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നഺദരേനം 
 

രഷ഼ദേര ഷ഼തം ദേരം, കംഷ  ഹണഽയ ഭര്ത്ദനം 
ദേരകഺ പയഭഹനന്ദം, കാഷ്ണം രദന്ദ ജഗത്ഗ഼യ഼ം 

 
 

 ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹന്  എല്ലഹഴയഺല്഼ും വഴച്ച് 
കയ഼ണഹഭമനഹണ്. അദ്ദേസും ബക്തഴത്സല്ന഼ഭഹണ്. ബഗഴഹനഺല്  
ഩഽര്ണ്ണഭഹമ഼ും ഷഭര്ണ്പഺക്കുന്ന഼എല് എല്ലഹ ബക്തരെയഹവയമ഼ും അദ്ദേസും 
ധ൝ംധൕക്ഷധൠക്കം. ഒയഺക്കുന്നവല്ങ്കഺല്഼ും ബക്തഺദ്ദമഹവെ ദ്ദഗഹഴഺധළധൟ, 
ദ്ദഗഹഩഹല്ഹ, ദ്ദഗഹക഼ല്നඟനഹ എഎല്഼ ഭനഭ഼യ഼കഺ ഴഺലഺച്ചഹധජ ഉടനടധൠ 
ബഗഴഹന്  ആ ശ്ഩഹര്ണ്ഥന ദ്ദകക്ക്കുന്ന഼കമ഼ും, നമ്മ഼വെ എല്ലഹ 
ഫ഼ദ്ധഺഭ഼ട്ടාകലාും എശ്തമ഼ും ദ്ദഴഗും തന്നെ തയണും ന്നെയ്യധധ൚ധൟനധൟധൔധൠ 
നന്നെ ഷസഹമഺക്കകധൔകം വെയ്ාും. 

 ഞഹന്  ര഻ജണധජ എഞ്ചഺന഻മരഺുംഗ് ദ്ദകഹദ്ദലജ് ഴഹരങ്കല്ഺധජ  
നഺഎല്഼ും 1983-ല്  ആണ് ഇല്ക്ടശ്െഺക്കുന്നധජ എധචജധൠനധൡധൔധൖധൠങ്ങധൠധජ 
ഫഺയ഼ദഹനന്തയ ഫഺയ഼ദും നനെഺമത്. അഞ്ച് ധ൚ധඡധ൜ം ഞധൟധච ഈ 
ദ്ദഭഖല്മഺധජ ദ്ദജഹല്ഺ വെയ്തതഺന഼ ദ്ദരശും 10 ഴര്ണ്ശും 1998 ഴവയ  
അധ്യധൟധ൏നധധൠധൗധൟണ് ഏര്ണ്വപട്ടഺയ഼എല്ത്. ഇന്തനന്  എക്ടസ്ശ്ഩസ്സ്  
ദഺനഩശ്തത്തഺന഼ ദ്ദഴണ്ടഺ 1984-1990 ഴവയ കഹര്ണ്ട്ടැധඟ ഴയധධധ 
വകഹെ഼ക്കുന്ന഼കമ഼ും വെയ്തഺട്ടාണ്ട്. 1993 ഭ഼തധජ ഞധൟധච       
‘ശ്രധൡ ഡധൠസധ൝ധචസ്' എെ നധ൏ധൕധൠധජ, ഩല് ഴനഹഩഹയ 
സ്ഥഹഩനങ്ങക്ക്കുന്ന഼ും നധ൚ണ്ടധൠ ദ്ദഴദഺക്കുന്ന് തതവഭന഼ഷയഺച്ച് ദ്ദല്ഹദ്ദഗഹ 
യഽഩകല്ഩന ന്നെയ്തക വകഹെ഼ക്കുന്ന഼ഴഹന്  തകടങ്ങധൠ. ഴനഹഩഹയഺകലාവെ 
ജനന ഷുംഫචഭഹമ ഴഺഴയങ്ങലාവെ അെഺസ്ഥഹനത്തഺല്ഹണ് 
അഴയ഼വെ സ്ഥഹഩനങ്ങക്ക്കുന്ന് ദ്ദഩയ഼ നഺര്ണ്ദ്ദേരഺക്കുന്ന഼എല്ത഼ും, ദ്ദല്ഹദ്ദഗഹ 
യഽഩകല്ഩന വെയ്ത഼ വകഹെ഼ക്കുന്ന഼എല്ത഼ും. ഞഹധච ദ്ദല്ഹദ്ദഗഹ 
യഽഩകല്ഩന ന്നെയ്തക വകഹെ഼ത്ത ദ്ദല്ഹകവഭമ്പഹെ഼ഭ഼ള്ള 6000-
ധധൠധජപ്പധൕം കമ്പനഺകലාും ശ്ര഻നഺരഹഷ ബഗരഹപ്പെ കഹയ഼ണനത്തഹധජ 
ഴലവയ നല്ല യ഻തഺമഺധජ ആണ് ശ്ധ൏ധ൚ധധധൠധධധന്നകധൟണ്ടധൠധൕധൠക്കെത്. 
 
 ഞഹന്  ഇത഼ഴവയ എള഼തഺമ 25 ആദ്ധനഹഺക 
ഩ഼സ്തകങ്ങലഺധජ വഴച്ച് 15 എണഴ഼ും ശ്ര഻ വഴങ്കദ്ദെരവയ 
ഷവഹഭഺവമക്കധൖധൠധධ് ഭഹശ്തും ഉള്ളതഹണ്. ഈ ഩ഼സ്തകങ്ങധඣ എല്ലഹും 
ദ്ദല്ഹകവഭമ്പഹെ഼ും ഷൗജനനഭഹമഺട്ടഹണ് ഴഺതയണും വെയ്ාഎല്ത്.  ഈ 
ഩ഼സ്തകങ്ങധඣ ഴഹമഺക്കുന്ന഼എല് ഩല് ബക്തയ഼വെമ഼ും ജധൡധ൚ധൠതധധൠധජ  
അ഼തങ്ങധඣ  ഷുംബഴഺക്കുന്ന഼എല്഼ണ്ട്. തധൡധඡധධധൔധൟധൔകം ശ്രധൡനധൠധ൚ധൟധ൝ 
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ധഗധ൚ധൟവെ കധധ൏ധൟ കടധൟക്ഷം ഒെക ന്നകധൟണ്ടക ധധൟശ്തധധൟണ് എനധൠക്് 
ഇശ്തധൔകം ധ൏കസ്തകങ്ങധඣ എധ൙കതകധ൚ധൟധච ധ൝ധൟധ്ധൠധධത്.  

കധ൙ധൠഞ്ഞ കകധൖധධധ ധ൚ധඡധ൜ങ്ങധ൘ധൟധൔധൠ, ശ്രധൡകധഷ്ണ 
ധഗധ൚ധൟന്നനക്കധൖധൠധධ് ഒധൕക ധ൏കസ്തകം എധ൙കതകധ൚ധൟനധൟധൔധൠ എവെ 
നധൠധൕധ൚ധ്ധൠ ധ൝കധ൞ധധകക്ധඣ എനെധൟട് നധൠധൕന്തധൕധധൟധൔധൠ ആധ൚രയന്നപ്പട്ടധ- 
ന്നകധൟണ്ടധൠധൕധൠക്കകധൔധൟണ്. എവെ ഉധൖധධ ധ൚ധൠരവധൟധ൝ന്നധന്നന്തെധൟധජ, 
സൈനധ൚ധනധൔധൟധජ നധൠധൔകക്തനധൟകധൟന്നത ധൔധൟന്നതധൟധൕകധ൚നകം 
ഈരവധൕന്നനക്കധൖധൠധධധള്ള ഒധൕക ധ൏കസ്തകധ൚കം എധ൙കതകധ൚ധൟധච 
ധ൝ധൟധ്ധൠക്കകധൔധൠധൗല. ധകധචധ൏ന്നധ ധ൏കസ്തകങ്ങധඣ എധ൙കതകനപധൟധඣ 
എനധൠക്കണ്ടധൟധൔധൠട്ടധള്ള ധ൝വന്തം അനകധധ൚ധധൟണധൠത്. ഒധൕക ധ൏ന്നക്ഷ 
ഒധൕകധ൚ന് ഒധൕക ധ൝ധൟധ൞ധൠതയ കഥ ധ൚ധ൘ന്നധൕ അനധൟധൔധൟധ൝ധധൟധൔധൠ 
എധ൙കതകധ൚ധൟധච ധ൝ധൟധ്ധൠനധධക്ധൟം, എെധൟധජ ഈരവധൕനകധധൟധൔധൠ 
ധധෆന്നപ്പട്ട ഒധൕക ധ൏കസ്തകം എധ൙കതകക എെത് അതധൠധජ നധൠെകം 
തധൠകധධധം ധ൚യതയസ്തധധൟണ്. 

 കയ഼ണഹഭമനഹമ ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹന്  ഒയ഼ ദഺഴഷും 
യഹശ്തഺമഺല്  എവെ ഷവനതനത്തഺധජ ശ്ഩതനക്ഷവപെ഼കധൔകം, 
ഭദ്ദനഹസയഭഹമ ഈ ശ്ഴതും നല്കഺ അന഼ശ്ഗസഺക്കുന്ന഼കമ഼ും വെയ്ത഼. 
ബഗഴഹവെ അന഼ശ്ഗസത്തഹല്  ഞധൟധච ഈ ശ്ഴതും എള഼തകധ൚ധൟധච  
ത഼െങ്ങഺ. ആദന യണ്ട് കഥകധඣ ഩഽര്ണ്ത്തഺമഹക്കുന്നഺമദ്ദപഹധඣ എനഺക്കുന്ന് 
ക഼രച്ച് തെസ്സങ്ങധඣ ദ്ദനയഺദ്ദെണ്ടഺ ഴഎല്഼. ഒയ഼ ദഺഴഷും ബഗഴഹധච 
ഉണഺകണ്ണന് വര യഽഩത്തഺല്  ഓടക്കളല്഼ും സകയ്യധൠനധൗന്തധൠ എനഺക്കുന്ന് 
െ഼റ്ාും ഓെഺക്ലഺക്കുന്ന഼ഴഹധච  തകടങ്ങധൠ. എഎല്ഺട്ട് എനപ്പധൟധ൙ധൟണ് 
ദ്ദരശഭ഼ള്ള ശ്ഴതകഥകധඣ  ഩഽര്ണ്ത്തഺമഹക്കെത് എെ് എനെധൟടക 
നെധൟൈധൠധධധ. അതക നകട്ടനപ്പധൟധඣ ഉണ്ടധൟധൔ എവെ ഷദ്ദന്തഹശത്തഺന് 
അതഺയ഼കലഺല്ലഹമഺയ഼എല്഼. ഞഹന്  ഴലവയ ദ്ദഴഗും തവഎല് ദ്ദരശഺച്ച 
ശ്ഴതകഥകധඣ  ബഗഴഹവെ അന഼ശ്ഗസത്തഹധජ  ഩഽര്ണ്ത്ത഻കയഺച്ചා. 

 എഎല്ഹല്  ധ൏ധൠെധൡട് എനഺക്കുന്ന് DTP ഷുംഫචഭഹമ ദ്ദജഹല്ഺകധඣ 
ഉെവന ന്നെയ്യധധ൚ധൟധච ഷഹധഺച്ചഺല്ല. ക഼െ഼ുംഫഷുംഫචഭഹമ െഺല് 
തഺയക്കുന്ന഼കലഺല്  ഏര്ണ്വപട്ട് ഈ ദ്ദജഹല്ഺ ഭ഼െങ്ങഺ കഺെഎല്഼. 
തഺയവക്കുന്നഹളഺഞ്ഞ്   ഴ഻ണ്ട഼ും ഇതക ന്നെയ്യധധ൚ധൟധච ശ്രഭഺച്ചദ്ദപഹധඣ 
അതധൠനക ഷഹധഺച്ചഺല്ല. കഹയണും ഞഹന്  അല്ഭഹയമഺധජ 
ഷഽക്ഷഺധධധൠധൕകെ ശ്ഴതകഥകധඣ  കധൟണധൟതധൟധൔധൠ. ഩയഺശ്ബഹന്തനഹമഺ ഞധൟധච 
എല്ലഹമഺെത്ത഼ും അദ്ദനവശഺച്ചාവഴങ്കഺല്഼ും പല്ും കണ്ടഺല്ല. 
ശ്ഴതകഥകധඣ  നഷ്ടഭഹമഺ എെ് എനഺക്ക  ഭനസ്സഺല്ലഹമഺ. എവെ 
അശ്രദ്ധ വകഹണ്ട് ഉണഺകണധච എവെ ഗാസത്തഺധජ നഺെകം 
ദ്ദഩഹമതഹമഺ എനഺക്ക ദ്ദതഹഎല്ഺ. ബഗഴഹന് ശ്ഩഹധഹനനും 
വകഹെ഼ക്കുന്നഹവത എവെ ക഼െ഼ുംഫ കഹയനങ്ങക്ക്കുന്ന് ശ്ഩഹധഹനനും 
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നധජകധൠധൔതധൟണ് ഞഹധච ന്നെയ്ത വതറ്്. ഇയ഼ഩത്തഺ അദ്ദഞ്ചഹലും 
ഩ഼സ്തകങ്ങധඣ എള഼തഺധൔധൠട്ടധന്നണ്ടങ്കധൠധൗകം ഇങ്ങവന ഒയ഼ അന഼ബഴും 
ആദനഭഹമഺട്ടഹണ് എനധൠക്് ദ്ദനയഺദ്ദെണ്ടഺ ഴഎല്ത്. 

 ഞഹന഼ും, എവെ ഩത്നഺമ഼ും അത഻ഴ ദ഼:ഖഺതയഹമഺയ഼എല്഼. 
ഞങ്ങലාവെ വതറ്് വഩഹര഼ക്കുന്നണദ്ദഭ എഎല്഼ ബഗഴഹദ്ദനഹട് 
നഺയന്തയഭഹമഺ  ശ്ധ൏ധൟധඡധලധൠധධധ വകഹണ്ടഺയഺഎല്഼. ദമഹര്ണ്ശ്ദനഹമ 
ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹന്  എനഺക്കുന്ന഼ും, എവെ ഩത്നഺ യ഼ക്ടഭഺണഺയ്ക്കുന്ന഼ും 
ഭദ്ദനഹസയഭഹമ ഒയ഼ ഷവനതനദര്ണ്രനും നല്കഺ അന഼ശ്ഗസഺച്ചා. 
ഞങ്ങക്  ഷദ്ദന്തഹശഹധഺകനത്തഹധජ  ആരഹെഺ. ശ്ഴതകഥകധඣ ഴ഻ണ്ട഼ും 
എവെ ഭനസ്സഺദ്ദല്ക്് ഒള഼കഺ ഴഎല്഼. ഩഺദ്ദറ്എല്഼ ശ്ഩബഹതത്തഺധජ തവഎല് 
ശ്ഴതകഥകധඣ  ഭ഼ള഼ഴന഼ും ഞഹധච എള഼തഺവഴച്ചා. 
 
 ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹധච കയ഼ണക്െല്ഹണ്. ഞങ്ങലාവെ ഩല് 
ഩഽര്ണ്വജരെയങ്ങലഺവല് ഩ഼ണനത്തഺവെ പല്ഭഹമഺട്ടഹണ് ബഗഴഹവെ 
അന഼ശ്ഗസും ഷഺദ്ധഺച്ചവതഎല്഼ ഞങ്ങധඣ ഩഽര്ണ്ണഭഹമഺ 
ഴഺരവഷഺക്കുന്ന഼എല്഼. അവല്ലങ്കഺധජ ഷഹധഹയണക്കുന്നഹയനഹമ എനഺക്കുന്ന് ഇശ്ത 
ഩ഼ണനഭഹമ ശ്ഴതും എങ്ങവന എള഼തകധ൚ധൟധච  ഷഹധഺക്കുന്ന഼ും. 
 
 ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹനഹധජ അന഼ശ്ഗസഺക്കുന്നവപട്ട ഈ ശ്ഴതും 
വെയ്ාഴഹന്  ഴലവയ എലාപഭഹണ്. ആര്ണ്ക്കുന്ന഼ും ഏത് ദഺഴഷഴ഼ും 
ഈ ശ്ഴതും വെയ്ഹും. കഠഺനഭഹമ നഺമഭങ്ങക്  ഒഎല്഼ും തവഎല്മഺല്ല. 
ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹന്  എദ്ദഎല്ഹട് ഩരഞ്ഞത് എവന്തഎല്ഹധජ , ഈ 
ശ്ഴതും വെയ്ාഎല് എല്ലഹ സ്ഥല്ങ്ങലഺല്഼ും അദ്ദേസും ഴെ് 
ഓെക്കുന്ന഼ളധජ ഊതഺ നാത്തും ന്നെയ്യധന്നധെധൟണ്. ഈ ശ്ഴതും 
ന്നെയ്യധെധ൚ധඡക്കം, ഈ ശ്ഴതകഥകധඣ   ദ്ദകക്ക്കുന്ന഼എല്ഴര്ണ്ക്കുന്ന഼ും 
ബഗഴഹവെ അന഼ശ്ഗസും  ഷഭാദ്ധഭഹമഺ ല്ബഺക്കുന്ന഼ും.  

 ഈ ഩ഼സ്തകും ശ്ഩഷഺദ്ധ഻കയഺക്കുന്ന഼ഴഹധච എവഎല് 
ശ്ഩതനക്ഷഭഹമ഼ും, ഩദ്ദയഹക്ഷഭഹമ഼ും ഷസഹമഺച്ച എല്ലഹഴര്ണ്ക്കുന്ന഼ും 
ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹവെ അന഼ശ്ഗസും ല്ബഺക്കുന്നവട്ട എഎല്഼ ഞഹധච 
ശ്ധ൏ധൟധඡധලധൠക്കെക.   
 

രഺരവപതഺ 
(T.V.R.K Murthy) 

E-Mail: viswapathi@yahoo.com 
 
 

ഹസേയഹഫഹദ് 
2017 
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ശ്ര഻കാഷ്ണ ശ്രതം 

അന഼ഷ്ഠഺഹേണ്ട യ഻തഺ 

ജഹതഺഭതശ്ഩഹമദ്ദബദഭദ്ദനന ആര്ണ്ക്കുന്ന഼ും ശ്ര഻കാഷ്ണ ശ്ഴതും 
വെയ്ഹും. അഴയഴയ഼വെ ഷൗകയനും അന഼ഷയഺച്ച് ഏത഼ ദഺഴധ൝ം 
ദ്ദഴണവഭങ്കഺല്഼ും ഈ ശ്ഴതും വെയ്ഹും. ഏകഹദരഺ, ഩൗര്ണ്ണഭഺ 
ദഺഴഷങ്ങലഺല്഼ും അത഼ ദ്ദഩഹവല് ദ്ദയഹസഺണഺ, ദ്ദെഹതഺ അവല്ലങ്കഺല്  
തഺയ഼ദ്ദഴഹണും എെധൡ നഹലාകലഺല്഼ും ഈ ശ്ഴതും അന഼ഷ്ഠഺക്കുന്ന഼എല്ത് 
ഴലവയ ഩ഼ണനദഹമകഭഹണ്. ഫ഼ധനഹഴ്െ ദ്ദതഹര഼ും ഈ ശ്ഴതും 
വെയ്ාഎല്ത് ഴലവയ പല്ശ്ഩദഭഹണ്. ശ്ര഻കാഷ്ണ ശ്ഴതും 
വെയ്ාദ്ദമ്പഹധඣ ഉഩഴഷഺദ്ദക്കുന്നണ്ട ആഴരനഭഺല്ല. ആധඡന്നക്ങ്കധൠധൗകം 
എന്നന്തങ്കധൠധൗകം കധൟധൕണധധൟധජ ശ്ധ൚തം അനകഷ്ഠധൠക്കധ൚ധൟധච 
ധ൝ധൟധ്ധൠക്ധൠന്നധൗലങ്കധൠധජ, നകധ൚ധൗം ഈ ശ്ധ൚തകഥകധඣ ശ്രധ൚ധൠധධധൟധජ 
നധ൏ധൟധൗകം തകധൗയ ധധൗം ധ൝ധൠധෂധൠക്കെതധൟധൔധൠധൕധൠക്കം. ഈ ശ്ഴതും 
വെയ്ාക ഴളഺ ബക്തരെയഹര്ണ്ക്കുന്ന് എല്ലഹ കെമ്പകലාും കെഎല്്   
ഐരവയനഩഽര്ണ്ണഴ഼ും, രഹന്തഴ഼ഭഹമ ഒയ഼ ജ഻ഴഺതും നമഺക്കുന്ന഼ഴഹന്  
ഷഹധഺക്കുന്ന഼ും. 

ശ്ര഻ ജരെയഹഷ്ടഭഺ, ക഼ുംബ ഭഹഷത്തഺവല് ഩൗര്ണ്ണഭഺ ലപഹല്ഗ഼ണ 
ഩൗര്ണ്ണഭഺച, െഺങ്ങ ധധൟധ൝ധധൠന്നധൗ ഩൗര്ണ്ണഭഺ ലശ്രഹഴണ ഩൗര്ണ്ണഭഺച, 
വഴക഼ണ്ഠ ഏകഹദരഺ എഎല്഻ ഩ഼ണന ദഺനങ്ങലഺല്  ഈ ശ്ഴതും 
അനകഷ്ഠധൠധධധൟധජ ബക്തരെയഹയഺധජ  ബഗഴഹവെ അന഼ശ്ഗസും ഩതഺന്ഭെങ്ങ്  
ഴര്ണ്ശഺക്കുന്നവപെ഼ും. ഈ ശ്ഴതും അഴയഴയ഼വെ ഗാസങ്ങലഺദ്ദല്ഹ, 
ഴഹെക ഴ഻െ഼കലഺദ്ദല്ഹ, ദ്ദക്ഷശ്തങ്ങലഺദ്ദല്ഹ, ഩ഼ണന നദ഻ ത഻യങ്ങലഺദ്ദല്ഹ 
വെയ്ഹഴ഼എല്തഹണ്. ഈ ശ്ഴതും വെയ്ාഎല്തക വകഹണ്ട഼ള്ള പല്ും 
കഽെ഼തല്ഹമഺ ഷഺദ്ധഺക്കുന്ന഼എല്ത് ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹന഼ഭഹമഺ 
ഫචവപട്ടා കഺെക്കുന്ന഼എല് ഩ഼ണന സ്ഥല്ങ്ങലഹമ ഭധ്കയ, ദവഹയക, 
ഉഡ഼പഺ, ഗ഼യ഼ഴഹമഽര്ണ് , ധ൏കധൕധൠ, ശ്ര഻യുംഗും, തഺയ഼ഭല് 
എഎല്ഺഴഺെങ്ങലഺല്  വെയ്ාദ്ദമ്പഹളഹണ്. 

 ശ്ര഻കാഷ്ണ ശ്ഴതും വെയ്ഹന്  ഴലവയ എലාപഭഹണ്.  ഈ 
ശ്ഴതും ത഼െങ്ങ഼എല്തഺനക ധകധචപ് ഴഺഘ്ദ്ദനരവയ ബഗഴഹവനമ഼ും, 
നഴശ്ഗസങ്ങദ്ദലമ഼ും അഷ്ടദഺക്ട ഩഹല്കന്നധൕമ഼ും ഭനസ്സഺല്  
നഭസ്കയഺക്കുന്നണും. അതഺന഼ദ്ദരശും ദ്ദഗഹശ്തം, നഺങ്ങലාവെമ഼ും, 
ക഼െ഼ുംഫഹുംഗങ്ങലාദ്ദെമ഼ും ദ്ദഩയ഼കധඣ എെധൠധ൚ ധനസ്സധൠധජ 
ഴഺെഹയഺക്കുന്ന഼ക. അതഺന഼ദ്ദരശും ഏന്നതങ്കധൠധൗകം ഩളും ബഗഴഹന് 
വനദ്ദഴൈയധധൟധൔധൠ ഷഭര്ണ്പഺച്ച് ആതുംഗഩഽജമ഼ും, അദ്ദഷ്ടഹത്തയഴ഼ും, 5 
ശ്ഴതകഥകലාും ബക്തഺദ്ദമഹവെ ഴഹമഺക്കുന്ന഼ക. 
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 ഷഹധഺക്കുന്ന഼ദ്ദമ്പഹവളഹവക്കുന്ന ദമ്പതഺകധඣ ഒയ഼ഭഺദ്ദച്ചഹ അന്നധൗലങ്കധൠധජ 
ഒറ്യ്ദ്ദക്കുന്നഹ ഈ ശ്ഴതും വെയ്ഹും. ഩങ്കഹലഺകക്  നഷ്ടവപട്ടഴര്ണ്ക്കുന്ന഼ും 
ഈ ശ്ഴതും വെയ്ාഎല്തഺല്ഽവെ അഴര്ണ്ക്കുന്ന് ഭന:രക്തഺ ല്ബഺക്കുന്ന഼ും. 
സ്ശ്ത഻കക്  അഴയ഼വെ ഭഹഷഭ഼ര ഷഭമത്ത് ഇത് വെയ്യ഼ത്. ഈ 
ശ്ഴതും 7 ഫ഼ധനഹഴ്െകലഺധජ ത഼െര്ണ്ച്ചമഹമഺ വെയ്തഹധජ  
ഷന്തഹനബഹഗനും ഇല്ലഹത്ത ദമ്പതഺകക്ക്കുന്ന് ഷന്തഹനബഹഗനും 
ല്ബഺക്കുന്ന഼കമ഼ും, ഷഹമ്പത്തഺക ഫ഼ദ്ധഺഭ഼ട്ട് അന഼ബഴഺക്കുന്ന഼എല്ഴയ഼വെ 
ഴഺശഭതകധඣ ഭഹര഼കമ഼ും, ഭഹനസ്സഺക ഴനഥ അന഼ബഴഺക്കുന്ന഼എല്ഴര്ണ്ക്കുന്ന് 
ഭനസ്സഭഹധഹനും ല്ബഺക്കുന്ന഼കമ഼ും വെയ്ාും. 

 ഈ ശ്ഴതും വെയ്ාഎല്ത് ഴളഺ ആണ്ക഼ട്ടഺകധඣക്കം, 
വഩണ്ക഼ട്ടഺകധඣക്കം അധ൚ധൕകന്നട ധ൚ധൠധ൚ധൟധ൞ധധൠനക ദ്ദനയഺെ഼എല് 
തെസ്സങ്ങധඣ ഭഹരഺകഺട്ടාും. ദ്ദജഹല്ഺ സ്ഥല്ങ്ങലഺധජ ദ്ദനയഺെ഼എല് 
ഫ഼ദ്ധഺഭ഼ട്ടාകലාും ഇധൗലധൟതധൟക്ന്നപ്പടകം. ഴഺഴഹസും, ഗാസശ്ഩദ്ദഴരും 
ഭ഼തല്ഹമ ഭുംഗല കര്ണ്മ്മങ്ങക്ക്കുന്ന് ഭ഼ന്ഩഹമഺ ശ്ര഻കാഷ്ണ ശ്ഴതും 
വെയ്തഹധජ  എല്ലഹും ര഼ബകയഭഹമഺ നടക്കെതധൟധൔധൠധൕധൠക്കം. ഈ 
ശ്ഴതും ഒയ഼ ഩ഼ദ്ദയഹസഺതവന വകഹണ്ട്, കല്രും സ്ഥഹഩഺച്ച്, 
ഭണ്ഡഩഩഽജ ഴളഺ അഷ്ടൈധൠക് ധ൏ധൟധൗകന്നധൕധൔകം, നഴശ്ഗസങ്ങദ്ദലമ഼ും, 
ഩഞ്ചദ്ദല്ഹക ഩഹല്കദ്ദയമ഼ും ആഴഹസഺച്ചഺയ഼ത്തഺന്നക്ധൟണ്ടകം വെയ്ഹും. 

ഏറ്റര഼ം ശ്പധഹനപ്പെട്ടപ്പതപ്പെനഹർ: ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗവഹൻ 
രലപ്പയ േമഹറ഼രഹണ്. ബഗരഹന്  ഷവമം പരഞ്ഞഺട്ടുള്ളത് എപ്പെനഹർ  , 
ഈ ശ്ര഻കാഷ്ണ ശ്രതം അന഼ഷ്ഠിഺക്ക഼ന എറലഹ ്ഥലറ്ങളലഺറ഼ം 
അദദസം രന് നാඖഭഹട഼കമ഼ം, അദദസඖഺപ്പെ പഹേഷയඖഺപ്പെ 
ഷവയര഼ം, േഺരയഭഹമ ഓടക്ക഼ളറഺപ്പെ നഹേര഼ം ഹകൽേ഼വഹൻ 
ഷഹധഺക്ക഼പ്പഭനഹണ്. അത഼ദപഹപ്പറ  ഉണ്ണഺക്കണ്ണപ്പെ താെഹേඖഺപ്പെ 
പഹട഼കൽ കഹണ഼രഹന഼ം  ഷഹധഺക്ക഼ം. ഇതഺപ്പനറലഹം ആരരയഭഹമ ഒദയ 
ഒയ഼ കഹയയം എന്നത്, ബഗരഹനഺറ഼ള്ള നഺഷ്കഹഭഭഹമ ബക്തഺമ഼ം, ആ 
താെഹേ്ങളലഺറ഼ള്ള പഽര്ത്ണ്ണ ഷഭര്ത്െണര഼ം ആണ്. 

 ഈ ശ്ഴതും ബക്തഺദ്ദമഹവെ വെയ്ത് എല്ലഹഴയ഼ും ശ്ര഻കാഷ്ണ 
ബഗഴഹവെ അനകശ്ഗധ൞ധൟശ്ശധൠസ്സധകധඣ  ഷമ്പഹദഺച്ചഹല്഼ും. 

 
ഴഺരവഩതഺ 

ലT.V.R.K Murthy) 
Email: - viswapathi@yahoo.com 

 
വസദയഹഫഹദ്, 2017
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ശ്ര഻കാഷ്ണ ശ്രതം 
 
 

ശ്ര഻ ഗദണര ശ്പഹര്ത്ന 
 

ര഼ക്ഹുംഫയധയും ഴഺഷ്ണ഼ും 
രരഺഴര്ണ്ണും െത഼ധඡ ബ഼ജും 
ശ്ഩഷഎല്ഴദനും ധനഹദ്ദമത്  

ഷര്ണ്വ ഴഺഘ്ദ്ദനഹഩ രഹന്തദ്ദമ 

 
 

നരശ്ഗസ ശ്പഹര്ത്ന 
 

ഓും ആദഺതന, ദ്ദഷഹഭഹമ, ഭുംഗലഹമ, ഫ഼ധഹമെ 
ഗ഼യ഼, ര഼ശ്ക, രനഺദനശ്ച,  
യഹസദ്ദഴ, ദ്ദകതദ്ദഴ നഭ: 

 
 

അഷ്ടേഺക്പഹറക ശ്പഹര്ത്ന 
 

ഓും ക഼ദ്ദഫയഹമ നഭ: ഓും ഈരഹനഹമ നഭ: 

ഓും ധൔഭഹമ നഭ: ഓും അഗ്നധൠദ്ദദഴഹമ നഭ: 

ഓും ഇശ്ധළധൟധൔ നധ: ഓും ഴഹമ഼ദ്ദദഴഹമ നഭ: 

ഓം ഴയ഼ണഹമ നധ: ഓും നഺയ഼ദ്ദത നഭ: 
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ശ്ര഻കാഷ്ണ അതംഗ പഽജ 

ഓും ശ്ര഻കാഷ്ണഹമ നഭ:   ഩഹദൗ ഩഽജമഹഭഺ 

ഓും യഹജ഻ഴദ്ദല്ഹെനഹമ നഭ: ഗ഼ല് ധൗ ഩഽജമഹഭഺ 

ഓും ഴഹെസ്ഩതവമ നഭ: ജുംദ്ദേ ഩഽജമഹഭഺ 

ഓും നയകധൟന്തകധൟധൔ നഭ: ജഹനഽനഺ ഩഽജമഹഭഺ 

ഓും ധ൚ധൠരവയഽഩഹമ നഭ: ഉധൕകധච ഩഽജമഹഭഺ 

ഓും ഫഹല്ബശ്ദഹന഼ജഹമ നഭ: ഗ഼സനും ഩഽജമഹഭഺ 

ഓും ധ൚ധൠരവധധൣധඡധന്നധൔ നഭ: ജേനും ഩഽജമഹഭഺ 

ഓും ദ്ദഗഹഩ഻ജനശ്ഩഺമഹമ നഭ: കഠഺും ഩഽജമഹഭഺ 

ഓും ഩയഭഹദ്ദന നഭ: ഉദയും ഩഽജമഹഭഺ 

ഓും ശ്ര഻കഹന്തഹമ നഭ: സാദമും ഩഽജമഹഭഺ 

ഓും മഹജ്ഞഺദ്ദന നഭ: ഩഹര്ണ്രവ ഩഽജമഹഭഺ 

ഓും ശ്തഺഴഺശ്കഭഹമ നഭ: ഩാഷ്ഠദ്ദദസും ഩഽജമഹഭഺ 

ഓും ഩനഹബഹമ നഭ: സ്കඟൗ ഩഽജമഹഭഺ 

ഓും ധ൝ധඡവ്വസ്ശ്തധ്ധൟധൕധൠനണ നഭ: ഫഹസഽധච  ഩഽജമഹഭഺ 

ഓും കഭല്നഹഥഹമ നഭ: സസ്തഹധච  ഩഽജമഹഭഺ 

ഓും ഴഹഷ഼ദ്ദദഴഹമ നഭ:  കണ്ഠും ഩഽജമഹഭഺ 

ഓും ഷനഹതനഹമ നഭ:  ഴദനും ഩഽജമഹഭഺ 

ഓും ഴഷ഼ദ്ദദഴഹജഹമ നഭ: നഹഷഺകും ഩഽജമഹഭഺ 

ഓും ഩ഼ണനഹമ നഭ: നശ്രധൟനശ്ത ഩഽജമഹഭഺ 
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ഓും ശ്ര഻രഹമ നഭ: ദ്ദനശ്തഹണഺ ഩഽജമഹഭഺ 
 

ഓം നൈധ൚കധൡനധළനധൟധൔ നധ: 
                 
ശ്ധധൣധധ്യം ധ൏ധൣജധൔധൟധധൠ 

ഓും രകെഹധ൝കധൕധധඡധශനധൟധൔ നഭ: ല്ല്ഹെും ഩഽജമഹഭഺ 

ഓും ശ്ര഻കാഷ്ണഹമ നഭ: രഺയ: ഩഽജമഹഭഺ 

ഓും നඟദ്ദഗഹഩശ്ഩഺമഹമ നഭ: ശ്ധകധ൚ൗ ധ൏ധൣജധൔധൟധധൠ 

ഓം ശ്രധൡ ധധൟധൗകധഷ്ണധൟധൔ നധ:   ഷര്ണ്വഹുംഗഹനഺ ഩഽജമഹഭഺ 
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ശ്ര഻കാഷ്ണ അദഷ്ടഹඖയ രതനഹഭഹരറഺ 

(ഓനധൕധൟ നധൟധധധൠനക ധകധචധ൏ധൠധൗകം "ഓം" നെധඡധക 
ന്നെധൟധൗലധക) 

 

 

ഓം ശ്ര഻കാഷ്ണഹമ നഭ: ഩ഼ണനഹമ നഭ: 

കഭല്നഹഥഹമ നഭ: ദ്ദഗഹഴഺඟഹമ നഭ: 

ഴഹഷ഼ദ്ദദഴഹമ നഭ: ദ്ദമഹഗഺനഹും ഩതദ്ദമ നഭ: 

ഷനഹതനഹമ നഭ: ഴല്ഷഴഹെ കയഹമ നഭ: 

ഴഹഷ഼ദ്ദദഴഹജഹമ നഭ: അനന്തഹമ നഭ: 

ര഼ക ഴഹഗഭാതഹඦ഻ඟദ്ദഴ നഭ: ദ്ദധന഼കഹഷ഼യ ബഞ്ജനഹമ നഭ: 

ധൗധൡധൗധൟ ധധൟനകധ൜ ധ൚ധൠശ്ഗധ൞ധൟധൔ 
നധ: 

താണ഻കാത താണഹഴര്ണ്ത്തഹമ  
നഭ: 

ശ്ര഻ഴത്സ കൗസ്ത഼ബ ധയഹമ 
നഭ: 

െത഼ര്ണ്ബ഼ജഹത്ത െശ്കഷഺ 
ഗദരുംഖഹദനഹമ഼ധഹമ നഭ: 

മദ്ദരഹദ ഴത്സല്ഹമ നഭ: സയദ്ദമ നഭ: 

ഉത്തദ്ദല്ഹത്തല് ദ്ദബദ്ദശ്ദ നഭ: തഭഹല് രനഹഭലഹകാതദ്ദമ നഭ: 

മഭഹലഹര്ണ്ജ഼ന ബഞ്ജനഹമ 
നഭ: 

നඟദ്ദഗഹഩ ശ്ഩഺമഹജഹമ നഭ: 

ദ്ദദഴക഻ നඟനഹമ നഭ: ദ്ദമഹഗഺദ്ദന നഭ: 

ദ്ദഗഹഩ ദ്ദഗഹഩ഻രവയഹമ നഭ: ഩഽതനഹ ജ഻ഴഺതഹഩസയഹമ നഭ: 

ദ്ദകഹെഺഷഽയന ഷഭശ്ഩബഹമ നഭ: രകെഹഷ഼യ ബഞ്ജനഹമ നഭ: 

ശ്ര഻രഹമ നഭ: ഇലഹഩതദ്ദമ നഭ: 

ധ൏ധൕംനജയധൟതധൠനധ൜ നധ: ധൔധൟൈനധ൚ശ്ധළധൟധൔ നധ: 

മദഽദവസഹമ നഭ: ഴനഭഹല്ഺദ്ദന നഭ: 

നඟ ശ്ഴജ ജനനඟഺദ്ദന നഭ: ഩ഻തഴഹഷഺവന നഭ: 
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ഷച്ചഺദഹനඟ ഴഺശ്ഗസഹമ നഭ: ഩഹയഺജഹതഹഩസഹയകഹമ നഭ: 

നഴന഻ത ധ൚ധൠധൗധൠപ്തഹുംഗഹമ 
നഭ: 

ഴാඟഹഴനഹന്ത ഷഞ്ചഹയഺദ്ദണ 
നഭ: 

നധ൚നധൡത ധ൚ധൕധൟധൔ നധ: നഗധൟധ൏ധൟധൗധൟധൔ നധ: 

അനഘധൟധൔ നധ: ഷര്ണ്വഩഹല്കഹമ നഭ: 

നഴന഻ത നഴ സഹയഺദ്ദണ നഭ: ധകെകകകധළ ശ്ധ൏ധ൝ധൟൈകധൟധൔ നധ: 

അജഹമ നഭ: നഺയഞ്ജനഹമ നഭ: 

ഭധ഼യഹ നഹഥഹമ നഭ: കഹഭജനകഹമ നഭ: 

ദവഹയകഹ നഹമകഹമ നഭ: കഞ്ജ ദ്ദല്ഹെനഹമ നഭ: 

ഫല്ഺദ്ദന നഭ: ഭധ഼ഘ്ദ്ദന നഭ: 

നഗധൟധ൚ധඡധශനെനധൗധൟധෂധൟധඡനശ്ത നധ: ത഼ലഷ഻ദഹഭ ബഽശണഹമ നഭ: 

ജഗദ്ഗ഼യ഼ദ്ദഴ നഭ: ജഗെധൟഥധൟധൔ നധ: 

ധ൝ധധന്തക ധണധൠ ധ൞ധඡന്നശ്ത നധ: നധ൚ണക നധൟൈ ധ൚ധൠരധൕൈധൟധൔ നധ: 

നയ നഹയഹമണഹകഹമ നഭ: ഴാശബഹഷ഼യ ഴഺധവുംഷഺദ്ദന നഭ: 

ഭഹമഺദ്ദന നഭ: ധ൏ധൕധ ധ൏കധൕകധ൜ധൟധൔ നധ: 

കുംഷഹയദ്ദമ നഭ: അഴനക്തഹമ നഭ:  

ക഼ബ്ജഹ കാഷ്ണഹുംഫയ  
ധയഹമ നഭ: 

ധധൟണധൟധ൝കധൕ 
ധധൟധൗധൟന്തകധനത നധ: 

ഭ഼ഷ്ടഺകഹഷ഼യ െഹണഽയ 
ഭല്ലമ഼ദ്ധ ഴഺരയദഹമ നഭ: 

കഹലഺമ പണ ഭഹണഺകന  
യഞ്ജഺതശ്ര഻ ഩഹദഹുംഫ഼ജഹമ   
നഭ: 

ഷതനഴഹദ്ദെ നഭ: ഩഹര്ണ്ഥഷഹയഥഹദ്ദമ നഭ: 

ഭ഼യഹയദ്ദമ നഭ: നയകഹന്തകഹമ നഭ: 

ഗ഻തഹഭാത ഭദ്ദസഹദധ്ധൠദ്ദമ നഭ: അനഹദഺശ്ഫഹ്മെഹയഺദ്ദണ നഭ:   

ഫര്ണ്സഺ 
ഫര്ണ്സഹഴതുംഷകഹമ നഭ: 

കാഷ്ണ ഴനഷന കര്ണ്ശകഹമ 
നഭ: 
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മജ്ഞ ദ്ദബഹദ്ദശ്ക്ത നഭ: ദഹദ്ദഭഹദയഹമ നഭ: 

ദഹനദ്ദഴശ്ඟ ഴഺനഹരകഹമ നഭ: രഺര഼ഩഹല് രഺയശ്ച്ദ്ദേദ്ദശ്ദ നഭ: 

ദ഼ദ്ദയനഹധന ക഼ല്ഹന്തകഹമ നഭ: ഴഺദ഼യഹശ്കഽയ ഴയദഹമ നഭ: 

നധൟധൕധൟധൔണധൟധൔ നധ: ധ൏ധൕശ്ധഹ്മനണ നധ: 

ഴഺരവയഽഩ ശ്ഩദര്ണ്രകഹമ നഭ: ഩഎല്ഗഹരന ഴഹസനഹമ നഭ: 

ഷുംഷഹയ വഴയഺദ്ദണ നഭ: ഫല്ബശ്ദ ശ്ഩഺമഹന഼ജഹമ നഭ: 

ഷതനഷങ്കല്പഹമ നഭ: ഷതനബഹഭഹ യതഹമ നഭ: 

തധൡധඡധලധൟകധനത നധ: ധ൏കണയ നലധൟകധൟധൔ നധ: 

ജമഺദ്ദന നഭ: ദ്ദഴദ ദ്ദഴദനഹമ നഭ: 

ധ൚ധൠഷ്ണനധ൚ നധ: ജഺഷ്ണദ്ദഴ നഭ: 

മഭ഼നഹ ദ്ദഴഗ ഷുംസഹയഺദ്ദണ 
നഭ: 

ജല്ശ്ക഻ഡഹ ഷഭഹഷക്തദ്ദഗഹഩ഻ 
ഴസ്ശ്തഹഩസഹയകഹമ നഭ: 

മ഼ധഺഷ്ഠഺയ ശ്ഩതഺഷ്ഠഹദ്ദശ്ത 
നഭ: 

ബ഻ഷ്ഭ ഭ഼ക്തഺശ്ഩദഹമകഹമ നഭ: 

ഷ഼ബശ്ദഹ ഩഽര്ണ്വജഹമ നഭ: ദമഹ നഺധദ്ദമ നഭ: 

ഷര്ണ്വ തധൡധඡധලധൟത്മകധൟധൔ നധ: ധ൝ധඡവ്വധൟശ്ഗധ൞ യഽഩഺദ്ദണ നഭ: 

ഩയഹത്ഩയഹമ നഭ: ധധ്കധൕധൟകധതനധൔ നധ: 
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ശ്ര഻കാഷ്ണ ശ്പഹര്ത്ന 
 

 
കയഹയരഺദന്ദന പേഹയരഺന്ദം 
ഭ഼ഖഹയരഺഹേ രഺനഺദരരമെം 
രെഷയ പശ്തഷയ പ഼ഹെ രമഹനം 
ഫഹറം ഭ഼ക഼ന്ദം ഭനഷഹ സ്ഭയഹഭഺ 

 
 

 
കസ്തഽയഺ തഺല്കും ല്ല്ഹെപല്ദ്ദക ഴക്ഷസ്ഥദ്ദല് 

കൗസ്ത഼ബും 
 

നഹഷഹനശ്ഗ നഴധൗക്തധൠകം കയതദ്ദല് ദ്ദഴണ഼ും കദ്ദയ 
കങ്കണും 

 
ഷര്ണ്വഹുംദ്ദഗ സയഺെധළനംെ കല്ധൔം  കനണ്ഠെ 

ധകക്തധൟധ൚ധൗധൡം 
 

ദ്ദഗഹഩസ്ശ്ത഻ ഩധൕധൠദ്ദഴഷ്ടഺദ്ദതഹ ഴഺജമദ്ദത  
ദ്ദഗഹഩഹല് െഽഡഹഭണ഻ും. 
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ശ്ര഻കാഷ്ണ ശ്രതം 

അദ്ധ്യഹമം ഒന്   
ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗരഹപ്പെ അന഼ശ്ഗസം 

 
 ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗധ൚ധൟധච  സ്ദ്ദനസത്തഺവെമ഼ും 
ഴഹത്സല്നത്തഺവെമ഼ും ധധൣധඡധധൡ ബഹഴഭഹണ് . ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹധච 
അതഺഷ഼ඟയനഹണ്. ബഗഴഹവന ശ്ര഻കാഷ്ണന്  എഎല്്   
ഴഺലഺക്കുന്നവപെഹധච   കഹയണും ബഗഴഹധච തവെ ദഺഴന ഷൗඟയനത്തഹധජ   
ഈ ബഽഖണ്ഡവത്ത ഭ഼ള഼ഴധච തഎല്ഺദ്ദല്ക്കുന്ന് ആകര്ണ്ശഺക്കുന്ന഼എല്തക 
വകഹണ്ടഹണ്. ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹധච ദഺഴനഭഹമ ആനඟും ഈ 
ദ്ദല്ഹകും ഭ഼ള഼ഴന഼ും ഴനഹഩഺപ്പധൠക്കുന്ന഼ും. ബക്തഴത്സല്നഹമ ബഗഴഹധච 
തദ്ദഎല്ഹട് ആഹര്ണ്ഥഭഹമഺ ശ്ഩഹധඡ  ധලധൠക്കുന്ന഼എല് എല്ലഹ ബക്തരെയഹവയമ഼ും 
ഷുംയക്ഷഺക്കുന്ന഼ും. 

ശ്രധൡകധഷ്ണ ധഗധ൚ധൟവെ അനകശ്ഗധ൞ം ധൗധധൠക്കധ൚ധൟധච ഴല്ഺമ 
മജ്ഞങ്ങദ്ദലഹ മഹഗങ്ങദ്ദലഹ വെദ്ദയ്ണ്ട മഹവതഹയ഼ 
ആഴരനകതമ഼ഭഺല്ല. ബക്തരെയഹധඡ  ഩഽര്ണ്ണഴ഼ും ആഹര്ണ്ഥഴ഼ഭഹമ 
ബക്തഺദ്ദമഹവെ ദ്ദഗഹഴഺඟഹ! ദ്ദഗഹഩഹല്ഹ! ദ്ദഗഹക഼ല്നඟനഹ!.... എഎല്്   
അകഭളഺഞ്ഞ് ഴഺലഺച്ചഹധජ ബഗഴഹധච ആ നഺഭഺശും ഴഺലഺ 
ദ്ദകക്ക്കുന്ന഼കമ഼ും, അഴവയ അന഼ശ്ഗസഺക്കുന്ന഼കമ഼ും വെയ്ාും. 
ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹധච ഩയഭഭഹമ സ്ദ്ദനസത്തഺവെ ഷുംശ്ഗസഭഹണ്. 
സ്ദ്ദനസനഺധഺമഹമ ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹധච ഒയ഼ ഩ഼ണനദഺനത്തഺധජ 
ബഗഴഹവെ ശ്ഩഺമവപട്ട ബക്തനഹമ ഴഺരവഩതഺമ഼വെ ദഺഴന 
ഷവനതനത്തഺല്  ശ്ഩതനക്ഷവപെ഼കമ഼ും ആ അന഼ശ്ഗസ഻ത ദമ്പതഺകലഹമ 
ഴഺരവഩതഺക്കുന്ന഼ും, ഩത്നഺമഹമ യ഼ക്ടഭഺണഺക്കുന്ന഼ും ഈ ദഺഴനഭഹമ 
ശ്ഴതകഥ നല് കഺ അനകശ്ഗധ൞ധൠക്കകധൔകം ന്നെയ്തക. ഏറ്ഴ഼ും 
കയ഼ണഹഭമനഹമ ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹന് ഈ കല്ഺമ഼ഗത്തഺധජ   
ജ഻ഴഺക്കുന്ന഼എല് തവെ ബക്തരെയഹയ഼വെ ഩയഺഭഺതഺകലාും ക഼രഴ഼കലාും 
നെധൟധൔധൠ അരഺമഹും. അതഺനഹധජ ബഗഴഹധච ഈ ദമ്പതഺകലഺല്ഽവെ 
ദ്ദല്ഹകത്തഺനക ഭ഼ള഼ഴനഹമ഼ും ദഺഴനഭഹമ ശ്ര഻കാഷ്ണ ശ്ഴതും നല്കഺ 
അന഼ശ്ഗസഺച്ചා. ഈ കല്ഺമ഼ഗത്തഺധජ  തവെ ബക്തരെയഹധඡ   
അന഼ബഴഺക്കുന്ന഼എല് എല്ലഹ ഫ഼ദ്ധഺഭ഼ട്ടාകലഺല്  നഺഎല്഼ും ദ്ദഭഹെനും 
ധൗധധൠക്കധ൚ധൟനകള്ള ഒയ഼ ഭഹര്ണ്ഗഭഹണ് ഈ ശ്ഴതും.  

തവെ ശ്ഩഺമവപട്ട ദമ്പതഺകലഹമ ഴഺരവഩതഺക്കുന്ന഼ും, 
യ഼ക്ടഭഺണഺക്കുന്ന഼ും കയ഼ണഹഭമനഹമ ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹന്  ഷവനതന 
ദര്ണ്രനത്തഺല്ഽവെ ഇങ്ങവന അയ഼ലഺ ന്നെയ്തക. “എന് വര ശ്ഩഺമ 
ദമ്പതഺകദ്ദല! എനഺക്കുന്ന് നഺങ്ങദ്ദലഹട് ഴലവയമധഺകും സ്നനധ൞ധ൚കം 



18 

 

ഴഹത്സല്നഴ഼ും ഉണ്ട്. ഞഹന്  ഇദ്ദപഹധඣ നഺങ്ങക്ക്കുന്ന് ല്ലഺതഴ഼ും 
എഎല്ഹധජ ഴലവയ രക്തഴ഼ഭഹമ ഒയ഼ ശ്ഴതും നല്കഺ 
അനകശ്ഗധ൞ധൠക്കകധൔധൟണ്. ഈ ശ്ഴതും “ശ്ര഻കാഷ്ണ ശ്ഴതും” എഎല് 
ദ്ദഩയഺല്  നഺങ്ങലഺല്ഽവെ ഈ ബഽദ്ദല്ഹകും ഭ഼ള഼ഴന഼ും 
ശ്ധ൏ധ൝ധൠധෂധൠധൔധൟധඡജ്ജധൠക്കം. ഈ ശ്ഴതും ഴലവയ ല്ലഺതഭഹണ്. 
ജഹതഺഭതശ്ഩഹമദ്ദബദഭദ്ദനന ആര്ണ്ക്കുന്ന഼ ദ്ദഴണവഭങ്കഺല്഼ും, ഏത഼ 
ദഺഴഷഴ഼ും ഈ ശ്ഴതും വെയ്ഹും. ഈ ശ്ഴതും ഏകഹദരഺ, 
ഩൗര്ണ്ണഭഺ എഎല്഻ ദഺഴഷങ്ങലഺല്഼ും, ദ്ദയഹസഺണഺ, ദ്ദെഹതഺ 
അവല്ലങ്കഺല്  തഺയ഼ദ്ദഴഹണും എഎല്഻ നഹലාകലഺധൗകം  വെയ്ාഎല്ത് ഴലവയ 
ഩ഼ണനകയഭഹണ്. ശ്ര഻ ജരെയഹഷ്ടഭഺ, ക഼ുംബ ഭഹഷത്തഺവല് ഩൗര്ണ്ണഭഺ 
ലപഹല്ഗ഼ണ ഩൗര്ണ്ണഭഺച, െഺങ്ങ ഭഹഷത്തഺവല് ഩൗര്ണ്ണഭഺ ലശ്രഹഴണ 
ഩൗര്ണ്ണഭഺച, വഴക഼ണ്ഠ ഏകഹദരഺ എഎല്഻ ദഺഴഷങ്ങലഺധජ ഈ 
ദഺധ൚യ ശ്ഴതും അന഼ഷ്ഠഺക്കുന്ന഼കമഹവണങ്കഺധජ ബക്തരെയഹധඡ  ധ൝ധඡവ്വ  
ഐരവധൕയങ്ങധ൘ധൟധජ   അന഼ശ്ഗസഺക്കുന്നവപെ഼ും. 

ശ്ര഻കാഷ്ണ ശ്ഴതും ഒയ഼ ബക്തന് തവെ ഷവന്തും 
ഗാസത്തഺദ്ദല്ഹ, ഴഹെക ഴ഻ട്ടഺദ്ദല്ഹ,  ഏന്നതങ്കഺല്഼ും ദ്ദക്ഷശ്തത്തഺദ്ദല്ഹ, 
ഩ഼ണന നദ഻ ത഻യദ്ദത്തഹ അവല്ലങ്കഺധජ ഏവതങ്കഺല്഼ും ഒയ഼ ഩ഼ണന 
സ്ഥല്ദ്ദത്തഹ വെയ്ഹഴ഼എല്തഹണ്. ബഗഴഹവെ ത഻ര്ണ്ഥഹെന 
ദ്ദകശ്ඟങ്ങലഹമ ധധ്കധൕ, ദവഹയക, ധ൏കയഺ, ഗ഼യ഼ഴഹമഽധඡ , ഉഡ഼പഺ, 
തഺയ഼ഭല്, ശ്ര഻യുംഗും എഎല്഻ ഩ഼ണന സ്ഥല്ങ്ങലഺല്  ഴച്ച് 
അന഼ഷ്ഠഺച്ചഹല്  ഴലവയദ്ദമവര പല്ഷഺദ്ധഺമ഼ണ്ടഹക഼ും.  

ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹധච  തവെ ഴഹക്കുന്ന഼കധඣ ഇങ്ങവന 
ത഼െര്ണ്എല്഼..... “ശ്ഩഺമവപട്ടഴവയ, ശ്ര഻കാഷ്ണ ശ്ഴതും വെയ്ഹധච ഴലവയ 
എലාപഭഹണ്. ശ്ഩബഹത കര്ണ്മ്മങ്ങക്ക്കുന്ന് ദ്ദരശും നഺങ്ങലාവെ ഩഽജഹ 
ഭ഼ധൖധൠമഺവല് എവെ ഒയ഼ െഺശ്തത്തഺവെദ്ദമഹ, ഴഺശ്ഗസത്തഺവെദ്ദമഹ  
ഭ഼ന്ഩഺധජ  ഇയ഼എല്്   ദ്ദഴണും ഈ ശ്ഴതും വെയ്ාഴഹധච .  
ദമ്പതഺകക്ക്കുന്ന് ഒയ഼ഭഺദ്ദച്ചഹ, ഒറ്റയ്ക്ധൠധൕകനെധൟ ഈ ശ്ഴതും വെയ്ഹും. 
ഩങ്കഹലഺകക്  നഷ്ടവപട്ടഴര്ണ്ക്കുന്ന഼ും ഈ ശ്ഴതും വെയ്ഹും. ഈ 
ദഺഴനഭഹമ ശ്ഴതും വെയ്ාഎല്ത് ഴളഺ നഺങ്ങലාവെ അബഺല്ഹശങ്ങധඣ 
വഩവട്ടഎല്്   ഷപല്഻കയഺക്കുന്നവപെ഼ും. ഈ ശ്ഴതും വെയ്ාഎല്തഺല്ഽവെ 
മ഼ഴത഻മ഼ഴഹക്കുന്നലාവെ ഴഺഴഹസ തെസ്സും ഭഹര഼കധൔകം, 
ദ്ദയഹഗങ്ങലഹല്  കഷ്ടവപെ഼എല്ഴയ഼വെ ദ്ദയഹഗും ഭഹര഼കമ഼ും വെയ്ාും. 
ഭഹഷും ദ്ദതഹര഼ും ഈ ശ്ഴതും വെയ്ාഎല് ബക്തരെയഹര്ണ്ക്കുന്ന് അഴയ഼വെ 
ജ഻ഴഺതത്തഺല്  ആമ഼ധඡ  ആദ്ദയഹഗനഴ഼ും ഷര്ണ്വ ഐരവയനങ്ങലාും 
ഷദ്ദന്തഹശഴ഼ും ഷഭഹധഹനഴ഼ും നല്കഺ ഞഹധච അന഼ശ്ഗസഺക്കുന്ന഼ും. 
അഴര്ണ്  വെയ്ාഎല് എല്ലഹ കഹയനങ്ങലഺല്഼ും ഴഺജമും 
വകഴയഺക്കുന്ന഼ഴഹധච ഷഹധഺക്കുന്ന഼ും. ബക്തഺദ്ദമഹവെ ശ്ഴതകഥകധඣ  
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ദ്ദകക്ക്കുന്ന഼കമ഼ും, ശ്ഩഷഹദും ഷവ഻കയഺക്കുന്ന഼കമ഼ും വെയ്ාഎല് എല്ലഹ 
ബക്തരെയഹര്ണ്ക്കുന്ന഼ും ത഼ല്നഭഹമ അന഼ശ്ഗസും ല്ബഺക്കുന്ന഼ും. 
 
 ഈ ദഺഴനശ്ഴതും ആയുംബഺക്കുന്ന഼എല്തഺന് ഭ഼ന്ഩഹമഺ 
ഴഺഘ്ദ്ദനരവയ ബഗഴഹവനമ഼ും, അഷ്ടൈധൠക് ധ൏ധൟല്കവയമ഼ും, 
നഴശ്ഗസങ്ങവലമ഼ും ഭനസ്സഺധජ നഭസ്കയഺക്കുന്നണും. അതഺന഼ദ്ദരശും 
ആതുംഗഩഽജമ഼ും, അദ്ദഷ്ടഹത്തയഴ഼ും, അഞ്ച് ശ്ഴതകഥകലාും 
ബക്തഺദ്ദമഹെ഼ും സ്ദ്ദനസദ്ദത്തഹെ഼ും ര഼ദ്ധഭഹമ ഭനദ്ദസ്സഹെ഼ും കഽെഺ 
ഴഹമഺക്കുന്നണും. ഓദ്ദയഹ കഥമ഼ും ഴഹമഺച്ചതഺന഼ ദ്ദരധ൜ം ദ്ദഗഹഴഺඟഹ! 
ദ്ദഗഹഩഹല്ഹ! ദ്ദഗഹക഼ല്നඟനഹ!.... എഎല്്   ബക്തഺദ്ദമഹവെ വെഹല്ലണും. 
അഴയഴയ഼വെ ഷൗകയനും അന഼ഷയഺച്ച് ഈ ശ്ഴതും 
ധ൏ധൣധඡധധൡകയഺക്കുന്ന഼ദ്ദമ്പഹധඣ  വനദ്ദഴദനഭഹമഺ ഏവതങ്കഺല്഼ും ഩളങ്ങദ്ദലഹ, 
ഩഹദ്ദല്ഹ, വഴണദ്ദമഹ, ഩഹല്ഩഹമഷദ്ദഭഹ, ഩ഼തഺമതഹമഺ ഉണ്ടഹക്കുന്നഺമ 
ഏവതങ്കഺല്഼ും ശ്ഩഷഹദദ്ദഭഹ എനഺക്കുന്ന് ഷഭര്ണ്പഺക്കുന്നണും. അവല്ലങ്കഺല്  
ധകകധ൘ധൠധජ ധ൏ധൖഞ്ഞ വനദ്ദഴദനങ്ങധඣ ഭ഼ള഼ഴനഹമ഼ും ഷഭര്ണ്പഺക്കുന്നഹും. 
ത഼ലഷ഻ദലങ്ങധඣ   ഩഽജക്കുന്ന്  ഷഭര്ണ്പഺക്കുന്ന഼എല്ത് എനഺക്കുന്ന് ഏവര 
ശ്ഩഺമങ്കയഭഹണ്. വനദ്ദഴദനഭഹമഺ എനഺക്കുന്ന് ഷഭധඡപഺച്ച ആ 
ശ്ഩഷഹദും ഷവമും കളഺക്കുന്ന഼െതകം, ഫච഼ഭഺശ്തഹദഺകക്ക്കുന്ന് ഴഺതയണും 
വെയ്ාഎല്ത഼ും ഴലവയ നല്ലതഹണ്. ശ്ഴതും ന്നെയ്തതധൠനക ദ്ദരശും 
സ്ദ്ദതഹശ്തങ്ങലාും, ബജധච ഩഹെ഼എല്ത഼ും, ഴഹദ്ദദനഹഩകയണങ്ങധඣ 
ഴഹമഺക്കുന്ന഼എല്ത഼ും എനഺക്് ഴലവയ ശ്ഩഺമവപട്ടതഹണ്. ശ്ര഻കാഷ്ണ 
ശ്ഴതും എനഺക്കുന്ന് ഴലവയ ശ്ഩഺമഭ഼ള്ളതഹണ്. ഞഹന്  ഉണ്ണധൠക്ണ്ണവെ 
യഽഩത്തഺധජ ഓെക്കുന്ന഼ളല്ഽതഺന്നക്ധൟണ്ട് ശ്ഴതും വെയ്ාഎല് സ്ഥധൗങ്ങധ൘ധൠധජ 
ഴഎല്്  നാത്തഭഹെ഼ും. അതധൠനധൟധජ, ധക്തധൠനധൔധൟന്നട എന്നെ ധ്യധൟനധൠധධധൟധජ 
എവെ ഓടക്കധ൙ധජ നധൟൈം നധൠങ്ങധඣക്് നകധඣക്കധ൚ധൟധච ധ൝ധൟധ്ധൠക്കം. 
ശ്രധൡകധഷ്ണ ശ്ധ൚തം അകധധ൙ധൠഞ്ഞ ബക്തഺദ്ദമഹവെ അന഼ഷ്ഠഺക്കുന്ന഼എല്-

ഴര്ണ്ക്കുന്ന് എവെ താപഹദ ദര്ണ്രനഴ഼ും ഷഹധനഭഹക഼ും. ശ്ഴതകഥകധඣ   
ശ്രഴഺച്ച് അദാരനനധൟധൔധൠട്ടധൟണ് ഞഹന്  നഺല്ക്കുന്ന഼എല്വതങ്കഺല്഼ും എവെ 
ഷഹഎല്ഺദ്ധനും നഺങ്ങക്ക്കുന്ന് അന഼ബഴഺച്ചരഺമഹും. എനഺക്കുന്ന് ശ്ഩഺമവപട്ട 
ഈ ശ്ര഻കാഷ്ണ ശ്ഴതും വെയ്ාഎല്ഺെവത്തല്ലഹും ഷന്ത഼ഷ്ടനഹമഺ, 
ദഺഴഷും ഭ഼ള഼ഴന഼ും നാത്തഭഹെഺ വകഹണ്ട് ഞഹന഼ണ്ടഹഴ഼ും.” 

 
 ശ്ര഻കാഷ്ണ ധഗധ൚ധൟധච ഷവമും ഇങ്ങവനമഹണ് ആ 
അനകശ്ഗധ൞ധൡത ദമ്പതഺകലഹമ ഴഺരവഩതഺക്കുന്ന഼ും ഩത്നഺ 
ധൕകക്ധധൠണധൠക്കം ഈ ശ്ഴതകഥ നല്കഺ അന഼ശ്ഗസഺച്ചത്. ശ്ര഻കാഷ്ണ 
ധഗധ൚ധൟധච ഷവമും ഩരഞ്ഞഺട്ടාണ്ട് എന്നന്തെധൟധජ, ഈ കല്ഺമ഼ഗത്തഺ ധජ 
ബഗഴഹവെ അന഼ശ്ഗസും ധൗധധൠക്കധ൚ധൟനകള്ള ഏറ്ഴ഼ും ല്ലഺതഴ഼ും, 
എലාപഴ഼ഭ഼ള്ള ഭഹര്ണ്ഗും ശ്ര഻കാഷ്ണ ശ്ഴതും വെയ്ාക 
എഎല്഼ള്ളതഹണ്. ഈ ശ്ഴതും സ്ഥഺയഭഹമഺ ബക്തഺദ്ദമഹവെ 
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അനകഷ്ഠധൠക്കെ ധക്തന്മധൟധඡക്് ബഗഴഹവെ അന഼ശ്ഗസത്തഹധජ  
ആദ്ദയഹഗനഴ഼ും, ഐരവയനഩഽര്ണ്ണധ൚കഭഹമ നല്ല ജ഻ഴഺതും 
നമഺക്കധ൚ധൟധච ഷഹധഺക്കുന്ന഼ും. എശ്ത ഴല്ഺമ ശ്ഩമഹഷങ്ങലාും 
ല്ലഺതഭഹമഺ തയണും വെയ്ාഴഹധච ഈ ശ്ഴതും വെയ്ාഎല്ത഼ ഴളഺ 
ഷഹധഺക്കുന്ന഼ും. ശ്ര഻കാഷ്ണ ധഗധ൚ധൟധච അന഼ശ്ഗസഺച്ച് നല്കഺമ ഈ 
ശ്ര഻കാഷ്ണ ശ്ഴതും വെയ്ത് എല്ലഹഴയ഼ും ബഗഴഹവെ ശ്ഩ഻തഺ 
ഷമ്പഹദഺച്ചഹല്഼ും!!! 
 

 
|| അദ്ധനഹമും ഒഎല്്   ഷഭഹനതതും || 

ദഗഹരഺന്ദഹ! ദഗഹപഹറഹ! ദഗഹക഼റനന്ദനഹ! 
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ശ്ര഻കൃഷ്ണ ശ്വതം 
അദ്ധയഹമം യണ്ട് 

വറലബദഹസപ്പെ കഥ 
 
 

ധ൏കധൕധൟതനകധൟധൗധ് ധധ്കധൕധൔധൠധජ ധ൚ധൗലധൈധൟധ൝ധච എെ 
നധൟധനധ്ധൔധകള്ള ഒധൕക ധ൚ധൗധൠധൔ ശ്രധൡകധഷ്ണ ധക്തധච ജധൡധ൚ധൠധධധൠധൕകെക. 
ശ്രധൡകധഷ്ണ ധഗധ൚ധൟനനധൟട് അനധශധ൞ധധൠനക അതധൠധൔധൟധൔ 
ധക്തധൠധൔധൟധൔധൠധൕകെക ഉണ്ടധൟധൔധൠധൕകെത്. ൈധൠധ൚ധ൝ം ധകധ൙കധ൚ധච ഏതക 
നജധൟധൗധൠധൔധൠധජ ഏധඡന്നപ്പട്ടധൟധൗകം അനധශധ൞ം എനപ്പധൟധ൙കം കധഷ്ണ നധൟധം 
ഉധൕകധ൚ധൠട്ടധ ന്നകധൟണ്ടധൠധൕധൠക്കം. ധ൚ധൗലധൈധൟധ൝ന് ശ്രധൡകധഷ്ണ 
ധഗധ൚ധൟനധൟധൔധൠധൕകെക എധൗലധൟം! തവെ ധ൚ധൠെധൟധൕ ധ൚ധൠകധൟധൕങ്ങന്നധ൘ധൗലധൟം 
ശ്രധൡകധഷ്ണ ധഗധ൚ധൟനകധധൟധൔധൠ ധധൟശ്തധധൟണ് അനധශധ൞ം ധ൏ങ്കക 
ന്നധ൚ധධധൠധൕകെത്. അങ്ങന്നനധൔകള്ള അധ൚ധ൝ധൕങ്ങധ൘ധൠധජ െധൠധൗനപ്പധൟധඣ 
ശ്രധൡകധഷ്ണ ധഗധ൚ധൟനനധൟട് നനധൕധൠട്ട് ധ൝ധൗലധ൏ധൠക്കെത് നധ൏ധൟന്നധൗ 
അനധශധ൞ധധൠനക നതധൟെകധധൟധൔധൠധൕകെക. ധ൏ധൕധൠധ൝ധൕധ൚ധൟധ൝ധൠകധඣ എധൗലധൟം 
ധ൚ധൗലധൈധൟധ൝വെ അകധധ൙ധൠഞ്ഞ ഈ ശ്രധൡകധഷ്ണ ധക്തധൠധൔധൠധජ 
ധ൝നന്തധൟധ൜ധൠധධധൠധൕകെക. 

ധ൚ധൗലധൈധൟധ൝ധච ധഗധ൚ത് ൈധඡരനധധൠനക നധ൚ണ്ടധൠ എധൗലധൟ 
ൈധൠധ൚ധ൝ധ൚കം അടകധകള്ള ശ്രധൡകധഷ്ണ നക്ഷശ്തധധൠധජ 
നധ൏ധൟകകധധൟധൔധൠധൕകെക. ധഗധ൚ധൟവെ അനരവധൕ ധംഗധൠധൔധൠധජ ധതധൠധധൖെ് 
അനധශധ൞ം കകനധൖ ധ൝ധധൔം അധ൚ധൠന്നട െധൠധൗധ൚ധ൙ധൠക്കധധൟധൔധൠധൕകെക. 
ധഗധ൚ധൟധච അതധൠധനനധൟധ൞ധൕനധൟണ്. ധഗധ൚ധൟധච എധൗലധൟ 
െധൕധൟെധൕങ്ങധ൘ധൠധൗകം കകടധൠന്നകധൟള്ളധെക. ധഗധ൚ധൟന്നനക്കധൖധൠധධധ 
െധൠന്തധൠക്കെ ധധൟശ്തധൔധൠധජ തന്നെ നെകന്നട ഉള്ളധൠധජ ധ൝നന്തധൟധ൜ം 
തധൠധൕതധൗലധം. ധഗധ൚ധൟവെ രധൠധൕസ്സധൠന്നന അധൗങ്കധൕധൠക്കെ ധനനധൟധ൞ധൕധധൟധൔ 
ധധൔധൠധජധ൏ധൡധൗധൠധൔകം, ൈധൠധ൚യധധൟധൔ ഓടക്കധ൙ധජനധൟൈധ൚കം, ധ൚രയധധൟധൔ 
ധ൏കഞ്ചധൠധൕധൠധൔകം ആധൕകന്നടധൔകം ധനം കധ൚ധൕകം!! ആ ൈധൠധ൚യധധൟധൔ 
ധ൏കഞ്ചധൠധൕധൠധൔധൟണ് ഈ ശ്ധ൏ധ൏ഞ്ചന്നധ ധകധ൙കധ൚നധൟധൔകം 
ധ൝ംധൕക്ഷധൠക്കെത്. ശ്രധൡകധഷ്ണ നധൟധം ഉധධധൕധൠക്കെ ധധൟശ്തധൔധൠധජ 
തന്നെ നെകന്നട രധൕധൡധൕധധൠനധൗക്് ൈധൠധ൚യധധൟധൔ ഒധൕക ഊധඡജ്ജം 
ഒധ൙കകധൠന്നധൔധകം. െധൠധൗനപ്പധൟന്നധ൙ധൟന്നക് ധ൚ധൗലധൈധൟധ൝ധච നക്ഷശ്തധധൠധජ 
തന്നെധൔധൟധൔധൠധൕധൠക്കം ൈധൠധ൚ധ൝ം ധകധ൙കധ൚നകം െധൠധൗധ൚ധൠട്ടധൠധൕകെത്. എധൗലധൟ 
ൈധൠധ൚ധ൝ധ൚കം നക്ഷശ്തധധൠധජ ധൕധൟധ൚ധൠന്നധൗ ശ്രധൡകധഷ്ണ ധഗധ൚ധൟന് 
സനനധ൚ൈയം ധ൝ധധඡപ്പധൠക്കെ നധ൚ധ൘ധൔധൠധජ ഏന്നതങ്കധൠധൗകം ഒധൕക ധക്തധච 
ഓടക്കധ൙ധජ ഊതകെത് ധ൏തധൠധ൚ധൟധൔധൠധൕകെക. ഈ ധധ്കധൕധധൟധൔ 
നധ൚ണകനധൟൈം നകധඣക്കെ ധധൟശ്തധൔധൠധජ തന്നെ ആനധළ ധ൏ധൕധ൚രനധൟധൔ 
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ധ൚ധൗലധൈധൟധ൝ധච ധനറ്റനതധൟ ഒധൕക നധൗധൟകധ് എധധൠന്നപ്പട്ടത് നധ൏ധൟന്നധൗ 
ഇധൕധൠക്കധധൟധൔധൠധൕകെക. ആ നക്ഷശ്തധധൠധජ എധകെ ധറ്റ് ധക്തന്മധൟധඡ 
എധൗലധൟധ൚ധൕകം ധ൚ധൗലധൈധൟധ൝വെ അതധൠഗധൟഢധധൟധൔ ശ്രധൡകധധ൜ണ ധക്തധൠന്നധൔ 
ധ൚ധൟഴ്ത്ധകധധൟധൔധൠധൕകെക. 

ഒധൕക ൈധൠധ൚ധ൝ം ധൕധൟശ്തധൠധൔധൠധජ ധ൚ധൗലധൈധൟധ൝നക കഠധൠനധധൟധൔ ധ൏നധൠ 
ധധൟധ്ധൠധධധ. ധ൏ധൠനറ്റെക ശ്ധ൏ധധൟതധധൠധජ ധ൏നധൠയ്ക്ക രധനം 
ഉണ്ടധൟന്നധൔങ്കധൠധൗകം അനധශധ൞ം ധ൚ധ൘ന്നധൕ ക്ഷധൡണധൠതനധൟധൔധൠധൕകെക. അെക 
ധ൏തധൠധ൚കനധ൏ധൟന്നധൗ ധഗധ൚ധൟന്നന ൈധඡരധൠക്കധ൚ധൟനധൟധൔധൠ നക്ഷശ്തധധൠനധൗയ്ക്ക 
നധ൏ധൟകകധ൚ധൟധච ധ൝ധൟധ്ധൠക്ധൠധൗലനധൗലധൟ എനെധൟധඡധ് അനധශധ൞ം 
ൈകുഃഖധൠതനധൟധൔധൠ. സനനധ൚ൈയ നധ൚ധ൘ധൔധൠധජ ധ൏തധൠധ൚കള്ള ഓടക്കധ൙ധජ 
നധൟൈധ൚കം നകധඣക്കധ൚ധൟധච ധ൝ധൟധ്ധൠക്ധൠധൗലനധൗലധൟ എനെധൟധඡധനപ്പധൟധඣ 
അനധශധ൞ം കധൣടകതധජ നധൠധൕധൟരനധൟധൔധൠ. ഇങ്ങന്നന ധ൚ധൠധ൜ധധൠധධധൠധൕധൠക്കെ 
അധ൚ധ൝ധൕധധൠധජ ന്നധ൏ട്ടെ് അനധශധ൞ധധൠന് ന്നകധൟധൗകസ്സധൠവെ കധൠധൗകക്ം 
നകധඣക്കധ൚ധൟധච ധ൝ധൟധ്ധൠധධധ. ആ നധൠധധൠധ൜ം, ധനനധൟധ൞ധൕധധൟധൔ 
ധ൏കഞ്ചധൠധൕധൠനധൔധൟന്നട ഒധൕക ഉണ്ണധൠ അനധශധ൞ധധൠവെ ഗധധ൞ധധൠനകള്ളധൠ-
നധൗക്് ഓടധൠ ധ൚െക. ആ ഉണ്ണധൠ ധ൚ധൗലധൈധൟധ൝നധൕധൠകധൠനധൗക്ക ധ൚െ് 
ഇശ്ധ൏കധൟധൕം നെധൟൈധൠധධധ, “ധകധധනധൟ……. എന്തധൟണ് ഇങ്ങന്നന 
ധ൚ധൠധ൜ധധൠധධധൠധൕധൠക്കെത്?” ധ൏ധൕധൠെധൔകകധൖവ് നതധൟെധൠധൔതധൠനധൟധජ 
ധ൚ധൗലധൈധൟധ൝ധච ആ ഉണ്ണധൠനധൔധൟട് നധ൏ധൕകം, തധൟധധ൝സ്ഥധൗധ൚കം ആധൕധൟഞ്ഞക. 
ഇതധൠനക ധധൖകധ൏ടധൠധൔധൟധൔധൠ ആ ഉണ്ണധൠ കകധ൝ധതധൠ നധൠധൖഞ്ഞ 
ധ൏കഞ്ചധൠധൕധൠനധൔധൟന്നട ഈ ശ്ധ൏നൈരം ധകധ൙കധ൚നകം എവെ ധ൚ധൡടധൟന്നണെക 
ധ൏ധൖഞ്ഞക. എെധൠട്ട് ശ്രധൡകധഷ്ണ നക്ഷശ്തധധൠന്നധൗ ന്നധ൚ണ്ണധൔധൟണധൠന്നതെക 
ധ൏ധൖഞ്ഞകന്നകധൟണ്ട് ആ ഉണ്ണധൠ ധ൚ധൗലധൈധൟധ൝നക കകധൖധධ് ന്നധ൚ണ്ണ 
കധ൙ധൠക്കധ൚ധൟനധൟധൔധൠ ന്നകധൟടകധക. ന്നധ൚ണ്ണ കധ൙ധൠധධ ധധൟശ്തധൔധൠധජ തന്നെ 
ഒധൕക ൈധൠധ൚യധധൟധൔ ഊധඡജ്ജം തവെ ഉള്ളധൠനധൗക്് 
ഒധ൙കകധൠന്നധൔധകെതധൟധൔധൠ അനധශധ൞ധധൠനക നതധൟെധൠ. അതധൠനകനരധ൜ം ആ 
ഉണ്ണധൠ തധൟധච ന്നകധൟണ്ടകധ൚െ ഓടക്കധ൙ധජ ഊതധൠ അധ൚ധൠന്നടന്നധൔധൗലധൟം 
ഓടധൠ നടെക. ആ ൈധൠധ൚യധധൟധൔ നധ൚ണകനധൟൈധധൠവെ ധധൟസ്ധധൕധൠകതധൔധൠധජ 
ധധൔങ്ങധൠനപ്പധൟധൔ ധ൚ധൗലധൈധൟധ൝ധච അധൖധൠധൔധൟന്നത ധ൝കഖധ൝കധ൜കപ്തധൠധൔധൠധජ 
ആണ്ടക നധ൏ധൟധൔധൠ. 

ഒധൕക ധണധൠക്ധൣധൖധൠനക നരധ൜ം ഉണധඡെ ധ൚ധൗലധൈധൟധ൝ധච ആ 
ഉണ്ണധൠന്നധൔ നനധൟക്ധൠ അധ൚ധൠന്നടന്നധൔധൗലധൟം തധൠധൕഞ്ഞകന്നധ൚ങ്കധൠധൗകം 
കധൟണകധ൚ധൟധච ധ൝ധൟധ്ധൠധධധൠധൗല. അനപ്പധൟധඣ അധ൚ധൠനടക്ക ധ൚ധൗലധൈധൟധ൝വെ 
അധൔധජധ൚ധൟധ൝ധൠധൔധൟധൔ നകനരധൟധധൟധൔധൠ ധ൚ധൕധൠകധൔകം, എന്തകന്നകധൟണ്ടധൟണ് 
അെക ധൕധൟധ൚ധൠന്നധൗ ധ൚ധൗലധൈധൟധ൝ന്നന നക്ഷശ്തധധൠധජ കധൟണധൟഞ്ഞത് എെകം 
ആധൕധൟഞ്ഞക. തനധൗെക ധൕധൟശ്തധൠധൔധൠധජ തനധൠക്് കഠധൠനധധൟധൔ ധ൏നധൠ 
ഉണ്ടധൟധൔധൠധൕകെകന്നധ൚െകം അതധൠനധൟധජ ധ൚ധ൘ന്നധൕ ക്ഷധൡണധൠതനധൟധൔതക 
ന്നകധൟണ്ടധൟണ് തനധൠക്് നക്ഷത്ധൕധധൠനധൗക്ക ധ൚ധൕകധ൚ധൟധච ധ൝ധൟധ്ധൠക്ധൟ-



23 

 

തധൠധൕകെത് എെ് ധ൚ധൗലധൈധൟധ൝ധච നകനരധൟധധൟധൔധൠനധൔധൟട് ധ൏ധൖഞ്ഞക. 
ന്നധ൏ട്ടെധൟണ് നകനരധൟധധൟധൔധൠ ധ൚ധൗലധൈധൟധ൝വെ കധൠടക്ധൔധൠധජ 
ധനനധൟധ൞ധൕധധൟധൔ ഒധൕക ഓടക്കധ൙ധජ കണ്ടത്. ആ ഓടക്കധ൙ധජ 
നക്ഷശ്തധധൠന്നധൗ ശ്രധൡകധഷ്ണ ധഗധ൚ധൟവെധൔധൟന്നണെക നകനരധൟധധൟധൔധൠ 
തധൠധൕധൠധධധൖധൠഞ്ഞക. നക്ഷശ്തധധൠധජ ധഗധ൚ധൟവെ ഓടക്കധ൙ധජ ഇെക 
ധൕധൟധ൚ധൠന്നധൗ ധകതധජ കധൟണകധ൚ധൟനധൠന്നധൗലെകം എധൗലധൟധ൚ധൕകം അതധൠനധൟധජ 
ധ൚ധ൘ന്നധൕധൔധ്ധൠകം ധ൚ധൠധ൜ധധൠധධധൠധൕധൠക്കകധൔധൟന്നണെകം നകനരധൟധധൟധൔധൠ 
ധ൚ധൗലധൈധൟധ൝ന്നന അധൖധൠധൔധൠധධധ. അനപ്പധൟധඣ ധ൚ധൗലധൈധൟധ൝ധච, അെക 
ധൕധൟധ൚ധൠന്നധൗ ഒധൕക ഉണ്ണധൠ തവെ ഗധധ൞ധധൠനധൗക്ക ധ൚െകന്നധ൚െകം, 
ധ൚ധ൘ന്നധൕ ധധ്കധൕധധൟധൔധൠ ഓടക്കധ൙ധජ ഊതധൠന്നധൔെകം, തധൟധච ധ൚ധ൘ന്നധൕ 
ക്ഷധൡണധൠതനധൟധൔതധൠനധൟധජ ആ ഉണ്ണധൠധൔകന്നട സകധൔധൠധජ ഉള്ള ഓടക്കധ൙ധජ 
ധഗധ൚ധൟവെ ഓടക്കധ൙ധජ ആന്നണെക തധൠധൕധൠധධധൖധൠധൔധൟധච 
കധ൙ധൠഞ്ഞധൠന്നധൗലെകം ധ൏ധൖഞ്ഞക. ധ൚ധൗലധൈധൟധ൝വെ ഗധധ൞ധധൠധජ എധധൠ 
ഓടക്കധ൙ധජ ഊതധൠധൔ ആ ഉണ്ണധൠ ധറ്റധൟധൕകധധൗല ധ൝ധൟക്ഷധൟധජ ശ്രധൡകധഷ്ണ 
ധഗധ൚ധൟധච തന്നെധൔധൟന്നണെക നകനരധൟധധൟധൔധൠ ധനസ്സധൠധൗധൟക്ധൠ. ഇതധൖധൠഞ്ഞ 
ധ൚ധൗലധൈധൟധ൝വെ ധ൝നന്തധൟധ൜ധധൠന് അതധൠധൕകകധ൘ധൠധൗലധൟധൔധൠധൕകെക. 
ധ൝ന്തകഷ്ടനധൟധൔ നകനരധൟധധൟധൔധൠ ധ൚ധൗലധൈധൟധ൝വെ ശ്രധൡകധഷ്ണ ധക്തധൠന്നധൔ 
ധ൚ധ൘ന്നധൕധൔധ്ധൠകം ശ്ധ൏രംധ൝ധൠധධധ. 

ശ്രധൡകധഷ്ണ ധഗധ൚ധൟവെ ഓടക്കധ൙ധൗകനധന്തധൠ ധ൚ധൗലധൈധൟധ൝നകം, 
നകനരധൟധധൟധൔധൠധൔകം നക്ഷശ്തധധൠനധൗക്ക നധ൏ധൟധൔധൠ. നക്ഷശ്തധധൠധජ 
കധൣടധൠധൔധൠധൕകെ ധക്തന്മധൟനധൕധൟന്നടധൗലധൟം ധ൚ധൗലധൈധൟധ൝വെ ഗധധ൞ധധൠധජ 
ഉണ്ണധൠധൔകന്നട ധൕധൣധ൏ധധൠധජ ധ൚െ് ഓടക്കധ൙ധජ ഊതധൠ കധ൘ധൠധධ 
ശ്രധൡകധഷ്ണ ധൗധൡധൗന്നധൔ കകധൖധൠധධ് അധ൚ധඡ ധ൚ധൠധ൚ധൕധൠധධധ ന്നകധൟടകധക. ഇത് 
നകട്ട ധധൟശ്തധൔധൠധජ എധൗലധൟധ൚ധൕകം ശ്രധൡകധഷ്ണ ധഗധ൚ധൟന് 
ധ൚ധൗലധൈധൟധ൝നനധൟടകള്ള സ്നനധ൞ന്നധ കകധൖധൠധධ് ധ൚ധ൘ന്നധൕധൔധ്ധൠകം 
ധധ൞തവനധധൟടക കധൣടധൠ ധ൝ംധ൝ധൟധൕധൠധධധ. ഇശ്തധൔകം ധ൝ധൟതവധൠകനകം, 
ധ൏ധൕധധക്തനകധധൟധൔ ഒധൕക ധ൚യക്തധൠ തങ്ങധ൘ധന്നടധൔധൠടധൔധൠധජ ഈ 
ധധ്കധൕധൔധൠധජ ജധൡധ൚ധൠക്കെനതധൟധඡധ് അധ൚ധඡ എധൗലധൟധ൚ധൕകം അതയധ്ധൠകം 
ധ൝നന്തധൟധ൜ധൠധධധ. ശ്രധൡകധഷ്ണ ധഗധ൚ധൟന് തവെ ധക്തന്മധൟനധൕധൟടകള്ള 
സ്നനധ൞ ധ൚ധൟത്സധൗയങ്ങധඣ കണ്ട് അധ൚ധඡ എധൗലധൟധ൚ധൕകം ആനധළധധൠധජ 
ആധൖധൟടധൠ. 

ശ്രധൡകധഷ്ണ ധഗധ൚ധൟധච കധൕകണധൟധധൔനധൟണ്. ധഗധ൚ധൟനധൠധජ 
ധ൏ധൣധඡണ്ണധധൟധൔകം ധ൝ധധඡപ്പധൠക്കെ തവെ എധൗലധൟ ധക്തന്മധൟധൕകന്നടധൔകം 
ധ൏ധൣധඡണ്ണ ധ൝ംധൕക്ഷണം ധഗധ൚ധൟധච ഏന്നറ്റടകക്കം. ധ൝ധധඡപ്പണ 
ധനനധൟധധൟധ൚നധധൟന്നട "നഗധൟധ൚ധൠധළധൟ...” എെക ധ൚ധൠധ൘ധൠക്കെ ധധൟശ്തധൔധൠധජ 
തന്നെ തവെ ധക്തന്മധൟധൕകന്നട അധൕധൠകധൠനധൗക്് അധ൚ധൕകന്നട ശ്ധ൏ധൔധൟധ൝ങ്ങധඣ 
അകറ്റധൟനധൟധൔധൠ ധഗധ൚ധൟധච ഓടധൠന്നധൔധകം. അശ്തയ്ക്് രക്തധധൟണ് 
ശ്രധൡകധഷ്ണ ധഗധ൚ധൟവെ ധക്തധ൚ധൟത്സധൗയം!! 
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|| അധෂയധൟധൔം  ധൕണ്ട് ഷഭഹനതതും || 

ദഗഹരഺന്ദഹ! ദഗഹപഹറഹ! ദഗഹക഼റനന്ദനഹ! 
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ശ്ര഻കാഷ്ണ ശ്രതം 

അദ്ധ്യഹമം ഭഽന്   
കാഷ്ണന്  േമ്പതഺകലുപ്പട കഥ 

 
 
ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹധච തവെ ബക്തരെയഹന്നധൕന്നധൔ ല്ലഹഴനധൕധൔകം 
ഴലന്നധൕമധഺകും സ്ദ്ദനസഺക്കുന്ന഼എല്഼. ഓെക്കുന്ന഼ളധජ വകകലഺദ്ദല്ന്തഺമ 
ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹവെ ദ്ദഭഹസനയഽഩും ഈ ശ്ഩഩഞ്ചത്തഺവല് എല്ലഹ 
ജ഻ഴജഹല്ങ്ങലාദ്ദെമ഼ും സാദമും കഴയ഼എല്തഹണ്. ബഗഴഹന്  
സ്ദ്ദനസത്തഺവെധൔകം, കഹയ഼ണനത്തഺവെധൔകം ശ്ഩത഻കഭഹണ്. 
ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹധච എല്ലഹയ്ദ്ദപഹള഼ും തവെ ബക്തന്ഭഹയ഼വെ 
ഭ഼ള഼ഴധච െ഼ഭതല്മ഼ും ഏവറ്െ഼ക്കുന്ന഼ും. ധഗധ൚ധൟന്നന 

അധഺദ്ദക്ഷഩഺക്കുന്ന഼എല്ഴധඡക്് അനധශധ൞ം ധധൟപ്പധ നധජകകന്നധങ്കധൠധൗകം, തവെ 
ബക്തവയ കഷ്ടവപെ഼ത്ത഼എല്ഴര്ണ്ക്കുന്ന് ബഗഴഹധච ധധൟപ്പധ നല്ക഼കമഺല്ല. 
അശ്തയ്ക്കുന്ന് സ്ദ്ദനസഭഹണ് ബഗഴഹന് തവെ ബക്തരെയഹദ്ദയഹട്. 
ബഗഴഹനഺല്  ഩഽര്ണ്ണഭഹമ഼ും ഷഭര്ണ്പഺക്കുന്ന഼എല് ബക്തരെയഹവയ അദ്ദേസും 
തവെ കയഴല്മത്തഺന഼ള്ളഺധජ ഷ഼യക്ഷഺതയഹമഺ വഴയ്ക്കുന്ന഼ും. 

ഩ഼യഹതനകഹല്ത്ത്  കാഷ്ണവനഎല്഼ും യഹധവമഎല്഼ും ദ്ദഩയ഼ള്ള  
ദമ്പതഺകക്  ഗ഼യ഼ഴഹമഽയഺധජ തഹഭഷഺച്ചഺയ഼എല്഼. നദഺമ഼വെ 
ധധൖകകധൕധൔധൠധൗധൟധൔധൠധൕകെക  അഴയ഼വെ ഗാസും. അഴര്ണ്  യണ്ട഼ദ്ദഩയ഼ും 
ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹവെ തഺകഞ്ഞ ബക്തയഹമഺയ഼എല്഼, ശ്ഩദ്ദതനകഺച്ചාും 
യഹധ. അഴര്ണ്  ബഗഴഹവെ തഺയ഼നഹഭും ഉയ഼ഴഺട്ട് ഭഹശ്തദ്ദഭ ഏത഼ 
ദ്ദജഹല്ഺമഺല്഼ും ഏര്ണ്വപട്ടഺയ഼എല്഼ള്ളැ. ഓദ്ദയഹ നഺഭഺശഴ഼ും ബഗഴഹവെ 
സ്ഭയണമഺധජ ഭ഼ള഼കഺമഹമഺയ഼എല്഼ അധ൚ധඡ ജ഻ഴഺച്ചഺയ഼എല്ത്. അത് 
ജ഻ഴഹഹഴഺവെമ഼ും, ഩയഭഹഹഴഺവെമ഼ും കഽെഺധൔകള്ള 
ധ൝ംഗധധധൟധൔധൠധൕകെക. എല്ലഹ ദഺഴഷഴ഼ും ശ്ഩബഹതത്തഺല്  അഴധඡ 
ദ്ദക്ഷശ്തദര്ണ്രനത്തഺനധൟധൔധൠ ദ്ദഩഹക഼ഭഹമഺയ഼എല്഼. ബഗഴത് 
ദര്ണ്രനത്തഺല്ഽവെ ഭഹശ്തഭഹമഺയ഼എല്഼ അഴയ഼വെ ഒയ഼ ദഺഴഷും 
ത഼െങ്ങഺമഺയ഼എല്ത്. ഷഹതവഺകഭഹമ ഒയ഼ ജ഻ഴഺതഭഹണ് അധ൚ധඡ ഈ 
ജരെയും നമഺച്ചഺയ഼െന്നതങ്കധൠധൗകം, ഩഽര്ണ്വജരെയ ഩഹഩത്തഺവെ പല്ഭഹമഺ 
ഈ ജരെയത്തഺധජ  അഴര്ണ്ക്കുന്ന് ഷന്തഹനബഹഗനഭ഼ണ്ടഹമഺയ഼എല്ഺല്ല. ധ൏നക്ഷ 
അധ൚ധඡ അതധൠധජ  ദ഼:ഖഺതയഹമഺയ഼എല്ഺല്ല. ഷഭ഻ഩഴഹഷഺകലഹമ 
ക഼ട്ടഺകവല ഷവന്തും ക഼ട്ടഺകലഹമഹണ് അധ൚ധඡ കയ഼തഺമഺയ഼എല്ത്. ഈ 
ക഼ട്ടഺകക്വക്കുന്നല്ലഹും അധ൚ധඡ സ്ഥഺയഭഹമഺ ഭധ഼യ ഩല്സഹയങ്ങലාും, 
കലഺപഹട്ടങ്ങലාും ഴഹങ്ങഺ വകഹെ഼ക്കുന്ന഼ഭഹമഺയ഼എല്഼. അങ്ങവന 
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ധ൚ധඡധ൜ങ്ങധඣ കടെക നധ൏ധൟകകകധൔകം കധഷ്ണന് 
ധ൜ഷ്ഠധൠധ൏ധൣധඡധധൠധൔധൟകകകധൔകം ന്നെയ്തക. 

ഓനധൕധൟ ഴര്ണ്ശഴ഼ും യഹധ ശ്ര഻കാഷ്ണ ജന്മധൟഷ്ടഭഺക്കുന്നഹമഺ 
കധൟധകകഹത്തഺയഺക്കുന്ന഼ഭഹമഺയ഼എല്഼. എല്ലഹ ഴര്ണ് ധ൜ധധൠധൗകം ആ ദഺഴഷും 
അധ൚ധඡ ഷഭ഻ഩധ൚ധൟഷഺകലഹമ ക഼ട്ടഺകലഺധජ നധൠെകം ഒയ഼ 
ആണ്ക഼ട്ടഺവമ ഴ഻ട്ടഺദ്ദല്ക്കുന്ന് ക്ഷണഺക്കുന്ന഼കമ഼ും അഴവന  
ഉണഺകണവന ദ്ദഩഹവല് ദ്ദഴശും ന്നകട്ടഺക്കുന്ന഼കമ഼ും, ഷവഹദഺഷ്ഠഭഹമ 
ഴഺബഴങ്ങധඣ ഉണ്ടഹക്കുന്നഺ ഊട്ടාകമ഼ും, ഷമ്മഹനങ്ങക്  നല്ക഼കമ഼ും 
വെയ്ාഭഹമഺയ഼എല്഼. യഹധ ഇങ്ങവന ഉണഺക്കുന്നണനഹമഺ കധൕകതധൠ 
ക഼ട്ടഺകവല ന്നകധൟഞ്ചധൠക്കെതക കഹണഹധච ധ൝ധധൡധ൏ധ൚ധൟധ൝ധൠകധඣന്നക്ധൗലധൟം 
ഇഷ്ടഭഹമഺയ഼എല്഼. ശ്ര഻കാഷ്ണ ജരെയഹഷ്ടഭഺക്കുന്ന് ഒയഹഴ്െ ഭ഼ന്നത തവഎല് 
യഹധ ഒയ഼ക്കുന്നങ്ങധඣ ത഼െങ്ങ഼ഭഹമഺയ഼എല്഼. അഴര്ണ്  ഴ഻ട് ഭ഼ള഼ഴധච 
ഴാത്തഺമഹക്കുന്നഺ നഺയഴധഺ ഩഽക്കുന്നധඣ വകഹണ്ട഼ും, ഭഹഴഺല് വകഹണ്ട഼ും, 
ക഼യ഼ദ്ദത്തഹല് വകഹണ്ട഼ും അല്ങ്കയഺക്കം. അഴര്ണ്  ഩല് തയത്തഺല്഼ള്ള 
ഩല്സഹയങ്ങക്  ഉണ്ടഹക്കുന്നഺ ഷഭ഻ഩത്ത഼ള്ള ക഼ട്ടഺകക്ക്കുന്ന് 
വകഹെ഼ക്കുന്ന഼കമ഼ും വെയ്ාഭഹമഺയ഼എല്഼. 

 

എല്ലഹ ഴര്ണ്ശദ്ദത്തമ഼ും ദ്ദഩഹവല് ആ ഴര്ണ്ശഴ഼ും യഹധ 
ശ്ര഻കാഷ്ണ ജരെയഹഷ്ടഭഺക്കുന്നഹമ഼ള്ള തയ്ഹവരെ഼പාകധඣ ത഼െങ്ങഺ. 
അങ്ങവന കാഷ്ണഹഷ്ടഭഺമ഼വെ തദ്ദല് ദഺഴഷും ഴവഎല്ത്തഺ. 
ഇശ്ഩഹഴരനും ഷഭ഻ഩഴഹഷഺമഹമ ഭ഼ക഼ඟധච എഎല് ഫഹല്കവനമഹണ് 
അഴര്ണ്  തഺയവഞ്ഞെ഼ത്തത്. ഩഺദ്ദറ്എല്് യഹഴഺവല് തവഎല് ഭ഼ക഼ඟവന 
തവെ ഗാസത്തഺദ്ദല്ക്കുന്ന് അമക്കുന്നണവഭഎല്് യഹധ ഭ഼ക഼ඟവെ 
അമ്മദ്ദമഹട് ധ൏രദ്ദഞ്ഞധජപ്പധൠച്ചා. ശ്ര഻കാഷ്ണഹഷ്ടഭഺമ഼വെ അഎല്് 
ശ്ഫഹ്മഭ഼സഽര്ണ്ത്തത്തഺധජ  തവഎല് ധൕധൟധ് എള഼ദ്ദഎല്റ്് ബഗഴഹന഼ള്ള 
ശ്ഩഷഹദും ഉണ്ടഹക്കുന്ന഼ഴഹധච ആയുംബഺച്ചා. കഽെഹവത ഩഹധජ, വഴണ, 
വതര്, അഴഺല്  എെധൠങ്ങന്നന ബഗഴഹന് ശ്ഩഺമഭ഼ള്ളവതല്ലഹും അധ൚ധඡ 
ഒയ഼ക്കുന്നഺ വഴച്ചා. അധ൚ധൠന്നട അെ഼ത്ത഼ള്ള െന്തമഺധජ നഺഎല്഼ും ഩല് 
തയത്തഺല്഼ള്ള ഩളങ്ങധ൘ധം അധ൚ധඡ ഴഹങ്ങഺ വഴച്ചഺയ഼എല്഼. യഹഴഺവല് 
8 ഭണഺക്ക തവഎല് ഭ഼ക഼ඟധච കലഺെഺയഺദ്ദമഹവെ യഹധമ഼വെ 
ഗാസത്തഺല്  എത്തഺദ്ദച്ചര്ണ്എല്഼. അഴര്ണ്  ധ൚ധൟത്സധൗയനധധൟടക കധൣടധൠ ആ 
ധധൟധൗകന്നന ധ൏കതധൠധൔ ധ൚സ്ശ്തങ്ങധඣ ധ്ധൕധൠപ്പധൠക്കകധൔകം, 
ഭധ഼യഩല്സഹയങ്ങധඣ കളഺക്കുന്ന഼ഴഹനഹമഺ ന്നകധൟടകക്കകധൔകം ന്നെയ്തക. 
ക഼രച്ച് ദ്ദനയും കലഺച്ചതഺന഼ ദ്ദരശും തനഺക്കുന്ന് ഴഺരക്കുന്ന഼എല്഼ എെക 
ധ൏ധൖഞ്ഞകന്നകധൟണ്ട് ഭ഼ക഼ඟന്  യഹധധൔകന്നട അധൕധൠകധൠനധൗയ്ക്ക ധ൚െക. 
യഹധ ഭ഼ക഼ඟവന ഴഺഴഺധ ഴര്ണ്ണങ്ങലഺല്഼ള്ള ഒയ഼ ഩ഼ധൗലധ 
 ഩഹമമഺധජ  ഇയ഼ത്തഺ ബക്ഷണും ഴഺലമ്പഺ വകഹെ഼ത്ത഼. ആ  
ഫഹല്കധච  ഷദ്ദന്തഹശദ്ദത്തഹവെ ബക്ഷണും കളഺച്ചා ത഼െങ്ങഺ. ഭ഼ക഼ඟധච 
ഫഹല്കാഷ്ണനഹമഺ തവെ ക഼ഞ്ഞഺവക വകഹണ്ട് ബക്ഷണും 
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കളഺക്കുന്ന഼എല്തക കണ്ട് യഹധ ആനඟത്തഺധජ ആരഹെഺ. ഇയ഼ഴവയമ഼ും 
ഒയ഼ഭഺച്ച് കണ്ട കാഷ്ണന഼ും അത഻ഴ ധ൝ന്തകഷ്ടനധൟധൔധൠ. 

 ബക്ഷണും കളഺച്ചා വകഹണ്ടഺയ഼എല് ഭ഼ക഼ඟന്  വഩവട്ടഎല്് 
തല്മ഼മര്ണ് ത്തഺ ന്നകധൟഞ്ചനധൗധൟന്നട "എനഺക്കുന്ന് ധധൟപധ൙ം ദ്ദഴണും" എഎല്് 
ധൕധൟധ്നധൔധൟട് ആഴരനവപട്ടා. ഇതക ദ്ദകട്ട യഹധ ഴഹത്സല്നദ്ദത്തഹവെ 
ഇങ്ങവന ഩരഞ്ഞ഼ “ഉണഺകണഹ, ഭ഼ക഼ඟഹ.... ഞഹന്  നല്ല ഭധ഼യഭ഼ള്ള 
കദലഺപളഴ഼ും, ദ്ദഩയയ്ക്കുന്നമ഼ും ഴഹങ്ങഺ വഴച്ചഺട്ടාണ്ട്. അത് 
കളഺക്കധ൚ധൟധච തയവട്ട?” ഇത് ദ്ദകട്ട ഭഹശ്തമഺധජ  "ഇധൗല.... ഇധൗല.... എനഺക്കുന്ന് 
ധധൟപധ൙ം തവഎല് ദ്ദഴണും” എെക ധ൏ധൖഞ്ഞക ന്നകധൟണ്ട് കള്ളെഺയഺദ്ദമഹവെ 
ധകകകധළധච രഹഠനും ഩഺെഺച്ചා. ഇത഼ ദ്ദകട്ട് യഹധ ഇങ്ങവന ഩരഞ്ഞ഼ 
“ഉണഺകണഹ... ഇദ്ദപഹക്  ദ്ദഴനല് ക്കുന്നഹല്ും അല്ലദ്ദല്ലഹ. അത഼വകഹണ്ട് 
െന്തമഺല്  ധധൟപധ൙ം ഷ഼ല്ബഭല്ല. ഞഹന്  ഴഹങ്ങഺച്ചා ഴച്ചഺയഺക്കുന്ന഼എല് ഈ 
ഭധ഼യഭ഼ള്ള ഩളങ്ങക്  ഒഎല്്   കളഺച്ചා ദ്ദനഹക്കുന്നഽ.” എഎല്ഹല്  ധധൟപധ൙ധധൠധൗല 
എഎല്് ധൕധൟധ് ന഼ണ ഩരമ഼കമഹവണഎല്഼ും, ഩളങ്ങധඣ  ഴച്ചഺയഺക്കുന്ന഼എല് 
ക഼ട്ടമഺല്  ധധൟപധ൙ം ഉവണ്ടഎല്഼ും ധ൏ധൖഞ്ഞ രധൟഠയക്ധൟധൕനധൟധൔ ധകകകധළധච, 
നധ൏ധൟധൔധൠ അത് ന്നകധൟണ്ടക ഴയ഼ഴഹന഼ും ധൕധൟധ്നധൔധൟട് ആഴരനവപട്ടා. ആ 
ധധൟധൗകന്നന ഷദ്ദന്തഹശഺപഺക്കധ൚ധൟധච നധ൚ണ്ടധൠ ധധൟശ്തധധൟധൔധൠ യഹധ 
ഩളങ്ങധඣ വഴച്ചഺയഺക്കുന്ന഼എല് ക഼ട്ടമ഼വെ അെ഼ദ്ദത്തക്കുന്ന് ദ്ദഩഹമഺ. ഩളക഼ട്ട 
എെ഼ത്ത് അതധൠധජ ഩളഴ഼ും ദ്ദഩയക്കുന്നമ഼ും ഭഹശ്തദ്ദഭ ഉള്ളധ ധധൟപധ൙ങ്ങധඣ 
ഇല്ല എഎല്഼ള്ളത് ധകകകധළന്നന കധൟണധൠധධധ ന്നകധൟടകക്ധൟം എെ് അധ൚ധඡ 
ധനസ്സധൠധජ ധ൚ധൠെധൟധൕധൠധධധ.. ഩദ്ദക്ഷ അഴഺവെ കണ്ട കഹഴ്െ യഹധവമ 
അ഼തവപെ഼ത്തഺ. അതഹ... ഩളങ്ങലාവെ ദ്ദഭല്  യണ്ട് ധധൟപധ൙ം 
ഇയഺക്കുന്ന഼എല്഼!!! യഹധ ദ്ദഴഗും തവഎല് ആ ധധൟപധ൙ം എെ഼ധക 
വകഹണ്ട഼ഴഎല്്    ഭ഼ക഼ඟവെ ക഼ഞ്ഞഺവകകലഺധජ  ഴച്ചා വകഹെ഼ത്ത഼. 
ക഼ഷാതഺ നഺരഞ്ഞ ബഹഴദ്ദത്തഹവെ ഭ഼ക഼ඟന്  ആ ധധൟപധ൙ങ്ങധඣ 
യ഼െഺദ്ദമഹവെ ബക്ഷഺച്ചා. ബക്ഷണത്തഺനക ദ്ദരശും ക഼രച്ചා ദ്ദനയും കഽെഺ ആ 
ഉണഺ അഴഺവെ കലഺച്ചා നെഎല്ഺട്ട് ഷവന്തും ഗാസത്തഺദ്ദല്ക്കുന്ന് തഺയഺച്ചා 
ദ്ദഩഹമഺ. 

 വഴക഼ദ്ദഎല്യും 4 ഭണഺദ്ദമഹവെ യഹധമ഼വെ ധ൚ധൡട്ടധ 
ഴഹതഺല്ക്കുന്നധජ  ആദ്ദയഹ ഭ഼ട്ടාഎല്തക ദ്ദകട്ടා. ഴഹതഺധජ  ത഼രഎല് ധൕധൟധ് 
കണ്ടത് ഭ഼ക഼ඟവെ അമ്മവമമഹണ്. ധൕധൟധ് ധധൟപധ൙ധധൠവെ ഴഺദ്ദരശും 
ഭ഼ക഼ඟവെ അമ്മദ്ദമഹട് ഩരമ഼ഴഹധච തകെങ്ങ഼ദ്ദമ്പഹദ്ദളക്കുന്ന഼ും അധ൚ധඡ 
ഴഺശഭദ്ദത്തഹവെ ഇശ്ധ൏കധൟധൕം ഩരഞ്ഞ഼ ത഼െങ്ങഺ. “എനധൠക്ധൖധൠധൔധൟം 
നഺങ്ങക്ക്കുന്ന് എശ്തദ്ദത്തഹലും ഴഺശധധധൟധൔധൠ കഹണ഼വഭഎല്്.. എദ്ദഎല്ഹട് 
ക്ഷഭഺച്ചഹല്഼ും. ഇഎല്വല് യഹശ്തഺ ഭ഼തല്ക്കുന്ന് ഭ഼ക഼ඟന് ധ൏നധൠ 
ആമതഺനഹല്  ധൕധൟധ൚ധൠന്നധൗ ഇദ്ദങ്ങഹട്ട് ഩരഞ്ഞമക്കധ൚ധൟധච എനധൠക്് 
ഷഹധഺച്ചഺല്ല. നഺങ്ങവല ഇങ്ങവന നഺയഹരവപെ഼ത്തഺമതഺധජ എനഺക്കുന്ന് 
അതഺമഹമ ഴഺശഭും ഉണ്ട്. ഈ ഷദ്ദඟരും നനധൕന്നധ അരഺമഺക്കുന്നഹധච 
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ഷഹധഺക്കുന്നഹഞ്ഞതഺല്഼ും എനഺക്കുന്ന് ദ഼:ഖഭ഼ണ്ട്.” ഇന്നതധൗലം ദ്ദകട്ട യഹധ 
എന്ത് ഩരമണും എഎല്രഺമഹവത സ്തඦമഹമഺ നഺഎല്഼. അഴര്ണ്  
ഭ഼ക഼ඟവെ അമ്മദ്ദമഹട് അഎല്്   നെഎല് കഹയനങ്ങവലല്ലഹും ഴഺഴയഺച്ചා 
വകഹെ഼ത്ത഼. അതഹമത് ഭ഼ക഼ඟന്  യഹഴഺവല് അഴഺവെ ഴഎല്ത഼ും, 
ബക്ഷണും കളഺച്ചത഼ും, ധധൟപധ൙ധധൠനക ദ്ദഴണ്ടഺ രഹഠനും ഩഺെഺച്ചത഼ും, 
അഴഷഹനും ഩളക഼ട്ടമഺധජ  ധധൟപധ൙ം ശ്ഩതനക്ഷന്നപ്പട്ടതകം... ത഼െങ്ങഺധൔ 
എല്ലഹ ഷുംബഴങ്ങലාും ധ൏ധൖഞ്ഞക. ക഼രച്ച് ദ്ദനയദ്ദത്തക്കുന്ന് യണ്ട് 
സ്ശ്ത഻കലාും ഒെകം ഭനസ്സഺല്ഹകഹവത ഩയസ്ഩയും ദ്ദനഹക്കുന്നഺ നഺഎല്഼ 
നധ൏ധൟധൔധൠ. വഩവട്ടഎല്ഹണ് അഴര്ണ്ക്കുന്ന് ധ൚ധൟസ്തധ൚ം ദ്ദഫഹധനഭഹമത്. 
അഎല്്   ഭ഼ക഼ඟനഹമഺ കാഷ്ണവെ  ഗാസത്തഺധජ  എത്തഺമത് 
ഭറ്ഹയ഼ഭല്ല ഷഹക്ഷഹല്  ഉണഺകണധච  തവഎല്മഹവണഎല്് !! അഴയ഼വെ 
ഷദ്ദന്തഹശത്തഺന് അതഺയ഼കക്  ഇല്ലഹമഺയ഼എല്഼. ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹധච 
ഈ ദമ്പതഺകലഺല്  വെഹയഺഞ്ഞഺയഺക്കുന്ന഼എല് അന഼ശ്ഗസവത്തക്കധൖധൠധධ് 
അരഺഞ്ഞദ്ദപഹധඣ ഭ഼ക഼ඟവെ അമ്മക്കുന്ന് അതഺമഹമ ഷദ്ദന്തഹശും 
ദ്ദതഹഎല്ഺ. അെക ഷචനയ്ക്കുന്ന് അധ൚ധඡ എല്ലഹഴയ഼ും കധൣടധൠ 
ദ്ദക്ഷശ്തത്തഺദ്ദല്ക്ക ദ്ദഩഹമഺ. 
 
 ദ്ദക്ഷശ്തത്തഺല്  ശ്ധ൏നധ൚രധൠധධ ഉടന്നന അഴഺവെ കഽെഺമഺയഺക്കുന്ന഼എല് 
ബക്തജനങ്ങക്  ആകഹുംക്ഷധൟബയഺതയഹമഺ എദ്ദന്തഹ െര്ണ്ച്ച വെയ്ාഎല്ത് 
അഴധඡ കണ്ട഼. ശ്ര഻ദ്ദകഹഴഺല്ഺന഼ള്ളഺല്  നഺഎല്഼ും ഴയ഼എല് 
ധധൟപധ൙ധധൠവെ ഷ഼ഗචത്തഺവനക്കരഺച്ചഹമഺയ഼എല്഼ അഴയ഼വെ െര്ണ്ച്ച,  
ദ്ദഴനല്കഹല്ും കളഺഞ്ഞതഺനഹല്഼ും ധധൟപധ൙ം ഷ഼ല്ബഭല്ലഹത്ത ഷഭമും 
ആമതഺനഹല്഼ും എഴഺവെ നഺഎല്ഹണ് ബഗഴഹവെ ധകധචധ൏ധൠധජ  ധധൟപധ൙ം 
ഷഭര്ണ്പഺക്കുന്നവപട്ടത് എെധൖധൠധൔധൟനധൟധൔധൠധൕകെക അഴധඡ ആശ്ചയനവപട്ടത്. 
ഇതക ദ്ദകട്ട് നഺഎല് കാഷ്ണവെമ഼ും യഹധമ഼വെമ഼ും ദ്ദനശ്തങ്ങലഺധජ 
നഺഎല്് ആനඟഹശ്ര഼ക്കുന്നധඣ ധഹയധഹയമഹമഺ ഒള഼കഺ ത഼െങ്ങഺ. അഴഺവെ 
കഽെഺമഺയ഼എല് ബക്തജനങ്ങദ്ദലഹട് തങ്ങലාവെ ഗാസത്തഺധජ അെക 
യഹഴഺവല് നെഎല്വതല്ലഹും ആ ദമ്പതഺകധඣ ഴഺഴയഺച്ചා വകഹെ഼ത്ത഼. 
ഇത് ദ്ദകട്ടദ്ദപഹക്  അഴര്ണ്ക്കുന്ന് ഒയ഼ കഹയനും ദ്ദഫഹധനഭഹമഺ. അതഹമത് 
ഷഹക്ഷഹല്  ഉണഺക്ണധච  അെ് കാഷ്ണവെ ഗാസത്തഺധජ നധൠെകം 
ബക്ഷഺച്ച ധധൟപധ൙ധധൠവെ ധ൝കഗധෆധധൟണ് ശ്ര഻നകധൟഴഺല്ഺന഼ള്ളഺധජ  
നഺെകം ഩ഼രദ്ദത്തക്കുന്ന് ഒള഼കഺ ഴഎല്഼ വകഹണ്ടഺയഺക്കുന്ന഼എല്ത്!!!. ഈ 
കാഷ്ണല്഻ല്കധඣ  ദ്ദകട്ട എല്ലഹ ബക്തരെയഹയ഼ും കധഷ്ണധච 
ദമ്പതഺഭഹയ഼വെ ബക്തഺവമ ശ്ഩക഻ര്ണ്ത്തഺച്ചා. 

 ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹന് തവെ ബക്തരെയഹദ്ദയഹെ഼ള്ള 
സ്നനധ൞ധ൚ധൟയ്പ് ഴഺഴയണഹത഻തഭഹണ്. അസങ്കഹയും എല്ലഹും 
തനജഺച്ച് ശ്ര഻കാഷ്ണ താപഹദത്തഺങ്കധජ  ഩഽര്ണ്ണഭഹമ഼ും 
ഷഭര്ണ്പഺക്കുന്ന഼എല് ഏവതഹയ഼ ബക്തനഺല്഼ും ബഗഴഹധච തവെ 
അന഼ശ്ഗസഹശ്ശഺസ്സාകക് വെഹയഺമ഼ും. ധഗധ൚ധൟന് നധ൚ണ്ടത് ഒഎല്഼ 
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ഭഹശ്തഭഹണ്, നഺഷ്കഹഭ ബക്തഺ!!! ഷവന്തും ക഼ഞ്ഞ഼ങ്ങവല എെ 
ദ്ദഩഹവല് ബഗഴഹധච നമ്മവല ഓദ്ദയഹയ഼ത്തദ്ദയമ഼ും കധൟധക 
ഷുംയക്ഷഺക്കുന്ന഼ും എെത് ഉരപාള്ള ഴസ്ത഼തമഹണ്. ബഗഴഹനഺല്  
ഩഽര്ണ്ണഭഹമഺ ഷഭര്ണ്പഺക്കുന്ന഼കമ഼ും, ധ൞ധൈധൔം നധൠധൖഞ്ഞ ധക്തധൠനധൔധൟന്നട 
ശ്ധ൏ധൟധඡധලധൠക്കകധൔകം വെയ്തഹധජ എല്ലഹ കഹയനങ്ങലාും 
ഭുംഗലകയഭഹമഺ നെക്കുന്നവപെ഼ും. 
 

|| അധ്യധൟധൔം ധധൣെ് ഷഭഹനതതും || 
 

ദഗഹരഺന്ദഹ! ദഗഹപഹറഹ! ദഗഹക഼റനന്ദനഹ! 
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ശ്ര഻കാഷ്ണ ശ്രതം 

അദ്ധ്യഹമം നഹല് 

യംഗേഹഷ കഥ 

 
 
ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹന്  ദഺധ൚യ ദ്ദശ്ഩഭത്തഺവെ ധധൣധඡധധൡ ധധൟധ൚ധധൟണ്. 
ബഗഴഹന്  ഷര്ണ്വ ഴനഹഩഺമഹണ്. എല്ലഹ െയഹെയങ്ങലාും ബഗഴഹവെ 
തവഎല് യഽഩഭഹണ്. ഓദ്ദയഹ ജ഻ഴജഹല്ങ്ങലഺല്഼ും ബഗഴഹവന 
കഹണ഼എല്ഴര്ണ്  അന഼ശ്ഗസ഻തയഹണ്. "ദ്ദഗഹഴഺඟഹ"…... എഎല് ബഗഴഹവെ 
തഺയ഼നഹഭും ഒയഺക്കുന്നന്നധൗങ്കഺല്഼ും ഉയ഼ഴഺെ഼എല്ഴയ഼വെ ശ്ഩഹര്ണ്ഥന 
ബഗഴഹധච ഉെനെഺ തന്നെ നകധඣക്കെതധൟധൔധൠധൕധൠക്കം. നമ്മ഼വെ എല്ലഹ 
ശ്ഩശ്നനങ്ങലාും ഩയഺസയഺക്കുന്നവപെ഼കമ഼ും, ബഗഴഹവെ 
അന഼ശ്ഗസത്തഺന഼ ഩഹശ്ത഻ബഴഺക്കുന്ന഼കമ഼ും  ന്നെയ്യധം. 

 ഩ഼യഹതനകഹല്ത്ത് യുംഗദഹഷധච എഎല് നഹഭദ്ദധമഭ഼ള്ള ഒയ഼ 
ഉത്തഭ ശ്ര഻കാഷ്ണ ബക്തധච ജ഻ഴഺച്ചഺയ഼എല്഼. അദ്ദേസത്തഺന് എല്ലഹും 
ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹനഹമഺയ഼എല്഼. ബഗഴഹവന സ്ഭയഺക്കുന്നഹത്ത ഒയ഼ 
നഺഭഺശും ദ്ദഩഹല്഼ും യുംഗദഹഷവെ ജ഻ഴഺതത്തഺധජ ഉണ്ടഹമഺയ഼എല്ഺല്ല. 
എല്ലഹ ദഺഴഷഴ഼ും ബഗഴത് ് ദര്ണ്രനത്തഺനഹമഺ അദ്ദേസും ശ്ര഻കാഷ്ണ 
നക്ഷശ്തധധൠധජ ദ്ദഩഹക഼ഭഹമഺയ഼എല്഼. അദ്ദേസത്തഺവെ ഩത്നഺമഹമ 
ഴഷ഼ധമ഼ും, ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹവെ ഉത്തഭ ബക്തമഹമഺയ഼എല്഼. 
ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹവെ നഹഭും ഉയ഼ഴഺട്ടധന്നകധൟണ്ടധൟധൔധൠധൕകെക അഴധඡ 
ഴ഻ട്ടාകഹയനങ്ങലഺന്നധൗധൗലധൟം ഏധඡന്നപ്പട്ടധൠധൕകെത്. ആ ൈപതധൠകധඣ എല്ലഹ 
െയഹെയങ്ങലഺല്഼ും ബഗഴഹവന കഹണ഼ഭഹമഺയ഼എല്഼. 

 യുംഗദഹഷവെമ഼ും ഴഷ഼ധമ഼ദ്ദെമ഼ും ഗധധ൞ധധൠധජ 
അതഺഭദ്ദനഹസയഭഹമ ഒയ഼ ശ്ര഻കാഷ്ണ ഴഺശ്ഗസും ഉണ്ടഹമഺയ഼എല്഼. 
ഭനും ഭമക്കുന്ന഼എല് ധ൏കഞ്ചധൠധൕധൠനധൔധൟന്നട, വകകലഺല്  ഓടക്കധ൙ധൗകനധന്തധൠ 
നഺല്ക്കുന്ന഼എല് ഉണഺകണവെ അതഺഭദ്ദനഹസയഭഹമ ഒയ഼ 
ഴഺശ്ഗസഭഹമഺയ഼എല്഼ അത്. ആ ദമ്പതഺകധඣ നഺതനഴ഼ും 
ധക്തധൠനധൠധඡധധൕധധൟധൔ ഗധൟനങ്ങധඣ ഩഹെ഼കമ഼ും, ഴഹത്സല്നദ്ദത്തഹവെ 
ധഗധ൚ധൟന് വതയ഼ും, വഴണമ഼ും ഭറ്ාും വനദ്ദഴദനഭഹമഺ 
ഷഭര്ണ്പഺക്കകമ഼ും വെയ്ාഭഹമഺയ഼എല്഼. യഹശ്തഺമഺല്  ക഻ര്ണ്ത്തനങ്ങധඣ 
ഩഹെ഼എല്ത഼ും, തഺലപഺച്ചഹറ്ഺമ ഩഹല്  ഉണഺകണന഼ ദ്ദനദഺക്കുന്ന഼എല്ത഼ും 
അഴര്ണ്ക്കുന്ന് ഩതഺഴഹമഺയ഼എല്഼. 

 അഎല്഼ യഹശ്തഺമഺല്഼ും ഩതഺഴ഼ ദ്ദഩഹവല് ബഗഴഹന഼ള്ള 
വനദ്ദഴദനത്തഺനകം, ഏകഹന്ത ദ്ദഷഴയ്ക്കുന്ന഼ും ദ്ദരശും ആ ദമ്പതഺകധඣ 
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ഉരങ്ങ഼ഴഹനഹമഺ ദ്ദഩഹമഺ. ഉരക്കുന്നത്തഺദ്ദല്ക്കുന്ന് ഴള഼തഺഴ഻ണ അധ൚ധඡ 
ബമഹനകഭഹമ ഒയ഼ രඥും ദ്ദകട്ട് ന്നധ൏ട്ടെ് വഞട്ടഺമ഼ണര്ണ്എല്഼. 
തങ്ങധ൘ധന്നട ഴ഻ട് തകര്ണ്ത്ത് ഉള്ളഺധජ കെെ്, ബ഻ഫല്ഷഭഹമ 
യഽഩബഹഴദ്ദത്തഹവെ നഺല്ക്കുന്ന഼എല് ഒയ഼ തസ്ക്ധൕന്നനധൔധൟണ് അദ്ദപഹധඣ 
അഴധඡ അധ൚ധൠന്നട കണ്ടത്. ധമഴഺസവല്യഹമ യുംഗദഹഷന഼ും, 
ഴഷ഼ധമ഼ും, തങ്ങധඣ ൈധൕധൠശ്ൈധൕധൟന്നണെകം ഴഺല്ഩഺെഺപාള്ള 
ഴസ്ത഼ക്കുന്നക്  ഒഎല്഼ും തവഎല് തങ്ങലාവെ ധ൚ധൡട്ടധൠധජ ഇധൗല എഎല്഼ും 
അമഹദ്ദലഹടക ഩരഞ്ഞ഼. 

 ആ ദമ്പതഺകലාവെ ഴഹക്കുന്ന഼കന്നധ൘ധൟെകം തന്നെ അധൔധൟധඣ 
ഭ഼ഖഴഺല്ന്നക്ടകധധൠധൗല. ധധൟശ്തധധൗല തനഺക്കുന്ന് ഴഺല്ഩഺെഺപාള്ള 
മഹവതഹഎല്഼ും ഈ ഴ഻ട്ടഺധජ നഺഎല്഼ും കഺട്ടഺല്ല എഎല്഼ ഭനസ്സഺല്ഹക്കുന്നഺമ 
തസ്ക്കുന്നയധච  ക഼ഩഺതനഹമഺ യുംഗദഹഷവനമ഼ും, ഴഷ഼ധദ്ദമമ഼ും 
വകഹല്ലාവഭഎല്഼ ധധൡധ൜ണധൠ ഭ഼ളക്കുന്നഺ. ബമെകഺതയഹമ ആ ദമ്പതഺകക്  
തങ്ങധඣ നഺദ്ദതനന ഩഽജഺക്കുന്ന഼എല് ഉണഺകണവെ തഺയ഼നഹഭങ്ങലഹമ 
ദ്ദഗഹഴഺඟഹ...... ദ്ദഗഹഩഹല്ഹ...... ദ്ദഗഹക഼ല്നඟനഹ...... എഎല്഼ ഭനഭ഼യ഼കഺ 
ഴഺലഺക്കുന്ന഼ഴഹന്  ത഼െങ്ങഺ. “ബഗഴഹവന, അങ്ങ് ഭഹശ്തഭഹണ് ഞങ്ങലාവെ 
ഏക ആശ്രധൔം. ഈ ആഩത്േട്ടത്തഺധජ ഞങ്ങവല വകഴഺെയ഼ദ്ദത 
കാഷ്ണഹ.......” എെ് അഴധඡ ശ്ഩഹര്ണ്ഥഺധධധ വകഹദ്ദണ്ടമഺയ഼എല്഼. 
രഹന്തഴ഼ും ശ്ഩഷഎല്ഴ഼ഭഹമ കഹല്ഹഴസ്ഥ വഩട്ടഎല്ഹണ് 
ശ്ഩക്ഷ഼ඦഭഹമത്. അ഼തവഭഎല്഼ ഩരമവട്ട, ആ നഺഭഺശും രക്തഭഹമ 
ഒയ഼ കഹറ്് ജനഹല്മഺല്ഽവെ ഉള്ളഺദ്ദല്യ്ക്ക ഴ഻ര഼കമ഼ും, 
ഉണഺകണവെ ഴഺശ്ഗസും ഉമര്ണ്എല്഼ വഩഹങ്ങഺ തസ്കയവെ 
തല്മഺദ്ദല്ക്കുന്ന് ഴ഻ള഼കമ഼ും, അമഹക്  ദ്ദഫഹധയസഺതനഹഴ഼കമ഼ും 
വെയ്ത഼. യുംഗദഹഷന഼ും ഴഷ഼ധമ഼ും ഉധධധധൠധජ നധൠധൗധ൚ധൠധ൘ധൠക്കധ൚ധൟധච 
ത഼െങ്ങഺ. ഈ രඥും ദ്ദകട്ട് അമല്ഴഹഷഺകധඣ  ഉരക്കുന്നത്തഺധජ നഺെ് 
ഉണയ഼കമ഼ും, ദ്ദഴഗും തവഎല് അഴയ഼വെ ഴ഻ട്ടഺല്  എധധൠനധධധൕകകധൔകം 
വെയ്ത഼. അഴഺവെ ഷുംബഴഺച്ചവതല്ലഹും കണ്ട് അമല്ഴഹഷഺകധඣ  
സ്തඦയഹമഺ നധൠെകനധ൏ധൟധൔധൠ. ഇശ്ത ഉമയത്തഺല്  നഺഎല്഼ ഴ഻ണഺട്ടාും 
ഉണഺകണവെ ഴഺശ്ഗസത്തഺന഼ മഹവതഹയ഼ധ൚ധൠധ്ധധൠധൗകള്ള നകടകധ൏ധൟടകം 
ഷുംബഴഺക്കുന്നഹത്തതഺധජ എല്ലഹഴയ഼ും അ഼തഩയഴരയഹമഺ. ഷഹക്ഷഹധජ 
ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹധච തവഎല്ധൔധൟണ് യുംഗദഹഷവനമ഼ും, 
ഴഷ഼ധദ്ദമമ഼ും ധ൝ധ൞ധൟധൔധൠക്കധ൚ധൟനധൟധൔധൠ ധ൚െന്നതെ് അഴഺവെ 
എധധൠധൔധ൚ധඡന്നക്ധൗലധൟം ഭനസ്സഺല്ഹമഺ. അഴര്ണ്  ബക്തഺമഹദയദ്ദഴഹെ഼ 
കഽെഺ ഉണഺകണവെ ഴഺശ്ഗസും ധൔഥധൟസ്ഥധൟനനധക്ക ഴച്ചා. 
ഩഺദ്ദറ്ദഺഴഷും ബഗഴഹവെ ഈ അ഼തല്഻ല് നഹവെങ്ങ഼ും ഩഹട്ടഹമഺ. 
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 ശ്ര഻കാഷ്ണ ധഗധ൚ധൟധච ഩയദ്ദഭഹഎല്ത ദ്ദശ്ഩഭത്തഺവെ 
ഷഹക്ഷഹത്ക്ധൟയഭഹണ്! ബഗഴഹനഺധජ ഩഽര്ണ്ണഭഹമഺ ഷഭര്ണ്പഺക്കുന്ന഼എല് 
എല്ലഹ ബക്തരെയഹവയമ഼ും അദ്ദേസും കഹധക യക്ഷഺക്കുന്ന഼ും. ഈ 
ശ്ഩഩഞ്ചത്തഺവല് ഈരവയരെയഹധඡ എല്ലഹും ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹവെ 
തവഎല് ഴഺബഺഎല് യഽഩങ്ങലഹണ്. ഏവതഹയ഼ ഈരവയ യഽഩവത്ത 
ശ്ഩഹര്ണ്ഥഺധධധൟധൗകം അവതല്ലഹും ആതനന്തഺകഭഹമഺ എത്തഺദ്ദച്ചയ഼എല്ത് 
ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹനഺധජ തന്നെധൔധൟണ്. ആമതഺനഹല്  എല്ലഹഴയ഼ും 
ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹവന ധനഹനഺച്ച് ഷദ്ദന്തഹശഴ഼ും ഷഭഹധഹന 
ഩഽര്ണ്ണഴ഼ഭഹമ ജ഻ഴഺതും നമഺച്ചഹല്഼ും!!!. 
 

|| അധ്യധൟധൔം നധൟല് ഷഭഹനതതും || 
 

ദഗഹരഺന്ദഹ! ദഗഹപഹറഹ! ദഗഹക഼റനന്ദനഹ! 
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ശ്ര഻കാഷ്ണ ശ്രതം 
 

അദ്ധ്യഹമം അഞ്ച് 
 ഭഹധരപ്പെ കഥ 

 
 
ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹധච  ദമമ഼വെമ഼ും ദ്ദശ്ഩഭത്തഺവെമ഼ും 
ഷഹക്ഷഹത്കഹയഭഹണ്. ഏവതഹയ഼ ധക്തനധൟനണധൟ ശ്ര഻കാഷ്ണ 
ബഗഴഹനഺധජ  അഖണ്ഡഭഹമ ഴഺരവഹഷഴ഼ും, ഩഽര്ണ്ണ ഷഭര്ണ്പണഴ഼ും 
ഉള്ളത്, ആ ബക്തധච എല്ലഹ കഹല്ഴ഼ും ബഗഴഹനഹധජ 
ഷുംയക്ഷഺക്കുന്നവപെ഼ും. ബഗഴത് ശ്ഩ഻തഺക്കുന്ന് ഴല്ഺമ മഹഗങ്ങദ്ദലഹ, 
മജ്ഞങ്ങദ്ദലഹ വെദ്ദയ്ണ്ടതഹമഺട്ടഺല്ല. ഩകയും ആഹര്ണ്ഥഭഹമ 
ശ്ഩഹര്ണ്ഥനമ഼ും, ഒയ഼ ത഼ലഷ഻ദല ഷഭര്ണ്പണഴ഼ും ഭഹശ്തും ഭതഺ. 

 ഩ഼യഹതന കഹല്ത്ത് ദ്ദഗഹഴഺඟഩ഼യത്തഺല്  ഭഹധഴധච എഎല് 
നഹഭദ്ദധമഭ഼ള്ള ഒയ഼ ശ്ര഻കാഷ്ണ ബക്തധච ജ഻ഴഺച്ചഺയ഼എല്഼. 
ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹനഺല്  അദ്ദേസത്തഺന് അെഺമ഼രധධ ബക്തഺ 
ഉണ്ടഹമഺയ഼എല്഼. ദ്ദഗഹഴഺඟഩ഼യത്ത് അതഺഭദ്ദനഹസയഭഹമ ഒയ഼ 
ശ്ര഻കാഷ്ണ നക്ഷശ്തധ൚കം ഉണ്ടഹമഺയ഼എല്഼. ദ്ദക്ഷശ്ത 
ശ്ര഻ദ്ദകഹഴഺല്ഺന഼ള്ളഺവല് അതഺയഭണ഻മഭഹമ യഹധഹകാഷ്ണന്ഭഹയ഼വെ 
ഴഺശ്ഗസങ്ങധඣ ദഽയദ്ദദരത്ത് നഺഎല്഼ള്ള ബക്തരെയഹവയ ദ്ദഩഹല്഼ും 
ദ്ദക്ഷശ്തത്തഺദ്ദല്ക്കുന്ന് ആകധඡധ൜ധൠധධധൠധൕകെക. ഩദ്ദക്ഷ ദ്ദക്ഷശ്ത ശ്ഩദ്ദഴരനും 
ഉമര്ണ്എല് ജഹതഺക്കുന്നഹര്ണ്ക്കുന്ന് ഭഹശ്തും ഉള്ളതഹമതഺനഹധජ  തഹഴ്എല് 
ജഹതഺക്കുന്നഹയനഹമ ഭഹധഴന് ആ ദ്ദക്ഷശ്തത്തഺന഼ള്ളഺനധൗക്കുന്ന് 
ശ്ഩദ്ദഴരനധധൠധൗലധൟധൔധൠധൕകെക. എഎല്ഹല്  ഇവതഹഎല്഼ും ഭഹധഴവെ 
ശ്ര഻കാഷ്ണ ബക്തഺക്കുന്ന് ഒയ഼ തെസ്സും ആമഺയ഼എല്ഺല്ല. 

 എല്ലഹ ദഺഴഷഴ഼ും ഭഹധഴന്  ദ്ദക്ഷശ്തത്തഺനക ഩ഼രത്ത഼ള്ള 
ദ്ദഗഹഩ഼യത്തഺധජ വകഹത്തഺ വഴച്ചഺയഺക്കുന്ന഼എല് ശ്ര഻ യഹധഹകാഷ്ണധච 
രധൠധජധ൏ങ്ങധඣ നനധൟക്ധൠന്നകധൟണ്ട് ആഷവദഺധධ് ഇയഺക്കുന്ന഼ഭഹമഺയ഼എല്഼. 
ഭഹധഴന്  ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹവെ ഷൗക഼ഭഹയനതമഺധජ ല്മഺച്ച് 
ഒയ഼ഩഹട് ഷഭമും അധ൚ധൠന്നടധന്നെ െഺല്ഴളഺക്കുന്ന഼ഭഹമഺയ഼എല്഼. ആ 
ധ൝ധധൔധ് െ഼റ്ාും നെക്കുന്ന഼എല്തഺവനക്കുന്ന഼രഺവച്ചഹഎല്഼ും ഭഹധഴധච 
ദ്ദഫഹധഴഹനഹകകകധൔധൠധൗല. ഭഹധഴവെ അകഭളഺഞ്ഞ ബക്തഺമഺധජ 
ഷുംശ്ഩ഻തയഹമ ഭറ്് ബക്തരെയഹധඡ  അദ്ദേസത്തഺവന ബഗഴത് 
ദര്ണ്രനത്തഺനഹമഺ നക്ഷശ്തധധൠനകള്ളധൠനധൗക്ക  ശ്ഩദ്ദഴരഺപഺക്കുന്ന഼ഴഹന്  
ശ്രഭഺച്ചාവഴങ്കഺല്഼ും ദ്ദക്ഷശ്തബയണഹധഺകഹയഺകധඣ അതഺന് 
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അന഼ഴദഺധධധൠധൗല. അങ്ങവനമഺയഺവക്കുന്ന ഭഹധഴന് അതനഩഽര്ണ്വഭഹമ 
ഒയ഼ തവക്കുന്ന് ദ്ദയഹഗും ഩഺെഺന്നധ൏ട്ടധ. അത് രയ഻യും ഭ഼ള഼ഴന്  
ഴനഹഩഺച്ചതഺനഹധජ  അനധශധ൞ധധൠനത് ഴലവയമധഺകും 
ൈകധൕധൠതധ൏ധൣധඡണ്ണധധൟധൔധൠ ധധൟധൖധൠ. ഒയ഼ ഔശധഴ഼ും ഭഹധഴന് ആരവഹഷും 
നധජകധൠധൔധൠധൗല. അഴഷഹനും ഭഹധഴന് ദ്ദക്ഷശ്തത്തഺദ്ദല്ക്കുന്ന് ത഻വയ 
നധ൏ധൟകകധ൚ധൟധච   ധ൝ധൟധ്ധൠക്ധൟന്നതധൔധൟധൔധൠ. ഇതഺല്  നഺയഹരനഹവമങ്കഺല്഼ും 
ഭഹധഴന്  തവെ ഗാസത്തഺല്ഺയ഼എല്്   ധക്തധൠനധൔധൟടകകധൣടധൠ  
യഹധഹകാഷ്ണ ബഗഴഹദ്ദനഹെ഼ള്ള ശ്ഩഹര്ണ്ഥന ത഼െര്ണ്എല്഼ന്നകധൟണ്ടധൠധൕകെക. 
എഎല്ഺയ഼എല്ഹല്഼ും ദ്ദക്ഷശ്തത്തഺന഼ ഩ഼രധക നഺഎല്഼ വകഹണ്ട഼ള്ള തവെ 
ധ൏തധൠധ൚ക ശ്ഩഹര്ണ്ഥന ധകടങ്ങകെതധൠധජ അദ്ദേസും അത഻ഴ 
ദ഼:ഖഺതനഹമഺയ഼എല്഼. അദ്ദേസും ബഗഴഹദ്ദനഹട് തവെ ഩഽര്ണ്വജരെയ 
ഩഹഩങ്ങവലല്ലഹും ക്ഷഭഺക്കുന്ന഼ഴഹന഼ും, തവഎല് ദ്ദയഹഗഴഺഭ഼ക്തനഹക്കുന്ന഼-
ഴഹന഼ും നഺയന്തയഭഹമഺ ശ്ഩഹര്ണ്ഥഺച്ചා വകഹണ്ടഺയ഼എല്഼. 

 എല്ലഹ ഴര്ണ്ശഴ഼ും ദ്ദക്ഷശ്തത്തഺധජ നടധന്നപ്പടകെ ഉത്സഴും 
ഴലവയ ഗുംബ഻യഭഹമഺ ഭഽഎല്്   ദഺഴഷും നധൡണ്ടക നധൠധජക്കെതധൟധൔധൠധൕകെക. 
ഉത്സഴത്തഺവെ ഭഽഎല്ഹും നഹധඣ ശ്ര഻ യഹധഹകാഷ്ണ ബഗഴഹരെയഹയ഼വെ 
ഉത്സഴ ഭഽര്ണ്ത്തഺകന്നധ൘ ദ്ദഗഹഴഺඟഩ഼യവത്ത നഗയഴ഻ഥഺകലഺല്ഽവെ 
ദ്ദേഹശമഹശ്തമഹമഺ വകഹണ്ട഼ ദ്ദഩഹക഼ഭഹമഺയ഼എല്഼. ഭദ്ദനഹസയഭഹമഺ 
അല്ങ്കയഺച്ച ശ്ര഻ യഹധഹകാഷ്ണ ഴഺശ്ഗസങ്ങക്  കഹണ഼എല്ത് 
ബക്തരെയഹയ഼വെ നധൔങ്ങധඣക്് ആനധළകധൕധധൟന്നധൔധൟധൕക ധ൚ധൠധൕകെധൟധൔധൠധൕകെക. 
ബഗഴഹവെ കഺയ഻െും അല്ങ്കയഺക്കുന്ന഼എല് ഭമഺല്ഩ഻ല്ഺ ബക്തരെയഹര്ണ്ക്കുന്ന് ഒയ഼ 
അ഼ത ദര്ണ്രനും തന്നെധൔധൟധൔധൠധൕകെക നധජകധൠധൔധൠധൕകെത്. 
കധ൙ധൠധൔകെതകം നഗധൟധ൚ധൠധළധ൏കധൕ നധൠധ൚ധൟധ൝ധൠകധඣ ആധൕകം തന്നെ ഈ 
കഹഴ്െ ഭ഼െക്കുന്നഺമഺയ഼എല്ഺല്ല. 

 ഩതഺഴ഼ദ്ദഩഹവല് ആ ഴര്ണ്ശഴ഼ും ദ്ദേഹശമഹശ്ത 
ദ്ദഗഹഴഺඟഩ഼യ ഴ഻ഥഺകലഺല്ഽവെ നെക്കുന്ന഼കമ഼ും ഒെ഼ഴഺല്  ഭഹധഴവെ 
ഗാസത്തഺനെ഼ദ്ദത്തക്് എത്ത഼കമ഼ും വെയ്ത഼. ഭഹധഴന്  
അതഺഭദ്ദനഹസയഭഹമ ഉത്സഴ ഭഽര്ണ്ത്തഺകവല ദ്ദനഹക്കുന്നഺ ബക്തഺ 
നഺര്ണ്ബയഭഹമഺ ശ്ഩഹര്ണ്ഥഺച്ചා. വഩവട്ടഎല്്   അഴഺവെ ഒയ഼ ധസഹ഼തും 
ഷുംബഴഺച്ചා. ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹവെ കഺയ഻െവത്ത അല്ങ്കയഺധධധൠധൕകെ 
ധധൔധൠധජധ൏ധൡധൗധൠ, ന്നധ൏ട്ടെക ധ൚െ ഒധൕക കധൟറ്റധൠവെ ശ്ധ൏ധ൚ധൟധ൞ധധൠധජ 
ഩരഎല്഼ ഴഎല്്   ഭഹധഴവെ രയ഻യത്തഺധජ ഴ഻ണ഼. ധധൔധൠധජധ൏ധൡധൗധൠ 
ഭഹധഴവെ രയ഻യത്തഺധජ വതഹട്ട നഺഭഺശും, അദ്ദേസത്തഺവെ തവക്കുന്ന് 
ദ്ദയഹഗും ഒയ഼ അെമഹലും ദ്ദഩഹല്഼ും അഴദ്ദരശഺപഺക്കുന്നഹവത 
അശ്ഩതനക്ഷഭഹമഺ. ബഗഴഹവെ അന഼ശ്ഗസും അന഼ബഴഺച്ചരഺഞ്ഞ 
ഭഹധഴവെ കണාകലഺധජ നഺെകം ഷദ്ദന്തഹശഹശ്ര഼ക്കുന്നധඣ വഩഹളഺഞ്ഞ഼.       
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 ദ്ദേഹശമഹശ്തമഺല്  ഩവങ്കെ഼ത്തഴയ഼ും, അത഼ കഹണഹനഹമഺ 
ഴ഻ഥഺകലഺധජ നഺഎല്ഴയ഼ും ബഗഴഹവെ ഈ അ഼ത ല്഻ല് കണ്ട് 
ആശ്ചയനബയഺതയഹമഺ. ഇതഺല്  നഺഎല്഼ും ഭഹധഴധච ഒയ഼ ഴല്ഺമ 
അന഼ശ്ഗസ഻ത ബക്തനഹവണഎല്് ദ്ദക്ഷശ്തബയണഹധഺകഹയഺകക്ക്കുന്ന഼ും, 
നഗയഴഹഷഺകക്ക്കുന്ന഼ും ദ്ദഫഹധനഭഹമഺ. ഭഹധഴവന അഴര്ണ്  ഩഽഭഹല് 
അണഺമഺധධ്, ആദയദ്ദഴഹടകകധൣടധൠ ദ്ദേഹശമഹശ്തദ്ദമഹവെഹപും 
ദ്ദക്ഷശ്തത്തഺന഼ള്ളഺദ്ദല്ക്് ആനമഺച്ചා. അങ്ങന്നന ആദനഭഹമഺ 
അദ്ദേസത്തഺന് ബഗഴത് ദര്ണ്രനും ല്ബഺച്ചා. അതഺയഭണ഻മഭഹമ ശ്ര഻ 
യഹധഹകാഷ്ണ ഴഺശ്ഗസും ദര്ണ്രഺച്ച ഭഹധഴവെ ഷദ്ദന്തഹശത്തഺന് 
അതഺയ഼കലഺല്ലഹമഺയ഼എല്഼. ബഗഴഹവെ അന഼ശ്ഗസും ല്ബഺക്കധ൚ധൟധච 
ജഹതഺ ഒയ഼ അലഴ഼ദ്ദകഹധජ അല്ല എഎല്് ദ്ദക്ഷശ്തബയണഹധഺകഹയഺകധඣ  
ഭനസ്സഺല്ഹക്കുന്ന഼കമ഼ും, തധൟഴ്ത്െ ജധൟതധൠക്ധൟധඡക്് നക്ഷശ്തശ്ധ൏നധ൚രനധധൠന് 
ഉണ്ടധൟധൔധൠധൕകെ എല്ലഹ ഴഺല്ക്കുന്ന഼കലාും എെ഼ത്ത഼ ഭഹറ്ාകമ഼ും 
വെയ്ത഼. അങ്ങവന എല്ലഹ ബക്തരെയഹര്ണ്ക്കുന്ന഼ും ബഗഴത് ദര്ണ്രനും 
ഷഹധനഭഹമഺ. 

 ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹന്  ബക്തഴത്സല്നഹണ്. തവെ ര഼ദ്ധഭഹമ 
ബക്തരെയഹദ്ദയഹട് അദ്ദേസും ഴലവയമധഺകും സ്ദ്ദനസഴഹയ്നത 
കഹണഺക്കുന്ന഼ും. ഈ കല്ഺമ഼ഗത്തഺധජ  ശ്ര഻കാഷ്ണ ബഗഴഹവെ 
അന഼ശ്ഗസും ല്ബഺക്കുന്ന഼ഴഹന഼ള്ള ഏറ്ഴ഼ും എലාപഭ഼ള്ള ഭഹര്ണ്ഗും 
ശ്ര഻കാഷ്ണ ശ്ഴതും അതനധഺകും ബക്തഺദ്ദമഹവെ അന഼ഷ്ഠഺക്കുന്ന഼ക 
എഎല്഼ലലതഹണ്. ആമതഺനഹല്  എല്ലഹഴയ഼ും കാതനഭഹമഺ ഈ ശ്ഴതും 
അന഼ഷ്ഠഺച്ച്, ബഗഴഹവെ അന഼ശ്ഗസത്തഹധජ ഷദ്ദന്തഹശഴ഼ും 
ഷഭഹധഹന ഩഽര്ണ്ണഴ഼ഭഹമ ജ഻ഴഺതും നമഺച്ചഹല്഼ും.!!! 
 
 

 
|| അധ്യധൟധൔം അഞ്ച് ഷഭഹനതതും || 

 
ദഗഹരഺന്ദഹ! ദഗഹപഹറഹ! ദഗഹക഼റനന്ദനഹ! 

 
ഓും നദ്ദഭഹ ബഗഴദ്ദത ഴഹഷ഼ദ്ദദഴഹമ| 

ഏതത് പല്ും ശ്ര഻കാഷ്ണഹര്ണ്പണഭസ്ത഼! 
 

ശ്ര഻കാഷ്ണ ശ്രതം ഷഭഹപ്തം 
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ശ്ര഻കാഷ്ണഹഷ്ടകം 

 

   ഴഷ഼ദ്ദദഴ ഷ഼തും ദ്ദദഴും കുംഷ െഹണഽയ ഭര്ണ്േനും 

   ദ്ദദഴക഻ ഩയഭഹനඟും കാഷ്ണും ഴദ്ദඟ ജഗദ്ഗ഼യ഼ും || 

   അതഷ഻ ഩ഼ഷ്ഩ ഷങ്കഹരും സഹയ നഽഩ഼യ ദ്ദരഹബഺതും 

   യത്ന കങ്കണ ദ്ദകമഽയും കാഷ്ണും ഴദ്ദඟ ജഗദ്ഗ഼യ഼ും || 

   ക഼െഺല്ഹല്ക ഷുംമ഼ക്തും ഩഽര്ണ്ണെശ്ඟ നഺബഹനനും 

   ഴഺല്ഷത് ക഼ണ്ഡല്ധയും കാഷ്ണും ഴദ്ദඟ ജഗദ്ഗ഼യ഼ും || 

   ഭඟഹയ ഗധෆ ഷുംമ഼ക്തും െഹയ഼സഹഷും െത഼ര്ണ്ബ഼ജും 

   ഫര്ണ്സഺ ധ൏ധൠംഛധൟധ൚ െഽഡഹുംഗും കാഷ്ണും ഴദ്ദඟ ജഗദ്ഗ഼യ഼ും || 

   ഉത്പ഼ല്ല   ധ൏ത്മ  ഩശ്തഹക്ഷും ന഻ല് ജ഻ഭഽത ഷഎല്ഺബും 

   മഹദഴഹനഹും രഺദ്ദയഹയത്നും കാഷ്ണും ഴദ്ദඟ ജഗദ്ഗ഼യ഼ും || 

   യ഼ക്ടഭഺണ഻ ദ്ദകലഺ ഷുംമ഼ക്തും ഩ഻തഹുംഫയ ഷ഼ദ്ദരഹബഺതും 

   അഴഹനതത ത഼ലഷ഻ ഗധෆം കാഷ്ണും ഴദ്ദඟ ജഗദ്ഗ഼യ഼ും || 

   ദ്ദഗഹഩഺകഹനഹും ക഼െദവുംദ ക഼ുംക഼ഭഹങ്കഺത ഴക്ഷഷും 

   ശ്ര഻നഺദ്ദകതും ഭദ്ദസശവഹഷും കാഷ്ണും ഴദ്ദඟ ജഗദ്ഗ഼യ഼ും || 

   ശ്ര഻ഴത്സഹങ്കും ഭദ്ദസഹയസ്കും ഴനഭഹല്ഹ ഴഺയഹജഺതും 

   രുംഖെശ്ക ധയും ദ്ദദഴും കാഷ്ണും ഴദ്ദඟ  ജഗദ്ഗ഼യ഼ും || 

   കാഷ്ണഹഷ്ടകും ഇൈം  ഩ഼ണനും ശ്ഩഹതയ഼ഥഹമ മ: ഩദ്ദഠത് 

   ദ്ദകഹെഺജരെയ കാതും ഩഹഩും സ്ഭയദ്ദണന ഴഺനരനതഺ || 
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ഭധ഼യഹഷ്ടകം 

 

അധയും ഭധ഼യും ഴദനും ഭധ഼യും 
നമനും ഭധ഼യും സഷഺതും ഭധ഼യും| 
സാദമും ഭധ഼യും ഗഭനും ഭധ഼യും 
ധധ്കധൕധൟധ്ധൠധ൏നത അഖധൠധൗം ഭധ഼യും||1|| 

 
ഴെനും ഭധ഼യും െയഺതും ഭധ഼യും 
ഴഷനും ഭധ഼യും ഴല്ഺതും ഭധ഼യും| 
െല്ഺതും ഭധ഼യും ശ്ബഭഺതും ഭധ഼യും 
ധധ്കധൕധൟധ്ധൠധ൏നത അഖധൠധൗം ഭധ഼യും||2|| 

 

നധ൚ണകധඡ ഭധ഼ദ്ദയഹ ദ്ദയണകധඡ ഭധ഼യ: 
ഩഹണഺധඡ ഭധ഼യ: ഩഹദൗ  ഭധ഼യ:| 
നാതനും ഭധ഼യും ഷഖനും ഭധ഼യും 
ധധ്കധൕധൟധ്ധൠധ൏നത അഖധൠധൗം ഭധ഼യും||3|| 

 
ഗ഻തും ഭധ഼യും ഩ഻തും ഭധ഼യും 
ബ഼ക്തും ഭധ഼യും ഷ഼നതതും ഭധ഼യും| 
യഽഩും ഭധ഼യും തഺല്കും ഭധ഼യും 
ധധ്കധൕധൟധ്ധൠധ൏നത അഖധൠധൗം ഭധ഼യും||4|| 

 
കയണും ഭധ഼യും തയണും ഭധ഼യും 
സയണും ഭധ഼യും സ്ഭയണും ഭധ഼യും| 
ഴഭഺതും ഭധ഼യും രഭഺതും ഭധ഼യും 
ധധ്കധൕധൟധ്ധൠധ൏നത അഖധൠധൗം ഭധ഼യും||5|| 

 

ഗ഼ഞ്ജഹ ഭധ഼യഹ ഭഹല്ഹ ഭധ഼യഹ 

മഭ഼നഹ ഭധ഼യഹ ഴ഻െ഻ ഭധ഼യഹ| 
ഷല്ഺല്ും ഭധ഼യും കഭല്ും ഭധ഼യും 
ധധ്കധൕധൟധ്ധൠധ൏നത അഖധൠധൗം ഭധ഼യും||6|| 

 
ദ്ദഗഹഩ഻ ഭധ഼യഹ ല്഻ല്ഹ ഭധ഼യഹ 
മ഼ക്തും ഭധ഼യും ഭ഼ക്തും ഭധ഼യും| 
ദാഷ്ടും ഭധ഼യും രഺഷ്ടും ഭധ഼യും 
ധധ്കധൕധൟധ്ധൠധ൏നത അഖധൠധൗം ഭധ഼യും||7|| 
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ദ്ദഗഹഩഹ ഭധ഼യഹ ഗഹദ്ദഴഹ ഭധ഼യഹ 
മഷ്ടഺധඡ  ഭധ഼യഹ  ഷാഷ്ടഺധඡ ഭധ഼യഹ| 
ദല്ഺതും ഭധ഼യും പല്ഺതും ഭധ഼യും 
ധധ്കധൕധൟധ്ധൠധ൏നത അഖധൠധൗം ഭധ഼യും||8|| 

 

 
 
 

ര഼ബം 
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അധയം ഭധ഼യം രേനം ഭധ഼യം 
നമനം ഭധ഼യം സഷഺതം ഭധ഼യം | 
സാേമം ഭധ഼യം ഗഭനം ഭധ഼യം 

ഭധ഼യഹധഺരഹത അഖഺറം ഭധ഼യം || 
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രഷ഼ദേര ഷ഼തം ദേരം കംഷ  ഹണഽയ ഭര്ത്ദനം 
ദേരക഻ പയഭഹനന്ദം കാഷ്ണം രദന്ദ ജഗദ്ഗ഼യ഼ം|| 

 

 
 
 


