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ീച പൂജാക ം
ആമുഖം

ീച ം അഥവാ ീയ ം:

േദവീ ഉപാസനയ്ക്ക് ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്ന അതി മഹത്തായ ഒരു യ മാണ് ീ 
ച ം അഥവാ ീയ ം. ഒരു വൃത്താകാരത്തിൽ േക ീകൃതമായ ബി വിനു
ചു ം പല വലുപ്പത്തിലുള്ള 9 ിേകാണങ്ങൾ തമ്മിൽ േയാജിപ്പിച്ചിരി ീ 
യ ത്തിൽ. ഇതിൽ ശക്തിെയ തിനിധാനം െച ന്ന അ ിേകാണങ്ങൾ
അേധാമുഖമായും. ശിവെന തിനിധാനം െച ന്ന നാലു ിേകാണങ്ങൾ
ഊർധ്വമുഖമായും ചി ീകരിക്കെപ്പട്ടിരി . നൂറുയാഗം െചയുന്നതിെന്റയും
പതിനാറുവിധമുള്ള മഹാദാനം െചയുന്നതിെന്റയും മൂന്നരേക്കാടി തീർഥങ്ങളിൽ
കുളി ന്നതിെന്റയും ഫലം േകവലം ീച ദർശനം െകാണ്ട് കി െമന്നാണ്
’ത സാര’ത്തിൽ പറഞ്ഞി ള്ളത്. സൗന്ദര്യലഹരീസ് േതാ ത്തിൽ ആദിശങ്ക 
രാചാര്യരും ീയ ത്തിെന നിരവധി ാവശ്യം പരാമർശിച്ചി ണ്ട്.

ന്ഥവിഷയം:
പൂജാവിധികെള റിച്ച് ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ എഴുതിയി ള്ള ഒേര ഒരു ന്ഥമാ 
യിരിക്കാം ഒരു പേക്ഷ. ‘ ീച പൂജാക ം’. ീച പൂജാവിധി അതായത് 

ീച െത്ത ഉപേയാഗി െകാ ള്ള കാളീപൂജ െച വാനുള്ള വിധിയാണ്
ഇതിെല വിഷയം. എന്നാലും ന്ഥാരംഭത്തിൽതെന്ന സംസ് കൃത, തമിഴ്,
മലയാള മാണേ ാകങ്ങെള ഉദ്ധരി െകാണ്ട് , ീച െത്ത വര വാനുള്ള
നിർേദ്ദശങ്ങളും ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ വളെര വിശദമായിത്തെന്ന ഈ ന്ഥത്തിൽ
വിവരി ണ്ട്.
േകവലം ീയ രചനാവിധിയും, പൂജാവിധിയും മാ മാണ് സ്വാമികൾ
ഇതിൽ വർണ്ണിച്ചി ള്ളത് . അേതസമയം ീച സ ദായെത്ത റിച്ച് 
ഒ ം സൂചിപ്പിച്ചി മില്ല. അതുെകാണ്ട് വിദ്വാനും അനുഭവസമ്പന്നനുമായ ഒരു
ഗുരുവിൽ നി ം ീവിദ്യാ ഉപാസന ള്ള ഉപേദശം സ്വീകരിച്ചി ള്ളവർക്ക് 
ഒരു ൈക സ് തകമായി മാ ം ഉപേയാഗി വാൻ ഉേദ്ദശിച്ചിട്ടായിരിക്കണം
ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ ഇെതഴുതിയി ണ്ടായിരി ക എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

ീച വിധി
അവതാരിക : ഇവിെട ആദ്യമായിട്ട് ഇതിേല ള്ള ഒന്നാമെത്ത ധാന 
േരഖേയയും ആ േരഖയുെട ആകപ്പാെടയുള്ള നീളേത്തയും ഭൂപുരെത്തയും

ിവലയേത്തയും പറയു .
മൂലം :
”ഷ ണ്ണവത്യംഗുലായാമം സു ം ാക് ത്യഗായതം
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ചതുർഭിരംഗുൈലശ്ശൈഷ്ടസ്സംവൃതാനി ച ഭൂപുരം”
അന്വയം : ാക്ക് ത്യക്ക് ആയതം ഷണ്ണവത്യംഗുലായാമം സൂ ം (ഭവതി)
ചതുർഭിഃ അംഗുൈലഃ ശിൈഷ്ടഃ ഭൂപുരം ച സംവൃതാനി ച (ഭവതി) അന്വയാർത്ഥം
: ാക്ക് ത്യക്ക് ആയതമായി ഷണ്ണവത്യം ഗുലായാലമായിരി ന്ന സൂ ം
(ഭാവി ). ചതുർക്കളായി അംഗുലങ്ങളായിരി ന്ന ശിഷ്ട ങ്ങൾ െകാണ്ട്
ഭൂപുരവും സം തങ്ങളും (ഭവി ).
പരിഭാഷ : ാക്ക് = കിഴക്ക് . ത്യക്ക് = പടിഞ്ഞാറ് . ആയതം = നീളമുള്ളത് .
ഷണ്ണംവത്യംഗുലായാമം = ഷണ്ണംവത്യംഗുലാം െകാ ള്ള ആയാമേത്താട് 
കൂടിയത് ,. ഷണ്ണംവത്യംഗുലം = േതാ റ്റാറംഗുലം. അംഗുലങ്ങൾ = വിരലുകൾ
എന്നാണ് അർത്ഥെമങ്കിലും ഇവിെട ര വിരലിട കണക്കാക്കി ഹി
െകാൾക;. ആയാമം = അളവ് (ചാൺ, വിരൽ മുതലായവ െകാ ള്ള അളവ് 
എന്നർത്ഥം). സു ം = ചരട് (േരഖെയന്നർത്ഥം); ചതുർക്കൾ = നാലുകൾ;
അംഗുലങ്ങൾ = ഇരു വിരൽക്കണ കൾ; ശിഷ്ടങ്ങൾ = േശഷിക്കെപ്പട്ടവ;
േശഷി ക = മിച്ചമാകുക. ആദ്യമായിട്ട് പറയെപ്പട്ട ഒന്നാമെത്ത േരഖ ള്ള
േതാ റ്റാറംഗുലം നീളത്തിൽ ഒത്ത നടു നി ം നവേരഖകെള അട ന്നതി 
േല േവണ്ടി എടുക്കെപ്പട്ട നാൽപ്പെത്തട്ട് അംഗുലങ്ങെള ഒഴിച്ച് അവയുെട
മുൻ(േമൽ)വശ കിട ള്ള ഇരുപതിനാൽ അംഗുലങ്ങളും പിൻ(കീഴ് )വശ
കിട ള്ള ഇരുപതിനാൽ  അംഗുലങ്ങളും ടി മധ്യെത്ത നാൽപ്പെത്തട്ട് അം 
ഗുലങ്ങളുെട ശിഷ്ട ങ്ങളാകു ; ഉഭയഭാഗ ള്ള ഈ ശിഷ്ട ങ്ങെള ഇതിെല
ഉപേയാഗത്തിനുേവണ്ടി നാലംഗുലം ശിഷ്ട ങ്ങൾ ഒമ്പതംഗുലശിഷ്ട ങ്ങൾ പതി 
െനാന്നംഗുലശിഷ്ട ങ്ങൾ ഇങ്ങെന മു വക ശിഷ്ട ങ്ങളാക്കിയി ണ്ട്. ആദ്യം
ഭൂപുരത്തിനും സംവൃതങ്ങൾ മായിട്ട് ഇവിെട എടുക്കെപ്പട്ടി ള്ളത് ഒന്നാമതു
പറയെപ്പട്ട നാലാംഗുലശിഷ്ട ങ്ങളാകു . ഇവെയയാണ് ഇവിെട ഇേപ്പാൾ
ശിഷ്ട ങ്ങൾ എ പറഞ്ഞത് . എന്നാൽ ഇതിേലയ്ക്ക് ആദ്യം കിഴ പടിഞ്ഞാറ് 
നടുെവ ഒരു േരഖെയ പറഞ്ഞതുേപാെല. അക്കണക്കിന് െത വടക്കായി
കുറുെക ഒരു േരഖയും കൂടിയി ഭൂപുരം. ിവലയം മുതലായവയ്ക്ക് നാലുപുറ
നി ം എടുത്ത് ഒത്തചതുര വും ആ ചതുര ത്തിനകത്ത് ഒത്ത വട്ടവുമായിട്ട് 
രചിക്കാൻ പറയാെത ഒരു േരഖേയയും ഒരു വശേത്തയ്ക്ക് േവണ്ടവേയയും മാ ം
പറഞ്ഞ് എന്താെണന്നാൽ ഇെതാരു ച മാകയാൽ നീളം വീതി എ ള്ള
േഭദം കുടാെത ഒത്ത വട്ടവുമായി ം അതിേനാട് േചർ െവളിയിെല ഭൂപുരവും
അ കാരം ഒത്ത ചതുര മായി മാണേല്ലാ ഇരി ക. ആ സ്ഥിതി ഒരു േരഖ 
േയയും ഒരു ഭാഗേത്തയ്ക്ക് േവ ണ്ടവെയയും പറഞ്ഞാൽ മെറ്റ മൂ ഭാഗേത്ത ംകൂടി
ഇ കാരം തെന്നയാണ് േവണ്ടെത േത്യകം പറയാെതതെന്ന അറിയാൻ
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ന്യായമുള്ളതുെകാ ം വിേശഷമായി വല്ല തും കുടുതൽ േവണെമ മുള്ള പക്ഷം
േത്യകം എടു പറയുെമ ള്ളതിനാലുമെ . ഇനി ഭൂപുരം എന്നത് നാലു

മു കളും മു വരികളും. നാലു ഭാഗങ്ങളുേടയും മദ്ധ്യങ്ങളിൽ ഓേരാ വാതിലും,
ഉള്ളതായ െവളിയിലെത്ത നാലു വശ ം ചതുരത്തിലുള്ള േകാട്ടേപാെല
അതിരായുള്ള ഒരു ചതുര മാകു ; സം തങ്ങൾ = സംവരണം െചയ്യെപ്പട്ടവ;
സംവരണം െച ക = ചുറ്റിക്കിട ക (മു വൃത്ത േരഖകെളന്നർത്ഥം)
അവതാരിക : ഇനി േഷാഡശദലങ്ങേളയും, അഷ്ടദലങ്ങേളയും, എതുകൾക്കാ 
യിട്ട് ആദ്യേരഖയിൽ നിന്ന് എടുേക്കണ്ടവയായ അംഗുലക്കണ കേളയും
പറയു .
മൂലം :
”അന്തർന്നവാംഗുലം േജ്ഞയം മേദ്ധ്യ പ േഷാഡശം
എകാദശംഗുലം േജ്ഞയമഷ്ടപ ം സമാലിേഖൽ”
അന്വയം : അന്തഃ േജ്ഞയം നവാംഗുഥം തു മേദ്ധ്യ േഷാഡശം പ ം േജ്ഞയം
എകാദധമംഗുലം അഷ്ടപ ം സമാലിേഖൽ
അന്വയാർത്ഥം : അക േജ്ഞയമായിരി ന്ന നാലംഗുലെത്ത മദ്ധ്യത്തിങ്കൽ 
േഷാഡശമായിരി ന്ന പ മായി ം േജ്ഞയമായിരി ന്ന എകാദശാംഗുല 
െത്ത അഷ്ടപ മായി ം സമാേലഖിക്കണം.
പരിഭാഷ : അകം = മുമ്പിൽപറയെപ്പട്ട ചതുേഷ്കാണമായ ഭൂപുരത്തിൻെറയും

ിവലയങ്ങളുേടയും ഉള്ള് എന്നർത്ഥം; േജ്ഞയം = അറിയെപ്പടുവാൻ േയാഗ്യം;
നവാംഗുലം = ഒമ്പതംഗുലസ്ഥലം; മദ്ധ്യം = നടുവ് . േഷാഡശം = പതിനാറ് ,
പ ം = പ ങ്ങേളാടു കൂടിയത് (ദലങ്ങളുള്ളെതന്നർത്ഥം). എകാദശംഗുലം =
എകാദശമായിരി ന്ന അംഗുലങ്ങേളാടുകൂടിയത് ; എകാദശം = പതിെനാന്ന് ;
അംഗുലങ്ങൾ = അംഗുലസ്ഥലങ്ങൾ; അഷ്ടപ ം = അഷ്ടങ്ങളായിരി ന്ന
പ ങ്ങേളാടുകൂടിയത്; അഷ്ടങ്ങൾ = എ കൾ (എ ദലങ്ങളുള്ളെതന്നർത്ഥം),
സമാേലഖി ക = വര ക.
അവതാരിക : ഇനി േമൽപ്പറഞ്ഞ അഷ്ടദലങ്ങൾക്ക് ആധാരമായുള്ള വൃത്തേത്ത 
യും ആ വൃത്തത്തിെന്റ ഉള്ളിെല നവേരഖകെളയും അവ ള്ള സ്ഥാനക്കണ ക 
േളയും പറയു
മൂലം :
”േദവി േതാ േമ ഗംഗാവല്ലീ േതതി ചക്ഷെത.
ത െത ഇഷ്ട ഏവമാദ്യമംഗുലീമാനാന്തെര
നവേരഖാ വിേലഖനിയാ വൃത്തമദ്ധ്യ, ഇത്യർത്ഥഃ”
അന്വയം : േദവി ചാസ് തു-േതാ-േമ-ഗം-ഗാ-വല്ലീ- േത-തി ചക്ഷേത-ആദ്യം
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ത േത വൃത്തമേദ്ധ്യ ഇഷ്ട (തതഃ) എവം അംഗുലീമാനാന്തേര നവേരഖാ
വിേലഖനീയാ ഇത്യർത്ഥഃ അന്വയാർത്ഥം : േദവിേയയും , േതാ, േമ, ഗം,
ഗാ, വ, ല്ലീ, , േത, തി (ഇവേയയും) വചി ആദ്യമായിട്ട് അവിെട
വൃത്തമദ്ധ്യത്തിങ്കെല ഇഷ്ടയാകു . (അനന്തരം) ഇ കാരം അംഗുലീമാനാന്ത 
രത്തിങ്കൽ നവേരഖകൾ വിേലഖനീയകളാകു എന്നർത്ഥമാകു . പരിഭാഷ
: ’േദവീ’ എന്നത് ’േദ’ എന്ന അക്ഷരവും ’വീ’ എന്ന അക്ഷരവും ആകു . ഈ
േദവി േതാ മുതലായ അക്ഷരങ്ങൾ ഇവിെട സംഖ്യാർത്ഥങ്ങളാകു . എങ്ങ 
െനെയന്നാൽ േദയ്ക്ക് 8 (എട്ട്  ) എന്ന സംഖ്യയും. വീക്ക് 4 (നാല് ) എന്ന സംഖ്യയും
അർത്ഥങ്ങളാകു . ഇനി 100. 10. 1 ഇത്യാദി സുന്നക്കണക്കിെല സ്ഥാന  
മത്തിന് ’േദവീ’ എന്നതിെലആദ്യക്ഷരമായി ‘േദ’ എന്നതിെന്റ അർത്ഥവുമായ
8 (എട്ട് ) െന 1 (ഒന്ന്  ) ഇെന്റ- സ്ഥാനത്തിലും രണ്ടാമെത്ത അക്ഷരമായ ’വീ’
എന്നതിെന്റ അർത്ഥവുമായി 4 (നാല് ) ഇെന 10 (പത്ത്  ) ഇെന്റ സ്ഥാനത്തിലും
െവ േമ്പാൾ (നാപ്പൈത്തട്ട്  ) എന്ന സംഖ്യയാകും,. അേപ്പാൾ ’േദവീ’ എന്നതിന് 
6 (ആറ്  )ച ‘േമ’ എന്നതിന് 5 (അഞ്ച് ) ‘ഗം’ എന്നതിന് 3 (മൂന്ന് ); ‘ഗാ’ 3 (മൂന്ന് );
‘വ’എന്നതിന് 4 (നാല് ) ‘ല്ലീ’ എന്നതിന് 3 (മൂന്ന് ), ‘ ’ എന്നതിന് 6 (ആറ്  ); ‘േത’
എന്നതിനും 6 (ആറ്  ); ‘തി’ എന്നതിനും 6 (ആറ്  ). ഇങ്ങെനയാണ് അർത്ഥം.
വചി ക = പറയുക,. ആദ്യം = ഒന്നാമത് ; ഇനി അവിെട എന്നത് ആ വൃത്ത
മദ്ധ്യത്തിങ്കനൽ എ ചൂണ്ടിക്കാണി ന്നതാകു . എന്നാൽ അഷ്ടദലങ്ങെള
പറഞ്ഞതിൽ പിെന്ന ഇ കാരം ഒരു വൃത്തം പറയെപ്പ കാണുന്നില്ലേല്ലാ
എന്നാെണങ്കിൽ അതിേലയ്ക്ക് ഇങ്ങെനയാകു സമാധാനം; മുൻപിൽ പറയപ്പട്ട
അഷ്ടദലങ്ങൾ വൃത്ത മാർഗ്ഗ െട ആണേല്ലാ അടയ്ക്കെപ്പട്ടിരി ന്നത് : ആ
സ്ഥിതിക്ക് അവയുംെട(ആ അഷ്ടദലങ്ങളുെട) മൂലങ്ങൾ അവസാനിച്ച സ്ഥാനവും
ഒരു വൃത്തകാരമായിട്ടല്ലേയാ ഇരി വാൻ പാടു ; ആ അതിെന ഉേദ്ദശിച്ചാണ് 
അവിെട എന്ന് അതായത് , നവേരഖകൾ വര ന്നതിനു മുമ്പിൽ രചിതമായി 
രി ന്ന വൃത്തമദ്ധ്യത്തിങ്കൽ എ ചൂണ്ടിപ്പറഞ്ഞിരി ന്നത് . അതിനാൽ
പറയുന്നവെയല്ലാം ആ വൃത്തത്തിെന്റ ഉള്ളി േല ള്ളവയാെണന്ന് േത്യകം
പറയാെത തെന്ന നിശ്ചയി െകാ ന്നതിേലക്ക് ന്യായം സിദ്ധി േപായിരി

. ഇനി ‘അവ’ എന്നത് ’േദവീ’ എന്ന രണ്ടക്ഷരങ്ങളുെട അർത്ഥങ്ങളായ 4, 8
ഈ ര സംഖ്യകെള കുറി ന്നതാ കു ഈ ’അവ’ എന്ന അർത്ഥത്തിെന്റ വാ 
ക്കായ ’േതാ’ എന്നതിെന തച്ഛബ്ദം ീലിംഗം ഥമാ ദ്വിവചനെമ ം സംഖ്യാ
ശബ്ദത്തിെന ആകാരാന്തം സ് ീലിംഗം ഥമാ ദ്വിവചനെമ ം അതിനാൽ
േത സംഖ്യ ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ എന്നാകു െവ ം ഓർ െകാണ്ടാൽ
എളുപ്പമായി; വൃത്ത മദ്ധ്യം = വൃത്തത്തിെന്റ മദ്ധ്യം, വൃത്തം = വലയം. മദ്ധ്യം =
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നടുവ് . ഇനി ‘ഇഷ്ട’ എന്നത് ; ഇഷ്ടസംഖ്യാ, അതായതു കണ ശാ ത്തിെല
സംേഖ്യായെമ ള്ളത് എങ്ങെനേയാ അതുേപാെല എവിെട െമാത്തമായിട്ട് 
ഈ തുക നിശ്ചയിച്ച് അതിെന പല െചറിയ സംഖ്യകൾെകാണ്ട് പങ്കിട്ട് എടുത്ത് 

േയാജനെപ്പടു ന്ന സം ദായം തെന്ന. ഈ ീച ത്തിന് പറയെപ്പട്ട
കിഴക്കിപടിഞ്ഞാറായി നടുേവയുള്ള ആദ്യെത്ത സു ത്തി(േരഖ)െന്റ ആകപ്പാെട 
യുള്ള നീളത്തിെലയ്ക്ക് നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട 96 (േതാണ്ണംറ്റാറ്  ) അംഗുലെമന്ന കണക്ക് 
ഇഷ്ടസംഖ്യ (െസേഖ്യയം) ആകു , അതിെന പലതരത്തിൽ ഖണ്ഡമായി ഭാഗി 

ന്നതിേലക്ക് വിധിക്കെപ്പട്ട 4 (നാല് ). 9 (ഒമ്പത്  ). 11 (പതിെനാന്ന്  ) മുതലായ
ചില്ലറ കണ കൾ ആ സംേഖ്യത്തിെന്റ സംഖ്യകളാകു ; ആ സംഖ്യകെള
അനുസരിച്ച് . ഭൂപുരം. ിവലയങ്ങൾ േഷാഡശദലങ്ങൾ അഷ്ടദലങ്ങൾ ഇവയ്ക്കാ 
യിട്ട് മുൻ പറഞ്ഞ ആദ്യ സു ത്തിെന്റ ര തലയ്ക്കൽ നി ം എടു േപായ
48 (നാല്പ്പെത്തട്ട്  ) അംഗുലം സ്ഥലം കിട ണ്ടേല്ലാ. ആ അതുതെന്നയാണ്
 ഈ പറയെപ്പട്ട വൃത്ത മദ്ധ്യത്തിങ്കെല ഇഷ്ടസംഖ്യ. ടി 96 ( െതാണ്ണീറ്റാറ്  )
അംഗുലം നീളമുള്ളതായ ആദ്യെത്ത ഇഷ്ടസംഖ്യാ സു ത്തിെന്റ നടുഭാഗമായ
അർദ്ധാംശവും ടി വൃത്തേരഖ ള്ളിൽ ഒത്ത നടു കൂടി നടുെവ േമേല അറ്റ ം
താേഴ അറ്റ ം െതാ കിട ന്നതായി കാണെപ്പടുന്നതും അതുതെന്നയാണ്;
ഇഷ്ടം ഇച്ഛിക്കെപ്പടുന്നത് ; ഇനി േമൽ കാണിച്ച കാരം വൃത്തമദ്ധ്യത്തിേലയ്ക്ക്
പറയെപ്പട്ട കണ കളിൽ ആദ്യെത്ത ‘േദവി’ എ ള്ള ആെക ക ടി വൃത്തമ 
ദ്ധ്യത്തിെല ഇഷ്ട സംഖ്യയായ സംേഖ്യയ മായിരു െകാ ം മ ള്ള േതാ,
േമ മുതലായവ ടി സംേഖ്യയെത്ത അംശിക്കാനുള്ള സംഖ്യകളായിരുന്നതു െകാ 

മാണ് , സ് തു, േതാ, േമ മുതലായവ അക്ഷരങ്ങൾ ള്ള െചറിയ സംഖ്യകെള
േത്യകം േത്യകമായിട്ട് പറ െവച്ചതു േപാെല ’േദവി’ എന്നതിെല ‘േദ’
ം ’ഗീ’ മുള്ള െചറിയ സംഖ്യകേളാടുകൂടി േത്യകം േത്യകം പറയാെത

കൂട്ടിേച്ചർത്ത് 48 (നാല്പ്പെത്തട്ട്  ) എന്നാക്കി െചയ് ത് ഇനി ഇ കാരം (എവം)
എന്നതിെന ടി സ് തു, േതാ, േമ മുതലായ അക്ഷരങ്ങൾ ള്ള സംഖ്യകളുെട

മം (മുറ) അനുസരിച്ച് എന്നർത്ഥം. അംഗുലീമാനാന്തരം അംഗുലീമാനത്തിെന്റ
അന്തരം. അംഗുലീമാനം അംഗുലികളുെട മാനം; അംഗുലികൾ വിരലുകൾ, മാനം
അളവ് , അന്തരം ഇട (അവസാനിച്ച സ്ഥാനം). നവേരഖകൾ ഒൻപതുേരഖകൾ
വിേലഖനീയകൾ വിേലഖനം െചയത്തക്കവ. വിേലഖനം െചയ്ക വര ക.
മൂലം :
”ആേദ്യ ദ്വിതിേയഷ്ടമേക നവേമ ച യഥാ മം
മാർജ്ജേയദ് ഗുണഭാഗാംശാൻ വൃത്താേദക ചാന്യതഃ
ചതുർത്ഥഷഷ്ഠേയാഃ പാർേശ്വ േതായാംശം പരിമാർമ്മജ്ജേയൽ
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പഞ്ചാമസ്യധിയാംശ മാർജ്ജേയച്ചാന്യപാർശ്വതഃ”
അന്വയം : വൃത്താൽ ആേദ്യ ച ദ്വിതിേയ ച അഷ്ടമേക ച നവേമ ച ഗുണ 
ഭാഗാംശാൻ യഥാ മം എക മാർജ്ജേയൽ അന്യതഃ ച (മാർജ്ജേയൽ).
ചതുർത്ഥഷഷ്ടേയാഃ പാർേശ്വ േതായാംശം പരിമാർജ്ജേയൽ പഞ്ചമസ്യ (പാർ 
േശ്വ) ധിയാംശം തു മാർജ്ജേയൽ അന്യ പാർശ്വതഃ ച.
അന്വയാർത്ഥം : വൃത്തത്തിങ്കൽ നിന്ന് ആദ്യത്തിേലയും ദ്വിതീയത്തിേലയും
നവമത്തിേലയും ഗുണഭാഗാംശങ്ങെള മ കാരം ഒരു സ്ഥലത്ത് മാർജ്ജി 
ക്കണം, മേറ്റ സ്ഥാന നി ം (മാർജ്ജിക്കണം). ചതുർത്ഥഷഷ്ടങ്ങളുെട
പാർശ്വത്തിങ്കെല േതായാംശെത്ത പാരിമാർജ്ജിക്കണം. പഞ്ചമത്തിെന്റ
(പാർശ്വത്തിെല) ധിയാംശെത്ത മാർജ്ജിക്കണം. അന്യപാർശ്വത്തിൽ നി ം
(േവണം).
പരിഭാഷ : വൃത്ത = വലയം. ആദ്യം = അദ്യേത്തത് അതായത് വൃത്തത്തിൻെറ
ഉള്ളിൽ കുറുെക വരയ്ക്കെപ്പട്ടി ള്ള ഒമ്പതു േരഖകളിൽ ഒന്നാമെത്തേരഖ, ദ്വിതീയം
= രണ്ടാമെത്ത േരഖ, അഷ്ടമകം = എട്ടാമെത്ത േരഖ. നവമം = ഒമ്പതാമെത്ത
േരഖ, ഗുണഭാഗാംശങ്ങൾ = ഗുംണഭാഗങ്ങളാകുന്ന അംശങ്ങൾ ഗുണഭാഗാംശ 
ങ്ങൾ =’ഗു’എന്നതും ’ണ’ എന്നതും ’ഭാ’ എന്നതും ’ഗ’ എന്നതും ഗു = 3 (മൂന്ന്  )
എന്ന സംഖ്യ ’ണ’ = 5 എന്ന സംഖ്യ ഭാഷ = 4 (നാല് ) എന്ന സംഖ്യ ’ഗ’
= 3 (മൂന്ന്  ) എന്ന സംഖ്യ അംശങ്ങൾ = ഭാഗങ്ങൾ മ കാരം എന്നതിന് 
ആദ്യേരഖയുെട ര തലയ്ക്കലും നിന്ന് മു ന്ന് അംഗുലങ്ങളും, രണ്ടാമെത്ത
േരഖയുെട ര  തലയ്ക്കലും നിന്ന് അയ്യഞ്ച് അംഗുലങ്ങളും എട്ടാമെത്ത േരഖയുെട
ര തലയ്ക്കലും നിന്ന് നന്നാല് അംഗുലങ്ങളും. ഒമ്പതാമെത്ത േരഖയുെട രണ്ട് 
തലയ്ക്കലും നിന്ന് മു ന്ന് അംഗുലങ്ങളും എന്ന് അർത്ഥമാകു . മാർജ്ജി ക
= മാ കളയുക. ചതുർത്ഥഷഷ്ടങ്ങൾ =ചതുർത്ഥവും ഷഷ്ടവും. ചതുർത്ഥം =
നാലാമെത്ത േരഖ ഷഷ്ടം = ആറാമെത്ത േരഖ. പാർശ്വം = ഭാഗം (വശം)
േതായംശം = േതായമാകുന്ന അംശം, േതായം =’േതാ’ എന്നതും ‘യ’ എന്നതും
േതാ = 6 (ആറ്  ) എന്ന സംഖ്യ യം =1 (ഒ ന്ന് ) എന്ന സംഖ്യ ഇവേയയും േചർത്ത്
16 (പതിനാറ്  ) എന്നാക്കിെക്കാള്ളണം. പരിമാർജ്ജിക്ക = മാ കളയുക.
പഞ്ചമം = അഞ്ചാമെത്ത േരഖ. (പാർശ്വം = ഭംഗം), ധിയാംശം = ധിയയാകുന്ന
അംശം. ധിയ =’ധി’ എന്നതും ’യ ’യ്ക്ക് 1 (ഒന്ന്  ) എന്ന സംഖ്യ ഇതുകേളയും
സുന്ന കണ കാരം േചർത്ത് 19 (പെത്താമ്പത്  ) എന്നാക്കിെക്കാള്ളണം.
മാർജ്ജി ക = മാ കളയുക. അന്യപാർശ്വം = മറുഭാഗം. ഇവിെട അതാതിന്
പറഞ്ഞകണക്കിൻ കാരം നാലാമേത്തയും ആറാമേത്തയും അഞ്ചാമേത്തയും
േരഖയുെട ഓേരാേരാ തലയ്ക്കൽ നി ം മാ കളേയണെമന്ന് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞ 
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േല്ലാ. ആ കണക്കിൻ കാരം തെന്ന 51 േരഖകളുെട മേറ്റ- തലകളിൽ നി ം
കൂടി മാ കളേയണ്ടതാെണന്ന് താൽപര്യം.
അവതാരിക : ഇനി േമ റഞ്ഞ നവേരഖകെള ിേകാണെപ്പടു ന്നതിേല  
ള്ള സൂ ദ്വയേത്തയും ആ സൂ ദ്വയത്തിെന്റ ആരംഭാവസാന സ്ഥാനങ്ങേളയും
വകേഭദങ്ങേളയും പറയു .
മൂലം :
” ിതിയാന്താദ്ദ്വിതിയാന്താച്ചതുർത്ഥാന്താച്ച പഞ്ചമാൽ

ഥമാന്താൽ സൂ യുഗം വൃത്തേതാ നവമാദികം
സപ്തമാഷ്ടമേയാരാന്താത്തഥാഷഷ് ഠനവ്യന്തേയാഃ
വൃത്താദി സൂ യുഗള മാൽ സൂ ദ്വയം ദ്വിധാ.”
ഈ രണ്ട് ശ്േളാക കാരം അന്വയാർത്ഥവും പരിഭാഷയും സ്വീകരിച്ചാൽ മതി.
അന്വയാർത്ഥം : തൃതീയാന്തത്തിങ്കൽ നി ം, ദ്വിതീയാന്തത്തിങ്കൽ നി ം,
ചതുർത്ഥാന്തത്തിങ്കൽ നി ം, പഞ്ചമാന്തത്തിങ്കൽ നി ം. ഥമാന്തത്തി 
ങ്കൽ നി ം. വൃത്തെത്തക്കാൾ നവമാദികമായിരി ന്ന സൂ യുഗമാകു .
സപ് തമാഷ്ടങ്ങളുെട അന്തത്തിൽ നി ം അ കാരം ഷഷ്ഠനവാന്തങ്ങളിലും (നി 
ന്ന്  ) വൃത്താദിസു യുഗളമാകുന്ന മം േഹതുവായിട്ട് സൂ ദ്വയം ദ്വിവിധമാകു ,
പരിഭാഷ : ിതീയാന്തം = തൃതീയയുെട അന്തം. തൃതീയം = മുന്നാമെത്ത
േരഖ, അന്തം = അവസാനം, ദ്വിതീയാന്തം = ദ്വിതീയയുെട അന്തം, ദ്വിതീയത =
രണ്ടാമെത്ത േരഖ, അന്തം = അവസാനം, ചതുർത്ഥ നാലാമെത്ത േരഖ, അന്തം
അവസാനം, പഞ്ചമം അഞ്ചാമെത്ത േരഖ, ഥമാന്തം ഥമയുെട അന്തം, ഥമ
ഒന്നാമെത്ത േരഖ, അന്തം അറുതി, വൃത്തം വലയം, നവമാദികം നവമാദിേയാ 
ടുകൂടിയത് , നവമാദി നവമം ആദിയായി ള്ളത് , നവമം ഒമ്പതാമെത്ത േരഖ,
ആദിശബ്ദംെകാണ്ട് എട്ടാമേത്തയും, ഏഴാമെത്തയും, ആറാമേത്തയും േരഖകെള 
ന്നർത്ഥം, സൂ യുഗം സൂ ങ്ങളുെട യുഗങ്ങേളാടു കൂടിയത് , സൂ ങ്ങൾ േരഖകൾ,
യുഗങ്ങൾ ഇരട്ടകൾ (ഇണകൾ), സപ് ത മാഷ്ടങ്ങൾ സപ് തമവും അഷ്ടമവും,
സപ് തമം എഴാമെത്ത േരഖ, അഷ്ടമം എട്ടാമെത്ത േരഖ, അന്തം അവസാനം,
ഷഷ്ഠമാന്തങ്ങൾ ഷഷ്ഠവങ്ങളുെട അന്തങ്ങൾ, ഷഷ്ഠമങ്ങൾ ഷഷ്ഠ വും നവവും,
ഷഷ്ഠം ആറാമെത്ത േരഖ,നവം ഒമ്പതാമെത്ത േരഖ, അന്തം അറുതി, വൃത്താദി
സൂ യുഗളം വൃത്താദിേയാടു കൂടിയിരി ന്ന സൂ യുഗങ്ങേളാട് കൂടിയത് , വൃത്തം
വലയം, ആദിശബ്ജം െകാംണ്ട് ഒന്നാമേത്തയും രണ്ടാമേത്തയും മൂന്നാമേത്തയും
േരഖകെളന്നർത്ഥമാകു , സൂ യുഗളം സൂ ങ്ങളുെട യുഗളങ്ങേളാടുകൂടിയത് ,
സൂ ങ്ങൾ േരഖകൾ, യുഗളങ്ങൾ ഇരട്ടകൾ (ഇണകൾ), മം മുറ, സൂ ദ്വയം
ര വിധെമന്നത് എങ്ങെനെയന്നാൽ ഇ കാരം ര േരഖകൾ, ഇവയിൽ
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താഴെത്ത േരഖയുെട രണ്ടറ്റത്ത് (തലയ്ക്കൽ) നി ം േവെറ ര േരഖകൾ പുറ 
െപ്പട്ട് എേങ്കാണിച്ച് േമല് േപാ െചന്ന് കുറുെക കിട ന്ന േമലെത്ത വരയുെട
മധ്യത്തിൽ ഒന്നി േചർന്ന് ഇങ്ങെന െകാ ന്ന തായി ള്ളത് ഒരുവിധം
ഇനി ഒരുവിധം എങ്ങെനെയന്നാൽ മുൻപിൽ േമേലാട്ടയിട്ട് കാണിച്ചതിെന
േനെരമറിച്ച് കീഴ്പ്േപാട്ട് ഇ കാരമാകുന്നത് തെന്ന സൂ യുഗം, സൂ യുഗളം,
സൂ ദ്വയം ഇതിെന ഇങ്ങെനെയല്ലാം പറയാം.
അവതാരിക : ഇനി ഈ ച ത്തിൻെറ പർവ്വാദി സന്ധിവിേശഷങ്ങളുെട
സംഖ്യകേളയും േദവതേയയും മാഹാത്മ്യേത്തയും പറയു .
മൂലം :
”ഹർമ്മ്യപർവ്വസേമാേപതം ഭ സന്ധിസന്വിതം
യച്ച ം ലളിതായാസ്തന്മഗളം േനതരഭ ്ഭേവൽ”
അന്വയം : ലളിതായാഃ ഹർമ്മ്യപർവ്വസേമാേപതം ഭ സന്ധി സമന്വിതം യൽ
ച ം (ഭവതി) തൽ മംഗളം ഭേവൽ ഇതരൽ ന (ഭേവൽ).
അന്വയാർത്ഥം : ലളിതയുെട ഹർമ്മ്യർവ്വസേമാേപതം ഭ സന്ധി സമന്വിതമാ 
യിരി ന്ന യാെതാരു ച ം (ഭവി ) അത് മംഗള മായി ഭവി ം; ഇതരം
ഭവി കയില്ല. പരിഭാഷ : ലളിതാ = ലളിതാേദവി, ഹർമ്മ്യർവ്വസേമാേപതം
= ഹർമ്മ്യങ്ങേളാട്സേമാേപതം, ഹർമ്മ്യങ്ങൾ = ഹർമ്മ്യമാകുന്ന ഹർമ്മ്യങ്ങൾ,
ഹർമ്മ്യം ’േഹ’ എന്ന അക്ഷരവും ’മ്യ’  എന്ന അക്ഷരവും ’ഹ’ എന്നതിന് 8 (എട്ട്  )
എന്ന സംഖ്യയും ’മ്യ’ എന്നതിന് 1 (െന്ന്  ) എന്ന സംഖ്യകെളയും മുൻ പറഞ്ഞ
സുന്നക്കണക്കിൻെറ സ്ഥാനനിയമ കാരം മൂ ം പി മാക്കി സ്ഥാനം മാറ്റിവ 

േമ്പാൾ, 18 (പതിെന ) എന്ന സംഖ്യ യാകും ഇതാണ് ഹർമ്മ്യശബ്ദത്തിൻെറ
അർത്ഥം, ഇനി പർവ്വെമന്നത് കണ ശാസ് കാരം ഗുണചിഹ്ന െമന്ന് 
നാമമുള്ള ത ഈ ദ്വിേരഖാസന്ധിയിൽ കൂടി ഇട നി ം വലേത്താേട്ടയ് ക്ക് 
കുറുെകമെറ്റാരു േരഖയിടുന്നതാണ് ഈ ിേരഖാ സന്ധിെയത്തെന്നയാണ്
ഇവിെട പർവ്വെമന്ന് പറഞ്ഞി ള്ളത് , സേമാേപതം = കൂടിയിരി ന്നത് 
(േചർന്നിരി ന്നത്  ) ഭ സന്ധിസമന്വിതം = ഭ സന്ധികേളാട് സമന്വിതം,
ഭ സന്ധികൾ = ഭ യാകുന്ന സന്ധികൾ, ഭൾ =’ഭ’ , എന്നതും ’ ’ എന്നതും ’ഭ’
യ്ക്ക് 4 (നാല് ) ’ ’യ്ക്ക് 2 (രണ്ട് ) മുന് സുന്നക്കണക്കിന് കാരം േചർ േമ്പാൾ 24
(ഇരുപത്തിനാല്  ) എന്നാകും, സന്ധി എന്നത് മുൻകാണിച്ച x ഈ ഗുണ ചിഹ്നം
തെന്നയാണ്, അത് = ഈ ീച ം, മംഗളം = മംഗളേത്താടു കൂടിയത് , ഇതരം
= മെറ്റാന്ന് .
അവതാരിക : ഇനി ഈ ീച നിർണസേങ്കത േ ാകങ്ങളുെട സംഖ്യകേളയും
ഗുരുവന്ദനരൂപമായ ഗുരുപാരമ്പര്യ മേത്തയും പറഞ്ഞവസാനിപ്പി .
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മൂലം :
”ലളിതാച നിർമ്മാേണ സംേങ്കതേ ാകഷൾക്കവിൽ
കാശ് മീരസ ദായീ പാരമ്പര്യ മാന്വിതൃഃ സ്യാൽ”
അന്വയം : ലംളിതാച നിർമ്മാേണ സംേങ്കതേ ാകഷൾകവിൽ കാശ്മീരസ 

ദായീ പാരമ്പര്യ മാന്വിതഃ സ്യാൽ.
അന്വയാർത്ഥം : ലംളിതാച നിർമ്മാണത്തിങ്കെല സംേകതേ ാകഷൾക്ക 
വിത്തായിരി ന്നവൻ കാശ്മീരസ ദായിയായിരി ന്ന പാരമ്പര്യ മാന്വി 
തനായി ഭവി ം. പരിഭാഷ : ലംളിതാച നിർമ്മാണം = ലളിതയുെട ച
നിർമ്മാണം, ലളിതാേദവി ച നിർമ്മാണം = ച ത്തിൻെറ നിർമ്മാണം,
നിർമ്മാണം = ഉണ്ടാക്കൽ (വര ക എന്നർത്ഥം), സംേകതേ ാകഷൾക്കവി 
ത്ത്= സംേകതേ ാകഷൾക്കെത്ത േവദിച്ചവൻ, സംേകതേ ാകഷൾക്കം =
സംേകതേ ാകങ്ങളുെട ഷൾക്കം, സംേകതേ ാകങ്ങൾ = സംേകത കാരമുള്ള
േ ാകങ്ങൾ, സംേകതം = മതം, േ ാകങ്ങൾ = പദ്യങ്ങൾ, േവദിക്ക = അറിയുക,
കാശ്മീരസ ദായി = കാശ്മീരസ ദായേത്താടു കൂടിയവൻ, കാശ്മീരസ ദായം
= കാശ്മീരന്മാരുെട സ ദായം, കാശ്മീരന്മാർ = കാശ്മീരേദശ ള്ള (ഭക്തന്മാർ),
സ ദായം = മം (നടപടി), പാരമ്പര്യ മാന്വിതൻ = പാരമ്പര്യ േത്താട് 
അന്വിതൻ, പാരമ്പര്യ മം = പരമ്പരയായി നട വരുന്ന മം, അന്വിതൻ =
കൂടിയവൻ, ഇപ്പറഞ്ഞ മാണ കാരം ഈ ച ത്തിൽ െവളിയിൽ (പുറത്ത് )
നി ം അകേത്താട്ട് ധാനസ്ഥാനമായ ഒത്ത മദ്ധ്യംവെര േനാ ന്നതായാൽ
ആദ്യം െവളിയിൽ ചതുര മായ ഭൂപുരവും, രണ്ടാമത് അതിനുള്ളിൽ ചുറ്റി മൂ
വലയ (വട്ടാര)ങ്ങളും, മൂന്നാമത് അതിനുള്ളിൽചുറ്റി ഒരു വലയവും, നാലാമത് 
അതിനുള്ളിൽ ചുറ്റി ഒരു വലയവും, ആറാമത് അതിനു ള്ളിൽചുറ്റി എ ദലങ്ങളും,
എഴാമത് അതിനുള്ളിൽചുറ്റി ഒരു വലയവും, എട്ടാമത് അതിനുള്ളിൽചുറ്റി ര
വരികളിലായി പതുപ്പത്ത് മുേക്കാണങ്ങളും, ഇങ്ങെന ആെക ര വരികളിലായി
ഇരുപതു മുേക്കാണങ്ങളും, പത്താമത് അതിനുള്ളിൽ ചുറ്റി എ മുേക്കാണങ്ങളും,
പതിെനാന്നാമത് അതിനുള്ളിൽ ഒരു ബി (െചരുവട്ട)വും ആയികാണാം ഈ  
മാണം പുറെമയുള്ള ഭൂപുരം മുതൽക്ക് ധാന സ്ഥാനമായ ഒത്ത മധ്യത്തിലുള്ള
ബി വെര േമണ അകേത്താേട്ടയ്ക്കാണ്, എങ്ങെനെയന്നാൽ.
മൂലം
”വി ിേകാണവസുേകാണദശാരയുഗ്മം
മന്വ നാഗദളസംയുതേഷാഡശാരം
വൃത്ത യഞ്ചധാണീസദന യഞ്ച

ീച േമതദുദിതം പരേദവതായാഃ” 1
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”വി ിേകാണസയുക്തം, വാസുേകാണസമന്വിതം
ദശേകാണ ദ്വേയാേപതം, ചതുർദശസമന്വിതം;
ദളാഷ്ടകസേമാേപതം, ദളേഷാഡശകാന്വിതം
വൃത്ത യാന്വിതം ഭുമിസദന യഭൂഷിതം
നമാമിലളിതാച ം ഭക്താനാമിഷ്ടദായകം.” 2
േ ാ 1 - അന്വയാർത്ഥം : പരേദവതയുെട വി ിേകാണവാസു േകാണദശാര 
യുഗ്മേത്താടും മന്വ നാഗദളസംയുത േഷാഡശാരേത്താടും വൃത്ത യേത്താടും
ധരണീസദന യേത്താടും ഇരി ന്ന ഈ ീച ം പറയെപ്പ .
േ ാ 1 - പരിഭാഷ : പരേദവതാ ീ രാജാരാേജശ്വരി. വി ിേകാണ വാസു 
േകാണദശാരയുഗ്മം = ബി വും ിേകാണവും വാസു േകാണവും ദശാരയുഗ്മവും,
ബി െചറുവട്ടം, ിേകാണം മുേക്കാണം, വസുേകാണം അഷ്ട (എ )വസുക്കൾ
എ ള്ള സിദ്ധി കാരം ’വാസു’ ശബ്ദത്തിന് എട്ട് എന്ന സംഖ്യ ക ിച്ച് 
’വസുേകാണം’ എന്നതിന് എ മുേക്കാണം എന്ന് അർത്ഥമാക്കണം, ദശാരയു 
ഗ്മം = ദശാരങ്ങളുെട യുഗ്മം, ദശാരങ്ങൾ = പ മുെക്കാണങ്ങൾ എന്നർത്ഥം
മന്വ നാഗദളസംയുത േഷാഡശാരം = മന്വ നാഗദളസംയുക്തമായിരി ന്ന
േഷാഡ ശാരങ്ങേളാടുകുടിയത് , മന്വ ം മനുക്കൾ പതിനാല് ആകു എ ള്ള

സിദ്ധ മാണം െകാണ്ട് ’മന്വ ’ ശബ്ദത്തിെല ’മനു’ എന്നതിന് പതിനാല് 
എ ള്ള സംഖ്യെയ സ്വീകരിച്ച് മന്വ ശബ്ദത്തിന് പതിനാല് മുേക്കാണം
എ ള്ള അർഥം ധരി െകാൾക, നാഗദളം മന്വ ാദികൾക്ക് പറഞ്ഞേപാെല
അഷ്ട (എട്ട്  )നാഗംങ്ങൾ എന്ന സിദ്ധി കാരം നാഗശബ്ദത്തിന് എട്ട് എന്ന
സംഖ്യെയ സ്വീകരി നാഗദളം എന്നാൽ എ ദളങ്ങൾ എന്ന് അർത്ഥമാ ക,
സംയുതം കൂടിയത് , േഷാഡ ശാരം = പതിനാറ് ദളങ്ങൾ, വൃത്ത യഞ്ച =
വൃത്ത യേത്താടും, വൃത്ത യം = മൂ വലയങ്ങൾ, ധരണീസദന യം മുമ്പ് 
പറഞ്ഞി ള്ള മുന്ന് ഭൂപുരങ്ങൾ എന്ന അർഥം ആകു േ ാ 2 - അന്വയാർത്ഥം
: ബി ിേകാണസയുക്തമായും വാസു േകാണസമന്വിതമായും ദശേകാണദ്വ 
േയാേപതമായും ചതുർദ്ദശ േകാണസമന്വിതമായും ദളാഷ്ടകസേമാേപതമായും
ദളേഷാഡശ കാന്വിതമായും വൃത്ത യാന്വിതമായും ഭുമീസദന യഭൂഷിത 
മായും ഭക്തന്മാർക്ക് ഇഷ്ടദായകമായും ഇരി ന്ന ലളിതാ ച െത്ത ഞാൻ
നമസ് കരി . േ ാ 2 - പരിഭാഷ : മുൻ പറഞ്ഞ ശ്േളാകത്തിൻെറ
പരിഭാഷെകാണ്ട് ഇതിൻെറ പരിഭാഷ വ്യക്തമാക്കിയിരി ന്നതിനാൽ േത്യ 
കമായി എഴുതുന്നില്ല, ര ശ്േളാകത്തിൻെറ അർത്ഥവും ഒരു േപാെല തെന്ന
ആദ്യമായിട്ട് ഒത്ത നടു ള്ള ഒരു ബി (2) ആ ബി വിൻെറ പുറെമയുള്ള ഒരു
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മുേക്കാണം (3) ആ മുേക്കാണത്തിങ്കൽ പുറേമ ചു മുള്ള എട്ട് മുേക്കാണങ്ങൾ (4)
ആ എട്ട് മുേക്കാണങ്ങളുെടയും പുറേമ ചു മായി പത്ത് മുേക്കാണങ്ങൾ ഇങ്ങെന
ആെക മുേക്കാണങ്ങളുെടയും പുറേമ ചു മുള്ള പതിനാല് മുേക്കാണങ്ങൾ (6)
ആ പതിനാല് മുേക്കാണങ്ങളുെടയും പുറേമ ചു മുള്ള ഒരു വൃത്ത (വലയ) വും
(7) ആ വലയത്തിൽ മൂലങ്ങൾ െതാ കിട ന്നവയായിട്ട് അഷ്ടദളങ്ങളും (8)
ആ അഷ്ടദളങ്ങളുേടയും അ ങ്ങൾ െചന്ന് ഒതാട്ടിരി ന്നതും േഷാഡശ (16)
ദളങ്ങളുെട മൂലങ്ങൾവന്ന് െതാട്ടിരി ന്നതുമായ ഒരു വലയവും (9) ടി പതിനാറ് 
ദളങ്ങളുെട (10) ടി േഷാഡശദളങ്ങളുെട അ ങ്ങൾ േതാട്ടിരി ന്നതായ ഒരു
വലയവും (11) ഈ വലയത്തിൻെറ പുറേമ ചുറ്റിയുള്ളവയും എല്ലാത്തിനും പുറേമ
ചു മുള്ള ചതുര ങ്ങളായ ഭൂപുരങ്ങളുെട ഉള്ളിലുള്ളവയും ആയ മൂ വലയങ്ങളും
(12) േമപ്പറഞ്ഞ മൂ ഭൂപുരങ്ങളും ഇ യും കൂടിയതാണ് പരേദവതയുെട ീച 

െമന്ന് അറിയെപ്പടുന്നത് . ഭക്തന്മാർക്ക് ഇഷ്ടദായകമായിരി ന്ന ഇതിെന
ഞാൻ നമസ് കരി .
ഇനി ഈ ച സംബന്ധമായുള്ള പക്ഷാന്തരംങ്ങെള പറയു ആദ്യമായിട്ട് 
ഇതിെല ിവലങ്ങെള കുറി ള്ള പക്ഷാന്തരങ്ങെള കാണിക്കാം ഇതിൽ 43 മു 
േക്കാണങ്ങളുണ്ടേല്ലാ, അവയിൽ നിന്ന് പുറേമയുള്ളതും അഷ്ടദളങ്ങളുെട മൂലങ്ങൾ
െതാ കിട ന്നതുമായ എഴ് (7) എന്ന അക്കലുള്ള ഒരു വൃത്തം ടി അഷ്ടദളങ്ങളുെട
മൂലങ്ങളും െതാ കിട ന്നതുമായ അഞ്ച് (5) എന്ന അക്കമുള്ള മെറ്റ വൃത്തം േഷാ 
ഡശ ദശളങ്ങളുെട അ ങ്ങൾെതാ കിട ന്ന പത്ത് (10) എന്ന് അക്കമുള്ള േവെറ
ഒരു വൃത്തം, ആ േവെറാന്നിേനാട് അടുത്ത് പുറെമയായി ം എല്ലാത്തിലും പുറേമ 
യുള്ള അതിർത്തികളായ മൂ ഭൂപുരങ്ങൾ ം ഉള്ളിലായി ം അടു ം കിട ന്ന
പതിെനാന്ന് (11) എന്ന അക്കമുള്ള മൂ വൃത്തം ഇങ്ങെന ആറു വൃത്തങ്ങെളപ്പറ്റി
പറ വേല്ലാ, എന്നാൽ ഇതിേല ള്ള മാണങ്ങളിെലല്ലാം മൂ വൃത്തങ്ങെള
മാ േമ പറയു അത് ’ചതുർഭിരംഗുൈല ിശ്ശിൈഷ സ്സംവൃതാനി ച ഭൂപുര’
എന്നതിനാൽ നാലംഗുലക്കണക്കിൽ ന് ം രണ്ടഗുലം ഭൂപുരങ്ങളും രണ്ടഗുലം

ിവലയങ്ങളും എന്നാണ് സിദ്ധി ന്നത് ആ സ്ഥിതിക്ക് മൂ ഭൂപുരങ്ങൾ
കഴി ഉള്ളിലായി ം േഷാഡശദളങ്ങളുെട അ ങ്ങൾ െതാ െകാണ്ടിരി
വലയത്തിെന്റ പുറേമയായി ം ഉള്ള ിവലയെമേന്ന ആകു ; അല്ലാെത
അഷ്ടദളങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് അക ള്ള വൃത്തം േഷാഡശദളങ്ങളുെട
അടുത്ത പുറേമയുള്ള വൃത്തം, ഈ മൂ വൃത്തങ്ങേളയും തീെര സംബന്ധി ന്നില്ല
അവെയസ്സമ്പന്ധിച്ച് േത്യകമാെയാ ം പറ കാണു മില്ല, അെതന്താ 
െണന്ന് ആേലാചിച്ചാൽ (1) അഷ്ടദളങ്ങളുെട മൂലങ്ങൾ അവസാനിച്ചി ള്ളതും (2)
അഷ്ടദളങ്ങളുെട അ ങ്ങൾ േഷാഡശദളങ്ങളുെട അ ങ്ങൾ ഇവ അവസാനി
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ച്ചി ള്ളതും (3) േഷാഡശദളങ്ങളുെട അ ങ്ങൾ അവസാനിച്ചി ള്ളതും േത്യകം
േത്യകം വലയാകൃതിയിലുള്ള മൂ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടി എകയാൽ വിേശ 

ഷിെച്ചടുത്ത് പറയാെത തെന്ന അവയുെട അതിർത്തിയായി ള്ള വലയങ്ങൾ
വ േപാകുെമ ള്ളതിനാൽ പറയാതിരുന്നതാെണ ം മേറ്റ ിവലയം
േമപ്പറഞ്ഞ കാരം മെറ്റാന്ന് േഹതുവായിട്ടല്ലാെത വന്നതിനാൽ വിേശഷിച്ച് 
പറഞ്ഞി ള്ളതാെണ ം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാം.
രണ്ടാമത് പക്ഷാന്തരം
”ത ൈ തൽ ക കരാനേത വൃത്ത യ േഞ്ചത്യേ ാക്ത വൃത്ത യ മന്വ  
നാഗദള േഷാഡശമര്യാദാകരണ വൃത്ത യേമവ ന പൃഥക് ”
അർത്ഥം : അവിെട ക കാരെന്റ മത കാരം പറയെപ്പട്ട വൃത്ത യവും താെഴ
പറയുന്ന ഈ വൃത്ത യംതെന്ന, അതായത് മന്വ നാഗദള േഷാഡശമര്യാ 
ദാകരണവൃത്ത യം എവഃമന്വ നാഗദള േഷാഡശങ്ങൾക്ക് മര്യാദകാരണ 
മായിരി ന്ന വൃത്ത യേത്താടുകൂടിയത് . മന്വ നാഗദള േഷാഡശംങ്ങൾ
മന്വ വൂം നാഗദളവും േഷാഡശവും; മന്വ ം നാഗദളം ഈ ശബ്ദങ്ങളുെട പൂർവ്വ 
ഗതങ്ങളായിരി ന്ന മനു. നാഗം ഇവ ര ം സംഖ്യാർത്ഥങ്ങളാണ്. എന്നാൽ
മുൻ പറഞ്ഞ കാരം കി1. ഖ 2 ഇങ്ങെന അക്ഷരങ്ങെള െകാണ്ട് എണ്ണെമടു  
കയില്ല. പിെന്ന എങ്ങെനെയന്നാൽ മുൻ പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല മനു 14, നാഗം
8 (അഷ്ട) എ ം സംഖ്യകെള കാണി ന്നതായി കരുതുക. ഇ കാരമാകുന്ന
അതായത് 14, മുേക്കാണങ്ങളും എ ദളങ്ങളും, പതിനാറ് ദളങ്ങളും എന്നർത്ഥം,.
മര്യാദാകാരണങ്ങൾ മര്യാദകളാക്കി െചയ് തവ; മര്യാദകൾ അതിർത്തികൾ;
വൃത്ത യം മൂ വലയങ്ങൾ; ന ഥക് േത്യകമ (േവെറയ)ല്ല.
സാരം : 14 മുേക്കാണങ്ങൾ 8 ദളങ്ങൾ 16 ദളങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് അതിർത്തിക 
ളായിരി ന്ന മൂ വലയങ്ങെള റിച്ചാണ് ഇവിെട പറഞ്ഞത് . അല്ലാെത
േവെറ വലയങ്ങെള റിച്ചല്ല. വൃത്ത യം വിദ്യാരണ്യ കൃതാവപി തേഥാക്തം
വൃത്ത യം വിദ്യാരണ്യസ്വാമികളുെട കൃതിയിലും അ കാരം തെന്ന പറയെപ്പ 
ട്ടിരി
േ ാകം:
”വി ിേകാണ കാഷ്ടാവതാര യുഗേലാക പ വൃത്തയുതം വാസുദലവൃത്തകലാ 
ദള വൃത്ത ിമഹീഗൃഹം ഭാവച്ച ം”
അന്വയാർത്ഥം : വി ിേകാണ കാഷ്ടാവതാരയുഗേലാകപ വൃത്തയുതമായി
വസുദല വൃത്തകലാദള വൃത്ത ിമഹി ഹേത്താടു കൂടിയതായി ച ം ഭവി 

ം. പരിഭാഷ : വി ിേകാണ കാഷ്ടാവതാരയുഗേലാകപ വൃത്തയുതം
= വി ിേകാണ കാഷ്ടാവതാരയുഗേലാകപ വൃത്ത േത്താടുകൂടിയത് , വി 
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ിേകാണകാഷ്ടാവതാരയുഗ േലാകപ വൃത്തം = വി വും ിേകാണവും
കാഷ്ടാപ വും അവതാര യുഗപ വും വൃത്തവും, വി െചരുവട്ടം, ിേകാണം =
മുേക്കാണം കാഷ്ടാപ വും അവതാരയുഗ പ വും, േലാകപ ം = ഈ ശബ്ദങ്ങ 
ളിൽ പൂർവ്വഗതങ്ങളായ കാഷ്ടാ, അവതരായുഗം; േലാകം. ഈ മൂ ശബ്ദങ്ങളും
സംഖ്യാർത്ഥങ്ങൾ തെന്ന. എന്നാൽ ഇവിേടയും അക്ഷരങ്ങെളെക്കാണ്ട് എണ്ണ 
െമടു ന്നവയല്ല. കാഷ്ടാശബ്ദത്തിന് ’ദിക്ക് ’ എന്ന് അർത്ഥമാകയാൽ അഷ്ട
(എട്ട്  ) ദിക്ക് എന്ന സിദ്ധി കാരം കാഷ്ടാശബ്ദത്തിന് എട്ട് എ ം അവതാര
യുഗെമന്നതിന് ഇതുേപാെലത്തെന്ന അവതാരങ്ങൾ പെത്തന്ന സിദ്ധ്യനുസര 
ണം അവതാരശബ്ദത്തിന് ഇരുപത് എ ം, േലാകശബ്ദത്തിന് ഇങ്ങെനതെന്ന
പതിന്നാല് േലാകങ്ങൾ എ ള്ള സിദ്ധ്യനുസരണം േലാകശബ്ദത്തിന് 
പതിന്നാല് എ ം അർത്ഥം ഹിക്ക ഇനി കാഷ്ടാ അവതാരയുഗ േലാക
ഈ ശബ്ദങ്ങളുെട അവസാനത്തിെല പ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് ഇവിെട േകാണങ്ങൾ
എ ം അർത്ഥം ഹിക്കണം. വൃത്ത = വചയം, വസുദലം = വസുദലേത്താടു 
കൂടിയത് . കലാദചം = കചാദലേത്താടു കൂടിയത് . ഇനി വസുദലെമന്നതിെല
’വസു’. കലാദെലമന്നതിെല ’കലാ’ ഈ ര ശബ്ദങ്ങളും കൂടി സംഖ്യാർത്ഥ
കങ്ങൾ തെന്ന. അഷ്ട (എട്ട്  ) വസുക്കെളന്ന സിദ്ധ കാരം വസു ശബ്ദത്തിന് 
8 എന്ന സംഖ്യേയയും ച ന് പതിനാറ് കല എന്ന സിദ്ധ മാണ കാരം
-കല- ശബ്ദത്തിന് -16 - എന്ന സംഖ്യേയയും ഹി ക. വൃത്തം = വലയം,

ിമഹീപുരം മൂ മഹിപുര (ഭൂപുര)േത്താടുകൂടിയത് . സാരം : ഒത്ത മദ്ധ്യത്തിൽ
ബി . അതിൻെറപുറേമ ചുറ്റി ഒരു മുേക്കാണം. അതി പുറെമ ചുറ്റി എ മുേക്കാ 
ണം. അതി പുറെമ ചുറ്റി 14 മുേക്കാണങ്ങൾ അതി പുറെമ ചുറ്റി ഒരു വൃത്തം.
അതി പുറെമ ചുറ്റി 8 ദളങ്ങൾ അവെയ ചുറ്റി ഒരു വൃത്തം. അതി പുറെമ 16
ദളങ്ങൾ. അതി പുറെമ ചുറ്റി ഒരു വൃത്തം. അതി പുറെമ ചതുര മായി ള്ള
മൂ ഭൂപുരങ്ങൾ ഇവേയാടു കൂടിയത് ീച മായി ഭവി .

ീച ത്തിനുള്ള മലയാള മാണം
”നന്നാെയാ വരയ്ക സൂ ംചുനാ െത്ത േവണം യവം
പിെന്ന മതിെന്റ വൃത്തമതതുതാനേമ്പാടു വീശിത്തഥാ
ആറാറഞ്ചഥ മൂ മൂ െമാരുനാൽ മൂേന്നാടു മൂവാറുമായ് 
േവറായ് വൃത്തമതിങ്കൽനി നവധാ ഖണ്ഡിക്ക മീേത മുതൽ.
അർക്കെന്താ നവ ഹങ്ങളതിനങ്ങാഖ്യാനവും െചയ് തുടൻ
മായ് േക്കണം രവിയിങ്കൽനിന്നിരുപുറം മു തേന്നയവം
നന്നാലി വിനും ബുധ പതിനാർ, പെത്താമ്പതാചാര്യനും
ശു ം. പതിനാറഹി . ശശിവൽ േകേതാസ്തഥാ സൂര്യവൽ
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വ ൻ വൃത്തമതിൻെറമദ്ധ്യമതിലും ച ാത്മജൻ പാമ്പിലും,
വ്യാഴം മന്ദനിലും. ശശി ഭൂഗുജേന്മൽ, വൃത്തമേദ്ധ്യർക്കജൻ,
വ്യാഴം േപായ് രവിയിങ്ക,ലങ്ങഹിവരൻ ഭൗമങ്കലേക്കതുവും
പിേന്ന വൃത്തമതിങ്കൽ നി പതിെനാന്നേ യവം േവണ്ടതും
നന്നായഷ്ടദലങ്ങളാ ക നവം െകാണ്ട റം േഷാഡശം
രണ്ടിൽ തീർെക്കാരു മു വൃത്തമതിനും മീേതയവം രണ്ടിനാൽ
ഉണ്ടാക്കീടുക മൂ ടൻ ചതുരമായ് ീച മീവണ്ണംമാം”
യവം = അംഗുലത്തിെല എട്ടിെലാന്ന് , അരയ്ക്കാലംഗുലെമന്നർത്ഥം (െരു െനല്ലിട 
െയ ം പറയാം)
മെറ്റാരു മലയാള മാണം
”വൃത്തം വരച്ചതിനു മേദ്ധ്യ പൂർവ്വപശ്ചിമേരഖയായ് 
രാഹു സൂ ം വരയ് േക്കണം നാ െത്ത കണക്കിന് 
ആറാറഞ്ചഥമു നാലും മു മായഥ
ഭാഗിച്ചി മത്താേല വര നവേരഖയായ് 
െചാവ്വായും ശനിയും െചേമ്മ വൃത്തേത്താടിഹ േചർ ടൻ
ച െനേക്കതുതേന്നാടും േകതുഭൂസുതസംയുതം
സൂര്യെന േനാടടക്കി െനത്തിങ്കളിങ്കലും
ബുധംരാഹുവിേനാടും ത ാഹും സൂര്യെനാടും തഥാ
വ്യാഴംമന്ദെനാടും േചർത്തിേട്ടവം ീച ലക്ഷ ണം.”
തമിഴ് മാണം
1.

”ആമപ്പാപുൈശവിതിച ം െചാൽേവൻ
ആരും താൻഃ െചാല്ലാൾകളപ്പാ േകൾ
ഓമപ്പാേതവിക്ക് ആതിവീടം
ഉത്ത മേനനാർപ മൂേന്റേകാണം
കാമപ്പാവിത്തയതുക്കതിവിൈത്ത
കാചിനിയാർപുൈശെചയ്ഃ വാർതീൈക്ഷ െപേറ്റാർ
നാമപ്പാമുന്തിയവൾപുൈശപണ്ണി
നാലമാനചിറേപാകന്തിരുന്തിേട്ടേന”
2.

”ഇരുന്തിട്ടചക്കരത്തിനിയൻൈപേക്കേള
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ഇത മാകവൈളയംേപാൽകീറിെകാ
അരുന്തിട്ടകുറിക്കിനിടേരൈകതാനും
ആതിത്തൻ േരൈകേയാ തിങ്കെളാ
െതളിന്തിടു െചാവ്വായിൽേരൈകേയാ
െചലാനപുതനുൈടേരംഗെകെയാ
ചരൂന്തിട്ടകുരുവിനതുേരൈകെയാ
പാങ്കാന ചുക്കിരൻ നിൽ േരൈകതാേന”

3.
”താെനെന്റ കാരിയതുേരൈകെയാൻറു
ചാതകമായ് രാകുേരൈകെയാൻറു
കാെനൻെറ േകതുവതുേരൈകെയാൻറു
ൈകമുൈറയാെയാമ്പൈതയു റുെക്കകീറി
വാെനെന്റേതവിയടുപാതേരൈക
വാടിനാര് ചവനൻെറുചക്കിരമാക
വെനൻെറ െചാവ്വായി ൈനയിര ം
വാങ്കിയെല്ലാകീഴാകുംവൈളയ േട.”

4.
”ഊട്ടിടുവായ് മന്തനതുമുംഗെനയിര ം
ഉത്തമേനവൈളയത്തിേന്മൽ മുകത്തിൽ
കുട്ടിടുവായ് തിങ്കളതുമുൈനയിര ം
കലമാനേകതുവതു നടുമയ്യത്തിൽ
കൂട്ടിടുവായ് േകതുവതുമുൈനയിരം ം
പുകഴാനെചവ്വായിൻ ൈമയ
മാട്ടിടുവായ് കുരുവുെചാന്നമൂൈറയാകത്താൻ!
വാൈണ്മയുടൻ വഴിവഴിയായ്വരുത്തിത്താെക്ക”

5.
”താക്കടാവാതിത്ത ൈനയിര ം
തയവാനചുക്കിരനാര് ൈമയ
േതക്കടാചുക്കിരനാര് മുൈനയിര ം
തിങ്കളതുമയൻത്തിൾേചരുേചരാ
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േപാക്കാടാപുതുനുൈടയമുൈനയിര ം
പുകഴാനരാകുവതുയ്യ
േനാക്കടാരാചാവിൻമുൈനയിര ം
മനുകാെവചനിമയ്യ ട്ടിപ്പാേര”
പൂജാസ ദായം
” ീ ിപുരസുന്ദൈര്യ നമഃ”
വിധി േപാെല കുളി സന്ധ്യാവന്ദനം കഴി പൂജാ ഗൃഹത്തിൽ േവശിച്ച് 
ആചമി സാമാന്യ ജലം െകാണ്ട് തളി ദ്വാരേദവതാരാധനം െച ക.
സമങ്ക ം: ’അദ്യ ീമദ് ഭഗവേതാ മഹാപുരുഷസ്യ വിേഷ്ണാരാജ്ഞയാ  
വർത്തമാനസ്യ ഹ്മേണാ ദ്വിതീേയ പരാർേദ്ധ വിഷണുപേദ ീേശ്വത
വാരാഹകല് േപ ൈവവസ്വതമന്വന്തേര അഷ്ടാവിംശതി തേമ യുേഗ യുഗച 
തുേഷ്ക കലിയുേഗ ഥമചരേണ ജംബുദ്വീേപ ഭാരതവർേഷ ദക്ഷിണാപേഥ
മലയേക്ഷേ ബൗദ്ധാവതാേര അമുകേദേശ ശാലിവാഹനശേക സന്ധൗ
വർത്തമാേന േഗാദാവര്യാ ദക്ഷിേണതീേര വാർത്തമാന വ്യവഹാരിേക അമുക
(ഇന്ന)സംവത് നേര അമുക (ഇന്ന)അയേന ഋതൗ, മാേസ, പേക്ഷ, തിഥൗ.
വാസേര. ദിവസനക്ഷ് േ . അമുകനക്ഷ് േസ്ഥ ചേ . അമുകസ്ഥിേത
സൂേര്യ അമുകേസ്ഥ ബൃഹസ് പതൗ, അന്യ േഹഷു യഥാേയാഗം സ്ഥിേതഷു
സത് നു ശുഭനാമ േയാേഗ ശുഭകരേണ, ഏവം ഗുണവിേശഷ ണവിശിഷ്ടായാം
തിഥൗ ആത്മനഃ തിസ് മൃതി പുരാേണാക്തഫലാവാപ്യർത്ഥം അസ് മാകം
സകുടുംബാനാം സപരിവാരാണാം േക്ഷമ ൈസ്ഥര്യാേരാഗൈശര്യാഭിവൃദ്ധ്യർ 
ത്ഥം സമസ് പാഭ ദയാർത്ഥം ച ീ കാേമധ്വരീ സാദസിദ്ധ്യർത്ഥം യഥാ

ാപ് േതാപചാര ൈവ ീച പൂജാം കരിഷ്യ; അനന്തരം വലതുഭാഗത്ത് 
’ഐം ീം ീം ഭ കാൈള്യ നമഃ’ ഇടതുഭാഗത്ത് 3 ൈഭരവായ നമഃ, മുകൾ
ഭാഗത്ത് 3 ’ലംേബാദരായ നമഃ’ എന്ന് . പിെന്ന ഗൃഹത്തിനുള്ളിൽ മുറിയിൽ കട 
ന്ന് ആഭരണാദികൾ ധരിച്ച് , സുഗന്ധ വ്യങ്ങളണിഞ്ഞ് ഇെല്ലങ്കിൽ സങ്ക ി
മേനാഹരവും മൃദുവും ആയിരി ന്ന ആസനത്തിൽ ‘സൗഃ’ എന്ന് പ വട്ടം
അഭിമ ിച്ച് മൂലമ ം െകാണ്ട് േ ാക്ഷ! ’ഐം ീം ീം ആധാരധക്തി കമ 
ലാസനായ നമഃ’. എന്ന് പൂജി കിഴേക്കാേട്ടാ വടേക്കാേട്ടാ തിരിഞ്ഞിരി ക.
ഇരി ന്നതിൻെറ വലതുഭാഗത്ത് പൂജാ വ്യങ്ങൾ (പൂഷ്പാദികൾ) ഇടതൂഭാഗ
വാസനയുള്ള െവള്ളം നിറച്ച ജലപാ ം ഇവ െവ ക. ഇതിൻെറ ഇടത്തായി
ൈക നന ക മുതലായതിന് മെറ്റാരു പാ ത്തിലും ജലം ഉണ്ടായി രിക്കണം
പത്മ ച ത്തിൻെറ ചു ം െനെയ്യാഴിച്ച് കത്തിച്ചി ള്ളതായ വിള കൾ െവയ്യക
(എണ്ണ, െവളിെച്ചണ്ണ, ഇവയുമാകാം).
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”’ശാലിഭിഃ കർണ്ണികാമധ്യമാപൂേര്യാപരിത ൈലഃ
അലംകൃത്യ പുനസ് േതഷു ദർഭാനാസ്തീര്യ മ വിത് .
കൂർച്ചമക്ഷതസംയുക്തം ന്യേസേത്തഷാമേഥാപരി’.”
അർത്ഥം: പത്മമധ്യത്തിൽ ബി വിൽ കുെറ െനല്ലിട്ട് അതിെന്റ മുകളിൽ ദർഭ
നിരത്തി അക്ഷത മഞ്ഞളും ദർഭെകാ ള്ള ഒരു കൂർച്ചവും വയ്ക്കണം. ടി ആസ 
നത്തിലിരുന്ന് ഇട ം വല ം െതാഴുതു ഗുരുവന്ദനവും. ഗണപതിവന്ദനവും.
ഭൂതശുദ്ധിയും േമണ െചയ് തു, പിന്നീട് കരന്യാസം താള യം േമൽ േമൽ
അസ് മ ം െകാണ്ട് ദിഗ് ബന്ധം ഇവ െചയ് തു. പിെന്ന ഋഷി ഛന്ദസ് േദവത
ഇവ മൂ ം ശിരസ്സിലും വദനത്തിചും ഹൃദയത്തിലും േമണ ന്യസി യഥാധക്തി
മൂലമ ജപവും കഴിച്ച് അനന്തരം കലശപൂജ തെന്റ ഇടതുഭാഗത്ത് മത്സ്യമു
പിടി ചന്ദനെവള്ളത്തിൽമുക്കി, വി വും അതിനുപുറേമ ചതുര വും ആ
മത്സ്യമു െകാ വരയ്ക്ക അതിൽ ചന്ദനപുഷ്പം ഉണക്കലരി ഇവ ഒന്നിെച്ചടുത്ത് 
’േദവ്യംഭഃ കലധാധാരായ നമഃ’ എന്നർപ്പിച്ച് അതിൻെറ മുകളിൽ കലശപാ ം
അ മ ം െകാ ക്ഷാളനം െച സ്ഥാപിച്ചി ’ഐം ീം ീ ാം
ഹൃദയായനമഃ’ എ ജപി അംകുശമു പിടി സുര്യമണ്ഡലത്തിങ്കൽ നിന്ന് 
തീർത്ഥമാവാഹിച്ച് 
”കലശസ്യ മുേഖ ശംഭുഃ കണ് േഠ വിഷ് ണുഃ സമാ ീതഃ
മൂേല ത സ്ഥിേത ഹ്മാ മഥേധ്യ മാതൃഗണാഃ സ് മൃതാഃ
കുക്ഷൗ തു സാഗരാഃ സർേവ്വ സപ്തദ്വീപാ വസുന്ധരാ,
ഋംേഗ്വേദാഥയജുർേവദഃ സാമേവേദാപ്യഥർവ്വണഃ
അംൈഗശ്ചസഹിതാഃ സർേവ്വ കലശാംബുസമാ ീതാഃ
ഗംേഗ ച യമുേന സിംേന്ധാ േഗാദാവരി സരസ്വതി
കാേവരി നർമ്മേദ കൃഷ് േണ ജലസ് മിൻ സന്നിധിം കുരു”
ആയാ ീ േദഗീപൂജാർത്ഥം ദുരിതക്ഷയകാരകാഃ ഓം കലധേദവതാംഭെസ
നമഃ ഓം ഹ്മേരേന്ധാദര തീർത്ഥാനി കേരസ് പഷ്ടാനി േത രേവ; േതന
സേത്യന േമ േദവ തീർത്ഥം േദഹി ദിവാകര, ആവാഹയാമി ത്വാം േദവി
പുജാർത്ഥമിഹ സുന്ദരി; ഏഹി ഗംേഗ സമ ഭ്യം സർവ്വതീർത്ഥസമന്വിേത
എ െതാ ജപി ഗന്ധാക്ഷതപുഷ്പങ്ങൾ നിേക്ഷപി ചന്ദനാർ കുസുമങ്ങ 
െളെക്കാ പാ ം അലങ്കരിച്ച് , മൂല മ ം എഴുരു ജപിച്ച് േധനുേയാനിമു കൾ
കാണി ക. ഇങ്ങെന കലശപൂജ.
”അഥ ശംഖപൂേജാഃ”
തെന്റ മുമ്പിൽ ഇട മാറി മൂലമ ം എേഴാ മൂേന്നാ ഉരു ജപേത്താടുകൂടി ശുദ്ധ 
ജലംെകാണ്ട് വി ിേകാണ ഷൾേകാണവൃത്ത ചതുര മണ്ഡലം മത്സ്യമു
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വര ക. ബി വിൽ മുലമ ംെകാ ം, ിേകാണേകാണങ്ങളിൽ മൂലമ ത്തി 
ലുള്ള ഓേരാ കൂടങ്ങെളെകാ ം ഷൾേകാണുകളിൽ മൂലമ ത്തിലുള്ള ഓേരാ
കൂടങ്ങെളെകാണ്ട് ഹൃദയാദിയായി ം അർപ്പിക്കണം പിെന്ന ആ മണ്ഡലത്തിൽ
’ഐം ീം ീം അസ് ായ ഫട് എന്ന് ശംഖുകാലു കഴുകിവച്ച് അതിേന്മൽ
ഐം ീം ീം അം അഗ്നിയുെട വലത്ത് കലകേളയും അതിൽ ഓേരാന്നായി
മു ന്ന് ാവശ്യം പൂജിക്കണം (ഐം ീം ീം യം ധൂ ാർച്ചിേഷ നമഃ 3
രം ഊഷ്മാൈയ നമഃ 3 ലം ജ്വാലിൈന്യ നമഃ 3 വം ജ്വാലിൈന്യ നമഃ 3 ശം
വി ലിംഗിൈന്യ നമഃ 3 ഷം സു ിൈയ നമഃ 3 സം സൂരുപാൈയ നമഃ 3 ഹം
കപിലാൈയ നമഃ 3 ളം ഹവ്യവാഹാൈയ നമഃ 3 ക്ഷം കവ്യവാഹാൈയ നമഃ)
ഇതി വേഹ്നർദ്ദശകലാം.
പിന്നീട് ’ഐം ീം ീം അസ് ായഫൾ എന്ന് ശംഖു കഴുകി ഐം ീം

ീം ഉം സുരൂമണ്ഡലായ അർത്ഥ ദദ്വാദശ കചാത്മേന?ർഘ്യപാ ായ നമഃ
എ ശംഖു കാലിൽ തിേഷടിച്ചി സുര്യ മണ്ഡലമായി ഭാവിച്ച് അതിൽ സുര്യ 
െന്റ തപിന്യാദികളായ പ കലകേളയും മു ാവശ്യം പൂജിക്കണം (’3
കം ഭം തപിൈന്യ നമഃ 3 ഖം ബം തപിൈന്യ നമഃ 3 ഗം ഫം ധൂ ാൈയ നമഃ 3
ഘം പം മരീൈച നമഃ 3 ങം നാം ജാലിൈന നമഃ 3 ചം ധം രുൈച നമഃ 3 ഛം
ധം സുഷുമ്നാേയ നമഃ 3 ജം ഥം േഭാഗദാൈയ നമഃ 3 ത് നം തം വിശ്വധാരിൈണ
നമഃ 3 ഞം ണം േബാധിൈന്യ നമഃ 3 ടം ഢം ധാരിൈണ നമഃ 3 ഠം ഡം
ക്ഷമാൈയ നമഃ’) ഇങ്ങെന സുര്യദ്വാദധകല.
പിെന്ന ’ഐം ീം ീം മം േസാമമണ്ഡലായ കാമ ദ േഷാഡശ കലാത്മേന
അർഘ്യാമൃതായ നമ ഃ’ എ ശുദ്ധജലം ശംഖിൽ നിറ ക അതിൽ പതിനാറു
ച കലകേളയും േത്യകം േത്യകം മു വട്ടം പൂജിക്കണം (’അമൃതാൈയ
നമഃ മാനദാൈയ നമഃ പുഷാൈയ നമഃ തുൈഷ്ട നമഃ പുൈഷ്ട നമഃ രൈത്യ നമഃ
ധൃൈത നമഃ ശശിൈന നമഃ ച ികാൈയ നമഃ കാൈന്ത നമഃ േജ്യാൽൈസ്ന്യ
നമഃ ീൈയ നമഃ ീൈത നമഃ അംഗദാൈയ നമഃ പൂർണ്ണാമൃതാൈയ നമ ഃ ഈ
ച കലകളിൽ ഓേരാന്നിെന്റയും ആദ്യം ഐം ീം ീം’ എന്നിവയും ’അം
ആം’ ഇത്യാദി ഓേരാ സ്വരങ്ങളും േചർക്കണം.) പിെന്ന മുലമ ഷഡംഗങ്ങെള
െകാ ം പൂജിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ’ ’3 കവചായ ഹും’ എന്ന് അവഗുണ്ഠനം െച 
യ്യണം ’അ ായഫട’ എ സംരക്ഷിക്കണം; ശാലിനീമു െകാണ്ട് േനാക്കണം;
േധനുമു യും േയാനിമു യും കാണിക്കണം; അനന്തരം മുലമ ം എഴുരു ജപി 
ച്ചിട്ട് ആ ജലം െകാ തെന്നയും പൂജാ ഹത്തിലുള്ള സർവ്വ വസ് തുക്കേളയും
േ ാക്ഷക്കണം; പിന്നീട് ശംഖതീർത്ഥജലം കുറ കലശത്തിേലയ്ക്ക് പകരണം;
ഇങ്ങെന ശംഖുപൂജ. അഥാത്മപൂജാ ഗന്ധപുഷ് പാക്ഷതങ്ങെളടു ’ ീം ീം

https://thalilakkam.in/



ീച പൂജാക ം - ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 22

ക്ളീം പരമാത്മേന നമഃ’ എന്ന് ആത്മ പൂജ െചയ് ക. അനന്തരം പീഠപൂജ
പൂജാവിധിയിൽ പഞ്ഞി ള്ള ’അമൃതാംേഭാനിധേയ നമഃ’ എന്ന് തുടങ്ങി ’മഹാ 
മായാ യവനി കാൈയ നമഃ’ എന്നവസാനി ന്നതുവെരയും, ’വിഭുൈത നമഃ’
എന്ന് തുടങ്ങി ’ഋൈദ്ധ നമഃ’ എ വെരയും ഉള്ള ഒമ്പതു പീഠശക്തികേളയും
’ഓഡ്യാണപീഠായ നമഃ’ എന്ന് വി വിൽ പീഠേത്തയും പീഠപൂജാഘട്ടത്തിൽ
പൂജി െകാള്ളണം. പിെന്ന ആവാഹനം. ഋഷി ഛേന്ദാ േദവതകെള ന്യസിച്ച് 
അംഗന്യാസകര ന്യാസം െചയ് തു ധ്യാനം നിരൂപി കഴിയുന്ന ജപവും അനു 
ഷ്ടിച്ച് അതിൻെറ ഒടുവിൽ
”മഹാപദ് മവനാന്തേസ്ഥ, കാരണാനന്ദവി േഹ;
സർവ്വഭൂതഹിേത, മാതാേരഹ്യഹി പരേമശ്വരി
േദേവശി, ഭക്തസുലേഭ, സർവ്വാവരണ സംയുേത;
യാവത് ത്വാം പൂജയിഷ്യാമി താവത്ത്വാം സുസ്ഥിരാ ഭവ
സഃ ിം ഭഗവതി ആഗച്ഛാഗച്ഛ,
മമ ഹൃദേയ സാന്നിദ്ധ്യം കുരുകുരു,
മമ സന്നം കുരുകുരു സ്വാഹാ”
(ഇവിെട മമ ഹൃദേയ എന്നതു ശരീരത്തിൽ പൂജി േമ്പാൾ േവണ്ടതാകു ;
ബാഹ്യപൂജയിൽ ഈ ച ത്തിലുള്ള ബി മധ്യത്തിൽ (അസ് മിംശ്ചേ ബി 

മേധ്യ) എ സം ത ത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചിട്ട് ’സാന്നിധൂം കുരുകുരു’ എ തുടങ്ങി
േചർ െകാ ക) എ ജപി ബി മധ്യത്തിൽ ിഖണ്ഡ മു യിൽ എടുത്തി 
ള്ള ഗന്ധപുഷ്പാക്ഷതങ്ങെള ഇടെത്ത മൂക്കിെല ധ്വാസേത്താടു േചർ വ ക

പിെന്ന അവിെട അവാഹനാദി ദശ മു കെള കാണിക്കണം.
അതിെന്റേശഷം ാണ തിഷ്ഠ;
“ഐം ീം ീം ആം ീം േ ാം യം രം ലം വം ശം സം േഹാം ഹം െസാ
ലള്താ ഹഃ സഃ ലതഃ ലംളിതായാഃ സർേവ ിയാണി വാക് പാണി പായൂപസ്ഥ
ത്വങ് മനശ്ച ഃ േ ാ ജിഹ്വാ ാണ ാണാ ഇഹാഗത്യ സുഖം ചിരം
തിഷ്ഠ സ്വാഹാ. േ ാം ീം ആം ീം ീം ഐം ീലളിതാമഹാ ിപുര 
സുന്ദര്യാഃ ാണാൻ തിഷ്ടാപയാമി സ്വാഹാ’”
ഈ ാണ തിഷ്ടാമ ം ബി വിൽെതാ ജപിക്കണം. പിന്നീട് പേഞ്ചാപ 
ചാരം െച മൂലമ ം യഥാശക്തി ജപി േയാനിമു കാണ ി തെന്റ േപേരാടു
കൂടി മൂലമ ം െകാ ാണായാമം െചയ് തു േദവതയിങ്കൽ ഐക്യം ഭാവിച്ച് 
മൂലമ ാവസാനത്തിൽ ’ ിപുരസുന്ദരീേദൈവ്യ നമ ഃ’ എ ജപി വ്യാപകം
കാണിച്ച് ’പുണ്യ പുരൂേഷാഹം’ എ സ്വാത്മഭാവനെചയ് തു സ്വേദഹം േത 
േജാമയം േദവതാരൂപമായി ഭാവിച്ച് അനന്തരം സംേക്ഷാഭണാദി നവമു കൾ
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കാണിച്ച് അക്ഷരന്യാസം െചയ് ക. ഇതിനുള്ള മം രാജരാേജധ്വരീക ം,
പുജാ സമുച്ചയം മുതലായതിൽ കാണാം (അഥവാ ’അസ്യ മാതൃകാ ന്യാസസ്യ

ഹ്മഋഷിഃ, ഗായ ീഛന്ദഃ, മാതൃകാസരസ്വതീ േദവതാ, ഹേലാ ബീജാനി,
സ്വരാഃ ശക്തയഃ ബി വഃ കീലകം, ന്യാേസ വിനിേയാഗഃ. ഓം ഹ്മേണ
ഋഷേയ നമഃ (എ ) ശിരസ്സിൽ; ഗായൈ ഛന്ദേസ നമഃ, മുഖത്ത് ; മാ കാ
സരസ്വൈത്യ േദവതാൈയ നമഃ, ഹൃദയത്തിങ്കൽ; ഹൽ ബീജേഭ്യാ നമഃ,
ഗുഹ്യത്തിങ്കൽ സ്വരശക്തിേഭ്യാ നമഃ, പാദങ്ങളിൽ;. ബി കീലകായ നമഃ,
സർവാംഗങ്ങളിൽ, പിെന്ന ഓം അം ആം ഇം ഈം ഉം ഊം ഋം ർം ങം ആം
ഏം ഐം ഓം ഔം അം അഃ, എതാൻ േഷാഡശവർണ്ണാൻ കണ്ഠസ്ഥാേന
േഷാഡശദളപേത്മ ന്യസാമി ’എ കേണഠത്തിൽ; ’കം ഖം ഗം ഘം ങം ജം
ത്സം ടം ഠം, എതാൻഃ ദ്വാദധ വർണ്ണാൻ!! ഹൃദയത്തിങ്കൽ; ’ഡം ഢം, ണം തം
ഥം ദം ധം നം പം ഫം, എതാൻ ദശവർണ്ണാൻ! നാഭിസ്ഥാേന ദശദളപേത്മ
ന്യസാമി’ എ നാഭിയിങ്കൽ; ബം ഭം മാം യം രം ലം എതാൻ ഷഡ്വർണ്ണാൻ!
ലിംഗസ്ഥാേന ഷൾദളപേത്മ ന്യസാമി’ എ ഗുഹ്യത്തിങ്കൽ; ’വം ശം ഷം
സം, എതാംശ്ചതുർവർണ്ണാനാധാര സ്ഥാേന ചതുർദ്ദലപേത്മ ന്യസാമി’ എ
മുലാധാരത്തിങ്കൽ; ഹാം ക്ഷം എതദ്വർണ്ണദ്വയം ഭുമേദ്ധ്യ ദ്വിദലപേത്മ ന്യസാമി’
എ ഭുമധ്യത്തിങ്കൽ; ഇ കാരം ന്യസി ക) പിെന്ന ശിരസി. മൂലധാെര,
ഹൃദേയ, ദക്ഷ് േനേ , വാമേനേ , ഭുമേധ്യ, ദക്ഷേ ാേ , വാമേ ാേ ,
മുേഖ ദക്ഷഭുേജ, വാമഭുേജ, േഷ്ഠ, ദക്ഷജാനുനി, വാമജാനുനി, നാെഭൗ, ഈ
പതിന സ്ഥാനങ്ങളിലും പഞ്ചദശാക്ഷരീമ ത്തിെന്റ ഓേരാ അക്ഷരെത്ത
ബി യുക്തമായി ന്യസിക്കണം. അതിനുേശഷം മൂലാധാരഹൃദയഭുമധ്യങ്ങളിൽ
മ ത്തിൻെറ ഓേരാ ഖണ്ഡം ന്യസിക്കണം, മൂലമ ം മൂർദ്ധാവിങ്കൽ ന്യസിക്ക 
ണം. പിെന്ന ര ൈകകളുേടയും മൂല, മധ്യമണി ബന്ധങ്ങളിൽ ഓേരാ ഖണ്ഡം
ന്യസിക്കണം. മൂലമ ം ര ൈകയിലും ന്യസിക്കണം മധ്യമാദികനിഷ്ടാന്തം.
അംഗുഷ്ടാദി തർജ്ജന്യന്തം ഇങ്ങെന കരന്യാസം മൂലമ ഖണ്ഡങ്ങെളെക്കാ 

െചയ്യണം, പിന്നീട് മൂലമ സ്വാംഗങ്ങളായ ഋഷി, ഛ സ്സ്, േദവതാ
ബീജം, ശക്തി, കീലകം, ന്യാസം ഇതുകെള െച്ചയ് ത് ’സുകു മവിേലപേന’
ഇ ത്യാദിധ്യാനിച്ച് ഉപചാരങ്ങൾ യഥാശക്തി െചയ് തുെകാള്ളണം െചയ് േത
തീരൂ എ ള്ള ഇപചാരങ്ങെള താെഴ പറയു .
മൂലമ േത്താട് കൂടി ’ ീമഹാ ിപുരസുന്ദൈര്യ ധ്യാനം ക മായി നമഃ,
ആസനം ക മായി നമഃ, പാദ്യം ക മായി നമഃ എ പാദത്തിലും; അർഘ്യം
ക മായി നമഃ, എ ശിരസ്സിലും; ആചമനം ക മായി നമഃ എ മുഖത്തിങ്ക 
ലും; മധുപർക്കം ക മായി നമഃ. എ വ ത്തിലും; സങ്ക ി പത്മത്തിൻെറ
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മുമ്പിൽ വച്ചി ള്ള ശുദ്ധമായ പാ ത്തിൽ ശംഖജലം ഓേരാ ഉപചാരത്തിൻെറ
അന്തത്തിലും വീ ക പിെന്ന ’ഗേന്ധാദകസ് നാനം ക മായി നമഃ, വാസസീപ 
രിധാനം ക മായി നമഃ, ഉപഗീതം ക മായി നമഃ, ഹാരാദ്യാഭരണം ക മായി
നമഃ, പുനരാചമാനം ക മായി നമഃ, ’ഇ യും തീരുന്നതുവെര മുൻ പറഞ്ഞ
പാ ത്തിൽ ജലം വീഴ്ത്തണം ഇതുകളുെട എല്ലാത്തിൻെറയും മുമ്പിൽ മൂല മ  
േത്താട് കൂടി ’ ീമഹാ ിപുരസുന്ദൈര്യ എ േചർ െകാള്ളണം പിെന്ന
ഗാന്ധപുഷ്പധൂപദീപൈനേവദ്യം. ൈനേവദ്യവിവരം: സാമാന്യജലം െകാ
േദവ്യ ഭാഗ ചതുര മണ്ഡലം വരച്ച് അതിൽ ൈനേവദ്യം സ്ഥാപി
മൂലമ ംെകാ മൂന്ന് വട്ടം േ ാക്ഷി വം ബീജം െകാ േധനു മുൾകാട്ടി
അമൃതീകരി മൂലം സപ് തവരാം അഭിമ ി നിേവദി ക. 3 അമൃേതാ
പസ് തരണമസി, എന്ന് ആേപാശനം നൽകി
“േഹമപാ ഗതം േദവി പരമാന്നം സുസംസ് കൃതം
പഞ്ചനാ ഷ േസാേപതം ഗൃഹാണ പരേമശ്വരി ”
എ ാൾത്ഥിച്ച് , 3 ഐം ാണായ സ്വാഹാ, 3 ക്ളീം അപാനായ സ്വാഹാ
3 സൗഃവ്യാനായ സ്വാഹാ ഐം ക്ളീം ഉദാനായ സ്വാഹാ 3 ഐം ക്ളീം സൗഃ
സമാനായ സ്വാഹാ എ ാണാഹുതിമു കൾ കാണി ക. പിന്നീട് 3 ഐം
ആദികൂടം ആത്മതത്വവ്യാപിനീ ലളിതാ തൃപ്യതു; ക്ളീം മധ്യകൂടം വിദ്യാത 
ത്ത്വവ്യാപിനീ ലളിതാ തൃപ്യതു; എ കണ്ണംട േദവീം ഭുക്തവതീം േദവിെയ
ഭുക്തയായി ഭാവിച്ചിട്ട് അമൃതാപിധാനമസികൾ അർപ്പി പാ ം നിര്യതി
േകാണിൽ മാറ്റിവച്ച് 3 അ ായ ഫട് എന്ന് സ്ഥലം േശാധി വീ ം മുേമ്പാൽ
ആചമനം കഴി താംബൂലം നിേവദി പുനഃ കർ ര നീരാജനാദി െചയ് ത് ,
കർ രാരാധന മ ം: ’ഓം ീം, ീം, ഗ്ളും, ബ്ളും, സ്ളും, മ്ളും, ന്ളും, ീം,

ീം ജ്വാല്യമഹാദീപേതേജാവതി അേമാഘ ഭാമാലിനി വിെച്ച ക്ളീം നമ ഃ
ഇ കാരം ജപി മു വട്ടം കർ രത്ത ഴി താെഴ വയ്ക്കണം പിന്നീട്.
“ശിേവ ശിവസുശീതളാമൃതതരംഗഗേന്ധാല്ലസ
ന്നവാവരണേദവേത ! നവനവാമൃതസ്യന്ദിനി!
ഗുരു മപുര േത ! ഗുണശരീരനിേത്യാജ്ജ്വേല!
ഷഡംഗപരിവരിേത ! കലിത ഏഷ പുഷ്പാംജലിഃ”
എന്ന് െചാല്ലി പുഷ്പെമടു കർ രദീപെത്ത ചുറ്റി ഉഴി പുഷ്പാഞ്ജലി െചയ് ക
പിന്നീടു ദക്ഷിണാദി.
“സാധു വാ സാധു വാ കർമ്മ യദ്യദാചരിതം മയാ;
തത്നർവാ കൃപയാ േദവി ഹാണാരാധനം മമ ”
എ േദഗീവാമഹസ്തത്തിങ്കൽ പൂജ സമർപ്പി ശംെഖടു േദവിയുെട ഉപരിഭാ 
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ഗത്ത് മു വട്ടം ചുറ്റിച്ച് ആ ജലം ഹസ്തത്തിലാക്കി സാമയികാത്മാദി േ ാക്ഷി
മൂലം െകാ ശംഖു കഴുകിവ ക. പിന്നീട് തീർത്ഥ നിർമ്മാല്യങ്ങെളടുത്ത് 
“ജ്ഞാനേതാ ജ്ഞാനേതാ വാപി യന്മയാചരിതം ശിേവ!
തത്തൽകൃേതയമിതി ജ്ഞാത്വാ ക്ഷമസ്വ പരേമശ്വരീ!
ആവാഹനം ന ജാനാമി, ന ജാനാമി വിസർജ്ജനം
പൂജാവിധിം ന ജാനാമി, ക്ഷമസ്വ പരേമശ്വരി”
എ ാർത്ഥി ീേദവ്യംഗത്തിൽ സർവ്വവരണേദവതകളുേടയും വിലയം
ഭാവി േഖചരി ബന്ധി ദ്ധ്വസി േതേജാരൂപയായി തീർന്ന ീേദവിെയ
മുേമ്പാൽ ഹൃദയകുഹരം നയി ത ച മൂർത്താം ികാരസഹിതയായി
പേഞ്ചാപചാരം െകാ ഇങ്ങെന വിസർജ്ജനം കഴി ശാന്തി സ് േതാ ം
ജപി ക. ിതാരിെയന്നതു വാങ് മായാ കമലാ ബീജങ്ങളാെണ ിതരി
ച വാങ് മായാ കമലാ ഇതിക സുെ എ േസതുബന്ധവചനം െകാ
കാണാം.
ശുഭം ഭുയാത്
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