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Use and abuse of gifts in worship.
In-house Siva Linga worship
Circumambulation after sanctum doors are closed.
Avoid obstructive Nakshatras.
Forbidden use if stainless steel utensils in worship.
Oil bath and cutting hair: guidance.
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கேள்வி-பதில்! - வட்டில்
ீ
சிவலிங்ேம்
வவத்து வழிபடலாமா?
இத்த ொடரின் மற்ற பொகங்கள்:
? ? ?? ? ? ? ? ? ? ??? ?

? ????

ககள்வி-ப ில்! -

வட்டில்
ீ
சிவலிங்கம் வவத்து வழிபடலொமொ?






Question- Answer
Is in-house Siva-Lingam worship proper?

கசஷொத்ரிநொ

சொஸ் ிரிகள் Shehadrinātha Sastrigal

? நமக்கு அன்பளிப்பொக வரும் வஸ் ிரங்கள், கனிகள்
ஆகியவற்வற சொமிக்குப் பவடத்து வழிபடலொமொ?
- எம்.வத்சலொ, தநல்வல-2
Question: Could we make offerings to God of clothes, fruits...we
obtained as gift of love? M. Vathsalā Nellai-2
எல்லொப் தபொருட்களும் நமது உவழப்பில் வந் வவ
அல்ல. ஏரொளமொன தபொருட்கவள இனொமொகப்
தபறுகிகறொம். நமது உவழப்புக்குப் பத்து ரூபொய்
அ ிகமொகக் கிவடத் ொல், அதுவும் இனொம் ொன்.

அன்பளிப்பொக வருவ ொல் ஒரு தபொருள்

ரம்

ொழ்ந் து என்ப ில்வல. அன்பளிப்பு என்றொகல
‘இந் ப் தபொருவள உன் உவடவம ஆக்குகிகறன்!’
என்பது ொன். உங்கள் உவடவமவய நீங்கள் யொருக்கு
கவண்டுமொனொலும் தகொடுக்கலொகம... அது
கடவுளுக்குப் பவடக்கிற

கு ிகயொடு இருக்கிற ொ

என்பவ ப் பொர்த் ொல் கபொதும். ஏக ொ வந் து,
ள்ளிவிடுகவொம் என்கிற நிவனப்கபொடு
பண்ணக்கூடொது.
Acquisition of all objects does not come from our individual
endeavor. We obtain multitude of objects free. If we obtained
Rs.10.00 more than what we put in as effort, that is also free. Because
we obtain something as a loving gift, that object is not of any lower
value. Loving gift means, “this object I make yours.” You can give
your possessions to whosoever you wish. We should look into it if it
is fit for dedication to God. We should not do it in the mean spirit of
getting rid of it.
அன்றொட நவடமுவறயிகலகய அன்பளிப்பொகக்
கிவடத் வ த் ொன் பகவொனுக்குக்
தகொடுத்துக்தகொண்டு இருக்கிகறொம். பகவொன்
அன்பளிப்பொகக் தகொடுத் து ொன்

ண்ண ீர். நீங்களொ

உண்டொக்கின ீர்கள்? அவ க் தகொண்டு பகவொனுக்கு
அபிகஷகிக் கிறீர்ககள... அதுகபொல் ொன் இதுவும்!
In everyday practice, we dedicate to God what we obtain as love-gift.
What Bhagavan gave as love-gift is water. With that, you perform
ceremonial water ablution of Bhagavan. This also is in the same
spirit.

?வட்டில்
ீ
சிவலிங்ேம் வவத்து
வழிபடலாமா?
- சி.ரொகேஷ், கவடயநல்லூர்
Could we worship Siva-Lingam in the house?
இரண்டு நவடமுவறகள்
வவத் ிருக்கிகறொம். ஒன்று
ககொயிலுக்குச் தசன்று வழிபடுவது. மற்தறொன்று
வட்டிகலகய
ீ
வணங்கு வது. ககொயிலில் இருக்கும்
ஸ்வொமி, மருந்து வவத்து நிரந் ரமொகப் பிர ிஷ்வட
பண்ணப்பட்டது. இ ற்கு அசரம் என்று தபயர். வட்டில்
ீ
இருப்பவ

எங்ககயும் எடுத்துப் கபொகலொம். இ ற்கு

சரம் என்று தபயர். வட்டில்
ீ
பஞ்சொய ன பூவே என்று
வவத் ிருக் கிகறொம். ஆ ித்யம், அம்பிகொம், விஷ்ணும்,
கணநொ ம், மககஸ்வரம் என்பொர்கள். சூரியன், அம்பொள்,
நொரொயணன், பிள்வளயொர், மகொக வன் ஆகிய ஐந்து
உருவங்கவள வணங்குவது பஞ்சொய ன பூவே.
விஷ்ணுவுக்கு சொளக்ரொமம். சிவனுக்கு பொணம் என்று
வவப்கபொம். இந்

ஐந்து கபவரயும் வட்டில்
ீ
வவத்து

அபிகஷகம் தசய்வித்து வழிபடுவது பொர ிய
கலொசொரம். இ ில் சிவனிடம் அ ிக ப்ரீ ி இருந் ொல்,
லிங்கத்வ

நடுவில் வவத்து மற்றவற்வற

நொற்புறங்களிலும் வவப்பொர்கள். விஷ்ணு கமல் ப்ரீ ி
அ ிகம் என்பவர்கள், சொளக்ரொமத்வ

நடுவில் வவத்து

மற்றவற்வற நொலு பக்கங்களிலும் வவத்து
வணங்குவர். பொகுபொடு ஏதும் இல்வல. இந்
முவறயில் சிவலிங்கத்வ ப் பூவே தசய்வது
அவசியம். சொளக்ரொம வழிபொடும் அவசியம்.

? கோயிலில், ஸ்வாமி சந்நிதி நவட சாத்தப்பட்ட
பிறகு, பிராோர வலம் வரலாமா?
- ககொ.கவலுமணி, தபொள்ளொச்சி
After the doors of the sanctum are shut closed, can we make
circumambulation along the (encircling) walkways adjoining the
temple?
பிராோரம் pirākāram, n. < prākāra. 1. Court or arcade surrounding a
shrine in a temple.
நவட சொத் ப்பட்டொலும் கடவுள் சந்நி ிவயயும்,
பிரொகொரத்வ யும் வலம் வரலொம். கொவல பூவே
முடிந்

பின் கருவவறவய மட்டும் சொத் ிவிட்டுப்

கபொவொர்கள். ககொயிவல முழுவதுமொக
மூடுவ ில்வல. ககொயிலின் பிர ொன வொயில்
ிறந் ிருக்கும். தபொதுமக்கள் வந்து கபொவ ற்கொககவ
இந்

ஏற்பொடு. இப்படி வலம் வரும்கபொது நவட

சொத் ப்பட்டிருந் ொலும், நம் மனம் முன்பு பொர்த்
த ய்வத்வ

அந்

நிவனவுகூரும். க வொல் மவறக்கப்பட்ட

கடவுள், மனக்கண்ணில் த ன்படுவொர்.

ிறந் ிருந் ொல்

கண்கள் பொர்க்கும். ஆனொல், மனம் ஒன்றியிருக்குமொ
என்ப ற்கு உத் ரவொ ம் இல்வல. சொத் ியிருந் ொல்
கண்கள் பொர்க்கொது. ஆனொல், மனம் அவவர
நிவனக்கும். க வு சொத் ியிருந் ொலும், உங்கள்
வழிபொட்டுக்குக் குந் கம் ஏற்படொது!
Though the doors (of the sanctum) are shut closed,
circumambulation of the sanctum and premises is permissible. When
the morning Pūjā is over, the sanctum sanctorum ‘s doors alone are
shut. The temple’s main gates are open and the temple premises are

never shut completely. This is to allow foot traffic in and out of
temple. If the sanctum doors are closed, circumambulation gives us
the mental eye-image of our previous sighting of the deity, now out
of sight behind the walls of sanctum. There is no guarantee whether
the mind will remain focused on the deity. Closed doors block
physical eyesight. But the mind reminisces about the deity. Your
worship does not go in vain, though the doors are shut closed.
? சுப ோரியங்ேள் நடத்தும்கபாது சில நட்சத்திரங்
ேவைத் தவிர்க்ேச் சசால்ேிறார்ேகை, ஏன்?
- கக.சண்முகநொ ன்,

ிண்டிவனம்

When auspicious events are underway, why do you advise to avert
some Nakshatras? – K. Shanmugam, Tindivanam
சுப கொரியங்கவளத் துவங்கும் கநரம் சுப கவவளயொக,
அ ொவது நல்ல கநரமொக இருப்பது அவசியம். அந்
சுப கவவள, நமது எண்ணம் சிறப்பொக நிவறகவற
ஒத்துவழக்கும்.
It is essential to begin auspicious activities during auspicious time.
That auspicious time cooperates to bring our thoughts to a glorious
fruition.
வொரம், ி ி, நட்சத் ிரம், கயொகம், கரணம் ஆகிய ஐந்தும்
இவணந்து சுப கவவளவய முடிவு தசய்யும். இ ில்
நட்சத் ிரத் ின் பங்கும் சிறப்பொனது. நொம்
தசய்யப்கபொகும் கொரியத்துக்கு ஏற்ற, அ ற்கு
இவணயொன இயல்புதகொண்ட நட்சத் ிரத்வ த்
க ர்ந்த டுக்க கவண்டும். கவ த் ின் மூலம்
நட்சத் ிரங்களின் இயல்புகவள அறியலொம்.
The pentad such as week, digits, Nakshatra, Yogam, and Karanam
joins and facilitates to bring the auspicious time to a completion.
Here, Nakshatra’s role also is important. We should select a naturally

compatible Nakshatra in accord with the event. Through Vedas, we
come to know the natural tendencies of the Nakshatras.

ிருமணம், ஆண்-தபண் இவண ல், படிப்பு, கவவல,
வியொபொரம், புதுமவன புகு ல், எ ிரிவயச் சந் ித் ல்,
பயணம், சண்வட- சச்சரவு, விவொ ம், கபொர்,
விவளயொட்டு கபொன்ற கொரியங்கவளத்
துவங்கும்கபொது, நமது மனதுக்கு உகந்

நிவலயில்

தசயல்படும் நட்சத் ிரங்கவள ஏற்கலொம்; அ ற்கு
குந் கமொன நட்சத் ிரங்கவளத்

விர்த்துவிட

கவண்டும். நட்சத் ிரங்களின் இயல்புகவள
வவரயறுக்கும் நூல்கள் ஏரொளம் இருக்கின்றன.

When we begin events like marriage, marital union, education,
employment, commerce, Gruha Pravesam, encounter with an enemy,
travel, kerfuffle, dispute, debate, fight, play… we should choose
suitable Nakshatras favorable to our persona. We should avoid the
Nakshatras, obstructive or unfavorable. A multitude of treatises
addresses the strengths, limits and bounds of the nature of
Nakshatras.
உ ொரணமொக... வரனிடம் தபண்வண ஒப்பவடக்கும்
கவவள யில், சுவொ ி நட்சத் ிரத் ின் கசர்க்வக
இருந் ொல், அவளது வருங்கொலம் தசழிக்கும். கபொர்த்
ளவொடங்கள் தசய்யத் துவங்கும் கவவளயில், விசொக
நட்சத் ிரம் இவணவது சிறப்பு. இ னொல், கபொர்த்
ளவொடங்கள் பற்றொக்குவற இல்லொமல் கிவடக்கும்;
தவற்றியும் உறு ியொகும். இப்படி ஒவ்தவொரு
நட்சத் ிரத்வ யும், அ ன் கசர்க்வகயொல்
சிறப்பவடயும் கொரியங்கவளயும் அறிந்து
தசயல்படுவது நல்லது.
For example, the time when the bride is entrusted to a groom is in
accord with Swāthi Nakshatra, her future is prosperous. Conjunction
of Viśāka Nakshatra with the time at the beginning of manufacture of
military hardware guarantees no shortfall. Victory is a certainty.
Associating the nature of every Nakshatra with its compatible events,
knowing and doing them serve us well.
கேொ ிடத் ில் பலன் தசொல்லும் பகு ி, நம்முவடய
முன்கனொர்களொல் பவடக்கப்பட்டது. சுப கவவளவய
வவரயறுக்கும் பகு ி, இயற்வகயின் அன்பளிப்பு.
அவ , வொன சொஸ் ிரம் என்று பொகு படுத் ிச்
தசொல்லலொம். கவவளவய வவரயறுக்கும் பகு ிவய
முகூர்த்

சொஸ் ிரம் என்றும் தசொல்வதுண்டு. நொம்

ஈடுபடும் தசயல் தவற்றி தபற, நமது

கு ியும்

முக்கியம். எனினும், அ ன் நிவறவுக்குக் கொலத் ின்
ஒத்துவழப்பும் அவசியம்.
The part that prognosticates in astrology was created by our
ancestors. The part that delineates the auspicious period is Nature’s
gift of love. We can call it astronomy. Divisions of time is known as
Muhūrta Śāstram. For success in our endeavor, our ability too is
important. For its fruitive completion, the cooperation of auspicious
time is necessary.
? பூவை - வழிபாடுேைில் எவர்சில்வரால் ஆன
சபாருட்ேவைப் பயன்படுத்தக் கூடாது என்ேிறார்
என் தந்வத. ஏன் அப்படி?
- வி.ரொமலட்சுமி, கமலூர்
Pūjai: My father says that stainless steel utensils should not be used
for worship. Why is it so?
V. Ramalakshmi, Melur
மண், தசம்பு, பித் வள, தவண்கலம், தவள்ளி,

ங்கம்

ஆகியவற்வற பூவேயவறயில் பயன்படுத் லொம்.
மண், பித் வள, தவண்கலம், தவள்ளி - ஆகியவற்றொல்
ஆன விளக்குகளும் பொத் ிரங்களும் உண்டு.
தபொருளொ ொரத்துக்குத்

க்கவொறு பயன்படுத் லொம்.

தூய்வமயில் கமற்தசொன்ன அவனத்தும்
ஏற்கத் க்கவவ.
Use of earth, copper, brass, bell-metal, silver and gold are usable in
the worship room. There are lamps and utensils made of mud, brass,
bell-metal, and silver. You may use them according to your
affordability. They are acceptable for the prayer room.
‘இரும்பு’ பொத் ிரங்கவளப் பூவேகளில்
பயன்படுத்துவ ில்வல. அ ற்குச் சுத் ம் கபொ ொது

என்கிறது சொஸ் ிரம். ‘இரும்வப பயன்படுத் லொம்’
என்று சில இடங்கவளச் சுட்டிக்கொட்டும். அங்கு
மட்டும் அ ற்குப் தபருவம உண்டு. எவர்சில்வர்,
இரும்வபச் சொர்ந்
அவ த்

உகலொகம். ஆவகயொல், பூவேயில்

விர்க்க கவண் டும். பூவேவயத்

விஷயங்களில் பயன்படுத்

விர மற்ற

வொய்ப்பு

இருக்கும்கபொது, பூவே பயன்பொட்டிலும் வி ிக்குப்
புறம்பொக எவர்சில்வவர கசர்க்க கவண்டிய கட்டொயம்
என்ன?
Iron utensils are not used in the pūjā room. Sastras declare iron does
not possess enough purity (for sacerdotal or votive purposes). For
certain places and purposes, iron can be used and there alone it takes
the pride of place. Stainless steel as the name implies comes from
iron. Therefore, it should be avoided in the prayer room. Where is
the compulsory need for the stainless steel utensils for Pūjā against
the injunctions, when there are needs for them for other than Pūjā?
‘நிரீக்ஷி

ஆஜ்ய ொனம்’ என்று ஒன்று உண்டு.

அப்கபொது உருக்கிய தநய்வய தவண்கலப்
பொத் ிரத் ில் நிரப்பித்
தகொடுப்பவன்

ொனம் அளிப்பொர்கள்.

ொனம்

னது நிழவல தநய்யில் கொண்பொன்.

அ ொவது, தவண்கலப் பொத் ிரம் மற்றும் தநய்யுடன்
னது உருவத்வ யும் நிழல் வடிவில் கசர்த்து
அளிக்கிறொன் என்று தபொருள். தவண்கலத்துடன்
இவணந்

சூடொன தநய், கண்ணொடிவயப் கபொன்று

உருவத்வ த்

ன்னில் ப ியவவக்கும்

ிறன்

தகொண்டது என்பொர்கள் தபரிகயொர்கள். இரண்டின்
கசர்க்வகக்கும் இந் த்

ிறவம இருப்ப ொல், அவ ப்

பரிந்துவரத் து ‘ ர்ம சொஸ் ிரம்’.
‘nhirīkshitha ājyathānam.’ Melted butter filled to the brim in the bell-metal
vessel is donated. The donor sees his shadow on the butter. The import is,

the donor offers the melted butter in the bell metal vessel along with his
reflection in the form of a shadow. The elders say the hot butter inside the
bell metal acts like a mirror capable of incorporating the image of the donor.
Since the twin association has this capability, the Dharma Sastras plead on
its behalf.

மண், இயற்வகயொககவ சுத் மொனது. மண்
பொத் ிரத் ில் தசய்

உணவு

ரம் குவறயொமல்

இருக்கும். தசம்புப் பொத் ிரத் ில் இருக்கும்

ண்ண ீர்,

மருத்துவ குணம் தபற்றுவிடும். தவள்ளி மற்றும்
ங்கம் ஆகியவற்றுடன் கசர்ந்

தபொருட்கள்,

மது

னித் ன்வமவய இழக்கொது.
Mud is naturally pure. Food prepared in kilned mud vessel preserves
the quality (of the food). Water in the copper vessel carries medicinal
quality. The entities associated with silver and gold do not lose their
own inherent qualities.
இப்படி சில சிறப்புகவளக் கண்ணுற்று அ ற்கு உகந்
தபொருவள அறிமுகம் தசய் து

ர்ம சொஸ் ிரம்.

இரும்புக்கு எத் வனகயொ சிறப்புகள் இருக்கலொம்.
ஆனொல், பூவே விஷயங்களுக்குத் க வவயொன சிறப்பு
இல்வல என்ப ொல், அவ

விலக்கியது. மொற்றுப்

தபொருள்கள் ஏரொளம் உள்ளன என்ப ற்கொக
பவழயவ

விலக்கக் கூடொது. பழக்கப்பட்ட ஒன்வற

அகற்றிவிட்டு, மொற்றுப் தபொருவளத்

ிணிக்கும்கபொது

சிந் வன தசயல்பட கவண்டும். ‘பழசு - புதுசு என்று
பொர்க்கொக ... சிறப்வபயும் பொர்!’ என்பது கொளி ொசனின்
அறிவுவர.
Observing a few special qualities, Dharma Sastras introduced the
compatible objects (to us). Iron may have many special qualities. But
it lacked the superior qualities that should go with Pūjai and
therefore was removed. Availability of alternate objects (and
materials) should not preclude the established (traditional objects).
One should exercise discretionary thinking in replacing the old with
(the new) alternates, forced upon us. Kāḷidāsan in his dictum says:

“Do not see in terms of ‘old and new.’ Look at the superiority.”
பண்வடய கிரொம மக்கள் உமிவயக் கரியொக்கி, அ ில்
உப்வபக் கலந்து, பல் துலக்கப் பயன்படுத் ினொர்கள்.
அவ

விரட்டிவிட்டு, புதுவமவயப் புகுத் ிகனொம்.

அ னொல் சுகொ ொரத்வ

இழந் வர்களும்

உண்டு. இப்கபொது, ‘பற்பவசயில் உப்பு கலந் ிருக்கிறது.
அது உயர்வு!’ என்று பவழய சிறப்பு
முவளத்

ிரும்பவும்

ிருக்கிறது. தவளிநொட்டு மருத்துவம் நமது

மருத்துவத்வ

விரட்டியடித் து.

ற்கபொது புதுப் புது

அழகுப் தபொருள்களில், நமது மூலிவககள் ஒளிந்து
இருப்ப ொகச் தசொல்லி வரகவற்கிறது.
Traditional villagers used burned chaff and salt (as dentifrice) to
brush their teeth. Running it off from use, we introduced something
new. Because of it, there were some who lost their (oral and dental)
health. ‘The toothpaste contains salt, that is superior’ is the new
slogan endorsing the superiority (of old dentifrice) which comes
back as a new sprout. Allopathic medicine of foreign origin has
driven out our Ayurvedic medicine. The new and the latest Beauty
Products ensconcing (containing) herbal essences receive a welcome
at the present.
தவள்ளிக்கும், ங்கத்துக்கும் இருக்கும் மவுசு
எவர்சில்வருக்கு இல்வல. ஆனொல், நடுத் ர மக்கள்
தபரும்பொலும் எவர்சில்வர் உருப்படிகவளகய
விரும்புகிறொர்கள். சில இடங்களில் மற்ற
உகலொகங்கள் அறகவ அகற்றப்பட்டும்விட்டன.
உணவு உண்ண

ட்டொகப் பயன்படுத்துங்கள். ஆனொல்,

கடவுளுக்கு சர்க்கவரப் தபொங்கல் கபொன்று
வநகவத் ியம் பவடக்கும்கபொது எவர்சில்வர்
பொத் ிரங்கவளத் விர்த்துவிடுங்கள்.
Stainless steel does not have the popularity (vogue) as silver and
gold. But middle class people like the stainless-steel wares. In some

places, other metals have been completely removed. You can use it
as a plate for food. Avoid using stainless steel utensils in the
preparation and offering of Sarkkarai Pongal and Naivēdyam (food
offerings to the deity).
? ‘சனி நீராடு’ என்பார்ேள் சபரிகயார்ேள்.
சனிக்ேிழவமக்கு அப்படிசயன்ன சிறப்பு?
அகதகபால், சசவ்வாய் மற்றும் சனிக்ேிழவமேைில்
முடி திருத்தக் கூடாது என்ேிறார்ேகை, ஏன்?
- ஏ.பொலமுருகன், மொனொமதுவர
‘Saṉi Nhīrādu’- so the elders say. What is so great about
Saturday? Likewise, why is it said that the hair should not be
coiffed or cut on Tuesday and Saturday?
A. Balamurugan, Māṉāmathurai
‘சனி நீரொடு’ என்பது பொ ி ொன். ‘சனி, பு ன் நீரொடு’
என்பது ொன் முழுசு. முன்தபல்லொம் சனி, பு ன்
நொட்களில் எண்தணய் க ய்த்துக் குளிப்கபொம்.
இப்கபொது நொம் ஷொம்புக்கு வந் ொச்சு. பு ி ொக வந்
வவத் ியங்களும் எண்தணய் க ய்க்கத் க வவ
இல்வல என்று தசொல்லிவிட்டன. அது நமக்கு
இஷ்டமொக இருப்ப ொல், அப்படிகய தசய்கிகறொம்.
நிவறய வியொ ிகளும் வந்து அவஸ்வ ப்படுகிகறொம்.
க க ஆகரொக்கியத்துக்கொக நீங்கள் எண்தணய்
க ய்த்துக் குளிக்க விரும்பினொல், சனிகயொடு
பு வனயும் கசர்த்துக்தகொள்ளுங்கள்!
Take shower or bath on Saturday and Wednesday is the full
statement. In the past, we used to take ‘Oil Bath’ in those two days.
Now shampoo is on the scene. The medical recommendations state
there is no need for oil application (and use of Sīyakkāi.
சீயக்ோய் cīyakkāy = சிவேக்ோய் cikai-k-kāy = Soap pod
wattle, Acacia concinna). We continue to use it, since we like it. We

suffer from multitude of diseases. If you use ‘Oil Bath’ for physical
health, you may do it on Saturday and Wednesday.
அடுத்

ொக முடிதவட்டுவது குறித்து ககட்டுள்ள ீர்கள்.

முடி, உடலின் பகு ிகளில் ஒன்று. நொம்
பிறக்கும்கபொக

இருப்பது அது. பல்கூட

அப்புறமொகத் ொன் முவளக்கும். கவடசிக் கொலம்
வவர முடி நம்கமொடு இருக்கிறது. அ னொல் ொன்
பவழய கொலத் ில் இருந் வர்கள் முடி வளர்த் ொர்கள்.
நம் உடற்பகு ிகவள எந்த ந்

நொட்களில் இழக்கலொம்

என்ப ற்கு சொஸ் ிரத் ில் விஸ் ொரமொன விளக்கங்கள்
இருக்கின்றன. நொள், கிழவம, நட்சத் ிரம் கபொன்றவவ
எல்லொம்கூட அ ில் இருக்கும்.
Next in your query is about haircut. Hair is one part of our body. It is
present since (and from before) birth. Even the teeth erupt
afterwards. The hair remains with us until the last breath (and after
death). That is why our ancestors grew the hair. Sastras explicate in
details when we can shear the hair. It also has information about
date, weekday, Nakshatra…
கொலப்கபொக்கில் கிழவமவய மட்டும் பொர்த் ொல்
கபொதும் என்றொகிவிட்டது. எனகவ, இன்னின்ன
கிழவமகளில் முடி தவட்டக் கூடொது என்பவ ப்
பின்பற்றுகிகறொம். ‘குே ின ம ிஷ்டமி ி’ என்று
கேொ ிட சொஸ் ிரம் இவ க் குறிப்பிடும்.
With passing time, observing the day of the week became enough.
We follow injunction on when and what days we cannot cut the hair.
kujathiṉa mathishtamithi’ is what Jyothita Sastra points out.
குசன் kucaṉ, n. < ku-ja. The planet Mars, as born of the earth;

தசவ்வொய் = Tuesday.

தசவ்வொய், சனி ஆகியவவ குே
கொரியம் தசய்வவ த்

ினங்கள். நல்ல

விர்க்க கவண்டிய

ினங்கள்.

தவள்ளிக் கிழவம அன்று நல்ல நொள். ஆனொலும் ஒரு
நல்ல நொளிலொ இவ ச் தசய்வது என்கிற
சிந் வனயில் தவள்ளியும் அ ில் கசர்ந்து தகொண்டது.
தவள்ளிக்கிழவம முடி தவட்டக் கூடொது என்பது
எல்கலொருக்கும் தபொருந் ொது.

கப்பனொர்

இல்லொ வர்கள், தவள்ளிக்கிழவம முடி எடுக்கலொம்.
அவர்களும் தசவ்வொய், சனிக் கிழவமகளில் முடி
தவட்டிக்தகொள்வது கூடொது.
Tuesday, Saturday are Kuja Days, days auspicious activities should
be avoided. Friday is a good day. But cutting the hair on Friday is
prohibited but not for everybody. Fatherless people can cut hair on
Friday but not on Tuesday and Saturday.
- பதில்ேள் சதாடரும்...
Answers will continue

