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ஆனம் 

 கடவுள் றருடிில் ஆன்ர இனிக்கும். ககரில் கடவுள் ங்குறடம். 

 ஆனம் பனக இறநன் அருறப பதரறகறன்நரன். 

 ககரில் ணி டிம் (கத்றம் சரீ திஸ்ரணம்) 

தரம் ககரபும் பங்கரல் ஆஸ்ரண 

ண்டதம் 
பகரப்பூள் தனறதடீம் பரறட றருத் 

ண்டதம் 
ரர்பு கரண்டதம் கழுத்து அர்த் 

ண்டதம் 
சறம் கர்ப்தகறகம் ரர்தில் டரஜர் 

னது 

பசி 
ட்சறரபர்த்ற இடது 

பசி 
சண்டிககஸ்ர் 

கழுத்றல் ந்ற ரய் ஸ்தண 

ண்டதரசல் 

பக்கு ஸ்தண 

ண்டதம் 
புருத்ற இனறங்கம் 

றனபச்சற ிரணம்     

க ோபுபம் 

• இது ஸ்தூன னறங்கரகும். இறநணது ிரடஸ்ரூதக ககரபும். 

• கும்தம் கரடசரந்ரகும். 

• ககரபு ரிசணம் இறநணது தர ரிசணரகும். 

ிப ோபங் ள் 

 3 திகரம் - அன்ண, திர, கணர ககரசங்கறப உர்த்தும். 
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 5 திகரம் - கலும் 

ிஞ்ஞரண, ஆணந்  

ககரசங்கறப உர்த்தும். 

 7 திகரம் - கலும் ஸ்தூன, 

சூட்சுங்கறப ிபக்கும். 

 தன பறந திகரத்ற சுற்நற 
னம் ருல் ககரசங்கறப 

கடந்து இறநன் 

ிபங்குறனக் குநறக்கும். 

விநோம்  

 ிரணம் 3 றகப்தடும். 

 தடீம் பல் அறணத்தும் 

சதும் - ரகம் (ஆண் 

ிரணம்) 

 கண்டம் பல் ட்ட டிம் - 

கசம் (அனற ிரணம்) 

 கண்டம் பல் ண்ககர 

டிம் - றரிடம் (பதண் 

ிரணம்) 

  

 ிரணபம் ஸ்தூன 

னறங்கரகும். இன் கலழ்ப்புநம் - 

பருகன், கற்புநம் - ிஷ்ணு, 

பன்புநம் - பட்சறரபர்த்ற 
, டபுநம் - தின் உருபம் 

இருக்கும். 

க ோடிநபம் 

 இது சூட்சு னறங்கரகும். சது 

அடிப்தரகம் - 

திறணக்(தறடத்ல்) 

குநறக்கும். 

 அன்கல் ண்ககரம் - 

ிஷ்ணுறக்(கரத்ல்) 

குநறக்கும். 

 கல் உருண்டு ீண்ட தரகம் - 

உருத்றறணக் (அறத்ல்) 

குநறக்கும். 

 அசுற அகற்நவும், கற 

றக்கவும், ஆனத்ற 

இட்சறக்கவும், தக்ர்கறப 

 கரக்கவுக - பகரடிம் 

திறஷ்றட பசய்ப்தடுகறநது. 

 பகரடி த்றன் கல்தரகத்றல் 

அறக்கப்தட்டிருப்தது - 

அந்ந் பர்த்றின் 

 ரகணம். .கர. ிரகர் - 

பறகம், சரஸ்ர - குறற. 

 பனனறங்கத்துக்கு பசய்பம் 

அறணத்து ரிரறகலம் - 

பகரடித்றற்கு உண்டு. 

 பகரடித்றற்கு உகந் 

ங்கள் - பகறல், சந்ணம், 

கரு, பசண்தகம், ில்ம். 

 பகரடித்றற்கு த்றரண 

ங்கள் - ர, தனர. 

 பகரடித்றற்கு அரண 

ங்கள் - கபகு, பன்றண, 

தறண. 

 பகரடித்றல் 36 கணுக்கள் 

இருப்தின் சறநப்பு. ீபம் ஆன 

அபிற்கு 

 ற்நரறு இருத்ல் னம். 
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 பகரடிீன் த்தும் - 

கரகறறனக்கு 

எப்திடப்தடுகறநது. 

 பகரடித்ற கரகறின் 

பதுபகலும்பு (அ) 

கருண்டத்றற்கு எப்திடுர். 

 ர்ப் ிப ம் (மூஸ்தோம்) 

 இது ல்னர உனகங்கறபபம் 

தறடத்ற்கு கரரண 

பனப்திகறருறின் 

இடரகும். 

 பர்த்றக்பகறக பர்த்றின் 

ரகணபம், தின் எரு 

தனறதடீபம் அறப்தர். 

 இது (தற - இறந - பர்த்ற), (தசு 

- உிர் - ரகணம்), (தரசம் - 

றப - தனறதடீம்) 

ஆகறற்றந உர்த்தும். 

சிவிங் ம் 

 னறங்கம் - குநற ன்று பதர். 

 ல்னரம் எடுங்கற ீண்டும் 

பபிப்தடுபணப் பதரருள். 

 சறனறங்கத்றன் அடிப்தரகம் 

ரற்கம் - திம்ர. டுப்தரகம் 

ண்ககரம் - ிஷ்ணு, கல் 

- ீண்ட ட்டடிம் - சறன். 

 பம்பர்த்றகபின் அடக்கக 

சறனறங்கம். 

 னறங்கம் 3 றகப்தடும். 

1)றஷ்கபம் (அ) அவ்க்ம் (அ) 

அரூதம் 2)சகனறஷ்கபம் 

 (அ) க்ம் (அ) ரூதரரூதம் 

3)சகபம் (அ) க்ம் (அ) 

ரூதம் (64 உரும்) 

 64 ரூதத்றல் 24 ரூதம் 

பக்கறரணது ண 

கரகரம் கூறுகறநது. 

 றசனஜம் -- கல்னரல் 

பசய்ப்தடும் னறங்கம். 

 த்ணஜம் -- ரிக்கம், 

கத்ரனரண னறங்கம் 

 கனரகஜம் -- பதரன், 

பள்பிரனரண னறங்கம் 

 க்ஷ ிகம் - அரிசற, ல், 

ககரறம், ிபூற, 
சந்ணத்ரனரண னறங்கம். 

சறநறது கத்றற்கு தின் 

அறந்துிடும் ணப்பதரருள். 

 னறங்கம் அது உண்டரண 

கரத்ற றத்து ஆறு 

றகரக திரிக்கனரம். அற 

1)கிகம், 2)றவ்ம் 

3)ஆர்ம் 4)ரனும் 

5)இரட்சம் 6)தரம். 

திருந்திகதவர் 

 ந்ற - ப்கதரதும் 

ஆணந்த்றனறருப்தர். 
 றச சத்றன் பல் குரு - 

ந்ற 
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 உிர்கறப யரசம்யரம் 

பசய்பம் உரிற ந்றக்கு 

உண்டு. 

 ந்ற சறசந்றறில் கரல் 

புரிகறநரர். இர் 

அனுறபதற்கந சறரிசணம் 

 பசய்படிபம். 

 ந்றின் கறுபதர்கள் - 

தூன், றசனரற, 
இடதகர். 

 ப்பு பசய்கரற ண்டிக்கும் 

அறகரம் இருக்குண்டு. 

 ட்ச ரகத்றல் சறறண 

தறத்து கதசற ட்சன், 

கர்கறப சதித்ரர். 

 ந்றிடறருந்து உதகசம் 

பதற்நர் சத்குரர்  

சத்ஞரணிரிசறணி 
 தஞ்கசரற பய்கண்டரர். 
இப்தம்தற றருக்றகனர 

தம்தற ணப்தடும். 

ிீடம் ிீடம் 

 ஸ்ரீ தனற ரர் ணப்தடும். இது 

ட்டு பறனிலும் 

எவ்பரன்று உள்பது. 

 றனற தனறதடீம் - ந்றக்குப் 

தின் உள்பது. 

கதட்சிணோமூர்த்தி 

 சறணின் குரு டிக இர். 

 கறுபதர் - 

பன்பகக்கடவுள் 

(கர்ப்தகறகத்றன் 

பன்தகுறில் உள்பரல்) 

 கல்னரன த்டிில் சணகரற 
பணிர் 4 கதருக்கு 

உதகசறப்தது கதரல், எரு கரல் 

பல் றறத்தும், ற்பநரன்று 

ீரமணம் இட்டும், 4 

றகககபரடு உள்பரர். 

 னது றக 1 - சறன் பத்றற 

கரட்டுகறநது. 

 னது றக 2 - ருத்ரட்ச 

ிடம் உள்பது. 

 இடது றக 1 - அறர் கனசம் 

உள்பது 

 இடது றக 2 - ககம். 

 சறன் பத்றற ன்தது - சுட்டு 

ினரல், பதருில் 

அடிறச் கசர்த்து ற்ந 3 

ில்கறப எதுக்கற 
கரட்டுகரகும். 

 கரகறறனினறருப்தரல் - 

கரகட்சறரபர்த்ற 
 தும்புரு ற்றும் ரருக்கு 

றீ இனக்கம் 

உர்த்றரல் 

ீரட்சறரபர்த்ற ண 

கறுபதர்கள் உண்டு. 

 ட்சறரபர்த்றற 

‘லறடப றுஉhச” ண 

அறத்ர் - திபரட்ஸ்கற 
அம்றரர். 
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டபோஜர்  

 டரஜரின் னக்கரனறல் 

றறதட்டுள்ப பல் - 

அதஸ்ரம். 

 தஞ்சனறங்க னங்கள் 

தஞ்சனறங்க னங்கள் 

 திருத்ி ( றனம் ) -- றருரரூர் 

 அப்பு ( ீர் ) - 

றருரறணக்கரல் 

 கப ( ீ ) - றருண்ரறன 

 ரப (கரற்று) - கரபயஸ்ற 
 ஆகரம் - சறம்தம் 

 ஆண்கள் ஆடும் கூத்து - 

ரண்டம் ணப்தடும் 

 பதண்கள் ஆடும் கூத்து - 

இனரஸ்ம் ணப்தடும் 

 டரசர் ஆடும் கூத்துகள் - 

பகரடுகட்டி, திண்டங்கம், 

கரதரனம் ண பன்நரகும். 

 பரத்ம் உள்ப 

ரண்டங்கள் -- 108 ஆகும். 

 றருடண த்தும் - 

ரறற ஏட்டி, கன்ம் 

சுட்டு, ஆத்ற அபக்கற 
அருபரல் ஆன்ரற ககன 

டுத்து ஆணந்க்கடனறல் 

பழ்கச் பசய்து. 

 
 
 
 
 
 

இடம் சறத ரண்டம் 
சறம்தம் பதரன்ணம்தனம் ஆணந் ரண்டம் 

துற பள்பிம்தனம் சந்றர ரண்டம் 

றருரனங்கரடு த்றண சறத ஊர்த்து ரண்டம் 

றருபல்கனற ரற சறத கரபிகர(பணி)ரண்டம் 

குற்நரனம் சறத்ற சறத றரிபு ரண்டம் 

 

 கசரன் பதருரனுக்கு 

சறனம்பதரனற கரட்டி 

அருள்பசய்தும், 

கசக்கறரர்க்கு 

றருத்பரண்டர்புரம் தரட 

‘உனபகனரம்”ண 
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அடிபடுத்து பகரடுத்தும் - 

சறகண. 

 அம்தனரர்(டரசர்) 

உரும் ந்பழுத்றக் 

குநறக்கும். கூத்து 

ந்பரறறனக் குநறக்கும். 

 அம்தனரர் றருகணி 
ஆணந்த்றபம், றருத்சறத 

துரி அருிறன 

ரணத்றபம் குநறப்தண. 

 கசரரங்கந் றருவுரும் 

‘சற” ன்னும்  

பக்றதஞ்சரக்கத்றன் 

உருகரகும். 

 றருரசற - ஏங்கரத்றபம், 

அன் கண் உள்ப 51 சுடர்கள் 

அவ்பண்ிக்றகபள்ப 

ரத்ருகரக்கங்கறபபம் 

குநறக்கும். 

முரு ன் 

 குநறஞ்சற றனக் கடவுள். 

 அறுதறட டீுகள் - 

1)றருப்தங்குன்நம் 

2)றருச்சலறனரய்(றருச்பசந்
தூர்) 

 3)றருரிணன்குடி (தணி) 
4)றருககம் (சுரறறன) 

5)குன்றுகரநரடல் 

(றருத்ி) 6) 

தபறர்ச்கசரறன. 

 பருகு ன்நரல் - இபற, 

அகு, றும், கன், 

கடவுள் ன்ற. 

 பருகணது பர்த்ங்கள் - 

சுப்திி, சண்பகன், 

ஞரணசக்றன், 

ககசணரறதற, 
ில்ரகணன். 

 பருகணின் 1-து பகம் - 

இருலறட உனறக 

குற்நறல்னரன் பதரருட்டு 

தன கறகங்கறப 

கரற்றுித்து. 

 2-து பகம் -- அன்தர்க்கு 

கண்டும் ம் ருல் 

 3-து பகம் -- கம் நர 

திரர்க்கு ரகத்றல் ீங்கு 

ரல் டுக்க. 

 4-து பகம் -- கரகத்றல் 

றநந்துள்பற்றந 

ஆரய்ந்து கதரறத்து சந்றன் 

 கதரல் ிபங்கும். 

 5-து பகம் -- அசுற 

எறத்து கதரர் கள்ிற 

கட்டது. 

 6-து பகம் - ள்பிபடன் 

கறழ்ச்சறற பதரருந்றற்று. 

 பருகனுக்கு றககள் -- 12. 

 பகரக்கறுககர - சூணரகற ர 

த்ற பட்டி ழீ்த்ற 

றனன். 

 ள்பி (சுந்ரி), 

பய்ரறண(அபல்னற) 
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பூர்பஜன்த்றல் றருரனறன் 

புல்ிர். 

 சறஞரணகதரம் 8-ம் 

சூத்றத்றலுள்பதுகதரல், 

உிர் ன்ணில்தில்னரல் 

கருி இல்கத ண ங்கும் 

கதரது இறநன் 

ஆட்பகரள்ரன் ன்தது – 

ள்பி றரு த்தும். 

சண்டிக ஸ்வபர் 

 ஆன இறுற றதரடு. 

 பம்பறந றகட்டி 

றதடுர். 

 டீுகதறு ிரும்புகரர் 

இற றதடனரம். 

 கசரரட்டில் 

ண்ிரற்நங்கறில் 

கசய்ஞலூரில் 

ச்சத்னுக்கும், 

தித்றறக்கும் கணரக 

திநந்ர் - ிசரசருர். 

 ஆற்று னறல் னறங்கம் 

அறத்து தரனரதிககம் 

பசய்ர் - ிசரசருர். 

 அணரல் அர் ந்ற 

ககரதத்றல் கரனரல் 

தரல்குடத்ற இடந, 

ிசரசருர் ந்றற 

அடிக்க ககரபனடுக்க, அது 

ழுரய் ரநற கரல்கறப 

பட்டிது. 

 ிசர சருருக்கு பன் சறன் 

கரன்நற பகரன்றந னற 

இருக்குச் சூட்டிணரர். 

 இர் ஆழ்ந் சறந்றணில் 

ஆனத்றன் டபுநம் 

ககரபகறக்கருகக 

ணிக்ககரினறல் 

றீ்நறருப்தரர். இருகக 

ஆனத்றற்கு கறரண 

நூல், றரி, பய் 

கதரன்நற்றந றப்தர். 
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