கலச வ�ளக்�கைள வட்�ல்
�
ைவத்�ப்
�ைச ெசய்�ம் �ைறகள்
ம�வத்�ா�ேலா, ஆன்மிக மாநா�கள�ேலா, வார வழிபாட்� மன்றங்கள�ேலா
ேவள்வ�ப்�ைசகள�ல் ைவக்கப்பட்ட கலசங்கைள வட்�ல்
�
ைவத்�ப் �ைச ெசய்�ம்
�ைறகள் வ�மா�:
1) கலசம் அல்ல� வ�ளக்� வாங்கிக்ெகாண்� வட்�ற்�
�
வ�ம்ேபா� �ைழவாய�லில்
நின்� யாேர�ம் ஒ� �மங்கலிையக் ெகாண்� எ�ம்மிச்சம்பழம் தி�ஷ்� கழிக்க
ேவண்�ம்.
2) எந்த நல்ல கா�யத்�க்காக கலச வ�ளக்�கைள வாங்கிேனாேமா அதைன மனதில்
ெகாண்� ”அம்மா! இந்த நல்ல கா�யத்�க்� ந� �ைண நிற்க ேவண்�ம் தாேய!” என்�
அன்ைனைய ேவண்�க்ெகாண்�, ஓம் சக்தி. பராசக்தி! என்� அன்ைனைய�ன்
மந்திரங்கைள உச்ச�த்தப� கலசவ�ளக்�கைள ஏந்திக்ெகாண்� வல�காைல எ�த்�
ைவத்� வட்�ல்
�
�ைழய ேவண்�ம்.
3) அன்ைனய�ன் படத்திற்� �ன்பாக கலசத்ைத ைவக்க ேவண்�ம். அப்ப�
ைவக்�ம்ேபா� ஓர் இைலைய பரப்ப� அதில் கலசத்ேதா� வாங்கி வந்த அ�சிையப்
பரப்ப� அதில் ”ஓம்” என்� எ�தி அதன் ம� � கலசத்ைத நி�த்த ேவண்�ம்.
தைலவாைழய�ைல அல்ல� ப�த்தைளத் தாம்பாளத்திைனப் பயன்ப�த்தலாம்.
4) கலசத்ைத நி�த்தி இ�கில் காமாட்சி வ�ளக்� அல்ல� �த்�வ�ளக்ைக ஏற்றி
ைவத்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்.
5) அக் கலசத்தில் அன்ைனய�ன் தி�வ�ள் சக்தி உைறந்தி�ப்பதால் அக்கலசத்தின்
�ன்பாக ெவற்றிைல, பாக்�, வாைழப்பழம், எ�மிச்ைசபழம், மஞ்சள் கிழங்�,
�ஷ்பம், ைநேவத்தியம், ைவத்�த் ேதங்காைய உைடத்� ைவக்க ேவண்�ம்.
6) ப�ன் கலசத்திற்� த�பாரதைன ெசய்� ஒ� எ�மிச்சம்பழத்ைதக் ெகாண்� தி�ஷ்�
கழிக்க ேவண்�ம்.
7) அன்ைனய�ன் �லமந்திரத்�டன் 108 மந்திரம் ெசால்லலாம்.(கலசத்திற்� மலா்
அர்ச்சைன ெசய்யலாம்). காைல, மாைல இரண்� ேவைள �ைச ெசய்ய ேவண்�ம்.

8) �ன்� நாள் கலச �ைச ெசய்� ��த்த ப�ற� அக்கலசத்தில் உள்ள த�ா்த்தத்ைதக்
��ம்பத்தில் உள்ேளார் அைனவ�ம் ஒ� ேதக்கரண்� அள� அ�ந்த ேவண்�ம்.
ம� த�ள்ள த�ாத்
் தத்ைத வட்�ன்
�
எல்லாப் ப�திகள��ம் ெதள�க்க ேவண்�ம்.
9)கலசத்தின் அ�ய�ல் உள்ள பச்ச�சிைய ெவண்ெபாங்கல் அல்ல� சா்க்கைரப்
ெபாங்கல் ெசய்� அக் ��ம்பத்தினா் சாப்ப�ட ேவண்�ம்.
10) �ன்� நாள் கலச �ைச ��ந்த ப�ற� கலசத்தின் ேம�ள்ள ேதங்காைய மஞ்சள்
�ண�, அல்ல� சிவப்� �ண�ய�ல் கட்� வ�ட்� வாய�ற் ப�ேமல் ெதாங்கவ�ட ேவண்�ம்.
வட்�ல்
�
கலச�ைச ெசய்�ம்ேபாெதல்லாம் கட்�வ�டப்பட்ட இந்தத் ேதங்காய்க்�ம்
த�பாராதைன காட்டேவண்�ம்.அல்ல� சாம்ப�ராண�ப் �ைகையக் காட்ட ேவண்�ம்.
இவ்வா� ெசய்வதால் மற்றவா்கள�ன் கண் தி�ஷ்�, காழ்ப்�ணா்ச்சி, ெசய்வ�ைனகள்
இவற்றால் வ�ம் பாதிப்�கள�லி�ந்� பா�காப்� கிைடக்ம்.
11) கலச த�ா்த்தத்ைத வட்�ன்
�
ப�தி, வ�யாபார நி�வனங்கள், ெதாழிற்�டங்கள�ல்
ெதள�ப்பதன் �லமாக நம் கண்கட்�ப் �லப்படாத த�ய சக்திகள் �ரத்தப்ப�கின்றன.
�ா்ேதவைதகள�ன் ஆதிக்கம் அகற்றப்ப�கிற�. எனேவ கலச த�ாத்
் தத்ைத
வணாக்காமல்
�
பத்திரப்ப�த்திக் ெகாள்ள ேவண்�ம். ��ம்பத்தில் யா�க்காவ�
உய��க்� ஆபத்� ஏற்ப�கிற காலங்கள�ல் அன்ைனய�ன் �லமந்திரம், 108 மந்திரம்
ெசால்லி ஒ� ேதக்கரண்� உள்�க்�க் ெகா�க்க ேவண்�ம். சாதாரண ேநாய்கட்�ப்
பயன்ப�த்தி வண்
�
ஆக்கிவ�டாத�ா்கள்.
12) கலச ெசாம்ப�ைனப் �ைச கா�யத்�க்� மட்�ேம பயன்ப�த்த ேவண்�ம்.
13) �ன்� நாட்கள் இவ்வா� �ைச ெசய்த ப�ற� ெதாடா்ச்சியாகக் கலச�ைச ெசய்ய
ேவண்�ம். 108 நாட்கள் அல்ல� ஒன்ப� ெபளா்ணமி, அல்ல� ஒன்ப� அமாவாைச
இவற்றில் எ� யா�க்� எப்ப� உசிதேமா அப்ப�க் கலசத்திற்�த் ெதாடா்ந்� �ைச
ெசய்� வரேவண்�ம்.
14) நாம் உ�தி ெசய்� ெகாண்டப� இத்தைன �ைற என்� �ைசைய ��த்த ப�ற�
அன்ைன அ�ள்வாக்கில் எங்ஙனம் உத்தரவ��கின்றாேளா அதன்ப� அக்கலசத்ைதப்
பயன்ப�த்த ேவண்�ம். அவற்ைறக் கடலிேல ெச�த்திவ��மா� அன்ைன ஒ�
�ைற பண�த்தாள்.மற்ெறா� �ைற அவற்ைறச் ெசன்ைன ஆன்மிக மாநாட்�
ஊா்வலத்தில் ஏந்தி வந்� ம� ண்�ம் வட்�ற்�
�
எ�த்�ச் ெசல்�மா� ஆைணய�ட்டாள்.
அன்ைனய�ன் அ�ள்வாக்� உத்தர� வ�ம் வைர ேமற்கண்ட �ைறகள�ல்

9அமாவாைச, அல்ல� 9 ெபளா்ணமி, அல்ல� 108 நாள் கலசத்திற்�ப் �ைச ெசய்� வர
ேவண்�ம்.
15) கலச த�ா்த்தம் த�ாந்
் �வ�ட்டால் மஞ்சள் ந�ைரேய த�ாத்
் தமாகப் பயன்ப�த்திப் �ைச
ெசய்யலாம். த�ா்த்தப் ெபா� இ�ப்ப�ன் தயார் ெசய்� ெகாள்ளலாம்.
16) ஒவ்ெவா� ெபளா்ணமி, அமாவாைச காலங்கள�ல் கலசத்ைத �ைறப்ப� ைவத்�
1008 மந்திரங்கேளா� �ைச ெசய்ய ேவண்�ம். ஒவ்ெவா� �ைற�ம் கலசத்ைதச்
�த்தம் ெசய்� �ால் �ற்றிக் ெகாள்ளலாம். �திய ேதங்காய் வாங்கி மஞ்சள் தடவ�ப்
ெபாட்� ைவத்�க் கலசத்தின் ேமல் நி�த்திப் � ைவத்�க் கலசம் தயா�க்க ேவண்�ம்.
கலசத்�க்� �ால் �ற்�ம்ேபா� ஒற்ைறப்பைட எண்கள�ல் வ�மா� பார்த்�க்ெகாள்ள
ேவண்�ம்.
�க்கிய �றிப்�- இைவ ெபா�வான �ைறகள். தன�ப்பட்ட �ைறய�ல் சிலா்க்�
அன்ைன அ�ள்வாக்கின் ேபா� ேவ� சில �ைறகள�ல் வட்�ல்
�
கலச�ைச ெசய்�
வ�ம்ப�க் �றிய��க்கலாம். அத்தைகயவா்கள் அதன்ப�ேய கலச�ைச ெசய்� வர
ேவண்�ம்.

அன்ைன அ�ள�ய ேவள்வ� �ைறகள்

