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അഖൈണ്ഡകരസംജ്ഞാനമഖൈണ്ഡകരസം ജലം .. 2..
അഖൈണ്ഡകരസാ ഭൂമിരഖൈണ്ഡകരസം വിയത് .
അഖൈണ്ഡകരസം ശാ മഖൈണ്ഡകരസാ യീ .. 3..
അഖൈണ്ഡകരസം ഹ്മ ചാഖൈണ്ഡകരസം തം .
അഖൈണ്ഡകരേസാ ജീവ അഖൈണ്ഡകരേസാ ഹ്യജഃ .. 4..
അഖൈണ്ഡകരേസാ ഹ്മാ അഖൈണ്ഡകരേസാ ഹരിഃ .
അഖൈണ്ഡകരേസാ രു അഖൈണ്ഡകരേസാഽസ്മ്യഹം .. 5..
അഖൈണ്ഡകരേസാ ഹ്യാത്മാ ഹ്യഖൈണ്ഡകരേസാ ഗുരുഃ .
അഖൈണ്ഡകരസം ലക്ഷ്യമഖൈണ്ഡകരസം മഹഃ .. 6..
അഖൈണ്ഡകരേസാ േദഹ അഖൈണ്ഡകരസം മനഃ .
അഖൈണ്ഡകരസം ചിത്തമഖൈണ്ഡകരസം സുഖം .. 7..
അഖൈണ്ഡകരസാ വിദ്യാ അഖൈണ്ഡകരേസാഽവ്യയഃ .
അഖൈണ്ഡകരസം നിത്യമഖൈണ്ഡകരസം പരം .. 8..
അഖൈണ്ഡകരസം കിഞ്ചിദഖൈണ്ഡകരസം പരം .
അഖൈണ്ഡകരസാദന്യന്നാസ്തി നാസ്തി ഷഡാനന .. 9..
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അഖൈണ്ഡകരസാന്നാസ്തി അഖൈണ്ഡകരസാന്ന ഹി .
അഖൈണ്ഡകരസാത്കിഞ്ചിദഖൈണ്ഡകരസാദഹം .. 10..
അഖൈണ്ഡകരസം ലം സൂക്ഷ്മം ചാഖണ്ഡരൂപകം .
അഖൈണ്ഡകരസം േവദ്യമഖൈണ്ഡകരേസാ ഭവാൻ .. 11..
അഖൈണ്ഡകരസം ഗുഹ്യമഖൈണ്ഡകരസാദികം .
അഖൈണ്ഡകരേസാജ്ഞാതാ ഹ്യഖൈണ്ഡകരസാസ്ഥിതിഃ .. 12..
അഖൈണ്ഡകരസാ മാതാ അഖൈണ്ഡകരരസഃ പിതാ .
അഖൈണ്ഡകരേസാ ാതാ അഖൈണ്ഡകരസഃ പതിഃ .. 13..
അഖൈണ്ഡകരസം സൂ മഖൈണ്ഡകരേസാ വിരാട് .
അഖൈണ്ഡകരസം ഗാ മഖൈണ്ഡകരസം ശിരഃ .. 14..
അഖൈണ്ഡകരസം ചാന്തരഖൈണ്ഡകരസം ബഹിഃ .
അഖൈണ്ഡകരസം പൂർണമഖൈണ്ഡകരസാമൃതം .. 15..
അൈഖൈണ്ഡകരസം േഗാ മഖൈണ്ഡകരസം ഗൃഹം .
അഖൈണ്ഡകരസം േഗാപ്യമഖൈണ്ഡകരസശശശീ .. 16..
അഖൈണ്ഡകരസാസ്താരാ അഖൈണ്ഡകരേസാ രവിഃ .
അഖൈണ്ഡകരസം േക്ഷ മഖൈണ്ഡകരസാക്ഷമാ .. 17..
അഖൈണ്ഡകരസ ശാന്തഅഖൈണ്ഡകരേസാഽഗുണഃ .
അഖൈണ്ഡകരസഃ സാക്ഷീ അഖൈണ്ഡകരസഃ സുഹൃത് .. 18..
അഖൈണ്ഡകരേസാ ബ രഖൈണ്ഡകരസഃ സഖാ .
അഖൈണ്ഡകരേസാ രാജാ അഖൈണ്ഡകരസം പുരം .. 19..
അഖൈണ്ഡകരസം രാജ്യമഖൈണ്ഡകരസാഃ ജാഃ .
അഖൈണ്ഡകരസം താരമഖൈണ്ഡകരേസാ ജപഃ .. 20..
അഖൈണ്ഡകരസം ധ്യാനമഖൈണ്ഡകരസം പദം .
അഖൈണ്ഡകരസം ാഹ്യമഖൈണ്ഡകരസം മഹത് .. 21..
അഖൈണ്ഡകരസം േജ്യാതിരഖൈണ്ഡകരസം ധനം .
അഖൈണ്ഡകരസം േഭാജ്യമഖൈണ്ഡകരസം ഹവിഃ .. 22..
അഖൈണ്ഡകരേസാ േഹാമ അഖൈണ്ഡകരേസാ ജപഃ .
അഖൈണ്ഡകരസം സ്വർഗമഖൈണ്ഡകരസഃ സ്വയം .. 23..
അഖൈണ്ഡകരസം സർവം ചിന്മാ മിതി ഭാവേയത് .
ചിന്മാ േമവ ചിന്മാ മഖൈണ്ഡകരസം പരം .. 24..
ഭവവർജിതചിന്മാ ം സർവം ചിന്മാ േമവ ഹി .
ഇദം ച സർവം ചിന്മാ മയം ചിന്മയേമവ ഹി .. 25..
ആത്മഭാവം ച ചിന്മാ മഖൈണ്ഡകരസം വിദുഃ .
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സർവേലാകം ച ചിന്മാ ം വത്താ മത്താ ച ചിന്മയം .. 26..
ആകാേശാ ഭൂർജലം വായുരഗ്നിർ ഹ്മാ ഹരിഃ ശിവഃ .
യത്കിഞ്ചിദ്യന്ന കിഞ്ചിച്ച സർവം ചിന്മാ േമവ ഹി .. 27..
അഖൈണ്ഡകരസം സർവം യദ്യച്ചിന്മാ േമവ ഹി .
ഭൂതം ഭവ്യം ഭവിഷ്യച്ച സർവം ചിന്മാ േമവ ഹി .. 28..
വ്യം കാലം ച ചിന്മാ ംജ്ഞാനം േജ്ഞയം ചിേദവ ഹി .
ജ്ഞാതാ ചിന്മാ രൂപശ്ചസർവം ചിന്മയേമവ ഹി .. 29..
സംഭാഷണം ച ചിന്മാ ം യദ്യച്ചിന്മാ േമവ ഹി .
അസച്ച സച്ച ചിന്മാ മാദ്യന്തം ചിന്മയം സദാ .. 30..
ആദിരന്തശ്ച ചിന്മാ ം ഗുരുശിഷ്യാദി ചിന്മയം .
ദൃ ശ്യം യദി ചിന്മാ മസ്തി േചച്ചിന്മയം സദാ .. 31..
സർവാശ്ചര്യം ഹി ചിന്മാ ം േദഹം ചിന്മാ േമവ ഹി .
ലിംഗം ച കാരണം ൈചവ ചിന്മാ ാന്ന ഹി വിദ്യേത .. 32..
അഹം ത്വം ൈചവ ചിന്മാ ം മൂർതാമൂർതാദിചിന്മയം .
പുണ്യം പാപം ച ചിന്മാ ം ജീവശ്ചിന്മാ വി ഹഃ .. 33..
ചിന്മാ ാന്നാസ്തി സങ്കൽപശ്ചിന്മാ ാന്നാസ്തി േവദനം .
ചിന്മാ ാന്നാസ്തി മ ാദി ചിന്മാ ാന്നാസ്തി േദവതാ .. 34..
ചിന്മാ ാന്നാസ്തി ദിക്പാലാശ്ചിന്മാ ാദ്വ്യാവഹാരികം .
ചിന്മാ ാത്പരമം ഹ്മ ചിന്മാ ാന്നാസ്തി േകാഽപി ഹി .. 35..
ചിന്മാ ാന്നാസ്തി മായാ ച ചിന്മാ ാന്നാസ്തി പൂജനം .
ചിന്മാ ാന്നാസ്തി മന്തവ്യം ചിന്മാ ാന്നാസ്തി സത്യകം .. 36..
ചിന്മാ ാന്നാസ്തി േകാശാദി ചിന്മാ ാന്നാസ്തി ൈവ വസു .
ചിന്മാ ാന്നാസ്തി മൗനം ച ചിന്മാ ാന്നസ്ത്യമൗനകം .. 37..
ചിന്മാ ാന്നാസ്തി ൈവരാഗ്യം സർവം ചിന്മാ േമവ ഹി .
യച്ച യാവച്ച ചിന്മാ ം യച്ച യാവച്ച ദൃശ്യേത .. 38..
യച്ച യാവച്ച ദൂരസ്ഥം സർവം ചിന്മാ േമവ ഹി .
യച്ച യാവച്ച ഭൂതാദി യച്ച യാവച്ച ലക്ഷ്യേത .. 39..
യച്ച യാവച്ച േവദാന്താഃ സർവം ചിന്മാ േമവ ഹി .
ചിന്മാ ാന്നാസ്തി ഗമനം ചിന്മാ ാന്നാസ്തി േമാക്ഷകം .. 40..
ചിന്മാ ാന്നാസ്തി ലക്ഷ്യം ച സർവം ചിന്മാ േമവ ഹി .
അഖൈണ്ഡകരസം ഹ്മ ചിന്മാ ാന്ന ഹി വിദ്യേത .. 41..
ശാേ മയി ത്വയീേശ ച ഹ്യഖൈണ്ഡകരേസാ ഭവാൻ .
ഇേത്യകരൂപതയാ േയാ വാ ജാനാത്യഹം ത്വിതി .. 42..
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സകൃജ്ജ്ഞാേനന മുക്തിഃ സ്യാത്സമ്യഗ്ജ്ഞാേന സ്വയം ഗുരുഃ .. 43..
ഇതി ദ്വിതീേയാഽധ്യായഃ .. 2..
കുമാരഃ പിതരമാത്മാനുഭവമനു ഹീതി പ ച്ഛ .
സ േഹാവാച പരഃ ശിവഃ .
പര ഹ്മസ്വരൂേപാഽഹം പരമാനന്ദമസ്മ്യഹം .
േകവലംജ്ഞാനരൂേപാഽഹം േകവലം പരേമാഽസ്മ്യഹം .. 1..
േകവലം ശാന്തരൂേപാഽഹം േകവലം ചിന്മേയാഽസ്മ്യഹം .
േകവലം നിത്യരൂേപാഽഹം േകവലം ശാശ്വേതാഽസ്മ്യഹം .. 2..
േകവലം സത്ത്വരൂേപാഽഹമഹം ത്യക്ത്വാഹമസ്മ്യഹം .
സർവഹീനസ്വരൂേപാഽഹം ചിദാകാശമേയാഽസ്മ്യഹം .. 3..
േകവലം തുര്യരൂേപാഽസ്മി തുര്യാതീേതാഽസ്മി േകവലഃ .
സദാ ൈചതന്യരൂേപാഽസ്മി ചിദാനന്ദമേയാഽസ്മ്യഹം .. 4..
േകവലാകാരരൂേപാഽസ്മി ശുദ്ധരൂേപാഽസ്മ്യഹം സദാ .
േകവലംജ്ഞാനരൂേപാഽസ്മി േകവലം ിയമസ്മ്യഹം .. 5..
നിർവികൽപസ്വരൂേപാഽസ്മി നിരീേഹാഽസ്മി നിരാമയഃ .
സദാഽസംഗസ്വരൂേപാഽസ്മി നിർവികാേരാഽഹമവ്യയഃ .. 6..
സൈദകരസരൂേപാഽസ്മി സദാ ചിന്മാ വി ഹഃ .
അപരിച്ഛിന്നരൂേപാഽസ്മി ഹ്യഖണ്ഡാനന്ദരൂപവാൻ .. 7..
സത്പരാനന്ദരൂേപാഽസ്മി ചിത്പരാനന്ദമസ്മ്യഹം .
അന്തരാന്തരരൂേപാഽഹമവാങ്മനസേഗാചരഃ .. 8..
ആത്മാനന്ദസ്വരൂേപാഽഹം സത്യാനേന്ദാഽസ്മ്യഹം സദാ .
ആത്മാരാമസ്വരൂേപാഽസ്മി ഹ്യയമാത്മാ സദാശിവഃ .. 9..
ആത്മ കാശരൂേപാഽസ്മി ഹ്യാത്മേജ്യാതിരേസാഽസ്മ്യഹം .
ആദിമധ്യാന്തഹീേനാഽസ്മി ഹ്യാകാശസദൃേശാഽസ്മ്യഹം .. 10..
നിത്യശുദ്ധചിദാനന്ദസത്താമാേ ാഽഹമവ്യയഃ .
നിത്യബുദ്ധവിശുൈദ്ധകസച്ചിദാനന്ദമസ്മ്യഹം .. 1..
നിത്യേശഷസ്വരൂേപാഽസ്മി സർവാതീേതാഽസ്മ്യഹം സദാ .
രൂപാതീതസ്വരൂേപാഽസ്മി പരമാകാശവി ഹഃ .. 12..
ഭൂമാനന്ദസ്വരൂേപാഽസ്മി ഭാഷാഹീേനാഽസ്മ്യഹം സദാ .
സർവാധിഷ്ഠാനരൂേപാഽസ്മി സർവദാ ചിദ്ഘേനാഽസ്മ്യഹം .. 13..
േദഹഭാവവിഹീേനാഽസ്മി ചിന്താഹീേനാഽസ്മി സർവദാ .
ചിത്തവൃത്തിവിഹീേനാഽഹം ചിദാൈത്മകരേസാഽസ്മ്യഹം .. 14..
സർവദൃശ്യവിഹീേനാഽഹം ദൃ േപാഽസ്മ്യഹേമവ ഹി .
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സർവദാ പൂർണരൂേപാഽസ്മി നിത്യതൃേപ്താഽസ്മ്യഹം സദാ .. 15..
അഹം ൈഹ്മവ സർവം സ്യാദഹം ൈചതന്യേമവ ഹി .
അഹേമവാഹേമവാസ്മി ഭൂമാകാശസ്വരൂപവാൻ .. 16..
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സർവമ ാൻസമു ജ്യ ഏതം മ ം സമഭ്യേസത് .
സേദ്യാ േമാക്ഷമവാേപ്നാതി നാ സേന്ദഹമണ്വപി .. 74..
ഇതി തൃതീേയാധ്യായഃ .. 3..
കുമാരഃ പരേമശ്വരം പ ച്ഛ ജീവ ക്തവിേദഹമുക്തേയാഃ
സ്ഥിതിമനു ഹീതി . സ േഹാവാച പരഃ ശിവഃ .
ചിദാത്മാഹം പരാത്മാഹം നിർഗുേണാഽഹം പരാത്പരഃ .
ആത്മമാേ ണ യസ്തിേഷ്ഠത്സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 1..
േദഹ യാതിരിേക്താഽഹം ശുദ്ധൈചതന്യമസ്മ്യഹം .
ഹ്മാഹമിതി യസ്യാന്തഃ സ ജീവനമുക്ത ഉച്യേത .. 2..

ആനന്ദഘനരൂേപാഽസ്മി പരാനന്ദഘേനാഽസ്മ്യഹം .
യസ്യ േദഹാദികം നാസ്തി യസ്യ േഹ്മതി നിശ്ചയഃ .
പരമാനന്ദപൂർേണാ യഃ സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 3..
യസ്യ കിഞ്ചിദഹം നാസ്തി ചിന്മാേ ണാവതിഷ്ഠേത .
ൈചതന്യമാേ ാ യസ്യാന്തശ്ചിന്മാൈ കസ്വരൂപവാൻ .. 4..
സർവ പൂർണരൂപാത്മാ സർവ ാത്മാവേശഷകഃ .
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ആനന്ദരതിരവ്യക്തഃ പരിപൂർണശ്ചിദാത്മകഃ .. 5..
ശുദ്ധൈചതന്യരൂപാത്മാ സർവസംഗവിവർജിതഃ .
നിത്യാനന്ദഃ സന്നാത്മാ ഹ്യന്യചിന്താവിവർജിതഃ .. 6
കിഞ്ചിദസ്തിത്വഹീേനാ യഃ സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .
ന േമ ചിത്തം ന േമ ബുദ്ധിർനാഹങ്കാേരാ ന േച ിയം .. 7..
ന േമ േദഹഃ കദാചിദ്വാ ന േമ ാണാദയഃ ക്വചിത് .
ന േമ മായാ ന േമ കാേമാ ന േമ േ ാധഃ പേരാഽസ്മ്യഹം .. 8..
ന േമ കിഞ്ചിദിദം വാപി ന േമ കിഞ്ചിത്ക്വചിജ്ജഗത് .
ന േമ േദാേഷാ ന േമ ലിംഗം ന േമ ച ർന േമ മനഃ .. 9..
ന േമ േ ാ ം ന േമ നാസാ ന േമ ജിഹ്വാ ന േമ കരഃ .
ന േമ ജാ ന്ന േമ സ്വപ്നം ന േമ കാരണമണ്വപി .. 10..
ന േമ തുരീയമിതി യഃ സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .
ഇദം സർവം ന േമ കിഞ്ചിദയം സർവം ന േമ ക്വചിത് .. 11..
ന േമ കാേലാ ന േമ േദേശാ ന േമ വ ന േമ മതിഃ .
ന േമ സ്നാനം ന േമ സന്ധ്യാ ന േമ ൈദവം ന േമസ്ഥലം .. 12..
ന േമ തീർഥം ന േമ േസവാ ന േമജ്ഞാനം ന േമ പദം .
ന േമ ബേന്ധാ ന േമ ജന്മ ന േമ വാക്യം ന േമ രവിഃ .. 13..
ന േമ പുണ്യം ന േമ പാപം ന േമ കാര്യം ന േമ ശുഭം .
േന േമ ജീവ ഇതി സ്വാത്മാ ന േമ കിഞ്ചിജ്ജഗ യം .. 14..
ന േമ േമാേക്ഷാ ന േമ ൈദ്വതം ന േമ േവേദാ ന േമ വിധിഃ .
ന േമഽന്തികം ന േമ ദൂരം ന േമ േബാേധാ ന േമ രഹഃ .. 15..
ന േമ ഗുരുർന േമ ശിേഷ്യാ ന േമ ഹീേനാ ന ചാധികഃ .
ന േമ ഹ്മ ന േമ വി ർന േമ രുേ ാ ന ച മാഃ .. 16..
ന േമ പൃഥ്വീ ന േമ േതായം ന േമ വായുർന േമ വിയത് .
ന േമ വഹ്നിർന േമ േഗാ ം ന േമ ലക്ഷ്യം ന േമ ഭവഃ .. 17..
ന േമ ധ്യാതാ ന േമ േധ്യയം ന േമ ധ്യാനം ന േമ മനുഃ .
ന േമ ശീതം ന േമ േചാഷ്ണം ന േമ തൃഷ്ണാ ന േമ ധാ .. 18..
ന േമ മി ം ന േമ ശ ർന േമ േമാേഹാ ന േമ ജയഃ .
ന േമ പൂർവം ന േമ പശ്ചാന്ന േമ േചാർധ്വം ന േമ ദിശഃ .. 19..
ന േമ വക്തവ്യമൽപം വാ ന േമ േ ാതവ്യമണ്വപി .
ന േമ ഗന്തവ്യമീഷദ്വാ ന േമ ധ്യാതവ്യമണ്വപി .. 20..
ന േമ േഭാക്തവ്യമീഷദ്വാ ന േമ സ്മർതവ്യമണ്വപി .
ന േമ േഭാേഗാ ന േമ രാേഗാ ന േമ യാേഗാ ന േമ ലയഃ .. 21..
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ന േമ മൗർഖ്യം ന േമ ശാന്തം ന േമ ബേന്ധാ ന േമ ിയം .
ന േമ േമാദഃ േമാേദാ വാ ന േമ ലം ന േമ കൃശം .. 22..
ന േമ ദീർഘം ന േമ സ്വം ന േമ വൃദ്ധിർന േമ ക്ഷയഃ .
അധ്യാേരാേപാഽപവാേദാ വാ ന േമ ൈചകം ന േമ ബഹു .. 23..
ന േമ ആന്ധ്യം ന േമ മാന്ദ്യം ന േമ പട്വിദമണ്വപി .
ന േമ മാംസം ന േമ രക്തം ന േമ േമേദാ ന േമ ഹ്യസൃക് .. 24..
ന േമ മജ്ജാ ന േമഽസ്ഥിർവാ ന േമ ത്വഗ്ധാതു സപ്തകം .
ന േമ ശു ം ന േമ രക്തം ന േമ നീലം നേമ പൃഥക് .. 25..
ന േമ താേപാ ന േമ ലാേഭാ മുഖ്യം ഗൗണം ന േമ ക്വചിത് .
ന േമ ാന്തിർന േമ ൈസ്ഥര്യം ന േമ ഗുഹ്യം ന േമ കുലം .. 26..
ന േമ ത്യാജ്യം ന േമ ാഹ്യം ന േമ ഹാസ്യം ന േമ നയഃ .
ന േമ വൃത്തം ന േമ ാനിർന േമ േശാഷ്യം ന േമ സുഖം .. 27..
ന േമജ്ഞാതാ ന േമജ്ഞാനം ന േമ േജ്ഞയം ന േമ സ്വയം .
ന േമ തുഭ്യം നേമ മഹ്യം ന േമ ത്വം ച ന േമ ത്വഹം .. 28..
ന േമ ജരാ ന േമ ബാല്യം ന േമ യൗവനമണ്വപി .
അഹം ഹ്മാസ്മ്യഹം ഹ്മാസ്മ്യഹം േഹ്മതി നിശ്ചയഃ .. 29..
ചിദഹം ചിദഹം േചതി സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .
ൈഹ്മവാഹം ചിേദവാഹം പേരാ വാഹം ന സംശയഃ .. 30..

സ്വയേമവ സ്വയം ഹംസഃ സ്വയേമവ സ്വയംസ്ഥിതഃ .
സ്വയേമവ സ്വയം പേശ്യത്സ്വാത്മരാേജ്യ സുഖം വേസത് .. 31..
സ്വാത്മാനന്ദം സ്വയം േഭാേക്ഷ്യത്സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .
സ്വയേമൈവകവീേരാഽേ സ്വയേമവ ഭുഃ തഃ .. 32..
ഹ്മഭൂതഃ ശാന്താത്മാ ഹ്മാനന്ദമയഃ സുഖീ .

സ്വച്ഛരൂേപാ മഹാമൗനീ ൈവേദഹീ മുക്തഏവ സഃ .. 33..
സർവാത്മാ സമരൂപാത്മാ ശുദ്ധാത്മാ ത്വഹമുത്ഥിതഃ .
ഏകവർജിത ഏകാത്മാ സർവാത്മാ സ്വാത്മമാ കഃ .. 34..
അജാത്മാ ചാമൃതാത്മാഹം സ്വയമാത്മാഹമവ്യയഃ .
ലക്ഷ്യാത്മാ ലലിതാത്മാഹം തൂഷ്ണീമാത്മസ്വഭാവവാൻ .. 35..
ആനന്ദാത്മാ ിേയാ ഹ്യാത്മാ േമാക്ഷാത്മാ ബന്ധവർജിതഃ .
ൈഹ്മവാഹം ചിേദവാഹേമവം വാപി ന ചിന്ത്യേത .. 36..

ചിന്മാേ ൈണവ യസ്തിേഷ്ഠൈദ്വേദഹീ മുക്തഏവ സഃ ..37..
നിശ്ചയം ച പരിത്യജ്യ അഹം േഹ്മതി നിശ്ചയം .
ആനന്ദഭരിതസ്വാേന്താ ൈവേദഹീ മുക്തഏവ സഃ .. 38..
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സർവമസ്തീതി നാസ്തീതി നിശ്ചയം ത്യജ്യ തിഷ്ഠതി .
അഹം ഹ്മാസ്മി നാസ്മീതി സച്ചിദാനന്ദമാ കഃ .. 39..
കിഞ്ചിത്ക്വചിത്കദാചിച്ച ആത്മാനം ന ശത്യസൗ .
തൂഷ്ണീേമവസ്ഥിത ഷ്ണീം തൂഷ്ണീം സത്യം ന കിഞ്ചന .. 40..
പരമാത്മാ ഗുണാതീതഃ സർവാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ .
കാലേഭദം വ േഭദം േദശേഭദം സ്വേഭദകം .. 41..
കിഞ്ചിദ്േഭദം ന തസ്യാസ്തി കിഞ്ചിദ്വാപി ന വിദ്യേത .
അഹം ത്വം തദിദം േസാഽയം കാലാത്മാ കാലഹീനകഃ .. 42..
ശൂന്യാത്മാ സൂക്ഷ്മരൂപാത്മാ വിശ്വാത്മാ വിശ്വഹീനകഃ .
േദവാത്മാേദവഹീനാത്മാ േമയാത്മാ േമയവർജിതഃ .. 43..
സർവ ജഡഹീനാത്മാ സർേവഷാമന്തരാത്മകഃ .
സർവസങ്കൽപഹീനാത്മാ ചിന്മാേ ാഽസ്മീതി സർവദാ .. 44..
േകവലഃ പരമാത്മാഹം േകവേലാജ്ഞാനവി ഹഃ .
സത്താമാ സ്വരൂപാത്മാ നാന്യത്കിഞ്ചിജ്ജഗദ്ഭയം .. 45..
ജീേവശ്വേരതി വാേക്ക്വതി േവദശാ ാദ്യഹം ത്വിതി .
ഇദം ൈചതന്യേമേവതി അഹം ൈചതന്യമിത്യപി .. 46..
ഇതി നിശ്ചയശൂേന്യാ േയാ ൈവേദഹീ മുക്തഏവ സഃ .
ൈചതന്യമാ സംസിദ്ധഃ സ്വാത്മാരാമഃ സുഖാസനഃ .. 47..
അപരിച്ഛിന്നരൂപാത്മാ അണു ലാദിവർജിതഃ .
തുര്യതുര്യാ പരാനേന്ദാ ൈവേദഹീ മുക്തഏവ സഃ .. 48..
നാമരൂപവിഹീനാത്മാ പരസംവി ഖാത്മകഃ .
തുരീയാതീതരൂപാത്മാ ശുഭാശുഭവിവർജിതഃ .. 49..
േയാഗാത്മാ േയാഗയുക്താത്മാ ബന്ധേമാക്ഷവിവർജിതഃ .
ഗുണാഗുണവിഹീനാത്മാ േദശകാലാദിവർജിതഃ .. 50..
സാക്ഷ്യസാക്ഷിത്വഹീനാത്മാ കിഞ്ചിത്കിഞ്ചിന്ന കിഞ്ചന .
യസ്യ പഞ്ചമാനം ന ഹ്മാകാരമപീഹ ന .. 51..
സ്വസ്വരൂേപ സ്വയേഞ്ജ്യാതിഃ സ്വസ്വരൂേപ സ്വയംരതിഃ .
വാചാമേഗാചരാനേന്ദാ വാങ്മേനാേഗാചരഃ സ്വയം .. 52..
അതീതാതീതഭാേവാ േയാ ൈവേദഹീ മുക്തഏവ സഃ .
ചിത്തവൃേത്തരതീേതാ യശ്ചിത്തവൃത്ത്യവഭാസകഃ .. 53..
സർവവൃത്തിവിഹീനാത്മാ ൈവേദഹീ മുക്തഏവ സഃ .
തസ്മിൻകാേല വിേദഹീതി േദഹസ്മരണവർജിതഃ .. 54..
ഈഷന്മാ ം തം േചദ്യസ്തദാ സർവസമന്വിതഃ .
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