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ആമുഖം 

യാേദവീ സർവ ഭൂേതഷു മാതൃരൂേപണ സംsിതാ 
 നമസ്തൈസയ് നമസ്തൈസയ് നമസ്തൈസയ് നേമാ നമ:  

 

കരുണാനിധിയായ ജഗത്മായ തെn eലല്ാ ഭkേരയും aതയ്ധികം 
സ്േനഹിkുnു.  ്രശീേദവി തെn കൃപാകടാktാൽ ഈ േലാകെt സകല 
ചരാചര േളയും സംരkിkുnതിനാൽ നാം eലല്ായിേpാഴും സുരkിതരാണ്. 
പര്രബh സവ്രൂപിണിയായ ജഗതംബയാണ് ്രതിമൂർtികളുെട മൂലാധാരം.  
്രശീേദവിയുെട ശkിയാലാണ് ഈ േലാകം നിലനിൽkുnത്. amെയ നിരnരം 
uപാസിkുnവർk് സmൽസമൃdിയും ആയുരാേരാഗയ്വും നൽകി am 
aനു്രഗഹിkും.   

ഞാൻ  വാറംഗൽ , റീജിയണൽ  e ിനിയറിംഗ് േകാേളജിൽ നിn് 1983യിൽ  MTech 

പാsായതിനുേശഷം 1984  വെര ആൽവി9 കmനിയിലും 1989  വെര M.V.S.R 

e ിനിയറിംഗ് േകാേളജിലും േജാലിെചയ്തിരുnു.  ഞാൻ  1983യിൽ  കുമാരി െവ ട 
രുക്മിണി ൈവെദഹിെയ eെn ജീവിതസഖിയാkി.  ഞ ൾk് ആനnി, ആമുk, 
ആദിതയ് en് േപരായ മൂn് കു ികളും u ്. 

ഞാൻ  1998ൽ  സവ്nമായി oരു കmനി ആരംഭിcു.  േവദ ളുെടയും, 
sാപനuടമകളുെട ്രഗഹനിലയുെടയും aടിsാനtിൽ േലാേഗാസ് 
നിർmിcുെകാടുkുകയും, aവയ്k് േപര് നിർേdശിkുകയും െചyുn oരു 
sാപനമാണിത്.  ്രശി െവ േടശവ്രസവ്ാമിയുെട aനു്രഗഹtാൽ ഈ കാലയളവിൽ  
സവ്േദശtും വിേദശtുമായി ഏകേദശം 5000    sാപന ൾk്  ഞാ9 േലാേഗാസ് 
നിർmിcു നൽകി കഴി ു. 

ഭഗവാെn aനു്രഗഹtാൽ 24   പുസ്തക ൾ ഞാ9 eഴുതികഴി ു.  aതിൽ  14 

e ം ്രശീ െവ േടശവ്രസവ്ാമിയുെട ലീലകളാണ്.  േലാകtിെn നാനാഭാഗ ളിലുll 
ഭkർk് ഈ പുസ്തക ൾ വായിkാനും a െന സവ്nം ജീവിതtിൽ  
സൗഭാഗയ് ളും, പല aദ്ഭുത ൾ േനരിൽ കാണാനുമുll ഭാഗയ്ം ലഭിcി ു ്.  ഞാ9 
eഴുതിയ 24 പുസ്തക ളിൽ ഏ വും  ്രപസിdമായവ ്രശി െവ േടശവ്ര വൃതം 
കല്പം, ്രശീ ലk്മീ നരസിംഹ ്രവതം കല്പം, ്രശീ ആനn ആന്ജേനയം, ്രശീ മേഹശവ്ര 
്രവതം, ്രശീ സു്രബമണയ് ്രവതം, ്രശീ സായ് രkാ ്രവതം, ്രശീ രാമ രkാ ്രവതം, ്രശീ 
jാന സരസവ്തി ്രവതം enിവയാണ്. iതിൽ  ഏ വും ്രപധാനെp  ഈ e ു 
്രവത ൾ േലാകtിെn നാനാ ഭാഗ ളിലുമുll ധാരാളം ഭkജന ൾ iേpാൾ 
ത ളുെട വീടുകളിലും, പല േk്രത ളിലും വളെര ഭkിേയാെട െചy്തുവരുnു.  
്രശീ െവ േടശവ്രസവ്ാമിയുെട കൃപയാൽ ഈ പുസ്തക ൾ eഴുതാൻ സാധിc ഞാൻ 
തീർcയായും aനു്രഗഹീതനാണ്.  

ദീർഘനാളുകളായി ്രശീ ദുർgാേദവിയുെട oരു ലളിതമായ ്രവതം eഴുതാ9 
ധാരാളം ഭkർ  eേnാട് ആവശയ്െp ിരുnു.  enാൽ േദവി േദവnാെര കുറിc് 
eഴുതുവാൻ  aവരുെട aനുവാദവും aനു്രഗഹവുമിലല്ാെത നമുk് സാധിkിലല്േലല്ാ?.  
ഞാൻ  ഏകേദശം ര ു വർഷ ൾkു മുൻപ്  വിജയവാഡയിെല ്രശീ കനക ദുർgാ 
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േk്രത ദർശനം നടtി.  a െന ്രശീ ദുർgാ േദവിയുെട aനുവാദേtാടും 
aനു്രഗഹേtാടും കൂടി ഈ ്രവതം eഴുതാനുll ഭാഗയ്ം eനിkു കി ി.  ്രശീ ശുഭ 
ദുർgാ ്രവതം ഭkയ്ാദരപൂ4vം െചyുn eലല്ാ ഭkർkും ശാnിയും, സമാധാനവും, 
eലല്ാ വിധ ഐശവ്രയ് ളും ലഭിkുെമnുllത് സംശയാതീതമാണ്.   

ഈ കലിയുഗtിൽ  ഭkർk് ദീർഘവും കഠിനവുമായ ്രവതം െചyാ9 
ബുdിമു ാെnn് ്രശീ മഹാമായkാെണേലല്ാ ഏ വും കൂടുതൽ മനsിലാകുnത്.  
ആയതിനാൽ  ഓേരാ  ഭkർkും eവിെടയിരുnും വളെര ലളിതമായരീതിയിൽ ഈ 
്രവതം aനുഷ്ഠിkാം.  ആtാർtമായി ഈ വൃതം െചyുnവർk്  ആയുsും 
ആേരാഗയ്വും, ബുdിയും ്രശdയും, ശാnിയും സമാധാനവുമുll കുടുംബ ജീവിതവും, 
ധനവും സmtും, enുേവ  eലല്ാവിധ  ഐശവ്രയ് ളും ലഭിkുെമnുllത് 
aനുഭവ്രപദമാണ്. 

ഈ ്രവതം പുസ്തകtിെn acടി േജാലികൾ െചy്ത ്രശീമതി  &  ്രശീമാൻ  
ജഗദീഷിേനാട് ഞാൻ നnിയുllവനാണ്. ദുർgാേദവിയുെട aനു്രഗഹവർഷം aവർk് 
eേpാഴും ലഭിkുമാറാകെ  en് ദുർgാേദവിേയാട് ്രപാർtിkുnു. 

ഈ പുസ്തകtിെn ്രപസിdീകരണtിന് ്രപതയ്kമായും പേരാkമായും 
സഹായിc eലല്ാ വയ്kികേളയും, ഭkയ്ാദരേവാെട ഈ ്രവതമനുഷ്ഠിkുകയും, 
കഥകൾ  വായിkുകയും, ്രപസാദം സവ്ീകരിkുകയും െചyുn നി െളേപാലുll eലല്ാ 
ഭkേരയും കരുണാമയിയായ ്രശീ ദുർgാേദവി eേpാഴും ആയുsും, ആേരാഗയ്വയ്ം, 
ധനസംmtും നൽകി aനു്രഗഹിkുവാ9 ഞാൻ  ആtാർtമായി ്രപാർtിkുnു.   

 

 

“സർv ജേനാ സുഖിേനാ ഭവnു” 
“്രശീ ശുഭ ദുർgാ കടാk സിdിരസ്തു 

സമസ്ത സൻമംഗളാനി ഭവnു” 
 

 

 

തിmരാജു വിശവ്പതി രാമ കൃഷ്ണ മൂർtി 
 

vishwapathi@yahoo.com 
shridesigns@gmail.com 

Ph: 9849443752 
Hyderabad 
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്രവതം െചേy  രീതി 

 ഈ ്രവത കഥകൾ യാെതാരു നിബnനകളും കൂടാെത ആർkുേവണെമ ിലും 
ഏതു സമയtും വായിkാവുnതാണ്. വായിkുnതിന്  ്രപായപരിധിേയാ 
ജാതിമത വയ്തയ്ാസേമാ onുംതെn iലല്.  ഈ ്രവതം പ ാംഗtിെn 
aടിsാനtിൽ സമയേമാ കാലേമാ േനാkാെത സ്്രതീകൾേkാ പുരുഷnാർേkാ 
ഏതു ദിവസtിലും ഏതു മാസtിലും വായിkാവുnതാണ്.  

 ഈ ്രവതം െചyുnതിനു േവ ി uപവാസം aനുഷ്ഠിേk  ആവശയ്മിലല്. 
 മാസtിെല ഏെത ിലും െവllിയാഴ്ച ഈ ്രവതം 

െചyാവുnതാണ്. 
 ൈച്രത (മാർc് -ഏ്രപിൽ ), ൈവശാഖ (ഏ്രപിൽ  - െമയ് ), ്രശാവണ (ജൂൈല – 

ഓഗs് ), aസവ്യുജ (െസപ് ംബർ - oക്േടാബർ), കാർtിക (oക്േടാബർ  - 
നവംബർ ), മാർഗഷിര ( നവംബർ  - ഡിസംബർ ), മാഘാ (ജനുവരി – െഫ്രബുവരി) 
enീ മാസ ളിലുll െവllിയാഴ്ച ദിവസ ളിൽ ഈ ്രവതം െചyുnത് 
വളെര മംഗളകരമാണ്. iേത മാസ ളിലുll െവllിയാഴ്ച ദശമിേയാ, 
ഏകാദശിേയാ േചർnുവരുn ദിവസമാെണ ിൽ aത് aതയ്ധികം ശുഭകരമാണ്. 

 നവരാ്രതി സമയtുll ഏതുദിവസtിലും ഈ ്രവതം െചyാവുnതാണ്. 
തുടർcയായി oൻപത് ദിവസ ളിലും ഈ ്രവതം െചyുn ഭkർk് ആയിരം 
aശവ്േമധയാഗം െചyുnതിനു തുലയ്മായ പുണയ്ം കി ും. 

 ഈ ്രവതം െചyുn സ്്രതീകള്  ദീർഘസുമംഗലികളായിരിkും.  
aവിവാഹിതകൾk് െപ nുതെn വിവാഹം നടkുകയും നലല് ഭർtാവിെന 
കി ുകയും െചyും. 

 ഈ ്രവതം െചy്താൽ  കു ികളിലല്ാt ദmതികൾk് സnാന ഭാഗയ്ം ലഭിkും.  
േരാഗബാധിതർk് െപ n്  aസുഖം േഭദമാകും. കൃഷിയും വയ്വസായവും 
aഭിവൃdിെpടും. മുടkം കൂടാെത കൃതയ്മായി eലല്ാ െവllിയാഴ്ച് 
ദിവസ ളിലും ഈ ്രവതം െചyുn കുടുംബtിന് ആയുs്,ആേരാഗയ്ം, സmt് 
മുതലായ eലല്ാ സൗഭാഗയ് ളും ലഭിkും. 

 ്രവതം െചyുnതിനുമുmായി ആദയ്ം ഗണപതി ഭഗവാെനയും പിnീട് നവ്രഗഹ 
ഭഗവാnാെരയും, a ടിക്പാലകെരയും നമസ്കരിkണം. aതിനുേശഷം 
കുടുംബtിെല ഓേരാ വയ്kികളുെടയും േപരും, നk്രതവും സ്മരിkണം. 
പിനീട് aതിനുേശഷം ദുർgാ aേ ാtരവും ദുർgാംബയുെട a ് കഥകളും 
ഭkി പുരsരം വായിkണം.  ഏെത ിലും പഴവർg ൾ നിേവദയ്മായി 
സമർpിkണം. 

 ്രവതം െചyുn വയ്kി aതിരാവിെല കുളിc് ശുdമാകണം.  ഈ പൂജ സവ്nം 
പൂജാമുറിയിേലാ ഗൃഹtിെല തെn സൗകരയ്്രപദമായ മ ുമുറികളിേലാ, 
ഏെത ിലും oരു േk്രതtിേലാ കിഴേkാ ് ദർശനമായിരുn് െചyവുനതാണ് 

 ദുർgാ േk്രതതതിലിരുn്  ഈ ്രവതം െചyുn ഭkർk് uടനടി aതയ്ധികം 
ഫലസിdികൾ  ലഭിkുnതാണ്.  പുരുഷnാർേkാ സ്്രതീകൾേkാ otുേചർn്  
വീടുകളിെലാ േk്രത ളിേലാ iരുn് ഈ ്രവതം െചyാവുnതാണ്. പാൽ , 
പ സാര, േതൻ , േകസരി, aരിപായസം പുളിേയാദര, വട, പഴ വർg ൾ 
enിവ eലല്ാംകൂടിേയാ aെലല് ിൽ iവയിൽ ഏത ിലുെമാേnാ 
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ൈനേവദയ്മായി സമർpിkാവുnതാണ്. െവllിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ്രവതം 
െചyുnെത ിൽ  aരി പായസേമാ പുളിേയാദരേയാ നിർbnമായും 
u ാkിയിരിേk താണ്. 

 വിദയ്ാർtികൾ aവരുെട പരീkാ സമയt് ദുർgാ കഥകൾ വായിkുകയും 
േദവിk് പഴം നിേവദിkുകയും െചy്താൽ ്രശീ ദുർgാ മഹാമായയുെട 
aനു്രഗഹtാൽ aവർk് unത വിജയം ലഭിkുnതാണ്.   

 ്രശീ ശ ര മഠtിലിരുnും ദുർgാ ഭkർk്  ഈ കഥകൾ വായിkാവുnതാണ്.  
ഭkിേയാെട ഈ a ് കഥകളും വായിkുകയും ശാരദാേദവിk് പഴം 
നിേവദിkുകയും െചyുn ഭkരുെട eലല്ാ ആ്രഗഹ ളും സഫലീകരിkെpടും. 
aവിവാഹിതരുെട വിവാഹം െപ n്   നടkും.  സnാന ഹീനർk് സnാന 
ഭാഗയ്മു ാകും.  വിദയ്ാർtികൾk് unത വിജയം ലഭിkും. a െന 
ജീവിതtിൽ eലല്ാവിധ സൗഭാഗയ് ളും ലഭിkും.  ്രപേതയ്ക നിബnനകൾ  
iലല്ാെത തെn ഈ ്രവതം െചyാവുnതാണ്.  രാവിെലേയാ ൈവകുേnരേമാ 
uപവാസം കൂടാെതതെn ഈ ്രവത കഥകൾ വായിkാവുnതാണ്. 

 ദmതികൾ onിcിരുn് ഈ ്രവതം െചyണെമn് നിർബnമിലല്.  പതി 
പത്നികൾk് aവരുെട സൗകരയ്മനുസരിc് o kിരുnും ഈ ്രവതം 
െചyാവുnതാണ്. enാൽ  ദmതികൾ onിcിരുn്  ഈ ്രവതം െചyുnത് 
aതയ്ുtമമാണ്. 

 നിർഭാഗയ്വശാൽ വിധവേയാ വിഭാരയ്െനാ ആയവർkും യാെതാരു തടsവും 
കൂടാെത ദുർgാ ്രവതം െചyാവുnതാണ്. തീർcയായും aവർk് 
മനsമാധാനവും സേnാഷവും ലഭിkുnതാണ്. 

 സnാനഹീനരായ ദmതികൾ െവllിയാഴ്ച ദിവസ ളിൽ േk്രതtിലിരുn് 
ഭkിേയാെട ഈ ്രവതകഥകൾ വായിcാൽ aവർk് സnാനഭാഗയ്ം 
u ാകുെമnുllത് aനുഭവ്രപദമാണ്.  aവിവാഹിതരായ െപൺകു ികളും 
ആൺകു ികളും കൃതയ്മായി ഈ ്രവതകഥകൾ വായിcാൽ aവർk് 
െപ n് തെn മംഗലയ്ഭാഗയ്ം u ാകും. 

 ഈ ്രവതം െചyാൻ  സാഹചരയ്േമാ സൗകാരയ്േമാ iലല്ാtവർk് (േരാഗികൾ, 
വിേദശവാസികൾ ) േവ ി aവരുെട മkൾkും ബnുമി്രതാതികൾkും ഈ 
്രവതം െചyാവുnതാണ്.  െവllിയാഴ്ച ദിവസം ദുർgാ േk്രതtിലിരുn്  
ഭkിേയാെട ഈ ്രവതം െചyുകേയാ കഥകൾ  വായിkുകേയാ െചyുnവർk് 
നലല് േജാലിയും, ആേരാഗയ്വും, സmtും സൽസnാന െളയും മ ും നൽകി ്രശീ 
ദുർgാേദവി aനു്രഗഹിkും. 
 

 

തിmരാജു വിശവ്പതി രാമ കൃഷ്ണ മൂർtി 
 
 

vishwapathi@yahoo.com 
shridesigns@gmail.com 

Ph: 9849443752 
                                                            Hyderabad 
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ഓം മഹാലൈk്മയ് നമ:  ഓം ശാംഭൈവയ് നമ:
ഓം മഹാെഗൗൈരയ് നമ:  ഓം ശാnാൈയ നമ:
ഓം ച ികാൈയ നമ:  ഓം ച്രnസൂരയ്ാgിേലാചനാൈയ നമ:
ഓം സർvjാനിൈയ നമ:  ഓം aജപാൈയ നമ:                                 50
ഓം സർvേലാേകശാൈയ നമ:  ഓം ജയഭൂമി ാൈയ നമ: 
ഓം സർvകർmഫല്രപദാൈയ നമ: ഓം ജനഹൈവയ് നമ:
ഓം സർvതീർtമയാൈയ നമ:  ഓം ജനപൂജിതാൈയ നമ: 
ഓം പുണയ്ാൈയ നമ:               10 ഓം ശാസ്്രതാൈയ നമ:
ഓം േദവേയാനേയ നമ:  ഓം നിതയ്ാൈയ നമ:
ഓം aേയാനിജാൈയ നമ:  ഓം ശുഭാൈയ നമ:
ഓം ഭൂമിജാൈയ നമ:  ഓം ച്രnാർdമസ്തകാൈയ നമ: 
ഓം നിർgുണാൈയ നമ:  ഓം ഭാരൈതയ് നമ:
ഓം ആധാരശkിൈയ നമ:  ഓം പരാപൈരയ് നമ:                                                60
ഓം aനീശവ്ൈരയ് നമ:  ഓം കല്പാൈയ നമ:
ഓം ആtരൂപിൈണൃ നമ:  ഓം കരാൈളൃ നമ:
ഓം നിരഹ ാരാൈയ നമ:  ഓം കൃഷ്ണപിംഗളാൈയ നമ: 
ഓം സർvഗർvവിമർdിൈനയ് നമ:  ഓം ്രബാൈhയ് നമ:
ഓം വാൈണൃ നമ:                                              20 ഓം നാരായൈണൃ നമ:
ഓം സർvവിദയ്ാധിേദവതാൈയ നമ: ഓം രൗ്രദാൈയ നമ:
ഓം പാർvൈതയ് നമ:  ഓം ച്രnാമൃതപരി്രശുതാൈയ നമ: 
ഓം േദവമാേ്രത നമ:  ഓം ജേയ ാൈയ നമ:
ഓം വശീകൈരയ് നമ:  ഓം inിരാൈയ നമ:
ഓം വിnയ്വാസിൈനയ് നമ:  ഓം മഹാമായാൈയ നമ:                70
ഓം േതേജാവൈതയ് നമ:  ഓം ജഗ്രt ാദികാരിൈണൃ നമ: 
ഓം മഹാമാേ്രത നമ:  ഓം ്രബhാ േകാടിസംsാനാൈയ നമ:
ഓം േകാടിസൂരയ്സമ്രപഭാൈയ നമ: ഓം കാമിൈനയ് നമ:
ഓം േദവതാൈയ നമ:  ഓം കമലാലയാൈയ നമ: 
ഓം agിരൂപാൈയ നമ:            30  ഓം കാതയ്ായൈനയ് നമ:
ഓം സേതജേസ നമ:  ഓം കലാതീതാൈയ നമ:
ഓം വർ രൂപിൈണൃ നമ:  ഓം കാലസംഹാരകാരിൈണൃ നമ: 
ഓം ഗുണ്രതയാൈയ നമ:  ഓം േയാഗനിഷ്ഠാൈയ നമ: 
ഓം ഗുണമdയ്ാൈയ നമ:  ഓം േയാഗിഗമയ്ാൈയ നമ: 
ഓം ഗുണ്രതയവിവർjിതാൈയ നമ: ഓം േയാഗിേധയ്യാൈയ നമ:            80
ഓം കർmjാന്രപദാൈയ നമ:  ഓം തപസവ്ിൈനയ് നമ:
ഓം കാnാൈയ നമ:  ഓം jാനരൂപാൈയ നമ: 
ഓം സർvസംഹാരകാരിൈണൃ നമ: ഓം നിരാകാരാൈയ നമ: 
ഓം ധർmjാനാൈയ നമ:  ഓം ഭkാഭീ ഫല്രപദാൈയ നമ: 
ഓം ധർmാൈയ നമ:                                            40 ഓം ഭൂതാtികാൈയ നമ: 
ഓം ധർmിഷ്ഠാൈയ നമ:  ഓം ഭൂതമാേ്രത നമ:
ഓം സർvകർmവിവർjിതാൈയ നമ: ഓം ഭൂേതശാൈയ നമ:
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കഥ – 1 
േകാമളാ൦ബ കഥ 

 
രാമാചാരി en േപരായ  oരു ദരി്രദ ്രബാhണ9 കൃഷ്ണ നദീ തീരtുll 

്രശീകാകുളം en ്രഗാമtിൽ  ജീവിcിരുnു.  aേdഹം oരു പുേരാഹിതനായിരുnു.  
aേdഹtിെn ഭാരയ് വളെര ഭkയായ oരു സ്്രതീയായിരുnു.  രാമാചാരിയുെട 
പൂജാകർm ളിൽ നിnു കി ുn തുcമായ വരുമാനം െകാ ് aവർ ജീവിതം 
മുേnാ ് െകാ ുേപായി.  കുറcു വർഷ ൾk് േശഷം േകാമളാ൦ബ iര കു ികൾk് 
ജnം നൽകി. ലളിത, ്രപശാnി en് നാമം നൽകി കു ികെള aവർ വളെര 
സ്േനഹേtാെട വളർtി െകാ ുവnു. 

വർഷ ൾkുേശഷം aവരുെട ്രഗാമtിൽ  ര ു വർഷം  തുടർcയായി 
വരൾc u ായതിനാൽ ആഹാരസാധന ൾk് ദൗർലഭയ്ം u ായി.  സാmtിക 
ബുdിമു ുകളാൽ  ജന ൾ പൂജകളും, ്രവത ളും െചyാെതയായി.  തൻമൂലം 
രാമാചാരിയുെട വരുമാനം വളെരകുറയുകയും aവർk് ജീവിതം മുേnാ ് 
െകാ ുേപാകാന്  വളെര ്രപയാസവുമായി.  aവരുെട ര ു െപൺകു ികൾkും 
പതിെന ു വയs് പൂർtിയായി വിവാഹ ്രപായവും etി.  enാൽ  സാmtിക 
ബുdിമു ാൽ കു ികളുെട വിവാഹം e െന നടtുെമn്  aവർk് യാെതാരു 
രൂപവുമിലല്ായിരുnു.   

 ദിവസ ൾ  കടnുേപായി enാൽ aവരുെട aവs വളെര കഠിനമായി.  
ഈ aവs തുടർnാൽ aവർk് പ ിണികിടേk തായിവരും.  പരമ ഭkയായ 
േകാമളാ൦ബ വളെര ദുഖിയായി. തെn ്രപയാസ ൾെകാെk പരിഹാരം നൽകി 
aനു്രഗഹിkാ9 aവ4 ്രശീ ദുർgാേദവിേയാട് നിരnരം ്രപാർtിcുെകാ ിരുnു. 
enാൽ aവരുെട ക pാടുകൾ  തുടർnുെകാേ യിരുnു.   

oരു രാ്രതിയിൽ  േകാമളാ൦ബ aവരുെട ക പാടുകെള കുറിc് ആേലാചിc് 
വളെര ദുഖിതയായി uറ ാന്  കിടnു.  aവർk് e്രത ്രശമിcി ും uറ ാ9 
സാധിcിലല്.  ജഗതംബേയാട് തെn വിഷമ ൾ മാ ിതരുവാ9 ullുരുകി 
്രപാർtിcുെകാ ് വീ ും uറ ാ9 ്രശമിcു.  uറktിൽ  aവർ oരു സവ്പ്നം 
ക ു.  iനി തെn ജീവിതtിൽ ആtഹതയ് aലല്ാെത മ ു മാർg ൾ 
onുംതെnയിലല്nു ചിnിcുെകാ ് oരു നദീതീരtുകൂടി വളെര േവഗtിൽ   
നടkുnതായാണ് aവർ  സവ്പ്നം ക ത്.  െപ nുതെn oരു ദിവയ്്രപകാശം 
aവരുെട മുnിൽ ക ു.  മേനാഹരമായ ആഭരണ ൾ ധരിc സുnരിയായ oരു 
സ്്രതീെയ ആ ദിവയ്്രപകാശtിൽ aവ4 ക ു.  uറktിൽ  കിടnുെകാ ് തെn 
േകാമളാ൦ബ ആ ദിവയ്രൂപെt െതാഴുതു.  െപ nുതെn ആ മേനാഹരിയായ സ്്രതീ 
പറ ു, “േകാമളാ൦ബ, inു മുതൽ നിെn eലല്ാ ക pാടുകളും മാറും.  ഞാൻ  
നിനk് വളെര ശkിയുll ്രശീ ശുഭ ദുർgാ ്രവതെമnുേപരായ oരു ്രവതം 
പറ ുതരാം.  eെn eലല്ാ ഭkേരയും ധനവും സmtും നൽകി aനു്രഗഹിkുn 
ശുഭ ദുർgയാണ് ഞാ9.  നി ൾ  വീ ിേലk് തിരിെകേപാകൂ, നാെള മുതൽ തെn ്രശീ 
ദുർgാ ്രവതം െചyാ9 ആരംഭിkൂ. നിനkും നിെn കുടുംബtിനും ജീവിതtിൽ 
ധാരാളം aതിശയ ൾ aനുഭവിkുവാനുll ഭാഗയ്ം ലഭിkും.” േകാമളാ൦ബ ്രശീ 
ദുർgാേദവിയുെട മുnിൽ ഭkിേയാെട തലകുനിc് തെn aനു്രഗഹിcതിന് നnി 
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പറ ു.  ്രശീ ശുഭ ദുർgാ ്രവതം െചyാനുll ആചാരരീതി പറ ുതരാൻ കൃപ 
u ാകണെമn് ജഗതംബേയാട് േകാമളാ൦ബ േകണേപkിcു.  

്രശീ ദുർgാേദവി ്രവതം െചyാനുll രീതി വളെര വിശദമായി പറ ു 
െകാടുtു.  “eനിk് ്രപിയെp  ഈ ്രവതം െചyുവാ9 വളെര ലളിതമാണ്.  ഈ 
്രവതം ഭkിേയാെട aനുഷ്ഠിkുnവർk് aഭിവൃdിയും, ആയുsും, ആേരാഗയ്വും 
ലഭിkും.  ജീവിതtിൽ  കഠിന പരീkണ ൾ u ാകിലല്.  നി ളുെട eലല്ാ 
കർm ളിലും വിജയമു ാകും.  ഈ േലാകtിെn ഏതു ഭാഗtും താമസിkുn 
സ്്രതീkും, പുരുഷനും ഈ ്രവതം െചyവുനതാണ്.  െവllിയാഴ്ച ദിവസം 
സുേരയ്ാദയtിനു മുൻപ്  uറkം uണർn് കുളിc് ശുdിയായി ഈ ്രവതം െചyാം. 
ആദയ്ം ്രശീ ദുർgാ aേ ാtരം വായിkണം.  aതിനു േശഷം 5 കഥകളും 
ഭkിേയാെട വായിkുക.  ്രപസാദമായി aരിയും ശർkരയും േചർt പായസം 
െവയ്kണം. വിജയ ദുർg, കനക ദുർg, ൈശലപു്രതി, െഗൗരി േദവി മുതലായ eെn 
ഏതു രൂപtിലുll പടവും പൂജാസമയt് നി ൾk് uപേയാഗിkാം.  പൂജാമുറിൽ  
o േkാ, ബnുkേളാടും സുഹൃtുkേളാേടാpേമാ iരുn് ഈ ്രവതം 
െചyാവുnതാണ്.  ഭkിേയാെട നി ൾ  ഈ വൃതം െചy്തുകഴിയുേmാൾ നി ൾk് 
ജീവിതtിൽ  ധാരാളം aതിശയ ൾ aനുഭവ്രപദമാകും.  ഞാൻ  േനരി ുവn് ്രപസാദം 
സവ്ീകരിkും.  േകാമളാ൦ബ! നാെള െവllിയാഴ്ചയാണ് .  നാെളtെn  ഈ ്രവതം 
െചyു.  ഞാൻ  നി ളുെട കുടുംബെt eലല്ാവിധ സൗഭാഗയ് ളും നൽകി 
aനു്രഗഹിkുnതായിരിkും.” 

പിേ  ദിവസം രാവിെല േകാമളാ൦ബ ഭർtാവിേനാട് തെn സവ്പ്നെtkുറിc് 
വളെര വിശദമായി വിവരിcുെകാടുtു.  രാമാcാരി വളെര സേnാഷവനായി.  
aതിരാവിെല തെn േകാമളാ൦ബ കുളിc് ശുdിയായി േദവിk് ്രപസാദമു ാkി. 
ബnുkേളയും സുഹൃtുkേളയുെമാെk വീ ിേലk് kണിc് eലല്ാവരുംകൂടിേചർn്  
്രശീ ദുർgാേദവി നിർേdശിcതനുസരിc് വളെര ഭkിേയാെട ്രവതം െചy്തു.  
പൂജാേശഷം aതിഥികൾെkലല്ാം aവ4 താംബൂലം നൽകി.  anു ൈവകുേnരം 
aവർk് വളെര സേnാഷ്രപദമായ oരു aനുഭവമു ായി.  aവരുെട 
aയൽ്രഗാമtിലുll oരു ജnി ്രശീകാകുളt് oരു പുതിയ േk്രതമു ാkുെnnും 
േk്രതtിൽ  ്രപധാന പൂജാരിയായി രാമാചാരിെയ നിയമിkുകയാെണnുമുll സേnശം 
aവർk് കി ി. സേnാഷവാനായ രാമാചാരി േk്രതനിർമാണtിൽ സജിവമായി 
പെ ടുtു. ്രശീ ശുഭ ദുർgാേദവിയുെട aനു്രഗഹtാൽ aേdഹtിന് വളെര uയർn 
ശmളം കി ുകയും a െന aവരുെട ബുdിമു ുകെളലല്ാം മാറുകയും െചയ്തു.  
aവരുെട ര ് പൺകു ികേളയും ആർഭാടമായി വിവാഹം െചyത് aയcു.  
രാമാcാരിയും കുടുംബവും ഭkിേയാെട ്രശീ ശുഭ ദുർgാ ്രവതം കൃതയ്മായി 
aനുഷ്ഠിkുകയും ദീർഘകാലം സേnാഷേtാെട ജീവിkുകയും െചy്തു. 

 
 

യാ േദവി സർവഭൂേതഷു ബുdി രൂേപണ സംsിതാ | 
നമസ്തൈസയ് നമസ്തൈസയ് നമസ്തൈസയ് നേമാ നമ: || 
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കഥ – 2 
ജമീnാർ  കഥ 

 
 േഗാദാവരി നദീതീരtുll oരു ്രഗാമമാണ് ദുർgാപുരം.  രാഘവy ആ 
്രഗാമtിെല വളെര ധനികനായ oരു വയ്വസായിയായിരുnു.  aേdഹtിന് ധാരാളം 
കൃഷിഭൂമിയും കnുകാലികളും മ ു സവ്tുkളുമു ായിരുnു.  രാഘവy തെn 
aമിതമായ സmtിൽ  aഭിമാനിയും aേതാടpം aഹ ാരിയുമായിരുnു.  
aഹ ാരം ഏെതാരു മനുഷയ്െnയും പതനtിനു കാരണമാകും.  aേdഹtിെn ഭാരയ് 
്രശീേദവി വളെര സാധുവും ഭkയുമായ oരു സ്്രതീയായിരുnു.  aവർ  ഭർtാവ് 
aറിയാെതതെn ധാരാളം ദരി്രദ ജന െള സഹായിcിരുn .ു  ആ ദmതികൾk് 
കു ിkൾ  iലല്ാതിരുnതിനാൽ aവർ വളെര ദുഖിതരായിരുnു.   
 
 ആ്രഗാമtിൽ വളെര പഴkംെചn oരു ദുർgാ േk്രതമു ായിരുnു.  eലല്ാ 
വർഷവും ദുർgാ േk്രതtിൽ നവരാ്രതി സമയt് (െസപ് ംബ4–oക്േടാബ4) ്രഗാമ 
വാസികളുെട ധന സഹായtാൽ  വളെര വിപുലമായി നവരാ്രതി utവം 
നടtിവnിരുnു.  ദുർgാപുരtിനു െവളിയിൽ ull ്രഗാമ ളിൽ നിnുേപാലും 
ധാരാളം ഭkജന ൾ  നവരാ്രതി utവtിൽ പ ുേചരുവാൻ aവിെട 
etിയിരുnു. ധനികരും വയ്വസായികളുമായ ധാരാളം ജന ൾ േk്രതtിന്  
ധനസഹായം നൽകിയിരുnു.   enാൽ  േk്രത കmി ി ്രപസിഡന് ായ രാഘവy 
വളെര തുcമായ തുകയാണ് utവ ഫ ിേലk് നൽകിയിരുnത്.  ആ ്രഗാമവാസികൾ  
ആരുംതെn രാഘവy േk്രത കmി ി ്രപസിഡന് ായിരിkുnതിെന 
aനുകൂലിcിരുnിലല്.  രാഘവy പതിവായി േk്രത ഫ ിൽ തിരിമറി 
നടtുnു ായിരുnു.  enാൽ  aയാൾ  ആ ്രഗാമtിെല ഏ വും ധനികനും 
സവ്ാധീനവുമുll വയ്kിയായതിനാൽ                                           സാധാരണkാരായ ്രഗാമവസിkൾk് 
രാഘവyെയ eതിർkാനുll ശkിയിലല്ായിരുnു.  രാഘവy തെn sാനം ശരിkും 
ചൂഷണം െചയ്തുെകാ ിരുnു. 
 
 a െനയിരിെk oരു വർഷം aനുകൂല കാലാവsയാൽ കർഷകർk് വളെര 
നലല് വിളവ്  ലഭിcു.  ്രഗാമവാസികൾ  ഓേരാtരും സേnാഷാധികയ്tാൽ ധാരാളം 
പണം ദുർgാ േk്രതtിേലk് സംഭാവന െചy്തു.  aതയ്ാ്രഗഹിയായ രാഘവy ഈ 
്രപാവശയ്ം വളെര തുcമായ തുകമാ്രതമാണ് നവരാ്രതിutവtിനായി uപേയാഗിcത്. 
മാ്രതവുമലല് k്രതഫ ിൽനിn്  oരു വലിയ തുക സവ്nം വയ്വസായtിേലk് തിരുമറി 
നടtുകയും െചy്തു.  രാഘവyയുെട ഈ ്രപവർtികൾ നിരീkിcുെകാ ിരുn 
കുപിതയായ ദുർgാേദവി  aയാെള oരു പാഠ൦ പഠിpിkുവാൻ  തീരുമാനിcു.   
 
 നവരാ്രതി utവം കഴി യുടൻ തെn രാഘവy ശരീരം തളർnു  
കിടpിലായി.  രാഘവyയുെട ദുഷ്്രപവർtികൾമൂലമാണ് i െന സംഭവിcെതn 
കാരയ്ം ്രശീേദവിk് വളെര വയ്kമായിരുnു.  aനാേരാഗയ്േtാടpം താമസിയാെത 
aയാളുെട വയ്വസായവും ന tിൽലാവാൻ തുട ി.  മഴെkടുതികൾ മൂലം കൃഷി 
നശിcതിനാൽ കടം eടുt് കൃഷി െചേy  aവsയായി.  കടം തീർkാനായി 
aയാൾ  തെn കൃഷി sല ൾ ഓേരാnായി വി ുെകാ ിരുnു. ര ു 
വർഷtിനുllിൽ രേ kർ sലെമാഴിc് ബാkിയലല്ാം aയാൾk് ന മായി.  
മാ്രതവുമലല് ധാരളം ചികിtകൾ നടtിയി ും aയാളുെട ആേരാഗയ്tിൽ യാേതാരു 
പുേരാഗതിയുമു ായിലല്.  ത ളുെട eലല്ാ ക ളും ദുരിത ളും മാ ിതരുവാൻ 
്രശീേദവി eലല്ാ േദവ േളാടും േകണേപkിcു.  ്രശീ ദുർgാേദവിയുെട േk്രതഫ ിൽ 
തിരുമറി നടtിയതാണ് തെn eലല്ാ േദാഷ ൾkും aധപതനtിനും കാരണെമn് 
രാഘവyk് aവസാനം മനsിലായി.   
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 oരു ദിവസം ്രശീേദവിയുെട വീ ിൽ oരു സനയ്ാസി ഭിkയാചിc് etി.  ആ 
വീ ിൽ  ആസമയt് കുറc് ഈnപഴം മാ്രതേമയു ായിരുnുllൂ.  aവർ  ഈnപഴം 
സനയ്ാസിk് ഭിkയായി നൽകി.  aവരുെട ദയനീയ aവsക  സനയ്ാസി 
i്രപകാരം പറ ു “ഞാൻ  നി ളുെട aവs മനsിലാkുnു.  നി ൾ ്രശീ ശുഭ 
ദുർgാ ്രവതം െചyുകയാണ ിൽ നി ളുെട eലല്ാ ക പാടുകളും മാറുകയും 
നി ൾk് പഴയേpാെല സmtും ധനവും ആേരാഗയ്വും eലല്ാം വീ ുkി ുകയും 
െചyും.” i്രതയും പറ തിനുേശഷം aേdഹം aവർk് ്രവതം െചyാനുll രീതി 
വിവരിcു െകാടുtു. െതാ ടുt ദിവസം aവർ ്രവതം െചyാനുll തyാെറടുpുകൾ 
നടtി.  മാ്രതവുമലല് oരു മാസം തുടർcയായി ഈ ്രവതം െചyുവാൻ aവർ 
തീരുമാനിkുകയും െചy്തു.   
 
 തെn uറc തീരുമാനമനുസരിc് ്രശീേദവി aതിരാവിെലതെn കുളിc് ശുdമായി 
്രവതം െചyാൻ  തുട ി.  ്രവതം തീരുnത് oരു െവllിയാഴ്ച ദിവസമായിരുnു.  
്രവതം െചy്തുകഴി  uടൻ െവളിയിൽ നിn്  ആേരാ വിളിkുn ശbംേക ് ്രശീേദവി 
വാതിൽ  തുറnുേനാkിയേpാൾ aപരിചിതരായ ്രബhണ ദmതികെള വീടിനുമുmിൽ 
ക ു.  ത ൾ  aടുt ്രഗാമtിേലkുll യാ്രതkിടയിലാെണnും eെn ിലും 
ഭkണംനൽകി സഹായിkണെമnും aവർ aേപkിcു.  ്രശീേദവി ഹൃദയ്മായി ആ 
ദmതികെള വീടിനുllിേലk് kണിc് ആഹാരവും ്രപസാദവും നൽകി.  
സംതൃപ്തരായ ദmതികൾ  തിരിെക േപാകുn സമയം oരു െചറിയ സ ി ്രശീേദവിെയ 
ഏല്പിcി ് പറ ു “iതിൽ  കുറcു പണമാണ്.  ഞ ൾ  േപായതിനുേശഷം മാ്രതം 
iതു തുറnു േനാkിയാൽ മതി.”  
 

ദmതികെള യാ്രതയാkിയേശഷം സ ി തുർn് േനാkിയേpാൽ aതിനുllിെല 
കാഴ്ചക ് ്രശീേദവി aദ്ഭുതസ്തbയായി നിnുേപായി. സ ിkുllിൽ  ധാരാളം 
സവ്ർ നാണയ ളും oരു െചറിയ ശിവലിംഗവും ദുർgാേദവിയുെട oരു 
വി്രഗഹവുമായിരുnു.  atുതം തെn!! ഭഗവാൻ  മഹാേദവനും ജഗദംബയും 
onിcുവn് aവരുെട ്രപസാദം സവ്ീകരിkുകയും aവർk് സകല ഐശവ്രയ് ൾ 
െചാരിയുകയും െചയ്തിരിkുnു.  aവരുെട സേnാഷtിന് aതിരുകൾ 
iലല്ായിരുnു. ആ ദിവയ്ദmതികളുെട aനു്രഗഹtാൽ  രാഘവyയുെട aസുഖം 
േഭദമാകുകയും വയ്വസായം aഭിവൃdിെപടുകയും െചയ്തു.  രാഘവy 
മുൻപേtതിേനkാൾ ധനവാനായി തീർnു.  മാസ ൾkുllിൽ aയാളുെട 
aഹ ാരവും ആവിേവകവും മാറി വളെര ഈശവ്ര ഭkിയും ധർmനിഷ്ഠയുമുll 
oരു വയ്kിയായിതീർnു.  aേdഹം ദുർgാ േk്രതtിന് സവ്ർ േഗാപുരം 
നിർmിkാനായി ധാരാളം പണം നൽകി.  മാ്രതവുമലല് പാവ ൾk് ധന സഹായം 
െചyുവാനും തുട ി.  രാഘവyയും ്രശീേദവിയും ഭkിേയാെട കൃതയ്മായി ദുർgാ 
്രവതം െചy്ത് ദീർഘകാലം സേnാഷമായി ജീവിkുകയും aവസാനം ഭഗവാനിൽ 
മുkിേനടുകയും െചയ്തു.  
 

 
 
 

യാ േദവി സർവഭൂേതഷു ശkി രൂേപണ സംsിതാ | 
നമസ്തൈസയ് നമസ്തൈസയ് നമസ്തൈസയ് നേമാ നമ: || 
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കഥ – 3 
iര  കു ികളുെട കഥ 

 
വളെര പ ് കാലt് ആ്രn്രപേദശിെല ്രശീൈശലtിനടുt് വീരഭ്രദപുരം en 

െചറിയ oരു ്രഗാമമു ായിരുnു.  aവിെട രാമy en് േപരായ oരു ആശാരി 
ജീവിcിരുnു.  aേdഹtിെn ഭാരയ് സുമതി ഭർtാവിെn തുcമായ വരുമാനം 
െകാ ് വീ ുകാരയ് ൾ  നടtി സേnാഷമായി ജീവിcിരുnു.  രാമyയും സുമതിയും 
aവരുെട കുടുംബ വീ ിലാണ്  താമസിcിരുnത്.  വിവാഹം കഴി ് പ്രn ു 
വർഷം കഴി ി ും സnാനഭാഗയ്ം iലല്ാtതായിരുnു aവരുെട ഏക ദുഃഖം. 
ഈശവ്രഭkയായ സുമതി സൽസnാനം ലഭിkുnതിനായി ധാരാളം പൂജകളും 
്രപാർtനകളും നിരnരം െചy്തുെകാ ിരുnു. 

 oരിkൽ  കൃഷ്ണപുരം en aയൽ്രഗാമtിൽ നിർmിcു െകാ ിരുn oരു 
വീടിെn തടിപണി െചyുവാൻ രാമyെയ നിേയാഗിkെp ു.   ഗൃഹ്രപേവശtിന് 
രാമy ദmതികേളയും uടമsൻ kണിcിരുnു.  ആ വിേശഷദിവസം ്രശീ ശുഭ ദുർgാ 
്രവതം പുതിയ വീ ിൽ െചyുnt് സുമതിയുെട ്രശdയിൽെp ു. സുമതി മുൻപ്  
oരിkലും ദുർgാ്രവതെtkുറിc് േക ി ുേപാലുമിലല്ായിരുnു.  ആയതിനാൽ  
ഗൃഹനാഥേയാട് സുമതി ഈ ്രവതെtകുറിc് ആരാ ു. ശുഭദുർgാ്രവതം ത ൾ 
തലമുറകളായി െചyുnതാെണnും, iത് വളെര ശkിയുllതും eലല്ാവിധ 
ഐശവ്രയ് ളും, ധനവും സmtും ്രപദാനം െചyുnതുമാെണn് ആ സ്്രതീ മറുപടി 
നൽകി.  ആർkുേവണെമ ിലും ഈ ്രവതം  െചyാൻ യാെതാരു തടsവുമിലല്nും 
aവർ  കൂ ിേcർtു.  സേnാഷവതിയായ സുമതി ്രവതം െചyുnരീതി വിശദമായി 
േചാദിc് മനsിലാkി.  

 തിരിെക വീ ിെലtിയ സുമതി ആ െവllിയാഴ്ച തെn ദുർgാ ്രവതം െചy്തു.  
ത ൾk് സnാനഭാഗയ്ം നൽകി aനു്രഗഹിkാൻ േദവി മഹാമായേയാട് െതാഴുത് 
aേപkിcു.  മാ്രതവുമലല് തനിk് oരു കു ിെന നൽകി aന ്ുരഗഹിcാൽ തെn 
കുടുംബേtാടും സുഹൃtുkേളാടും opം വീ ും ദുർgാ്രവതം െചyാെമn് േദവിk് 
വാkുംെകാടുtു. aധികം ൈവകാെത സുമതി iര  ആൺകു ികൾk് ജnംനൽകി. 
കു ികൾk് രാമൻ , കൃഷ്ണൻ  en് േപര്നൽകി വിളിcു.  കു ികൾ  വളർn് മൂn് 
വയs് ്രപായെമtി.  enാൽ  സുമതി ദുർgാേദവിk് െകാടുtവാk് പാലിcിലല്.  
േദവി iതിൽ  വളെര kുഭിതയായി. 

 oരിkൽ െവളിയിൽ കളിcുെകാ ിരിn കു ികൾ a്രപതയ്kരായി. രാമy 
ദmതികൾ eലല്ായിടtും കു ികെള aേനവ്ഷിെc ിലും ക ുകി ിയിലല്.  
തീ്രവദുഖിതരായ മാതാപിതാകൾ ത ൾk് i െന oരു ശിkകി ിയത് 
enുെകാ ാെണn് ആേലാചിc് വിഷമിcു.  കു ികൾ u ായേശഷം താൻ 
oരിkൽേpാലും ദുർgാേദവിk് നൽകിയ വാk് പാലിcി ിലല്n്  െപ n് സുമതിയുെട 
ഓർmയിെലtി.  iതുതെnയാണ് മkളുെട തിേരാധാനtിn്   കാരണെമn് സുമതി 
തീർtും വിശവ്സിcു. aടുtദിവസം തെn സുമതി തെn eലല്ാ 
ബnുമി്രതാതികേളയും വീ ിേലല്k് kണിc് ഭkയ്ാദരേവാെട ശുഭ ദുർgാ ്രവതം 
െചy്തു. 
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 മkൾ  ന െp  ദുഖം ullിെലാതുkി വളെര ഭkിേയാെടയും 
ആtാർtമായും aവർ ്രവതം െചy്തു.  ത ളുെട കു ു െള e്രതയും െപെ n് 
സുരkിതരായി തിരിെക തരണേമെയn് ദുർgാേദവിേയാട് aവർ െതാഴുതു 
്രപാർtിcു.  ്രവതം പൂർtിയാkി്രപസാദം വിതരണം െചyുn സമയt് 
a്രപതീkിതമായി aവരുെട oരു aകn ബnുവായ ജാനm കാണാതായ 
കു ികളുെമാt് aവിെട etി.  കു ികെള ക മാ്രതയിൽ  രാമyയും സുമതിയും 
മാ്രതമലല് aവിെട സnിഹിതരായിരുn eലല്ാവരും aതയ്ധികം സേnാഷിcു.  ജാനm 
്രവതtിന് etിേcരാൻ ൈവകിയതിനുll കാരണം kമാപണേതാെട വിശദീകരിcു.  
aവർ  aടുt ്രഗമാtിലുll oരു േk്രത ദർശനം കഴി ് തിരിെക വരുേmാൾ oരു 
മരcുവ ിൽ കു ികൾ ര ും നിൽkുnതു കെ nും aവെര aവിെട നിnും 
കൂ ിെkാ ുവരികയാെണnും ജാനm പറ ു.   

 ucയൂണിനുേശഷം പൂജ കർm ളിൽ  പെ ടുt eലല്ാവരും തിരിെക േപായി.  
enാൽ  ജാനm േപാകാൻ തുട ിയേpാൾ രാമyയും സുമതിയും ത ളുെട കു ികെള 
തിരിെകെകാ ുവnതിെn നnിസൂചകമായി ജാനmk് കുറc് വസ്്രത ൾ 
നൽകുകയും aവെര നമസ്കരിc് aനു്രഗഹം സവ്ീകരിkുകയും െചy്തു യാ്രതയാkി,  
പിnീട് മാതാപിതാkൾ കു ികേളാട് വിേശഷ ൾ ആരായുകയും മ ുവീ ുേജാലികളിൽ  
ഏർെpടുകയും െചy്തു.  ൈവകുേnരമായേpാൾ  ആേരാ വാതിലിൽ മു ുnത് േക ് 
സുമതി വാതിൽ  തുറn്  േനാkിയേpാൾ ജാനm മുnിൽ നിൽkുnതാണ് ക ത്.  
“enാ amായി തിരിെക വnത്? en ിലും eടുkാൻ മറേnാ?” ആദരേവാെട 
സുമതി ജാനmേയാട് േചാദിcു.  aദ്ഭുേtാെട ജാനm േചാദിcു “തിരിെക 
വെnേnാ? aതിന് ഞാൻ രാവിെല പൂജയിൽ പെ ടുtിലല്േലല്ാ, iേpാൾ  ഞാൻ 
oരുയാ്രതകഴി ് ്രവത്രപസാദം സവ്ീകരിkാൻ വരുn വഴിയാണ്.  ജാനmയുെട 
വാkുകൾ േക ് സുമതി atുതസ്തbയായി നിnുേപായി. 

ദുർgാേദവി തെnയാണ് ജാനmയുെട രൂപtിൽ കു ികെള തിരിെക 
െകാ ുവn് ്രപസാദം സവ്ീകരിcെതn് സുമതിk് മനsിലായി.  “േദവി മഹാമാേയ! 
amെയ ഞ ൾk് മനsിലാkാൻ സാധിkാെത േപായേലല്ാ”, സുമതി kമാപണം 
നടtി.  am തെn ഭkേരാട് e്രതമാ്രതം aനുകmയും സ്േനഹവും 
കരുതലുമുllതാെണn് സുമതി വീ ും വീ ും പറ ുെകാ ിരുnു. നടn 
സംഭവ െളലല്ാം ജാനm aതിവിസ്മയേtാെട േക ുനിnു. anുമുതൽ യാെതാരു 
മുടkവും കൂടാെത മാസtിൽ  oരു െവllിയാഴ്ച വീതം രാമyയും സുമതിയും 
വളെര ഭkിേയാെട ്രശീ ദുർgാ ്രവതം aനുഷ്ഠിkുകയും ദീർഘകാലം 
സേnാഷ്രപദമായ ജീവിതം നയിkുകയും െചy്തു.   

 

 
യാ േദവി സർവഭൂേതഷു ശാnി രൂേപണ സംsിതാ | 
നമസ്തൈസയ് നമസ്തൈസയ് നമസ്തൈസയ് നേമാ നമ: || 
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കഥ – 4 
anപൂർ m കഥ 

 
  വർഷ ൾk് മുൻപ്  കാേവരീ നദീതീരt് വളെര ഈശവ്ര ഭkനും 
പ ിതനുമായ കൃഷ്ണശർm enു േപരായ oരു വയ്kി ജീവിcിരുnു.  
ശാസ്്രത ളിൽ വളെര നിപുണനായ aേdഹം േവദപഠനശാലയിെല 
adയ്ാപകനായിരുnു.  aേdഹtിെn ഭാരയ് anപൂർ  വളെര ഈശവ്ര ഭkയായ 
oരു സ്്രതീയായിരുnു.  കൃഷ്ണശർമ ദmതികൾk് ര ് പു്രതൻമാർ  u ായിരുnു.  
aവർ  കൃഷ്ണശർm പഠിpിkുn പാഠശാലയിെല വിdയ്ാർtികളായിരുnു. വളെര 
ആതിഥയ് മരയ്ാദയുll കൃഷ്ണശർ m ദmതികൾ ഏതുസമയtും aവരുെട 
വീ ിെലtുn eലല്ാ aതിഥികേളയും സ്േനഹേtാെട സവ്ീകരിkുകയും ഭkണം 
നൽകി പരിചരിkുകയും െചയ്തിരുnു aതിഥികൾ ബnുkെളേnാ 
സുഹൃtുkെളേnാ കൃഷ്ണശർmയുെട uപേദശം േതടി etുnവെരേnാull 
യാെതാരു വയ്തയ്ാസവും aവർkിലല്ായിരുnു. 

 a്രപതീkിതമായി oരു ദിവസം anപൂർ k് വലതുകാലിൽ aതയ്ധികമായ 
േവദനയാൽ oരു aടിേപാലും മുേnാ ുെവkാൻ  പ ാെതയുമായി. ആ ്രഗാമtിെല 
oരു ൈവദയ്രുെട നിർേdശ്രപകാരം ചില മരുnുകൾ കഴിെc ിലും aവരുെട aസുഖം 
o ും േഭദമായിലല്.  aതിരാവിെല uണർn് തണുt െവlltിൽ കുളിc് 
ഈറേനാടുകൂടി ്രശീ ദുർgാ മഹാേദവിk് ൈനേവദയ്ം u ാkുക anപൂർ യുെട 
ശീലമായിരുnു.  കാലുേവദനയായിരുnി ും aവരുെട ഈ ശീലtിന് യാെതാരു 
മാ വുമിലല്ായിരുnു.  

 oരു ദിവസം aതിരാവിെല anപൂർ  തെn പതിവുേജാലികളിൽ 
eർെp ിയിരിkുകയിരുnു.  വീടിെn പിnാmുറt് etിയേpാൾ aതികഠിനമായ 
േവദനമൂലം aവർ  താെഴ വീണു.  ൈവദയ്ർ  aവർk് ര ുമാസേtk് പരിപൂർ  
വി്രശമം നിർേdശിcു. anപൂർ  aതീവ ദുഖിതയായി. കാരണം താൻ 
കിടpിലായാൽ വീ ുകാരയ് ൾ േനാkാനും ദുർgാേദവിk്  ൈനേവദയ്ം 
പാകംെചyാനും ആരുമിലല്. കൃഷ്ണശർmയും മkളും aവരുേടതായ 
േജാലിtിരkിലായിരുnു.  anപൂർ യുെട ദയനീയാവs മനsിലാkിയ 
കൃഷ്ണശർm താൻ നിതയ്വും ജഗതംബk് ൈനേവദയ്ം u ാkാെമn് പറ ് 
aവെര ആശവ്സിpിcു. 

 കൃഷ്ണശർm ഭാരയ്െയ സമാശവ്സിpിെc ിലും aേdഹtിന് പാചകകല 
o ുംതെn വശമിലല്ായിരുnു.  ദിവസവും വീ ുകാരയ് െളാെk െചy്തുതീർt േശഷം 
വിദയ്ാലയtിെലtാൻ aേdഹം വളെര ൈവകിയിരുnു.  ഭർtാവിെn ദുരിത ൾ 
ക ് സഹിkവyാെത anപൂർ  തെn aസുഖം േഭദമാkി വീ ുകാരയ് ൾ 
ഏെ ടുkാനുll ആേരാഗയ്ം നൽകി aനു്രഗഹിkാൻ ദുർgാേദവിേയാട് നിരnരം 
്രപാർtിcുെകാ ിരുnു.  oരു ദിവസം ഭർtാവും കു ികളും വീ ിൽനിn്  
പുറെp തിനുേശഷം ആേരാ വാതിലിൽ മു ുnതായി േക ു.  anപൂർ  വാതിൽ 
തുറnു േനാkിയേpാൾ ഏകേദശം പtു വയs് ്രപായമുll oരു െപൺകു ി മുnിൽ 
നിൽkുnതായി ക ു. െപ nുതെn aവർ േചാദിcു, “കു ീ നീ ആരാണ്?  eവിെട 
നിnു വരുnു?” “ഞാൻ  aടുt ്രഗാമtിൽനിn് വരുn oരു aനാഥകു ിയാണ് .  
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eെn മാതാപിതാkൾ eെn uേപkിcി ് eവിേടയ്േkാ േപായി.  eെn 
സംരkിkാൻ ആരുംതെnയിലല്.  aേm നി ൾ  aനുവദിkുകയാെണ ിൽ  eെn 
മാതാപിതാkൾ തിരിെctുnവെര eനിk് നി േളാെടാpം താമസിkാമായിരുnു.”  
iതുേക ് മനsലി  anപൂർ  ആ കു ി aവേരാെടാpം താമസിkാൻ aനുവാദം 
നൽകി.  കൃഷ്ണശർമയും eതിർെpാnും പറ ിലല്. 

 ആ െപൺകു ി enും രാവിെല uണർെnണീ ് കുളിc് ശുdിയായി ആദയ്ംതെn 
ദുർgാേദവിkുll ൈനേവദയ്ം u ാkിെവയ്kും.   aതിനുേശഷം വീ ിലുll 
eലല്ാവർkുംേവ ി ഭkണം പാകം െചyും മാ്രതവുമലല് anപൂർ k് ആഹാരവും 
മരുnും കൃതയ്മായി നൽകുകയും മ ു സഹായ ൾ െചy്തു െകാടുkുകയും 
െചയ്തിരുnു.  a െന ആ കു ിയുെട പരിചരണtില്  anപൂർണ oരു 
മാസtിനുllിൽ സുഖം്രപാപിkുകയും സാവധാനം വീ ുേജാലികളിൽ 
ഏർെpടാനുംതുട ി. ആ െപൺകു ിയുെട വരവിെന aവർ oരുനലല് ലkണമായി 
aവർ ക ു.  ആ കു ി aവേരാെടാpം താമസിcതിനാലാണ് aവർ i്രതെപെ nു 
േരാഗ വിമുkയായ്െതnും anപൂർണ വിശവ്സിcു.  oരുരാ്രതിയിൽ ഈകു ിെയ 
കൂെടനിർtി വളർtി വിവാഹംെചയ്ത് aയയ്kുണെമn് anപൂർ  തെn 
ഭർtാവിേനാട് oരു ആ്രഗഹം ്രപകടിpിcു. കൃഷ്ണശർ m വളെര സേnാഷേtാെട 
anപൂർ യുെട ആ്രഗഹtിന് സmതം മൂളി.  

 an് anപൂർ  വളെര സേnാഷേtാെട കിടnുറ ി uറktിൽ aവർ 
സുnരമായ oരു സവ്പ്നം ക ു.  വളെര മേനാഹരിയായ oരു േദവി aവെര 
വിളിcു, “ anപൂർ ! ഞാൻ  ശുഭ ദുർgാേദവിയാണ്.  eെn ഭkിേയാെട 
സ്മരിkുകയും ്രപാർtിkുകയും െചyുnവെര ഞാൻ eേpാളും കാtുരkിkും.  
നിേnാട് eനിk് aതയ്ധികം കരുതലും സ്േനഹവുമുllതിനാലാണ് ഞാൻ oരു 
െചറിയ െപൺകു ിയുെട രൂപtിൽ വn് നിേnാെടാpം താമസിcത്.  നി ൾ  
പൂർ മായും സുഖം ്രപാപിcതിനാൽ ഞാൻ നാെള മുതൽ  നിേnാെടാpം u ാവിലല്.  
നി ളുെട കുടുംബസ്േനഹം ക തിൽ ഞാൻ വളെര സnു വതിയാണ്.  നി ളുെട 
കുടംബtിന് eലല്ായിേpാഴും eെn aനു്രഗഹം u ായിരിkുnതാണ്.” i്രതയും 
പറ തിനുേശഷം േദവി മഹാമായ a്രപതയ്kയായി.  രാവിെല uറkം 
uണർnേpാൾ ആ െപൺകു ി വീ ിൽനിn് a്രപതയ്kയായിരുn .ു  anപൂർ  
വളെര atുതേtാടും ദുഖേtാടും പറ ുെകാ ിരുnു. “aേm മഹാമാേയ! ഞാൻ  
amെയെകാ ് eെn വീ ുേജാലികൾ െചyിkുകയും eെn പരിചരിpിkുകയും 
െചയ്തേലല്ാ? e്രത വിഡ്ഢിയായ സ്്രതീയാണ് ഞാൻ! മഹാമാേയ aവിടുെt 
മുഖ്രപസാദം ക ി ് amെയ eനിk് മനsിലാkാൻ സാധിcിലല്േലല്ാ! ഈ േലാകം 
മുഴുവൻ  amെയ േസവിkുവാൻ  െതാഴുത്  aേപkിkുേmാൾ aവിടുn് വn് 
eെn പരിചരിcു. ഓ! e്രത aനു്രഗഹീതയാണ് ഞാൻ !  anപൂർ  േദവിേയാട് 
സംസാരിcുെകാേ യിരുnു. anുമുതൽ കൃഷ്ണശർmയും കുടംബവും കൃതയ്മായി 
ദുർgാ വൃതം aനുഷ്ഠിcും സ്ത്കർm ൾ െചയ്തും ദീർഘകാലം ജീവിcു. 

യാ േദവി സർവഭൂേതഷു ദയാ രൂേപണ സംsിതാ | 
നമസ്തൈസയ് നമസ്തൈസയ് നമസ്തൈസയ് നേമാ നമ: ||   
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കഥ –  5 
േകശവവർm കഥ 

 
തുംഗഭ്രദാ നദീതീരtുll oരു െചറിയ ്രഗാമമാണ് േകശവപുരം.  ധാരാളം 

സmnർ  താമസിkുn oരു ്രഗാമമാണിത്.  േകശവവർm aതിൽ ഏ വും ധനികനായ 
വയ്kിയാണ്.  aേdഹtിെn സmtിലധികവും പാരmരയ്മായി കി ിയ 
സവ്tുkളായിരുnു.  aേdഹtിന് aമിതമായ വയലും കൃഷിഭൂമിയും മാ്രതമലല് 
വീ ുകാരയ് ൾ േനാkാൻ ധാരാളം പരിചാരകരും u ായിരുnു. േകശവവർmയുെട 
ഭാരയ് രുക്മിണി സദ്ഗുണ സmnയായ oരു സ്്രതീയായിരുnു.  aവർ ആ 
്രഗാമtിെല തെn ഏ വും സmnരായ വയ്kികളായിരുെn ിലും aഹ ാരികേളാ 
സവ്ാർtമതികേളാ ആയിരുnിലല്.  aവര്  ധാരാളം ധാനധർm ൾ െചyുകയും 
aവരുെട പരിചാരകെര സംരkിkുകയും സഹായിkുകയും െചy്തിരുnു. 

േകശവവർm രുക്മിണി ദmതികൾk് aവെരേpാെല തെn ദാനധർmികളും സദ്ഗുണ 
സmnരുമായ ര ു പു്രതnാർ u ായിരുnു.  ആ ്രഗാമtിൽ ്രശീ ചിnേകശവ 
സവ്ാമി (മഹാേദവൻ ) ്രപതിഷ്ഠയായുll oരു പുരാതന േk്രതമു ായിരുnു.  
േകശവവർmയുെട കുടുംബtിെn രkാകർtവ്tിലുll േk്രതമായിരുnു aത്.  ്രശീ 
ദുർgാേദവിയുെട uപാസകയായിരുnു രുക്മിണി.  eലല്ാ വർഷവും aവർ  
പതിവായി നവരാ്രതി utവം വളെര ആർഭാടമായി ആേഘാഷിcിരുnു.  ഈ 
aവസരtിൽ aവർ ്രഗാമtിലുll eലല്ാ സുമംഗലികേളയും kണിc് പൂജകൾ 
നടtുകയും വസ്്രത ൾ വിതരണം െചyുകയും പതിവായിെചയ്തിരുnു.  രുക്മിണി 
സദാസമയവും പു ിരിc് ്രപസnവതിയായി കാണെപടുn oരു സ്്രതീയായിരുnു.  

 oരു രാ്രതിയിൽ േകശവവർmk് െപ n് aതികഠിനമായ വയറുേവദന 
aനുഭവെp ു.  പ ണtിലുll ൈവദയ്nാർ etി aേdഹെt പരിേശാധിc് 
മരുnുകൾ നൽകി.  െചറിയ േതാതിൽ േവദന കുറ ു e ിലും ucകഴി േpാൾ 
മുതൽ വയറുേവദന aതികഠിനമായി തുടർnുെകാേ യിരിnു. oരാഴ്ച കഴി ി ും  
േകശവവർmയുെട aസുഖം o ും േഭദമായിലല് enുമാ്രതവുമലല് aേdഹtിന് 
ആഹാരം തീെര കഴിkാൻ സാധിയ്കാെതയുമായി.  വളെര ്രപശസ്തരായ ധാരാളം 
ൈവദയ്nാെരtി aേdഹെt പരിേശാധിc് മരുnുകൾ നൽകി e ിലും യാെതാരു 
്രപേയാജനവുമു ായിലല്.  iടk് ചിലദിവസ ളിൽ  സവ്ല്പം ആശവ്ാസം കി ുെമ ിലും 
േവദന വീ ും വർdിkുക പതിവായിരുnു. aേdഹം ഏെത ിലും പഴവർ g ൾ 
കഴിcാൽ  േവദന നൂറിര ിയായി വർdിcിരുnു.  തെn മുൻജn കർmഫലം 
െകാ ാണ് തനിk് i്രതയധികം ക pാട് u ായെതn് േകശവവർm 
വിശവ്സിcിരുnു.  ഓേരാ ദിവസം കഴിയുംേതാറും aേdഹtിന് o ുംതെn ആഹാരം 
കഴിkാൻ  പ ാതാവുകയും ആേരാഗയ്ം വളെര kയിkുകയും െചy്തു.   

 രുക്മ്ണി തെn ഭർtാവിെn ആയുsിനും ആേരാഗയ്tിനും േവ ി പല 
്രവത ൾ  aനുഷ്ഠിkുകയും, ധാരാളം പൂജകളും ്രപാർtനകളും നടtുകയും 
െചയ്തുെകാ ിരുnു.  a െന ര ു വർഷtിനുllിൽ aവർ ധാരാളം പുണയ് 
േk്രത ളിൽ ദർശനം നടtിയിരുnു. enാൽ  േകശവവർmയുെട aസുഖtിനും 
േവദനkും യാെതാരു ശമനവും കി ിയിലല്.   oരു നുll് ആഹാരം ullിൽ 
െചലല്ുnതുേപാലും aേdഹtിന് aസഹയ്മായ വയറ് േവദന u ാkി െകാ ിരുnു.  
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ഈ aവസരtിൽ  െവllിയാഴ്c ദിവസ ളിൽ ്രശീ ദുർgാേദവീ േk്രതtിൽ േപായി 
്രവതം aനുഷ്ഠിkുnത് വളെര aനുഭവ്രപദമാെണn് ആേരാ രുക്മിണിേയാട് 
പറ ു. യഥാർttിൽ രുക്മിണി പലതവണ aവിടുെt ദുർgാ േk്രതtിൽ 
ദർശനം നടtിയി ുllതാണ്.  aവരുെട നിർേdശ്രപകാരം രുക്മിണി ്രവതം െചyാൻ 
തീരുമാനിcു.  വിഷ നും നിരാശനുമായ േകശവവർm ്രവതം െചyുnതിൽ നിn് 
രുക്മിണിെയ പിnിരിpിkാൻ  ്രശമിcു.  e ിലും aടുt െവllിയാഴ്ച തെn 
ദുർgാ േk്രതtിൽ േപാകണെമn് രുക്മിണി നിർബnം പിടിcു. 

 െവllിയാഴ്ച രാവിെലതെn േകശവവർm ദmതികൾ മ ു ബnുkേളാെടാpം 
േk്രതtിൽ േപായി. കുറc് സ്്രതീകൾ iരുn് ്രവതകഥകള്  വായിcുെകാ ിരുn 
സമയtാണ് aവർ േk്രതtിൽ etിയത്.  ്രവതകർm ൾ 
പൂർtിയാകുnതുവെര രുക്മിണിയും കുടുംബവും ആ മ പtിൽ തെn iരുnു.  
്രവതാവസാനം ്രപസാദം വിതരണം െചy്തു.  oരു പഴമായിരുnു aവർk് 
്രപസാദമായി ലഭിcത്.  രുക്മണി പകുതി പഴം eടുtി ് ബാkി േകശവവർmk് 
െകാടുtു.  െപ nുതെn aേdഹം aതിശയേtാെട േചാദിcു, “രുക്മിണി പഴം 
കഴിcാൽ  eനിk് വയറുേവദന കലശലാകുെമn് നീ മറnുേപാേയാ?”  enാൽ  
രുക്മിണിയുെട നിർബn ്രപകാരം ആ്രശിതവtലായ ദുർgാേദവിയുെട ്രപസാദമായ 
ആ പഴം aേdഹം െപ nുതെn ഭkിcു.  aദ്ഭുതെപടുtുമാറ് aേdഹtിെn 
ശരീരtിൽ ൈവദയ്ുത ്രപവാഹേമ േപാെല aനുഭവെpടുകയും ദിവയ്േതജsിനാൽ  
ശരീരം ജവ്ലിkുകയും െചy്തു. േകശവവർmയുെട വയറുേവദന െഞാടിയിടയിൽ 
a്രപതയ്kമായി.   

 ആ രയ്േtാടും aതയ്ധികം സേnാഷേtാടുംകൂടി രുക്മിണി ്രവതം െചyുn 
സ്്രതീകളുെട aടുേtk് ഓടിെചnു.  aവർ  enു ്രവതമാണ് െചy്തെതn് 
രുക്മിണി aേനവ്ഷിcു.  സാkാൽ  ്രശീ ശുഭ ദുർgാ ്രവതമാണ് ത ൾ െചy്തെതnും 
ഈ ്രവതം വളെര പവി്രതവും ശkിയുllതുമാെണn് ആ സ്്രതീകൾ മറുപടി നൽകി. 
anുമുതൽ  eലല്ാ െവllിയാഴ്c ദിവസ ളിലും യാെതാരു മുടkവും കൂടാെത 
രുക്മിണി ്രശീ ശുഭ ദുർgാ ്രവതം aനുഷ്ഠിkാൻ തുട ി. a െന 
േകശവവർmയുെട aസുഖം നിേശഷം മാറുകയും aേdഹം പൂർ  ആേരാഗയ്വാനായി 
തീരുകയും െചy്തു. കരുണാമയിയായ ദുർgാേദവിയുെട aനു്രഗഹtാൽ 
േകശവവർm രുക്മിണി ദmതികൾ ദീർഘകാലം സദ്കർm ൾ െചയ്തു 
ജീവിkുകയും aവസാനം േമാkം ്രപാപിkുകയും െചയ്തു.  

 ഭkവtലയായ ്രശീ ദുർg േദവിയുെട ആശീർവാദേtാടും aനുവാദേtാടും 
കൂടി ്രശീ വിശവ്പതിയാൽ eഴുതെപ താണ് ഈ ്രവതം.  iത് വളെര ശkിയുll 
്രവതമാണ്.  ഈ ്രവതം eലല്ാ മാസtിലമുll ഏെത ിലുെമാരു െവllിയാഴ്ച 
െചyുnത് വളെര aനുഭവ്രപദമാണ്.  

ഏെത ിലും െവllിയാഴ്ചേയാെടാpം ദശമിേയാ, ഏകാദശിേയാ െപൗർണമിേയാ 
േചർnുവരുn ദിവസം ഈ ്രവതം െചyുnത് aതയ്ുtമവും മംഗളകരവുമാണ്.  
നവരാ്രതി സമയt് ഏത ിലും ദിവസം uപവസിkുകയും ദുർgാ ്രവതം െചyുകയും 
െചyുn ഭkർk്  ്രശീ ദുർgാേദവിയുെട aനു്രഗഹവും ആശിർവാദവും പൂർ മായും 
ലഭിkുെമnതിന് യാെതാരു സംശയവുമിലല്.  നവരാ്രതി സമയt് മുട ാെത oൻപതു 
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ദിവസവും ദുർgാവൃതം െചy്താൽ ആയിരം aശവ്േമധയാഗം െചyുnതിന് തുലയ്മായ 
ഫലസിdി u ാകും.  ദുർgാ ്രവതം െചyുn സ്്രതീകൾ ദീർഘ 
സുമംഗലികളായിരിkും. aവിവാഹിതകൾk് െപ n് വിവാഹം നടുkുകയും നലല് 
ഭർtാവിെന ലഭിkുകയും െചyും.  േരാഗബാധിതർk് aസുഖം െപ n്  േഭദമായി 
പൂർ  ആേരാഗയ്ം വീ ുകി ും.  വയ്വസായികളുെട വാണിജയ്വും വയ്വസായവും 
െപ n്   aഭിവൃdിെpടും.   

 കുടുംബtിൽ ദmതികളിൽ ആെര ിലും oരാൾ മാസtിൽ ഏെത ിലുംoരു 
െവllിയാഴ്ച ദിവസം ഭkിേയാെട ്രശീ ശുഭ ദുർgാ്രവതം െചയ്താൽ ആ 
കുടുംബtിൽ ആേരാഗയ്വും ഐശവ്രയ്വും സmൽസമൃdിയും u ാകും.  
ഭkജന െള aവരുെട ക pാടുകളിൽ നിnും ബുdിമു ുകളിൽ നിnും 
രkെpടുtാൻ േവ ി ഭkവtലയായ ‘ദുർgാേദവി തെn ്രശീ വിശവ്പതിെയ 
െകാ ് eഴുതിcതാണ് ‘്രശീ ശുഭ ദുർgാവൃതം’.  േദവിമഹാമായയുെട aനു്രഗഹം 
ലഭിkാനുll ഏ വും ലളിതമായ മാർgമാണ്  ഈ ്രവതം aനുഷ്ഠിkുകെയnത്. ശുഭ 
ദുർgാ ്രവതtിൽ പെ ടുkുnതും, കഥകൾ  േകൾkുnതും, ്രപസാദം 
സവ്ീകരിkുnതുമായ eലല്ാ ഭkർkും ജീവിതtിൽ uടനീളം ്രശീ ശുഭ 
ദുർgാേദവിയുെട aനു്രഗഹാശിsുകൾ u ായിരിkും.  
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