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1-முன் குறிப்பு. 
 

இங்கு ொன் எைக்கு நதரிந்த,  டித்த, மற்றும் எைது 
மூதானதயர்களிடமிருந்து கற்றதும், ொன்  கிராமத்தில் சிறிய 
வயதில்  ார்த்துக் கற்றனவகனளயும் உங்களுடன் இங்கு  கிர்ந்து 
நகாள்ளுகிதறன்.  
 

2-கானலயில் தூங்கி எழுதல். 
 

படுக்கைகை விட்டு எழுந்திருக்கும்பபோபத பூமிபதவிகை வணங்ைி 
தோபை, உலைிற்கு தோைோன உன்கன மிதிப்பகதப் பபோருத்தருள 
பவண்டும் எனப் ப்ரோர்த்தித்து இடது ைோகல முதலில் பூமிைில் 
கவக்ைபவண்டும் இன்று நோம் பெய்யும் ைோரிைங்ைளில் எல்லோம் 
பவற்றி உண்டோவதற்ைோை இடது ைோகலத் தோன் முதலில் கவத்து 
எழுந்திருக்ைபவண்டும்.  
 

உலைில் ரோணுவத்தோர் பலஃப்ட் கரக்ட் என்றுதோபன ைோகல கவத்து 
பெல்ைிரோர்ைள்? பைோவில் ஆெோர்ைன் திரு மோளிகை, உறவினர் 
ெிபனைிதர் வடீுைளுக்குச் பெல்லும்பபோது வலது  ைோகல முன்கவத்து 
பெல்லபவண்டும். 
 

பின் இரண்டு ைரங்ைைகளயும் விரித்து “கராக்தர வஸதத லக்ஷ்மி 
கரமத்தய ஸரஸ்வதி கரமூதல து தகாவிந்தா ப்ர ாதத கர 
தர்சைம்” என்ற ஸ்பலோைத்கத கூறபவண்டும். 
 

3-ஸ்ைாைம். 

 

ஸ்னோனம் பெய்கைைில் “கங்தக ச யமுதை னசவ தகாதாவரி 

ஸரஸ்வதி ெர்மதத ஸிந்து காதவரி தரீ்த்ததச் மின் ஸன்ைிதிம் 

குரு” என்று எல்லோ நதிைகளயும் நோம் குளிக்கும் நீரில் இருப்பதோை 
நிகனத்து(ஆவோஹனம்) பெய்து ஸ்னோனம் பெய்ை பவண்டும். போழ் 
பநற்றியுடன் இருக்ைோலோைோது. 
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பபண்ைள் முைம் அலம்பி பல் துலக்ைி இத்ைோதி சுத்தங்ைள் 
முடித்தபின், வோெல் பதளித்து  பைோலமிட்ட பின் ஸ்வோமி தீபம் ஏற்றி 
வழிபோடு பெய்து முதலில் ைோய்ச்சும் போகல கநபவத்ைம் பெய்தபின் 
தோன் நமக்கு பதகவைோன போனங்ைள் தைோரித்து அருந்தலோம். 
 

தோய் குலத்திற்கு: அக்னிகை வோைோல் ஊதி அகணக்ைக்  கூடோது. 
உரல், அம்மி, உலக்கை, வோைிற்படி, முறம் இவற்றின் பமல் உட்ைோரக் 
கூடோது. அன்னம், உப்பு, பநய் இவற்கற கைைோல் பறிமோறக் 
கூடோது.  
 

4-நெற்றிக்கு ந ாட்டு. 

 

குங்குமம் பபங்ைளின் மங்ைளச் ெின்னம். பநற்றிைின் முன் வைிட்டில் 
லக்ஷ்மி உகறவதோைக் கூறுவர். நடு வைிட்டிலும் பநற்றிைிலும் 
குங்குமம் இட்டுக் பைோண்டோல் பிற ஆடவரின்  மனதில் ஆகெகை 
தூடோதவோறு தடுக்ைலோம். ஹிப்னடிஸ்ம், பமஸ்ம்மரீஸ்ம் 
பபோன்றவற்றிலிருந்து தடுக்ைலோம். ஏவுதல் பபோன்ற தீை ெக்திைள் 
இவர்ைகள அண்டோது. ஏபனன்றோல் லக்ஷ்மிைல்லவோ பைடுதல்ைகள 
ெமோளிக்கும் ெக்திைோை குங்குமத்தில் வோெம் பெய்ைிறோள். 
 

5-சரீர சுத்தம். 

 

ெரீரம் ைடவுளுக்கு ஒரு பைோவிலோகும். அதகன  

ப்ரஹ்மச்ெர்ைத்தினோல் அைத்திலும், நீரோடல் முதலிைவற்றோல் 

புறத்திலும் சுத்தமோய் கவத்திருக்ை பவண்டும். அது 
நீங்ைள் பபோைபவண்டிை இடத்திற்கு பைோண்டு பபோய் பெர்க்கும் 
குதிகரைோகும். அதகன ஆத்ம ைோத்திகரக்கு தைோரோை கவத்திருக்ை 
பவண்டும். 
 

ைோகலைில் எழுந்தவுடன் புழக்ைகட  ைதகவத் தோன் முதலில் 
திறக்ை பவண்டும். திறந்ததும் வடீ்டில் உன்ள்ள தீை ெக்திைகள, கை 
போவகனைில் பவளிபை தள்ளி விட்டு ைதகவ மூடிவிட பவண்டும். 
பின்பு வோெல் ைதகவ திறக்ை பவண்டும். வோைில் பதளித்து 
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பைோலம் இடும்பபோது முக்பைோணம் டிகெனில் அதோவது முக்பைோணம் 

அகமப்பில் உள்ள பைோலங்ைகளத் தவிர்க்ைவும். ஒவ்பவோரு 
முக்பைோண அகமப்பிலும் ஒரு பதய்வத்தின் இருப்பிடமோை நம் 
ஹிந்து ெோஸ்த்திரங்ைள் கூறுைின்றன. வோைிலில் உள்ள லக்ஷ்மிகை 
உள்பள அகழக்ைபவ வோைில் பதளித்து பைோலமிடுைிபரோம்.  
 

போைவதத்தில் ைோர் வடீ்டு வோெலில் ப்ரஹ்ம முஹூர்த்ததில் வோைில் 
பதளித்து பைோலமிட்டு ஸ்வோமி விளக்பைற்றி கவக்ைிறோர்ைபளோ 
அங்கு லக்ஷ்மி, ெரஸ்வதி போர்வதி முப்பபரும் பதவிைரும் வந்து 
அருள்புரிவதோை கூறப்படுைிறது. 
 

லக்ஷ்மி வோெம் பெய்யும் இடங்ைள் பசுவின் பின் புறம்,ைோகனைின் 
முைம், பவள்கள வோெகன உள்ள மலர், விளக்கு, தோம்பூலம், 

பைோமைம், ைன்னிப் பபண்ைள் உள்ளங்கை,  பசுமோடின் ைோல் தூெி,  
பவள்விப்புகை. 
 

6-விளக்கு ஏற்றுவது. 

 

விளக்கு ைோகலைில் ஆறு மணிக்குள்ளும் மோகல ஆறு 
மணிக்குள்ளும்  ஏற்றிட குடும்பம் நன்கு விளங்கும். அந்த பநரத்தில் 
தோன் பைோ தூளி ைிகடக்கும் பநரம். பமை 6 மணிக்குள் பெல்லும் 
மோடுைள் மோகல 6மணிக்குள்வடீு திரும்பும். இதுதோன் பைோ தூளி 
பநரம் என்பது. 
 

விளக்ைில் ப்ரஹ்மோ, விஷ்ணு, ெிவன் மூவரும் வெிப்பதோல் 
விளக்ைில் ஆவோஹனம் பெய்து அம்போள் பூகை பெய்தோல் நல்ல 
பலன் உண்டு. 
 

7-தர்ப் ணம். 

 

உத்திரோைணத்தில் தர்ப்பணம் அதோவது கத மோெப்பிறப்பன்று  மோெம் 
பிறந்தபின் தோன் பெய்ைவண்டும். தக்ஷிணோைணத்தில் ஆடி 

மோெப்பிறப்பன்று மோெம் பிறக்கும் முன்பப பெய்ை பவண்டும். ஆை 
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இரண்டு தர்ப்பணங்ைகளயும் உத்திரோைணத்தில் தோன் 
பெய்ைபவண்டும். 
 

8-வணங்கும் முனற. 

 

நமக்கு ெமமோனவர்ைளோைிருந்தோல் கூப்பிை  விரல்ைகள நீட்டிை 
போவத்தில் வணங்ைபவண்டும். பதவகதைகள வணங்கும் பபோது 
கூப்பிை கைைகள மோர்புக்குப் பக்ைத்தில் இதைத்தில் 

வெிப்பவரோை போவித்து வணங்ைபவண்டும்.கை நிமிர்ந்த நிகலைில் 
இருக்ைபவண்டும். குருகவ ெிரெிற்குபமல் கை கூப்பி வணங்குவது 
முகறைோகும். 
 

பசுவுக்கு அைத்திக்ைீகர, புண்ணோக்கு,அருைம்புல் இவற்கற 
தோனமோைக் பைோடுக்ைபவண்டும். புத்ர போக்ைம் இல்லோதவர்ைளுக்கு 
இவ்வோறு ஒரு மண்டலம் பசுவிற்கு தோனம் பெய்தோல் ெந்தோன 
ப்ரோப்தி நிச்ெைம். இகத நோன் பெோல்லவில்கல பபரிைவோ அடிக்ைடி 
பிரெங்ைங்ைளில்கூறியுள்ளோர். பசுவின் உடலில் ெர்வ பதவகதைளும் 
இருப்பதோல் இப்படி ஒரு பலன். நோன் இகத பல பபண்ைளுக்கு 
பெோல்லி அகனவருக்கும்  புத்ரப் பபறு ைிகடத்தது. 
 

விளக்ைிற்கும் பூகை பெய்பவருக்கும் நடுவில் எக்ைோரணம் 
பைோண்டும் பபோைலோைோது. பசுவின் ைைிற்றபைோ பசுவின் ைன்றின் 
ைைிற்றபைோ தோண்டிச்பெல்லலோைோது. இகவ எல்லோம் நம் 
ெோஸ்த்திரத்தில் உள்ளகவபை. நோனோை எழுதவில்கல. 
 

குளித்து ஈரம் பபோை உடகல நன்றோை துவட்டிை தகல ஈரத்கதயும் 
துகடத்தபின் தோன் பூகை பெய்ைபவண்டும். ஏதோவது 
அபெௌைர்ைத்தினோல் துணி உலர்த்த முடிைோமல்  பபோய்விட்டோல் 
ஈரத்துணிகை ஏழு முகற அஸ்த்ரோைபட் என்ற மந்திரத்கதச் 
பெோல்லி ஈரத்துணிகை நன்றோை உதறிைபின் உடுத்திக்பைோண்டு 
பூகை பெய்ைலோம். தினம் நன்றோை உலர்த்திை ஆகடயுடன் தோன் 
பூகை பெய்ைபவண்டும். தகலகை நன்றோை முடிந்து  பைோண்டு 
ஆகடகை அவரவர் ெம்ப்ரதோைத்தில் உடுத்தி பூகை பெய்தல் பலன் 
அளிக்கும். பநற்றிைில், திருமண்பணோ விபூதிபைோ, பபண்ைளோனோல் 
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பநற்றிைிலும், வைிட்டிலும் குங்குமம் தரித்து பூகை பெய்ை 
பவண்டும். 
 

பூகைக்கு முன் ஆெமனைீம் அதோவது அச்சுதோை நம: அனந்தோை 
நம:, பைோவிந்தோை நம: என்று பெோல்லி உள்ளங்கைைில் உளுந்து 
மூழ்கும் அளவு மூன்று முகற நீர் அருந்தபவண்டும். 
 

பூனூல் அணிை ெில முகறைள் உள்ளன. பதய்வ 
ைோர்ைங்ைளுக்கு பக்தி பவண்டும், பித்ரு ைோர்ைங்ைளுக்கு ஸ்ரத்கத 
பவண்டும். ஸ்ரர்த்தைோய் பெய்வதோல் தோன் ஸ்ரோர்த்தம் என்ற 
பபைர். பதய்வ ைோர்ைங்ைளுக்கு ெிகைகை நன்றோை முடிந்து பைோண்டு 

பூணூல் இடது பதோளில் இருக்கும்படிைோைச் பெய்ைபவண்டும். பித்ரு 
ைோர்ைங்ைளில் பூணூல் வலப்பக்ைம் அணிந்து முடிைோத  ெிகையுடன் 
பெய்ை பவண்டும். 
 

விரதங்ைளில் ெிறந்தது ஏைோதெி விரதம். ஒவ்பவோன்றிற்கும் ஒரு 
அதிஷ்டோன பதவகத இருக்கும் ப்ரதகமக்கு அக்னி, த்விதிகைக்கு 
நோன்முைன், த்ரிதிகைக்கு போர்வதி இதுபபோல் ஏைோதெிக்கு தர்மம் அதி 
பதவகத. தர்மம் நலிைோமல் பூரண வளச்ெிபபற ஏைோதெி வ்ரதம் 
அவஸ்ைம் அனுஷ்டிக்ைபவண்டும். தர்ம ெோஸ்த்ரங்ைளில் ஏழு 
வைதுக்கு பமல் ைோவரும் ஏைோதெி அனுஷ்டிக்கும்படி கூறுைிறது. 
பநோைோளிைள், மிை வைதோனவர்ைள் ைர்ப்பிணிைளுக்கு மட்டும் விதி 
விலக்கு. 
 

அமோவஸ்கை,ஞோைிற்றுக்ைிழகம, ெங்ைரோந்தி, பிறப்பு இறப்புைளோல் 

ஏற்படும் சூதைம் எனப்படும் தீட்டுக்ைோலங்ைளிலும் பவன்னரீ் 
ஸ்னோனம் கூடோது. இது உடல் நலமில்லோதவர்ைளுக்கும், 

பநோைோளிக்கும் பபோருந்தோது. 
 

உபவோெ தினங்ைளில் அடிக்ைடி நீர் அருந்துதல் கூடோது. தோம்பூலம் 
தரிக்ைக் கூடோது. பைல் உறக்ைம், ெண்கட கூடோது. இரவில் பவஷ்டி 
துகவக்ைக் கூடோது. குப்கபகை பவளிைில் பைோட்டக் கூடோது. 
மரத்தின் நிழலில் தங்ைக் கூடோது. மிகை பவட்டுதல், ைீறுதல் 
கூடோது. ரைஸ்ைத்கத இரவில் பபெக்கூடோது. 
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ெோப்பிடும்பபோது ைிழக்கு பநோக்ைி இருந்தோல் ஆயுளும், 

பதற்கு பநோக்ைில் புைழும், வடக்கு பநோக்ைி இருந்தோல் புத்ர பதோஷம்,  

பமற்கு பநோக்ைி இருந்தோல் பெல்வமும் வளரும். 
 

9-கூடாத விஷயங்கள்: 
 

திருமோலுக்கு அக்ஷகத  

போர்வதிக்கு போதிரி 

ெிவனுக்கு தோகழ 

வினோைைனுக்கு துளெி 
சூர்ைனுக்கு தும்கப 

வைிரவருக்கு அரளி 
துர்கைக்கு நந்திைோவட்கட. 
 

ெங்ைத்தோல் அபிபஷைம் பெய்யும்பபோது தண்ணகீர உத்திரணிைோல் 

ெங்ைத்தில் நிரப்பி பின் அபிபஷைம் பெய்ைபவண்டும். ெங்ைத்தின் பின் 
பகுதிைில் பட்ட நீர் பூகைக்கு உதவோது. 
 

10-ததவி ஸ்ததாத்ரம். 

 

குபுத்தரா ஜாயதத தலாதக குமாதா ெஹி ஜாயதத| 

தஸ்மான் மயி க்ரு ாம் க்ருத்வா தர்சைம் ததஹி னவஷ்ணவி|| 

 

னவஷ்ணவிததவிதய, உலகில் நகட்ட மகன்கள் உண்டு, ஆைால் 

நகட்ட தாய் என் வள் கினடயாது. எைதவ என்ைிடம் தனய 
புரிந்து தரிசைம் தருவாயாக. 
 

பதய்வ பிம்பம் இல்லோத வடீு ருத்ர பூமிக்கு ெமம். பதய்வ ெம்பந்த 
மற்ற பபச்சுக்ைள் நரிைின் ஊகளக்கு ெமம். பதய்வ  வழிபோடற்ற 
உடல் உைிரற்ற உடலுக்கு ெமம். பதய்வ  நிபவதனமில்லோத உணவு 
விஷத்திற்கு ெமம். 
 

ஸ்வம் என்ற வோர்த்கதக்கு உடகம, ெோத்து என்று அர்த்தம். ஸ்வம் 
என்பபத பதலுங்ைில் பெோம்மு என்றோைிருக்ைிறது. பைோவிகலச் 
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பெர்ந்த உடகமகை பைரளோவில் பதவஸ்வம்  என்போர்ைள். 
உகடகமக்கு பெோந்தக்ைோரர் உகடைவர். ஸ்வோமி என்றோல் 
உகடைவர். 
 

மூலவபர வதீி வலம் வருவது ெிதம்பரத்தில் மட்டுபம. 
ைர்பக்ருஹத்தின் பமல் உள்ள பைோபுரம் ரோை பைோபுரம் பபோல் 

மிைப்பபரிை அளவில் இருப்பது தஞ்கெ ப்ருைதீஸ்வரர்  ஆலைத்தில் 
மட்டுபம. 
 

11-உய்வு தரும் ஐந்து. 

 

க்ருஷ்ண பைவோனின் அவதோர ைோர்ைம் முடிந்து, இவ்வுலகை விட்டுப் 
பபோை நிகனக்கைைில், முனிவர்ைள்,  ெித்தர்ைள் நீங்ைள் எங்ைகள 
விட்டுப் பபோைிறரீ்ைபள வருவது ைலியுைம், அந்த பவம்கமைோன 
யுைத்தில் எமக்கு உய்வு ைோது என வினவ பைவோன் பெோன்னோர் 
நீங்ைள் வருந்த பவண்டோம் உங்ைளுக்கு ஐந்து பபோருள்ைள் 
உய்கவத்தரும்:  
 

“ெந்திரகன ெகடைில் தரித்த ெிவபபருமோனின் திருவடிக்ைமலங்ைள், 

அத் திருவடிகைப் பூைிக்ை நீர், அர்ச்ெிக்ை மலர், ெிந்திக்ை ஐந்பதழுத்து 

பூெிக்பைோள்ள திரு நீறு.” இந்த ஐந்து ெோதனங்ைளும் உங்ைளுக்கு 

துகண பெய்யும் என்று. 
 

12-ஆலயம் மூன்று வனக 

 

1வித்ைோலைம் - இலக்ைணம், ெோத்திரம், பதோத்திரம், பலௌைீை ைல்வி 
ைற்கும் இடம். 2.மடோலைம் - ஞோனவோன்ைள் இருக்குமிடம். 
3.பதவோலைம் - ஆன்மோக்ைள் வழிபட்டு உய்வதன் பபோருட்டு ைடவுள் 
எழுந்தருளிைிருக்குமிடம். 
 

13-அதிகானல ப்ரார்த்தனை. 
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இகறவோ நோன் இப்பபோதுதோன் நீண்ட உறக்ைம் ைகலந்து புதுப் பிறவி 
பபோன்று எழுந்திருக்ைிபறன். நோன் இன்று ஆற்றும் பணிைள் 
ைோகவயும் என்னுள்ளத்தில் ெதோ நிகலத்திருக்கும் தங்ைளுக்கு 
அர்ப்பணிக்ை உறுதி பூணுைின்பறன். என்னுகடை என்னங்ைள், 

பெோற்ைள் பெைல்ைள் ைோவற்கறயும் புனிதமோக்ைி எவருகடை 
துன்பத்திற்கும் துைரத்திற்கும் என்கன ஆளோைோதவோறு என்கன நல் 
வழி நடத்துவரீோை. 
 

14-இரவு ப்ரார்த்தனை. 

 

இகறவோ நோன் தங்ைளுக்கு ெமர்ப்பித்து ஆற்றிை பணிைள் முடிந்தன. 
நீர் என்கன எண்ணச்பெய்தீர் எண்ணிபனன். பபெச்பெோன்னரீ் 
பபெிபனன். பணிபுரிைச்பெய்தீர் பணிைோற்றிபனன். அகவ ைோகவயும் 
தங்ைளிடம் ெமர்ப்பிக்ைிபறன். 
 

ைடவுளுகடை நோமத்கத உச்ெரித்ததுபம ைண்ைள் நீர் உகுக்குமோனோல் 
மைிர் கூச்பெரியுமோனோல் நீ ைோமக் ைஞ்ென பற்றினின்றும் 
விடுபடுைிறோய் என்பது பபோருள். 
அன்னம் உண்ணும் முன் பெோல்ல வண்டிை ஸ்பலோைம்: 

 

அன்ைபூர்தண சதா பூர்தண சங்கர ப்ராண வல்லத  

ஞாை னவராக்ய சித்யர்த்தம்  ிக்ஷாம் ததஹிச  ார்வதி||| 

ஒம் சஹைாவவது ஸஹநைௌ புைக்து 

ஸஹ வரீ்யம் கரவாவனஹ ததஜஸ்விநைௌ 

அததீமஸ்து மாவித்விஷாவனஹ ஒம்சாந்தி ஒம் சாந்தி ஒம் 
சாந்தி|| 

 

 

பநற்றிக்கு குங்குமம் இட்டுக்பைோள்ளும்பபோபதோ, ஸ்வோமிக்கு 
ெந்தனம் கும்குமம் இடும்பபோபதோ, பமோதிரவிரலோல் தோன் 
இடபவண்டும். ஆள்ைோட்டி விரல் அைத்கதக் குறிப்பதோல் விபெஷம் 
அன்று.  
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துளெி இகலைின் நுனிைில் நோன்முைனும், மத்திைில் நோரோைணனும், 

அடிைில் ெங்ைரனும் வெிக்ைிறோர்ைள். பவறு விதமோைவும் 
பெோல்வோர்ைள்.  

 

நயன் மூதல சர்வதரீ்த்தாைி நயன் மத்தய சர்வ ததவதா  
யதக்தர சர்வ தவதாச்ச துளசிம் தாம் ெமாம்யஹம். 
  

பவரில் எல்லோதீர்த்தமும், மத்திைில் எல்லோ பதவகதைளும், நுநிைில் 
எல்லோ பவதங்ைளும் இருப்பதோை இந்த ஸ்பலோைம் கூறுைிறது. 12 

ஆதித்ைர்ைளும்,11 ருத்திரர்ைள், 8 வசுக்ைள் அசுவனி பதவர்ைள் இருவர் 
ஆைிைவர் துளெிைில் வெிக்ைின்றனர். துளெி இகலைின் ைலம் 
ைங்கைக்கு நிைரோனது. ஆைபவ துளெி நீரோல் எம்பபருமோனுக்கு  

அபிபஷை ஆவோஹனோதிைள் பெய்ைிறோர்ைள். 
 

15-காது குத்துவதின் சிறப்பு. 
 

ைோது இைற்கைைோைபவ ப்ரணவ எழுத்தோன ஒம் வடிவில்  

அகமந்துள்ளது . அதில் நல்லபவகளைில் ெிறு துகள பெய்வதோல் 

பிந்து ரூபம் பபற்று முழு ப்ரணவமோைிறது. ைோது ெத் விஷைங்ைகள 

பைட்டு மூகளக்கு அனுப்பி ைடவுகளப் பற்றி ெிந்திக்ை தூண்டுைிறது. 
 

மலர்ைளில் ெத்வ குணத்கத உகடைன பமோக்ஷ்த்கத அளிக்கும். 
ரபைோ குணமுகடை மலர்ைள் புஷ்டிகைத் தரும். பல குண பல 

நிறமலர்ைள் ெித்திகை த்தரும். பத்ரங்ைள் மக்ைட் பெல்வத்கத 
த்தரும். பவண்மலர்ைள் ெத்வகுணமுகடைன, பெம்மலர்ைள் ரபைோ 
குணமுகடைன, ைரிை மலர்ைள் தபமோ குணமுகடைன. மஞ்ெள் 
வண்ண மலர்ைள் மங்ைளமோனகவ என் கூறப்படுைிறது. 
 

வைதோன ைோலத்திபலோ துன்பத்தில் வருந்தும் ைோலத்திபலோ 
பபற்பறோருக்கு  உதவோத மைன், நல்ல பெிபவகளைில் உண்ண 
முடிைோதிருக்கும் உணவு, தோைத்கத தீர்க்ை முடிைோத தண்ணரீ், 

ைணவனின் வரவு பெலவு அறிந்து வோழ்க்கை நடத்தத் பதரிைோத 
பபண்டிர், பைோபத்கதக் ைட்டுப்படுத்தோத அரெர் போடம் பபோதித்த 
குருவின் உபபதெ வழி நிற்ைோத ெீடன், நீரோட வருபவனின் போபம் தீர 
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குளிக்ை இைலோத போெி பிடித்த திருக்குளம் இகவ ஏழும் இருந்தும் 
பைனற்றகவ. 
 

எவர் குருவிற்கு பெகவ பெய்ைிறோபரோ அவர் அைில உலைிற்கும் 
பெகவ பெய்ைின்றவர் ஆவோர். குரு பெகவ பெய்யும் பபோது 
உங்ைளுகடை  அந்தரங்ைத்கத பெோதித்துப் போர்த்துக் 
பைோள்ளுங்ைள்.பபைர், புைழ், அதிைோரம், பெல்வம் எகதயும் ைருதோது 
குருபெகவ பெய்ை பவண்டும். குருபெகவ பெய்ை பெய்ை 
அவ்வளவும் பதய்வைீெக்திைோய் உங்ைளுக்குள் போய்ந்பதோடிவரும். 
இன்னும் வரும்.  
 

16-வலம்புரி சங்கு. 

 

வலம்புரி ெங்கு என்பகத லக்ஷ்மி ெங்கு என்றும் கூறுவோர்ைள். 
பபைரிபலபை பதரியும் இது லக்ஷ்மிைரத்கதக் பைோண்டு 

வரும் என்பது. இது ஒரு வடீ்டில் இருந்தோல் பணக்ைஷ்டபம 
இருக்ைோது. வடீ்டில் பூைோ க்ருஹத்தில் கவத்து பதய்வத்திற்கு 
அபிபஷை ஆரோதகனைள் பெய்தோல் லக்ஷ்மி ைடோக்ஷம் வருவது 
நிச்ெைம். ஒரு பமல்லிை வஸ்த்ரத்தில் சுற்றி பபீரோ லோக்பைரில் 
கவத்தோல் பணத் தட்டுப்போடு என்பது இரோது. 
 

இதில் நீர் நிரப்பி ைடவுள் விக்ரஹத்துக்கு அபிபஷைம் பெய்வது மிைச் 

ெிறப்போகும். சுத்தமோன இடத்தில் படுக்கை அகறைில் கவத்தோல் 

ைணவன் மகனவி உறவு நல்ல முகறைில் இருக்கும் என்பது 
ஆன்பறோர் வோக்கு. ைங்கை நீரோல் நிரப்பி ெங்ைத்தின் தீர்த்தகத 
வெிைம், பூர்வ ைன்ம பசு ஹத்தி போல ஹத்தி இவற்றோல் அவதிப் 
படுபவோருக்கு பதளித்தோல் அந்த பதோஷங்ைளிலிருந்து 
விடுபடுவோர்ைள்.  
 

ெங்கு பைோண்டு ஊதினோல் ஒம் என்ற ப்ரணவ மந்த்ரத்தின் பதோனி 
பைட்ை முடிைிறது. இதனோல் சுற்றியுள்ள பைட்ட அப ெப்தங்ைளின் 
தோக்குதலில் இருந்து தப்பிக்ை முடியும் என்று அறிஞர்ைள் 
கூறுைின்றனர். இகத தற்பபோது பவளிநோடு விஞ்ஞோனிைளும் 
ஒத்துக்பைோள்ைின்றனர். அவர்ைளும் இகத ஊதுவதோல் ஏற்படும் 
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பதோனிைோல் பநைடிவ் எபனர்ைி எனப்படும் பைட்ட அகலைின் 
தோக்குதலில் இருந்து தப்பி, போெிடிவ் எபனர்ைி எனப்படும் நல்ல 
அகலைிகன உணரலோம் என்று கூறுைின்றனர். 
 

100000க்கு ஒரு ெங்ைில் தோன் ஒரு வலம்புரி ெங்கு 
ைிகடக்கும் என்று நம்பப்படுைிறது. வலம்புரி ெங்கு ஐந்து 
வரிைளுகடைதோய் இருப்பின் போன்ெைன்ை ெங்கு என்று 
வழங்ைப்படுைிரது. அந்தக்ைோலத்தில் பபோர் பெய்ைக் ைிளம்பும்பபோது 
போஞ்ெ ைன்ை ெங்கு பைோண்டு தோன் ஊதுவோர்ைள். குருபக்ஷற்ற 
யுத்தத்தில் க்ருஷ்ண பைவோன் போஞ்ெ ைன்ை ெங்கு பைோண்டுதோன் 
பபோர் பதோடங்கும் முன் ஊதிைதோை போரதம்  கூறுைிரது. 
 

வலப்பக்ைமோன வகளவுைள் உள்ளதோல் வலம்புரி ெங்கு என 
வழங்ைப்படுைிரது. இது ஒன்ரு வோங்குவதோனோல் பல ஆைிரம் ரூபோய் 
ஆகும். போர்த்து வோங்ை பவண்டும். இந்திைோவின் பதன் பைோடிைில் 
ரோமஸ்வரம் , மன்நோர். ஸ்ரீலங்ைோ, புர்ம பபோன்ற இடங்ைளில் தோன் 
நல்ல வலம்புரி ெங்கு  ைிகடப்பதோைத் பதரிைிறது. பபோலி நிகறை 
இருப்பதோல் போர்த்து வோங்ைபவண்டும். 
 

17-தகாலம். 

 

வோெலில் பைோலமிடுவதோனோலும், ஸ்வோமிமுன் இடுவதோனோலும் 

ஒற்கற இகழ பைோலம் பபோடக்கூடோது. அபர ைோரிைத்தில் 10வது 

நோள் ஸ்பலோைம் வோெிக்கும் பபோதுதோன் ஒற்கற இகழ பைோலம்  

இடவண்டும். ெோைம் ைோலத்தில் பின்புறம் ைதகவ ெோர்த்தி,  முன் 
வோைிலில் விளக்ைற்றிைபின் தோன் ஸ்வோமிக்கு  

விளக்பைற்றபவண்டும். வோெலில் உள்ள லக்ஷ்மிகை வடீ்டுக்குள் 

பைோண்டு வருவதோை ஐதீைம். இதகன பைரள ைனங்ைள் இன்றும்  

பின்பற்றுைின்றனர். 
 

அரெமரம், ஆலமரம், ெோதுக்ைள் இருப்பிடம், குருவின் மோளிகை 

இவற்கற விலைி இருந்து வலம் வர பவண்டும். ைடவுளின் திவ்ை 

விக்ரஹத்கத அருபை பநருங்ைி ப்ரதக்ஷிணம் பெய்ைபவண்டும். 
திருக்பைோவில் மூடி இருக்குபபோதும், திருமஞ்ெனம் பைோண்டு  பூகை 
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பெய்யும் ைோலத்திலும், திகர இட்டிருக்கும் பபோதும்  ப்ரதக்ஷிணம் 
பெய்ைக்கூடது. ப்ரதக்ஷிணம் அவெரைதிைில் பெய்ைக்பைோடோது. ஒரு 
நிகற மோெ ைர்ப்பிணி பபோன்று வலம் பமதுவோை வரபவண்டும். 
 

தோய் பக்தி, தந்கத பக்தி இல்லதவனுக்கு பதய்வ பக்தி ஒரு நோளும் 
வரோது. தோய் தந்கத பைட்டவர்ைளோை உலைத்திற்கு இருந்தோலும் 
குழந்கதைள் விஷைத்தில் அவர்ைள் நல்லவர்ைபள மோதோ, பிதோ குரு 
பதய்வம் என முகறப்படுத்திைது அதனோல் தோன். 
 

18-தாய்மார்கள். 

 

அம்பிகைைின் அருளோல் நமக்கு நோன்கு தோய்மோர்ைள் 
ைிகடத்துள்ளனர். 
1. பபற்ற தோய், 2. பபற்ற தோய்க்கு ெமமோன போல் பைோடுத்து 
நமகமக் ைோக்கும் பைோமோதோ,  இவ்விரு தோய்மோர்ைகளயும் தன் 
மடிைில் தோங்கும்  பூமோதோ, அைிலமகனத்கதயும் ைோத்து அருள் 
போலிக்கும் புவபனஸ்வரி. 
 

ெில நோத்திைவோதிைள் நம் பைோவில் ெிகலைில் ஸ்வோமி இருக்ைிறோரோ 
என பைலி பபசுைிறோர்ைள் அல்லவோ? எந்த ஒரு பபோருளிலும் 
பதய்வம் இருப்பதோை போவித்து பூகை பெய்தோல் அதற்குண்டோன 
பலன் நிச்ெைம் ைிகடக்கும் என்ைிறது ஹிந்து ெோஸ்திரத்தில் 
கூறிைிறது. 
 

அதனோல்தோன் மஞ்ெள் பிள்களைோகரப் பிடித்து ஆவோஹனம் பெய்து 
பூைிக்ைிபறோம். என் பநருங்ைின உறவினர் வடீ்டில் நடந்த ஒரு 
ெம்பவம்  இதகன உறுதிப் படுத்துைிறது. தினம் 4.30 மணிக்கு 
ைோகலைில் வோெல் பதளித்து பைோலம் இடுவது அவர்ைள் வடீ்டு 
வழக்ைம் . 
 

அப்படி ஒரு நோள் வோெல் பதளிக்ைைில், வடீ்டுவோெலில் 
பவண்கமைோன  ஒரு ைல் இருப்பது ைண்டு அகத உள்பள எடுத்து 
வந்து கவத்தோர்ைள். அவரது அம்மோ அதகனப் போர்த்து பிள்களைோர் 
வடிவத்தில் உள்ளது. பூகைைில் கவ என்று பெோல்ல அதகன 
பூகைைில் கவத்து அபிபஷை  ஆரோதகன பெய்ைத் பதோடங்ைினோர் 
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அவளது ைணவர். அவர் ஒரு தீவிரமோன ைணபதி, அம்போள் பக்தி 
உகடைவர். தினம் 4.30 மணிைிலிருந்து 8மணி வகர பூகை 
பெய்பவர். ெதுர்த்தி அன்று பஹோமம் வடீ்டிபலபை பெய்யும் பழக்ைம் 
உள்ளவர். இந்த ைல்கல ைணபதிைோை போவித்து ஆரோதகன பெய்ை 
பெய்ை அந்தக்ைல் ைணபதி ரூபத்துடன் ைண், துதிக்கை பபோன்ற 
அவைவங்ைளுடன் நிை வினோைைர் ரூபத்துடன் 

ைோட்க்ஷி அளிக்ைிறோர். இது ெத்ைம். தூணிலும் உள்ளோர் துரும்பிலும் 
உள்ளோர்என்பதற்கு ஓர் எடுத்துக்ைோட்டு.நரெிம்மர் தூணிலிருந்து 
பவளிப்படவில்லைோ? 

 

அதிைோகல பவகளைில் வோெல் பதளித்து(ெோணம்) பளிச்பென்று அரிெி 
மோவினோல் பைோலமிட்டோல் அந்த வடீ்டில் லக்ஷ்மி 
தோண்டவம் பெய்ைிறோள். அதிலும் பெம்மண் இட்டோல் பைவோகனயும் 
அம்போகளயும் ஒரு பெர நம் வடீ்டு வோெலில் நிறுத்தி 
கவத்தோற்பபோன்று உணர்வு ஏற்படும். 
 

19-துளசி. 
 

பபண்ைள் தீர்ைசுமங்ைலிைோய் வோழ துளெி பூகை அவஸ்ைம் 

பெய்ைபவண்டும். மோடம் கவத்து பைோலமிட்டு பூகை 
பெய்ைபவண்டும். பூகை மோடத்திலிருக்கும் துளெிகை பறிக்ைலோைோது. 
பூகைக்கு துளெி தளம் தனிச் பெடிகவத்து அதிலிருந்து தோன் 
பறிக்ைலோம். பூகை முடிந்தபின் துளெிைின் பவர் மண்கண நமது 
உச்ெிைில் தரிக்ைபவண்டும். இரவு பவகளைளில் மோகல பநரங்ைளில் 
துளெி பறிக்ைலோைோது. பெவ்வோய், பவள்ளி, மோெப்பிறப்பு, 

அமோவோஸ்கை, பபௌர்ணமி, அஷ்டமி, த்வோதெி ைோலங்ைளிலும் 
பறிக்ைலோைோது. பைோவிலில் துளெி பைோடுத்தோல் ஒரு தளத்கத ைோதில் 
பெருக்ைிக் பைோள்ளபவண்டும்.பைவோன் ைோர் துளெி பத்ரம் பைோண்டு 
வருைிறோபனோ அவனுடன் நோன் ஓபடோடி வருபவன் என்று 
கூறுைிறோர். 
 

நோக்ைோல் பைவோகன துதிக்ைபவண்டும்,மனதோல் த்ைோனிக்ைபவண்டும், 

கைைளோல் அர்ச்ெிக்ைபவண்டும், ைோதுைளோல் பைவத் ைகதைகள 
பைட்ை பவண்டும்,  ைண்ைளோல் பைவகன தரிெிக்ைபவண்டும், 
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ைோல்ைளோல் ஆலைங்ைளுக்கு நடந்து பெல்லபவண்டும், மூக்ைோல் 
பைவோனுக்கு அர்ச்ெித்த துளெி, புஷ்பங்ைகள முைர பவண்டும் 
தகலைோல் பைவோகன வணங்ைபவண்டும். 
 

20-தசவிக்கத்தகாத சமயங்கள். 
 

பைோவிலில் பபரிபைோர்ைகளக் ைண்டோல் பெவிக்ைக் 
கூடோது, கைகூப்பினோல் பபோதும் படுத்துக்பைோண்டிருப்பவர்ைளுக்கு,  

ஈரத்துணி உடுத்துக் பைோண்டிருப்பவர்-ைளுக்கு பெவிக்ைக் கூடோது. 
வ்ருத்தி, க்ஷ்ைம் என்ற தீட்டுக்ைோலங்ைளில் ைோகரயும் 
பெவிக்ைக்கூடோது. நம்கமவிட(பைோக்ைதோம்ெம் குகறந்தவர்ைகள) 
வைதில் ெிறிைவற்ைகள பெவிக்ைக் கூடோது. . 
 

21-காலம்......மூலம்.....ொலம். 
 

ைணபதி பஹோமத்திற்கு மிைவும் முக்ைிைமோனது இகவ மூன்றும். 
ைோலம் என்பது உதை ைோலத்திற்குள் முடிக்ை பவண்டுபமன்பகதயும், 

மூலம் என்பது ைணபதி மூல மந்த்ரத்தோல் ைணபதி பஹோமம் 
பெய்ைபவண்டும் என்பகதயும், நோலம் என்பது பதங்ைோய் ைீற்றுைள் 
எட்டு  பைோண்டு பஹோமம் பெய்து மிகுந்தகத வினோைைருக்கு 

நிபவதனமைச் பெய்வகதயும் குறிக்கும். 
 

 

22-த ீ வழி ாடு. 

 

தினந்பதோறும் தீபம் ஏற்றி வழிபோடு பெய்வதற்கும் பநரம்,பநறிமுகற 
அவெிைம். 
அதிைோகல 4.30 முதல் 6 மணிக்குள் ஏற்றுவதோலும், மோகல 5.30 

முதல் 6 மணிக்குள் ஏற்றுவதோலும் நிகறவோண வளமும், 

பலன்ைளும் நிச்ெைம் உண்டோகும். 
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23-திரி தரும்  லன்கள். 
 

பஞ்சுத் திரி: வடீ்டில் மங்ைளம் நிகலக்கும். 
தோமகரத் தண்டுத் திரி: முன்விகனப் போவம் நீங்ைி பெல்வம் 

நிகலக்கும். வோகழத் தண்டுத் திரி: மக்ைட் பெல்வம் உண்டோகும்,  

பதய்வக்  குற்றம் நீங்ைி மனச் ெோந்திபைற்படும். 
பவள்கள எருக்ைன் பட்கடத்திரி:  பபருத்தபெல்வம் வந்து பெரும் 

புது மஞ்ெள் துணித் திரி:  பபய் பிடித்தவர்ைளுக்கு அதன் பதோல்கல 
தீரும், ைோற்று ைருப்பு பெட்கடைள் என்ற ைஷ்டங்ைள் விலகும். பநோய் 
தீர்ந்து அம்போள் அருள்ைிட்டும். 
 

24-திரு விளக்னக வழி டும் தினச  லன். 
 

ைிழக்கு:எல்லோ வித ைிரஹ பதோஷங்ைளும் பகீடைளும் விலகும்.  
பமற்கு: ைடன் பதோல்கல, பங்ைோளிப் பகை, ெனிபகீட முதலிைன 
நீங்கும். வடக்கு: திரண்டபெல்வம் பெரும், திருமணத்தகட நீங்கும், 

ைல்வி வளர்ச்ெிைோகும், ெர்வமங்ைளமும்  உண்டோகும். பதற்கு பநோக்ைி 
ஏற்றக் கூடோது. 
 

25-ஜ ம் நசய்யும் முனற. 
 

பிறர் ைோதில் விழும்படி பெய்வது வோெிைம், தனது ைோதில் விழும்படி 
பெய்வது உபோம்சு, மனதினோல் பெய்வது மோனெம்.வோெிைம் 
ஒருமடங்கு பலன் தரும், உபோம்சு 100 மடங்கு பலன் தரும், மோனெம் 
1000 மடங்கு பலனளிக்ை வல்லது. 
 

26-ஸ்ரீசடாரி. 
 

திருவடிைகளக் ைோப்பது திருவடி நிகல. திருவடி நிகலபை போதுகை. 
போதுகைபை ஸ்ரீெடோரி. ஸ்ரீ ெடோரிபை அழ்வோர். போதுகை, ஸ்ரீெடோரி, 

ஆழ்வோர் ைோவும் ஒன்பற. ெடபைோபன் என்னும் போதுகை அதோவது ஸ்ரீ 



Page 19 of 21 

 

ெடோரி மூலபமதோன் ஸ்ரீை: பதிைோன பைவோன் திருவடிைளில் நம் 
ெிரகெ ெமர்பிப்பது ெோத்ைம். 
 

27-அ ிவாதைங்கள் நசய்யத்தகாத காலங்கள். 
 

பபருமகள பெவிக்கும்பபோது, ைதிைகள பெவிக்கும்பபோது, 

ஸ்த்ரீைகள பெவிக்கும்பபோது, பபரிைவர்ைளின் பைோஷ்டிகை 
பெவிக்கும்பபோது அபிவோதனம் பெய்ைக்கூடோது. ஆண்டவன் 
வெதியுள்ளவர்ைள் பகடக்கும் டோம்பைீமோன பூகைகை விட 
உண்கமைோன மனதுடன் பெய்யும் பூகைைகளயும் 
ப்ரோர்த்தகனைகளயும் ஏற்ைிறோன். 
 

28- ிறந்த திைம் நகாண்டாடுவது 
 

பிறந்த தினங்ைகளயும், ஆெோர்ைோர்ைளின் திருநக்ஷத்ரங்ைகளயும் 
அந்த நக்ஷ்த்ரங்ைள் 12 நோழிகைக்கு குகறைோமல் இருக்கும் பபோது 

பைோண்டோட பவண்டும். குகறந்தோல் முந்தினபம பைோண்டோட 
பவண்டும். ஒபர மோதத்தில் 2 நக்ஷத்திரங்ைள் வந்தோல் 2வது 
நக்ஷத்திரத்தில் பண்ணபவண்டும். 
 

பூகைக்கு மடி உலர்த்த ெோப்பிடுமுன் தோன் பெய்ை பவண்டும். 
ெோப்பிட்ட பின் உலர்த்தினோல் பூகைக்கு உைந்ததோைோது.  
 

துளெியும், வில்வமும்...திருமோலுக்கு உைந்தது துளெி, ெிவனுக்கு 
உைந்தது வில்வம். ெிவம் =  சூடு, விஷ்ணு = குளிர்ச்ெி, ெிவம் = 

அனல், விஷ்ணு=நீர் அதனோல் ெிவோலைத்தில் பவந்த நீறும்(விபூதி), 
பபருமோள் பைோவில்ைளில் குளிர்ந்த நீரும் தருைிறோர்ைள். சூட்கடத்  

தவிர்ப்பது வில்வம், குளிர்ச்ெிகைத் தவிர்ப்பது துளெி. ஆைபவ 
ெிவோலைத்திலும், விஷ்ணு ஆலைத்திலும் முகறபை வில்வம், துளெி 
பைோண்டு அர்ச்ெிக்ைிறோர்ைள். 
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29-தகாவில்களில் ெமஸ்கரிக்கும் முனற. 
 

பலி படீம், பைோடி மரம் இவற்றிற்கு அருபை மட்டும் 

நமஸ்ைரிக்ைபவண்டும். மற்ற இடங்ைளில் கூடோது. ைிழக்கு பநோக்ைிை 
பைோவிலில் வடக்கு பநோக்ைி  நமஸ்ைரிக்ை பவண்டும். பமற்கு 
பநோக்ைிை பைோவிலுக்கும் இதுபவ முகற. வடக்கு பதற்கு பநோக்ைிை 
பைோவில்ைளில் வடக்கு பநோக்ைி பெய்ை பவண்டும். 
பணிவுடன் வோழ்தல் எல்லோருக்கும் நல்லது. வெதியுகடைவர்ைள் 
பணிவுடன் இருப்பது இன்னும் அவர்ைளுக்கு ெிறப்பு. 
 

30-விரத திைங்களில் கூடாதவை. 

 

அடிக்ைடி நீர் அருந்துதல் கூடோது. பைலில் தூங்குதல் கூடோது. 
பவற்றிகல போக்கு பபோடக்கூடோது. உணவில் ைத்திரிக்ைோய் பெர்க்ைக் 
கூடோது. போரகண தினங்ைளில் உணவில் புளி பெர்க்ைக்கூடோது.  
எலுமிச்ெம்பழம் பெர்த்துக்பைோள்ளலோம். ைத்தரிக்ைோய் கூடோது. 
அைத்திக் ைீகர, சுண்கட வற்றல், பநல்லிக்ைோய் இகவ அவெிைம் 
பெர்க்ைபவண்டும். 
 

31-உ வாசம். 

 

போவங்ைள் பெய்வகத விட்டு, குணங்ைபளோடு  கூடிைிருப்பதும், எல்லோ 
சுை பபோைங்ைகளயும் விடுவதும் உபவோெம் என்று பபைர். 
ைடவுளுக்கு அருபை இருப்பது என்ற பபோருளும் பைோள்ளலோம். 
உப+வோெம் அருபை இருப்பது. மந்த்ர ைபம்,பூகை, ெிவ ெரிதம் 
பைட்டல், ஆைோரம் புெிக்ைோதிருத்தல் இகவபை உபவோெத்தின்  

இலக்ைணமோகும். 
 

ைற்பூரம் எரிந்து ைரிபைோ ெோம்பபலோ இல்லோமல் மகறந்து விடுைிறது. 
அதுபபோல ஆன்மோ இகறவனுடன் அருட்பைோதிைில் ைகரந்து ஒன்று 
படபவண்டும் என்பற ைற்பூர பைோதி ைோண்பிக்ைப்படுைிறது. இகதபை 
தோயுமோனவர்" தீதகணைோக் ைற்பூரபமனநோன் ைண்ட பைோதியுடன் 
ஒன்றி துரிெறுப்பது என்னோபள" எனப் போடுைிறோர்.  
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32-எண்னண ெீராடல். 

 

ஆண்ைள் புதன், ெனி இரண்டு நோள்ைளிலும் பபண்ைள் பெவ்வோய், 

பவள்ளி இரண்டு தினங்ைளிலும் எண்கண நீரோடலோம் என 
ெோஸ்த்ரங்ைள் கூறுைின்றன. அமோவோஸ்கை, பபௌர்ணமி,மோதப்பிறப்பு, 

விரத தினங்ைள் இவற்றில் எண்கணக் குளிைல் கூடோது. தகலைில் 
பதய்த்த எண்கணகை வழித்து உடலில் பூெக்கூடோது. 
 

நதிைில் நீரோடினோல் எந்தத் திகெைிலிருந்து நதி வருைிறபதோ 
அத்திகெ பநோக்ைியும், மற்ர நீர்நிகலைளில் ைிழக்கு அல்லது வடக்கு 
பநோக்ைியும் பெய்ை பவண்டும். திருக்பைோவில் குளங்ைளில் பைோவில் 
பநோக்ைியும் நீரோடல் பவண்டும். 
 

33-கருட தரிசைம். 
 

ெனிக்ைிழகம தரிெித்தல் மிைச் ெிறப்கபத் தரும். 
உட்ைோர்ந்திருக்கும்பபோது தரிெிக்ைக் கூடோது. மகறவிலிருந்து  அதன் 
பதோனிகைக் பைட்டோலும் பலன் உண்டு.இரு கைைகளயும் கூப்பி 
ைன்னத்தில் பபோருத்தி தரிெிக்ை பவண்டும். கைகூப்பி மோத்திரம் 
தரிெிக்ைக் கூடோது. 
 

ைோர்த்திகை மோெம் ைகடெி எட்டு நோட்ைலிலும், மோர்ைழிமோெம்  ைகடெி 
எட்டு நோட்ைளிலும் வழக்ைத்கத விட ெற்று உணவு குகறவோை 
உட்பைோண்டோல் விைோதிைற்று இருக்ைலோம். இந்த நோட்ைகள எமனின் 
பற்ைள் என்பர் பபரிபைோர். 
 

பூகை, பண்டிகை இவற்றின்பபோது ஆண்டவனுக்கு  பெய்யும் ஆரத்தி 
மஞ்ெள் குங்குமம் பபோட்டு இரண்டு பைோதி பநய்விட்டு ஏற்றி எடுக்ை 
பவண்டும். ஆரத்தி ஆனபின் துளெிச் பெடிைில் ஊற்ற பவண்டும்.  
மனிதர்ைளுக்கு எடுக்கும் ஆரத்திைில் தோன் மஞ்ெள்,  சுண்ணோம்பு 
பெர்க்ைபவண்டும் 

 


