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അൈദ്വതദീപിക

േപരായിരം തിഭയായിരമിങ്ങിവറ്റി-
ലാരാെലഴും വിഷയമായിരമാം പഞ്ചം;
ഓരായ്കിൽ േനരിതു കിനാവുണരും വെര ം
േനരാ, മുണർന്നളവുണർന്നവനാമേശഷം. 1

േനരല്ല ദൃശ്യമിതു ദൃക്കിെന നീക്കിേനാക്കിൽ
േവറല്ല വിശ്വമറിവാം മരുവിൽ വാഹം;
കാര്യത്തിൽ നി തിഹ കാരണസത്തെയേന്യ
േവറല്ല വീചിയിലിരിപ്പതു വാരിയേ . 2

വാസ ത വിതു പഞ്ഞിയിതാദിമൂല-
ഭൂത ഘാതമിതുേമാർ കിലി കാരം
േബാധത്തിൽ നി വിലസു മരുസ്ഥല
പാഥ േപാെല; പരമാവധി േബാധമേ . 3

വൃത്തിസ്ഥമാമറിവിൽ വിശ്വവുമില്ലതിെന്റ
വിത്താമവിദ്യയതുമില്ല വിള വന്നാൽ
അദ്ദിക്കിെല മിരുളി ടന വർത്തി-
വിട്ടാൽ വിള െപാലിയുന്നിരുളും വരു . 4

ആരായ്കിലീയുലകമില്ലിതവിദ്യ, തത്ത്വ-
േമാരാതവർക്കിതുലകായ് വിലസും മത്താൽ;
ആരാൽ വിളെക്കരികിലില്ല പിശാചിതന്ധ-
കാരം ഭയന്നവനിരു പിശാചുേപാലാം. 5

ഉണ്ടില്ലെയ മുറ മാറിയസ സ
ര ം തീത,മിതനാദിതമഃസ്വഭാവം
ര ം തിരഞ്ഞിടുകിലില്ലയസ , ര -
ഖണ്ഡത്തിലി രഗ,മുള്ളതു ര മാ ം. 6

അസ്ത്യസ്തിെയ സകേലാപരി നി െതാേന്ന
സത്യം സമസ്തവുമനിത്യമസത്യമാകും
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മൃത്തിൻ വികാരമതസത്യമിതിങ്കെലാെക്ക
വർത്തിപ്പേതാർക്കിെലാരു മൃത്തിതു സത്യമേ . 7

അജ്ഞാനേവളയിലുമസ്തി വിഭാതി ര -
മജ്ഞാതമല്ല, സുഖവും, വിലസു മൂ ം;
ര സ്വരൂപമഹിേയാടുമിദന്തയാർ
നി ന്നതിന്നിഹ നിദർശനമാമിേതാർത്താൽ. 8

വിശ്വം വിേവകദശയിങ്കലഴി സർവ-
മസ്വസ്ഥമാകിലുമതി ിയദൃശ്യമാകും
ദിക്കിൻ മം വിടുകിലും ചിരമിങ്ങിവെന്റ
ദൃക്കി ദി പുനരങ്ങെന തെന്ന കാണാം. 9

സത്യത്തിലില്ലയുലകം സകലം വിേവക-
വിദ്ധ്വസ്തമായ പിറകും വിലസു മുൻേപാൽ
നിസ്തർക്കമായ് മരുവിലില്ലിഹ നീരെമ
സിദ്ധിക്കിലും വിലസിടുന്നിതു മുൻ കാരം. 10

ജ്ഞാനി സ ലകു ചി സുഖസ്വരൂപ-
മാനന്ദമല്ലനൃതമജ്ഞനിത കാശം
കാണുന്നവ സുഖമസ്തിതയാർന്ന ഭാനു-
മാനർക്കനന്ധനിരുളാർെന്നാരു ശൂന്യവ . 11

വിെത്താ താൻ വിവിധമായ് വിലസുന്നിതിങ്ക-
ലർത്ഥാന്തരം െചറുതുമില്ല വിേശഷമായി
ര സ്വരൂപമറിയാതിരുളാൽ വിവർത്ത-
സർപ്പം നിനയ്ക്കിലിതു ര വിൽ നി േവേറാ? 12

ഓേരാന്നതായവയവം മുഴുവൻ പിരി
േവറാക്കിയാലുലകമില്ല, വിചി മേ !
േവറാകുമീയവയവങ്ങളുേമവമേങ്ങാ-
ട്ടാരായ്കിലി,ല്ലഖിലവും നിജേബാധമാ ം. 13
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നൂലാടതന്നി,ലുദകം നുരതന്നി,േലവം
ഹാ! േലാകമാെക മറയുെന്നാരവിദ്യയാേല;
ആേലാചനാവിഷയമായിതു തെന്റ കാര്യ-
ജാലെത്താടും മറകി,ലുണ്ടറിെവാ മാ ം. 14

ആനന്ദമസ്തിയതു ഭാതിയെതാ തെന്ന
താനന്യേമാർക്കിലതു നാസ്തി ന ഭാതി സർവം;
കാനൽജലം ഗഗനനീലമസത്യമ -
സൂനം, തുടർ വിലസും ഗഗനാദി സത്യം. 15
സൂനം, നിനയ്ക്കിൽ ഗഗനം പരമാർത്ഥമാകും

ആത്മാവിലില്ലെയാരഹംകൃതി േയാഗിേപാെല
താൻ മായയാൽ വിവിധമായ് വിഹരിച്ചിടു ;
േയാഗസ്ഥനായ് നിലയിൽ നിന്നിളകാെത കായ-
വ ഹം ധരി വിഹരിച്ചിടുമി േയാഗി. 16

അജ്ഞാനസംശയവിപര്യയമാത്മതത്ത്വ-
ജിജ്ഞാസുവി , ദൃഢേബാധനിതില്ല െത ം;
സർപ്പ തീതി ഫണിേയാ കയേറായിെതന്ന
തർക്കം മം, കയറു കാൺകിലിതില്ല െത ം. 17

മുേന്ന കട വിഷയം തി വൃത്തി മുന്നിൽ
നിന്നീടുമാവരണമാം തിര നീക്കിടു ;
പിന്നീടു കാണുമറിവും, ഭതെന്റ പിൻേപായ്
കെണ്ണന്ന േപാലറിവു കാണുകയില്ല താേന. 18

കാണു കണ്ണിഹ തുറക്കി,ലടയ്ക്കിലന്ധൻ-
താനുള്ളിൽ േമവുമറിവി വരായ്കയാേല;
ജ്ഞാനം പുറ തനിേയ വരികില്ല ക -
േവണം, വരുന്നതിനു, കണ്ണിനു കാന്തിേപാെല. 19
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