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உடம்பின் லகைைள்  

 தத்துயங்களுள் நாயனனாது உனிரின் காபண சரீபம் ப்டும். 

 காம், ினதி, கய, யித்யத, அபாகம் னும் ந்தின் ததாகுதி - கஞ்சுக சரீபம் 

(கஞ்சுகம் - சட்யை) ப்டும். 

 பப்ிபக்ருதினின் பக்குணங்களும் யிங்கி ிற்கும் ிய - குணசரீபம் ஆகும். 

 காபண, கஞ்சுக, குண ஆகின பன்று சரீபபம் சசர்ந்து உனிருக்கு நிக தருக்கநாய் 

அயநந்த ிய - பசரீபம். 

 பசரீபத்திற்கு சநல் சூக்குந பூதம் ப்டும் தன்நாத்தியப ந்து, நம், புத்தி, 
அகங்காபம் ஆகினயயபம் சசர்ந்து அயநயது - அகக்கபணசரீபம். 

 8 தத்துயங்கால் அகக்கபணசரீபம் அயநந்த ிய - புரினட்ைகம். 

 கவு ியனில் நது உணர்வும், சாக தகர்ச்சிபம் உண்ைாக காபணநா 

சரீபத்தின் தனர் - அகக்கபணசரீபம். 

 ஆபள் படியில் உைய உனிர்ீத்தின் ிரிசதார் உைய டுக்க காபணநா 

சரீபம் - அகக்கபணசரீபம். 

 வு ியனில் சாக தகர்ச்சிக்கு காபணநாக அயநபம் ருவுைம்ின் தனர் 

ஸ்தூசரீபம் 

1. காபணசரீபம் - ஆந்தநனசகாசம் 

2. கஞ்சுக சரீபம் - யிஞ்ஞாநனசகாசம் 

3. குணசரீபம் - நசாநனசகாசம் 

4. அகக்கபணசரீபம்(சூட்சுந உைல்) - ிபாணநனசகாசம் 

5. ஸ்தூ சரீபம் (உனிர்) - அன்நனசகாசம் 

 ாசங்கள் ீங்கி ிற்ல் - பதல்யன் இக்கணம். 

 ாசங்கில் கட்டுண்டு ிற்ல் - உனிர்கின் இக்கணம். 

 ‘நீா அடியந உக்சக” - ன்றுயபத்தயர் ம்ினாரூபர்(சுந்தபர்) 

 ‘ன்று ீ அன்று ான் உன்டியநனல்சயா!” - தாபநாயர். 

ஆன்ாக்ைள்: 

 உனிர்கின் சதாற்ம் ான்கு. ிப்பு ழு யயக. உருயசயற்றுயந (சதம்) 84 

ட்சம். 

 ான்கு யயக சதாற்ம் 
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அண்டஜம் முட்கடில் த ான்றுலன. .ைா. பமகல, ஊர்லன, 

நீர்லாழ்லன 

ஸ்தல ஜம் தலர்கலில் த ான்றுலன. .ைா. ைிருி, தபன் 

உத்பிஜ்ஜம் லித்து, தலர், கைாடி, ைிறங்ைியிருந்து  த ான்றுலது 

( ாலங்ைள்) 

சாயுஜம் ைருப்கபில் த ான்றுலன .ைா. னி ரும், 

லியங்குைளும் 

ழுலகை பிமப்புக்ைராலன: 

பிமப்பு உருலதலற்றுக பிமப்பு உருலதலற்றுக 

சதயர் திசாரு இட்சம் யய த்து இட்சம் 

நிதர் என்து  இட்சம் ஊர்ய தியந்து ட்சம் 

யிங்குகள் த்து இட்சம் 

 

ீர்யாழ்ய த்து ட்சம் 

  

தாயபம் த்ததான்து ட்சம்     

 தாயபம் ன்து - அசபம் வும், ியனினல் தாருள் வும் அயமக்கப்டும். 

 சநற்காணும் யன ிப்புப் தாருட்கள் அயத்தும் சங்கநம் வும், சபம் 

வும் அயமக்கப்டும். 

 ‘உங்குயது சாலும் சாக்காடு, உங்கி யிமிப்து சா ிப்பு” - திருக்குள். 

 யயனத்து இந்தாயப ண்ணிக் தகாண்ைற்று” - திருக்குள். 

 

WhatsApp Group -ல் தச –  ைிரிக் கசய்வும் 

Facebook  Examsdaily Tamil – FB ல் தச – ைிரிக் கசய்வும் 

Telegram Channel ைிரிக் கசய்வும் 

 

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

