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“ജീേവശ്വരജഗദ് േഭദരഹിതാൈദ്വതേതജേസ
സിദ്ധിവിദ്യാധരശിവശ്ചരേവ ഗുരേവ നമഃ
ഓം നേമാ നമഃ സ ദായപരമഗുരേവ!”
ജയ ജയ സ്വാമിൻ, ഹാ! ഇെതാരു മഹാവിചി ം തെന്ന! നിരിന്ധനേജ്യാതി 
സ്സായിരി ന്ന നിന്തിരുവടിയിൽ മരുമരീചികാ വാഹംേപാെല ഥമദൃഷ്ട്യാ
ദൃഷ്ടമായിരി ന്ന സകല പഞ്ചവും ആേലാചി േമ്പാൾ ഗഗനാരവിന്ദത്തി 
െന്റ സ്ഥിതി േപാെല തെന്ന ഇരി . അനൃത-ജഡ-ദുഃഖരൂപമായിരി ന്ന
ഇത് നിന്തിരുവടിയാൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടി ള്ളതുമല്ല, സ്വയേമവ ജാതമായതുമല്ല.
നിന്തിരുവടിയാൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടി ള്ളവെയങ്കിൽ നിന്തിരുവടിക്ക് കരണകർ 

േദാഷമുെണ്ട പറേയണ്ടിവരും. നിന്തിരുവടി കരണകർ േദാഷമില്ലാത്ത
നിർവ്യാപാരിയേല്ല? അതു െകാണ്ട് അെതാരിക്കലും യുക്തമല്ല. ശുദ്ധജഡത്തിന്
സ്വയേമവ ജാതമാകുന്നതിന് നിവൃത്തിയില്ല. ഇ കാരം അനിർണ്ണചനീയ 
മായിരി ന്ന ഈ പഞ്ചവും സച്ചിദാനന്ദഘനമായ നിന്തിരുവടിയും കൂടി
തമഃ കാശങ്ങൾേപാെല സഹവാസം െച െകാണ്ടിരി ന്നതു തെന്ന ഒരത്യ 
ദ്ഭുതം!
ഞങ്ങളുെട ികരണങ്ങളും വൃത്തികളും എല്ലാം േതേജാരൂപമായ നിന്തിരുവ 
ടിയുെട േനേര തേമാമയമായ കർ രധൂളിയുെട അവസ്ഥെയ ാപിച്ചിരി .
അതു െകാണ്ടിേപ്പാൾ നിരഹങ്കാരികളായ ഞങ്ങളും നിന്തിരുവടിയും തമ്മിൽ യാ 
െതാരു േഭദവും ഇല്ല. േഭദരഹിതന്മാരായ നാം ഇരുവരുെടയും മധ്യവർത്തിയായ
േഭദവ്യവഹാരവും എങ്ങെനേയാ ചിരഞ്ജീവിയായുമിരി . നിന്തിരുവടിയും
ഞങ്ങളും പഞ്ചവും ഈ ിപദാർത്ഥവും അനാദിനിത്യമായ നിന്തിരുവടി
തെന്ന. അേപ്പാൾ നിന്തിരുവടിക്ക് അൈദ്വതസിദ്ധിയും ഇല്ല. ഞങ്ങൾക്ക്
ബന്ധനിവൃത്തിയുമില്ല. ഇതു കൂടാെത നിന്തിരുവടി ം ഞങ്ങൾ ം തമ്മിലുള്ള
േസവ്യേസവക ഭാവത്തിനും ഹാനി വരു െവങ്കിലും നിത്യബദ്ധന്മാരായി 
രി ന്ന ഞങ്ങൾ നിത്യമുക്തനായ നിന്തിരുവടിെയ േസവി ന്നത് യുക്തം
തെന്ന. നിത്യബദ്ധരുെട ബന്ധനത്തിനു നിവൃത്തിയില്ല. അതുെകാണ്ട് അത്
നി േയാജനമായിത്തെന്ന തീരു . േയാജനമില്ലാത്ത വൃത്തി െച ന്നത്
മൗഢ്യെമന്നേ പറവാൻ പാടു . ഈ അനാദിയായ ഞങ്ങളുെട മൗഢ്യവും
നിന്തിരുവടിയിൽത്തെന്ന അവസാനി . ഇങ്ങെനയുള്ള സർേവ്വാപകാരി 
യായ നിന്തിരുവടിക്കാെയ്ക്കാണ്ട് ഒരു വിധത്തിലും ഒ ം ഉപകരി ന്നതിന്
ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമില്ലാെത ആയേല്ലാ! ൈദവേമ, ഈ വ്യസനവും നിന്തിരുവടി 
യിൽത്തെന്ന നിർധൂളിയായിരി !
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ഇെതല്ലാം േപാകെട്ട! ഏതു കാരെമങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട കഥെയ
ജാ ത്തിൽ സംഗി ീഡി ന്നതുേപാെല, രാജസതാമസവൃത്തികളിൽ

രിച്ച് പടർന്നിരി ന്ന ഈ അനൃതജഡബാധെയ അതിസൂക്ഷ്മമായ ശുദ്ധ 
സാത്ത്വികവ്യാപകവൃത്തി കാശത്തിൽ ീഡിെച്ചാടുക്കി, ആ നിശ്ചലവൃത്തി
മാ മായി അനുഭവിച്ച്, ആ അഖണ്ഡാകാരവൃത്തിയുെട േഗാളസ്ഥാനത്തിൽ നി 

ന്ന ഞങ്ങൾ ം നിന്തിരുവടി ം തമ്മിൽ സൂര്യ കാശേഗാളങ്ങൾ ള്ളതു
േപാെല യാെതാരു ൈവലക്ഷണ്യവും ഇെല്ല ള്ള അനുഭൂതിെയ ദൃഢീകരി 
ച്ച്, േഭാഗേഭാ േഭാഗ്യാനുഭൂതി വിട്ട്, ശരീരേചഷ്ടാമാ വൃത്തിേയാടുകൂടി
യേഥഷ്ടം വിഹരി ന്നതിന് നിന്തിരുവടിയുെട അനു ഹം ഉണ്ടാകണം.
അതിന്നായിെക്കാ ് നമ ാരം! നമ ാരം! നമ ാരം!
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