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ாபானணர் நற்றும் அவபது அவதாபங்கள் 

 ஞ்சசன்னம் ன் சங்கை பமக்ைி 
உகை கைக்ைிார். 

 சுதர்ச சக்ைபம் -- அமித்தல் ததாமில். 

 அனைபம் -- ைாத்தகக் குிக்கும். 

 ைதாயுதம் -- உை சுை துக்ைங்ைக 

தடுக்கும் தன்கந. 

 ந்தைம் னும் யாள் -- அஞ்ஞாம் 

அமிக்ை. 

 சாபங்ைம் ன் யில் -- அடினார்க்கு 

நரும் தீயிக தடுக்ை. 

 தைௌஸ்து நணி -- அந்தபாத்நாகய 

உணர்த்துைிது. 

 யத்சம் ன் நரு -- ிபாதத்கத 

உணர்த்தும். 

 ாாமினில் டுத்திருப்து -- தூன 

உள்த்திந அநர்தகக் குிக்கும். 

 ஆதிநசரின் நநல் சனம் -- 

(அந்தன் - படியில்ாதயன்) உை 

படியில் நசராைின தாநநாகுணம் 

தைாண்டு உை அமிகய குிக்கும். 

 தாங்ைாநல் தாங்ைி சுைம் தறும் ிக -- 

யிஷ்ணுயின் சனம் 

 ட்சுநிகன அருைில் கயத்து நனாைம் 

ிஷ்கை தைாண்ைது - ம்புன் 

அைக்ைத்கத 

குிக்கும். 

தசாவதாபங்கள் 

 தசாயதாபங்ைள் டுக்ை ைாபணம் - 

ல்நாகப பட்சித்து, துஷ்ைர்ைக 

அமிக்ை. 

நச்சவதாபம் (நீன்)  

 ஹனக்ைீரீயன் நயதத்கத ைைில் 

எித்ததால். 

கூர்ந அவதாபம் (ஆமந)  

 நந்திப நககன நத்தாை, யாசுைி 
ாம்க ைனிாை தைாண்டு ாற்ைைக 

ைகையும் 

நாது நந்திபநக சான, ஆகந 

அயதாபதநடுத்து அதக 

ிகிறுத்திார். 

வபாகவதாபம் (ன்ி)  

 ஹிபண்னாசூபன்(ஹிபண்னாசூபன்), 

பூநிகன சுருட்டி ைைில் எித்ததால் 

அகத நீட்ை. 

பசிங்கவதாபம்  

• ஹிபண்னைசிபுயின் அைங்ைாபத்தால் நைன் 

‘ிபகாதன்” ைைவுள் ங்குநிருப்ார்  

கூ, தூகண அசுபன் உகதக்ை அதிிருந்து 

பசிம்நர் தயிப்ட்டு அயக தைான்ார். 

வாந அவதாபம் (குள்ன்) 

 நைாி அசுபன் நதயர்ைலக்கு துன்ம் 

தப யாந அயதாபதநடுத்து 

அயன் தகனில் ைால் கயத்து பூநினில் 

அநிழ்த்திார். 

பசுபாந அவதாபம்  

  தந்கதகன தைான் ைார்த்தயரீினகக் 

தைான்ார். 
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தசபத பாந அவதாபம் 

 குருயாக்ைின ரிாம் -- தைாடின 

தசனல்ைக தசய்த தைாகை அபக்ைிகன 

குரு யிஸ்யாநித்பர் தசான்தால் 

தைான்ார். 
 தந்கத யாக்ைின ரிாம் - தசபதன் 

கைநைனிைம் தைாடுத்த யபத்கத 

ிகநயற் 

யயாசம் தசய்தார். 

 சநைாதப அன்பு -- யயாசம் தசல்யது 

ைண்டு பதன், இபாநக ாைா 

அகமக்ை,  

நறுத்து நதற்ினனுப்திலும், குைன், 

சுக்ரீயன், யீரீணன் ஆைிநனாரிைபம் 

சநைாதப அன்கக் ைாட்டிான். 

 ைத்திி யிபதம் - சூர்ப்கை 

யலுயில் யந்து நணம்புரின 

நயண்டினகத நறுத்தது. 

 யாி யதம் -- சுக்ரீயன் நகயிகன, 

யாி ததாக்ைி தைாண்ைதால், சுக்ரீயன் 

இபாநக அணுைினதால், யாிகன 

தைான்ார். 

பாந அவதாபம்  

 இயர் ஆதிநசரின் அம்சம். 

ைண்ணனுக்கு பன் ிந்தயர். 
ைண்ணின் லீகனில் உைிருந்தயர். 

கிருஷ்ணாவதாபம் 

 யாசுநதயர் - நதயைிக்கு நைாை ிப்பு -- 

ஆனர்ாடி ந்தநைான்-

னநசாதா புத்திபாை யர்ப்பு. 

 நைாகு ந்தன் - நைாகுத்தில் 16 யனது 

யகப யர்ந்தான். 

 பூதக ாலுைன், யிரபம் ஊட்ை 

அயகக் தைான்ான். 

 தயண்தணய் திருடினது - ால் நான் 

சுத்தபம், தயண்தணய் நிருதுயா 

அடினார்க்கு அருலயான் 

 நைாினர் நசகைக ையர்ந்தது - நா 

அிநாங்ைக கையிட்டு இகயக 

அகைநயாருக்கு 

பக்தினருப்டுயகதக் குிக்ைிது. 

 குமலூதி நனக்ைினது - ஜயீாத்நா, 
பநாத்நாகய அகையகதக் குிக்ைிது. 

 துயபாைா ந்தன் :- துயாபகைக்கு 

அபசாதும், சிசுான், ைம்சன் 

ஆைிநனாகப அமித்தது. 

துரிநனாதிைம் ாண்ையர்க்ைாை தூது 

தசன்து. 

 ார்த்தசாபதி -- அர்ஜூனுக்கு 

நதாநபாட்டினாைி ைீகதகன 

உநதசித்தது. 

கல்கினவதாபம் -- ைினின் படியில் தர்நத்கத 

ிகாட்ை டுக்ை இருப்து. 
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WhatsApp Group -ல் சசப –  கிிக் சசய்னவும் 

Facebook  Examsdaily Tamil – FB ல் சசப – கிிக் சசய்னவும் 

Telegram Channel கிிக் சசய்னவும் 

 

http://bit.ly/2OBjo4F
https://goo.gl/5UMkgM
https://goo.gl/5UMkgM
http://bit.ly/2xqZMJV

