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ശ്രീനാരായണഗുരുദേ�വന്(1854-1928)
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ�   ലെ�മ്പഴന്തിഗ്രാമത്തില് വയല്വാരം വീട്ടില്  1854 ന് ഗുരുദേ�വന് ഭൂജാതനായി.

പിതാവ് ലെ!ാച്ചുവിളയില് മാടനാശാനും മാതാവ് കുട്ടിയമ്മയുമായിരുന്നു. നാണു എന്നാണ്

ബാ�്യ!ാ�നാമം.'നാണുവാശാന് '  എന്ന ദേപരില് പ്രസിദ്ധനായ അദേ5ഹം സാമൂഹി! സാംസ്കാരി!

അധ്യാത്മി! ദേമഖ�!ളില് അസാധാരണമായ പ്രാഗ�്ഭ്യം പ്ര!ടിപ്പിച്ചു .    അച്ഛന് സംസ്കൃത

അധ്യാപ!നായിരുന്നു. 3 സദേഹാ�രിമാര് ഉണ്ടായിരുന്നു. പതിന  ഞ്ചാമലെത്ത വയസ്സില് അമ്മ മരിച്ചു. തലെന്റ

!ൗമാര!ാ�ം അച്ഛലെനയും അമ്മാവലെനയും സഹായിച്ചും പഠനത്തിലും ആരാധനയില് മുഴു!ിയും !ഴിഞ്ഞു.

അമ്മാവനായ കൃഷ്ണന് വൈവ�്യര് ആയുര്ദേവ� വൈവ�്യനും സംസ്കൃതപണ്ഡിതനുമായിരുന്നു . 

ലെ�റുപ്പംമുതദേ� ആയിത്താ�ാരങ്ങലെള ആശാന് എതിര്ത്തിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു തമിഴ്  വ്യാപാരിയുലെട

സഹായത്താല് പ്രാ�ീന തമിഴ് കൃതി!ളായ ലെതാല്!ാപ്പിയം , മണിദേമഖ� ,  തിരുക്കുറുള്, കുണ്ഡ�ദേ!ശി

,�ി�പ്പതി!ാരം , അ!നാനൂറ് എന്നിവ വായിക്കു!യുണ്ടായി. 

വി�്യാഭ്യാസം
മണക്കല് ദേYത്രത്തിനടുത്തുളള !ണ്ണങ്കരഭവനത്തിലെ� ലെ�മ്പഴന്തിപ്പിളള എന്ന ആശാനാണ്

എഴുത്തിനിരുത്തിയത്. പിന്നീട് അച്ഛലെന്റയും അമ്മാവലെന്റയും ശിYണത്തില് വീട്ടി�ിരുന്നും അറിവ്

ദേനടി. എട്ടുവീട്ടില് മൂത്തപ്പിളളയില് നിന്ന് സിദ്ധരൂപം, ബാ�പ്രദേബാധനം , അമരദേ!ാശം എന്നിവ

സ്വായത്തമാക്കി. തമിഴ്, സംസ്കൃതം , മ�യാളം എന്നീ ഭാഷ!ളിലും അറിവ് ദേനടി. അതിനുദേശഷം ഉപരി

പഠനത്തിനായി !ായംകുളത്തുളള രാമന്പിളളആശാലെന്റ അടുദേത്തക്ക് ദേപായി. തര്ക്കം, ദേവ�ാന്തം,

അ�ങ്കാരം, വ്യാ!രണം, തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളില്  പാണ്ഡിത്യം ദേനടി. പണ്ഡിതനായ !മ്മമ്പ ളളില് 

രാമന്പ്പിളള ആശാനില് നിന്നും സംസ്കൃതം, പ�്യസാഹിത്യം, നാട!ം ,തര്ക്കശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങള്

അഭ്യസിച്ചു. വി�്യാഭ്യാസത്തിനുദേശഷം അദേ5ഹം സ്വന്തം ഗ്രാമത്തില് എത്തിദേeര്ന്നു. പള്ളിക്കൂടം
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ലെ!ട്ടി വി�്യാര്ത്ഥി!ലെള പഠിപ്പിക്കാന്  ആരംഭിച്ചു.ആധ്യാപ!വൃത്തി അദേ5ഹത്തിന് 'നാണു ആശാന് 'എന്ന

ദേപരു ദേനടിലെക്കാടുത്തു.

സന്യാസം

1885 ല് പിതാവ് മരിeതിനുദേശഷം ഗ്രാമങ്ങളില് അദേ5ഹം നിത്യസഞ്ചാരം തുടങ്ങി. പിന്നീട് അദേ5ഹം

കുഞ്ഞന്പ്പിളളയുമായി (�ട്ടമ്പിസ്വാമി!ള്)സൗഹൃ�ത്തി�ായി. �ട്ടമ്പിസ്വാമി!ള് വൈതക്കാട് അയ്യാവുമായി

പരി�യലെപ്പടുത്തി. അദേ5ഹത്തില്നിന്ന് ഹഠദേയാഗം അഭ്യസിച്ചു. സത്യാദേന്വഷണത്തിലെന്റ ഭാഗമായി

ഗുരുദേ�വന് അരുവിപ്പുറലെത്തത്തി. അവിലെട1888  മാര്eില്  ശിവപ്രതിഷ്ഠനടത്തി. ലെനയ്യാറില്

നിലെന്നടുത്ത!ല്ലുലെ!ാണ്ടാണ് ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് . ഇത്  "അരുവിപ്പുറം വിപ്ളവം " എന്നദേപരില്

അറിയലെപ്പടുന്നു. അക്കാ�ത്ത് താഴ്ന്നജാതിക്കാര്ക്ക് ആരാധന നിഷിദ്ധമായിരുന്നു. അവര്ക്കുദേവണ്ടിയാണ്

ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത്. സവര്ണദേമധാവിത്വത്തിലെനതിരായ ലെവല്ലുവിളിയായിരുന്നു അത്. 1903 ല്

കുമാരനാശാനുമായിദേeര്ന്ന് 'ശ്രീനാരായണധര് മ്മപരിപാ�നദേയാഗം'(S-N-D-P) സ്ഥാപിച്ചു.1904 ല്

ശിവഗിരിയില് ഒരു ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു  . വര്ക്ക�യില് സംസ്കൃതവി�്യാ�യവും 1912 ശിവഗിരിയില്

ശാര�ാദേ�വിദേYത്രവും നിര്മിച്ചു. 1913 ല് ആലുവയില് അവൈ5്വതാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു.

 "ഓം സാദേഹാ�ര്യം സര്വത്ര " എന്നതായിരുന്നു ആപ്തവാ!്യം. 

ആ�്യമായി !ണ്ണാടിപ്രതിഷ്ഠനടത്തിയത് !ളവന്ദേ!ാടം ദേYത്രത്തി�ാണ് .
വൈ�വത്തിലെന്റ !ണ്ണില് എല്ലാവരും തു�്യരാലെണന്ന് മനുഷ്യലെര ദേബാധവന്മാരാക്കു!യായിരുന്നു

 അദേ5ഹത്തിലെന്റ �Y്യം. 

ജന്മംലെ!ാണ്ട് ജാതി നിശ്ചയിക്കുന്നത് അദേ5ഹം അംഗീ!രിeിരുന്നില്ല. "ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു വൈ�വം

മനുഷ്യന് "എന്ന് അദേ5ഹം ഉറലെക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചു . 

 സംഘടിe് ശക്തരാകുവിന് ,വി�്യലെ!ാണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകൂ , മതദേമതായാലും മനുഷ്യന് നന്നായാല് മതി ,

അവനവനാത്മസുഖത്തിനാ�രിക്കുന്നവയപരന്നു സുഖത്തിനായ് വദേരണം  , എന്നിവ അദേ5ഹത്തിലെന്റ

പ്രസിദ്ധമായ സല്വ�നങ്ങളാണ് . 

സാഹിത്യസംഭാവന!ള്

സാമൂഹ്യപരിഷ്കര്ത്താവ് , സമു�ാദേയാദ്ധാര!ന് , !വി എന്നീനി�!ളില് അദേ5ഹം പ്രസിദ്ധി ദേനടി. 

സംസ്കൃതത്തിലും മ�യാളത്തിലും തമിഴിലും അദേ5ഹം ധാരാളം കൃതി!ള് ര�ിeിട്ടുണ്ട്.
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सं�स्कृ� तकृ� तयः� മ�യാളകൃതി!ള് തമിഴ് കൃതി!ള്

वि
ना�यःकृ�ष्टकृम्� ദേ�വീസ്തവം ഗംഗാഷ്ട!ം(തര്ജ്ജമ)

श्री� 
�सं�दे�
�ष्टकृम्� മണ്ണന്ത�ദേ�വീസ്തവം ദേതവാരപ്പതി!ങ്കള്

वि
ष्ण्
�ष्टकृम्� !ാളിനാട!ം

भद्रकृ�ल्यःष्टकृम्� ജനനീനവരത്നമഞ്ജരി

षा�ण्म्�त�रा�ष्टकृम्� ഷണ്മുഖദേസ്താത്രം

गु�हा�ष्टकृम्� ഷണ്മുഖ�ശ!ം

बा�हा�ले�यः�ष्टकृम्� സുബ്രബ്മണ്യ!ീര്ത്തനം

वि!देम्बारा�ष्टकृम्� നവമഞ്ജരി

जा�वितविनार्ण%यःम्� ശിവപ്രസാ�പഞ്ച!ം

धम्%� സ�ാശിവ�ര്ശനം

आश्रीम्म्� ശിവശത!ം

म्�विना!यः(पञ्!कृम्� അര്ദ്ധനാരീശ്വരസ്തവം

देर्श%नाम्�ले� മനനാതീതം

ब्रह्मवि
द्या�पञ्!कृम्� �ിജ്ജഡ�ിന്തനം

विना
�वि/पञ्!कृम्� കുണ്ഡ�ിനിപ്പാട്ട്

श्ले1कृत्रयः� ഇന്ദ്രിയവൈവരാഗ്യം

हा1म्म्न्त्रम्� ശിവസ്തവം(പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടി)


�दे�न्तसं4त्रम्� ദേ!ാ�തീദേരശസ്തവം

സ്വാനുഭവഗീതി(വിഭു�ര്ശനം)

പിണ്ഡന�ി

ജാതിമീമാംസ

സ�ാ�ാരം

ജീവ!ാരുണ്യപഞ്ച!ം

അനു!മ്പാ�ശ!ം

ആദേത്മാപദേ�ശശത!ം
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അവൈ5്വത�ീപി!

അറിവ്

വൈ�വ�ശ!ം

ഈശാവാദേസ്യാപനിഷത്(തര്

ജ്ജമ)

തിരുക്കുറള്(തര്ജ്ജമ)

ഒഴുവിലെ�ാടുക്കം

ഗ�്യപ്രാര്ത്ഥന(ഗ�്യം)

വൈ�വ�ിന്തനം(ഗ�്യം)

ആത്മവി�ാപം(ഗ�്യം)

�ിജ്ജഡ�ിന്ത!ം(ഗ�്യം)

മനുഷ്യദേ�ഹി!ളില് ഗുരുവും ഗുരുക്കന്മാരില് മനുഷ്യദേ�ഹിയുമായിരുന്നു ഗുരുനാഥന്. ദേ!രളീയനദേവാത്ഥാന

ത്തിലെന്റ പീതാവായിരുന്നു അദേ5ഹം. ആ�്യമായി തപാല് മുദ്രണത്തിലും , രൂപാനാണയത്തിലും മുദ്രണം ലെ�യ്യ

ലെപ്പട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു അദേ5ഹം, 1928 ലെസപ്തംബര് 20 ന് ഗുരുദേ�വന്  ശിവഗിരിയില് ലെവe് അന്തരിച്ചു .

 

"ജാതിദേഭ�ം മതദേ�്വഷദേമതുമില്ലാലെത സര്വരും 

ദേസാ�രദേത്വന വാഴുന്നമാതൃ!ാസ്ഥാനമാണിത് "
RATHI T ,GHSS VARAVOOR


