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കുൺഡലിനീസ്തവഃ

രുദയാമേലാത്തരതൻതാൻതർഗതമ്

{॥ കുൺഡലിനീസ്തവഃ രുദയാമേലാത്തരതൻതാൻതർഗതമ് ॥}

ജൻേമാദ്ധാരനിരീക്ഷണീഹതരുണീ േവദാദിബീജാദിമാ

നിത്യം േചതസി ഭായേത ഭുവി കദാ സദ്വാക്യസഞ്ചാരിണീ ।

മാം പാതു പിയദാസഭാവകപദം സംൻഘാതേയ ശീധരാ

ധാതി ത്വം സ്വയമാദിേദവവനിതാ ദീനാതിദീനം പശുമ് ॥ ൬-൨൯॥

രക്താഭാമൃതചൻദികാ ലിപിമയീ സർപാകൃതിർനിദിതാ

ജാഗത്കൂർമസമാശിതാ ഭഗവതി ത്വം മാം സമാേലാകയ ।

മാംേസാദ്ഗൻധകുഗൻധേദാഷജഡിതം േവദാദികാർയാൻവിതം

സ്വൽപാൻയാമലചൻദേകാടികിരൈണർനിത്യം ശരീരം കുരു ॥ ൬-൩൦॥

സിദ്ധാർഥീ നിജേദാഷവിത് സ്ഥലഗതിർയാജീയേത വിദ്യയാ

കുൺഡൽയാകുലമാർഗമുക്തനഗരീ മായാകുമാർഗഃ ശിയാ ।

യദ്േയവം ഭജതി പഭാതസമേയ മധ്യാഹ്നകാേലഽഥവാ

നിത്യം യഃ കുലകുൺഡലീജപപദാമ്േഭാജം സ സിദ്േധാ ഭേവത് ॥ ൬-൩൧॥

വാവാകാശചതുർദേലഽതിവിമേല വാഞ്ഛാഫലാൻയാലേക

നിത്യം സമ്പതി നിത്യേദഹഘടിതാ ശാങ്േകതിതാഭാവിതാ ।

വിദ്യാകുൺഡലമാലിനീ സ്വജനനീ മായാകിയാ ഭായേത

ൈയസ്ൈതഃ സിദ്ധകുേലാദ്ഭൈവഃ പണതിഭിഃ സത്സ്േതാതൈകഃ ശംഭുഭിഃ ॥ ൬-

൩൨॥

ധാതാശങ്കര േമാഹിനീതിഭുവനായാപേടാദ്ഗാമിനീ

സംസാരാദിമഹാസുഖപഹരണീ തതസ്ഥിതാ േയാഗിനീ ।

സർവഗൻഥിവിേഭദിനീ സ്വഭുജഗാ സൂക്ഷ്മാതിസൂക്ഷ്മാപരാ
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ബഹ്മജ്ഞാനവിേനാദിനീ കുലകുടീ യാഘാതിനീ ഭായേത ॥ ൬-൩൩॥

വൻേദ ശീകുലകുൺഡലീതിവലിഭിഃ സാങ്ൈഗഃ സ്വയമ്ഭൂം പിയമ്

പാേവഷ്ട്യാമ്ബരമാർഗചിത്തചപലാ ബാലാബലാനിഷ്കലാ ।

യാ േദവീ പരിഭാതി േവദവചനാ സംഭാവിനീ താപിനീ

ഇഷ്ടാനാം ശിരസി സ്വയമ്ഭുവനിതാം സംഭാവയാമി കിയാമ് ॥ ൬-൩൪॥

വാണീേകാടിമൃദങ്ഗനാദമദനാനിശ്േരണിേകാടിധ്വനിഃ

പാേണശീരസരാശിമൂലകമേലാൽലാൈസകപൂർണാനനാ ।

ആഷാേഢാദ്ഭവേമഘവാജനിയുതധ്വാൻതാനനാസ്ഥായിനീ

മാതാ സാ പരിപാതു സൂക്ഷ്മപഥേഗ മാം േയാഗിനാം ശങ്കരഃ ॥ ൬-൩൫॥

ത്വാമാശിത്യ നരാ വജൻതി സഹസാ ൈവകുൺഠൈകലാസേയാഃ

ആനൻൈദകവിലാസിനീം ശശിശതാനൻദാനനാം കാരണാമ് ।

മാതഃ ശീകുലകുൺഡലീ പിയകേര കാലീകുേലാദ്ദീപേന

തത്സ്ഥാനം പണമാമി ഭദവനിേത മാമുദ്ധര ത്വം പശുമ് ॥ ൬-൩൬॥

കുൺഡലീശക്തിമാർഗസ്ഥം സ്േതാതാഷ്ടകമഹാഫലമ് ।

യതഃ പേഠത് പാതരുത്ഥായ സ േയാഗീ ഭവതി ധുവമ് ॥ ൬-൩൭॥

ക്ഷണാേദവ ഹി പാേഠന കവിനാേഥാ ഭേവദിഹ ।

പേഠത് ശീകുൺഡേലാ േയാേഗാ ബഹ്മലീേനാ ഭേവത് മഹാൻ ॥ ൬-൩൮॥

ഇതി േത കഥിതം നാഥ കുൺഡലീേകാമലം സ്തവമ് ।

ഏതത്സ്േതാതപസാേദന േദേവഷു ഗുരുഗീഷ്പതിഃ ॥ ൬-൩൯॥

സർേവ േദവാഃ സിദ്ധിയുതാഃ അസ്യാഃ സ്േതാതപസാദതഃ ।

ദ്വിപരാർദ്ധം ചിരംജീവീ ബഹ്മാ സർവസുേരശ്വരഃ ॥ ൬-൪൦॥
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॥ ഇതി രുദയാമേലാത്തരതൻതാൻതർഗേത കുൺഡലിനീസ്തവഃ സമ്പൂർണമ് ॥
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