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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. തമിഴ്നാട്ടിെല 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

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 ഒന്നു്ജലത്തിൽ 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 പുഴേപാേകണ്ട വഴിെയങ്ങു, െചാല്ലൂ.
പിന്നിൽ ചിറ, മുന്നിെല വലഎളുപ്പമിതിേലതു 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,
അഷ്ടമദങ്ങൾെകാന്നു െ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 വീണിരുന്നുആരു 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
ഒന്നായവൾഎന്നിെലന്തു േ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 ജഗദ്വിലാസം 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 നാറ്റംചുടെട്ട 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 വിത്തുവിതയ്ക്കുേമ്പാെലശിഷ്യെന്റ 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.
സദ്േയാജാത 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 വെരഎരുമ 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 വിടുേമ്പാെലമനത്തിേന്മൽ 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 അറിയെട്ടഅസംഖ്യാതെരനിക്കു 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 െകട്ടിച്ചവർചന്നമല്ലികാർജുനൻ 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
സദ്സഭ 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 േമാഹംതരമില്ലാതിരുേന്നൻ, േ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 ഓതിക്കുേമ്പാെലഓതിക്കുന്നതിനു 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 ചത്തേപാെലതനിക്കുള്ളിലിരിക്കും മഹാഘനെത്ത
അറിവവരില്ല, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

81. നമുക്കു് നമ്മുെട ലിംഗത്തിെന്റ ചിന്ത,
നമുക്കു് നമ്മുെട ഭക്തരുെട ചിന്ത,
നമുക്കു് നമ്മുെട ആദ്യരുെട ചിന്ത,

നമുക്കു് നമ്മുെട ചന്നമല്ലികാർജുനെന്റ
ചിന്തയല്ലാെത
േലാകത്തിൻ വാർത്ത നമുെക്കന്തിനു് അണ്ണാ?

82. ഭക്തരുെട വീട്ടുമുറ്റം തെന്ന

വാരണാസി എന്നതു െപാളിേയാ?
ഭക്തരുെട വീട്ടുമുറ്റത്തു്
അഷ്ടാഷഷ്ടി തീർത്ഥങ്ങളും
നിലെകാള്ളുന്നു എന്നതും?
അെതങ്ങെനെയന്നാൽ, അതിനു് ആഗമം
സാക്ഷിഃ‘േകദാരേസ്യാദേക പീേത വാരണാസ്യാം മൃേത
സതി,
ശ്രീൈശലശിഖേര ദൃേഷ്ട പുനർജന്മം നവിദ്യേത’
എന്ന ശബ്ദത്തിലും അധികം.
ചുറ്റിവന്നാൽ ശ്രീൈശലം, ഇടവലത്തു േകദാരം,
അതിനും പുറത്തു വാരണാസി.
വിരക്തി വിതയായി, ഭക്തി മുളയായി,
എെന്റ േദവൻ ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,
നിെന്റ ഭക്തരുെട വീട്ടുമുറ്റം
വാരണാസിേയക്കാൾ കുന്നിക്കുരു അധികം,
േനാക്കൂ.

83. അയ്യാ, ഇരുളിെന കളഞ്ഞുനില്ക്കും

സത്യശരണരുെട വഴിെയ എന്തു പറയാനയ്യാ!
ഘനെത്ത ഉൾെക്കാണ്ട മനത്തിൻ
മഹാനുഭാവികളുെട
വഴി പിടിച്ചു കരേകറുമയ്യാ;
അയ്യാ, നിന്നുള്ളിൽ നിലനിന്നു്
േവെറാന്നുമറിയാത്ത
ലിംഗസുഖികളുെട സംഗത്തിൽ
നാൾ കഴിക്കുമാറാക്കയ്യാ, ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ.

84. ലിംഗെത്തയും പുരാതനെരയും

അന്യരുെട വീട്ടിൽെച്ചന്നു പുകഴ്ത്തുേന്നാർ,
തെന്റ ഒരു ഉദരം കാരണം
ലിംഗവും പുരാതനരും അേങ്ങാട്ടു വരുേമാ?
അന്യെമല്ലാം മറന്നു് നിെന്ന നിനപ്പവെര
എനിെക്കാന്നു കാണിക്കൂ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

85. സുഖത്തിൻ സുഖികളുെട സംഭാഷണത്താൽ
ദുഃഖത്തിനു വിശ്രമമായി,

ഭാവത്തിനു ഭാവം സാക്ഷിയായേപ്പാൾ
നിനവിനു വിശ്രമമായി,
കലർന്നു േചർന്ന ഉടൽ
ഉള്ളിൽ വീണു, മുദ്രയായി
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,
നിെന്റ ശരണരുെട സംഗത്താൽ.

86. േനാക്കി പറഞ്ഞു് ഉരിയാടിയാൽ
അെതാരു സുഖം;
എന്തു െചയ്യില്ലയ്യാ, നിെന്റ ശരണരുെട അനുഭവം!
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,

നിെന്റ ശരണരുെട സത്സംഗം
എന്തുതെന്ന െചയ്യില്ല!

87. അറിവില്ലാത്തവേരാടു സംഗം വന്നാൽ
കല്ലുകൂട്ടി ഉരച്ചു് തീയുണ്ടാക്കുേമ്പാെല,

അറിവുള്ളവേരാടു് സംഗം ഉണ്ടായാൽ
ൈതരു കടഞ്ഞു െവണ്ണ എടുക്കുേമ്പാെല.
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,
നിെന്റ ശരണേരാടു േചരുന്നതു്
കർപ്പൂരക്കുന്നിനു തീ പിടിക്കുേമ്പാെല.

88. മുടിവിട്ടു, മുഖം വാടി, തനു ഉരുകിയവൾ ഞാൻഎെന്ന എന്തിനു പറയിപ്പിക്കുന്നു?
അണ്ണന്മാേര, എെന്നെയന്തിനു പറയിപ്പിക്കുന്നു?
എേടാ, തന്തമാേര, വലഞ്ഞുവിളിച്ചു്,
ഭവം െകട്ടു്, ഛലം വിട്ടു്,

ഭക്തയായി ചന്നമല്ലികാർജുനേനാടു േചർന്നു്
കുലം െകട്ടവെള.

89. അംഗവികാരത്തിൻ സംഗം മറന്നു്

ലിംഗേത്താടു് ഒന്നുേചർന്നിരിേപ്പാെര കാെട്ടനിക്കു്,
കാമവികാരത്തിൻ കൂരിരുെട്ടാഴിഞ്ഞു്
ഭക്തിപ്രാണനായിരിേപ്പാെര കാെട്ടനിക്കു്,
ത്രികരണം ശുദ്ധമായി നിെന്ന നിറനമ്പിയ
സദ്ഭക്തെര കാട്ടിത്തരൂ എനിക്കു്,
ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

90. വ്യസനത്തിൻ ധ്യാനത്താൽ ഓട്ടമായിരുന്നു,
േജ്യാതിർലിംഗം കാണാനാകുന്നില്ല,
വാക്കിൻ മാലകളിൽ െപട്ടുകിട്ടുേവാനല്ല.

ധാതു െകടുത്തി മനെത്ത േനാക്കി
െഞക്കി െഞരുക്കുേവാൻ.
ആത്മേനാെടാത്തു് പരവും അറിയുകിൽ
അവേന ശിവേയാഗി;
അവെന്റ പാദങ്ങൾക്കു ശരണെമേന്നനയ്യാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ.

91. രത്നച്ചങ്ങലയായാലും തുടലല്ലേയാ?

മുത്തിൻ വലയായാലും ബന്ധനമല്ലേയാ?
െപാന്നിൻകത്തിെകാണ്ടു് തലയറുത്താൽ
ചാകാതിരിക്കുേമാ?
േലാകത്തിൻ ഭജനയുെട ഭക്തിയിൽ െപെട്ടന്നാൽ
ജനനമരണം വിടുേമാ?
ചന്നമല്ലികാർജുനാ?

92. അയ്യാ, നിെന്റ ശരണരുെട വരവിനു്
േകാവിൽ േതാരണം ചാർത്തുേമ,
അയ്യാ, നിെന്റ ശരണരുെട വരവിനു്
മുടിയിൽ പട്ടവും െകട്ടുേമ,
അയ്യാ, നിെന്റ ശരണർ എെന്റ വീട്ടിൽ വന്നാൽ

അവരുെട ശ്രീപാദെമെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
പ്രതിഷ്ഠിക്കും, േനാക്കൂ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

93. ലിംഗത്തിൽ നിന്നുദിച്ചു് ഉടൽ പൂണ്ടിരിക്കും

പുരാതനരുെട ഇംഗിതം എെന്തന്നു െചാല്ലാൻ!
അവരുെട നടേപ്പ ആഗമം, അവരുെട വാേക്ക
േവദം;
അവെര േലാകത്തിൻ മാനവർ
എന്നു പറയാേമാ, അയ്യാ?
അെതെന്തന്നാൽ സാക്ഷി:
‘വൃക്ഷാദ്ഭവതി ബീജം ഹി തദ് വൃേക്ഷ ലീയേത

പുനഃ
രുദ്രേലാകം പരിത്യക്ത്വാ ശിവേലാേക ഭവിഷ്യതി’,
എന്നുള്ളതിനാൽ,
അേങ്കാലവൃക്ഷത്തിൽ നിന്നു് മരം ഉണ്ടായി,
ആ വൃക്ഷം വീണ്ടും ആ ബീജത്തിൽ
അടങ്ങുേമ്പാെല,
ലിംഗത്തിൽനിന്നു് പുരാതനർ ഉദ്ഭവിച്ചു്
വീണ്ടും ആ ലിംഗത്തിൽ കലർന്നു േചരും.
ഇത്തരം പുരാതനരിൽ ശരണമായി
ഞാൻ പിറെപ്പാഴിേഞ്ഞ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.
94. ആടുന്നതും പാടുന്നതും

പറയുന്നതും േകൾക്കുന്നതും
നടക്കുന്നതും ചിരിക്കുന്നതും
സരസസേമ്മളനമയ്യാ, ശരണേരാെടാത്തു്;
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,
നീ തന്ന ആയുസ്സുള്ളത്രയും നാൾ
ലിംഗസുഖികളുെട സംഗത്തിൽ കഴിക്കും ഞാൻ.

95. ആയത സ്വായത അനുഭാവങ്ങെളപ്പറ്റി
ഞാെനന്തറിയാനയ്യാ?

ഗുരു ലിഗ ജംഗമങ്ങൾക്കു്
അർത്ഥപ്രാണാഭിമാനങ്ങളർപ്പിച്ച
നിെന്റ ഭക്തരുെട ഭൃത്യർക്കു ദാസിയായിരിക്കും
ഞാൻ;
ഇതു കാരണം, നിെന്റ ശരണരുെട സംഗമല്ലാെത
േവെറാന്നും േവെണ്ടനിക്കു്, ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ.

96. ശിവഭക്തരുെട േരാമം െനാെന്തന്നാൽ
ശിവനും േനാവും, േനാെക്കേടാ,

ശിവഭക്തർ പരിണമിച്ചാൽ ശിവനും പരിണമിയ്ക്കും;
ഭക്തേദഹികൻ േദവൻ എന്നു
ശ്രുതി പുകഴ്ത്തുന്നതിനാൽ
അവരുെട സുഖദുഃഖങ്ങൾ ശിവെന െതാടുന്നു;
അമ്മയ്ക്കു െനാന്താൽ ഉള്ളിെല
ശിശുവിനും േനാവുംേപാെല
ചന്നമല്ലികാർജുനനു്, ഭക്തർക്കു െനാന്താൽ
തനിയ്ക്കും േനാവും.

97. ഭവഭവങ്ങളിൽ ചുഴന്നു വലഞ്ഞിെതൻ മനം;
എന്തു െചയ്യെട്ട ഞാൻ അയ്യാ?
വിശന്നു് ഉണ്ടു എന്നാൽ ഉണ്ടും വിശന്നു.

ഇന്നു നീ അരുളുകയാൽ
എനിക്കു് അമൃതത്തിൻ നിറവൂണു്,
ഇതുെകാണ്ടു്, നീയിട്ട മായെയ
ഇനി ഞാൻ െതാടുകേയാ?
ഇല്ലില്ല, തീർച്ച, നിന്നാെണ,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ.

98. ഉയിരിനു പരിമളമുെണ്ടങ്കിൽ
പൂവിെന്റ ഡംെഭന്തിനു് ?
ക്ഷമ, ദയ, ശാന്തി, സഹനങ്ങളുെണ്ടങ്കിൽ
സമാധിയുെട ഹുെങ്കന്തിനു് ?

േലാകേമ താനായാൽ പിെന്ന
ഏകാന്തത്തിെന്റ വെമ്പന്തിനു്,
ചന്നമല്ലികാർജുനാ?

99. ഉടുക്കും ഞാൻ ലിംഗത്തിനായ്

ഒരുങ്ങും ഞാൻ ലിംഗത്തിനായ്
െചയ്യും ഞാൻ ലിംഗത്തിനായ്,
േനാക്കും ഞാൻ ലിംഗത്തിനായ്,
എന്നന്തരംഗ ബഹിരംഗെമല്ലാം ലിംഗത്തിനു്,
െചയ്തും െചയ്യാത്ത േപാലിരിക്കും ഞാൻ, േനാക്കൂ.
ഞാെനെന്റ ചന്നമല്ലികാർജുനെന്റ ഉള്ളിലായി,
പത്തിേനാടു പതിെനാന്നായി ഇരിപ്പതു്
എങ്ങെന, എന്തു െചാല്ലാനമ്മാ?

100. പാമ്പിെന്റ പല്ലുകളഞ്ഞു

പാമ്പാട്ടാെമങ്കിൽ പാമ്പിെന്റ സംഗം െകാള്ളാം.
കായത്തിൻ സംഗം വിവരിക്കാനാവുകിൽ
കായത്തിൻ സംഗവും െകാള്ളാം, അയ്യാ!
അമ്മ രാക്ഷസിയായേപാെല കാമവികാരം,
ഇതു േനാക്കയ്യാ!
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,
നീയിണങ്ങിേയാർ ഉടെലടുത്തവെരന്നു െചാേല്ലണ്ട.

101. ഇന്ദ്രിയം വിട്ടു കായമില്ല,

കായമില്ലാെത ഇന്ദ്രിയവുമില്ല;
എങ്ങെന നിഷ്ക്കാമിെയന്നു്,
എങ്ങെന നിർേദ്ദാഷിെയന്നു െചാല്ലും?
നീയിണങ്ങിയിെല്ലങ്കിൽ ദുഃഖിയായിരിക്കും
ഞാൻ, അയ്യാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ.

102. ഉദയാസ്തമയെമന്ന രണ്ടു കുട്ടകളിൽ

ആയുെസ്സന്ന ധാന്യരാശി അളന്നു തീരുമ്മുമ്പു്,
ശിവെന നിനെയ്ക്കേടാ, ശിവെന നിനയ്ക്കൂ.
ഈ ജന്മം വീണ്ടുമില്ല;
ചന്നമല്ലികാർജുനേദവേദവെന നിനച്ചു്
പഞ്ചമഹാപാതകെരല്ലാം മുക്തിേനടി അന്നു്.

103. ഗുരു എന്ന ബന്ധു എനിക്കു്

ലിംഗെമന്ന കത്തി മേനാനിഷ്ഠെയന്ന
ൈകയിൽ തന്നു,
അടരാടി ജയിച്ചു ഞാൻ കാമൻ എന്നവെന,
േക്രാധാദികൾ െകട്ടു്, വിഷയങ്ങേളാടിേപ്പായി.
അലക് എന്നുള്ളിൽ നട്ടു്
ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞ കാരണം
ചന്നമല്ലികാർജുനലിംഗം ൈകയിൽ പിടിേച്ചൻ.

104. അഷ്ടദളകമലത്തിൻ ആത്മാവിനുള്ളിൽ
സൃഷ്ടി ജനിച്ചു്,
കൂർമ്മം ദിഗ്ദന്തികെള, ദിഗ്വലയങ്ങെള വിഴുങ്ങി,
നിജശൂന്യം താനായേശഷം-

തെന്ന താൻ അറിയുന്ന നിജപദം
ഭിന്നേയാഗത്തിനു സാദ്ധ്യേമാ?
കൺകളുെട േനാട്ടത്തിൽ, മനത്തിൻ പ്രിയങ്ങളിൽ
അനങ്ഗെന്റ േപാരിെന അകന്നവൾ ഞാൻ
അണ്ണാ.
മരീചികാജലത്തിെല പ്രാണി
വ്യാധെന്റ വലയിൽ െപടുേമാ?
എെന്റ േദവൻ ചന്നമല്ലികാർജുനൻ ഒഴിെക
പരപുരുഷൻ നമുക്കു് ആകില്ലണ്ണാ.

105. അംഗത്തിൻ ഭംഗെത്ത ലിംഗമുഖത്താൽ ജയിച്ചു,

മനത്തിൻ ഭംഗെത്ത അറിവിൻ മുഖത്താൽ ജയിച്ചു,
ജീവെന്റ ഭംഗെത്ത ശിവാനുഭവത്താൽ ജയിച്ചു,
കരണത്തിൻ ഇരുളിെന െവളിച്ചം ഉടുത്തു ജയിച്ചു,
യൗവ്വനത്തിൻ പുറമിന്നലിൽ നിങ്ങളുെട
കണ്ണിൽ കാണുന്നതു്
കാമെന ചുെട്ടരിച്ച ഭസ്മമാണു, േനാക്കയ്യാ.
എെന്റ േദവൻ ചന്നമല്ലികാർജുനൻ െകാന്ന
കാമൻ
മനസ്സിജനായി േശഷിച്ചാൽ
അവെന്റ തലയിെലഴുത്തു തുടച്ചു മായ്ക്കും ഞാൻ.

106. ശിവേനാടു് ഇടഞ്ഞ കാലൻ
ഭസ്മമായതു് അറിയിേല്ല?

ശിവേനാടു് ഇടഞ്ഞ കാമൻ എരിഞ്ഞതു്
അറിയിേല്ല?
ശിവേനാടു് ഇടഞ്ഞ ബ്രഹ്മെന്റ
തലേപായതു് അറിയിേല്ല?
ചന്നമല്ലികാർജുനെന്റ പാദേത്താടു് ഇടഞ്ഞാൽ
ഭവം േഘാരനരകം എന്നറിയിേല്ല?

107. ആരുമില്ലാേത്താെളന്നു് വഞ്ചിക്കേവണ്ട, േകേട്ടാ,
എന്തുതെന്ന െചയ്താലും അഞ്ചുേവാളല്ല ഞാൻ,
കരിയില ചവച്ചു ഞാൻ കഴിയുന്നു,
വാളിേന്മൽ ചാരി ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു,
ചന്നമല്ലികാർജുനാ, കടുംൈക കാട്ടിയാൽ

ഉടലും പ്രാണനും നിനക്കർപ്പിച്ചു്
ശുദ്ധയാകും ഞാൻ.

108. അയ്യാ, നീ േകട്ടാൽ േകൾക്കു്,
േകൾക്കിെല്ലങ്കിൽ വിടു്-

ഞാൻ നിെന്ന പാടിയല്ലാെത അടങ്ങില്ല, അയ്യാ;
അയ്യാ, നീ േനാക്കിയാൽ േനാക്കു്,
േനാക്കിെല്ലങ്കിൽ വിടു്ഞാൻ നിെന്ന േനാക്കി, കൺനിറഞ്ഞു്,
പുല്കിയല്ലാെത അടങ്ങില്ലയ്യാ;
അയ്യാ, നീ അരുളുെമങ്കിൽ അരുളു,
അരുളിെല്ലങ്കിൽ വിടൂ,
അയ്യാ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ,
ഞാൻ നിെന്നയർച്ചിച്ചു് പൂജിച്ചു്
ഹർഷത്തിൽ ഊഞ്ഞാലാടുമയ്യാ.

109. നാെള വരുന്നതു നമുക്കു് ഇേന്ന വരെട്ട.

ഇന്നു വരുന്നതു നമുക്കു് ഇെപ്പാേഴ വരെട്ട,
അേപ്പാൾ, ഇേപ്പാൾ എന്നു് ഇല്ലാതിരി,
ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

110. വിശന്നാൽ ഊരുകളിൽ ഭിക്ഷാന്നമുണ്ടു്,
ദാഹിച്ചാൽ ചിറകൾ, കിണറുകൾ, േതാടുകളുണ്ടു്.
കിടക്കാൻ പാഴുേദവാലയങ്ങളുണ്ടു്,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,
ആത്മചങ്ങാത്തത്തിനു് നീ എനിക്കുണ്ടു്.
111. അന്നും നീേയ, ഇന്നും നീേയ,
എന്നും നീേയ, േകൾക്കൂ തെന്ത,

നിെന്ന വിടാെത പുൽകുന്ന ഇളയമകൾ ഞാനയ്യാ.
അന്നും ഇന്നും എന്നും നിെന്ന നമ്പിയ
അരുമശിശു ഞാനയ്യാ,
ഒന്നല്ലാെത രണ്ടു് അറിയിെല്ലനിക്കയ്യാ.
എെന്റ തേന്ത, േകൾക്കു ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,
നിെന്റ എച്ചിലുണ്ണുന്ന പഴയവൾ ഞാനയ്യാ.

112. വണ്ടിൻനിരകേള, മാമരേമ,
െവൺതിങ്കേള, േകാകിലേമ

നിങ്ങേളാെടല്ലാം ഞാൻ ഒേന്ന േകഴുന്നു:
എന്നുടേയാൻ ചന്നമല്ലികാർജുനേദവെന
കണ്ടയുടൻ വിളിച്ചു കാണിക്കൂ.

113. അഷ്ടവിധാർച്ചന െചയ്തു് നിെന്ന
പ്രസാദിപ്പിക്കാേനാ, അയ്യാ?

നീ ബഹിരംഗവ്യവഹാര ദൂരസ്ഥൻ.
അന്തരംഗത്തിൽ ധ്യാനിച്ചുനിെന്ന
പ്രസാദിപ്പിക്കാേനാ അയ്യാ,
നീ വാങ്മനാതീതൻ.
ജപേസ്താത്രങ്ങളാൽ പ്രസാദിപ്പിക്കാേനാ അയ്യാ.
നീ നാദാതീതൻ.
ഭാവജ്ഞാനത്താൽ പ്രസാദിപ്പിക്കാേനാ അയ്യാ.
നീ മതിയ്ക്കതീതൻ
ഹൃദയകമലമദ്ധ്യത്തിൽ ഇമ്പംെകാള്ളുേമാ അയ്യാ.
നീ സർവ്വാംഗ പരിപൂർണ്ണൻ.
പ്രസാദിപ്പിക്കൽ എന്നാൽ ആവതല്ല,
നീ പ്രസാദിക്കേല സുഖമയ്യാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ.

114. എല്ലാെമല്ലാം അറിഞ്ഞു ഫലെമന്തയ്യാ?
തന്നത്താൻ അറിയണം അല്ലേയാ.

അറിവു തന്നുള്ളിൽ സ്വയമായിരിക്കുേമ്പാൾ
അന്യേരാടു േചാദിച്ചിെട്ടന്തു?
ചന്നമല്ലികാർജുനാ,
നീ അറിവായി എനിക്കു വഴികാട്ടിയതിനാൽ
നിന്നിൽ നിന്നു് നിെന്ന അറിഞ്ഞു ഞാൻ.

115. അമൃതുണ്ണും ശിശുവിനു വിഷമൂട്ടുേമാ, അയ്യാ,

നിഴലിൻ തണലിൽ വളർന്ന െചടിക്കു് തീ
േവലിെകട്ടുേവാേരാ, അയ്യാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,
നിെന്റ കരുണയിൻ മകേനാടു്
ശൂന്യക്കാരുെട വാർത്തേയാതുേമാ, അയ്യാ.

116. അർത്ഥസന്ന്യാസി ആയാെലന്തു്, അയ്യാ,

ഏതു് അംഗത്തിൽനിന്നു വന്നാലും
സ്വീകരിക്കാതിരിക്കണം.
രുചിസന്ന്യാസി ആയാെലന്തു്, അയ്യാ,
നാവിൻ തുമ്പിൽ മധുരമറിയാതിരിക്കണം
സ്ത്രീസന്ന്യാസി ആയാെലന്തു്, അയ്യാ,
ജാഗ്രത് സ്വപ്നസുഷുപ്തികളിൽ െതറ്റില്ലാതിരിക്കണം.
ദിഗംബരി ആയാെലന്തു് അയ്യാ,
മനം നഗ്നമായിരിക്കണം.
ഇങ്ങെന ഈ ചതുർവ്വിധ മർമ്മം അറിയാെത
വൃഥാ െകട്ടുേപായി, അവർ,
േനാക്കൂ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

117. അശനത്തിനു കുതിച്ചു്, വ്യസനത്താൽ െവന്തു്,
അത്യാശയാൽ വലഞ്ഞു്, വിഷയങ്ങളിേലക്കു്

ഒഴുകും
ജീവികൾക്കു് നിെന്ന അറിയാനാവില്ല,
കാല കല്പിതപ്രളയ ജീവികെളല്ലാം
നിെന്ന എങ്ങെന അറിയുമയ്യാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനാ?

118. അപാര ഘനഗംഭീരത്തിൻ അംബുധിയിൽ

താരാപഥവും േനാക്കി നടക്കേവ
നൗകയാൽ ദ്വീപദ്വീപാന്തരങ്ങളിേലക്കു
സകല പദാർത്ഥങ്ങളും െകാണ്ടുേപാകുന്നതു്,
എെന്റ േദവൻ ചന്നമല്ലികാർജുനെന്റ സമീപം
തുര്യസംഭാഷണമറിയുെമങ്കിൽ
മുമ്പെത്തേപ്പാെല ആക്കുമവൻ.

119. മഞ്ഞൾ പൂശി, െപാന്നണിഞ്ഞു്,
പട്ടുടയാട ഉടുത്തു ഞാൻ, എെന്റ പുരുഷാ, വരൂ,
പുരുഷരത്നേമ, വരൂ.
നിെന്റ വരെവെന്റ പ്രാണെന്റ വരവായി, ഇേപ്പാൾ,
വരൂ, അയ്യാ, ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,

നീ വേന്നക്കുെമന്നു് വഴിയും േനാക്കിയിരുന്നു
വായ് വരെണ്ടനിക്കു്.

120. അഗ്നി സർവ്വ വ്യാപകനായി ഇരിക്കുേമ്പാെല

ചിദ്വഹ്നിരൂപനായ ശിവൻ
സർവ്വ വ്യാപകനായിരിപ്പവൻ.
ഹൃദയകമലം കണ്ണാടിേപാെല
പ്രകാശിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
ആ കണ്ണാടിേപാലുള്ള ഹൃദയകമലത്തിൽ
വ്യാപകനായ ശിവൻ
ആത്മാെവന്നേപരിൽ
പ്രതിബിംബിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
േവേദാപനിഷദ് ഗായത്രി പ്രസിദ്ധമാമീ രഹസ്യം
ഗുരൂപേദശത്താൽ െതളിയുമയ്യാ,
ശ്രീ ചന്നമല്ലികാർജുനേദവാ.

121. അനുതാപത്തിൻ ഉടലിൻനിന്നുവന്ന

േനാവു് ഉണ്ണുന്നതു്
ഉടേലാ, പ്രാണേനാ, ആരു്, െചാല്ലൂ.
എന്നുടലിനു് നീ പ്രാണനായേശഷം
എെന്റ ഉടലിൻ സുഖദഃഖങ്ങൾ
ആെര െതാടും, െചാല്ലയ്യാ.
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,
ഞാൻ െനാന്ത േനാവു്, െവന്ത േവവു്,
നിെന്ന െതാടാെത േപാകുേമാ, അയ്യാ?

122. ചന്ദ്രകാന്തത്തിൻ ശിലേയാടു്

ഒരു ആന െപാരുതുേമ്പാെലതെന്റ നിഴലിേനാടു െപാരുതി താൻ ചാവുേമ്പാെല.
ആനയുെട ഗതി, ആനയുെട മതി,
ആനയാണു്, ആനയല്ല, അെതന്തു പറയാൻ!
നീെയെന്റ കരസ്ഥലത്തു് നില്ക്കുേമ്പാൾ
നീ ഞാൻ എന്ന ഭ്രാെന്തന്തിനു് ?
ഞാൻ നീ അല്ലാെത തരമില്ല, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

123. മൂലാധാരത്തിൻ േവരു

ചവിട്ടി ഭൂമണ്ഡലത്തിേലറി,
ആചാരത്തിൻ േവരിൽ പിടിച്ചു്
ഐക്യത്തിൻ ശിഖരേമറി,
ൈവരാഗ്യത്തിൻ േസാപാനത്താൽ
ശ്രീഗിരി കയറി ഞാൻ,
ൈകപിടിച്ചു് കേരെറ്റെന്ന, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

124. േദവാ, എെന്റ ഹൃദയകമലത്തിനുള്ളിൽ
േപ്രാജ്ജ്വലിക്കും വിളേക്ക,
േദവാ, എെന്റ മേനാവീട്ടിൽ വിളങ്ങും

െവളിച്ചത്തിൽ
ഗുരുേവ വരൂ, പരേമ വരൂ, വരേമ വരൂ, േദവേദവാ,
ഹരേന വരൂ, സുകൃതസാര,
സർപ്പഹാരാ, വരൂ േദവാ,
വീരഭദ്രാ, രുദ്രാ, ദുരിതദൂരാ, വിശ്വരൂപാ വരൂ,
മാരമഥനാ, പുണ്യകഥനാ, സഹജമിഥുനരൂപാ,
വരൂ,
താരഗിരിയിൻ പ്രിയാ, ശ്രീയാ,
സത്യശരണഭരണാ, വരൂ,
വരൂ ഫലേമ, ഫലത്തിൻ രസേമ,
രസത്തിൻ മധുരസുഖേമ, വരൂ,
വരൂ ഗുരുേവ, വരൂ പരേമ, വരൂ വരേമ, മല്ലിനാഥാ,
വരൂ ധനേമ, വരൂ സുകൃതസാരാ, വരൂ മല്ലിനാഥാ,
വരൂ സിദ്ധാ, ഭവവിരുദ്ധാ, സുപ്രസിദ്ധാ,
മല്ലിനാഥാ.

125. തനു ഉരുകാത്തവരുെട മജ്ജനം
സ്വീകരിക്കില്ലയ്യാ നീ,

മനമുരുകാത്തവരുെട പൂക്കളും സ്വീകരിക്കില്ലയ്യാ,
നീ,
സന്തുഷ്ടരല്ലാത്തവരുെട ചന്ദനാക്ഷതവും
സ്വീകരിക്കില്ലയ്യാ, നീ,
അറിവു കൺതുറക്കാത്തവരുെട ആരതിയും
സ്വീകരിക്കില്ലയ്യാ, നീ,
ഭാവശുദ്ധിയില്ലാത്തവരുെട ധൂപം
സ്വീകരിക്കില്ലയ്യാ, നീ,
പരിണാമികളല്ലാത്തവരുെട ൈനേവദ്യം
സ്വീകരിക്കില്ലയ്യാ, നീ.
ത്രികരണശുദ്ധിയില്ലാത്തവരുെട താംബൂലം
സ്വീകരിക്കില്ലയ്യാ, നീ.
ഹൃദയകമലം വിടരാത്തവരിൽ ഇരിക്കാൻ
സമ്മതിക്കില്ലയ്യാ, നീ.
എന്നിൽ എന്തുെണ്ടന്നു് കരസ്ഥലത്തു്
ഇമ്പം െകാണ്ടു നീ, െചാല്ലൂ
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ.

126. നിെന്ന അറിയും നരകേമ േമാക്ഷം, കാണയ്യാ.
നിെന്ന അറിയാത്ത മുക്തിേയ നരകം, േനാക്കയ്യാ,
നീ ഇണങ്ങാത്ത സുഖേമ ദുഃഖം, കാണയ്യാ,
നീ ഇണങ്ങുന്ന ദുഃഖേമ പരമസുഖം, കണ്ടയ്യാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,

നീ െകട്ടിെപ്പടുത്തിയ ബന്ധനേമ
വിടുതെലനിക്കയ്യാ.

127. ചന്ദനം െവട്ടി നുറുക്കി അരച്ചാൽ

െനാേന്തക്കുെമന്നു് സുഗന്ധം വിടുേമാ?
സ്വർണ്ണം െകാണ്ടുവന്നു് ഉരുക്കി ഉരച്ചാൽ
െവന്തു കളങ്കം പിടിക്കുേമാ?
മുട്ടുമുട്ടിനും മുറിച്ചു കരിമ്പു് ചക്കിലിട്ടു് അരച്ചാൽ
െവന്തു പാകം വന്നു് ശർക്കരയായി
െനാേന്തക്കുെമന്നു് മധുരം വിടുേമാ?
ഞാൻ പണ്ടു െചയ്ത ഹീനതകെളല്ലാം
തന്നു മുന്നിലിട്ടാൽ
നിനക്കു തെന്ന ഹാനി.
എെന്റ തേന്ത, ചന്നമല്ലികാർജുനേദവാ,
െകാന്നാലും ശരണെമന്നതു വിടില്ല ഞാൻ.

128. ഉടലിൻ കലമ്പൽ കാരണം

അടവിെയ പുക്കു ഞാൻ
െചടിമരം വിടാെത ഇരെന്നൻ അംഗത്തിനായ്,
അവർ നീട്ടിത്തന്നു, തങ്ങളുെട ലിംഗത്തിെനന്നു്;
ഞാൻ ഇരന്നു ഭവിയായി,
അവർ തന്നു ഭക്തരായി.
ഇനിയും ഇരേന്നെനന്നാൽ, േനാക്കിേക്കാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ, നിന്നാണ.

129. ഗിരിയിലും വനത്തിലും തരുമരങ്ങളിലുെമാെക്കേദവാ, എെന്റ േദവാ, വരണമയ്യാ,

തരണമയ്യാ നിെന്റ കരുണ എന്നു
െതരഞ്ഞു് അലഞ്ഞു് വലഞ്ഞു കാണാെത
ഓടിവന്നു
കണ്ടു ഞാൻ ശരണരുെട സംഗം െകാണ്ടു്;
െതരഞ്ഞുപിടിക്കാൻ എനിക്കു
നീയടങ്ങും ഇടം െചാല്ലൂ
ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

130. ഇടിമിന്നൽ ചിതറിവീണാൽ എനിക്കു്

വിശപ്പും ദാഹവും അടങ്ങിെയെന്നണ്ണുേമൻ.
മുകിൽ പറിഞ്ഞുവീണാൽ
എനിക്കു കുളിക്കാൻ ഒരുക്കിെയന്നും,
ഗിരി േമെല വീണാൽ എനിക്കു
പൂവിട്ടെതന്നുമീ ഞാൻ,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ, ശിരസ്സറ്റു വീണാൽ
പ്രാണൻ നിനക്കു് അർപ്പിതെമന്നും ഞാൻ.

131. തിളങ്ങും െചഞ്ചിടയുെട,10 മണിമകുടത്തിൻ

ഒക്കും കാന്തിയാൽ ഈേരഴു ഭുവനവും വിളങ്ങുന്ന
ദിവ്യസ്വരൂപെന കണ്ടു ഞാൻ,
കെണ്ടെന്റ കൺകളിൻ വരൾച്ച തീർന്നിന്നു്,
ആണാണുകെളെയാെക്ക െപൺെപണ്ണാക്കി
വാഴും
ചന്നമല്ലികാർജുനെന കണ്ടേമ്മ ഞാൻ.

10. ‘െകംെജെഡ’—െചമന്ന ജട, ‘െചഞ്ചിട’ എന്നു
നാരായണഗുരു.

132. ഒരിയ്ക്കൽ കാമെന്റ കാലുപിടിയ്ക്കും,

ഒരിയ്ക്കൽ ചന്ദ്രമേനാടു ൈകകൂപ്പി േകഴുേമൻ,
ചുടെട്ട ഈ വിരഹെത്ത,
ഞാൻ ആർക്കായി മതിെകടുന്നു?
ചന്നമല്ലികാർജുനേദവൻ
എേന്നാടിണങ്ങാത്ത കാരണം
എല്ലാവർക്കും പക്കൃകാരി ആേയനമ്മാ.

133. ചിലിമിലി എേന്നാതും കിളികേള
നിങ്ങൾ കണ്ടുേവാ, നിങ്ങൾ കണ്ടുേവാ?

സേരാവരങ്ങളിൽ കളിയാടും ഹംസങ്ങേള
നിങ്ങൾ കണ്ടുേവാ, നിങ്ങൾ കണ്ടുേവാ?
സ്വരമുയർത്തി പാടുന്ന േകാകിലങ്ങേള
നിങ്ങൾ കണ്ടുേവാ, നിങ്ങൾ കണ്ടുേവാ?
ഇളകിവന്നാടും തുമ്പികേള,
നിങ്ങൾ കണ്ടുേവാ, നിങ്ങൾ കണ്ടുേവാ?
ഗിരിഗഹ്വരങ്ങളിലാടും മയിലുകേള
നിങ്ങൾ കണ്ടുേവാ, നിങ്ങൾ കണ്ടുേവാ?
ചന്നമല്ലികാർജുനേദവൻ എവിെടയുെണ്ടന്നു്
അറിയാെമങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയൂ.

134. വനെമല്ലാം നീേയ,

വനത്തിനുള്ളിെല േദവതരുെവല്ലാം നീേയ,
തരുക്കളിലാടുന്ന ഖഗമൃഗെമല്ലാം നീേയ,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ, സർവ്വഭരിതനായി
എനിെക്കേന്ത മുഖം കാട്ടില്ല?

135. കാണേവ കാണേവ
കണ്ണുകളടച്ചു ഞാൻ, േനാക്കമ്മാ,

േകൾക്കേവ േകൾക്കേവ
െമയ്മറന്നുചാരി ഞാൻ, േനാക്കമ്മാ.
വിരിച്ച കിടക്കേയാ പങ്കില്ലാെത േപായി,
ചന്നമല്ലികാർജുനൻ െമയ്മനം തണുപ്പിച്ചു,
േനാക്കമ്മാ.

136. സന്താപം നിറഞ്ഞ മനം തലകീഴായമ്മാ,
ചുഴന്നു വീശും കാറ്റു് എരിതീയായമ്മാ,
െവൺതിങ്കൾ െവയിലായി, േതാഴീ,

പുരദ്വാരത്തിെല ചുങ്കക്കാരെനേപ്പാെല
വലഞ്ഞു തുലയുന്നു ഞാനമ്മാ.
ബുദ്ധി െചാല്ലിപ്പറഞ്ഞു് െകാണ്ടുവരൂ, അമ്മാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനനു് ഇരട്ടി മുനിപ്പാണമ്മാ.

137. മലമുകളിൽ ഒരു വീടു െകട്ടി

മൃഗങ്ങൾക്കു് അഞ്ചിയാൽ എങ്ങെന, അയ്യാ?
സമുദ്രതീരെത്താരു വീടു െകട്ടി
നുരതിരകൾക്കു് അഞ്ചിയാെലങ്ങനയ്യാ?
ചന്തയ്ക്കകെത്താരു വീടുെകട്ടി
ശബ്ദത്തിനു നാണിച്ചാെലങ്ങനയ്യാ?
ചന്നമല്ലികാർജുന േദവാ, േകൾക്കയ്യാ,
േലാകത്തിൽ പിറന്നേശഷം
സ്തുതിനിന്ദകൾ വെന്നന്നാൽ
മനം േകാപിയ്ക്കാെത സമാധാനിയായിരിക്കണം.

138. ദൃശ്യമായ സൂര്യെന്റ െവളിച്ചം,

ആകാശത്തിെന്റ വിസ്തീർണ്ണം,
വായുവിൻ ചലനം, തരുഗുല്മലതാദികളുെട
തളിരു പുഷ്പങ്ങൾ,
ഷഡ്വർണ്ണങ്ങെളല്ലാം പകലിെന്റ പൂജ;
ചന്ദ്രപ്രകാശം, നക്ഷത്രം, അഗ്നി, മിന്നൽ തുടങ്ങി
ദീപ്തിമയെമന്നു പറയുന്നെതല്ലാം ഇരുളിെന്റ പൂജ;
പകലും ഇരുളും നിെന്റ പൂജയിൽ
എെന്ന മറന്നിരിേപ്പനയ്യാ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

139. ഊരിൻ വിഴുപ്പിനു് അലക്കുകാരൻ

തിടുക്കെപ്പടുേമ്പാെല
െപാെന്നെന്റ, മെണ്ണെന്റെയന്നു
നിനച്ചു നിനച്ചു തളർേന്നൻ,
നിെന്നയറിയാത്ത കാരണം ചുമ്മാെത
െകേട്ടനയ്യാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

140. കളേമറി ഇറങ്ങുക വീരനു മതമല്ല,

ശിവശരണർക്കു് പിന്മാറൽ പഥമല്ല,
മനത്തിനുടേയാൻ മനത്തിൽ ഇമ്പം െകാള്ളും
അയ്യാ.
ഏറാനാകില്ല ശ്രീൈശലം,
ഏറിയിറങ്ങിയാൽ വ്രതഭംഗം,
കളത്തിലിറങ്ങി മുറമറന്നാൽ
േപാർവീരൻ ചന്നമല്ലികാർജ്ജുനൻ
നിെന്ന കാണുേമ്പാൾതെന്ന െകാല്ലും.

141. പന്നിയും മദഗജവും ഒരു വഴിയിൽ സന്ധിച്ചാൽ

പന്നിക്കു് അഞ്ചി മദകരി ഓരേത്തക്കു മാറിയാൽ
ആ പന്നി േകസരി ആകുേമാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനാ?

142. മലയ്ക്കു് സാരമിെല്ലന്നു െചാല്ലുേവാർ,

മരങ്ങൾ പിറക്കും വിധം പിെന്നന്തയ്യാ?
കൽക്കരിയ്ക്കു രസമിെല്ലന്നു െചാല്ലുേവാർ,
ഇരുമ്പുരുകും വിധം പിെന്നന്തയ്യാ?
എനിക്കു് കായമിെല്ലന്നു െചാല്ലുേവാർ,
ചന്നമല്ലികാർജുനൻ ഇണങ്ങും വിധം
പിെന്നന്തയ്യാ?

143. ആധാര സ്വാധിഷ്ഠാന മണിപൂരകം

വിശുദ്ധി ആേജ്ഞയങ്ങൾ പറഞ്ഞിെട്ടന്തു് ?
ആദി അനാദികെളപ്പറ്റി
േചാദിച്ചിെട്ടന്തു്, പറഞ്ഞിെട്ടന്തു് ?
തന്നിലിരിക്കുന്നതു് താൻ അറിയാത്തിടേത്താളം.
ഉന്മനിയുെട ശീഘ്രതയുള്ള മനം
വായുവിൻ േമെല ചന്നമല്ലികാർജുനെന
േവർെപടുത്താനറിയില്ലവർക്കു്.

144. തനുെവന്ന സാഗരം താണ്ടാൻ
മനെമന്നതു് ഊന്നുേകാലായി, കടത്തുകാരാ,
എെന്ന െപെട്ടെന്നടുത്തു കേരറ്റൂ, കടത്തുകാരാ

എടുത്തു കടത്തുെമന്ന പ്രത്യാശയാണു് ൈകമുതൽ.
െപെട്ടെന്നടുത്തു കേരറ്റൂ, കടത്തുകാരാ,
ശ്രീൈശല ചന്നമല്ലികാർജുനാ,
നിെന്ന കാണാൻ വന്നു ഞാൻ, കടത്തുകാരാ.

145. പഴം തിന്നേശഷം ആ മരം
ആരു തറിച്ചാെലന്തു് ?

െപണ്ണിെന വിട്ടേശഷം അവേളാടു്
ആരുകൂടിയാെലന്തു് ?
മണ്ണുവിട്ടേശഷം ആ നിലമാരു് ഉഴുതാെലന്തു് ?
ചന്നമല്ലികാർജുനെന അറിയാത്ത11 കായം
നായ് തിന്നാെലന്തു്, നീരു കുടിച്ചാെലന്തു് ?

11. ‘അറിയദ’? അറിയാത്ത; ‘അറിദ’, അറിഞ്ഞ എന്നുമാകാം.
രണ്ടു പാഠങ്ങളും നിലവിലുണ്ടു്.

146. പുരുഷെന്റ മുന്നിൽ മായ

സ്ത്രീെയന്ന അഭിമാനമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നു,
സ്ത്രീയുെട മുന്നിൽ മായ
പുരുഷെനന്ന അഭിമാനമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നു,
േലാകെമന്ന മായയ്ക്കു് ശരണചാരിത്ര്യം
മണ്ടത്തരമായി േതാന്നുന്നു,
ചന്നമല്ലികാർജുനൻ അരുളിയ ശരണനു്
മായയില്ല, മറവിയില്ല, അഭിമാനവുമില്ല.

147. ചാവില്ലാത്ത, േകടില്ലാത്ത,

രൂപമില്ലാത്ത നല്ലനു് ഞാനിണങ്ങി,
ഇടയില്ലാത്ത, ഒടുക്കമില്ലാത്ത,
തരമില്ലാത്ത, അടയാളമില്ലാത്ത
സുന്ദരനു് ഞാനിണങ്ങി, അേല്ല, അമ്മമാേര;
ഭവമില്ലാത്ത, ഭയമില്ലാത്ത,
നിർഭയൻ നല്ലനു് ഞാനിണങ്ങി,
സീമയില്ലാത്ത നിസ്സീമനിണങ്ങി ഞാൻ.
ചന്നമല്ലികാർജുനെനന്ന കാന്തനു് നന്നായിണങ്ങി
ഞാൻ, അമ്മമാേര.

148. പിടിക്കുെമന്നാൽ പിടിയിെലാതുങ്ങില്ലവൻ, അമ്മാ,
തടയുെമന്നാൽ താണ്ടിേപ്പാകുേവാൻ, അമ്മാ,
ഒരിറ്റകന്നാൽേപാലും വ്യാകുലയാകും ഞാൻ,

ചന്നമല്ലികാർജുനെന കാണാെത
ഞാൻ ആെരന്നറിയില്ല, േനാക്കമ്മാ.

149. നാണം മറയ്ക്കും നൂലു െപാട്ടിയാൽ
നാണിക്കുന്നവർ, േനാക്കൂ,
ആൺെപെണ്ണന്ന ജാതികൾ.

പ്രാണത്തിനുടേയാൻ ജഗത്തിൽ
മുങ്ങാൻ തരമില്ലാതിരിക്കുേമ്പാൾ
േദവെന്റ മുന്നിൽ നാണിക്കാൻ ഇടയുേണ്ടാ?
ചന്നമല്ലികാർജുനൻ ജഗെത്തല്ലാം
കണ്ണായി േനാക്കിയിരിക്കേവ
മൂടിമറയ്ക്കുന്നിടം ഏതു്, െചാല്ലയ്യാ!

150. ഉള്ളിെല ഭർത്താവു്, പുറെത്ത ജാരൻ.
രണ്ടുംകൂടി നടത്താനാവില്ലയ്യാ.

ലൗകിക പരമാർത്ഥങ്ങൾ
രണ്ടുംകൂടി നടത്താനാവില്ല,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ
വില്വവും വിളാപ്പഴവും12 ഒരുമിച്ചു പിടിയ്ക്കാനാവില്ല.

12. െബളവലകായി? വിളാപ്പഴം (വുഡ് ആപ്പിൾ) വില്വം? കൂവളം
രണ്ടിെന്റയും കായ്കൾ ഒരുേപാലിരിക്കും.

151. ഏൻ െനാേന്തനയ്യാ, ഏൻ െവേന്തനയ്യാ,

ഏൻ െവന്ത േവവിെന അറിയാെത െകേട്ടനയ്യാ,
ഏൻ െകട്ട േകടിെന എെന്താന്നു വർണ്ണിക്കാനയ്യാ!
ചന്നമല്ലികാർജ്ജുനയ്യാ, നിെന്റ ശരണരുെട
േനാവു കണ്ടു ഞാൻ െവേന്തനയ്യാ.

152. പകലിൻ കൂട്ടത്തിനു് േപാരാടി തളർേന്നൻ,
ഇരുളിൻ കൂട്ടത്തിൽ ഇമ്പമറ്റു കയറി,

കിനാവിൽ മനസ്സംഗമായി െമയ്മറന്നിരുേന്നൻ.
മനസ്സിൽ െമയ്മറന്നു ചാരിയിരുന്നു്
ചന്നമല്ലികാർജുനെന കണ്ടു കൺതുറേന്നൻ.

153. അക്കാ, േകൾക്കമ്മാ, ഞാെനാരു കിനാവു കണ്ടു.
അരിയും അടയ്ക്കയും ഓലയും േതങ്ങയും കണ്ടു,
െചറുെചറു ജടകളും നിരപല്ലുമുള്ള കുറവൻ13

ഭിക്ഷക്കു വന്നതു കേണ്ടനമ്മാ,
അതിരറ്റു േപാമവെന്റ പുറേകേയാടി ൈകപിടിച്ചു.
ചന്നമല്ലികാർജുനെന കണ്ടു കൺതുറന്നമ്മാ.

13. ‘െഗാരവ’? കുുറവൻ (ജാതിേപ്പരല്ല) ഭിക്ഷു, സന്ന്യാസി, പാടി
നടന്നു് ഉപജീവിക്കുന്നവൻ.

154. മറുകു് മുദ്രയായി ഒത്തിണങ്ങിയ വിധം േനാക്കൂ,
എയ്താൽ (അമ്പിൻ) തൂവലും പുറത്തുകാണരുതു്;

പുണർന്നാൽ അസ്ഥികൾ നുറുങ്ങിെപ്പാടിയണം;
കൂടിേച്ചർന്നാൽ വിളക്കിേച്ചർന്നതു
മുറിയാതിരിക്കണം;
മുറുകു് ഇണങ്ങി, ചന്നമല്ലികാർജുനെന്റ േസ്നഹം,
താേയ.

155. പശിേയ നീ നില്ക്കു്, നില്ക്കു്,
തൃഷേയ നീ നില്ക്കു് നില്ക്കു്,
നിേദ്ര നീ നില്ക്കു്, നില്ക്കു്,
കാമേമ നീ നില്ക്കു് നില്ക്കു്,

േക്രാധേമ നീ നില്ക്കു് നില്ക്കു്,
േമാഹേമ നീ നില്ക്കു് നില്ക്കു്,
േലാഭേമ നീ നില്ക്കു്, നില്ക്കു്,
മദേമ നീ നില്ക്കു്, നില്ക്കു്,
മത്സരേമ നീ നില്ക്കു്, നില്ക്കു്,
സചരാചരങ്ങേള നില്ക്കു് നില്ക്കു്,
ഞാൻ ചന്നമല്ലികാർജുനെന്റ
തിടീെരന്നു് വരും എഴുേത്താലയും
കാത്തിരിക്കുന്നു, ശരണാർത്ഥിയായി.

156. ഭവത്തിൻ വഴിയുെട ദൂരം

എെന്തന്നു പറയുവാനയ്യാ?
എൺപത്തിനാലു ലക്ഷം
ഊരുകളിൽ ഇടം േനടണം,
ഒരൂരിെല ഭാഷ ഒരൂരിലില്ല,
ഒരൂരിൽ കിട്ടുന്ന ആഹാരം മെറ്റാന്നിലില്ല,
ഇത്തരം ഊരിൽ േപായ െതറ്റിനു്
കായെത്ത ഭൂമിയ്ക്കു ചുങ്കം െകാടുത്തു്
ജീവൻ രക്ഷിച്ചുെകാണ്ടു വേരണ്ടിവന്നു,
ഇങ്ങെനയീ മഹാഘനത്തിൻ െവളിച്ചത്തിൽ
കളഞ്ഞുേശഷിച്ചു് ചുഴന്നാടി
നിെന്റ പാദം കണ്ടു സുവിധാനിയാേയൻ,
കേണ്ടാ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

157. ഇെന്നെന്റ വീട്ടിേലയ്ക്കു കാന്തൻ വരുന്നമ്മാ,

നിങ്ങെളല്ലാവരും അലങ്കാരേക്കാപ്പു ചാർത്തൂ;
ചന്നമല്ലികാർജുനൻ ഇെപ്പാേഴ വരുന്നമ്മാ,?
എതിേരല്ക്കാൻ വരൂ നിങ്ങൾ അമ്മമാേര.

158. മരമിരുന്നു ഫലെമന്തു്, നിഴലില്ലാത്തിടേത്താളം?
ധനമിരുന്നു ഫലെമന്തു്, ദയയില്ലാത്തിടേത്താളം?
പശുവിരുന്നു ഫലെമന്തു്, പാലില്ലാത്തിടേത്താളം?
രൂപമിരുന്നു ഫലെമന്തു്, ഗുണമില്ലാത്തിടേത്താളം?
ഞാനിരുന്നു ഫലെമന്തു്,
നിെന്റ ജ്ഞാനമില്ലാത്തിടേത്താളം,
അയ്യാ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ?
159. കായം കറുത്തു കരിവാളിച്ചാെലന്തയ്യാ?
കായം മിനുമിെന മിന്നിയാെലന്തയ്യാ?

അന്തരംഗം ശുദ്ധെമങ്കിൽ
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ, നീയിണങ്ങിയ കായം
എങ്ങെനയിരുന്നാലും എന്തയ്യാ?

160. േദഹം ഉള്ളിടേത്താളം ലജ്ജവിടില്ല,
അഹങ്കാരം വിടില്ല;

േദഹത്തിനുള്ളിൽ മനം ഉള്ളിടേത്താളം
അഭിമാനം വിടില്ല, നിനവിൻ വ്യാപ്തി വിടില്ല;
േദഹവും മനസ്സുമിരിക്കുേമ്പാൾ സംസാരം വിടില്ല;
സംസാരമുള്ളേപ്പാൾ ഭവം മുതുകീന്നിറങ്ങില്ല,
ഭവത്തിൻ കുരുക്കുള്ളിടേത്താളം വിധിവശം വിടില്ല;
ചന്നമല്ലികാർജുനൻ ഇണങ്ങിയ ശരണർക്കു്
േദഹമില്ല, മനമില്ല, അഭിമാനവുമില്ല.
കേണ്ടാ, മഠയാ.

161. േനാക്കും കണ്ണുകൾക്കു് രൂപം ഇമ്പമാകയാൽ
നീ മനം നാണിയ്ക്കാെത വന്നേല്ലാ, അണ്ണാ.

േകട്ട േകൾവിയുെട സുഖത്തിൽ
മയങ്ങി നീ വന്നേല്ലാ, അണ്ണാ.
നാരിെയന്ന രൂപെത്ത േമാഹിച്ചു നീ വന്നേല്ലാ,
അണ്ണാ.
മൂത്രം തുള്ളിയിറ്റു വീഴുന്ന നാളെമന്നു
കൺകാണാെത, തുമ്പുെകട്ടു നീ വന്നേല്ലാ, അണ്ണാ.
ബുദ്ധിക്കുറവിനാൽ പരമാർത്ഥസുഖെത്ത
ആട്ടിേയാടിച്ചു്,
ഇെതന്തു കാരണെമന്നറിയാെത,
ഇതു നരകേഹതുെവന്നറിഞ്ഞു് മനം മടുക്കാെത
നീ വന്നേല്ലാ, അണ്ണാ.
ചന്നമല്ലികാർജുനൻ ഒഴിെക മറ്റു പുരുഷന്മാർ
എനിക്കു സേഹാദരർ,
ഛീ വിടൂ, േപാകൂ, മഠയാ.

162. മദ്ധ്യാഹ്നെത്തക്കാൾ മൂപ്പരില്ല,

അസ്തമയെത്തക്കാൾ ജിേതന്ദ്രിയരില്ല,
വിധിെയ മറികടക്കുന്ന അമരരില്ല,
ക്ഷുദ് വിധി വ്യസനത്തിനു് അഞ്ചി
ഞാൻ നിെന്റ തണൽപറ്റി രക്ഷെപട്ടയ്യാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ.

163. തുളുമ്പും മുലകളുെട, നിറഞ്ഞ യൗവ്വനത്തിെന്റ
േചലു കണ്ടു വന്നുേവാ, അണ്ണാ?
അണ്ണാ, ഞാൻ െപണ്ണല്ല, അണ്ണാ, ഞാൻ
േവശ്യയല്ല,
അണ്ണാ, പിെന്ന എെന്നക്കണ്ടു കണ്ടു്
ആെരന്നു വന്നു നീ അണ്ണാ?

ചന്നമല്ലികാർജുനനല്ലാെത മറ്റു പുരുഷന്മാർ
നമുക്കു േചരാത്ത മുറയാണു്, േനാക്കണ്ണാ.

164. ഇഹത്തിെനാരു കാന്തൻ,

പരത്തിെനാരു കാന്തേനാ?
ലൗകികത്തിെനാരു കാന്തൻ,
പരമാർത്ഥത്തിെനാരു കാന്തേനാ?
എെന്റ കാന്തൻ ചന്നമല്ലികാർജുനേദവൻ
അല്ലാെത
ബാക്കി കാന്തന്മാെരല്ലാം
മുകിലിൻ മറയിെല െബാമ്മകെളേപ്പാെല.

165. െപണ്ണു് െപെണ്ണങ്കിൽ ആണിെന്റ സൂതകം,
ആണു് ആെണങ്കിൽ െപണ്ണിെന്റ സൂതകം,

മനസ്സിൻ സൂതകം നീങ്ങിയാൽ പിെന്ന
തനുവിൻ സൂതകത്തിനു തരമുേണ്ടാ?
അയ്യാ, മുമ്പില്ലാത്ത സൂതകത്തിൽ
മയങ്ങിേപ്പായി ജഗെമല്ലാം,
എെന്റ േദവൻ ചന്നമല്ലികാർജുനെനന്ന െശൽവനു്
ജഗെമല്ലാം െപണ്ണു്, േനാക്കയ്യാ.

166. ഓതിഓതി േവദം വാദത്തിൽ കുടുക്കി,

േകട്ടു േകട്ടു് ശാസ്ത്രം സേന്ദഹത്തിൽ കുടുക്കി,
അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു എന്നു് ആഗമം
പാറേപാലായി,
പൂർത്തിയാക്കി പൂർത്തിയാക്കി എന്നു് പുരാണം
പൂർവ്വാദ്രിേയറിേപ്പായി,
ഞാൻ എങ്ങു്, താൻ എങ്ങു് ?
ബ്രഹ്മം െവറുെവളിയേല്ലാ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

167. േവദശാസ്ത്ര ആഗമപുരാണങ്ങെളല്ലാം

ഉരലിലിട്ടുകുത്തിയ നുറുക്കും തവിടുമാണു േഭാ!
ഇതു കുത്തുന്നെതന്തിനു്, പാറ്റുന്നെതന്തിനു് ?
അങ്ങുമിങ്ങും ഒഴുകുന്ന മനെത്ത ശിവനു്
അർപ്പിച്ചാൽ
പച്ചപ്പരെവളിയേല്ലാ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

168. ഞാൻ നിനക്കിണങ്ങി, നീെയനിക്കിണങ്ങി,
നീ എെന്ന അകലാതിരിക്കുന്നു,
ഞാൻ നിെന്നയകലാതിരിക്കുന്നു,
നിനക്കും എനിക്കും മെറ്റാരിടമുേണ്ടാ?
നീ കരുണാവാെനന്നറിയുന്നു ഞാൻ,
നീയിരുത്തിയ ഗതിയിൽ ഇരിപ്പവൾ ഞാൻ,
നിനക്കറിയിേല്ല, ചന്നമല്ലികാർജുനാ?
169. കനലില്ലാത്ത തീയിൽ െവേന്തനമ്മാ,

മുറിവില്ലാത്ത വ്രണത്താൽ െനാേന്തനമ്മാ,
സുഖം കാണാെതയുഴറി പാഞ്ഞലേഞ്ഞനമ്മാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനനു് ഇണങ്ങി
അരുതാത്ത ഭവങ്ങളിൽ വേന്നനമ്മാ.

170. കാമെന്റ തലയരിഞ്ഞു്, കാലെന്റ കണ്ണുകളഞ്ഞു്

േസാമസൂര്യെര വറുത്തുെപാടിച്ചു തിന്നുേന്നാൾക്കു
സിന്ദൂരം ചാർത്താൻ ആർക്കാകും, െചാല്ലയ്യാ,
നീ മണവാളനായി, ഞാൻ മണവാട്ടിയായി,
േവഗതയും കാറ്റും േചർന്ന േപാെല
അേല്ല, ശ്രീഗിരി, ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ?

171. ഒരുവനു് ഇഹമുണ്ടു്, ഒരുവനു പരമുണ്ടു്,
ഒരുവനു് ഇഹമില്ല, ഒരുവനു പരമില്ല,
ഒരുവനു് ഇഹപരങ്ങൾ രണ്ടുമില്ല,

ചന്നമല്ലികാർജുനെന്റ ശരണർക്കു്
ഇഹപരങ്ങൾ രണ്ടുമുണ്ടു്.

172. ഒരുവെന്റ വീട്ടിൽ പിറന്നു്,
ഒരുവെന്റ വീട്ടിൽ ഉണ്ടു്,

ഒരുവെന്റ വാതിൽ കാത്താൽ, നമുെക്കന്തയ്യാ?
നീ ആർക്കിണങ്ങിയാലും നമുെക്കന്തയ്യാ?
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,
ഭക്തിക്കായി േകണു വായ് വരണ്ടയ്യാ.

173. കായം നിനക്കർപ്പിതമായി,

കരണം നിനക്കർപ്പിതമായി,
എനിെക്കാന്നുമറിയില്ലയ്യാ,
എെന്റ ഗതി നീയായി, എെന്റ മതി നീയായി,
പ്രാണൻ നിനക്കർപ്പിതമായി;
നിെന്ന വിട്ടു മെറ്റാന്നു നിനച്ചാൽ
േനാക്കിേക്കാ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ, നിന്നാണ.

174. സാക്ഷി ചത്തു, പത്രം െവന്തു, കണക്കു തീർന്നു,
ജീവജീവിതത്തിൻ ആശ നിന്നു, ഭാഷ ഒടുങ്ങി.
േദശെമാട്ടുക്കറിഞ്ഞു, എെന്റ േദവൻ

ചന്നമല്ലികാർജുനെന നമ്പി
ഞാൻ ഇടരു മറെന്നന്നു്.

175. കണ്ണുകൾക്കുള്ളിൽ തിളങ്ങി വിളങ്ങുന്ന
ദിവ്യരൂപം കണ്ടു െമയ്മറേന്നനമ്മാ,
മണിമകുടത്തിെന്റ, ഫണികങ്കണത്തിെന്റ,
ചിരിമുഖത്തിെന്റ,

നിരപ്പല്ലിെന്റ സൗന്ദര്യം കണ്ടു മനം േതാറ്റമ്മാ,
ഇങ്ങെന ചന്നമല്ലികാർജുനൻ എെന്റ മണവാളൻ,
ഞാൻ മണവാട്ടി, േകൾക്കൂ, താേയ.

176. തനു ഇണങ്ങി, മനമിണങ്ങി,
പ്രാണനും ഇണങ്ങി,
മുനിഞ്ഞു്, വരാതിരിപ്പെതേന്ത, ഇനിയും നീ?
എെന്റ പ്രാണനിൽ കലർന്നുേചർന്നു്,

മനസ്സിൻ മനമായി നിന്ന
എെന്റ േദവൻ ചന്നമല്ലികാർജുനെന കാണാെത
ഞാെനങ്ങെന ജീവേനാടിരിക്കുമയ്യാ?

177. കട്ടിെനയ്ക്കും െതളിെനയ്ക്കും വ്യത്യാസമുേണ്ടാ, അയ്യാ?
ദീപത്തിനും ദീപ്തിയ്ക്കും േഭദമുേണ്ടാ, അയ്യാ?
അംഗത്തിനും ആത്മാവിനും ഭിന്നതയുേണ്ടാ,
അയ്യാ?

എെന്റ അംഗെത്ത ശ്രീഗുരു
മന്ത്രമാക്കി കാട്ടിയതിനാൽ
സാവയവത്തിനും നിരവയവത്തിനും ഭിന്നമില്ലയ്യാ.
ചന്നമല്ലികാർജുനേദവനിൽ കലർന്നു്
മതിെകട്ടിരിക്കുേന്നാെള,
എന്തിനു പറയിപ്പിക്കുന്നയ്യാ?

178. ഭാനുെവേപ്പാലിരിക്കുന്നു ജ്ഞാനം,

ഭാനുകിരണം േപാലിരിക്കുന്നു ഭക്തി,
ഭാനുവിെന വിട്ടു കിരണങ്ങളില്ല,
കിരണങ്ങൾ വിട്ടു ഭാനുവുമില്ല.
ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഭക്തി, ഭക്തിയില്ലാത്ത ജ്ഞാനംഅെതങ്ങെനയിരിക്കും, ചന്നമല്ലികാർജുനാ?

179. എെന്റ മനപ്രാണഭാവങ്ങൾ

നിന്നിൽ നിന്നേശഷം
കായത്തിൻ സുഖമെതെന്തന്നറിയില്ല, എനിക്കു്,
ആരു െതാട്ടു, േതാണ്ടിെയന്നുമറിയില്ല,
ചന്നമല്ലികാർജുനെന്റ മനസ്സിൽ
ഉരുകിേച്ചർന്ന പിെന്ന
പുറെത്തന്തായി എെന്നാന്നുമറിയില്ല.

180. വന്ധ്യ േപറ്റുേനാവറിയുേമാ?
വളർത്തമ്മ മുത്തമറിയുേമാ?

െനാന്തവരുെട േനാവ്
േനാവാത്തവർ എങ്ങെനയറിയാൻ?
ചന്നമല്ലികാർജുനൻ തിരുകിയ അലക്
ഉടലിൽ മുറിഞ്ഞിരിക്കും എന്നഴല്
നിങ്ങെളന്തറിയാൻ, എെന്റ അമ്മമാേര!

181. തീയിട്ടാൽ ശീതളെമനിക്കു്,

മല േമെല വീണാൽ പുഷ്പെമനിക്കു്,
സമുദ്രത്തിൽ മുക്കിയാൽ നീർച്ചാെലനിക്കു്,
ചന്നമല്ലികാർജുനാ, നിെന്റ ആണ എന്നതു്
തലയിേലറ്റാൻ വയ്യാത്ത ഭാരെമനിക്കു്.

182. തനുവിനപ്പുറം, മനത്തിനപ്പുറം,
ഘനത്തിനപ്പുറം.

അതിന്നപ്പുറം ഭാവുകരില്ലാത്തതിനാൽ
സാക്ഷിയില്ല;
ചന്നമല്ലികാർജുനൻ
കലരാനാവാത്ത നിജതത്ത്വം.

183. ഗിരിയിലല്ലാെത പുൽപ്പറമ്പിലാടുേമാ, മയിൽ?
തടാകത്തിലല്ലാെത ൈകേത്താട്ടിലിറങ്ങുേമാ,
ഹംസം?

മാമരം തളിർത്തല്ലാെത സ്വരമുയർത്തി
പാടുേമാ കുയിൽ?
പരിമളമില്ലാത്ത പുഷ്പം നുകരുേമാ ഭ്രമരം?
എെന്റ േദവൻ ചന്നമല്ലികാർജുനനിലല്ലാെത
അന്യത്തിൽ തുനിയുേമാ എൻ മനം?
പറയൂ, േതാഴിമാേര.

184. പിറപ്പുചാവുകളുെട െകട്ടുകൾ കളഞ്ഞു,
െപാന്നിൻ, മണ്ണിൻ, മായെയ അവൻ മാറ്റിയമ്മാ,
എെന്റ തനുവിൻ ലജ്ജെയ ഇറക്കി,
എെന്റ മനസ്സിൻ ഇരുട്ടിെന കളഞ്ഞു,

ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യനുള്ളിലായവെള
എെന്താന്നു പറിയിപ്പിക്കാനമ്മാ?

185. ഉടലില്ലാത്ത, ഉരിയാടാത്ത, ഒടുക്കമില്ലാത്ത
നേല്ലാേനാെടാത്തുകൂടി സുഖിയായി, േകൾക്കയ്യാ,
ഭാഷാ വ്യവഹാരമില്ല, ഇണങ്ങില്ലിനി അന്യത്തിനു്,
ആശിക്കയുമില്ലിനി ഞാൻ സുഖെത്ത,
ആറഴിഞ്ഞു മൂന്നായി, മൂന്നഴിഞ്ഞു രണ്ടായി,
രണ്ടഴിഞ്ഞു് ഒന്നായി നിേന്നനമ്മാ.

ബസവണ്ണൻ മുതലായ ശരണർക്കു ശരണാർത്ഥി
ആ പ്രഭുവിനാൽ കൃതകൃത്യയായി ഈ ഞാൻ,
മറക്കാനാവില്ല; നിങ്ങളുെട ശിശുവാെയാരീെയെന്ന
ചന്നമല്ലികാർജുനേനാടു കലർെത്തന്നു
േകണിടുേന്നൻ.

186. സപ്തധാതുക്കളിൽ നിന്നുണ്ടായ

ഈ ശരീരം തെന്ന
ശിവെന്റ പട്ടണെമന്നു് േകൾവിെപ്പട്ടതു്.
ഈ പിണ്ഡെമന്ന പട്ടണത്തിൽ,
സൂക്ഷ്മമായ അന്തരാകാശത്തിൽ
മേനാഹരമായിരിക്കും
ഹൃദയകമലമാണു് അന്തഃപുരം.
അവിെട നിത്യപരിപൂർണ്ണതയാൽ സിദ്ധനായി
സച്ചിദാനന്ദം തെന്ന അടയാളമായുള്ള
പരമശിവൻ
ജലത്തിൽ കാണെപ്പടുന്ന ആകാശംേപാെല
പ്രത്യക്ഷനായി, പ്രകാശംതെന്ന
സ്വരൂപമായുള്ളവനായി ഇരിക്കുന്നു;
ആ ജലമദ്ധ്യത്തിെല
ആകാശബിംബത്തിലിരിക്കുന്ന
ഘടാകാശത്തിെന്റ ഉപാധിയിൽ
അഖണ്ഡിതനായിരിക്കും ചിദ്രൂപനായി ശിവെന
ഭാവിക്കുേന്നനയ്യാ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

187. വനെമല്ലാം കല്പതരു, െചടിെയല്ലാം സഞ്ജീവനി,
ശിലെയല്ലാം സ്പർശമണി,
നിലെമല്ലാം അവിമുക്തിേക്ഷത്രം,
ജലെമല്ലാം നിർജ്ജരാമൃതം, മൃഗെമല്ലാം
പുരുഷാമൃഗം,
ഇടരും ചരെലല്ലാം ചിന്താമണി,

ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യെന്റ പ്രിയയീ ഗിരിസുത
െതരഞ്ഞുവന്നു് കദളീവനം കേണ്ടനയ്യാ.

188. നിത്യെമന്ന നിജപദം എന്നടുേത്തക്കു്

ഇറങ്ങിവന്നതു കണ്ടേമെല
ചിത്തമുരുകി മനംതുരന്നു് ഹൃദയം
വിടർന്നു, േനാക്കയ്യാ.
വരിഞ്ഞുെകട്ടിയ ബന്ധനത്തിൽ
അങ്ങുമിങ്ങുെമാന്നും അറിയാെത
ചന്നമല്ലികാർജുനെന്റ പാദത്തിൽ
മറന്നുചാരി ഞാൻ, േനാക്കയ്യാ.

189. ൈകയിെല ധനം എടുക്കാം, െമയ്യുെട ഭാഷ
പിടിെച്ചടുക്കാനാകുേമാ,

ഉടുത്ത ഉടയാട വലിച്ചൂരിെയടുക്കാം
ആകേവ മൂടുന്ന നഗ്നതെയ വലിച്ചൂരി എടുക്കുേമാ?
േനാക്കുവിൻ എെന്റ അണ്ണന്മാേര,
ചന്നമല്ലികാർജുനേദവെന്റ വിളക്കുടുത്തു്
ലജ്ജെകട്ടവൾക്കു് ഉടയാടയുെട,
ആഭരണാലങ്കാരങ്ങളുെട ഹുെങ്കന്തിനു്, മഠയേര?

190. മരവും മരവും ഉരുമ്മി തീെപ്പാരി പിറന്നു്
ചുറ്റുമുള്ള തരുമരാദികെള ചുട്ടു.

ആത്മാവും ആത്മാവും മഥിച്ചു് അനുഭവം പിറന്നു്,
പുതച്ചിരുന്ന തനുഗുണാദികെള ചുട്ടു.
ഇത്തരം അനുഭവികളുെട അനുഭവം കാണിച്ചു്
എെന്റ ഉടലിെന കാത്തുെകാൾക
ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

191. കാന്തൻ നീ കാന്ത ഞാൻ, േവെറാരുത്തരുമില്ല;
നിെന്റ പിേമ്പ ഞാൻ ഇഷ്ടെപ്പട്ടു് ഓടിവേന്ന.

കണ്ടു കണ്ടവെരല്ലാം ബലത്താൽ
ൈകപിടിെച്ചന്നാൽ,
കാന്താ, നിനക്കു സഹിക്കാെനങ്ങെന കഴിയുന്നു,
െചാല്ലൂ,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,
നിെന്റ േതാളിൽ നിന്നിവെള
അന്യർ വലിച്ചിഴക്കുന്നതും
േനാക്കിയിരിപ്പതു് ഉചിതേമാ
കാരുണികർക്കരചേന?

192. മുലയും മുടിയും ഉെണ്ടങ്കിെലന്തു്,
മൂക്കില്ലാെത്താരുവൾക്കു് ?

തലേമൽ തട്ടെമന്തിനു്
സഹജസങ്കല്പമില്ലാേത്താൾക്കു് ?
ജലത്തിൽ പിറന്നു് കുമിള ജാതിസ്മരണ ഒഴിഞ്ഞു,
പലരുെട വഴികളിൽ ഹരിസുരർക്കു്
നിെന്റ നിലകാട്ടിയേല്ലാ,
ശ്രീഗിരി ചന്നമല്ലികാർജുനാ!

193. മുത്തു് നീരിലുണ്ടായി, ആലിപ്പഴവും നീരിലുണ്ടായി,
ഉപ്പും നീരിലുണ്ടായി.
ഉപ്പു് അലിഞ്ഞു, ആലിപ്പഴവും അലിഞ്ഞു,
മുത്തു് അലിഞ്ഞതു കണ്ടവരാരുമില്ല;

ഈ സംസാരിമാനവർ ലിംഗെത്ത
െതാട്ടു് ഭവഭാരികളായി,
ഞാൻ നിെന്നെത്താട്ടു് രൂപംെകാേണ്ടനയ്യാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ.

194. വീെടാന്നും വിടാെത ൈകനീട്ടി
ഇരക്കുേമ്പാലാക്കയ്യാ,

ഇരന്നാലും അവെരാന്നും തരാെത ആക്കയ്യാ.
തന്നാലും നിലത്തതു വീഴുമാറാക്കയ്യാ,
നിലത്തുവീണതു ഞാെനടുക്കും മുമ്പ്
നായ് എടുക്കുമാറാക്കയ്യാ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

195. മദനാരിെയന്ന മഴ െചാരിയുേമ്പാൾ,

ശിവേയാഗെമന്ന പുഴ െപാങ്ങിവരുേമ്പാൾ
കാമൻതെന്ന കടത്തുകാരനായി, േനാക്കൂ,
കർമ്മത്തിൻ കടൽ എെന്ന വലിച്ചാഴ്ത്തുേമ്പാൾ
ൈകതന്നു കരേയറ്റൂ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

196. ചത്ത പിണം എഴുേന്നറ്റതുണ്ടു്,

പൂഴ്ത്തിവച്ച ആശ കൂകിവിളിച്ചതുമുണ്ടു്,
ഉറെയാഴിച്ച പാലു കട്ടപിടിച്ചു് മധുരിച്ചതുണ്ടു്,
ഇതു നിശ്ചയിച്ചു േനാക്കൂ,
ചന്നമല്ലികാർജുന േദവനിൽ.

197. മറന്നുറങ്ങി, സ്വപ്നം കെണ്ടഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ
ചത്ത പിണം എഴുേന്നറ്റു.
തെന്റ ഋണമായ നിധി കൂകിവിളിച്ചു.

ഉറെയാഴിച്ച പാലു കട്ടിെനയ്യായി മധുരിച്ചു,
ഇതിൽ കുറ്റം ചാർത്തുവെതന്തിനു്
ചന്നമല്ലികാർജുന േദവേദവനിൽ, അണ്ണന്മാേര?

198. െവളിയിൽ നിന്നു പിറന്ന പരം എെന്നാരമ്മയ്ക്കു്
ഐവർ മക്കൾ ജനിച്ചിരുന്നു.
ഒരുവനു് ഭാവരൂപം, ഒരുവനു് പ്രാണരൂപം,
ഒരുവൻ അഞ്ചുമുഖമായി കായരൂപനായി.

ഇരുവർ ഉത്പത്തിസ്ഥിതികൾക്കു കാരണമായി.
ഐമുഖെന്റ അരമന സുഖമില്ലിെതന്നു്
ൈകലാസത്തിേലക്കു േപാകുേമൻ,
മർത്ത്യത്തിലിനി അടിയിടില്ല,
ചന്നമല്ലികാർജുനേദവാ,
നീേയ സാക്ഷി.

199. മനെമെന്റതു്, തനുെവെന്റതു്,

ധനെമെന്റതു് എന്നു പറയില്ല ഞാൻ,
മനം നിെന്റതു്, തനു നിെന്റതു്,
ധനം നിെന്റതു് എന്നിരിക്കും ഞാൻ,
സതി ഞാൻ, പതിയുണ്ടു്, സുഖമുെണ്ടന്നതു്
മനഭാവത്തിൽ അറിെഞ്ഞന്നാൽ, നിന്നാണ,
അയ്യാ,
നീയിരുത്തിയ ഗൃഹത്തിൽ
നിന്നിച്ഛേപാലിരിക്കുകയല്ലാെത
അന്യം ഞാനറിയില്ല, േനാക്കൂ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

200. േനാക്കിെല്ലന്നവെര േനാക്കിക്കും,
മിണ്ടിെല്ലന്നവെര മിണ്ടിക്കും,
ഇണങ്ങിെല്ലന്നവെര ഇണക്കും,
ഇണങ്ങിെയന്നവെര തുലയ്ക്കും, േനാക്കയ്യാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,

നീയല്ലാതന്യരുെട മുഖം േനാക്കിെല്ലന്നാൽ
േനാക്കുമാറാക്കിയേല്ലാ, തേന്ത.

201. ൈകയിെല ചങ്ങല കളഞ്ഞേല്ലാ,

കാലിൽ ചുറ്റിയ പാശം അറുത്തേല്ലാ,
ചുറ്റിവരിഞ്ഞ വലയുെട
കുടുക്കിൽനിന്നു് പുറത്തുവിട്ടേല്ലാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനാ, നീ തന്ന അവധി തീരുമ്മുേമ്പ
േചരും ഞാൻ നിന്നിൽ.

202. െവട്ടിയിട്ട മുളയിൽ വീണ്ടും കൂമ്പു മുളയ്ക്കുേമാ?
ചുട്ടമൺകലം വീണ്ടും മേണ്ണാടു േചരുേമാ?

െഞട്ടറ്റു വീണ പഴം വീണ്ടും മരത്തിലിരിക്കുേമാ?
കഷ്ടകർമ്മിമനുജർ കാണാെത ഒന്നു പറഞ്ഞാലും
നിഷ്ഠയുള്ള ശരണർ വീണ്ടും
മർത്ത്യേലാകത്തിേലക്കു വരുേമാ
ചന്നമല്ലികാർജുനാ?

203. അന്തമില്ലാത്ത ഭക്തി,

ദൃഢതയില്ലാത്ത ഭരണം,
മൃഡൻ അരുളണെമന്നു പറഞ്ഞാൽ
എങ്ങെന അരുളുമയ്യാ?
കാട്ടാനാവില്ല ദുർമ്മനം,
കാട്ടിയാൽ മനത്തിനുടേയാൻ
അറിയാതിരിക്കുേമാ?
ഇടവിടാെത ജപമണി എണ്ണിേയാൻ
നീെയന്നു െചാല്ലിലും
ധൂർത്താ, ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യൻ
എങ്ങെന നിേന്നാടിണങ്ങുമയ്യാ?

204. ധനത്തിൻ േമെല വന്നവെരാെക്ക
അനുസാരികളല്ലാെത,
മതിയാക്കാൻ വന്നവരല്ല;

മനത്തിേന്മൽ വന്നു നിന്നു് െഞരിച്ചു്
പറഞ്ഞു് പഥം കാട്ടാനാകുേവാേന സംബന്ധി;
അതല്ലാെത തന്നിച്ഛേപാെല പറഞ്ഞ്
തന്നുദരം േപറി നടക്കും
വിടന്മാേരാടിണങ്ങുേമാ
ചന്നമല്ലികാർജുനൻ?

205. വടവൃക്ഷത്തിലടങ്ങിയ സമരസബീജം
ഭിന്നഭാവത്തിേലക്കു വരുേമാ?
കൺകളുെട േനാട്ടം,
നിലെകാണ്ട മനസ്സിൻ സൗഭാഗ്യം,
അനംഗെന്റ േപാരിെന െവന്നതു്, കാണൂ.

ഈ മരീചികാജലത്തിലടങ്ങിയ പ്രാണി
വ്യാധെന്റ വലയിൽ െപടുേമാ?
നിെന്റ ൈകവശം കിട്ടിേപ്പായിവൾ
എന്നതു മറേന്നക്കൂ, മഠയാ.
ചന്നമല്ലികാർജുനനല്ലാത്ത പരപുരുഷൻ
നമുക്കാകാത്ത മുറ, േനാക്കണ്ണാ.

206. മുത്തു് ഉടഞ്ഞാൽ വിളക്കാനാകുേമാ?

മനസ്സു മുറിഞ്ഞാൽ സ്വാന്ത്വനിപ്പിക്കാനാകുേമാ?
പുണരൽ േവർെപ്പട്ട സുഖം
വീണ്ടും െതരഞ്ഞാൽ ഉേണ്ടാ?
േനാക്കാതിരിക്കൂ, പീഡിപ്പിക്കാതിരിക്കൂ,
മനം വളയ്ക്കാതിരിക്കൂ.
ഭാഷ െതറ്റിയാൽ മുൾമുനയുെട കനൽേപാെല,
പ്രിയവും േകാപവും േപാകാതിരിക്കുേമ്പാൾ
ചന്നമല്ലികാർജുനേനാടു േചർന്നു
ധാതുെകടുക സാധ്യേമാ?

207. ഗംഗേയാടു കളിച്ച ഘട്ടപർവ്വതങ്ങൾ
െകട്ട േകടു േനാക്കയ്യാ,

അഗ്നിേയാടു കളിച്ച കാഷ്ഠങ്ങൾ
െകട്ട േകടു േനാക്കയ്യാ,
േജ്യാതിേസ്സാടു കളിച്ച ഇരുട്ടു െകട്ട േകടു
േനാക്കയ്യാ,
ജ്ഞാനിേയാടു കളിച്ച അജ്ഞാനി
െകട്ട േകടു േനാക്കയ്യാ,
അല്ലേയാ പരശിവമൂർത്തി ഹരേന,
നിെന്റ ജംഗമലിംഗേത്താടു കളിച്ചു്
എെന്റ ഭവാദിഭവങ്ങൾ െകട്ട േകടു േനാക്കയ്യാ
ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

208. കുലഗിരി ശിഖരത്തിൻേമൽ

വാഴവിളയുന്നുെവന്നു പറഞ്ഞാൽ
വാഴ വിളയുന്നയ്യാ എന്നു പറയണം.
ഉരകല്ലു് ഇടിച്ചു െപാടിച്ചു് ചവയ്ക്കാെമന്നു പറഞ്ഞാൽ
അതു് അത്യന്തം മൃദുവാണു്, ചവയ്ക്കാെമന്നു
പറയണം.
കിട്ടിയിടെത്തല്ലാം ഉചിതമായ് പറയുന്നതു
കാരണം
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ, മർത്ത്യത്തിൽ വന്നതിനു്
ഇതു തെന്ന ജയം.

209. കണ്ടാൽ ഒരു സുഖം,

മിണ്ടിപ്പറഞ്ഞാൽ അനന്തസുഖം,
ഇണങ്ങിേച്ചർന്നാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ഹർഷം.
േചർന്ന സുഖമകന്നാൽ പ്രാണൻ
േപായേപാെല, േനാക്കയ്യാ.
ചന്നമല്ലികാർജുനേദവയ്യാ, നിെന്ന കാട്ടിത്തന്ന
ശ്രീഗുരുവിൻ പാദം തെന്ന നീെയന്നു കാണും
ഞാൻ.

210. കായത്തിൻ ചന്തം ഒരുവൻ കണ്ടു െകാതിച്ചു,

അവനു് മാംസം തൂക്കി വിലയ്ക്കു െകാടുക്കും ഞാൻ,
എെന്റ പ്രാണന്നുടേയാനു്
എെന്റ ഹൃദയം െചാരിഞ്ഞുെകാടുക്കും,
ചന്നമല്ലികാർജുനേദവൻ മുനിഞ്ഞു് ഭവിയ്ക്കു
വിെറ്റന്നാൽ
തുമ്പുെകടാതിരിെയേടാ, മനേമ.

211. ഇന്ദ്രനീലത്തിൻ ഗിരിയിേലറിെക്കാണ്ടു്.

ചന്ദ്രകാന്തത്തിൻ ശിലെയപ്പുണർന്നുെകാണ്ടു്,
െകാമ്പുവായിച്ചുെകാണ്ടു് എന്നിരിക്കുേമൻ ശിവേന,
നിെന്ന നിനച്ചുെകാണ്ടു് എന്നിരിക്കും ഞാൻ?
അംഗഭംഗം, മനഭംഗം അഴിഞ്ഞ്
നിേന്നാടു് എെപ്പാെഴാന്നു േചരും ഞാൻ
ചന്നമല്ലികാർജുനാ?

212. മുമ്പു െചയ്തതിെനയാർക്കും കളയാനാവില്ല.
അതു് മുതുകിൻ പിെമ്പ വന്നുെകാണ്ടിരിയ്ക്കും.

അതിെനയിനി കളെഞ്ഞന്നാൽ
എന്നിച്ഛയുേണ്ടാ, അയ്യാ?
ചന്നമല്ലികാർജുനെനനിക്കു െകട്ടിയ െകട്ടുപാട്
എന്നിൽ ഞാൻ തെന്ന അനുഭവിച്ചുകളേഞ്ഞ!

213. ചിതയിെല ശവംേപാെല,

നൂലു െപാട്ടിയ പാവേപാെല,
ജലം വറ്റിയ തടാകം േപാെല,
െവന്ത നൂലുേപാെല?
വീണ്ടും പിേമ്പാട്ടുേണ്ടാ, അണ്ണാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനെന്റ അംഗംതെന്ന
ആശ്രയമായവൾക്കു് ?

214. േലാകെത്ത പിടിച്ചു് േലാകത്തിൻ
സംഗം േപാലിരിക്കും,

ആകാരം പൂണ്ടു് സാകാരസഹിതം നടക്കും,
പുറേമ കലർന്നു് അകേമ മറന്നിരിക്കും,
െവന്ത നൂൽേപാെല കൂടിപ്പിണയാതിരിക്കും,
എെന്റ േദവൻ ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,
പത്തിനുള്ളിൽ പതിെനാന്നായി,
നീരിൽ താമരേപാലിരിക്കും.

215. ഭാവം വിരസമായി, മനം മൃത്യുെവപ്പുണർന്നു,
ഞാെനന്തു െചയ്യാനയ്യാ?
അഴൽ നിറഞ്ഞ മനം തലകീഴായി,
ഞാെനന്തു െചയ്യാനയ്യാ?

അഴിഞ്ഞു േവർെപടാത്ത ഭാവമായി
കലർെന്നാരിക്കൽ നിെന്റ നിത്യസുഖത്തിൽ
എന്നിരിക്കുേമനയ്യാ, ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ?

216. കണ്ണുകാണണെമന്നു് കൂരിരുട്ടിേലക്കു
േപായാെലങ്ങെന അയ്യാ?

മലമുകളിെലത്തണെമന്നു്
പടുകുഴികളിലിറങ്ങിയാെലങ്ങനയ്യാ?
നീ തന്ന ഭിക്ഷയിൽ തൃപ്തിെപ്പടാെത
േവെറ ആശിച്ചാെലങ്ങനയ്യാ?
ചന്നമല്ലികാർജുനെന്റ ഘനെത്തയറിയണെമന്നു്
കുരുത്തേക്കടു കാട്ടിയാെലങ്ങനയ്യാ?

217. നുണയും േനരുെമന്നീ രണ്ടും

പിടിച്ചുനടക്കുന്നു േലാകെമല്ലാം,
നുണയും േനരുെമന്നീരണ്ടും
പിടിച്ചുപറയുന്നു േലാകെമല്ലാം,
നുണയും േനരുെമന്നീ രണ്ടും
പിടിച്ചുനടക്കുേമാ നിെന്റ ശരണൻ?
ഗുരുലിംഗജംഗമരിൽ നുണ െചയ്താൽ
അവൻ ത്രിവിധത്തിനും േദ്രാഹി, അേഘാര നരകം,
അവൻ ഉണ്ണുന്നെതല്ലാം തുരുമ്പു്,
തിന്നുന്നെതല്ലാം മലം,
കുടിക്കുന്നെതല്ലാം സുര;
നുണെയന്നേത പുല, ശിവഭക്തനു പുലയുേണ്ടാ
അയ്യാ?
നുണപറഞ്ഞു് ലിംഗപൂജ െചയ്താൽ
പതിരു വിതച്ചിട്ടു് വിള കാത്തിരിക്കുേമ്പാെല,
അേല്ല, ചന്നമല്ലികാർജുനാ?

218. ഫലം ഉള്ളിൽ പക്വമായാലല്ലാെത
പുറംേതാൽ െപാളിയില്ല,

കാമെന്റ മുദ്രകണ്ടു് നിങ്ങൾക്കു
േനാവുണ്ടാേയക്കുെമന്ന
ഭാവത്താൽ െമയ് മറച്ചു ഞാൻ;
ഇതിനു േനാെവന്തിനു് ? ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കണ്ണാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനേദവെന്റ ഉള്ളിലായവെള.

219. പേഞ്ചന്ദ്രിയഗുണങ്ങളിെലാന്നിനു്
പ്രിയനായാൽ േപാേര?

സപ്തവ്യസനങ്ങളിൽ ഒന്നിനു പ്രിയനായാൽ
േപാേര?
രക്തത്തിൻ ചങ്ങലയായാെലന്തു്,
ബന്ധനം വിടുേമാ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ?

220. ഏതു വിദ്യ പഠിച്ചാെലന്തു് ?

ചാവിൻ വിദ്യ മുതുകിൽ േകറിയിരിക്കുന്നു,
അശനം വിട്ടാെലന്തു്, വ്യസനം മറന്നാെലന്തു് ?
ശ്വാസം പിടിച്ചാെലന്തു്, വയർ മുറുക്കിയാെലന്തു്
ചന്നമല്ലികാർജുനേദവയ്യാ,
നിലംതെന്ന കാവൽക്കാരനായാൽ,
കള്ളെനവിെടേപ്പാകാൻ?

221. വിളങ്ങും െചഞ്ചിടേമെല ഇളയെവൺതിങ്കൾ,
ഫണിമണികർണ്ണകുണ്ഡലം, കാണമ്മാ,

തലേയാട്ടിമാലകളണിഞ്ഞവെന കണ്ടാൽ
ഒന്നുവരാൻ പറയമ്മാ,
േഗാവിന്ദെന്റ നയനം കാൽവിരലിൽ ഉള്ളേത
ചന്നമല്ലികാർജുനേദവെന്റ അടയാളമമ്മാ.

222. ആശകളറ്റു, െപാളിവിഷയങ്ങൾ പിന്മാറി,
സംശയസംബന്ധം വിസംബന്ധമായി, േനാക്കൂ,

എെന്റ മനസ്സിനുള്ളിെല ഘനപരിണാമം കണ്ട്
മനം മൗനമായയ്യാ;
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ,
നിെന്റ ശരണൻ പ്രഭുേദവരുെട കരുണയാൽ
ഞാൻ രക്ഷെപ്പട്ടയ്യാ.

223. തനു ശുദ്ധം, മനം ശുദ്ധം, ഭാവം ശുദ്ധമായവെര
എനിെക്കാന്നു കാട്ടിത്തരൂ,
നടത്തയിൽ സദാചാരം, െമാഴിയിൽ ശിവാഗമംനിത്യശുദ്ധരായവെര എനിെക്കാന്നു കാട്ടിത്തരൂ.
ഇരുളിെന െമതിച്ചു വിളങ്ങുന്ന,

അകവും പുറവും ഒന്നായിനിന്ന
നിെന്റ ശരണെരെയനിെക്കാന്നു കാട്ടിത്തരൂ,
ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

224. പകലില്ലാെത ഇരുളില്ലാെത,

ഉദയമില്ലാെത അസ്തമയമില്ലാെത,
പിമ്പില്ലാെത മുമ്പില്ലാെത,
നീയല്ലാെത ഒന്നുമില്ലാെത,
മനം ഘനമാകുന്നില്ലയ്യാ.14
ഇരുളിൽ കണ്ണാടിേനാക്കി ഞാൻ വ്യാകുലയായി;
നിെന്റ ശരണൻ ബസവണ്ണെന്റ േതജസ്സില്ലാെത
ഞാനിനിെയങ്ങു കാണും, െചാല്ലൂ,
ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

14. ‘ഘന’.—ഘനം. ‘സദ്ഘനം’ എന്നതിെലേപ്പാെല
ധരിക്കണം. അക്ക പലവുരു ഉപേയാഗിക്കുന്ന വാക്കാണു്.

225. ഇെന്നെന്റ വീട്ടിേലക്കു് ഉടേയാർ വന്നാൽ

തനുെവന്ന കലശത്തിലുദകം നിറച്ചു്
കൺേകാണിന്നരുവിയാൽ പാദാർച്ചന െചയ്യും;
നിത്യശാന്തിെയന്ന ൈശത്യേത്താെട
സുഗന്ധം പൂശും,
അക്ഷയ സമ്പദെമന്നറിഞ്ഞു് അക്ഷതെമാരുക്കും,
ഹൃദയകമലപുഷ്പേത്താെട പൂജിക്കും,
സദ്ഭാവനേയാെട ധൂപം വീശും,
ശിവജ്ഞാനപ്രകാശേത്താെട മംഗളാരതി ഉഴിയും,
നിത്യതൃപ്തിേയാെട ൈനേവദ്യം ൈകെക്കാള്ളിക്കും,
പരിണാമേത്താെട കർപ്പൂര താംബൂലം െകാടുക്കും,
പഞ്ചബ്രഹ്മേരാെട പഞ്ചമഹാവാദ്യം േകൾപ്പിക്കും,
ഹർഷേത്താെട േനാക്കും,
ആനന്ദേത്താെട കുണുങ്ങിയാടും,
പാരവശ്യേത്താെട പാടും, ഭക്തിേയാെട വണങ്ങും,
നിത്യതേയാെട നൃത്തം െചയ്യും,
ചന്നമല്ലികാർജുനാ, നിെന്റ നില കാട്ടിയ
ഗുരുവിന്നടിയിൽ െമഴുകായി ഉരുകും.

226. െപാന്നു മുറിഞ്ഞാൽ വിളക്കാെമന്നല്ലാെത
മുത്തു് ഉടഞ്ഞാൽ വിളക്കാനാകുേമാ?

മനസ്സു മുറിഞ്ഞാൽ മനസ്സിെനാരുവൻ
ഉടേയാനുേണ്ടാ?
ചന്നമല്ലികാർജുനൻ സാക്ഷിയായി
ഉൾേച്ചരുെമങ്കിൽ േചർച്ച ഘനം.

227. ഭയക്കാതിരു മനേമ, വിരളാതിരു തനുേവ,
നിജമറിഞ്ഞു നിശ്ചിന്തനായിരു.

ഫലമുള്ളമരെത്ത കെല്ലറിയുേവാർ ഒരുേകാടി,
ഇലവിൻ മരത്തിെലറിയുേവാരാരുമില്ല, േനാക്കൂ.
ഭക്തിയുള്ളവെര പഴിപ്പവെരാരു േകാടി,
ഭക്തിയില്ലാേത്താെര പഴിപ്പവരാരുമില്ല, േനാക്കൂ.
നിെന്റ ശരണരുെട െമാഴിേയ എനിക്കു ഗതി,
േസാപാനം, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

228. കണ്ണുകൾ കളഞ്ഞു്, കുടൽ പറിച്ചു്,
കാമെന്റ മൂക്കു മുറിച്ചു്.

ഭംഗത്തിൻ വഴിയുെട ഭവെത്ത െവന്നവൾക്കു്
അംഗെമവിടുണ്ടു്, െചാല്ലൂ.
ശൃംഗാരെമന്ന പക പല്ലിളിച്ചാെലന്തുണ്ടു് ?
അംഗേമ ലിംഗെമന്ന വഴിെയനിക്കു െചാല്ലിത്തരൂ,
ശ്രീഗിരി ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

229. വാനരന്മാർക്കു്, കപ്പൽ േചതം വന്ന

മുത്തുമാണിക്യനവരത്നങ്ങളുെട
െപട്ടികൾ കിട്ടി; എന്നാൽ
ആ വാനരന്മാർെക്കന്തറിയാൻ മുത്തിെന്റ രക്ഷ?
നവരത്നെപ്പട്ടികൾ തുറന്നുേനാക്കി,
ൈകയിെലടുത്തു്,
ചവച്ചുേനാക്കി, പഴങ്ങളെല്ലന്നു് വിട്ടുകളയും.
േലാകത്തിൽ ശരണൻ നടന്നാൽ
ആ ശരണെന്റ വാക്ചര്യചാരിത്ര്യം
കർമ്മികൾ എന്തറിയാൻ?
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ.
നിെന്റ ശരണരുെട വാഴ്വു് നിെന്റ
ശരണർക്കറിയാം,
അല്ലാെത ആ വാനരന്മാെരേപ്പാലുള്ള
മനുജർ എന്തറിയാൻ!

230. ഭീരുവിനു സുഖമില്ല, എന്തു െചയ്താലുെമന്തയ്യാ?
ധീരനു ഭയമില്ല, എവിെടേപ്പായാലുെമന്തയ്യാ?
ശാന്തനു് അവഗുണമില്ല, കരുണാവാനു ശാപമില്ല,
നിെന്ന നമ്പി, പരധന പരസ്ത്രീയുെട കാംക്ഷ

വിട്ടവനു്
പിെന്ന ഭയമില്ല, അേല്ല, ചന്നമല്ലികാർജുനാ?

231. തനുവിെനെയാെക്ക െഞരുക്കി
മനത്തിനുള്ളിലിരുത്തി,

ഘനസുഖത്തിൽ ആറാടും വഴികാട്ടയ്യാ, എനിക്കു്.
ഭാവമില്ലാത്ത െവളിയുെട സുഖം
ഭാവിച്ചാൽ അതു വരുേമാ ബഹിർമ്മുഖർക്കു് ?
േകൾക്കയ്യാ, ശ്രീൈശല ചന്നമല്ലികാർജുനേദവാ,
ഞാെനാഴിഞ്ഞു് നീ നില്ക്കും വഴികാെട്ടനിക്കയ്യാ,
പ്രേഭാ.

232. മൂങ്ങ കണ്ണുകാണാത്തതിനു രവിെയ പഴിക്കുന്നു,

കാക്ക കണ്ണു കാണാത്തതിനു
ശശിെയ പഴിക്കുന്നു,
കുരുടൻ കണ്ണുകാണാത്തതിനു
കണ്ണാടിെയ പഴിക്കുന്നു,
ഇവെരാെക്ക പറയുന്നതു് സഹജം തെന്ന;
േഘാരസംസാരത്തിൽ തപിെച്ചരിയേവ
‘ശിവനില്ല, മുക്തിയില്ല, എല്ലാം െപാളി’

എന്നവെന നരകത്തിലിടാെത വിടുേമാ
ചന്നമല്ലികാർജുനൻ?

233. പാലിക്കാത്ത വാക്കു്, പ്രേയാഗിക്കാത്ത പഠിപ്പു്,
ചിത്രത്തിെല സ്ത്രീയുെട ശൃംഗാരം,
അെതന്തു പ്രേയാജനം?
ഇലയില്ലാത്ത മരം, ജലമില്ലാത്ത നദി,
ഗുണമില്ലാത്ത അവഗുണിയുെട സംഗം,
അെതന്തു പ്രേയാജനം?
ദയയില്ലാത്ത ധർമ്മം, ഉഭയമില്ലാത്ത ഭക്തി,
നയമില്ലാത്ത ശബ്ദം, അെതന്തു പ്രേയാജനം,
എെന്റ േദവാ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ?
234. ഉണ്ണെട്ടെയന്നു വന്ന സുഖം ഉണ്ടല്ലാെത തീരില്ല,

കാണെട്ടെയന്നു വന്ന ദുഃഖം കണ്ടല്ലാെത തീരില്ല,
തനുവിനു വന്ന കർമ്മം അറുന്ന കാലത്ത്
ചന്നമല്ലികാർജുനേദവൻ കടക്കണ്ണാൽ േനാക്കും.

235. അഘടിത15 ഘടിതങ്ങളുെട ഒരുമയിൻ ശിശു
ഞാൻ െകട്ടിയീ ജഗെത്ത വരിഞ്ഞുമുറുക്കി,

കാമേക്രാധേലാഭേമാഹ മദ മത്സരങ്ങൾക്കു്
ഇട്ടു ഞാൻ കാലിൽ തുടലുകൾ;
ഗുരുകൃപെയന്ന ൈതലംപൂശി,
മഹാശരണത്തിൻ തിലകമിട്ടു്.
െകാല്ലും ഞാൻ നിെന്ന െവല്ലും
ശിവശരണെമന്ന അലെകടുത്തു്;
വിടു വിടൂ കർമ്മേമ,
നിെന്ന െകാല്ലാെത വിടില്ല ഞാൻ.
െകട്ടുേപാകാെതെന്റ വാക്കു േകൾക്കൂ.
െകടാത്ത ശിവശരണെമന്ന അലകുവാങ്ങി
െകാന്നിടും െവന്നിടും ഞാൻ.
ബ്രഹ്മപാശെമന്ന കളഭം ചാർത്തി
വിഷ്ണുമായെയന്ന ഇടേങ്കാൽ തിരുകി,
എന്നുടേയാൻ ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യൻ
തലയാട്ടിയാലുടെന ഞാൻ േപാരാടും.

15. അഘടിത ഘടിതം? േചർച്ചയില്ലായ്മ, േചർച്ച; വിേയാജിപ്പു്,
േയാജിപ്പു്.

236. എളിേയാർ ഉണ്ടു് അറിഞ്ഞവർ, അല്ലാെത
വലിേയാർ ഇതറിവവരില്ല, േനാക്കൂ.
ഭക്തനുണ്ടു് അറിഞ്ഞു്, അല്ലാെതയില്ല, േനാക്കൂ.

അടയാളമുള്ളതിെന അറിഞ്ഞതല്ലാെത
നിരാകുലമതു് അറിവവരില്ല,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ.

237. വാടിയ പൂവിൽ പരിമളം േതടുേമാ?
മകനിൽ കുറ്റം പരതുേമാ?
അല്ലേയാ േദവാ, േസ്നഹമിരുന്നിടത്ത്

േദ്രാഹമായാൽ പിെന്ന
വീണ്ടുമവിെട സദ്ഗുണം കാണുേമാ?
അല്ലേയാ േദവാ, െവന്ത പുണ്ണിെന
വീണ്ടും േവവിക്കേയാ?
െചാല്ലയ്യാ, ശ്രീൈശല ചന്നമല്ലികാർജുനാ,
പുഴ വറ്റിയാൽപിെന്ന േതാണിക്കാരെനന്തിനു് ?

238. അയ്യാ, സർവ്വമൂലമായ അഹങ്കാരം പിടിച്ചു്
കുലഭ്രമം, ഛലഭ്രമം ജാതിഭ്രമം,
നാമവർണ്ണ ആശ്രമ മത ശാസ്ത്രഭ്രമം,
തർക്കഭ്രമം രാജ്യഭ്രമം,
ധനധാന്യ പുത്രമിത്രഭ്രമം,
ഐശ്വര്യ ത്യാഗ േഭാഗേയാഗ ഭ്രമം,
കായകരണ വിഷയഭ്രമം,
വായു മനഭാവ ജീവേമാഹ ഭ്രമം,

നാഹം േകാഹം േസാഹം മായാഭ്രമം മുതലായ
മുപ്പത്തിരണ്ടു പാശങ്ങളാൽ ഭ്രമിതരായി തിരിയുന്ന
േവഷധാരികെളക്കണ്ടു്,
ശിവശക്തി ശിവഭക്ത ശിവപ്രസാദി
ശിവശരണൻ ശിൈവക്യൻ ശിവജംഗമൻ
എന്നു പറയാനാകാെത നാണിച്ചു് എെന്റ മനം
നിന്നടികൾക്കു് അഭിമുഖമായയ്യാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ.

239. മനം കലങ്ങിയാൽ പ്രാണൻ
േപായതു േപാലാകും, അയ്യാ,

തനുകരണങ്ങൾ മാറ്റിവച്ചു് മനം സമരസമായയ്യാ,
അന്യമറിയില്ല, ഭിന്നമറിയില്ല,
എെന്റ േദവൻ ചന്നമല്ലികാർജുനെന്റ
വഴിയവൾ ഞാൻ,
േകൾക്കമ്മാ, താേയ.

240. എെന്റ അണ്ണാ, നീ മണ്ടൻ തെന്നയണ്ണാ,
എെന്ന നീ എന്തറിയാൻ!

പതിന്നാലു േലാകവും വിഴുങ്ങിയ
കാമബാണത്തിൻ ഗുണം!
എെന്ന നീ എന്തറിയാൻ,
കുതിര ഇടറിയാൽ പടയാളി പിന്മാറുേമാ?
ഇടറിയ ഭംഗം മുെന്ന രണത്തിൽ െതളിയും;
നീ നിെന്നത്തെന്ന സംഹരിച്ചു്
േപാരിന്നിറങ്ങുേന്നാ?
ചന്നമല്ലികാർജുനെനന്ന പകയ്ക്ക്
ഇരയാകാതിരിയ്ക്കണ്ണാ.

241. അശനത്തിന്നാശെയ, തൃശയുെട തൃഷ്ണെയ,
വ്യസനത്തിൻ േവവിെന,
വിഷയത്തിൻ വിഹ്വലതെയ,
താപത്രയത്തിൻ കല്പനകെള െവേന്നൻ,
ഇനിെയന്തിനിെയന്താണു നിന്നിച്ഛ?
ചന്നമല്ലികാർജുനാ, നിനക്കഞ്ചുകില്ലഞ്ചുകില്ല.
242. ഊരു മുമ്പിൽ പാൽപ്പുഴ ഉള്ളേപ്പാൾ
നീരുേതടി വന്നേല്ലാ ഞാൻ, അയ്യാ.

വൻപുഴെയാഴുക്കിൽ േപായവൾ ഞാൻ
എെന്ന പുണരാതിരിക്കയ്യാ.
നീ നിർബ്ബന്ധിച്ചതിനാൽ വേന്നനയ്യാ.
േപറിനിരുന്നവെള പിടിച്ചു പുണരുേമാ?
എെന്റേയാർ വിെറ്റെന്ന നിനക്കു്,
എേന്നാെടടുത്തു ചാടണ്ട, എെന്റ േമൽ കാലിടണ്ട,
ചന്നമല്ലികാർജുനനു സ്വയം വിറ്റുേപായവൾ
ഞാൻ.

243. തനു പിടിച്ച ഇന്ദ്രിയസുഖം

തീെപ്പാരിേപാെല േതാന്നി അടങ്ങുന്നു,
ഗഗനത്തിെല രൂപംേപാെല തനു,
കണ്ടുകണ്ടിരിക്കേവതെന്ന മറഞ്ഞുേപാകുന്നു,
ഇവകെളാെക്ക തുടച്ചുമാറ്റി
നിെന്റ ഘനനിനവിൽ ഇരുത്തയ്യാ,
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ.

244. എടീ താേയ, നീയവിെടയിരി,
എേടാ തേന്ത, നീയവിെടയിരി,
എേടാ ബന്ധുേവ, നീയവിെടയിരി,
എേടാ കുലേമ, നീയവിെടയിരി,
എേടാ ബലേമ നീയവിെടയിരി,

ചന്നമല്ലികാർജുനേനാടു േചരുവാൻ
തിടുക്കെപ്പട്ടു േപാകുേന്നൻ,
നിങ്ങൾക്കു ശരണം, ശരണം.

245. പിടിക്കുെമന്നാൽ പിടിയിെലാതുങ്ങില്ലമ്മാ,
തടയുെമന്നാൽ കടന്നുേപാകുമമ്മാ,
ഒരിറ്റകന്നാൽ േപാലും വ്യാകുലയാകുേമൻ,

ചന്നമല്ലികാർജുനെന കാണാെത
ഞാനാെരന്നറിയില്ല, േകൾക്കൂ താേയ.

246. കായത്തിൻ കലാപെത്ത െകടുത്തി
മനസ്സിൻ മായെയ മാറ്റി,

എെന്റ വാഴ്വിെന േമേലെയ്ക്കടുത്തു്
രക്ഷിച്ചേല്ലാ അയ്യാ.
ശിവശിവാ, എെന്റ ഭവബന്ധനം വിടീച്ച്
നിന്നടുത്തു കാണിച്ച ഘനസുഖം
ഉപമിക്കാനാവതില്ലയ്യാ.
ഇരുളാൻ കാത്തിരിക്കും ചക്രവാകെത്തേപ്പാെല
ഞാനിന്നു നിെന്റ ശ്രീപാദത്തിൽ ഇമ്പം െകാണ്ടു്
ആനന്ദത്തിലൂഞ്ഞാലാടുമയ്യാ, ചന്നമല്ലികാർജുനാ.

247. ലിംഗാംഗസംഗസമരസ സുഖത്തിൽ
മനം േവദ്യമായി,

നിെന്റ ശരണരുെട അനുഭാവത്താൽ
എെന്റ തനുമന പ്രാണ പദാർത്ഥങ്ങൾ
ഗുരുലിംഗജംഗമനർപ്പിച്ചു്
ശുദ്ധസിദ്ധപ്രസിദ്ധപ്രസാദിയായി ഞാൻ;
ആ മഹാപ്രസാദത്തിൻ രൂപരുചി തൃപ്തികൾ
ഇഷ്ടപ്രാണഭാവലിംഗത്തിൽ ശ്രദ്ധേയാടർപ്പിച്ചു്
മഹാഘന പ്രസാദിയായി ഞാൻ.
ഇങ്ങെനയീ സർവ്വാചാരസമ്പത്തും
എെന്റ തനുമനേവദ്യമായി;
ഇനിെയവിടയ്യാ, എനിക്കു നിന്നിൽ നിരവയവം?
ഇനിെയവിടയ്യാ നിന്നിൽ കലരുവാൻ?
പരമസുഖത്തിൻ പരിണാമം മനസ്സീമ െതറ്റി
ഞാൻ നിജത്തിെലത്തുമിടം െചാല്ലൂ,
ചന്നമല്ലികാർജുന പ്രഭുേവ.

248. തനു നിെന്റ രൂപമായാൽപ്പിെന്ന
ആർക്കായി െചയ്യാൻ?

മനം നിെന്റ രൂപമായാൽപ്പിെന്ന
ആെര നിനയ്ക്കാൻ?
പ്രാണൻ നിെന്റ രൂപമായാൽപ്പിെന്ന
ആെര ആരാധിയ്ക്കാൻ?
അറിവു് നിന്നിൽ സ്വയമായാൽപ്പിെന്ന
ആെരയറിയാൻ?
ചന്നമല്ലികാർജുനയ്യാ, നിന്നിൽ നിന്നു് നീതെന്ന
ആയിരിക്കയാൽ നിെന്നയറിേഞ്ഞൻ.
□

വിനയ ൈചതന്യ

മുവാറ്റുപുഴയിൽ ജനിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥിയായിരിേക്ക
നടരാജഗുരുവിെന കണ്ടുമുട്ടിയതു മുതൽ
ഗുരുവിെന്റ അേന്തവാസിയായി കഴിയുന്നു.

ഗുരുവിൽ നിന്നു് ബ്രഹ്മചര്യ-ഗാർഹസ്ഥ്യ
ദീക്ഷകളും ഗുരു നിത്യൈചതന്യയതിയിൽ
നിന്നു് വാനപ്രസ്ഥ-സന്ന്യാസ ദീക്ഷകളും ൈകെക്കാണ്ടു.
1973 മുതൽ 2009 വെര ബാംഗ്ലൂർ നാരായണഗുരുകുലത്തിേന്റയും

ഈസ്റ്റ് െവസ്റ്റ് യൂണിേവഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബ്രഹ്മവിദ്യയുെട
സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗത്തിേന്റയും അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു.
ഇേപ്പാൾ അധ്യാശ്രമിയും പരിവ്രാജകനുമാണു്.

കൃതികൾ:

Songs for Siva, അക്കമഹാേദവിയുെട വചനങ്ങളുെട ഇംഗ്ലീഷ്
വിവർത്തനം, Bouquet of Meditation, ൈദവദശകംനാരായണഗുരു 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

