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மந்திரங்கள் 

 ணணம் செய்தனண றரணம் (ட்ெறப்தது) செய்து - ந்றம். 

 ‘றனநசரற ரந்ர் ஆனிற் கறபந் னநசரற ரனண 

ந்றம் ன்த” சரல்கரப்திம். 

 றனநசரற ரந்ர் சதருன றனத்து னநசரற கரட்டி ிடும் - 

றருக்குநள். 

 ந்றம், 1)ெறத்ம் 2)மரத்ம் 3)ஸ்ெறம் 4)ரிபு ண 

ரல்னகப்தடும். ந்ற ஜத பனந - ரணமம், ந்ம், ரெகம் ண 

பனகப்தடும். 

 சில பலமந்திரங்கள்: 

ெறன் பன ந்றம் ஓம் ெறர: 

ிஷ்ணு பனந்றம் ிஷ்ணு பனந்றம்: 

னி பன ந்றம் ஓம் உரனவ்ன : 

கதற பனந்றம் ஓம் கதன : 

சுப்திிர் 

பனந்றம் 

ஓம் ெதர : 

ெரஸ்ர பனந்றம் ஓம் ெரஸ்த்ரு பர்த்ன : 

 ணதுக்குள் ஜதிப்தது ரணமரகும் (உத்ம்). 

 ணக்கு ட்டும் னகட்கும் ண்ம் சல்ன உச்ெரிப்தது - ந்ம் 

(த்றம்) 

 திநர் அநற உச்ெரிப்தது - ரெகம் ஆகும் (அம்). 

 கரனன, ரனனகபில் ெந்றரந்ணம் படிந்தும் ஜதிக்கப்தடும் 

ந்றம் - கரத்ரி ந்றம். 

 கரத்ரி ன்தன் சதரருள் - ஜதிப்தனண இட்ெறப்தது 

 கரத்ரி ந்றத்றல் உள்ப சரத் ழுத்துக்கபின் ண்ிக்னக - 24 

 கரத்ரி ந்றம் உள்ப இடம் - ரிக் னத்றன் 3-து ண்டனம் 

 அட்டகர ித்னகள்- ஸ்ம்தணம், னரகணம், ெறம், 

ஆகர்ம், உச்ெரடணம்,ித்னடம், னதணம், ரம். 
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பகங்கள் எழுத்துக்கள் சித்திகள் உச்சரிக்க 

 வவண்டிய   

எண்ணிக்கக 

ஈெரண பகம் கம் உச்ெரடணம் 25 பனநகள் 

த்புரும் கம் ித்னடம் 25 பனநகள் 

அனகரம் ெறகம் ஸ்ம்தணம் 25 பனநகள் 

ரம் கம் னதணம் 25 பனநகள் 

ெத்னரஜரம் கம் ரம் 25 பனநகள் 

 தஞ்ெரக்கம் தித்றன் உள்ளுறுப்தரகும். 

பஞ்சாக்கரம் அட்சரங்கள் பயன்கள்  

ஸ்தூன 

தஞ்ெரக்கம் 

ெறர இம்ன, றுன தன் 

அபிக்கும் 

சூட்ெ 

தஞ்ெரக்கம் 

ெறர  னத்ன ரெம் தண்ணும் 

கர 

தஞ்ெரக்கம் 

ெறர ெற தரெத்னக் சகடுக்கும் 

கரகர 

தஞ்ெரக்கம் 

ெற அருள், ெறத்னரடு 

இன்தபிக்கும் 

கரத ெற ெறனரக்கும் 

 ஸ்தூன தஞ்ெரக்கம் - இது கரம் பனரகவும், கம் 

இறுறரகவும் உள்பது. 

 அப்தர், சுந்ர், ெம்தந்ர் ‘ெறர தறகம்” தரடிபள்பணர். 

 றருனந்சழுத்து ண அனக்கப்தடும் ந்றம் - ச்ெறர  

 தித்றன் டிம் ண அனக்கப்தடும் ந்றம் - ச்ெறர 

 

 அனணத்து ந்றங்களுக்கும் பனரது - ச்ெறர  
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 ரன்கு னங்களுக்கும் படிபுர்த்தும் கரரக்கறரக 

அனது - ெறர  

 சதரும்சதர், ெறபனந்றம், றருரம் ண அனக்கப்தடுது - 

ெறர  

 தஞ்ெரக்கம் ணப்தடும் ந்றம் - ஓம் ெறர 

 தஞ்ெரக்கம் ணப்தடும் ந்றம் - ஜூர் னத்றல் உள்ப ழு 

கரண்டங்கபில் டுக் கரண்டத்றல் டு ெம்யறனில், 

ருத்ரத்ரத்றல் டுரகரக கூநப்தடுகறநது. 

எழுத்துக்கள் பஞ்சபூதங்கள் அதிவதவகத கூறப்படும் 

பபாருள் 

கரம் திருறி (பூற) இரன் தரெத்ன 

சரறற்தடுத்துல் 

(அ) னநத்ல் 

கரம் அப்பு (ீர்) ிஷ்ணு பம்னத்னக் 

குநறக்கும் 

ெறகரம் னப (ீ) ெறன் ெறனணக் 

குநறக்கும் 

கரம் ரப னகசுன் 

(அ)ெக்ற 
றருருள் ஒனற 

கரம் ஆகரம் ெரெறம் உின இனநன் 

அருட்சகரள்ளும் 

ிம் 

 ‘ரனணனர ம் செய்னன், ெறர  ணப் சதற்னநன்” - 

றருரெகம். 

 ‘ஊணடணம் ஒருதரல் ஒருதரனர ஞரணடணம் ரன் டுன ரடு” - 

றருருட்தன் 

குருலிங்க வழிபாடு: 
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 னெத்றல் (அ) ெறசநறில் னெ ெக்குர்கள் ரல்ரலும் 

ெறசநறின் உிர்க் சகரள்னக ணக் கருப்தடுது - றருக்னகரில் 

றதரடு 

 ‘கலர்த்ற றருகல்” ன்ந தனறன் பனம் றருக்னகரில் 

றதரட்னட ிபக்கறர் - ரிக்கரெகர் 

 ‘னெரத்னகரன” ன்ந தனறன் பனம் றருக்னகரில் 

றதரட்னட ிபக்கறர்கள் 

- பல் பர் (அப்தர், ஞரணெம்தந்ர், சுந்ர்). 

 றருக்னகரினறன் ெறனறங்கத்றன் பன்புநரக அர்ந்துள்ப இடத 

ரகணம் குநறக்கும் 

சதரருள் - ர்ம் (அநசநறின் தணரக சய்பர்வு ய்ற சுத் 

ஆன்ரனக் குநறக்கும்) 

 றருக்னகரினறல் உள்ப தனறதடீம் குநறப்தது - தரெத்னக் குநறக்கும். 

WhatsApp Group -ல் வசர –  கிளிக் பசய்யவும் 

Telegram Channel  - கிளிக் பசய்யவும் 

 

http://bit.ly/2OBjo4F
http://bit.ly/2xqZMJV

