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ആമുഖം 

ശാരേദ�ു സമാകേര പര�ബ� സ�രൂപിണി 

വാസരാ പീഠ നിലേയ സരസ�തി നേമാ��ു േത || 

 

�ബ�ാവിെ  ൈചതന#ാേരാപണമാണ് സരസ�തി േദവി.  %ാന&ിെ യും 

വിദ#യുെടയും േവദ)ളുെടയും മാതാവാണ് സരസ�തി േദവി.  മാഘ ശു, 

പ-മിയ്.ാണ് േദവി അവതരി/ത്.  ഈ വസ1 പ-മി �ശീ പ-മി എ3ും 

അറിയെപടു3ു.  �ശീ പ-മി ദിന&ിൽ %ാന സരസ�തി േദവി േ6�തം 

സ�ർശി.ു3 വ#8ി %ാനവും വിദ#യും െകാ9് അനു�ഗഹതീനാകും  

ഞാൻ REC വാര>ിൽ നി3ു 1983 –ൽ M.Tech േനടി.  അതിനു േശഷം 1984 വെര 

ആൽവിനിലും 1989  വെര MVSR എ-ിനീയറി)് േകാേളജിലും േജാലിെചB�ു. 1983 

�ശീമതി രുCDിണി ൈവേദഹിയുമായുE എെ  വിവാഹം നട3ു.  ഞ)ൾ.് ആന�ി, 

ആമു8, ആദിത# എ3ീ കുGികെള ത3ു ഭഗവാൻ അനു�ഗഹി/ു.   

േവദ)ളും േജ#ാതിഷവും േയാജിHി/് പല Iാപ)ൾ.് േവ9ിയിG് 1998 മുതൽ 

േലാേഗാകൾ ഡിൈസൻ െചB�ു തുട)ി. ഇ 1#യിലും വിേദശ&ുമായി ഏകേദശം 5000-

&ിൽ പരം   വ#ാപാര Iാപ)ൾ.് ഞാൻ േലാേഗാ ഡിൈസൻ െചB�ു െകാടു&ിGു9്.  
�ശീനിവാസ ഭഗവാെ  അനു�ഗഹം െകാ9ു മാ�തമാണ് എനി.് ഇ ത് െചMാൻ സാധി/ത്. 

�ശീനിവാസ ഭഗവാെ  അനു�ഗഹ&ാൽ ഇ തുവെര 24 പു��ക)ൾ എനി.് എഴുതാൻ 

സാധി/ു.  ഇ തിൽ 14 പു��ക)ൾ �ശീ െവ>േടശ�രസ�ാമിയുെട ലീലകളാകു3ു.  �ശീ 

െവ>േടശ�ര സ�ാമിയുെട അനു�ഗഹ&ാൽ േലാകെമPാടുമുE ഭ8Qാർ.് പല 

വിധ&ിലുE അRുത)ളും അനു�ഗഹ)ളും ലഭി.ു3ു9്.  അവെരSാം തെ3 

സ1ുTമായ ജീവിതമാണ് നയി.ു3ത്.  എഴുതിയ 24 പു��ക)ളിൽ ഈ �ശീ 

െവ>േടശ�ര �വത കUVം, �ശീ ലWDി നരസിംഹ �വത കUVം, �ശീ ആന� ആന്ജേനയം 

�വതം, �ശീ സു�ബമണ# �വതം,  �ശീ മേഹശ�ര �വതം, �ശീ സു�ബമണ# �വതം, �ശീ 

സായിര6 �വതം, �ശീ രാമര6 �വതം എ3ീ വൃത കUV)ളാണ് ഏെറ 

�പസിYിയാർZി/ത്. നിരവിധി ഭ8Qാർ ഈ ഏഴ് �വത)ളും ഭ8ിേയാെട 

അവരവരുെട ഗൃഹ)ളിലും േ6�ത)ളിലും നട&ാറു9് .  �ശീ െവ>േടശ�ര 

സ�ാമിയുെട അനു�ഗഹ&ാൽ ഈ �വത)ൾ എഴുതാൻ സാധി/തിൽ ഞാൻ 

കൃതാർ\നാണ്.  

വളെര കാലമായി ഭ8Qാർ �ശീ സരസ�തി മാതാവിെ  �വതം എഴുതാൻ എേ3ാട് 

അഭ#ർ\ി.ു3ു9്.  ഭ8ിസാ��മായ പു��ക)ൾ അതാത് ൈദവ)ളുെട 

അനു�ഗഹമിSാെത ആർ.ും എഴുതാൻ സാധി.ുകയിS.  ഞാൻ എഴുതിയ എSാ 

പു��ക)ളുെട പി3ിലും ൈദവീകമായ ഇ ടെപടൽ സംഭവി/ിGു9്.  സരസ�തി 

േദവിയുെട അനു�ഗഹ&ാൽ ഇ േHാൾ എനി.് ഈ �വതം എഴുതാൻ  സാധി/ു.  കുറ/ു 

നാളുകൾ.് മുP് എെ  േപരകുGി തന�ിയുെട അ6രാഭ#ാസ&ിൽ ബാസറയിൽ 

േപായേHാൾ േദവി എനി.് ഈ �വതം എഴുതാനുE അനു�ഗഹം ത3ു. ഈ �വതം 

ആർ.ും എവിെട െവ/ും െചMാൻ സാധി.ു3താണ്. സരസ�തി മാതാവിേനാട് 

�പാർ\ി/ാൽ അവർ.് േപരും, െപരുമയും, %ാനവും, വിദ#യും, ആേരാഗ#വും, 

സP&ും തുട)ി എSാ ഐശ�ര#)ളും േദവി �പദാനം െചMും.  

�ശീ വാസവി �പിെ ർസിെല ജഗദീഷ് ദPതികൾ.് എെ  ന�ി 

േരഖെHടു&ു3ു.  സരസ�തിമാതാവിെ  അനു�ഗാശി_ുകൾ അവർ.് ലഭി.െG| 
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ഈ പു��ക&ിെ  ആദ# പതിHിനു സഹായി/ എSാവർ.ും �പേത#കി/് �ശീ 

കാടാംെറ`ി, ശിവകുമാർ െറ`ി, �ശീമതി ഗിരിജ (ഗൗതമി വിദ#ാധാമം, S R നഗർ, 

ൈഹദരാബാദ്),  �ശീ കൃbcമൂർ&ി, �ശീമതി സൂര# കുമാരി, �ശീ ജഗേQാഹൻ െറ`ി, 

�ശീമതി െവ>േടശ�ര അd (നാഗാർZുന സ്.ൂൾ,  S R നഗർ) എ3ിവേരാടും ഞാൻ ന�ി 

േരഖെHടു&ു3ു .  ഏവർ.ും ഇ വരുെട കുടുംബാഗ)ൾ.ും സരസ�തി േദവിയുെട 

അനു�ഗഹം ലഭി.െG എ3ു ഞാൻ �പാർ\ി.ു3ു. ഈ പു��കം �പസിYികരി.ാൻ 

എെ3 �പത#6മായും പേരാ6മായും സഹായി/ എSാവർ.ും അതുേപാെല തെ3 

ഈ �വതം െചMുകയും, �പസാദം സ�ീകരി.ുകയും െചMു3 എSാ ഭ8Qാർ.ും 

സരസ�തി മാതാവ് ആയുർ ആേരാഗ# സൗഖ#ം നൽകി അനു�ഗഹി.ുമാറാകെG!!! 

 

 

 

“സർe ജന സുഖിേനാ ഭവ1ു” 

സമ�� സQംഗളാനി ഭവ1ു. 

 

തിdരാജ വിശ�പതി രാമകൃbcമൂർ&ി 
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�വതം െചേM9 രീതി 

 

1. ഈ പു��കം പുരുഷസ്�തീ �പായേഭദ മേന# ഏതു മാസവും ദിവസവും 

ആർ.ും ഏതു സമയ&ും വായി.ാം 

2.  പ-മി, ഏകാദശി, പൗർfമി എ3ീ തിഥികളിേലാ ബുധൻ, വ#ാഴം, 

െവEി എ3ീ ദിവസ)ളിേലാ ഈ �വതം വായി.ു3ത് വളെര 

പുണ#ദായകമാണ്.  ഇ ത് വായി.ു3വരുെട പൂർe ജQ പാപ)ൾ 

നീ)ുകയും േദവിയുെട അനു�ഗഹം ലഭി.ുകയും െചMും.  

3. ഈ �വതം െചMുേPാൾ ഉപവസിേ.9 ആവശ#ം ഇ S. 

4. ഈ �വതം തുട)ു3തിന് മുൻപ് ഗണപതി ഭഗവാെനയും, 

നവ�ഗഹ)െളയും, അTദിCVാലകെരയും നമ�iരി.ണം.  അതിനു 

േശഷം �വതം െചMു3വരുെട േപേരാ അവരുെട കുടുംബാംഗ)ളുെട 

േപേരാ േഗാ�തേമാ മന_ിൽ ആേലാചി.ുക.  പി3ീട് സരസ�തി 

േദവിയുെട അഷ്േടാ&രവും 5 �വതകഥകളും ഭ8ിേയാെട വായി/് 
അവസാനം േദവി. ്ഏത>ിലും ഒരു ഫലം ൈനേവദ#മായി 

സമർHി.ുക.   

5. പരീ6 എഴുതു3 വിദ#ാർഥികൾ ഈ �വത കഥകൾ ഭ8ിേയാെട 

വായി.ുകയും പഴം ൈനേവദ#മായി േദവി.് സമർHി.ുകയും 

െചയ് താൽ അവർ.് എSാ വിധ വിജയവും ലഭി.ും.   

6. ഈ 5 വൃത കഥകളും ഭ8ിേയാെട ശാരദാ മഠ&ിൽ വ/് വായി.ുകയും 

പഴ)ൾ ൈനേവദ#മായി സരസ�തി േദവി.് സമർHി.ുകയും 

െചM്താൽ കൂടുതൽ ഫലസിYി ലഭി.ും.  നdുെട എSാ ആ�ഗഹ)ളും 

സഫലീകരി.െHടും.  വിവാഹ തട_ം മാറും,  സ1ാനസൗഭാഗ#ം  

ലഭി.ും, വിദ#ാർ\ികൾ. ്പരീ6കളിൽ ഉ3ത വിജയം ലഭി.ും. 

7. വിദ#ാഭ#ാസം Iാപ)ളിൽ ഈ �വതം െചMു3ത് ഉ&മമാണ് . ഏത് 
വിദ#ാഭ#ാസ Iാപന&ിെ  ഉടമIെ  ഗൃഹ&ിൽ ഈ �വതം 

െചയ് താൽ ആ വിദ#ാഭ#ാസ Iാപനം അഭിവൃYിെHടും.  എSാ 

വർഷാരംഭ&ിലും വിദ#ാഭ#ാസ Iാപന)ളിെല അY#ാപകർ 

അവരുെട വിY#ാർ\ികൾ. ്ഈ �വത കഥകൾ വായി/് 
െകാടു.ുകയും േദവി.് ൈനേവദ#മായി സമർHി/ പഴ)ൾ 

�പസാദമായി വിതരണം െചMുകയും െചയ് താൽ ആ 

വിY#ാർ\ികൾെ.Sാം സരസ�തി േദവിയുെട എSാ വിധ 

അനു�ഗഹ)ളും ലഭി.ും.  അവർ.് പഠന&ിൽ ഇ Tം േതാ3ുകയും. 

ഓർd ശ8ിയും ഏകാ�ഗതയും ലഭി.ും.  അY#ാപകർ ഈ 5 

�വതകഥകൾ രാവിെല 9 മണിേയാട് അടുHി/്, സരസ�തി േദവിയുെട 

ചി�ത&ിന് മു3ിൽ െവ/് വിദ#ാർ\ികൾ.് വായി/ു 

െകാടു.ാവു3താണ്.   
8. പരീ6കൾ.് മുൻപായി അY#ാപകർ തെ  വിദ#ാർ\ികൾ.് ഈ 5 

�വത കഥകൾ വായി/ു െകാടു.ുകയും േദവി.് ൈനേവദ#മായി 
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സമർHി/ പഴ)ൾ �പാസാദമായി വിതരണം െചMുകയും െചയ് താൽ 

അവർ ആ പരീ6യിൽ ഉ3ത വിജയം കരIമാകും.   

9. കുGികളുെട വിദ#ാരംഭ ദിന&ിൽ മാതാപിതാ.ൾ ഈ �വതം 

അനുbm ി.ുകയാെണ>ിൽ അവരുെട കുGികൾ.് േദവി %ാനവും 

ബുYിയും നൽകി അനു�ഗഹി.ും. 

10.  ഏെത>ിലും മnര പരീ6േ.ാ ഇ െ ർവ#ൂവിന്  മുൻേപാ ഈ �വതം 

െചയ് താൽ അവർ അതിൽ വിജയം േനടും. 

11.  ദPതികൾ.് ഒരുമിേ/ാ തനി/ിരുേ3ാഈ �വതം െചMാം. 

12.  ദൗർഭാഗ#വശാൽ ഏെത>ിലും പ>ാളി  നTെHG വ#8ി.ും ഈ �വതം 

െചMാൻ സാധി.ും.  അവർ.് മന_മാധാനം ലഭി.ുകയും െചMും. 

13.  െവEിയാopകളിൽ ഈ �വതം െചയ് താൽ സ1ാന സൗഭാഗ#ം ലഭി.ും.  

അവിവാഹിതരുെട വിവാഹം െപെG3് നട.ുകയും െചMും. 

14.  വിേദശ&ുE ബqു.ൾേ.ാ ആേരാഗ# �പrs&ാൽ ഈ �വതം 

െചMാൻ സാധി.ാ&വർേ.ാ േവ9ി നdൾ.് ഈ �വതം െചMാം.  

െവEിയാop ദിവസ)ളിൽ േ6�ത&ിൽ െവ/് ഈ �വതം െചയ് താൽ 

സരസ�തിേദവി ഭ8Qാർ. ്ആയുരാേരാഗ# സൗഖ#വും സർe 

ഐശ�ര#)ളും �പദാനം െചMും.   

15.  ഈ �വതം െചMു3ത് വഴി ഓർd ശ8ിയും ഏകാ�ഗതയും 

വർYി.ുകയും മന_മാധാനം ലഭി.ുകയും െചMും. 

16.  നൃ&ം സംഗീതം തുട)ി എSാ കലാരൂപ)ളിലും �പാവണ#ം 

േനടു3തിനായിെവEിയാop ദിവസ)ളിൽ ഈ �വതം അനുbm ി/ാൽ 

കൂടുതൽ ഫല സിYി ഉ9ാവുകയും �പശ��രാവുകയും െചMും.   

17.  സരസ�തി േദവിയുെട അനു�ഗഹം ലഭി.ാനായി ഏതു ദിവസവും 

എേHാൾ േവണെമ>ിലും െചMാം.   
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�ശീ സരസ�തി അഷ്േടാ&ര ശതനാമാവലി 

 

ഓം സരസ�ൈത# നമ: ഓം തീ�വാൈയ നമ:           

ഓം മഹാ ഭ�ദാെയ നമ: ഓം മഹാഭ�ദാൈയ നമ: 

ഓം മഹാ മായാൈയ നമ: ഓം മഹാബലാൈയ നമ: 

ഓം വര �പദാൈയ നമ: ഓം േഭാശദാൈയ നമ: 

ഓം �ശീ �പദാൈയ നമ: ഓം ഭാരൈത# നമ:             40 

ഓം പt നിലയാൈയ നമ: ഓം ഭാമാൈയ നമ: 

ഓം പtാൈ6# നമ: ഓം േഗാവി�ാൈയ നമ: 

ഓം പt വ�8കാൈയ നമ: ഓം േഗാമൈത# നമ: 

ഓം ശിവാനുജാൈയ നമ: ഓം ശിവാൈയ നമ: 

ഓം പു��കഭൃേത നമ:       10 ഓം ജടിലാൈയ നമ: 

ഓം %ാനമു�ദാൈയ നമ: ഓം വിq#വാസാൈയ  നമ: 

ഓം രമാൈയ  നമ: ഓം വിനധയാചല വിരാജിതാൈയ നമ: 

ഓം പരാൈയ നമ: ഓം ചuികാൈയ നമ:          50 

ഓം കാമരൂപായ നമ: ഓം �ബ�ാൈയ നമ: 

ഓം മഹാ വിദ#ാൈയ  നമ: ഓം �ബ�%ാൈനക സാധനാൈയ 

നമ: 

ഓം മഹാ പാതകനാശിൈന# നമ: ഓം സൗദാമിൈന# നമ: 

ഓം മഹാ �ശയാൈയ നമ: ഓം സുധാമൂർൈത# നമ: 

ഓം മാലിൈന# നമ: ഓം സുഭ�ദാൈയ  നമ: 

ഓം മഹാേഭാഗാൈയ നമ: ഓം മഹാ>ുശാൈയ നമ: 

ഓം മഹാഭുജാൈയ നമ:       20 ഓം സിതാൈയ നമ: 

ഓം മഹാ ഭാഗാൈയ നമ: ഓം വിമലാൈയ നമ: 

ഓം മേഹാnാഹാൈയ  നമ: ഓം വിശ�ാൈയ നമ:           60 

ഓം ദിവ#ംഗാൈയ നമ: ഓം വിദ#ൻമലാൈയ  നമ: 

ഓം സുരവ�ിതാൈയ നമ: ഓം ശാരദാൈയ നമ: 

ഓം മഹാകാൈള# നമ: ഓം ച��ികാൈയ നമ: 

ഓം മഹാപാശാൈയ  നമ: ഓം �ബ�ജയാൈയ നമ: 

ഓം മഹാകാരാൈയ നമ: ഓം മഹാഫലാൈയ നമ: 

ഓം ച��വദനാൈയ നമ: ഓം �തയിമൂർൈത#  നമ: 

ഓം ച��േലഖ വിഭൂഷിതാൈയ നമ: ഓം �തികാല%ാൈന# നമ: 

ഓം സാവിൈത#  നമ:        30 ഓം �തിഗുണാൈയ നമ: 

ഓം സുരസാൈയ  നമ: ഓം ശാസ്�തരൂപിൈണ# നമ: 

ഓം േദൈവ#  നമ: ഓം ശുംഭാസുര�പമ&ിൈന# നമ:   70 

ഓം ദിവ#ാല>ാര ഭൂഷിതാൈയ നമ: ഓം ശുഭദാൈയ നമ: 

ഓം വാഗ്േദൈവ# നമ: ഓം സ�രാtികാൈയ നമ: 

ഓം വസുധാൈയ നമ: ഓം ര8ബീജനിഹ�1ിൈയ നമ: 

ഓം ചാമുuാൈയ നമ:     ഓം വാരിജാസനാൈയ നമ: 

ഓം അംബികാൈയ  നമ: ഓം ചി�താംബരാൈയ നമ: 
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ഓം മുuകായ�പഹരണാൈയ നമ: ഓം ചി�തമാലാവിഭൂഷിതാൈയ നമ: 

ഓം ധൂ�മേലാചന മാർ,നാൈയ നമ: ഓം കാ1ാൈയ  നമ: 

ഓം സർeേദവതാ��ു താൈയ നമ: ഓം കാമ�പദാൈയ നമ: 

ഓം സൗമ#ാൈയ നമ: ഓം വ�#ാൈയ നമ: 

ഓം സുരാസുര നമ�iൃ താൈയ നമ:                       
80 

ഓം വിദ#ാധര സുപൂജിതാൈയ നമ: 

ഓം കാളരാൈത# നമ: ഓം േശ�തസനാൈയ നമ:        100 

ഓം കലാധരാൈയ നമ: ഓം നിലഭുജാൈയ നമ: 

ഓം രൂപ സൗഭാഗ#ദായിൈന# നമ: ഓം ചതുർവർvഫല�പദാൈയ നമ: 

ഓം സുരപൂജിതാൈയ നമ: ഓം ചതുരാനന സാ�മാജ#ാൈയ  നമ: 

ഓം സുവാസിൈന#  നമ: ഓം ര8മY#ാൈയ നമ: 

ഓം വിനി�ദാൈയ നമ: ഓം നിരഞ്ജനാൈയ  നമ: 

ഓം  പtേലാചനാൈയ നമ: ഓം ഹംസാസനാൈയ നമ: 

ഓം വിദ#ാ രൂപാൈയ നമ: ഓം നിലജംഘാൈയ  നമ: 

ഓം വിശാലാൈ6# നമ: ഓം �ബ�വിbcു ശിവാtികാൈയ  നമ: 

ഓം  സർeവ�ിതാൈയ നമ:   90 ഓം േവദമാേ�ത  നമ: 

ഓം വരാേരാഹാൈയ നമ: ഓം സർeമംഗളാൈയ  നമ: 

ഓം വാരാൈഹ# നമ:  
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കുGികളുെട വിദ#ാരംഭ സമയ&് െചാേS9 മ�1ം 

 

സരസ�തി നമ��ു ഭ#ം വരേദ കാമരൂപിണി | 

വിദ#ാരംഭം കരിഷ#ാമി സിYിർ ഭവതുേമ സദാ || 

പt പ�ത വിശാലാ6ി പt േകസരി വർfിനി | 

നിത#ം പtാലയം േദവി സാമാംപാതു സരസ�തി || 

ഓം ഐം സരസ�തി നമ: ശിേരാേമ പാതു 

ഓം ഐം സരസ�തി നമ: ഫാലേമ പാതു 

ഓം ഐം സരസ�തി നമ: േന�തയുwം പാതു 

ഓം ഐം സരസ�തി നമ: നാസം പാതു 

ഓം ഐം സരസ�തി നമ: േജ#bm  പാതു 

ഓം ഐം സരസ�തി നമ: ദ1ം പം8ി പാതു 

ഓം ഐം സരസ�തി നമ: കxm ം പാതു 

ഓം ഐം സരസ�തി നമ: പ6ം പാതു 

ഓം ഐം സരസ�തി നമ: ജിഹ�ാ�ഗ വാസിൈന# പാതു 

ഓം ഐം സരസ�തി നമ: ( 3 �പാവശ#ം) 

 

േദവി.് േyzും ബു.ും ഈ ബീജാ6രേ&ാെടാHം സമർHി.ുക 

എ3ിG് ‘ഓം ശിവായ സിYം നമ:’  

 

 

�ശീ സരസ	തി ദ	ാദശ നാമ സ്േ�താ�തം 

 

സരസ�തി ത�ിയം ദൃഷ്ട#ാ വീണാ പു��ക ധാരിണീ 

ഹംസവാഹ സമായു8 വിദ#ാദാനകരീ മമ 

�പഥമം ഭാരതീ നാമം ദ�ിതീയം ച സരസ�തി 

�തുതീയം ശാരദാേദവി ചതുർ\ം ഹംസവാഹിനീ 

പ-മം ജഗദീ ഖ#ാതം ഷbm ം വാഗീശ�രി തഥാ 

കൗമാരീ സ{�മം േ�പാ8ം അTമം �ബ�ചാരിണീ 

നവമം ബുYിദാ�തീ ച ദശമം വരദായിനീ  

ഏകാദശം 6ു�ദഗqം ദ�ാദശം ഭുവേനശ�രീ 

�ബ�ീ ദ�ാദശ നാമാനി തൃസq#ം േയ പേഠനരഹ 

സർeസിYികരീ തസ� �പസ3 പരേമശ�രീ 

സാേമ വസതു ജിഹ�ാേ�ഗ �ബ�രൂപ സരസ�തീ 
 

 

 

�ശീ %ാന സരസ�തി �വതം 

ഒ3ാം അY#ായം 
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രാമശർ) കഥ 

 
 

പുരാതന കാല&് ഗൗതമി നദിയുെട തീര& ്രാമപുരം എ3 ഒരു �ഗാമം 

ഉ9ായിരു3ു.  രാമശർd എ3ും സുമതി എ3ും േപരുE ഒരു ദPതി അവിെട 

ജീവി/ിരു3ു.  രാമശർd ആ �ഗാമ&ിലുE �ശീ സീതരാമ േ6�ത&ിെല ഒരു 

പുേരാഹിതനായിരു3ു.  �ഗാമവാസികളുെട ആ�ഗഹം അനുസരി/ ് അവരുെട 

ഗൃഹ)ളിൽ അേ,ഹം േപായി പൂജ െചB�ിരു3ു.  സേ1ാഷ പൂർfമായ 

ദാPത#ം ആയിരു3ിGും അവർ.് 6 വർഷ&ിന് േശഷവും കുGികൾ 

ഇ Sായിരു3ു.  സ1ാന ഭാഗ#&ിന ് േവ9ി അവർ പല �വത)ൾ െചMുകയും 

പല പുണ# Iല)ളും േ6�ത)ളും സ�ർശി.ുകയും െചB�>ിലും ഫലം 

സിYി.ാ&തിൽ അവർ അതീവ ദുഖിതരായിരു3ു. 
 

ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവ# സന#ാസി ആ �ഗാമ&ിൽ എ&ിേചർ3ു.  

അേ,ഹം തെ  ശിഷ#ൻമാേരാെടാHം ആ �ഗാമ&ിൽ ഒരു വലിയ 

മര/ുവGിലാണ് താമസി/ിരു3ത്. പകൽ മുഴുവൻ അേ,ഹം പൂജയിലും 

ഭജന&ിലും മുഴുകിയിരു3ു.  ൈവകുേ3ര)ളിൽ �ഗാമവാസി.ൾ. ്

നSകാര#)ൾ പറ|ുെകാടു&ിരു3ു.  ആളുകൾ നിർബqി/ാലും ആരുെട 

ഗൃഹ)ളിലും അേ,ഹം േപാകാറിSായിരു3ു.  �ഗാമവാസികൾ അേ,ഹ&ിന ്

എേ1ാ ഒരു ദിവ#ത�ം ഉEതായും ഭൂതം, വർ&മാനം, ഭാവി �പവചി.ാനുE 

കഴിവ് ഉEതായും വിശ�സി/ിരു3ു.  ഇ തറി|് രാമശർd തെ  

പതന്ിേയാെടാHം സന#ാസിയുെട ദർശന&ിനായി േപായി.  അവർ ആ 

സന#ാസിെയ നമ�iരി/ ് കുGികളു9ാകാനുE ഒരു മാർv&ിേവ9ി 

അേപ6ി/ു.  കുറ/ു സമയം ധ#ാന&ിലിരു3ിG് അേ,ഹം ഒരു മാ) എടു& ്

സുമതി. ് നൽകിയിG് ഇ )െന പറ|ു.  “നാെള ഏകാദശി ആയതിനാൽ 

അതിരാവിെല �sാനം െചB�  ്ഈ മാ) കഴി.ുകയാെണ>ിൽ നി)ൾ.് േവഗം 

തെ3 പു�തഭാഗ#ം ലഭി.ും.”  ഇ തു േകG് ആ സന#ാസിെയ നമ�iരി/് ആ 

ദPതികൾ അവരുെട ഗൃഹ&ിേല.് മട)ി. 
 

അവർ അവരുെട ഗൃഹ&ിൽ എ&ിയേHാൾ സുമതിയുെട സേഹാദരൻ 

തെ  കുടുംബേ&ാെടാHം അവിെട കാ&ു നിൽ.ു3തായി ക9ു.  അവെര 

ക9മാ�തയിൽ സുമതി അതീവ സ1ുTയായി.  വീടിനുEിൽ �പേവശി/ 

ഉടെന അവർ ആ സന#ാസി െകാടു& മാ) ഭ�ദമായി അലമാരിയിൽ വ/ു.  

അതിഥികേളാട് വർ&മാനം പറ|ിരു3തിനാൽ അ3് രാ�തി വളെര 

ൈവകിയാണ് അവർ ഉറ)ിയത്.  
 

പിേz3 ് അതിരാവിെല സുമതിയുെട സേഹാദരൻ കൃbcശർd. ് േജാലി 

ആവശ#&ിനായി േപാേക9തിനാൽ പാചക&ിൽ ഏർെHG സുമതി മാ) 

ഭ6ി.ു3 കാര#ം പാെട മറ3ുേപായി.  രാ�തി ആയേHാളാണ് ആ ദPതികൾ 

അേതാർ&ത്. പിേz3് അതിരാവിെല �sാന േശഷം സുമതി ഭ6ി.ാനായി 

മാ) എടു&േHാൾ അതിെ  ഒരു ഭാഗ& ് നിറെയ ഉറുPുകൾ ക9ു.  അവർ 

അത് വൃ&ിയാ.ിയതിനു േശഷം സന#ാസിേയാട് മന_ിൽ മാH് പറ|ു 
െകാ9് ആ മാ) കഴി/ു.  ഈശ�രേനാട് സൽസ1ാന&ിനു േവ9ി 

�പാർഥി.ുകയും െചB�ു. 
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മാ) കഴി/&ിെ  ഫലമായി സുമതി ഗർഭവതി ആവുകയും 

സു�രനായ ഒരു ആൺകുGി.് ജQം നൽകുകയും െചB�ു. അവർ  ആ കുGി. ്

�പഭാകരശർd എ3 ് േപരിടുകയും സ്േനഹ വാnല#േ&ാെട വളർ&ുകയും 

െചB�ു.  5 വയ_ായേHാൾ ഗുരുകുല വിദ#ാഭ#ാസ&ിനായി അവർ മകെന ഒരു 
ആ�ശമ&ിേല. ് അയ/ു.  എ3ാൽ ഏകാദശി ദിവസം മാ) 

കഴി.ാ&തിനാൽ �പഭാകരശർd പഠി&&ിൽ പിേ3ാ.മായിരു3ു. മൂനൻ് 

വർഷെ& വിദ#ാഭാസ&ിന് േശഷവും ഒരു പുേരാഗതിയും അവനിൽ ക9ിS.  

ഇ തിൽ കുപിതനായ രാമശർd മകെന ശകാരി/ു.  ഇ തിൽ മനം െനാ1് പിേz 

ദിവസം രാവിെല �പഭാകരശർd തെ  വീടുേപ6ി/്  �ഗാമ&ിന് പുറ&ുE 

വന&ിേല.് േപായി. 
 

രാമശർd തെ  മകെന എSായിട&ും അേന�ഷി/ുെവ>ിലും 

കെ9&ാൻ കഴി|ിS.  �പഭാകരശർd അേത സമയം വന&ിലുEിൽ 

അല|ുതിരി|് അവസാനം രാ�തി ആയേHാൾ േ6�തം എ3് േതാ3ി.ു3 

ഒരു പഴയ വീടിനുEിേല.് കയറി.  ഇ രുGിയതിനാൽ അ3് രാ�തി അവിെട 

ത)ാൻ തീരുമാനി/ു.  അവൻ ഗർഭഗൃഹം വൃ&ിയാ.ി ഒരു വശ&ായി 

കിട3ുറ)ി..  രാ�തിയിൽ ഒരു േദവത അവെ  മുൻപിൽ �പത#6െHG ്ഇ )െന 

പറ|ു. “മകെന ഞാൻ %ാന േദവതയായ സരസ�തി േദവി ആകു3ു.  
വർഷ)ളായി ആരാലും �ശുYി.െHടാെത കിട3ിരു3 എെ  േ6�തം നീ 

ഇ 3ു വൃ&ിയാ.ി. കൂടാെത ഇ ന്ൻ എനി.് �പിയെHG വസ1 പ-മി 

കൂടിയാണ്. ഈ പുണ# �പവർ&ി െചB�ിനാൽ ഞാൻ നി3ിൽ സം�പീതയാണ്.  
ആയതിനാൽ ഞാൻ നിന.് എSാ വിധ&ിലുE സിYിയും ബുYിയും നൽകി 

അനു�ഗഹി.ു3ു.  നാെള നീ നിെ  ഗൃഹ&ിേല.് മട)ുക.  എSാ വിധ 

മംഗളവും ഞാൻ േനരു3ു.”  ഇ )െന പറ|് േദവി അ�പത#6മായി. 
 

അടു& �പഭാവ&ിൽ ഉറ.മുണർ3് �പഭാകരശർd സരസ�തി 

േദവിയുെട വി�ഗഹം അവിെട ക9ു.  അവൻ വീ9ും ആ �പേദശം മുഴുവൻ 

വൃ&ിയാ.ി േദവി.് നമ�iാരം അർHി/ു.  ഉടെന തെ3 സരസ�തി േദവിെയ 

�പകീർ&ി/് അവൻ സ്േതാ�ത)ൾ െചാSാൻ തുട)ി.  േദവിയുെട 

അനു�ഗഹ&ാൽ �പഭാകരശർd തെ  ഗൃഹ&ിൽ മട)ി എ&ുകയും 

നട3െതSാം തെ  മാതാപിതാ.െള അറിയി.ുകയും െചB�ു.  ഇ തു േകG 

മാ�തയിൽ രാമശർd ദPതികൾ അതീവ സ1ുTരായി.  അവർ ഉടെനതെ3 

�ഗാമവാസികെള  ഒ&ുകൂടി ആ 6യി/് കിട.ു3 േ6�ത&ിേല.് േപായി.  

എSാവരും കുടി ആ േ6�തപരിസരം വൃ&ി ആ.ുകയും ഒരു മേഹാnവം 

നട&ുകയും െചB�ു.  ആ േ6�ത മതിലുകളിെല ലിഖിത)ൾ സൂചിHി/ത് �ശീ 

വ#ാസ മഹർഷിയാലാണ് സരസ�തി േദവിയുെട വി�ഗഹം അവിെട 

�പതിbm ി.െHGത്. കുറ/് വർഷ&ിനുEിൽ ആ േ6�തം സരസ�തി 

േദവിയുെട മഹാേ6�ത)ളിൽ ഒ3ായി �പസിYിയാർZി/ു.  അവിെട വന്ൻ 

ഭ8ിേയാെട സരസ�തി േദവിെയ പൂജി.ു3ു ഭ8Q്മാർ.് സകല %ാനവും 

നൽകി േദവി അനു�ഗഹി.ുമായിരു3ു.   
 

വിദ#യുെടയും %ാന&ിെ യും േദവതയായ സരസ�തി േദവി മാഘ 

ശുY പ-മി.ാണ് അവതരി/ത്. േദവി തെ  ഭ8ൻമാേരാട് അധിക 
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വാnല#ം കാണി/ു േപാ3ിരു3ു.  േദവി തെ  പരമ ഭ8നായ �ശീ തിdരാജു 
വിശ�പതി രാമകൃbc മൂർ&ി.് ൈവശാഖ ശുYപ-മി.ാണ് �ശീ %ാന 

സരസ�തി �വതം നൽകി അനു�ഗഹി/ത്.  ഏതു മാസ&ിലും പ-മി ദിന&ിൽ 

ഈ �വത കഥകൾ സരസ�തി േ6�ത&ിേലാ വിദ#ാഭ#ാസ Iപ)ളിേലാ 

ഇ രു3ു വായി.ുകയും �പസാദം സ�ീകരി.ുകയും െചയ് താൽ അവർെ.Sാം 

സകല %ാനവും നൽകി േദവി അനു�ഗഹി.ും. ൈനേവദ#മായി പഴവും 

കരിPിൻ കഷണവും സമർHി.ാവു3താണ്.  ഈ �വതം അനുbm ി.ു3 

ഭ8Qാരുെട സ1ാന)െളSാം വിദ#ാസP3രും പരീ6കളിൽ ഉ3ത 

വിജയം േനടു3വരും ആയിരി.ും.  സർe ഐശ�ര#)ളും നൽകി അവരുെട 

കുടുംബ&ിെന അനു�ഗഹി.ുകയും െചMും. 
 

 
 

ഒ'ാം അ5�ായം സമാ67ം 
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�ശീ %ാന സരസ�തി �വതം 

ര9ാം അY#ായം 

 

�ാന സരസ	തി പീഠ ദിവ� കഥ 

 

 ആ�qാ�പേദശ&ിേല േഗാദാവരി നദീ തീര&് മഹാേദവപുരം എ3 ഒരു 

�ഗാമം ഉ9ായിരു3ു.  അവിെട വളെര പുരാതനമായ ഒരു ശിവ േ6�തം 

ഉ9ായിരു3ു.  ആ േ6�ത&ിെല ശിവലിംഗ �ബ�ാവിനാൽ ആണ ്

�പതിbm ി.െHGത് എ3ാണ് ആ �ഗാമവാസികൾ വിശ�സി/ിരു3ത്.  പര�Vരം 

സഹായി.ു3വരും സമാധാനപരമായ ജീവിതം നയി.ു3വരും ആയിരു3ു 
അവർ.  ആ �ഗാമ&ിൽ ഒരു പാഠശാല ഇ Sാതിരു3തിനാൽ ദൂര Iലേ&.് 
േപായിGാണ് അവിടുെ& കുGികൾ പഠി/ിരു3ത്. ആ �ഗാമവാസികൾ അവിെട 

ഒരു േ6�തം പണിയാനായി പലയാവർ&ി �ശമി/ിGും പലകാരണ)ളാൽ 

അത് മുട)ി േപായി.  

  

ഒരി.ൽ പുരുേഷാ&ം ശാസ്�തി എ3 ഒരു പuിതൻ കുടുംബ സേമതം 

ആ �ഗാമ&ിൽ എ&ി േചർ3ു. അേ,ഹം ഒരു %ാനിയും ശാസ്�ത 

പuിതനുമായിരു3ു.  �ഗാമവാസികൾ അേ,ഹേ&ാട് ആ �ഗാമ&ിൽ 

താമസി.ുവാൻ അഭ#ർ\ി/ു.  കൂടാെത അേ,ഹ&ിനും കുടുംബ&ിനും 

താമസി.ാനായി എSാ സൗകര#)ളുE ഒരു ഗൃഹം നിർdി/ു 
െകാടു.ാെമ3ും അവർ വാ~�ാനം െചB�ു. പുരുേഷാ&ം ശാസ്�തി അത ്

അനുസരി.ുകയും ദിവസ)ൾ.ുEിൽ �ഗാമ&ിെല കുGികൾ. ്

പഠി.ാനായി ഒരു പാഠശാല ഉയർ3ു വരികയും െചB�ു.  

 

ര9ു വർഷം ആ പാഠശാല നS രീതിയിൽ മുേ3ാG ് േപായി.  എ3ാൽ 

മൂ3ാം വർഷം മുതൽ അവിെട �പശന)ൾ ക9് തുട)ി. മാതാപിതാ.ൾ. ്

അതൃ{�ി േതാ3ിയതിനാൽ അവർ അവരുെട കുGികെള മേzാരു �ഗാമ&ിൽ 

പഠി.ാനായി അയ/് തുട)ി. അ- ് വർഷം ആയേHാൾ െവറും അ- ്

കുGി.ൾ മാ�തമാണ് അവേശഷി/ത്.  അതിൽ പുരുേഷാ&ം ശാസ്�തി അതീവ 

ദുഖിതനായിരു3ു. പാഠശാല നS രീതിയിൽ മുേ3ാG് െകാ9് േപാകാൻ 

സാധി/ിS എ3ു േതാ3ിെയ>ിലും ആ �ഗാമവാസികേളാടുE സ്േനഹം 

നിമി&ം അവിെട ഉേപ6ി/ു േപാകാൻ അേ,ഹ&ിനു േതാ3ിയിS. 

  

ഒരു ദിവസം പുരുേഷാ&ം ശാസ്�തി. ് ഒരു ഉപായം േതാ3ി.  

വിദ#ാേദവതയായ സരസ�തി േദവിയുെട അനു�ഗഹവും ദയാ വായ് Hും 

ഉെ9>ിൽ മാ�തെമ ആ പാഠശാലയ്. ് പഴയ �പതാപം വരികയുEു എ3ു 
അേ,ഹം മന_ിലാ.ി.  അടു& ദിവസം മുതൽ തെ3 അേ,ഹം %ാന 

േദവതയായ സരസ�തി േദവിെയ �പകീർ&ി/് സ്േതാ�ത)ൾ െചSുകയും 

പഴ)ൾ മാ�തം ഭ6ി/ുE ഉപവാസം തുട)ുകയും െചB�ു.   

നാUVതാം നാൾ സരസ�തി േദവി അേ,ഹ&ിെ  ഭ8ിയിൽ കനി| ് സ�{s 
ദർശനം നൽകി ഇ )െന പറ|ു.  “ മകേന നിെ  ഭ8ിയിൽ ഞാൻ 

സം�പീതയാണ്.  നിെ  പാഠശാലയ്.് പഴയ �പതാപം വീ9ുകിGാനുE ഒരു 
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മാർvം ഞാൻ പറ|ു തരാം, 6മേയാെട േകGാലും.  മകെന! എനി.് ഏzവും 

�പിയെHGതും ശ8വുമായ �ശീ %ാന സരസ�തി �വതം നീ അനുbm ി/ാലും.  

പാഠശാലയിൽ െവ/് തെ3 ഈ �വതം െചMണം.  അതുെകാ9് ആ 

പാഠശാലയ്.് േപരും െപരുമയും ലഭി.ും.  ഈ �വതം െചMു3 എSാ വർ.ും 

%ാനവും നS ജീവിതവും ലഭി.ും. ഈ വൃതം  ഏത് വിY#ാഭ#ാസ 

Iാപന)ളിൽ െവ/ും ഏത് അY#ാപകനും വിY#ാഭ#ാസ Iാപന&ിെ  

ഉടമയ്.ും �ഗാമവാസികൾ.ും െചMാം.  ഈ വൃതം ഏത് വിദ#ാഭ#ാസ 

Iാപന)ളിലും വർഷ&ിൽ ഒരി.ൽ െചയ് താൽ അവിടെ& എSാ 

വിദ#ാർ\ികളും %ാന സP3രും ബുYിമാQാരും ആയി തീരും.  എSാ 

കലകളിലും �പാവിണ#ം േനടും.  അവർെ.Sാം എെ  അനു�ഗഹവും ലഭി.ും.  

പരീ6കൾ.് മുൻPുE ‘പ-മി’ അെS>ിൽ ഏകാദശി ദിവസ)ളിൽ ഈ 

വൃത&ിെല അ-് കഥകൾ വായി.ുകേയാ േകൾ.ുകേയാ െചMു3 

വിദ#ാർ\ികൾ.് ആ പരീ6കളിൽ ഉ3ത വിജയം ലഭി.ും.  അടു& 

ആopയിെല �ശീ പ-മി നാളിൽ ഈ വൃതം അനുbm ി/് എെ  അനു�ഗാശി_ുകൾ 

േനടുക”  ഇ �തയും പറ|് േദവി അ�പത#6യായി. 

 

േദവി സ�{s&ിൽ വ3ു അനു�ഗഹി/തിൽ അേ,ഹം അതീവ 

സ1ുTനായി.  അേ,ഹം േദവിെയ ��ു തി/് പാടി. പിേz3ു രാവിെല തെ3 

�ഗാമവാസികെള വിളി/് കൂGി േദവിയുെട സ�{s ദർശന&ിെന കുറി/ ്

വിശദീകരി/ു െകാടു&ു.  ഇ ത് േകGമാ�തയിൽ അവെരSാം സ1ുTരായി.  ‘�ശീ 

പ-മി’ നാളിൽ പുരുേഷാ&ം ശാസ്�തി �ഗാമവാസികളുെട സഹായ&ാൽ 

‘�ശീ %ാന സരസ�തി �വതം’ വിപുലമായി െചB�ു.  േദവിയുെട അനു�ഗഹ&ാൽ 

കുറ/ ്സമയം െകാ9ുതെ3 ആ പാഠശാലയ്. ്പഴയ �പതാപം സാധി.ുകയും 

“�ശീ %ാന സരസ�തി പീഠം” എ3 വിശ�വിദ#ാലയമായി അറിയെHടുകയും 

െചB�ു.  

 

സരസ�തി േദവി ദയാലുവും ഭ8 വൽസലയുമാണ്.  േദവിയുെട 

ഭ8Qാർ.് വിദ#യും സൽസ�ഭാവവും ലഭി.ും.  അവർ. ് പഠി.ാനുE 

കഴിവും, ഓർdശ8ിയും, സമർHണ േബാധവും വർYി.ും. ഈ �വതം 

െചMു3 എSാ ഭ8Qാരും േദവിയുെട അനു�ഗഹ&ാൽ സ1ുTമായ ജീവിതം 

നയി.ും. 
 

 

ര9ാം അ5�ായം സമാ67ം 
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�ശീ %ാന സരസ�തി വൃതം 

മൂ3ാം അY#ായം 

 

േഗാപ: ദിവ� കഥ 

 

പ9ുകാല&് കൃbcാ നദീതീര&് ഒരു പuിതപുരം എ3 അ�ഗഹാരം 

ഉ9ായിരു3ു.  വളെര അധികം �ബാ�ണ കുടുംബ)ൾ അവിെട 

താമസി/ിരു3ു.  ആ അ�ഗഹാര&ിൽ ഒരു വലിയ പാഠശാല ഉ9ായിരു3ു.  

അടു& �ഗാമ)ളിൽ നി3ു േപാലും വിദ#ാർഥികൾ അവിെട പഠി.ാൻ 

വരുമായിരു3ു.  ഈ വിദ#ാർ\ികൾ എSാം തെ3 ശാസ്�ത പuിതരും േപരും 

െപരുമയും ഉEവരായി മാറുമായിരു3ു.  സരസ�തി ആ േവദ പാഠശാലയിൽ 

വസി.ു3തു െകാ9ാണ് ഇ )െന സംഭവി.ു3ത് എനൻ് ആ �ബാ�ണർ 

വിശ�ാസി/ിരു3ു. 

 

ധാരാളം അY#ാപകരും വിദ#ാർ\ികളും ആ േവദ പാഠശാലയിൽ 

ഉ9ായിരു3ു.  ആ പാഠശാല നിത#വും വൃ&ിയാ.ിയിരു3ത് വീരM 

എെ3ാരു വ#8ി ആയിരു3ു.  5 ഏ.ർ വി��ൃ തിയുE ഒരു Iലമായിരു3ു 
ആ േവദ പാഠശാല നില നി3ിരു3ത്.  ആ പാഠശാല പരിസര&് മേനാഹരമായ 

ഒരു ഹയ�ഗീവ വി�ഗഹവും �പാർ\നാലയ&ിനുEിൽ ഭംഗിയുE സരസ�തി 

േദവി വി�ഗഹവും ഉ9ായിരു3ു.  എSാ ദിവസവും രാവിെല വിദ#ാർ\ികൾ 

സരസ�തി േദവി.ും ഹയ�ഗീവ ഭഗവാനും �പാർ\നകൾ അർHി/തിനു േശഷം 

മാ�തേമ പഠനം തുട)ിയിരു3ുEൂ. 

 

വീരM േവദ പാഠശാല വൃ&ിയാ.ുേPാൾ മൂ3് വയ_് �പായമുE 

വീരMുെട മകൻ േഗാപM എേHാഴും കൂെട ഉ9ാകും.  േഗാപM. ്അവിടുെ& 

സരസ�തി വി�ഗഹം വളെര ഇ Tമായിരു3ു.  േദവിയുെട സ്േനഹാർ�ദമായ 

കfുകൾ അവെന വളെരയധികം ആകർഷി/ിരു3ു.  എSാ ദിവസവും 

രാവിെല േദവിയുെട വി�ഗഹ&ിേല.് േനാ.ി അവൻ കുേറ സമയം 

ചിലവഴി.ുമായിരു3ു. 

 

അവൻ വളർ3ു 5 വയ_് ആയേHാൾ തെ  �പായ&ിലുE മzു കുGികൾ 

പഠി.ു3ത് ക9് തനി.ും അതുേപാെല പഠി.ണെമ3 ് വീരMേയാട ്

പറ|ു.  പെ6 വീരM പഠനം െചലേവറിയതിനാൽ അത ്

നിരുnാഹെHടു&ി.  എവിെട പു��ക)ൾ ക9ാലും അവൻ അത് െതാG ്

�പാർ\ി.ുമായിരു3ു.  മzു കുGികൾ അവിെടയും ഇ വിെടയും െവ.ു3 

പു��ക)ൾ അവൻ അടു.ി െവയ്.ുമായിരു3ു.  അ)െനയിരിെ. അവന ്

12 വയ_് പൂർ&ിയായി.  പകൽ സമയ)ളിൽ േഗാപM അവെ  അ�െന മzു 
േജാലികളിൽ സഹായി/ിരുെ3>ിലും പുലർ കാല)ളിൽ പാഠശാലയുെട 

പരിസര)ൾ േഗാപM തനി/ാണ ് വൃ&ിയാ.ിയിരു3ത്.  േജാലിയുെട 

അവസാനം എ3ും അവൻ സരസ�തി മാതാവിെന നമ�iരി.ുമായിരു3ു.  
അടു& ജQെമ>ിലും തനി. ് ഇ േത പാഠശാലയിൽ പഠി.ാനുE അവസരം 

തരണേമ എ3 ് അവൻ നിത#വും സരസ�തി േദവിേയാട ്

�പാർ\ി.ുമായിരു3ു.  േഗാപMയുെട ഭ8ിയിൽ സം�പീതനായ േദവി 

അവെന അനു�ഗഹി.ാൻ തീരുമാനി/ു. 
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ഒരു ദിവസം കാ-ീപുര&ു നിന്ൻ ഒരു പuിതൻ ആ പാഠശാലയിൽ 

വ3ു.  അേ,ഹ&ിെന ആദരി.ാനായി പിേz3് ഒരു സേdളനം നട&ാൻ 

പാഠശാല അധികൃതർ തീരുമാനി/ു.  അതിരാവിെല തെ3 േഗാപM തെ  

അ�േനാെടാHം സേdളന Iലം നSതുേHാെല വൃ&ിയാ.ി. അൽH 

സമയ&ിനുEിൽ അവിടം വിദ#ാർഥികെളയും, അY#ാപകാെരയും, േവദ 

പuിതൻമാെര െകാ9ും നിറ|ു.  കാ-ീപുര&് നി3 ് വ3 

പuിതനായിരു3ു വിശിTാതിഥി.  വിവിധ പuിതQാർ വിവിധ 

ശാസ്�ത)െള കുറി/് �പസംഗി.ു3ത് േഗാപM കുറ/് അകെല നി3 ്

െകൗതുകേ&ാെട വീ6ി/ു. അവസാനം കാ-ീപുര&ു നി3് വ3 

പuിതൻ തെ  �പസംഗ&ിനിടയിൽ കാണികേളാട് വ#ാകരണെ& 

സംബqി/ുE ഒരു േചാദ#ം േചാദി/ു.  അേ,ഹം ഈ േചാദ#ം പല 

സേdളന)ളിലും േചാദിെ/>ിലും ആരും തെ3 ഇ തിന് ഒരു ഉ&രം 

നൽകിയിGിS എ3ു പറയുക കൂടി െചB�ു.  അത് തെ3 ഇ വിെടയും സംഭവി/ു.  

ആർ.ും ഉ&രം നൽകാനായിS. 

 

ആ നിമിഷം സരസ�തി േദവിയുെട അനു�ഗഹ&ാൽ അകെല നി3ിരു3 

േഗാപM ഉയർ3 സ�ര&ിൽ ഇ )െന പറ|ു. “ഈ േചാദ#&ിന് ഞാൻ ഉ&രം 

നൽകാം.”  ഇ തു േകG മാ�തയിൽ എSാവരും അPര3ു േപായി.  ആെര>ിലും 

എതിർ.ു3തിനു മുൻപ് തെ3 േഗാപM വളെര വ#8മായി ആ പuിതന ്

മറുപടി നൽകി.  ഇ തു േകG എSാവരും അRുതെHGു.  അേHാൾ തെ3 

സരസ�തിയുെട വി�ഗഹ&ിൽ നി3് ഒരു അശരീരി േകGു. അത് ഇ )െന 

ആയിരു3ു. “കുGികെള േഗാപM.് പഠി.ുവാൻ അതിയായ ആ�ഗഹം ഉ9്.  

േ�ാക)ൾ ഒ3ും പറയാൻ അവന് അറിയിെS>ിലും നിേത#ന അകമഴി| ്

എെ3 പൂജി.ാറു9്.  ഇ േHാൾ അവന് ഞാൻ എSാ %ാനവും നൽകി 

അനു�ഗഹി/ിGു9്.”  അവിെട ഉ9ായിരു3 എSാ പuിതൻമാരും അവരുെട 

അഹ1യിൽ നാണി/് സരസ�തി േദവിയാൽ അനു�ഗഹി.െHG േഗാപMെയ 

ആദരി/ു.  കുറ/ു വർഷ&ിനകം േഗാപM അറിയെHടു3 ഒരു പuിതനായി 

മാറുകയും ധാരാളം വിദ#ാർഥികൾ.് വിദ# പകർ3് നൽകുകയും െചB�ു.   

 

സരസ�തി േദവി വളെര ദയാലുവും ഭ8വnലയുമാണ് .  േദവിെയ 

നിര1രം �പാർ\ി.ു3 എSാ ഭ8ർ.ും എSാ ശാസ്�ത)ളിലും %ാനം 

ലഭി.ും.  അവർ ഏർെHടു3 എSാ �പവർ&ികളിലും ഉ3ത വിജയം വരി.ും.  

ആ േദവി. ്ഞ)ളുെട എSാവരുെടയും �പണാമം 

 

മൂ'ാം അ5�ായം സമാ67ം 
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�ശീ %ാന സരസ�തി �വതം 

നാലാം അY#ായം 

 

ശ;ര ശാസ്�തി ദിവ� കഥ 

 

 

പ9് കാല&് ഗംഗ നദീ തീര&് മേഹശ�രപുരം എ3 ഒരു നഗരം 

ഉ9ായിരു3ു. അവിെട വളെര വലിയ ഒരു ശിവേ6�തവും അറിയെHടു3 ഒരു 
സംഗീത വിദ#ാലയവും ഉ9ായിരു3ു.  അടു& �ഗാമ)ളിൽ നി3ും സംഗീതം 

അഭ#സി.ാൻ വിദ#ാർഥികൾ ആ വിദ#ാലയ&ിേല. ് വ3ിരു3ു. ആ 

വിദ#ാലയ&ിെല എSാ അY#ാപകരും സംഗീത&ിൽ �പാവിണ#ം 

േനടിയവരായിരു3ു.  അവിടുെ& �പഥമ അY#ാപകൻ �ശീ രാമശർd 

ഹി�ുIാനി സംഗീത&ിൽ വളെര നിപുണനായിരു3ു. 

 

�ശീ രാമ ശർdയ.്  തെ  മകനായ ശ>ര ശാസ്�തിെയ �പഗൽഭനായ ഒരു 

വീണ വിദ�ാൻ ആ.ുവാൻ വളെരയധികം ആ�ഗഹി/ിരു3ു. അതിനാൽ 

അടിIാന വിദ#ാഭ#ാസം പൂർ&ിയായ ഉടെന തെ3 രാമശർd തെ  മകെന 

വീണാ അഭ#സി.ുവാനായി തെ  സംഗീത വിദ#ാലയ&ിൽ േചർ&ു.  അ- ്

വർഷെ& പഠന&ിേനാടുവിലും ശ>ര  ശാസ്�തികൾ.് വീണവിദ�ാൻ 

പരീ6യിൽ വിജയം ലഭി/ിS.  ഇ തിൽ രാമശർd അതീവ ദു:ഖിതനായിരു3ു.  

  

 ഒരുവർഷ&ിനു േശഷം വീ9ും പരീ6 എഴുതിെയ>ിലും ശ>ര 

ശാസ്�തി വിജയി/ിS.  ഇ തിൽ നിരാശനായ രാമശർd തെ  മകെന ഒരു വീണ 

വിദ�ാനായി കാണാൻ സാധി.ിെS3ു വിചാരി/ു.  അടു& തവണയും ശ>ര 

ശാസ്�തി പരാജയെപGു.  രാമശർd നിരാശനായി.  ദൗർഭാഗ#വശാൽ  അേYഹം 

പ6പാതം പിടിെHG് കിടHിലുമായി.  മകെ  ഉ3തി കാണാെത മരണെHടുേമാ 

എ3ു അേYഹം ആശ>െHGു. ഇ തിൽ ദു:ഖിതനായ ശ>ര ശാസ്�തി 

പരീ6യിൽ വിജയം േനടാൻ ആtാർ\മായി �ശമി/ു തുട)ി.  എSാ 

ദിവസവും രാവിെല തെ  വീണയുമായി ഗംഗാ നദീ തീര& ്എ&ി സരസ�തി 

േദവിെയ ധ#ാനി/് വീണാഭ#ാസം തുട)ി. 40 ദിവസ)ൾ.് േശഷം ഈ കഠിന 

പരി�ശമ&ിൽ സം�പീതയായ സരസ�തി േദവി അേ,ഹ&ിെ  മുPിൽ 

�പത#6െHGിG് ഇ )െന പറ|ു.  “ മകേന! നിെ  കഠിന �ശമ&ിൽ ഞാൻ 

സം�പീതയാണ്.  നാെള നീ %ാന സരസ�തി �വതം െചMണം.  അതിെ  

ഫലമായി നിന. ് പരീ6യിൽ ഉ3ത വിജയം ലഭി.ുക മാ�തമS ഭാവിയിൽ 

അറിയെHടു3 ഒരു മഹാ പuിതനായി മാറുകയും െചMും.” �വതം െചേM9 

രീതി വിവരി/് െകാടു&തിനു േശഷം േദവി അ�പത#6മായി.  േദവിയുെട 

അനു�ഗഹാശി_ുകൾ ലഭി/തിൽ അതീവ സ1ുTനായ ശ>രശാസ്�തി 

േദവിെയ അകമഴി|് ��ു തി/് പാടി.  വീGിൽ തിരിെ/&ിയ ശ>രശാസ്�തി 

അ�േനാട്  നട3െതSാം വിവരി/ു െകാടു&ു. സരസ�തി േദവിയുെട 

അനു�ഗഹം തെ  മകനു ലഭി/തിൽ �ശീ രാമശർd അതീവ സ1ുTനായി. 

 പിേz3ു അതിരാവിെല തെ3 �sാന&ിനു േശഷം ശ>രശാസ്�തി 

ഭ8ിേയാെട �ശീ %ാന സരസ�തി �വതം അനുbm ി/ു.  �വത&ിനു േശഷം ഒരു 
മണി.ൂേറാളം അേ,ഹം േദവിെയ �പകീർ&ി/് െകാ9് വീണ വായി/ു.  ഉടൻ 

തെ3 ഒരു മഹാRുതം അവിെട സംഭവി/ു. ആ വീണയിൽ നി3ും ഉയർ3ു 
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വ3 ദിവ# തരംഗ)ൾ �ശീ രാമശർdയുെട അസുഖം മുഴുവനായി 

േഭദെHടു&ി.  അേ,ഹം പൂർf ആേരാഗ#േ&ാെട കിട.യിൽ നി3ു 
എഴുേ3ൽ.ുകയും െചB�ു.  ഈ മഹാRുതം ക9് കടുംബാഗ)ൾ എSാവരും 

സരസ�തി േദവിെയ ��ു തി.ുകയും �വത&ിെ  �പസാദം ഭ8ിേയാെട 

കഴി.ുകയും െചB�ു.   
 

 അടു& പരീ6യിൽ ശ>രശാസ്�തി ഉ3ത വിജയം േനടുകയും കുറ/ു 
വർഷ&ിനുEിൽ അേ,ഹം അറിയെHടു3 ഒരു മഹാ പuിതനായി 

മാറുകയും െചB�ു.  അതിലൂെട അേ,ഹ&ിെ  അ�െ  സ�{sം 

സാ6ാൽ.രി.െHGു.  അവർ അവരുെട ജീവിതം മുഴുവനും േദവിെയ 

േസeി/് അവസാനം മു8ി േനടുകയും െചB�ു. 

 

 സരസ�തി േദവി വളെര ദയാലുവും ഭ8 വൽസലയുമാണ്. േദവി തെ3 

അകമഴി| ്ഭ8ിേയാെട �പാർ\ി.ു3 ഭ8Qാർ.് എSാ വിധ %ാനവും 

നൽകി അനു�ഗഹി.ും.  േദവി തെ  പരമ ഭ8നായ �ശീ തിd�രാജു വിശ�പതി 

രാമകൃbc മൂർ&ിയ്.് ശ8ിേയറിയ �ശീ %ാന സരസ�തി �വതം പറ|ു 
െകാടു&ു അനു�ഗഹി/ു.  ഈ �വതം ഭ8ിേയാെട അനുbm ി.ു3 എSാ 

ഭ8Qാർ.ും എSാവിധ കലകളിൽ �പാവണ#ം േനടാനും േപരും െപരുമയും 

ലഭി.ാനും മഹാ പuിതQാർ ആയി തീരാനും സാധി.ും.  സ്േനഹിയായ 

സരസ�തി േദവി.് ഞ)ളുെട �പണാമം അർHി.ു3ു. !!! 

   

 

 

 

നാലാം അ5�ായം സമാ67ം 
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�ശീ %ാന സരസ�തി �വതം 

അ-ാം അY#ായം 

 

ഭരദ	ാജ ദിവ� കഥ 

 

 

പുരാതന കാല&് േഗാദാവരി നദീ തീര&് െകൗൺഡിന# എ3 ്േപരായ 

ഒരു �ബാ�ണൻ ജീവി/ിരു3ു.  ഈശ�ര ചി1യിൽ ജീവി/ിരു3 സാത�ികനായ 

ഒരു �ബാ�ണൻ ആയിരു3ു അേ,ഹം.  പൗേരാഹിത# വൃ&ി െചB�ു കിGു3 

െചറിയ വരുമാന&ിൽ സേ1ാഷേ&ാെടയാണ് അേ,ഹവും കുടുംബവും 

ജീവി/ിരു3ത്.  �ഗാമവാസികൾ.് �പിയെHGവനായ െകൗൺഡിന#.് അവർ 

പണിതു െകാടു& െചറിയ ഗൃഹ&ിലാണ് അേ,ഹം തെ  പത്നിേയാടും 

മകേനാടുെമാHം സേ1ാഷേ&ാെട ജീവി/ിരു3ത്.  
  

 സ1ുTമായ ജീവിതം ആയിരുെ3>ിലും തെ  മകൻ ഭരദ�ാജൻ 

പഠി&&ിൽ പിേ3ാ.മായ&ിൽ ദു:ഖിതനായിരു3ു.  പൗേരാഹിത#ം തെ  

കുലെ&ാഴിൽ ആെണ3റി|ിGും  അത് പഠി.ുവാൻ അവന് ബുYിമുG് 
അനുഭവെHGു. വളെര ബുYിമുGിയാെണ>ിലും ഭരദ�ാജൻ േവദ പഠന&ിെ  

അ-ാം വർഷം എ&ി.  േവദ പuിതൻ ആകാൻ ഇ നിയും ഒരു 7 വർഷംകൂടി 

േവ9ിയിരു3ു.  എ3ാൽ എSാ വർഷവും തെ  മകന ് ലഭി.ു3 െചറിയ 

വിജയ ശതമാനെ& കുറി/് ആേലാചി/് െകൗൺഡിന# ആശ>നായിരു3ു. 

  

ഒരാop െകാ9് അ-ാം വർഷെ& പരീ6കൾ ആരംഭി.ുകയായി.  

േപായ നാലു വർഷേ&.ാളും കഠിനേമറിയതിനാൽ െകൗൺഡിന# തെ  

മകൻ ഇ തിൽ വിജയി.ുേമാ എ3ാേലാചി/ ് വ#ാകുലനായി.  

അ)െനയിരിെ. അടു& �ഗാമ&ിെല ജQിയുെട കാര#Iൻ 

െകൗൺഡിന#െയ കാണാൻ വരികയും ഇ )െന പറയുകയും െചB�ു.  “അ)ുേ3! 

ഞ)ളുെട �ഗാമ&ിെല ജQി താ)േളാട് മെz3ാൾ രാവിെല 6 മണി. ് �ശീ 

സരസ�തി �വതം െചB�ു െകാടു.ുവാനായി അേ)ാG്  െചSുവാൻ 

പറ|ിGു9്.”  ഇ ത് േകG ് െകൗൺഡിന# ഇ )െന വിചാരി/ു. “സരസ�തി 

�വതേമാ? ഞാൻ ഇ തുവെര േകGിGിSേSാ.  എ1ായാലും അവിെട േപാകുേPാൾ 

മന_ിലാകുമേSാ.” 

  

പറ|തനുസരി/ ് അേ3 ദിവസം െകൗൺഡിന# അതിരാവിെല 

എഴുേനzു �sാന&ിനു േശഷം 6 മണി.് തെ3 അടു& �ഗാമ&ിെല ജQിയുെട 

�ഗഹ&ിൽ എ&ിേ/ർ3ു.  അേ,ഹെ& ക9 മാ�തയിൽ ജQി ഇ )െന 

പറ|ു.  “സ�ാമി! കഴി| ശനിയാop േജാലി സംബന്ഡമായി ഇ വിെട നി3് 10 

ൈമൽ അകെലയുE രാമപുര&് േപായേHാഴാണ് %ാന സരസ�തി 

�വതെ&.ുറി/് ആദ#മായി അറിയാൻ ഇ ടയായത്. അവിെട ഒരു �ഗഹ&ിൽ 

ഈ �വതം അനുbm ി.ു3ത ് ഞാൻ ക9ു.  ഈ �വതം െചMു3 ഭ8Qാരുെട 

കുGികൾ.് നS വിദ#യും %ാനവും സൽസ�ഭാവവും ഉ9ാകും. ഈ �വതം 

െചേM9 രീതിയും ഞാൻ മന_ിലാ.ിയിGു9്.  ദയവായി അ)് ഞ)ൾ.ിത ്
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െചB�ു ത3ാലും.  എെ  കുGികൾ.് അനുശരണാശീലം വളെര കുറവാണ.്  

അതുേപാെലതെ3 മൂല# േബാധവും കുറവാണ്.  %ാന സരസ�തീ �വതം 

െചMു3തിലൂെട അവർ സൽസ�ഭാവികളായി മാറും എ3് ഞാൻ 

വിശ�സി.ു3ു.” 

  

െകൗൺഡിന# ഭ8ിേയാെട അവെരെകാ9് ഈ �വതം അനുbm ിHി/ു.  

�വത കഥകൾ വളെര മേനാഹരമായിരു3ു.  �വത കഥകൾ 

വായി.ു3തിനിടയിൽ െകൗൺഡിന# സരസ�തി േദവിെയ മു3ിൽ ക9ു.  

�വത&ിന് േശഷം തെ  ഗൃഹ&ിൽ തിരിെക എ&ിയ െകൗൺഡിന# 

െകാ9ുവ3 �പസാദം തെ  പതന്ി.ും മകനും െകാടു&ു. ഭരദ�ാജ 

ഭ8ിേയാെടയാണ് ആ �പസാദം കഴി/ത്. 
  

%ാന സരസ�തി �വത&ിെ  �പസാദം കഴി/തിെ  ഫലമായി ഭരദ�ാജ 

അ-ാം വർഷെ& കഠിനമായ എSാ പരീ6കളും ന3ായി എഴുതി.  

പരീ6കൾ കഴി|് ഉടെന തെ3 െകൗൺഡിന# �ശീ %ാന സരസ�തീ �വതം 

ഭ8ിേയാെട തെ  പതന്ിേയാടും മകേനാടുെമാേHാം സ�ഗൃഹ&ിൽ 

അനുbm ി/ു.  േദവിയുെട അനു�ഗഹ&ാൽ ഭരദ�ാജ എSാ പരീ6കളും �പഥമ 

േ�ശണിയിൽ വിജയി/ു. െകൗൺഡിന# തെ  മകന് േദവിയുെട അനു�ഗഹം 

ലഭി/തിൽ അതീവ സ1ുTനായി.  അ3് മുതൽ അവർ �ശീ %ാന സരസ�തീ 

�വതം മുട)ാെത െചMുകയും ഭരദ�ാജ പി3ീടുE 7 വർഷെ& പരീ6കളും 

പഥമ േ�ശണിേയാെട വിജയി.ുകയും മഹാ പuിതനായി അറിയെHടുകയും 

െചB�ു.  േശഷം കാലം അവർ േദവിെയ േസവി/് സ1ുTരായി ജീവി/ു.   

  

�ശീ %ാന സരസ�തി �വതം വളെര ശ8ിയുEതാണ്.  വളെര എളുHം 

െചMാൻ പzു3താണ് ഈ �വതം.  എSാ വർഷവും ഈ �വതം അനുbm ി.ു3 

എSാ വിദ#ാഭ#ാസ Iാപന)ളിെല എSാ വിദ#ാർഥികളും  പരീ6കളിൽ 

ഉ3ത വിജയം േനടു3വരും സൽസ�ഭാവികളും സം�iാര സP3രും നS 

ജീവിതം നയി.ു3 വരും ആയിതീരും.  തെ  പരമ ഭ8നായ �ശീ തിdരാജു 
വിശ�പതി രാമകൃbc മൂർ&ി.് േദവി അനു�ഗഹി/് പറ|ു ത3 �ശീ 

സരസ�തീ േദവി.് ഞ)ളുെട �പണാമം !!! 

 

 

 

അ>ാം അ5�ായം സമാ67ം 

 

 

 

  

�ശീ �ാന സരസ	തി �പാർ?ന 

 

ശുYം �ബ� വിചാര സാര പരമമാദ#ം ജഗത് വ#ാപീനം | 

വീണാ പു��ക ധാരിണീം അഭയദാം ജദ#ാ1കാരാ പഹ | 
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ഹസ്േത ��തികാ മാലികാം വിദധാതീം പtാസേന സംIിതാം | 

വേ�തം പരേമശ�രീം ഭഗവതീം ബുYിഹീ �പദാം ശാരദാം || 

യാ കുേ��ു തുഷാര ഹാര ധവള യാ ശു�ഭ വസ്�താൻവിത | 

യാ വീണാ വര-ദ9്ഡ മ9്ഡിതകരാ യാ േശ�ത പtാസനാ | 

യാ �ബ�ാച#ുത ശ>ര �പഭൃതിഹി േദൈവ# സദാ വ�ിതാ | 

സാമാം പാതു സരസ�തി ഭഗവതി നിേശഷ ജാഡ#ാപഹാ || 

യാ മായാ മധു ൈകദബാ �പഥമ നീ യാ മാഹിേഷാൻ മൂലിനി | 

യാ ധൂേ�മ6ാനാ ച9്ഡ മു9്ഡാ മഥനീ യ ര8ബീജാസിനീ | 

ശ8ി ശുംഭ നിശുംഭ ൈദത# ദളിനീ യാ സിYലWDീ പരാ | 

സാ ച9്ഡീ നവ പാതു വിേശ�ശ�രീ || 

സിYലWDി, േമാ6ലWDി, ജയലWDി, സരസ�തി | 

�ശീ ലWDി വര ലWDീ ച, �പസ3 മമ സർeദാ || 

സർe മംഗള മാംഗല# ശിേവ സർeാർ\ സാധിേക| 

ശരേണ# �തയംബേക ഗൗരി നാരായണി നേമാ��ു േത || 

സരദി�ു സമകാേര പര�ബ� സ�രൂപിണി | 

വാസരാ പീഠ നിലേയ സരസ�തി നേമാ��ു േത || 
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അേd ! ഈ പു��കം ൈകകളിേല1ി ഞാൻ അവിടുെ& ധ#ാനി.ു3ു. ദിവ# 

%ാനം നൽകി അd എ3ിൽ ജീവി.ുകയും നയി.ുകയും െചേMണേമ.  

ജഗൻ േമാഹിനീ ! നS വാ.ുകളും മzുEവേരാട ് സൗമ#മായി 

സംസാരി.ാനുE കഴിവും നൽകി എെ3 അനു�ഗഹി.ണേമ. 

 

പു@ാABാCി!  സരസ	തി! ഭഗവതി! പൂർേDEു ബിംബാനേന ! 
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ശാരേദEു സമാകേര പര�ബ$ സ	രൂപിണി 
വാസരാ പീഠ നിലേയ സരസ	തി നേമാF7ു േത || 

 

ശുഭം 


