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സക്െിയുേ് സിവനുോഇച് സദുെിയില് നീ 
വരുവാഇ 
പരമ്ധപാരു ാന ബാലമന ശ്കന്ധഗുമരാ ...... ൧൦൦ 
 
ആെിേൂലമേ അരുവാഇ ഉരുവാഇ നീ 
അദിയഥനക് കാ്ഥിദ അഇവാഇ വന്ധരുള്വാഇ 
ഉള്ധ ാ ിയാഇ േുരുഗാ ഉദമന നീ വാ വാ വാ 
മഥവാെി മഥവാ സിവഗുമരാ വാ വാ വാ 
മവലായുെ്ഥുദന് കുേരാ വിഥരവില് നീ 
വന്ധിദപ്പാ ...... ൧൦൫ 
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...... ൩൫൦ 
 
അന്ഗിന്ഗു എനാെപേി എന്ഗുമേ േുരുഗനപ്പാ 
േുരുഗന് ഇലാവിത്താല് േൂവുലഗ മേെപ്പാ 
അപ്പപ്പാ േുരുഗാനിന് അരുമ  ഉലഗേപ്പാ 
അരുധ ല്ലാേ് േുരുഗന് അന്ധബല്ലാേ് േുരുഗന് 
ശ്ൊവര ജന്ഗോഇ ശ്കന്ധനാഇ അരുവുരുവാഇ 
...... ൩൫൫ 
 
േുരുഗനാഇ േുെലവനാഇ ആനവന് ശ്കന്ധഗുരു 
ശ്കന്ധാശ്രേേ് ഇരുക്കുേ് ശ്കന്ധഗുരു അദിപത്രിച് 
സരണേ് അഥദന്ധവര്ഥഗ ് സായുജയേ് 
ധപത്രിദുവര് 
സ്ഥിയേ് ധസാല്ഗിന്മേന് സന്മെഗ േില്ഥലയപ്പാ 
മവെന്ഗ ് മപാത്രിദുേ് വദിമവലന് േുരുഗഥന നീ 
...... ൩൬൦ 
 



സന്മെഗേ് ഇല്ലാേല് സ്ഥിയോഇ 
നമ്ബിദുവാഇ 
സ്ഥിയ ോനധെയവേ് ശ്കന്ധ ഗുരുനാെന് 
സ്ഥിയേ് കാണമവ നീ സ്ഥിയോഇ നമ്ബിദപ്പാ 
സ്ഥിയേ് മവഅല്ല ശ്കന്ധഗുരു മവഅല്ല 
ശ്കന്ധഗുരുമവ സ്ഥിയേ് സ്ഥിയമേ 
ശ്കന്ധഗുരു ...... ൩൬൫ 
 
സ്ഥിയോഇച് ധചാന്നഥെ സ്ഥിയോഇ 
നമ്ബിമയ നീ 
സ്ഥിയോഇ ഗ്നാനോഇ സൊനന്ധ ോഗിവിദു 
അഴിവത്ര ബ്രമ്മോഇ ആക്കി വിദുവാന് േുരുഗന് 
ഥിരുേഐഗ ് ഥിരുേുഐഗ ് ധസപ്പുവെുേ് 
ഇെുമവൊന് 
ശ്കന്ധഗുരു കവസേഥെ ധസാന്ധോക്കിക് 
ധകാണ്ദു നീ ...... ൩൭൦ 
 
ധപാരു ുണര്ഥന്ധു ഏ്ഥിദപ്പാ ധപാല്ലാപ്പു 
വിഥനയഗലുേ് 
പിഅവിപ് പിണി അഗലുേ് ബ്രമ്മാനന്ധ േുണ്ദു 
ഇമ്ഥേയിലുേ് േഋഥേയിലുേ് ഇഥേമയാരുന്ഥനപ് 
മപാത്രിദുവര് 
േൂവരുമേ േുന്നിപര് യാവരുമേ പൂജിപ്പര് 



അനുെിനേുേ് കവസ്ഥഥ അന്ബുദന് 
ഏ്ഥിദപ്പാ ...... ൩൭൫ 
 
സിര്ഥാ ബക്െിയുദന് സിന്ഥെധയാന്ദ്രിച് 
ധചപ്പിദപ്പാ 
കവഥലയ ഗന്ദ്രിദുമേ കന്ധനരു ് ധപാന്ഗിദുമേ 
പിഅപ്പുേ് ഇഅപ്പുേ് പിണിഗ ുേ് ധഥാഥലന്ധിദുമേ 
കന്ധന് കവസമേ കവസധേന്ദ്രു ഉണര്ഥന്ധിദുവാഇ 
കവസേ് ഏ്ഥുവീമരല് കലിഥയ ധജയി്ഥിദലാേ് 
...... ൩൮൦ 
 
കലി എന്ദ്ര അരക്കഥനക് കവസേ് വിരത്തിദുമേ 
ധസാന്നപദിച് ധചയ്നെു സുഗേഥദവാഇ േനമേ നീ 
ശ്കന്ധഗുരു കവസ്ഥഥക് കരു്ഥൂന്ദ്രി 
ഏ്ഥുമവാര്ഥക്കു 
അശ്േ ഐശവരയേ് ഥരുേ് അന്ധേില്ലാ ഇന്ബേ് 
ഥരുേ് 
ആല്മപാല് ഥഥഴ്ഥിദുവന് അഋഗുമപാല് 
മവമരാദിദുവന് ...... ൩൮൫ 
 
വാഥഴയദി വാഥഴഥയപമപാല് വമ്സേഥെപ് 
ധപത്രിദുവന് 
പെിനാഋേ് ധപത്രുപ് പല്ലാണ്ദു വാഴ്ഥന്ധിദുവന് 



സാന്ധിയുേ് ധസാവ്കയേുേ് സരവേന്ഗ േുേ് 
ധപരുഗിദുമേ 
ശ്കന്ധഗുരു കവസേിഥെ കരു്ഥിഋ്ഥി 
ഏത്രുവീമരല് 
ഗരവേ് കാേക്കുമരാെേ് കലിമൊശേ് 
അഗത്രുവിക്കുേ് ...... ൩൯൦ 
 
േുന്ധസയ്നെ വിഥനയഗന്ദ്രു േുരുഗനരു ് 
കിത്തിവിദുേ് 
അഅേ് ധപാരു ് ഇന്ബേ് വീദു 
അെിസുലബോഇക് കിത്തുേ് 
ആസാരേ് സീലേുദന് ആെിമനേ നിശ്ഥേയുദന് 
കള്ളേിലാ ഉള്ള്മഥാദു കന്ധഗുരു കവസേ് 
ഥന്ഥന 
സിര്ഥാ ബക്െിയുദന് സിവകുേരഥന 
നിഥന്ഥുപ് ...... ൩൯൫ 
 
പാരായണേ് ധസയവീമരല് പാര്ഥക്കലാേ് 
കന്ധഥനയുേ് 
കന്ധഗുരു കവസേിഥെ േണ്ദലേ് 
നിശ്ഥേയുദന് 
പഗലിരവു പാരാേല് ഒരുേനൊഇ പഗരുവീമരല് 
ഥിരുേുരുഗന് മവല്ധകാണ്ദു ഥിക്കുഗ ് മഥാഋേ് 



നിന്ദ്രു 
കാ്ഥിദുവാന് കന്ധഗുരു കവഥല ഇല്ഥല 
നിച്ചയോഇ ...... ൪൦൦ 
 
ഗ്നാന ശ്കന്ധനിന് ഥിരുവദിഥയ നന്പിമയ നീ 
കന്ധഗുരു കവസേ് ഥന്ഥന ഓെുവമെ ഥവേ് 
എനമവ 
ഉണര്ഥന്ധുധകാണ്ദു ഓെുഥവമയല് ഉനക്കുപ് 
ധപരിൊന 
ഇഗപരസുഗേ് ഉണ്ദാേ് എന്നാ ുേ് ഥുന്ബേ് 
ഇല്ഥല 
ഥുന്ബേ് അഗന്ദ്രു വിദുേ് ധഥാന്ധരവുഗ ് 
നീന്ഗിവിദുേ് ...... ൪൦൫ 
 
ഇന്ബേ് ധപരുഗിവിദുേ് ഇശ്േസി്ഥി കൂദിവിദുേ് 
പിഅവിപ്പിണി അഗത്രി ബ്രമ്മ നിശ്ഥേയുേ് ഥന്ധു 
കാ്ഥു രക്ശിക്കുേ് കന്ധഗുരു കവസേുമേ 
കവഥലഥയ വിത്തുനീ കന്ധഗുരു കവസേിഥെ 
ഇരുന്ധ പദിയിരുന്ധു ഏത്രിവിദു ഏത്രിനാല് ...... 
൪൧൦ 
 
ധെയവന്ഗ ് മെവര്ഥഗ ് സി്ഥര്ഥഗ ് പക്െര്ഥഗ ് 
മപാത്രിദുവര് ഏവലുമേ പുരിന്ധിദുവര് നിച്ചയോഇ 



ശ്കന്ധഗുരു കവസേ് സമ്സയപ് മപമയാത്തുേ് 
അഗ്ന്ഗന്ഗ്നാനേുേ് അഗത്രി അരു ് ഒ ിയുേ് 
കാത്തുേ് 
ഗ്നാന ശ്കന്ധഗുരു നാധനന്ദ്രുേ് േുന്നിപന് ...... 
൪൧൫ 
 
ഉള്ധ ാ ിയാഇ ഇരുന്ധു ഉന്നില് അവനാക്കിദുവന് 
ഥന്നില് ഉഥനക്കാത്തി ഉന്നില് ഥഥനക്കാത്തി 
എന്ഗുേ് ഥഥനക്കാത്തി എന്ഗുേുഥനക് 
കാത്തിദുവാന് 
ശ്കന്ധമജാെി യാനകന്ധന് കന്ധഗിരി ഇരുന്ധു 
ഥണ്ദായുെേ് ഥാന്ഗിഥ് ഥരുകിന്ദ്രാന് കാത്ചിയുമേ 
...... ൪൨൦ 
 
കന്ധന് പുഗഴ് പാദക് കന്ധഗിരി വാരുേിമന 
കന്ധഗിരി വന്ധു നിെേ് കണ്ദുയ്നമ്മിന് ജഗ്ഥീമര 
കലിമൊശേ് അഗത്രുവിക്കുേ് കന്ധഗുരു 
കവസേിഥെ 
പാരായണേ് ധസയ്നെു പാരില് പുകഴ് ധപഋേിന് 
ശ്കന്ധഗുരു കവസ പലന് പത്രഋ്ഥുപ് 
പരമ്ധകാദുക്കുേ് ...... ൪൨൫ 
 
ഒരുെരേ് കവസേ് ഓെിന് ഉള്ളഴുക്കുപ് മപാകുേ് 



ഇരുെരേ് ഏത്രുവീമരല് എണ്ണിയധെല്ലാേ് കിത്തുേ് 
േുന്ദ്രുെരേ് ഓെിന് േുന്നിപന് ശ്കന്ധഗുരു 
നാന്ഗുേുഐ ഓെി ഥിനേ് നല്ലവരേ് ധപഋവീര് 
ഐന്ധുേുഐ ഥിനേ് ഓെി പന്ജാത്ചരേ് ധപത്രു 
...... ൪൩൦ 
 
ആഋേുഐ മയാെി ആഋെഥലപ് ധപത്രിദുവീര് 
ഏഴു േുഐ ഥിനേ് ഓെിന് എല്ലാേ് വസോഗുേ് 
എത്തുേുഐ ഏ്ഥില് അത്തോ സി്ഥികിത്തുേ് 
ഒന്പെുെരേ് ഓെിന് േരണബയേ് ഒഴിയുേ് 
പ്ഥുെരേ് ഓെി നി്ഥേ് പത്രഋ്ഥു വാഴ്ഥവീമര ...... 
൪൩൫ 
 
കന്നിോര് ഓഥദയിമല നീരാദി നീഋപൂസിക് 
കന്ധഗുരു കവസേ് ഓെി കന്ധഗിരി 
ഏഇവിത്താല് 
േുന്ഥെ വിഥന എല്ലാേ് കന്ധന് 
അഗത്രിദുവാന് 
നിന്ഥെഗ ് നീന്ഗിവിദുേ് നിശ്ഥേയുമേ 
ഥകകൂദുേ് 
കന്നിോര് ഓഥദ നീഥര ഥകഗ ില് നീ 
എദു്ഥുക് ...... ൪൪൦ 
 



കന്ധന് എന്ദ്ര േന്ധിര്ഥഥക് കണ്മൂേി ഉരുമവത്രി 
ഉച്ചിയിലുേ് ധഥ ി്ഥു ഉത്ധകാണ്ദു വിത്തിത്താല് 
ഉന് 
സി്ഥ േലേ് അഗന്ദ്രു സി്ഥ സു്ഥിയുേ് 
ധകാദുക്കുേ് 
കന്നിോര് മെവിഗഥ ക് കന്നിോര് ഓഥദയിമല 
കണ്ദു വഴിപത്തു കന്ധഗിരി ഏഇദുവീര് ...... ൪൪൫ 
 
കന്ധഗിരി ഏഇ ഗ്നാന ശ്കന്ധഗുരു 
കവസേിഥെപ് 
പാരായണേ് ധസയ്നെുലഗില് പാക്കിയധേല്ലാേ് 
ധപത്രുദുവീര്. ...... ൪൪൭ 


