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അധ്യാത്മവിചാരം പാന
അംബികാസുതനായ ഗേണശനും
നിമ്മൎലാംഗി സരസ്വതീ േദവിയും
ന െട ഗുരുനാഥന്മാരുേമറ്റം
നന്മകൾ വരുത്തീടുക സന്തതം!
ജ്ഞാനമാർഗ്ഗമറിേയണെമങ്കിേലാ
ജ്ഞാനികൾ പറയുന്നതു േകൾക്കണം
ജ്ഞാനെമന്നിേയ മെറ്റാ മിെല്ല
ജ്ഞാനികൾ പറ െകാട്ടി മുഴ .
ആചാര്യന്മാെര വന്ദി െചാ േന്നൻ
ആയവണ്ണം ചുരുക്കത്തിെലാെക്കയും
ആേമാദേമാടു േകട്ടാലിേതവനും
വ്യാേമാഹങ്ങെളാഴി സുഖം വരും.
പറയാവതെല്ലങ്കിലുെമ െട
ഗുരുപാദങ്ങളുള്ളിൽ വിള േമ്പാൾ
ഒരുവണ്ണം പറയാെമെന്നാണ്ടിതു
പറയു ഞാൻ േകൾപ്പിനിതാദരാൽ  
വിശ്വസൃഷ്ടി കാരണമാം ഹ്മം
വിശ്വമുള്ളേപ്പാഴിെല്ലന്നിരി േമാ
വിശ്വനാശം വരുമ്പഴുമുണ്ടതു
ശാശ്വതെമ ചിന്തി റയ്ക്കണം.
കാരണെമാ ം കൂടാെതയില്ലേല്ലാ
കാര്യെമാ െമാേരട േമാർ േമ്പാൾ
അതുെകാ ജഗത്തിനു കാരണം
പരമാത്മസ്വരൂപമായീടു .
അതുതെന്നയിക്കാണുന്നെതാെക്കയും
ഇതു നിശ്ചയം വന്നാൽ മതിയേല്ലാ
കാരണം തെന്ന കാര്യമായീടു
നാമരൂപങ്ങൾ െകാെണ്ടന്നറിഞ്ഞാലും.
കാണുന്നീലേയാ മൃ വർണ്ണാദികൾ
ഘടകുണ്ഡലരൂപമാകുന്നതും
മു െകാ ചമച്ച ഘടാദികൾ
മു കൂടാെത സത്യമാെയ ?
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സത്യമിങ്ങെന കാണുന്നെതാെക്കയും
സച്ചിദാനന്ദമല്ലാെതയിെല്ലേടാ
ഘടെമ ള്ള നാമവും രൂപവും
ഘടികാർദ്ധംെകാണ്ട നശി േമ്പാൾ
മു േശഷി ം സത്യസ്വരൂപമാ-
മ കാരം പഞ്ചവും ഹ്മമാം
നാമരൂപങ്ങൾ േതാ വാെനെന്തന്നാൽ
മായെകാണ്ടതു േതാന്നിയാെലന്തേഹാ.  
േതാന്നിയാലതു സത്യമാേമാ എന്നാൽ
േതാ ന്നെതാെക്ക സത്യമായീടുേമാ
േതാ ന്നീലേയാ ര വിൽ സർപ്പവും
ശുക്തിയിൽ രജതെത്തയുമങ്ങെന.
ദിഗ് മം മൃഗതൃഷ്ണെയന്നീവക
േതാന്നീടുന്നതു സത്യമായീടുേമാ?
ഒ തെന്ന പലതായി േതാ െമ-
െന്നാ രണ്ടല്ല കണ്ടറിയു നാം.
എന്നെതാ വിചാരി േനാക്കണം
മന്ദബുദ്ധികെളങ്കിലും നാമിേപ്പാൾ
ഏകനായുള്ള സൂര്യെനേത്തായത്തി-
േലറിേയാന്നായിക്കാണുന്നിതില്ലേയാ.
േഹതുെവന്തിതിെന നിന േമ്പാൾ
േമാഹെമന്നിേയ മെറ്റാ മില്ലേഹാ
േഫനെമ ം തരംഗെമ ം ജല-
േപ്പാളെയ ം ചുഴിെയ മിങ്ങെന.
േനരുതെന്ന വിചാരി കാണുേമ്പാൾ
വാരി തെന്ന പലതായിേത്താ
മഹത്താകിേയാരാകാശമല്ലേയാ
മഠത്തിന്നകെത്താക്കേവ കാണു .
ഘടത്തിന്നകത്തിങ്കലും കാണു
ഘടിച്ചീടുേമാ േഭദമിവറ്റിങ്കൽ
ജീവെന ം പരെമ ം െചാ
ഏവെമന്നേ േവദം പറയു .  
േഭദമായ് നിനച്ചീടു പിെന്നയും
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േഖദിപ്പാെനാരു കൗശലമിങ്ങെന
േവദവിശ്വാസം േപാരായ്ക കാരണം
വാദിച്ചീടു േഭദി പിെന്നയും
േബാധിച്ചീടണെമാെന്ന റയ്ക്കാഞ്ഞാൽ
ബാധിച്ചീടും നരകഭയങ്ങളാൽ
സാധിച്ചീടു േവദത്തിലിങ്ങെന
േബാധിക്കാത്തതുമ തേമാർ േമ്പാൾ.
േവദവാക്കിെന വിശ്വസിക്കാഞ്ഞാേലാ
േഖദി ന്നേതാ കുറ്റമെല്ലാ േമ
േവദേത്തക്കാൾ മാണമായിട്ടിഹ
ൈവദികമാർഗ്ഗത്തിേലതുെമാന്നില്ലേയ്യാ.
ഇ െയല്ലാമറിവാൻ പണിെയന്നാൽ
അ േവണ്ടാ പറയാെമളുപ്പത്തിൽ
പു ന്മാെര ം വിത്തെമ ം ചില
മി െമ ം കള െമന്നിങ്ങെന.
എ ജന്മം കഴി നാെമന്നതും
കു േപാെയ ം ചിന്തി െചാല്ലാേമാ.
ഉള്ളതല്ലായ്ക െകാണ്ടതു േതാ ന്നീ-
ലുള്ളതുള്ളനാെളാെക്കയുമുണ്ടേല്ലാ ()
ഉള്ളിലിങ്ങെന ചിന്തി റച്ചവ-
നുള്ളതായ് വരുമേന്ന സുഖം വരൂ.
സത്യമല്ല ജഗെത്തന്നറിയുേമ്പാൾ
സ്വപ്നമല്ലേയാ കാണു നിത്യവും  
അതിെലെന്താരു േഭദെമ ള്ളതു
മതിയുള്ളവർ ചിന്തി േനാക്കണം
സ്വപ്നത്തിെലാരു ഭൂപനായീടു
ക നകളുെമാെക്ക നട
ഉ ലാക്ഷിമാേരാടുെമാരുമി
ത േമറിയിരു രമി .
ശ രാജ്യെത്ത െവട്ടിപ്പിടിേച്ചാേരാ
ശ പാണികൾ വ വണ
സാർവ്വഭൗമെന ള്ള കീർത്തിേയാ-
േടെറക്കാലം സുഖി വസി േമ്പാൾ.
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മി േഭദം വരുത്തിേയാേരാ വഴി
ശ ക്കൾ വന്നടു വശമായി
ചി െമേന്ന പറയാവു ത െട
പു ൻ കൂെടച്ചതിപ്പാെനാരുെമ്പ .
രണത്തിനായ് നൃേപാത്തമേനാർ േമ്പാൾ
പണത്തിനായ്മറി േപാെയല്ലാരും
കണക്കല്ലിെതേന്നാർ നേര നും
പിണക്കത്തിനായ് പിെന്ന മിതിർന്നില്ല.
എ െചേയ്യ ഞാനിെന്ന െള്ളാരു
ചിന്ത െകാണ്ടവൻ ാന്തനാേയറ്റവും
നാടും വീടുമുേപക്ഷി രാ ിയിൽ
കാടു േനാക്കിപ്പതുെക്ക റെപ്പ .
േപടിച്ചീടു പിെന്നയും പിെന്നയും
കൂടിേച്ചർ ചതിച്ച ജനത്തിെന  
കാടുപു തളർ കിടക്കയും
കൂെട െട െനടുവീർപ്പിടുകയും.
കഴിെഞ്ഞാരു സുഖെത്ത നിരൂപി
െപാഴിഞ്ഞീടു ക നീേരറ്റവും
കിഴിഞ്ഞീടുന്ന േദഹവുമായിട്ട-

ഴന്നീടിനാേനെറ നാളങ്ങെന.
കഷ്ടകാലം കഴിയുേമ്പാഴീശ്വരൻ
തുഷ്ടിനല്കീടുെമേന്നാർ ഭൂപനും
പുഷ്ടേമാദം തപ െചയ്താനവ-
െനാ െചന്ന നി യുണർ േപായ്.
െപാട്ടനായതു ചിന്തി പിെന്നയു-
െമാ േനരം ചലിച്ചിതു ചിത്തവും.
സത്യമല്ലിതു സ്വപ്നെമന്നല്ലേയാ
ചിത്തതാപെമാഴിയുന്നിേതവരും.
എെന്താരുേഭദമിന്നിക്കാണുന്നതു-
െമ െകാണ്ടതു ചിന്തി േനാക്കാ ?
“ചിന്തനേത്താളം നന്നല്ല മെറ്റാ ം
സന്താപത്തിെന്റ േവരറുത്തീടുവാൻ.
ബ ക്കളുമുേണ്ടെറ നമുക്കിേപ്പാൾ
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ബന്ധമുക്തന്മാരായ മഹാത്മാക്കൾ
സന്തതമവെരെന്തല്ലാം െചാല്ലീ ം
ചിന്തിച്ചീടാഞ്ഞാെല ഫലമേയ്യാ.
സജ്ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞതുെമാെക്കയും
ഇജ്ജനങ്ങൾ േബാധിപ്പാനല്ലേയാ.  
ദുർജ്ജനങ്ങെളേപ്പാെല നരകത്തി-
ലിജ്ജനങ്ങൾ വസിേക്കണെമ േണ്ടാ
അജ്ഞാനം െകാ വേന്നാരനർത്ഥെത്ത
വിജ്ഞാനം െകാ േവണ്ടേയാ നീ വാൻ

ജ്ഞാനം കിഞ്ചിദുെണ്ടങ്കിലുണ്ടേല്ലാ
സജ്ജനങ്ങളരുൾൈചത മാർഗ്ഗങ്ങൾ.
അതു കൂടാെത തീരുന്നെത യും
അതിസാഹസെമേന്ന പറയാവൂ
ചതിയായ് വരും േമലിലെതാെക്കയും
മതിയുള്ളവേരാർ െകാേള്ളണേമ.
സജ്ജനത്തിെന നിന്ദിച്ചീടുന്നവൻ
ദുർജ്ജേനാത്തമെനന്നതു നിർണ്ണയം,
സജ്ജനങ്ങെള പൂജിച്ചീടുന്നവൻ
സജ്ജേനാത്തമെന മറിയണം.
അർ നേനാടുമുദ്ധവേരാടുമാ-
കൃഷ്ണസ്വാമിയരുൾെചയ്തേതാർെക്കേടാ.
ദുർജ്ജനങ്ങെള ദൂര േപക്ഷി
സജ്ജനങ്ങെള േസവിപ്പിെനന്നേല്ല.
ചിത്സ്വരൂപമറിവാെനളുപ്പമായ്
സത്സംഗേത്താളം നന്നല്ല മെറ്റാ ം
മത്സരാദികൾ കൂടാെത നാെമല്ലാം
ഉത്സാഹിേക്കണ്ടതിന്നതിനല്ലേയാ.
പഠിച്ചീടു ശാ ങ്ങേളാേരാേന്ന
നടിച്ചീടു വിദ്വാെന ള്ളതും.  
പിടിച്ചീടു േമാഹങ്ങൾ പിെന്നയും
മുടിച്ചീടുകയില്ലവൻ ജന്മെത്ത,
കടിച്ചീടുന്ന പാമ്പിെന്റ വാലിെന
പിടിച്ചീടുന്നേപാെല ശിവ! ശിവ!
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തടിച്ചീടിന മൃത മുഖത്തിങ്കൽ
മടിച്ചീടാെത െചന്ന ചാടു .
തന്നത്താനറിയായ്കെകാണ്ടിങ്ങെന
ഖിന്നത പൂ ഴലു നിത്യവും
തെന്നത്താനറിഞ്ഞീടുന്ന േനര
മുന്നിൽ േതാന്നിയെതല്ലാമസത്യമാം.
ഗുരുവാക്യവും േവദാന്തവാക്യവും
ഒരു േഭദമിെല്ലന്ന റയ്ക്കണം
പരമാർത്ഥസ്വരൂപമറിവാനും
ഒരു ദുർഘടമിെല്ലന്നറിഞ്ഞാലും.
വിശ്വെമാെക്കയും നശ്വരെമന്നേല്ല
വിശ്വനാഥനരുൾെച ഗീതയിൽ
ഈശ്വരനുമേയാടരുൾെചയ്തതും
ശാശ്വതമല്ലിെതാ െമന്നല്ലേയാ.
ജ്ഞാനവാരിധിയായ വസിഷ്ഠനും
മാനനീയനാം രാമേനാടാദരാൽ
േകവലമരുളിെച്ചയ്തെതാെക്കയും
ഈവണ്ണമതു േഭദമിെല്ലാ േമ.
േവദശാ ം പുരാണങ്ങൾ ഗീതയും
ബാദരായണസൂ വും ഭാഷ്യവും  
േഭദവാദിക്കസത്യമാേയ്ത്താന്നീടും
േഭദമില്ലതിേനതുമറിഞ്ഞാലും.
വിശ്വാസമിതിെലാന്നിലുമില്ലാഞ്ഞാ-
ലാശ്വസിപ്പതിനില്ല വഴി പിെന്ന.
ആത്മാനാത്മവിേവകം വരാഞ്ഞാല-
ങ്ങാത്മജ്ഞാനം വരികയില്ലാർ േമ
ആത്മാവല്ലാത്തെതാെക്കയനാത്മാവാം
ആത്മാേവെതന്നറിഞ്ഞാൽ മതിയേല്ലാ.
ഇദം ബുദ്ധി വിഷയമനാത്മാവു-
മഹംബുദ്ധി വിഷയമാമാത്മാവും
ഇതുതെന്നയുണർ േനാ േന്നരം
മതിസാക്ഷിയിൽ േചർ സുഖം വരും.
േദഹമാത്മാവാെമങ്കിലിെത െട
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േദഹെമ ം പറയുന്നെതങ്ങെന.
ഇ ിയങ്ങളും ാണാദികള ം
ബുദ്ധിയും മനെസ്സന്നിവെയാ േമ
സത്യമാകിെയാരാത്മാവേല്ലാർ േമ്പാൾ
മമതാവിഷയത്വമുണ്ടാകയാൽ
ഇതിനുെള്ളാരു കാരണമജ്ഞാന-
മതുമാത്മാവായീടുകയില്ലേല്ലാ.
ജാ ത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിയിെലാെക്കയും
സാക്ഷിയായിട്ടിരി ന്ന ൈചതന്യം
സാക്ഷാദാത്മസ്വരൂപമെതന്നേല്ലാ
േമാക്ഷശാ ങ്ങെളാക്കേവ െചാ .  
ജാ ത്സ്വപ്നസുഷുപ്തികെളന്നിവ
ബുദ്ധി െള്ളാരവസ്ഥകളാകയാൽ
േബാധരൂപനാമാത്മാവിനെല്ല
േബാധിപ്പാെനാരു ൈവഷമ്യമില്ലേല്ലാ.
േശാകേമാഹവിഷാദഭയങ്ങളും
രാഗേദാഷമദാദികൾ െകാണ്ടേല്ലാ
ചിത്തിനില്ലതുെകാണ്ടി സത്യമാം
ചിത്തധർമ്മങ്ങെളന്നേല്ലാ െചാ .
േദഹത്തി മലങ്ങളും മാലിന്യം
േദഹിേക്കാർക്കിലിേദ്ദഹവും മാലിന്യം
േദഹിയും പിെന്ന സാക്ഷി മാലിന്യം
സാക്ഷി ചിത്തിനു മാലിന്യേമാർക്കണം.
ചിെത്താേന്നയു ശുദ്ധമായിട്ടേപ്പാൾ
സച്ചിദാനന്ദ ഹ്മമതുതെന്ന
വിസ്തരി പറയുന്ന ശാ ത്തി-
നി മാ മതിനുള്ള താ ര്യം.
ചിെത്താഴി ള്ളെതാെക്കയസത്യെമ-
ന്നസ്തശംകം വിചാരി റയ്ക്കണം
സത്യമേ സമസ്ത തികളും
നിത്യമുക്തനവെന െചാ .
എങ്കിലുമസംഭാവനയും തഥാ
വിപരീതമതിയും നശിക്കാെത
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അദ്വിതീയത്വം ഹ്മത്തിനും ശുദ്ധ-
ഹ്മരൂപത്വം ജീവനും വന്നിടാ.  

ബഹുവാരം വണം കഴിച്ചാലും
ഒരു േനരവും േദഹാദി സാക്ഷിയാം
സ്വസ്വരൂപെത്തേത്താന്നാതിരി ന്ന-
തസംഭാവനെയന്നേല്ലാ െചാ .
ഏകവാരം വണങ്ങെളെക്കാ
േദഹാദിവ്യതിരിക്താത്മവിജ്ഞാനം
ഉണ്ടാെയന്നാലും പൂർവജന്മങ്ങളി-
ലഭ്യസി ള്ള ദുർവാസനാബലാൽ.
കൂെട െടയിേദ്ദഹമാത്മാെവ ം
ജഗത് സത്യെമ ം പിെന്ന ചിത്തത്തിൽ
േതാന്നീടുന്നതിെനയും വിപരീത-
ഭാവനെയ െചാ സ ക്കൾ.
അസംഭാവനേയയും വിപരീത
ഭാവനയുമേശഷംനശിപ്പിപ്പാൻ
ജഗന്മിഥ്യാത്വേദഹമനാത്മത്വ-
മിവ ര ം മറക്കാത്ത ൈവഷമ്യം.
അദ്ധ്യാേരാപാപവാദങ്ങൾ കൂടാെത-
(ജഗന്മിഥ്യാത്ത്വം ര നന്നായുറക്കാത്തതിനാെല.)
യദ്ധ്യാേരാപാപവാദങ്ങളിൽ വ
അദ്ധ്യാേരാപം ജഗത്തിെന െചാ
ബുദ്ധ്യാരൂഢമാക്കീടുവാൻ ഹ്മത്തിൽ.
സിദ്ധന്മാരരുൾെചയ്ത കാരങ്ങൾ
സാധ്യേമെറയുണ്ടാകെകാണ്ടങ്ങെന
നിർവ്വികാരമാം ഹ്മത്തിനുണ്ടേല്ലാ
സർവനിർമ്മാണശക്തിയതു തെന്ന.  
സത്ത്വാദിഗുണസാമ്യദശയിങ്ക-
ലുത്തമ കൃതിെയ ംെചാ
ശുദ്ധസത്വഗുണങ്ങളുണ്ടാകയാൽ
ശുദ്ധ ഹ്മം തിബിംബിച്ചീടുേമ്പാൾ
മായെയ പറയുന്നതു തെന്ന
മാലിന്യംെകാണ്ടവിദ്യയായീടു ;
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മായാസത്ത്വവിശുദ്ധിെയാന്നാകയാൽ
മാേയാപാധികനീശ്വരേനകനായ്
മായയിങ്കൽ തുബിംബിച്ചീശ്വര-
ന്മായെയ്ക്കാ മധീനമല്ലാത്തവൻ
മായെയത്താനധീനമാക്കിെക്കാ
മായങ്ങളിവെയാക്കേവ കാ .
സർവജ്ഞത്ത്വാദി ധർമ്മങ്ങളും പിെന്ന
സർവകർ ത്ത്വമാദിയായുള്ളതും
സർവവുമവനുണ്ടതുകാരണം
സർവജ്ഞെന െചാ േവദത്തിൽ.
വിേക്ഷപെമ മാവരണെമ ം
ശിക്ഷയിൽ ശക്തി ര മായ
വിപരീതവിയദാദിയായുള്ള
നാമരൂപങ്ങൾ േതാന്നി ം വിേക്ഷപം.
തമഃ ാധാന്യംെകാ ഹ്മത്തിെന്റ
നിർമ്മലാംശം മറ ന്നതാവൃതി
തേമായുക്തമായുള്ള രജ െകാ-
ണ്ടമലനാകും സച്ചിദാത്മാവിങ്കൽ.  
പൂർവ്വക ത്തിൽ െചെയ്താരു കർമ്മത്താൽ
േവെറ േവെറ ശബളമായ് ഹ്മത്തിൽ
ലീനന്മാരായ്കിട ന്ന ജീവന്മാർ
നാനാകർമ്മേഭദങ്ങേളാടും കൂടി.
അക്കർമ്മങ്ങൾ ഫേലാ ഖമാകുേമ്പാൾ
ഒെക്കയും ഹ്മത്തിെന്റ വിേശഷാംശം
തക്കം േനാക്കി മറച്ചീടുമാവൃതി
അക്കാല ടൻ വിേക്ഷപശക്തിയാൽ.
ശബ്ദതന്മാ യാകിേനാരാകാശം
ഉത്ഭവിക്കെപ്പടും സൂക്ഷ്മരൂപമായ്
വായുരൂപമാം ഹ്മത്തിൽ നി ടൻ
രൂപതന്മാ യാെമാരു വഹ്നിയും;
ശബ്ദ ർശരൂപഗുണയുക്തനായു-
ത്ഭവിച്ചീടും സൂക്ഷ്മസ്വരൂപമായ്
േതേജാരൂപമാം ഹ്മത്തിൽ നി ടൻ
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രസതന്മാ യാെമാരു േതായവും;
ശബ്ദ ർശരൂപരസയുക്തമാ-
യുത്ഭവിച്ചീടും സൂക്ഷ്മസ്വരൂപമായ്
േതായരൂപമാം ഹ്മത്തിൽ നി ടൻ
ഗന്ധതന്മാ യാെമാരു ഭൂമിയും;
ശബ്ദാദിഗുണപഞ്ചകയുക്തമാ-
യുത്ഭവിച്ചീടുമി കാരന്തെന്ന.

ഹ്മസത്ത്വാ യത്താലിസൃഷ്ടിയും
ഹ്മമാ െമേന്നാതു ശാ ത്തിൽ  

ഇ കാരത്തിൽ സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങളും
ഉ ന്നങ്ങളായ് വേന്നാരനന്തരം
അജ്ഞാനാത്മകകാരേണാപാധിയാൽ

ാജ്ഞശബ്ദിത ജീവഗണത്തിനു
സുഖദുഃഖാനുേഭാഗാർത്ഥമാകിയ
സൂക്ഷ്മേദേഹാത്ഭവെത്തപ്പറയു
ഈശ്വരാജ്ഞയാ മായാ ഗുണങ്ങളാം
സത്ത്വാദികളുമാകാശാദികളിൽ
അനുവർത്തി മൂലന്നേഭാഗത-
വൃഷ്ടിസത്വഗുണാംശം തീ ിയം.
വായുസത്ത്വഗുണാംശം ത്വഗി ിയം
വഹ്നിസത്ത്വഗുണാംശം നയനവും
ജലസത്ത്വഗുണാംശാ സനയും
ഭൂമിസത്ത്വഗുണാംശത്താൽ ാണവും
ആകാശാദി സമഷ്ടിസത്ത്വാംശം െകാ-

ണ്ടായന്തഃകരണവുമീവണ്ണം.
സങ്ക വിക ാത്മകമാകുേമ്പാൾ
അതുതെന്ന മനസ്സായ് ഭവി .
നിശ്ചയാത്മകമാകുേമ്പാൾ ബുദ്ധിയും
അഭിമാനാത്മകമഹംകാരവും
സന്ധാനംെകാ ചിത്തവുമങ്ങെന
വൃത്തിേഭദത്താൽ നാെല െചാ .
ആകാശാത്മകവൃഷ്ടിരേജാംശത്താൽ
വാ ം വായുരേജാംശത്താൽ പാണിയും  
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വഹ്നിനിഷ്ഠരേജാംശത്താൽ പാദവും,
േതായനിഷ്ഠരേജാംശത്താൽ പായുവും,
ഭൂമിനിഷ്ഠരേജാംശത്താലുപസ്ഥവും,
േവ്യാമാദിസ്ഥസമഷ്ഠിരേജാംശത്താൽ;

ാണാദികളുമ മുളവായി
ാണലിംഗം ശരീരമിതെ യും.

ഈശ്വരാജ്ഞയാ പഞ്ചീകരണത്താൽ
സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങൾ ലഭൂതങ്ങളായ്

ലഭൂതങ്ങളിൽ നി ളവായി
ലമാകിേയാരണ്ഡകടാഹവും.

അതിനുള്ളിലീ ഭൂതകാര്യങ്ങളാ-
ലുളവായി ചതുർവിധേദഹവും.
ജരായുഭവമണ്ഡജം േസ്വദജ-
മുത്ഭിജ്ജമിതിേഭദം ചതുർവിധം

ലേഭാഗാർത്ഥജീവന്മാർ ണ്ടായി
ലേദഹങ്ങളിങ്ങെന െവേവ്വെറ

ഏവമായേപ്പാൾ ജീവനവിദ്യതൻ
കാരണശരീരെമന്നറിയണം

ലസൂക്ഷ്മശരീരേഹതുേത്വന
കാരണത്വവും േചരുമതിനിേപ്പാൾ.
ജ്ഞാനാഗ്നിെകാ ശീര്യമായീടുേമ്പാൾ
േചരുമേല്ലാ ശരീരത്ത്വവുമതിൽ
അപഞ്ചീകൃതപഞ്ചമഹാഭൂത-
വഞ്ചിതമായി ലിംഗശരീരെത്ത  
സൂക്ഷ്മേദഹമിെത പറയു
സൂക്ഷ്മദർശികളായ മഹ ക്കൾ
സർവവ്യാപ്തെനന്നാകിലുമാത്മാവു
സർവ്വ ാനുഭവേയാഗ്യനല്ലേഹാ.
ലിംഗേദഹാംശമാെയാരു ബുദ്ധിയിൽ
ഭംഗിേയാടവലംബി ം സാക്ഷിയായ്
അതുെകാണ്ടാത്മസംഭേവ ലിംഗമായ്
ഇ ിയാഗമ്യത്ത്വംെകാ സൂക്ഷ്മമായ്
ഈശ്വേരച്ഛയാ പഞ്ചീകരണത്താൽ
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ലപഞ്ചമഹാഭൂതകാര്യമാം.
അന്നത്തിെന്റ രസപരിണാമമാം
ശു രക്തവികാരസ്വരൂപമായ്
ഹസ്തമസ്തകസംയുതമായിതും

ലമായ ശരീരെമേന്നാതു
ലഭൂതങ്ങളിൽ നി ണ്ടാകയാൽ
ലത്വവും ജരാേരാഗാദികളാൽ

ശീര്യമാണത്വം െകാണ്ടിത്തടിക്കിേപ്പാൾ
േചരുമ ശരീരെമ ള്ളതും.
വഹ്നിെകാ സുതാദികളും ജ്ഞാന-
വഹ്നിെകാ മുമു ജനങ്ങളും
ഇശ്ശരീരങ്ങൾ മൂന്നിേനയുന്ദഹി-
പ്പിക്കയാൽ േദഹെമ ം പറയു .
ഇവറ്റിനുള്ള ജന്മമരണവും

ത്പിപാസയും േശാകേമാഹങ്ങളും  
ഉപാധാനം െചയ്തീടു സാക്ഷിയി-
ലതുമൂലമുപാധിെയ ം െചാ ം.
ഇ കാരം ജഗദദ്ധ്യാേരാപണം
നിരുപാധികനാം പരമാത്മാവിൽ
കരിമ്പിങ്കേല പാനീയം ശർക്കരാ
ഗുഡത്വാേരാപംേപാെലയറിയണം.
അേപ്പാേഴകനായുള്ള പരമാത്മാ
സമഷ്ടിരൂപമാേയാപാധിേത്വന
ഈശ്വരെന മന്തർയ്യാമിെയ ം
ഇശ്ശരീരികളാൽ െചാല്ലെപ്പടും.
മലിനസത്ത്വമായാസംേഭദമാം
വ്യഷ്ടിയുമവിേദ്യാപാധികേത്വന
പാരമാർത്ഥികജീവെന ം പിെന്ന

ാജ്ഞെന ം പറയെപ്പടുമേല്ലാ.
സമഷ്ട്യാത്മകസൂക്ഷ്മഭൂേതാപാധി
നിമിത്തമായ് ഹിരണ്യ ഗർഭെന ം
സൂ ാത്മാെവ മാത്മാവിെനത്തെന്ന
ശാ മാനത്താൽ െവേവ്വെറ െചാ .
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വ്യഷ്ടിലിംഗശരീേരാപാധിേത്വന
ൈതജസൻ സ്വപ്നക ിതനിങ്ങെന

ാതിഭാസികെന ം പറയു
േ മരൂപനാമാത്മാവിെനത്തെന്ന.
സമഷ്ട്യാരൂഢ ഹ്മാേണ്ഡാപാധിയാൽ
വിരാൈഡശ്വാനരെന െചാ .  
വ്യഷ്ടിരൂപേദേഹാപാധിെകാണ്ടി
വ്യാവഹാരികൾ വിശ്വെമ ം െചാ ം.
ഈവണ്ണം തെന്ന ജാ ദവസ്ഥയിൽ

ലസൂക്ഷ്മാധിഷ്ഠാനേത്ത്വന
സാക്ഷിെയ ം പറയു , സ്വാന്തത്തിൽ

തിബിംബി മൂലം മാതാവായ്.
വൃത്യാരൂഢനാകുേമ്പാൾ മാതാവും
വൃത്തിവ്യാപ്തിഘടാധിഷ്ഠാനേത്വന

മെയ ം െചാ ന്നിതു ശാ ത്തിൽ
മാണമതുതെന്ന നമുക്കിേപ്പാൾ.

വ േതാ നിരുപാധികത്വംെകാ
ശുദ്ധ ഹ്മസ്വരൂപെമ ം െചാ ം
വിസ്താരഭയം െകാ ചുരു
വ തമാ ം െചാന്നാൽ മതിയേല്ലാ.
ചി വ ം സ്വതഃശു െമങ്കിലും
അ െചാ െവേവ്വെറ നാമങ്ങൾ
മതിെകാ കുറി േമ്പാൾ ലാഞ്ഛിതം
ചായം വ േമ്പാൾ രഞ്ജിതമായിടും.
സൂക്ഷ്മഭൂതസംബേന്ധന സൂ ാത്മാ

ലഭൂതസംബന്ധാൽ വിരാെട്ട ം
ഏവമാേരാപിതമാം ജഗത്തിങ്കൽ
ജീവൻ സംസാരിച്ചീടും കാരെത്ത.
ആേവാളം ചുരുക്കത്തിൽ പറയു
സാവധാനമായ് േകൾപ്പിെനല്ലാവരും  
േകവലസാക്ഷി നിർവ്വികാരനേല്ലാ
ഭൗതികാന്തഃകരണം ജഡമേല്ലാ.
േദഹാദികളും ഭൗതികത്വാൽ ജഡം
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ചിത് തിബിംബം ചിത് ഭിന്നമല്ലേല്ലാ
വ്യക്തി േവർെപടുത്തിങ്ങെന േനാ േമ്പാൾ
മുക്തിെയാന്നിനും േചരുകയില്ലേല്ലാ.
അതുെകാ സാക്ഷ്യാദിേദഹാന്തമാം
സംഘാതത്തിനു ജീവത്വം ക ി
ചിത് തിബിംബേത്താടഹംകാരനും
സഹജമാം താദാത്മ്യെത്ത ാപ്തനായ്
നിർവഹി സംസാരം സാക്ഷിയിൽ
ക ിതയാമവിദ്യാവശത്തിനാൽ
അേപ്പാഴന്തഃകരണം ജനി
സത്ത്വാംശത്താലതിസ്വച്ഛമായതിൽ
അേപ്പാഴച്ചിത്തിൽ തിബിംബമുണ്ടാകും,
അതുെകാണ്ടത്താദാത്മ്യം സഹജമായ്
തപ്തായഃപിണ്ഡംേപാെല ഭവി
സുഷുപ്തിയിങ്കലന്തഃകരണവും.
അജ്ഞാനം െകാ നഷ്ടമായീടുേമ്പാൾ
അത്താദാത്മ്യവും നഷ്ടമാകുെമ ം
ചിത്തംതന്നിലുറ െകാേള്ളണേമ
നിത്യവുമറിവുള്ള ജനങ്ങേള!
ജാ േത്ഭാഗനിമിത്തമാം കർമ്മംതാൻ
സ്വപ്നേഭാഗനിമിത്തമാം കർമ്മംതാൻ  
ഉദ്േബാധി േമ്പാൾ ലസൂക്ഷ്മങ്ങളാം
േദഹങ്ങേളാടു താദാത്മ്യമുണ്ടാ ം.

ലേഭാഗ ദകർമ്മം സ്വപ്നത്തിൽ
സൂക്ഷ്മേഭാഗദകർമ്മം സുഷുപ്തിയിൽ
നശിച്ചീടുേമ്പാഴത്താദാത്മ്യങ്ങളും
നശി േപാകുെമ മറിയണം.
പാലിലിെട്ടാരു ദിവ്യമരതകം
പാലും തൻ നിറമാകുന്നേപാെലയും
ദർപ്പണത്തിൽ തിബിംബിച്ചാദിത്യൻ
ഗർഭേഗഹം ജ്വലിപ്പി ംേപാെലയും
സ്വ കാശമാമാത്മ കാശവും
അഹംകാര തിബിംബദ്വാേരണ
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േദഹെമാെക്കയും േചതനമാകു
േദഹേചഷ്ടയുമെപ്പാഴുണ്ടാകു .
അതുെകാണ്ടഹങ്കാരനിവൃത്തിയിൽ
നി ാരംേഭ പതി േദഹവും
അഹെമ ള്ളിൽ േശാഭി ം സാക്ഷിയിൽ
അഭ്യസിേച്ചാരവിദ്യാവിലാസത്താൽ.
പരിക ിതമാേയാരഹംകാരം

ാന്തിെകാ ചിദാഭാസദ്വാേരണ
സാക്ഷിവൃത്യാദികങ്ങളേശഷവും
തനി െണ്ട ക ി ത െട
കർ ത്വാദികെളാെക്കയും സാക്ഷിയിൽ
അഹംബുദ്ധിവിഷയത്വസാേമ്യന  
അേഭദമായിട്ടാേരാപിച്ചീടു

ാന്തിജന്യതാദാത്മ്യമിതു തെന്ന.
ഇത്താദാത്മ്യനിവൃത്തി മിന്നിേപ്പാൾ
ആത്മാനാത്മവിേവകമതു തെന്ന
മുക്തികാരണെമ പറയു
മുമു ക്കളായുള്ള മഹ ക്കൾ.
അതുകൂടാെത മുക്തി വരു വാൻ
ഒരു മാർഗ്ഗവും കാൺകയിേല്ലതുേമ
മൂക്കടച്ചാലും നാ വളച്ചാലും
േനാ റച്ചാലും ഊ കുറച്ചാലും.
ഓർക്കാെതെയാരു മുക്തിയില്ലിന്നിേപ്പാൾ
ആർക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടറിേയണേമാ

ാസംഗികമായ് െചാന്നതിരിക്കെട്ട
കൃതമിനിെച്ചാ േകട്ടാലും.

രക്തമാം പദാർത്ഥത്തിെന്റ സന്നിധൗ
വർത്തിച്ചീടും സ്ഫടികമണിേപാെല
അഹങ്കാരവികാരത്താൽ സാക്ഷിയും
ഭവി വികാരവാെനേപ്പാെല.
ഏവമുെള്ളാരവിേവകൈവഭവാൽ
ഒെട്ടാഴിയാെതക ള്ള ജീവന്മാർ
ചിദാഭാസസ്വരൂപമായുെള്ളാരു
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വ്യാവഹാരികജീവസംജ്ഞന്മാരായ്
വിസ്മയിക്കയാൽ സ്വസ്വരൂപമായ
കൂടസ്ഥ ത്യൿചിന്മാ രൂപെത്ത  
ക ിതങ്ങളാം വർണ്ണാ മങ്ങേളാ-
െടാത്തിരി ന്ന ലേദഹങ്ങളിൽ
സ്വാത്മബുദ്ധിയുണ്ടാകയാൽ െച
കാൽക്ഷണമിളയ്ക്കാെത കർമ്മങ്ങെള
തത്ഫലങ്ങെള നന്നായ് ഭുജി
സ്വർഗ്ഗമി നാകങ്ങളിൽ േചർ .
ദുർഭഗമായ ഗർഭനിവാസാദി
കൂെട െട ലഭി ജീവന്മാർ
േയാനിയ പീഡനമാദിയായ്
ബാല്യയൗവ്വനവാർദ്ധക്യാവസ്ഥയിൽ
അസ്വത വും കാമാദിെകാ ള്ള
പാരവശ്യവും ശക്തിക്ഷയാദിയും
മരണത്തിേല സന്ധിബന്ധങ്ങളും
മർമ്മങ്ങളുമേശഷവും േഭദി ം.

ാണവായു തട മുടനുടൻ
ക്ഷീണഭാേവന ക മിഴിക്കയും
ഊ പാരമതുേനരമൂർദ്ധ്വനും
മൂ തപ്പിടും െമെല്ലക്കരങ്ങളാൽ
എ േവണ്ടാ വിവിധ ദുഃഖങ്ങളാൽ
അന്നന്നിങ്ങെന ബാദ്ധ്യമാനന്മാരായ്
ആത്മജ്ഞാനം വരുേവാളം േഖദി ം
ആത്മാെവ നിനയ്ക്കയാൽ േദഹെത്ത
ഇ കാരം ജഗദദ്ധ്യാേരാപെത്ത
ചിത് കാശജഗത്തിങ്കൽ െചാല്ലിേനൻ  
അപവാദ മമിനിെച്ചാ േന്നൻ
ഉപേദശ േമണ ഗുരുതെന്റ.
അനാദിയായനിർവാച്യരൂപമായ്
ദുർഘടെത്ത ഘടിപ്പിക്ക ശീലമായ്

ിഗുണാത്മികയാം ഭഗവത് ശക്തി-
രൂപയാകിയ മായെകാണ്ടിങ്ങെന
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ക ിതമാം ജഗത്തിെല ദുഃഖങ്ങൾ
അ മല്ല വിചാരി കാണുേമ്പാൾ.
േദഹാദികളിലാത്മബുദ്ധിെകാ
േഗഹവിത്തകള പു ാദിയിൽ.
സത്യത്വബുദ്ധിെകാ നിരന്തരം
സക്തന്മാരായി തദ്വിേയാഗാദിയിൽ
നിത്യദുഃഖിതന്മാരായി േമാഹംെകാ-
ണ്ടത്യന്തം വലഞ്ഞീടു ജീവന്മാർ.
ഇഷ്ടം സാധിച്ചനിഷ്ടം കളവതി-
െനാ ംതെന്നെയളുതെല്ലന്നാകയാൽ
ചിന്തയായുള്ള െചന്തീയിൽ വീണവർ
െവ രുകുന്നെത പറയാവൂ.
വിചി ങ്ങളാം കർമ്മഫലങ്ങളാ-
ലമുേ ഹ പരി മിച്ചീടു .
സന്മാർഗ്ഗെത്തയറിയാെത േപായവർ
ദുർമ്മതികെളാരുകാലെമങ്കിലും
ജ്ഞാനമുള്ള മഹാപുരുഷന്മാെര-
ത്താനറിഞ്ഞവർ കണ്ടി മില്ലേല്ലാ  
അങ്ങെനയുള്ള ജ ക്കളിൽവച്ചി-
ട്ടെങ്ങാരുത്തനേനകജന്മങ്ങളാൽ
െചയ്തി െള്ളാരു പുണ്യകർമ്മങ്ങളാ-
െലാെന്നന്നാലും ഘുണാക്ഷരന്യാേയന
ജന്യമാകയാലീശ്വരാജ്ഞാവശാൽ

തി ത ക്തപുണ്യകർമ്മങ്ങളിൽ
മതിയുണ്ടാമതുെകാണ്ടനന്തരം
സജ്ജനങ്ങളിൽ ഭക്തിയുണ്ടാകുേമ്പാൾ
അവർെചാല്ലീടും മാർഗ്ഗത്തിൻ ധർമ്മെത്ത
ഈശ്വരാർപ്പണരൂേപണ െച േമ്പാൾ
തന്മാഹാത്മ്യത്താലന്തഃകരണവും
ശുദ്ധമായീടുമേന്നരമാദരാൽ
സൽക്കഥാ വണാദികൾെകാ ടൻ
വിജ്ഞാതമാകും സംസാരേദാഷവും.
അേന്നര പരമപുരുഷാർത്ഥ-
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മാകും േമാക്ഷത്തിലിച്ഛയുണ്ടായ് വരും
സാധനങ്ങെള നാലിേനയുമ
സമ്പാദി ംെകാണ്ട രുേഷാത്തമൻ.
േമാക്ഷസൗഖ്യ ദനാം പര ഹ്മ-
സാക്ഷാത്ക്കാരേത്താടുംകൂടി സർവദാ

ക്ഷീണാേശഷേദാഷവാനായ് ാണി-
വർഗ്ഗങ്ങളിൽ കരുണേയാടും കൂടി
സർവദാ തിമസ്തകവാക്യെത്ത

വണംെചയ്തനുഭവരൂപനായ്  
ഊഢാനു ഹം തെന്ന നിന ള്ളിൽ
ഗാഢേമാദമിരുന്നരുളീടു .

ീഗുരുവരൻതെന്റ സമീേപ െച-
ന്നാദരേവാടുപഹാരവും വ
പാദപങ്കേജ വീണു വിവശനായ്
േഖദമേമ്പാടുണർത്തീടുകിങ്ങെന:
സ്വാമിൻ! ദുസ്തരസംസാരസാഗേര
നിത്യം വീണുഴലുമിജ്ജനത്തിെന
ഹസ്തപത്മംെകാ ദ്ധരിച്ചേമ്പാടു
ബദ്ധേമാദമനു ഹിേക്കണേമ.
ഇ യും ഗുരുവര്യൻ വി േമ്പാൾ
എ യും കരുണാർ ഹൃദയനായ്
അ രുഷെന നന്നാ രീക്ഷിച്ചി-
ട്ടി കാരം ഹിതമരുളിെച്ച ം.
ൈദവേയാഗാൽ ഭവനീമനസ്സിേപ്പാൾ
െചവ്വിൽ വ ഭയമില്ലിനിക്കിേപ്പാൾ
േമലിൽ െചവ്വല്ലെതക ള്ള വിചാരത്താൽ
സർവവുമിഹ െതറ്റായി വന്നതും.
ആത്മജ്ഞാനമില്ലായ്ക നിമിത്തമ-
നാത്മാവിലുളവാെയാരിസ്സംസാരം
സ്വാത്മചിന്തെകാ ന്നമായിതു-
മാത്മജ്ഞാനംെകാണ്ടല്ലാെത േപാകുേമാ?
അതുെകാണ്ടാത്മാേവെതന്നറിയണ-
മതിന്നായി പറയു േകട്ടാലും  
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അഹം ബുദ്ധ്യാ യ ങ്കലാത്മത്വം
വ്യവഹാരദശയിങ്കലിങ്ങെന
േദഹത്തി ം ഘടാദി ം കാണു
ഘട ഷ്ടാ ഘടമെല്ലേന്നാർക്കണം
ദൃശ്യമാം ഘടം ദൃഷ്ടവുമല്ലേല്ലാ
അതുേപാെല മേമദം ശരീരവും.
ഇദം ബുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷ്മേദഹത്തിെന്റ
സാക്ഷി രൂപമായന്വയിച്ചിടുേമ്പാൾ

ലേദഹെത്ത േതാന്നാെത േപാകയാൽ
വ്യതിേരകവുമുണ്ടാമതു തെന്ന.
ഏവം സൂക്ഷ്മശരീരവുമായ് വരും
ദൃശ്യമായ ഘടാദികെളേപ്പാെല
ഇതു ന െട സൂക്ഷ്മശരീരെമ-
ന്നിദംബുദ്ധിവിഷയമായ് നിത്യവും
ദൃശ്യഭൂതമാം സൂക്ഷ്മശരീരവും
ദൃഷ്ടമായീടും ആത്മാവെല്ലന്നതും
സൂക്ഷ്മേദഹെത്തക്കാണുെന്നാരാത്മാവും
സുപ്തിസാക്ഷിയായന്വയിച്ചീടുേമ്പാൾ.
സൂക്ഷ്മേദഹവ്യതിേരകം െകാ മി-
ന്നാത്മത്വമിതിനിെല്ല സിദ്ധമാം
ഇ േനരവും നല്ല സുഷുപ്തിയാ-
െല യും സുഖമായുറങ്ങീടിേനൻ.
ഏെതാ മറിഞ്ഞിെല്ല ം സുപ്തി-
സാക്ഷിയാലനുഭൂതമായീടുന്ന  
അജ്ഞാനാത്മകകാരണേദഹവും
ആത്മാവല്ലതു ദൃശ്യമായ് േപാകയാൽ.
േയാഗാവസ്ഥയിൽ തത് സാക്ഷിയായിട്ട-
ങ്ങാത്മാവന്വയിച്ചീടുന്ന േനര
കാരണേദഹത്തിെന്റ വ്യതിേരകം
െകാ മാത്മാവെല്ലന്നതു നിശ്ചയം.
ഇ കാരം ശരീരാദ്യവിദ്യാന്ത-
സംഘാതവുമനാത്മാവദൃശ്യത്വാൽ
ദൃശ്യെമാെക്കയനാത്മാെവ ള്ളതും
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വിശ്വാസേത്താടു ചിന്തി റയ്ക്കണം.
യാെതാരുത്തനിവറ്റിെന്റ ഷ്ടാവാ-
യഹംബുദ്ധ്യാ യനായ് വിള
ആയവനാത്മാെവന്നറിഞ്ഞീടണ-
േമവം ധ്യാനി റപ്പി െകാ ടൻ
സർവസാക്ഷ്യഹെമ സന്ധാനവു-
മഹംബുദ്ധ്യാ യനായിെച്ച േമ്പാൾ
സാത്ത്വികാഹംകാരേത്താടു കൂടീടും
ചിത് തിബിംബത്തിെന്റയും സാക്ഷിയാം
യാെതാരു വ നിർവ്വികാരമായി
േശാഭിച്ചീടുന്നതുതെന്ന നിശ്ചയം
സർവദ്ധ്യാേരാപകൂടസ്ഥനാം ത്യ-
ഗാത്മൈചതന്യം സർേവാത്തേമാത്തമം.
സുഷുപ്ത്യാദിയിൽ ചിച്ഛായ ത െട
നാശത്തിങ്കലും സാക്ഷിസ്വരൂപമായ്  

ത്യാഗാത്മാവനുഗമിച്ചീടു
നിത്യെനന്നറിവാനിതു േപാരേയാ.
ഏവം ധ്യാനിച്ചീടുന്ന ചിദാഭാസ-
നഹംകാരതദാത്മ്യെത്ത ാപി
ജ്ഞാനിത്വാജ്ഞാനിത്വങ്ങേളാടും കൂടി
അഹെമന്ന പദത്തിെന്റ വാച്യാ ർത്ഥം.
ഇത്താദാദ്മ്യവും േദഹാദികളിലു-
ള്ളത്തൽ ബുദ്ധിയും നിേശ്ശഷം േപാകുേമ്പാൾ

ലേദഹാദ്യഹംകാരാന്തമായ
സംഘാതത്തിെന്റ സാക്ഷിസ്വരൂപമാം
സുഷുപ്ത്യജ്ഞാനവൃത്തിയിൽ വ്യക്തമായ്

തിബിംബി മാനന്ദത്തിെന്റയും
സാക്ഷിസ്വരൂപമായ് സ്വാത്മാവിെനത്തെന്ന
കാൽക്ഷണം പിരിയാെത നിനയ്ക്കണം.
ഇ കാരം ശരീരാദിഭിന്നമായ്
സാക്ഷിരൂപമാമാത്മസ്വരൂപെത്ത

ത്യക്ഷെമ നന്നായ് വിചാരി
നിശ്ചയം വരുത്തീടുന്ന േനര
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ജാ ദാദ്യവസ്ഥാ യത്തിങ്കലും
േയാഗരൂപ രീയാവസ്ഥയിലും
േദഹം മൂന്നിനും ഭാനമില്ലായ്കയാൽ
വ്യതിേരകദശയിങ്കലുമാത്മാ.
നാശംകൂടാെത േദഹാദി സാക്ഷിയാ-
യന്വയിക്ക നിമിത്തമായ്സന്തതം  
സത്യജ്ഞാനസ്വരൂപനഹെമ ം
സിദ്ധമാമതിനിെല്ലാരു സംശയം.
പു ദാരധനാദികെളക്കാളും
എ യും ിയനാകയാൽ നിത്യവും
സുപ്തിയിൽ വിപരീതമാം ബുദ്ധികൾ
ഒെക്കയും നശിച്ചീടുന്ന േനര
േ മേശഷനായി േശഷിക്കെകാ -
മഹമാനന്ദരൂപെന ം സിദ്ധം.
ജാ ദാദിയിൽ േദഹാദി നിഷ്ഠമാം
സുഖദുഃഖാദിസാക്ഷിസ്വരൂപമായ്
സംബന്ധെമാ ം കൂടാെത നിൽക്കയാൽ
അസംഗനഹെമേന്നാ ദൃഢമേല്ലാ.
സ്വപ്നത്തിലും സുഷുപ്തിയിലും പിെന്ന
ച സൂര്യ കാശാദി കൂടാെത
സ്വപ്നവിശ്വവും കാരണജ്ഞാനവും
ആത്മാവിങ്കൽ കാശിക്ക മൂലമായ്
സ്വ കാശസ്വരൂപനഹെമ ം
ഇ കാരമറികയാൽ സിദ്ധമായ്.
വിശ്വെമാെക്കയും സ്വപ്നജഗത്തിെന്റ

ഷ്ടാവായീടുെമങ്കിലവിേവകാൽ
ക ിതമ യല്ലാെതയിെല്ലാ ം
അതുെകാണ്ടഹമദ്വയനായേല്ലാ.
നിത്യത്വം െകാ ം സർവാത്മത്വം െകാ ം
പൂർണ്ണത്വവുമനന്തത്വവും െകാ ം  

ിവിധപരിേച്ഛദരഹിതനാ
മനന്തനഹെമന്നതും സിദ്ധമായ്.
അേപ്പാൾ സത്യജ്ഞാനാനന്തമദ്വയാ-
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സംഗചിന്മാ സ്വ കാശത്വമായ്
സമേസ്താപനിഷത് തിപാദ്യമാം

ൈഹ്മവാഹെമ ള്ളതതി ടം.
ഹ്മം തെന്ന ജഗത് സൃഷ്ട്യവനാന്ത

രാഗാദിമൂലസംബന്ധനുമായി
തഗാത്മസ്വരൂപനാകു െവ-

ന്നേല്ലാ െചാ സർവ തികളിൽ.
അഖൈണ്ഡകരസമാം പര ഹ്മ-
മഹെമന്നപേരാക്ഷമായ് േതാ േമ്പാൾ
അ ഹ്മത്വം നിവർത്തി ം ജീവെന്റ

ഹ്മത്തിെന്റ പേരാക്ഷത്വവും േപാകും.
പൂർണ്ണാനൈന്ദകരൂപമായേന്നരം

ത്യഗാത്മസ്ഥിതിയും കാശി ം
ഇതുതെന്ന പരമകൃപാംബുധി
ഭാഷ്യകർത്താ ഭഗവ ാദാചാര്യൻ
‘വാക്യവൃത്തി’*യിൽ ഷ്ടമരുൾെച
േയാഗ്യന്മാർക്കറിവാൻതക്കവണ്ണമായ്
ഏവമായേപ്പാൾ സംസാരാവസ്ഥയും
അതിൽ േതാ ന്ന കർ ത്വാദികളും
അഹംകാരനു തെന്നയതും തുര്യ-
ചിന്മയാത്മാവിനിെല്ല ം സിദ്ധമായ്

ീ ശങ്കരാചാര്യവിരചിതമായ ഒരു അൈദ്വത േവദാന്ത ന്ഥം.  
അഹംകാരദശയിങ്കലുെള്ളാരു
സുഖദുഃഖാദി സംസാരേദാഷങ്ങൾ
അഹംകാരലയമാം സുഷുപ്തിയിൽ
അഖിലവും നശി േപാകുമേല്ലാ

ീമത് ഭാഗവൈതകാദശ േന്ധ
േ യസ്താമനാമുദ്ധവൻ തെന്നാടും

ീകൃഷ്ണനരുൾെചയ്തതു തെന്ന
േ യെസ്സന്തിതിേലെറെയാ ള്ളതു
ഇ കാരമഖണ്ഡാനന്ദാദ്വയ-

ഹ്മാഭിന്നനാം ത്യഗാത്മാവുതാൻ
സർവത്തി മവിഷയെനങ്കിലും
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വൃത്തിവ്യാപ്തനാമില്ല ഫലവ്യാപ്തി
േദഹാദികളിലാത്മത്വം മൂലമായ്
സമസ്തവും നിരസ്തമായീടുേമ്പാൾ
സർവസാക്ഷ്യഹെമന്നഖണ്ഡാനന്ദ-
സാക്ഷാത്ക്കാരമാം ചിത്തവൃത്തിെകാ
സാക്ഷ്യഹംകാരേഭദം മറച്ചീടും

ഹ്മനിഷ്ഠയാമജ്ഞാനം നഷ്ടമാം.
ശുദ്ധരൂപനാം തഗാത്മാവേപ്പാൾ
സ്വ കാശനായ് ബുദ്ധിതൻ വൃത്തിയിൽ

തിബിംബി ം വൃത്തിവ്യാപ്തിെയ
പറയുന്നിതതുതെന്ന ശാ ത്തിൽ
വൃത്തിനിഷ്ഠചിദാഭാസെനത്തെന്ന
ഫലൈചതന്യെമ ം പറയു  
അതുെകാ ഘടാദികെളേപ്പാെല
സ്വ കാശാത്മാ േശാഭിക്കയില്ലേല്ലാ.
അ യല്ല ഫലൈചതന്യമേപ്പാൾ
സൂര്യേജ്യാതിഷി രൂപ ഭേപാെല
സ്വ കാശമാം സാക്ഷി കാശത്തിൽ
ക്ഷി മന്തർഭൂതമായ്ഭവിച്ചീടും.
ഇതുെകാണ്ടേല്ലാ േവദാന്തവാക്യങ്ങൾ

തിഗമ്യത്വം ബുദ്ധ്യാദ്യഗമ്യത്വം
ര മാത്മാവിനുെണ്ട െചാ
ക െകാള്ളണം േചഷ്ടിതമിങ്ങെന
വിദ്യാവാരിധിപാരഗനാകിയ
വിദ്യാരണ്യമുനീ ഗുരുക്കളും
വിസ്തരിച്ചിതു തെന്നയരുൾെച
‘തൃപ്തിദീപ’*ത്തിെല യും ഷ്ടമായ്.
ഇ കാരം സമുത്പന്നമാെയാരു
വിജ്ഞാനത്തിൻ ദാർഢ്യാർത്തമായി

തിബിംബമാം േദഹാത്മബുദ്ധിയും
ജഗത് സത്യത്വബുദ്ധിയും നിേശ്ശഷം
നശിച്ചീടുവാൻ കാരണമാെയാരു
േദഹാദിവ്യതിരിക്താത്മചിന്തനം
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ജഗന്മിഥ്യാത്വചിന്തനവും സദാ
പരിശീലി െകാൾക നിരന്തരം.

ീ വിദ്യാരണ്യമുനികൃതമായ പഞ്ചദശിയിേല -ആം കരണമാണു്
തൃപ്തിദീപം.  
ഇത്ഥമഭ്യസന തിബന്ധമാം
അപേരാക്ഷാത്മവിജ്ഞാനമേന്നരം
വിജ്ഞാനത്താലസംഭാവനാദിക-
േളാടും കൂടീടുമജ്ഞാനം നഷ്ടമാം.
അേന്നരത്താത്മാവിങ്കലാ(നാ)ത്മാെവ-
ന്നഭിമാനിച്ചീടുെന്നാരഹംകാരം
ബന്ധേമാക്ഷങ്ങൾക്കാ യനാമവൻ
വന്ധ്യാപു െനേപ്പാെല നശിച്ചീടും.
തന്നിഷ്ടങ്ങളായുെള്ളാരു കർമ്മങ്ങൾ
സഞ്ചിതാഗാമിരൂപങ്ങളേന്നരം
ബഹുജന്മനിമിത്തങ്ങെളങ്കിലും
ക്ഷണമാ ം െകാെണ്ടാെക്ക നശി േപാം.
ഭൂതഭാവനനായ ഭഗവാനും
ഗീതതന്നിലിതുതെന്ന ഷ്ടമായ്
ഭൂതേ ാഹത്തിൽ ഭീതവാനാെയാരു
േശ്വതവാഹനേനാടരുൾെചയ്തതും.
േലാകാനു ഹേഹതുവായ് ജ്ഞാനികൾ
േദഹാദികളാൽ െച കർമ്മങ്ങൾ

ാരബ്ധക്ഷയേത്താളമെതന്നിേയ
ജ്ഞാനികൾക്കില്ലഹംകാരനാശത്താൽ.
ദധിതന്നിലെങ്ങാന്നായ് വസി ന്ന
നവനീതം കടെഞ്ഞടുത്തേമ്പാെട
പിെന്നയുമദ്ദധിതന്നിലിട്ടാലും
ഭിന്നമായ്ത്തെന്ന വർത്തി മായതും
അവിേവകദശയിലതുേപാെല
മിത്ഥ്യാതാദാത്മ്യംതെന്ന നിമിത്തമായ്  
േദഹാഹംകാരംതേന്നാടഭിന്നമായ്
സ്ഥിതെമങ്കിലും സത്ഗുരുവാക്യത്താൽ

തിയുക്ത്യനുഭൂതികെളെക്കാ ം
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പൃഥൿസാക്ഷാത്കൃതാത്മസ്വരൂപവും
േവെറതെന്നയിരി പത്മ-(?)
പ ത്തിൽ പേയാബി വിെനേപ്പാെല.
ഗീതഭാഗവതാദികളിലിതു-
േമാതി നന്നായ് ജഗത്പതി മാധവൻ
ഭീതിെയാ മില്ലീവഴി കണ്ടവ-
ർക്കായതിെനാരു സംശയവുമില്ല.
വർത്തമാനശരീരജനകമാം
കർമ്മം ാരബ്ധെമന്നേല്ലാ െചാ .
ആരബ്ധഫലമാകയാലതു
ചാപനിർവൃത്തമായ ശരംേപാെല
മേധ്യ വിച്ഛിത്തികൂടാതതിനുെട
േഭാഗത്തിെന്റയവധി വരുേവാളം
ജ്ഞാനത്തിനുപകാരമാമജ്ഞാനം
െകാ നഷ്ടമാം േദേഹ ിയങ്ങൾ ം.
സുഖദുഃഖാദി നല്കീടുെമന്നേല്ലാ
പരിഭാഷ നട ശാ ത്തിൽ
ആത്മാവങ്ങതിനുംകൂെട സാക്ഷിയായ്
നിർവ്വികാരനായ്ത്തെന്ന വസി .
ഇ കാരമുേള്ളാരു സ്ഥിതിയേല്ലാ
ജീവ ക്തിെയേന്നാതു ശാ ത്തിൽ.  
േലാകസൃഷ്ടിയിൽ േദഹാദിയുക്തനായ്
ജീവനായ്ത്തെന്ന മുക്തനാകുന്നേല്ലാ.
ജീവ ക്തിെയ സംരക്ഷണം െചയ് വാൻ
ഏവം ശീലിച്ചീേടണം സമാധിയും
സവിക കംതെന്ന രണ്ടായീടും
ദൃശ്യാനുവിദ്ധം ശബ്ദാനുവിദ്ധവും.
ഇ കാരം ിവിധസമാധിയും
ബാഹ്യാഭ്യന്തരേഭദത്താലാറാകും
ആറുമിേപ്പാൾ മത്താെല െചാ േന്നൻ
ഏെറ വിസ്തരിക്കാെത ചുരുക്കത്തിൽ
മുമ്പിത്തെന്ന ഗുരുവരേനാതിയ
േവദാന്ത വണത്താൽ പരമാർത്ഥം
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ദ്ധ മാ ത്താൽ സാമാന്യമായറി-
ഞ്ഞ പിെന്ന സ്വബുദ്ധിെകാേണ്ടറ്റവും
യുക്തിപൂർവമായുള്ള വിചാരമാം
മനനമതും നന്നായ്ക്കഴി ടൻ
േദഹ ങ്കലഹെമ മീവക
വിപരീതമതികെള വർജ്ജി .
േദഹാദിസാക്ഷ്യഹെമ ം സന്തതം
സജാതീയമതി വാഹമായ
നിദിദ്ധ്യാസനവും െചയ്തനന്തരം
സമാദ്ധ്യഭ്യാസംെചയ്ക വഴിേപാെല.
അവിെടപ്പിെന്ന ദൃശ്യാനുവിദ്ധെത്ത

ഥമം പരിശീലി െകാള്ളണം  
ദൃശ്യേദഹാദിേയാടു സഹിതെത്ത
ദൃശ്യാനുവിദ്ധെമ പറയു .
േദഹാദികെള ദൃശ്യങ്ങളായി
നിർേദ്ദശി തത് സാക്ഷ്യഹെമ ള്ളിൽ
അനുസന്ധാനം െച ന്നതു തെന്ന
ദൃശ്യാനുവിദ്ധമായ സമാധിയാം.
ഇതും േദഹാദിദൃശ്യനിരാസെത്ത
കൂടാെത തെന്ന സാക്ഷിസാക്ഷാത്ക്കാരം
ദൃഢമായ് വരുേവാളം നിരന്തരം
പരിശീലി െകാൾക വഴിേപാെല.
ഇതു നന്നായ്സുദൃഢമാക്കിെകാ
ശബ്ദാനുവിദ്ധമഭ്യസിച്ചീടണം
സത്യജ്ഞാനാദിശബ്ദം സ്മരിച്ചതി-
നർത്ഥമായിട്ടങ്ങാത്മാനുചിന്തനം
െചയ്തീടുന്നതു ശബ്ദാനുവിദ്ധമാം
സവിക സമാധിയറിഞ്ഞാലും
ശുദ്ധരൂേപാ�ഹമാനന്ദരൂേപാ�ഹം
അദ്വിതീേയാ�ഹം ഹ്മാഹമിങ്ങെന
സുദൃഢാനുഭവം വരുേവാളവും
ശബ്ദാനുവിദ്ധമഭ്യസിച്ചീടണം.
അതുെകാണ്ടഹം ഹ്മെമേന്നറ്റവും
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അപേരാക്ഷമായ് സാക്ഷാത് തമായാൽ
ഹ്മാഹെമ ഖണ്ഡാകാരമായ

വൃത്തിെയ െട വിസ്മരിച്ചീടണം  
േധ്യയ ഹ്മമാ മായ്മേനാവൃത്തി
ഭവി ന്നതതു നിർവിക കം.
വിഘ്നങ്ങളുണ്ടവിേവകമായതിൽ
ലയം വിേക്ഷപേമവം കഷായവും
രസാസ്വാദവുമിങ്ങെന നാലുണ്ട-
ങ്ങതിനുള്ള സ്വഭാവം പറഞ്ഞീടാം.
നി െകാ ള്ളഭിഭവം ചിത്തത്തി-
ലതുതെന്ന ലയെമ ം െചാ .
കൂെട െട വിഷയങ്ങളിൽ ചിത്തം
വാസനയാ േപാകുന്നതു വിേക്ഷപം.
ലയം വിേക്ഷപം ര മല്ലാെത കണ്ടി-
ടയിൽ ചിത്തം രാഗാദിേദാഷത്താൽ
രൂഢഭാേവന തുഷ്ണീമവസ്ഥെയ

ാപിച്ചീടുന്നെതേല്ലാ കഷായവും.
അപാലംബാവസ്ഥയിൽ ചിത്തവും
അഖണ്ഡാനന്ദരൂപമായീടാെത
വൃത്തിയിൽ തിബിംബിതാനന്ദെത്ത
ആസ്വദി ന്നതേല്ലാ രസാസ്വാദം
ഇ കാരം സമാധികാല ള്ള
വിഘ്നങ്ങെള പരീക്ഷി നന്നായി
നി ം കൂെട സാക്ഷിതാെനേന്നാർ
ലയമാശു പരിഹരിച്ചീടണം.
വിഷേയ േദാഷചിന്തനവും തഥാ
സ്വാത്മാനന്ദാനുസന്ധാനവും െച
വിേക്ഷപെത്ത കളയണമാത്മാനു-
സന്ധാനത്താൽ കഷായെത്ത നീക്കണം.  
വൃത്തിവിസ്മരണത്താൽ രസാസ്വാദം
സത്ത്വരം നിവൃത്തി െകാേള്ളണേമ
മുമ്പിൽ മുമ്പിലുണ്ടാകുന്ന വൃത്തിെയ
മറന്നീടുവാൻ െച ം യത്നത്താൽ
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പിെന്നപ്പിെന്നയുണ്ടാകാെതയായി
വൃത്തിേപാകുേമ്പാൾ ചിത്തവുമില്ലേല്ലാ.
നിർവിക സമാധി
നിർവിക സമാധി മമിനി
ഗുർവനു ഹത്താൽ പറഞ്ഞീടുേന്നൻ,

ലേദഹാഭിമാനിയാം വിശ്വെന
വിരാണ്മാ മായ്ക്ക ി റ ടൻ
വ്യഷ്ടി ലശരീരസ്വരൂപമായ്
സമഷ്ടി ഹ്മാണ്ഡെത്തയുമീവണ്ണം.
വിരാ പെത്തപ്പിെന്ന വഴിേപാെല
ഹിരണ്യഗർഭമാ മായ്ക്ക ി
അവിെടപ്പിെന്ന സൂക്ഷ്മേദഹസ്ഥനാം
ൈതജസെനയും വ്യഷ്ടിസമഷ്ടിയായ്.
സൂക്ഷ്മേദഹങ്ങേളയും വഴിേപാെല
ലയിപ്പി ഹിരണ്യഗർഭെന (?)
മാേയാപാധികനായീടുമീശങ്കൽ
സമർപ്പി ടൻ കാരേണാപാധിയിൽ
അഭിമാനിയാം ാജ്ഞേനയും പിെന്ന
വ്യഷ്ടികാരണേദഹസഹിതമായ്
സമഷ്ടിരൂപമായീടും മായയും
ഈശ്വരരൂപമായി റപ്പി  
ഈശ്വരേനയുമി കാരം തെന്ന
സർവസാക്ഷിയായ് സർവാന്തരംഗനായ്
സച്ചിദാനന്ദരൂപനായ് വർത്തി ം
സ്വ കാശനാം ത്യഗാത്മാവിങ്കൽ
നിർവ്വിേശഷം ലയിപ്പി െകാള്ളണം
നിർവ്വിക സമാധിയിലന്വഹം.

ത്യൿൈചതന്യം ശുദ്ധപര ഹ്മ
ൈചതന്യെമ നിശ്ചയിച്ചാൽ പിെന്ന
നിശ്ചയവും കതകരേജാന്യായം
ത താേന ലയിച്ചീടുമേന്നരം
നിശ്ചലാനന്ദസാ സുധാബ്ധിയായ്
വർത്തിച്ചീടും സമാധിഗതിയുെട
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പര്യവസാനഭൂമിെയന്നാചാര്യ-
വര്യന്മാർ പരിേചാടരുൾെചയ്തിതു.
നിവൃത്തി സമാധിദശയിൽ നി-
ന്നനുവർത്തിച്ചീടുേന്നരം സംസാരം
ബഹിർവിേക്ഷപം കൂടാതിരിപ്പാനായ്
ബാഹ്യമായ സമാധി യെത്തയും
പരിശീലിച്ചിേടണമതിനായി
പറയുേന്നനറിഞ്ഞവണ്ണമതും.
സമാധി യം
ഇ പഞ്ചത്തിലസ്തി ഭാതി ിയം
നാമരൂപെമന്നഞ്ചംശമുള്ളതിൽ
ആദ്യം മൂന്നംശം ഹ്മസ്വരൂപമാം
ശിഷ്ടം രണ്ടംശവും ജഗ പമാം.  
അസ്തി ഭാതി ിയെമന്നാലായതും
സച്ചിദാനന്ദം തെന്നയാകുന്നേല്ലാ
സച്ചിദാനന്ദം സർവ നിശ്ചലം
നാമരൂപങ്ങളസ്ഥിരം സർവ .
ഇ കാരമായുള്ള ജഗത്തിങ്കൽ
വ്യാവൃത്തങ്ങളാം നാമരൂപങ്ങെള
േവർെപടുത്തതിന്നാധാരമായിട്ട-
ങ്ങനുവർത്തി ം സർവ സർവദാ
സച്ചിദാനന്ദെമ ള്ള ചിന്തനം
ബാഹ്യദൃശ്യാനുവിദ്ധം സവിക ം
നാമരൂപപൃഥക്കരണത്തിനാൽ
സച്ചിദാനന്ദെമ ള്ള ചിന്തനം
ബാഹ്യദൃശ്യാനുവിദ്ധം സവിക ം
നാമരൂപപൃഥക്കരണത്തിനാൽ
സച്ചിദാനന്ദ ഹ്മാനുസന്ധാനം
ദൃഢമായുറ മതുേനരത്തിൽ
നാമരൂപങ്ങേളയുമുേപക്ഷി
അഖണ്ഡാനന്ദ ഹ്മമിെതാെക്കയും
അഖണ്ഡാദി പദ തിപൂർവമായ്
തദർത്ഥമായിട്ടാത്മാനുസന്ധാനം
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ബാഹ്യശബ്ദാനുവിദ്ധസവിക -
മി കാരം ബഹിർഭാഗ ങ്കലും
അഖണ്ഡാനന്ദ ഹ്മാനുസന്ധാനം
ദൃഢമാകുേമ്പാഴന്തഃകരണവും  
അഖണ്ഡാനന്ദമാ ത്തിന്നാധാര-
മാകയാലുള്ള പാരവശ്യംെകാ ം
അഖണ്ഡാദികേളയും മറ ടൻ
വൃത്തികൂടാെത വർത്തിച്ചീടുേന്നരം
ബാഹ്യനിർവിക കസമാധിയാം
ഇസ്സമാധിയും നന്നായ് ദൃഢമായാൽ
ബാഹ്യാഭ്യന്തരെമ ള്ള േഭദവും
ചിത്തത്തിനില്ലിതുെകാ സർവ
സർവദാ ഭവി സമാധിയും
നിർവിക ാദി േഭദവിഹീനമായ്
ആത്മാകാരമനാത്മാകാരെമ ം
ര രൂപം മനസ്സിലുണ്ടായതിൽ.
ആത്മാകാരെത്തെക്കാ കളയണ-
മനാത്മാകാരഭാഗെമന്നിങ്ങെന
സർവജ്ഞാത്മമുനീ വചനത്തി-
ന്നിസ്സമാധികെളല്ലാം വിഷയമാം.
ഇ കാരത്തിലുള്ള സമാധികൾ
എേപ്പരും വി ഷ്ടതരമായി
‘ദൃഗ് ദൃശ്യവിേവക’ത്തിലരുൾെച
വിദ്യാരണ്യമുനീ ഗുരുക്കളും.
ഏവമുള്ള സമാധികെളെക്കാണ്ട-
ങ്ങാത്മാകാരമാക്കീടുകയാൽ ചിത്തം
അനാത്മാകാരെമാെക്ക നശി േമ്പാൾ
സ്വ കാശമായ് സിദ്ധമായുെള്ളാരു  
സാക്ഷി ത്യൿസ്വരൂപം പര ഹ്മം
സന്തതം രിച്ചീടുമതുെകാ
ഉ ത്തി മ തിേലാമമായി-
ട്ടി പഞ്ചമവിദ്യാസഹിതമായ്.
ബുദ്ധിെകാ ടൻ ത്യഗഭിന്നമാം
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ഹ്മത്തിങ്കലേശഷം ലയിപ്പി
വർത്തിച്ചീടുകെകാ മഭിജ്ഞനാം

ഹ്മനിഷ്ഠസമാധിസ്ഥൻ സർവദാ
വിശ്വെത്ത ലയിപ്പി ം കാരവും
ശാശ്വതം പറയുന്നതു േകട്ടാലും.
ഭൂമി േതായത്തിൽ േതായമനലങ്ക
അഗ്നിയുമനിലംകലനലനും.
േവ്യാമത്തിങ്കലും േവ്യാമവും മായയിൽ
മായേയാടു സഹിതമാം കൂടസ്ഥൻ

ത്യ പപര ഹ്മത്തിങ്കലും
ലയിപ്പി മുക്തന്മാരായവർ.
ഏവെമന്നാൽ ഥമം പഞ്ചീകൃത-
പഞ്ചഭൂതകാര്യമാം ഹ്മാണ്ഡെത്ത

ലപഞ്ചമഹാഭൂതമാ മായ്
ക ിച്ചി ടൻ ലസൂക്ഷ്മങ്ങെള
സൂക്ഷ്മപഞ്ചഭൂതമാ മായീടും
പൃഥിവ്യാദികേളയുമനന്തരം
സ്വസ്ഥകാരണമാ മാക്കീടുേമ്പാൾ
വിശ്വെമാെക്ക ലയിച്ചീടും നിശ്ചയം.  
അദ്ധ്യാേരാപിതമായ ജഗത്തിെന്റ
അപവാദം ഗുരുവരകാരുണ്യാൽ
ഒരുവണ്ണം പറേഞ്ഞനിതുെകാ ം
ജീവ ക്തി സുശിക്ഷിതമായീടും.
ഇ കാരമാകുംേപാഴജ്ഞാനവു-
മതുെകാ ള്ള ബന്ധവുമങ്ങെന
ജ്ഞാനവുമതിനാലുള്ള േമാക്ഷവും
നിത്യശുദ്ധനായീടുമാത്മാവി
ഒരുകാലവുമിെല്ല തെന്നയാം
ദൃഢനിശ്ചയം ഹ്മനിഷ്ഠന്മാർ ം
ഇതുതെന്ന തിശിേരാവാക്യങ്ങൾ-
ക്കതിഗൂഢമായുള്ള സിദ്ധാന്തവും.
ശാ ഗർത്തത്തിൽ വീണുരുളുന്നതു
മാ ംെകാണ്ടറിയാേമാ പരമാർത്ഥം
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േന മുള്ള ഗുരുവരകാരുണ്യാൽ
േ ാ ം തന്നിലുപേദശം കൂടാെത.
പാ െമ മപാ െമ ം ചില
ശാ ം െകാ പറയുന്നെതാെക്കയും
േ ാ ിയാണാം ഗുരുവറിഞ്ഞിട്ടേല്ലാ
ശാ സാരമുപേദശി ന്നതും
ഗുരുശാ െമാഴി ടനാരി
പരമാർത്ഥസ്വരൂപമറിയു
ഗുരുപാദശു ഷെകാ ണ്ടാകും
പരമായുള്ള ശാ വിജ്ഞാനവും.  
തൃക്കേടരി യതി വരെനയും
അക്കണക്കന്യേദശികന്മാെരയും
ഉൾക്കരളിൽ കരുതുക െകാണ്ടേല്ലാ
ധി തമായി മായാ പഞ്ചവും.
ഇ കാരമിപ്പാന ബന്ധെത്ത
സ്വ ബുദ്ധികൾക്കായി െചാല്ലിേയൻ
അ ങ്ങളായ േദാഷങ്ങെളാെക്കയും
സ മാന്മാർ സഹിച്ചരുേളണേമ.
ഇ ബന്ധെമാരുത്തനനുദിനം
അ െമങ്കിലും ദ്ധയായ് െചാ കിൽ
അ രുഷെന്റ സംസാരസങ്കടം
മു രാന്തകനാെണ നശിച്ചീടും.
അച താനന്ത! േഗാവിന്ദ! മാധവ!
സച്ചിദാനന്ദമൂർേത്ത! സനാതന!
ത്വച്ചരണാരവിന്ദെമന്മാനേസ
നിശ്ചലമായ് വസിച്ചരുളീടണം.
േകാ നു രാജന്നി ിയവാ കുന്ദചരണാംബുജം
ന ഭേജൽ സർവേതാ മൃത രുപാസ്യമമേരാത്തൈമഃ
ഇതി പാന ബന്ധം സമാപ്തം
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