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ப ொதுவொக அனுஷ்டொனத்தில், மொத்தியொனத்திற்கு ் பிறகு பிரம்மயஜஞம் 

பெய்யும்  ழக்கம் உள்ளது. மொதய்ொனத்திற்கும் இதற்கும் பதொடரப்ில்லல. 

முன்னரும் பெய்யலொம். கொலலயில் பெய்வது என்றொல், ஔ ொஸத்திற்கு ் பிறகு 

பிரம்மயஜ்ஞம், ததவ பூலஜ என்று பெய்ய தவண்டும். மத்யொனத்தில் பெய்தொல், 

மொத்யொனிஹம்,  பிரம்மயஜ்ஞம், ததவபூலஜ என்று பெய்யலொம். அல்லது 

மொத்யொனிஹம், ததவபூலஜ, லவெவ்ததவம், பிரம்மயஜ்ஞம் என்று பெய்யலொம். 

பித்ரு தர ்் ணம் /சிரொரத்த்ம் தேருகின்ற த ொது மொத்யொனிஹம், 

தர ்் ணம்/சிரொரத்்தம், பிரம்மயஜ்ஞம், லவெவ்ததவம் என்ற வரிலெயில் பெய்ய 

தவண்டும். 
 

பிரம்மஜ்ஞத்தில் இரண்டு தனி ் ட்ட கரம்ொக்கள் இருக்கின்றன. இரண்டும் 

தனித்தனி. முதொலொவது தவதம் ஓதுதலும் அதற்குத் தகுதி ப ற விதிகளும்.அது 

பிரம்மயஜ்ஞம். இரண்டொது ததவ, ரிஷி, பித்ரு தர ்் ணம். இரண்டிற்கும் 

ஒன்றுக்பகொன்று பதொடரப்ில்லல. சிரொரத்த்ம், தர ்் ணம் பெய்கின்ற 

தினங்களில்கூட கொலலயில் பிரம்யஜ்ஞம் பெய்து, சிரொரத்த்த்திற்கு ் பிறகு ததவ, 

ரிஷி, பிதர்ு தர ்் ணத்லத லவத்துக் பகொள்ளலொம். அவ்வொறு லவத்துக் 

பகொள் வரும் உண்டு.  
 

அவரவர ்குலொெொர ் டி தன் தவதெொலகலயத் தினமும் ஓதிக் பகொண்டிருக்க 

தவண்டும். தினமும் ஒரு கொண்டம் அல்லது ஒரு பிரென்ம் அல்லது ஒரு 

அனுவொகம் அல்லது ஒரு ருக்கொவது பெொல்ல தவண்டும். அல்லது ேொன்கு 

தவதங்களின் ஆதி மே்திரங்கலளயொவது (தவதொதிலயயொவது) பெொல்ல 

தவண்டும். இது பிரும்மயஜ்ஞம். இது முடியும் வலர கொலலயுணவு ஏற்கக்கூடொது. 

இதலன ஆறு, குளக்கலரயில் தமற்கூலர இல்லொத இடத்தில் பெய்ய தவண்டும். 

அங்கு தவதத்லத உரக்கெ ்பெொல்லலொம். வீட்டில் பெய்வதொனொல் 

தவத ொரொயணம் பிறர ்கொதுகளில்  டொத டி பெொல்ல தவண்டும். [ஒவ்பவொரு 

தவத ெொலகயும் முதலில்  ல கொண்டங்களொக ் பிரிக்க ் ட்டுள்ளன. ஒவ்பவொரு 

கொண்டத்தின் உட்பிரிவும்  ்ரென்ம் அல்லது பிர ொடகம் என ்ப றும். 

பிரெெ்னத்தின் உட்பிரிவு  ஞ்ெொெத் ( ஞ்ெொதி). இன்று தவதொதி மட்டும் பெொல்வது 

 ழக்கத்தில் உள்ளது. அக்னி மீதள, இதஷத்வொ, அக்ேஆயொஹி, ெே்தேொததவீ 

என்று ேொன்கு தவதங்களின் ஆதிலய (தவதொதிலய) மட்டும் கூறி பெய்கின்றனர.் 

 
 

தவதம் ஓதக்கூடொத ேொட்களில்கூட (பிரதலம, அஷ்டமி,  ெதுரத்சி,  ப ளரண்மி, 

அமொவொலெ, தமகம் மூடிய ேொட்கள் த ொன்ற அனத்யயன ேொட்களில்) இதலனெ ்

பெய்ய தவண்டும். ததகசுத்தி பெய்ய இயலொத த ொதும், ததெதத்ில் பகொே்தளி ்பு 

உள்ள த ொதும் பெய்ய தவண்டியதில்லல. உ ேயனமொன பிரம்மெொரி, முதல் 

உ ொகரம்ொ ேலடப றும்வலர தவத அதய்யனம் பெய்யத் தகுதி ப றுவதில்லல. 

அே்ேிலலயில் கொயத்ரிலயக் கூறி ேிலறவு பெய்கின்றனர.் ஸுரத்யொதயத்திற்கு 



முன்பும், இரவிலும் பிரம்மயஜ்ஞம் பெய்யக்கூடொது. தவதம் முழுவதும் 

ஓதியவனொயினும் முலற ் டி அதலனெ ்பெொல்ல இயலொவதன் புருஷஸுக்தம், 

ஸ்ரீருத்ரம் த ொன்றவற்லறயொவது பெொல்லி வரலொம். ஸூரய் ேமஸ்கொரத்லத 

முலற ் டி தவதமே்திரங்களொல் பெய் வரக்ள் இதலனயடுத்து பிரம்மயஜ்ஞம் 

பெய்யலொம். 

 

தர ்ொஸனதத்தில் கிழக்கு தேொக்கி அமரே்்து பகொண்டு ஸங்கல் ம் பெய்ய 

தவண்டும். ஸங்கல் ம் பெய்வதொல் உடலும் உள்ளமும் தூய்லம ப ற்றதொய் 

உணரே்்து வொனிற்கும் தலரக்கும் ேடுதவ  ொரல்வ  திதத்வனொய் கொயத்ரியலய 

பிரணவம், வ்யொஹ்ருதியுடன் பிரித்திலணத்தும், வரிலெயொக உெெ்ரித்தும், 

பிறகு ஹரிேொமஸ்வரணமும், ஓங்கொரமும் முன்னும் பின்னும் அலமய 

தவதொதிகலளக் கூற தவண்டும். தனது தவதத்தின் தவதொதிலயக் கூறியதும் 

அத்தியயனம் பெய்த தவதத்தின்  குதிலய முடிே்த வலர பெொல்லி மற்ற 

தவதொதி கூறி முடிக்க தவண்டும். முடிவில் பிரம்மொ, அக்னி,  பூமி 

முதலொதனொருக்கு மூன்று தடலவ மே்திரத்தொல் ேமஸ்கொரம் பெய்ய தவண்டும். 

இது பிரும்மயஜ்ஞம்.  

 

ப ொதுவொக பிரம்மயஜ்ஞ ்ரென்ம் பெொல்வதொக ஸங்கல்பித்துத் தினம் ஒரு 

பிரென்னமொக யஜுர ்தவதிகள் 82 ேொட்களில் தன்ெொலக முழுவலதயும் 

பெொல்லிவிடுவர.் அததத ொல் மற்ற தவததத்ினரும் பெய்வதுண்டு. இதனொல் 

அத்தியயன் பெய்த தவதம் மறக்கொதிருக்கும். தவததல்த மற ் து ப ரும் 

 ொவெப்ெயல். தவததல்தத் பதொடரே்்து ஓதொமல் இருே்தொல்  லழயதொகி  லன் 

தரொமல் த ொகும். பிரும்மயஜ்ஞ ்ரென்ம் பெொல்வதொல் அக்குலற ேீங்குகிறது. 

தவதத்தில்  ல தவள்விமுலறகள் கூற ் ட்டுள்ளன. அே்த தவள்விகலளெ ்

பெய்வதொல் உண்டொகின்ற  லன் அே்த தவத ்  குதிலய சிரதல்தயுடன் 

ஓதுவதொல் கிடட்ுகின்றது. அதனொல் ததவலதகளின் அருள் பதொடரே்்து 

கிலடக்கும். பிரொமணன் பதொடரே்்து தவதம் ஓத தவண்டும்.  

 

 பதொடரே்்து தவதம் ஓதொதவன் பிரொமணன் அல்ல. அவலனத் துரப்ிரொமணம் 

என் ர.் துரப்ிரொமணத்தன்லம வரொதிருக்க முக்கொல-ஸே்தியொவே்தனமும், 

பிரம்மயஜ்ஞமும் உதவுகின்றன. தவததத்ின் ஒரு  குதிலய-தவத ஸொரமொன 

கொயத்ரிலயத் தினமும் பெொல்லமுடிவதத இவற்றின் முக்கிய ் பிரதயொஜனம். 

ரொமொயணம்,   ொகவதம் முதலியவற்லற இவற்றுடன்  ொரொயணம் 

பெய்வதுண்டு.  
 

ததவ ரிஷி பித்ரு தர ்் ணம்--ேொம் பிறே்ததும் மூவருக்கு ேொம் ப ரிதும் கடன் 

 ட்டிருக்கிதறொம். 1) ததவரக்ள்-பிரும்மொ முதலொதனொர.் 2) ரிஷிகள்- தவததல்த 

தன் தவவலிலமயொல் கண்டவரக்ளும்,தவத ததவலதகளும். 3) பித்ருக்கள்-- ேம் 

மூதொலதயரொன பிதர்ுக்கள் அதிவ்ய பிதர்ுக்கள். வஸு, ருத்திரர,் ஆதித்யர ்என்ற 

திவ்ய பிதர்ுக்கள். தஸொமன், யமன், அக்னி த ொன்ற பித்ருக்களுக்கு 

உதபு வரக்ள். இே்த மூவரில் ததவரக்ள் இயற்லகயின் உதவிலய அளித்து 

வொழெப்ெய் வரக்ள். ரிஷிகள் தவதம் முதலிய அறிவு நூல்கலளக் கருலணயொல் 

பவளியிடட்ு வொழ வழிகொட்டியவரக்ள். பித்ருக்கள், ஜீவன் தனக்பகன உடலலத் 

ததடித் திரியும்த ொது  உடல் தே்து வொழ்வில் நுலழத்தவரக்ள். இவரக்லளத் 



திரு ்தி பெய்வதற்தக தினமும் தர ்் ணம் பெய்ய 

தவண்டும்.(தர ்் ணம்=திரு ்தி அளிக்கின்ற பெயல்). இே்த தர ்் ணம் 

ெத்யொஷொடம், ஆெவ்லொயணம், ஆ ஸ்தம் ம், த ொதொயனம் முதலிய 

ஸுத்திரங்களில் ஒவ்பவொரு தவதm ெொலகலயெ ்தெரே்்தவருக்கும் தனித்தனிதய 

கூற ் ட்டுள்ளது. அவரவரக்ள், அவரக்ளுலடய முலற ் டிதய தர ்் ணம் 

பெய்ய தவண்டும்.  

 

ததவ, ரிஷி, பித்ரு தர ்்  ணம் -- ததவரக்ளுக்கு உ வீதியொகவும், ருஷிகளுக்கு 

உ வீதியொகவும், பிதர்ுக்களுக்கு பிரொசீனொவீதியொகவும் யக்தஞொ வீததல்த ் 

த ொட்டுக் பகொண்டு தர ்் ணம் பெய்ய  தவண்டும். ததவரக்ளுக்கு இருலக 

ேிலறய ஜலம் எடுத்துக் பகொண்டு, விரல்களின் நுனிலயக் கீதழ ெொய்த்து 

ஜலதல்த விட தவண்டும். ரிஷிகளுக்கு வலது லகயின் உட்புறம், சுண்டுவிரல் 

உள்ள  குதிலயத் தொழ்த்தி ஜலத்லத விட தவண்டும். பிதர்ுக்களுக்கு வலதுலக 

கட்லட விரலுக்கும், ஆள்கொட்டி விரலுக்கும் இலடதய உள்ள  குதிலயத் தொழ்த்தி 

அதன் வழியொக ஜலத்லத விட தவண்டும். ேீலரத் தர ்் ம்  ரத்திய தலரயில் விட 

தவண்டும். தொமிரம், பித்தலள, பவண்கலம், பவள்ளி, தங்கம் இவற்றொலொன 

 ொத்திரத்தில் தர ்்ல லய  ர ்பி அதிலும் பெய்யலொம். முடிவில் உ வீதியொக 

ஆெமனம் பெய்ய தவண்டும். (முக்கிய குறி ்பு:- ததவ, ரிஷி, பித்ரு கரம்ொக்கள் 

பெய்யொத ப ொழுது யஞ்தஞொ வீதம் ேிவீதமொக (மொலலயொக)த ொட்டுக் 

பகொண்டிருக்க தவண்டும்.) 

 

                                                                                  ேிலறவு 
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