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അ ബ്ധാ നിരഹങ്കാരാ ദ്വേന്ദ്വഷ്വനനുപാതിനീ .
േ ാക്താ സമാധിശേബ്ദന േമേരാഃ സ്ഥിരതരാസ്ഥിതിഃ .. 49..
നിശ്ചിതാ വിഗതാഭീഷ്ടാ േഹേയാപേദയവർജിതാ .
ഹ്മൻസമാധിശേബ്ദന പരിപൂർണാ മേനാഗതിഃ .. 50..

േകവലം ചിത് കാശാംശകൽപിതാസ്ഥിരതാം ഗതാ .
തുര്യാ സാ ാപ്യേത ദൃഷ്ടിർമഹദ്ഭിർേവദവിത്തൈമഃ .. 51..
അദൂരഗതസാദൃശ്യാ സുഷുപ്തേസ്യാപലക്ഷ്യേത .
മേനാഹങ്കാരവിലേയ സർവഭാവാന്തരസ്ഥിതാ .. 52..
സമുേദതി പരാനന്ദാ യാ തനുഃ പാരേമശ്വരീ .
മനൈസവ മനശ്ഛിത്ത്വാ സാ സ്വയം ലഭ്യേത ഗതിഃ .. 53..
തദനു വിഷയവാസനാവിനാശ
സ്തദനു ശുഭഃ പരമഃ ട കാശഃ .
തദനു ച സമതാവശാത്സ്വരൂേപ
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പരിണമനം മഹതാമചിന്ത്യരൂപം .. 54..
അഖിലമിദമനന്തമനന്തമാത്മതത്ത്വം
ദൃഢപരിണാമിനി േചതസിസ്ഥിേതാഽന്തഃ .
ബഹിരുപശമിേത ചരാചരാത്മാ
സ്വയമനുഭൂയത ഏവ േദവേദവഃ .. 55..
അസക്തം നിർമലം ചിത്തം യുക്തം സംസാര്യവി ടം .
സക്തം തു ദീർഘതപസാ മുക്തമപ്യതിബദ്ധവത് .. 56..
അന്തഃസംസക്തിനിർമുേക്താ ജീേവാ മധുരവൃത്തിമാൻ .
ബഹിഃ കുർവന്നകുർവന്വാ കർതാ േഭാക്താ ന ഹി ക്വചിത് .. 57..
ഇതി ഥേമാഽധ്യായഃ .. 1..
നിദാഘ ഉവാച ..
സംഗഃ കീദൃശ ഇത ക്തഃ കശ്ചബന്ധായ േദഹിനാം .
കശ്ച േമാക്ഷായ കഥിതഃ കഥം േത്വഷ ചികിത്സ്യേത .. 1..
േദഹേദഹിവിഭാൈഗകപരിത്യാേഗന ഭാവനാ .
േദഹമാേ ഹി വിശ്വാസഃ സംേഗാ ബന്ധായ കഥ്യേത .. 2..
സർവമാേത്മദമ ാഹം കിം വാഞ്ഛാമി ത്യജാമി കിം .
ഇത്യസംഗസ്ഥിതിം വിദ്ധി ജീവ ക്തതനുസ്ഥിതാം .. 3..
നാഹമസ്മി ന ചാേന്യാസ്തി ന ചായം ന ച േനതരഃ .
േസാഽസംഗ ഇതി സേ ാേക്താ ഹ്മാസ്മീേത്യവ സർവദാ .. 4..
നാഭിനന്ദതി ൈനഷ്കർമ്യം ന കർമസ്വനുഷജ്ജേത .
സുസേമാ യഃ പരിത്യാഗീ േസാഽസംസക്ത ഇതി തഃ .. 5..
സർവകർമഫലാദീനാം മനൈസവ ന കർമണാ .
നിപുേണാ യഃ പരിത്യാഗീ േസാഽസംസക്ത ഇതി തഃ .. 6..
അസങ്കൽേപന സകലാേശ്ചഷ്ടാ നാനാ വിജൃംഭിതാഃ .
ചികിത്സിതാ ഭവന്തീഹ േ യഃ സമ്പാദയന്തി ഹി .. 7..
ന സക്തമിഹ േചഷ്ടാസു ന ചിന്താസു ന വ ഷു .
ന ഗമാഗമേചഷ്ടാസു ന കാലകലനാസു ച .. 8..
േകവലം ചിതി വി മ്യ കിഞ്ചിൈച്ചത്യാവലംബ്യപി .
സർവ നീരസമിഹ തിഷ്ഠത്യാത്മരസം മനഃ .. 9..
വ്യവഹാരമിദം സർവം മാ കേരാതു കേരാതു വാ .
അകുർവന്വാപി കുർവന്വാ ജീവഃ സ്വാത്മരതി ിയഃ .. 10..
അഥവാ തമപി ത്യക്ത്വാ ൈചത്യാംശം ശാന്തചിദ്ഘനഃ .
ജീവസ്തിഷ്ഠതി സംശാേന്താ ജ്വലന്മണിരിവാത്മനി .. 11..
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ചിേത്തൈചത്യദശാഹീേന യാസ്ഥിതിഃ ക്ഷീണേചതസാം .
േസാച്യേത ശാന്തകലനാ ജാ േത്യവ സുഷുപ്തതാ .. 12..
ഏഷാ നിദാഘ സൗഷുപ്തസ്ഥിതിരഭ്യാസേയാഗതഃ .
ൗഢാ സതീ തുരീേയതി കഥിതാ തത്ത്വേകാവിൈദഃ .. 13..
അസ്യാം തുരീയാവസ്ഥായാംസ്ഥിതിം ാപ്യാവിനാശിനീം .
ആനൈന്ദകാന്തശീലത്വാദനാനന്ദപദം ഗതഃ .. 14..
അനാനന്ദമഹാനന്ദകാലാതീതസ്തേതാഽപി ഹി .
മുക്ത ഇത ച്യേത േയാഗീ തുര്യാതീതപദം ഗതഃ .. 15..
പരിഗലിതസമസ്തജന്മപാശഃ
സകലവിലീനതേമാമയാഭിമാനഃ .
പരമരസമയീം പരാത്മസത്താം
ജലഗതൈസന്ധവഖണ്ഡവന്മഹാത്മാ .. 16..
ജഡാജഡദൃേശാർമേധ്യ യത്തത്ത്വം പാരമാർഥികം .
അനുഭൂതിമയം തസ്മാത്സാരം േഹ്മതി കഥ്യേത .. 17..
ദൃശ്യസംവലിേതാ ബന്ധസ്ത ക്തൗ മുക്തിരുച്യേത .
വ്യദർശനസംബേന്ധ യാനുഭൂതിരനാമയാ .. 18..
താമവഷ്ടഭ്യ തിഷ്ഠ ത്വം സൗഷുപ്തീം ഭജേതസ്ഥിതിം .
ൈസവ തുര്യത്വമാേപ്നാതി തസ്യാം ദൃഷ്ടിംസ്ഥിരാം കുരു .. 19..
ആത്മാ േലാ ന ൈചവാണുർന ത്യേക്ഷാ ന േചതരഃ .
ന േചതേനാ ന ച ജേഡാ ന ൈചവാസന്നസന്മയഃ .. 20..
നാഹം നാേന്യാ ന ൈചൈവേകാ ന ചാേനേകാഽദ്വേയാഽവ്യയഃ .
യദീദം ദൃശ്യതാം ാപ്തം മനഃ സർേവ ിയാ ദം .. 21..
ദൃശ്യദർശനസംബേന്ധ യ ഖം പാരമാർഥികം .
തദതീതം പദം യസ്മാത്തന്ന കിഞ്ചിദിൈവവ തത് .. 22..
ന േമാേക്ഷാ നഭസഃ പൃേഷ്ഠ ന പാതാേല ന ഭൂതേല .
സർവാശാസങ്ക്ഷേയ േചതഃക്ഷേയാ േമാക്ഷ ഇതീഷ്യേത .. 23..
േമാേക്ഷാ േമഽസ്ത്വിതി ചിന്താന്തർജാതാ േചദുത്ഥിതം മനഃ .
മനേനാേത്ഥ മനൈസ്യഷ ബന്ധഃ സാംസാരിേകാ ദൃഢഃ .. 24..
ആത്മന്യതീേത സർവസ്മാത്സർവരൂേപഽഥ വാ തേത .
േകാ ബന്ധഃ കശ്ച വാ േമാേക്ഷാ നിർമൂലം മനനം കുരു .. 25..
അധ്യാത്മരതിരാശാന്തഃ പൂർണപാവനമാനസഃ .
ാപ്താനുത്തമവി ാന്തിർന കിഞ്ചിദിഹ വാഞ്ഛതി .. 26..
സർവാധിഷ്ഠാനസന്മാേ നിർവികൽേപ ചിദാത്മനി .

https://thalilakkam.in/



അന്നപൂർേണാപനിഷദ് 10

േയാ ജീവതി ഗതേസ്നഹഃ സ ജീവ ക്ത ഉച്യേത .. 27..
നാേപക്ഷേത ഭവിഷ്യച്ച വർതമാേന ന തിഷ്ഠതി .
ന സംസ്മരത്യതീതം ച സർവേമവ കേരാതി ച .. 28..
അനുബന്ധപേര ജന്താവസംസർഗമനാഃ സദാ .
ഭേക്ത ഭക്തസമാചരഃ ശേഠ ശഠ ഇവസ്ഥിതഃ .. 29..
ബാേലാ ബാേലഷു വൃേദ്ധഷു വൃേദ്ധാ ധീേരഷു ൈധര്യവാൻ .
യുവാ യൗവനവൃേത്തഷു ദുഃഖിേതഷു സുദുഃഖധീഃ .. 30..
ധീരധീരുദിതാനന്ദഃ േപശലഃ പുണ്യകീർതനഃ .
ാജ്ഞഃ സന്നമധുേരാ ൈദന്യാദപഗതാശയഃ .. 31..
അഭ്യാേസന പരി േന്ദ ാണാനാം ക്ഷയമാഗേത .
മനഃ ശമമായാതി നിർവാണമവശിഷ്യേത .. 32..
യേതാ വാേചാ നിവർതേന്ത വികൽപകലനാന്വിതാഃ .
വികൽപസങ്ക്ഷയാജ്ജേന്താഃ പദം തദവശിഷ്യേത .. 33..
അനാദ്യന്താവഭാസാത്മാ പരമാൈത്മവ വിദ്യേത .
ഇേത്യതന്നിശ്ചയം സ്ഫാരം സമ്യഗ്ജ്ഞാനം വിദുർബുധാഃ .. 34..
യഥാഭൂതാർഥദർശിത്വേമതാവദ്ഭുവന േയ .
യദാൈത്മവ ജഗത്സർവമിതി നിശ്ചിത്യ പൂർണതാ .. 35..
സർവമാൈത്മവ കൗ ദൃഷ്ടൗ ഭാവാഭാവൗ ക്വ വാസ്ഥിതൗ .
ക്വ ബന്ധേമാക്ഷകലേന ൈഹ്മേവദം വിജൃംഭേത .. 36..
സർവേമകം പരം േവ്യാമ േകാ േമാക്ഷഃ കസ്യ ബന്ധതാ .
േഹ്മദം ബൃംഹിതാകാരം ബൃഹദ്ബൃഹദവസ്ഥിതം .. 37..

ദൂരാദസ്തമിതദ്വിത്വം ഭവാൈത്മവ ത്വമാത്മനാ .
സമ്യഗാേലാകിേത രൂേപ കാഷ്ഠപാഷാണവാസസാം .. 38..
മനാഗപി ന േഭേദാഽസ്തി ക്വാസി സങ്കൽപേനാ ഖഃ .
ആദാവേന്ത ച സംശാന്തസ്വരൂപമവിനാശി യത് .. 39..
വ നാമാത്മനൈശ്ചതത്തന്മേയാ ഭവ സർവദാ .
ൈദ്വതാൈദ്വതസമുദ്േഭൈദർജരാമരണവി ൈമഃ .. 40..
രത്യാത്മഭിരാൈത്മവ ചിൈത്തരബ്ധീവ വീചിഭിഃ .
ആപത്കരഞ്ജപരശും പരായാ നിർവൃേതഃ പദം .. 41..
ശുദ്ധമാത്മാനമാലിംഗ്യ നിത്യമന്തസ്ഥയാ ധിയാ .
യഃസ്ഥിതസ്തം കആേത്മഹ േഭാേഗാ ബാധയിതും ക്ഷമഃ .. 42..
കൃതസ്ഫാരവിചാരസ്യ മേനാേഭാഗാദേയാഽരയഃ .
മനാഗപി ന ഭിന്ദന്തി ൈശലം മന്ദാനിലാ ഇവ .. 43..
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നാനാത്വമസ്തി കലനാസു ന വ േതാഽന്ത
ർനാനാവിധാസു സരസീവ ജലാദിവാന്യത് .
ഇേത്യകനിശ്ചയമയഃ പുരുേഷാ വിമുക്ത
ഇത ച്യേത സമവേലാകിതസമ്യഗർഥഃ .. 44..
ഇതി ദ്വിതീേയാഽധ്യായഃ .. 2..
വിേദഹമുേക്തഃ കിം രൂപം തദ്വാൻേകാ വാ മഹാമുനിഃ .
കം േയാഗം സമുപസ്ഥായ ാപ്തവാൻപരമം പദം .. 1..
സുേമേരാർവസുധാപീേഠ മാണ്ഡേവ്യാ നാമ ൈവ മുനിഃ .
കൗണ്ഡിന്യാത്തത്ത്വമാസ്ഥായ ജീവ േക്താ ഭവത്യസൗ .. 2..
ജീവ ക്തിദശാം ാപ്യ കദാചിദ് ഹ്മവിത്തമഃ .
സർേവ ിയാണി സംഹർതും മനശ്ചേ മഹാമുനിഃ .. 3..
ബദ്ധപദ്മാസനസ്തിഷ്ഠന്നർേധാന്മീലിതേലാചനഃ .
ബാഹ്യാനാഭ്യാന്തരാംൈശ്ചവ ർശാൻപരിഹരഞ്ഛൈനഃ .. 4..
തതഃ സ്വമനസഃ ൈസ്ഥര്യം മനസാ വിഗൈതനസാ .
അേഹാ നു ചഞ്ചലമിദം ത്യാഹൃതമപി ടം .. 5..
പടാദ്ഘടമുപായാതി ഘടാച്ഛകടമുത്കടം .
ചിത്തമർേഥഷു ചരതി പാദേപഷ്വിവ മർകടഃ .. 6..
പഞ്ച ദ്വാരാണി മനസാ ച രാദീന്യമൂന്യലം .
ബുദ്ധീ ിയാഭിധാനാനി താേന്യവാേലാകയാമ്യഹം .. 7..
ഹേന്ത ിയഗണാ യൂയം ത്യജതാകുലതാം ശൈനഃ .
ചിദാത്മാ ഭഗവാൻസർവസാക്ഷിേത്വനസ്ഥിേതാഽസ്മ്യഹം .. 8..
േതനാത്മനാ ബഹുേജ്ഞന നിർജ്ഞാതാശ്ച രാദയഃ .
പരിനിർവാമി ശാേന്താഽസ്മി ദിഷ്ട്യാസ്മി വിഗതജ്വരഃ .. 9..
സ്വാത്മേന്യവാവതിേഷ്ഠഽഹം തുര്യരൂപപേദഽനിശം .
അന്തേരവ ശശാമാസ്യ േമണ ാണസന്തതിഃ .. 10..
ജ്വാലാജാലപരി േന്ദാ ദഗ്േധന്ധന ഇവാനലഃ .
തദിേതാഽസ്തം ഗത ഇവ ഹ്യസ്തം ഗത ഇേവാദിതഃ .. 11..
സമഃ സമരസാഭാസസ്തിഷ്ഠാമി സ്വച്ഛതാം ഗതഃ .
ബുേദ്ധാഽപി സുഷുപ്തിസ്ഥഃ സുഷുപ്തിസ്ഥഃ ബുദ്ധവാൻ .. 12..
തുര്യമാലംബ്യ കായാന്തസ്തിഷ്ഠാമി സ്തംഭിതസ്ഥിതിഃ .
സബാഹ്യാഭ്യന്തരാൻഭാവാൻ ലാൻസൂക്ഷ്മതരാനപി .. 13..
ൈ േലാക്യസംഭവാംസ്ത്യക്ത്വാ സങ്കൽൈപകവിനിർമിതാൻ .
സഹ ണവപര്യന്തദീർഘനിഃസ്വനത നാ .. 14..
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ജഹാവി ിയതന്മാ ജാലം ഖഗ ഇവാനലഃ .
തേതാഽംഗസംവിദം സ്വച്ഛാം തിഭാസമുപാഗതാം .. 15..
സേദ്യാജാതശിശുജ്ഞാനം ാപ്തവാ നിപുംഗവഃ .
ജഹൗ ചിത്തം ൈചത്യദശാം ന്ദശക്തിമിവാനിലഃ .. 16..
ചിത്സാമാന്യമഥാസാദ്യ സത്താമാ ാത്മകം തതഃ .
സുഷുപ്തപദമാലംബ്യ തസ്ഥൗ ഗിരിരിവാചലഃ .. 17..
സുഷുപ്തൈസ്ഥര്യമാസാദ്യ തുര്യരൂപമുപായയൗ .
നിരാനേന്ദാഽപി സാനന്ദഃ സച്ചാസച്ച ബഭൂവ സഃ .. 18..
തത സംബഭൂവാസൗ യദ്ഗിരാമപ്യേഗാചരഃ .
യ ന്യവാദിനാം ശൂന്യം ഹ്മ ഹ്മവിദാം ച യത് .. 19..
വിജ്ഞാനമാ ം വിജ്ഞാനവിദാം യദമലാത്മകം .
പുരുഷഃ സാംഖ്യദൃഷ്ടീനാമീശ്വേരാ േയാഗവാദിനാം .. 20..
ശിവഃ ൈശവാഗമസ്ഥാനാം കാലഃ കാൈലകവാദിനാം .
യത്സർവശാ സിദ്ധാന്തം യത്സർവഹൃദയാനുഗം .. 21..
യത്സർവം സർവഗം വ യത്തത്ത്വം തദസൗസ്ഥിതഃ .
യദനുക്തമനിഷ്പന്ദം ദീപകം േതജസാമപി .. 22..
സ്വാനുഭൂൈത്യകമാനം ച യത്തത്ത്വം തദസൗസ്ഥിതഃ .
യേദകം ചാപ്യേനകം ച സാഞ്ജനം ച നിരഞ്ജനം .
യത്സർവം ചാപ്യസർവം ച യത്തത്ത്വം തദസുസ്ഥിതഃ .. 23..
അജമമരമനാദ്യമാദ്യേമകം
പദമമലം സകലം ച നിഷ്കലം ച .
സ്ഥിത ഇതി സ തദാ നഭഃസ്വരൂപാ
ദപിവിമലസ്ഥിതിരീശ്വരഃ ക്ഷേണന .. 24..
ഇതി തൃതീേയാഽധ്യായഃ .. 3..
ജീവ ക്തസ്യ കിം ലക്ഷ്മഹ്യാകാശഗമനാദികം .
തഥാ േച നിശാർദൂല ത ൈനവ ലക്ഷ്യേത .. 1..
അനാത്മവിദമുേക്താഽപി നേഭാവിഹരണാദികം .
വ്യമ ിയാകാലശക്ത്യാേപ്നാേത്യവ സ ദ്വിജഃ ..2..
നാത്മജ്ഞൈസ്യഷ വിഷയആത്മേജ്ഞാ ഹ്യാത്മമാ ദൃക് .
ആത്മനാത്മനി സ േപ്താ നാവിദ്യാമനുധാവതി .. 3..
േയ േയ ഭാവാഃ സ്ഥിതാ േലാേക താനവിദ്യാമയാന്വിദുഃ .
ത്യക്താവിേദ്യാ മഹാേയാഗീ കഥം േതഷു നിമജ്ജതി .. 4..
യ മൂേഢാഽൽപബുദ്ധിർവാ സിദ്ധിജാലാനി വാഞ്ഛതി .
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സിദ്ധിസാധൈനേര്യാൈഗസ്താനി സാധയതി മാത് .. 5..
വ്യമ ിയാകാലയുക്തയഃ സാധുസിദ്ധിദാഃ .
പരമാത്മപദ ാപ്തൗ േനാപകുർവന്തി കാശ്ചന .. 6..
യേസ്യച്ഛാ വിദ്യേത കാചിത്സാ സിദ്ധിം സാധയത്യേഹാ .
നിരിേച്ഛാഃ പരിപൂർണസ്യ േനച്ഛാ സംഭവതി ക്വചിത് .. 7..
സർേവച്ഛാജാലസഞ്ജ്ഞാന്താവാത്മലാേഭാ ഭേവ േന .
സ കഥം സിദ്ധിജാലാനി നൂനം വാഞ്ഛന്ത്യചിത്തകഃ .. 8..
അപി ശീതരുചാവർേക സുതീേക്ഷ്ണഽപീ മണ്ഡേല .
അപ്യധഃ സരത്യഗ്നൗ ജീവ േക്താ ന വിസ്മയീ .. 9..
അധിഷ്ഠാേന പേര തേത്ത്വ കൽപിതാ ര സർപവത് .
കൽപിതാശ്ചര്യജാേലഷു നാഭ േദതി കുതൂഹലം .. 10..
േയ ഹി വിജ്ഞാതവിേജ്ഞയാ വീതരാഗാ മഹാധിയഃ .
വിച്ഛിന്ന ന്ഥയഃ സർേവ േത സ്വത ാസ്തനൗസ്ഥിതഃ .. 11
സുഖദുഃഖദശാധീരം സാമ്യാന്ന േ ാദ്ധരന്തി യം .
നിശ്വാസാ ഇവ ൈശേല ം ചിത്തം തസ്യ മൃതം വിദുഃ .. 12..
ആപത്കാർപണ്യമുത്സാേഹാ മേദാ മാന്ദ്യം മേഹാത്സവഃ .
യം നയന്തി ന ൈവരൂപ്യം തസ്യ നഷ്ടം മേനാ വിദുഃ .. 13..
ദ്വിവിധചിത്തനാേശാഽസ്തി സരൂേപാഽരൂപ ഏവ ച .
ജീവ ക്തൗ സരൂപഃ സ്യാദരൂേപാ േദഹമുക്തിഗഃ .. 14..
ചിത്തസേത്തഹ ദുഃഖായ ചിത്തനാശഃ സുഖായ ച .
ചിത്തസത്തംക്ഷയം നീത്വാ ചിത്തം നാശമുപാനേയത് .. 15..
മനസ്താം മൂഢതാം വിദ്ധി യദാ നശ്യതി സാനഘ .
ചിത്തനാശാഭിധാനം ഹി തത്സ്വരൂപമിതീരിതം .. 16..
ൈമ ്യാദിഭിർഗുൈണര ക്തം ഭവത ത്തമവാസനം .
ഭൂേയാ ജന്മവിനിർമുക്തം ജീവ ക്തസ്യ തന്മനഃ .. 17..
സരൂേപാഽസൗ മേനാനാേശാ ജീവ ക്തസ്യ വിദ്യേത .
നിദാഘാഽരൂപനാശ വർതേത േദഹമുക്തിേക .. 18..
വിേദഹമുക്തഏവാസൗ വിദ്യേത നിഷ്കലാത്മകഃ .
സമ ാ ്യഗുണാധാരമപി സത്ത്വം ലീയേത .. 19..
വിേദഹമുക്തൗ വിമേല പേദ പരമപാവേന .
വിേദഹമുക്തിവിഷേയ തസ്മിൻസത്ത്വക്ഷയാത്മേക .. 20..
ചിത്തനാേശ വിരൂപാേഖ്യ ന കിഞ്ചിദിഹ വിദ്യേത .
ന ഗുണാ നാഗുണാസ്ത ന ീർനാ ീർന േലാകതാ .. 21..
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ന േചാദേയാ നാസ്തമേയാ ന ഹർഷാമർഷസംവിദഃ .
ന േതേജാ ന തമഃ കിഞ്ചിന്ന സന്ധ്യാദിനരാ യഃ .
ന സത്താപി ന ചാസത്താ ന ച മധ്യം ഹി തത്പദം .. 22..
േയ ഹി പാരം ഗതാ ബുേദ്ധഃ സംസാരാഡംബരസ്യ ച .
േതഷാം തദാ ദം സ്ഫാരം പവനാനാമിവാംബരം .. 23..
സംശാന്തദുഃഖമജഡാത്മകേമകസുപ്ത
മാനന്ദമന്ഥരമേപതരജസ്തേമാ യത് .
ആകാശേകാശതനേവാഽതനേവാ മഹാന്ത
സ്തസ്മിൻപേദ ഗലിതചിത്തലവാ ഭവന്തി .. 24..
േഹ നിദാഘ മഹാ ാജ്ഞനിർവാസനമനാ ഭവ .
ബലാേച്ചതഃ സമാധായ നിർവികൽപമനാ ഭവ .. 25..
യജ്ജഗദ്ഭാസകം ഭാനം നിത്യം ഭാതി സ്വതഃ രത് .
സ ഏവ ജഗതഃ സാക്ഷീ സർവാത്മാ വിമലാകൃതിഃ .. 26..
തിഷ്ഠാ സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാനഘനലക്ഷണഃ .
തദ്വിദ്യാവിഷയം ഹ്മ സത്യജ്ഞാനസുഖാദ്വനം .. 27..
ഏകം ഹ്മാഹമസ്മീതി കൃതകൃേത്യാ ഭേവ നിഃ .. 28..
സർവാധിഷ്ഠാനമദ്വന്ദ്വം പരം ഹ്മ സനാതനം .
സച്ചിദാനന്ദരൂപം തദവാങ്മനസേഗാചരം .. 29..
ന ത ച ാർകവപുഃ കാശേത
ന വാന്തി വാതഃ സകലാശ്ച േദവതാഃ .
സ ഏവ േദവഃ കൃതഭാവഭൂതഃ
സ്വയം വിശുേദ്ധാ വിരജഃ കാശേത .. 30..
ഭിദ്യേത ഹൃദയ ന്ഥിശ്ഛിദ്യേന്ത സർവസംശയാഃ .
ക്ഷീയേന്ത ചാസ്യ കർമാണി തസ്മി േഷ്ട പരാവേര .. 31..
ദ്വൗ സുപർണൗ ശരീേരഽസ്മിഞ്ജീേവശാഖ്യൗ സഹസ്ഥിതൗ .
തേയാർജീവഃ ഫലം ഭുങ്ക്േത കർമേണാ ന മേഹശ്വരഃ .. 32..
േകവലം സാക്ഷിരൂേപണ വിനാ േഭാേഗാ മേഹശ്വരഃ .
കാശേത സ്വയം േഭദഃ കൽപിേതാ മായയാ തേയാഃ .
ചിച്ചിദാകാരേതാ ഭിന്നാ ന ഭിന്നാ ചിത്ത്വഹാനിതഃ .. 33..
തർകതശ്ച മാണാച്ച ചിേദകത്വവ്യവസ്ഥിേതഃ .
ചിേദകത്വപരിജ്ഞാേന ന േശാചതി ന മുഹ്യതി .. 34..
അധിഷ്ഠാനം സമസ്തസ്യ ജഗതഃ സത്യചിദ്ഘനം .
അഹമസ്മീതി നിശ്ചിത്യ വീതേശാേകാ ഭേവ നിഃ .. 35..
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സ്വശരീേര സ്വയേഞ്ജ്യാതിസ്വരൂപം സർവസാക്ഷിണം .
ക്ഷീണേദാഷാഃ പശ്യന്തി േനതേര മായയാവൃതാഃ .. 36..
തേമവ ധീേരാ വിജ്ഞായ ജ്ഞാം കുർവീത ാഹ്മണഃ .
നാനുധ്യായാദ്ബഹൂഞ്ഛബ്ദാന്വാേചാ വി ാപനം ഹി തത് .. 37..
ബാേലൈനവ ഹി തിഷ്ഠാേസന്നിർവിദ്യ ഹ്മേവദനം .
ഹ്മവിദ്യാം ച ബാല്യം ച നിർവിദ്യ മുനിരാത്മവാൻ .. 38..

അന്തർലീനസമാരംഭഃ ശുഭാശുഭമഹാ രം .
സംസൃതി തേതർബീജം ശരീരം വിദ്ധി ഭൗതികം .. 39..
ഭാവാഭാവദശാേകാശം ദുഃഖരത്നസമുദ്ഗകം .
ബീജമസ്യ ശരീരസ്യ ചിത്തമാശാവശാനുഗം .. 40..
േദ്വ ബീേജ ചിത്തവൃക്ഷസ്യ വൃത്തി തതിധാരിണഃ .
ഏകം ാണപരി േന്ദാ ദ്വിതീേയാ ദൃഢഭാവനാ .. 41..
യദാ ന്ദേന്ത ാേണാ നാഡീസം ർശേനാദ്യതഃ .
തദാ സംേവദനമയം ചിത്തമാശു ജായേത .. 42..
സാ ഹി സർവഗതാ സംവിത് ാണ േന്ദന േബാധ്യേത .
സംവിത്സംേരാധനം േ യഃ ാണാദി ന്ദനം വരം .. 43..
േയാഗിനശ്ചിത്തശാന്ത്യർഥം കുർവന്തി ാണേരാധനം .
ാണായാൈമസ്തഥാ ധ്യാൈനഃ േയാൈഗര ക്തികൽപിൈതഃ .. 44..
ചിേത്താപശാന്തിഫലദം പരമം വിദ്ധി കാരണം .
സുഖദം സംവിദഃ സ്വാസ്ഥ്യം ാണസംേരാധനം വിദുഃ .. 45..
ദൃഢഭാവനയാ ത്യക്തപൂർവാപരവിചാരണം .
യദാദാനം പദാർഥസ്യ വാസനാ സാ കീർതിതാ .. 46..
യദാ ന ഭാവ്യേത കിഞ്ചിേദ്ധേയാപാേദയരൂപി യത് .
സ്ഥീയേത സകലം ത്യക്ത്വാ തദാ ചിത്തം ന ജായേത .. 47..
അവാസനത്വാത്സതതം യദാ ന മനുേത മനഃ .
അമനസ്താ തേദാേദതി പരേമാപശമ ദാ .. 48..
യദാ ന ഭാവ്യേത ഭാവഃ ക്വചിജ്ജഗതി വ നി .
തദാ ഹൃദംബേര ശൂേന്യ കഥം ചിത്തം ജായേത .. 49..
യദഭാവനമാസ്ഥായ യദഭാവസ്യ ഭാവനം .
യദ്യഥാ വ ദർശിത്വം തദചിത്തത്വമുച്യേത .. 50..
സർവമന്തഃ പരിത്യജ്യ ശീതലാശയവർതി യത് .
വൃത്തിസ്ഥമപി തച്ചിത്തമസ പമുദാഹൃതം .. 51..
ഷ്ടബീേജാപമാ േയഷാം പുനർജനനവർജിതാ .
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വാസനാരസനാഹീനാ ജീവ ക്താ ഹി േത താഃ .. 52..
സത്ത്വരൂപപരി ാപ്തചിത്താേസ്തജ്ഞാനപാരഗാഃ .
അചിത്താ ഇതി കഥ്യേന്ത േദഹാേന്ത േവ്യാമരൂപിണഃ .. 53..
സംേവദ്യസമ്പരിത്യാഗാത് ാണ ന്ദനവാസേന .
സമൂലം നശ്യതഃ ക്ഷി ം മൂലേച്ഛദാദിവ മഃ .. 54..
പൂർവദൃഷ്ടമദൃഷ്ടം വാ യദസ്യാഃ തിഭാസേത .
സംവിദസ്തത് യേത്നന മാർജനീയം വിജാനതാ .. 55..
തദമാർജനമാ ം ഹി മഹാസംസാരതാം ഗതം .
തത് മാർജനമാ ം തു േമാക്ഷ ഇത്യഭിധീയേത .. 56..
അജേഡാ ഗലിതാനന്ദസ്ത്യക്തസംേവദേനാ ഭവ .. 57..
സംവിദ്വ ദശാലംബഃ സാ യേസ്യഹ ന വിദ്യേത .
േസാഽസംവിദജഡഃ േ ാക്തഃ കുർവൻകാര്യശതാന്യപി .. 58..
സംേവേദ്യന ഹൃദാകാേശ മനാഗപി ന ലിപ്യേത .
യസ്യാസാവജഡാ സംവിജ്ജീവ ക്തഃ സ കഥ്യേത .. 59..
യദാ ന ഭാവ്യേത കിഞ്ചിന്നിർവാസനതയാത്മനി .
ബാലമൂകാദിവിജ്ഞാനമിവ ചസ്ഥീയേതസ്ഥിരം .. 60..
തദാ ജാഡ്യവിനിർമുക്തമസംേവദനമാതതം .
ആ ിതം ഭവതി ാേജ്ഞാ യസ്മാദ്ഭൂേയാ ന ലിപ്യേത .. 61..
സമസ്താ വാസനാസ്ത്യക്ത്വാ നിർവികൽപസമാധിതഃ .
തന്മയത്വാദനാദ്യേന്ത തദപ്യന്തർവിലീയേത .. 62..
തിഷ്ഠൻഗച്ഛൻ ശഞ്ജി ന്നപി തേല്ലപവർജിതഃ .
അജേഡാ ഗലിതാനന്ദസ്ത്യക്തസംേവദനഃ സുഖീ .. 63..
ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ കഷ്ടേചഷ്ടായുേതാഽപി സൻ .
തേര ഃഖാംബുേധഃ പാരമപാരഗുണസാഗരഃ .. 64..
വിേശഷം സമ്പരിത്യജ്യ സന്മാ ം യദേലപകം .
ഏകരൂപം മഹാരൂപം സത്തായാസ്തത്പദം വിദുഃ .. 65..
കാലസത്താ കലാസത്താ വ സേത്തയമിത്യപി .
വിഭാഗകലനാം ത്യക്ത്വാ സന്മാൈ കപേരാ ഭവ .. 66..
സത്താസാമാന്യേമൈവകം ഭാവയൻേകവലം വിഭുഃ .
പരിപൂർണഃ പരാനന്ദി തിഷ്ഠാപൂരിതദിഗ്ഭരഃ .. 67..
സത്താസാമാന്യപര്യേന്ത യത്തത്കലനേയാജ്ഝിതം .
പദമാദ്യമനാദ്യന്തം തസ്യ ബീജം ന വിദ്യേത .. 68..
ത സംലീയേത സംവിന്നിർവികൽപം ച തിഷ്ഠതി .
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ഭൂേയാ ന വർതേത ദുഃേഖ ത ലബ്ധപദഃ പുമാൻ .. 69..
തേദ്ധതുഃ സർവഭൂതാനാം തസ്യ േഹതുർന വിദ്യേത .
സ സാരഃ സർവസാരാണാം തസ്മാത്സാേരാ ന വിദ്യേത .. 70..
തസ്മിംശ്ചിദ്ദർപേണ സ്ഫാേര സമസ്താ വ ദൃഷ്ടയഃ .
ഇമാസ്താഃ തിബിംബന്തി സരസീവ തട മാഃ .. 71..
തദമലമരജം തദാത്മതത്ത്വം
തദവഗതാവുപശാന്തിേമതി േചതഃ .
അവഗതവിഗൈതകതത്സ്വരൂേപാ
ഭവഭയമുക്തപേദാഽസി സമ്യേഗവ .. 72..
ഏേതഷാം ദുഃഖബീജാനാം േ ാക്തം യദ്യന്മേയാത്തരം .
തസ്യ തസ്യ േയാേഗണ ശീ ം തത് ാപ്യേത പദം .. 73..
സത്താസാമാന്യേകാടിേസ്ഥ ാഗിേത്യവ പേദ യദി .
പൗരുേഷണ യേത്നന ബലാത്സന്ത്യജ്യ വാസനാം .. 74..
സ്ഥിതിം ബധ്നാസി തത്ത്വജ്ഞക്ഷണമപ്യക്ഷയാത്മികാം .
ക്ഷേണഽസ്മിേന്നവ തത്സാധു പദമാസാദയസ്യലം ..75..
സത്താസാമാന്യരൂേപ വാ കേരാഷിസ്ഥിതിമാദരാത് .
തത്കിഞ്ചിദധിേകേനഹ യേത്നനാേപ്നാഷി തത്പദം .. 76..
സംവിത്തേത്ത്വ കൃതധ്യാേനാ നിദാഘ യദി തിഷ്ഠസി .
തദ്യേത്നനാധിേകേനാൈച്ചരാസാദയസി തത്പദം .. 77..
വാസനാസമ്പരിത്യാേഗ യദി യത്നം കേരാഷി േഭാഃ .
യാവദ്വിലീനം ന മേനാ ന താവദ്വാസനാക്ഷയഃ .. 78..
ന ക്ഷീണാ വാസനാ യാവച്ചിത്തം താവന്ന ശാമ്യതി .
യാവന്ന തത്ത്വവിജ്ഞാനം താവച്ചിത്തശമഃ കുതഃ .. 79..
യാവന്ന ചിേത്താപശേമാ ന താവത്തത്ത്വേവദനം .
യാവന്ന വാസനാനാശസ്താവത്തത്ത്വാഗമഃ കുതഃ .
യാവന്ന തത്ത്വസ ാപ്തിർന താവദ്വാസനക്ഷയഃ .. 80..
തത്ത്വജ്ഞാനം മേനാനാേശാ വാസനാക്ഷയഏവ ച .
മിഥഃ കാരണതാം ഗത്വാ ദുഃസാധാനിസ്ഥിതാന്യതഃ .. 81..
േഭാേഗച്ഛാം ദൂരതസ്ത്യക്ത്വാ യേമതത്സമാചര .. 82..
വാസനാക്ഷയവിജ്ഞാനമേനാനാശാ മഹാമേത .
സമകാലം ചിരാഭ്യസ്താ ഭവന്തി ഫലദാ മതാഃ .. 83..
ിഭിേരഭിഃ സമഭ്യൈസ്തർഹൃദയ ന്ഥേയാ ദൃഢാഃ .
നിഃേശഷേമവ ട്യന്തി ബിസേച്ഛദാദ്ഗുണാ ഇവ .. 84..
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വാസനാസമ്പരിത്യാഗസമം ാണനിേരാധനം .
വിദുസ്തത്ത്വവിദസ്തസ്മാത്തദേപ്യവം സമാഹേരത് .. 85..
വാസനാസമ്പരിത്യാഗാച്ചിത്തം ഗച്ഛത്യചിത്തതാം .
ാണ ന്ദനിേരാധാച്ച യേഥച്ഛസി തഥാ കുരു .. 86..
ാണായാമദൃഢാധ്യാൈസര ക്ത്യാ ച ഗുരുദത്തയാ .
ആസനാശനേയാേഗന ാണ േന്ദാ നിരുധ്യേത .. 87..
നിഃസംഗവ്യവഹാരത്വാദ്ഭവഭാവനവർജനാത് .
ശരീരനാശദർശിത്വാദ്വാസനാ ന വർതേത .. 88..
യഃ ാണപവന ന്ദശ്ചിത്ത ന്ദഃ സ ഏവ ഹി .
ാണ ന്ദജേയ യത്നഃ കർതേവ്യാ ധീമേതാച്ചൈകഃ .. 89..
ന ശക്യേത മേനാ േജതും വിനാ യുക്തിമനിന്ദിതാം .
ശുദ്ധാം സംവിദമാ ിത്യവീതരാഗഃസ്ഥിേരാ ഭവ .. 90..
സംേവദ്യവർജിതമനുത്തമമാദ്യേമകം
സംവിദത്പദം വികലനം കലയന്മഹാത്മൻ .
ഹൃേദ്യവ തിഷ്ഠ കലനാരഹിതഃ ിയാം തു
കുർവന്നകർതൃപദേമത്യ ശേമാദിത ീഃ .. 91..
മനാഗപി വിചാേരണ േചതസഃ സ്വസ്യ നി ഹഃ .
പുരുേഷണ കൃേതാ േയന േതനാപ്തം ജന്മനഃ ഫലം .. 92..
ഇതി ചതുർേഥാഽധ്യായഃ .. 4..
ഗച്ഛതസ്തിഷ്ഠേതാ വാപി ജാ തഃ സ്വപേതാഽപി വാ .
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