
ഹി�ു   ആചാര�ള�െടയും   ആചാര�ള�െടയും   �പാധാന�വും   �പാധാന�വും   
  
ഹി�ുമതം   ഒരു   മതം   മാ�തമല�,   അ�   ഒരു   ജീവിതരീതിയാ�.   ഹി�ുമത�ിൽ,   
മനുഷ�ജീവിത�ിൽ   ആ�ീയത   െകാ�ുവരാനും   ഭ�ിയുെടയും   
മതപരതയുെടയും   വികാര�ൾ   വളർ�ിെയടു�ു�തിനുമാ�   ആചാര�ൾ   
നട�ു��.   ആചാര�ൾ   ജീവിത�ിൽ   ആേഘാഷി�ുക   മാ�തമല�,   
മരണാന�രവും   തുടരു�ു,   അട�ം   െച�ലും   ശവസം�കാരവും   ഉൾെ�െട.   
ഹി�ു�െള   സംബ�ി�ിടേ�ാളം,   േവദ�ളാ�   -   േലാക�ിെല   ഏ�വും   പഴയ   
ആ�ീയ   �ഗ��ൾ   -   അവരുെട   ആചാര�െള   രൂപെ�ടു�ുകയും   
സ�ാധീനി�ുകയും   െച�ത�.   ആയിര�ണ�ി�   വർഷ�ൾ   പഴ�മു�   
കീർ�ന�ള�െടയും   ആചാര�ള�െടയും   ഒരു   േശഖരമാ�   േവദ�ൾ.   ഈ   
വിലമതി�ാനാവാ�   വാചക�ൾ   പല   തലമുറകളിേല�ും   വാ�ാലു�   
വിവരണ�ിലൂെട   ൈകമാറി.     
  
മു�്,   പല   ൈഹ�വ   ആചാര�ള�ം   ഒരാള�െട   ജീവിത   ഘ�വുമായി   ബ�െ��  
ചുമതലകൾ   നിർ�ഹി�ു�തി�െറ   �പാധാന�ം   േക��ീകരി�ിരു�ു.   
ജീവിത�ി�െറ   നാ�   ഘ��ൾ   ഇ�പകാരമാ�:   
  

     �ബ�ചര�ം   -   വിദ�ാഭ�ാസം   േനടുകയുംസ�ഭാവം   വർ�ി�ി�ുകയും   
െച��കേലാക   
     ഗൃഹ��െറ-   വിവാഹവും   കരിയറും   ഉൾെ�ടു�സുഖ�ള�ം   
     വന�പ�വും   -   ആ�ീയ   
     സ��ാസം   -   ധ�ാന�ി�െറ   ജീവിതം     
  
ഇ�്   െച�ാ�   നിരവധി   പുരാതന   ആചാര�ൾ   ഉ�്   നൂ�ാ�ുകളായി   
അർ�വും   �പേയാഗവും   മാറിയിരി�ു�ു.   ഉദാഹരണ�ി�,   േവദകാല�്   
യ��ൾ   കർ�വും   ധർ�വുമായി   ബ�െ��തായിരു�ു,   എ�ാൽ   ഇേ�ാൾ   
അവ   സാമൂഹിക   �പവർ�ന�ള�മായി   ബ�െ��ിരി�ു�ു.     
  
എ.   ഹി�ു   ആചാര�ള�െട   �പാധാന�ം   
  
ഹി�ു�െള   സംബ�ി�ിടേ�ാളം,   ൈദവാനു�ഗഹം   ലഭി�ു��   ആചാര�ൾ   
നട�ുേ�ാൾ   �പധാന   �പാധാന�മാ�.   അവരുെട   ഭ�ിയിൽ   ൈദവം   
�പസാദി�ുേ�ാൾ   അവൻ   അവരുെട   അനു�ഗഹ�ൾ   നൽകുെമ�്   അവർ   
വിശ�സി�ു�ു.   ഹി�ു   ആചാര�ളിൽ   ഭൂരിഭാഗവും   േ��ത�ൾ   അെല��ിൽ   
�പകൃതി   േപാലു�   വിശു�   �ല�ളിൽ   നട�െ�ടു�ു,   എ�ാൽ   ചില�   വീ�ിൽ   
നട�െ�ടു�ു.     
  
ഗാർഹിക   ഉ�രവാദി��ള�െട   ഭാഗമായി,   ഒരു   ഭ�നായ   ഹി�ു   എല�ാ   
ദിവസവും   ചില   ആചാര�ൾ   െച��െമ�്   �പതീ�ി�ു�ു.   �പഭാത   
ചട�ുകളിൽ   കുളി�ുകേയാ   ശാരീരികമായ   സ�യം   ശു�ീകരണം   നട�ുകേയാ   
സൂര�േദവെന   �പാർ�ി�ുകേയാ   ഗായ�തി   മ��ം   ജപി�ുകേയാ   െച�ാം.   പൂജ,   
ധ�ാനം,   നിശ�   �പാർ�ന,   േയാഗ,   ഭഗവ�   ഗീതയിൽ   നിേ�ാ   ഭജനയിൽനിേ�ാ   
ഉ�   �ഗ��ൾ   പാരായണം   െച��ക,   മത   പു�തക�ൾ   വായി�ുക,   



സ�ംഗിൽ   പെ�ടു�ുക   (�പാർ�നാ   േയാഗ�ൾ),എ�ിവയാ�   എല�ാ   ഹി�ു   
കുടുംബ�ളിലും   ഏ�വും   സാധാരണമായ   ആചാര�ൾ.     
ദാനധർ��ൾ   െച��ക,   േ��തം   സ�ർശി�ുക,   ജപി�ുകഅവരുെട   �പിയെ��   
ൈദവ�ി�െറ   േപ�.   ഈ   ആചാര�ൾ,   �പാർ�നകൾ,   പവി�തമായ   ചട�ുകൾ   
എ�ിവയിലൂെടയാ�   ഹി�ു�ൾ   ൈദവേ�ാടു�   ആദര�   �പകടി�ി�ു��.     
  
�പാർ�നകൾ   അെല��ിൽ   പൂജകൾ   ഒരു   ഹി�ു   ഭ��െറ   ജീവിത�ി�െറ   
അവിഭാജ�   ഘടകമാ�.   ഹി�ു   പുേരാഹിതരുെടേയാ   �ബാ�ണരുെടേയാ   
സഹായ�ാേലാ   മാർഗനിർേദശ�ിേലാ   ആ�   അവർ   ഈ   �പാർ�നകൾ   
െച����.   എല�ാ   പൂജകൾ�ും   േശഷം,   ഒരു   വിശു�   വഴിപാ�   (അെല��ിൽ   
�പസാദം)   ൈദവ�ി�   സമർ�ി�ു�ു.   ൈദവ�ിനു�   േസവന�ി�െറ   
അടയാളമായി   പര�പര   േന��ൾ   അവകാശെ�ടാെതയാ�   ഇ�രം   
വഴിപാടുകൾ   അർ�ി�ു��.   ഈ   ആചാര�ൾ   നട�ു��   അവരുെട   ആ�ീയ   
പുേരാഗതി�്   സഹായി�ുെമ�്   ഹി�ു�ൾ   വിശ�സി�ു�ു.   
  
ആചാര�ൾ   ചില   ശാരീരിക   �പവർ�ന�ളാ�,   അ�   നെ�   ശാരീരികമായും   
മാനസികമായും   സഹായി�ുെമ�ിലും   കൂടുതലും   പേരാ�മായ   രീതിയിലാ�.   
ശാ��തീയ   കാരണ�ള�ം   അവയിൽ   ഉൾെ��ിരി�ു�   അ�ട��ി�െറ   
അളവും   കാരണം   ഹി�ു   ആചാര�ൾ�്   ഉയർ�   �പാധാന�ം   ലഭി�ു�   നിരവധി   
ഇ��ൻ   പര�രാഗത   ആചാര�ള��്.   
  
ആചാര�ൾ   ജീവിതം   എള��മാ�ു�   ഒരു   ഘടന   ഉ�ാ�ു�ു.   പലരും   
ശാ��തീയമായി   െതളിയി�െ��   ആേരാഗ�ഗുണ�ൾ   അവരുെട   പി�ിലു�്.   
അവ   കാല�ളായി   പി�ുടരുകയും   തലമുറകളായി   ൈകമാറുകയും   െച�തു.   
നി�ൾ   എവിെടയാെണ�ും   എ�ാ�   െചേ��െത�ും   ആചാര�ൾ   നി�െള   
നയി�ു�ു.   മി�   ആചാര�ള�ം   ഒരു   അദൃശ�മായ   വാ�്   േപാെലയാ�,  
ഉദാഹരണ�ി�,   നി�ൾ   സൂര�   നമ�കാരം   െച��കയാെണ�ിൽ   അ�   
സൂേര�ാദയ�ിനു�   സമയമായിരി�ണം.   
  
ഹി�ുമത�ിൽ,   ആചാര�ൾ   ഭ�ിയുെടയും   മതേബാധ�ി�െറയും   
വികാര�ൾ   വളർ�ിെയടു�ാനും   അതുവഴി   ൈദവെ�യും   ആ�ീയതെയയും   
മനുഷ�ജീവിത�ി�െറ   േക���ിേല�്   െകാ�ുവരാനുമാ�.   ത�െറ   
വീ��കാരുെട   ഉ�രവാദി��ള�െട   ഭാഗമായി,   ഒരു   ഭ�നായ   ഹി�ു   എല�ാ   
ദിവസവും   രാവിെല   മുതൽ   ൈവകുേ�രം   വെര   ചില   ആചാര�ൾ   
അനു�ഠി�ുെമ�്   �പതീ�ി�ു�ു.   
  
ആചാരെമ�   വാ�്   ചില   െമ�ാനി�ൽ   മേനാഭാവെ�യും   ഗുരുതരമായ   
ഇടെപടലുകള�െട   അഭാവെ�യും   സൂചി�ി�ു�തിനാൽ   േവദ   മതപരമായ   
�പവർ�ന�െള   സൂചി�ി�ാൻ   ആചാര�ൾ   എ�   വാ�്   ഉപേയാഗി�ാൻ   
ചില   ആള�കൾ   ഇ�െ�ടു�ില�.   ൈവദിക   ബലി   മനുഷ�ജീവിതവുമായി   
സംേയാജി�ി�ിരി�ു�ു,   അവ   നി�ിത   �കമ�ിൽ   
നിർ�ഹി�െ�േട�താെണ�ിലും,   അവയുെട   ആത��ിക   ല��ം   േകവലം   
ആചരണമല�,   മറി�്   മന�ി�െറയും   ശരീര�ി�െറയും   പരിവർ�നമാ�,   



അ�െന   വ��ി   ൈദവ�ി�െറ   ഉേ�ശ�വും   ഉേ�ശ�വും   �പകടമാ�ാൻ   
അനുേയാജ�മായ   വാഹനമായി   മാറു�ു.   സൃ�ി.   
  
ആചാര�ളിലും   അനു�ഠാന�ളിലും   �പാഥമികമായി   ൈദവ�ൾ,   ജീവികൾ,   
പേരതരായ   ആ�ാ�ൾ,   മനുഷ�ർ,   മ�്   ജീവജാല�ൾ   എ�ിവ��ു�   
വഴിപാടുകൾ   ഉൾെ�ടു�ു.   �പതിദിന,   �പതിവാര,   �പതിമാസ   അെല��ിൽ   
വാർഷിക   അടി�ാന�ിലാ�   ഓഫറുകൾ   നൽകു��.   ജീവിത�ിൽ   ഒരി�ൽ   
മാ�തം   വരു�   ചില   �പേത�ക   അവസര�ളിൽ   ചില   വഴിപാടുകൾ   നട�ാറു�്.   
ൈദവ�ിനും   അവ�െറ   �പകടന�ൾ�ും   ഒരു   േസവനെമ�   നിലയിൽ   പര�പര   
േന��ൾ   അവകാശെ�ടാെതയാ�   അ�രം   വഴിപാടുകൾ   അർ�ി�ു��.   
  
ഭ�രായ   ഹി�ു�ൾ   ദിവേസനയു�   ആചാര�ൾ   അനു�ഠി�ുകയും   
ദിവസ�ളിൽ   വ�ത��ത   സമയ�ളിൽ   വിവിധ   േദവതകൾ�്   ജലദാനം   
നട�ുകയും   െച���ു.   �പഭാത   യാഗ�ളിൽ   കുളി�ൽ   അെല��ിൽ   ശാരീരിക   
ആ�ശു�ീകരണം,   സൂര�േനാ�   �പാർ�ി�ുക,   ഗായ�തി   മ��ം   ജപി�ുക,   
ശരീര�ിൽ   ചില   �പേത�ക   മതപരമായ   അടയാള�ൾ   �പേയാഗി�ുക   
തുട�ിയവ   ഉൾെ�ടു�ു.   കൂടാെത,   ഭ�ർ   പി�ുടരു�   ആചാരാനു�ഠാന�ള�ം   
ആചരി�ാവു�താ�.   അ�രം   ൈദനംദിന   ആചരണ�ൾ   �പേത�കി�്   
വീ��കാെര   ഉേ�ശി���താ�.   ഹി�ു   സന�ാസിമാർ   (സന�ാസിമാർ)   ചില   
ൈദനംദിന   ആചാര�ൾ   പി�ുടരുകയും   ൈദവ�െളേയാ   അവരുെട   
അധ�ാപകെരേയാ   ആരാധി�ുകയും   െച�ാം,   പേ�   അവർ   വീ��കാരിൽ   നി�്   
വ�ത��തരാ�.   
  
ഈ   സ��ദായ�ളിൽ   ഭൂരിഭാഗവും   സവർ�ർ�്   നിർബ�മാെണ�ും   പലരും   
ഇേ�ാഴും   അവ   പി�ുടരു�ുെ��ും   സത�മാെണ�ിലും,   ഹി�ു�ൾ   അവരുെട   
വിശ�ാസ�ൾ,   സാമൂഹിക   നില,   സമയ   ലഭ�ത,   കുടുംബ   പാര�ര��ൾ,   മ�്   
ഘടക�ൾ   എ�ിവ   അനുസരി�്   ൈവവിധ�മാർ�   ആചാര�ൾ   പി�ുടരു�ു.   
ഒരു   കാല�്   നിർബ�മായിരു�   പല   പുരാതന   ആചാര�ള�ം   
അനു�ഠാന�ള�ം   ഇേ�ാൾ   പല   കാരണ�ളാൽ   ഉേപ�ി�െ��ിരി�ു�ു.   
ആള�കൾ   നഗര�ളിൽ   താമസി�ു�തിനാൽ   അവയിൽ   ചില�   ഇ�്   
നിർവഹി�ാനാകില�,   കൂടാെത   അവ   നിർ�ഹി�ു�തി�   തിരുെവഴു�ുകളിൽ   
പറ�ിരി�ു�   അ�ട��ിൽ   ഉറ��നിൽ�ാൻ   അവെര   അനുവദി�ു�ില�.     
  
നിലവിൽ   പല   ൈഹ�വ   കുടുംബ�ളിലും   അനു�ഠി�െ�ടു�   ൈദനംദിന   
ആചാര�ളിൽ   ഏ�വും   �പചാരമു��   പൂജ,   ധ�ാനം,   നിശ�   �പാർ�ന,   േയാഗ,   
ഭഗവ�   ഗീത   അെല��ിൽ   ഭജനം   േപാലു�   �ഗ��ൾ   പാരായണം   െച��ക,   മത   
പു�തക�ൾ   വായി�ുക,   "സ�ംഗിൽ"   പെ�ടു�ുക   അെല��ിൽ   ക�നി   
സ�ർശി�ുക   എ�ിവയാ�.   വിശു�രുെട,   ചില   ജീവകാരുണ�   
�പവർ�ന�ൾ,   േ��ത�ള�ം   പുണ��ല�ള�ം   സ�ർശി�ുക,   അെല��ിൽ   
ചില   മ���ൾ   അെല��ിൽ   ഒരു   �പേത�ക   ൈദവ�ി�െറ   നാമം   ജപി�ുക.   
  
ബി.   ഹി�ു   ആചാര�ള�െട   ചില   രൂപ�ൾ  
  

1.   പവി�തമായ   �ല�ളിൽ   ആചാര�ൾ   നട�ു��     



  
ഹി�ു   �ഗ��ള�ം   വിശു�   �ഗ��ള�ം   ഹി�ു   ഭ�ർ   അവരുെട   ജീവിതകാലം   
മുഴുവൻ   നിർ�ഹിേ��   വിവിധ   ആചാര�ൾ   അനു�ഠി�ി���്.   ൈഹ�വ   
ആചാര�ള�െട   കാര��ിൽ   വിശു�   �ല�ൾ�്   വലിയ   �പാധാന�മു�്,   
കാരണം   ഈ   �ല�ൾ   ൈദവ�ി�െറ   വാസ�ല�ളായി   കണ�ാ�െ�ടു�ു.   
�ബാ�ണർ   ആചാര�ൾ   അനു�ഠി�ു�   പുണ��ല�ള�െട   
പവി�തതെയ�ുറി�്   വിശു�   �ഗ��ൾ   വളെര   വിശദമായി   
േരഖെ�ടു�ിയി���്.   ഈ   പുണ��ല�ളിൽ   ഹി�ു�ള�ം   അവരുെട   
പൂർ�ികെര   ആദരി�ു�ു.   ദീർഘകാല   സമാധാനം   നൽകാനും   ദിവ�ശ�ിയിൽ   
ഐക�െ�ടാനും   അവെര   സഹായി�ാനാ�   �പാർ�നകൾ   നട�ു��.     
  

2.   യ�ം   
  
ഇവ   ഹി�ുമത�ിെല   ആരാധനയുെട   ബാഹ�   രൂപ�ളാ�,   പുരാതന   കാലെ�   
ൈവദിക   മതവുമായി   അതി�െറ   േനരി���   ബ�െ�   ഓർ�െ�ടു�ു�ു.   
യ��ള�െട   നിർ�ഹണ   േവളയിൽ,   േയാഗ�തയു�   പുേരാഹിത�ാർ   
അവരുെട   �പാർ�ന��ായി   നിർ�ി�വും   ചി�യായതുമായ   വഴിപാടുകൾ   
സമർ�ി�ു�ു,   അ�െന   അവർ   ജീവിത�ിൽ   ചില   ഫല�ൾ   ൈകവരി�ാൻ   
ആരാധകെന   സഹായി�ും.   
  
യാഗ�ൾ   െച��േ�ാൾ   മ���ൾ   ജപി�ു��   നിർ�ി�   ആ�ഗഹ�ള�െട   
പൂർ�ീകരണം,   ഒരു   വ��ിയുെട   െമാ��ിലു�   േ�മം,   ഒരു   കൂ�ം   ആള�കൾ   
അെല��ിൽ   മുഴുവൻ   സമൂഹവും   ഉറ�ാ�ുെമ�്   �പതീ�ി�ു�ു.   
  
യ��ി�െറ   ഏ�വും   ലളിതമായ   രൂപമാ�   ഗൃഹ�ൻ   ത�െറ   വീ�ിൽ   
ക�ി�   വിശു�   അ�ിയിേല�്   ലളിതമായ   വഴിപാ�   വാ�ദാനം   െച���   
ഗാർഹിക   ആചാരം.   കൂടുതൽ   സ�ീർ�മായ   പതി�ിൽ   മൂേ�ാ   അേ�ാ   തീകൾ   
�ാപി�ുകയും   അവയിൽ   ഭ��ധാന��ൾ,   െന�്   അെല��ിൽ   െവ�,   മ�്   
പ��റി   പദാർ��ൾ   എ�ിവ   തിരെ�ടു�ുകയും   േയാഗ�തയു�   
പുേരാഹിതർ,   ഒേരസമയം   മ���ൾ   ജപി�ുകയും,   വിവിധ   േദവ�ാെര   
�പേത�കി�്   അ�ി,   ഇ��ൻ,   വരുണ   മുതലായവ   വിളി�ുകയും   െച���ു.   .   
  
ചില   യ�ന�   വൻേതാതിൽ   മുഴുവൻ   സമൂഹ�ി�െറ   ജനറൽ   േ�മ�ിനായി,   
മഴ   �ണി�ാൻ,   മ�ി�െറ   വള�ൂ�   വർ�ി�ി�ാൻ,   സ�ാഗതം   സമാധാനവും   
സ��ിെന   സ�ീർ�മായ   ബിരുദം   ആ�ശയി�്   നട�ിലാ�ിയി��േ�ാ   
തുട�ിയവ   ഈ   യ�ന�   ഏതാനും   മണി�ൂറുകൾ   മുതൽ   െമ�   നിരവധി   
ദിവസ�ൾ   വെര.   ചട�ിൽ   പെ�ടു�ു�   ൈവദികരുെട   എ�ം   അ�   നട�ു�   
സ�ഭാവെ�യും   ല��െ�യും   ആ�ശയി�ിരി�ും.  
  
ആധുനിക   ഹി�ുമത�ിൽ   യ��ള�ം   മ�്   യാഗ�ള�ം   നട�ു�   സംഭവം   
പതുെ�   വരു�ു   എ��   ഒരു   വ�തുതയാ�,   �പാഥമികമായി   പാ�ാത�   
വിദ�ാഭ�ാസ�ി�െറ   സ�ാധീനവും,   അവ   നിർവഹി�ു�തിെല   സ�ീർ�തയും,   
യ�ം   െച�ാൻ   കഴിയു�   േയാഗ�തയു�   പുേരാഹിതരുെട   എ�വും   
കുറയു�ു.   പൂർ�മായ   ൈവദിക   നിർേ�ശ�ൾ   അനുസരി�്   ഫല�പദമായി.  



  
യ�ം   നട�ുേ�ാൾ,   പുേരാഹിതരുെട   സഹായേ�ാെട   വിവിധ   ൈദവ�ൾ�്   
വഴിപാടുകൾ   നട�ു�ു.   ഒരു   െചറിയ   വിശു�   തീ   ക�ി�ു�ു,   
ഭ��ധാന��ൾ,   െന�്,   പ��റി   പദാർ��ൾ   എ�ിവയുമു�്.   അ�ി,   
ഇ��ൻ,   വരുണ   തുട�ിയ   ൈദവ�െള   വിളി�ാൻ   മ���ൾ   ഒേരസമയം   
ജപി�ു�ു.   കുടുംബ   േ�മ�ിനും   മഴെയ   �ണി�ു�തിനും   സമാധാനവും   
സമൃ�ിയും   സ�ാഗതം   െച���തിനുമാ�   അവ   സാധാരണയായി   നട�ു��.   
ചില   യ��ൾ   ഏതാനും   മണി�ൂറുകൾ   നട�െ�ടു�ു,   മ���വ   നിരവധി   
ആ�ചകൾ   നീ�ുനിൽ�ും.   
  

3.   ജപം   -   ജപം   എ�ാൽ   നിശ�മായി   അെല��ിൽ   േകൾ�ാവു�   വിധ�ിൽ   
ൈദവനാമം   െചാല����   എ�ാ�.   മന�ിെന   ശു�ീകരി�ു�തിനും   ഒരാള�െട  
േബാധെ�   ആ�ീയ   .ർ�ം   നിറ��ു�തിനുമായി   ൈദവനാമ�ി�െറ   
തുടർ�യായ   പാരായണം   ഈ   ആചാര�ിൽ   ഉൾെ�ടു�ു.   ഈ   പതി�   ജപ�ി�   
മന�ിലും   ശരീര�ിലും   ൈവേ�ബഷനുകൾ   സൃ�ി�ാനും   ആ�ീയ   
പരിവർ�ന�ിേല�്   നയി�ാനും   കഴിയും.   ജപം   െചേ���   ൈദവേ�ാടു�   
ശു�മായ   �േനഹ�ിൽ   നി�ാ�,   പകരം   എെ��ിലും   ലഭി�ുെമ�   
�പതീ�േയാെടയല�.   
  
ആധുനിക   ഹി�ുമത�ിൽ   ജപം   ആരാധനയുെട   ഒരു   ജന�പിയ   രൂപമായി   
മാറിയിരി�ു�ു.   �പേത�കി��ം   ഭ�ി   �പ�ാന�ി�െറ   ഉയർ�യും   അേനകം   
േയാഗികള�െടയും   ബാബകള�െടയും   ജന�പീതിയും   ജ�   ഭ�രും   ആ�ീയവുമായ   
നിരവധി   ഹി�ു�ള�െട   ഹൃദയ�ിലും   മന�ിലും   �പേവശി��.   ജപം   എ�ാൽ   
ൈദവ�ി�െറ   മന�ിൽ   നിശ�മായി   അെല��ിൽ   ഒരു   കൂ��ിൽ   ഉറെ�   
ൈദവ�ി�െറ   നാമം   െചാല����   എ�ാ�.   ൈദവ�ി�െറ   നാമം   തുടർ�യായി   
െചാല����   ഭ��െറ   മന�ിെന   ശു�ീകരി�ുകയും   അവ�െറ   േബാധം   ൈദവിക   
ചി�കള�ം   spiritualർ�സ�ലമായ   ആ�ീയ   .ർ�വും   െകാ�്   നിറ��ുകയും   
െച��െമ�്   �പതീ�ി�ു�ു.   പതി�   ജപനം   ശരീര�ിലും   മന�ിലും   ചില   
ൈവേ�ബഷനുകൾ   സൃ�ി�ുെമ�്   �പതീ�ി�ു�ു,   ഇ�   സാധാരണ   ആ�ീയ   
പരിവർ�ന�ി�   സഹായകമാകും.   
  
ഹി�ുമത�ിൽ,   പുരാതന   കാലം   മുതൽ,   േവദ   മ���ള�െടയും   
േ�ാക�ള�െടയും   ശരിയായ   പാരായണ�ി�   കന�   emphas�ൽ   
നൽകിയിരു�ു.   ഇ�ും   േവദ   വിദ�ാലയ�ളിൽ,   വിദ�ാർ�ികൾ   
മണി�ൂറുകള�ം   ദിവസ�ള�ം   വർഷ�ള�ം   സം�കൃത   ഉ�ാരണ�ി�െറ   
സൂ�്മമായ   സൂ�്മതകൾ   പകർ�ാൻ   �ശമി�ും.   ജപയിൽ,   അ�രം   ഒരു   
കാഠിന�വും   ഞ�ൾ   കാണു�ില�.   വ��ി�്   അവ�െറ   സൗകര��ിനും   
ആ�രിക   േ�പരണ��ും   അനുസരി�്   അ�   പരിശീലി�ാൻ   ധാരാളം   
സ�ാത���മു�്.   അതിനാൽ   ജപ   സ��ദായം   വളെര   പുരാതനമായ   ഈ   
പാര�ര��ി�   അനുസൃതമാ�,   എ�ാൽ   േവദ   മ���ൾ   ജപി�ു�തിനു�   
െപാതുവായ   സമീപനമില�.   
  
എ�ിരു�ാലും   ചില   നിയമ�ള��്.   ഒരാൾ   സ��ം   േ�മ�ിേനാ   മ���വരുെട   
േ�മ�ിേനാ   േവ�ി   ജപി�ണം,   എ�ാൽ   ഒരി�ലും   മ���വെര   



ഉപ�ദവി�ുകേയാ   ഉപ�ദവി�ുകേയാ   െച�രു�.   ഏെത�ിലും   സ�ാർ�   
ഉേ�ശ��ിനുപകരം   ൈദവേ�ാടു�   ശു�മായ   �േനഹ�ാൽ   ഇ�   
െച���താ�   നല��.   മൂ�ാമതായി,   ഫല�പദമാകു�തി�,   മ��ം   "AUM"   എ�   
വിശു�   അ�ര�ിൽ   ആരംഭി�ണം.   
  
  

4.   സ��   വ�നം   
  
ഒരു   ദ�ിജ��്   ശുപാർശ   െച�െ�ടു�   ഒരു   നിർബ�ിത   ആചാരമാ�   സ��   
വ�നം,   അവിെട   �പഭാത�ിലും   സ��ാ   സമയ�ും   ഒരു   നദി   േപാലു�   ഒഴുകു�   
ഉറവിട�ിൽ   നി�്   സൂര�േദവ�   െവ�ം   വാ�ദാനം   െച���ു.   ഈ   സമയ�ാ�   
സൂര��െറ   ഇളം   കിരണ�ള�ം   ഒഴുകു�   െവ�വും   4-5   മിനി�്   േ�ാക�ൾ   
വായി�ു�   ഈ   േജാലി   നിർവഹി�ു�   ഒരാൾ�്   ഉയർ�   അളവിലു�   
energyർ�ം   ൈകമാറു��.   
  

5.   സൂര�   നമ�കാരം   
  
സൂര�ാ�തമയ   സമയ�്   സൂേര�ാദയ   സമയ�്   രാവിെല   നട�ു�   ഒരു   
ശാരീരിക   വ�ായാമമാ�   സൂര�   നമ�കാരം.   ഇ�   ധാരാളം   വി�ാമിൻ   ഡി   ഉ�   
വ��ിയുെട   ആേരാഗ�ം   വർ�ി�ി�ുകയും   നാഡീവ�വ�െയ   
ഉേ�ജി�ി�ുകയും   ന�ുെട   ശരീര�ിെല   എല�ാ   സു�പധാന   
അവയവ�ള�െടയും   �പവർ�നം   െമ�െ�ടു�ുകയും   വ��ിയുെട   
ശാരീരികവും   മാനസികവുമായ   അവ�െയ   പുനരു�ീവി�ി�ുകയും   
െച���ു.     
  

6.   കു�ി�ാലം   മുതൽ   മി�   ഹി�ു�െളയും   പഠി�ി�ു�   ആേരാഹണവും  
ഇറ�വുമു�   കുറിേ�ാെട   AUM   വാ�്   ഉ��ിൽ   പറയു��   ഒരു   
പാര�ര�മാ�.   ഈ   വിശു�   അ�ര�ി�   േബാധെ�   പരിവർ�നം   
െച�ാനു�   കഴിവു�്.   
  

  ഏകാ�ഗത   െമ�െ�ടു�ു�തിനും   സ�ർ�വും   ഉ�ക�ഠയും   കുറ��ു�തിനും   
AUM   പാരായണം   െച����   വലിയ   േന��ളാ�.   ശരീര�ിെല   എല�ാ   
അവയവ�ള�െടയും   �പവർ�നം   െമ�െ�ടു�ുകയും   േഹാർേമാണുകള�െട   
�പവർ�നെ�   ഉേ�ജി�ി�ുകയും   െച���േതാെടാ�ം   ശരീര�ിെല   
വിഷവിമു�മാ�ൽ   �പ�കിയയിൽ   ഇ�   സഹായി�ു�ു.   ഇ�   �പേത�കി��ം   
ശുഭാ�തിവിശ�ാസം   െമ�െ�ടു�ുകയും   ഒരു   വ��ിെയ   ൈവകാരികമായി   
സു�ിരമാ�ു�തിലൂെട   നിേഷധാ�കത   കുറ��ുകയും   െച���ു.   
  

AUM   വളെര   പവി�തമായ   വാ�ായി   കണ�ാ�െ�ടു�ു.   ഇ�   ശ�   �ബ�മാ�,   
ഒരു   �ബ�ം   തെ�   ഒരു   വാ�ി�െറ   രൂപ�ിൽ.   അ�   �പർശി�ു�   
എല�ാ�ിനും   ൈദവികത   നൽകു�ു.   അതിനാൽ   ഇ�   മെ�ാരു   വാ�ുമായി   
�പിഫി� സായി   േചരുേ�ാൾ,   ഈ   വാ�്   ദിവ�സ�ഭാവമു�തായി�ീരു�ു,   അ�   
ഉ�രി�ുേ�ാൾ   അ�   ചില   ൈവേ�ബഷനുകൾ   സൃ�ി�ു�ു,   അ�   േബാധെ�   
പരിവർ�നം   െച�ാനു�   കഴിവു�്.   അതിനാൽ   ഹി�ുമത�ിൽ   എല�ാ   



മേ��ാ�ാരണ�ൾ�ും   മു�ായി   ഈ   പവി�തമായ   "AUM"   എ�   അ�രം   
ഉപേയാഗി�ു�ു.   
  

7.   പൂജ   
  

,   കുളി�തിനു   േശഷം   നട�ു�   പൂജ   അെല��ിൽ   ദീപാരാധന,   ഒരു   ദിവസം   
മുഴുവൻ   നിലനിൽ�ു�   സുര�ിതത�വും   ശുഭാ�തിവിശ�ാസവും   പകരു�തി�   
ആവശ�മായ   മാനസിക   സമാധാനവും   ഐക�വും   നൽകു�ു.   
  
ഹി�ുമത�ിൽ   നിരവധി   പര�രാഗത   �പവർ�ന�ൾ   ജീവിതരീതി   
വർ�ി�ി�ു�ു,   കാരണം   ഇ�   പുരാതന   ധർ�മാ�,   ഇ�   മനുഷ�ജീവിതവും   
�പകൃതിയും   ത�ിൽ   ബ�െ��ിരി�ു�ുെവ�ും   പര�പര   േപാഷണം   
േ�പാ�ാഹി�ി�ു�ുെവ�ും   സൂചി�ി�ു�ു.   
  

8.ചില   ൈദനംദിന   ആചരണ�ൾ   
  
ഹി�ുമത�ിെല,   ആ�ചയിെല   ഓേരാ   ദിവസവും   വിശ�ാസ�ി�െറ   ഒേ�ാ   
അതിലധികേമാ   ൈദവ�ൾ�ായി   നീ�ിവ�ിരി�ു�ു.   ഈ   േദവീേദവ�ാെര   
ആദരി�ു�തിനായി   �പാർ�നയും   ഉപവാസവും   ഉൾെ�െടയു�   �പേത�ക   
ആചാര�ൾ   നട�െ�ടു�ു.   ഓേരാ   ദിവസവും   േവദ   േജ�ാതിഷ�ിൽ   നി�ു�   
ഒരു   ആകാശേഗാളവുമായി   ബ�െ��ിരി�ു�ു,   അതി�   അനുേയാജ�മായ   
ര�നവും   കല��ം   ഉ�്.   
  
ഹി�ുമത�ിൽ   ര�്   വ�ത��ത   തരം   ഉപവാസ�ള��്.   ഉപവാ�   എ��   ഒരു   
േനർ�   നിറേവ���തിനു�   ഉപവാസ�ളാ�,   അേതസമയം   �വത�ൾ   
മതപരമായ   ആചാര�ൾ   പാലി�ു�തിനു�   ഉപവാസ�ളാ�.   ഭ�ർ�്   
അവരുെട   ആ�ീയ   ഉേ�ശ�െ�   ആ�ശയി�്   ആ�ചയിൽ   ഏെത�ിലും   
തര�ിലു�   ഉപവാസ�ിൽ   ഏർെ�ടാം.   
  
പുരാതന   ഹി�ു   gesഷിമാർ   ആചാരപരമായ   ഉപവാസ�ൾ   േപാലു�   
ആചാര�ൾ   വിവിധ   ൈദവ�െള�ുറി���   അവേബാധം   �പചരി�ി�ാൻ   
ഉപേയാഗി��.   ഭ�ണപാനീയ�ളിൽ   നി�്   വി��നിൽ�ു��   ഭ�ർ�്   
ൈദവെ�   തിരി�റിയാൻ   ൈദവിക   പാത   ഒരു�ുെമ�്   അവർ   വിശ�സി��,   അ�   
മനുഷ��െറ   നിലനിൽ�ി�െറ   ഏക   ല��മാെണ�്   മന�ിലാ�ു�ു.   
  
ഹി�ു   കല�റിൽ,   പുരാതന   സൗരയൂഥ�ിെല   ഏ�   ആകാശേഗാള�ള�െട   
േപരിലാ�   ദിവസ�ൾ�്   േപ�   നൽകിയിരി�ു��:   സൂര�ൻ,   ച��ൻ,   ബുധൻ,   
ശു�കൻ,   െചാ�,   വ�ാഴം,   ശനി.  
  

1.   തി�ളാ�ച   (േസാമവാർ)   
  
തി�ളാ�ച   ശിവനും   അേ�ഹ�ി�െറ   ഭാര�യായ   പാർവതി�ും   
സമർ�ി�ിരി�ു�ു.   ആരാധനയുെട   തുട��ിൽ   അവരുെട   പു�തനായ   
ഗേണശെന   ആരാധി�ു�ു.   ഈ   ദിവസം   ശിവഭജന�ൾ   എ�   ഭ�ിഗാന�ള�ം   



ഭ�ർ   േകൾ�ു�ു.   ശിവൻ   ച��നുമായി   ബ�െ��ിരി�ു�ു.   െവ�യാ�   
അവ�െറ   നിറം,   മു�്   അവ�െറ   ര�ന�ല�ാ�.     
  
േസാമവാർ   �വതം   അഥവാ   തി�ളാ�ച   �വതം   സൂേര�ാദയം   മുതൽ   
സൂര�ാ�തമയം   വെര   ആചരി�െ�ടു�ു,   സായാ�   �പാർ�ന��്   േശഷം   ഇ�   
തകർ�ു�ു.   ഉപവാസ�ിലൂെട   ത�ള�െട   എല�ാ   ആ�ഗഹ�ള�ം   നിറേവ���   
ശിവൻ   ത�ൾ�്   �ാനം   നൽകുെമ�്   ഹി�ു�ൾ   വിശ�സി�ു�ു.   ചില   
�ല�ളിൽ,   അവിവാഹിതരായ   ��തീകൾ   ത�ള�െട   അനുേയാജ�മായ   
ഭർ�ാവിെന   ആകർഷി�ു�തിനായി   ഉപവസി�ു�ു.   
  

2.   െചാ�ാ�ച   (മംഗൾവാർ)മംഗളവും,   െചാ�   �ഗഹവും   
  
െചാ�ാ�ച   േദവതയായ   ഹനുമാനുംസമർ�ി�ു�ു.   ദ�ിേണ��യിൽ,   ദിവസം   
�ക�   േദവനു   സമർ�ി�ു�ു.   സിമിയൻ   ൈദവ�ി�   സമർ�ി�ി���   
ഹനുമാൻ   ചാലിസ   എ�   ഗാനവും   ഭ�ർ   ഈ   ദിവസം   േകൾ�ു�ു.   ഹനുമാെന   
ബഹുമാനി�ാനും   തി�െയ   അക���തിനും   അവരുെട   വഴിയിെല   തട��െള   
മറികട�ു�തിനും   അവ�െറ   സഹായം   േതടാനും   ഹി�ു   വിശ�ാസികൾ   
ഉപവസി�ു�ു.   
  
ഒരു   മകൻ   ജനി�ാൻ   ആ�ഗഹി�ു�   ദ�തികള�ം   ഉപവാസം   അനു�ഠി�ു�ു.   
സൂര�ാ�തമയ�ിനുേശഷം,   േഗാത�ും   ശർ�രയും   (ഭ�ണ�ിെല   പ�സാര)   
മാ�തം   അട�ിയ   ഭ�ണമാ�   േനാ�്   തുറ�ു��.   ആള�കൾ   െചാ�ാ�ചകളിൽ   
ചുവ�   നിറമു�   വ��ത�ൾ   ധരി�ുകയും   ചുവ�   പൂ�ൾ   ഹനുമാനു   
സമർ�ി�ുകയും   െച���ു.   മൂ�   (ചുവ�   പവിഴം)   ആ�   ഈ   ദിവസെ�   
ഇ�െ��   ര�നം.   
  

3.   ബുധനാ�ച   (ബുധവർഷം)   
  
ബുധനാ�ച   �ശീകൃ�ണനും   കൃ�ണ�െറ   അവതാരമായ   വി�ലിനും   
സമർ�ി�ിരി�ു�ു.   ബുധ�   ബുധനുമായി   ഈ   ദിവസം   ബ�െ��ിരി�ു�ു.   
ചില   �ല�ളിൽ   മഹാവി�ണുവിെനയും   ആരാധി�ു�ു.   ഈ   ദിവസം   ഭ�ർ   
കൃ�ണ   ഭജന�ൾ   (പാ��കൾ)   േകൾ�ു�ു.   പ�യാ�   ഇ�െ��   നിറവും   
േഗാേമദകവും   മരതകം   ഇ�െ��   ര�ന�ള�ം.   
  
ബുധനാ�ചകളിൽ   ഉപവസി�ു�   ഹി�ു   ഭ�ർ   ഉ���്   ഒ�   ഭ�ണം   
കഴി�ു�ു.   സമാധാനപരമായ   കുടുംബജീവിതം   ആ�ഗഹി�ു�   ദ�തികള�ം   
അ�ാദമി�   വിജയം   ആ�ഗഹി�ു�   വിദ�ാർ�ികള�ം   ബുധനാ�ച   
ഉപവാസ�ൾ   (ബുധനാ�ച   ഉപവാസ�ൾ)   ആചരി�ു�ു.   ബുധൻ   അെല��ിൽ   
ബുധൻ   �ഗഹം   പുതിയ   പ�തികൾ   വർ�ി�ി�ുെമ�്   
വിശ�സി�െ�ടു�തിനാൽ   ആള�കൾ   ബുധനാ�ചകളിൽ   ഒരു   പുതിയ   ബിസിന�്   
അെല��ിൽ   സംരംഭം   ആരംഭി�ു�ു.   
  

4.   വ�ാഴാ�ച   (ഗുരുവർ�ം   അെല��ിൽ   വൃഹ�പതിവർ)   
  



വ�ാഴാ�ച   മഹാവി�ണുവിനും   േദവ�ാരുെട   ഗുരുവായ   ബൃഹ�പതി�ും   
സമർ�ി�ിരി�ു�ു.   വി�ണുവി�െറ   �ഗഹം   വ�ാഴമാ�.   ഭ�ർ   "ഓം   ജ�   
ജഗദീ�   ഹേര"   േപാലു�   ഭ�ിഗാന�ൾ   േകൾ�ുകയും   സ��്,   വിജയം,   
�പശ�തി,   സേ�ാഷം   എ�ിവ   ലഭി�ാൻ   ഉപവസി�ുകയും   െച���ു.   
  
മ�യാ�   വി�ണുവി�െറ   പര�രാഗത   നിറം.   സൂര�ാ�തമയ�ിനു   േശഷം   
േനാ�്   മുറിയുേ�ാൾ,   പര�രാഗതമായി   ഭ�ണ�ിൽ   മ�   ഭ�ണ�ളായ   ചന   
ദാൽ   (ബംഗാൾ   �ഗാം),   െന�്   (െവ�)   എ�ിവ   ഉൾെ�ടു�ു.   ഹി�ു�ള�ം   മ�   
വ��ത�ൾ   ധരി�ുകയും   മ�   പൂ�ള�ം   വാഴ�ഴവും   വി�ണുവി�   
സമർ�ി�ുകയും   െച���ു.     
  

5.   െവ�ിയാ�ച   (ശു�കവർഷം)ശ�ി�്   
  
െവ�ിയാ�ച   ശു�ക�ഗഹവുമായി   ബ�െ��   
മാതൃേദവതയായസമർ�ി�ിരി�ു�ു;   ദുർ�,   കാളി   എ�ീ   േദവതകെളയും   
ആരാധി�ു�ു.   ദുർഗാ   ആരതി,   കാളി   ആരതി,   സേ�ാഷി   മാതാ   ആരതി   എ�ീ   
ചട�ുകൾ   ഭ�ർ   ഈ   ദിവസം   നട�ു�ു.   സൂര�െന   അ�തമി�തിനു   േശഷം   ഒരു   
േനരം   മാ�തം   ഭ�ണം   കഴി�ു�   ശ�ികെള   ബഹുമാനി�ാൻ   ഭൗതിക   സ��ും   
സേ�ാഷവും   ആ�ഗഹി�ു�   ഹി�ു�ൾ.   
  
ശ�ിയുമായി   ഏ�വും   അടു�   ബ�മു�   നിറം   െവള��തായതിനാൽ,   
സായാ�   ഭ�ണ�ിൽ   സാധാരണയായി   പാലും   അരിയും   േചർ�   
മധുരപലഹാരമായ   ഖീർ   അെല��ിൽ   പായസം   േപാലു�   െവള��   ഭ�ണ�ൾ   
അട�ിയിരി�ു�ു.   േചന   (ബംഗാൾ   �ഗാം),   ഗുർ   (ശർ�ര   അെല��ിൽ   ക�ിയു�   
േമാള�)   എ�ിവയുെട   വഴിപാടുകൾ   േദവിെയ   ആകർഷി�ാൻ   നൽകു�ു,   
പുളി�   ഭ�ണ�ൾ   ഒഴിവാ�ണം.     
  
ശ�ിയുമായി   ബ�െ��   മ�്   നിറ�ളിൽ   ഓറ�്,   വയല�്,   പർ�ിൾ,   ബർഗ�ി   
എ�ിവ   ഉൾെ�ടു�ു,   അവള�െട   ര�നം   വ�ജമാ�.   
  

6.   ശനി   (ശനിവർഷം)ഷാനി�്   
  
ശനിയാ�ച   ശനി   �ഗഹവുമായി   ബ�മു�   ഭയ�രനായസമർ�ി�ിരി�ു�ു.   
ഹി�ു   പുരാണ�ളിൽ,   ശനി   േദാഷം   വരു�ു�   ഒരു   േവ��ാരനാ�.   ഭ�ർ   
സൂേര�ാദയം   മുതൽ   സൂര�ാ�തമയം   വെര   ഉപവസി�ു�ു,   ശനിയുെട   അസുഖം,   
അസുഖ�ൾ,   മ�്   നിർഭാഗ��ൾ   എ�ിവയിൽ   നി�്   സംര�ണം   േതടു�ു.   
സൂര�ാ�തമയ�ിനുേശഷം,   കറു�   എെ��   അെല��ിൽ   ഉഴു�്   (ബീൻ�)   
ഉപേയാഗി�്   ത�ാറാ�ിയതും   ഉ�ില�ാെത   േവവി�തുമായ   ഭ�ണം   കഴി�ാ�   
ഹി�ു�ൾ   േനാ�്   തുറ�ു��.   
  
�വതം   അനു�ഠി�ു�   ഭ�ർ   സാധാരണയായി   ശനി   േദവാലയ�ൾ   
സ�ർശി�ുകയും   എെ��,   കറു�   വ��ത�ൾ,   കറു�   പയർ   എ�ിവ   
േപാലു�   കറു�   നിറമു�   വ�തു�ൾ   വാ�ദാനം   െച��കയും   െച���ു.   
ചിലർ   പീ�ലിെന   (വിശു�   ഇ��ൻ   അ�ി)   ആരാധി�ുകയും   അതി�െറ   



പുറംെതാലിയിൽ   ഒരു   നൂൽ   െക��കയും   അെല��ിൽ   ശനിയുെട   േകാപ�ിൽ   നി�്   
സംര�ണം   േതടി   ഹനുമാെന   �പാർ�ി�ുകയും   െച���ു.   നീലയും   കറു��ം   
ഷാനിയുെട   നിറ�ളാ�.   നീല�ല��കൾ   േപാലു�   നീല   ര�ന�ള�ം   
കുതിര�ടകൾ   െകാ�്   നിർ�ി�   കറു�   ഇരു�്   വളയ�ള�ം   ഷാനിെയ   
അക�ാൻ   പതിവായി   ധരി�ു�ു.   
  

7.   ഞായറാ�ച   (രവിവർ)   
  
ഞായർ   സൂര�േദവനായ   സൂര�േനാ   സൂര�നാരായണേനാ   സമർ�ി�ു�ു.   ഭ�ർ   
അവരുെട   ആ�ഗഹ�ൾ   നിറേവ���തിനും   ചർ�േരാഗ�ൾ  
േഭദെ�ടു�ു�തിനും   അവ�െറ   സഹായം   േതടി   ഉപവസി�ു�ു.   
ആചാരപരമായ   കുളിയും   വീടു   വൃ�ിയാ�ലും   െകാ�ാ�   ഹി�ു�ൾ   
ദിവസം   ആരംഭി�ു��.   അവർ   ദിവസം   മുഴുവൻ   ഉപവസി�ു�ു,   
സൂര�ാ�തമയ�ിനു   േശഷം   മാ�തം   കഴി�ുക,   ഉ�്,   എ�,   വറു�   ഭ�ണ�ൾ   
എ�ിവ   ഒഴിവാ�ുക.   അ�ദാനവും   അ�ദാനമാ�.   
  
മാണിക�വും   ചുവ�,   പി�്   നിറ�ള�മാ�   സൂര�െയ   �പതിനിധീകരി�ു��.   
ഈ   ൈദവെ�   ബഹുമാനി�ാൻ,   ഹി�ു�ൾ   ചുവ�്   ധരി�ുകയും   െന�ിയിൽ   
ചുവ�   ച�നെ�ാടി   പുര��കയും   സൂര�േദവ�െറ   �പതിമകളിലും   
ഐ�ണുകളിലും   ചുവ�   പൂ�ൾ   അർ�ി�ുകയും   െച��ം.   
  
  
  
  


