्यकचाक्रक्रकदतयतास्तेषां पत्न्यो निात्र नियागे ॥६६॥ 

सङ्गमिरुणाकुलचगयजट्टहासजयन्तीचरित्रकाम्रककोट्टम ्। 
हैमपुिं निमं स्यान्मध्ये तासां च चक्रक्रणी मुख्या ॥६७॥ 

बीजं सा पीडयते िसशल्कवििागतोऽत्र कुण्डभलनी । 
अध्युटिपीठनेत्री कन्दस््ा विश्ितो भ्रमतत ॥६८॥ 

इटट्िा चक्रोदयं ष्त्ित्् ंमध्ये पूज्या कुलेश्ििी । 
सङ्कवषजणी तदन्तान्ते संहािाप्यायकारिणी ॥६९॥ 
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एकिीिा चक्रयु्ता चक्रयामलगावप िा । 
ईशने्द्राष्ग्ज्नयमक्रव्यात्किायूदक्षु हासतः ॥७०॥ 

बत्रकं बत्रकं यजेदेतभाविस्िबत्रकसंयुतम ्। 
हृत्कुण्डली भ्रुिोमजध्यमेतदेि क्रमात्त्रयम ्॥७१॥ 

श्मशानातन क्रमात्क्षेत्रििं सद्योचगनीगणम ्। 
िस्िङ्गुलोन्नतानूध्िजितुजलान ्क्षाममध्यकान ्॥७२॥ 

ि्तितीञ्श्रतुतदृशो दीपान्कुिीत सवपजषा । 
यष्त्कष्ञ्चद्िा मध्ये स्िानुटठानं रपूजयेत ्॥७३॥ 

अद्िैतमेि न द्िैतभमत्याञा पिमेभशतुः । 
भसद्धान्तिैटणिाद्यु्ता मन्त्रा मलयुतास्ततः ॥७४॥ 

ताित्तेजो ̕सदहटणुत्िाष्न्नजीिाः स्युरिहाद्िये । 
कलशं नेत्रबन्धादद मण्डलं स्रु्स्रुिानलम ्॥७५॥ 

दहत्िात्र भसवद्धः सन्मद्ये पात्र ेमध्ये कृशां यजेत ्। 
अहोिात्रभममं यागं कुिजतश्चापिेऽहतन ॥७६॥ 

िीििोज्ये कृते ̕िश्यं मन्त्राः भसद्ध्यन्त्ययत्नतः । 
पीठस्तोत्र ंपठेदत्र यागे िाग्ज्यािहाह्िये ॥७७॥ 

मूतीिेिा्िा युग्ज्मरूपा िीिस्िरूवपणीः । 
अिधतूा तनिाचािाः पूजयेत्क्रमशो बुधः ॥७८॥ 

एक एिा् कौलेशः स्ियं िूत्िावप ताितीः । 
श्तीयाजमलयोगेन तपजयेद्विश्िरूपित ्॥७९॥ 

क्रमो नाम न कष्श्चत्स्यात्रकाशमयसंविदद । 
चचदिािो दह नास्त्येि तेनाकालं तु तपजणम ्॥८०॥ 

अत्र क्रमे िेदतिोः समूलमुन्मूलनादासनपक्षचचाज । 
पृ् ङ्न यु्ता पिमेश्ििो दह स्िशष््तधाम्नीि विशंश्रमीतत ॥८१॥ 

ततो जपः रकतजव्यष्स्त्रलक्षाददवििेदतः । 
उ्तं श्रीयोगसञ्चािे स च चचत्रस्िरूपकः ॥८२॥ 

उदये सङ्गमे शान्तौ बत्रलक्षो जप उच्यते । 
आस्ये गमागमे सूत्र ेहंसाख्ये शैियुग्ज्मके ॥८३॥ 

पञ्चलक्षा इमे रो्ता दशांशं होममाचिेत ्। 
नेत्र ेगमागमे ि्त्र ेहंसे चिैाक्षसूत्रके ॥८४॥ 

भशिशष््तसमायोगे षड्लक्षो जप उच्यते । 
नेत्र ेगमागमे कणे हंसे ि्त्र ेच िाभमतन ॥८५॥ 

हस्ते च युग्ज्मके चिै जपः सप्तविधः स्मतृः । 
नेत्र ेगमागमे कणाजिास्यं गुह्यं च गुह्यकम ्॥८६॥ 

शतािेषु च मध्यस्् ंसहस्रािेषु िाभमतन । 
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जप एष रुद्रलक्षो होमो ̕प्यत्र दशांशतः ॥८७॥ 

नेत्र ेगमागमे कणौ मुख ंब्रह्मबबलान्तिम ्। 
स्तनौ हस्तौ च पादौ च गुह्यचके्र द्वििभयसेत ्॥८८॥ 

यत्र यत्र गतं चक्षुयजत्र यत्र गतं मनः । 
हंसस्तत्र द्वििभयस्यो विकासाकुञ्चनात्मकः ॥८९॥ 

स आत्मा मातकृा देिी भशिो देहव्यिष्स््तः । 
अन्यः सोऽन्योऽहभमत्येिं विकल्पं नाचिेद्यतः ॥९०॥ 

यो विल्पयते तस्य भसवद्धमु्ती सुदिूतः । 
अ् षोडशलक्षाददराणचािे पुिो्तित ्॥९१॥ 

शुद्धाशुद्धविकल्पानां त्याग एकान्त उच्यते । 
तत्रस््ः स्ियमेिैष जुहोतत च जपत्यवप ॥९२॥ 

जपः सञ्जल्पिषृ्त्तश्च नादामशजस्िरूवपणी । 
तदामटृिस्य चचद्िह्नौ लयो होमः रकीततजतः ॥९३॥ 

आमशजश्च पुिा रो्तो देिीद्िादशकात्मकः । 
द्िे अन्त्ये संविदौ तत्र लयरूपाहुततक्रक्रया ॥९४॥ 

दशान्यास्तदपुायायेत्येिं होमे दशांशताम ्। 
श्रीशम्िुना् आददक्षष्त्त्रका्ाजम्िोचधचन्द्रमाः ॥९५॥ 

साकं बाह्यस््या श्त्या यदा त्िेष समचजयेत ्। 
तदायं पिमेशो्तो िहस्यो िण्यते विचधः ॥९६॥ 

उ्तं श्रीयोगसञ्चािे ब्रह्मचये ष्स््तत ंिजेत ्। 
आनन्दो ब्रह्म पिमं तच्च देहे बत्रधा ष्स््तम ्॥९७॥ 

उपकारि द्ियं तत्र फलमन्यत्तदात्मकम ्। 
ओट्यान्त्यबत्रतयासेिी ब्रह्मचािी स उच्यते ॥९८॥ 

तद्िष्जजता ये पशि आनन्दपरििष्जजताः । 
आनन्दकृष्त्त्रमाहािास्तद्िज ंचक्रयाजकाः ॥९९॥ 

द्िये ̕वप तनिये याष्न्त िौििे िीषणे ष्त्ितत । 
श्तेलजक्षणमेताित्तद्ितो ह्यवििेददता ॥१००॥ 

तादृशीं तेन तां कुयाजन्नत ुिणाजद्यपेक्षणम ्। 
लौक्रककालौक्रककद्व्यात्मसङ्गात्तादात्म्यतो ̕चधकात ्॥१०१॥ 

कायजहेतुसहोत््ा सा बत्रधो्ता शासने गुिोः । 
साक्षात्पिम्पिायोगात्तत्तुल्येतत बत्रधा पुनः ॥१०२॥ 

श्रीसिाजचािहृदये तदेतदपुसंहृतम ्। 
षडतेाः श्तयः रो्ता िषु््तमुष््तफलरदाः ॥१०३॥ 

द्िाभयां तु सषृ्टिसंहािौ तस्मान्मेलकमुत्तमम ्। 
तामाहृत्य भम्ोऽभयच्यज तपजतयत्िा पिस्पिम ्॥१०४॥ 
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अन्तिङ्गक्रमेणैि मुख्यचक्रस्य पूजनम ्। 
यदेिानन्दसन्दोदह संविदो ह्यन्तिङ्गकम ्॥१०५॥ 

तत्रधानं ििेच्चक्रमनुचक्रमतो ̕पिम ्। 
विकासात्तषृ्प्ततः पाशोत्कतजनात्कृततशष््ततः ॥१०६॥ 

चकं्र कसेश्चकेः कृत्या किोतेश्च क्रकलोददतम ्। 
यागश्च तपजणं बाह्ये विकासस्तच्च कीत्यजते ॥१०७॥ 

चक्रानुचक्रान्तिगाच्छष््तमत्परिकष्ल्पतात ्। 
राणगादप्य्ानन्दस्यष्न्दनोऽभयिहाितः ॥१०८॥ 

गन्धधपूस्रगादेश्च बाह्यादचु्छलनं चचतः । 
इत्् ंस्िोचचतिस्त्िंशैिनुचके्रषु तपजणम ्॥१०९॥ 

कुिीयाताभमहान्योन्यं मुख्यचकै्रकताकृते । 
उ्तं च बत्रभशिस्तन्त्र ेविमलासनगोचिः ॥११०॥ 

अक्षषट्कस्य मध्ये तु रुद्रस््ानं समाविशते ्। 
तनजतनजिोगािोगरविकाभसतनजस्िरूपपरिमश े॥१११॥ 

क्रमशोऽनुचक्रदेव्यः संविच्चकं्र दह मध्यमं याष्न्त । 
स्िस््तनोिपिस्य तु ता देहाचधष्टठतं विहाय यतः ॥११२॥ 

आसत इतत तदहंयनुो पणूो नावप चोच्छलतत । 
अनुचक्रदेितात्मकमिीचचपरिपूिणाचधगतिीयजम ्॥११३॥ 

तच्छष््तशष््तमद्युगमन्योन्यसमुन्मुख ंिितत । 
तद्युगलमूध्िजधामरिेशसंस्पशजजातसङ्क्षोिम ्॥११४॥ 

कु्षभनात्यनुचक्राण्यवप तातन तदा तन्मयातन न पृ् ्तु । 
इत्् ंयामलमेतद्गभलतभिदासंक् ंयदेि स्यात ्॥११५॥ 

क्रमताितम्ययोगात्सैि दह संविद्विसगजसङ्घट्टः । 
तद्रिुधामानुत्तिमुियात्मकजगददुािसानन्दम ्॥११६॥ 

नो शान्तं नाप्युददतं शान्तोददतसूततकािणं पिं कौलम ्। 
अनिष्च्छन्नपदेप्सुस्तां संविदमात्मसात्सदा कुयाजत ्॥११७॥ 

अनिष्च्छन्नं पिमा्जतो दह रूपं चचतो देव्याः । 
ईदृ्तादृ्रायरशमोदयिािविलयपरिक्या ॥११८॥ 

अनिष्च्छन्नं धाम रविशेद्िैसचगजकं सुिगः । 
शान्तोददतात्मकं द्ियम् युगपददेुतत शष््तशष््तमतोः ॥११९॥ 

रूपमुददतं पिस्पिधामगतं शान्तमात्मगतमेि । 
उियमवप िस्तुतः क्रकल यामलभमतत त्ोददतं शान्तम ्॥१२०॥ 

शष््तस्तद्िदचुचतां सषृ्टिं पुटणातत नो तद्िान ्। 
शान्तोददतात्मकोियरूपपिामशजसाम्ययोगे ̕वप ॥१२१॥ 

रविकस्ििमध्यपदा शष््तः शास्त्र ेततः कच्ता । 
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तस्यामेि कुला् ंसम्यक् संचाियेद्गुरुस्तेन ॥१२२॥ 

तद्द्िािेण च कच्तक्रमेण संचाियेत नषृु । 
स्िशिीिाचधकसभाििाविताभमतत ततः राह ॥१२३॥ 

श्रीमत्कल्लिना्ः रो्तसमस्ता्जलधधये िा्यम ्। 
तन्मुख्यचक्रमु्तं महेभशना योचगनीि्त्रम ्॥१२४॥ 

तत्रषै सम्रदायस्तस्मात्संराप्यते ञानम ्। 
तदददमलेख्यं िखणतं ि्त्राद्ि्त्रस््मु्तयु्त्या च ॥१२५॥ 

ि्त्र ंरधानचकं्र स्िा संविष्ल्लख्यतां च क्म ्। 
अ् सटृिे द्वितये ̕ष्स्मन ्शान्तोददतधाष्म्न येऽनुसंदधते ॥१२६॥ 

राच्यां विसगजसत्तामनिष्च्छदद ते पदे रूढाः । 
ये भसवद्धमाप्तुकामास्तेऽभयदुदतं रूपमाहिेयुि्ो ॥१२७॥ 

तेनैि पूजयेयुः संविन्नैकट्यशुद्धतमिपुषा । 
तदवपच भम्ो दह ि्त्रात्रधानतो ि्त्रगं यतो िखणतम ्॥१२८॥ 

अजिामिपददानरिणं कुलसंक्षञतं पिमम ्। 
ये ̕प्यराप्तविबोधास्तेऽभयुददतोत्फुल्लयागसंरूढाः ॥१२९॥ 

तत्परिकष्ल्पतचक्रस््देिताः राप्नुिष्न्त विञानम ्। 
ते तत्र शष््तचके्र तेनैिानन्दिसमयेन बदहः ॥१३०॥ 

ददकु्ष चतसषृु रो्तक्रमेण गणना्तः रितृत सिजम ्। 
संपूज्य मध्यमपदे कुलेशयुग्ज्मं त्ििात्रये देिीः ॥१३१॥ 

बाह्ये रत्यिम् क्रकल चतुटकभमतत िष्श्मचक्रमकाजिम ्। 
अटिकमटिाटिकम् विविध ंसंपूजयेत्क्रमेण मुतनः ॥१३२॥ 

तनजदेहगते धामतन त्िै पूज्यं समभयस्येत ्। 
यत्तच्छान्तं रूपं तनेाभयस्तेन हृदयसंवित्त्या ॥१३३॥ 

शान्तं भशिपदमेतत दह गभलततिङ्गाणजिरख्यम ्। 
तच्छान्तपदाध्यासाच्चक्रस््ो देितागणः सिजः ॥१३४॥ 

ततटठत्युपितिषृ्त्तः शून्यालम्बी तनिानन्दः । 
योऽप्यनुचक्रदृगाददस्िरूपिाक् सो ̕वप यत्तदायत्तः ॥१३५॥ 

तेनानन्दे मग्ज्नष्स्तटठत्यानन्दसाकाङ्क्षः । 
पितत्स्िरूपसङ्घट्टमन्तिेणैष किणिष्श्मगणः ॥१३६॥ 

आस्ते दह तनःस्िरूपः स्िरूपलािाय चोन्मुखखतः । 
िणिणकिसाष्न्नजिसिरितबदहिाजिचिजणिशने ॥१३७॥ 

विश्राष्न्तधाम क्रकष्ञ्चल्लधध्िा स्िात्मन्य्ापजयते । 
तष्न्नजविषयापजणतः पूणजसमुच्छभलतसंविदासािः ॥१३८॥ 

अनुचक्रदेितागणपरिपूिणजातिीयजविक्षोिः । 
चके्रश्ििोऽवप पूिो्तयुष््ततः रोच्छलेद्रिसात ्॥१३९॥ 
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बत्रविधो विसगज इत्् ंसङ्घट्टः रोददतस्त्ा शान्तः । 
विसजृतत यतो विचचत्रः सगो विगतश्च यत्र सगज इतत ॥१४०॥ 

श्रीतत्त्ििक्षणे श्रीतनगमे बत्रभशिोमते च तत्रो्तम ्। 
कुण्ड ंशष््तः भशिो भलङ्गं मेलकं पिमं पदम ्॥१४१॥ 

द्िाभयां सषृ्टिः संहृततस्तद्विसगजष्स्त्रविधो गमे । 
स्रोतोद्ियस्य तनटठान्तमूध्िाजधश्चक्रबोधनम ्॥१४२॥ 

विश्रामं च समािेशं सुषीणां मरुतां त्ा । 
गतिेदं च यन्त्राणां सन्धीनां ममजणामवप ॥१४३॥ 

द्िासप्तततपदे देहे सहस्रािे च तनत्यशः । 
गत्यागत्यन्तिा वित्ती सङ्घट्टयतत यष्च्छिः ॥१४४॥ 

तत्रयत्नात्सदा ततटठेत्सङ्घटे्ट िैििे पदे । 
उियोस्तष्न्निाकाििािसंराष्प्तलक्षणम ्॥१४५॥ 

मात्रावििागिदहतं सुस्फुिा्जरकाशकम ्। 
अभयस्येभािसंविष्त्तं सिजिाितनितजनात ्॥१४६॥ 

सूयजसोमौ तु संरुध्य लयविक्षेपमागजतः । 
एिं बत्रविधविमशाजिेशसमापष्त्तधाष्म्न य उदेतत ॥१४७॥ 

संवित्परिमशाजत्मा ध्ितनस्तदेिेह मन्त्रिीय ंस्यात ्। 
तत्रिैोददततादृशफललािसमुत्सुकः स्िकं मन्त्रम ्॥१४८॥ 

अनुसन्धाय सदा चेदास्ते मन्त्रोदयं स िै िेष्त्त । 
अत्रिै जपं कुयाजदनुचकै्रकत्िसंविदागमने ॥१४९॥ 

युगपल्लक्षवििेदरपष्ञ्चतं नादितृ्त्यैि । 
श्रीयोगसञ्चिे ̕वपच मुदे्रयं योचगनीवरया पिमा ॥१५०॥ 

कोणत्रयान्तिाचश्रततनत्योन्मुखमण्डलच्छदे कमले । 
सततावियुतं नालं षोडशदलकमलकभलतसन्मूलम ्॥१५१॥ 

मध्यस््नालगुष्म्फतसिोजयुगघट्टनक्रमादग्ज्नौ । 
मध्यस््पूणजसुन्दिशशधिददनकिकलौघसङ्घट्टात ्॥१५२॥ 

बत्रदलारुणिीयजकलासङ्गान्मध्ये ̕ङ्कुिः सषृ्टिः । 
इतत शशधििासिपततचचत्रगुसंघट्टमुद्रया िदितत ॥१५३॥ 

सटृट्याददक्रममन्तः कुिसं्तुये ष्स््तत ंलिते । 
एतत्खेचिमुद्रािेशऽेन्योन्यस्य शष््तशष््तमतोः ॥१५४॥ 

पानोपिोगलीलाहासाददषु यो ििेद्विमशजमयः । 
अव्य्तध्ितनिािस्फोिश्रतुतनादनादान्तैः ॥१५५॥ 

अव्युष्च्छन्नानाहतरूपैस्तन्मन्त्रिीय ंस्यात ्। 
इतत चक्राटिकरूढः सहजं जपमाचिन ्पिे धाष्म्न ॥१५६॥ 

यभैििाटिकपदं तल्लितेऽटिककलाभिन्नम ्। 
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गमनागमने ̕िभसतौ कणे नयने द्विभलङ्गसंपके ॥१५७॥ 

तत्संमेलनयोगे देहान्ताख्ये च यामले चके्र । 
कुचमध्यहृदयदेशादोटठान्तं कण्ठगं यदव्य्तम ्॥१५८॥ 

तच्चक्रद्ियमध्यगमाकण्यज क्षोिविगमसमये यत ्। 
तनिाजष्न्त तत्र चिैं यो ̕टिविधो नादिैििः पिमः ॥१५९॥ 

ज्योततध्िजतनसभमिकृतः सा मान्त्री व्याष्प्तरुच्यते पिमा । 
सकलाकलेशशून्यं कलाढ्यखमले त्ा क्षपणकं च ॥१६०॥ 

अन्तःस्् ंकण््योट्यं चन्द्राद्व्याष्प्तस्त्ोन्मनान्तेयम ्। 
एिं कमजखण कमजखण यत्र ्िावप स्मिन ्व्याष्प्तम ्॥१६१॥ 

सततमलेपो जीिन्मु्तः पििैििीिितत । 
तादृङ्मेलककभलकाकभलततनुः कोऽवप यो ििेद्गिे ॥१६२॥ 

उ्तः स योचगनीिूः स्ियमेि ञानिाजनं रुद्रः । 
श्रीिीिािभलशास्त्र ेबालोऽवप च गिजगो दह भशिरूपः ॥१६३॥ 

आदीयते यतः सािं तस्य मुख्यस्य चषै यत ्। 
मुख्यश्च यागस्तेनायमाददयाग इतत स्मतृः ॥१६४॥ 

तत्र तत्र च शास्त्रऽेस्य स्िरूपं स्तुतिान ्वििुः । 
श्रीिीिािभलहादेशखमताणजििततजषु ॥१६५॥ 

श्रीभसद्धोत्फुल्लमयाजदाहीनचयाजकुलाददषु । 
युग्ज्मस्यास्य रसादेन व्रतयोगवििष्जजतः ॥१६६॥ 

सिजदा स्मिणं कृत्िा आददयागैकतत्पिः । 
शष््तदेहे तनजे न्यस्येद्विद्यां कूिमनुक्रमात ्॥१६७॥ 

ध्यात्िा चन्द्रतनिं पद्ममात्मानं िास्किद्युततम ्। 
विद्यामन्त्रात्मकं पीठद्ियमत्रिै मेलयेत ्॥१६८॥ 

न प्यते िहस्यत्िात्स्पटिैः शधदैमजया पुनः । 
कुतूहली तू्तशास्त्रसंपाठादेि लक्षयेत ्॥१६९॥ 

यभजन्ते सदा सिे यद्िान ्देिश्च देिता । 
तच्चकं्र पिमं देिीयागादौ संतनधापकम ्॥१७०॥ 

देह एि पिं भलङ्गं सिजतत्त्िात्मकं भशिम ्। 
देिताचक्रसंजुटिं पूजाधाम तदतु्तमम ्॥१७१॥ 

तदेि मण्डलं मुख्यं बत्रबत्रशूलाधजचक्रखम ्। 
तत्रिै देिताचकं्र बदहिन्तः सदा यजेत ्॥१७२॥ 

स्िस्िमन्त्रपिामशजपूि ंतज्जन्मिी िसैः । 
आनन्दबहुलैः सषृ्टिसंहािविचधना स्पशृते ्॥१७३॥ 

तत्स्पशजििसोद्बुद्धसंविच्चकं्र तदीश्ििः । 
लिते पिमं धाम तवपजताशषेदैितः ॥१७४॥ 
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अनुयागो्तविचधना द्रव्यैहृजदयहारिभिः । 
त्िै स्िस्िकामशजयोगादन्तः रतपजयेत ्॥१७५॥ 

कृत्िाधािधिां चमत्कृततिसरोक्षाक्षणक्षाभलतामात्तैमाजनसतः स्ििािकुसुमैः स्िामोदसन्दोदहभिः । 
आनन्दामतृतनिजिस्िहृदयानघाजघजपात्रक्रमात ्त्िां देव्या सह देहदेिसदने देिाचजयेऽहतनजशम ्॥१७६॥ 

श्रीिीिािल्यमयाजदरितृौ शास्त्रसञ्चये । 
स एष पिमो यागः स्तुतः शीतांशुमौभलना ॥१७७॥ 

अ्िा राणिषृ्त्तस्् ंसमस्तं देितागणम ्। 
पश्येत्पूिो्तयु्त्यैि तत्रिैाभयचजयेद्गुरुः ॥१७८॥ 

राणाचश्रतानां देिीनां ब्रह्मनासाददिेददभिः । 
किन्रवैिजशतापानचान्द्रचके्रण तपजणम ्॥१७९॥ 

एिं राणक्रमेणैि तपजयेदे्दितागणम ्। 
अचचिात्तत्रसादेन ञानभसद्धीि्ाश्नुते ॥१८०॥ 

संविन्मात्रष्स््तं देिीचकं्र िा संविदपजणात ्। 
विश्िािोगरयोगेण तपजणीयं विपष्श्चता ॥१८१॥ 

यत्र सिे लयं याष्न्त दह्यन्ते तत्त्िसञ्चयाः । 
तां चचतत ंपश्य कायस््ां कालानलसमरिाम ्॥१८२॥ 

शून्यरूपे श्मशाने ̕ष्स्मन ्योचगनीभसद्धसेविते । 
क्रीडास््ाने महािौदे्र सिाजस्तभमतविग्रहे ॥१८३॥ 

स्ििष्श्ममण्डलाकीणे ध्िंभसतध्िान्तसन्ततौ । 
सिथविजकल्पैतनजमुज् ते आनन्दपदकेिले ॥१८४॥ 

असंख्यचचततसंपूणे श्मशाने चचततिीषणे । 
समस्तदेिताधािे रविटिः को न भसद्ध्यतत ॥१८५॥ 

श्रीमद्िीिािलीशास्त्र ेइत््ं रोिाच िैििी । 
इत्् ंयागं विधायादौ तादृशौचचत्यिाचगनम ्॥१८६॥ 

लक्षैकीयं स्िभशटयं तं दीक्षयेत्तादृभश क्रमे । 
रुद्रश्त्या तु तं रोक्ष्य देिाभयाश ेतनिेशयेत ्॥१८७॥ 

िुजौ तस्य समालो्य रुद्रश्त्या रदीपयेत ्। 
तयैिास्यापजयेत्पुटपं कियोगजन्धददग्ज्धयोः ॥१८८॥ 

तनिालम्बौ तु तौ तस्य स््ापतयत्िा विचचन्तयेत ्। 
रुद्रश्त्याकृटयमाणौ दीप्तयाङ्कुशरूपया ॥१८९॥ 

ततः स स्ियमादाय िस्त्रं बद्धदृभशिजिेत ्। 
स्ियं च पातयेत्पुटपं तत्पाताल्लक्षयेत्कुलम ्॥१९०॥ 

ततोऽस्य मुखमुद्धाट्य पादयोः रखणपातयेत ्। 
हस्तयोमूजष्ध्नज चाप्यस्य देिीचकं्र समचजयेत ्॥१९१॥ 

आकटयाजकषजकत्िेन रेयजरेिकिाितः । 
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उ्तं श्रीित्नमालायां नाभि ंदण्डने संपुिम ्॥१९२॥ 

िामिूषणजङ्घाभयां तनतम्बेनाप्यलङ्कृतम ्। 
भशटयहस्ते पुटपितृे चोदनास्त्र ंतु योजयेत ्॥१९३॥ 

याित्स स्तोिमायातः स्ियं पततत मूधजतन । 
भशिहस्तः स्ियं सोऽयं सद्यःरत्ययकािकः ॥१९४॥ 

अनेनैि रयोगेण चरुकं ग्राहयेद्गुरुः । 
भशटयेण दन्तकाटठं च तत्पातः राग्ज्िदेि तु ॥१९५॥ 

किस्तोिो नेत्रपिग्रहात ्रितृत यः क्रकल । 
दन्तकाटठसमादानपयजन्तस्तत्र लक्षयेत ्॥१९६॥ 

तीव्रमन्दाददिेदेन शष््तपातं त्ाविधम ्। 
इत्येष समयी रो्तः श्रीपिूे किकम्पतः ॥१९७॥ 

समयी तु किस्तोिाददतत श्रीिोगहस्तके । 
चिेि िा गुरुदजद्याद्िामामतृपरिप्लुतम ्॥१९८॥ 

तनःशङ्कं ग्रहणाच्छष््तगोत्रो मायोष्ज्ितो ििेत ्। 
सकम्पस्त्िाददानः स्यात ्समयी िाचनाददषु ॥१९९॥ 

कालान्तिे ̕ध्िसंशुद्ध्या पालनात्समयष्स््तेः । 
भसवद्धपात्रभमतत श्रीमदानन्देश्िि उच्यते ॥२००॥ 

यदा तु पुत्रकं कुयाजत्तदा दीक्षां समाचिेत ्। 
उ्तं श्रीित्नमालायां नाददफान्तां ज्िलत्रिाम ्॥२०१॥ 

न्यस्येष्च्छखान्तं पततत तेनात्रदेृक् क्रमो ििेत ्। 
रोक्षक्षतस्य भशशोन्यजस्तरो्तशोध्याध्िपद्धतेः ॥२०२॥ 

ऋजुदेहजुषः शष््तं पादान्मूधाजन्तमागताम ्। 
पाशान्दहन्तीं संदीप्तां चचन्तयेत्तन्मयो गुरुः ॥२०३॥ 

उपविश्य ततस्तस्य मूलशोध्यात ्रितृ्यलम ्। 
अन्तशोध्यािसानान्तां दहन्तीं चचन्तयेत्क्रमात ्॥२०४॥ 

एिं सिाजखण शोध्यातन तत्त्िादीतन पुिो्तित ्। 
दग्ज्ध्िा लीनां भशिे ध्यायेष्न्नटकले सकले ्̕िा ॥२०५॥ 

योचगना योष्जता मागे सजातीयस्य पोषणम ्। 
कुरुते तनदजहत्यन्ततभन्नजाततकदम्बकम ्॥२०६॥ 

अनया शोध्यमानस्य भशशोस्तीव्राददिेदतः । 
शष््तपाताष्च्चततव्योमराणनान्तबजदहस्तनूः ॥२०७॥ 

आविशन्ती रुद्रशष््तः क्रमात्सूते फलं ष्त्िदम ्। 
आनन्दमुभिं कम्पं तनद्रां घूखण ंच देहगाम ्॥२०८॥ 

एिं स्तोभितपाशस्य योष्जतस्यात्मनः भशिे । 
शषेिोगाय कुिीत सषृ्टिं संशुद्धतत्त्िगाम ्॥२०९॥ 
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अ्िा कस्यचचन्नैिमािेशस्तद्दहेददमम ्। 
बदहिन्तश्चो्तश्त्या पतेददत्् ंस िूतले ॥२१०॥ 

यस्य त्िेिमवप स्यान्न तमत्रोपलित्त्यजेत ्। 
अ् सरत्ययां दीक्षां िक्ष्ये तुटिेन धीमता ॥२११॥ 

शंिुना्ेनोपददटिां दृटिां सभािशासने । 
सुधाष्ग्ज्नमरुतो मन्दपिकालाष्ग्ज्निायिः ॥२१२॥ 

िष्ह्नसौधासुकूिाष्ग्ज्निायुः सिे सषटठकाः । 
एतष्त्पण्डत्रयं स्तोिकारि रत्येकमुच्यते ॥२१३॥ 

शष््तबीजं स्मतृं यच्च न्यस्येत्सािाजङ्चगकं तु तत ्। 
हृच्चके्र न्यस्यते मन्त्रो द्िादशस्िििूवषतः ॥२१४॥ 

जपाकुसुमसंकाशं चतैन्यं तस्य मध्यतः । 
िायुना रेरितं चकं्र िष्ह्नना परिदीवपतम ्॥२१५॥ 

तद्ध्यायेच्च जपेन्मन्त्र ंनामान्तरितयोगतः । 
तनमेषाधाजत्तु भशटयस्य ििेत्स्तोिो न संशयः ॥२१६॥ 

आत्मानं रेक्षते देवि तत्त्िे तत्त्िे तनयोष्जतः । 
याित्राप्तः पिं तत्त्िं तदा त्िेष न पश्यतत ॥२१७॥ 

अनेन क्रमयोगेन सिाजध्िानं स पश्यतत । 
अ्िा सिजशास्त्राण्यप्युद्ग्राहयतत तत्क्षणात ्॥२१८॥ 

पृ् ्तत्त्िविधौ दीक्षां योग्ज्यतािशिततजनः । 
तत्त्िाभयासविधानेन भसद्धयोगी समाचिेत ्॥२१९॥ 

इतत संदीक्षक्षतस्यास्य मुमुक्षोः शषेितजने । 
कुलक्रमेष्टििादेश्या पञ्चािस््ासमष्न्िता ॥२२०॥ 

जाग्रदाददषु संविष्त्तयज् ा स्यादनपातयनी । 
कुलयागस्त्ादेश्यो योचगनीमुखसंष्स््तः ॥२२१॥ 

सि ंजाग्रतत कतजव्यं स्िप्ने रत्येकमन्त्रगम ्। 
तनिायज सुप्ते मूलाख्यः स्िशष््तपरिबृंदहतः ॥२२२॥ 

तुये त्िेकैि दतू्याख्या तदतीते कुलेभशता । 
स्िशष््तपरिपूणाजनाभमत्् ंपूजा रितजते ॥२२३॥ 

वपण्डस््ादद च पूिो्तं सिाजतीतािसानकम ्। 
अिस््ापञ्चकं रो्तिेदं तस्मै तनरूपयेत ्॥२२४॥ 

साधकस्य बुिुक्षोस्तु सम्यग्ज्योगाभिषेचनम ्। 
तत्रटेट्िा विििैदेिं हेमाददमयमव्रणम ्॥२२५॥ 

दीपाटिकं ि्तिततजसवपजषापूयज बोधयेत ्। 
कुलाटिकेन तत्पूज्यं शङ्खे चावप कुलेश्ििौ ॥२२६॥ 

आनन्दामतृसंपूणे भशिहस्तो्तित्मजना । 
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तेनाभिवषञ्चते्तं पश्चात ्स कुयाजन्मन्त्रसाधनम ्॥२२७॥ 

आचायजस्याभिषेकोऽयमचधकािाष्न्ितः स तु । 
कुयाजष्त्पटिाददभिश्चास्य चतुटषष्टिं रदीपकान ्॥२२८॥ 

अटिाटिकेन पूज्यास्ते मध्ये राग्ज्ित ्कुलेश्ििौ । 
भशिहस्तो्तयु् त्यैि गुरुमप्यभिषेचयेत ्॥२२९॥ 

अभिवष्ताविमािेिं सिजयोचगगणेन तु । 
विददतौ िितस्तत्र गुरुमोक्षरदो ििेत ्॥२३०॥ 

तात्पयजमस्य पादस्य स भसद्धीः संरयच्छतत । 
गुरुयजः साधकः रा्स्यादन्यो मोक्षं ददात्यलम ्॥२३१॥ 

अनयोः क्येज्ञानं बत्रविध ंसिजमप्यलम ्। 
स्िकीयाञां च वितिेत ्स्िक्रक्रयाकिणं रतत ॥२३२॥ 

षट्कं कािणसंञं यत्त्ा यः पिमः भशिः । 
साकं िैििना्ेन तदटिकमुदाहृतम ्॥२३३॥ 

रत्येकं तस्य सािाजत्म्यं पश्यंस्तां िषृ्त्तमात्मगाम ्। 
चक्षुिादौ संक्रमयेद्यत्र यत्रेष्न्द्रये गुरुः ॥२३४॥ 

स एि पूणथः कलशैिभिषेकः पिः स्मतृः । 
विना बाह्यैिपीत्यु्तं श्रीिीिािभलिैििे ॥२३५॥ 

सद्य एि तु िोगेप्सोयोगाष्त्सद्धतमो गुरुः । 
कुयाजत्सद्यस्त्ािीटिफलदं िेधदीक्षणम ्॥२३६॥ 

िेधदीक्षा च बहुधा तत्र तत्र तनरूवपता । 
सा चाभयासिता कायाज येनोध्िोध्िजरिेशतः ॥२३७॥ 

भशटयस्य चक्रसंिेदरत्ययो जायते रिुः । 
येनाखणमाददका भसवद्धः श्रीमालायां च चोददता ॥२३८॥ 

ऊध्िजचक्रदशालािे वपशाचािेश एि सा । 
मन्त्रनादबबन्दशुष््तिुजङ्गमपिाष्त्मका ॥२३९॥ 

षोढा श्रीगह्ििे िेधदीक्षो्ता पिमेभशना । 
ज्िालाकुलं स्िशास्त्रो्तं चक्रमटिािकाददकम ्॥२४०॥ 

ध्यात्िा तेनास्य हृच्चक्रिेधनान्मन्त्रिेधनम ्। 
आकािं निधा देहे न्यस्य संक्रमयेत्ततः ॥२४१॥ 

न्यासयोगेन भशटयाय दीप्यमानं महाचचजषम ्। 
पाशस्तोिात्ततस्तस्य पितत्त्िे तु योजनम ्॥२४२॥ 

इतत दीक्षोत्तिे दृटिो विचधमे शंिुनोददतः । 
नादोच्चािेण नादाख्यः सषृ्टिक्रमतनयोगतः ॥२४३॥ 

नादेन िेधयेष्च्चत्तं नादिेध उदीरितः । 
बबन्दसु््ानगतं चचत्तं भ्रूमध्यप्संष्स््तम ्॥२४४॥ 
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हृल्लक्ष्ये िा महेशातन बबन्दुं ज्िालाकुलरिम ्। 
तेन संबोधयेत्साध्यं बबन्द्िाख्योऽयं रकीततजतः ॥२४५॥ 

शा्तं शष््तमदचु्चािाद्गन्धोच्चािेण सुन्दरि । 
शङृ्गािकासनस्् ंतु कुदिलं कुण्डलाकृततम ्॥२४६॥ 

अनुच्चािेण चोच्चायज िेधयेष्न्नखखलं जगत ्। 
एिं भ्रमििेधेन शा्तिेध उदाहृतः ॥२४७॥ 

सा चिै पिमा शष््तिानन्दरविकाभसनी । 
जन्मस््ानात्पिं यातत फणपञ्चकिूवषता ॥२४८॥ 

कलास्तत्त्िातन नन्दाद्या व्योमातन च कुलातन च । 
ब्रह्माददकािणान्यक्षाण्येि सा पञ्चकाष्त्मका ॥२४९॥ 

एिं पञ्चरकािा सा ब्रह्मस््ानवितनगजता । 
ब्रह्मस््ाने विशन्ती तु तडडल्लीना वििाजते ॥२५०॥ 

रविटिा िेधयेत्कायमात्मानं रततिेदयेत ्। 
एिं िुजङ्गिेधस्तु कच्तो िैििागमे ॥२५१॥ 

तािभाियते चचत्तं यािष्च्चत्तं क्षयं गतम ्। 
क्षीणे चचत्ते सुिेशातन पिानन्द उदाहृतः ॥२५२॥ 

नेष्न्द्रयाखण न िै राणा नान्तःकिणगोचिः । 
न मनो नावप मन्तव्यं न मन्ता न मतनक्रक्रया ॥२५३॥ 

सिजिािपरिक्षीणः पििेध उदाहृतः । 
मनुशष््तिुिनरूपञावपण्डस््ाननाडडपििेदात ्॥२५४॥ 

निधा कलयन्त्यन्ये िेदं गुििो िहस्यविदः । 
मायागिाजष्ग्ज्निणौघयु्ते ्यचश्रखण मण्डले ॥२५५॥ 

ध्यात्िा ज्िालाकिालेन तने ग्रन््ीन ्वििेदयेत ्। 
पुटपैहजन्याद्योजयेच्च पिे मन्त्राभिधो विचधः ॥२५६॥ 

नाड्याविश्यान्यतिया चतैन्यं कन्दधामतन । 
वपण्डीकृत्य परिभ्रम्य पञ्चाटिभशखया हठात ्॥२५७॥ 

शष््तशूलाग्रगभमतं ्िावप चके्र तनयोजयेत ्। 
श्त्येतत शा्तो िेधो ̕यं सद्यःरत्ययकािकः ॥२५८॥ 

आधािाष्न्नगजतया भशखया ज्योत्स्नािदातया ििसात ्। 
अङ्गुटठमूलपीठक्रमेण भशटयस्य लीनया व्योष्म्न ॥२५९॥ 

देहं स्िच्छीकृत्य क्षादीनान्तान ्स्मिन्पुिो्तपुयोघान ्। 
तनजमण्डलतनध्याजनात्रततबबम्बयते िुिनिेधः ॥२६०॥ 

भ्रूमध्योददतबैन्दिधामान्तः कांचचदाकृतत ंरुचचिाम ्। 
तादात्म्येन ध्यायेष्च्छटयं पश्चाच्च तन्मयीकुयाजत ्॥२६१॥ 

इतत रूपिेध उ्तः सा चहेाकृततरुपैतत दृश्यत्िम ्। 
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अन्ते तत्सायुज्यं भशटयश्चायातत तन्मयीिूतः ॥२६२॥ 

विञानमटिधा यद्राणाददकबुवद्धसंञकिणान्तः । 
तत ्स्िस्िनाडडसूत्रक्रमेण संचाियेष्च्छटये ॥२६३॥ 

अभिमानदाढ्जयबन्धक्रमेण विञानसंञको िेधः । 
हृदयव्योमतन सद्यो ददव्यञानाकज समुदयं धत्ते ॥२६४॥ 

वपण्डः पिः कलात्मा सूक्ष्मः पुयजटिको बदहः स््लूः । 
छायात्मा स पिाङ्मुख आदशाजदौ च संमुखो ञेयः ॥२६५॥ 

इतत यः वपण्डवििेदस्तं ििसादतु्तिोत्तिे शमयेत ्। 
तत्तद्नलने क्रमशः पिमपदं वपण्डिेधेन ॥२६६॥ 

यद्यदे्दहे चकं्र तत्र भशशोिेत्य विश्रमं क्रमशः । 
उज्ज्िलयेत्तच्चकं्र स््ानाख्यस्तत्फलरदो िेधः ॥२६७॥ 

नाड्यः रधानिूताष्स्तस्रोऽन्यास्तद्गतास्त्िसंख्येयाः । 
एकीकािस्ताभिनाजडीिेधोऽत्र तत्फलकृत ्॥२६८॥ 

अभिलवषतनाडडिाहो मुख्याभिश्चक्षुिाददतनटठाभिः । 
अद्बोधराष्प्तः स्यान्नाडीिेधे विचचत्रबहुरूपा ॥२६९॥ 

लाङ्गूलाकृततबलित ्स्िनाडडसंिोष्टितामपिनाडीम ्। 
आस्फोट्य भसद्धमवप िुवि पातयतत हठान्महायोगी ॥२७०॥ 

पििेध ंसमस्तेषु चके्रटिद्िैतमामशृन ्। 
पिं भशिं रकुिीत भशितापष्त्तदो गुरुः ॥२७१॥ 

श्रीमद्िीिािभलकुले त्ा चते्् ंतनरूवपतम ्। 
अिेद्यं सिज् ा ञेयं मध्यं ञात्िा न भलप्यते ॥२७२॥ 

तद्वििागक्रमे भसद्धः स गुरुमोचयेत ्पशून ्। 
गुिोिगे्र विशषे्च्छटयो ि्त्र ंि्त्र ेतु िेधयेत ्॥२७३॥ 

रूपं रूपे तु विषयैयाजित्समिसीििेत ्। 
चचत्ते समिसीिूते द्ियोिौन्मनसी ष्स््ततः ॥२७४॥ 

उियोश्चोन्मनोगत्या तत्काले दीक्षक्षतो ििेत ्। 
शभशिास्किसंयोगे जीिस्तन्मयतां व्रजेत ्॥२७५॥ 

अत्र ब्रह्मादयो देिा मु्तये मोक्षकाङ्क्षक्षणः । 
तनरुध्य िष्श्मचकं्र स्िं िोगमोक्षािुिािवप ॥२७६॥ 

ग्रसते यदद तद्दीक्षा शािीयं परिकीततजता । 
स एष मोक्षः कच्तो तनःस्पन्दः सिजजन्तुषु ॥२७७॥ 

अग्ज्नीषोमकलाघातसङ्घातात ्स्पन्दनं हिेत ्। 
बाह्यं राणं बाह्यगतं ततभमिाकाियोगतः ॥२७८॥ 

तनयाजतं िोमकूपैस्तु भ्रमन्तं सिजकािणैः । 
मध्यं तनलजक्ष्यमास््ाय भ्रमयेद्विसजेृत्ततः ॥२७९॥ 
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संघट्टोत्पाियोगेन िेधयेद्ग्रष्न््पञ्चकम ्। 
संघट्टिषृ्त्तयुगलं मध्यधाम विचचन्तयेत ्॥२८०॥ 

नात्मव्योमबदहमजन्त्रदेहसंधानमाचिेत ्। 
दीक्षेयं सिजजन्तूनां भशितापष्त्तदातयका ॥२८१॥ 

दीक्षान्ते दीपकान ्प्त्िा समस्तैः साधकैः सह । 
चरुः राश्यः कुलाचायथमजहापातकनाशनः ॥२८२॥ 

इतत श्रीित्नमालायामूनाचधकविचधस्तु यः । 
स एि पातकं तस्य रशमोऽयं रकीततजतः ॥२८३॥ 

पिे ̕हतन गुिोः कायो यागस्तेन विना यतः । 
न विचधः पूणजतां यातत कुयाजद्यत्नेन तं ततः ॥२८४॥ 

येन येन गुरुस्तुटयेत्तत्तदस्मै तनिेदयेत ्। 
चक्रचयाजन्तिालेऽस्या विचधः संचाि उच्याते ॥२८५॥ 

अभलपात्र ंसुसंपूण ंिीिेन्द्रकिसंष्स््तम ्। 
अिलो्य पिं ब्रह्म तष्त्पिेदाञया गुिोः ॥२८६॥ 

तपजतयत्िा तु िूतातन गुिि ेवितनिेदयेत ्। 
कृत्िा िुवि गुरंु नत्िादाय संतप्यज खेचिीः ॥२८७॥ 

स्िं मन्त्र ंतच्च िष्न्दत्िा दतूीं गणष्प्तं गुरून ्। 
के्षत्रपं िीिसङ्घातं गुिाजददक्रमशस्ततः ॥२८८॥ 

िीिस्पटृिं स्ियं द्रव्यं वपिेन्नैिान्य्ा ्िचचत ्। 
पिब्रह्मण्यिेत्तािोऽगमागमवििष्जजताः ॥२८९॥ 

लोिमोहमदक्रोधिागमायाजुषश्च ये । 
तैः साकं न च कतजव्यमेतच्रेयोच्जनात्मतन ॥२९०॥ 

यागादौ यागमध्ये च यागान्ते गुरुपूजने । 
नैभमष्त्तकेषु रो्तेषु भशटयः कुयाजददमं विचधम ्॥२९१॥ 

इतत िहस्यविचधः परिचचचजतो गुरुमुखानुििैः सुपरिस्फुिः ॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके त्रशंमाह्निकम ्

 

अ् य्ोचचतमन्त्रकदम्बकं बत्रककुलक्रमयोचग तनरूप्यते । 
तािद्विमशाजनारूढचधयां ताष्त्सद्धये क्रमात ्॥१॥ 

रततबुद्धा दह ते मन्त्रा विमशथकस्ििािकाः । 
स्ितन्त्रस्यैि चचद्धाम्नः स्िातन््यात ्कतृजतामयाः ॥ २॥ 

यमाविशष्न्त चाचाय ंतं तादात्म्यतनरूदढतः । 
स्ितन्त्रीकुिजते याष्न्त किणान्यवप कतृजताम ्॥३॥ 

आधािश्तौ ह्रीं पथृ्िीरितृौ तु चतुटिये । 
क्ष्लां क्ष्िीं िं क्षभमतत राहुः क्रमाद्िणजचतुटियम ्॥४॥ 

हं नाले यं त्ा िं लं िं धमाजददचतुटिये । 
ऋं ॠं ऌं ऌऌं चतुटके च विपिीतक्रमाभिेत ्॥५॥ 

ॐ औ ंहस्त्रयभमत्येतद्विद्यामायाकलात्रये । 
अनुस्िािविसगौ च विद्येशशे्िितत्त्ियोः ॥६॥ 

काददिान्ताः केसिेषु राणो ̕टिस्ििसंयुतः । 
सबबन्दकुो दलेटिटिस्ि् स्िं नाम दीवपतम ्॥७॥ 

श्तीनां निकस्य स्याच्छषसा मण्डलत्रये । 
सबबन्दकुाः क्ष्मं रेते जं्र शूलशङृ्गेषु कल्पयेत ्॥८॥ 

पृ् गासनपूजायां क्रमान्मन्त्रा इमे स्मतृाः । 
संक्षेपपूजने तु रागाद्यमन्त्यं च बीजकम ्॥९॥ 

आदायाधािश्त्याददशूलशङृ्गान्तमचजयेत ्। 
अष्ग्ज्नमारुतपथृ्व्यम्बुसषटठस्ििबबन्दकुम ्॥१०॥ 

िततशखेिमन्त्रोऽस्य ि्त्राङ्गं ह्रस्िदीघजकैः । 
अष्ग्ज्नराणाष्ग्ज्नसंहािकालेन्द्राम्बुसमीिणाः ॥११॥ 

सषटठस्ििबबन्द्जिधचन्द्राद्याः स्युनजिात्मनः । 
बबन्दनुादाददका व्याष्प्तः श्रीमत्त्रभैशिसे मते ॥१२॥ 

के्षपाक्राष्न्तचचददु्बोधदीपनस््ापनान्य् । 
तत्संविष्त्तस्तदापष्त्तरितत संञाभिशष्धदता ॥१३॥ 

एतािती महाव्याष्प्तमूजतत जत्िेनात्र कीततजता । 
परिणामस्तल्लयश्च नमस्कािः स उच्यते ॥१४॥ 

एष ्यणोष्ज्ितो ̕धस्ताद्दीघथः षड्भिः स्ििैयुजतः । 
षडङ्गातन हृदादीतन ि्त्राण्यस्य च कल्पयेत ्॥१५॥ 

क्षयििलबीजैस्तु दीप्तैबबजन्दवुििूवषतैः । 
िकािसंहृततराणाः सषटठस्ििबबन्दकुाः ॥१६॥ 

एष िैििसद्मािश्चन्द्राधाजददवििूवषतः । 
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मातकृामाभलनीमन्त्रौ रागेि समुदाहृतौ ॥१७॥ 

ॐकािो ्̕ चतुथ्यजन्ता संञा नततरितत क्रमात ्। 
गणेशाददषु मन्त्रः स्याद्बीजं येषु न चोददतम ्॥१८॥ 

नामाद्यक्षिमाकािबबन्दचुन्द्रादददीवपतम ्। 
सिेषामेि बीजानां तच्चतुदजशषटठयुक् ॥१९॥ 

आमष्न्त्रतान्यघोयाजददबत्रतयस्य क्रमोददतैः । 
बीजैविजसचगजणी माया हंु हकािो विसगजिान ्॥२०॥ 

पुनदेिीत्रयस्यावप क्रमादामन्त्रणत्रयम ्। 
द्वितीयष्स्मन्पदे ̕काि एकािस्येह च स्मतृः ॥२१॥ 

ततः शष््तद्ियामन्त्रो लुप्तं तत्रान्त्यमक्षिम ्। 
हे ̕ष्ग्ज्निणाजिुिौ पञ्चस्िियु्तौ पिौ पृ् क् ॥२२॥ 

अकाियु्तािस्त्र ंहंु ह विसगी पुनः शिः । 
तािेण सह िस्िष्ग्ज्निणाजधाजणजद्ियाचधका ॥२३॥ 

एषा पिापिादेव्या विद्या श्रीबत्रकशासने । 
पञ्चषट्पञ्चिेदाक्षक्षिष्ह्ननेत्राक्षिं पदम ्॥२४॥ 

अघोयाजदौ सप्तके स्यात ्वपिन्याः परिभशटिकम ्। 
रत्येकिणजगोऽप्यु्तः भसद्धयोगीश्ििीमते ॥२५॥ 

देिताचक्रविन्यासः स बहुत्िान्न भलप्यते । 
माया विसचगजणी हंु फट् चतेत मन्त्रो ̕पिात्मकः ॥२६॥ 

पिायास्तू्तसद्व्याष्प्तजीिः सहचतुदजशः । 
सानेकिेदा बत्रभशिःशास्त्र ेरो्ता महेभशना ॥२७॥ 

स्िरूपतो विभिन्नावप िचनानेकसङ्कुला । 
जीिः राणस्् एिात्र राणो िा जीिसंष्स््तः ॥२८॥ 

आधािाधेयिािेन अविनािाियोगतः । 
हंसं चामतृमध्यस्् ंकालरुद्रवििेददतम ्॥२९॥ 

िुिनेशभशिोयु्तमनङ्गद्िययोष्जतम ्। 
दीप्ताद्दीप्ततिं ञेयं षट्चक्रक्रमयोष्जतम ्॥३०॥ 

राणं दण्डासनस्् ंतु गुह्यश्तीच्छया यतुम ्। 
पिेयं िाचचकोदद्दटिा महाञानस्िरूपतः ॥३१॥ 

स्फुिं िैििहृज्ञानभमदं त्िेकाक्षिं पिम ्। 
अमतृं केिलं खस्् ंयद्िा साविबत्रकायुतम ्॥३२॥ 

शून्यद्ियसमोपेतं पिाया हृदयं पिम ्। 
युग्ज्मयागे रभसद्धं तु कतजव्यं तत्त्ििेददभिः ॥३३॥ 

अन्ये ̕प्येकाक्षिा ये तु एकिीिविधानतः । 
गुप्ता गुप्ततिास्ते तु अगंाभिजनिष्जजताः ॥३४॥ 
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यटिव्याः साधकेन्दै्रस्तु कुलस््ाः भसवद्धदायकाः । 
कुलक्रमविधानेन सूक्ष्मविञानयोगतः ॥३५॥ 

अनुटठेयाः सदा देवि ष्स्त्रया िा पुरुषेण िा । 
सकािो दीघजषट्केन यु्तोऽङ्गान्याननातन तु ॥३६॥ 

स्यात ्स एि पिं ह्रस्िपञ्चस्ििखसंयुतः । 
ॐकािैः पञ्चभिमजन्त्रो विद्याङ्गहृदयं ििेत ्॥३७॥ 

रणिश्चामतृे तेजोमाभलतन स्िाहया सह । 
एकादशाक्षिं ब्रह्मभशिस्तन्माभलनीमते ॥३८॥ 

िेदिेदतन हंू फट्च रणिाददयुता भशखा । 
िष्ज्रणे िज्रधिाय स्िाहेत्योंकािपूिजकम ्॥३९॥ 

एकादशाक्षिं िमज पुरुटिुतभमतत स्मतृम ्। 
तािो द्विष्जह्िः खशिस्िियुग्ज्जीि एि च ॥४०॥ 

नेत्रमेतत्रकाशात्म सिजसाधािणं स्मतृम ्। 
तािः श्लीं पशु हंु फत ्च तदस्त्र ंिसिणजकम ्॥४१॥ 

लििक्षियैदीघथः समयु्तैः सबबन्दकैुः । 
इन्द्रादयस्तदस्त्राखण ह्रस्िैविजटणुरजापती ॥४२॥ 

स्मतृौ तुयजद्वितीयाभयां ह्रस्िाभयां पद्मचक्रके । 
नमः स्िाहा त्ा िौषट् हंु िषट् फट् च जातयः ॥४३॥ 

अङ्गेषु क्रमशः षट्सु कमजस्ि् तदाष्त्मकाः । 
जपे होमे त्ाप्याये समुच्चािे ्̕ शाष्न्तके ॥४४॥ 

अभिचािे च मन्त्राणां नमस्कािाददजातयः । 
अक्षक्षषण्मुतनिगेभयो द्वितीयाः सह बबन्दनुा ॥४५॥ 

योन्यणेन च मातॄणां सद्मािः कालकवषजणी । 
आद्योष्ज्ितो िाप्यन्तेन िष्जजतो िा् संमतः ॥४६॥ 

जीिः राणपुिान्तःस््ः कालानलसमद्युततः । 
अततदीप्तस्तु िामांतििूजवषतो मूष्ध्नज बबन्दनुा ॥४७॥ 

दक्षजानुगतश्चायं सिजमातगृणाचचजतः । 
अनेन राखणताः सिे ददते िाष्ञ्छतं फलम ्॥४८॥ 

सभािः पिमो ह्येष मातॄणां िैििस्य च । 
तस्मादेनं जपेन्मन्त्री य इच्छेष्त्सवद्धमुत्तमाम ्॥४९॥ 

रुद्रशष््तसमािेशो तनत्यमत्र रततष्टठतः । 
यस्मादेषा पिा शष््तिेदेनान्येन कीततजता ॥५०॥ 

याित्यः भसद्धयस्तन्त्र ेताः सिाजः कुरुते ष्त्ियम ्। 
अङ्गि्त्राखण चाप्यस्याः राग्ज्ित्स्िितनयोगतः ॥५१॥ 

दण्डो जीिष्स्त्रशूलं च दक्षाङ्गुल्यपिस्तनौ । 
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नाभिकण्ठौ मरुद्रदु्रौ विसगजः सबत्रशूलकः ॥५२॥ 

सिजयोचगतनचक्राणामचधपोऽयमुदाहृतः । 
अस्याप्युच्चािणादेि संविष्त्तः स्यात्पुिोददता ॥५३॥ 

महाचण्डतेत तु योगेश्िऋ इत्यटििणजकम ्। 
निाणेयं गुप्ततिा सभािः कालकवषजणी ॥५४॥ 

श्रीडामिे महायागे पिात्पितिोददता । 
सुधाच्छेदकषण्ठाद्यैबीजं छेदकमस्ििम ्॥५५॥ 

अध्यधाजणाज कालिाबत्रः कु्षरिका माभलनीमते । 
शताितजनया ह्यस्या जायते मूष्ध्नज िेदना ॥५६॥ 

एिं रत्ययमालोच्य मतृ्युष्जद्ध्यानमाश्रयेत ्। 
नैनां समुच्चिेदे्दवि य इच्छेद्दीघजजीवितम ्॥५७॥ 

द्विदजण्डाग्ज्नी शूलनिःराणाश्छेत्त्रनलौ त्ा । 
कूिाग्ज्नी सविसगाजश्च पञ्चाप्येते ्̕ पञ्चसु ॥५८॥ 

व्योमष्स्ितत भशिेनो्तं तन्त्रसभािशासने । 
छेददनी क्षुरिकेयं स्याद्यया योजयते पिे ॥५९॥ 

बबन्द्विन्द्िनलकूिाष्ग्ज्नमरुत्षटठस्ििैयुजतम ्। 
आपादतलमूधाजन्तं स्मिेदस्त्रभमदं ज्िलत ्॥६०॥ 

कुञ्चनं चाङ्गुलीनां तु कतजव्यं चोदनं ततः । 
जान्िाददपिचक्रान्तं चक्राच्चकं्र तु कुञ्चयेत ्॥६१॥ 

कच्तं सिहस्यं तु सद्योतनिाजणकं पिम ्। 
अ्ोच्यते ब्रह्मविद्या सद्यःरत्ययदातयनी ॥६२॥ 

भशिः श्रीिूततिाजो यामस्मभयं रत्यपादयत ्। 
सिेषामेि िूतानां मिणे समुपष्स््ते ॥६३॥ 

यया पदठतयोत्क्रम्य जीिो यातत तनिञ्जनम ्। 
या ञातननो ̕वप संपूणजकृत्यस्यावप श्रतुा सती ॥६४॥ 

राणाददच्छेदजां मतृ्युव्य्ां सद्यो व्यपोहतत । 
यामाकण्यज महामोहवििशो ̕वप क्रमाद्गतः ॥६५॥ 

रबोध ंि्तसृांमुख्यमभयेतत ििसात्स्ियम ्। 
पिमपदात्त्िभमहागाः सनातनस्त्िं जहीदह देहान्तम ्॥६६॥ 

पादाङ्गुटठादद वििो तनबन्धनं बन्धनं ह्युग्रम ्। 
आयाजिा्यभमदं पूि ंिुिनाख्यैः पदैिजिेत ्॥६७॥ 

गुल्फान्ते जानुगतं जत्रसु््ं बन्धनं त्ा मेढे्र । 
जदहदह पुिमग्र्यमध्यं हृत्पद्मात्त्िं समुष्त्तटठ ॥६८॥ 

एताितभः पदैिेतदायाजिा्यं द्वितीयकम ्। 
हंस हयग्रीि वििो सदाभशिस्त्िं पिोऽभस जीिाख्यः ॥६९॥ 
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िविसोमिष्ह्नसङ्घदृबबन्ददेुहो हहह समुत्क्राम । 
ततृीयमायाजिा्यं रा्संख्यैिेकाचधकैः पदैः ॥७०॥ 

हंसमहामन्त्रमयः सनातनस्त्िं शुिाशुिापेक्षी । 
मण्डलमध्यतनविटिः शष््तमहासेतुकािणमहा्जः ॥७१॥ 

कमलोियवितनविटिः रबोधमायादह देितादेह । 
आयाजिा्यभमदं साध ंरुद्रसंख्यपदेरितम ्॥७२॥ 

तनःश्िासे त्िपशधदस्य स््ानेऽस्त्युप इतत ध्ितनः । 
अञानात्त्िं बद्धः रबोचधतोष्त्तटठ देिादे ॥७३॥ 

एतत्पञ्चममायाजधजिा्यं स्यात्सप्तभिः पदैः । 
व्रज तालुसाह्ियान्तं ह्यौडम्बिघदट्टतं महाद्िािम ्॥७४॥ 

राप्य रयादह हंहो हंहो िा िामदेिपदम ्। 
आय्याजिा्यभमदं षटठं स्याच्चतुदजशभिः पदैः ॥७५॥ 

ग्रन््ीश्िि पिमात्मन ्शान्त महातालुिन्रमासाद्य । 
उत्क्रम हे देहेश्िि तनिञ्जनं भशिपदं रयाह्याशु ॥७६॥ 

आयाजिा्यं सप्तमं स्यात्तच्चतुदजशभिः पदैः । 
रिञ्जनस्त्िभमत्येिं पाठो तनःश्िासशासने ॥७७॥ 

आक्रम्य मध्यमाग ंराणापानौ समाहृत्य । 
धमाजधमौ त्य्त्िा नािायण यादह शान्तान्तम ्॥७८॥ 

आयाजिा्यभमदं रो्तमटिमं निभिः पदैः । 
हे ब्रह्मन ्हे विटणो हे रुद्र भशिो ̕भस िासुदेिस्त्िम ्॥७९॥ 

अग्ज्नीषोमसनातनमषृ्त्पण्ड ंजदहदह हे महाकाश । 
एतभिुनसंख्यातैिाय्याजिा्यं रकीततजतम ्॥८०॥ 

सनात्म बत्रवपण्डभमतत महाकोशभमतत ष्स््तम ्। 
पदत्रयं तु तनःश्िासमुकुिोत्तिकाददषु ॥८१॥ 

अङ्गुटठमात्रममलमाििणं जदहदह हे महासूक्ष्म । 
आय्याजिा्यभमदं षड्भिः पदैदजशममुच्यते ॥८२॥ 

अलं द्विरितत सूक्ष्मं चते्येिं श्रीमुकुिोत्तिे । 
पुरुषस्त्िं रकृततमयैबजद्धोऽहङ्काितन्तुना बन्धःै ॥८३॥ 

अििािि तनत्योददत पिमात्मंस्त्यज सिागमध्िानम ्। 
एतत्त्रयोदशपदं स्यादायाजिा्यमुत्तमम ्॥८४॥ 

ह्रींहंूमन्त्रशिीिमविलम्बमाशु त्िमेदह देहान्तम ्। 
आयाजधजिा्यमेतत्स्याद् द्िादशं षट्पदं पिम ्॥८५॥ 

तदददं गुणिूतमयं त्यज स्ि षोट्कोभशकं वपण्डम ्। 
स्यात ्त्रयोदशमायाजध ंपदैः सप्तभििीदृशम ्॥८६॥ 

मा देहं िूतमयं रगहृ्यतां शाश्ितं महादेहम ्। 
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आयाजधजिा्यं ताितभः पदैिेतच्चतुदजशम ्॥८७॥ 

मण्डलममलमनन्तं बत्रधा ष्स््तं गच्छ भित्त्िैतत ्। 
आयाजधजिा्यमटिाभिः पदैः पञ्चदशं ष्त्िदम ्॥८८॥ 

सकलेयं ब्रह्मविद्या स्यात्पञ्चदशभिः स्फुिैः । 
िा्यैः पञ्चाक्षिैस्त्िस्या तनटकला परिकीत्यजते ॥८९॥ 

रततिा्यं ययाद्यन्तयोष्जता परिप्यते । 
तािो माया िेदकलो माततृािो निात्मकः ॥९०॥ 

इतत पञ्चाक्षिाखण स्युः रो्तव्याप्त्यनुसाितः । 
बबन्दरुाणामतृजलं मरुत्षटठस्ििाष्न्ितम ्॥९१॥ 

एतेन श्त्यचु्चािस््बीजेनालभयते पशुः । 
कृतदीक्षाविचधः पूि ंब्रह्म्नो ̕वप विशुद्ध्यतत ॥९२॥ 

लघुत्िेन तुलाशुवद्धः सद्यःरत्ययकारिणी । 
तािः शमियैः वपण्डो नततश्च चतुिणजकम ्॥९३॥ 

शाक्रकनीस्तोिनं ममज हृदयं जीवितं ष्त्िदम ्। 
षटठराणबत्रकूिोध्िजबाहुशूलाख्यबबन्दभुिः ॥९४॥ 

अनच्कनासाधोि्त्रचन्द्रखण्डशै्च मष्ण्डतम ्। 
हृदयं िैििाख्यं तु सिजसंहािकािकम ्॥९५॥ 

अष्ग्ज्नमण्डलमध्यस््िैििानलतावपताः । 
िशमायाष्न्त शाक्रकन्यः स््ानमेतेन चदे्दहेत ्॥९६॥ 

विसजजयेत्ताः र्ममन्य्ा ष्च्छद्रयष्न्त ताः । 
ह्रीं ्लीं व्लें ्लें एभििजणथद्जिादशस्िििूवषतैः ॥९७॥ 

वरयमेलापनं नाम हृदयं सम्पुिं जपेत ्। 
रत्येकम्िा द्िाभयां सिथिाज विचधरुत्तमः ॥९८॥ 

तुलामेलकयोगः श्रीतन्त्रसभािशासने । 
य उ्तः शम्िुना्ेन स मया दभशजतः क्रमात ्॥९९॥ 

अ् वित्तविहीनानां रपन्नानां च तत्त्ितः । 
देशकालादददोषेण न त्ाध्यिसातयनाम ्॥१००॥ 

रकतजव्या य्ा दीक्षा श्रीसन्तत्यागमोददता । 
कथ्यते हािकेशानपातालाचधपचोददता ॥१०१॥ 

श्रीना् आयज िगिन्नेतष्त्त्रतयं दह कन्द आधािे । 
िरुणो मच्छन्दो िगित्त इतत त्रयभमदं हृदये ॥१०२॥ 

धमाजददिगजसंञाश्चत्िािः कण्ठदेशगाः पूज्याः । 
ह्रींश्रींपूिाजः सिे सम्बोधजुषश्च पादशधदान्ताः ॥१०३॥ 

मूधजतले विद्यात्रयमु्तं िाव्य् मनो ̕भियोगेन । 
कुसुमैिानन्दैिाज िािनया िावप केिलया ॥१०४॥ 
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गुरुणा तत्त्िविदा क्रकल भशटयो यदद मोक्षमात्रकृतहृदयः । 
मोक्षैकदानचतुिा दीक्षा सेयं पिोपतनषदु् ता ॥१०५॥ 

एतद्दीक्षादीक्षक्षत एतद्विद्यात्रयं स्मिन ्हृदये । 
बाह्याचाजदद विनैि दह व्रजतत पिं धाम देहान्ते ॥१०६॥ 

रणिो माया बबन्दिुजणजत्रयमाददतः कुयाजत ्। 
पदपञ्चकस्य संबोधनयु्तस्याष्ग्ज्नदतयतान्ते ॥१०७॥ 

भसद्धसाधतन तत्पूि ंशधदब्रह्मस्िरूवपखण । 
समस्तबन्धशधदेन सदहतं च तनकृन्ततन ॥१०८॥ 

बोधतन भशिसभािजनन्यामष्न्त्रतं च तत ्। 
पञ्चाटििन्र्यटिाणजक्रमेण पदपञ्चकम ्॥१०९॥ 

खपञ्चाणाज पिब्रह्मविद्येयं मोक्षदा भशिा । 
अनुत्तिेच्छे घान्तश्च सत्रयोदशसुस्ििः ॥११०॥ 

अस्य िणजत्रयस्यान्ते त्िन्तःस््ानां चतुटियम ्। 
िगाजद्यश्िौ ्यस्रबबन्दयुुक् पान्तो ̕णजत्रयादतः ॥१११॥ 

महाहािकशधदाद्यमीश्ििीत्यणजसप्तकम ्। 
आमष्न्त्रतं क्षमस्िेतत ्यण ंपापान्तकारिखण ॥११२॥ 

षडण ंपापशधदाददविमोहतनपदं ततः । 
पापं हन धनु द्विद्जविदजशाण ंपदमीदृशम ्॥११३॥ 

पञ्चम्यन्तं षडण ंस्याद्रदु्रशष््तिशाददतत । 
तत एकाक्षिं यत्तद्विसगजब्रह्म कीततजतम ्॥११४॥ 

तदनच्कतकािेण सहैकीिाितः पठेत ्। 
िन्राष्धधिणाज विद्येयं दीक्षाविद्येतत कीततजता ॥११५॥ 

मायाणजञ्च पिे ब्रह्मे चतुविजद्ये पदत्रयम ्। 
अटिाणजम् पञ्चाण ंयोगधारिखणसंक्षञतम ्॥११६॥ 

आत्मान्तिात्मपिमात्मरूपं च पदत्रयम ्। 
एकािान्तं बोधनस्् ंदशाण ंपरिकीततजतम ्॥११७॥ 

रुद्रश्तीतत िेदाण ंस्याद्रदु्रदतयते ्̕ मे । 
पापं दहदहेत्येषा द्िादशाणाज चतुटपदी ॥११८॥ 

सौम्ये सदाभशिे युग्ज्मं षट्कं बबन्द्विषुसािहा । 
साधजिणजचतुटकं तददत्येषा समयापहा ॥११९॥ 

विद्या साधाजणजखशिसंख्या सा पािमेश्ििी । 
एतद्विद्यात्रयं श्रीमभतूतिाजो न्यरूपयत ्॥१२०॥ 

यः साक्षादिजच्रीमाञ्श्रीकण्ठो मानुषीं तनुम ्। 
अत्र िीय ंपुिैिो्तं सिजत्रानुसिेद्गुरुः ॥१२१॥ 

अ्जबीजरिेशान्तरुच्चािाद्यनुसाितः । 
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नदह तष्त्कंचनाप्यष्स्त यत्पुिा न तनरूवपतम ्॥१२२॥ 

तनटफला पुनरुष््तस्तु नास्मभयं जातु िोचते । 
इत्येिं मन्त्रविद्याददस्िरूपमुपिखणजतम ्॥१२३॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके एकत्रशंमाह्निकम ्

 

अ् मण्डलसभािः संक्षेपेणाभिधीयते । 
साधतयत्िा ददशं पूिां सूत्रमास्फालयेत्समम ्॥१॥ 

तदधजतयत्िा मध्यरा्रतीचीटिङ्कयेत्पुनः । 
ततो ̕प्यधजतदधाजधजमानतः पूिजपष्श्चमौ ॥२॥ 

अङ्कयेत्तािता दद्यात ्सूत्रणे भ्रमयुग्ज्मकम ्। 
मत्स्यसष्न्धद्ियं त्िेिं दक्षक्षणोत्तियोिजिेत ्॥३॥ 

तन्मध्ये पातयेत्सूत्र ंदक्षक्षणोत्तिभसद्धये । 
यदद िा रा्पिा्तुल्यसूत्रणेोत्तिदक्षक्षणे ॥४॥ 

अङ्कयेदपिादङ्कात ्पूिाजदवप त्िै ते । 
मत्स्यमध्ये क्षक्षपेत्सूत्रमायतं दक्षक्षणोत्तिे ॥५॥ 

मतक्षेत्राधजमानेन मध्यादद्दक्ष्िङ्कयेत्ततः । 
सूत्राभयां ददग्ज्द्ियोत््ाभयां मत्स्यः स्यात्रततकोणगः ॥६॥ 

मत्स्येषु िेदाः सूत्राणीत्येिं स्याच्चतुिस्रकम ्। 
एकस्मात्रितृत रो्तं शतान्तं मण्डलं यतः ॥७॥ 

भसद्धातन्त्र ेमण्डलानां शतं तत्पीठ उच्यते । 
यत्तन्मध्यगतं मुख्यं मण्डलानां त्रयं स्मतृम ्॥८॥ 

मध्यशूलं बत्रबत्रशूलं निशूलभमतत स्फुिम ्। 
तत्र शूलविधानं यदु् तं िेदैिनन्तकैः ॥९॥ 

तद्योतन मण्डलं ब्रूमः सभािक्रमदभशजतम ्। 
िेदाचश्रते चतुहजस्ते बत्रिागं सिजतस्त्यजेत ्॥१०॥ 

िागैः षोडशभिः सि ंतत्तत्क्षेत्र ंवििाजयेत ्। 
ब्रह्मसूत्रद्ियस्या् मध्यं ब्रह्मपदं स्फुिम ्॥११॥ 

कृत्िािचध ंततो लक्ष्यं चतु् ंसूत्रमाददतः । 
ततष्स्तयजग्ज्व्रजेत ्सूत्र ंचतु्  ंतदनन्तिे ॥१२॥ 

कोटठे चने्ददु्ियं कुयाजद्बदहिाजगाधजिागतः । 
तयोलजग्ज्नं ब्रह्मसूत्रात्ततृीये ममजखण ष्स््तम ्॥१३॥ 

कोटठकाधेऽपिं चतेत युग्ज्ममन्तमुजख ंििेत ्। 
ब्रह्मसूत्राद्द्वितीयष्स्मन ्हस्ते ममजखण तनश्चलम ्॥१४॥ 

कृत्िा पूणेन्दयुुगलं ितजयेत विचक्षणः । 
ब्रह्मसूत्रगतात ्षटठात ्ततयजग्ज्िागात्ततृीयके ॥१५॥ 

कृत्िाधजकोटठके सूत्र ंपूणजचन्द्राग्रलष्म्बतम ्। 
भ्रमयेदनु्मुख ंखण्डचन्द्रयुग्ज्िष्ह्निागगम ्॥१६॥ 

ततयजग्ज्िागद्ियं त्य्त्िा खण्डने्दोः पष्श्चमात्ततः । 
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कोणं याित्त्ा स्याच्च कुयाजत ्खण्ड ंभ्रमद्ियम ्॥१७॥ 

सुतीक्ष्णकुदिलाग्रं तदेकं शङृ्गं रजायते । 
द्वितीयष्स्मन्नवप रो्तः शङृ्ग एष विचधः स्फुिः ॥१८॥ 

मध्यशङृ्गे ्̕ कतजव्ये ततृीये ऊध्िजकोटठके । 
चतु्ाजधे च चन्द्राधजद्ियमन्तमुजख ंििेत ्॥१९॥ 

तच्च पूणेन्दमुेकं राग्ज्िततजतं राप्नुयाद्य्ा । 
अन्योन्यग्रष्न््योगेन बद्धाित्िं रजायते ॥२०॥ 

एिं द्वितीयपाश्िेऽस्य खण्डने्ददु्ियितजनात ्। 
मध्याभयां गष्ण्डका ष्श्लटिा पिाभयामग्रतो नयेत ्॥२१॥ 

सूत्र ंपाश्िजद्िये येन तीक्ष्णं स्यान्मध्यशङृ्गगम ्। 
पाश्िजद्ियाधिे पश्चाद्ब्रह्मसूत्र ंद्वितीयकम ्॥२२॥ 

अिधानेन संग्राह्यमाचायेणोहिेददना । 
ििेत्पश्चान्मुखो मन्त्री तष्स्मंश्च ब्रह्मसूत्रके ॥२३॥ 

मध्यशङृ्गं िजजतयत्िा सिजः पूिोददतो विचधः । 
ततो यदनु्मुख ंखण्डचन्द्रयुग्ज्मं पुिोददतम ्॥२४॥ 

ततो द्ियेन कतजव्या गष्ण्डकान्तःसुसंगता । 
द्ियेनाग्रगसूत्राभयां मध्यशङृ्गद्ियं ििेत ्॥२५॥ 

अधो िागवििदृ्ध्यास्य पदं्म ितृ्तचतुटियम ्। 
ततश्चकं्र षोडशािं द्िादशािं द्विधा् तत ्॥२६॥ 

मध्ये कुलेश्ििीस््ानं व्योम िा ततलकं च िा । 
पद्मं िा् षडिं िा वियद्द्िादशकं च िा ॥२७॥ 

बत्रबत्रशूलेऽत्र सप्तािे ष्श्लटिमात्रणे मध्यतः । 
पद्मानाम् चक्राणां व्योम्नां िा सप्तकं ििेत ्॥२८॥ 

भमचश्रतं िा् संकीण ंसमासव्यासिेदतः । 
ततः के्षत्राधजमानेन क्षेत्र ंतत्राचधकं क्षक्षपेत ्॥२९॥ 

तत्र दण्डः स्मतृो िागः षडिामलसािकः । 
सुतीक्ष्णाग्रः सुि्तािः क्षणादािेशकािकः ॥३०॥ 

या सा कुण्डभलनी देिी तिङ्गाख्या महोभमजणी । 
सा षडशे्रण कन्दाख्ये ष्स््ता षड्देिताष्त्मका ॥३१॥ 

अटििागैश्च विस्तीणो दीघजश्चावप तदधजतः । 
ततो द्िािाखण कायाजखण चचत्रितजनया क्रमात ्॥३२॥ 

िेदाश्रायतरूपाखण यददिा ितृ्तमात्रतः । 
स्पटिशङृ्गम्ो कुयाजद्यददिा िैपिीत्यतः ॥३३॥ 

उन्मुख ंचन्द्रयुग्ज्मं िा िङ््त्िा कुयाजच्चतुटियम ्। 
कुदिलो मध्यतः स्पटिोऽधोमुखः पाश्िजगः ष्स््तः ॥३४॥ 
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उत्तानोऽधोऽसमः पूणजः ष्श्लटिो ग्रष्न््गतस्त्ा । 
चन्द्रस्येत्् ंद्िादशधा ितजना भ्रमिेददनी ॥३५॥ 

अन्तबजदहमुजखत्िेन सा पुनद्जविविधा मता । 
तभेदान्मण्डलानां स्यादसङ्ख्यो िेदविस्तिः ॥३६॥ 

पीठिी्ीबदहअिूजभमकण्ठकणजकपोलतः । 
शोिोपशोिासंिेदाद्गुणिेखाविकल्पतः ॥३७॥ 

स्िष्स्तकद्वितयाद्यटितयापयजन्तिेदतः । 
िािािािविकल्पेन मण्डलानामनन्तता ॥३८॥ 

ततो िजांभस देयातन य्ाशोिानुसाितः । 
भसन्दिंू िाजित ंच खदिका च भसतोत्तमा ॥३९॥ 

उत्तमातन िजांसीह देितात्रययोगतः । 
पिा चन्द्रसमरख्या ि्ता देिी पिापिा ॥४०॥ 

अपिा सा पिा काली िीषणा चण्डयोचगनी । 
दृटट्िैतन्मण्डलं देव्यः सिाज नतृ्यष्न्त सिजदा ॥४१॥ 

अनचचजतेऽप्यदीक्षेण दृटिे दीक्ष्येत मातभृिः । 
क्रकंिाततबहुनो्तेन बत्रबत्रशूलािसप्तकाः ॥४२॥ 

शूलयागाः षट् सहस्राण्येिं साधजशतद्ियम ्। 
या सा देिी पिा शष््तः राणिाहा व्यिष्स््ता ॥४३॥ 

विश्िान्तः कुण्डलाकािा सा साक्षादत्र िततजता । 
तत्त्िातन तत्त्िदेव्यश्च विश्िमष्स्मन्रततष्टठतम ्॥४४॥ 

अत्रोध्िे तन्तुमात्रणे ततस्रः शूलािगाः ष्स््ताः । 
आसनत्िेन चचे्छाद्या िोगमोक्षरसाचधकाः ॥४५॥ 

तास्तु मोक्षैककामस्य शूलािाविद्धमध्यकाः । 
तस्मादेनं महायागं महाविििविस्तिैः ॥४६॥ 

पूजयेभतूतकामो िा मोक्षकामो ̕वपिा बुधः । 
अस्य दशजनमात्रणे िूतिेतालगुह्यकाः ॥४७॥ 

पलायन्ते दश ददशः भशिः साक्षात्रसीदतत । 
मन्दशष््तबलाविद्धोऽप्येतन्मण्डलपूजनात ्॥४८॥ 

सततं मासषट्केन बत्रकञानं समश्नुते । 
यत्राप्य हेयोपादेयं स्ियमेि विचायज सः ॥४९॥ 

देहान्ते स्याभैििात्मा भसवद्धकामोऽ् भसद्ध्यतत । 
मण्डलस्यास्य यो व्याष्प्तं देितान्यासमेि च ॥५०॥ 

ितजनां च विजानातत स गुरुष्स्त्रकशासने । 
तस्य पादिजो मूष्ध्नज धाय ंभशिसमीदहना ॥५१॥ 

अत्र सषृ्टिष्स््ततध्िंसान ्क्रमात ्त्रीनवप पूजयेत ्। 
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तुय ंतु मध्यतो यद्िा सिेषु परिपूिकम ्॥५२॥ 

चतुष्स्त्रशूलं िा गुप्तदण्ड ंयागं समाचिेत ्। 
तत्र तत ्पूजयेत्सम्यक् स्फुिं क्रमचतुटियम ्॥५३॥ 

इत्येतत्कच्तं गुप्ते षडधजहृदये पिे । 
षट्के रो्तं सूचचतं श्रीभसद्धयोगीश्ििीमते ॥५४॥ 

अग्रतः सूत्रतयत्िा तु मण्डलं सिजकामदम ्। 
महाशूलसमोपेतं पद्मचक्राददिूवषतम ्॥५५॥ 

द्िािे द्िािे भलखेच्छूलं िजजतयत्िा तु पष्श्चमम ्। 
कोणेटिवपच िा काय ंमहाशूलं द्रमुाष्न्ितम ्॥५६॥ 

अमतृाम्िोििािीणां शूलागे्र तु बत्रकं बत्रकम ्। 
शूल इत्् ंरकतजव्यमटिधा तत ्बत्रधावपिा ॥५७॥ 

एिं संसूचचतं ददव्यं खेचिीणां पुिं ष्त्ितत । 
स््ानान्तिेऽवप कच्तं श्रीभसद्धातन्त्रशासने ॥५८॥ 

कजं मध्ये तदधेन शूलशङृ्गाखण तातन तु । 
शूलाङ्कं मण्डलं कल्प्यं कमलाङ्कं च पूिणे ॥५९॥ 

अ् शूलाधजविन्यासः श्रीपूिे बत्रभशिोमते । 
भसद्धातन्त्र ेबत्रककुले देव्यायामलमालयोः ॥६०॥ 

य्ो्तः सािशास्त्र ेच तन्त्रसभािगुह्ययोः । 
त्ा रदश्यजते स्पटिं यद्यप्यु्तक्रमाद्गतः ॥६१॥ 

िेदाचश्रते बत्रहस्ते राक् पूिजमधज वििाजयेत ्। 
हस्ताध ंसिजतस्त्य्त्िा पिूोदग्ज्याम्यददग्ज्गतम ्॥६२॥ 

्यङ्गुलैः कोटठकैरूध्िथष्स्तयजक् चाटिद्विधात्मकैः । 
द्िौ द्िौ िागौ परित्यज्य पुनदजक्षक्षणसौम्यगौ ॥६३॥ 

ब्रह्मणः पाश्िजयोजीिाच्चतु्ाजत ्पूिजतस्त्ा । 
िागाधजिागमानं तु खण्डचन्द्रद्ियं द्ियम ्॥६४॥ 

तयोिन्तस्ततृीये तु दक्षक्षणोत्तिपाश्िजयोः । 
जीिे खण्डने्दयुुगलं कुयाजदन्तभ्रजमाद्बुधः ॥६५॥ 

तयोिपिममजस्् ंखण्डने्ददु्ियकोदिगम ्। 
बदहमुजख ंभ्रमं कुयाजत ्खण्डचन्द्रद्ियं द्ियम ्॥६६॥ 

तद्िद्ब्रह्मखण कुिीत िागिागाधजसंभमतम ्। 
ततो द्वितीयिागान्ते ब्रह्मणः पाश्िजयोद्जियोः ॥६७॥ 

द्िे िेखे पूिजगे नेये िाग्यंशशमे बुधःै । 
एकाधेन्दधू्िजकोदिस्् ंब्रह्मसूत्राग्रसङ्गतम ्॥६८॥ 

सूत्रद्ियं रकुिीत मध्यशङृ्गरभसद्धये । 
तदग्रपाश्िजयोजीिात ्सूत्रमेकान्तिे धतृम ्॥६९॥ 
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आददद्वितीयखण्डने्दकुोणात ्कोणान्तमानयेत ्। 
तयोिेिापिाज्जीिात ्र्माधेन्दकुोणतः ॥७०॥ 

तद्िदेि नयेत्सूत्र ंशङृ्गद्वितयभसद्धये । 
के्षत्राधे चापिे दण्डो द्विकिश्छन्नपञ्चकः ॥७१॥ 

षड्विस्ततृं चतुदीघ ंतदधो ̕मलसािकम ्। 
िेदाङ्गुलं च तदधो मूलं तीक्ष्णाग्रभमटयते ॥७२॥ 

आददके्षत्रस्य कुिीत ददक्षु द्िािचतुटियम ्। 
हस्तायामं तदध ंिा विस्तािादवप तत्समम ्॥७३॥ 

द्विगुणं बाह्यतः कुयाजत्ततः पदं्म य्ा शणुृ । 
एकैकिागमानातन कुयाजद्ितृ्तातन िेदित ्॥७४॥ 

ददक्ष्िटिौ पुनिप्यटिौ जीिसूत्राखण षोडश । 
द्ियोद्जियोः पुनमजध्ये तत्संख्यातातन पातयेत ्॥७५॥ 

एषां ततृीयितृ्तस्् ंपाश्िजजीिसमं भ्रमम ्। 
एतदन्तं रकुिीत ततो जीिाग्रमानयेत ्॥७६॥ 

यत्रिै कुत्रचचत्सङ्गस्तत्संबन्धे ष्स््िीकृते । 
तत्र कृत्िा नयेन्मन्त्री पत्राग्राणां रभसद्धये ॥७७॥ 

एकैकष्स्मन्दले कुयाजत्केसिाणां त्रयं त्रयम ्। 
द्विगुणाटिाङ्गुलं काय ंतद्िच्छृङ्गकजत्रयम ्॥७८॥ 

कखणजका पीतिणेन मूलमध्याग्रिेदतः । 
भसतं ि्तं त्ा पीतं काय ंकेसिजालकम ्॥७९॥ 

दलातन शु्लिणाजतन रततिािणया सह । 
पीठं तद्िच्चतुटकोणं कखणजकाधजसमं बदहः ॥८०॥ 

भसति्तपीतकृटणैस्तत्पादान ्िष्ह्नतः क्रमात ्। 
चतुभिजिवप शङृ्गाखण बत्रभिमजण्डलभमटयते ॥८१॥ 

दण्डः स्यान्नीलि्तेन पीतमामलसािकम ्। 
ि्तं शूलं रकुिीत यत्तत्पूि ंरकष्ल्पतम ्॥८२॥ 

पश्चाद्द्िािस्य पूिेण त्य्त्िाङ्गुलचतुटियम ्। 
द्िािं िेदाचश्र ितृ्तं िा संकीण ंिा विचचबत्रतम ्॥८३॥ 

एकद्विबत्रपुिं तुल्यं सामुद्गम्िोियम ्। 
कपोलकण्ठशोिोपशोिाददबहुचचबत्रतम ्॥८४॥ 

विचचत्राकािसंस््ानं िल्लीसूक्ष्मगहृाष्न्ितम ्। 
श्रीदेव्यायामले तू्तं क्षेत्र ेिेदाचश्रते सतत ॥८५॥ 

अध ंद्िादशधा कृत्िा ततयजगूध्ि ंच ततयजजम ्। 
िागमेकं स्िपाश्िोध्ि ंगुरुः समिताियेत ्॥८६॥ 

मध्यस्् ंतं बत्रिागं च तदन्ते भ्रमयेदिुौ । 
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िागमेकं परित्यज्य तन्मध्ये भ्रमयेत्पुनः ॥८७॥ 

ततृीयांशोध्िजतो भ्राम्यमूध्िांशं यािदन्ततः । 
चतु्ांशात्तदधू्ि ंतु ऊध्िाजधो योजयेत्पुनः ॥८८॥ 

तन्मानादधू्िजमाभ्राम्य चतु्ेन तनयोजयेत ्। 
ऊध्िाजद्योजयते सूत्र ंब्रह्मसूत्रािचध क्रमात ्॥८९॥ 

क्रमाद्िैपुल्यतः कृत्िा अंशं िै ह्रासयेत ्पुनः । 
अधजिागरमाणस्तु दण्डो द्विगुण इटयते ॥९०॥ 

िागं िागं गहृीत्िा तु उियोि् गोचिात ्। 
भ्राम्यं वपप्पलित ्पत्र ंितजनैषा त्िधो ििेत ्॥९१॥ 

षोडशांश ेभलखेत्पदं्म द्िादशाङ्गुललोपनात ्। 
तदधू्ि ंमध्यिागे तु िारिजन्म समाभलखेत ्॥९२॥ 

मध्यशङृ्गािसाने तु ततृीयं विभलखेत्ततः । 
सव्यासव्ये त्िैेह कदिस््ाधजे समाभलखेत ्॥९३॥ 

कखणजका पीतला ि्तपीतशु्लं च केसिम ्। 
दलातन पद्मबाह्यस््ा शु्ला च रततिािणी ॥९४॥ 

शूलं कृटणेन िजसा ब्रह्मिेखा भसता पुनः । 
शूलाग्रं ज्िालया यु्तं शलूदण्डस्तु पीतलः ॥९५॥ 

शूलमध्ये च यत्पदं्म तत्रशें पूजयेत्सदा । 
अस्योध्िे तु पिां दक्षेऽन्या ंिामे चापिां बुधः ॥९६॥ 

या सा कालान्तका देिी पिातीता व्यिष्स््ता । 
ग्रसते शूलचकं्र सा ष्त्िच्छामात्रणे सिजदा ॥९७॥ 

शाष्न्तरूपा कला ह्येषा विद्यारूपा पिा ििेत ्। 
अपिा तु रततटठा स्याष्न्निषृ्त्तस्तु पिापिा ॥९८॥ 

िैििं दण्ड ऊध्िजस्् ंरूपं सादाभशिात्मकम ्। 
चतस्रः श्तयस्त्िस्य स््लूाः सूक्ष्मास्त्िनेकधा ॥९९॥ 

एष यागः समाख्यातो डामिाख्यष्स्त्रशष््तकः । 
अ् त्रभैशिसे शूलाधजविचधदृजटिो ̕भिभलख्यते ॥१००॥ 

िामामतृाददभिमुजख्यैः पवित्रःै सुमनोिमैः । 
िूभम ंिजांभस किणीं खदिकां मूलतो ̕चजयेत ्॥१०१॥ 

चतुिशे्र चतुहजस्ते मध्ये शलूं कित्रयम ्। 
चण्डो द्विहस्त ऊध्िाजधःपीठयुष्ग्ज्िपुलस्त्िसौ ॥१०२॥ 

िस्िङ्गुलः रकतजव्यः सूत्रत्रयसमष्न्ितः । 
द्िादशाङ्गुलमानेन दण्डमूले तु पीदठका ॥१०३॥ 

दै्याजत्तूच्रायाच्चोध्िे च चतुिङ्गुलमानतः । 
ऊध्िे ̕प्युच्रायतो िेदाङ्गुला दै्याजद्दशाङ्गुला ॥१०४॥ 
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शूलमूलगतं पीठीमध्यं खाष्धधसमाङ्गुलम ्। 
कृत्िा दण्ड ंबत्रशूलं तु बत्रभििाजगैः समन्ततः ॥१०५॥ 

अटिाङ्गुलरमाणैः स्याद्धस्तमात्र ंसमन्ततः । 
शूलाग्रं शूलमध्यं तच्छूलमूलं तु तभिेत ्॥१०६॥ 

िेदी मध्ये रकतजव्या उियोश्च षडङ्गुलम ्। 
द्िादशाङ्गुलदीघाज तु उियोः पाश्िजयोस्त्ा ॥१०७॥ 

चतुिङ्गुलमुच्रायान्मूले िेदीं रकल्पयेत ्। 
उियोः पाश्िजयोश्चिैमधजचन्द्राकृतत ंत्ा ॥१०८॥ 

भ्रामयेत ्खदिकासूत्र ंकदि ंकुयाजद्द्वििङ्गुलाम ्। 
िैपुल्यादै्द्यजतो देवि चतुिङ्गुलमानतः ॥१०९॥ 

यादृशं दक्षक्षणे िागे िामे तद्ित्रकल्पयेत ्। 
मध्ये शूलाग्रिैपुल्यादङ्गुलश्च अधोध्िजतः ॥११०॥ 

चतुिङ्गुलमानेन िैपुल्यात्तु षडङ्गुला । 
उच्रायात्तु ततः कायाज गष्ण्डका तु स्िरूपतः ॥१११॥ 

पीठोध्िे तु रकतजव्यं शूलमूलं तु सुव्रते । 
शूलाग्रमङ्गुलं काय ंसुतीक्ष्णं तु षडङ्गुलम ्॥११२॥ 

अिामध्यं रकतजव्यमिाधस्तु षडङ्गुलम ्। 
चतुिङ्गुलतनम्नं तु मध्यं तु परिकल्पयेत ्॥११३॥ 

पूिाजपिं तदेिेह मध्ये शूल ंतु तद्बदहः । 
काियेत बत्रभिः सूत्रिेैकैकं ितजयेत च ॥११४॥ 

कजत्रयं तु शूलाग्रं िेदांशैद्जिादशाङ्गुलम ्। 
क्रमाद्दक्षान्यमध्येषु ्यटिद्िादशपत्रकम ्॥११५॥ 

चक्रत्रयं िातपुिं पद्ममटिाङ्गुलािकम ्। 
विद्याभिख्यं शूलमूले िजः पश्चात्रपातयेत ्॥११६॥ 

बत्रशूलं दण्डपयजन्तं िाजितेन पूियेत ्। 
सूत्रत्रयस्य पटृठे तु शु्लं चािात्रयं ििेत ्॥११७॥ 

शु्लेन िजसा शूलमूले विद्याम्बुजं ििेत ्। 
ि्तं ि्ताभसतं शु् लं क्रमादधू्िाजम्बुजत्रयम ्॥११८॥ 

शु्लेन व्योमिेखा स्यात ्सा स््ौल्यादङ्गुलं बदहः । 
तां त्य्त्िा िेददका कायाज हस्तमात्र ंरमाणातः ॥११९॥ 

िैपुल्यबत्रगुणं दै्याजत ्राकािं चतुिश्रकम ्। 
समन्ततोऽ् ददक्षु स्युद्जिािाखण किमात्रतः ॥१२०॥ 

बत्रधा वििज्य क्रमशो द्िादशाङ्गुलमानतः । 
कण्ठं कपोलं शोिां तु उपशोिां तदन्ततः ॥१२१॥ 

राकािं चतुिश्र ंतु सिूिेखासमष्न्ितम ्। 
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भसति्तपीतकृटणै िजोभिः काियेत्ततः ॥१२२॥ 

ि्तै िजोभिमजध्यं तु य्ाशोिं तु पूियेत ्। 
अस्या व्याप्तौ पुिा चो्तं तत्रिैानुसिेच्च तत ्॥१२३॥ 

अिात्रयवििागस्तु रिेशो तनगजमो भ्रमः । 
अनाहतपदव्याष्प्तः कुण्डल्या उदयः पिः ॥१२४॥ 

हृदद स््ाने गता देव्यष्स्त्रशूलस्य सुमध्यमे । 
नाभिस््ः शूलदण्डस्तु शूलमूलं हृदद ष्स््तम ्॥१२५॥ 

शष््तस््ानगतं रान्तं रान्ते चक्रत्रयं स्मिेत ्। 
उष्त्क्षप्योष्त्क्षप्य कलया देहमध्यस्िरूपतः ॥१२६॥ 

शूलदण्डान्तमध्यस््शूलमध्यान्तगोचिम ्। 
रविशने्मूलमध्यान्तं रान्तान्ते शष््तिेश्मतन ॥१२७॥ 

अस्पन्दकिणं कृत्िा एकदा स्पन्दितजनम ्। 
मूलमानन्दमापीड्य शष््तत्रयपदं विशते ्॥१२८॥ 

तत्र पूज्यं रयत्नने जायन्ते सिजभसद्धयः । 
समस्ताध्िसमायोगात ्षोढाध्िव्याष्प्तिाितः ॥१२९॥ 

समस्तमन्त्रचक्राद्यैिेिमाददरयत्नतः । 
षट्बत्रशंत्तत्त्ििचचतं बत्रशूलं परििाियेत ्॥१३०॥ 

विषुित्स््ेन विन्यासो मन्त्राणां मण्डलोत्तमे । 
कायो ̕ष्स्मन ्पूष्जते यत्र सिेश्ििपदं िजेत ्॥१३१॥ 

स्िष्स्तकेना् कतजव्यं यु्तं तस्योच्यते विचधः । 
नाडडकाः स््ापयेत्पूि ंमुहूत ंपरिमाणतः ॥१३२॥ 

शक्रिारुणदद्स््ाश्च याम्यसौम्यगतास्त्ा । 
एकोनबत्रशंद्िंशाः स्युिृजुततयजग्ज्गतास्त्ा ॥१३३॥ 

अटिौ ममजशतान्येकचत्िारिशंच्च जायते । 
िंशैविजषयसंख्यैश्च पदं्म युग्ज्मेन्दमुण्डलम ्॥१३४॥ 

िससंख्यैिजिेत्पीठं स्िष्स्तकं सिजकामदम ्। 
िसुसंख्यैद्जिाििी्ािेिं िागपरिक्रमः ॥१३५॥ 

िन्रविरशिाग्ज्नींश्च लुप्येद्बाह्यान्तिं क्रमात ्। 
ममाजखण च चतुददजक्षु मध्याद्द्िािेषु सुन्दरि ॥१३६॥ 

िष्ह्निूतमुतनव्योमबाह्यगिे पुिीषु च । 
लोपयेच्चिै ममाजखण अन्तनाजडडवििष्जजतान ्॥१३७॥ 

द्िािराकािकोणेषु नेत्रानलशिानतृून ्। 
नाडयो ब्रह्मिंशस्य लोप्या नेत्राद्रसष्स््ताः ॥१३८॥ 

िह्नेनेत्रानलौ लोप्यौ िेदान्नेत्रयुगं िसात ्। 
नेत्र ंसौम्यगतं लोप्यं पूिाजद्िेदानलौ िसात ्॥१३९॥ 
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लोकस््ा नाडडका दहत्िा नेत्राद्िेदाग्ज्नयः क्रमात ्। 
शिैिजष्ह्नगतं चिै युगं नेत्राग्ज्नयो िसात ्॥१४०॥ 

नेत्रात ्पूिजगताच्चिै सुमेरुद्जिािसंक्षञतः । 
स्िष्स्तका च पुिी िम्या चतुददजक्षु ष्स््तािुिौ ॥१४१॥ 

ममजणां च शते द्िे च ऋवषभिगुजखणता ददशः । 
नेत्राददकांश्च संमाज्यज मागजमध्यात ्सुशोिने ॥१४२॥ 

ऋवषत्रयकृते मध्ये विषयैः कखणजका ििेत ्। 
नेत्रीकृतान्िसून ्पत्र ंनेत्र ंसकृद्वििाष्जतम ्॥१४३॥ 

िष्ह्नं िसुगतं कृत्िा शशाङ्कस््ांश्च लोपयेत ्। 
िह्नीषुऋवषमध्याच्च लोप्यं पीठेन्दकुािचध ॥१४४॥ 

ब्रह्मणो नेत्रविषयान्नेत्राद्िेदानलौ हिेत ्। 
सागिे नेत्रकं लोप्यं नाडयः पूिजददग्ज्गताः ॥१४५॥ 

िूतनेत्रगतान्मूध्नाज नेत्राद्द्वििष्ह्नदृष््त्रकात ्। 
सौम्यगात ्पीठकोणेषु लोपयेत चतुटिजवप ॥१४६॥ 

दलातन कायाजखण भसतैः केसिं ि्तपीतलैः । 
कखणजका कनकरख्या पल्लिान्ताश्च लोदहताः ॥१४७॥ 

व्योमिेखा तु सुभसता ितुजलाधजान्तनीलिाः । 
पीठं िेखात्रयोपेतं भसतलोदहतपीतलम ्॥१४८॥ 

स्िष्स्तकाश्च चतुिजणाज अग्ज्नेिीशानगोचिाः । 
िी्ी विद्रमुसंकाशा स्िददक्ष्िस्त्राखण बाह्यतः ॥१४९॥ 

इन्द्रनीलतनिं िजं्र शष््तं पद्ममखणरिाम ्। 
दण्ड ंहािकसंकाशं ि्त्र ंतस्याततलोदहतम ्॥१५०॥ 

नीलद्युततसमं खड्गं पाशं ित्सकसरिम ्। 
ध्िजं पुटपफलोपेतं पञ्चिङ्गैश्च शोभितम ्॥१५१॥ 

गदा हेमतनिात्युग्रा नानाित्नवििूवषता । 
शूलं नीलाम्बुजसमं ज्िलद्िह्न्युग्रशखेिम ्॥१५२॥ 

तस्योपरि भसतं पद्ममीषत्पीतारुणरिम ्। 
चकं्र हेमतनिं दीप्तमिा िैडूयजसंतनिाः ॥१५३॥ 

अिामध्यं सुपीतं च बाह्य ंज्िालारुणं ििेत ्। 
मष्न्दिं देिदेिस्य सिजकामफलरदम ्॥१५४॥ 

श्रीभसद्धायां शूलविचधः राक् क्षेत्र ेचतुिचश्रते । 
हस्तमात्र ंबत्रधा सूयाजन्निखण्ड ंय्ा ििेत ्॥१५५॥ 

मध्ये शूलं च तत्रते्् ंमध्यिागं बत्रधा िजेत ्। 
निभिः कोटठकैयुज् तं ततो ̕यं विचधरुच्यते ॥१५६॥ 

मध्यिागत्रयं त्य्त्िा मध्ये िागद्ियस्य तु । 
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अधस्ताद्भ्रामयेत्सूत्र ंशशाङ्कशकलाकृतत ॥१५७॥ 

उियतो भ्रामयेत्तत्र य्ागे्र हाकृततिजिेत ्। 
कोट्यां तत्र कृतं सूत्र ंनयेदे्रखां तु पूविजकाम ्॥१५८॥ 

अपिद्िािपूिेण त्य्त्िाङ्गुलचतुटियम ्। 
िेखां विनाशयेत्राञो य्ा शूलाकृततिजिेत ्॥१५९॥ 

शूलागे्र त्िधजहस्तेन त्य्त्िा पद्मातन काियेत ्। 
अधः शङृ्गत्रयं हस्तमध्ये पदं्म सकखणजकम ्॥१६०॥ 

मुखागे्र धाियेत्सूत्र ंबत्रभिहजस्तैस्तु पातयेत ्। 
मध्ये चोध्ि ंततः कुयाजदधस्तादङ्गुलद्ियम ्॥१६१॥ 

िेखाद्ियं पातयेत य्ा शूलं िित्यवप । 
अधोिागाददभिश्चोध्ि ंतत्र िेखा रपद्यते ॥१६२॥ 

समीकृत्य ततः सूत्र ेऊध्िे द्िे एिमेि तु । 
मध्यं पदं्म रततटठाप्यं शूलाधस्ताद्यशष्स्ितन ॥१६३॥ 

इत्येष मण्डलविचधः कच्तः संक्षेपयोगतो महागुरुभिः ॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके द्िात्रशंमाह्निकम ्

 

अ् क्ये मुद्राणां गुिाजगमगीतमत्र विचधम ्। 
मुद्रा च रततबबम्बात्मा श्रीमदे्दव्याख्ययामले । 
उ्ता बबम्बोदयश्रतु्या िाच्यद्ियवििेचनात ्॥१॥ 

बबम्बात्समुदयो यस्या इत्यु्ता रततबबम्बता । 
विम्बस्य यस्या उदय इत्यु्ता तदपुायता ॥२॥ 

मुदं स्िरूपलािाख्यं देहद्िािेण चात्मनाम ्। 
िात्यपजयतत यत्तेन मुद्रा शास्त्रषेु िखणजता ॥३॥ 

तत्र रधानिूता श्रीखेचिी देिताष्त्मका । 
तनटकलत्िेन विख्याता साकल्येन बत्रशूभलनी ॥४॥ 

किङ्क्रकणी क्रोधना च िैििी लेभलहातनका । 
महारेता योगमुद्रा ज्िाभलनी क्षोभिणी रिुा ॥५॥ 

इत्येिंबहुिेदेयं श्रीखेचयेि गीयते । 
अन्यास्तदङ्गिूतास्तु पद्माद्या माभलनीमते ॥६॥ 

तासां बहुत्िामुख्यत्ियोगाभयां नेह िणजनम ्। 
श्रीखेचिीसमाविटिो यद्यत्स््ानं समाश्रयेत ्॥७॥ 

देिीसंतनधये तत्स्यादलं क्रकं डम्बिैिृज् ा । 
काम्ये कमजखण ताश्च स्युमुजख्याः कस्यावप जातुचचत ्॥८॥ 

मुद्रा चतुविजधा कायकििाष््चत्तिेदतः ॥९॥ 

तत्र पूणेन रूपेण खेचिीमेि िणजये । 
बद्ध्िा पद्मासनं योगी नािािक्षेश्ििं क्षक्षपेत ्॥१०॥ 

दण्डाकािं तु तं तािन्नयेद्याित्कखत्रयम ्। 
तनगहृ्य तत्र तत्तूण ंरेियेत ्खत्रयेण तु ॥११॥ 

एतां बद्ध्िा खे गततः स्याददतत श्रीपूिजशासने । 
ध्ितनज्योततमजरुद्यु्तं चचत्तं विश्रम्य चोपरि ॥१२॥ 

अनेनाभयासयोगेन भशिं भित्त्िा पिं व्रजेत ्। 
ज्िधस्तात्किौ कृत्िा िामपादं च दक्षक्षणे ॥१३॥ 

विदायाजस्यं कतनटठाभयां मध्यमाभयां तु नाभसकाम ्। 
अनामे कुञ्चयेत्राञो भ्रूिङ्गं तजजनीद्ियम ्॥१४॥ 

ष्जह्िां च चालयेन्मन्त्री हाहाकािं च काियेत ्। 
बत्रशूलेन रयोगेण ब्रह्मिन्रमुपष्स््तः ॥१५॥ 

पदं सन्त्यज्य तन्मात्र ंसद्यस्त्यजतत मेददनीम ्। 
शून्याशून्यलये कृत्िा एकदण्ड ̕ेतनलानलौ ॥१६॥ 

शष््तबत्रतयसम्बद्धे अचधटठातबृत्रदैिते । 
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बत्रशूलं तद्विजानीयाद्येन व्योमोत्पतेद्बुधः ॥१७॥ 

आकाशिािं सन्त्यज्य सत्तामात्रमुपष्स््तः । 
शूलं समिसं कृत्िा िसे िस इि ष्स््तः ॥१८॥ 

एकदण्ड ंस विञाय बत्रशूलं खचिं वरये । 
बद्ध्िा तु खेचिीं मुद्रां ध्यात्िात्मानं च िैििम ्॥१९॥ 

खेचिीचक्रसंजुटिं सद्यस्त्यजतत मेददनीम ्। 
त्य्तांशको तनिाचािो तनःशङ्को लोकिष्जजतः ॥२०॥ 

अिधतूो तनिाचािो नाहमस्मीतत िाियम ्। 
मन्त्रकैतनटठः संपश्यन ्देहस््ाः सिजदेिताः ॥२१॥ 

ह्लादोद्िेगाष्स्मताकु्रटितनद्रामै्नुमत्सिे । 
रूपादौ िा कतृजकमजकिणेषु च सिजशः ॥२२॥ 

नाहमस्मीतत मन्िान एकीिूतं विचचन्तयन ्। 
कणाजक्षक्षमुखनासाददचक्रस््ं देितागणम ्॥२३॥ 

ग्रहीतािं सदा पश्यन ्खेचयाज भसद्ध्यतत स्फुिम ्। 
विद्याशङ्की मलाशङ्की शास्त्रशङ्की न भसद्ध्यतत ॥२४॥ 

भशिो िविः भशिो िष्ह्नः प्ततृ्िात्स पुिोदहतः । 
तत्रस््ा देिताः सिाज द्योतयन्त्यो ̕खखलं जगत ्॥२५॥ 

कतनटठया विदायाजस्यं तजजनीभयां भ्रुिौ त्ा । 
अनामे मध्यमे ि्त्र ेष्जह्िया तालुकं स्पशृते ्॥२६॥ 

एषा किङ्क्रकणी देिी ज्िाभलनीं शणुृ सांरतम ्। 
हनुलजलािगौ हस्तौ रसायाजङ्गुभलतः स्फुिौ ॥२७॥ 

चालयेद्िायुिेगेन कृत्िान्तभ्रुजकुिीं बुधः । 
विदायाजस्यं सष्जह्िं च हाहाकािं तु काियेत ्॥२८॥ 

एषा ज्िाभलन्यष्ग्ज्नचके्र तया चाटिोत्तिं शतम ्। 
जपेद्यदद ततः भसद्ध्येत्त्रैलो्यं सचिाचिम ्॥२९॥ 

पिदेहेषु चात्मानं पिं चात्मशिीितः । 
पश्येच्चिन्तं हानादाद्गमागमपदष्स््तम ्॥३०॥ 

निष्च्छद्रगतं चकंै नदन्तं व्यापकं रिुम ्। 
अनया दह खचािी श्रीयोगसञ्चाि उच्यते ॥३१॥ 

कुलकुण्डभलकां बद्ध्िा अणोिन्तििेददनीम ्। 
िामो योऽयं जगत्यष्स्मंस्तस्य संहिणोद्यताम ्॥३२॥ 

स्िस््ाने तनिृजतत ंलधध्िा ञानामतृिसात्मकम ्। 
व्रजेत्कन्दपदं मध्ये िािं कृत्िा ह्यिािकम ्॥३३॥ 

यािज्जीिं चतुटकोणं वपण्डाधािं च काभमकम ्। 
तत्र तां बोधतयत्िा तु गतत ंबुद्ध्िा क्रमागताम ्॥३४॥ 
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चक्रोियतनबद्धां तु शाखारान्तािलष्म्बनीम ्। 
मूलस््ानाद्य्ा देवि तमोग्रष्न्् ंविदाियेत ्॥३५॥ 

िज्राख्यां ञानजेनैि त्ा शाखोियान्ततः । 
कोणमध्यवितनटक्रान्तं भलङ्गमूलं वििेदयेत ्॥३६॥ 

तत्र सङ्घदट्टतं चक्रयुग्ज्ममै्येन िासते । 
िैपिीत्यात्तु तनक्षक्षप्य द्विधािािं व्रजत्यतः ॥३७॥ 

ऊिाजद्यङ्गुटठकालाष्ग्ज्नपयजन्ते सा वितनक्षक्षपेत ्। 
गमागमनसञ्चािे चिेत्सा भलङ्गभलङ्चगनी ॥३८॥ 

तत्र तत्पदसंयोगादनु्मीलनविधातयनी । 
यो जानातत स भसद्ध्येत्तु िसादानविसगजयोः ॥३९॥ 

ससङ्गमभमदं स््ानमूभमजण्युन्मीलनं पिम ्। 
एष क्रमस्ततोऽन्यो ̕वप व्युत्क्रमः खेचिी पिा ॥४०॥ 

योन्याधािेतत विख्याता शलूमूलेतत शधद्यते । 
िणाजस्तत्र लयं याष्न्त ह्यिणे िणजरूवपखण ॥४१॥ 

नाददफान्तं समुच्चायज कौलेशं देहसंतनिम ्। 
आक्रम्य र्मं चकं्र खे यन्त्र ेपादपीडडतम ्॥४२॥ 

नादं िै शष््तसद्गि ंसद्गिाजत्कौभलनीपदम ्। 
बीजपञ्चकचािेण शूलिेदक्रमेण तु ॥४३॥ 

हृच्छूलग्रष्न््िेदैष्श्चद्रदु्रशष््तं रबोधयेत ्। 
िायुचक्रान्ततनलयं बबन्द्िाख्यं नाभिमण्डलम ्॥४४॥ 

आगच्छेल्लष्म्बकास््ानं सूत्रद्िादशतनगजतम ्। 
चन्द्रचक्रविलोमेन रविशभेतूपञ्जिे ॥४५॥ 

िूयस्तु कुरुते लीलां मायापञ्जििततजनीम ्। 
पुनः सषृ्टिः संहृततश्च खेचयाज क्रक्रयते बुधःै ॥४६॥ 

श्रीमद्िीिािलीयोग एष स्यात्खेचिीविचधः । 
चमु्बाकािेण ि्त्रणे यत्तत्त्िं श्रयूते पिम ्॥४७॥ 

ग्रसमानभमदं विश्िं चन्द्राकज पुिसंपुिे । 
तेनैि स्यात्खगामीतत श्रीमत्काभमक उच्यते ॥४८॥ 

ििान्मु्त्िा द्राियष्न्त पाशान्मुद्रा दह श्तयः । 
मुख्यासां खेचिी सा च बत्रधोच्चािेण िाचचकी ॥४९॥ 

बत्रभशिोमुद्गिो देवि कातयकी परिप्यते । 
नासां नेत्रद्ियं चावप हृत्स्तनद्ियमेि च ॥५०॥ 

िषृणद्ियभलङ्गं च राप्य कायं गता ष्त्ियम ्। 
ििस््ानाििस््ानमुच्चािेणािधाियेत ्॥५१॥ 

मानसीयभमतस्त्िन्याः पद्माद्या अटि मुदद्रकाः । 
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मातवृ्यूहकुले ताः स्युिस्यास्तु परििािगाः ॥५२॥ 

शिीिं तु समस्तं यत्कूिाक्षिसमाकृतत । 
एषा मुद्रा महामुद्रा िैििस्येतत गह्ििे ॥५३॥ 

सूपविटिः पद्मके तु हस्ताग्राङ्गुभलिष्श्मभिः । 
पिाङ्मुखिैजदित्युद्यद्रष्श्मभिः पटृठसंष्स््तैः ॥५४॥ 

अन्तःष्स््ततः खेचिीयं संकोचाख्या शशाङ्क्रकनी । 
तस्मादेि समुत्तम्धय बाहू चिैािकुष्ञ्चतौ ॥५५॥ 

सम्यग्ज्व्योमसु संस््ानाद्व्योमाख्या खेचिी मता । 
मुष्टिद्वितयसङ्घट्टाद्धृदद सा हृदयाह्िाया ॥५६॥ 

शान्ताख्या सा हस्तयुग्ज्ममूध्िाजधः ष्स््तमुद्गतम ्। 
समदृटट्यािलो्यं च बदहयोष्जतपाखणकम ्॥५७॥ 

एषैि शष््तमुद्रा चदेधोधावितपाखणका । 
दशानामङ्गुलीनां तु मुष्टिबन्धादनन्तिम ्॥५८॥ 

द्रा्क्षेपात्खेचिी देिी पञ्चकुण्डभलनी मता । 
संहािमुद्रा चषैैि यद्यूध्ि ंक्षक्षप्यते क्रकल ॥५९॥ 

उत्क्रामणी िचगत्येि पशूनां पाशकतजिी । 
श्िभ्रे सुदिेू िदितत स्िात्मानं पातयष्न्नि ॥६०॥ 

साहसानुरिेशने कुष्ञ्चतं हस्तयुग्ज्मकम ्। 
अधोिीक्षणशीलं च सम्यग्ज्दृष्टिसमष्न्ितम ्॥६१॥ 

िीििैििसंञेयं खेचिी बोधिचधजनी । 
अटिधेत्् ंिखणजता श्रीिगाजटिकभशखाकुले ॥६२॥ 

एिं नानाविधान्िेदानाचश्रत्यैकैि या ष्स््ता । 
श्रीखेचिी तयाविटिः पिं बीजं रपद्यते ॥६३॥ 

एकं सषृ्टिमयं बीजं यद्िीय ंसिजमन्त्रगम ्। 
एका मुद्रा खेचिी च मुद्रौघः राखणतो यया ॥६४॥ 

तदेिं खेचिीचक्ररूढौ यद्रपूमुल्लसेत ्। 
तदेि मुद्रा मन्तव्या शषेः स्यादे्दहविक्रक्रया ॥६५॥ 

यागादौ तन्मध्ये तदिभसतौ ञानयोगपरिमश े। 
वि्नरशमे पाशच्छेदे मुद्राविधेः समयः ॥६६॥ 

बोधािेशः सष्न्नचधिै्येन विसजजनं स्िरूपगततः । 
शङ्कादलनं चक्रोदयदीष्प्तरितत क्रमात्कृत्यम ्॥६७॥ 

इतत मुद्राविचधः रो्तः सुगूढो यः फलरदः ॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके रयह्स्रंशमाह्निकम ्

 

अ्ािसिसंराप्त एकीकािो तनगद्यते । 
यदु् तं चक्रिेदेन साध ंपूज्यभमतत बत्रकम ्। 
तत्रषै चक्रिेदानामेकीकािो ददशानया ॥१॥ 

विश्िा तदीशा हािौद्री िीिने्यष्म्बका त्ा । 
गुिीतत षडिे देव्यः श्रीभसद्धािीिदभशजताः ॥२॥ 

माहेशी ब्राह्मणी स्कान्दी िैटणव्यैन्द्री यमाष्त्मका । 
चामुण्डा चिै योगीशीत्यटिाघोयाजदयोऽ्िा ॥३॥ 

अष्ग्ज्नतनिृततिाय्िीशमातभृिद्जिादशाष्न्िताः । 
नन्दा िद्रा जया काली किाली विकृतानना ॥४॥ 

क्रोटिुकी िीममुद्रा च िायुिेगा हयानना । 
गम्िीिा घोषणी चतेत चतुविशंत्यिे विचधः ॥५॥ 

भसवद्धिृजवद्धद्जयुततलजक्ष्मीमेधा काष्न्तः सुधा धतृतः । 
दीष्प्तः पुष्टिमजततः कीततजः सुष्स््ततः सुगततः स्मतृतः ॥६॥ 

सुरिा षोडशी चतेत श्रीकण्ठाददकश्तयः । 
बभलश्च बभलनन्दश्च दशग्रीिो हिो हयः ॥७॥ 

माधिः षडिे चके्र द्िादशािे त्िमी स्मतृाः । 
दक्षश्चण्डो हिः शौण्डी रम्ो िीममन्म्ौ ॥८॥ 

शकुतनः सुमततनजन्दो गोपालश्च वपतामहः । 
श्रीकण्ठो ̕नन्तसूक्ष्मौ च बत्रमूतत जः शंबिेश्ििः ॥९॥ 

अघीशो िाििूततश्च ष्स््ततः स््ाणुहजिस्त्ा । 
िष्ण्ठिौततकसद्योजानुग्रहकू्रिसैतनकाः ॥१०॥ 

द्व्यटिौ यद्िामतृस्तेन यु्ताः पूणाजितद्द्रिाः । 
ओघोभमजस्यन्दनाङ्गाश्च िपुरुद्गािि्त्रकाः ॥११॥ 

तनुसेचनमूतीशाः सिाजमतृधिोऽपिः । 
श्रीपाठाच्छ्तयश्चतैाः षोडशैि रकीततजताः ॥१२॥ 

संितजलकुभलिगृुभसतबकखङ्चगवपनाक्रकिुजगबभलकालाः । 
द्विश्छगलाण्डौ भशखखशोणमेषमीनबत्रदष्ण्ड साषादढ ॥१३॥ 

देिीकान्ततदधौ दारुकहभलसोमना्शमाजणः । 
जयविजयजयन्ताष्जतसुजयजयरुद्रकीतजनािहकाः ॥१४॥ 

तन्मूत्युजत्साहदिधजनाश्च बलसुबलिद्रदािहकाः । 
तद्िान्दाता चशेो नन्दनसमिद्रतन्मूतत जः ॥१५॥ 

भशिदसुमनःस्पहृणका दगुो िद्राख्यकालश्च । 
चतेोऽनुगकौभशककालविश्िसुभशिास्त्ापिः कोपः ॥१६॥ 
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श्रतु्यग्ज्न्यिे स्युिेते स्त्रीपाठाच्छ्तयस्त्ितेाः । 
जंुकािो ्̕ाष्ग्ज्नपत्नीतत षडिे षण्ठिष्जजताः ॥१७॥ 

द्िादशािे तत्सदहताः षोडशािे स्ििाः क्रमात ्। 
हलस्तद्द्विगुणे ̕टिािे याद्यं हान्तं तु तष्त्त्रके ॥१८॥ 

द्िाबत्रशंदिके सान्तं बबन्दःु सिेषु मूधजतन । 
एिमन्यान्बहंूश्चक्रिेदानस्मात्रकल्पयेत ्॥१९॥ 

एक एि चचदात्मैष विश्िामशजनसािकः । 
शष््तस्तद्िानतो माता शधदिाभशः रकीततजतौ ॥२०॥ 

तयोिेि वििागे तु शष््ततद्ित्रकल्पने । 
शधदिाभशमाजभलनी च क्षोिात्म िपुिीदृशम ्॥२१॥ 

त्ान्तःस््पिामशजिेदने िस्तुतष्स्त्रकम ्। 
अनुत्तिेच्छोन्मेषाख्यं यतो विश्िं विमशजनम ्॥२२॥ 

आनन्देशोभमजयोगे तु तत्षट्कं समुदाहृतम ्। 
अन्तःस््ोटमसमायोगात्तदटिकमुदाहृतम ्॥२३॥ 

तदामतृचतुटकोनिािे द्िादशकं ििेत ्। 
तद्योगे षोडशाख्यं स्यादेिं यािदसंख्यता ॥२४॥ 

विश्िमेकपिामशजसहत्िात्रितृत स्फुिम ्। 
अशंांभशकापिामशाजन ्पयजन्ते सहते यतः ॥२५॥ 

अतः पञ्चाशदैकात्म्यं स्ििव्यष््तविरूपता । 
िगाजटिकं िणजिेद एकाशीततकलोदयः ॥२६॥ 

इतत रदभशजतं पूिजम ्अधजमात्रासहत्ितः । 
स्ििाधजमप्यष्स्त यतः स्िरितस्याधजमात्रकम ्॥२७॥ 

तस्याददत उदात्तं तत्कच्तं पदिेददना । 
इत्् ंसंविददयं याज्यस्िरूपामशजरूवपणी ॥२८॥ 

अभिन्नं संविदश्चतैच्चक्राणां चक्रिालकम ्। 
स्िाम्याििणिेदेन बहुधा तत्रयोजयेत ्॥२९॥ 

पिापिा पिा चान्या सषृ्टिष्स््ततततिोधयः । 
मातसृभािरूपा तु तुयाज विश्राष्न्तरुच्यते ॥३०॥ 

तच्च रकाशं ि्त्रस्् ंसूचचतं तु पदे पदे । 
तुये विश्राष्न्तिाधेया मातसृभािसारिखण ॥३१॥ 

त्ास्य विश्िमािातत स्िात्मतन्मयतां गतम ्। 
इत्येष शास्त्रा्जस्यो्त एकीकािो गुरूददतः ॥३२॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके चतुह्स्रंशमाह्निकम ्

 

उच्यतेऽ् स्िस्िरूपरिेशः क्रमसङ्गतः । 
यदेतद्बहुधा रो्तमाणिं भशिताप्तये । 
तत्रान्तिन्तिाविश्य विश्राम्येत्सविधे पदे ॥१॥ 

ततोऽप्याणिसंत्यागाच्छा्तीं िूभममुपाश्रयेत ्। 
ततो ̕वप शाम्ििीमेिं ताितम्यक्रमात्स्फुिम ्॥२॥ 

इत्् ंक्रमोददतविबोधमहामिीचचसंपूरितरसििैिििाििागी । 
अन्तेऽभयुपायतनिपेक्षतयैि तनत्यं स्िात्मानमाविशतत गभिजतविश्िरूपम ्॥३॥ 

कच्तोऽयं स्िस्िरूपरिेशः पिमेष्टठना ॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके पञ्चत्रशंमाह्निकम ्

 

अ्ोच्यते समस्तानां शास्त्राणाभमह मेलनम ्। 
इह ताित्सम स्तोऽयं व्यिहािः पुिातनः ॥१॥ 

रभसवद्धमनुसन्धाय सैि चागम उच्यते । 
अन्ियव्यततिेकौ दह रभसद्धेरुपजीिकौ ॥२॥ 

स्िायत्तत्िे तयोव्यजष््तपगेू क्रकं स्यात्तयोगजततः । 
रत्यक्षमवप नेत्रात्मदीपा्ाजददविशषेजम ्॥३॥ 

अपेक्षते तत्र मूले रभसवद्ध ंतां त्ाष्त्मकाम ्। 
अभितःसंितृे जात एकाकी क्षुचधतः भशशुः ॥४॥ 

क्रकं किोतु क्रकमादत्तां केन पश्यतु क्रकं व्रजेत ्। 
ननु िस्तुशताकीणे स््ानेऽप्यस्य यदेि दह ॥५॥ 

पश्यतो ष्जितो िावप स्पशृतः संरसीदतत । 
चतेस्तदेिादाय द्राक् सोऽन्ियव्यततिेकिाक् ॥६॥ 

हन्त चतेःरसादोऽवप योऽसाि्जविशषेगः । 
सोऽवप राग्ज्िासनारूपविमशजपरिकष्ल्पतः ॥७॥ 

न रत्यक्षानुमानाददबाह्यमानरसादजः । 
राग्ज्िासनोपजीव्येतत ्रततिामात्रमेि न ॥८॥ 

न मदृभयिहािेच्छा पुंसो बालस्य जायते । 
राग्ज्िासनोपजीिी चदे्विमशजः सा च िासना ॥९॥ 

राच्या चदेागता सेयं रभसवद्धः पौिजकाभलकी । 
नच चतेःरसत्त्यैि सिो व्यिहृततक्रमः ॥१०॥ 

मूलं रभसवद्धस्तन्मानं सिजत्रिैेतत गहृ्यताम ्। 
पूिजपूिोपजीवित्िमागजणे सा ्िचचत्स्ियम ्॥११॥ 

सिजञरूपे ह्येकष्स्मष्न्नःशङ्कं िासत पुिा । 
व्यिहािो दह नैकत्र समस्तः कोऽवप मातरि ॥१२॥ 

तेनासिजञपूिजत्िमात्रणैेषा न भसद्ध्यतत । 
बहुसिजञपूिजत्िे न मानं चाष्स्त क्रकंचन ॥१३॥ 

िोगापिगजतद्धतेुरभसवद्धशतशोभितः । 
तद्विमशजस्ििािोऽसौ िैििः पिमेश्ििः ॥१४॥ 

ततश्चांशांभशकायोगात्सा रभसवद्धः पिम्पिाम ्। 
शास्त्र ंिाचश्रत्य वितता लोकान्संव्यिहाियेत ्॥१५॥ 

तयैिाशैशिात्सिे व्यिहािधिाजुषः । 
सन्तः समुपजीिष्न्त शैिमेिाद्यमागमम ्॥१६॥ 

अपूणाजस्तु पिे तेन न मोक्षफलिाचगनः । 
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उपजीिष्न्त याित्तु ताित्तत्फलिाचगनः ॥१७॥ 

बाल्यापाये ̕वप यभो्तुमन्नमेष रितजते । 
तत्रभसद्ध्यैि नाध्यक्षान्नानुमानादसम्ििात ्॥१८॥ 

नच काप्यत्र दोषाशाशङ्कायाश्च तनिषृ्त्ततः । 
रभसवद्धश्चाविगानोत््ा रतीततः शधदनाष्त्मका ॥१९॥ 

मातुः स्ििािो यत्तस्यां शङ्कते नैष जातुचचत ्। 
स्िकृतत्ििशादेि सिजवित्स दह शङ्किः ॥२०॥ 

याित्तु भशिता नास्य ताित्स्िात्मानुसारिणीम ्। 
ताितीमेि तामेष रभसवद्ध ंनाभिशङ्कते ॥२१॥ 

अन्यस्यामभिशङ्की स्याभयूस्तां बहु मन्यते । 
एिं िाविभशित्िोऽमूं रभसवद्ध ंमन्यते रिुम ्॥२२॥ 

एक एिागमश्चायं वििुना सिजदभशजना । 
दभशजतो यः रितृ्ते च तनितृ्ते च पच् ष्स््तः ॥२३॥ 

धमाज्जकाममोके्षषु पूणाजपूणाजददिेदतः । 
विचचत्रषेु फलेटिेक उपायः शाम्ििागमः ॥२४॥ 

तष्स्मष्न्िषयिैवि्त्याद्विचचत्रफलदातयतन । 
चचत्रोपायोपदेशो ̕वप न वििोधािहो ििेत ्॥२५॥ 

लौक्रककं िैददकं साङ्ख्यं योगादद पाञ्चिात्रकम ्। 
बौद्धाहजतन्यायशास्त्र ंपदा्जक्रमतन्त्रणम ्॥२६॥ 

भसद्धान्ततन्त्रशा्तादद सि ंब्रह्मोभिं यतः । 
श्रीस्िच्छन्दाददषु रो्तं सद्योजाताददिेदतः ॥२७॥ 

य्कैत्रावप िेदादौ तत्तदाश्रमगाभमनः । 
संस्कािान्तिमत्रावप त्ा भलङ्गोद्धृताददकम ्॥२८॥ 

य्ाच तत्र पूिजष्स्मन्नाश्रमे नोत्तिाश्रमात ्। 
फलमेतत त्ा पाञ्चिात्रादौ न भशिात्मताम ्॥२९॥ 

एक एिागमस्तस्मात्तत्र लौक्रककशास्त्रतः । 
रितृ्यािैटणिाद्बौद्धाच्छैिात्सि ंदह तनष्टठतम ्॥३०॥ 

तस्य यत्तत ्पिं राप्यं धाम तत ्बत्रकशष्धदतम ्। 
सिाजवििेदानुच्छेदात ्तदेि कुलमुच्यते ॥३१॥ 

य्ोध्िाजधितािा्सु देहाङ्गेषु वििेददषु । 
एकं राखणतमेिं स्यात ्बत्रकं सिेषु शास्त्रतः ॥३२॥ 

श्रीमत्कालीकुले चो्तं पञ्चस्रोतोवििष्जजतम ्। 
दशाटिादशिेदस्य सािमेतत्रकीततजतम ्॥३३॥ 

पुटपे गन्धष्स्तले तैलं देहे जीिो जलेऽमतृम ्। 
य्ा त्िै शास्त्राणां कुलमन्तः रततष्टठतम ्॥३४॥ 
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तदेक एिागमोऽयं चचत्रष्श्चत्र ̕ेचधकारिखण । 
त्िै सा रभसवद्धदहज स्ियूथ्यपियूथ्यगा ॥३५॥ 

सांख्यं योगं पाञ्चिात्र ंिेदांश्चिै न तनन्दयेत ्। 
यतः भशिोभिाः सिज इतत स्िच्छन्दशासने ॥३६॥ 

एकस्मादागमाच्चतैे खण्डखण्डा व्यपोद्धृताः । 
लोके स्युिागमास्तैश्च जनो भ्राम्यतत मोदहतः ॥३७॥ 

अनेकागमपक्षे ̕वप िाच्या विषयिेददता । 
अिश्यमूध्िाजधिताष्स््त्या रामाण्यभसद्धये ॥३८॥ 

अन्य्ा नैि कस्यावप रामाण्यं भसद्ध्यतत रिुम ्। 
तनत्यत्िमविसंिाद इतत नो मानकािणम ्॥३९॥ 

अष्स्मन्नंश ̕ेप्यमुटयैि रामाण्यं स्यात्त्ोददतेः । 
अन्य्ाव्याकृतौ कॢप्तािसत्यत्िे रिोचने ॥४०॥ 

अततरसङ्ग सिजस्याप्यागमस्यापबाधकः । 
अिश्योपेत्य इत्यष्स्मन्मान आगमनामतन ॥४१॥ 

अिश्योपेत्यमेिैतच्छास्त्रतनटठातनरूपणम ्। 
रधानेऽङ्गे कृतो यत्नः फलिान्िस्तुतो यतः ॥४२॥ 

अतो ̕ष्स्मन ्यत्निान ्कोऽवप ििेच्छंिुरचोददतः । 
तत्र तत्र च शास्त्रषेु न्यरूप्यत महेभशना ॥४३॥ 

एताित्यचधकािी यः स दलुजि इतत स्फुिम ्। 
इत्् ंश्रीशम्िुना्ेन ममो्तं शास्त्रमेलनम ्॥४४॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके षट्तत्रशंमाह्निकम ्

 

आयातति् शास्त्रस्य कथ्यतेऽिसिागता । 
श्रीभसद्धाददवितनददजटिा गुरुभिश्च तनरूवपता । 
िैििो िैििी देिी स्िच्छन्दो लाकुलोऽणुिाट् ॥१॥ 

गहनेशोऽधजजः शक्रो गुरुः कोट्यपकषजतः । 
निभिः क्रमशोऽधीतं निकोदिरविस्तिम ्॥२॥ 

एतैस्ततो गुरुः कोदिमात्रात ्पादं वितीणजिान ्। 
दक्षाददभय उिौ पादौ संिताजददभय एि च ॥३॥ 

पादं च िामनाददभयः पादाध ंिागजिाय च । 
पादपादं तु बलये पादपादस्तु योऽपिः ॥४॥ 

भसहंायाध ंततः भशटिाद्द्िौ िागौ विनतािुिे । 
पादं िासुक्रकनागाय खण्डाः सप्तदश त्िमी ॥५॥ 

स्िगाजदध ंिािणोऽ् जहे्र िामोऽधजमप्यतः । 
वििीषणमुखादाप गुरुभशटयविचधक्रमात ्॥६॥ 

खण्डिेैकान्नविशंत्या विि्तं तदिूत्ततः । 
खण्ड ंखण्ड ंचाटिखण्ड ंरो्तपादाददिेदतः ॥७॥ 

पादो मूलोद्धािािुत्तििहृदतु्तिे त्ा कल्पः । 
सांदहतकल्पस्कन्दािनुत्तिं व्यापकं बत्रधा ततस्रः ॥८॥ 

देव्योऽत्र तनरूप्यन्ते क्रमशो विस्तारिणैि रूपेण । 
निमे पदे तु गणना न काचचदु् ता व्यिष्च्छदाहीने ॥९॥ 

िामाच्च लक्ष्मणस्तस्मात ्भसद्धास्तेभयो ̕वप दानिाः । 
गुह्यकाश्च ततस्तेभयो योचगनो निृिास्ततः ॥१०॥ 

तेषां क्रमेण तन्मध्ये भ्रटिं कालान्तिाद्यदा । 
तदा श्रीकण्ठना्ाञािशात ्भसद्धा अिातिम ्॥११॥ 

्यम्बकामदजकाभिख्यश्रीना्ा अद्िये द्िये । 
द्ियाद्िये च तनपुणाः क्रमेण भशिशासने ॥१२॥ 

आद्यस्य चान्ियो जञे द्वितीयो ददुहतकृ्रमात ्। 
स चाधज् यम्बकाभिख्यः संतानः सुरततष्टठतः ॥१३॥ 

अतश्चाधजचतस्रोऽत्र मदठकाः संतततक्रमात ्। 
भशटयरभशटयैविजस्तीणाजः शतशाख ंव्यिष्स््तैः ॥१४॥ 

अध्युटिसंतततस्रोतःसाििूतिसाहृततम ्। 
विधाय तन्त्रालोकोऽयं स्यन्दते सकलान्रसान ्॥१५॥ 

उ्तायाततरुपादेयिािो तनणीयतेऽधनुा ॥ 
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अथ श्रीतन्त्रालोके सप्तत्रशंमाह्निकम ्

 

उ्तनीत्यैि सिजत्र व्यिहािे रिततजते । 
रभसद्धािुपजीव्यायामिश्यग्राह्य आगमः ॥१॥ 

य्ा लौक्रककदृटट्यान्यफलिाक् तत्रभसवद्धतः । 
सम्यग्ज्व्यिहिंस्तद्िष्च्छििाक् तत्रभसवद्धतः ॥२॥ 

तदिश्यग्रहीतव्ये शास्त्र ेस्िांशोपदेभशतन । 
मना्फलेऽभयुपादेयतमं तद्विपिीतकम ्॥३॥ 

य्ा खगेश्ििीिाितनःशङ्कत्िाद्विषं व्रजेत ्। 
क्षयं कमजष्स््ततस्तद्िदशङ्काभैिित्ितः ॥४॥ 

यदाषे पातहेतू्तं तदष्स्मन्िामशासने । 
आशुभसद्ध्यै यतः सिजमाष ंमायोदिष्स््तम ्॥५॥ 

तच्च यत्सिजसिजञदृटिं तच्चावप क्रकं ििेत ्। 
यदशषेोपदेशने सूयतेऽनुत्तिं फलम ्॥६॥ 

य्ाधिाधिरो्तिस्तुतत्त्िानुिादतः । 
उत्तिं कच्तं संविष्त्सद्धं तवद्ध त्ा ििेत ्॥७॥ 

यदु् ताचधकसंविष्त्तभसद्धिस्तुतनरूपणात ्। 
अपूणजसिजवित्रोष््तञाजयतेऽधिशासने ॥८॥ 

ऊध्िजशासनिस्त्िंश ेदृटट्िावपच समुष्ज्िते । 
अधः शास्त्रषेु मायात्िं लक्ष्यते सगजिक्षणात ्॥९॥ 

श्रीमदानन्दशास्त्रादौ रो्तं च पिमेभशना । 
ऋवषिा्यं बहु्लेशमरिुाल्पफलं भमतम ्॥१०॥ 

नैि रमाणयेद्विद्िान ्शैिमेिागमं श्रयेत ्। 
तदाषे पातहेतू् तं तदष्स्मन ्िामशासने ॥११॥ 

आशुभसद्ध्यै यतः सिजमाष ंमायोदिष्स््तम ्। 
य्ा खगेश्ििीिाितनःशङ्कत्िाद्विषं व्रजेत ्॥१२॥ 

क्षयं कमजष्स््ततस्तद्िदशङ्काभैिित्ितः । 
अञत्िानुपदेटिृत्िसंदटिे ̕धिशासने ॥१३॥ 

एतद्विपयजयाद्ग्राह्यमिश्य ंभशिशासनम ्। 
द्िािाप्तौ तत्र च श्रीमच्रीकण्ठलकुलेश्ििौ ॥१४॥ 

द्विरिाहभमदं शास्त्र ंमम्यङ्तनःशे्रयसरदम ्। 
राच्यस्य तु य्ािीटििोगदत्िमवप ष्स््तम ्॥१५॥ 

तच्च पञ्चविध ंरो्तं शष््तिैचच्यचचबत्रतम ्। 
पञ्चस्रोत इतत रो्तं श्रीमच्रीकण्ठशासनम ्॥१६॥ 

दशाटिादशधा स्रोतःपञ्चकं यत्ततो ̕प्यलम ्। 
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उत्कृटिं िैििाभिख्यं चतुःषष्टिवििेददतम ्॥१७॥ 

श्रीमदानन्दशास्त्रादौ रो्तं िगिता क्रकल । 
समूहः पीठमेतच्च द्विधा दक्षक्षणिामतः ॥१८॥ 

मन्त्रो विद्येतत तस्माच्च मुद्रामण्डलगं द्ियम ्। 
मननत्राणदं यत्तु मन्त्राख्यं तत्र विद्यया ॥१९॥ 

उपोद्बलनमाप्यायः सा दह िेद्या्जिाभसनी । 
मन्त्ररततकृततमुजद्रा तदाप्यायनकािकम ्॥२०॥ 

मण्डलं सािमु्तं दह मण्डश्रतु्या भशिाह्ियम ्। 
एिमन्योन्यसंिेदिषृ्त्त पीठचतुटियम ्॥२१॥ 

यतस्तस्माभिेत्सि ंपीठे पीठेऽवप िस्तुतः । 
रधानत्िात्तस्य तस्य िस्तुनो भिन्नता पुनः ॥२२॥ 

कच्ता साधकेन्द्राणां तत्तद्िस्तुरभसद्धये । 
रत्येकं तच्चतुधथिं मण्डलं मुदद्रका त्ा ॥२३॥ 

मन्त्रो विद्येतत च पीठमुत्कृटिं चोत्तिोत्तम ्। 
विद्यापीठरधानं च भसद्धयोगीश्ििीमतम ्॥२४॥ 

तस्यावप पिमं सािं माभलनीविजयोत्तिम ्। 
उ्तं श्रीित्नमालायामेतच्च पिमेभशना ॥२५॥ 

अशषेतन्त्रसािं तु िामदक्षक्षणमाचश्रतम ्। 
एकत्र भमभलतं कौलं श्रीषडधजकशासने ॥२६॥ 

भसद्धान्ते कमज बहुलं मलमायाददरूवषतम ्। 
दक्षक्षणं िौद्रकमाजढ्यं िामं भसवद्धसमाकुलम ्॥२७॥ 

स्िल्पपुण्यं बहु्लेशं स्िरतीततवििष्जजतम ्। 
मोक्षविद्याविहीनं च विनयं त्यज दिूतः ॥२८॥ 

यष्स्मन्काले च गुरुणा तनविजकल्पं रकाभशतम ्। 
मु्तस्तेनैि कालेन यन्त्र ंततटठतत केिलम ्॥२९॥ 

मयैतत्स्रोतसां रूपमनुत्तिपदाद्रिुात ्। 
आिभय विस्तिेणो्तं माभलनीश्लोकिाततजके ॥३०॥ 

ष्जञासुस्तत एिेदमिधाितयतुं क्षमः । 
ियं तू्तानुिचनमफलं नादद्रयामहे ॥३१॥ 

इत्् ंदददनायासाज्जीिन्मुष््तमहाफलम ्। 
य्ेष्प्सतमहािोगदाततृ्िेन व्यिष्स््तम ्॥३२॥ 

षडधजसािं सच्छास्त्रमुपादेयभमदं स्फुिम ्। 
षट्बत्रशंता तत्त्िबलेन सूता यद्यप्यनन्ता िुिनािलीयम ्। 
ब्रह्माण्डमत्यन्तमनोहिं त ुिैचच्यिज ंनदह िम्यिािः ॥३३॥ 

िूिाददसप्तपुिपूणजतमेऽवप तष्स्मन ्मन्ये द्वितीयिुिनं ििनं सुखस्य । 
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्िान्यत्र चचत्रगततसूयजशशाङ्कशोभििाबत्रष्न्दिरसििोगवििागिूषा ॥३४॥ 

तत्रावपच बत्रददििोगमहाघजिषजद्िीपान्तिादचधकमेि कुमारिकाह्िम ्। 
यत्राधिाधिपदात्पिमं भशिान्तमािोढुमप्यचधकृततः कृततनामनघाज ॥३५॥ 

रा्कमजिोचगपशुतोचचतिोगिाजा क्रकं जन्मना ननु सुखकैपदेऽवप धाष्म्न । 
सिो दह िावितन पिं परितोषमेतत संिाविते नतु तनमेवषखण ितजमाने ॥३६॥ 

कन्याह्िये ̕वप िुिनेऽत्र पिं महीयान ्देशः स यत्र क्रकल शास्त्रििाखण चक्षुः । 
जात्यन्धसद्मतन न जन्म न को ̕भितनन्देतभन्नाञ्जनातयतिविरमुखरकाश े॥३७॥ 

तनःशषेशास्त्रसदनं क्रकल मध्यदेशस्तष्स्मन्नजायत गुणाभयचधको द्विजन्मा । 
कोऽप्यबत्रगुप्त इतत नामतनरु्तगोत्रः शास्त्राष्धधचिजणकलोद्यदगस्त्यगोत्रः ॥३८॥ 

तम् लभलताददत्यो िाजा तनजं पुिमानयत ्रणयििसात ्कश्मीिाख्यं दहमालयमूधजगम ्। 
अचधिसतत यद्गौिीकान्तः किैविजजयाददभियुजगपदखखलं िोगासािं िसात ्परिचचचजतुम ्॥३९॥ 

स््ाने स््ाने मुतनभििखखलैश्चक्रक्रिे यष्न्निासा यच्चाध्यास्ते रततपदभमदं स स्ियं चन्द्रचडूः । 
तन्मन्येऽहं समभिलवषताशषेभसद्धेनजभसद्ध्यै कश्मीिेभयः पिम् पुिं पूणजितृ्तेनज तुटट्यै ॥४०॥ 

यत्र स्ियं शािदचन्द्रशुभ्रा श्रीशािदेतत रच्ता जनेषु । 
शाष्ण्डल्यसेिािससुरसन्ना सि ंजनं स्िैविजििैयुजनष््त ॥४१॥ 

नािङ्गारुणकाष्न्त पाण्डुविकचद्बल्लािदातच्छवि रोतभन्नामलमातुलुङ्गकनकच्छायाभििामरिम ्। 
केिीकुन्तलकन्दलीरततकृततश्यामरिािास्ििं यष्स्मञ्शष््तचतुटियोज्ज्िलमलं मद्यं महािैििम ्॥४२॥ 

बत्रनयनमहाकोपज्िालाविलीन इह ष्स््तो मदनविभशखव्रातो मद्यच्छलेन विजमृ्िते । 
क्भमति्ा िागं मोहं मदं मदनज्ििं विदधदतनशं कामातङ्कैिजशीकुरुते जगत ्॥४३॥ 

यत्कान्तानां रणयिचभस रौदढमानं विदत्ते यष्न्नविज्नं तनधिुनविधौ साध्िसं संधनुोतत । 
यष्स्मन ्विश्िाः कभलतरुचयो देिताश्चक्रचयजस्तन्माद्जिीकं सपदद तनुते यत्र िोगापबगौ ॥४४॥ 

उद्यद्गौिाङ्कुिविकभसतैः श्यामि्तैः पलाशैिन्तगाजढारुणरुचचलसत्केसिालीविचचत्रःै । 
आकीणाज िूः रततपदमसौ यत्र काश्मीिपुटपैः सम्यग्ज्देिीबत्रतययजनोद्यानमाविटकिोतत ॥४५॥ 

सिो लोकः कविि् बुधो यत्र शूिोऽवप िाग्ज्मी चन्द्रोद्द्योता मसणृगतयः पौिनायजश्च यत्र । 
यत्राङ्गािोज्ज्िलविकभसतानन्तसौषुम्णमागजग्रस्ताकेन्दगुजगनविमलो योचगनीनां च िगजः ॥४६॥ 

श्रीमत्पिं रििनाम पुिं च तत्र यष्न्नमजमे रििसेन इतत क्षक्षतीशः । 
यः स्िरततष्टठतमहेश्ििपजूनान्ते व्योमोत्पतन्नुदसजृष्त्कल धपूघण्िाम ्॥४७॥ 

आन्दोलनोददतमनोहििीिनादैः सा चास्य तत्सुचरितं र्यांबिूि । 
सद्ितृ्तसािगुरुतैजसमूतजयो दह त्य्ता अवप रिुगणुानचधकं ध्िनष्न्त ॥४८॥ 

संपूणजचन्द्रविमलद्युततिीिकान्तागाढाङ्गिागघनकुङ्कुमवपञ्जिश्रीः । 
रोद्धूतिेतसलताभसतचामिौघैिाज्याभिषेकमतनशं ददती स्मिस्य ॥४९॥ 

िोधःरततष्टठतमहेश्ििभसद्धभलङ्गस्िायंिुिाचजनविलेपनगन्धपुटपैः । 
आिज्यजमानतनुिीचचतनमज्जनौघविध्िस्तपाप्ममुतनभसद्धमनुटयिन्द्या ॥५०॥ 

िोगापिगजपरिपूिणकल्पिल्ली िोगैकदानिभसकां सुिभसद्धभसन्धमु ्। 
न्य्कुिजती हिवपनाककलाितीणाज यभषूयत्यविितं तदिनी वितस्ता ॥५१॥ 
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तष्स्मन ्कुिेिपुिचारिभसतंांशुमौभलसांमुख्यदशजनविरूढपवित्रिािे । 
िैतस्तिोधभस तनिासममुटय चके्र िाजा द्विजस्य परिकष्ल्पतिूरिसंपत ्॥५२॥ 

तस्यान्िये महतत को ̕वप ििाहगुप्तनामा बिूि िगिान ्स्ियमन्तकाले । 
गीिाजणभसन्धलुहिीकभलताग्रमूधाज यस्याकिोत ्पिमनुग्रहमाग्रहेण ॥५३॥ 

तस्यात्मजश्चखुलकेतत जने रभसद्धश्चन्द्रािदातचधषणो निभसहंगुप्तः । 
यं सिजशास्त्रिसमज्जनशुभ्रचचत्तं माहेश्ििी पिमलंकुरुते स्म िष््तः ॥५४॥ 

तारुण्यसागितिङ्गििानपोह्य िैिाग्ज्यपोतमचधरुह्य दृढं हठेन । 
यो िष््तिोहणमिाप्य महेशचचन्ताित्नैिलं दलयतत स्म ििापदस्ताः ॥५५॥ 

तस्यात्मजो ̕भिनिगुप्त इतत रभसद्धः श्रीचन्द्रचडूचिणाधजपिागपूतः । 
माता व्ययूयुजदमुं क्रकल बाल्य एि दैिं दह िाविपरिकमजखण संस्किोतत ॥५६॥ 

माता पिं बन्धरुितत रिादः स्नोहो ̕ततगाढीकुरुते दह पाशान ्। 
तन्मूलबन्धे गभलते क्रकलास्य मन्ये ष्स््ता जीित एि मुष््तः ॥५७॥ 

वपत्रा स शधदगहने कृतसंरिेशस्तकाजणजिोभमजपषृतामलपूतचचत्तः । 
सादहत्यसान्द्रिसिोगपिो महेशि्त्या स्ियंग्रहणदमुजदया गहृीतः ॥५८॥ 

स तन्मयीिूय न लोकितजनीमजीगणत ्कामवप केिलं पुनः । 
तदीयसंिोगवििदृ्धये पुिा किोतत दास्यं गुरुिेश्मसु स्ियम ्॥५९॥ 

आनन्दसंतततमहाणजिकणजधािः सदै्दभशकैिकििात्मजिामना्ः । 
श्रीना्संतततमहाम्बिघमजकाष्न्तः श्रीिूततिाजतनयः स्िवपतरृसादः ॥६०॥ 

त्रयैम्बकरसिसागिशातयसोमानन्दात्मजोत्पलजलक्ष्मणगुप्तना्ः । 
तुयाजख्यसतंततमहोदचधपूणजचन्द्रः श्रीसोमतः सकलविष्त्कल शंिुना्ः ॥६१॥ 

श्रीचन्द्रशमजिििष््तविलासयोगानन्दाभिनन्दभशिशष््तविचचत्रना्ाः । 
अन्ये ̕वप धमजभशििामनकोभिश्रीिूतेशिास्किमुखरमुखा महान्तः ॥६२॥ 

एते सेिािसवििचचतानुग्रहाः शास्त्रसािपौढादेशरकिसुिगं स्िाचधकािं क्रकलास्मै । 
यत ्संरादयुजदवप च जनान्नैक्षताक्षेत्रिूतान ्स्िात्मािामस्तदयमतनशं तत्त्िसेिािसो ̕िूत ्॥६३॥ 

सोऽनुग्रहीतुम् शांिििष््तिाजं स्िं भ्रातिमखखलशास्त्रविमशजपूणजम ्। 
यािन्मनः रखणदधातत मनोि्ाख्यं तािज्जनः कततपयस्तमुपाससाद ॥६४॥ 

श्रीशौरिसंञतनयः क्रकल कणजनामा यो यौिने विददतशांिितत्त्िसािः । 
देहं त्यजन ्र्यतत स्म जनस्य सत्यं योगच्युतं रतत महामुतनकृटणिा्यम ्॥६५॥ 

तद्बालभमत्रम् मष्न्त्रसुतः रभसद्धः श्रीमन्द्र इत्यखखलसािगुणाभििामः । 
लक्ष्मीसिस्ितत समं यमलंचकाि सापत्नकं ततियते सुिगरिािः ॥६६॥ 

अन्ये वपतवृ्यतनयाः भशिशष््तशुभ्राः क्षेमोत्पलाभिनिचक्रकपद्मगुप्ताः । 
ये संपदं तणृममंसत शंिुसेिासंपूरितं स्िहृदयं हृदद िाियन्तः ॥६७॥ 

षडधजशास्त्रषेु समस्तमेि येनाचधजग्ज्मे विचधमण्डलादद । 
स िामगुप्तो गुरुशंिुशास्त्रसेिाविचधव्यग्रसमग्रमागजः ॥६८॥ 

अन्यो ̕वप कश्चन जनः भशिशष््तपातसंरेिणापििशस्िकशष््तसा्जः । 
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अभय्जनाविमुखिािमभशक्षक्षतेन तेनाप्यनगु्रहपदं कृत एष िगजः ॥६९॥ 

आचायजमभय्जयते स्म गाढं संपूणजतन्त्राचधगमाय सम्यक् । 
जायेत दैिानुगहृीतबुद्धेः सपंत्रबन्धकैिसैि संपत ्॥७०॥ 

सोऽप्यभयुपागमदिीष्प्सतमस्य यद्िा स्िातोद्यमेि दह तननततजषतोऽितीणजम ्। 
सोऽनुग्रहरिण एि दह सद्गुरूणामाञािशने शुिसूततमहाङ्कुिेण ॥७१॥ 

विक्षक्षप्तिािपरिहािम्ो चचकीषजन ्मन्द्रः स्िके पुिििे ष्स््ततमस्य िव्रे । 
आबालगोपमवप यत्र महेश्ििस्य दास्यं जनश्चितत पीठतनिासकल्पे ॥७२॥ 

तस्यािित ्क्रकल वपतवृ्यिधवूिजधात्रा या तनमजमे गभलतसंसतृतचचत्रचचन्ता । 
शीतांशुमौभलचिणाधजपिागमात्रिूषाविचधविजदहतित्सभलकोचचताख्या ॥७३॥ 

मूताज क्षमेि करुणेि गहृीतदेहा धािेि विग्रहिती शुिशीलतायाः । 
िैिाग्ज्यसािपरिपाकदशिे पूणाज तत्त्िा्जित्नरुचचिष्स््ततिोहणोिी ॥७४॥ 

भ्रातावप तस्याः शभशशुभ्रमौलेिज् त्या पिं पावितचचत्तिषृ्त्तः । 
स शौरििात्तेश्ििमष्न्त्रिािस्तत्याज यो िूपततमष्न्त्रिािम ्॥७५॥ 

तस्य स्नुषा कणजिधवूिजधतूसंसाििषृ्त्तः सुतमेकमेि । 
यासूत योगेश्िरिदत्तसंञं नामानुरूपस्फुिद्जतत्त्िम ्॥७६॥ 

यामग्रगे ियभस ितृजवियोगदीनामन्िग्रहीत ्बत्रनयनः स्ियमेि ि्त्या । 
िाविरिािििसेषु जनेटिन्जः सत्यं समाकृषतत सोऽ्जपिम्पिाणाम ्॥७७॥ 

ि्त्युल्लसत्पुलकतां स्फुिमङ्गिूषां श्रीशंिुना्नततमेि ललादिकां च । 
शैिश्रतुत ंश्रिणिूषणमप्यिाप्य सौिाग्ज्यमभयचधकमुद्िहतत स्म यान्तः ॥७८॥ 

अम्बाभिधाना क्रकल सा गुरंु तं स्िं भ्रातिं शंिुदृशाभयपश्यत ्। 
िाविरिािोज्ज्िलिव्यबुवद्धः सतोऽिजानातत न बन्धबुुद्ध्या ॥७९॥ 

भ्राता तदीयो ̕भिनिश्च नाम्ना न केिलं सच्चरितैिवप स्िैः । 
पीतेन विञानिसेन यस्य तत्रिै तटृणा ििधेृ तनकामम ्॥८०॥ 

सोऽन्यश्च शािंिमिीचचचयरणश्यत्संकोचहादजनभलनीघदितोज्ज्िलश्रीः । 
तं लुम्पकः परिचचाि समुद्यमेषु साधःु समािहतत हन्त किािलम्बम ्॥८१॥ 

इत्् ंगहेृ ित्सभलकावितीणे ष्स््तः समाधाय मतत ंबहूतन । 
पूिजश्रतुान्याकलयन ्स्िबुद्ध्या शास्त्राखण तेभयः समिाप सािम ्॥८२॥ 

स तष्न्नबन्ध ंविदधे महा् ंयु्त्यागमोदीरिततन्त्रतत्त्िम ्। 
आलोकमासाद्य यदीयमेष लोकः सुख ंसंचरिता क्रक्रयासु ॥८३॥ 

सन्तो ̕नुगहृ्णीत कृतत ंतदीयां हृह्णीत पूि ंविचधिेष ताित ्। 
ततोऽवप गहृ्णातु ििन्मतत ंसा सद्यो ̕नुगहृ्णातु च तत्त्िदृटट्या ॥८४॥ 

इदमभिनिगुप्तरोष्म्ितं शास्त्रसािं भशि तनशमय ताित ्सिजतःश्रोत्रतन्त्रः । 
ति क्रकल नुततिेषा सा दह त्िद्रपूचचते्यभिनिपरितुटिो लोकमात्मीकुरुटि ॥८५॥ 
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