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�ம�கலி� பிரா�தைன . 
ெதா��தவ�- ராமகி��ண� ,  ைக�ேபசி : 8884334140, 6366677068 

 

�ம�கலி�  பிரா�தைன  எ�ப�  எ�ன ?  
 
தி�மணமாகி (கணவ��� ��பாக ) �ம�கலியாக இற�� ேபான ெப�கைள உ�ேதசி�� அ�த�         
���ப�தினரா� (ெப�களா� ெப�கைள� ெகா�� ) நட�த�ப�� நிக��சி �ம�கலி�       
பிரா�தைனயா�� .�ம�கலி� பிரா�தைன ைவதீக காரியமாக இ�லாவி�டா�� , மிக�� ச�தி வா��த�        
ஆ�� . கி�ட�த�ட இைத ஒ� பி�� காரிய� எ�ேற ெசா�லலா� . மிக�� பய ப�தி�ட�� ,           
சிர�ைத�ட��  ெப�க�  இைத  அ�சரி�க  ேவ��� . 
 
�ம�கலி�  பிரா�தைனைய  எ�ேபா�  ெச�ய  ேவ��� ?  
 
ஒ�ெவா� வ�ஷ�� , தவறா� சிரா��த� ெச�வ� ேபால , �ம�கலி� பிரா�தைனைய ஒ�ெவா�         
வ�ஷ�� தவறா� ெச�ய ேவ��� . ஆனா� , ஒேர வ�ஷ�தி� இர�� �ம�கலி� பிரா�தைன          
ெச�ய��டா� . 
 
�ம�கலி�  பிரா�தைன��  விதி�ைறக�  உ�டா ?  
 
இற�த �ம�கலிகைள தி��திப��த� ெச��� இ�நிக��சி�� சிரா��த� ேபால , ப�பல விதி�ைறக�         
உ�ளன . 
 
�ம�கலி�  பிரா�தைனைய  �ைறயாக  ெச�வ�  எ�ப� ? 
 
ஒ�ெவா� ���ப�தின�� , அவரவ� ச�பாதி�த பண�ைத� ெகா�� , அவ�க� வசி���        
வீ��ேலேய  ெச�ய  ேவ��� . 
 
�ம�கலி�  பிரா�ைனைய  ஒ�வ��காக  ேவ�  ஒ�வ�  ெச�யலாமா ?  
 
எ�வா� ஒ�வ��காக இர�த ச�ப�தமி�லாத யாேரா ஒ�வ� ெச�ய� �டாேதா , அேத ேபா� �ம�கலி�           
பிரா�தைனைய��  ஒ�வ��காக  இ�ெனா�வ�  ெச�ய��டா� . 
 
�ம�கலி�  பிர�தைனயி�  யா�  யா�  கல��  ெகா�ளலா� ? 
 
�ம�கலி� பிரா�தைனைய� ெச��� ���ப�தாரி� ெந��கிய உ�வின�க� ம��ேம கல��        
ெகா�ளலா� . (ப�காளிக� ) 
 
�ம�கலி�  பிரா�தைனயி�  யா� , யா�  கல��  ெகா�ள��டா� ?  
 
�ம�கலி� பிரா�தைன ெச�பவரி� ���ப�ைத� ேசராதவ�க� (அதாவ� ப�காளியாக       
இ�லாதவ�க� ), கல��� ெகா�ள��டா� . உறவின�க� இற�த ப�� நா�க� தீ�� கா�த ெப�க� ,          
ஆ�  மாத�  வைர , �ம�கலி�  பிரா�தைனயி�  கல���  ெகா�ள��டா� . 
 
�ம�கலி�  பிரா�தைனயி�  கல��  ெகா�பவ�களி�  யா�  யா���  பல�  கிைட��� ?  
 
எ�த ���ப�தினரி� பண�தா�� , உட� உைழ�பா�� �ம�கலி� பிரா�தைன நட�த�ப�கிறேதா , அ�த         
���ப�தின���� , அவ�க�ைடய இர�த ச�ப�த� உ�ள ெந��கின உறவின�க��� ம��ேம        
அத�  பல�  கிைட��� .  
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�ம�கலி�  பிரா�தைனயி�  கல��  ெகா�பவ�களி�  யா�  யா���  பல�  கிைட�கா� ?  
 
�ம�கலி� பிரா�தைன ெச�பவரி� ���ப���� இர�த ச�ப�தமி�லாத ம�றவ�க� உட�ைழ�� , பண         
உதவி ேபா�றவ�ைற� ெச�� கல�� ெகா�டா�� பல� கிைடகா� . �ம�கலி� பிரா�தைனயி� கல��          
ெகா�ேடா�  எ�ற  தி��திதா�  கிைட��� . 
 
�ம�கலி�  பிரா�தைனைய  எ�ப��  ெச�தா�  பல�  கிைட��� ?  
 
ஒ�ெவா� ���ப�தின�� தனிதனியாக , அவ�க�ைட� ெந��கிய உறவின�க�ட� �ம�கலி�       
பிரா�தைன ெச��� ேபா� ம��ேம , �ம�கலி� பிரா�தைன ெச�தவ� ம��� கல�� ெகா�பவ�க�          
���ப�தின���  பல�  கிைட��� . 
 
�ம�கலி�  பிரா�தைன  ெச�ய  எ�ேபா�  நா�  பா��க  ேவ��� ?  
 
விவாஹ� , உபநயன� ேபா�ற �ப நிக��சிக��� அ�கமாகேவா அ�ல� தியாகேவா �ம�கலி�         
பிரா�தைன  ெச���ேபா� , த��த  நா�  பா���  ெச�ய  ேவ��� . 
 
�ம�கலி�  பிரா�தைன  ெச�ய  வில�க  ேவ���  நா�க�  எைவ ?  
 
அ�டமி , நவமி , ஏகாதசி , அமாவாைச ஆகிய திதிகைள�� பரணி , கி��திைக ஆகிய         
ந�ச�திர�கைளய� , கிழைமைகளி�  சனி�கிழைமைய��  தவி��க  ேவ��� . 
 
�ம�கலி�  பிரா�தைன�  ெச�ய  எ�ேபா�  நா�  பா��க  ேவ��யதி�ைல ?  
 
�ம�கலியாக இற�� ேபான ெப�க��� சிரா��த� ெச�த ம�நா� �ம�கலி� பிரா�தைன ெச�வ�          
எ��  ஒ�  வழ�க�  உ�ள� . இத��  தனியாக  நா�  பா��க�  ேதைவவி�ைல . 
 
வீ�ைட�  ��த�  ெச�வ�  எ�ேபா� ?  
 
�ம�கலி� பிரா�தைன ெச��� நாள�� அதிகாைல 5 மணி அளவி� வீ�ைட அல�பி ��த� ெச�ய            
ேவ��� . �த�நா�  ெச��  ைவ���  ெகா�வ�  உசித�  இ�ைல . 
 
 
 
 
�ம�கலி�  பிரா�தைன  �டைவைய  எ�ப�  காய  ைவ�க  ேவ��� ?  
 
�டைவைய நைன�� , பிழி�� , �டைவ� �ைல�� கிழ�� ேம�� திைசயி� உ�ளவா� உல��த ேவ��� .           
ஒ�ெபா��� , �டைவ� தைல�� ெத�ேக இ���மா� உல��த��டா� .�டைவயி� க��� நிற� கல��         
இ��க��டா� . 
 
�வாமி� �டைவைய நைன�� உல���� ேபா� , அத�ட� �ட , ெப��களா�        
நியமி�க�ப�டவ�க��� , சைமய� ெச�பவ�க���� , பரிமா�பவ�க��� , க��� ேச��காத , 9       
ெகஜ �டைவைய ம� ெச�� ைவ�க ேவ��� . �னான� ெச�த பிற� எ�ேலா�� ம�சா� �டைவயி�            
இ��க  ேவ��� . இர�  வைர  இ��ப�  உ�தம� . 
 
�டைவைய  எ�ப�  எ���  வர  ேவ��� ?  
 
�டைவைய  கச�காம�  அ�ப�ேய  எ���  வர  ேவ��� . 
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�டைவைய  எ�வா�  ைவ�க  ேவ��� ?  
 
�டைவைய ந�ராக ெகா�வி , மா�ேகால� ேபா�ட பலைகயிைன �வ�றி� சா�தி , அத� ேம� அ�ம�           
ேபா� ைவ�க ேவ��� . �டைவ�� மாைல ேபா�� , கீேழ பாத�தி� ரவி�ைகைய ம��� ைவ�க           
ேவ��� . �டைவ தைரயி� படமாலி��க கீேழ இனெனா� மா�ேகால� ேபா�ட பலைகைய ைவ�க          
ேவ��� . �வாமி�� ைவ�த �டைவைய, ஆ�� ெப� சாய�கால� க��� ெகா�ள ேவ���. 
 
�ம�கலிக��� ெகா��த� �டைவகைள அவ�க� எ�ன ெச�ய ேவ���?:-  
 
�ம�கலிக� , தா�க� வா�கி� ெகா�ட �டைவகைள� க��� ெகா�� , ெபரியவ�க���        
நம�கார� ெச�� வி�� , பி�� அவ��� �வாமி� பலைகயிேலேய ைவ�� விட ேவ��� . பிற�           
ம�நா�  எ����  க���  ெகா�ள  ேவ��� . 
 
���  விள��  எ�ேபா�  எ�ப�  ஏ�ற  ேவ��� ? 
 
காைலயி� ஒ� ��� விள�� , ஒ� �க��ட� ஏ�ற ேவ��� . மதிய� இர�� ��� விள��க� ,            
ஐ�� �க��ட� ஏ�ற ேவ��� . தீப�தி�� ந�ெல�ெண�தா� உபேயாகி�க ேவ���. தீப�         
சாய�கால� வைர எரிய ேவ���. சா�பி�� ெபா�� இ�� �க� எரிய ேவ���. பி�� ஒ� �க�             
எரியலா�. சா�பா���� பிற� ஒ� ��� விள�� எரியலா�. 
 
எ�ெண�  �நான�  எ�ப��  ெச�ய  ேவ��� ?  
 
�ம�கலி� ெபணகைள வீ���� ��பி�� , வரேவ�� அவ�கைள எ�ெண� �நான� ெச�ய�         
ெசா�லி , எ�ெண� ெகா��க ேவ��� . �நான� ஆன�ட� , �டைவ , ம�ச� , ���ம� ேபா�ற          
ெசளபா�கிய  ெபா��கைள�  ெகா��க  ேவ��� . 
 
 
 
எ�தைன  ெப�கைள  �ம�கலியாக  வரி�க  ேவ��� ?  
 
ெப�க� 5 அ�ல� 7 அ�ல� 9 ேபைர (ஸுவாமி இைல உ�பட ) ைவ�� �ைஜ ெச�ய ேவ��� . 3               
ெப�க�  �டா� . 11 ெப�க���  ேம�  �டா� . 7 ைவ�தா� , 1 �வாமி  இைல , 1 க�யா  ெப�  இைல . 
 
�ம�கலி�  ெப�க�  கா�கைள  அல�ப  ஏேத��  விதி�ைறக�  உ�ளதா ? 
 
�ம�கலி� ெப�களி� கா�கைள அல��� ேபா� , ஜல� வி��ேபா� , ேநர�யாக� காலி� விட ேவ��� .           
காலி�  ச�தன�  தடவலா� . ���ம�  தடவ��டா� . 
 
�ம�கலி�  ெப�க���  கா�  எ�ேபா�  அல�பி  விட  ேவ��� ?  
 
சைமய� தயாரான�� , �ம�கலி� ெப�க��� ம�ச� ெகா��� அவ�க� கா�கைள அல�பி விட          
ேவ��� .க��தி��  ச�தன�  �சி , ��ப� , ���ம�  ெகா��க  ேவ��� . 
 
சா�பிட  எ�ப�  இைல  ேபாட  ேவ��� ?  
 
�னி கிழியாத வாைழ இைலைய�தா� உபேயாகி�க ேவ��� . மா�ேகால� ேபா�� , அத� ேம� வாைழ           
இைலயி� �னி வட�� ப�க� இ���மா� ேபாட ேவ��� . இட ெந��க� எ�� ெசா�லி இைலைய            
மா�றி�  ேபாட��டா� . இைல 2சா� 4 விர� க�ைட அள� இ��க ேவ���. 
 
இைலயி�  எ�ப�  பரிமாற  ேவ��� ?  
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அபிகார� ெச�� பரிமாற ேவ��� . �ம�கலியாக இற�தவ�களி� ெபய�கைள� �றி நிேவதன� ெச�ய          
ேவ��� . சைம�த ப�ட�க� �டாக இ��க ேவ��� . அத�காக மீ��� �� ப�ண��டா� .          
�வாமி இைல�� ப�தி�லாதவ�ைற� பரிமாற ேவ���. 
 
�ைஜ ெச��� �� ெப�கைள அைழ�� , இற�த �ம�கலி� ெப�களி� ெபய�கைள� ெசா�லி ,          
ெதரி�த , ெதரியாத , அறி�த , அறியாத எ�ேலாைர�� நிைன��� ெகா�ள ேவ��� . எ�லா         
�ம�கலிக�� வ�� சா�பி��க� எ�� அைழ�க ேவ���. 
 
ேவ�  எ�தவிதமான  சாமா�கைள  எ���  ைவ���  ெகா�ள  ேவ��� ?  
 
ஒ� தா�பாள�தி� ஒ� சீ�� வாைழ�பழ� , ெவ�றிைல , ேத�கா� , பா�� எ��� ைவ��� ெகா�ள           
ேவ��� . ��� , ெவ�ல� ெபா� ெச�� ைவ��� ெகா�ள ேவ��� .ெந� ேச��க��டா� .நீ� ேமா� ,          
பானக�  கைர��  ைவ���  ெகா�ள  ேவ��� . 
 
�ம�கலி  �ைஜைய  எ�ப��  ெச�ய  ேவ��� ?  
 
�தலி� ேத�காைய உைட�� , சா�பிராணி ேபாட ேவ��� . இைலயி� அ�ன� , கா� , ேபா�ற சா�பிட           
சைம�த பதா��த�கைள� பறிமாற ேவ��� .பிற� எலலா� ெப�கைள�� ��பி�� , எ�லா        
இைலக���� ைநேவ�திய� ெச�ய ேவ��� . ���ப�தி� உ�ள அைனவ�� உதிரி��ப� ,        
அ�ஷைதைய  �டைவ��  ேபா��  நம�கார�  ெச�ய  ேவ��� . 
 
�ம�கலி�  ெப��கைள  உபசரி���  �ைற  எ�ன ?  
 
�ம�கலி� ெப�கைள இைலயி� உ�கார ைவ�� , இர�� �ைற ஆேபாஜன� ேபாட ேவ��� .          
ெப�க� எ�ேலாைர�� ந�� சா�பிட உபசரி�க ேவ��� . இைலயி� ஆ�பி� , ஆர�� , ெகா�யா ,          
திரா�ைச , ப ;லா �ைள ேபா�ற பழ�கைள பரிமாறலா� . ெப�க� சா�பி�ட பி�� காலி� நல�� இட            
ேவ��� . பிற� ���ம��ட� ��ய ���ம�சிமி� , சீ�� , க�ணா� , ரவி�ைக���� , ெவ�றிைல ,         
பா�� , பழ� , ம�ச� , ��ப�  �தலியவ�ைற  ெப�க���  ெகா��க  ேவ��� 
 
ஆர�தி  யா�  எ��க  ேவ��� ? 
 
ஆர�திைய ஆ�� நா��� ெப� எ��க ேவ��� அ�ல� �ம�கலி� பிரா�தைன ெச�த ���ப�தி�           
உ�ள  வயதி�  ெபரிேயா�களாக  உ�ளவ�க�  எ��க  ேவ��� . 
 
வீ���  உ�ளவ�க�  எ�ேபா�  சா�பிட  ேவ��� ?  
 
ேம��றிய எ�லா உபசார�கைள�� �ம�கலி� ெப�க��� ெச�த பிற� , வீ��� உ�ள அைனவ��          
�வாமி�� அ�சைத� ேபா�� நம�கார� ெச�� வி�� சா�பிட ேவ��� . �ம�கலி பிரா�தைன          
நிக��சியி�  ஆ��  மா���  ெப��� , மாமியா��  ேச���  ஒேர  ப�தியி�  சா�பிட��டா� . 
 
�ம�கலி� பிரா�தைனயி� கல�� ெகா�� ெப��களாக இ��தவ�க���� , ம�றவ�க����       
ேவ�  ஏேத��  நியமன�  உ�டா ?  
 
ெப��களாக இ��தவ�க� ம��� ஆ�� ெப�க� அைனவ�� அ�� இர� சா�பிட��டா� . பா� ,          
பழ� , ப�ஷண� ம��� சா�பிடலா� . �ம�கலி� ெப�க� �ம�கலி� பிரா�தைன ெச�த வீ��ேலேய          
அ��  இர�  த�க  ேவ��� . ம�நா�தா�  ெவளிேய  ெச�ல  ேவ��� . 
 
அ�னிய�க� வீ���� வரலாமா?  
 
�ம�கலி� பிரா�தைன நட�த வீ���� அ�� ��வ�� அ�நிய�க� யா�� வர��டா� . அ�த          
வீ��ன�� ெவளிேய ெச�ல��டா� . ம�நா� வாச� ேகால� , �வாமி�� ேபா�ட ேகால� இவ�ைற          
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அழி�� ���ேகால� ேபா�ட பிற�தா� வரலா� . இ� அ�த வீ�� ச�ம�திக� , மா�பி�ைளக� , அ�த           
வீ�ைட�  ேசராதவ�க����  ெபா���� . 
 
சைமய� :- 
 
�ம�கலி� பிரா�தைன� சைமயலி� ெவ�காய� , ��� , பீ��� ேபா�ற கா�கறிகைள�        
ேச��க��டா� . சிரா�த சைமய��� எ�ன ெபா��கைள� ேச��கிறேமா , அைத ம���தா� ேச��க         
ேவ��� . 
 
 
உதாரண�தி�� ஒ� சைமய� �றி��:- 
 

1) பாயச�. (பய�த� ப���+கடைல� ப���). 
2) மா�கா� இனி�� ப�ச� 
3) தயி� ப�ச� (ெவ�ளரி�கா� அ�ல� வாைழ�த��). 
4) �சணி�கா� ���. 
5) அவைர�கா� கறி. 
6) வாைழ�கா� கறி. 
7) வாைழ�த�� கறி. 
8) தனி����. 
9) சா�பா�. (இத���, கல�தி��� �வர� ப����தா� உபேயாகி�க ேவ���. 
10) ரச�. 
11) அ�ன�. 
12) அதிரச�. 
13) உ��� வைட. 
14) .மா�கா� இ�சி ஊ�கா�. 
15) மா�கா� ஊ�கா�. 
16) உ�� இ�லாத ேமா� அ�ல� தயி�. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


