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അല്ലമാ പ്രഭു
ഉടലിെന്റയുടലെതന്നാരറിഞ്ഞൂ
പ്രാണെന്റ പ്രാണെനന്നാരറിഞ്ഞൂ
അതു വികാരത്തിൻ വികാരെമന്നും?
അതു ദൂെരെയന്നു പ്രതീതമാെക
അതു ചാെരെയന്നു പ്രകടമാകും
അതു് പുറ,ത്തതകത്തുെമന്നു െചാല്ലി
അവരിതാ തർക്കിച്ചു വിവശരായി.
(വചനം 802)

സച്ചിദാനന്ദൻ

അല്ലമാ പ്രഭുവിെനക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യം അേദ്ദഹം
ശിവൻ തെന്നയായിരുന്നു എന്നതാണു്: മനുഷ്യെര സ്വാ
ന്ത്ര്യത്തിെന്റ മാർഗ്ഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ വന്ന
ശിവൻ. അേദ്ദഹെത്ത പരീക്ഷിക്കാൻ പാർവ്വതി തെന്റ
തേമാരൂപമായ മായെയ (കന്നഡത്തിൽ ‘മാേയ’) പറ
ഞ്ഞയച്ചു. അല്ലമായുെട മാതാപിതാക്കളുെട േപരുകൾ
പ്രതീകാത്മകങ്ങളാണു്: ‘നിരഹങ്കാരിക’യും ‘സുജ്ഞാ
നി’യും. മായയാകെട്ട മായാേദവിക്കും മമകാര (സ്വാർ
ത്ഥത) ന്നും ജനിച്ചവൾ. സത്യജ്ഞനും ദുഃഖമുക്തനുമായ
ഒരു മകന്നു േവണ്ടി തപസ്സു െചയ്ത ദമ്പതികൾ അരികിൽ
കിടക്കുന്ന ഒരു തിളങ്ങുന്ന ശിശുവിെന കണ്ടു: അങ്ങെന
യാണു് അജന്മിയായി അല്ലമാ ഭൂമിയിൽ വന്നതു് എന്നാ
ണു വിശ്വാസം. പിെന്നാരിക്കൽ അല്ലമാ അമ്പലത്തിൽ
െചണ്ട െകാട്ടുേമ്പാൾ മായ അല്ലമായുമായി പ്രണയത്തി
ലായി, അേദ്ദഹെത്ത തെന്റ നൃത്താദ്ധ്യാപകനായി നിയ
മിച്ചു. മായ എല്ലാ വശീകരണതന്ത്രങ്ങളും പ്രേയാഗിച്ചിട്ടും
അല്ലമാ കുലുങ്ങിയില്ല. തെന്റ പ്രയത്നം വ്യർത്ഥം എന്നു്
തിരിച്ചറിഞ്ഞ പാർവ്വതി മായെയ തിരിെച്ചടുത്തു. േവെറാ
രു കഥയിൽ അല്ലമായും മായയും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കാൻ
ശപിക്കെപ്പട്ട ശിവ-പാർവ്വതിമാരുെട േസവകരാണു്.
വീരൈശവരുെട ചരിതങ്ങൾ പദ്യത്തിൽ എഴുതിയ പതി
നഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിെല ഹരിഹരെന്റ കഥയിൽ ഒരു നൃ
ത്താദ്ധ്യാപികയുെട മകനായ വിദഗ്ദ്ധവാദ്യക്കാരനായ
അല്ലമാ, കാമലതയുമായി േപ്രമത്തിലാകുന്നു, അവർ തൃ
ഷ്ണയുെട അവിഘ്നലീലകളിൽ ഏർെപ്പടുന്നു. അതിനിെട
െപെട്ടന്നു് കാമലത ജ്വരം മൂലം മരണമടയുന്നു. അല്ലമാ
അവളുെട േപരു വിളിച്ചു് ഓർമ്മ നശിച്ചു് ഭ്രാന്തെനേപ്പാ
െല അലയുന്നു. നാട്ടിലും കാട്ടിലും അലഞ്ഞു ഹതാശനാ
യി ഒരു കാവിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ അയാളുെട കാൽനഖ
ത്തിൽ “സ്വാതന്ത്ര്യ േദവതയുെട സ്തനാഗ്രം േപാെല” ഒരു
മന്ദിരത്തിെന്റ സ്വർണ്ണത്താഴികക്കുടം തടയുന്നു, അവിടം
കുഴിച്ചു അയാൾ ഒരു മന്ദിരകവാടത്തിനു മുന്നിെലത്തു
ന്നു. വാതിൽ തട്ടിത്തുറന്ന അല്ലമാ കണ്ടതു് ഒരു േയാഗി
ശിവലിംഗത്തിനു മുന്നിൽ സമാധിസ്ഥനായി ഇരിക്കുന്ന
താണു്. അയാളുെട രുദ്രാക്ഷമാലയും തിളങ്ങുന്ന ജടയും
മുഖവും കണ്ണുകളും െചവിയിെല സർപ്പവളയങ്ങളും അല്ല
മാെയ വിസ്മയിപ്പിച്ചു. ആ േയാഗിയുെട േപരു് ‘അനിമി
ഷയ്യാ’ എന്നായിരുന്നു. ഇമകൾ ഇല്ലാത്തവൻ, അഥവാ
സദാ കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥം. േയാഗി
അല്ലമായ്ക്കു് ഒരു ലിംഗം നൽകി. ഒപ്പം അേദ്ദഹം ജീവൻ
െവടിഞ്ഞു. ആ നിമിഷം അല്ലമായ്ക്കു് േബാേധാദയമുണ്ടാ
യി, പ്രഭുവിെന്റ പാദങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ഗുഹാ
മന്ദിരത്തിെല ഈ അനുഭവമാണു് അല്ലമായിെല വച
നങ്ങളിൽ കാണുന്ന ‘ഗുേഹശ്വരാ’ എന്ന നാമമുദ്രയുെട
പ്രഭവം. ബസവ, അക്ക മഹാേദവി, െചന്ന ബസവ, സി
ദ്ധരാമ, മുക്തയക്ക ഇങ്ങിെന പലരും അല്ലമാെയ ഗുരു
വായിക്കരുതി. അങ്ങിെന അക്കയ്ക്കും അണ്ണയ്ക്കുെമല്ലാം മീ
േത അേദ്ദഹം ‘പ്രഭു’വായി. അല്ലമായും മറ്റു ഭക്തരുമായു
ള്ള സംവാദങ്ങൾ ‘ശൂന്യ സമ്പാദെന’ എന്ന കൃതിയിൽ
കാണാം. അല്ലമാ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലാണു് കല്യാണ
ശിവശരണരുെട േകന്ദ്രമായതു്. അല്ലമായുെട അദ്ധ്യക്ഷ
തയിൽ അവർ നടത്തിയ ഒത്തുേചരലുകൾ ‘അനുഭവ
മണ്ഡപം’ എന്നറിയെപ്പട്ടു.
അല്ലമാ ആചാരങ്ങെള തീർത്തും വർജ്ജിച്ചു. അവയിൽ
ചിലതു ബാക്കി നിർത്തിയവെര അേദ്ദഹം പരിഹസി
ച്ചു, ബസവയുെട ഉേദ്യാഗെത്തേപ്പാലും െവറുെത വിട്ടില്ല,
അധികാരം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കാണു് ബസവ വിനിേയാ
ഗിച്ചിരുന്നെതങ്കിലും. മഹാേദവി നഗ്നയായിട്ടും എന്തി
നാണു് മുടി െകാണ്ടു് േദഹം മറയ്ക്കുന്നതു് എന്നേദ്ദഹം കളി
യാക്കി. ‘േഗാരക്ഷ’ (ഇെതാരു േപരാണു് ) െയേപ്പാലുള്ള
സിദ്ധരുെട ഗൂഢപ്രേയാഗങ്ങേളയും അേദ്ദഹം നിരാക
രിച്ചു. മന്ത്രസിദ്ധികൾ േപാലും അധികാരപ്രേയാഗത്തി
െന്റ പ്രേലാഭനങ്ങളാെണന്നു് അല്ലമാ കരുതി. വജ്രതു
ല്യമായ ശരീരെത്തക്കുറിച്ചു് അഹങ്കരിച്ചിരുന്ന േഗാരക്ഷ
െയ അല്ലമാ െവല്ലുവിളിച്ച ഒരു കഥയുണ്ടു്. േഗാരക്ഷയുെട
വാൾ അല്ലമായിൽ ഏശിയില്ല, അതു് ശൂന്യതയിലൂെട
കടന്നു േപാകുന്നതായി അയാൾക്കു േതാന്നി. അങ്ങി
െന തെന്റ ശക്തമായ ശരീരം അല്ലമായുെട േകവലാ
ത്മാവിന്നു മുന്നിൽ എത്ര നിസ്സാരമാെണന്നു അയാൾ
പഠിച്ചു. അേദ്ദഹം എല്ലാ ചൂഷണെത്തയും െവറുത്തു; മൃ
ഗങ്ങെളയല്ലാ ബലി െകാടുേക്കണ്ടതു് എന്നും മൃഗീയവാ
സനകെള ആെണന്നും പഠിപ്പിച്ചു. വാക്കുകളുെട ചങ്ങല
കൾ െകാണ്ടു് മുക്തമായ ആത്മാവിെന നിർവ്വചിക്കാൻ
കഴിയിെല്ലന്നു്, േയാഗം െകാണ്ടു ശരീരേമ നിർമ്മിക്കാൻ
കഴിയൂ, ആത്മാവിെന േപാഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയിെല്ലന്നു്,
ഭയം എന്ന ഇരുമ്പിെന ദയ എന്ന സ്വർണ്ണമാക്കി പരി
വർത്തനം െചയ്യുന്നതാണു് ശരിയായ അത്ഭുതരാസവി
ദ്യ—ആൽെകമി—എന്നു്, അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു, പരിഹസി
ച്ചും ആക്രമിച്ചും കവിത െചാല്ലിയും വാദിച്ചും േസ്നഹിച്ചും
അേദ്ദഹം മറ്റു ഭക്തെര നിർമുക്തരാക്കി. തെന്റ ജീവി
തെത്തക്കുറിച്ചു് ഏെറ സൂചനകെളാന്നും അല്ലമായുെട
വചനങ്ങളിലില്ല, പക്വത പ്രാപിച്ച േശഷമാണു് അേദ്ദഹം
അവ രചിച്ചതു്. ആദ്യകാലെത്ത തെന്റ ആത്മസമരങ്ങ
ളുെട േരഖകൾ അേദ്ദഹം അവേശഷിപ്പിച്ചില്ല, ചിത്രശ
ലഭത്തിനു പുഴുവിെന്റ ഓർമ്മകളില്ലാ എന്നു് അേദ്ദഹം
പ്രസ്താവിച്ചു. മറ്റു ൈശവരുെട വചനങ്ങൾ അധികവും
ഭക്തിയുെട ആദ്യഘട്ടങ്ങെളക്കുറിച്ചാെണങ്കിൽ, അല്ലമാ
യുെടതു് അധികവും സാക്ഷാത്കാരം േനടിയ േശഷം
ഉള്ളവയാണു്. പ്രാരംഭം, ഭക്ത, മേഹശ്വര, പ്രസാദി,
പ്രാണലിംഗി, ശരണ, ഐക്യ എന്നിങ്ങിെന അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ 1321 വചനങ്ങെള അനുക്രമമായി ബസവരാജു
തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ അഞ്ഞൂറിേലെറ വചന
ങ്ങൾ ഐക്യം (ലയനം, സാക്ഷാത്കാരം) േനടിയ േശ
ഷം ഉള്ളതാണു്.

കാലുകൾ, േനാക്കുക, ഇരുചക്രങ്ങൾ,
ഭാരം േകറ്റിയ വണ്ടി ശരീരം;
ഓടിക്കുന്നവരായിട്ടഞ്ചാൾ1
ഓേരാരുത്തരുേമാേരാ തരേമ.
അറിയണമതിനുെട വഴികൾ മുഴുവൻ,
അറിയിെല്ലങ്കിലതിന്നച്ചാണി
ഒടിയും വഴിയിൽ, തീർച്ച, ഗുേഹശ്വര!
(വചനം 42)

1. അഞ്ചാൾ-പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾ.

മാെവവിെട നിന്നൂ,
കുയിെലവിെട വന്നൂ
അവെരെപ്പാെഴങ്ങിെന
േതാഴരായ് തീർന്നൂ?
െനല്ലിക്ക കുന്നിൽ,
കല്ലുപ്പു കടലിൽ
അവെരെപ്പാെഴങ്ങിെന
ചങ്ങാതിമാരായ് ?2
അെല്ലങ്കിെലന്തിനു,
-ഞാെനേപ്പാഴാവാം
എൻ ഗുേഹശ്വരേനാടു
ബന്ധുവായ് േചർന്നൂ?
(വചനം 59)

2. വസന്തത്തിൽ കുയിൽ വൃക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നതു്; അച്ചാറിൽ
ഉപ്പും െനല്ലിക്കയും ഒന്നിക്കുന്നതു്.

ഹൃദയപദ്മത്തിൽ ജനിേച്ചാരു േതനീച്ച
ഗഗനെത്തയാെക വിഴുങ്ങീ
ചിറകിൽ നിന്നുണ്ടായ കാറ്റിൽ ത്രിേലാകങ്ങൾ
തല തിരിഞ്ഞങ്ങിെന തൂങ്ങീ
ഒരു ഹംസമുണ്ടായി പഞ്ചവർണ്ണങ്ങളിൽ
അതിനുെട കൂടു് തകർന്നൂ,
അതിെനാപ്പം വീണു ആ േതനീച്ചയും താെഴച്ചിറകു െകാഴിഞ്ഞതാ മണ്ണിൽ3
മമ ഗുേഹശ്വര, നിെന്റ ശിഷ്യർക്കിടയിൽ ഞാൻ
പല നാളായ് കഴിയുന്നു, അതിനാൽ
ഇടയായി കാണുവാൻ സത്യം ചരിക്കുന്ന
മധുരമാം വഴികൾ, തന്ത്രങ്ങൾ.
(വചനം, 95)

3. ഇതു് ഒരു പ്രശ്നകവിത (െബദഗിനവചന) ആണു്. െചറുതായിരി

െക്കത്തെന്ന െവളിച്ചം മറയ്ക്കുകയും േലാകങ്ങെള മറിച്ചിടുകയും
െചയ്യുന്ന അജ്ഞാനമാണു് േതനീച്ച; ശരീരത്തിെന്റ നശ്വരത
തിരിച്ചറിയുേമ്പാേഴ ആ േതനീച്ചയ്ക്കു ശക്തി നഷ്ടെപ്പടുകയുള്ളൂ.
അഞ്ചു നിറമുള്ള അരയന്നം ആത്മാവിെന്റ ചിരന്തന പ്രതീകം
(കബീർ തുടങ്ങിയ ഭക്തകവികളിലും ഇതു് കാണാം).

ഹൃദയങ്ങൾ ഗർഭം ധരിപ്പതു കണ്ടു ഞാൻ
ശിശുവിെനേയറ്റി വീർക്കുന്ന
കരതലം കണ്ടു, കർപ്പൂരത്തിൻ തൂമണം
െചവികൾ കുടിപ്പതു കണ്ടൂ,
മരതകത്തിെന്റ തിളക്കേമാ മൂക്കുകൾ
രുചിയിൽ കഴിപ്പതു കണ്ടൂ4
ഇന്ദ്രനീലക്കല്ലിനുള്ളിൽ ത്രിേലാകവും
എെന്റ ഗുേഹശ്വരാ, കണ്ടൂ!
(വചനം 101)

4. മെറ്റാരു പ്രശ്നകവിത. ഹൃദയം ഗർഭം ധരിക്കുന്ന ശിവൻ ആരാ
ധനാെസൗകര്യത്തിന്നായി കയ്യിെല ഇഷ്ടലിംഗമാകുന്നു; കർ
പ്പൂരം ആത്മേബാധം—ഒന്നും ബാക്കി െവയ്ക്കാെത അതു് കത്തി
ത്തീരുന്നു; മരതകം നിർവ്വാണം; വജ്രങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
അർത്ഥങ്ങൾ; ഇന്ദ്രനീലക്കല്ലു് മായ. ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങെള
ഇവിെട േബാധപൂർവ്വം കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്നു (synesthesia).

മലകൾ മഞ്ഞിനാൽ
വിറയ്ക്കുെമങ്കിൽ നാം
അവെയ എന്തിനാൽ
പുതപ്പിക്കും പ്രേഭാ?
ദിഗംബരം ശൂന്യസ്ഥലെമങ്കിൽ നമ്മൾ
അതിനുടുെപ്പന്തു
െകാടുത്തിടും വിേഭാ?
പ്രഭുവിൽ വിശ്വസിപ്പവരും െലൗകികർ,
അവർക്കുപമെയന്തേഹാ ഗുേഹശ്വരാ?
(വചനം 109)

ഉടലാെക മന്ദിരെമങ്കിൽ നാെമന്തിനായ്
അലയണം
േവെറാന്നു േതടി?
ഒരുവനും േവണ്ടേല്ലാ രണ്ടമ്പലങ്ങൾ, നീ
ശിലെയങ്കിൽ
ഞാനാരു േദവാ?
(വചനം 213)

മുറുെകപ്പിടിക്കുന്ന കയ്യിന്നു മുകളിൽ
ഇരുളാണു്, കാണുന്ന കണ്ണിന്നു മീേത
ഇരുളാണു്, ഓർക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൻ മീേത
ഇരുളാണു്, എൻ ഗുേഹശ്വര, മന്ദിരത്തിൽ
ഇരുളാണു്, ഇരുളാണു്, നീ പുറെത്തങ്കിൽ.
(വചനം 219)

തവള ആകാശം വിഴുങ്ങിയേപ്പാൾ
കയറി വന്നൂ രാഹു, അെപ്പാഴയ്യാ
കുരുടനാ സർപ്പെത്തക്കയ്ക്കലാക്കി.
അതു കണ്ടു ഞാനും പഠിച്ചു, േലാകം
അറിയാെതയീശ്വരാ ജീവപാഠം.5
(വചനം 277)

5. ആകാശം ആത്മാവു്; തവള പ്രാണേകന്ദ്രമായ ബ്രഹ്മരന്ധ്രം;
രാഹു, േയാഗത്താൽ ജാഗ്രത്താകുന്ന ശരീരചക്രങ്ങളിൽ കൂടി
വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു സഞ്ചരിക്കുന്ന സർപ്പം. ഈ വചനം ഭക്തിേയാഗം-തന്ത്രം: ഇവയുെട ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. േയാഗം,

തന്ത്രം ഇവയുെട ആനന്ദതന്ത്രങ്ങൾ എടുത്തു പറയുേമ്പാഴും
കവി ഒടുവിൽ ഭക്തിെയ, അഥവാ, അനുഗ്രഹെത്ത, തിരെഞ്ഞ
ടുക്കുന്നു കണ്ണില്ലാെത—വിദ്യകൾ അറിയാെത—തെന്ന രാഹുവി
െന കണ്ടു പിടികൂടുന്ന ഭക്തനാണു് കുരുടൻ.

പൂച്ച വിഴുങ്ങിയ േകാഴി കൂവിേക്കട്ടു; കറുത്ത കുയിലു തിന്നു
തീർക്കുന്ന സൂര്യെനക്കണ്ടു നിന്നു
കത്തി അളു,ക്കതിൻ പൂണുനൂേല
ബാക്കിയായ്; േഭദിപ്പു പ്രാണലിംഗം
നാട്ടുനടപ്പുകൾ, ഉത്പതിഷ്ണു.6
നീരിെലക്കാലടി പിന്തുടരാൻ
ആവതില്ലാർക്കും; ഗുേഹശ്വരെന്റനാദമതുേപാെല, വാക്കെതാന്നും
ദൂരത്തിലല്ല, ചാരത്തുമല്ലാ.
(വചനം 299)

6. പൂച്ച-പരമജ്ഞാനം, േകാഴി-െലൗകികജ്ഞാനം, പരമ ജ്ഞാ
നം േനടുേമ്പാൾ െലൗകികജ്ഞാനം ‘ജീവിതത്തിേലക്കു് മരി
ക്കുന്നു’. കരിങ്കുയിൽ ക്രിയാശക്തിയാണു്; സൂര്യൻ പ്രതിനിധാ
നം െചയ്യുന്ന െവളിെപ്പട്ട അറിവിെന അതു് ഉപാധിയാക്കുന്നു,
അളുക്കു് (മനസ്സു് ) ഉേപക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു; പൂണുനൂൽ (അനുഭൂതി)
മാത്രം ബാക്കിയാകുന്നു. നീരിെല കാലടി (േബാേധാദയം വരു
ന്ന വഴി) പിന്തുടരാൻ ആർക്കുമാവില്ല; ൈദവാനുഭവം (ഗുേഹ
ശ്വരശബ്ദം) അവിഭാജ്യമാണു്, അതിെന സ്ഥാനെപ്പടുത്താൻ
കഴിയില്ല.

കണ്ണിൽ വീണിടും ഈയിരുെട്ടേന്താ?
ഉള്ളിലുള്ള മരണം, മനസ്സിലുള്ള േപാർക്കളം, കാതിൽ പതിക്കും
െകാഞ്ചും കാമം, എൻ കാലടികൾക്കു
നല്ലേപാലറിയുെന്നാരീപ്പാത?
(വചനം 316)

വാനിൽ വളർെന്നാരു കാനന,മാക്കാനനമതിെലാരു നായാടി,
നായാടിേക്കാ, കയ്യുകളിൽ
മാനും; മാനതു ചാേവാളം
ചാവുകയില്ലാ നായാടി.7
േബാധമുദിക്കുക ദുഷ്കരെമന്നാകാം, അേല്ല, പറകയ്യാ!
(വചനം 319)

7. ആത്മാവു് (വാനം), കാനനം (േബാധശൂന്യത), തൃഷ്ണ (നായാ
ടി) ജീവിതെത്ത (മാൻ) േവട്ടയാടുന്നു; ജീവിതം അവസാനിക്കും
വെര തൃഷ്ണയും ഒടുങ്ങുന്നില്ല.

മരത്തിനുള്ളിെലയഗ്നി മരെത്ത
എരിച്ച േപാെലെയരിഞ്ഞൂഞാൻ
മരുത്തിൽ വീശും മലരിൻ സൗരഭെമടുത്തു േപാെയൻ നാസികയും
െമഴുകിൽ തീർെത്താരു പാവക്കുട്ടി:
കനലിലതലിഞ്ഞു േപായ് തീർത്തും
മുഴുകി ഗുേഹശ്വരപൂജയി,ലേപ്പാൾ
ഉലെകേന്റതല്ലാതായ് േപായീ.
(വചനം 396)

േതനീച്ച വന്നേപ്പാൾ കണ്ടു ഞാൻ: പൂക്കൾ തൻ
വാസന പാഞ്ഞു േപാകുന്നൂ.8
എന്തു ദിവ്യാത്ഭുതം, ഹൃെത്തങ്ങു േപാകുന്നു,
പാഞ്ഞകന്നീടുന്നു ബുദ്ധി;
ഈശ്വരൻ വന്ന െഞാടിയിൽ ഞാൻ കണ്ടു, ഹാ
േക്ഷത്രവും പാഞ്ഞു േപാകുന്നൂ.
(വചനം 429)

8. ‘വാസന’ മുജ്ജന്മെസൗരഭം; േതനീച്ച ഇവിെട പൂർണ്ണമായ ബ്ര
ഹ്മജ്ഞാനമാണു്; ബുദ്ധിയും ഹൃദയവും ഈ വചനത്തിൽ േവർ
െപടുന്നു; േക്ഷത്രം ശരീരം തെന്ന.

പട്ടണത്തിന്നു
പുറെത്താരു മന്ദിരം:
മന്ദിരത്തിൽ പാർത്തിടുന്നു
സന്ന്യാസിനി.
സന്ന്യാസിനിയുെട കയ്യിൽ
ഒരു സൂചി,
സൂചിതൻ തുമ്പിൽ
പതിന്നാലു േലാകവും.
എെന്റ ഗുേഹശ്വരാ,
വെന്നാരുറുമ്പിതാ
സന്ന്യാസിനിെയ വിഴുങ്ങുന്നു,
സൂചിെയ,
പിെന്നപ്പതിന്നാലു
േലാകം മുഴുവനും.9
(വചനം 431)

9. പട്ടണം-പരിമിതികളുള്ള ശരീരം; േക്ഷത്രം-ആഭ്യന്തരമായ സാ
ന്നിദ്ധ്യം അഥവാ ചിത്-പിണ്ഡം; സന്യാസിനി-ജ്ഞാനശക്തി;
അവളുെട സൂചി-മനസ്സു്; അതിേന്മലാണു് പതിന്നാലു േലാകങ്ങ
ളുെട നിൽപ്പു്. മഹാേബാേധാദയത്തിെന്റ ഉറുമ്പു് ഈ വ്യവേച്ഛ
ദങ്ങെളെയല്ലാം വിഴുങ്ങുന്നു.

ഒരിക്കൽ കാണിക്കെയെന്ന
മിഴിയുെട കുടലുകൾ
അറുെത്താരു മനുഷ്യെന,
ഹൃദയത്തിന്നകക്കാമ്പു
െപാരിെച്ചാരു മനുഷ്യെന
വചനത്തിൻ പ്രഭവങ്ങൾ
പഠിെച്ചാരു മനുഷ്യെന10
ഗുേഹശ്വരാ, ഗുേഹശ്വരാ!
(വചനം 451)

10. ഭക്തൻ പരിശീലിേക്കണ്ട അച്ചടക്കം: കാഴ്ച്ചയുെട മായെയ
കീഴ്െപ്പടുത്തുക, ഹൃദയത്തിെന്റ ഇച്ഛെയയും ആത്മസംശയെത
യും കത്തിച്ചു കളയുക, ഭാഷയുെട, ആദിയിെല വചനത്തിെന്റ,
േസ്രാതസു് അറിയുക.

നിഴലുകെളാെക്ക ഞങ്ങൾ കുഴിച്ചിട്ടുകഴിെഞ്ഞന്നു
കരുതിക്കരുതി േലാകം തളർന്നിരിപ്പൂ
അവയവെമല്ലാമുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കു നിഴലുകൾ
മരിക്കുേമാ? ഇവിെട നിന്നലറിയാൽ, ശപിച്ചാലും
മറുകെര നിൽക്കും കള്ളൻ മരിച്ചു േപാേമാ?
നരരിവർക്കറിയില്ലാ വികാരത്തിൻ തയ്,പ്പാശിച്ചാലുടൻ ഗുേഹശ്വരൻ മുന്നിൽ വരുെമന്നുേണ്ടാ?
(വചനം 459)

മണ്ണില്ലാത്ത നിലത്തു ജനിെച്ചാരു വൃക്ഷം,11
കണ്ടാലും, ഇടിമിന്നൽ നിറമാർന്നുണ്ടതിൽ മലരുകൾ എട്ടു്;
െകാമ്പിൽ കായ്ക്കും കായ പഴുക്കുന്നുേണ്ട േവരിൽ തേന്ന.
െഞട്ടിൽ നിന്നുമടർന്നിട്ടാരും കാണാേത്തടം
വീെണാരു കനി തിന്നവേന
നിന്നുെടയാൾ, േകവലമവേന
നിന്നുെടയാൾ, ഗുേഹശ്വരാ!
(വചനം 532)

11. െഭൗതിക പ്രകൃതിെയ (മണ്ണില്ലാത്ത നിലം) കീഴ്െപ്പടുത്തുേമ്പാ
േഴ േബാധത്തിെന്റ വൃക്ഷം വളരൂ അതു് എട്ടു തരം പൂക്കൾ (സൂ
ക്ഷ്മ ശരീരങ്ങൾ) നൽകുന്നു, ശാഖകളിൽ (ധാർമ്മികജീവിതം)
അതു് ഫലം വിരിയിക്കുന്നു; ഒടുവിൽ േവരിൽ (െമൗലികജ്ഞാ
നം) എത്തുന്നു.

നഗരത്തിൻ തീെയല്ലാം കാട്ടിെലരിഞ്ഞൂ,12
അതു പിെന്നപ്പട്ടണം മുഴുവൻ പടർന്നൂ,
അതു േകൾക്ക, അതു േകൾക്ക, ആളുന്നു നാലു
ദിശയിലും തീയിെന്റ ജ്വാലകൾ നീെള
മിഴിയിൽ ജ്വലിച്ചുെമരിഞ്ഞും െപാരിഞ്ഞും
ഉടലുകളായിരം അതിലാടീ നടനം:
അവ, ഗുേഹശ്വര, എത്ര മരണം മരിപ്പൂ!
(വചനം 537)

12. പ്രകൃതിദത്തമായ ശരീരം (നഗരം) പഞ്ചഭൂതനിർമ്മിതമാണു്;

അതിലുയരുന്ന പരമജ്ഞാനം െലൗകിക ജീവിതത്തിെന്റ കാ
ടു് എരിച്ചു കളയുന്നു; ഒടുവിൽ ഈ തീ ശരീരെത്തയും വിഴുങ്ങാ
നായി തിരിച്ചു വരുന്നു.

േപായ്േപായ കവികെളൻ
െവപ്പാട്ടി തൻ മക്കൾ
വന്നിടും കവികെളന്നനുകമ്പ തൻ മക്കൾ
വാനിെന്റ കവികെളൻ
െതാട്ടിലിൻ ൈപതങ്ങൾ
വിഷ്ണു, ബ്രഹ്മാവുെമൻ
വംശ, െമന്നനുചരർ
നീെയെന്റ ഭാര്യാപിതാവു്,
ഞാൻ മരുമകൻ തേന്ന,
ഗുേഹശ്വരാ!13
(വചനം 550)

13. ഭക്തൻ ഭൂത-വർത്തമാന-ഭാവികെള കീഴ്െപ്പടുത്തുന്നു. അവ
ന്നു ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണുവും അനുചരർ മാത്രം. ശിവേബാധത്തിൽ
നിന്നാണു് ചിച്ഛക്തി ജനിക്കുന്നതു്. അതിെന േവട്ട് ഭക്തൻ ശി
വെന്റ മരുമകനാവുന്നു.

അഗ്നി െപയ്യുേമ്പാൾ
ജലമാവുക, മഴ െപെയ്ക14
കാറ്റായിയടിക്കുക,
മലെവള്ളത്തിൻ മീേത
ആകാശമായീടുക,
േലാകങ്ങെളാടുങ്ങുെന്നാരാ മഹാപ്രളയത്തിൽ
ആത്മാവു് െവടിയുക
പ്രഭുവായ് മാറീടുവാൻ
(വചനം 556)

14. സൃഷ്ടിചക്രത്തിെല നാലു യുഗാവസാനങ്ങളുെട-പ്രളയങ്ങളുെടസൂചന.

ആരറിവൂ പുല്ലിൻ ജ്വാല
ആരറിവൂ കല്ലിൻ ബീജം,
െവള്ളത്തിൻ നിഴലുകൾ, കാറ്റിൻ,
ഗന്ധം, തീ വാറ്റിയ രസവും
നാവിൽ െവയിലിൻ രുചി, ഉള്ളിൽ
ആളുന്ന െവളിച്ചവു, മീശ്വര,15
നിൻ ജനമല്ലാതാേര?
(വചനം 616)

15. ൈദവത്തിെന്റ ആന്തരികസാന്നിദ്ധ്യതിെന്റ പ്രതീകങ്ങൾ: മര
ത്തിലും പുല്ലിലും ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന തീ; ശില േപാലുള്ള നിർവ്വികാ
രതയിൽ ആത്മത്തിെന്റ വിത്തുകൾ; നിഴലുകൾ ചഞ്ചല മന
സ്സിെന്റ മിഥ്യകൾ, കാറ്റിെന്റ വാസന മുജ്ജന്മങ്ങൾ; െലൗകിക
തൃഷ്ണയുെട രസം ശരീരതാപത്തിലുണ്ടു്; ആഗ്രഹത്തിെന്റ നാവു
േബാധത്തിെന്റ െവയിൽ രുചിക്കണം.

ഒരാൾ മരിക്കുന്നു,
ഒരാൾ അയാളുെട ശവെമടുക്കുന്നു,
ഇനിെയാരാൾ ഇരുവെരയും െകാണ്ടുേപായ്
ചിതയിൽ െവയ്ക്കുന്നു
വരനാർ, ആർ വധു
അറിയുന്നില്ലാരും
മരണം വീഴുന്നു
വിവാഹത്തിൻ മീേത കുറുെക
േതാരണം നിറം െകടും മുൻേപ
മരിച്ചു േപാകുന്നു
വരൻ, ഗുേഹശ്വരാ,
മരണമില്ലാേത്താർ
തവ ജനം മാത്രം.
(വചനം 629)

നീരില്ലാേത്താരാട്ടുകല്ലു്
നിഴലില്ലാത്ത കുഴവ,
ഉടലില്ലാത്ത െപണ്ണുങ്ങൾ
അരിയില്ലാത്ത െനല്ലു്,
അവരാട്ടുന്നു, െപാടിക്കുന്നൂ,
െപറാത്ത െപണ്ണിൻ മകനായിപ്പാടുന്നൂ, ഒരു താരാട്ടു്.16
വിറകൂതുേന്നാർക്കടിയിൽ
ഭവാെന്റ കുഞ്ഞു കളിക്കുന്നു.
(വചനം 634)

16. നീരില്ലാത്ത ആട്ടുകല്ലു്-ഇച്ഛാരഹിതമായ ശരീരം; നിഴലില്ലാ
ത്ത കുഴവ-ബ്രൈഹ്മകജ്ഞാനം; ഉടലില്ലാത്ത െപണ്ണുങ്ങൾഷഡ്ശക്തികൾ, അരിയില്ലാത്ത െനല്ലു്-െപാടിച്ചു ശുദ്ധമാക്കു
ന്ന സത്യം; െപറാത്ത െപണ്ണിൻ മകൻ-അജന്മിയും അനാദി
യും അനന്തവുമായ ബ്രഹ്മം.

വാനിെന്റ താരാട്ടു േകട്ടു്
താേനയുറക്കമായ് കാറ്റു്.
ശൂന്യത െമെല്ല മയങ്ങീ-മുലേയകിയനന്തത ചാെര.
െമൗനത്തിൽ വീണിതാ വാനം
താരാട്ടുനിൽെക്ക; വാഴുന്നൂ
താനില്ലെയന്നേപാലീശൻ17
(വചനം 668)

17. േബാേധാദയത്തിെന്റ അന്ത്യഘട്ടങ്ങൾ. കാറ്റു്–ഭക്തെന്റ പ്രാ
ണൻ; ആകാശം-ആത്മാവു്; താരാട്ടുകൾ-‘ശിേവാഹം, ശിേവാ
ഹം’ എന്ന ജപം.

െവട്ടമിരുട്ടു
വിഴുങ്ങീ,
ഒറ്റയ്ക്ക്
ഞാൻ അകത്തായീ.
കാണുമിരുട്ടു
െപാഴിച്ചൂ
ഞാൻ
നിെന്റയുന്നമായ്ത്തീർന്നൂ:
എെന്റ ഗുേഹശ്വരന്നുന്നം.
(വചനം 675)

ഉറങ്ങു നീ മേഹശ്വരീ
ത്രിേലാകനാഥയീശ്വരീ,
കറങ്ങിെയാെക്കയും വലിെച്ചടുത്തു
ശ്വാസമൂറ്റി, മജ്ജയൂറ്റിനീ വലിെച്ചറിഞ്ഞിടുന്നിെതാെക്കയും.
േനർക്കുവാെനാരാളുമില്ലവൾക്ക,വൾ െതാടുക്കുമമ്പിനാൽ
െപാങ്ങിടുന്നു, വീണിടുന്നു ഹാ, ജനം.
(വചനം 699)

ഓടും നദിക്കു
കാൽ മാത്രം,
ആളുന്ന തിയ്യിന്നു
വായും
വീശുന്ന കാറ്റിേനാ
ൈകകൾ
എന്നീശ്വരാ, നിൻ ജനത്തിന്നംഗങ്ങെളല്ലാം
പ്രതീകം.
(വചനം 775)

ഉടലിെന്റയുടലെതന്നാരറിഞ്ഞൂ
പ്രാണെന്റ പ്രാണെനന്നാരറിഞ്ഞൂ
അതു വികാരത്തിൻ വികാരെമന്നും?
അതു ദൂെരെയന്നു പ്രതീതമാെക
അതു ചാെരെയന്നു പ്രകടമാകും
അതു് പുറ,ത്തതകത്തുെമന്നു െചാല്ലി
അവരിതാ തർക്കിച്ചു വിവശരായി.
(വചനം 802)

ചിലരതു കെണ്ടേന്നാതുന്നൂ
അതിനുെട രൂപ,മെതന്താകാം?
വളയം േപാെലാരു പകേലാേനാ
വളയും താരകഗണെമേന്നാ?
താമസമാണു് ഗുേഹശ്വരെനന്നാൽ
തിങ്കൾമലയുെട നഗരത്തിൽ.
(വചനം 809)

എത്ര േതടിയിെട്ടന്തു,
കാണുന്നില്ലവരതിൻ
നിഴൽ ആ കണ്ണാടിയിൽ.
പുരികെക്കാടികൾ തൻ
നടുവിൽ വൃത്തങ്ങളായതു കത്തിടുെന്നന്നതറിേവാനാേരാ, അവന്നുള്ളെതൻ ഗുേഹശ്വരൻ
(വചനം 836)

ഊട്ടുക പാവങ്ങെള,
സത്യേമാതുക, നീരു
ലഭ്യമാക്കുക ദാഹിേപ്പാർക്ക്, പട്ടണങ്ങളിൽ
െവട്ടുക കുളങ്ങളും.
അെപ്പാൾ നീ പൂകും സ്വർഗ്ഗം
മരിച്ചാൽ, പെക്ഷയടുെത്തത്തുകയില്ലാ പ്രഭുവിെന്റ േനരി,നാ േനരിൻ
തത്വെത്തയറിേവാേനാ
കിട്ടില്ലാ ഫലെമാന്നും.
(വചനം 959)

വിപിനാഗ്നിയ്ക്കിര കാടു്,
ബഡവാഗ്നിക്കു െവള്ളവും,
ജഠരാഗ്നിയ്ക്കുടൽ, ആളും
മരണാഗ്നിക്കു േലാകവും
നിൻ ജനത്തിെന്റ േകാപാഗ്നിെയ്ക്കല്ലാ ചീത്ത മനുഷ്യരുംഎങ്കിലും നിെന്റ മായാഗ്നിയ്ക്കിര ഞാനല്ലയീശ്വരാ!
(വചനം 966)

നിെന്റ െവളിച്ചവും
േതടി ഞാൻ േപായീ
കണ്ടു ഞാൻ േകാടി
സൂര്യന്മാർ തിളക്കും
ഉജ്ജ്വലം, െപെട്ടന്നുെപാങ്ങും പ്രഭാതം
മിന്നൽപിണരുകൾ
തന്തുക്കൾ േപാെല
ഒന്നായുയർന്നിടും
വിസ്മയേയാഗം.
എൻ ഗുേഹശാ, നീ
പ്രകാശമാെണങ്കിൽ
നിർവ്വചിക്കാനില്ല
രൂപകെമാന്നും.
(വചനം 972)

സച്ചിദാനന്ദൻ

കലിഗ്രഫി: എൻ. ഭട്ടതിരി

□

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 മാർ
ജിനുകൾ 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

