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1 ஞிவம்

வண்/ ாப்ிள்ம ார்க்கப் பார
கிம
ஞிஞி
படணம்

ாி, ஞிங்கள், லஞன், ிான், வள்ி
அஷ்ஜி, டி ஞிர்த்ஞ ற்ந ஞிஞிகள், கணிடாள் டீங்கதாக.
ணா காதம், கண்ஜம் டீங்கதாக.

கல்ாம் பசிக் வகாள்ர டல்த டாில், டல்த படணத்ஞில் இவ ீட்ஜாவக்ம் ற்நாற்பால்
மூகாய்ப் பசி ளபக்கின்ந வசாற்ஞக்காணர்கள்/ வணிர்கமக் ட்பச் வசல்த பண்மம்.
வாராக ாப்ிள்ம ீட்பல் பசிக் வகாள்ர க்கம்.

வண் ீட்ஜார் வகாண்ம வசல்த பண்பம.
ிணி ஞ்சள் 5,

ஆப்ிள் 5,

ங் ஜப்ா,

வற்நிமத கஷி 1,

ஆணஞ் 5,

சந்ஞனம்,

ாக் 300கிணாம்,

சங்கிஸ்ட் 5,

ஶிச்சம் ம் 5.

கல்கண்ம 300கிணாம்,

பஞங்காய் 5,

ாமப் ச் சீப்ல 5,

ல்திமகப் பூ ளம் 10,

பற்கண்ஜ வாவட்கம ர் சில்ர் ஞாம்ாத்ஞில் வகாண்ம ந்ர ஹாதில் அல்தர சாி
அமநில் மக்க பண்மம். ாப்ிள்ம ீட்பல், சாி அமநில் ிக்பகற்நி ஜங்கஹக்ம்
பூச்சணம் சாத்ஞிிவக்க பண்மம்.
கல்ாம் பசி ளபத்ஞரம் அஞன் ிணத்மஞ ஸஞி இவ ிணஞிகள் மத்ர வற்நிமத ாக்த்
ஞாம்ாத்ஞில்
மத்ர
வண்ின்
ஞகப்னார்
ாப்ிள்மின்
ஞகப்னாவக்ம்,
ாப்ிள்மின் ஞகப்னார் வண்ின் ஞகப்னாவக்ம் வகாமத்ரப் ிந சாி அமநில்
மத்ரக் ம்ிட்ம இவவம் ஸஞி ிணஞிகில் என்மந மத்ர மத்ரக் வகாள் பண்மம்.

வண் ீட்ஜாவக் 2 ஞாம்ாத்ஞில் ங்கில் ிஞத்ஞிற் 2 ீஞம் மத்ர என்மநப் வண்
ஞகப்னாவக்ம், ற்வநான்மநப் வண் ஞாாவக்ம் வகாமக்கதாம். ின் ளமநகமத் ஞிர்ப்ர
டல்தர.
ஞிவத்ஞிற் டாள் ார்ப்ர்கிஜம் ாப்ிள்ம அமத்ஞல், ஞிவப்பூட்மஞல், வண்மத்ஞல்
ஆகிற்நிற்f படணம் நித்ர ாங்க பண்மம். ாப்ிள்ம அமக்ம் படணம்
ஞிவப்பூட்மஞற் எவ ி படணம் ளன்ாக இவந்ஞால் டல்தர.
ஹாஶக் 3 அல்தர 4 ாஞத்ஞிற் ளன்ப பஞஞி ஞிஷ லக் வசய்ர காணிக்காணணிஜம்
உமஜர்கப பாய்ச் வசால்த பண்மம். பகாில் பத்ஞிற்ம் ளன்னஞாகப வசால்தி
ிஜஷம்.
எவ ாஞத்ஞிற் ளன் ஊவக்ச் வசாந்ஞக்காணர்கஹக் ஸஞி டகணக் பகாிதிஶம், உள்ளூர்க்
பகாிதிஶம் ாக் மக்கச் வசால்தி இவ்ிஜம் ஞிவம் டஜக்ம் பகாில் காணிக்காணவக்
அர்கள் சார்ாகக் பகாில் ாமத, ிபூஞிப் ிணசாஞம் வகாமக்ம்ப இவ ாணங்கஹக்
ளன்ப ஸஞி ாங்கி அந்ஞக் கபஞத்மஞச் வசாந்ஞக்காணர்கப ஞிஷத் ஞாதில் பசர்ப்ிக்கச்
வசய் பண்மம். டகணத்ஞார் பற்ார்மில் இல்தாஞ பகாில்கள் உள் இஜத்ஞில்
கல்ாம் டஜந்ஞால்
வசய்பண்மம்.

படணபாகப

உணிர்களூக்

ிபூஞிப்

ிணசாஞம்

அப்லம்ப

ளஞதில் டல்த டாில் ாிார், ஞாார், கள், கன், ாக்காணர், சஜங்காணர் ஆகி ளக்கி
வசாந்ஞக்காணர் ீமகில் ளன் ட்பப கல்ாம் வசால்த பண்மம்.

ஞிவத்ஞிற் ளன் இவ டாட்கில் வசய் பண்பம
ஞிவத்ஞிற் இவ டாட்கள் ளன்ாக இணஷ மசாகச் சமத்ர, சாி அமநில் உள் சாி
ஜங்கஹக்ப் மஜத்ர, பஞாணங்கமப் பத்ர, க்கம் பால் ஊர் ாிகஹக்ப் ம்
ளபந்ர மத்ரத் ஞிவம் டன் டமஜவந பண்பக் வகாள் பண்மம்.
சாி ம்ிட்ஜரம், ாக்காணர் அல்தர அத்மஞ அணர் ீட்ம க்கப்ப வண்ிற்
டமககள் பாட்ம ிஜ பண்மம். ாப்ிள்மக் கால் ிஞ்சி பாஜ பண்மம்.
அன் காமதில் டஞானிங்கம (600கிணாம்) ல்தாம் பசர்த்ர ஊநப்பாஜ பண்மம்.
அமத்ஞடாள் சிப்லத் ரிில் ளப பண்மம். பகாிதில் வசால்திக் கிஸமக் கம்ல,
அணசாிக்கால் கட்ஜ அணச இமத, ாஇமத ஞார் வசய்ச் வசால்த பண்மம். மன பாஜச்
வசங்கல், கிண் மகநாஷம் ஞார் வசய் பண்மம்.
தம், ணாகாதம், கணிடாள், அஷ்ஜி, டி ஞிர்த்ஞ டல்த படணத்ஞில் ாப்ிள்ம ீட்ஜார்
ஞிவம் டஜக்ம் ஊவக் ந்ர ற்ாம வசய்ஞிவக்ம் இஜத்ஞில் ஞங்க பண்மம்.

ஞிவத்ஞிற் ளஞல் டாள்
ண்ஜத்ஞிற் வகாண்ம வசல்த பண்ப சாான்கள் ிணம்
1.டிமத ிக்,
2.சிபதட்ம ிக்,
3.ஞிணி 3,
4.ிக்கிற்க் பஞங்காய் ண்மப் பாத்ஞல் 1,
5.ிபூஞி,
6.ிக் றaல் ஞிணி,

7.சந்ஞனப்பதா, ன்னீர்ச் வசம்ல, ங்ச் சிிழ் வசட் 2,
8.மநக் ிணிக்க இணத்ஞினக் கம்ம்,
9.மநத் ஞமக் 3, அமநக்ள் ிணிக்ம் ாய் 1,
10.ாற்க்கட்ஜ 8 ளம் ம பஷ்ப 3,
11.ம ரி,
12.ட்ார்னிங் ஜல் 2,
13.ிசிநி 2,
14.ஆதத்ஞி மக்க ட்ஜத் ஞட்ம 2,
15.வஞன்னங்ச்சிில் 8 ள பஷ்பத் ரிின்  அங்த அகதத்மஞக் கிிiத்ரச் த்ஞி
ச்சி – 20. ச்சிின் உணம் ார் 6 அங்தம். ரீ த்ஞிமஞ டமில் பத்ர ஆதத்ஞி
பசாற்நில் மத்ஞால் அர எவ ஞிணி.
16. வடவப்லப்fவட்ப 2,
17.பகாதத்ஞிற்  கிபதா ச்சணிசி ஊநப்பாட்ம அமநத்ர ண பண்மம்.அத்ரஜன் சிநிஞஷ
மஞாாஷ பசர்த்ரக் பகாதம் பாஜதாம். ா கமணப்ஞற் எவ ாிழம், பகாதம் பாஜக்
கிண்ங்கஹம், பட்பத்ரிழம் மத்ரச் வசல்த பண்மம்.
18. வாங்கல் இஜ கணி அமப்ல, அமப்லக் கணி, வசம்ல, சட்ப, கணண்ப.
19. பன் காணிர் வசட் – 1.
20. ாக்காணவக்ப் ட்ம 2.
21. ம் ஸஞிர ளப எவ சிப்லப் ட்ம (1ீட்ஜர்) பற்ப ட்மஜ தம் ாஸம்
ிள்ம மக்ம் சம், அணசாிக்காமதச் ற்ம் சம் உபாகப் மத்ஞதாம்.
22. காப்லக் கட்ஜச் சிப்லத்ரி 1 1/2 அகதம்,15 டீத்ஞில், இணண்ம ளமன ளநிாஞ ிணி
ஞ்சள்.
5. கல்ா அமநில் ிக் ற்நி சங் ஊஞி, ரம்ல ிபத்ர ின் வம் இஜங்கில் பகாதம்
பாஜ பண்மம். 1. அமநில் டம ீட்மக் பகாதம், 2. மநில் பகாதம், 3. ஆதத்ஞி
மக்ம் இஜத்ஞில் டம ீட்மக் பகாதம்.
6. வண் ீட்மப் ங்காிகள் அணசாிக்கால் மக்ம் ணக்ிில் ம் பாட்ம, ால்
ஊற்நி, சங் ஊஞி கிஸம அல்தர எவ கம்ம ஊற்நி அந்ஞக் கம்ல வஞணிால் ாிமத
அணச இமதக் வகாப்லகம மத்ர ச்மசக் கதர் ிாஸ்பக் ணிாால் கட்ஜ பண்மம்.
ளமப் ாதிக் அணச இமத அல்தர ாிமத மத்ரக் கட்ஜ பண்மம்.
7. மத்ஞ ண்மப் வண் ீட்ஜார்கஹம், வசாந்ஞக்காணர்கஹம், ந்ஞிவக்ம் ல்தாப்
வண்கஹம் அமநக்கஞிற் படபண ம மக்ம் இஜத்ஞில் எவ்வாவவம் சிநிர ண்
மக்க பண்மம். ிந எவ்வாவத்ஞவம் எவ வசங்கதாக 7 வசங்கல் மத்ர 2 ங்கதிகள்
மனம மத்ர அந்ஞ இஜத்ஞில் மக்க பண்மம்.
8. இமசிபானம் ஞார் வசய்ர வகாள்ஹஞல் ( டகல் ின்னிமப்ல).

ஞிவத்ஞன்
1. வண்மக் காமதில் ிக்கச் வசால்தி எவ சணாமதமப் பாட்ம ிஜஷம்.
வண்ின் அித்மஞ/அப்த்ஞாள் பூணம் கிக்க பண்மம். பூணம் கிக்க பப்ிமதம ஸ
இஜத்ஞில், ஞமத 1, பஞாள் 2, இமப்ல 2 க்கம், ாஞம் 2, மத்ர ச்சிால் ஞட்ப ிஜ
பண்மம். பூணம் கித்ர ளபந்ஞரம் வண்மத் ஞிவம்க் ிக்கச் வசால்த பண்மம்.
2. ஞிவ படணம், ஊர்த்ரaணம், கார் பணாிக், ணா காதம், கண்ஜம், தம் ளஞதானற்மந
அசணித்ர 2 ி படணம் ளன்ாகப் வண் ஞிவ ண்ஜத்ஞிற்
ந்ர பசணத் பஞாஞாய்ப் லநப்ஜ பண்மம்.
3. வண், ாக்காணர், வற்பநார் ீட்பல் சாி ம்ிட்ம ிபூஞி பூசிப் லநப்ஜ பண்மம்.
லநப்மம் சம், டமககள் பாமம் சம் ப ாத்ஞி பஜப் வணக்கார்ம இமசக்கதாம்.
4. ண்ஜத்ஞிற் ந்ஞரம், பகாில் ாமதமப் ண்ஜாணம் வகாண்ம வமஞ சங் ஊஞி
ாங்கி மத்ரக் வகாள் பண்மம்.
5. ாப்ிள்ம அமப்ிற் ளன் வண்ிற் கத்ஞிானம் (கம்)f வசய்ஞல். (ஊணில்
ாப்ிள்ம ீட்பல் ாப்ிள்மக்ப் கம் வசய்ார்கள்.)
6. கஷத்ஞிானம். (ர் வசய்ஞல்)
ிக்பனஸ்ண பூமை, வ
மநில் அணபண்மம்.

ம்

பூமை-

வண்

பகாில்

ாமத

பாட்மக்வகாண்ம

7. ணக்ஷa ந்ஞனம் (காப்லக் கட்மஞல்)
ர் ஞ்சள் கிற்நாஶம், வண்ின் ாக்காணர் கா ளபந்ஞ சிப்லத் ரிாஶம் வண்ின்
இஜர மகில் கட்மர.
8. ிமஞல்- ளஞதில் ாக்காணவம் ிந ங்காிகள் (ஆண்கள்) எவ்வாவவம் ளமத்ஞ
டஞானித்ஞில் வகாஞ்சம் மத்ர ந்ர ளமப்ாதிமகிஶம் சிநிர மக்க பண்மம். ிந
இணண்ம மககிஶம் பூக்கம மத்ரக் வகாண்ம வண் ளங்கால்கள், ளங்மககள், பஞாள்கள்
அவகாமில் மூன் ளமந வகாண்மபாய் ாழ்த்ஞி ிந வண்ிற்ப் ின்லநம் பூக்கமப்
பாஜ பண்மம். (பூ ிமஞல்)
9. ர் வண்ிற் காாஞ்சி வகாமத்ஞரம், வண்ம அமநக்ள் வசௌகணிாக இவக்கச்
வசால்த பண்மம்.

ாப்ிள்ம அமப்ல
1. ஞங்கிிவக்ம் ீட்பல் ாி ம்ிட்ம, ிபூஞி பூசி, ாப்ிள்ம அமக்ம் படணத்ரக்
அமண ி படணம் ளன்னஞாகக் பகாிஶக்ப் பாய்ச் பசவம்ப ார்த்ரக் வகாள் பண்மம்.
ணா காதம், கண்ஜம் ஆகிற்மநத் ஞிர்த்ரப் லநப்ட்ம ணபண்மம். லநப்மம் சம்
ப ாத்ஞி பஜப்ணிக்கார்ம ாசிக்கச் வசய்தாம். பகாிஶக் ந்ஞரம் ஞிண்மில் ஞன்
ாக்காணர், வற்பநாவஜன் கிக் ளகாக இவந்ர வகாள் பண்மம்.
2. ாப்ிள்ம ீட்ஜார் ீட்பதிவந்ர வம்பார வண்யக்த் ஞிவப்பூட்மகிந பசமத,
ஞிவாங்கல்ம், ிபூஞி, ஞ்சள், ங்ம், வற்நிமத ாக், ஶம்ிச்சம் ம் 2, பூாமத 1ம்
எவ ஞாம்ாத்ஞில் மத்ர ாப்ிள்மின் ஞாாபணா, சபகாஞணிபா வகாண்ம ண பண்மம்.
எவ வள்ிச் சட்பிபதா அல்தர ர்சில்ர் சட்பிபதா ஞ்சள் ஞஜி பஞங்காய் 2,

வற்நிமத ாக், ஞ்சள் அல்தர சிப்ல ட்மத்ரண்ம (ட்மத்ரண்ம – ீட்ம க்கத்மஞ
அசணிக்கஷம் ) மத்ர ஞகப்னார் அல்தர சபகாஞணர் வகாண்ம ண பண்மம்.
ாப்ிள்மக்ப்
ட்ம,
ாங்கிக்வகாள் பண்மம்.

ஞமதப்ாமக,

ிஞ்சி

ாக்காணவக்ப்

ட்ம

ளஞதிம

3. வண் ீட்ஜார் ாப்ிள்ம அமக்கப் பாம்பார ாப்ிள்மக் பட்ப, ரண்ம (
சங்கிதி, பாஞிணம், வகபகாணம் பசிக்வகாண்வந்ஞால் ) ிபூஞிப் ம, வற்நிமத ாக்,
ஶிச்சம்ம் 2, பூ ாமத 1, பூச் வசண்ம 1, ளஞதிம மத்ரப் வண்ின் ஞகப்னார்,
ா அல்தர சபகாஞணர் வகாண்ம வசல்த பண்மம். ாப்ிள்ம வம்பார ஆதத்ஞி மக்கத்
ஞாணித்ர மக்க பண்மம்.

ஆதத்ஞி ஞாணிக்ம் ிஞம்.
பசாற்நில் ஞ்சள் ண்ாம்ல பசர்த்ரப் ிமசற்ர சரணாக என்ம் ிள்மார் ிபப்ர
ாஞிணி 2ம்,
(ஏறE SHAE ) அஞில் ளன்ல ரி த்ஞி மத்ஞிவக்ம் ச்சிம டமில்
பத்ர சரணத்ஞில் 4 ஞிணிழம் ற்நஞில் எவ்வாவ ஞிணிழம் மக்க பண்மம்.
4. ப ாத்ஞித்ரஜன் ல்பதாமணழம் ட்பச் வசன் வண்ின் ஞகப்னார் ாப்ிள்மக்
ிபூஞி பூசி டமககள் பாட்ம, ாமத பாட்ம ( பஷ்ப ரண்மம் பஞாில் பாட்ம )
பகாிஶக்ள் வசன் எவ ிணகாணம் ந்ர அமத்ர ண பண்மம்.
5. ாப்ிள்ம அமத்ர வம்பார ாப்ிள்ம ஞகப்னார் பஞங்காய்ச் சட்பழம், ஞாார்
ஞிவப்பூட்மகிந ஞாம்ாளம், சபகாஞணி ால் வசம்ின் பல் வகண்பச் வசம்லம் மத்ரக் வகாண்ம
ண பண்மம். (ால் வசம்ில் ால் ஊற்நிக் வகாண்ம ணபண்மம்) ிமஞக் வகாட்மஜ வடல்
சிகப்லத் ரிில் கட்ப, மக்பகால்ல<ணி ற்நி ாப்ிள்ம ீட்ஜார் வகாண்ம ணபண்மம்.
மந ளபந்ஞரம் க்கள் அமநக்ள் வசல்ஶம்பார அமஞ ாசற்பக் அவகில்
மத்ர ஞாண்பச் வசல்ஶம்ப வசால்த பண்மம்.
6.
ாப்ிள்ம அமத்ர வம்பார ஹாதிற்ள் றமந்ஞஷஜன் வண்ிற் அித்மஞ/
அப்த்ஞாள்/ ா/ ஞகப்னார் சிபதட்ம ிக் மத்ர ாப்ிள்மக் ஆதத்ஞி மத்ர ிபூஞி
பூசி ாப்ிள்மம ணபற்கஷம்.
7. ாப்ிள்மம ஹாதில் கிக் ளகாக உட்காணச் வசால்த பண்மம்.
8. ாப்ிள்ம ீட்ஜார், ஞமதப்ிள்ம கல்ாாிவந்ஞால் ா பஷ இநக்க பண்மம்.
9. ாப்ிள்மக் கத்ஞிானம் வசய் பண்மம். (ர் பூமை, ாப்ிள்மக் தர
மகில் காப்லக்கட்மஞல், பூ ம் இமஞல்) பூ ம் இமம் சம் ர் டக்கிணக பஹாம்
வசய் பண்மம்.
10. ஞமதச் பசமதில் ளபஞல், அணர்கள் க்கப்ப, வண் ஞகப்னார் ாப்ிள்ம
ஞமதப்ாமகில் மத்ஞ த்மஞ ாப்ிள்ம ீட்ஜார் மத்ரக் வகாள் பண்மம்.
11. ர் ாங்கல் பூமை வசய்ர ாப்ிள்மக்க் காாஞ்சி வகாமத்ஞரம், ாப்ிள்ம
வசௌகணிாக ஹாதில் கிக் ளகாக உட்கார்ந்ர வகாள் பண்மம். மண பகாிதில்
இவக்கச் வசால்தி ஞாதி கட்ப ளபத்ஞரம் மநச் சஜங்கிற்க் ப்ிஜ பண்மம்.
12. ஞிவாங்கல்த்மஞ வணிர்கிஜம் வகாமத்ர ஆசிர்ாஞம் வஞல். ஆண்கிஜம்
வண்ிற் ாக்காணவம், வண்கிஜம் ாப்ிள்மக் சபகாஞணிழம் ஆசிர்ாஞம் வற்ண
பண்மம்.

13. வண்ிஜம் ாிார்/டாத்ஞனார் ஞிவப்பூட்மகிந பசமதமக் வகாமத்ரக் கட்பக்கச்
வசால்ஶஞல். ஞிவப்பூட்மகிந பசமத டிநம் சிப்ல அல்தர ஞ்சள். பசமதில் கவப்லக் கதர்
பசணாஞிவப்ர டல்தர.

ஞிவப்பூட்மஞல்
1. வண்ம ளஞதில் ாக்காணர் ட்பந்ர கிக் ளகாக மந பல் டிற்கச் வசால்த
பண்மம். வண் ஞன் இவ மககிஶம் பஞங்காய், வற்நிமத ாக்மக மத்ரக் வகாள்ச்
வசால்த பண்மம்.
2. ாப்ிள்மம ாக்காணர் ட்ப ந்ர , வண்ிற் படபண ஞமக்ப் பாட்ம டிற்க
மத்ர ாப்ிள்ம ஞிவப்பூட்ஜ பண்மம். ( கழூத்ரவ ன்நால் 3 ளபச்ப் பாஜ பண்மம்.
அல்தர ஞாதிச் சங்கிதிம இணண்ம மககாஶம் வண்ிற் அிித்ஞல் ).
3. ாப்ிள்ம வண்ின் வடற்நிில், ஞாதிில், கஸத்ரக்ப் ின்லநம் ஞாதிச் சங்கிதிில்
அல்தர ளபச்சில் ங்ம் வஞாட்ம மக்க பண்மம்.
4. ாப்ிள்ம வண்ிற் ாமத பாஜ பண்மம்.
வண்ின் மகில் உள் வற்நிமத ாக்த் பஞங்காம ற்நர்கள் ாங்கி மத்ரக்
வகாண்ஜரம் வண் ாப்ிள்மக்ம், ாப்ிள்ம வண்ிற்ம் 3 ஞஜம ாமத ாற்ந
பண்மம். ஞம்ஞிகள் கல்ா அமநக்ள் வசன் ிக்மகக்f ம்ிட்ம, ந்ஞிவக்ம் ற்ந
வணிர்கமழம் ங்கி ஆசீர்ாஞம் வற்ந ின் ஹாதில் ந்ர அணபண்மம்.
5. கல் ிவந்ர – படணத்மஞப் வாவத்ர ல்பதாவக்ம் கல் ிவந்ர டஜத்ஞதாம். ி
10.30 க்ள்ாக இவந்ஞால் இமசிபானம் ளபத்ரச் சாப்ிஜ ஆணம்ிக்கதாம்.
6. ஞிவப்பூட்மம் சஜங் ாப்ிள்மின் ஞாார்/ சபகாஞணி வசய்ஞல்.
சாான்கள் – எவ சி ட்ஜத்ஞட்பல் 7 கிண்ங்கள்.
(ாக், ிபூஞி, ஞ்சள், ச்சணிசி, உப்ல, லி, ஞ்.)
டிமநடாி, வகண்ச் வசம்ல.
வண் கிக் ளகாக மந பல் டிற்க பண்மம். ஞிணில் ஞமக்ப் பாட்ம டின்
ாிார் ளஞதில் ிபூஞிமப் பூசிக்வகாண்ம வண்ிற்ம் பூச பண்மம். ிந எவ்வான்நாகத்
வஞாட்ம கஸத்ஞில் மத்ரக்வகாண்ம வண்ிற்ம் வஞாட்ம மத்ஞல். எவ்வாவ சாாம் 3
ளமந. வாத்ஞம் 21 ளமந. பற் கண்ஜ சஜங் வசய்ழம்பார, எவ வண் ற்நி சிபதட்ம
ிக்மக மத்ரக் வகாள்ஷம். சஜங் ளபந்ஞரம் சஜங்க்காணர் டிமந டாிம மகில்
மத்ரக்வகாண்ம வகண்பச் வசம்லத் ஞண்ீமணப் வண்
மகில் மத்ஞிவக்ம் வற்நிமதில் ஊற்நிரம் வண் அமஞத் ஞன் ாஞத்ஞில் ிட்ம
வற்நிமதின் றனிால் ஞன் வடற்நிமத் வஞாஜ பண்மம். இவ்ா 3 ளமந வசய்ஞல்
பண்மம். ிந ிள்மம (வள்ிால் வசய்ஞ அம்ிக் ி) மத்ரக் வகாண்ம 3
ளமநழம்,சிபதட்ம ிக் மத்ரக்வகாண்ம
3 ளமநழம் ஞண்ீர் ிட்ம ளன்ல பால்
ாஞத்ஞில்ிட்ம வடற்நிில் வஞாஜ பண்மம்.
2. லர த் ஞம்ஞிகள் ிவந்ஞினமண படாக்கி ங்கி ின் அதங்காண மணில்
உட்காவஞல். (ப்வாஸரம் ஆிற் தர க்கத்ஞில்ஞான் வண் இவக்க பண்மம்.)

3. ளன் ஞாணித்ர மத்ஞிவக்ம் இமசிபானத்ஞில், கல்ா அமநில் இவணின்
ஞகப்னாவம் மகவஸத்ரச் வசய்ஞல். வஷம், ாஞம், பஞஞி, கல்ா ிணம் ஸஞி, இணண்ம
படாட்மப் லத்ஞகங்கில் ளஞல் க்கத்ஞில் ாக்காணர், வசாந்ஞக்காணர்கஹக் இஜம் ிட்ம
ற்நர்கள் ிவப்ம் பால் வண் ீட்பற்ம் ாப்ிள்ம ீட்பற்ம் ம் ஸரஞல்.

மந
1. ாப்ிள்ம, வண்ம ாக்காணர் ட்ப ந்ர மநில் இவக்கச் வசால்த பண்மம்.
2. ர் ிக்பனஸ்ண பூமை, வ ம் பூமை, டக்கிணக பஹா பூமை வசய்ஞல்.
3.
பூ ம் இமஞல். ட ஞானித்மஞ சிநிர ாதிமகில் டிணப்ி, சித பூக்கம
மத்ரக்வகாண்ம, ாப்ிள்மக் ளஞதிஶம் அமத்ரப் வண்ிற்ம் பூ ம் இமஞல். ளஞதில்
வண் ாக்காணர், அமத்ர ாப்ிள்ம ாக்காணர், அமத்ர ற்நர்கஹம் பூ ம் இமஞல்.
4. ஞம்ஞிகள் அணசாிக்காமதச் ற்நி வர.
ர் வண் ாப்ிள்ம தர மககம
(ாப்ிள்ம மக கீப வண் மக பபத) பசர்த்ரப் ட்மப் பாட்மக் கட்பத் ஞம்ஞிகம
அணசாி, பஹாத்மஞச் ற்நி ணச் வசய் பண்மம். ிந ஞம்ஞிகம ீட்பற்ள் உட்காண
மத்ர ாக்காணர்கள் ட்மஜ அிழ்க்க பண்மம்.
5. மநச் சஜங் ( ாிார் / டாத்ஞனார்)
ாிார் காப்ில் என்மநக் கட்ப வண்ிற் தர மகில் பாட்மச் சஜங் வசய்ஞல்.
(ஞிவப்பூட்மம் சஜங் ாஞிணி)
கல் 12 ிக்ள் ஞம்ஞிகமப் வணிர்கள் அமத்ரச் வசன் பகாிதில் ாி ம்ிட்ம,
அர்ச்சமன வசய்ர ாங்கி ிணசாஞத்மஞ ாப்ிள்மிஜிவந்ர வண் ம்ிட்ம ாங்கிக்
வகாண்ம இவவம் உண்பதில் ம் பாட்ம  ாழ்க்மக டன் அம இமநமனப்
ிணார்த்ஞிக்க பண்மம்.
6. அணசாிப் வாங்கல்
அணசாிக்ப் வண்கள் வண் வாங்கல் இமர.
7. ம்ிட்மக் கட்பக்வகாள்ர
பகாிதில் இவந்ர ந்ஞரம் ஞம்ஞிகள் மநில் அண பண்மம். வற்பநார், உற்நார்,
உநினர்கள் ாழ்த்ரப் ணிகள் அித்ஞல். வற்பநார்கமத் ஞம்ஞிகள் இவவம் ிஸந்ர
ம்ிஜ பண்மம். ாிாமண ாப்ிள்ம ம்ிமஞில்மத.
8. ஞ்சள் டீர் ஆமஞல்
ாப்ிள்மழம்
வகாள்ர.

வண்யம்

ளமநக்காணர்கஹம்

ஞ்சள்

டீமணச்

சிநிர

வஞாட்ம

மத்ரக்

9. காப்லக் கற்நிக் கால் பாஞிணம் இமஞல்
ளன்ல மணச் சஜங்கில் ாிார் பாட்ஜ காப்மக்f கட்ப ாிார் பாட்மக் வகாண்ம
வண்ிற் இணண்ம கால்ிணல்கிஶம், இணண்ஜார ிணதில் கால் பாஞிணம் பாட்மக் கல்ா
அமநக்ள் ாிார்/டாத்ஞனார் சஜங் வசய் பண்மம்.
10. ிள்ம மக்கிக் வகாள்ர
கல்ா அமநில் ஞகப்னார், ானார், ாக்காணர், ற்ம் வணிர்கிஜம் ப்வண்
ிள்மமக் (வள்ிால் வசய்ஞ ி) வகாமத்ர ம்ிட்ம ாங்கிக் வகாள்ர.
11. காப்ல அிழ்த்ஞல்

கல்ா அமநக்ள் வண் காப்மப் வண் ாக்காணவம், ாப்ிள்ம காப்ம ாப்ிள்ம
ாக்காணவம் அிழ்த்ஞல்.
12. அணசாிம அிழ்த்ஞல்
வண் ீட்மப் ங்காிகள் அணசாிம அிழ்த்ஞல். அணசாிக்காதில் உள் த்மஞ
நக்கால் மக்க பண்மம்.
13. வண் வசால்திக் வகாள்ஹஞல்
வண் அமக் ளன் வற்பநாணிஜளம், உநினர்iஜளம் வண் வற்நிமத ாக்ஜன் ம்ிட்ம
ிஸந்ர வசால்திக் வகாள்ஹஞல்.
14.வண் அமத்ஞல்
வண் ீட்ம க்கப்ப, சி சட்பில் ாக்மக டிணப்ி, இணண்ம வற்நிமத ாக் மத்ர
அஞன் பல் தம் ாஸம் ிள்மம மத்ரப் வண்ின் மகில் வகாமக்க பண்மம்.
ஞகப்னார்கள் இவவம் பஞங்காய்ச் சட்பம மத்ரக் வகாள் பண்மம்.
வண் அமத்ரப் பாம்பார ஞம்ஞிகஹக் வண்ின் அப்த்ஞாள்/ அித்மஞ/ஞகப்னார்
சிபதட்ம ிக்ம மத்ர ஆதத்ஞி மக்க பண்மம். இவவக்ம் ிபூஞி பூச பண்மம்.
ப ஞாத்ரஜன் வண்மழம் ாப்ிள்மமழம் ற்நர்கஹஜன் அமத்ரச் வசல்த
பண்மம்.
15. ாப்ிள்ம ீட்பற் வர (பகாில் ஹால்)
ல்பதாவம் வண் ாப்ிள்ம ஞங்கிிவக்ம் ஹாஶக் வஞல். ாப்ிள்மக் அப்த்ஞாள்,
அித்மஞ ஞம்ஞிகஹக் சிபதட்ம ிக் மத்ர ஆதத்ஞி மத்ர ிபூஞி பூசிப் வண்ம
ணபற்நல்.
ாி ீட்பற்ள் வசன் ஞம்ஞிகஹம் வற்பநார்கஹம் பஞங்காய்ச் சட்பம மத்ரக் ம்ிட்ம
ாில் உட்கார்ந்ரிட்ம விப வஞல்.
16. வண்மத்ஞ சஜங்
வண் ாப்ிள்ம இவவம் மநக் ளன் கிக் ளகாக இவ ஞமக்கின் பல் டிற்நல்.

வண்ிற் ாிார்/டாத்ஞனார் சஜங் வசய்ஞல்.
ிந வஞற், பற், ஜக் ஆகி மூன் ஞிமசகிஶம் வண்மழம் ாப்ிள்மமழம்
ஞமக்கின் பல் டிற்கச் வசய்ர, வகண்பச் வசம்ல ஞண்ீமண மூன் ஞணம் வண் மத்ஞிவக்ம்
வற்நிமதில் ிஜ பண்மம். வண் ஞண்ீமணப் ாஞத்ஞில் ிட்ம வற்நிமதம வடற்நிில்
வஞாஜ பண்மம்.

தம் ாஸம் ிள்ம மத்ஞல்
மநக் ளன் 3 இமத பாட்ம ளன் இட்ஜ வாங்கமத (அணசாிப் வாங்கல்) மூன்
இமதிஶம் மத்ர மத்ரப் வப்ல வடய் ஊற்நி இமதக் டான் ாமப்ம் ீஞம் உணித்ர
மக்கஷம்.
இணண்ம சட்ப, எவ ஞமத ஆக மூன்நிஶம் ஞண்ீர் வகாஞ்சம் ஊற்நி மத்ர ஞமதத்
ஞண்ீவக்ள் தம் ாஸம் ிள்மம மக்கஷம்.
இவ ாக்காணர்கஹம் சிப்லப் ட்மஜ 3 ாத்ஞிணங்கஹக் பல் ிபத்ரக் வகாள் ஞம்ஞிகள்
இணண்ம சட்பிஶம் ளஞதில் மகம ிட்ஜ ிந இவவம் ஞமதில் மகம ிட்ம

ாப்ிள்ம தம் ாஸம் ிள்மம மத்ரப் வண்ிஜம் வகாமத்ஞரம் வண் அமஞ
இமப்ில் வசாவகிக்வகாள் பண்மம்.
வண், ாப்ிள்ம, வற்பநார்கள், சபகாஞணி, ாக்காணர்கள் ஆகி ல்பதாவம் ீட்பற்ள்
வசன் ாி ம்ிட்ம ிபூஞி பூசிக் வகாண்ம ாில் இவந்ர விில் ந்ர அண
பண்பர.
வண் ீட்ஜார், ாப்ிள்ம ீட்ஜார் சாான்கமச் சணி ார்த்ர மத்ரக்வகாள் பண்பர.
டல்த படணம் ார்த்ரத் ஞம்ஞிகம ீட்பற் ட்பக் வகாள் பண்மம்.
வசட்ப ளவகபன, ஞங்கக்கட்ப ளவகபன
ங்ம் ங்கதம் வாங்க, இன்ப 
ல்பதாவம் ாப்
ிணார்த்ஞிக்கிபநாம்
***************

2. ஞிவச் சஜங்கள் - எவ சி ிக்கம்
1. ாக் மத்ஞல்
ாப்ிள்ம ீட்ஜாவம், வண் ீட்ஜாவம் ஞத்ஞம் டகணக் பகாில்கஹக்ப் ங்காி எவமண
அப்ி , ாப்ிள்ம ாப்ிள்ம/ வண் பகாில், ிணிஷ, ஊர், ளகணி, ஞிவம் டஜக்ம்
டாள், படணம் இஜம், ிதாசம் ளஞதிற்மநத் வஞௌiாகக் பகாிஶள் ாக் மக்ம்
ஞிபட்பல் ஸஞச் வசய்ர அஞற்ணி காிக்மகமச் வசஶத்ஞி ணபண்மம். ஞிவத்ஞிற்
டகணக் பகாிதிதிவந்ர ாமத ந்ஞால்ஞான் டகணத்ஞார் ஞிவம் வசல்ஶபாம். பகாிதில்
ஞிவிக்க் காிக்மக ாக்கிிவந்ஞால் ாக் மக்ம்பார அமஞச் வசஶத்ஞ பண்மம். இக்
காதத்ஞில் ஞிவங்கம அணசாங்க அஶதகத்ஞில் ஞிஷ வசய்ர பாத அக்காதத்ஞில்
டகணத்ஞார்கள் ஞத்ஞம் டகணக்பகாில்கில் ாக் மத்ரப் ஞிஷ வசய்ழம் க்கத்மஞ பற்
வகாண்மள்னர்.
2. வான் வகாமத்ஞல்.
ாப்ிள்ம ீட்ஜார் வகாமக்ம் வான் ஞிவாங்கல்த்ஞில் பசண பண்மம். இமச ிபானத்ஞில்
இர் பூஷம் பூட்மம் வான் ன்ந வஞாஜர் வமஞக் காண்க.
3. டஞானிம் – ளமப்ாதிமக
உஹந்ர, ள்ஹ, கஜமத, வகாள்ஹ, சாம, ஞிமன, ரமண, வடல்ஶ,  ன்ந 9
ஞானிங்கமத் ஞண்ீணில் ஊநப்பாட்ம ளமக்க மத்ஞல் – ாழ்க்மகின் வஞாஜக்கம்
வசல்த்ஞின் வஞாஜக்கம் ஆகிற்நின் அநிநி. ளமப்ாதிமக ன்ஞற் அங்ணார்ப்ம் –
ளமிமஞல் ன்ர வாவாம். பகாதன் – கண்கி ஞிவத்ஞின்பார ாழ்த்ஞி
வண்கள் மககில் ிணித்ஞ ாதிமக ளமக்ஜ டிமணழம் இவந்ஞஞாகச் சிதப்ஞிகாணம்
கின்நர. மநக்ப் க்கத்ஞில் ளமப்ாதிமக மப்மஞழம் படாக்க.
4. ரம்ல ிபத்ஞல்
ரம்ல ன்நால் கி ன் வாவள். ணில்
பத்ஞில் ங்கதத்மஞக் நிக்கக்
பகாதத்ஞால் ரம்ல ிபக்கின்நனர். இந்ஞ பத்மஞ படாக்ம்பார இமநமன - பகாிமத
ஞிவ ீட்பல் ஸந்ஞவச் வசய்ர பான் பஞான்கிநர.

5. ாற்க் கட்மஞல்
டீத ிஞானத்ர டித்ஞிதப் பூம்ந்ஞர்க்கீழ் பகாதன் கண்கி ஞிவம் டஜந்ஞஞாகச் சிதப்ஞிகாணம்
கிநர. டீதத்ரிம ிஞானாக பற்மணத் ரிாகக் கட்ப, ளத்ரப் ந்ஞதின் கீழ்
ஞிவம் டஜத்ஞினர் ன்ர இஞன் வாவாம். பற் மணில், - பல் ஞத்ஞில் உள்
ரaசிபா அல்தர ல்தி ளஞதி பூச்சிகபா க்கள் ீர ிால் ஞமக்க ாற்க் கட்ப
இவக்கதாம்.
6அணசாிக்கால்.
அணசன் ஆமக்கால் ன்ர அணசாிக்கால் ன விஞாக அநிர் கவரர். அணசன்
ஆமமக் காட்மம்
அமஜாாக அஞமன
ளன்னித்ஞித்
ஞிவத்மஞ அணசர்
ின்பனாணாகி டகணத்ஞார்கள் டஜத்ரகின்நனர். அணசன் ஆமக்கால் ஆக இவப்ஞால்ஞான்
ப் தமகில் மத்ரப் ாலூட்மம் சிநப்மக் வகாமத்ஞனர் பாஶம். அஞன் அநிநிாக
இன்ம் அணசாிக்கால் மக்ம்பார ம் பாட்ம ால் ஊற்கின்நனர். பஶம் ஞிவம்
டிமநபநிின் அணசாிப் வாங்கல் மத்ர ணிாமஞ வசய்கின்நனர். பகாதன் கண்கி
ஞிவ ளபில் அணசமன ாழ்த்ஞிஞற்ச் சிதப்ஞிகாணம் சான்நாக உள்ர. மந
ளபந்ஞரம் ஞீ தம் வம்பார அணசாிமச் ற்நி வஞல் பண்மம்.
7.மன பாமஞல்
தபம் வற், டன்நாக ாழ்கின்ந ங்கதப் வண்கள் தர் ப மன அமக்கிநார்கள்
ன் வாவள். அர்கள் அமக்ம் மனில் அர்ந்ர ம்லணி இவக்ம் க்கஹம்
அவ்ா டற்பகஹஜன் ா பண்மம் ன்ர படாக்கம்.
8.இமசிபானம்
க்கஹமஜ வற்பநார்கள் ஞிவத்ஞிற் இமசஷ
உணி ிபானாக – சான்ப் த்ஞிணாக உள் என்.

வஞணிிப்ஞற் உஜன்மகின்நஞற்

9.பூணங் கித்ஞல் - சக்ஞி ிாம
10 கத் ஞிானம் - ஞிவ ாழ்ஷ சிநக்க இமநமனத் ஞிானித்ர ிமஞல்.
11. காப்லக் கட்மஞல்
ங்கத டிகழ்ச்சிகில், அந்டிகழ்ச்சிக் உணிர்கள் மகில் காப்லக் கட்மர ந்ஞிர்
க்கம். அகடாறaற்நில் ஞிவ டிகழ்ச்சி ற்நி ாஜல் என்நில் அகம்லல் ஞண்மகால்
வள்ி றaதில் இமத்ர காப்லக் கட்ஜப் வற்நஞாகப் நிப்வான்ள்ர. டிகழ்ச்சிின்
வஞாஜக்கத்ஞில் இக்காப்லக் கட்ஜப்வற்ப் ின் டிகழ்ச்சிின் ளபில் அிழ்க்கப்மம்.
12.ிமஞல்
பூமக்வகாண்ம, க்கமத்வஞாட்ம வடவங்கி உநினர்கள் ாழ்த்ரர பூ ிமஞல்
ஆம். வடல்மதக் வகாண்ம இவ்ா ாழ்த்ரர அணி (வடல்) ிமஞல் ஆம். இரஷம்
ந்ஞிர் க்கம் ன்ஞற் அகடாறa சான்நாக உள்ர.
13.ா பஷ
பஷ மத்ஞல் ன்ர, ஞர வண் லந்ஞ இஜத்ஞில் சிநப்பாம ா, அஹக்த் ஞந்மஞ
வசாத்ஞில் ங்கில்மத ன்ந னக் மநம அகற்ந, அஹஜன் ிநந்ஞ ஆண் க்கள், அள்
ீட்பல்
டமஜவம்
எவ்வாவ
ிபசஜத்ஞிற்ம்
அமனத்ர
உனஷ
மககமழம்
ஞமதத்ரaக்காகத் ஞாப வகாண்ம வசல்ர ஆம். இர வஞான்மான க்கம் ஆம். இன்
சீர்ணிமசகம ஊர்தம் பால் ஞமதபபதற்நிக் வகாண்ம வசன் ின்னர் ீட்பல் ஞம் ஞம்

ஞமதீர ற்நி, அமநிள் வசன் ின்னர் இநக்கி மப்மஞக் காயம் பார இஞன் வாவள்
ிங்ம்.
பஷ
ஆப பஷ, கார்த்ஞிமக பஷ, வாங்கல் பஷ, ிள்மார் படான்ல பஷ, ா பஷ னப்
தமகப்மம். வண் ீட்ஜார் ாப்ிள்ம ீட்ஜாவக்க் வகாண்ம வசல்னஷம், ான்
ளமநினர் ஞம் சபகாஞணிகின் ிபசஜங்கஹக்ம், அஶல்கஹக்ம் வகாண்ம வசல்னஷம்
ஆகி சீர் ணிமசகம இர நிக்கிநர. பள்ஷ-ிவப்ம்
14. ஆதத்ஞி
ண்மக ங்கதங்கில் என் (டீணாஞ்சனம்), கண்ப (ஞிவஷ்ப) கிக்ம் என்நாகஷம்
கவஞதாம்.
15. பஞங்காய்ச் சட்ப
பஞங்காய், ஞ்சள், வற்நிமத,ாக் ளஞதி ங்கதப் வாவட்கள்.
16. ஞமதச் பசமதில் ளபஞல்
வண்ின் ஞகப்னார், கக் ிச் வசதஷ கவஞித் ஞவம் ளஞல் ப்ணி ஆகதாம்.
17. ஞிவப்பூட்மஞல்
ஞிவ ன்நால் காவதட்ி. வசல்ச் வசிப்லக், ங்கத ாழ்ஷக் உணி வஞய்ாகி
காவதட்ி உவம் ஞித்ஞ ங்கதத் ஞாதிம ப்வண்யக் அிழா – பூயா
வசய்ஞால், ஞிவப்பூட்மஞல் ன் வர். ஞிவப்பூட்மம்பார கள் மநின் ீர
டிற்ரஞான் க்கம்.
18 ஞாதிழம், ிஞ்சிழம்
ஞமத டிிர்ந்ர வன் ஆண். ஞமத னிந்ர வள் வண். ஞமத டிிர்ந்ர வம்
ஆஜன் கண்ில் ஞிபண வம் வண் ஞிவானள் ன் வஞணிஞற்காக அள் கஸத்ஞில்
ஞாதி. ஞமத னிந்ர வம் வண்ின் கண்ில் ஞிபண வம் ஆஜன் ஞிவானன்
ன் வஞணிஞற்காக அன் காதில் ிஞ்சி.
19. வகட்ப பம்
ஞாதி கட்மம்பார, அங்கதான ார்த்மஞகள்
ன்ஞற்காகத்ஞான் வகட்ப பம் வகாட்மகிபநாம்.

ந்ஞ

மூமதிஶம்

பகட்கக்

ஜார

20. சஜங்
சஜங்த் ஞட்பஶள் ங்கதப் பாவட்கம – சஜங் வசய்ழம் வண்பர் ஞக்ணி
வாவட்கம அந்ஞ டாள் (டல்த டாள்) ளஞதாகப கஹம் ரய்க்ா அல்தர
அிக்ா வசய்ஞன் அமஜாப சஜங் வசய்ஞதாம்.
21. அக்கினி ர்த்ஞல்
வடவப்ல க்கள் இவவக்ம் சாட்சி. ஆிணம் சாட்சிகள் இவந்ஞாஶம் அமனத்ரக்ம்
பதான சாட்சி அக்கினி சாட்சி. டீ னக் ரபணாகம் வசய்ஞாஶம், டான் உனக் ரபணாகம்
வசய்ஞாஶம் இந்ஞ வடவப்ல டம் னமஞ ணிக்ம். ரபணாகம் வசய்ர ாபண்மவன் டாம்
ஏபனால் டம் உஜமதழம் ணிக்கட்மம் ன்ரஞான் அக்கினி சாட்சி.
22 ண்ம, சீமகக்காய் வஞாட்ம மத்ஞல் சாஞம் பாமஞல்

இம அமனத்ரம் மனி கக்ச் வசய்ழம் இல்தநக் கஜமகள். இம டாாகி
டன்னாில் வஞாஜங்கப் வகின்நன.
23. வகாண்மஜ ாமத ாற்ஞல்
கன், மனி ஞக்ணிற்மந இவவம் எவக்வகாவர் வகாமத்ர நிாநிக் வகாள்ஹம்
னப்ான்மம – உள்க் கதப்ிமன, உஜற் கதப்ிமன, காட்மம் அநிநிாம்.
24. காப்லக் கற்நிக் கால் பாஞிணம் இமஞல்.
ாிார் ஞன்
வஞாஜங்கிநாள்.

அிகதன்கம,

உமஜமகம

வகஹக்

டன்னாில்

வகாமக்கத்

25. ம் ஸரர.
ஞிவத்ஞில் கதந்ரவகாண்ஜ உநினர்கள் அமனவம் ஞவம் அன்ிப்ின் அமஜாம்
வாய்ப்ம் (என் ப ஸரம் ம்) ஸரஞாம்.
26. ஞ்சள் டீணாஜல்
க்கள் இவவம் இமந்ர லனிஞ நீணாஜல் – ஞீர்த்ஞாஜஶம் அந்டன்னாில் வஞாஜங்கப்
வகிநர.
27. தம் ாஸம் ிள்ம மத்ஞல்
ிள்ம மக்கிக் வகாள்ர, ிள்மப் பம்,
வஞாஜக்கம் வகின்நன.

ிள்மம ாழ்த்ரஞஶம் டல்த டாில்

28. தர கால் மத்ர மத்ஞல்
பூிப தப்லநாகச் ல்கிநர ன்ர ிஞ்ானம். னப டாம் உதகத்பஞாம எட்ஜ
எஸபபன அன்நி, உதக் ஞிணாக் பாகாட்பஜன் ன் சத்ஞிம் வசய்பஞ தர காமத
மத்ர மப்ஞாம்.

16 பகள்

1. படாின்ம

9. அநிஷ

2. கல்ி

10. டன்க்கள்

3. ஞனம்

11. திம

4. ஞானிம்

12. ரிஷ

5. அ

13. ஆழள்

6. லகழ்

14. வற்நி

7. வவம

15. டல்லூழ்

8. இம

16. றகர்ச்சி

டகணத்ஞார் ஞிவங்கில்
ஸஞப்வம் இமச ிபான ிணம்
-----------ஆண்ம----------ாஞம்---------பஞஞி
கல்ாசடாட்பல் இமாற்நங்பான தபசகண லணத்ஞில் எக்வமஜான் அவாசதஞ் வசட்ப
ணாடாஞபணா, பகணசிfங்க டாஜாகி ிணம்பூர் டாட்பல் ாற்aணான ீணாண்பலணத்ஞில்
அவம்ாக்வமஜான் கண்ப் வசட்ப டாணாபணா அர் கன் ப்ிணிக் இர்
கள் ள்ிம்மம ாிக்கிணஹும் ண்ிக்வகாண்ஜமக் இர் பூஷம் பூட்மம்
வான் என்ர ஆ கல்வதமஜ வான் ஞிளக்கஞ், இர் சீஞனம் வகாமக்ம் வான் இம்ா
இவ்வமஜ வான் ஆகஞ், வள்ி ஆகஞ், வண்கதம் ஞணாப்தம் அத்வஞான்
வள்ாட்பக்ப் ம் ளப்ரம், சீணாட்மச் சக்கணம் அத்வஞான் இவ்மகப்ப வசய்பாம்.
இர் டன்வகாமஜ வகாமக்ம் வான் ம்ர பாஞிணம் ிணாகனிமஜ மூன் இர்
உகந்ரமஜமாகக் வகாமக்ம் வான் மல் ஸ கஞ் இவ்மகப்ப வசய்பாம். இந்ஞ
டாள் இணிஜம் வான் இர் வசாற்ப வஞணிசமன ஞின்ளக்கஞ் இவ்மகப்ப வசய்பாம்.
இந்ஞ இமசபானம் ஸஞிபனன். கல்ாசடாட்பல் இமாற்நங்பான தபசகணலணத்ஞில்
எக்வமஜான்.---------------மகவஸத்ர --------------------------------

ாப்ிள்ம ீட்ஜார் மகவஸத்ர ---------------வண் ீட்ஜார் மகவஸத்ர

-------------------

இபஞாஞிணிாகஷம் அணர்
க்கப்பக்ம் ஞங்கள்
ஞங்கள்
வர்கமழம் அபக்பகாபட்ஜ இஜத்ஞில் பசர்த்ர ஸஞபண்மம்.

ஊர்ப்

ிணிஷகமழம்

3 ஞீர்த்ஞம் பத்ஞல்
அந்ஞந்ஞ ஊர்கில் உள் பகாில்கில் ணிஜம் வசால்தி அர்ச்சமன வசய்ர ாி சந்டிஞிில்
ஞீர்த்ஞத்மஞ (அிபஷகப் ாமத) மத்ர ஞணச் வசய்ர ீட்மக்க் வகாண்ம ணஷம். ீட்பல் ளன்
ட்பப ாி அமநில் டம ீட்மக் பகாதம் பாட்ம மக்கஷம். பகாிதில் இவந்ர
வகாண்ம ந்ஞ ஞீர்த்ஞத்மஞ ாி அமநில் மத்ர ிக் ற்நி மக்கஷம். டம ீட்மக்
பகாதத்ஞில் ஞமக்ப் பாட்ம வண்ம அஞில் டிற்க மத்ர ாிார், டாத்ஞனார் ஞீர்த்ஞத்மஞ
மூன் ளமந ஊற்நிக் வகாமக்கஷம். ாிார், டாத்ஞனார் அவகில் இல்தாஞ ட்சத்ஞில் கர்
வகாமக்கதாம். பகாிதிஶம் சந்டிஞி ளன் டம ீட்மக் பகாதம் பாட்ம இவ்ா வசய்தாம்.

4 ிள்மப் ிநப்ல

ஆஸ்த்ஞிணிிதிவந்ர ிள்மமத் ரaக்கிக்வகாண்ம ீட்மக் வம்வாஸர பகாதம்பாட்ம
ஆணத்ஞி மக்க பண்மம். 5ர டாிஶம் 16ர டாிஶம் ஆணத்ஞி மக்க பண்மம். (ஆணத்ஞிஞண்ீணில் சிநிர ஞ்சள், ண்ாம்ல கமணத்ர வற்நிமதம மூன்நாகக் கிள்ிப் பாட்மச்
ற்நஷம்).

ிள்மக்க் கார த்ரஞல்
ிள்ம ிநந்ஞ 16ர டாள் அல்தர 30ர டாள் ிள்மக்க் கார த்ஞதாம். அன்மந
ஞினம் ிள்மமத் வஞாட்பதில் பாட்மத் ஞாதாட்ஜஷம்.

5 வண் பூப்வய்ரஞல்

வசய்ஞி அநிந்ஞரம் ாதில் கீமண ிமஞ பாட்மப் ிள்மக்க் வகாமக்கஷம். ாிார்,டாத்ஞனார்
இவந்ஞால் அர்கஹக்ச் வசால்திப் ிள்மக் ஞமதக் ஊற்நச் வசால்த பண்மம். டமீட்மக்
பகாதம் பாட்ம அஞில் ஞமக்ப் பாட்மப் வண்ம டிற்க மத்ர ஆணத்ஞி மத்ஞ ிந
வண்யக்ச் சாப்ாம பாஜ பண்மம்.
சாப்ாம ிணம் - பசா பத்ர, வப்ல சித்ர கத்ஞணிக்காய், ாமக்காய் அிக்க
வடய் ஊற்நி ளட்மஜ அித்ர மக்கஷம். 16 டாட்கஹக் உஹந்ஞங்கி வகாமக்fக
(உஜஶக் ிகஷம் டல்தர) வசய்ளமந- உஹந்மஞ டன்நாக த்ரக் வகாண்ம
அணிசிமழம் வாணி வசய்ர பசர்த்ர மடசாக அமணத்ரக் வகாண்ம வல்தம் அல்தர
பசர்த்ரக் கிண்ஜஷம்.

பண்மம்.
பண்மம்.
வகாஞ்சம்
கவப்ட்ப

சஜங் கித்ஞல் - அணர் ீட்ம க்கப்ப பஞாரபால் டாள் நித்ரச் வசய்தாம்.
ாிார், டாத்ஞனார் இவந்ஞால் அர்கமச் வசய்ச் வசால்தஷம். இல்தாஞ ட்சத்ஞில்
அம்ாபா ற்ந வணிர்கபா வசய்தாம்.
சஜங் கிக்ம் ளமந - சஜங் ற்ம் சாான்கள்.
(1) லட்ம அிக்க பண்மம். (2) கி. (3) பகப்ம அல்தர அணிசி ாால் வசய்ஞ வணாட்ப. (4)
பசா, வப்ல வடய், அித்ஞ ளட்மஜ. (5) பப் இமத 21 கயக். (1 ளமநக் 7 கயக்)
(6) பப்ங்ச்சி.
வண்மத் ஞமத ிக்கச் வசய்ஞல்.
டம ீட்மக் பகாதம் பாட்மப் வண்ம அஞில் டிற்க மத்ஞல்.
ஞமதில்1, பஞாள்ப்ட்மஜ 2, ளங்மக 2, ாஞம் 2, ஆக 7 இஜங்கில் வணாட்பம பப்
இமத பல் மத்ர அத்மஞபா, அப்த்ஞாபா, அம்ாபா பப்ங்ச்சிால் ஞமத ளஞல்
ாஞம் மண ஞட்ப ிஜ பண்மம். இவ்ா 3 ளமந வசய் பண்மம்.
கி, லட்ம பசாஜன் ப ளட்மஜ ஆகிற்மந ஞனித்ஞனிாகத் ஞமதமச்
ல்தாற்மநழம் எவ மில் பசகணித்ர ீட்மக் விில் மக்க பண்மம்.

ற்நி

வண்ம பழம் ஞமத ிக்கச் வசய் பண்மம். (அணர் ிவப்ம்)
ிந வண்மக் பகாதத்ஞில் டிற்க மத்ர ஆணத்ஞி மத்ஞின் ஞிவடீ பூசி ிஜ பண்மம்.
நிப்ல சஜங் கிக்ம்பார சங் ஊஞ பண்மம்.

6 லரமன லஞல்

லர ீட்மஜக் கஸிக் பகாதம் பாஜ பண்மம்.
ாசதில் ாிமதத் பஞாணம் கட்ஜ பண்மம்.
டாஞஸ்ண இமச எதி டாஜாமப் பாஜதாம்.
ளஞல் டாள் இணஷ பகாிஶக்ச் வசன் அர்ச்சமன வசய்ர ிட்ம, அப்பார பகாிதில் எவ
ஜத்ஞில் அல்தர வசம்ில் ஞண்ீர் மத்ரப் பூ பாட்ம இமந ிாம வசய்ர ாங்கி ண
பண்மம். பகாிஶக்ச் வசன் ஞண்ீர் வகாண்ம ண இதாஞ டிமதில் ீட்பதிவந்பஞ
ஞண்ீர் மத்ரச் வசல்ததாம்.
லர ீட்மக்ப் பாம்வாஸர அந்ஞ டிமந ஜத்மஞ மத்ரச் வசல்த பண்மம்.
லர ீட்மக்ச் வசல்ஶம்பார வகாண்ம பாக பண்ப வாவட்கள்.
ஞ்சள், ஞ், ிள்மார், ஞிவடீ, ங்ம், உப்ல, லி, அணிசி, கல்fகண்ம ஆகிற்மநத்
ஞனித்ஞனிக் கிண்ங்கில் மத்ர எவ ஞட்பல் வகாண்ம வசல்த பண்மம்.
ம், பஞங்காய்,பூ, வற்நிமத ாக் அஜங்கி ஞட்ம.
கக்ப் லத்ஞகம் அஜங்கி மகப்வட்ப.
ிக், சங்.
நிப்ல- எற்மநப்மஜில் வாவள்கள் இவத்ஞல் அசிம்.
ால் காய்ச்ஞல், வாங்கல் மத்ஞல் ளக்கிம்.

7 வாங்கல் ிக்ச் சட்ப

வாங்கதன் ிக்ச் சட்ப ற்ர க்கம்.
ிக்ச் சட்பில் மக்க பண்ப சாான்கள்
ிக், ிள்மார், பஞங்காய்மூப, வற்நிமதாக், ாமப்ம் 2, கவம்ல.
ிக்ச் சட்பக்க் பகாதம் பாட்ம ஞ்சள் வகாத்ர கட்ஜ பண்மம்.
வாங்கல் மஜதின் பார சட்பில் ிக் ணி பண்மம். ிந மூப மத்ர ிஜதாம்.
அமத்ஞ டாாகி ாட்மப் வாங்கதன் மத்ர ிஜதாம்.
வாங்கஶக்ம் சங் ஊஞ பண்மம்.

8 ிள்மார் படான்ல

டம ிட்பல் பகாதம் பாட்ம ிள்மார் ஜம்/சிமத மக்க பண்மம்.
வடல்ஶப்வாணி, ள்ஹப்வாணி, பசாப்வாணி, கம்லப்வாணி,அல்வாணி ஆகி 5ம் கிண்த்ஞில்
மக்க பண்மம்.
கவப்ட்பப் ிாணம், மஜ ளக்கிம்.
இம ா – ச்சணிசி ாில் கவப்ட்பப் ாகிமனச் பசர்த்ரப் ிமசந்ர ளஞல் டாப மக்க
பண்மம்.
பங்கள் 5. படான்ல டாில் அந்ஞ ாமக் கிள்ி மfத்ரப் ிள்மார் பில் சி சி
பங்காகப் ிபத்ர மக்க பண்மம். 21 வல்தி றaல்இமகள் வகாண்ஜ ஞிணிம அஞள்
மக்க பண்மம்.
ீட்பல் உள் வணிர் அந்ஞ இம வசவகி ிள்மாமண மத்ர இமம வடய்ில்
பஞாய்த்ரக் வகாமக்க பண்மம். ளஞதில் அர் ிள்மார் இம ன் என் ஞக்
மத்ரக்வகாண்ம, ிந ற்நர்கஹக்க் வகாமக்க பண்மம். இஞிில் அர் ஞக்ணி இம
மத்ரக்வகாள் பண்மம்.
கவில் உள் ிள்மக்ம் ஞாாணிஜம் இம வகாமக்க பண்மம்.
ஞிவக்கார்த்ஞிமக ளபந்ர 21 டாள் கித்ர (ார்கி ாஞத்ஞில்) சஷ்பழம் சஞளம் ப டாில்
ிள்மார் படான்ல வம்.

9 இநப்ல

ீட்பல் இநந்ஞால் உஜனபாக வத்ரமனக்பகா எவ வத்ரவக்பகா வஞணிித்ர அர்
ந்ர ணிபசாஞமன வசய்ர சான்நிஞழ் ங்க பண்மம். அஞற் ளன் ரஷம் வசய்க் ஜார.
அந்ஞச் சான்நிஞம அக்கம் க்கப் பாதிஸ் டிமதத்ஞில் வகாமத்ரத் வஞணிிக்க பண்மம்.
உஜமத மக்க பண்ப இஜத்மஞ ளபஷ வசய்ர, அங் ாபா வத்மஞபா பாட்ம, அஞன்
பல் கிஜத்ஞ பண்மம்.
இநந்ஞர் உஜதில் வள்மத் ரிமக் கிித்ரக் கால் வவிணல்கள் இணண்மஜழம் இமத்ரக்
கட்ஜ பண்மம். மககள் இணண்மஜழம் ார்லக் படபண என்நன் பல் என்நாக மத்ரக் கட்ஜ
பண்மம். ளஞதில் கண்கம அஸத்ஞி மூபிஜ பண்மம். ஞாாய்க்ட்மஜமழம் ஞமதமழ
பசர்த்ரக் கட்ஜ பண்மம்.
உஜதில் வள்மத் ரிபா ட்மப் லஜமபா பாட்ம மூஜ பண்மம். ஞமத விில்
இவக்க பண்மம். வடற்நிில் ஞிவடீவ பூச பண்மம். ாணசிாக இவந்ஞால் ங்ம் மக்க
பண்மம்.
ஞமதாட்பல் எற்மந மூக் டிமதிக்பகா அணிக்கன் ிக்பகா ற்நி மக்கபண்மம்.
பஞங்காய் உமஜத்ர ிக்கபில் மக்க பண்மம். (வற்நிமத ாக் மப்ஞில்மத). எவ சி
ாத்ஞிணத்ஞில் வடல்ஶம் எவ வசம்ில் ஞண்ீவம் மக்க பண்மம். ிந கற்பூண ஞீம் காட்ஜ
பண்மம். ின்னர் ஞிவாசகம், பஞாணம் வகாண்ஜ எதிடாஜாம இக்கிப் ாஜச் வசய்
பண்மம். அர ந்ஞ படணளம் எதித்ரக் வகாண்பவக்கதாம்.
உற்நார் உநினர், டண்ர்கஹக்த் வஞணிித்ஞல் பகாிஶக்ச் வசால்ஶஞல்.
ன்நத் ஞமதவக்த் வஞணிித்ர அர் ி ற்நர்கஹக்த் வஞணிித்ஞல். (ஞகனம் வசய்ழம்
படணம் ளபஷ வசய்ஞ ின்னர்)
இஞிச் சஜங் வசய்ழம் பசம டினம்
(காஸ்வகட் கம்வனி) என்மந டாப, அர்கஹஜன் ஞகனம் வசய்கிந படணத்மஞ ளபஷ வசய்ர,
இநப்லச் சான்நிஞஸஜன் வார வத்ரமனக்ச் வசன் ஞகனம் வசய்ழம் படணத்மஞக்
நிப்ட்ம டல்தஜக்கச் சான்நிஞழ் (Mortuary Burial Certificate) வந பண்மம்.
டாிஞழ்கஹக் அநிிப்லக் வகாமக்க பண்மம். அஞற் இநந்ஞணின் ாஸ்பார்ட் அஷப்
ஜம் இவக்க பண்மம். அநிிப்ில் இநந்ஞர் ஜம், வர், ிணம், ளகணி,ஞகன இஜம்,
படணம், அநிிப்லக் வகாமப்ர் வர் ஆகிற்மநழம் வஞௌiாகத் ஞணபண்மம்.
ஸ் பஞமப்ட்ஜால் டண்ர்கள், உநினர்கள் மான இஜத்ஞிதிவந்ர வஞற் ஸ்
ற்ாம வசய்தாம்.

காஸ்வகட் கம்வனிில் டக்த் பஞமான சப்வட்பமத் பஞர்ந்வஞமத்ரக் நபண்மம்.
ற்ந பஞமான வாவள்கம அர்கப வகாண்ம வார்கள்.
உஜனபாகத் ஞகனம் வசய் ளபாஞ டிமதில் காஸ்வகட் கம்வனிிஜம்
டல்ஶஜஶக்க் ந்ஞகம் ற்ஜால் இவக்க ஆன வசய் பண்மம்.(Embalm)

வசால்தி

ச்மச த்ரஞல். ிப்ாட்மஞற் ளன்னர் இநந்ஞணின் கபா பத்ஞிபா, ஞமதாட்பல்
மத்ஞ வடல்மத ஏர் உணதில் (ி அம்ிில்) பாட்மக் த்ஞ பண்மம். அஞன் ி கிமஜக்ம்
அணிசிம ாய்க்கணிசி பாஜ காஸ்வகட் கம்வனிார் மூதம் ானத்ஞிற் அப் பண்மம்.
ிவம்லர்கள் வான்னணிசி (5) டமகக் கமஜில் ாங்கிச் பசர்க்கதாம்.
ிப்ாட்மஞற் காஸ்வகட் கம்வனிில் வசால்தி ஆள்கமக் ட்பணச் வசய்தாம்.
இநந்ஞணின் ிள்மகள் உஜனிவந்ர ண்ம வஞாட்ம மத்ஞல் ளஞதான சஜங்கமச்
வசய்தாம்.
ிப்ாட்ப அதஙகணித்ர மத்ஞ ிந ட்ஜம் ற்ந பண்மம். ளஞதில் ஆண்கஹம் அமத்ரப்
வண்கஹம் ணிமசாக டின் மூன் ளமந ற்நி ண பண்மம். ளஞதில் இநந்ஞணின் ிள்ம
வசல்த பண்மம். அர் பகாப பஷ்பபா லமஜபா மகில் மத்ர ந்ர கமஜசிில்
ிபணஞத்ஞின் ீர ஞமதாட்பல் மக்க பண்மம். இநந்ஞர், வண்ாக இவந்ஞால் ஞாய் ீட்மப்
ட்ஜம் ற்நிக் பகாபப் ட்ம ( லமஜம) பாஜ பண்மம். ஆாக இவந்ஞால் அர்
மனிக்ப் பாஜ பண்மம். அர், ிபணஞம் வசன்ந ிந ஞமத ளஸகி அப்லஜமம
அிந்ர வகாள் பண்மம். கர் இநந்ர மனி இவந்ஞால் ிபணஞம் வசன்ந ிந
ித்ஞஷஜன் ஞிவாங்கல்த்மஞழம் கால் பாஞிணத்மஞழம் கற்நிப் ாஶள் கிண்த்ஞில்
பாட்ம ிக்கபில் மத்ர ங்கிிட்ம பழம் ஞமதளஸகித் ஞாய் ீம ஞந்ஞ பகாபம
அி பண்மம். கவக் ளன் மனி ணித்ஞால் மனிின் ஞாதி ளஞதான டமககம
ீட்பபதப கற்நி மத்ரிட்ம ஞ்சள் கிற்நில் எவ ஞ்சமக் கட்பக் கஸத்ஞில் பாஜ
பண்மம்.
ீட்பதிவந்ர ிபணஞத்மஞ மக்ம் பாரம் ானத்ஞில் இஞிச் சஜங் டமஜவம் பாரம்
சிலணாம் ஏரஞல் பண்மம்.
இஞிச் சஜங் ளபந்ர இல்தம் ஞிவம்லம் ிள்மகஹக் அங்ள் வணிர்கள் ஞிவடீம்
பப்ிமதச் சாம் ஞிவம் கதந்ர வகாமக்க பண்மம். இற்மந ளன்னபண ஞாணித்ர
மத்ஞிவக்க பண்மம்.
ானத்ஞிதிவற்ர ீட்மக்ள் றமழம் பார கால் கஸிண பண்மம். ாிற் பக் ளன்
எவ கம்மப் பாட்ம ஞாண்பணச் வசய் பண்மம்.
காஜாற்ஞல் - டாள் காமதில் காஸ்வகட் கம்வனிவஜன் வசன் இணண்ம ஜப்ாக்கில்
அஸ்ஞி மத்ரண பண்மம். அற்நில் என்மந உள்ளூர்க் கஜதில் கமணக்கதாம். ற்வநான்மந
ிவம்ினால் காசிக் அப்ிக் கங்மகில் கமணக்க ற்ாம வசய்தாம். காசி டகணச் சத்ஞிண
ளகணிக்க் கபஞளம் ரூ 100 க் பணாப்ட்மம் அப்ி ற்ாம வசய்தாம். ளகணி டகணக்
பகாில்கில் இவக்ம்.
சண்ப - சஞிக் ற் 5,7,11, அல்தர 16 ர டாள் மணக் வகாண்ம சண்ப வகாமக்க
பண்மம்.
காய்ச்சி ஊற்நிக் வகாள்ல் - உநினர் அல்தர டண்ர் ீட்மக்ச் வசன் எவ பம
சாப்ிட்ம ணபண்மம்.
(ளற்ம்)

