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 �ശീ മഹാഗണപതേയ നമ: 

ഓം �ശീ ല%&ീ നരസിംഹസ�ാമിൈന( നമ: 

 

ആമുഖം 
 

 

�ശീ മഹാഭാഗവത&ിെല �പഹ്ലാദ ചരിത&ിൽ �ശീ നരസിംഹസ�ാമി 

�പഹ്ലാദേനാട്  പറയു0ത് എെ�0ു െവ2ാൽ “ആേരാെ4യാേണാ നരസിംഹ 

അവതാരേ&യും �പഹ്ലാദ ചരിതെ&യും കുറി2് പഠി4ു0ുേവാ അവർ4് 

പുനർജ7മി8. ദശാവതാര9ളിൽ ആദ�െ& നാല് അവതാര9ൾ അവസാനെ& ആറ ്

അവതാര9ളിൽ നി0ും തിക2ും വ�ത�"#മാണ്.  ആദ�െ& നാല് അവതാര9ൾ 

�ശീമാൻ നാരായണൻ അേ=ഹ&ിെ> സ��ം ഇ@ാനുസരനം എടു&താണ് എ0ാൽ 

അവസാനെ& ആറ് അവതാര9ളും ഭഗവാൻ സാധാരണ മനുഷ�ജ7മായിBാണ് 
എടു&ത്.  ആദ�െ& നാല് അവതാര9ളിൽ നാലാമെ& നരസിംഹ അവതാരം 

വളെര �പേത�കത നിറCതാണ്  എെ�0ാൽ അതിൽ �പപD സത�ം 

ഉൾെകാEിരി4ു0ു. 
 

െതേ4ഇ��യിൽ വിേശഷി2് ആ�Fാ�പേദ&് നിരവധി നരസിംഹ സ�ാമി 

േG�ത9ൾ ഉE്. ഇതിൽ ഒBുമി4 േG�ത9െള കുറി2ും ഭI7ാർ4് അറിവി8.  പല 

�ഗാമ9ളിെല നരസിംഹ സ�ാമി േG�ത9ളിൽ നിത�പൂജേപാലും നട4ു0ി8. 

ഒരുകാല&് സJ0മായിരു0 പല േG�ത9ളിലും ഇേKാൾ ആരും ഒരു വിള4് 

േപാലും ക&ി4ു0ി8. 

 

�ശീമാൻ നാരായണെ> കൃപാകടG&ാൽ അേ=ഹ&ിെ> ലീലകെള കുറി2് 

ഏഴ് പു"#ക9ൾ എഴുതാൻ ഇടയായി. എ8ാ പു"#ക9ളും ഭI7ാർ ഹൃദ�യമായി 

സ�ീകരി2ു. ഇതിൽ ഞാൻ എഴുതിയ രEാമെ& പു"#കമായ “�ശീ െവOേടശ�ര �വത 

കPQം” ആണ് ഏെറ �പസിRിയാർSി2ിBുTതും അതുേപാെല േലാകെമJാടുമുT 

േG�ത9ളിൽ ഭIിേയാെട നിർ�ഹി2് വരു0തുമായ �വതം.  നിരവതി ഭI7ാർ 

അവരവരുെട ഗൃഹ9ളിൽ വളെര വിശ�ാസേ&ാെട ഈ �വതം െചVു0ത് വഴി 

ഭഗവാെ> അനു�ഗഹ&ിനു പാ�തീഭവി4െപടു0ുE്.  �ശീനിവാസ ഭഗവാെ> 

അനു�ഗഹ&ാൽ മാ�തമാണ് ഈ പു"#ക9ൾ എ8ാം എനി4് എഴുതാൻ സാധി2ത്.  ഈ 

നരസിംഹ �വതവും ഭഗവാെ> അനു�ഗഹ&ാലാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്.  ഞാനാണ് േപന 

പിടി4ു0ത് എOിലും എഴുതു0ത് �ശീമാൻ നാരായണൻ തെ0യാണ്.  ഞാൻ 

അേ=ഹ&ിെ> ഒരു ഉപകരണം മാ�തം!  എെ> വിശ�ാസം എെ�0ാൽ ഈ �വതം 

ഭാവിയിൽ എ8ാ േG�ത9ളിലും ഭI7ാരുെട ഗൃഹ9ളിലും നിർവഹി4െKടും 

എ0ു തെ0യാണ്. 
 

എെ> പൂർ�ജ7 പുണ�&ാലാണ് ഈ പു"#ക9ൾ എഴുതാനുT ഭാഗ�ം 

സിRി2ത്.  ഈ പു"#കം എഴുതാൻ തുട9ിയത് മുതൽ എനി4് ദിവ�മായ പല 

അനുഭവ9ളും ഉEായി.  ഈ �വതം എഴുതണെമ0ു വിചാരി2തും എഴുതാൻ 

തുട9ിയതും �ശീ നരസിംഹസ�ാമിയുെട ജ7 നG�തമായ േചാതി നാളിലാണ്.  എനി4് 

ഒേ0 പറയാനുTൂ എ8ാം ഭഗവാെ> ഇ@ാനുസരണം!  

  

 �ശീ നരസിംഹസ�ാമി അേ=ഹ&ിെ> ഭI7ാെര അകമഴിC് 
സ്േനഹി4ു0ു.  ഭഗവാൻ െതെ0യാണ് ഈ �വതം പറCു ത0ിBുTത്.  എ8ാ 

വിധ&ിലുT ബുRിമുBുകളും ഈ �വതം െചVു0തിലൂെട തരണം െചVെKടും.  ഈ 

കലിയുഗ&ിൽ തെ> ഭI7ാരുെട �പയാസ9ളും ബുRിമുBുകളും ഭഗവാൻ ന0ായി 
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മനXിലാ4ു0ുE്.  അതിനാലാണ് അേ=ഹ&ിെ> �പീതിയും അനു�ഗഹവും 

ലഭി4ാനുT എളുKമാർഗം കാണി2ു ത0ത്.  ഈ �വതം ഭIിേയാെട 

നിർ�ഹി4ു0വെരയും �പസാദം കഴി4ു0വെരയും ഭIിേയാെട കഥകൾ 

വായി4ുകയും േകൾ4ുകയും െചVു0വെര �ശീ നരസിംഹസ�ാമി അകമഴിC് 
അനു�ഗഹി4ും.  അവർ എ8ാ ബുRിമുBുകളും നിഷ്�പയാസം തരണം െചVും.   

 

ഈ സൗ ഭാഗ�ം എനി4് ത0തിന് �ശീ ല[\ീനരസിംഹ സ�ാമി4് എെ> വിനീത 

�പണാമം. ഞാൻ എെ> ജീവിതം ഭഗവാെന േസവി4ു0തിനായി ഉഴിCു 
െവ2ിരി4ു0ു. എെ> ലG�ം �ശീ നരസിംഹസ�ാമിയുെട ത&�ം അേ=ഹ&ിെ> 

ഭIരിേല4് �പചരKി4ുക എ0ുTതാണ്. 
 

�പത�Gമായും പേരാGമായും ഈ പു"#കം �പസിRീകരി4ാൻ സഹായി2 

എ8ാ ഭIൻമാെരയും അതുേപാെലതെ0 ഈ വൃതം ഭIിേയാെട െചVു0വെരയും 

�പസാദം സ�ീകരി4ു0വെരയും �ശീ ല[\ീ നരസിംഹസ�ാമി ആയുർ ആേരാഗ� 

സൗ ഖ�വും സർ� ഐശ�ര�9െളയും �പദാനംെചVുമാറാകെB! 

 

 

 

 

സർ*ജന സുഖിേനാ ഭവ,ു!! 
�ശീ ല%&ിനരസിംഹ കടാ- സി.ിര/0ു !! 

സമ/0 സ1ംഗളാനി ഭവ,ു!! 
 

 

 

�ശീ തി�രാജു വിശ�പതി രാമകൃ��മൂർ�ി 
ൈഹ�ദബാദ ്
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�വതം െചേ78 രീതി 
 

 

ഈ കലിയുഗ&ിൽ നരസിംഹ ഭഗവാെ> അനു�ഗഹം ലഭികാനുT എളുKമായ 

മാർ^മാണ് ഈ  �വതം അനു�_ ി4ുക എ0ുTത്.  ഈ �വതം െചVു0തിലൂെട എ8ാ വിധ 

ബുRിമുBുകളും �പയാസ9ളും അ�പത�Gമാകും.  നരസിംഹ ഭഗവാൻ സ�യം 

പറCുത0 ഈ �വതം െചVാൻ എളുKമാണ്.  ആർ4ും എവിെട െവ2് േവണെമOിലും 

ഈ �വതംെചVാം.  തെ> ഭI7ാർ4് ഉEാവു0 മാനസിക�പ`a9ളും, സാJ&ിക 

ബുRിമുBുകളും, ആേരാഗ� �പ`a9ളും ഈ �വതം െചVു0തിലൂെട എളുKം തരണം 

െചVെKടും.  അതുേപാെലതെ0 ഏതു ശുഭകാര�ം െചVുേJാഴും (ഗൃഹ�പേവശം, 

വിവാഹം, വിദ�ാരംഭം) ഈ �വതം െചVാവു0താണ്.  ഒരു വ�Iിയുെട േജാലിേ4ാ 

വ�ാപാര പുേരാഗതി4് േവEിയിേBാ ഈ �വതം െചV്താൽ െപB0് തെ0 ഫലം 

സിRി4ും. 

 

ഈ �വതം മാഘ (െഫ�ബുവരി), ൈവശാഖം (െമയ്  - ജൂൺ), �ശാവണം (ഓഗg്  - 

െസപ്hംബർ), കാർ&ിക (ഒക്േടാബർ- നവംബർ), മാർഘഷീര (ഡിസംബർ - ജനുവരി), 

ദശമി, ഏകാദശി, പൗ ർjമി ദിവസ9ളിേലാ അതും അെ8Oിൽ പൂരം, േചാതി, 

തിരുേവാണം നാളുകളിേലാ െചയ് താൽ കൂടുതൽ ഫലം �പദമാണ്. 

ഈ �വതം രാവിെലേയാ ൈവകുെ0രേമാ െചVാം.  ഈ �വത&ിൽ അD് 

കഥകൾ ഉൾെKBിBുE്.  ഈ �വതം അവരവരുെട സ��ം ഗൃഹ9ളിേലാ വാടക 

വീടുകളിേലാ േG�ത9ളിേലാ പുണ�നദീതീര9ളിേലാ െചVാവു0താണ്. 

ഈ �വതം വളെര ഭIിേയാടും വിശ�ാസേ&ാടും കൂടി െചയ് താൽ ഭഗവാൻ 

സ�യം വ0് ആ �പസാദം സ�ീകരി4ു0താണ്.  മെhാരു �പധാനെKB കാര�ം 

എെ�0ാൽ ഈ �വതം സാJ&ിക ബുRിമുBുകേളാ മh് ഏതOിലും �പയാസം മൂലേമാ 

വിപുലമായ രീതിയിൽ െചVാൻ സാധി2ിെ8Oിൽ ആർ4ും തനിെയ ഇരു0ും െചVാം.  

 പhുെമOിൽ സുഹൃ&ു4െളയും ബFു4െളയും ഈ �വത&ിൽ 

പെOടു4ാൻ Gണി4ണം.  �വതം െചVു0 kലം ആദ�ം വൃ&ിയാ4ണം. 

അതിനുേശഷം ഒരു മlപം ഉEാ4ി അതിനുTിൽ ഒരു �ശീ ല[\ീനരസിംഹ 

സ�ാമിയുെട ചി�ത&ിെനാKം ഒരു കലശവും (ഒരു െചറിയ കുട&ിൽ െവTം നിറ2് 

അതിനു മുകളിൽ ഒരു നാളിേകരം) െവ4ുക. 

ആദ�ം മCൾ െകാE് ഉEാ4ിയ ഗണപതി ഭഗവാേനാട് വിഘ്ന9ൾ കൂടാെത 

ഈ �വതം പൂർ&ികരി4ാൻ �പാർmി4ണം.  അതിനുേശഷം നവ�ഗഹ9ളും 

അnദി4് പാലകെരയും മനXിൽ നമ"oരി4ണം. ഒരു തളികയിൽ കുറ2ു തുളസിയും, 

നാളിേകരവും, പൂ4ളും, പഴ9ളും െവ4ുക.  ഭഗവാെന നമ"oരി2ിB് ഭIിേയാെട 

അD് കഥകളും വായി4ുക.  

കഥകൾ വായി2തിനു േശഷം ഇവെയ8ാം ഭഗവാന് സമർKി4ുക.  ഈ �പസാദം 

സ�ീകരി4ു0ത് വഴി എ8ാ ബുRിമുBുകളും മാറി േപാകും. സാധി4ുെമOിൽ ഓേരാ 

കഥകൾ4് േശഷവും ഓേരാ നാളിേകരം വീതം ഉട4ാം.  റവ െനVിൽ വറു&് 
പDസാരയും െവTവും േചർ&് േവവി2് ൈനേവദ�മായി സമർKികണം.  പുളിേയാദര 

(പുളിസാദം) ഭഗവാന് ഇnെKB മെhാരു ൈനേവദ�ം ആണ്.  ഭഗവാന് തുളസി െവTം 

�പിയെപBതാണ്.  ഈ �വത&ിൽ കൂടുതൽ ഫലം സിRി ലഭി4ണെമOിൽ ഭഗവാന് 

തുളസി അർKി4ണം.  �വതം സമാപി4ുേJാൾ ഈ തുളസി �പസാദമായി വിതരണം 
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െചVാം.  എ8ാ ഭI7ാർ4ും ആയുരാേരാഗ� സൗ ഖ�ം ഈ �വതം െചVു0 വഴി ലഭി4ും.  

�വത&ിന് ഉപേയാഗി2 നാളിേകരവും �പസാദമായി വിതരണംെചVാം.  ഒരു കാര�ം 

എ8ാവരും ഓർ4ണം അതായത് ഭഗവാന് മാ�തേമ ഭIരുെട ബുRിമുBുകൾ 

മനസിലാ4ുക ഉTൂ.  അതിനാൽ ഭഗവാേനാട് അകമഴിC് �പാർmി4ണം.  അേ=ഹം 

തീർ2യായും നpുെട ബുRിമുBുകൾ മാhി എ8ാ ഐശ�ര�9ളും �പദാനം െചVും.  

 

 

 

 

സമ/0 സ1ംഗളാനി ഭവ,ു!! 
�ശീ ല%&ിനരസിംഹ കടാ- സി.ിര/0ു !! 
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ഗണപതി ധ(ാനം 
 

ശുqാംബരധരം വി��ു ം ശശിവർjം ചതുർഭുജം | 

�പസ0 വദനം ധ�ാേയത് സർ� വിഘ്േനാപേയ || 

തേദവ ല%ം സുദിനം തേദവ തരാബലം ച�rബാലം തേദവ | 

വിദ�ാബലം ൈദവബലം തേദവ ല[\ീപേത െത�Oിയുsം "\രാമി || 

 

ആചമനം 
 

ഓം േകശവായ സ�ാഹാ ഓം സംകർഷനായ നമ: 

ഓം നാരായണായ സ�ാഹാ ഓം വാസുേദവായ നമ: 

ഓം മാധവായ സ�ാഹാ ഓം �പദ�ുtaായ നമ: 

ഓം േഗാവിrായ നമ: ഓം അനിരുRായ നമ: 

ഓം വി��േവ നമ: ഓം പുരുേഷാ&മായ നമ: 

ഓം മധൂസൂദനായ നമ: ഓം അേധാGജായ നമ: 

ഓം �തിവി�കമനായ നമ: ഓം നരസിംഹായ നമ: 

ഓം വാമനായനാ നമ: ഓം അച�ുതായ നമ: 

ഓം �ശീധരായ നമ: ഓം ജനാർ=നായ നമ: 

ഓം ഋഷിേകശായ നമ: ഓം ഉേപ�rായ നമ: 

ഓം പvനാഭായ നമ: ഓം ഹരേയ നമ: 

ഓം ദാേമാദരായ നമ: ഓം �ശീകൃ��ായ നമ: 

 

ഭൂേതാചാതനം 
 

 

ഉ&ി�_ �ു ഭൂതപിശാചഹ ആേതയഭൂമി ഭരകാ: | 

ഏേതഷാമ വിേരാേധന  �ബw കർp സമാരേഭ || 

 

(കുറ2് അGി� അതായത് അരിമണികൾ എjയും മCൾെKാടിയും േചർ&് 
കുഴ2ു എടു&് നി9ളുെട പുറകിേല4് എറിയുക.  അതിനു േശഷം വലതുൈക 

െകാE് മൂ4് അട2ു പിടി2് �പാണായാമം െചVുക.)  

 

�പാണായാമം 
 

ഓം ഭുഹു, ഓം ഭുവഹു, ഓം സുവഹ, ഓം മഹ, ഓം ജനഹ, ഓം തപഹ, ഓം സത�ം, ഓം 

തത് സവിതുർ-വേരണ�ം ഭർേഗാ േദവസ� ധീമഹി, ധീേയാേയാനഹ �പേചാദയാത്, ഓം 

ആേപാ േജ�ാതീര-േസാമൃതം �ബw ഭൂർഭുവസുവരം. 

 

മമ ഉപാത ദുരിതGയ-ദ�ാരാ �ശീ പരേമശ�ര �പീത�ർmം ശുേഭ േശാഭനാ മുഹൂർേ& 

�ശീ മഹാ-വിഷ്േണാ-രാേ%യാ പവർേ& മാനസ�ാ ആദ� �ബwണഹാ ദ�ിതീയ 

പരാർേm േശ�ത വരാഹകല്േപ ൈവവസ�ത മന��േര കലിയുേഗ �പഥമപാേദ 

ജംബുദ�ീേപ ഭരതവർേഷ ഭരതകേx_  േമയ് േരാ ദGിണ ദിഗ്ഭാേഗ �ശീ ൈസലസ� 

(ഏhവും അടു&ുT നദികളുെട േപരുകൾ പറയുക) �പേദേശ, കൃ��ാ, േഗാദാവരി 

മധ�ഭാേഗ സ� േശാഭന ഗൃേഹ, സമ"# േദവതാ �ബwണാ, ഹരിഹര സ0ിധൗ , അ"\ിൻ 

വാർ&മാന, വ�വഹാരിക, ചാ�rമാേനന, സ�"#ി�ശീ, �പഭവാതി, നാമ സംവyര മേR� 
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(അ0െ& തീയതി, ദിവസം, മാസം, വർഷം) സംവyെര, അയേനയ്, രൂതൗ , മാേസ, 

പൈG, തിഥൗ , വാസേര, ശുഭനGേ�ത, ശുഭേയാേഗ ശുഭകരണ ഇവംഗൂനാ വിേശഷണ 

വിശിnായാം ശുഭതിഥൗ  �ശീമാൻ (േപര് പറയുക) േഗാ�തഹ (ജാതി പറയുക) നാമേധയഹ 

ധർpപത്നീ സേമതസ� അ"\ാകം സഹകുടുംബാനാം, േGമ, ൈkര�, ൈധര�, വിജയ, 

ആയുർ-ആേരാഗ�, ഐശ�ര�-അഭിവൃR�ർmം, ധർpാർm, കാമാേമാG ചതുർവിധ 

പുരുഷാർm ഫലസിR�ർmം മേമാപാത ദുരിതGയ ദ�ാരാ �ശീ പരേമശ�ര 

�പീതിയർmം �ശീ ല[\ി സേമേത �ശീ നരസിംഹ േദവതാ മുRിഷ� �ശീ നരസിംഹ 

േദവതാ �പീത�ർmം വൃത കൽzoരിേഷ� �ദവ�ഹി സംഭവതഭിഹി പദാർേ& സംഭവതം 

നിയേമനയാവ@Iി ധ�ാനാ വാഹനാദി േഷാദേഷാപചാര പൂജ�ം കരിേഷ� (ഒരു െചറിയ 

{ാസിൽ േവTം നിറ2്, ആ െവT&ിൽ േതാടുക)  

 

തടംഗ കലാശാരാധനം കരിഷ( 
 

 സ�ാമിയുെട വലതുവശ&് കലശം െവയ്4ുക.  അതിന് അടു&ായി ഒരു gീൽ 

തBിനുTിൽ െചറിയ മൂ0ുകുഴിയുT പാ�ത9ളിൽ ചrനം, കുOുമം, അGി� 

എ0ിവ െവയു4ുക.   

ഈ പൂജാ പാ�ത&ിനുTിൽ ഒരു പൂവ് െവ2ിB് താെഴ വിവരി4ു0 േ|ാകം െചാ8ുക. 

 

േ;ാകം 
  

 കലശ�മുേഖ വി��ു ഹു കാേ� രു�ദഹ സമാ�ശിതഹാ | 

 മൂേലത�ത kിേതാ�ബw മേR� മാതൃഗനാഹാ �ശിതാഹ || 

 കുGൗ തു സാഗരസർേ� സz#ദ�ീപ വസുFരാ | 

 ഋേഗ�േദ: യജുർേവദ: സാമേവേദാഹ�തർവന: || 

 അംഗി} സഹിതാസർേ� കലശാJു സമാ�ശിതഹ | 

 കലേശ ഗF പു�QാGതാൻ നിGിപ്ത�, ഹസ്േതനാചാദ�, 

 ആേപാ വാ ഇദം സർ�ം വിശ�ഭൂതാന�ാപഹ �പാണവാ ആപഹാ 

 പGവ ആേപാ0 മാേപാമൃത മാപ സാ�മധൂേപാ വിരാദാപാ 

 സ�രാദാപ }�ാം ശ�ാേപാ േജാതിം യജും ശ�ാപ 

 സത�മാപാ സർ�ാ േദവതാ അേപാഭൂർഭുവസ� രാപ ഓം. 

 

({ാസിെല െവT&ിൽ തുളസിയില ഇടുക) 

 

 

 

 

 

േ;ാകം 
 

 ഗംേഗ! ച യമുേന! കൃഷ്േണ! േഗാദാവരി! സരസ�തി! 

 നർpേദ! സിFുകാേവേര�ാ! ജല"\ിൻ സ0ിധിം കുരു 

 കാേവെര തുംഗഭേ�ദ ച കൃ��േവണി ച ഗൗ തേമ 



നരസിംഹ �വതം 

10 

 

 ഭാഗീരഥീ ച വിഖ�ാത പDഗംഗാ �പകീർ&ിതാ: 

 കലേശാദേകന േദവമാvാനാം പൂജ�ദവ�ാണി ച സംേ�പാG� 

 

(മുകളിൽ  പറC {ാസിെല െവT&ിനുTിൽ ഒരു പൂവ് മു4ുക. അതിനുേശഷം 

ഭഗവാെ> ചി�ത&ിലും പൂജാപാ�ത&ിലും നി9ളുെട സ�യവും ആ െവTം 

തളി4ുക). 

 

�ശീ ഗണപതി �പാർ<ന 

 

 ശുqാംബരധരം വി��ു ം ശശിവർണം ചതുർഭുജം | 

 �പസ0വദനം ധ�ാേയത് സർ�വിഘ്േനാപശാ�േയ || 

 ആദൗ  നിർവിഘ്േനന �വതപരിസമാz#ം ഗണപതിപൂജം കരിേഷ� || 

  

അത: ഗണപതി പൂജ 

 

 ഓം ഗണാനാം ത� ഗണപതിഗും ഹവാമേഹ | 

 കവിം കവീണാമൂപ മ�സമ"#വം || 

 േജ��_ രാജം �ബwണാം �ബwണസz#ാ | 

 ആന�ശുവ0ൂതിഭി സീദസാദനം || 

 

�ശീ മഹാഗണാതിപതേയ നമ:  ധ�ായാമി ധ�ാനം സമർKയാമി, 

ആവഹയാമി, രത്ന സിംഹാസനം സമർKയാമി, 

പാേദ�ാ പാദ�ം സമർKയാമി, ഹ"#േയാരർഘ�ം സമർKയാമി, 

മുേഖ ആചമനീയം സമർKയാമി, ആേപാഹിnമേയാ ഭുവ"#ന ഊർേജ�ധാതന, 

മേഹരനായ ചGേസ േയാ വഷിവത മുരസkസ� ഭാജയേതഹനഹ ഉഷതീരിന മാതര:, 

ത"\ാ ആരം ഗമാമേവാ യസ�Gയായ ജി0�ദ, അേപാജനയധചനഹ 

 

�ശീ മഹാഗണാതിപതേയ നമ: ശുേRാദക "aാനം സമർKയാമി || 

"aാന�രം ശുR ആചമനീയം സമർKയാമി || 

 

അഭിവസ്�താശു വസനാന�ർ ശാഭിേധേനാസു ദുഖ: | 

അഭിച�r ഭർതേവേനാ ഹിരണ�ാഭ�ാഷ�ൻ രതിേനാേദവ േസാമ || 

�ശീ മഹാഗണാതിപതെയ നമ: വസ്�തയുsം സമർKയാമി || 

 

യേ%ാപവീതം പരമം പവി�തം �പജാപെത ര�yഹജം പുര"#ാത് | 

ആയുഷ�മ�ഗം �പതിമുDശു�ഭം യാേ%ാപവീതം ബലമ"#ു േതജ: || 
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�ശീ മഹാഗണാതിപതെയ നമ: യാേ%ാപവീതം സമർKയാമി || 

 

ഗFദ�ാരാം ധുരാദർശാം നിത�പുnാം കരീഷിനീം | 

ഈശ�രീഗും സർ�ഭൂതാനാം ത മിേഹാപഹവേയ �ശിയാം || 

�ശീ മഹാഗണാതിപതെയ നമ: ദിവ��ശീ ചrനം സമർKയാമി || 

 

അയേനയ് േത പാരായേണ ദുർവാേരാഹ�ു പു�Qിണീഹി | 

ഹൃദാ} പുlരീകാനി സമു�ദസ� ഗൃഹാ ഇേമ || 

�ശീ മഹാഗണാതിപതെയ നമ: ദുർവാദി നാനാവിധ പു�Qാനി സമർKയാമി || 

അത: �ശീ േഷാദഷനാമ പൂജ 

ഓം സുമുഖായ നമ: ഓം ഗണാധ�Gായ നമ: 

ഓം ഏകദ�ായ നമ:   ഓം ഫാലച�rായ നമ: 

ഓം കപിലായ നമ: ഓം ഗജാനനായ നമ: 

ഓം ഗജകർണികായ നമ: ഓം വ�കതുണ്ഢായ നമ: 

ഓം ലംേബാധരായ നമ: ഓം ശൂർപകർണായ നമ: 

ഓം വികടായ നമ: ഓം ൈഹരംബായ നമ: 

ഓം വിഘ്നരാജായ നമ: ഓം "orപൂർ�ജായ നമ: 

ഓം ഗജാദിപതെയ നമ: ഓം സർ�സിRി�പദായകായ നമ: 

ഓം ധൂമേകതേവ നമ: ഓം �ശീ മഹാഗനാതിപതേയ നമ: 

 

നാനാവിധ പരിമളപു�Qാനി സമർKയാമി 

വന"Qതിയുർ ഭവ�ർദിവി നാനാ ഗFിശു സമ�ുതം | 

ആ�ഗയ സർ�ൈദവാനാം ധൂേപായം �പതിഗൃഹ�താം || 

�ശീ മഹാഗണാതിപതേയ നമ: ധൂപമാ�ഗാപയാമി || 

 

സാജ�ം �തിവർ&ി സംയുIം വ�ിനാ േയാജിതം �പിയം | 

ഗൃഹാണ മംഗളം ദീപം ൈ�തേലാക� തിമിരാവഹം || 

ഭI�ാ ദീപം �പയ@ാമി േദവായ പരമാvേന | 

�താഹിമാം നരകാധ്േഘാര ദിവ�േജാതി ഋണേമാ"#ു േത || 

�ശീ മഹാഗണാതിപതേയ നമ: ദീപം സമർKയാമി || 

ധൂപദീപാന�രം ആചമനീയം സമർKയാമി || 

 

ൈനേവദ(ം 

(ഒരു െചറിയ തB&ിൽ ഒരു െചറിയ ക��ം സർ4ര െവ2് കുറ2ു െവTം ഒഴി4ുക) 

ഓം ഭുർഭുവസ�: തത് സവിതുർ വേരണ�ം ഭർേഗാേദവസ� ധീമഹി, ധീേയാേയാന: 

�പേജാദയാത് സത�ം ത�ർെതന പരിഷിDാമി (രാ�തിയൽ െച8ുകയാെണOിൽ 

 - രുതം ത� സേത�ന പരിഷിDാമി -   എന്ൻ െചാ8ുക). 
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�ശീ മഹാഗണാതിപതെയ നമ: ഗൂേഡാപഹാര ൈനേവദ�ം സമർKയാമി || 

അമൃതമ"#ു  അമൃേതാപ"#രമസി || 

 

ഓം �പാണായ സ�ാഹാ | ഓം ആപാനായ സ�ാഹാ | ഓം വ�ാനായ സ�ാഹാ | ഓം  ഉദനായ 

സ�ാഹാ | ഓം സമാനായ സ�ാഹാ മേR� മേR� പാനീയം സമർKയാമി|| 

 

അമൃതാഭി ധാനാമസി ഉ&രാേപാGണം സമർKയാമി || 

ഹ"#ൗ  �പGലയാമി, ശുR ആചമനീയം സമർKയാമി || 

 

പൂഗിഫൈല സകർKൂരി ഋണാഗവ8ീ ദല�ർയുതം | 

മുIാപൂർj സംയുIം താംബൂലം �പതിഗൃഹ�താം || 

താംബൂലം സമർKയാമി || 

(ഒരു െവhിലയിൽ ഏതOിലും ഒരു പഴം സമർKി4ുക) 

 

ഓം ഗണാനാം ത� ഗണപതിം ഹവമേഹ | കവിം കവീണാമുപ മ�സവ"#വം | 

േജ��_ രാജം �ബാwണാം �ബwമണസz# ആന�ശുൻവ0ൂദിഭി സീതസാദനം || 

�ശീ മഹാഗണാതിപതെയ നമ: സുവർj മ��പു�Qം സമർKയാമി || 

(പൂകൾ ഭഗവാന് സമർKി4ുക) 

 

മ��ഹീനം �കിയാഹീനം ഭIിഹീനം ഗണാതിപ | 

യത്പൂജിതം മയാേദവ പരിപൂർj തദാ"#ു േത || 

യേ%ന യ%മയ ജ� േദവാ kാനി ധർpാനി �പഥമാ | 

ന�ാസം േതഹനാകം മഹി മാൻXചേr യ�തപൂർേ� സാധ� ശാ�ിേദവാഹ || 

 

പുനരാചനം 

അനയാധ�ാനാവാഹനാദി േഷാദഷ ഉപചാര പൂജയാ ച ഭഗവാൻ സർ�ാvകഹ 

�ശീ മഹാഗണാതിപതി സു�പീേതാ വരേദാ ഭൂത� ഉ&ൈര കർpണ� 

വിഘ്നമ"#വിതി ഭവേ�ാ �ഭുവ�ു ഉ&േര കർpണ� വിഘ്നമ"#ു   
ഗണാതിപതി �പസാദം ശിരസാ ഗൃഹാമി || 

സഹ�സ പരമാേദവി ശതമൂല ശതാOുരാ | 

സർ�ഗം ഹരതുേമ പാപം ദുർ�ാ ദുസ�za നാശേന | 

ഗണാതിപതി യഥാkാനമുദ�ാസയാമി || 

 

�പാണ�പതി�>  

ഓം അസുനീേത പുനര"\ാസു ചGുഹു പുന: 

�പാണമിഹേനാേദഹി േഭാഗംേജ�ാ�Qേഷ�മ 

സൂര�മു@ര� മനുമേത മൃദയാന സ�"#ി 

അമൃത വി�പാണ അമൃതമാപഹ �പാണാേനവ യഥാkാനമുപഹ�യെത  

 

(ഭവാെ> ചി�ത&ിേലാ വി�ഗഹതതിേലാ േതാടുക) 

 

�ശീ നരസിംഹസ�ാമി ആവാഹയാമി, kാപയാമി പൂജയാമി 

kിേരാഭവ, വരേദാഭവ, സു�പസേ0ാഭവ, kിരkാനം കുരു | 

 

ധ(ാനം 
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ശാ�ാകാരം ഭുജഗ ശയനം പvനാഭം സുേരശം 

വിശ�ാധാരം ഗഗന ശദൃഷം േമഘവർjം ശുഭാംഗം 

ലGീകാ�ം കമലനയനം േയാനി ഹൃദ�ാന ഗമ�ം 

വേr വി��ു ം ഭവഭയ ഹരം സർ� േലാൈകക നാഥം 

�ശീ ല[\ീ സേമത �ശീ നാരാസിംഹസ�ാമിേന നമ: 

ധ�ായാമി ധ�ാനം സമർKയാമി 

(ഭഗവാെ> വി�ഗഹ&ിേലാ, ചി�ത&ിേലാ, ഒരു പൂേവാ തുളസിേയാ സമർKി4ുക) 

 

ആവാഹനം 
 

അവാഹയാമി േദേവശ സിRിഗFർ�േസവിത | 

യ�ദഹശ�ാമിദം പുണ�ം സർ�പാപ ഹേരാഹരഹ || 

�ശീ ല[\ീ സേമത �ശീ നാരാസിംഹസ�ാമിേന നമ:  ആവാഹയാമി 

(ഭഗവാെ> വി�ഗഹ&ിേലാ, ചി�ത&ിേലാ, ഒരു പൂേവാ തുളസിേയാ സമർKി4ുക) 

 

ആസനം 
 

ൈദവൈദവ ജഗ0ാഥ �പണുത േqശനാശന | 

രത്നസിംഹാസനം ദിവ�ം ഗൃഹാണ മധുസൂദന || 

�ശീ ല[\ീ സേമത �ശീ നാരാസിംഹസ�ാമിേന നമ: 

രത്നസിംഹാസനം സമർKയാമി 

(ഭഗവാെ> വി�ഗഹ&ിേലാ, ചി�ത&ിേലാ, ഒരു പൂേവാ തുളസിേയാ സമർKി4ുക) 

 

പാദ(ം 
 

വാDിതം കുരേമ ൈദവ ദു�oൃ തം ച വിനാശായ | 

പാദ�ം ഗൃഹാണ ഭഗവാൻ മാതുരുത് സംഗ സംkിത || 

�ശീ ല[\ീ സേമത �ശീ നാരാസിംഹസ�ാമിേന നമ:  പാദേയാ പാദ�ം സമർKയാമി 

({ാസിെല െവT&ിൽ നി0ും ഒരു "Qൂ ൺ െവTം െചറിയ തB&ിേല4് ഒഴി4ുക.) 

 

അർഘ(ം 
 

കുരുഷ�േമ ദയാം ൈദവ സംസാരാർ&ി ഭയാപഹ | 

ദധിGീര ഫേലാൈപതം ഗൃഹാനാർഘ�ം നേമാ"#ു േത || 

�ശീല[\ീ സേമത �ശീ നാരാസിംഹസ�ാമിേന നമ: ഹ"#േയാരർഘ�ംസമർKയാമി 

({ാസിെല െവT&ിൽ നി0ും ഒരു "Qൂ ൺ െവTം െചറിയ തB&ിേല4് ഒഴി4ുക.) 

 

ആചമനം 
 

നമ സത�ായയ ശുRായ നിത�ായ %�ാന രൂപിൈണ� | 

ഗൃഹാനാചമാനം ൈദവ സര്�േലാൈകക നായക || 

�ശീല[\ീ സേമത �ശീ നാരാസിംഹസ�ാമിേന നമ: മുേഖ ആചമനീയം സമർKയാമി 

({ാസിെല െവT&ിൽ നി0ും ഒരു "Qൂ ൺ െവTം െചറിയ തB&ിേല4് ഒഴി4ുക.) 

പ@ാമൃത/Aാനം 
 

പDാമൃതം മയാനീതം പേയാദധിഘൃതം മധു | 

സർ4രാ സഹിതം ൈചവ ൈദവത�ം �പതിഗൃഹ�താം || 

�ശീല[\ീ സേമത �ശീ നാരാസിംഹസ�ാമിേന നമ: പDാമൃതം സമർKയാമി 
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(ഭഗവാനു പDാമൃതം സമർKയാമി) 

(പDാമൃതം: പാൽ, ൈതര്, െനV്, േതൻ, പDസാര) 

 

/Aാനം 
 

സ�ർj പാേ�താദകം ഗംഗ യാമുനാദി സമന�ിതം | 

ശുേRാദകം ഗൃഹാേനഷ "aാനം കുരുയഥാവിധി || 

�ശീല[\ീ സേമത �ശീ നാരാസിംഹസ�ാമിേന നമ: ശുേRാദക "aാനം സമർKയാമി 

({ാസിെല െവT&ിൽ നി0ും ഒരു "Qൂ ൺ െവTം െചറിയ തB&ിേല4് ഒഴി4ുക.) 

വസ്�തം 
 

തz#കാDന സOാസം പീതാംബരമിദം ഹേര | 

സുഗൃഹാന ജഗ0ാഥ �ശീനിവാസ നേമാ"#ു േത || 

�ശീ ല[\ീ സേമത �ശീ നാരാസിംഹസ�ാമിേന നമ: വസ്�തയുsം സമർKയാമി 

 

യേBാപവീതം 
 

യേ%ാപവീതം പരമംപവി�തം �പജാപൈത�ർയജ് സഹജം പുര"#ാത് | 

ആയുഷ�മ�ഗം �പതിമുDശു�ഭം യേ%ാപവീതം ബലമ"#ു േതജ: || 

�ശീ ല[\ീ സേമത �ശീ നാരാസിംഹസ�ാമിേന നമ: യേ%ാപവീതം സമർKയാമി 

(രE് നീള&ിലുT േകാBൺ തുണിയിൽ മCളും കുOുമവും ചാർ&ി ഭഗവാന് 

സമർKി4ുക.  അെ8Oിൽ ഒരു പൂവ് എടു&് “യേ%ാപവീതർേ& പു�Qം” എന്ൻ 

െചാ8ി ഭഗവാന് സമർKി4ുക) 

 

 

 

ഗCം 
 

ചrനാഗരു ക"#ൂ രി ഘനസാര സമന�ിതം | 

ഗFം ഗൃഹാന േഗാവിr നാന ഗF"�ധാരായാ || 

�ശീ ല[\ീ സേമത �ശീ നാരാസിംഹസ�ാമിേന നമ: ദിവ�പരിമള ഗFാൻ സമർKയാമി 

(ഭഗവാന് കുറ2ു ചrനം ചാർ&ുക) 

 

 

അ-താൻ 

 

േഗാവിrാ പരമാനrാ ഹരി�ദ സാഹിതGതാൻ | 

വിേശ�ശ�ര വിസാലG ഗൃഹാന പരേമശ�ര || 

�ശീ ല[\ീ സേമത �ശീ നാരാസിംഹസ�ാമിേന നമ: അGതാൻ സമർKയാമി 

(ഭഗവാെ> ചി�ത&ിേലാ വി�ഗഹ&ിേലാ കുറ2് അGി� വിതറുക) 

(അGി�: ആരിയും മCൾെKാടിയും എjയും കൂടി മി��് െച�#ത്) 

 

പു��ം 
 

സുഗFീനി സുപു�Qാനി ജാജികുx_ മുഖനിച | 

മാലതി വകുലാേദവി പൂജർmം �പതിഗൃഹ�താം || 

�ശീ ല[\ീ സേമത �ശീ നാരാസിംഹസ�ാമിേന നമ: പു�Qം സമർKയാമി 

(ഭഗവാന് പു�Qം സമർKയാമി) 
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അതംഗ പൂജ 

 

( ഈ �പാർmന �ശീ നരസിംഹ ഭഗവാെ> ഓേരാ ശരീരഭാഗ9ളിേല4് 

സമർKി4െKടു0താണ്.  ഓേരാ വരി െചാ8ുേJാഴും, തുളസിയിലേയാ, പൂ4േളാ, 

അGി�േയാ കലശ&ിേ7ൽ സമർKി4ുക) 

 

 

 

ഓം �ശീ നരസിംഹായ നമ:    പാദൗ  പൂജയാമി 

ഓം �ശീ മഹാസിംഹായ നമ:   ഗുൽഫൗ  പൂജയാമി 

ഓം �ശീ ദിവ�സിംഹായ നമ:  ജാനൂനി പൂജയാമി 

ഓം �ശീ മഹാബലായ നമ:   ജംേഘ പൂജയാമി 

ഓം �ശീ ഉ�ഗ സിംഹായ നമ:  ഊരു പൂജയാമി 

ഓം �ശീ "#ംഭജയ നമ:   കഠിം പൂജയാമി 

ഓം പര�ബwായ നമ:   നാഭിം പൂജയാമി  

ഓം �ശീ സദാശിവായ നമ:  ഉദരം പൂജയാമി 

ഓം �തിവി�കമായ നമ:    ഹൃദയം പൂജയാമി 

ഓം സർ�ദ്ഭൂതായ നമ:    kാനൗ  പൂജയാമി 

ഓം പുരുേഷാ&മായ നമ:  ഭുജൗ  പൂജയാമി 

ഓം വ�ജ നഖായ നമ:    ഹ"#ൗ  പൂജയാമി 

ഓം അച�ുതായ നമ:   കx_ ം പൂജയാമി 

ഓം മഹാvേന നമ:   "orൗ  പൂജയാമി 

ഓം മഹാജ�ാലായ നമ:   മുഖം പൂജയാമി 

ഓം മഹാ�പഭേവ നമ:    നാസികം പൂജയാമി 

ഓം പുണ��ശവണ കീർ&നായ നമ:  േ�ശാൈ�ത പൂജയാമി 

ഓം �ശീ ഉ�ഗേലാചനായ നമ:  േനൈ�ത പൂജയാമി 

ഓം വർചസ�ിേന നമ:   ലലാടം പൂജയാമി 

ഓം �ശീ രമ� വി�ഗഹായ നമ:   സർ�ാന�ംഗാനി പൂജയാമി 

ഓം �ശീ ല[\ീ സേമത �ശീ   ദിവ� സുrര വി�ഗഹം പൂജയാമി 

  

 

 

നരസിംഹ പരമാEേന നമ: 
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�ശീ ല%&ീ നരസിംഹ അഷ്േടാ�ര സതനാമാവലി 

ഓം നാരസിംഹായ നമ: ഓം ഗുണഭ�ദായ നമ: 

ഓം മഹാസിംഹായ നമ: ഓം ബാലഭ�ദായ നമ:            40 

ഓം ദിവ� സിംഹായ നമ: ഓം കരാലായ നമ: 

ഓം മഹാബലായ നമ: ഓം വികരാലായ നമ: 

ഓം ഉ�ഗസിംഹായ നമ: ഓം വികേ�ത നമ: 

ഓം മഹാേദവായ നമ: ഓം സർ�കർത�കായ നമ: 

ഓം ദിവ�സമാഹായാ നമ: ഓം ഷിംഷുമാരായ നമ: 

ഓം "#ംഭജായ നമ: ഓം �തിേലാകാvേന നമ: 

ഓം ഉ�ഗേലാചനായ നമ: ഓം ഈശായ നമ: 

ഓം രൗ �ദായ നമ: ഓം സർേ�ശ�രായ നമ: 

ഓം സർ�അ�ുതായാ നമ:    10 ഓം വിഭേവ നമ:  

ഓം �ശീമേത നമ: ഓം ൈഭരവാദംബരായ നമ:       50 

ഓം േയാഗാനrായ നമ: ഓം ദിവ�ായ നമ:  

ഓം �തിവി�കമായ നമ: ഓം അച�ുതായ നമ: 

ഓം ഹരേയ നമ: ഓം കവിമാധവായ നമ: 

ഓം േകാലാഹലായ നമ: ഓം അേധാGായ നമ: 

ഓം ച�കിേന നമ: ഓം അGരായ നമ: 

ഓം വിജയിേന നമ: ഓം ശർ�ായ നമ: 

ഓം ജയവർRനായ നമ: ഓം വര�പദായ നമ: 

ഓം പDാനനായ നമ: ഓം വിശ�ംഭരായ നമ: 

ഓം പര�ബwായ നമ:                                   20 ഓം അ�ുതായ നമ:            60 

ഓം േഘാരായ നമ: ഓം ഭവ�ായ നമ: 

ഓം േഘാരവി�കമായ നമ: ഓം �ശീ വി��േവ നമ: 

ഓം ജ�ലൻമുഖായ നമ: ഓം പുരുേഷാ&മായ നമ: 

ഓം ജ�ാലാമുഖായ നമ: ഓം അനഘഷ്�തായ നമ: 

ഓം ജ�ാലാമാലിേന നമ: ഓം നഖഷ്�തായ നമ: 

ഓം മഹാജ�ാലായ നമ: ഓം സൂര�േജ�ാതിേഷ നമ: 

ഓം മഹാ�പഭേവ നമ: ഓം സുേരശ�രായ നമ: 

ഓം നിടലാGായ നമ: ഓം സഹ�സഭാേവ നമ: 

ഓം സഹ�സകഷായ നമ: ഓം സർ�%�ായ നമ: 

ഓം ദൂർണിരGായ നമ: ഓം സർ�സിRി�പദായകായ നമ:    70 

ഓം �പതാപനായ നമ:           30 ഓം വ�ജദംഷ്�ടായ നമ: 

ഓം മഹാധംഷ്�ടയുRായ നമ: ഓം വ�ജനഖായ നമ: 

ഓം �പ%�ായ നമ: ഓം മഹാനrായ നമ: 

ഓം ചrേഗാപായ നമ: ഓം പരംതപായ നമ: 

ഓം സദാശിവായ നമ: ഓം സർ�മൈ��കരൂപായ നമ: 

ഓം ഹിരണ�കശിപു ധ�ംസിൈന� നമ: ഓം സർ�യ��വിധാരണായ നമ: 

ഓം ൈദത�ദാനവ ഭംജനായ നമ: ഓം സർ�ത��ാvകായ നമ: 

ഓം ബലാഭ�ദായ നമ: ഓം അവ�Iായ നമ: 

ഓം സുഭ�ദകായ നമ: ഓം സുവ�Iായ നമ: 

ഓം ഭIവyലായ നമ:          80 ഓം ജഗത്പത�ായ  നമ: 

ഓം ൈവശാഖശുqഭൂേതാതായ നമ: ഓം ജഗൻനാഥായ നമ: 
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ഓം ശരണാഗതവyലായ നമ: ഓം മഹാകായയ നമ: 

ഓം ഉദാരകീർ&േയ നമ: ഓം ദ�ീരൂപ�ദുേത നമ: 

ഓം പുണ�ാvേന നമ: ഓം പരമാvേന നമ: 

ഓം മഹാvേന നമ: ഓം പരംേജ�ാതിേഷ നമ: 

ഓം ച�rവി�കമായ നമ: ഓം നിർഗുണായ നമ:           100 

ഓം േവദ�തയ�പപൂജ�ായ നമ: ഓം നൃേകസരിേന നമ:           

ഓം ഭഗവേത നമ: ഓം പരതത�ായ നമ: 

ഓം പരേമശ�രായ നമ: ഓം പരംധാമായ നമ: 

ഓം �ശീവyംഗായ നമ:         90 ഓം സ2ിദാനr വി�ഗഹായ നമ: 

ഓം �ശീനിവാസായ നമ: ഓം ല[\ിനരസിംഹായ നമ: 

ഓം ജഗത��ാപിേന നമ: ഓം സർ�ാvേന നമ: 

ഓം ജഗൻമയായ നമ: ഓം ധീരായ നമ: 
 ഓം �പഹ്ലാദ പാലകായ നമ: 

 

 

 

 

�ശീ ല[\ീ നരസിംഹ അഷ്േടാ&ര സതനാമാവലി 

 

 

 

�ശീ മഹാല%&ീ അഷ്േടാ�ര സതനാമാവലി 

ഓം �പകൃേത� നമ: ഓം പvഹ"#ാേയ നമ: 

ഓം വികൃേത� നമ: ഓം പvാൈG� നമ: 

ഓം വിദ�ാേയ നമ: ഓം പvസുrൈര� നമ: 

ഓം സർ�ഭൂതഹിത�പദാേയ നമ: ഓം പേvാ�വാേയ നമ: 

ഓം �ശRാേയ നമ: ഓം പvമുൈഖ� നമ: 

ഓം വിഭൂേത� നമ: ഓം പvനാഭ�പിയാേയ നമ: 

ഓം സുരേഭ� നമ: ഓം രമാേയ നമ: 

ഓം പരമാvികാേയ നമ: ഓം പv മാലാധരാേയ നമ: 

ഓം വാേച� നമ: ഓം േദൈവ� നമ:                   50 

ഓം പvാലയെയ                 10 ഓം പvിൈന� നമ: 

ഓം പvായ നമ: ഓം പvഗFിൈന� നമ: 

ഓം ശുചാേയ നമ: ഓം പുണ�ഗFാേയ നമ: 

ഓം സ�ാഹാേയ ഓം സു�പസ0ായ നമ: 

ഓം സ�ധാേയ നമ: ഓം �പസാദാദിമുൈഖ� നമ: 

ഓം ശുRാേയ നമ: ഓം �പഭാേയ നമ: 

ഓം ധന�ാേയ നമ: ഓം ച�rവദനാേയ നമ: 

ഓം ഹിരണ�മൈV നമ: ഓം ച�rാേയ നമ: 

ഓം നിത�പുnായ നമ: ഓം ച�r സേഹാദൈര� നമ: 

ഓം വിഭവൈര� നമ:              20 ഓം ചതുർഭുജാേയ നമ:              60 

ഓം അദീൈത� നമ: ഓം ച�r രൂപാേയ നമ: 

ഓം ദീൈത� നമ: ഓം ഇrിരാേയ നമ: 

ഓം ദീz#ാേയ നമ: ഓം ഇrുശീതാളാേയ നമ: 

ഓം വസുധാേയ നമ: ഓം ആഹ്ലാദജനൈന� നമ: 

ഓം വസുധാരിൈണ� നമ: ഓം പുഷ്ൈട� നമ: 

ഓം കമലാേയ നമ: ഓം ശിവാേയ നമ: 

ഓം  കാ�ാേയനമ: ഓം സത�ാേയ നമ: 
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ഓം കാമാൈG� നമ: ഓം വിമലാേയ നമ: 

ഓം േ�കാധസംഭവാേയ നമ: ഓം വിസ�ജനൈന� നമ:             70 

ഓം അനു�ഗഹ�പദാേയ നമ:          30 ഓം തുഷ്ൈട� നമ: 

ഓം ബുRാേയ നമ: ഓം ദാരി�ദനാശിൈന� നമ: 

ഓം അനഘാേയ നമ: ഓം �പീതിപു�oരൈണ� നമ: 

ഓം ഹരിവ8ാേയ നമ: ഓം ശാ�ാേയ നമ: 

ഓം അേധാകാേയ നമ: ഓം ശുqമാല�ാബരാൈയ നമ: 

ഓം അമൃതാേയ നമ: ഓം �ശീേയ നമ: 

ഓം ദീപാേയ നമ: ഓം ഭാ"oൈര� നമ: 

ഓം േലാകേശാകവിനാശിൈന� നമ: ഓം ബില�നിലയാൈയ നമ: 

ഓം ധർpനിലയാേയ നമ: ഓം വരാേരാഹാേയ നമ: 

ഓം കരുണാേയ നമ: ഓം യശസ�ിൈന� നമ:                 80 

ഓം േലാകമാേ�ത നമ:                40 ഓം വസുFരാൈയ നമ: 

ഓം പv�പിയാേയ നമ: ഓം ഉRാരംഗാൈയ നമ: 

ഓം ഹിരിൈണ� നമ: ഓം വി��ു വGkലkിതാൈയ നമ: 

ഓം േഹമമാലിൈന� നമ: ഓം വി��ു  പത്ൈന� നമ: 

ഓം ധനധന�കാൈര� നമ: ഓം �പസ0ാൈG� നമ: 

ഓം സിRൈയ നമ: ഓം നാരായണ സമാ�ശിതാൈയ നമ:   100 

ഓം സ്ൈ�തണ സൗ മ�ാൈയ നമ: ഓം ഭുവേനശ�ൈര� നമ: 

ഓം ശുഭ�പദാൈയ നമ: ഓം േദവല[\ി നമ: 

ഓം നൃബേവ�\ ഗദനrൈയ നമ: ഓം സര്�പ�ദവ നിവാരിൈണ� നമ: 

ഓം വരലG്ൈമ� നമ:             90 ഓം നവദുർ^ാൈയ നമ: 

ഓം വസു�പദാൈയ നമ: ഓം മഹാകാൈള� നമ: 

ഓം സുഭാൈയ നമ: ഓം �ബwവി��ു സിവvികാൈയ നമ: 

ഓം ഹിരണ��പാകാരാൈയ നമ: ഓം �തികാലഗ�ാന സJ0ാൈയ നമ: 

ഓം സമു�ദ തനയാൈയ നമ: ഓം മഹാല[\ി അഷ്േടാ&ര സദ നമ: 

ഓം ജയാൈയ നമ:  

ഓം മംഗളേദൈവ� നമ:  

 

 

 

 

�ശീ മഹാല[\ീ അഷ്േടാ&ര സതനാമാവലി 
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ധൂപം 

ദശാംഗം ഗു^ുേലാ ൈപതം േഗാഘ�ൈതന സമന�ിതം | 

ധൂപം �ഗഹാന േദേവശ സർ�േലാക നമ"oാര || 

�ശീ ല[\ീ സേമത �ശീ നരസിംഹ സ�ാമിേന� നമ: ധൂപമാ�ഗാപയാമി 

(ൈകയുെട ആംഗ�ം െകാE് ചrന&ിരി ഭഗവാന് സമർKി4ുക) 

ദൂപം 

�തിേലാേകശ മഹാേദവ സർ��ാന �പദായകാ | 

ദീപം ദാശ�ാമി േദേവശ രGാം ഭI വyല || 

�ശീ ല[\ീ സേമത �ശീ നരസിംഹ സ�ാമിേന� നമ: ദീപം ദർശയാമി 

(ൈകയുെട ആംഗ�ം െകാE് ദീപം ഭഗവാന് സമർKി4ുക) 

ൈനേവദ(ം 

സർ� ഭGി"�് േഭാജ�"�് രസിസ്ഷR്ഭി സമന�ിതം | 

ൈനേവദ�rു മയാനീതം ഗൃഹാന പുരുേഷാ&മ || 

�ശീ ല[\ീ സേമത �ശീ നരസിംഹ സ�ാമിേന� നമ: ൈനേവദ�ം സമർKയാമി 

(താെഴ വിവരി4ു0 രീതിയിൽ ഭഗവാനു ൈനേവദ�ം സമർKി4ുക.  േന��Kഴം 

സമർKി4ുകയാെണOിൽ ”കദളീഫലം” എ0ും നാളിേകരമാെനOിൽ നാളീേകരഫലം 

നിേവദയാമി” എ0ും ശർ4ര ആെണOിൽ “ ഗൂേഡാപഹാര ൈനേവദ�ം സമർKയാമി” 

എ0ും പറയുക.) 

 ഓം �പാണായ സ�ാഹാ 

 ഓം അപാനായ സ�ാഹാ 

 ഓം വ�ാനായ സ�ാഹാ 

 ഓം ഉദനായ സ�ാഹാ 

 ഓം സമാനായ സ�ാഹാ 

 ഓം പര�ബwേണ സ�ാഹാ 

 

({ാസിെല െവT&ിൽ നി0ും ഒരു "Qൂ ൺ െവTം െചറിയ തBിേല4് ഒഴി4ുക) 

 ഓം ഭൂർഭുവസ�: തത് സവിധുർ വേരണ�ം  

 ഭർേഗാേദവസ� ധീമഹി ധീേയാേയാനഹ �പേചാദയാത്  

 ഒമാേപാ േജ�ാതീരാേപാ മൃതം �ബw ഭൂർഭുവസ�രം  

 മേR� മേR� പാനീയം സമർKയാമി. 

({ാസിെല െവT&ിൽ നി0ും ഒരു "Qൂ ൺ െവTം െചറിയ തBിേല4്ഒഴി4ു4) 

 

അമൃതാപി ധാനമാസി, ഉ&രാേപാGണം സമർKയാമി 
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ഹ"#ൗ  �പGലയാമി, പുനരാചമനീയം സമർKയാമി. 

 

താംബൂലം 
 

പൂഗിഫൈല സകർKൂരി ഋണാഗവ8ി ദല�ർയുതം | 

മുIാചൂർj സമായുIം സ�ാമിൈന� നമ: || 

താംബൂലം സമർKയാമി. 

�ശീ ല[\ീ സേമത �ശീ നരസിംഹ സ�ാമിേന� നമ: താംബൂലം സമർKയാമി 

(ഒരു െവhിലയിൽ ഏെതOിലും ഫലം ഭഗവാനു സമർKി4ുക) 

നീരാഞ്ജനം 

ഹിരണ�കശിപുരസ� േകാപ%ൗ  ശലഭയിത | 

സർ�ാ�ര വ�ാപിേന �ശീമാൻ നരസിംഹായ മംഗളം || 

�ശീ ല[\ീ സേമത �ശീ നരസിംഹ സ�ാമിേന� നമ: നീരാഞ്ജനം ദർശയാമി 

(കർപൂര ആരതി കാണി2് {ാസിെല െവT&ിൽ നി0ു ഒരു "Qൂ ൺ െവTം െചറിയ 

തBിേല4് ഒഴി4ുക) 

മ�,പു��ം 

ദാതാ പുര"#ാദ�ാം ഉദാചഹാര ച�കഹ�പവിദ�ാൻ �പദിസ"�ത�സ: 

ത�േമവം വിദ�ാൻ അമൃത ഇഹ ഭവതി നാന�ഹ പ� ആയനായ വിദ�േത 

 

ഓം സഹ�സശീർഷം ൈദവം വിശ�ാGം വിശ�ശംഭുവം 

വിശ�ം നാരായാണൈദവം അGരം പരമം പദം 

 

വിശ�തഹ പരമാനിത�ം വിശ�ം നാരായണം ഹരിം 

വിശ�േമ ൈവദം പുരുഷ"#ദ�ിശ� മുപജീവതി 

 

പതിം വിസ�ാസ�ാേvശ�രം ശാശ�തം ശിവം അച�ുതം 

നാരായണം മഹാേ�യം വിശ�ാvനം പാരായണം 

നാരായണം പേരാധ�ാതാ ധ�ാനം നാരായണഹപരഹ 

 

യ@കിDി ജഗyർ�ം  ദൃശ�േത �ശുയേതപി വാ 

അ�ർ ഭഹി} തyർ�ം വ�ാപ� നാരായാണഹ kിതഹ 

അന�മവ�യം കവിം സമുേ�ദ�ം വിശ�ശംഭുവം 

പvേകാശ �പതീകാശം ഹൃദയം ചാപ�േദാമുഖം 

 

അേധാ നിഷ്ട� വിത"#ാേ� നാഭ�ാ മുപരി തിnഹി 

ജ�ാലാമാലാകുലം ഭാതി വിശ�ാസ�ായതനം മഹത് 
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ശാ�തം ശിലാഭി"#ു  ലംബത�ാേകാശ സ0ിഭം 

തസ�ാേ� സുശിരം സൂ[\ം ത"\ിൻ സർ�ം �പതി�_ ിതം 

 

തസ� മേധ� മഹാ%ി ഋവിശ�ാർ2ി ഋവിശ�േതാ മുഖഹ 

േസാ�ഗഭുഗ് വിഭജൻ തിnനാഹാര മജരഹ കവിഹി 

�തിയഗൂർധ� മധXായീ ര`\യ "#സ�ാ സാ�താ 

 

സാ�ാപയ�ി സ�ം േദഹമാപാദതല മ"#കഹ 

തസ� മേധ� വ�ി ശിഖ അനീേയാർധവ വ�വkിതഹ 

 

നീലേതായത മR�kാ ദ�ിദ�ുേ8ൈഖവ ഭാസ�രാ 

നീവാരസുകവതന�ി പീതഭാ സ�ത�നുപമാ 

 

തസ� ശിഖായ മേധ� പരമാvാ വ�വkിത 

സ�ബw സ ശിവ ശശിേശ�r േശാGരഹ പരമസ�രാത് 

 

രൂതകം സത�ം പരം �ബw പുരുഷം കൃ�� 
ഊർRേരതം വിരൂപാGം വിസ�രൂപായ ൈവ നേമാ നമ: 

 

ഓം നാരായണായ വി�\േഹ വാസുേദവായ ധീമഹി 

തേ0ാ വി��ു  �പേചാദയാത് 

രാജാധി രാജായ �പഹസ�സാഹിേന  

നേമാ വയം ൈവ�ശവണായ കൂർpേഹ 

സേമകാമാൻ കാമ കാമായ മഹ�ം  

കാേമശ�േരാ ൈവ�ശവേണാ തഥാതു 

കുേബരായ ൈവ�ശവണായ മാഹാരാജായ നമ: 

ഓം തത് �ബw ഓം തത് വായുഹു ഓം താദാvാ 

ഓം തത് സത�ം ഓം തത് സർ�ം ഓം തത് പുേരാർ നമ: 

അ�"�രതി ഭൂേതശു  ഗുഹായാം വിശ� മൂര്&ിശു 

ത�ം യഗ്ൻk�ം വn്കാരാസത�ം ഇ�rസ്ത�ം രു�ദസ്ത�ം,  

വി��ു സ്ത�ം �ബwസ്ത�ം �പജാപതിഹി 

ത�ം തദാപ ആേപാ േജ�ാതീരേസാമൃതം �ബwഭൂർഭുവസ�രം 

 

ഈശാന സർ� വിദ�ാൻ ഈശ�ര സർ�ഭൂതാനാം  

�ബwാദി പതി �ബാwേണാതിപതി �ബw ശിേവാേമ അ"#ു  സദാശിേവാം 

 

ഓം നരസിംഹായ വി�\േഹ വ�ജനഖായ ധീമഹി 

തേ0ാ നരസിംഹ �പേചാദയാത് 

  

�ശീ ല[\ീ സേമത �ശീ നരസിംഹ സ�ാമിേന� നമ: 

സ�ർj ദിവ� മ��പു�Qം സമർKയാമി 

�പദ-ിണ നമ/Gാരം 

േ;ാകം 

 

യാനികാനി ച പാപാനി ജ7ാ�ര കൃതാനിച | 
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താനി താനി �പണശ��ി �പദGിണ പേദപേദ || 

പാേപാഹം പാപകർpാഹം പാപാv പാപ സംഭവഹ | 

അന�ഥാ ശരണം നാ"#ി ത�േമ ശരണം മമ | 

ത"\ത് കാരുണ� ഭാേവന രG രG ജനാർ=ന || 

�ശീ ല[\ീ സേമത �ശീ നരസിംഹ സ�ാമിേന� നമ: 

ആv�പദGിണ നമ"oാരം സമർKയാമി 

  

( ഈ മ��ം െചാ8ി െകാE് മൂ0ു തവണ ഭഗവാെന �പദGിണം െച�#ിB് സാnാംഗം 

നമ"oരി4ുക.  �പദിGണം എ0ാൽ എഴുേ0h് നി0ു മൂ0ു �പാവശ�ം തിരിയുക) 

 

വിവിേധാപചാര പൂജ 

ച�ത ധാരയാമി | ചാമരം വീജയാമി | നൃത�ം ദർശയാമി | 

ഗീതം �ശാവയാമി | വാദ�ം േഘാഷയാമി | ആേ�ാലികാൻ ആേരാഹയാമി | 

അശ�ാനാേരാഹ യാമി | ഗജാനാേരാഹയാമി | 

സമ"# രാേജാപചാര, സI�ുപചാര, യേ��ാപചാര,  

േദേവാപചാര, സർേ�ാപചാര പൂജം സമർKയാമി || 
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�ശീ നരസിംഹ �വത ക�ം 
 

ഒIാം അ.(ായം 
 

 പുരാതന കാല&് അവ�ി നഗര&ിൽ കൃ�� പBണം എെ0ാരു kലം 

ഉEായിരു0ു.  അന� ആചാര�ൻ എെ0ാരു പുേരാഹിതൻ അവിെട ജീവി2ിരു0ു.  
അേ=ഹം േയാഗ നരസിംഹസ�ാമി േG�ത&ിൽ �പാർmനയിൽ മുഴുകിയാണ് മുഴുവൻ 

സമയവും ചിലവഴി2ിരു0ത്.  അേ=ഹ&ിെ> ഭാര� സുമതിയും നരസിംഹസ�ാമിയുെട 

ഒരു കറതീർ& ഭIയായിരു0ു.  അവരുെട ദാJത� ജീവിതം സേ�ാഷപൂർjം 

ആയിരുെ0Oിലും പ��Eു വർഷെ& അവരുെട വിവാഹ ജീവിത&ിൽ കുBികൾ 

ഇ8ാ&തിൽ വളെര ദുഖിതരായിരു0ു.  സ�ാന സൗ ഭാഗ�&ിനായി അവർ നിത�വും 

ഭഗവാേനാട് �പാർmി4ുമായിരു0ു. 
  

 കുറ2് വർഷ9ൾ4് േശഷം ഭI വyലനായ ഭഗവാൻ അന�ാചാര�രുെട 

സ�za&ിൽ �പത�GെKB്  ഇ9െന അരുളി െചV്തു “േഹ ആചാര� പുരുഷാ! നി9ളും 

നി9ളുെട പത്നിയും ദിനം�പതി എേ0ാട് ഭI�ാദരേവാെട �പാർmി4ു0തിൽ 

ഞാൻ അതീവ സ�ുnനാണ്.  പു�തഭാഗ�ം ലഭി4ാനുT ഒരു മാർ^ം ഞാൻ നി9ൾ4് 

പറCു തരാം.  േഹ ഭIാ! ചി9 മാസം ഇ0െല തുട9ിയിരി4ു0ു.  േചാതി 

നG�ത&ിൽ �ശീ നരസിംഹസ�ാമി �വതം അനു�_ ി2ാൽ നി9ൾ4് പു�തഭാഗ�ം 

ലഭി4ും.  ഈ �വതം വളെര എളുKം െചVാവുനതാണ്.  നാെള രാവിെല വിശ�നാഥൻ 

എ0 നാമേധയേ&ാടുT എെ> ഒരു �പിയ ഭIൻ േG�ത&ിൽ ആഗതനാകും.  

അേ=ഹം വിവരി2ു തരു0തു േപാെല ഈ �വതം െച�#ാൽ തീർ2യായും നി9ൾ4് 

സൽപു�തഭാഗ�ം ലഭി4ു0തായിരി4ും.  ഈ അരുളKാടിനുേശഷം ഭഗവാൻ 

അ�പത�Gനായി. 

 

 പിേh0് പുലർെ2 ഉറ4മുണർ0് ഉടെന അന�ാചാര� തെ> പത്നി 

സുമതിേയാട് സ�zaെ&4ുറി2് പറCു. അേ0ദിവസം ആ ദJതികൾ അവരുെട 

ദിനചര�കൾ േവഗ&ിൽ പൂർ&ികരി2് േG�ത&ിൽ എ&ി േചർ0ു.  

േG�ത&ിെല സു�പഭാതവും അർ2നയും കഴിCേതാെട ഒരു വൃR �ബാwണൻ 

മhുT ഭIരുെട ഇടയിേല4് വ0ു.  ൈനേവദ�&ിനു േശഷം ആന�ചാര� �പസാദം 

വിതരണം െച�#  ് ഈ വൃR �ബാwണെ> അരികിേല4് വ0ു.  ആ �ബാwണൻ 

പുDിരിേയാെട �പസാദം സ�ീകരി2ു.  സ�za ദർശന&ിൽ ഭഗവാൻ സൂചിKി2 

വിശ�നാഥൻ എ0 അേ=ഹ&ിെ> ഭIനാണ് ഏെത0് അന�ാചാര� ഊഹി2ു.  

വിശ�നാഥൻ എ0 വൃR �ബാwണൻ ആ ദJതികെള അനു�ഗഹി2ിB് ഇ9െന പറCു. 
“ േഹ ഭIേര! നി9ൾ �ശീ നരസിംഹ സ�ാമിയുെട �പിയ ഭIരാണ്.  അേ=ഹ&ിനാൽ 

നി9ൾ േവഗം തെ0 അനു�ഗഹീതരാകും.” ആദJതികൾ വൃR �ബാwണെന 

ഭIിേയാെട വണ9ി ഇ9െന പറCു. “ ഭഗവാൻ സ�za ദർശന&ിൽ ഇ0െല 

അരുളിെ2�# ഭIനാണ് താ9െള0് ഞ9ൾ4് േബാധ�മായി.  ദയവായി �ശീ നരസിംഹ 

�വതം എ9െന അനു�_ ി4ണം എ0് പറCു ത0ാലും.”  വിശ�നാഥൻ മറുപടിയായി 

ഇ9െന പറCു “ കുBികെള �ശRി2ു േകBാലും ഭഗവാെ> അനു�ഗഹ&ാൽ ഈ �വതം 

െചേVE വിധം ഞാൻ നി9ൾ4് വിവരി2ു തരാം. വളെര ശIിയുT �വതം ആണ് �ശീ 

നരസിംഹ �വതം.  �ശീ നരസിംഹ �വതം ഭIിേയാെടയും വിശ�ാസേ&ാെടയും 

അനു�_ ി4ു0 എ8ാ ഭIർ4ും ഭഗവാൻ സർ�ഐശ�ര�9ളും �പദാനം െചVും.  ഈ 

�വതം അനു�_ ി4ു0ത് വഴി എ8ാ വിധ േരാഗ9ളും അ�പത�Gമാകും. ശ�തുഭയം, 

സകല ശാരീരകവും മാനസികവുമായ ബുRിമുBുകളും, ഗൃഹേദാഷ9ളും 

മാറിേKാകും.  സർ� ഐശ�ര�9ളും സJൽ സമൃRിയും ലഭി4ും. ഏതു 

ദിവസേവണെമOിലും നി9ൾ4് ഈ �വതം െചVാം. �ശീ ല[\ിനരസിംഹ സ�ാമിയുെട 

ഒരു ചി�തം െവ2് ആദ�ം വിഘ്േനശ�ര പൂജ െചV്ത് അതിനുേശഷം കലശ പൂജയും 
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പി0ീട് ഭഗവാനുT പൂജയും െചVുക. 5 കഥകളും ഭIിേയാെട വായി4ുക.  

സൂജിറവയും പDസാരയും േചർ&ുT ൈനേവദ�േമാ അെ8Oിൽ പുളിേയാദരേയാ 

ഭഗവാന് നിേവദി4ാം.  ഈ �വതം മാഘം, വിശാഖം, ചി9ം, കാർ&ിക, മാർഘാഷീരം 

മാസ9ളിേലാ ദശമി, ഏകാദശി, പൗ ർjമി ദിവസ9ളിേലാ പൂരം, േചാതി, 

തിരുേവാണം നാളുകളിേലാ െചയ് താൽ കൂടതൽ ഫലസിRി ലഭി4ും.  ഈ�വതം 

െചVുകയും കഥകൾ ഭIിേയാെട �ശവി4ുകയും �പസാദം സ�ീകരി4ുകയും 

െചVു0 എ8ാ ഭIർ4ും ഭഗവാൻ ആയുർ ആേരാഗ� സൗ ഖ�ം �പദാനം െചVും.  

നി9ളുെട �ഗാമ&ിെല േG�ത&ിൽ ഈ �വതം െച�#ാൽ ആ�ഗാമെ& കൂടാെത 

ചുhുവുT �ഗാമ�പേദശ9ളിലും ശIിയായ മഴയും സJൽ സമൃRിയും ഉEാകും.  

വ�ാപാര&ിൽ പുേരാഗതിയും, വിദ�ാർmികൾ4് ഉ0ത േജാലിയും, 

അവിവാഹിതരായ െപൺകുBികൾ4് ഉ&മ ഭർ&4ൻമാെരയും, വിവാഹിതരായ 

സ്�തീകൾ4് ദീർഘമംഗല�വും ലഭി4ു0താണ്.  പു�തഭാഗ�&ിന് േവEി നി9ൾ ഈ 

വരു0 േചാതി നG�ത&ിൽ �ശീ നരസിംഹ �വതം െച�#  ് ഭഗവാെ> അനു�ഗഹ&ിന് 

പാ�തീഭവി2ാലും.” 

 

 അന�ചാര�നും പത്നി സുമതിയും വിശ�നാഥേനാട് അേപGി2ു.  “സ�ാമി, 

ത9ൾ എവിെട നി0് വ0ു എ0് ഞ9ൾ4് അറിയി8.  പേG താOൾ ഞ9ൾ4് 

പിതാവിന് തുല�നാണ് . ദയവായി ഞ9ളും ഗൃഹ&ിൽ താമസി2് ഈ �വതം െചേVE 

രീതി പറCു ത0ാലും.  ആ വൃR �ബാwണൻ അവരുെട അഭ�ർmന മാനി2് 

കൂB&ിൽ താമസി4ുകയും �ശീ നരസിംഹ �വതം േചാതി നാളിൽ ഭIിേയാെട 

അനു�_ ിKി4ുകയും െച�#ു.  ൈവകാെത തെ0 അവർ4്  

സൽപു�തഭാഗ�ം ലഭി2ു.  അവർ സേ�ാഷേ&ാെട അവരുെട ജീവിതം മുഴുവനും 

ഭഗവാെ> േസവന&ിനായി ഉഴിCു െവ4ുകയും അവസാനം മുIി േനടുകയും 

െചV്തു. 
 

 

 

 

ഓം �ശീല%&ീ നരസിംഹായ നമ: 

ഒIാം അ.(ായം  സമാJ0ം 
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�ശീ നരസിംഹ �വതം 
 

ര8ാം അ.(ായം 
 

 പുരാതനകാല&്  കലിംഗ സാ�മാജ�&ിെല ഒരു രാജാവായിരു0ു 
വി�കമസിംഹൻ.  വി�കമസിംഹൻ �പഗൽഭനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരു0ു. 

കൂടാെത അേ=ഹെ& സഹായി4ാൻ സമർഥരായ മ��ിമാരും ഉEായിരു0ു.  അയൽ 

രാജ�9ളിെല രാജാ47ാർ അേ=ഹ&ിെ> ഭരണ നിപുണതയിൽ 

അസൂയാലു4ളായിരു0ു.  അവസരം കിBുേJാെഴാെ4 കലിംഗ സാ�മാജ�ം കീഴട4ാൻ 

�ശമി4ുമായിരു0ു.  എ0ാൽ  വീരപരാ�കമിയായ വി�കമസിംഹേനാട് ജയി4ുവാൻ 

അവർ4് സാധി4ുമായിരു0ി8. എ0ാൽ അതിൽ �പധാനിയായ േകാസല രാജാവ് 
പലയാവർ&ി വി�കമസിംഹനാൽ പരാജിതനായിBുെEOിലും വീEും വീEും 

കലിംഗ സാ�മാജ�ം ആ�കമി4ാൻ �ശമി4ുമായിരു0ു.  നിര�രമായ ഈ ആ�കമണം 

വി�കമസിംഹെന അേലാസരെKടു&ിയിരു0ു.  ത7ൂലം തെ> മ��ിമാരാൽ  

നി}യി4െKB ഒരു പുണ�ദിന&ിൽ േകാസല രാജ�ം ആ�കമി2് കീഴട4ുവാൻ 

അേ=ഹം തീരുമാനി2ു. 
 

 േകാസല രാജ�&് എ&ിേചരാൻ ഒരാ�� സമയം േവണമായിരു0ു.  
വി�കമസിംഹൻ പകൽ സമയ9ളിൽ യാ�തെച�#ും രാ�തി കാല9ളിൽ തെ> 

ൈസന�േ&ാെടാKം വി�ശമി4ുകയും െചVുമായിരു0ു.  മൂ0ാം ദിവസം രാ�തിയിൽ 

വി�കമസിംഹ രാജാവ് തെ> വി�ശമേവളയിൽ മ��ിമാേരാട് യുRത��9ൾ ചർ2 

െചVു0തിനിടയിൽ ഒരു ൈസനികൻ വ0ു ഇ�പകാരം പറCു “മഹാ രാജാേവ എനി4് 

ഒരു െചറിയ അേപGയുE്.  ഈ �ഗാമ&ിൽ അതിപുരാതനമായ ഒരു �ശീനരസിംഹ 

േG�തമുE്.  അവിെട ഭഗവാൻ േയാഗ, അഭയ, ജ�ാല, ധ�ാന, ല[\ീ നരസിംഹ എ0ീ 

അD് ഭാവ9ളിൽ ആണ് കുടിെകാTു0ത്.  അതിനാൽ അ9് �ശീ 

നരസിംഹസ�ാമിെയ ദർശി2ാലും”. 

 

 രാജാവ് ആ അേപG സ�ീകരി2് േG�ത ദർശന&ിനായി തെ> 

മ��ിമാേരാെടാKം േപായി. േG�ത ദർശന&ിനിടയിൽ  അേ=ഹം ഇ9െന 

�പാർmി2ു. “േഹ നരസിംഹസ�ാമീ! യുR&ിൽ വിജയ�ശീലളിതനായി ഞാൻ തിരി2് 

വ0ാൽ ഭഗവാെന വീEും ദർശി4ാനായിവരുകയും അതുേപാെല എെ> 

സാ�മാജ�&ിൽ ഞാൻ എ&ി േചരുേJാൾ �ശീ നരസിംഹ �വതം അനു�_ ി4ുകയും 

െച�#  ് െകാTാം.  അതിനാൽ ഈ യുR&ിൽ വിജയം ഭവി4ാൻ എെ0 അ9് 
അനു�ഗഹി2ാലും.” ഈ കാര�ം തെ> �പധാന മ��ിയായ ധർp ബുRിെയാട് 

അറിയി4ുകയും െച�#ു. 
 

 പിേh0ു രാവിെല വി�കമസിംഹൻ തെ> ൈസന�േ&ാെടാKം േകാസല 

രാജ�േ&4ുT യാ�ത തുടർ0ു.  ആ വാരാ��&ിൽ അവർ അവിെട എ&ി 

േചരുകയും െച�#ു. ഭഗവാെ> അനു�ഗഹ&ാൽ വി�കമസിംഹൻ യുRം ജയി4ുകയും 

േകാസല രാജ�ം പിടിെ2ടു4ുകയും െച�#ു. ഇനിേയാരി4ലും കലിംഗ സാ�മാജ�േ&ാട് 

യുR&ിനു വരികയിെ80ു വാ4് െകാടു&തിനാൽ വി�കമസിംഹൻ േകാസല 

രാജാവിനു മാKുെകാടു4ുകയും വിജയ�ശീലാളിതനായി തെ> ൈസന�േ&ാെടാKം 

സ��ം സാ�മാജ�&ിേല4് പുറെKBു.  ഈ സേ�ാഷ&ിനിടയിൽ രാജാവ് �ശീ 

നരസിംഹ സ�ാമിയ്4ു െകാടു& വാ4് പാെട മറ0ുേപായി.  രാജാവ് കലിംഗയിൽ 

സ�ുnനായി എ&ിെചരുകയും തെ> രാ�ിേയാെടാKം സുഖേലാലുപനായി 

ദിവസ9ൾ കഴി2ുകൂBി.  മാസ9ൾ കട0ു േപായി, എ0ാൽ വി�കമസിംഹരാജാവ് �ശീ 

നരസിംഹസ�ാമിയ്4്െകാടു& വാ4് ഓർpി2േതയി8.  ഇതിൽ �ശീ 

നരസിംഹസ�ാമി കുപിതനായി.  അ0ു രാ�തിയിൽ വി�കമസിംഹനു ദുരുതമായ ഒരു 
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േരാഗം പിടിKിBു.  അേ=ഹ&ിെ> ൈക കാലുകൽൾ തളർ0ു േപാവുകയും 

സംസാരേശഷി നnെKടുകയും െച�#ു.  രാജ ൈവദ�7ാർ പലതര&ിലുT ഔഷധ9ൾ 

�പേയാഗി2ിBും ഫലം കEി8.  ഭയ&ാൽ എ8ാ രാ�തികളിലും അേ=ഹം 

നിലവിളി4ുമായിരു0ു.  മ��ിമാർ4് ഇതിെ> കാരാണം മനXിലായി8.  �പധാന 

മ��ിയായ ധർpബുRി ഒരു രാ�തിയിൽ അD് സിംഹ9ൾ േദഷ�േ&ാെട 

അലറു0തായി സ�പനം കEു. 
 

 �പധാനമ��ി ഈ സ�za&ിെ> അർm&ിെന കുറി2് ഗാഢമായി ചി�ി2ു.  
െപB0ു ധർpബുRിയ്4്  �ശീ നരസിംഹസ�ാമിയ്4് െകാടു& വാ4് ഓർp വ0ു.  
രാജാവിെ> േരാഗകാരണം അേKാഴാണ്  അേ=ഹ&ിനു മനXിലായത്. ഉടൻ തെ0 

അേ=ഹം �ശീ നരസിംഹസ�ാമിയ്4് െകാടു& വാ4ിെന കുറി2് രാ�ിേയാട് 

പറCു.  അ0ു േചാതി നാളായതിനാൽ രാ�ി ഉപവാസം അനു�_ ി2് ഭIിേയാെട �ശീ 

നരസിംഹ �വതം ൈവകുേ0രം െച�#ു.  �ശീ നരസിംഹസ�ാമിയുെട അനു�ഗഹ&ാൽ 

വി�കമസിംഹൻ േരാഗവിമുIനാവുകയും തെ> ആേരാഗ�ം വീെEടു4ുകയും െച�#ു. 
ഒരു പുണ� ദിന&ിൽ രാജാവ് തെ> രാ�ിേയാടും �പജകേളാടും ഒKം സിംഗമപേ8 

സrർശി2ു.  അവർ അവിെട അD് ഭാവ&ിൽ ഇരി4ു0 �ശീ നരസിംഹസ�ാമിെയ 

ഭIിേയാെട പൂജി4ുകയും മാK് ആേപGി4ുകയും െച�#ു. അ0ു രാ�തി അവർ 

അവിെട ത9ുകയും പിേh ദിവസം നരസിംഹ �വതം അനു�_ ി4ുകയും �പസാദം 

സ�ീകരി4ുകയും െച�#ു. 
 

 രാജാവ് പി0ീട് വളെര കാലം കലിംഗ സാ�മാജ�ം ഭരി4ുകയും സുഖമായി 

ജീവി2ുേപാരുകയും െച�#ു. 

 

 

ഓം �ശീ ല[\ിനരസിംഹായ നമ: 

രEാം അR�ായം സമാz#ം. 
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പുരാതന കാല&് േഗാദാവരി നദീ തീര&് കൃ��നഗരി എന്േൻപരുT ഒരു �ഗാമം 

ഉEായിരു0ു.  �ഗാമ&ിെ> ഒരു ഭാഗം വനമായിരു0ു.  കൃ�� നഗരിയിൽ ഏകേദശം 600 

ഓളം �ഗാമവാസികൾ ഉEായിരു0ു.  വലിയ കറു& മലകളാൽ ചുhെKBതിനാലാണ് 
കൃ��ഗിരി എ0 നാമം ഈ �ഗാമ&ിന് ലഭി2ത്. കൃ�� നഗരിയുെട ഒരു മലയിൽ �ശീ 

നരസിംഹസ�ാമിയുെട ഒരു േG�തം ഉEായിരു0ു.  അതി പുരാതനവും 

�പസിRയാർജി2തുമായിരു0ു.  ആ േG�തം ശിവ ഭഗവാൻ േനരിB് ആ േG�ത&ിൽ 

വ0് �ശീ നരസിംഹസ�ാമിേയാട് �പാർmി2തായിBാണ് ആളുകൾ വിശ�സി2ിരു0ത്.  

ആ �ഗാമവാസികളുെട വിശ�ാസം എെ�0ാൽ �ശീ നരസിംഹസ�ാമിെയ 

വിശ�ാസേ&ാടു കൂടി �പാർഥി2ാൽ ഭഗവാൻ തെ> ഭI7ാെര എ8ാവിധ 

ബുRിമുBുകളിൽ നി0ും േരാഗ9ളിൽ നി0ും രGി4ുകയും സർ�ഐശ�ര�9ൾ 

�പദാനം െചVും എ0ുTതാണ്.  
 

 ആ േG�ത&ിൽ �ശീനിവാസ ആചാര� എെ0ാരു പുേരാഹിതൻ ഉEായിരു0ു.  
അേ=ഹ&ിെ> പൂർവികർ ഈ �ഗാമ&ിേല4് കൂടിേയറി പാർ&വരും �ശീ നരസിംഹ 

സ�ാമിയുെട വലിയ ഭIരും ആയിരു0ു.  ആചാര�യും ഇേത പാത പി�ുടർന്ൻ തെ> 

ജീവിതം ഭഗവത് േസവന&ിനായി ഉഴിCു െവ2ു.  േG�ത&ിെല എ8ാ പൂജാ 

കർp9ളും യഥാവിധി അേ=ഹം െച�#ു േപാ0ിരു0ു.  എ8ാ ദിവസവും അേ=ഹം 

ഭഗവാന് ധൂപം, ദീപം, ൈനേവദ�ം എ0ിവ ഭIിേയാെട സമർKി2ിരു0ു. 
അേ=ഹ&ിെ> പത്നി സുഗണവതിയും ഭഗവാെന േസവി4ു0തിനായി 

അതിരാവിെല എഴുേ0h് പൂ4ൾ േശഖരി4ുവായിരു0ു. 

 

 �ശീനിവാസ ആചാര�4് �ശീ ല[\ി എ0ും ജയല[\ി എ0ും േപരുT രE് 
പു�തിമാരുEായിരു0ു. രEു കുBികളും സൽസ�ഭാവികളായിരു0ു.  �ശീ ല[\ി 

വിവാഹ�പായം എ&ിയേKാൾ അേ=ഹം പു�തി4് േവEി നെ8ാരു വരെന 

അേന�ഷി4ാൻ തുട9ി.  എ8ാ ദിവസവും �ശീ ല[\ി നരസിംഹ സ�ാമി4് സു�പഭാത 

േസവ െചVുവാൻ തെ> രEു പു�തിമാർ4ുംന8 വിവാഹബFം ലഭി4ുവാനായി 

അേ=ഹം �പാർmി2ിരു0ു.  തെ> ഭI7ാർ4് സർ� ഐശ�ര�9ളും �പദാനം 

െചVു0 �ശീ നരസിംഹ ഭഗവാൻ �ശീനിവാസ ആചാര�തിൽ സം�പീതനായിരു0ു.  
 

 ഇതിനിടയിൽ രാമഗിരിയിെല �ശീരാമ േG�ത&ിൽ നട4ു0 �ശീരാമ 

കല�ാണ&ിൽ പെOടു4ാനുT Gണം ലഭി2ു.  15 ൈമലകെലയുT 

രാമഗിരിയിേല4് അേ=ഹം തെ> കുടുംബേ&ാെടാKം യാ�ത തിരി2ു.  അവർ അവിെട 

നാല് ദിവസം ത9ി �ശീരാമ കല�ാേണാyവ&ിന് പെOടു4ാൻ എ&ിയ 

�ബാwണരിൽ ഒരാൾ4്  വിവാഹ �പായെമ&ിയ ഒരു മകനുEായിരു0ു.  െവOടനാഥൻ 

എ0ായിരു0ു ആ യുവാവിെ> േപര്. രEു േപരുെടയും ജാതക9ൾ തpിൽ ന8 

െപാരു&ം കEതിനാൽ കുടുംബ9ൾ നെ8ാരു ദിവസം േനാ4ി വിവാഹ നി}യം 

നട&ാൻ തീരുമാനി2ു.  അതിനുേശഷം �ശീനിവാസ ആചാര�യും കുടുംബവും 

സേ�ാഷേ&ാെട കൃ�� നഗരിയിേല4് മട9ിേപായി. 

 

 രEു മാസ9ൾ4് േശഷം �ശീനിവാസ ആചാര� തെ> 

ബFുമി�താദികേളാെടാKം �ശീ ല[\ിയുെദ വിവാഹ നി}യ&ിനായി കാള 

വEിയിൽ രാമ നഗരിയിേല4് യാ�ത തിരി2ു. അവർ4് വലിയ ഒരു വനം 

കടേ4EതുEായിരു0ു.  യാ�താ മേR� ഒരു കൂBം െകാT4ാർ അവെര ആ�കമി2ു.  
�ശീനിവാസ ആചാര� താണേപGിെചOിലും അവർ അത് കൂBാ4ാെത നിർ=യരായി 

അേ=ഹ&ിെ>യും കുടംബാംഗ9ളുെടയും എ8ാ വിലപിടിKുT വ"#ു 4ളും 

െകാTയടി2ു. 
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 �ശീ നരസിംഹ സ�ാമിേയാട് അകമഴിCു �പാർmി4ുകയ8ാെത മെhാരു 
മാർ^വും അേ=ഹ&ിെ> മു0ിൽ ഉEായിരു0ി8. “േഹ ഭIരGകനായ �ശീ 

നരസിംഹ ഭഗവാെന അ8ാെത ഞ9ൾ4് മെhാരു  അഭയം ഇ8.  ദയവായി ഞ9െള 

രGി2ാലും.” െപBന്ൻ ഒരു അതിശയം സംഭവി2ു.  ഒരു സിംഹം മി0ൽKിണരിെ> 

േവഗ&ിൽ വന&ിനുTിൽ നി0് വനെകാT4ാെര ആ�കമി2ു.  എ8ാവരും 

സിംഹെ&കE് ഭയ0ുേപായി.  അ�ുതം എന്ൻ പറയെB ആ സിംഹ �ശീനിവാസ 

ആചാര�െയയും ബFുമി�താതികേളയും ഒ0ും തെ0 െച�#ി8.  സാധാരണ 

സിംഹെ& കEാൽ ഭയ4ു0 കാളകൾ േപാലും അന9ിയി8.  സിംഹെ& കE 

ഭയ0 െകാT4ാർ അവർ െകാTയടി2 വ"#ു 4െള8ാം അവിെട ഉേപGി2് കട0ു 

കളCു. ഉടെന തെ0 ആ സിംഹം വന&ിനുTിലേല4് അ�പത�Gമാവുകയും 

െചV്തു. 
 

 �ശീ നരസിംഹ സ�ാമിതെ0യാണ് സിംഹ&ിെ> രൂപ&ിൽ ത9െള 

രGി4ാൻ വ0െത0് �ശീനിവാസ ആചാര�4ും കുടുംബ&ിനും മനXിലായി.  

ത9െള രGി2തിന് അവർ �ശീ നരസിംഹ സ�ാമിെയ അകമഴിC് "#ു തി2ു.  അവർ 

സുരGിതരായി കൃ��ഗിരിയിൽ എ&ുകയും െച�#ു. കുറ2ു ദിവസ9ൾ4് േശഷം 

ഒരു പുണ� ദിവസ&ിൽ �ശീ ല[\ിയുെടയും െവOടനാഥെ>യും വിവാഹം നട0ു.  
�ശീനിവാസ ആ2ര�യും കുടുംബവും �ശീ ല[\ിനരസിംഹ സ�ാമിെയ േസവി2ു 
ധീർഘകാലം സുഖമായി ജീവി2ു. 
 

 

 

ഓം �ശീ ല[\ിനരസിംഹായ നമ: 

 

 

മൂ0ാം അR�ായം സമാz#ം 
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�ശീ നരസിംഹ �വത ക�ം 
 

നാലാം അ.(ായം 
 

 പുരാതന കാല&് കലിംഗേദശ&് നരസിംഹപുരം എ0 ഒരു 

നഗരമുEായിരു0ു.  വലിയ നഗരമായിരുെ0Oിലും വ�ത�"#മായ ഒരു �ഗാമം േപാെല 

േതാ0ുമായിരു0ു.  നഗര വാസികൾ വളെര സ�ുnരായിരു0ു.  ആ നഗര&ിൽ അതി 

പുരാതനായ �ശീ ല[\ി നരസിംഹ േG�തമുEായിരു0ു. �പേത�കതയുT വി�ഗഹ9ൾ 

ആയിരു0ു ഭഗവാെ>യും േദവിയുെടയും. ഭI7ാർ ഏത് ദിശയിൽ നി0ു 

േനാ4ിയാലും ഭഗവാനും േദവിയും അവെര േനാ4ു0തായി േതാ0ുമായിരു0ു.  

കൂടാെത ഈ േG�ത&ിെല നരസിംഹസ�ാമി തെ> ഭI7ാരുെട അഭിലാഷ9ൾ 

നിറേവhിെകാടു40തിൽ േപര് േകBതായിരു0ു. ശിവ ഭഗവാൻ തെ0യാണ് ഈ 

േG�ത&ിെല രE് �പതി�_ കളും നട&ിയത് എ0ും അതു േപാെല എ8ാ േദവതകളും 

രാ�തി കാല9ളിൽ ഇവിെട വ0ു ഭഗവാെന പൂജി4ുെമ0ും  ആ നഗരവാസികൾ 

വിശ�സി2് േപാ0ിരു0ു. 
 

 എ8ാ ദിവസവും ദൂരേദശ9ളിൽ നി0ു േപാലും നിരവധി ഭIനാർ ഭഗവാെ> 

ദർശന&ിനായി വ0ിരു0ു.  ഭI7ാരുെട സംഭാവനയാൽ ഈ േG�ത വളെരയധികം 

പുേരാഗമി2ു.  ഈ േG�തം ഭI7ാർ സംഭാവന െച�# അൻപത് ഏ4ർ kല&ാണ് 
നില െകാEിരു0ത്.  തലമുറകളായി പല ഭI7ാരാൽ സമർKി4െKെB 

വിലപിടിKുT ആഭരണ േശഖരം തെ0 അവിെട ഉEായിരു0ു.  എ8ാ 

ഉyവകാല9ളിലും ഭഗവാെന ഈ ആഭരണ9ൾ അണിയി4ുമായിരു0ു.  
േG�ത&ിെല ഭരണകാര�9ൾ േനാ4ി നട&ിയിരു0ത് രാമV എ0 ഒരു തികC 

ഭIനായിയിരു0ു. അേ=ഹം തെ> സJാദ�ം എ8ാം ഭഗവാെ> േസവന&ിനായി 

ഉപേയാഗി2ിരു0ു. 
 

 അേത നഗര&ിൽ തെ0 സJ0നും ലു�നുമായ ചലമV എ0 ഒരു ഭIനും 

ജീവി2ിരു0ു.  അയാൾ വളC വഴിയിലൂെടയാണ്  പണം സJാദി2ിരു0്ത്.  

േG�ത&ിെ> ഐശ�ര�ം അയാെള അത�ാ�ഗഹിയാ4ി.  േG�ത&ിെ> ധനം 

ൈക4ലാ4ാനുT ദുരുേ=ശേ&ാെട കൂടി േG�ത ഭാരണാധികാരിയാവാൻ അയാൾ 

�ശമി2ു. 
 

 ചലമV തെ> പിടിപാടിലൂെട രാമVെയ kാന �ഭnനാ4ുകയും അയാൾ സ�യം 

േG�ത&ിെ> ഭരണാധികാരിയാവുകയും െച�#ു.  എ8ാ ആ��യും അയാൾ 

േG�ത&ിൽ വ0ു പുേരാഹിത7ാേരാട് ഭI7ാർ സംഭാവന െച�# പണെ& കുറി2് 

അേന�ഷി4ുമായിരു0ു.  എ8ാ മാസവും അയാളുെട ഭൃത�7ാെര െകാE് േG�ത 

ഭlാരം തുറKി4ുകയും അതിൽ വിലപിടിKുT സാധന9ൾ സ��ം 

ഗൃഹ&ിേല4് ഏ&ിKി4ുകയും െചVുമായിരു0ു.  ലു�ത കൂടിയേKാൾ 

േG�ത&ിൽ ഭI7ാർ സമർKി4ു0 നാളിേകര9ൾ പുറ&് വിൽ4ുകയും 

അതിൽ കിBു0 പണം അയാൾ സ��മാ4ുകയും െച�#ിരു0ു.   
 

 ചലമVയുെട ഈ �പവൃ&ിമൂലം േG�ത&ിെല പുേരാഹിത7ാർ വളെര 

അസ�ുnരായിരു0ു.  അവർ ഭവാേനാട് ഇ9െന �പാർmി2ിരു0ു.  “സ�ാമി ! 

ചലമVയുെട കര9ളിൽ നി0ു അ9െയ തെ0 അ9് രGി2ാലും.”  ഭഗവാൻ 

അയാെള ശിGി4ു0 ദിവസ&ിനുേവEി അവർ കാ&ിരു0ു.  
 

 ആ ദിവസം വളെര െപB0ുതെ0 ആഗതമായി.  ഒരു രാ�തി ചലമV ഒരു സിംഹം 

അലറി െകാE് അയാളുെട കിട4യ്4് ചുhും നിരവധി തവണ ചുhു0തായും 
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കിട4യുെട ഒരു ഭാഗ&് നി0ു മെhാരു ഭാഗേ&യ്4് ചാടു0തായും കEു.  ഇതു 

കൂടാെത ആ സിംഹം  അയാളുെട ഗൃഹ&ിെല എ8ാ സാധന9ളും 

താറുമാറു4ു0തും കEു.  ഇത് അയാെള വ8ാെത ഭയെKടു&ി. രാവിെല 

ഉറ4മുണർ0േKാൾ അത് െവറും ഒരു സ�zaമാണേ8ാ എേ0ാർ&്  അയാൾ 

ആശ�സി2ു.  എ0ാൽ അേKാൾ തെ0 അയാളുെട ഭാര� ഭയചകിതയായി അയാളുെട 

അരികിേല4് ഓടി വ0ിB് ഗൃഹ&ിെല സാധന9ൾ ഒെ4 ആേരാ മനപൂർ�ം 

അലേOാലെKടു&ിയതായി കാണു0ു എ0ു പറCു. ഉടെന കിട4യിൽ നി0ും 

എഴുേ0h് ചലമV അത് സത�മാണ0ു മനXിലാ4ി.  അതുേപാെല സിംഹ&ിെ> 

കാൽപടുകൾ ചുമരിൽ ദൃശ�മാവുകയും െച�#ു.  അേKാൾ അയാൾ4്  താൻ കEത് ഒരു 
സ�zaം അ8 എ0ും ഭഗവാൻ തെ0യാണ് സിംഹ&ിെ> രൂപ&ിൽ വ0ത് എ0ു 

മനXിലായി. 

 

 തെ> ദുഷ്�പവൃ&ികളിൽ കുപിതനായ ഭഗവാൻ തനി4് ഒരു താ4ീത് 

നൽകിയതാെണ0ു മനXിലാ4ിയ ചലമV ഉടെന തെ0 kാനം ഒഴിയുകയും 

രാമVെയ വീEും േG�ത ഭരണാധികാരിയാ4ുകയും െച�#ു.  ഒരു രാ�തി െകാE് 
അയാൾ4്  ഉEായ മാhം എ8ാവെരയും അ�ുത പരത��രാ4ി.  രാമV വീEും േG�ത 

ഭരണാധികാരിയായ&ിൽ പുേരാഹിതർ  എ8ാവരും അതീവ സ�ുnരായി.  ചലമV 

തെ> ദുഷ്�പവർ&ികൾ എ8ാം നിർ&ുകയും േശഷി2 തെ> ജീവിതം ഭഗവാെ> 

േസവന&ിനായി ഉഴിCു െവയ്4ുകയും െച�#ു. 
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�ശീ നരസിംഹ �വതം ക�ം 
 

അ@ാം അ.(ായം 
 

 പEു കാല&് രത്നഗിരി നഗര&ിൽ കൂർpാനാഥ എെ0ാരു ആശാരി 

ജീവി2ിരു0ു.  ഇrുമതി ആയിരു0ു അേ=ഹ&ിെ> പത്നി.  അവർ സ്േനഹസJ0രും 

തികC ഈശ�ര വിശ�ാസികളും ആയിരു0ു.  എ�ു വ0ാലും അവരുെട നിത�പൂജ 

മുട4ിയിരു0ി8.  മുS7 പാപ&ാൽ പ&് വർഷം അവർ4് സ�ാനഭാഗ�ം 

ഉEായി8.  അ/.വർ രEുേപരും കുBികൾ4് േവEി വ8ാെത ആ�ഗഹി2ിരു0ു.  
�പഗ�നായ ഒരു ആശാരി ആയതിനാൽ അേ=ഹം ന0ായി സJാദി4ുകയും 

െച�#ിരു0ു. 
 

 ഒരി4ൽ കൂർpനാഥയ്4് വാതിലുകൾ പണിയാനായി ഈBിതടി ആവശ�മായി 

വ0ു. ഈ ആവശ�&ിനായി അേ=ഹം ഈBിതടി വിൽ4ു0 നാരായണെഷBി എ0 

വ�ാപാരിെയ കാണൻ േപായി. �ശീ നരസിംഹസ�ാമിയുെട തികC ഭIനായ 

നാരായണെഷBി �പാർഥനയിൽ കൂടുതൽസമയം ചിലവഴി2ിരു0ു.  തടി 

ക2വട&ിനിടയിൽ നാരായണെഷBിയുെട വീBിൽ നട4ു0 �ശീ നരസിംഹ 

�വതെ&4ുറി2് കൂർpനാഥ അറിയാനിടയായി.  നാരായണെഷBിയുെട ഗൃഹം 

അേ=ഹ&ിെ> വ�ാപാര kാപന&ിന് അടു&ായതിനാൽ കൂർpാനാഥ  �വതം 

കാണാൻ  തീരുമാനി2ു.  അവരുെട �ഗഹ&ിൽ എ&ിയേKാൾ നാരായണെഷBിയും 

അേ=ഹ&ിെ> പത്നിയും വൃതം െചVുകയായിരു0ു.  ധാരളം ബFു മി�താദികൾ 

ഉTതിനാൽ കൂർpനാഥ ഏhവും പി0ിലെ& നിരിലിരുന്ൻ രE് കഥകൾ േകBു.   

 

 മൂ0ാമെ& കഥ തുട9ിയേKാൾ കൂർpനാഥയുെട സേഹാദരനായ 

കാശിനാഥൻ ധൃതിയിൽ ഓടി വ0് ഇ9െന പറCു.  “സേഹാദരാ, അടു& 

നഗര&ിൽ നി0ും ഒരു വ�ാപാരി അയാളുെട ഗൃഹ&ിേല4് ആവശ�മുT 

മരKണി4ായി താ9െള കാണുവാനായി വ0ിBുE്. ഉടെന തെ0 േപായി 

കEിെ8Oിൽ അയാൾ ചിലേKാൾ മട9ി േപാകും.  അതുെകാE് നpൾ4് േവഗം 

പുറെKടാം.” 

 

 ഇതു േകB് കൂർpനാഥൻ ഇ9െന പറCു. “ കാശി ! ഇവിെട �ശീ നരസിംഹ �വതം 

നട0ു െകാEിരി4ുകയാണ്.  ഇതിേനാടകം രE് കഥകൾ വായി2ു കഴിCു 

മൂ0ാമെ& കഥയാണ്  ഇേKാൾ വായി4ു0ത്.  േശഷമുT രE് കഥകൾകൂടി േകB് 

�പസാദവും സ�ീകരി2തിനു േശഷം നpൾ4് മട9ാം.”  കാശിനാഥന് ഇത് 

സ�ീകാര�മായി8.  എ0ാൽ അത് കാര�മാ4ാെത കൂർpനാഥൻ 5 കഥകളും േകBു. 
�പാസാദം വിതരണം െചVു0തിൽ താമസം േനരിBേKാൾ കാശിനാഥൻ തെ> 

സേഹാദരേനാട് �പസാദം പി0ീട് വ0 സ�ീകരി4ാം എ0് പറCു.  കൂർpനാഥൻ 

നിXഹായനായി �പസാദം പി0ീട് വന്ൻ സ�ീകരി4ാം എ0് വിചാരി2് സ��ം 

ഗൃഹ&ിേല4് മട9ി.  എ0ാൽ വ�ാപാരിയുമായുT ചർ2 ൈവകിയതിനാൽ 

കൂർpനാഥൻ �പസാദം സ�ീകരി4ു0 കാര�ം പാെട മറ0ു േപായി. 

 

 �ശീ ല[\ിനരസിംഹ സ�ാമി വൃത&ിൽ കൂർpനാഥ ദJതികൾ4് ഒരു 
വർഷ&ിനുTിൽ ഒരു പു�തൻ ജനി2ു.  എ0ാൽ കnം എ0ു പറയെB മുട�നായ ഒരു 

പു�തെനയാണ് അവർ4് ലഭി2ത്.  ഏഴു വയXായിBും ആ കുBി4് നട4ുവാൻ 

സാധി2ി8.  അ9െനയിരിെ4 ഒരു നാൾ ഒരു സന�ാസിയുെട ദിവ�ത�െ& കുറി2് 

കൂർpനാഥൻ അറിയാൻ ഇടയായി. കൂർpനാഥ ദJതികൾ ആ സന�ാസിെയ സrർശി2് 

അവരുെട പു�തെന കുറി2് പറCു. സന�ാസി കുറ2് സമയം ധ�ാന&ിലിരി0ിB് 

ഇ9െന പറCു. “ കൂർpനാഥാ ! കുറ2് വർഷ9ൾ4് മുJ് നീ പെOടു& �ശീ 
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നരസിംഹസ�ാമി �വതെ& കുറി2് ഓർpയുേEാ? അ0ു കഥകൾ േകെBOിലും 

പി0ീട് വ0ു �പസാദം സ�ീകരി4ാെമ0് പറCത് നീ അKാെട മറ0ുേപായി.  ഇതിൽ 

ഭഗവാൻ കുപിതനായിതിനാലാണ് നിെ> പു�തനു ഇ9െന സുംഭവി2്ത്. നിെ> പു�തെ> 

മുട�് േഭദമാകണെമOിൽ ഇരുപതു െമയിൽ അകെലയുT �ശീ ധ�ാന നരസിംഹസ�ാമി 

േG�തം സrർശി2് �ശീ നരസിംഹസ�ാമി വൃതം അനു�_ ി4ണം.” 

 

 അടു& ആഴ്2 തെ0 കൂർpനാഥനും കുടുംബവും ആ േG�ത&ിൽ യാ�ത 

തിരി2ു.  കു0ിൽ മുകളിലുT േG�ത&ിേല4് എ&ാൻ ഇരു0ൂറ് പടവുകൾ 

കയേറEതായിBുEായിരു0ു.  കൂർpനാഥൻ തെ> പു�തെന േതാളിേലhി പടവുകൾ 

കയറുവാൻ തുട9ി.  അൻപത് പടവുകൾ കയറിയേKാേഴ4ും Gീണിതനായ 

കൂർpനാഥൻ തെ> പു�തെന ഒരു പടവിൽ ഇരു&ി  അേ=ഹവും അടു&ിരു0ു.  

എെ�ാരു മഹാ�ുതം!!! ആ കുBിയുെട കാലുകൾ പടവിൽ െതാB നിമിഷം തെ> മുട�് 
മാറുകയും അവൻ പടവുകൾ ഓടി കയറുകയും െചV്തു.  കൂർpനാഥെ>യും 

കുടുംബ&ിെ>യും സേ�ാഷ&ിനു അതിരുകൾ ഇ8ായിരു0ു.  �ശീ ധ�ാന 

നരസിംഹസ�ാമിയുെട കരുണയാണിെത0ു അവർ4് മനXിലായി.  അവർ േശഷി2 

പടവുകൾ ഭIിേയാെട കയറുകയും ഭഗവാെന ദർശി4ുകയും െച�#ു.  അവർ അവിെട 

�ശീ ല[\ി നരസിംഹ വൃതം അനു�_ ി4ുകയും �പസാദം സ�ീകരി2തിനുേശഷം 

സേ�ാഷേ&ാെട മട9ി.  അ0ുമുതൽ എ8ാ മാസവും േചാതി നാളിൽ അവർ �ശീ 

ധ�ാന നരസിംഹസ�ാമി േG�തം സrർശി4ുകയും വൃതം അനു�_ ി4ുകയും 

ഭഗവാെ> അനു�ഗഹം സ�ീകരി2് േപാരുകയും െചV്തിരു0ു. 

  

 

 / 
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 മ��ഹീനം �കിയഹീനം ഭIിഹീനം ജനാർ=ന 
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( ഭഗവാേന സാnാംഗം നമ"oരി4ുക) 

 അനയാ ധ�ാനാ വാഹനാദി േഷാദശപചാര പൂജയാ ച ഭഗവാൻ 

 സർ�ാvകഹ �ശീ ല[\ി സേമത �ശീ നരസിംഹ സ�രൂേപാ ഭഗവാൻ 

 സു�പീത സു�പസേ0ാ വരേദാ ഭവ�ു 

 �ശീ നരസിംഹ േദവ �പസാദം ശിരസാ ഗൃഹനാമി. 

 

    തീർ<ം എടുLുക 

 

 അകാല് മൃത�ുഹരണം സർ�വ�ാധിനിവാരണം | 

 സർ� പാപGയകരം േദവ പാേദാദകം പാവനം ശുഭം || 

 

 ({ാസിെല െവTം തീർmമായി കുടി4ുക) 

 

ൈനേവദ(ം 
 

 ഓം ഭൂർ ഭുവസ�: തത് സവിതുർ വേരണ�ം 

 ഭാർേ^ാ േദവസ� ധീമഹി ധീേയാേയാനഹ �പേചാതയാത് 

 സത�ം ത�ർേതന പരിഷിDാമി, അ�മുതമ"#ു  അമൃേതാപ"#ര നമസി, 

 ഓം �പാണായ സ�ാ:, ഓം അപാനായ സ�ാ:, ഓം വ�ാനായ സ�ാ:,  

 ഓം ഉദാനായ സ�ാ:, ഓം സമാനായ സ�ാ:, ഓം �ബwേണ സ�ാ: 

 �ശീ ല[\ി സേമത �ശീ നരസിംഹസ�ാമിൈന� നമ:  

 മഹാ ൈനേവദ�ം സമർKയാമി  

 അമൃതാപി ധാനമസി ഉ&രാേപാഷണം സമർKയാമി, 

 ഹസ് തൗ  �പGലയാമി, സുR ആചമനീയം സമർKയാമി || 

 താംബൂലം സമർKയാമി, സുവർj മ��പു�Qം സമർKയാമി,  

 �പദGിണ നമ"oാരം സമർKയാമി, അനയാധ�ാത വാഹനാദി 

 േഷാദേശാപചാര പൂജയാ ഭഗവാൻ സർ�ാvകഹ 

 �ശീ ല[\ി സേമത �ശീ നരസിംഹസ�ാമി �പസാദം ശിരXാ ഗൃഹനാമി || 

 

ഉദ�ാസനം 
 

 യേ%ന യ% മയജ� െദവാkാനി ധർpാണി �പഥമാന�ാസൻ | 

 േതഹനാകം മഹിമാനXചേ� യ�ത പൂർേ� സാധ�ാശാ�ി േദവാ: || 

 ഗ@ ഗ@ സുരേ�ശ�_  സ� kാന �ശീ നരസിംഹസ�ാമി 

 ഭIാഭീn സമൃR�ർmം പുനരാഗമനായ ച || 

 �ശീ ല[\ി സേമത �ശീ നരസിംഹസ�ാമി യഥാkാനം ഉദ�ാസയാമി. 
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�ശീ നരസിംഹ മംഗള ശാസനം 

 

�ശീ പാണി�ഗഹേനാപാത മഹാ ൈവഭവ ശാലിേന | 

തുളസീദാമ ഭൂഷായ �ശീ നരസിംഹായ മംഗളം || 

 

ഭീകരാകാര ഭാേജ��ി ഭIാനാം �സീകരായേത | 

വസീകൃതായ േയാഗിേ�r �ശീ നരസിംഹായ മംഗളം || 

 

മ�സ�ാ� ഗുഹാലിന തമX�തി ഭാസ�േത 

സർ� മ�� സ�രൂപായ �ശീധരായ നരസിംഹ മംഗളം || 

 

രമാവGkലീ പലിz#വര ജാ��ിേസ േതാരേസ | 

നിത�ാനr സ�രൂപായ �ശീ നരസിംഹായ  മംഗളം || 

 

ചയിഛ ശിഖര "QർRി ദംഷ്�ടാരുചി-വിലാസിേന | 

ദാരി�ദ ദുഃഖ സംഹാർേ& �ശീ നരസിംഹായ മംഗളം || 

 

ഭI സേrാഹ സേrഹ ബതനായാർm െചതേസ | 

വരദാന �പീതിദായ �ശീ നരസിംഹായ മംഗളം || 

 

ആധിവ�ാധി�ഗഹ �ഗാഹ �ഗഹk േലാകാർഥി ഹാരിേണ | 

നിർവ�ാജ� കരുണായാ"#ു  �ശീ നരസിംഹായ മംഗളം || 

 

ഹിരണ�കശിപുര�സ� േകാപാ%ൗ  ശലഭായിതഹ | 

സർ�ാ�ർ വ�ാപിേന �ശീ നരസിംഹായ മംഗളം || 

 

സുധാ സാഹചരൈയർ ഭI വാDിതാർm �പദയ് ശിൈവ�: | 

വീGൈണ� രവേത േലാകം �ശീ നരസിംഹായ മംഗളം || 

 

 

 

 

ഹിരണ(കശിപുരസ( െകാപBൗ ശലഭായിേത 

സർ*,ര(വ(ാപിേന �ശീമാൻ നൃസിംഹായ മംഗളം 
 

 

�ശീ നരസിംഹ �വത ക�ം സമാJ0ം 
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ഓം വ�ജധംഷ്�ടായ വി�\െഹ 

വ�ജനഖായ ധീമഹീ 

തേ0ാ നരസിമഹായ �പേചാദയാത് 

               (മഹാ നാരായാണ ഉപനിഷദ്) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ശുഭം 

 

 


