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അധ്യായം 26

1 [ ്]
ഏകഃ ശാസ്താ ന ദ്വിതീേയാ ഽസ്തി ശാസ്താ; യഥാ നിയുേക്താ ഽസ്മി തഥാ ചരാമി
ഹൃദ്യ് ഏഷ തിഷ്ഠൻ പുരുഷഃ ശാസ്തി ശാസ്താ; േതൈനവ യുക്തഃ വണാദ്
ഇേവാദകം
2 ഏേകാ ഗുരുർ നാസ്തി തേതാ ദ്വിതീേയാ; േയാ ഹൃച്ഛയസ് തം അഹം അനു  
വീമി
േതനാനുശിഷ്ടാ ഗുരുണാ സൈദവ; പരാഭൂതാ ദാനവാഃ സർവ ഏവ
3 ഏേകാ ബ ർ നാസ്തി തേതാ ദ്വിതീേയാ; േയാ ഹൃച്ഛയസ് തം അഹം
അനു വീമി
േതനാനുശിഷ്ടാ ബാന്ധവാ ബ മന്തഃ; സപ്തർഷയഃ സപ്ത ദിവി ഭാന്തി
4 ഏകഃ േ ാതാ നാസ്തി തേതാ ദ്വിതീേയാ; േയാ ഹൃച്ഛയസ് തം അഹം
അനു വീമി
തസ്മിൻ ഗുരൗ ഗുരു വാസം നിരുഷ്യ; ശേ ാ ഗതഃ സർവേലാകാമരത്വം
5 ഏേകാ േദ്വഷ്ടാ നാസ്തി തേതാ ദ്വിതീേയാ; േയാ ഹൃച്ഛയസ് തം അഹം
അനു വീമി
േതനാനുശിഷ്ടാ ഗുരുണാ സൈദവ; േലാകദ്വിഷ്ടാഃ പന്നഗാഃ സർവ ഏവ
6 അ ാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം

ജാപതൗ പന്നഗാനാം േദവർഷീണാം ച സംവിദം
7 േദവർഷയശ് ച നാഗാശ് ച അസുരാശ് ച ജാപതിം
പര്യപൃച്ഛന്ന് ഉപാസീനാഃ േ േയാ നഃ േ ാച്യതാം ഇതി
8 േതഷാം േ ാവാച ഭഗവാഞ് േ യഃ സമനുപൃച്ഛതാം
ഓം ഇത്യ് ഏകാക്ഷരം ഹ്മ േത ത്വാ ാ വൻ ദിശഃ
9 േതഷാം ാ വമാണാനാം ഉപേദശാർഥം ആത്മനഃ
സർപാണാം ദശേന ഭാവഃ വൃത്തഃ പൂർവം ഏവ തു
10 അസുരാണാം വൃത്തസ് തു ദംഭഭാവഃ സ്വഭാവജഃ
ദാനം േദവാ വ്യവസിതാ ദമം ഏവ മഹർഷയഃ
11 ഏകം ശാസ്താരം ആസാദ്യ ശേബ്ദൈനേകന സം താഃ
നാനാ വ്യവസിതാഃ സർേവ സർപേദവർഷിദാനവാഃ
12 ശൃേണാത്യ് അയം േ ാച്യമാനം ഗൃഹ്ണാതി ച യഥാതഥം
പൃച്ഛതസ് താവേതാ ഭൂേയാ ഗുരുർ അേന്യാ ഽനുമന്യേത
13 തസ്യ ചാനുമേത കർമ തതഃ പശ്ചാത് വർതേത
ഗുരുർ േബാദ്ധാ ച ശ ശ് ച േദ്വഷ്ടാ ച ഹൃദി സം ിതഃ
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14 പാേപന വിചരംൽ േലാേക പാപചാരീ ഭവത്യ് അയം
ശുേഭന വിചരംൽ േലാേക ശുഭചാരീ ഭവത്യ് ഉത
15 കാമചാരീ തു കാേമന യ ഇ ിയസുേഖ രതഃ

തവാരീ സൈദൈവഷ യ ഇ ിയജേയ രതഃ
16 അേപത തകർമാ തു േകവലം ഹ്മണി ിതഃ

ഹ്മഭൂതശ് ചരംൽ േലാേക ഹ്മ ചാരീ ഭവത്യ് അയം
17 ൈഹ്മവ സമിധസ് തസ്യ ഹ്മാഗ്നിർ ഹ്മ സംസ്തരഃ
ആേപാ ഹ്മ ഗുരുർ ഹ്മ സ ഹ്മണി സമാഹിതഃ
18 ഏതദ് ഏതാദൃശം സൂക്ഷ്മം ഹ്മചര്യം വിദുർ ബുധാഃ
വിദിത്വാ ചാന്വപദ്യന്ത േക്ഷ േജ്ഞനാനുദർശിനഃ
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അധ്യായം 27

1 [ ്]
സങ്കൽപദംശ മശകം േശാകഹർഷഹിമാതപം
േമാഹാന്ധ കാരതിമിരം േലാഭവ്യാല സരീസൃപം
2 വിഷൈയകാത്യയാധ്വാനം കാമേ ാധവിേരാധകം
തദ് അതീത്യ മഹാദുർഗം വിേഷ്ടാ ഽസ്മി മഹദ് വനം
3 [ ാഹ്മണീ]
ക്വ തദ് വനം മഹാ ാജ്ഞ േക വൃക്ഷാഃ സരിതശ് ച കാഃ
ഗിരയഃ പർവതാശ് ൈചവ കിയത്യ് അധ്വനി തദ് വനം
4 ന തദ് അസ്തി പൃഥഗ്ഭാേവ കിം ചിദ് അന്യത് തതഃ സമം
ന തദ് അസ്ത്യ് അപൃഥഗ് ഭാേവ കിം ചിദ് ദൂരതരം തതഃ
5 തസ്മാദ് സ്വതരം നാസ്തി ന തേതാ ഽസ്തി ബൃഹത്തരം
നാസ്തി തസ്മാദ് ദുഃഖതരം നാസ്ത്യ് അന്യത് തത് സമം സുഖം
6 ന തത് വിശ്യ േശാചന്തി ന ഹൃഷ്യന്തി ച ദ്വിജാഃ
ന ച ബിഭ്യതി േകഷാം ചിത് േതേഭ്യാ ബിഭ്യതി േക ച ന
7 തസ്മിൻ വേന സപ്ത മഹാ മാശ് ച; ഫലാനി സപ്താതിഥയശ് ച സപ്ത
സപ്താ മാഃ സപ്ത സമാധയശ് ച; ദീക്ഷാശ് ച സൈപ്തതദ് അരണ്യരൂപം
8 പഞ്ച വർണാനി ദിവ്യാനി പുഷ്പാണി ച ഫലാനി ച
സൃജന്തഃ പാദപാസ് ത വ്യാപ്യ തിഷ്ഠന്തി തദ് വനം
9 സുവർണാനി ദ്വിവർണാനി പുഷ്പാണി ച ഫലാനി ച
സൃജന്തഃ പാദപാസ് ത വ്യാപ്യ തിഷ്ഠന്തി തദ് വനം
10 ചതുർവർണാണി ദിവ്യാനി പുഷ്പാണി ച ഫലാനി ച
സൃജന്തഃ പാദപാസ് ത വ്യാപ്യ തിഷ്ഠന്തി തദ് വനം
11 ശങ്കരാണി ി വർണാനി പുഷ്പാണി ച ഫലാനി ച
സൃജന്തഃ പാദപാസ് ത വ്യാപ്യ തിഷ്ഠന്തി തദ് വനം
12 സുരഭീണ്യ് ഏകവർണാനി പുഷ്പാണി ച ഫലാനിച
സൃജന്തഃ പാദപാസ് ത വ്യാപ്യ തിഷ്ഠന്തി തദ് വനം
13 ബഹൂന്യ് അവ്യക്തവർണാനി പുഷ്പാണി ച ഫലാനിച
വിസൃജന്തൗ മഹാവൃക്ഷൗ തദ് വനം വ്യാപ്യ തിഷ്ഠതഃ
14 ഏേകാ ഹ്യ് അഗ്നിഃ സുമനാ ാഹ്മേണാ ഽ ; പേഞ്ച ിയാണി സമിധശ്
ചാ സന്തി
േതേഭ്യാ േമാക്ഷാഃ സപ്ത ഭവന്തി ദീക്ഷാ; ഗുണാഃ ഫലാന്യ് അതിഥയഃ ഫലാശാഃ
15 ആതിഥ്യം തിഗൃഹ്ണന്തി ത സപ്തമഹർഷയഃ
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അർചിേതഷു ലീേനഷു േതഷ്വ് അന്യദ് േരാചേത വനം
16 തിജ്ഞാ വൃക്ഷം അഫലം ശാന്തിച് ഛായാ സമന്വിതം
ജ്ഞാനാ യം തൃപ്തിേതായം അന്തഃ േക്ഷ ജ്ഞഭാ രം
17 േയാ ഽധിഗച്ഛന്തി തത് സന്തസ് േതഷാം നാസ്തി ഭയം പുനഃ
ഊർധ്വം ചാവാക് ച തിര്യക് ച തസ്യ നാേന്താ ഽധിഗമ്യേത
18 സപ്ത ിയസ് ത വസന്തി സേദ്യാ; അവാങ്മുഖാ ഭാനുമേത്യാ ജനി ്യഃ
ഊർധ്വം രസാനാം ദദേത ജാഭ്യഃ; സർവാൻ യഥാ സർവം അനിത്യതാം ച
19 തൈ വ തിതിഷ്ഠന്തി പുനസ് തേ ാദയന്തി ച
സപ്ത സപ്തർഷയഃ സിദ്ധാ വസിഷ്ഠ മുഖാഃ സഹ
20 യേശാ വർേചാ ഭഗശ് ൈചവ വിജയഃ സിദ്ധിേതജസീ
ഏവം ഏവാനുവർതേന്ത സപ്ത േജ്യാതീംഷി ഭാ രം
21 ഗിരയഃ പർവതാശ് ൈചവ സന്തി ത സമാസതഃ
നദ്യശ് ച സരിേതാ വാരിവഹേന്ത്യാ ഹ്മ സംഭവം
22 നദീനാം സംഗമസ് ത ൈവതാനഃ സമുപഹ്വേര
സ്വാത്മ തൃപ്താ യേതാ യാന്തി സാക്ഷാദ് ദാന്താഃ പിതാമഹം
23 കൃശാശാഃ സു താശാശ് ച തപസാ ദഗ്ധകിൽബിഷാഃ
ആത്മന്യ് ആത്മാനം ആേവശ്യ ഹ്മാണം സമുപാസേത
24 ഋചം അപ്യ് അ ശംസന്തി വിദ്യാരണ്യവിേദാ ജനാഃ
തദ് അരണ്യം അഭിേ ത്യ യഥാ ധീരം അജായത
25 ഏതദ് ഏതാദൃശം ദിവ്യം അരണ്യം ാഹ്മണാ വിദുഃ
വിദിത്വാ ചാന്വതിഷ്ഠന്ത േക്ഷ േജ്ഞനാനുദർശിതം
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അധ്യായം 28

1 [ ്]
ഗന്ധാൻ ന ജി ാമി രസാൻ ന േവദ്മി; രൂപം ന പശ്യാമി ന ച ശാമി
ന ചാപി ശബ്ദാൻ വിവിധാഞ് ശൃേണാമി; ന ചാപി സങ്കൽപം ഉൈപമി കിം
ചിത്
2 അർഥാൻ ഇഷ്ടാൻ കാമയേത സ്വഭാവഃ; സർവാൻ േദ്വഷ്യാൻ ദ്വിഷേത
സ്വഭാവഃ
കാമേദ്വഷാവ് ഉദ്ഭവതഃ സ്വഭാവാത്; ാണാപാനൗ ജ േദഹാൻ നിേവശ്യ
3 േതഭ്യശ് ചാന്യാംസ് േതഷ്വ് അനിത്യാംശ് ച ഭാവാൻ; ഭൂതാത്മാനം ലക്ഷേയ 
യം ശരീേര
തസ്മിംസ് തിഷ്ഠൻ നാസ്മി ശക്യഃ കഥം ചിത്; കാമേ ാധാഭ്യാം ജരയാ മൃത നാ
ച
4 അകാമയാനസ്യ ച സർവകാമാൻ; അവിദ്വിഷാണസ്യ ച സർവേദാഷാൻ
ന േമ സ്വഭാേവഷു ഭവന്തി േലപാസ്; േതായസ്യ ബിേന്ദാർ ഇവ പുഷ്കേരഷു
5 നിത്യസ്യ ൈചതസ്യ ഭവന്തി നിത്യാ; നിരീക്ഷമാണസ്യ ബഹൂൻ സ്വഭാവാൻ
ന സജ്ജേത കർമസു േഭാഗജാലം; ദിവീവ സൂര്യസ്യ മയൂഖജാലം
6 അ ാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം
അധ്വര യതി സംവാദം തം നിേബാധ യശസ്വിനി
7 േ ാക്ഷ്യമാണം പശും ദൃഷ്ട്വാ യജ്ഞകർമണ്യ് അഥാ വീത്
യതിർ അധ്വര ം ആസീേനാ ഹിംേസയം ഇതി കുത്സയൻ
8 തം അധ്വര ഃ ത വാച നായം ഛാേഗാ വിനശ്യതി
േ യസാ േയാക്ഷ്യേത ജ ർ യദി തിർ ഇയം തഥാ
9 േയാ ഹ്യ് അസ്യ പാർഥിേവാ ഭാഗഃ പൃഥിവീം സ ഗമിഷ്യതി
യദ് അസ്യ വാരിജം കിം ചിദ് അപസ് തത് തിപദ്യേത
10 സൂര്യം ച ർ ദിശഃ േ ാേ ാേണാ ഽസ്യ ദിവം ഏവ ച
ആഗേമ വർതമാനസ്യ ന േമ േദാേഷാ ഽസ്തി കശ് ചന
11 [യതി]

ാൈണർ വിേയാേഗ ഛാഗസ്യ യദി േ യഃ പശ്യസി
ഛാഗാർേഥ വർതേത യേജ്ഞാ ഭവതഃ കിം േയാജനം
12 അനു ത്വാ മന്യതാം മാതാ പിതാ ാതാ സഖാപി ച
മ യൈസ്വനം ഉന്നീയ പരവന്തം വിേശഷതഃ
13 യ ഏവം അനുമേന്യരംസ് താൻ ഭവാൻ ം അർഹതി
േതഷാം അനുമതം ത്വാ ശക്യാ കർതും വിചാരണാ
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14 ാണാ അപ്യ് അസ്യ ഛാഗസ്യ ാപിതാസ് േത സ്വേയാനിഷു
ശരീരം േകവലം ശിഷ്ടം നിേശ്ചഷ്ടം ഇതി േമ മതിഃ
15 ഇന്ധനസ്യ തു തുേല്യന ശരീേരണ വിേചതസാ
ഹിംസാ നിർേവ കാമാനാം ഇന്ധനം പശുസഞ്ജ്ഞിതം
16 അഹിംസാ സർവധർമാണാം ഇതി വൃദ്ധാനുശാസനം
യദ് അഹിം ം ഭേവത് കർമ തത് കാര്യം ഇതി വിദ്മേഹ
17 അഹിംേസതി തിേജ്ഞയം യദി വക്ഷ്യാമ്യ് അതഃ പരം
ശക്യം ബഹുവിധം വ ം ഭവതഃ കാര്യദൂഷണം
18 അഹിംസാ സർവഭൂതാനാം നിത്യം അസ്മാസു േരാചേത

ത്യക്ഷതഃ സാധയാേമാ ന പേരാക്ഷം ഉപാസ്മേഹ
19 [അ]
ഭൂേമർ ഗന്ധഗുണാൻ ഭുങ്ക്ഷ്വ പിബസ്യ് ആേപാമയാൻ രസാൻ
േജ്യാതിഷാം പശ്യേസ രൂപം ശസ്യ് അനിലജാൻ ഗുണാൻ
20 ശൃേണാഷ്യ് ആകാശജം ശബ്ദം മനസാ മന്യേസ മതിം
സർവാണ്യ് ഏതാനി ഭൂതാനി ാണാ ഇതി ച മന്യേസ
21 ാണാദാേന ച നിേത്യാ ഽസി ഹിംസായാം വർതേത ഭവാൻ
നാസ്തി േചഷ്ടാ വിനാ ഹിംസാം കിം വാ ത്വം മന്യേസ ദ്വിജ
22 [യ്]
അക്ഷരം ച ക്ഷരം ൈചവ ൈദ്വധീ ഭാേവാ ഽയം ആത്മനഃ
അക്ഷരം ത സദ്ഭാവഃ സ്വഭാവഃ ക്ഷര ഉച്യേത
23 ാേണാ ജിഹ്വാ മനഃ സത്ത്വം സ്വഭാേവാ രജസാ സഹ
ഭാൈവർ ഏൈതർ വിമുക്തസ്യ നിർദ്വന്ദ്വസ്യ നിരാശിഷഃ
24 സമസ്യ സർവഭൂേതഷു നിർമമസ്യ ജിതാത്മനഃ
സമന്താത് പരിമുക്തസ്യ ന ഭയം വിദ്യേത ക്വ ചിത്
25 [അ]
സദ്ഭിർ ഏേവഹ സംവാസഃ കാേര്യാ മതിമതാം വര
ഭവേതാ ഹി മതം ത്വാ തിഭാതി മതിർ മമ
26 ഭഗവൻ ഭഗവദ് ബുദ്ധ്യാ തിബുേദ്ധാ വീമ്യ് അഹം
മതം മ ം തും കർതും നാപരാേധാ ഽസ്തി േമ ദ്വിജ
27 [ ്]
ഉപപത്ത്യാ യതിസ് തൂഷ്ണീം വർതമാനസ് തതഃ പരം
അധ്വര ർ അപി നിർേമാഹഃ ചചാര മഹാമേഖ
28 ഏവം ഏതാദൃശം േമാക്ഷം സുസൂക്ഷ്മം ാഹ്മണാ വിദുഃ
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വിദിത്വാ ചാനുതിഷ്ഠന്തി േക്ഷ േജ്ഞനാനുദർശിനാ
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അധ്യായം 29

1 [ ്]
അ ാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം
കാർതവീര്യസ്യ സംവാദം സമു സ്യ ച ഭാമിനി
2 കാർതവീര്യാർജുേനാ നാമ രാജാ ബാഹുസഹ വാൻ
േയന സാഗരപര്യന്താ ധനുഷാ നിർജിതാ മഹീ
3 സ കദാ ചിത് സമു ാേന്ത വിചരൻ ബലദർപിതഃ
അവാകിരച് ഛരശൈതഃ സമു ം ഇതി നഃ തം
4 തം സമുേ ാ നമ ത്യ കൃതാഞ്ജലിർ ഉവാച ഹ
മാ മുഞ്ച വീര നാരാചാൻ ഹി കിം കരവാണി േത
5 മദാ യാണി ഭൂതാനി ത്വദ് വിസൃൈഷ്ടർ മേഹഷുഭിഃ
വധ്യേന്ത രാജശാർദൂല േതേഭ്യാ േദഹ്യ് അഭയം വിേഭാ
6 [അ]
മത്സേമാ യദി സം ാേമ ശരാസനധരഃ ക്വ ചിത്
വിദ്യേത തം മമാചക്ഷ്വ യഃ സമാസീത മാം മൃേധ
7 [സ്]
മഹർഷിർ ജമദഗ്നിസ് േത യദി രാജൻ പരി തഃ
തസ്യ പു സ് തവാതിഥ്യം യഥാവത് കർതും അർഹതി
8 തതഃ സ രാജാ യയൗ േ ാേധന മഹതാ വൃതഃ
സ തം ആ മം ആഗമ്യ രമം ഏവാന്വപദ്യത
9 സ രാമ തികൂലാനി ചകാര സഹ ബ ഭിഃ
ആയാസം ജനയാം ആസ രാമസ്യ ച മഹാത്മനഃ
10 തതസ് േതജഃ ജജ്വാല രാജസ്യാമിത േതജസഃ

ദഹദ് രിപുൈസന്യാനി തദാ കമലേലാചേന
11 തതഃ പരശും ആദായ സ തം ബാഹുസഹ ിണം
ചിേച്ഛദ സഹസാ രാേമാ ബാഹുശാഖം ഇവ മം
12 തം ഹതം പതിതം ദൃഷ്ട്വാ സേമതാഃ സർവബാന്ധവാഃ
അസീൻ ആദായ ശക്തീശ് ച ഭാർഗവം പര്യവാരയൻ
13 രാേമാ ഽപി ധനുർ ആദായ രഥം ആരുഹ്യ സ ത്വരഃ
വിസൃജഞ് ശരവർഷാണി വ്യധമത് പാർഥിവം ബലം
14 തതസ് തു ക്ഷ ിയാഃ േക ചിജ് ജമദഗ്നിം നിഹത്യ ച
വിവിശുർ ഗിരിദുർഗാണി മൃഗാഃ സിംഹാർദിതാ ഇവ
15 േതഷാം സ്വവിഹിതം കർമ തദ്ഭയാൻ നാനുതിഷ്ഠതാം
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ജാ വൃഷലതാം ാപ്താ ാഹ്മണാനാം അദർശനാത്
16 ത ഏേത മിഡാഃ കാശാഃ പു ാശ് ച ശബൈരഃ സഹ
വൃഷലത്വം പരിഗതാ വ ത്ഥാനാത് ക്ഷ ധർമതഃ
17 തതസ് തു ഹതവീരാസു ക്ഷ ിയാസു പുനഃ പുനഃ
ദ്വിൈജർ ഉത്പാദിതം ക്ഷ ം ജാമദേഗ്ന്യാ ന്യകൃന്തത
18 ഏവ വിംശതിേമധാേന്ത രാമം വാഗ് അശരീരിണീ
ദിവ്യാ േ ാവാച മധുരാ സർവേലാകപരി താ
19 രാമ രാമ നിവർതസ്വ കം ഗുണം താത പശ്യസി
ക്ഷ ബ ൻ ഇമാൻ ാൈണർ വി േയാജ്യ പുനഃ പുനഃ
20 തൈഥവ തം മഹാത്മാനം ഋചീക മുഖാസ് തദാ
പിതാമഹാ മഹാഭാഗ നിവർതേസ്വത്യ് അഥാ വൻ
21 പിതുർ വധം അമൃഷ്യംസ് തു രാമഃ േ ാവാച താൻ ഋഷീൻ
നാർഹന്തീഹ ഭവേന്താ മാം നിവാരയിതും ഇത്യ് ഉത
22 [പിതരഹ്]
നാർഹേസ ക്ഷ ബ ംസ് ത്വം നിഹ ം ജയതാം വര
ന ഹി യുക്തം ത്വയാ ഹ ം ാഹ്മേണന സതാ നൃപാൻ
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അധ്യായം 30

1 [പിതരഹ്]
അ ാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം

ത്വാ ച തത് തഥാ കാര്യം ഭവതാ ദ്വിജസത്തമ
2 അലർേകാ നാമ രാജർഷിർ അഭവത് സുമഹാതപാഃ
ധർമജ്ഞഃ സത്യസന്ധശ് ച മഹാത്മാ സുമഹാ തഃ
3 സ സാഗരാന്താം ധനുഷാ വിനിർജിത്യ മഹീം ഇമാം
കൃത്വാ സുദുഷ്കരം കർമ മനഃ സൂേക്ഷ്മ സമാദേധ
4 സ്ഥിതസ്യ വൃക്ഷമൂേല ഽഥ തസ്യ ചിന്താ ബഭൂവ ഹ
ഉ ജ്യ സുമഹദ് രാജ്യം സൂക്ഷ്മം തി മഹാമേത
5 [അ]
മനേസാ േമ ബലം ജാതം മേനാ ജിത്വാ േവാ ജയഃ
അന്യ ബാണാൻ അസ്യാമി ശ ഭിഃ പരിവാരിതഃ
6 യദ് ഇദം ചാപലാൻ മൂർേതഃ സർവം ഏതച് ചികീർഷതി
മനഃ തി സുതീക്ഷ്ണാ ാൻ അഹം േമാക്ഷ്യാമി സായകാൻ
7 [മനസ്]
േനേമ ബാണാസ് തരിഷ്യന്തി മാം അലർക കഥം ചന
തൈവവ മർമ േഭത്സ്യന്തി ഭിന്നമർമാ മരിഷ്യസി
8 അന്യാൻ ബാണാൻ സമീക്ഷസ്വ ൈയസ് ത്വം മാം സൂദയിഷ്യസി
തച് ത്വാ സ വിചിന്ത്യാഥ തേതാ വചനം അ വീത്
9 [അ]
ആ ായ സുബഹൂൻ ഗന്ധാംസ് താൻ ഏവ തിഗൃധ്യതി
തസ്മാദ് ാണം തി ശരാൻ തിേമാക്ഷ്യാമ്യ് അഹം ശിതാൻ
10 [ ാണ]
േനേമ ബാണാസ് തരിഷ്യന്തി മാം അലർക കഥം ചന
തൈവവ മർമ േഭത്സ്യന്തി ഭിന്നമർമാ മരിഷ്യസി
11 അന്യാൻ ബാണാൻ സമീക്ഷസ്വ ൈയസ് ത്വം മാം സൂദയിഷ്യസി
തച് ത്വാ സ വിചിന്ത്യാഥ തേതാ വചനം അ വീത്
12 [അ]
ഇയം സ്വാദൂൻ രസാൻ ഭുക്ത്വാ താൻ ഏവ തിഗൃധ്യതി
തസ്മാജ് ജിഹ്വാം തി ശരാൻ തിേമാക്ഷ്യാമ്യ് അഹം ശിതാൻ
13 [ജ്]
േനേമ ബാണാസ് തരിഷ്യന്തി മാം അലർക കഥം ചന
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തൈവവ മർമ േഭത്സ്യന്തി ഭിന്നമർമാ മരിഷ്യസി
14 അന്യാൻ ബാണാൻ സമീക്ഷസ്വ ൈയസ് ത്വം മാം സൂദയിഷ്യസി
തച് ത്വാ സ വിചിന്ത്യാഥ തേതാ വചനം അ വീത്
15 [അ]
സൃഷ്ട്വാ ത്വഗ് വിവിധാൻ ർശാംസ് താൻ ഏവ തിഗൃധ്യതി
തസ്മാത് ത്വചം പാടയിേഷ്യ വിവിൈധഃ കങ്കപ ഭിഃ
16 [ത്വച്]
േനേമ ബാണാസ് തരിഷ്യന്തി മാം അലർക കഥം ചന
തൈവവ മർമ േഭത്സ്യന്തി ഭിന്നമർമാ മരിഷ്യസി
17 അന്യാൻ ബാണാൻ സമീക്ഷസ്വ ൈയസ് ത്വം മാം സൂദയിഷ്യസി
തച് ത്വാ സ വിചിന്ത്യാഥ തേതാ വചനം അ വീത്
18 [അ]

ത്വാ ൈവ വിവിധാഞ് ശബ്ദാംസ് താൻ ഏവ തിഗൃധ്യതി
തസ്മാച് േ ാ ം തി ശരാൻ തിേമാക്ഷ്യാമ്യ് അഹം ശിതാൻ
19 [േ ാ ]
േനേമ ബാണാസ് തരിഷ്യന്തി മാം അലർക കഥം ചന
തൈവവ മർമ േഭത്സ്യന്തി തേതാ ഹാസ്യസി ജീവിതം
20 അന്യാൻ ബാണാൻ സമീക്ഷസ്വ ൈയസ് ത്വം മാം സൂദയിഷ്യസി
തച് ത്വാ സ വിചിന്ത്യാഥ തേതാ വചനം അ വീത്
21 [അ]
ദൃഷ്ട്വാ ൈവ വിവിധാൻ ഭാവാംസ് താൻ ഏവ തിഗൃധ്യതി
തസ്മാച് ച ഃ തി ശരാൻ തിേമാക്ഷ്യാമ്യ് അഹം ശിതാൻ
22 [ച്]
േനേമ ബാണാസ് തരിഷ്യന്തി മാമാലർക കഥം ചന
തൈവവ മർമ േഭത്സ്യന്തി ഭിന്നമർമാ മരിഷ്യസി
23 അന്യാൻ ബാണാൻ സമീക്ഷസ്വ ൈയസ് ത്വം മാം സൂദയിഷ്യതി
തച് ത്വാ സ വിചിന്ത്യാഥ തേതാ വചനം അ വീത്
24 [അ]
ഇയം നിഷ്ഠാ ബഹുവിധാ ജ്ഞയാ ത്വ് അധ്യവസ്യതി
തസ്മാദ് ബുദ്ധിം തി ശരാൻ തിേമാക്ഷ്യാമ്യ് അഹം ശിതാൻ
25 [ച സ്]
േനേമ ബാണാസ് തരിഷ്യന്തി മാം അലർക കഥം ചന
തൈവവ മർമ േഭത്സ്യന്തി ഭിന്നമർമാ മരിഷ്യസി
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26 [പിതരഹ്]
തേതാ ഽലർകസ് തേപാ േഘാരം ആസ്ഥായാഥ സുദുഷ്കരം
നാധ്യഗച്ഛത് പരം ശക്ത്യാ ബാണം ഏേതഷു സപ്തസു
സുസമാഹിത ചിത്താസ് തു തേതാ ഽചിന്തയത ഭുഃ
27 സ വിചിന്ത്യ ചിരം കാലം അലർേകാ ദ്വിജസത്തമ
നാധ്യഗച്ഛത് പരം േ േയാ േയാഗാൻ മതിമതാം വരഃ
28 സ ഏകാ ം മനഃ കൃത്വാ നിശ്ചേലാ േയാഗം ആസ്ഥിതഃ
ഇ ിയാണി ജഘാനാശു ബാേണൈനേകന വീര്യവാൻ
29 േയാേഗനാത്മാനം ആവിശ്യ സംസിദ്ധിം പരമാം യയൗ
വിസ്മിതശ് ചാപി രാജർഷിർ ഇമാം ഗാഥാം ജഗാദ ഹ
അേഹാ കഷ്ടം യദ് അസ്മാഭിഃ പൂർവം രാജ്യം അനുഷ്ഠിതം
ഇതി പശ്ചാൻ മയാ ജ്ഞാതം േയാഗാൻ നാസ്തി പരം സുഖം
30 ഇതി ത്വം അപി ജാനീഹി രാമ മാ ക്ഷ ിയാഞ് ജഹി
തേപാ േഘാരം ഉപാതിഷ്ഠ തതഃ േ േയാ ഽഭിപത്സ്യേസ
31 [ ്]
ഇത്യ് ഉക്തഃ സ തേപാ േഘാരം ജാമദഗ്ന്യഃ പിതാമൈഹഃ
ആസ്ഥിതഃ സുമഹാഭാേഗാ യയൗ സിദ്ധിം ച ദുർഗമാം
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അധ്യായം 31

1 [ ്]
േയാ ൈവ രിപേവാ േലാേക നവ ൈവ ഗുണതഃ താഃ

ഹർഷഃ സ്തംേഭാ ഽഭിമാനശ് ച യസ് േത സാത്ത്വികാ ഗുണാഃ
2 േശാകഃ േ ാേധാ ഽതിസംരംേഭാ രാജസാസ് േത ഗുണാഃ താഃ
സ്വപ്നസ് ത ീ ച േമാഹശ് ച യസ് േത താമസാ ഗുണാഃ
3 ഏതാൻ നികൃത്യ ധൃതിമാൻ ബാണസൈന്ധർ അത ിതഃ
േജതും പരാൻ ഉത്സഹേത ശാന്താത്മാ ജിേത ിയഃ
4 അ ഗാഥാഃ കീർതയന്തി പുരാകൽപവിേദാ ജനാഃ
അംബരീേഷണ യാ ഗീതാ രാജ്ഞാ രാജ്യം ശാസതാ
5 സമുദീർേണഷു േദാേഷഷു വധ്യമാേനഷു സാധുഷു
ജ ാഹ തരസാ രാജ്യം അംബരീഷ ഇതി തിഃ
6 സ നിഗൃഹ്യ മഹാേദാഷാൻ സാധൂൻ സമഭിപൂജ്യ ച
ജഗാമ മഹതീം സിദ്ധിം ഗാഥാം േചമാം ജഗാദ ഹ
7 ഭൂയിഷ്ഠം േമ ജിതാ േദാഷാ നിഹതാഃ സർവശ വഃ
ഏേകാ േദാേഷാ ഽവശിഷ്ടസ് തു വധ്യഃ സ ന ഹേതാ മയാ
8 േയന യുേക്താ ജ ർ അയം ൈവതൃഷ്ണ്യം നാധിഗച്ഛതി
തൃഷ്ണാർത ഇവ നിമ്നാനി ധാവമാേനാ ന ബുധ്യേത
9 അകാര്യം അപി േയേനഹ യുക്തഃ േസവേത നരഃ
തം േലാഭം അസിഭിസ് തീൈക്ഷ്ണർ നികൃന്തന്തം നികൃന്തത
10 േലാഭാദ് ധി ജായേത തൃഷ്ണാ തതശ് ചിന്താ സജ്യേത
സ ലിപ്സമാേനാ ലഭേത ഭൂയിഷ്ഠം രാജസാൻ ഗുണാൻ
11 സ ൈതർ ഗുൈണഃ സംഹതേദഹബന്ധനഃ; പുനഃ പുനർ ജായതി കർമ
േചഹേത
ജന്മ ക്ഷേയ ഭിന്നവികീർണ േദഹഃ; പുനർ മൃത ം ഗച്ഛതി ജന്മനി േസ്വ
12 തസ്മാദ് ഏനം സമ്യഗ് അേവക്ഷ്യ േലാഭം; നിഗൃഹ്യ ധൃത്യാത്മനി രാജ്യം
ഇേച്ഛത്
ഏതദ് രാജ്യം നാന്യദ് അസ്തീതി വിദ്യാദ്; യസ് ത്വ് അ രാജാ വിജിേതാ
മൈമകഃ
13 ഇതി രാജ്ഞാംബരീേഷണ ഗാഥാ ഗീതാ യശസ്വിനാ
ആധിരാജ്യം പുര ത്യ േലാഭം ഏകം നികൃന്തതാ
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അധ്യായം 32

1 [ ്]
അ ാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം

ാഹ്മണസ്യ ച സംവാദം ജനകസ്യ ച ഭാമിനി
2 ാഹ്മണം ജനേകാ രാജാ സന്നം കസ്മിംശ് ചിദ് ആഗേമ
വിഷേയ േമ ന വസ്തവ്യം ഇതി ശിഷ്ട്യ് അർഥം അ വീത്
3 ഇത്യ് ഉക്തഃ ത വാചാഥ ാഹ്മേണാ രാജസത്തമം
ആചക്ഷ്വ വിഷയം രാജൻ യാവാംസ് തവ വേശ സ്ഥിതഃ
4 േസാ ഽന്യസ്യ വിഷേയ രാേജ്ഞാ വ ം ഇച്ഛാമ്യ് അഹം വിേഭാ
വചസ് േത കർതും ഇച്ഛാമി യഥാശാ ം മഹീപേത
5 ഇത്യ് ഉക്തഃ സ തദാ രാജാ ാഹ്മേണന യശസ്വിനാ
മുഹുർ ഉഷ്ണം ച നിഃശ്വസ്യ ന സ തം ത്യഭാഷത
6 തം ആസീനം ധ്യായമാനം രാജാനം അമിതൗജസം
കശ്മലം സഹസാഗച്ഛദ് ഭാനുമന്തം ഇവ ഹഃ
7 സമാശ്വാസ്യ തേതാ രാജാ വ്യേപേത കശ്മേല തദാ
തേതാ മുഹൂർതാദ് ഇവ തം ാഹ്മണം വാക്യം അ വീത്
8 പിതൃൈപതാമേഹ രാേജ്യ വേശ്യ ജനപേദ സതി
വിഷയം നാധിഗച്ഛാമി വിചിന്വൻ പൃഥിവീം ഇമാം
9 നാധ്യഗച്ഛം യദാ പൃഥ്വ്യാം മിഥിലാ മാർഗിതാ മയാ
നാധ്യഗച്ഛം യദാ തസ്യാം സ്വ ജാ മാർഗിതാ മയാ
10 നാധ്യഗച്ഛം യദാ താസു തദാ േമ കശ്മേലാ ഽഭവത്
തേതാ േമ കശ്മലസ്യാേന്ത മതിഃ പുനർ ഉപസ്ഥിതാ
11 തയാ ന വിഷയം മേന്യ സർേവാ വാ വിഷേയാ മമ
[]

12

13

14[]
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അധ്യായം 33

1 [ ്]
നാഹം തഥാ ഭീരു ചരാമി േലാേക; തഥാ ത്വം മാം തർകയേസ സ്വബുദ്ധ്യാ
വിേ ാ ഽസ്മി മുേക്താ ഽസ്മി വേനചേരാ ഽസ്മി; ഗൃഹസ്ഥ ധർമാ ഹ്മ ചാരീ
തഥാസ്മി
2 നാഹം അസ്മി യഥാ മാം ത്വം പശ്യേസ ച ഷാ ശുേഭ
മയാ വ്യാപ്തം ഇദം സർവം യത് കിം ചിജ് ജഗതീ ഗതം
3 േയ േക ചിജ് ജന്തേവാ േലാേക ജംഗമാഃ സ്ഥാവരാശ് ച ഹ
േതഷാം മാം അന്തകം വിദ്ധി ദാരൂണാം ഇവ പാവകം
4 രാജ്യം പൃഥിവ്യാം സർവസ്യാം അഥ വാപി ിവിഷ്ടേപ
തഥാ ബുദ്ധിർ ഇയം േവത്തി ബുദ്ധിർ ഏവ ധനം മമ
5 ഏകഃ പന്ഥാ ാഹ്മണാനാം േയന ഗച്ഛന്തി തദ്വിദഃ
ഗൃേഹഷു വനവാേസഷു ഗുരു വാേസഷു ഭി ഷു
ലിംൈഗർ ബഹുഭിർ അവ്യൈ ർ ഏകാ ബുദ്ധിർ ഉപാസ്യേത
6 നാനാ ലിംഗാ മസ്ഥാനാം േയഷാം ബുദ്ധിഃ ശമാത്മികാ
േത ഭാവം ഏകം ആയാന്തി സരിതഃ സാഗരം യഥാ
7 ബുദ്ധ്യായം ഗമ്യേത മാർഗഃ ശരീേരണ ന ഗമ്യേത
ആദ്യന്തവന്തി കർമാണി ശരീരം കർമബന്ധനം
8 തസ്മാത് േത സുഭേഗ നാസ്തി പരേലാകകൃതം ഭയം
മദ്ഭാവഭാവനിരതാ മൈമവാത്മാനം ഏഷ്യസി
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അധ്യായം 34

1 [ ്]
േനദം അൽപാത്മനാ ശക്യം േവദിതും നാകൃതാത്മനാ
ബഹു ചാൽപം ച സങ്ക്ഷിപ്തം വി തം ച മതം മമ
2 ഉപായം തു മമ ഹി േയൈനഷാ ലഭ്യേത മതിഃ
തൻ മേന്യ കാരണതമം യത ഏഷാ വർതേത
3 [ ്]
അരണീം ാഹ്മണീം വിദ്ധി ഗുരുർ അേസ്യാത്തരാരണിഃ
തപഃ േത ഽഭിമഥ്നീേതാ ജ്ഞാനാഗ്നിർ ജായേത തതഃ
4 [ ാഹ്മണീ]
യദ് ഇദം ഹ്മേണാ ലിംഗം േക്ഷ ജ്ഞം ഇതി സഞ്ജ്ഞിതം

ഹീതും േയന തച് ഛക്യം ലക്ഷണം തസ്യ തത് ക്വ നു
5 [ ്]
അലിംേഗാ നിർഗുണശ് ൈചവ കാരണം നാസ്യ വിദ്യേത
ഉപായം ഏവ വക്ഷ്യാമി േയന ഗൃേഹ്യത വാ ന വാ
6 സമ്യഗ് അപ്യ് ഉപദിഷ്ടശ് ച മൈരർ ഇവ ലക്ഷ്യേത
കർമ ബുദ്ധിർ അബുദ്ധിത്വാജ് ജ്ഞാനലിംൈഗർ ഇവാ ിതം
7 ഇദം കാര്യം ഇദം േനതി ന േമാേക്ഷഷൂപദിശ്യേത
പശ്യതഃ ശൃണ്വേതാ ബുദ്ധിർ ആത്മേനാ േയഷു ജായേത
8 യാവന്ത ഇഹ ശേക്യരംസ് താവേതാ ഽംശാൻ കൽപേയത്
വ്യക്താൻ അവ്യക്തരൂപാംശ് ച ശതേശാ ഽഥ സഹ ശഃ
9 സർവാൻ നാനാത്വ യുക്താംശ് ച സർവാൻ ത്യക്ഷേഹതുകാൻ
യതഃ പരം ന വിേദ്യത തേതാ ഽഭ്യാേസ ഭവിഷ്യതി
10 [വാ]
തതസ് തു തസ്യാ ാഹ്മണ്യാ മതിഃ േക്ഷ ജ്ഞസങ്ക്ഷേയ
േക്ഷ ജ്ഞാദ് ഏവ പരതഃ േക്ഷ േജ്ഞാ ഽന്യഃ വർതേത
11 [അർജുന]
ക്വ നു സാ ാഹ്മണീ കൃഷ്ണ ക്വ ചാസൗ ാഹ്മണർഷഭഃ
യാഭ്യാം സിദ്ധിർ ഇയം ാപ്താ താവ് ഉഭൗ വദ േമ ഽച ത
12 [വാ]
മേനാ േമ ാഹ്മണം വിദ്ധി ബുദ്ധിം േമ വിദ്ധി ാഹ്മണീം
േക്ഷ ജ്ഞ ഇതി യശ് േചാക്തഃ േസാ ഽഹം ഏവ ധനഞ്ജയ
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അധ്യായം 35

1 [അർജുന]
ഹ്മ യത് പരമം േവദ്യം തൻ േമ വ്യാഖ്യാതും അർഹസി

ഭവേതാ ഹി സാേദന സൂേക്ഷ്മ േമ രമേത മതിഃ
2 [വാ]
അ ാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം
സംവാദം േമാക്ഷസംയുക്തം ശിഷ്യസ്യ ഗുരുണാ സഹ
3 കശ് ചിദ് ാഹ്മണം ആസീനം ആചാര്യം സംശിത തം
ശിഷ്യഃ പ ച്ഛ േമധാവീ കിംശ് ചിച് േ യഃ പരന്തപ
4 ഭഗവന്തം പേന്നാ ഽഹം നിഃേ യസപരായണഃ
യാേച ത്വാം ശിരസാ വി യദ് യാം തദ് വിചക്ഷ്വ േമ
5 തം ഏവം വാദിനം പാർഥ ശിഷ്യം ഗുരുർ ഉവാച ഹ
കഥയസ്വ വക്ഷ്യാമി യ േത സംശേയാ ദ്വിജ
6 ഇത്യ് ഉക്തഃ സ കുരുേ ഷ്ഠ ഗുരുണാ ഗുരുവത്സലഃ

ാഞ്ജലിഃ പരിപ ച്ഛ യത് തച് ഛൃണു മഹാമേത
7 [ഷിസ്യ]
കുതശ് ചാഹം കുതശ് ച ത്വം തത് സത്യം ഹി യത് പരം
കുേതാ ജാതാനി ഭൂതാനി സ്ഥാവരാണി ചരാണി ച
8 േകന ജീവന്തി ഭൂതാനി േതഷാം ആയുഃ കിം ആത്മകം
കിം സത്യം കിം തേപാ വി േക ഗുണാഃ സദ്ഭിർ ഈരിതാഃ
േക പന്ഥാനഃ ശിവാഃ സന്തി കിം സുഖം കിം ച ദു തം
9 ഏതാൻ േമ ഭഗവൻ ശ്നാൻ യാഥാതേഥ്യന സത്തമ
വ ം അർഹസി വി ർേഷ യഥാവദ് ഇഹ തത്ത്വതഃ
10 [വാ]
തൈസ്മ സ തിപന്നായ യഥാവത് പരിപൃച്ഛേത
ശിഷ്യായ ഗുണയുക്തായ ശാന്തായ ഗുരുവർതിേന
ഛായാ ഭൂതായ ദാന്തായ യതേയ ഹ്മചാരിേണ
11 താൻ ശ്നാൻ അ വീത് പാർത്ഥ േമധാവീ സ ധൃത തഃ
ഗുരുഃ കുരു കുലേ ഷ്ഠ സമ്യക് സർവാൻ അരിന്ദമ
12 ഹ്മ േ ാക്തം ഇദം ധർമം ഋഷി വര േസവിതം
േവദ വിദ്യാ സമാവാപ്യം തത്ത്വഭൂതാർഥ ഭാവനം
13 ഭൂതഭവ്യ ഭവിഷ്യാദി ധർമകാമാർഥ നിശ്ചയം
സിദ്ധസംഘ പരിജ്ഞാതം പുരാകൽപം സനാതനം
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14 വേക്ഷ്യ ഽഹം മഹാ ാജ്ഞ പദം ഉത്തമം അദ്യ േത
ബുദ്ധ്വാ യദ് ഇഹ സംശിദ്ധാ ഭവന്തീഹ മനീഷിണഃ
15 ഉപഗമ്യർഷയഃ പൂർവം ജിജ്ഞാസന്തഃ പര രം
ബൃഹ തിഭരദ്വാജൗ ഗൗതേമാ ഭാർഗവസ് തഥാ
16 വസിഷ്ഠഃ കാശ്യപശ് ൈചവ വിശ്വാമിേ ാ ഽ ിർ ഏവ ച
മാർഗാൻ സർവാൻ പരി മ്യ പരി ാന്താഃ സ്വകർമഭിഃ
17 ഋഷിം ആംഗിരസം വൃദ്ധം പുര ത്യ തു േത ദ്വിജാഃ
ദദൃശുർ ഹ്മഭവേന ഹ്മാണം വീതകൽമഷം
18 തം ണമ്യ മഹാത്മാനം സുഖാസീനം മഹർഷയഃ
പ ർ വിനേയാേപതാ നിഃേ യസം ഇദം പരം
19 കഥം കർമ ിയാത് സാധു കഥം മുേച്യത കിൽബിഷാത്
േക േനാ മാർഗാഃ ശിവാശ് ച സ ഃ കിം സത്യം കിം ച ദു തം
20 േകേനാഭൗ കർമ പന്ഥാനൗ മഹത്ത്വം േകന വിന്ദതി

ലയം ചാപവർഗം ച ഭൂതാനാം ഭവാപ്യയൗ
21 ഇത്യ് ഉക്തഃ സ മുനിേ ൈഷ്ഠർ യദ് ആഹ പിതാമഹഃ
തത് േത ഽഹം സ വക്ഷ്യാമി ശൃണു ശിഷ്യയഥാഗമം
22 [ ഹ്മാ]
സത്യാദ് ഭൂതാനി ജാതാനി സ്ഥാവരാണി ചരാണി ച
തപസാ താനി ജീവന്തി ഇതി തദ് വിത്തസു താഃ
23 സ്വാം േയാനിം പുനർ ആഗമ്യ വർതേന്ത േസ്വന കർമണാ
സത്യം ഹി ഗുണസംയുക്തം നിയതം പഞ്ച ലക്ഷണം
24 ഹ്മസത്യം തപഃ സത്യം സത്യം ൈചവ ജാപതിഃ
സത്യാദ് ഭൂതാനി ജാതാനി ഭൂതം സത്യം അയം മഹത്
25 തസ്മാത് സത്യാ യാ വി ാ നിത്യം േയാഗപരായണാഃ
അതീതേ ാധസന്താപാ നിയതാ ധർമേസതവഃ
26 അേന്യാന്യനിയതാൻ ൈവദ്യാൻ ധർമേസതു വർതകാൻ
താൻ അഹം സ വക്ഷ്യാമി ശാശ്വതാംൽ േലാകഭാവനാൻ
27 ചാതുർവിദ്യം തഥാ വർണാംശ് ചതുരശ് ചാ മാൻ പൃഥക്
ധർമം ഏകം ചതുഷ്പാദം നിത്യം ആഹുർ മനീഷിണഃ
28 പന്ഥാനം വഃ വക്ഷ്യാമി ശിവം േക്ഷമകരം ദ്വിജാഃ
നിയതം ഹ്മ ഭാവായ യാതം പൂർവം മനീഷിഭിഃ
29 ഗദതസ് തം മമാേദ്യഹ പന്ഥാനം ദുർവിദം പരം
നിേബാധത മഹാഭാഗാ നിഖിേലന പരം പരം
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30 ഹ്മ ചാരികം ഏവാഹുർ ആ മം ഥമം പദം
ഗാർഹസ്ഥ്യം തു ദ്വിതീയം സ്യാദ് വാന സ്ഥം അതഃ പരം
തതഃ പരം തു വിേജ്ഞയം അധ്യാത്മം പരമം പദം
31 േജ്യാതിർ ആകാശം ആദിേത്യാ വായുർ ഇ ഃ ജാപതിഃ
േനാൈപതി യാവദ് അധ്യാത്മം താവദ് ഏതാൻ ന പശ്യതി
തേസ്യാപായം വക്ഷ്യാമി പുരസ്താത് തം നിേബാധത
32 ഫലമൂലാനില ഭുജാം മുനീനാം വസതാം വേന
വാന സ്ഥം ദ്വിജാതീനാം യാണാം ഉപദിശ്യേത
33 സർേവഷാം ഏവ വർണാനാം ഗാർഹസ്ഥ്യം തദ് വിധീയേത

ദ്ധാ ലക്ഷണം ഇത്യ് ഏവം ധർമം ധീരാഃ ചക്ഷേത
34 ഇത്യ് ഏേത േദവ യാനാ വഃ പന്ഥാനഃ പരികീർതിതാഃ
സദ്ഭിർ അധ്യാസിതാ ധീൈരഃ കർമഭിർ ധർമേസതവഃ
35 ഏേതഷാം പൃഥഗ് അധ്യാേസ്ത േയാ ധർമം സംശിത തഃ
കാലാത് പശ്യതി ഭൂതാനാം സൈദവ ഭവാപ്യയൗ
36 അതസ് തത്ത്വാനി വക്ഷ്യാമി യാഥാതേഥ്യന േഹതുനാ
വിഷയസ്ഥാനി സർവാണിവ് വർതമാനാനി ഭാഗശഃ
37 മഹാൻ ആത്മാ തഥാവ്യക്തം അഹം കാരസ് തൈഥവ ച
ഇ ിയാണി ദൈശകം ച മഹാഭൂതാനി പഞ്ച ച
38 വിേശഷാഃ പഞ്ച ഭൂതാനാം ഇത്യ് ഏഷാ ൈവദികീ തിഃ
ചതുർവിംശതിർ ഏഷാ വസ് തത്ത്വാനാം സ കീർതിതാ
39 തത്ത്വാനാം അഥ േയാ േവദ സർേവഷാം ഭവാപ്യയൗ
സ ധീരഃ സർവഭൂേതഷു ന േമാഹം അധിഗച്ഛതി
40 തത്ത്വാനി േയാ േവദയേത യഥാതഥം; ഗുണാംശ് ച സർവാൻ അഖിലാശ്
ച േദവതാഃ
വിധൂതപാപ്മാ വിമുച്യ ബന്ധനം; സ സർവേലാകാൻ അമലാൻ സമ േത
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അധ്യായം 36

1 [ ്]
തദ് അവ്യക്തം അനു ിക്തം സർവവ്യാപി വം സ്ഥിരം
നവദ്വാരം പുരം വിദ്യാത് ിഗുണം പഞ്ച ധാതുകം
2 ഏകാദശ പരിേക്ഷപം മേനാ വ്യാകരണാത്മകം
ബുദ്ധിസ്വാമികം ഇത്യ് ഏതത് പരം ഏകാദശം ഭേവത്
3 ീണി േ ാതാംസി യാന്യ് അസ്മിന്ന് ആപ്യായേന്ത പുനഃ പുനഃ

ണാഡ്യസ് തി ഏൈവതാഃ വർതേന്ത ഗുണാത്മികാഃ
4 തേമാ രജസ് തഥാ സത്ത്വം ഗുണാൻ ഏതാൻ ചക്ഷേത
അേന്യാന്യമിഥുനാഃ സർേവ തഥാേന്യാന്യാനുജീവിനഃ
5 അേന്യാന്യാപാ യാശ് ൈചവ തഥാേന്യാന്യാനുവർതിനഃ
അേന്യാന്യവ്യതിഷക്താശ് ച ിഗുണാഃ പഞ്ച ധാതവഃ
6 തമേസാ മിഥുനം സത്ത്വം സത്ത്വസ്യ മിഥുനം രജഃ
രജസശ് ചാപി സത്ത്വം സ്യാത് സത്ത്വസ്യ മിഥുനം തമഃ
7 നിയമ്യേത തേമാ യ രജസ് ത വർതേത
നിയമ്യേത രേജാ യ സത്ത്വം ത വർതേത
8 ൈനശാത്മകം തേമാ വിദ്യാത് ിഗുണം േമാഹസഞ്ജ്ഞിതം
അധർമലക്ഷണം ൈചവ നിയതം പാപകർമസു
9 വൃത്ത്യ് ആത്മകം ഏവാഹൂ രജഃ പര്യായ കാരകം

വൃത്തം സർവഭൂേതഷു ദൃശ്യേതാത്പത്തിലക്ഷണം
10 കാശം സർവഭൂേതഷു ലാഘവം ദ്ദധാനതാ
സാത്ത്വികം രൂപം ഏവം തു ലാഘവം സാധു സംമിതം
11 ഏേതഷാം ഗുണതത്ത്വം ഹി വക്ഷ്യേത േഹത്വേഹതുഭിഃ
സമാസ വ്യാസ യുക്താനി തത്ത്വതസ് താനി വിത്തേമ
12 സംേമാേഹാ ഽജ്ഞാനം അത്യാഗഃ കർമണാം അവിനിർണയഃ
സ്വപ്നഃ സ്തംേഭാ ഭയം േലാഭഃ േശാകഃ സുകൃതദൂഷണം
13 അ തിശ് ചാവിപാകശ് ച നാസ്തിക്യം ഭിന്നവൃത്തിതാ
നിർവിേശഷത്വം അന്ധത്വം ജഘന്യഗുണവൃത്തിതാ
14 അകൃേത കൃതമാനിത്വം അജ്ഞാേന ജ്ഞാനമാനിതാ
അൈമ ീ വികൃേതാ ഭാേവാ അ ദ്ധാ മൂഢ ഭാവനാ
15 അനാർജവം അസഞ്ജ്ഞത്വം കർമ പാപം അേചതനാ
ഗുരുത്വം സന്നഭാവത്വം അസിതത്വം അവാഗ് ഗതിഃ
16 സർവ ഏേത ഗുണാ വി ാസ് താമസാഃ സ കീർതിതാഃ
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േയ ചാേന്യ നിയതാ ഭാവാ േലാേക ഽസ്മിൻ േമാഹസഞ്ജ്ഞിതാഃ
17 ത ത നിയമ്യേന്ത സർേവ േത താമസാ ഗുണാഃ
പരിവാദ കഥാ നിത്യം േദവ ാഹ്മണ ൈവദികാഃ
18 അത്യാഗശ് ചാഭിമാനശ് ച േമാേഹാ മന സ് തഥാക്ഷമാ
മത്സരശ് ൈചവ ഭൂേതഷു താമസം വൃത്തം ഇഷ്യേത
19 വൃഥാരംഭാശ് ച േയ േക ചിദ് വൃഥാ ദാനാനി യാനി ച
വൃഥാ ഭക്ഷണം ഇത്യ് ഏതത് താമസം വൃത്തം ഇഷ്യേത
20 അതിവാേദാ ഽതിതിക്ഷാ ച മാത്സര്യം അതിമാനിതാ
അ ദ്ദധാനതാ ൈചവ താമസം വൃത്തം ഇഷ്യേത
21 ഏവംവിധാസ് തു േയ േക ചിൽ േലാേക ഽസ്മിൻ പാപകർമിണഃ
മനുഷ്യാ ഭിന്നമര്യാദാഃ സർേവ േത താമസാ ജനാഃ
22 േതഷാം േയാനിം വക്ഷ്യാമി നിയതാം പാപകർമണാം
അവാങ്നിരയഭാവായ തിര്യങ്നിരയഗാമിനഃ
23 സ്ഥാവരാണി ച ഭൂതാനി പശേവാ വാഹനാനി ച

വ്യാദാ ദന്ദ ശൂകാശ് ച കൃമികീട വിഹംഗമാഃ
24 അണ്ഡജാ ജന്തേവാ േയ ച സർേവ ചാപി ചതുഷ്പദാഃ
ഉന്മത്താ ബധിരാ മൂകാ േയ ചാേന്യ പാപേരാഗിണഃ
25 മഗ്നാസ് തമസി ദുർവൃത്താഃ സ്വകർമ കൃതലക്ഷണാഃ
അവാേ്രക്സാതസ ഇത്യ് ഏേത മഗ്നാസ് തമസി താമസാഃ
26 േതഷാം ഉത്കർഷം ഉേ കം വക്ഷ്യാമ്യ് അഹം അതഃ പരം
യഥാ േത സുകൃതാംൽ േലാകാംൽ ലഭേന്ത പുണ്യകർമിണഃ
27 അന്യഥാ തിപന്നാസ് തു വിവൃദ്ധാ േയ ച കർമസു
സ്വകർമനിരതാനാം ച ാഹ്മണാനാം ശുൈഭഷിണാം
28 സം ാേരേണാർധ്വം ആയാന്തി യതമാനാഃ സ േലാകതാം
സ്വർഗം ഗച്ഛന്തി േദവാനാം ഇത്യ് ഏഷാ ൈവദികീ തിഃ
29 അന്യഥാ തിപന്നാസ് തു വിവൃദ്ധാഃ േസ്വഷു കർമസു
പുനർ ആവൃത്തി ധർമാണസ് േത ഭവന്തീഹ മാനുഷാഃ
30 പാപേയാനിം സമാപന്നാശ് ചണ്ഡാലാ മൂക ചൂചുകാഃ
വർണാൻ പര്യായശശ് ചാപി ാ വന്ത്യ് ഉത്തേരാത്തരം
31 ശൂ േയാനിം അതി മ്യ േയ ചാേന്യ താമസാ ഗുണാഃ
േ ാേതാ മേധ്യ സമാഗമ്യ വർതേന്ത താമേസ ഗുേണ
32 അഭിഷംഗസ് തു കാേമഷു മഹാേമാഹ ഇതി തഃ
ഋഷേയാ മുനേയാ േദവാ മുഹ്യന്ത്യ് അ സുേഖപ്സവഃ
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33 തേമാ േമാേഹാ മഹാേമാഹസ് താമി ഃ േ ാധസഞ്ജ്ഞിതഃ
മരണം ത്വ് അന്ധതാമി ം താമി ം േ ാധ ഉച്യേത
34 ഭാവേതാ ഗുണതശ് ൈചവ േയാനിതശ് ൈചവ തത്ത്വതഃ
സർവം ഏതത് തേമാ വി ാഃ കീർതിതം േവാ യഥാവിധി
35 േകാ ന്വ് ഏതദ് ബുധ്യേത സാധു േകാ ന്വ് ഏതത് സാധു പശ്യതി
അതേത്ത്വ തത്ത്വദർശീ യസ് തമസസ് തത്ത്വലക്ഷണം
36 തേമാ ഗുണാ േവാ ബഹുധാ കീർതിതാ; യഥാവദ് ഉക്തം ച തമഃ പരാവരം
നേരാ ഹി േയാ േവദ ഗുണാൻ ഇമാൻ സദാ; സ താമൈസഃ സർവഗുൈണഃ

മുച്യേത
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അധ്യായം 37

1 [ ്]
രേജാ ഽഹം വഃ വക്ഷ്യാമി യാഥാ തേഥ്യന സത്തമാഃ
നിേബാധത മഹാഭാഗാ ഗുണവൃത്തം ച സർവശഃ
2 സംഘാേതാ രൂപം ആയാസഃ സുഖദുഃേഖ ഹിമാതപൗ
ഐശ്വര്യം വി ഹഃ സന്ധിർ േഹതുവാേദാ ഽരതിഃ ക്ഷമാ
3 ബലം ശൗര്യം മേദാ േരാേഷാ വ്യായാമകലഹാവ് അപി
ഈർേഷ്യപ്സാ ൈപശുനം യുദ്ധം മമത്വം പരിപാലനം
4 വധബന്ധപരിേ ശാഃ േയാ വി യ ഏവ ച
നികൃന്ത ഛിന്ധി ഭിന്ധീതി പരമർമാവകർതനം
5 ഉ ം ദാരുണം ആേ ാശഃ പരവിത്താനുശാസനം
േലാകചിന്താ വിചിന്താ ച മത്സരഃ പരിഭാഷണം
6 മൃഷാവാേദാ മൃഷാ ദാനം വികൽപഃ പരിഭാഷണം
നിന്ദാ തിഃ ശംസാ ച താപഃ പരിതർപണം
7 പരിചര്യാ ച ശു ഷാ േസവാ തൃഷ്ണാ വ്യപാ യഃ
വ േഹാ ഽനയഃ മാദശ് ച പരിതാപഃ പരി ഹഃ
8 സം ാരാ േയ ച േലാേക ഽസ്മിൻ വർതേന്ത പൃഥക് പൃഥക്
നൃഷു നാരീഷു ഭൂേതഷു േവ്യഷു ശരേണഷു ച
9 സന്താേപാ ഽ ത്യയശ് ൈചവ താനി നിയമാശ് ച േയ

ദാനം ആശീർ യുക്തം ച സതതം േമ ഭവത്വ് ഇതി
10 സ്വധാ കാേരാ നമഃ കാരഃ സ്വാഹാകാേരാ വഷട് ിയാ
യാജനാധ്യാപേന േചാേഭ തൈഥവാഹുഃ പരി ഹം
11 ഇദം േമ സ്യാദ് ഇദം േമ സ്യാത് േസ്നേഹാ ഗുണസമുദ്ഭവഃ
അഭിേ ാഹസ് തഥാ മായാ നികൃതിർ മാന ഏവ ച
12 ൈസ്തന്യം ഹിംസാ പരീവാദഃ പരിതാപഃ ജാഗരഃ
സ്തംേഭാ ദംേഭാ ഽഥ രാഗശ് ച ഭക്തിഃ ീതിഃ േമാദനം
13 ദ തം ച ജനവാദശ് ച സംബന്ധാഃ ീകൃതാശ് ച േയ
നൃത്തവാദി ഗീതാനി സംഗാ േയ ച േക ചന
സർവ ഏേത ഗുണാ വി ാ രാജസാഃ സ കീർതിതാഃ
14 ഭൂതഭവ്യ ഭവിഷ്യാണാം ഭാവാനാം ഭുവി ഭാവനാഃ

ിവർഗനിരതാ നിത്യം ധർേമാ ഽർഥഃ കാമ ഇത്യ് അപി
15 കാമവൃത്താഃ േമാദേന്ത സർവകാമസമൃദ്ധിഭിഃ
അർവാക് േ ാതസ ഇത്യ് ഏേത ൈതജസാ രജസാവൃതാഃ
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16 അസ്മിംൽ േലാേക േമാദേന്ത ജായമാനാഃ പുനഃ പുനഃ
േ ത്യ ഭാവികം ഈഹന്ത ഇഹ ലൗകികം ഏവ ച
ദദതി തിഗൃഹ്ണന്തി ജപന്ത്യ് അഥ ച ജുഹ്വതി
17 രേജാഗുണാ േവാ ബഹുധാനുകീർതിതാ; യഥാവദ് ഉക്തം ഗുണവൃത്തം ഏവ ച
നേരാ ഹി േയാ േവദ ഗുണാൻ ഇമാൻ സദാ; സ രാജൈസഃ സർവഗുൈണർ
വിമുച്യേത
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അധ്യായം 38

1 [ ്]
അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി തൃതീയം ഗുണം ഉത്തമം
സർവഭൂതഹിതം േലാേക സതാം ധർമം അനിന്ദിതം
2 ആനന്ദഃ ീതിർ ഉേ കഃ ാകാശ്യം സുഖം ഏവ ച
അകാർപണ്യം അസംരംഭഃ സേന്താഷഃ ദ്ദധാനതാ
3 ക്ഷമാ ധൃതിർ അഹിംസാ ച സമതാ സത്യം ആർജവം
അേ ാധശ് ചാനസൂയാ ച ശൗചം ദാക്ഷ്യം പരാ മഃ
4 മുധാ ജ്ഞാനം മുധാ വൃത്തം മുധാ േസവാ മുധാ മഃ
ഏവം േയാ യുക്തധർമഃ സ്യാത് േസാ ഽമു ാനന്ത്യം അ േത
5 നിർമേമാ നിരഹങ്കാേരാ നിരാശീഃ സർവതഃ സമഃ
അകാമ ഹത ഇത്യ് ഏഷ സതാം ധർമഃ സനാതനഃ
6 വി ംേഭാ ീസ് തിതിക്ഷാ ച ത്യാഗഃ ശൗചം അത ിതാ
ആനൃശംസ്യം അസംേമാേഹാ ദയാ ഭൂേതഷ്വ് അൈപശുനം
7 ഹർഷസ് തുഷ്ടിർ വിസ്മയശ് ച വിനയഃ സാധുവൃത്തതാ
ശാന്തി കർമ വിശുദ്ധിശ് ച ശുഭാ ബുദ്ധിർ വിേമാചനം
8 ഉേപക്ഷാ ഹ്മചര്യം ച പരിത്യാഗശ് ച സർവശഃ
നിർമമത്വം അനാശീസ്ത്വം അപരി ീത ധർമതാ
9 മുധാ ദാനം മുധാ യേജ്ഞാ മുധാധീതം മുധാ തം
മുധാ തി ഹശ് ൈചവ മുധാ ധർേമാ മുധാ തപഃ
10 ഏവംവൃത്താസ് തു േയ േക ചിൽ േലാേക ഽസ്മിൻ സത്ത്വസം യാഃ

ാഹ്മണാ ഹ്മേയാനിസ്ഥാസ് േത ധീരാഃ സാധു ദർശിനഃ
11 ഹിത്വാ സർവാണി പാപാനി നിഃേശാകാ ഹ്യ് അജരാമരാഃ
ദിവം ാപ്യ തു േത ധീരാഃ കുർവേത ൈവ തതസ് തതഃ
12 ഈശിത്വം ച വശിത്വം ച ലഘുത്വം മനസശ് ച േത
വികുർവേത മഹാത്മാേനാ േദവാസ് ിദിവഗാ ഇവ
13 ഊർധ്വേ ാതസ ഇത്യ് ഏേത േദവാ ൈവകാരികാഃ താഃ
വികുർവേത കൃത്യാ ൈവ ദിവം ാപ്താസ് തതസ് തതഃ
യദ് യദ് ഇച്ഛന്തി തത് സർവം ഭജേന്ത വിഭജന്തി ച
14 ഇത്യ് ഏതത് സാത്ത്വികം വൃത്തം കഥിതം േവാ ദ്വിജർഷഭാഃ
ഏതദ് വിജ്ഞായ വിധിവൽ ലഭേത യദ് യദ് ഇച്ഛതി
15 കീർതിതാഃ സത്ത്വഗുണാ വിേശഷേതാ; യഥാവദ് ഉക്തം ഗുണവൃത്തം ഏവ
ച
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നരസ് തു േയാ േവദ ഗുണാൻ ഇമാൻ സദാ; ഗുണാൻ സ ഭുങ്ക്േത ന ഗുൈണഃ സ
ഭുജ്യേത
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അധ്യായം 39

1 [ ്]
ൈനവ ശക്യാ ഗുണാ വ ം പൃഥേക്ത്വേനഹ സർവശഃ
അവിച്ഛിന്നാനി ദൃശ്യേന്ത രജഃ സത്ത്വം തമസ് തഥാ
2 അേന്യാന്യം അനുഷജ്ജേന്ത അേന്യാന്യം ചാനുജീവിനഃ
അേന്യാന്യാപാ യാഃ സർേവ തഥാേന്യാന്യാനുവർതിനഃ
3 യാവത് സത്ത്വം തമസ് താവദ് വർതേത നാ സംശയഃ
യാവത് തമശ് ച സത്ത്വം ച രജസ് താവദ് ഇേഹാച്യേത
4 സംഹത്യ കുർവേത യാ ാം സഹിതാഃ സംഘചാരിണഃ
സംഘാതവൃത്തേയാ ഹ്യ് ഏേത വർതേന്ത േഹത്വേഹതുഭിഃ
5 ഉേ ക വ്യതിേരകാണാം േതഷാം അേന്യാന്യവർതിനാം
വർതേത തദ് യഥാ ന നം വ്യതിരിക്തം ച സർവശഃ
6 വ്യതിരിക്തം തേമാ യ തിര്യഗ് ഭാവഗതം ഭേവത്
അൽപം ത രേജാ േജ്ഞയം സത്ത്വം ചാൽപതരം തതഃ
7 ഉ ിക്തം ച രേജാ യ മധ്യേ ാേതാ ഗതം ഭേവത്
അൽപം ത തേമാ േജ്ഞയം സത്ത്വം ചാൽപതരം തതഃ
8 ഉ ിക്തം ച യദാ സത്ത്വം ഊർധ്വേ ാേതാ ഗതം ഭേവത്
അൽപം ത രേജാ േജ്ഞയം തമശ് ചാൽപതരം തതഃ
9 സത്ത്വം ൈവകാരികം േയാനിർ ഇ ിയാണാം കാശികാ
ന ഹി സത്ത്വാത് പേരാ ഭാവഃ കശ് ചിദ് അേന്യാ വിധീയേത
10 ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്ത്വസ്ഥാ മേധ്യ തിഷ്ഠന്തി രാജസാഃ
ജഘന്യഗുണസംയുക്താ യാന്ത്യ് അധസ് താമസാ ജനാഃ
11 തമഃ ശൂേ രജഃ ക്ഷേ ാഹ്മേണ സത്ത്വം ഉത്തമം
ഇത്യ് ഏവം ിഷു വർേണഷു വിവർതേന്ത ഗുണാസ് യഃ
12 ദൂരാദ് അപി ഹി ദൃശ്യേന്ത സഹിതാഃ സംഘചാരിണഃ
തമഃ സത്ത്വം രജശ് ൈചവ പൃഥക്ത്വം നാനുശു മ
13 ദൃഷ്ട്വാ ചാദിത്യം ഉദ്യന്തം കുേചാരാണാം ഭയം ഭേവത്
അധ്വഗാഃ പരിതേപ്യരംസ് തൃഷ്ണാർതാ ദുഃഖഭാഗിനഃ
14 ആദിത്യഃ സത്ത്വം ഉദ്ദിഷ്ടം കുേചാരാസ് തു യഥാ തമഃ
പരിതാേപാ ഽധ്വഗാനാം ച രാജേസാ ഗുണ ഉച്യേത
15 ാകാശ്യം സത്ത്വം ആദിേത്യ സന്താേപാ രാജേസാ ഗുണഃ
ഉപ വസ് തു വിേജ്ഞയസ് താമസസ് തസ്യ പർവസു
16 ഏവം േജ്യാതിഃഷു സർേവഷു വിവർതേന്ത ഗുണാസ് യഃ
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പര്യാേയണ ച വർതേന്ത ത ത തഥാ തഥാ
17 സ്ഥാവേരഷു ച ഭൂേതഷു തിര്യഗ് ഭാവഗതം തമഃ
രാജസാസ് തു വിവർതേന്ത േസ്നഹഭാവസ് തു സാത്ത്വികഃ
18 അഹസ് ിധാ തു വിേജ്ഞയം ിധാ രാ ിർ വിധീയേത
മാസാർധം ആസ വർഷാണി ഋതവഃ സന്ധയസ് തഥാ
19 ിധാ ദാനാനി ദീയേന്ത ിധാ യജ്ഞഃ വർതേത

ിധാ േലാകാസ് ിധാ േവദാസ് ിധാ വിദ്യാസ് ിധാ ഗതിഃ
20 ഭൂതം ഭവ്യം ഭവിഷ്യച് ച ധർേമാ ഽർഥഃ കാമ ഇത്യ് അപി

ാണാപാനാവ് ഉദാനശ് ചാപ്യ് ഏത ഏവ േയാ ഗുണാഃ
21 യത് കിം ചിദ് ഇഹ ൈവ േലാേക സർവം ഏഷ്വ് ഏവ ത ിഷു

േയാ ഗുണാഃ വർതേന്ത അവ്യക്താ നിത്യം ഏവ തു
സത്ത്വം രജസ് തമശ് ൈചവ ഗുണസർഗഃ സനാതനഃ
22 തേമാ ഽവ്യക്തം ശിവം നിത്യം അജം േയാനിഃ സനാതനഃ

കൃതിർ വികാരഃ ലയഃ ധാനം ഭവാപ്യയൗ
23 അനു ിക്തം അനൂനം ച ഹ്യ് അകമ്പം അചലം വം
സദ് അസച് ൈചവ തത് സർവം അവ്യക്തം ിഗുണം തം
േജ്ഞയാനി നാമേധയാനി നൈരർ അധ്യാത്മചിന്തൈകഃ
24 അവ്യക്തനാമാനി ഗുണാംശ് ച തത്ത്വേതാ; േയാ േവദ സർവാണി ഗതീശ്
ച േകവലാഃ
വിമുക്തേദഹഃ വിഭാഗ തത്ത്വവിത്; സ മുച്യേത സര ഗുൈണർ നിരാമയഃ
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അധ്യായം 40

1 [ ്]
അവ്യക്താത് പൂർവം ഉത്പേന്നാ മഹാൻ ആത്മാ മഹാമതിഃ
ആദിർ ഗുണാനാം സർേവഷാം ഥമഃ സർഗ ഉച്യേത
2 മഹാൻ ആത്മാ മതിർ വി ർ വിശ്വഃ ശംഭുശ് ച വീര്യവാൻ
ബുദ്ധിഃ േജ്ഞാപലബ്ധിശ് ച തഥാ ഖ്യാതിർ ധൃതിഃ തിഃ
3 പര്യായ വാചൈകഃ ശൈബ്ദർ മഹാൻ ആത്മാ വിഭാവ്യേത
തം ജാനൻ ാഹ്മേണാ വിദ്വാൻ ന േമാഹം നിഗച്ഛതി
4 സർവതഃ പാണിപാദശ് ച സർവേതാ ഽക്ഷിശിേരാമുഖഃ
സർവതഃ തിമാംൽ േലാേക സർവം വ്യാപ്യ സ തിഷ്ഠതി
5 മഹാ ഭാർചിഃ പുരുഷഃ സർവസ്യ ഹൃദി നി ിതഃ
അണിമാ ലഘിമാ ാപ്തിർ ഈശാേനാ േജ്യാതിർ അവ്യയഃ
6 ത ബുദ്ധിമതാം േലാകാഃ സംന്യാസനിരതാശ് ച േയ
ധ്യാനിേനാ നിത്യേയാഗാശ് ച സത്യസന്ധാ ജിേത ിയാഃ
7 ജ്ഞാനവന്തശ് ച േയ േക ചിദ് അലുബ്ധാ ജിതമന്യവഃ

സന്നമനേസാ ധീരാ നിർമമാ നിരഹ താഃ
വിമുക്താഃ സർവ ഏൈവേത മഹത്ത്വം ഉപയാന്തി ൈവ
8 ആത്മേനാ മഹേതാ േവദ യഃ പുണ്യാം ഗതിം ഉത്തമാം
സ ധീരഃ സർവേലാേകഷു ന േമാഹം അധിഗച്ഛതി
വി ർ ഏവാദി സർേഗഷു സ്വയംഭൂർ ഭവതി ഭുഃ
9 ഏവം ഹി േയാ േവദ ഗുഹാ ശയം ഭും; നരഃ പുരാണം പുരുഷം വിശ്വരൂപം
ഹിരണ്മയം ബുദ്ധിമതാം പരാം ഗതിം; സ ബുദ്ധിമാൻ ബുദ്ധിം അതീത്യ തിഷ്ഠതി
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അധ്യായം 41

1 [ ്]
യ ഉത്പേന്നാ മഹാൻ പൂർവം അഹങ്കാരഃ സ ഉച്യേത
അഹം ഇത്യ് ഏവ സംഭൂേതാ ദ്വിതീയഃ സർഗ ഉച്യേത
2 അഹങ്കാരശ് ച ഭൂതാദിർ ൈവകാരിക ഇതി തഃ
േതജസശ് േചതനാ ധാതുഃ ജാ സർഗഃ ജാപതിഃ
3 േദവാനാം ഭേവാ േദേവാ മനസശ് ച ിേലാകകൃത്
അഹം ഇത്യ് ഏവ തത് സർവം അഭിമന്താ സ ഉച്യേത
4 അധ്യാത്മജ്ഞാനനിത്യാനാം മുനീനാം ഭാവിതാത്മനാം
സ്വാധ്യായ തുസിദ്ധാനാം ഏഷ േലാകഃ സനാതനഃ
5 അഹങ്കാേരണാഹരേതാ ഗുണാൻ ഇമാൻ; ഭൂതാദിർ ഏവം സൃജേത സ
ഭൂതകൃത്
ൈവകാരികഃ സർവം ഇദം വിേചഷ്ടേത; സ്വേതജസാ രജ്ഡ്ജയേത ജഗത്
തഥാ
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അധ്യായം 42

1 [ ്]
അഹങ്കാരാത് സൂതാനി മഹാഭൂതാനി പഞ്ച ൈവ
പൃഥിവീ വായുർ ആകാശം ആേപാ േജ്യാതിശ് ച പഞ്ചമം
2 േതഷു ഭൂതാനി മുഹ്യേന്ത മഹാഭൂേതഷു പഞ്ചസു
ശബ്ദ ർശന രൂേപഷു രസഗന്ധ ിയാസു ച
3 മഹാഭൂതവിനാശാേന്ത ലേയ ത പസ്ഥിേത
സർവ ാണഭൃതാം ധീരാ മഹദ് ഉത്പദ്യേത ഭയം
4 യദ്യ് അസ്മാജ് ജായേത ഭൂതം ത തത് വിലീയേത
ലീയേന്ത തിേലാമാനി ജായേന്ത േചാത്തേരാത്തരം
5 തതഃ ലീേന സർവസ്മിൻ ഭൂേത സ്ഥാവരജംഗേമ

തിമന്തസ് തദാ ധീരാ ന ലീയേന്ത കദാ ചന
6 ശബ്ദഃ ർശസ് തഥാരൂപം രേസാ ഗന്ധശ് ച പഞ്ചമഃ

ിയാ കാരണയുക്താഃ സ ർ അനിത്യാ േമാഹസഞ്ജ്ഞിതാഃ
7 േലാഭ ജന സംയുക്താ നിർവിേശഷാ ഹ്യ് അകിഞ്ചനാഃ
മാംസേശാണിതസംഘാതാ അേന്യാന്യേസ്യാപജീവിനഃ
8 ബഹിർ ആത്മാന ഇത്യ് ഏേത ദീനാഃ കൃപണ വൃത്തയഃ

ാണാപാനാവ് ഉദാനശ് ച സമാേനാ വ്യാന ഏവ ച
9 അന്തരാേത്മതി ചാപ്യ് ഏേത നിയതാഃ പഞ്ച വായവഃ
വാൻ മേനാ ബുദ്ധിർ ഇത്യ് ഏഭിർ സാർധം അഷ്ടാത്മകം ജഗത്
10 ത്വഗ് ാണേ ാ ച ംഷി രസനം വാക് ച സംയതാ
വിശുദ്ധം ച മേനാ യസ്യ ബുദ്ധിശ് ചാവ്യഭിചാരിണീ
11 അഷ്ടൗ യസ്യാഗ്നേയാ ഹ്യ് ഏേത ന ദഹേന്ത മനഃ സദാ
സ തദ് ഹ്മ ശുഭം യാതി യസ്മാദ് ഭൂേയാ ന വിദ്യേത
12 ഏകാദശ ച യാന്യ് ആഹുർ ഇ ിയാണി വിേശഷതഃ
അഹങ്കാര സൂതാനി താനി വക്ഷ്യാമ്യ് അഹം ദ്വിജാഃ
13 േ ാ ം ത്വക് ച ഷീ ജിഹ്വാ നാസികാ ൈചവ പഞ്ചമീ
പാദൗ പായുർ ഉപസ്ഥം ച ഹസ്തൗ വാഗ് ദശമീ ഭേവത്
14 ഇ ിയ ാമ ഇത്യ് ഏഷ മന ഏകാദശം ഭേവത്
ഏതം ാമം ജേയത് പൂർവം തേതാ ഹ്മ കാശേത
15 ബുദ്ധീ ിയാണി പഞ്ചാഹുഃ പഞ്ച കർേമ ിയാണി ച
േ ാ ാദീന്യ് അപി പഞ്ചാഹുർ ബുദ്ധിയുക്താനി തത്ത്വതഃ
16 അവിേശഷാണി ചാന്യാനി കർമ യുക്താനി താനി തു
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ഉഭയ മേനാ േജ്ഞയം ബുദ്ധിർ ദ്വാദശമീ ഭേവത്
17 ഇത്യ് ഉക്താനീ ിയാണീമാന്യ് ഏകാദശ മയാ മാത്
മന്യേന്ത കൃതം ഇത്യ് ഏവ വിദിൈത്വതാനി പണ്ഡിതാഃ
18 ീണി സ്ഥാനാനി ഭൂതാനാം ചതുർഥം േനാപപദ്യേത
സ്ഥലം ആപസ് തഥാകാശം ജന്മ ചാപി ചതുർവിധം
19 അണ്ഡേജാദ്ഭിജ്ജ സംേസ്വദ ജരായുജം അഥാപി ച
ചതുർധാ ജന്മ ഇത്യ് ഏതദ് ഭൂത ാമസ്യ ലക്ഷ്യേത
20 അചരാണ്യ് അപി ഭൂതാനി േഖചരാണി തൈഥവ ച
അണ്ഡജാനി വിജാനീയാത് സർവാംശ് ൈചവ സരീസൃപാൻ
21 സംേസ്വദാഃ കൃമയഃ േ ാക്താ ജന്തവശ് ച തഥാവിധാഃ
ജന്മ ദ്വിതീയം ഇത്യ് ഏതജ് ജഘന്യതരം ഉച്യേത
22 ഭിത്ത്വാ തു പൃഥിവീം യാനി ജായേന്ത കാലപര്യയാത്
ഉദ്ഭിജ്ജാനീതി താന്യ് ആഹുർ ഭൂതാനി ദ്വിജസത്തമാഃ
23 ദ്വിപാദ ബഹുപാദാനി തിര്യഗ്ഗതിമതീനി ച
ജരായുജാനി ഭൂതാനി വിത്തതാന്യ് അപി സത്തമാഃ
24 ദ്വിവിധാപീഹ വിേജ്ഞയാ ഹ്മേയാനിഃ സനാതനാ
തപഃ കർമ ച യത് പുണ്യം ഇത്യ് ഏഷ വിദുഷാം നയഃ
25 ദ്വിവിധം കർമ വിേജ്ഞയം ഇജ്യാ ദാനം ച യൻ മേഖ
ജാതസ്യാധ്യയനം പുണ്യം ഇതി വൃദ്ധാനുശാസനം
26 ഏതദ് േയാ േവദ വിധിവത് സ മുഖഃ സ്യാദ് ദ്വിജർഷഭാഃ
വിമുക്തഃ സർവപാേപഭ്യ ഇതി ൈചവ നിേബാധത
27 ആകാശം ഥമം ഭൂതം േ ാ ം അധ്യാത്മം ഉച്യേത
അധിഭൂതം തഥാ ശേബ്ദാ ദിശസ് ത ാധിൈദവതം
28 ദ്വിതീയം മാരുേതാ ഭൂതം ത്വഗ് അധ്യാത്മം ച വി തം
സ് ഷ്ടവ്യം അധിഭൂതം ച വിദ ത് ത ാധിൈദവതം
29 തൃതീയം േജ്യാതിർ ഇത്യ് ആഹുർ ച ർ അധ്യാത്മം ഉച്യേത
അധിഭൂതം തേതാ രൂപം സൂര്യസ് ത ാധിൈദവതം
30 ചതുർഥം ആേപാ വിേജ്ഞയം ജിഹ്വാ ചാധ്യാത്മം ഇഷ്യേത
അധിഭൂതം രസശ് ചാ േസാമസ് ത ാധിൈദവതം
31 പൃഥിവീ പഞ്ചമം ഭൂതം ാണശ് ചാധ്യാത്മം ഇഷ്യേത
അധിഭൂതം തഥാ ഗേന്ധാ വായുസ് ത ാധിൈദവതം
32 ഏഷ പഞ്ചസു ഭൂേതഷു ചതുഷ്ടയ വിധിഃ തഃ
അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി സർവം ിവിധം ഇ ിയം
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33 പാദാവ് അധ്യാത്മം ഇത്യ് ആഹുർ ാഹ്മണാസ് തത്ത്വദർശിനഃ
അധിഭൂതം തു ഗന്തവ്യം വി സ് ത ാധിൈദവതം
34 അവാഗ് ഗതിർ അപാനശ് ച പായുർ അധ്യാത്മം ഇഷ്യേത
അധിഭൂതം വിസർവശ് ച മി സ് ത ാധിൈദവതം
35 ജനഃ സർവഭൂതാനാം ഉപേസ്ഥാ ഽധ്യാത്മം ഉച്യേത
അധിഭൂതം തഥാ ശു ം ൈദവതം ച ജാപതിഃ
36 ഹസ്താവ് അധ്യാത്മം ഇത്യ് ആഹുർ അധ്യാത്മവിദുേഷാ ജനാഃ
അധിഭൂതം തു കർമാണി ശ സ് ത ാധിൈദവതം
37 ൈവശ്വേദവീ മനഃ പൂർവാ വാഗ് അധ്യാത്മം ഇേഹാച്യേത
വക്തവ്യം അധിഭൂതം ച വഹ്നിസ് ത ാധിൈദവതം
38 അധ്യാത്മം മന ഇത്യ് ആഹുഃ പഞ്ച ഭൂതാനുചാരകം
അധിഭൂതം ച മന്യവ്യം ച മാശ് ചാധിൈദവതം
39 അധ്യാത്മം ബുദ്ധിർ ഇത്യ് ആഹുഃ ഷഡി ിയ വിചാരിണീ
അധിഭൂതം തു വിേജ്ഞയം ഹ്മാ ത ാധിൈദവതം
40 യഥാവദ് അധ്യാത്മവിധിർ ഏഷ വഃ കീർതിേതാ മയാ
ജ്ഞാനം അസ്യ ഹി ധർമജ്ഞാഃ ാപ്തം ബുദ്ധിമതാം ഇഹ
41 ഇ ിയാണീ ിയാർഥാശ് ച മഹാഭൂതാനി പഞ്ച ച
സർവാണ്യ് ഏതാനി സന്ധായ മനസാ സ ധാരേയത്
42 ക്ഷീേണ മനസി സർവസ്മിൻ ന ജന്മ സുഖം ഇഷ്യേത
ജ്ഞാനസമ്പന്ന സത്ത്വാനാം തത് സുഖം വിദുഷാം മതം
43 അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി സൂക്ഷ്മഭാവകരീം ശിവാം
നിവൃത്തിം സർവഭൂേതഷു മൃദുനാ ദാരുേണന വാ
44 ഗുണാഗുണം അനാസംഗം ഏകചര്യം അനന്തരം
ഏതദ് ാഹ്മണേതാ വൃത്തം ആഹുർ ഏകപദം സുഖം
45 വിദ്വാൻ കൂർമ ഇവാംഗാനി കാമാൻ സംഹൃത്യ സർവശഃ
വിരജാഃ സർവേതാ മുേക്താ േയാ നരഃ സ സുഖീ സദാ
46 കാമാൻ ആത്മനി സംയമ്യ ക്ഷീണതൃഷ്ണഃ സമാഹിതഃ
സർവഭൂതസുഹൃൻ ൈമേ ാ ഹ്മഭൂയം സ ഗച്ഛതി
47 ഇ ിയാണാം നിേരാേധന സർേവഷാം വിഷൈയഷിണാം
മുേനർ ജനപദ ത്യാഗാദ് അധ്യാത്മാഗ്നിഃ സമിധ്യേത
48 യഥാഗ്നിർ ഇന്ധൈനർ ഇേദ്ധാ മഹാേജ്യാതിഃ കാശേത
തേഥ ിയ നിേരാേധന മഹാൻ ആത്മാ കാശേത
49 യദാ പശ്യതി ഭൂതാനി സന്നാത്മാത്മേനാ ഹൃദി
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സ്വയം േയാനിസ് തദാ സൂക്ഷ്മാത് സൂക്ഷ്മം ആേപ്നാത്യ് അനുത്തമം
50 അഗ്നീ രൂപം പയഃ േ ാേതാ വായുഃ ർശനം ഏവ ച
മഹീ പങ്കധരം േഘാരം ആകാശം വണം തഥാ
51 രാഗേശാകസമാവിഷ്ടം പഞ്ച േ ാതഃ സമാവൃതം
പഞ്ച ഭൂതസമായുക്തം നവദ്വാരം ദ്വിൈദവതം
52 രജസ്വലം അഥാദൃശ്യം ിഗുണം ച ിധാതുകം
സംസർഗാഭിരതം മൂഢം ശരീരം ഇതി ധാരണാ
53 ദുശ്ചരം ജീവേലാേക ഽസ്മിൻ സത്ത്വം തി സമാ ിതം
ഏതദ് ഏവ ഹി േലാേക ഽസ്മിൻ കാലച ം വർതേത
54 ഏതൻ മഹാർണവം േഘാരം അഗാധം േമാഹസഞ്ജ്ഞിതം
വിസൃേജത് സങ്ക്ഷിേപച് ൈചവ േഭാധേയത് സാമരം ജഗത്
55 കാമേ ാധൗ ഭയം േമാഹം അഭിേ ാഹം അഥാനൃതം
ഇ ിയാണാം നിേരാേധന സ താംസ് ത്യജതി ദുസ്ത്യജാൻ
56 യൈസ്യേത നിർജിതാ േലാേക ിഗുണാഃ പഞ്ച ധാതവഃ
േവ്യാമ്നി തസ്യ പരം സ്ഥാനം അനന്തം അഥ ലക്ഷ്യേത
57 കാമകൂലാം അപാരാന്താം മനഃ േ ാേതാ ഭയാവഹാം
നദീം ദുർഗ ദാം തീർണഃ കാമേ ാധാവ് ഉഭൗ ജേയത്
58 സ സർവേദാഷനിർമുക്തസ് തതഃ പശ്യതി യത് പരം
മേനാ മനസി സന്ധായ പശ്യത്യ് ആത്മാനം ആത്മനി
59 സർവവിത് സർവഭൂേതഷു വീക്ഷത്യ് ആത്മാനം ആത്മനി
ഏകധാ ബഹുധാ ൈചവ വികുർവാണസ് തതസ് തതഃ
60 വം പശ്യതി രൂപാണി ദീപാദ് ദീപശതം യഥാ
സ ൈവ വി ശ് ച മി ശ് ച വരുേണാ ഽഗ്നിഃ ജാപതിഃ
61 സ ഹി ധാതാ വിധാതാ ച സ ഭുഃ സർവേതാ മുഖഃ
ഹൃദയം സർവഭൂതാനാം മഹാൻ ആത്മാ കാശേത
62 തം വി സംഘാശ് ച സുരാസുരാശ് ച; യക്ഷാഃ പിശാചാഃ പിതേരാ
വയാംസി
രേക്ഷാഗണാ ഭൂതഗണാശ് ച സർേവ; മഹർഷയശ് ൈചവ സദാ വന്തി
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അധ്യായം 43

1 [ ്]
മനുഷ്യാണാം തു രാജന്യഃ ക്ഷ ിേയാ മധ്യേമാ ഗുണഃ
കുഞ്ജേരാ വാഹനാനാം ച സിംഹശ് ചാരണ്യവാസിനാം
2 അവിഃ പശൂനാം സർേവഷാം ആഖുശ് ച ബിലവാസിനാം
ഗവാം േഗാവൃഷഭശ് ൈചവ ീണാം പുരുഷ ഏവ ച
3 ന്യേ ാേധാ ജംബുേവക്ഷശ് ച പിപ്പലഃ ശാൽമലിസ് തഥാ
ശിംശപാ േമഷശൃംഗശ് ച തഥാ കീചക േവണവഃ
ഏേത മാണാം രാജാേനാ േലാേക ഽസ്മിൻ നാ സംശയഃ
4 ഹിമവാൻ പാരിയാ ശ് ച സേദ്യാ വിന്ധ്യസ് ികൂടവാൻ
േശ്വേതാ നീലശ് ച ഭാസശ് ച കാഷ്ഠവാംശ് ൈചവ പർവതഃ
5 ശുഭ േന്ധാ മേഹ ശ് ച മാല്യവാൻ പർവതസ് തഥാ
ഏേത പർവതരാജാേനാ ഗണാനാം മരുതസ് തഥാ
6 സൂേര്യാ ഹാണാം അധിേപാ നക്ഷ ാണാം ച ച മാഃ
യമഃ പിതൄണാം അധിപഃ സരിതാം അഥ സാഗരഃ
7 അംഭസാം വരുേണാ രാജാ സത്ത്വാനാം മി ഉച്യേത
അർേകാ ഽധിപതിർ ഉഷ്ണാനാം േജ്യാതിഷാം ഇ ർ ഉച്യേത
8 അഗ്നിർ ഭൂതപതിർ നിത്യം ാഹ്മണാനാം ബൃഹ തിഃ
ഓഷധീനാം പതിഃ േസാേമാ വി ർ ബലവതാം വരഃ
9 ത്വഷ്ടാധിരാേജാ രൂപാണാം പശൂനാം ഈശ്വരഃ ശിവഃ
ദക്ഷിണാനാം തഥാ യേജ്ഞാ േവദാനാം ഋഷയസ് തഥാ
10 ദിശാം ഉദീചീ വി ാണാം േസാേമാ രാജാ താപവാൻ
കുേബരഃ സർവയക്ഷാണാം േദവതാനാം പുരന്ദരഃ
ഏഷ ഭൂതാദികഃ സർഗഃ ജാനാം ച ജാപതിഃ
11 സർേവഷാം ഏവ ഭൂതാനാം അഹം ഹ്മമേയാ മഹാൻ
ഭൂതം പരതരം മേത്താ വിേഷ്ണാർ വാപി ന വിദ്യേത
12 രാജാധിരാജഃ സർവാസാം വി ർ ഹ്മമേയാ മഹാൻ
ഈശ്വരം തം വിജാനീമഃ സ വിഭുഃ സ ജാപതിഃ
13 നരകിംനര യക്ഷാണാം ഗന്ധർേവാരഗരക്ഷസാം
േദവദാനവ നാഗാനാം സർേവഷാം ഈശ്വേരാ ഹി സഃ
14 ഭഗ േദവാനുയാതാനാം സർവാസാം വാമേലാചനാ
മാേഹശ്വരീ മഹാേദവീ േ ാച്യേത പാർവതീതി യാ
15 ഉമാം േദവീം വിജാനീത നാരീണാം ഉത്തമാം ശുഭാം
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രതീനാം വസുമത്യസ് തു ീണാം അപ്സരസസ് തഥാ
16 ധർമകാമാശ് ച രാജാേനാ ാഹ്മണാ ധർമലക്ഷണാഃ
തസ്മാദ് രാജാ ദ്വിജാതീനാം യേതേതഹ രക്ഷേണ
17 രജ്ഞാം ഹി വിഷേയ േയഷാം അവസീദന്തി സാധവഃ
ഹീനാസ് േത സ്വഗുൈണഃ സർൈവഃ േ ത്യാവാൻ മാർഗഗാമിനഃ
18 രാജ്ഞാം തു വിഷേയ േയഷാം സാധവഃ പരിരക്ഷിതാഃ
േത ഽസ്മിംൽ േലാേക േമാദേന്ത േ ത്യ ചാനന്ത്യം ഏവ ച

ാ വന്തി മഹാത്മാന ഇതി വിത്തദ്വിജർഷഭാഃ
19 അത ഊർധ്വം വക്ഷ്യാമി നിയതം ധർമലക്ഷണം
അഹിംസാ ലക്ഷേണാ ധർേമാ ഹിംസാ ചാധർമലക്ഷണാ
20 കാശലക്ഷണാ േദവാ മനുഷ്യാഃ കർമ ലക്ഷണാഃ
ശബ്ദലക്ഷണം ആകാശം വായുസ് തു ർശലക്ഷണഃ
21 േജ്യാതിഷാം ലക്ഷണം രൂപം ആപശ് ച രസലക്ഷണാഃ
ധരണീ സർവഭൂതാനാം പൃഥിവീ ഗന്ധലക്ഷണാ
22 സ്വരവ്യഞ്ജന സം ാരാ ഭാരതീ സത്യലക്ഷണാ
മനേസാ ലക്ഷണം ചിന്താ തേഥാക്താ ബുദ്ധിർ അന്വയാത്
23 മനസാ ചിന്തയാേനാ ഽർഥാൻ ബുദ്ധ്യാ ൈചവ വ്യവസ്യതി
ബുദ്ധിർ ഹി വ്യവസാേയന ലക്ഷ്യേത നാ സംശയഃ
24 ലക്ഷണം മഹേതാ ധ്യാനം അവ്യക്തം സാധു ലക്ഷണം

വൃത്തി ലക്ഷേണാ േയാേഗാ ജ്ഞാനം സംന്യാസലക്ഷണം
25 തസ്മാജ് ജ്ഞാനം പുര ത്യ സംന്യേസദ് ഇഹ ബുദ്ധിമാൻ
സംന്യാസീ ജ്ഞാനസംയുക്തഃ ാേപ്നാതി പരമാം ഗതിം
അതീേതാ ഽദ്വന്ദ്വം അേഭ്യതി തേമാ മൃത ജരാതിഗം
26 ധർമലക്ഷണസംയുക്തം ഉക്തം േവാ വിധിവൻ മയാ
ഗുണാനാം ഹണം സമ്യഗ് വക്ഷ്യാമ്യ് അഹം അതഃ പരം
27 പാർഥിേവാ യസ് തു ഗേന്ധാ ൈവ ാേണേനഹ സ ഗൃഹ്യേത

ാണസ്ഥശ് ച തഥാ വായുർ ഗന്ധജ്ഞാേന വിധീയേത
28 അപാം ധാതുരേസാ നിത്യം ജിഹ്വയാ സ തു ഗൃഹ്യേത
ജിഹ്വാസ്ഥശ് ച തഥാ േസാേമാ രസജ്ഞാേന വിധീയേത
29 േജ്യാതിഷശ് ച ഗുേണാ രൂപം ച ഷാ തച് ച ഗൃഹ്യേത
ച ഃസ്ഥശ് ച തഥാദിേത്യാ രൂപജ്ഞാേന വിധീയേത
30 വായവ്യസ് തു തഥാ ർശസ് ത്വചാ ജ്ഞായേത ച സഃ
ത്വക്സ്ഥശ് ൈചവ തഥാ വായുഃ ർശജ്ഞാേന വിധീയേത
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31 ആകാശസ്യ ഗുേണാ േഘാഷഃ േ ാേ ണ സ തു ഗൃഹ്യേത
േ ാ സ്ഥാശ് ച ദിശഃ സർവാഃ ശബ്ദജ്ഞാേന കീർതിതാഃ
32 മനസസ് തു ഗുണശ് ചിന്താ ജ്ഞയാ സ തു ഗൃഹ്യേത
ഹൃദിസ്ഥ േചതനാ ധാതുർ മേനാ ജ്ഞാേന വിധീയേത
33 ബുദ്ധിർ അധ്യവസാേയന ധ്യാേനന ച മഹാംസ് തഥാ
നിശ്ചിത്യ ഹണം നിത്യം അവ്യക്തം നാ സംശയഃ
34 അലിംഗ ഹേണാ നിത്യഃ േക്ഷ േജ്ഞാ നിർഗുണാത്മകഃ
തസ്മാദ് അലിംഗഃ േക്ഷ ജ്ഞഃ േകവലം ജ്ഞാനലക്ഷണഃ
35 അവ്യക്തം േക്ഷ ം ഉദ്ദിഷ്ടം ഗുണാനാം ഭവാപ്യയം
സദാ പശ്യാമ്യ് അഹം ലീനം വിജാനാമി ശൃേണാമി ച
36 പുരുഷസ് തദ് വിജാനീേത തസ്മാത് േക്ഷ ജ്ഞ ഉച്യേത
ഗുണവൃത്തം തഥാ കൃത്സ്നം േക്ഷ ജ്ഞഃ പരിപശ്യതി
37 ആദിമധ്യാവസാനാന്തം സൃജ്യമാനം അേചതനം
ന ഗുണാ വിദുർ ആത്മാനം സൃജ്യമാനം പുനഃ പുനഃ
38 ന സത്യം േവദ ൈവ കശ് ചിത് േക്ഷ ജ്ഞസ് ത്വ് ഏവ വിന്ദതി
ഗുണാനാം ഗുണഭൂതാനാം യത് പരം പരേതാ മഹത്
39 തസ്മാദ് ഗുണാംശ് ച തത്ത്വം ച പരിത്യേജ്യഹ തത്ത്വവിത്
ക്ഷീണേദാേഷാ ഗുണാൻ ഹിത്വാ േക്ഷ ജ്ഞം വിശത്യ് അഥ
40 നിർദ്വേന്ദ്വാ നിർനമഃ കാേരാ നിഃ സ്വധാ കാര ഏവ ച
അചലശ് ചാനിേകതശ് ച േക്ഷ ജ്ഞഃ സ പേരാ വിഭുഃ
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അധ്യായം 44

1 [ ്]
യദ് ആദിമധ്യപര്യന്തം ഹേണാപായം ഏവ ച
നാമ ലക്ഷണസംയുക്തം സർവം വക്ഷ്യാമി തത്ത്വതഃ
2 അഹഃ പൂർവം തേതാ രാ ിർ മാസാഃ ശു ാദയഃ താഃ

വിഷ്ഠാദീനി ഋക്ഷാണി ഋതവഃ ശിശിരാദയഃ
3 ഭൂമിർ ആദിസ് തു ഗന്ധാനാം രസാനാം ആപ ഏവ ച
രൂപാണാം േജ്യാതിർ ആദിസ് തു ർശാദിർ വായുർ ഉച്യേത
ശബ്ദസ്യാദിസ് തഥാകാശം ഏഷ ഭൂതകൃേതാ ഗുണഃ
4 അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി ഭൂതാനാം ആദിം ഉത്തമം
ആദിേത്യാ േജ്യാതിഷാം ആദിർ അഗ്നിർ ഭൂതാദിർ ഇഷ്യേത
5 സാവി ീ സർവവിദ്യാനാം േദവതാനാം ജാപതിഃ
ഓങ്കാരഃ സർവേവദാനാം വചസാം ാണ ഏവ ച
യദ് യസ്മിൻ നിയതം േലാേക സർവം സാവി ം ഉച്യേത
6 ഗായ ീ ഛന്ദസാം ആദിഃ പശൂനാം അജ ഉച്യേത
ഗാവശ് ചതുഷ്പദാം ആദിർ മനുഷ്യാണാം ദ്വിജാതയഃ
7 േശ്യനഃ പത ിണാം ആദിർ യജ്ഞാനാം ഹുതം ഉത്തമം
പരിസർപിണാം തു സർേവഷാം േജ്യഷ്ഠഃ സർേപാ ദ്വിേജാത്തമാഃ
8 കൃതം ആദിർ യുഗാനാം ച സർേവഷാം നാ സംശയഃ
ഹിരണ്യം സർവരത്നാനാം ഓഷധീനാം യവാസ് തഥാ
9 സർേവഷാം ഭക്ഷ്യേഭാജ്യാനാം അന്നം പരമം ഉച്യേത

വാണാം ൈചവ സർേവഷാം േപയാനാം ആപ ഉത്തമാഃ
10 സ്ഥാവരാണാം ച ഭൂതാനാം സർേവഷാം അവിേശഷതഃ

ഹ്മ േക്ഷ ം സദാ പുണ്യം ക്ഷഃ ഥമജഃ തഃ
11 അഹം ജാപതീനാം ച സർേവഷാം നാ സംശയഃ
മമ വി ർ അചിന്ത്യാത്മാ സ്വയംഭൂർ ഇതി സ തഃ
12 പർവതാനാം മഹാേമരുഃ സർേവഷാം അ ജഃ തഃ
ദിശാം ച ദിശാം േചാർധ്വാ ദിഗ് ജാതാ ഥമം തഥാ
13 തഥാ ിപഥഗാ ഗംഗാ നദീനാം അ ജാ താ
തഥാ സേരാദ പാനാനാം സർേവഷാം സാഗേരാ ഽ ജഃ
14 േദവദാനവ ഭൂതാനാം പിശാേചാരഗരക്ഷസാം
നരകിംനര യക്ഷാണാം സർേവഷാം ഈശ്വരഃ ഭുഃ
15 ആദിർ വിശ്വസ്യ ജഗേതാ വി ർ ഹ്മമേയാ മഹാൻ
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ഭൂതം പരതരം തസ്മാത് ൈ േലാേക്യ േനഹ വിദ്യേത
16 ആ മാണാം ച ഗാർഹസ്ഥ്യം സർേവഷാം നാ സംശയഃ
േലാകാനാം ആദിർ അവ്യക്തം സർവസ്യാന്തസ് തദ് ഏവ ച
17 അഹാന്യ് അസ്തമയാന്താനി ഉദയാന്താ ച ശർവരീ
സുഖസ്യാന്തഃ സദാ ദുഃഖം ദുഃഖസ്യാന്തഃ സദാ സുഖം
18 സർേവ ക്ഷയാന്താ നിചയാഃ പതനാന്താഃ സമു യാഃ
സംേയാഗാ വി േയാഗാന്താ മരണാന്തം ഹി ജീവിതം
19 സർവം കൃതം വിനാശാന്തം ജാതസ്യ മരണം വം
അശാശ്വതം ഹി േലാേക ഽസ്മിൻ സർവം സ്ഥാവരജംഗമം
20 ഇഷ്ടം ദത്തം തേപാ ഽധീതം താനി നിയമാശ് ച േയ
സർവം ഏതദ് വിനാശാന്തം ജ്ഞാനസ്യാേന്താ ന വിദ്യേത
21 തസ്മാജ് ജ്ഞാേനന ശുേദ്ധന സന്നാത്മാ സമാഹിതഃ
നിർമേമാ നിരഹങ്കാേരാ മുച്യേത സർവപാപ്മഭിഃ
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അധ്യായം 45

1 [ ്]
ബുദ്ധിസാരം മന സ്തംഭം ഇ ിയ ാമബന്ധനം
മഹാഭൂതാര വിഷ്കംഭം നിേമഷ പരിേവഷ്ടനം
2 ജരാ േശാകസമാവിഷ്ടം വ്യാധിവ്യസനസഞ്ചരം
േദശകാലവിചാരീദം മവ്യായാം അനിസ്വനം
3 അേഹാരാ പരിേക്ഷപം ശീേതാഷ്ണപരിമണ്ഡലം
സുഖദുഃഖാന്ത സേങ്ക്ലശം ത്പിപാസാവകീലനം
4 ഛായാ തപ വിേലഖം ച നിേമേഷാേന്മഷ വിഹ്വലം
േഘാരേമാഹജനാകീർണം വർതമാനം അേചതനം
5 മാസാർധ മാസഗണിതം വിഷമം േലാകസഞ്ചരം
തേമാ നിചയപങ്കം ച രേജാ േവഗ വർതകം
6 സത്ത്വാലങ്കാര ദീപ്തം ച ഗുണസംഘാത മണ്ഡലം
സ്വരവി ഹ നാഭീകം േശാകസംഘാത വർതനം
7 ിയാ കാരണസംയുക്തം രാഗവിസ്താരം ആയതം
േലാേഭപ്സാ പരിസംഖ്യാതം വിവിക്തജ്ഞാനസംഭവം
8 ഭയേമാഹപരീവാരം ഭൂതസംേമാഹ കാരകം
ആനന്ദ ീതിധാരം ച കാമേ ാധപരി ഹം
9 മഹദ് ആദി വിേശഷാന്തം അസക്ത ഭവാവ്യയം
മേനാജവനം അ ാന്തം കാലച ം വർതേത
10 ഏതദ് ദ്വന്ദ്വ സമായുക്തം കാലച ം അേചതനം
വിസൃേജത് സങ്ക്ഷിേപച് ചാപി േബാധേയത് സാമരം ജഗത്
11 കാലച വൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ൈചവ തത്ത്വതഃ
കാലച വൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ൈചവ തത്ത്വതഃ
യസ് തു േവദ നേരാ നിത്യം ന സ ഭൂേതഷു മുഹ്യതി
12 വിമുക്തഃ സർവസേങ്ക്ലൈശഃ സർവദ്വന്ദ്വാതിേഗാ മുനിഃ
വിമുക്തഃ സർവപാേപഭ്യഃ ാേപ്നാതി പരമാം ഗതിം
13 ഗൃഹേസ്ഥാ ഹ്മ ചാരീ ച വാന േസ്ഥാ ഽഥ ഭി കഃ
ചത്വാര ആ മാഃ േ ാക്താഃ സർേവ ഗാർഹസ്ഥ്യ മൂലകാഃ
14 യഃ കശ് ചിദ് ഇഹ േലാേക ച ഹ്യ് ആഗമഃ സ കീർതിതഃ
തസ്യാന്ത ഗമനം േ യഃ കീർതിർ ഏഷാ സനാതനീ
15 സം ാൈരഃ സം തഃ പൂർവം യഥാവച് ചരിത തഃ
ജാതൗ ഗുണവിശിഷ്ടായാം സമാവർേതത േവദവിത്
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16 സ്വദാരനിരേതാ ദാന്തഃ ശിഷ്ടാചാേരാ ജിേത ിയഃ
പഞ്ചഭിശ് ച മഹായൈജ്ഞഃ ദ്ദധാേനാ യേജത ഹ
17 േദവതാതിഥിശിഷ്ടാശീ നിരേതാ േവദ കർമസു
ഇജ്യാ ദാനയുക്തശ് ച യഥാശക്തി യഥാവിധി
18 ന പാണിപാദചപേലാ ന േന ചപേലാ മുനിഃ
ന ച വാഗ് അംഗചപല ഇതി ശിഷ്ടസ്യ േഗാചരഃ
19 നിത്യയേജ്ഞാപവീതീ സ്യാച് ഛു വാസാഃ ശുചി താഃ
നിയേതാ ദമദാനാഭ്യാം സദാ ശിൈഷ്ടശ് ച സംവിേശത്
20 ജിതശിേശ്നാദേരാ ൈമ ഃ ശിഷ്ടാചാര സമാഹിതഃ
ൈവണവീം ധാരേയദ് യഷ്ടിം േസാദകം ച കമണ്ഡലും
21 അധീത്യാധ്യാപനം കുര്യാത് തഥാ യജന യാജേന
ദാനം തി ഹം ൈചവ ഷഡ്ഗുണാം വൃത്തിം ആചേരത്
22 ീണി കർമാണി യാനീഹ ാഹ്മണാനാം തു ജീവികാ
യാജനാധ്യാപേന േചാേഭ ശുദ്ധാച് ചാപി തി ഹഃ
23 അവേശഷാണി ചാന്യാനി ീണി കർമാണി യാനി തു
ദാനം അധ്യയനം യേജ്ഞാ ധർമയുക്താനി താനി തു
24 േതഷ്വ് അ മാദം കുർവീത ിഷു കർമസു ധർമവിത്
ദാേന്താ ൈമ ഃ ക്ഷമാ യുക്തഃ സർവഭൂതസേമാ മുനിഃ
25 സർവം ഏതദ് യഥാശക്തി വിേ ാ നിർവർതയഞ് ശുചിഃ
ഏവം യുേക്താ ജേയത് സ്വർഗം ഗൃഹസ്ഥഃ സംശിത തഃ
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അധ്യായം 46

1 [ ്]
ഏവം ഏേതന മാർേഗണ പൂർേവാേക്തന യഥാവിധി
അധീതവാൻ യഥാശക്തി തൈഥവ ഹ്മചര്യവാൻ
2 സ്വധർമനിരേതാ വിദ്വാൻ സർേവ ിയയേതാ മുനിഃ
ഗുേരാഃ ിയഹിേത യുക്തഃ സത്യധർമപരഃ ശുചിഃ
3 ഗുരുണാ സമനുജ്ഞാേതാ ഭുഞ്ജീതാന്നം അകുത്സയൻ
ഹവിഷ്യ ൈഭക്ഷ്യ ഭുക് ചാപി സ്ഥാനാസന വിഹാരവാൻ
4 ദ്വികാലം അഗ്നിം ജുഹ്വാനഃ ശുചിർ ഭൂത്വാ സമാഹിതഃ
ധാരയീത സദാ ദണ്ഡം ൈബല്വം പാലാശം ഏവ വാ
5 ക്ഷൗമം കാർപാസികം വാപി മൃഗാജിനം അഥാപി വാ
സർവം കാഷായരക്തം സ്യാദ് വാേസാ വാപി ദ്വിജസ്യ ഹ
6 േമഖലാ ച ഭേവൻ മൗഞ്ജീ ജടീ നിേത്യാദകസ് തഥാ
യേജ്ഞാപവീതീ സ്വാധ്യായീ അലുപ്ത നിയത തഃ
7 പൂതാഭിശ് ച തൈഥവാദ്ഭിഃ സദാ ൈദവതതർപണം
ഭാേവന നിയതഃ കുർവൻ ഹ്മ ചാരീ ശസ്യേത
8 ഏവം യുേക്താ ജേയത് സ്വർഗം ഊർധ്വേരതാഃ സമാഹിതഃ
ന സംസരതി ജാതീഷു പരമം സ്ഥാനം ആ ിതഃ
9 സം തഃ സർവസം ാൈരസ് തൈഥവ ഹ്മചര്യവാൻ

ാമാൻ നി മ്യ ചാരണ്യം മുനിഃ ജിേതാ വേസത്
10 ചർമ വൽകലസംവീതഃ സ്വയം ാതർ ഉപ േശത്
അരണ്യേഗാചേരാ നിത്യം ന ാമം വിേശത് പുനഃ
11 അർചയന്ന് അതിഥീൻ കാേല ദദ്യാച് ചാപി തി യം
ഫലപ ാവൈരർ മൂൈലഃ ശ്യാമാേകന ച വർതയൻ
12 വൃത്തം ഉദകം വായും സർവം വാേനയം ആ തൃണാത്

ാശ്നീയാദ് ആനുപൂർേവ്യണ യഥാ ദീക്ഷം അത ിതഃ
13 ആ മൂലഭല ഭിക്ഷാഭിർ അർേചദ് അതിഥിം ആഗതം
യദ് ഭക്ഷഃ സ്യാത് തേതാ ദദ്യാദ് ഭിക്ഷാം നിത്യം അത ിതഃ
14 േദവതാതിഥിപൂർവം ച സദാ ഭുഞ്ജീത വാഗ്യതഃ
അ ന്ദിത മനാശ് ൈചവ ലഘ്വാശീ േദവതാ യഃ
15 ദാേന്താ ൈമ ഃ ക്ഷമാ യുക്തഃ േകശശ്മ ച ധാരയൻ
ജുഹ്വൻ സ്വാധ്യായശീലശ് ച സത്യധർമപരായണഃ
16 ത്യക്തേദഹഃ സദാ ദേക്ഷാ വനനിത്യഃ സമാഹിതഃ
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ഏവം യുേക്താ ജേയത് സ്വർഗം വാന േസ്ഥാ ജിേത ിയഃ
17 ഗൃഹേസ്ഥാ ഹ്മചാരീ ച വാന േസ്ഥാ ഽഥ വാ പുനഃ
യ ഇേച്ഛൻ േമാക്ഷം ആസ്ഥാതും ഉത്തമാം വൃത്തിം ആ േയത്
18 അഭയം സർവഭൂേതേഭ്യാ ദത്ത്വാ ൈനഷ്കർമ്യം ആചേരത്
സർവഭൂതഹിേതാ ൈമ ഃ സർേവ ിയയേതാ മുനിഃ
19 അയാചിതം അസങ്കൢപ്തം ഉപപന്നം യദൃച്ഛയാ
േജാഷേയത സദാ േഭാജ്യം ാസം ആഗതം അ ഹഃ
20 യാ ാ മാ ം ച ഭുഞ്ജീത േകവലം ാണയാ ികം
ധർമലബ്ധം തഥാശ്നീയാൻ ന കാമം അനുവർതേയത്
21 ാസാദ് ആച്ഛാദനാച് ചാന്യൻ ന ഗൃഹ്ണീയാത് കഥം ചന
യാവദ് ആഹാരേയത് താവത് തിഗൃഹ്ണീത നാന്യഥാ
22 പേരേഭ്യാ ന തി ാഹ്യം ന ച േദയം കദാ ചന
ൈദന്യഭാവാച് ച ഭൂതാനാം സംവിഭജ്യ സദാ ബുധഃ
23 നാദദീത പരസ്വാനി ന ഗൃഹ്ണീയാദ് അയാചിതം
ന കിം ചിദ് വിഷയം ഭുക്ത്വാ ഹേയത് തസ്യ ൈവ പുനഃ
24 മൃദം ആപസ് തഥാശ്മാനം പ പുഷ്പഫലാനി ച
അസംവൃതാനി ഗൃഹ്ണീയാത് വൃത്താനീഹ കാര്യവാൻ
25 ന ശിൽപജീവികാം ജീേവദ് ദ്വിർ അന്നം േനാത കാമേയത്
ന േദ്വഷ്ടാ േനാപേദഷ്ടാ ച ഭേവത നിരുപ തഃ

ദ്ധാ പൂതാനി ഭുഞ്ജീത നിമിത്താനി വിവർജേയത്
26 മുധാ വൃത്തിർ അസക്തശ് ച സർവഭൂൈതർ അസംവിദം
കൃത്വാ വഹ്നിം ചേരദ് ൈഭക്ഷ്യം വിധൂേമ ഭുക്തവജ് ജേന
27 വൃേത്ത ശരാവസമ്പാേത ൈഭക്ഷ്യം ലിേപ്സത േമാക്ഷവിത്
ലാേഭ ന ച ഹൃേഷ്യത നാലാേഭ വിമനാ ഭേവത്
28 മാ ാശീ കാലം ആകാങ്ക്ഷംശ് ചേരദ് ൈഭക്ഷ്യം സമാഹിതഃ
ലാഭം സാധാരണം േനേച്ഛൻ ന ഭുഞ്ജീതാഭിപൂജിതഃ
അഭിപൂജിത ലാഭാദ് ധി വിജുഗുേപ്സത ഭി കഃ
29 ശുക്താന്യ് അ ാനി തിക്താനി കഷായ കടുകാനി ച
നാസ്വാദയീത ഭുഞ്ജാേനാ രസാംശ് ച മധുരാംസ് തഥാ
യാ ാ മാ ം ച ഭുഞ്ജീത േകവലം ാണയാ ികം
30 അസംേരാേധന ഭൂതാനാം വൃത്തിം ലിേപ്സത േമാക്ഷവിത്
ന ചാന്യം അനുഭിേക്ഷത ഭിക്ഷമാണഃ കഥം ചന
31 ന സംനികാശേയദ് ധർമം വിവിേക്ത വിരജാശ് ചേരത്
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ശൂന്യാഗാരം അരണ്യം വാ വൃക്ഷമൂലം നദീം തഥാ
തി യാർഥം േസേവത പാർവതീം വാ പുനർ ഗുഹാം

32 ാൈമക രാ ിേകാ ീേഷ്മ വർഷാസ്വ് ഏക വാ വേസത്
അധ്വാ സൂേര്യണ നിർദിഷ്ടഃ കീടവച് ച ചേരൻ മഹീം
33 ദയാർഥം ൈചവ ഭൂതാനാം സമീക്ഷ്യ പൃഥിവീം ചേരത്
സഞ്ചയാംശ് ച ന കുർവീത േസ്നഹവാസം ച വർജേയത്
34 പൂേതന ചാംഭസാ നിത്യം കാര്യം കുർവീത േമാക്ഷവിത്
ഉപ േശദ് ഉ താഭിർ അദ്ഭിശ് ച പുരുഷഃ സദാ
35 അഹിംസാ ഹ്മചര്യം ച സത്യം ആർജവം ഏവ ച
അേ ാധശ് ചാനസൂയാ ച ദേമാ നിത്യം അൈപശുനം
36 അഷ്ടാസ്വ് ഏേതഷു യുക്തഃ സ്യാദ് േതഷു നിയേത ിയഃ
അപാപം അശഠം വൃത്തം അജിഹ്മം നിത്യം ആചേരത്
37 ആശീർ യുക്താനി കർമാണി ഹിംസാ യുക്താനി യാനി ച
േലാകസം ഹ ധർമം ച ൈനവ കുര്യാൻ ന കാരേയത്
38 സർവഭാവാൻ അതി മ്യ ലഘു മാ ഃ പരി േജത്
സമഃ സർേവഷു ഭൂേതഷു സ്ഥാവേരഷു ചേരഷു ച
39 പരം േനാേദ്വജേയത് കം ചിൻ ന ച കസ്യ ചിദ് ഉദ്വിേജത്
വിശ്വാസ്യഃ സർവഭൂതാനാം അേ ്യാ േമാക്ഷവിദ് ഉച്യേത
40 അനാഗതം ച ന ധ്യാേയൻ നാതീതം അനുചിന്തേയത്
വർതമാനം ഉേപേക്ഷത കാലാകാങ്ക്ഷീ സമാഹിതഃ
41 ന ച ഷാ ന മനസാ ന വാചാ ദൂഷേയത് ക്വ ചിത്
ന ത്യക്ഷം പേരാക്ഷം വാ കിം ചിദ് ദുഷ്ടം സമാചേരത്
42 ഇ ിയാണ്യ് ഉപസംഹൃത്യ കൂർേമാ ഽംഗാനീവ സർവശഃ
ക്ഷീേണ ിയ മേനാ ബുദ്ധിർ നിരീേക്ഷത നിരി ിയഃ
43 നിർദ്വേന്ദ്വാ നിർനമ ാേരാ നിഃസ്വാഹാ കാര ഏവ ച
നിർമേമാ നിരഹങ്കാേരാ നിേര്യാഗേക്ഷമ ഏവ ച
44 നിരാശീഃ സർവഭൂേതഷു നിരാസംേഗാ നിരാ യഃ
സർവജ്ഞഃ സർവേതാ മുേക്താ മുച്യേത നാ സംശയഃ
45 അപാണി പാദപൃഷ്ഠം തം അശിര ം അനൂദരം

ഹീണ ഗുണകർമാണം േകവലം വിമലം സ്ഥിരം
46 അഗന്ധ രസം അ ർശം അരൂപാശബ്ദം ഏവ ച
അത്വഗ് അസ്ഥ്യ് അഥ വാമജ്ജം അമാംസം അപി ൈചവ ഹ
47 നിശ്ചിന്തം അവ്യയം നിത്യം ഹൃദിസ്ഥം അപി നിത്യദാ
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സർവഭൂതസ്ഥം ആത്മാനം േയ പശ്യന്തി ന േത മൃതാഃ
48 ന ത മേത ബുദ്ധിർ േന ിയാണി ന േദവതാഃ
േവദാ യജ്ഞാശ് ച േലാകാശ് ച ന തേപാ ന പരാ മഃ
യ ജ്ഞാനവതാം ാപ്തിർ അലിംഗ ഹണാ താ
49 തസ്മാദ് അലിംേഗാ ധർമേജ്ഞാ ധർമ തം അനു തഃ
ഗൂഢധർമാ ിേതാ വിദ്വാൻ അജ്ഞാതചരിതം ചേരത്
50 അമൂേഢാ മൂഢ രൂേപണ ചേരദ് ധർമം അദൂഷയൻ
യൈഥനം അവമേന്യരൻ പേര സതതം ഏവ ഹി
51 തഥാ വൃത്തശ് ചേരദ് ധർമം സതാം വർത്മാവിദൂഷയൻ
േയാ ഹ്യ് ഏവംവൃത്തസമ്പന്നഃ സ മുനിഃ േ ഷ്ഠ ഉച്യേത
52 ഇ ിയാണീ ിയാർഥാംശ് ച മഹാഭൂതാനി പഞ്ച ച
മേനാ ബുദ്ധിർ അഥാത്മാനം അവ്യക്തം പുരുഷം തഥാ
53 സർവം ഏതത് സംഖ്യായ സമ്യക് സന്ത്യജ്യ നിർമലഃ
തതഃ സ്വർഗം അവാേപ്നാതി വിമുക്ക്തഃ സർവബന്ധൈനഃ
54 ഏതദ് ഏവാന്ത േവലായാം പരിസംഖ്യായ തത്ത്വവിത്
ധ്യാേയദ് ഏകാന്തം ആസ്ഥായ മുച്യേത ഽഥ നിരാ യഃ
55 നിർമുക്തഃ സർവസംേഗേഭ്യാ വായുർ ആകാശേഗാ യഥാ
ക്ഷീണേകാേശാ നിരാതങ്കഃ ാേപ്നാതി പരമം പദം
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അധ്യായം 47

1 [ ്]
സംന്യാസം തപ ഇത്യ് ആഹുർ വൃദ്ധാ നിശ്ചിത ദർശിനഃ

ാഹ്മണാ ഹ്മേയാനിസ്ഥാ ജ്ഞാനം ഹ്മ പരം വിദുഃ
2 അവിദൂരാത് പരം ഹ്മ േവദ വിദ്യാ വ്യപാ യം
നിർദ്വന്ദ്വം നിർഗുണം നിത്യം അചിന്ത്യം ഗുഹ്യം ഉത്തമം
3 ജ്ഞാേനന തപസാ ൈചവ ധീരാഃ പശ്യന്തി തത് പദം
നിർണിക്ത തമസഃ പൂതാ വ ത് ാന്ത രജേസാ ഽമലാഃ
4 തപസാ േക്ഷമം അധ്വാനം ഗച്ഛന്തി പരൈമഷിണഃ
സംന്യാസനിരതാ നിത്യം േയ ഹ്മ വിദുേഷാ ജനാഃ
5 തപഃ ദീപ ഇത്യ് ആഹുർ ആചാേരാ ധർമസാധകഃ
ജ്ഞാനം ത്വ് ഏവ പരം വിദ്മ സംന്യാസസ് തപ ഉത്തമം
6 യസ് തു േവദ നിരാബാധം ജ്ഞാനം തത്ത്വവിനിശ്ചയാത്
സർവഭൂതസ്ഥം ആത്മാനം സ സർവഗതിർ ഇഷ്യേത
7 േയാ വിദ്വാൻ സഹ വാസം ച വിവാസം ൈചവ പശ്യതി
തൈഥൈവകത്വ നാനാേത്വ സ ദുഃഖാത് പരിമുച്യേത
8 േയാ ന കാമയേത കിം ചിൻ ന കിം ചിദ് അവമന്യേത
ഇഹ േലാകസ്ഥ ഏൈവഷ ഹ്മഭൂയായ കൽപേത
9 ധാനഗുണതത്ത്വജ്ഞഃ സർവഭൂതവിധാനവിത്
നിർമേമാ നിരഹങ്കാേരാ മുച്യേത നാ സംശയഃ
10 നിർദ്വേന്ദ്വാ നിർനമഃ കാേരാ നിഃ സ്വധാ കാര ഏവ ച
നിർഗുണം നിത്യം അദ്വന്ദ്വം ശേമൈനവ ഗച്ഛതി
11 ഹിത്വാ ഗുണമയം സർവം കർമ ജ ഃ ശുഭാശുഭം
ഉേഭ സത്യാനൃേത ഹിത്വാ മുച്യേത നാ സംശയഃ
12 അവ്യക്തബീജ ഭേവാ ബുദ്ധി ന്ധമേയാ മഹാൻ
മഹാഹങ്കാര വിടപ ഇ ിയാന്തര േകാടരഃ
13 മഹാഭൂതവിശാഖശ് ച വിേശഷ തിശാഖവാൻ
സദാ പർണഃ സപാ പുഷ്പഃ ശുഭാശുഭഫേലാദയഃ
ആജീവഃ സർവഭൂതാനാം ഹ്മ വൃക്ഷഃ സനാതനഃ
14 ഏതച് ഛിത്ത്വാ ച ഭിത്ത്വാ ച ജ്ഞാേനന പരമാസിനാ
ഹിത്വാ ചാമരതാ ാപ്യ ജഹ്യാദ് ൈവ മൃത ജന്മനീ
നിർമേമാ നിരഹങ്കാേരാ മുച്യേത നാ സംശയഃ
15 ദ്വാവ് ഏതൗ പക്ഷിണൗ നിത്യൗ സഖായൗ ചാപ്യ് അേചതനൗ
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ഏതാഭ്യാം തു പേരാ യസ്യ േചതനാവാൻ ഇതി തഃ
16 അേചതനഃ സത്ത്വസംഘാത യുക്തഃ; സത്ത്വാത് പരം േചതയേത ഽന്തരാത്മാ
സ േക്ഷ ജ്ഞഃ സത്ത്വസംഘാത ബുദ്ധിർ; ഗുണാതിേഗാ മുച്യേത മൃത പാശാത്
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അധ്യായം 48

1 [ ്]
േക ചിദ് ഹ്മമയം വൃക്ഷം േക ചിദ് ഹ്മമയം മഹത്
േക ചിത് പുരുഷം അവ്യക്തം േക ചിത് പരം അനാമയം
മന്യേന്ത സർവം അപ്യ് ഏതദ് അവ്യക്ത ഭവാവ്യയം
2 ഉച്ച്വാസ മാ ം അപി േചദ് േയാ ഽന്തകാേല സേമാ ഭേവത്
ആത്മാനം ഉപസംഗമ്യ േസാ ഽമൃതത്വായ കൽപേത
3 നിേമഷ മാ ം അപി േചത് സംയമ്യാത്മാനം ആത്മനി
ഗച്ഛത്യ് ആത്മ സാേദന വിദുഷാം ാപ്തിം അവ്യയാം
4 ാണായാൈമർ അഥ ാണാൻ സംയമ്യ സ പുനഃ പുനഃ
ദശ ദ്വാദശഭിർ വാപി ചതുർവിംശാത് പരം തതഃ
5 ഏവം പൂർവം സന്നാത്മാ ലഭേത യദ് യദ് ഇച്ഛതി
അവ്യക്താത് സത്ത്വം ഉ ിക്തം അമൃതത്വായ കൽപേത
6 സത്ത്വാത് പരതരം നാന്യത് ശംസന്തീഹ തദ്വിദഃ
അനുമാനാദ് വിജാനീമഃ പുരുഷം സത്ത്വസം യം
ന ശക്യം അന്യഥാ ഗ ം പുരുഷം തം അേഥാ ദ്വിജാഃ
7 ക്ഷമാ ധൃതിർ അഹിംസാ ച സമതാ സത്യം ആർജവം
ജ്ഞാനം ത്യാേഗാ ഽഥ സംന്യാസഃ സാത്ത്വികം വൃത്തം ഇഷ്യേത
8 ഏേതൈനവാനുമാേനന മന്യേന്ത ഽഥ മനീഷിണഃ
സത്ത്വം ച പുരുഷശ് ൈചകസ് ത നാസ്തി വിചാരണാ
9 ആഹുർ ഏേക ച വിദ്വാംേസാ േയ ജ്ഞാേന സു തിഷ്ഠിതാഃ
േക്ഷ ജ്ഞസത്ത്വേയാർ ഐക്യം ഇത്യ് ഏതൻ േനാപപദ്യേത
10 പൃഥഗ് ഭൂതസ് തേതാ നിത്യം ഇത്യ് ഏതദ് അവിചാരിതം
പൃഥഗ്ഭാവശ് ച വിേജ്ഞയഃ സഹജശ് ചാപി തത്ത്വതഃ
11 തൈഥൈവകത്വ നാനാത്വം ഇഷ്യേത വിദുഷാം നയഃ
മശേകാദുംബേര ത്വ് ഐക്യം പൃഥക്ത്വം അപി ദൃശ്യേത
12 മേത്സ്യാ യഥാന്യഃ സ്യാദ് അ സ േയാഗസ് തഥാനേയാഃ
സംബന്ധസ് േതായബി നാം പർേണ േകാക നദസ്യ ച
13 [ഗുരു]
ഇത്യ് ഉക്തവന്തം േത വി ാസ് തദാ േലാകപിതാമഹം
പുനഃ സംശയം ആപന്നാഃ പ ർ ദ്വിജസത്തമാഃ
14 [ർസയഹ്]
കിംശ് ചിദ് ഏേവഹ ധർമാണാം അനുേഷ്ഠയതമം തം
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വ്യാഹതാം ഇവ പശ്യാേമാ ധർമസ്യ വിവിധാം ഗതിം
15 ഊർധ്വം േദഹാദ് വദന്ത്യ് ഏേക ൈനതദ് അസ്തീതി ചാപേര
േക ചിത് സംശയിതം സർവം നിഃസംശയം അഥാപേര
16 അനിത്യം നിത്യം ഇത്യ് ഏേക നാസ്ത്യ് അസ്ത്യ് ഇത്യ് അപി ചാപേര
ഏകരൂപം ദ്വിേധത്യ് ഏേക വ്യാമി ം ഇതി ചാപേര
ഏകം ഏേക പൃഥക് ചാേന്യ ബഹുത്വം ഇതി ചാപേര
17 മന്യേന്ത ാഹ്മണാ ഏവം ാജ്ഞാസ് തത്ത്വാർഥ ദർശിനഃ
ജടാജിനധരാശ് ചാേന്യ മുണ്ഡാഃ േക ചിദ് അസംവൃതാഃ
18 അസ്നാനം േക ചിദ് ഇച്ഛന്തി സ്നാനം ഇത്യ് അപി ചാപേര
ആഹാരം േക ചിദ് ഇച്ഛന്തി േക ചിച് ചാനശേന രതാഃ
19 കർമ േക ചിത് ശംസന്തി ശാന്തം അപി ചാപേര
േദശകാലാവ് ഉഭൗ േക ചിൻ ൈനതദ് അസ്തീതി ചാപേര
േക ചിൻ േമാക്ഷം ശംസന്തി േക ചിദ് േഭാഗാൻ പൃഥഗ്വിധാൻ
20 ധനാനി േക ചിദ് ഇച്ഛന്തി നിർധനത്വം തഥാപേര
ഉപാസ്യ സാധനം ത്വ് ഏേക ൈനതദ് അസ്തീതി ചാപേര
21 അഹിംസാ നിരതാശ് ചാേന്യ േകചിദ് ധിംസാ പരായണാഃ
പുേണ്യന യശേസത്യ് ഏേക ൈനതദ് അസ്തീതി ചാപേര
22 സദ്ഭാവനിരതാശ് ചാേന്യ േക ചിത് സംശയിേത സ്ഥിതാഃ
ദുഃഖാദ് അേന്യ സുഖാദ് അേന്യ ധ്യാനം ഇത്യ് അപേര സ്ഥിതാഃ
23 യജ്ഞം ഇത്യ് അപേര ധീരാഃ ദാനം ഇതി ചാപേര
സർവം ഏേക ശംസന്തി ന സർവം ഇതി ചാപേര
24 തപസ് ത്വ് അേന്യ ശംസന്തി സ്വാധ്യായം അപേര ജനാഃ
ജ്ഞാനം സംന്യാസം ഇത്യ് ഏേക സ്വഭാവം ഭൂതചിന്തകാഃ
25 ഏവം വ ത്ഥാപിേത ധർേമ ബഹുധാ വി ധാവതി
നിശ്ചയം നാധിഗച്ഛാമഃ സംമൂഢാഃ സുരസത്തമ
26 ഇദം േ യ ഇദം േ യ ഇത്യ് ഏവം സ്ഥിേതാ ജനഃ
േയാ ഹി യസ്മിൻ രേതാ ധർേമ സ തം പൂജയേത സദാ
27 ത േനാ വിഹതാ ജ്ഞാ മനശ് ച ബഹുലീകൃതം
ഏതദ് ആഖ്യാതും ഇച്ഛാമഃ േ യഃ കിം ഇതി സത്തമ
28 അതഃ പരം ച യദ് ഗുഹ്യം തദ് ഭവാൻ വ ം അർഹതി
സത്ത്വക്ഷ ജ്ഞേയാശ് ൈചവ സംബന്ധഃ േകന േഹതുനാ
29 ഏവം ഉക്തഃ സ ൈതർ വിൈ ർ ഭഗവാംൽ േലാകഭാവനഃ
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േതഭ്യഃ ശശംസ ധർമാത്മാ യാഥാ തേഥ്യന ബുദ്ധിമാൻ
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അധ്യായം 49

1 [ ്]
ഹന്ത വഃ സ വക്ഷ്യാമി യൻ മാം പൃച്ഛഥ സത്തമാഃ
സമസ്തം ഇഹ തച് ത്വാ സമ്യഗ് ഏവാവധാര്യതാം
2 അഹിംസാ സർവഭൂതാനാം ഏതത് കൃത്യതമം മതം
ഏതത് പദം അനുദ്വിഗ്നം വരിഷ്ഠം ധർമലക്ഷണം
3 ജ്ഞാനം നിഃേ യ ഇത്യ് ആഹുർ വൃദ്ധാ നിശ്ചയദർശിനഃ
തസ്മാജ് ജ്ഞാേനന ശുേദ്ധന മുച്യേത സർവപാതൈകഃ
4 ഹിംസാ പരാശ് ച േയ േലാേക േയ ച നാസ്തിക വൃത്തയഃ
േലാഭേമാഹസമായുക്താസ് േത ൈവ നിരയഗാമിനഃ
5 ആശീർ യുക്താനി കർമാണി കുർവേത യ ത്വ് അത ിതാഃ
േത ഽസ്മിംൽ േലാേക േമാദേന്ത ജായമാനാഃ പുനഃ പുനഃ
6 കുർവേത േയ തു കർമാണി ദ്ദധാനാ വിപശ്ചിതഃ
അനാശീർ േയാഗസംയുക്താസ് േത ധീരാഃ സാധു ദർശിനഃ
7 അതഃ പരം വക്ഷ്യാമി സത്ത്വേക്ഷ ജ്ഞേയാർ യഥാ
സംേയാേഗാ വി േയാഗശ് ച തൻ നിേബാധത സത്തമാഃ
8 വിഷേയാ വിഷയിത്വം ച സംബേന്ധാ ഽയം ഇേഹാച്യേത
വിഷയീ പുരുേഷാ നിത്യം സത്ത്വം ച വിഷയഃ തഃ
9 വ്യാഖ്യാതം പൂർവകൽേപന മശേകാദുംബരം യഥാ
ഭുജ്യമാനം ന ജാനീേത നിത്യം സത്ത്വം അേചതനം
യസ് ത്വ് ഏവ തു വിജാനീേത േയാ ഭുങ്ക്േത യശ് ച ഭുജ്യേത
10 അനിത്യം ദ്വന്ദ്വ സംയുക്തം സത്ത്വം ആഹുർ ഗുണാത്മകം
നിർദ്വേന്ദ്വാ നിഷ്കേലാ നിത്യഃ േക്ഷ േജ്ഞാ നിർഗുണാത്മകഃ
11 സമഃ സഞ്ജ്ഞാ ഗതസ് ത്വ് ഏവം യദാ സർവ ദൃശ്യേത
ഉപഭുങ്ക്േത സദാ സത്ത്വം ആപഃ പുഷ്കരപർണവത്
12 സർൈവർ അപി ഗുൈണർ വിദ്വാൻ വ്യതിഷേക്താ ന ലിപ്യേത
ജലബി ർ യഥാ േലാലഃ പദ്മിനീ പ സംസ്ഥിതഃ
ഏവം ഏവാപ്യ് അസംസക്തഃ പുരുഷഃ സ്യാൻ ന സംശയഃ
13 വ്യമാ ം അഭൂത് സത്ത്വം പുരുഷേസ്യതി നിശ്ചയഃ
യഥാ വ്യം ച കർതാ ച സംേയാേഗാ ഽപ്യ് അനേയാസ് തഥാ
14 യഥാ ദീപം ആദായ കശ് ചിത് തമസി ഗച്ഛതി
തഥാ സത്ത്വ ദീേപന ഗച്ഛന്തി പരൈമഷിണഃ
15 യാവദ് വ്യഗുണസ് താവത് ദീപഃ സ കാശേത
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ക്ഷീണ വ്യഗുണം േജ്യാതിർ അന്തർധാനായ ഗച്ഛതി
16 വ്യക്തഃ സത്ത്വഗുണസ് ത്വ് ഏവം പുരുേഷാ ഽവ്യക്ത ഇഷ്യേത
ഏതദ് വി ാ വിജാനീത ഹന്ത ഭൂേയാ വീമി വഃ
17 സഹേ ണാപി ദുർേമധാ ന വൃദ്ധിം അധിഗച്ഛതി
ചതുർേഥനാപ്യ് അഥാംേശന വൃദ്ധിമാൻ സുഖം ഏധേത
18 ഏവം ധർമസ്യ വിേജ്ഞയം സംസാധനം ഉപായതഃ
ഉപായേജ്ഞാ ഹി േമധാവീ സുഖം അത്യന്തം അ േത
19 യഥാധ്വാനം അപാേഥയഃ പേന്നാ മാനവഃ ക്വ ചിത്
േ േശന യാതി മഹതാ വിനശ്യത്യ് അന്തരാപി വാ
20 തഥാ കർമസു വിേജ്ഞയം ഫലം ഭവതി വാ ന വാ
പുരുഷസ്യാത്മ നിഃേ യഃ ശുഭാശുഭനിദർശനം
21 യഥാ ച ദീർഘം അധ്വാനം പദ്ഭ്യാം ഏവ പദ്യേത
അദൃഷ്ടപൂർവം സഹസാ തത്ത്വദർശനവർജിതഃ
22 തം ഏവ ച യഥാധ്വാനം രേഥേനഹാശു ഗാമിനാ
യായാദ് അശ്വ യുേക്തന തഥാ ബുദ്ധിമതാം ഗതിഃ
23 ഉച്ചം പർവതം ആരുഹ്യ നാന്വേവേക്ഷത ഭൂഗതം
രേഥന രഥിനം പേശ്യത് ിശ്യമാനം അേചതനം
24 യാവദ് രഥപഥസ് താവദ് രേഥന സ തു ഗച്ഛതി
ക്ഷീേണ രഥപേഥ ാേജ്ഞാ രഥം ഉ ജ്യ ഗച്ഛതി
25 ഏവം ഗച്ഛതി േമധാവീ തത്ത്വേയാഗവിധാനവിത്
സമാജ്ഞായ മഹാബുദ്ധിർ ഉത്തരാദ് ഉത്തേരാത്തരം
26 യഥാ മഹാർണവം േഘാരം അ വഃ സ ഗാഹേത
ബാഹുഭ്യാം ഏവ സംേമാഹാദ് വധം ചർച്ഛത്യ് അസംശയം
27 നാവാ ചാപി യഥാ ാേജ്ഞാ വിഭാഗജ്ഞസ് തരി യാ
അ ാന്തഃ സലിലം ഗാേഹത് ക്ഷി ം സന്തരതി വം
28 തീർേണാ ഗേച്ഛത് പരം പാരം നാവം ഉ ജ്യ നിർമമഃ
വ്യാഖ്യാതം പൂർവകൽേപന യഥാ രഥി പദാതിനൗ
29 േസ്നഹാത് സംേമാഹം ആപേന്നാ നാവി ദാേശാ യഥാതഥാ
മമേത്വനാഭിഭൂതഃ സ തൈ വ പരിവർതേത
30 നാവം ന ശക്യം ആരുഹ്യ സ്ഥേല വിപരിവർതിതും
തൈഥവ രഥം ആരുഹ്യ നാ ചര്യാ വിധീയേത
31 ഏവം കർമകൃതം ചി ം വിഷയസ്ഥം പൃഥക് പൃഥക്
യഥാ കർമകൃതം േലാേക തഥാ തദ് ഉപപദ്യേത
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32 യൻ ൈനവ ഗന്ധിേനാ രസ്യം ന രൂപ ർശ ശബ്ദവത്
മന്യേന്ത മുനേയാ ബുദ്ധ്യാ തത് ധാനം ചക്ഷേത
33 ത ധാനം അവ്യക്തം അവ്യക്തസ്യ ഗുേണാ മഹാൻ
മഹതഃ ധാനഭൂതസ്യ ഗുേണാ ഽഹങ്കാര ഏവ ച
34 അഹങ്കാര ധാനസ്യ മഹാഭൂതകൃേതാ ഗുണഃ
പൃഥേക്ത്വന ഹി ഭൂതാനാം വിഷയാ ൈവ ഗുണാഃ താഃ
35 ബീജധർമം യഥാവ്യക്തം തൈഥവ സവാത്മകം
ബീജധർമാ മഹാൻ ആത്മാ സവശ് േചതി നഃ തം
36 ബീജധർമാ ത്വ് അഹങ്കാരഃ സവശ് ച പുനഃ പുനഃ
ബീജ സവ ധർമാണി മഹാഭൂതാനി പഞ്ച ൈവ
37 ബീജധർമിണ ഇത്യ് ആഹുഃ സവം ച ന കുർവേത
വിേശഷാഃ പഞ്ച ഭൂതാനാം േതഷാം വിത്തം വിേശഷണം
38 തൈ കഗുണം ആകാശം ദ്വിഗുേണാ വായുർ ഉച്യേത

ിഗുണം േജ്യാതിർ ഇത്യ് ആഹുർ ആപശ് ചാപി ചതുർഗുണഃ
39 പൃഥ്വീ പഞ്ച ഗുണാ േജ്ഞയാ സ സ്ഥാവരസ ലാ
സർവഭൂതകരീ േദവീ ശുഭാശുഭനിദർശനാ
40 ശബ്ദഃ ർശസ് തഥാരൂപം രേസാ ഗന്ധശ് ച പഞ്ചമഃ
ഏേത പഞ്ച ഗുണാ ഭൂേമർ വിേജ്ഞയാ ദ്വിജസത്തമാഃ
41 പാർഥിവശ് ച സദാ ഗേന്ധാ ഗന്ധശ് ച ബഹുധാ തഃ
തസ്യ ഗന്ധസ്യ വക്ഷ്യാമി വിസ്തേരണ ബഹൂൻ ഗുണാൻ
42 ഇഷ്ടശ് ചാനിഷ്ട ഗന്ധശ് ച മധുേരാ ഽ ഃ കടുസ് തഥാ
നിർഹാരീ സംഹതഃ സ്നിഗ്േധാ രൂേക്ഷാ വിശദ ഏവ ച
ഏവം ദശവിേധാ േജ്ഞയഃ പാർഥിേവാ ഗന്ധ ഇത്യ് ഉത
43 ശബ്ദഃ ർശസ് തഥാരൂപം രസശ് ചാപാം ഗുണാഃ താഃ
രസജ്ഞാനം തു വക്ഷ്യാമി രസസ് തു ബഹുധാ തഃ
44 മധുേരാ ഽ ഃ കടുസ് തിക്തഃ കഷാേയാ ലവണസ് തഥാ
ഏവം ഷഡ് വിധവിസ്താേരാ രേസാ വാരിമയഃ തഃ
45 ശബ്ദഃ ർശസ് തഥാരൂപം ിഗുണം േജ്യാതിർ ഉച്യേത
േജ്യാതിഷശ് ച ഗുേണാ രൂപം രൂപം ച ബഹുധാ തം
46 ശു ം കൃഷ്ണം തഥാ രക്തം നീലം പീതാരുണം തഥാ

സ്വം ദീർഘം തഥാ ലം ചതുര ാണു വൃത്തകം
47 ഏവം ദ്വാദശ വിസ്താരം േതജേസാ രൂപം ഉച്യേത
വിേജ്ഞയം ാഹ്മൈണർ നിത്യം ധർമൈജ്ഞഃ സത്യവാദിഭിഃ
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48 ശബ്ദ ർശൗ ച വിേജ്ഞയൗ ദ്വിഗുേണാ വായുർ ഉച്യേത
വാേയാശ് ചാപി ഗുണഃ ർശഃ ർശശ് ച ബഹുധാ തഃ
49 ഉഷ്ണഃ ശീതഃ സുേഖാ ദുഃഖഃ സ്നിഗ്േധാ വിശദ ഏവ ച
കഠിനശ് ചിക്കണഃ ക്ഷ്ണഃ പിച്ഛിേലാ ദാരുേണാ മൃദുഃ
50 ഏവം ദ്വാദശ വിസ്താേരാ വായേവ്യാ ഗുണ ഉച്യേത
വിധിവദ് ഹ്മൈണഃ സിൈദ്ധർ ധർമൈജ്ഞസ് തത്ത്വദർശിഭിഃ
51 തൈ കഗുണം ആകാശം ശബ്ദ ഇത്യ് ഏവ ച തഃ
തസ്യ ശബ്ദസ്യ വക്ഷ്യാമി വിസ്തേരണ ബഹൂൻ ഗുണാൻ
52 ഷഡ്ജർഷഭൗ ച ഗാന്ധാേരാ മധ്യമഃ പഞ്ചമസ് തഥാ
അതഃ പരം തു വിേജ്ഞേയാ നിഷാേദാ ൈധവതസ് തഥാ
53 ഇേഷ്ടാ ഽനിഷ്ടശ് ച ശബ്ദസ് തു സംഹതഃ വിഭാഗവാൻ
ഏവം ബഹുവിേധാ േജ്ഞയഃ ശബ്ദ ആകാശസംഭവഃ
54 ആകാശം ഉത്തമം ഭൂതം അഹങ്കാരസ് തതഃ പരം
അഹങ്കാരാത് പരാ ബുദ്ധിർ ബുേദ്ധർ ആത്മാ തതഃ പരം
55 തസ്മാത് തു പരം അവ്യക്തം അവ്യക്താത് പുരുഷഃ പരഃ
പരാവരേജ്ഞാ ഭൂതാനാം യം ാപ്യാനന്ത്യം അ േത
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അധ്യായം 50

1 [ ്]
ഭൂതാനാം അഥ പഞ്ചാനാം യൈഥഷാം ഈശ്വരം മനഃ
നിയേമ ച വിസർേഗ ച ഭൂതാത്മാ മന ഏവ ച
2 അധിഷ്ഠാതാ മേനാ നിത്യം ഭൂതാനാം മഹതാം തഥാ
ബുദ്ധിർ ഐശ്വര്യം ആചേഷ്ട േക്ഷ ജ്ഞഃ സർവ ഉച്യേത
3 ഇ ിയാണി മേനാ യുങ്ക്േത സദശ്വാൻ ഇവ സാരഥിഃ
ഇ ിയാണി മേനാ ബുദ്ധിം േക്ഷ േജ്ഞാ യുഞ്ജേത സദാ
4 മഹാഭൂതസമായുക്തം ബുദ്ധിസംയമനം രഥം
തം ആരുഹ്യ സ ഭൂതാത്മാ സമന്താത് പരിധാവതി
5 ഇ ിയ ാമസംയുേക്താ മനഃ സാരഥിർ ഏവ ച
ബുദ്ധിസംയമേനാ നിത്യം മഹാൻ ഹ്മമേയാ രഥ
6 ഏവം േയാ േവത്തി വിദ്വാൻ ൈവ സദാ ഹ്മമയം രഥം
സ ധീരഃ സർവേലാേകഷു ന േമാഹം അധിഗച്ഛതി
7 അവ്യക്താദി വിേശഷാന്തം സ സ്ഥാവരസ ലം
ച സൂര്യ ഭാേലാകം ഹനക്ഷ മണ്ഡിതം
8 നദീ പർവത ജാൈലശ് ച സർവതഃ പരിഭൂഷിതം
വിവിധാബിഃസ് തഥാദ്ഭിശ് ച സതതം സമല തം
9 ആജീവഃ സർവഭൂതാനാം സർവ ാണഭൃതാം ഗതിഃ
ഏതദ് ഹ്മ വനം നിത്യം യസ്മിംശ് ചരതി േക്ഷ വിത്
10 േലാേക ഽസ്മിൻ യാനി ഭൂതാനി സ്ഥാവരാണി ചരാണി ച
താന്യ് ഏവാേ ലീയേന്ത പശ്ചാദ് ഭൂതകൃതാ ഗുണാഃ
ഗുേണഭ്യഃ പഞ്ച ഭൂതാനി ഏഷ ഭൂതസമു യഃ
11 േദവാ മനുഷ്യാ ഗന്ധർവാഃ പിശാചാസുരരാക്ഷസാഃ
സർേവ സ്വഭാവതഃ സൃഷ്ടാ ന ിയാേഭ്യാ ന കാരണാത്
12 ഏേത വിശ്വകൃേതാ വി ാ ജായേന്ത ഹ പുനഃ പുനഃ
േതഭ്യഃ സൂതാസ് േതഷ്വ് ഏവ മഹാഭൂേതഷു പഞ്ചസു

ലീയേന്ത യഥാകാലം ഊർമയഃ സാഗേര യഥാ
13 വിശ്വസൃഗ്ഭ്യസ് തു ഭൂേതേഭ്യാ മഹാഭൂതാനി ഗച്ഛതി
ഭൂേതഭ്യശ് ചാപി പഞ്ചേഭ്യാ മുേക്താ ഗേച്ഛത് ജാപതിം
14 ജാപതിർ ഇദം സർവം തപൈസവാസൃജത് ഭുഃ
തൈഥവ േവദാൻ ഋഷയസ് തപസാ തിേപദിേര
15 തപസശ് ചാനുപൂർേവ്യണ ഫലമൂലാശിനസ് തഥാ
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ൈ േലാക്യം തപസാ സിദ്ധാഃ പശ്യന്തീഹ സമാഹിതാഃ
16 ഓഷധാന്യ് അഗദാദീനീ നാനാ വിദ്യാശ് ച സർവശഃ
തപൈസവ സിധ്യന്തി തേപാ മൂലം ഹി സാധനം
17 യദ് ദുരാപം ദുരാമ്നായം ദുരാധർഷം ദുരന്വയം
തത് സർവം തപസാ സാധ്യം തേപാ ഹി ദുരതി മം
18 സുരാേപാ ഹ്മഹാ േസ്തയീ ണഹാ ഗുരുതൽപഗഃ
തപൈസവ സുതേപ്തന മുച്യേന്ത കിൽബിഷാത് തതഃ
19 മനുഷ്യാഃ പിതേരാ േദവാഃ പശേവാ മൃഗപക്ഷിണഃ
യാനി ചാന്യാനി ഭൂതാനി സാനി സ്ഥാവരാണി ച
20 തപഃ പരായണാ നിത്യം സിധ്യേന്ത തപസാ സദാ
തൈഥവ തപസാ േദവാ മഹാഭാഗാ ദിവം ഗതാഃ
21 ആശീർ യുക്താനി കർമാണി കുർവേത േയ ത്വ് അത ിതാഃ
അഹങ്കാരസമായുക്താസ് േത സകാേശ ജാപേതഃ
22 ധ്യാനേയാേഗന ശുേദ്ധന നിർമമാ നിരഹ താഃ

ാ വന്തി മഹാത്മാേനാ മഹാന്തം േലാകം ഉത്തമം
23 ധ്യാനേയാഗാദ് ഉപാഗമ്യ സന്നമതയഃ സദാ
സുേഖാപചയം അവ്യക്തം വിശന്ത്യ് ആത്മവത്തയാ
24 ധ്യാനേയാഗാദ് ഉപാഗമ്യ നിർമമാ നിരഹ താഃ
അവ്യക്തം വിശന്തീഹ മഹാന്തം േലാകം ഉത്തമം
25 അവ്യക്താദ് ഏവ സംഭൂതഃ സമയേജ്ഞാ ഗതഃ പുനഃ
തേമാ രേജാഭ്യാം നിർമുക്തഃ സത്ത്വം ആസ്ഥായ േകവലം
26 വിമുക്തഃ സർവപാേപഭ്യഃ സർവം ത്യജതി നിഷ്കലഃ
േക്ഷ ജ്ഞ ഇതി തം വിദ്യാദ് യസ് തം േവദ സ േവദവിത്
27 ചിത്തം ചിത്താദ് ഉപാഗമ്യ മുനിർ ആസീത സംയതഃ
യച് ചിത്തസ് തൻ മനാ ഭൂത്വാ ഗുഹ്യം ഏതത് സനാതനം
28 അവ്യക്താദി വിേശഷാന്തം അവിദ്യാ ലക്ഷണം തം
നിേബാധത യഥാ ഹീദം ഗുൈണർ ലക്ഷണം ഇത്യ് ഉത
29 ദ്വ്യക്ഷരസ് തു ഭേവൻ മൃത സ് ്യക്ഷരം ഹ്മ ശാശ്വതം
മേമതി ച ഭേവൻ മൃത ർ ന മേമതി ച ശാശ്വതം
30 കർമ േക ചിത് ശംസന്തി മന്ദബുദ്ധിതരാ നരാഃ
േയ തു ബുദ്ധാ മഹാത്മാേനാ ന ശംസന്തി കർമ േത
31 കർമണാ ജായേത ജ ർ മൂർതിമാൻ േഷാഡശാത്മകഃ
പുരുഷം സൃജേത ഽവിദ്യാ അ ാഹ്യം അമൃതാശിനം
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32 തസ്മാത് കർമസു നിഃേസ്നഹാ േയ േക ചിത് പാരദർശിനഃ
വിദ്യാമേയാ ഽയം പുരുേഷാ ന തു കർമമയഃ തഃ
33 അപൂർവം അമൃതം നിത്യം യ ഏനം അവിചാരിണം
യ ഏനം വിന്ദേത ഽഽത്മാനം അ ാഹ്യം അമൃതാശിനം
അ ാേഹ്യാ ഽമൃേതാ ഭവതി യ ഏഭിഃ കാരൈണർ വഃ
34 അേപാഹ്യ സർവസങ്കൽപാൻ സംയമ്യാത്മാനം ആത്മനി
സ തദ് ഹ്മ ശുഭം േവത്തി യസ്മാദ് ഭൂേയാ ന വിദ്യേത
35 സാേദൈനവ സത്ത്വസ്യ സാദം സമവാ യാത്
ലക്ഷണം ഹി സാദസ്യ യഥാ സ്യാത് സ്വപ്നദർശനം
36 ഗതിർ ഏഷാ തു മുക്താനാം േയ ജ്ഞാനപരിനിഷ്ഠിതാഃ

വൃത്തയശ് ച യാഃ സർവാഃ പശ്യന്തി പരണാമജാഃ
37 ഏഷാ ഗതിർ അസക്താനാം ഏഷ ധർമഃ സനാതനഃ
ഏഷാ ജ്ഞാനവതാം ാപ്തിർ ഏതദ് വൃത്തം അനിന്ദിതം
38 സേമന സർവഭൂേതഷു നിഃ േഹണ നിരാശിഷാ
ശക്യാ ഗതിർ ഇയം ഗ ം സർവ സമദർശിനാ
39 ഏതദ് വഃ സർവം ആഖ്യാതം മയാ വി ർഷിസത്തമാഃ
ഏവം ആചരത ക്ഷി ം തതഃ സിദ്ധിം അവാപ്സ്യഥ
40 [ഗുരു]
ഇത്യ് ഉക്താസ് േത തു മുനേയാ ഹ്മണാ ഗുരുണാ തഥാ
കൃതവേന്താ മഹാത്മാനസ് തേതാ േലാകാൻ അവാ വൻ
41 ത്വം അപ്യ് ഏതൻ മഹാഭാഗ യേഥാക്തം ഹ്മേണാ വചഃ
സമ്യഗ് ആചാര ശുദ്ധാത്മംസ് തതഃ സിദ്ധിം അവാപ്സ്യസി
42 [വാ]
ഇത്യ് ഉക്തഃ സ തദാ ശിേഷ്യാ ഗുരുണാ ധർമം ഉത്തമം
ചകാര സർവം കൗേന്തയ തേതാ േമാക്ഷം അവാപ്തവാൻ
43 കൃതകൃത്യശ് ച സ തദാ ശിഷ്യഃ കുരുകുേലാദ്വഹ
തത് പദം സമനു ാേപ്താ യ ഗത്വാ ന േശാചതി
44 [അർജുന]
േകാ ന്വ് അസൗ ാഹ്മണഃ കൃഷ്ണ കശ് ച ശിേഷ്യാ ജനാർദന
േ ാതവ്യം േചൻ മൈയതദ് ൈവ തത് ത്വം ആചക്ഷ്വ േമ വിേഭാ
45 [വാ]
അഹം ഗുരുർ മഹാബാേഹാ മനഃ ശിഷ്യം ച വിദ്ധി േമ
ത്വത് ീത്യാ ഗുഹ്യം ഏതച് ച കഥിതം േമ ധനഞ്ജയ
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46 മയി േചദ് അസ്തി േത ീതിർ നിത്യം കുരുകുേലാദ്വഹ
അധ്യാത്മം ഏതച് ത്വാ ത്വം സമ്യഗ് ആചര സു ത
47 തതസ് ത്വം സമ്യഗ് ആചീർേണ ധർേമ ഽസ്മിൻ കുരുനന്ദന
സർവപാപവിശുദ്ധാത്മാ േമാക്ഷം ാപ്സ്യസി േകവലം
48 പൂർവം അപ്യ് ഏതദ് ഏേവാക്തം യുദ്ധകാല ഉപസ്ഥിേത
മയാ തവ മഹാബാേഹാ തസ്മാദ് അ മനഃ കുരു
49 മയാ തു ഭരതേ ഷ്ഠ ചിരദൃഷ്ടഃ പിതാ വിേഭാ
തം അഹം ം ഇച്ഛാമി സംമേത തവ ഫൽഗുന
50 [വ്]
ഇത്യ് ഉക്തവചനം കൃഷ്ണം ത വാച ധനഞ്ജയഃ
ഗച്ഛാേവാ നഗരം കൃഷ്ണ ഗജസാഹ്വയം അദ്യ ൈവ
51 സേമത്യ ത രാജാനം ധർമാത്മാനം യുധിഷ്ഠിരം
സമനുജ്ഞാപ്യ ദുർധർഷം സ്വാം പുരീം യാതും അർഹസി
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