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ആമുഖം

“ആദ്യരുെട അറുപതുവചനത്തിനു്
ദണ്ണായകരുെട ഇരുപതുവചനം!
ദണ്ണായകരുെട ഇരുപതുവചനത്തിനു്
പ്രഭുേദവരുെട പത്തുവചനം!
പ്രഭുേദവരുെട പത്തുവചനത്തിനു്
അജഗണ്ണെന്റ അഞ്ചുവചനം!
അജഗണ്ണെന്റ അഞ്ചുവചനത്തിനു്
കൂടലചന്നസംഗയ്യനിൽ
മഹാേദവിയക്കഗളുെട ഒരു വചനം നിർവ്വചനം,
കാണൂ സിദ്ധരാമയ്യാ”…

അക്കെന്റ സമകാലീനനും, പ്രസിദ്ധവചനകാരനുമായ
ചന്നബസവണ്ണെന്റ ഒരു വചനമാണു് മുകളിൽ ഉദ്ധരി�
ച്ചിട്ടുള്ളതു്. അക്കെന്റ വചനങ്ങെള മറ്റു വചനകാരന്മാർ
എങ്ങെന കണ്ടുെവന്നതിനു് നെല്ലാരുദാഹരണമാണു്
ഈ വചനം. ഇതിൽ പരാമർശിക്കെപ്പടുന്ന വചനകാര�
ന്മാർ കന്നഡത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധരാണു്. ‘ആദ്യർ’ എന്ന�
റിയെപ്പടുന്ന ‘ആദയ്യ’യാണു് ആദ്യവചനകാരനായി
അറിയെപ്പടുന്നതു്. ‘എനിക്കു േതാന്നിയ േപാെല ഞാൻ
പാടും’ എന്നു സൈധര്യം പറയുകമാത്രമല്ല, മനുഷ്യമന�
സ്സിെന്റ ഉയരങ്ങളും ആഴങ്ങളും സാമൂഹിക ഉച്ചനീചത്വ�
ങ്ങൾക്കു് അതീതമായി എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാെണന്നും
ആദ്ധ്യാത്മികതത്വങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനു് സംസ്കൃ�
തംേപാെല നാട്ടുഭാഷകളും തികച്ചും പര്യാപ്തങ്ങളാെണ�
ന്നും െതളിയിക്കുകവഴി, യാഥാസ്ഥിതികത്വേത്താടുള്ള
െവല്ലുവിളിയായിട്ടാണു് പത്താംനൂറ്റാണ്ടിൽ വചനങ്ങ�
ളുെട ആവിർഭാവം കന്നഡയിലുണ്ടായതു്. എല്ലാവരും
ശിവെന്റ മക്കളാെണന്നും േസാദരങ്ങൾക്കിടയിൽ അസ�
മത്വങ്ങളിെല്ലന്നും ഈ സത്യം എല്ലാ വീര്യേത്താടുംകൂടി
അനുഷ്ഠിേക്കണ്ടതാെണന്നും ഈ ശിവശരണർ വിശ്വസി�
ച്ചു. ഇവരിൽ പ്രമുഖരായിരുന്നു വീരൈശവമതസ്ഥാപ�
കനായി ഗണിക്കെപ്പടുന്ന ശ്രീബസേവശ്വരൻ, അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ഗുരുവായി കരുതെപ്പടുന്ന അല്ലമപ്രഭു, തെന്റ നി�
ഷ്ഠയിൽ എല്ലാവേരയും അതിശയിച്ച അജഗയ്യ തുടങ്ങി
േമലുദ്ധരിച്ച വചനത്തിൽ പറയുന്ന ശരണർ.

പത്തുമുതൽ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടുവെര കർണ്ണാടക�
ത്തിൽ വലിെയാരു മാറ്റം വരുത്താൻ വീരൈശവപ്ര�
സ്ഥാനത്തിനു കഴിഞ്ഞു. പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവി�
ച്ചിരുന്ന ബസവണ്ണെന സ്ഥാപകനായി കരുതുന്നുെവ�
ങ്കിലും പുരാതനമാണു് ഈ മാർഗ്ഗെമന്നും, ജനതയുെട
ആദിേബാധത്തിൽ ഉറങ്ങുന്ന ‘ശിവജ്ഞാന’െത്ത െതാ�
ട്ടുണർത്തുക മാത്രേമ തങ്ങൾ െചയ്യുന്നുള്ളുെവന്നും ഇവർ
പറയുന്നു. തമിഴ് നാട്ടിെല നയിനാർമാെര പുരാതനെര�
ന്നു വിളിക്കുന്ന ഇവർ ഭാരതത്തിൽ പണ്ടുമുതൽ നിലനി�
ന്നിരുന്ന ൈശവപാരമ്പര്യെത്തത്തെന്ന പുനരുദ്ധരിക്ക�
യാണു െചയ്തതു്. ‘േദഹം തെന്ന േദവാലയം’, ‘കർമ്മം
തെന്ന ൈകലാസം’ തുടങ്ങിയ വചനങ്ങൾ ആദ്യേനാ�
ട്ടത്തിൽ തികച്ചും ലളിതെമന്നു േതാന്നാെമങ്കിലും അവ
പൗേരാഹിത്യേമൽേക്കായ്മയുെട വിഗ്രഹാരാധന, െതാ�
ഴിലനുസരിച്ചുള്ള ജാതിേശ്രണീകരണം, തുടങ്ങിയ ജഡി�
ലതകൾെക്കതിേര ശക്തമായ െവല്ലുവിളികൾ ഉയർ�
ത്തുന്നുെണ്ടന്നതു് ശ്രേദ്ധയമാണു്. ബ്രാഹ്മണ്യത്തിെന്റ
അത്തരം യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിനു മറുവശമാെയേന്നാ�
ണം സാമ്പ്രദായികമായതിെനെയല്ലാം നിേഷധിക്കുന്ന
ൈജനപാരമ്പര്യവും അന്നെത്ത കർണ്ണാടകത്തിൽ
പ്രബലമായിരുന്നു. ഇസ്ലാംമതവും അതു വാഗ്ദാനംെച�
യ്ത സാമൂഹിക സമത്വവും അേതകാലത്തു് ജനങ്ങെള
ആകർഷിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിെനത്തടയാൻ ശ്ര�
മിച്ച നേവാത്ഥാനമായിരുന്നു ‘ഭക്തിപ്രസ്ഥാന’െമന്നു്,
വീരൈശവപ്രസ്ഥാനെത്തയും അതിെന്റ ഭാഗമായാണു്
കാേണണ്ടെതന്നു്, അഭിപ്രായെപ്പടുന്നവരുണ്ടു്. എന്നാൽ
ആയിരക്കണക്കിനു് ‘ശരണരും’ ജാതി-മത ഭാഷാ ലിം�
ഗേഭദങ്ങളില്ലാെത തികഞ്ഞ സാമൂഹിക (രാഷ്ട്രീയ) േബാ�
ധേത്താെട ഒരുമിച്ചുജീവിച്ചിരുന്ന, ആഴമറ്റ ജ്ഞാനസം�
വാദങ്ങളും മറ്റും എത്രയും സജീവമായിരുന്ന ‘അനുഭവ
മണ്ഡപ’ത്തിെന്റ മൂല്യമാനങ്ങൾ ‘ഭക്തിപ്രസ്ഥാന’െമന്ന
അക്കാദമിക് സംവർഗത്തിനു് (category) ഉൾെക്കാള്ളാ�
വതല്ല.

കാശ്മീരം മുതൽ േകരളം വെരയുള്ളിടങ്ങളിൽനിന്നുവന്ന
‘ശരണരി’ൽ പലരുെടയും വചനങ്ങൾ നാമമാത്രമാെയ�
ങ്കിലും അവേശഷിക്കുന്നുണ്ടു്. േകരളത്തിൽനിന്നുവന്ന
‘ഗുഗ്ഗവ്വ’യുെട (കുക്കൃമ്മ?) േപരു് ഇവിെട സ്മരണീയമാണു്.
‘ധൂപകായകദ ഗുഗ്ഗവ്വ’യുേടെതന്നറിയെപ്പടുന്ന (ധൂപം പു�
കയ്ക്കൽ െതാഴിലാക്കിയ ഗുഗ്ഗവ്വ) നാലഞ്ചുവചനങ്ങളുണ്ടു്.
‘ശൂന്യസമ്പാദെന’ എന്നറിയെപ്പടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാ�
ണു് വചനകാരരായ പലരുെടയും േപരുകൾ പറയുന്ന�
തു്; എങ്കിലും അവരുെടെയല്ലാം വചനങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടി�
യിട്ടില്ല. ഓലഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രയാസവും
(ചിതലിനു പ്രസിദ്ധമാണു് കർണ്ണാടകം) കാലത്തിെന്റ
മഹത്വവും ഇതിനു കാരണമായിരിക്കാം. ഏതായാലും
അക്കമഹാേദവിയുേടതായി ഏതാണ്ടു് നാനൂറ്റിഇരുപതു
വചനങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. ലഭ്യമായ എല്ലാ വചന�
സംഗ്രഹങ്ങളും താളിേയാലകളും പരിേശാധിച്ചു്, താരത�
മ്യങ്ങളും പഠനങ്ങളും നടത്തി വചനസാഹിത്യമണ്ഡല�
ത്തിൽ തെന്റ ചിരമുദ്ര പതിപ്പിച്ച െപ്രാഫ. (േഡാ.) എൽ.
ബസവരാജു സംേശാധനം െചയ്തു്, ഗീതാ ബുക്ക് ഹൗ�
സ് (ൈമസൂർ) പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അക്കെന്റ വചനങ്ങൾ
(അക്കന വചനഗളു) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നുള്ളവയാ�
ണു് ഞാൻ ഇവിെട വിവർത്തനം െചയ്തിരിക്കുന്ന വചന�
ങ്ങൾ. ഇവയിൽ ഇരുന്നൂറ്റിമൂന്നു് വചനങ്ങൾ ഈ േലഖ�
കൻ പരിഭാഷ െചയ്തതു് Songs For Siva എന്ന േപരിൽ
Yale University Press പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (എെന്റ
അറിവിൽെപ്പട്ടിടേത്താളം) കന്നഡത്തിൽനിന്നു് േനരിട്ടു്
മലയാളത്തിേലക്കു് ഇതാദ്യമായാണു് അക്കെന്റ വചന�
ങ്ങൾ വിവർത്തനം െചയ്യെപ്പടുന്നതു്. (ശ്രീ.ഡി. വിനയ
ചന്ദ്രനും, ശ്രീ.എം. രാമയുമടങ്ങിയവർ േചർന്നു െചയ്തതും
സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുമായ വചനങ്ങ�
െള വിസ്മരിക്കുന്നില്ല). ശ്രീ.എ.െക. രാമാനുജൻ വിവർ�
ത്തനം െചയ്തു് ‘െപൻഗ്വിൻ’ പുറത്തിറക്കിയ Speaking of
Siva-യിലൂെടയാണു് ആധുനികർ വചനങ്ങെള അധിക�
മായി അറിയാൻ തുടങ്ങിയതു്. ഇതിൽ അക്കെന്റ അമ്പ�
തു വചനങ്ങളും അല്ലമ പ്രഭു, ബസവണ്ണൻ, ഭാസിമയ്യ
എന്നിവരുെട തിരെഞ്ഞടുത്ത വചനങ്ങളുമാണുള്ളതു്.
നിത്യൻ (ഗുരു നിത്യൈചതന്യയതി) ഇതിൽനിന്നുള്ള
പല േശ്ലാകങ്ങളും മലയാളത്തിലാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ഒരിക്കൽ അവ നിത്യനുെമാത്തു് മൂലവുമായി േചർത്തുവ�
ച്ചു പഠിക്കുേമ്പാഴാണു് കന്നഡയിൽനിന്നു േനരിെട്ടാരു
വിവർത്തനം നന്നായിരിക്കുെമന്ന െപാതുവഭിപ്രായമു�
ണ്ടായതു്. ഇരുപതു വർഷത്തിലധികമായി ഈ ശ്രമം
തുടങ്ങിയിെട്ടന്നും ഇേപ്പാെഴങ്കിലും ഇതു െവളിച്ചം കാണു�
ന്നതിൽ വളെര സേന്താഷവും ആശ്വാസവും ഉെണ്ടന്നും
പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് അക്കെന്റ ജീവചരിത്രത്തിേലക്കു് കുറ�
െഞ്ഞാന്നു പ്രേവശിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.

ചന്നമല്ലികാർജ്ജുനെനന്ന ശിവേനാടു് അക്കമഹാേദവി�
ക്കുള്ള പാരസ്പര്യത്തിെന്റ തീവ്രതയാലാകണം, അക്ക�
െയ ശ്രീപാർവ്വതിയുെട അവതാരംതെന്നയായാണു് വീ�
രൈശവർ കാണുന്നതു്, അതുെകാണ്ടു തെന്ന ചരിത്രവ�
സ്തുതകളും തീയതികളും അപ്രസക്തമാകുന്നു. എന്നാൽ,
അക്ക വിവാഹംെചയ്തുെവന്നു വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്ന കൗ�
ശികൻ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കർണ്ണാടകത്തിെല ‘ശി�
വെമാഗ’ ജില്ലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ൈജനനാടുവാഴി�
യായിരുന്നുെവന്നതിനു േരഖകളുണ്ടു്. അതിസുന്ദരിയായ
മഹാേദവിെയക്കണ്ടു േമാഹിച്ചു കൗശികരാജാവു് വിവാ�
ഹം െചയ്യാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുെവങ്കിലും ൈശവ�
പാരമ്പര്യം പിന്തുടർന്നിരുന്ന അവളുെട മാതാപിതാ�
ക്കൾ വിസമ്മതിെച്ചന്നും എന്നാൽ അവെര രാജേകാ�
പത്തിൽനിന്നും രക്ഷിക്കാനായി അക്ക വിവാഹത്തിനു
സമ്മതിെച്ചന്നും വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നു. ബാല്യം മുതൽക്കു�
തെന്ന ശിവെന സ്വയംവരിച്ചിരുന്ന മഹാേദവി മൂന്നു നി�
ബന്ധനകേളാെടയാണു് കൗശികനു വിവാഹസമ്മതം
െകാടുത്തതു്.

ഒന്നു്, താൻ സ്വന്തം ഇച്ഛേപാെല ശിവധ്യാനത്തിേലർ�
െപ്പടും; രണ്ടു്, സ്വന്തം ഇച്ഛേപാെല ശിവശരണരുെമാത്തു
സമയം കഴിക്കും; മൂന്നു്, സ്വന്തം ഇച്ഛേപാെല ഗുരുേസവ�
യിൽ ഏർെപ്പടും. തെന്റ ഈ മൂന്നു നിബന്ധനകൾ കൗ�
ശികരാജാവു് ലംഘിക്കാത്തിടേത്താളം താൻ അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ കൂെട കഴിയും; അവ െതറ്റിച്ചാൽ സ്വതന്ത്രയായി
ജീവിക്കും. മഹാേദവിയുെട ആ ഉടമ്പടി രാജാവു് അംഗീ�
കരിച്ചു. അവ വളെര പ്രയാസെപ്പട്ടുതെന്ന പാലിച്ചുേപാ�
രേവ ഒരിക്കൽ, ഭിക്ഷാംേദഹിയായ ഒരു ജംഗമൻ (ൈശ�
വഭിക്ഷു) െകാട്ടാരത്തിൽ വന്നു. മഹാേദവി അേപ്പാൾ വി�
ശ്രമിക്കയായിരുന്നതിനാൽ ഉണർേത്തണ്ടതിെല്ലന്നു രാ�
ജാവു് ഭൃത്യേരാടു പറഞ്ഞതു് അവർ അനുസരിെച്ചങ്കിലും
ഉണർന്നുവന്ന മഹാേദവി ഇനി രണ്ടു കരാറുകേള േശഷി�
ക്കുന്നുള്ളുെവന്നു രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞു.

കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞു്, ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന മഹാ�
േദവിെയക്കണ്ടു് ആസക്തനായി രാജാവു് അവെള കയ�
റിപ്പുണർന്നേപ്പാൾ, ഇനിയും ഒരു കരാർ മാത്രേമ തനി�
ക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമിടയിൽ ഉള്ളൂെവന്നു് മഹാേദവി
കൗശികെന ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. മെറ്റാരിക്കൽ, കൗശികനു�
െമാത്തു് മഹാേദവി കിടപ്പറയിലായിരിക്കുേമ്പാൾ അവ�
ളുെട ദീക്ഷാഗുരു െകാട്ടാരത്തിേലക്കു വന്നു. ഗുരു വന്ന�
തറിഞ്ഞു് സ്വീകരിക്കാൻ ഓടിെച്ചന്ന മഹാേദവിേയാടു
ഗുരു, ‘േപായി വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടു വരൂ മകെള’ എന്നു പറ�
ഞ്ഞതനുസരിച്ചു് േദവി കിടപ്പറയിേലക്കു് മടങ്ങിെയങ്കിലും
കുപിതനായ രാജാവു്, ‘മഹാശരണയായ നിനക്കു് ഉടു�
തുണിെയന്തിനു് ’, എന്നുേചാദിച്ചു് വസ്ത്രം െകാടുക്കാൻ വി�
സമ്മതിച്ചു. അേപ്പാൾ മഹാേദവി മൂന്നു നിബന്ധനകളും
ലംഘിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുെവന്നും ഇനി താൻ പൂർണ്ണസ്വ�
തന്ത്രയാെണന്നും രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞിട്ടു് െകാട്ടാരം
വിട്ടിറങ്ങിെയന്നു പറയെപ്പടുന്നു.

ഒരു യുവതിക്കു് നഗ്നയായി െതരുവിലിറങ്ങി നടക്കു�
കെയന്നതു് അചിന്ത്യമായിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തു്, എട്ടു�
നൂറ്റാണ്ടു് മുമ്പു് അങ്ങെന െചയ്യാൻ ഒരുെമ്പട്ട മഹാേദ�
വി വളെര പ്രസക്തമായ ചില സമസ്യകൾ നമുക്കുമു�
ന്നിൽ ഉയർത്തുന്നുണ്ടു്. എന്തുെകാണ്ടാണു് ശരീരം നമു�
ക്കു ലജ്ജാവഹമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതു്? ആദവും ഹവ്വ�
യും നന്മ-തിന്മകളുെട കനി പറിച്ചുതിന്നുന്നേതാെട അത്തി�
യിലകൾെകാണ്ടു് സ്വയം മറയ്ക്കാൻ മാത്രം നാണിച്ചുേപാ�
കുന്നതു് എന്താണു്? അതുമുതൽ ഇേങ്ങാട്ടു് എെന്തല്ലാംത�
രം ‘നാണങ്ങൾ’ നമുക്കു മറച്ചുെവേയ്ക്കണ്ടി വരുന്നു? െകാ�
ട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങി നടക്കുന്ന അക്കമഹാേദവി പൂക്കേളാടും
കിളികേളാടും തുമ്പികേളാടുെമല്ലാം തെന്റ ചന്നമല്ലികാർ�
ജ്ജുനൻ എവിെടയാെണന്നു് അേന്വഷിക്കുന്നുണ്ടു്. അക്ക�
യുെട ആ അേന്വഷണം അവസാനിക്കുന്നതു് ഉള്ളെത�
ല്ലാം തെന്റ പതിതെന്നയാെണന്ന തിരിച്ചറിവിലാണു്.
അങ്ങെന, എല്ലാ ശരീരവും ശിവെന്റയാെണന്ന നഗ്ന�
സത്യെത്ത അറിയുന്ന അക്കയ്ക്കു് ആ ശരീരത്തിൽ ലജ്ജി�
േക്കണ്ടതായി യാെതാന്നുമിെല്ലന്നു് സുവ്യക്തമാണു്. ശി�
വെന്റ ഉള്ളിലായവളാണു് താെനന്നു് അക്കതെന്ന ഒരിട�
ത്തു് പറയുന്നുണ്ടു്. ഇവിെട, താനായിരിക്കുന്ന ഉണ്മയുെട
പൂർണ്ണതെയ, വിശ്വവ്യാപകതെയ, അറിയുന്നതാണു് ഭയ�
ങ്ങളിൽനിെന്നല്ലാം അക്കെയ േമാചിപ്പിക്കുന്നതു്. ഇതി�
നുവിരുദ്ധമായി തെന്റ സ്വത്വെത്ത നന്മ-തിന്മകളുെട സാ�
േപക്ഷികതയിലൂെട, ഉള്ളതിൽനിെന്നല്ലാം അന്യവൽ�
ക്കരിച്ചു്, കാണുന്ന അശ്ലീലത്തിൽനിന്നാണു് ഭയങ്ങളും
നാണങ്ങളുെമല്ലാം ഉടെലടുക്കുന്നതു്. ൈദവരാജ്യത്തിൽ
(ഏദൻ േതാട്ടത്തിൽ) തങ്ങെളന്നു പ്രേവശിക്കുെമന്നു
േചാദിക്കുന്ന ശിഷ്യേരാടു് േയശു, ‘നിങ്ങൾ എന്നു ശിശു�
ക്കെളേപ്പാെല ഉടുതുണികൾ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ടു്, അവ�
യുെട േമൽ നൃത്തം ചവിട്ടുേമാ, അന്നു നിങ്ങൾ ൈദവരാ�
ജ്യത്തിൽ പ്രേവശിക്കും’ എന്നാണു് മറുപടി പറയുന്നതു്
(േതാമസിെന്റ സുവിേശഷം, വചനം: 37).

ൈജനരിെല തീവ്ര ആദ്ധ്യാത്മികപാരമ്പര്യമുള്ള ‘ദിഗംബ�
രരും’ അക്കയ്ക്കു പ്രേചാദനം നൽകിയിരിക്കാം. െകാട്ടാര�
ത്തിൽനിന്നും അനുഭവമണ്ഡപത്തിേലയ്ക്കാണു് മഹാേദവി
േപാകുന്നതു്. വചനങ്ങളുെട വിപ്ലവം ജ്വലിച്ചുനിന്ന കാല�
മായിരുന്നു അന്നു്. ബസവാദി ശരണരുെട പ്രശസ്തിയും
അതിെന്റ മൂർദ്ധന്യത്തിലായിരുന്നു. ഇെതാെക്ക മഹാേദ�
വിെയ അേങ്ങാട്ടാകർഷിച്ചിരിക്കണം. അവിെടെയത്തി�
യേപ്പാൾ അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തിരുന്ന ഗുരു അല്ലമപ്രഭു,
മഹാേദവിേയാടു് കർക്കശമായ േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കു�
ന്നു: ‘നിെന്റ ഭർത്താവാരു്?’ എന്നായിരുന്നു ആദ്യേചാ�
ദ്യം. ‘ശിവേന, നീെയെന്റ പതിയാകണെമന്നു് അനന്ത�
കാലം തപിച്ചവൾ ഞാൻ…’ എന്ന സുപ്രസിദ്ധ വചന�
മായിരുന്നു ഉത്തരം. ‘േദഹാഭിമാനം ഇല്ലാത്തവെളങ്കിൽ
എന്തിനു മുടിെകാണ്ടു ശരീരം മറയ്ക്കുന്നു’െവന്നതായിരുന്നു
പ്രഭുേദവരുെട അടുത്ത േചാദ്യം. ‘െനഞ്ചിൽ കാമേദവ�
െന്റ മുദ്രയുള്ളതു് കണ്ടു് നിങ്ങൾക്കു് മനേക്ഷാഭം ഉണ്ടാ�
െയങ്കിേലാ എന്ന ശങ്കയാലാണു് താൻ മാറുമറച്ചെത�
ന്നും, ചന്നമല്ലികാർജ്ജുനെന്റ ഉള്ളിലായവെള േചാദ്യം
െചേയ്യണ്ടതിെല്ലന്നും മറുപടി പറഞ്ഞ മഹാേദവിെയ
അല്ലമപ്രഭു തെന്റ േജഷ്ഠസേഹാദരിയായി ഗണിക്കുകയും
‘അക്ക’ എന്നു വിളിക്കുകയും െചയ്തു. അങ്ങിെനയാണു്
മഹാേദവി ‘അക്കമഹാേദവി’യായതു്. ബസവണ്ണനാക�
െട്ട ‘എെന്ന െപറ്റ അമ്മ’ എന്നുപറഞ്ഞു് മഹാേദവിയുെട
സാക്ഷാത്കാരത്തിെന്റ ഔന്നത്യം അംഗീകരിക്കുകയാ�
ണു്. അക്കയ്ക്ക്, അല്ലമ്മപ്രഭുവിേനാടും ബസവണ്ണേനാടു�
മുള്ള പാരസ്പര്യവും അക്കയുെട വചനങ്ങളിൽ പലയിട�
ത്തും കാണാവുന്നതാണു്.

അക്കെന്റ ‘ചന്നമല്ലികാർജ്ജുനൻ’ എന്ന പദം ശ്രദ്ധി�
േക്കണ്ടതുണ്ടു്. ‘ചന്ന’ എന്നാൽ ‘ചന്തമുള്ള’, ‘പ്രിയെപ്പ�
ട്ട’ എെന്നാെക്കയാണു് അർത്ഥം. ‘മല്ലിക’ മുല്ലപ്പൂവാണ�
േല്ലാ, ‘അർജ്ജുനൻ’ എന്നാൽ ‘െവളുത്തവൻ’ എന്നും.
ശിവനിൽനിന്നു് ‘പാശുപതാസ്ത്രം’ േനടുവാൻ തപസ്സു�
െചയ്ത അർജ്ജുനെന്റ േയാഗ്യത പരീക്ഷിക്കാൻ ‘കി�
രാത’രായി ശിവപാർവ്വതിമാർ പ്രത്യക്ഷെപ്പെട്ടന്നും അർ�
ജ്ജുനനും ശിവനുമായി മത്സരിച്ചുനടന്ന ശരവർഷത്തിൽ
േദവി ഇടെപടുകയും, അർജ്ജുനെനയ്ത അമ്പുകൾ മുല്ല�
പ്പൂക്കളായി ശിവെന മൂടുകയാൽ ശിവൻ മുല്ലപ്പുേപാെല
െവളുെത്തന്നും അങ്ങെന ചന്നമല്ലികാർജ്ജുനനാെയന്നു�
മാണു് ഐതിഹ്യം. ഏതായാലും ഇക്കഥയിലടങ്ങിയിരി�
ക്കുന്ന സ്ത്രീത്വത്തിെന്റ ഇടെപടൽ ശ്രേദ്ധയമാണു്, േസ്ന�
ഹത്തിെന്റ ശക്തി, അന്യതയുേടയും മത്സരത്തിെന്റയും
കൂരമ്പുകെള എത്രയും തരളമായ മുല്ലപ്പൂക്കളാക്കുന്നു.

‘കവിത’ എന്നു നാം വിവക്ഷിക്കാറുള്ള ഒരർത്ഥവും
‘വചന’ത്തിനില്ല. ‘വാക്കു െകാടുക്കുക’ എന്ന അർത്ഥ�
മാണുള്ളതു്; ‘വചനഭ്രഷ്ടത്വം’ എങ്ങെനയും ഒഴിവാേക്ക�
ണ്ടതുമാണു്. വൃത്തം, ഛന്ദസ്സ്, എെന്നാന്നും െകട്ടിെയാ�
തുക്കാനാവാത്തേപാെലയായിരുന്നു വചനത്തിെന്റ തി�
രതള്ളൽ. പ്രഥമവചനകാരനായി അറിയെപ്പടുന്നതു്
പത്താം നൂറ്റാണ്ടുകാരനായ ദാസിമയ്യയാണു്. പകുതി�
െയങ്കിലും വചനങ്ങൾ േചാദ്യങ്ങൾേക്കാ സന്ദർഭങ്ങൾ�
േക്കാ ഉള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണു്. ഇവയധികവും ‘ശൂന്യ�
സമ്പാദെന’ എന്നറിയെപ്പടുന്ന ഗ്രന്ഥാവലികളിലുൾെപ്പ�
ടുന്നവയാണു്. വിവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, മൂലത്തിലും
അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള പല വചനങ്ങളു�
മുണ്ടു് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ. ഉദാഹരണത്തിനു് ‘രണ്ടിനും വിട്ട
കിടാവിെനേപ്പാെല’ എന്നുള്ള വചനം. അതിെനക്കുറി�
ച്ചു് കന്നഡപണ്ഡിതേരാടു പലേരാടും േചാദിെച്ചങ്കിലും
ആർക്കും അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി ഒരുത്തരവും പറയാനില്ല.
എന്നാൽ ഏതകിട്ടിൽനിന്നു് മുലകുടിക്കണം എന്നു ശങ്കി�
ച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പശുക്കുട്ടിെയ സങ്കൽപ്പിക്കുേമ്പാൾ
നമുക്കു് ഉഭയങ്ങൾക്കിടയിൽെപ്പട്ടു കുഴയുന്ന സ്വന്തം മന�
സ്സിെന്റ അവസ്ഥതെന്ന ഓർമ്മവരുന്നു.

വചനങ്ങൾ മലയാളത്തിലാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമു�
ട്ടനുഭവെപ്പട്ടതു് രണ്ടുഭാഷകളുെട സാമ്യം മൂലമാണു്. കന്ന�
ഡയും മലയാളവും തമ്മിൽ വ്യത്യസ്ഥതകെളക്കാൾ
സമാനതകളാണുള്ളതു്. ചില സന്ദിഗ്ദ്ധതകൾ അടിക്കു�
റിപ്പുകളായി െകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്. മൂലവചനങ്ങളിെല ഭാഷ�
െയ കഴിവതും അങ്ങെന തെന്ന മലയാളത്തിലാക്കാനു�
ള്ള ശ്രമമാണു് വായനാനുഭവെത്ത ബാധിക്കാനിടയുള്ള
മെറ്റാരു കാര്യം. ‘ഗണ്ട’ എന്ന കന്നഡപദം ഭർത്താവു്
എന്നർത്ഥമുള്ളതാണു്. കണ്ടൻ എന്നതാണു് തത്തുല്യ�
മായ മലയാള പദം. ഗണ്ടൻ വരുന്ന ഓേരാ വചനവും
‘കണ്ട’നായി എെന്ന പ്രേലാഭിപ്പിെച്ചങ്കിലും ‘ഭർത്താ�
വു് ’ എന്നുതെന്നയാണു് ഈ കൃതിയിൽ വിവർത്തനം
െചയ്തിട്ടുള്ളതു്. ‘േവശ്യ’ എന്നർത്ഥമുള്ള ‘സൂെള’യാണു്
സമാനമായ മെറ്റാരു പദം. ‘ചൂല’ (േവശ്യ) എന്നു് മല�
യാളം നിഘണ്ടുവിലുെണ്ടങ്കിലും ‘േവശ്യ’ എന്നുതെന്ന
ഒത്തുതീർപ്പാക്കുകയായിരുന്നു ഒടുവിൽ. ‘അംഗം-ലിംഗം’,
‘ഭക്തൻ-ഭവി’ തുടങ്ങിയ ദ്വന്ദങ്ങെള കഴിവതും അക്ക ഉപ�
േയാഗിച്ചരീതിയിൽത്തെന്ന മലയാളത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ടു്.
‘ലിംഗാംഗസാമരസ്യം’ (ലിംഗവും അംഗവും ഒേര രസമു�
ള്ളതാകൽ) ആണു് സാധനയുെട ലക്ഷ്യം.

ഗുരു-ലിംഗം-ജംഗമൻ എന്ന വാക്കുകൾ പലവുരു വച�
നങ്ങളിൽ കാണാവുന്നതാണു്. ‘വീരൈശവ’ പ്രസ്ഥാ�
നത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം തെന്ന ആയിരിക്കുന്ന ഈ
വാക്കുകെള കുറെഞ്ഞാന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതു് നന്നാ�
യിരിക്കും. ‘ഗുരു’ എന്നാൽ ‘ഇരുട്ടിെന ഇല്ലാതാക്കുന്ന�
തു് ’ എന്നാണർത്ഥം. അറിവുെവളിച്ചം ശിഷ്യരിൽ സഹ�
ജമായുള്ളതാണു്, ജീവിതത്തിെല വ്യാവഹാരികതക�
ളുണ്ടാക്കുന്ന ആശയക്കുഴപ്പെത്ത-ഇരുട്ടിെന അകറ്റുക�
േയ ഗുരു െചയ്യുന്നുള്ളൂ. േസാക്രട്ടീസ്, ഗുരുവിെന ഒരു
വയറ്റാട്ടിേയാടാണു് ഉപമിക്കുന്നതു്. സ്വാർത്ഥചിന്തേയ�
തുമില്ലാത്ത, ത്യാഗിയായ, ഗുരുവിനു് ശിഷ്യെന പൂർണ്ണ�
േബാധത്തിേലയ്ക്കു നയിക്കുകെയന്നല്ലാെത മെറ്റാരുേദ്ദ�
ശവുമില്ല. ഗുരുവിെന്റ അനുജ്ഞയില്ലാത്ത ഒരു ജ്ഞാ�
നവും സുനിശ്ചിതമല്ല. സാധകെന്റ (ശിഷ്യയുെട) മനക�
ല്പിതമായ വിഭ്രാന്തികളിൽനിന്നും േമാഹങ്ങളിൽനിന്നും
ഇതയാെള രക്ഷിക്കുന്നു. ഗുരു, ജ്ഞാനത്തിെന്റ, ‘രഹ�
സ്യ’ങ്ങളിേലക്കു് ശിഷ്യെന ‘ദീക്ഷി’തനാക്കുന്നു. ആ രഹ�
സ്യങ്ങൾ ആരും ഒളിച്ചുെവക്കുന്നുെവന്നല്ല, എല്ലാവരും
തിരിച്ചറിയുകേയാ കാണുകേയാ െചയ്യാത്തതുെകാണ്ടു
മാത്രം ‘രഹസ്യ’ങ്ങളായിരിക്കുന്നവയാണു്.

വീരൈശവദീക്ഷയിൽ ഗുരു ശിഷ്യനു് ഒരു ‘ലിംഗം’ നൽ�
കുന്നു. ‘ലിംഗ’െമന്നാൽ ‘അടയാളം’. വളെരയധികം െത�
റ്റിദ്ധരിക്കെപ്പട്ട ഒരു പ്രതീകമാണു് ശിവലിംഗം. സ്ത്രീപുരു�
ഷരുെട നിത്യമായ ഒരുമയുെട പ്രതീകമായ ‘ലിംഗ’ത്തിനു്
പല മാനങ്ങളുമുണ്ടു്. പലേപ്പാഴും അെതാരു േജ്യാതിർ�
ലിംഗമാണു്. ൈബബിളിെല പഴയ നിയമത്തിൽ കല്ലു
തലയിണയാക്കി ഉറങ്ങിയ ‘യാേക്കാബ് ’ ഒരു സ്വപ്നം
കാണുന്നു. സ്വപ്നത്തിൽ മാലാഖമാർ കയറുകയും ഇറ�
ങ്ങുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു ‘േഗാവണി’യാണു് യാേക്കാബ്
കാണുന്നതു്. ഉറക്കമുണർന്ന യാേക്കാബ്, കല്ലു നിവർ�
ത്തിവച്ചു്, അതിെന എണ്ണെകാണ്ടു് ‘അഭിേഷകം’ െചയ്യു�
ന്നു (ഇന്നും ശിവഭക്തർ െചയ്യുന്നതുേപാെലതെന്ന) ഭൂമി�
െയയും സ്വർഗ്ഗെത്തയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന, അന്നം മുതൽ
ആനന്ദം വെര നീളുന്ന ഒരു മൂല്യവ്യസ്ഥെയയാണിതു്
അടയാളെപ്പടുത്തുന്നതു്. ഗുരു നൽകുന്ന ലിംഗരൂപം ജീ�
വിതതത്വങ്ങെളെയല്ലാം ഉൾെക്കാള്ളുന്ന അറിവിെന്റ പ്ര�
തീകമാണു്. ആരും ജന്മനാ വീരൈശവരാകുന്നില്ല. ഗുരു�
വിനാൽ ദീക്ഷിതനായാേല ‘വീരൈശവ’നാകുകയുള്ളു.

‘ജംഗമ’െനന്നാൽ ‘വന്നുംേപായും’ ഇരിക്കുന്നവൻ തത്വ�
ത്തിൽ ‘സ്ഥാവര’ത്തിെന്റ മറുവശമാണു്. ‘ലിംഗം’
സ്ഥാവരെമങ്കിൽ, മുക്തനായി ചരിക്കുന്ന ദീക്ഷിതൻ
‘ജംഗമ’നാണു്. ‘വാക്കും അർത്ഥവും’ ഒരുമിക്കുന്നതു് ‘ജം�
ഗമ’നിലാണു്. അതിനാൽത്തെന്ന ‘ജംഗമൻ’ പൂജനീയ�
നാണു്. ‘വഴിേപാക്ക’രായിത്തീരാൻ േയശുവും ശിഷ്യെര
ഉപേദശിക്കുന്നുണ്ടു്.

കർണ്ണാടകത്തിെല ഗ്രാമങ്ങളിൽ വസിക്കുേമ്പാൾ ‘വാ�
െമാഴി’യായിത്തെന്നയാണു് ഞാൻ ആദ്യമായി ‘വചന�
ങ്ങൾ’ േകട്ടതു്. ഇന്നും വചനങ്ങളും കീർത്തനങ്ങളും പാ�
ടി അലയുന്ന ധാരാളം ‘സാധുക്കൾ’ കർണ്ണാടകത്തിെല
ഗ്രാമങ്ങളിലുണ്ടു്. ഇവരിൽ ‘നിരക്ഷര’രായവർക്കുൾെപ്പെട
നൂറുകണക്കിനു് പാട്ടുകൾ ഹൃദിസ്ഥമാണു്. ഈ പാട്ടുകൾ
േകൾക്കുേമ്പാൾ അവയുെട വഴികൾ പലേപ്പാഴും െതളി�
ഞ്ഞും മറഞ്ഞും എെന്റ ഉള്ളിലും മുഴങ്ങുന്നതായി എനിക്കു്
അനുഭവെപ്പട്ടതിനാലാണു് ഞാൻ ഈ വിവർത്തനത്തി�
നു് മുതിർന്നതു്.

ഇത്രയും ആമുഖമായിപ്പറഞ്ഞുെകാണ്ടു്, പ്രിയ വായന�
ക്കാേര, അക്കമഹാേദവിെയ ഞാൻ നിങ്ങളുെട ൈകയി�
േലൽപ്പിക്കുന്നു…

വിനയൈചതന്യ
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1. നിലത്തിൻ മറയിെല നിധിേപാെല,
ഫലത്തിൻ മറയിെല രുചിേപാെല,
ശിലയിൻ മറയിെല െപാന്നുേപാെല,
തിലത്തിൻ മറയിെല ൈതലം േപാെല,
മരത്തിൻ മറയിെല തീ േപാെല,
ഭാവത്തിൻ മറയിൽ ബ്രഹ്മമായിരിക്കും
ചന്നമല്ലികാർജുനെന്റ നില ആർക്കുമറിയില്ല.

2. എെന്ന ഞാനറിയാതിരുന്നേപ്പാൾ
എവിടിരുന്നു നീ, െചാല്ലയ്യാ.
െപാന്നിനുള്ളിെല നിറം േപാെല
എന്നുള്ളിലിരുന്നയ്യാ.
എന്നുള്ളിലിരുന്നിട്ടും ഇല്ലാത്ത േഭദം ഞാൻ
നിന്നിൽ കണ്ടു, കണ്ടിേല്ല, ചന്നമല്ലികാർജുനാ?

3. പാലിനു െനെയ്യ വിഴുങ്ങി േവറാകാനാകുേമാ?
സൂര്യകാന്തസ്ഫടികത്തിൻ അഗ്നിെയ
ആർക്കു േഭദിക്കാനാകും?
അപാരമഹിമൻ ചന്നമല്ലികാർജുനാ.
നീ എന്നുള്ളിലടങ്ങിയിരിക്കും വഴി
േവറില്ലാെത കണ്ടു കൺതുറേന്നൻ.

4. നാരകം, െചറുനാരകം, മാവു മാതളത്തിനു
പുളിനീെരാഴിച്ചവർ ആരയ്യാ?
കരിമ്പു വാഴ പ്ലാവു നാളിേകരത്തിനു
മധുരനീെരാഴിച്ചവർ ആരയ്യാ?
കഴമ വരകു െനല്ലരികൾക്കു
േപാഷകത്തിന്നുദകം ഒഴിച്ചവർ ആരയ്യാ?
മരുവകം മല്ലിക കർപ്പൂരത്തുളസിക്കു
പരിമള ഉദകെമാഴിച്ചവർ ആരയ്യാ?
ഇന്നീ ജലവും ഒന്നു്, നിലവും ഒന്നു്,
ആകാശവും ഒന്നു്-
ജലത്തിൽ പലദ്രവ്യങ്ങളും കൂടി
തെന്റ വിധം േവറായിരിക്കും പടി
എെന്റ േദവൻ ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യൻ
പല ജഗങ്ങെളയും കൂടിയിരുന്നാെലന്തു?
തെന്റ വിധം േവെറ.

5. കായെത്ത നിഴലായി ബാധിച്ചു മായ,
പ്രാണെന മനമായി ബാധിച്ചു മായ,
മനെത്ത നിനവായി ബാധിച്ചു മായ,
നിനവിെന അറിവായി ബാധിച്ചു മായ,
അറിവിെന മറവായി ബാധിച്ചു മായ,
ജഗത്തിൻ കൂട്ടങ്ങെള െചേങ്കാെലടുത്തു
ബാധിച്ചു മായ,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ, നീ വിരിച്ച മായെയ
ആരും െവല്ലില്ല.

6. ഹരിെയ വിഴുങ്ങി മായ, അജെന വിഴുങ്ങി മായ,
ഇന്ദ്രെന വിഴുങ്ങി മായ, ചന്ദ്രെന വിഴുങ്ങി മായ,
അറിയാെമന്ന വമ്പന്മാെര വിഴുങ്ങി മായ,
അറിയിെല്ലന്ന അജ്ഞാനികെള വിഴുങ്ങി മായ,
ഈേരഴു ഭുവനങ്ങെളയും ആവരണം െചയ്തു മായ,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,
എെന്റ മായെയ മാറ്റൂ, കരുണയിൽ.

7. വിേട്ടെനന്നാലും വിടില്ലീമായ,
വിടാതിരുന്നാൽ പുറേത്തറുമീ മായ,
േയാഗിക്കു േയാഗിനിയായി ഈ മായ,
ശ്രമണനു ശ്രമണിയായി ഈ മായ,
യതിയ്ക്കു സ്തുതിപാഠിയായി ഈ മായ,
നിെന്റ മായയ്ക്കു ഞാൻ അഞ്ചുേന്നാളല്ല,
ചന്നമല്ലികാർജുനാ, നിന്നാെണ.

8. അെല്ലന്നാൽ അെതെയന്നു് ഈ മായ,
േവെണ്ടന്നാലും വിടില്ല ഈ മായ,
എനിയ്ക്കിതു വിധിേയാ!
ഒത്തു് അടി പണിഞ്ഞാൽ1 പിെന്ന േവറുേണ്ടാ?
കാക്കയ്യാ, ശിവേധാ!

1. ‘മെറ െഹാക്കെട’—മറേപായാൽ—അടി പണിഞ്ഞാൽ,
ആശ്രയിച്ചാൽ, നമിച്ചാൽ എെന്നാെക്ക അർത്ഥം.

9. എെന്റ മായയുെട മദെത്ത മുറിക്കയ്യാ,
എെന്റ കായത്തിൻ കലപിലെയ െകടുത്തയ്യാ,
എെന്റ ജീവെന്റ ചാഞ്ചാട്ടം മാറ്റയ്യാ,
എെന്റ േദവൻ ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,
എെന്ന ചുറ്റിയ പ്രപഞ്ചെത്ത വിടീയ്ക്കൂ,
നിെന്റ ധർമ്മം.2

2. ‘ധർമ്മം’—കർത്തവ്യം. െചേയ്യണ്ടതു്.

10. കേണ്ടെനന്നാൽ ദൃഷ്ടി മറയാകും,
കൂടിേയെനന്നാൽ ഭാവം മറയാകും
അറിേഞ്ഞെനന്നാൽ മറവു മറയാകും
നിെന്റ മായെയ മറികടക്കൽ എന്നാലാേമാ?
കാക്കയ്യാ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

11. എെന്റ കായം മണ്ണു്, ജീവൻ െവളി,3
ഏതിെന പിടിയ്ക്കുമയ്യാ, േദവാ!
നിെന്ന എവ്വിധം നിനയ്ക്കുമയ്യാ?
എെന്റ മായെയ മാറ്റയ്യാ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

3. ‘ബയലു’—വയൽ, ആകാശം, െവളിച്ചം. ഉദാ… ‘െവളി
മുതലായ വിഭൂതിയഞ്ചുേമാർത്താൽ…’ (നാരായണഗുരു,
ആേത്മാപേദശശതകം)

12. പിന്നിൽ േതാടു്, മുന്നിൽ പുഴ-
േപാേകണ്ട വഴിെയങ്ങു, െചാല്ലൂ.
പിന്നിൽ ചിറ, മുന്നിെല വല-
എളുപ്പമിതിേലതു നീ െചാല്ലൂ.
നീയിട്ട മായ െകാന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു,
കാക്കയ്യാ, കാക്കയ്യാ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

13. ഉള്ളെതാരു തനു, ഉള്ളെതാരു മനം,
ഞാനിനി ഏതു മനസ്സിൽ ധ്യാനിയ്ക്കണമയ്യാ?
സംസാരെത്ത ഇനി ഏതു
മനസ്സിൽ തല്ലീനമാക്കുമയ്യാ?
അയ്യേയ്യാ, െകട്ടു, ഞാൻ െകട്ടു!
സംസാരത്തിനല്ല, പരമാർത്ഥത്തിനല്ല,
രണ്ടിനും വിട്ട കിടാവിെനേപ്പാെല!4
വില്വവും വിളാപ്പഴവും5 ഒരുമിച്ചു പിടിയ്ക്കാേമാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനാ?

4. ‘എരടക്കു ബിട്ട കരുവംെത’—കൃത്യമാെയാരർത്ഥം കന്നഡ
പണ്ഡിതരും പറയുന്നില്ല. രണ്ടു (പശുക്കൾക്കും)
വിട്ടകിടാവിെനേപ്പാെല?

5. വിളാപ്പഴം—wood-apple; പുളിയും മധുരവും േചർെന്നാരു
ഫലം. വില്വവുമായി സാമ്യമുള്ളതു്. െഡക്കൻ പീഠഭൂമിയിൽ
കണ്ടുവരുന്നു. പാനകമുണ്ടാക്കാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്നു.

14. പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾ, സപ്തധാതുക്കൾ,
അഷ്ടമദങ്ങൾ-
െകാന്നു െകാലവിളിച്ചേല്ലാ!
ഹരിബ്രഹ്മരുെട െപരുമ മുറിച്ചു
െകാന്നുെകാലവിളിച്ചേല്ലാ!
മഹാ ഋഷിമാരുെട തപസ്സുെകടുത്തി െകാന്നു
െകാലവിളിച്ചേല്ലാ!
ചന്നമല്ലികാർജുനേന ശരണെമന്നു
നമ്പി ആശ്രയിച്ചാൽ6

അഞ്ചി നിന്നുവേല്ലാ!

6. ‘മെറ െഹാക്കെട’—മറേചർന്നാൽ, അഭയം ഗമിച്ചാൽ,
ആശ്രയിച്ചാൽ. പലവുരു ആവർത്തിക്കെപ്പടുെന്നാരു
പ്രേയാഗം.

15. എരുമെയ്ക്കാരു ചിന്ത,
േതാല്പണിക്കാരനു് ഒരു ചിന്ത,
എനിെക്കെന്റ ചിന്ത,
തനിക്കു തെന്റ കാമത്തിെന്റ ചിന്ത.
ഇല്ല, േവണ്ട, േചല വിടൂ മഠയാ,
എനിക്കു് ചന്നമല്ലികാർജുന േദവൻ
ഇണങ്ങുേമാ ഇണങ്ങില്ലേയാ എന്ന ചിന്ത.

16. കല്ലും ചുമന്നു കടലിൽ മുങ്ങിയാൽ
ഇടരുകൾ തീരുേമാ, അമ്മാ?
ഉണ്ടിട്ടും വിശക്കുെന്നന്നാൽ കഷ്ടം തെന്ന!
കണ്ട കണ്ടിടെത്തല്ലാം മനം െവന്താൽ
കാന്തൻ ചന്നമല്ലികാർജുനൻ
എങ്ങെന ഇണങ്ങുമയ്യാ?

17. അയ്യാ, നിെന്ന െതാട്ടിട്ടും
െതാടുന്നിെല്ലെന്റ മനം, കേണ്ടാ,
അഴിഞ്ഞു കുഴഞ്ഞിെതെന്റ മനം,
പട്ടണവാതിലിെല ചുങ്കക്കാരെനേപ്പാെല
എരിപിരി െകാെണ്ടെന്റ മനം,
രെണ്ടന്നതു മറന്നു് ഒഴിയുന്നിെല്ലെന്റ മനം,
നീ ഞാനാകും വഴിേയതു െചാല്ലൂ,
ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

18. എേപ്പാഴും എെന്റ മനം ഉദരത്തിേലെക്കാഴുകുന്നു,
കാണാനാകുന്നില്ലയ്യാ, നിെന്റ മുഖം,
േഭദിയ്ക്കാനറിയില്ലയ്യാ, നിെന്റ മായെയ;
മായയുെട സംസാരത്തിൽ െപട്ടിരിക്കുേന്നൻ,
എെന്റ േദവൻ ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,
നിെന്ന െപാതിയും േപാലാക്കൂ എെന്ന,
നിെന്റ കരുണയാൽ.

19. മനം തെന്റ സാക്ഷിെയക്കണ്ടു് അനുഭവിയ്ക്കാൻ
നിജസ്മൃതിയാൽ7 ആകുെമന്നല്ലാെത
അതു പ്രമാണത്തിൽ അടങ്ങുേമാ?
എടീ തേള്ള, നീ മഠയി തെന്ന.
എെന്റ േദവൻ ചന്നമല്ലികാർജുനനു് ഇണങ്ങി
സ്വയം വിറ്റുേപായവൾ ഞാൻ,
നിെന്റ തായത്തെമാന്നും േവണ്ട, േപാടീ.

7. ‘െനനവുഘനെവംെബാെട’—നിനവു ഘനെമങ്കിൽ—സ്മൃതി
നിജെമങ്കിൽ.

20. ഊരു നടുവിെലാരു േവട്ടയിര വീണിരുന്നു-
ആരു കണ്ടവരുണ്ടു്, കാണിക്കയ്യാ.
ഊരിലറിയിക്കും, പുരവാതിലിൽ വയ്ക്കും ഞാൻ,
അറിയിക്കും ഞാെനെന്റ േവട്ടയിതു്,
അറിഞ്ഞു് അറിയാെതാരു േവട്ടയാടി ഞാൻ,
അറിയിച്ചു തരൂ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

21. കല്ലിന്നകത്തുേപായാൽ കല്ലായി വരുന്നു,
ഗിരിയിൽ ഒളിച്ചാൽ ഗിരിയായി വരുന്നു,
പാഴു സംസാരേമ, മുതുകിൽ നിന്നു മുതുേകറി
വേന്ന,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ, ഇനിെയന്തു്, ഇനിെയന്തു?

22. െവന്ത സംസാരം വിടാെത പീഡിപ്പിക്കുന്നയ്യാ,
എെന്തന്തു് െചയ്യുേമൻ അയ്യാ?
അന്നന്നെത്ത സന്താപത്തിനു് എന്തു്, എന്തു്
അയ്യാ?
െവന്ത ഉടലുചുമക്കാൻ ഞാനില്ല,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,
െകാല്ലൂ, കാക്കൂ, അതു് നിെന്റ ധർമ്മം.

23. സംസാരെമന്ന പകയാണയ്യാ എെന്റ തന്ത,
എെന്റ വംശക്കാർ എങ്ങും വിടാെത
െതരക്കി വരുന്നുണ്ടയ്യാ,
എെന്ന െതരഞ്ഞുെതരഞ്ഞു്
പിടിച്ചുെകാല്ലുന്നയ്യാ,
നിെന്ന ഞാൻ അടിപണിഞ്ഞാൽ കാക്കയ്യാ,
എെന്റയീ സങ്കടം അറിയൂ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

24. തനുവിെന്റ സത്ത്വെത്ത തടുത്തു,
മനസ്സിൻ വിരക്തിെയ െകടുത്തി,
ഘനെത്ത8 കാണാൻ വിടാത്ത ദുഃഖം,
വലുവമ്പന്മാെരയും അടിമുടി ബാധിച്ചു.
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,
നിെന്ന മൂടുന്ന സംസാരത്തിെന്റ മറശ്ശീല
എെന്ന വരാൻ വിടുന്നില്ലയ്യാ.

8. ‘ഘന’—പരെമ്പാരുൾ, ബ്രഹ്മം.

25. ഞാൻ പിറന്നേപ്പാൾ സംസാരം പിറന്നു,
സംസാരം പിറന്നേപ്പാൾ അജ്ഞാനം പിറന്നു,
അജ്ഞാനം പിറന്നേപ്പാൾ ആശ പിറന്നു,
ആശ പിറന്നേപ്പാൾ േകാപം പിറന്നു,
ആ േകാപാഗ്നിയുെട താമസധൂമം മൂടിയേപ്പാൾ
ഞാൻ നിെന്ന മറന്നു് ഭവദുഃഖത്തിനു് ഇരയായി.
നീ കരുണേയാെട എടുെത്തെന്റ മറവി മാറ്റി
നിെന്റ പാദം അറിയിക്കയ്യാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

26. അടുപ്പിൽ കയറി എരിതീ മറന്നവെള,
മലേയറി ബഹളം മറന്നവെള േനാക്കൂ,
സംസാരസംബന്ധം േനാക്കൂ,
സംസാരസംബന്ധം വരും ജന്മങ്ങളിലും
മുതുകിൽ നിന്നിറങ്ങില്ല.
അരഞ്ഞാണും അരഞ്ഞാണില്ലായ്മയും
ഒന്നായവൾ-
എന്നിെലന്തു േനാക്കുമയ്യാ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ?

27. അയ്യേയ്യാ, സംസാരത്തിൻ
െപാള്ളത്തരം വന്നു് ആടിയേല്ലാ!
അപ്പൻ, െബാപ്പൻ എന്ന േവഷമതു്
ആദ്യേമ വന്നു് ആടി,
െനയ്മിനുക്കിയ മീശയുള്ള േവഷമതു നട്ടനടുവിലാടി,
മുപ്പുമുതുെക്കന്ന േവഷമതു് ഏറ്റവുെമാടുവിലാടി,
നിെന്റ േനാട്ടം തീർന്നാൽ ഉടൻ
ജഗന്നാടകവും തീർന്നു,
അേല്ല, ചന്നമല്ലികാർജുനാ?

28. എനിെക്കന്തിനയ്യാ ചാവും പ്രപഞ്ചത്തിൻ
കളിപ്പാവ?
മായികത്തിൻ മലഭാണ്ഡം, ആതുരത്തിൻ
ഭവനിലയം,
കുംഭത്തിൻ വിടവിൽ ജലം പരക്കുന്ന
നിലം എനിെക്കന്തിനയ്യാ?
വിരൽ പഴം െഞക്കുകയല്ലാെത ചവയ്ക്കുേമാ?
ചിെത്തല്ലാം ജീവൻ, അെതാക്കാത്ത തരെമനിക്കു്.
എെന്റ പിഴകൾ െപാറുത്തുെകാള്ളൂ.
ചന്നമല്ലികാർജുന േദവേദവൻ
നിങ്ങൾതെന്ന അണ്ണന്മാേര.

29. തെന്റ വിേനാദത്തിനു താേന
സൃജിച്ചു സകല ജഗത്തും,
തെന്റ വിേനാദത്തിനു താേന
ചുറ്റിയതിൽ സകല പ്രപഞ്ചവും,
തെന്റ വിേനാദത്തിനു താേന
ചുഴറ്റി അനന്ത ഭവദുഃഖങ്ങളിൽ.
ഇങ്ങെന എെന്റ ചന്നമല്ലികാർജുനൻ
എന്ന പരമശിവൻ
തെന്റ ജഗദ് വിലാസം മതിയായാൽ പിെന്ന
താേന അറുക്കും അതിൻ മായാപാശെത്ത.

30. അരുതാത്ത ഭവങ്ങളിൽ വേന്നനയ്യാ,
ഒടുങ്ങാത്ത താപങ്ങളിൽ െനാന്ത്
നിെന്റ കരുണയുെട വഴി വേന്നനയ്യാ.
ഇതിനാൽ എെന്റ േദവൻ ചന്നമല്ലികാർജുനനു്
തനു ഇണങ്ങി, മനം വിറ്റു.
മെറ്റാന്നില്ലാത്ത തീവ്രേസ്നഹത്തിനു്
ഇനി തരെമങ്ങ്, െചാല്ലൂ, തേന്ത.

31. പിറക്കാത്ത േയാനികളിൽ ജനിപ്പിച്ചു്,
അരുതാത്ത ഭവങ്ങളിൽ വരുത്തി,
ഉണ്ണാത്ത ഊണും ഊട്ടി,
വിധിക്കുള്ളിൽെപ്പടുത്തുേന്നാൻ, േകൾക്കണ്ണാ.
തെന്റേയാെരന്നാൽ െപാറുക്കുേന്നാേനാ?
അടുത്തിരുന്ന ഭൃംഗിയുെട േതാലു വലിച്ചുരിച്ചവൻ
േവറാെര അറിയാൻ?
ഇതറിഞ്ഞു് വിടാതിരി, വിടാതിരി;
ചന്നമല്ലികാർജുനൻ ഇത്തരം വഞ്ചകനമ്മാ.

32. പട്ടുനൂൽപ്പുഴു തെന്റ േസ്നഹത്താൽ വീടുെകട്ടി
തെന്റ നൂലു തെന്നേയ ചുറ്റി ചാവുേമ്പാെല,
മനം വന്നെതാെക്ക ആശിച്ചു
ഞാൻ െവന്തുരുകുന്നയ്യാ.
എെന്റ മനസ്സിൻ ദുരാശെയ മാറ്റി
നിേന്നാടു േചർക്കൂ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

33. അേമദ്യത്തിെന്റ മൺകുടം, മൂത്രത്തിെന്റ െമാന്ത,
എല്ലിെന്റ പനമ്പു്, പഴുപ്പിെന്റ നാറ്റം-
ചുടെട്ട ഈ േദഹെത്ത;
ഉടൽ പിടിച്ചു തുലയേല്ല
ചന്നമല്ലികാർജുനെന അറിയാത്ത മഠയാ.

34. ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല, മൂന്നല്ല, നാലല്ല-
എൺപത്തിനാലു ലക്ഷം
േയാനികളിൽ വേന്നൻ വേന്ന.
വരരുതാത്ത ഭവങ്ങളിൽ വന്നു വന്നു്
ഉണ്ടു ഞാൻ സുഖാസുഖങ്ങെള.
പിന്നിെല ജന്മം താെനന്തും ആെയ്ക്കാള്ളെട്ട
മുെന്ന നീ കരുണ െചയ്യൂ,
ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

35. െകടാതിരി, െകടാതിരി, മൃഡനടി പിടിെയേടാ,
ദൃഢമല്ല േനാക്കുകീ നിന്നുടലു്,
ദൃഢമല്ല േനാെക്കേടാ സംസാരസുഖവും;
ചന്നമല്ലികാർജുനൻ എഴുതിയ അക്ഷരം
തുടച്ചുമാറ്റുമ്മുമ്പു് െതരുെതെര ശിവനു ശരണമാകൂ.

36. പുഴുേപാെല വലഞ്ഞു പുളഞ്ഞു്
മണൽേപാെല തിരിഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു്,
കിനാവിലും കലങ്ങി ഞാൻ വിരേണ്ട.
ആവിയിെലന്നേപാെല പുഴുങ്ങിെവേന്തൻ;
ആപത്തിൽ സഖികളാരും ഇെല്ലനിക്കു
തുണയായി.
പരതി കാണാത്ത തനുവും
േചർന്നു് അകലാത്ത സുഖവും
എനിക്കു നീ അരുളേണ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

37. േകൾെക്കെന്റ യാചന, ലാളിെക്കെന്റ യാചന.
പാലിെക്കെന്റ യാചന;
എേന്ത എൻമുറവിളി നീ േകൾക്കാത്തൂ, തേന്ത?
നീയല്ലാെത മറ്റില്ല, മറ്റില്ല.
നീേയ എനിക്കു ഗതി, നീേയ എനിക്കു മതി, അയ്യാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

38. കൂട്ടം െതറ്റി പിടിെപട്ട കുഞ്ജരം
തെന്റ വിന്ധ്യെന നിനയ്ക്കുേമ്പാെല
നിനയ്ക്കുേന്നനയ്യാ.
ബന്ധനത്തിലായ കിളി
തെന്റ ബന്ധുെവ നിനയ്ക്കുേമ്പാെല
നിനയ്ക്കുേന്നനയ്യാ.
മകേന, നീ ഇങ്ങുവാ എന്നു്
നീ നിെന്റ നില കാട്ടയ്യാ
ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

39. േലാകത്തിൻ േചഷ്ടക്കു് രവി ബീജമായതുേപാെല
കരണങ്ങളുെട േചഷ്ടക്കു മനേസ്സ ബീജം.
എനിക്കുള്ളെതാരു മനം-
ആ മനം നിന്നിൽ കുരുങ്ങിയാൽ പിെന്ന
എനിക്കു ഭവം ഉേണ്ടാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

40. സംസാരസംഗത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ, േനാക്കൂ;
സംസാരം നിസ്സാരെമന്നു
കാട്ടിത്തെന്നനിക്കു് ശ്രീഗുരു.
അംഗവികാരത്തിൻ സംഗെത്ത നിറുത്തി
ലിംഗെത്ത അംഗത്തിേന്മൽ സ്ഥാപിച്ചു എെന്റ
ഗുരു,
കഴിഞ്ഞ ജന്മം തുടച്ചുമായ്ച്ചു്
മുേന്നാട്ടു വഴികാട്ടി എെന്റ തന്ത,
ചന്നമല്ലികാർജുനെന്റ നിജെത്ത
കാട്ടിത്തെന്നെന്റ ഗുരു.

41. പൃഥ്വി പൃഥ്വിേയാടു കൂടുന്നതിൻ മുമ്പു്,
െവള്ളം െവള്ളേത്താടു കൂടുന്നതിൻ മുമ്പു്,
േതജസ്സു് േതജേസ്സാടു കൂടുന്നതിൻ മുമ്പു്,
വായു വായുവിേനാടു കൂടുന്നതിൻ മുമ്പു്,
ആകാശം ആകാശേത്താടു കൂടുന്നതിൻ മുമ്പു്
പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങെളല്ലാം പിഞ്ചിപ്പറിയുമ്മുമ്പ്
ചന്നമല്ലികാർജുനനു ശരണം െചാല്ലു്.

42. അകേമ േശാധിച്ചു്, പുറേമ ശുദ്ധിെചയ്തു്,
അകം പുറെമന്ന ഉഭയശങ്ക കളഞ്ഞു്,
സ്ഫടികത്തിൻ ശലാകേപാെല െതളുെതെള
വിളക്കി,
സുേക്ഷത്രമറിഞ്ഞു വിത്തുവിതയ്ക്കുേമ്പാെല-
ശിഷ്യെന്റ സർവ്വപ്രപഞ്ചവും നിവർത്തിച്ചു്
നിേജാപേദശം അരുളി
ആ ശിഷ്യനു് നിജപഥം കാട്ടുേവാൻ ജ്ഞാനഗുരു.
ആ സഹജഗുരുേവ ജഗദാരാദ്ധ്യൻ;
അവെന്റ ശ്രീപാദത്തിനു നേമാനേമാ എേന്നൻ
കേണ്ടാ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

43. സദ്ഗുരുസ്വാമി ശിഷ്യനു്
അനുഗ്രഹം അരുളിയാൽ,
ശിഷ്യെന്റ മസ്തകത്തിേന്മൽ തെന്റ ശ്രീഹസ്തമിട്ടാൽ,
േലാഹത്തിേന്മൽ ചിന്താമണി വീണേപാലായി
അയ്യാ.
േചരുന്ന ശ്രീവിഭൂതിയാൽ െനറ്റിയിൽ
പട്ടം െകട്ടിയാൽ
മുക്തിരാജ്യത്തിനു് ഉടേയാനായി പട്ടം െകട്ടിയയ്യാ.
സദ് േയാജാത വാമേദവ അേഘാര
തത്പുരുഷ ഈശാനെമന്ന
പഞ്ചകലശത്തിൽനിന്നു് അഭിേഷകം െചയ്താൽ
ശിവെന്റ കരുണാമൃതം
മാരിേകാരിെച്ചാരിഞ്ഞേപാലായി;
നിരന്ന ശിവഗണങ്ങൾക്കു നടുവിൽ
മഹാലിംഗം കരതലാമലകമായി
ശിഷ്യെന്റ കരസ്ഥലത്തു് ഇരുത്തി,
അംഗത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു്,
പ്രണവ പഞ്ചാക്ഷരി ഉപേദശം
െചവിയിേലാതി, കങ്കണം െകട്ടിയാൽ
കായേമ ൈകലാസമായി,
പ്രാണേന പഞ്ചബ്രഹ്മമയലിംഗമായി.
ഇങ്ങെന മുമ്പുകാട്ടി, പിമ്പു വിടീച്ച
ശ്രീഗുരുവിൻ സാന്നിദ്ധ്യത്താൽ
ഞാൻ രക്ഷെപേട്ടനയ്യാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

44. പണക്കാരൻ പത്തായം തുറക്കുെമ്പാേഴക്കും
പാവങ്ങളുെട പ്രാണൻ പാറിേപ്പായേപാെല
ആയി.
നീ അവേഹളിച്ചു പരീക്ഷിച്ചു േനാക്കി കഴിയുംവെര
എനിക്കിതു വിധിേയാ, െചാല്ലൂ തേന്ത!
മൂന്നും ആറും വെര-
എരുമ കാറ്റിൽ പറന്നേപാലായി.
എനിക്കു നീ എങ്ങെന കരുണെചയ്യുമയ്യാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനാ?

45. നീരക്ഷീരം േപാെല നീയിരിക്കയാൽ
ഏതു മുമ്പു്, ഏതു പിമ്പു് എന്നറിയില്ല,
ആരു കർത്താവു്, ആരു ഭൃത്യൻ എന്നറിയില്ല,
ഏതു ഘനം, ഏതു െചറുതു് എന്നറിയില്ല.
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,
നീ ഇണങ്ങി െകാണ്ടാടിയാൽ
എറുമ്പു രുദ്രനാകിേല്ല, െചാല്ലയ്യാ!

46. െതരഞ്ഞു തണൽ േതടിയാൽ കാക്കുന്ന ഗുരുേവ,
ജയ ജയ ഗുരുേവ,
ആരും അറിയാെത െവളിയിൽ
െവറുെവളിയായ് നിന്ന നിലെയ
എടുെത്തെന്റ ൈകയിൽ കാട്ടിയ ഗുരുേവ,
ചന്നമല്ലികാർജുനേദവാ, ഗുരുേവ,
ജയ ജയ ഗുരുേവ.

47. ശിവ ശിവാ, ശ്രീഗുരുലിംഗയ്യേദവൻ തെന്റ
കരസ്ഥലം തന്നു് എെന്റ ശിരസ്ഥലത്തിേന്മൽ
ഇരുത്തിയ േമെല, എെന്റ ഭവം നാസ്തിയായി,
എെന്ന തെന്നേപ്പാലാക്കി,
തെന്ന എെന്നേപ്പാലാക്കി;
എന്നിലും തന്നിലും ഇടയില്ലാത്ത മനം കാട്ടി,
തെന്റ കരസ്ഥലത്തിരുന്ന ശിവലിംഗേദവെന
എെന്റ കരസ്ഥലത്തു മൂർത്തിെകാള്ളിച്ചു;
എെന്റ കരസ്ഥലത്തിരുന്ന ശിവലിംഗേദവെന
എെന്റ തനുവിേന്മൽ മൂർത്തിെകാള്ളിച്ചു.
എെന്റ തനുവിേന്മലിരുന്ന ശിവലിംഗേദവെന
എെന്റ മനെമന്ന മണ്ഡപത്തിനുള്ളിൽ
മൂർത്തിെകാള്ളിച്ചു.
എെന്റ മേനാമണ്ഡപത്തിലിരുന്ന
ശിവലിംഗേദവെന
എെന്റ ജ്ഞാനെമന്ന മണ്ഡപത്തിൽ
മൂർത്തിെകാള്ളിച്ചു.
എെന്റ ജ്ഞാനെമന്ന മണ്ഡപത്തിനുള്ളിെല
ശിവലിംഗേദവെന
മഹാഘനത്തിൽ മൂർത്തിെകാള്ളിച്ചു.
കരിമ്പിെന്റ തനിരസം എടുത്തു് ചണ്ടി വിടുേമ്പാെല-
മനത്തിേന്മൽ ശിവലിംഗേദവൻ ഇരിക്കുേമ്പാൾ
തനുവിേന്മലിരുന്ന ശിവലിംഗേദവൻ േപാെയന്നു്
ആത്മഘാതകം െചയ്യും
ബ്രഹ്മാദിശൂന്യക്കാെര േനാക്കയ്യാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

48. നിത്യത എെന്റ വീട്ടിേലക്കു നടന്നുവന്നു ഇന്നു്.
മുക്തി എെന്റ വീട്ടിേലക്കു നടന്നു വന്നു ഇന്നു്.
ജയ ജയ, ഹരഹരാ, ശങ്കര ശങ്കരാ,
ഗുരുേവ നേമാ, പരമഗുരുേവ നേമാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനെന കാട്ടിത്തന്ന ഗുരുേവ,
നേമാ നേമാ.

49. വറ്റിവരണ്ട ചിറയിൽ പുഴ വന്നുേചർന്നേപാലായി,
വാടിയ െചടിയ്ക്കു മഴ െചാരിഞ്ഞേപാലായി,
ഇെന്നനിക്കു്.
ഇഹത്തിൻ സുഖവും പരത്തിൻ ഗതിയും േചർന്നു
നടന്നു വന്നേപാലായി, േനാക്കൂ, എനിക്കിന്നു്.
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,
ഗുരുപാദം കണ്ടു് ധന്യയായി അയ്യാ.

50. ഗുരുതെന്ന കാരണവരായി
ലിംഗേമ മണവാളനായി
ഞാൻതെന്ന മണവാട്ടിയായി,
ഈ ഭുവനെമല്ലാം അറിയെട്ട-
അസംഖ്യാതെരനിക്കു തായ്തന്തമാർ,
സാദൃശ്യം നിറഞ്ഞ വരെന േനാക്കി
എെന്ന െകാടുത്തു, അവർ.
ഇതു കാരണം, ചന്നമല്ലികാർജുനേന
കാന്തൻ എനിക്കു്;
ബാക്കി േലാകരുമായി എനിക്കു
സംബന്ധമില്ലയ്യാ, പ്രഭുേവ.

51. മരതകത്തിൻ നിലെക്കട്ടു്,
കനകത്തിൻ േതാരണം,
വജ്രത്തിൻ തൂണുകൾ, പവിഴത്തിൻ പന്തൽ,
മുത്തു മാണിക്യത്തിൻ േമൽക്കട്ടി െകട്ടി
െകട്ടിച്ചുവിട്ടു അവർ, എെന്റേയാെരെന്ന
െകട്ടിച്ചു വിെട്ടേടാ!
കങ്കണം ൈകനൂലു സ്ഥിരതിലകവുമിട്ടു്
ചന്നമല്ലികാർജുനൻ എന്ന െകട്ടിേയാനു്
എെന്ന െകട്ടിച്ചുവിെട്ടേടാ.

52. ഗുരുപാദതീർത്ഥം തെന്നെയനിക്കു മംഗളസ്നാനം,
വിഭൂതിേയ കാന്തിേയറ്റും മഞ്ഞൾ എനിക്കു്,
ദിഗംബരം തെന്ന ദിവ്യാംബരം,
ശിവഭക്തരുെട പാദേരണു താൻ അനുേലപനം,
രുദ്രാക്ഷേമ ഉടുെപ്പനിക്കു്,
ശരണരുെട പാദരക്ഷകൾ എെന്റ
ശിരസ്സിനു് അലങ്കാര ചീർപ്പുകൾ.
ചന്നമല്ലികാർജുനെന്റ മണവാട്ടിക്കു്
ഇനി േവെറ അലങ്കാരെമന്തിനു്,
െചാല്ലൂ, അമ്മമാേര!

53. ഹരേന നീെയെന്റ കാന്തനാകണെമന്നു്
അനന്തകാലം തപിച്ചിരുേന്നൻ, കാണൂ.
മണിയറയുെട കാര്യം പറയാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾ
ശശിധരന്നടുേത്തക്കു് അയച്ചവർ എന്റവർ.
ഭസ്മവും പൂശി, കങ്കണവും െകട്ടിച്ചവർ-
ചന്നമല്ലികാർജുനൻ തനിക്കു
ഞാൻ തെന്ന േവണെമന്നു്.

54. ജലത്തിൻ മണ്ഡപത്തിേന്മൽ
എരിതീയിൻ പന്തലിട്ടു്
ആലിപ്പഴെമത്തവിരിച്ചു്, പട്ടവും െകട്ടി
കാലില്ലാത്ത െപണ്ണിെന തലയില്ലാത്ത
െചക്കൻ വന്നു
കല്യാണം െചയ്തു.
എെന്നന്നും വിടാത്ത വാഴ്വിനു െകാടുെത്തെന്ന,
ചന്നമല്ലികാർജുനൻ എന്ന കാന്തൻ
എെന്ന കല്യാണം കഴിച്ചമ്മാ.

55. ഗുരുകരുണെകാണ്ടു് ലിംഗം കേണ്ട,
ജംഗമെന കേണ്ട,
ഗുരുകരുണെകാണ്ടു് പാേദാദകം കേണ്ട,
പ്രസാദം കേണ്ട,
ഗുരുവിെന്റ കരുണയാൽ സജ്ജനസദ്ഭക്തരുെട
സദ് സഭ കേണ്ട,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,
ഞാൻ പിറന്നേപ്പാൾത്തെന്ന ശ്രീഗുരു
വിഭൂതിയിൽ പട്ടം െകട്ടി
ലിംഗസ്വായതം െചയ്തവളായി, ധന്യയായി ഞാൻ.

56. നരജന്മം തുടച്ചു ഹരജന്മമാക്കിയ ഗുരുേവ, നേമാ.
ഭവബന്ധനം വിടീച്ചു് പരമസുഖം
കാട്ടിയ ഗുരുേവ, നേമാ.
ഭവിയുെട ബന്ധം പിരിച്ചു് ഭക്തെയന്നു
വിളിപ്പിച്ച ഗുരുേവ, നേമാ.
ചന്നമല്ലികാർജുനെന െകാണ്ടുവന്നു് എെന്റ
ൈകവശം തന്ന ഗുരുേവ, നേമാ.

57. പാതാളം ഇങ്ങിങ്ങു്, പാദങ്ങൾ അങ്ങങ്ങു്;
ദശദിക്കും ഇങ്ങിങ്ങു്, ദശഭുജങ്ങൾ അങ്ങങ്ങു്;
ബ്രഹ്മാണ്ഡം ഇങ്ങിങ്ങു്, മണിമകുടം അങ്ങങ്ങു്,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,
നീ എൻകരസ്ഥലത്തു വന്നു ചുരുങ്ങിയേല്ലാ,
ലിംഗേമ!

58. മറവി വേന്നക്കുെമന്നു് ഗുരു അടയാളം തന്നു;
അറിവിനു പ്രാണലിംഗം േവെറ, കാണണ്ണാ.
നിർണ്ണയമില്ലാത്ത ഭക്തിയ്ക്കു
െവറുേത വലയുന്നെതന്തിനു്?
ചന്നമല്ലികാർജുനെന അറിഞ്ഞു പൂജിച്ചാൽ
തിരിച്ചു ഭവത്തിൽ വരുേമാ?

59. സജ്ജനയായി മജ്ജനം െചയ്യിക്കാം.
ശാന്തയായി പൂജയും െചയ്യാം,
സമരതിേയാെട നിെന്ന പാടാം,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,
നീ അകലാത്ത പൂജ തരമായി എനിക്കു്.

60. അകൈക്കയ്യിെല ലിംഗെത്ത പൂജിച്ചു
മംഗളാരതികൾ തിളക്കി
വിളങ്ങിെക്കാണ്ടിരുേന്നനയ്യാ,
കൺകളുെട േനാട്ടം, വാർെത്തടുത്ത ഭാവം,
ഒടുങ്ങാത്ത േമാഹം-
തരമില്ലാതിരുേന്നൻ, േനാക്കയ്യാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,
നീ അകലാത്ത പൂജ തരമായി എനിക്കു്.

61. അറിേഞ്ഞൻ എന്നാൽ അറിയാനാവില്ല, കാണൂ,
ഘനത്തിനു ഘനം തെന്ന, േനാക്കൂ;
ചന്നമല്ലികാർജുനെന്റ നിർണ്ണയം ഇല്ലാെത േതാറ്റു.

62. അരിയില്ലാത്ത പതിരിനു് തീർത്ഥം തളിച്ചാൽ
അതു് എേന്നക്കു കതിരിട്ടു വിളയുമയ്യാ?
അറിവില്ലാത്തവർക്കു് ആചാരമിരിക്കിലും
ആശയഴിഞ്ഞു സുഖെമന്നു വന്നുേചരും അയ്യാ?
വിടർന്ന പരിമളം സ്ഥിരമായി നില്ക്കുേമാ?
എെന്റ േദവൻ ചന്നമല്ലികാർജുനെന
അറിയാേത്താർക്കു്
ആചാരമില്ല, കാണണ്ണാ!

63. ഹിതമുണ്ടു് സകലേലാകത്തിെല ജനത്തിനും,
മതമുണ്ടു് ശ്രുതി പുരാണാഗമത്തിെന്റ,
ഗതിയുണ്ടു ഭക്തിയുെട, െവളിച്ചത്തിൻ ഉന്നതിയുണ്ടു്.
ശ്രീവിഭൂതി ധരിച്ചാൽ ഭവം അറും;
ഹരെന്റ സാേലാക്യ സാമീപ്യ സാരൂപ്യ
സായുജ്യത്തിലിരുത്തും;
നിരതം ഇതു നമ്പു, നെമ്പേടാ, മനുജാ,
ജനനഭീതി ഈ വിഭൂതി!
മരണഭയം െകാണ്ടു് അഗസ്ത്യ കാശ്യപ
ജമദഗ്നിമാർ
ധരിച്ചിരുന്നു അന്നിതു, േനാക്കൂ!
ശ്രീൈശല ചന്നമല്ലികാർജുനെന
ഇണക്കുന്ന വിഭൂതി.

64. േചരുന്ന ശ്രീവിഭൂതി െനറ്റിയിൽ ധരിച്ചു്
കൺേകാണിലൂെട നിെന്ന േനാക്കിയാലുടൻ
മലേപാലുള്ള െതറ്റുകളുെണ്ടന്നാലും
അവ െതാടില്ല, േനാക്കൂ.
ദുരിത അന്യായം പരിഹരിക്കണെമങ്കിൽ
‘ഓം നമഃശിവായ’ ശരണം എന്നേത മന്ത്രം.
അെതങ്ങെനെയന്നാൽ:

‘നമഃശിവാേയതി മന്ത്രം യഃ കേരാതി ത്രിപുണ്ഡ്രകം
സപ്തജന്മകൃതം പാപം തത്ക്ഷണാേദവ നശ്യതി’
എന്നുള്ളതിനാൽ,
സിംഹത്തിൻ കുട്ടിെയ െചന്നായ് തിെന്നന്നാൽ
ഭംഗം അതാർക്കയ്യാ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ?

65. ഏഴുേകാടി മഹാമന്ത്രം,
ഉപമന്ത്രങ്ങൾക്കു കണക്കില്ല.
ചിത്തവ്യാകുലനായി ഭ്രമിക്കാതിരി, എേടാ, മനേമ!
ശിവശിവ ശിവശിവാ ശിവശിവാ
ശിവശിവാ ശിവശിവാ നേമാ നേമാ
ശിവശിവാ ശിവശിവാ ശിവശിവാ
ശിവശിവാ ശിവശിവാ
ശരണം എന്നാൽ േപാേര?
അെതെന്തന്നാൽ ശിവധർമ്മത്തിൽ:
‘ശിേവതി മംഗളം നാമം യസ്യ വാചി പ്രവർത്തേത
ഭസ്മീ ഭവന്തി തസ്യാശു മഹാപാതക േകാടയഃ’
എന്നുള്ളതിനാൽ, എനിക്കിേത മന്ത്രം,
എനിക്കിേത തന്ത്രം,
എനിക്കിേത ഗതി, മതി, ൈചതന്യം അയ്യാ.
സദ്ഗുരു ചന്നമല്ലികാർജുനെന അറിയിച്ച
ഇതു താെനനിക്കു സഹജമന്ത്രം.

66. സർപ്പത്തിൻ വായിെല തവള
ഈച്ച പിടിക്കാൻ കുതിക്കുേമ്പാെല?
ഉദരനിമിത്തപ്പാച്ചിൽ9 വിടില്ല, േനാക്കൂ,
േദഹം അർപ്പിതെമന്ന നുണ േനാക്കൂ,
ഞാൻ ഭക്തെയന്ന നാണേക്കടു േനാക്കൂ,
ഞാൻ യുക്തെയന്ന അേമദ്യം േനാക്കൂ,
ൈനേവദ്യമിനിയില്ല, പ്രസാദം മുമ്പില്ല,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,
ഉഭയം അടങ്ങുംവെര.

9. ‘ആപ്യായനം’—േപാഷണം േതടൽ, വർദ്ധിക്കൽ, തടിയ്ക്കൽ
വളരൽ-

67. ഗുണേദാഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നത്രയും
കാമത്തിെന്റ ഉടൽ, േക്രാധത്തിെന്റ അറിവു്,
േലാഭത്തിെന്റ ഉള്ളു്, േമാഹത്തിെന്റ മന്ദിരം,
മദത്തിെന്റ ആവരണം, മത്സരത്തിെന്റ പുതപ്പു്?
ആ ഭാവം അറുത്താലല്ലാെത
ചന്നമല്ലികാർജുനെന
അറിയാൻ തരമില്ല, കാണണ്ണാ.

68. സത്ക്രിയകളുള്ളിടെത്താരാശ,
സദ്ഭക്തരുെട വാക്കുകൾ േകൾക്കുന്നിടത്തു്
ഒരാശ,
ശ്രീഗിരിയിേലറി നിെന്ന േചർന്നാൽ
എെന്റ ആശ അറുേമാ, അയ്യാ?
യാെതാരു ആശയുമില്ലാെത
നിെന്ന നമ്പി വന്നുെകേട്ടനയ്യാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

69. ക്രിയകൾക്കു െതാടാനാകില്ലേല്ലാ,
നിെന്ന എങ്ങെന പൂജിക്കും?
നാദബിന്ദുക്കൾ െതാടില്ലേല്ലാ,
നിെന്ന എങ്ങെന പാടും?
േദഹം െതാടുെമന്നാൽ
കാണാനാകാത്ത ഘനം,
നിെന്ന എങ്ങെന കരസ്ഥലത്തു ധരിക്കാൻ?
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ, ഞാൻ എെന്തന്നറിയാെത
നിെന്ന േനാക്കി േനാക്കി വിറളിപിടിേച്ച.

70. േകാലിനറ്റെത്ത കുരങ്ങെനേപ്പാെല,
നൂലിനറ്റെത്ത പാവേപാെല?
ആടിയയ്യാ, നീ ആട്ടിയേപാെല,
ഞാൻ പറഞ്ഞയ്യാ നീ പറയിച്ചേപാെല,
ഞാനിരുന്നയ്യാ, നീയിരുത്തിയേപാെല,
ജഗത്തിൻ യന്ത്രവാഹകൻ
ചന്നമല്ലികാർജുനൻ മതി എന്നവെരയും.

71. ഭാവം വിരസമായി, മനം മൃത്യുെവ പുണർന്നു;
ഏെനന്തു െചയ്യുമയ്യാ?
വണ്ടിെനേപ്പാലുള്ള മനം തലകീഴായി,
ഏെനന്തു െചയ്യുമയ്യാ?
വിട്ടു േവറാകാത്ത ഭാവമായി
കലർെന്നാരിക്കൽ നിെന്റ നിത്യസുഖത്തിൽ
എന്നിരിക്കുമയ്യാ, ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ?

72. മുണ്ഡിതെനന്നു നമ്പണ്ട, വഞ്ചകൻ ഇവൻ
ജഗത്തിൻ വിജ്ഞാനി;
ബാണമയൂര കാളിദാസ ഓഹില
ഉദ്ഭട മലുഹണർക്കു
െകാടുത്ത വഴി േവെറ,
മുക്തി കാട്ടി ഭക്തിെയ മറയ്ക്കും
ചന്നമല്ലികാർജുനൻ.

73. വാർെത്തടുത്ത പ്രതിമ അരക്കിൻ
കിളിപ്പാവെയ ഓതിക്കുേമ്പാെല-
ഓതിക്കുന്നതിനു ജീവനില്ല,
േകൾക്കുന്നതിനു് ജ്ഞാനമില്ല,
ചന്നമല്ലികാർജുന േദവയ്യാ,
നിെന്ന അറിയാേത്താെന്റ ഭക്തി
വാർത്തുവച്ച പ്രതിമ കിളിപ്പാവെയ
ഓതിക്കും േപാെല.

74. ഊട്ടിയാൽ ഉണ്ണില്ല, െകാടുത്താൽ പ്രസാദിക്കില്ല,
െതാടില്ല, േകൾക്കില്ല, പ്രസാദിക്കയുമില്ല;
ഊട്ടിയാൽ ഉണ്ടു്, െകാടുത്താൽ പ്രസാദിച്ചു്
േവണ്ട വരം തരുന്ന
ജംഗമലിംഗത്തിൻ പാദം പിടിച്ചു രക്ഷെപേട്ടൻ,
അേല്ല, ചന്നമല്ലികാർജുനാ?

75. ഒരുമേയാെട ഒത്തവർ കുലഛലം േനാക്കുേമാ?
മയങ്ങി വീണവർ നാണം അറിയുേമാ?
ചന്നമല്ലികാർജുനേദവനു് ഇണങ്ങിേയാർ
േലാകാഭിമാനം അറിയുേമാ?

76. ഭൃത്യനായാൽ പിെന്ന പ്രഭുവിനു്
ഉത്തമവസ്തുേവ െകാടുക്കണം,
ഇേത പ്രഭു ഭൃത്യരുെട േഭദം.
ലിംഗഭക്തനായാൽ ജംഗമ
പാദതീർത്ഥ പ്രസാദെത്ത
മജ്ജന േഭാജന ൈനേവദ്യങ്ങളാക്കി
പ്രസാദം സ്വീകരിക്കണം.
ഇേത വർമ്മം, ഇേത ധർമ്മം,
അേല്ല, ചന്നമല്ലികാർജുനാ?

77. ഉപമാതീതരാണു രുദ്രഗണങ്ങൾ,
അവെരനിക്കു ബന്ധുമിത്രങ്ങൾ.
നമ്മുെട ശ്രീൈശല ചന്നമല്ലികാർജുനൻ
അരുളിയാൽ
തിരിച്ചിതിേല വരില്ല ഞാൻ, താേയ.

78. പേഞ്ചന്ദ്രിയത്തിെന്റ ബാധ-
മദം നിറഞ്ഞ െയൗവ്വനത്തിൻ ഉടൽ
വൃഥാ േപായേല്ലാ!
തുമ്പി പരിമളം നുകർന്നു
നിവരുന്ന തരത്തിൽ
ഇനിെയന്നു് ഉൾെക്കാള്ളുമയ്യാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനാ?

79. ആയുസ്സു േപാകുന്നു, ഭാവി തുലയുന്നു,
കൂടിയിരുന്ന സതിസുതർ തനിതനിെയ
െപാഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു;
േവണ്ട, േവെണ്ടേടാ, വന്ധ്യയായി െകടണ്ട,
വൃഥാ, മനേമ,
ചന്നമല്ലികാർജുനെന്റ ശരണരുെട സംഗത്തിൽ
അടിേചർന്നു വാെഴെന്റ മനേമ.

80. പകലു നാലുയാമം അശനത്തിനു കുതിേപ്പാർ,
ഇരുളു നാലുയാമം വ്യസനത്തിനു കുതിേപ്പാർ,
രജകൻ നീരിൽത്തെന്ന ഇരുന്നും
വായ് വറ്റി ചത്തേപാെല-
തനിക്കുള്ളിലിരിക്കും മഹാഘനെത്ത
അറിവവരില്ല, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.



 വിനയ ൈചതന്യ
മുവാറ്റുപുഴയിൽ ജനിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥിയായിരിേക്ക
നടരാജഗുരുവിെന കണ്ടുമുട്ടിയതു മുതൽ
ഗുരുവിെന്റ അേന്തവാസിയായി കഴിയുന്നു.

ഗുരുവിൽ നിന്നു് ബ്രഹ്മചര്യ-ഗാർഹസ്ഥ്യ
ദീക്ഷകളും ഗുരു നിത്യൈചതന്യയതിയിൽ

നിന്നു് വാനപ്രസ്ഥ-സന്ന്യാസ ദീക്ഷകളും ൈകെക്കാണ്ടു.

1973മുതൽ 2009വെര ബാംഗ്ലൂർ നാരായണഗുരുകുലത്തിേന്റയും
ഈസ്റ്റ് െവസ്റ്റ് യൂണിേവഴ് സിറ്റി ഓഫ് ബ്രഹ്മവിദ്യയുെട
സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗത്തിേന്റയും അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു.
ഇേപ്പാൾ അധ്യാശ്രമിയും പരിവ്രാജകനുമാണു്.

കൃതികൾ:
Songs for Siva, അക്കമഹാേദവിയുെട വചനങ്ങളുെട ഇംഗ്ലീഷ്
വിവർത്തനം, Bouquet of Meditation, ൈദവദശകം-
നാരായണഗുരു ജീവചരിത്രം, (കന്നഡ) േതാമസിെന്റ
സുവിേശഷം, മിലേരപ (വിവർത്തനം) എന്നിവയാണു് മറ്റു
കൃതികൾ.

ചിത്രങ്ങൾ: വി. േമാഹനൻ



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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