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ാഹ്മണാൻ ാഹയിത്വാഥ വിദ്യാസിദ്ധിർഭവതി
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ഹ്മവിദ്യാം േമ ഹീതി തമാദിേത്യാ േഹാവാച
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ിയാസൂദാരരൂപാസു മേത േമാദേത�ന്വഹം 4
ാമ്യാസു ജഡേചഷ്ടാസു സതതം വിചികിത്സേത

േനാദാഹരതി മർമാണി പുണ്യകർമാണി േസവേത 5
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പാപാദ്ബിേഭതി സതതം ന ച േഭാഗമേപക്ഷേത 6
േസ്നഹ ണയഗർഭാണി േപശലാന ചിതാനി ച
േദശകാേലാപപന്നാനി വചനാന്യഭിഭാഷേത 7
മനസാ കർമണാ വാചാ സജ്ജനാനുപേസവേത
യതഃ കുതശ്ചിദാനീയ നിത്യം ശാ ാണ്യേവക്ഷേത 8
തദാസൗ ഥമാേമകാം ാേപ്താ ഭവതി ഭൂമികാം
ഏവം വിചാരവാന്യഃ സ്യാത്സംസാേരാത്തരണം തി 9
സ ഭൂമികാവാനിത ക്തഃ േശഷസ്ത്വാര്യ ഇതി തഃ
വിചാരനാമ്നീമിതരാമാഗേതാ േയാഗഭൂമികാം 10
തി തിസദാചാരധാരണാധ്യാനകർമണഃ

മുഖ്യയാ വ്യാഖ്യയാഖ്യാതാ്രഞ്ഛയതി േ ഷ്ഠപണ്ഡിതാൻ 11
പദാർഥ വിഭാഗജ്ഞഃ കാര്യാകാര്യവിനിർണയം
ജാനാത്യധിഗതശ്ചാേന്യാ ഗൃഹം ഗൃഹപതിര്യഥാ 12
മദാഭിമാനമാത്സര്യേലാഭേമാഹാതിശായിതാം
ബഹിരപ്യാസ്ഥിതാമീഷത്യജത്യഹിരിവ ത്വചം 13
ഇത്ഥംഭൂതമതിഃ ശാ ഗുരുസജ്ജനേസവയാ
സരഹസ്യമേശേഷണ യഥാവദധിഗച്ഛതി 14
അസംസർഗാഭിധാമന്യാം തൃതീയാം േയാഗഭൂമികാം
തതഃ പതത്യസൗ കാന്തഃ പുഷ്പശയ്യാമിവാമലാം 15
യഥാവച്ഛാ വാക്യാർേഥ മതിമാധായ നിശ്ചലാം
താപസാ മവി ാൈന്തരധ്യാത്മകഥന ൈമഃ
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ശിലാശയ്യാസനാസീേനാ ജരയത്യായുരാതതം 16
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ദ്വിവിേധാ�യമസംസർഗഃ സാമാന്യഃ േ ഷ്ഠ ഏവ ച 20
നാഹം കർതാ ന േഭാക്താ ച ന ബാേധ്യാ ന ച ബാധകഃ
ഇത്യസഞ്ജനമർേഥഷു സാമാന്യാസംഗനാമകം 21
ാക്കർമനിർമിതം സർവമീശ്വരാധീനേമവ വാ

സുഖം വാ യദി വാ ദുഃഖം ൈകവാ തവ കർതൃതാ 22
േഭാഗാേഭാഗാ മഹാേരാഗാഃ സമ്പദഃ പരമാപദഃ
വിേയാഗാൈയവ സംേയാഗാ ആധേയാ വ്യാധേയാ ധിയാം 23
കാലശ്ച കലേനാദ ക്തഃ സർവഭാവാനനാരതം
അനാസ്ഥേയതി ഭാവാനാം യദഭാവനമാന്തരം
വാക്യാർഥലബ്ധമനസഃ സമാേന്യാ�സാവസംഗമഃ 24
അേനന മേയാേഗന സംേയാേഗന മഹാത്മനാം
നാഹം കർേതശ്വരഃ കർതാ കർമ വാ ാക്തനം മമ 25
കൃത്വാ ദൂരതേര നൂനമിതി ശബ്ദാർഥഭാവനം
യന്മൗനമാസനം ശാന്തം തേ ഷ്ഠാസംഗ ഉച്യേത 26
സേന്താഷാേമാദമധുരാ ഥേമാേദതി ഭൂമികാ
ഭൂമിേ ാദിതമാേ ാ�ന്തരമൃതാ രിേകവ സാ 27
ഏഷാ ഹി പരിമൃഷ്ടാന്തഃ സംന്യാസാ സൈവകഭൂഃ
ദ്വിതീയാം ച തൃതീയാം ച ഭൂമികാം ാ യാത്തതഃ 28
േ ഷ്ഠാ സർവഗതാ േഹ്യഷാ തൃതീയാ ഭൂമികാ ഹി
ഭവതി േ ാജ്ഝിതാേശഷസങ്കൽപകലനഃ പുമാൻ 29
ഭൂമികാ ിതയാഭ്യാസാദജ്ഞാേനക്ഷയമാഗേത
സമം സർവ പശ്യന്തി ചതുർഥീം ഭൂമികാം ഗതാഃ 30
അൈദ്വേത ൈസ്ഥര്യമായാേത ൈദ്വേത ച ശമം ഗേത
പശ്യന്തി സ്വപ്നവേല്ലാകം ചതുർഥീം ഭൂമികാം ഗതാഃ 31
ഭൂമികാ ിതയം ജാ ച്ചതുർഥീ സ്വപ്ന ഉച്യേത 32
ചിത്തം തു ശരദ ാംശവിലയം വിലീയേത

https://thalilakkam.in/



അക്ഷ പനിഷദ് 7

സത്ത്വാവേശഷ ഏവാേസ്ത പഞ്ചമീം ഭൂമികാം ഗതഃ 33
ജഗദ്വികൽേപാ േനാേദതി ചിത്തസ്യാ വിലാപനാത്
പഞ്ചമീം ഭൂമികാേമത്യ സുഷുപ്തപദനാമികാം
ശാന്താേശഷവിേശഷാംശസ്തിഷ്ഠത്യൈദ്വതമാ കഃ 34
ഗലിതൈദ്വതനിർഭാേസാ മുദിേതാ�തഃ േബാധവാൻ
സുഷുപ്തമന ഏവാേസ്ത പഞ്ചമീം ഭൂമികാം ഗതഃ 35
അന്തർമുഖതയാതിഷ്ഠൻബഹിർവൃത്തിപേരാ�പി സൻ
പരി ാന്തതയാ നിത്യം നി ാലുരിവ ലക്ഷ്യേത 36
കുർവന്നഭ്യാസേമതസ്യാം ഭൂമികായാം വിവാസനഃ
ഷഷ്ഠീം തുര്യാഭിധാമന്യാം മാത്പതതി ഭൂമികാം 37
യ നാസന്നസ േപാ നാഹം നാപ്യഹ തിഃ
േകവലം ക്ഷീണമനനമാേസ്ത�ൈദ്വേത�തിനിർഭയഃ 38
നിർ ന്ഥിഃ ശാന്തസേന്ദേഹാ ജീവ േക്താ വിഭാവനഃ
അനിർവാേണാ�പി നിർവാണശ്ചി ദീപ ഇവസ്ഥിതഃ 39
ഷഷ്ഠ്യാം ഭൂമാവസൗസ്ഥിത്വാ സപ്തമീം ഭൂമിമാ യാത് 40
വിേദഹമുക്തതാേ ാക്താ സപ്തമീ േയാഗഭൂമികാ
അഗമ്യാ വചസാം ശാന്താ സാ സീമാ സർവഭൂമിഷു 41
േലാകാനുവർതനം ത്യക്ത്വാ ത്യക്ത്വാ േദഹാനുവർതനം
ശാ ാനുവർതനം ത്യക്ത്വാ സ്വാധ്യാസാപനയം കുരു 42
ഓങ്കാരമാ മഖിലം വിശ്വ ാജ്ഞാദിലക്ഷണം
വാച്യവാച്യകതാേഭദാേഭേദനാനുപലബ്ധിതഃ 43
അകാരമാ ം വിശ്വഃ സ്യാദുകാരൈതജസഃ തഃ
ാേജ്ഞാ മകാര ഇേത്യവം പരിപേശ്യത് േമണ തു 44

സമാധികാലാത് ാേഗവ വിചിന്ത്യാതി യത്നതഃ
ലസൂക്ഷ്മ മാത്സർവം ചിദാത്മനി വിലാപേയത് 45

ചിദാത്മാനം നിത്യശുദ്ധബുദ്ധമുക്തസദദ്വയഃ
പരമാനന്ദസേന്ദേഹാ വാസുേദേവാ�ഹഓമിതി 46
ആദിമധ്യാവസാേനഷു ദുഃഖം സർവമിദം യതഃ
തസ്മാത്സർവം പരിത്യജ്യ തത്ത്വനിേഷ്ഠാ ഭവാനഘ 47
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ഓം സഹ നാവവതു സഹ നൗ ഭുന സഹ വീര്യം കരവാവൈഹ
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