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സംന്യാേസാപനിഷദ്

സാമേവദം

സന്ന്യാസ ഉപനിഷദ്

സംന്യാേസാപനിഷേദ്വദ്യം സംന്യാസിപടലാ യം .
സത്താസാമാന്യവിഭവം സ്വമാ മിതി ഭാവേയ ..
ഓം ആപ്യായ മാമാംഗാനി വാക് ാണശ്ച ഃ
േ ാ മേഥാ ബലമി ിയാണി ച .. സർവാണി സർവം േഹ്മാപനിഷദം
മാഹം ഹ്മ നിരാകുര്യാം മാ മാ ഹ്മ നിരാകേരാദനിരാകരണ-
മസ്ത്വനിരാകരണം േമ തദാത്മനി നിരേത യ ഉപനിഷ ധർമാേസ്ത
മയി സ േത മയി സ . ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ..
ഹരിഃ ഓം അഥാതഃ സംന്യാേസാപനിഷദം വ്യാഖ്യാസ്യാേമാ
േയാഽനു േമണ സംന്യസ്യതി സ സംന്യേസ്താ ഭവതി . േകാഽയം സംന്യാസ
ഉച്യേത കഥം സംന്യേസ്താ ഭവതി . യ ആത്മാനം ിയാഭിർഗുപ്തം കേരാതി
മാതരം പിതരം ഭാര്യാം പു ാൻബ നനുേമാദയിത്വാ േയ
ചാസ്യർത്വിജസ്താൻസർവാംശ്ച പൂർവവത് ാണിത്വാ ൈവശ്വാനേരഷ്ടിം
നിർവേപത്സർവസ്വം ദദ്യാദ്യജമാനസ്യ ഗാ ഋത്വിജഃ സർൈവഃ പാൈ ഃ
സമാേരാപ്യ യദാഹവനീേയ ഗാർഹപേത്യ വാന്വഹാര്യപചേന
സഭ്യാവസേഥ്യാശ്ച ാണാപാനവ്യാേനാദാനസമാനാൻസർവാൻസർേവഷു
സമാേരാപേയത് . സശിഖാൻേകശാന്വിസൃജ്യ യേജ്ഞാപവീതം ഛിത്ത്വാ പു 

ം
ദൃഷ്ട്വാ ത്വം യജ്ഞസ്ത്വം സർവമിത്യനുമ േയത് .
യദ്യപുേ ാ ഭവത്യാത്മാനേമേവമം ധ്യാത്വാഽനേവക്ഷമാണഃ

ാചീമുദീചിം വാ ദിശം േജച്ച . ിഷു വർേണഷു
ഭിക്ഷാചര്യം ചേരത് . പാണിപാേ ണാനാശനം കുര്യാത് .
ഔഷധവദഹനമാചേരത് . ഔഷധവദശനം ാശ്നീയാത് .
യഥാലാഭമശ്നീയാത് ാണസന്ധാരണാർഥം യഥാ േമേദാവൃദ്ധിർന
ജായേത . കൃേശാ ഭൂത്വാ ാമ ഏകരാ ം നഗേര പഞ്ചരാ ം
ചതുേരാമാസാന്വാർഷികാൻ ാേമ വാ നഗേര വാപി വേസത് .
വിശീർണവ ം വൽകലം വാ തിഗൃഹ്ണീയാനാന്യത് തിഗൃഹ്ണീയാദ്യദ്യ 
ശേക്താ



സംന്യാേസാപനിഷദ് 5

ഭവതി േ ശതസ്തപ്യേത തപ ഇതി . േയാ വാ ഏവം േമണ സംന്യസ്യതി േയാ
വാ
ഏവം പശ്യതി കിമസ്യ യേജ്ഞാപവീതം കാസ്യ ശിഖാ കഥം വാേസ്യാപ ർ 
ശനമിതി .
തം േഹാവാേചദേമവാസ്യ തദ്യേജ്ഞാപവീതം യദാത്മധ്യാനം വിദ്യാ ശിഖാ
നീൈരഃ സർവ ാവസ്ഥിൈതഃ കാര്യം നിർവർതയ ദരപാേ ണ ജലതീേര
നിേകതനം .

ഹ്മവാദിേനാ വദന്ത്യസ്തമിത ആദിേത്യ കഥം വാേസ്യാപ ർശനമിതി .
താൻേഹാവാച യഥാഹനി തഥാ രാ ൗ നാസ്യ നക്തം ന ദിവാ തദേപ്യതദൃഷി 
േണാക്തം .
സ ദ്ദിവാ ൈഹവാൈസ്മ ഭവതി യ ഏവംവിദ്വാേനേതനാത്മാനം സന്ധേത്ത ..
ഇതി ഥേമാഽധ്യായഃ .. 1..
ഓം ചത്വാരിംഷത്സം ാരസമ്പന്നഃ സർവേതാ
വിരക്തശ്ചിത്തശുദ്ധിേമത്യാശാസൂേയർഷ്യാഹങ്കാരം
ദഗ്ധ്വാ സാധനചതുഷ്ടയസമ്പന്ന ഏവ സംന്യ മർഹതി .
സംന്യാസം നിശ്ചയം കൃത്വാ പുനർന ച കേരാതി യഃ .
സ കുര്യാത്കൃ മാ ം തു പുനഃ സംന്യ മർഹതി ., 1..
സംന്യാസം പാതേയദ്യ പതിതം ന്യാസേയ യഃ .
സംന്യാസവിഘ്നകർതാ ച ീേനതാൻപതിതാന്വിദുഃ .. 2.. ഇതി..
അഥ ഷണ്ഡഃ പതിേതാഽംഗവികലഃ ൈ േണാ ബധിേരാഽർഭേകാ മൂകഃ
പാഷണ്ഡശ്ച ീ ലിംഗീ കുഷ്ഠീ ൈവഖാനസഹരദ്വിജൗ
ഭൃതകാധ്യാപകഃ ശിപിവിേഷ്ടാഽനഗ്നിേകാ നാസ്തിേകാ ൈവരാഗ്യവേന്താഽേപ്യ 
േത
ന സംന്യാസാർഹാഃ . സംന്യസ്താ യദ്യപി മഹാവാേക്യാപേദേശ നാധികാരിണഃ
..
ആരൂഢപതിതാപത്യം കുനഖീ ശ്യാവദന്തകഃ .
ക്ഷീബസ്തഥാംഗവികേലാ ൈനവ സംന്യ മർഹതി .. 3..
സ ത്യവസിതാനാം ച മഹാപാതകിനാം തഥാ .

ാത്യാനാമഭിശസ്താനാം സംന്യാസം ന കാരേയത് .. 4..
തയജ്ഞതേപാദാനേഹാമസ്വാധ്യായവർജിതം .

സത്യശൗചപരി ഷ്ടം സംന്യാസം ന കാരേയത് .. 5..
ഏേത നാർഹന്തി സംന്യാസമാതുേരണ വിനാ മം .
ഓം ഭൂഃ സ്വാേഹതി ശിഖാമുത്പാട്യ യേജ്ഞാപവീതം
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ബഹിർന നിവേസത് . യേശാ ബലം ജ്ഞാനം ൈവരാഗ്യം
േമധാം യേച്ഛതി യേജ്ഞാപവീതം ഛിത്ത്വാ ഓം ഭൂഃ
സ്വാേഹത്യ വ ം കടിസൂയം ച വിസൃജ്യ സംന്യസ്തം
മേയതി ിവാരമഭിമ േയത് .
സംന്യാസിനം ദ്വിജം ദൃഷ്ട്വാ സ്ഥാനാച്ചലതി ഭാ രഃ .
ഏഷ േമ മണ്ഡലം ഭിത്ത്വാ പരം ഹ്മാധിഗച്ഛതി .. 6..
ഷഷ്ടിം കുലാന്യതീതാനി ഷഷ്ടിമാഗാമികാനി ച .
കുലാന ദ്ധരേത ാജ്ഞഃ സംന്യസ്തമിതി േയാ വേദത് .. 7..
േയ ച സന്താനജാ േദാഷാ േയ േദാഷാ േദഹസംഭവാഃ .
ൈ ഷാഗ്നിർനിർദേഹത്സർവാം ഷാരിന്നിവ കാഞ്ചനം .. 8..
സഖാ മാ േഗാപാേയതി ദണ്ഡം പരി േഹത് .
ദണ്ഡം തു വാണവം സൗമ്യം സത്വചം സമപർവകം .
പുണ്യസ്ഥലസമുത്പന്നം നാനാകൽമഷേശാധിതം .. 9..
അദഗ്ധമഹതം കീൈടഃ പർവ ന്ഥിവിരാജിതം .
നാസാദഘ്നം ശിര ല്യം േവാർവാ ബിഭൃയാദ്യതിഃ .. 10..
ദണ്ഡാത്മേനാ സംേയാഗഃ സർവഥാ തു വിധീയേത .
ന ദേണ്ഡന വിനാ ഗേച്ഛദിഷുേക്ഷപ യം ബുധഃ .. 11..
ജഗജ്ജീവനം ജീവനാധാരഭൂതം മാേത മാമ യസ്വ സർവസൗേമ്യതി
കമണ്ഡലും പരിഗൃഹ്യ േയാഗപട്ടാഭിഷിേക്താ ഭൂത്വാ യഥാസുഖം വിഹേരത് ..
ത്യജ ധർമമധർമം ച ഉേഭ സത്യാനൃേത ത്യജ .
ഉേഭ സത്യാനൃേത ത്യക്ത്വാ േയന ത്യജസി തത്ത്യജ .. 12..
ൈവരാഗ്യസംന്യാസീ ജ്ഞാനസംന്യാസീ ജ്ഞാനൈവരാഗ്യസംന്യാസീ
കർമസംന്യാസീതി ചാതുർവിധ്യമുപാഗതഃ . തദ്യേഥതി ദൃഷ്ടാനു വിക-
വിഷയൈവതൃഷ്ണ്യേമത്യ ാക്പുണ്യകർമവിേശഷാത്സംന്യസ്തഃ
സ ൈവരാഗ്യസംന്യാസീ . ശാ ജ്ഞാനാത്പാപപുണ്യേലാകാനുഭവ വ 
ണാ-
ത് പേഞ്ചാപരേതാ േദഹവാസനാം ശാ വാസനാം േലാകവാസനാം ത്യക്ത്വാ
വമനാന്നമിവ വൃത്തിം സർവം േഹയം മത്വാ സാധനചതുഷ്ടയസമ്പേന്നാ
യഃ സംന്യസ്യതി സ ഏവ ജ്ഞാനസംന്യാസീ . േമണ സർവമഭ്യസ്യ സർവമ 
നുഭൂയ
ജ്ഞാനൈവരാഗ്യാഭ്യാം സ്വരൂപാനുസന്ധാേനന േദഹമാ ാവശിഷ്ടഃ സംന്യ 
സ്യ
ജാതരൂപധേരാ ഭവതി സ ജ്ഞാനൈവരാഗ്യസംന്യാസീ . ഹ്മചര്യം സമാപ്യ
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ഗൃഹീ ഭൂത്വാ വാന സ്ഥാ മേമത്യ ൈവരാഗ്യാഭാേവഽപ്യാ മ മാനുസാ 
േരണ
യഃ സംന്യസ്യതി സ കർമസംന്യാസീ . സ സംന്യാസഃ ഷഡ്വിേധാ ഭവതി
കുടീചകബഹൂദകഹംസപരമഹംസതുരീയാതീതാവധൂതാേശ്ചതി . കുടീചകഃ
ശിഖായേജ്ഞാപവീതി ദണ്ഡകമണ്ഡലുധരഃ കൗപീനശാടീകന്ഥാധരഃ
പിതൃമാതൃഗുർവാരാധനപരഃ പിഠരഖനി ശിക്യാദിമാ സാധനപര
ഏക ാന്നാദനപരഃ േശ്വേതാർധ്വപു ധാരീ ിദണ്ഡഃ . ബഹൂദകഃ ശിഖാദിക 
ന്ഥാധര-

ിപു ധാരീ കുടീചകവത്സർവസേമാ മധുകരവൃത്ത്യാഷ്ടകവലാശീ .
ഹംേസാ ജടാധാരീ ിപുേ ാർധ്വപു ധാരീ അസങ്ക്ലൃപ്തമാധൂകരാന്നാശീ
കൗപീനഖണ്ഡതുണ്ഡധാരീ . പരമഹംസഃ ശിഖായേജ്ഞാപവീതരഹിതഃ പഞ്ച 
ഗൃേഹഷു
കരപാ ീ ഏകകൗപീനധാരീ ശാടീേമകാേമകം ൈവണവം ദണ്ഡേമകശാടീധ 
േരാ വാ
ഭേസ്മാ ലനപരഃ സർവത്യാഗീ തുരീയാതീേതാ േഗാമുഖവൃത്ത്യാ ഫലാഹാരീ
അന്നാഹാരീ
േചദ്ഗൃഹ േയ േദഹമാ ാവശിേഷ്ടാ ദിഗംബരഃ കുണപവച്ഛരീന്വൃത്തികഃ .
അവധൂതസ്ത്വനിയമഃ പതിതാഭിശസ്തവർജനപൂർവകം സർവവർേണഷ്വജഗരവൃ 
ത്ത്യാഹാരപരഃ സ്വരൂപാനുസന്ധാനപരഃ .
ജഗത്താവദിദം നാഹം സവൃക്ഷതൃണപർവതം . യദ്ബാഹ്യം
ജഡമത്യന്തം തത്സ്യാം കഥമഹം വിഭുഃ .. 13..
കാേലനാൽേപന വിലയീ േദേഹാ നാഹമേചതനഃ .
ജഡയാ കർണശ ല്യാ കൽപമാനക്ഷണസ്ഥയാ .. 14..
ശൂന്യാകൃതിഃ ശൂന്യഭവഃ ശേബ്ദാ നാഹമേചതനഃ .
ത്വചാ ക്ഷണവിനാശിന്യാ ാേപ്യാഽ ാേപ്യാഽയമന്യഥാ .. 15..
ചിത് സാേദാപലബ്ധാത്മാ ർേശാ നാഹമേചതനഃ .
ലബ്ധാത്മാ ജിഹ്വയാ തുേച്ഛാ േലാലയാ േലാലസത്തയാ .. 16..
സ്വൽപസ്യേന്ദാ വ്യനിേഷ്ഠാ രേസാ നാഹമേചതനഃ .
ദൃശ്യദർശനേയാർലീനം ക്ഷയിക്ഷണവിനാശിേനാഃ .. 17..
േകവേല ഷ്ടരി ക്ഷീണം രൂപം നാഹമേചതനം .
നാസയാ ഗന്ധജഡയാ ക്ഷയിണ്യാ പരികൽപിതഃ .. 18..
േപലേവാ നിയതാകാേരാ ഗേന്ധാ നാഹമേചതനഃ .
നിർമേമാഽമനനഃ ശാേന്താ ഗതപേഞ്ച ിയ മഃ .. 19..
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ശുദ്ധേചതന ഏവാഹം കലാകലനവർജിതഃ .
ൈചത്യവർജിതചിന്മാ മഹേമേഷാഽവഭാസകഃ .. 20..
സബാഹ്യാഭ്യന്തരവ്യാപീ നിഷ്കേലാഽഹം നിരഞ്ജനഃ .
നിർവികൽപചിദാഭാസ ഏക ആത്മാസ്മി സർവഗഃ .. 21..
മൈയവ േചതേനേനേമ സർേവ ഘടപടാദയഃ .
സൂര്യാന്താ അവഭാസ്യേന്ത ദീേപേനവാത്മേതജസാ .. 22..
മൈയൈവതാഃ രന്തീഹ വിചിേ ിയവൃത്തയഃ .
േതജസാന്തഃ കാേശന യഥാഗ്നികണപങ്ക്തയഃ .. 23..
അനന്താനന്ദസംേഭാഗാ പേരാപശമശാലിനീ .
ശുേദ്ധയം ചിന്മയീ ദൃഷ്ടിർജയത്യഖിലദൃഷ്ടിഷു .. 24..
സർവഭാവാന്തരസ്ഥായ ൈചത്യമുക്തചിദാത്മേന .

ത്യക്ൈചതന്യരൂപായ മഹ്യേമവ നേമാ നമഃ .. 25..
വിചി ാഃ ശക്തയഃ സ്വച്ഛാഃ സമാ യാ നിർവികാരയാ .
ചിതാ ിയേന്ത സമയാ കലാകലനമുക്തയാ .. 26..
കാല യമുേപക്ഷി ്യാ ഹീനായാൈശ്ചത്യബന്ധൈനഃ .
ചിതൈശ്ചത്യമുേപക്ഷി ്യാഃ സമൈതവാവശിഷ്യേത .. 27..
സാ ഹി വാചാമഗമ്യത്വാദസത്താമിവ ശാശ്വതീം .
ൈനരാത്മസിദ്ധാത്മദശാമുപയാൈതവ ശിഷ്യേത .. 28..
ഈഹാനീഹാമൈയരന്തര്യാ ചിദാവലിതാ മൈലഃ .
സാ ചിേന്നാത്പാദിതും ശക്താ പാശബേദ്ധവ പക്ഷിണീ .. 29..
ഇച്ഛാേദ്വഷസമുേത്ഥന ദ്വന്ദ്വേമാേഹന ജന്തവഃ .
ധരാവിവരമഗ്നാനാം കീടാനാം സമതാം ഗതാഃ .. 30..
ആത്മേനഽ നേമാ മഹ്യമവിച്ഛിന്നചിദാത്മേന .
പരാമൃേഷ്ടാഽസ്മി ലേബ്ധാഽസ്മി േ ാദിേതാഽസ്മ്യചിരാദഹം .
ഉ േതാഽസ്മി വികൽേപേഭ്യാ േയാഽസ്മി േസാഽസ്മി നേമാഽ േത .. 31..
തുഭ്യം മഹ്യമനന്തായ മഹ്യം തുഭ്യം ചിദാത്മേന .
നമ ഭ്യം പേരശായ നേമാ മഹ്യം ശിവായ ച .. 32..
തിഷ്ഠന്നപി ഹി നാസീേനാ ഗച്ഛന്നപി ന ഗച്ഛതി .
ശാേന്താഽപി വ്യവഹാരസ്ഥഃ കുർവന്നപി ന ലിപ്യേത .. 33..
സുലഭശ്ചായമത്യന്തം സുേജ്ഞയശ്ചാപ്തബ വത് .
ശരീരപദ്മകുഹേര സർേവഷാേമവ ഷട്പദഃ .. 34..
ന േമ േഭാഗസ്ഥിതൗ വാഞ്ഛാ ന േമ േഭാഗവിസർജേന .
യദായാതി തദായാതു യത് യാതി യാതു തത് .. 35..
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മനസാ മനസി ച്ഛിേന്ന നിരഹങ്കാരം ഗേത .
ഭാേവന ഗലിേത ഭാേവ സ്വസ്ഥസ്തിഷ്ഠാമി േകവലഃ .. 36..
നിർഭാവം നിരഹങ്കാരം നിർമന മനീഹിതം .
േകവലാ ന്ദശുദ്ധാത്മേന്യവ തിഷ്ഠതി േമ രിപുഃ .. 37..
തൃഷ്ണാര ഗണം ഛിത്വാ മച്ഛരീരകപഞ്ജരാത് .
ന ജാേന ക്വ ഗേതാഡ്ഡീയ നിരഹങ്കാരപക്ഷിണീ .. 38..
യസ്യ നാഹ േതാ ഭാേവാ ബുദ്ധിര്യസ്യ ന ലിപ്യേത .
യഃ സമഃ സർവഭൂേതഷു ജീവിതം തസ്യ േശാഭേത .. 39..
േയാഽന്തഃശീതലയാ ബുദ്ധ്യാ രാഗേദ്വഷവിമുക്തയാ .
സാക്ഷിവത്പശ്യതീദം ഹി ജീവിതം തസ്യ േശാഭേത .. 40..
േയന സമ്യക്പരിജ്ഞായ േഹേയാപാേദയമുജ്ഝതാ .
ചിത്തസ്യാേന്തഽർപിതം ചിത്തം ജീവിതം തസ്യ േശാഭേത .. 41..

ാഹ്യ ാഹകസംബേന്ധ ക്ഷീേണ ശാന്തിരുേദത്യലം .
സ്ഥിതിമഭ്യാഗതാ ശാന്തിർേമാക്ഷനാമാഭിധീയേത .. 42..

ഷ്ടബീേജാപമാ ഭൂേയാ ജന്മാ അരവിവർജിതാ .
ഹൃദി ജീവദ്വിമുക്താനാം ശുദ്ധാ ഭവതി വാസനാ .. 43..
പാവനീ പരേമാദാരാ ശുദ്ധസത്ത്വാനുപാതിനീ .
ആത്മധ്യാനമയീ നിത്യാ സുഷുപ്തിേസ്ഥവ തിഷ്ഠതി .. 44..
േചതനം ചിത്തരിക്തം ഹി ത്യക്േചതനമുച്യേത .
നിർമന സ്വഭാവത്വാന്ന ത കലനാമലം .. 45..
സാ സത്യതാ സാ ശിവതാ സാവസ്ഥാ പാരമാത്മികീ .
സർവജ്ഞതാ സാ സ പ്തിർനതു യ മനഃ ക്ഷതം .. 46..

ലപന്വിസൃജൻഗൃഹ്ണ ന്മിഷന്നിമിഷന്നപി .
നിരസ്തമനനാനന്ദഃ സംവിന്മാ പേരാഽസ്മ്യഹം .. 47..
മലം സംേവദ്യമു ജ്യ മേനാ നിർമൂലയൻപരം .
ആശാപാശാനലം ഛിത്ത്വാ സംവിന്മാ പേരാഽസ്മ്യഹം .. 48..
അശുഭാശുഭസങ്കൽപഃ സംശാേന്താഽസ്മി നിരാമയഃ .
നേഷ്ടഷ്ടാനിഷ്ടകലനഃ സംമാ പേരാസ്മ്യഹം .. 49..
ആത്മതാപരേത ത്യക്ത്വാ നിർവിഭാേഗാ ജഗത്സ്ഥിതൗ .
വ സ്തംഭവദാത്മാനമവലംബ്യ സ്ഥിേരാഽസ്മ്യഹം .. 50..
നിർമലായാം നിരാശായാം സ്വസംവിത്തൗ സ്ഥിേതാഽസ്മ്യഹം .
ഈഹിതാനീഹിൈതർമുേക്താ േഹേയാപാേദയവർജിതഃ .. 51..
കദാന്തേസ്താഷേമഷ്യാമി സ്വ കാശപേദ സ്ഥിതഃ .
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കേദാപശാന്തമനേനാ ധരണീധരകന്ദേര .. 52..
സേമഷ്യാമി ശിലാസാമ്യം നിർവികൽപസമാധിനാ .
നിരംശധ്യാനവി ാന്തിമൂകസ്യ മമ മസ്തേക .. 53..
കദാ താർണം കരിഷ്യന്തി കുലായം വനപു ികാഃ .
സങ്കൽപപാദപം തൃഷ്ണാലതം ഛിത്ത്വാ മേനാവനം .. 54..
വിതതാം ഭുവമാസാദ്യ വിഹരാഭി യഥാസുഖം .
പദം തദനു യാേതാഽസ്മി േകവേലാഽസ്മി ജയാമ്യഹം .. 55..
നിർവാേണാഽസ്മി നിരീേഹാഽസ്മി നിരംേശാഽസ്മി നിരീപ്സിതഃ .
സ്വച്ഛേതാർജിതതാ സത്താ ഹൃദ്യതാ സത്യതാ ജ്ഞതാ .. 56..
ആനന്ദിേതാപശമതാ സദാ മുദിേതാദിതാ .
പൂർണേതാദാരതാ സത്യാ കാന്തിസത്താ സൈദകതാ .. 57..
ഇേത്യവം ചിന്തയൻഭി ഃ സ്വരൂപസ്ഥിതിമഞ്ജസാ .
നിർവികൽപസ്വരൂപേജ്ഞാ നിർവികൽേപാ ബഭൂവ ഹ .. 58..
ആതുേരാ ജീവതി േചത് മസംന്യാസഃ കർതവ്യഃ .
ന ശൂ ീപതിേതാദക്യാ സംഭാഷണം .
ന യേതർേദവപൂജേനാത്സവദർശനം .
തസ്മാന്ന സംന്യാസിന ഏഷ േലാകഃ .
ആതുരകുടീചകേയാർഭൂേലാകഭുവർേലാകൗ .
ബഹൂദകസ്യ സ്വർഗേലാകഃ .
ഹംസസ്യ തേപാേലാകഃ . പരമഹംസസ്യ സത്യേലാകഃ .
തുരീയാതീതാവധൂതേയാഃ സ്വാത്മേന്യവ ൈകവല്യം
സ്വരൂപാനുസന്ധാേനന മരകീടന്യായവത് .
സ്വരൂപാനുസന്ധാനവ്യതിരിക്താന്യശാ ാഭ്യാസ
ഉ കു മഭാരവദ്വ്യർഥഃ . ന േയാഗശാ വൃത്തിഃ .
ന സാംഖ്യശാ ാഭ്യാസഃ . ന മ ത വ്യാപാരഃ .
േനതരശാ വൃത്തിര്യേതരസ്തി . അസ്തി േചച്ഛവാലങ്കാരവ-
ത്കർമാചര വിദ്യാദൂരഃ .
ന പരി ാൺനാമസങ്കീർതനപേരാ യദ്യത്കർമ കേരാതി തത്തത്ഫലമനുഭവ 
തി .
ഏരണ്ഡൈതലേഫനവത്സർവം പരിത്യേജത് . ന േദവതാ സാദ ഹണം .
ന ബാഹ്യേദവാഭ്യർചനം കുര്യാത് . സ്വവ്യതിരിക്തം സർവം ത്യക്ത്വാ
മധുകരവൃത്ത്യാഹാരമാഹരൻകൃശീഭൂത്വാ േമേദാവൃദ്ധിമകുർവന്വിഹേരത് .
മാധൂകേരണ കരപാേ ണാസ്യപാേ ണ വാ കാലം നേയത് .
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നിരീക്ഷേന്ത ത്വനുദ്വിഗ്നാസ്തദ്ഗൃഹം യത്നേതാ േജത് .. 60..
പഞ്ചസപ്തഗൃഹാണാം തു ഭിക്ഷാമിേച്ഛത് ിയാവതാം .
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ഘൃതസൂപാദിസംയുക്തമന്നം നാദ്യാത്കദാചന .. 76..
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തദാ സമഃ സ്യാത്സർേവഷു േസാഽമൃതത്വായ കൽപേത .. 78..
ആജ്യം രുധിരമിവ ത്യേജേദക ാന്നം പലലമിവ
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സുവർണം കാലകൂടമിവ സഭാസ്ഥലം ശ്മശാനസ്ഥലമിവ
രാജധാനീം കുംഭീപാകമിവ ശവപിണ്ഡവേദക ാന്നം ന
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ദിവാസ്വാേപാ വൃഥാലാേപാ യേതർബന്ധകരാണി ഷട് .. 79..
വർഷാേഭ്യാഽന്യ യത്സ്ഥാനമാസനം തദുദാഹൃതം .
ഉത്കാലാബ്വാദിപാ ാണാേമകസ്യാപീഹ സം ഹഃ .. 80..
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ശിഷ്യാണാം നതു കാരുണ്യാച്ഛിഷ്യസം ഹ ഈരിതഃ .
വിദ്യാ ദിവാ കാശത്വാദവിദ്യാ രാ ിരുച്യേത .. 83..
വിദ്യാഭ്യാേസ മാേദാ യഃ സ ദിവാസ്വാപ ഉച്യേത .
ആധ്യാത്മികീം കഥാം മുക്ത്വാ ഭിക്ഷാവാർതാം വിനാ തഥാ .. 84..
അനു ഹം പരി ശ്നം വൃഥാജൽേപാഽന്യ ഉച്യേത .
ഏകാന്നം മദമാത്സര്യം ഗന്ധപുഷ്പവിഭൂഷണം .. 85..
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തിഗൃഹ്യ യതിൈശ്ചതാൻപതേത്യവ ന സംശയഃ .
അൈദ്വതം നാവമാ ിത്യ ജീവ ക്തത്വമാ യാത് .. 96..
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വൃത്തിർദ്വിവിധാ േ ാക്താ മാർജാരീ ൈചവ വാനരീ .
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