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Hmw \tam sh¦tSimb \al  

XpS§p¶Xn\v ap³]v Ipd¨v hm¡pIÄ… 

sh¦Sm{Zn kaw Øm\w {_ÒmWvssU \mkvXn In-©\   

sh¦tSi ktamtZthm \ `qtXm `hnjy-Xn 

(Cu `qtemI¯nÂ GgpaeIfpsS A[n]\mbn sh¦Sm{ZnbnÂ hkn¡p¶ `Khm\v 

Xpey\mbn `qXIme¯nepw `mhnbnepw Bcpw Xs¶bpണ്ടmInÃ ) 

 

Cu IenbpK¯nÂ  {io sh¦tSizc `Khmsâ A\p{Klw 

kn²n¡p¶Xn\mbn GÁhpw DNnXamb amÀ¤w sh¦tSizc  {hXw sN¿p¶Xv 

BIp¶p. `Khmsâ AXv`pX kn²nIÄ F{Xtbsd Rm³ tI«ncn¡p¶p. Rm³ 

Fsâ PohnXw t]msebmWv  `Khms\ Bcm[n¨n«pÅXv . FÃm AXv`pX 

kn²nIfptSbpw A[n]\mb `Khm³ ImcpWy ISemWv, I\nhnsâ DdhnSamWv. 

`Khms\ hnizkn¡p¶hcpsS FÃm ZpcnX§fpw {]bmk§fpw `Khm³ XpS¨p 

\o¡pw. Xsâ `IvX·msc AhcpsS ZpcnX¡SenÂ \n¶v IcIbdphm³ `Khm³ 

klmbn¡p¶p. Xsâ FÃm `à·mcnepw `Khm³ A\p{Klhpw ImcpWyhpw 

sNmcnbpw. X¶nÂ kaÀ¸n¡p¶hcptSbpw ]cn]mh\amb PohnXw 

\bn¡p¶hcptSbpw FÃm D¯chmZnXz§fpw `Khm³ GsÁSp¯psImÅpw, 

AXnÂ Hcp kwibhpanÃ. 

Fsâ {]nbapÅ ANvO\½amcmb {io _pÀte ]pÃ dmhphpw  {ioaXn 

_pÀte sh¦« e£vanbpw `Khmsâ AXv`pX kn²nIsf¡pdn¨pÅ 

AXnibn¸n¡p¶ hkvXpXIÄ Ft¶mSp ]dbpIbpണ്ടmbn. “GgpaeIfpsS 

A[n]\mb” `Khmt\mSpÅ AXncpIfnÃm¯ `ànbpw kvt\lhpw  F¶nÂ 

krãn¨Xv Fsâ ANvO\½amcmWv. Rm³ hfcp¶X\pkcn¨v ̀ Khm\nepÅ Fsâ 

ASp¸hpw hfÀ¶psImtണ്ടbncp¶p. Fsâ Poh¯nsâ {][m\s¸« Hcp `mKambn 

amdn `Khm³. Fsâ lrZb¯nÂ `Khmt\mSpÅ `àn {IamXoXambn hfÀ¶p.  

Fsâ HmÀ½ icnbmsW¦nÂ \mfnXp hscbpw Fsâ Hcm{Klhpw km[n¨p 

XcWta F¶v Rm³ `Khmt\mSp {]mÀ°n¨n«nÃ. F¶nÂ DXv`hn¨ ss[cyw Fsâ 

hnizmk¯n\v iàn \evIn. AXmbXv Fsâ FÃm ZpJ¯nepw kt´mj¯nepw 

`Khm³ IqsSbpണ്ടmIpw F¶pÅXv. Cu ImeL«¯nÂ Cuizc hnizmkw 

hfsc¡pdhpw kzmÀ°Xmev]cy§Ä¡v {]m[m\yw IqSpXepamWv. Hcp]mSv 

B{Kl§Ä DÅnÂ h¨mWv \mw Bcm[n¡p¶v. F¶mÂ Hcm{Klhpw 

DÅnenÃm¯ ip² lrZbcmb `à·mÀ¡v `Khmsâ Znhy ZÀi\w kn²n¡pw.  

`Khmsâ A\p{Kl¯nsâ ]ivNm¯e¯nÂ \n¶pw F\n¡pണ്ടmbn«pÅ 

A\p`h§Ä \n-§fpambn ]¦pshbv¡m³ Rm³ B{Kln¡p¶p. ഭഗൊ³ 
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ശ്രീനിൊൈ³ (ഏഴു മലകളുടെ അധിപ³ ,sh¦tSizc³ sh¦tSi³,ബാലാജി, 
തിരുമteശ³, ടപരുമÃ , ഗഗാെിന്ദ³ എന്നി നാമങ്ങളിലുും അറിയs¸െുന്ന) തsâ 
എÃm ഭക്തന്മാരുടെ ഭെനങ്ങളുും ൈന്ദര് ശിക്കും ും . രത്ഗതയകിചുുംും മാതാപിതാക്കളുും , 
മക്കളുും , മരുമക്കളുും , ടകാചുും മക്കളുമായി ൈ ഗനഹഗത്താടെയുും ൈഗതാഷ 
ഗത്താടെയുും കഴിയുന്ന ഭെനങ്ങളിÂ .ഈ ഭെനങ്ങളിÂ ശ്രീ ലക്ഷ്മ ി (ൈമ്പത്തിsâ 
ഗേെി )ആനന്ദ നൃത്തമാെുും . എÃm മനുഷയര് ക്കും ും ആ്ഹങ്ങÄഉണ്ടാകും എന്നത  
ൈവാഭാെികും .എന്നാÂ മറു്റള്ളെര് ക്ക  ഗോഷും ഭെിക്കത്തക്ക യീതിയിലുള്ള ആ്ഹ 
ൈാഫലയത്തിനായി ഒയിക്കലുും രത്ാÀ°n¡ യ. എt¸mഴുും ആഗയാഗയപയെുും 
ഗോഷയഹിതെുും , നÃ ഫലങ്ങÄ നല് കന്നമാമായ ആ്ഹങ്ങtf ഭഗൊഗനാെ  
ഗ ാേിയക ാ³  പാെുളൂ്ള . ഭഗൊ³  ശ്രീനിൊൈന  രത്െ നാതീതമായ ൈ ഗനഹെുും 
ൊത്സലയെുും തsâ എÃm ഭക്തന്മാഗയാെുും ഉണ്ട  .നമ്മÄ ഭഗൊഗനാെ  മാറന്ന 
ഹൃേയഗത്താടെ എÃm ൈവാര് ഥ താലയ യയങ്ങളുും , അമിതമായ ആ്ഹങ്ങളുും , 
േുയഭിമാനെുും ഉഗപക്ഷ്ിചുും ഗെണും രത്ാര് ഥിക്കാ³ . 

ഏഴു മലകളുടെ അധിപനുും ഞാനുും തമ്മിലുള്ള ബന്ധും 
ൊക്കും കള്ക ക്കതീതമായ ഭക്തിയുും ൈ ഗനഹെുമാണ  എsâ മാതാപിതാക്കളായ io _pÀte]pÃ 

dmhpെിനുും  {ioaXn _pÀte sh¦«ലക്ഷ്മ ിക്കും ും  ഭഗൊ³ sh¦tSizcഗനാെുള്ളത  . എsâ 
മാതാപിതാക്കÄ മിക്കൊറുും തിരുമല ൈന്ദÀinക്കും മായിരുന്ന . അമാും നഗ്നപാേയായി ഏഴു 
മലയുും നെന്ന കയറിയാണ  ഗപായിരുന്നത  .എsâ അ ഛ ³ നിറഞ്ഞ മനഗൈാടെ 
ആയിരുന്ന ഭഗൊടന ആയാധിചുംിരുന്നത  . ഞാ³ ജനിചുംത  1980 ഖമ്മും  എന്ന ൈഥലത്ത  

എsâ മുത്തÑsâയുും, മുത്തശശ ിയുടെയുും ഗൃഹത്തിലായിരുന്ന.  (ശ്രീമാ³ ൈിുംഗെയപു്പ 

അനത യാമുലുെുും ശ്രീമതി ഗകാെിയത്നെുും ). 2000 - ആണ്ടിÂ ഗജാലി ൈുംബന്ധമായി 
എനിക്ക  സഹേയാബാേിÂ ഒരു ഗഹാൈറ ലിÂ താമൈിഗക്കണ്ടതായി  െന്ന. ഒരു േിെൈും 

എനിക്ക  ഒരു ൈവപന മുണ്ടായി , ടതളിഞ്ഞ ഒരു രത്കാശമായിരുന്ന ഞാ³ കണ്ടത  .ആ 
രത്കാശും െളടയ ടതളിഞ്ഞതായിരുന്നമാ ടകാണ്ട  എനിക്ക  ഗെടറാന്നും കാണാ³ 
കഴിഞ്ഞിരുന്നിÃ . പടക്ഷ് ഒരു ൈവയും ഞാ³ ഗകടു്ട അത  ഇങ്ങടന ആയിരുന്ന " നീ {io 

sh¦tSizc {hXw ഉെ³ തടന്ന ട യ്യണും " ഞാ³ എsâ കണുകÄ മാറന്നt¸mÄ എനിക്ക   ുറു്റും 

ഇരുട്ടായിരുന്ന,അതിനാÂ ഞാ³ െീണു്ടും ഉറക്കത്തിഗലക്കും  െഴുതിt¸mയി . ]ntÁ േിെൈും 
തടന്ന ഞാ³ അമീÀ ഗപട്ടിലുള്ള ഒരു ഗക്ഷ്ത്രത്തിടല തിരുഗമനിടയ ഗപായി കണു്ട . ശ്രീ 
sh¦tSizc വ്രതത്തിടനക്കും റിചും  അഗനവഷിചുും . 
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പടക്ഷ് അേ ഗേഹത്തിsâ മറുപെി ഇങ്ങടന ഒരു വ്രതടത്തക്കും റിചും  അറിയിÃ എന്നായിരുന്ന. 
ഞാ³ നിയെധി ഗക്ഷ്ത്രങ്ങളിടല തിരുഗമനിമാഗയാെ  ഈ വ്രതടത്തക്കും റിചും  അഗനവഷിചുും . 
പടക്ഷ് ആര് ക്കും ും ഇങ്ങടന ഒരു വ്രതടത്തക്കും റിചും  അറിയിÃmയിരുന്ന. കറചുും നാളുകള്ക ക്ക  
ഗശഷും ഞാ³ എsâ ൈവപന ടത്തക്കും റിചുുംും ഈ വ്രതടത്തക്കും റിചുുംും മുഴുെനായി മറന്ന . എന്നാÂ 
എÃm െര് ഷെുും ഞാ³ മുെങ്ങാടത Ggpaebpw \S¶v തിരുമല ഗക്ഷ്ത്രും ൈന്ദര് ശിചും  അുംഗ 
രത്േക്ഷ്ിണും (ശയന രത്േക്ഷ്ിണും -ശയീയ ഭാഗങ്ങÄ നിലത്തു ടതാട്ട  രത്േക്ഷ്ിണ െഴി മുഴുെ³ 
കിെന്ന ഉരുളുക) നെത്തുമായിരുന്ന.പടക്ഷ് എsâ ൈവപന ും അt¸mഴുും ഓര് മയിÂ െന്നിÃ . 

2002 ല് ആണ  ഞാ³ ഋഷിഗകശിടന െിൊഹും ട യു്യന്നത  .ഞാ³ അേ ഗേഹെുമായി 
അഗമയിക്കയിലുള്ള കാലിഗഫാര് ണിയയിഗലക്ക  താമൈും മാറി. 2003 - ആണ്ടില്  ഒരു മകടള 
ഞങ്ങള്ക ക്ക  നല് കി ഭഗൊ³ അനു്ഹിചുും.ഗനഹ എന്നാണ  അെളുടെ ഗപയ . 2005 - 
ആണ്ടിടല ഒരു ഒഴിെുകാലത്ത  ഇതയയിÂ ഗപായt¸mÄ എsâ കെുുംബെുടമാത്തു ഞാ³ 
തിരുമല തിരുപ്പതി ൈന്ദര് ശിചുും. ഞാ³ അുംഗ രത്േക്ഷ്ിണും നെത്താ³ നിശ്ചയിചുും . 
തിരുമലയിÂ ഞങ്ങÄ താമൈിചുംിരുന്ന tImt«Pv t£{X¯nÂ നിന്നും കറചുും അകടല 
ആയിരുന്ന. ഞാ³  അതിയാെിടല ഉണര് ന്ന കറചുും പണെുമായി പുറത്തിറങ്ങി. ഒരു ൊകസ ി 
അഗനവഷിചുും നെക്കും കയായിരുന്ന എsâ മുന് പിÂ ഒരു കതിയെണ്ടി െന്ന നിന്ന. ആ 
െണ്ടിയിÂ നിന്നും രത്ായമായ ഒരു മനുഷയ³ ഇറങ്ങി െന്ന  എഗന്നാെ  പറഞു്ഞ " െന്ന  ഈ 
െണ്ടിയിÂ ഇയിക്ക  ,ഞാ³ നിടന്ന ഗക്ഷ്ത്രത്തിÂ എത്തിക്കാും. " പത്തു നിമിഷത്തിനുള്ളിÂ 
എനിക്ക  ഗക്ഷ്ത്രത്തിÂ എത്തണും, ൈമയും അധികമിÃ . അുംഗ രത്േക്ഷ്ിണും ട യ്യാ³ 
ൈാധിക്കും ഗമാ എഗന്നാര് ത്ത  എനിക്ക  ആെലാതി ആയി . അതിനാÂ ഞാ³ അേ ഗേഹഗത്താെ  
പറഞു്ഞ. " എനിക്ക  നിങ്ങളുടെ ഈ െണ്ടിയിÂ െയാ³ പറ്റിÃ .കായണും യഥാൈമയും എനിക്ക  
ഗക്ഷ്ത്രത്തിÂ എത്താ³ രത്യാൈമാകും . അുംഗ രത്േക്ഷ്ിണും നെത്താനുും ൈാധിക്കിÃ . 
അതിനാÂ ഞാ³ ഒരു ൊകസ ിയിÂ ഗപാകാും , അtപ്പmÄ ൈമയത്തിന  എനിക്ക  ഗക്ഷ്ത്രത്തിÂ 

എത്താമtÃm " അേ ഗേഹും  ിയിചുും ടകാണ്ട  എഗന്നാെ  പറഞു്ഞ ഭയsപ്പഗെണ്ട യഥാൈമയും 
എടന്ന ഗക്ഷ്ത്രത്തിÂ എത്തിക്കാും. എന്നിട്ട  ഇങ്ങടനയുും പറഞു്ഞ " “നിനക്ക  മുെക്കും കqൊടത 
അുംഗ രത്േക്ഷ്ിണും ട യ്യാ³ ൈാധിക്കും ും " . എനിക്ക  കqെുതÂ  ിതിക്കാനുള്ള ൈമയും 
ഇÃmതിരുന്നതp ടകാണ്ട  ഞാ³ ഗെഗും കതിയെണ്ടിയിÂ കയറി. ആ മനുഷയ³ എടന്ന 
ഗക്ഷ്ത്രത്തിÂ ടകാണ്ട  ഗപായി ഒരു ൈര ീയുടെ അെുക്കÂ ഏല് പ്പിചുും .ഇന്നും ആ ൈര ീയുടെ 
െശയതയാര് ന്ന തിളക്കമുള്ള മുഖും എനിക്ക  ഓÀമയുണ്ട  . അെരുടെ മുഖത്ത  മഞ്ഞÄ 
പുയട്ടിയിരുന്ന. തിരുടനറ്റിയിÂ ക¦pasപ്പmടു്ട  ാര് ത്തിയിടു്ടണ്ടായിരുന്ന , യണു്ട മൂക്കും കളിലുും 
മൂക്കും ത്തി അണിഞ്ഞിരുന്ന. മുെി നിറടയ ]q¡Ä NqSnbncp¶  അെÀ പത്മാെതി 
ഗേെിടയtപ്പmടല തികചുുംും ൈുന്ദയിയായിരുന്ന . അെÀ എsâ സക പിെി¨v 

Ipf¯n\cnInte¡v ടകാണ്ട  ഗപായി . എന്നിട്ട  മൂന്ന രത്ാെശയും എഗന്നാെ  മുങ്ങാ³ പറഞു്ഞ . 
പിന്നoെ  അെÀ എsâ മുഖത്ത  മഞ്ഞളുും ക¦paെുും  ാര് ത്തി¯ന്നതിന  ഗശഷും ൈqയയ നമൈക ായും 
(ൈqയയഭഗൊഗനാെ  രത്ാÀ°n¡m³  ) ട യ്യാ³ പറഞു്ഞ . അതിനു ഗശഷും അെÀ എടന്ന 
ഗക്ഷ്ത്രത്തിടല രത്ധാന കൊെത്തിലുടെ (ധവജ ൈത ുംഭും ) അകഗത്തക്ക  ടകാണ്ട  ഗപായി .എsâ 
അുംഗ രത്േക്ഷ്ിണത്തിനു ഗശഷും അെÀ എനിക്ക  sh¦tSizc ഭഗൊടന േര് ശിക്കാനുള്ള 
രത്ഗതയക ഒരുക്കങ്ങÄ ട യു തന്ന.  
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രത്ഗതയക േര് ശനും ഒരുക്കിത്തന്നതിÂ എനിക്ക  ആ ൈര ീഗയാെ  നന്ദി പറയണമായിരുന്ന 
.അതിനായി അെടയ ഞാ³ ഗക്ഷ്ത്രത്തിsâ അകത്തുും പുറത്തുും അഗനവഷിചുും . പല 
ആളുകഗളാെുും തിയക്കി, പടക്ഷ് ആര് ക്കും ും അെടയക്കും റിചും  ഒന്നും തടന്ന അറിയിÃmയിരുന്ന . 
ഞാ³ asÁm¶pw  ിതിക്കാ³ പറ്റാത്ത ഒരു രത്ഗതയക മാനൈികാെൈഥയിÂ ആയിt¸mbn. 
]n¶oSv Rm³ B kv{Xosb Iണ്ട Øet¯¡v t]mbn എÃmെഗയാെുും അെടയക്കും റിചും  
അഗനവഷിചുും . പടക്ഷ് എനിക്ക  ഒരു മറുപെിയുും കിട്ടിയിÃ . െളടയ അത്ഭുതഗത്താടെ ആയിരുന്ന 
അെിെുടത്ത തിരുഗമനിമാരുും ൈഥലനിൊൈികളുും  തിരുമല തിരുപ്പതിയിÂ കതിയെണ്ടികÄ 
ഇÃ F¶v എഗന്നാെ  പറഞ്ഞത . ഈ ആള്ക ക്കാടയ അെÀ ആരുും തടന്ന കണ്ടിട്ടിÃ ഗപാലുും . 
എടന്ന ഏറ്റെുും അതിശയിപ്പിചുംത  എടതന്നാÂ ഞാ³  ൊകസ ിയിÂ ഗപാകാ³  ഗെണ്ടി  
ൈുക്ഷ്ിചുംിരുന്ന പണും മൂന്ന  രത്ാെശയും ടെള്ളത്തിÂ മുങ്ങിയിടു്ടും ഒടു്ടും തടന്ന നനഞ്ഞിÃ 
എന്നള്ളതായിരുന്ന. എടന്ന ഗക്ഷ്ത്രത്തിÂ ടകാണ്ട  ഗപായ ആ മനുഷയ³ മറ്റാരുും തടന്നയÃ 
ൈാക്ഷ്ാÂ "ഭഗൊ³ sh¦tSizc³ " തടന്ന ആയിരുന്ന എന്നും , അത    ഗപാടല എടന്ന ൈqയയ 
നമൈക ായും ട യ്യിചുംമാും ഭഗൊsâ രത്ഗതയക േര് ശനും ഒരുക്കിത്തന്നമാamയ ആ ൈര ീ ൈാക്ഷ്ാÂ 
"ശ്രീ പത്മാെതി " ഗേെി ആയിരുന്ന എന്നമാും. എനിക്ക  അെടയ മനൈിലാക്കാ³ 
km[n¨nÃtÃm എഗന്നാര് ത്ത  ഞാ³ ആടക െിഷമിചുും ഗപായി . പടക്ഷ് ഗേെി പത്മാെതി 
എഗന്നാെ  പറഞ്ഞ പുണയമായ ൊക്കും കÄ ഓര് ത്തtപ്പmÄ എനിക്ക  അതിയായ ൈഗതാഷും 
ഗതാന്നി .ആ ൊക്കും കÄ ഇങ്ങടന ആയിരുന്ന " എsâ ഭഗൊsâ േര് ശനും നിനക്ക  ലഭിക്കും ും. 
ഞാ³ നിനക്ക  ഉറപു്പ തരുന്ന " എനിക്ക  മനൈിലായി ആ ൈുംഭെും ഭഗൊsâ അത്ഭുത 
രത്െര് ത്തികളിÂ ഒന്ന മാത്രമായിരുന്ന എന്ന . ഞാ³ തിയിടക ഞങ്ങളുടെ താമൈൈഥലത്ത  
എത്തിയtപ്പmÄ എsâ ഭര് ത്താെിഗനാെുും ഭര് ൃ ൈഗഹാേയ³ ഗഗണഷിഗനാെുും ഭായയ 
ശിെരത്ിയഗയാെുും ബാക്കി എÃmെഗയാെുും ഈ ൈുംഭെും പറഞു്ഞ. അെÀ അെിെുടത്ത 
ൈഥലൊൈികഗളാെ  എÃmെഗയാെുും ഈ കതിയെണ്ടിടയക്കും റിചും  അഗനവഷിചുും. തിരുമല 
തിരുപ്പതിയിÂ കതിയെണ്ടികÄ ഇÃ എന്നള്ളത  എÃmെരുും തറപ്പിചുും തടന്ന പറഞു്ഞ. ആ 
രത്ായമായ മനുഷയ³ ഭഗൊ³ sh¦tSizc³ ആടണന്നും ആ ൈര ീ ഗേെി പത്മാെതി 
ആടണന്നമാും അെÀ െിശവൈിചുംിരുഗന്നാ എടന്നനിക്കറിയിÃ. എന്നാÂ അെÀ 
പയിപാെനമായ ആ ഗജാഡി ആയിരുന്ന എന്നള്ളത  എനിക്ക  ഉറചും െിശവാൈും തടന്നയാണ .  

ആ ൈുംഭെത്തിന  ഗശഷും ഞങ്ങÄ അഗമയിക്കയിടല കാലിഗഫാര് ണിയയിഗലക്ക  
തിയിടകtപ്പmയി . എങ്കിലുും 2005 ടല തിരുമല തിരുപ്പതിയിടല യാത്ര എsâ ജീെിതത്തിടല 
മങ്ങാത്ത ഓര് മകളിÂ ഒന്നായി മാറി . 2000 ആണ്ടിÂ ഞാ³ കണ്ട അഗത ൈവപന ും െീണു്ടും 
2010 ടമയ  മാൈത്തിÂ ആെര് ത്തിക്കും കയുണ്ടായി . അഗത ടതളിഞ്ഞ രത്കാശെുും "ശ്രീ 
sh¦tSizc " ൈവയെുമാണ  ഞാ³ ഗകട്ടത  . അേ ഗേഹും െീണു്ടും എഗന്നാെ  ഈ "വ്രതും" 
ട യ്യണടമന്ന പറയുകയുണ്ടായി .അത  കqൊടത  ഈ വ്രതും ഞാ³ മാഗലാകടയ 
അറിയിക്കണടമന്നും ഭഗൊടനക്കും റിചുുംള്ള എÃm നÃ അനുഭെങ്ങളുും എÃmെടയയുും 
അറിയിക്കണടമന്നും ഉപഗേശിക്കും കയുണ്ടായി. അേ ഗേഹും എഗന്നാെ  െീണു്ടും പറഞ്ഞത  
എടതന്നാÂ "നീ ജനിചുംത  തടന്ന ശ്രീ sh¦tSizc വ്രതത്തിsâ രത്ാധാനയും മാഗലാകടയ 
അറിയിക്കാ³ ഗെണ്ടിയാണ . " അtപ്പmÄ ഞാ³ ഭഗൊഗനാെ  ഗ ാേിചുും " ഭഗൊടന ഞാ³ 
തനിചുംാണ  . എടന്ന ൈഹായിക്കാ³ ആരുും തടന്നയിÃ . എsâ ൊക്കും കÄ ആയ  ഗകള്ക ക്കും ും ? 

ആടയങ്കിലുും എടന്ന െിശവൈിക്കും ഗമാ? എsâ ഗ ാേയും ഗകട്ടtപ്പmÄ ഭഗൊ³ മന്ദഹൈിചുും 
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ടകാണ്ട  പറഞു്ഞ " നീ ഈ വ്രതും നിsâ െീെിനുള്ളിÂ ട ¿q. അtപ്പmÄ നിsâ മുന് പിÂ എÃm 
െഴിയുും ടതളിയുും" എന്ന  മാത്രമÃ ഉെ³ തടന്ന ഈ പുൈത കും എഴുതാനുും ഭഗൊ³ എടന്ന 
ഉപഗേശിചുും .എsâ ഭര് ത്താെ   ഋഷിഗകശിഗനാെ  എsâ ഈ ൈവപന ടത്തക്കും റിചും  ഞാ³ പറഞു്ഞ. 
അേ ഗേഹും എടന്ന പqര് ണമായി െിശവൈിക്കും കയുും എsâ ആ്ഹും ൈഫലമാക്കാ³ 
ൈഹായിക്കാടമന്നും പറഞു്ഞ. 2010 ജൂ¬ 26 -mw തീയതി ശനിയാഴച  ]uര് ണമി നാളിÂ 
ഞങ്ങÄ "ശ്രീ sh¦tSizc വ്രതും "  നെത്തി .അതിനു ഗശഷും 2010 ജൂസല 25 -mw തീയതി 
ഞായറാഴച  ]uര് ണമി നാളിÂ ഞങ്ങÄ െീണു്ടും വ്രതും നെത്തി.  ഞങ്ങÄ ഭഗൊന   " 
മഹാസനഗെേയും " (പതിനഞു്ച െയതയൈത മായ ഗൃഹങ്ങളിÂ തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷ്ണെുും െിെിധ 
തയും പഴ െര് ഗങ്ങളുും) ൈമര് പ്പിചും  ]qജാമുറിയുടെ ൊതിÂ അെചുും. അയമണിക്കും റിനു ഗശഷും 
ഞങ്ങÄ ]qജാമുറി മാറന്ന ഗനാക്കിയtപ്പmÄ കലയാണ sh¦tSizcsâ  പെത്തിനു മുന് പിÂ 
ഒരുരുള നായങ്ങ ഗ ാറാണ  കാണാ³ ൈാധിചുംത . ആ കാഴച  ഞങ്ങടള ൈത ബധ യാക്കി . 2010 
sk]vXw_À 4-mw തീയതി ശനിയാഴച  " ഏകാേശി " നാളിÂ െീണു്ടും ഞങ്ങ Ä വ്രതും നെത്തി. 
അന്നും പതിെുഗപാടല ഭഗൊന  " മഹാസനഗെേയും" ൈമര് പ്പിചും   ]qജാമുറി അെചുും. കറചുും 
നിമിഷത്തിനു ഗശഷും ]qജാമുറി മാറന്നtപ്പmÄ ഞാ³ കണ്ടത  " മഹാസനഗെേയും" മുഴുെ³ ഒരു 
ബാളിsâ ആകൃതിയിÂ ആയതാണ  .ഉെ³ തടന്ന ഞാ³ എsâ ഭര് ത്താെിടനയുും മക്കടളയുും 
ൈുഹൃത്തുക്കടളയുും െിളിചും  ഈ അത്ഭുത കാഴച  കാട്ടി ടകാെുത്തു. എÃmെരുും ഇമാ കണ്ട  
ൈത ബധ യായി നിന്ന. എനിക്ക  മറക്കാനാകാത്ത ഒരു േിെൈമായിരുന്ന ഇത . 
ൊക്കും കള്ക ക്കതീതമായി അത്രയക   മഗനാഹയെുും മധുയിതെുും ആയിരുന്ന. അതിനു ഗശഷും എÃm 
േിെൈെുും ഞങ്ങളുടെ െീട്ടിÂ അത്ഭുതങ്ങÄ ൈുംഭെിചുുംടകാണ്ടിയിക്കും കയാണ  . ഇtപ്പmഴുും, ഈ 
പുൈത കും Cw¥ojnഗലക്ക  തര് ജമ ട യു്യന്ന ൈമയത്തുും (ജനുെയി 2 - 2011 ) അത്ഭുതങ്ങÄ 
ൈുംഭെിചുും ടകാണ്ടിയിക്കും ന്ന.  

ഇഗത അത്ഭുതങ്ങÄ ഞങ്ങÄ 2010 ഒക ഗൊബÀ മാൈത്തിÂ രത്ൈിദ്ധീകയിചും ടതലുങ്ക  
പുൈത കത്തിലുും െിെയിചുംിടു്ടണ്ട . 2010 ഒക ഗൊബÀ 10 നു ഗശഷെുും ഞങ്ങÄക്കv അത്ഭുതങ്ങÄ 
ൈുംഭെിക്കും ന്നടണ്ടങ്കിലുും sk]vXw_À 5 -2010 മുതÂ ഒക ഗൊബÀ 10 -2010 െടയയുള്ള 
ൈുംഭെങ്ങളാണ  ഞങ്ങÄ ഈ പുൈത കത്തിÂ DÄs¸Sp¯nbn«pÅXv. 

sk]vXw_À 5 -2010: cmhnse Rm\pWÀ¶p I®mSnbnÂ Fsâ apJw t\m¡nbt¸mÄ Iണ്ട ImgvN 

icn¡pw Fs¶ sR«n¨p. `Khmsâ s\Án-bnse \maw(aq¶q Nµ\ hcIÄ) Fsâ s\ÁnbnÂ 

{]Xy£s¸«ncn¡p¶p. AXv hfsc hepXmbncp¶p. AXmbXv Fsâ s\Án apXÂ aq¡phsc 

Dണ്ടmbncp¶p. A¶v F\n¡v a\Ênembn `Khm³ asÁ§paÃ Fsâ hoSn\pÅnÂ Xs¶ IpSn 

sImÅp¶p F¶v. A¶v cmhnse R§Ä ]qP \S¯nbXn\v tijw ]pd¯v km[\§Ä hm§m³ 

t]mbn. R§Ä sshIpt¶cw XncnsI h¶t¸mÄ Iണ്ടXv,  BcXn sN¿m³ thണ്ടn F¶ t]mse 

BcXn]m{X¯nÂ \ndsb s\¿pw Xncnbpw Btcm icnbm¡n sh¨ncn¡p¶p. F´mWv 

kw`hn¡p¶Xv, F¶v a\ÊnemImsX Ipd¨v ̀ bt¯msS R§Ä \n¶p t]mbn. R§fpsS ho«nÂ 

Bcpw Xs¶bnÃ. ]ns¶ BcnXv sNbvXp ,F§s\ CXp kw`hn¨p F¶mtemNn¨t¸mÄ 

R§Ä¡p a\knembn CXn\p ImcW`qX\mbXv aÁmcpaÃ IenbpK¯nsâ `Khm\msW¶v. 

`Khm\v BcXn kaÀ¸n¨n\p tijw Rm³ Blmcw ]mIw sN¿m\mbn ASp¡fbnte¡v t]mbn. 

s]s«¶v R§fpsS hoSn\pÅnÂ \Ã kpKÔw ]c¡m³ XpS§n. ]qPmapdnbnte¡v HmSns¨¶p 

t\m¡nbt¸mÄ R§Ä Iണ്ടXv Nµ\¯ncnIÄ I¯n \nev¡p¶XmWv. Ipd¨v \nanj§Ä¡p 

tijw Fsâ  a-IÄ hs¶t¶mSp ]dªp hoണ്ടpw BcXn]m{X¯nÂ s\¿pw Xncnbpw Btcm 
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icnbm¡n h¨ncn-¡p¶p F¶v. Rm³ `Khmt\mSv {]mÀ°n¨v hoണ്ടpw BcXn kaÀ¸n¨p. 

kz]v\¯nÂ ̀ Khm³ Ft¶mSp ]dªXpt]mse At±lwXs¶bmWv AXmbXv ̀ Khm³ {ioam³ 

\mcmbW³ Xs¶bmWv R§fpsS ho«n\pÅnÂ DÅXv. R§fpsS kt´mj¯n\v 

AXncpIfnÃmbncp¶p.  

sk]vXw_À 6 2010  : A¶v cmhnse DWÀ¶Xv A£n´ (AcnaWnIfnÂ aªfpw F®bpw 

IeÀ¶Xv) R§fpsS InS¡bpsS apIfnÂ hnXdnbncp¶Xp Iണ്ടp sImണ്ടmWv. AXp apgph³ 

ഞങ്ങÄ ഒരു ബാഗിനുള്ളിÂ ൈുക്ഷ്ിചുും െചുും.അന്ന  ഞാ³ കളി കഴിഞ്ഞ  പqജാമുറിയിÂ ഗപായി 
ഭഗൊsâ നാമും ഉരുെിടു്ട ടകാണ്ട  പൂജ ട യു്യഗമ്പാÄ s]s«¶v ഭഗൊsâ  ിത്രത്തിÂ നിന്നും ഒരു 
ടതളിഞ്ഞ രത്കാശും െരുന്നത  കണു്ട. െളടയ ടതളിഞ്ഞ രത്കാശമായതിനാÂ ഞാ³ എsâ കണുകÄ 
അെചുും. പിന്നീെ  എത  ൈുംഭെിചുും എടന്നനിക്കറിയിÃ .  ഭര് ത്താെ  എsâ ഗപയ  ഉചുംത്തിÂ െിളിക്കും ന്നമാ 
ഗകട്ടാണ  ഞാനുണര് ന്നത  .  അഗബാധാെൈഥയിÂ ആയിരുന്ന എന്നാണ  ഞാ³ കരുതിയത  .എsâ 
മുഖും  കണണ ാെിയിÂ ഗനാക്കിയt¸mÄ നാമും (മqന്ന   ന്ദന െയകള്ക ) എsâ ശ്രദ്ധയിÂs¸ടു്ട. ഈ തെണ 
ഞാ³  കറചുും ഭയക്കും കയുും ട യു. കായണും നാമത്തിനു നെുെിലായി ഒരു െലിയ ക¦pasപ്പmടു്ട  Iqെി 
രത്തയക്ഷ്s¸ടു്ട. അt¸mÄ എsâ ഭര് ത്താെ  ,നിന്നിÂ ഭഗൊ³ രത്ഗെശിക്കs¸െുകയുും നിsâ ശബദ ത്തിനു 
െയതയാൈും അനുഭെs¸െുകയുും ട യുടെന്ന  എഗന്നാെ  പറഞു്ഞ .അതായമാ ഒരു പുരുഷശബദ ും എന്നിÂ 
നിന്നും പുറs¸ടു്ടെഗത്ര . ഞാ³ െീണു്ടും െീണു്ടും എsâ ഭര് ത്താെിഗനാെ  ഗ ാേിചുും അത  ൈതയമായിരുഗന്നാ 
എനിടക്കാന്നും ഒmÀ½യിÃtÃmഎന്ന  .അന്ന  ഉചുംക്ക  ഒരു മണിക്ക  ഞങ്ങÄ പുറത്തു ഗപായിട്ട  സെകിട്ട  
6 മണിക്കാണ  തിയിടക െീട്ടിÂ എത്തുന്നത  . അt¸mÄ ഞങ്ങÄ കണ്ടത  െിളക്കും കടളÃmw ടതളിഞു്ഞ 
നില് ക്കും ന്നമാും ]qജക്ക  എന്നഗപാse ടനയു്യും, തിയിയുും,  ന്ദനത്തിയിയുും എÃmw ആഗയാ ശയിയാക്കി 
െചുംിയിക്കും ന്നമാമാണ  ,തീര് ഥെുും (തണുത്ത പാലിÂ പഞ്ചൈായ IeÀ¯nbXv  )ഉണ്ടാക്കി 
ടെചുംിയിക്കും ന്ന.  

sk]vXw_À 7 2010 : ഈ േിെൈും ഭഗൊsâ  ിത്രത്തിÂ നിന്നും മഞ്ഞÄs¸mSn പുറഗത്തക്ക  
രത്തയക്ഷ്s¸ൊ³ മാെങ്ങി . യാെിടല ഞാ³ പൂജ ട യു്യഗമ്പാÄ ഈ മഞ്ഞÄs¸mSn കാണുന്നിÃmയിരുന്ന. അന്ന  
ഉചുംക്ക  12 .30 നു ഞാനുും എsâ മകളുും Iqെി ]qPmapdn വൃത്തിയാക്കാ³ ഗെണ്ടി ട ന്നt¸mÄ എsâ മകÄ 
എഗന്നാെ  പറഞു്ഞ " അഗമ്മ ഭഗൊsâ  ിത്രത്തിÂ നിന്നും മഞ്ഞÄs¸mSn െരുന്ന"  . മഞ്ഞÄs¸mSn 
കണ്ടt¸mÄ ഇത  എsâ െീട്ടിÂ തടന്നയാഗണാ ൈുംഭെിക്കും ന്നടതന്ന ഞാ³  അതിശയഗത്താടെ ഓര് ത്തു. 
എനിക്കറിയാമായിരുന്ന എsâ െീെിനുള്ളിÂ ഇത്രയുും മഞ്ഞÄs¸mSn ഇÃ എന്നള്ളത  .ഞാ³ 
അെുക്കളയിഗലക്ക  ഗപായി മഞ്ഞÄs¸mെി ൈുക്ഷ്ിചുംിരുന്ന പാത്രും മാറന്ന ഗനാക്കി.അt¸mÄ കണ്ടത  ഓും, 
ൈവൈത ി എന്നീ  ിഹ്നങ്ങÄ അതിÂ ടതളിഞ്ഞിയിക്കും ന്നതാണ . ഉെ³ തടന്ന ഞാനത  എsâ ഭര് ത്താെിടന 
കാണിചുും .അേ ഗേഹും അതിsâ കറചുും  ിത്രങ്ങളുും എെുത്തു. ഭഗൊsâ  ിത്രത്തിÂ നിന്നും െന്ന 
മഞ്ഞÄs¸mSnക്ക  നÃ ൈുഗന്ധമുണ്ടായിരുന്ന. ആ ൈുഗന്ധും എsâ െീെിനുള്ളിÂ മുഴുെ³  നിറഞു്ഞ 
നിന്ന.എsâ െീട്ടിÂ അന്ന  െന്ന എÃm ൈുഹൃത്തുക്കള്ക ക്കും ും ഇത  അനുഭെിക്കാനുള്ള ഗയാഗമുണ്ടായി.  അന്ന 
സെകഗന്നയെുും പതിെുഗപാടല ആയതിക്ക  ഗെണ്ടി എÃmw തനിടയ ശയിയായി അതായത  ടനയു്യും തിയിയുും 
എÃmw.  

sk]vXw_À 8 2010 : ഈ േിെൈും ഭഗൊsâ  ിത്രത്തിÂ നിന്നും കqെുതÂ മഞ്ഞÄs¸mSn 

രത്തയക്ഷ്s¸ൊ³ മാെങ്ങി .ഒരു ടെള്ളിപ്പാത്രത്തിÂ പാലുും ഗതനുും Iqെി IeÀ¯nbXpw രത്തയക്ഷ്s¸ടു്ട. 
ഈ അത്ഭുതങ്ങടളÃmw ൈുംഭെിക്കാ³  മാെങ്ങിയ േിെൈും മുതÂ ഞങ്ങÄ മqന്ന  ഗനയെുും ഭഗൊനു 
സനഗെേയും ൈമര് പ്പിക്കാ³  മാെങ്ങി. ഭഗൊന  ൈമര് പ്പിക്കാടത ഞങ്ങളുടെ മകÄ ഗനഹ ഗപാലുും ഒന്നും 
കഴിക്കിÃ. 
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sk]vXw_À 9 2010 : ഈ േിെൈും ഭഗൊsâ  ിത്രത്തിÂ നിന്നും രത്തയക്ഷ്s¸ട്ട മഞ്ഞÄs¸mSn ഒരു 
കന്ന ഗപാടല െളര് ന്ന ഭഗൊsâ മുഖും െടയ ടപാതിഞു്ഞ. ഈ മഞ്ഞÄ Iq¼mc¯nÂ ഭഗൊ³  
നയൈിുംഹൈവാമിയുടെ രൂപും ടതളിഞ്ഞത  ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിÂs¸ടു്ട . അന്ന ഞങ്ങÄ കറചുും 
ൈുഹൃത്തുക്കടള െീട്ടിഗലക്ക  ക്ഷ്ണിചുും.  ിലര് ക്ക  മഞ്ഞÄs¸mSnbnÂ ടതളിഞു്ഞ കാണാ³  ൈാധിചുംത  
ശ്രീ sh¦tSizc ൈവാമിഗയയുും ,  ിലര് ക്ക  ഭഗൊ³ നയൈിുംഹൈവാമിഗയയുും , മറു്റ  ിലര് ക്ക  ഭഗൊ³  
കൃഷണ ടനയുും അമാമÃmടത മറു്റ  ിലര് ക്ക  ഓുംകായെുമാണ . ഓഗയാരുത്തരുും ഏമാ രുപത്തിലാഗണാ 
ഭഗൊടന ആയാധിക്കും ന്നത  ആ രൂപത്തിÂ അെര് ക്ക  ഭഗൊ³  േര് ശനും നല് കി .  

അഗന്ന േിെൈും അെിശവൈനീയമായ മsämരു ൈുംഭെും Iqെി ഞങ്ങള്ക ക്ക  ഉണ്ടായി . അമാെടയ 
ഭഗൊsâ എÃm അത്ഭുത രത്െര് ത്തികളുും ഞങ്ങള്ക ക്ക  അനുഭെിക്കാ³  ൈാധിചുും.അതായത  ഭഗൊsâ 
 ിത്രത്തിÂ നിന്നും മഞ്ഞÄs¸mSn  രത്തയക്ഷ്s¸െുന്നമാും , ടനയു്യും, തിയിയുും,  ന്ദനത്തിയിയുും പqജയക ായി 
തനിടയ ശയിയാകന്നമാടമÃmw. പടക്ഷ് ഇനി ഞാ³  പറയാ³  ഗപാകന്ന കായയും െളടയ 
രത്ഗതയകതയുള്ളമാും മഗനാഹയെുമായ ഒന്നാണ . ഇമാ കണു്ട നിന്നെടയÃmw തടന്ന െളടയയധികും 
അത്ഭുതs¸ടു്ടഗപായി. അന്ന അതിയാെിടല ഉണര് ന്ന ഭര് ത്താെ  എsâ മുഖും കണു്ട ഭയന്ന  ഗപായി . 
അേ ഗേഹും എഗന്നാെ  ഗ ാേിചുും " നിsâ മുഖത്ത  നീ എതാണ  പുയട്ടിയിയിക്കും ന്നത ?. ഇമാ ഗകട്ട  
കണണ ാെിയിÂ ഗനാക്കിയ ഞാ³  കണ്ടത  എsâ മുഖും നിറടയ മഞ്ഞളുും ടനറ്റിയിÂ ഒരു നാണയ 
െലിപ്പമുള്ള Ip¦pas¸mടു്ടും രത്തയക്ഷ്s¸ട്ടിയിക്കും ന്നതാണ . ക്രഗമണ ആ Ip¦pas¸m«v െലുതാകാ³  
മാെങ്ങി .എതാണ  ൈുംഭെിക്കും ന്നത  എന്ന  എനിക്ക  മനൈസ ിലായിÃ. എന്നിÂ  ില ൈുംശയങ്ങÄ 
ഉെടലെുക്കും ൊ³ മാെങ്ങി .സെകഗന്നയും ആയt¸mÄ ഈ Ip¦pas¸m« v  െളര് ന്ന ഒരുപാെ  െലുതായി. 
അന്ന സെകഗന്നയും ഭജ³ ( സേെീക ഗാനങ്ങÄ ) പാൊ³ എsâ കറചുും ൈുഹൃത്തുക്കളുും അെരുടെ 
കട്ടികളുും ഞങ്ങളുടെ െീട്ടിÂ െന്ന. അെÀ ഭജ³ പാെുന്നതിനിെയിÂ ഞാ³ എsâ കണുകÄ അെചുും. 
ആ നിമിഷും ഞാ³ ശ്രീ sh¦tSizc ൈവാമിഗയയുും ഗേെി പത്മാെതിടയയുും കണു്ട.അt¸mഴാണ  എsâ 
മുഖത്ത  മഞ്ഞളുും Ip¦paെുും ടതളിഞ്ഞത  എന്തുടകാണ്ടാടണന്ന  എനിക്ക  മനൈിലായത . നമു്മടെ 
നഗ്നഗനത്രങ്ങÄ ടകാണ്ട  ഒയിക്കലുും ഭഗൊടന കാണാ³  ൈാധിക്കിÃ. അതിനു രത്ഗതയക ശക്തി 
നമ്മള്ക ക്ക  ഉണ്ടാകണും. ആ ശക്തി ആണ  ഭഗൊ³  എനിക്ക  നല് കി അനു്ഹിചുംത .ഭഗൊനുും 
ഗേെിയുും അങ്ങടന ഒയനു്ഹും നമ്മള്ക ക്ക  നല് കിയിÃങ്കിÂ അെര് ക്ക   ുറു്റമുള്ള അത്ഭുത രത്ഭാെലയും 
നമ്മള്ക ക്ക  കാണാ³ ൈാധിക്കും കയിÃ . ഇത്ര െലിയ അനു്ഹും എനിക്ക  നല് കിയതിÂ ഞാ³ 
ഭഗൊനിÂ കൃതാര് ഥയാണ  . അന്ന പാലുും പഞ്ചൈായയുും ഗ ര് ത്ത  ഞങ്ങÄ ഭഗൊനു ൈമര് പ്പിചുും . 
കറചുും നിമിഷും കഴിഞ്ഞt¸mÄ പഞ്ചൈായ ഗതനായി മാറിയതാണ  കാണാ³  കഴിഞ്ഞത . ഈ േിെൈും 
നെന്ന എÃ അത്ഭുതങ്ങളുും കാണാനുും അനുഭെിക്കാനുും ൈാധിചും എsâ എÃm ൈുഹൃത്തുക്കളുും െളടയ 
ൈന്തുഷട യായിരുന്ന.  

sk]vXw_À 10 - 2010 : ഈ േിെൈും കളി കഴിഞ്ഞ ഞാ³  ]qPmമുറിയിÂ ഗപായt¸mÄ കണ്ടത  
ഭഗൊsâ  ിത്രത്തിന  മുന് പിÂ രത്തയക്ഷ്s¸ട്ട മഞ്ഞÄs¸mSn െിനായക ഭഗൊsâ രൂപും 
സകടക്കാണ്ടതായാണ  . അന്നും പതിെുഗപാടല െിളക്കും കടളÃmw തനിടയ ടതളിഞു്ഞ , ആയതി 
പാത്രത്തിÂ ടനയു്യും തിയിയുും തനിടയ ശയിയായി. എÃmw ]qജയക ായി ശയിയായമാഗപാടല. ഭഗൊ³ 
അന്ന െിനായകsâ രൂപത്തിÂ േര് ശനും നല് കിയാണ  ഞങ്ങടള അനു്ഹിചുംത . അന്ന  ഞങ്ങളുടെ 
െീെ  ൈന്ദര് ശിചും അതിഥികടളÃmw ഞങ്ങഗളാെ  ഗ ാേിചുും "െിനായക  മാര് ഥിക്ക  മുന് പ  തടന്ന ഭഗൊ³ 
നിങ്ങളുടെ െീട്ടിÂ െന്നtÃm "എന്ന  . ഭഗൊsâ രത്െര് ത്തികടളÃmw അതിശയും ഉളൊക്കും ന്നതാണ  
.ഒയായിയും കണുകളുണ്ടായാലുും ഭഗൊsâ ഈ അത്ഭുതങ്ങÄ കാണാ³ മതിയാകിÃ. 
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sk]vXw_À 11 2010 : ഇന്നും പതിെ  ഗപാടല െിളക്കും കടളÃmw തനിടയ ടതളിഞു്ഞ. ആയതി 
പാത്രത്തിÂ ടനയു്യും തിയിയുും തനിടയ ശയിയായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന. ഞാ³ യാെിടല ഉണര് ന്നt¸mÄ 
െീണു്ടും എsâ മുഖത്ത  മഞ്ഞളുും ടനറ്റിയിÂ Ip¦pas¸mടു്ടും ടതളിഞു്ഞ കണു്ട. ഇങ്ങടന െീണു്ടും 
ൈുംഭെിചുംതിÂ ഞാ³ അതിയായി ൈഗതാഷിചുും. കഴിഞ്ഞ രത്ാെശയും ഇങ്ങടന ൈുംഭെിചുംt¸mÄ 
ഭഗൊനുും ഗേെിയുും എനിക്ക  േര് ശനും നല് കി അനു്ഹിചുംിരുന്ന. ഭഗൊsâ േര് ശനും ഇനിയുും എനിക്ക  
ഉണ്ടാകും എന്നാഗലാ ിചുംt¸mÄ അതിയായ ൈഗതാഷും എനിക്ക  അനുഭെs¸ടു്ട . നായങ്ങഗ ാറുും 
സതരു ൈാേെുും ഭഗൊന  സനഗെേയമായി ഞങ്ങÄ ൈമര് പ്പിചുും. കറചുും ൈമയത്തിനു ഗശഷും ]qജാമുറി 
ഞങ്ങÄ മാറന്ന ഗനാക്കും ഗമ്പാÄ കണ്ടത  നായങ്ങാഗ ാറുും സതരുൈാേെുും കെി കഴഞു്ഞ കിെക്കും ന്നതാണ . 
ഭഗൊ³ ഭക്ഷ്ിചുംതിsâ ബാക്കി ഞങ്ങÄ കഴിചുും. 

അഗന്ന േിെൈും ഞങ്ങള്ക ക്ക  കറചുും അതിഥികÄ ഉണ്ടായിരുന്ന.അെയിÂ ഒയാള്ക ക്ക , ഞങ്ങള്ക ക്ക  
ൈുംഭെിക്കും ന്ന അത്ഭുതങ്ങളിÂ അത്രയക   െിശവാൈും ഇÃmയിരുന്ന. അെÀ എഗന്നാെ  പറഞു്ഞ " സേെും 
ടെറുും കല രത്തിമയാണ . നമു്മടെ ആ്ഹങ്ങÄ  അേ ഗേഹഗത്താെ  പറഞ്ഞാÂ അത  നിറഗെറ്റി തരുും, 
അÃmടത ഈ െീട്ടിനുള്ളില്  നെക്കും ന്ന എന്ന  പറയുന്നടതÃmw നിsâ ഗതാന്നÂ ആടണന്ന ". എന്നിട്ട  
ഏകഗേശും ഒരു മണിക്കqഗറാളും എഗന്നാെ  ഓഗയാഗയാ ഗ ാേയങ്ങÄ ഗ ാേിചുും 
ടകാഗണ്ടയിരുന്ന.അതിടനÃmw ഞാ³ ക്ഷ്മഗയാടെ ഉത്തയെുും നല് കി. അെരുടെ ഗ ാേയങ്ങള്ക ക്ക  
മറുപെി നല് കിയതിനു ഗശഷും അെÀ ടകാണ്ട  െന്ന ]qക്കടളÃmw ഞാ³ ഭഗൊsâ മുന് പില്  െചുും. 
അതിനു ഗശഷും അെÀ ഞങ്ങÄ നല് കിയ രത്ൈാേെുും കഴിചുും തിയിടകt¸mയി . അതിനുഗശഷും െളടയ 
നാളുകളായി ഞങ്ങള്ക ക്ക  പയി യമുള്ള കറചുും അതിഥികളുും ഞങ്ങളുടെ െീെ  ൈന്ദര് ശിക്കും കയുണ്ടായി . 
അതിÂ ഒരു ൈര ീ എsâ െീട്ടിÂ നെക്കും ന്ന അത്ഭുതങ്ങÄ ൈതയമാഗണാ എന്ന  പയീക്ഷ്ിക്കും ൊന്  ഇതിനു 
മുന് പ  എsâ െീട്ടില്  െന്നിരുന്നതായി ഞാ³ ഓര് ത്തു. കറചുും നിമിഷങ്ങÄ ഞങ്ങഗളാടൊപ്പും 
 ിലെിട്ടതിനു ഗശഷും രത്ൈാേും ൈവീകയിക്കാടത അെÀ തിയിടകt¸mയി .അന്ന സെകഗന്നയും എsâ 
ഭര് ത്താെുും മകളുും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ൈുഹൃത്തിsâ െീട്ടിÂ ഭക്ഷ്ണും കഴിക്കാ³ ഗപായി. ഞാ³ 
െീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന .എsâ ടനറ്റിയിടല Ip¦pas¸mട്ട  െളരുൊ³ മാെങ്ങി. ഞാ³ ഭഗൊsâ 
േര് ശനത്തിനു ഗെണ്ടി ക്ഷ്മഗയാടെ കാത്തിരുന്ന.  

അന്ന സെകഗന്നയും എsâ െീെ  ൈന്ദര് ശിചുംിരുന്ന അതിഥികളിÂ ഒയാള്ക ക്ക   ഞങ്ങള്ക ക്ക  
ൈുംഭെിചുുംടകാണ്ടിയിക്കും ന്ന അത്ഭുതങ്ങളിÂ െിശവാൈും ഇÃmയിരുന്ന എന്നും ഞങ്ങÄ ടകാെുത്ത 
രത്ൈാേും ൈവീകയിചുംിÃ എന്നും ഗനയടത്ത ൈq ിപ്പിചുംിരുന്നtÃm . അെÀ എടന്ന ഗഫാണില്  െിളിചുും 
എന്നിട്ട  എഗന്നാെ  പറഞു്ഞ " ബാലാജി എന്നും പത്മ എന്നും ഗപരുള്ള ഒരു േമ്പതി നിങ്ങളുടെ െീെ  
ൈന്ദര് ശിക്കാ³ െരുന്ന എന്ന  ഗതാന്നന്ന . അെÀ എഗന്നാെ  നിങ്ങളുടെ ഗമല് െിലാൈെുും ഗഫാ  
നമ്പറുും ഗ ാേിചുും ൊങ്ങി ഗപായിടു്ടണ്ട . അെര് ക്ക  നിങ്ങളുടെ െീെ  കണു്ടപിെിക്കാ³ എടതങ്കിലുും 
ബുദ്ധിമുടു്ടടണ്ടങ്കില്  ഒരു പടക്ഷ് നിങ്ങടള െിളിക്കും മായിയിക്കും ും. ഞാ³ ശയിടയന്ന പറഞു്ഞ. അt¸mഴുും 
ഭഗൊsâ േര് ശനത്തിനായി ഞാ³ കാത്തിയിക്കും കയായിരുന്ന . അt¸mഗഴക്കും ും ബാലാജിയുും പത്മയുും 
എsâ െീട്ടില്  എത്തി . ഞാ³ അെടയ ൈവീകയിചുും എsâ ]qജാമുറിയിഗലക്ക  ടകാണു്ടഗപായി . ഭഗൊടന 
രത്ാര് ഥിചുംതിന  ഗശഷും അെടയഗന്നാെ  പറഞു്ഞ "നീ ഭാഗയെതിയാണ . ഭഗൊsâ മുഴുെ³ അനു്ഹെുും 
നിനക്ക  ഉണ്ട  " . അതിനു ഗശഷും ഞാ³ ടകാെുത്ത രത്ൈാേും ൈഗതാഷഗത്താടെ ൈവീകയിചുും . അലയ  
ൈമയങ്ങള്ക ക്കും  ഗശഷും െീണു്ടും െയാും എന്ന  പറഞു്ഞ അെÀ യാത്രയായി. അെÀ യാത്രയായതിനു 
ഗശഷും എനിക്ക  hoണു്ടും ശ്രീ sh¦tSizc ൈവാമിയുടെയുും പത്മാെതി ഗേെിയുടെയുും േര് ശനും ലഭിക്കാ³ 
ഭാഗയമുണ്ടായി. കറചുും ൈമയത്തിന  ഗശഷും എsâ ഭര് ത്താെുും മകളുും ഞങ്ങളുടെ ൈുഹൃത്തിsâ െീട്ടില്  
നിന്നും തിയിടക എത്തി . ഞാ³ അേ ഗേഹഗത്താെ  അന്ന സെകഗന്നയും ഞങ്ങളുടെ െീെ  ൈന്ദര് ശിചും 
അതിഥികളിÂ ഒയാÄ (ഞങ്ങÄ ടകാെുത്ത രത്ൈാേും ൈവീകയിക്കാതിരുന്ന െയക്തി ) പറഞ്ഞതനുൈയിചും   
ബാലാജി എന്നും പത്മ എന്നും ഗപരുള്ള ഒരു േമ്പതികÄ െീെ  ൈന്ദര് ശിചുും എന്ന കായയും പറഞു്ഞ.എsâ 
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ഭര് ത്താെ  എഗന്നാെ  ഗ ാേിചുും "അെര് ക്ക  തടന്ന നമ്മള്ക ക്ക  കിടു്ടന്ന അത്ഭുതങ്ങളിÂ െിശവാൈമിÃ 
.പിടന്ന എങ്ങടനയാണ  മറു്റള്ളെടയ നമു്മടെ െീട്ടിഗലക്കയക്കും ന്നത  ?" എsâ ഭര് ത്താെ  ഇങ്ങടന 
പറഞ്ഞിÃmയിരുടന്നങ്കിÂ എsâ മനൈസ ിÂ ഒരു ൈുംശയെുും ഉണ്ടാകിÃmയിരുന്ന .  

ആ നിമിഷും മുതÂ ഞാ³ എഗന്നാെ  തടന്ന  ഗ ാേിക്കും കയുണ്ടായി . ബാലാജി, പത്മ എന്ന േമ്പതിക Ä 
െരുന്നമാെഗയയുും ഞാ³ ഭഗൊsâ േര് ശനത്തിനായി കാത്തിയിക്കും കയായിരുന്ന. പടക്ഷ് അെÀ 
ഇെിടെ െന്ന ഗപായതിനു ഗശഷഗമ എനിക്ക  ഭഗൊsâ േര് ശനും കിട്ടിയുളൂ്ള . എത  ടകാണ്ട  എനിക്ക  
അതിനു മുന് പ  ഭഗൊsâ േര് ശനും കിട്ടിയിÃ? ഈ ഗ ാേയത്തിന  എനിക്ക  ഒരു ഉത്തയും 
ആെശയമായിരുന്ന. ഉെന് തടന്ന ഞാ³ ആ ൈുഹൃത്തിടന െിളിചുംഗനവഷിചുും , ബാലാജി എന്നും , പത്മ 
എന്നും ഗപരുള്ള ഒരു േമ്പതിടയ ഞങ്ങളുടെ െീട്ടിഗലക്കും  പറഞ്ഞയചുംിരുഗന്നാ എന്ന . അെÀ അതിനു 
നല് കിയ മറുപെി അെര് ക്ക  ഈ ഗപയിലുള്ള ആടയയുും അറിയിÃ എന്നള്ളതായിരുന്ന. 

പിന്നീെ  എനിക്ക  മനൈിലായി എsâ െീെ  ൈന്ദര് ശിചുംത  മറ്റാരുമÃ ഞാ³ ക്ഷ്മഗയാടെ കാത്തിരുന്ന 
ഭഗൊ³ തടന്നയാടണന്ന  . ആേയും (തിരുമല തിരുപ്പതിയിÂ 2005 Â ) ഭഗൊ³ േര് ശനും 
നല് കിയt¸mഴുും ഇt¸mÄ യണ്ടാമടത്ത േര് ശനും നല് കിയt¸mഴുും ഭഗൊടന എനിക്ക  മനൈിലാക്കാ³ 
ൈാധിചുംിÃ എഗന്നാര് ത്ത  എനിക്ക  െലിയ നിയാശയായി .ഞാ³ െിമാമ്പഗലാടെ ഭഗൊഗനാെ  ഗ ാേിചുും 
"ഭഗൊഗന അങ്ങ  എsâ െീെ  ൈന്ദര് ശിചുംിട്ട  എനിക്ക  അങ്ങടയ മനൈിലാക്കാ³ ൈാധിചുംിÃ. എടതാരു 
പയീക്ഷ്ണമാണിത  ?.  

അന്ന  യാത്രി 11 മണിക്ക  പൂജാ മുറിയുടെ ൊതിലെചും  കറചുും ൈമയും െി . െി കാണാനായി ഞങ്ങÄ 
ൈവീകയണ മുറിയിഗലക്ക  ഗപായി.അയ മണിക്കും റിനു ഗശഷും ഉറങു്ങൊനായി ഗപാകന്നതിനു മുന് പ  
ഭഗൊടന െണങു്ങെനായി ഞാ³ പൂജmമുറിയിഗലക്ക  ഗപായി. അെിടെ ഞാ³ അത്ഭുതകയമായ ഒരു 
കാഴച  ആണ  കണ്ടത . sh¦tSizc ഭഗൊsâയുും പത്മാെതി ഗേെിയുടെയുും െി്ഹങ്ങളിÂ നിന്നും ഗത³ 
പുറഗത്തക്ക  ഒഴുകി െരുന്ന. തികചുുംും അെിശവൈനീയമായിരുന്ന ആ കാഴച  . എsâ ഭര് ത്താെ  ഇത  കണു്ട 
അത്ഭുതഗത്താടെ ഗ ാേിചുും " ഇത  ൈവപന മാഗണാ ?"എന്ന . ഈ അത്ഭുത കാഴച യുടെ െീഡിഗയാ  ിത്രങ്ങളുും 
കറചുും  ിത്രങ്ങളുും ഞങ്ങÄ എെുത്തു. എsâ ഭര് ൃ  ൈഗഹാേയ³ ഗഗണഷിടനയുും ഭായയ ശിെരത്ിയഗയയുും 
(ൈ സകപ്പ  െീഡിഗയാ ) െഴി  ഈ അത്ഭുത കാഴച  ഞങ്ങÄ കാണിചുും ടകാെുത്തു.അെരുടെ 
ൈഗതാഷത്തിനു അതിരുകളിÃmയിരുന്ന. പിന്നിൊണ  ഞാ³ ഒരു കായയും ശ്രദ്ധിചുംത .അന്ന  ഉചുംക്ക  
എടന്ന ഗ ാേയും ട യത  ഞങ്ങളുടെ ഒരു ൈര ീ ൈുഹൃത്ത  ഭഗൊനു ൈമര് പ്പിക്കാ³ തന്ന ]qക്കടളÃmw 
നിലത്തു  ിതറിക്കിെക്കും ന്ന. ഈ ൈുംഭെത്തിന  ഗശഷും ഞങ്ങÄ ഒരു കായയും തീരുമാനിചുും , ഇനി മുതÂ 
ഭഗൊനിÂ കറ കളഞ്ഞ െിശവാൈമുള്ള ഭക്തÀ നല് കന്ന പൂക്കÄ മാത്രഗമ ഞങ്ങÄ ഭഗൊനു 
ൈമര് പ്പിക്കും കയുളൂ്ള.ഞങ്ങളുടെ ഓഗയാ േിെൈെുും മറക്കാനാകാത്തതായി മാറി.മധുയമുള്ള ഓÀ½കളുും 
െിെയണാതീതമായ അനുഭെങ്ങളുമായി േിെൈങ്ങÄ ഓഗയാന്നും കെന്ന ഗപായ ടകാണ്ടിരുന്ന.  

sk]vXw_À 12 -2010 : ഈ േിെൈും ഭഗൊsâ  ിത്രത്തിÂ നിന്നും Ip¦pമും പുറഗത്തക്കും  െന്ന 
മഞ്ഞÄs¸mെിക്ക  ഗമÂ െീഴാ³ മാെങ്ങി.ഗത³ ഇt¸mgpw മാള്ളികളായി െീഴുന്നണ്ട . അന്ന  ഉചുംക്ക  
ഭഗൊന   ഞങ്ങÄ സനഗെേയും ൈമര് പ്പിചുും.കറചുും നിമിഷങ്ങള്ക ക്ക  ഗശഷും പൂജmമുറി മാറന്ന 
ഗനാക്കിയt¸mÄ ഭഗൊ³ ഒന്നും എെുത്തതായി കണ്ടിÃ .അന്ന  സെകഗന്നയും ഞങ്ങÄ ഭഗൊന  ഗ ാറുും 
കറചുും കറിയുും നിഗെേിചുും.അല് പ ൈമയും കഴിഞ്ഞ  ഗനാക്കിയt¸mÄ ഗ ാറുും കറികളുും ഗ ര് ന്ന  ലഡ   
ഗപാടല ഒരു െലിയ ഉരുളയായി മാറിയ കാഴച യാണ  ഞങ്ങÄ കണ്ടത .അന്ന  ഞങ്ങളുടെ െീെ  ൈന്ദര് ശിചും 
എÃm അതിഥികള്ക ക്കും ും ഞങ്ങÄ ഈ രത്ൈാേും െിതയണും ട യു. 
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sk]vXw_À 13 -2010 :യാെിടല സനഗെേയമായി ഞങ്ങÄ ഭഗൊന  കറചുും പഴങ്ങÄ ൈമര് ̧ nചുും.ൈവാമി 
കറചുും ഭക്ഷ്ിചുംിടു്ട ബാക്കി ഞങ്ങള്ക ക്കായി മാറ്റി െചുും. അന്നും പതിെ  ഗപാടല,പൂജ ട യ്യാ³ ഗെണ്ടി 
ആയതി പmത്രും തനിടയ ടനയു്യും ഗതനുമായി തയ്യാറായിരുന്ന.ഞാ³ എsâ മകടള ൈൂളിഗലക്ക  
അയചുംതിന  ഗശഷും തിയിടക െീട്ടിÂ െന്ന  പാ കും ട യ്യാനായി അെുക്കളയിഗലക്ക  
ഗപായി.ഇതിനിെയിÂ എsâ ഭര് ത്താെിഗനാെ  എനിക്ക  ഗഫാണിÂ ൈുംൈായിഗക്കണ്ടതായി െന്ന. ആ 
നിമിഷും എsâ പൂജmമുറിയിÂ നിന്നും  ിലങ്കയുടെ ശബദ ും ഗകള്ക ക്കും കയുണ്ടായി . ഞാ³ എsâ 
ഭര് ത്താെിഗനാെ   ിലങ്കയുടെ ശബദ ും ഗകള്ക ക്കും ന്നഗണ്ടാ എന്ന  ഗ ാേിചുും. അേ ഗേഹത്തിന  പടക്ഷ് ഒന്നും 
ഗകള്ക ക്കാന്  ൈാധിചുംിÃ . ഞാ³ ഈ ൈുംഭെും െീഡിഗയായിÂ പകര് ത്തി (ൈ സകപ്പ  ) െഴി 
ഭര് ൃ ൈഗഹാേയടന ഗകള്ക പ്പിചുും. അേ ഗേഹത്തിന   ിലങ്കയുടെ ശബദ ും നÃമാഗപാടല ഗകള്ക ക്കാ³ 
ൈാധിചുും. ഇതിÂ നിന്നും ഞാ³ ഗകട്ടത  ൈതയമാടണന്ന  എനിക്ക  മനൈിലായി. ഗേെിയുടെ 
നൃത്ത ുെെുകളുടെ ശബദ ും ഗകള്ക ക്കാനുള്ള ഭാഗയും ഉണ്ടായtÃm എഗന്നാര് ത്ത  എനിക്ക  െളയയധികും 
ൈഗതാഷും ഗതാന്നി.  

എsâ മകÄ ൈൂളിÂ നിന്നും െന്നതിനു ഗശഷും ഞങ്ങÄ യണു്ട ഗപര് ക്കും ും മധുയതയമായ ആ  ിലങ്കയുടെ 
ശബദ ും ഗകള്ക ക്കാ³ ൈാധിചുും. അഞു്ച നിമിഷഗത്താളും ഞങ്ങള്ക ക്കത  ഗകള്ക ക്കാ³ ൈാധിചുും. 
ഗേെിമഹാമായ  ിലങ്കകളണിഞ്ഞ കാലുകളാÂ നെക്കും ന്നത  ഞങ്ങള്ക ക്കറിയാ³ കഴിഞു്ഞ. അന്ന  
യാത്രിയിÂ എsâ ഭര് ത്താെിനുും ഇഗത ശബദ ും ഗകള്ക ക്കാനുള്ള ഭാഗയമുണ്ടായി.  

sk]vXw_À 14 2010 : ഇt¸mgpw െി്ഹങ്ങളിÂ നിന്നും ഗത³ ഒഴുകന്നണ്ട  . ഞങ്ങളുടെ െീെ  
ൈന്ദര് ശിചും എÃm ൈുഹൃത്തുക്കള്ക ക്കും ും , അതിYnകള്ക ക്കും ും , ഭക്തര് ക്കും ും പുണയ തീര് ഥമായി ഞങ്ങÄ അത  
ടകാെുത്തു. 

sk]vXw_À 15 2010 :ഇന്ന  കെുതÂ Ip¦pമും ഭഗൊsâ  ിത്രത്തിÂ നിന്നും പുറഗത്തക്കും  െയാ³ 
മാെങ്ങി.ഗത³ ഗശഖയിക്കും ന്നതിനായി െചുംിരുന്ന പാത്രും നിറഞു്ഞ മാളുമ്പിയതിനാÂ ഞാ³ ഗെടറ ഒരു 
പാത്രും െചുും.  

sk]vXw_À 16 2010 : ഇന്ന ഞങ്ങÄ ഒരു ആപ്പിളാണ  ഭഗൊനു സനഗെേയമായി ൈമര് പ്പിചുംത .കറചുും 
നിമിഷങ്ങള്ക ക്കും  ഗശഷും പൂജmമുറി മാറന്ന ഗനാക്കിയ ഞങ്ങÄ കണ്ടത  ആപ്പിളിsâ ഒരു ഭാഗും 
കഴിചുംതായാണ , ൈവാമി ആ പഴും കഴിചുും . 

sk]vXw_À 18 2010 : ഇന്ന  ഭഗൊsâ  ിത്രും aqെിയിരുന്ന മഞ്ഞളുും Ip¦paെുും പെര് ന്ന മാറിയിരുന്ന. 
ഇt¸mÄ അത  ഭഗൊsâ മുഖെുും കിയീെെുും aqെിയിട്ടിÃ. ഭഗൊsâ മുഖെുും കിയീെെുും നÃമാ ഗപാടല 
രത്കാശിക്കും ന്നണ്ടായിരുന്ന. ഞങ്ങളുടെ െീെ  ൈന്ദര് ശിചും എÃm ആളുകള്ക ക്കും ും ഞങ്ങÄ ഈ 
മഞ്ഞÄs¸mെിയുും Ip¦paെുും െിതയണും ട യു. ഇt¸mഴുും ഭഗൊsâയുും ഗേെിയുടെയുും െി്ഹങ്ങളിÂ 
നിന്നും ഗത³ ഒഴുകന്നണ്ട . ഇെയു പത്തു നിമിഷഗത്താളും ഗത³ ധൃതഗതിയിÂ ഒഴുകി.അന്ന  ഉചുംക്ക  
ഭഗൊന  കിചുംെി ( ഗ ാറുും പയറു െര് ഗങ്ങളുും കെി ഗെെിചുംത  ) ആണ  സനഗെേയമായി 
ൈമര് പ്പിചുംത .പതിനഞു്ച നിമിഷും കഴിഞ്ഞ  ഞാ³ െി . െി .കാണുൊനായി ഞങ്ങളുടെ ൈവീകയണ 
മുറിയിഗലക്ക  ഗപായി.അെിടെ ഞാ³ െി.െി. കാണുന്നതിനിെയിÂ ഭഗൊനു ൈമര് പ്പിചും കിചുംെിയുടെ ഒരു 
ഭാഗും എsâ ൊയുള്ളിÂ രത്തയക്ഷ്s¸ടു്ട. ഞാ³ പൂജmമുറിയിÂ ഗപായി ഗനാക്കും ഗമ്പാÄ ഭഗൊനുും ഒരു 
ഭാഗും കഴിചുംതായി കാണാ³ കഴിഞു്ഞ. (ടൈപറ ുംബÀ 18 2010 ടല  ിത്രും കാണുക.) 

sk]vXw_À 19 2010 : ഇന്ന  ഞങ്ങÄ ഭഗൊന  ഒരു ആപ്പിÄ ആണ  ൈമര് പ്പിചുംത  . ഭഗൊനുും ഒരു 
ഭാഗും ആപ്പിÄ എെുത്തു , ഒരു ഭാഗും എനിക്കും ും തന്ന . അത  എങ്ങിടനടയന്നാÂ ഒരു ഭാഗും ആപ്പിÄ 
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ഞാ³ ഭക്ഷ്ണും പാകും ട യു ടകാണ്ടിരുന്ന¸mÄ എsâ ൊയുള്ളിÂ തനിടയ രത്തയക്ഷ്s¸ടു്ട.ഉെ³ 
തടന്ന ഞാനത  എsâ ഭര് ത്താെിടന കാണിചുും. ഞങ്ങÄ പൂജmമുറിയിÂ ട ന്ന  ഗനാക്കും ഗമ്പാÄ 
അത്ഭുതടമന്ന പറയs« ആപ്പിളിsâ യണു്ട ഭാഗത്തുും ആഗയാ കെിചുംത  ഗപാടല കാണs¸ടു്ട. അന്ന  
സെകഗന്നയും ഭഗൊന  ഞങ്ങÄ പഴചുംാറാണ  സനഗെേയമായി ൈമര് പ്പിചുംത .കറചുും ൈമയത്തിന  
ഗശഷും ഞങ്ങÄ പൂജmമുറി മാറന്ന ഗനാക്കിയt¸mÄ പഴചുംാÀ പകതിയുും അരത്തയക്ഷ്മായ കാഴച യാണ  
കണ്ടത  . ഭഗൊ³ ഞങ്ങളുടെ രത്ൈാേും ൈവീകയിചുും എന്നള്ളത  ഞങ്ങള്ക ക്ക  മനൈിലായി. ബാക്കി 
ഉണ്ടായിരുന്ന പഴചുംാറ  ഞങ്ങÄ കഴിചുും.ഇt¸mഴുും ഭഗൊsâ െി്ഹത്തിÂ നിന്നും ഗത³ ഒഴുകന്നണ്ട .  

sk]vXw_À 20 2010 : ഇന്ന  ഞങ്ങÄ ഭഗൊന  ഗ ാറുും കറിയുും ൈമര് പ്പിചുും. കറചുും നിമിഷങ്ങള്ക ക്കും  
ഗശഷും  പൂജmമുറി മാറന്ന ഞങ്ങള്ക ക്ക  കാണാ³ കഴിഞ്ഞത  ആ ഭക്ഷ്ണും കഴചുും നാല  ഉരുളകളാക്കി 
(ലഡ   ഗപാടല ) പാത്രത്തിÂ ടെചുംിയിക്കും ന്നതാണ .അന്ന  ഭഗൊ³ ഗെടറാരു അത്ഭുതെുും കാട്ടി. 
സെകഗന്നയും ഞാ³ ഭഗൊന  ടറാട്ടിയുും കെലക്കറിയുും സനഗെേയമായി ൈമര് പ്പിചുും.ഭഗൊ³ ഒരു ഭാഗും 
ഭക്ഷ്ിചുംിടു്ട ബാക്കി ഞങ്ങള്ക ക്ക  െചുും.  ഇt¸mഴുും ഭഗൊsâ െി്ഹത്തിÂ നിന്നും ഗത³ ഒഴുകന്നണ്ട .  

sk]vXw_À 21 2010 : ഇന്ന  ഞങ്ങÄ ഭഗൊന  ഗ ാറുും   ീയയുും പയിപ്പ  ഗ ര് ത്ത കറിയുമാണ  
ൈമര് പ്പിചുംത .കറചുും ൈമയത്തിനു ഗശഷും ഞങ്ങÄ കണ്ടത  ഗ ാറുും  ീയക്കറിയുും കഴചുും കറചും  ഭാഗും 
കഴിചുംതായിട്ടാണ . ൈവാമി രത്ൈാേും ഭക്ഷ്ിചുും.ആയതി പാത്രത്തിÂ ടനയു്യും തിയിയുും താഗന 
രത്തയക്ഷ്s¸ടു്ട. ഈ യീതിയിÂ ഭഗൊ³ അത്ഭുതങ്ങÄ രത്െര് ത്തിചും  ഈ കലിയുഗത്തിÂ അേ ഗേഹും 
തsâ ൈാന്നിധയും അറിയിക്കും ന്ന. ഈ മഗനാഹയമായ രത്െര് ത്തികള്ക ക്ക  അേ ഗേഹും ഞങ്ങടള 
തിയടഞ്ഞെുത്തതിÂ ഞാ³ അതീെൈന്തുഷട യാണ . 

sk]vXw_À 22 2010 : ആ േിെൈും ഞങ്ങÄ ഭഗൊന  ഗ ാറുും ബീന് ൈ  െറുത്തമാും ആണ  
ൈമര് പ്പിചുംത . കറചുും ൈമയത്തിന  ഗശഷും പൂജmമുറി മാറന്ന ഞങ്ങÄ കണ്ടത  ഗ ാറുും ബീന് ൈ  െറുത്തമാും 
കഴചുും  കറചും  ഭാഗും കഴിചുംത  ഗപാടല ആണ . ഭഗൊ³ ഞങ്ങളുടെ രത്ൈാേും ൈവീകയിചുും . സെകഗന്നയും 
ഞങ്ങÄ ഭഗൊന  മുതിയിങ്ങയാണ  ൈമര് പ്പിചുംത . അന്ന  യാത്രിയിÂ ഞങ്ങÄ ഭക്ഷ്ണും കഴിചുും 
ടകാണ്ടിരുന്നt¸mÄ കറചുും മുതിയിങ്ങ എsâ ൊയിനുള്ളിÂ രത്തയക്ഷ്s¸ടു്ട. ഉെ³ തടന്ന ഞങ്ങÄ 
പൂജmമുറിയിÂ ട ന്ന ഗനാക്കി .അെിടെ യണു്ട മുതിയിങ്ങ മാത്രമാണ  ഉണ്ടായിരുന്നത . 

sk]vXw_À 23 2010 : ഇന്ന  ഞങ്ങÄ ഭഗൊന  ട റിയ മുതിയിങ്ങകളാണ  സനഗെേയമായി 
ൈമര് പ്പിചുംത . അന്നും എsâ  ൊയുള്ളിÂ ഭഗൊന  ൈമര് പ്പിചുംതിÂ നിന്നും കറചുും മുതിയിങ്ങകÄ 
രത്തയക്ഷ്s¸ടു്ട.ൈവാമിയുടെയുും ഗേെിയുടെയുും െി്ഹങ്ങളിÂ നിന്നും ഇt¸mഴുും ഗത³ ഒഴുകന്നണ്ട . 
എsâ ഭര് ത്താെിsâ  ില ൈുഹൃത്തുക്കÄ ഇന്ന  ഞങ്ങളുടെ െീെ  ൈന്ദര് ശിചുും. 

അെÀ െരുന്നതിനു ടതാടു്ട മുന് പ  ഭഗൊsâ െി്ഹത്തിÂ നിന്ന  ഗത³ അരുെിഗപാടല 
ഒഴുകകയായിരുന്ന. എsâ ഭര് ത്താെ  ഗത³ ഒഴുകന്നത  െീഡിഗയായിÂ പകര് ത്തുന്നതിനിെയിÂ ഒരു 
അത്ഭുതും ശ്രദ്ധിചുും. അതായത  കത്തിത്തീര് ന്ന ആയതി പാത്രത്തിÂ ടനയു്യും തിയിയുും തനിടയ 
രത്തയക്ഷ്s¸ട്ട  നÃ രത്കാശത്തിÂ െീണു്ടും കത്താ³ മാെങ്ങി. അേ ഗേഹും എടന്നയുും അേ ഗേഹത്തിsâ 
ൈുഹൃത്തുക്കടളയുും െിളിചും  ഈ അത്ഭുത കാഴച  കാട്ടി തന്ന. ഈ അത്ഭുത കാഴച  കാണാ³  ഭാഗയും ൈിദ്ധിചും 
എÃെരുും ആഹ ളാേ ിത്തയായി. അെÀ ഭാഗയമുള്ളെയാണ .  

sk]vXw_À 24 - 2010 : ഇന്നും യാെിടലയുും ഉചുംക്കും ും ഞങ്ങÄ ഭഗൊന  സനഗെേയും ൈമര് പ്പിചുും. 
പടക്ഷ് ഒന്നും തടന്ന ൈവാമി ഭക്ഷ്ിചുംിÃ. സെകഗന്നയും ഉണക്ക മുതിയിങ്ങയാണ  ഭഗൊന  ഞങ്ങÄ 
ൈമര് പ്പിചുംത . അതിനു ഗശഷും ഞങ്ങÄ പുറത്തു ഗപായി. ഏകഗേശും അഞു്ച കിഗലാമീറ്റര്  അകടല 
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എത്തിയt¸mÄ ഭഗൊന  ഞങ്ങÄ ൈമര് പ്പിചും ഉണക്ക മുതിയിങ്ങ എsâ ൊയുള്ളിÂ രത്തയക്ഷ്s¸ടു്ട. 
ഇമാ െടയ ഞങ്ങള്ക ക്ക  ൈുംഭെിചുംിടു്ടള്ള എÃm അത്ഭുതങ്ങളുും ഞങ്ങÄ െീെിനുള്ളില്  ഉള്ളt¸mഴmയിരുന്ന. 
ആേയമായിട്ടാണ  ഇങ്ങടന ഒരു ൈുംഭെും ഞങ്ങÄ െീെിനു പുറത്തു ഗപായt¸mÄ നെക്കും ന്നത . ഞാ³ 
അതീെ ൈന്തുഷട  ആയിരുന്ന. 

sk]vXw_À 25- 2010 : ഇന്ന  ഞാ³ പൂജmമുറിയിÂ  ഗപായt¸mÄ പൂജക്ക  എന്നത  ഗപാടല ആയതി 
പാത്രത്തിÂ ടനയു്യും തിയിയുും രത്തയക്ഷ്s¸ടു്ട. ഭഗൊന  മുന് പിÂ ഒരു ടെള്ളിപ്പാത്രത്തിÂ ഗതനുും പാലുും 
തനിടയ രത്തയക്ഷ്s¸ടു്ട. ഞാനുും എsâ ഭര് ത്താെുും ഞങ്ങളുടെ മകളുും ഒരുമിചുും പൂജ നെത്തി. 
sk]vXw_À 4 2010 നു ഞാ³ ഒരു ട റിയ ടെള്ളിപ്പാത്രത്തിÂ  ന്ദനെുും ടെള്ളെുും ഗ ര് ത്ത  ഭഗൊന  
മുന് പിÂ െചുും. ഇന്നും ആ  ന്ദനും അഗത \\thmsS Dണ്ട.v പൂജ ട യു കഴിഞ്ഞt¸mÄ എsâ ടനറ്റിയിÂ 
ഒരു ടപാട്ട  രത്തയക്ഷ്s¸ടു്ട.അത  ൈാധായണ ഗപാടലയുള്ള Ip¦pമs¸mട്ടÃmയിരുന്ന പകയും ഒരു 
 ന്ദനs¸mട്ടായിരുന്ന. ഭഗൊsâ നാമും ( aqന്ന   ന്ദന െയകള്ക  ) അഗത  ന്ദനും ടകാണ്ട  െയചുംത  എsâ 
കഴുത്തിലുും രത്തയക്ഷ്s¸ടു്ട. പൂജക്ക  ഗശഷും ഞാന്  ആഹായും പാകും ട യ്യാ³ അെുക്കളയിഗലക്കും  ഗപായി. 
എsâ ഭര് ത്താെു മകളുമായി കളിയക ാന്  ൈവീകയണ മുറിയിഗലക്കും ും ഗപായി. ആ ൈമയത്ത  aqന്ന  
 ന്ദനത്തിയികÄ പൂജmമുറിയിÂ താഗന കത്തി മാെങ്ങി. ഞാ³ അെിടെt¸mയി അതിടന ഒരു  
¥mknനുള്ളിÂ െചുും. അലയ നിമിഷും കഴിഞ്ഞt¸mÄ ഒരു ടകടു്ട  ന്ദനത്തിയികÄ താടന രത്തയക്ഷ്s¸ടു്ട 
കത്താ³ മാെങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ ഗൃഹും മുഴുെ³  ന്ദനത്തിയിയുടെ ൈുഗന്ധും ടകാണു്ട നിറഞു്ഞ.ഇന്ന  
ഞങ്ങÄ പചുംക്കറി ഗ ര് ത്തുണ്ടാക്കിയ ഗ ാറാണ  ഭഗൊന  ൈമര് പ്പിചുംത . ഭഗൊ³ ആ ഗ ാറിsâ ഒരു 
ഭാഗും ൈവീകയിചുും. അന്ന  സെകഗന്നയും പതിെുഗപാടല െിളക്കും കളിÂ തനിടയ തിയിയുും രത്തയക്ഷ്s¸ടു്ട 
ടനയ്യpw നിറഞു്ഞ, എÃmw ആയതി ട യ്യാ³ ഗെണ്ടി തനിടയ തയ്യാറായി. ഞങ്ങÄ കറുത്ത മുതിയിങ്ങ 
ഭഗൊന  സനഗെേയമായി ൈമര് പ്പിചുുംടെങ്കിലുും ൈവാമി ഒന്നും തടന്ന ൈവീകയിചുംിÃ.ഇt¸mഴുും ഭഗൊsâ 
െി്ഹത്തിÂ നിന്നും ഗത³ ഒഴുകകയാണ .ട റിയ ടെള്ളിപ്പാത്രത്തിÂ  ന്ദനും ഇt¸mഴുും പുമാമഗയാടെ 
നനഗൊടെ ഉണ്ട . 

sk]vXw_À 26-2010 : ഇന്ന  യാെിടലയുും ഉചുംക്കും ും ഭഗൊന  ഞങ്ങÄ സനഗെേയും ൈമര് പ്പിചുും. പടക്ഷ് 
ഭഗൊ³ ഒന്നും തടന്ന ൈവീകയിചുംിÃ.സെകഗന്നയും കറചുും പഴങ്ങÄ ഞങ്ങÄ ഭഗൊന  ൈമര് പ്പിചും v അത  
ൈവീകയിക്കഗണ എന്ന  രത്ാര് ഥിചുംതിനു ഗശഷും ഞങ്ങÄ കറചുും ൈാധനങ്ങÄ ൊങ്ങാ³ പുറത്തു ഗപായി. 
ഞങ്ങÄ ൈാധനങ്ങÄ ൊങ്ങാ³ ഗപായ ൈഥലും ഞങ്ങളുടെ ൊൈൈഥലത്ത  നിന്നും 4 കിഗലാമീറ്റര്  
അകടല ആയിരുന്ന. ഞങ്ങÄ കെയിഗലക്ക  കയറാ³ മാെങു്ങഗമ്പാഗഴക്കും ും എsâ ൊയുള്ളിÂ ഭഗൊന  
ൈമര് പ്പിചും പഴങ്ങളിÂ കറചുും മുതിയിങ്ങ ടപs«ന്ന  രത്തയക്ഷ്s¸ടു്ട. തിയിടക െീട്ടിടലത്തിയt¸mÄ 
ഞങ്ങÄ കണ്ടത  പൂജാമുറിയിÂ ഞങ്ങÄ പഴങ്ങÄ െചുംിരുന്ന പാത്രത്തിÂ കറചുും മാത്രഗമ ബാക്കി 
ഉണ്ടായിരുന്നളു്ള എന്നതാണ . 

sk]vXw_À 27 2010 : ഇന്ന  ഞങ്ങÄ ഭഗൊന  കറചുും അപ്പിളാണ  ൈമര് പ്പിചുംത . ഭഗൊ³ ആപ്പിളിsâ 
ഒരു ഭാഗും കഴിചുും.മറുഭാഗും അതിശയിപ്പിക്കും ും ഗപാടല എsâ ൊയുള്ളിÂ രത്തയക്ഷ്s¸ടു്ട. സെകഗന്നയും 
ഞങ്ങÄ ഗനന്ത്രപ്പഴമാണ  ഭഗൊനു ൈമര് പ്പിചുംത . എsâ ൊയയുടെ ഉള്ളിÂ നിന്നും aqന്നാമടതാരു 
ഗനന്ത്രപ്പഴെുും തനിടയ രത്തയക്ഷ്s¸ടു്ട.ഈ ഗനന്ത്രപ്പഴും ഒരു  തെുും കൊടത മുഴുെനായി ആണ  
പുറഗത്തക്കും  െന്നത . ഈ അത്ഭുതും കണു്ട എsâ ഭര് ത്താെുും മകളുും ൈത ബധ യായി നിന്ന ഗപായി.ആ കറചുും 
ൈമയും എsâ ടതാണ്ടയിÂ െÃmത്ത ഗെേന അനുഭെs¸ടു്ട.കറചുും ൈമയത്തിനു ഗശഷും ഞങ്ങÄ 
പൂജാമുറിയിÂ ട ന്നt¸mÄ ഒരു ഗനന്ത്രപ്പഴും അെിടെ കാണുന്നിÃmയിരുന്ന എന്ന  മാത്രമÃ ബാക്കി 
ഉണ്ടായിരുന്ന ഗനന്ത്രപ്പഴത്തിന  ഗമÂ ഒരു മാള്ളി ഗതനുും ഉണ്ടായിരുന്ന.ഗത³ ഇt¸mഴുും ഭഗൊsâ 
െി്ഹത്തിÂ നിന്നും ഒഴുകന്നണ്ട .ഞങ്ങÄ കഴിഞ്ഞ 3 ആഴച കളായി ഭഗൊsâ െി്ഹത്തിÂ നിന്നും 
ഗത³ ഒഴുകന്നത  കാണുകയാണ . 
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ഒക ഗൊബര്  10 2010 : ഇന്ന  ഞങ്ങÄ ഭഗൊനു ഒരു ആപ്പിÄ ൈമര് പ്പിചുും. ഞാ³ അെുക്കളയിÂ ഭക്ഷ്ണും 
പാകും ട യു്യന്ന തിയക്കിലായിരുന്ന. ടപs«ന്ന  പൂജാമുറിയിÂ നിന്ന പുറഗത്തക്ക  ൈുഗന്ധും പയക്കാ³  
മാെങ്ങി. പൂജാമുറിയിÂ കണ്ട കാഴച  ൈതയഗമാ മിഥയഗയാ എന്ന  മനൈിലാകാടത ഞങ്ങÄ പകചുും നിന്ന 
ഗപായി . ഞങ്ങÄ ഭഗൊനു ൈമര് പ്പിചും ആപ്പിÄ അമാഗപാടല തടന്ന പmത്രത്തിÂ ഉണ്ട . പടക്ഷ് 
ഞങ്ങടള അതിശയിപ്പിചുംത  എടതന്നാÂ ആ ആപ്പിളിന  ടതാട്ടയികിÂ തിരുപ്പതി ലഡ   
രത്തയക്ഷ്s¸ട്ടിയിക്കും ന്ന എന്നള്ളതാണ . ഞങ്ങÄ പല തെണ തിരുപ്പതി ലഡ   കഴിചുംിടു്ടണ്ട  പടക്ഷ് 
ഇത്രയുും  qെുള്ള ലഡ   ആേയമായാണ  ഞങ്ങÄ കഴിക്കും ന്നത  .ആ ലഡ  െിÂ ടതാട്ടt¸mÄ ഞങ്ങളുടെ 
െിയലുകളിÂ ടനയ്യ  ടതളിഞു്ഞ െന്ന. ആ ലഡ  െിന്റ ൈവാേ  െിെയണാതീതമായിരുന്ന. 

ഒരു ൈാധായണ െീട്ടമ്മയായ എനിക്ക  “ {io sh¦tSizc eoeIÄ & {io sh¦tSizc 
വ്രതും” എന്ന ഈ പുൈത കും യ ിക്കും ക 

എന്നത  അത്ര എളുപ്പമുള്ള കായയമÃmയിരുന്ന.കലിയുഗത്തിsâ ഭഗൊനായ "ശ്രീ sh¦tSizc 
ൈവാമിയുടെയുും ഗേെി പത്മmെതിയുടെയുും " അനു്ഹത്താÂ മാത്രമാണ  എനിക്ക  ഇത  ൈാധയമായത . 

  

ഈ പുൈത കും മുഴുെനാക്കാ³ എsâ ഭര് ത്താെ  എടന്ന ഒരുപാെ  ഗരത്ാത്സാഹിപ്പിചുംിടു്ടണ്ട . അേ ഗേഹമാണ  
ഈ പുൈത കും Cw¥ojnഗലക്ക  തര് ജമ ട യത ത .എനിക്ക  എÃm മാണയുും നല് കിയ എsâ മകÄ 
ഗനഹക്കും ും ഞാ³ നന്ദി പറയുന്ന.അത  ഗപാടല "ശ്രീ sh¦tSizc വ്രതും" എഴുതിയ ശ്രീ തിമ്മയാജു 
െിശവപതി യാമകൃഷണ മുര് ത്തി അെര് കഗളാെുും എsâ ഹൃേയുംഗമായ നന്ദി ഗയഖs¸െുത്തുന്ന. ഈ പുൈത കും 
എഴുതാ³ എടന്ന ൈഹായിചും എÃmെര് ക്കും ും ഭഗൊ³ അനു്ഹും ട ായിഗയണഗമ എന്ന  ഞാ³ 
രത്ാര് ഥിക്കും ന്ന.ഈ വ്രതും നിറഞ്ഞ മനtÊmടെ അനുjvTnക്കും ന്ന എÃm ഭക്തര് ക്കും ും ഭഗൊsâ 
അനു്ഹും ഉണ്ടാകമാറാകs« എന്ന  ആത്മാര് ഥമായി ഞാ³ ആ്ഹിക്കും ന്ന. 

ലളിത ഋഷിഗകശ   
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ഭഗവാന് sh¦tSizcsâ മന്ത്രും 
കലിയുഗത്തിsâ ഭഗൊനായ ശ്രീ sh¦tSizc³ ഗെേങ്ങളിÂ നിന്ന  തിയടഞ്ഞെുത്ത കറചുും മന്ത്രങ്ങÄ 
എടന്ന അറിയിക്കും കയുണ്ടായി. ഈ രത്ഗതയക മന്ത്രും പൂജാൈമയത്ത  എÃm േിെൈhpw ഭക്തിഗയാടെ 
ട ാÃnയാÂ ഭഗൊsâ അനു്ഹും ൈിദ്ധിക്കും ും എന്നത  ഉറപ്പ .  

താടഴ പറയുന്നത  ഗപാടല മന്ത്രും ജപിക്കും ക . 

 

 

മുയായിഗൈെക ജയാധി പീഡിത നിയാര് ത്തി ജീെന നിയാശ  

ഭൂൈുയ െയാതി ൈുന്ദയ ൈുയാുംഗനായതി  

കയാുംഗ ടൈൌഷട െ കമായ താകൃതി കമായ തായക  

ൈമാപഗനാധയ തനൂന പാതക മഹാപധമയ 

െിഹാപഗനാധിത ൈകലഭുെന െിധിത കമായ ധായാഭി ധാന തീര് ഥ േിഷട ിതൈയ 

ധയണി തല ഗത ൈകല ഹത കലില ശുഭൈലില  

ഗതബഹുല െിെിധമല ഹതി മായ രു ിയതയ  

െിഗലാകനമാത്ര െിേളിത െിെിധമഹാ പാതക  

ൈവാമി പുഷക യിണി ൈഗമതൈയ 

ഈ മന്ത്രും എÃm േിെൈെുും ജപിക്കും ന്ന ഭക്തര് ക്ക  ആഗയാഗയെുും ൈമ്പത  ൈമൃദ്ധെുമായ ജീെിതും 
ലഭിക്കും ന്ന .   

 

ലളിത ഋഷിഗകശ   
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{hX¯n\v BhiyapÅ km[\§Ä 

tX§ -- 6 ( 1 tX§ Iei¯n\v,  5  tX§ IYIÄ ]dbpt¼mÄ DSbv¡m³ thണ്ടn) 

, hkv{Xw (`Khm\v NmÀ¯m³) Ieiw, Nph¶ »uknsâ XpWn, 

aªÄs¸mSn,Ip¦paw,A£n´ (AcnaWnIÄ aªÄs¸mSnbpw Nµ\hpw tNÀ¯v 

Ipg¨Xv) ,Nµ\¯ncn , IÀ¸qcw (BcXn sN¿m³ BhiyambXv) amhne -5 ,shÁne 

2 ,]q¡Ä, Xpfknbne, ]©marXw (]iphn³ ]mÂ, ssXcv, s\¿v, tX³, ]©kmc), 

hnvLvt\izc\v ss\thZyw (Hcp sNdnb IjWw iÀ¡c) {hXw ss\thZy¯n\v 

(kqNn tKmXnsâ dh, s\¿v, ]©kmc Gebv¡ s]mSn¨Xv, ]gw) 

Ieiw Hcp¡p¶Xv: 

1 tX§ Nph¶ »ukv ]oknÂ s]mXnbpI. Hcp sNdnb ]n¨f¯«¯nÂ Ipd¨v 

Acn CSpI. AXn\p apIfnÂ Hcp ]n¨f¡pS¯nÂ  3/4   `mKw shÅw \nd¨p 

hbv¡pI IpS¯n\pÅnÂ amhne h¨v AXn\v \SphnÂ tX§ s]mXnªv 

shbv¡pI. apÃ¸qhv, kzÀ®ame XpS§nbh sImണ്ടv tX§ Ae¦cn¡pI. 

{hXw ss\thZy¯n\pÅ Ipdn¸v 

Hcp ]m{X¯nÂ Ipd¨v s\¿v CSpI.AXnte¡v kqNn tKmX¼nsâ dh C«v Ipd¨pkabw hd¡pI. 

Ipd¨v shÅw Hgn¨v thhn¡pI.CXnte¡v ]©kmcbpw Gebv¡ms¸mSnbpw 

tNÀ¡pI.XWp¯pIgnbpt¼mÄ ]gw Acnªp tNÀ¡pI.Ipd¨v tX§ms¡m¯v, Aണ്ടn¸cn¸v, 

Inkvankv F¶nh tNÀ¡mw. 

{hXw sNt¿ണ്ട coXn 

Cu IenbpK¯nÂ ̀ Khm³ sh¦tSizcsâ A\p{Klw kn²n¡m³ GÁhpw Ffp¸ 

hgn Cu {hXw sN¿pI F¶pÅXmWv. FÃm {]bmk-§fpw Cu {hXw 

A\pjvTn¨mÂ  AI¶p t]mIpw. sshIpWvT¯nÂ hkn¡p¶ {ioam³ \m-cm-b-

Wsâ A\p{Klw sNmcnªn«pÅ Cu {hXw sN¿m³ hfsc Ffp¸amWv.BÀ¡pw 

Ft¸mÄ thWsa¦nepw Cu {hXw sN¿mw . Cu {hXw sN¿p¶ `à·mÀ¡v 

BtcmKy {]iv\§fnÂ \n¶pw, IpSpw_{]iv\§fnÂ \n¶pw c£In«pw. 

a\Êam[m\w A\p`hn¡m³ Ignbpw.CXneqsS FÃm _p²nap«pIfpw 

Hgnªpamdpw.\n§fpsS Krl¯nÂ \S¡p¶ FÃm awKfIÀ½§Ä¡pw Cu {hXw 

A\pjvTn¡p¶Xv D¯aamWv. Cu {hXw sN¿p¶Xp hgn FÃm `àÀ¡pw 

tPmenbnepw _nkn\Ênepw t\«§Ä ssIhcn¡m³ km[n¡pw. 

Cu {hXwXmsg hnhcn¨ncn¡p¶Xp t]mse cണ്ടp coXnbnÂ sN¿mw. 
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BZys¯ coXn (D¯aamb coXn) 

BZyw ]dªXpt]mse Cu {hXw AhchcpsS kuIcyhpw km¼¯nI tijn 

A\pkcn¨pw Ft¸mÄ thWsa¦nepw sN¿mw.Cu {hXw sN¿p¶Xp hgn 

GÁhpwIq-Sp-XÂ ^e-kn²n Dണ്ടmIp¶Xv amÀKjoc, amJ, ImÀ¯ntIb 

amk§fnepw,AXp t]mse ]uÀ®an, ]©an, k]vXan, GImZin \mfpIfnepw, 

{imhW Znhk§fnepw tNmXn \mfpIfnepw BIp¶p.  

cmhnse AsÃ¦nÂ sshIpt¶cw Cu {hXw A\pjvTn¡mhp¶XmWv. Cu 

{hX¯nÂ A©v IYIfmWpÅXv.BZyt¯Xv `Khm³ {io sh¦tSizc³ Xs¶ 

A\p{Kln¨v ]dªn«pÅXmWv. tijn¨ \mep IYIfpw cNn¨n«pÅXv 

almap\nIfmb hnizman{X³, hknjvT³, `cZzP³, A{Xn F¶nhcmW vsXÁp 

sN¿p¶hsc in£n¡m³ Hcp aSnbnÃm¯ almap\nIfmWv ChÀ Cu {hXw 

hoSn\pÅntem `Khmsâ t£{X¯ntem, ]pWy{]tZi§fntem, ]pWy 

\ZoXoc¯ntem \S¯mw. Ignbpsa¦nÂ FÃm IpSpw_mwK§tfbpw 

kplr¯p¡tfbpw Cu {h¯nÂ ]¦p sImÅm³ £Wn¡mw. BZyw HXp¡apÅ 

Hcp Øew Iണ്ടp]nSn¨p ip²am¡n hbv¡pI. AhnsS Hcp aÞ]tam A¼etam 

Dണ്ടm¡n hbv¡mw. An\pÅnÂ `Khmsâ hn{Kltam ]Stam hbv¡pI. {iotZhnbpw 

`qtZhnbpw Ccphi§fnepapÅ {io IeymW sh¦tSizcsâ ]SamWv IqSpXÂ 

^ekn²n Dfhm¡p¶X .v 

hfscb[nIw `àntbmSpw hnizmkt¯mSw IqSn Cu {hXw sNbvXmÂ `Khm³ 

t\cn«v h¶v {]kmZw kzoIcn¡pw F¶v XoÀ¨bmWv. 

{hX¯nse Hmtcm IYIfpw ]dªhkm\n¡pt¼mÄ Hmtcm tX§ s]m«n¨v 

`Khm\v kaÀ¸n¡pI. alm{]kmZw kqNntKmX¼nsâ dh, ]©kmc, ]gw F¶nh 

sImണ്ടv Dണ്ടm¡mw.Hmtcm IYbpw ]dªpXocpt¼mÄ {]mÀ°\tbmsS  3 {]mhiyw 

tKmhnµm……………………. tKmhnµm…………………… 

tKmhnµm……………………………….. F¶v sNmÃpI. ̀ Khm\v Xpfknbne hfsc 

CjvSamWv. AXpsImണ്ട v^ekn²n IqSpXÂ Dണ്ടmIphm³  XpfknbneIÄ ̀ Khm\p 

ap¶nÂ kaÀ¸n¡pI. {hXw \S¯nbXn\p-tijw Cu XpfknbneIÄ {]kmZambn 

Ign¨mÂ FÃm AkpJ§fpw ]¼IS¡pw F¶p am{XaÃ AãssFizcy§fpw 

`Khm³ A\p{Kln¨p \evIpw. Ignbp¶Xpw {hXw sN¿pt¼mÄ Ieiw 

(X¿mdm¡p¶ coXn apIfnÂ kqNn¸n¨n-«pണ്ടv) Øm]n¨n«p thWw a{´§fpw 

IYIfpw sNmÃm³.  
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cണ്ടmas¯ coXn 

`Khm³ {ioam³ \mcmbW³ Hcp Imcyhpw IqSn ]dbpIbpണ്ടmbn. Fs´¦nepw 

_p²nap«v sImtണ്ടm,kab¡pdhv sImtണ്ടm AXpasÃ¦nÂ asÁs´¦nepw 

ImcW§Ä sImtണ്ടm BZys¯ coXn A\pkcn¨v {hXw \S¯m³ km[n¨nsÃ¦nÂ 

BÀ¡pw X\n¨ncp¶v Cu {hXw sN¿mw. _memPn `Khmsâ ]S¯nsâtbm 

hn{Kl¯nsâtbm ap³]nÂ Ccp¶v BZyw hnLvt\izc `Khms\ a\knÂ 

`Pn¡pI. AXn\ptijw AjvSZnIv ]meItcbpw, \h{Kl§tfbpw a\ÊnÂ 

\akvIcn¡pI. .]n¶oSv Hcp ]m{X¯nÂ XpfknbneIÄ, tX§IÄ, ]q¡Ä, 

]g§Ä F¶nh hbv¡pI. AXn\p tijw `Khms\ \akvIcn¨v {hX¯nepÅ 

A©v IYIfpw ]dbpI. IYIÄ hmbn¨Xn\v tijw `Khm³ sh¦tSizc\v 

ss\thZyambn tX§, ]q¡Ä, ]g§Ä F¶nh kaÀ¸n¡pI. Cu {]kmZw 

(`Khm\v kaÀ¸n¨ ss\thZyw) Ign¨mÂ \½psS FÃm {]bmk§fpw Hgnªp 

t]mIpw. `Khm³ \½psS FÃm {]bmk§fpw a\Ênem¡pw. \½Ä¡v ImcpWy 

ISemb Cu `Khmt\mSv FÃm _p²nap«pIfpw Hgnhm¡n XcWta F¶v 

{]mÀ°n¡mw. Cu coXnbnÂ {hXw sNbvXmÂ \½fpsS FÃm B{Kl§fpw 

k^eoIcn¡pw. \½fpsS _p²nap«pIfpw IjvS¸mSpIfpw A{]Xy£amIpw. FÃm 

`IvXÀ¡pw AjvSssFizcy§fpw e`n¡pw. 

 

!! kakvX k·wKfm\n `h´p !! 

{io e£van {io\nhmk ISm£ kn²nckvXp 
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{io sh¦tSizc {hXw 

{io KW-]-Xn [ym\w 

h{IXqÞ almImb tIm-Sn-kqcy k-a{]` | 

\nÀhn-Lv\w IpcptatZh kÀÆImtcyjp kÀÆZm | 

ip¢mw_c[cw hnjvWpw iinhÀWw NXpÀ-̀ pPw | 

{]k¶hZ\w [ymtbX v kÀÆhnLvt\m]im´tb || 

XtZheKvv\w kpZn\w XtZh Xmcm_ew N{µ_ew XtZh | 

hnZym_ew ssZh_ew XtZh e£vao]tX sX{¦nbpKw kvacman || 

B-N\qw 

Hmw tIihmb kzml| Hmw kwIÀj\mb \a:| 
Hmw \mcmbWmb kzml| Hmw hmkptZhmb \a:| 
Hmw am[hmb kzml:| Hmw {]Zypav\mb \a:| 
Hmw tKmhnµmb \a:| Hmw A\ncp²mb \a:| 
Hmw hnjvWth \a: | Hmw ]pcptjm¯amb \a:| 
Hmw a[pkqZ\mb \a: | Hmw At[m£Pmb \a:| 
Hmw {Xnhn{Iamb \a: | Hmw \cknwlmb \a:| 
Hmw hma\mb \a: | Hmw ANypXmb \a: | 
Hmw {io[cmb \a: | Hmw P\mÀ±\mb \a: | 
Hmw EjntIimb \a: | Hmw Dt]-{µmb \a: | 
Hmw ]ß\m`mb \a: | Hmw lctb \a: | 
Hmw ZmtamZcmb \a: | Hmw {ioIrjvWmb \a: | 

 

`qtXmNmX\w 

D¯njvT´p `qX]n-imNlBtXbv `qan `m-cIm: | 

GtXjma hntcmt[\{_Ò IÀ½ kamct` || 
(Iqd¨v A£n´ AXmbXv AcnaWnIÄ F®bpw aªÄs¸mSnbpw tNÀ¯v Ipg¨Xv FSp¯v 

\n§fpsS ]pdInte¡v FdnbpI. AXn\p tijw heXp ssI sImണ്ടv aq¡v AS¨p ]nSn¨v 

{]mWmbmaw sN¿pI.) 
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{]mWmbmaw 

 Hmw `plp, Hmw `phl, Hmw kphl, Hmw  al , Hmw P\l, Hmw X]l, Hmw kXyw, Hmw 

XXv khnXqÀ------ --htcWyw-`ÀtKm tZhky [oaln, [otbmtbm\l {]tNmZbmXv, Hmw Bt]m tPym-

XocþtkmarXw {_Ò `qÀ`phkphcw  

aa D]mX ZpcnX£bZzmcm {io ]ctaizc {]oXyÀ°w ipt`tim`\m aplqÀt¯ {io alm ---

þhnjvtWmþcmKvt\bm {]hÀt¯ am-\kym BZy {_lvaWlm ZznXob ]cmÀt° tizX 

hcmlIevt] sshhkzX a\z´tc Ien-bqtK {]Ya]mtZ Pw_qZzot] `cXhÀtj `cXIWvtT 

tabvtcm Z£nW ZnKvv`mtK {io ssieky (GÁhpw ASp¯pÅ \ZnIfqsS t]cqIÄ ]dbpI) 

{]tZti, IrjvWm, tKmZmhcn a[y`mtK,  kz tim`\Krtl,kakvX tZhXm {_lvvaWm, 

lcnlck¶n[u, Akvan³ hÀ¯am\, hyhlmcnI, N{µamt\\, kzkvXn{io, {]`hmXn, \ma 

kwhÕc at²y (A¶s¯ XobXn, Znhkw, amkw, hÀjw) kwhXvktc, Abt\b v, cqXu, 

amtk, ]ss£, XnYu, hmktc, ip`\-£t{X, ip`tbmtK ip`IcW ChwKq\m hntijW 

hninjvSmbmw ip`-XnYu {ioam³ (t]cv ]dbpI) tKm{Xl (PmXn ]dbpI) \mat[bl 

[À½]Xv\o ktaXky AkvamIw klIqSpw_m\mw, t£a, ssØcy, ss[cy, hnPb, B-

bqÀþBtcmKy, sF-izcyþA`nhr²yÀ°w, [À½mÀ° Imatam£ NXqÀhn[ ]qcpjmÀ° 

^ekn²yÀ°w  atam]mX ZpcnX£b Zzmcm {io ]ctaizc {]oXyÀ°w {io e£vao]XvamhXn 

k-tatX {io sh¦tSizc tZhXm aq²njy {io sh¦tSizc {hXIev]Icntjy {Zhyln 

kw`hXv̀ nln ]ZmÀt¯ kw`hXm \nbta\bmhÑàn [ym\m hml-\mZn tjmZtjm]Nmc 

]qPyw Icntjy. (shÅ¯nÂ sXmSpI) 

XSwK Ieimcm[\w Icntjy 

kzmanbpsS heXphi¯v Ieiw shbv¡pI. AXn\v ASp¯mbn Hcp ÌoÂ X«n\pÅnÂ sNdnb 

aq¶qIpgnbpÅ ]m{X§fnÂ Nµ\w, Ip¦paw, A£n´ F¶nh shbv¡pI. 

Cu ]qPm ]m{X¯n\qÅnÂ Hcp ]qhv sh¨n«v Xmsg hnhcn¡p¶ tÇmIw  sNmÃpI. 

 

tÇmIw 

IeiyaptJ hnjvWplp Imt´ cp{Zl kam{inXl 

aqteX{X ØntXm{_Ò at²y amXrK\mlm {inXmlm || 
Ip£uXp kmKckÀtÆ k]vXZzo] hkpÔcm 

EKvthtZ:  bPpÀthZ: kmathtZmlyXÀh\: || 

AwKnivN klnXmkÀtÆ Ieim¼p kam{inXl | 
Ieti KÔ ]pjv]m£Xm³ \n£n]vXy, lktvX\mNmZy, 

Bt]m hm CZw kÀÆw hniz`qXm\ym]l {]mWhm B]lm 

]jh Bt]m¶ amt]marX am] km{a[qt]m hncmZm]m 

kzcmZm] ivN´mw iymt]m tPmXnw bPpw iym] 

kXyam]m kÀÆm tZhXm At]m`qÀ`phkz cm] Hmw.  
(Hcp sNdnb ¥mknÂ shÅw \nd¨v AXnÂ Hcp Xpfknbne CSpI.) 
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tÇmIw 

KwtK! N bapt\! IrjvtW! tKmZmhcn! kckzXn ! 

\À½tZ! knÔpImthtcym! Pekvan³ k¶n[nw Ipcp || 
Imthtc XpwK`t{Z N IrjvWthWo N KuXta 

`mKocYo N hn-JymX ]©KwKm {]IoÀ-̄ nXm: 

IetimZtI\ tZhamXvam\mw ]qP{ZhymWn N kwt{]m£y 

(apIfnÂ ]dª ¥mknse shÅ¯n\pÅnÂ Hcp ]qhv ap¡pI. AXn\ptijw `Khmsâ 

Nn{X¯nepw ]qPm]m{X¯nepw \n§fpsS kzbhpw B shÅw Xfn¡pI) 
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{io KW]Xn {]mÀ°\ 

ip¢mw_c[cw hnjvWpw iinhÀWw NXpÀ-̀ pPw | 

{]k¶hZ\w [ymtbXv kÀÆhnLvt\m]im´tb || 

BZu \nÀhnLvt\\ {hX]cnkam-]vXw KW]Xn]qPw Icntjy || 

 

AX: KW]Xn ]qP 

Hmw KWm\mw Xz KW]Xnw lhmatl | Ihnw IhoWmaq] a{kaØhw | 

tPyjvTcmPw {_ÒWmw {_ÒWkv]Xm | B\{iq\y¶qXn`n koZkmZ\w || 

{io almKWmXn]Xtb \a:- [ymbman [ym\w kaÀ¸bman  

Bhmlbman, cXv\knwlmk\w kaÀ¸bman, 

]mtZym ]mZyw kaÀ¸bman, lkvXtbmcÀLyw kaÀ¸bman,aptJ BNa\obw kaÀ¸bman 

At]mlnjvS-atbm `phkvX\ DuÀtPy[mX\, atlc\mb N£tk 

tbm hjnhX apckØky `mP-b-tXl\l DjXocn\ 

 am-Xc: , X-kvam Bcw Kam-athm bky£bmb Pn¶zZ,At]mP\b[N\l 

{io almKWmXn]Xtb \a:- ipt²mZI kv\m\w kaÀ¸bman || 

kv\m\m\´cw ip² BNa\obw kaÀ¸-bman || 

A`nhkv{Xmip hk\m\yÀ im`nt[t\mkp ZpJ:| 

A`nN{µ `ÀXtht\m  lncWym`ymjz³ cXnt\mtZh tkma || 

{io almKWmXn]Xtb \a:- hkv{XbpKvaw kaÀ¸-bman || 

bKvt\m]hoXw ]caw ]hn{Xw {]Pm]tX cyXvklPw ]pckvXm-Xv- | 

Bbpjya{Kw {]Xnap©ip{`w bKvt\m]hoXw  _eakvXp-tXP : || 

{io almKWmXn]Xtb \a:- bKvt\m]hoXw kaÀ¸-bman || 

KÔZzmcmw [pcmZÀimw \nXy]pjvSmw Icojn\ow | 

CuizcoKw kÀÆ`qXm\mw X antlm]lvhtb {inbmw || 

{io almKWmXn]Xtb \a:- -   -Znhy{io Nµ\w kaÀ¸bman || 

Abt\bv tX ]cmbtW ZpÀhmtcml´p]pjv]nWoln | 

lrZmivN ]pWvVcoIm\n kap{Zky Krlm C-ta || 

{io almKWmXn]Xtb \a:- -ZpÀhmZn \m\mhn[ ]pjv]m\n kaÀ¸bman || 
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AX: {io tjmZj\ma ]qP 

Hmw kpapJmb \a:-  | Hmw KWm[y£mb \a:-  | 
Hmw GIZ´mb \a:-  | Hmw ^meN{µmb \a:-  | 
Hmw I]nemb \a:-  | Hmw KPm\\mb \a:-  | 
Hmw KPIÀWnImb \a:-  | Hmw h{IXpWvvVmb \a:-  | 
Hmw ewt_m[cmb \a:-  | Hmw iqÀ]IÀWmb \a:-  | 
Hmw hnISmb \a:-  | Hmw sslcw_mb \a:-  | 
Hmw hnLv\cmPmb \a:-  | Hmw kvIµ]qÀÆPmb \a:-  | 
Hmw KPmZn]Xsb \a:-  | Hmw kÀÆkn²n{]ZmbImb \a:-  | 
Hmw [qatIXth \a:-  | Hmw {io almKWmXn]Xtb \a:-  | 

  

\m\mhn[ ]cnaf]pjv]m\o kaÀ¸bman 

h\kv]XnbpÀ`hyÀZnhn \m\m KÔnip kaypXw | 

Bt{Kb kÀÆssZhm\mw [qt]mbw {]XnKrlyXmw || 

{io almKWmXn]Xtb \a:-  [q]am{K]bman || 

kmPyw {XnhÀ¯n kwbpIvXw hÓn\m tbmPnXw {]nbw | 

KrlmW awKfw Zo]w ss{XtemIyXnancmhlw || 

`IvXymZo]w {]bNvOman tZhmb ]camXvat\ | 

{Xmlnamw \cIm[vtLmc ZnhytPmXn EWtamkvXptX || 

{io almKWmXn]Xtb \a:- - Zo]w kaÀ¸bman 

[q]Zo]m\´cw BNa\obw kaÀ¸bman 

ss\thZyw 

ഒരു ട റിയ തട്ടത്തില് ഒരു ട റിയ കഷണും ശര്ക്കയ ടെചും  കറചുും ടെള്ളും ഒഴിക്കും ക  

Hmw `pÀ`phkz: XXv khnതpÀ htcWyw `ÀtKmtZhky[oaln, [ntbmtbm\: {]tPmZbmXv 

kXyw XzÀsX\ ]cnjn©man (cm{XnbnÂ sNmÃpIbmsW-¦nÂ, “ cpXw Xz ktXy\ 

]cnjn©man”, F¶v sNmÃpI ) 

{io almKWmXn]Xtb \a:- - KqtUm]lmc ss\thZyw kaÀ¸bman || 
AarXakvXp AartXm]kvXc\akn 

ഓും രത്ാണായ ൈവാഹാ | ഓും ആപാനായ ൈവാഹാ | ഓും െയാനായ ൈവാഹാ | 

ഓും ഉേനായ ൈവാഹാ | ഓും ൈമാനായ ൈവാഹാ മഗദ്ധയ മഗദ്ധയ പാനീയും  

kaÀ¸bman || 
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AarXm`n[m\makn D-¯-cmt]mjWw kaÀ¸bman | 

lkvXu {]£ebman, ip² BNa\obw kaÀ¸bman | 

]qKo^sse kIÀ¸qcn EWmKhÃo ZeyÀbpXw | 

apIvXm]qÀ® kambpIvXw Xmw_qew {]XnKrlyXmw || 

Xmw_qew kaÀ¸bman || 

(Hcp shÁnebnÂ GsX¦nepw Hcp ]gw kaÀ¸n¡pI) 

Hmw KWm\mw Xz KW]Xnw lhmatl |Ihnw IhoWmap] a{khkvXhw | 

tPyjvvTcmPw {_lvaWmw {_lvaWkv]X |B\\{iq\y¶pXn`n ÊoZkmZ\w || 

{io almKWmXn]Xtb \a:- - kphÀ®a{´]pjv]w kaÀ¸bman || 

(]q¡Ä `Khm\v kaÀ¸n¡pI) 

a{´lo\w {Inbmlo\w `IvXnlo\w KWmXn] | 

bXv]qPnXw abmtZh ]cn]qÀ®w XZmkvXptX || 
bKvt\\ bKv\ab P´ tZhm Øm\n [À½m\n {]Yam  

\ymkw sXl\mIw alnam\ÊNtµ b{X]qÀtÆkm[y im´ntZhml || 
 

]p\cmN\w 

A\bm[ym\mhml\mZn tjmZj]Nmc]qPbm N `Khm³ kÀÆmXvaIl 

{io almKWmXn]Xn kp{]otXm hctZm `qXz D¯ssc IÀ½Wy 

hnLv\akvXhnXn `ht´m {`ph´p D¯tc IÀ½Wy hnLvv\akvXp KWmXn]Xn 

{]kmZw inckmKrl\man || 
 

kl{k]cam-tZhn iXaqe iXm¦qcm | 

kÀÆKw lcXpta ]m]w ZpÀÆmZpkz]v\\mit\ | 

KW]Xn bYmØm\apZzmkbman || 
 

{]mW{]XnjvT 

Hmw Akp\otX ]p\ckvamkp N£plp ]p\: 

{]mWanlt\mtZln t`mKwtPymIv]tjya 

kqcyapNvOc´ a\patX arZbm\ kzkvXn 

AarX hn {]mW AarXam]l {]mWmt\h 

bYmØm\ap]lvhbtX(`Khmsâ Nn{X¯ntem hn{Kl¯ntem sXmSpI) 

{io sh¦tSizc Bhmlbman ,Øm]bman, ]qPbman 

Øntcm`h, hctZm`h, kp{]kt¶m`h, ØncØm\w Ipcp | 
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[ym\w 

ശാതാകായും ഭുജഗശയനും പേ മനാഭും ൈുഗയശw | 

െിശവാധായും ഗഗന ൈദൃശും ഗമഘെÀWw ശുഭാുംഗw | 

ലക്ഷ്മ ീകാ´w കമലനയനും ഗയാഗി ഹൃദ്ധയാന ഗമയw | 

െtµ െിഷുും ഭെ ഭയ ഹയും ൈÀÆ ഗലാസകക നാഥw | 

െtµ െിഷുും ഭെ ഭയ ഹയും ൈÀÆ ഗലാസകക നാഥw || 

{io e£vao ]XvamhXn ktaX  {io sh¦tSizc kzmant\y \a: 

[ymbman, [ym\w kaÀ¸bman (`Khmsâ hn{Kl¯ntem Nn{X¯ntem Hcp ]qthm 

Xpfknbnetbm kaÀ¸n¡pI) 

Bhml\w 

Bhmlbman tZthi kn²KÔÀÆtkhnX | 

b{ZliymanZw ]pWyw kÀÆ]m] ltcmlcl || 

{io e£vao ]XvamhXn ktaX {io sh¦tSizc kzmant\y \a: - 
Bhmlbman (`Khmsâ hn{Kl¯ntem Nn{X¯ntem Hcp ]qthm Xpfknbnetbm kaÀ¸n¡pI) 

Bk\w 

ssZhssZh PK¶mY {]WpX t¢i\mi\ | 

cXv\knwlmk\w Znhyw KrlmWa[pkqZ\ || 
{io e£vao ]XvamhXn ktaXky 

{io sh¦tSizc kzmant\y \a: -cXv\knwlmk\w kaÀ¸bman 

(`Khmsâ hn{Kl¯ntem Nn{X¯ntem Hcp ]qthm Xpfknbnetbm kaÀ¸n¡pI) 

]mZyw 

hm©nXw Ipcta ssZh ZpjvIrXw N hn\mimb | 

]mZyw KrlmW `Khm³ amXpcpXv kwK kwØnX || 

{io e£vao ]XvamhXn ktaXky 

{io sh¦tSizc kzmant\y \a: -]mZtbm,]mZyw kaÀ¸bman 

(¥mknse shÅ¯nÂ \n¶pw Hcp kv]q¬ shÅw sNdnb X«¯nte¡v Hgn¡pI) 
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AÀLyw 

Ipcpjzta Zbmw ssZh kwkmcmÀ¯n `bm]l | 

Z[n£oc ^temss]Xw Krlm\mÀLyw \tamkvXptX || 
{io e£vao ]XvamhXn ktaXky 

 {io sh¦tSizc kzmant\y \a: -lkvXtbmcÀLyw kaÀ¸bman 

(¥mknse shÅ¯nÂ \n¶pw Hcpkv]q¬ shÅw sNdnb X«¯nte¡v Hgn¡pI) 

BNa\w 

\a kXymbb ip²mb \nXymb Kv\ym\ cq]ntWy | 

Krlm\mNa\w ssZh kÀÆtemssII \mbI || 
{io e£vao ]XvamhXn ktaXky 

 {io sh¦tSizc kzmant\y \a: -aptJ BNa\obw kaÀ¸bman 

(¥mknse shÅ¯nÂ \n¶pw Hcpkv]q¬ shÅw sNdnb X«¯nte¡v Hgn¡pI) 

]©marXkv\m\w 

]©marXw abm\oXw ]tbmZ[nLrXw a[p | 

iÀ¡cm klnXw ssNh ssZ-hXzw {]XnKrlyXmw || 
{io e£vao ]XvamhXn ktaXky 

 {io sh¦tSizc kzmant\y \a: -]©marXkv\m\w kaÀ¸bman 

(`Khm\p ]©marXw kaÀ¸n¡pI) 

(]©marXw :]mÂ, ssXcv, s\¿v, tX³, ]©kmc) 

kv\m\w 

kzÀ®]mt{XmZIw KwK bap\mZnka\znXw | 

ipt²mZIw Krlmt\j kv\m\w Ipcp bYmhn[n || 

{io e£vao ]XvamhXn ktaX {io sh¦tSizc kzmant\y \a: - 
 ipt²mZI kv\m\w kaÀ¸bman (¥mknse shÅ¯nÂ \n¶pw Hcpkv]q¬ shÅw sNdnb 

X«¯nte¡v Hgn¡pI) 

hkv{Xw 

X]vXIm©\k¦miw ]oXmw_canZw ltc | 

kpKrlm\ PK¶mY {io\nhmk \tamkvXptX || 

{io e£vao ]XvamhXn ktaX {io sh¦tSizc kzmant\y \a: - hkv{XbpKvaw 

kaÀ¸bman 
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bKvt\m]hoXw 

bKvt\m]hoXw ]caw]hn{Xw {]Pm]ssXyÀbPv klPw ]pckvXmXv | 

Bbpjya{Kw {]Xnap©ip{`w bKvt\m]hoXw _eakvXptXP: || 

{io e£vao ]XvamhXn ktaX {io sh¦tSizc kzmant\y \a: - bKvt\m]hoXw 

kaÀ¸bman 

 

KÔw 

Nµ\mKcp IkvXqcn L\kmc ka\znXw | 

KÔw Krlm\ tKmhnµ \m\m KÔkvN[mcbm || 

 

{io e£vao ]XvamhXn ktaX {io sh¦tSizc kzmant\y \a: - Znhy]cnaf 

 

KÔm³ kaÀ¸bman (`Khm\v Ipd¨v Nµ\w NmÀ¯pI) 

 

A£Xm³ 

tKmhnµm ]cam\µm lcn{Z klnX£Xm³ | 

hntizizc hnimem£ Krlm\m ]ctaizc || 
 

{io e£vao ]XvamhXn ktaX {io sh¦tSizc kzmant\y \a: - A£Xm³ kaÀ¸bman 

 

(`K-hmsâ Nn{X¯ntem hn{Kl¯ntem Ipd¨v A£n´ hnXdpI) 

 

(A£n´: Acnbpw aªÄs¸mSnbpw F®bpw IqSn anIvkv sNbvXXv)  

 

]pjv]w 

kpKÔo\n kp]pjv]m\n PmPoIpWvTapJ\nN 

ameXnhIpemtZhn ]qPÀ°w {]XnKrlyXmw 

 

{io e£vao ]XvamhXn ktatX {io sh¦tSizc kzmant\y \a: -]pjv]w kaÀ¸bman 

(`Khm\v ]q¡Ä kaÀ¸n¡pI) 
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AXmwK ]qP 

 

(Hmtcmhcn sNmÃpt¼mgpw Xpfkn I-ei¯n³t·Â kaÀ¸n¡pI) 

ഓും ശ്രീ sh¦tSizcmയ നമ: -]mZu ]qPbman 

ഓും ശ്രീ ടെങ്കെ ലേീശായ നമ: - ഗുല്ഫൌ പൂജയാമി | 

ഓും ശ്രീ രത്ോയകായ നമ: - ജാനുനീ പൂജയാമി | 

ഓും ]Xvamെതീ പതടയ നമ: - PwtL പൂജയാമി | 

ഓും  Úm\{]Zmb \a:  - ഊരൂ പൂജയാമി | 

ഓും ശ്രീ നിhmൈായ നമ: -  ITnw പൂജയാമി | 

ഓും മഹാഭാഗായ നമ: - നാഭിും പൂജയാമി | 

ഓും \nÀ½emb നമ: - ഉേയും പൂജയാമി | 

ഓും െിശാല ഹൃേയായ നമ: - ഹൃേയും പൂജയാമി | 

ഓും ]cnip²mXvat\\a: - Øm\u പൂജയാമി | 

ഓും ]pcptjm¯amb നമ: -  `pPu പൂജയാമി | 

ഓും kzÀ®lkvXmb നമ: - lkvXu പൂജയാമി | 

ഓും hc{]Zmb നമ: - IWvTw പൂജയാമി | 

ഓും temI\mYmb നമ: - kvIµu പൂജയാമി | 

ഓും kÀtÆizcmb നമ: - apJw പൂജയാമി | 

ഓും ckKv\mb നമ: -  \mknImw പൂജയാമി | 

ഓും ]pWy{ihWIoÀ¯\mb നമ: -  t{imss{X പൂജയാമി |  

ഓും ^pÃmw_pP hntemN\mb നമ: -  t\{Xy പൂജയാമി | 

ഓും hÀ¨kznt\y നമ: -   eemSw പൂജയാമി | 

ഓും cayhn{Klmb നമ: -    kÀÆm\ywKm\n പൂജയാമി | 

 

Hmw{ioe£van ]XvamhXn ktatX {io sh¦tSizc ]camXvat\ \a: - 
Znhykpµchn{Klw ]qPbman 
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{io sh¦tSizc AjvtSm¯c iX\mamhen 

ഓും  sh¦tSശായ നമഃ  ഓും െിഷണ ഗെ നമഃ  

ഓും ശ്രീനിൊൈായ നമഃ  ഓും അ യുതായ നമഃ  

ഓും ലക്ഷ്മ ിപതഗയ നമഃ  ഓും പേ മിനീരത്ിയായ നമഃ  

ഓും അനമായായ നമഃ  ഓും ധയാപതഗയ നമഃ  

ഓും അമൃതാശmയ നമഃ  ഓും ൈുയപതഗയ നമഃ  

ഓും ജഗേവുംേയായ നമഃ  ഓും \nÀ½emb നമഃ  

ഓും ഗഗാെിµmയ നമഃ  ഓും tZh]qPnXmmb നമഃ  

ഓും ശാശവതായ നമഃ  ഓും NXpÀ`pPmb നമഃ  

ഓും രത്ഭഗെ നമഃ  ഓും N{I[cmb നമഃ  

ഓും ഗശഗഷാദ്രിനിലയായ നമഃ 10 ഓും {Xn[mavvt\y നമഃ 40 

ഓും ഗേൊയ നമഃ  ഓും {Xn-KpW-{ibmb നമഃ  

ഓും ഗകശൊയ നമഃ  ഓും \nÀÆnIev]mb നമഃ  

ഓും മധുൈൂേനായ നമഃ  ഓും \njvIf¦mb നമഃ  

ഓും അമൃതായ നമഃ  ഓും \ncmXv\Imb നമഃ  

ഓും മാധൊയ നമഃ  ഓും \ncRvP\mb നമഃ  

ഓും കൃഷണ ായ നമഃ  ഓും \nc`mkmb നമഃ  

ഓും ശ്രീഹയഗയ നമഃ  ഓും \nXyXr]vXmb നമഃ  

ഓും ജ്ഞാനപുംജയായ നമഃ  ഓും \nÀKpWmb നമഃ  

ഓും ശ്രീെത്സ െക്ഷ്ഗൈ നമഃ  ഓും \ncp]{Zmb നമഃ  

ഓും kÀtÆimb നമഃ 20 ഓും KZmYcmb നമഃ 50 

ഓും ഗഗാപാലായ നമഃ  ഓും iÀK]mWtb നമഃ  

ഓും പുരുഗഷാത്തമായ നമഃ  ഓും \µmInt\ നമഃ  

ഓും ഗഗാപീശവയായ നമഃ  ഓും ശുംഖ-ോയകായ നമഃ  

ഓും പയുംഗജയാതിഗഷ നമഃ  ഓും At\IaqÀ¯tb നമഃ  

ഓും sshIpWvT ]Xtb നമഃ  ഓും അെയക്തായ നമഃ  

ഓും അെയയായ നമഃ  ഓും കെി-ഹൈത ായ നമഃ  

ഓും ip²X\th  നമഃ  ഓും െയരത്ോയ നമഃ  
ഓും bmZth{µmb നമഃ  ഓും അഗനകാത്മഗന നമഃ  
ഓും \nXz buÆ\ cq]htX നമഃ  ഓും േീനബുംധഗെ നമഃ  

ഓും NXpÀ thZmXvaImb നമഃ 30 ഓും BÀ¯temI-`b- {]Zmb നമഃ 60 



{io sh¦tSizc {hXw 

Malayalam - Sree Venketeswara Vrathavum 

http://www.venkateswaravratham.org  Page 33 of 57 
http://www.facebook.com/venkateswaravratham 

ഓും BImi- cmP -hcZmb നമഃ 

 

 ഓും കനയാ ശ്രhണതാഗയജയായ നമഃ 
 

 

ഓും tbmKn lr-Xv]ß aWvVncmb നമഃ 

 

 ഓും പീതാുംബയധയായ നമഃ 
 

 

ഓും ZmtamZcmb നമഃ 

 

 Hmw A\Lmb \a: 

 

 

ഓും PKXv]emb നമഃ 

 

 ഓും െനമാലിഗന നമഃ 
 

 

ഓും ]m]Lv\mb നമഃ 

 

 ഓും പേ മനാഭായ നമഃ 
 

 

ഓും `IvXhXvkemb നമഃ 

 

 ഓും മൃഗയ-ൈക്ത- മാനൈായ നമഃ 
 

90 

ഓും {Xnhn{Iamb നമഃ 

 

 ഓും അശവരൂഢായ നമഃ 
 

 

ഓും jnwjpamcmb മഃ 

 

 ഓും ഖഡഗ ധായിഗണ നമഃ 
 

 

ഓും PSm aIpS tim`nXmb നമഃ 

 

 ഓും [\mÀP\ ൈമുതു്സകായ നമഃ 
 

 

ഓും iwJ- atZyme- k³a³ tPmIn¦n\ymZy 

IcWvTImb നമഃ 

 

70 ഓും KWimcf k³a²y IkvXqcn 

XnetImPvPzemb നമഃ 

 

 

ഓും \oetaLiymaX\th നമഃ 

 

 ഓും k¨nZm\µ cq]mb നമഃ 

 

 

ഓും _nez ]{XmÀ¨\{]nbmb നമഃ 

 

 ഓും ജഗന്മുംഗള ോയകായ നമഃ  

ഓും PKXvhym]nt\y നമഃ 

 

 ഓും bácq]mb നമഃ 

 

 

ഓും PKXv IÀtX y നമഃ 

 

 ഓും യജ്ഞt`mIvt{X നമഃ 

 
 

 

ഓും ജഗത്സാക്ഷ്ിഗണ നമഃ  ഓും  ിന്മയായ നമഃ  

ഓും ജഗത പതmയ നമഃ 
 

 ഓും പയഗമശവയായ നമഃ 100 

ഓും Nn´nXmÀ°രത്ോയകായ നമഃ  ഓും പയമാÀ°രത്ോയ നമഃ  

ഓും ജിഷണ ഗെ നമഃ  ഓും im´m-b- നമഃ 
 

 

ഓും ZmiÀhmb നമഃ 
 

 ഓും ശ്രീ മഗത നമഃ 
 

 

ഓും േശ രൂപെഗത നമഃ 
 

80 ഓും tZmÀZWvTv hn{Iamb നമഃ 

  

 

ഓും ഗേെകീ \µ\mb നമഃ  ഓും ]cmXv ]cmb നമഃ 

 

 

ഓും ശൌയഗയ നമഃ 
 

 ഓും ]c {_lvatWy നമഃ 

  

 

ഓും lb{Kohmb നമഃ 
 

 

 ഓും ശ്രീ െിഭഗെ നമഃ 
 

 

ഓും P\mÀ±\mb നമഃ 
 

 ഓും ജഗേീശവയായ നമഃ  108 

 

|| CXn {io sh¦tSizc AjvtSm¯c iX\mamhen|| 
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{io alme£van AjvtSm¯c iX\mamhen 

ഓും രത്കൃസതയ നമഃ 
 

 Hmw _p²mssb \a:  

ഓും െികൃസതയ നമഃ  Hmw A\Lmssb \a: 

 

 

ഓും െിേയാസയ നമഃ  Hmw lcnhÃ`mssb \a: 

 

 

Hmw kÀÆ`qX lnX{]Zmssb \a: 

 

 Hmw AtimImssb \a: 

 

 

ഓും ശ്രദ്ധാസയ നമഃ  ഓും അമൃതാസയ നമഃ 
 

 

ഓും െിഭൂസതയ നമഃ 
 

 Hmw Zo]mssb \a: 

 

 

 

ഓും ൈുയസഭയ നമഃ 
 

 Hmw temItimI hn\minss\y  

ഓും പയമാത്മികാസയ നമഃ 
 

 Hmw [À½ \nebmssb \a: 

 

 

 

ഓും ൊഗ  നമഃ  Hmw IcpWmssb \a: 

 

 

 

ഓും പേ മാലയാസയ നമഃ  
 

10 Hmw temIamt{X \a: 

 

 40 

40 

Hmw ]Xvamssb \a: \a: 

 

 

 

 

 Hmw ]Xva{]nbmssb \a:  

Hmw ipNmssb \a: 

 

 Hmw ]XvalkvXmssb \a: 

 

 

 

Hmw kzmlmssb \a: 

 

 

 Hmw ]Xvamss£y \a: 

 

 

 

Hmw kzm[mssb \a: 

 

 

 Hmw ]Xvakpµsscy \a: 

 

 

 

Hmw ip²mssb \a: 

 

 

 Hmw ]XvtamXv̀ hmssb \a: 

 

 

 

Hmw [\ymssb \a: 

 

 

 Hmw ]XvaapssJy \a: 

 

 

 

 

Hmw lnc¬abnssb \a: 

 

 

 Hmw ]Xva\m`{]nbmssb \a: 

 

 

Hmw e£vanssb \a: 

 

 

 Hmw camssb \a: 

 

 

 

Hmw \nXy]pãmssb \a: 

 

 

 Hmw ]Xvaamem[cmssb \a: 

 

 

 

Hmw hn`hsscy \a: 

 

 

20 Hmw tZ-sshy \a: 

 

 

50 

Hmw A[nssXy \a: 

 

 Hmw ]Xvanss\y \a: 

 

 

 

Hmw [ossXy \a: 

 

 

 Hmw ]XvaKÔnss\y \a: 

 

 

 

Hmw Zo]vXmssb \a: 

 

 

 Hmw ]pWyKÔmssb \a: 

 

 

 

Hmw hkp[mssb \a: 

 

 

 Hmw kp{]k¶m-ssb \a: 

 

 

 

Hmw hkp[mcntWy \a: 

 

 

 Hmw {]kmZm`n apJmssb \a: 

 

 

 

Hmw Iaemssb \a: 

 

 

 Hmw {]`m-ssb \a: 

 

 

 

Hmw Im´mssb \a: 

 

 

 Hmw N{µhZ\mb \a: 

 

 

 

Hmw Imamss£y \a: 

 

 

 Hmw  N{µmssb \a: 

 

 

 
Hmw Iaekw`hmssb \a: 

 

  

 Hmw N{µktlmZcy \a: 

 

 

 
Hmw A\p{Kl{]Zmssb \a: 

 

30 Hmw NXpÀ`pPmssb \a: 

 

 

60 
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Hmw N{µcq]mssb \a: 

 

 Hmw kn²mssb \a: 

 

 

Hmw C{µmssb \a: 

 

 Hmw kvss{XW kuaymssb \a: 

 

 

Hmw CµpioXfmssb \a: 

 

 Hmw ip`{]Zmssb \a: 

 

 

Hmw BËmZP\zmb \a: 

 

 Hmw \r_tha KZ\µssb \a: 

 

 

Hmw ]pssãy \a: 

 

 Hmw hc-e£vssay \a: 

 

 

Hmw inhmssb \a: 

 

 Hmw hkp{]Zmssb \a: 

 

90 

Hmw inhImsscy \a: 

 

 Hmw ip`mssb \a:  

 

 

Hmw kXymssb \a: 

 

 Hmw lncWy {]mImcmssb \a: 

 

 

Hmw hnaemssb \a: 

 

 Hmw kap{Z [\mbssb 

 

 

Hmw hnizP\ss\y \a: 

 

70 Hmw Pbmssb \a: 

 

 

 Hmw [pssãy \a: 

 

 Hmw awKfmssb \a: 

 

 

Hmw Zmcn{Zy\minss\y \a: 

 

 Hmw hnjvWph£ØeØnXmssb \a: 

 Hmw {]oXn]pjvIcssWy \a: 

 

 Hmw hnjvWp]Xvss\y \a: 

 

 

Hmw i\Xssb \a: 

 

 Hmw {]k¶mss£y \a: 

 

 

Hmw ip¢ameymw`cmssb \a: 

 

 Hmw \mcmbW kam{inXmssb \a: 

 

 

Hmw `mkvIsscy \a: 

 

 Hmw Zmcn{Zy [zwknss\y \a:  

 

100 

Hmw _nez\nebmssb \a: 

 

 Hmw tZhe£van \a: 

 

 

Hmw hctcmlmssb \a: 

 

 Hmw kÀÆ]{Zh \nhmcnssWy \a: 

 

 

Hmw bikznss\y \a: 

 

 Hmw \hZpÀKmssb \a: 

 

 

Hmw hkpÔcmssb \a: 

 

80 Hmw almImssfy \a: 

 

 

Hmw  D²m-cwKmssb \a: 

  

 

 Hmw {_Ò hnjvWp inhmßnImssb \a: 

 Hmw lcnssWy  \a: 

 

 Hmw {XnImeKym\ k¼¶mssb \a: 

 

 

Hmw tlaamenss\y \a: 

 

 Hmw `pht\izsscy \a: 

 

 

Hmw [\[\yIsscy  \a:  Hmw alme£vnAjvtSm¯c kZ \a: 

 

108 

 

||  CXn {io alme£van AjvtSm¯c iX\mamhenln || 
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{io]XvamhXn AjvtSm¯c iX\mamhenln 

 Hmw ]XvamhssXy \a: 

 

 

Hmw ZbmarXmbmsb \a: 

 
 Hmw tZsshy \a: 

 

 

 Hmw {]KvÚmssb \a: 

 

  

 

Hmw]XvtamXv `hmssb \a: 

 

 

Hmw al[À½mssb \a: 

 

 

 Hmw IcpW {]Zmbnss\y \a: 

 

 

Hmw [À½cq]nssWy \a: 

 

 

 Hmw klrZmssb \a: 

 

 

Hmw Ae¦mc{]nbmssb \a: 

 

 

Hmw tXPkzcq]nssWy \a: 

 

 

 Hmw kÀÆZmcn{Zy [zwknss\y \a: 

 

  

 Hmw Iae apssJy \a: 

 

 

Hmw  {io sh¦tSih£ØeØnXmssb \a: 

 Hmw ]Xva [cmssb \a: 

 

Hmw temItimIhn\minss\y \a: 

 

 

 

 Hmw {iossb \a: 

 

 

Hmw sshjvWsshy \a:  

 

 

 Hmw ]Xvat\ss{X \a: 

 

Hmw XncpNm\pcp]pchmknss\y \a:  

 

 

 

Hmw tImSnkqcy ka{]`mssb \a: 

 

Hmw ]qP^eZmbnss\y \a:  

 
 Hmw ]Xva Icmssb \a: 

 

 

Hmw Iaemk¶mZn kÀÆtZhXmssb \a: 
 Hmw kpKpWmssb \a: 

 

 

Hmw kÀÆtemIamss{Xy \a: 

 Hmw Ip¦pa{]nbmssb \a: 

 

  

 

Hmw sshZsshZyhnjcZmssb \a: 

 

  

Hmw tlahÀ®mssb \a: 

 

 

Hmw hnjvWp]mZtkhnXmssb \a: 

 

 

 Hmw N{µh-µntX \a: 

 

  

 Hmw cXv\{]ImiIncoS[mcnssWy \a: 

 
Hmw [K[K{]Imi icoc- ------ -- - [mcoWy \a: 

 

 Hmw PKt·mlnss\y \a: 

 

 

 Hmw hnjvWp {]nbmssb \a: 

 

 

Hmw iànkzcq]nssWy \a: 

 

 

 Hmw \nXy IeymssWy \a: Hmw {]kt¶mZbmssb \a: 

 
 Hmw tImSn kqcy{]Iminss\y \a: 

 

 

 Hmw C{µmZn ssZhX b£In\oc Inw]pcpj 

]qPXmssb \a: 

 

 

Hmw almkuµcycq]ntWy \a: 

 

 Hmw kÀÆtemI \nhmknss\y \a: 

 

 

Hmw `àhÂkemssb \a: 

 

 

Hmw `qPbmssb \a: 

 

 

Hmw {_ÒmWvT hmknss\y \a: 

 

 

Hmw Cuizsscy {]Zmbnss\y \a: 

 

 

 Hmw kÀÆmRvP ^eZmbnss\y \a: 

 

 

Hmw A`bZmbnss\y \a: 

 

 

 

Hmw [À½k¦Â¸mssb \a: 

 

 

Hmw sshIpWvT hmknss\y \a: 

 
Hmw Zm£nWy ISm£nssWy \a: 

 

  

Hmw im´mssb \a: 

 

 

Hmw `àn {]Zmss\y \a: 

 

 

Hmw D¶XØm\ØnXmssb \a: 

 

  

 Hmw Kp-W{Xb hnhÀÖnXmssb \a: 

 

 

Hmw aµmcImanss\y \a: 

 

 

Hmw IetimZikwbpXmssb \a: 

 

  

 Hmw IaemIcmssb \a: 

 

 

Hmw kÀÆtemIm \m©\ss\y \a:      Hmw thZmµÚm\cq]nssWy \a:  
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Hmw apànZmbnss\y \a:  

 

 

 Hmw kÀÆ k¼¯ncq]nssWy \a: 

 

  

Hmw {[m£m ^e]mbk{]nbmssb \a: 

 

 

Hmw A`naXZmbnss\y \a:  

 

 

 Hmw \rXyKoX{]nbmssb \a: 

 

 

Hmw efnX htZmssXy \a: 

 

  

 Hmw £ockmKtcmXv`hmssb \a: 

 

 

Hmw kakvXimkv{X hnicZmssb \a: 

 

 

Hmw BImicmP ]p{XnImssb \a: 

 

 

Hmw kphÀ®m`cW [mcnssWy \a: 

 

 

Hmw kphÀ®lkvX[mcnssWy \a: 

 

 

Hmw Cl]ctemIkpJ{]Zmbnss\y \a: 

 

 

Hmw Imacq]nssWy \a: 

 

 

Hmw Ichoc \nhmknss\y \a: 

 

 

 Hmw IcpWISm£[mcnssWy \a: 

 

  

 Hmw \mKtemIa\nkl BImiknÔp 

Iateizc ]qcnXc[Ka\mssb \a: 

 

 

Hmw AarXkpPmssb \a:  

 

 

Hmw {io {io\nhmk{]nbmssb \a:  

 

 

Hmw `qtemI kzÀ¤ kpJZmbnss\y \a: 

 

 

 Hmw N{µaÞeØnXmssb \a: 

 

  

Hmw AjvSZnIv]meIm[n]ssXy \a: 

 

  

Hmw Aenthepa¦mssb \a: 

 

  

Hmw a\vaYZÀ¸ kwlmcnssWy \a: 

 

 

 Hmw ZnhyawKf [mcnssWy  \a: 

 

  

Hmw IaemÀ¯ `mKmssb \a: 

 

 

Hmw kpIey\]oXØnXmssb \a: 

 

  

Hmw kzÂ]]c[alm]cm[ £amssb \a: 

 

Hmw ImaIhW]pjv]{]nbmssb \a: 

 
Hmw jSvtImSn XoÀ°hmknXmssb \a: 

 

 

Hmw tImSna\vaYcq]nssWy \a: 

 

  

Hmw \mcZmZn ap\nt{ijvT ]qPnXmssb \a: 

 

 

Hmw `m-\paZecq]nssWy \a: 

 

 

 

 Hmw BZni¦c]qPnXmssb \a: 

 

 

 Hmw ]Xva]mZmssb \a: 

 

 

 Hmw {]oXnZmbnss\y \a: 

 

 

 Hmw camssb \a:  

 

 

Hmw ku`mKy{]Zmbnss\y\a: 

 

  

Hmw kÀÆtemI k`µc [mcnssWy \a: 
 

Hmw almIoÀ¯n {]Zmbnss\y \a:  

 

  

Hmw kÀÆam\khmknss\y \a: 

 

 

 Hmw IrjvWmZn {]nbmssb \a: 

 

  

Hmw kÀÆmssb \a: 

 

 

 Hmw KÔÀÆ im]hntamNImssb \a: 

 

 

 Hmw hnizcq]mssb \a: 

 

 

 Hmw IrjvW]Xvss\y \a: 

 

 

 Hmw ZnhyÚm\mssb \a: 

 

 

Hmw {XntemI ]qPnXmssb \a: 

 

 

Hmw kzawKfcq]nssWy \a: 

 

 

 Hmw PK\vtamlnss\y \a: 

 

 

Hmw kÀÆm\p{Kl{]Zmbnss\y \a: 

 
Hmw kpe`mssb \a: 

 

 

Hmw Hmw¦mckzcq]nssWy \a:  

 

 

 Hmw kpioemssb \a: 

 

 

Hmw {_ÒÚm\kw`qXmssb \a: 

 
Hmw AÚ\mkpXm\p{Kl{]Zmbnss\y \a: 

 

 

 Hmw {io ]XvamhssXy \a: 

 

 

Hmw `àX va\nhmknss\y \a:  

 

  

 Hmw ktZymthZhssXy \a:  

 

 

Hmw kÔyhµnss\y \a:  

 

 

Hmw {io alme£vssay \a: 

 

 

... {io]XvamhXn AjvtSm¯c iX\mamhenln .... 
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[q]w 

ZimwKw KpKvKptem ss]Xw tKmLrssX\ ka\znXw| 

[q]w Krlm\ tZthi kÀÆtemI \akvImc|| 
{io e£van ]XvamhXn ktaX {io sh¦tSizc kzmanss\y \a: 

[q]am{Km]bman (ssIbpsS BwKyw sImണ്ട v Nµ\¯ncn `Khm\p kaÀ¸n¡qI) 

Zo]w 

{XntemtIi almtZh kÀÆÚm\ {]ZbI| 

Zo]w Zmiyman tZthi c£amw `àhÂke|| 

{io e£van ]XvamhXn ktaX {io sh¦tSizc kzmanss\y \a:- ---- Zo]w ZÀibman 

(ssIbpsS BwKyw Zo]w sImണ്ട v `Khm\p kaÀ¸n¡qI) 

ss\thZyw 

kÀÆ`£nkvN t`mPykvN cknivj²v̀ n ka\znXw| 

ss\thZyµp abm\oXw Krlm\ ]pcptjm¯a|| 

{io e£van ]XvamhXn ktaX {io sh¦tSizc kzmanss\y \a:- ---- ss\thZyw kaÀ¸bman 

(Xmsg hnhcn¡p¶ coXnbnÂ `Khm\p ss\thZyw kaÀ¸n¡pI. t\{´¸gw 

kaÀ¸n¡pIbmsW¦nÂ  

"IZfo^ew' F¶pw tX§ BsW¦nÂ "\mfotIc^ew \nthZbman' F¶pw iÀ¡c 

BsW¦nÂ "KqtUm]lmc ss\thZyw kaÀ¸bman' F¶pw ]dbpI.)  

ഓും രത്ാണായ ൈവാഹാ , ഓും Aപാനായ ൈവാഹാ,  ഓും െയാനായ ൈവാഹാ , 

ഓും ഉേനായ ൈവാഹാ , ഓും ൈമാനായ ൈവാഹാ, ഓും ]c{_ÒtW ൈവാഹm (¥mknse 

shÅ¯nÂ \n¶pw Hcp kv]q¬ shÅw sNdnb X«nte¡v Hgn¡pI) 

Hmw `pÀ`phkz: XXv khn[pÀ htcWyw `ÀtKmtZhky[oaln, [ntbmtbm\l {]tPmZbmXv , 

Hamt]m tPymXocmt]m arXw {_Ò `qÀ`phkzcw at[y at[y ]m\obw kaÀ¸bman. 

(¥mknse shÅ¯nÂ \n¶pw Hcp kv]q¬ shÅw sNdnb X«nte¡v Hgn¡pI) 

AarXm]nZm\makn, D-¯-cmt]mjWw kaÀ¸bman ,lkvXu {]£mebman, ]mZu {]£mebman 

]p\cmNa\obw kaÀ¸bman. 

Xmw_qew 

]qKo^sse kIÀ¸qcn EWmKhÃn ZeyÀbpXw| 

apàmNqÀ® kambpàw Xmw_qew {]XnKrlyXmw|| 

{io e£van ]XvamhXn ktaX {io sh¦tSizc kzmanss\y \a:- ---- Xmw_qew kaÀ¸bman 
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(Hcp shÁn-ebnÂ GsX¦nepw ^ew `Khm\v kaÀ¸n¡pI) 

\ocmRvP\w 

{iobml Im´mb IeymW \nYtb \nYtbÀ[n\mw| 

{io sh¦S \nhmkmb {io\nhmkmb awKfw|| 

{io e£van ]XvamhXn ktaX {io sh¦tSizc kzmanss\y \a:- ---- \ocmRvP\w ZÀibman 

(Xmsg ]dbp¶ a{´w sNmÃn ¥mknse shÅ¯nÂ \n¶v Hcp kv]q¬ shÅw sNdnb 

X«¯nte¡v Hgn¡pI) 

"]p\cmNa\w kaÀ¸bman ' 

a{´]pjv]w 

Hmw kl{kioÀjw ssZhw hnizm£w hniziw`phw 

hnizw \mcmbW ssZhw A£cw ]caw ]Zw 1 
hnizXl ]cam\nXyw hnizw\mcmbWw lcnw 

hniztasshZw ]pcpjkvXZzniz ap]PohXn     2  
]Xnw hnizmkymXvtaizcw imizXwinhwANypXw 

\mcmbWw almtÚbw hnizmß\w ]mcmbWw   3  
\mcmbW ]tcmtPymXncmß \mcmbWl]cl 

\mcmbW]cw {_ÒXzw \mcmbWl]cl 

\mcmbW]tcm[ymXm [ym\w \mcmbWl]cl 4 
bÑIn©n PKXvkÀÆw ZriytX {ipb-tX]n hm 

A´À`lnÝ XXvkÀÆw hym]y \mcmbWl ØnXl   5 
A\´ahybw Ihnw kapt{Z´w hniziw`phw 

]XvatImi {]XoImiw lrZbw Nm]ytZmapJw    6     

At[m \nãym hnXkvXmt´ \m`ym ap]cn Xnãln  

PzmemamemIpew `mXn hnizkymbX\w alXv   7            

im´Xw inem`nkvXp ew_XymtImi k¶n`w 

Xkymt´ kpincw kq£vaw Xkvan³ kÀÆw {]XnjvTnXw     8  

Xky at[y almán EhnizmÀ¨n EhniztXm apJl 

tkm{K`pKv hn`P³ Xnã\mlmc aPcl Ihnln 

{XnbKqÀ[z a[Êmbo civab kvXky i´Xm       9 
im´m]b´n kzw tZlam]mZXe akvXIl 

Xky at[y hÓn inJ A\otbmÀ[h hyhØnXl    10 
\oetXmbX a²yØm ZznZyptÃssJh `mkzcm 

\ohmckqIhX³hn ]oX`m kzXy\q]am         11  

Xkym inJmbm at[y ]camßm hyhØnXl 

k {_Ò k inh iinti{µ tkm£cl ]cakzcmXv   12      
Hmw XXv {_Ò, Hmw XXv hmbplp, Hmw XZmßm,  

Hmw XXv kXyw, Hmw XXv kÀÆw, Hmw XXv]ptcmÀ\a : 

A´kvNcXn `qtXip Kplmbmw hnizaqÀ¯nip 

Xzw báØzw hjSvImcmkvXz an{µkvXzw 

cp{ZkvXzw hnjvWpkvXzw {_ÒXzw {]Pm]Xnln 
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Xzw XZm] Bs]m tPymXoctkmarXw {_Ò`qÀ`phkzcw         13  

KZm ]p\ÊwKc[mwK Iev]I [zPmchnµm¦pi h{PeemkvNnX 

tl! {io\nhmk XzNcWmw_pP [zbw aZob aqÀ²m\ aeP 

Hmw \ncRvP\mb hnZvatl \ncm`mkmb [oaln 

Xt¶m {io\nhmkl {]tPmXbmXv 

{io e£van ]XvamhXn ktaX {io sh¦tSizc kzmanss\y \a:- ----Znhya{´]pjv]w kaÀ¸bman 

 

{]Z£nW \akvImcw 

tÇmIw 

bm\nIm\n N ]m]m\n P³am´c IrXm\nN | 

Xm\n Xm\n {]Wiy´n {]Z£nW ]tZ]tZ|| 

]mt]mlw ]m]IÀ½mlw ]m]mß ]m] kw`hl| 

{Xmlnamw Ir]abm tZh icWmwKXhXvke|| 

A\yYm icWw \mkvXn Xz ta icWw aa| 

XkvaXv ImcpWy `mth\ c£ c£ P\mÀ±\ || 

{io e£van ]XvamhXn ktaX {io sh¦tSizc kzmanss\y \a:- ---- Bß{]Z£nW \akvImcw 

kaÀ¸bman 

(Cu a{´w sNmÃns¡mണ്ടv aq¶v XhW `Khms\ {]Z£nWw sNbvXn«v kmjvSmwKw 

\akvIcn¡pI) 

 

({]Z-£nWw F¶mÂ Fgpt¶Áv \n¶v aq¶p {]mhiyw Xncn-bpI) 

 

hnhnt[m]Nmc ]qP 

N{X [mcbman | Nmacw hoPbman |\rXyw ZÀibman |KoXw {imhbman |hmZyw tLmjbman 

|Bt´menIm³ Btcml bman| Aizm\mtcml bman| KPm\mtcmlbman |kakvX 

cmtPm]Nmc, iIvXyp]Nc,  bt{´m]Nmc, tZthm]Nmc , kÀtÆm]Nmc ]qPw kaÀ¸bman || 
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{hXw IYIÄ 

IY 1 

{io `Khm³ DhmN 

Cu IenbpK¯nse Hcp hntij \mfnÂ `Khm³ {ioam³ \mcmbW³ {io sh¦tSizc `Khmsâ 

cq]¯nÂ Xncpaebnse hniz]Xn F¶ Hcp `àsâ ap³]nÂ {]Xy£s¸«p.  (Xncpae F¶mÂ {ioam³ 

\mcmbW³ hkn¡p¶ sshIpWvTambmWv Adnbs¸Sp¶Xv) 

F¶n«v Xmsg hnhcn¡p¶Xp t]mse ]dbpIbpണ്ടmbn. IqSmsX Cu {hX¯ns\Ipdn¨v Hcp ]pkvXIw 

FgpXm\pw IqSn D]tZin¨p.  

“ tl Fsâ {]nbs¸« `àm,hniz]Xn, Rm³Hcp hntijs¸« {hX¯ns\Ipdn¨v \nt¶mSv ]dbmw. Cu 

{hXw F\n¡v GÁhpw {]nbs¸«Xpw hfsc Ffp¸w sN¿m³ ]ddp¶XpamWv. 

Cu IenbpK¯nÂ Ignª P³a¯nse {]hr¯nbpsS ^eamWv BfpIÄ A\p`hn¡p¶Xv. F¦nepw 

hoണ്ടpw ChÀ sXÁpIÄ Xs¶ sNbvXv Zp:J§fpw ZpcnX§fpw hoണ്ടpw A\p`hn¡p¶p. Nne `àÀ 

AhcpsS _p²nap«pIfpw ZpcnX§fpw Hgnªp amdm\mbn Ft¶mSp {]mÀ°n¡p¶p. AhÀ FÃm 

XSk§sfbpw adnIS¶p Xncpae Xncp¸XnbnÂ F¯nt¨cpt¼mÄ Fsâ ZÀi\w e`n¡p¶p. Fsâ 

`àsc FÃmhscbpw Rm³ hfscb[nIw kvt\ln¡p¶p. hfsc Xmgvabmb PohnXw \bn¡p¶hcpw 

F¶nÂ kzbw kaÀ¸n¡p¶hcpamb FÃm `àcptSbpw apgph³ NpaXebpw Rm³ GsÁSp¡pw. {io 

sh¦tSizc {hXw' F¶ t]cnÂ Adnbs¸Sm³ t]mIp¶ Cu {hX¯ns\ Ipdn¨mWv Rm³ \nt¶mSv 

hnhcn¡m³ t]mIp¶Xv. F\n¡v hfsc {]nbs¸«XmWv Cu {hXw. `àntbmsS Cu {hXw sN¿p¶ FÃm 

`àÀ¡pw AhcpsS FÃm hnjaXIfpw DS\Sn amdp¶Xmbn A\p`hs¸Spw. AhchcpsS kuIcyw 

A\pkcn¨pw km¼¯nI ØnXn A\pkcn¨pw GXp kab¯pw Cu {hXw sN¿mw. Cu {hX¯nsâ ̂ ew 

IqSpXembn A\p`hs -̧S-q¶X vamÀLjoc, amL, ]©an,]uÀ®an, k]vXan, GImZin F¶o 

Znhk§fnepw,{imhW AsÃ¦nÂ tNmXn \mfpIfnepw sN¿pt¼mgmWv.  

Cu IenbpK¯nse Fsâ FÃm ̀ àcpw t\cnSp¶ _p²nap«pIÄ Rm³apgph\mbpw a\Ênem¡p¶p. Cu 

{hXw sN¿p¶XneqsS FÃm `àcpw AhcpsS BtcmKy {]iv\§fnÂ \n¶pw, km¼¯nI {]iv\§fnÂ 

\n¶pw, IpSpw_ {]iv\§fnÂ \n¶pw apàn t\Spw.  അമാഗപാടല മന:ൈമാധാനും ലഭിക്കും കയുും ട യു്യും. 
ജീെിതത്തിsâ  FÃm രത്തിൈന്ധികളുും ഒഴിഞു്ഞ മാറുും.കെുുംബങ്ങളിടല FÃm െിഗശഷാെൈയങ്ങളിലുും 
ഈ വ്രതും ട യ്യാെുന്നതാണ  . ഈ വ്രതും ട യു്യന്നത  െഴി FÃm ഭക്തര് ക്കും ും അെരുടെ ഗജാലിയിലുും 
ബിൈി\ൈസ ിലുും പുഗയാഗതി ഉണ്ടാകന്നതായി അറിയാ³  ൈാധിക്കും ും. 

ഈ വ്രതും യാെിടലഗയാ സെകഗന്നയഗമാ ട യ്യാും. ഈ വ്രതത്തിÂ ഉÄs¸െു¯nയിടു്ടള്ള 5 കഥകളുും 
െളടയ ഭക്തിഗയാെുും hnizmkt¯mSpw Iqെി ൊയിക്കും ക. ഇത  െീെുകളിലുും ഭഗൊsâ ഗക്ഷ്ത്രങ്ങളിലുും 
ശു²nയുള്ള ൈഥലങ്ങളിലുും പുണയ നേoതീയങ്ങളിലുും ട യ്യാെുന്നതാണ .  
 
കഴിയുന്നമാും FÃm ൈുഹൃത്തുക്കടളയുും IpSpw_mwK§sfbpw ക്ഷ്ണിക്കും ക . ഈ വ്രതത്തിÂ പങ്കു 
ഗ രുകയുും വ്രതും ഗകള്ക ക്കും കയുും രത്ൈാേും ൈവീകയിക്കും കയുും ട യു്യന്ന FÃm ഭക്തര് ക്കും ും അഷട  
ഐശവയയങ്ങളുും ലഭിക്കും ും. ഭുതകാലത്തിÂ പല ഗശ്രഷഠ  മുനിമാരുും ഈ വ്രതും sNbvXv Fsâ  അനു്ഹും 
മുഴുെനായി ലഭിചുംിടു്ടണ്ട . Fsâ FÃm ഭക്തര് ക്കും ും ഈ വ്രതും ൈഗതാഷും {]Zm\w sN¿pw . ഈ വ്രതും 
ട യു്യന്നത  െഴി Fsâ FÃm ഭക്തര് ക്കും ും െളടയ രത്ഗയാജനും ലഭിക്കും ും.  
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ഈ വ്രതും െളടയ എളുപ്പും ട യ്യാും. ഈ കലിയുഗത്തിÂ Fsâ ഭക്തÀ അനുഭെിക്കും ന്ന FÃm േുയിതങ്ങളുും 
ഞാ³ മനൈിലാക്കും ന്ന. െളടയ െലിയ തയാഗങ്ങളുും ബുദ്ധിമുടു്ടകളുും െഴി ലഭിക്കും ന്ന നÃ ഫലങ്ങÄ െളടയ 
പമാടക്ക മാത്രഗമ ൈാധയമാIq.എന്നാÂ ഈ വ്രതും ട യു്യന്നത  െഴി നÃ ഫലങ്ങÄ െളടയ എളുപ്പും 
ൈാധയമാകും. 
ആേയും െളടയ പെിത്രെുും ശുദ്ധെുമായ ഒരു ൈഥലും തിയടഞ്ഞെുക്കും ക .അെിടെ ഒരു മണ്ഡപമുണ്ടാക്കി 
Fsâ ഒരു  ിത്രും അതിനുള്ളിÂ ടെയുക. Fsâ ഭായയമായmb ഭുഗേെിഗയാെുും ശ്രീഗേെിഗയാെുും ഗ ര് ന്നള്ള 
െി്ഹങ്ങഗളാ  ിത്രഗമാ ആടണങ്കിÂ IqെുതÂ ഫലൈിദ്ധി ഉണ്ടാകും. നിങ്ങÄ¡v ഇഷട മുള്ള മറു്റ 
സേെങ്ങളുടെയുും  ിത്രങ്ങÄ ൈഥാപിക്കാും .ആേയും അഷട േിക  പാലകന് മാടയ നമൈക യിക്കും ക . അതിനു 
ഗശഷും ആേയും െിനായക പൂജ ട യു്യക.പിന്നീെ  ഭക്തിഗയാടെ 5 കഥകളുും ൊയിക്കും ക. ഈ വ്രതത്തിÂ 
ഉÄs¸െുത്തിയിടു്ടള്ള 5 കഥകളിÂ ആേയടത്ത കഥയാണിത  .ഗശഷമുള്ള 4 കഥകളുും െിെയിചുംിടു്ടള്ളത  
മഹാമുനിമായായ െിശവാമിത്ര³, െൈിഷഠ ³, ഭയേവാജ³, അത്രി എന്നിെയാണ  . 
 
ഓഗയാ കഥ ൊയിചുും കഴിയുഗമ്പാgpw ഭഗൊsâ തിരുനാമും ഗഗാെിന്ദാ ............ഗഗാെിന്ദാ 
....................ഗഗാെിന്ദാ  
എന്ന  3 രത്ാെശയും രത്ാര് ഥനയായി ട ാÃpക. 
 
ഒരു കായയും IqSn എനിക്ക  പറയാനുണ്ട  . ഇനി ഗമല് പറഞ്ഞത  ഗപാടല ൈമയക്കും റഗൊ മറു്റ ബുദ്ധി 
മുടു്ടകÄ aqലഗമാ ഈ വ്രതും ട യ്യാ³ ൈാധിചുംിsÃങ്കിÂ ആര് ക്കും ും തനിചുംിരുന്ന ഗെണടമങ്കിÂ വ്രതും 
ട യ്യാും. ആേയും എsâ  ിത്രത്തിsâ മുന് പിÂ ഇരുന്ന മനൈസ ിÂ െിഘ ഗനശവയഗനാെ  രത്ാര് °n¡pI. 
പിന്നoെ  അഷട േിക  പാലകടയയുും നെ്ഹങ്ങടളയുും മനൈസ ിÂ നമൈക യിക്കും ക. ഒരു പാത്രത്തിÂ കറചുും 
മാളൈിയില, നാളിഗകയങ്ങÄ, പൂക്കÄ, പഴെÀ¤ങ്ങÄ എന്നിെ നിയത്തുക. അതിനുഗശഷും എടന്ന 
നമൈക യിചുും വ്രതത്തിലqÄs¸െുത്തിയിട്ടpള്ള FÃm കഥകളുും ൊയിക്കും ക .അെൈാനും സനഗെേയമായി 
ഈ പൂക്കളുും , നാളിഗകയങ്ങളുും, പഴെÀ¤ങ്ങളുും എനിക്ക  ൈമര് പ്പിക്കും ക . ഈ രത്ൈാേും (സനഗെേയമായി 
എനിക്ക  ൈമര് പ്പിചുംത  ) കഴിക്കും ക െഴി  FÃm ബുദ്ധിമുടു്ടകളുും മാറിt¸mകും . ഭക്തിഗയാെുും 
ആത്മാÀ°തഗയാെുും  IqSn ഈ വ്രതും ട യു്യന്ന  FÃm ൈഥലങ്ങളുും ഞാ³ ൈന്ദര് ശിചുും രത്ൈാേും 
ൈവീകയിക്കും ും. FÃmെയിലുും ഞാ³ എsâ അനു്ഹും ട ായിയുും. 

തിരുമല തിരുപ്പതിയിടല തിമ്മയാജ െിശവപതി യാമകൃഷണ മqര് ത്തി അഥൊ "െിശവപതി " എന്ന 
നാമഗധയമുള്ള ഒരു ഭക്തന  ഭഗൊ³ ഗനയിട്ട  നല് കിയതാണ  ഈ വ്രതും ട ഗയ്യണ്ട യീതി. 
നമ്മടളÃmെരുും ഈ വ്രതും sNbvXv sh¦tSizc `Khmsâ അനു്ഹും ൈവീകയിക്കും ക.  
 

ഗഗാെിന്ദാ ...................ഗഗാെിന്ദാ ...................ഗഗാെിന്ദാ ................... 
 

|| ആേയ കഥയുടെ ൈമാപത ും || 
 

ശ്രീയാഹ കാതായ കലയാണ നിധഗയ നിധഗയര് ധിനാും | 
ശ്രീ ടെങ്കെ നിൊൈായ ശ്രീനിൊൈായ മുംഗളും || 
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കഥ 2 

ന്ത്രീ വിരവാമിന്ത്ത ഉവാച 
മുനി ഗശ്രjvTനായ ശ്രീ െിശവാമിത്ര³  അനു്ഹിചുും പറഞ്ഞ കഥയാണ  താടഴ 
െിെയിക്കും ന്നത  . ഈ കലിയുഗത്തിÂ ജീെിക്കും ന്ന മഹാജനങ്ങടള, ശ്രീനിൊൈ 
ഭഗൊsâ ഭക്തന് മാടയ ,നിങ്ങÄ ട യു്യന്ന ഈ ടെങ്കഗെശവയ വ്രതും െളടയ 
പുണyമുള്ളതാകന്ന. ഇമാ FÃm വ്രതങ്ങളിലുും ടെചും  ഗശ്രഷഠ മാണ . ഭഗൊ³ ശ്രീമ³ 
നായായണsâ കരുണാ കൊക്ഷ്ും ലഭിക്കാനുള്ള ഏറ്റെുും എളുപ്പ െഴി ഈ വ്രതും ട യു്യക 
എന്നതാണ  .കഴിഞ്ഞ കാലത്തിÂ ഭഗൊsâ ഭക്തന്മാÀ ഈ വ്രതും അനുjvTn¨തിലqടെ 
ആണ  അെരുടെ ആ്ഹങ്ങÄ ൈഫലീകയിചുംിരുന്നത . ആേയമായി, ഈ വ്രതും 
മനുഷയയാശിക്കും ും മറു്റ സേെങ്ങള്ക ക്കും മായി അനു്ഹിചുും പറഞു്ഞ തന്ന ഭഗൊ³ ശ്രീ 
ടെങ്കഗെശവയടന നമൈക യിക്കണും . 

െര് ഷങ്ങള്ക ക്കും  മുന് പ  മഗധ യാജയത്തിÂ ഭഗൊ³ ടെങ്കഗെശവയsâ ഒരു രത്ിയ ഭക്ത³ 
ജീെിചുംിരുന്ന.അേ ഗേഹത്തിsâ ഗപയ  െിഷു ിത്ത³ എന്നായിരുന്ന. അേ ഗേഹത്തിന  
ഒന് പമാ ടപണ്മക്കÄ ഉണ്ടായിരുന്ന. െിേയാൈമ്പന്ന³ ആയിരുടന്നങ്കിലുും അേ ഗേഹും 
ോയിദ്രയ േുഖത്താÂ   െിഷമിക്കും കയായിരുന്ന.അേ ഗേഹത്തിsâ ഭായയ തായാമതി ശ്രീമാ³  
നായായണsâ ത്രിപ്പാേത്തിങ്കÂ FÃmw ൈമര് പ്പിചും  െളടയ ഭക്തിഗയാടെ 
രത്ാര് ഥിചുംിരുന്ന . മറു്റ െീെുകളിടല െിഗശഷാെൈയങ്ങളിÂ പൂജ ട യു്യന്നത  െഴി 
ലഭിചുംിരുന്ന െളടയ മാÑമായ െരുമാനത്തിലാണ  ഈ േമ്പതികÄ ജീെിചുംിരുന്നത  . 
തായാമതി തsâ മകളുടെ െിൊഹടത്തs¨mÃn െളടയ െയാകലs¸ട്ടിരുന്ന .ഇതിനായി 
അെÀ എന്നും ഭഗൊ³ ശ്രീനിൊൈഗനാെ  രത്ാര് ഥിചുംിരുന്ന. 

ഗഹ ! ശ്രീനിൊൈ ഭക്തന്മാടയ !  

എÃmhÀ¡pw അറിയാെുന്ന ഒരു െൈുതയാണtÃm ഭഗൊ³ ടെങ്കഗെശവയനിÂ FÃmw 
അെിയറ െചും  ഭക്തിഗയാടെ ജീെിക്കും ന്നെടയ അേ ഗേഹും അകമഴിഞ്ഞ  
ൈ ഗനഹിക്കും കയുും ൈുംയക്ഷ്ിക്കും കയുും ട യു്യടമന്നള്ളത  .അന്ന  മാഘടപൌര് ണമി 
ആയിരുന്ന .അതിയാെിടല ഒരു വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണ³ െിഷു ിത്തsâ െീടു്ടപെിക്കÂ മുട്ടി 
െിളിചുംിട്ട  ഇങ്ങടന പറഞു്ഞ ."ഞാ³  h¦tZi¯nÂ നിന്ന  െയികയാണ  . ഞാ³  ഒരു 
യാഗും ട യ്യാ³  ഗപാകന്ന െഴിയാണ  . ഈ യാത്രിയിÂ ഇെിടെ തങ്ങാ³ േയൊയി 
എടന്ന അനുെേിക്കണും . നാടള യാെിടല ഞാ³ യാഗൈഥലഗത്തക്ക  ഗപായ  ടകാള്ളാും". 
ഇമാ ഗകട്ടt¸mÄ െിഷു ിത്ത³ െിനയാനവിതനായി ഇങ്ങടന മറുപെി പറഞു്ഞ ."ൈവാമി 
ഇത  ഞങ്ങÄ¡v കിട്ടാെുന്നതിÂ െചും  ഏറ്റെുും െലിയ ഭാഗയമാണ . മഹത  െയക്തികള്ക  
പറഞ്ഞിടു്ടണ്ടtÃm അതിഥികÄ ഭഗൊ³  ശ്രീമാ³  നായായണന  മാലയയാsWന്നള്ളത . 
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അതിനാÂ അങ്ങ  ൈുംശയത്തിsâ ഒരു കണിക ഗപാലുമിÃmടത ഇെിടെ 
താമൈിചുംാലുും". ഇമാും പറഞു്ഞ െിഷു ിത്ത³  ആ വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണടന െീെിനുള്ളിഗലക്ക  
ക്ഷ്ണിചുും . 

അന്ന  ഉ¨യൂണിനു ഗശഷും ആ വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണ³  തായാമതിഗയാെു ഗ ാേിചുും , "അഗമ്മ 
എതാണ  നിങ്ങÄ ഇങ്ങടന െിഷമിചും  ഇയിക്കും ന്നത ?നിങ്ങളുടെ െിഷമത്തിsâ കായണും 
എതാണ ?എതാsWങ്കnepw എഗന്നാെ  മെി Iqൊടത പറbq?". “ൈവmമീ , അഗങ്ങയക   
 ുറു്റമുള്ള രത്ഭാെലയും ശ്രീ ടെങ്കഗെശവയൈവാമിടയ HmÀ½n¸n¡p¶p .എനിക്ക  ഒളിചുും 
െയക ാന്  ഒന്നും തടന്ന ഇÃ . എsâ മകളുടെ െിൊഹടത്തs¨mÃnയാണ  എsâ െിഷമും 
മുഴുെനുും.  ഇമാ ഗകട്ട  ഒരു ട റു മന്ദഹാൈഗത്താടെ ആ വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണ³  ഇങ്ങടന 
പറഞു്ഞ " അഗമ്മ ! ഞാ³  നിങ്ങളുടെ െിഷമും മനÊnലാക്കും ന്ന. നിങ്ങളുടെ FÃm 
െിഷമങ്ങളുും അകറ്റി മകളുടെ െിൊഹും നെക്കും ന്നതിനു ഗെണ്ടി െളടയ മഗനാഹയമായ 
ഒരു വ്രതടത്ത¸റ്റി നിങ്ങഗളാെ  ഞാ³  പറയാും. ഈ വ്രതും  അനുjvTnക്കും ന്നതിലqടെ 
നിങ്ങളുടെ FÃm േുയിതങ്ങളുും മാറി നിങ്ങളുടെ ജീെിതും ൈഗതാഷ]qÀ®hpw,  ൈമ്പന്നെുും 
ഭാഗയും നിറഞ്ഞമാും ആയിത്തീരുും .ഈ വ്രതും അനുjvTnക്കാ³  െളടയ എളുപ്പമാണ  . 

അേ ഗേഹും ഉെ³  തടന്ന െിഷു ിത്തഗനാെ  ഈ വ്രതും  അനുjvTnക്കും ന്നതിടന കറിചും  
െിശേീകയിചുും ടകാെുത്തു .ഗകട്ടയുെ³  െിഷു ിത്ത³  ഈ വ്രതും ട യ്യാടമന്ന  ൈമ്മതിചുും. 
െിഷു ിത്ത³  ൈഗതാഷഗത്താടെ ആ ബ്രാഹ്മണഗനാെ  തsâ നന്ദി അറിയിചുും . ഈ 
വ്രതടത്തപ്പറ്റി അറിയാ³  കഴിഞ്ഞത  തsâ ഭാഗയമാടണന്ന  അേ ഗേഹും അറിയിചുും. 
െിഷു ിത്ത³  ഈ പുണയ കÀ½w ഒടു്ടും സെകാടത ട യ്യാ³  തീരുമാനിചുും . അന്ന  
amL]uÀ®an ആയതിനാÂ അന്ന  തടന്ന ഈ ടെങ്കഗെശവയ വ്രതും  അനുjvTnക്കാ³  
അേ ഗേഹും തീരുമാനിചുും . അന്ന  സെകഗന്നയും ആ േമ്പതികÄ തങ്ങളുടെ 
മക്കഗളാഗൊത്ത v ഈ വ്രതും അനുjvTnചുും . അെരുടെ ൈുഹൃത്തുക്കടളയുും ബനു്ധക്കടളയുും 
ക്ഷ്ണി¨v നിറഞ്ഞ ഭക്തിഗയാടെ അെÀ വ്രതും ട യു. വ്രതത്തിന  ഗശഷും രത്ൈാേും 
ൈവീകയിചും  അതിഥികടളÃmw അെയെരുടെ ഗൃഹങ്ങളിഗലക്ക  മെങ്ങി. െിഷു ിത്തനുും 
ഭായയയുും വൃദ്ധബ്രാഹ്മണsâ അനു്ഹത്തിനായി അേ ഗേഹത്തിsâ കാലുകÄ ടതാടു്ട 
െണങ്ങി . രത്ൈാേും ൈവീകയിചുംതിനു ഗശഷും ആ േമ്പതികടള അനു്ഹി v¨v അേ ഗേഹും 
ഇങ്ങടന പറഞു്ഞ ."നിങ്ങളുടെ ആ്ഹങ്ങÄ \ndthÁs¸Spw. നിങ്ങളിÂ ശ്രീലക്ഷ്മ ി 
ശ്രീനിൊൈsâ കൃപm കൊക്ഷ്ും ഉണ്ടാകന്നതായിയിക്കും ും. “യാത്രിയായി , എÃmെÀക്കpw 
ഉറങ്ങാനുള്ള ൈമയെുമായി . At¸mÄ നിറകണുകഗളാടെ െിഷു ിത്ത³  ]gIn കീറിയ 
പുതപു്പമായി ആ ബ്രാഹ്മണടന ൈമീപിചുും . എന്നിട്ട  ഇങ്ങടന പറഞു്ഞ " ഞങ്ങÄ െളടയ 
പാെs¸ട്ടെയാണ . ഈ കീറിയ പുതപ്പÃmടത അഗങ്ങക്ക  തരുൊ³   asÁm¶pw  തടന്ന 
ഞങ്ങള്ക ക്കിÃ. േയൊയി ഞങ്ങഗളാെ  ക്ഷ്മിചും  CXp ൈവീകയിചുംാലുും ". ബ്രാഹ്മണ³  
പുഞ്ചിയിഗയാടെ ആ പുതപ്പ  ൈവീകയിചും  ഒടു്ടും െിഷമിഗക്കണ്ടതിsÃന്ന  െിഷു ിത്തഗനാെ  
പറഞു്ഞ.അതിനുഗശഷും അേ ഗേഹും പുതപു്പമായി െയാതയിഗലക്ക  ഉറങ്ങാ³  ഗപായി . 
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അര് ദ്ധയാത്രിഗയാടെ ഇെിമിന്നഗലാെ  കെി ശക്തമായ മഴ ടപയു മാെങ്ങി . ബ്രാഹ്മണടന 
ഓര് ത്ത v െിഷു ിത്ത³  െയmകലനായി. ൈുഗയയാേയത്തിനായി അേ ഗേഹും കാത്തിരുന്ന . 
യാത്രി മുഴുെ³  ആ കെുുംബmwഗങ്ങÄ ബ്രാഹ്മണടന ഓര് ത്ത v െിഷമിക്കും കയായിരുന്ന . 
പിtÁന്ന  യാെിടല മഴ ഗതാര് ന്ന. ബ്രാഹ്മണടന ഗനാക്കും ൊനായി അെÀ എÃmെരുും 
പുറത്തു െന്നt¸mÄ  കണ്ടത  െളടയ മഗനാഹയമായ കാഴച  ആയിരുന്ന .ബ്രാഹ്മണടന 
അെിടെ കണ്ടിÃ . പtക്ഷ് കീറിയ പുതപ്പിന  പകയും ഒരു പീതാുംബയപ്പടു്ട കാണാ³ 
കഴിഞു്ഞ .ആ പട്ടിÂ ഭഗൊ³ ടെങ്കഗെശവയsâ െി്ഹും രത്തയക്ഷ്s¸ടു്ട.അെര് ക്ക  
അt¸mഴാണ  കായയങ്ങÄ ഗബാധയs¸ട്ടത . അെരുടെ ൈഗതാഷത്തിന  
അതിരുകളിÃmയിരുന്ന . അതിഥിയായി അെരുടെ മുന്നിÂ െന്നത  ഭഗൊ³   ശ്രീമാ³  
നായായണ³ തടന്ന ആയിരുന്ന.ഗഹാ!എടതാരുഭാഗയും!നമു്മടെ മുജന്മ 
ൈുകൃതഫലമാണിത  .പടക്ഷ് നമ്മള്ക ക്ക  ഭഗൊടന തിയിചുംറിയാ³  കഴിയാടത 
ഗപായtÃm.ഭഗൊന  കീറിയ പുതപു്പ ടകാെുത്തതിÂ അെÀ െളടയയധികും െിഷമിചുും. 
അെÀ ടെങ്കഗെശവയ  െി്ഹും രത്ാര് ഥനഗയാടെ സകകളിടലെുത്തു െീെിനുള്ളിഗലക്ക  
ടകാണ്ട  ഗപായി . അെരുടെ ഗൃഹും ൈവര് ണമയമായി.അെര് ക്ക  െീെ  മുഴുെനുും ധനെുും 
ൈവര് ണെുും കാണുൊ³  കഴിഞു്ഞ. അെÀ അത്ഭുത പയെശയായി ഭഗൊടന 
രത്കീര് ത്തിക്കാ³ മാെങ്ങി .ശ്രീ ടെങ്കഗെശവയ വ്രതും അനുjvTnചുംതിനmലാണ  ഈ ഭാഗയും 
സക െന്നത  എന്ന  അെര് ക്ക  മനൈിലായി . 

ഇത  ഭഗൊsâ അനു്ഹമാണ  . അതിഥിയുടെ രൂപത്തിÂ ഭഗൊ³ തടന്നയാണ  ആ 
ഭക്തsâ െീട്ടിÂ ട ന്നത  .ഭഗൊ³ ൈവയും അെര് ക്ക  വ്രതടത്തക്കും റിചും  പറയുക 
കൊടത രത്ൈാേും ൈവീകയിക്കും കയുും ട യു .ഭഗൊ³ കരുണക്കെലാണ  . ഭക്തിഗയാെുും 
െിശവാൈഗത്താടെയുും ഈ വ്രതും അനുjvTnക്കും ന്ന എÃm ഭക്തന്മാരുടെയുും ഗൃഹങ്ങÄ 
അേ ഗേഹും ൈന്ദര് ശിക്കും ും. അതിനാÂ എÃmെരുും ഭക്തിഗയാടെ ഈ വ്രതും അനുjvTnചും  
ഭഗൊsâ അനു്ഹും ഗനെുക ." ശ്രീലക്ഷ്മ ി ശ്രീനിൊൈ കൊക്ഷ് ൈിദ്ധിയൈു". 
(നിങ്ങള്ക ക്ക  ഭഗൊ³ ശ്രീലക്ഷ്മ ി ശ്രീനിൊൈsâ അനു്ഹ കൊക്ഷ്ും ലഭിക്കും ും) . 

ഇങ്ങടനയാണ  മുനി ഗശ്രഷഠ നായ െിശവാമിത്ര³ ഈ കഥ െിെയിചുംത  . 

ഗഗാെിന്ദാ ...................ഗഗാെിന്ദാ ...................ഗഗാെിന്ദാ ................... 
 

കഥ 2 ൈമാപത ും 

ശ്രീയാഹ കാതായ കലയാണ നിധഗയ നിധഗയര് ധിനാും | 
ശ്രീ ടെങ്കെ നിൊൈായ ശ്രീനിൊൈായ മുംഗളും || 
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കഥ 3 

ന്ത്രീ വസിഷ്ഠ ഉവാച 

ഭഗൊ³  ശ്രീമാ³  നായായണsâ അനു്ഹത്താÂ മുനി ഗശ്രഷഠ നായ െൈിഷഠ  മഹര് ഷി 
പറഞ്ഞതാണ  ഈ കഥ. "കലിയുഗത്തിടല ജനങ്ങടള , ശ്രീനിൊൈ ഭക്തന്മാടയ ! 
സെകWvT നാഥനായ ഭഗൊ³ ശ്രീമാ³ നായായണ³ തടന്നയാണ  തിരുമല 
തിരുപ്പതിയിÂ കെി ടകാളു്ളന്ന ഭഗൊ³ ശ്രീ ടെങ്കഗെശവയ³ . തsâ ഭക്തരുടെ 
േുയിതങ്ങളുും രത്യാൈങ്ങളുും അകറു്റൊനാണ  ഭഗൊ³ തിരുമലയിÂ 
അെതയിചുംിയിക്കും ന്നത  .ഭഗൊsâ രത്ീതി ൈമ്പാേിക്കും ന്നതnനുള്ള ഏറ്റെുും എളുപ്പമുÅ 
മാര് ഗഗ മാണ  ഈ വ്രതും അനുjvTnക്കും ക എന്നള്ളത  .ഭക്തിഗയാടെയുും െിശവാൈ 
ഗത്താടെയുും ഈ വ്രതും അനുjvTnക്കും ന്ന ഭക്തന്മാര് ക്ക  എÃm െിധ ഐശവയയെുും ലഭിക്കും ും 
.  

െര് ഷങ്ങള്ക ക്ക  മുമ്പ  അെതി മഹായാജയത്തിÂ ഭാഗയനഗയും എടന്നാരു 
നഗയമുണ്ടായിരുന്ന .ഗപരുഗപാടല തടന്ന ഈ നഗയത്തിടല എÃm ആളുകളുും 
ൈമ്പന്നയായിരുന്ന . എÃmെരുും അെരുടെ ഈ ൈമ്പന്നതയിÂ അഹങ്കായും 
ടകാണ്ടിരുന്ന . ൈാധുക്കtfmSv അെÀ അെജ്ഞഗയാടെയാണ  ടപരുമാറിയിരുന്നത . ഈ 
ൈമ്പടത്തÃmw അെരുടെ മഹാത്മയും ടകാണ്ടാടണന്ന  െി ായി¨v ഭഗൊടന 
]qജിക്കും ന്നത  നിര് ത്തി ,െിഗശഷാെൈയങ്ങളിÂ IqSn അെÀ ഗക്ഷ്ത്രങ്ങളിÂ 
ഗപാകാടതയായി. ശ്രീമാ³ നായായണ³ അെരുടെ കണുകÄ മാറപ്പിചും  അെടയ 
ഗനര് െഴിക്കും  നയിക്കാ³ തീരുമാനിചുും .ഇമാെഴി അെര് ക്ക  േിെയജ്ഞാനെുും ലഭിചുും. 
നഗയത്തിsâ കിഴക്ക  ഭാഗത്തായി ഒരു ശ്രീലക്ഷ്മ ി നായായണ ഗക്ഷ്ത്രമുണ്ടായിരുന്ന. 
അന്ന  െിഗശഷsപ്പട്ട ഏകാേശി (മാൈത്തിടല 11 - mw േിെൈും ) നാളായിട്ട  IqSn ആരുും 
തടന്ന ഗക്ഷ്ത്രത്തിÂ െിളക്കും കÄ കത്തിചുംിÃ . കായണും എÃm ൈമ്പന്നയായ ആളുകളുും 
അെരുടെ ൈുഖഗഭാഗങ്ങളിÂ മുഴുകിയിയിക്കും കയായിരുന്ന .ഗക്ഷ്ത്രത്തിടല ഭഗൊsâ 
െി്ഹങ്ങടള അലങ്കയിക്കും ൊഗനാ പൂജ ട യ്യാഗനാ ആരുും ടമനടക്കട്ടിÃ.  അെടയ ഒരു 
പാഠും പഠിപ്പിക്കും ൊനായി ഭഗൊ³ തീരുമാനിചുും .അന്ന  സെകഗന്നയും 
അരത്തീക്ഷ്ിതമായി ഇെിഗയാെു  IqSn മഴ തകര് ത്തു ടപയു മാെങ്ങി .ആകാശും 
ഗമഘാവൃതമായി , നഗയും മുഴുെന്  ഇരുട്ടിലുമായി . യാത്രി മുഴുെ³ ടപരുമഴയായിരുന്ന . 
ശക്തമായ മഴടയ മാെÀ¶v ആ നഗയും മുഴുെ³ ടെള്ളത്തിനെിയÂ ആെുകയുും െീെുകÄ 
എÃmw തകര് ന്ന ഗപാകകയുും ട യു . 
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എÃm ൈമ്പന്നരുഗെയുും െീെുകÄ നശിക്കും കയുും ൈമ്പടത്തÃmw ഒലിചും  ഗപാകകയുും ട യു 
. ധയിചുംിരുന്ന െൈര ങ്ങÄ ഒഴിടക ബാക്കിടയÃmw അെര് ക്ക  നഷട s¸«p . ഈ നഷട ങ്ങÄ 
എങ്ങടന ൈുംഭെിചുും എന്നെര് ക്ക  മനൈസ ിലായിÃ F¶p മാത്രമÃ ഇങ്ങടന ഒരു 
അെൈഥ ഉണ്ടാകടമന്ന  അെÀ  ിതിചുംിട്ടp ഗപാലുമിÃmയിരുന്ന. 
അങ്ങടനയിയിക്കും ഗമ്പാÄ  അത്ഭുXകയമായ ഒരു കാഴച  അെÀ കണു്ട. \KcmXnÀ¯nbnse 
കറചുും കെിലുകള്ക ക്ക  ഒരു ഗകെുപാെുും ൈുംഭെിചുംിരുന്നിÃ.കനത്ത കാറു്റും മഴയുും ഈ 
കെിലുകടള തീടയബാധിചുംിരുന്നിÃ. അെÀ തികചുുംും ൈുയക്ഷ്ിതയായിരുന്ന.ൈമ്പന്നയായ 
ആളുകÄ ഇത  കണു്ട അന്ധാളിചുും നിന്ന. ആ നിമിഷും ആകാശത്ത  ഒരു െലിയ മിന്നÂ 
പിണÀ ഉണ്ടായി . Iqൊടത ഒരു അശയീയിയുമുണ്ടായി, " െിഡഢ ികളായ മനുഷയടയ , 

നിങ്ങളുടെ മഹതവും ടകാണ്ടാണ  ഈ ൈമ്പടത്തÃmw ഉണ്ടായത  എഗന്നാര് ത്ത  
അഹങ്കയിചുംതിനാലാണ  ഈ നഷട ങ്ങÄ നിങ്ങÄ¡v   ഉണ്ടായത  .ആ കെിലുകളിÂ ഒന്നിÂ 
താമൈിക്കും ന്ന ഗേെയ്യ എsâ രത്ിയ ഭക്തനാണ  .അയാÄ പാെs¸«െനുും 
ൈാധായണക്കായനുമാണ  F¶mepw അയാÄ ശ്രീലക്ഷ്മ ി നായായണ ഗക്ഷ്ത്രത്തിÂ എÃm 
േിെൈെുും െിളക്കും കÄ കത്തിക്കും മായിരുന്ന . Iqൊടത എÃm ഏകാേശി നാളിലുും 
sh¦tSizc വ്രതെുും അനുjvTnചുും ഗപാന്നിരുന്ന . അതിനാലാണ  ഗേെയ്യ ഉÄs¸ടെ ആ 
കെിലുകളിÂ താമൈിചുംിരുന്ന എÃm ആളുകളുടെയുും ജീെ³ ൈുംയക്ഷ്ിക്കs¸ട്ടത . നിങ്ങÄ 
എÃmെരുും ഭക്തിഗയാടെ ഈ വ്രതും അനുjvTnക്കും കയാടണങ്കിÂ നഷട s¸ട്ട എÃm   

ൈമ്പത്തുും തിയിടക ലഭിക്കും ും ". ഈ ൊക്കും കÄ ശ്രെിചും എÃm ആളുകളുും ഉെനെി 
വ്രതത്തിനാെശയമുള്ള ൈാധനങ്ങÄ ൈവയqപിചും v ടകാണ്ട  ഗക്ഷ്ത്രത്തിÂ ഗപായി 
ഭക്തിഗയാടെ വ്രതും അനുjvTnചുും . വ്രതും കഴിഞ്ഞയുെ³ നഷട s¸ട്ടp ഗപായ അെരുടെ 
െീെുകÄ െീണു്ടും യഥാൈഥാനത്ത  രത്തയക്ഷ്s¸ടു്ട . അന്നമുതÂ എÃm ൈമ്പന്നരുും 
ഏകാേശി നാളുകളിÂ ശ്രീ  sh¦tSizc വ്രതും അനുjvTnക്കാ³ മാെങ്ങി.അെരുടെ 
ജീെിതും മുഴുെ³ ൈഗതാഷരത്േെുും ഐശവയയ ]qര് ണെുമായി തീര് ന്ന .അെൈാനും 
മുക്തിയുും ലഭിചുും .ഇങ്ങടനയാണ  മുനി ഗശ്രjvTനായ െൈിjvT³ കഥ 
െിെയിചുംിയിക്കും ന്നത  . 

ഗഗാെിന്ദാ ...................ഗഗാെിന്ദാ ...................ഗഗാെിന്ദാ ................... 
 

കഥ 3 ൈമാപത ും 

ശ്രീയാഹ കാതായ കലയാണ നിധഗയ നിധഗയര് ധിനാും | 
ശ്രീ ടെങ്കെ നിൊൈായ ശ്രീനിൊൈായ മുംഗളും || 
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കഥ 4 

ന്ത്രീ ഭരദ്വാജ ഉവാച 

ശ്രീ sh¦tSizc വ്രതത്തിടല നാലാും കഥ മഹാമുനി ശ്രീ ഭയേവാജ ആണ  െിെയിചുംിയിക്കും ന്നത . 
ഗഹ ! കലിയുഗത്തിടല ജനങ്ങടള ഭഗൊ³ ശ്രീമാ³ നായായണsâ രത്ിയ ഭക്തന്മാടയ ! നിങ്ങÄ 
അനുjvTnചുും ഗപാരുന്ന ഈ sh¦tSizc വ്രതും അത്ഭുതും ഉളൊക്കും ന്നതാണ  . ഇത  മാത്രമാണ  
നിങ്ങളുടെ ആ്ഹങ്ങÄ ൈഫലീകയിക്കാനുള്ള ഏക മാര് ഗഗ ും .ഭഗൊടന രത്ീതി s¸െുത്താനുും 
ഭഗൊsâ അനു്ഹും ലഭിക്കാനുമുള്ള ഏറ്റെുും എളുപ്പ മാര് ഗമാണിത  . ഭഗൊ³ ശ്രീനിൊൈ³ 
തടന്നയാണ  ഈ കലിയുഗത്തിÂ നമ്മടള അനു്ഹിക്കും ൊനായി തിരുമലയിÂ 
അെതയിചുംിയിക്കും ന്നത  . മുജന്മ ൈുകൃതും ടകാണ്ട  മാത്രഗമ നമുക്ക  തിരുമലയിÂ ഗപാകൊനുും 
ഭഗൊടന േര് ശിക്കും ൊനുും ൈാധിക്കും കയുളൂ്ള . ഇത  ഗപാടല മുജന്മ ൈുകൃതും ടകാണ്ട  മാത്രഗമ 
ശ്രീ sh¦tSizc വ്രതും അനുjvTnക്കും ൊ³ ൈാധിക്കും കയുളൂ്ള .ഈ വ്രതും അനുjvTnക്കും ന്നെരുും 
ഇതിÂ പങ്കു ടകാളു്ളന്നെരുും രത്ൈാേും ൈവീകയികന്നെരുും ഭഗൊsâ അനു്ഹത്തിന  
പാത്രീഭെിക്കും ും . ഇെÀ  െളടയ ഭാഗയമുÅെരുമാണ  .  

പുയാതനകാലത്ത  "നഗയി" എന്ന ഒരു ്ാമമുണ്ടായിരുന്ന .അെിടെ ധനഗുപത  എന്ന  ഗപരുള്ള 
ഒരു െയാപായി ജീെിചുംിരുന്ന. അയാÄ ഒരു പിശുക്കനായിരുന്ന. ധായാളും ധനും 
k¼mZn¨ncps¶¦nepw അയാളുടെ പിശുക്കിന  ഒരു കറെുും ഇÃmയിരുന്ന . 

ഈ ൈമ്പടത്തÃmw അയാളുടെ മഹതവും ടകാണ്ട  ഉണ്ടായതാടണന്ന  അയാള്ക ക്ക  ഒരു 
ടതറ്റി²mയണ ഉണ്ടായിരുന്ന.മഹത  െയക്തികളുടെ ഗപാലുും പതനത്തിനു അഹങ്കായും ഒരു 
കായണമാകും .  

ധനഗുപത sâ ഭായയ കാതിമതി ഭഗൊനിÂ അെിയുറചുും െിശവൈിചുംിരുന്ന .ഈ േമ്പതികള്ക ക്ക  
aqന്ന  ടപണ്മക്കÄ ആയിരുന്ന . ഏറ്റെുും ഇളയ മകÄ കമായിയുും ഒരു െലിയ ഭക്ത ആയിരുന്ന. 
അെÄ എt¸mഴുും ഭഗൊ³ ശ്രീനിൊൈഗനാെ  രത്ാര് ഥിക്കും മായിരുന്ന . അെൈയും 
കിടു്ടഗമ്പാടഴÃmw അ ഛ നറിയാടത അെÄ ശ്രീ sh¦tSizc ഭഗൊടന േര് ശിക്കാ³ ഗക്ഷ്ത്രത്തിÂ 
ഗപാകമായിരുന്ന .ഗക്ഷ്ത്രത്തിÂ നിന്നും ടകാണ്ട  െരുന്ന രത്ൈാേും അെളുടെ അ ഛ ടനാഴിടക 
ബാക്കി എÃmെരുും കഴിക്കും മായിരുന്ന . കാതിമതി അെരുടെ ഭര് ത്താെിsâ ഈ ൈവഭാെത്തിÂ 
അതീെ േുഖിതയായിരുന്ന . 

ഒരു േിെൈും കമായി അെളുടെ കടു്ടകായിയുടെ െീട്ടിÂ ശ്രീ  sh¦tSizc വ്രതത്തിÂ 
പടങ്കെുക്കും ൊനുും കഥകÄ ഗകള്ക ക്കും െmനുമായി ഗപായി . ഉചുംഗയാടെ വ്രതും ൈമാപിചുും. അെിടെ 
നിന്ന അെÄ കറചുും രത്ൈാേും കഴിക്കും കയുും ബാക്കി െീട്ടിഗലക്കും  ടകാണ്ട  െയികയുും ട യു. 
പകതി െഴിയായt¸mÄ NqSnsâ ആധികയും ടകാണ്ട  അെള്ക ക്കും  െÃmത്ത ോഹും അനുഭെs¸ടു്ട . 
അ ഛ sâ െയാപായ ൈഥാപനും അെുത്തായതിനാÂ അെÄ ടെള്ളും കെിക്കാ³ അെിഗെക്ക  ഗപായി 
.പടക്ഷ് അ ഛ ഗനാെ  വ്രതത്തിടന പറ്റി ഒന്നും തടന്ന പറഞ്ഞിÃ . അ ഛ sâ രത്തികയണും ഓര് ത്തt¸mÄ 
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അെള്ക ക്കും  പറയാ³  ഭയും ഗതാന്നി . രത്ൈാേും അെിടെ െ¨q മറന്നv അെÄ െീട്ടിഗലക്കും  ഗപായി . 
ഇതിനിെയിÂ ആ ടതരുെിÂ ഒരു തിക്കും ും തിയക്കും ും അനുഭെs¸ടു്ട . ആളുകÄ തലങു്ങും െിലങു്ങും കയഞു്ഞ 

ടകാണ്ട  ഓെുന്നണ്ടായിരുന്ന . ഉചും ആയതിനാÂ  qെിsâ കാഠിനയും ടകാണ്ട  തീ ആളിക്കത്താ³ മാെങ്ങി 
. ഇത  കണു്ട ഭയs¸ട്ട ധനഗുപത യുടെ ശയീയും െിറയക ാ³ മാെങ്ങി . തsâ െയാപായ ൈഥാപനും കണു്മമ്പിÂ 
ടെചും  കത്തി  ാമ്പലാകടമന്ന  ഓര് ത്തt¸mÄ അയാളുടെ സകകÄ െിറയക ാ³ മാെങ്ങി . ൈഥാപനത്തിടല 
ആളുകടളÃmw പുറഗത്തക്കv ഓെി . പടക്ഷ് ധനഗുപത യുടെ മനൈസ   അനുെേിക്കാXnരുന്നതിനാÂ 
അയാള്ക ക്ക  പുറഗത്തക്ക  ഗപാകാ³ ഗതാന്നിയിÃ .എന്നാÂ ഗപാകാതിരുന്നാഗലാ ആ തീയിÂs¸ടു്ട കത്തി 
 ാമ്പലാകകയുും ട യു്യും . ഇതിനിെയിÂ മകÄ മറന്ന ടെചുും ഗപായ രത്ൈാേs¸mതിയിÂ അയാÄ 
ടതാെുകയുും മmsÁmന്നും  ിതിക്കാടത അയാÄ അത  കഴിക്കും കയുും ട യു . ആ രത്ൈാേത്തിsâ മാധുയയും 
അയാÄ അനുഭെിചുംറിഞു്ഞ . അത  മാത്രമÃ മനൈസ ിÂ ഒരു ശാതത അനുഭെs¸െുകയുും ട യു . ആ 
നിമിഷും ഒയത്ഭുതകയമായ ൈുംഭെും ഉണ്ടായി. ധനഗുപത യുടെ ൈഥാപനത്തിsâ അയികിÂ 
എത്തിയt¸mÄ  തീയണഞു്ഞ. ഒരു തീs¸mയി ഗപാലുും അയാളുടെ ൈഥാപനത്തിഗലക്ക  െീണിÃ. 
എs´mയത്ഭുതും ! ധനഗുപത  ഒരു ൊക്ക  ഗപാലുും ഉയിയാൊനാകാടത ൈത ബധ നായി നിന്ന .ടതരുെിടല 
കെകടളÃmw തീയിÂs¸ടു്ട  ാമ്പലാകന്ന െിെയും ഇതിനിെയിÂ ധനഗുപത യുടെ ഭായയ കാതിമതി 
അറിയാനിെയായി .ഇത  ഗകട്ട  അെÀ െÃmടത പയി{`മിചുും . അെര്  ഭഗൊ³ ശ്രീനിൊൈഗനാെ  
രത്ാര് ഥിചുുംടകാണ്ട  മകഗളാെ  Iqെി ൈുംഭെൈഥലഗത്തക്ക  ഓെിs¨ന്ന . അെരുടെ ൈഥാപനത്തിന  ഒരു 
ഗകെുപാെുും ൈുംഭെിചുംിട്ടിsÃന്നും തീ ൈഥാപനത്തിന  ടതാടു്ട മുന് പിÂ െചും  അണഞ്ഞമാമായ കാഴച യാണ  
അെÀ കണ്ടത  . അt¸mഴാണ  കമായിക്ക  താ³ രത്ൈാേും അ ഛ sâ ൈഥാപനത്തിÂ മറന്ന െചും കായയും 
ഓര് മ്മയിÂ െന്നത  . അt¸mÄ തടന്ന ധനഗുപത ക്കും ും താ³ രത്ൈാേും കഴിചും കായയും ഓര് മ്മ െന്ന . കമായി 
അെÄ പടങ്കെുത്ത sh¦tSizc വ്രതത്തിടനക്കും റിചും  അ ഛ ഗനാെ  പറഞു്ഞ. ധനഗുപത ക്ക  , താ³ കഴിചും 
രത്ൈാേത്തിsâ മഹതവെുും ഭഗൊsâ അകമഴിഞ്ഞ അനു്ഹെുും ടകാണ്ട  മാത്രമാണ  ഈ െലിയ 
ആപത്തിÂ നിന്നും താ³ യക്ഷ്s¸ട്ടത  എന്ന  മനൈിലായി .  

അയാÄ ഭഗൊഗനാെ  ക്ഷ്മാര് പ്പണും നെത്തി .അന്ന  സെകഗന്നയും ധനഗുപത  ്ാമത്തിടല എÃm 
ആളുകടളയുും തsâ ഗൃഹത്തിഗലക്ക  ക്ഷ്ണിക്കും കയുും ശ്രീ  sh¦tSizc വ്രതും ഭക്തിഗയാെുും 
െിശവാൈഗത്താെുും  Iqെി അനുjvTnക്കും കയുും ട യു . അന്ന  മുതÂ തsâ ജീെിതും മുഴുെ³  ശ്രീ sh¦tSizc 

ഭഗൊനായി ഉഴിഞു്ഞ െചുും. അെൈാനും അയാള്ക ക്ക  മുക്തി ലഭിക്കും കയുും ട യു .ഭഗൊsâ രത്ൈാേും 
കഴിചുംത  ടകാണ്ട  മാത്രും ധനഗുപത  ആപത്തിÂ നിന്നും മുക്തനായി എന്നത  അതിശയകയമായ കായയും 
തടന്ന . ഭഗൊ³ ശ്രീനിൊൈsâ അനു്ഹത്തിനായി അെൈയും കിടു്ടഗമ്പാടഴÃmw എÃmെരുും ഈ 
വ്രതും അനുjvTnക്കണും .  
 

ഗഗാെിന്ദാ ...................ഗഗാെിന്ദാ ...................ഗഗാെിന്ദാ ................... 

കഥ 4 ൈമാപത ും 

ശ്രീയാഹ കാതായ കലയാണ നിധഗയ നിധഗയര് ധിനാും | 
ശ്രീ ടെങ്കെനിൊൈായ ശ്രീനിൊൈായ മുംഗളും || 
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കഥ 5 

ന്ത്രീ അന്ത്തി ഉവാച 

മഹത  െയക്തികÄ രത്െ ിചുംമാ ഗപാടല ഭുഗലാക സെകWvTമാണ  തിരുമല തിരുപ്പതി . ഇത  ഗപാടല 
പുണയമുള്ള ഗെടറ ഒരു ൈഥലെുമിÃ . ഭുതകാലത്തിലുും ഭാെികാലത്തിലുും ഭഗൊ³ sh¦tSizc\v 
മാലയനായി മsämരു ഈശവയനുമിÃ . ശ്രീനിൊൈനായി അെതയിചും ശ്രീമാ³ നായായണ ഭഗൊ³ 
ഭക്തെÕലനാണ . ഭഗൊsâ ഭക്ത ൊത്സലയും െിെയണാതീതമാണ  . ൈത കര് മങ്ങÄ ട യു്യകയുും 
ഭഗൊടന പqര് ണണ മായ െിശവാൈഗത്താെുും ഭക്തിഗയാെുും കqെി രത്ാര് ഥിക്കും ന്ന എÃm ഭക്തന്മാടയയുും 
ഭഗൊ³ എt¸mഴുും ൈുംയക്ഷ്ിക്കും ും .ഭഗൊടന രത്ീതിs¸െുത്താനുള്ള ഏറ്റെുും എളുപ്പമാÀ¤w "ശ്രീ sh¦tSizc 

വ്രതും " അനുjvTnക്കും ക എന്നതാണ  . 

sh¦tSizc വ്രതത്തിടല അഞ്ചാമടത്ത കഥ മുനി ഗശ്രjvTനായ ശ്രീ അത്രിയാണ  െിെയിചുംിയിക്കും ന്നത . 
ഗഹ ! ശ്രീനിൊൈ ഭക്തന്മാടയ ! നിങ്ങÄ എത്ര മാത്രും ഭാഗയും ട യത െയാടണന്ന  െിെയിക്കാ³ 
രത്യാൈമാണ  .കൃത , ഗത്രതാ , േവാപയ യുഗങ്ങളിÂ എത്ര ഭക്തിഗയാെുും െിശവാൈഗത്താെുും കqെി 
രത്ാര് ഥിചുംാലുും ശ്രീമാ³ നായായണടന രത്ീതിs¸െുത്താ³ െളടയ രത്യാൈമായിരുന്ന. പടക്ഷ് ഈ 
കലിയുഗത്തിÂ ഭഗൊsâ നാമും ഉചുംയിചുംാÂ മാത്രും മതി ഭഗൊsâ രത്ീതി ഗനൊ³ .ഭഗൊനിÂ 
]qÀ®മായി ൈമര് പ്പിചുംാÂ ആ നിമിഷും ഭഗൊ³ അെിടെ ഉണ്ടാകും .ഭഗൊ³ ശ്രീനിൊൈ³ 
കരുണ¡െലാണ . തിരുമല മുഴുെ³ ഭഗൊsâ േിെയതവും ടകാണ്ട  നിറഞ്ഞിയിക്കും ന്ന. തിരുമലയിÂ നമ്മÄ 
sെയുന്ന ഓഗയാ കാല്  ുെെുും മുജന്മ ൈുകൃതഫലമാണ  . 

പുയാതന കാലത്തിÂ ടകൌമായ മഹായാജയത്ത  മിത്ര എന്ന  ഗപരുള്ള ഒരു അലക്കും കായ³ ജീെിചുംിരുന്ന 
.െികലാുംഗനായതിനാÂ െൈര ങ്ങÄ അലക്കും ൊനുും അത  തിയിടക ആള്ക ക്കാര് ക്ക  എത്തിക്കും ൊനുും 
അയാÄ െളടയ രത്യാൈs¸ട്ടിരുന്ന. അയാളായിരുന്ന ആ െലിയ കെുുംബത്തിsâ ഏക ആശ്രയും 
.ഭഗൊ³ ശ്രീനിൊൈsâ ഉത്തമ ഭക്തനായിരുന്ന മിത്ര. ഭഗൊ³ ശ്രീനിൊൈsâ കരുണാകൊക്ഷ്ും 
തനിക്കും  ലഭിക്കും ടമന്ന  മിത്ര അെിയുറചുും െിശവൈിചുംിരുന്ന. ഭഗൊ³ ശ്രീനിൊൈ³ എÃmw കാണുന്നണ്ട . 
കര് മങ്ങÄs¡mെുെിÂ ശ്രീനിൊൈ ഭഗൊ³ രത്തയക്ഷ്s¸ട്ടv തsâ ഭക്തന്മാടയ ൈുംയക്ഷ്ിക്കും ും .  

ൈാധായണ ഗപാടല അന്ന  സെകഗന്നയെുും മിത്ര മാണിടക്കടു്ടകളുമായി തsâ ഗജാലി ൈഥലത്ത  നിന്ന  
െയികയായിരുന്ന .അയാÄ െളടയ ക്ഷ്ീണിതനായിരുന്ന .െരുന്ന െഴിയിÂ ഒരു വൃദ്ധ 
ബ്രാഹ്മണടന  കാണാനിെയായി .ബ്രാഹ്മണടന കണ്ടt¸mÄ  തsâ മാണിടക്കട്ട  താടഴ െചും  മിത്ര 
െിനയാനവിതനായി ടതാഴുമാ . െികലാുംഗനായ മിത്രയുടെ കഷട പ്പാെ  കണ്ട  ബ്രാഹ്മണ³ 
േയാ]qÀÆw ഗ ാേിചുും . "നീ െളടയ കഷട s¸െുന്നണ്ട  അsÃ?”  മിത്ര െിനയാനവിതനായി മറുപെി 
പറഞു്ഞ . "ൈവാമി അങ്ങ  ആയാടണന്ന ഞാ³  അറിയുന്നിÃ . എങ്കിലുും അങ്ങയിÂ ഒരു 
േിെയതവും ഞാ³  കാണുന്ന . എsâ കെുുംബത്തിsâ രത്ായാബധ ും മുഴുെ³  എന്നിലാണ  . അതിÂ 
നിന്നും എനിക്ക  മുക്തിയുമിÃ. േയൊയി എsâ െികലാുംഗതവത്തിÂ നിന്നും േുയിതങ്ങളിÂ നിന്നും 
കയകയറുൊ³ ഒരു മാര് ഗഗ ും അങ്ങ  പറഞു്ഞ തന്നാലുും .” 

ഇത  ഗകട്ട  ബ്രാഹ്മണ³ ഇങ്ങടന പറഞു്ഞ " തീര് ചുംയായുും ഞാ³ നിനക്ക  ഒരു െഴി പറഞു്ഞ 
തയാും.ശ്രദ്ധിചുും ഗകട്ടാലുും.നിsâ െികലാുംഗതവും മാറുകയുും നിനക്ക  ജീെിതത്തിÂ എÃm 
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ഐശവയയങ്ങÄ ലഭിക്കും കയുും ട യു്യും .ഇടതാടക്കയുും ലഭിക്കാനായി ഞാടനാരു മഹത്തായ 
വ്രതടത്ത¸റ്റി പറഞു്ഞ തയാും . ഈ വ്രതും അനുjvTnചുും കഴിയുന്ന ഉെ³ നിനക്ക  ആയിയും 
ടപാന് പണും കിടു്ടും .എന്നാÂ ഒരു െയെൈഥയുണ്ട  . അതായത  കിടു്ടന്ന ടപാന് പണത്തിÂ 
നിന്നും പകതി എനിക്ക  തയണും .എനിക്കും ള്ള ടപാന് പണും ൈവീകയിക്കാനായി നാടള ഇഗത 
ൈമയത്ത  ഞാ³ ഇെിടെ െരുും” .മിത്ര രത്ാര് ഥനഗയാടെ ആ ബ്രാഹ്മണഗനാെ  ഗ ാേിചുും " ഗഹ 
ൈവാമി ! ഞാ³ എത്ര ഭാഗയൊനാണ . േയൊയി ആ വ്രതടത്ത കറിചും  എനിക്ക  പറഞു്ഞ 
തയിക.തീര് ചുംയായുും ഞാനത  ട യ്യാും”. ആ ബ്രാഹ്മണ³ ഉെ³ തടന്ന ശ്രീ sh¦tSizc 

വ്രതകÂ¸ടത്തക്കും റിചും  െിശേമായി പറഞു്ഞ ടകാെുത്തു . 
 

മിത്ര ൈന്തുഷട നായി െീട്ടിടലത്തി തsâ ഭായയഗയാെ  നSന്നടതÃmw െിെയിചുും ടകാെുത്തു . മിത്ര 
തsâ അയല് ക്കാടയടയÃmw െീട്ടിഗലക്കും  ക്ഷ്ണിചും v െളടയ ഭക്തിഗയാെു IqSn ശ്രീ sh¦tSizc 
വ്രതും അനുjvTnചുും . മിത്ര തീÀ°െുും രത്ൈാേെുും ൈവയും ൈവീകയിക്കും കയുും മറു്റള്ളെര് ക്ക  
െിതയണും ട യു്യകയുും ട യു .ഇതിനിെയിÂ പുറത്ത v ഒയായെും ഗകട്ട  മിത്രയുടെ മക³ 
അഗനവഷിക്കാ³ ഗപായി . അെ³ ടപs«ന്ന  തിയിടക െന്ന മിത്രഗയാെു പറഞു്ഞ "അ ഛ ാ! യാജാെ  
ടകാെുത്തയചും കടറ ൈമ്മാനങ്ങളുമായി യാജ`rXy·mÀv െന്നിയിക്കും ന്ന”.ടകാട്ടായത്തിടല രത്ധാന 
അലക്കും കായനായി മിത്രടയ യാജാെ  നിഗയാഗിചും കായയും യാജ`rXy·mÀ അയാടള അറിയിചുും 
.ഇത  കqൊടത ൈമ്മാനമായി യാജാെ  ടകാെുത്തയചും ആയിയും ടപാന് പണെുും അെÀ മിത്രbv¡v 

സകമാറി .മിത്രയുടെ ൈഗതാഷത്തിനു അതിരുകÄ ഇÃmയിരുന്ന .ഗജാലി ഏsÁെുക്കാ³ 
മിത്രbv¡v യാജാെ  ഒയാഴച  നല് കിയിരുടന്നങ്കിലുും അത്രയുും കാത്തിയിക്കാനുള്ള ക്ഷ്മ അയാള്ക ക്ക  
ഇÃmയിരുന്ന . പിtറ്റന്ന  യാെിടല തടന്ന അയാÄ ടകാട്ടായത്തിഗലക്ക  യാത്രയായി . 
ൈഗതാഷാധികയത്താÂ വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണന  ടകാെുത്ത ൊക്ക  അയാÄ മറന്ന ഗപായി. എന്നാÂ 
ഗപാകന്ന െഴിയിÂ മിത്ര ബ്രാഹ്മണടന ഓര് ടത്തങ്കിലുും അേ ഗേഹത്തിന  ടകാെുത്ത ൊക്കിനു 
രത്ാധാനയും കല് പ്പിക്കാടത ബ്രാഹ്മണടന ഒരു മാൈത്തിനു ഗശഷും കാണാടമന്ന മനൈസ ിÂ 
െി ായിചും  അയാÄ നെന്ന നീങ്ങി.ടകാട്ടായത്തിÂ അയാÄ തsâ ഗജാലി ഏsÁെുത്തു . 
മാൈങ്ങÄ കെന്ന ഗപായി , പടക്ഷ് വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണന  ടകാെുത്ത ൊക്ക  അയാÄ പാടെ മറന്ന 
ഗപായി.ഭഗൊ³ ശ്രീമാ³ നായായണ³ തടന്നയായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണ രൂപത്തിÂ മിത്രയുടെ 
മുന്നിÂ ട ന്നിരുന്നത  .എന്നാÂ മിത്ര അത  മനൈിലാക്കിയിÃ . ഭഗൊ³ അയാടള ഒരു പാഠും 
പഠിപ്പിക്കാ³ തീരുമാനിചുും . 

അെുത്ത േിെൈും യാജ്ഞിയുടെ ആഭയണങ്ങÄ കാണാതാകകയുും ആ കറ്റും മിത്രയുടെ ഗമÂ 
 ുമത്തs¸െുകയുും , അയാÄ മാറുങ്കിലെക്കs¸െുകയുും ട യു .പല യീതിയിepw അയാÄ 
ശിക്ഷ്ിക്കs¸ടു്ട . എതാടണനിക്ക  ഇങ്ങടനടയാടക്ക ൈുംഭെിക്കാ³ കായണും എഗന്നാര് ത്തു 
മിത്ര കണvTnതs¸ടു്ട . അന്ന യാത്രി മിത്ര ൈവപന ത്തിÂ വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണടന കാണുകയുും താ³ 
മറ്റാരുമÃ ഭഗൊ³ ശ്രീനിൊൈ³ തടന്നയാടണന്ന  മിത്രടയ അറിയിക്കും കയുും ട യു.ഭഗൊനു 
ടകാെുത്ത ൊക്ക  പാലിക്കാതിരുന്നതിനാലാണ  അയാള്ക ക്ക  ഈ ശിക്ഷ് അനുഭെിഗക്കണ്ടി 
െന്നടതന്നും പറഞു്ഞ.മിത്ര രത്ാര് ഥനഗയാടെ ഭഗൊഗനാെ  പറഞു്ഞ "ഭഗൊടന,ഞാ³ െലിയ 
ഒയപയാധിയാണ .ഞാ³ ട യത ത  െലിയ ടതറ്റ  തടന്നയാണ . ൈമൈത ാപയാധെുും 
ടപാറുഗക്കണഗമ .ഇന്ന  മുതÂ എsâ ജീെിതാെൈാനും െടയ എÃm മാൈെുും ഭക്തിഗയാടെ 
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ഞാ³ sh¦tSizc  വ്രതും അനുjvTnക്കും കയുും എsâ െരുമാനത്തിsâ പകതി അഗങ്ങക്ക  
ൈമര് പ്പിക്കും കയുും ട യു ടകാള്ളmw". തsâ ഭക്തരുടെ ൈുംയക്ഷ്കനാണ  ഭഗൊ³ . മിത്രയുടെ 
ൊക്കും കÄ ഗകട്ട  ഭഗൊ³ രത്ീതിs¸െുകയുും അയാടള അനു്ഹിക്കും കയുും ട യു . അെുത്ത 
േിെൈും തടന്ന യാജ്ഞിയുടെ ആഭയണങ്ങÄ കണു്ട കിട്ടി .ഇതിÂ നിന്നും മിത്ര കറ്റക്കായനsÃന്ന 
യാജാെിന  ഗബാധയമായി .തെങ്കലിÂ നിന്നും മിത്രടയ ഗമാ ിപ്പിക്കാ³ യാജാെ  ഉത്തയെിടു്ട . 
അതിനു ഗശഷും എÃm മാൈെുും മിത്ര ശ്രീ sh¦tSizc വ്രതും ഭക്തിഗയാെുും െിizmൈtത്തmെുും കqെി 
അനുjvTnക്കും കയുും തsâ െരുമാനത്തിsâ പകതി ഭഗൊന  ൈമര് പ്പി¨v ഗപാരുകയുും ട യു 
.ഗശഷമുള്ള മിത്രയുടെ ജീെിതും െളടയ ൈഗതാഷരത്േമായിരുന്ന .അെൈാനും അയാള്ക ക്ക  
മുക്തി ലഭിക്കും കയുും ട യു . 

ഗഗാെിന്ദാ ...................ഗഗാെിന്ദാ ...................ഗഗാെിന്ദാ ................... 
 

കഥ 5 ൈമാപത ും 

ശ്രീയാഹ കാതായ കലയാണ നിധഗയ നിധഗയര് ധിനാും | 
ശ്രീ ടെങ്കെ നിൊൈായ ശ്രീനിൊൈായ മുംഗളും || 

 

 

£amÀ¸Ww 

a{´lo\w {Inbmlo\w `ànlo\w P\mÀ±\| 

bXv]qPnXw abm tZh ]cn]qÀ®w XZmkvXptX|| 
(`Khms\ kmjvSmwKw \akvIcn¡pI) 

 

A\bm [ym\m hml\mZn tjmZi]Nc ]qPbm N `Khm³ 

kÀÆmßIl   {io e£van ]XvamhXn ktaX {io sh¦tSizc  kzcqt]m `Khm³ kp{]oX 

kp{]kt¶m hctZm `hXp . {io sh¦tSizc  tZh {]kmZw inckm Krl\man 

XoÀ°w FSp¡pI 

AImearXyplcWw kÀÆhym[n \nhmcWw| 

kÀÆ]m]£bIcw tZh]mtZmZIw ]mh\w ip`w|| 
(¥mknse shÅw XoÀ°ambn IpSn¡pI) 

ss\thZyw 

Hmw `pÀ`phkz: XXv khnXpÀ htcWyw `ÀtKmtZhky[oaln, [ntbmtbm\l {]tPmZbmXv , 

kXyw XzÀsX\ ]cnjn©man , AarXakvXp AartXm]kvXc\akn , ഓും രത്ാണായ ൈവാഹാ , 

ഓും ആപാനായ ൈവാഹാ , ഓും െയാനായ ൈവാഹാ , ഓും ഉേനായ ൈവാഹാ ,ഓും ൈമാനായ 
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ൈവാഹാ , ഓും {_mÒtW ൈവാഹാ , {io e£van ]XvamhXn ktaX {io sh¦tSizc kzmanss\y 

\a:- ---- almss\thZyw kaÀ¸bman|| 

AarXm`n [m\makn D-¯-cmt]mjWw kaÀ¸bman , 

lkvXu {]£ebman, ip² BNa\obw kaÀ¸bman || 

Xmw_qew kaÀ¸bman, kphÀ®a{´]pjv]w kaÀ¸bman, {]Z£nW \akvImcw kaÀ¸bman, 

A\bm[ym\m hml\mZn tjmZtim]Nc ]qPbm `Khm³ kÀÆmßIl 

{io e£van ]XvamhXn ktaX {io sh¦tSizc kzman kp{]oX kp{]kt¶m hctZm `hXp , 

{io e£van ]XvamhXn ktaX {io sh¦tSizc kzman {]kmZw inckm Krl\man  || 

DZzmk\w 

bKvt\\  bKv\  abP´ tZhmØm\n [À½mWn {]Yam\ymk³ | 

tXl\mIw alnam\ÊNt´ b{X ]qÀtÆ km[ymim´n tZhmlm || 

KÑ KÑ kpct{ijvT kzØm\ {io sh¦tSizc | 

`àm`ojvS kar²yÀYw ]p\cmKa\mbN|| 

{io e£van ]XvamhXn ktaX {io sh¦tSizc kzman bYmØm\w DZzmkbman 
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\n§fpsS kwib§fpw A-Xn\pÅ D¯c§fpw 
 
Visit our website for the latest updated list of this FAQ: 
http://www.venkateswaravratham.org/faq 

 
1. _memPn `Khmsâ hnhn[ \ma§Ä GsXÃmw?  

  _memPn `Khm³ `àcpsSbnSbnÂ Adnbs¸Sp¶ Nne \ma§Ä CsXms¡bmWv.Ggp aeIfpsS 

A[n]³, sh¦tSizc³, sh¦tSi,  _memPn,  Xncpatei³, s]cpaÃ,  tKmhnµ³, {io\nhmk³. 

2. F{X XhW {io sh¦tSizc{hXw sN¿mw? 

   F{X XhW F¶nÃ. BÀ¡pw Cu {hXwZnhtk\tbm,BgvNbnÂ Hcn¡tem , amk¯nÂ Hcn¡tem, 

hÀj¯nÂ Hcn¡tem   sN¿mw. Cu {hXw GgmgvN¡Iw Ggv XhW sN¿Wsa¶v tI«n«psണ്ട¦nÂ 

AXv Cu {hXw AÃ. 

3. Cu {hXw sN¿p¶Xp hgn hoSpIfnÂ AXv`pX§Ä kw`hn¡ptam? 

 Cu {hXw sNbvX tijw AXv`pX§Ä Iണ്ടXmbn R§sf Adnbn¨n«pണ്ട v.AXv`pX§Ä¡mbn 

am{Xw Cu {hXw  sN¿pIbmsW¦nÂ Bcpw H¶p IqSn Nn´nt¡ണ്ടXmWv. `àÀ Cu{hXw 

sN¿p¶Xp hgn AhcpsS ZpjvIÀ½§Ä  IpdbpIbpw kXvIÀ½§Ä IqSpIbpw sN¿pw. 

4. amÀKjnc GXv Cw¥ojv amk¯nemWv? 

   \hw-_À 26 þ Unkw-_À 24 

5. F´mWv tKmX¼v dh? 

   tKmX¼v \pdp¡v. 

6. XpWn sImണ്ടpÅ ame¡v ]Icw ]qame D]tbmKn¡mtam? 

   D]tbmKn¡mw. 

7.{]tXyIw ]qPmapdn CÃm¯hÀ¡v aÁv apdnIfnÂ Cu{hXw sN¿mtam? 

   XoÀ¨bmbpw GXv hr¯nbpÅ apdnbnepw sN¿mw. 

8. Cu {hX¯n\mbn _memPn  `Khmsâ ]pXnb Nn{Xw hm§tWm? 

    \nÀ_ÔanÃ. ssI¿nÂ Dsണ്ട¦nÂ B Nn{Xw aXn. 

9. _memPn `Khmsâ Nn{X¯ns\m¸w aÁv tZh·mcpsSN{X§Ä sh¡mtam? 

    Ipg¸anÃ. 

10. \nXy ]qPbv¡v tijw `Khm\v Fs´ms¡ \nthZn¡mw? 

    Cd¨n, ao³, ap«, DÅn, shfp¯pÅn  apXembh AS§m¯ F´pw `Khm\v \nthZn¡mw. 

11.  a{´§Ä icnbmbn DÑcn¨n«nsÃ¦nÂ tZmjw hcptam?  

     Hcp tZmjhpanÃ. `àntbmsS kmh[m\w {i²n¨p hmbn¡pI.IqSmsX R§fpsS sh_v sskänÂ 

http://www.lordbalajimiracles.com/faq
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\n¶v a{´§Ä  tIÄ¡pIbpw sN¿mw. _m¡nsbÃmw `Khm\v kaÀ¸n¡p-I. 

12. A£n´ Dണ്ടm¡m³ GXv F® D]tbmKn¡mw? 

    \sÃ-® 

13. {]kmZw Dണ്ടm¡m³ ]pXnb ASp¸pw ]m{X§fpw hm§tWm? 

     ]pXnb ]m{X§Ä am{Xw hm§pI.AXv ]ns¶ asäm¶n\pw D]tbmKn¡mXncn-¡p-I. 

14. F§s\bmWv ]pXnb »ukv ]okv D]tbmKn¡pI? 

    Iei¯nse tX§ s]mXnbm³ D]tbmKn¡mw. 

15. Ft¸mgmWv tX§ Iei¯nÂ shbvvt¡ ണ്ടXv? 

    {hX¯n\v sXm«p ap¼v. 

16. Ieiw GXv `mK¯mWv  shbvt¡ ണ്ടXv? 

    `Khms³d heXv `mK¯v. 

17. A©p tX§ kaÀ¸n¡Ww F¶v \nÀºÔaptണ്ടm? 

     tX§ In«nbnsÃ¦nÂ Xpfkntbm ]q¡tfm kaÀ¸n¡p-I. 

18. ]qPbv¡v shänebmtWm amhnebmtWm D]tbmKot¡ ണ്ടXv? 

   In«p¶X\pkcn¨v GXv thWsa¦nepw D]tbmKn¡mw. 

19. sh¦tSizc {hX¯nsâ _p-¡v FhnsS e`n¡pw? 

     R§fpsS sh_vsskänÂ e`yamWv. 

20. ]qPmcn CÃmsX Cu {hXw sN¿mtam? 

    sN¿mw.thWsa¦nÂ ]qPmcnsb s¡mണ്ടpw sN¿n¡mw. 

21. {hX¯n\p D]tbmKn¨ ]g§fpw,CeIfpw,]q¡fpw F´p sN¿pw? 

  ]g§Ä {]kmZambn hnXcWw sN¿mw.IYIÄ¡v thണ്ടn D]tbmKn¨ tX§ {]kmZambn hnXcWw 

sN¿pItbm ]mNI¯n\v  D]tbmKn¡pItbm sN¿mw.Iei¯n\v D]tbmKn¨ tX§ a[pcw Dണ്ടm¡m³ 

FSp¡mw. tX§mshÅw XoÀ°abn IpSn¡mw.]q¡fpw CeIfpw A¼e¯ntem sNSnIÄ¡v hfamtbm 

CSmw. 

 

22.GXv Xc¯nepÅ klmbamWv R§Ä \n§Ä¡mbn sNt¿ണ്ടXv? 

   {io sh¦tSizc{hXw aäv `àcnte¡v {]Ncn¸n¡pI. 
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