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ചിന്താരത്നം - കാവ്യം
ഹരിഃ ീഗണപതെയനമഃ അവിഘ്നമ

പരമാനന്ദപദംകാണ്മതിന്നാശെയാടു�
മരിെകവ വിനയാനതവ െത്താടു�
മരുവുംസുമംഗെലനി െടമെനാരഥം�
അറിഞ്ഞീടിെനനഹെമന്നതുമല്ലെമെന്മൽ�
വളന്നൎീടുന്നഭക്തി വിശ്വാസംക മുള്ളിൽ�
െതളി നന്നായിനിെക്കറ്റവുംധന്യശീെല�
അറിഞ്ഞീെടണ ംപരതത്വെമ ള്ളനുന്നിൽ�
നിറഞ്ഞ ഭക്തി ദ്ധയുണ്ടായ്വന്നതുെമാത്തൎ ാൽ�
കുറ നിന പാപങ്ങെളന്നറിഞ്ഞീടാം�
ഉയ ൎ വരുംപുണ്യജാലവുമിനിെമലിൽ�
പുണ്യമുണ്ടായാൽ പുരുഷാത്ഥൎ വുംസാധിച്ചീടാ�
െമാ െചാ വിദ്വജ്ജനെമന്നറിഞ്ഞാലും�
ധന്യാംഗിെകൾക്കപരമാത്ഥൎ ജ്ഞാനെമന്നിമ�
െറ്റാന്നിനാൽക കിട്ടാപരമാനന്ദപദം�
പരമാത്ഥൎ ജ്ഞാനമാകുെന്നാരുമനസ്സിങ്കൽ�
െപരുകു ംരാഗാദി െദാഷങ്ങെളന്നറി ടൻ�
വിരെവാടവെയല്ലാമകെല കളഞ്ഞാത്മ�
സ്വരൂപജ്ഞാനമുണ്ടായീടണംവഴിെപാെല�
അെന്നരമാത്മാവിെനയറിയാ ംമനസ്സിനാൽ�
നിണ്ണൎയമാെയാരാത്മജ്ഞാനവു മതുതെന്ന�
ആത്മാനുഭൂതിെകാണ്ടജ്ഞാനാദിമലമറ്റി�
ട്ടാത്മാനന്ദമാ ംപരമാനന്ദ ം ാപിച്ചീടാം�
ഭക്തി ദ്ധകൾ നിന ണ്ടാകെകാ നിെന്നാ�
ടുക്തമായിടാമാത്മജ്ഞാനമുണ്ടായീടുവാൻ�
രാഗാദിെദാഷങ്ങെളമാനസംതന്നിൽ നി �
െവെഗനെവറാ വാൻ െവലെചയ്താലു ംബാെല�
ചിത്തത്തിലശുദ്ധത െചയ്തീടുംരാഗാദിയാം�
വൃത്തികൾപതി ംത്യജി വിെവകത്താൽ�
ശുദ്ധമാക്കണ ംമനസ്സതിനുെള്ളാരുെവല�
എ യും വളെരയുണ്ടായവെബാധിെക്കണം�
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സാധനചതുഷ്ടയമുണ്ടായീടണ ംപിെന്ന�
െബാധവാനായുെള്ളാരാചായ്യൎെനത്തിരെയണം�
ഗുരുവിൻ കൃ പാവശാൽ ിഗുണെഭദത്തിനാൽ�
വരുമീശ്വരജീവ ജഗെത്ഭദങ്ങെളല്ലാം�
ധരിക്കായ്വരുമാത്മസ്വരൂപെത്തയുമെപ്പാൾ�
കരസ്ഥമാകും ധാ ീഫലെത്തെപ്പാെലകാണാം�
നിണ്ണൎയമാെയാരാത്മസ്വരൂപംകണ്ടീടുവാൻ�
പിെന്നമെറ്റാരുവഴിയിെല്ല ധരിച്ചാലും�
പൂവ്വൎജന്മങ്ങൾെതാറു ംപുണ്യങ്ങളാജ്ജൎ ിച്ചവ�
പൂണ്ണൎമായിജ്ജന്മത്തിലീശ്വരകൃപാവശാൽ�
വന്ദ്യനാംശിവാത്മകൻ താൻതെന്ന ഗുരുവായി�
വന്നീടും മുന്നിലാത്മജ്ഞാനെത്തനൽകീടുവാൻ�
കമ്മൎപുണ്യത്താൽ ജ്ഞാെനാ ത്തിവന്നിടകൂടാ�
നിമ്മൎലയായഭക്തി വിശ്വാസ ംമുമു ത്വം�
എന്നിവെയല്ലാ ന്നമുള്ളജന്മങ്ങൾെതാറും�
ഒന്നിെനാന്നതിശയമായുണ്ടായ്വന്നാെലാരു�
ജന്മത്തിൽഗുരുലാഭംവന്നീടുമെതന്നിമ �
െറ്റാന്നിനാെലാരുവനും ൈകവല്യംവരുന്നീലാ�
മാനുഷജന്മംവന്നാൽ മാനിയായിരിക്കാെത�
ജ്ഞാനമുണ്ടാവാൻപരമാനന്ദസ്വരൂപനാം�
�ശെന ഭജിെക്കണമാെവാളമെപ്പാൾകമ്മൎ�
പാശനാശമാംജ്ഞാെനാ ത്തിയു മുണ്ടായ്വരും�
രാഗാദിെദാഷങ്ങളുമാകെവനശിച്ചീടും�
െയാഗീ താപവുംഭക്തിയുംവദ്ധൎിച്ചീടും�
ഭക്തിവദ്ധിച്ചൎാൽ പിെന്ന മുക്തിയുംസിദ്ധിച്ചീടും�
ഭക്തവത്സലനാെയാരീശെന്റ കാരുണ്യത്താൽ�
മത്തൎ ്യജന്മെത്തലഭിച്ചീടുവാൻ തെന്നപാത്തൎ ാൽ�
എ യുംഭാെഗ്യാദയമുണ്ടാെയകഴിവരു�
ത െകളറിയാെതമായാെമാഹികളായി�
കു ചിൽ മി ജന്മാദിദുഃഖങ്ങളിൽ�
പരന്നെലാകമീെരഴുള്ളതുമതിലുള്ള�
ചരവുമചരവുംജന്മാദിദുഃഖങ്ങളും�
മായാക ിതെമ മാനെസനിനയാെത�
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കായാഭിമാനികളാ യജ്ഞാനവശന്മാരായി�
കായ്യൎകാരണെഭദഭാവങ്ങളറിയാെത�
കായ്യൎങ്ങെളാെരാതരംെച െമാഹാന്ധന്മാരായി�
കായത്തിന്നപായമുെണ്ട മിജ്ജന്മത്തിലു�
ള്ളായു  ംപൂവ്വൎജന്മകമ്മൎവു മറിയാെത�
ജനനജരാമരണാദിദുഃഖങ്ങെളല്ലാം�
ഇനിയുമനുഭവമുെണ്ട നിനയാെത�
കനകധനധാന്യാദികളിൽ മമതപൂണ്ട�
നുവാസരംവത്തൎ ിച്ചീടുന്ന ജനങ്ങൾ �
നരകനിഷൂ ദനനാകിയഭഗവാെന്റ�
ചരണസെരാരുെഹഭക്തിയുണ്ടായീവരാ�
െപരുകുംജനിമൃതിജലധിതന്നിലുള്ള�
തിരമാലയിൽകിട ഴലുെകെന്യെയാരു�
കരയുംകാണാെതവാണീടുെവാരവെക്കൎ ം�
അറിവാൻപണിമുക്തിപദെമന്നറിെകെടാ�
ഭവസാഗരം കടെക്കണെമങ്കിെലാഭക്ത്യാ�
ഭവെസവെയെച െകാള്ളണംവഴിെപാെല�
യുവതീമെണനിനക്കജ്ഞാനെമാഹവശാൽ�
വിവശഭാവമുള്ളിലുള്ളതുനീങ്ങീടുവാൻ�
പരെമശ്വരപദഭജനംെചയ്തീടുക�
പരമാമൃത ംനാമകീർത്തനംെചാല്ലീടുക�
പരെമശ്വരനുെട പദെസവെയെക്കാ �
പരമാനന്ദമായപദെത്തലഭിച്ചീടാം�
സല്ക്കഥകളുംഭഗവല്ക്കഥകളുംെകട്ടി�
ൾ രുന്നിങ്കൽഭക്തിവദ്ധൎി വന്നീടണം�

സമ് പൃത്തിയുണ്ടാകണംസാധുക്കെളാടുസംഗ�
െമത്തണ മെപ്പാളുള്ളിലജ്ഞാന ംനീ െമ �
െവദാന്തസാരജ്ഞന്മാർെചാല്ലീ ണ്ടതുെകാ �
െവദാന്തവാക്യ തിഗീതെയന്നിവെയാെരാ�
കഥകളതിലുള്ള സാെരാപെദശങ്ങെള�
പുതുതാ രിഭാഷയായിഹെലാകന്തന്നിൽ�
മൃദുമാനസന്മാരായ്മതവുംജനങ്ങൾ ം�
മൃദുഭാഷിണിയായനിന ംവഴിെപാെല�
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പരമാത്ഥൎ ജ്ഞാന മുണ്ടാവതിെന്നളുപ്പമാം�
ചരിതാമൃതഞ്ചിന്താരത്നമാനെന്ദാദയം�
പരമാചായ്യൎനായിപ്പരമഹംസനായി�
പ്പരമാനന്ദ ദനാ രമാത്മാവായി�
പരമഭക്തന്മാ ൎഗുരുവായ്സുരാലയ�
തരുവായ്ഗുണ യ യുക്തയാം ശക്തിെയാടും�
ഒരുമിച്ചഹന്നൎിശമാനന്ദസ്വരൂപനാ�
യ്മരുവീടുന്ന ീകൃഷ്ണാചായ്യൎസ്വാമിയുെട�
ചരണസെരാരുഹ യുഗളാന്തഭ ൎാഗത്തിൽ�
െപരുകീടുന്നസുധാ ംെപരിെകപ്പാനെഞ്ച �
മരുവീടുകെകാ പരമാനന്ദനായി�
രെച െന്നൻ നന്നാെയ്ത്തളി െകൾക്കബാെല�

അജ്ഞത്വമായിട്ടവിെവകമായനാദിയാ�
യജ്ഞാനാംശമായുള്ള മിത്ഥ്യയുന്തൽക്കായ്യൎവും�
സത്യജ്ഞാനാത്മസ്വരൂപിണിയായിരിെപ്പാരു�
വിദ്യയുന്തല്കായ്യൎവും െത്യകമറിവാനായി�
െചാ വൻ ചുരുക്കിഞാെനകാ ചിത്തെത്താടും�
അല്ലൽതീന്നൎിരു െകട്ടീടുകശുഭ ിെയ�
പര ഹ്മവും മഹാമായയുെമ രണ്ടാ�
യിരിെപ്പാന്നനാദിയായുള്ളവ ര ം പാത്തൎ ാൽ�
ആദ്യന്തവിഹീനനാമാത്മാെവന്നിമറ്റിെല്ല�
ന്നാദ്യെനയറിഞ്ഞവക്കൎറിയാംവഴിെപാെല�

ഹ്മെമ ള്ളവ ഒെന്നയുള്ളതുതെന്ന�
ച മസ്സിെനെപ്പാെലെതാന്നിപ്പീച്ചീടുന്നി തു�

പഞ്ചസൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരകായ്യൎത്തിന്നാ�
രൻതാൻതെന്നരണ്ടാ മഞ്ഞിട്ടിരിപ്പതു�

മായെയന്നതുപര ഹ്മമാംസ്വരൂപത്തിൻ�
ജായയാകുന്നെത െചാ ന്നി തജ്ഞാനികൾ�
പരനാകുന്നെതാരുപുരുഷനല്ലപിെന്ന�
ത്തരുണിെയങ്കിലതുമല്ല ീബവുമല്ല�
പരമാനന്ദമാകുെന്നാന്നിെതന്നതുെകാ �
പരമാനന്ദംതെന്നരണ്ടായിട്ടിരിപ്പതും�
അളവില്ലാതപരമാനന്ദാമൃതമുെള്ളാ�
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െന്നാളിവാമതിലനവധി ഹ്മാണ്ഡങ്ങളും�
അകെമകിട ന്നിതരയാൽ രുതന്നിൽ�
തരുെവങ്ങിെന യിരി െവന്നതുെപാെല�
ഒരുനാൾസൃഷ്ട്യാദികൾെചയ്യണെമന്നഭാവാൽ�

കൃതിയുണ്ടായ്വരുമതുതൽ കൃതിയാം�
ജഡെചയ്തന്യമായിട്ടിരി  ം കൃതിയാൽ�
ഉടെനസൃഷ്ടി സകല പഞ്ചവും�

ഹ്മാണ്ഡെകാശമായി െള്ളാരു വിരാൾപുമാൻ�
തെന്നെലാകങ്ങൾപതിന്നാലുെമന്നറിഞ്ഞാലും�
വഹ്നിയിൽനി ധൂമെമങ്ങിെനെപാങ്ങീടുന്ന�
െതന്നതുെപാെലപരൻ തൻകൽനി ണ്ടായീടും�

ിഗുണാത്മികയായിട്ടിരി ം മഹാമായാ�
ജഡെചയ്തന്യമായഭാവവുംധരിച്ചീടും�
ജീവനും മൂത്തൎ ി യാദ്യവതാരങ്ങൾപൂണ്ട�
ൈദവതങ്ങളുംവിദ്യാരൂപിണിയാെയ്മവു �
െചയ്തന്യമതുതെന്നവിജ്ഞാനമാകുന്നതും�
ൈകതവഹീനം വിദ്വ ക്കളാെയ്മവീടുന്ന�
ഭക്തന്മാരുെട ഹൃദയാംബുജ ന്തന്നിൽപര�
മ ത്ഥൎ മാൈയ്ക്കവല്യാത്ഥൎ ദയായിരിപ്പതും�
പിെന്നമറ്റെചതനമാകുന്നതജ്ഞാനമാ�
യ്നിന്നീടുമവിദ്യാരൂപിണിെയന്നറിഞ്ഞാലും�
ര നാമരൂപങ്ങൾപൂണ്ടിരി ന്നീതവ�
െകാ ബന്ധെമാക്ഷങ്ങൾരണ്ടിനുമധികാരം�
ഉെണ്ടെല്ലാ മഹാമായയ്ക്കാത്മാനാത്മെഭദന�
രണ്ടായ പഞ്ചവും തങ്കൽനി ണ്ടാകു �
കായ്യൎവുംകാരണവും കമ്മൎവുംെദഹങ്ങളും�
രാഗാദികളുമഭിമാനവുംമ െമാെരാ�
കായധമ്മൎങ്ങെളല്ലാം മായയാമെചതനം�
ജീവനായതുമായാകായ്യൎാത്ഥൎ െചയ്തന്യത്വം�
ഒക്കയുംമഹാമായാതൽക്കായ്യൎമാകെകാ �
സത്യവുമസത്യവുന്നിത്യവു മനിത്യവും�
ഉൾ രുന്നിങ്കലറിവു നിമ്മൎലനായി�
നിത്യനായാനന്ദനായ്റ്റിരുപാധികനായി�
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വ്യക്തനായവ്യക്തനായവിലാത്ഥൎ നു മായി�
സച്ചിദാനന്ദാത്മാവായ്സകെലശ്വരനായി�
നി മാത്മാവുപരമാനന്ദമുെള്ളാന്നന്യ�
െമാക്കയുംമായാകായ്യൎ മസത്യമാഗ കും�
ബുദ്ധിയുമുപാധിയും െപാെലമായയുംരണ്ടാ�
യ്ശുദ്ധയുംമലിനയുെമന്നനാമവുംപൂ �
ബുദ്ധിയിലറിവിനു ചിത്സ്വരൂപിണിയായി�
ശുദ്ധമാമഖണ്ഡാത്ഥൎ സിദ്ധി െള്ളാരു മാഗ്ഗൎം�
സിദ്ധിപ്പിപ്പതിനു െബാധസ്വരൂപിണിയാകും�
ശുദ്ധതാെനെല്ലാവിദ്യാരൂപിണിയാകുന്നതും�
അമ്നായാന്താത്ഥൎ െവദ്യഭൂതയാമവൾതെന്ന�
ആനന്ദ ാപ്തിെഹതു ഭൂതയായിരിപ്പതും�
അജ്ഞാനാന്ധകാരമാമവിദ്യാസ്വരൂപിണീ�
വിജ്ഞാന വിനാശിനിയായിരിപ്പതുംസദാ�
ശുക്തിെയതാരെമ ം ര െവസപ്പൎെമ ം�
വ െവതിരിയാെതമിത്ഥ്യയായ്ജനിമൃതി�
ദുഃഖങ്ങളുണ്ടാ വാൻകാരണഭൂതയായി �
നിൽ ജഡാത്മികയായി മലിനയും�
ശുദ്ധയുംമലിനയുമിങ്ങിെന ദുഃഖത്തിനും�
മുക്തി ംകത്തൎ വ്യയായ്വത്തൎ ിച്ചീടു സദാ�
ര െമാെന്ന മുെള്ളാന്നെല്ല  ംമതെഭദം�
െകാ െചാ ചില ശാ ികെളന്നാകിലും�
നിമ്മൎലയായവിദ്യാരൂപിണിയുെള്ളാെന്ന ം�
നിണ്ണൎയിച്ചീടാംനിഗമാന്തെവദ്യയാകയാൽ�
ഭക്തന്മാക്കൎണഞ്ഞീടു മത്തൽതീത്തൎ ാനന്ദമാം�
മുക്തിെയെക്കാടുപ്പാനാ രെമശ്വരൻതെന്റ�
ശക്തിയാകുന്നവിദ്യാരൂപമായ്വസിക്കയാൽ�
നിത്യത്വമിതുെകാ വിദ്യ ണ്ടതുംെചാല്ലാം�
സത്യവുമസത്യവുംനിത്യവുമനിത്യവും�
ബുദ്ധ്യ പാധികളമാകാശാദിഭൂതങ്ങളും�
വൃത്തിെഭദവു മതിൻ വൃദ്ധിസംെകാചങ്ങളും�
ഇ ിെലാകവുംചരാചരവും മ മുെള്ളാ�
െന്നാക്കയുമറിവാനു മജ്ഞാനംകളവാനും�
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സത്യമുെള്ളാെന്ന ള്ളിലുറ വരുവാനും�
സത്യജ്ഞാനാനന്ദമാമീശ്വരം തിചിെത്ത�
ഭക്തിവദ്ധൎി വരുവാനുെമ യുംെവഗാൽ�
നിത്യാനിത്യവ ജ്ഞാനാദിസാധനങ്ങളും�
വൃത്തിജ്ഞാനവുമാത്മജ്ഞാനവുംവരുവാനും�
എ യുെമളുപ്പമായുെള്ളാരുവഴിയായി�
ചിത്സ്വരൂപിണീവിദ്യാവത്തൎ ി മതുെനരം�
ഭക്തവത്സലയാകുംവിദ്യാതന്നനു ഹ�
ശക്തിെകാണ്ടാത്മാനന്ദ ാപ്തിയുംവരുമെപ്പാൾ�
സകല പഞ്ചവുമാത്മാവുതങ്കൽെചരും�
സകെലശ്വരനഹെമന്നായിവരുമെപ്പാൾ�
സകലാത്മികയായ വിദ്യയുംലഭിച്ചീടും�
സകലവിഹീനയാെയ െബാധിക്കബാെല�
ആദ്യന്തവിഹീനനാമാത്മാവുനിത്യെന ം�
െവദ്യമായ്െബാധിച്ചാത്മതത്വാത്ഥൎ മറിെകെടാ�
ആത്മാെവയറിയുന്ന വാറെതങ്ങിെനെയ �
ള്ളാമയംെവണ്ടാപറഞ്ഞീടാംെകൾെക്കെടാബാെല�
ആത്മാനാത്മെഭദങ്ങളറിവാകിയവിദ്യാ�
നു ഹശക്തിെകാണ്ടാത്മാനന്ദ ാപ്തിയുണ്ടാം�
സകല പഞ്ചവുമാത്മാവാന്തങ്കൽെച ൎ �
സകെലശ്വരനഹെമ വന്നീടുമെപ്പാൾ�
സകലാത്മികയായവിദ്യയുംനശിച്ചീടും�
സകലവിഹീനയാെയ െബാധിച്ചീെടെടാ�
മായയുംമായാകായ്യൎമായതുമറിയാെത�
മായയിെല്ല തെന്നനിന മുമുക്ഷ്മത്വം�
ഭാവിച്ചാൽവരുന്നവാെറങ്ങിെന െദഹതത്വം�
എവവുംമിത്ഥ്യാഭൂതമാകയാലതുെകാ �
െദഹമുള്ളെപ്പാൾമഹാമായയുമുെള്ളാന്നതു�
െദഹമിെല്ല വന്നാൽമായയുമില്ലാതയാം�
െദഹീനയാംമുക്തിസായൂജ്യംലഭിപ്പാനും�
ഐഹികെസൗഖ്യങ്ങെളഭുജി വസിപ്പാനും�
െദഹമാനസം ര െമങ്ങിെനയതുെപാെല�
െമാഹവിജ്ഞാനജഡാജഡമായിരി �
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വിദ്യയുമവിദ്യയുംമുക്തിയുംസംസാരവും�
െത്യകംെകാടു ഭക്തന്മാക്കൎാനാരതം�

ശുദ്ധമായിരിെപ്പാരു വിദ്യെയഭജി െമ്പാൾ�
ബുദ്ധിയിലറിവുണ്ടായജ്ഞാനമക െപാം�
മിത്ഥ്യയാമവിദ്യാതൻവശന്മാരജ്ഞാനികൾ�
നിത്യവും സംസാരികളായി ഭവിച്ചീടും�
വൃത്തിെഭെദനരണ്ടായ്വത്തൎ ിച്ചീടു സദാ�
നിത്യാനന്ദാനുഭൂതി ദയാംമഹാമായാ�
ചിത്സ്വരൂപിണിയായമായാതൻ ഭാവെത്ത�
തത്വാത്ഥൎ മറിയുെമ്പാളറിയാംവഴിെപാെല�
പരതത്വെത്തയറിഞ്ഞീടുെമ്പാൾമഹാമായാ�
പരെമശ്വരൻതെന്നെയ െബാധിക്കായ്വരും�
െപരുകുംപരിമളം പുഷ്പത്തിലുണ്ടാംവണ്ണം�
പരമാത്മാവിങ്കൽനി ണ്ടാെമന്നറിെകെടാ�
ആദ്യന്തം ഹ്മത്തിനും മായ മില്ലനൂനം�
ആദ്യൻതാൻതെന്നമായാരൂപമായിരിക്കയാൽ�
തങ്കൽനി ണ്ടാകു ലയി ന്നതുംതങ്കൽ�
പങ്കെമങ്ങിെനജലന്തങ്കെലന്നതുെപാെല�
െതായത്തിൽനി െഫനമുണ്ടാകുന്നിതുപിെന്ന�
െതായത്തിൽ തെന്നലയിച്ചീടുന്നിതതുെപാെല�
പരെമശ്വരൻ തങ്കൽ നി ണ്ടാംമഹാമായാ�
പരമാത്മനിതെന്നലയി മറിഞ്ഞാലും�
പരമാത്മാെവജീവാത്മാവിനാലറിയുെമ്പാൾ�
പരയാകുന്ന മായാകായ്യൎവുമഠിഞ്ഞീടാം�
പരജീവെയാൈരക്യമുണ്ടായ്വന്നീടുെന്നരം�
പരെമശ്വരെനാഴിഞ്ഞന്യമിെല്ലാ െമ |
വരുമെന്നര ംമഹാമായയുന്തല്കായ്യൎവും�
പരമാത്മനിലയിച്ചാനന്ദംെശഷിച്ചീടും�
അഗണ്യമാകും ഹ്മാനന്ദമാംവ തെന്ന�
അറിഞ്ഞീടുവാ ന്മഹാമായതൻ ഭാവവും�
പരന്നകായ്യൎങ്ങളുന്നിറഞ്ഞഗുണങ്ങളും�
വളെന്നൎാരജ്ഞാനവുമറിവാലറി ടൻ�
പിണഞ്ഞ ഗുണങ്ങെളഗണി മനസ്സിനാൽ�
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ഗുണി ക തള്ളി നീക്കീടുെന്നരത്തിങ്കൽ�
അവ ഭൂതമായെതാക്കയു ംനശിച്ചീടും�
അവശ്യം ഹ്മാനന്ദവ െശഷി ംബാെല�
വ െവാന്നവ െവാ ന്നിങ്ങിെനര ഭാവം�
കെയ്ക്കാണ്ടീടു ജഗന്നായകൻ പഞ്ചെത്ത�
ശിക്ഷി രക്ഷി സംഹരിച്ചീടുവാനതിൽ�
ശിഷ്ടന്മാരായി പുഷ്ടമാനസ ന്മാരായുള്ള�
ഭക്തന്മാക്കൎറിവായ്നി ന്നജ്ഞാനന്നീക്കിസ്സദാ�
നിത്യാനന്ദമാന്നിജപദവുംെകാടു �
ജ്ഞാനഹീനന്മാക്കൎവിദ്യാസ്വരൂപമായ്നി �
മാനെസസംസാരമുണ്ടാക്കീടുന്നതുംസദാ�
നൂനെമാക്കയുമാനന്ദാത്മക െന നിജ�
മാനസന്തന്നിലറിഞ്ഞീടുമാറുരെചയ്താൽ�
പരനുംപരയായശക്തിയു െമവെമ �
ള്ളറിവാെയെല്ലാനിനക്കിതിനാൽമെനാഹെര�
പരമാത്മാെവജീവാത്മാവിനാലറിവാനും�
പരിെചാടനാദിബന്ധങ്ങൾജീവാത്മാതനി�
െക്കാരുെനരവുമിെല്ലന്നറിഞ്ഞിട്ടാത്മാതാെന�
ന്നറിവുണ്ടാവാനുരെചയ്തീടാംെകൾബാെല�
ആത്മാവുമനാത്മാവുെമ ങ്ങിെനെയ ചിന്തി�
ച്ചാത്മാെവ ത്തിരിച്ചറിഞ്ഞീടുന്നതാത്മജ്ഞാനം�
എന്നതുനിന െബാധിപ്പാനായ്ജീവാത്മാവു�
ത െടതത്വങ്ങെളത്തെന്നെചാല്ലീടാെമെല്ലാ�
ഭൂജലാഗ്നിയും വായു വാകാശ മിവയ ം�
ഭൂതികെള ധരിച്ചീടുക മെനാഹെര�
ഇ ിയദശകവുമതിെന്റ വിഷയവും�
പിെന്ന ാണാദിയ മുപ ാണന്മാര ം�
ഇ ിയദശകെമന്നാലതു ജ്ഞാെന ിയം�
പിെന്നതുകെമ്മൎ ിയമിങ്ങിെനപത്താകു �
െ ാ ത്വ ക്ച ജിഹ്വാ ാണെമന്നിവയ ം�
ഓ ൎ കണ്ടാലുംജ്ഞാെന ിയങ്ങളനന്തരം�
വിഷയമ ണ്ടതുെചാല്ലീടാംശബ്ദ ശൎ�
രസഗന്ധരൂപങ്ങളാകുന്നിതതുെപാെല�
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വാക്പാണിപാദപായുരുപസ്ഥമിവയ ം�
പാ ൎ കണ്ടാലുംകെമ്മൎ ിയങ്ങ ളവറ്റിനും�
വചനദാനയാനവിസഗ്ഗൎാനന്ദങ്ങളാം�
വിഷയമ ം കൂടി ട്ടി ിയമിരുപതാം�

ാണാദിപ െണ്ട െചാ ന്നിതതിൻ മം�
ാണാദിയ മുപ ാണന്മാര െമവം�
ാണനു മപാനനുംവ്യാനനുമുദാനനും�

എണെലാചെനസമാനനു മിങ്ങിെന മാൽ�
നാഗനുംകൂമ്മൎൻതദാെദവദത്തനുംപിെന്ന�
െവഗവാനായധനഞ്ജയനുംകൃകലനും�
ഇങ്ങിെന ാണാദികൾപെത്ത ധരിച്ചാലും�
ഇന്നിെമലാധാരമാറുണ്ടതുംെക െകാൾക�
മൂലാധാരവുംസ്വാധിഷ്ഠാനവുംമണിപുരം�
നാലാമതനാഹൃദയം വിശുദ്ധിയു ംപിെന്ന�
ആറാമതാജ്ഞാച മിങ്ങിെനഷഡാധാരം �
െനെരെകൾ രാഗാദിെദാഷങ്ങളുെമ െണ്ടെല്ലാ�
രാഗവുംെദ്വഷംകാമംെ ാധവുംമാത്സയ്യൎവും�
െമാഹവുംെലാഭംമദമിങ്ങിെനയഥാ മം�
അഷ്ടരാഗങ്ങളിവകരണെമ ണ്ടതും�
പുഷ്ടെമാെദനെക െകാണ്ടാലുംെചാല്ലീടുവൻ�
മന ംബുദ്ധിചിത്ത മഹങ്കാരവു ംപിെന്ന�
മനസ്സിത്സങ്ക വുന്നി ശ്ചയംബുദ്ധിയിലും�
അഹങ്കാരത്തിലഭിമാനവു മതുെപാെല�
അവധാരണഞ്ചിത്തംതന്നിലുമുണ്ടാകു �
എട്ടായകരണങ്ങെളവെമന്നറിഞ്ഞാലും�
തുഷ്ടിെയാടിനിയുംെകൾധാതുക്കെളഴുണ്ടതും�
ത്വഗാ മാംസെമദസ്സസ്ഥിമജ്ജയുംശു ം�
ഇവെറ്റധാതുക്കെളന്നറിക സമദ്ധ്യെമ�
നാഡികൾ മൂ ണ്ടിഡാപിംഗലാസുഷുമ്നെയ�
െന്നഷമണ്ഡല യമുണ്ടതുംെക െകാൾക�
അഗ്നിമണ്ഡല മക്കൎമണ്ഡലംെ ൗമണ്ഡല�
മഗ് ന്യാദി യമിദംമണ്ഡലെമവിടയും�
എഷണ ണ്ടെത്ഥൎ ഷണവുന്ദാെരഷണം�
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െശഷംെകൾപുെ ഷണംപിെന്നദൂഷണംെകൾക്ക�
വാതവും പിത്തം െ ഷ്മ െമന്നിവമൂന്നാകു �
സാധുഭാഷിണിഗുണ യവുംെക െകാൾക�
രാജസഗുണംസത്വഗുണവുംതെമാഗുണം�
രാജീവെനെ ധരിച്ചീടുകവഴിെപാെല�
ജാഗരംസ്വപ്നംസുഷുപ്തിയുമിങ്ങിെന മാൽ�
ജാഗരാദിയാമവസ്ഥാ യംധരിെക്കെടാ�
അദ്ധ്യാത്മികവുമാധിൈദവികംെഭൗതികവും�
അത്യത്ഥൎ മായതാപ യ െമന്നറിഞ്ഞാലും�
െകാശങ്ങള ണ്ടന്നമയവു ം ാണമയ�
െകാശവുംമെനാമയംവിജ്ഞാനമയ ംപിെന്ന�
ആനന്ദമയെകാശമിങ്ങിെനയ ണ്ട �
െദഹവു ംമൂ ണ്ടതുെഞ്ചാ വൻ െക െകാൾക�

ലവുംസൂക്ഷ്മംപിെന്നക്കാരണെമന്നീവണ്ണം�
മൂലമാം കൃതി െള്ളാരുപാധികെളെല്ലാ�
വിശ്വൻൈതജസൻ ാജ്ഞെനന്നനാഥന്മാെരാടും�
നിെശ്ശഷംെതാ റ്റാറുതത്വങ്ങളറിഞ്ഞാലും�
െചാ വനിനിയുെങ്കൾതത്വങ്ങൾെതാ റ്റാറാ�
യുള്ളവറ്റിെന്റസംഖ്യാ െത്യകമറിവാനായി�
ഇ ിയമിരുപതുംഭൂതങ്ങള ംപിെന്ന�
മണ്ഡലം മൂ ം ഗുണ മീശന്മാർമൂ ം�
ദൂഷണം മൂ ം താപം മൂ ം െദഹങ്ങൾ മൂ ം�
എഷണം മൂ ം നാഡിമൂ ം ജാ ാദി മൂ ം�

ണാദിയ ം രാഗാദികെളാെര മുപ�
ാണന്മാര ം കരണങ്ങെളാെര ം തഥാ�

ആധാരമാറുംെകാശമ ംധാതുക്കെളഴും�
െബാധിച്ചീടുകെതാ റ്റാറിവെയല്ലാംകൂെട�
എവമിെത്താ റ്റാറു തത്വവുമറിയുെമ്പാൾ�
ജീവാത്മാവിെനത്തിരിച്ചറിയാം വഴിെപാെല�
ജീവാത്മാെവ മാത്മാെവ മുെള്ളാരുെഭദ�
ഭാവവുമക ള്ളിൽജ്ഞാനവുമുണ്ടായ്വരും�
നിത്യനായ്ക്കത്തൎ ാവായിസാക്ഷിയായ്ഗുണ യ�
യുക്തനായ്സ്വത നാമാത്മാവിെനാന്നിെനാടും�
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ക ൎ ത്വമില്ലാെച മുെണ്ട െതാ ന്നതു�
ചിത്തത്തിലവിെവകമുണ്ടാകെകാ തെന്ന�
ഖഡ്ഗെത്താടില്ലബന്ധമുറെക്കന്നതു െപാെല�
തത്വങ്ങെളാടുബന്ധമില്ലജീവാത്മാവിനും�
ആത്മാജീവാത്മാപരമാത്മാെവെന്നവം പല�
താ റയുന്നിതതു പയ്യൎായനാമെമെല്ലാ�
ഒരുവൻ െദവദത്തനവനുപു നായി�
െട്ടാരുവനവനുെടപു നാെയാരുവനും�
ര സന്തതിെദവദത്തങ്കൽ നി ണ്ടാക�
െകാ െദവദത്തനുംര നാമങ്ങൾെചാല്ലാം�
പു നുംജനകനും െപൗ നുംപിതാമഹൻ�
പു െപൗ ന്മാരുണ്ടായ്വന്നാലിങ്ങിെനെചാല്ലാം�
അച്ഛനു ംമൂത്തച്ഛനുമിങ്ങിെനെചാല്ലീടു �
നിശ്ചയെമങ്കിെലാത്തൎ ാെലാെന്നെല്ല്ലാെദവദത്തൻ�
എന്നതുെപാ െലപരമാത്മാെവാന്നാത്മാെവ ം�
പിെന്നജീവാത്മാെവ ംമൂന്നായിെചാല്ലീടു �
െദവദത്തെനെപ്പാെലയാത്മാെവാന്നറിഞ്ഞാലും�
ജീവെനന്നാക്കി ദുഃഖമുണ്ടാക്കീടു െകചിൽ�
െഹയമായിരിെപ്പാരുെദഹതത്വങ്ങെളല്ലാം�
െദഹിയാമാത്മാവിെന ശൎി ന്നിെല്ലങ്കിലും�
നി ൎണനായിട്ടവറ്റാൽ മറച്ചിരിക്കയാൽ�
അ ണങ്ങെളജീവൻതനി െള്ളാെന്നന്നാക്കി�
െദഹംഞാെന ചിന്തിെച്ചാെരാെരാകമ്മൎങ്ങെള�
െമാഹിയാെച്ചയ്കെകാ ബന്ധനാകു ജീവൻ�
നിമ്മൎലെനന്നാകിലുംകമ്മൎ ബന്ധനംെകാ �
ജന്മാദി ദുഃഖങ്ങളുംവന്നനുഭവി �
മുന്നംഞാനുരെചയ്തതത്വങ്ങൾെതാ റ്റാറിൽ�
ഒന്നിനുമാത്മാവിനുസംബന്ധമില്ലാെയെല്ലാ�
പിെന്നെയങ്ങിെനദുഃഖമാത്മാവി നുണ്ടാകു �
എന്നതുെകൾക്കദുഃഖമാത്മാവിനാഗനൂകം�
എന്നതുവഴിെപാെല നിന െബാധിപ്പാനായി�

ഞാൻെചാല്ലീടുവൻെതളി െകട്ടാലുംനീ�
മായാകായ്യൎമായ്ക്കമ്മൎജന്യമായ്തത്വങ്ങളാൽ�
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ജാതമായുള്ളതനുമൂ ംജീവാത്മാവിനു�
െഗഹമായിരിക്കയാൽെദഹധമ്മൎങ്ങളായി�
െമാഹജാലങ്ങൾകെയ്ക്കാണ്ടി ടൻ െചയ്തീടുന്ന�
കമ്മൎങ്ങളാത്മധമ്മൎെമ ഭാവിക്കെകാ �
കമ്മൎബന്ധവുമുണ്ടായ്ദുഃഖവുംഭവി �
കമ്മൎംെകാ ണ്ടായ്വന്നീടുന്നിതുെദഹങ്ങളും�
കമ്മൎവുംകരണങ്ങൾെകാ ടനുണ്ടാകു �
മായയാമജ്ഞാെനനകരണങ്ങളുമുണ്ടാം�
മായാകായ്യൎമാകയാൽ ജഡമാകുന്നിെതല്ലാം�
ചിത്സാന്നിെദ്ധ്യനജഡതത്വവുംെചഷ്ടി �
ചിത്താകു മാത്മാെവാ ംെചയ്കയിെല്ലാരിക്കലും�
തന്മായാഗുണങ്ങൾ താെനാരുസാക്ഷിയായ്നി�
െന്ന െമജഡങ്ങെളെശാഭിപ്പിച്ചവെയാെരാ�
കമ്മൎങ്ങൾെച ന്നതുതാെന െതാന്നിച്ചീടും�
കമ്മൎികളാകുമജ്ഞാനികൾ നിരന്തരം�
ജന്മാദിദുഃഖങ്ങളുണ്ടാ വാൻജീവെന �
സമ്മതംപൂ െദഹന്തന്നിൽവാഴു പരൻ�
അങ്ങിെനയുള്ളപരൻത െടതത്വങ്ങെള�
െയന്നറിയുന്നതകക്കാ െകാണ്ട നാളും�
കമ്മൎവുംവളന്നൎീടുംജന്മവുമുണ്ടാമാത്മാ�
നിമ്മൎലെനന്നാകിലുംബന്ധനാ യ്ഭവി �
പരതത്വെത്ത പ്പരമാെത്ഥൎ നെബാധി െമ്പാൾ�
പയ്യൎായശബ്ദങ്ങളായുള്ള നാമങ്ങൾര ം�
പരിെചാടിെല്ല െബാധി മെന്നരന്താനാ�
യ്വരുമാനന്ദമായപരമാനന്ദാമൃതം�
കമ്മൎജന്യമാംശരീരങ്ങൾഞാെന മായ�
ധമ്മൎമാമജ്ഞാെനനചിന്തി വലയാെത�

ഹ്മത രയായിട്ടാത്മതത്വെത്തപ്പാ ൎ �
നിമ്മൎെലനീയുംപരമാനന്ദമായീെടെടാ�
ജന്മങ്ങൾപലതിലുമുണ്ടാെമന്നതിൽമത്തൎ ്യ�
ജന്മെമാന്നെതഫല ദമായീടുന്നതു�
തരുജാലങ്ങളായുംകൃമികീടങ്ങളായും�
മൃഗജാതികളായുംജലജാതികളായും�
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പലതായ്ജനി ന്നകാലത്തിെലാ െകാ ം�
ഭഗവ ദംകാണ്മാൻ കഴിവന്നീടുന്നീലാ�
അശനനീഹാരൈമഥുനനി െയന്നിവ�
വശമായതുെകാ കാലവുംകഴിഞ്ഞീടും�
ഭഗവൽസ്മരണ പാ വുമാകുന്നീല�
ഭഗവാനുെണ്ട ള്ളിൽെബാധജ്ഞാനവുംവരാ�
കഥകൾപുരാണങ്ങെളന്നിവ െകട്ടിെട്ടാരു�

തിയുണ്ടാവാനവകാശവുമില്ലപിെന്ന�
തീത്ഥൎ ങ്ങളാടി ണ്യമുണ്ടായിട്ടറിവാനും�
െക്ഷ ങ്ങൾതന്നിൽെച െതാഴുതുെസവിപ്പാനും�
ജ ക്കളായി ള്ളജാതികൾെക്കാരുത്ത ൎം�
അന്ധത്വംെകാ കഴിവരുന്നീലറിഞ്ഞാലും�
െക്ഷാണിയിൽമത്തൎ ്യജന്മംകിട്ടിയാൽജ്ഞാെനാ ത്തി�
െവണെമന്നാകിലവ ൎണ്ടാക്കാംമെനാഹെര�
മാനുഷ ജന്മത്തിലല്ലാെതാരുജന്മത്തിലും�
ജ്ഞാനഹീനമാമവിെവകം െവർെപടുന്നീല�
ജ്ഞാനമാകുന്നവ െവെന്ത മതിനാെല�
ആനന്ദ ാപ്തിയുണ്ടാെമ ംഭൂമിയിൽവ �
മാനുഷജന്മംലഭിച്ചീടുെമ്പാളതിെന്നാരു�
ദീനെമന്നിെയസാധിച്ചീടാെമന്നതും മഹാ�
മായാൈവഭവംെകാണ്ടിക്കാണായവ െവല്ലാം�
ഛായാരൂപങ്ങൾെപാെലകാണുന്നിെത മുള്ളിൽ�
െബാധിച്ചീെടണമതിനായ്നിന പെദശം�
സാധിപ്പിച്ചീടുെന്നൻഞാൻെക െകാണ്ടാലുംഭെ �
തത്വങ്ങെളല്ലാംജഡമാകയാലവെയാ ം�
ചിത്താകുമാത്മാവിെനാടില്ലസംബന്ധെമ ം�
ചിത്തത്തിലറിഞ്ഞാത്മസ്വരൂപം കണ്ടീടുവാൻ�
ഉക്തമാെയെല്ലാമുന്നമിനിയുംെചാല്ലീടുവൻ�
പരനുംപരയായമായയുെമാെന്ന ഞാൻ�
ഉരെചെയ്തെല്ലാ നിെന്നാെടങ്കിലുമതിൻെഭദം�
പറയാംമായാകായ്യൎ െമാ ൎ െമ്പാളെശഷവും�
െനറിയല്ലസത്യ മാത്മജ്ഞാന െമന്നായ്വരും�
അറിവാകുെന്നാ രാത്മസ്വരൂപമറിയുെമ്പാൾ�
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അറിയാംമഹാമായാതൽ കായ്യൎം െതളിെവാെട�
അറിവുനിന ള്ളിലുണ്ടാവാന്മായാകായ്യൎം�
അറിഞ്ഞീടുമാറുരെചയ്തീടാംെകൾക്കബാെല�
പരമാത്മാവുതെന്റ കൃതിയാകുന്നതു�
പരയായിരി ന്നശക്തിതാെനന്നാകിലും�

പഞ്ചസൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരകമ്മൎങ്ങളാൽ�
മംെചയ്തീടും സവ്വൎജീവാത്മാക്കൾ മവൾ�

നിത്യാനിത്യാനന്ദദുഃഖാനൃതസത്യവ �
ഒെക്ക ംവിപരീത ാന്തികളുണ്ടാക്കീടും�
ര െവ സപ്പൎെമ ംസ്ഥാണുെവപുമാെന ം�
ശുക്തിെയത്താരെമ ം വ െവത്തിരിയാെത�
അവ വ െവ മസത്യംസത്യെമ ം�

വൃത്തിയുക്തയായിെതാന്നി ംമഹാമായാ�
ിഗുണാത്മികയായട്ടിരിെപ്പാന്നനന്തരം�
ിഗുൈണസ്സവ്വൎ പഞ്ചെത്തയുംസൃഷ്ടി �

വിദ്യയുമവിദ്യയുംവിെക്ഷപാവരണവും�
ചിത്താഹങ്കാരമഹത്തത്വസംസാരങ്ങളും�
തത്വങ്ങൾശിവാദി െമദിനിപയ്യൎന്തമുള്ള�
െതാക്കയു ംമഹാമായാതങ്കൽനി ണ്ടാകു �
മായാതൻഗുണങ്ങെളെയവെമന്നറിയാെത�
മായാെമാഹിതന്മാരാം ാകൃതജനങ്ങൾ �
കായാഭിമാനാലവിെവകമുണ്ടായിട്ടഹം�
ഭാവികളായിസ്സംസാരാമയമുണ്ടാകു �
അവിദ്യാവശന്മാരായ്നിത്യസംസാരികളാ�
യ്നിവൃത്തി നിരതന്മാരായീടുന്നതുമവർ�
െലാകമതാവാംമായാതൽകായ്യൎെമല്ലാമവ�
െലാകനെഞ്ച വിെവകികളായനാരതം�
വിദ്യെയയറി പാസിപ്പവർവിദ്വ കൾ�
നിത്യമുക്തന്മാരവരവ ൎൈകവല്യവും�
എ യുംെവഗാൽ സിദ്ധിച്ചീടുെമന്നറിഞ്ഞാലും�
ഇ കാെരണര വിധമായ്വത്തൎ ിക്കയൽ�
നിത്യാനന്ദമാംപരമാത്മാവുതങ്കൽനി �
വ്യക്തയായിരി ന്ന ശക്തി നിത്യത്വവും�
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സത്യനിമ്മൎലത്വവു മില്ലതുെകാ മായാ�
മിത്ഥ്യെയെന്നെല്ലാ െചാല്ലീടുന്നിതു വിദ്വ കൾ�
മിത്ഥ്യെയങ്ങിെനസത്യവൃത്തിെയെതാന്നിപ്പെത�

ൾത്താരിൽവിഷാദമുണ്ടാെകണ്ടെചാല്ലാമതും�
വിദ്യയുമവിദ്യയു മിങ്ങിെനര ഭാവം�
കെയ്ക്കാണ്ടജ്ഞാനമായ മിത്ഥ്യെയ ക്കളഞ്ഞീടും�
വിജ്ഞാനാത്മികയാകും വിദ്യെയന്നറിഞ്ഞാലു�
മുത്തെമെചാല്ലീടുവനിനിയും െക െകാൾക�
ശുദ്ധയും മലിനയുമാ യി ഭവിക്കയാൽ�
ശുദ്ധതാന്മലിനെയ നശിപ്പി ക്ഷണാൽ�
ശുദ്ധനായിരിെപ്പാരു വി നുസ്വപ്നത്തിങ്കൽ�
മിത്ഥ്യാജ്ഞാെനന ചണ്ഡാെലാഹ െമ ളവായി �
വനസ്ഥനായചണ്ഡാെലശ്വരൻ മുമ്പിെലാരു�
കനത്തമൃെഗ നുംമിത്ഥ്യാഭൂതനായുണ്ടായി�
സിംഹെത്തക്ക ഭയം പൂണ്ടെപ്പാൾചണ്ഡാലത്വം�
സന്ത്യജി ണന്നൎെപ്പാൾ വി നായതുെപാെല�
മിത്ഥ്യാഭൂതമായുള്ള സംസാരം കളഞ്ഞാത്മ�
െബാധെത്തനൽകുംവിദ്യാെദവിെയന്നറിഞ്ഞാലും�
ശുദ്ധമായിരിെപ്പാരുമനസ്സിലവിെവകം�
വദ്ധൎി വരുെന്നരമജ്ഞാനമുണ്ടായ്വരും�
അജ്ഞാനംവളന്നൎെപ്പാൾചണ്ഡാെലാഹെമന്നായി�

ജ്ഞാസംസാരെത്തയുമുണ്ടാക്കിച്ചമ �
മിത്ഥ്യയാമജ്ഞാനത്താലുണ്ടാകും ചണ്ഡാലത്വം�
വിദ്യയായിരിെപ്പാരു െകസരികളയുെമ്പാൾ�
ചിത്തവുംപവി മായാത്മാെവ ത്തിരി ക�
െണ്ട െമ യുംെവഗാൽവിദ്യാനു ഹവശാൽ�
വിദ്യെയഭജിച്ചാൽമെറ്റാക്കയുന്നശിശിച്ചീടും�
വിജ്ഞാനമുണ്ടായ്വരു െമ െബാധിക്കബാെല�
വി ഹംരഥംമനസ്സശ്വംസാരഥികമ്മൎ�
ന്നി ിയനായജീവൻകത്തൎ ാവായിരിപ്പതും�
ഇ കാരങ്ങ ളറിഞ്ഞീടുെമ്പാൾമനസ്സിനു�
സ്വ കാശത്വംഭവിച്ചീടുെമന്നറിഞ്ഞാലും�
കമ്മൎമാംസൂതൻെതളിച്ചീടുന്നവഴിെയകൂ�
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െടാന്നി ഗമിച്ചീടുംമാനസാശ്വവുംതദാ�
വി ഹരഥവുംജീവനുമശ്വത്തിൻ പിൻെപ�
നിഗ്ഗൎമിച്ചീടുംകൂെടക്കത്തൎ ാവായിരിക്കയാൽ�
കത്തൎ ാവാകു ജീവെന ള്ളസംബന്ധത്താൽ�
ദുഃഖംജീവനുമന ണ്ടാക്കീ ണ്ടാകു �
ചിത്തവുംകമ്മൎത്തിെന്റ വാസനാബലംെപാെല�
വത്തൎ ി ംകമ്മൎംനശിെപ്പാളവുംമടിയാെത�
പൂവൎജന്മനി െചയ്ത കമ്മൎത്തി െടഫലം�
സവ്വൎവുമിജ്ജന്മനിെചയ്തനുഭവിെപ്പാളം�
നിന്നീടുംവിെധയനായ്വിന്നയുമിനിെമലിൽ�
വന്നീടു ംജന്മത്തിലുമിങ്ങിെനതെന്നവരും�
െദഹംഞാൻമനെസ്സെന്റ ജീവെന െടെയ ം�
െമാഹികളായിട്ടജ്ഞാനികളാ യ്ജീവാത്മാവും�
െദഹവുമാെണ റച്ചാത്മാെവയറിയാെത�
െദഹാന്തം വരുെന്നരംജീവനുംനശിച്ചീടും�
ഇങ്ങിെനനിനയ്ക്കയാൽ ജന്മാദിദുഃഖങ്ങെള�
നിമ്മലനായജീവനുണ്ടാ ന്നിതുചിത്തം�
ചിത്തത്തിലവിദ്യയാമജ്ഞാനമുണ്ടാകയാൽ�
ചിത്താകുമാത്മാവിെനയറിയുന്നിലചിത്തം�
സ്വച്ശതകലന്നൎതിശുദ്ധമായിരിെപ്പാന്നി�
ച്ചിത്തമാകുന്നതതിലജ്ഞാനകലുഷങ്ങൾ�
പറ്റിയാലതിൻനിറമായീടുന്നവെയല്ലാം�
െതെറ്റ നീക്കീടിനാൽ സ്വ കാശവുംവരും�
ദപ്പൎണംതന്നിൽസവൎവ വുംകാണാെമെല്ലാ�
അ കാരെമകാണായ്വന്നീടുംമനസ്സിലും�
ചിത്സ്വരൂപിണിയായവിദ്യാതൻ ഭാവത്വ�
ഞ്ചിത്തത്തിൽ കാശിച്ചാല ജ്ഞാനംനശിച്ചീടും�
അജ്ഞാനംനശി െമ്പാളൈദ്വതമാഗ്ഗ ൎംലഭി�
ച്ചാത്മാനന്ദമാമനുഭൂതിയുമുണ്ടായ്വരും�
ചിത്തിെന്റസ്വഭാവമായിരി  ം കാശത്വം�
ചിത്സ്വരൂപിണിയായ വിദ്യയായിരിപ്പതു�
െവ്യാമവി ഹയായിട്ടിരി മവൾസംസാ�
രാമയ വിനാശകാരിണിെയന്നറിഞ്ഞാലും�
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ആവരണയായുള്ളശക്തിതാന്മഹാസുഷു�
പ്ത്യാമയീസംസാരകാരണിയായിരിപ്പതും�
ഉള്ളെതാന്നാത്മാസത്യ മിതിെനമെറപ്പാൻത�

ള്ളിൽ െവച്ചതിനുറെപാലതാനിരു ടൻ�
ഉള്ളത്തിൽകല ൎ താനുള്ളതുമറവാക്കി�
െക്കാ െമ്പാളാത്മാവിനുബന്ധവുമുണ്ടായ്വരും�
മാനസത്തിനാലറിയെപ്പ െചയ്തീടുന്ന�
നാനാകമ്മൎവുമാത്മാവിങ്ക ലാെരാപിക്കയാൽ�
നൂനമാത്മാവുഗുണവാനെല്ലങ്കിലുംകൂെട�
താനുംബന്ധനായ്സംസാരാമെയവലയു �
മായാതൻഗുണങ്ങൾ സാക്ഷിയായ്നിൽക്കെകാ �
മായാെമാഹിതന്മാ ൎ ബന്ധനാകു ജീവൻ�
കമ്മൎമാംപാശംെകാ ബന്ധിപ്പിച്ചീടുംമായാ�
നിമ്മൎലന്മാെരബന്ധിച്ചീടുകയില്ലതാനും�
ബുദ്ധിയുമുപാധിയു െമാന്നായിട്ടഹെമന്ന�
ചിത്തമാത്മാവുതങ്കൽകല ൎ രാഗാദിയാം�
വൃത്തികൾകെയ്ക്കാ കമ്മൎങ്ങളാൽബന്ധനാക്കി�
ദുഃഖിപ്പി ജീവൻതെന്നത്താനറിയാെത�
തെന്നത്താനറിയുന്നതാത്മാവു താനാകുന്ന�
െത ള്ളിലറിവുണ്ടായ്വന്നീടുന്നതുതെന്ന�
ത ള്ളിലറിവുണ്ടായ്വന്നീടുവതിനാത്മാ�
ത െടസ്വഭാവമുള്ളിൽ കാശിച്ചീടണം�
ആത്മാവിൻസ്വഭാവികംവിദ്യയാമറിവി �
താ യ്യൎെത്താടുമുെമ്പ പറ െബാധിെച്ചെല്ലാ�
അവിദ്യാകായ്യൎെമല്ലാമനിത്യംജനിമൃതി�
ഭവിപ്പിപ്പതിനുള്ള കാരിയെമ മുള്ളിൽ�
ധരി മെനാശുദ്ധി വരുത്തീട്ടാത്മാവിെന�
ത്തിരി കണ്ടീടുെമ്പാളാനന്ദ ാപ്തിയുണ്ടാം �
ആത്മാനന്ദമാ ംമുക്തിലഭിച്ചീടണെമന്നാ�
ലാത്മാെവയാത്മാവിനാലറിഞ്ഞീടണംബാെല�
വിദ്യാമാെഗ്ഗൎണഗമിച്ചീടുെവാക്കൎറിഞ്ഞീടാ�
ന്നിത്യനാമാത്മാവിെന യന്ന്യന്മാക്കൎവിരതം�
വിദ്യെയയറിയാെതവിദ്വാൻ ഞാെന ഭാവി�
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െദ്യാഗിെച്ചാെരാകാവ്യനാടകശാ ങ്ങളും�
അഭ്യസിച്ചനുദിനംശീലി ന്നവർകൾ ം�
സിദ്ധി ന്നീലെമാക്ഷം കമ്മൎവാസനാബലാൽ�
അക്ഷരമറിഞ്ഞതുെകാ സംസാരമായ�
വൃക്ഷമാമജ്ഞാനത്തിനിെല്ലാരുനാശെമ ം�
ലക്ഷം കാവ്യങ്ങൾ ഹിച്ചാലുമക്ഷരത്തിെന്റ�
ലക്ഷണംധരിച്ചാലുംഭക്ഷണംനന്നായ്ക്കി ം�
കുക്ഷിരക്ഷണത്തിനുെള്ളാരുെവലകളതു�
െമാക്ഷ ാപ്തി െള്ളാരുെവലെയല്ലറിഞ്ഞാലും�
നിത്യവുമനിത്യവുെമവെമന്നറിഞ്ഞാത്മ�
സത്തായിട്ടിരിപ്പവൻ വിദ്വാെനന്നറിഞ്ഞാലും�
നിമ്മൎലനായവിദ്വാനവനങ്ങനാദിയാം�
കമ്മൎബന്ധവുന്നശിച്ചാനന്ദ ാപ്തിയുണ്ടാം�
ജ്ഞാനമിെല്ലന്നാകിലുമക്ഷരമറിഞ്ഞവ�
നാനന്ദ ദനാകുമീശ്വരചരി ങ്ങൾ�
പലതുംെക മുള്ളിൽ ചിന്തി മനുദിനം�
പലനാൾപലകാലം പലജന്മങ്ങെളവം�
കഴിഞ്ഞാെലാരുജന്മന്തന്നിലീശാനു ഹാൽ�
കഴിവന്നീടുമാത്മസ്വരൂപംകണ്ടീടുവാൻ�
വണ്ണൎെമാന്നറിയാെത െമവുെന്നാർപലരുമു�
ണ്ടണ്ഡജമൃഗതരുജാലങ്ങെളന്നെപാെല�
മണ്ണതിൽ പിറന്നാൽ പിന്ന വത്സരെത്താള�
മുണ്ണിയാെ ാകുംപുനര വത്സരെത്താളം�
െകൗമാരമവിടു മ വത്സരെത്താളം�
ൈകെശാരമിതിന്നകം ീഡയായ്ക്കഴിഞ്ഞീടും�
െയൗവ്വന ടങ്ങീടുംെഷാഡശവയസ്സിങ്കൽ�
പവൎണശശിമുഖിമാെര െത്തടീടുമെപ്പാൾ�
മെത്തഭനുെടനടെയാെത്താരു തരുണയി�
ലുൾെ മംൈകെക്കാണ്ടനംഗാധിെയെക്കടുപ്പാനായി�
ചിത്തജനുെടെചാല്ലാൽമുഗ്ദ്ധയാമവൾതനി�
െക്കാത്തെപ്പാലിരുെന്നാരു നാ തുവയെസ്സാളം�
ചിത്തജതാപെമാ കുറ ഗൃഹാദിസം�
പ കൾ ള്ളപൂത്തൎ ിവരുത്തീടണെമ �
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ചിത്തത്തിലറിവുറ്റി െദ്യാഗംകല ൎ ടൻ�
വിത്തങ്ങൾെനടിെവ തുടങ്ങിയതുകാലം�
പുത്തനാെയാരുഗൃഹംതീപ്പൎിച്ചീടണെമ �
ള്ളാസ്ഥ പൂണ്ടതിനുള്ള െകാ കെളാെക്ക ട്ടി�
പ വത്സരംെകാ ഗൃഹവും പണിതീ ൎ �
സ്വസ്ഥമാനസനായി പു ദാരാദിെയാടും�
നിത്യവുംസുെഖനവാണിരുെന്നാരിപതു�
വത്സരംധനധാന്യ വൃദ്ധിെയാടനുദിനം�
ഭൂത്യരുമമാത്യരുംപു രുംകള വും�
പു ന്മാരുെടപു ന്മാരുംബാന്ധവന്മാരും�
വിത്തവുംഗൃഹങ്ങളു മു ത്തി വ ക്കളും�
തൽ ലജാതന്മാരാെയ്മവീടുമവർകളും�
ഒക്കയുമിനി ള്ളെത െടെയ ം ഞാനി�
ന്നിക്കണ്ടധനധാന്യ വ ക്കളുണ്ടാക്കിെയാൻ�
ഇനിഞാൻ നിരൂപിച്ചാെലാ െമ സാധിക്കയി�
െല്ല െടമനസ്സെന്യനടപ്പാൻശക്തിെപാരാ�
ദൃഷ്ടി മുെന്നെപ്പാെലകാ യിെല്ലാ ംകണ്ടാൽ�

ഷ്ടെമകാണുന്നീലാെ ാ വുമതുെപാെല�
വ്യക്തമാെയ്ക്കൾ ന്നീല മുക്തമാെയ്താമങ്ങളും�
വ്യക്തമായ്വരുന്നീലവക്തവ്യവചനവും�
ദന്തവുംവിഹീനമാ ന്തവു ംനശി െപാ�
യ്ബ വായിതുദ ം ഗണ്ഡവുംഗളിതമായി�
തുണ്ഡവുന്നീ ജരാവണ്ണൎവുന്നശിപ്പി �
വണ്ണൎവുംകുറ െശാഷിച്ചിതുശരീരവും�
ദണ്ഡങ്ങെളാെരാ വന്നണഞ്ഞിട്ടാത്മാവിെന�
ദണ്ഡിപ്പിച്ചീടുെമ െതാ നിരൂപിച്ചാൽ�
എ കിൽവയെസ്സാരുഎഴുപത്തഞ്ചാമിെപ്പാ�
ളിന്നിെമെല യിരി െണ്ട മറിഞ്ഞീല�
എ െടകാലം കഴിഞ്ഞാലിവെരെന്നെപ്പാെല�
തെന്നയിപ്പരാധീനം രക്ഷി െപാറു െമാ�
തങ്ങളിൽ വാശിപിടിച്ചന്ന്യായസ്ഥലെത്തത്തി�
ഇ ഞാൻെനടിെവച്ച വ്യങ്ങൾകളയുെമാ�
എങ്ങിെനവരുെമന്നതറിഞ്ഞീെലന്നാകിലും�
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ഇ ഞാൻെചെയ്യണ്ടതുെചെയ്യണെമന്നാലിെപ്പാൾ�
എ െടഗൃഹങ്ങളിൽഞാൻ പുലെത്തൎ ന്നവ�
െരാെന്നാഴിയാെതപാത്തൎ ാെലണ്പതുെപരുെണ്ടെല്ലാ�
എന്നതിൽവിെശഷമുെണ്ടന്മകനിളയവ�
െനെന്നാടുകൂടിഭുജിച്ചല്ലാെത തൃപ്തിവരാ�
നന്ദനന്മാ ൎെവ ന്നാഭരണങ്ങെളല്ലാം�
നന്നായിത്തീപ്പൎി നൽകീടിെനനിനിയതിൽ�
മൂത്തവൻതെന്റ മകൻതനിക്കാെയാരുവള�
തീപ്പൎി നൽകീടണ മതിനു പായവും�
െസാദരൻമഹാശുദ്ധാത്മവതിെകാപശീല�
െനാദനംഭുജിപ്പാനുംകൂെടസ്സാമത്ഥൎ ്യമില്ലാ�
മു റുപറവിത്തിനുെള്ളാരു വിളനിലം�
ഒന്നായിട്ടിരിപ്പതുെകാ ഞാനുണ്ടാക്കിെയൻ�
െതാ റുപറെയ്ക്കാരിട െകാണ്ടി ള്ളതിൽ�
ഒന്നാകപ്പ പറ കൂടെവെചത്തീടണം�
നാലുനൂറാകു ംപ കൂെടെച്ച ൎെമ്പാളതു�
കാലത്തിൽവാണാലുണ്ടായ്വന്നീടുംധാന്യംെകാ �
നാല ഗൃഹത്തിലായ്വസി ന്നവെക്കൎല്ലാം�
ആലസ്യെമെന്യഭുജി ച്ചാനന്ദിച്ചിരുന്നീടാം�
വിെത്താരുപ പറവിെതപ്പാനുള്ളനിലം�
സത്വരംെകാണ്ടീടണമതിനു പായവും�
ഇത്തരംവിചാരിച്ചങ്ങിരി ന്ദശാന്തെര�
ച െപാകു കമ്മൎവാസനെപാെലതദാ�
സ്വഗ്ഗൎദുഗ്ഗൎതികെള ഭുജിച്ചാലുടൻതെന്ന�
പൃത്ഥ്വീമണ്ഡെലവ ജാതന്മാരായീടു �
ഇങ്ങിെനജനിമൃതിെതടു കമ്മൎങ്ങളാൽ�
എന്നവെക്കൎ ംെമാക്ഷെമന്നറിയുന്നീലെഹാ�
സമസ്തസംഹാര കാലത്തിങ്കൽെദഹശൂന്യം�
ഭവി െമ ംമായാ തൻകൽെപായ് ലയി �
െപാന്മണിപലമാറ്റായു െതാക്കയും കൂടി�
കഞ്ജവണ്ണൎമാെമാരുസഞ്ചിത ള്ളിലാക്കി�
െചെഞ്ചെമ്മ സൂക്ഷി വച്ചിരി ന്നതുെപാെല�
ചഞ്ചലയായമായാതങ്കൽെചന്നൎീടു െപാൽ�
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പിെന്നയാെതാരുകാലംസൃഷ്ടിെയെച്ചയ്തീടുന്നി�
ത മായയിൽനി പൂവൎവാസനെപാെല�
ജനിച്ചീടു ജീവന്മാർപലതരംഭൂെമൗ�
തനുക്കൾപൂ ജന്മംെതടു കമ്മൎങ്ങളാൽ�
എവമജ്ഞാനികളാ വത്സദാതദാ�
െമവീടും ജീവാത്മാക്കൾെക്കെതാരുകാലത്തിലും�
രെണ്ടന്നഭാവംെപായിട്ടൈദ്വതം സിദ്ധിക്കയി�
ല്ലന്ധന്മാരാകെകാെണ്ടന്നറിക മെനാഹെര�
കമ്മൎംെകാ ളവായീടു സംസാരാമയം�
കമ്മൎവുംപഞ്ചഭൂതസഞ്ചയങ്ങളാലുണ്ടാം�
സഞ്ചിതംെദശകാലസഹിതമായി ള്ള�
പഞ്ചഭൂതങ്ങൾസാധാരണകാരണമതും�
ശു െ ാണിതങ്ങളാ ത്താകുമതിെനാടു�
യുക്തകാരണമസാധാരണകാരണമാം�
കുംഭകാരവ്യാപാരമാകുന്നപൂവ്വൎകമ്മൎം�
സംഭവിച്ചീടുംശരീരങ്ങളുമതിനാെല�
മൃത്സയുംകുലാലവ്യാപാരവുംകൂടിഘട�
മുത്ഭവി യഥാെദഹവുമുണ്ടാകു �
കാരണന്നിമിത്തവുംപാ ൎെമ്പാൾ ക്കമ്മൎം തെന്ന�
കാരണംകുലാലവ്യപാരെമന്നതുെപാെല�
മൃത്താകുമുപാദാനമീശ്വരസൃഷ്ടമായി�
വത്തൎ ി ംപഞ്ചഭൂത സഞ്ചയെമന്നാകിലും�
കത്തൎ വ്യമില്ലാ സംസാരാമയമുണ്ടാ വാൻ�
കത്തൎ വ്യംകമ്മൎത്തിെനന്നറികവരാനെന�
കമ്മൎാണിനശിപ്പിച്ചാൽജന്മാദി ദുഃഖങ്ങളും�
നി ൎലംനശിച്ചാനന്ദാപ്തിയുമുണ്ടായ്വരും�
കമ്മൎെമങ്ങിെനനശിപ്പിപ്പെതന്നതുംെകൾക്ക�
കമ്മൎങ്ങളനാദി െഭാഗ ദെമന്നാകിലും�
പുണ്യപാപവുംമി മിങ്ങിെന മൂന്നായു �
പിെന്നെയാെരാ മു ന്നായിട്ടവരും മാൽ�
പുെണ്യാല്കഷൎവുംപുണ്യസാമാന്യംമദ്ധ്യമവും�
പുണ്യകമ്മൎങ്ങെളവ ംമി കമ്മൎവുംതഥാ�
മിെ ാല്കഷൎവുംമി സാമാന്യംമദ്ധ്യമവും�
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മി കമ്മൎങ്ങെളവംപാപകമ്മൎവുന്തഥാ�
പാെപാല്കഷൎവുംപാപ മദ്ധ്യമംസാമാന്യവും�
എവംകമ്മൎങ്ങൾനവവിധമായുെള്ളാെന്നെല്ലാ�
എന്നതിൽ പുണ്യപാപമി മാകു മത്തൎ ്യ�
ജന്മെമന്നതിലു മുൽക്കഷൎമായുള്ളജന്മം�
സിദ്ധിച്ചാൽകമ്മൎക്ഷയംവരുത്താം ജ്ഞാനാഗ്നിനാ�
മുക്തിയുംസിദ്ധിച്ചീടുമില്ല സംശയംബാെല�
നിഷ്കാമാനുഷ്ഠാനവുഞ്ചിത്തശുദ്ധിയു ംമുഖ്യ�
വൃത്തിസാധന ചതുഷ്ടയവുംവന്നാലുടൻ�
സൽഗുരുലാഭംവ വണമനനാദി�
െയാക്കെവവന്നിട്ടാത്മജ്ഞാനവുമുദി ടൻ�
മുക്തിജീവനുവരുമാറുചിതമായുെള്ളാ�
രുത്തമജന്മമതുൽക്കഷൎമായുള്ളജന്മം�
മാനസവചനെദഹങ്ങളാംകരണങ്ങൾ�
മൂന്നിനാലുണ്ടാംപുണ്യപാപ മി കമ്മൎങ്ങൾ�
മാനസന്തന്നിൽവിചാരിച്ചറിഞ്ഞവാന്തര�
മായിരി ന്ന ഫലന്ത്യജി മുഖ്യഫലം�
െബാധി കരണങ്ങൾെകാ പജീവി ന്ന�
െബാധവാനവൻ കൃതകൃത്യനായ്ഭവി .�

ിവിധകരണവുംെവെവ്വെറ മു ന്നായി�
നവഭാഗമായ്പൃഥൿെച കമ്മൎങ്ങെള�
പുണ്യതീത്ഥൎ ത്തിൽസ്നാന െഞ്ചയ്കയുംസ കെളാ�
െടാന്നി വസിക്കയുംദശൎി സുഖിക്കയും�
മന്നിടന്തന്നിലുള്ളെക്ഷ ങ്ങൾെതാറുെഞ്ച �
വന്ദി ദക്ഷിണംെവക്കയുംപൂജിക്കയും�
നന്ദി ഗുരുപദംവന്ദി ഭജിക്കയും�
മന്നിടന്തന്നിെലല്ലാംസഞ്ചരിക്കയുംെചെമ്മ�
വന്ദ്യന്മാരായുള്ളവർതെമ്മക്കാണുന്നെനരം�
വന്ദി നമ രിെച്ചാന്നി വസിക്കയും�
ഇങ്ങി െനകായത്തിനാൽെച ന്ന പുണ്യകമ്മൎ�
െമന്നറിഞ്ഞാലുമിനിെക്കട്ടാലുംവാക്പുണ്യവും�
ശാ ങ്ങൾഗീതാ ഭഗവച്ചരിതവുന്നാമ�
കീത്തൎ നം സഹ നാമങ്ങെളന്നിവ െയല്ലാം�

https://thalilakkam.in/



ചിന്താരത്നം 27

കീത്തൎ ി പഠിക്കയു ംനാമങ്ങൾജപിക്കയും�
വാത്തൎ കൾ പെരാപകാരാത്ഥൎ മായ്വദിക്കയും�
ചഞ്ചലവിഹീനമായുെള്ളാരു സത്യവാ ം�
െചെഞ്ചെമ്മമൃദുലമായുെള്ളാരുവചനവും�
മ ങ്ങൾ പഞ്ചാക്ഷരാദികെള ജപിക്കയും�
സന്തതംസാധുക്കളുമായിസംവാദിക്കയും�
ഇങ്ങിെനവാണീപുണ്യെമ െബാധിക്കബാെല�
ഇനിെമൽമെനാപുണ്യമുണ്ടതുംെകട്ടീടുക�
നാവിനാലുര ന്നെതെതാന്നായതിനുെട�
ഭാവബന്ധാത്ഥൎ ങ്ങെളയാെവാളം മനസ്സിനാൽ�
ചിന്തി ചിന്തിച്ചറിഞ്ഞനാദിമയങ്ങളാ�
മന്ധത്വമെശഷവുംകള വിെവകിയായി�
സന്തതം പെരാപകാരാത്ഥൎ മായിരിെപ്പാരു�
ചിന്തയു ംപരെലാകചിന്തയുംഭക്തിജ്ഞാന�
ചിന്തയു ംബന്ധങ്ങളറ്റീടുവാൻൈവരാഗ്യാദി�
ചിന്തയും മനസ്സിനാൽെച ന്നപുണ്യകമ്മൎം�
അന്ന്യകമ്മൎങ്ങെളല്ലാ ംനിന്ദ്യമദ്ധ്യമമതു�
നന്നല്ലജന്മ ദമായി ഭവിച്ചീടും�
എന്നതുെകാ പുണ്യകമ്മൎങ്ങളായുള്ളവ�
തെന്നക്കായവാങ്മനസ്സാകുന്ന കരണങ്ങൾ�
തന്നാെല െചയ്യെപ്പട്ടീെടണമാെവാളെമന്നാൽ�
തെന്നവന്നീടുംകമ്മൎനാശമായിരിെപ്പാരു�
വൃത്തിജ്ഞാനവുമാത്മജ്ഞാനവുമനന്തരം�
മുക്തിയുംസിദ്ധിച്ചീടുമില്ലസംശയംബാെല�
മത്തൎ ്യജന്മത്തിലത്ത ത്തമമാംജന്മംവന്നാൽ�
സത്വരംകമ്മൎക്ഷയംവ മുക്തനായിടും�
മുക്തിജീവനുവരുമാറുചിതമാംജന്മം�
ഉത്തമെമ പറഞ്ഞെല്ലാനിെന്നാടുപുരാ�
ഉക്തമായീടാമിനിയു ന്നിനക്കാത്മജ്ഞാന�
|മുൾക്കാമ്പിലുദിപ്പാനാെയ്ക്കട്ടാലുംവരാനെന�

ിവിധകരണങ്ങളാെല െചയ്യെപ്പട്ടീടും�
സകലകമ്മൎങ്ങളു മീശ്വരാപ്പൎണമായി�
കാമ്യെമന്നിെയെചയ്തീെടണമായതു നിഷ്കാ�
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മാനുഷ്ഠാനെമന്നറിഞ്ഞീടുനീവരാനെന�
ചിത്തത്തിൽ രാഗാദിെദാഷങ്ങെളത്യജി ടൻ�
വത്തൎ ി െന്നരഞ്ചിത്ത ശുദ്ധിയുമുണ്ടായ്വരും�
സാധനചതുഷ്ടയെമ െചാല്ലീടുന്നതും�
െബാധിച്ചീടുകനാലുന്തിരി െചാല്ലീടുവൻ�
നിത്യവുമനിത്യവു മിന്നെതന്നറിയുന്ന�
വ െവാന്നപരമായുള്ള ൈതഹികന്തന്നിൽ�
ഐഹികന്തന്നിലുള്ള െഭാഗങ്ങളഖിലവും�
ഔവ്വണ്ണം പരന്തന്നിലുെള്ളാരുെഭാഗങ്ങളും�
കമ്മൎജന്യമാകയാെലാക്കയു മനിത്യങ്ങ�
െള ള്ളിലറി കുത്സിതമാമതുെപാെല�
സവ്വൎവു മുെപക്ഷിെച്ചകാ മായ്മെനാരഥം�
നിവൎാണച്ഛായാവസി ന്ന സാധനമിഹ�
പു ാത്ഥൎ ഫലെഭാഗവിരാഗെമ ള്ളെത�
െന്നാ ൎ കണ്ടാലുംര സാധനമായതിെപ്പാൾ�
മൂന്നാമതാകുംശമാദികളാമതിനുെട�
നാമങ്ങൾശമദെമാപരതിസമാധാനം�

ദ്ധയുന്തിതീക്ഷയുമിങ്ങിെനെചാല്ലീടുന്നി�
തുത്തെമശമാദികളാറുെമന്നറിഞ്ഞാലും�
മാനസത്തിെന വണാദിയിൽനി ൎ ന്നതു�
മാനിനിശമംജ്ഞാെന ിയനി ഹംദമം�
കാമ്യഹീനമാംകമ്മൎ െമങ്കിലുംവ്യവഹാര�
െലാപവുംസന്ന്യാസെമങ്കിലുമാമുപരതി�

ാരബ്ധവശമായിെട്ടെന്താ വരുന്നതു�
വാരാെതെപാകയിെല്ലന്നറി ദുഃഖങ്ങെള�
വന്നീടുന്നതുസഹി ന്നതുതിതീക്ഷയും�
പിെന്നമാനസം വണാല്യനുഗുണങ്ങളാം�
വിഷയങ്ങളി ലാധിക്യംകലന്നൎിരിപ്പതു�
മുഴുതിംകൾെനർമുഖിെകളിതു സമാധാനം�

ദ്ധയായതുഗുരുെവദാന്തവാക്യങ്ങളിൽ�
ഭക്തിയുംവിശ്വാസവുമുണ്ടായിട്ടിരിപ്പതു�
െമാക്ഷംെവണെമന്നിച്ഛ യുണ്ടാകുന്നതുമുമു�

ത്വമിങ്ങിെനശമാദികെളന്നറിഞ്ഞാലും�
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സാധന ചതുഷ്ടയമാകുന്നിതിവനാലും�
െബാധവാനായാ ിെന്ന സൽഗുരുലാഭംെവണം�
സ ചിത്താനന്ദമായിരുന്നീടുന്നഗുരു�
സൽഗുരുവരൻ തസ്യകരുണകടാക്ഷത്താൽ�
വ െവെന്ത െക ചിന്തി െബാധി െമ്പാൾ�
ഉൾത്തളിരിങ്കലാത്മജ്ഞാനവുമുണ്ടായ്വരും�
മത്തൎ ്യജന്മത്തിലത ത്തമമാംജന്മംവന്നാൽ�
ചിത്തതാരിങ്കൽവിെവകംെവണമാെവാളവും�
ചിത്തശുദ്ധിയും ഭക്തി ദ്ധയുമുണ്ടാമെപ്പാൾ�
തത്വെബാധവുമുണ്ടാംജ്ഞാനിയായ്ഭവിച്ചീടും�
കമ്മൎങ്ങൾെചയ്തീടുന്നെതാക്കയുമെപ്പാൾെദഹ�
ധമ്മൎെമന്നറിയുെമ്പാെളാക്കയുംജ്ഞാനാഗ്നിനാ�
െദഹിച്ചീടു െദഹ ശൂന്യമാംൈകവല്യവും�
ഭവിച്ചീടു പിെന്ന ജന്മമില്ലാതവണ്ണം�
കമ്മൎത്തി െടശൂന്യംവരുത്തീടുെമ്പാൾജീവൻ�
നിമ്മൎലനായിപ്പരമാനന്ദനായീടു �
കമ്മൎമുള്ള ളെവാെക്ക ബന്ധെന ള്ളഭാവാൽ�
ജന്മാദിദുഃഖങ്ങളുംൈകെക്കാണ്ടീടു ജീവൻ�
താെനാരുഗുണവാനല്ലായ്കയാൽബന്ധങ്ങളും�
ആനന്ദരൂപനാകുമാത്മാവിനിെല്ലന്നാലും�
ബന്ധെമാക്ഷങ്ങൾര ം സംഭവിപ്പിപ്പാെനാരു�
ബ വാകു മഹാമായെയന്നറിഞ്ഞാലും�
അജ്ഞാനസ്വരൂപിണിെയെന്നെല്ലാെച്ചാല്ലീടു �
വിജ്ഞാനംപിെന്നമായാതങ്കൽനി ണ്ടാകുെമാ�
എ സംശയമുള്ളി ലുെണ്ടങ്കിൽെചാല്ലാമതും�
വന്നീടുെമാ തെന്നരണ്ടായിട്ടിരിക്കയാൽ�
വിദ്യയുമവിദ്യയുമിങ്ങിെനരണ്ടായതിൽ�
വിദ്യയാകു സദാ വിജ്ഞാനസ്വരൂപിണി�
വിദ്യെയയറി തുപാസിപ്പവർ വിദ്വ കൾ�
വിജ്ഞാനജ്ഞാനങ്ങളുമുള്ളവരവെരെല്ലാ�
അവിദ്യാവശന്മാരായ്ഭവി ന്നവെരല്ലാം�
അവശ്യം സംസാരികെള െമന്നറിഞ്ഞാലും�
ര നാമങ്ങൾപൂ രണ്ടായിട്ടിരിക്കയാൽ�
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ര ന്താൻതെന്നയനുഭവിപ്പിച്ചീടുന്നതും�
ര മുെള്ളാന്നെല്ലന്നതാകിലുംമഹാമായ�
ബന്ധെമാക്ഷങ്ങൾക്കധികാരിണിയാകമൂല�
മുള്ളതുെതാന്നിെപ്പാളമുള്ളതാെയ്ത്താന്നിപ്പി ം�
ഉള്ളത്തിലവിെവക മുള്ളവെക്കൎല്ലാെ ാഴും�
സത്യവും നിത്യത്വവുംെബാധിപ്പിച്ചിയ ന്ന�
ശക്തിതാനവദ്യയാകുന്നതു നിരന്തരം�
വിദ്യയാ യ്വിെവകികൾക്കാത്മജ്ഞാനെത്തനൽകി�
മുക്ത്യത്ഥൎ യായിട്ടിരുന്നീടുന്നി തതുെകാ �
ശക്തിയാം മഹാ മായാക ിതെമെല്ലാപാത്തൎ ാൽ�
ഇ ിെലാകവുമതിലുെള്ളാരു പദാത്ഥൎ വും�
ഒെക്കയുംമായാകായ്യൎെമ െചാ കെകാ �
ഉക്തമായീടാംമായാകാരിയംതെന്നെകൾക്ക�
സത്വാദിഗുണ യയുക്ത യാം കൃതി �
പി ാടുനാമംമഹാസുഷുപ്തിെയ െഞ്ചാ ം�
അമ്മഹാസുഷുപ്തിയിലഖിലജീവന്മാരും�
െപാന്മാ െമഴുകുണ്ടതന്നിെലന്നതുെപാെല�
വാസനെപാെലലയിച്ചിരി ം കാലത്തിങ്കൽ�
ശാസനെച്ച ംജഗന്നായകൻസൃഷ്ടിക്കായി�
അെന്നരം മഹാമായാത െടഗുണങ്ങെള�
ഒന്നായിട്ടിരിപ്പതുമൂന്നായിത്തിരി ടൻ�
മുെന്നതുസത്വഗുണംപിെന്നതുരെജാഗുണം�
പിെന്നതുതെമാഗുണമിങ്ങിെനമൂന്നായതിൽ�
സത്വാംശമായവിദ്യാരൂപിണിയാകുന്നതും�
മിത്ഥ്യയാമവിദ്യ താമസമായഗുണം�
നിശ്ചലയായവിദ്യാെചയ്തന്യം തിബിംബി�
ച്ചീശ്വരനവ്യാകൃതനന്തയ്യൎാമിയുെമവം�
മൂ നാമങ്ങൾെചാല്ലീടുന്നിതു മൂവർകളാൽ�
മൂ െലാകവുംസൃഷ്ടിയുണ്ടാെയന്നറിഞ്ഞാലും�
�ശ്വരെചയ്തന്യം െകാ ണ്ടായിജഗെത്തങ്കിൽ�
താ യ്യൎെമ മായാക ിതെമ െചാൽവാൻ�
താ യ്യൎമതിനുണ്ടായ്വന്നീടുമതിനുെട�
യു വംവിചാരി കാണുെമ്പാളറിഞ്ഞീടാം�
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സത്വാംശഗുണമായമായയിൽനിന്നീശ്വര�
തൈ വരെജാഗുണയുക്തയമവിദ്യയും�
പലതാ ിരിഞ്ഞതിലീശ്വരെചയ്തന്യവും�
കല ൎ ജീവാത്മാക്കളായുണ്ടാ മഞ്ഞിതു�
ആത്മാവുപരമാത്മാജീവാത്മാെവന്നിങ്ങിെന�
ആത്മാെവകെനങ്കിലു ംമൂന്നായിെച്ചാല്ലീടു �
നിണ്ണൎയംപരമാത്മാത െടജഠരത്തി�
െലണ്ണമില്ലാെതാളം ഹ്മാണ്ഡങ്ങൾകിട �
അങ്ങിെനയുള്ളപരമാത്മാവുതൻകൽനി �
െപാങ്ങിനജഗെത്തല്ലാെമാരിക്കലുണ്ടായ്വരും�
അഖിലത്തിനുമാത്മാതാനായിട്ടിരിക്കിലും�
സകലമാതാവായമായതൻ ഗുണങ്ങെള�
പുറെമ കാശിച്ചിട്ടകെമയവ്യക്തനാ�
യ്മരുവീടു ജീവാത്മാക്കളിൽജീവാത്മാവാ�
യകവുംപുറവുെമല്ലാടവുംനിറെഞ്ഞാരു�
പരമാത്മാവുതെന്നജീവാത്മാവാകുന്നതും�
�ശ്വരനാകുന്നതു മന്തയ്യൎാമിയുംപിെന്ന�
ശാശ്വതനാെയാരവ്യാകൃതനുമാത്മാെവെല്ലാ�
മായയാമജ്ഞാെനനമറച്ച ങ്ങിരിക്കയാൽ�
മായാെമാഹിതന്മാ ൎെതാന്നീടുംപലതരം�
മായയാമവിദ്യയിലീശ്വരെചയ്തെന്യന�
കായവും മൂ ണ്ടായിജീവാത്മാക്കൾ ബാെല�
കാരണംസൂക്ഷ്മം ലംെപരുകളവറ്റിനു�
കാരണംവിചാരിച്ചാൽമാെയാപാധികളെ �
മായയാമവിദ്യയാകു കാരണെദഹ�
മായതിൽസുഷുപ്തിയാമവസ്ഥയതുമുണ്ടായി�
സ്ഥായിെയാടവസ്ഥയിലാനന്ദമയെകാശ�
മായതുമുണ്ടാമജ്ഞാനാന്ധകാരമിെതല്ലാം�
കാരണെദഹമുണ്ടായ്വന്നതിങ്ങിെനയതു�
കാരണംപിെന്നസൂക്ഷ്മെദഹവുമുണ്ടായ്വ �
�ശ്വരനുെടെയാരുയീക്ഷണന്തന്നാലതി�
രൂക്ഷമാന്തെമാഗുണംരണ്ടായിത്തിരി ത�
വിെക്ഷപാവരണശക്തികളായതിൽ പിൻപു�

https://thalilakkam.in/



ചിന്താരത്നം 32

വിെക്ഷപ ശക്തിസൂക്ഷ്മകാരിണിയാകുന്നതും�
വിെക്ഷപശക്തിയിൽ നി ണ്ടായിതാകാശവും�
തൽക്ഷണമതിൽനി വായുവുമുണ്ടായ്വ �
അഗ്നിയുമതിൽനി ണ്ടായി തഗ്നിയിൽനിന്നി�
ട്ട മുണ്ടായിതതിൽനി ണ്ടായ്പൃഥിവിയും�
പഞ്ചഭൂതങ്ങളുണ്ടാ യിങ്ങിെനയിതി െപർ�
പഞ്ചതന്മാ െയ മപഞ്ചികൃതെമ ം�
സൂക്ഷ്മഭൂതെമന്നതുംകാരണഭൂതെമ ം�
സൂക്ഷ്മമായുണ്ടാകയാൽെചാ പലതരം�
ഇങ്ങിെനയുള്ളപഞ്ചഭൂതങ്ങളുെടഗുണ�
സഞ്ചയംെകാ സൂക്ഷ്മെദഹവും മുണ്ടായ്വ �

ാണാദിവഗ്ഗൎംജ്ഞാെന ിയവുംകെമ്മൎ ിയം�
മാനസംബുദ്ധിപതിെനഴിവെയല്ലാംകൂടി�
െഭാഗസാധനമായസൂക്ഷ്മെദഹവുമുണ്ടാ�
െയ്ക്കാശങ്ങൾമൂ ംസ്വപ്നാവസ്ഥയു മുണ്ടായ്വ �
താമസഗുണമാെയാരപഞ്ചീകൃതഭൂത�
മാകെവപഞ്ചികരണെഞ്ചയ്തിട്ടവെകാ �

ലെദഹവുംഭുവനങ്ങളുഞ്ചതുവിധ�
ലങ്ങളുണ്ടായതിൽജാ മാമവസ്ഥയും�

െകാശവുമന്നമയമിങ്ങിെനയുണ്ടായ്വന്നി�
താശകൾജഗ കെളല്ലാെമന്നറിഞ്ഞാലും�
ഇങ്ങിെനെദഹ യമുണ്ടായീശരീരിണാ�
മിന്നിെമൽജീെവശ്വരെഭദെത്തെക െകാൾക�
ഗാ ങ്ങൾമനുഷ്യ ൎമീശനുെമാരുെപാെല�
പാ ൎെമ്പാൾെഭദംവ്യഷ്ടിസമുഷ്ടി െയന്നായ്വരും�
സകലാത്മകനാകുമീശ്വരനതുമൂലം�
സമഷ്ടിെയ െചാ ംവ്യഷ്ടിജീവനുെഞ്ചാ ം�
സമസ്തംസമഷ്ടിയുെമകംവ്യഷ്ടിയുെമവം�
സമഷ്ടിവ്യെഷ്ട്യാപാധിെഭദങ്ങളറിഞ്ഞാലും�
�ശ്വരൻഹിരണ്യഗഭ ൎനുതഥാൈവശ്വാനര�
നീശ്വരെചയ്തന്യമി െമന്നതിൽതെന്ന�
കാരണസമഷ്ടിയുംസൂക്ഷ്മമാംസമഷ്ടിയും�
െനെരെകൾ ലസമഷ്ടിയുമിങ്ങിെന മം�
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കാരണവ്യഷ്ടിസൂക്ഷ്മവ്യഷ്ടിയും ലവ്യഷ്ടി�
െചരുമിങ്ങിെന മാൽ വിശ്വാദിനാഥന്മാരും�
ഇങ്ങിെനജീെവശ്വരെഭദെമന്നറിഞ്ഞാലും�
പിെന്നയു മു െഭദംജീവെനന്നതുെകൾക്ക�
ഇന്നിനിക്കിതുഭവിെക്കണെമന്നെപക്ഷയാ�
ത െടെഗഹങ്ങളാകുന്നജാഗരാദികൾ�
സഗ്ഗൎസ്ഥാപനസംഹാരങ്ങളാംവൃത്തിെയാടും�
വിശ്വൈന്തജസൻ ാജ്ഞെനന്നനാഥന്മാെരാടും �
യുക്തമാമവസ്ഥയിൽ ക ൎ രൂപനായ്ക്കമ്മൎ�
കത്തൎ ാവായ്െഭാക്താവായിസഞ്ചരി സദാ�

ലെദെഹനെച ംകമ്മൎങ്ങളെശഷവും�
സൂക്ഷ്മെദഹത്തിലിരുന്നെമ്പാടുഭുജിക്കയും�
ഇ ിയംപതിന്നാലുള്ള വറ്റിനുെടവിഷ�
യങ്ങെളഭുജി ജാഗരകാലത്തിലും�
ഇങ്ങിെനകമ്മൎഫലാെപക്ഷയാശരീരിണാം�
കമ്മൎകത്തൎ ാവായ്െഭാക്താവായ്ഭവിച്ചിയ ന്ന�
കാരണംജീവെന െചാ മൂഢചിത്ത�
ന്മാരായുള്ളവെക്കൎ ം ജീവെനന്നറിെകെടാ�

ാണങ്കൽസുഷുപ്തിയിൽബുദ്ധിയിൽച സ്സിങ്കൽ�
കായത്തിൽഗൃഹെക്ഷ വ െവന്നവറ്റിങ്കൽ�
ഭാവങ്ങൾഭവി ഞാെന ജീവനെപ്പാൾ�
ഭാവസംബന്ധങ്ങളാംസംസാരംഭവി �
െദഹവുെമെന്റപുനരി ിയങ്ങളുെമെന്റ�
െദഹംഞാെന തെന്നനിന െചയ്തീടുന്ന�
കമ്മൎങ്ങൾെകാ ംഭാവംെകാ ംജീവനുപൂവൎ�
കമ്മൎവാസനയാെല ബന്ധനായ്നിരന്തരം�
ജന്മവും മരണവുംവന്നനുഭവി �
തന്മായാഗുണമനുസരി വസിക്കയാൽ�
നിത്യനാകുെന്നാരാത്മാതനി ജനിമൃതി�
ദുഃഖമുണ്ടാെമാകമ്മൎ ബന്ധനായ്വന്നീടുെമാ�
നി ിയൻ നിഷ്കാരണൻ നി ൎണൻ നിരാമയ�
നി കാെരണനാമെഞ്ചാ വാെന മൂലം�
എവംചന്തയിലറിയാെത ച െത്തെപ്പാെല�
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െമവീടും സംസാരികൾെക്കെതാരുകാലത്തിലും�
ജീവെന ള്ളബന്ധഭാവവും െപാകയില്ല�
സവൎകാലവുംകമ്മൎബന്ധനായ്വ കൂടും�
തെന്നത്താനറിെയണെമ െചാല്ലീടുന്നതു�
തെന്നസത്യെമെന്നാ ൎ കണ്ടാലുമ്പരമാത്ഥൎ ം�
തെന്നത്താനറിയുന്നതാരുവാനവനീശൻ�
പിെന്നയില്ലവെനാരുജന്മവുംദുഃഖങ്ങളും�
ഇക്കാണാകുന്നശരീരങ്ങളും പഞ്ചവും�
ദുഃഖവുംസുഖങ്ങളും സകെല ിയങ്ങളും�
മി വുമമി വു ംപു രുംധനങ്ങളും�
ഭൃത്യരുംസ്ഥാനങ്ങളും മ െമാെരാന്നിങ്ങിെന�
ഉൾത്തളിരിങ്കൽെതാന്നീടുന്നെതാക്കയു ംമായാ�
ക ിതമതുനിത്യമല്ല സത്യവുമല്ല�
സത്യമാകുന്നതാത്മാവാനന്ദാത്മകൻപരൻ�
നിത്യനവ്യയൻ നിഖിലാധാരൻനിരാധാരൻ�
നിഷ്കളൻനിരഞ്ജനൻ നി ൎണൻനിരാമയൻ�
മുക്തനാം മുക്തി ദൻപരമൻപരമാത്മാ�
ഉള്ളെതാന്നിെതന്നറിഞ്ഞീടുകമെനാ ഹെര�
ത കമ ള്ളവമിത്ഥ്യെയന്നറിഞ്ഞാലും�
മിത്ഥ്യാഭൂതമായുള്ളകാരിയ മിനിയുംെക�
ളുത്തെമനിനക്കാത്മ തത്വെത്തെബാധിപ്പാനാ�
യ് സത്വാദിഗുണ യംവ്യക്തമാെയ്ത്തെജാ ഗുണ�
യുക്തമായി ഹ്മാ വിരാട്ടിങ്കലു മുണ്ടായ്വ �
വി വും ഹിരണ്യഗഭ ൎാംശമായ്സത്വഗുെണാ�

ഷ്ടനായുണ്ടായ് രു ൻ താനുമീശ്വരാംശത്താൽ�
ഉത്ഭവിച്ചിതുതെമാഗുണമാ യിെച്ചവ�
മുത്ഭവസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങെളെച്ചയ്വാനാെയ�
ഇങ്ങിെന പഞ്ച മുണ്ടാകുന്നതറിഞ്ഞാലും�
പിെന്നമറ്റാവരണശക്തികാരിയംെകൾക്ക�
�ശ്വരെനയുമാത്മജ്ഞാനമുള്ളവെരയും�
െച ംെബാധിച്ചീടാെതമ ജീവന്മാെരയും�
ആത്മെദഹാദിപഞ്ച െകാശങ്ങളിവെറ്റയും�
ആത്മീകപദാത്ഥൎ ങ്ങളായ്മ ള്ളവെറ്റയും�
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രൂപാഭിധാന പഞ്ചെത്തയും ഹ്മെത്തയും�
എതുെമ തിരിയാെതകാളരാ ിെയെപ്പാെല�
ഒക്കെവമറച്ചീടുംശക്തിയു ംരണ്ടായസ�
ത്വാവരണവുമഭാനാവരണവുെമവം�
ആവരണയായുള്ളശക്തികാരിയംസംസാ�
രാമയദുഃഖെഹതുബന്ധ െമന്നതുമല്ല�

പഞ്ചവൃക്ഷത്തിെന്റബീജമായതുമവൾ�
മംതീരുവാനി ംെകട്ടാലുെന്തളി നീ�

അസത്വാവരണവുമഭാനാവരണവു�
മസത്താകുന്നിതതുര ം പിന്നയു ംരണ്ടായി�
വ നാസ്തിയുംവ നഭാതിെയ മുള്ള�
വ െവമറച്ചിരുന്നീടുന്നകായ്യൎംര ം�
നാസ്തിയുന്നഭാതിയുമായുള്ള രൂപ ംര ം�
തത്വജ്ഞാെനനനശിച്ചീടുെമന്നറിഞ്ഞാലും�
തത്വജ്ഞാനവു ംരണ്ടായുണ്ടതിൽ പെരാക്ഷജ്ഞാ�
നത്തിനാൽനശിച്ചീടുമസത്വാവരണവും�
നാസ്തിെയന്നതുനശിച്ചീടുമെന്നരംവ �
അസ്തിെയന്നനുഭവ സിദ്ധിയുമുണ്ടായ്വരും�
അസത്വാവരണവുന്നശി  ംനഭാതിയാ�
മസ ണ്ടതുമപെരാക്ഷജ്ഞാനത്തിനാെല�
ക്ഷയി മെപ്പാള ഭാനാവരണവു ംനാശം�
നയി ം ഹ്മമസ്തി ഭാതിെയെന്നെപ്പാൾവരും�
നാസ്തിയുന്നഭാതിയുന്നശിച്ചാലാവരണ�
ശക്തിയുംനശിച്ചീടുമാനന്ദാപ്തിയുമുണ്ടാം�
തത്വജ്ഞാനവും ര െണ്ട െചാന്നതിൽ മുൻപു�
വ െവഗുരുമുഖമായ്ത്തിരിച്ചറിവതു�
നാസ്തിെയന്നനശിപ്പി  ംപെരാക്ഷജ്ഞാനമിെത�
െന്നാ ൎ കാണിതു തെന്ന വണമാകുന്നതു �

വണത്തിനാലാത്മാവിന്നവണ്ണെമന്നനു�
ഭവമായ്വരുവതിനുചിതമുണ്ടായീടും �

വണത്തിനാലറിയെപ്പെട്ടാരാത്മാവിെന�
മനനത്തിനാൽ വിചാരിച്ചാൽസംശയംതീരും �

വണമനനംെകാണ്ടാത്മാവു ഞാന്താെനെന്നാ �
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രറിവുണ്ടാകുമപെരാക്ഷജ്ഞാനവുമതാം �
ആത്മാെവയറിയുെമ്പാളനത്ഥൎ നിവത്തൎ ിയും �
ആനന്ദാപ്തിയുംസിദ്ധിച്ചീടുെമന്നറിഞ്ഞാലും �
അജ്ഞാനമാവരണംവിെക്ഷപം പിെന്നപെരാ �
ക്ഷജ്ഞാനമപെരാക്ഷജ്ഞാനവുമനന്തരം �
അനത്ഥൎ നിവത്തൎ ിയു മാനന്ദാപ്തിയുെമവ �
മവസ്ഥെയഴുെണ്ടെല്ലാ ജീവനു സുമംഗെല �
അദ്ധ്യാെരാപവുമപവാദവുംമായതെന്റ �
മിത്ഥ്യയായുള്ള കായ്യൎെഹതുവുന്നിവത്തൎ ിയും �
കാരണംസത്യംകായ്യൎമസത്യം ഹ്മംസത്യം �
കാരിയാമായാകായ്യൎമസത്യമാഗനൂകം �
മായ പയ്യൎായശബ്ദങ്ങളായ്വലതു �
കായ്യൎങ്ങളതും നാമരൂപങ്ങൾ െപാെലവരും �
വിദ്യയുമവിദ്യയും മിത്ഥ്യയുംതമ മ �
വ്യക്തവും ധാനവുമിങ്ങിെനെചാല്ലീടു �
ഇത്തരം പലതായിെട്ടങ്കിലും മഹാമായാ �
ശുദ്ധയും മലിനയുമായി ഭവി �
ശുദ്ധയായുള്ള ദയാസംസാരാമയംതീ ൎ �
മുക്ത്യത്ഥൎ യാകും പിെന്നമിത്ഥ്യയാം മലിനയും �
ത െട ഗുണങ്ങളാെലാ െമ തിരിക്കാെത �
നിണ്ണൎയമവ ത്വംവ ത്വെമന്നാ �
നി ൎെണസഗുണവും െകവെലൈദതീഭാവ �
നിശ്ചയത്വവുമുണ്ടാ ാന്തിെയെപ്പാെല�
ര െവസ്സപ്പൎെമ ംശുക്തിെയത്താരെമ ം �
വ െവത്തിരിയാെതെതാന്നി ന്നതുെപാെല �
അവ ഭൂതമായ െലാകങ്ങൾപതിന്നാലു �
മവറ്റിലുള്ള ചരാചരങ്ങളഖിലവും �
അവശ്യന്നിത്യെമെന്നാത്തൎ നത്ഥൎ െഹതുവാെയാ �
രവിെദ്യാപാധികളിൽ മമത്വമുണ്ടാകയാൽ �
സമൃദ്ധിെവണമിനിെക്ക െമ െറ്റ പു ി�
കള ഭൃത്യാദികൾക്കാ യം ഞാെനെന്ന്യമ �
െറ്റാരുത്തനില്ലാധനധാന്യാദിവ ക്കെള �
ഭരിച്ചീടുവാെന െമ െടെദഹം നന്നാ �
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യ്ഭരിച്ചീടുവാെന െമ െടെദഹം നന്നാ �
യ്ഭരിച്ചീടണ മപായങ്ങെള സൂക്ഷിച്ചി �
വസിച്ചീടണം മരിെപ്പാളവും മെനാജ്ഞമാ �
യ് രമിച്ചീടണമിഹെലാകെസൗഖ്യങ്ങെളല്ലാം �
ഭുജിച്ചീടണ െമാെരാസല്കമ്മൎങ്ങെളെച്ച �
രമിച്ചീടണംസ്വഗ്ഗൎ മിങ്ങിെനമായാബലാ �
ലവ വ വാക്കിക്ക ി മിപ്പി ം �
മിത്ഥ്യയാംമലിനയായുെള്ളാരുമായാകായ്യൎം �
സത്യെമെന്നാ ൎ വസിച്ചീടുെവാെക്കൎാരുനാളും �
നിത്യനാമാത്മസ്വരൂപെത്തയും ക കിട്ടാ �
മുക്തിസ്വപ്നത്തിൽെപ്പാലു ംസംഭവിക്കയുമില്ലാ �
ഭക്തിയുംസുഷുപ്തിയുംൈമഥുനവിഹാരവും �
വൃത്തികളിവെച കാലങ്ങൾകഴിക്കയും �
സത്വരംജനിക്കയുംവൃത്തികൾ കഴിക്കയും �
ച െപാകയുന്തഥാപിെന്നയുമുതുെപാെല �
പൂവൎജന്മനികമ്മൎെമങ്ങിെനെയന്നാലതു �
സവൎവുമനന്തരംജന്മത്തിലനുഭവം �
മുജ്ജന്മകമ്മൎഫലമിജ്ജന്മന്തന്നിൽഭുജി �
ച്ചിജ്ജന്മകമ്മൎഫലമിന്നിെമൽജന്മത്തിലും�
ജന്മങ്ങൾെതാറുമ്ഫലാെപക്ഷപൂണ്ടജ്ഞാനമാ �
യ്ക്കമ്മൎങ്ങൾെച സംസാരാംബുെധൗനിമഗ്നരായി �
എ െമമറുകരകാണാെതവലയുെന്നാ �
രിങ്ങിെനമലിനതന്വശന്മാരറിെകെടാ �
ശുദ്ധയുംമലിനയുമിങ്ങിെനഭവി �
മുക്തി ംജന്മാദി ദുഃഖത്തിനുംകത്തൎ വ്യമായി �
ചിത്താകുമാത്മസ്വരൂപന്തെന്നജഡമായ �
തത്വങ്ങളായുംമായാനാമമായിരിപ്പതും �
എന്തിെന്നന്നതുംമുെന്നപറഞ്ഞി ബാെല �
െലാകസൃഷ്ടാദി േമെഹതുനാപലപല �
രൂപനാമങ്ങളംഗീകരി ശിവവി �
രൂപികളായും ഹെക്ക ങ്ങൾെതാറുെമാെരാ �
മൂത്തൎ ിെഭദങ്ങൾൈകെക്കാണ്ടീശ്വരന്മാരായ്മ �
മൃച്ശിലാദാരുക്കളാം തിമാദികളിലും �
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വ്യാപ്തമായ് കൃതികായ്യൎാത്ഥൎ മായ്ക്കാണുന്നിെത �
െന്നാ ൎ കാെണെടാജീെവശ്വരന്മാരുെടെഭദം �
ജീവനീശ്വരനാത്മാവിങ്ങിെന െചാല്ലീടുന്ന �
െതാക്കയും മഹാമായാകായ്യൎമായിരിെപ്പാന്ന �
കാരണനായപരമാത്മാെവന്നിെയമായ �
കാരിയെമല്ലാംെപായ്യാകുന്നിെതന്നറിഞ്ഞാലു�
മാത്മാെവാന്നെചതനമായി ം പലതായു �
മാത്മൈചതന്യെമാ പലജീവന്മാരായും �
വന്നീടുന്നതു നിരൂപി കാണുെമ്പാൾെഭദ �
മിന്നവണ്ണെമന്നറിയാ രുമതുംെകൾക്ക �
ആത്മാവുമനാത്മാവുന്തമ്മിലുെള്ളാരുെഭദ �
മാകാശംപൃഥിവിയുെമന്നതുെപാെലവരും �
ആത്മാവാകാശതുല്യമനാത്മാവനീസമം �
ആത്മാനാത്മെഭദങ്ങെളവെമന്നറിയണം �
ആകാശത്തിനുഗുണമുണ്ടാ കെകാണ്ടിട്ടാത്മാ�
വാകാശംെപാെലങ്കിലുംഗുണവാനല്ലതാനു�
നി ൎണൻനിരഞ്ജൻ നിഷ്കളൻനിരാമയൻ�
മു ണഹീനന്മായാരഹിതൻപര ഹ്മം�
സച്ചിമാനന്ദസ്വരൂപൻ സനാതനൻപര�
നച തനഖണ്ഡനവ്യക്തനാദ്യന്തഹീനൻ�
സത്യജ്ഞാനാത്മാപരമാത്മാസവൎാത്മാവാത്മാ�
നിത്യനദ്വയെന െബാധിക്കവഴിെപാെല�
അവനീസമമാകുമനാത്മാവജ്ഞാനമാ�
യനൃതജഡ ദുഃഖെമാഹാന്ധകാരങ്ങളായി �
െഗാഷ്ടംെഗാപുരങ്ങളുംമണ്ഡപംഗൃഹങ്ങളും�
െക്ഷ ങ്ങൾഘടശരവാദി ഭാണ്ഡങ്ങെള ം�
ധാ ീമണ്ഡലെമാന്നാകു െയങ്കിലുമതിൽ �
െപ ൎ നാമങ്ങൾപലതിങ്ങിെനെചാ ംെപാെല�
ആത്മാവല്ലാെതയുള്ളകായ്യൎമാമനാത്മാവു�
മാത്മതുല്യമാ ലതായി ഭവി �
ആകാശെമാ ഘടാകാശം കുഡ്യാകാശവും�
െഗാപുരാകാശംമഹാകാശംെമഘാകാശവും�
ആകാശത്തിനുപലനാമരൂപങ്ങളുള �
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വായ്വരുമുപാധിെഭദങ്ങളാലതുെപെല �
ആത്മാവുമനാത്മാവിൻകായ്യൎമാമുപാധിക�
ളിൽപ്പലതായിവ്യവഹരിക്കെപ്പടുന്നിതു�
െതായെമാന്നതും,പലനാമമാെ ാല്ലിടു �
സൂയ്യൎമണ്ഡലെമാ പലതായ്ക്കാണാകു �
ആയതുെപാെലയാത്മാപലതായെചതന�
കായ്യൎമായി മുപാധികളിൽ കാശി �
ത െടൈചതന്യത്താൽജഡതത്വങ്ങളായും �
നന്നായ്െശാഭിപ്പി താെനാന്നിലുംകൂടീടാെത �
നിന്നീടുമവ്യാകൃതനായ്ഗുണഹീനനായി �
െട്ടന്നതുധരിച്ചാലുമിനിയുംെകട്ടീടുക �
ആത്മാവിെനാന്നിെനാടു ൈമക്യതയില്ലെച �
മാത്മാവുതെന്നപരമാത്മാെവന്നറിഞ്ഞാലും�
പരമാത്മാവുതെന്നജീവാത്മാവാകുന്നതും �
വാരിയുംഘെടാദരപൂരവാരിയുെമ്പാെല�
സത്യവുമനിത്യവുമിങ്ങിെനരണ്ടിെല്ലക �
വ വുള്ളതുനിത്യമായുള്ളസത്യെമ ം �
ചിത്തത്തിലറിയുെമ്പാളജ്ഞാന മയമായ �
മിത്ഥ്യാകാരിയമിെല്ലന്നായ്വരുമതുെനരം �
തത്വാത്ഥൎ വിജ്ഞാനവുമുണ്ടായ്വന്നീടുമെപ്പാൾ�
ചിത്തവുെമകാ മായാനന്ദസ്വരൂപനായി �
നിത്യനാകുന്നജീവൻ ജീെവാഹമഹം ഹ്മ �
മസ്തി ഹ്മാഹെമ െള്ളാരനുഭവംവ �
സിദ്ധിച്ചീടുെമ്പാൾജീവമുക്തിയുംസായൂജ്യമാം�
മുക്തിയുംവരുംപിെന്നജന്മവുമുണ്ടായ്വ രാ�
ഉത്തെമനീയുമനിത്യാത്ഥൎ മായുള്ളമായാ�
തത്വാത്ഥൎ മറിെഞ്ഞകമാനസയായിസ്സദാ�
ഭക്തി ദ്ധകൾ ര മല്ലാെത മ െള്ളാരു�
വൃത്തികൾനിനക്കാെതശുദ്ധയായഖണ്ഡാത്ഥൎ �
സിദ്ധിെയ ാപിപ്പാനായുെദ്യാഗ ടന്നൎാലും�

ദ്ധെയാടിനിയുംനീെക െകാണ്ടാലുംബാെല�
ദുഃഖവുംജന്മംകമ്മൎംരാഗവുമഭിമാനം�
െചാെ ാ മവിെവകമജ്ഞാനെമന്നീവണ്ണം�
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എഴുണ്ടെന്യാന്യെഹതുഭൂതമായ്ജീവൻതനി�
െക്കഴുംഞാൻെചാല്ലിടുവൻെകട്ടാലും മെനാഹെര�
ഐക്യെമാന്നിലുമില്ലാതിരി മാത്മാവിനു�
ദുഃഖമുെണ്ട െതാന്നീടുന്നതജ്ഞാനംതെന്ന�
മാെയാപാധികളായെദഹത്തിലിരിക്കയാൽ�
കായസംബന്ധങ്ങളാംകമ്മൎവ്യാപാരങ്ങളാൽ�
െദഹെദഹികൾര െമാെന്ന സംക ി �
െദഹിയാമാത്മാവിനുസംബന്ധമുണ്ടാ �
ആത്മാവുനിരഞ്ജനനാകയാെലാന്നിങ്കലും�
ആസ്തിക്യമില്ലപരമാനന്ദമെ നിത്യം�
ജീവനുദുഃഖംസ്വാഭാവികമായു െവന്നാൽ�
െപാകയിെല്ലെല്ലാശീലെമങ്ങിെനകളയു �
കായമുള്ളളവുതൻശീലവുമിരുന്നീടും�
കായത്തിനുെടരസഗന്ധങ്ങളതുെപാെല�
കായമാംസ്വരൂപവുംശീലമാംസ്വഭാവവു�
െമകമായിരിക്കയാൽ െപാകയിെല്ലാ െകാ ം�
െപാകു താകിൽസ്വരൂപംനശിെച്ചെന്യമ �
െപാകുന്നതില്ലസ്വഭാവന്തെന്നെയാ െകാ ം�
െവല്ലമാംസ്വരൂപത്തിൽമധുരസ്വഭാവെത്ത�
തള്ളണെമങ്കിൽെവല്ലെമെപ്പരും െപായീടണം�
നിംബപ ത്തിൻസ്വഭാവികമായുള്ളൈക �
നന്നാെ ാകണെമങ്കിലിലകൾെപായീടണം�
എന്നതുെപാെലജീവാത്മാവിനുസ്വഭാവിക�
െമ ക ിച്ചാലതു െപാകയിെല്ലാരുനാളും�
െപാകണെമങ്കിൽ സ്വരൂപംനശിക്കണമെപ്പാ�
ളായതുെകാ തിെഭദവുമുണ്ടായ്വരും�
ആത്മാവുനിത്യെന മനന്തെന മുള്ള�
താ യ്യൎാത്ഥൎ വുംവിപരീതമായ്വരുെമെല്ലാ�
ദുഃഖങ്ങെളല്ലാമന്തഃകരണധമ്മൎെമ �
വൃത്തിജ്ഞാെനനവിചാരി കണ്ടറിയുെമ്പാൾ�
ആത്മാവിനില്ലദുഃഖമുെണ്ട െതാ ന്നതും�
ആത്മാെവമനസ്സറിഞ്ഞീടുന്നീലതുമൂലം�
ഉള്ളതുെപാകയിെല്ല ള്ളതുെബാധിപ്പാനാ�
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യു ഞാൻപറഞ്ഞീടാമിനിയുംെക െകാ ൾക�
അഗ്നി സ്വഭാവികമായുെള്ളാരുഷ്ണ ഭാ�
മഗ്നമാ വാൻമണിമ ാദി തിബന്ധ�
സൽ ിയകെളെച്ച ൈശത്യെത്തവരുത്തിയാൽ�
തല്ക്കാലംപാ ൎ ംകമ്മൎശക്തിെപാെവാളംപിെന്ന�
ശൂക്ഷണിതാനുമതി തീക്ഷ്ണമായ്ജ്വലി ടൻ�
തൽക്ഷണമുഷ്ണത്വവുംവന്നീടുമതുെപാെല�
ആത്മാവുതനി ദുഃഖം സ്വഭാവികെമെന്നാ�

ൎ ഷ്ടകമ്മൎങ്ങെളെകാണ്ടതുനശിപ്പിച്ചാൽ�
മുക്തിയായുള്ള സുഖസിദ്ധിയുമുണ്ടാംകമ്മൎ�
ശക്തിെപാമതുെനരംമുക്തിയുംനശിച്ചീടും�
പിെന്നയുംപൂവ്വൎകമ്മൎവാസനെപാെല ദുഃഖം�
വന്നനുഭവിച്ചീടുംജീവനുസുമംഗെല�
െദഹധമ്മൎങ്ങെളല്ലാമാത്മധമ്മൎെമ മി�
െദ്ദഹംഞാെന ംനിനെച്ചാെരാെരാ കമ്മൎംമായാ�
െമാഹിന്മാരാെച്ചയ്കെകാ ജന്മാദിദുഃഖം�
െദഹിയാമാത്മാ വിനുണ്ടാകുന്നിതജ്ഞാനത്താൽ�
രാഹു െസ്ത സൂയ്യൎമണ്ഡലങ്ങെളെപ്പാെല�
െദഹിയുംെദഹങ്ങളിൽവാഴു നിസ്സംഗനായി�
നിത്യനായ്നിരാമയനാകുമാത്മാവിെനാരു�
ദുഃഖമിെല്ലാ െകാ െമാരുകാലത്തിങ്കലും�
കമ്മൎങ്ങൾെചയ്തിട്ടതുെകാ െദഹവുമുണ്ടാം�
കമ്മൎവുംെദഹവുംൈകെക്കാണ്ടിരുെന്ന െചയ്തീടാവു�
െദഹമുെണ്ടങ്കിൽദുഃഖമുണ്ടതുെദഹത്തിനു�
െദഹിയാകുന്നജീവൻതനിക്കില്ലതുനൂനം�
നിഷ്കളെനന്നാകയാൽകമ്മൎംെച െന്നാനല്ല�
നിത്യനാകയാൽജന്മമൃത ദുഃഖവുമില്ല�
നി ൎണെനന്നാകയാെലാന്നിനുംകൂടുെന്നാ�
നല്ലദ്വയെനന്നാകയാൽനിസ്സഹായനുമായാൽ�
നിമ്മൎലെനന്നാകയാലനാദിയായമായാ�
തന്മലവിരഹിതനായിെമവീടുന്നവൻ�
ആദ്യനവ്യയനജ നഖിലാധാരൻപരൻ�
െവദ്യനല്ലാതപരമാനന്ദൻെവദാത്മകൻ �
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നിശ്ചലൻനിരാമയൻ നിഗമാന്താത്ഥൎ െവദ്യൻ�
സച്ചിൽ ഹ്മാത്മാസകലാധാരൻനിരാധാരൻ�
െയാെഗശനീശനമൃതാത്മകൻനിയമിനാം�
െയാഗിനാംഹൃദിസ്ഥിതിെചയ്തീടുംപരിപൂണ്ണൎൻ�
ആത്മജ്ഞാനികൾക്കാത്മെബാധെത്തനൽകുന്നവൻ�
ആത്മാെവങ്ങിെനയിരിെപ്പാെന ധരിെക്കെടാ�
ജീവനു മാത്മാെവ െഞ്ചാ െന്നാെനാ തെന്ന�
ജീവാത്മാതെന്ന പരമാത്മാവായീടുന്നതും�
മാെയാപാധികൾപലതാകയാൽ പലജീവ�
ന്മാെര െചാ ന്നതുെനരെല്ലന്നറിയണം�
ഉൾത്തളിർെകാ വിചാരി കണ്ടാലുന്നീയു�
മുത്തെമനിനക്കാത്മ െബാധമുണ്ടായീടുവാൻ�
നിവൎികാരിയായ്സവ്വൎസാക്ഷിയാ ടസ്ഥനാ�
യ്സവൎാത്മാവാെയാരാത്മാവദ്വയൻനിരാമയൻ�
എന്നതുെബാധിയാെത തെന്നത്താൻവഞ്ചിപ്പതു�
നന്നല്ലാമായാ ാന്തിവദ്ധൎി മതുമൂലം�
പരിപൂണ്ണൎനായുള്ളപരമാനന്ദൻനിജ�
ഹൃദയാംബുജത്തിങ്ക ലിരുന്നീടു സദാ�
െനറിെയാടതുള്ളെതന്നറിയുന്നില്ലി ന്നാരും�
പരയാകുന്നമായാ െമാഹാന്ധന്മാരാകയാൽ�
ഗണനായകെന ംവാണിമാെത ംവി �
ഭഗവാെന ംരമാദുഗ്ഗൎാ പാവ്വൎതിെയ ം�
പലമൂത്തൎ ിെഭദമാെയ്താന്നീടുന്നതുംമ �
ശിലാദാരുക്കളായ തിമാദികളിലും�
വ്യാപി മൂത്തൎ ിെഭദാൽ കണ്ടീടുന്നതുംസവ്വൎ�
വ്യാപ്തനാംപരമാത്മാ തന്നകക്കാമ്പിൽസദാ�
ഇരുന്നീടുന്നജഗന്നാഥെനന്നറിയാെത�
തിരഞ്ഞീടുന്നിതവിടവിെട മൂഢന്മാരായി�
ധാ ിമണ്ഡലന്തന്നിലുെള്ളാരു തിമാദി�
െക്ഷ ങ്ങെളല്ലാമറിഞ്ഞീടു വഴിെപാെല�
െക്ഷ ത്തിനുള്ളിലു െണ്ടെന്നാ ൎന്നീതെന്നര ം�
ഗാ ത്തിലിരി ള്ളതറിയുന്നില്ലതാനും�
ഗാ ശുദ്ധി ജലന്തന്നിൽസ്നാനവുംെച �
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െക്ഷ ത്തിൽപു വലംവച്ചീടുന്നിതുസദാ�
മൂത്തൎ ിെയെതവിെട െയന്നാലെതാത്തൎ റിയു �
ശാ ങ്ങൾകണ്ടിെട്ടാെരാതരാമായ് മി �
അെപ്പാഴുമഭിമാനമുൾ വിലുണ്ടാകയാൽ�
ചിത്സ്വരൂപെന യറിയുന്നിലസുമംഗെല�
രാഗാദിെദാഷങ്ങളാലശുദ്ധിഭവിെച്ചാരു�
മാനസവചനെദഹങ്ങൾ ശുദ്ധ്യത്ഥൎ മായി�
െതായത്തിൽമുഴുകുന്നമാനുഷന്മാെരെപ്പാെല�
മായാെമാഹിതന്മാരില്ലാരുെമന്നറിെകെടാ�
മാനസംപവി മാക്കീടണെമങ്കിലഭി�
മാനെമ ള്ളതില്ലാതാകണംമനസ്സിങ്കൽ�
രാഗാദിെദാഷങ്ങെള യുണ്ടാ മഭിമാനം�
െവറായീടുെമ്പാൾ മന ംവിശുദ്ധമായീടും�
മാനസംപവി മായീടുെമ്പാൾെദഹശുദ്ധി�
താെനവന്നീടുംസ്നാനംെചെയ്യണെമന്നിെല്ലെടാ�
കായത്തിൽപറ്റീടുന്ന പങ്കങ്ങളെശഷവും�
െതായത്തിൽസ്നാനെഞ്ചയ്താൽ െപായീടു മെതന്നിെയ�
ഉള്ളക ളവാകുംെദാഷങ്ങൾെപാകുന്നീല�
ഉള്ളംനന്നാ വാൻരാഗെദ്വഷാദിെപായീടണം�
രാഗാദിെദ്വഷെമല്ലാംെപാകണമിനിെക്ക �
നാവിനാലുരപ്പതുെകാ െപാകയിെല്ലതും�
വാക്കന്യംമനസ്സന്യംകായകമ്മൎങ്ങളന്യ�
മാക്കിെക്കാ ള്ളവാക്യംെഭാഷ്കിനുസമമെ �
മാനസവചനെദഹങ്ങെള െയാന്നാക്കിത്ത�
ന്മാനസത്തിനാൽവിചാരിക്കണമിനിക്കിനി�
രാഗാദിെദാഷങ്ങെളനീ വാെന നെല്ല�
ന്നാകാംക്ഷെയാടുപറഞ്ഞീടണമനന്തരം�
കായധമ്മൎങ്ങളാത്മധമ്മൎ�
മായി നിനയാെതഭഗവൽകഥകെള�
ആെവാളംെക വിചാരി മുൾെ മാന്വിതം�
നാവിനാലുരെച മിങ്ങിെനചിലദിനം�
കഴിഞ്ഞീടുെമ്പാൾനിത്യാനിത്യവ ക്കൾതാെന�
തിരി വരുമെപ്പാളഭിമാനവുംനീ ം�
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അഭിമാനംെപായ്വിട്ടാലവിെവകവുന്നാശ�
മഭവ ാഗാദിെദാഷങ്ങളുംനശിച്ചീടും�
ചിത്തവുമതുെനരംശുദ്ധമായീടുംപിെന്ന�
ചിത്തിെന്റസാന്നിദ്ധ്യവു ന്തത്വെബാധവുമുണ്ടാം�
മാനസംവിശുദ്ധമായീടുെമ്പാൾെദഹത്തിനു�
താെനവന്നീടുംെമദ്ധ്യസ്നാനംെചയ്തിെല്ലങ്കിലും�
മാനിനീമെണ നീയുംരാഗാദിെദാഷങ്ങെള�
മാനസംതന്നിൽനി നീ വാൻ െവലെചയ്ക�
മാനസവചനെദഹങ്ങളാലായവണ്ണം�
ജ്ഞാനമുണ്ടാവാൻെവലെചയ്താലുമതുെനരം�
രാഗാദിെദാഷങ്ങളു മാകെവനശിച്ചീടും�
െവെഗനവിജ്ഞാനവുമുണ്ടാെമന്നറിെകെടാ�
വിജ്ഞാനമുണ്ടായ്വന്നാ ലജ്ഞാനമകന്നീടും�
അജ്ഞാനം നശി െമ്പാൾജ്ഞാനവും കാശി ം�
ജ്ഞാനെമന്നതു പരമാനന്ദസ്വരൂപെന�
മാനസത്തിനാലറിയെപ്പടുന്നതു തെന്ന�
താന്തെന്റമന ങ്കലാത്മാെവയറിയുെമ്പാൾ�
സ്വാന്തവു െമകാ മായാനന്ദസ്വരൂപനാം �
�ശ്വരനഹെമ നിശ്ചയം വരുെമ �
നിശ്ചയിച്ചാലുംെവദവാക്യങ്ങളിവെയല്ലാം�
സത്യെമ റച്ചകക്കാമ്പിങ്കൽ ഭക്തിെയാടും�
തത്വജ്ഞാനാത്ഥൎ ിയായി ജീവിക്കശുഭ ിെയ�
ജ്ഞാനമില്ലാതമൂഢന്മാരാകു മജ്ഞാനിനാം�
മാനെസരാഗാദികൾവദ്ധൎിക്കനിമിത്തമായി�
മായാെമാഹിതന്മാരായ്ക്കായധമ്മൎങ്ങളായ�
കായ്യൎങ്ങളാത്മധമ്മൎ െമന്നാക്കിെക്കാ നിജ�
കായത്തിലിരുന്നീടുമീശ്വരനവിരതം�
പായു ദിശി ദിശിെതടു കമ്മൎങ്ങെള�
പുണ്യെക്ഷ ങ്ങെളെത ന്നെന്വഷിച്ചറിയു �
പുണ്യംവദ്ധൎി ംകമ്മൎമറി െചയ്തീടു �
ഭജിച്ചീടു ചിലർെസവിച്ചീടു പൂജാ�
കഴിച്ചീടു ചിലർപൂജിപ്പി ചിലർ�
ഭുജിച്ചീടു ചിലർ ഭുജിപ്പി ചിലർ�
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ദ്വിജത്വമുെള്ളാെക്കൎാെക്ക ദാനംെച ചിലർ�
വി ന്മാെരല്ലാെരയുംവരുത്തീട്ടവെരെക്കാ�

ൽക്കഷൎമായകമ്മൎെഞ്ചയ്യിപ്പി െകചിൽ�
ഭുക്തിയും തിഗൃഹംവ വുംധനങ്ങളും�

െത്യകമവക്കൎഭിലാഷെമന്തന്നാലവ�
തൃപ്തിവന്നീടുമാറു െകാടുത്തീടു പുണ്യം�
വദ്ധൎി മുക്തിലഭിെക്കണ െമന്നിച്ശെയാെട�
മുക്തിദാൈനകമൂത്തൎ ിപരനാംഭഗവാൻതൻ�
ഉൾത്തളിരിങ്കലിരുന്നീടുന്നതറിയാെത�
പൃഥ്വീെദവന്മാരാെല െചയ്യെപ്പെട്ടാരുകമ്മൎ�
ശക്തിെകാണ്ടിനി സായൂജ്യമായിരിെപ്പാരു�
മുക്തിെയലഭിെക്കണെമ ചിന്തി ംമൂഢ�
ചിത്തന്മാരജ്ഞാനികൾക്കധികാരികെളെല്ലാ�
ഉള്ളകത്തിരി െന്നാരീശെനക്കണ്ടീടുവാൻ�
ഉള്ളിെലെള്ളാളമറിവില്ലാത്തമൂഢന്മാരായി�
െവള്ളിമാമലതന്നിൽവാഴു പരെമശൻ�
െവെള്ളരുെത െള്ളാരു വാഹനമതുമുണ്ട�
അ ിനന്ദനക്കനുരൂപനായനുദിനം�
പു ന്മാെരാടുംകൂടിസുഖി വസി �
പാലാഴിതന്നിൽ ഫണിെമത്തെമൽശയി ന്ന�
നീലവണ്ണൎനാംവി ഭഗവാൻനാരായണൻ�

ീമഹാലക്ഷ്മിെയാടും ഭൂെദവിെയാടുംകൂടി�
സാെമാദംെയാഗനി ാെച ജഗന്ദാഥൻ�
ഇ കാരങ്ങളറിഞ്ഞീടുമെപ്പാഴുമുള്ളിൽ�
സ്വ കാശത്വംഭവി ന്നീലമായാബലാൽ�
�ശന്മാർപലരുെണ്ട െള്ളാരുമതംപൂ �
െപശു കലഹവും കൂടു മതെഭദാൽ�
അന്യമുള്ളവതാര മൂത്തൎ ികെളയുംപിെന്ന�
മന്നിടത്തിങ്കലുള്ളെക്ഷ ങ്ങൾെതാറുെമാെരാ�

തിമാദികളതും പലതായ്ക്കാണാമെപ്പാൾ�
അതുെപാലീശന്മാരുംപലെതന്നറിയു �

തിമാരൂപംെപാെലഭഗവൽസ്വരൂപവും�
മതിയിെലാ ക പലതായ്െസവി �
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തൃഷിതനായുള്ളവൻ ശീതളമായെതായം�
പഴുെത െപക്ഷി ദാഹശാന്തി പിെന്ന�
മൃഗതൃഷ്ണാംഭ െകാെണ്ടന്നതിെനയുംപരി�

മമാനസന്മാരാ യ്നടന്നീടുന്ന െപാെല�
ഹൃദയനിലയനനാകുമീശ്വരംത്യക്ത്വാ�

തിമാദികളിലുെണ്ടെന്നാ ൎ െസവി �
ഹൃദയംതന്നിലുെണ്ട ള്ളതുെബാധി ള്ളിൽ�

തിയുണ്ടാവാെനാരുകാരണംെകൾക്കബാെല�
അരിമങ്ങെളന്നിവെപാടിച്ചങ്ങതിനാെല�
ഒരുമണ്ഡലമിങ്ങതിലീശ്വരെനയും�
ധ്യാനി പൂജി മാനസംതന്നിൽനിന്ന�
താനന്ദ ദനാകു മാത്മാെവത്തെന്നപ്പിെന്ന�
പൂജി സമപ്പൎിച്ചാലുദ്വസിപ്പി ന്നതും�
െബാധിച്ചീടുകനിജഹൃദെയമുെന്നെപ്പാെല�
കുംഭകധ്യാനംപിെന്നെരചകാൽ തിഷ്ഠയും�
സം തിഉദ്വാസനംപൂരകംെകാ െഞ്ച ം�
യാെതാരു സ്വരൂപെത്തധ്യാനിച്ചീടു നിജ�
െചതസ്സിലുണ്ടാമെപ്പാ ളായതുസൃഷ്ടിെയെല്ലാ�
പിെന്നമണ്ഡലന്തന്നിൽ തിഷ്ഠി െമ്പാൾസ്ഥിതി�
പിെന്ന ഉദ്വസിപ്പതുസംഹാരമാകുന്നതു�
ഉത്ഭവസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങെളെച്ചയ്തീടുവാൻ�
ചി മാനല്ലാെതമറ്റാക്കൎാനുെമളുതാെമാ�
അനൃതജഡദുഃഖാത്മകമായിരിെപ്പാരു�
തനുതന്നാെലെച ന്നീെലാരുകായ്യൎങ്ങളും�
നിെശ്ചഷ്ടകാഷ്ഠെമാ ം കാ ന്നീലതുെപാെല�
നിെശ്ശഷെദഹങ്ങളും െചഷ്ടി ന്നീലാതെന്ന�
ത ള്ളിലിരിക്കയാൽ താന്തെന്നസൃഷ്ട്യാദികൾ�
മൂ െഞ്ച െദഹംഞാനല്ലശിവനഹം�
ഇങ്ങിെനവിചാരി കണ്ടാലുമാത്മാവിെന�
അന്യെമ ള്ളഭാവ മകെലക്കളഞ്ഞാലും�
സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യന്തങ്ങെളെച്ചയ്വാനാെയ്മവീടുന്ന�
സൃഷ്ടാവും മുകുന്ദനുംപരെമശനുമഹം�
െലാകവുംചരാചരസ്ഥാവരജംഗമവും�
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ആെകെവതാനായ്നിരൂപവുമഹംതെന്ന�
സവ്വൎസാക്ഷിയാ യ്സകലാഗമസ്വരൂപനായി�
നിവൎികാരിയാംപരമാനന്ദൻസൈദവഞാൻ�
ഞാൻതെന്നസമസ്തവുെമ െബാധിക്കമായാ�

ാന്തികെളല്ലാംദൂെരകളകമെനാഹെര�
താന്തെന്നജഗ ക്കളായ െതന്നറിഞ്ഞാലും�
താന്തെന്നജഗന്നാഥനായിരിപ്പതുംസദാ�
താന്തെന്നസദാശിവ ഹ്മാനന്ദമായതും�

ാന്തിെകാണ്ട മി മെന്വഷിെക്കണ്ടബാെല�
െക്ഷ ത്തിനുള്ളിലുെണ്ടെന്നാ ൎ െകാണ്ടനുദിനം�
െക്ഷ ങ്ങൾെതാറും വലംെവ െന്നന്തിനു വൃഥാ�
ഗാ ത്തിലിരി ന്നതറിയെപ്പാകായ്കയാൽ�
െക്ഷ െത്തവലം െവച്ചാൽകാണുന്ന വാെറങ്ങിെന�
െക്ഷ ത്തിലും മഠന്തന്നിലുംഗൃഹത്തിലും�
ഗാ ന്തന്നിലുംമഹാകാശവദ്വ്യാപി �
സവൎവ്യാപിനംസവൎസാക്ഷിണം സവൎാധാരം�
സവൎ പരിപൂണ്ണൎമണ്ഡലെജ്യാതിമ്മൎയം�
സവൎെദവതാമയംസച്ചിദാനന്ദംപരം�
നിവൎികാരണംപരമാനന്ദംനിത്യാനന്ദം�
ഇങ്ങിെനയുള്ളപരമാത്മാെവനിജഹൃദ�
യാംബുജംതന്നിലുെണ്ട ള്ളതു െബാധിയാെത�
മന്നിടത്തിംകലുള്ള െക്ഷ ങ്ങൾെതാറുംനട�
ന്നെന്വഷിെച്ചന്നാൽക കി കയില്ലബാെല�
മരവുംക ംെച മിരി മിവെകാ �
പരിെചാടുണ്ടാ െക്ഷ ങ്ങളതിനുള്ളിൽ�

തിമാദികളുണ്ടാക്കീ വി ന്മാരാൽ�
കൃതമാെയാരു തിഷ്ഠാകലശവുമാടി�
പരെമശ്വരനിെത ള്ളിൽ ധ്യാനിക്കെകാ �
പരമാത്മാവു തിമകളിൽവ്യാപി �
യാെതാരു സ്വരൂപമാ ിന്തിച്ചീടുന്നെതന്നാ�
ലായതുെപാെല പരൈചതന്യംെശാഭി �
സാക്ഷാലുെള്ളാരുപരൈചതന്യ െമാന്നായതു�
െക്ഷ ങ്ങൾപലതിലുംപലതായ്െശാഭി �
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കാശിയുംരാെമശ്വരം ീരംഗംകുംഭെകാണം�
കാമാക്ഷിഗയാപുരുെഷാത്തമം െഗാകണ്ണൎവും�
കാളഹസ്തിയുംകമലാലയഞ്ചിദംബരം�
വ്യാെള പുരംശിവെപരൂർതൃക്കാശിയൂരും�
ഇങ്ങിെനമഹാപുണ്യെക്ഷ ങ്ങളായി ണ്ട�
പിന്നയുംമഹാെക്ഷ മുണ്ടെല്ലാപലതരം�
ഓെരാെരാെക്ഷ ങ്ങളിെലാെരാെരാ തിമാസു�
ഓെരാെരാ മൂത്തൎ ികളായ്െശാഭിച്ചീടു പരൻ�

ീവിശ്വനാഥെന ം ീമഹാ െദവെന ം�
ീകാന്തെന ംശിവവി സംയുക്തെന ം�
ീപത്മനാഭെന ം മധുസൂദനെന ം�
ീപാഞ്ചജന്യംധരിെച്ചാരു ീകൃഷ്ണെന ം�

അവതാരങ്ങൾപൂണ്ടമൂത്തൎ ിെഭദവുെമാെരാ�
തരമിങ്ങിെന തിമകളിൽസംക ി �
ദ്ധ്യാനി െസവിക്കയാൽധ്യാനിച്ചെപാെലപര�
മാനന്ദസ്വരൂപനും വ്യാപിച്ചീടു സദാ�

തിമാപലനാമരൂപമായിെട്ടങ്കിലും�
പരൈചതന്യമായസാന്നിദ്ധ്യെമാെന്നയു �
യാെതാരു കാെരണചിന്തിച്ചീടുന്നെതന്നാ�
ലായതുെപാെലകാണാമീശ്വരൈചതന്യവും�
സകലജനങ്ങൾ ള്ളഭീഷ്ട ദാനംെചയ്വാൻ�
സകലാത്മകൻ തിമാദിയി ലെനകനായി�
പരിെശാഭിതനായീടു െതങ്കിലുമതിൽ�
കൃതകൃത്യന്മാരുള്ളവണ്ണം കണ്ടറിയു �
മ ള്ള ജനങ്ങൾ കമ്മൎബന്ധനംെകാ �
െച മുള്ളതു െബാധീ ന്നീല മായാബലാൽ�
മായാെമാഹിതന്മാരാ മവ ൎെണ്ടാരിക്കലും�
മായാ ാന്തിെകാണ്ടാത്മസ്വരൂപംക കൂടാ�

കൃതിവശന്മാ ൎ സുകൃതമുണ്ടാ വാൻ�
തിമാസ്വരൂപംകണ്ടതുെപാലവരുെട�

ഹൃദയാംബുജത്തിലുംധ്യാനി ഭക്തിെയാെട�
ഭജി നാമങ്ങെളജപി കമ്മൎങ്ങെള�
ത്യജി ഫലാെപക്ഷ െയാഴി സ്തവങ്ങളാൽ�
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തി ദാസഭാവന്നടി മുമു ൎ ത്വം�
െകാതി ദിനം തിവസി ന്നവെക്കൎല്ലാം�
െകാതിച്ചതനുഭവിച്ചീടുവാെനാരുകൃപാ�
െതരിക്കെക്കാടുത്തരുളീടു ഭക്ത ിയൻ�
ഭക്തവത്സലൻതെന്റ കാരുണ്യമുണ്ടാകുെമ്പാൾ�
ശക്തിയാംമഹാമായാെവറായിഭവിച്ചീടും�
മാനസവിശുദ്ധിയുണ്ടാമെന്നരംവൃത്തി�
ജ്ഞാനവുമുണ്ടാത്മജ്ഞാനവുമുണ്ടാംപിെന്ന�
ഹൃദിസ്ഥംജഗന്നാഥമെവദ്യന്മാരായുള്ള�

കൃത്യന്മാ ൎ തിമാസുഭക്ത്യാതിശയാൽ�
ഭവിച്ചീടണെമന്നാലീശ്വരകൃപെകാ �
നശി മജ്ഞാനവുമാത്മജ്ഞാനവുമുണ്ടാം�
സവൎ പരിപൂണ്ണൎനാകിെയാരാത്മാവിെന�
സവ്വൎദാകാണാെമെല്ലാജ്ഞാനികൾക്കതിനാെല�

തിമകളിൽഭജിെക്കണെമന്നില്ലനിജ�
ഹൃദെയവസിപ്പവൻ തിമാദികളിലും�
വ്യാപ്തനാകുന്നിെതന്നെല്ലാ ൎ കാണെടാബാെല�
െക്ഷ വുംശരിരവും തമ്മിലുെള്ളാരുെഭദം�
െക്ഷ ങ്ങെളാ ംഭഗവാെന്റസാന്നിദ്ധ്യംെകാ �
െചഷ്ടി ന്നില്ലാെചഷ്ടിച്ചീടു ഗാ െക്ഷ ം�
തരുക്കൾ ശിലകളുംതാ െമന്നിവെകാ �
തരത്തിൽപണിെചയ്തി ണ്ടാ ന്നിതുെക്ഷ ം�
ധാ ്യാദി പഞ്ചഭൂത സഞ്ചയം െകാ തെന്ന�
തീത്തൎ െതങ്കിലും ബഹു െഭദമുണ്ടവറ്റിനു�
െചഷ്ടയിെല്ലാരിക്കലും കാരണമില്ലായ്കയാൽ�
െചഷ്ടിച്ചീടു തിമാരൂപങ്ങെളെയല്ലാം�
പഞ്ചഭൂതാത്മകമാ യ്ത്വങ്മാംസാസ്ഥികൾ െകാ �
സഞ്ചിതമായിട്ടിരിെപ്പാന്നിെദ്ദഹെക്ഷ ങ്ങൾ�
എഴു മതിലതിെലാൻപതുകവാടവും�
താഴിക ടത്തിനു കീഴാറു നിലകളും�
ആറാറു നില െമലീരാറാന്നിലയതി�
ലാറാറിൽ പരൻ പരെമശ്വര നിരിപ്പതും�
ഉള്ളകം സ്വയം ഭയാൽ കാശി ന്നിതു�
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മുള്ളിെല പ്പണികളും കരണ വ്യാപാരവും�
ഒക്കയുംപാ ൎ കണ്ടാെലാ ന്നീലതു നിന�

ൾക്കാമ്പിലുണ്ടാവാനാെ ാ വൻ െകൾക്കബാെല�
തങ്ങൾതങ്ങൾ െള്ളാരു വിരൽെകാെണ്ടാരുെത ം�
നീങ്ങാെതയള സൂക്ഷി െനാക്കിക്കാണുെമ്പാൾ�
അംഗുലംെതാ റ്റാറുകൂടിയാലുള്ളയാമ�
െമ െമകുറയാെതകണ്ടീടാംശരീരിണാം�
തന്മെദ്ധ്യസുഷുമ്നാഖ്യനാഡിയാകുന്നീതതു�
െമാന്നായിെട്ടാരുെവണുകാണ്ഡെമന്നതുെപാെല�
മുള മൂലാധാരംതന്നിൽനിന്നതു പിെന്ന�
വള ൎ കപാലപത്മെത്താളെമാന്നായി �
സുഷുമ്നയുെടവലഭാഗെമമൂട്ടിൽമുള�
െച്ചഴു സുഷുമ്നെമൽചുഴ പട ൎ ടൻ�
വള ൎ കപാലപത്മെത്താളം െശഷിച്ചെങ്ങാ�
ടി നാലുവിരൽ നീളത്തിൽ തൂങ്ങിയതു�
പിംഗലെയ െള്ളാരു നാഡി യാകുന്നിതതു�
തെന്നനാസികാവലെത്തതായിട്ടിരിപ്പതും�
പിംഗലായഥാതഥാഇഡയുംവാമപാെശൎ്വ�
നി ണ്ടായതുവാമനാസിക യാകുന്നതും�
പിംഗലാസുഷുമ്നാവാെദ്വൗചപൃഷ്ഠപാശൎ്വഗാ�
പിംഗലയെപ്പാൾ വളെന്നൎാടി തൂങ്ങിയതു�
വലെത്തെന ഴെയ െപരന്നാഡി �
ധരിക്ക പുനരലംബുഷയുമതുെപാെല�
വാമെലാചനം പിെന്നഅസ്ഥിജിഹ്വയാന്നാഡി�
വാമകണ്ണൎമാംവലെത്തെച്ചവിഗാന്ധാരിയും�
മൂട്ടിൽനി ണ്ടാെയാരുനാഡികെളഴിങ്ങിെന�
െകട്ടാലുമിതി െമൽമണിപൂരകന്തന്നിൽ�
കു ടാണ്ഡം െപാെലാരുകന്ദമുണ്ടതിെന്മൽനി�
െന്നാക്കെവയുണ്ടായ്വ മ ള്ളഞര കൾ�
മുന്നെഞ്ചാന്നവെയഴുനാഡിയുമതിനുള്ളിൽ�
തെന്നയന്ന്യമായുള്ളെതാെക്കയുംബഹിഭ ൎാെഗ�
അക്കിഴങ്ങിെന്മൽനി നാലുനാഡികളുണ്ടാ�
െയാെക്ക ംമൂലെമാ മുഖങ്ങൾെവെവ്വെറയാം�
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സുഷുമ്നയുെടമുമ്പിൽെപാക്കിൾ വാമഭാഗാ�
െലഴു ശുദ്ധിച ത്തിന്നെധാഭാഗെത്താളം�
സുഷുമ്നയുെട സുഷിരത്തിൽത ഖംെകാടു�
ത്തിരു മൂദ്ധൎാവിങ്കൽപീയൂഷമുണ്ടാകു �
ശംഖിനിെയന്നനാഡിയാകുന്നതതിനുെട�
മുമ്പിലുെണ്ടാരുനാഡി തന്നാമംപയസ്വിനീ�
തൻമുമ്പിൽ വിെശ്വാദര യാകുന്നീ തവറ്റിനു�
ഒന്നായിടു െകാഷ്ഠന്തന്മാഗ്ഗാനനന്ദ്വിധാ�
െഭാജനനാഡിയായീടുന്നിതുവിെശ്വാദര�
ജീവനനാഡീപയസ്വിനിയുമറിഞ്ഞാലും�
എവമി നാഡി ം പുെരാഭാഗത്തിങ്കൽ�
െമവീടുന്നിതുസരസ്വതിയാകുന്ന നാഡീ�
രസനയാകുന്നെതന്നറികാപിെന്നവിെശ്വാ�
ദരത ലംര മുറിയായിരിപ്പതിൽ�
കീ റിപക്ക്വാശയപാ മായതുെപാെല�
െമൽമുറിയാമാശയപാ വുമറിെകെടാ�
പിന്നയുംനാഡീ കന്ദത്തിന്നെധാഭാഗത്തിങ്കൽ�
നി നാഡികൾകീെഴ്പാെട്ട െപായവ മൂ ം�
എന്നതിൽബലിശകൃത്ത്യാഗകാരിണിതദാ�
ത െട മുഖമായീടുന്നതുഗുദദ്വാരം�
രാകെയെന്നാരുനാഡിബാലിത മ്പിൽ മൂ �
ദ്വാരമാകുന്നിതുതുബാലിെയെപ്പാെലതെന്ന�
രാകാബാലിെയന്നിവരണ്ടിനുംപുെരാഭാെഗ�
രാക ന്തനി മന്തദ്ദ ൎ്വാരംരണ്ടായി �
ബാഹ്യഭാഗ മുഖെമാന്നായിശുംകുസിനി�
നാഡിയാകുന്നിതതുതെന്നശു വാഹിനി�
ഇങ്ങിെനപതിന്നാലുനാഡികൾെദഹന്തന്നിൽ�
തിങ്ങീടുംബലംപൂണ്ടി ള്ളെതന്നറിഞ്ഞാലും�
പിെന്നയുംനാഡികന്ദാൽതിയ്യൎഗൂദ്ധൎ്വെധാഭാഗാൽ�
െപാങ്ങിവ ളവാെയാെരഴുപത്തീരായിരം�
എ കിൽകുറവില്ലാനാഡികൾെദഹന്തന്നിൽ�
എ െമപടന്നൎിതുെദഹരക്ഷാത്ഥൎ ംതദാ�
സുഷുമ്നയുെടപിന്നിൽതെണ്ടല്ലാമതുബലം�
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കല ൎ െദഹെക്ഷ ത്തി തൂെണന്നെപാെല�
വള ൎ ശിരസ്സാകു ന്താഴിക ടത്തിനു�
ബലങ്ങൾെകാടുത്തിരി ന്നിെതന്നറിഞ്ഞാലും�
പഞ്ചഭൂതങ്ങളുെടഗുണെങ്കാ ളവായി�
സഞ്ചിതംത്വഗാദിധാതുക്കളാൽ ഗാ െക്ഷ ം�
െതാലിെചാരമാംസെമദാസ്ഥിമജ്ജെയന്നിവ�
പലസാധനങ്ങളാൽപണിതീത്തൎ ിരി ന്ന�
ഗാ െക്ഷ ത്തിെനാടുതുല്യമായ്വന്നീടുെമാ�
െക്ഷ ങ്ങൾമരംകെല്ലന്നിവ െകാ ണ്ടായത�
�ശ്വരനിരി ന്നെക്ഷ വും തിമയും�
ഗാ െമാന്നതുതെന്നപാ മായ്വത്തൎ ിക്കയാൽ�
ഗാ െക്ഷ ത്തിെനാളം മഹത്വംമറ്റന്യഥാ�
െക്ഷ ങ്ങൾക്കിെല്ലന്നറിഞ്ഞീടുകവരാനെന�
ഇങ്ങെനയുള്ള ഗാ െക്ഷ ത്തിന്മദ്ധ്യഭാെഗ�
നിന്നീടും സുഷുമ്നയാ ന്നാഡിതന്നന്തഭ ൎാെഗ�

ീെകാവിലാറുണ്ടതി െലാെരാെരാപീഠങ്ങളും�
ീകരമായുള്ളതിെന്മൽസ്ഥിതിെചയ്തീടു �

ശിവശക്തികൾകലെയാടുനിഷ്കളമായു�
മവിെടത്തെന്നചരാചരവും വസി �

െത്യകെമാെരാശിവശക്തിെക്ഷ ത്തിൽപു �
നിത്യവുംപൂജാ മാൽെചയ്തീടാംമനസ്സിനു�
മാനസദ്ധ്വജെനെല്ലാ ജീവെനന്നതിനാെല�
മാനസസഹിതനായ്ജീവനുംഗമിച്ചീടും�
മൂലാധാരാദ്യാധാരമാറിലുംപൂജി െമ്പാൾ�
െമെലനിന്നീടും നിരഞ്ജനനാംജീവൻതദാ�
തന്നന്തഭ ൎാഗത്തിങ്കലുള്ളെക്ഷ ങ്ങൾെതാറും�
നന്നായി സ്ഥിതിെച മീശ്വരസ്വരൂപെത്ത�
ത ിെയെപ്പാെലപൂജിച്ചീടാംപൂജാ വ്യങ്ങ�
െളെന്തന്നാലതുനിെവദിക്കാം ദാസവൽസദാ�
െസവിക്കാംവലംെവക്കാം തിക്കാം നമിച്ചീടാം�
ഭാവങ്ങൾതനിെക്കെന്തന്നാലതുസാധിച്ചീടാം�
പിെന്നെയന്തിനുവൃഥാെസവി ന്നന്യെക്ഷ �
ന്തന്നിൽെചന്നീശൻ തിമകളിലുെണ്ടേന്നാ ൎ �
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ദീപന്ത െടകയ്യിലിരി ംെനരത്തിങ്കൽ�
തീയെന്വഷി നടെക്കണെമന്നില്ലാെയെല്ലാ�
വല്ലജാതിയും ഭഗവത്സ്വരൂപെത്തകാണ്ക�
യല്ലാെതെയാരു ദ്ധയിെല്ലെല്ലാമനസ്സിനു�
എന്നാൽനിന്മനസ്സിനാൽനന്നായീവിചാരി �
ത ള്ളിലിരുന്നിടു മീശ്വരംനിരാധാരം�
ത െടെക്ഷ ന്തന്നി ലുെണ്ട െബാദ്ധ്യമായാ�
ലന്യെക്ഷ ങ്ങളിലും െസവിച്ചാൽ ഫലമുണ്ടാം�
കണ്ണില്ലാതവൻെമാഹാൽപശുെവ റെച്ചാരു�
കന്നിെനെക്കാണ്ടെപാെല വന്നീടുമറിയാഞ്ഞാൽ�
ഗാ െമാ ൎെമ്പാൾ ശിവെക്ഷ മാകുന്നതതി�
ലാസ്ഥയായ്ശിവൻപരമാത്ഥൎ ൈകവല്യ ദൻ�
നിത്യനദ്വയൻപരമാനന്ദൻപരമാത്മാ�
സത്യസംക നാത്മാവാഴു നിരാമയൻ�
ഗാ മായിരി ന്നെക്ഷ വുമന്യമുള്ള�
െക്ഷ വുംതമ്മിലുള്ളെഭദങ്ങൾ നിരൂപിച്ചാൽ�
തീ ൎ െചാല്ലീടാംസമമെല്ല മഹിമക�
െളറ്റമുെണ്ടെല്ലാഗാ െക്ഷ ത്തിന്നതുമൂലം�
ഗാ ങ്ങൾെകാ െചഷ്ടി ണ്ടാക്കീടുെന്നാരന്യ�
െക്ഷ ങ്ങൾധരാതലംതന്നിലു ള്ളവെയല്ലാം�
ഗാ മാംെക്ഷ ംകമ്മൎസഹിതംധാതാവിനാൽ�
ക ിതംപഞ്ചഭൂതസഞ്ചിതംതത്വാവൃതം�
ത്വങ്മാംസാസ്ഥികൾെകാ രമ്യ മാംശരീരത്തിൽ�
നിമ്മൎലമായാമെനാരഥമുണ്ടതിന്മീെത�
നിന്നീടുമാത്മാസച്ചിന്മയനവ്യയൻസദാ�
ജന്മാദിഹീനൻജഗൽക്കാരണൻപര ഹ്മം�
സവ്വൎസാക്ഷിയായ്സനാതനനായ്സവൎാത്മാവാ�
യ്നിവ്വ ൎികാരിയായുള്ളപരമാത്മാവുതെന്ന�
ജീവനായതുമാത്മാവായതുംമഹാമായാ�
െദവിയായതുമ്മായാകായ്യൎങ്ങളായുള്ളതും�
സത്യമായതുംമിത്ഥ്യയായതുംജഗ യ�
കത്തൎ ാവായതുമന്യമെല്ല െബാധിച്ചാലും�
ജീവാത്മാെവ മാത്മാെവ െഞ്ചാല്ലീടുന്നതു�
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െകവലമല്ലാമായാകായ്യൎെഹതുക്കെളെല്ലാ�
മാെയാപാധികളിൽെമവീടുെമ്പാൾെചാ ംജീവ�
നാെയാന്നാത്മാെവാന്നന്യംപരമാത്മാെവാെന്നവം�
എരിയുംകൂപംഘടമിങ്ങിെനമൂന്നായി �
െപരുെചാ ജലംമൂന്നിലുെമാ തെന്ന�
കുംഭജീവനംകൂപജീവനെമരിക്ഷീരം�
സാ തമുപാധിെഭദങ്ങൾ െകാെണ്ടവെഞ്ചാ ം�
കുംഭത്തിലുള്ളജലംകൂപത്തിൽെചന്നൎീടുെമ്പാൾ�
കുംഭശബരെമന്നനാമവുമില്ലാതയാം�
കൂപജീവനമുെണ്ടെന്നരമായതുെമരി�
ക്ഷീരത്തിൽെച ൎമെപ്പാൾ കൂപെതായവുന്നഹി�
എരിയിൽനി െവറാെയ്താന്നിയനീരും മാ�
െലരിയി ൽതെന്നെചരുമെന്നരമതുെപാെല�
ജീവൈചതന്യംപരമാത്ഥൎ ികനായിടുെമ്പാൾ�
ജീവെന ള്ളനാമംെപാ രമാത്ഥൎ ികനാം�
പരമാത്ഥൎ ിക നാെയാരാത്മാവുകൂടസ്ഥനാ�
യ്വെരണംപരമാനന്ദാമൃതമായിടുന്ന�
പരമാത്മാവിെനാടെന്നരമാത്മാവുതെന്ന�
പരമാത്മാവുെമ െബാധിക്കാംവഴിെപാെല�
മാനെസാപരിവാഴുമാത്മാെവത്തിരിയാെത�
മാനിയായ്വസി മാനസമതുമൂലം�
ജ്ഞാനമാകുന്ന വ െവെന്ത മറിയാെത�
മാനുഷരജ്ഞാനികളായി ഭവി �
െദഹാദിമാനങ്ങളാലുെള്ളാരുകമ്മൎബന്ധം�
െദഹിയാമാത്മാവിനുമുണ്ടാക്കിച്ചെമ �
കമ്മൎബന്ധെനന്നാക്കിദുഃഖവുമുണ്ടാ �
കമ്മൎികളാെയാ രവിെവകികളറിെകെടാ�
മംഗലശീെലനീയുംനി െടമനസ്സിനാൽ�
കമ്മൎങ്ങെളല്ലാെന്ദഹധമ്മൎെമന്നറിഞ്ഞാലും�
െദഹധമ്മൎങ്ങെളാ മാത്മധമ്മൎമെല്ല ം �
െദഹിയാമാത്മാനിരുപാധികൻനിത്യൻപരൻ�
നിമ്മൎമൻനിരുപമൻ സ്വത ൻപരിപൂണ്ണൎൻ�
ജന്മാദിഹീനൻസ ൈദവാനന്ദൻമായാപരൻ�
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നിത്യനദ്വയനഖിലാധാരൻനിരാധാരൻ�
സത്യമാകുന്നവ െവന്നറിഞ്ഞാലുംബാെല�
അവ ഭൂതമായ ാന്തികെളല്ലാെമവ�
മവശ്യമസത്യെമന്നറി ത്യജിച്ചാലും�
ജന്മാദിദുഃഖങ്ങളാത്മാവിനുണ്ടാെമെന്നാരു�
കന്മഷംമനതാരിലുണ്ടായീടരുെതെടാ�
എന്നതുെകാ പറെഞ്ഞ നവെയല്ലാമി ം�
സെന്ദഹംതീന്നൎീടുമാറിനിയുംെക െകാൾക�
ഐഹികെമ ം പാര ികെമെന്നവംര ം�
െദഹിയാമാത്മാവിനില്ലായ്കയാൽസുഖദുഃഖം�
വന്നനുഭവി ന്നവാറെതങ്ങിെനപര�
മാനന്ദസ്വരൂപെനെല്ലാസദാകാലത്തിലും�
ചിത്തത്തിൽവിചാരമില്ലായ്കയാലാത്മാവിനു�
ദുഃഖമുെണ്ട ംസ്വഭാവികമാകുന്നിെത ം�
ഉൽകൃഷ്ടകമ്മൎങ്ങളാൽ ദുഃഖങ്ങെളാഴി ടൻ�
മുക്തി ാപി സുഖിച്ചിരിക്കാെമ െമാെരാ�
ദുശ്ചിന്തഭവിക്കയാൽദുഃഖങ്ങളുണ്ടാകു �
നിത്യനായുള്ളജീവാത്മാവിെനന്നറിെകേടാ�
ദുഃഖങ്ങളാത്മധമ്മൎമാകുന്നെതന്നാലതു�
മുൽകൃഷ്ടകമ്മൎങ്ങളാൽെപാകയിെല്ല വരും�
കമ്മൎങ്ങൾെകാ മുക്തിെസൗഖ്യെത്തവരുത്തിയാൽ�
കമ്മൎപുണ്യങ്ങൾനശി െമ്പാൾമുക്തിയുംെകടും�
കമ്മൎംെകാ ണ്ടാകുന്നമുക്തി നിത്യത്വവും�
ജന്മനാശവുമില്ലജന്മവുെമാടുങ്ങിടാെദഹം�
കെയ്ക്കാണ്ടി ള്ള മുക്തികൾമൂ െണ്ടെല്ലാ�
െദഹികൾക്കതുജീവമുക്തിെയന്നറിഞ്ഞാലും�
െദഹമുക്തിയും ജീവമുക്തിയുെമ ണ്ടതിൽ�
െദഹമുക്തി പുനജ്ജൎ ന്മമില്ലറിഞ്ഞാലും�
കമ്മൎബന്ധനംബന്ധംബന്ധെമാചനംമുക്തി�
കമ്മൎനാശംവെന്നന്നാൽ ജന്മനാശവുംവരും�
കമ്മൎത്തിനുെടബീജമായതജ്ഞാനമതു�
നി ൎലന്നശിപ്പിക്കാൻജ്ഞാനാഗ്നിയുണ്ടാെകണം�
നിമ്മൎലമാെയാരാത്മജ്ഞാനംെകാണ്ടനാദിയാം �
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കമ്മൎബീജമാ മജ്ഞാനന്നശിച്ചീടുെന്നരം�
ഹ്മത രത്വവുംജ്ഞാനവുമുണ്ടാംപിെന്ന�

കമ്മൎബന്ധനമവെക്ക െമ യുണ്ടായ്വരാ�
ഉൽകൃഷ്ടകമ്മൎങ്ങളാ ലുളവാംമുക്തിസുഖം �
നിത്യമെല്ലന്ന തറിഞ്ഞീടുവാനിനിയുംെകൾ�
ഉഷ്ണംെകാ റക്ക മില്ലാെതസം മിെച്ചറ്റ �
മുഷ്ണംപൂ ഴലുെമ്പാൾ ശീതെത്ത വരു വാൻ�
ശി മാംവ്യജനത്താൽ വീശിടുെന്നരമതി �
ലു ന്നനായവായുത െടൈശത്യത്തിനാൽ�
ഉഷ്ണശാന്തിയുംസുഖനി യുംവരുമുട�
നുഷ്ണവുംവരുംൈശത്യവായുെവറീടുെന്നരം�
നി യുമക െപാംവ്യ വുംവളന്നൎീടു�
മു കമ്മൎങ്ങൾെകാ ണ്ടായാലിങ്ങിെനവരും�
ആമെമല്ലാന്തീ ൎ യാമിനിതന്നിലതി�
െമാദെമാടുറങ്ങിഞാനുണെന്നൎെനന്നെപാെല�
പുണ്യകമ്മൎങ്ങളാെലവന്നണയുന്നമുക്തി�
നിണ്ണൎയംനി ാസുഖത്തി പമാനന്തെന്ന�
കമ്മൎംെകാ ണ്ടാകു ജന്മസംസാരാമയം�
കമ്മൎമുള്ളെപ്പാൾെദഹമുെണ്ടന്നതറിഞ്ഞാലും�
െദഹമുള്ളവരാരുംമുക്തന്മാരാകുന്നീല�
െദെഹാഹെമന്നഭാവംെകാ ബന്ധന്മാരെ �
ബന്ധെമാചനന്തെന്നമുക്തിെയന്നറിഞ്ഞാലും�
ബന്ധമറ്റീടുെന്നരംെദഹവുന്നശി െപാം�
െദഹസംബന്ധംെദഹി െണ്ട നിനപ്പതു�
െദഹിയാമാത്മാവിനുസംബന്ധമാകുന്നതും�
ദുഃഖവുമതുമൂലമാത്മാവിനുണ്ടാകുന്നി�
െതാക്കയുമവിെവക കാരണെമാ തെന്ന�
ആത്മാവിെനാരിക്കലുംദുഃഖമിെല്ല നൂനം�
ആത്മാവുസുഖസ്വരൂപൻസദാകാലത്തിലും�
കമ്മൎജന്യമായുള്ള െദഹംഞാെന ചിന്തി�
ച്ചെന്യാന്യാദ്ധ്യാസമാത്മാവിങ്കലുമുണ്ടാകു �
ചിന്തി പരമാത്ഥൎ മറിവാൻവശമല്ലാ�
അന്ധന്മാരാത്മാവിനുബന്ധവുമുണ്ടാ �
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മാനസംെകാ നന്നായ്മനനെഞ്ച െന്നരം�
ജ്ഞാനമാകുന്നദൃഷ്ടിനന്നായിെത്തളിഞ്ഞീടും�
ആനന്ദസ്വരൂപനാമാത്മാവിെനയുംസദാ�
ദീനെമന്നിെയകാണായ്വന്നീടുമതുെനരം�
ഞാെന മിനിെക്ക െമ െടെയ മഭി �
മാനങ്ങളുള്ളാെതല്ലാന്നശി വിെവകിയായി�
ജീവനുമാത്മാവുെമാന്നീശനുമതുതെന്ന�
നാശവുെമാരുനാളുമില്ലദുഃഖവുമില്ല�
നിത്യനാമാത്മാവിനുസംസാരാമയദുഃഖ�
െമ കയില്ലെച െമ െബാധവുമുണ്ടാം�
ഉള്ളതുവിചാരി െബാധിപ്പാനാളായ്വന്നാൽ�
തള്ളിെപ്പാമാത്മാവിനുദുഃഖമുെണ്ടന്നഭാവം�
മായെകാണ്ടവിെവകമാനസന്മാ ൎസദാ�
കാലവുമാത്മാമനസ്സമത്വം ഭവിക്കയാൽ�
കമ്മൎമാംപാശംെകാ മന ബന്ധിക്കയാൽ�
നിമ്മൎലനായജീവൻ ദുഃഖിതനായീടു �
െദഹെദഹികൾര െമാെന്ന നിന ന്ന�
െമാഹികെളല്ലാമവിെവകികളറിഞ്ഞാലും�
െദ ഹെത്തത്യജിപ്പാനുമാത്മാെവത്തിരവാനും�
െദഹംഞാെനന്നപാശബന്ധെത്തെഛദിപ്പാനും�
െദഹിെയാടുള്ള വ്യതിരിക്തത്വം ഭവിപ്പാനും�
െദഹികൾ ണ്ടായ്വന്നീെടണ്ടതുവിെവകവും�
ഐഹികസുഖങ്ങളിലുെള്ളാരുൈവരാഗ്യവും�
വിദ്യയുമവിദ്യയുെമന്നതുെപാെലമെനാ�
വൃത്തിയിൽെതാ മവിെവകവുംവിെവകവും�
മാനസെമാന്നാകിലുംവൃത്തിെഭദംെകാണ്ടതി�
െശാഭനമായുംവരുംമലിനമായുംവരും�
പാ െമന്നതുംശുഭമശുഭെമന്നാകു �
ഗാ െമാന്നതിനിന്ദ്യം മൃദുലെമാന്നായ്വരും�
പാ ൎ കാണുെമ്പാൾവൃത്തിെഭദെമന്നറിഞ്ഞീടാ�
െമാ ൎ കാണതുെപാെല മന ംഭവി �
ശുദ്ധമായിരി ന്നമനസ്സിന്നശുദ്ധത�
വദ്ധൎി വരുംരാഗെദ്വഷാദിെദാഷങ്ങളാൽ�
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രാഗാദിെദാഷങ്ങൾെകാണ്ടവിെവകമായുള്ള�
െരാഗവുംവളന്നൎീടുംമനസ്സിനതുെനരം�
െരാഗമാമവിെവകംെകാ െദഹാത്മബന്ധാൽ�
ഭാവപീഡയുംവ ദുഃഖിയാകു ജീവൻ�
െദെഹാഹെമ കമ്മൎവശനായ്തനു യ�
െഗഹത്തിലിരി ന്നമുജ്ജന്മ കമ്മൎങ്ങെള�
ത്യജിച്ചെങ്ങാടു െമ്പാൾെഗഹമായുള്ള െദഹം�
ത്യജിച്ചി ടൻനിജൈചതന്യമെശഷവും�
ഭജി ബന്ധി െള്ളാൈരഹികകമ്മൎങ്ങളിൽ�

രി തനു യെഗഹവുമുണ്ടാകു �
ഇങ്ങിെനയവിെവകമായുള്ള െരാഗംെകാ �
തിങ്ങീടു ഃഖമനുഭവിച്ചീടു ജീവൻ�
െദാഷങ്ങൾെകാ ണ്ടാകും െരാഗങ്ങൾ ശമിപ്പാനാ�
യ്െഭഷജന്നല്ലവിെവകാമൃതമുണ്ടാക്കണം�
സാധനചതുഷ്ടയപത്ഥ്യെത്താടിരുന്നതി�
െശാഭനമായവിെവകാമൃതംെസവി െമ്പാൾ�
രാഗെദ്വഷാദിെദാഷെകാപംെകാണ്ടവിെവക�
െരാഗങ്ങൾമനസ്സിനുണ്ടായതുംശമിച്ചീടും�
െദഹാത്മബന്ധഭാവപീഡയുന്നശിച്ചീടു�
െന്ദഹിയാമാത്മാവിനുദുഃഖവുമില്ലാതയാം�
നിത്യനാമാത്മാവിനുദുഃഖമുെണ്ട മൂഢ�
ചിത്തന്മാരവിെവകംൈകെക്കാ െചാല്ലീടു �
നിമ്മൎലചിത്തന്മാരാകുംവിെവകികൾ ള്ളിൽ�
നിമ്മൎലനാത്മാെവ നിണ്ണൎയമുണ്ടാകു �
െചാ വൻവിെവകിയുമവിെവകിയുന്തമ്മി�
ലുെള്ളാരുെഭദമതുംെക െകാണ്ടാലുംബാെല�
നിത്യമല്ലാതജഡമായെചതനമായി�
ദുഃഖമാംസ്വരൂപമായുള്ള െദഹാദികളിൽ�
നിത്യമെല്ല െള്ളാരുനിശ്ചയത്വവുംവ �
ദുഃഖങ്ങെളല്ലാമന്തഃകരണധമ്മൎെമ ം�
നിത്യനായ്സവൎാത്മാവായാദ്യന്തവിഹീനനാം�
സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപൻതെന്നജീവെന ം�
കായാദിധമ്മൎങ്ങളിലാത്മാവിെനാരുബന്ധം�
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കാലങ്ങൾമൂന്നിങ്കലുമിെല്ല മനസ്സിനാൽ�
ആെവാളംവിചാരി ദൃഢ നിശ്ചയെത്താെട�
െമവു വിെവകിയാകുന്നവനവൻവിദ്വാൻ�
ആത്മാവല്ലാെതയുള്ള െദഹധമ്മൎങ്ങളല്ലാ�
മാത്മധമ്മൎമായ്ക ിച്ചെന്യാന്യാദ്ധ്യാസൈഞ്ചതു�
ത െടസ്വരൂപവുമിന്നവണ്ണ െമന്നതു�
െമാന്നറിയാെതെദഹംഞാെന മിനിെക്ക ം�
ഞാനതി കുലെ ഷ്ഠൻഞാനതിരൂപെ ഷ്ഠൻ�
മാമകംധനംഗൃഹെമ ംശൂെന്യാസ്മിെയ ം�
െമാദവാനഹംസുഖി ദുഃഖിഞാൻ ദരി ്യവാൻ�
ഭാവമിങ്ങിെനഞാൻഞാെന മായാന്ധകാരാൽ�
അസത്യംസത്യമാക്കിസത്യെത്തജഡമാക്കി�
അസത്യം സത്യെമതെന്നതുെമതിരിയാെത�

ജ്ഞെയെന്നാരുനാമന്തനി ള്ളതുംെവടി�
ഞ്ഞജ്ഞാനമാെഗ്ഗൎണസഞ്ചരി ംമനസ്സിെന്റ�
ദുവ്വൎിചാരത്താലവിെവകവും ഭവി ന്നി�
തുവൎിയിലവരവിെവകികളാകുന്നതും�
സവ്വൎജ്ഞന്മാരായുെള്ളാർെചാ ന്നീതവർകെള�
സവ്വൎദാസംസാരികെള മംഗലശീെല�
പാ ൎ കാണുെമ്പാൾ മനസ്സാകുന്നിെതല്ലാറ്റിനും�
കത്തൎ വ്യെമ വന്നീടുന്നെതന്നതുമൂലം�
അജ്ഞാനവശന്മാരായ്ക്കമ്മൎികളായി ള്ള �
അജ്ഞന്മാ ൎെള്ളാരവിെവകെത്തകള ടൻ�
വിജ്ഞാനമായവിെവകംമനതളിരിങ്ക�
ലു ന്നമായീടുന്നവാറെതങ്ങിെനെയന്നാൽ�
െചാ വനതു െമങ്കിൽെകട്ടാലുെന്തളി നീ�
നല്ലതുവ കൂടുമില്ലസംശയെമതും�
മാനസെമാന്നാകു ജീവാത്മാക്കൾെക്കന്നാലും�
മാനമില്ലാെതാരവിെവകികൾ െഭദം�
മാനസംബുദ്ധിചിത്ത മഹംകാരവുെമ �
നാലായിപ്പിരി മായാബല വശത്തിനാൽ�
ബുദ്ധിയുമുപാധിയുെമാന്നായിട്ടിഹെമ �
ചിത്തമാത്മാവുതങ്കൽകല ൎ രാഗാദിയാം�
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വൃത്തികൾ പതി ംൈകെക്കാ കമ്മൎങ്ങൾ �
കത്തൎ ാവായ്െഭാക്താവായിദുവൎിചാരജ്ഞനായി�
കമ്മൎവാസനബലാൽ തന്നത്താനറിയാെത�
ജന്മസംസാരദുഃഖ മാത്മാവിനുണ്ടാകു �
െപാങ്ങീടുംമായാബലംെകാ മാനസത്തിനു�
തിങ്ങീടുമവിെവകമുണ്ടായിട്ടതുമൂലം�
നിമ്മൎലനായീടുന്നജീവനുെദഹാദികൾ�
തെന്നാടുസംബന്ധവും ദുഃഖവുമുണ്ടാകു �
എങ്ങിെനയവിെവകം മനസ്സിലുണ്ടാെമന്നാൽ�
തുംഗമാമജ്ഞാനത്താലുണ്ടാകുമവിെവകം�
ദുദ്ധൎരമാെയാരവിെവകംെകാണ്ടഭിമാനം �
ബുദ്ധിയിലുണ്ടാമതിൽനി രാഗാദികളും�
വദ്ധൎിച്ചിട്ടവെകാ കമ്മൎവുമുണ്ടാകു �
സിദ്ധിച്ചീടു കമ്മൎംെകാ െദഹാദികളും�
കമ്മൎജന്യമാംശരീരത്തിൽ സൂക്ഷ്മമാന്തനു�
തന്നിലുെള്ളാരുമനസ്സിെന്റദുവൎിചാരത്താൽ�
െദഹെദഹികൾതമ്മിലെന്യാന്യബന്ധമുെണ്ട�
െന്നവംെതാന്നിടുമവിെവകമാനസത്തിനാൽ�
അെന്യാന്യബന്ധമുെണ്ട ള്ളതു മദ്ധ്യാെരാപ�
െമന്നറിയുംെപാളവിെവകവുന്നശിച്ചീടും�
ചിത്താകുമാത്മാവിെന്റസ്വ കാശെത്തെക്കാ �
തത്വങ്ങെളല്ലാം കാശി െചഷ്ടിച്ചീടു �
ത െട ഭാെകാ തെന്നയും കാശിപ്പി�
ച്ചന്ന്യമായുള്ള പഞ്ചദ്വയപദാത്ഥൎ വും�
ഒക്കയും കാശിപ്പിച്ചഗ്നിെയെപ്പാെലജഡ�
തത്വമായുെള്ളാ രജ്ഞാനത്തിനാലറിയാെത�
െമവു ജീവാത്മാവായ്സവൎെദഹങ്ങളിലും�
ദീപങ്ങൾ ഗൃഹങ്ങളിൽ ദീപി ന്നതുെപാെല�
ആത്മൈചതന്യംെകാ സകലപദാത്ഥൎ വും�
താ യ്യൎെമെന്ന്യ കാശി െചഷ്ടിച്ചീടു �
ആത്മാവിെനാന്നിെനാടുംബന്ധമില്ലതുെപാെല�
ആത്മാവിെനാടുബന്ധമില്ല ബുദ്ധ്യാദികൾ ം�
അയസ്താന്തത്തിനുള്ളൈചതന്യംെകാ െമെന്മ�
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ലയ വൃത്തിച്ചീടുന്നിെതന്നതുെപാെല�
െചതനനാെയാരാത്മാവി െടൈചതന്യത്താൽ�
െചത ം കാശി തിെയെച്ചയ്തീടു �
മാനസമെചതനെമങ്കിലുമാത്മാവിെന്റ�
സാന്നിദ്ധ്യംെകാ മെചതനെന ള്ളഭാവം�
മായയാമജ്ഞാനംെകാ ണ്ടായി ച്ചെമകയാൽ�
കായസംബന്ധദുഃഖമാത്മാവിനുണ്ടാകു �
മാനസ സമീപസ്ഥനാകയാലാത്മാവിെന�
മാനസദ്ധ്വജെന െചാ ന്നിതതുമൂലം�
മാനെസപറ്റീടുന്നെദാഷങ്ങളുെടഭാവ�
മാെരാപിച്ചീടുംമനസ്സാത്മാവിലതുെനരം�
അദ്ധ്യാസമായിട്ടാഗ കമായുള്ള െദാഷം�
സിദ്ധി മാത്മാവിനുനിമ്മൎലെനന്നാകിലും�
ധവളമായിട്ടതിശുദ്ധമാംസ്ഫടികത്തിൽ�
ശബളാസിതരക്ത വണ്ണൎങ്ങൾകാണാകു �
പരമാെത്ഥൎ ന വിചാരി കാണുെമ്പാ ളതി�
െലാരുസംബന്ധമിെല്ലന്നറിയാമതുെപാെല�
മാനസാദികൾബന്ധിച്ചീടുകയില്ലനൂന�
മാനന്ദസ്വരൂപനാമാത്മാെവെയാരിക്കലും�
മായാന്ധകാരംമനസ്സിങ്കലുണ്ടാകമൂലം�
ഛായെകാ ള്ളബന്ധമുണ്ടാക്കിച്ചമ �
മായതൻഗുണങ്ങെള താനനുസരിക്കയാൽ�
മായാെമാഹിതന്മാ ൎബന്ധനാകു ജീവൻ�
മായെകാ െള്ളാരജ്ഞാനാന്ധകാരെത്തെയല്ലാം�
മാനസംതന്നിൽനി നീക്കണംവഴിെപാെല�
മായനീ ംെപാളവിെവകവുന്നശിച്ചീടു�
മ്മാനസവിശുദ്ധിയും ജ്ഞാനവുമുണ്ടായ്വരും�
കമ്മൎങ്ങൾെകാ ം തംെകാ ംദാനങ്ങൾെകാ ം�
ധമ്മൎങ്ങൾെകാ ംമഹാതീത്ഥൎ സ്നാനങ്ങൾെകാ ം�
പുണ്യങ്ങൾെകാ ം പുരുഷാത്ഥൎ ധമ്മൎങ്ങൾെകാ ം�
നിണ്ണൎയംമായാബന്ധെമാഴിഞ്ഞീടുകയില്ലാ�
മായയാമജ്ഞാനാന്ധകാരംെപാകണെമങ്കിൽ�
മാനസന്തന്നിൽജ്ഞാനദീപമുണ്ടായീടണം�
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ഉ മാമിരിട്ടിെനെപ്പാക്കണെമങ്കിൽദീപ�
മുജ്വലി ണ്ടായിരിെക്കണെമെപ്പാഴുതിലും�
സ്വ കാശനാമഗ്നിതന്നാെലദീപമായി�
വത്തൎ ിക്കയില്ലാൈതലവത്തൎ ികൾകൂടെവണം�
സ്ഥാലിയിൽൈതലംവീഴ്ത്തിതിരിയുമി വഹ്നി�
ജ്വാലയാൽ ദീപ്തമാംദീപെമന്നതുെപാെല�
കായമാംവിളക്കതിൽകമ്മൎമാൈന്തലെമാഴി�
ച്ചായതിൽ മനസ്സായീടുന്നവത്തൎ ിയുമി �
ആത്മാവാകുെന്നാരഗ്നികലന്നൎ ദീപ ഭാ�
അജ്ഞാനാന്ധകാരെത്തക്കളയുമറിഞ്ഞാലും�
ചിത്തമാംവത്തൎ ിയുെടപുഷ്ടിെയ യുെണ്ടന്നാ�
ല യുംെവഗാൽകമ്മൎൈതലങ്ങെളാടുങ്ങീടും�
മാനസവത്തൎ ീതെന്മലുജ്വലിച്ചിയ ന്ന�
ജ്ഞാനദീെപാഷ്ണദീപ്തിെകാ കമ്മൎമാംൈതലം�
െവെഗനനശിച്ചീടു മായതുെനരമ്മന�
സ്സാകുന്നവത്തൎ ിതെന്നദീപി വദ്ധൎി ടൻ�
മായെകാണ്ടതിരമ്യമായി പണിെചയ്ത�
കായമാംവിള സന്തപ്തമായ്നശിച്ചീടും�
ജ്ഞാനദീപവുന്നശിച്ചീടുമെന്നരംപര�
മാനന്ദനായീടുന്നിതാത്മാെവന്നറിഞ്ഞാലും�
മാനസന്തന്നി ലറിവിെല്ല വന്നീടുെമ്പാൾ�
ജ്ഞാനഹീനമാമവിെവകവുമതുതെന്ന�
ആയതു നീങ്ങീടുവാനായുെള്ളാരുപായമി�
ന്നായതവിെലാചെനെചാ വനിനിയുംെകൾ�
മുൻപിനാലുണ്ടാകണന്നാലു സാധനമതിൽ �
സന്തതംസാധുക്കെളാടുള്ളസംഗമെമാന്ന�
സൽക്കഥകളുംഭഗവൽകഥകളുംെകൾപ്പാ �
നുൾക്കാമ്പിലതി ദ്ധ യുണ്ടാകുന്നതുെമാന്ന�
കമ്മൎങ്ങൾെചയ്തീടുന്നെതാക്കയും ഹ്മാപ്പൎണ�
െമ ചിന്തി െചയ്തീടണ െമന്നതുെമാന്ന �
മൃച്ശിലാദാരു തിമാദിൈദവതങ്ങളി�
ലീശ്വരെന െള്ളാരു ഭക്തിയുംവിശ്വാസവും�
നാമങ്ങൾപലവിധമുള്ളവജപിക്കയും�
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രാമെദവെനഹൃദിധ്യാനി രമിക്കയും �
ഇങ്ങിെനചിലദിനംകഴിഞ്ഞീടുന്നെനരം�
നിമ്മൎലമായ്വന്നീടുംമന മതിനാെല�
െപായീടുമവിെവകെമ െള്ളാരജ്ഞത്വവും�
സ്ഥായിെയാടെപ്പാൾവൃത്തിജ്ഞാനവുമുണ്ടായ്വരും�
വൃത്തിെയന്നതു മെനാവൃത്തി െയന്നറിഞ്ഞാലും�
വൃത്തിയിൽജ്ഞാനം കാശിപ്പതുവൃത്തിജ്ഞാനം�
ജ്ഞാനമാകുന്നതാത്മസ്വഭാവ മറിഞ്ഞാലു�
മായതു മനസ്സിലുണ്ടാകുെമ്പാൾജ്ഞാനമുണ്ടാം�
ജ്ഞാനവുംര വിധമുണ്ടതുെപാെലവൃത്തി�
ജ്ഞാനവും സ്വരൂപ ജ്ഞാനവു മിങ്ങിെന െചാ ം�
അജ്ഞാന കാശവുംജ്ഞാനവുംസ്വരൂപജ്ഞാ�
നത്തിനുണ്ടതുസുഷുപ്തിയിലുംവൃത്തിയിലും�
അജ്ഞാനത്തിനുംസ്വരൂപജ്ഞാനത്തിനുംതമ്മിൽ�
വിെദ്വഷമില്ലവൃത്തിജ്ഞാനത്തിനു താനും�
അങ്ങിെനയുള്ള സ്വരൂജ്ഞാനംവൃത്തിതന്നി �
െല െമ കാശി വൃത്തിജ്ഞാനവുമുണ്ടാം�
ജ്ഞാനവുമജ്ഞാനവുമുെള്ളാരുസ്വരൂപമ�
ജ്ഞാനെമങ്ങിെനകളയുന്നവാറതുംെകൾക്ക�
അക്കൎരശ്മിയാലഖിലാത്ഥൎ വും കാശി ം �
ശഷ്പങ്ങൾെപാലുംദഹി ന്നിതുമിെല്ലന്നാലും�
ഉഷ്ണരശ്മികൾസൂയ്യൎകാന്തത്തിൽ കാശിച്ചാൽ�
തൽക്ഷണംതൃണകാഷ്ഠങ്ങെളയുംദഹി �
അക്കണക്കിെനമെനാവൃത്തിയിൽ െവശിച്ചിട്ട�
ജ്ഞാനെത്തയുംദഹിപ്പി വൃത്തിജ്ഞാനം�
വൃത്തിജ്ഞാനംെകാണ്ടാത്മതത്വജ്ഞാനവു മുണ്ടാം�
തത്വജ്ഞാനമുണ്ടായാൽസിദ്ധി ംൈകവല്യവും�
ഇങ്ങിെനവിെവകവുമവിെവകവുമുണ്ടാ�
യ്വന്നീടും കാരവുമവിെവകെത്തനീക്കി�
നെല്ലാരുവിെവകിയായിജ്ഞാനിയായാത്മതത്വ�
മുള്ളംെകാണ്ടറി ൈകവല്യെത്തലഭിപ്പാനും�
മായയാമജ്ഞാനവുംജഡമായെചതന�
മായിരിെപ്പാരുെദഹധമ്മൎവുംദുഃഖങ്ങളും�
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ഒക്കെവസത്യെമ ള്ളതുെബാധിപ്പാനും�
ദുഃഖമാത്മാവിനുണ്ട ള്ളതുകളവാനും�
വിസ്തരി രെച െകൾപ്പിെച്ച നിനിയുെക�
ളുക്തമാെയെല്ലാമുൻെപമുക്തികൾനാലുെണ്ട �
ആയതിനുെട മെഭദങ്ങൾതെന്നെച്ചാല്ലാ�
മായതവിെലാചെന െതളി െകട്ടാലുംനീ�
സാെലാകംസാമീപവുംസാരൂപ്യംസായൂജ്യവും�
നാലുക്തികെള വമെഞ്ച െചാ ന്നിതു�
സാെലാക്യാദികൾ മൂ മുക്തിയുംജീവ ക്തി�
നാലാന്നിവ്വൎാണംവിെദഹാനന്ദം നിത്യാനന്ദം�
ജീവ ക്തികൾ മൂ ംനിത്യമാ യ്വരുന്നീല�
െദഹംകെയ്ക്കാണ്ടി ള്ളമുക്തികളതാകയാൽ�
െഹയമായിരിെപ്പാന്നി െദ്ദഹെമന്നതുെകാ �
െദഹയുക്തനുബന്ധെമാചനംവരുന്നീല�
മത്തൎ ്യരുമമത്തൎ ്യരുെമന്നതുെപാെലജീവൻ�
മുക്തന്മാർപലകാലംമുക്തരായിരുന്നീടും�
അ കാലവുംബഹുകാലവുമതുെപാെല�
ഉ ന്നസുഖദുഃഖങ്ങളുമുണ്ടായീടു �
െദഹാഭിമാനജമായ്മാനുഷ ൎള്ള ദുഃഖം�
െദവകൾ ള്ള ദുഃഖംെദവൈവരികളാലും�
പുണ്യകെമ്മൎൗഘഫലക്ഷയത്തിനാലുംവാെനാർ�
വിണ്ണിൽനിന്നധഃപതനംവരുമതിനാലും�
ദുഃഖങ്ങളുണ്ടാകുന്നിതക്കണക്കിെനജീവ�

ക്തന്മാർ സുരന്മാെരെപ്പാെലയന്നറിഞ്ഞാലും �
ബന്ധെമാചനംവന്നാലെന്നരന്താെന�
മുക്തി സംഭവിച്ചീടുംപുനജ്ജൎ ന്മവു മുണ്ടായ്വരാ�
എങ്ങിെനകമ്മൎബന്ധെമാചനംവരു വ�
െതങ്ങിെന സായൂജ്യമാംമുക്തിെയ ലഭിപ്പതും�
ആയതുെചാല്ലീടുവൻ െകട്ടാലുംസാെലാക്യാദി�
നാലുമുക്തിയുംനാലുസാധനത്തിനാലുണ്ടാം�
ചരിത ിയെയാഗംജ്ഞാനെമന്നിവനാലാം�
ചരിതഭഗവാെന്റ ചരിതംെകൾക്കതെന്ന�

ിയയായതപൂജാവിധിെയ ന്നറിഞ്ഞാലും�
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ിയവാദുബിെയാഗമായതഷ്ടാംഗെയാഗം�
മുൻപിനാൽശമദമമാസനം ാണായാമം�
സം തി ത്യാഹാരം ധാരണധ്യാനംപിെന്ന�
ഹൃഷ്ടചിെത്തനസമാധിയുമിങ്ങിെന മാ�
ലഷ്ടാംഗെയാഗങ്ങെളന്നറി െകാൾകബാെല�
ജ്ഞാനമായതുജീവപരെയാൈരക്യമിദം�
നാലുസാധനങ്ങളാൽനാലുമുക്തിയുംമുണ്ടാം�
സാെലാക്യാദികൾമൂ മുക്തിയും ാപി �
കായംകെയ്ക്കാണ്ടിട്ടതുകാരണമവമൂ ം�
കമ്മൎബന്ധത്തിൽനി െവർെപടുന്നീലാപുന�
ജ്ജൎ ന്മവുമുണ്ടാകു കമ്മൎവാസനെപാെല�
പുണ്യങ്ങൾവള ൎ ണ്ടായ്വന്നീടുംമുക്തികൾ �
പുണ്യങ്ങൾനശി ംെപാൾനാശവുംഭവിച്ചീടും�
പുണ്യപാപങ്ങളവരണ്ടിനു െമാരുെപാെല�
കമ്മൎബന്ധനംഭവിച്ചീടു ശുഭാത്മിെക�
ബന്ധനത്തിനുെഭദമുെണ്ട െചാല്ലാമതു�
മന്ധന്മാരാകു മജ്ഞാനികൾ െതാന്നീടു �
െലാഹചങ്ങലെകാ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിെപ്പാരു�
െദഹമാകു പാപകമ്മൎകനാകുന്നവൻ�
െഹമചങ്ങല െകാ മുക്തനായ്ബന്ധെനന്ന�
നാമവുംപൂണ്ടീടു സുകൃതിയാകുന്നവൻ�
സ്വർണ്ണവുമിരി െമ െള്ളാരുെഭദമുണ്ട�
പുണ്യകമ്മൎവുംപാപകമ്മൎവുംനിരൂപിച്ചാൽ�
ചങ്ങലാര െകാ ംബന്ധിച്ചീടു ജീവൻ�
തെന്നെയന്നതിെലാരുെഭദമുണ്ടതുംെകൾക്ക�
കാരിരിമ്പതിനിന്ദ്യംകനകമതിരമ്യം�
െനരറിയാെതയുള്ള െമാഹികൾെക്കവെന്താ ം�

ഹ്മവിദ്വരിഷ്ഠനു രണ്ടിനുംെഭദമില്ല�
പിെന്നമ െള്ളാെക്കൎാെക്ക െഭദമുെണ്ട െതാ ം�
മത്തൎ ്യനായ്ജനിച്ചിഹെലാകത്തിലിരുെന്നാെരാ�
സല്കമ്മൎങ്ങെളെച്ചയ്താൽസ്വഗ്ഗൎെത്ത ാപിച്ചീടാം�
മത്തൎ ്യെവഷവുംപൃഥ്വീ മണ്ഡെലെവടി ടൻ�
നിജ്ജൎ രന്മാെരെപ്പാെലരൂപവുംധരിച്ചീടാം�
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പുണ്യങ്ങെളാടു െവാളം വസിച്ചീടാംഭൂെമൗ�
പിന്നയും ജനിക്കണംപുണ്യങ്ങൾെനടീടുവാൻ�
ൈകക്കലുെള്ളാരുധനെമ െവാളവുംനന്നാ�
യ്നിത്യവുംവി ണ്ടനാലസ്യനായിരുന്നീടാം�
െനടിയധനെമല്ലാെമാടുങ്ങീടുന്നെനരം�
െമാടിയുന്നശി പട്ടിണിയുമകെപ്പടും�
ആടൽതീപ്പൎതിനാരുമില്ലവിടു െവഗാ�
െലാടിച്ചീടു നിജ കമ്മൎവാസനെപാെല�
പിന്നയുംപൂവൎാ മ ന്തന്നിൽനി ടൻധനം�
നന്നാെയ്നടിയാൽസുഖിച്ചിരിക്കാമവിടയും�
സല്കമ്മൎങ്ങെളെച്ച ലഭിച്ചീടുന്നജീവൻ�
മുക്തിെസൗഖ്യവുമിതുെപാെലവന്നീടുംനൂനം�
ഷന്യനായ്വന്നാ ിെന്ന ജന്മമുണ്ടാെമാഎ �
സെന്ദഹംെവണ്ടാകമ്മൎബന്ധനാകയാൽവ രും�
രംഭതൻബീജെമകംനട്ടതുമുള ംെപാ�
ളൻെപാടുവളങ്ങളുമി പാലനംെചയ്താൽ�
ആക്കംപൂെണ്ടാരുകുലയുണ്ടാകുമെതന്നിെയ�
െമൽ െമൽ കുലയുണ്ടായ്വരുന്നീലതുെപാെല�
പിന്നയുമതിനുെടബീജെത്തവളത്തൎ ിയാൽ�
വന്നീടുെമാരുകുലയതിനുംമുെന്നെപ്പാെല�
ആക്കമുെള്ളാരുകുലമൂത്തതുപഴു െമ്പാൾ�
മുഖ്യമാെമാരുഫലെമ െചാല്ലീടാമത�
ഇലയുന്ത ംപൂവും മുതലായവാന്തര�
ഫലമിങ്ങിെനര വിധമായുണ്ടാംകമ്മൎം�
കൃതകൃത്യന്മാെരന്നീമ ള്ളജനങ്ങൾ �
കൃതമായുള്ള കമ്മൎഫലങ്ങ ളനുഭൂതം�
പുണ്യമി മപാപമിങ്ങിെനമൂന്നായി �
നിന്നീടുംഫല മനുഭവ്യമാമവിെടയും�
പുണ്യമുണ്ടായീടണെമ റെച്ചാരുകമ്മൎം�
നന്നായിപ്പിഴിയാെതെചയ്യണെമെന്നാ ൎ ള്ളിൽ �
കൃത്യാകൃത്യവുമദൃഷ്ടങ്ങളു�
െമാക്കയുമറിഞ്ഞിരി ന്നവ െനന്നാകിലും�
നിത്യവുെമാരുെപാെലതെന്നവത്തൎ ിക്കയില്ല�
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മത്തൎ ്യജന്മത്തിൽമിത്ഥ്യാമയനായിരിക്കയാൽ�
കമ്മൎവി മംവരുമെന്നരം പാപങ്ങളും�
നന്മയാലുള്ള പുണ്യെത്താടുെചന്നിടകൂടും�
െദാഷെമ യുെണ്ടന്നാല യും പുണ്യംനീക്കി�
െശഷിച്ചപുണ്യമനുഭവിക്കാംസ്വഗ്ഗൎത്തിലും�
െശഷിച്ചപുണ്യെമാടുങ്ങീടുെമ്പാൾൈകവല്യവും�
െവറി പുണ്യപാപമി മാംബന്ധത്തിനാൽ�
പിെന്നയുംഭൂമണ്ഡെലവ ടൻജനിച്ചീടും�
പുണ്യകമ്മൎംെകാെണ്ടവംവന്നീടുമറിഞ്ഞാലും�
നല്ലെതന്മാവിൻബീജന്നട്ടതുമുള ണ്ടാ�
യല്ലെലന്നിെയെകാ ംശിഖയുംപടച്ചൎയും�
ഒക്കയു െമാരുെപാെലചുറ്റിവദ്ധൎിച്ചിട്ടിതു�
പൂ മാങ്ങയുമുണ്ടാ ഴുെത്താരനന്തരം�
ദക്ഷിണാദിക്കിലുള്ളെകാമ്പ െള്ളാരുഫലം�
ഭക്ഷിപ്പാനാകാപഴുത്തി െമ യുംകഷ്ടം�
ചുനയുംപാരെമരിഞ്ഞി ള്ള പുളി മു�
ണ്ടരി പചിച്ചാലുമശി കൂടാെത ം�
അന്യശാഖികൾെതാറുമുെള്ളാരുഫലെമല്ലാം�
ന നന്നമൃതിനുതുല്യമായുള്ളരസം�
വൃക്ഷെമാന്നതിൽെഭദമിങ്ങിെനകാണുന്നീെല�
പക്ഷംച നുംര െമാ െപാലല്ലാെയെല്ലാ�
ഇങ്ങിെനപലതരമുെണ്ടെല്ലാനിരൂപിച്ചാ�
െലന്നതുെപാെലപുണ്യന്തന്നിൽപാപവുമുണ്ടാം�
കമ്മൎെമ യുംപുെണ്യാല്ക്കഷൎമാെ െയ്തങ്കിലും�
െചെമ്മയങ്ങതിൽ കൂെടപ്പാപവുമുണ്ടായ്വരും �
പാപകമ്മൎത്തിൽകൂെടപുണ്യവുമുണ്ടായ്വരും�
െതായത്തിൽശീെതാഷ്ണാദിെഭദങ്ങൾകാണുെമ്പാെല�
ദ്വന്ദ്വങ്ങളായി ള്ളകമ്മൎങ്ങളുെടഫലം�
ജന്മസംസാരാമയ കാരണമാകയാെല�
കമ്മൎങ്ങൾെകാ പുനജ്ജൎ ന്മമില്ലാെതയുള്ള�
ൈകവല്യംവരുന്നീലന്നറികശുഭ ിെയ�
കമ്മൎെമാക്കയുംജന്മ ദെമങ്കിലുംപുണ്യ�
കമ്മൎമാനന്ദ ദംനിത്യമാനെന്ദാദയം�
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വിദ്യെയഭജിപ്പതിനായുള്ളമാഗ്ഗൎമതു�
നിത്യവുംപിഴയാെതനിശ്ചല ഹൃദയനായി�
ഭക്തിെയാടുപാസി കമ്മൎെഞ്ചയ്തതിൻഫല�
െമാക്കയും ഹ്മാപ്പൎണമായി സമപ്പൎിച്ചാൽ�
ഭക്തവത്സലൻതെന്റകാരുണ്യമുണ്ടായ്വ �
മുക്തിയുംഭവിച്ചീടുമില്ലസംശയം ബാെല�
മ ള്ളകമ്മൎങ്ങളാൽമുക്തിവന്നീടുന്നതി�
ല്ലറ്റീടുന്നില്ലകമ്മൎ ബന്ധനമതുമൂലം�
സത്യമായുള്ള മുക്തിസായുജ്യെമ െബാധി�

ൾത്തളിരിങ്കൽഭക്തി ദ്ധപൂണ്ടാലുംബാെല�
കമ്മൎവും ശരീരവുംജന്മാദിദുഃഖങ്ങളു�
െമാ മിെല്ല വ ശൂന്യമായ്ഭവിെച്ചന്നാൽ�
ശൂന്യെമന്നെല്ലാവന്നെതന്നാെലെന്താരുസുഖ�
െമ െതാന്നീടുമകക്കാമ്പിെലങ്കിെലാെകൾക്ക�
സായൂജ്യമുക്തിപുനജ്ജൎ ന്മഹീനമാംമുക്തി�
കാലവുമില്ലജീവനാശവുംവരുന്നീല�
ആനന്ദ സ്വരൂപനാ മാത്മാവുതെന്ന പര�
മാനന്ദമായ പര ഹ്മമായീടുന്നതു�
മാത്മാെവ യറിയുംെപാ ഴറിയാ മതിനുെട�
താ യ്യൎം പരമാത്ഥൎ െബാധജ്ഞാനത്തിനാെല�
ആത്മാെവ മനസ്സിനാ ലറിഞ്ഞീടണമതി�
നാത്മാവിൻ കാശത്വം മനസ്സി ലുണ്ടാകണ �
ആത്മ ൈചതന്യമതു മനസ്സിലുണ്ടാകുംെപാ�
ളാത്മാെവ മന െകാണ്ടറിയാം വഴിെപാെല�
ആത്മാെവ യാത്മാവറിഞ്ഞീടണെമ തെന്ന�
താ യ്യൎംമനെസ്സ രണ്ടായിപ്പറഞ്ഞീടാം�

തിമാകളിൽ കാശി മീശ്വരെനെപ്പാൽ�
തിബിംബമാംമനസ്സിങ്കലുംജ്വലിക്കണം�

അെന്നര മാത്മാവിെനയറിയാംമനസ്സിനു�
മന്യഥാജഡംമനെസ്സ യുമന്ധകാരം�
ഉഭയ പഞ്ചങ്ങൾകണ്ടറിഞ്ഞീടുവാനാ�
യുഭയാ യനയനങ്ങളായിരി ന്ന�
ചിത്തവുംനയനവുംതത്വങ്ങെളന്നാകിലും�
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െത്യകംവത്തൎ ി ചിത്തിെന്റ ാകാ ശത്താൽ�
ലമായു െന ംസൂക്ഷ്മമാകു ചിത്തം�

ശീലങ്ങളവറ്റിനാെലാകനൈഞ്ചകതെന്ന�
ശീെതാഷ്ണഭയരതികാമരാഗാദികളും�
െമാദൈവമുഖ്യദിനരാ ികളിവെയല്ലാം�
െഭദെമന്നിെയ യറിഞ്ഞീടുന്നെന മിതു�
െചതസ്സിൻ ഭാവചാതുയ്യൎങ്ങൾെകാ തെന്ന�
ചിത്തവി മംവന്നാൽെന വും മിച്ചീടും�

െത്യകമായിെട്ടാ ന്തിരി കാണുന്നീലാ�
ദൃഷ്ടിയിൽകണ്ടീടണ മി പഞ്ചങ്ങെളല്ലാം�
ദൃഷ്ടി ള്ള റിവുമാനസവുമതുെപാെല�
ചിത്തിെന്റ കാശത്താൽമന കാശി �
നിത്യനാമാത്മാവിെനയറിയുംവഴിെപാെല�
സച്ചിദാനന്ദത്വവുംനിത്യനിമ്മൎലത്വവും�
വ്യക്തവുമവ്യക്തവുംസവ്വൎസ ണ്ണൎത്വവും�
അക്കൎെതായാഗ്നിെയെപ്പാൽസു ഭാ ശിെതാഷ്ണവും�
നിത്യനാമാത്മസ്വഭാവങ്ങെളങ്കിലുന്തദാ�
സ്വച്ശതകല ൎ നിമ്മൎലമായീടുഞ്ചിത്ത�
ദപ്പൎണ തിബിംബത്തിൽ കാശി െമ്പാെല�
മ ള്ളവറ്റിൽ സന്ദീ പ്തനതായ്െശാഭിപ്പീലാ�
നിത്യനാമാത്മാെവ െബാധിക്കവരാനെന�
ചിത്താകുമാത്മാവിെന്റസ്വ കാശവുംമെനാ�
വൃത്തി യുെമകീഭവിച്ചീടുെമ്പാളാത്മജ്ഞാനം�
സിദ്ധി മെപ്പാൾവിെദഹാ നന്ദമായീടുന്ന�
മുക്ത്യാനന്ദവുമനുഭവിക്കാംമെനാഹെര�
ആനന്ദംപല കാരത്തിലുമുണ്ടാംപര�
മാനന്ദമതിൽപരമില്ലമെറ്റാരാനന്ദം�
നിരുപാധികമായിസവൎദാനിത്യമായി�
നിരതിശയമായിട്ടിരി ംമുക്ത്യാനന്ദം�
സശരീരമായനിത്യാത്ഥൎ മായ്സെവൎ ിയ�
വശമായതിശയയുക്തമായിരിെപ്പാരു�
സുഖമായജ്ഞാനമാ യിരി മന്യമുള്ള�
നിഖിലാനന്ദങ്ങളുെമ െബാധിക്കബാെല�
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ഹ്മനന്ദത്തി പമാനമാെയാ മില്ല�
നിണ്ണൎയമാനന്ദംമെറ്റങ്കിലുംവിചാരിച്ചാൽ�
സുഷുപ്ത്യാനന്ദംെപാെലമുക്ത്യാനന്ദവുെമ �
കഴിക്കാമനുഭവസിദ്ധിപാത്തൎ ീടുെന്നരം�
മുക്തിയുംസുഷുപ്തിയുെമാ െപാലിരിക്കിലും�
മുക്തി നിത്യത്വവുംസുഷുപ്തിക്കനിത്യത്വവും�
വ്യക്തമായ്കാണ്കെകാ തുല്യെമെല്ലന്നാകിലും�
മുക്തന്മാെക്കൎാക്കസുഷുപ്ത്യാനന്ദം മുക്ത്യാനന്ദം�
സുഷുപ്ത്യാനന്ദന്തെന്നമുക്ത്യാനന്ദവുെമന്നാൽ�
സുഷുപ്ത്യാവസ്ഥയവിെദ്യാപാധിഎ മുമ്പിൽ�
പറഞ്ഞെതന്ത ള്ളിൽസംശയമുണ്ടാെകണ്ടാ�
പറഞ്ഞീടുവനതുെക െകാണ്ടാലുംബാെല�
ജാഗരാദ്യവസ്ഥകൾമൂന്നിനുംസാക്ഷിഭൂത�
നായിരി ന്നിതാത്മാനിവൎികാരിയായ്സസാ�
ആയെതങ്ങിെനെയ െചാല്ലീടാംജാ ാദികൾ�
മായാകാെയ്യൎാപാധികായ്യൎ ങ്ങെളങ്കിലുംെകൾക്ക�
ബാഹ്യാത്ഥൎ മറി സെവൎ ിയങ്ങളിനാലും�
താ യ്യൎെത്താടുവ്യാപാരങ്ങെളെച്ച ന്നതു�
യാെതാരിക്കലങ്ങതുജാ െമന്നറിഞ്ഞാലും�
െചത പിെന്നബാഹ്യാത്ഥൎ ങ്ങെളയറിയാെത�
മാനസാധിഷ്ഠാനമാമന്തരി ിയെമാ �
താെനയുള്ളതുെകാ ജാ ാവസ്ഥയിലുള്ള�
വാസനാവിഷയങ്ങളാകെവഭുജിപ്പാനാ�
യ്താെനാരുെഭാക്താവുമായ്കമ്മൎകത്തൎ ാവുമായി�
കമ്മൎവുംകരണവുംജാതിവണ്ണൎാ മവു�
െമന്നിവസംക മായുള്ളരൂപംപൂ ടൻ �
മാനസന്തെന്ന മി ന്നവസ്ഥെയതതു�
മാനിനീമെണസ്വപ്നാവസ്ഥെയന്നറിഞ്ഞാലും�
ജാ സ്വപ്നാവസ്ഥകെളാ െമെതാന്നീടാെത�
വാ മന്ധകാരംെപാെലാ െമതിരിയാെത �
കാരണമാകുമജ്ഞാനത്തിനാൽ ലീനമായി�
െമവീടുമവസ്ഥയാകുന്നതുസുഷുപ്തിയും�
അവസ്ഥാ യമിവ മൂന്നിനുംസാക്ഷിയായി�
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വൃത്തിയുക്ത നായിനി ന്നിതാത്മാവുതാൻ�
സാക്ഷിയായ്നി െതവെമ െബാധിച്ചീടുവാൻ�
സാക്ഷിലക്ഷണംെക െബാധിക്കവരാനെന�
െലാകത്തിെലകനന്യന്മാരുെടഅവസ്ഥയും�
വ്യാപാരങ്ങളുമീശന്മാരയുെമാരുെപാെല�
കണ്ടിരിക്കയാൽ സാക്ഷിെയ െചാ ന്നിതതി�
നുണ്ടിനിയുെങ്കെളാരുസാദൃശ്യംെചാല്ലിടുവൻ�
സന്യാസിവരെനാരുവെനാരു മഠന്തന്നിൽ�
െമൗനഭൂതനായിരി ന്നവനരിക �
െചന്നിരുന്നിതുര െപർഗൃഹസ്ഥന്മാരവർ�
െമൗനഭാവംപൂെണ്ടാരുമുഹൂത്തൎ മിരുന്നിതു�
പിെന്നയെന്യാന്യംമൃദ്വാദികളാെയാെരാവാത്തൎ ാ�
നന്നായിപ്പറഞ്ഞിരുെന്നാെരാരുമുഹൂത്തൎ വും�
പിെന്നയെന്യാന്യെമാരുമുഹൂത്തൎ ംകലഹി �
ഒന്നിെനാന്നടികൂടീട്ടന്യായമറിവാനായി�
രാജദ്വാരത്തിൽെചന്നെനര മ ികളും�
വ്യാജെത്തത്തിരിപ്പാനായ്സാക്ഷിയാെരന്നെനരം�
സാക്ഷിസന്യാ സിെയ െചാല്ലിനാരതുെപാെല�
സാക്ഷിത്വമാത്മാവിനുകൂടുെമന്നറിഞ്ഞാലും�
െമൗനിയായിരുന്നതുസുഷുപ്ത്യാവസ്ഥാ പിെന്ന �
െമൗനെമന്നിെയവാത്തൎ െചാന്നതുസ്വപ്നാവസ്ഥാ �
വാഗ്വാദ ഹരണം കൂടിെയാരവസരം �
ജാ മാ മവസ്ഥെയന്നറിക മെനാഹെര �
സ്വപ്നജാഗരങ്ങളിൽ ിവിധകരണവ്യാ�
പാരമുണ്ടതി െലാ മില്ലെല്ലാസുഷുപ്തിയിൽ�
മദ്ധ്യസ്ഥനായീടുന്ന ഭി െവെപ്പാെല യാത്മാ �
മദ്ധ്യസ്ഥനായി നിന്നീടു ജീവൻതെന്റ �
അവസ്ഥാ യവ്യാപാരെത്തയുംക െകാണ്ട �
ങ്ങവറ്റിൽകൂടാത കൂടിയുമവ്യാപ്ത നാെയ�
നിന്നീടുമാത്മാസാക്ഷിഭൂതെനന്നറിഞ്ഞാലു�
മിന്നിയുംെകൾക്കസാക്ഷിലക്ഷ്യംമംഗലശീെല�

ിവിധകരണവ്യാപാരയുക്തനായ്തദാ�
ജീവാത്മാവിശ്വെനന്നനാമവുംകെയ്ക്കാ ടൻ�
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ലവി ഹന്തന്നിലഭിമാനിയായ്ജാ �
കാലെമവു പിെന്നസ്വപ്നമാമവസ്ഥയിൽ�
ൈതജസെനന്നനാമം ൈകെക്കാ സൂക്ഷ്മതനു�
തന്നിൽപുക്കഭിമാനിയായിരുന്നനന്തരം�
കാരണശരീരാഭിമാനിയായ് ജ്ഞനായി�
കാരണാനന്ദ ാപ്തി ലഭി വസിച്ചീടും�
ജീവാത്മാെവകംമൂ നാമംപൂണ്ടവസ്ഥയിൽ�
െമവുന്നെനരംസാക്ഷിഭൂതനായ്മദ്ധ്യസ്ഥനായി�
ൈചതന്യസ്വരൂപനായീടുമാത്മാവുസദാ�
സവ്വൎസാക്ഷിെയന്നറിഞ്ഞാലുന്നീ വരാനെന�
െകട്ടാലുമനുഭവം െകാണ്ടറിഞ്ഞീടുമാറു�
ദൃഷ്ടാന്തംെചാല്ലീടുവൻെബാധി െകാൾകബാെല�
സവ്വൎവാസരം തിയുണ്ടാകുമവസ്ഥകൾ�
സവൎവുംസ്മരണാനുഭവമായ്വരികയാൽ�
ജീവെനയുമങ്ങനുഭവി മതിൽകൂടി �
െമവുമാത്മാവുനിസ്സംഗൻനിരാമയൻപരാ�
യുക്തനായ്നിയുക്തനാെയ്മവുെന്ന രച്ചതിൻ�
യുക്തിതന്നത്ഥൎ ംപറഞ്ഞീടുവൻെക െകാൾക�
പൂവ്വൎവാസരെന്താറുംകണ്ടീടുമവസ്ഥകൾ�
സവൎവുന്നശിച്ചി ം താൻനശി ന്നിെല്ല ം�
പക്ഷമാസാബ്ദയുഗക കാലങ്ങൾെതാറു�
മുത്ഭവസ്ഥിതിലയകായ്യൎങ്ങൾെച ന്നവ�
ഒക്കയുംപാ ൎ െകാ താൻനശിക്കാെതകനാ�
യ്നിത്യനാമാത്മാ ാജ്ഞനായ്സ്വരൂപനായി �
നമ്മാെല തിദിനമുണ്ടാകുമവസ്ഥകൾ�
ത െടഭാവങ്ങെള െയല്ലാെമക െകാ �
സാക്ഷിയായിരിക്കയാ ലവസ്ഥാ യത്തി �
സാക്ഷിത്വംകൂടുെമ െബാധിക്കസുമംഗെല �
ജീവനുമാത്മാവുെമാെന്ന െചാ കയാെല �
ജീവൻ താൻതെന്നസാക്ഷി ഭൂതനായ്വരുെമെല്ലാ�
പിെന്നെയങ്ങിെന യാത്മാജീവനുസാക്ഷിയായി �
നിന്നീടുന്നെത ള്ളിൽ സംശയ മുണ്ടാെകണ്ടാ �
ജീവാത്മാമിത്ഥ്യാഭൂതനായ്സവികാരിയായി�
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െമവുകെകാ സാക്ഷി ഭൂതനെല്ലെടാബാെല �
രാഗെദ്വഷാദികെളാെടാരുമിച്ചഹെമന്ന �
ഭാവവുംപൂ സവികാരിയായ്വസിക്കയാൽ �
അവസ്ഥാ യത്തി ലജ്ഞാനമാംസുഷുപ്തിയി �
ലവസ്ഥാവാനായ്ലയിച്ചീടു െമന്നതുെകാ �
സാക്ഷിത്വം ജീവനിെല്ലന്നറിഞ്ഞീടുകബാെല�
സാക്ഷി യാെരന്നാൽ നിവ്വൎികാരിയാ ടസ്ഥനായി�
സവൎവ്യാപിയായ്സവ്വൎാത്മസ്വരൂപനായ്സദാ�
നിവ്വ ൎികാരിയയ്സവ്വൎാന്തഃകരണങ്ങൾെതാറും �
ജ്ഞാനെത്ത കാശിപ്പാൻസച്ചിദാനന്ദാത്മാവാ�
യ്മാനഹീനനായീടുമാത്മാവുസാക്ഷിഭൂതൻ�
ജീവനുള്ളവസ്ഥകളവയുംക െകാ �
നിവ്വ ൎികാരിയ്സാക്ഷിയായീടുമാത്മാവിെന�
ആത്മനാകണ്ടീടണമല്ലാെതമെറ്റാന്നിനാ�
ലാത്മാെവയറിയുന്നീെലന്നറിഞ്ഞാലുെമെടാ�
ആത്മാെവയാത്മാവറിയുന്ന വാെറവെമന്നാ�
ലാത്മാെവമന െകാണ്ടറിഞ്ഞീടണെമെല്ലാ�
താ യ്യൎമതി െചാല്ലീടുവന്നിജമുഖ�
െസൗന്ദയ്യൎാദികെളവെമ കണ്ടറിവാനായി�
ദപ്പൎണന്തന്നിൽ കാശിപ്പി നിജമുഖ�
സ്വ കാശത്വമറിഞ്ഞീടുന്നതതുെപാെല�
ദപ്പൎണമ്മനെസ്സ കണ്ടാലുമതിൽകാണും�
ദപ്പൎണ തിബിംബംമനസ്സാകു ജീവൻ�
ചിത്തിെന്റ കാശവുമായതുതെന്നെയ �
ചിത്തത്തിലറിഞ്ഞാത്മസ്വരൂപംകണ്ടീെടെടാ�
തത്വമാംപദദ്വയവാക്യാത്ഥൎ ങ്ങെളേയാ ൎ �
ചിത്തസെന്ദഹെമല്ലാംദൂെരസന്ത്യ ടൻ�
നിത്യമുക്തയായീടുംസുഷുപ്ത്യാനന്ദമായ�
മുക്തിെയ ാപിപ്പതിനായിനിയുംെകൾെക്കെടാ�
മുക്തിയുംസുഷുപ്തിയുെമാ െപാെല െചാന്ന�
തുത്തെമനിനക്കറിഞ്ഞീടുവാൻെചാല്ലീടുവൻ�
സുഷുപ്തിസുഖംസകല ൎമുെണ്ടെല്ലാപാത്തൎ ാൽ�
മുഴുെത്താരജ്ഞാനാന്ധകാരമായിരിപ്പതും�
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ജാ ൽസ്വപ്നാവസ്ഥാ വ്യാപാ രവുമറിയാെത�
വി െഹ ിയാദികളുംവിരഹിതമായി�
ദുഃഖഹിനമായിടുംസുഷുപ്ത്യാനന്ദത്തിനു�
നിത്യത്വമില്ലാപുനരുസ്ഥാനമുണ്ടാകയാൽ�
അജ്ഞാനമായീടുമാവരണശക്തിതന്നിൽ�
വൃത്തിജ്ഞാനെമന്നിെയലയിച്ചീടുകയാെല�
സുഷുപ്ത്യാനന്ദത്തിന്നജ്ഞാനത്വവുമനിത്യവും �
ഭവി മതുെകാ മുക്തിയിെല്ലല്ലാവ ൎ ം�
െദഹംമൂന്നവെറ്റാടുംപഞ്ചെകാശങ്ങെളാടും�
െവെറാന്നായവസ്ഥകൾമൂന്നിനുംസാക്ഷിയായി�
സച്ചിദാനന്ദമായി ട്ടിരി മാത്മാവിെന�
തത്വമസ്യാദിവാക്യാത്ഥൎ ങ്ങളാലറി ടൻ�
ഉൾത്തളിരിങ്കലുള്ളസംശയങ്ങളുംെപാക്കി�
നിത്യനാമാത്മാവഖണ്ഡാത്ഥൎ െമന്നറിെവാെട�
നിത്യനാമാത്മാവുഞാൻഞാനില്ലി െദ്ദെഹ ിയ�
ചിത്തബുദ്ധ്യാഹങ്കാരാദ്യഖിലതത്വങ്ങളും�
ദുഃഖാദിസപ്ത മബന്ധവുമിനിക്കില്ല�
സത്യജ്ഞാനാനന്ദമായിരി മാത്മാവുഞാൻ�
ഇങ്ങിെനവിചാരി െബാധിക്കവരാനെന�
ഇന്നിയും െചാല്ലീടുവൻെക െകാണ്ടാലുംബാെല�
നി ഭയാകുമജ്ഞാനെത്തയും കാശമാ�

ഖ്യമാംസുഖെത്തയു മാത്മാവിൽ കാശി ം�
ആത്മനാര ം കാശി െമങ്കിലുംപര�
മാത്ഥൎ മായാനന്ദമായീടുമാത്മാവുതാെന�
നിൽ നാനിരജ്ഞനനായിെട്ടന്നറിഞ്ഞാലു�
മുത്തെമെചാല്ലീടുവനിനിയുംെക െകാൾക�
ആത്മാെവആത്മാവുെകാണ്ടറി വഴിെപാെല�
ആത്മാതാനായിസുഷുപ്ത്യാനന്ദംതന്നിലുള്ള�
അജ്ഞാനംകളഞ്ഞഖണ്ഡാത്ഥൎ മായൈദ്ദ്വതമായി�
നിത്യാനന്ദമായുള്ള മുക്തിെയ ാപി െമ്പാൾ�
നിത്യമുക്തന്മാരാകുമവെരന്നറിഞ്ഞാലു�
മുത്തെമെബാധിച്ചാലുംസുഷുപ്ത്യാനന്ദെഭദം�
ആത്മാെവയറിഞ്ഞജ്ഞാനെത്ത നീക്കിടുന്നവ�
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ക്കൎാഗമിച്ചീടുംസുഷുപ്ത്യാനന്ദംമുക്ത്യാനന്ദം�
അന്യന്മാരായുള്ളവെക്കൎാക്കയുമജ്ഞാനമാ�
യ്വന്നീടുംസുഷുപ്തിയിലുണ്ടാമാനന്ദംബാെല�
സുഷുപ്തിെയന്നാെലാെക്കമുക്തിയായ്വരുന്നീല�
സുഷുപ്തി ണ്ടെഭദമായതുംെക െകാൾക�
ഒ െമതിരിയാെത വന്നിടുംസുഷുപ്തി �
നിണ്ണൎയമജ്ഞാനമായിരി മതിനാെല �
ആയതിലുളവാകുമാനന്ദെമവെമ �
മാ ൎ െമതിരിയുന്നീലന്ധത്വംഭവിക്കയാൽ�
െന ഹിനനാമവ െനാ െപാലിരുന്നീടും�
രാ ിയുംപകലു മവണ്ണൎമജ്ഞാനികൾ ം�
വ െവ തിരിയാെതനിന്നീടുമജ്ഞാനത്താ�
ലുത്ഭവി സുഷുപ്ത്യാനന്ദ െമല്ലാവ ൎ ം�
ബുദ്ധ പാധികെളാടുകൂടിയല്ലന്നാകിലും�
തത്വാത്ഥൎ െബാധമില്ലാതവെക്കൎല്ലാനാളും�
ഭുക്തിയും സുഷുപ്തിയുംൈമഥുനവിഹാരവും�
വൃത്തികെളാ െപാെലെതാന്നീടുമജ്ഞാനത്താൽ�
വൃത്തികളിവനാലുംസകലജീവാക്കൾ ം�
നിത്യവൃത്തികളായിവിധിച്ചി െള്ളാെന്നെല്ലാ�
മനുഷ്യാനന്ദംമുതൽപതിെനാന്നാനന്ദമു�
ണ്ടനിത്യമെതാക്കയുംമായാബന്ധനെമെല്ലാ�
സംസാരമുണ്ടാകുവാനുെള്ളാന്നാകയാലതിൽ�
കിംസുഖെമ നിനയാതവെക്കൎല്ലാനാളും�
സുഷുപ്ത്യാനന്ദമനിത്യാനന്ദംമായാതൻങ്കൽ �
ലയി മതുെകാണ്ടജ്ഞാനവുമനുഭവും�
ചിത്താകുമാത്മാവിെന്റസ്വ കാശവുംമെനാ �
വൃത്തിയുെമകീഭവിച്ചീടുംെപാളാത്മജ്ഞാനം�
സിദ്ധി മെപ്പാൾവിെദഹാനന്ദമായീടുന്ന�
മുക്ത്യാനന്ദവുമനുഭവിക്കാമനാരതം�
ആനന്ദംപല കാരത്തിലുമുണ്ടാംപര�
മാനന്ദമതിൽപരമില്ലമെറ്റാരാനന്ദം�
യാെതാ ലഭിച്ചാൽമെറ്റാ െമലഭിെക്കണ്ട �
യാെതാരുസുഖംവന്നാൽമെറ്റാരുസുഖംെവണ്ടാ�
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യാെതാ ദശൎിച്ചാൽ മെറ്റാ െമദശൎിെക്കണ്ടാ�
യാെതാ ഭവ്യമായാൽമെറ്റാ ഭവിെക്കണ്ടാ�
യാെതാന്നായ്ത്തീന്നൎാൽപിെന്നജന്മാദിദുഃഖമില്ലാ�
തായെതാക്കയും ഹ്മാനന്ദെമന്നറിഞ്ഞാലും�

സ്വദീഘൎ ലാണു ായെമന്നതുമില്ല�
വ രൂപാലംകാരവണ്ണൎവി ഹങ്ങളും�
മൃത വുംജനനവുംദുഖഃവുംവിഷയവു�
മിത്തരമില്ലാത െതാന്നായതു ഹ്മാനന്ദം�
അഗ്ന്യാക്കൎാദികൾ കാശി സമസ്തവു�
മഗ്ന്യാക്കൎാദികളായ െതാന്നിനാൽ െശാഭി �
ആയതുപര ഹെമ നിശ്ചയിച്ചാലു�
മായതദ്യാവൃത്തിരൂെപണകണ്ടറഞ്ഞീടാം�
െവദാന്തെവദ്യമഖണ്ഡാനന്ദെമകംപരം�
െവ്യാമവി ഹസ്ഥിതംനിഷ്കളന്നിരാധാരം�
സവ്വൎവ്യാപിനം സവ്വൎസാക്ഷിണംസവ്വൎാധാരം�
നിവൎികാരിത്വംനിത്യാനന്ദംനിവൎാണാനന്ദം�
ജ്ഞാനച ഷാക മരകീടംെപാെല�
മാനെസപൂെവൎാപാധിഗുണെത്തയുെപക്ഷി �
സച്ചിദാനന്ദമായി ഭവിച്ചീടണ െമന്നാൽ�
നിശ്ചലമായപരമാനന്ദം ാപിച്ചീടാം�
ആത്മാവാകുന്നതുെള്ളാന്നന്യമിെല്ലാ ംെകചി�
ദാത്മാവുതെന്ന പരമാത്മാവായീടുന്നതും�
ആത്മാവുനിരാമയൻസവൎസംപൂണ്ണൎൻനിത്യ�
നാല്ക്കരുതന്നിൽവൃക്ഷമിരി ന്നതുെപാെല�
ആത്മതത്വത്തിലഖിലാണ്ഡവുംകിട �
താ യ്യൎമതുെകാ താനെ സമസ്തവും�
ദൃശ്യവുമദൃശ്യവുംബുദ്ധിയുമുപാധിയും�
നിെശ്ശഷചരാചരജാതിയുംെലാകങ്ങളും�
ഒക്കയുമുണ്ട മില്ല ം െതാന്നീടുവതി�
നുത്തെമകത്തൎ ാവാെരെന്നാ ൎ കണ്ടീടുെന്നരം�
ചിത്തിെന്റസാന്നിെദ്ധ്യനചിത്തെന ങ്ങളായ�
തത്വങ്ങളാെലകാണെപ്പടുന്നിതതുെകാ �
ബുദ്ധ്യപാധ്യാദികളാം തത്വങ്ങെളല്ലാെ ാഴു �
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ന്നിെസ്തജെസ്സാടുംജഡമായി െള്ളാന്നാകയാൽ�
ചിത്താകുമാത്മസ്വരൂപന്തെന്നജഡമായ�
തത്വങ്ങളായുമറിവായി മിരി �
ര ഭാവെത്തെത്തടീടുന്നിതു പഞ്ചെത്ത�
യുണ്ടാക്കിസ്ഥിതിലയ കായ്യൎങ്ങൾ സാധിപ്പാനായി�

ഹ്മവിഷ്ണ്വീശന്മാരാ മഞ്ഞിട്ടിരിപ്പതും�
തന്മഹാമായാെദവി യായി ചമഞ്ഞതും�
തത്വങ്ങൾശിവാദിെമദിനിപയ്യൎന്തമുള്ള�
െതാക്കയുംമായാകായ്യൎമസത്യന്നിെസ്തജസം�
സംസാരമായ പരിപൂണ്ണൎമാമതിെലാരു�
കിംസാരമിെല്ലെന്നാ ൎ കണ്ടാലുംമെനാഹെര�
അന്ന ജനിക്കയുമന്ന മരിക്കയു�
മിങ്ങിെനപലജന്മംകഴി നമുെക്കെടാ�
അ ള്ളശരീരവുമി ള്ളശരീരവു�
െമാ െപാലിരിക്കയിെല്ലന്നതുമല്ലപാത്തൎ ാൽ�
അ ള്ള സുഖദുഃഖമിന്നവണ്ണെമെന്നാരു�
സെന്ദഹംെപാലുമനുഭൂതെമന്നറിയാെമാ�
കമ്മൎങ്ങൾെപാെലയനുഭവിെച്ചന്നല്ലാെതാരു�
നിണ്ണൎയംവിചാരിച്ചാൽെതാ ന്നില്ലെല്ലാെച ം�
ഇന്നിെമൽ ജന്മമുെണ്ടാഇല്ലെയാെയ ംപുന|
െരങ്ങിെനജനി െവ ം കാണുന്നില്ലാരും�
എന്നാലും ഗുരുകൃപാെകാണ്ടിഹ നമുക്കിെപ്പാൾ�
വന്നിതു ജനിമൃതിനാശമായിരിെപ്പാരു�

ഹ്മാനന്ദ ാപ്തി െനവ്വൎഴികാട്ടീടുന്ന�
നിമ്മൎലമാെയാരാത്മജ്ഞാന െമന്നതുമൂലം�
രാഗെദ്വാഷാദിെദഹാദ്യവസ്ഥാ യങ്ങളും�
െമാഹ സാധനങ്ങളാം െഗഹവിത്താദികളും�
െലാകവുംചരാചര ജാതിയും െലൗകികവും�
െശാകസെന്താഷസുഖദുഃഖേഭാഗാദികളും�
ഒക്കയുംമിത്ഥ്യാഭൂതംസംസാെരാത്ഭവെമ �
ചിത്തത്തി ലുറ സത്യസ്വരൂപനായീടു�
മാത്മാെവയറി താനാത്മാവായിരുന്നാലു�
മാത്മാവാകുന്നിതഖിലാണ്ഡവുെമ നന്നായി�
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ബുദ്ധിയിലുറ കണ്ടറി സുഷുെപ്തൗചാ�
പ ത്ഥായശിവതുയ്യൎം ാപി ശിവനായി�
പരജാ ത്തിൽപു പരമാത്ഥൎ െത്തക്ക �
പരമാനന്ദമായിട്ടിരിക്കശുഭാത്മിെക�
മംഗല ശീെലബാെലനിന െബാധിപ്പാനാ�
യിങ്ങിെനെചാെന്നൻ പരിഭാഷയായാത്മതത്വം�
എ െടഗുരുവരൻത െട കാരുണ്യത്താൽ �
നെന്ന സമസ്തരുംെബാധി വഴിെപാെല�
സമ്മതിക്കണമതിന്നായഹംഗുരുവരം�
പിന്നയു ഹു ൎഹുരഞ്ജലി െചയ്തീടുെന്നൻ�
ഭാഷെയെന്നാ ൎ നിന്ദാഭാവെത്തെത്തടീെടാലാ�
കാവ്യനാടകാദികൾ ധരിച്ചമഹാജനം�
െയാഷമാക്കറിവാ നാെയ്ക്കാ ഞാൻചുരുക്കമാ�
യ്ടാഷയായുരെചെയ്തൻ ക്ഷമിക്കസമസ്തരും�
ചിന്തി െന്താറുംസാരമുണ്ടിതിലതുമൂലം�
ചിന്താരത്നെമ െപരിടു ഭക്തിെയാടും�
സന്തതം പഠിച്ചീടുന്നവ ൎബന്ധമ �
സന്തതാനന്ദമായസായുജ്യമനുഭവം.�

ഇതി ചിന്താരത്നം സമാപ്തം.
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