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ആമഖം
ശീനാരായണഗരവിെെ സതയദരശനതിെെ തനി മയം
ശാസീയതയം കടതല കടതല െവളിചത െകാുുവരക എനതാണ്
നാരായണ ഗരകലം അതിെെ സവധരമമാെയടതിടളത്.
ഗരവിെെ കതികളില മികതിനമള വയാഖയാനങള പസിദീകരിച
കഴിഞ. ബാകിയളവ തയാറായിെകാുിരികന. എനാലം ഇുൗ
കതികളെെ മലം മാതമള സമരണകതികള പസിദീകരികാനള
അവസരം ഇതവെര ഉുായില. ഇേോള അതിനള അവസരം ഗര
നിശയെമനേോെല വനേേരനിരികന. വയാഖയാനങള വായിച
മനനം െേയനതിന് മലവമായള േരിേയം ആദയേമ ഉുായിരികണം.
ആ േരിേയം ഉുാകനതിന് അവ നിതയോരായണം െേയണം.
പധാനമായം അതിനേകരികണം എനതാണ് ഇുൗ പസി
ദീകരണതിെെ ഉേേശയം.
േോത കതികള, ദാരശനികകതികള, ഉദേബാധ നാതക
കതികള, തരജിമകള, ഗദയകതികള എനിങെന അഞ
ഭാഗങളിലായാണ് ഇവ ഉളെേടതിയിരികനത്. അനബനമായി
സബഹണയസതി എന കതിയം േേരതിരികന. അത ഗരവിേെത
തെനയാെണന തീരത േറയാന നിവതിയില. ഗരവിേെത
തെനയാ െണങില ആദയകാലകതികളില ഒനായിരികണം.
"മേതഭം' എന വതം െതരെെടതിരികനതം, അപരണമായി
മാതം പേയാഗിച േോരാറള വാകകള കെതുി
പേയാഗിചിരികനതം, രേനയില പകെമായി കാണാവന
േദസവാതനയരവം, ഒെക ഗരവില മാതം കാണാറള തനിമയാണ്.
എനാല ദാരശനികാനഭതിയെെ ഉതംഗത മറ
േോതകതികളിലളതേോെല ഇതില കാണനില.
അവസാനികനിെത് അലം കാണനില എനില.
നെരാജഗര തെെ ജീവിതാനയതിേനാെടത് അസഖമായി
ആശേതിയില കിെകേോഴാണ് ഇുൗ കതി ശദ യിലെേടനത്.
അന് ഗരവിെന അത വായിചേകളേിച. നാരായണഗരവില

നിനലാെത ഇങെനെയാര കതി ഉുാവകയില എന് നെരാജഗര
തറേിച േറയകയം െേയ.
േഴനിയില സബഹണയകീരതനം എെനാര െേറിയ
പേകതില ഇുൗ സതി ഉളെേടതി, ഗര ജീവിചിരികേോള
തെന പസിദീകരിചിടളതായി കാണന. ""ശീനാരായണ
ഗരസവാമി തെങിയ ഭകനാരാല ലളിതമായ രീതിയില രേികെേട
ഇുൗ സവാമികീരതനം....'' എന് ആ ഗനതില ആമഖമായി
േറെിടു്. അതിലള മറ ര േോതങള
"അരകബിംബെമാരാറദിചയരന േോെല' എന തെങന
ഷണമഖേോതവം "അനിപനിങളനി' എന തെങന
സബഹണയകീരതനവമാണ്. ഇുൗ ര കതികളം ഗരവിേെതാണ
താനം. ആ സിതിക് ഇുൗ മനാമെത േോതവം
ഗരവിേെതാേണാ എന സംശയം നിലനില്കന. "തെങിയ ഭക
നാരാല....... രേികെേട' എനാണേലാ ആമഖതിലളത്.
ഏതായാലം ഇുൗ സംശയം നിലനിറതിെകാുു തെന ഞങള
ഇുൗ കതി സമരണകതികളില അനബനമായി േേരകന.
ഗരവിെന സവനം ജീവിതതിെെ െവളിചമാകി മാറാനള മനനം
ശദാലകളകുാകെട എന പാരതന േയാട കെി ജഗദഗരവായ
നാരായണഗരവിെെ ോദാരവിനങള പണമിചെകാുു ഇുൗ
സമരണകതികള ഞങള പസിദീകരികന.
പസാധകര
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സവാമി മനി നാരായണ പസാദിെെ മലയാളം കതികള
സവതനകതികള:
അറിവിെെ ആദയോഠങള, കരമവം പനരജനവം, കടികളെെ
നാരായണഗര, ഗരകലധയാനമഞഷ, ഗീക േിനകര, നയായദരശനം,
ഹിനമതതിെല ശാസവീകണം, നാരായണ ഗരവിെെ
അൈദവതദരശനം, േവദാനം നാരായണ ഗര വെര, പരണജനനം,

സഭാഷിതങള, മീമാംസാദരശന ങള, ഒര ഗരശിഷയബനം
വയാഖയാനങള:
സവാനഭവഗീതി, കണലിനിോട്, അറിവ്, ആേതാേേദശ
ശതകം, കാളിനാെകം, േകാലതീേരശേവം, ഗഹാഷകം,
േിദംബരാഷകം, ജനനീനവരതമഞരി, േദവീേവം, പാരതന എന്,
എനിന്, എങെന?, ബാഹേലയാഷകം, ബഹവിദയാ േഞകം,
മണനല േദവീേവം, േവദാന സതം, ശിവശതകം, ഷണമഖേോതം,
േഹാമമനം, നാരായണ സതി, നാരായണ ഗരവിെെ ലഘകതികളഒനാംഭാഗം, നാരായണ ഗരവിെെ ലഘകതികള-രാംഭാഗം, ജീവിത
േരയെനം ഗീതയിലെെ, ഷണമഖദശകം, ഭദകാളയഷകം,
സബഹണയകീരതനം, വിഷ േോതങള, പേഞ സഷി,
അൈദവതദീേിക, നവമഞരി, സദാശിവദരശനം,
അരദനാരീശവരേവം, ദരശനമാല, േതവാരേതികങള,
ഇനിയൈവരാഗയം - േിണനനി, വിശാഖഷഷി, നാരായണ ഗരവിെെ
സമരണകതികള, കേഠാേനിഷത്, േകേനാേ നിഷത്,
പേോേനിഷത്, ൈതതിരിേയാേനിഷത്, മണ േകാേനിഷത്,
െുഎതേരേയാേനിഷത്, ഛാേനാേഗയാേനിഷത്,
മാണേകയാേനിഷത്, ഇുൗശാവാേസയാേനിഷത്, സവിേശഷങള
േവദാനദഷയാ.
തരജമകള:
സൗനരയലഹരി-നെരാജഗരവിെെ വയാഖയാനം, കെല റാഞി,
കഞണിരാജന, ഗരവരള, ഒര ഗരവിെെ സതയ ദരശനം,
േവദാനം - ഒര പനരീകണം, േരെോരള ോശാതയ േിനയില,
സതയാേനവഷണം, േവദാനേരിഭാഷ, വിദയാഭയാസം--ഒര മാരതേരഖ.
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27. ഷണമഖദശകം102
28. ഷാണാതരേവം 106
29. സബഹണയകീരതനം 109
30. നവമഞരി
114

31. ഗഹാഷകം 117
32. ബാഹേലയാഷകം 119
33.
വിശാഖഷഷി 122
കക ദാരശനികകതികള
34. ആേതാേേദശ ശതകം 141
35. അൈദവതദീേിക 158
36. അറിവ് 162
37. ൈദവദശകം 165
38. ദരശനമാല 167
അധയാേരാേദരശനം167
അേവാദ ദരശനം 169
അസതയ ദരശനം 171
മായാ ദരശനം 173
ഭാന ദരശനം 175
കരമ ദരശനം 177
ജാന ദരശനം 179
ഭകി ദരശനം 181
േയാഗ ദരശനം183
നിരവാണ ദരശനം 185
39. ബഹവിദയാേഞകം 187
40. നിരവതിേഞകം 189
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ഭാഗം ഒന്
േോതകതികള
1
വിനായകാഷകം
1 നമേേവവനം ലസേദവദകനം
ശിരഃശീമദിനം ശിതശീമകനം
ബഹചാരതനം സതശീസനനം
ജൊഹീനകനം ഭേജഭീഷസനം.

2

കിലേേവേഗാതം കനേദമഗാതം
സദാനനമാതം മഹാഭകമിതം
ശരചനവകരം തയീപതോതം
സമോരതിദാതം ഭേജശകിപതം.
3 ഗളോനമാലം േലദേഭാഗിമാലം
ഗളാമേഭാദകാലം സദാ ദാനശീലം
സരാരാതികാലം മേഹശാതബാലം
ലസതപണ്റ ഫാലം ഭേജ േലാകമലം.
4 ഉരോരഹാരം ശരചനഹീരം
സരശീവിോരം ഹതാരതാരിഭാരം
കേെ ദാനപരം ജൊേഭാഗിപരം
കലാബിനതാരം ഭേജ ൈശവവീരം.
5 കരാരഢേമാകം വിേദഭങഗ ദകം
േലഡാരസാകം േരാശകിേകം
ശിതാമരതയവകം സരാരിദതകം
േരാനനേകം ഭേജ ശീശിവാകം.
6 സദാശം സേരശം സദാ ോതമീശം
നിദാേനാദഭവം ശാങരപമേകാശം
ധതശീനിേശശം ലസേനേകാശം
േലചലോശം ഭേജ കതോശം.
7 തതാേനകസനം സദാ ദാനവനം
ബധശീകരനം ഗജാസയം വിഭാനം
കരാതീയദനം തിേലാൈകകവനം
സമനം േരനം ഭേജഹം ഭവനം.
8 ശിവപമേിണം േരം സവരണവരണം
ലസേനഖണം സദാനനപരണം
വിവരണപഭാസയം ധതസവരണഭാണം
േലചാരശണം ഭേജ ദനിതണം.
വിഷ േോതങള
2

ശീവാസേദവാഷകം
1 ശീവാസേദവ, സരസീരഹോഞജനയകൗേമാദകീഭയനിവാരണേകോേണ,
ശീവഡവഡ, സകലാമയമലനാശിന,
ശീഭേേത, ഹര ഹേര, സകലാമയം േമ.
2 േഗാവിന, േഗാേസത, േഗാഗണോലേലാല,
േഗാേീജനാങഗ കമനീയനിജാങഗ സങഗ,
േഗാേദവിവലഭ, മേഹശവരമഖയവനയ,
ശീഭേേത, ഹര ഹേര, സകലാമയം േമ.
3 നീലാളിേകശ േരിഭഷിതബരഹിബരഹ,
കാളാമബദദയതികളായകേളബരാഭ,
വീര, സവഭകജനവഡല, നീരജാക,
ശീഭേേത, ഹര ഹേര, സകലാമയം േമ.
4 ആനനരേ, ജനകാനകപരവദനഭയാനനസാഗരസധാകര സൗകമാരയ,
മാനാേമാനസമമാനസ രാജഹംസ,
ശീഭേേത, ഹര ഹേര, സകലാമയം േമ.
5 മഞീര മഞമണിശിഞിത ോദേദമ,
കഞായതാക, കരണാകര, കഞനാഭ,
സഞീവനൗഷധസധാമയ, സാധരമയ,
ശീഭേേത, ഹര ഹേര, സകലാമയം േമ.
6 കംസാസരദവിരദേകസരി വീര, േോരൈവരാകരാമയ വിേരാധക രാജ, ശൗേര,
ഹംസാദിരമയ സരസീരഹോദമല,
ശീഭേേത, ഹര ഹേര, സകലാമയം േമ.
7 സംസാരസങെ വിശങെ കങൊയ
സരവാരതദായ സദയായ സനാതനായ
സചിനയായ ഭവേത സതതം നേമാസ
ശീഭേേത, ഹര ഹേര, സകലാമയം േമ.
8 ഭകപിയായ ഭവേശാക വിനാശനായ

മകിപദായ മനിവനനിേഷവിതായ
നകനിവം ഭഗവേത നതിരസദീയാ
ശീഭേേത, ഹര ഹേര, സകലാമയം േമ..
േോതകതികള 13
14 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 11
12 നാരായണഗര സമരണകതികള
3
വിഷവഷകം
1 വിഷം വിശാലാരണ േദമേനതം
വിഭാനമീശാമബജ േയാനിപജിതം
സനാതനം സനതിേശാധിതം േരം
പമാംസമാദയം സതതം പേേദയ.
2 കലയാണദം കാമഫലപദായകം
കാരണയരേം കലികലഷഘം
കലാനിധിം കാമതനജമാദയം
നമാമി ലകീശമഹം മഹാനം.
3 േീതാമബരം ഭങഗനിഭം േിതാമഹപമഖയവനയം ജഗദാദിേദവം
കിരീെേകയരമൈഖഃ പേശാഭിതം
ശീേകശവം സനതമാനേതാസി.
4 ഭജങഗതലം ഭവൈനകനാഥം
പനഃ പനഃ സവീകതകായമാദയം
പരനരാൈദയരേി വനിതം സദാ
മകനമതയനമേനാഹരം ഭേജ.
5 കീരാമബരാേശരഭിതഃ സരനം
ശയാനമാദയനവിഹീനമവയയം
സേേവിതം സാരസനാഭമൈചരവിേോഷിതം േകശിനിഷദനം ഭേജ.
6 ഭകാരതിഹനാരമഹരനിശനം

മനീനപഷാഞലിോദേങജം
ഭവഘമാധാരമഹാശയം േരം
േരാേരം േങജേലാേനം ഭേജ.
7 നാരായണം ദാനവകാനനാനലം
നതപിയം നാമവിഹീനമവയയം
ഹരതം ഭേവാ ഭാരമനനവിഗഹം
സവസവീകതകാവരമീഡിേതാസി.
8 നേമാസ േത നാഥ! വരപദായിന
നേമാസ േത േകശവ! കിങേരാസി
നേമാസ േത നാരദപജിതാങഘ
നേമാ നമേവചരണം പേേദയ.
ഫലശതിഃ
വിഷവഷകമിദം പണയം യഃ േേഠദ് ഭകിേതാ നരഃ
സരണോേവിനിരമേകാ വിഷേലാകം സ ഗചതി.
4
ശീകഷദരശനം
ഭേയാ വതി നിവതിയായ് ഭവനവം
സതില തിേരാഭതമായ്
േിയഷധവനി ലീനമായചഴലവം
േശാഭിച ദീേപഭ
മായാമടേെം തറന മണിരംഗതില പകാശികമകായാവിന മലരേമനി കൗസഭ
മണി ഗീവനെുറ ദിേവയാഡവം.
ô ശിവ േോതങള
5
ശിവപസാദേഞകം
1 ശിവ, ശങര, ശരവ, ശരണയ, വിേഭാ,
ഭവസങെനാശന, ോഹി ശിവ,
കവിസനതി സനതവം െതാഴെമന-

2

3

4

5

ഭവനാെകമാടമരെോരേള!
െോരെളനമെെോട മകളയിരതിരെളനമിെതാെകയനരതകരം
കരളീന കളഞ കരംകെലില
പരളാെത െോതിഞ േിെിേത നീ.
േിെിെേട പര മറിഞ േിണകെിയില കെിെകാുു ഗണങെളാടം
കെിെകാുു കെികമരം കെിനീരെിതടിയകത നിറെിരി നീ.
ഗളമുു കറതത നീ ഗരളം
കളമതെകാുു കോനിധിേയ,
കളമെരാുു െകാെലാെൊത കെല
കളവെരാുു സീമ നിനക നഹി.
കനിെവനിലിരതിയനങഗരസകനി തടിെയറിഞ കരം കഴകി
തനി മകി േഴത െോരിെൊഴകം
കനകെകാെിേയ, കഴേലകക നീ.

മ
േോതകതികള 17
18 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 15
16 നാരായണഗര സമരണകതികള
6
സദാശിവ ദരശനം
1 മണം തെങിെയണി മണിലണെമണെമാെകയറിണങി നില്കമളകരനരകി െനകി നകിടം
ഗണം നിറെ േകാമളകെതിലനമിനമിനിണങളങമിങെമങമില നല മങഗളം.
2 കളം കറത െകാലുിര െകാ കെഴുുംകളങമ കെനങിലം കനിഞെകാളവാന

3

4

5

6

7

8

9

ഇളംേിറെകാഴനിരന മിനമനതതലകളം കവിെ േകാമളകെം ചമന കഞരം.
"അരം' തിളച െോങമാെലാഴി നീനിേയറിയകെരകെന കേോതഴിെൊഴിഞ നിന നീ
ചരന ചഴവം െോരിെിടന സകി കകുിരനനിനിടനിെതന മെിക ചടമീശേന!
ശൈനരയരനയരന വന നിന െകാനതിനിടം
ദിനം ദിനം ദിേനശനിനെവന ര കനകം
മനം കവിഞ മാറിയാടമങ മെണാെെണമീ
ജനം നിനയെമാെകയം ജയികമാദിൈദവേമ!
ൈദവേമ, നിനയ നീയം ഞാനെമാന തെനെയന
ൈകവരനതിനിെതനിയെിയനില കാംകിതം
ൈശവെമാെനാഴിഞ മറമളെതാെകയങമിങമായ് വലഞഴനിടന വഴിയതം നിനയില നീ.
നിനയിലിനചഡെനാന തെന നീെയാഴിഞ മെറനിക ൈദവമില െോനവിളകിളയമാഴിേയ,
മനം തെങിെയണെമണെമാെക െനകി നകിടം
കനം കറെ േമനിേയ, കനിഞ വന കനേല.
നിലം നിലിേരാറ ോെേലെോെേിളികലതിലം വിളങിടന െേഞിെയിെയണെിടം
േിലങ ക േഞലെേടം മഖം മലരന പങലയ കേിടം േെിയിനികനിഞ കറ നീ.
കനിഞ മണമപമപറം കലരന കാെറാെങണഞ വിണിലനമിനെമാനിരന മിനിടം
മണം കലരന േമനിേയതതിന നീ മലരനിടം
മണിക മാനമില, മലിടെനാരലമിലിതില.
ഇതിലകിെന േകണ വാണ നാള കഴിെിടനിനികിതിലേരം നിനയിെലന വനിടന സങെം?
മതിെകാഴനണിെിടന മനവാ, കനിഞ മനതികെം കവിഞ ോയമാറ ചെിയാട നീ.

10 അെിക േനി േോയി നിനെിെകാരനവം േറനടത കതില നിെനയിനമഗിൈശലേമ,
എടത നീ വിഴങിെയെനയിനിയങേളാടെന
നെിചിടം നമശിവായ നായകാ നേമാ നമഃ.
7
ശിവശതകം
1 അഴെകാട ഭാരതയദമദിയിേനല
മഴെേവിയന മറിെകാമെകാുു മനം
എഴതി നിറെചളിേയാരകിണങി നില്കം
മഴമതലാകിയ മരതി കാതെകാളക!
2 അരമറ നാലെമാരികേലാതി മനം
കരിമകിലവരണന േങെേയ നലി
േരമത വളവരനാവിലം െമാഴിെേരിമളഭാരതി കാതെകാളക നിതയം!
3 കനകമയിലമകേളറി േവലേമനികനിെവാട കണിണ ക
കണം നിറഞ
ജനിമരണചടകാെിലാെി െവണീറണിതിരേമനി തണയണം സദാ േമ.
4 സനക സനന സനതകമാരര മനോം
മനിജനേമാടേേദശേമാതി മനം
കനിെവാട െതകമഖം തിരിഞ കലാലതണലിലിരെനാര മരതി കാതെകാളക!
5 ശിവ! ശിവ! നിന തിരനാമേമാരത കാെലവിെെയെമാനമിതിന തലയമില
ഇവ േലതളിലറിെിരനമീ ഞാനിവിെെയിവണമലെിടന കഷം!
6 ഹരിഭഗവാനരവിനസനവം നിനതിരവിളയാെലറിെതിലെയാനം;
ഹര! ഹര! േിെനയിതാരറിെിടന

കരളിലിരന കളിചിടന േകാലം!
7 െേറേിറ െേഞിെയിങലാറേമറം
തിറമിയലം ഫണിമാലയം തിപണകറികളമമദനന ദഹിച കണം
പരികവെമനെമനിക കാണണം േത.
8 ദിനമണി തിങളണിെ കണ രം
മണിമയകണലകരണയഗവം േത
കനകതിലകസമം കനിഞ കേിേിനമനേസവകള െേയിടന മകം.
9 േഴവിനെയാെകയറതിടന െതാുിേഴെമാട േോരിെലതിരതിടന ചുും
കഴകിെയടെതാര മെതാെൊത േലം
മഴമതിേോെല കവിളതെങളം േത.
10 അമെതാഴകം തിരമാലേോെല തളം
തിമതയതതിരവാകെമന െേവിക്
കമറിെയരിഞ കമിെെഴം മനതീകമത െോരിെതേോെലയള േനാകം.
11 കവലയെമാെക വിളങിടന പതനേവിഴമലയ മളെചഴം നിലാവം
തഴവിന െവണമണിതാരകങളം നിെനാഴിവെറ രകകള െേയവാന െതാഴേനന.
12 അരവവെമലമിെയിെയണിഞം
കരിമകില ക കനിെിടം കഴതം
വരദമഭീതികരംഗശലോണിതിരമലര നാലമണിഞ കാണണം േത.
13 ഉരഗലസതകതമാലമാല ോരതിേരിലസിേതാരസി ഭരി ഭതി പശി,
േരിമളമുു മരിടന വിനനിരകെളാടം തിരേമനിെയന കാണാം?
14 ഒഴകിടമംബര ഗങഗ തെെ നീരില-
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ചഴിെയാട തലയമദിെചഴന നാഭികഴിയിെലഴന കളിനകനയ േമേലാെടാഴകിടെമനകണക േരാമരാജി.
തെയിണതനിലരിച വാരണേതാലേെയെയാെയടതതിന പറത്
േെെമാര ൈകയിെലടത വാലമായികെിയില മറകിയ കാഞിെയന കാണാം?
കരിയരി െകടിയടതനനകചപറമത പടിയലങരിച ോമം
േരിമളഭതി െോതിഞ പശിയനിതിരവിളയാെലിെതന കാണമീ ഞാന?
മലരെി രിലമിട പഞിലങകലകള െകാരത കളിചിടന േനരം
കലകലെയന കിലങിടം േിലേിെനാലി െേവി രിലെമന േകളകമീ ഞാന?
മെിനടവാദി മെിഞ മനെമാനായ്
വെിെവാട നിന വിളങിടം വിളകിന
ചെെരാളി ചട തെച േശാകമാകം
കെലതെകാുു കെനിടന കലം.
കവലയനായകനരകനഗിേഹാതാവവനി തെങിയ ഭതിയഞമിനീ
തവ മറിമായമിതാരകറിെിൊവ
കവിജനകലിതകാവയെമനേോെല!
മതികല ചെിയ െോനകെം മതികളതിമദേകാമളനാെകം നെിോന
െകാതി െേരകനതെകാുു കെതലാമദിതമിെതാെകയമങ േേരമേലാ!
ഭഗവതിയമ േകത ോതി വാങിേകതി മകനന നലി മനേമ നീ,
ഭഗവതി നിന തിരേമനിതനിലിേനാ-
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രഗതിയിരിേതിനാഗഹിചിടന.
േശേതി ോശെമാഴിച ോഹി മാേമാരശഭെമനികണയാത തകവണം
േിശിതമശിച േരത േിണേമാ ഞാനശേിയിെതനകതാരിേലാരതിൊത?
അതിസരണം വമി തെന വനിതിനാളതിേരിേദവന െേയെതാെകയം നിന
മതിയിലറിഞ, മറന േിെനയം ഞാന
ഗതിയറിയാെത വലെിടന കഷം!
മലയതിലുു മരന മന ോമം
പലിയമതിനിരോടമുു കാവല
പലയെനടത ഭജിച ോതിയിനം
വിലസതി നീയെമടതെകാളക െനേഞ!
ധരണിയിലിങെന വാഴവാനസഹയം
മരണവമില നമക ോരത കാല
തരണമിെതന ധരിച താേെമലാം
സരഹര, തീരെതഴനളെകെെ മേില.
വയറ േതേതിനുു കെതലാം
കയറി മറിഞ മരിചിടനതിന മന
ദയ തിരേമനി മനസിേലാരത ഭകികയറ െകാടത കേരറണം മനം േമ.
അരള വെിവാെയാരേോല നിറഞ നില്കം
േരമശിവന ഭഗവാനറിഞ സരണം
സരനദി തിങളണിെ ൈദവേമ! നിനതിരവെി നിതയമനഗഹിചിേെണം.
മഴമതിമട തരന മെതടതകഴിയിലെച കരങഗമുു ൈകയില
തഴെലരിയം െോഴതറി മലേമാളം
പഴെയാഴകനത വാഴ ഭവിെലനം.
ജനിമതി േരാഗമറേതിന സഞീ-
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വനി േരേമശവരനാമെമനിയില,
പനരതെമാെക മറന, പത കായം
പനകതിെകാുു നിറഞ േലാകെമലാം.
നരഹരിമരതി നമിചിടന െനറിതിരമിഴിതനിെലരിച മാരനിനം
വരവതിെനെനാര കാരണം െോരിചീെെരിമിഴിതനിലിെതാനകെെയിനം.
േറവകള േതമറത േറി നില്കം
കറികെളാഴിച കരതെകിയാടം
െേറമണി െേന െേറത കാളനാഗം
െനറകയിലാകിെയാളിചിടന നിതയം.
ശിവ! ശിവതതവെമാഴിഞ ശകിയം നിനവധി േറെൊഴിയാെത നാദവം നിന
സവനമതിന സമിതതാകി േഹാമിേവനിവെനനരളീടകേേന! നീ.
െേറമയിര േതാല െോതിഞ േതേോവാന
വരവെമടത വലത വായവിേനല
േരക ചഴന േറനിടനവണം
തിരിയമതിങ വരാെത തീയിേെണം.
കരമന െേയ കളിച കളെമലാം
കരളിലമരതിെയാരലെനകറിച്
കരണയിരതിയനഗഹിചിേെണം
കരെേരകികവിയം സമദേമ! നീ.
െതാഴിലകളഞെമാഴിഞ േതാനി നില്കം
മഴമതിയാഴി കെെെടത മനം
ഒഴകിവരനമതുു മാുുേോകാെതാഴവിെലാടകമദികമരകബിംബം.
ഒരവരമില നമക നീെയാഴിെിെങാര തണ താണവമരതി ോരതലതില
സരഹര! സാംബ! സദാേി നീ െതളിെി-
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െങാര കേ നലകിെലന േവുു േിേന?
ഉമെയാടകെിയടത വന േവഗം
മമ മതിേമാഹമറത െമയ് െകാടത്
യമനെെ ൈകയിലകെേൊെതെയനം
സമനില തന തളരച തീരതിേെണം!
േലമിഴിമാരെെ േഞ ക നില്കം
നില നിെിലതിരേനാക വചറത്
േല േല ലീല തെരനിൊെത ോലിചലിെവാട നിന േദേങജം തേരണം.
കെിയിെയിങെലാളിചിരന കടം
െോെിയിലരുു േിര േോകെിോന
അെിയന സംഗതി വനിൊതിരതിേെിയരളീടക ോരണതീശ! േോറീ!
യമെനാട മല േിെിേതിന നീതാനിമയളവം േിരിയാതിരനെകാളക!
സമശരസായകസങെം സഹിോന
നിമിഷവെമെനയയെയാലാ മേഹശാ!
സഖവെമാരികലമില ദഃഖമലാതിഹേരേലാകവമില െതല േോലം;
സകലമതിങെന ശാസസമതം, ഞാന
േകലിരെവാനമറിെതില േോറീ!
ഒരകറി നിന തിരേമനി വന മനിലതിരമഖെമാന തിരിച േനാകിെയനില
െേരകിന സങെവനകെല കെതിതരവതിെനന തരം വരം ദയാേലാ!
അവനിയിലഞരവേില നാലമഗികിവെയാര മനര ര കാറില വാനില
തവ വെിെവാന തഴെചഴന കാണാെനവിെെയമുു നിറഞ നിനിടന.
മലമകളെരാുുോട മാറിൊെത
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മലകളലെമതറി േമാദമാകം
മലമകളീെനാഴകം പഴയാഴിെയന
തലവഴിെയെനാഴകനിത ശങരാ!
ഭസിതമണിഞ േളെങാെൊത നിനംഭസി തലയില തിരമാല മാല ചെി
ശവസിതമശികമലംകതീകലാേിചസി തിരേമനിയിരങേവണെമനില.
അഹെമാര േദാഷെമാരതേരാട െേയവാനകമലരിങലറിെിൊതവണം
സകലെമാഴിചതേരണെമനേമ ഞാന
ഭഗവദനഗഹോതമായ് വേരണം.
പരഹര, പരണമിെതന ഞാന േിഴചിേരവശഭാവെമാഴിെിൊയവതിന്?
പരെമരിെേയതേോെല ജനജനാനരവിനെയാെകെയരികണം കണം േമ.
സമശരേവല തരതിേയാടി നീതാനമരണെമന മനതാരിെലനെമനില
കമതികലം െകാലയാനേോെല കതിതിമിരനിരയ തിമിരതിൊതിരിോന.
ചവെയാളിയറെലാഴിഞ ശീതരശിയവമതി െേയവതിനള നിന കൊകം
ഭവമതി മട േറിഞേോകമാറിങിവന തേരണ,മതിന വനനം േത.
കരണവമങ കഴഞ കണ രം
െേരകിയിരുു േമഞ ജീവനാശം
വരമളെവനമറിഞെകാളവാനം
ഹര! ഹര! നിനതിരനാമമളില േവണം.
ജയ ജയ േനകലാധര! ൈദവേമ!
ജയ ജയ ജനവിനാശന! ശങര!
ജയ ജയ ൈശലനിവാസ! സതാം േേത!
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ജയ ജയ ോലയ മാമഖിേലശവര!
ജയ ജിതകാമ! ജനാരേനേസവിത!
ജയ ശിവ! ശങര! ശരണ! സനാതന!
ജയ ജയ മാരകേളബരേകാമള!
ജയ ജയ സാംബ! സദാശിവ! ോഹി മാം.
കഴലിണ കാത കിെന വിളികെമനഴലവിടനറിയാെതയിരികേയാ?
േിഴ േലതുിവെനന നിനയേയാ
കഴിയിലിരന കേരറവെതന ഞാന?
മഴമകിലവരണനമകി േറിച നിനകഴലിണ തനിെലാരരചന െേയേോല
കഴി വരേമായിതിനിനെിയന, നിനമിഴിമന നലിയനഗഹേമകേണ!
ഒഴികഴിെവാന േറെൊഴിയാെത നിനഴലതിലിടരകം െമഴെകനേോല
കഴലിണയിങലെങവതിന നീ
വഴിയരളീടക വാമേദവ, േോറീ!
മലമകളീന വരെനാര ോറേോല
മലകെി മാറിയ നാള മതല മാനസം
അലരശരസായകമല േിെിച നിന
മലരെിയം ജഗദീശ മറന ഞാന.
കലഗിരി േോെലയറചിളകാെതയികലിമലമളിലിരന മറയയാല
ബലവെമനിക കറഞ േമഞ നിരമലനിലെയന തരനെിയന നീ?
കലവമകന കടംബവമങേന
മലയിലിരന മേഹശവരേസവനം
കലയത കാലമേനകഭയം ഭവാന
തലയില വിധിചത സമതമായ് വരം.
വകയറിയാെത വലെിടെമെന നീ
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ഭഗവതിേയാെൊരമിെചഴനളിവനകമരകംേെി േനാകിടെകാന മാമേെമാരേനരമടത വരാതിനി.
അരവയര തെനാട കെിേയാെിയാെിതിരിവതിനിതിരി േനരവം നിനോന
തരമണയാെതയരകിെയനനം നിനതിരവെിേയാെൊരമിച േേരതിേെണം.
ഒര േിെി തെന നമക നിനയിലിതിരവെിതനിലിെതനി മറെതലാം
കരളിലിരന കളെഖിലം നിറെിരിയിരിെയനരളനറിെവെോഴം.
കരമതിലുു കരതമെകിനിനരികിലിരന കളിേതിെനന േമ
വരമരളനത, വാരിധിെയനേോല
കരണ നിറഞ കവിെൊര ൈദവേമ!
പരെമാര മനെമരിച പരാതനന
ഹരിഹരമരതി ജയികണെമെോഴം
പരിജെ തനിെലാളിച കളിചിടം
സരനദി തകെമാരീശവര! ോഹി മാം.
േരെമാര തേെമനിക ഭവാെനാഴിെൊരവരമില ദിഗംബര! നിനേദം
തരണെമനികതെകാേെമാെകയം
തരണമഹങരവാണി ഭവാരണവം.
മിഴികളില നിെനാഴകനമതതിരെോഴികളില വീെണാഴകം േരമാഴിയില
ചഴികളില നിന ചഴന ചഴന നിന
കഴലകളില വനണയനതെമന ഞാന?
മഴ െോഴിയനതേോല മിഴിയിങല നിെനാഴകിെയാലിചരകിതിരവളവം
േഴെയാര ഭകജനം ഭവസാഗര-
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കഴിയതില നിന കെന കശലന ഞാന.
വഴിയിലിരന വരന ബാധെയലാെമാഴിയണെമെനാര േനരെമങിലം േമ
മിഴികളില നിനമതറിയറിഞ നിനകഴലിണ ക കളിേതിനാഗഹം.
േിഴ േലതളിലിരന േലെോഴം
ചഴലവതെകാുു ശിവായ നേമാസ േത
േഴി വരെമന നിനചരകന ഞാനഴലതിലിടലിയെനാര െവണേോല.
മിഴിമനെകാുു മയകി നാഭിയാകം
കഴിയിലരടി മറിേതിെനാരങി
കിഴിയെമടത വരന മങമാര തന
വഴികളിലിട വലെയാലാ മേഹശാ!
തലമെി േകാതി മിെഞ തകയിടെകാലമദയാന കലങി വന െകാമം
തലയമയരതി വിയതില േനാകിനില്കം
മലകളെമെന വലെയാലാ മേഹശാ!
കരവകളേോെല കരത മാരവിെതില
കരള േറിേതിനങ കചെകടി
തരമത േനാകി വരന തീവിനയിെനാരകറി േോലമയെയാലാ മേഹശാ!
കെല െോരിഞകളഞ കേകതിതെമതിലിട നിറച കമി നാറി
തെമലേയനി വരന ൈകവളെേണെകാെിയെിോരത നെെതാലാ മേഹശാ!
കരതി നിറഞ െോരിഞ േീെയാലികം
നരകനടകെലില ഭമിയാെത, നിന
േരിതരസാമതെമനെെ മാനേസ
െോരിവതിെനാന ചളിച മിഴികണം.
ശരണെമനിക ഭവചരണാംബജം
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നിരേമനിതയനിരാമയമരതിേയ!
നിരയനിരെയാരേനരവെമെന നീ
തിരിയവതിെനാരനാളമയെയാലാ.
േരമോവന! ോഹി പരാരേയ
ദരിതനാശന! ധരജെേയ നമഃ
േരണസാരസയഗനിരീകണം
വരണെതന വലാനകവനിതാ!
സരസിജായതേലാേന! സാദരം
സരനിഷദന! മാമവനീ േേത!
കരണ നിനനതാരിലദികണം
ഗിരിശ! മയനവാസരെമെോഴം.
പതിയ പവ േറിച ഭവാെന ഞാന
മതിയിേലാരെതാര േനരവെമങിലം
ഗതിവരം േെി പജകള െേയതിലതിനേെ േിഴേയായിത ൈദവേമ!
േതിവതായിെയാരികലെമനനം
കതിയെങിയിരികയമിലേയ!
മതിയറെ ജെയണിയന നീരതിരഴിെൊഴകീെിന േമനിേയ!
വിധി വരചത മാറി വരാന േണി
പതിവിധികമകറരതായത്
ഇതി േറഞ വരന മഹാജനം
മതിയിെലാനെിയനറിയാവേതാ?
സതി േറെിടെമങിലനാരതം
മദിതരാകമേശഷജനങളം
അതമിനികരേതതിലനിെനഴം
പതയലം ബത! േവ ദയാനിേധ!
അതിെരാഴിഞ കവിെൊഴകന നിനതിരസകരണതിരമാലയില
ഗതി വരം േെി മങിെയഴന നി
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ലതിന നീയരേളണമനഗഹം.
കമദിനി തനിലദിച കാല വീശിസമശരസാരഥിയായ േസാമനിനം
കിമേി കരങള കറഞ കാലമനിതമസി ലയിച തേസ െേയിടന.
കല മഴവന തികയം െോഴതായവരം
വിലയമിെതനകതാരില നിനയേയാ?
അലരശരമലവിേരാധിയതായ നിന
തലയിലിരന തേികരതിനിയം.
അലെയാര േകാെിയലഞ വരനതം
തലയിലണിഞ തഴച സദാെൊഴം
നിലയിളകാെത നിറഞ േിദംബരസലമതിെലെോഴമളവേന! നമഃ.
മലമകേളറി വധിച മഗങള തന
െതാലികളരിച തരനതിനിനിവന
അലമലെമന നിനെചഴനളിയാല
േല ഫലിതങള േറഞ േിരികേമാ?
നിലയനേമറി െഞളിെിരനിവണം
തലയണേോെല തെിച തീറി തിന്
തലയണെമന പൈരവ ഭവാനെമന
തലയില വരചതിെതെനാര സങെം!
കലിപരഷന കടവാ േിെിേതിനായ്
മലയിലിരന വരനവാറ േോെല
കലിയഗമിനിതിെലങമുു കാലം
തലയമറത കരസമാകവാനായ്.
മലരമണെമനകണക മന േലാകതിലെമാരേോെല േരന തിങി വീശി
കലശജലപതിബിംബനഭസേോല
േലതിലെമാെക നിറെരേള! ജയ.
മലജലമെരാുുോട നിറഞ മ-

മലമതില മങി മളചളവാകവാന
വിളനിലമങ വിതച േഴതറതലകര ഭജിചലയനത സങെം.
90 േലിതജരാമരണങള േലെോഴം
പലിയതേോെല വരന േിെികവാന
െോലിവിതിെനന വരം ഭഗവാനെെ കളിയി
വെയാെകയനാദിയതലേയാ!
91 േില സമയം ശിവേസവ മഴകയാലിളകരതാെതയിരനലിയം മനം
േല െോഴതം ഭഗവാനെെ മായയില
േലകറിയിങെന തെനയിരികേയാ?
92 അേജയെമാനെമനികണയാതിനിതേസി നിരനരെമനലെമാെകയം
സേദി ദഹിച സഖം തരവാനെമനജേകസമതിരേമനി ജയികണം.
93 അവമതി െേയ തഴച കാടതനില
ഭവമതിവിത മളച മടമനി
ഭവനമതിങലിരന മണ തിനം
ശവെമരി തിനവേതാ, നരിെകാരേണാ?
94 ജനകനമമയമാതസഖിപിയ
ജനവമടതയലവാസികളം വിനാ
ജനനെമടത േിരിെിടെമെോഴം
തനിെയയിരിേതിേന തരമായ് വര.
95 അണയലിരനരളീടമനഗഹം
ദിനമണി ചെിയ തമരാനിെതാനം
അണവളവം േിരിയാെതയിരികെമന
മണികള നമക വരം േിണി തീരതിടം.
96 േിണിയിനികണയാെതയിനിതിരേണിവിെെയാര ഭകിയറയണം
തണലിലിരനരളനത െേഞിെ-
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യണിയമംബരഗംഗയേെ തിര.
അണിമെികണിയം തിരമാലയില
തണിയെമന വയസനങളെതാെകയം
േിണിയറേതിെനെോഴമതിരകണികള കാടക കാമവിനാശന!
േണിയമപണിമാല േിരിച േേരതണിയമചിെയാെി വരന നിനണിമഖാംബജമകികള െകാുിനികണിയണം കരണാകലശാംബേധ!
അമരവാഹിനി െോങി വരം തിരയമരെമന കണക േെങളം
സമരസതില വിരിചരവങേളാെമരമചിെയാെിയടകണം.
കളിരമതിെകാുു കളിരത േലാകെമലാെമാളിതിരളെനാര െവണിലാവ െോങി
െതളെതെള വീശിവിളങി േദവേലാകകളമതിലാേല വിരിഞ കാണണം േമ!

1
േോതകതികള 21
22 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 19
20 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 25
26 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 23
24 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 29
30 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 27
28 നാരായണഗര സമരണകതികള

േോതകതികള 33
34 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 31
32 നാരായണഗര സമരണകതികള
8
അരദനാരീശവരേവം
1 അേയായീ െവയിലെകാുു െവനരകിവാെീടന നീെയനിേയ
കേയകീടവതിന കാണകിെലാരവന
കാരണയവാനാരേഹാ!
േയാരനീ ജനമാഴിയില േതിവതിനേന േരനഴിയില
െേയാറാകണേമ േനാംബ കേയാ
ഗങഗാനദീധാമേമ!
2 നാടം കാടെമാേര കണകിന നശിചീടനതം െനകി നകീടം നീരെമാഴിഞ നാവകള വരുീടനതം നിതയവം
േതടം ഞങളമള െനാന തിരിയം
ോടം േരീകിച നിനീടം നായകെനന നനയരളായ്വാനരദനാരീശവരാ?
3 ഉുൗടിതീറി വളരതമേരതെിനീനാഥനമിേോളയിരകടേതാെൊര കറമില, കഥെയനേയാ! കഴേതിലായ്
നാടിലകതേശഷവം ബത! നശിചീടനതം ക നീ
മടിലതെനയിരനിടന, മറേയാ?
മളരദനാരീശവരാ!

4

ദാരിദയരം കടതായ്, ദഹിച തണവം
ദാരകളം ൈദവേമ!
നീരിലാെത നിറഞ സങെമേഹാ!
നീെയാനേമാരതീലേയാ?
ആരളിത കോമതം െോരിയവാെനേനാരതിരേനാരിലീകരതീയിടവാന തനിെതഴേകാ?
കറരദനാരീശവരാ!
5 മോെരാെകയിതാ മെിഞ മെിയില
െോെലാങമപം ധരിെചേോഴം േരമാതനിഷയിലിരനീടന നീെയനേഹാ!
ഇോരാരിനിയാളമിേരിഷയിനാേരാടരയന നിനതോദതണെലനിേയ തണ നമകാരരദനാരീശവരാ?
േോതകതികള 37
38 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 35
36 നാരായണഗര സമരണകതികള
10
േിജഡേിനനം
1 ഒരേകാെി ദിവാകരെരാതയരംേെി ോെരാട നീരനലാദികളം
െകടമാറ കിളരന വരെനാര നിന
വെിെവനമിരന വിളങിെണം.
2 ഇെേണയിരകണമനെയനിലതിനെിയനഭിലാഷമമാേതിേയ!
ജഡമിനിതെകാുു ജയികമിതിനിെയിലയിരിേതിെലാനിലേമ.

3

നിലേമാട െനരപ നിരെനാഴകം
ജലമാശഗനംബരമഞിലേമ
അലയാെതയെികെി നലക നിന
നിലയിനിതതെന നമക മതി.
4 മതി െതാട മണം മതലഞമണരനരേളാളവമളത േിനമയമാം
കിതിെതാടിരേളാളമേഹാ! ജഡമാമിത രിലമായമരനഖിലം.
5 അഖിലരകമതിങെന തെന മതം
സഖസാദയമിെതന ശകാദികളം
േകരന േരേരയായ് േലതം
ഭഗവാനെെ മായയേഹാ! വലേത.
6 വലതം െേറതം നടമദയവമായലയറയരന േിദംബരേമ!
മലമായയിലാണ മയങി മനം
നില വിട നിവരനലയാതരേള.
7 അരേള തിരേമനിയണെിടമീയിരേള െവളിേയയിെേയ െോതേവ!
കരേള! കരളിങലിരികമരംെോരേള! പരി മനെമരിചവേന!
8 എരിൈകയതിേലനിയിറങി വരം
തിരേമനി േിദംബരെമനരളം
പരി തനിലിരന പരം െോരി െേയ്
തരളനത തെനെയാരദഭതമാം.
9 പതമാംകനി പതമേത, ഗളേമ,
മധേവ, മധരകനിേയ, രസേമ,
വിധിമാധവരാദി തിരെിടെമന
േതിേയ, േദേങജേമ ഗതിേയ!
10 ഗതി നീയെിയന ഗജെതയരിചതെകാുുെ ോരതിയ േിനയേമ,

േതി െേയമിരെടാര ജാതി വിടനതിനിനെിയനരേളകണേമ!
9
മനനാതീതം (ൈവരാഗയദശകം)
1 കരിങഴലിമാെരാട കലരനരകിയപങരനെി േിരിെെിയനിങ കഴയന;
െേരംകരണയാറണിയമയെന മറനിതരേനിനിെയനിനയിേരാട മരവന?
2 മരന തിരനാമമണിനീെറാെിത മനില
തരന േല നന തെവീടമെി രം
വരന േല േിനകളറനതിനോയാലിരനിത മറനകളയായവതിനടേതന.
3 അടതവെരാെൊെകയെമതിരത െോരതീടം
േെതലവിമാെരാട േെയെിയനാേളാ?
എടതരികിരതിയരേളണമിനിയം െോനെിതളിരമറനിവിെെെയനിനലയന?
4 അലഞ മലയം തലയേമനിയകതാരില
കലങിെയഴമാഴിയമഴിെരിയ കണം
വിളങി വിളയാെി നെെകാളമിവേരാെിമലങെളാഴകം കെിലിലാണ വലയന.
5 വളഞ വലെകടി മദനപലയനളം
കളെതിലകേറവ വീണ വലയന;
വളെ കഴേലാടമലയന മിഴിയീനം
വിളെതതിെലനിന കിെന ചഴലന?
6 ചഴന വരമാളകെളെയാെക വിലെകാുിെങഴനണയെമെനാരറിവെിയനിനം
ഉഴനവരിലളമലയാതിവിെെെയാനായ്െതാഴനതയിേരാെിവിെെ നിനെിയിണയായ്.
7 ഇണങിയിരെകാങയമിളകിയയിരണം
േിണങെളാട േേെി െേരതായി വിളയന

മണം മതെലാരഞിലമണഞ വിളയാടം
േിണങെളാട ഞാെനാര കിനാവിലമിണങാ.
8 ഇണങണെമനികരളിെലനിന കിെനീ
ഗണങെളാഴിയം കലെമാെരാെലയന;
േിണഞ പണരം െേരിയ േേയെിെയാേെ േോയ്
മണങളമറനതിനിതാ മറയിടന.
9 മറയ മറ മിനി മറയം മിഴിയിളകിെതറികെമാര െേണെകാെി െേറതെിയിലാകി
മറത വിളയാെി മരവനിെയിെലലാം
െവറത വരവാെനഴതി നിനിരവെികായ്.
10 അയയരതിനിചടലേലാേനെയാെെോനശയതളിരിേലനിയെിേയാെവനിയിേനല
മയകവമറത മണിേമനിയിലണചീെയയരതയയരതനങഗരിപേവ നീ.
േോതകതികള 41
42 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 39
40 നാരായണഗര സമരണകതികള
12
ഇനിയൈവരാഗയം
1 നാദം കെന നടേവ വിലസന നിെനയ്
േേതസിലായ് വരിക ജനമറനതിനായ്
േബാധം കളഞ പറേമ ചഴലം െേവിെകാരാതങമിലെിയനുിത തീരക ശംേഭാ!
2 കാണന കണിെനാര ദണവമില കനെുപാണന െവെിെിടകിെലനിന േിെനെയലാം
കാണം നിറം തരമിെതാെകയഴിെെഴം നിനേേണറ െേങഴല തന ജയിക ശംേഭാ!
3 തവകിന ദഃഖെമാര േനരവമിലേതാരകില
ദഃഖം നമക തെരന ദരനമേയാ!

െവകം തണപ െവയിേലാട വിളങിടം നിനേോകലെോലിെിടവതിനരളീട ശംേഭാ!
4 തണീരമനവമറിഞ തരന നിനെമയ്
െവണീറണിഞ വിലസനതിെനന ബനം?
മണിന െതാട മതിയനമിരന മിനം
കണിന കഷമിത നിനെുറ വിഭതി ശംേഭാ!
5 നാവിെനഴന നരകകെലിലകിെന
ജീവന തളരന ശിവേമ! കര േേരതിേെണം
േഗാവിനനം നയനേങജമിട കേി
േമവന, നിന മഹിമയാരറിയന ശംേഭാ!
6 നീരം നിരന നിലവം കനേലാട കാറം
േേരം േിദംബരമതിങലിരനിടം നീ
ോരില കിെനലയെമന േരിതാേെമലാമാരിങ നിെനാെറിയിേതിനുു ശംേഭാ!
7 നാവിന നിെെ തിരനാമെമടതരച
േമവനതിെനളതിെലാനരളീെേണ നീ
ജീവന വിടെോഴതില നിന െതളിെിടം േിന
നാവിന ഭഷണമിെതനി നമക േവാ.
8 കെയാന െേയമതേോെല നെനിടം കാലേയാ! മലെതാട ജലം െവളിയില േതികം
െോേയ പണരനിടമതിങെന നിന യദം
െേയെോെഴങെന ശിവാ തിരെമയ് നിനപ?
9 േിനിചിടന ശിവേമ! െേറൈേതലാെമന
േിനയ േേതമിതെകാെരാുുെതലമിേല
സനിചിടന ഭഗവാെനാട തെന െോലാെതനിങ നിനഴറിയാെലാര സാദയമേയാ!
10 അേയാ! കിെനലയമിപലയരക നീെയനെമേയാ െകാടത വിലയായ് വിലസന േമലില
കെയാന തന കരേയറണെമെനയിനീെോയിങല നിന പതേമനി പണരനിൊനായ്!

11
കണലിനിോട്
ആട ോേേ, പനം േതട ോേേ, യരളാനനകത കാട ോേേ!
തിങളം െകാനയം ചടമീശന േദേങജം േേരന നിനാട ോേേ!
െവണീറണിഞ വിളങം തിരേമനി
കണീെരാഴകകാട ോേേ!
ആയിരം േകാെിയനനന നീയാനനമായിരവം തറനാട ോേേ!
ഒുാെമന െതാെടാര േകാെി മനെോരള
നാെമനറിഞെകാുാട ോേേ!
പളിപലിേതാല പതയം പേമനിെയനളില കളികെമനാട ോേേ!
േേയം േിണവം േിറകം ചടകാട
േമയം േരംെോരളാട ോേേ!
പമണകം കഴലാളകം പകമേകാമളേമനി കാട ോേേ!
നാദതിലുാം നമശിവായെോരളാദിയായളെതനാട ോേേ!
പമലേരാനം തിരമാലമാരം െോനപേമനി കിെലനാട ോേേ!
കാമെനചട കണള കാലാരിതനനാമം നകരന നിനാട ോേേ!
െവളിമലയില വിളങം േവദെോരളളില കളികെമനാട ോേേ!
എലാമിറകിെയടകേമകന േദേലവം േറി നിനാട ോേേ!
എലായറിവം വിഴങി െവറം െവളിെയലയിേലറി നിനാട ോേേ!

എലാം വിഴങിെയതിരെറഴെനാര
െോെലങമുു നിനാട ോേേ!
െോെലലാമുു ചെരാെയഴം െോരെളലയിേലറി നിനാട ോേേ!
േദഹം നിജമല േദഹിെയാരവനീ
േദഹതിലറിെീട ോേേ!
നാടം നഗരവെമാനായി നാവില നിനാട നിന നാമേമാതീട ോേേ!
േദഹവം േദഹിയെമാനായ് വിഴങിടേമകനമറിെീട ോേേ!
േേരിങല നിന െേരെവളിെയനല
ോരാദി േതാനിെയനാട ോേേ!
േേരന നില്കെോരെളലാം െേനാെരാട
േനരന േോമാറ നിനാട ോേേ!
േോതകതികള 45
46 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 43
44 നാരായണഗര സമരണകതികള
14
േകാലതീേരശേവം
1 കലാശയെമനായണയേനാരകനകലന
ഫാലാകനധരമിഷരിേലറം പതികലന
ോലികണെമെനേരിേോെിന കളതര
േകാലതകരേകാവിലില വാഴം േരേമശന.
2 ഇുൗ േലാകമേശഷം കണമാതണ സജിചാരാേലാകനമാതണ ഭരികനനേവലം
ഇുൗ ലീലകളാടനവനാുീെണെമെനേകാലതകരേകാവിലില വാഴം േരേമശന.
3 സരണാശയെമങം നിറയേനാനേി ഭകരകിണാെറാര രേം ഭജനതിന ധരിേോന

ആലസയെമാഴിചേരേബാധം തരണം േമ
േകാലതകരേകാവിലില വാഴം േരേമശന.
4 ഇുൗ േലാേനമാദീനിയേമെതങിലെമാനിങാേലാേന കൊതേഥതിങലണൊല
ആ ലാകിലെന സനതി േതാനികെകനിെകന
േകാലതകരേകാവിലില വാഴം േരേമശന.
5 ൈകകാല മതലാെമനെെയങഗങളിെലാനം
െേയാെതാര സതകരമെമാഴിെങവിേവകാല
വയാതത െേയാന തനിയാതാകക േവണം
േകാലതകരേകാവിലില വാഴം ഭഗവാേന!
6 േരാഗാദികെളലാെമാഴിവാകീടക േവണം
േഹ! കാമദ, കാമാനക, കാരണയേേയാേധ!
ഏകീെണേമ സൗഖയെമനികനെോട ശംേഭാ!
േകാലതകരേകാവിലില വാഴം ഭഗവാേന!
7 ദാരിദയരമഹാദഃഖമണെീെരെതനില
ദരതകേലണം മദെമനം സജനാനാം
ോരത വസിോെനാര ഭാഗയം വരണം, ശീേകാലതകരേകാവിലില വാഴം ഭഗവാേന!
8 ോേലയവശാല െേെയാര ോേങള െോറെതന
താേങെളാഴിചാളണെമനലിനി നിതയം
ോോേഹമാം നിനേദേമാരകായ് വരണം േമ
േകാലതകരേകാവിലില വാഴം ഭഗവാേന!
9 ധാതാവിനമാമാധവനം കെിയേമയം
വീതാവധി നിനൈവഭവമാരാണര െേയവാന?
ഏതാനമിവനളഭിലാഷങള േറേെന
േകാലതകരേകാവിലില വാഴം ഭഗവാേന!
10 മാലതരോന കഴിവിലാശിശവിെെ
േോലിങ നിരരതധവനിയാെണെെ പലേല
ആലംബനമാെമങിലമംബാസമമിെനന
േകാലതകരേകാവിലില വാഴം േരേമശന.
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െേവി മതലഞമിങ േിതറാെത മയങി മറിെവിെെയിരന കരിയ കണിലണെഴിയം
ഇവകളിെലങെമണവമെങി നിറഞ പറം
കവിയമേതതതിനെുറ കളി കരളീെകേമ!
അകമെലിനമിനിയെമാടളമഴിെെഴമീേകലിരവിനമാദിയിലിരനറിയനറിവാം
നകയിലിെതാെകയം ചഴലവം െതളിയന നമകകെിലൈവഭവങളിലെങിയിരനരളാം.
അരളിലണെിരളതിര മഴങിെയഴന കളരനരമിഴി നാവിലമണമണരനെതാടം േിരിയം
അര നിമിഷതിലിങിതിലിരന തികഞ വരം
ദരിതസമദ,മിേമിതിെലങ നമക ശിവ!
ശിവ! ശിവ! മാതയില േലതരം േിതറന െവളികിവകളിെലങമിങിതമറിഞ നിറെരളം
ശിവ! ഭഗവാെനയം േിതറമാറ തികഞ വരനിവെരാട േോരിനിനിയരേത കരണാലയേമ!
അലയമിെതാെകയം കേെനാെകെമനറിയം
നിലയിലിരനറിെഴിവതിന നിനയക നീ;
തലയിെലഴം തരങഗനിര തളി നിറഞ മറെലരശരൈവരി, നിനെെ േദങളിെലങിനിയാം?
ഇനിയലയാെത നിനിരവെികെിയന ദിനവം
മനമലരിട കേിടമിതിങറിയനത നീ;
ജനനെമടത ഞാനിതകളില േലതായി വലെനിശെമനികിവണെമാര േവദനയില േരം.
അേരമിെതാെകയം േരിേയികമതിങലിരനേജയമായണെതിത കറി നീ മനേമ!

ജേേെമങഗമാമിതിലിരന ജേികകിലിങേരതി വനേേരമകതാരിെലാരിേമതാം.
8 അതമിതെമനമനക നിമിതമിതിങെലഴം
േതി േശ ോശമിങിത േരേരയായഴിയം
മതി കതിേരാട മെണാളി വിയതനിലന ജലവം േ
തിയെെ രേെമനിഹ നമിച േദം േണിയാം.
9 േണി േലതായ് വരന കനകതിലിരനതേോലണിമിഴിെകാുു നിരമിതമിെതാെകയമ Ûുുതമാം
അണിയണെമെന നിനിരവെികെിയന മലരായണിയണിയായ് നിരന തിരയറയരം കെേല!
10 കെലിെലഴം തരങഗനിരേോെല കലങി വരനെനെനളഴിഞ േല േെറാഴിയനതേോല
േെേെെമെനടതിഹ െതാടത വഴകിടമീ
കെമെയനതിനകെമടതരളീെണേമ!
13
ശിവേവം
(പേഞസഷി)
േോതകതികള 49
50 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 47
48 നാരായണഗര സമരണകതികള
15
സവാനഭവഗീതി
ധഇുൗ സവാനഭവഗീതി (വിഭദരശനം) ഒര ശതകമായിടായിരികണം
ഗര വിരേിചത്. ഇത് വിദയാവിലാസിനി മാസികയില ഖണശഃ
പസിദെേടതിയിരന. ഇതില ഇനി 40 േദയങള കകിടാനു്.
അമതതരംഗിണി എന േേരിലം ഇുൗ കതി അറിയെേടനു്.േ
1 മങഗളെമേനലരളം
തങളിെലാനിചിടന സരവജന,
സങഗമെമാനിലമിലാ-
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തങഗജരിപവില െതളിഞ കണകാണം.
കാണം കണിലെങികാണനിലീ നിരനരം സകലം,
കവാണം െേവിയിലെങേനാണം തവകില തലഞ മറത േോം.
േോമിതേോെല തെങിേോമറരസമപറത നാവതിലം,
േോമിതേോെല തെങിേോമിത വായതെലഴെനാരിനിയമാം.
ഇനിയമായിടമനാളിനിയവം െകടമതന കരിരളാം,
മനിലരുുവിഴേോല
തനില ൈകയവിട െതറി വെമറാല.
അറാലിരളിലിരികനേറാനിവെനനരയിലലലറം,
ചറം കതിരിടേവാന തന
ചറായ് മേറാരിരട വിലസിടേമാ?
വിലസിടേവാനിവെനനാലലസത താേന കെന േിെികടം,
നിലയിത തെന നമകീ
നിലയനേമറെോഴാെണാരാനനം.
ആനനകെല െോങിതാേന ോയനിതാ േരെനാര േോല,
ജാനം െകാുിതിേലറിോനം െേയന േരമഹംസജനം.
ജനമിത ക െതളിൊല
ജനിമതി ൈകവിടിരികമനിലയില,
മനതളിെരാന കലരനാലനവരതം സൗഖയമന തെന വരം.
വരമിതിെലാന നിനയില
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കരളിലഴിെൊഴകീടമിേമറം
കരതരെതാനമിെതനാെലാര െോരളായിടമന തെനയവന.
അവനിവെനന നിനയനവെനാര േതിെയനിരികിലം േശവാം
അവികലമാഗഹമറാലവകലിതാനനെവളേമാെിവരം.
ഒുാെിവരെനാര കടം
േേെികെളാളി കെഴാുിഞ േോമെേന,
മടെമാരിരള വനത േിനീടം െവളിവായ് വരന േതനെവളം.
െവളം തീ മതലായ് നിനളം െവളിയം നിറഞ വിലസീടം
കളം കേിെിചാലളം ൈകയ െനലിതന കനിയാം.
കനിയാെമാനിലിരനികനകാഡംബരമതിങ കാണന,
േനിമതി ചടമതിന മനേനികതിെരാളി കിടനേോല െവളിയാം.
െവളിയാമത വെനന മനെവളിവാെയലാം വിഴങി െവറെവളിയായ്
െവളി മതലഞിലെമാനായ്
വിളയാെീടനതാണ തിരനെനം.
നെനം ദരശനമായാലെേനതാനങിരന നടനിലയാം,
നടനില തനിലിരികം
െനടനാെളാനായവന സൗഖയം താന.
സൗഖയം തെനയിെതലാേമാരകേനാറം നിറെ സൗനരയം
ോരകില ോരെി േറി-
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ോരകേനാനില േകരന േഞരമാം.
േഞരമാമെല മതലാം
േെിയിലറിവായിടന തീയിെിലം
മഞകണങള കണകിമഞളെവയിലെകാോയമെയന.
അെയനിനിയവായീനെിെേടമിത കെഴാുിഞ മെറലാം,
അെിയറീടം തെിവനെിയില തനിേയ മറിഞ വീഴേോല.
വീഴേോഴിവെയലാം
ോഴില തനിേയ േരന തെവളിയാം
ആഴിെകടിലവന താന
വീഴേനാനലിതാണ ൈകവലയം.
ൈകവലയകെെലാനായ്
ൈവമലയം പുീടനെതാര വഴിയാം
ജീവിതവം െകടമേന
ൈശവലമകലനിതന േരഗതിയാം.
േരഗതിയരളീടക നീ
പരഹര! ഭഗവാനിതാണ കരതവയം
ഹര! ഹര! ശിവെേരമാേന!
ഹര ഹര െവളിയം നിറെ കരിരളം.
ഇരളം െവളിയമിെതാനം
പരളാെതാളിയായ് നിറെ പമഴേയ,
അരളീടകെകാറിയാതരളീടേന,നിതിന വരമരേള!
അരേള! നിനകളിയരളാലരളീടനീെയനിെകാരരമറേയ!
ഇരേള! െവളിേയ! നടവാമരേള! കരളില കളികെമാര െോരേള!
െോരേള! േരിമളമിയലം

25

26

27

28

29

30

31

െോരേളതാണാ നിറെ നിറെോരേള!
അരേള! അരളീടക േതരരേളറായവാെനനികിതിഹ േരേന!
േരേന! േരയാം തിരയിലേരേനതാവായിടന േശേതിേയ!
ഹരേനയരികില വിളിചീെൊരേനരവമിങിരതകരതരേത!
അരേത േറവാനയിേരാെൊര െേരെവളിയായ നിനെുറ മാഹാതയം;
െേറതം നിനകേെയേനയ
െവറേത ഞാനിങിരികേമാ ശിവേന!
ശിവേന! നിനിലിരനിെചവി മിഴി മതലായിറങി േമയന,
ഇവെയാടകെി വരമറവകളെമലാ, മിെതന മറിമായം?
മറിമായെോെിയറമമറവാല മെെേടന േരെവളിേയ!
െേറെതാെനാനമെതാനാമറെവാതിളകിപകെ പകയം നീ.
പകേയ! െോെിേയ! പറേമ!
യകേമ! െവളിേയ! നിറെ പതമഴേയ!
ഇഹേമ! േരേമ! ഇെേയ!
സഖേമകണേമ കനിഞ നീയകേമ.
അകവം പറവെമാഴിെെനഭഗവാേന! നീ നിറഞ വാഴന;
പകള െോങിന നിന മിഴിയില
പകേയ, ഇകെതാെകയം േകേയ.
േകയാമിത െനയരകം
നികരായ് നീരാകിടന നരഹരിേയ!
േക െേയവതമിങിനിേമല
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പകയായ് വാനില ചഴറി വിടെമരിേയ!
എരിനീെരാട നിലമരകി
െേരകിപകയായ് മഴങി വരെമാലിേയ!
അരമറ തിരയെനാര നിനിരവെിയെെ പഞിലങയെെ വിളിേയ!
വിളിേയ! വിലെേറെമാര മണിെയാളിേയ! വിളിേയ േറന വരമളിേയ!
ഇളകം േരിമളെമാട ചവെയാളിയം െോെിയായ് വരതിെയാര നിലേയ!
നിലയിലാെത െകാടങാറലയനത േോല നിവരന വരമിരേളാ?
അലയം തലയിലണിെങലയനിത, താന പതയെമാര െതാലിേയാ?
െതാലിയെമടത പതചാകലിെയകഴലാലഴികെമാര കലിേയ!
കലിയം കാലാല തലയം
നിലേയെയലാ നിലയെമാര തലേയ!
ഒര തലയിരളം െവളിയം
വരവെമാരരമെകാെിക സരതരേവ!
അരതരതരിമകളറിവതിനരിവരരറമീ പസങഗെമാര ശരിേയ!
ശരി േറവതിനം മതി നിനേരിതെമാെതെകാുിതിന നികരിതേവ,
അരളെേടെമാര െോരേളതറിവാലറിയെേൊത നിറെോരേള!
െോരളം േദവെമാഴിെങരളം േരയം കെന വരമലേയ!
വരളം നാവ നനചാലരള െോങം വാരിധികെതാര കറേയാ?
കറെയെനാന കറികം

മറേയാ േതടനതിന മറകരേയ!
നിറവിലേയാ! ഭഗവാനറിയനിലീ രഹസയമിത സകലം?
40 സകലം േകവലെമാട േോയകലേോഴങദികെമാര വഴിേയ!
സഹസനകാദികെളാട േോയ്തികവായീടം വിളികെമാര െമാഴിേയ!
(ഇവിെം മതല 40 േദയം കാണമാനില.)
81 ഒനമറിെീലേയാ!
നിനെെ ലീലാവിേശഷമിത വലേത.
െോനിനെകാെിെയാര ഭാഗം
തനില ചറിേെരന തനിമരേമ!
82 തനിമരേമ തണലിനിയീ
നിനകനി, കഴലിണെയന തലയ പവണിേയ;
കനകെകാെി െകാുാടം
തനിമാമലേയാ, യിെതന കണമായം?
83 കണമായങളിെതലാം
കണമനുായിരന കീേല!
െവണതി ചെി വിളങം
കണണിേയ! പംകഴല്ക ൈകെതാഴേതന.
84 ൈകെതാഴമെിയെന നീയ
ൈകതവനിലയീെനടത നിനെിയില
ൈകതഴവിേചരകണേമ, നിനൈേതലിെതേനാരത നിനഭരേമ.
85 നിനഭരമലാെതാനിലേിളി ചടം നിലിേനായകേമ!
വനെേഴമിമലമായെകാേതിെനാനായ് വിലയ നലരേത!
86 നലണമെിയന നിനപ-
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ൈേങഴലിണ നീരണിെ െവണലേയ!
കകം പങയിേലറിേോകം െോനിനെകാെിക പതമരേമ!
പതമരേമ പംെകാെി വനതമിതെമാെകേരന നിനകേേയ
േദമലരിണെയന തലയില
േതിയണെമെനയ് കലരനെകാളണേമ!
െകാളണെമെനയെികായ്തളരേത നിന കേയ കറയരേത;
എളളവം കനിവിലാതളവെനേനാരെതാഴിഞ േോകരേത!
േോകരതിനി നിനെിയില
ോകണമെലനിരികിലിവനിനം
േവകമിരളകെലില വീണാകലമുാമതിന േറയണേമാ?
േറയണെമനിലേലാ
അറിവാമെിെയന മെിക ചെണേമ!
അറിവെറാനായ് വരെമനറിയാെതാനായിരന േവദിയേന!
േവദിയേരാതം േവദം
കാതിലെങനിവണമിവ േലതം
ആദിെയാെനവമിലാേതതിെനാെൊനായ് വരനതത നീേയ!
അത നീെയനാലിവേനാടദിയാെതാനായിരികമരമതേല!
ഗതിയിലേയാ! നിെനയ്
േതിെയതെനന േശതവമറ േതിേയ!
േതിേയെതനറിയാെതനേതിേയ നിെനതിരഞ േലരമിതാ!
മതിെകെടാനിലമിലാ-

തതിവാദം െകാെഴാുിഞ േോകന.
94 േോകം മെണാട തീ നീേരാഹരിേോെല മരതിെനാട െവളിയം
നാകെമാെൊര നരകം േോേയകമതായ് ഹാ! വിഴങിയെിയെന നീ!
95 അെിെയാട മെി നടവെറനേിെിയിലെങാതിരന േല െോരളം
വെിവാകിെകാനനെിേയാെൊനിെചാഴിഞ വരെമാേന.
96 ഒെനനം രെനുും
നിനിവെനനം േറഞ േതറരേത
ഇനികവെയലാം
നിേനാെൊനായ് വരന കളവേല.
97 അെലനം േകെലനം
െോലം െോരളം കെന സനരേമ!
െകാെലേനാടയിേരെകാേല നീ ൈകവിലയ താനേയാ!
98 അേയാ! നീെയനളം
െോേയ! പറവം െോതിഞ േമവന;
െമയാറാനായ് വേനന,
ൈകേയനിെകാെഴാുിഞ േോകന.
99 കനം മലയമിെതലാെമാെനാനായ് െോനെിക കടാകി
നിനേോളെിേയാെെനെോനിന െകാെിെകാമഴെതനേയാ!
100 എനേയാ! നീെയനം
േിനയണയെനാഴിെ േിനയേമ!
െവനറീടമഹനയ്
കനിേിറേയയണിെ േകാമളേമ!
േോതകതികള 53

54 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 51
52 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 57
58 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 55
56 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 61
62 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 59
60 നാരായണഗര സമരണകതികള
17
േിദംബരാഷകം
1 ബഹമഖാമരവനിത ലിങഗം
ജനജരാമരണാനക ലിങഗം
കരമനിവാരണ കൗശല ലിങഗം
തനമദ ോത േിദംബരലിങഗം.
2 കലകമല പതിഷിത ലിങഗം
ദരേകനാശ യധിഷിര ലിങഗം
കപകതി പകരാനക ലിങഗം
തനമദ ോത േിദംബര ലിങഗം.
3 സനഗേണശവര കലിത ലിങഗം
കിനരോരണ ഗായക ലിങഗം
േനഗഭഷണ ോവന ലിങഗം
തനമദ ോത േിദംബര ലിങഗം.
4 സാംബസദാശിവ ശങര ലിങഗം
കാമയവരപദ േകാമള ലിങഗം
സാമയവിഹീന സമാനസ ലിങഗം
തനമദ ോത േിദംബര ലിങഗം.
5 കലിമലകാനന ോവക ലിങഗം
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7
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സലിലതരംഗ വിഭഷണ ലിങഗം
േലിതേതംഗ പദീേക ലിങഗം
തനമദ ോത േിദംബര ലിങഗം.
അഷതന പതിഭാസര ലിങഗം
വിഷേനാഥ വികസവര ലിങഗം
ശിഷജനാവന ശീലിത ലിങഗം
തനമദ ോത േിദംബര ലിങഗം.
അനകമരേന ബനര ലിങഗം
കനിതകാമ കേളബര ലിങഗം
ജനഹദിസിത ജീവക ലിങഗം
തനമദ ോത േിദംബര ലിങഗം.
പഷധിയസേിദംബര ലിങഗം
ദഷമിദം മനസാനേഠനി
അഷകേമതദവാങമനസീയം
അഷതനം പതി യാനി നരാേേ.

16
േിണനനി
1 ഗരഭതില വച ഭഗവാനെിയെെ േിണെമേേരമനെോട വളരത കോലവലീ!
കലിചേോെല വരെമന നിനച കിടരേിചിടനെിയെനാെകയമങ ശംേഭാ!
2 മണം ജലം കനലമംബരേമാട കാറെമണിേിെിചറയിലിെടരിയം െകാളതി
ദണെേടതെമാര േദവതയിങല നിെനന
േിണതിനനമത നലി വളരത ശംേഭാ!
3 കലിനകത കെിവാഴെമാരലജനെവാനല നിെെ കേയിനറിയിചിടന!
അലികെതിലമരനമേരനനം മെറലാരമിങിതിലിരന വളരനിടന.
4 ബനകളില ബലവം ധനവം നിനയി-

െലെനാനെകാുിത വളരനതേഹാ! വിേിതം;
എനതമരാെെ കളിെയാെകയിെതനറിൊലനതവമിലതിന നീയരളീട ശംേഭാ!
5 നാലഞ മാസെമാരേോല നയനങള വച
കാലെെ കയിലണയാെത വളരതി നീേയ,
കാലം കഴിഞ കരവിങലിരന ഞാനകാലം നിനച കരയനിത േകളക ശംേഭാ!
6 േരതസ തെനയിത രകെമാടം കലരന
നാദം തിരരവതായ് നടവില കിെേനന,
മാതാവമിലവിെെയന േിതാവമിെലനതാതന വളരതിയവനാണിവനിന ശംേഭാ!
7 അനള േവദന മറനത നനണരനാലിനിങ തെനരിയില വീണ മരികമേയാ!
െോനേനന െോറിവാതിെലാരഞമിട
തനിട തെനയിതമിനറിയന ശംേഭാ!
8 എന തളെയെനയകേമ ചമൊയിെതി
െവനളഴിഞ െവറേത െനടവീരപമിട
െനാനിങ െേറ, നരിേോെല കിെന കവെനനാവതിങെിയെനാനരളീട ശംേഭാ!
9 എലാമറിഞ ഭഗവാനിവനിെനടത
െോേലണേമാ ദരിതെമാെകയകറേണ നീ
ഇലാരമിങെിയനെങാഴിയനെവങിെലലാം കളെെരതിേലറി വരന ശംേഭാ!
േോതകതികള 65
66 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 63
64 നാരായണഗര സമരണകതികള
1 ഞാേനാതയേമ! ഞാതരേവ!
നാമാതിയിലാ നരകതിേയ!
യാേനാ നീേയാ ആതി േരം,
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യാതായ് വിടേമാ േേോേയ;
േതനാര തിൈലചീരെിയാര
േതടം നാൊമരമാനരേകാേന! മാനേനര വിഴി ോകം
െകാുായ് നയിനാര നായകേമ!
ആളവായ് നീെയനാവിെയാെീ
യാൈക െോരള മമലമതിരം
േതളവായിൈെയിറിരിയാമേറേവ കാവായ് െേരിേയാേവ!
നാള വാെനം നരനെരന
െനരകിനറത ോരരമാനര
നാളവാണിനറാൊരാേയാ
നാതാ, നയിനാര നായകേമ!
ഉരവായരവായരവരവാെയാൊയ് േലവായയിരകയിരായ്
െതരളായരളായ് േതരരണിെിെമായ് നടമാതിൈര വെിവായ്
ഇരളായ് െവളിയായികേരമായിനറായൊയരമാനര
മരവായ് വരവാെയൈനയാളവായ്
നാതാ, നയിനാര നായകേമ!
വാനായ് മൈലയായ് വാെിയിനം
വാണാള വീണായഴിയമെനന
ഉുൗനായയിരായെേയാനായ്
ഒനറായ് മനറായ് വാരാേയാ
കാനായനലായ് കൈന കെലായ്
കാരായ് െവളിയായരമാനര
താനായ് നിരകം തരേരമന
താള താ നയിനാര നായകേമ!
പവായ് മണമായ് പണരേമായ്
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െോെിയായ് മെിയായ് െനെിേയാനായ്
തീവായരവായ് തിരിേിയമായ്
േതനാരമതായ് തികഴിനറായ്
നീ വാ കാവാെയൈനയാളവായ്
നിതാ! േിതായരമാനര
േതവാ! മവാ മതലേവാേന!
േതേന! നയിനാര നായകേമ!
അരിയം വിതിയം േതെിയിനം
അറിയാ െനറിയാെയരിവരവായ്
മരിയാമറിമാനിെവെിവായ്
മരിയാേതയിനി വാ കാവായ്
േിരിയാെതൈനയാളവായ് േതവ
േിരിയ െേരിേയായരമാനര
പരിവാഴ്തരളീടം േകാേവ!
പേവ! നയിനാര നായകേമ!
അനേറായിനേറാ യമതതരകനേറ നിൊൊരാേയാ
കനേറ! കൈെേയ! േകാതനേമ!
േകാേവ! കാവായ് കലേതേവ!
അനേറയിനേറയാരെിേയ
നാേയ നീേയയരമാനര
നിനറായ് നിനറാൊരാേയാ
നാതാ! നയിനാര നായകേമ!
നിനറാരെിേേരെിയാരതം
നിനാതിെയലാം നീകി നിതം
േനാനമതായ് നിൊളം
േനാേമിലാ നനമയേമ!
വന താേമിലാെതന മന നീ
വനാള വാേയയരമാനരനൊയ് നിനറാൊരാേയാ

നാതാ! നയിനാര നായകേമ!
9 െോേന! മണിേയ! മരകതേമ!
പേവ! മതേവ! പെോെിേയ!
മേന! മയിേല! കയിേല! വനമൈലേയ! േിൈലേയ! മാനിലേമ!
എേനയിനിയാളവായ് നീേയെയളിേയന നാേയനരമാനര
തനനനിേയ നിനറായ് നിനതാളതാ നയിനാര നായകേമ!
10 കേലാ മരേമാ കാരയേമാ
കെിനം നെനഞറിേയന യാന
അേലാ േകേലാ ഉനെി വിടേലാകലമായ് നിനറെിേയന
െോലാവലാ ചരതി മെിെചാലാവലായരമാനരനലാരമണിമാതവ! കാവായ്
നാതാ! നയിനാര നായകേമ!
േതികം
2
1
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എങം നിൈറെനതിരറിമയാതവരിന പറ േിരചെേര!
െോങം േവകെലിരേെിയാത േെികനരള പരിവായ്!
തിങറിരമെിയിറികഴം തിണിയ
േതേോമയാനനേമ!
തങെകാെിേയ! നൈമ തടതാെ്െകാളവായ് നീ കരണാനിതിേയ!
തീേയ തിരനീറണിയം തിരേമനിയി-
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റിങെളാളി മിളിരം
നീേയ നിരയകെലില കനിമഞനം
െേയാതരള പരിവായ്
കായം പനലം കനിയം കനലവാ
ൈതവെതയ് നിൈനനരനികണീര
ോയം േെി േെിയില േരമാനനം
െേയം േരഞെേര!
ചെേര ചെര വിെടാളിറം ചരര
ചഴ്തിരകം ചരവിചെര ചഴ്കെേല മതി കൈങയരവങെങങവരി വിരിേൈെയായ്
വിെമമതം കനിയം മിെര
കിലനായിനവനിമിൈേ
കെിെകാതിനാെലന െകാല
െകാനറലരണിന കവം കയിേല!
കയിലവാണി കരൈേ മൈലയൈമ
കെി നിനറാടം കരമണിേയ!
മയിലവാകനന വനരളം മണിമനിരംേകാളമയിര േമനിയേന!
കയരകണിയര കണകള മനറം
കതിര തിങളമങിയമെങാളിരം
പയങം പനലം േൈെയം പൈലനായിേനരകമവിയിര പലേന!
പലനറെോറികളറേരിപരണേോതം പകനറ പേതളലകറെേലാടയിരളമെങമിെെങാടരംെോഴിന
നിൈല െേറ നിരഞനമാകി നിരോതിൈകനിതിൈരകെേല
അൈല െോങിയെങി മെങിയല-
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േങാലമാകാതരള പരിവായ്.
വായിരകെെമന വരേില േവകെലിരേെിനങമിങം
നായികേെെതനം നടനിരിയാതനകിരകം നലകിടവായ്
ോയമിരകമം േരചം േെരെോങരവിന േെമഞൈെയിര
ോയം േിറേിൈറയം േരണങളം
േറവം േരണ പരിവാം.
പരിവായിര പൈതന മനം െോനമൈലൈയ േിൈലയായ് കനിതപടി
പരിമനറെമരിത പരാനേര തേിരാെനന െേരമാന െോതവായ്
പരിയനെനപവിയിര പൈല നായിേനനമതിയിറിൈര േോറിരിയം േകനാൈയചികിെതരിനിലനേനാ െേേമനിയേന!
െേേമനി േിവെേരമാന േിരമാൈലയണിന
െേേങാല െേലതി
െേമാനിരം േവരറേോന തിരമനിരതാല
െേൈമെേരകറേോന
െേമാന േിണകാെെനനറം െേരേിതെനനറം െേരിേയാര െേയരിടിമാനിെവീടിലൈണനമയം വൈകെയങനേനായിയോയ്.
ഇയമം േതമം െോരളമിൈറയിനറിയിരകമിന
വിയേന െവളിവാനെതങന വിൈളയാത
വിൈളയം വിതിെയനെകാേലാ
െേയികം വഴിെയങെനങള െേെോര-

േചാതിേയ! െയനമയരറകംതൈയെകന ൈകമാറ െേേയവന തയാ
വാരിതിേയ തരമിറമിേയന.
10 തമിേയന തവം െേയറിേയന േോനായകര േനിതിേക തിനമം
കവിേയന കഴല ക ൈകകേികൈെകണീര വാരതകനിനമിേലന
നവിനമാൈലപൈനനമിേലന നാലവര
നാവലര ചടം തിരവെികം
പവി മീെതൈനേയ വകതായ് പൈലനാേയന േിൈഴേെതങന പകലവായ്.
േതികം 3
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ഒുാമാതിയില നിരകം െോരള നീതാനലെകങം
താമാകി വളരേനാങിയോമാനിയ േതേവ!
േവയാമാമനല പനീെരാലിേയാൊവി വിളേകാൊമാതന വാരായി നമകായമിതാേമ.
ആേമാതമമാമിന മകാമനിരെമാനറം
നാമാത നമകിനറരളാേയാ നൈമയാളം
േകാമാനരളം െകാ കഴാം കവിയൈണനാലാേമാതമമാമിന മകാമനിരെമലാം.
എലാവയിരം നിനരെവലാവെലം നീെരലാവലകം നിനകളിയലാതൈവയിൈല
െോലാതനെവലാം െോെിെേയാരള പവീര
േലാരയിരാളം േരേതേവ! ചരേകാേവ!
േകാേവറേിരാേന! കറിയേറാങി വിളങം
മേവഴലകം േമാനമിഴം േമാനവിളേക!
പേവറേിരാനം െനടമാലം െോെികാണാതാേവേരകളാനാരരവാേരാരറിവാേരാ?

5

വാേരാ വൈരേയാ വാരിതിേയാ വാനവര േേരം
താേരാ തൈരേയാ തണമലേരാ തരേരേന നീ
യാേരാ നീയറിേയനെിനാേയനരളവാേയ
നീരാറണിേവാേന! നിതമാളവായ് നിമലേന.
6 നിമലാ! നിതിയേന! നിരേയേന! നിരകണേന!
അവേമ പവി നാേയനഴിയാേത നിതമാളവായ്
നമൈനകഴലാല കായന നേെോ! നൈമ നീേയ
പവിമീതരള വാരം പരിവാേയ െേരമാേന!
7 മാേന! മതി ചടം മൈറേയാേന! േൈെയാെീ
വാേനാരകള വണങം വെിേവ! വനരളവാേയ;
േതേന! െതളിേവ! തീഞവേയ! തിവയരേം തേനാേന! തൈണേയ െതനമൈറയീരാറണരേവാേന!
8 ഉണരവാരറിവാേരാരറിവാെയങമിലങം
ഉണരേവ! െോരകൈവേയ! േോതവരേിനറിയ പേവ
പനേല! പതമേത! വിതകേമ! വനരണീരനേല! െവളിേയ! മാരതേമ! മാനിലേമ! വാ!
9 വാ വാ േെയിരകൈങ വളരകം മണിേയെയനോവായ് മതിേയ േങയേമ േനമൈറയീറായ്
േതവാതികള േോറം െതളിേവ! തിണകെല േേരം
നാവാെയൈനയാളവായ് നതി ചെീ നരകാേര!
10 കാേരറ കയരകണിയര വീചം വൈലയിരേടാരാരഴിയാേതാരവേമ നീയറിയാേയാ
ഏേരറ േിരാനം െനടമാലം െോെികാണാ
ോരാമതെമാനറീനറരളാേയ െേരമാേന!
േതികം 4
1 തരിേനം തിരടിതിരേിയങളറതികേരിയായ്േരിയെനം െേയം േിതരളം േലിെകാടതതരിേറചടതതവങളറതനി മതലായ്കരിേനം ക കൈറകെരന കലൈതവതേമ!
2 ആതാരേതിന േരിപരണതിലേതേിരേഞം
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ോതാരകിതം േവികമേടേം േിെിവിൊേത
നാതേൈരയിനടനിനറ നാടനഴവിയാത
േോതെങടത പനരതിതി വിടെതന ൈതവേമ!
വാനറ മെണരെേരേറ വനനിൈേകറമറ
കാനറ കാലേകിരേിരമമറകതിെരാളിവായ്
ഞാനകനലരിയറ ഞാതിര കരമലമറ
മാനങളറ മകാമൗനെമന കണമണിൈതവേമ!
മേതിമേകാെിയറ മമരതികള േേതമറ
കരേിതെതായേിരേഞമാം കാനരകമലമറ
മെോരളറ മോരറ മതികള മനറമറ
മരേടം മകെ് കരമണിേകാെവന കലൈതവേമ!
വാകമനമറ വാനചെരായ് വെിെവാനറമറ
േനാകമിെങെണരങി േനാകെകാളതിേയമായ്
ചകമതിരകമതിചകമമായ് ചയേഞാതിയായ്
കാകെമന കാരണിയോലി നമകകലൈതവേമ!
വിരതിയില േതാനറി വിരികിനറ വിചവ
േിരമമൈനതം
വിരതിയിനേള ലയിേിത വിരതിേതി കലരന
വിരതിയ വിരതികളറ വിറകെറരിചെരേോല
േതേിതാനനപരണെചലവെഞയ നമേക!
േിരേമെചാരേം േിരമംെകാുു േേതെേടതിനാല
കരമെര േിരാരപകരമതിനാല കരി കതേോല
കരമകരെര കരെങാുു കടിേിെിേതിേനാ
കരമിചിടന കരണാകര! കതിെയനവരേക!
എലാമവന െേയെലെെമകേളാെരളിതരളാല
െോലാമല െോലിയ ചകമചകെോരടെവളിയില
േലായിരേങാെിയം േലിെകാടതപവിയിര
െേലാത െേനനിവിരതി വരേമാ േിവൈതവേമ!
എലാമകമകെമനേുറകേോതം വരതിയതം
നിലാത നിനില കലതി നീയ നാനമറിെത

െതാൈലയറെമനറ െതാനതിനിരകിെെനെോഴതം
െതാലിെതാഴെമനറയരെമാഴിക ചകകെേല!
10 പരണേതിലേരോതമറ പരാതനമാം
കാരണമറ കരവറ കാരയേങരേമറ
താരൈണയം വിട തതവം പൈതനൈതവതെോരളാം
മാരണെങാടിയെിയറ രേെമന ൈതവതേമ!
േതികം
5
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േിെതനറൈരകിര േെോതകമൈതേിരിതചെതനറ െോലിലേതമേങ വന ോരനിടമാല
േിതം കളിരന ചകെമനില തകമൈനതമേറാരിതൈനയെളാര െതയവതെമനറം നമകളേത!
േിരേെമറ െചറിനിലങിചതേതമറ
േരേല കാടേിരതകളറ േനനിരേമാടചമറ
േരകൈരയിന ചൈവേോലനേരളങവരന നിരകമിതൈനയെളാര െതയവതെമനറം നമകളേത!
ഒനെുറനറിരെനുും കറം േവികമതനറി െവറം
കെെനിര േളമം േനേര വിരതങറിതിെിേലാ
കനറിടങറങെിനനേരളങവരന േിെകനറന തിരവിൈളയാെലികതലകെമലാം!
ഇുൗ ലങണതിലിരകൈക കറെമതിര കണതില
മലെോരളൈല മനറാവതില േിന മെിവെമേങ
കാലതിെലാനറി വിരപളെതാനറിര കടംേൈകയാം
മാലമയനമതിരെേട രതിരനമായനിടേമ!
മാലമയനം മേകചരന രതിരന േതാേിവനം
കാലേകിരേിരമൈതക ൈകകവിെതണലകം
ലീൈലയില ൈവത ലയിേിത ലിങേിരതിൈട െേയ
േമലിളാകാെത െമഴകിടൈറേിതെതനൈുറവേമ!
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േവറേവറാം വിൈെയങള െവറെഞെേമ െോറിയിരേേരമേോത െേകേരെമങെഞറിനിലങം
േീരരള േോതി േിവേിതേരോനെവഴനരളിയകരിരള േകാരികെിത െവളിയിരകലാവമേത!

ോെരമലങള െോറിവായ് മെിനേകരവരിയ
കാരണകാരിയമറ കരണകവരകെിന
പരണേചാതിയിരപതപരെപണര കെീരത
േീരണമാ െചകേചാതിയിര ചിൈന തിൈറ െകാടേേന!
8 േതകമിത തിടമല തിണിയാനനെതളമതില
താകമറ മഴിചാതനചാതിയചാരെവാഴിന
േോകേെികപവേനകനാതന കരൈണ പതോകേകരന േചെങാെിേയാെിങൈണവെതേൊ!
9 േഞേടം േറൈവേകാേരേിയിോഴനമാം
പഞകൈളെകായ പലങെിെോകിഴമാം
കഞികെിേകാ കെിേയറി നീ കരണാകരേന!
തഞനിരവെിെയനറ തമിേയന തളരകിേെന!
10 എനകണതിെലതിരെറമനവൈലയില േിണിേറനകണമകങാരമിൊനേിരകാേമുായ്
എനകണങളെമടാതിൈണയില േരേിവതിന
കനകമലമലരേതമിരം കതി നമേക!
18
േതവാരേതികങള
നയിനാര േതികം
േോതകതികള 69
70 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 67
68 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 73
74 നാരായണഗര സമരണകതികള

േോതകതികള 71
72 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 77
78 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 75
76 നാരായണഗര സമരണകതികള
1 മണികെ വിെരതി മലര തവി മണെമലാം
ഘണികേേിതികിയ കഴിച ഘണിയാകി,
ഗണിചവകെളാെകയെമാഴിഞ ഗണിയം േോയ്
ഗണകെല കെന വരവാനരളക താേയ!
2 തിങളം തിദശഗംഗയം തിരമെികണിഞ െതളിയന നലതിങളേനരമഖി, ദിഗംബരെെ തിരെമയ് േകത ശിവേമനിേയ,
നിനകഴലകമലെമന കരതില നിലനിരതി നിതയവമഹന വനങരിചറിവഴിഞേോയ് വിഫലമായ് വരാതരളകംബിേക!
3 പഭാരേയാം നിന പകാരം നിനചാല
പഭാരം െകടം ഹതപസാദാെലവരകം;
പസാദികെമലാവനം തവതപസാദാല
പയാസം സമേം പയാതീവ ദരം!
4 സാധികം സകലം സമേഭവനങളകം ഹിതം നലി നീ
േേതസിങലിരികെകാുു ജനനീ,
ൈേതനയമാെയേോഴം
േബാധിേിേതേശഷമംബധിയില വേനറികലരനീടമസാതെസന കണക നിനെിയില വേനറന മാറനിേത!
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ദകപതി, ദനജാനകി, തവദനസാരിവാരിയിലഴനിൊതകെമാെകയമെകി വാഴതിനനഗഹിക േരൈദവേമ,
കകിബാധ വലതായതീവയഥ ജയിേതിന േണിയുു നിനകകിതനിലിളകാെത വാണ ദിവസം
കഴികകിലസംശയം!
േേരെതാട േകചിടം ഭമണേവഗമള മതിേയാട വനംബരതിലണയനതിനിവനശകെനന കരതീട നീ
അനേിരനെികള വാഴി നില്കമഗതിക സദഗതി വരതിടം
നിനേദെതാട ലയിേതിന നിയതം വരം തരക മങഗേല!
േകരാദികള േതിചിടം േതിയില
വീണിടം േതരെനങിലം
േകമില ഭവതികവനപതി ഭവചരിതേരെനങിേലാ
തതകണം സകലവം ഭവിച സതതം സഖിച മരവീടമീ
േകെമാെകയമറിെിടന േരൈദവതം ഭവതിയലേയാ?
കങമാദികളശിചിടെനാരശനം കേളബരമിതലേയാ
വനകലാവതി! വലചിടനിത മതിപസാദമരളീട നീ
തിങളമൗലി തിരെമയ് തേലാെിയിെേേരന നിതയവമിരികെമന-

9

തങേമ! സകല സങെങളമറനതിന തരണം വരം!
മണനേല മരവമീശവരി തെന മനിലനവരതസംജെയ വഹിചരളന േിതം!
മനില സമേവമെങമതിനേമല നിെനണികഴികെമാര ൈദവതമലേയാ നീ!

21
മണനലേദവീേവം
19
ഒര തമിഴ് േോകം
കണകെളതൈന കേരാെിെയതൈന
കരിപലിെതാലികെളതൈന
തിങളിനകൈല വിെങള േീറമരവങെളതൈന െേറിെനഴം
കൈങ നീയമിതേോല കണകിൈല നിനനീരില മഴേവാെരാെണനറയം
േംകരിതയരമാങ േമവിന
േരേരാകിയിത േതയേമ.
േദവീേോതങള
20
േദവീേവം
1 െതഴേമനി നിനവയവങളഴിന മന
െമാഴിയനെതനി മനികളകെമനംബിേക!
കഴിവിലെയാനമതെകാെനുികിന നിനെമാഴി വന മൗനനിലയായ് മഴങനിതാ!
2 ഇതെകാുു കതിെലാരതി നീെയനമീ
മതിമണലെതാട മറത മെറാനിലം
കതിെകാുു ോെി വലയാെതകങ നിന
ോദതാരടത േദമനി െോനിനകനീ!

3

കണികാണമികനകേമാട കാരേവണി മണേണി കാനലനീരനികെരന ോടനിതാ
േിണിയാറമാറ േിരിയാെത േേണന നിനമണിേമനിതനിലണയനതിനത നീ!
4 ധനി ചടമയന തണയ േതാനന നീ
മനിമൗലിതനിെലഴനളി മളനതം
േനിയുിടം കമി തെങി മെറാെക നിനിനെമനതം നിലയിലതി നിനീട നീ!
5 ഇെയിെലനികിെയിലിന കാണെനാരിെോെിെകാുു മടമെലിന െോനംബിേക!
തെവിലെയാനമതെകാെനുികിന നിനെെലാന തനിനിയമത മാണികയേമ!
6 കമരം െേവികമതമല കണിന െതാടമരനതിനെമാര മൗലിെയനല നീ
അമരം തഴെിതിലിരനയരനങ വനമരനതിനരളമാമതതിനിയം!
7 ഇനി നിെെ മൗലിയിെലഴനിടം പനിലാവിനമങ നിന വിളയന െവണീറിനം
കനലിന നീരിന മണതിെനനല നിനിനമിങ കതതിെനാെകയം ൈകെതാഴാം.
8 െതാഴെമെനയങവിളി,യിങനിനാഴിയില
തഴയെനനിക തണയില നീെയനിേയ
അഴലിങലിട െമഴകല, െനെയന മനം
കഴയനിതങ കഴലത കാരെകാേല!
9 അല െോങി വന നര തളിയളാഴി നിനലയന െേണകതിരയലി മലിന നീ!
നിലെേറ നിനിത നറകി നീരാട നീരലയനതില, തണെലനറിഞത നീ!
ഫലശതി
10 ഇത േഥയവതമിെരില ോടനവര-

കിതിനിന നിനെിെയടത തനീട നീ
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േോതകതികള 81
82 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 79
80 നാരായണഗര സമരണകതികള
22
കാളിനാെകം
നേമാ നാദബിനവാതിേക! നാശഹീേന!
നേമാ നാരദാദീഡയോദാരവിേന!
നേമാ നാനറയം മണിപംവിളേക!
നേമാ നാനഖാദിപിയാംബാ, നമേേ!
സമേപേഞം സജിചം ഭരിചം
മദാ സംഹരിചം രസിചം രമിചം
കളിചം പളചം മഹാേോരേോരം
വിളിചം മമാനനേദേശ വസിചം
െതളിഞം േറഞം തളമം പേഞം
തളഞളിെലേളാളമളായിരനം
തിരിഞം േിരിഞം മഹാനനധാരാം
െോരിഞം േദാംേഭാജഭകരക നിതയം
വരേനാര തേങെളലാമറിഞം
കരിെീടമാറാവിരാതങബീജം
കറേൊര േനരം നിനയന ഭകരകറിെീല മറള ൈകവലയരേം!
നിറെങേന വിശവെമലാെമാരേോലറം െേറമിലാെത വാണം േിരനാള
കഴിൊലമിേലാര നാശം; കറെൊനറിെീെരായിനേഹാ! േോരരേം
മറെീടേമാ വിശവെമലാമിെതേനാര-

തറിെീടവാന ശകരാരള േലാേക!
മഹാദിവയ േദേവശ, ഗൗരീശ, ശംേഭാ,
മഹാമായ, നിന ൈവഭവം േിനനീയം.
അെികള േതാുിേറിചംബരാനം
നടകം െകാടകന മനാകിനികിങെകം െകാടോനിെംെേടിരികം
ജെയേിളിെതലെമലം വിേലാലചലദഭംഗമനാരമാണികയമാലാവിലയപറതള രതം േതിചജവലിചതരങഗീകതം െോനകിരീെം
േരം േഞമിചനനം േതാറേോയി
തിരയപറം കറമിെലന േതറിതിറം വിട കേം െകാടകന െനറികറികളില വീണാഴിേയഴാമരൊണരയനവഹം ോരതമരവീമണാളന
മഹാേദവനം ബഹനം മനേരാേയാരേഹാ! മായയില െേടിരികന േിതം!
മഹാതാകളായളവരകം നിനചാല
മഹാമായ! നിന ൈവഭവം കിനരണയം!
അനങഗെെ പവിലിനലലെേടതം
കനചിലിവലിെകാെിതല െതലിങനങഗനമങഗതിേലറാെലാഴിചെനങാെത േോയങെങനേത നലേദതാര ഭജികനവരകെളാരതലേദെതെകടോനേത േിലി രം
വശതാകി വെചെോഴം മിനിമിനനതം കണിണേങജപവിേലാലം
കേേതന കണകണകണം മാരിേേരതാരതിേോകം കെകണ രിങലം
വിമിവിമിതിടെകന ോയന

കേലാലിനികം േടതവം െകാടകെനാരാനനവാരികെല്കകെരോദഭകപയകശതേോതസംഗീതനതങളം തെചവിെകാുു
നില്കന കരണങളിലെോനണികണലം
െകാെളാുിെേട െോങം ഘണികങിതം
ഗണകണാെിയം നനണിെചേരതിപസനം നമികം മണിചുു രിനമളായ് വിളങം
േളെങാത േലതി മതേെതിനിളിഭയം െകാടകനതിെനന ബനം?
െതളിെങേന പരണേനനമലലകളങം െകാടകെനതിരദവനവേശാഭാങരം
വകരബിംബം കരാേളാനതശീകരം
േോരദംഷാദവയം ഭീഷണീയം
കേര കങണം കിങിണീസങലം
കിങരീഭതേവതാളകളീപവാഹം
േറനടഹാസങളിടിട കനം
കെഞള ശംഖം കോണം കോലം
ഭെനാെരതിരേതാെി മന കണസവനം
സിംഹനാദതിനം കീണമുാമിെികം േടതവം െകാടകന െോടിചിരിെകട ദികം െോെികായ് െകാടകം
കടംേന െകാങതെം താളേമളം
േിെിചംബരീജാലസംഗീതനതം
തെികിങിണീ േവണവീണാപേയാഗം
െേവിെകാുു തങകെെകാങ രം
കളം കങമീേങമാേലയേലേം
േളെങാത മതേെങലവകതലം പങലെകാത േകാരതിട
മാലാകളങാവിഹീനം കലാേിച-

േമതാനലങാരബനങളം മറമേളാരലം ശകരലാരേമാതാനിെതാനം!
േിെികളെകിെകാടകം വയറിനെിേകാമനപമണിേടടതമെിചിക കചപറം വചിറകികെികാമവികെതീനിഴിെതെകാമ തേികരശീ നമികം.
അനങഗെെ തണിരേമാേെറ തമില
േിണകം തെങിജയികന െോനകണങാലെികചേം േതാറ േതാേയ
തേസിന േോകന ോദാഗേശാഭം
കണങാലെിതാമരപവിേലാലം
കളികന പേനന നകരനാതേമാദം
വിളങന േദവാങഗനാഗാനേമളം
കളം വീണ നാനാവിധം വാദയേഭദം
ശവിചം സഖീോരനരയാണിതനില
ഝണതകാരപരം വഹിചം നെനം
മദാ േശാഭ ൈകലാസശങേഗ ലസിചം
തദാ േദവനാരീസമകം വഹിചം
നമിചം സരനാര വഹിചം കൊകം
ഗമിചം നിജാനനേമാൊവിരാശാവധികള കാമം ലഭിചം േദാേന ഭജിചം
തദാവാസേദേശ വസിചം സഖിചം
രമിചം സവകാേരയഷവലം സംഭമിചങരിചതലം മലമാകീ വിളങനിവണം ഭവതകെകണ ചളിെചാന
േനാകായമലം കോേലാ! നമേേí നമേേ!
നമേേ മഹാേോര സംസാരവാരാനിധികകെരേകറവാന തേദതാരിണകേലലാെതാരാലംബനം മ-

െറനിെകാനമിലംബ, കാരണയരാേശ!
നിനയനെതലാം െകാടകന തകണിണേതന കൊകം ലഭിോനണേെന
േദാംേഭാജൈവമഖയെമനില േിണെീെൊലാ േത നമേേ നമേേ നമേേ!
േണം െേണിലം മണിലം െേന പകാശവസിചാതേമാദം ഗണം െകട
ദഃഖിച േോവാനയെയാലൃണം
േദഹെമേനാരത സതവാദിയാം മകണം െകട
െേേടാര മായാവിലാസം കണം കീണേലാകപേഞപവാഹം കണേജയാതിരാേനതാരം
നമേേ ശിവാംബാ, നമേേ! നമേേ!
േോതകതികള 85
86 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 83
84 നാരായണഗര സമരണകതികള
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ജനനീനവരതമഞരി
1 ഒനായ മാമതിയില നിനായിരം തിപെി
വനാശ തന മതി മറനനാദിയില പിയമയരനാെലാം കെലിെലാനായി വീണ വലയം
എനാശയം ഗതി െേറം നാദഭമിയിലമരനാവിരാഭ േെരം
േിനാഭിയില തിപെിെയനാണറംേെി
കലരനാറിടന ജനനീ!
2 ഇലാത മായയിടമലാസെമാനമറിവലാെതയിലനിലനം
കലാഴിയം കനലമലാെത ശനയമതെമലാെമാരാദിയറിവാം
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തലാേവം േറകിലിലാരണംകിയകള
മലാടകില മതിയീ
സലാഭെമാന മതിെയലാവരം തിരയമലാേേബാധജനനീ!
ഉുായി മാറമറിവുായി മനമിത
കാടമങഗമകവം
െകാുായിരം തരമിരുാശയം പതി ചരുാ മഹസില മറയം
കാലമീ നിലയിലുാകയിലറിവഖണാനഭതിയിെലഴം
താരില വീണ മധവുാരമികെമാര
വാണ സരി സകതീ.
ആരായകില തിരകള നീരായിടന, ഫണി
നാരായിടന, കെവം
ോരായിടനതിന േനരായിടനലകേമാരായിലഖിലവം
േവരായ നിനകഴലിലാരാധനം തരണമാരാലിതിെനാര വരം
േനരായി വനിടക േവറാരമില ഗതി
േഹ! രാജേയാഗജനനീ!
േമലായ മലമതിയാലാവതം ജനനി!
നീ ലാസയമാെിവിടമീ
കീലാലവായവനലേകാലാഹലം ഭവനമാലാേമാതമഖിലം;
കാലാദിയായ മദനലാെല െനയെമാര
ലീലാേെം ഭവതിെമയ്േമലാെക മടമതിനാലാരമളതറിവീലാഗമാനനിലേയ!
മീനായതം ഭവതി മാനായതം ജനനി
നീ നാഗവം നഗഖഗം-
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താനായതം ധര നദീ നാരിയം നരനമാ നാകവം നരകവം
നീ നാമരേമതില നാനാവിധപകതിമാനായി നിനറിയമീ
ഞാനായതം ഭവതി േഹ നാദരേിണിയേഹാ! നാെകം നിഖിലവം!
എന ോേെമയവതിെനാരോയിടനറിവ
നിന ോദതാരിെലഴെമനനോണ മൗരവിെയാരിരോം മനം ധനരഹംഭാവിയാണ വിജയീ
അംബാ തരന വിജയം ോേേങിലമഹം ഭാനമാകമതിനാല
വന ഭാരമാരന തനവം ഭാനമാമലകവം ഭാനമാകമഖിലം.
സതായി നിനേരി േിതായി രെമാര
മതായി മനമറിയം
ഹതായി നിനതിന വിതായി വിെണാട മരതായി ദഷി മതലായ്
െകാതായിടം വിഷയ വിോരമനമതിനതാവമായി വിലസം
സിദാനഭതിയിലെമതാെതയാമതിമഹതായിടം ജനനി നീ.
ഭവാദി ഭതമതിനാവാസമില െവറമാഭാസമാമിതറിവിനാഭാവിേശഷമിതിനാവാസമിങലകിലാോദിതം ഭവതിയാല
നാവാദി തന വിഷയിതാവാസമറ ഭവദാവാസമാെക വിലസം
േദയാവാണതിനെുറ മഹിമാവാരറിഞ ജനനീ വാഴവാനമരേത!

േോതകതികള 89
90 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 87
88 നാരായണഗര സമരണകതികള
24
ഭദകാളയഷകം
1 ശീമചങരോണിേലവകിരേലാലംബമാേലാലസനാലാേലാലകലാേകാളകബരീഭാരാവലീഭാസരീം
കാരണയാമതവാരിരാശിലഹരീേീയഷവരഷാവലീം
ബാലാംബാം ലളിതാളകാമനദിനം
ശീഭദകാളീം ഭേജ.
2 േഹലാദാരിതദാരികാസരശിരഃശീവീരോേണാനദശണീേശാണിതേശാണിമാധരപെീം
വീെീരസാസവാദിനീം
ോെീരാദി സഗനിചചകതെീം
ശാെീകെീരേനീം
േോെീവനസമാനധാെിയയധീം
ശീഭദകാളീം ഭേജ.
3 ബാലാരകായതേകാെിഭാസരകിരീൊമകമഗധാളകശണീനിനിതവാസികാമരസേരാജാകാഞേലാരശിയം
വീണാവാദനകൗശലാശയശയശയരാനനസനായിനീമംബാമംബജേലാേനാമനദിനം
ശീഭദകാളീം ഭേജ.
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മാതങഗശതിഭഷിണീം മധധരീവാണീസധാേമാഷിണീം
ഭവിേകേകൊകവീകണവിസരതേകമസംഹാരിണീം
മാതങഗീം മഹിഷാസരപമഥിനീം
മാധരയധരയാകരശീകാേരാതരോണിേങജപെീം
ശീഭദകാളീം ഭേജ.
മാതങഗാനനബാഹേലയജനനീം
മാതങഗസംഗാമിനീം
േേേതാഹാരി തനചവീം ശഫരികാേകഷതീമംബികാം
ജംഭതപൗഢനിസംഭസംഭമഥിനീമംേഭാജഭപജിതാം
സേേനതിദായിനീം ഹദി സദാ
ശീഭദകാളീം ഭേജ.
ആനൈനകതരങഗിണീമമലഹനാളീകഹംസീമണീം
േീേനാതങഗേനേനാം േനലസത്ോെീരേേങാജവലാം
കൗമാവീതനിതംബബിംബരശനാസയതകവണത് കിങിണീം
ഏണാംകാംബജ ഭാസരാസയനയനാം
ശീഭദകാളീം ഭേജ.
കാളാംേഭാദകളായ േകാമളതനചായാശിതീഭതിമത്സംഖയാനാനരിതേനാനരലസനാലാകിലനൗകികാം
നാഭീകേസേരാജ(നാളിവി)ലസചാേതാദരീശാേദീം

ദരീകരവയി േദവി േോരദരിതം
ശീഭദകാളീം ഭേജ.
8 ആതീയേനകംഭകംകമരജഃേങാരണാലംകതശീകണൗരസഭരിഭതിമമരീേകാെീരഹീരായിതാം
വീണാോണി സനനനനിതേദാേമണീവിശാേലകണാം
േവണീഹീണിതകാളേമേേെലീം
ശീഭദകാളീം ഭേജ.
ഫലശതിഃ
േദവീോദേേയാജപജനമിതി
ശീഭദകാളയഷകം
േരാഗൗോേേനാനിലായിതമിദം
പാതഃ പേഗയഃ േഠന
ശയഃ ശീശിവകീരതിസേദമലം
സംപാേയ സേനയീം
ശീൈദവീമനോയിനീം ഗതിമയന
േസായം സഖീ വരതേത.
േോതകതികള 93
94 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 91
92 നാരായണഗര സമരണകതികള

സബഹണയ േോതങള
26
ഷണമഖേോതം
1 ോദഭകജന ോലനാധിക േരായണാ ഭവഭയാേഹാ
പതമാനസ പരാണപരഷ പരനരാദി പരപജിതാ
സാധ സാധിത സരസവതീ സകല സംപദായ സമദാഹതാ
ശാതശാരദ ശശാംകേശഖര ശിവാ ശിവാ ശിവമദീയതാം.
2 നീലനീരദനിഭാ നിശാകരനികാശ നിരമലനിജാനനാ
േലാലേലാേന ലലാമേശാഭിത ലലാെലാലിത ലലാെികാ
ശാലിതാ ശകലശാരദാ േരണോരി ശാശവതശഭാവഹാ
കാലകാല കമനീയകാമക കലാ കലാേ കലിതാവതാം.
3 കംഭികംഭകേകംഭകങമ വിശംഭിശംഭ ശഭസംഭവാ
ജംഭിജംഭരിപ ജംഭളേനി നിേഷവയമാണ േരണാംബജാ
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ഡിംഭകംഭിമഖ ബാഹേലയലസദങകാ വിധരേങകാ
ഡാംഭികാസരനിശംഭശംഭമഥിനീ തേനാത ശിവമംബികാ.
ദാരിതാതിേന ദാരികാദമിത ദാരണാേനിരയശൊ
മാരമാരണ മരാ മരാള മണിമതരാഗ േരമാനിനീ
ശരശരദനസനസാരമരതാരകാസര രിപപസ
രാജരാജരമണീരോരമിതരാജിതാമല േദാവതാം.
േഹലയാസവദിത ഹാലയാകലിതകാലയാ മലിന ശീലയാ
വീലയാ േലിത ഫാലയാ വിമലമാലയാ സമരേവലയാ;
സലയാ വപഷി ബാലയാ കശലമലയാ ജലദകാലയാ
ോലേയതി േരിോലേയതി േരിോലേയതി ജേമാലയാ.
രാമയാ വിമതവാമയാ ശമിതകാമയാ സമിതസീമയാ
ഭമയാധികേേരാമയാ േനകദംബയാ വിധരിതാമയാ
േോരയാ സമരവീരയാ കലിതഹീരയാ സമരോരയാ
ോലേയതി േരിോലേയതി േരിോലേയതി ജേമാലയാ.
ഹാരയാ ജലദനീരയാ ശമിതമാരയാതേ വിദാരയാ
ഭമയാധികവികാരയാ േകിതേോരയാ സകലസാരയാ
വീരയാേ ശിവദാരയാ മലിതഹീരയാ നമിതശരയാ
ോലേയതി േരിോലേയതി േരിോലേയതി ജേമാലയാ.
സാശയാ വിധതോശയാ വിധതോശയാ സരജനീശയാ
േശാഷശയാനേതോശയാ കേവിേകാശയാ വിനതേമശയാ
േസനയാ സമഥനാശയാ ഹതഹരാശയാ ദമിതനാശയാ
േഹലയാദതസേകാശയാ ദിവി വിേമാേേയ വിമതനാശയാ.

25
േദവീപണാമേദവയഷകം
1 അരകബിംബെമാരാറദിചയരനേോെല വിളങിടം
തകിരീെ ജെയിെയരവങളേിളി തേയം
ദഷതങളകറവാെനാഴകീടമംബരഗങഗയം
ഹതകരനിെലനിക കാണണെമെോഴം, ഗഹ
ോഹി മാം!
2 ആറ വാരമതിേയാെെതിരത ജയിചിടം തിരെനറിേമ-
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ലാറിലം മദനം െോരിച വലിേമെളാര കണകളം
കെറാടം നിജഭകരക വരതവാനിളകീടമകാരെതാഴം പരികങളം മമ കാണണം, ഗഹ
ോഹി മാം!
ഇനബിംബ വിഭാവസകളിെം വലം നയനങളാമിനബിംബമഖങളം തിരനാസികാവലിയം തഥാ
കരണമണല മണലീകത ഗണോളിയെമനേെ
കണിണയതിഥീഭവികണെമെോഴം, ഗഹ
ോഹി മാം!
ഇുൗശ, നിന േവിഴം െതാഴം രദനചദങളമലസത്േകശേേശല ദനതാെികളം കറത ഗളങളം
ഭാസരാകതി ൈകകളില തിരവായധങെളാടം മമ
േേശനാശനസിദേയ വരകാശ, ഷണമഖ ോഹി മാം!
ഉളിലെളാര േദാഷഭാരെമാഴിേതിനതിസൗരഭം
െവളിമത േളെങാെൊത െകാരത ോരതിയ
മാറിെം,
വളി തന മണവാള, നിനദരാഭയം തിരനാഭിയം
ഉളിലാകണെമെോഴം േരിശദേയ, ഗഹ ോഹി മാം!
ഉുൗഢകാനി കലരനിടം തിവലിയെിക കെിസലാരഢകാഞന കാഞിസഞിത േേലയം കെിസതവം
രഢമായ് വിലസന തതെ മടടത കണങഴലപൗഢിയം മമ കാണണം േരിേോട, ഷണമഖ
ോഹി മാം!
ഋകവതകതിെകാളെമനനമികണക വരാതിനി
രക െേയവതിെനാചയളള േിലേിടം നരിയാണിയം
േകിവാഹനഭാഗിേനയ, മയരപഷമമരന വനകിേഗാേരമായ് വിളങണെമെോഴം, ഗഹ
ോഹി മാം!
ഋുൗണബനെമനികിനികനവിങലം കരേത മത്പാണനാഥ, ഭവതേദ പേദതിെലതകിലാമയം

കീണമായ് മരവം, സേരാരഹേശാഭ േതെിന ോദവം
കാണണം േദവികമങള നഖങളം, ഗഹ ോഹി മാം!
9 ലപേിണേിതപതികിയ െേയവതിനമിെതാനിനം
േിപമിലെയനിക താവക ോദേസവനെമനിേയ
ലബവിദയനിവന ഭവതകേയുിെതങിലനനയ സംതപിയം േദഭകിയം വരമാശ, ഷണമഖ
ോഹി മാം!
10 ലതമളിലിരന നല വലിച നത കളിചതം
സാദരം തനതളളിലാകി രമിചിടം േെി മായയാ
ഭതഭൗതികെമാെകയം േതിവാെയടത ഭരിചഴിചാദി മചെരായ് വിളങമനന ഷണമഖ ോഹി മാം!
11 എട ചെറാട േമാകമാരതമെച േമവിന കണലിെകടറത കിളരന മണലവം േിളരന ഭവതേദം
തഷിേയാട േിെിേതിനരളനെതന ഭവാബിയിലെേടേോകരതിനിയം ഭഗവാെന ഷണമഖ ോഹി മാം!
12 ഏതെമാന ഭവാെനാഴിെെിയെനാരാശയമാരമീഭതലതിലെമങമില കോനിേധ, കരേതണേമ!
"കാതിേലാല'യിെതന േിന തെരനിടം മയി സനതം
ഭാതി യാവദനങഗദാഹി കൊകമഗിജ ോഹി മാം!
13 െുഎശബീജമതിങല നിനളവായ നിനിരേമനിയിങാശശകണി മിനേലാടേമികമനികെതിലം
നാശഹീനനതാമഗേയമനീനസനിധിയിങല നിനാശിഷാ ഗരനാഥനായ കണക, ഷണമഖ ോഹി മാം!
14 ഒനേോലഖിലാണേകാെിയകതെചതിനളിലം
തനകതിലെമങെമാെക നിറഞ തിങി വിളങിടം
നിനരളെകാരിെം െകാടേതിെനാനമിലയിെതെോേഴാ
നിനില നിനരള െകാുു ജാതമിെതാെകയം,
ഗഹ ോഹി മാം!
15 ഒുാമിതി പണവ പണഷകലിപേദാഷമനസില നിേനാമനപതേമനി ക കരം കവിേതിനാശയാ

പമണം ബധപജിതം െേരമാറമങഘിസേരാരേഹ
നാമനം വിതേനാമി നാശവിഹീന, ഷണമഖ ോഹി മാം!
16 ഒുൗഡമണലമദയവരതിയതാം ശശാങനിഭന ഭവാന
ൈകെഭാരിസേരാരഹാസനേദവതാസ മഹാമേത
െുഎഡഭാവെമാഴിക േമ തവ തചിലെോലി േകളകവാനീഡയാമി ഭവത് േദാംബജെമെോഴം ഗഹ ോഹി മാം!
17 അംബധിതിരയം തിരകമിളപവാഹവെമാെകേയാരംബരാശിയതായെങിെയാടങിടം േെി നിനില നിനംബ, െോങിമറിഞയരന മറെിടനഖിലാണവം
അംബയാസഹ വരതമാന വിജന, ഷണമഖ
ോഹി മാം!
18 അലിലം േകലം ഭവതേദേലവങളിലലേയാ
െോലിയിങെന സൗമയമാം മതലളെകിയിരിേതം
െകാലവാന െകാലയാനേോെലയണെിടം മലമായേയ
െവലവാെനാര മനമിങരളീട, ഷണമഖ ോഹി മാം!
19 കഷമികലിയില കിെനഴലനെതാെകയമങ സനഷനായ് സഖേമാട ക രസിചിരികക േയാഗയേമാ!
േിഷതെയാരിെം െകാടകണെമന നിനിരവളിലുിഷെമങിലെികടതിടെമനിേലാ, ഗഹ ോഹി മാം!
േോതകതികള 97
98 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 95
96 നാരായണഗര സമരണകതികള
27
ഷണമഖദശകം
1 ജാനെചനീെയഴേിെതളെതെള വിലസം
േിലിവലിെകാെികളമൗനപനിങളളടരകമമെതാഴകുിരനളലിഞം
ഞാനം നീയം െഞരെകകലരവതിനരള-
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തനയാം നിനെിതാരേതനളതകന മതകെമെിയനെകീട മചിലെകാഴേന!
തമതിങളകിൊവം തിരമെിയിെയില
ോെേലമേരാറം
ശീമെചേന മെികല തിരെവാളി േിതറിചിനമനിചവപം
നാമെോടിടിണങം െനറക െേറേിറകീറ കാരവില െവലേനാമലപഞിലിവലിെകാെിയമെിയനളകണമനെയന കാണാം?
ഒുാമലചുും േിതേിെചറേിരി േിതറം
തിങളില േങജപ
താവിതകം കൊകതിരമധ മധരം
മാരി േകാരിെചാരിഞം
കാമം മനോയ് മളയം കളമളകളറതളനിലതനപ വിതിടീ മദഭകിെോെിേിന േയിര കതിര വരമാറാകേണ താരകാേര!
സവരണകണാെി കപം കവിളിണെയാളിവില
കണലം കരണബിംബം
കണിലകാണമാന െകാതിൈേങിളിയെെ േവിഴചുു േതാല്കന മകം
െവണകഖണതിനളാ െവളിെയാളി കളയം
താെിയം േതടമീെയനണിൈേേനന കഴേേ! േിഴെോറകയിവന
െേയതം െേയവതം നീ.
ആലകാലകഴേതലരവവമതിലൊെിേയാടന െോനിനനലില േകാരതിട ോരതികിലകിലെയാലിെകാ-
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ളന െവളചിലമം
േവലം ശലം വിളങം വരദവമഭയം
െേങരതാരിേലനിോലാേലാലം മടതം പതെമാഴിെയാഴകം
വായമായ് വാ കളിോന.
കറില കറുു െവണീര നറമലര കളഭകടണിഞളവിളങംമാറം മാറം മനതീയരിയ െകാടമെികാതെലന കല െനേഞ,
േതറം േതറം തിരെീെകമലെരാളിവളതിരേകാലെമനാല
നീറം നീറം നിരേേ നിരയനിരയമെേയമയേവമം.
തീരതീരതിരതവരവയറരമെോകിള േിന െോനരൊണ
താരില േകാരതിട തങതരി തിരളമരകിങിണിെതാങല തകി
നീരിലതാരേരനെകാെിയെിമെി നിരാളി നീരവാറമെിേനരം േനെരനെിെചന മരകയരികില വാ
മതവാന ൈമലിേലറി.
ഉുൗഴിതടിെനാഴകായിഴകിന ജേനതാഴികെകടിനളെോനവാഴതം മണിതണഴകെമാഴിയമതതെകാമ രം
താഴതറിതളമം മടമലരശരവീരന മണിെചപ കപം
താഴംപെോന കണങാല തിരവെിയണിമടം മറനീടേമാ ഞാന?
മിനിചിനന രതകമിളകള നരിയാ-

ണിക തകാഴ വേചാരണിെചനാമരപവെിയിലെിമേവലതിറം െേറെകാളവാന
തനിലതങചിലേിന ഝലഝലനിനദംെകാെഴുുനളി വെനനമനില െോനിനെകാെീ, നിന പതമകളെിയന
കാണമെതേനാമലണീ?
1 0 േതില േതിപതപവിതെളാട േെ തലം വിരലതാരകങള
േതം േിതം തളേിെചാരിയമരിയ നിനനെോഴകറിേയാെി
സതം േിതം കലരതിശരവണഭവ, നീ
ഞാനമായിെടാരനാള
മതം മതുിരിോന കനകമയില കേരറികളിേചാെി വാ നീ!
േോതകതികള 101
102 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 99
100 നാരായണഗര സമരണകതികള
28
ഷാണമാതരേവം
1 ഗൗരീസഹായ സഹദരീകതാവയവ,
ഭരീഷ ൈവരിഷ തമസരീകതായധ നിവാരീതേദാഷ നിജനാരീകലാലസമനഃ
കരീഭവതിമിരോരീ ഹിതാേദര
രീ നീതിസരി കരണാവാരീണ, വാരിധര, ഗൗരീകിേശാര, മമ
ദരീകരഷവ ദരിതം.
2 മലീകതതിദശമലീ, സദാ സദതി

3

4

5

വലീകോങണലസത്
സലീന കങമ രേസാലീനവേ, യധി
ഭലീസേയാസി ദിതിൈജഃ
സലീകരഷവ സ േ വലീതേഗാധിതല,
വലീവിേലാല, ബധഹദ്വലീനിവാസ മമ േസാലീന േകകിഹയ
സലീലോ ഹദദജം.
പാണീകത സവനഖരാണീത ഭകജനവാണീശ മഖയ സമനശ്ശണീ, സജാനതലതണി തമാലതിമിരാണീല ചചകഭരാ
വാണീവിലാസമളിേവണീ, വിേഞിമദവാണീ, തവാംഗരമണീ
ശാണീേനാ, സമതി, ശാണീതേനാത ഭശേമണീ വിശാലനയനാ.
രാഗാഭിഷിക നിജേകശാദിോദ വപരാശാ േിശാേദഹനാ
ശീശാതകംഭനിഭ ോശാങശാഭരണ
നാശാനകാനേര േഭാഃ
ഭീശാഡവലാഹരണ േഗാശാബകാവനതേകാശാധിോശ ഭഗവന
ോശാെവീ ദവ ഹതാശാശയാവേിശിതാശാ ഹി േഭാഗഭഗമം.
സനാേസനതി നിശാനാവസനമയി
കാനാ യഗാനരരേത,
കിനാവേക ഹദി നിതാനാകലാശയമഹനാനേേതമവിതം
കിതാംമസം ഭവസി, േിനാമണീ രേിര
സനാന ോദേ ദവശിനാധതാന രജമനാദിഹീന കര

6

7

8

9

മാനാവകീന ഭജനം.
സീമാവിഹീനഗണ േസാമാവചഡ ജിതകാമാഭിമാന സമേത!
ഭമാധവാദി നത ഭമാസമാന,പരകാമാനകാനക ഗേരാ
നാമാളിജാേിജന കാമാവസാന ഫല,
ദാമാ ശമാതന വിേഭാ,
േഹമാരണാ ഹിതനികാമാതിഭീമ, ഗഹ
സാമാദി േവദവിദയം.
േവദാനഗീതനത ോദാരവിനയഗമാദായ േസവനവിേധരാദാവമം സരസമാദാതകാമ, ശഭേകദാരേകളി നിലേയ,
താദാതയലീനമതി സാദാേേനാദ, സകലാദാന ൈദവതതേരാ
ഭദാസ കലലതിേകാദാരദാമ, കര
േമാദാംബരാശി വസതിം.
കിഞാസരദവിരദ േഞാനന പണവസഞാരി ഹംസസമേന
കിഞാേലനമന, തഞാനജീവി മമ
സിഞാമതാഭ കേയാ
േഞാനനപണയ കഞാേി ശാസി കതി
മഞാശ ബദകമതിം
േഞാശഗാരിസര േഞാനനാതജമിമഞാേി ോഹി സതതം.
കാലായ ശീതരേി ബാലാവചഡ, ശഭശീലാവധതേരിത
ശീലാേലാവരദ ലീലാഹി വാരിസഖ
ബാലാശയാശയശേേ!
കാലാനേലാേമിത ഫാലാവേലാകനക

"കാലാജിനാവത തേനാ'
േവലായേധാ മഹതി േകാലാഹലാരവ സലീലാ തേനാത കശലം.
േോതകതികള 105
106 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 103
104 നാരായണഗര സമരണകതികള
29
സബഹണയകീരതനം
1 അനിപനിങളനിതിരമെി തിരകിചെിയാടം ഫണതിന
േനം േിനം നിലാവിെനാളി െവളിയില വിയദ്
ഗംഗ െോങികവിഞം
േനെചനീമിഴിെചങതിര നിര െോരിയിചനകാരാനകറിചിനാസനാനേമ, നിനിരവെിയെിയനസങെം േോകിേെണം.
2 േചകളം വിതറിേഴവിന കെിെകടികിെകെനാരിെമെയചിലേചാറുിരേോെൊര വെിയെമടേതാെി മെറിടം മന
േചെോന മയലിേലറിേരിേിെനാെെഴനളിേെികല കിെകം
േിചകാരന വേലാെമാര ഗതി തരേണ
മെറനികാരമിേല!
3 േജയാതിശകം കണെകന മനമിളകി മറിൊയരനം വരം മന
േബാധേകെൊെക നീകിതരികയമതരളേതന തളമം േദം േത;
ോതിെേണെമയകന നിനിരവെിയെെ േമ-
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േലറിയാടന േനരം
േമാദിേചതം മെികാതവെനയിവിെെ നീ
െകാുുവാ തങമേയല!
എണോണ േറാടെെയളശകെമത വലിേചാുു േമലീഴ കീഴം
സഞാരം താവി േമവം തരഗമിണെയാേെ
പടിേയാെിചിറങി
അഞാെറടം കെനായരമനയകേമറിസഖിചങിരെനനെനഞാറിോല കെിോെനാര വരമരളീേെണേമ തമരാേന!
അങങം നാഡിേയാടം ദിനമണി മതിയം
േോയണെീടമേോള
തങേകായികലളില തരളമണിവിളകം െകാളതികേരറി
നങം മങം നെിചം നെനമിടവതിനാെയഴനളി വായീയങം െവടന േവെേരിഷെയ നിരേവ
ചട നിരധളിയാകാന.
കാടം േമടം കഥിേചാെരാുു കമനിമണീകാനനായാലെമേന
ോടം േകടം േറഞം േലവഴിയഴറിോെലൊലെമേന
കാടം വീടം സമം നിനിരവെിയരള െോങീടേവാളം െോറോന
നാടേൊുുുു േോറരിയ തിരെവഴതാറമേതാുുവാനം.
ഒുാങാരം െകാെഴുുേിെേരെവളി നടേവ
േളിെകാുുളിലുാം
തധങാരം േകടണരനീടക തധെിതി മതി-

താമരേതന കെിോന
േങാരം േറവാനിലിരവേകലിരനീചയം േതനറിഞം
ഝങാരം േോലമിലിങിതിെനയിനിമേയാൊസവദിചീടവാന വാ.
8 കണുീരാറ കാതം കരവമതകണകുു കാരണയേമായീവണം മറാരകമിലീയെിമയിഹ െേടം
ോട കീലേയാ നീ
കണിലകരേുാ േഴികനതെമാര െേവി െകാെങുിലം േകടതിേല,
ദണം തീരെതെന രകിചഭയമരളവാന
കയെമാനെല േവുൂ?
9 ഒുാടീെലാടിച നാളതിരനടെവളി ോരതങശെങന തടികടിപടിേിെിചകതിരെയ നടേറാടെെേയാെിച േവഗം,
ോടിന കടിങലളചഞലതരമിളകം
േഞരാജാകള േോം മന
കടെകാേടാട േകാടയകമത കരേയറിസഖിോന വരം താ.
10 മൗനപേനെനാഴേക, മതിയമെതാലിേയ,
മനനാെമന മനകണജാനകണാെിേയ, നിന തിരവെിയെിയനതീ െോറതീെേവണം;
കനിതേനനമായികറവരകെിയതില
െേെണടതേതകാള
മാനേകേൊ നിനകീയഗതിെയയവനം
െേയ നിേനാട േേരതാല?
11 െവയലും നലാവം വിഴങികനെലാളി നടവില

കാലമനിേിെിചമയലിേനലാടമണീ, മറയരത മേനാമൗനവീടിന വിളേക,
െറയലിന േവഗം ജയികം ജരനര മതലാം
മഢരം ഞാനമായിെജയലില ോരോന െഞരകം ജവമയി! േരമന
േിതഖം നലിേെണം.
12 സഷം നലാവങ നീങീ ദിനകരനദയം
െേയ േനന മറഞ
തടിതടിെേരകിെേരെവളിയതിലാകീടവാന േിെനയാേട,
കഷം ദീനം േിെിേചാ മദിരയത കെിേചാ കിെകന േലാകരകതിേഷാതിഷ ശീഘം, നദിയില മഴകവാന
കാലമായ് വനിതിേോള.
13 ഉളതീമാറാനോയതനിവ നയമനകണമേണ, നീ തരാൊലളതീവം െോങി വിങം ദഹനശിഖയില ഞാന
െവനേോെടനറേചാ?
േിചം ഭാനം േിെിചേിണിയറതി വരാനായ് വിതറെനാരിേേേടിക േസാുുേബാധം, േിഴകളഖിലവം
നീ െോറതാളമേലാ!
14 എചിലേചാറ പളികിനിെയാര മകനാം
നീയിരോളി ഞാേനാ
േിചകാരന, േിഴയം േിഴകളഖിലവം
നീ െോറെകന ഞായം;
അചന ൈേതങളതന കാലെിയിണയെിെേടാലെമാെകെോറതെകാചങളകളഭീഷം കനിെവാട നിറേവ-

റിെകാടകനവേലാ!
15 ഉണമാനിലാെിരേോടിയെമാര വെിയം
െകാുു നീേള നെകം
െേണെമെങന കെതിന കവിള കവിയമാറള കളം ചമനം
നിരമാണം േോല േിലേോളരയിെലാര കരിേതാലടതം നെകം
വനായം നിന തകേനവികതികള േറവാനാദിേശഷനമാേമാ!
േോതകതികള 109
110 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 107
108 നാരായണഗര സമരണകതികള
30
നവമഞരി
ശിശ നാമഗേരാരാജാം
കേരാമി ശിരസാവഹന
നവമഞരികാം ശദീകരതമരഹനി േകാവിദാഃ
1 നാെീടമീ വിഷയേമാെീദശം നെനമാെീടവാനരതിനികാെീ വേയാവിതരതീെീയിെയിവന
കെിയമായതിയലം
കാെീയമീ കരണമെീെയരിേതിെനാേരെീ കരിെ നിെിലചെീ ദമീയ മയിേലാെീടവാനരളക
േമാെീയതം മരകേന!
2 രാോയില വീണഴറമാ ോേമീയരതിരാോയി േോെല മനേമ
നീ ോരവതീതനയമാോദചഡമണി
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മാോദനായ നിയതം
ോോെവീ ചടമിൊോയമീ മരദിേനാോസേനന ചഴിയില
തീോയമാറമധനാ ോയമണതിന
നീ ോഹി മാമറമഖാ!
യനായി വനരികില നിനായിരം കതിര േരനാഭയള വെിേവലതനാലിവനരള തരനാകിെലാന കറയനാമെമാനരള നീ
പനാമേതായതിനി വനാകിലം മരക,
നിനാമെമാന േിെിവിെടനാകിലില ഗതിെയനാലെമാനരകിനിനാലവനത മതി.
ണതാരിലമാതണിയമതാമരകസമെമാതാഭയളെികെളനളതാരിനളളിലരികതായി വനമരവിതായ മലമരകാ,
മതാേെമാെകയമറതാശ മാമയിലിെലാതാെി വലിെയാടമിമതാളെിച നിലെയതാെത നീനമിവെന സായിേയാടമവ നീ.
കടായി വന നില വിേടാെി വെനാര കരടാവിയിങെലാര കണിടാലമേോഴതിരടാറെമെനാര മിരടാണിെതാെക മരകാ,
വിടാലിവെനാര വരടാശ നീയതിനിരടാവി വന മെിവില
െോടായി നിന മലമടായ നീയവനമിടാലമിങ കേയാ.
താരില മാനിനിയിലുായ മാരനമ-

7

8

9

രുായിരം ചവെിനളുാതിരിേതിന കാെലവന മനമുാകയില തവ െമയ്
െതാതിരിേവനിലുാകയില ശിതികണാദി േദവകേയം
വിുാവി നിനെിയനുാകമാറ കേയുാകണം മരകേന.
മൊവിതന കമനികൊയ നിന േരണകഞായ വീണ േണിയനിൊനമങെമാര കൊണിെതനറിവ
കിം ഞായമീശതനയാ,
കിം ജാതകം ബത! തിരിൊകിെലാനിഹ കനിൊലെമാനെിയനില
േിന ഞാനമങെമാര കൊണിെതന േദവം ജായേത സഫലമായ്!
ജപിക വനെിയനപിങള ചെെനാട
സപികണഞ മറിയില
ശബിചിൊതഖിലദിക് തിങി നിന വരമബികടത കേയാ
യകികടകെമാര ശകിട മടകെള
യകിേറത േലരം
ധിക് തിഗദീധിതി സദകികമീ വയസനമകിക ോലയ വിേഭാ!
രീണം മനം വിഷയബാണം വലിചഴറി
നാണം കളഞതകി നേലാണം ഭവതേദെമാരീണം വരാനരളക
േവണം ഷഡാനന വരം
ഏണം േിെിചവെനാേൊണം കളിേതിന
േോണം ഭവാെനാടമഹം
കാണംബരത േരിമാണം േിെിേതിന

നീ നമേളാടെമാരനാള!
ഝ
േോതകതികള 113
114 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 111
112 നാരായണഗര സമരണകതികള
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ഗഹാഷകം
1 ശാനം ശംഭതനജം സതയമനാധാരം ജഗദാധാരം
ജാതജാനനിരനരേലാകഗണാതീതം ഗരണാതീതം
വലീവഡല ഭങഗാരണയകതാരണയം വരകാരണയം
േസനാസാരമദാരം പണമത േദേവശം ഗഹമാേവശം.
2 വിഷബഹസമരേയം ഭകജനാദിതയം വരണാതിഥയം
ഭാവാഭാവ ജഗതയരേമഥാരേം ജിതസാരേം
നാനാ ഭവനസമാേധയം വിനതാേധയം വരരാേധയം
േകയരാങഗനിഷങഗം പണമത േദേവശം ഗഹമാേവശം.
3 സനം കങമവരണം സനമദാനനം േരമാനനം
േജയാതിഃേോമനിരനരരമയമഹസാമയം മനസായാമയം
മായാശങഖലബനവിഹീനമനാദീനം േരമാദീനം
േശാകാേേതമദാനം പണമത േദേവശം ഗഹമാേവശം.
4 വയാളവയാവതഭഷം ഭസസമാേലേം ഭവനാേലേം
േജയാതിശകമസരേിതകായമനാകായവയയമാകായം
ഭകതാണനശകയാ യകമനദയകം പണയാസകം
സബഹണയമരണയം പണമത േദേവശം ഗഹമാേവശം.
5 ശീമതനരകായം ശിഷജനാേസവയം സജൊേസവയം
േസവാതഷസമരേിതസതമഹാസതം നിജ ഷഡവകരം
പതയരതയാനത ോദസേരാരഹമാവാഹം ഭവഭീദാഹം
നാനാ േയാനിമേയാനിം പണമത േദേവശം ഗഹമാേവശം.
6 മാനയം മനിഭിരമാനയം മഞജൊസരേം ജിതകനരേം
ആകലാമതതരളതരങഗമനാസങഗം സകലാസങഗം

ഭാസാ ഹയധരിതഭാസവനം ഭവികസവാനം ജിതഭീസവാനം
കാമം കാമനികാമം പണമത േദേവശം ഗഹമാേവശം.
7

ശിഷം ശിവജനതഷം ബധഹദയാകഷം
ഹതോേിഷം
നാദാനദയതിേമകമേനകമനാസങഗം സകലാസങഗം
ദാനവിനിരജിതനിരജരദാരമഹാഭീരം തിമിരാഭീരം
കാലാകാലമകാലം പണമത േദേവശം ഗഹമാേവശം.
8 നിതയം നിയമിഹദിസം സതയമനാഗാരം ഭവനാഗാരം
ബനകാരണ ലളിതശരീരമേരാഹാരം മഹിമാഹാരം
കൗമാരീകര േീഡിത ോദേേയാജാതം ദിവി ഭജാതം
കേണ കാലമകാലം പണമത േദേവശം ഗഹമാേവശം.
േോതകതികള 117
118 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 115
116 നാരായണഗര സമരണകതികള
32
ബാഹേലയാഷകം
1 ഒുാം ഒുാം ഒുാം േഹാമധമപകെതെജൊേകാെിേഭാഗിപപരം
അം അം അം ആദിേതയ പണതേദയഗാമ്േഭാരഹ ശീവിലാസം
ഉം ഉം ഉം ഉഗേനതതയ ലസിത വപരേജയാതിരാനനരേം
ശീം ശീം ശീം ശീഘേിതഭമഹരമനിശം
ഭാവേയ ബാഹേലയം.
2 ഹറീം ഹറീം ഹറീം ഹഷഷടകനരമേമരണാരണയസംവരതവഹിം
െുഎം െുഎം െുഎം െുഎങഗദീ സതഫലമദ മിളിത-

3

4

5

6

പാശി േയാഗീനവനയം
േീം േീം േീം േിഷകായേമദവ ദഹന
േേശനിരമലനാശം
സൗം സൗം സൗം സൗരകാനിഭമഹരമനിശം
ഭാവേയ ബാഹേലയം.
ശം ശം ശം ശബരേം ശശിധരമമലം
ശങരം സാംബമരതിം
ശിം ശിം ശിം ശിഷവനയം ശിഖരിനിലയനം
ശികിതാേനകേലാകം
ശം ശം ശം ശഭഹാസം ശഭകരമതിസേനഹ സേനാഹനാശം
ശൗം ശൗം ശൗം ശൗേിതാങഗം സിതഭസിതഗൈണര
ഭാവേയ ബാഹേലയം.
രം രം രം രമയേദഹം രജതഗിരിഗഹം
രകേദമാങഘിയഗം
രിം രിം രിം രികേശാക പകതിേരമജംോലമാനീലേനതം
രം രം രം രകകായപതിഭെഹനനം
രകെകൗേശയവസം
രൗം രൗം രൗം രൗരവാദി ദതഹരകഹരം
ഭാവേയ ബാഹേലയം.
ഹം ഹം ഹം ഹംസേയാഗിപവരസഖകരം
ഹേലകീസേമതം
ഹിം ഹിം ഹിം ഹീനമാനം ഹിതസഖവരദം
ഹിംസയാേേതകീലം
ഹം ഹം ഹം ഹംകതിധവംസിത രജനിേരകൗരയകൗെിലയമരതിം
ൈഹം ൈഹം ൈഹം ൈഹമകംഭായതകര സഹജം
ഭാവേയ ബാഹേലയം.
ണം ണം ണം നനിേകശപവര ഭജഗ നിര-

വിഘ കരമപേഞം
ണിം ണിം ണിം നീലകണ പിയസതമജിതം
നിരമലാങഗം നിരീഹം
ണം ണം ണം ണതനാേഭാതര നിഭതനിരാലംബ ൈകവലയമരതിം
ണൗം ണൗം ണൗം നാമരോതക ജഗദഖിലം
ഭാവേയ ബാഹേലയം.
7

8

ഭം ഭം ഭം ഭാഗേധയം ഭഗവദനേരപാഞലിേോതപരം
ഭിം ഭിം ഭിം ഭീമ നാദാനക മദനഹരം
ഭീഷിതാരാതിവരതം
ഭം ഭം ഭം ഭതിഭഷാരചിതമമിതസമോരതശാസാനരങഗം
ഭൗം ഭൗം ഭൗം ഭൗമമഖയം ഗഹഗണനേടം
ഭാവേയ ബാഹേലയം.
വം വം വം വാഹിനീശം വലരിപനിലയേോതസേേമഹം
വിം വിം വിം വീരബാഹപഭതിസഹേരം
വിഘരാജാനജാതം
വം വം വം ഭതനാഥം ഭവനനിലയനം
ഭരികലയാണശീലം
വൗം വൗം വൗം ഭാവിതാരി പതിഭയമനിശം
ഭാവേയ ബാഹേലയം.
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വിശാഖഷഷി
1 ഒടാെകെയനെമാര േടാങമായ വഴി
കിടാതഴന വലയം
മടാളനായ മമ െകടായ ദാരസത-

2

3

4

5

മടായ ദഃഖെമാഴിവാന
എടായ മരതിതനരടായ ശകിധരമടായ മരതി േളനിെകാടാരവാതില േതിെനടാംേെിക വഴികിടാന തണയ സതതം.
മാലാകേവ േളനി ൈകലാസവാസിസത!
േവലായധതിെനതിരലാലാതസംസശിഖി ബാലാരകേകാെിെയാട
േേലാകയിലത ദഢം
ആ ലാക േനാകിയിനി ഹാലാശനാതജെന
േമലാകി നിലക മനേമ
േലാലാകിമാരെയ ലീലാരസതില വഴി
ോലാെകാലാ െവറെത നീ.
നാേളക നന, മറനാേളക പഷി, ബഹനാേളയ വാഴയമിദം
േീെളന ക േല നാേളകറിേെികള
നീേള സരിച കഴിയം
േകാേള ഗഹസതി, നിഗാേള വരന യമ
വാേളറിെല സരണയിലാേളവമേളനിയാെളകമാര െേരമാെള ബജിക മനേമ!
േഭാഷാകേത മമ മനീഷാധേമ! ഝെിതി
േയാഷാശ വിെടാഴിക നീ
േരാഷാദിയം തദന കാഷായവസെമാട
േഗാഷായിയാവക സഖം
ഭീഷാമകറവതിേനഷാ സേദതിയ
േശഷാതേവദിവിദഷാം
േതാഷാവഹാ നിഖിലേദാഷാേഹാ േളനി
ഭ ഷാണമഖപിയകരീ.
സാരാരതതതവവഴി േനരായറിെമത-

6

7

8

പരാഗമതിനിഹ സംസാരാരണവാഹവയിത ദാരാരത പതമയകാരാഗഹം കഴിയണം
ആരാണിതിെനാരേകാരായ നലതിദമാരായേവ മനേമ!
മാരാരിജന േളനിപരാലയന ഹദയ!
ധാരാളമായ ഗര താന.
ഗാതം നിനയില മലമതസോതമേമിതം സവകരമനിരയാം
സതസിതം നിജകളതം തനജഗഹമാതം കണകയി ദഢം
കാതം മതല വലിയ േഗാതങളം സവേനമാതങളാം േഴനിയാം
േകതസിതം ബഹലശാസപിയം സേദി
േനതങേള! കലയതാം.
കലാഗമതിെനയമലാരതഭാവമതിലലാദയമാന വെിവാം
കലാനേകാെി രവികലാഭ പുു ഭഗവലോദ ഭകിസഹിതം
യത് ോരശവസനിധിയിലലാരതനയരിയ
സലോതമാകില മനേമ
തത് ോേമാ ശിഖരി യതോദിതം േഴനിനിലായ മരതി കേയാ.
വാകായഹതിനെെ ലാകായ മായയെെ
േഭാഷായ േനാക വിഷയം
കാലകാശിനള വിലേയലകാെതയള ലഘഫലകാരതലയ ഭവേമ
നാലകാലി േോെല മയി താലകാലികാശയെെ
ഭാകാെകാലാ നിജരിപന
കാലകാകി െവയെമാര േവലകാരനാം േളനി-

േയകാതിടന ഭഗവന.
9 യാഗാദി െകാുുമേി േയാഗാദി െകാുുമരിേയാഗാേേനാദമതിലം
േവഗാലേഹാ വിഷയേഭാഗാശ തനെെ വിേയാഗായ യതമഫലം
രാഗാദിയാം ഹദയേരാഗാതിേരകെമാര
ഭാഗായ നീങവതിനായ്
നാഗാങ മരതിയെെ ഭാഗായ തല േളനി
പഗായ െേയ നമനം.
10 ഫലാംബജാസനെെ വലായേയ നയനമലാലമരത ഗിരിശനലാസമാരന നിജ സലാഭമായമതിലലാസേസാഡവതയാ
െോലാരന നലേളനിെയലാധിേന ഭവതി
നലാതജെെ വെിവാെയലാജഗനകെ േിലാമവെെ കേ
െതലാകിലം ശഭകരീ.
11 ലകം ധനിക ദശലകതിലാശ ദശലകം ലഭിചളവിേലാ
ലകം ശതം നിയതലകം സഹസശതലകം ദരാശകളിേമ
അകങള നമെയ ശികകധീനമത
ദകം മനസവിഷയം
ലകം ദരാശയിത രകെേടം േളനിഭികപേഭാഃ കരണയാ.
12 ധീമജനതിലമസീമവയഥയ പഥ
ധാമതവേമകവതിനകാമന ജഗതിലതി േകമന നിനയിലതിഭീമന തദീയമയതാം
സീമനിനീലളിത തമനഹാസഗണ-

യാമകാൊകവലയാല
േഹ മനേിത തവ ധീ മെങാലാ േളനിയാമമലകണക നീ.
13 േവധാ വിധിച വിധി േവധായ ശകെനാര
േമധാവിയം നഹി പനരºുാധാ നിേരാധനമതിലാധാരമിെങാരേരാധായ മാതമിതി േത
േമധാധേമ വിഫലയാ ധാരണാ നിയതി
േമധാവിലം േിെിെേടം
േബാധാര നീ േളിനിനാഥാംഘി നിലതിെനാരാധാരമായ് വരിെകേൊ.
14 ഉുൗനങള തങളില വിലീനങളായ വക
ലീനങെളന കരതി
ശവാനങള േോലമഭിമാനം നിമിതമിഹ
ഞാെനന െോങമധികം
ഇുൗ നിനേകട േരമാനനെമന കരതാനങ േോ മനേമ!
ജാനം നിനക ഹദി നനം വരാന േളനിയാനം െേരത ശഭദം.
15 താന താന യഥാസവമതി െേയന േോെല ഫലി
താന താന വിസംശയമേഹാ
താന താന ഭജികമത സവാനാശ ക ഗര
ശാനാതനാ ശഭകരം
ഭാനായ സംസരണ കാനാര സഞരണതാനായമാന കലഷം
താനാന നിനക രേിയാം താന ദഢം േളനി
കാനാരേയശഭജനാല.
16 ോതായ േദഹി ഭവി മാതാവ തനദരോതാളദരതതി കലരേനതാദശ വയഥകേളാതാന പയാസമത

നീ താനറിഞ മനേമ!
പതാധി േമലിലിനിേയതാണേഹാ ദിവസേമതാളകമിനിതിലേഹാ
ഭതാധിേന േളനിപതാലയന കരണ
േനതാവിതിന സഗതേയ.
17 നീ വാ എേൊ ഹദയ! േോയ് വാ കമാരേദേസവാരതമേളനിയില
ോവാനടത വഹിയാ വാമെമന ബധജീവാരദമലത ദഢം
നാവാെലാരികലെനാ ബാഹേലയ േദഭാവാല ജേികിലധനാ
ഭവാരിവഹി മതലാ വായഗാദി വെരയാവാം നിനക വശഗം.
18 കരണങേള ദരിതവരണങള െകാെികള
പരണങളായ് വരരേത
കീരണങളായവ സവരണം ഗഹിേതിനദീരണങള നിങളതിനാല
ജീരണങളാകണമേരണാതജെെ ശഭവരണങളാലതിനിനിതരണം യവാം േളനിവരണങള േകട േരിപരണങളായി വരവിന.
19 ഹാഹാ! വിേഭാ! േഴനി േഗഹാധിനാഥ ഗരളാഹാരസംഭവ ശിഖീവാഹാഢയ ദരണിഷയ േമാഹാേഹം തരിക
സാഹായെമാന ലഘവായ്
ആഹാരനിദേശ വാഹാദി േോെല തവ
മാഹാതയെമാനമറിയാതാഹാ ഗതാ െവറെത നീഹാരൈശലതനേയഹാരതസലഫലതേരാ!|
20 മാരതാണഷളകെമാെെതിരതാഭ നില്കില

വയാരതാ ഭവികമളേവ
േേരതാ മഹാ േളനി കാരതയായനീതനയ
കാരതസവരാഭ മകെം
മാരതാണപതനെെ കരതായ സായകെമതിരതായ് വരന സമേയ
മാരതാെഴ വചെനമരതാരതി തീരേതിന
കാലതാമരയ നമനം.
21 ബാേലന ബിംബെമാരേോേല നിരനതിന
േമേല കറള നിരയമേോേല മിളതിലക മാേലയകങമമയാേലേ കാനി വെിവം
ോേര കലരനതി വിശാേല മഹല േളനിൈശേലശനായ ഭഗവലഫാേല വസികില മതിയാേല വരം ശമനമാേലതമില മനേമ!
22 അലീശരാനകനമലീസതാേതിയമലീവിേശഷഭവനം
യലീലയാ ബഹലസലീലേയാെതിജഗലീലരായിതെേന
അലീശരാതിരേി വലീശനായ് േളനി
െോലീശനായ ഭഗവചിലീവിലാസമയ േിലീലെയന മനസി
െതലിങദിച വരണം.
23 രാറ േലാേനമതുാറ വകരമവെകാുായവണെമാര േനാകുാകിലായവന രാമതില ജനിെകാുാവലാതി നിയതം
ഉുാകവാന േളനി െകാുാെി വാഴമറ
രായ ഹേ! കേ േമയുാശെയങിലമതുാകവാന നിയതി-

യുാകേമാ ശിവ! ശിവ!
24 േണാംശ തലയവര തണാഭനാം േളനി
മണാ ഷണമഖനേെ
കണാെി തന സഗണെമണാെമടത തിലേിണാക സനിഭമതായ്
കണാെലഴന വരഗണാഭ രിനെെ
ഷണാം പഭാനിേയമേണായധന കലഷെമണാന വരം ദശയില
നണായ് വേരണമകേമ.
25 ശവാസാജഗജനി നിവാസാദിയം യദഭിഭാസാ േ തദവിലയവം
നാസാപഭാവമെയാ സാരതതവമഹിമാസാദിതം േണി തേലാം
യാ സാധിതാ ഹദയ! നീ സാധവായിതരധാ സാരമിലതിന നീ
വാസായ തല േളനി വാസാധിരാജ ഗഹനാസാപെം കരതക.
26 ഇനിനിശാധിേതി മിനികിലം സവതനെവാനിങേലറി ഗണനം
വനികിലം ഗഹെന വനിച വാഴവതിനനിദെനന നിലയില
കനിെചഴം േളനികനിന ഷഡവദന!
മനസിതപഭകളാെലാനിങ മനനസി വനങദിേതിന
വനിചിടന സതതം.
27 സനപേഭാ! േളനികനപേഭാ! മദലകനപസന നിരകള
നിനെേടം വദനമനസിതപഭയില
നനിചലിചിടകേയാ!

എനത േതാനിടമമനദയതികരിയ
കനതവമാളമധരസ്ു്േനപഭാ ശകലെമാനത മനനസി
വനതയരം വിലസണം.
28 താരഞ െകാുു േല കരമ തീരത ബഹമാര സവരേരേിേയ
ദരതയച സകമാരതവവാന േളനി
പരേലാധിേനേെ
സരപഭാശവണപരതിേല സരിതഹീരതിെലാനിഹ മദീേയാരസലതിനധികാരപേഭാ ഹദയ
ോരത േേരക ശഭദം.
29 ജാനപദന തിദശേസനപധാനി കല
യാനതലാനജനമയ്
കാനനദന േളനിയാനനവാസി ഗളഭനനിേയാരക മനേമ
േഫനപഭാഹസിത േവനല പഭാത രേി
ദീനപദീനേരമാം
യാനപേദശമത ദാനസലസരണ
ദീനകയതിനതകം.
30 ഹാരങളാെി മണിപരങള േകാരതിെകള
ദരം െവെിഞ നടവില
ോരം പഭാഭിരിെേേരന നായകസമാരഞിതദയതിെയാടം
താരങളാലമതകാരന കണെക നിജ
ോരത താരകവിേേകാരസലം േഴനിസാരം നിനയ ബഹവാരം മദീയ മനേമ!
31 ശീകാളിേദവിയിലഭീകതവമാരന ബത
ശീ കാശിനാഥനളവായ്

ശീ കാരതിേകയ വെിേവകാതജന േളനിഭ കാതിടന ഭഗവാന
ഏകാദശാനഗമിൈതകാ സബാഹലത
നീ കാണ മദീയ മനേമ!
ഭീ കാതിൊെത സതി െേയാരതി തീരേതിനേനകായതങളവകള!
32 വാൊത കാനിേയ കൊയ് മഹല േളനിവീൊയരാതിവിേിനേകാൊലിയായ് നിഖില േഖൊവലീ പണതേോൊയ ഷണമഖനേെ
ഇുൗൊരന േതജന വീൊെയാരീയലക
േകാൊനേകാെികളെങീൊനിെം വലിയ േേൊയമാന വയര
േതൊശ നീ ഹദയേമ!
33 തന ോര ോദഭജനം ോദിയില േളനിസഞാരിയായ ജനതയഞാത ശകനെെ െവഞാമരാദിയത
മഞാധിേരാഹേദവം
േഞാര ോെലാെശനഞാേി നലകിലവരഞാറവകരനെെയെോനോരത ൈകവളകള െനഞാകേവ നിറെയ
മനോെി നിനരളക േമ.
34 സരണാമയങളെെ ദരണാരനിഷമണപരണാേരകയകരന
പരണാംബജാസയനരി ഗരണാേഹന നിഖിലഗീരണാണ വനിതേദന
ശരണാംശജന േഴനി സരണാധികാരിയെെ
ഗരണാഭകാഞി ദിവിഷത്
സരണാധിദായി മമ സരണാഭിലാഷവമഖരണായിതം തരിക േമ.

35 എനകഷതയരിയ െോനകട നലേളനിെങപധാരിജ ദകലാങസലം ബഹല തങസലം ഹദയേങകതതിനരിവാള
എങല സരികമലതങകെിേെകളങപദം േശേതിയങതില െവയമകളങ പധാനമണി
ശങദമതിന ദവം.
36 കായതിനുിനിയോയം വരനതിന
ോയതിനള വഴിേയാരതായതല നിരതവതിനായഗിമേളനിമായെയാഴിഞ വഹിയാ
നീയനെമങിലമേമയേളനയധിേനായസേരനവതനാനായകയമാുു മറിമായേദാംബജ
യഗായതമാക മനേമ!
37 േദഹതില ഞാനിതി ദഢാഹന മരതയനതിേമാഹതിനാസദമതരേകാഹം വിേവകെമാെെ േരാഹം വിനാേി നിജേസാഹം നിലയിെ വരാ
ആഹനയമാനമേി േലാകതിനമദ തദാഹെത വിട വരികിലാഹന തല േളനിേഗഹസവഹി മതിേലഹതിേലറി വരണം.
38 ആശേിശാേിനെെ േവശതിനാല ഹദയേകാശതിനാമയമിതില
നീ ശകിേയാെരികില േമാശെേൊതഭിനിേവശെേടന നിലയില
േേശെേടന യമോശപേയാഗമതിേലശെേൊെത കഴിവാ-
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നാശെേടന േളനീശപരാനെുറ കേേലശതിെനാനിനിഹ ഞാന.
വോരനഹങരണ, െകാോരന ദരവിഷയകോരന േമാഹനിരയാ
കിോകദാരവതില വനോേദഷഫലമോ വളരന വരേവ
േോശതചവി നിലിോദി േസവയമിഹ
നിനോദഭകി മഴവന
സോദയമാകെമാര തോകണം േളനിമോലയാധിേ വിേഭാ!
േവാെതയളതിന േോുാ ദരാശ തവ
േവാ കദാേി കതിധാ
തീുായ നീ വിഷയേവായയാ േളനിയാുാുിേസവ ശഭദാ
പുാശ തചരണമാുാശ ഭകിയതിനുാതലാഭമതില നിേനാുാല വരാത ഗതി വീുാശ വനെികള
െകാുാെിടം ഹദയേമ!
കാണെേടന േരമാണം ജഗത േരമാണകേളാളവമതില
പാണി പേഭദമതില നണങിേന പറെമ
പണളതം സകലതം
േകാണിക നല പത കാണിസലം േളനി
വാണകമാരഭഗവാേനണപധാരിസതനാണജഗതറിക
േേണറ േമ ഹദയേമ.
െേറായേശഷെമാര നറാുിരന പനരറാലതാണ ശഭെമ
നറായ േിനയത െതറായ മായയെെ
ചറാണ സാരമറികില
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മറാണ, ജനമതി േറാെതയാതനിലേയറാല തിേലാകി വശഗം
മറാരമിലിതിെനാരറായവന േളനിേറായ മരതിെയാഴിേക.
േകഴകരംഗമിഴിയഴെേടന കഷി
വാഴെേടന ഭവനം
കീെഴകഴിെവകള വാഴെേടന വിധമഴങെളത വളേര!
ചഴചിതന ജഠരനഴതില േമലിലിനി
വാഴെേൊയ മനേമ!
േകാഴകറചിലിന േതാഴപേഭാ; േളനിവാഴകഴിക സഖമാം.
നറായിരം െകടതിേയറാനടത േല
മാറാത േരാഗനിരകള
േതറാന തെങി കരേയറാന തെങി കര
നാറാന തെങി വദനം
കറാളകളകിഹ സമാറായ് തെങി തകരാറായ് േളനയധിേേത!
നീറായി രകമിര കറായ മരതിതനയാറായവകര ശരണം.
കഷാദിയായ േല ദഷാമയം വപഷിജഷാ യദീയ സഹേന
ശിഷാംഗ േകഷവേി േ േേഷാ നിനയിലിനിെയാടാകയില ബലവം
ശിഷാനകല േരിപഷാ െേരത േരിതഷയാേി േേതവ കോകഷാ ദശാ േളനി നിഷാഖിലാരത മമ
നഷാ ഭവിഷയതി ദഢം.
നാലകരങളനകലതിലിലരികിലാ ലകിയം ശഭദയ-

ലാലകലില േശ ശാലകലില വിള
മലകലില ധനവം
കാലതിെനാത ഗണശീലതവമില ഹദയാലസയേമാ ബഹതരം
േലാലകൊകമന ോെലകനിഞ തരികാലംബനം േളനി േമ!
47 ോവനതാണെെന േവവനതാണ തെി
േോവനതാണിത ദഢം
േനാവം നിനയിലഥ േനാവം വിശകില വയര
രാവം പലരന േകലാം
ജീവന വിടനളവ ോവം തെരനെെന
യാവം േിറേതി വിേതാവന ദരണഴികള േോവം ദഢം േളനി
േമവന േദവകേയാല.
48 െോടിെോരിഞ വരെമാടീ ഭവാഖയ ശിഖി
ചടിങയരന ബഹവാഴ്െേടിെങഴന മതി മടിങിെന വയഥകള
മടിച തെന കഴിയം
കടികരംഗമിഴി െേടിക വച നിധി
കടികമാരനിവരാല
കിടിലിതിെെ വഴി മടികമേളനി
വീടിെെ നാഥെനാരവന.
49 തേറ സംസരണ വനേറ േനാകിലിതിലനപറ േോകയരേത
മേറതായ കഥ േിേത വനതിന
േിമം യൈഥവ േ തഥാ
എനേകമിനിതിന കേറ േോം േളനി
വമറ േദവേദമാം
സേതിേല മണി േിലേറമാരന മദ െോന-
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േടിേല സരണയാല.
േതാക മാലയെെ വതാകതിക സമെമാതായ േനികസമഹതാല നിറന വികസതാമ േഹമമണിസതായേോെല വെിവായ്
ഒതായ േിഞനികരതാല സരിചശിതമതാരന ബരഹിയിലിരനതാരകാരി േളനിസാനവാസി മമ
േിതാംബേര വിലസണം.
നാരായണാബഭവ മാരാരികളകമിഹ
േനരായവണമറിവാേനാരാത ശകി നിജ സാരായധം സവകരതാരാെലഴനരളകയില
ോരാെതതിരേതിന േനരായ് സരാസരരിലാരാനമീയലകിലിലീരാറ കയെയ ധീരാശയം േളനി
ശരായധം തണ മമ.
േതം േിറനമലകതള ജീവികളകതം പറതമനിശം
സതം തൈഥവ േരേിതം പനഃ േരമമതം നിജാകതിയമായ്
കതം വിഭാവസ സമീേതമങഥ
പറതം യൈഥവ സകലസവതം േളനയവനി ഭതംഗഭവേനിഷതളിേലേരെോരള.
യനായയാ വിവിധ കരമാംബരാശിയതില
നിരമഗെനങിലമഹം
ധരമാരതകാമമഖ സനാരതെമങലിഹ
േിനാറിെയങിലമേഹാ
നിരമായമായ് േളനി ഷാണാതരസരണ
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െമമാരണിലുിതതിനാല
സനാനഷന സകതകരമാവ ഞാനിനി വരം മാരതെമന തണവല.
വിതാശെകാുു സകതതാലരീയമരികതായതില െേറതം
സവതായതം സവരിപഭിതായതം സഖസഹതായതം നഹി തേലാം
േിതാംബേജ േളനിസതായ േദവേരണതാരതുു നിയതം
േതാകിെലനിതസഭതാകിെലനിഹ വിേതാകിെലന വിഷമം.
േഞമയനഷകരനഞന ഫാലഭവിേഞല സകനളഭൈരഃ
കിഞില സരദവിധകലാഞല കളങമത
തഞന നനഗമദം
െനഞില െോലിഞരകിലാഞിത േത േളനി
മഞസിതെെ കേയൈഞുാലേെിതരമദഞികില നിങെലാര
േഞതവവം േിെിെേൊ.
ശീവാസേദവവിഭ നീ വാരിജാസനനമാ വാമേദവനമേഹാ
ശീവാണിമാത ദിവേഭാഗാദി നീ നിഖിലേദവാധിരാജനേി നീ,
നീ വായബന യമേദവാശനാധിേനമാ വാരദിനാഥനമേഹാ
നീ വായ ൈവശവണേനവാനയരം േളനി
ഭവാണിടന ഭഗവന.
അരേകനതാരഗണ മകേഖെസഞയവമാേകകിവാഹനഭവാന
ദിേക ദിഗനരമെതാേകയതം ശവസന

ഭേകവമള ഗണവം
ഒേക ഭവാന കേികളേകസരികരികളകേഖേരങളമേഹാ
തലേകവലേളനി ദിേകകനാഥ യിവെയാേക ഭവാനയി ദഢം.
58 ശതയാദി ഭകത പരേയാദിയം സനകനിതയാദി മാമനികളം
കിതയാധിേതയ േിതേതയാതജാദി മന,
േതയാദിയാം മനജരം
ദിതയാതജാസരരദിതയാതജ തിദശരിതയാദി സരണരമേഹാ
സതയാതരേ േളനീതയാവി ഭമിേതി
നിതയതവമാെരാുു ഭവാന.
59 പാദയചരാേരമവിദയാേി വിദയയമഥാദയനമദയനിലയം
വിദയാദി ശബവമേവദയാതവസവമനദയാേി മായയമേഹാ
ആദയാദിയാം േളനി േവദയാലയന യദഭിേഭദയാരതമില ലവവം
ോദയായ വാ നിജ നിേവദയായ വാ തിജഗദാദയായ കിന കരൈവ.
60 ഒനായവന വിവിധ ഭിനായി തന തിദശവനായതസതേദന
കനായവനസതയില നിനായവന പമഥവനാധിേന ശിഖിവഹന
വനാരകദമദനിനാേദന സകതവനാലയന സവദനന
മനായവന േളനികനാലയന സേദി
തനീട േമ ശിവേദം.
ഫലശതി

ഇതയലകഷവിശാഖഷഷിസമഭിഖയാതം മഹദവരണനീയേവതയലകെേമാദെമെെ രജശാനികായ് രേിേചനഹം
അതയനം ദഢഭകിപരണമിത ോഠം െേയവവരകം ഗദപതയഹാദി െകാടത സൗഖയമധികം
നലകം ശിവന ഷണമഖന.
േോതകതികള 121
122 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 119
120 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 125
126 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 123
124 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 129
130 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 127
128 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 133
134 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 131
132 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 137
138 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 135
136 നാരായണഗര സമരണകതികള
ഭാഗം ര്
ദാരശനിക കതികള

34
ആേതാേേദശശതകം
1 അറിവിലേമറിയറിെിടനവന തനരവിലെമാത പറതമജവലികം
കരവിന കണകളഞമളെകിെതരെതെര വീണവണങിേയാതിേെണം.
2 കരണവമിനിയവം കേളബരം െതാടറിയമേനകജഗതേമാരകിെലലാം
േരെവളിതനിലയരന ഭാനമാന തന
തിരവരവാണ തിരഞ േതറിേെണം.
3 െവളിയിലിരന വിവരതമിങ കാണം
െവളി മതലായ വിഭതിയഞേമാരതാല
ജലനിധിതനിലയരനിടം തരങഗാവലിയതേോെലയേഭദമായ് വേരണം.
4 അറിവമറിെിടമരതവം പമാന തനറിവെമാരാദി മഹസ മാതമാകം;
വിരളത വിട വിളങമമഹതാമറിവിലമരനത മാതമായിേെണം.
5 ഉലകരറങിയണരന േിന െേയം
േലതമിെതാെകയമറ ോരത നില്കം
വില മതിയാത വിളകദികയം േിനെോലികയമിലിത ക േോയിേെണം.
6 ഉണരണമിനിയറങണം ഭജിചീെണമശനം പണേരണെമനിവണം
അണയമേനകവികലമാകയാലാരണരവതെളാര നിരവികാരരേം!
7 ഉണരരതിനിയറങിൊതിരനീെണമറിവായിതിനിനേയാഗയെനനാല
പണവമണരന േിറെോഴിഞ വാഴം
മനിജനേസവയില മരതി നിരതിേെണം.

8

9

10

11

12

13

14

15

ഒളി മതലാം േഴമഞമുു നാറം
നളികയിേലറി നേയന മാറിയാടം
കിളികെളയഞമരിഞ കീഴറികം
െവളിവരേവനിയകം വിളങിേെണം.
ഇരപറവം വരമാറവസെയപെതാര െകാെി വന േെരനയരന േമവം
തരവിനെിക തേസ െേയ വാഴം
നരന വരാ നരകം നിനചിേെണം.
"ഇരളിലിരിേവനാര്? െോല നീ' െയെനാരവനരേത േകട താനേമവം
അറിവതിനായവേനാട "നീയമാെര'നരളമിതിന പതിവാകയേമകമാകം.
അഹമഹെമനരളനെതാെകയാരായകിലകേമ േലതലേതകമാകം;
അകലമഹനയേനകമാകയാലീ
തകയിലഹം െോരളം തെരനിടന.
െതാലിയെമലമ മലം ദരനമനഃ
കലകളേമനമഹനെയാന കാണക!
െോലിയമിതനയ െോലിഞ പരണമാകം
വലിെയാരഹന വരാ വരം തേരണം.
തിഗണമയം തിരനീറണിെൊരീശനകമലരിട വണങിയകമാറി
സകലമഴിഞ തണിഞ േകവലതിന
മഹിമയമറ മഹസിലാണിേെണം.
തിഭവനസീമ കെന തിങി വിങം
തിപെി മെിഞ െതളിെിടന ദീേം
കേെയതിക കരസമാകവീെലനേനിഷദകിരഹസയേമാരതിേെണം.
േരയെെ ോല നകരന ഭാഗയവാനാരെകാര േതിനായിരമാെരാലേനരം;

16

17

18

19

20

21

22

അറിവേരപകതികധീനമായാലരെനാെിയായിരമാുുേോെല േതാനം.
അധികവിശാലമരപേദശെമാനായ്
നദി െേരകനതേോെല വന നാദം
ശതികളില വീണ തറകമകിെയനം
യതമിയലം യതിവരയനായിേെണം.
അഴെലഴമഞിതളാരന ര തടായ്ചഴലമനാദി വിളക തകിയാതാ
നിഴലരവാെയരിയന െനയേതാ മനേഴകിയ വാസന, വരതി വതിയത.
അഹമിരളലിരളാകിലനരായ് നാമഹമഹെമനറിയാതിരനിേെണം;
അറിവതിനാലഹമനകാരമെലനറിവതിനിങെനയാരകേമാതിേെണം.
അെിമെിയറമതുിതത-െു
നെിയിടമാദിമസതയളെതലാം;
ജഡമിത സരവമനിതയമാം; ജലതിന
വെിവിെന വിട തരങഗമനയമാേമാ?
ഉലകിന േവെറാര സതയിലത-െു
നലകരരേത സരണമഹഹീനം;
ജളന വിേലശയെമന േതാനിയാലം
നലമിയലം മലരമാല നാഗമാേമാ?
പിയെമാര ജാതിയിെതന പിയം, തവദീയപിയമേരപിയെമനേനകമായി
പിയവിഷയം പതി വനിടം ഭമം; തനപിയമേരപിയെമനറിെിേെണം.
പിയമേരനെുറയെതന പിയം; സവകീയപിയമേരപിയമിപകാരമാകം
നയമതിനാെല നരന നന നലം
കിയയേരപിയേഹതവായ് വേരണം.

23 അേരനേവുിയഹരനിശം പയതം
കേണത വിട കോല െേയിടന;
കേണനേധാമഖനായിെന െേയനേജയകരമമവന േവുി മാതം.
24 അവനിവെനനറിയനെതാെകേയാരതാലവനിയിലാദിമമാെയാരാതരേം
അവനവനാതസഖതിനാേരികനവയേരന സഖതിനായ് വേരണം.
25 ഒരവന നലതമനയനലലം േേരെോര െതാഴിലാതവിേരാധിേയാരതിേെണം;
േരന േരം േരിതാേേമകിടേനാെരരിനരകാബിയില വീെണരിെിടന.
26 അവയവെമാെകയമരതിയാണിയായ് നിനവയവിയാവിെയയാവരിചിടന;
അവനിവെനനതിനാലവന നിനയനവശതയാമവിേവകെമാനിനാേല.
27 ഇരളിലിരനറിയനതാകമാതാവറിവതതാനഥ നാമരേമായം
കരണെമാെിനിയകരതകരമമായം
വരവത കാണക! മേഹനജാലെമലാം.
28 അെിമെിയറെി െതാട മൗലിയനം
സെമറിയനത തരയേബാധമാകം;
ജഡമറിവീലത േിന െേയ െോലനിെയിലിരനറിവലറിെിേെണം.
29 മനമലര െകായ മേഹശപജ െേയം
മനജന മെറാര േവല െേയിേെ;
വനമലര െകായമതലയായില മായാമനവരവിടമിരികില മായ മാറം.
30 ജഡമറിവീലറിവിന േിനയിേലാതിടകയമി,ലറിെവനറിഞ സരവം

31

32

33

34

35

36

37

വിടകിലവന വിശദാനരങഗനായ് േമലെലിലമരനഴലനതില നനം.
അനഭവമാദിയിെലാനിരികിലലാതനമിതിയിലിത മനമകിയാേല
അനഭവിയാതതെകാുു ധരമിയ-െു
നനമിതിയാലറിവീലറിെിേെണം.
അറിവത ധരമിെയയല, ധരമമാമീയരളിയ ധരമിയദശയമാകയാേല
ധര മതലായവെയാനമില താങെനാര വെിവാമറിവളേതാരതിേെണം.
അറിവ നിജസിതിയിങറിെിൊനായ്ധര മതലായ വിഭതിയായി താേന
മറിയമവസയിേലറി മാറി വടംതിരിയമലാതസമം തിരിെിടന.
അരെനാെിയാദിയരാളിയാരനിടം േതരരളതിേലറിയരുിടന േലാകം;
അറിവിലനാദിയതായ് നെനിടം തനതിരവിളയാെലിെതനറിെിേെണം.
ഒര േതിനായിരമാദിേതയെരാനായ്
വരവതേോെല വരം വിേവകവതി
അറിവിെന മടമനിതയ മായയാമീയിരളിെനയീരെനഴമാദിസരയനത.
അറിവിന ശകിയനനമുിെതലാമറതിയിൊം സമയനയെയനിവണം
ഇരേിരിവായിതിലനയസാമയമാരനളരവിലമരന െതളിഞണരനിേെണം.
വിഷമതയാരെനഴമനയ െവനെകാളവാന
വിഷമമഖണവിേവകശകിെയേനയ;
വിഷമെയ െവനതിനാല വിേവകമാകം
വിഷയവിേരാധിനിേയാെണെിേെണം.

38 േലവിധമായറിയനതനയെയാനായ്
വിലസവതാം സമെയന േമലിേലാതം
നിലെയയറിഞ നിവരന സാമയേമലം
കലയിലലിഞ കലരനിരനിേെണം.
39 അരളിയ ശകികെളതെരന രാം
േിരിവിവയില സമതന വിേശഷേമകം;
വിരതി വരാ വിഷമാവിേശഷെമാനിതരമിവ ര തരതിലായിടന.
40 സമയിലമനയയിലം സദാേി വനിങമരവതതതിന വിേശഷശകി
അമിതയതാകിലമാെക രിവറിനഭമകലയാലഖിലം പേമയമാകം.
41 "ഇത കെ'െമനതിലാദയമാ"മിെത'നളത വിഷമാ "കെ'േമാ വിേശഷമാകം;
മതി മതലായ മേഹനജാലമുാവതി"നിത' താന കരെവന കിേെണം.
42 "ഇദമറി'െവനതിലാദയമാ"മിെത'നളത സമ, തെെ വിേശഷമാണ േബാധം;
മതി മതലായവെയാെക മാറി േമല സദ്ഗതി വരവാ"നിതി'െനബജിചിേെണം.
43 പകതി േിെിച ചഴറിടം പകാരം
സകതികള േോലമേഹാ! ചഴനിടന!
വികതി വിടനതിനായി േവല െേയവീലകതി ഫലാഗഹമററിെിേെണം.
44 േലമതസാരവേമകെമന ോരാതലകിെലാരാനയിലനെരനേോെല
േലവിധ യകി േറഞ ോമരനാരലവത കലയാതമരനിേെണം.
45 ഒര മതമനയന നിനയെമാനിേലാതം
കരവേരെെ കണകിനനമാകം;

46
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52

ധരയിലിതിെെ രഹസയെമാന താെനനറിവളവം ഭമെമനറിെിേെണം.
െോരത ജയിേതസാദയെമാനിേനാെൊെനാര മതവം െോരതാെലാടങവീല;
േരമതവാദിയിേതാരതിൊെത ോേഴ
െോരത െോലിെിടെമന ബദി േവണം.
ഒര മതമാകവതിനരേെതലാവരമിത വാദികളാരേമാരകവീല;
േരമതവാദെമാഴിെ േണിതനാരറിയമിതിെെ രഹസയമിങേശഷം.
തനവിലമരന ശരീരി, തെെ സതാതനവിലെതെെതിെതെെെതന സരവം
തനതെയാഴിഞ ധരിചിടന; സാകാലനഭവശാലികളാമിേതാരകിലാരം.
അഖിലരമാതസഖതിനായ് പയതം
സകലവമിങ സദാേി െേയിടന;
ജഗതിയിലിമതേമകെമന േിനിചേമണയാതകതാരമരതിേെണം.
നിലെമാട നീരതേോെല കാറതീയം
െവളിയമഹംകതി വിദയയം മനസം
അലകളമാഴിയെമനേവെയലാവലകമയരനറിവായി മാറിടന.
അറിവിലിരെനാരഹനയാദയമുായ്വരമിതിേനാെൊരിദന വാമയായം
വരമിവ രലേങള േോെല മായാമരമഖിലം മറെയേെരനിടന.
ധവനിമയമായതഗനം ജവലികമനാളണയമതിങലേശഷ ദശയജാലം;
പനരവിെെ തിപെിക പരതി നലം
സവനവമെങമിെം സവയംപകാശം!

53 ഇതിെലഴമാദിമശകിയിങ കാണനിത സകലം െേറമാദിബീജമാകം;
മതിയതിലാകി മറനിൊെത മായാമതിയറവാന മനനം തെരനിേെണം.
54 ഉണരമവസയറകിലിലറകം
പനരണരെോഴതം സരികവീല;
അനദിനമിങെന രമാദിമായാവനിതയില നിന പറന മാറിടന.
55 െനെിയ കിനാവിത നിദേോെല നിതയം
െകടമിതേോെല കിനാവമിപകാരം
െകടമതി കാണകയില, േകവലതില
െേടവതിനാലനിശം ഭമിചിടന.
56 കെലിെലഴം തിരേോെല കായേമാേരാനെനെേനറിയയരനമരനിടന;
മെിവിതിെനങിത ഹന! മലസംവിത്കെലിലജസവമള കരമമത!
57 അലയറമാഴിയിലനനമായാകലയിത കലയയനാദി കാരയമാകം
സലില രസാദി ശരീരേമനി നാനാവലകരവായരവായി നിനിടന.
58 നവനവമിനെലയിന നാെള മേറേിവസമിതിങെന േിന െേയിൊെത
അവിരതെമണിയളനിടനെതലാം
ഭമെമാര േഭദവമിലറിെിേെണം.
59 അറിവിെന വിടഥ ഞാനമിലെയെനേിരിയകിലിലറിവം, പകാശമാതം;
അറിവറിയനവെനന രേമാരതാെലാര െോരളാ, മതിലില വാദേമതം.
60 അറിവിെനയം മമതയധീനമാകിേറയമിതിന േരമാരതേമാരതിൊെത,
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േറകിലമേരതതവെമനേോലീയറിവറിയനവനനയമാകവീല.
െവളിവിഷയം വിലസന േവറേവറായളവിടമിനിയമാരന തെെ ധരമം
ജളതയതിങ ദിഗംബരാദി നാമാവലിെയാടയരനറിവായി മാറിടന.
േരവശനായേരതതവെമെെെതേനാരകരതരെതന കഥിേെതാനിനാേല
വരമറിേവത വരാ കഥിേതാേല
േരമേദം േരിേിന െേയിേെണം.
അറിവിലിരനേരതവമാരനിൊതീയറിവിെനയിങറിയനെതനിേയ താന
േരവശനായറിവീല േണിതന തനേരമരഹസയമിതാര ോരതിടന!
പതിവിഷയം പതിബനേമറി േമവനിതിെന നിജസതിേയ നിരാകരിക;
അതിവിശദസതിയാലതീതവിദയാനിധി െതളിയനിതിനില നീതിഹാനി.
ഒര കറി നാമറിയാതെതാനമിങിലരമറവാലറിവീലണരനിെതലാം
അറിവവരിലതിരറതാകയാലീയരമെയയാരറിയനേഹാ വിേിതം!
ഇര മതലായവെയനമിപകാരം
വരമിനിയം; വരവറ നിലേതകം;
അറിവത നാമത തെന മറെമലാവരമതതന വെിവാരന നിനിടന.
ഗണനയില നിന കവിെെതാന സാധാരണമിവ രെമാഴിെൊരനയരേം
നിനവിലമിലിത നിദയിങലം േമലിനനഗരതിലെമങമില നനം.

68 അരവവൊകതി േോലഹന രായറിവിലമങഗിയിലം കെകയാേല,
ഒര കറിയാരയയിതിങനാരയയാകെനാരകറിെയനണേരണമഹശാലി.
69 ശതി മതലാം തരഗം െതാടെതാരാതപതിമെയഴം കരണപവീണനാളം
രതിരഥേമറിയഹന രമയരേം
പതി പറേമ െേരമാറിടനജസം.
70 ഒര രതി തെനയഹനയിനിയാനഃ
കരണകേളബരെമനിെതാെകയായി
വിരിയമിതിന വിരാമെമങ, േവറാമറിവവെനനറിേവാളേമാരതിേെണം.
71 സവനെമാഴിഞ സമതവമാരന നിലീലവനിയിലാരമനാദി ലീലയത;
അവിരളമാകമിതാകേവയറിൊലവനതിരറ സഖം ഭവിചിടന.
72 കിയെയാര കറിതവിദയ; േകവലം േിനയി മറകറിത വിദയ; മായയാേല
നിയതമിതിങെന നില്കിലം േിരിെേവയേരഭാവന തരയേമകിടന.
73 ഒര െോരളിങലേനകമേനകം
െോരളിെലാരരതവെമന ബദിയാേല
അറിവിലെങമേഭദമായിെതലാവരമറിവീലതിേഗാേനീയമാകം.
74 െോെിെയാര ഭവിലസംഖയമെോെികളെേടെമാര ഭവിതിനില ഭിനഭാവം;
ജഡമമരനതേോെല േിതിലം േിതെലിലമിങിതിനാലിേതാരകിേലകം.
75 പകതി ജലം തന േഫനമാഴിയാതാവഹമഹെമനലയനതരമിജാലം
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അകമലരാരനറിെവാെക മത താന താന
നകരവതാമമതായതിങ നനം.
മണലളവറ െോരിെ വാേിയിനേമലണിയണിയായല വീശിടനവണം
അനതേരേര വീശിയനരാതാവിെനയകേമ ബഹരേമാകിടന.
േരെമാര വിണ, േരന ശകി കാറാ,മറിവനലന, ജലമക, മിനിയാരതം
ധരണി, യിതിങെനയഞ തതവമായ് നിെനരിയമിതിെെ രഹസയേമകമാകം.
മരണവമില പറപമില വാഴം
നരസരരാദിയമില നാമരേം,
മരവിലമരന മരീേിനീരേോല നിെലാര െോരളാം െോരളലിേതാരതിേെണം.
ജനിസമയം സിതിയില ജനിയനയകണമതിലിലതിരിേെതപകാരം?
ഹനനവമിങെനതെനയാകയാേല
ജനനവമിലിത േിതപഭാവെമലാം.

80 സിതിഗതിേോെല വിേരാധിയായ സഷിസിതിലയെമെങാര ദികിെലാത വാഴം?
ഗതിയിവ മനിനെമങമിലിേതാരതാല
കിതി മതലായവ ഗീര മാതമാകം.
81 പകതി േിരിെൊര കറ േഭാകരേം
സകലവമായ് െവളിേയ സമലസികം
ഇഹേരമാെമാര കറിദനയാേല
വികസിതമാമിത േഭാഗയവിശവമാകം.
82 അരണി കെെെഴമഗിേോെലയാരായവവരിലിരനതിരെറഴം വിേവകം,
േരമേിദംബരമാരന ഭാനവായ് നി-
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െനരിയമതിനിരയായിടന സരവം.
ഉെയമിരികമദികെമാന മാറിതെരമിതിങെലിന സവഭാവമാകം,
മെിയിലിരനറിയന മനമാതാവിെരറെമാനിത നിരവികാരമാകം.
അറിവതിനാലവനീവികാരമ-െു
നരളമിേതാരകിലസതയ,മളതരവീ;
നിരവധിയായ് നിലയറ നിലെതലാമറിവിെലഴം പകതിസവരേമാകം.
നിഴെലാര ബിംബമേേകിയാെത നിലീെലഴമലെകങമബിംബമാകയാേല,
നിഴലമതലിത േനരമല വിദവാെനഴതിയിടം ഫണിേോെല കാണെമലാം.
തന മതലായത സരവെമാനിെലാനിലനതവമായതിനാെലയനയഭാഗം
അനദിനമേമിയാതിരികയാേല
പനരതരേവമായെോലിെിടന.
തനിെയയിെതാെകയമുു തമിേലാേരാരിനമിതരങളിലില, യിപകാരം
തന, മതലായത സതമല, േയാരതാലനതവമല,തവാേയമായിടന.
സകലവമളത തെന തതവേിനാഗഹനിത സരവവേമകമായ് ഗഹികം;
അകമഖമായറിയായില മായയാം വനേക േലതം ഭമേമകിടന ോരം.
അറിവിലിരനസദേിെയനസംഖയം
െോരിയിളകിബുവനം സരികയാേല
അറിവിെന വിെടാര വസവനയമിെലനറിയണമീയറിൈവകരേയേമകം.
അനതെമാരേിതേയ മറയകിെല-
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നനഭവമുു സദേിെയനിവണം
അനേദമേിതയാലിതാവതം സദ്േനമതിനാെല കേളബരാദി കാരയം.
പിയവിഷയം പതി െേയിടം പയതം
നിയതവമങെന തെന നില്കയാേല
പിയമജമവയയമപേമയേമകാദവയമിത താന സഖമാരന നിനിടന.
വയയമണയാെത െവളിക േവല െേയം
നിയമമിരിേതെകാുു നിതയമാകം
പിയമകേമ േിരിയാെതയുിതിനീകിയെയാര േകവലബാഹയലിങഗമാകം.
േലമെലറ തനിക തെെയാതാവിലമധികം പിയവസവിലയനയം;
വിലസിടമാതഗതപിയം വിൊതീ
നിലയിലിരിേതെകാുു നിതയമാതാ.
ഉലകവമളതമായലരന നില്കം
നില വലതാെയാര നീതിേകെിതത,
അറതിയിൊനരതാതവാങമേനാേഗാേരമിതിെലങ േരിചിടം പമാണം?
വിപലതയാരന വിേനാദവിദയ മായാവയവഹിതയായ് വിലസന വിശവവീരയം
ഇവ,ളിവളിങവതീരണയായിടം, തനവയവമണകൊഹേകാെിയാകം.
അണവമഖണവമേി നാേിെയനിങെന വിലസനിരഭാഗമായി രം;
അണയമനനരമേി നാേിെയനീയനഭവവം നിലയറ നിനേോകം.
അണവറിവിന മഹിമാവിലങഗമിലാതണയമഖണവമന പരണമാകം;
അനഭവിയാതറിവീലഖണമാം േിദ്-

േനമിത മൗനേനാമതാബിയാകം.
98 ഇതവെര നാെമാര വസവിങറിെീലതിസഖെമനനിശം കഥികയാേല
മതി മതലായവ മാറിയാലമാതസവതയഴിയാതറിെവന െോലിേെണം.
99 അറിവഹെമനത രേമകമാമാവരണെമാഴിെവനനയനുു വാദം,
അറിവിെന വിടഹമനയമാകെമനാലറിവിെനയിങറിയാനമാരമില.
100 അതമിതമല സദരതമലഹം സചിദമതെമന െതളിഞ ധീരനായി
സദസദിതി പതിേതിയറ സേതാമിതി മദവായ് മദവായമരനിേെണം!
ദാരശനികകതികള 141
142 നാരായണഗര സമരണകതികള
േോതകതികള 139
140 നാരായണഗര സമരണകതികള
ദാരശനികകതികള 145
146 നാരായണഗര സമരണകതികള
ദാരശനികകതികള 143
144 നാരായണഗര സമരണകതികള
ദാരശനികകതികള 149
150 നാരായണഗര സമരണകതികള
ദാരശനികകതികള 147
148 നാരായണഗര സമരണകതികള
ദാരശനികകതികള 153
154 നാരായണഗര സമരണകതികള
ദാരശനികകതികള 151
152 നാരായണഗര സമരണകതികള
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അൈദവതദീേിക
1 േേരായിരം പതിഭയായിരമിങിവറിലാരാെലഴം വിഷയമായിരമാം പേഞം,
ഒുാരായില േനരിത കിനാവണരം വെരയം
േനരാ, മണരനളവണരനവനാമേശഷം.
2 േനരല ദശയമിത ദകിെന നീകി േനാകില
േവറല വിശവമറിവാം മരവില പവാഹം;
കാരയതില നിലതിഹ കാരണസതെയേനയ
േവറല വീേിയിലിരിേത വാരിയത.
3 വാസസ തനവിത േെിയിതാദിമലഭതപോതമിതേമാരകകിലിപകാരം
േബാധതില നിന വിലസന മരസലത
ോഥസ േോെല; േരമാവധി േബാധമത.
4 വതിസമാമറിവില വിശവവമിലതിെെ
വിതാമവിദയയതമില വിളക വനാല
അേികിെലങമിരളിലെനങ വരതിവിടാല വിളക െോലിയനിരളം വരന.
5 ആരായിലീയലകമിലിതവിദയ തതവേമാരാതവരകിതലകായ് വിലസം ഭമതാല
ആരാല വിളെകരികിലില േിശാേിതനകാരം ഭയനവനിരട േിശാചേോലാം.
6 ഉുിലെയന മറ മാറിയസത സത
രം പതീത,മിതനാദിതമഃ സവഭാവം
രം തിരെിടകിലിലയസത, രജഖണതിലിലരഗ,മളത രജ മാതം.
7 അേയേിെയന സകേലാേരി നിലെതാേന
സതയം സമേവമനിതയമസതയമാകം
മതിന വികാരമതസതയമിതിങെലാെക
വരതിേേതാരകിെലാര മതിത സതയമത.
8 അജാനേവളയിലമേി വിഭാതി ര-

9

10

11

12

13

14

15

മജാതമല, സഖവം, വിലസന മനം;
രജസവരേമഹിേയാടമിദനയാരന
നില്കനതിനിഹ നിദരശനമാമിേതാരതാല.
വിശവം വിേവകദശയിങലഴിഞ സരവമസവസമാകിലമതിനിയദശയമാകം
ദികിനഭമം വിടകിലം േിരമിങിവെെ
ദകിന ദിക പനരങെന തെന കാണാം.
സതയതിലിലയലകം സകലം വിേവകവിദവേമായ േിറകം വിലസന മനേോല
നിേരകമായ് മരവിലിലിഹ നീരെമന
സിദികിലം വിലസിടനിത മനപകാരം.
ജാനിക സതലക േിത സഖസവരേമാനനമലനതമജനിതപകാശം
കാണനവന സഖമേിതയാരന ഭാനമാനരകനനനിരളാരെനാര ശനയവസ.
വിെതാന താന വിവിധമായ് വിലസനിതിങലരതാനരം െേറതമില വിേശഷമായി
രജസവരേമറിയാതിരളാല വിവരതസരേം നിനയിലിത രജവില നിന േവേറാ?
ഒുാേരാനതായവയവം മഴവന േിരിച
േവറാകിയാലലകമില, വിേിതമത!
േവറാകമീയവയവങളേമവമേങാടാരായിലി,ലഖിലവം നിജേബാധമാതം.
നലാെതനിലദകം നരതനിേലവം
ഹാ! േലാകമാെക മറയെനാരവിദയയാേല;
ആേലാേനാവിഷയമായിത തെെ കാരയജാലെതാടം മറകി,ലറിെവാന മാതം.
ആനനമേിയത ഭാതിയെതാന തെന
താനനയേമാരകിലത നാേി ന ഭാതി സരവം;
കാനലജലം ഗഗനനീലമസതയമഭ-

സനം, തെരന വിലസം ഗഗനാദി സതയം.
16 ആതാവിലിലെയാരഹംകതി േയാഗിേോെല
താന മായയാല വിവിധമായ് വിഹരിചിടന;
േയാഗസനായ് നിലയില നിനിളകാെത കായവയഹം ധരിച വിഹരിചിടമിങ േയാഗി.
17 അജാനസംശയവിേരയയമാതതതവജിജാസവിന, ദഢേബാധനിതില െതലം;
സരേപതീതി ഫണിേയാ കയേറായിെതന
തരകം ഭമം, കയറ കാണകിലിതില െതലം.
18 മേന കെന വിഷയം പതി വതി മനില
നിനീടമാവരണമാം തിര നീകിടന;
േിനീട കാണമറിവം പഭതെെ േിനേോയ്
കെണന േോലറിവ കാണകയില താേന.
19 കാണന കണിഹ തറകി,ലെയിലനനതാനളില േമവമറിവിങ വരായയാേല;
ജാനം പറത തനിേയ വരികില കണേവണം, വരനതിന, കണിന കാനിേോെല.
ദാരശനികകതികള 157
158 നാരായണഗര സമരണകതികള
ദാരശനികകതികള 155
156 നാരായണഗര സമരണകതികള
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അറിവ്
1

2

അറിയെേടമിത േവറലറിവായിടം തിരെിടം േനരം;
അറിവിതിെലാനായതെകാറിവലാെതങമില േവെറാനം.
അറിവിെലനാലിലീയറിയെേടെമനതുിെതനാലം;

3

4

5

6

7

8

9

അറിെവാനിെലനാലീയറിേവതറിവി,നതിലറിെീൊം.
അറിവിനളവിലാേതതറിയാ,മറിവായതം വിളങന;
അറിവിെലഴന കിനാവിങറിവായീടനവണമെങലാം.
അറിവിന നിറവെനാലറിവലാതളെതങിരനീടം?
അറിേവെതനിങത േോയറിയനെങനിെതങിരനീടം?
അറിവിലിരന െകടനീ,ലറിവാെമനാലിെതങിറങീടം?
അറിവിെനയറിയനീലി,ങറിയം േനരത രെമാനായി.
അറിയം മനേേെതനാലറവിലാെതാനമിങിരിേീല;
അറിവറതിേനതതിരറിെവനാെലാനമിങ കാണമീല.
അറിയനുിെലനിങറിയനീേലതിേലെതഴനീടം?
അറിയെേടെമങിലമലറിവെലനിങ നെമ േനാകീെില.
അറിെവനേനയിതമറിവെനാലിെതങ നിനീടം?
അറിെവാെനണം േവറിലറിവലാെതങിെലനിരികന?
അറിവിനിെെമാനുിലറിയെേടെമനതിന േവറായി,
അറിെവനാലേങതീയറിയെേടെമനേതറെമണീെില?

10 അറിയനീലെനാനീയറിയെേടെമനതുു േോയീടം;
അറിവിലിേതതറിയനീലറിെവനാെലങ നിന വനീടം?
11 അറിവിനറിവായ് നിേനതറിയികനിങ നാമതായിടം;
അറിേവതിനെമങെനയീയറിയെേടെമനേതതിേതാതീെില?
12 അറിെവനത നീയത നിനറിവിടറിയെേടനെതനായി,
അറിയെേടമിത ര-െുാ
നറിയനെനുുെമാനതിെലനം.
13 അറിവമതിന വണം െേനറിയനവനില േകരന േിനീടം
അറിയെേടമിതിെലാനീയറിവിന െോരി വീണ േീനിയഞായി.
14 അറിയനവെനനറിയാമറിെവനറിയനവനെമനാകില
അറിെവാനറിയനവെനാനറിയനതിലാറിെതടമായീടം.
15 അറിയെേടമിതിെനാതീയറിേവെഴാനിങ താനെമടായി
അറിവിങെന െവേണറായറിയെേട,െമനതം വിടരതീെില.
ദാരശനികകതികള 161
162 നാരായണഗര സമരണകതികള
ദാരശനികകതികള 159
160 നാരായണഗര സമരണകതികള
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ൈദവദശകം

1

2

3

4

5

6

7

8

ൈദവേമ! കാതെകാളകങ
ൈകവിൊതിങ ഞങെള;
നാവികന നീ ഭവാബിേകാരാവിവനേതാണി നിനേദം.
ഒെനാനാെയണിെയണിെതാെടണം െോരെളാടങിയാല
നിനിടം ദക േോലളം
നിനിലസനമാകണം.
അനവസാദി മടാെത
തന രകിച ഞങെള
ധനയരാകന നീെയാന
തെന ഞങളക തമരാന.
ആഴിയം തിരയം കാറം
ആഴവം േോെല ഞങളം
മായയം നിന മഹിമയം
നീയെമനളിലാകണം.
നീയേലാ സഷിയം സഷാവായതം സഷിജാലവം
നീയേലാ ൈദവേമ, സഷികള സാമഗിയായതം.
നീയേലാ മായയം മായാവിയം മായാവിേനാദനം
നീയേലാ മായേയ നീകിസായജയം നലകമാരയനം.
നീ സതയം ജാനമാനനം
നീ തേന വരതമാനവം
ഭതവം ഭാവിയം േവറേലാതം െമാഴിയേമാരകില നീ.
അകവം പറവം തിങം
മഹിമാവാരന നിനേദം

പകഴന ഞങളങ
ഭഗവാേന ജയികക.
9 ജയികക മഹാേദവ,
ദീനാവനേരായണ,
ജയികക േിദാനന,
ദയാസിേനാ ജയികക.
10 ആഴേമറം നിന മഹസാമാഴിയില ഞങളാകേവ
ആഴണം വാഴണം നിതയം
വാഴണം വാഴണം സഖം.
ദാരശനികകതികള 165
166 നാരായണഗര സമരണകതികള
ദാരശനികകതികള 163
164 നാരായണഗര സമരണകതികള
38
ദരശനമാല
1. അദയാേരാേദരശനം
1 ആസീദഗസേദേവദം
ഭവനം സവപവത് പനഃ
സസരജ സരവം സങലമാതണ േരേമശവരഃ.
2 വാസനാമയേമവാദാവാസീദിദമഥ പഭഃ
അസജനായയാ സവസയ
മായാവീവാഖിലം ജഗത്.
3 പാഗതേേതരിദം സവസിന
വിലീനമഥ ൈവ സവതഃ
ബീജാദങരവഡവസയ
ശകിേരവാസജഡവയം.
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ശകിസ ദവിവിധാ േജയാ
ൈതജസീ താമസീതി േ
സഹവാേസാനേയാര നാേി
േതജേിമിരേയാരിവ.
5 മേനാമാതമിദം േിതമിവാഗ സരവമീദശം;
പാേയാമാസ ൈവേിതയരം
ഭഗവാംശിതകാരവത്.
6 ആസീത് പകതിേരേവദം
യഥാദൗ േയാഗൈവഭവഃ
വയതേനാദഥ േയാഗീവ
സിദിജാലം ജഗതേതിഃ.
7 യദാതവിദയാസേങാേേദാവിദയാ ഭയങരം
നാമരോതനാതയരതം
വിഭാതീഹ േിശാേവത്.
8 ഭയങരമിദം ശനയം
േവതാളനഗരം യഥാ
തൈഥവ വിശവമഖിലം
വയകേരാദദഭതം വിഭഃ.
9 അരകാദയഥാകമം വിശവം
തഥാ ൈനേവദമാതനഃ
സേപരിവ പാദരാസീദയഗേഡവസയ വീകയാ.
10 ധാനാദിവ വേൊ യസാത്
പാദരാസീദിദം ജഗത്
സ ബഹാ സ ശിേവാ വിഷഃ
സ േരഃ സരവ ഏവ സഃ.ó
2. അേവാദദരശനം
1 ൈേതനയാദാഗതം സല-

2

3

4

5

6

7

8

സകാതകമിദം ജഗത്
അേി േേഡദേനം സരവം
നാേി േേദേി േിദേനം.
അനയന കാരണാത് കാരയം
അസേദതദേതാഖിലം
അസതഃ കഥമതേതിരനതേനസയ േകാ ലയഃ.
യേസയാതേതിരലേയാ നാേി
തത് േരം ബഹ േനതരത്
ഉതേതിശ ലേയാേീതി
ഭമതയാതനി മായയാ.
കാരണാവയതിരികതവാത്
കാരയസയ കഥമേിതാ?
ഭവതയതഃ കാരണസയ
കഥമേി േ നാേിതാ?
കാരയതവാദസേതാസയാേി
കാരണം ന ഹയേതാ ജഗത്
ബൈഹവ തരഹി സദസദിതി മഹയതി മനധീഃ.
ഏകൈസയവാേി സതാ േേദനയസയാസൗ കവ വിദയേത?
സതയേയാതാശേയാ യദയേയസതി സയാദസംഭവഃ.
വിഭജയാവയവം സരവേമൈകകം തത ദശയേത
േിനാതമഖിലം നാനയദിതി മായാവിദരഗം.
േിേദവ നാനയദാഭാതി
േിതഃ േരമേതാ ന ഹി
യച നാഭാതി തദസ-

ദയദസതന ഭാതി േ.
9 ആനന ഏവാേി ഭാതി
നാനയഃ കശിദേതാഖിലം
ആനനേനമനയന
വിനാനേനന വിദയേത.
10 സരവം ഹി സചിദാനനം
േനഹ നാനാേി കിഞന
യഃ േശയതീഹ നാേനവ
മേതയാര മതയം സ ഗചതി.
3. അസതയദരശനം
1 മേനാമയമിദം സരവം
ന മനഃ കവാേി വിദയേത
അേതാ േവയാമീവ നീലാദി
ദശയേത ജഗദാതനി.
2 മനേസാനനയയാ സരവം
കലയേതവിദയയാ ജഗത്
വിദയയാസൗ ലയം യാതി
തദാേലഖയമിവാഖിലം.
3 വിജംഭേത യതമേസാ
ഭീേരാരിഹ േിശാേവത്
തദിദം ജാഗതി സവപേലാകവദ് ദശയേത ബൈധഃ.
4 സങലകലിതം ദശയം
സങേലാ യത വിദയേത
ദശയം തത േ നാനയത
കതേിദജസരേവത്.
5 സങലമനേസാഃ കശിനഹി േഭേദാേി യനനഃ
തദവിദയാ തമഃ പഖയമിനജാലമിവാദഭതം.
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മരീേികാവത് പാജസയ
ജഗദാതനി ഭാസേത
ബാലസയ സതയമിതി േ
പതിബിംബമിവ ഭമാത്.
7 ആതാ ന കീരവദയാതി
രോനരമേതാഖിലം;
വിവരതമിനജാേലന
വിദയേത നിരമിതം യഥാ.
8 മാൈയവ ജഗതാമാദികാരണം നിരമിതം തയാ
സരവം ഹി മായിേനാ നാനയദസതയം സിദിജാലവത്.
9 വിഭാതി വിശവം വദസയ
വിയദവനമിവാതനി
അസതയം പതികാരേം
ബാലേസയവ വിേരയയഃ.
10 ഏകം സതയം ന ദവിതീയം
ഹയസതയം ഭാതി സതയവത്
ശിൈലവ ശിവലിങഗം ന
ദവിതീയം ശിലിനാ കതം.
4. മായാദരശനം
1 ന വിദയേത യാ സാ മായാ
വിദയാവിദയാ േരാേരാ
തമഃ പധാനം പകതിര
ബഹധാ ൈസവ ഭാസേത.
2 പാഗതേേതര യഥാഭാേവാ
മേദവ ബഹണഃ പഥക്
ന വിദയേത ബഹ ഹി യാ
സാ മായാേമയൈവഭവാ.
3 അനാതാ ന സദാതാ സദ്

ഇതി വിേദയാതേത യയാ
സാ വിേദയയം യഥാ രജസരേതതവാവധാരണം.
4 ആതാ ന സദനാതാ സദ്
ഇതി വിേദയാതേത യയാ
ൈസവാവിദയാ യഥാ രജസരേേയാരയഥാരതദക്.
5 ഇനിയാണി മേനാബദീ
േഞപാണാദേയാ യയാ
വിസജയേന ൈസവ േരാ
സകാങഗാനി േിദാതനഃ.
6 അങഗാേനയതാനയവഷഭയ
സഖീ ദഃഖീവ മഹയതി
േിദാതാ മായയാ സവസയ
തതവേതാേി ന കിഞന.
7 ഇനിയാണാം ഹി വിഷയഃ
പേേഞായം വിസജയേത
യയാ ൈസവാേരാധയാതസലസങലനാമയീ.
8 ശകികായാം യഥാജാനം
രജതസയ തഥാതനി
കലിതസയ നിദാനം തതമ ഇതയവഗമയേത.
9 ധീയേതസിന പകരേഷണ
ബീേജ വക ഇവാഖിലം
അതഃ പാധാനയേതാ വാസയ
പധാനമിതി കഥയേത.
10 കേരാതീതി പകരേഷണ
പകൈതയവ ഗണാന പഥക്
നിഗദയേതസൗ പകതി-

രിതീഹ തിഗണാതികാ.
5. ഭാനദരശനം
1 അനരബഹിരവദാസീനം
സദാ ഭമരേഞലം
ഭാനം ദവിൈധവ സാമാനയം
വിേശഷ ഇതി ഭിദയേത.
2 സലം സകം കാരണം േ
തരയം േേതി േതരവിധം
ഭാനാശയം ഹി തനാമ
ഭാനസയാേയേേരയേത.
3 ദശയതാമിഹ കാേയാഹം
േേൊയമിതി ദശയേത
സലമാശിതയ യദഭാനം
സലം തദിതി മനയേത.
4 അത കാേയാ േെ ഇതി
ഭാനം യതദവിശിഷയേത
തഥാഹമയമിതി യത്
സാമാനയമിതി േ സതം.
5 ഇനിയാണി മേനാബദീ
വിഷയാഃ േഞവായവഃ
ഭാസയേന േയന തതകം
അസയ സകാശയതവതഃ.
6 അേജാഹമിതി യദഭാനം
തത് കാരണമദാഹതം
അതാഹമിതി സാമാനയം
വിേശേഷാജ ഇതി സരത്.
7 അഹം ബേഹതി യദഭാനം
തതരയമിതി ശംസയേത
സാമാനയമഹമിതയംേശാ
ബേഹതയത വിശിഷയേത.
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യത ഭാനം തത ഭാസയം
ഭാനം യത ന തത ന
ഭാസയമിതയനവേയനാേി
വയതിേരേകണ േബാധയേത.
9 യഥാ ദഗശമാതാനം
സവയമാതാ ന േശയതി
അേതാ ന ഭാസയേത ഹയാതാ
യം േശയതി സ ഭാസയേത.
10 യദ് ഭാസയേത തദധയേം
അനധയേം ന ഭാസയേത
യദധയേം തദസദേയനധയേം സേദവ തത്.
6. കരമദരശനം
1 ആൈതവ മായയാ കരമ
കേരാതി ബഹരേധക്
അസങഗഃ സവപകാേശാേി
നിദായാമിവ ൈതജസഃ.
2 മേനയ വദാമി ഗഹണാമി
ശേണാമീതയാദി രേതഃ
കിയേത കരമ േരമാതനാ േിേതനിയാതനാ.
3 ആൈതവ കരമണഃ പരവമനയത് കിഞിന വിദയേത
തതഃ േസവൈനവ കരമാണി
കിയേന നിജമായയാ.
4 ശകിരേയാതനഃ കാേിദരേൊ ന പഥക് സവതഃ
തൈയവാേരാേയേത കരമ
നിഖിലം നിഷിയാതനി.
5 സരവദാസങഗ ഏവാതാ-

ജതയാ കരമസങഗിവത്
കേരാതി ന കേരാമീതി
ന ജഃ കരമസ സജേത.
6 ജവലതി ജവലേനാ വായരവാതി വരഷതി വാരിദഃ
ധരാതാ സന ധരതി ഖേലവേകാ വഹതി വാഹിനീ.
7 ഉുൗരദവം പാേണാ ഹയേധാോനഃ
ഖേലവേകാ യാതി നിഷിയഃ
നാഡയനരാേള ധമതി
കനതി സനതി സിതഃ.
8 അേിജനരദിേരിണതയേകയവിനാശനം
ഷഡഭാവമിഹ േയാ യാതി
സ നാേനയാവികിയാതനഃ.
9 സവയം കിയേന കരമാണി
കരൈണരിനിൈയരേി
അഹം തവസങഗഃ കെസ
ഇതി ജാനാതി േകാവിദഃ.
10 ദശയതവാദ് ഭാസയമഹമേയേതാഹം ശകിരങഗവത്
അധയേേമക ഏവാദയ
േശവാേി സരേവാേരി സിതഃ.
7. ജാനദരശനം
1 ജാനേമകം ഹി നിരോധികം േസാോധികം േ തത്
അഹങാരാദിഹീനം യജ്ജാനം തനിരോധികം.
2 അഹനയാനരബഹിരേി യേദവമിദനയാ
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ഭാനവതയാനവിതം യത
ജാനം േസാോധികം മതം.
അനാതനാമഹങാരാദീനാം േയനാനഭയേത
സാകീ തദാതജാനം സയാേദയൈനവാമതമശയേത.
അഹങാരാദികാരയം യദനാതകമസംഖയകം
േയനാവഗമയേതനാതജാനം തദവധാരയേത.
യഥാവദ് വസവിജാനം
രജതതവാവേബാധവത്
യതദയഥാരതവിജാനമയഥാരതമേതാനയഥാ.
യഡാനിദയാേദവ സരവം
ഭാസേത സവയേമവ തത്
പതയകജാനമിതി ോേേരാകമിതി ലകയേത.
യയാനസാധകം സാധയം
മീയേത ജാനരേയാ
വതയാ സാനമിതിഃ സാഹേരയസംസാരജനയയാ.
ഗതവാ സമീേം േമയസയ
മീയേത ശതലകണഃ
യയാ സംവിത് േസാേമിതിരമേഗായമിതി രേയാ.
അഹം മേമതി ജാനം യദ്
ഇദം തദിതി യച തത്
ജീവജാനം തദേരമിനിയജാനമിഷയേത.

10 ഒുാം തത് സദിതി നിരേിഷം
ബഹാൈതകയമോഗതം
കലനാദിവിഹീനം യതത് േരജാനമീരയേത.
8. ഭകിദരശനം
1 ഭകിരാതാനസനാനം
ആതാനനേേനാ യതഃ
ആതാനമനസനേത
സൈദവാതവിദാതനാ.
2 അനസനീയേത ബഹ
ബഹാനനേനം യതഃ
സദാ ബഹാനസനാനം
ഭകിരിതയവഗമയേത.
3 ആനനേമവ ധയായനി
സരേവ ദഃഖം ന കശന
യദാനനേരം ധയാനം
ഭകിരിതയേദിശയേത.
4 ആൈതവ ബഹ ഭജതി
നാനയമാതാനമാതവിത്
ഭജതീതി യദാതാനം
ഭകിരിതയഭിധീയേത.
5 ആനന ആതാ ബേഹതി
നാൈമതൈസയവ തനയേത
ഇതി നിശിതധീര യസയ
സ ഭക ഇതി വിശതഃ.
6 ആനേനാഹമഹം ബഹാതാഹമസീതി രേതഃ
ഭാവനാ സതതം യസയ
സ ഭക ഇതി വിശതഃ.
7 ഭാരയാ ഭജതി ഭരതാരം

ഭരതാ ഭാരയാം ന േകവലം
സവാനനേമവ ഭജതി
സരേവാേി വിഷയസിതം.
8 ഏവം േശയതി കതാേി
വിദവാനാതസഖം വിനാ
ന കിഞിദേരം തസയ
ഭകിേരവ ഗരീയസീ.
9 േലാകസയ േിതരി സവസയ
ഗരൗ േിതരി മാതരി
സതയസയ സാേയിതരി
തതേേഥൈനവ യാതരി.
10 നിയനരി നിഷിദസയ
സരേവഷാം ഹിതകരതരി
േയാനരാേഗാ ഭകിരത
സാ േരാ േരമാതനി.
9. േയാഗദരശനം
1 സതതം േയാജയതി യദ്
യനകി േ േിദാതനി
മേനാനിേരാധരേോയം
സ േയാഗ ഇതി ശംസിതഃ.
2 ന ദഷാ ദരശനം ദശയം
വിദയേത യത തത ഹത്
േയാജേയദ് വാസനാ യാവദ്
േയാേഗായമിതി േയാഗവിത്.
3 നാമരേമിദം സരവം
ബൈഹേവതി വിലീയേത
യദ് ബഹണി മേനാ നിതയം
സ േയാഗ ഇതി നിശിതഃ.
4 േിതസയ ൈതലധാരാവദവൃതയാവിചിനയാതനി

നിരനരം രമയേത യത്
സ േയാേഗാ േയാഗിഭിഃ സതഃ.
5 യേതാ യേതാ മേനാ യാതി
സദാതനി തതേതഃ
നിയമയ േയാജേയേദതദ്
േയാേഗായം യജയതാമിഹ.
6 സരവാനരതകരഃ പംസാം
സങലഃ കലിൈതഃ സഹ
ഉനലയ വാസനാജാൈലരേയനാതനി നിരധയേത.
7 ദശയസയ ന ദേശാേിതവം
അേതാ ദശയം ദഗാതകം
ഇതി യഞീത ദഗേേ
യഃ സ േയാഗവിദാം വരഃ.
8 യദാ േിബന മേനാഭങഗഃ
സവാനനമധമാധരീം
ന സനതി വശീകതയ
േയാജിേതാ േയാഗവായനാ.
9 ധയാനമനര ഭേവാര ദഷിരജിഹവാഗം ലംബിേകാരധവതഃ
യദാ സയാത് േഖേരീമദാ
നിദാലസയാദി നാശിനീ.
10 ജാനം കരേമതി േലാേകസിന
ദവിധാ േയാഗഃ സമാസതഃ
അനേയാര േയാഗവിോരഃ
സരവഃ േരിസമാേയേത.
10. നിരവാണദരശനം
1 നിരവാണം ദവിവിധം ശദമശദം േേതി തത യത്
ശദം നിരവാസനം തദവദ്
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അശദം വാസനാനവിതം.
അതിശദം ശദമിതി
ശദം േ ദവിവിധം തഥാ
അശദശദം ോശദമശദാശദമേയേത.
അതിശദം തിധാ േശാദ്
വേര ൈേകം വരീയസി
ഏകേമകം വരിേഷഥ
ശദം ബഹവിദി സിതം.
അശദശദം വിരജേേമാനയത് സരജേമഃ
മമകൗ പഥമം വിദയാദ്
ദവിതീയം സിദികാമിഷ.
ദഗധവാ ജാനാഗിനാ സരവമേിശയ ജഗതാം ഹിതം
കേരാതി വിധിവത് കരമ
ബഹവിദ് ബഹണി സിതഃ.
സംനയസയ സരവകരമാണി
സതതം ബഹനിഷയാ
യശരതയവനൗ േദഹയാതാൈയ ബഹവിദവരഃ.
അേനയന േവദിേതാ േവതി
ന േവതി സവയേമവ യഃ
സ വരീയാന സദാ ബഹനിരവാണമയമശേത.
സവയം ന േവതി കിഞിന
േവദിേതാേി തൈഥവ യഃ
സ വരിഷഃ സദാ വതിശേനയായം ബഹ േകവലം.
േഹേയാോേദയതാ ന ഹയ-

സയാതാ വാ സവപകാശകഃ
ഇതി മതവാ നിവരേതത
വതിര നാവരതേത പനഃ.
10 ഏകേമവാദവിതീയം ബഹാേി നാനയന സംശയഃ
ഇതി വിദവാന നിവരേതത
ൈദവതാനാവരതേത പനഃ.
ഒുാം തത് സത്.
ദാരശനികകതികള 169
170 നാരായണഗര സമരണകതികള
ദാരശനികകതികള 167
168 നാരായണഗര സമരണകതികള
ദാരശനികകതികള 173
174 നാരായണഗര സമരണകതികള
ദാരശനികകതികള 171
172 നാരായണഗര സമരണകതികള
ദാരശനികകതികള 177
178 നാരായണഗര സമരണകതികള
ദാരശനികകതികള 175
176 നാരായണഗര സമരണകതികള
ദാരശനികകതികള 181
182 നാരായണഗര സമരണകതികള
ദാരശനികകതികള 179
180 നാരായണഗര സമരണകതികള
ദാരശനികകതികള 185
186 നാരായണഗര സമരണകതികള
ദാരശനികകതികള 183
184 നാരായണഗര സമരണകതികള
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നിരവതിേഞകം
1 േകാ നാമ േദശഃ കാ ജാതിഃ
പവതിഃ കാ കിയദ് വയഃ
ഇതയാദി വാേദാേരതിര
യസയ തൈസയവ നിരവതിഃ.
2 ആഗച ഗച മാ ഗച
പവിശ കവ ന ഗചസി
ഇതയാദി വാേദാേരതിര
യസയ തൈസയവ നിരവതിഃ.
3 കവ യാസയസി കദായാതഃ
കത ആയാസി േകാസി ൈവ
ഇതയാദി വാേദാേരതിര
യസയ തൈസയവ നിരവതിഃ.
4 അഹം തവം േസായമനരഹി
ബഹിരേി ന വാേി വാ
ഇതയാദി വാേദാേരതിര
യസയ തൈസയവ നിരവതിഃ.
5 ജാതാജാതസമഃ സവാനയേഭദശനയഃ കേതാ ഭിദാ
ഇതയാദി വാേദാേരതിര
യസയ തൈസയവ നിരവതിഃ.
41
േോകതയീ
1 അേി ധരമീതയനമിതിഃ
കഥം ഭവതി വാഗേി?
അസനികഷതവാദസിന
പതയകമനമാനവത്.
2 ന വിദയേതേി ധരമീതി
പതയകമനമാനവത്
മാനാഭാവാദസൗ േനതി

3

േബാധ ഏവാവശിഷയേത.
അസനികഷതവാദസയ
പതയകം ധരമധരമിേണാഃ
അസഷസാഹേരയാച
ധരമിണയനമിതിഃ കതഃ?

39
ബഹവിദയാേഞകം
1 നിതയാനിതയവിേവകേതാ ഹി നിതരാം
നിരേവദമാേദയ സദ്വിദവാനത ശമാദി ഷടക ലസിതഃ
സയാനകികാേമാ ഭവി,
േശാദ് ബഹവിദതമം പണതി േസവാൈദയഃ പസനം ഗരം
പേചത് േകാഹമിദം കേതാ ജഗദിതി
സവാമിന! വദ തവം പേഭാ!
2 തവം ഹി ബഹ ന േേനിയാണി ന മേനാ
ബദിര ന േിതം വപഃ
പാണാഹങതേയാനയദേയസദവിദയാകലിതം സവാതനി
സരവം ദശയതയാ ജഡം ജഗദിദം
തവതഃ േരം നാനയേതാ
ജാതം ന സവത ഏവ ഭാതി മഗതഷാഭം ദരീദശയതാം.
3 വയാപം േയന േരാേരം േെശരാവാദീവ മഡതയാ
യസയാനഃ സരിതം യദാതകമിദം
ജാതം യേതാ വരതേത;
യസിന യത് പലേയേി സദേനമജം
സരവം യദേനവതി തത്

4

5

സതയം വിദയമതായ നിരമലധിേയാ
യൈസ നമസരവേത.
സേഷവദം പകേതരനപവിശതീ
േയയം യയാ ധാരയേത
പാണീതി പവിവികഭഗ് ബഹിരഹം
പാജസഷപൗ യതഃ
യസയാമാതകലാ സരതയഹമിതി
പതയനരങഗം ജൈനര
യൈസയ സവേി സമരതയേത പതിേദാ
പരണാ ശണ തവം ഹി സാ.
പജാനം തവഹമസി തതവമസി തദ്
ബഹായമാേതതി സംഗായന വിപേര പശാനമനസാ
തവം ബഹേബാേധാദയാത്
പാരബം കവ ന സഞിതം തവ കിമാഗാമി കവ കരമാേയസത്
തവയധയേമേതാഖിലം തവമസി സചിനാതേമകം വിഭഃ.

ദാരശനികകതികള 189
190 നാരായണഗര സമരണകതികള
ദാരശനികകതികള 187
188 നാരായണഗര സമരണകതികള
43
േഹാമമനം
ഒുാം
അേഗ! തവ യേതജേദ് ബാഹം.
അതേവം പതയകം ബഹാസി.
തവദീയാ ഇനിയാണി മേനാബദിരിതി

സപജിഹവാഃ.
തവയി വിഷയാ ഇതി സമിേധാ ജേഹാമി.
അഹമിതയാജയം ജേഹാമി.
തവം നഃ പസീദ പസീദ.
ശയശ പയശ പയച സവാഹാ.
ഒുാം ശാനിഃ ശാനിഃ ശാനിഃ. 
ഭാഗം 3
ഉദേബാധനാതക കതികള
44
ജീവകാരണയേഞകം
1 എലാവരമാതസേഹാദരെരനേല േറേയതിേതാരകകില നാം
െകാലനതെമങെന ജീവികെളെതലം കേയറ ഭജികയതം?
2 െകാലാവതമതമമാമതിലം
തിനാവതെമതയമതമമാം
എലാ മതസാരവേമാരകിലിെതനേല േറേയത ധാരമികേര?
3 െകാലനത തങല വരില പിയമാമലീ വിധിയാരക ഹിതപദമാം?
െോേലത ധരമയമിതാരിലെമാതേല മരേവത സരികേള?
4 െകാലനവനില ഭജിേതിനാളിെലങിലശികക തെന ദഢം,
െകാലികക െകാുു ഭജികകയാം
െകാലനതില നിനമരെതാരേം.
5

െകാലായിലവന ഗണമള പമാനലായില മഗെതാട തലയനവന
െകാലനവനില ശരണയത മ-

െറലാ വക നനയമാരനിെിലം.
42
േവദാനസതം
1 അഥ യദാതേനാ ജിജാസേദിദം ബൈഹവാഹം.
2 കിം തസയ ലകണമസയ േ കതി ഗണനേയതി.
3 തേജയാതിഃ.
4 േതേനദം പജവലിതം.
5 തദിദം സദസദിതി.
6 ഭേയാ സതഃ സദസദിതി.
7 സചബാദേയാ തദഭാവേശതി.
8 പരവം സദിദമനസതയ േകരാദയൈശകം േേതി.
9 ജാതജാനേയാരേനയാനയ
വിഷയവിഷയിതവാനിഥനതവമിതി.
10 ഏവം ജാനേജയ വിഭാഗഃ.
11 ഏൈകകം രദതവമാസീദിതി.
12 ബൈഹവാഹം തദിദം ബൈഹവാഹമസി.
13 അതീതാഗാമിേനാരസതവം യതഃ യേദതദനവിചത.
14 േരിമാണം തതഃ.
15 സദസേതാരേനയാനയകാരയകാരണതവാത്.
16 അഹം മേമതി വിജാതഃ മേതാ നാനയഃ.
17 തദവത് തസാത്.
18 ദഗശയേയാഃ സമാനകാലീനതവാത്.
19 സൈഖകതവാത്.
20 വയാേകതയാ ദിശാമേിതവാത്.
21 അണമഹദവയവ താരതമയസയാഭാവാത്.
22 അസേതാവയാേകതവാത്
23 ആതാനയത് കിഞിനാേി.
24 തസാത് തസയ സതവാച.
ദാരശനികകതികള 193
194 നാരായണഗര സമരണകതികള

ദാരശനികകതികള 191
192 നാരായണഗര സമരണകതികള
46
അഹിംസ
1 നിരേദവമാം ജനനിരെയതന ഹിതതിനായ്
വധിേോന വരാ സൗഖയം
വാണാലം േതേോകിലം.
2 ഉേദവിക ബനിക
െകാലെകനിവെയാനേമ
െേയാത ജനപിയന
േേരം േരമമാം സഖം.
3 േിനിേതം െേയവതം
ബദി െവയേതെമാകേവ
ഏതിേനയം െകാനിൊേതാെനനം സഫലമായ് വരം.
4 െകാലാെതക േലാകത
കിടാ മാംസങെളാനേമ,
െകാല ോേവമാകന
കളവിന മാംസഭകണം.
5 മാംസമുാവതം പാണിവധവം േീഡനങളം
മനസിേലാരത വിടവിന
മാംസഭകണമാകേവ!
45
അനകോദശകം
1 ഒര േീഡെയറേിനം വരതരെതനളനകേയം സദാ
കരണാകര! നലകളില നിന

2

3

4

5

6

7

8

9

തിരെമയ് വിടകലാെത േിനയം.
അരളാല വരമിേമനേകെനാര െനഞാല വരമലെലാെകയം
ഇരളനേിെന മാറമലലിന
കരവാകം കരവാമിേതതിനം.
അരളനേനകേ മനിനം
െോരെളാനാണിത ജീവതാരകം
"അരളളളവനാണ ജീവി'െയനരവിടീടകയീ നവാകരീ.
അരളിലയെതങിലസി േതാല
സിര നാറെനാരെമ താനവന;
മരവില പവഹികമംബവപരഷന നിഷലഗനപഷമാം.
വരമാറ വിധം വികാരവം
വരമാറിലറിവിനിതിന േനര;
ഉരവാമെല വിട കീരതിയാമരവാരനിങനകേ നിനിടം.
േരമാരതമരച േതര വിടം
െോരേളാ, ഭതദയാകമാബിേയാ?
സരളാദവയഭാഷയകാരനാം
ഗരേവായീയനകേയാവന?
പരഷാകതി പ ൈദവേമാ?
നരദിവയാകതി പ ധരമേമാ?
േരേമശേവിതപതേനാ?
കരണാവാന നബി മതരതേമാ?
ജവര മാറി വിഭതിെകാുു മനരിതാം േവലകള െേയ മരതിേയാ?
അരതാെത വലഞ ോെിയൗദരമാം േനാവ െകടത സിദേനാ?
ഹരനെനഴതി പസിദമാം

മറെയാേനാതിയ മാമനീനേനാ?
മരിയാതെേലാട േോെയാരേരേമശനെുറ േരാരതയഭകേനാ?
10 നരരേെമടത ഭമിയില
െേരമാറീെിന കാമേധനേവാ?
േരമാദഭതദാനേദവതാതരേവായീയനകേയാവന!
ഫലശതി
അരമാമറേയാതമരതവം
ഗരേവാതം മനിേയാതമരതവം
ഒര ജാതിയിലളെതാന താന
െോരേളാരതാലഖിലാഗമതിനം.
ഉദേബാധനാതകകതികള 197
198 നാരായണഗര സമരണകതികള
ഉദേബാധനാതകകതികള 195
196 നാരായണഗര സമരണകതികള
49
സദാോരം
1 നലതെലാരവന െേയ
നല കാരയം മറേത്
നലതലാതതെേന
മറനീടനതതമം.
2 ധരമം ജയികന, സതയം
ജയികനിങ സരണദാ
അധരമവം ജയികനിലസതയവെമാരികലം.
3 െനലിന നീര വിടീെില
പലിനം േോയിടനത്;
കലിലത ജലം, െനലിലെചലം വഴി െേറകകില.

4

5

6

7

േേരം പതിഭയം നേലാരാരേമ ൈകവിെിലത്,
േനരറ കേണരെകാടം
േേരാ, േനേര വിേരയയം.
ഒനുു േനര, േനരലിെതാനം, മരതയരക സതയവം
ധരമവം േവണമായസ്
നില്കകിലാരകേമാരകക.
ദതാേഹാരം വംശയരകമതേലകിടെമനത
വയരതമല പരാഗീരിെതതയം സതയേമാരകക.
െകാടതത തിരിചേങാെടടകനവെനതയം
നിസവനാമവെനകാളം
നിസവനിലാരമഴിയില.

48
ജാതിലകണം
1 പണരന െേറെമലാെമാരിനമാം പണരാതത്
ഇനമലിനമാമിെങാരിണയാരെനാത കാണമതം.
2 ഒുാേരായിനതിനം െമയേമാേരാ മാതിരിെയാചയം
മണവം ചവയം ചടം
തണവം േനാകേമാരകണം.
3 തെരേനാേരാനിലം െവേണറെയാളമിരികയാല
അറിെീടന െവേണെറ
േിരിേചാേരാനമിങ നാം.

4

േേരര െതാഴിലീ മനം
േോരമായത േകളകക!
ആര നീെയന േകളേകാ
േനര െമയ് തെന െോലയാല.
5 ഇനമാരനെല താന തെെയിനേമെതന െോലകയാല
ഇനേമെതന േകളകില
നിനവം കണമളവര.
6 െോളി െോലനിനം െോലവതിഴിെവന നിനയയാല,
ഇഴിവിലിനെമാനാണ
െോളി െോലരതാരേമ.
7 ആണം െേണം േവരതിരിച
കാണംവണമിനെതയം
കാണണം കറിെകാുിമടാണ നാമറിേയത്.
8 അറിവാമാഴിയില നിന
വരെമലാവെേിനം
കരവാണിന,മീ നീരിന
നിരതാന േവരമായിടം.
9 അറിവാം കരവാന െേയ
കരവാണിനേമാരകകില
കരവാരനിനിയം മാറി
വരമീ വനെതാെകയം.
10 ഇനെമനിതിെനെചാലനിനെതനറിയികയാല
ഇനമിെലങിലിെലാനമിനെതനളതഴിയില.
47
ജാതിനിരണയം

1

മനഷയാണാം മനഷയതവം
ജാതിര േഗാതവം ഗവാം യഥാ
ന ബാഹണാദിരൈസയവം
ഹാ! തതവം േവതി േകാേി ന.
2 ഒര ജാതി ഒര മതം ഒര ൈദവം മനഷയന്
ഒര േയാനിെയാരാകാരെമാര േഭദവമിലതില.
3 ഒര ജാതിയില നിനേലാ േിറനീടന സനതി
നരജാതിയിേതാരകേോെളാര ജാതിയിലളതാം.
4 നരജാതിയില നിനത േിറനീടന വിപനം
േറയന താനെമനളതനരം നരജാതിയില?
5 േറചിയില നിന പ േരാശരമഹാമനി
േിറന മറ സതിച മനി ൈകവരതകനയയില.
6 ഇല ജാതിയിെലാന േവാലതം േഭദേമാരകകില
െോേലറം വയകിഭാഗതിലേല േഭദമിരനിട?
ഉദേബാധനാതകകതികള 201
202 നാരായണഗര സമരണകതികള
ഉദേബാധനാതകകതികള 199
200 നാരായണഗര സമരണകതികള
51
ആശമം
1 ആശേമസിന ഗരഃ കശിദ്
വിദവാന മനിരദാരധീഃ
സമദഷിഃ ശാനഗംഭീരാശേയാ വിജിേതനിയഃ.
2 േേരാേകാരീ സയാേീനദയാലഃ സതയവാക് േടഃ
സദാോരരതഃ ശീഘകരതവയകദതനിതഃ.
3 അധിഷായാസയ േനതതവം
കരയാത് കാഞിത് സഭാം ശഭാം;

4

5

അസയാമായാനി േയ േത സയഃ
സരേവ േസാദരബദയഃ.
യദവദതവ തദവച
സീണാം പംസാം പഥക് പഥക്
വിദയാലയാ ദിശി ദിശി
കിയനാമാശമാഃ സഭാഃ.
ഏൈകകസയാമാസ േനതാ
ൈേൈകകഃ സയാദവിേകണഃ
സരവാഭിരനബേനാൈദവതാശമസയാഭിരനവഹം.

അരതം:
ഇുൗ ആശമതില വിദവാനായം മനിയായം ഉദാര േിതനായം
സമദഷിയായം ശാനഗംഭീരനായം ജിേത നിയനായം
േേരാേകാരിയായം ദീനദയാലവായം സതയ വാനായം സമരതനായം
സദാോരതതേരനായം കരതവയങെള ശീഘം െേയനവനായം
മെിയിലാതവനായം ഇരികന ഒര ഗര ഉുായിരികണം. ആ ഗര
ഇതിെെ (ആശമതിെെ) േനതതവെത സവീകരിചിട് നല ഒര
സഭെയ ഉുാകണം. ഇതില (സഭയില) ആെരലാം േേരനേവാ,
അവെരലാം സേഹാദരഭാവന ഉളവരായിരികണം. ഇവിെെ (ഇുൗ
ആശമതില) എങെനേയാ അതേോെല തെന േദശം േതാറം
സീകളകം പരഷനമാരകം പേതയകം പേതയകം വിദയാലയങളം
ആശമങളം സഭകളം ഉുാകണം. ഇതിന് ഒുാേരാനിനം
വിദഗനായ ഒുാേരാ േനതാവ് ഉുായിരികണം. ഇെതലാംകെി
േേരനതിന് അൈദവതാ ശമെമന േേര.
50
മനിേരയാേഞകം
1 ഭജഃ കിമേധാനതാം കിമ ന കമഭിനീ മഞതാം
വേജദ് വജിനഹാരിണീ സവേദോതിനീ േമദിനീ
മേനരേരസേദാ കിമിഹ മകരാഗസയ ത-

തവമസയധിഗമാദയം സകലേഭാഗയമതയശേത.
2 മനിഃ പവദതാം വരഃ കവേന വാഗയമീ േണിേതാ
വിമഢ ഇവ േരയെന കവേന സംസിേതാേയതിതഃ
ശരീരമധിഗമയ േഞലമേനഹസാ ഖണിതം
ഭജതയനിശമാതനഃ േദമഖണേബാധം േരം.
3 അയാേിതമലിപയാ നിയതിദതമനം മനിേേനാഃ സിതയ അനവദന േഥി ശയാനേകാവയാകലഃ
സദാതദഗനശവരം സവേരമാതേനാൈരകയതഃ
സരന നിരേമം േദം നിജമൈേതി സചിത് സഖം.
4 അസഡദിതി വാദേതാ ബഹിരേിനയമഗാഹയമണവഖരവമമലം േരം േിമിതനിമമതയനതം
േരാങമഖ ഇതേതഃ േരിസേമതി തരയം േദം
മനിസദസേതാര ദവയാദേരിഗനമഭയദയതഃ.
5 സവേവശനി വേന തഥാ പളിനഭമിഷ പാനേര
കവ വാ വസത േയാഗിേനാ വസതി മാനസം ബഹണി
ഇദം മരമരീേികാസദശമാതദഷയാഖിലം
നിരീകയ രമേത മനിര നിരേേമ േരബഹണി.
ഉദേബാധനാതകകതികള 205
206 നാരായണഗര സമരണകതികള
ഉദേബാധനാതകകതികള 203
204 നാരായണഗര സമരണകതികള
ഭാഗം നാല്
തരജമകള
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തിരകറള
1 അകാരമാെമഴതാദിയാകെമലാെയഴതിനം
േലാകതിേനകനാമാദി ഭഗവാനാദിയായിടം.
2 സതയമാമറിവാരനള ശദരേെെ സതേദം
െതാഴായില വിദയെകാെനുിങളവാകം പേയാജനം?
3 മനമാം മലേര െവലനവെെ വലതാം േദം

െതാഴനവര സഖം നീണാള മഴവന വാഴമഴിയില.
4 ആശികക െവറതീടെകനതിലാതവെെ കാല
അണെീെിലവരേകതമലലിെലാര കാലവം.
5 ഇുൗശെെ വലതാം കീരതി വാഴനവരിെലനേമ
ഇരളാലണയം ര വിനയം വനണെിൊ.
6 വാതിലഞം െവനവെെ നീതിയം േനരമായിടം
വഴിയില േറി നിനീെില വാഴന െനടനാളവന.
7 ഉേമിോെനാനമിലാതവെെ േരണങളില
േേരനവരെകനിയരതിേചേതാദഃഖമകറവാന.
8 ധരമസാഗരോദതില േേരനണെവെരനിേയ
കരമകെലില നിനങ കേരറനിെലാരതരം.
9 ഗണെമടള തനോദം േണിയാ മൗലിേയതേമ
ഗണമിലാതതാം ജാനഗണ ഹീനാകെമനേോല.
10 ഇുൗശനേദതില േേരായില കെകനില, േേരനിെില
കെനീടന ജനനെേരങെലില നിനവര.
വാനേിറേ്
(വരഷവരണനം)
1 മഴ കാരണമായ് േലാകമഴിയാെത വരനിത
അതിനാലത ോരിെനാരമെതനണേരതാം.
2 ഉണനവരകിങേണുുമണുാകിയവരകിത
ഉണേോഴങതില േേരനണായതം മഴയായിടം.
3 ആഴി ചഴന വലതാമഴിയില ോരമായ് േശി
മഴ െേയാെതയായീെില ഒഴിയാതഴല േേരതിടം.
4 മഴയാെമാര സേതിന സമദി കറവായിെില
കഷി െേയാെതയാമിങ കഷീവലെരാരതരം.
5 െകാടകനതമീവണം െകടവരക സഹായമായ്
എടതീടനതം നിനെതാെകയം മഴയായിടം.
6 വിണില നിന മഴതളി വീഴലിലായിെലങേമ
ഒര േചപല േോലം കാണമാനരത കണിനാല.
7 െനടം കെലിനം േമന കറയം െകാല നീരിെന

എടത തനില നിനങ െകാടതീൊയില മാരിെയ.
8 മഴ െേയാെതയായീെില വാനവരകം മനഷയരാല
മഖവം പജയം മനില നിന െേലാെതയായിടം.
9 േേരാരെനാരീ പേഞതില മാരി െേയാെതയായിെില
ദാനം തേസ രിനം സാനമിലാെതയായിടം.
10 നീരിലായില ോരിേലതം കാരയമാരകം നെനിൊ
മാരിയിലായിലേോഴാ നീരമിലാെതയായിടം.
നീതാര െേരൈമ
(സംനയാസിമഹിമ)
1 വഴിേയ സംനയസിചള മഹിമാവിങയരനതായ്
നിനീടനിത ശാസതില നിരണയം സഹണീയമാം.
2 സംനയാസിമഹിമാവിന സനിഭം െോലിലരവിയില
ഒനിലാതാെക മതെരെയണീടനതിെനാേമാം.
3 ബനേമാകങളില േഭദം കിങ കഠിനവതം
പവരകള മഹിമ ഭവിേലറമയരനതാം.
4 വലതാം വാനില വാേഴാരക തലയാമിനനഴിയില
ജിേതനിയെെ ശകിക മതിയാെമാര സാകിയാം.
5 അറിവാമങശതാലഞറിവാം വാരണങെള
തളചവന േമാകഭവില മളയെമാര ബീജമാം.
6 കഴിയാതത െേയീടം മഹാനാ,രലരായവര
െേയയിെലാര കാലതം െേയീൊന കഴിയാതത്.
7 ശബം സരശം രേരസം ഘാണമഞിന വിഭാഗവം
അറിയനവനിലതെന െേരതാം േലാകെമാെകയം.
8 േരിപരണവയസള നരനില ഗരിമാവിെന
അവരനരളിെചയ മറയിങറിയിചിടം.
9 ഗണമാം കേനറിയങ നില്കന മനിമാരെെ
േകാേം കണികെമനാലം ഭവില ദരവാരമാമത്.
10 സരണപാണിയിലം തലയ കേ പുു നെകയാല
അനണനാെരന െോേലത സനയാസിമാെരയാം.
ഭാരയാധരമം

(ഗഹിണീതവം)
1 വസതിെകാത ഗണമളവളായ്, വരവില സമം
വയയവം െേയകില തനെുറ വാഴയ തണയാമവള.
2 ഗണം കടംബിനികിലാതാകി, െലലാമിരികിലം
ഗണമില കടംബതിനി,ലാതാകം കടംബവം.
3 ഗണം കടംബിനികുായീെിെലനി,ലവളകത
ഇലാെതയാകിെലന,െങാനമിലാെതയായിടം.
4 ോരിതയര ശദിയാകന ഗണേതാെൊത േേരനിെില
ഗഹനായികെയകാളം വലെതന ലഭിചിൊന?
5 ൈദവതിെനെതാഴാതാതനാഥെനെതാഴെതനേമ
എഴേനലേവള, െേെയന െോലിെില മഴ െേയിടം.
6 തെന രകിച തന പാണനാഥെനേേണി, േേരിെന
സകിച േോരചയിലാെത വാണീെിലവള നാരിയാം.
7 അനഃപരതില കാതീെിെലനളതവെര സവയം
നാരിമാര കാകണം സവാതോരിതയരം െകാതതമം.
8 നാരിമാരകിങതന പാണനാഥപജ ലഭികകില
േദവേലാകതിലം േമലാം ശയെസാെക ലഭിചിൊം.
9 േേര രകികന നല, നാരിയിലാെതയായിെില
ോരിെതില സിംഹയാനം ഗൗരവം തനില വനിൊ.
10 നാരീഗണം ഗഹതിന ഭരിമംഗളമായത്
സാരനാം പതനതിന േനരാെയാര വിഭഷണം.

52
ധരമഃ
(ധരമം മാസികെയഴതിയ മംഗളാശംസ)
ധരമ ഏവ േരം ൈദവം
ധരമ ഏവ മഹാധനം
ധരമസരണത വിജയീ
ഭവത ശയേസ നണാം.
52
സമാധിേോകങള
(േടേിസവാമികള മഹാസമാധി പാേിചേോള എഴതിയത്)
സരണജ ഋഷിരതകാനഃ
സദഗരഃ ശകവരതനാ
ആഭാതി േരമേവയാമി
േരിപരണ കലാനിധിഃ.
ലീലയാ കാലമധികം
നീതവാേന സ മഹാപഭഃ
നിസവം വപഃ സമതജയ
സവം ബഹവപരാസിതഃ.
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ഒര സമസയാപരണവം ഒര മംഗളാശംസയം
െകാലതനിനം വിളയത കഷനാശാെെ േതാധിേതയതില
പേരിച വിദയാവിലാസിനി മാസി കയിലാണ് ശീനാരായണ
ഗരവിെെയം കമാരനാശാെെയം ആദയകാലകവിതകള
പസിദീകരിചത്. സവാമികളം ആശാനം മാതം േെങടത ഒര
സമസയാപരണവം വിദയാ വിലാസിനിയില (1073 േമെം, പ: 1, ല: 8)
വന. ഗരേദവെെ പരണം ഇതാണ്.
""കാലേദശകനകങള വിസതി കരസ

മാകമതേോെലയോെലടത േരകം ഖഗം ബകെമതിരത
ശകിയതേോെല താന
േവല െേയലയില വചരകിെയാരിരേിെലാറിയ ജലം വിയജവാലയില േണമറിഞ െകാളമേേദശേമാരകിലിതേോെലയാം.''
മാേവലികരനിനം 1101 മീനം മതല െക. േത നാഭേണികരെെ
േതാധിേതയതില മഹാകവി കമാരനാശാെെ സാരകാരതം
പസിദെേടതി വന ധരമകമാരന മാസികയ് ഗരേദവന നലിയ
മംഗളാശംസ.
""കരമം േേരാേകാരം
ധരേമാേേതം േരതി േലാകതില
ശരമമമരന വളരനീധരമകമാരന ജയിക ജനതയായ്!''
തരജമകള 209
210 നാരായണഗര സമരണകതികള
ഉദേബാധനാതകകതികള 207
208 നാരായണഗര സമരണകതികള
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ഇുൗശാവാേസയാേനിഷത്
1 ഇുൗശന ജഗതിെലലാമാവസികനതെകാുു നീ
േരിക മകനായാശികരതാരെെയം ധനം.
2 അെലങിലനയം വെരയം
കരമം െേയിങസങഗനായ്
ഇരികകയിതലാതി-

െലാനം നരന െേയിൊന.
3 ആസരം േലാകെമാനു്
കരിരടാലതാവതം
േമാഹമാരനാതഹനാകള
േോകന മതരായതില.
4 ഇളകാേതകമാേയറം
ജിതമാനസേവഗമായ്
മനിലാമതിെലതാെത
നിനേോയിനിയാവലി.
5 അത നില്കന േോകനിേതാടമനയതിനപറം
അതിന പാണസനനതിനധീനം സരവകരമവം.
6 അത േലാലമതേലാലമത ദരമതനികം
അത സരണാനരമത
സരവതിനം പറതമാം.
7 സരവഭതവമാതാവില
ആതാവിെനയമങെന
സരവഭതതിലം കാണനവെനനള നിനയമായ്?
8 തനില നിനനയമലാെത
എന കാണന സരവവം
അേനത േമാഹമേനത
േശാകേമകതവദകിന്?
9 േങമറംഗമിലാെത
േരിോവനമായ് സദാ
മനസിന മനമായ് തനില
തനിേയ പാലസിചിടം.
10 അറിവാല നിറവാരെനലാ-

11

12

13

14

15

16

17

മറിയം േരൈദവതം
േകത െവേണറായ് നലീ
മനേോലീ വിശവെമാെകയം.
അവിദയെയയോസികനവരനതമസിലം
േോകന വിദയാരതരങേതകാള കരിരടിലം.
അവിദയെകാുുളതനയം
വിദയെകാുുളതനയമാം
എന േകളകനിേതാതന
േണിതനാരില നിന നാം.
വിദയാവിദയകള രം കറിെവരവിദയയാല
മതയെവതരണം െേയ
വിദയയാലമതാരനിടം.
അസംഭതിെയയാരാധിേവരനതമസിലം
േോകന സംഭതിരതരേതകാള കരിരടിലം.
സംഭതിെകാുുളതനയമസംഭതിജമനയമാം
എന േകളകനിേതാതന
േണിതനാരില നിന നാം.
വിനാശം െകാുു മതിെയകെനമതമാം േദം
സംഭതിെകാുു സംപാേികന രമറിെവര.
മെെേടന െോനോതം
െകാുു സതയമതിന മഖം
തറകകത നീ പഷന!

സതയധരമന കാണവാന.
18 േിറനാദിയില നിേനകനായി വനിങ സഷിയം
സിതിയം നാശവം െേയം
സരയ! മാറക രശിെയ.
19 അെകകിങ കാണമാനായ്
നിന കലയാണകേളബരം
കകൊതതായ് കണെകാുു കാണെേടനതായ്.
20 നിനില നില്കന പരഷാകതിേയതാണതാണ ഞാന;
പാണന േോമനരാതാവില;
േിനപ നീറാകമീയെല.
21 ഒുാെമന നീ സരികാതന!
കതം സരവം സരികക
അേഗ! ഗതികായ് വിടക
സനാരതതെെ ഞങെള.
22 െേയം കരമങെളലാവമറിെീടന േദവ! നീ
വഞനം െേയേമനസ
ഞങളില നിന മാറക.
അേങയ ഞങള െേയന
നേമാവാകം മഹതരം. 
തരജമകള 213
214 നാരായണഗര സമരണകതികള
തരജമകള 211
212 നാരായണഗര സമരണകതികള
ഭാഗം അഞ്
ഗദയകതികള
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േിജഡേിനകം
അണവ മതല ആനവെര ഉളവെയാെക ഇളകി നെകനതം,
പല മതല ഭരഹേരയനം നിലയില നിലകനതം ആകന. എന
േവ, നമെെ കണ, മക മതലായ ഇനിയങളില നിനം ബഹംവെര
ഒെകയം േിതം, മണിന െതാട മലാതിരസരണിവെര
കാണെേടനെതാെകയം ജഡവം ആകന. ഇുൗ ഇര
േിരിവകളിലമായി സതതില േകാരതിടി രികന മണികള േോെല
എലാവകയം അെങികിെകന. ഇുൗ ഇര േിരിവകളിലമള
േങെളെയാ െകയം അറിയികനതിന പറെേടന നാമേഭദം ഒന്.
ഇവകളില നിനം ആതീയമായം ഭൗതിക മായം െവളിെേടന
ശബേഭദം ഒന്. ഇത രം െേവിയിലം, താനാശയിചിരികന േം
ഇനെത നള സേനേയാടകെി വരന സരശ േഭദം തവകിലം,
സരയന, േനന, അഗി മതലായ േജയാതിസകള എനല,
ഇവകെളെകാുു േശാഭികന സകല േദാരതങെളയം
ഏനിെകാുു നിലകന വരണ േഭദം കണിലം, മനിരിങാേഴം
മതലായ രസവരത ങെള ഉളില അെകിെകാുുവരന രസേഭദം
നാവിലം, താനിരനിളകി വരനത് ഇനതില നിനാെണന ആ
ഗനദവയെത അറിയികന തന േതാട കെി വരന ഗനേഭദം
മകിലം ആയി അെ ങിയിരനറിയെേടന എനളത് സഷമാകന.
എനാല ഇുൗ ശബാദി വിഷയം അഞം ശാതം മതലായ
ഇനിയങളില നിന് അേോഴ േോള തളി െവളിയില വനിരന്
കാണനേതാ, അതല, ഭൗതികമായി െവളിയില നിലകേോള
അതില ഇനിയങള വന േറി അറിയനേതാ, എന േനാകിയാല,
ഭൗതികമായി െവളിയില നിലകേോള ഇനിയങള വന േറി
അറിയെേടന എങില ഇെതാര അസംഭവം തെന.
എങെനെയനാല, നമാല കാണെേടന ഇുൗ കെം ഉുായിട്
ഇേോള ഉേേശം ഒര വരഷതിലധികമായിരികെമന േതാനന.
എനാല കാണന കണതില ഉദിച വിളങിെകാുിരികന ഇുൗ
കെം കാണനതിന മേില ഇലായിരന എനലാെത ഉുായിരന
െവനളത് ശദ അസംബനം തെന. അങെനയല, നാം കില

എേന ഉള, കെം ഉുായിരന എങില ഇത് ഇുൗ കെതില
കാണന േഴകതില നിനം തളിവരനതിെലാര വയവഹാരമാണ്.
ഇത നിലകെട. നമാല കാണെേടന കെം നാമിലാത ദികില
ഇലായിരന എനലാെത ഉുാ യിരന എന േറഞകൊ. അതലാ,
ഉുായിരന എങില, അവിെെ അേോള കതിെലാരാളം കെി
േവുിയിരികന. അെതങെന, കാണന ദികില കവനെനലാെത
കാണാത ദികില കവനുായിരന എന േറയനത്? അങെന
കവനിലാ എങില കാണെേടനതമില. അേോള ഇുൗ കെം ഇതിന
മേില ഇലായിരനെവനം, ഇേോള ഇുൗ കണതില ഉദിച
വിളങന എനം െവളിവാകന.
ഇങെന കെം തെന ഇലാതിരികേോള, കെതില നിനം
തളി വരന, "ഇുൗ കെം ഉുായിട് ഒര
വരഷതിലധികമായിരികന' എനള വയവഹാരം എങെന
നിലനിലകന? അതല, ഇനേോള നിരമിതമായ ഇനയിന
ലകണങേളാട കെിയിരികന ഒര കെം ഇന ദികിലിരികന
എനിങെന നാം ഒര ആപനില നിന ഗഹിചെകാുു വന്, ഇതാ
ഇേോള ആ അെയാളങേളാടകെിയ ഇുൗ കെെത കാണന, അത
െകാുാണ് അനെതാടിനവെരയള അളെവടത േനാകിയതില
ഇേോള ഇുൗ കെം ഉുായിട് ഒര സംവഡരതിലധികമായിരികന
എന േറയനത് എങില, അതം ഇുൗ കെതില നിന് ഇേോള
തളി വരനതലാെത േമലപകാരം ഇതിന മേില ഇലായിരന
എന തെന േറയണം.
അതല, നാം തെന േെരാുികല കിരന കെമാണ് ഇത്.
അന കിടള അെയാളങെളലാം ഇതാ ഇതില കാണന. ആ കെം
തെന ഇുൗ കെം. അതെകാുാണ് ഇുൗ കെം ഉുായിടിേോള ഒര
സംവേരതിലധികമായിരികന എന േറയനത് എങില, ഇേോള
നേമാടകെി ഇരികന ഇുൗ കെം അേോള ഇതേോെല നേമാടകെി
ഇരനിരന എനം, ഇെയില നശിച്, ആ ശദശനയതില നിനം
ഇങെന നേമാടകെി െോങിയിരികന എനം വയവഹാരം േനരിടന.
അേോള നാം ഇലാതിരന ശനയതിെെ അപറമള കഥെയ നാം

ഇവിെെ പസം ഗികനത് ഭമംെകാുു തെനെയന വരന. അെല
ങില നമെെ പരണ ജനതിലള കഥയെെ ജാ േകം നമകിേോള
ഉുായിരികണം. അതിലേലാ. എനാല അതേോെല തെന ഇതം
ആേലാേിച േനാകേോള അറിയാം. അതല, സഷപിയില
നിനണരന വരേോള ആ സഷപിയെെ പരണാ വസയിലള
ജാേകം ഉുായിരികനത േോെല െയങില, അത വനയയെെ
പതന ഇെലന േറയ േോള, അല അവന ശശവിഷാണംേോെല
ഉളവനാ െണന േറയനത േോെല തീരന.
ഇങെന ഒനം അലാ എങില, േിെന എങെനയാണ് ഇുൗ
കെതില ഇപകാരം ഭതകാല വയവഹാരം േനരിടിരികനത് എന
േോദിചാല, ഇുൗ വരതമാന കണതില കെമുായി ഇുൗ
വിധതിലിരികനതിന അവകാശം ഇലേലാ എനള ഉുൗഹം
ഉളില നിനം തളളി െവളിയില വന് കെതില വീണ്, ഇതില
പരണകാലീനമായ വയവഹാരെത െതാടത് ഇങെന
അസംബനമായി വയവഹരികനതലാെത േവെറ ഒനമില. അത്
എങെന എനാല, സവപതില നാം ഒര വകെത ക െേന
അടത നിനെകാു്, "ഹാ! ഇുൗ വകമുായിട ഇേോള ഒര നറ
സംവഡരതിലധികമായിരികന' എന ഉേേശികന എങിലം
ഇേോള േനാകിയാല ഇനലെത സവപതിലള വകതില ക
നറ സംവഡരതിെെ േഴകം അസംബനെമനം, വകം അേോള
സവപദഷിയില നിനം െവളിയില തളി വനിരന കെതനം, സവപം
ഭൗതികമായി െവളിയിലുായിരനതെലനം െവളിവാകന. അത
േോെല, ഇുൗ കെവം ഇേോള കണില നിന െവളിയില
തളിയിരന് കാണനതലാെത ഭൗതികമായി െവളിയിലിരികനതല
എന വിശദമാകന. ഇനി ഇതേോെലതെന മറള വിഷയങളം
അതാത ഇനിയങളിലനിനം അേോഴേോള െവളിയില തളി
വരന എനളത് േറയണെമനിലേലാ.
ഹാ! െകാളാം. ശരി. ഇേോള ശരീരാദി സകല പേഞവം
ഉളില നിനം െവളിയില തളി വരന എനളത് നലവണം
അനഭവമായി. എങിലം ഇതിലം ഒര സംശയം കെിയിരികന.

അെതെനനാല, േതേജാമയങളായിരികന ഇനിയങളില നിന്
തേമാമയങളായ വിഷയങള വരന എങില ഇതില സരയങല
നിനം ഇരള െോങി വരന എനള വിേരാധം േനരിടന.
അതെകാു് അങെന േറഞകൊ. േിെന ഇനിയങേളാട കെി
വരനതിന വലതം നയായമ േുാഎന േനാകിയാല അതം
കാണനില. എെനനാല അങെനെയങില ഇരളം െവളിവം കെി
ഒര ദികിലിരന ഒര സമയം െോങിവരന എന േറയണം. അത്
ഒരികലം നെപളതമല.
അേയാ, ഇത് എേനാന ഇനജാലമാണ് ഇുൗ പേഞം!
െവളിയില കാണനതമല ഇനിയങളില നിനം തളിവരനതമല,
ഇനിയങേളാടകെി വരനതമല. േിെന എങെനയാണ് ഇപകാരം
നിരേഹത കമായി കാണെേടനെതന േോദിചാല, അത്
അവിോരദശയില കാനലജലം േോെല േതാനനതലാെത,
വിോരിച േനാകേോള ഇെതലാം ശദേിതായിതെന വിളങന.
അത് എങെനെയനാല, "ഒര കയറിന കതില കലിതമായിരികന
നാഗം െവളിചം വരേോള അധിഷാനമായ ആ കയറിലതെന
മറയം. അേോള മേില, "ഇത് നാഗം' എനിങെന ഇദം
വതിയാല ഗഹികെേടിരന കലനാ നാഗതില നിന വിട് കണ
ആ കയറിലതെന േറി നിന വിളങനതേോെല,
അവിോരദശയില കാണ െേടന ഇുൗ ശരീരാദി പേഞം മഴവനം
ഇപകാരം നിഷാരണമായി അഖണേിനാതമായിരികന ബഹതില
ഇരികനതിന ഒരികലം അവകാശ മിലഎനിങെന േിനിച
േിനിചുാകന േബാേധാദയതില ഇെതാെകയം അധിഷാനമായ
ബഹതിലതെന മറയന. അേോള ഇത മേില കിരന കലിത
പേഞതില നിനം വിട്, നിരാധാരമായിരികന ഇദംവതി
ഉുൗരധവമഖിയായി ജീവേബാധേതാടകെെ അഖണേിതില ലയിച
േിത മാതമായി വരന.
േിേനയം പരണവാസനകള െേരത േ െതേോെല പേഞം
േതാനം. ഇതം േമലപകാരം ആോദചഡം േിനിച േിതിെലാടകി
േിതായി നില്കണം. ഇങെന െേയ െേയ വരേോള

അശദവാസന കയിച ആധാരമിലാെത ശദവാസ നയില
തനാതയില തെന അെങി, ഇുൗ ര വാസ നകളിലം ബനിചിരന
അഹങാരിയം െകട് പരണ മായി നില്കം. ഇുൗ സാനം േിതമല
ജഡവമല, സതമല അസതമല, സഖദഃഖാദികളായ ദവനവങള
ഒനമല. ഇങെന അനിരവേനീയമായിരികന ഇതില നിനം
സഷയാദികള നെനം െകാുിരിക നത തെന അതയാശരയം! ഇതിെെ
മാഹാതയം അലേബാധികളായ ആതാകള എനറിയന!
ഹാ! ജയ ജയ നേെശ! നേെശ! നേെശ!
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ൈദവേിനനം-1
ഇുൗ ഭേലാകതില ബഹവിധം ജീവേകാെികള വസി
കനതേോെല ഗനം, ശീതം, ഉഷം ഇുൗ ഗണങേളാട കെിയ
വായേലാകതിലം അനന ജീവേകാെികളിരികന. ഇതിെെ തതവം
േില കേലറ മതലായ പവതികെള െകാുും, അത േില
മാനികനാരാല നിവരതികെേടനത െകാുും,
േദവതാഗേനാരാല െേയെേടന േില അ Ûുുത
കാരയങെളെകാുും സാമാേനയന െവളിവാകന.
അതമല ë അനരോരികളെനുും, അവര േില ഭകനാ രെെ
മനേില പതയകമായി വന് അവരക് േവുും വരങ െളലാം
െകാടതിരികനെവനം, ഇനം അവെര ഉോസി കന ഭകനാരക്
അങെന തെന സംഭവികെമനം, േദവതാസിദിയള ആളകള

ഇേോഴം അേനകം ഇരികനെവനം മറം മികവാറം േലാക
സമതമാകന. അതെകാു് ഇഹേലാകവാസികെളേോെല
േരേലാകവാസികളം ഉെനുുളത് നിരവിവാദമാകന. അവരക്
വായെവ േോെല േവഗമളത െകാുും, അദഷ രേികളായിരന
െകാു് അതികഠിന പവതികെള െേയ െകാുും, ഇവരില വച േിലര
അടകേോള ഉഷവം േിലരെെ സാനിദയതില ശീതവം, േിലരക്
സഗനവം േിലരക് ദരഗനവം മറം ഇങെനയള സകല
സംഗതികെളെകാുുമാണ് ഇവെര വായേലാകവാസികെളന്
ചരകമായി പോവിചിരികനത്. ഇതകെളലാം ഇവിെെ ഇേോള
വിേരികനില.
ഇുൗ വായേലാകവാസികളില േിലരക് ോലിലം േിലരക്
െനയിലം േിലരക് േതനിലം േിലരക് ോയസ തിലം േിലരക്
േഴവരതങളിലം േിലരക് േലഹാരങളിലം േിലരക്
കനവരതങളിലം പീതിയു്. േിലരെെ പീതി േരിമളദവയതില,
േിലരെെ പീതി മനതില, േിലരക് തനതില, േിലരക്
യനതില, േിലരക് നതതില, േിലരക് വാദയതില, േിലരക്
ഗാനതില. േിലരക് സകലതിലം പീതിയു്. േിലര മാംസം
ഭകികനവര, േിലര രകം കെികനവര, േിലര മദയോനികള, േിലര
പതം ഭകികനവര, േിലര േിളതീനികള, േിലര ഗരഭം
കലകനവര, േിലര ശേേഭാജികള, േിലര കാമികള, േിലര
േഭാഗികള, േിലര കശനാര, േിലര സലനാര. േിലരെെ നിറം
െവളേ്, േിലരെെ നിറം കറേ്, േിലരക് മെള വരണം, േിലര
േിതവരണനാര, േിലര ഹസവനാര, േിലര ദീരേനാര. േിലര
കാളവാഹനമളവര, േിലര മയിലവാഹനമളവര, േിലര
ഗരഡേനേലറി നെകനവര. േിലരെെ വാഹനം കതിര. േിലര
േകിമഖമളവര, േിലര അശവമഖനാര, േിലര സരേതിെെ
മഖംേോെലയളവര. േിലര അശദ ഭവാസികള, േിലര
ശദഭവാസികള. േിലര ശോംബര ധാരികള, േിലര
േീതാംബരധാരികള, േിലര നീലാംബരികള, േിലര
ജീരണവസമളവര, േിലര കൗേീനധാരികള, േിലര ദിഗംബരനാര,

േിലര ജെിലനാര, േിലര മണികള. േിലര ശാനനാര, േിലര
കരനാര, േിലര ശിഷനാര, േിലര ദഷനാര. േിലര
സംഹാരശകിയളവര, േിലര സഷികനവര, േിലര രകികനവര.
േിലര ദംഷയളവര, േിലര ഭയങരരേികള, േിലര സൗനരയമളവര.
േിലര ബലിെകാളനവര, േിലര തരേണ പീതിയളവര, േിലര
േഹാമതില പീതിയളവര, േിലര അമതം ഭകികനവര. േിലര
േരമാണപാേയണ േരകായതില പേവശികനവര, േിലര
േരണതംേോെല ഇരികനതിന് ശകിയളവര. േിലര അങെന
മലേോെല ഇരനാലം പേോെല ഭാരമിലാതവര, േിലര പേോെല
ഇരനാലം േരണതംേോെല ഭാരമളവര. േിലര സകലരകം
ആധിേതയം വഹികനവര, േിലര സകല േദാരതങളം
വശീകരികനവര, േിലര സകല ദികിലം നിരവിഘം സഞരികനവര,
േിലര ഒര സമയം േലദികിലം കാണനവര, േിലര ഇുൗ എലാ
സിദികളമളവര, േിലര ഏകേദശം േില സിദികളളവര. ഇത
കൊെതയം ഇതേോെല അേനകം സിദിേഭദങേളാടം
വരണവിേശഷങേളാടം ആഹാരവിേശഷങള, ആകതിവിേശഷം,
വാഹന വിേശഷം ഇതകേളാടം കെിയിരികന ശദ ൈദവങളം
അശദ ദഷഭത പതയകരാകസൈേശാേജാതികളം ഇരികന.
ഇവര സരണ പാണികളെെ ഹദയതിലം പേവശിച് ബദിെയ
ശദി വരതനതിനം ഭമിേിച മാലിനയെേട തിെകാടകനതിനം
നനാകനതിനം സരണസേതകേളയം െകാടകനതിനം
എടകനതിനം രകികനതിനം ശികികനതിനം മറമള
പവതികളെകാ െകയം ശകിയളവരായമിരികന. അതെകാു്
നാം ഇവെര ഇേഷാേോരങേളാടംകെി ഭജിച് പസാദിേി േകത്
നമെെ കരതവയകരമം തെനെയങിലം േില യകരാകസ
ഭതപതാദികളായ ദഷ ജനകെള സേനാഷിേികനതിനേവുി
ആടമാടേകാഴികെള അറത് അവരക് ോേബലി െകാടത് ആ
ദഷഭതങെള മനസില ആവാഹിച് ഭമിച് തളി െവറിവാെി ചറം
നില്കന ോവങെളകെെ ഭമിേിച് പസാദം െകാടത് ഇുൗ
ദഷപവതിയില വശെേടതി നെതിെകാുു േോകനത് എെനാര

ബദിമാനയമാണ്!
കഷം! ഇുൗ ദാഹികളക് ആ ദഷജനകളെെ അനഗഹം
െകാുിവിെെ സിദികന ഫലം ദരവയാധി, ദഷീരതി, ദരമതി മതലായ
ഉേദവങള തെന. ഇപകാരമിലാെത ഇുൗ വിധമള
ദഷരവതികെളെചയന േില ോേികള ഇവിെെ
സഖജീവികളായിരികനെവങിലം അവരം മരിച് അവരെെ
ഉോസനാമരതികളാകന ദഷ പാണികള വസികന നരേലാകത്
െേന് ആ ഭയങരനാരെെ ദാസപവതികെള െേയ് അവരെെ
ഭേകാചിഷ ങളായ അസി, കെല, േതാല തെങിയള
അേമദയങെള ഭകിച് രകം െകാഴകേോള അവര േിെിച കെിച
േച തിന കാഷിച കളയന. ഹാ! കഷം! ഇുൗ ോേികളെെ ആവി
േിെന തലകതി ഭമിയില വീണ പല കരത േോകന. അെലങില
ോേേയാനികളില േിറന് േരിതേിച മരികന. ഇപകാരം ഇവരക്
ഇഹേരങളിലം നിേതയാേദവ ഫലമലാെത സഖതിനെുറ
ലവേലശംേോലം ഒര നാളം ഉുാകനതല.
ഇുൗ വിധമള േോരകരമങെള മനഃപരണമായിതെന, ആ
ദഷഭതങളെെ ഉേദവം േനരിടെമന വിോരിച് ഭയെേട
െേയനെവങില ആ ദരേേവതകളെെ ഉേദവം നമില േനരിൊെത
ഇരികനതിന് േവേറ ഉോയമു്. എങെനെയനാല, ഇുൗ
ദഷജനകെളകാളം വളെര ശകിയളവരായ ശദൈദവങള
അേനകമിരികനേലാ! അവെര േസവിച് സേനാഷിേിചാല ഇുൗ
ഉേദവം നമില ഒരികലം േനരിടനതല. അതെകാു് നാം യാെതാര
പാണികളകം ഉേദവം വരാത വിധതിലള പവതികള െേയ്
സനാരതികളായി ശേദാേോരങ േളാടകെി ശദ ൈദവങെള
ഭജിച് പസാദിേികണം. അേോള ഇവരെെ അനഗഹംെകാു് നമക്
ഹദയപസാദമുായി െുഎഹിക േഭാഗങള സകലവം നയായമായി
അനഭവിച് തപി വന് േഭാഗങളില ൈവരാഗയമുായി
ബഹജാനികളാകനതിനം സംഗതി വരന. ഒര േകം
തജനനി കരമേശഷതാല ഇതിന് സംഗതി വരാെത േോയാലം
ആയരനയതില നമെെ ഉോസനാമരതികളായ ശദൈദവങള

വസികന ദിവയസലത് െേന് അവേരാടകെി അങള
ദിവയേഭാഗങെള ഭജിച് നിവതനാരായി ഭമിയില വന്
പണയേയാനികളില േിറന് ഉതമ ഗണങേളാടകെി വളരന് സകല
േഭാഗങളിലം വിരകി സംഭവിച് ബഹജാനികളായി സഖിചിരന്
േരമേദം പാേികനതിേലക് യാെതാര സംശയവമില.
ഹാ! ഹാ! േിതം! േിതം! കയിലിരികന കലക വകകനിെയ
ഭകികാെത കളെ് കാെിരകനിെയ േതെി ഭകിച് വിഷംെകാു്
മരികന. കഷം! കഷം!
ഇതിരികെട! ഇതകൊെത, േില ഉദരംഭരികള സകല
പാണികെളയം ൈദവം നമെെ ഉേേയാഗതിനായിെകാുുതെന
സഷിചിരികന, നാം അതകെള െകാന ഭകികനതെകാു്
യാെതാര ോതകവം വരാനില എനിങെന ആരവാരം െേയംെകാു്
വായിലാപാണികെള വധിച് ഉേജീവികന. കഷം! ഇപകാരം
മനഷയരെെ ഉേേയാഗതിനായിെകാുു തെന സരണപാണികെളയം
ൈദവം സഷിചിരികനെവങില അതകള അേനയാനയം േിെിച്
ഭകികനതിനം മനഷയര േിലേോള അതകളാല അേഹരികെേട
േോകനതിനം സംഗതിവരമായിരേനാ? ഇല. പതന് തളയെെ
േനയെത ഉേേയാഗികനതി നലാെത മാതനിഗഹം െേയ്
മാംസെത ഉേേയാഗികണ െമന് ൈദവസങലം സംഭവികേമാ?
അത ഒരികലം വരനതല. ഇതേോെല ൈദവം മനഷയരെെ
ഉേേയാഗ തിനായിെകാുുതെന പാണികെള സഷിചിരികന
െവനള വയവഹാരം അതകളെെ കീരാദികളിലായിരന െവങില
എതേയാ നയായമായിരികമായിരന? അേോള അേര
േദാരതങളായ ധാനയാദികെളാെകയം മനഷയരെെ
ഉേേയാഗതിനായിെകാുു തെന ൈദവം സഷിചിരികനെവനം,
കീരാദികളെെ ഉേേയാഗെത ഉേേശിചിടലാെത േശവാദികെള
സഷിചിടളതെലനം സഷമാകന. അതമല, പാണികെള
ഭകികനതിലത മനഷയതവം സിദികനള എങില വയാഘാദികളായ
കരജനകളിലലേയാ അതിമാനഷതവം സിദിേകത്? ഇങെന
വരേോള േില ജീവകാരണയമള ആളകള തേന

മഗങളായിരികനള എനലേയാ വന കടനത്? െകാളാം, ഇുൗ
അസംഗതികള ൈദവതില സാേിച് േറയനതിേനകാളം
വലതായ ഒര ൈദവദഷണം വലതമ? ഇേുാുൗ ദാഹികളെെ
േകതില േരേലാകവം േരേലാകവാസികളമെനുു തെന.
എങിലം ആ വയവഹാരംെകാുു യാെതാര പേയാജനവമില.
എെനനാല ൈദവം ഒേന ഉള. അവന അരേിയായം സരണത
വയാേിയായം ആയിരികനതെകാു് നാം അവെന ഭജികനതിനം
അവനാല നിയമികെേടന ശികാരകകെള അനഭവിേികനതിനം
അനയത കതവാസം േവണെമനില. അങെന േവണെമങില
ശികാരകകെള അനഭവിേികനതിന് അവനാല നിയമികെേടിടള
േില ആളകളം അവിെെ ഉുായിരികണം. അേോള
ഇേഷാേോരങേളാടകെെ അവെര ഭജിച് അവരെെ പീതിെയ
സോദിേകതം ആവശയകമായിവരന. ഇെതാനം ആേലാേികാെത
ൈദവ താല നിയമികെേടിടള ശികാരകകെള
അനഭവികനതിന് സവരതനരകങളെനു് വൈഥവ
വയവഹരിചെകാു് ദഷരവതികെള െേയന ഇുൗ ോേികളം മരിച്
നരകതില വീണ് അവിെെയള നരികളെെ ഒുാഹരി െകാടകാെത
ആതാരതം പാണികെള വധിച് ഭകിചതെകാു് അവരം
കദനാരായി േിെിച താഡിച് കെിച് േച തിന് കാഷിച് കളയേോള
അവരെെ ആവിയം േമലപകാരം തെന ഭമിയില വീണ് പല
കരതേോകന.
േിെന േിലര േദവേനത്, േദവിേയത് എനിങെന
ഉദേോഷിചെകാു് ജീവകാരണയമിലാെതയള പവതി കെള െേയ്
കാലം കഴിച വരന. അവരം മരിച് േമല പകാരം നരകതില
വീണ് അങള സരേണാേദവഫലവം ഭജിച് അേധാമഖനാരായി
ഭമിയില വീണ് തണജളകാദി ോേേയാനികളില േിറന് തേിച
മരികന. േിെന േിലര സരണപേഞവം േരമാണകളെെ
സംേയാഗംെകാു് സംഭവിചതലാെത ഇതിന േവെറ ഒര കാരണവമില
എനിങെനയള അഹമതികെളയം ൈകെകാു് ദരവയാോരിക
ളായി തനാല നിയമികെേട േരമാവധിയായ സാദയ േരമാണ

വയഹം സാധനബദിവതിയെെ വയാേകധരമ തില ലയിച്
സാദയസാധനനിരമകനാരായി ആ ശദ ശനയതില േമാഹിച
കിെകനതിനേോലം സംഗതി വരാെത അവരം വൈഥവ മരിച്
നരകതില വീണ് ദഃഖിച് നരകേശഷം ഭമിയില വീണ്
കമികീെങളായിേോകന.
ഇുൗ സംഗതികെളലാം പഥമദഷിയിലതെന നിസാരെമന
വിോരിച് തളികളയാെത സകല സമയികളം
യകിനയായങേളാടകെി ആേലാേിച് േനാകനെവങില ഇത് നാം
ഉജീവിോനളതില ഒര നല വഴിയാകന.
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ഗദയപാരതന
കാണെേടനെതാെകയം സലം, സകം, കാരണം എനീ മന
രേങേളാടകെിയതം േരമാതാവില നിനമുായി അതിലതെന
ലയികനതമാകന. അതിനാല േരമാതാവലാെത േവെറാനമില.
സകല ോേങെളയം നശിേികന - വറതകളയന േരമാതാവിെെ യാെതാര സവരേം എെെ ബദിെയ െതളിയിച നല
വഴിേയ െകാുു േോകേമാ, ധയാനിേകതായ േരമാതാവിെെ ആ
ദിവയരേെത ഞാന ധയാനികന. അലേയാ േരമാതാേവ!
ഇപകാരം ഇെവിൊെത എനിക് അങെയ ധയാനികനതിനം

അങയെെ േരമാനനം ലഭി കനതിനം അങയെെ അനഗഹം
എനില ഉുാേകണേമ! അലേയാ ൈദവേമ! കണെകാുു
കാണനെതാനം നിതയമല. ശരീരവം നീരകമിള േോെല
നിലയറതാകന. എലാം സവപതലയെമനലാെത ഒനം േറയവാനില.
നാം ശരീരമല, അറിവാകന. ശരീരമുാകനതിന മനേിലം
അറിവായ നാം ഉുായിരന. ഇനി ഇെതാെകയം ഇലാെത
േോയാലം നാം ഇപകാരം പകാശിചെകാുു തെനയിരികം. ജനനം,
മരണം, ദാരിദയരം, േരാഗം, ഭയം ഇെതാനം നെമ തീുുകയില.
ഇപകാരം ഉേേദശികെേടന തിരവാകകെളയം, ഇുൗ
തിരവാകകളെെ ഉേേദ ഷാവായ േരമാതാവിെനയം ഞാന
ഉുൗണിലം ഉറകതിലം ഇെവിൊെത എലായേോഴം
േിനികമാറാേകണേമ! നീ എെെ സകല ോേങെളയം
കവരെനടതെകാു് എനിക് നിെെ േരമാനനം നേലണേമ! എെെ
േലാകവാസം കഷോട കൊെത കഴിഞ കടനതിനം ഒടവില നിെെ
േരമേദം പാേികനതിനം നിെെ അനഗഹം എനില ഉുാകണേമ!
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ആതവിലാസം
ഒുാ! ഇെതാെകയം നമെെ മനേില കണാെിയില കാണന
നിഴലേോെലതെനയിരികന. അദഭതം! എലാറിെനയം കാണന
കണിെന കണ് കാണനില. കണിെെ മനേില കയിെലാര
കണാെിെയടത േിെികേോള കണ് ആ കണാെിയില നിഴലികന.
അേോള കണ് കണാെി െയയം നിഴലിെനയം കാണന. നിഴല
ജഡമാകന. അതിന് കണിെന കാണനതിന് ശകിയില. കണിന്
കണിെന എതിരിട് േനാകനതിന് കഴിയനില. ഇങെന കണം
കണിെെ നിഴലം കണില കാണാെത ഇരികേോള, അവിെെ
കണിെന കാണനത് നാമാകന. ഇതേോെല, ഇുൗ കണിെന
കാണന നെമ നാം കാണനില. നമെെ മനേില ഒര കണാെിെയ
സങലികേോള നാം ആ കണാെിയില നിഴലികന. അേോള ആ
നിഴലിന് നെമ കാണനതിന് ശകിയില. നിഴല ജഡമാകന.

നമക് നെമ എതിരിട േനാകനതിന് കഴിയനില. നാം നമില
കലിതമായിരികന കണാെിെയയം ആ കണാെിയെെ ഉളില
നില്കന നിഴലിെനയം തേന കാണനള. അേോള നെമ
കാണനത് നമെെ മകളില നില്കന ൈദവമാകന. ചരകം,
കലിതമായിരികന കണാെി, അതിനളില നില്കന നമെെ നിഴല,
കണ്, കയിലിരികന കണാെി, ആ കണാെിയെെ ഉളില നില്കന
കണിെെ നിഴല, ഇതഞം നമെെ കീഴെങി നില്കന. ഇതിെന
കാണന കണ് നാമാകന. കണ് കണിെെ നിഴലി െനയം
കണാെിെയയം തേന കാണനള. നാം നമെെ നിഴല, കണാെി,
കണ്, കണിെെ നിഴല, കയിലിരികന കണാെി - ഇതാറം
ൈദവതിെെ കീഴെങി നില്കന. ഇതിെന കാണന കണ്
ൈദവമാകന.
ഒുാ! ഇത് ഒര വലിയ ആശരയമാകന! നാെമനല നമാല
കാണെേടനെതാെകയം ഇങെന നിഴലികനതിന് ൈദവം ഇെം
െകാടതിരികന. ഇത കൊെത ഇതിെനെയാെകയം ൈദവം തെന
കാണകയം െേയന. അേോള ൈദവം ഒര ദിവയമായ കണാെിയം
കണമായിരികന. ഒുാ! ഇതാ! ഒര ദിവയമായിരികന കണാെിയില
ഒര പതിയ മലെയ കാണന. അപറം ഇതാ ഒര േെം കാണന.
ഇത് നാം പ കിടളതാെണന തെന േതാനന. ഒുാ! ഇതാ
മരനമാമലയം കനയാകമാരിയം മധരയം കാശിയം േിദംബരവം
നമെെ ഉളില അടതടത കാണന. ഒുാ! ഇത് എതേയാ
ദരതിലിരികന. നാം ഇവിെെ നില്കന. ഒുാ! ഇതാ, ഒര
ആനേയാെികന. നാം േേെിച് മലയെെ മകളിേലറന.
ഇവിെെയിരികന േയാഗീശവരേനാെ് നാം ഉേേദശം േകട്
േയാഗാഗിയില ദഹികന. ഒുാ! ഇതാ ഇങെന കിനാവ കെകാു്
ഉണരന നിഷേമായിരന് െനടമച വിടന.
േിതം! ഇതാ നാം മയങി എഴനിരനെകാു് "ഒനമറിയാെത
സഖമായറങി' എനിങെന നമെെ മനേില നിലകന
െേരെവളിയില ഒര അജാനെതയം അഹങാരെതയം െവറെത
കലിച വയവഹരികന. ഒുാ! ഇതാ! കിളിവാതിലിലകെി വരന

സരയകിരണതില കിെന മറിയന ധളിേോെല അണേകാെികള
മറിയന.
ഒുാ! ഇതാ! ഇെതാെകയം നമിലെങി നാം നമെെ മകളില
നില്കന ദിവയമായ കണാെിയില മറയന. ഇുൗ കണാെി നമെെ
ൈദവമാകന.
ഒുാ! ഇതാ! േിെനയം കാനലില നിന് െവളം
െോങിവരനതേോെല ഇെതാെകയം ൈദവതിലനിന്
െോങിവരന. എനാല ൈദവാംശമായ നമെെ ഉളില
ഇതിെനെയാെകയം െവളിെേടതിയിരികന എന താതേരയം.
ഒുാ! ഇതാ! ഇെതാെകയം നേമാടകെി ൈദവം തെെ
ദിവയമായിരികന വയാേകദരേണതില എടത വിരിച് വിോരമള
കണെകാു് േനാകന. േിെനയം കണിലെകന. മറേെിയം
കണിലനിന് െവളിെേടതന. ഇത് ൈദവതിന് ഒര കളിയാകന.
ഇത് ൈദവാംശമാകന. അല, ൈദവം അംശമിലാതതാകന.
അതെകാു് ൈദവാംശെമന േറഞകൊ. േിെന വല േരമാണവില
നിന് േരിണമിചേതാ? എനാല, അതമല. എനെകാെനാല
േരമാണകള ൈദവതിെെ വിവരതങളാകന.
വിവരതെമനാല ഇവിെെ നിഴലാകന. നിഴലിന് േവെറാനായി
മാറനതിന് കഴിയനില. മെറാനിനം ൈദവതിലിരികനതിന്
ൈദവമാഹാതയം ഇെം െകാടകനില. അതെകാു് ഇതിെന
േവെറാനിെെ അംശെമനം േറഞകൊ. അേോള ഇുൗ
കാണെേടനെതാെകയം അനിരവേനീയമാകന. ഇെതാെകയം
അഞനകാരെെ മഷിയില െതളിയന േദവതേോെലയിരികന.
ഇേോള ഇുൗ കാണെേടനതം ൈദവവം നാമം ആയിരികന
ഇെതാ െകയം ൈദവതിലെങേോള ൈദവംതെനയായിരികന.
ഇത് ൈദവതിെെ വയാേകതെയ െകടകനില. നിഴലിന്
യാെതാനിെെയം വയാേകതെയ േഭദികനതിന് കഴിയനില. എന
തെനയല. നിഴലിെന യാെതാര വയാേകതയം കളയനില.
 ഒുാ! ഇതാ ഇെതാെകയം മേനാേവഗമള ഒര

േെീയനംേോെല ആദയനമിലാെത കറങന. വിസയം. നാം
നമെെ കണിെന കാണന. നെമ ൈദവം കാണന. നാം നമെെ
ശതിെയ ശവികന. ൈദവം നെമ ശവികന. നാം തവകിെന
സരശികന. നെമ ൈദവം സരശികന. നാം നമെെ നാവിെന
രസികന. നെമ ൈദവം രസികന. നാം നമെെ മകിെന
മണകന. നെമ ൈദവം മണകന. നാം വാകിെന തളിവിടന.
നെമ വാക് തളിവിടനില, ൈദവം തളിവിടന. നാം ൈകെയ
ആദാനം െേയികന. നെമ ൈക ആദാനം െേയികനില, ൈദവം
ആദാനം െേയികന. നാം കാലിെന നെതന. നെമ കാല
നെതനില. ൈദവം നെതന. നാം ൈദവെത നെതനില. നാം
ഗദെത വിസരജനം െേയികന. നെമ ഗദം വിസരജനം
െേയികനില, ൈദവം വിസരജനം െേയികന. നാം ൈദവെത
വിസരജനം െേയികനില. നാം ഉേസെത ആനനിേികന.
നെമ ഉേസം ആനനിേികനില. ൈദവം ആനനിേികന. നാം
ൈദവെത ആനനിേികനില.
ഒുാ! ഇതാ! ൈദവതില പരഷലകണം കാണന. ൈദവം
കണിലാെത കാണകയം െേവിയിലാെത േകളകകയം തവകിലാെത
സരശികകയം മകിലാെത മണകകയം നാവിലാെത രേികകയം
െേയന ഒര േിതപര ഷനാകന. നാം ൈദവതിെെ
പതിപരഷനാകന. നമെെ ശരീരം ജഡമാകന. േഴതിരികന
അേയാ േഗാളം േതേജാമയമായിരികനതേോെല നാം കണ തറന
േനാകേോള നമെെ ശരീരം േതേജാമയമായിരികന. ഒുാ! ഇതാ!
ഇേോള കാണെേടനെതാെകയം ഇതേോെല
േതേജാമയമായിരികന.
ഒുാ! നമെെ ൈദവം േജയാതിരമയമായിരികന ഒര
ദിവയസമദമാകന. ഇെതാെകയം ആ നിേരംഗ സമദതിെെ
തരംഗമാകന.
ഒുാ! ഇെതാെകയം കാനലില നിന കവിയന െവളമാകന.
ൈദവം കാനലാകന.
ഒുാ! നാം ഇതവെരയം ബഹിരമഖനായിരന. ഇനി

അനരമഖേതാടകെിയവനായിതീരന. ആ! ഇവിെം എതേയാ
ദിവയമായിരികന. നാം ഇതവെരയം നിനിരനത് ഒര
ദിവയമായിരികന കണാെിയിലാകന. ഇത തെനയാണ് നമെെ
ൈദവം. ഇതിെന നാം ഇതിന മനേില കിരനില. ഇേോള
നമകിവിെം യാെതാര മറവം കാണനില. നാമം ൈദവവം
ഒനായിരികന. ഇനി നമക് വയവഹരികനതിന ോെില. ഒുാ!
ഇതാ! നാം ൈദവതിേനാെ് ഒനായിേോകന!
േരമകാരണികനാരായണ ഗരസവാമിഭിഃ
ശിഷയാനഗഹാരതം േരബഹമാഹാതയമിദം വിരേിതമതയദഭതമനിരവേനീയം.
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ജീേവശവരജഗദ് േഭദരഹിതാൈദവതേതജേസ
സിദിവിദയാധരശിവശരേവ ഗരേവ നമഃ
ഒുാം നേമാ നമസമദായേരമഗരേവ!
ജയ ജയ സവാമിന, ഹാ! ഇെതാര മഹാവിേിതം തെന!
നിരിനനേജയാതിസായിരികന നിനിരവെിയില മരമരീേികാ
പവാഹംേോെല പഥമദഷയാ ദഷമായിരികന സകല പേഞവം
ആേലാേികേോള ഗഗനാരവിനതിെെ സിതി േോെല തെന
ഇരികന. അനത-ജഡ-ദഃഖരേമായിരികന ഇത് നിനിരവെിയാല
സഷികെേടിടളതമല, സവയേമവ ജാതമായതമല. നിനിരവെിയാല
സഷികെേടിടളവെയങില നിനിരവെിക്
കരണകരതേദാഷമെനുു േറേയുിവരം. നിനിരവെി
കരണകരതേദാഷമിലാത നിരവയാോരിയേല? അത െകാു്
അെതാരികലം യകമല. ശദജഡതിന് സവയ േമവ
ജാതമാകനതിന് നിവതിയില. ഇപകാരം
അനിരണേനീയമായിരികന ഇുൗ പേഞവം സചിദാനനേനമായ
നിനിരവെിയം കെി തമഃപകാശങളേോെല സഹവാസം െേയ
െകാുിരികനത തെന ഒരതയദഭതം!
ഞങളെെ തികരണങളം പവതികളം എലാം േതേജാരേമായ

നിനിരവെിയെെ േനേര തേമാമയമായ കരപരധളിയെെ അവസെയ
പാേിചിരികന. അത െകാുിേോള നിരഹങാരികളായ ഞങളം
നിനിരവെിയം തമില യാെതാര േഭദവം ഇല. േഭദരഹിതനാരായ
നാം ഇരവരെെയം മധയവരതിയായ േഭദവയവഹാരവം എങെനേയാ
േിരഞീവിയായമിരികന. നിനിരവെിയം ഞങളം പേഞവം ഇുൗ
തിേദാരതവം അനാദിനിതയമായ നിനിരവെി തെന. അേോള
നിനിരവെിക് അൈദവത സിദിയം ഇല. ഞങളക്
ബനനിവതിയമില. ഇത കൊെത നിനിരവെികം ഞങളകം
തമിലള േസവയേസവക ഭാവതിനം ഹാനി വരനെവങിലം
നിതയബദനാരായിരികന ഞങള നിതയമകനായ നിനിരവെിെയ
േസവികനത് യകം തെന. നിതയബദരെെ ബനനതിന
നിവതിയില. അതെകാു് അത് നിഷ് പേയാജനമായിതെന
തീരന. പേയാജനമിലാത പവതി െേയനത് മൗഢയെമനത
േറവാന ോടള. ഇുൗ അനാദിയായ ഞങളെെ മൗഢയവം
നിനിരവെിയിലതെന അവസാനികന. ഇങെനയള
സരേണാേകാരിയായ നിനിരവെികാെയാു് ഒര വിധതിലം ഒനം
ഉേകരികനതിന് ഞങളക് ഭാഗയമിലാെത ആയേലാ! ൈദവേമ,
ഇുൗ വയസനവം നിനിരവെിയിലതെന നിരധ ളിയായിരികന!
ഇെതലാം േോകെട! ഏത പകാരെമങിലം സവപതില ക
കഥെയ ജാഗതില പസംഗിച കീഡിക നതേോെല,
രാജസതാമസവതികളില സരിച് േെരനിരികന ഇുൗ
അനതജഡബാധെയ അതിസകമായ ശദസാതവിക വയാേകവതി
പകാശതില കീഡിെചാടകി, ആ നിശലവതി മാതമായി
അനഭവിച്, ആ അഖണാകാരവതിയെെ േഗാളസാനതില
നില്കന ഞങളകം നിനിരവെികം തമില
സരയപകാശേഗാളങളകളത േോെല യാെതാര ൈവലകണയവം
ഇെലനള അനഭതിെയ ദഢീകരിച്, േഭാഗേഭാകേഭാഗയാനഭതി
വിട്, ശരീരേേഷാമാതപവതിേയാടകെി യേഥഷം വിഹരികനതിന്
നിനിരവെിയെെ അനഗഹം ഉുാ കണം. അതിനായിെകാു്
നമസാരം! നമസാരം! നമസാരം!
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