
இ��   சட��க�   ம���   நைட�ைறகள��   ��கிய��வ�   ம���   
��கிய��வ�   இ��   
  
மத�   ஒ�   மத�   ம��ம�ல,   அ�   ஒ�   வா��ைக   �ைற.   இ��   மத�தி�,   மன�த   
வா�வ��   ஆ�ம�க�ைத   ெகா��   வ�வத���,   ப�தி   ம���   மத   உண��கைள   
வள��பத���   சட��க�   ெச�ய�ப�கி�றன.   சட��க�   வா�நாள��   
ெகா�டாட�ப�வ�   ம��ம�லாம�,   இற�த   ப�ற��   அட�க�   ம���   தகன�   
ெச���   நைட�ைறக�   உ�பட.   இ���கைள�   ெபா��தவைர,   ேவத�க�   -   
உலகி�   மிக�   பழைமயான   ஆ�ம�க   ��க�   -   அவ�கள��   சட��கைள   
வ�வைம��,   பாதி���ளன.   ேவத�க�   எ�ப�   ஆய�ர�கண�கான   
ஆ��க���   ��ைதய   பாட�க�   ம���   சட��கள��   ெதா��பா��.   இ�த   
வ�ைலமதி�ப�ற   ��க�   பல   தைல�ைறக���   வா�வழி   கைத   �ல�   
அ��ப�ப�டன.     
  
��னதாக,   பல   இ��   சட��க�   ஒ�வ��   வா��ைகய��   க�ட��ட�   
ெதாட��ைடய   கடைமகைள�   ெச�வத�   ��கிய��வ�ைத   ைமயமாக�   
ெகா����தன.   வா��ைகய��   நா��   நிைலக�   ப��வ�மா�:   
  

     ப�ர�ம�சா�யா   -   க�வ�ைய�   ெப�த�   ம���   ஒ�வர�   
     �ணமான   கிரஹ�தா   -   உலக   இ�ப�க�   ம���   தி�மண�   ம���   ெதாழி�   
அட�கிய   
     வன�ர�த�   -   ஆ�மிக�   
     ச�ன�யாச�   -   சி�தைன   வா��ைக     
  
ஆகியைவ   இ��   ெச�ய�படாத   பல   பழ�கால   சட��க�   உ�ளன.   பல   
��றா��களாக   அ��த��   நைட�ைற��   மாறிவ��ட�.   உதாரணமாக,   
ேவத   கால�கள��,   யாக�க�   க�மா   ம���   த�ம��ட�   ெதாட��ைடயைவ,   
ஆனா�   இ�ேபா�   அைவ   ச�க   நடவ��ைகக�ட�   ெதாட��ைடயைவ.     
  

A.   இ��   சட��கள��   ��கிய��வ�சட��கைள�   ெச���ேபா�   
  
இ���க���,கட�ள��   ஆசிகைள�   ெப�வ�   ��கிய   ��கிய��வ�   
வா��த�.   கட��   அவ�கள��   ப�தியா�   மகி��சியைட��   ேபா�,     அவ�   தன�   
ஆசீ�வாத�கைள   அவ�க���   வழ��கிறா�   எ��   அவ�க�   ந��கிறா�க�.   
ெப��பாலான   இ��   சட��க�   ேகாவ��க�   அ�ல�   இய�ைகய��   உ�ள   
�ன�த   தள�கள��   ெச�ய�ப�கி�றன,   ஆனா�   சில   வ ����   ெச�ய�ப�கி�றன.     
  
வ ����   ெபா���கள��   ஒ�   ப�தியாக,   ஒ�   ப�தி��ள   இ��   ஒ�ெவா�   நா��   
சில   சட��கைள�   ெச�வா�   எ��   எதி�பா��க�ப�கிற�.   காைல   சட��கள��   
�ள�ய�   அ�ல�   உட�   �ய   ��திக���,   ��ய   கட����   ப�ரா��தைன   
ெச�வ�   அ�ல�   காய��   ம�திர�ைத   உ�ச��ப�   ஆகியைவ   அட���.   �ைஜ,   
தியான�,   ம   silentன   ப�ரா��தைன,   ேயாகா,   பகவ�   கீைத   அ�ல�   
பஜன�கள�லி���   ேவத�கைள   ஓ�த�,   மத   ��தக�கைள�   ப��த�,   



ச�ச�க�தி�   ப�ேக�ப�   (ப�ரா��தைன   ச�தி��),ஆகியைவ   அைன��   இ��   
வ ��கள���   நைட�ைறய��   உ�ள   ெபா�வான   சட��க�.     
ெதா��   ேவைல   ெச�வ�,   ேகாவ�����   ெச�வ�   ம���   
ேகாஷமி�த�அவ�கள��   அ�பான   கட�ள��   ெபய�.   இ�த   சட��க�,   
ப�ரா��தைனக�   ம���   �ன�த   வ�ழா�க�   �ல�   இ���க�   கட����   
ம�யாைத   ெச���கிறா�க�.     
  
ப�ரா��தைன   அ�ல�   �ைஜ   ஒ�   இ��   ப�த��   வா�வ��   ஒ��கிைண�த   
ப�தியா��.   அவ�க�   இ��   ப�ராமண�கள��   உதவ�   அ�ல�   வழிகா��தலி�   
கீ�   இ�த   ப�ரா��தைனகைள   ெச�கிறா�க�.   ஒ�ெவா�   �ைஜ���   ப�ற�,   
கட����   ஒ�   �ன�தமான   ப�ரசாத�   (அ�ல�   ப�ரசா�)   ெச�ய�ப�கிற�.   
இ�தைகய   ப�ரசாத�க�   கட����   ேசைவ   ெச�வத�கான   அைடயாளமாக   
பர�பர   ந�ைமகைள�   �றாம�   ெச�ய�பட   ேவ���.   இ�த   சட��கைள�   
ெச�வ�   அவ�கள��   ஆ�ம�க   ��ேன�ற�தி��   உத��   எ��   இ���க�   
ந��கிறா�க�.   
  
சட��க�   சில   உட�   ெசய�பா�களா��,   அைவ   உட�   �தியாகேவா   அ�ல�   
மன   �தியாகேவா   ஆனா�   ெப��பா��   மைற�க   வழிய��   நம��   
உத�கி�றன.   பல   இ�திய   பார�ப�ய   சட��க�   உ�ளன,   அவ�றி�   இ��   
சட��க�   அதிக   ��கிய��வ�   ெப�கி�றன,   ஏெனன��   அறிவ�ய�   
காரண�க�   ம���   ஒ��க�தி�   அள�   ஆகியைவ   இதி�   அட���.   
  
சட��க�   வா��ைகைய   எள�தா���   ஒ�   க�டைம�ைப   உ�வா��கி�றன.   
பல�   அறிவ�ய�   �தியாக   நி�ப��க�ப�ட   �காதார   ந�ைமகைள   அவ�க���   
ப��னா�   உ�ளன�.   அைவ   கால�காலமாக   ப��ப�ற�ப��   தைல�ைறகளாக   
கட��   ெச�கி�றன.   ந��க�   எ�ேக   இ��கிற��க�,   எ�ன   ெச�ய   ேவ���   
எ��   சட��க�   உ�கைள   வழிநட��கி�றன.   ெப��பாலான   சட��க�   
க����   ெத�யாத   க�கார�   ேபா�ற�,   உதாரணமாக,   ந��க�   ��ய   
நம�கார�   ெச�கிற��க�   எ�றா�,   அ�   ��ய   உதய�தி�கான   ேநரமாக   இ��க   
ேவ���.   
  
இ��   மத�தி�,   சட��க�   ப�தி   ம���   மத   உண��கைள�   ���தி   அத�   
�ல�   கட�ைள��   ஆ�ம�க�ைத��   மன�த   வா�வ��   ைமய�தி�   ெகா��   
வ�வதா��.   அவர�   வ ����   ெபா���கள��   ஒ�   ப�தியாக,   ஒ�   ப�திமி�க   
இ��   ஒ�ெவா�   நா��   காைல   �த�   மாைல   வைர   சில   சட��கைள�   
ெச�வா�   எ��   எதி�பா��க�ப�கிற�.   
  
சட��   எ�ற   ெசா�   சில   இய�திர   அ���ைற   ம���   த�வ�ர   ஈ�பா�  
இ�லாைம   ஆகியவ�ைற�   �றி�ப��வதா�,   ேவத   சட��கைள�   �றி�க   
சட��   எ�ற   வா��ைதைய�   பய�ப��த   சில�   வ����வதி�ைல.   ேவத   
தியாக�க�   மன�த   வா�வ��   ஒ��கிைண�க�ப�கி�றன,   ஆனா�   அைவ   சில   
ஒ����ைறக�ட�   ெச�ய�பட   ேவ���   எ�றா��,   அவ�றி�   இ�தி   
ேநா�க�   ெவ�மேன   கைடப���ப�   அ�ல,   மனைத��   உடைல��   
மா��வதா��.   உ�வா�க�.   



  
சட��க�   ம���   சட��க�   �த�ைமயாக   கட��க�,   உய��ன�க�,   ப���த   
ஆ�மா�க�,   மன�த�க�   ம���   ப�ற   உய��ன�க��கான   காண��ைககைள   
உ�ளட�கிய�.   ப�ரசாத�க�   தினச�,   வாரா�திர,   மாதா�திர   அ�ல�   வ�டா�திர   
அ��பைடய��   வழ�க�ப�கி�றன.   சில   ப�ரசாத�க�   வா�நாள��   ஒ�   �ைற   
ம��ேம   வ��   �றி�ப��ட   ச�த��ப�கள��   வழ�க�ப�கி�றன.   இ�தைகய  
ச�ைகக�   பர�பர   ந�ைமகைள   கட�����   அவர�   ெவள��பா�க����   
ஒ�   ேசைவயாக�   �றாம�   ெச�ய�பட   ேவ���.   
  
ப�தி   ெகா�ட   இ���க�   தினச�   சட��கைள�   ெச�கிறா�க�   ம���   பகலி�   
ெவ�ேவ�   ேநர�கள��   ப�ேவ�   ெத�வ�க���   த�ண��   அ�ல�   
காண��ைககைள�   ெச�கிறா�க�.   காைல   யாக�கள��   �ள��த�   அ�ல�   உட�   
�ய   ��திக���,   ��ய���   ப�ரா��தைன   ெச�வ�,   காய��   ம�திர�ைத   
உ�ச��ப�,   உடலி�   �றி�ப��ட   மத   அைடயாள�கைள�   பய�ப���வ�   
ேபா�றைவ   அட���.   ��தலாக,   ப�த�க�   அவ�க�   ப��ப���   ஆசி�ய�   
மர�க���   �றி�ப��ட   சட��கைள��   கவன��கலா�.   இ�தைகய   தினச�   
அ�சரைணக�   �றி�பாக   வ ����கார�க��கானைவ.   இ��   �றவ�க�   
(ச�யாசிக�)   சில   தினச�   சட��கைள�   ப��ப�றலா�   ம���   கட��கைள   
அ�ல�   அவ�கள��   ஆசி�ய�கைள   வண�கலா�,   ஆனா�   அவ�க�   
வ ����கார�கள�டமி���   ேவ�ப�கிறா�க�.   
  
இ�த   நைட�ைறகள��   ெப��பாலானைவ   உய�   சாதிய�ன���   
க�டாயமானைவ   எ�ப�   உ�ைம   எ�றா��,   இ���   பல�   அவ�ைற�   
ப��ப��கிறா�க�,   இ���க�   அவ�கள��   ந�ப��ைகக�,   ச�க   நிைல,   ேநர�   
கிைட�ப�,   ���ப   மர�க�   ம���   ப�ற   காரண�கள��ப�   ப�ேவ�   
சட��கைள�   ப��ப��கிறா�க�.   ஒ�   கால�தி�   க�டாயமாக   இ��த   பல   
பழ�கால   சட��க�   ம���   நைட�ைறக�   இ�ேபா�   ப�ேவ�   
காரண�க��காக   நிராக��க�ப�கி�றன.   ம�க�   நகர�கள��   வசி�பதா�   
சிலவ�ைற   இ��   நிக��த   ��யா�,   ேம��   அவ�ைற�   ெச�ய   ேவத�தி�   
ப���ைர�க�ப�ட   ஒ��க�ைத�   கைட�ப���க   நிைலைமக�   அ�மதி�கா�.     
  
த�ேபா�   பல   இ��   வ ��கள��   நைட�ைறய��   உ�ள   தினச�   சட��கள��,   
மிக��   ப�ரபலமானைவ   �ைஜ,   தியான�,   ம   silentன   ப�ரா��தைன,   ேயாகா,   
பகவ�   கீைத   அ�ல�   பஜைன   ேபா�ற   ��கைள   ஓ�த�,   மத   ��தக�கைள�   
ப��த�,   "ச�ச�க�தி�"   ப�ேக�ப�   அ�ல�   நி�வன�ைத�   பா�ைவய��த�.   
�ன�த   மன�த�க�,   சில   ெதா��   ேவைலகைள�   ெச�வ�,   ேகாவ��க�   ம���   
�ன�த   இட�க����   ெச�வ�   அ�ல�   சில   ம�திர�க�   அ�ல�   ஒ�   
�றி�ப��ட   கட�ள��   ெபயைர   உ�ச��த�.   
  

B.   இ��   சட��கள��   சில   வ�வ�க�   
  

1.   �ன�த   தல�கள��   சட��கைள�   ெச�வ�     
  



இ��   ��க�   ம���   �ன�த   ��க�   இ��   ப�த�க�   த�க�   வா�நா�   
��வ��   ெச�ய   ேவ��ய   ப�ேவ�   சட��கைள   வ����ளன.   இ�த   
இட�க�   கட�ள��   உைறவ�டமாக   க�த�ப�வதா�,   இ��   சட��க���   
�ன�த   தல�க�   மிக��   ��கிய��வ�   வா��தைவ.   ப�ராமண�களா�   
சட��க�   ெச�ய�ப��   �ன�த   தள�கள��   �ன�த�த�ைம   ப�றி   �ன�த   ��க�   
மிக   வ��வாக�   �றி�ப����ளன.   இ�த   �ன�த   தல�கள��   இ���க��   த�க�   
��ேனா�க���   ம�யாைத   ெச���கிறா�க�.   ப�ரா��தைனக�   ந��டகால   
அைமதிைய   வழ��வத���   ெத�வ �க   ச�தி�ட�   ஒ�றிைணவத���   
உத�கி�றன.     
  

2.   யாக�   
  
இைவ   இ��   மத�தி�   வழிபா���   ெவள���ற   வ�வ�க�,   ப�ைடய   கட�த   
கால   ேவத   மத��ட�   அத�   ேநர�   ெதாட�ைப   நிைன���கி�றன.   
யாக�கள��   ெசய�பா���   ேபா�,     த�தியான   ஆசா�ய�களா�   ப�ேவ�   
ெத�வ�க���   �ைறயான   ம���   �ைறயான   �ைறய��   ப�ரசாத�   
வழ�க�ப�கிற�,   இதனா�   அவ�க�   வா��ைகய��   சில   ���கைள   அைடய   
வழிபா�டாள���   உத�வா�க�.   
  
யாக�கைள�   ெச���ேபா�   ம�திர�கைள   உ�ச��ப�   �றி�ப��ட   ஆைசக�,   
ஒ�   தன�நப��   ஒ��ெமா�த   நல�,   ம�க�   ��   அ�ல�   ��   ச�தாய�தி�   
நிைறேவ�ற�ைத   உ�தி   ெச���.   
  
யாக�தி�   எள�ைமயான   வ�வ�,   வ ����கார�   ெச���   இ�லற�   சட�கா��,   
அவ�   தன�   வ ����   எ���   �ன�த   ெந��ப��   எள�ய   காண��ைகைய   
வழ��வா�.   மிக��   சி�கலான   பதி�ப��   ���   �த�   ஐ��   ெந���கைள   
நி��த�   ம���   அவ�றி�   உண�   தான�ய�க�,   ெந�   அ�ல�   ெவ�ெண�   
ம���   ம�ற   கா�கறி   ெபா��க�   ேத��ெத��க�ப�ட   ம���   த�தி   வா��த   
பாதி�யா�க�,   ஒேர   ேநர�தி�   ம�திர�கைள   உ�ச��த�,   ப�ேவ�   
கட��கைள   �றி�பாக   அ�ன�,   இ�திர�,   வ�ணா   ேபா�றவ�ைற   ஊ��வ�   
அட���   .   
  
சில   Yajnas   ெப�ய   அளவ��   வரேவ��   அைமதி   ம���   ெச�வ�   �தலியன   
சி�கலான   த�ைமய��   அளவான�   ெபா���   ெகா�ள,   ம�   வள�ைத   
அதிக��க,   மைழ   அைழ�க   ேவ���,   ��   ச�க�தி�   ெபா�   நல��காக   
ெச�ய�ப�கி�றன,   இ�த   Yajnas   ஒ�   சில   மண�   ேநர�   இ���   ந���கலா�   பல   
நா�க�   வைர.   வ�ழாவ��   ப�ேக���   ம���   நட���   �சா�கள��   
எ�ண��ைக   அ�   ெச�ய�ப��   த�ைம   ம���   ேநா�க�ைத�   ெபா��த�.   
  
யாக�க�   ம���   ப�ற   வைகயான   தியாக�கைள   நிக����   நிக��   நவ �ன   இ��   
மத�தி�   ெம�வாக   வ�கிற�,   �த�ைமயாக   ேம�க�திய   க�வ�ய��   
ெச�வா��,   அவ�ைற�   ெச�வதி�   உ�ள   சி�க�   ம���   யாக�   ெச�ய���ய   
த�தி   வா��த   �சா�கள��   எ�ண��ைக   �ைறத�.   ��   ேவத   
உ�தர�கள��ப�   திற�பட.   



  
யாக�   ெச���   ேபா�,     �சா�கள��   உதவ��ட�   ப�ேவ�   ெத�வ�க���   
ப�ரசாத�   வழ�க�ப�கிற�.   ஒ�   சிறிய   �ன�த   ெந���   எ�கிற�   ம���   உண�   
தான�ய�க�,   ெந�   ம���   கா�கறி   ெபா��க�   ேபா�ற   ப�ரசாத�க�   உ�ளன.   
அ�ன�,   இ�திர�,   வ�ண�   ேபா�ற   கட��கைள   அைழ�க   ம�திர�க�   ஒேர   
ேநர�தி�   உ�ச��க�ப�கி�றன.   அைவ   ெபா�வாக   ���ப   நல��காக��,   
மைழைய   அைழ�பத�காக��,   அைமதி   ம���   ெசழி�ைப   வரேவ�க��   
ெச�ய�ப�கி�றன.   சில   யாக�க�   சில   மண�ேநர�க�   ெச�ய�ப�கி�றன,   
ம�றைவ   பல   வார�க�   ந�����.   
  

3.   ஜப�   -   ஜப�   எ�றா�   கட�ள��   ெபயைர,   அைமதியாகேவா   அ�ல�   
ேக�கேவா   ெசா�வ�.   இ�த   சட��   மனைத�   ��ைம�ப��த��,   ஒ�வ��   
உண�ைவ   ஆ�ம�க   ஆ�ற�ட�   நிர�ப��   கட�ள��   ெபயைர�   ெதாட���   
ஓ�வைத   உ�ளட��கிற�.   இ�த   வழ�கமான   ம�திர�   மனதி��   உடலி��   
அதி��கைள   உ�வா�கி   ஆ�ம�க   மா�ற�தி��   வழிவ����.   ஜப�   கட�ள��   
ம�தான   �ய   அ�ப�னா�   ெச�ய�பட   ேவ���,   அத���   பதிலாக   ஏதாவ�   
கிைட���   எ�ற   எதி�பா���ட�   அ�ல.   
  
நவ �ன   இ��   மத�தி�   ஜப�   மிக��   ப�ரபலமான   வழிபா��   �ைறயாக   
மாறி��ள�.   �றி�பாக   ப�தி   இய�க�தி�   எ��சி   ம���   பல   ேயாகிக�   
ம���   பாபா�கள��   �க�   ஆகியவ��ட�,   ஜப�   பல   ப�தி��ள   ம���   
ஆ�ம�க   ஆ�வ��ள   இ���கள��   இதய�கள��   �ைழ���ள�.   ஜப�   எ�ப�   
கட�ள��   ெபயைர   அைமதியாக   ஓ�வ�   அ�ல�   ஒ�   ��வ��   ச�தமாக   
ெசா�வ�.   கட�ள��   ெபயைர   ெதாட���   பாராயண�   ெச�வ�   ப�த��   
மனைத   ��ைம�ப����   ம���   அவர�   எ�ண�கைள   ெத�வ �க   
எ�ண�க�   ம���   ���பான   ஆ�ம�க   ஆ�றலா�   நிர���   எ��   
எதி�பா��க�ப�கிற�.   வழ�கமான   ம�திர�   உடலி��   மனதி��   சில   
அதி��கைள   உ�வா���   எ��   எதி�பா��க�ப�கிற�,   இ�   சாதாரண   ஆ�ம�க   
மா�ற�ைத   எள�தா���.   
  
இ��   மத�தி�,   ஆர�ப   கால�கள�லி���,   ேவத   ம�திர�க�   ம���   
�ேலாக�கைள   �ைறயாக   உ�ச��பத��   அதிக   ��கிய��வ�   
ெகா��க�ப�ட�.   இ���   ேவத�   ப�ள�கள��,   மாணவ�க�   சம�கி�த   
உ�ச��ப��   ��பமான   ���க�கைள�   ைக�ப�ற   �ய��   மண�,   நா�க�   
ம���   வ�ட�கைள   ெசலவ��வா�க�.   ஜபாவ��,   நா�   அ�தைகய   
வ�ைற���த�ைமைய�   காணவ��ைல.   தன�நப���   அவரவ�   வசதி   ம���   
உ�   ���தலி�   ப�   பய��சி   ெச�ய   ேபா�மான   �த�திர�   உ�ள�.   எனேவ   
ஜப�தி�   பழ�க�   இ�த   மிக�   பழைமயான   பார�ப�ய��ட�   ஒ���ேபாகிற�,   
ஆனா�   ேவத   ம�திர�கைள   உ�ச��பத�கான   ெபா�வான   அ���ைற   
இ�ைல.   
  
இ��ப���   சில   வ�திக�   உ�ளன.   ஒ�வ�   த�க�   நல��காகேவா   அ�ல�   
ம�றவ�கள��   நல��காகேவா   ஜப�ைத   ெச�ய   ேவ���,   ஆனா�   
ம�றவ�க���   த���   ெச�யேவா   காய�ப��தேவா   �டா�.   இ�   எ�த   �யநல   



ேநா�க�தி�காக��   அ�லாம�   கட�ள��   �ய   அ�ப�னா�   ெச�ய�ப�டா�   
ந�ல�.   ��றாவதாக,   பய��ளதாக   இ��க,   ம�திர�   "AUM"   எ�ற   �ன�த   
எ���ட�   ெதாட�க   ேவ���.   
  
  

4.   ச�தியா   வ�தன�தி�யஜாவ���   
  
ஒ�ப���ைர�க�ப�ட   க�டாய   சட��   ச�தியா   வ�தன�   ஆ��,   அ��   
அதிகாைல   ம���   மாைல   ேநர�கள��   ��ய�   கட����   நதி   ேபா�ற   பா��   
�ல�திலி���   த�ண��   வழ�க�ப�கிற�.   இ�த   ேநர�தி�தா�   ��யன��   
ெம�ைமயான   கதி�க��   பா��   ந���   4-5   நிமிட�க���   �ேலாகா�கைள�   
ப����   இ�த   ேவைலைய�   ெச���   ஒ�வ���   அதிக   அள�   ஆ�றைல   
மா���.   
  

5.   ��ய   நம�கா�   
  
��ய   நம�கா�   எ�ப�   திற�த   வான�தி�   கீ�   ��ய   உதய�தி�   ேபா�   
அதிகாைலய��   ெச�ய�ப��   ஒ�   உட�   பய��சியா��.   இ�   ேபா�மான   அள�   
ைவ�டமி�   �   ெகா�ட   நப��   ஆேரா�கிய�ைத   ேம�ப���வேதா�   நர��   
ம�டல�ைத��   ���கிற�,   நம�   உடலி�   அைன��   ��கிய   உ���கள��   
ெசய�பா�ைட   ேம�ப���கிற�   ம���   நப��   உட�   ம���   மன   நிைலைய  
���ப��கிற�.     
  

6.   �ழ�ைத   ப�வ�திலி��ேத   ெப��பாலான   இ���க���   க�ப��க�ப��   ஏ�   
ம���   இற��   �றி��ட�   AUM   வா��ைதைய   ச�தமாக   ெசா�வ�   ஒ�   
பார�ப�ய�.   இ�த   �ன�த   எ�����   நனைவ   மா���   திற�   உ�ள�.   
  

  ெசறி�   ேம�ப���வத���,   மன   அ��த�   ம���   கவைலைய   
�ைற�பத���   AUM   ஐ�   பாராயண�   ெச�வ�   ெப��   ந�ைமகைள�   
ெகா���ள�.   உடலி�   அைன��   உ���கள��   ெசய�பா�ைட   ேம�ப��தி,   
ஹா�ேமா�கள��   ெசய�பா�ைட�   ����   அேத   ேவைளய��,   உடலி�   ந��   
ந����   ெசய��ைற��   உத�கிற�.   இ�   �றி�பாக   ந�ப��ைகைய   
ேம�ப���கிற�   ம���   ஒ�   நபைர   உண��சி   �தியாக   நிைலநி���வத�   
�ல�   எதி�மைறைய   �ைற�கிற�.   
  

AUM   மிக��   �ன�தமான   வா��ைதயாக   க�த�ப�கிற�.   இ�   ச�த   ப�ர�ம�,   ஒ�   
ப�ராமணேம   ஒ�   வா��ைதய��   வ�வ�தி�   உ�ள�.   அ�   ெதா��   
எ�லாவ�றி���   ெத�வ �க�ைத   அள��கிற�.   எனேவ   அ�   ��ெனா�டாக   
ம�ெறா�   வா��ைத�ட�   இைண�தா�,   அ�த   வா��ைத   ெத�வ �க   இய�பாக   
மா��,   அ�   உ�ச��க�ப��   ேபா�   அ�   சில   அதி��கைள   உ�வா��கிற�,   இ�   
நனைவ   மா���   திறைன�   ெகா���ள�.   எனேவ   இ��   மத�தி�   அைன��   
ம�திர�க��   இ�த   �ன�த   எ���   "AUM"   ஐ�   பய�ப���வத��   ��னதாகேவ   
உ�ள�.   
  



7.   �ைஜ   
  
ந�ரா�ய   ப�ற�   ெச�ய�ப��   �ைஜ   அ�ல�   த�ப   ஆராதைன,   நா�   ��வ��   
பா�கா�பான   ம���   ந�ப��ைக����   உண�ைவ   நிர�ப   உ�க���   
ேதைவயான   மன   அைமதிைய��   ந�லிண�க�ைத��   அள��கிற�.   
  
இ��   மத�தி�   பல   பார�ப�ய   நடவ��ைகக�   உ�ளன,   அைவ   வா��ைக   
�ைறைய   ேம�ப���கி�றன,   ஏெனன��   இ�   ப�ைடய   த�ம�,   இ�   மன�த   
வா��ைக��   இய�ைக��   சி�கி   இ��பைத�   �றி�கிற�   ம���   பர�பர   
ஊ�ட�ைத   ஊ��வ��கிற�.   
  

8.சில   தினச�   அ�சரைணக�   
  
இ��   மத�தி�,   வார�தி�   ஒ�ெவா�   நா��   ஒ��   அ�ல�   அத��   ேம�ப�ட   
வ��வாச   ெத�வ�க���   அ��பண��க�ப���ள�.   ப�ரா��தைன   ம���   
வ�ரத�   உ�ள��ட   சிற��   சட��க�   இ�த   கட��க�   ம���   ெத�வ�கைள   க   
honorரவ��பத�காக   ெச�ய�ப�கி�றன.   ஒ�ெவா�   நா��   ேவத   
ேஜாதிட�திலி���   ஒ�   வான   உட�ட�   ெதாட��ைடய�   ம���   அத�ட�  
ெதாட��ைடய   ர�தின��   நிற��   உ�ள�.   
  
இ��   மத�தி�   இர��   ெவ�ேவ�   வைகயான   வ�ரத�க�   உ�ளன.   உ�வா�   
எ�ப�   ஒ�   சபத�ைத   நிைறேவ��வத�காக   ெச�ய�ப��   வ�ரத�க�,   அேத   
சமய�   வ�ரத�க�   மத   சட��கைள   கைடப���க   ெச�ய�ப��   வ�ரத�க�.   
ப�த�க�   த�க�   ஆ�ம�க   ேநா�க�ைத�   ெபா���   வார�தி�   எ�த   வ�ரத�தி��   
ஈ�படலா�.   
  
ப�ைடய   இ��   ஞான�க�   ப�ேவ�   கட��கள��   வ�ழி��ண�ைவ   பர��வத��   
சட��   வ�ரத�க�   ேபா�ற   அ�சரைணகைள�   பய�ப��தின�.   உண�   ம���   
பான�ைத   தவ���ப�   ப�த�க�   கட�ைள   உண���   ெகா�வத��   ெத�வ �க   
பாைதைய   அைம���   எ��   அவ�க�   ந�ப�ன�,   இ�   மன�த   இ��ப��   ஒேர   
ேநா�க�   எ��   ����   ெகா�ள�ப�கிற�.   
  
இ��   நா�கா��ய��,   ப�ைடய   ��ய   ம�டல�தி�   ஏ�   வான   உட�க����   
ெபய�ட�ப���ள�:   ��ய�,   ச�திர�,   �த�,   ெவ�ள�,   ெச�வா�,   வ�யாழ�   
ம���   சன�.   
  

1.   தி�க�   (ேசாமவ�)   
  
தி�க�   சிவ�   ம���   அவர�   �ைணவ�யா�   பா�வதி��   
அ��பண��க�ப���ள�.   அவ�கள��   மக�   வ�நாயக�   வழிபா���   
ெதாட�க�தி�   ேபா�ற�ப�கிறா�.   இ�த   நாள��   ப�த�க�   சிவபஜ�க�   எ��   
ப�தி   பாட�கைள�   ேக�கிறா�க�.   சிவ�   ச�திர�,   ச�திர�ட�   
ெதாட��ைடயவ�.   ெவ�ைள   அவர�   நிற�   ம���   ���   அவர�   
இர�தின�க�.     



  
ேசாமவ�   வ�ரத�   அ�ல�   தி�க�   வ�ரத�   ��ய   உதய�   �த�   ��ய   
அ�தமன�   வைர   கைடப���க�ப�கிற�,   மாைல   ப�ரா��தைன���   ப�ற�   
உைட�க�ப�கிற�.   உ�ணாவ�ரத�   இ��பத�   �ல�,   சிவெப�மா�   த�க�   
ஆைசகைள   நிைறேவ��வா�   எ��   இ���க�   ந��கிறா�க�.   சில   இட�கள��,   
தி�மணமாகாத   ெப�க�   த�க�   சிற�த   கணவைர   ஈ��பத�காக   வ�ரத�   
இ��பா�க�.   
  

2.   ெச�வா��கிழைம   (ம�க�வா�)கிரகமான   ம�க���   
  
ெச�வா�   கிரக�   அ�ம�   ம���   ெச�வா�அ��பண��க�ப���ள�.   
ெத�ன��தியாவ��,   இ�த   நா�   �க�தா   கட����   அ��பண��க�ப���ள�.   
இ�த   நாள��   ப�த�க�   அ�ம�   சாலிசா,   சிமிய�   கட����   
அ��பண��க�ப�ட   பாட�கைள�   ேக�கிறா�க�.   இ��   மத   
ந�ப��ைக��ளவ�க�   அ�மைன�   ேபா��வத�காக��,   த�ைமைய�   
த��பத���,   தைடயாக   உ�ள   தைடகைள�   தா��வத���   அவ�ைடய   
உதவ�ைய   நாட��.   
  
ஒ�   மகைன�   ெபற   வ�����   த�பதிய�னரா�   வ�ரத�   அ�ச��க�ப�கிற�.   
��ய   அ�தமன�தி���   ப�ற�,   ேகா�ைம   ம���   ெவ�ல�   (ேக�   ச��கைர)   
ம��ேம   ெகா�ட   உணவா�   ேநா��   உைட�க�ப�கிற�.   
ெச�வா��கிழைமகள��   ம�க�   சிவ��   நிற   ஆைடகைள   அண���   அ�ம���   
சிவ�த   ��கைள   வழ��கிறா�க�.   ��கா   (சிவ��   பவள�)   அ�ைறய   
வ���பமான   ர�தினமா��.   
  

3.   �த�   (�த�)வ��த����   
  
�த�   பகவா�   கி��ண����,   கி��ணன��   
அவதாரமானஅ��பண��க�ப���ள�.   �த�ட�   �த�ட�   ெதாட��ைடய   நா�.   
சில   இட�கள��,   வ�����   வழிபட�ப�கிறா�.   இ�த   நாள��   ப�த�க�   
கி��ண   பஜைன   (பாட�க�)   ேக�கிறா�க�.   ப�ைச   வ���பமான   நிற�   ம���   
ஓன���   ம���   மரகத�   வ���பமான   ர�தின�க�.   
  
�த�கிழைமகள��   வ�ரத�   இ����   இ��   ப�த�க�   மதிய�   ஒ�   ேவைள   
உணைவ   எ����ெகா�கிறா�க�.   �த�   உ�வா�   (�த�   வ�ரத�க�)   
பார�ப�யமாக   அைமதியான   ���ப   வா��ைகைய   வ�����   த�பதிக�   
ம���   க�வ�   ெவ�றிைய   வ�����   மாணவ�க�   கைடப���கி�றன�.   �த�   
அ�ல�   �த�   கிரக�   �திய   தி�ட�கைள   அதிக����   எ��   ந�ப�ப�வதா�   
�த�கிழைமகள��   ம�க�   ஒ�   �திய   ெதாழி�   அ�ல�   நி�வன�ைத�   
ெதாட��கிறா�க�.   
  

4.   வ�யாழ�   (��வ�   அ�ல�   �ரஹ�பதிவ�)   
  



வ�யாழ�   வ���   ம���   கட�ள��   ��வான   ப��ஹ�பதி��   
அ��பண��க�ப���ள�.   வ���வ��   கிரக�   வ�யாழ�.   ப�த�க�   "ஓ�   ெஜ�   
ெஜகத��   ஹேர"   ேபா�ற   ப�தி�   பாட�கைள�   ேக�கிறா�க�,   ேம��   ெச�வ�,   
ெவ�றி,   �க�   ம���   மகி��சிைய�   ெபற   வ�ரத�   இ��பா�க�.   
  
ம�ச�   எ�ப�   வ���வ��   பார�ப�ய   நிற�.   ��ய   அ�தமன�தி���   ப�ற�   
உ�ணாவ�ரத�   �றிய��க�ப��   ேபா�,     உண�   பார�ப�யமாக   ம�ச�   
உண�களான   சனா   டா�   (ெப�கா�   கிரா�)   ம���   ெந�   (ெதள��ப��த�ப�ட   
ெவ�ெண�)   ஆகியவ�ைற�   ெகா������.   இ���க��   ம�ச�   
ஆைடகைள   அண���   வ������   ம�ச�   ��க�   ம���   வாைழ�பழ�கைள   
வழ��கிறா�க�.     
  

5.   ெவ�ள�   (��ரவ�)   
  
ெவ�ள��கிழைம   வ �ன�   கிரக��ட�   ெதாட��ைடய   தா�   ெத�வமான   ச�தி��   
அ��பண��க�ப���ள�;   ��கா   ம���   காள�   ெத�வ�க��   
வண�க�ப�கிறா�க�.   இ�த   நாள��   ப�த�க�   ��கா   ஆர�தி,   காள�   ஆர�தி,   
ம���   ச�ேதாஷி   மாதா   ஆர�தி   வ�ழா�கைள�   ெச�கிறா�க�.   ச�திைய   
மதி�பத�காக   இ���க�   ெபா��   ெச�வ�ைத��   மகி��சிைய��   
ேத�கிறா�க�,   ��ய   அ�தமன�தி���   ப�ற�   ஒேர   ஒ�   உணைவ   ம��ேம   
சா�ப��கிறா�க�.   
  
ச�தி�ட�   ெவ�ைள   நிற�   மிக   ெந��கமாக   ெதாட��ைடய�   எ�பதா�,   
மாைல   உணவ��   ெபா�வாக   பா�   ம���   அ�சியா�   ெச�ய�ப�ட   கீ�   அ�ல�   
பாயச�   ேபா�ற   ெவ�ைள   உண�க�   இ����.   ச�னா   (ெப�கா�   கிரா�)   
ம���   ��   (ெவ�ல�   அ�ல�   திட   ெவ�ல�பா�)   ப�ரசாத�   ெத�வ�தி��   
�ைறய�ட�ப�கிற�,   ேம��   �ள���   உண�க�   தவ���க�பட   ேவ���.     
  
ச�தி�ட�   ெதாட��ைடய   ம�ற   நிற�கள��   ஆர��,   ஊதா,   ஊதா   ம���   
ப�க��   ஆகியைவ   அட���,   ேம��   அவ�ைடய   ர�தின�   க�   ைவரமா��.   
  

6.   சன��கிழைம   (சன�வ�)கிரக��ட�   ெதாட��ைடய   பய��ள   கட�ளான   
சன��காக   
  
சன��கிழைம   சன�அ��பண��க�ப���ள�.   இ��   �ராண�கள��,   ஷான�   ஒ�   
ேவ�ைட�கார�,   அவ�   �ரதி��ட�ைத   ெகா��   வ�கிறா�.   ப�த�க�   ��ய   
உதய�   �த�   ��ய   அ�தமன�   வைர   வ�ரத�   இ���,   சன�ய��   
உட�நல��ைற�,   ேநா�க�   ம���   ப�ற   �ரதி��ட�கள�லி���   பா�கா��   
ேகா�கி�றன�.   ��ய   அ�தமன�தி���   ப�ற�,   இ���க�   க���   எ�   
எ�ெண�   அ�ல�   உ���   (ப���)   பய�ப��தி   தயா��க�ப�ட   ம���   உ��   
இ�லாம�   சைம�த   உணைவ   உ�ெகா��   ேநா��   �ற�கிறா�க�.   
  
வ�ரத�ைத�   கைட�ப�����   ப�த�க�   ெபா�வாக   ஷான�   ேகாவ��க����   
ெச��   எ�   எ�ெண�,   க���   ஆைடக�   ம���   க���   ப���   ேபா�ற   க���   



நிற�   ெபா��கைள   வழ��கிறா�க�.   சில�   ப��பைல   (�ன�த   இ�திய   அ�தி)   
வண��கிறா�க�   ம���   அத�   ப�ைடய��   ஒ�   �ைல�   க��கிறா�க�,   
அ�ல�   சன�ய��   ேகாப�திலி���   பா�கா��   ேகா�   அ�மைன�   ப�ரா��தைன   
ெச�கிறா�க�.   ந�ல�   ம���   க���   ஆகியைவ   ஷான�ய��   நிற�க�.   ந�ல   நிற   
சைபய�   ேபா�ற   ந�ல   ர�தின�க�   ம���   �திைர   காலா�   ெச�ய�ப�ட   க���   
இ���   வைளய�க�   அ��க�   ஷன�ைய�   த��க   அண�ய�ப�கி�றன.   
  

7.   ஞாய��   (ரவ�வ�)   
  
ஞாய��   ��ய   கட��   அ�ல�   ��யநாராயண���   அ��பண��க�ப���ள�.   
ப�த�க�   த�க�   வ���ப�கைள   நிைறேவ�ற��,   ேதா�   ேநா�கைள�   
�ண�ப��த��   அவர�   உதவ�ைய   நா�கி�றன�.   இ���க�   சட��   �ள�ய�   
ம���   ஒ�   ��ைமயான   வ ��ைட   ��த�   ெச�வத�   �ல�   நா�   
ெதாட��கிற�.   அவ�க�   நா�   ��வ��   உ�ணாவ�ரத�   இ��பா�க�,   ��ய   
அ�தமன�தி���   ப�ற�   ம��ேம   சா�ப��கிறா�க�   ம���   உ��,   எ�ெண�   
ம���   வ��த   உண�கைள�   தவ���கிறா�க�.   அ�னதான��   அ��   
வழ�க�ப�கிற�.   
  
��யா   மாண��க�க�   ம���   சிவ��   ம���   இள�சிவ��   நிற�களா�   
�றி�க�ப�கிற�.   இ�த   ெத�வ�ைத   கரவ��க,   இ���க�   சிவ��   நிற�ைத  
அண���,   த�க�   ெந�றிய��   சிவ��   ச�தன   ேப��ைட�   �சி,   ��யன��   
சிைலக����   சிைலக����   சிவ��   மல�கைள   வழ��வா�க�.   
  
  
  
  


