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ആധധൢഖം 

 
ശ്രഹ്മധധൢധൕധൟധൕധൠ ധ൝ധൢധൕധൟര്ത്  ധൠത ധൗധൠംഗം 

നധൠര്ത്ധധൗ ധധൟധ൝ധൠത ഹരധൟധധൠത ധൗധൠംഗം  
ജന്മജ േധൢുഃഖ രധൠനധൟരക ധൗധൠംഗം 

തത് ശ്പണധധൟധധൠ ധ൝േധൟരധൠര ധൗധൠംഗം 

 

 
 വ്ശ്഻ ഩയഹഭശ്വയന്  കാഩഹനഺധഺമ഼ം ഭംഗലകഹയഺമ഼ഭഹമ ബഗരഹനഹണ്.  ബഗരഹനന 
ധയഹനഺക്ക഼ඡ എല്ലഹ ബക്തഹയമ഼ം അഹേേം ഹവ്ശ്മഷ഼ം, അബഺരാദ്ധഺമ഼ം നല്കഺ ഷ ഹ 
ഷഭമര഼ം കഹത്ത഼ യക്ഷഺക്ക഼ം.   ഺരഷര഼ം ഒയ഼ വ്ഩരശ്യനഭങ്കഺല്഼ം വ്ശ്഻ഩയഹഭശ്വയനന 
ധയഹനഺക്ക഼ඡരയഺല്  ഹഩഹല്഼ം വ്ഩഷഹ ം ന ഹയഺമ഼ඡ ബക്ത രത്സല്നഹണ് ശ്ഺര 
ബഗരഹന് .  ആഹര്ത്ഥതഹമഹനി നഺളങകലങ്കഭഹമഺ ബഗരഹനന ബ്ഺക്ക഼ඡരയ഼നി ഷകല് 
 ഼ുഃഖങ്ങല ം  ഼യഺതങ്ങല ം അഹേേം ഇല്ലഹയ്ഭ ന യ് ം. ഭേഹഹ ര നഹഭങ്ങള്  
്ഩഺക്ക഼ඡ ബക്തര്ത്ക്ക്  ഒയഺക്കല്഼ം നരവ്ഗേ ഹ ഹശങ്ങള്  ഫഹധഺക്ക഼കമഺല്ല. 
  

 വ്ശ്഻ ഩയഹഭശ്വയനെ അന഼വ്ഗേത്തഹല്ഹണ് എനഺക്ക് ഈ ഭഹേശ്വയ വ്രതം 
എള഼തഹന഼ള്ള ബഹഗയം ഷഺദ്ധഺച്ചത്.  ഹ രഺ ഹ രന്മഹനയക഼രഺച്ച ള്ള എനെ ോഹയഹ 
ഩ഼സ്തകങ്ങനലള഼ത഼ඡ ഷഭമത്ത഼ം എനഺക്ക് അരയ഼നി ല്഻ല്രഺല്ഹഷങ്ങള്  
കഹണഹന഼ള്ള ബഹഗയം ല്ബഺച്ചഺട്ട ണ്ട്.  ഈ ഩ഼സ്തകം എള഼ത഼ඡ അരഷയത്തഺല്഼ം 
എനഺക്ക് അതഺന഼ള്ള അരഷയം ല്ബഺച്ച .  ഈ വ്രതഩ഼സ്തകനഭള഼തഹന്  
ത഼ിങ്ങഺമഹപഹള്  തനඡ അവ്ഩത഻ക്ഷഺതഭഹമഺ വ്ശ്഻  വ്രനഭൌഹല്ശ്വയ ഷവഹഭഺകല നി 
(ശ്ങ്കയഭഠം ഹേവ് ഫഹദ്)  ര്ത്ശ്നം എനഺക്ക് ല്ബഺച്ച .  അതഺന഼ ഹശ്ശം നഩട്ടඡ഼തനඡ 
രലനയ നവ്ഩൌഢഭഹമ യണ്ട഼ ശ്ഺര ഹക്ഷവ്തങ്ങള്  ഷരര്ത്ശ്ഺക്ക഼രഹന഼ള്ള ബഹഗയര഼ം 
എനഺക്ക് കഺട്ടഺ. ഈ ഩ഼സ്തകത്തഺല്  ഉഩഹമഹഗഺച്ചഺയഺക്ക഼ඡ ോഹയഹ രഹക്ക഼കല ം 
ഩയഭശ്ഺരനെ  ആശ്ഺര്ത്രഹ ഹത്തഹനി എനഺക്ക് ല്ബഺച്ചരമഹണ്.  നഹന്  ഈ ഩ഼സ്തകം 
എള഼ത഼ඡ അരഷയത്തഺല്  ബഗരഹനെ ഇലമ ഩ഼വ്തനഹമ ഫഹല്ഭ഼യ഼കന്  
ഩ഼ഞ്ചഺയഺഹമഹനി എനඡ ഹനഹക്കഺനകഹണ്ട് ഭ഼ඡഺല്  നഺല്ക്ക഼കമഹമഺയ഼ඡ഼.  ഇഹപഹള഼ം 
ആ  ഺരയയഽഩം എനെ ഭ഼ඡഺല്  തനඡമ഼ണ്ട്.  എനඡ ഹഩഹല്഼ള്ള ഒയ഼ ഷഹധഹയണ 
രയക്തഺക്ക് ഹ ര഻ ഹ രന്മഹനയ ക഼രഺച്ച ള്ള ധഹയഹലം ഩ഼സ്തകങ്ങള്  എള഼തഹന഼ള്ള 
ഭേഹബഹഗയം  നല്കഺമതഺ എ എല്ലഹ ഹ രങ്ങഹലമ഼ം നഹന്  ഷഹഷ്ഹംഗം വ്ഩണഭഺക്ക഼ඡ഼.  
ഭനറഹയ഼ ആകര്ത്ശകഭഹമ ഷംഗതഺ ഈ ഩ഼സ്തകത്തഺനെ വ്ഩഺ എരഺം ജ ഹ്ഹല്ഺകള്  
ആയംബഺച്ചത് ബഗരഹനെ തഺയ഼ നക്ഷവ്തഭഹമ തഺയ഼രഹതഺയ  ഺനത്തഺല്ഹണ്.  ബഗരഹനെ 
രയവ്ഩഷഹ ഭഹമഺ നഹന്  ഇതഺനന കഹണ഼ඡ഼.   

 

 ഈ വ്രത ഩ഼സ്തകത്തഺനെ അച്ചിഺ ഹ്ഹല്ഺകള്  ന യ്ത വ്ശ്഻ രഹഷഹരഺ 
വ്ഩഺ എഹരര്ത് സ് ഉിഭ വ്ശ്഻ഭഹന് /വ്ശ്഻ഭതഺ ്ഗ ഻ശഺനന നഹന്  നരഺ അരഺമഺക്ക഼ඡ഼.  
ബഗരഹനെ അന഼വ്ഗേം നഺയതരംയം അരര്ത്ക്ക് ല്ബഺക്ക഼ഭഹരഹകനട്ട.  ഈ ഩരഺവ്ത വ്രത 
ഩ഼സ്തകത്തഺനെ ആ യ അച്ചിഺ ഹ്ഹല്ഺ ന യ്്ത കതംനരഡ്ഡഺ, ശ്ഺരക഼ഭഹര്ത്നരഡ്ഡഺ, 
വ്ശ്഻ഭതഺ ഗഺയഺ്, (നഗൌതഭഺ രഺ യഹ ധഭഭം, ഹേവ് ഫഹദ്) എඡഺരനയമ഼ം എനെ 
കാതജ്ഞത അരഺമഺക്ക഼ඡ഼.  ഭ഼ന്ഩര്ഞ  എല്ലഹ രയക്തഺകള്ക്ക഼ം അരയ഼നി 
ക഼ി഼ംഫങ്ങള്ക്ക഼ം എല്ലഹമഺഹപഹള഼ം ഉഭഹ ഭഹേശ്വയ ഷവഹഭഺകല നി 
അന഼വ്ഗേഹശ്ഺസ്സ കള്  ഉണ്ടഹകഹന്  നഹന്  അകഭളഺ്ഞ ഼ വ്ഩഹര്ത്ഥഺക്ക഼ඡ഼. 
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 ഈ വ്രത ഩ഼സ്തകം വ്ഩഷഺദ്ധ഻കയഺക്കഹന്  ഷേഹമഺച്ച എല്ലഹ രയക്തഺകഹലമ഼ം 
ബക്തഺഩ഼യസ്സയം ഭഹേശ്വയ വ്രതം ന യ് കമ഼ം കഥകള്  രഹമഺക്ക഼കമ഼ം വ്ഩഷഹ ം 
ഷവ഻കയഺക്ക഼കമ഼ം ന യ് ඡ നഺങ്ങനലഹപഹല്഼ള്ള എല്ലഹ ബക്തഹയമ഼ം ആഹയഹഗയര഼ം 
ഷമ്പത്ത഼ം ഐശ്വയയര഼ം നല്കഺ അന഼വ്ഗേഺക്കഹന്  നഹന്  ബഗരഹഹനഹട് 
ഹകണഹഩക്ഷഺക്ക഼ඡ഼.   

 

“ധ൝ര്ത്വജന ധ൝ധൢഖധൠഹനധൟ ധരുധൢ” 
“ശ്രധൡ ഉധധൟധഹേരവധൕ കടധൟക്ഷ ധ൝ധൠദ്ധധൠധൕസ്തധൢ 

ധ൝ധസ്ത ധ൝ന്മംഗധ൘ധൟനധൠ ധരുധൢ” 
 

 

തധൠമ്മധൕധൟജധൢ രധൠരവപതധൠ ധൕധൟധകധഷ്ണ ധധൣര്ത്തധൠ 
ഹേശ്േരധൟദ് 
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ശ്രതം ച ഹേണ്ട ധൕധൡതധൠകള്  
 

 ഈ വ്രത ഩ഼സ്തകം മഹനതഹയ഼ നഺഫචനകല ം കഽിഹനത 
ആര്ത്ക്ക഼ഹരണനഭങ്കഺല്഼ം സത഼ ഷഭമത്ത഼ം രഹമഺക്കഹര഼ඡതഹണ്. ഇത് 
രഹമഺക്ക഼ඡതഺ എ വ്ഩഹമഩയഺധഺഹമഹ ്ഹതഺഭത രയതയഹഷഹഭഹമഺല്ല. 

 ഇത് സ്വ്ത഻കള് ക്ക഼ം ഩ഼യ഼ശന്മഹര്ത് ക്ക഼ം ഩഞ്ചഹംഗത്തഺനെ അിഺഥാനഹനത്തഺല്  
ഷഭമഹഭഹ, കഹല്ഹഭഹ ഹനഹക്കഹനത സത഼ ഭഹഷത്തഺഹല്ഹ,  ഺരഷത്തഺഹല്ഹ 
രഹമഺക്കഹര഼ඡതഹണ്. 

 ഈ വ്രതം ന യ്ഹന്  സറര഼ം ഭംഗലകയഭഹമ  ഺരഷം തഺങ്ങലഹഴ് മ഼ം, 
സകഹ ശ്ഺമ഼ം, നഩൌര്ത്ണഭഺ   ഺനങ്ങല ഭഹണ്. 

 കഹര്ത്ത്തഺക ഭഹഷത്തഺനല് എല്ലഹ തഺങ്കലഹഴ്   ഺരഷങ്ങലഺല്഼ം ഈ വ്രതം 
ത഼ിര്ത്ച്ചമഹമഺ ന യ് ඡ ബക്തര്ത്ക്ക് അരയ഼നി ഭ഼്മ ന്മ ഩഹഩങ്ങള്  എല്ലഹം 
ന഻ങ്ങഺ ഩ഼ണയം ല്ബഺക്ക഼ം.  ഈ വ്രതം ന യ് ඡതഺന഼ഹരണ്ടഺ ഉഩരഷഺഹക്കണ്ട 
ആരശ്യഭഺല്ല. 

 വ്രതം ന യ് ඡതഺന഼ ഭ഼ന്് രഺനഹമകഹനമ഼ം നരവ്ഗേ ബഗരഹന്മഹഹയമ഼ം  
അഷ് ഺക്ഩഹല്കഹയമ഼ം നഭസ്കയഺക്കണം. അതഺന഼ ഹശ്ശം ക഼ി഼ംഫത്തഺനല് 
ോഹയഹ രയക്തഺമ഼ഹിമ഼ം ഹഩയ഼ം നക്ഷവ്തര഼ം ഭനസ്സഺല്  സ്ഭയഺക്കണം. ഩഺඡ഻ട് 
ഩഹര്ത്രതഺഹ രഺമ഼ഹിമ഼ം ശ്ഺരബഗരഹനെമ഼ം അഹഷ്ഹത്തയം ഷതനഹഭഹരല്ഺ 
ബക്തഺ ഩഽര്ത്വം രഹമഺച്ചതഺന഼ഹശ്ശം അതംഗ ഩഽ് ന യ് ക.  അതഺന഼ഹശ്ശം 
അഞ്ച് കഥകല ം ബക്തഺഹമഹനി രഹമഺക്കണം.  ബഗരഹ എ സതങ്കഺല്഼ം ഩളങ്ങള്  
ഹനഹര യഭഹമഺ ഷഭര്ത്പഺക്കണം. 

  മ്പതഺകള്  ഒඡഺച്ചഺയ഼ඡ്   ഈ വ്രതം ന യ്ണനഭඡ് മഹനതഹയ഼ നഺര്ത്ഫචര഼ഭഺല്ല. 
ോഹയഹയ഼ത്തയ഼ഹിമ഼ം ഷൌകയയഭന഼ഷയഺച്ച് ആര്ത്ക്ക഼ഹരണനഭങ്കഺല്഼ം ഈ വ്രതം 
ന യ്ഹര഼ඡതഹണ്. എඡഹല്   മ്പതഺകള്  ഒඡഺച്ചഺയ഼ඡ് ഈ വ്രതം ന യ്തഹല്  
സറര഼ം ഉത്തഭഭഹണ്. 

 നഺര്ത്ബഹഗയരശ്ഹല്  ഩങ്കഹലഺ നഷ്നപട്ടരര്ത്ക്ക഼ം മഹനതഹയ഼ ഭിഺമ഼ംകഽിഹനത ഈ 
വ്രതം ന യ്ഹര഼ඡതഹണ്.  അരര്ത്ക്ക് ഭനഷഭഹധഹനര഼ം ശ്ഹതരംഺമ഼ം ല്ബഺക്ക഼ം. 

 ആഹയഹഗയ വ്ഩശ്നഭ഼ള്ളരര്ത്  കാതയഭഹമഺ ബക്തഺഹമഹനി എല്ലഹ തഺങ്കലഹഴ് കലഺല്഼ം 
ഈ വ്രതം ന യ്്തഹല്  അരര്ത്ക്ക് ആഹയഹഗയം ര഻ണ്ട഼കഺട്ട ം.  ബഗരഹ എ 
നഺഹര യഭഹമഺ ഩളഹഭഹ ഹഩയക്കഹമഹ നരയ്ക്കഹര഼ඡതഹണ്. 

 ബക്തന്മഹര്ത്  ഒത്ത഼കഽിഺ എല്ലഹ തഺങ്കലഹഴ്   ഺരഷങ്ങലഺല്഼ം സതങ്കഺല്഼ം ശ്ഺര 
ഹക്ഷവ്തത്തഺല്ഺയ഼ඡ് ഈ വ്രതം ന യ് കമഹനണങ്കഺല്  ആ ഹക്ഷവ്തം രലനയ 
വ്ഩഷഺദ്ധര഼ം രഺശ്഼ദ്ധര഼ഭഹമഺ ത഻യ഼ം.  ബഗരഹന്  തനെ ബക്തനയ രലനയ 
ഐശ്വയയര഼ം ഷഹതരംഹശവ്ഩ ര഼ഭഹമ ്഻രഺതം നല്കഺ അന഼വ്ഗേഺക്ക഼ം.   

 ഭേഹഹ രനെ  ഺരയ ഹക്ഷവ്തത്തഺഹല്ഹ ഹ്യഹതഺര്ത്ല്ഺംഗ ഹക്ഷവ്തത്തഺഹല്ഹ ഇയ഼ඡഹണ് 
ഈ വ്രതം ന യ് ඡനതങ്കഺല്  ബക്തയ഼നി എല്ലഹ ഭ഼്മ ന്മ ഹ ഹശങ്ങള്  ഭഹര഼കമ഼ം 
ആഹയഹഗയര഼ം ഐശ്വയയര഼ം  ഻ര്ത്ഘഹമ഼സ്സ ം ല്ബഺക്ക഼കമ഼ം ന യ് ം. 

 ഷതരംഹനേ഻നയഹമ  മ്പതഺകള്  തഺങ്കള്  ഭ഼തല്  ഫ഼ധന്  രനയ ത഼ിര്ത്ച്ചമഹമഺ ഭഽඡ്   
 ഺരഷം ഈ വ്രതം ന യ് കമഹനണങ്കഺല്  അരര്ത്ക്ക് ത഻ര്ത്ച്ചമഹമ഼ം ബഗരഹനെ 
അന഼വ്ഗേത്തഹല്  ഷതരംഹനബഹഗയം ല്ബഺക്ക഼ം.  അരഺരഹേഺതയഹമ മ഼രതഺ 
മ഼രഹകള്  ഈ വ്രതം ബക്തഺഹമഹനി ന യ്്തഹല്  അരര്ത്ക്ക് നഩട്ടඡ഼തനඡ നല്ല 
രഺരഹേ ഫචം ല്ബഺക്ക഼ඡതഹണ്. 

 ഈ വ്രതം ന യ്ഹന്  അഷൌകയയഭ഼ള്ള ക഼ട്ടഺകള്  രഺഹ ശ്ത്ത഼ രഷഺക്ക഼ඡ  
ഫච഼ഭഺവ്തഹ ഺകള്  ഹയഹഗഺകള്  എඡഺരര്ത്ക്ക഼ഹരണ്ടഺ അരയ഼നി ഫච഼ക്കള് ക്ക് 
ഈ വ്രതം ന യ്ഹര഼ඡതഹണ്. 
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 ഒയ഼ വ്ഩധഹന ഩ഼ഹയഹേഺതനെ കഹര്ത്മഺകതവത്തഺല്  ഭഹേശ്വയ വ്രതം 
ന യ്ഺക്കഹര഼ඡതഹണ്.  അഹേേം കല്ശ്ം ഥാനഹഩഺച്ച് അഷ് ഺക്ഩഹല്കഹയമ഼ം 
നരവ്ഗേ ബഗരഹന്മഹഹയമ഼ം നഭസ്കയഺച്ച് നമല നി ഭറ് ഇഷ് ഹ രതകഹലമ഼ം 
ഥാനഹഩഺച്ച് ഈ വ്രതം ന യ്്തഹല്  കഽി഼തല്  പല് ഷഺദ്ധഺമ഼ം ഐശ്വയയര഼ം 
ല്ബഺക്ക഼ം. 

 രലനയ ബക്തഺഩ഼യസ്സയം ഈ വ്രതം ന യ് കമ഼ം കഥകള്  രഹമഺക്ക഼കമ഼ം 
ന യ്തഹല്  വ്ശ്഻ ഭേഹഹ രനെ എല്ലഹരഺധ അന഼വ്ഗേങ്ങല ം ല്ബഺക്ക഼ඡതഹണ്.   

 

 

 

 

തധൠമ്മധൕധൟജധൢ രധൠരവപതധൠ ധൕധൟധകധഷ്ണ ധധൣര്ത്തധൠ 
ഹേേധൕരധൟദ് 
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അതംഗ പധൣജ 

 

( ഈ വ്ഩഹര്ത്ഥന വ്ശ്഻ ശ്ഺര ബഗരഹനെ ോഹയഹ ശ്യ഻യബഹഗങ്ങലഺഹല്ക്ക് 
ഷഭര്ത്പഺക്കനപി഼ඡതഹണ്.  ോഹയഹ രയഺ ന ഹല്ലഺമതഺന഼ഹശ്ശം ഩഽക്കഹലഹ, 
അക്ഷതഹമഹ, രഺബഽതഺഹമഹ, ക഼ങ്ക഼ഭഹഭഹ അര്ത്പഺഹക്കണ്ടതഹണ്.) 
 

 

 

ോം ശ്ങ്കയഹമ നഭ:     ഩഹ ൌ ഩഽ്മഹഭഺ 

ോം ശ്ഺരഹമ നഭ:     ്ംഹഘ ഩഽ്മഹഭഺ 

ോം ഭഹേശ്വയഹമ നഭ:   ്ഹനഽനഺ ഩഽ്മഹഭഺ 

ോം വ്തഺഹല്ഹഹകശ്ഹമ നഭ:   ഊയ഼ ഩഽ്മഹഭഺ 

ോം ഋശ്ബയഽഡഹമ നഭ:   ഗ഼േയം ഩഽ്മഹഭഺ 

ോം ബസ്ഭഹഭഹ ഽലഺത രഺവ്ഗേഹമ നഭ: കഠഺം ഩഽ്മഹഭഺ 
ോം ഭാതയ഼ഞ്്മഹമ നഭ:   നഹബഺം ഩഽ്മഹഭഺ  

ോം യ഼വ് ഹമ നഭ:    ഉ യം ഩഽ്മഹഭഺ 

ോം ഷഹംഫഹമ നഭ:    ോ മം ഩഽ്മഹഭഺ 

ോം ബ഼്ംഗ ബഽശണഹമ നഭ:   േസ്തൌ ഩഽ്മഹഭഺ 

ോം ഷ ഹശ്ഺരഹമ നഭ:   ബ഼്ൌ ഩഽ്മഹഭഺ 

ോം രഺഹശ്വശ്യഹമ നഭ:    കണ്ഠം ഩഽ്മഹഭഺ 

ോം ഗഺയഺശ്ഹമ നഭ:   ഭ഼ഖം ഩഽ്മഹഭഺ 

ോം വ്തഺഩ഼യഹതരംകഹമ നഭ:   ഹനഹവ്ത ഩഽ്മഹഭഺ 

ോം രഺയഽഩഹക്ഷഹമ നഭ:   ല്ല്ഹിം ഩഽ്മഹഭഺ 

ോം ഗംഗഹധയഹമ നഭ:    ശ്ഺയസ്സ് ഩഽ്മഹഭഺ 

ോം ്ിഹധയഹമ നഭ:              നഭൌലഺം ഩഽ്മഹഭഺ 

ോം ഩശ്഼ഩതഹമ നഭ:   ഷര്ത്വഹംഗഹനഺ ഩഽ്മഹഭഺ 

  

 

 

ശ്രധൡപധൕഹധരവധൕ ധ൝ര്ത്വധൟംഗധൟനധൠ പധൢജധൟംധ൝ധര്ത് ധൔധൟധധൠ 
രധൢദ്ധ സ്പടധൠക ധ൝ങ്കധൟരം നധൟഗധൟധധൕണ ധധൣധ൜ധൠതം  

ഹരേ ഹരേധൟന്ദ തതവജ്ഞധൟനം രഹന്ദ രധൢധം ഉധധൟപതധൠം 
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രധൠര അഹടധൟതധൕ രതനധൟധരധൗധൠ 

ോം ശ്ഺരഹമ നഭ: ോം ഷവയഭമഹമ നഭ: 
ോം ഭഹേശ്വയഹമ നഭ: ോം വ്തമ഻ഭഽര്ത്ത്തഹമ നഭ: 
ോം ശ്ംബഹര നഭ: ോം അന഻ശ്വയഹമ നഭ: 
ോം ഩഺനഹകഺഹന നഭ: ോം ഷര്വ്വജ്ഞഹമ നഭ: 
ോം ശ്ശ്ഺഹശ്ഖയഹമ നഭ: ോം ഩയഭഹഹന നഭ: 
ോം രഹഭഹ രഹമ നഭ: ോം ഹഷഹഭഹഷഽയയഹഗ്നഺഹല്ഹ നഹമ നഭ: 
ോം രഺയഽഩഹക്ഷഹമ നഭ: ോം േരഺഹശ നഭ: 
ോം കഩര്ത്േഺഹന നഭ: ോം മജ്ഞഭമഹമ നഭ:           50 

ോം ന഻ല്ഹല്ഹേഺതഹമ നഭ: ോം ഹഷഹഭഹമ നഭ: 
ോം ശ്ങ്കയഹമ നഭ:              10 ോം ഩഞ്ചരവ്ക്തഹമ നഭ: 
ോം ശ്ഽല്ഩഹണഹമ നഭ: ോം ഷ ഹശ്ഺരഹമ നഭ: 
ോം ഖിവഹംഗഺഹന നഭ: ോം രഺഹശ്വശ്വയഹമ നഭ: 
ോം രഺളങണ഼രല്ലബഹമ നഭ: ോം ര഻യബവ് ഹമ നഭ: 
ോം ശ്ഺഩരഺഷ്ഹമ നഭ: ോം ഗണനഹഥഹമ നഭ: 
ോം അംഫഺകഹനഹഥഹമ നഭ: ോം വ്ഩ്ഹഩതഹമ നഭ: 
ോം വ്ശ്഻കണ്ഠഹമ നഭ: ോം േഺയണയഹയതഹഷ നഭ: 
ോം ബക്തരത്സല്ഹമ നഭ: ോം  ഼ര്ത്ധര്ത് ശഹമ നഭ: 
ോം ബരഹമ നഭ: ോം ഗഺയ഻ശ്ഹമ നഭ:              60 

ോം ശ്ര്ത്വഹമ നഭ: ോം ഗഺയഺശ്ഹമ നഭ: 
ോം വ്തഺഹല്ഹഹകശ്ഹമ നഭ:          20 ോം അനഘഹമ നഭ: 
ോം ശ്ഺതഺകണ്ഠഹമ നഭ: ോം ബ഼്ംഗബഽശണഹമ നഭ: 
ോം ശ്ഺരഹവ്ഩഺമഹമ നഭ: ോം ബര്ത്ഗഹമ നഭ: 
ോം ഉവ്ഗഹമ നഭ: ോം ഗഺയഺധനവഺഹന നഭ: 
ോം കഩര്ത്േഺഹന നഭ: ോം ഗഺയഺവ്ഩഺമഹമ നഭ: 
ോം കഹഭഹയഹമ  നഭ: ോം കാത്തഺരഹഷഹഷ നഭ: 
ോം അචകഹഷ഼യഷഽ നഹമ നഭ: ോം ഩ഼യഹയഹതഹമ നഭ: 
ോം ഗംഗഹധയഹമ നഭ: ോം ബഗരഹത നഭ: 
ോം ല്ല്ിഹക്ഷഹമ നഭ: ോം വ്ഩഭഥഹധഺഩഹമ നഭ:          70 

ോം കഹല്കഹല്ഹമ നഭ: ോം ഭാതയ഼ഞ്്മഹമ നഭ: 
ോം കാഩഹനഺധനമ നഭ:          30 ോം ഷഽക്ഷ്ഭതനഹര നഭ: 
ോം ബ഻ഭഹമ നഭ: ോം ്ഗദ് രയഹഩഺഹന നഭ: 
ോം ഩയശ്഼േസ്തഹമ നഭ: ോം ്ഗദ് ഗ഼യഹര നഭ: 
ോം ഭാഗഩഹണഹമ നഭ: ോം ഹരയഹഭഹകശ്ഹമ നഭ: 
ോം ്ിഹധയഹമ നഭ: ോം ഭേഹഹഷന്നകഹമ നഭ: 
ോം ഹകല്ഹഷരഹഷഺഹന നഭ: ോം  ഹയ഼രഺവ്കഭഹമ നഭ: 
ോം കര ഺഹന നഭ: ോം യ഼വ് ഹമ നഭ: 
ോം കഹഠഹയഹമ നഭ: ോം ഫ഼ധഩതഹമ നഭ: 
ോം വ്തഺഩ഼യഹതരംകഹമ നഭ: ോം ഥാനഹണഹര നഭ:            80 

ോം രാശഹങ്കഹമ നഭ: ോം അേഺര്ത് ഫ഼ധ്നനയഹമ നഭ: 
ോം രാശബഹയഽഡഹമ നഭ:    40 ോം  ഺഗംഫയഹമ നഭ: 
ോം ബസ്ഹഭഹദ്ധഽലഺതരഺവ്ഗേഹമ നഭ: ോം ആഷ്ഭഽര്ത്ത്തഹമ നഭ: 
ോം ഷഹഭവ്ഩഺമഹമ നഭ: ോം അഹനകഹഹഹന നഭ: 
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ോം ഷഹതവഺകഹമ നഭ: ോം ഩ഼ശ തരംബഺഹ  നഭ: 
ോം ശ്഼ദ്ധരഺവ്ഗേഹമ നഭ: ോം അരയവ്ഗഹമ നഭ: 
ോം ശ്ഹശ്വതഹമ നഭ: ോം ബഗഹനവ്തബഺഹ  നഭ: 
ോം ഖണ്ഡഩയശ്ഹര നഭ: ോം  ക്ഷഹദ്ധവയേയഹമ നഭ:      100 

ോം അ്ഹമ നഭ: ോം േയഹമ നഭ:    

ോം ഩഹശ്രഺഹഭഹ നഹമ നഭ:       90 ോം അരയക്തഹമ നഭ: 
ോം ഭാഡഹമ നഭ: ോം ഷേവ്ഷഹക്ഷഹമ നഭ: 
ോം ഩശ്഼ഩതഹമ നഭ: ോം ഷേവ്ഷഩഹ  നഭ: 
ോം ഹ രഹമ നഭ: ോം അഩരര്വ്ഗവ്ഩ ഹമ നഭ: 
ോം ഭേഹഹ രഹമ നഭ: ോം അനതരംഹമ നഭ: 
ോം അരയമഹമ നഭ: ോം തഹയകഹമ നഭ: 
ോം േയഹമ നഭ: ോം ഩയഹഭശ്വയഹമ നഭ: 
 

 

 

 

ശ്രധൡ പധൟര്ത്രതധൠ അഹടധൟതധൕ രതനധൟധരധൗധൠ 

 

ോം ഩഹര്ത്രഹതയ നഭ: ോം ശ്ഺര ഽഹതയ നഭ: 
ോം ഭേഹഹ ഹരയ നഭ ോം രഺശ്ഹല്ഹഹക്ഷയ നഭ: 
ോം ്ഗന്മഹഹവ്ത നഭ ോം  ഹഭ഼ണ്ഡഹഹമ നഭ: 
ോം ഷയഷവഹതയ നഭ ോം രഺളങണ഼ഹഷഹ ഹയയ നഭ: 
ോം  വ്രഺകഹഹമ നഭ ോം  ഺത്കല്ഹഹമ നഭ: 
ോം ഹല്ഹക്നഹനയ നഭ ോം  ഺന്മമകഹയഺഹണയ നഭ 

ോം ഷര്ത്വഹ രഹ ഺഹ രതഹഹമ നഭ ോം ഭേഺശഹഷ഼യ ഭര്ത്േഺഹനയ നഭ 

ോം നഗൌഹയയ നഭ ോം കഹര്ത്തയഹമഹനയ നഭ 

ോം ഩയഹഹ ഹരയ നഭ: ോം കഹല്യഽഩഹഹമ നഭ   

ോം ഈശ്ഹനഹഹമ നഭ: ോം ഗഺയഺ്ഹഹമ നഭ: 
ോം നഹഹഗവ്രതനമഹഹമ നഭ: ോം ഹഭനകഹ്ഹഹമ നഭ: 
ോം ഷതഺഹമ  നഭ: ോം ബരഹഹനയ നഭ: 
ോം വ്ഫഹ്മഹ ഹയഺഹനയ നഭ: ോം വ്ശ്഻ ഭഹഹവ്ത നഭ: 
ോം ഷയവഹഹനയ നഭ: ോം ഭേഹനഗൌഹയയ നഭ: 
ോം ഹ രഭഹഹവ്ത നഭ: ോം യഭഹഹമ നഭ: 
ോം വ്തഺഹല്ഹച്ചനഹഹമ നഭ: ോം ഷ഼സ്ഭഺതഹഹമ നഭ: 
ോം വ്ഫഹ്മഹണയ നഭ: ോം വ്ഫഹ്മഷവയഽഩഺഹണയ നഭ: 
ോം ഹരളങണഹരയ നഭ: ോം യഹ്ല്ക്ഷ്ഹഭയ നഭ: 
ോം യൌവ് ഹഹമ നഭ: ോം ശ്ഺര വ്ഩഺമഹഹമ നഭ: 
ോം കഹലയഹഹവ്ത നഭ: ോം നഹയഹമഹണയനഭ: 
ോം തഩഷവഺഹനയ നഭ: ോം ഭേഹശ്ഹക്തയ നഭ: 
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ോം നഹരഹ ഹഹമ നഭ: ോം രഹഭഹ ഹരയ നഭ: 
ോം ബഹഗയ ഹമഺഹനയ നഭ: ോം രയ ഹഹമ നഭ: 
ോം അඡഩഽര്ത്ണഹഹമ നഭ: ോം ബമനഹശ്ഺഹനയ നഭ: 
ോം ഷ ഹനരഹഹമ നഭ: ോം രഹക്ഹ ഹരയ നഭ: 
ോം മരനഹഹമ നഭ: ോം ര ഹനയ നഭ: 
ോം ഹഭഹേഺഹനയ നഭ: ോം രയഹഹേയ നഭ: 
ോം അഗ്നമഷ഼ ഹഹമ നഭ: ോം രഺശ്വഹതഹശഺഹണയ നഭ: 
ോം ജ്ഞഹനഗഭയഹഹമ നഭ: ോം രര്ത്ദ്ധന഻മഹഹമ നഭ: 
ോം നഺതയഹഹമ നഭ: ോം രഺശ്ഹല്ഹക്ഷയ നഭ: 
ോം നഺതയഷവയഽഩഺഹണയ നഭ: ോം ക഼ല്ഷവ്മ്പദ്വ്ഩ ഹമഺഹനയ നഭ: 
ോം കഭല്ഹഹമ നഭ: ോം ഭഹതംഹഗയ നഭ: 
ോം കഭല്ഹകഹഹയയ നഭ: ോം അംഫഹഹമ നഭ: 
ോം യക്തരര്ത്ണഹഹമ നഭ: ോം നഺഖഺല്ഹമഹഗഺഹനയ നഭ: 
ോം കല്ഹനഺധഺഹമ നഭ: ോം ഭഹവ്തരംശ്വഹയയ നഭ: 
ോം ഭധ഼വ്ഩഺമഹഹമ നഭ: ോം ഫഹല്ഹഹമ നഭ: 
ോം കല്യഹഹണയ നഭ: ോം ഷഹഭഹഹമ നഭ: 
ോം കയ഼ണഹഹമ നഭ: ോം ധ഻യഹഹമ നഭ: 
ോം ്നഥാനഹനഹഹമ നഭ: ോം ഭ഼നഺഹഭഹക്ഷവ്ഩ ഹമഺഹനയ നഭ: 
ോം ര഻യഩത്ഹനയ നഭ: ോം ധയധയബഹരഹഹമ നഭ: 
ോം രഺയഽഩഹഹക്ഷയ നഭ: ോം ഭ഼ക്തയഹഹമ നഭ: 
ോം ര഻യഹ ഺതഹഹമ നഭ: ോം ഩയഭവ്തരംഹഹമ നഭ: 
ോം ഹേഭബഹഷഹഹമ നഭ: ോം രയവ്ഩ ഹഹമ നഭ: 
ോം ഷാഷ്ഺയഽഩഺഹണയ നഭ: ോം കല്യഹഹണയനഭ: 
ോം ഷാഷ്ഺഷംേഹയകഹയഺഹണയ നഭ: ോം രഹ ജബഹരയ നഭ: 
ോം യഞ്ചനഹഹമ നഭ: ോം ഹ ഹരയ നഭ: 
ോം മൌരനകഹയഹഹമ നഭ: ോം ക്഻ംകഹയഺഹണയ നഭ: 
ോം ഩയഹഭശ്വയവ്ഩഺമഹഹമ നഭ: ോം ഷംരഺധഹഹമ നഭ: 
ോം ഩയഹഹമ ന  ോം ഈശ്വഹയയ നഭ: 
ോം ഩ഼ളങഩഺഹണയ നഭ: ോം വ്േ഻ംകഹയഫ഻്ഹഹമ നഭ: 
ോം ഩ഼ളങഩകഹയഹഹമ നഭ: ോം ശ്ംഫഹരയ നഭ: 
ോം ഩ഼യ഼ശഹര്ത്ഥവ്ഩ ഹമഺഹനയ നഭ: ോം വ്ഩണരഹഺകഹഹമ നഭ: 
ോം ഭേഹയഽഩഹഹമ നഭ: ോം ഭേഹനഗൌഹയയ നഭ: 
ോം ഭേഹയൌവ് ഹഹമ നഭ: ോം ധ഻യ്നവ്ഩഺമഹഹമ നഭ: 
ോം കഹഭഹഹക്ഷയനഭ: ോം ശ്഼ബവ്ഩ ഹഹമ നഭ: 
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ധൗധൠംഗധൟടകം 

 

വ്ഫഹ്മഭ഼യഹയഺ ഷ഼യഹര്ത്  ഺത ല്ഺംഗം 

നഺര്ത് ഭല് ബഹഷഺത ഹശ്ഹബഺത ല്ഺംഗം | 

്ന്മ്  ഼ുഃഖ രഺനഹശ്ക ല്ഺംഗം 

തത് വ്ഩണഭഹഭഺ ഷ ഹശ്ഺര ല്ഺംഗം -1 

 

ഹ രഭ഼നഺ വ്ഩരയഹര്ത്  ഺത ല്ഺംഗം 

കഹഭ േന കയ഼ണഹകയ ല്ഺംഗം | 

യഹരണ  ര്ത് ഩ രഺനഹശ്ന ല്ഺംഗം 

തത് വ്ഩണഭഹഭഺ ഷ ഹശ്ഺര ല്ഺംഗം - 2 

 

ഷര്ത്വ ഷ഼ഗච ഷ഼ഹല്ഩഺത ല്ഺംഗം 

ഫ഼ദ്ധഺ രഺരര്ത് ധന കഹയണ ല്ഺംഗം | 

ഷഺദ്ധ ഷ഼യഹഷ഼യ രരഺത ല്ഺംഗം 

തത് വ്ഩണഭഹഭഺ ഷ ഹശ്ഺര ല്ഺംഗം - 3 

 

കനക ഭേഹഭണഺ ബഽശഺത ല്ഺംഗം 

പണഺഩതഺ ഹരഷ്ഺത ഹശ്ഹബഺത ല്ഺംഗം | 

 ക്ഷ ഷ഼മജ്ഞ രഺനഹശ്ന ല്ഺംഗം 

തത് വ്ഩണഭഹഭഺ ഷ ഹശ്ഺര ല്ഺംഗം – 4 

ക഼ങ്ക഼ഭ  ം ന ഹല്ഩഺത ല്ഺംഗം 

ഩങ്ക് േഹയ ഷ഼ഹശ്ഹബഺത ല്ഺംഗം | 

ഷഞ്ചഺത ഩഹഩ രഺനഹശ്ന ല്ഺംഗം 

തത് വ്ഩണഭഹഭഺ ഷ ഹശ്ഺര ല്ഺംഗം - 5 

 

ഹ രഗണഹര്ത്  ഺ ഹഷരഺത ല്ഺംഗം 

ബഹഹരര്ത്  ബക്ഷഺ ബഺഹയര   ല്ഺംഗം 

 ഺനകയ ഹകഹിഺ വ്ഩബഹകയ ല്ഺംഗം 

തത് വ്ഩണഭഹഭഺ ഷ ഹശ്ഺര ല്ഺംഗം - 6 

 

അഷ് ഹലഹഩയഺ ഹരഷ്ഺത ല്ഺംഗം 

ഷര്ത്വ ഷഭ഼ദ്ബര കഹയണ ല്ഺംഗം | 

അഷ് യഺവ്  രഺനഹശ്ന ല്ഺംഗം 

തത് വ്ഩണഭഹഭഺ ഷ ഹശ്ഺര ല്ഺംഗം - 7 

 

ഷ഼യഗ഼യ഼ ഷ഼യരയ ഩഽ്ഺത ല്ഺംഗം 

ഷ഼യരന ഩ഼ളങഩ ഷ ഹര്ത്  ഺത ല്ഺംഗം | 

ഩയഹത്ഩയം ഩയഭഹക ല്ഺംഗം 

തത് വ്ഩണഭഹഭഺ ഷ ഹശ്ഺര ല്ഺംഗം - 8 

 

 

ല്ഺങ്ഗഹഷ്കഭഺ ം ഩ഼ണയം മുഃ ഩഹഠശ്ശഺര ഷඡഺധൌ | 

ശ്ഺരഹല്ഹകഭരഹ്ഹനഹതഺ ശ്ഺഹരന ഷേ ഹഭഹ ഹത || 
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ശ്രധൡ ധഹേരവധൕ ശ്രതം 

രധൠര രര്ത്മ്മ േധൠരയകഥ -1 
 

 വ്ശ്഻ ഭേഹഹ രന്  തനඡ ആവ്ശ്മഺക്ക഼ඡ എല്ലഹ ബക്തയഺല്഼ം  മഹ  ഹക്ഷഺണയം 
ന ഹയഺമ഼ඡ കയ഼ണഹഭമനഹണ്.   ഺരഷര഼ം ഒയ഼ വ്ഩഹരശ്യനഭങ്കഺല്഼ം “ോം നഭ 
ശ്ഺരഹമ” ഒയ഼രഺി഼ඡ ബക്തയഺല്ഹപഹല്഼ം ബഗരഹനെ അന഼വ്ഗേം ഉണ്ടഹക഼ം. നഺയതരംയം 
വ്ശ്഻ ഩയഹഭശ്വയനന ധയഹനഺക്ക഼ඡ ബക്ത എ മഹനതഹയ഼രഺധ ഹ ഹശങ്ങഹലഹ ഭയണബ഻തഺഹമഹ 
ഉണ്ടഹകഺല്ല. ഭഹവ്തര഼ഭല്ല ബഗരഹന്  ഷകല്രഺധ ഐശ്വയയങ്ങല ം ആഹയഹഗയര഼ം നല്കഺ 
അന഼വ്ഗേഺക്ക഼കമ഼ം ന യ് ം.  ഈ ഭഹേശ്വയ വ്രതം എള഼ത഼രഹന്  വ്ശ്഻ തഺമയഹ്഼ 
രഺശ്വഩതഺ യഹഭകാളങണ ഭഽര്ത്ത്തഺനമ ബഗരഹന്  ഹനയഺട്ട് നഺഹമഹഗഺക്കനപട്ടതഹണ്.  
ഩയഺശ്഼ദ്ധ ഭനഹസ്സഹി഼ം തഺക്ഞ  ബക്ത്തഺഹമഹി഼ം കഽിഺ ഈ വ്രതം ന യ് കമ഼ം 
ബഗരഹനന സ്ഭയഺക്ക഼കമ഼ം ന യ് ඡ എല്ലഹ ബക്തഹയമ഼ം ശ്ഺരഷവഹഭഺ മഹഥഷ്ം 
ധനര഼ം ഷകല് ഐശ്വയയങ്ങല ം നല്കഺ അന഼വ്ഗേഺക്ക഼ം. 
 

 ഒയഺക്കല്  കഹഹരയഺ ന ഻ത഻യത്ത് ശ്ഺരശ്ര്ത്മ എඡ഼ ഹഩയഹമ ഒയ഼ തഺക്ഞ  
ശ്ഺര ബക്തന്  ്഻രഺച്ചഺയ഼ඡ഼.  അഹേേം ഒയ഼ ഩണ്ഡഺതന഼ം ശ്ഹസ്വ്തങ്ങലഺല്  രലനയ 
വ്ഗഹേയര഼ഭ഼ള്ള ഒയഹലഹമഺയ഼ඡ഼. അഹേേത്തഺനെ ജ്ഞഹനത്തഺന഼ം കളഺര഼കള്ക്ക഼ം 
ഩകയം നരയ്ക്ക഼രഹനഹമഺ ഭനറഹയ഼ രയക്തഺമ഼ം ആ നഹട്ടഺല്ഺല്ലഹമഺയ഼ඡ഼. 
 

 ശ്ഺരശ്ര്ത്മ  മ്പതഺകലക്ക് യണ്ട് നഩണ്ഭക്കല ണ്ടഹമഺയ഼ඡ഼.  ശ്ഺരഷവഹഭഺമ഼നി 
അന഼വ്ഗേത്തഹല്  അരര്ത്  രഺരഹേതയഹമഺ നല്ല നഺല്മഺല്  ്഻രഺയ്ക്ക഼കമഹമഺയ഼ඡ഼.  
അഹേേര഼ം ബഹയയ ഷ഼ഭതഺമ഼ം രലനയ ധര്ത്മനഺളങഠഹമഹി഼ം ഷേകയണഹത്തഹി഼ം കഽിഺ  
്഻രഺച്ചഺയ഼ඡ഼.  എല്ലഹ സകഹ ശ്ഺ  ഺരഷര഼ം മഹനതഹയ഼ ഭ഼ിക്കര഼ം കഽിഹനത 
സകഹ ശ്ഺ യ഼വ് ഹബഺഹശകം ന യ് കമ഼ം അഹത  ഺരഷം അഹേേത്തഺനെ ര഻ട്ടഺനല്ത്ത഼ඡ 
എല്ലഹരര്ത്ക്ക഼ം വ്ഩഷഹ ര഼ം ബക്ഷണര഼ം നല്ക഼കമ഼ം ഩതഺരഹമഺയ഼ඡ഼.   ഺരഷം 
ഭ഼ള഼രന്  അരര്ത്  ഭഹേശ്വയ നഹഭം ഉയ഼രഺട്ട നകഹണ്ടഺയ഼ക്ക഼ം.  അരഺ ഹയഺതഭഹമഺ 
ഒയ഼  ഺരഷം അഹേേത്തഺനെ കണഺ എ അഷ഼ഖം ഫഹധഺച്ച് കഹഴ് ശ്ക്തഺ ക഼രമഹന്  
ത഼ിങ്ങഺ.  ധഹയഹലം  ഺകഺത്സ നിത്തഺമഺട്ട ം അഷ഼ഖം ഹബ ഭഹമഺല്ല.   ഺനം ഹതഹര഼ം 
അഹേേത്തഺനെ അരഥാന കഽി഼തല്  രശലഹമഺ.  ഒയ഼  ഺരഷം നിക്ക഼ඡതഺനഺിമഺല്  
അචത കഹയണം അഹേേം തഹനളര഻ണ് കഹല്ഭ഼ട്ട കള്ക്ക് യണ്ടഺന഼ം നഩഹട്ടല്  
ഷംബരഺച്ച .   

 

 തങ്ങള്  ബഗരഹന്  വ്ശ്഻ ഩയഹഭശ്വയനെ കരത഻ര്ത്ඡ ബക്തയഹമഺയഺඡഺട്ട ം 
എതരം഼നകഹണ്ടഹണ് ഇവ്തമധഺകം വ്ഩമഹഷങ്ങള്  തങ്ങള്ക്ക് ഹനയഺഹിണ്ടഺ 
രയ഼ඡനതഹඡഹര്ത്ത്ത് അരര്ത്  രലനയമധഺകം  ഼ഖഺച്ച .  ബഗരഹന്  എതരം഼നകഹണ്ടഹണ് 
തങ്ങള്ക്ക് ഇവ്തധഺകം വ്ഩമഹഷങ്ങള്  നല്കഺ കഷ്നപി഼ത്ത഼ඡത്?  മഥഹര്ത്ഥത്തഺല്  
ശ്ഺരശ്ര്ത്മമ഼നി ഭ഼്മ ന്മ ഩഹഩപല്ങ്ങലഹണ് അഹദ്ധേം ഇഹപഹള്   അന഼ബരഺക്ക഼ඡത്.  
എല്ലഹ ഭന഼ശയ്ന്മങ്ങള്ക്ക഼ം അരയ഼നി ഩഽര്ത്ര്ന്മ കര്ത്മപല്ങ്ങള്  അന഼ബരഺഹക്കണ്ട 
അരഥാന ഉണ്ടഹക഼ം.  കയ഼ണഹഭമനഹമ വ്ശ്഻ ഭേഹഹ രന്  തനെ വ്ഩഺമ ബക്തനഹമ 
ശ്ഺരശ്ര്ത്മമ഼നി ഭ഼്മ ന്മ ഩഹഩങ്ങള്  ത഻ര്ത് ത്ത് ഭ഼ക്തഺ നല്കഺ ഷംയക്ഷഺക്ക഼രഹന്  
ത഻യ഼ഭഹനഺച്ച .  അി഼ത്ത ഷ഼വ്ഩബഹതത്തഺല്  തനඡ ശ്ഺര ബഗരഹന്  ഒയ഼ വ്ഫഹഹ്മണനെ 
യഽഩം ധയഺച്ച് ശ്ഺരശ്ര്ത്മമ഼നി ര഻ട്ടഺനല്ത്തഺ.  ശ്ഺരശ്ര്ത്മമ഼ം ബഹയയമ഼ം 
ര഻ട്ടഺനല്ത്തഺമ രാദ്ധ വ്ഫഹഹ്മണനെ  ഺരയത്തം കണ്ട് അഹേേനത്ത നഭസ്കയഺച്ച .  
“ഷവഹഭഺ്ഺ! അങ്ങമഺല്  ഒയ഼  ഺരയതവം നങ്ങള്  കഹണ഼ඡ഼.   മര഼ ന യ്ത് 
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നങ്ങല നി ഈ വ്ഩമഹഷങ്ങള്  തയണംന യ്ത് ്഻രഺതത്തഺല്  ഭ഼ഹඡരഹന഼ള്ള രളഺ 
ഩര്ഞ ഼തඡ് നങ്ങനല അന഼വ്ഗേഺഹക്കണഹഭ.“ അരര്ത്  നതഹള഼ത് അഹഩക്ഷഺച്ച .  

 

 രാദ്ധ വ്ഫഹഹ്മണയഽഩത്തഺല്  രඡ ബഗരഹന്  ഩര്ഞ ഼. “ ശ്ഺരശ്ര്ത്മ, എനഺക്ക് 
നഺനെ  ഼ുഃഖര഼ം വ്ഩമഹഷര഼ം ഭനസ്സഺല്ഹക഼ඡ഼ണ്ട്.  ഈ അരഥാന തയണംന യ്ഹന്  
നഹന്  നഺനക്ക് ഒയ഼ ഭഹര്ത്ഗം ഩര്ഞ ഼തയഹം.  ഇരഺനി നഺඡ് ഒയ഼ യഹവ്തഺ 
മഹവ്തന യ്്തഹല്  ‘ശ്ഺരഺഗഺയഺ’ എඡ഼ഹഩയഹമ ഒയ഼ ന രഺമ ഭല്മഺല്  എത്തഺഹച്ചയ഼ം.  
ശ്ഺരബഗരഹനെ ഉവ്ഗഭഽര്ത്ത്തഺമഹണ് അരഺി഼നത്ത വ്ഩതഺളങഠ.  എവ്തമ഼ം നഩട്ടඡ്   
നഺങ്ങള്  യണ്ട഼ഹഩയ഼ംകഽിഺ ശ്ഺരഗഺയഺ  ര്ത്ശ്നം നിത്തഺമഹല്  നഺങ്ങല നി 
്഻രഺതത്തഺല്഼ള്ള എല്ലഹ ഹക്ശ്ങ്ങല ം ഩഽര്ത്ണഭഹമ഼ം ഭഹരഺകഺട്ട ം. “ 

 

 ഩഺഹറ  ഺരഷം തനඡ ശ്ഺരശ്ര്ത്മമ഼ം ബഹയയമ഼ം ശ്ഺരഗഺയഺമഺഹല്ക്ക് 
മഹവ്തതഺയഺച്ച .  ശ്ഺരശ്ര്ത്മ  മ്പതഺകള്  അരഺനി കണ്ടത് ക഼ത്തനനമ഼ള്ള ഩയ഼ഩയ഼ത്ത 
ഩിഺകഹലഹി഼കഽിഺമ ശ്ഺരഗഺയഺ ഭല്മഹണ്.  ഇത഼ ഭനസ്സഺല്ഹക്കഺമ ശ്ഺരശ്ര്ത്മക്ക് 
ഷഹരേഭഹമഺ. തനെ ഈ ഩയഺഭഺതഭഹമ കഹഴ് ശ്ക്തഺനകഹണ്ട് ഭല്കമര഼രഹന്  
ഩറ ഹഭഹ?  ഭല്മഺരങ്ങഺരയ഼ඡ ബക്തഹയഹട് ഭല്ഭ഼കലഺനല്ത്തഹന്  എവ്ത ഩിഺകല നണ്ടඡ് 
അഹേേം ആയഹ്ഞ ഼. എඡഹല്  അരയ഼നി ഭര഼ഩിഺഹകട്ട് അഹേേം തകര്ത്ඡ഼ ഹഩഹമഺ! 
ഭല്ഭ഼കലഺല്  എത്തഹന്  ആമഺയത്തഺഹല്നര ഩിഺകള്  ഉനണ്ടඡ഼ം യണ്ട് ഭണഺകഽരഺല്ധഺകം 
ഷഭമം കമരഺമഹഹല് അരഺനി എത്തഺഹച്ചയ഼കമ഼ള്ളൂ എඡ഼ഭഹണ് അരര്ത്  ഭര഼ഩിഺ 
നല്കഺമത്. “തനെ ഈ  ഼ര്ത്ബ്ബല്ഭഹമ കഹല്഼കള്  നകഹണ്ട് എങ്ങനന ഈ ഭല് 
കമര഼ം?” നഩനട്ടඡ് അഹേേത്തഺനെ ഭനസ്സഺല്  ആ രാദ്ധ വ്ഫഹഹ്മണനെ യഽഩം 
നതലഺ്ഞ ഼.  എതരം഼രഺല് നകഹി഼ത്ത഼ം തനെ ബഹയയമ഼നി ഷേഹമത്തഹല്  മഹവ്ത 
ത഼ിയ഼രഹന്  അഹേേം ത഻യ഼ഭഹനഺച്ച .  ക഼ത്തനനമ഼ള്ള ഭല്കമറഭഹമതഺനഹല്  ക഼രച്ച് 
ഩിഺകള്  കമരഺമഹപഹള്  തനඡ അഹേേത്തഺ എ അഷവഥാനത അന഼ബരനപട്ട .   
 

 ശ്ഺരശ്ര്ത്മ ക്ഷ഻ണത്തഹല്  ോഹയഹ ഩത്ത് ഩിഺകള്  കമരഺമതഺന഼ ഹശ്ശര഼ം 
രഺവ്ശ്ഭഺക്ക഼ക ഩതഺരഹമഺയ഼ඡ഼. എඡഹല്  സകഹ ശ്ം ഇയ഼നഽര഼ ഩിഺകള്  
കമരഺകളഺ്ഞ ഹപഹള്  തനഺക്ക് ഇനഺ ഒട്ട ം ഭ഼ഹඡരഹന്  ഷഹധഺക്കഺനല്ඡ഼ ഭനസ്സഺല്ഹക്കഺമ 
ശ്ഺരശ്ര്ത്മ രലനയ രഺശണനഹമഺ തഹനള ഇയ഼ඡ഼.  അഹേേത്തഺനെ ഈ 
 മന഻മഹരഥാന കണ്ട ഒയ഼ ബക്തന്  ഩര്ഞ ഼, “ ഷവഹഭഺ എഹඡഹനിഹപം രയഽ, 
നഺങ്ങള്ക്ക് അനഹമഹഷം ഈ ഩിഺകള്  കമരഹന്  ഷഹധഺക്ക഼ം.”  അഹേേം ന഻ട്ടഺമ 
കയ്ഺല്  ശ്ഺരശ്ര്ത്മ ഩഺിഺച്ച .  നഩട്ടඡ഼തനඡ തനെ ശ്യ഻യത്തഺല്  ഒയ഼ വ്ഩഹതയക 
ശ്ക്തഺമ഼ം ഊര്ത്്മ ര഼ം കഺട്ട ඡതഹമഺ ശ്ഺരശ്ര്ത്മക്ക് അനഺബരനപട്ട .  ആ 
അഩയഺ ഺതനഹമ ബക്തനെ കയ്ഺല്  ഩഺിഺച്ച നകഹണ്ട഼തനඡ രലനയ നഩട്ടඡ്   ഭല്ഭ഼കലഺല്  
അരര്ത്  എത്തഺഹച്ചര്ത്ඡ഼.  അതഺഭഹനഹേയര഼ം ആ്യയകയര഼ഭഹമ ശ്ഺരഷඡഺധഺമഺല്  
എത്തഺമഹപഹള്  ശ്ഺരശ്ര്ത്മ  മ്പതഺകള്  കണ കലിച്ച് ബഗരഹനന നതഹള഼ത് 
വ്ഩണഹഭങ്ങള്  അര്ത്പഺച്ച .  എඡഹല്  കണ കള്  ത഼രඡഹപഹള്  അതഺരഺസ്ഭമകയഭഹമ 
അന഼ബരഭഹമഺയ഼ඡ഼.  അഹേേത്തഺനെ കഹഴ്  ശ്ക്തഺ ഩയഺഩഽര്ത്ണഭഹമഺ 
തഺയഺച്ച കഺട്ടഺമഺയഺക്ക഼ඡ഼.  ഷഹതരംഹശഹധഺകയത്തഹല്  അരര്ത്  ര഻ണ്ട഼ം ര഻ണ്ട഼ം ബഗരഹനന 
നതഹള഼ത് രണങ്ങഺ.  നഩട്ടඡ഼തനඡ ശ്ഺരശ്ര്ത്മനമ ഭല്കമരഹന്  ഷേഹമഺച്ച 
ബക്തഹനഹട് നരഺ ഩരമഹനഹമഺ തഺയഺ്ഞ ഼ ഹനഹക്ക഼ഹമ്പഹള്  അഹേേനത്ത ആ 
ഩയഺഷയനത്തഹඡ഼ം കഹണഹനഺല്ല. വ്ശ്഻ ഭഹേശ്വയനെ ഭഹമഹരഺല്ഹഷം!! അല്ലഹനത 
ഭനറഹඡ഼ഭല്ല. തനെ ഩയഭ ബക്തനഹമ  ശ്ഺരശ്ര്ത്മനമ ഷേഹമഺക്കഹനഹമഺ ബഗരഹന്  
ഹനയഺട്ട് രඡതഹമഺയ഼ඡ഼. 
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 ശ്ഺരശ്ര്ത്മ  മ്പതഺകള്  ത഻ര്ത്ഥക഼ലത്തഺല്  ഭ഼ങ്ങഺക഼ലഺച്ച് വ്ശ്഻ ഭേഹഹ രനന 
നതഹള഼ത഼ രണങ്ങഺ.  ആ  ഺരയ  ര്ത്ശ്നത്തഹല്  അരയ഼നി ഩഽര്ത്വ്ന്മ ഩഹഩങ്ങനലല്ലഹം 
ന഻ങ്ങഺ.  അരര്ത്  യഹപകല്  ആ ഹക്ഷവ്തഹങ്കണത്തഺല്  തനඡ തങ്ങഺ ഩഺഹറ  ഺരഷം 
ര഻ട്ടഺല്  തഺയഺനകനമത്തഺ.  ക഼രച്ച   ഺരഷങ്ങള്ക്ക഼ഹശ്ശം ശ്ഺരശ്ര്ത്മമ഼നി 
ഭ഼ട്ട ഹര നമ഼ം ശ്ഺരഷവഹഭഺമ഼നി അന഼വ്ഗേത്തഹല്  രലനയ ഹബ ഭഹമഺ. അങ്ങനന 
ശ്ഺരശ്ര്ത്മ  മ്പതഺകള്  വ്ശ്഻ ഭഹേശ്വയനന ധയഹനഺച്ച ം ഹഷരഺച്ച ം ്഻രഺതം 
കളഺച്ച കഽട്ടഺ, അരഷഹനം ഹഭഹക്ഷര഼ം ഹനിഺ. 
 

 

 

ഓം നധ: പധൟര്ത്വതധൡ പതചധൔ നധ: 
ഓം േധൕ േധൕ ധേധൟഹേര നധ: 
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രങ്കധൕധട്ട് കഥ -2 

 വ്ശ്഻ ഩയഹഭശ്വയന്  അനതരംര഼ം, അരര്ത്ണന഻മര഼ം, അയഽഩഺമ഼ഭഹമ 
ഉവ്ഗഭഽര്ത്ത്തഺമഹണ്.  ഷംേഹയനത്ത വ്ഩതഺനഺധഹനം ന യ് ඡ ശ്ഺര ബഗരഹനന ഭറ് 
അരതഹയ ഭഽര്ത് ത്തഺകനലല്ലഹം ഷ ഹഷഭമര഼ം സ്ത഼തഺച്ച നകഹണ്ടഺയഺക്ക഼ඡ഼ം.  
 ഺരഷര഼ം ഒയ഼ ഹനയനഭങ്കഺല്഼ം അഹേേനത്ത ധയഹനഺക്ക഼ඡ ബക്തനെ ഭ഼്മ ന്മ 
ഩഹഩങ്ങനലല്ലഹം ബഗരഹന്  ഉന്മഽല്നം ന യ് ඡ഼.  ബക്തഺഹമഹനി നഺളങകലങ്കഭഹമഺ ശ്ഺര 
അഹഷ്ഹത്തയം ്ഩഺക്ക഼ඡ ബക്തര്ത്ക്ക് (രഺഹശ്ശഺച്ച ം ഷචയഹഷഭമത്ത്) ഷകല് 
ഷൌബഹഗയങ്ങല ം ല്ബഺക്ക഼ඡ഼.  വ്ശ്഻ ഭേഹഹ രന്  വ്തഺകഹല്ജ്ഞഹനഺഭഹവ്തഭല്ല, ഈ 
്ഗത്തഺനെ ഷാഷ്ഹര഼ം, ഩയഺഩഹല്കന഼ം, ഷംേഹയഺമ഼ം വ്ഩഩഞ്ച യേഷയങ്ങനല 
ഹഗഹഩയഭഹമഺ നരക്ക഼ඡരന഼ം, നരലഺനച്ചത്ത് നകഹണ്ട഼രയ഼ඡരന഼ഭഹണ്. ഭഹേശ്വയ 
ബക്തര്ത്ക്ക്  നഺര്ത്ഹല്ഹബം ആമ഼സ്സ ം, ആഹയഹഗയര഼ം, ഷമ്പത്ത഼ം, ഐശ്വയയര഼ം ഭഹവ്തഭല്ല 
്഻രഺതഹതരംയം ഩയഭഗതഺ വ്ഩഹഩഺക്ക഼രഹന഼ം ഷഹധഺക്ക഼ം.   

 

 ഒയഺക്കല്  കാളങണ ന ഻ത഻യത്ത് ശ്ങ്കയബട്ട് എඡ ഒയ഼ ശ്഼ദ്ധ വ്ഫഹഹ്മണന്  
്഻രഺച്ചഺയ഼ඡ഼.  അഹേേം ഷവതരംം വ്ഗഹഭത്തഺനല് ഹര ഩഠനശ്ഹല്മഺല്  നഺඡ് 
ഩയമ്പയഹഗത യ഻തഺമഺല്  നഩൌഹയഹേഺതയം ഩഠഺച്ചഹശ്ശം ഩ഼ഹയഹേഺതനഹമഺ ഹ്ഹല്ഺ 
ഹനഹക്കഺരയഺകമഹമഺയ഼ඡ഼. അഹേേം ബഹയയഹമഹി഼ം യണ്ട഼ഩ഼വ്തന്മഹഹയഹി഼നഭഹപം 
ഷന്മഹര്ത്ഗ ്഻രഺതം നമഺക്ക഼ඡ, ഷ ഹഷഭമര഼ം ശ്ഺര ബഗരഹനന ധയഹനഺക്ക഼ඡ ഒയ഼ 
നല്ല ഭന഼ശയനഹമഺയ഼ඡ഼. ഗഹഢഭഹമ  അരഺര഼ം രഺഹരകര഼ഭ഼ള്ള അഹേേം തനെ 
ഹ്ഹല്ഺമഺല്  നഺඡ്   ധഹയഹലം ധനം ഷമ്പഹ ഺക്ക഼ඡ഼ണ്ടഹമഺയ഼ඡ഼. ഇത് അഹേേനത്ത ഒയ഼ 
അേംബഹരഺമഹക്കഺ ത഻ര്ത് ത്ത഼. അേങ്കഹയം എഹപഹള഼ം ഭന഼ശയ എ ആഩത്തഺനെ 
ത഼ിക്കഭഹണ്.  ശ്ങ്കയബട്ടഺനെ ്഻രഺതത്തഺല്  അേങ്കഹയം അഹേേത്തഺനെ ബക്തഺമഺല്  
ഭങ്ങഹല്ല്ഩഺക്ക഼കമ഼ം  ഼ഷവബഹരങ്ങലഺഹല്ക്ക് രള഼തഺര഻ളത്ത഼കമ഼ം ന യ്ത഼. ബട്ടഺനെ 
ഩഺളച്ച ്഻രഺതഹശ്ല്ഺ ഭഽല്ം ബഹയയമ഼ം ക഼ട്ടഺകല ം അഹേേനത്ത നരര഼ക്കഹന്  
ത഼ിങ്ങ഼കമ഼ം ഷവതരംം വ്ഗഹഭത്തഺല്നഺඡ് തനඡ ഩ഼രത്തഹക്കനപി഼കമ഼ം ന യ്ത഼.  
ഷവതരംം വ്ഗഹഭത്തഺല്  നഺඡ് ഩ഼രത്തഹക്കനപട്ട ബട്ട് ഉഩ്഻രനത്തഺനഹമഺ ബഺക്ഷഹിനം 
ഷവ഻കയഺച്ച് വ്ഗഹഭങ്ങള്  ഹതഹര഼ം അല്്ഞ ഼ നിക്ക഼രഹന഼ം ത഼ിങ്ങഺ. തന്മഽല്ം 
അഹേേത്തഺ എ അഷ഼ഖം ഫഹധഺച്ച് ആഹയഹഗയം നശ്ഺച്ച .  അഹേേത്തഺ എ ഒയഺക്കല്  
ഒയ഼ കഹട്ടഺല്  കഽിഺമഹമഺയ഼ඡ഼ അി഼ത്ത വ്ഗഹഭത്തഺല്  എഹത്തണ്ടഺമഺയ഼ඡത്.  ഷഽയയന്  
അസ്തഭഺച്ച ,  ഼റ ം ഇയ഼ട്ടഹമതഺനഹല്  രനത്തഺല്ഽനിമ഼ള്ള മഹവ്തമഺല്  അഹേേത്തഺ എ 
രളഺ കണ്ട഼ഩഺിഺക്കഹന്  വ്ഩമഹഷഭഹമഺ.  തന്മഽല്ം ഒയ഼ ഭയച്ച രട്ടഺല്  അഹേേം 
രഺവ്ശ്ഭഺച്ച . ബമര഼ം, ഭാഗങ്ങല നി ഉവ്ഗ ശ്ബ്ദര഼ം കഹയണം അഹേേത്തഺ എ ആ യഹവ്തഺ 
ഒയ഼ ഹഩഹല കണിക്കഹന്  ഷഹധഺച്ചഺല്ല.  വ്ഩബഹതത്തഺല്  ശ്ങ്കയബട്ട് മഹവ്തത഼ിര്ത്ඡ഼ എඡഹല്  
ക്ഷ഻ണം കഹയണം അഹേേത്തഺ എ അധഺകം ഭ഼ഹඡഹട്ട് ഹഩഹകഹന്  ഷഹധഺച്ചഺല്ല. ര഻ണ്ട഼ം 
ഷචയമഹമഺ.  തനഺക്ക് ഈ മഹവ്ത ഩഽര്ത്ത്തഺമഹക്കഹന്  ഷഹധഺക്ക഼കമഺല്ലඡ഼ം തനെ 
ഭയണം ആഷඡഭഹനമඡ഼ം ഈ അരഷയത്തഺല്  ബട്ടഺ എ ഹഫഹദ്ധയഭഹമഺ.   

 മഹവ്തക്കഺിമഺല്  ഒയ഼ ്഻ര്ത്ണഺച്ച ഩളമ ര഻ട്  അഹേേത്തഺനെ വ്ശ്ദ്ധമഺല് നഩട്ട .  
ഇയ഼ട്ടഹനണങ്കഺല്഼ം ധഹയഹലംന രഺമ ഭ഼രഺകല ള്ള ഒയ഼ ര഻ിഹണനതඡ് അഹേേത്തഺ എ 
ഭനസ്സഺല്ഹമഺ. ഩത഼നക്ക ഒയ഼ ഭ഼രഺമഺല്  കമരഺ.  അരഺനി ആ യഹവ്തഺ തങ്ങഹന്  
ശ്ങ്കയബട്ട് ത഻യ഼ഭഹനഺച്ച .  ആ ഭ഼രഺമഺല്  ഇല്കല ം ഭ഼ള്ള ം നഩഹിഺമ഼ം  ഺതരഺ 
കഺിക്ക഼ඡതഹമഺ അഹേേത്തഺന഼ വ്ഗേഺക്കഹന്  കളഺ്ഞ ഼.  കഽയഺയ഼ട്ടഺല്  ഒඡ഼ം കഹണഹന്  
ഷഹധഺക്ക഼ඡഺനല്ലങ്കഺല്഼ം അഹേേം കഹല്഼കള്  നകഹണ്ട് ഇല്മ഼ം ഭ഼ള്ള നഭഹനക്ക ഒയ഼ 
ബഹഗഹത്തക്ക് തട്ടഺ ഭഹറഺ ക഼രച്ച  ഥാനല്ം തനഺക്ക് ഇയഺക്ക഼രഹനഹമഺ 
ഷ്മ ഭഹക്കഺനമി഼ത്ത഼.  
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 ക്ഷ഻ണര഼ം തലര്ത്ച്ചമ഼ം കഹയണം ആ യഹവ്തഺ അഹദ്ധേത്തഺ എ ഉരങ്ങഹന്  
ഷഹധഺച്ചഺല്ല.  വ്ഩബഹതഭഹമഺ കണ കള്  ത഼രඡ഼ഹനഹക്കഺമഹപഹള്  ഷഹക്ഷഹല്  വ്ശ്഻ 
ഭേഹഹ രന്  ബട്ടഺനെ ഭ഼ඡഺല്  വ്ഩതയക്ഷനപട്ട് ഇവ്ഩകഹയം ഩര്ഞ ഼, “ ഭകനന ശ്ങ്കയബട്ട്, 
നഺനെ ഈ ്ന്മത്ത് ന഻ ധഹയഹലം ഩഹഩങ്ങള്  ന യ്്തഺട്ട ണ്ട്.  എඡഹല്  ന഻ 
അരഺമഹനതതനඡ ഇඡനല് യഹവ്തഺമഺല്  ന യ്്ത നഺനെ വ്ഩരര്ത്ത്തഺകലഺല്  നഹന്  
രലനയ ഷതരം഼ഷ്നഹണ്.  ഇඡനല് എനഺക്ക് സറര഼ം വ്ഩഺമനപട്ട ശ്ഺരയഹവ്തഺമഹമഺയ഼ඡ഼.  
ഒയ഼ കഹല്ത്ത് ‘ഭഹേശ്വയം’ എඡ്   രഺലഺക്കനപട്ടഺയ഼ඡ ഷര്ത്വ വ്ഩധഹനഭഹമ ഒയ഼ 
ആയഹധനഹഥാനഹനഭഹണഺത്. രര്ത്ശങ്ങലഹമഺ ആയഹല്഼ം വ്ശ്ദ്ധഺക്കനപിഹനതമ഼ം 
രാത്തഺമഹക്കഹനതമ഼ം നശ്ഺച്ച ഹഩഹമ ഒയ഼ ഥാനഹനഭഹണഺത്.  രര്ത്ശങ്ങള് ക്ക഼ഹശ്ശം 
ഇരഺിം രാത്തഺമഹക്കഹന്  ന഻ ഒയ഼ വ്ശ്ഭം നിത്തഺ.  അരഺഹരഹനി അനല്ലങ്കഺല്഼ം ഇരഺനി 
 ഺതരഺക്കഺിඡ കഽരല ഇല്കള്  ന഻ ശ്ഺരല്ഺംഗത്തഺനല്ക്കഹണ് അര്ത്പഺച്ചത്.  ആ 
നഺഭഺശം ഭ഼തല്  നഹന്  നഺനඡ അകഭളഺ്ഞ  അന഼വ്ഗേഺച്ചഺയഺക്ക഼ඡ഼.  നഺനക്ക് എല്ലഹ 
ഷൌബഹഗയങ്ങല ം ല്ബഺക്ക഼ം.  ഒയ഼ നഺഭഺശം കണിച്ച  വ്ഩഹര്ത്ഥഺക്കഽ. “ ഭ഼ന്ഩര്ഞ  
രഹക്ക഼കള് ക്ക് ഹശ്ശം ബഗരഹന്  അവ്ഩതയക്ഷനഹമഺ.   

 

 കണ്   ത഼രඡ഼ഹനഹക്കഺമഹപഹള്  ശ്ങ്കയബട്ട് ആ്യയനപട്ട ഹഩഹമഺ! കഹയണം 
അഹേേം ആഹയഹഗയഹത്തഹി഼ം ഷഹതരംഹശഹത്തഹി഼ം കഽിഺ ഷവതരംം വ്ഗഹഭത്തഺല്  
നഺല്ക്ക഼കമഹമഺയ഼ඡ഼.   ഈ ഷംബരഺച്ചനതല്ലഹം വ്ശ്഻ ഭഹേശ്വയനെ 
ഭഹമഹരഺല്ഹഷങ്ങല ം അന഼വ്ഗേര഼ഭഹനണඡ് ബട്ടഺന഼ ഭനസ്സഺല്ഹമഺ.  അഹേേം നിඡ 
കഹയയങ്ങനലല്ലഹം ബഹയയഹമഹി഼ം ഭക്കഹലഹി഼ം വ്ഗഹഭരഹഷഺകഹലഹി഼ം എല്ലഹം രഺശ് ഭഹമഺ 
ഩര്ഞ ഼.  ഷന്മഹര്ത്ഗ ്ഺരഺതത്തഺനെ വ്ഩഹധഹനയം ഭനസ്സഺല്ഹക്കഺമ ശ്ങ്കയബട്ട് 
ഷല് ഷവബഹരഺമ഼ം ഷല്  കര്ത്മഺമ഼ഭഹമഺ ത഻ര്ത്ඡ഼.  അേങ്കഹയര഼ം 
 ഼ളങവ്ഩരര്ത്ത്തഺകല ം ഒയഺക്കല്഼ം അഹേേനത്ത ഷവഹധ഻നഺച്ചഺല്ല.  ഹശ്ശകഹല്ം അഹേേം 
ഩയഺഩഽര്ത്ണഭഹമ഼ം വ്ശ്഻ ഩയഹഭശ്വയനന ഹഷരഺച്ച ം ധയഹനഺച്ച ം ഩഹഩരഺഭ഼ക്തനഹമഺ 
ത഻ര്ത്ඡ് ഹഭഹക്ഷര഼ം ഹനിഺ.   

 

 കയ഼ണഹഭമനഹമ വ്ശ്഻ ഭേഹഹ രന്  ഭനസ്സരഺമഹനതഹഩഹല്഼ം അഹേേനത്ത 
സ്ഹനേഺക്ക഼ඡ ബക്തയഺല്  അന഼വ്ഗേരര്ത്ശം ന ഹയഺമഹര഼ണ്ട.്  അഹപഹള്  ഩയഺഩഽര്ത്ണ 
ഭനഹസ്സഹനി ബഗരഹനഺല്  അര്ത്പഺച്ച് യഹപകല്  ശ്ഺര ഷവഹഭഺനമ ധയഹനഺക്ക഼ඡ ബക്തനയ 
ബഗരഹന്  എവ്തഭഹവ്തം അന഼വ്ഗേഺക്ക഼കമ഼ം കഹത്ത഼യക്ഷഺക്ക഼കമ഼ം ന യ് നഭඡ് 
നഭ഼ക്ക് ഷങ്കല്പഺക്കഹര഼ඡനതമ഼ള്ള .  ഷര്ത്വ ഭംഗലകഹയഺ, ക്ഷഺവ്ഩവ്ഩഷഹ ഺ, 
കാഩഹനഺഹധ, ഹവ്ശ്ളങഠയഺല്  ഹവ്ശ്ളങഠഹ രഹ  മരഹമഺ നങ്ങല നി വ്ഩണഹഭങ്ങള്  
ഷവ഻കയഺഹക്കണഹഭ.  

 

 

 

ഓം നധ: പധൟര്ത്വതധൡ പതചധൔ നധ: 
ഓം േധൕ േധൕ ധേധൟഹേര നധ: 
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രധൠരേധൟസ് കഥ – 3 

 
 

വ്ശ്഻ ഩയഹഭശ്വയന്  തനെ ബക്തന്മഹയഺല്  അതയധഺകം സ്ഹനേര഼ം രഹത്സല്യര഼ം 
ന ഹയഺമ഼ඡ഼.  ഈ 14 ഹല്ഹകത്തഺനെ സത് ഭ഼ക്കഺല്഼ം ഭഽല്മഺല്഼ം 
രഷഺക്ക഼ඡരനഹനണങ്കഺല്഼ം, വ്ശ്഻ ഭഹേശ്വയനഺല്  ആ ഷഭര്ത്പണം ന യ്ത 
ബക്തനഹനണങ്കഺല്  അരനെ ഩഽര്ത്ണ ഷംയക്ഷണം ബഗരഹന്  സനറി഼ത്തഺയഺക്ക഼ം.  
ബക്തന്  ക഼ഹഫയഹനഹ ക഼ഹ ല്ഹനഹ എඡ രഺതയഹഷഭഺല്ല എඡഹല്  നഺളങകലങ്കര഼ം 
ആഹര്ത്ഥര഼ഭഹമ ബക്ത എ എല്ലരഺധ ഷമ്പത്ത഼ം ഷഭാദ്ധഺമ഼ം അകഭളഺ്ഞ ് വ്ഩ ഹനം 
ന യ് ඡ ബക്തരത്സല്നഹണ് ശ്ഺരഷവഹഭഺ.  ‘ഈശ്വയന് ’ എඡ്   അര്ത്ഥഭഹക഼ඡത് 
ഷ഼ല്ബഭഹമഺ അന഼വ്ഗേങ്ങള്  ന ഹയഺമ഼ඡ ഭംഗലകഹയഺ എඡതഹണ്.  

 

രര്ത്ശങ്ങള്ക്ക് ഭ഼ന്് ശ്ഺര ഹസ് എඡ്   ഹഩയഹമ ഒയ഼ ഩയഭ ബക്തന്  കഹഹരയഺ 
ന ഻ത഻യത്ത് ്഻രഺച്ചഺയ഼ඡ഼.  ന രഺമ ന രഺമ ഹ്ഹല്ഺകള്  ന യ്്ത അഹേേം ്഻രഺതം 
ഭ഼ഹඡഹട്ട് നകഹണ്ട് ഹഩഹമഺ.  ഫഹല്യകഹല്ം നതഹട്ട് സനതഹയ഼ വ്ഩരര്ത്ത്തഺ  
ആയംബഺക്ക഼ඡതഺ എ ഭ഼ന്് ശ്ഺര അഹഷ്ഹത്തയം ന ഹല്ലഺ ബഗരഹനന ഭനസ്സഺല്  
ധയഹനഺക്ക഼ඡ ഒയ഼ കരത഻ര്ത്ඡ ബക്തനഹമഺയ഼ඡ഼ ശ്ഺര ഹസ്. അങ്ങനന ബഗരഹനെ 
അന഼വ്ഗേത്തഹല്  ഹശ്ശയ് എඡ ആ വ്ഗഹഭത്തഺനല് ്ന്മഺമ഼നി ക഻ളഺല്  ഒയ഼ 
കണക്കഩഺള്ളമഹമഺ ശ്ഺര ഹഷഺ എ ഒയ഼ ഹ്ഹല്ഺ കഺട്ടഺ. ഷതരം഼ഷ്നഹമ ശ്ഺര ഹസ് തനെ 
്഻രഺതഹതരംയം രനയ നഺതയര഼ം മഹനതഹയ഼ ഭ഼ിക്കര഼ം കഽിഹനത ശ്ഺരഷവഹഭഺക്ക് 
അബഺഹശകം ന യ്ണനഭඡ്   ത഻യ഼ഭഹനഺച്ച .  ആ  ഺരഷം ഭ഼തല്  അഹേേം ഩ഼ല്ര്ത്നച്ച 
ക഼ലഺച്ച് രാത്തഺമഹമഺ ഩയഺശ്഼ദ്ധ ്ല്ം നകഹണ്ട് ശ്ഺരല്ഺംഗനത്ത അബഺഹശകം 
ന യ് ඡത് ഩതഺരഹക്കഺ.   

   

 ഺരഹഷന഼ള്ള അബഺഹശകത്തഺ എ അഹേേം മഹനതഹയ഼ ഭ഼ിക്കര഼ം 
രയ഼ത്തഺമഺയ഼ඡഺല്ല.  ഹ്ഹല്ഺ കഽി഼തല്  നകഹണ്ട് ഹരകഺ ഉരങ്ങ഼ඡ  ഺരഷങ്ങലഺല്  
ഹഩഹല്഼ം അഹേേം മഹനതഹയ഼ ഭിഺമ഼ം കഽിഹനത നരല പഺ എ തനඡ ഉണര്ത്നඡണ഻റ് 
ബഗരഹനെ അബഺഹശകം നിത്തഹനത ര഻ട്ടഺല് നഺඡ് ഩ഼രത്ത് ഹഩഹകഺല്ലഹമഺയ഼ඡ഼.  
്഻രതത്തഺല്  കഷ്പഹഹിഹ,  ഼ഖഹഭഹ അഷ഼ഖഹഭഹ എതരം഼ണ്ടഹമഹല്഼ം ശ്ഺര ഹഷഺ എ 
വ്ശ്഻ഩയഹഭശ്വയനഺല്  ഉള്ള രഺശ്വഹഷം അ ഞ്ചല്ഭഹമഺയ഼ඡ഼.  ശ്ഺര ഹഷഺനെ ബക്തഺമഺല്  
ഷതരം഼ഷ്നഹമ വ്ശ്഻ ഭേഹഹ രന്  രലനയ ഷഭഹധഹനര഼ം ഐശ്വയയഩഽര്ത്ണഭഹമ ്഻രഺതം 
നല്കഺ അഹദ്ധേനത്ത അന഼വ്ഗേഺച്ച . 

 

ഒയ഼ യഹവ്തഺമഺല്  അതഺശ്ക്തഭഹമ കഹറ ം ഭളമ഼ം ആയംബഺച്ച .  എඡഹല്  
അി഼ത്ത  ഺരഷര഼ം കഹറ ം ഭളമ഼ം ത഼ിര്ത്ඡ഼.  ഇനതഹඡ഼ം കഹയയഭഹക്കഹനത തനඡ 
ശ്ഺര ഹസ്  ഩ഼ളമഺല്  ഹഩഹമഺ ശ്഼ദ്ധ്ല്ം നകഹണ്ട഼രඡ് ശ്ഺരല്ഺംഗഹബഺഹശകം കളഺ്ഞ ് 
ഹ്ഹല്ഺക്ക് ഹഩഹമഺ.  അതഺശ്ക്തഭഹമ ഭള കഹയണം അഹേേം ഹ്ഹല്ഺ ഥാനല്ത്ത് 
എത്തഺഹച്ചയഹന്  ക഼രച്ച  ഹരകഺ.  ഇതഺല്  ക്ഷ഼ബഺതനഹമ മ്ഭഹനന്  ശ്ഺര ഹഷഺനന 
അഩഭഹനഺക്ക഼കമ഼ം ആഹവ്കഹശ്ഺക്ക഼കമ഼ം ന യ്ത഼.  ഹ ശയത്തഹല്  നഩഹട്ടഺനത്തരഺച്ച് 
നകഹണ്ട് അഹേേം ഹ ഹ ഺച്ച  “ന഻ എതരം് നകഹണ്ട് ഇവ്ത ഹരകഺ?  ന഻ ഒയ഼  ഺരഷം 
നഺനെ ഹ ര എ അബഺഹശകം നിത്തഺമഺനല്ലങ്കഺല്  നഺനെ ഹ ര എ എനതരംങ്കഺല്഼ം 
ഷംബരഺച്ച  ഹഩഹക഼ഹഭഹ”  മ്ഭഹനെ അഩഭഹനം ഹകട്ട് ശ്ഺര ഹസ്  അത഻ര ഖഺඡനഹമഺ. 
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ശ്ഺര ഹഷഺ എ ഹനനയമ഼ള്ള മ്ഭഹനനെ ആഹവ്കഹശ്ം ഹകട്ട് വ്ശ്഻ ഭഹേശ്വയന്  ഉവ്ഗ 
ഹകഹഩഺമഹമഺ.  തനെവ്ഩഺമ ബക്തനയ ആനയങ്കഺല്഼ം അധഺഹക്ഷഩഺക്ക഼ඡത് ബഗരഹന്  
ഒയഺക്കല്഼ം ക്ഷഭഺക്ക഼കമഺല്ല.  തനെ കരത഻ര്ത്ඡ ബക്തനഹമ ശ്ഺര ഹഷഺനന നഺരഺച്ച 
ഹശ്ശയ്യ്ക്ക് ഒട്ട ം തഹഭഷഺമഹനത തനඡ ശ്ഺക്ഷകഺട്ടഺ.  ഹശ്ശയ്യ്ക്ക് തലര്ത് രഹതം  
രඡ് ഷംഷഹയഹശ്ശഺ നഷ്നപട്ട .  എඡഹല്  യണ്ട഼  ഺരഷം കളഺ്ഞ ഹപഹള്  
അഹേേത്തഺനെ ഹകകഹല്഼കള്  കഽിഺ തലര്ത്ඡ് ശ്യ്ഹരല്ംഫഺമഹമഺ.  ഩത഼നക്ക 
ഩത഼നക്ക അഹേേത്തഺനെ ഷവത്ത഼ം ഷമ്പഹ യര഼നഭഹനക്ക നഷ്നപിഹന്  ത഼ിങ്ങഺ.  
ഹശ്ശയ്യ്ക്ക് തനെ അഷ഼ഖത്തഺനെമ഼ം അധഩതനത്തഺഹെമ഼ം കഹയണം എവ്ത 
 ഺതരംഺച്ചഺട്ട ം ഭനസ്സഺല്ഹമഺല്ല.   

 

അങ്ങനന ഒയ഼  ഺരഷം ആ വ്ഗഹഭത്തഺല്  ഒയ഼  ഺരയന്  എത്തഺ.  വ്ഗഹഭ഻ണയ഼നി 
അബഺവ്ഩഹമത്തഺല്  അഹേേം ഭഹവ്തരംഺക ശ്ക്തഺമ഼ം സത് അഷ഼ഖഹത്തമ഼ം ഭഹറഹന്  
കളഺര഼ഭ഼ള്ള ഒയ഼ ഷഺദ്ധനഹമഺയ഼ඡ഼.  ്ന്മഺമ഼നി ബഹയയ ആ  ഺരയനന ന ඡ്   കണ്ട് 
അരയ഼നി ര഻ട്ടഺഹല്ക്ക് ക്ഷണഺക്ക഼കമ഼ം തനെ ബര്ത്ത്തഹരഺനന ഹയഹഗ രഺഭ഼ക്തനഹക്കഺ 
തയണനഭඡ് ആഹഩക്ഷഺക്ക഼കമ഼ം ന യ്ത഼.  ഒയ഼  ഺരഷം ഷഺദ്ധന്  ഹശ്ശയ്മ഼നി 
ര഻ട്ടഺനല്ത്തഺ, ക഼രച്ച് ഷഭമം ധയഹനത്തഺല്ഺയ഼ඡഺട്ട് ഩര്ഞ ,഼ “ ഩ വ഼്തഹ നഺനെ 
നതഹളഺല്ഹലഺകലഺല്  ഒയഹലഹമ ഩയഭ ബക്തനഹമ ശ്ഺര ഹഷനന ന഻ രല്ലഹനത 
അധഺഹക്ഷഩഺച്ചഺട്ട ണ്ട്.  തനെ വ്ഩഺമ ബക്തനന നഺരഺക്ക഼കമ഼ം അഩഭഹനഺക്ക഼കമ഼ം 
ന യ്തതഺ എ ശ്ഺര ബഗരഹന്  നഺനക്ക് തඡ ശ്ഺക്ഷമഹണ് നഺനെ ഈ അരഥാന. “ 
ഇവ്തമ഼ം ഩര്ഞ  ഹശ്ശം ആ  ഺരയന്  ്ന്മഺമ഼നി ബഹയയഹമഹട് ഩര്ഞ ഼, “ നഺങ്ങള്  
വ്ഩഹമ്ഺത്തഭഹമഺ നഹനലത്തനඡ ശ്ഺര ഹഷഺനന ര഻ട്ടഺഹല്യ്ക്ക് ക്ഷണഺച്ച് 
അഹേേത്തഺനെ ഩഹ ങ്ങള്  കള഼കഺ ഩഽ്ഺച്ചഹല്  വ്ശ്഻ ഭേഹഹ രന്  ഷതരം഼ഷ്നഹക഼കമ഼ം 
നഺങ്ങല നി എല്ലഹ ഹക്ശ്ങ്ങല ം ഭഹറഺത്തയ഼കമ഼ം ന യ് ം.” 

 

ഩഺഹറ  ഺരഷം തനඡ ഹശ്ശയ്മ഼ം ബഹയയമ഼ം ശ്ഺര ഹഷഺനന ര഻ട്ടഺഹല്യ്ക്ക് 
ക്ഷണഺച്ച് ക്ഷഭമഹ ഺച്ച .  അരര്ത്  ബക്തഺ ഩ഼യസ്സയം ശ്ഺര ഹഷഺനെ കഹല്഼കള്  
കള഼കമ഼ം ആ നരള്ളം അരയ഼നി തല്മഺല്  തലഺക്ക഼കമ഼ം ന യ്ത഼. നഩനട്ടඡ് തനඡ 
ഹശ്ശയ് ഹയഹഗ രഺഭ഼ക്തനഹക഼കമ഼ം ഷ഼ഖം വ്ഩഹഩഺക്ക഼കമ഼ം ന യ്്ത഼.  ഹശ്ശയ് 
 മ്പതഺകള്  അതയധഺക ഷഹതരംഹശത്തഹല്  വ്ശ്഻ ഩയഹഭശ്വയനന വ്ഩക഻ര്ത്ത്തഺച്ച് ഩഹട്ട കള്  
ഩഹിഹന്  ത഼ിങ്ങഺ.  ഈ ഷംബരത്തഺന഼ ഹശ്ശം ഹശ്ശയ് ശ്ഺര ബഗരഹനെ ഒയ഼ ഉരച്ച 
ബക്തനഹമഺത഻യ഼കമ഼ം ്഻രഺതഹരഷഹനംരനയ ശ്ഺരബഗരഹ എ അബഺഹശകം നിത്ത഼കമ഼ം 
ന യ്്ത഼നകഹണ്ടഺയ഼ඡ഼.  ആ വ്ഗഹഭത്തഺല്  അഹേേം രലനയ ഭഹനഹേയഭഹമ ഒയ഼ 
ശ്ഺരഹക്ഷവ്തം നഺര്ത്മഺക്ക഼കമ഼ം അരഷഹനം ഩയഭഗതഺ വ്ഩഹഩഺക്ക഼കമ഼ം ന യ്്ത഼. 
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ഗംഗധൟധൕധൟജധൢ  കഥ -4 

 വ്ശ്഻ ഩയഹഭശ്വയനന ധയഹനഺക്ക഼ඡ എല്ലഹ ബക്തഹയമ഼ം ബഗരഹന്  ആ ്഻രനഹതരംം 
കഹത്ത഼ യക്ഷഺക്ക഼ം.  ബഗരഹനെ നഹഭം  ഺരഷം ഒയ഼ വ്ഩഹരശ്യനഭങ്കഺല്഼ം ഉയ഼രഺി഼ඡ 
ബക്തനന ഷകല്രഺധ  ഼യതരംങ്ങലഺല്  നഺඡ഼ം ഭയണത്തഺല്നഺඡ഼ം യക്ഷഺച്ച് ഷകല് 
ഷൌബഹഗയങ്ങല ം  ഻ര്ത്ഘഹമ഼സ്സ ം നല്കഺ അന഼വ്ഗേഺക്ക഼ം.  വ്ശ്഻ ഭേഹഹ രനഺല്  
അര്ത്പഺച്ച് നഺളങകലങ്കഭഹമഺ ്ഩഺക്ക഼ඡ ബക്തനെ ര഻ട്ടഹരശ്യങ്ങനലല്ലഹം ബഗരഹന്  
നഺര്ത്ഹല്ഹബം നിത്തഺ നകഹി഼ക്ക഼ം ഭഹവ്തഭല്ല അര എ അരഺര഼ം ഩഹണ്ഡഺതയര഼ം നല്കഺ 
എല്ലഹ കഹയയങ്ങലഺല്഼ം രഺ്മര഼ം വ്ഩ ഹനംന യ് ം. 
 

 ഗംഗഹയഹ്഼ എඡ഼ ഹഩയഹമ ഒയ഼ രയരഷഹമഺ ഗംഗഹ ന ഻ത഻യത്ത് 
തഹഭഷഺച്ചഺയ഼ඡ഼.  അഹേേം ന രഺമ ന രഺമ രയരഷഹമങ്ങള്  നിത്തഺ ധഹയഹലം 
ധനം ഷമ്പഹ ഺച്ചഺയ഼നඡങ്കഺല്഼ം ഒയഺക്കല്഼ം  യഺവ് നയ ഷേഹമഺക്ക഼കഹമഹ ഷഹഭഽേയ 
വ്ഩരര്ത്ത്തനങ്ങള്  നിത്ത഼കഹമഹ ന യ്തഺയ഼ඡഺല്ല. ഗംഗഹയഹ്഼ ഩഺശ്഼ക്കന഼ം 
 തഺമന഼ഭഹമ ഒയ഼ രയക്തഺ ആമഺയ഼ඡ഼. ഭഹമം ഹ ര്ത്ത്ത രഺല്നഺല്രഹയം ക഼ര്ഞ  
രസ്ത഼ക്കള്  നല്കഺ അഹേേം ഉഩഹബഹക്തഹകനല  തഺച്ചഺയ഼ඡ഼.   

 

 രര്ത്ശങ്ങള്ക്ക഼ഹശ്ശം അഹേേം ഭയണനപി഼കമ഼ം തനെ ഭ഼്മ ന്മ ഩഹഩങ്ങള്  
ഭഽല്ം അචനഹമഺ ഒയ഼  യഺവ്  ക഼ി഼ംഫത്തഺല്  ര഻ണ്ട഼ം ്നഺക്ക഼കമ഼ം ഹശ്ശ്രത്തഺല്  
തനඡ ഒയ഼ അനഹഥനഹമഺത്ത഻യ഼കമ഼ം ന യ്ത഼.  ഷംയക്ഷഺക്കഹന്  
ആയ഼ഭഺല്ലഹത്തതഺനഹല്  ആ ക഼ട്ടഺ ബഺക്ഷമഹ ഺച്ച് ്഻രഺതം നമഺച്ച . 
അതഺ്഻രനത്തഺനഹമഺ വ്ഗഹഭങ്ങള് ഹതഹര഼ം ഷഞ്ചയഺച്ച ആ ക഼ട്ടഺ രര്ത്ശങ്ങള്ക്ക഼ഹശ്ശം 
ല്ഺംഗഹല്ഩള്ളഺ എඡ ഒയ഼ വ്ഗഹഭത്തഺല്  എത്തഺ ഹ ര്ത്ඡ഼.  ആ വ്ഗഹഭത്തഺല്  രലനയ 
 ഺരയഭഹമ ഒയ഼ ശ്ഺര ക്ഷവ്തഭ഼ണ്ടഹമഺയ഼ඡ഼.  ഭനറഹയ഼ രഺഹശ്ശത ആ വ്ഗഹഭത്തഺനല് 
ഒഹയഹ ഭയച്ച രട്ടഺല്഼ം ഒഹയഹ ശ്ഺരല്ഺംഗഭ഼ണ്ടഹമഺയ഼ඡ഼.  ആ ശ്ഺരല്ഺംഗങ്ങള്  
ഹ രതഭഹര്ത്  ഷവമം വ്ഩതഺളങഠഺച്ചതഹനണඡ഼ വ്ഗഹഭഹരഹഷഺകള്  രഺശ്വഷഺച്ചഺയ഼ඡ഼. 
  

 ഗംഗഹയഹ്഼ യഹരഺനല്മ഼ം ഹരക഼ഹඡയര഼ം ബക്ഷണത്തഺനഹമഺ വ്ഗഹഭരഹഷഺകനല 
ഷഭ഻ഩഺച്ച് കഺട്ട ඡത് കളഺച്ച് അതഺ്഻രനം നിത്തഺമഺയ഼ඡ഼.  എඡഹല്  
അ഼തനഩി഼ത്ത഼ഭഹറ് ഒയ഼  ഺരഷം യണ്ട഼ഹനയര഼ം അമഹള്ക്ക് ബഺക്ഷ ഒඡ഼ം 
കഺട്ടഺമഺല്ല.  രഺശ്ඡ് രല്്ഞ ് ക്ഷ഻ണഺതനഹമഺ അമഹല നി ഩതഺവ് രഺവ്ശ്ഭഥാനല്ഹത്തക്ക് 
തഺയഺനകഹഩഹമഺ.  അവ്ഩത഻ക്ഷഺതഭഹമഺ അരഺനി ഒയ഼ ഹഩഭഹയഺ ഉണ്ടഹക഼കമ഼ം 
അമഹള്  നന്ഞ ്ക഼തഺര്ത്ඡ്   ഒയ഼ ഭയച്ച രട്ടഺല്  അബമം ഹതി഼കമ഼ം ന യ്ത഼.  
അമഹല നി ബഺക്ഷഹഩഹവ്തം ഭളനരള്ളം നകഹണ്ട് നഺര്ഞ ഺയ഼ඡ഼. ഗംഗഹയഹ്഼ ആ 
നരള്ളം  ഽഹയക്ക് ഒളഺച്ച  കല്ഞ ഼.  രഺസ്ഭമഺപഺക്ക഼ഭഹറ് അരഺനി ഒയ഼ ഭേഹ഼തം 
ഷംബരഺച്ച .   

 

അචനഹമ ഗംഗഹയഹ്഼രഺന഼ കഹഴ് ശ്ക്തഺ തഺയഺനക കഺട്ടഺ!! അമഹള്ക്ക് 
രയക്തഭഹമഺ  ഼റ ഩഹി഼ം കഹണഹന്  ഷഹധഺച്ച .  ഒയ഼ ഷഞ്ചഺ നഺരനമ ഷവര്ത്ണ 
നഹണമങ്ങള്  അമഹല നി നതഹട്ടി഼ത്തഹമഺ കഹണനപട്ട . ഭഹവ്തര഼ഭല്ല ഗംഗഹയഹ്഼രഺനന 
അതഺശ്മഺപഺച്ച നകഹണ്ട് വ്ശ്഻ ഩയഹഭശ്വയന്  അമഹല നി ഭ഼ඡഺല്  വ്ഩതയക്ഷനപട്ട .  ഈ 
ഭേഹ഼തം കണ്ട്   ബമ കഺതനഹമ ഗംഗഹയഹ്഼രഺഹനഹട് ബഗരഹന്  ഩര്ഞ ഼, “ഩ഼വ്തഹ, 
ഇඡ് എനഺക്ക് സറര഼ം വ്ഩഺമനപട്ട തഺങ്ങലഹഴ്   ഺനഭഹണ്, കഽിഹനത സകഹ ശ്ഺമ഼ം.  
എനെ വ്ഩഺമ ബക്തയഹമ വ്ഗഹഭരഷഺകനലല്ലഹം ഉഩരഷഺക്ക഼ඡ  ഺരഷഭഹമത഼നകഹണ്ടഹണ് 
നഺനക്ക് ഇඡ്   ആേഹയം ഒඡ഼ം കഺട്ടഹതഺയ഼ඡത്. തന്മഽല്ം നഺനക്ക് ഇඡ്   ഉഩരഹഷര഼ം 
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ആമഺയ഼ඡ഼.  ഇത഼ഭഹവ്തഭല്ല ന഻ ഭനസ്സരഺമഹനത തനඡ നഺനെ ബഺക്ഷഹഩഹവ്തത്തഺല്  
നഺര്ഞ  നരള്ളം ഒളഺച്ചത് ആ ഭയച്ച രട്ടഺല്഼ള്ള ശ്ഺരല്ഺംഗത്തഺഹല്യ്ക്ക് 
ആമഺയഺക്ക഼ඡ഼. അതഺനഹല്  ന഻ അരഺ്ഞ ഼നകഹണ്ട് അനല്ലങ്കഺല്഼ം ല്ഺംഗഹബഺഹശകര഼ം 
നിത്തഺ. ആമതഺനഹല്  നഺങ്ങള്  രലനയ ഩ഼ണയരഹനഹമഺ ത഻ര്ത്ඡ഼.  നഹന്  നഺඡഺല്  
അതയധഺകം ഷതരം഼ഷ്നഹണ്. നഺനക്ക് കഹഴ് ശ്ക്തഺമ഼ം എല്ലഹരഺധ അന഼വ്ഗേങ്ങല ം 
നല്ക഼ඡ഼.  ഈ ഷഞ്ചഺമഺല്഼ള്ള ഷവര്ത്ണനഹണമങ്ങള്  ഉഩഹമഹഗഺച്ച് ന഻ ഒയ഼ 
രയരഷഹമം ആയംബഺച്ച് ഹശ്ശകഹല്ം ഷഹതരംഹശഹത്തഹി഼ കഽിഺ ്഻രഺക്കഽ.” ഇവ്തമ഼ം 
ഩര്ഞ ഹശ്ശം ശ്ഺര ഷവഹഭഺകള്  അവ്ഩതയക്ഷനഹമഺ.  ബഗരഹനെ അന഼വ്ഗേത്തഹല്  
ഷഹതരംഹശ ഺത്തനഹമ ഗംഗഹയഹ്഼ ബഗരഹന്  ഷഽ ഺപഺച്ചതന഼ഷയഺച്ച് രയരഷഹമം 
ത഼ിങ്ങഺ ധഹയഹലം ധനം ഷമ്പഹ ഺച്ച .  അമഹല നി ഭ഼്മ ന്മ ്഻രഺതത്തഺന഼ 
രഺഩയ഻തഭഹമഺ ഗംഗഹയഹ്഼ ഩഹയഹഩകഹയഺമ഼ം,  ഹനശ്഻ല്ന഼ം ശ്ഺര ബഗരഹനെ ഒയ഼ 
കരത഻ര്ത്ඡ ബക്തന഼ഭഹമഺ ്഻രഺതം നമഺച്ച .  രലനയ ഷഹതരംഹശര഼ം ഷഭഹധഹനര഼ഭഹമഺ 
്഻രഺച്ച് അഹേേം അരഷഹനം ഹഭഹക്ഷ വ്ഩഹ്തഺമ഼ം ഹനിഺ. ബക്തനെ ഹകനകഹണ്ട് 
ഒയ഼ കഽരല ഇല് ഷഭര്ത്പഺച്ചഹല്  തനඡ താ്തഺനപി഼കമ഼ം ഷഹതരംഹശഺക്ക഼കമ഼ം 
ന യ് ඡ കയ഼ണഹഭമനഹമ ശ്ഺരഷവഹഭഺ അര എ മഹഥഷ്ം ആമ഼സ്സ ം, ആഹയഹഗയര഼ം, 
ഷമ്പത്ത഼ം നല്കഺ അന഼വ്ഗേഺക്ക഼കമ഼ം ന യ് ം.  ഷര്ത്വ ഹവ്ശ്ളങഠനഹമ വ്ശ്഻ 
ഭേഹഹ ര എ േഹര്ത്േഭഹമ വ്ഩണഹഭങ്ങള് . 

 

 

ഓം നധ: പധൟര്ത്വതധൡ പതചധൔ നധ: 
ഓം േധൕ േധൕ ധേധൟഹേര നധ: 
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ഹഗധൟപധൟധൗ േധൠരയ കഥ- 5   

 

 രഹത്സല്യ നഺധഺമഹമ വ്ശ്഻ ഭേഹഹ രന്  അഹേേത്തഺനെ വ്ഩഺമ ബക്തന്മഹനയ 
എല്ലഹരഺധ ആഩത്ത഼കലഺല്  നഺඡ഼ം കഷ്നഷ്ങ്ങലഺല്  നഺඡ഼ം ഷ ഹ 
കഹത്ത഼യക്ഷഺച്ച നകഹള്ള ം. ്഻രഺതത്തഺല്  ഒയഺക്കനല്ങ്കഺല്഼ം ‘ോം നഭശ്ഺരഹമ’ 
്ഩഺക്ക഼ඡ ബക്തനഺല്  ഹഩഹല്഼ം ബഗരഹനെ കാഩ ഉണ്ടഹക഼ം. ശ്ഺര ബഗരഹനെ 
കാഩമ഼ം അന഼വ്ഗേര഼ം നകഹണ്ട് ഭഹവ്തഭഹണ് അഹേേത്തഺനെ വ്ഩഺമ ബക്തനഹമ വ്ശ്഻ 
രഺശ്വഩതഺയ്ക്ക് ബക്തഺനഺര്ത്ബയഭഹമ ഈ അഞ്ച് കഥകല ം എള഼ത഼രഹന്  ഷഹധഺച്ചത്.  
ഈ അഞ്ച് കഥകല ം ബക്തഺഩഽര്ത്വം കാതയഭഹമഺ രഹമഺക്ക഼ඡരര്ത്ക്ക് വ്ശ്഻ 
ഭേഹഹ രനെ അന഼വ്ഗേഭ഼ണ്ടഹക഼നഭඡ്  ബഗരഹന്  ഹനയഺട്ട് ഩര്ഞ ഺട്ട ള്ളതഹണ്. 
 

 ഩണ്ട഼കഹല്ത്ത് സകനഹ ഩ഼യം എඡ ഥാനല്ത്ത് ഒയ഼ ശ്ഺര 
ഹക്ഷവ്തഭ഼ണ്ടഹമഺയ഼ඡ഼.  ആ ഹക്ഷവ്തത്തഺനല് ശ്ഺര ല്ഺംഗം ഹ രന്മഹര്ത്  തനඡ 
വ്ഩതഺളങഠഺച്ചതഹനണඡ഼ം രലനയ ശ്ക്തഺമ഼ള്ളത഼ം വ്ഩശ്ഥാനര഼ഭഹനണඡ് രഺശ്വഷഺച്ച  
ഹഩഹඡഺയ഼ඡ഼.   ഼റ ഭ഼ള്ള വ്ഗഹഭങ്ങലഺല്  നഺඡ഼ഹഩഹല്഼ം ബക്തര്ത്  ആ ഹക്ഷവ്തത്തഺല്  
 ര്ത്ശ്നത്തഺ എ എത്ത഼ഭഹമഺയ഼ඡ഼.  എല്ലഹ രര്ത്ശത്തഺല്഼ം കഹര്ത്ത്തഺക ഭഹഷത്തഺല്  
രലനയ ആര്ത്ബഹിഭഹമഺ ഩ഼ളങഩഹല്ങ്കഹയഹത്തഹി഼ം വ്ഩഹതയക ഩഽ്കഹലഹി഼ം കഽിഺ ആ 
ഹക്ഷവ്തത്തഺല്  ഉത്സരം നിത്ത഼ഭഹമഺയ഼ඡ഼.   

 

 ആ ഹക്ഷവ്ത ഩ഼ഹയഹേഺതയഺല്  വ്ഩധഹനഺമഹമഺയ഼ඡ ബഺക്ഷയ് ഹര ങ്ങലഺല്  രലനയ 
വ്ഩഹര഻ണയഭ഼ള്ള ഒയ഼ രയക്തഺമഹമഺയ഼ඡ഼.  ആമതഺനഹല്  അഷംഖയം യ഻തഺകലഺല്  
അഹേേം ഩഽ് നിത്തഺമഺയ഼ඡ഼.  എඡഺയ഼ඡഹല്഼ം ഹര ങ്ങലഺല്഼ം 
ഩ഼യഹണങ്ങലഺല്഼ഭ഼ള്ള തനെ അഩഹയ ഩഹണ്ഡഺതയത്തഺല്  അഹേേം ക഼രച്ച് 
അേങ്കഹയഺമ഼ഭഹമഺയ഼ඡ഼.  ഭന഼ശയനെ അേംബഹരനത്ത ബഗരഹന്  ഒയഺക്കല്഼ം 
ഇഷ്നപി഼കമഺല്ല.  വ്ശ്഻ ഩയഹഭശ്വയന്  ബഺക്ഷയ്നമ ഒയ഼ ഩഹഠം ഩഠഺപഺക്കഹന്  തനඡ 
ത഻യ഼ഭഹനഺച്ച .   

 

 ഒയ഼  ഺരഷം ഹക്ഷവ്തത്തഺനല് ഩഽ്ഹകഹയയങ്ങള്ക്ക് ഉഩഹമഹഗഺച്ച  നകഹണ്ടഺയഺඡ 
ഒയ഼ നരള്ളഺ ഩഹവ്തം അവ്ഩതയക്ഷഭഹമഺ.  ഹക്ഷവ്തത്തഺല്  ഭ഼ള഼രന്  തഺയച്ചഺല്  
നിത്തഺമഺട്ട ം ഩഹവ്തം കണ്ട഼കഺട്ടഺമഺല്ല.  ഹക്ഷവ്തം അിഺച്ച് തലഺച്ച് രാത്തഺമഹക്കഹന്  
ഹഗഹഩഹല്ന്  എඡ് ഹഩയഹമ ഒയ഼ ക഼ട്ടഺ അരഺനി ഉണ്ടഹമഺയ഼ඡ഼.  ഹഗഹഩഹല്ന്  
രഺ യഹബയഹഷം ഇനല്ലങ്കഺല്഼ം ഷ ഹഷഭമം ശ്ഺര ഷവഹഭഺമ഼നി ഭവ്തരംങ്ങള്  ഉയ഼രഺി഼കമ഼ം 
ധയഹനഺക്ക഼കമ഼ം ന യ് ඡ ഒയ഼ ഩയഭ ബക്തനഹമഺയ഼ඡ഼.  ബഗരഹനെ നരള്ളഺ ഩഹവ്തം 
ഹഭഹഷ്ഺച്ചത് ഹഗഹഩഹല്നഹനണඡ ഷംശ്മത്തഺല്  അඡ് ഹരക഼ഹඡയം ഩ഼ഹയഹേഺതന്  
ഹഗഹഩഹല്നന രഺലഺച്ച് ഹ ഹ യം ന യ്ത഼.  ഇതഺല്   ഼ഖഺതനഹമ ഹഗഹഩഹല്ന്  തഹന്  
ഹഭഹഷ്ഺച്ചഺട്ടഺനല്ඡ഼ം തഹന്  ഒയഺക്കല്഼ം അങ്ങനന ന യ്ഺനല്ലඡ഼ം രഹശ്ഺഹമഹനിതനඡ 
ഭര഼ഩിഺ ഩര്ഞ ഼.  ഇതഺല്  രഺശ്വഷഺക്കഹനത ഩ഼ഹയഹേഺതന്  ആ ക഼ട്ടഺഹമഹട് രലനയ 
ക഼ഩഺതനഹമഺ ആഹവ്കഹശ്ഺക്ക഼കമ഼ം ര഻ണ്ട഼ം അരനെ ഹഭല്  ക഼റഭഹഹയഹഩഺക്ക഼കമ഼ം 
ഒയ഼ രിഺനമി഼ത്ത് ഹഗഹഩഹല്നന വ്കഽയഭഹമഺ അിഺക്ക഼കമ഼ം ന യ്ത഼.  എവ്ത 
അിഺകഺട്ടഺമഺട്ട ം ആ ക഼ട്ടഺ തഹന്  നതറ് ന യ്തഺട്ടഺനല്ലඡതഺല്  ഉരച്ച നഺඡ഼.  ബഺക്ഷയ് 
 ഼ഖഺതനഹമഺ ര഻ട്ടഺഹല്യ്ക്ക് ഹഩഹമഺ.  എඡഹല്  ഹഗഹഩഹല്ന്  തനെ ഹഭല്  
ക഼റഭഹഹയഹഩഺച്ചതഺല്  രലനയ  ഼ഖഺതനഹമഺ ബഗരഹഹനമ഼ം ്ഩഺച്ച നകഹണ്ട് ആ ഹക്ഷവ്ത 
ഩയഺഷയത്ത഼ തനඡ കഺിඡ഼രങ്ങഺ. 
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 ഩതഺര഼ഹഩഹനല് ഩഺഹറ  ഺരഷം യഹരഺനല് ഩ഼ഹയഹേഺതന്  രඡ് ഹക്ഷവ്ത കരഹിം 
ത഼രඡ഼. എඡഹല്  ശ്ഺരല്ഺംഗത്തഺല്  അിഺനകഹണ്ടത഼ഹഩഹല്഼ള്ള രയകള്  കണ്ട് ബഺക്ഷയ് 
ആ്യയനപട്ട ഹഩഹമഺ.  തഹന്  ക഼ഩഺതനഹമഺ ത഼ിനയ ത഼ിനയ ഹഗഹഩഹല്നന വ്ഩേയഺച്ചത് 
ബഗരഹന്  ഹനയഺട്ട  സനറി഼ക്ക഼കമഹമഺയ഼നඡඡ്   ബഺക്ഷയ്യ്ക്ക് ഭനസ്സഺല്ഹമഺ.  നഩട്ടඡ് 
തനඡ ഒയ഼ എല്ഺ അി഼ത്ത഼ള്ള ഒയ഼ ഭഹലത്തഺല്  നഺඡ് നരള്ളഺ ഩഹവ്തര഼ഭഹമഺ 
നരലഺമഺല്  രඡ഼.  ഈ കഹഴ്  കണ്ട്  ഼ഖഺതനഹമ ഩ഼ഹയഹേഺതന്  തനെ നതറഺന഼ം 
അേങ്കഹയത്തഺന഼ം ഭഹപ് നല്കഹന്  വ്ശ്഻ ഭേഹഹ രഹനഹട് നകഞ്ചഺ അഹഩക്ഷഺച്ച .  
നഩനട്ടඡ് തനඡ അഹേേം ഩഞ്ചഹഭാതത്തഹല്  ശ്ഺരല്ഺംഗഹബഺഹശകം  നിത്ത഼കമ഼ം 
ഹഗഹഩഹല്നന ന ඡ഼കണ്ട് ക്ഷഭഹര്ത്പണം നിത്ത഼കമ഼ം ന യ്ത഼.   

 

 വ്ശ്഻ ഩയഹഭശ്വയന്  ഒയഺക്കല്഼ം തനെ ബക്തനെ അരഺര഼ം ഩഹണ്ഡഺതയര഼ഭല്ല 
ഹനഹക്ക഼ඡത്.  ബക്തനെ ഩയഺശ്഼ദ്ധ ബക്തഺമ഼ം നഺളങകലങ്കതമ഼ഭഹണ് ബഗരഹന്  സറര഼ം 
വ്ഩധഹനം.  അേങ്കഹയനത്ത ഒയഺക്കല്഼ം ബഗരഹന്  ക്ഷഭഺക്ക഼കമഺല്ല.  ല്ലഺതര഼ം 
ഩയഺശ്഼ദ്ധര഼ഭഹമ ഭനഹസ്സഹി഼കഽിഺ ബഗരഹനന ധയഹനഺച്ചഹല്  ഷകല് ഐശ്വയയര഼ം 
ഷമ്പത്ത഼ം ഷഭാദ്ധഺമ഼ം നല്കഺ തനെ ബക്തനയ വ്ശ്഻ ഭഹേശ്വയന്  അന഼വ്ഗേഺക്ക഼ം.  
ബക്തരത്സല്നഹമ വ്ശ്഻ ഩയഹഭശ്വയ എ ഹകഹിഹന഼ഹകഹിഺ വ്ഩണഹഭങ്ങള് . 
 

 

 

ഓം നധ: പധൟര്ത്വതധൡ പതചധൔ നധ: 
ഓം േധൕ േധൕ ധേധൟഹേര നധ: 

 

 

 

ധംഗധ൘ം ധഗരധൟന്  രംഹധധൟ! ധംഗധ൘ം രധധ൜ധധ്വജധൟ! 

ധംഗധ൘ം പധൟര്ത്രതധൡനധൟഥ! ധംഗധ൘ം ധക്ത രത്സധൗ! 
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ോം ോം ഭംഗലം! ോംകഹയ ഭംഗലം 

ോം നഭ: ശ്ഺരഹമ ഭംഗലം 

ോം 

ന ന ഭംഗലം; നകഹയ ഭംഗലം 

നഹഗഫഺര഼ കല്ഹത഻ത; ഹ ര ഭംഗലം 

ോം 

ഭ: ഭഹ ഭംഗലം; ഭകഹയ ഭംഗലം 

ഭേഹഹ ര  മഹഷഺഹචഹ; ഈശ് ഭംഗലം 

ോം 

ശ്ഺ വ്ശ്഻ ഭംഗലം; വ്ശ്഻കഹയ ഭംഗലം 

ഷഺദ്ധ ഫ഼ദ്ധ യേഺത; ഩയവ്ഫഹ്മ ഭംഗലം 

ോം 

ര രഹ ഭംഗലം; രകഹയ ഭംഗലം 

ര  ഹബ  യേഺത; ഩയവ്ഫഹ്മ ഭംഗലം 

ോം 

മ മ ഭംഗലം; മകഹയ ഭംഗലം 

മഹ ഹതതയ ഩയഺഗ്നഹന; ഹര യ ഭംഗലം 

ോം 

 ോം ഭംഗലം! ോംകഹയ ഭംഗലം 

ോം നഭശ്ഺരഹമ ഭംഗലം 

ോം 
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