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வைணைத்தின் சிமப்புகள் 

 என்ஷந உள்பதடி உருற்கு கரம் துஶர அன் வதர் - 

திரம். 

 திரத்றன் ஷககள் - 3, அஷ 1)தித்றட்சம் 2)அனுரணம் 

3)சப்ம் 

 றருரஷன வய்ரகக் வகரண்ட ம் - ஷம் 

 ஷத்றன் ஷககள் - 2, அஷ 1)டகஷன, 2)வன்கஷன 

 டகஷனிணர் ஶசரத்றங்கலக்கும், வன்கஷனிணர் ரனரி 

றவ் திதந்ங்கலக்கும் பக்கறத்தும் வகரடுப்தர். 

 ஊறு, ஏஷச, எபி, சுஷ, ரற்நம் ஆகற குங்கஷபபம், 

அற்கடிப்தஷடரண இந்றரிங்கஷபபம் தற்நற அநற உவும் 

சரணம் - தித்றட்சம் 

 ஏரிடத்றல் கரப்தடும் இருவதரருட்கலம் என்ஷநிட்டு என்று 

திரிரல் இருக்கும் றஷனகண்டு ஶஶநரரிடத்றல் கரப்தடர 

என்ஷந கண்டவண ஊகறப்தது - அனுரணம் ணப்தடும். 

 இந்றரிங்கபரலும், அனுரணத்ரலும் உள்பதடி உபடிர 

உரி வதரருஷப உருற்கரண கரபம், அட்சங்கபின் 

கூட்டபம் - சப்ம் ணப்தடும். 

 சப் திரங்கலள் சறநந்ரக கருப்தடுது - சுருற 
 சுருறின்(ஶம்); ஷககள் - 4, (ரிக், ஜழர், சர, அர்ம்) 

 ஸ்றருறகஷப இற்நறர்கள் - னு பனரண யரன்கள். 

 ிஷ்ணுபுரத்ஷ இற்நறர் - தரசர் 

 ஸ்ரீதரகபுரத்ஷ இற்நறர் - ிரமர் 

 ஶங்கபின் கருத்துக்கஷப வபிரக வரிிக்கும் தல்கள் - 

உததிரங்கள் (இறகரசங்கள், புரங்கள், ஸ்றருறகள் 

பனறண) 

 ஶத்றன் இரு வதரும் திரிவுகள் - கர்கரண்டம், திம் கரண்டம். 
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 தபுருணின் பகனர்ச்சறக்கரக வசய்பம் ஶள்ி, ரணம், ம், 

பனறற்ஷநபம் அற்ஷநச் வசய்பம் பஷநகஷபப் தற்நற 
கூறும் ஶப்தகுற - கர்கரண்டம். 

 தபுருணின் றருஶணி, குங்கள், அஷண அஷட உவும் 

உதரங்கள் ஆகறற்ஷந ிபக்குது - திம்கரண்டம். 

 கர்கரண்டத்றற்கரண றதல்கள் - னு ஸ்றருற 
 திம்கரண்டத்றற்கரண றதல்கள் - இறகரசங்கள், 

ிஷ்ணுபுரம் பனற புரங்கள் 

 ஸ்றருறகள் - ஆசரங்கஷபப் தற்நற ிபக்குகறநது. 

 இறகரசம், புரங்கள் - தபுருன், தக்ற, டீுஶதறு 

பனறற்ஷந ிபக்குகறநது. 

 புரங்கள் அஷணத்ஷபம் பனறல் தஷடத்ன் - தின் 

 திணின் குங்கள் - 3, அஷ சத்தும், ரசசம், ரசம். 

 திணரணன் ரசகும் ஶனறட்டிருந்ஶதரது தஷடத்ஷ -

அக்கறணி, சறபுரங்கள் 

 திணரணன் ரசசகும் ஶனறட்டிருந்ஶதரது தஷடத்ஷ - 

திபுரம் 

 திணரணன் சத்துகும் ஶனறட்டிருந்ஶதரது தஷடத்ஷ - 

ரரபுரம் 

 ரரணின் றருரரக கருப்தடுதர் - ிரமர் 

 இறகரசங்கலள் சறநந்து - இரரம் 

 எரு வதரருலக்குரி ன்ஷஷ அறல் அநறரது ஶறுவதரருபின் 

ன்ஷஷ அநறல் பத்துச்சறப்தி ஶதரல்) - அந்ரரஜ்ஞரரம் 

 வள்பிின் ன்ஷஷ அநறல் - அந்ரஜ்ஞரரம் 

 எரு வதரருஷப ஶவநரரு வதரருபரக அநறல் - 

ிதரீரஸ்ஞரரம் 

 எரு வதரருஷப துஷப்புருணரக அநறல் - ிதரீஜ்ஞரரம் 

 ிரமர் வசய் சரஸ்றங்கபில் சறநந்து - திம்சூத்றங்கள் 

 தரசரின் கன் - ிரசர் 
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 தஞ்சரத்றம் ன்னும் சறநந் சரத்றத்ஷப் தஷடத்ர் - 

ரரர். 

 ரப தகரனுஷட அரரகவும், ருத்ரம்சம் 

வதரருந்றரகவும் கருப்தடுதர் - சறநற றருடி ண 

அஷக்கப்தடும் அனுன் (வசரல்னறன்வசல்ன்) 

 றருணந்ரழ்ரணின் பூ அரரபம், தஞ்சரபங்கபின் 

அம்சம் (சக்றரஶசம்) உள்பரகவும் கருப்தடுதர் - 

ம்வதருரணரர். 

 ிஷ்ணு ன்னும் உர்ந் வய்த்ஷ ஶங்கபிணரஶனஶ அநற 

படிபம் ண உஷத்ர் - ஶ ிரசர். 

 „ல்னர ஶங்கபிணரலும் அநறப்வதறும் வதரருள் ரஶண“ ண 

உஷத்ர் - ஸ்ரீதரர்த்சரற (தல் - தகத்கலஷ) 

 ன் எரு உண்ஷஷ ரம் உள்பதடி உர்ந்து திநரும் அஷண 

உள்பதடி உ, உய்வு வதந தனறன் பனரக வபிிடுகறநரஶணர 

அன் - ஆப்ண ஆப்ண ஆப்ன் ண 

அஷக்கப்தடுகறநரன். 

 „மஶயரரச வ்ரம: தரரசர்:” ண ஶத்றணரஶன 

புகப்வதற்நர் - ஶிரசர். 

 கறரு பகத்றல் இருந் பக்றரர்க்க ஷக - ஞரண ரர்க்கம் 

(றஶர பகத்றல் இம்ரர்க்கம் சறநறது ரறுல் அஷடந்து. துரத 

பகத்றல் அறவுற்நது) 

 துரத பகம் அறவுற்நஶதரது தரசருக்கும்ää சத்றறக்கும் 

கணரக திநந்ர் - ிரசர் 

  „ஜதரஷ்ம்” னும் எப்தற்ந தஷன அருபிர் - ம்வதருரணரர். 

 ஸ்ரீ சண பூசண சூத்றத்றற்கு ிரக்கறரணம் அருபிச்வசய்ர் - 

ரபரபணிகள். 

 „ரரகரம் இரம்” ணத் வரடங்கும் தரடஷனக் வகரண்ட தல் 

- கரதரம் 

 ம்திள்ஷப ஈடு, ஆசரர் யறரும் னும் தல்கபில் ஷனரக 

கருப்தடும் ஆழ்ரர் - ம்ரழ்ரர். 
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 உண்ஷப்வதரருஷப அன்புடன் சறந்றக்கும் சறந்ஷண - தக்ற 
ணப்தடும். 

 உண்ஷப்வதரருஷப சஷடல் - திதத்ற 
 திதஞ்சம் - கரரிப்வதரருள். றருரல் - கரப்வதரருள் - 

பல்ஷக. 

 திதஞ்சம் - உஷடஷப்வதரருள்: றருரல் - உஷடன். 

 ற்வநரரு ஷக - சரஸ்ற ஷக. 

 ிஷ்ணுஷ ஶங்கபிஶனஶ அநற படிபம் ண கூநறர் - 

ஶிரசர். 

 சுருறில் உள்ப திம் னும் வசரல் குநறப்தது - வதருஷபஷட 

வதரருள் (இப்வதருஷரணது 1)வதரருபின் வதருஷ (திருகத்தும்) 

2)அப்வதரருலக்கரண இல்தின் வதருஷ(குப்திருகத்தும்) ண 

இருஷகப்தடும். 

 ல்னர வதரருள்கபிலும் உள்லம் புநபம் றம்தி என்ஷநபம் 

ிடரது இருந்து அப்வதரருலக்குரி அவ்ரநரண இருப்ஶத - 

வதரருபின் வதருஷ ஆகும். 

 ப்வதரருள் ன் இல்தரல் ங்கும் தந்றருக்கறநஶர அவ்ரநரண 

இருப்பு இல்தின் வதருஷ ஆகும். 

 திம் ன்னும் வசரல்னறன் வதரருள் ிபக்கும் வய்ம் - 

ரரர் 

 „அந்ர்தயறச்ச” ன்னும் வதரருள் ிபக்குது - வதரருபின் 

வதருஷக்கு உரின் 

ரரன் 

 „ஸ்மர்ஜ்ஞ” னும் வதரருள் ிபக்குது - இல்தின் 

வதருஷஷ உஷடன் 

ரரன். 

 „யறண்கர்ப்த: மர்த்ரக்ஶ, மத்சரமத் சற ஶகன:” 

„ஶகரயஷ ரர ஆஸீத்” ன்னும் 3 ரக்கறங்கபில் பல் 

ரக்கறம் - ல்னரம் அறந் கரனத்றல் தின் இருந்ரன் ன்று 

உர்த்துகறநது. „சத்தும் அசறத்தும் அக்கரனத்றல் இல்ஷன. சறன் 
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ட்டுஶ இருந்ரன் ண 2-ம் ரக்கறம் உர்த்துகறநது. தினும், 

சறனும் இல்னர அக்கரனத்றல் ரரன் ட்டுஶ இருந்ரன் 

ண 3-ம் ரக்கறம் உர்த்துகறநது. 

 ரரஷண „யறண்கர்ப்த” „சற” ண கூறும் தல் - 

ிஷ்ணுசயஸ்ரம். 

 „என்றுந்ஶவும் உனகுபிரும் ற்றும் ரதுறல்னர அன்று 

ரன்பகன் ன்ஶணரடு ஶருனஶகரடு தஷடத்ரன்” - ம்ரழ்ரர். 

 „திடித்ரர் திடித்ரர் றீ்நறருந்து வதரிரனுள் றனரவுரஶ” - 

ம்ரழ்ரர் 

 இணிநறந்ஶன் ஈசற்கும் ரன்பகற்கும் வய்ம் இணிநறந்ஶன் 

ம்வதருரன் உன்ஷண இணிநறந்ஶன் கரன் ீ கற்நஷ ீ 

கற்தஷீ, ற்கறரிஷச ரன்ீ ன்கநறந்ஶன் ரன்” - 

றருறஷசரழ்ரர். 

 „ஶகரயஷ ரர ஆஸீத் ப்ஹ்ர ஶசர” ன்னும் 

ஶகரதறத் ரக்கறம் உர்த்தும் வதரருள் - உனகம் 

உண்டரற்கு பன் ரரன் எருஶண இருந்ரன். தின் 

ற்றும் சறன் இல்ஷன. 

 „ஶகரயஷ ரர ஆஸீத்  ப்ஹ்ர ஶசர” ன்னும் 

ஶகரதறத் ரக்கறம் 

உர்த்தும் வதரருள் - சறன் தின் ிஷ்ணு பரும் எருஶ. 

 திதஞ்சம் - ஶர், ணின், தசு தட்சறகள், புல்பூண்டுகள் னும் 

ரன்கு ஷகில் 

அஷந்துள்பது. 

 கரதரத்றல் கூநப்தட்ட சறசயஸ்ரத்றல் ரன் வதர் 

கூநப்தடில்ஷன. ிஷ்ணு சயஸ்ரத்றல் ர 

ரங்கபரக யறண்கர்ப்த, சற னும் ரங்கள் உள்பண. 

 புபுத்ஷ (அ) ஆகரங் ன்தன் வதரருள் - உண்ஷ அநற ிருப்தம் 

 ஆகரங்பற்நது - மரகங்ம் 

 ஆகரங்ற்நது - றரகங்ம். 

 உத்ரனகர் ன்ந அநறஞரின் கன் வதர் - சுஶஶகது. 
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 குடத்றற்கு ண் உதரரண கரம், குன் றறத் கரம், 

அதுஶதரன இப்திதஞ்சத்றற்கு திஹ்ம் றறத்கரரய் உதரரண 

கரரய் உள்பது. 

 ஆசரரிணிடத்றல் ஶகட்டப் வதரருஷப ணக்கு வரிந் 

திரங்கஷபபம், 

பக்றகஷபபம் வகரண்டு றச்சித்து வகரள்லல் - ணணம். 

 எரு வதரருஷப ண்வின் ரஷ ஶதரன்று இஷடிடரது 

சறந்றக்கும் சறந்ஷண - றரணம் 

 உண்ஷப்வதரருபரய் இருப்தரல் „றர்ிஶசம்”; ணகூநப்தடுது 

- திம் ந்றம். 

 கர வதரருபின் இருஷககள் - உதரணம், அதரரணம் 

 கரரிம்(குடம்) உதரரண கரரண றஷனஷ (ந் ண் 

குடரணஶர 

 அம்ண்ரண றஷனஷ) வதற்று அதரரணத்ஶரடு (ந் ண் 

ரூதரக ஆகில்ஷனஶர அம்ண்ஶரடு) என்நரய் 

வதரருந்றிருக்கும் றஷன - னம் ஆகும். 

 ன்ரத்றஷகள் அகங்கரத்றற்கும், அகங்கரம் 

கரத்துத்றலும்,கரத்தும், 

அவ்க்னறலும், அவ்க்ம் அஷ்சத்றலும், அஷ்சம் 

சறலும்,னஷடகறன்நண. 

 பக்குபம் சரய் இருக்கும் றஷன - அவ்க்ம். 

 ஜீம பனத்ஷ ன்ணிடம் வகரண்டுள்பரல் றக னட்சரய் 

குபள்பரய் 

உள்ப றஷன - „அம்” 

 ீரில் கஷந் உப்பு ஶதரன்றும், சந்றகரந் கல்னறலுள்ப ீர் 

ஶதரன்றும், சூரிகரந் கல்னறலுள்ப எபசண்ம் ஶதரன்றும், 

இஷநன் எருஶண உக்கூடி சூட்சு றஷன - ரசம் 

 மத்ம், ஜ்ஜள, ம ஆகற பக்குங்கபில் உள்ப 

ற்நரழ்வுகஷப ஷம்ம் ன்தர். 
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 ஷம் றஷனிலுள்பது - கரரிவதரருபரகும். .கர. யரன், 

அகங்கரம், ன்ரத்றஷகள் ஶதரன்நண. 

 தித்றற்கு உண்ஷில் கும் கறஷடரது. அது சுத்ரணது. 

அித்ஷ னும் ஶரத்றன் வரடர்தரல் திஹ்த்றற்கு 

குங்கள் ற்தடும் ண „ மர்ஞ்ஞ” „ப்ரஸ் சக்ற” னும் 

ஸ்ருறகள் கூறுகறன்நண. 

 திஹ்த்றற்கு ஞரணம், சக்ற, பனற ண்ிநந் கனறர 

குங்கள் உண்டு. அக்குங்கள் சத்றம் ணவும் ஶம் 

கூறுகறன்நது. 

 „த் த்ம் அமற” னும் ரக்கறம் மரரறக ரக்கறம் 

ணப்தடுகறநது. 

 தரத்ர ரன். அனுக்கு எத்வதரருலம் எவ்ர 

வதரருலம் குங்கலம் உண்ஷில் உண்டு. 

 இரு வசரற்கலம் பல் ஶற்றுஷ உஷடணரக உள்ப 

ரக்கறம் „மரரறக ரக்கறம்” ணப்தடும். 

 இருவசரற்கலம் ஶற்றுஷல்னர எரு வதரருஷபத் 

ருதணரக இருந்ரல் அவ்ரக்கறம் „வ்றக ரக்கறம்” 

ணப்தடும். 

 ஜீன், சறநப்பு வதறுற்கு கரம் - ரன் அனுதித்ல், திநருக்கு 

உதகரித்ல் ஶதரன்ந இஷநன் ிரும்தகுந் அன்ஶதரடு கூடி 

இந் ஶசத் றஷனஷ - ரஸ்ம் ன்தர். ரஸ் 

 ஜீனுக்ஶக உரி சறநப்தில்பு - ரஸ்ம் ணப்தடும். 

 எரு வதரருள் எரு கம் இருந்ரல் அவ்ரறு இருப்தஷ மத்ஷ 

ன்தர். இண்டு கங்கள் இருந்ரல் அந்ந் கரனத்றல் 

அப்வதரருள் இருப்தஷ „மத்றற” ன்தர். 

 பற்சறஷ „ப்வ்ருத்ற” ன்றும், பற்சறின்ஷஷ „றவ்ருத்ற” 

ன்றும் கூறுர். 

 எருருஷட மத்ஷ, மத்றற,  ப்வ்ருத்ற,  றவ்ருத்ற ஆகறஷ 

இஷநனுக்கு 

உரிணரகஶ கரப்தடுகறன்நஷரல், ஜீன் ம்வதருரனுக்கு 
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„தந்றன்” தந்றண ணப்தடுகறன்நரன். ம்வதருரன் „ஸ்ந் 

„ஸ்ந் „ஸ்ந்றன்” ணப்தடுகறநரன். 

 ஜீன் இஷநனுக்கு உதஶரகரய் இருக்க உள்ப குற - 

ஶசத்ம் ன்றும், அவ்ரறு உதஶரகரய் இருப்தது - 

„தரந்றரிம்” ணப்தடுகறநது. 

 எருன் ன் ஶசத் தரந்றரிங்கஷப அநறபம்ஶதரது, 

அவ்நறவு உஷடணரிருக்ஷகஷப் தற்நற அன் „ஷஷ்ன்” 

ண புகப்தடுகறநரன். 

 சூரின், அன் எபி ஆகற இண்டும் „ஶஶஜரத்வ்ங்கள்” 

ணப்தடும். 

 ஜரரற - எரு வதரருஷப உள்பதடி உருல். 

 இச்சற - வதரருபின் இணிஷஷ அநறந்து அஷண ிரும்புல் 

 ஶ - அப்வதரருஷப அஷட பலுல் 

 கஶரற - அற்கு ற்ந றஷ கஷடப்திடித்ல். 

 அததற - படிில் அப்வதரருஷபஷடந்து இன்தம் வதறுன 

  „த்மரம்” ன்ந தஷன ழுறர் - டரதூர் அம்ரன். 

 ஸ்ரந்றரிம் - என்ஷந ன் ிருப்தத்றற்ஶகற்த வசய்வும், 

வசய்ரறருக்கவும் ல்னஷரிருத்ல். 

 சறகலர்ர - என்ஷந வசய்ற்கு அனுகூனரண ிருப்தம். 

 ப்த்ம் - பற்சற. 
 „த புருனுஷட றக்யம் ஆரிக்கத்க்கது: றக்யகரம் 

வறுக்கத்க்கது:” (“றக்யம்ஶதரஶன ப்ரப்ரந்ர்க்கம்”) ணக் 

கூநறர் - ஶனரகசரரின். 

 கடர் பனற ரிறகள் ங்கள் த்ரல் கண்டு கூநற 

ஶதகுறகள் - கரடகம்ää 

கரனரதகம் ணப்தடுகறன்நண. 

 ரம் னும் ரிறரல் கரப்வதற்ந ஶப்தகுற - புரும_க்ம் 

ணப்தடுகறநது. இது ிஷ்ணுஷ ஶஷரகக் வகரண்டது. 

 ஶத்ஷ திரரக எப்புக்வகரண்டர் - ஷறகர் ணப்தடுர். 
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 சப் ஞரணத்றணரல் உண்டரகும் உர்வு - சரப்ஶஶதரம். இது 

இருங்கள் இருந்து ஷநபம். இணரல் மம்ஸ்கரம் உண்டரகும். 

 மம்ஸ்கரத்றணரல் ஸ்ம்ருற ன்னும் ஞரணம் உண்டரகும். இது 

இஷடிடரல் ஶரன்றும் ஶதரது மந்ற ணப்தடும். 

 மம்ருற மந்ற திரீற ரூதரிருக்கும்ஶதரது - தக்ற ணப்தடும். 

 டீுஶதறு வதறுற்கு சரணரண தக்ற, சரண்டில் ித்ஷ, 

யித்ஷ, மத்ித்ஷ, உதஶகரசனித்ஷ ண 32 ஷகப்தடும். 

 32-லும் திஹ்ம் ிப்வதரருள் ஆகும். 

 தித்றற்கு மத்ம், ஞரணத்ம், அந்த்ம், அனத்தும், 

ஆந்த்ம் பனற குங்கள் பக்கற இல்புகபரம். 

 இஷஷணத்தும் „ஸ்ரூத றரூதக ர்ங்கள்” ணக் கூநனரம். 

 சரண்டில் ித்ஷ(ில்ித்ஷ) னும் தக்றஷ „சரந்ஶரக் 

உதறத்” உதஶசம் வசய்கறநது. 

 தக்ற றஷனகள் 1)ததக்ற 2)தஞரணம் 3)ததக்ற 
 தஷண கூடிிருக்கும்ஶதரது ரிப்பும்ää கூடப்வதநர ஶதரது 

ரிரஷபம் உண்டரம்தடிரண றஷனிலுள்ப தக்ற - 

ததக்றரகும். 

 வதருரஷணக் கரணும்தடிரண றஷனிலுள்ப தக்ற - தஞரணம் 

 வதருரன் கறட்டரிடில் ஜீஶண அறபம் ண கூறும்தடி உள்ப தக்ற - 
ததக்ற (இன் பனம் கறஷடப்தது டீுஶதறு) 

 றஶரரமணின் கன் ஷஶரரமற ன்ந 

ப்ர்த்ணன்,அர்க்கும் அசுர்க்கும் டந் ஶதரரில் அசுஷ 

அறத்ரன். 

 தரங்கள், 1)பூர்ரகம் (பன்பு வசய் தரம்) 2)உத்ரகம் (தின்பு 

கணறல்னரல் வசய் தரங்கள்) ண இருஷகப்தடும். 

 1 தங்கு ண், 1 தங்கு ீ, 1 தங்கு ீர் டுத்து, அஷண (1⁄2 தங்கு ண் 1⁄4 

தங்கு ீ 1⁄4 ீர் ), (1⁄2 தங்கு ீ, 1⁄4 தங்கு ண், 1⁄4 ீர்) (1⁄2 தங்கு ீர் 1⁄4 தங்கு 

ீ 1⁄4 ண்) ண திரித்து ஶசர்த்து கனத்ல் த்ரிவ்ருத்கம் ணப்தடும். 

இது பஷநஶ அண்டம், ஶன், ணின் உண்டரக்க குறபஷட 

கரப் வதரருபரக அஷகறநது. 
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 றனம், ீர், ீ, ரப, ிண் ஆகற ந்றஷணபம் கனக்கும் கனிஷ 

தஞ்சலகம் ன்தர். 

 யத்த்தும், அயங்கர த்தும், ம்பூங்கள் ஆகற ழு 

வதரருள்கஷபபம் கனக்கும் கனிஷ மப்ீகம் ன்தர். 

 ஶன், ணின் பனறர்கஷப தஷடப்தர் - சர் 

பனரஶணரர். 

 சர் பனரஶணரஷ தஷடப்தது - திம்ன் 

 அஷணத்ஷபம் தஷடப்தன் - ரரன். 

 „ருரச் ருங்கபரல் ஆரறக்கப்தடுகறன்நன் ரன்” - 

ணக் கூநறர் 

- குல்லூகப்தட்டர். 

 வ்ருத்ரசுஷண அறத்ன், பப்தத்து பக்ஶகரடி ஶஷகஷப 

மயரரய் வகரண்டன் - இந்றன். 

 ஜணஶஜருக்கு ஷசம்தரணர் கூநறது - கரதரம் 

 ஷசம்தரணருடன் உடணிருந்து ஶகட்டர் - ஶரயர்ணரின் 

குரர் உக்ச்ஸ் 

 ஷறசரிம் னும் னத்றல் ரகம் வசய் வசௌணகர் பனரண 

ரிறகலக்கு கரதரத்ஷ உதஶசறத்ர் - உக்ச்ஸ் 

 றக உர்ந் ித்றல் ரழ்ந்ன் ப்ரீறபடன் வசய்பம் 

ஸ்ம்ருறமந்றஶ - தக்ற. 
 தபுருன் ரஶண வசய்பம் சறருஷ்டி - சட்டிசறருஷ்டி 

 தபுருன் தின் பனரய் வசய்பம் சறருஷ்டி - ிட்டிசறருஷ்டி 

 வ்ஷ்டிசறருஷ்டி வசய்ற்கு ம்பூங்கள், கண் பனரண 

ஞரஶணந்றரிங்கள், ரக்கு பனரண கருஶந்றரிங்கள், 

யத்த்தும், அயங்கரம், ணம் ஆகற அஷணத்தும் கரரக 

உள்பண. இஷ அதரப்ருக்ருற ணப்தடும். 

 ஜீரத்ரக்கலக்கு தரப்க்ருற ன்று வதர். 

 இஷ இண்டும் மத்துக்கள். அரது இஷநணின் 

ிருப்தத்றற்கறங்க ிறஶரகம் வசய்த்குந்ஷ. 

 அறஷ்டரணம் - உண்ஷ : அத்ஸ்ம் - ர ஶரற்நம் : 
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 றத்ருத்ஷ - தூண்டுதணரிருக்கும் ன்ஷ. 

 றரம்த்ஷ - தூண்டப்தடும் வதரருபரிருக்கும் ன்ஷ. 

 „புர த்றணம்” ணப்தட்ட தல் - ிஷ்ணு புரம். 

 உண்ஷப்வதரருள்கபில் றகவும் சறநறது - தரணு. 

 என்று ஶசர்ந் இரு தரணுக்கள் - த்வ்ணுகம் ணப்தடும் 

 என்நரக கனந் பன்று தரணுக்கள் - த்மஶணு ணப்தடும். 

 இவ்ரறு ஷகப்தடுத்ற கூநறர் - ஷரிகர் 

 ன் திநர் அநறரரறு ங்கும் தந்துள்பரஶணர அன்தரல் எரு 

வதருஷ உண்டு. அப்வதருஷ ஸ்ரூதப்ருயத்ம் ணப்தடும். 

 னுஷட க்கும் ங்கும் வரடர்புற்நறருக்கறநஶர 

அனுஷட அக்குத்றற்கு உள்ப வதருஷஷ குப்ருயத்ம் 

ன்தர். 

 ன் ன் சங்கல்தத்றணரல் ஷண வதரருள்கஷப (ஜீன்) 

வதருஷபற்நரக வசய்கறன்நரஶணர அனுக்குள்ப 

அப்வதருஷஷ ப்ரும்யத்ம் ன்தர். 

 „ஶரம் சறநறதுறல்னரல் ஞரணம், சக்ற, தனம், ஸ்ர்ம், 

ரீ்ம், ஶஜஸ் னும் ஆறு குங்கலள்பனுரண இஷநஷண 

உர்த்தும் தகரந் னும் வசரல் 

ஷண வதரருள்கபில் அபக்கறரய் இருக்கறநது” - ஸ்ரீதரசர். 

 இப்திதஞ்சத்ஷஶ சரீரக வகரண்ட ஆத்ர - புருஶரத்ன். 

 ஷீஷ உரக வகரள்லம் தநஷ - சரகதட்சற. 
 புனஸ்றர், சறஷ்டர் ஆகற யரன்கலஷட அருபரல் றக 

உரி உண்ஷப் வதரருஷப உர்ந்ர் - ஸ்ரீ தரசர். 

 தரசரிடம் சந்ஶகம் ஶகட்டநறந்ர் - ஷத்றஶர் 

 ரல்ீகறிடம் „இரகு ம்சத்றல் றருஅரம் வசய் ரஶண 

கனறர குங்கட்கு கடல்” ணக் கூநறர் - ரர் 

 „ம்வதருரன் றருரங்கஷப கூறுது றகச்சறநந் ரும். 

ணக்கு இஷ்டம்” ணக் கூநற ிஷ்ணுசயஸ்ரத்ஷ ருருக்கு 

உதஶசறத்ர் - தஷீ்ர். 

 ஶஜஸ் - அஷணஷபம் அறப்தணரிருக்கும் ன்ஷ. 
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 ஜீனுக்கும்(ஆத்ர), ஷக, கரல் பனற உறுப்புகஶபரடு கூடி 

„திண்டத்றற்கும்” உள்ப வரடர்பு - சரீரத்தரம். 

 தூண்டும் வதரருஷபபம், தூண்டப்தடும் வதரருஷபபம் என்நரக 

கூறும் பஷநில் „மர்ம் ப்ஹ்ம்” னும் ரக்கறம் 

அஷந்துள்பது. 

 „திதஞ்சம் சரீம், தஹ்ம் ஆத்ர” - ணக் கூறுது 

உதறத்துக்கள். 

பபுருஷனுக்குரி சசல்களாைன : 

1)தஷடத்ல் 

2)திஶசறத்துப் தடர்ந்றருத்ல் 

3)ரித்ல் 

4)தூண்டிடத்ல் 

5)அது அது வசய்பம் திஷ உத்ல் 

 இஷநணின் இல்பு - இரு ஷகப்தடும். அஷ 1)வசரரூத 

றஷன(ன்ணில்பு) 2)டத்றஷன(டத்ம் - 

அருகறனறருப்தது(அ)கஷக்கண் இருப்தது) 

 வசரரூத றஷனில் பல்ன் சறன் ன்ந வதரல் 

குநறக்கப்தடுகறநரன். 

 டத்ம் ன்தது றறல் „வதரதுஇல்பு” ணவும் குநறக்கப்தடும். 

 வதரதுில்பு றஷன பன்று ஷகப்தடும். அஷ 1)இனறஷன 

2)ஶதரகறஷன 3)அறகரறஷன. 

 ல்னரப் வதரருட்கபிலும் கனந்து சக்றரூதரய் இருக்கும் றஷன - 

இனறஷன 

 சக்றரூதரய் றன்று உிர்கஷப ந்வரறல்தடுத் பற்தடும் றஷன 

- ஶதரகறஷன 

 அவ்த்வரறனறல் ரவனும் என்நன்தரல்தடுத்ற வரறற்தடுத்தும் 

றஷன - அறகரறஷன 

 „ஸ்ஶமஸ்ஸ்து ினன்” - ன்ஷணவரறந், 

ஶசணரஶசணப் வதரருட்கள் ல்னரற்நறலும் ஶறுதட்டன் 
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 „அந்றனரற அம்தகரன்” ணக் கூநறது - ஆழ்ரர்கள். 

 ஜீன் அணுரிருப்தின், டீுஶதறு வதற்நறருந்ரன் ணில்ää 

இஷநனுக்கு றகரண 

ஞரணப்வதருஷ உஷடணரம். இது ஜீனுக்ஶக உள்ப வதருஷ. 

 இன்ததுன்தங்கஷப கனந்து அனுதிக்கும் ஜீரத்ரக்கள் - 

„மம்மரரிஶசணர்கள்” ண அஷக்கப்தடுகறன்நணர். 

 ஸ்ரந்றன் - ன் ிருப்தறற்ஶகற்த என்ஷந வசய்வும், 

வசய்ரறருக்கவும் ல்னன். 

பஞ்சாத்திம்  

 ம்வதருரணரல் இற்நப்தட்டது. தன மம்யறஷகஷப உஷடது. 

 „ஶமம்” ண ஶதரற்நப்தடுது - தஞ்சரத்றம் 

 இதில் கூமப்படுைன : 

1) ஆனம் அஷத்ல் 

2) திம்தங்கஷப ழுந்ருபப் தண்ணுல் 

3) திறஷ்ஷட வசய்ல் 

4) பூஷஜகள் வசய்ல் 

5) உத்மங்கள் 

6) இஶரடு உதறத், சரஸ்றங்கபின் உண்ஷகள். 

WhatsApp Group -ல் சச –  கிளிக் சசய்வும் 

Telegram Channel கிளிக் சசய்வும் 

 

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

