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இந்துக்களின் சடங்கு முறறகள் 

இந்ணக்கள் ிப்பு, இப்பு, யாழும் காங்கில் 

செய்பம் ெடங்குகள் - கிரியனகள் எப்டும். 

இதய சதால்காப்ினர் ‘கரணம்” என்ார். 

இயய சொடெ ெம்ஸ்காபங்கள் எப்டும். 

1. பும்றயம் - சண் கபேவுற் 3 

நாதத்தில் கர்ப்தற்கு 

இயடபெறு சபாயண்ணம் இயயய 

ிபார்த்தித்தல். 

2. ெீநந்தம் - கபேசகாண்ட 4 (அ) 8 நாதத்தில் 

குமந்யதயன இபட்ெிக்க 

சதயர்கய சயண்டுயண(யயகாப்ிடு
தல்). 

3. ஜாதகர்நம் - குமந்யத ிந்தவுடன் 

செய்னசயண்டின கிரியன, ொநர்த்தினம், 

ஆபள், 

செல்யம் ச சயண்டுதல். 

4. ாநகபணம் - சனர்சூட்டுதல் 

5. புண்ணினாயாெம் - புண்ணினாயாெம் 

செய்த புித ீயப நாயியனின் பம் 

யடீு, நிதர் நீண சதித்தல். 

6. ிஷ்க்பாநம் குமந்யத ிந்த 4 

நாதங்கமித்ண பதன்பதில் சயிசன 

சகாண்டு 

செல்லுதல். 

7. அன்ிபென்ம் - 6 யண நாதம் சொறு, 

தனிர், சய், சதன் கந்ண 

கடவுய ிபார்த்தித்ண குமந்யதகளுக்கு 

சகாடுத்தல். 

8. யித்னாபம்ம் - குமந்யதகளுக்கு 5 

யனதாணம் பதன்பதி கல்யி 
னி யயப்ண. கணதி, குபே, 

ெபஸ்யதியன யணங்கி ‘அரி அரி” எ 

எழுதச்சொல்லுயண. 

9. கர்ணபூரணம் - சதாடு பதின சதாங்க 

செய்னவும், தங்கம் யமிசன ாபம் 

ீர் குமந்யதக்கு ஆசபாக்கினம் 

தபேயதாலும், தீன யிரனங்கய ணய 

யமிசன சயிசன செலுத்ணயணசந 

இதன் சாக்கநாகும். 

10. செௌம் (குடுநி யயத்தல்) - 

குமந்யதக்கு பதன்பதாக 

சநாட்யடனடித்தல். 

11. உனந - 7 யனதாணம் கானத்ரி 

நந்திபம் உசதெித்ண பூணூல் அணிதல். 

உனம் செய்சயாபேக்கு தீட்யெ 

செய்ன சயண்டும். ிப்பு 2 எ 

இந்ணநதம் கூறுகிண. அண பூணூல் 

அணிதல் பன் நற்றும் அணிந்த ின். 

12. குபேகுயாெம் - நாணயர், குபேயிற்கு 

ணியியட செய்ண கல்யி கற்ல். 

13. திபேநணம் - குபேகும் படிந்தின் 

குபேயின் அனுநதி சற்று 

யடசறுயண. 

14. குிக்சகாள் கர்தல் (ெங்கற்ம்) - காம், 

இடம், செனய யிக்கி 
ிபார்த்திக்க சயண்டும்.  

15. புிதீர் சுத்தி (புண்ணினாயாெம்) - 

உடம்பு, உள்ம் சுத்தி 
செய்பம்சாபேட்டு புித ீயப 

நணநக்களுக்கு சதித்தல். புித ீர் 

உபேயாக்கும் பய - அரிெியன கீசம 

இட்டு தர்ப்ய இட்டு 

பம்பர்த்திகய தினாித்ண 

ஐந்சதழுத்ணகய எழுதி, ால், தனிர், 
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சய், சகாநினம், சகாெம் என் 

5 சாபேட்கய செர்த்ண ‘பஞ்சகவ்யம்” 

ஆக்க சயண்டும்.  

16. காப்பு கட்டுதல்  (ரக்க்ஷபந்தன்) - 

திபேநணம் டக்யகனில் 

இயடபெறு சபாயண்ணம் ஆண்களுக்கு 

யண யகனிலும், சண்ணுக்கு 

இடக்யகனிலும் யிானகயப யணங்கி 
நஞ்ெள் கட்டுதல். 

17. பயனிடுதல் (அங்குபார்ப்ணம்) - 

உமயயச் ெிப்ிக்க ெந்ததி 
யிபேத்தினின் சாபேட்டு யியாக 

காத்தில் செந்சல், எள், சயண்கடுகு 

பதின தாினத்யத 

12 நண்ாியககில் இட்டு யர்த்தல். 

18. குடயமிாடு (கும்பூயஜ) - கும்ீர் 

பம் கடவுய யமிட இண அயெினம். 

19. எரிசனாம்ல் (அக்கிிகாரினம்) - ணன 

நணில் உநி யிரித்ண ஆல், அபசு, நா, 

பதின குச்ெிகய யயத்ண தீ பட்டி 

சல், சய், சாரி, 

தாினநிட்டு தீனிய இயயாக 

யணங்குதல். 

20. யடிய யமிாடு (பர்த்தி பூயஜ) - 

இயயய பே யடியத்தில் 

எழுந்தபேச் செய்ண 

யணங்குதல். 

21. தாம் - திபேநண ான்று ஏயம, 

எிசனாபேக்கு சாபேள் சகாடுத்தல். 

22. யகிடித்ணசகாடுத்தல் - நணநகின் 

தந்யத, நணநகனுக்கு சண்யண 

யகிடித்ண சகாடுத்தல். 

23. திபேநங்காண் பூட்டுதல் - ஆச்ொரினர் 

சகாடுக்க நணநகளுக்கு 

நணநகன் ெசகாதரினின் உதயிசனாடு 

தாி கட்டுதல். 

24. ெஷ்டினப்த பூர்த் - 60 ஆண்டுகள் 

பூர்த்தினாணம் ‘ருத்ராட்ச” நாங்கல்னம் 

கட்டி ெிற்ின் யாழ்வு படித்ண ஆன்நீக 

யாழ்க்யக யாம சற்சாரிடத்ண ன்ி 
செலுத்ணம் சாபேட்டு ிள்யகள் 

செய்யண. 

25. ெதாிசரகம் (80 - 84 யனண) - 80க்கு 

சநலுள்சார் 1000 ிய 

கண்சடார் எப்டுயர். 

26. அபக்கிரியன - பேயர் இந்தின் அயர் 

ஆத்நா ொந்தினயடன 

ிள்யகள் செய்பம் கிரியன. 

27. அந்திசனட்டி - இந்தண பதல் தீனிிடும் 

யயப செய்பம் கிரியனகள். 

28. அத்தி ெஞ்ெனம் - எலும்பு (அ) ொம்ய 

செகரித்ண புித ீரில் கயபத்தல். 

29. ெிபார்த்தம் - இந்த ான்ி, 
அநாயாயெ, யபேடப்ிப்பு ாட்கில் 

இந்சதாபேக்கு தீர்த்தபள் இடம் (அ) 

சகாயிில் செய்பம் கிரியன. 
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WhatsApp Group -ல் சசர –  கிளிக் சசய்யவும் 
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http://bit.ly/2OBjo4F
https://goo.gl/5UMkgM
https://goo.gl/5UMkgM
http://bit.ly/2xqZMJV

