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ണവവും സംഖ്യാദർശനവും

ണവം എന്നത് ര വിധം. ഒ നാദരൂപം (നിഷ് കള ഹ്മം) രണ്ട് അക്ഷര
രൂപം (സകല ഹ്മം). നിഷ് കള ഹ്മത്തിെന്റ വിശകലനം േലാക സൃഷ്ട്യാദിദ്വാ 
രാ ജീേവശ്വരജഗദ് േഭദങ്ങളിൽ പടർ പിടി കയറിേപ്പാകു . അത് ഇവിെട
വിഷയമല്ല. പര ഹ്മത്തിൽ ആേരാപിക്കെപ്പട്ട മൂല കൃതി (അവ്യക്തം) ഗുണേഭ 
ദമനുസരിച്ച് ഈശ്വര ജീവ ജഗ പമായ പഞ്ചത്തിനു കാരണമായതുേപാെല
പര ണവത്തിൽ ആേരാപിക്കെപ്പട്ട അപര ണവം, വർണ്ണാക്ഷര സംഖ്യകൾ 
ക്ക് എന്നല്ല േവദ േവദാന്ത േവദാംഗാദി സകല വിദ്യകൾ ം ആദികാരണമാകു 

.
ഏകാക്ഷരമായ ഓംകാരം അ കാര ഉ കാര മ കാരങ്ങളുെട സമുച്ചയമാണ്. അതു 
കൾ സത്വരജസ്തമ കളും ആകു . ിഗുണങ്ങളുെട ന നാധിക സമതാ േഭദമനു 
സരിച്ച് ഓേരാ മു ന്നായി പിരിയു . സത്വഗുണം ന നമാകയാൽ 1, സത്വ 
ഗുണം അധികമായാൽ 2, സത്വഗുണം സമമായാൽ 3 (ന നാധികം ഇല്ലാതിരു 
ന്നാൽ). ഇങ്ങെന സത്വഗുണം മൂ വിധമായതുേപാെല രേജാഗുണവും തേമാഗു 
ണവും മൂ വിധം.ആെക ഗുണവികൃതി 9 വിധം. ണവം ഒന്ന്. അതിെന്റ ഘട 
കങ്ങൾ മൂന്ന് ഗുണവികൃതികൾ ഒമ്പത്. (1 – 3 – 9) എന്ന മൂന്ന് സംഖ്യകൾ സം 
ജാതങ്ങളായി. ഒരു സംഖ്യെയ അേത സംഖ്യെകാ തെന്ന െപരുക്കിയാൽ
അതിെന്റ ഫലത്തിനു വർഗ്ഗം എ ം കൃതിെയ ം േപർ പറയാം. അതുെകാ
ഗുണവികൃതി എ പറയുന്നതു മൂന്നിെന്റ വർഗ്ഗമാകു . മൂെന്നന്ന സംഖ്യ ം ഒൻ 
പത് എന്ന സംഖ്യ ം േത്യകം ാധാന്യം ഉെണ്ട സാരം. ഒന്നിനും മൂന്നി 
നുമുള്ള സങ്കലന വ്യവകലനം െകാണ്ട് 4 – എ ം 2 – എ ം ര സംഖ്യകൾ
കൂടി ഉണ്ടായി. 1 – 2 – 3 – 4 – എന്ന നാലു സംഖ്യകൾ മൂന്നിെന്റ വർഗ്ഗമായ 9 – ൽ
നി ം വ്യവകലനം െചയ്താൽ 8 – 7 – 6 – 5 – എ ് 4 സംഖ്യകൾ കൂടി കി .
ഒ മുതൽ 4 വെരയുള്ള നാലു സംഖ്യ അനു മമായും ഒൻപതു മുതൽ അ വെര 
യുള്ള 5 സംഖ്യ അപ മമായും േയാജിപ്പിച്ചാൽ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 എന്ന ഒൻപത്
അക്കങ്ങൾ ത്യക്ഷെപ്പടു . സകലത്തിെന്റയും മൂലബീജമായ അവ്യക്തത്തിലു 
ള്ള ഹിരണ്യഗർഭസേങ്കതം മഹാകാശമാണ്. അത് ശൂന്യവും ആകു . ശൂന്യ 
ത്തിനു പൂജ്യെമ ം സൂന്നെമ ം േപരുണ്ട്. അത് പത്താമെത്ത അക്കമാെണ 

ചിലർക്കഭി ായമില്ലാതില്ല. ഒന്ന് എന്ന അക്കം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിലും പൂ 
ജ്യം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിലും ഇട്ടാൽ 10 എ ള്ള സംഖ്യ 9നു േമലായി കാശി 

ം. ഒ മുതൽ ഒൻപതുവെരയുള്ള അക്കങ്ങളും പൂജ്യവും േചർ ഏകസ്ഥാ 
നം മുതൽ പരാർദ്ധസ്ഥാനം വെര യേഥഷ്ടം സംഖ്യകെള നിർമ്മി ന്നതിനും
വ്യവഹരി ന്നതിനുമുള്ള യുക്തിരഹസ്യം ണവത്തിൽ അന്തർലീനമാകു . മൂ 
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ന്ന് മൂന്നിെന്റ കൃതി, ഒമ്പത് ഒമ്പതിെന്റ കീഴും േമലുള്ള എട്ട്, പത്ത്, ഈ നാലു
സംഖ്യകളും ഏറ്റവും ധാനെപ്പട്ടവ തെന്ന. ണവാന്തരിതങ്ങളായ സംഖ്യകളു 
െട വിനിമയത്തിൽ േജ്യാതിശ്ശാ ത്തിെന്റയും, ത ശാ ത്തിെന്റയും സംഗീത
ശാ ത്തിെന്റയും, മ ശാ ങ്ങളുെടയും എല്ലാ യുക്തി രഹസ്യം അച്ചടക്കമാണ്.
േദവാലയേമാ മനുഷ്യാലയേമാ സ്ഥാപി ന്നതിനു ഭൂമി പരി ഹം െച ചതു 
ര മാക്കി ശാ രീത്യാ അഷ്ടാങ്കദിഗ്വർഗ്ഗ പദങ്ങളിൽ അതായതു 8,9,10 എ
േമൽ പറഞ്ഞ സംഖ്യകളുെട വർഗ്ഗങ്ങളിൽ (8x 8 = 64, 9x 9 = 81, 10×10 = 100)
ഒ െകാണ്ട് ഖണ്ഡിതമായ ഏെതങ്കിലും ഒരു പദത്തിൽ വിധിപരമായി സ്ഥാനം
നിർണ്ണയി . 64 ഖണ്ഡങ്ങൾ അടങ്ങിയ പദം അഷ്ടവർഗ്ഗപദം. 81 ഖണ്ഡ 
ങ്ങൾ അടങ്ങിയ പദം അങ്കവർഗ്ഗപദം, 100 ഖണ്ഡങ്ങൾ അടങ്ങിയ പദം ദിഗ്വർഗ്ഗ 
പദം. ഇവ മത്തിനു; ചതുഃഷഷ്ടി പദം, ഏകാശീതിപദം, ശതപദം എ ം
േപരുണ്ട്. ഇങ്ങെന മൂ വിധത്തിൽ പദക ന കാണു ണ്ട്. ഗുണസംഖ്യ 
െകാണ്ട് ഓേരാ പദത്തിലും മൂന്നിനും അവാന്തരപദങ്ങളും ചു ചുറ്റായി ഉണ്ടായി 
രിക്കണെമ മനുമാനിക്കാം. അതായത്, മദ്ധ്യത്തിൽ ാഹ്മം, അതിെന്റ പുറം
ചുറ്റിൽ ൈദവം, അതിെന്റ പുറം ചുറ്റിൽ മാനുഷം ഇതുകൾ അവാന്തരപദങ്ങളാ 
ണ്. നാഡികൾ, ര ക്കൾ, സൂ ങ്ങൾ, മർമ്മങ്ങൾ, വീഥികൾ എന്നിതുകളും,
പദങ്ങളിൽ അടങ്ങിയി ണ്ട്. അതുകൾ ഒന്നിൽ മെറ്റാ േവധിക്കാെത ശരി  
കാണാവുന്ന പദം ഏകാശീതി പദമാണ്. അതുെകാണ്ട് അങ്കവർഗ്ഗപദത്തിനു മ  
പദങ്ങെളക്കാൾ ാധാന്യവും ാഥമ്യവും ക ിച്ചി ണ്ട്. അങ്കവർഗ്ഗം 81 ഇതു ഗൃ 
ഹനിർമ്മാണത്തിനുപയുക്തങ്ങളായ കണ കളുെടെയല്ലാം ആദിജന്മസ്ഥാനമാ 
െണ പറയാം. ഗൃഹത്തിെന്റ പര്യന്തം (ചുറ്റ്- ചുറ്റളവ് ) േകാലും ശിഷ്ടമംഗുലമാ 
യി മാണ് സാധാരണ കണ്ടി ള്ളത്. യവാദിമാനങ്ങൾക്ക് അതിൽ സക്തിേയ
ഇല്ല. അേപ്പാൾ 81 എന്ന സംഖ്യ അംഗുലമാക്കി ക ിക്കാം. അതിന് മൂേന്നകാ 
േല അരയ്ക്കാൽ േകാൽ അളവുണ്ട്. ഇതു കണ കളുെട ജന്മസന്ധിയാകുേമ്പാൾ
അ യും കാലം ഗർഭവാസമായി കാണാം. ജനനമുെണ്ടങ്കിൽ മരണവും തീർച്ച.
അേപ്പാൾ അവസ്ഥകളും കൂടിേയ തീരൂ. ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവ്വനം, വാർ 
ദ്ധക്യം, മരണം ഇങ്ങെനയാണ് അവസ്ഥകൾ. ഓേരാ അവസ്ഥ ം ഗർഭവാസ 
ത്തിലുള്ള പരിമാണം തെന്ന സ്വീകാര്യം. ഗർഭവാസം മൂേന്നകാേല അരയ്ക്കാൽ,
ബാല്യം മൂേന്നകാേല അരയ്ക്കാൽ, കൗമാരം മൂേന്നകാേല അരയ്ക്കാൽ, യൗവ്വനം മൂ 
േന്നകാേല അരയ്ക്കാൽ വാർദ്ധക്യം മൂേന്നകാേല അരയ്ക്കാൽ. ആെക 16 േകാൽ 21
അംഗുലം. ഈ സന്ധി കണക്കിെന്റ മരണം. പിന്നീട് മൂേന്നകാേല അരയ്ക്കാൽ
ഗർഭവാസം. പിന്നീട് അതിെന്റ സന്ധിക്ക് ഇരുപതു േകാൽ ആറ് അംഗുലത്തി 
ന് (ഇരുപേത കാൽ േകാലിന് ) വീ ം ജനനം. ഇങ്ങെന ജനനവും മരണവും
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കണ കൾ കാണു . നൂറുേകാലിനകമായിട്ട് ആറു ജനനവും അ മരണ 
വും കണക്കാക്കാം. കണക്കാ ന്ന ഹ്മത്തിൽ പര്യന്ത (ചുറ്റളവ് ) മാകുന്ന മൂല 

കൃതി വിജ്യംഭി േമ്പാൾ േയാനിയാകുന്ന ജീവൻ ഉണർെന്നഴുേന്ന െമന്നാണ്
ശാ സിദ്ധാന്തം. ഓേരാ ദിക്കിലും ഓേരാ വിദിക്കിലും ഓേരാ േയാനികൾ

ാമാണ്യം കാണു . വിദിക്കിെല േയാനി സാധാരണ ഉപേയാഗിക്കാറില്ല 1
കിഴ ദിക്ക് അവിെട ധ്വജേയാനി, 2. അഗ്നി േകാൺ വിദിക്ക്, ധൂമേയാനി, 3.
െത ദിക്ക് സിംഹേയാനി, 4. നിരൃതിേകാൺ വിദിക്ക് ശ്വേയാനി, 5. പടി 
ഞ്ഞാറുദിക്ക് – വൃക്ഷേയാനി, 6. വായുേകാൺ വിദിക്ക്8 ഖരേയാനി, 7, വട
ദിക്ക് ഗജേയാനി, 8. ഈശേകാൺ വിദിക്ക് കാകേയാനി ഇങ്ങെന ദിക്വിദി  
കളും േയാനികളും കാണു ണ്ട്. ചു കണക്കിലുള്ള സംഖ്യ3,8 ഈ സാധനങ്ങ 
ളുെട വിനിമയം െകാണ്ട് േയാനി ക ിക്കാം. ചുറ്റിേന മൂന്നിൽ െപരുക്കി എട്ടിൽ
ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ദി ം േയാനിയും ആയി വരും. ചു കണ മൂ േകാൽ 16
അംഗുലം എന്നിരിക്കെട്ട. അതിെന മൂന്നിൽ െപരുക്കിയാൽ 11 എന്ന സംഖ്യ കി 
ം. അതിെന എട്ടിൽ ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം മൂന്ന് എ കി ം. അേപ്പാൾ മൂന്നാ 

മെത്ത ദിക്ക് െതക്ക് എ ം മൂന്നാമെത്ത േയാനി സിംഹം എ ം ിപ്തമായി
വ . ദ്വിഘനമായി ിവർഗ്ഗത്തിെന്റ കീഴിൽനി എ ം, ഗുണസംഖ്യയായ മൂ 

ം, ചുറ്റിൽ ഉൾെപ്പട്ട സംഖ്യയും ദിക്കിെന്റ േയാനിയുേടയും ിയാസാധനങ്ങളാ 
യിത്തീർ . ഇതിനു സമുച്ചയവചനവും ഉണ്ട്. ‘ഇഷ്ടതാനവിതാനമാനനിചേയ
– ിഘ് േനഷ്ടഭിർഭാജിേത ശിഷ്ടേയാനിഃ”’ഇത്യാദി മൂേന്നകാേല അരയ്ക്കാൽ േകാ 
ലിനു കണ ജനിച്ചാലും അതു പര്യന്തത്തിൽ പൂർണ്ണമായി തീരുകയില്ല. പൂർണ്ണ 
തവരണെമങ്കിൽ സപ്താംഗസംസ് കാരം കൂടി െചയ്യണം. ഓേരാ അംശത്തിനും
ഓേരാ അംഗുലം വീതം കണക്കാക്കി ഏഴംഗുലംകൂടി 81 അംഗുലത്തിൽ കലർത്ത 
ണം. 88 അംഗുലമാകും. അേപ്പാൾ മൂ േകാൽ 16 അംഗുലം എെന്നാരു കണക്ക്
ഒന്നാമതായി വരും. അതിനക ള്ള കണ കൾ ഒ ം ഗൃഹത്തിനുപേയാഗി  
കൂടാ എ ണ്ട്. അഷ്ടാംഗുല സംസ് കാരം െകാണ്ട് ഇഷ്ടേയാനി നിർണ്ണയിക്കാം.
അതിെന്റ വിധം ഇങ്ങെനയാണ്. മുൻപറഞ്ഞ മൂ േകാൽ 16 അംഗുലത്തിെന്റ
8 അംഗുലം കൂട്ടിയാൽ 4 േകാൽ പൂർണ്ണമാകും. അതിെന മൂന്നിൽ െപരുക്കി 8 –
ൽ ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം 4 വരും. 4-ാമെത്ത ദി ം 4-ാമെത്ത േയാനിയും ആകും.
അതിൽ എട്ടംഗുലം കൂട്ടിയാൽ 4 േകാൽ 8 അംഗുലം വരും. അതിെന മൂന്നിൽ െപ 
രുക്കി 8 ൽ ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം 5 കി ം. 5-ാമെത്ത ദി ം 5-ാമെത്ത േയാനിയും
വരും. ഇങ്ങന, – 8 അംഗുലം േമണ കൂട്ടി ട്ടി (അഷ്ടാംഗുല സംസ് കാരം െച 

) ിയ നടത്തിയാൽ േമേലേമേല അടുത്തടുത്ത ദി ം േയാനിയും കാണാം.
ഇതാണ് അഷ്ടാംഗുലസംസ് കാരം െകാ ള്ള േയാജനം. ഒന്നാമെത്ത കണ 
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ക്ക് മൂ േകാൽ 16 അംഗുലത്തിൽ ഉള്ളതും 1-ാമെത്ത േയാനി സിംഹേയാനിയും
ഒന്നാമെത്ത ഗൃഹം െതക്കിനിയുമാകു . സിംഹേയാനി ം െതക്കിനി മുള്ള
േമന്മ ാഥമ്യംെകാ തെന്നയാണ്. ശ്വവൃക്ഷഖരഗജകാകധ്വജധൂമേയാനികൾ
സിംഹേയാനിയുെട സേഹാദരസ്ഥാനികളാണ്. 81 അംഗുലം അെല്ലങ്കിൽ മൂേന്ന 
കാേല അരയ്ക്കാൽ േജ്യാതിശ്ച വൃത്തപരിധിയാണ്. 12 രാശികളും 27 നക്ഷ  
ങ്ങളും ര പക്ഷങ്ങളിലും കൂടിയുള്ള 30 തിഥികളും. എല്ലാം ഈ കാലച പരി 
ധി ഉള്ളടക്കം നി . ആേറമുക്കാൽ അംഗുലത്തിൽ ഒരു രാശിയും അതിൽ 
ത്തെന്ന രേണ്ടകാൽ നക്ഷ വും രണ്ടര തിഥിയും അന്തർഭവി . 3 അംഗുല 
ത്തിൽ ഒരു നാളും ഒരംഗുലത്തിൽ 20 നാഴികയും കണക്കാക്കാം. മാനസാധനവും
മാഹാത്മ്യവും

ഹ്മവാചകമാണ് ഓങ്കാരം. അതു ണവം. പര ഹ്മസ്വരൂപം. അതിൽനി 
ന്ന് അതിെന്റ ഘടകങ്ങെള ആ യിച്ച് സത്വം, രജസ്സ്, തമസ്സ് എന്ന മൂ ഗു 
ണങ്ങളും അതിെന തുടർന്ന് ശക്തികളും, മൂർത്തികളും, കാലങ്ങളും, േലാകങ്ങളും
എല്ലാം സംജാതങ്ങളായി. ‘ഭൂഃ ഭുവഃ സ്വഃ’ എന്ന വ്യാഹൃതികളും ‘ഐം ീം സൗഃ’
എന്ന ബീജമ ങ്ങളും ‘ഓം തത് സത്,’ എന്ന ഹ്മമ വും, മ മ ങ്ങളും
സകലവിധ ിവർഗ്ഗങ്ങളും േവദേവദാന്തേവദാംഗാദിവിദ്യകളും ഒന്നിെനാ തുട 
െര ണവത്തിൽ നി തെന്ന കാശമാനങ്ങളായിത്തീർ . സൃഷ്ടികർത്താവു
തെന്ന അതി ധാനങ്ങളായ ഋക്, യജുസ്സ്, സാമം എന്ന മൂ േവദങ്ങളിലുമുള്ള
രഹസ്യഭാഗങ്ങൾ സാരസമുച്ചയം െച േത്യകം സം ഹിച്ചിട്ട് എെട്ടട്ടക്ഷരങ്ങ 
ളിലാക്കി ഗായ ീഛന്ദസ്സിൽ േചർ മൂ പാദങ്ങൾ കൂട്ടി അ സന്ധികൾ
കാട്ടി 24 അക്ഷരത്തിൽ ഒരു മഹാമ ം നിർമ്മിച്ചി ണ്ട്. അതാണ് ‘ഗായ ി’
എന്ന സു സിദ്ധമായ മഹാമ ം. പഞ്ചം നിേശ്ശഷം അതിന്നധീനമാെണ
പറഞ്ഞാൽ പിെന്ന അതിെന്റ മാഹാത്മ്യം വർണ്ണിക്കണെമ േണ്ടാ? ഇല്ല. നി 
ശ്ചയം. അങ്കവർഗ്ഗം 81 അംഗുലം. അതു കാലച പരിധി. അതിൽ രാശിച  
കലാരൂപത്തിൽ 21600 ശ്വാസങ്ങൾ അടങ്ങിയി ണ്ട്. ിവർഗ്ഗ (9 അംഗുലം)
ത്തിൽ 2400 ശ്വാസങ്ങൾ കണക്കാക്കാം. ദിഗ്വർഗ്ഗം എന്നത് 100 ദിഗ്വർഗ്ഗംെകാ 
ണ്ട് 2400െന കഴിച്ചാൽ (2400 100 = 24) ഫലം 24 എ വരും. ഇതാണ് മാ 
നസാധനത്തിനുള്ള (മുഴേക്കാൽ) അംഗുലസംഖ്യ, ഇരുപത്തിനാലു ാണമു യാ 
ണ് 24 അംഗുലമായി പരിണമിച്ചെത ം അനുമാനിക്കാം. അംഗുലത്തിെന്റ മാ 
ന മാണം ാണമു തെന്നയാണ്. ാണമു െയന്നത് കേരാപഹാരകൽപന 
യിൽ ാണാഹൂതിക്ക് ‘ ാണായസ്വാഹാ’ എ ച്ചരി േമ്പാൾ ഒരു മു കാണി 

ക പതിവുണ്ട്. അതു വലതുൈക െചറുവിരലിലും പവി വിരലും േചർ പിടി 
ച്ച് അതിൽ െപരുവിരൽ മ്പ് െകാള്ളി ന്നതാണ്. ആ മു യാണ് ാണമു .
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അതുതെന്നയാണ് അംഗുലം. സാമാന്യം ഒരു പുരുഷെന്റ പവി വിരലും െചറുവി 
രലും േചർത്ത് പവി വിരലിെന്റ കടയിൽ നി ം േമേലാട്ട് രണ്ടാമെത്ത വരേയ
ലക്ഷ്യെപ്പടുത്തി വിലങ്ങെന ഒരു േതാതിടണം. എന്നാൽ അത് ഒരംഗുലമായി 
ത്തീരും. വിരലുകൾക്ക് േകടുപാടുകളും തഴ ം ഒ ം ഇല്ലാെതയും ഇരിക്കണം.
ഈ േതാതിൽ 24 അംഗുലം കൂ േമ്പാൾ ഒരു േകാൽസ ർണ്ണം. അംഗുലം എന്ന 
ത് ഒരു വിരൽ എ ം മാണം ഉണ്ട്. അങ്ങിെന വരുേമ്പാൾ പവി വിരലിെന്റ
നടു ണ്ടത്തിൽ വച്ച് വിലങ്ങെന ഒരു േതാെതടുക്കണം. അതാണ് ഒരു വിരൽ

മാണമായ അംഗുലം. മുഴേക്കാൽ ഗായ ീരൂപം എ തെന്നയല്ല, മൂർത്തി  
യാത്മകവും ആണ്. ദ്വിഘനെത്ത (8-െന) ഗുണസംഖ്യ (3) െകാ ഗുണിച്ചാൽ
(8×3= 24) 24 എന്ന സംഖ്യ കി ം. ചതുർവിംശതി സംഖ്യാകമായ ഗായ ിമ  
ത്തിെന്റ അക്ഷരങ്ങളിൽ എെട്ടണ്ണവും എടുത്ത് എെട്ടട്ടംഗുലങ്ങളാക്കി മാനസാധ 
നത്തിെന്റ (മുഴേക്കാലിെന്റ) കടയ്ക്കലും നടു ം, തലയ്ക്കലും ന്യസിച്ചി ണ്ട്. ഹ്മാ 
വിേനയും, വി വിേനയും, ശിവേനയും കട മുതൽ മൂ സ്ഥാനങ്ങളിലും അടക്കം
െചയ്തി മുണ്ട്. ‘തത് ”മുതൽ ‘ണ്യം’ വെര 8 അക്ഷരം ഹ്മസ്വരൂപമാക്കി മുഴേക്കാ 
ലിെന്റ ചുവട്ടിലും ‘ഭ”മുതൽ ‘ഹി”വെര 8 അക്ഷരം വി സ്വരൂപമാക്കി മുഴേക്കാലി 
െന്റ മദ്ധ്യത്തിലും. ‘ധി’ മുതൽ ‘യാത് ”വെര 8 അക്ഷരം ശിവസ്വരൂപമാക്കി മുഴ 
േക്കാലിെന്റ അ ത്തിലും അംഗുലരൂേപണ സ്ഥാപിച്ചിരി കയാണ്. ഇതുെകാ 
ണ്ട് മൂർത്തി യാത്മകം’എ േമൽ സ്ഥാവിച്ചത് ഷ്ടമാണേല്ലാ. മുഴേക്കാലി 
ന് ചുവടും തലയുമുേണ്ടാ എ ചിലർ േചാദിക്കാറുണ്ട്. അതിെന്റ രഹസ്യം അവർ 
ക്കറി കൂടാ. അതുെകാ േചാദിച്ചതാെണ സമാധാനിക്കണം. ശി ികൾ
ഗായ പാസകന്മാരായിരിക്കണം. അവർ ഹ്മസർവസ്വമായ മുഴേക്കാലിെന
ഗായ ീമ ാക്ഷരം ന്യസിച്ച് പൂജിച്ച് സം ഹിക്കണം, അെല്ലങ്കിൽ മഹനീയ 
മായ ഈ മാനദണ്ഡം െകാണ്ട് മ ള്ളവർ അതിെന്റ മാഹാത്മ്യം അറിയാെത പട്ടി,
പൂച്ച മുതലായവെയ ത ന്നതിനും കാക്ക, േകാഴി മുതലായവവെയ എറിയുന്നതി 
നും ഊന്നി നട ന്നതിനും ഉപേയാഗമുള്ളതാെണ കരുതിേയക്കാം.
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