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(சதாகுத்தவர்: ராமகிருஷ்ணன், கைப்பபசி: 8884334140) 
 

 
ஒரு ஐம்பது, அறுபது வருஷங்களுக்கு முன்பபல்லாம், “தீட்டு” என்பதை பயந்து 

அனுஷ்டிை்து வந்ைனர.் ஒரு பஹிஷ்டா ஸ்ை்ரீ மூன்று நாட்கள் விலகியிருந்ைாள். 

நான்காம் நாள், ஸ்னானம் பெய்ைாலும் சுை்தி ஒரளவுைான் என்று கருதினாரக்ள். 

இதை ஏன் பெய்ய வவண்டும்? பெய்யாவிட்டால்/பாரக்்காவிட்டால் என்ன? என  

நிதனப்பது முற்வபாக்கு என்று கருதியும், முன்வனாரக்ளுக்கு ஒன்றும் பைரியாது 

என்றும் நாமாக தீரம்ானிை்து அப்பழக்க வழக்கங்கதள மாற்றிக் பகாண்டு 

விட்வடாம். எது முற்வபாக்கு? நம்முதடய ஆவராக்கியை்தைக் பகடுை்துக் பகாள்வைா 

முற்வபாக்கு? பஹிஷ்தடயின்பபாழுது, அந்ை ஸ்ை்ரீக்கு முழு ஓய்வுை ்

வைதவப்படுகிறது. உடலுக்கு மட்டுமல்லாமல் மனதிற்கும் வைதவப்படுகிறது. 

ஆகவவைான், விலகி இருக்கெ ் பெய்ைாரக்ள். இப்பபாழுது விலகியிருப்பது என்பவை 

கிதடயாது. வயதில் பபரியவரக்ளும் எடுை்துெ ்பொல்ல முன் வருவதில்தல. அைற்கு 

இரண்டு காரணங்கள்: 1) பயம், 2) பொன்னாலும் வகட்கப் வபாவதில்தல. 

அவைவபால பிறப்பு, இறப்பு தீட்டு விஷயங்களும் பலருக்கு பைரியவில்தல. அவற்தற 

அனுஷ்டிக்க வவண்டியைன் அவசியை்தையும் உணரவ்தில்தல. பைரிந்து பகாள்ள 

விருப்பப்படுவதுமில்தல. இந்ைை் ைவறுகள் நமக்கும் மற்றும் நம்முதடய வம்ெை்திற்கு 

நாெம் விதளவிக்கும் என்பதையும் உணரவ்தில்தல.  

பிறப்பு, இறப்பு முைலிய தீட்டு விஷயங்கதள பவளியிட வவண்டும் என்பது 

என்னுதடய பநடுநாள் விருப்பம். முடிந்ை வதர எளிதமயாகவும், அதனவரும் புரிந்து 

பகாள்ளும் வதகயில் பைாகுை்து உள்வளன். 

இன்தறய ைதலமுதறயினரக்ளுக்கு எடுை்துெ ் பொன்னால், புரிந்து பகாள்ளும் 

பக்குவம் அவரக்ளுக்கு இருக்கிறது. ஆனால், அவரக்ள் வகட்கும் வகள்விகளுக்கு 

நம்மிடம் பதில் ொஸ்ை்திரை்தில் இருந்ைாலும் நமக்குை் பைரியாை காரணை்ைால் 

பொல்லமுடியவதில்தல. பபரிவயாரக்ள் அனுஷ்டானை்தை விட்டதும் ஒரு காரணம். 

இந்ை ைதலமுதறயினருக்கு புரிய தவப்பது ஒருபுறம். அடுை்ை ைதலமுதற எதுவும் 

பைரியாமல் வபாய் பகாண்டிருக்கிறது. இது மற்பறாருபுறம்.  இந்ை இரண்டு 

ைதலமுதறயினருக்கு பாலமாக இப்வபாது 60 வயது கடந்ை பபரிவயாரக்ள். முைலில், 

நாம், நம்முதடய அனுஷ்டாங்கதளெ ் பெய்ய ஆரம்பிை்து, முடிந்ை அளவு அைன் 

பபாருதளயும் பைரிந்து பகாண்டு பெய்ய ஆரம்பிை்ைால், நாம் பெய்வதைப் பாரை்்து 

அவரக்ள் ைாங்களும் ஆரம்பிப்பாரக்ள். 

என்னுதடய இந்ை வயாெதனயின் விதளவுைான், ைங்களிடம் இருக்கும் இந்ை சிறிய 

தகவயடு. நான் படிை்ை பல புை்ைகங்களிலிருந்தும், பபரிவயாரக்ளிடம் வகட்டுை் 

பைரிந்து பகாண்ட ொஸ்ை்திரெ ் பெய்திகதளயும் இங்வக பகிரக்ிவறன். இெச்ிறு 

தகவயட்டில் கூடுமானவதர எல்லா விஷயங்கதளயும் பைாகுை்துக் பகாடுை்து 

உள்வளன்.  ஏைாவது விடுபட்டிருந்ைால் பைரிவிக்கவும். ைவறு இருந்ைால் சுட்டிக் 

காட்டவும். இந்ைக் தகவயடு ொஸ்ை்திர புஸ்ைகங்களில் பொல்லியிருப்பதின் 
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அடிப்பதடயில் பைாகுக்கப்பட்டுள்ளது. ெம்பிராையை்தின் அடிப்பதடயில் அல்ல 

என்பதைை் பைரிவிை்துக் பகாள்கிவறன். 

பிறப்புத் தீட்டு 

எண் தீட்டுை்ைாரர் தீட்டின் விபரம் தீட்டின் 

ைால 

அளவு 

குறிப்பு 

1. பபற்ற ைாய் ஆண் குழந்தை 

பிறந்ைால். 

10 

நாட்கள். 

இது வ்ருை்தி 

என்கிற பிறப்புை ்

தீட்டு. 

2. பபற்ற ைாய். ஆண் குழந்தை 

பிறந்ைால். 

பிறந்ைது 

முைல் 30 

நாட்கள். 

30 நாட்கள் 

பாை்திரங்கதளை் 

பைாட 

சுை்தியில்தல. 

31ம் நாளில் 

இருந்து ைான் 

பாை்திரம் பைாட 

சுை்தி. 

3. பபற்ற ைாய் பபண் குழந்தை 

பிறந்ைால். 

10 

நாட்கள். 

இது வ்ருை்தி 

என்கிற பிறப்புை ்

தீட்டு. 

4. பபற்ற ைாய் பபண் குழந்தை 

பிறந்ைால். 

பிறந்ைது 

முைல் 40 

நாட்கள். 

40 நாட்கள் 

பாை்திரங்கதளை் 

பைாட 

சுை்தியில்தல. 

41ம் நாளில் 

இருந்து ைான் 

பாை்திரம் பைாட 

சுை்தி. 

5. பபற்ற ைந்தை  ஆண் குழந்தை 

பிறந்ைால். 

10 

நாட்கள். 

இது வ்ருை்தி 

என்கிற பிறப்புை ்

தீட்டு. 

6. பபற்ற ைந்தை  பபண் குழந்தை 

பிறந்ைால். 

10 

நாட்கள். 

இது வ்ருை்தி 

என்கிற பிறப்புை ்

தீட்டு. 

7. பை்து நாள் 

பங்காளிகள் 

(ஸபிண்டரக்ள்). 

ஆண் குழந்தை 

பிறந்ைால். 

10 

நாட்கள். 

இது வ்ருை்தி 

என்கிற பிறப்புை ்

தீட்டு. 

8. பிறந்ை 

குழந்தையின் 

ஸவ ாைரன். 

ஸவ ாைரன் அல்லது 

ஸவ ாைரி பிறந்ை 

பபாழுது 

10 

நாட்கள். 

இது வ்ருை்தி 

என்கிற பிறப்புை ்

தீட்டு. 

9. பிறந்ை 

குழந்தையின் 

மாற்றாந்ைாய் 

வயிற்று 

ஸவ ாைரன் 

 மாற்றாந்ைாய் 

வயிற்றறில் 

ஸவ ாைரன் அல்லது 

ஸவ ாைரி பிறந்ை 

பபாழுது. 

10 

நாட்கள். 

இது வ்ருை்தி 

என்கிற பிறப்புை ்

தீட்டு. 

10. பிறந்ை அண்ணன் அல்லது 10 இது வ்ருை்தி 
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குழந்தையின் 

ைகப்பன் வழி 

பபரியப்பா, 

சிற்றப்பா. 

ைம்பிக்கு குழந்தை 

பிறந்ைால். 

நாட்கள். என்கிற பிறப்புை் 

தீட்டு. 

11. பிறந்ை 

குழந்தையின் 

ஒன்றுவிட்ட 

(ைகப்பன் வழி) 

பபரியப்பா, 

சிற்றப்பா 

பிள்தளகள். 

பபரியப்பா அல்லது 

சிற்றப்பாவிற்கு 

குழந்தை பிறந்ைால். 

10 

நாட்கள். 

இது வ்ருை்தி 

என்கிற பிறப்புை் 

தீட்டு. 

12. பிறந்ை 

குழந்தையின் 

ைகப்பன் 

வழிப்பாட்டன். 

(பிைா மகன்). 

ைன் பிள்தளக்கு 

பிள்தள அல்லது பபண் 

பிறந்ைால். 

10 

நாட்கள். 

இது வ்ருை்தி 

என்கிற பிறப்புை் 

தீட்டு. 

13. பிறந்ை 

குழந்தையின் 

ைகப்பன்வழிப் 

பாட்டனின் 

ெவகாைரரக்ள் 

(பபரிய ைாை்ைா, 

சிறிய ைாை்ைா. 

ைன் உடன் 

பிறந்ைவனுக்கு வபரன் 

அல்லது வபை்தி 

பிறந்ைால். 

10 

நாட்கள். 

இது வ்ருை்தி 

என்கிற பிறப்புை் 

தீட்டு. 

14. பிறந்ை 

குழந்தையின் 

ைகப்பன்வழிப் 

பாட்டனின் 

மாற்றாந்ைாய் 

வயிற்று 

ெவகாைரன் 

ைன் உடன் 

பிறந்ைவனுக்கு வபரன் 

அல்லது வபை்தி 

பிறந்ைால். 

10 

நாட்கள். 

இது வ்ருை்தி 

என்கிற பிறப்புை் 

தீட்டு. 

15. பிரெவிை்ைவளின் 

ைந்தை அைாவது 

பிறந்ை 

குழந்தையின் 

ைாய் வழிப் 

பாட்டன். 

பபண் பிரெவிை்ைால் 3 நாட்கள். இது வ்ருை்தி 

என்கிற பிறப்புை் 

தீட்டு. 

16. பிரெவிை்ைவளின் 

ைாய் அைாவது 

பிறந்ை 

குழந்தையின் 

ைாய் வழிப் பாட்டி. 

பபண் பிரெவிை்ைால் 3 நாட்கள். இது வ்ருை்தி 

என்கிற பிறப்புை் 

தீட்டு. 

17. பிரெவிை்ைவளின் 

ெவகாைரன். 

ெவகாைரி பிரெவிை்ைால் 3 நாட்கள். இது வ்ருை்தி 

என்கிற பிறப்புை் 

தீட்டு. இது 

ப்ராசீனாொரம், 

ஒரு நாள் என்றும் 

சிலர ்பொல்வர.் 

18. பிரெவிை்ைவளின் 

பபரியப்பா, 

சிற்றப்பா, 

அம்மான். 

ெவகாைரன் பபண் 

அல்லது மருமாள் 

பிரெவிை்ைால் 

1 நாள். இது வ்ருை்தி 

என்கிற பிறப்புை் 

தீட்டு. 

19. பிரெவிை்ைவளின் பபண்ணின் பபண் 1 நாள். இது வ்ருை்தி 
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ைாய்வழிப்பாட்டன் 

(அைாவது பிறந்ை 

குழந்தையின் 

ைாயாரின் 

ைாய்வழிப்பாட்டன்

. 

பிரெவிை்ைால். என்கிற பிறப்புை் 

தீட்டு. 

 

குகறப் பிரெவம் ஏற்பட்டால் அப்பபாகதய தீட்டின் விவரம் 

 

எண். ஒரு ஸ்த்ரை்ீகு 

குகறப்பிரெவம் 

ஏற்பட்டால் 

தாய் தைப்பன் பத்து நாட்ைள் 

பங்ைாளிைள் 

குறிப்பு 

1 3 மாைை்தில். 3 நாட்கள். இல்தல இல்தல கதலந்து 

விழுைல் 

2. 4 மாைை்தில் 4 நாட்கள் ஸ்னானம் 

மட்டும். 

இல்தல கதலந்து 

விழுைல் 

3. 5 மாைை்தில். 5 நாட்கள். ஸ்னானம் 

மட்டும். 

ஸ்னானம் 

மட்டும். 

கதலந்து 

விழுைல் 

4. 6 மாைை்தில். 6 நாட்கள் ஸ்னானம் 

மட்டும். 

ஸ்னானம் 

மட்டும். 

கதலந்து 

விழுைல் 

5. 5 அல்லது 6 மாைம். 5 நாட்கள். 

6 நாட்கள். 

3 நாட்கள். 

3 நாட்கள். 

3 நாட்கள். 

3 நாட்கள். 

கதலந்து 

பிண்டமாக 

விழுைல் 

6. 6 மாைை்திற்கு 

வமலானால். 

10 

நாட்கள். 

10 

நாட்கள். 

10 நாட்கள். 

(குழந்தை 

ஆணாக 

இருந்ைால் 

மட்டும்.) 

மூன்று 

நாட்கள் 

பங்காளிகளுக்

கு 3 நாட்கள் 

தீட்டு 

.(குழந்தை 

ஆணாக 

இருந்ைால் 

மட்டும்.) 

 

இரட்கட பிரெவ தீட்டு விஷயம் 

1. இரண்டு குழந்தைகளும் ஆணாக இருந்ைால், ஆண் குழந்தைக்கு 

பொல்லியுள்ளபடி தீட்டு காக்க வவண்டும். 

2. இரண்டு குழந்தைகளும் பபண்ணாக இருந்ைால் பபண் குழந்தைக்கு 

பொல்லியுள்ளபடி தீட்டு காக்க வவண்டும். 

3. ஒரு குழந்தை ஆணாகவும், ஒன்று பபண்ணாகவும் இருந்ைால், ஆண் 

குழந்தைக்கு பொல்லியுள்ளபடி தீட்டு காக்க வவண்டும். 

4. குறிப்பு: (1) வமவல குறிப்பிட்ட தீட்டுள்ள நபரக்ளில் ஆண்களுக்கு உள்ள தீட்டு, 

அவர ்விவா மானவர ்என்றால் அவர ்மதனவிக்கும் உண்டு. 

5. குறிப்பு:(2) பிறப்புை் தீட்தட, தீட்டின் காலம் கடந்து வகட்டால் தீட்டு 

கிதடயாது. பிைாவுக்கு ஸ்னானம் மட்டும் உண்டு. 

6. விபஷெ விதி: உபநயனமில்லாைவனுக்கும், விவா மாகாை பபண்களுக்கும், 

ப்ர ்மொரி (உபநயனம் நடந்து விவா ம் ஆகாைவன்) ஆகியவரக்ளுக்கும் 

தீட்டு கிதடயாது. 
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7. வமற்படி வ்ருை்தி தீட்டு, வமற்படி நபரக்ளுக்கு அவரக்ள் வீட்டில் வமற்படி ஸ்ை்ரீ 

பிரஸவிை்ைாலும், அவரக்ளின் பணெ ் பெலவில் பிரஸவிை்ைாலும் மட்டுவம 

தீட்டு ஏற்படும்; மற்றபடி தீட்டு இல்தல என்றும் சிலர ்கூறுவர.் 

8. இருந்ைாலும், பிரெவிை்ைவளின் ைாய், ைந்தை, ஸவகாைரன் இவரக்ளுக்கு, 

அவரக்ளின் வீட்டில் பிரஸவிைை்ாலும், இல்லாமல் வபானாலும் அவரக்ளின் 

திரவியம் உபவயாகப்பட்டாலும் இல்லாவிட்டாலும் வமவல பொன்னபடி தீட்டு 

உண்டு என்று ப்ராசீனரக்ளின் அபிப்பிராயம். 

 

இறப்புத் தீட்டு 

 

வரி

கெ 

எண். 

தீட்டுை்ைாரர் தீட்டின் விவரம் தீட்டின் 

ைாலம் 

குறிப்பு 

1. பிள்தள ைாய், ைகப்பன் 

இற்ந்ைால். 

10 நாட்கள். இது இறப்புை் 

தீட்டு. 11, 12 ம் 

நாள் க்ரியதய 

நடக்கும்பபாழு

து மட்டும் தீட்டு. 

2. ஸபிண்டரக்ளு

க்கு (10 

நாட்கள் 

பங்காளிகள்). 

ஸபிண்டரக்ள் (10 

நாட்கள் 

பங்காளிகள் 

ம்ரிை்ைால்). 

10 நாட்கள். 

(9-வது 

தினை்திற்

குள் 

எப்வபாது 

வகட்டாலு

ம், வகட்ட 

தினம் 

முைல் 

மிகுந்ை 

தினம் 

வதர). 

ைாயாைர ்

என்பைால். 

3. பிைாவுக்கு. ஆண் குழந்தை 

அல்லது பபண் 

குழந்தை பிறந்ை 

10 நாட்களுக்குள் 

இறந்ைால். 

10 நாட்கள்.  இது பிறப்புை் 

தீட்வடாடு 

வபாய்விடும். 

இறப்புை் தீட்டு 

ைனியாகக் 

கிதடயாது. 

4. ஸவ ாைரனு

க்கு (விவா ம் 

ஆனவன் 

என்றால்). 

ைனக்கு 

ஸவகாைரன் 

பிறந்து 10 

நாட்களுக்குப் பின் 

இறந்ைால், 

ஸவ ாைரி 

பிறந்து 10 

நாட்களுக்குப் 

பின், 

விவா ை்திற்கு 

முன் எப்வபாது 

இறந்ைாலும் (இது 

மாற்றாந்ைாய் 

வயிற்றில் 

10 

நாட்கள். 
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பிறந்ைவரக்ளுக்கு

ம் பபாருந்தும். 

5. ஒருவருக்கு 10 நாட்கள் 

பங்காளியின் 

ஆண் குழந்தை 

ஆறு வயதுக்குப் 

பின் இறந்ைால். 

10 நாட்கள். உபநயனம் 

ஆகாவிட்டாலும் 

இது பபாருந்தும். 

6. பபண் 

வயிற்றுப் 

வபரனுக்கு. 

ைாயின் ைந்தை 

அல்லது ைாயின் 

ைாய் இறந்ைால். 

3 நாட்கள்.  

7. மருமானுக்கு. ைாயின் 

ெவகாைரன் 

அைாவது மாமா 

இறந்ைால். 

3 நாட்கள்.  

8. மாப்பிள்தளக்

கு 

மாமனார,் 

மாமியார ்

இறந்ைால். 

3 நாட்கள்.  

9. ஒரு ஸ்ை்ரீயின் 

ைமக்தக 

அல்லது 

ைங்தகயின் 

பிள்தளக்கு. 

சிை்தி அல்லது 

பபரியம்மா 

இறந்ைால். 

3 நாட்கள்.  

10. மருமானுக்கு. அை்தை இறந்ைால். 3 நாட்கள்.  

11. ஸவ ாைரனு

க்கு 

விவா ாமான 

ஸவ ாைரி 

இறந்ைால். 

3 நாட்கள்.  

12. ைகப்பனுக்கு. விவா மான 

பபண் இறந்ைால். 

3 நாட்கள்.  

13. மாமாவுக்கு. ஸவ ாைரியின் 

பிள்தள 

(உபநயனமனவன்)  

அைாவது மருமான் 

இறந்ைால். 

3 நாட்கள்.  

14. பாட்டனுக்கு பபண் வயிற்றுப் 

வபரன் இறந்ைால். 

3 நாட்கள். உபநயனம் 

ஆகியிருந்ைால். 

15. ஒருவருக்கு. மூன்று நாதளய 

பங்காளி 

இறந்ைால். 

3 நாட்கள்.  

16. ஸ்வீகாரம் 

வபான 

ஒருவருக்கு. 

ஜனக பிைா/ ைாய் ( 

அைாவது பபற்ற 

ைகப்பன்/ைாய்.) 

இறந்ைால் 

3 நாட்கள்.  

17. ஒருவருக்கு 10 நாதளய 

பங்காளியின் 

பிள்தள 3 முைல் 6 

வயதிற்குள் 

இறந்ைால், 

3 நாட்கள்.  

18. அம்மான் 

வெய்க்கு. 

அை்தை 

பிள்தள/பபண் 

(அைாவது 

(அை்ைான்/அை்ைங்

1 ½ 

நாட்கள். 
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காள்) இறந்ைால். 

19. அை்ைானுக்கு மாமா பிள்தள 

அல்லது பபண் 

இற்ந்ைால். 

1 ½ 

நாட்கள். 

 

20. மாமாவுக்கு 3 வயதுக்கு வமல் 

உபநயனம் ஆகாை 

மருமான் அல்லது 

மருமாள் 

இறந்ைால். 

1 ½ 

நாட்கள். 

 

21. ஒருவருக்கு. ைாயின் ஸவகாைரி 

பிள்தள/பபண் 

இறந்ைால். 

1 ½ 

நாட்கள். 

 

22. ஒருவருக்கு  பபரியப்பா, 

சிற்றப்பா பபண் 

இறந்ைால். 

1 ½ 

நாட்கள் 

விவா மான

வள்). 

23. பாட்டனுக்கு. பிள்தளயின் 

பபண் இறந்ைால், 

பபண்ணின் 

பபண் இறந்ைால், 

பபண்ணின் 

பிள்தள 3 

வயதுக்கு 

வமற்பட்டு  

ஆனால், 

உபநயனமாகாம

ல் இறந்ைால். 

1 ½ 

நாட்கள் 

 

24 ஒருவருக்கு ைன் மாற்றாந்ைாய் 

வழியில் மாமா, 

சிை்தி, பபரியம்மா, 

ஸவ ாைரி 

பிள்தள, 

ஸவ ாைரி பபண், 

பபண்ணின் 

பிள்தள, 

பபன்ணின் பபண் 

இறந்ைால். 

1 நாள்  

25. ஒருவருக்கு.  தமை்துனன் 

இறந்ைால் ( 

மதனவியின் 

ஸவகாைரர)். 

1 நாள்.  

26. ஒருவருக்கு.  ைந்தையின் 

மாற்றாந்ைாய்க்கு

ப் பிறந்ை 

ஸவ ாைரன் 

பபண், ஸவகாைரி, 

அவரின் பபண், 

பிள்தள இறந்ைால். 

1 நாள்.  

27 ஒருவருக்கு. மாற்றாந்ைாயின் 

ைாய், ைகப்பனார ்

இறந்ைால், 

மாற்றந்ைாயுடன் 

பிறந்ைவன் பபண் 

1 நாள். சிலர ் இதைப் 

பின் 

பற்றுகின்றனர்

. 
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இறந்ைால். 

28. ஒருவருக்கு. 3ைதலமுதறக்குட்

பட்ட 2 முைல் 6 

வயதுள்ள 

பங்காளி பபண் 

இறந்ைால். 

1 நாள்.  

29. ஒருவருக்கு. பை்னீ இறந்ை பின் 

குழந்தைகளும் 

இல்லாமல், 

மாமனார,் 

மாமியார ்

இறந்ைால்.  

1 நாள்.  

30. ஒருவருக்கு. 10 நாள் 

பங்காளியின் 6 

மாைம் முைல் 2 

வயது உள்ள 

வதரயுள்ள 

பிள்தள/பபண் 

இறந்ைால். 

1 நாள்.  

31.  மாமனாருக்கு. மாப்பிள்தள 

இறந்ைால். 

ஸ்நானம் 

மட்டும். 

 

32. மருமானுக்கு. அை்தை புருஷன் 

இறந்ைால். 

ஸ்நானம் 

மட்டும். 

 

33. ஒருவருக்கு. தமை்துனி 

இறந்ைால். 

ஸ்நானம் 

மட்டும். 

 

34. ஒருவருக்கு. ஷட்டகர,் அை்ைான் 

மதனவி, அை்ைான் 

மைனி, அம்மான் 

வெய் மதனவி, 

சிறிய ைாயாரின் 

பிள்தளயின் 

மதனவி ஆகியவர ்

இறந்ைால் 

ஸ்நானம் 

மட்டும். 

 

 

பக்ஷிணி எனப்படும் 1 ½ நாள் தீடட்ின் விளை்ைம்:- 

 

1. பக்ஷிணி (1 ½ நாள்) என்பது 90 நாழிதக (அைாவது 36 மணி வநரம்) காலம். 

இது இரண்டு இரவும் ஒரு பகலும் அல்லது இரண்டு பகலும் ஒரு இரவும் 

வெரந்்ை காலம். பகலில் வபாஜனம் பெய்யாமல் இருந்ைால் மட்டுவம தீட்டு 

கழியும். வபாஜனம் பெய்ைால் மறுநாள் உையம்  வதரை் தீட்டு உண்டு. 

2. முைல்நாள் பகலில் மரணம் ஏற்பட்டு மறுநாள் பகலில் ஒருவன் 

ொப்பிட்டபின் இந்ை விஷயம் பைரியவந்ைால், மிகுந்ை காலை்தில் 

ொப்பிடாமல் இருந்து அஸ்ைமனம் ஆன பிறகு ஸ்னானம் பெய்ைால் தீட்டு 

வபாய்விடும். 

 

 



 
 

 

9 

ஸ்த்ரைீளுை்கு மட்டுமான இறப்புத் தீட்டு. 

வரிகெ 

எண் 

தீட்டுை்ைாரர் தீட்டின் விவரம். தீட்டின் ைாலம். 

1. ஒரு பபண்ணுக்கு உபநயனமான 

ஸவ ாைரன் 

இறந்ைால். 

3 நாட்கள் 

2. ஒரு பபண்ணுக்கு உபநயனமான 

மருமான் 

(ஸவ ாைரன் 

பிள்தள) 

இறந்ைால். 

3 நாட்கள் 

3. ஒரு பபண்ணுக்கு ஸவகாைரி 

பிள்தள 

இறந்ைால். 

3 நாட்கள் 

4. ஒரு பபண்ணுக்கு மாற்றந்ைாய் 

இறந்ைால். 

3 நாட்கள் 

5. ஒரு பபண்ணுக்கு ைனது 

ஸவ ாைரி 

இறந்ைால். 

1 ½ நாட்கள். 

6. ஒரு பபண்ணுக்கு ைகப்பனாரின் 

ஸவ ாைரன் 

இறந்ைால். 

1 ½ நாட்கள். 

7. ஒரு பபண்ணுக்கு ைாயின் 

ஸவ ாைரி 

இறந்ைால். 

1 ½ நாட்கள். 

8. ஒரு பபண்ணுக்கு மாமா, அை்தை 

இறந்ைால். 

1 ½ நாட்கள். 

9. ஒரு பபண்ணுக்கு சிற்றப்பா, 

பபரியப்பா, 

இவரக்ளது 

பிள்தளகள், 

மாமா 

பிள்தளகள், 

அை்தை 

பிள்தளகள் 

இறந்ைால். 

1 ½ நாட்கள். 

10. ஒரு பபண்ணுக்கு பபரியப்பா, 

சிற்றப்பா 

இவரக்ளது 

பபண்கள், 

மாமா, அை்தை 

பபண்கள் 

இறந்ைால். 

1 ½ நாட்கள். 

11. ஒரு பபண்ணுக்கு ைகப்பன் 

வழிப்பாட்டன், 

பாட்டி, ைாய் 

வழிப்பாட்டன், 

பாட்டி, 

ைதமயன், ைம்பி 

இவரக்ளது 

1 ½ நாட்கள். 
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பபண் (மருமாள்) 

இறந்ைால். 

12. ஒரு பபண்ணுக்கு மாற்றாந்ைாயின் 

ஸவ ாைரன், 

ஸவ ாைரி, 

மாற்றாந்ைாயின் 

பிள்தள,பபண், 

மாற்றாந்ைாயின் 

வபரன், வபை்தி, 

ைன் 

ைகப்பனாரின் 

மாற்றாந்ைாயின் 

பிள்தள, பபண், 

அவரக்ளின் 

பிள்தள, பபண், 

ைன் 

மாற்றாந்ைாயின் 

ைாய், ைகப்பன் 

இவரக்ள் 

இறந்ைால்.  

1 நாள் மட்டும். 

13. ஒரு பபண்ணுக்கு மாமி, அை்தை 

புருஷன், 

ஸவ ாைரி 

புருஷன் 

இறந்ைால். 

ஸ்னானம் மட்டும். 

  

குறிப்பு:-  பபாதுவாக 1 ½ நாட்கள் தீட்டு யாருக்கு யார ் (புருஷன் அல்லது 

ஸ்ை்ரீ) மரணை்ைால் ஏற்ப்பட்டவைா அது அவரக்ளுடன் முடிந்து விடும். அந்ை 

புருஷன் அல்லது ஸ்ை்ரீயின்  மதனவி அல்லது கணவர ்இறந்ைால் ஸ்னானம் 

மட்டுவம. 

உதாரணம்:- அம்மான் வெய்க்கு அை்தை பபண் இறந்ைால் 1 ½ நாட்கள் 

மட்டும். ஆனால் அை்தை பபண்ணின் கணவன் இறந்ைால் ஸ்னானம் மட்டுவம. 

இது புருஷரக்ள் விஷயம். 

ஸ்தீகளுக்கு பரை்்ைாவுக்கு எந்பைந்ை தீட்டுக்கள் உண்வடா அதவ அப்படிவய 

அவரக்ளுக்கும் உண்டு. 

தீட்டுெ ்பெரை்்கை 

ஒரு தீட்தட அநுஷ்டிக்கும் பபாழுது இன்பனாரு தீட்டு வநரந்்ைால், அதை 

அநுஷ்டிக்கும் விைம் எப்படி என்பது பற்றிய விபரங்க்கள். 

பிறப்பு தீட்டில் பிறப்புத் தீட்டு 

1) 10-நாள் தீட்டின் இதடயில் இன்பனாரு 10-நாள் பிறப்புை் தீட்டு வந்ைால் அது 

முைல் தீட்டு முடியும் வபாவை வபாய்விடும்.  
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2) ஆனால், 10-நாள் பிறப்புை் தீட்டு காக்கும் பபாழுது 10-ஆவது நாளின் 

இரவில் வவபறாரு 10-நாள் தீட்டு வந்ைால் அதிகப்ப்டியாக 2 நாள் தீட்டு 

உண்டு. 

3) 10-நாள் பிறப்புை்தீட்டு காக்கும் பபாழுது 10 ஆவது நாள் இரவு ஸமானமான 

பிற்ப்புை்தீட்டு வகட்க வநரந்்ைால் 10-ஆவது நாளின் முைல் மூன்று 

யாமை்திற்குள் வகட்டால் அதிகப்படியாக இரண்டு நாட்கள் தீட்டு உண்டு. 

10-ஆவது நாளின் இரவு நான்காவது யாமம் அல்லது அருவணாையை்தில் 

வகட்டால் அதிகபடியாக 3  நாட்கள் தீட்டு உண்டு. 

4) ஒரு பிறப்புை்தீட்டு காை்துக்பகாண்டிருக்கும் பபாழுது ைனக்குக் குழந்தைப் 

பிறந்ைால், ைகப்பனுக்குக் குழந்தை பிறந்ைது முைல் 10- நாள் தீட்டு உண்டு. 

5) ஆனால், ைனக்கு குழந்தை பிறந்து தீட்டு காை்துக்பகாண்டிருக்கும் 

பபாழுது, வவபறாரு பிறப்புை்தீட்டு 10-ஆவது நாளின் இரவில் வநரந்்ைாலும் 

அது முைல் தீட்வடாடு வபாய்விடும். 

 

பிறப்புத் தீட்டில் இறப்புத் தீட்டு 

 

1) பிறப்புை் தீட்தட விட இறப்புை் தீட்டு பலமானது. பிறப்புை் தீட்வடாடு 

இறப்புை் தீட்டு வபாகாது. ஆனால், இறப்புை் தீட்வடாடு பிறப்புை் தீட்டுப் 

வபாய்விடும். 

2) உைாரணை்திற்கு, 10-நாள் இறப்புை் தீட்டின் இதடயில் 10-நாள் பிறப்புை் 

தீட்டு வநரந்்ைால் இரண்டுவம இறப்புை் தீட்டு முடியும் பபாழுது வபாய்விடும். 

ஆனால், குழந்தையின் ைகப்பனுக்கு மட்டில் பிறந்ைது முைல் 10-நாள் தீட்டு 

உண்டு. 

3) ைனக்கு குழந்தை பிறந்து 10-நாள் தீட்டுக்காக்கும் பபாழுது, பங்காளிகள் 

இறந்ைைானால் தீட்டு வந்ைால், அது பிறப்புை் தீட்வடாடு வபாய்விடும். 

4) ைன் குழந்தையின் பிறப்புை் தீட்டின் பபாழுது அக்குழந்தைவய இறந்ைாலும் 

பிறப்புை் தீட்டின் பபாழுது எல்லாை் தீட்டும் வபாய்விடும். 

5) ைன் குழந்தை 10-ஆவது நாளில் இறந்ைால் கூடுைலாக 2 நாள் தீட்டு காக்க 

வவண்டும். 

6) ைன் குழந்தை 10-ஆவது நாளின் இரவின் முடிவில் இறந்ைால் கூடுைலாக 3 

நாள் தீட்டுக் காக்க வவண்டும். 

7) ைன் ைாய் அல்லது ைகப்பனுக்கு தீட்டுக்காக்கும் பபாழுது, ைனக்குக் 

குழந்தை பிறந்ைால் அந்ைப் பிறப்புை் தீட்டு குழந்தையின் ைகப்பனுக்கு ைன் 

ைாய் அல்லது ைகப்பன் இறப்புை் தீட்வடாடு வபாய்விடும். குழந்தையின் 

ைாய்க்கு மட்டும் குழந்தை பிறந்ைது முைல் 10 நாட்கள் தீட்டு உண்டு. இந்ை 

ெமயை்தில் ைாய் அல்லது ைகப்பன் கரம்ாதவ பெய்பவர ்  11ம் நாள் வதர 

நடை்தி நிறுை்திவிட வவண்டும். மதனவிக்குப் பிறப்புை் தீட்டு கழிந்ை பின் 

நாள் பாரை்்து 12-ம் நாள் கரம்ாதவெ ்பெய்ய வவண்டும். 

8) பங்காளி இறப்புை்தீட்டின் இதடயில் சிசு பிறந்ைால் ைாய் ைகப்பனுக்கு 

மட்டில், சிசு பிறந்ைது முைல் 10 நாட்கள் தீட்டு உண்டு. 

9) பிறப்புை் தீட்டுள்ள பங்காளிகளுக்கு 10 நாட்களுக்குள் அந்ை சிசு மரிை்ைால் 

இறப்புக்காக கூடுைலான தீட்டு இல்தல. 
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இறப்புத் தீட்டில் இறப்புத் தீட்டு 

 

1) 10-நாட்கள் தீட்டில் வவவறாரு 10-நாட்கள் தீட்டு வந்ைால் முந்தைய தீட்வடாடு 

பிந்தைய தீட்டும் வபாய்விடும். 

2) 3-நாட்கள் தீட்டில் 10-நாட்கள் தீட்டு வந்ைாலும், 10-நாட்கள் உள்ள தீட்டில் 3-

நாட்கள் தீட்டு வந்ைாலும், 10-நாட்கள் தீட்டில் முடிவில்ைான் தீட்டு கழியும். 

3) பங்காளிகளுக்கான மரணை்தீட்டின் இதடவய, மாைா, பிைாக்கள் இறந்ைால், 

பிள்தளக்கு 10-நாடகள் தீட்டு உண்டு. 

4) இவை வபால் பை்னி இறந்ைால் பரை்்ைாவுக்கும், பரை்்ைா இறந்ைால் பை்னிக்கு, 

பிள்தள அல்லது பபண் இறந்ைால் ைாய், ைகப்பனுக்கும், 10-நாட்கள் 

பூரண்மாகை் தீட்டு உண்டு. 

5) 10-நாட்கள் இறப்புை் தீட்டில், 10-வது நாள் இரவில் வவபறாரு 10-நாட்கள் 

தீட்டு வநரந்்ைால் முைலில் வந்ை தீட்டு கழிந்ை பிறகு கூடுைலாக 2-நாட்கள் 

மட்டும் தீட்டு  உண்டு. 

6) 10-நாட்கள் இறப்புை் தீட்டில், 10-வது நாள் இரவு கதடசி ஜாமை்தில் அல்லது 

அருவணாையை்தில் வவபறாரு 10-நாட்கள் தீட்டு வெரந்்ைால் முைல் 

தீட்டுக்குப்பின் கூடுைலாக் 3- நாட்கள் தீட்டு உண்டு. 

7) குதறவான நாட்கள் இறப்புை் தீட்டில் அதிகமான நாடகள் காக்க வவண்டிய 

தீட்டுப் வபாகாது. 

8) ைாயார ் மரணை்தில் 10-நாட்கள் தீட்டின் இதடவய ைகப்பனார ் மரிை்ைால் 

பின் வந்ை தீட்தட 10-நாட்கள் அநுஷ்ட்டிக்க வவண்டும். 

9) பிைா மரணை்தின் 10-நாட்கள் தீட்டின் இதடவய ைாயார ்மரிை்ைால் முந்ைய 

தீட்டிற்குப் பிறகு 1 ½ நாட்கள் தீட்டு உண்டு. 

 

அதிை்ரந்தாசெளெம் (ைாலங்ைடந்து பைட்ட தீட்டு) 

 

1) 10-நாட்கள் இறப்புை்தீட்தட இறந்ை 10 நாட்களுக்குப் பிறகு 3 

மாைங்களுக்குள் வகட்டால் 3 நாட்கள் தீட்டு. 

2) 10-நாட்கள் இறப்புை்தீட்தட 3 மாைை்திற்குப் பிறகு 6 மாைங்களுக்குள் 

வகட்டால் 1 ½ நாட்கள் தீட்டு உண்டு. 

3) 10-நாட்கள் இறப்புை் தீட்தட 6 மாைை்திற்குப் பிறகு 1 வருடை்திற்குள் 

வகட்டால் 1 நாள் தீட்டு உண்டு. 

4) 10-நாட்கள் தீட்தட 1 வருடை்திற்குப் பிறகு எப்வபாது வகட்டாலும் ஸ்னானம் 

மட்டும் ைான். 

5) 3-நாட்கள் தீட்தட 3 நாட்களுக்கு வமல் 10 நாட்களுக்குள் வகட்டால் 1 நாள் 

தீட்டு உண்டு. 

6) 3-நாட்கள் தீட்தட 10 நாட்களுக்குப் பிறகு எப்வபாது வகட்டாலும் ஸ்னானம் 

மட்டும். 

7) 1 ½ நாட்கள் தீட்தட 1 ½ நாட்களுக்கு வமல் 10 நாட்களுக்குள் வகட்டால் ஒரு 

காலம் தீட்டு. அைாவது பகலில் வகட்டால் அஸ்ைமனம் வதரயும், இரவில் 

வகட்டால் உையம் வதரயிலும் தீட்டு உண்டு. பிறகு வகட்டால் ஸ்னானம் 

மாை்திரம். 

8) 1 நாள் தீட்டுக்கு அதிக்ராந்ைாபெளெம் கிதடயாது. காலம் கடந்து வகட்டால், 

ஸ்னானம் உண்டு. 
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9) ைாய் ைகப்பன் மரணை்தில் மூை்ை பிள்தளக்கும், பரை்்ைாவின் மரணை்தில் 

பை்னிக்கும் எப்பபாழுது வகட்டாலும், அதுமுைல் 10 நாட்கள் தீட்டு உண்டு. 

10) ைாய், ைகப்பன் மரணை்தில் மூை்ை பிள்தளயால் கரம்ா நடந்ை பிறகு 

இரண்டாவது முைலான பிள்தளகள் ஒரு வருஷை்திற்குள் வகட்டால் 10-

நாட்கள் தீட்டு உண்டு. ஒரு வருஷை்திற்கு வமல் வகட்டால் 3-நட்கள் தீட்டு. 

11) 10-நாட்கள் தீட்தட 10வது நாள் இரவிலும், 3-நாட்கள் தீட்தட 3வது நாள் 

இரவிலும் அல்லது 4வது நாள் முைல் 10ம் நாள் வதரயில் இரவில் வகட்டால் 

மறுநாள் ைரப்்பணம் பெய்ய வவண்டியவரக்ள் (ைகப்பன் இல்லாைவரக்ள்) 

ைரப்்பணம் பெய்வைனால் ைரப்பண தினை்தில் தீட்டு உண்டு. 

அதிக்ராந்ைமானலும் ைரப்்பண தினை்தில் அசுை்தி உண்டு. 

12) ைகப்பனார ் இல்லாைவவர ைரப்்பணம் பண்ண வவண்டும். இரவில் 

ைரப்்பணம் பெய்யக்கூடாது. 

 

வபனம் (செளரம்) 

 

1) ை னம் பெய்பவன் அைற்கு அங்கமான வபனம் பெய்து பகாள்ள 

வவண்டும். 

2) ை னாங்க வபனம் எல்லா பிள்தளகளும் பெய்து பகாள்ள வவண்டும். 

3) இரவில் பெய்து பகாள்ள வவண்டியிருந்ைால் ஜ்வயஷ்டன் மட்டும் அப்வபாது 

பெய்து பகாள்ள வவண்டும். மற்றவரக்ள் மறுநாள் பெய்து பகாள்ள 

வவண்டும். 

4) 3 நாட்கள் தீட்டுக்காரரக்ளான ஸமாவனாைரக்ளுக்கு வபனம் கிதடயாது. 

5) ைன் ைப்பனார ் உயிவராடு இருப்பவரக்ளுக்கு யார ் இறந்ைாலும் வபனம் 

கிதடயாது. 

6) 10-நாட்கள் தீட்டுக்காரரக்ள் 10-வது நாளிலும், பங்காளியல்லாை 3- நாட்கள் 

தீட்டுக்காரரக்ள் 3-வது நாளிலும் வபனம் பெய்து பகாள்ள வவண்டும். 

7) பை்து நாட்கள் பங்காளிகள் விஷயை்தில், இறந்ைவர ்ைன்தனவிட வயதில் 

பபரியவரானால் வபனம் உண்டு. 

8) மாமா, அை்தை, மாமி, சிை்தி இவரக்ள் விஷயை்திலும் இறந்ை அவரக்ள் 

ைன்தனவிட வயதில் மூை்ைவரானால் வபனம் உண்டு. 

9) ைாயின் ைந்தை, ைாயின் ைாய், பபரியம்மா, ஸீமந்ை புை்ரியான ஸவ ாைரி 

ஆகியவர ்விஷயை்திலும் வபனம் உண்டு.  

10) ஸ்வீகாரம் வபானவருக்கு ைன்தனப் பபற்ற ைாய், ைந்தை விஷயை்தில் 

வபனம் உண்டு. 

11) ைகப்பன் வழி சிை்ைப்பா, மாமா, மாமி, மாமானார,் மாமியார,் அை்தை, 

சிை்தி, மாற்றாந்ைாய், ைகப்பன் வழி சிை்தி, மைனி ஆகிவயாருக்கு க்ருை்யம் 

பெய்ைால், இறந்ை அந்ை நபர,் ைனக்கு வயதில் சிறியவரானாலும் வபனம் 

உண்டு. 

12) 11ம் எண்ணில் உள்ள நபரக்ள் விவா ம் ஆகாை பபண்கள், உபநயனம் 

ஆகாை ஆண்களாக இறந்ைால் க்ருை்யம் பெய்ைாலும் வபனமில்தல. 

ை னாங்க வபனமும் இல்தல. 

13) 3-நாள் பங்காளிகள் விஷயை்தில் வபனம் இல்தல. க்ருை்யம் பெய்ைால், 

இறந்ைவர ்வயதில் மூை்ைவராக இருந்ைால் வபனம் உண்டு. 

14) தீட்தடக் காலம் கடந்து வகட்டால் வபனம் இல்தல. 
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15) தீதையில் வபனம் இல்தல. ஆனால், ைாய், ைந்தை இறந்ைால் 

தீதையிலும் வபனம் உண்டு. 

16) பவள்ளிகிழதமகளில் வபனம் பெய்துக்பகாள்ளக் கூடாது. அைற்கு முைல் 

அல்லது மறுநாள் பெய்து பகாள்ளலாம்.  

17) ஆனால், ைாய், ைகப்பனார ் விஷயை்தில் பவள்ளிக்கிழதமயானாலும் 

வபனம் உண்டு. இது ஆபெளெ தீட்டுக்கு மட்டும்ைான் பபாருந்தும். 

18) இறப்பு காரணமாக பவள்ளிக்கிழதமயில் வபனம் பண்ணிக் பகாள்ள 

வவண்டிய தீட்டு என்று பைரிய வந்ைால், மறுநாள் நிவஷைமில்லாை நாளாக 

இருந்ைால், மறுநாள் பெய்து பகாள்ளலாம், நிவஷைமான நாட்களாக 

இருந்ைால் வபனம் கிதடயாது. 

19) அவனக தீட்டுகள் வெரந்்ைாலும் வபனம் ஒன்வற. 

20) வபனம் பெய்து பகாள்ள வவண்டிய தீட்தட, வபனம் பெய்து பகாள்ள 

வவண்டிய தினை்தில், ொப்பிட்ட பிறகு வகட்டால் வபனம் பண்ணிக் 

பகாள்கிற வழக்கம் இல்தல. 

21) ஸபிண்டீகரணை்துக்குப் பிறகு தீதை அநுஷ்டிை்ைால் நல்லது; 

இல்லாவிட்டால் வைாஷமில்தல. 

22) மாமனார,்மாமியர ்இறந்ைால் ஒருநாள் தீட்டு காை்ை பிறகு மாப்பிள்தளக்கு 

வபனம் கிதடயாது. 

23) ஸந்ைதியும் இல்லாமல், மதனவியும் இறந்ை பிறகு மாமனார,் மாமியார ்

இறந்ைால் ஒரு நாள் ைான் தீட்டு. அப்படி ஒரு நாள் தீட்டு காை்ை பிறகும் 

மாப்பிள்தளக்கு வபனம் கிதடயாது. 

24) இறந்ைவர ் ைனக்கு வயதில் மூை்ைவரா இல்தலயா என்ற ெந்வைகம் 

ஏற்பட்டால் வபனம் பெய்து பகாள்வது நல்லது. 

 

தீகெகயப் பற்றி ஒரு குறிப்பு: 

1) ைர்பப தீகெ:- பை்னியின் முைல் கரப்்பை்தின்வபாது 4 வது மாைம் முைலும், 

இரண்டாவது கரப்்பை்தின் வபாது 5 ம் மாைம் முைலும், மற்ற கரப்்பை்துக்கு 7 

வது மாைம் முைலும் புருஷன் வபனம் பெய்து பகாள்வதில்தல. இது கரப்்ப 

தீதை. 

2) உபநயன தீகெ:- உபநயனம் ஆன பிறகு 1 வருஷம் அல்லது 6 மாைம் 

வபனம் பண்ணிக் பகாள்ளாமல் இருப்பது உபநயன தீதை. 

3) பித்ரு தீகெ:- மாைா பிைாக்களின் மரணை்திற்ககுப் பிறகு 1 வருஷம் 

வபனம் பெய்துக் பகாள்ளக்கூடாது. இது பிை்ரு தீதை. ஆனால், நடுவில் 

பை்னி பிரஸவிை்ைால் வபனம் உண்டு. 

வபன விஷயத்தில் திதிகள் 

1 பிரதமை. தனை்,தானியை் நாசை். 

2 துவிதிமய. வபனை் பண்ணிக்ககாள்ளலாை். 

3 திருதிமய. வபனை் பண்ணிக்ககாள்ளலாை். 

4 சதுரத்்தி ைாதாவுக்கு ஆகாது. 

5 பஞ்சமி. வபனை் பண்ணிக்ககாள்ளலாை். 

6 சஷ்டி. சககாதரரக்்கு ஆகாது. 

7 சப்தமி. வபனை் பண்ணிக்ககாள்ளலாை். 

8 அஷ்டமி குடுை்பத்திற்கு ஆகாது. 

9 நவமி. தானியை் நாசை். 

10 ைெமி வபனம் பண்ணிக்பகாள்ளலாம் 
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11 ஏகாதசி அப்பாவிற்கு ஆகாது. 

12 தூவாதசி. அப்பாவிற்கு ஆகாது. 

13 திரகயாதசி. வபனை் பண்ணிக் ககாள்ளலாை். 

14 சதுரத்தி. சககாதரிக்கு ஆகாது. 

15 அைாவாமச ைற்றுை் 

கபளரண்மி 

அப்பா, அை்ைாவிற்கு ஆகாது. 

வபன விஷயத்தில் கிழமைகள் 

1 ஞாயிறு. சிறந்ததது. 

2 திங்கள். சிறந்ததது. 

3 கசவ்வாய். கூடாது. 

4 புதன். சிறந்ததது. 

5 வியாழன். சிறந்ததது. 

6 கவள்ளி. கூடாது. 

7 சனி. கூடாது. 

வபன விஷயத்தில் ைாதங்கள் 

1 சித்திமர. ைாதை் முழுவதுை் பண்ணிக் ககாள்ளலாை். 

2 மவகாசி ைாதை் முழுவதுை் பண்ணிக் ககாள்ளலாை். 

3 ஆனி பின்15 நாட்கள் பண்ணிக் ககாள்ளக் 

கூடாது. 

4 ஆடி. பின்15 நாட்கள் பண்ணிக் ககாள்ளக் 

கூடாது. 

5 ஆவணி ைாதை் முழுவதுை் பண்ணிக் ககாள்ளலாை். 

6 புரட்டாசி. ைாதை் முழுவதுை் கூடாது. 

7 ஐப்பசி. ைாதை் முழுவதுை் பண்ணிக் ககாள்ளலாை். 

8 காரத்்திமக ைாதை் முழுவதுை் பண்ணிக் ககாள்ளலாை். 

9 ைாரக்ழி. முதல்  15 நாட்கள் பண்ணிக் ககாள்ளக் 

கூடாது. 

10 மத. ைாதை் முழுவதுை் பண்ணிக் ககாள்ளலாை். 

11 ைாசி. முதல்  15 நாட்கள் பண்ணிக் ககாள்ளக் 

கூடாது. 

12 பங்குனி. முதல்  15 நாட்கள் பண்ணிக் ககாள்ளக் 

கூடாது 

 

வபன விஷயத்தில் நக்ஷத்திரங்கள் 

1 ஜன்ை நக்ஷத்திரத்தில் வபனை் கசய்துக் ககாள்ளக்கூடாது. 

 

வபன விஷயத்தில் பபாதுவான விஷயங்கள் 

1 காமல 8.00 ைணிக்கு கைல்தான் பண்ணிக் ககாள்ள கவண்டுை். 

2 ைமனவி கரப்்பை் ஆன 3வது ைாதை் முதல் பண்ணிக் ககாள்ளக்கூடாது. 

3 குழந்மதபிறந்த 10 நாள்தான் பண்ணிக் ககாள்ள கவண்டுை். 

 

நாழிமகக் கணக்கு 

1  00.12 நிமிடை் வமர ½ நாழிமக. 

2  00.24 நிமிடை் வமர 1 நாழிமக. 

3  00.60 நிமிடை் வமர. 2½ நாழிமக. 

4  12.00 ைணி கநரை். 30 நாழிமக. 

5  24.00 ைணி கநரை். 60 நாழிமக. 
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பகல் காலங்கள் 

1 06.00 ைணி முதல் 08.24. வமர. ப்ராத காலை். 

2 08.24 ைணி முதல் 10.48. வமர. ஸங்கவ காலை். 

3 10.48 ைணி முதல் 01.12 வமர. ைாத்யானிக காலை். 

4 01.12 ைணி முதல் 03.36 வமர. அபராஹ்ண காலை். 

5 03.36 ைணி முதல் 06.00 வமர. ஸாயங்காலை். 

ைாத்யானிக காலை் பற்றிய ஒரு முக்கியக் குறிப்பு 

1 10.48 ைணி முதல் 11.36 வமர கந்தவரவ் காலை். 

2 11.36 ைணி முதல் 12.24 வமர குதப காலை். (சிராரத்்த, 

தரப்்பணங்களுக்கு ஏற்ற காலை்). 

3 12.24 ைணி முதல் 01.12 வமர கரளஹிண காலை். 

எட்டுக் காலங்கள் 

1 அதிகாமல 6.00 ைணி முதல் 9.00 

ைணி வமர. 

கதவரக்ள் காலை். 

2 முற்பகல் 9.00 ைணி முதல் 

நண்பகல் 12.00 ை்ணி வமர. 

ரிஷிகளின் காலை். 

3 நண்பகல் 12.00 ை்ணி முதல் 

பிற்பகல் 3.00 ைணி வமர. 

பிதுரக்்களின் காலை். 

4 பிற்பகல் 3.00 ைணி முதல் ைாமல 

6.00 ைணி வமர. 

சந்தியாகாலை். 

5 முன் இரவு 6.00 ைணி முதல் இரவு 

9.00 ைணி வமர. 

பூத காலை். 

6 இரவு 9.00 ைணி முதல் பின் இரவு 

12.00 ைணி வமர. 

பிகரத காலை். 

7 பின் இரவு 12.00 ைணி முதல் 

விடியற்காலை் 3.00 ைணி வமர. 

ராக்்ஷஸ காலை். 

8 விடியற்காலை் 3.00 ைணி முதல் 6.00 

வமர. 

பிரை்ை முஹீரத்்தை் 

 

ைரத்ாவின் கிரமம். (ஆண்ைளுை்கு) 

இறந்ை நபருக்கு கரம்ா பெய்கின்ற அதிகாரம் அைன் வரிதெயில் 

ைரப்பட்டுள்ளது. முைலில் பொல்லியவர ் இல்தலபயன்றால் அைன் கீவழ 

ைரப்பட்டவரக்தளக் பகாண்டு கரம்ா நடை்ை வவண்டும். 

1) ைன் வயிற்றில் பிறந்ை புை்திரன். 

2) புை்திரனுதடய புை்திரன். 

3) புை்திரனுதடய புை்திரனுதடய புை்திரன். 

4) ைான் ைை்பைடுை்துக் பகாண்ட புை்திரன். 

5) அவனுதடய புை்திரன். 

6) பிறனுக்குை் ைை்து பகாடுை்ை புை்திரன். 

7) ைன் பொை்துக்குரிய பபண் வயிற்றுப் வபரன். 

8) பபாதுவாகப் பபண் வயிற்றுப் வபரன். 

9) பாகம் பிரியாை ஸபை்னீ புை்திரன். 

10) பதி. 

11) பாகம் பிரிந்ை ஸபை்னீ புை்திரன். 

12) புை்திரி. 

13) ைம்பி. 
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14) ெவகாைர புை்திரரக்ள் உள்ளவரக்ளில் பபரியவன். 

15) மாற்றாந்ைாய் வயிற்று ெவகாைரன். 

16) அவன் புை்திரன். 

17) ைந்தை. 

18) ைதமயன். 

19) ைாய். 

20) நாட்டுப் பபண். 

21) பிள்தளயின் பபண். 

22) பபண்ணின் புை்திரி. 

23) பிள்தள வய்ற்றுப் வபரனுதடய பை்னி. 

24) அவன் புை்ரி. 

25) ைை்துப் புை்திரரக்ளின் பை்னிகள். 

26) ெவகாைரி. 

27) ெவகாைரி புை்திரன். 

28) ஸபிண்டன். 

29) ஸமாவனாைகன். 

30) மாை்ருஸ பிண்டன். 

31) மாை்ருஸமாவனாைகன். 

32) சிஷ்யன். 

33) மாப்பிள்தள. 

34) சிவனகிைன். 

ைரத்ாவின் கிரமம். (சபண்ைளுை்கு) 

1) ைன் வயிற்றில் பிறந்ை புை்திரன். 

2) புை்திரனுதடய புை்திரன். 

3) புை்திரனுதடய புை்திரனுதடய புை்திரன். 

4) ைான் ைை்பைடுை்துக் பகாண்ட புை்திரன். 

5) அவனுதடய புை்திரன். 

6) பிறனுக்குை் ை்ை்து பகாடுை்ை்ட புை்திரன். 

7) ைன் பொை்துக்குரிய பபண் வயிற்றுப் வபரன். 

8) பபாதுவாகப் பபண் வயிற்றுப் வபரன். 

9) பாகம் பிரியாை ஸபை்னீ புை்திரன். 

10) பரை்ா. 

11) பாகம் பிரிந்ை ஸபை்னீ புை்திரன். 

12) புை்திரி. 

13) பரை்்ைாவின் ைம்பி. 

14) பரை்்ைாவின் ெவகாைரக்ளின் புை்திரரக்ளுள் மூை்ைவன். 

15) பரை்்ைாவின் மாற்றாந்ைாய் வயிற்றுெ ்ெவகாைரன். 

16) அவன் புை்திரன். 

17) பரை்்ைாவின் ைந்தை. 

18) பரை்்ைாவின் ைதமயன். 

19) பரை்்ைாவின் ைாய். 

20) நாட்டு பபண். 

21) பிள்தளயின் பபண். 

22) பபண்ணின் புை்திரி. 

23) பிள்தள வயிற்றுப் வபரனுதடய பை்தினி. 
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24) அவன் புை்ரி. 

25) ைை்துப் புை்திரரகளின் பை்னிகள். 

26) ஸவகாைரி. 

27) பரை்்ைாவின் ெவகாைரி பிள்தள. 

28) இறந்ைவளின் ஸவகாைரி பிள்தள. 

29) இறந்ைவளின் ெவகாைரனுதடய பிள்தள. 

 

சில சொற்ைளின் சபாருள் 

1) அை்ைான்   : அை்தையின் பிள்தள. 

2) அை்ைங்காள்  : அை்தையின் பபண். 

3) அதிக்ராந்ை ஆபெளெம் : காலங்கடந்து வகட்ட தீட்டு.. 

4) அநுபந்ைன்  : உபநயனம்  ஆகாைவன். 

5) அமை்ைரகம்  : மந்திரமில்லாமல். 

6) அம்மங்காள்  : மாமாவின் பபண். 

7) அம்மான்வெய்  : மாமாவின் பிள்தள. 

8) அனுகமனம்  : கூடப்வபாவது. 

9) அஸ்தி   : எலும்பு. 

10) ஆபெளெம்  : தீட்டு. 

11) ஆஹிைாக்னி  : யாகம் பெய்ைவர.் 

12) ஆபெளசி   : தீட்டு உதடய நபர.் 

13) உபனீைன்   : உபனயனம் ஆனவன். 

14) உைகைானம்  : ைரப்்பணம். 

15) கரை்்ைா   :கரம்ாதவெ ்பெய்ய அதிகாரம் உள்ளவன். 

16) கரப்்பஸ்ராவம்  : கருெச்ிதைவு. 

17) கனனம்   : புதைை்ைல். 

18) கனிஷ்டன்  : இதளயவன். 

19) கன்யா, கன்யதக : விவா மாகாை பபண். 

20) கூடஸ்ைன்  :வம்ெ வழியில் முைல் நபர.் 

21) க்ரு ம்   : வீடு. 

22) ஸ்வராை்ரியன்  : ஒரு ொதகதயப் பூரண்மாக அை்யயனம்    பெய்ைவன். 

23) ஸ்வசுரன்   : மாமானார.் 

24) ஸ்வஸ்ரூ   : மாமியார.் 

25) ஜனனம்   : பிறப்பு. 

26) ஜனக பிைா  : ைன்தனப் பபற்ற பிைா. 

27) ஜனக மாைா  : ைன்தனப் பபற்ற மாைா. 

28) ஜாைாபெளெம்  : பிறப்புை் தீட்டு. 

29) ஜாமம்   : மூன்று மணி வநரம். 

30) ஜாமாைா   : மாபிள்தல. 

31) ஜீவபிை்ருக்கள்  : ைகப்பன் உயிவராடு இருக்கும் நபர.் 

32) ஜ்வயஷ்டன்  : மூை்ைவன். 

33) ஜ்வயஷ்ட ப்ராைா  : அண்ணன், ைதமயன். 

34) ஜ்வயஷ்டப்ராை்ரு பை்னி : மன்னி, மைனி. 

35) ஜ்ஞாதி   : பங்காளி. 

36) ை்ரிராை்ர ஞாதிகள் : மூன்று நாட்கள் பங்காளிகள். 

37) ைெராை்ர ஞாதிலள் : பை்து நாட்கள் பங்காளிகள். 
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38) ைரப்்பணம்   : எள் நீர ்கடன். 

39) ைரப்ணம்   : க்ண்ணாடி. 

40) ைரெ்ம்   : அமாவாதெ. 

41) ைன  ாரி  : பொை்தை அதடந்ைவன். 

42) ை னம்   : எரிை்ைல். 

43) திலம்   : எள். 

44) துஹிைா   : பபண். 

45) பைளஹிை்ரன்  : பபண் வயிற்றுப் வபரன். 

46) பைளஹிை்ரி  : பபண் வயிற்றுப் வபை்தி. 

47) ை்ரிராை்ரம்  : மூன்று இரவு. 

48) நிமிந்ை்ரணம்  : சிராரை்்ைை்தில் ஸ்வாமியாக அன்வயிப்பது. 

49) பை்னி   : மதனவி. 

50) பஹிஷ்தட  : மாைவிடாய். 

51) பரை்்ைா   : கணவன். 

52) பாகிவனயன்  : மருமான். 

53) பாரவ்ணம்  ; மூன்று வபரக்தள உை்வைசிை்ை சிராரை்்ைம். 

54) பிை்ருவ்யன்  : பபரியபா, சிற்றப்பா. (ைகப்பன் வழி). 

55) பிைாம ன்  : பாட்டன் (ைகப்பனின் ைகப்பன்). 

56) பிைாமஹி  : பாட்டி (ைகப்பனின் ைாய்). 

57) பபளை்ரன்  : பிள்தள வயிற்று வபரன். 

58) பபளை்ரி   : பிள்தள வயிற்றுப் வபை்தி. 

59) ப்ரபபளை்ரன்  : பகாள்ளுப் வபரன். 

60) ப்ரதஜ   : குழந்தை. 

61) ப்ராைரு புை்ரன்  : ஸவகாைரன் பிள்தள. 

62) ப்ராை்ரு புை்ரி  : ஸவகாைரன் பபண். 

63) ப்ரைாப்தீகம்  : முைல் வருஷ ஸ்ராரை்்ைம் (ஆப்தீகம்) 

64) ப்ரை்யாப்தீகம்  : வருஷந்வைாறும் அனுஷ்டிக்கும் ஸ்ராரை்்ைம். 

65) ப்ரப்ிைாம ன்  ; பகாள்ளுப்பாட்டன் (ைந்தை வழி). 

66) ப்ரபிைாமஹி  : பகாள்ளுப்பாட்டி (ைந்தை வழி). 

67) பிந்வநாைரப்ராைா  : மாற்றாந்ைாய் பிள்தள. 

68) பிை்ருவ்யபை்னி  : பபரியப்பா, சிை்ைப்பா மதனவி (ைகப்பன் வழி. 

69) மாைாம ன்  : ைாய்வழிப் பாட்டன். 

70) மாைாமஹி  : ைாய்வழிப் படிடி. 

71) மாதுலானி  : மாமி; அம்மான் மனவி. 

72) மாை்ருபகினீ  : ைாயின் ஸவகாைரி. 

73) மாை்ருஷ்வஸா  : ைாயின் ஸவ ாைரி. 

74) ரஜஸ்வதல  : பஹிஷ்தடயான பபண். 

75) வபனம்   : பைளவரம். 

76) விெச்ிை்தி   : கருெச்ிைவு. 

77) விதுரன்   : மதனவிதய இழந்ை கணவன். 

78) வ னம்   : சுமை்ைல். 

79) ஸவ ாைரன்  : உடன் பிறந்ைவன். 

80) ஸவ ாைரி  : உடன் பிறந்ைவள். 

81) ஸங்க்ரமணம்  : மாைப் பிறப்பு. 

82) ஸை்ய: பெளெம்  : ஸ்நானம் மட்டில். 
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83) ஸபை்னி மாைா  : மாற்றாந் ைாய். 

84) ஸம்பரக்்கம்  : வெரக்்தக. 

85) ஸம்வை்ஸரம்  : வருஷம். 

86) ஸமாவனாைகர ்  : மூன்று நாள் பங்காளிகள். 

87) ஸன்னி பாைம்  : வெரக்்தக. 

88) ஸாபிண்ட்யர ்  : பை்து நாட்கள் பங்காளிகள். 

89) ஸிலிவாலி  : ெதுரத்ிவயாடு கூடிய அமாவாதெ. 

90) ஸ்நுஷா   : நாட்டுப் பபண். 

91) ஸ்வல்பம்   : குதறவு. 

92) ஸ்வீகார பிைா  : ைை்து எடுை்துக் பகாண்ட ைகப்பன். 

93) ஸ்வீகார மாைா  : ைை்து எடுை்துக் பகாண்ட ைய். 

94) ஸ்வீகாரம்  : ைை்து பகாடுை்ைல். 

95) ஸவலெ ஸ்னானம் : உடுை்ை துணிவயாடு ஸ்னானம் பெய்ைல். 

பங்ைாளிைள் விஷயத்தில் தகலமுகறை் ைணை்கு 

1)ைான், 2) ைன் பிைா, 3) ைன் பிைாம ன், 4) ைன் ப்ரபிைாம ன், 5) 

ப்ரபிைாம னின் பிைா, 6) ப்ரபிைாம னின் பிைா மகன், 7) ப்ரபிைம னின் 

ப்ரபிைாம ன், ஆக ஏழு ைதல முதற.  

ைன் வம்ெ வழியில் வமற்குறிப்பிட்ட இந்ை ஏழாைவது நபர ்கூடஸ்ைர ்அல்லது 

மூலபுஷர ்எனப்படுவர.்  

கூடஸ்ைரின் ஆண் ஸந்ைதிகள், அவரக்ளுகு பிறந்ை ஆண் ஸந்ைதிகள், 

ைன்வதர உள்ள ஏழு ைதல மூதற ஆண்களும் (அவர ் மதனவியரும்) பை்து 

நாள் பங்காளிகள் (ஸாபிண்டயர)், (ைன் மகனுக்கு வமற்படி மூலபுருஷன்(1) ஐ 

விட்டு, வமற்குறிப்பிட்ட நபர ்(2)  கூடஸ்ைராகக் பகாள்ள வவண்டும்). 

பை்து நாட்கள் பங்காளிகளில் பரஸ்பரம் பை்து நாட்கள் தீட்டு உண்டு. 

ைனக்குக் கீழ் ஸந்ைதி (ஏழு ைதலமுதற) ஸமாவனாைர ்எனப்படுவர.் இவரக்ள் 

மூன்று நாட்கள் தீட்டுக்காரரக்ள். 

இவை வம்ெ பரம்பதரயில் உள்ள மற்றவரக்ள் வகாை்ர ைாயாைரக்ள் என்பைால் 

தீட்டுக்காரரக்ள் அல்லர.் (பபண்களுக்கு ைகப்பனார,் அவர ் ைந்தை, 

ைகப்பனின் பாட்டன் ஆகியவரக்ள் ஸபிண்டரக்ள் எனப்படுவர.் 

ஒவ்பவாருவரும் ைன் வம்ெ வழியில் வமல், கீழ் ைதலமுதறயில் உள்ள அல்லது 

இருந்ை நபரக்தள (அவர ்மதனவி, ஆண் ஸந்ைதி உட்பட) அறிவது அவசியம். 

அப்பபாழுதுைான் பங்காளிகளால் ஏற்படும் தீட்தட நிரய்ணிக்க முடிய்ம். 

ைதலமுதற கூடஸ்ைனிலிருந்து எண்ணப்பட வவண்டும். 
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சில சபாது விஷயங்ைள். 

 
1) ஆபெளெ காலை்திலும் கிர ண ைரப்்பணம் உண்டு. 

2) ஆபெளெ காலை்தில் அமாவாதெ, மாைப்பிறப்பு, ைரப்்பணங்கள், சிராரை்்ைம் 

ஆகியதவகதள பெய்யக்கூடாது. 

3) ஆபெளெ காலை்தில் வீட்டில் வைவாை ஆராைனம் (நிை்யபூதஜ) பெய்யக்கூடாது. 

4) ஆபெளெ காலை்தில் வகாவிலுக்குப் வபாகக்கூடாது. 

5) ஆபெளெம் உள்ளவரக்ள், ஆபெளெ காலை்தில் வவறு நபரக்ள் மூலமாக, ைன் 

பபயரிவலா அல்லது குடும்பை்தில் உள்ளவரகள் பபயரிவலா வகாவிலில் 

அரெ்ெ்தன பெய்யக்கூடாது. 

6) ஆபெளெ காலை்தில் ஸந்தியாவந்ைனம் உண்டு. ஆனால், தினமும் 

பெய்வைற்கும் ஆபெளெ காலை்திலும் பெய்வைற்கு சில வவறுபாடுகள் உள்ளது. 

“ஆபெளெ காலை்தில் ஸந்தியாவந்ைனம்”, என்ற ைதலப்பில் ைனியாகக் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

7) பரை்்ைாவுக்கு (கணவருக்கு) உள்ள தீட்டுகள் எல்லாம் பை்னிக்கு  (மதனவிக்கு) 

உண்டு. 

8) பை்னிக்கு என்று உள்ள தீட்டுகள் பரை்்ைாவுக்கு கிதடயாது. 

9) தீட்டுள்ளவன் தீட்டு இல்லாைவதனை் பைாட்டால், தீட்டு இல்லாைவன் குதறந்ை 

பட்ெம் ஸ்னானம் பெய்ய வவண்டும். 

10) பிரம்மொரி, தீட்டு உள்ளவரக்ளின் அன்னை்தைெ ் ெப்பிட்டால் பை்து நாட்கள் 

அசுை்தி உண்டு. 

11) ரஜஸ்வதலகளுக்கு (பஹிஷ்தட) மூன்று நாடகள் தீட்டு உண்டு. 

12)  பன்னிபரண்டு நாட்களுக்கு முன் ரவஜாைரெ்னம் (பஹிஷ்தடை் பைரிந்ைால்) 

பெளெமாை்ரம் உண்டு. ( அைாவது சுை்தி பெய்துக் பகாள்வது). 

13) 13 நாட்களுக்கு  வமல் 17 நாள்களுக்குள் ஆனால், ஸ்நானம் பெய்ய வவண்டும். 

14) 18 நாட்களுக்கு வமல் ஆனால், 3 நாட்கள் தீட்டு உண்டு. 

15) ராை்திரியில் ஜனன, மரண, ரவஜாைரெ்னங்கள் வநரந்்ைால், அ) இரவு 1 ½ 

மணிக்கு முன் என்றால் முைல் நாள் கணக்கு. ஆ) இரவு 1 ½ மணிக்கு வமல் 

என்றால் மறுநாள் கணக்கு. (குறிப்பு:- ஸூரிய அஸ்தமனத்துை்குப் பிறகு 7 

½ மணி ைாலம் வகர முதல் நாள் என்றும், பிறைானால் மறுநாள் என்றும் 

ைணை்கிட பவண்டும். ஆைபவ, ஸூர்ய அஸ்தமனத்திற்குத் தகுந்தாற் 

பபால், பமபல குறிபிட்டுள்ள இரவு 1 ½ மணி என்பது சிறிது மாறுபடும். 

இகதை் ைவனத்தில் சைாள்ள பவண்டும்) 

16) பிறந்ை குழந்தை 10 நாட்களுக்குள் மரிை்ைால் கனனம் (புதைப்பது) 

ஸம்ஸ்காரம். 

17) பிறந்ை குழந்தை 11 நாட்களுக்கு வமல் 2 வயதுக்குள் மரிை்ைால் கனனம் 

அல்லது ைகனம். அைற்கு வமற்ப்பட்டால் ைகனம். 

18) பிறப்புை் தீட்தட 10-நாட்கள் கழிை்துக் வகட்டால் தீட்டுக் கிதடயாது. 

19) இரவில் ைரப்்பணம் பெய்யக்கூடாது. 

20) வவண்டுபமன்வற பெய்து பகாண்ட ைற்பகாதலயானால் அமந்ைரகமாக 

(மந்திரமில்லாமல்) ை னம். ைகனம் வதரைான் தீட்டு. ஒரு வருஷம் கழிை்து 

ப்ராயெச்ிை்ைம் பெய்து கரம்ாதவ அனுஷ்டிக்க வவண்டும். அப்பபாழுைான் 

ஜ்ஞாதிகளுக்கு 3 நாட்கள் தீட்டு. 

21) ைன்தனயறியாமல் வநரந்்ை துரம்ரணை்தில் அப்பபாழுவை பிராயெச்ிை்ைம் 

பெய்து, கரம்ாவும் பெய்து, தீட்டும் அனுஷ்டிக்க வவண்டும். 

22) ஸந்யாசி ெவை்திற்கு வைாஷமில்தல. 

23) ஸந்யாசி மரணை்தில் தீட்டு இல்தல. 

24) மாைா, பிைாக்களுக்குை் ைவிர மற்றவரக்ளுக்கு பவள்ளிக்கிழதமயில் 

ஸஞ்ெயனம் பெய்யக்கூடாது. ஆனால், மாைப் பிறப்பு, அமாவாதெக் 

குறிக்கிட்டால் பெய்யலாம். 
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25) கரம்ா மை்தியில் வஸ்ை்ரம், பிண்டம், பாை்திரம், பெம்பு, பாஸாணம் (கல்) 

காணாமல் வபானால், புதியைாக ஸ்ைாபிை்து, கடந்ை பிண்வடாைகங்கதள 

மறுபடி பெய்ய வவண்டும். 

26) மாைா, பிைாக்கள் விஷயை்தில் 12 முைல் 17 ம் நாள் வதர ஸபிண்டீகரணம் 

பெய்ய நாள் பாரக்்கை் வைதவயிதல. 

27) பன்னிபரண்டு வயது முடியாை ப்ர ்மொரிக்கு ஸபிண்டிகரணம் 

பெய்யை்வைதவயில்தல. ஆனால், நாராயண பலி உண்டு. 

28) உபநயனம் ஆகாைவன் 12 வயதிற்கு வமல் இறந்ைால் மந்திரமில்லாமல் 

ஸபிண்டீகரணம் வதர பெய்ய வவண்டும். 

29) மாைை்திற்கு ஒருமுதற பெய்யும் வஸாைகும்பம் நின்று வபானால் நின்று 

வபானதுைான். அைற்கு வவறு காலம் இல்தல. 

30) ஊன மாஸிகங்கதள அந்ைந்ைக் காலை்தில் பெய்ய முடியாமல் வபானால் 

மீண்டும் பெய்ய முடியாது. (குறிப்பு: ஊன மாஸிைத்கதப் பற்றிய விபரம் 

பின்னால் பெரை்்ைப்பட்டுள்ளது.) 

31) ஒரு மாைை்தில் இரண்டு திதிகள் வந்ைால் பின் திதியில் ஸ்ராரை்்ைம் பெய்ய 

வவண்டும். பின் திதியில் ஸங்கரமண ( மாைப் பிறப்பு) வைாஷம் இருந்ைால், 

முன் திதியில் பெய்ய வவண்டும். 

32) ஒருவரது ஸ்ராரை்்ைதில் அவரது ஜ்ஞாதிகள் நிமிந்ை்ரணம் (பிராமணாரை்்ைம்) 

இருக்கக்கூடாது. அவை வகாை்திரை்தைெ ்வெரந்்ைவரக்ளும் கூடாது. 

33) பிைா, புை்ரன், ஒவர வயிற்றில் பிறந்ை ப்ராை் க்கள் (ஸவகாைரரக்ள்) 

நிமிந்ை்ரணம் இருக்கக்கூடாது. 

34) பை்னி பஹிஷ்தடயானால் பரை்்ைா நிமிந்ை்ரணம் இருக்கக்கூடாது. 

35) வ ாமை்துடன் பெய்யும் ஸ்ராரை்்ைங்களுக்கு ைரப்்பணம் உண்டு. 

36) ைகப்பானார ்ஜீவிை்திருக்கும் வபாது,  ஒருவன் பெய்யும் எந்ை ஸ்ராரை்்ைதிலும்  

மறுநாள் பவரஹிணி ைரப்்பணம் இல்தல. (குறிப்பு: இதன் விபரம் பின்னால் 

பெரை்்ைப்பட்டுள்ளது) 

37) அமாவாதெயும், மாைப்பிறப்பும் ஒன்று வெரந்்ைால், மாைப்பிறப்பு ைரப்்பணம் 

மட்டும் பெய்ைால் வபாதும். அமாவாதெ ைரப்்பணம் பெய்ய வவண்டாம். 

முைலாவதில் இரண்டாவதும் வெரந்்துவிடும். 

38) அமாவாதெயும், ப்ரை்யாப்திகமும் ஒன்று வெரந்்ைால், ப்ரை்யாதிகை்துக்குப் 

பிறகு அமாவாதெை் ைரப்்பணம் பெய்ய வவண்டும். 

39) மாைப்பிறப்பும், ப்ரை்யாப்திகம் ஒன்று வெரந்்ைால் முைலில் ஸங்க்ரமண 

ைரப்்பணை்தைெ ் பெய்துவிட்டு, பிறகு ப்ரை்யாப்திக ஸ்ராரை்்ைதைப் பண்ண 

வவண்டும். 

40) பிைாவின் ஸபிண்டீகரணை்திற்குப் பிறகு அமாவாதெ முைலிய ைரப்்பணங்கள் 

பெய்ய வவண்டும். 

41) கிர ண ைரப்்பணம் மிக முக்கியமானது. இதைவிடக்கூடாது. 

42) ஸூரய் கிர ணை்தில் முன் பாதியிலும் (பிடிை்ைவுடன்), ெந்திர கிர ணை்தில் 

பின் பாதியிலும் (விட ஆரம்பிை்ை பிறகும்) ைரப்்பணம் பெய்ய வவண்டும்). 

43) ஸூரய் உையை்திலிருந்து கிழதம பிறக்கிறது. 

44) தீட்டு உள்ளவரக்ள் மற்றவரக்ளுக்கு நமஸ்காரம் பெய்யக்கூடாது. 

45) தீட்டு உள்ளவரக்ளுக்கு மற்றவரக்ள் நமஸ்காரம் பெய்யக்கூடாது. 

46) தீட்டுக்காரர ் வீட்டில் ொப்பிட்டாலும், வசிை்ைாலும் 10 நாட்களுக்கு தீட்டு 

உண்டு. 

47) சிராரை்்ை தினை்தில் துக்கம் வகட்கக்கூடாது. 

48) தீட்டுை் ைரப்்பணை்தை வீட்டில் பெய்யக்கூடாது. ஜலக்கதரயில் பெய்ய 

வவண்டும். 

49) ப்ரம் மொரிகள் க்ருையம் பெய்ைால் மட்டும் உைகைானம், இல்லாவிடில் 

இல்தல. 

50) ப்ர ்மொரிகள் ைன் ைாய், ைகப்பன் ைவிர மற்றவர ் ெவங்கதளை் 

சுமக்கக்கூடாது. 
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51) அதிக்ராந்ை ஆபெளெை்தில் (காலங்கடந்து வகட்டை் தீட்டு) வாவஸாைகம் ( 

துணியால் ஜலம் விடுவது) இல்தல. 

52) ஜனன, மரணை் தீட்டிலும் ஏகாைசி, துவாைசி விரைங்கதள விடக்கூடாது. 

53) கரை்ா, ஸபிண்டீகரணை்துக்கு முன் சுபகாரியம் பெய்யக்கூடாது. 

54) தீட்டினால் நின்று வபான மாஸிகை்தை தீட்டுப்வபாகும் தினை்தில் நடை்ை 

வவண்டும். 

55) ஸ்ை்ரீகள் பெய்யும் சிராரை்்ைங்கள் எைற்கும் வ ாமம் கிதடயாது. 

56) மாமனார,் மாமியார,் பரை்்ைா, ைாய், ைகப்பன் இவரக்ளுதடய சிராரை்்ைை்தை 

ஸ்திரீகள் பெய்யும்படி வநரந்்ைால், அந்ை சிராரை்்ைங்கள் 

ை்ரிபுருவஷாை்வைஸ்யகமாக, பாரவ்ணமாக பெய்ய வவண்டும் என்று மட்டும் 

ஸ்மிருதிகளில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

57) ஆனால், சிஷ்ட்டாரை்தில் பல பபரிவயாரக்ள் வமற்படியார ் சிராரை்்ைை்தில் 

வ ாமம் பெய்வை வருகின்றனர.் 

58) சிராரை்்ைம் பஹிஷ்தடயினால் அல்லது மறதியானால் விட்டுப்வபானால் 

க்ருஷ்ணப்பை ஏகாைசியிலாவது அல்லது அமாவாதெயிலாவது பெய்ய 

வவண்டும். 

 

ஆசெளெ/ஆபத்ைாலத்தில் ஸந்தியவந்தனம் செய்யும் முகற 

 
1) ஆெமனம், 2) கணபதி தியானம், 3) பிராணாயாமம், 4) ஸங்கல்பம், 5) 

மாரஜ்னம்,6) ப்ராெனம்,  7) மறுபடியும் மாரஜ்னம், 8) அரக்்யப் பிரைானம், 9) 

ப்ராயெச்ிை்ை அரக்யம், 10) காயை்ரீ ஜபம், 11) ஸமரப்்பணம், 12) ஆெமனம். 

2) வவைம் நமக்கு கரம்ாக்கதள விதிை்துள்ளது. அதில் ஸந்தியாவந்ைனம் 

பிரைனமாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஸந்தியாவந்ைனம் பெய்யாமல் எந்ை 

காரியமும் பெய்ய முடியாது. ஸந்தியாவந்ைனை்தை மூன்று வவளதயயும் 

எப்பபாழுதும் பெய்ய வவண்டும் என்பது கட்டாயம். 

3) சுை்ைமாக இருந்து பகாண்டு நிை்யம் ஸந்தியாவந்ைனம் பெய்ய வவண்டும். 

அப்படி பெய்யாவிட்டால், அவனுக்கு எந்ை கரம்ாவும் பெய்ய முடியாை நிதல 

ஏற்படும். அப்படிவய பெய்ைாலும், அந்ைக் கரம்ா பலதனக் பகாடுக்காது. 

4) ஆபெளெ காலை்தில் எந்ைக் கரம்ாதவயும் பண்ண 

வவண்டாம்/பண்ணக்கூடாது என்று ைரம் ொஸ்திரம் கூறுகிறது 

5) ஆனால், ஆபெளெ காலை்தில் ஸந்தியாவந்ைனம், இஷ்டி, ஸமிைாைானம், 

ஒளபாஸனம் வபான்ற நிை்ய கரம்ாக்கதளெ ்பெய்ய வவண்டும். 

6) இதற்ைான விதிைள்:- ஆபெளெ காலை்தில் நிை்யகரம்ாகதளக் பெய்யும் 

பபாழுது மந்திரங்கதள வாய்விட்டுெ ்பொல்லக்கூடாது. மனதில்ைான் பொல்ல 

வவண்டும். ப்ராணாயம மந்திரை்தை மனைாலும் பொல்லக்கூடாது. 

ப்ராணாயமை்தை ஒரு கிரிதயயாக மூெத்ெ உள்வாங்கி, நிறுை்தி, பவளிவய 

விடவவண்டும். ஆபெளெ காலை்தில் காயை்ரீயினால் அரக்்யம் விட்டு, 

பிரைட்சிணம் பெய்து, ஸூரய் தியானம் பெய்ய வவண்டும்.  காயை்ரீ அரக்்யம் 

விடும் வபாது வாய்விட்டு பொல்ல வவண்டும். மிக ெப்ைமாகெ ்

பொல்லக்கூடாது. ொைாரணமாக நாம் காயை்ரீ பொல்வைற்கும் இைற்கும் 

மாறுபாடு உள்ளது. “அஸவாதிை்வயா” மந்திரை்தைெ ் பொல்லிவிட்டு 

காயை்ரீதய பை்து ைடதவ பொல்ல வவண்டும். ஆபெளெ/ஆபை்காலை்தில் 

காயை்ரீதய மூன்று வவதளயும் நின்று பகாண்டு பொல்ல வவண்டும்.  

7) ஆபெளெ காலை்தில் காய்ந்ை வஸ்ை்திரம் உடுை்திக் பகாண்டு 

ஸந்தியாவந்ைனம் பெய்யக்கூடாது. ஈர வஸ்ை்திரை்தை ஏழு முதற உைறி 

ஸூரியனிடன் காண்பிை்துவிட்டு, அந்ை வஸ்ை்திரை்தை உடுை்திக்பகாண்டு 

பெய்ய வவண்டும். 

8) ஆபெளெ காலை்தில் ஸந்தியாவந்ைன வநரை்தில் ைாற்காலிக சுை்தி 

ஏற்படுவைால், சுருக்கமாக ஸந்தியாவந்ைனை்தை பெய்து பகாள்ள வவண்டும். 

பெய்யாவிட்டல் ஆபெளெம் அதிகமாகும். 

9) விபூதி வபானறவற்தற ஜலை்தில் குதழை்து இட்டுக் பகாள்ளக்கூடாது. 
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10) ஜலை்தைவய விபூதியாக இட்டுக் பகாள்ளவவண்டும். 

 

மாஸிைம்/ஊனமஸிைம் 

 
1) ஒருவர ் இறந்ை பிறகு, மாைா மாைம், அவை பைை்தில், அவை திதியில், 12 

மாைங்கள் பெய்ய வவண்டிய கரம்ா இது. இதுவும் ஒருவதக ஸ்ரரை்்ைவம. மாைா 

மாைம் பைாடரந்்து 12 மாைங்கள் பெய்ய வவண்டும். இைற்கு மாஸிகம் என்று 

பபயர.் இதைை் ைவிர 4 மாஸிகங்கள் அதிகமாக பெய்ய வவண்டும். இைற்கு 

ஊனமாஸிகம் என்று பபயர.் 

2) முைல் ஊனமாஸிகம் 27வது நாள் வரும். இதை 27ம் நாளிலிருந்து 30 நாளுக்குள் 

பெய்ய வவண்டும். 

3) இரண்டாவது ஊனமாஸிகை்தை 40 நாட்களுக்கு வமல் 41,43,45 நாட்களில் ஒரு 

நாள் பெய்ய்ய வவண்டும். 

4) மூன்றாம் ஊன மாஸிகம் ஆறாம் மாைம் வரும்.இந்ை ஊன மாஸிகை்தை 170 

நாட்களுக்கு வமல் 180 நாட்களுக்குள் பெய்ய வவண்டும். 

5) நான்காவது ஊன மாஸிகம் (ஆப்தீக ஊன மஸிகம்) 340க்கு வமல் 355 

நாட்களுக்குள் பெய்ய வவண்டும். 

6) ை்தரபக்ஷிகம் என்பது 45 நாள் ஊனம். ஏகாைசி, விரை தினங்கள், 

பவள்ளிக்கிழதமகளில் பெய்யக்கூடாது. 

7) மற்ற ஊனமாஸிகங்கதளயும் பவள்ளிக்கிழதம, பிரைதம, ஷஷ்டி, ஏகாைசி, 

ெதுரை்சீ, ெதுரை்்ைசிவயாடு கூடிய அமாவாதெ ஆகிய திதிகளிலும், கிருை்திதக, 

ஆயில்யம், பூரம், வகட்தட, மூலம், பூராடம், பூரட்டாதியிலும் பெய்யக்கூடாது. 

8) ை்விதிதய, ஸப்ைமி, ை்வாைசி ஆகிய திதிகள், ஞாயிறு, பெவ்வாய், ெனி ஆகிய 

வாரங்கள், கிருை்திதக, புனரவ்சு, உை்திரம், விொகம், உை்திராடம், பூரட்டதி 

ஆகிய நைை்திரங்கள் இவற்றில் இரண்டு வெரந்்ைால் ை்விபுஷ்கரம்: மூன்று 

வெரந்்ைால் திரிபுஷ்கரம். இந்ை நாட்களிலும் ஊனமாஸிகம் பெய்யக்கூடாது. 

9) வைாஷமற்ற காலம் கிதடக்காவிட்டால் விதிக்கப்பட்ட காலை்தின் கதடசி 

தினை்தில் பெய்ய வவண்டியது. ஊன மாஸிகங்கதள மாஸிகை்திற்கு முன் 

அல்லது பின்னாகெ ்பெய்யலாம். 

 

பபரஹிணி தர்ப்பணம் 
 

சிராை்ைதின் மறுநாள் விடியற்காலம் எழுந்து பல் வைய்க்காமல் ஸ்நானம் 

பெய்து ைதலதய மட்டில் துவட்டிக் பகாண்டு ஈர வஸ்ைரை்துடன் பெய்ய 

வவண்டும். 

 

ைஹாளயபக்ஷை் 

 
ைஹாளயை்: சூரியன் கன்யா ராசியில் சஞ்சரிக்குை் புண்ணியமிகு புரட்டாசி 

ைாதத்தில் கிருஷ்ணபட்சப் பிரதமை முதல் அைாவாமச/பிரதமை வமர உள்ள 

காலத்துக்கு பித்ரு பட்சை், ைஹாளயை் என்று கபயர.் 

 

ைஹாளய பக்ஷை்:- ைஹாளய பக்ஷை் என்பது, ைஹாளய பக்ஷ புண்ய 

காலத்தில் பித்ருக்கமள உத்கதசித்து கசய்யப்படுை். கரை்ா. இமத பாரவ்ண 

விதைாகவுை் கசய்யலாை். வரண்ை்; விஸ்கவ கதவர;் பித்ரு வரக்்கை்; ைாத்ரு 

வரக்்கை்; ஸபத்நீக ைாதா வரக்்கை்; காருண்ய பித்ருக்கள் வரக்்கை் என்று 5 

கபமர வரிக்க கவண்டுை். தாயார ் உள்ளவரக்ள் ைாத்ரு வரக்்கத்மத நீக்கி 4 

கபமர வரிக்க கவண்டுை். 
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ததமவயானமவ: ஆஸனை், தாை்பாளை், தீரத்்தத்துடன் ஒரு கலசை், 

பஞ்சபாத்ரை், மூன்று தரப்்பங்களாலான ஒரு பவித்ரை், ககாஞ்சை் கட்மடத் 

தரப்்பங்கள், 7 அல்லது 9 அல்லது 11 தரப்்பங்களாலான 1 அல்லது 2 கூரச்ச்ை், 

கவற்றிமல, பாக்கு ைற்றுை் தக்ஷமண. (32 தரப்்பங்களால் ஆன கூரச்ச்ை் 

விகஷசை்) 

 

பெய்ய தவண்டிய காலை்:- (ைாத்யானிக காலத்தில் சுைார ் 11.36  ைணிக்கு 

கைல் 12.24 ைணிக்குள் உள்ள குதப காலத்தில் கசய்ய கவண்டுை். ைதியை் 01.12 

ைணி முதல் 03.36 ைணி வமர உள்ள அபராஹ்ண காலை் மிக உயரந்்தது).  

 

வழிபாடு: முன்கனாரக்ள் வழிபாட்டுக்கு உரிய காலை் “ ஆத்ைா மவ புத்ர நாை 

ஆஸித”், என்கிறது கவதை். இந்த வாக்கியை், நைக்குை் நை் 

முன்கனாரக்ளுக்குைான கதாடரம்ப கதளிவுற விளக்குகிறது. நை் 

முன்கனாரக்ள் இந்த உலமக விட்டுச ் கசன்றாலுை், அடுத்து கவறு பிறவி 

எடுத்தாலுை், நை்மிலுை், நை் சந்ததியிலுை் அவரக்ளுமடய  கதாடரப்ு 

இருப்பதால் நை் முன்கனாரக்ளுக்கான நன்றிமய, ைரியாமதமய, 

வணக்கத்மத, கடமைமய சிராரத்்தை், தரப்்பணை் முதலான கரை்ாக்கமளச ்

கசய்கிகறாை். அப்கபாது பித்ருக்களின் பசிக்குை் தாகத்துக்குைாக எள்ளுை் 

தண்ணீருை் அரப்்பணிக்கிகறாை். 

 

உகந்த காலை்: ைமறந்த முன்கனாரக்ள் ைஹாளய பக்ஷை் 15 நாட்களுை் 

பூமிக்கு வந்து தங்குவதாகவதாக ஐதீகை். (ஒரு பக்ஷத்திற்கு 15 நாட்கள் 

என்றாலுை் அைாவாமசக்கு அடுத்த பிரதமையுை் ைஹாளயபக்ஷத்மதச ்

கசரந்்த்தது. ஆககவ 16 நாட்கள்.) ஆககவ ஒவ்கவாருவருை் அவரவர ் குடுை்ப 

முன்கனாரக்ளுக்கு ஸ்ராரத்்தை் அல்லது தரப்்பணை் கசய்து அவரக்மள 

ஸந்கதாஷப்படுத்த கவண்டுை் என்று சாஸ்திரை் கூறுகிறது. ைஹாளய பக்ஷை் 

முழுவதுை் தினசரி ஸ்ராரத்்தை்/ தரப்்பணை், கசய்பவரக்ள் கசய்யலாை். 

அவ்வாறு கசய்வது விகஷசை். 

 

ைஹாளயத்மத விரிவாகெ ் பெய்தல்: ைஹாளயபக்ஷை் 16 நாட்களிலுை், 

ஒவ்கவாரு நாளுை் 5 அல்லது 6 பிராைணரக்மள வீட்டிற்கு வரவமழத்து, 

அவரக்ளுக்கு சாப்பாடு கபாட்டு, கஹாைை், பிண்டபிராதானை் கசய்து, 

ஸ்ராரத்்தை் கசய்து, ஸ்ராரத்்தாங்க தரப்்பணை் கசய்து விரிவாகச ்கசய்யலாை். 

(அதாவது வருஷா வருஷை் கபற்கறாரக்்குச ் கசய்யுை் பாரவ்ண ஸ்ராரத்்தை் 

கபால் கசய்வது.) 

 

ஒரு நாள் ைட்டுை் பெய்பவரக்ள்: அப்படி முடியாதவரக்ள், ஏதாவது ஒரு நாள் 

ைட்டுை் ஹிரண்ய ஸ்ராரத்்தகைா அல்லது தரப்்பணகைா கசய்யலாை். இப்படி 

கசய்ய நிமனப்பவரக்ள் பஞ்சமீக்கு முன்புை், நந்தா திதிகளான பிரதமை, 

சஷ்டி, ஏகாதசி திதிகளிலுை், சதுரத்சியன்றுை் கவள்ளிக்கிழமை, கரத்்தா 

ைற்றுை் அவரின் ைமனவியின் ஜன்ை நக்ஷத்திரை் முதலான நாட்களில் ஒரு 

நாள் ைட்டுை் கசய்யுை் ைஹாளயை் கசய்யக்கூடாது. கைற்கூறிய நாட்கள், 

குடுை்பத்துடன் வசிக்குை் கிரஹஸ்தனுக்குை், அவருமடய  குழந்மதகளுக்குை், 

கசல்வங்களுக்குை் குமறவருை் என்பதால் இந்த நாட்களில் ைஹாளய 

தரப்்பணை் கசய்யக்கூடாது. 

 

ஒரு நாள் ைட்டுை் பெய்ய உகந்த நாட்கள்:- அைாவாமச, ைஹாவ்யதீபாதை், 

ைஹாபரணி, த்வாதசி திதி, ைஹாளய பக்ஷை் நடுவில் வருை் ைத்யாஷ்டமீ, 

கஜசச்ாமய ஆகிய நாட்களில் கசய்யலாை். இந்த நாட்களுக்கு திதி, 

நக்ஷத்திரை், கிழமை ஆகியவற்றால் ஏற்படுை் எந்த கதாஷமுை் கிமடயாது. 

நிமறவான பலன் கிட்டுை். 
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நடுவில் ஆரை்பித்து பெய்வது என்றால்: பஞ்சமி அல்லது அஷ்டமி அல்லது 

தசமி அன்று ஆரை்பித்து அைாவாமச வமர தினந்கதாறுை் பித்ருக்களுக்கு 

தரப்்பணை் கசய்யலாை். 

 

அவிதவா நவமீ: பதிவிரமதயாக வாழ்ந்து தனது கணவனுக்கு முன்பாககவ 

சுைங்கலியாக இறந்த கபண்ைணிகளுக்கு, ைஹாளய பட்சத்தில் வருை் நவமீ 

திதியன்று ைஹாளயை் கசய்ய கவண்டுை்.  

 

சக்தியுள்ளவரக்ள் அன்று முமறயாக ைஹாளயை் கசய்துவிட்டு, அத்துடன், 

சுைங்கலிப் கபண்கமளத் தனது வீட்டிற்கு அமழத்து, அவரக்ளுக்கு புடமவ, 

ரவிக்மக, ைஞ்சள், குங்குைை், தாை்பூலை் தந்து அவரக்மள நைஸ்கரித்து 

அவரக்ள் ஆசிமயப் கபற்றுக் ககாள்ள கவண்டுை்.  

 

ைஹாளய பட்ெத்தில் வருை் ைஹாபரணியின் சிறப்பு:- கயா 

கக்ஷத்தரத்திற்கு யாத்திமரச ் கசன்று, பல்குனீ நதியில் ,தரப்்பணை் கசய்து, 

அக்ஷய வடத்தில் பிண்ட தானை் கசய்து, கயா ஸ்ராரத்்தை் கசய்தால் என்ன 

பலன் கிமடக்குகைா, அமத ைஹாபரணீயன்று, நாை் இருக்குை் இடத்திகலகய 

கசய்யுை் இந்த தரப்்பணத்திற்கு அந்த பலன் உண்டு. 

 

ஸந்யாசிகளுக்கு ைஹாளய தர்ப்பணை்:- தந்மத (பிதா), தாத்தா ( 

தந்மதயின் தந்மத – பிதாைஹர)், ககாள்ளுத் தாத்தா (தாத்தாவின் அப்பா – 

ப்ரபிதாைஹர)் ஆகிய மூவருக்குள், யார ் ஒருவகரனுை், ஸன்யாசை் வாங்கிக் 

ககாண்டு இறந்திருந்தால், அவரக்ளுக்கு, ைஹாளய பக்ஷத்தில், துவாதசி 

திதியன்று, அவரக்ளுமடய கபயருக்கு முன்னால் “ப்ருஹ்மீபூத” என்று 

கசரத்்துக் ககாண்டு, தரப்்பணை் கசய்ய கவண்டுை். 

 

துர்ைரணை் அமடந்தவரக்்ளுக்கு: துரை்ரணை் ஒருவருக்கு ஏற்பட்டிருந்தால், 

அவரக்ளுக்காக, ைஹாளய பக்ஷ சதுரத்்தசீயன்று, ைஹாளய ஸ்ராரத்்தை் 

கசய்ய கவண்டுை். இதற்கு, ெஸ்திரஹத ெதுரத்சீ என்ற கபயர.் (இயற்மகயாக 

ைரணை் அமடந்த யாருக்குை் சஸ்திரஹத சதுரத்சியன்று ைஹாளய 

ஸ்ராரத்்தை்/தரப்்பணை், கசய்யக்கூடாது. 

 

தந்மத உயிதராடு இருந்தால்: கரத்்தாவிற்கு தந்மத உயிகராடு இருந்து, 

தாயார ் இறந்திருந்தாலுை் கூட, தந்மத கசய்வதாகலகய இறந்த தாயாருக்குை் 

திருப்தி ஏற்படுை் என்பது சாஸ்திரை். ஆககவ, தந்மத உயிருடன் இருக்குை் 

கபாழுது, கசய்ய கவண்டியதில்மல. 

 

தந்மத இறந்துவிட்டால்: தந்மத இறந்து, தாய் இருந்தாலுை், 

இல்லாவிட்டாலுை், தந்மதமய இழந்தவரக்ள், தனது தந்மதக்குை், தனது 

வை்சத்தினருக்குை் திருப்திமய ஏற்படுத்துை் வமகயில் கட்டாயை் ைஹாளய 

தரப்்பணை் கசய்யத்தான் கவண்டுை். 

 

ஸபத்னீ ைாதா: ஸபத்னீ ைாதா என்பவர,் கரத்ாவின் தந்மதக்கு இரண்டாவது 

ைமனவி. அதாவது சித்தி. தன்மன கபற்கறடுக்காவிட்டாலுை் அவருை் தாய்க்கு 

சைைானவர.் சிறிய தாய்க்கு பிள்மளகள் இருந்தாலுை், இல்லாவிட்டாலுை், தான் 

கசய்யுை் ைஹாளய தரப்்பணத்தில் தனது தாயுடன், தனது சிறிய தாயாமரயுை் 

கட்டாயை் கசரத்்துக் ககாள்ள கவண்டுை். 

 

ைஹாளயபக்ஷ அைாவாமெ:  ைஹாளயபக்ஷை் முழுவதுை் தினசரி பக்ஷ 

தரப்்பணை் கசய்பவரக்ள், ைஹாளய அைாவமசயன்று முதலில் எப்கபாழுதுை் 

கபால் அைாவாமச தரப்்பணத்மத கசய்துவிட்டு, அதன் பின்னர ் ைஹாளய 

பக்ஷ தரப்்பணத்மதச ் தனியாகச ் கசய்ய கவண்டுை். ைஹாளயபக்ஷத்தில் 
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ஏகதா ஒரு நாள் ைஹாளயை் கசய்பவரக்ள், ைஹாளய அைாவாமசயன்று 

அைாவாமச தரப்்பணை் ைட்டுை் கசய்தால் கபாதுை். 

 

ெதகாதரரக்ளிள் பங்தகற்ப்பு: சககாதரரக்ள் அமனவருை் ஒன்றாக கசரந்்து, 

ஒகர வீட்டில் ஒன்றாகச ் கசய்யலாை். அப்படி கசய்யுை் கபாழுது, 

ஒவ்கவாருவருை் தனித்தனியாகச ் கசய்வகத உத்தைை். ைஹாளயத்தில் 

வரிக்கப்படுை் பித்ருக்களாகிய அப்பா, அை்ைா, தாத்தா, பாட்டி கபான்றவரக்ள் 

அமனவருை் ஒன்றாக இருந்தாலுை், காருணிக பித்ருக்கள் என்பவரக்ள், 

ஒவ்கவாருவருக்குை் கவறுபடுவாரகள். கைலுை், வரிமச கிரைத்தில் தை்பி 

ைஹாளயை் கசய்த பிறகு அண்ணா என்று கசய்வது மிக உத்தைை். 

 

காருண்ய பித்ருக்கள்:  கபரியப்பா, சித்தப்பா, கபரியை்ைா, சித்தி, 

சககாதரன், சககாதரி, அத்மத, அத்திை்கபர ் – அவரக்ளுமடய பிள்மளகள், 

கபண்கள், ைாைனார,் ைாமியார,் ஆசாரய்ன், குரு, சிஷ்யன், நண்பன் 

முதலானவரக்ள் காருண்ய பித்ருக்கள் எனப்படுவர.் அவரக்ளின் ககாத்திரை் 

கசால்லி ைஹாளயத்தில் ஸ்ராரத்்தை்/தரப்்பணை் கசய்யுை் கபாழுது, 

அவரக்ளுக்கு திருப்தி உண்டாகிறது. 

 

ைஹாளயபக்ஷை் பெய்ய விதஷெ ஸ்தலங்கள்: உதாரணத்திற்கு, 

இராகைஸ்வரை், ையிலாடுதுமற காகவரி படித்துமற, திருவாரூர ் அருகில் 

உள்ள திலதரப்்பணபுரி, திருசச்ிக்கு அருகில் உள்ள முக்ககாை்பு, ஸ்ரீரங்கை் 

அை்ைா ைண்டபை் படித்துமற, திருகநல்கவலி அருகில் உள்ள வகுளகிரி 

நதிக்கமர, மூன்று நதிகள் சங்கமிக்குை் பவானி, கன்யாகுைரி கடற்கமர, 

கதன்காசி அருகில் உள்ள பாபநாசை், சிவாலய தீரத்்தக்கமர, குை்பககாணை் 

ைகாைகக் குளை், திருக்கழுகுன்றத்தில் உள்ள சங்கு தீரத்்த குளக்கமர கபான்ற 

இடங்கள் தரப்்பணை் அளிக்க சிறந்த இடங்கள். 

 

புண்ணிய தக்ஷத்தரங்களுக்கு பெல்ல முடியாவிட்டால்: புண்ணிய 

கக்ஷத்தரங்களுக்கு கசல்ல முடியாதவரக்ள், அவரவர ் வசிக்குை் இடத்திற்கு 

அருககயுள்ள நீரந்ிமலகளில் தரப்்பணை் கசய்யலாை். கமடசி பட்சைாக, இது 

ைாதிரியான வசதிகள் எதுவுை் இல்லாதவரக்ள், தங்கள் வீட்டிகலகய கசய்ய 

கவண்டுை். கசய்யாைல் இருக்கக்கூடாது. 

 

ைஹாளயபக்ஷை் பெய்வது கட்டாயைா? சாதரணைாக, நாை் கசய்யுை் 

அைாவாமச ைற்றுை் ஷண்ணவதி ஸ்ராரத்்தை்/தரப்்பணங்களில் பிதா ைற்றுை் 

ைாதா வரக்்கத்தினருக்கு ைட்டுை் ஸ்ராரத்்தை்/தரப்்பணை் கசய்கிகறாை். 

ஒவ்கவாரு வருஷமுை் பாத்ரபத ைாதை் க்ருஷ்ண பக்ஷை் பதிமனந்து 

நாட்களிலுை், அதாவது ைஹாளயபக்ஷத்தில்,  கைற்கூறியவரக்ள் 

ைட்டுமில்லாைல், சித்தப்பா, சித்தி, ைாைா, ைாமி, அக்கா, அத்திை்கபர,் குரு, 

சிஷ்யன், ஆசாரய்ர,் நண்பன் ஆகிய எல்கலாருை் . நைது இருப்பிடத்திற்கு 

வருவதாக சாஸ்திரை். ஆககவ, அந்த சையை் அவரக்ளது திருப்திக்காக 

ைஹாளய ஸ்ராரத்்தத்மத அமனவருை் கட்டாயை் பாரவ்ணை், ஹிரண்யை், 

தரப்்பணை் என்னுை் மூன்று முமறகளில், ஏதாவது ஒரு முமறயில் கசய்ய 

கவண்டுை். 

 

கைலுை், தந்மத, தாய் இவரக்மளத் தவிர காருணிக பித்ருக்களுக்கு 

ஸ்ராரத்்தை், தரப்்பணை் கசய்வதற்கு, வருஷத்தில் ஒரு முமறதான் இந்த 

வாய்ப்பு கிமடக்கிறது. இமத நழுவ விட்டுவிடக்கூடாது.  

 

ைஹாளயபக்ஷ தர்ப்பணத்மத எப்தபாது ஆரை்பிக்க தவண்டுை்? தந்மத 

இறந்த வருடை் முழுவதுை், இறந்த தந்மதக்கு தினசரி நித்ய ஸ்ராரத்்தை், ைாதா 

ைாதா அைாவாமசயன்று தரப்்பணை், அந்தந்த காலங்களில் ைாஸிகை் ைட்டுை் 
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கசய்தால் கபாதுை், ஆப்திக ஸ்ராரத்்தத்திற்கு பிறகு, ைஹாளயபக்ஷ 

தரப்்பணை், ஸ்ராரத்்தை், ைாத பிறப்பு தரப்்பணை், ஷண்ணவதி தரப்்பணங்கள் 

கசய்ய ஆரை்பிக்க கவண்டுை். தந்மத முன்கப இறந்து வருடா வருடை் 

ைஹாளயை் கசய்யுை் கரத்ா, தனது தாய் இறந்த வருஷத்தில் ைஹாளயை் 

கசய்வதில் தவறில்மல. ஆனால், அதிலுை் தாய் இறந்து ஒரு வருடை் 

முடியாவிட்டால், இறந்த தாய்க்கு வரணை் கிமடயாது. 

 

ைஹாளயபக்ஷத்தின் நடுவில் ஸ்ராரத்்தை் வந்தால்:-  .ைஹாளயபக்ஷத்தில் 

ஏதாவது ஒரு நாள் ைட்டுை் ைஹாளயை் அனுஷ்டிக்குை் சையத்தில், 

ைஹாளயயபக்ஷ நடுவில் கபற்கறாரின் (வாரஷ்ிக) ஸ்ராரத்ை் கநரந்்தால், 

குறிப்பிட்ட திதியில் ஸ்ராரத்்தை் கசய்து விட்டு, அதன் பிறகு வருை் நாடகளில் 

ைஹாளயத்மத கசய்ய கவண்டுை்.  

 

ைஹாளயபக்ஷை் முழுவதுை் தரப்்பணை் கசய்பவரக்ள், நடுவில் ஸ்ராரத்்தை் 

வந்தால், ைஹாளய ஆரை்பத்தன்கற தரப்்பணை் கசய்ய ஆரை்பித்து, 

ைஹாளயபக்ஷை் முழுவதுை் தினசரி தரப்்பணை் கசய்யலாை். நடுவில், 

கபற்கறார ் ஸ்ராரத்்தை் நிகழுை் நாளில் ைட்டுை், ஸ்ராரத்்தை் முடித்துவிட்டு, 

ைஹாளயபக்ஷ தரப்்பணை் கசய்துவிட்டு, அதன் பிறகு, ஸ்ராரத்்தத்துக்கு 

அங்கைான, ஸ்ராரத்்த அங்க தரப்்பணை் கசய்ய கவண்டுை். 

 

ைஹாளய பக்ஷத்தின் நடுவில் ஷண்ணவதி தர்ப்பணை்:  ைஹாளய 

பக்ஷத்தின் நடுவில் ஷண்ணவதி தரப்்பணை் வந்தால், அன்மறய தினை் 

முதலில் ஷண்ணவதி தரப்்பணத்மதச ் கசய்துவிட்டு, அதன் பிறகு அன்று 

கசய்ய கவண்டிய ைஹாளய பக்ஷ தரப்்பணத்மதச ் தனியாக ஸங்கல்பை் 

கசய்து ஆரை்பித்துச ்கசய்ய கவண்டுை். 

 

இறந்து தபானவருக்கு வாரிசு இல்லாவிட்டால்: இறந்து கபானவருக்கு 

குழந்மத இல்லாவிடில், அவருமடய ைமனவியானவர,் சாஸ்திரிகளிடகை 

தரப்்பணை் கசய்யச ் கசால்லலாை். இகதகபால், ஆண் வாரிசு இல்லாதவரக்ள், 

அந்த வீட்டின் கபண் குழந்மதகள் தங்கள் கபற்கறாரக்ளுக்காக, கவறு 

ஒருவமர நியமித்துக் கடமைமய நிமறகவற்றலாை். 

 

அனாமதகளுக்கு: தரப்்பணை் முடிந்ததுை் நிமறவாக, “ஏஷாை் ந ைாதா ந 

பிதா ந பந்து ந அந்யதகாத்ரிண: தத ஸர்தவ த்ருப்தி ைாயாந்து ைதயாத் 

ஸ்ருஷ்மட: குதொதமக” என்று ைந்திரை் கசால்வாரக்ள். எவர ் ஒருவருக்கு 

தாய், தந்மத, பங்காளி, நண்பரக்ள் என்று இது கபால்; யாருகை இல்லாத 

அனாமத என்று கசால்லக்கூடியவரக்ளுக்குை், நான் அளிக்குை் இந்த எள்ளுை் 

ஜலமுை் திருப்திமய அளிக்கட்டுை்” என்று ஜாதி, ைத கபதைற்று உலகின் 

அமனத்து ஜீவராசிகளுை் நன்மை அமடய கவண்டுை், என்று பிராத்தமன 

கசய்யச ்கசால்கிறது நைது சாஸ்திரை். 

 

ைஹாளயத்தில் ொப்பாடு: கபாதுவாக, ஹிரண்ய ஸ்ராரத்்தை், தரப்்பணை் 

என்னுை் கரை்ா முழுமையாக முடிந்த பிறகுதான் சாப்பாடு கபாடப்படுகிறது. 

இந்த சாப்பாடு, பித்ருக்களின் ப்ரீதிக்காகத்தான் கபாடப்படுகிறது. ஆககவ, 

அவரவர ் குடுை்ப ஸ்ை்பிரதாயப்படி, ஸ்ராரத்்த சமையல் கபால, விலக்க 

கவண்டிய கபாருட்கமள விலக்கி, ஸ்ராரத்்த சமையல் கசய்து சாப்பாடு 

கபாடுவகத உசிதை். 
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வை்ஶ-பித்ருக்கள் 

அப்பா வழி தகாத்ரை்: 

எண் உறவு உறவு 

ெைஸ்கிருத்த்தில் 

ஸர்ைா 

1 தந்மத பிதா  

2  தந்மதயின் 

தந்மத 

பிதாைஹர ்  

3 (தாத்தாவின் 

அப்பா) 

ப்ரபிதாைஹர ்  

4 தாய் ைாதா  

5 தந்மதயின் 

அை்ைா 

பிதாைஹீ  

6 அப்பா வழித் 

தாத்தாவின் 

அப்பாவின் 

அை்ைா 

ப்ரபிதாைஹீ  

ைாத்ரு வரக் தகாத்ரை் 

1 தாயின் 

தந்மத 

ைாதா ைஹர ்  

2 தாயாரின் 

அப்பாவின் 

அப்பா 

ைாது: பிதாைஹர ்  

3 தாயாரின் 

அப்பாவின் 

தாத்தா 

ைாது: ப்ரபிதாைஹர ்  

4 தாயின் 

அை்ைா 

ைாதாைஹீ  

5 தாயாரின் 

அப்பாவின் 

அை்ைா 

ைாது: பிதாைஹீ  

6 தாயாரின் 

அப்பாவின் 

பாட்டி 

ைாது: ப்ரபிதாைஹீ  

 

குறிப்பு: தாயார ் இருந்தால், ைாதாமவ விட்டு விட்டு, பிதாைஹீ, பிது: பிதா 

ைஹீ, பிது: ப்ரபிதா ைஹீ என்று ைாற்றிச ்கசால்லிக் ககாள்ள கவண்டுை். 

 

 


