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��� - �     
�றி��::::     1. 1. 1. 1.     ஒ�ெவா� வினாவி��� ���  மதி�ெப�க�                                                8888    X    3333        = = = = 24242424    

17 அவசியமான அமிேனாஅவசியமான அமிேனாஅவசியமான அமிேனாஅவசியமான அமிேனா    அமில�அமில�அமில�அமில�க� ஏ
 அ�வா� அைழ�க�ப�கி
றனக� ஏ
 அ�வா� அைழ�க�ப�கி
றனக� ஏ
 அ�வா� அைழ�க�ப�கி
றனக� ஏ
 அ�வா� அைழ�க�ப�கி
றன???? 

♣ அவசியமான அமிேனா அமில�கைள நம� உட"# உ�ப$தி ெச&ய ()யா�.  
♣ இவ�றிைன உணவி� �லமாக ேநர)யாக� ெப�த# ேவ�.�. 

3 

18 ��ப�டமி��ப�டமி��ப�டமி��ப�டமி    எ
றா� எ
ன எ
றா� எ
ன எ
றா� எ
ன எ
றா� எ
ன ????    
♣ ெப�க/0கான ஓ2 நிைலயான க�$தைட (ைறயா��.  
♣ இ�(ைறயி# அ�டநாள$தி� ஒ� ப�தி ��)0க�ப.�. இ�(ைறயி# உடன)யாக� 
பல� கிைட0கலா�. 

3 

� !-"    
�றி��::::     1. 1. 1. 1.     ஒ�ெவா� வினாவி��� ஒ� மதி�ெப�             
                                                  2. 2. 2. 2.     அைன$�  வினா0க/0� விைடயளி                                                                               16161616X1=X1=X1=X1=16161616 

TYPE - A TYPE - B 

Q.No Ans 

choice 
ANSWER 

Q.No Ans 

choice 
ANSWER 1111    ஆ    ைபேலாாி� 	
�� தைச     1111    இ    எபிைட�மிசி�    2222    இ    எபிைட�மிசி�    2222    ஆ    X கதி�    ப�க வைரபட�  3333    இ    �யி� பா����     3333    அ    திேலபியா     4444    ஈ    ஆ��� இைழக!    4444    ஆ    பிராமா    

5 ஆ    X கதி�    ப�க வைரபட�  5 இ    க"டா ெப�சா ெரசி�    
6 ஆ    $�ேமனியா ேடானாவானி    6 ஈ    �ரா��ேபாசா�க!    
7 இ    க"டா ெப�சா ெரசி�    7 ஈ    �ேராேமாேசா�-6    
8 ஆ    பிராமா    8 ஆ    $�ேமனியா ேடானாவானி    
9 ஈ    QSQSQSQS    9 இ    கதி� அாிவா! வ�வ' சிவ(ப)' ெச* இரதேசாைக     
10 அ    திேலபியா     10 இ    ெமாத இன(ெப
�க +த�     
11 ஈ    �ரா��ேபாசா�க!    11 இ    �யி� பா����     
12 ஆ    இ�ட�ெபரா�    12 ஆ    ைபேலாாி� 	
�� தைச     
13 இ    ெமாத இன(ெப
�க +த�     13 ஈ    ஆ��� இைழக!    
14 ஈ    �ேராேமாேசா�-6    14 ஆ    அ,டா����    
15 இ    கதி� அாிவா! வ�வ' சிவ(ப)' ெச* இரதேசாைக     15 ஆ    இ�ட�ெபரா�    
16 ஆ    அ,டா����    16 ஈ    QSQSQSQS    
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19 அ�ைம ைவர�அ�ைம ைவர�அ�ைம ைவர�அ�ைம ைவர�களி
 ப !க� களி
 ப !க� களி
 ப !க� களி
 ப !க�  
♣ எ#லா ைவர4களி5� அளவி# ெபாியதான ெச�க# ேபா�ற ைவர4க�. 
♣ அ�ைம ைவர4களான பா04 ைவர4க� இர6ைட ச�கி"யாலான 
).எ�.ஏ8�,�ரத$ைத8�, ெகா9�ைப8� ெகா�.�ளன.  
♣ இைவ �.�.�ைப ேபா�றநி:ளி0யா&ைட8� அைத; <=>� இர�. 
ச�வ.0�கைள8� ெகா�ட அைம�ைப� ெப���ளன. 

3 

20 ஆ �பா�க#�$ %
� &�கிய�பணிக� ஆ �பா�க#�$ %
� &�கிய�பணிக� ஆ �பா�க#�$ %
� &�கிய�பணிக� ஆ �பா�க#�$ %
� &�கிய�பணிக�     
♣ பா0?ாிய�க�, ைவர4க� ேபா�ற �க� ெபா�6கைள$திாிபைடய; ெச&கி�றன.  
♣ ஃேபேகாைச6 ெச#களா# இன�கா�பத���, ெச# வி9��த# நைடெப�வைத 
எளிதா0�� வைகயி5� ஆ�)பா)க� பா0?ாிய�களி� ெவளி��ற$தி# B;சாக 
அைமகி�றன. இத��ஓ�ேசானீகரண� எ�� ெபய2.  
♣ பா0?ாிய�களினா# ெவளிேய�ற�ப.� ந;D� ெபா�6கைள; ெசய"ழ0க; 
ெச&கி�றன. 

3 

21 ஹா�ெட
க�ஹா�ெட
க�ஹா�ெட
க�ஹா�ெட
க�        
Dயமாக$ தாேம தைடகா�� நிக=Fகைள$ G�டா. 
வைரய�0க�ப6ட ேவதிய �ல0H�க� ஆ��. (எ.கா. ைடைந6ேராIனா# DNP) 

3 

22 $ேராேமாேசா� ெதா$�! வைரபட$ேராேமாேசா� ெதா$�! வைரபட$ேராேமாேசா� ெதா$�! வைரபட$ேராேமாேசா� ெதா$�! வைரபட.தி
 பய
க� .தி
 பய
க� .தி
 பய
க� .தி
 பய
க�                                                                  
♣ க2�ப கால$தி# ஆ�னிேயா ெச�டைச4 (ைறயி� �ல� தயாாி0க�ப6.� 
பிற0க�ேபா�� �ழ>ைதயி� பா# க�டறிய�ப.�. 
♣ இ�(ைறயி� �ல� மனிதனி# உ�டா�� மர� ேநா&க� க�டறிய�ப.�. ேம�ப) 
மர� ேநா& க��பிராய$தி# க�டறிய�ப.� ேபா� ம�$�வ ஆேலாசைனயி� �ல� 
ேம�ப) �ைறபா. ெகா�ட க�விைன0 க�;சிைதF ெச&� த.0கலா�. 
♣ ஒ� மனிதனி� இய#பான ெதா��� வைர�பட$தி� �ல� �ேராேமாேசா� 
பிற=;சிகளான நீ0க#, இர6)$த#, இட�மா�த#, சாிவர ேசா) பிாியாைம ம��� அத� 
விைளவினா# உ�டா�� அJ�பிளாயி) ேபா�ற �ைறகைள0 க�டறியலா�. 

3 

23 எ�வா� எ�வா� எ�வா� எ�வா� ைவர�கைவர�கைவர�கைவர�க����    ெசய�ப� ெவ�டா/களாகெசய�ப� ெவ�டா/களாகெசய�ப� ெவ�டா/களாகெசய�ப� ெவ�டா/களாக    மா0�மா0�மா0�மா0��ப�ப�ப�ப�கி
ற1�கி
ற1�கி
ற1�கி
ற1????        
♣  ைவர4களி� மர��ெபா�ளான RNA வான� DNA வாக 
மா���பிரதிெய.0க�ப.கி�ற�.  
♣  ைவர4கைள ெசய#ப. ெவ0டா2களாக மா��வத�ெகன அவ�றி� சில ஜீ�க� 
நீ0க�ப.கி�றன.  
♣ இத� �ல� ைவர4க� தீ�க�றைவகளாக மா�ற�ப6. அவ�றிJ� ேநா&கா�� 
ஜீ�க� Lைழவத�கான இட�க� ேதா��வி0க�ப.கி�றன. 

3 

24 DNA DNA DNA DNA 2லக� 2லக� 2லக� 2லக�     
ஒ� உயி�0�ாிய அைன$�� ப�திகளி� வாிைசைய, உ�ளட0கிய ேசகாி�பா��. 

3 

25 ேமக.தி� ேமக.தி� ேமக.தி� ேமக.தி� ((((ேவதி�ெபா3�க�ேவதி�ெபா3�க�ேவதி�ெபா3�க�ேவதி�ெபா3�க�) ) ) ) 45த� 45த� 45த� 45த� : : : :     
உல2பனி அ#ல� ெபா6டாசிய� அேயாைட. �க�கைள நீ2ேகா$த ேமக�க� மீ� 
Gவினா# சில சமய� மைழ�ெபாழிF ஏ�ப.�. 

3 

26 கழி&க மீ
க� கழி&க மீ
க� கழி&க மீ
க� கழி&க மீ
க� த� வா7நாளி
 ெப3� ப$திைய த� வா7நாளி
 ெப3� ப$திைய த� வா7நாளி
 ெப3� ப$திைய த� வா7நாளி
 ெப3� ப$திைய எ�$ எ�$ எ�$ எ�$ கழி�கி
றனகழி�கி
றனகழி�கி
றனகழி�கி
றன?  ?  ?  ?  ஒ3 உதாரண� ஒ3 உதாரண� ஒ3 உதாரண� ஒ3 உதாரண� 
ெகா� ெகா� ெகா� ெகா� ....    
♣ இைவ த� வா=நாளி� ெப�� ப�திைய நீாி5�, மா�M� ச��� நில0 �6ைடகளி5�, 
கடேலார� உ�ள நீ2$ ேத0க�களி5� கழி0கி�றன.  
♣ இைவ சனா4 சனா4 (பா#மீ�), சா�ப# (#ல6க� (மடைவ), ெப2# 4பா6.க� 
(காிமீ�), Nபா4 (ெகா.வா) O�ாீ�க� ேபா�றைவயா��. 

3 
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27 ஆஆஆஆ;ேடா;ேடா;ேடா;ேடா    அனைலசாி
 ேம
ைமக� அனைலசாி
 ேம
ைமக� அனைலசாி
 ேம
ைமக� அனைலசாி
 ேம
ைமக� :::: 
1. ைககளா# ெச&ய�ப.� (ைறைய ஒ�பி.� ேபா� �#"ய� அதிக�. 
2. �ைற>த கால$தி# ஏராளமான மாதிாிகைள; ெச&(ைற�ப.$தலா�. 
3. ஒேர சமய� இர�. அ#ல� பலவைக ேசாதைன ெச&(ைறகைள;ெச&யலா�. 
4. கண0கீ.க� ேதைவ�படவி#ைல. 

3 

28 ெஜெஜெஜெஜ/�பிளாச/�பிளாச/�பிளாச/�பிளாச    ேகா;பா� ேகா;பா� ேகா;பா� ேகா;பா�     
உட#ப�திகளி# (ேசாம6ேடாபிளாச�) ஏ�ப.� மா�ற�களா# இன�ெப�0க; ெச#களி# 
(ெஜ2�பிளாச�) மா�த#க� நிகழா� 

3  

��� - �    

�றி��::::     1. . . .     ஒ�ெவா� வினாவி��� ஐ>� மதி�ெப�க�.                                                                            3333    X    5  = 5  = 5  = 5  = 15151515      2. வினா எ, 31-�� க,�(பாக விைடயளித* ேவ,.�.  
29 எ<�!எ<�!எ<�!எ<�!    &றிவி
 வைகக� &றிவி
 வைகக� &றிவி
 வைகக� &றிவி
 வைகக� :::: 

1. 1. 1. 1. ப=ைச� ெகா�! &றி5 ப=ைச� ெகா�! &றி5 ப=ைச� ெகா�! &றி5 ப=ைச� ெகா�! &றி5 ::::  
♣  இ�வைக எ5�� (றிF �ழ>ைதக/0� ஏ�ப.கிற�.  
♣  இதி# (றிF (9ைமய�றதாகF�, கா2ெட04  ப�தி ஒ6)ய நிைலயி5� காண�ப.�. 
2. 2. 2. 2. %�ய &%�ய &%�ய &%�ய &றி5 றி5 றி5 றி5 ::::  
♣  இ�வைக (றிவினா# ஏ�ப.� இர$த0 க6. ெவளியி# காண�ப.வதி#ைல. 
3. 3. 3. 3. திற>த &றி5 திற>த &றி5 திற>த &றி5 திற>த &றி5 ::::  
♣  இ�வைக (றிவினா#, ஏ�ப.� இர$த0 க6.,திற>த காய$தி� வழியாக ெவளியி# 
ந�� ெதளிவாக0 காண�ப.�.  
♣  இ� ஒ� மிக ேமாசமான காய�. இத� வழியாக0 ேக. விைளவி0�� கி�மிக� 
உட"��� Lைழ8� அபாய� உ�..  
4. 4. 4. 4. ேநா?நிைல &றி5 ேநா?நிைல &றி5 ேநா?நிைல &றி5 ேநா?நிைல &றி5 ::::  
♣  ெம">த எ5��களி# ஏ�ப.�ஒ� சிறிய ேமாத#, இ�(றிவி��0 காரணமாகிற�.  
♣  இ� ைஹப2 பாராைதரா&)ச$தி� விைளவா# ஏ�ப.கிற�. 
5. 5. 5. 5. அ@.த &றி5 அ@.த &றி5 அ@.த &றி5 அ@.த &றி5 ::::  
♣  ெதாட2;சியாக, நீ�ட கால$தி��, எ5�பி� ஓாிட$தி# 
ஏ�ப.� அ9$த�, இ�வைக (றிவி��0 காரணமா��. 
6. 6. 6. 6. பிற�! &றி5 பிற�! &றி5 பிற�! &றி5 பிற�! &றி5 ::::  
♣  �ழ>ைத பிற0�� த�வாயி#, �ழ>ைதயி� உட"# 
ஏ�ப.� (றிF, பிற�� (றிF என�ப.�. 

5 

30 எ?;� அறி$றிக� எ?;� அறி$றிக� எ?;� அறி$றிக� எ?;� அறி$றிக�     
1. உட# எைடயி# 10% �ைறய0H.�. 
2. ஒ� மாத$தி��� ேமலாக$ ெதாட2 ேபதி காண�ப.�. 
3. ெதாட2>� ஒ� மாத$தி��� ேமலாக கா&;ச# நீ)0��. 
4. இரவி# விய2$த5�, நீ)$த இ�ம5� காண�ப.�. 
5. ச>த2�ப$ ெதா��களாக எ5���0கி, வா&  ெதா�ைடயி# ேக�)ைடயாசி4 
என�ப.� BRைச$ ெதா��0 காண�ப.�. 
6. ெஹ2�பி4 ேஜா46ட2 ைவரசி� ெதா��த# அ�வ�ேபா� உ�டா��. 
7. ெமனி�ைஜ6)4 ம��� நர��; ேசத� 

5 
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8. �$தி0 H2ைமைய இழ$த5�, ஞாபக மறதி8� ஏ�ப.�. 
9. கேபாசி சா20ேகாமா என�ப.� ���ேநா& ேதா���. இத� விைளவாக 
மா2� ம��� வயி�� ேம# ப�திகளி# ேதா"# க� நீல� ��க� ேதா���. 

31 உ��! நிராகாி�பி
 &த� ெதா$�பி�உ��! நிராகாி�பி
 &த� ெதா$�பி�உ��! நிராகாி�பி
 &த� ெதா$�பி�உ��! நிராகாி�பி
 &த� ெதா$�பி�,,,,    இர டா� ெதா$�பி�இர டா� ெதா$�பி�இர டா� ெதா$�பி�இர டா� ெதா$�பி�    ம0�� ம0�� ம0�� ம0�� இ�தி= இ�தி= இ�தி= இ�தி= 
ெசாி.தB�ெசாி.தB�ெசாி.தB�ெசாி.தB�    ஏ0ப�� நிக75கைள விள�$கஏ0ப�� நிக75கைள விள�$கஏ0ப�� நிக75கைள விள�$கஏ0ப�� நிக75கைள விள�$க????    ம3.1வ= சிகி=ைசயி
 ேபா1 மா0���! ம3.1வ= சிகி=ைசயி
 ேபா1 மா0���! ம3.1வ= சிகி=ைசயி
 ேபா1 மா0���! ம3.1வ= சிகி=ைசயி
 ேபா1 மா0���! 
நிராகாி�நிராகாி�நிராகாி�நிராகாி�! எ�வா� த�! எ�வா� த�! எ�வா� த�! எ�வா� த��க�ப�கிற1�க�ப�கிற1�க�ப�கிற1�க�ப�கிற1???? 

♣ உ��� நிராகாி�பி� (த# ெதா��பி# உண2T6ட�ப6ட Tெச#க� 
("�ஃேபாைஸ6.க�) ேம0ேராேபVக� ம��� பிளா4மா ெச#க� ஈ.ப.கி�றன.  
♣  மா����� ம��பி� இர�டா� ெதா��� நிக=Fகளி# B ெச#க/� (B  
"�ஃேபாைச6.க�) ெசய#ப.கி�றன. ெச#வழி$தைட கா�� விைனகளி# 
இ�ட2":0கி� 1 (IL-1) ம��� இ�ட2":0கி� 2 (IL-2) (த"யன ப�ேக�கி�றன.  
♣  கிராஃ�)� இ�தி; ெசாி$த"#, "�ேபாடா0N�க�, ேநா&0க6) சிைத��0 
காரணிக� அ#ல� �ரத; ெசாி�� ெநாதிக� ெசய#ப.கி�றன. 
ம3ம3ம3ம3.1வ= சிகி=ைசயி
 ேபா1 மா0���! நிராகாி�ைப..1வ= சிகி=ைசயி
 ேபா1 மா0���! நிராகாி�ைப..1வ= சிகி=ைசயி
 ேபா1 மா0���! நிராகாி�ைப..1வ= சிகி=ைசயி
 ேபா1 மா0���! நிராகாி�ைப.    த��பத0$�கீ7க ட த��பத0$�கீ7க ட த��பத0$�கீ7க ட த��பத0$�கீ7க ட 
நடவ��ைகக� ேம0ெகா�ள�ப�கி
றனநடவ��ைகக� ேம0ெகா�ள�ப�கி
றனநடவ��ைகக� ேம0ெகா�ள�ப�கி
றனநடவ��ைகக� ேம0ெகா�ள�ப�கி
றன....    
1. உ��� ஏ�பவாி� இர$த$ ெதா�திைய (அ, ஆ, O, ம��� கீட) ஆரா&த#. 
2. உ��� ஏ�பவாி� இர$த சீர$தி# ெச# ந;சா0க ஆ�)பா)க�  
உ�ளனவா எ�பைத0 க�.பி)$த#. 
3. உ���$ தான� ெச&பவ2 ம��� உ���� ெப�� நப2 ஆகிய இ�வாி� இர$த; 
ெச#கைள0 ��0� ஒ�I. ெச&த#. 
4. ைச0ேளா4ேபாாி� ம��� 4?ரா&.க� ேபா�ற தைடகா�ைப ம6.�ப.$�� 
ம�>�கைள மா��$திD ஏ�பவ2க/0� அளி$த#. 
5. நிணநீாிய$ திD0கைள (9ைமயாக0 கதிாிய0க$தி��  உ6ப.$த# (த"யன. 

5 

32 மர! மா0ற�ப;ட வில�$கமர! மா0ற�ப;ட வில�$கமர! மா0ற�ப;ட வில�$கமர! மா0ற�ப;ட வில�$களி
 ளி
 ளி
 ளி
     பய
க� பய
க� பய
க� பய
க� ::::    
1. மர� மா�ற�ப6ட வில��க� அவ�றி� இய#�யிாிகைள விட உணF த�மயமா0க# 
திறைன அதிகமாக0 ெகா�.�ளன. 
2. இ�Fயிாிக� �ாித வள2;சிைய0 ெகா�)��பதா#, ச>ைதைய எ6.� (வி�பைன0�) 
அளவிைன; சீ0கிரமாக அைடகி�றன. 
3. இவ�றிJைடய மாமிச$தி� தர� சிற�பாக உ�ள�. 
4. சில வியாதிக/0� இ�Fயிாிக� எதி2�பா�றைல0 ெகா�.�ளன. 
5. இ�Fயிாிக� உ�ப$தி; சாைலகளாக; ெசய#ப6. (0கிய$�வ� வா&>த 
ம�ேச20ைக� �ரத�க� ம��� ம�>�� ெபா�6க� ேபா�றவ�ைற 
அவ�றி� பா# இர$த�, சி�நீ2 �ல� த�கி�றன. 

5 

33 சிற�பினமாத�சிற�பினமாத�சிற�பினமாத�சிற�பினமாத�:::: 
♣  ஓ2 சிற�பின� எ�ப� இய�ைகயான, உயிாிய# அலகா��.உயிாின�களி� ப#ேவ� 
வைகபா6. அல�களி# சிற�பின� ம6.ேம மனிதனா# ஏ�ப.$த�ப6டத��. அ� 
இய�ைகயி� ஓ2 உ�ைம அைம�பா��. 
♣  பாிணாமமான� சிற�பின�களி� ம6ட$திேலேய நைடெப��.இ0காரண$தினாேலேய 
டா2வினி� ""சிற�பின�களி� ேதா�ற�'' எJ� X50� (0கிய$�வ� தர�ப6.�ள�. 
இன�களி# பல வைகக/�.. 
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♣        ேவ0றிட சி0றின�க�ேவ0றிட சி0றின�க�ேவ0றிட சி0றின�க�ேவ0றிட சி0றின�க�  
இைவ மா�ப6ட �வியைம��களி# வா=பைவ. இ>திய, இல�ைக வா= தவைளகைள 
இத�� உதாரணமாக0 Hறலா�. இ�வி� நில�க/� ம�ன2 வைள�டாவினா# 
பிாி0க�ப6.�ளன. 
♣        ஓாிட= சி0றின�க�ஓாிட= சி0றின�க�ஓாிட= சி0றின�க�ஓாிட= சி0றின�க�  
மிக ெந��கிய இர�. சி�றின�க� உ�வ ஒ��ைம ெகா�)�$த# ஆ��. உ�: ரானா 
ெஹ0சடா0ைடலா, ரா.ைட0ாினா, ரா.சயேனா பி"0)4  
♣  இ�வைகயி# பலவைக சி�றின அைம��க� பாிணாம$தி# ேதா�றலா�. 

��� ��� ��� ��� ----    #### 
�றி��::::     1. 1. 1. 1.     ஒ�ெவா� வினாவி��� ப$�  மதி�ெப�க�                                                                            2222    X    10101010        = = = = 22220000 

34 இதய.இதய.இதய.இதய.    தைச நசி5ற� ேநா?தைச நசி5ற� ேநா?தைச நசி5ற� ேநா?தைச நசி5ற� ேநா?::::        
இ� ஓ2 இதய$தைச$ தமனி ேநாயா��. இ>ேநா& இதய$ தைசக/0� ெச#5� 
தமனி0�ழ#க� அைடப.வதா# ேதா���. இதனா# மிக0 க.ைமயான ெநRD வ" 
ஏ�ப.�. இ>ேநாயி# இதய$தைசயி� ஒ� ப�தி இற>� வி.கிற�. 
காரண�க� காரண�க� காரண�க� காரண�க� ::::  
இதய$ தைச$ தமனிகளி� அைட�பா# இ>ேநா& ஏ�ப.�. இ�வைட�� அ#ல� �ழ# 
��0க� உ6Dவ�றி# ெகால4)ரா# ேபா�ற ெகா9��� ெபா�6க� ப)வதா# 
ஏ�ப.�. இ�ப)Fகளா# கீற# ஏ�ப6.0 �ழாயிJ� இர$த0 கசிF� ஏ�படலா�. கசி>த 
இர$த$தி� உைற>த �Y0� �ழைல அைட$தா# இதய$ தைசக/0� இர$த ஓ6ட� 
தைட�ப.�. இதனா# மா2� வ"8� இதய இய0க நி�$த(� ஏ�படலா�. 
தானறி$றிக� தானறி$றிக� தானறி$றிக� தானறி$றிக� :::: 
1. மிக0 க.ைமயான ெநRD வ". இ�வ" க9$�, இட� ைக0�� பரவலா�.  
2. விய2$த#,  
3. �;D$ திணற#,  
4. வயி��0 �ம6ட#, வா>தி. 
5. மரண� ப�றிய படபட��.5# ஒ�வ�0� இ>ேநாயி# ெநRDவ" ேதா��வதி#ைல. 
ஆனா#மய0க�, விய2$த#, ேதா# ெவ/�� ேபா�றைவ ேநாிடலா�. இத�� 
""அைமதியான இதய$ தைச நசிFற#'' எ�� ெபய2. இ$த�ைம ச20கைர 
வியாதி8ைடயவ2க�, மிைக இர$த அ9$த� உ�ளவ2களி# ேதா���. 
ேநா? வா?�!� காரணிக� ேநா? வா?�!� காரணிக� ேநா? வா?�!� காரணிக� ேநா? வா?�!� காரணிக� ::::    
1. �ைக�பி)�பவ2க/0� இதய$தைச நசிFற# ேநா8� அதனா# மரண(� 
ேநாி.வத�கான வா&��க� அதிக�. 
2. மிைக இர$த அ9$த� ஓ2 வா&��0 காரணி. இர$த அ9$த அளைவ� ெபா�$�� 
பாதி�� அைம8�. 
3. 30% உட# எைட அதிக� உ�ளவ2க/0�$ தமனி0 �ழ# அைட���, இதய$ தைச0 
�ழ# ேநா&க/� ேதா��� வா&���.. 
4. இர$த$தி# ெகால46ரா"� அளF H.த#. அதிக0 ெகா9�� உணF 
உ6ெகா�/த#. 
5. உட50�� ேபாதிய உட�பயி�சி இ#லாதி�$த#. 
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34 ஒளி உண/தB� $=சி ம0��ஒளி உண/தB� $=சி ம0��ஒளி உண/தB� $=சி ம0��ஒளி உண/தB� $=சி ம0��    D�! ெச�களி
 ப�$ D�! ெச�களி
 ப�$ D�! ெச�களி
 ப�$ D�! ெச�களி
 ப�$     
$=சி $=சி $=சி $=சி     ெச�களி
 ப�$ெச�களி
 ப�$ெச�களி
 ப�$ெச�களி
 ப�$ 
♣  க�ணி� �;சி ெச#களி� (120 மி#"ய�க�) ெவளி��ற� ப�தியி# காண�ப.� 
சிவ��0 கல>த ஊதா நிறமி, ெராடா�சி� அ#ல� பா2ைவ ஊதா என�ப.�.  
♣  இதி# �ரத ஆ�சி� (4கா6டா�சி�) உட� அ#)ைஹ. ேச2>த ைவ6டமி� A 
யினா# ஆன, ப�தியிைன ெர6)ேன1 அ#ல� ெர6)ேனா எ�� அைழ0க�ப.கிற�.  
♣  ஒளியான� ெராடா�சி� மீ� வி9� ெபா9� நிறம��� ேபாகிற�. ஏென�றா# இைவ 
ெர6)ேன ம��� ஆ�சினாக உைட0க� ப.வதினா# ஒளி இ#லாத ேவைளயி# இைவக� 
ம�ப)8� இைணகி�றன.  
♣  சில ெர6)ேன0க�, 4கா6டா�சி� உட� ம�ப)8� இைண>� ெராடா�சினாகF�, 
சில ைவ6டமி� A ஆகF� �ைற0க�ப.கி�றன. 
♣  �;சிெச#க�, அதிக ஒளி உண2த�ைம ெகா�டைவ. எனேவ �ைற>த ஒளியி5� 
பா2�பத�� இைவ உதFகி�றன. இ�பா2ைவ 4கா6ேடாபி0 பா2ைவ என�ப.�. 
D�! ெச�களி
 ப�$ D�! ெச�களி
 ப�$ D�! ெச�களி
 ப�$ D�! ெச�களி
 ப�$     
♣  H�� ெச#களி# காண�ப.� பா2ைவ நிறமிக�, ெர6)ேன உட�ேச2>த 
�ரத ஆ�சி� (ேபா6ேடா�சி�) களா# ஆனைவ.  
♣  மனிதாி# ெவ�ேவ� அைல நீள� ெகா�ட ��� நிறமிக� காண�ப.கி�றன.  
♣  ��� (த�ைம நிற�க� சிவ��, ப;ைச ம��� நீல� ஆ��.  
♣  அதிக அளF ஒளிெகா�ட பா2ைவயி� ெசய# தா� நிற�பா2ைவயா��. இதி# H�� 
ெச#க� நிற�கைள உண2கிற�. 
♣  அதிக அளF ஒளியி�, நிற�கைள விழி$திைரயி5�ள ேபாவியா ப�தி 
உண2கிற�. இ�ப�தியி# �;சிெச#க� காண�ப.வதி#ைல.  
♣  H�� ெச#க� ம6.� தா� உ�ளன. �ைற>த ஒளி ேவைளயி# ேபாவியா 
�ற�ப�தியி# உ�ள �;சி; ெச#க� ெசய#ப.கி�றன. இ�ப�தியி# நிற�கைள உணர 
()யாததினா#, நிற�க� ம�கி0 காண�ப.கிற�.  
♣   H�� ெச#க� அதிக ஒளியி# ெசய#ப.வதினா# இ$ெதா�தி அதிக$ ெதளிவாக; 
ெசய#ப6. நிற�கைள உணர ()கிற�. (ேபா6ேடாபி0 பா2ைவ  ) 
♣   விழி$திைரயி� ெசய#பா6)# ஒளி ேவதிவிைன �லமாக ஒளி;ச0தியான� நர�� 
G�டலாக மா�ற�ப.கிற�. இ;ெசய# �ல� நர�� இைழக� G�ட�ப6., நர��$ 
G�ட#க� கட$த�ப.கி�றன. 
♣  உண2 உ���களி# உ�வா�� G�ட#க�, H�� ெச#களி# உ�வா�� மி� 
அ9$த$ைத� ெபா�$�, �ைளயினா# சாியான நிறமாக� ப�0க�ப.கிற�.  
♣  நம� க�களினா# கா�கி�ற அ#ல� ப�$தறிய�ப.கி�ற நிற(�ள பட�க�, 
�ைளயி� ஓ2 க)னமான ெசய# ெதா��பா��.  
♣  இ;ெசய# ெப��ைளயி�, ஆ04பி6ட# க��பி� �றணி� ப�தியி# நைடெப�கிற�. 
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35 ஆ0ற�ஆ0ற�ஆ0ற�ஆ0ற�    ெந3�க�எ
றா� எ
ன ெந3�க�எ
றா� எ
ன ெந3�க�எ
றா� எ
ன ெந3�க�எ
றா� எ
ன ? ? ? ? ஆ0ற�ஆ0ற�ஆ0ற�ஆ0ற�    ெந3�க�ைய.ெந3�க�ைய.ெந3�க�ைய.ெந3�க�ைய.    தவி/�கதவி/�கதவி/�கதவி/�க    எ��கேவ �யஎ��கேவ �யஎ��கேவ �யஎ��கேவ �ய    
நடவ��ைகக�நடவ��ைகக�நடவ��ைகக�நடவ��ைகக�யாைவயாைவயாைவயாைவ???? 
 
ஆ0ற�ஆ0ற�ஆ0ற�ஆ0ற�    ெந3�க�ெந3�க�ெந3�க�ெந3�க�    : : : :  
அதிக ம0க�ெப�0க�, , , , ேவகமான நகரமயமா0க� ம��� ெதாழி# மயமா0க� ேபா�ற 
காரணிகளா# ஆ�ற# ெந�0க) ஏ�ப6.�ள�. 2020ஆ� ஆ�.0�� த�ேபா� உலகி# 
உ�ள ெப6ேரா"ய(� இய�ைக எாிவா8F� தீ2>� வி.� அபாய(�ள�. இைத; 
சமாளி0க0 கீ=க�ட �ாித நடவ)0ைககைள எ.0கேவ�)ய நி2ப>த$தி# மனித� 
உ�ளா�.    
ஆ0ற�ஆ0ற�ஆ0ற�ஆ0ற�    ெந3�க�ைய.ெந3�க�ைய.ெந3�க�ைய.ெந3�க�ைய.    தவி/�கதவி/�கதவி/�கதவி/�க    எ��கேவ �யஎ��கேவ �யஎ��கேவ �யஎ��கேவ �ய    நடவ��ைகக�நடவ��ைகக�நடவ��ைகக�நடவ��ைகக� 
1111. . . . எாிெபா3�எாிெபா3�எாிெபா3�எாிெபா3�    Eக/ைவ�Eக/ைவ�Eக/ைவ�Eக/ைவ�    $ைற.த�$ைற.த�$ைற.த�$ைற.த�    ::::     
ெமா$த ஆ�ற#ேதைவயி#, , , , [.களி# �ளிைர0 �ைற$� ெவ�ப�6ட; 18% சத[த(�, , , , 
ேபா0�வர$தி�� 25% சத[த(� பய�ப.$த�ப.கி�றன.    
இவ�ைற0 �ைற0க எ.0க ேவ�)ய நடவ)0ைகக� :    
(அ) த�ேபா��ள க6)ட�களி# ெவ�ப$தைட ெபா�6கைள அைம$த#, , , , ேதைவயான 
மா�ற�கைள ஏ�ப.$�த# (உதாரணமாக0 �ைற>த அளF க�ணா) தக.க� 
பய�ப.$த#, , , , இத� �ல� 33%    
ஆ�றைல மி;ச�ப.$தலா�.)    
(ஆ) ேபா0�வர$�; சாதன�களி� எாிெபா�� Lக2ைவ0 �ைற$� ஆ�றைல; 
ேசமி$த#,,,,    
(இ) சிற>த திறJ�ள ேபா0�வர$� வாகன�கைள� பய�ப.$த#.    
2222. . . . !திய!திய!திய!திய    ஆ0ற�ஆ0ற�ஆ0ற�ஆ0ற�    வள�கைளவள�கைளவள�கைளவள�கைள    உ3வா�$த�உ3வா�$த�உ3வா�$த�உ3வா�$த�    :::: 
ஆ�ற# ெந�0க)யி� காரணமாக, , , , �திய மா�� ஆ�ற# வள�க�,,,, உ�வா0க�பட 
ேவ�)8�ள�. இைவ �ைத�ப)வ எாிெபா�/0� ந#ல மா�றாக அைம8�.    
அஅஅஅ. . . . கா0�கா0�கா0�கா0�    ஆ0ற�ஆ0ற�ஆ0ற�ஆ0ற�    : : : :  
கா�� ஆ�ற# இ>தியாைவ� ெபா�$தவைர� ெப�� (0கிய$�வ� வா&>த�. 
ஏெனனி# இ�� காண�ப.� நீ�ட கடேலார�ப�திக�, , , , மைலக� ம��� பாைலவன� 
பர��களி#, , , , கா�� ஆைலகைள உ�வா0கி, , , , கா�� ஆ�றைல; சிற>த (ைறயி# 
பய�ப.$தி மி� உ�ப$தி ெச&யலா�. நீேர�ற� ெச&யF� ()8�.    
கா0�கா0�கா0�கா0�    ஆ0றB
ஆ0றB
ஆ0றB
ஆ0றB
    நிைறக�நிைறக�நிைறக�நிைறக� 
1. கா�றாைலக� �ல� உ�ப$தியா�� மி�சார$தி�� ஆ�� உ�ப$தி; ெசலF மிகF� 
�ைறF. ஒ� :னி6)�� 40 காDக� எ�ற அளவி# மி�சார$ைத உ�ப$தி ெச&யலா�.    
2. D��;<ழ50� எ�வித பாதி��� இ#ைல    
3. ?ச# ஆ�ற# ேபால#லாம# ெதாட2>� மி�சார� உ�ப$தியாவதா#, , , , ெச&ய�ப.� 
(தO. [ணாவதி#ைல.    
ஆஆஆஆ. . . . !விெவ�ப!விெவ�ப!விெவ�ப!விெவ�ப    ஆ0ற�ஆ0ற�ஆ0ற�ஆ0ற�    : : : :  
இ>திய ெப��கட# ம��� பDபி0 ப�திகளி# உ�ள பல தீF நா.களி#, , , , �விெவ�ப 
ஆ�றைல� பய�ப.$�� ெதாழி#L6ப� மிகேவகமாக� பரவி வ�கிற�. 
இய�ைகயிேலேய காண�ப.� ெவ�பநீ2ஊ��களி# இ�>� ெவளிேய�� நீராவிைய 
ஆ�றலாக� பய�ப.$�வ�    தா� இ$ெதாழி#L6ப�.    ஆ�ற# உ�ப$தி0� ெவ�ப� 
பாைறக� : உல2 ெவ�ப�பாைற    ெதாழி#L6ப� இ>தியா ேபா�ற �வியிய# அைம��0    
ெகா�ட நா.க6� மிகF� உக>த�. �வியி� உ6�ற$தி#, , , , ஆழ$தி#    பாைறகளி# 
ெவ�ப� 200200200200-2502502502500000CCCC எ�ற அளவி# உ�ள�. இ�பாைறக� வைர    ஆ=�ழா&0 கிண�க� 
ேதா�ட�ப.கி�றன. இ0கிண�களி� உ�ேள அதிக    அ9$த$தி# நீ2 பா&;ச�ப.கிற�. 
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அ�ப)� பா&;ச�ப.� நீ2, , , , பாைறக6�    இைடேய உ�ள ��கிய இைடெவளிகளிJ� 
Lைழ>� <டாகி�ற�. பி�ன2    இ>நீ2 ேவ��ழா&க� �ல� நீராவியாக� Bமியி� 
அ)யி"�>�, , , , �வி�பர�பி��0 ெகா�. வர�ப.கிற�. இ>த நீராவிைய0 ெகா�.    
ட2ப�கைள இய0கி மி�உ�ப$தி ெச&யலா�. பி� அ>த நீராவிைய0    �ளிரைவ$�, , , , 
நீரா0கி மீ�.� ஆ=�ைள கிண��0�� ெச5$தி விடலா�.        
இஇஇஇ. . . . சிறிய நீ/மி
 தி;ட�க� சிறிய நீ/மி
 தி;ட�க� சிறிய நீ/மி
 தி;ட�க� சிறிய நீ/மி
 தி;ட�க� : : : :  
அைன$�� ���பி0கவ#ல ஆ�ற#    வள�களி#, , , , மிகF� ம"வான, , , , ந�பக$த�ைம 
வா&>தைவ சிறிய நீ2மி�    தி6ட�களா��. கா#வா&க�, , , , ஓைடக� ேபா�றவ�றி"�>� 
D����ற0 ேக.    ஏ�ப.$தாம# மி�உ�ப$தி ெச&யலா�. இய�ைக, , , , இ>தியாவி�� 
ஏராளமான    அளவி# நீ2மி� ஆ�ற#கைள0 ெகாைடயாக0 ெகா.$��ள�.    
ஈஈஈஈ. . . . ெப3�கட� ஆ0ற� ெப3�கட� ஆ0ற� ெப3�கட� ஆ0ற� ெப3�கட� ஆ0ற� : : : :  
ெப��கட""�>� கீ=க�ட (ைறக�    �ல� ஆ�றைல� ெபறலா�.        
1. 1. 1. 1. ெப��கட# கா��, 2. , 2. , 2. , 2. ெப��கட# அைலக�, 3. , 3. , 3. , 3. ெப��கட# ஓத�க�, 4. , 4. , 4. , 4. ெப��கட# 
நீேரா6ட�, 5. , 5. , 5. , 5. ெப��கட# �விெவ�ப�, 6. , 6. , 6. , 6. ெப��கட#    ெவ�பஆ�ற# மா�ற�, 7. , 7. , 7. , 7. 
உ��$த�ைம ேவ�பா.க�, 8. , 8. , 8. , 8. கட�பாசிகைள    உயிாிய (ைறயி# மா�ற#.        
ேகரளாவி# உ�ள விழிRச� மீ�பி) �ைற(க$தி#, , , , இ>தியாவி�    ெப��கட# 
ஆ�ற""�>� மி�ச0தி தயாாி��; ெச&8� (த# ஆைல    உ�வா0க�ப6.�ள�. இ� 
ஆ�.0� 150 150 150 150 MWMWMWMW மி�சார� உ�ப$தி ெச&8�.        
கட� ஓத�க� %ல� ஆ0ற� கட� ஓத�க� %ல� ஆ0ற� கட� ஓத�க� %ல� ஆ0ற� கட� ஓத�க� %ல� ஆ0ற� : : : :  
ெப��கட# அைலக/�, , , , ஓத�க/�    ஏராளமான ஆ�றைல0 ெகா�.�ளன. ஓத�களி� 
ஆ�ற# ���பி0க    வ#லதா8�, , , , D��;<ழ50�0 ேக. விைளவி0காம5� இ��பதா# 
இ� மிகF�    இ�றியைமயாத� ஆ��. ேம5� ப�வகால; Dழ�சிைய ந�பியி�0�� 
நீ2மி�    ஆ�றைல ஒ�பி.� ேபா� இ� நிைலயான�. எ�ேபா�� இதி"�>� மி� ஆ�ற#    
ெபறலா�. கனடாவி5� இ>தியாவி# க6; ப�தியி5� ஓத�களி"�>�    ஆ�ற# ெப�� 
ஆைலக� அைம0க�ப6.�ளன. இ�வி� இட�களி5�    ஓத�க� சாியான அளFகளி# 
உ�ளன.    
உஉஉஉ. . . . Fாிய ஆ0ற� Fாிய ஆ0ற� Fாிய ஆ0ற� Fாிய ஆ0ற� : : : :  
இ� ம�ெறா� ஆ�ற# வள�. ஒ�ெவா� வ�ட(�    <ாியனிடமி�>� Bமி0� 5555xxxx1010101020202020    கிேலா 
கேலாாி ஆ�ற# கிைட0கிற�. உலகி#    உ�ள அைன$� ஆ�ற#க/0�� �லமான <ாிய 
ஆ�ற# ஒ� ���பி0கவ#ல    ஆ�றலா��.        
Fாிய ஆ0றB
 நிைறக� Fாிய ஆ0றB
 நிைறக� Fாிய ஆ0றB
 நிைறக� Fாிய ஆ0றB
 நிைறக� : : : :  
1.1.1.1.உலெக��� கிைட0க0H)ய, , , , D��; <ழைல மாDப.$தாத ஆ�ற# இ�.     
2. 2. 2. 2. ஒளி;ேச20ைக ம��� க�ணா)    [. விைளF ஆகிய நிக=Fகளி� ெவளி�பா6)� 
<=நிைல சம�பா6ைட�    பராமாி0க இ� உதFகிற�.     
3.3.3.3.ப)ம எாிெபா�6களான நில0காி, , , , எ�ெண&    ம��� வா80களினா# ஏ�ப.� 
D��;<ழ# ேக. இதி# ஏ�ப.வதி#ைல.    
 
 
 
 
ஊஊஊஊ. . . . அG�கதி/ ஆ0ற�அG�கதி/ ஆ0ற�அG�கதி/ ஆ0ற�அG�கதி/ ஆ0ற�  
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இ�ைறய ம��� நாைளய உலகி�� உக>த ஒ÷÷÷÷ர    ம"வான ஆ�ற#, , , , அY0கதி2 ஆ�ற# 
தா�. �ைத�ப)வ எாிெபா�6க/0� பதிலாக இ>த ஆ�ற#    பய�ப.�.        
அG�கதி/� பிள.த� அG�கதி/� பிள.த� அG�கதி/� பிள.த� அG�கதி/� பிள.த� : : : :  
ஒ� கனமான அY, , , , நி:6ரா� ேமாத#களா#    சி�சி� �க�களாக� பிாிவதா#, , , , 
ஏராளமான அளF ஆ�ற# ெவளி�ப.கிற�.    இ� நிைறவாக இ�>தா5�, , , , அY0கதி20 
கழிFகைள0 கதி2[;D அபாயமி�றி    எ�வா� ைகயா�வ� எ�ற பிர;சிைன ஒ� ெபாிய 
�ைறயா��.        
அG�கதி/ இைண5அG�கதி/ இைண5அG�கதி/ இைண5அG�கதி/ இைண5 எ�ப� எதி2கால$தி# ஒ� சிற>த ஆ�ற# வளமாக    இ�0��. 
அY0கதி2 இைணவி#, , , , )86?ாிய� ம��� )ைர6)ய� ேபா�ற இல�வான அY 
உ6க�0க� இைண>� ஒ� கன$த நிைலயான அY    உ6க�வாக மா��. ேம5�, , , , 
அY0கதி2 இைணவினா# ஏ�ப.�    விைளெபா�6களா#, , , , கதி2[;D அபாய� எ�F� 
இ�0கா�. ஆகேவ, , , , அY0கதி2� பிள$த# (ைறயி# கதி2[;D அபாய$ைத 
எதி2ெகா�/�    பிர;சிைன இ�(ைறயி# இ#ைல. பல X�றா�.க/0� நம0� 
ஆ�றைல    அளி0க ஏ�வாக ஏராளமான இல�வான ஐேசாேடா��க� உ�ளன. ஆனா#    
�ரதி�\டவசமாக, , , , இ>த அY0கதி2 இைணF �ல� ெதாட2>� ஆ�றைல�    ெப�� 
ெதாழி#L6ப� இ�J� சாிவர0 க�.பி)0க�படவி#ைல.        
எஎஎஎ. . . . உயி/வா� அ�ல1 சாண எாிவா� ஆ0ற� உயி/வா� அ�ல1 சாண எாிவா� ஆ0ற� உயி/வா� அ�ல1 சாண எாிவா� ஆ0ற� உயி/வா� அ�ல1 சாண எாிவா� ஆ0ற�  
உயிாிய0 கழிFகைள0 கா�ற�ற (ைறயி# ம6க; ெச&வத� �ல�    இ�வா�ற# 
ெபற�ப.கிற�. இ�(ைறயா# மா6. சாண$தி� எாிதிற� 20% 20% 20% 20% அதிகாி0கிற�. 
இ�(ைறயி# கிைட0�� காிம உர� மா6. சாண$ைத விட 43% 43% 43% 43% சிற>ததா��. ேம5� 
இ>த உர� நா�தா சா2>த உர�களி� ேதைவைய0 �ைற$�    வி.கிற�. 10101010mmmm3333    உயி2வா8 
ஆ�ற#, 6.0, 6.0, 6.0, 6.0mmmm3333    இய�ைக வா8வி���, 3.6 , 3.6 , 3.6 , 3.6 "6ட2    பி:6ேடJ0��, 7.0 , 7.0 , 7.0 , 7.0 "6ட2 
ெப6ேரா"ய� அ#ல� 6.1 6.1 6.1 6.1 "6ட2 ?ச50��    சம� என0 கண0கிட�ப6.�ள�.    
ஏஏஏஏ. . . . ைஹ;ைஹ;ைஹ;ைஹ;ரரரரஜ
ஜ
ஜ
ஜ
 எதி/கால ஆ0ற� %ல�எதி/கால ஆ0ற� %ல�எதி/கால ஆ0ற� %ல�எதி/கால ஆ0ற� %ல�  
அைன$� மா�� ஆ�ற# வள�கைள8� ஒ�பி.�ேபா� ைஹ6ரஜ�    ஒ� சிற>த மா�� 
ஆ�றலாக0 க�த�ப.கிற�. த�சமய� உ�ள    ெதாழி#L6ப�க� உதவியா# 
இ�வா�றைல அளவி�றி உ�ப$தி ெச&யலா�.    ெப6ேரா"ய� சா2>த எாிெபா�6கைள 
ஒ�பி.�ெபா9� மனித;    ச(தாய$தி��$ ேதைவயான அைன$� ஆ�ற# ேதைவகைள8� 
ம"வாகF�, , , , திற�வா&>ததாகF�, , , , ைஹ6ரஜ� நிைறF ெச&8� என0 க�த�ப.கிற�.    
ேம5� D��;<ழ# பாதி�� எ>த வித$தி5� ஏ�படா�. ஏெனனி# ைஹ6ரஜ�    ஒ� 
ந;D$த�ைமய�ற, , , , ைகயா/வத�� எளிைமயான, , , , ப#ேவ� இட�க/0�    அJ�பி 
ைவ�பத�� ஓரளF பா�கா�பான எாிெபா�ளா��. ைஹ6ரஜ�    அதிகப6ச� 
ெபா��ைம ஆ�ற# வள� ெகா�ட�.    ஒ� �றி�பி6ட எைட அல�0� அத� 
எாிநிைலயா# கிைட0�� ெவ�ப�    ைஹ6ேரா    கா2பைன விட 2.5 2.5 2.5 2.5 மட���, , , , எ$தனாைல 
விட 4.5 4.5 4.5 4.5 மட��� மீதனாைல    விட 6.0 6.0 6.0 6.0 மட��� அதிகமா��. ெப6ேரா"ய$தி� (20202020-25%) 25%) 25%) 25%) 
ெவ�பஇய>திர    ஆ�ற# மா��$திறைன விட இத� ெவ�ப இய>திர    ஆ�ற# மா��$திற�    
(30(30(30(30-35%) 35%) 35%) 35%) அதிகமா��.    
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36 கறைவ இன�களி� கி/ ம0�� சி>தி இன�கைள� ப0றி ெதா$.1 எ@1ககறைவ இன�களி� கி/ ம0�� சி>தி இன�கைள� ப0றி ெதா$.1 எ@1ககறைவ இன�களி� கி/ ம0�� சி>தி இன�கைள� ப0றி ெதா$.1 எ@1ககறைவ இன�களி� கி/ ம0�� சி>தி இன�கைள� ப0றி ெதா$.1 எ@1க????    
 1. கி/கி/கி/கி/: (: (: (: (க.தியாவாாிக.தியாவாாிக.தியாவாாிக.தியாவாாி, I/திI/திI/திI/தி))))  
 
ேதா0ற&�ேதா0ற&�ேதா0ற&�ேதா0ற&�, பரவ<� பரவ<� பரவ<� பரவ<� : : : :  
கி2 இன� ெத� க$தியவாைர; சா2>த கி2    கா.களி# ேதா�றிய�. கல�� கி2 
இனமா.க� பேராடாவி5�    மஹாரா\)ர$தி# சில ப�திகளி5� காண�ப.கி�றன.        
 
தனி.த
ைம ப !க� தனி.த
ைம ப !க� தனி.த
ைம ப !க� தனி.த
ைம ப !க� : : : :  
இ>த மா.க� எ�ேபா�� ஒேர    நிறமாக    இ��பதி#ைல. இைவ ெபா�வாக; 
சிவ�பாகேவா, , , , க�Rசிவ�பாகேவா, , , , ெவ�ைம கல>த சிவ�பாகேவா அ#ல� சிவ��� 
��ளிக/டேனா இ�0��.    உட�க6. சிற�பாக அைம>தி�0��. தரமான கி2 இன 
மா.க� க�Iர$ ேதா�ற�    ெகா�டைவ. இைலகைள�ேபா# நீ�ட கா�கைள 
உைடயைவ. அவ�றி� வா#    நீளமானதாகF�, , , , சா6ைடைய� ேபா��� அைம>தி�0��. 
கா#க� நீளமாகF�    உ��. திர�.� இ�0��. ெபாியம)8� அத�ேக�ற கா��க/� 
உ�..    காைள மா.க� ப�$த உடேலா. ந�றாக இ90�� ச0தி வா&>த மா.களா��.        
 
பா� உ0ப.தி பா� உ0ப.தி பா� உ0ப.தி பா� உ0ப.தி : : : :  
கி2 இன�பD0க� அதிக� பா# ெகா.�பைவக�.    சராசாியாக ஒ� கி2 இன�பD ஒ� 
கறைவ0 கால$தி# அதிகப6சமாக 3715 3715 3715 3715 கிேலாகிரா� எைட அளவி��� பாைல0 
ெகா.0கிற�.    
 
2. சி>தி சி>தி சி>தி சி>தி ((((சிவ�!= சி>திசிவ�!= சி>திசிவ�!= சி>திசிவ�!= சி>தி, சிவ�!� கரா=சிசிவ�!� கரா=சிசிவ�!� கரா=சிசிவ�!� கரா=சி))))  
 
ேதா0ற&� பரவ<� ேதா0ற&� பரவ<� ேதா0ற&� பரவ<� ேதா0ற&� பரவ<� : : : :  
இ>த இன� கரா;சிைய8�, , , , ைஹதராபா$ைத8�    சா2>த�.        
 
தனி.த
ைம ப !க� தனி.த
ைம ப !க� தனி.த
ைம ப !க� தனி.த
ைம ப !க� : : : :  
ந.$தர    உ�வ(� அளவான உடலைம���    ெகா�டைவ. ெகா��க� த)$�, , , , 
ப0கவா6)# (ைள$� ம9�கிய (ைனைய    உைடயைவ. H2ைமயான அறிFைடய 
(க$ேதா�ற� ெகா�டைவ. ஆ=>த    க�Rசிவ�� நிற(ைடயைவ. பDைவவிட0 காைளக� 
நிற$தி# �ைற>�    காண�ப.�. அவ�றி��$ திமி# உ�.. �ைற>த அளவிலான    
கா��க/ட� H)ய ெபாிய ம)ைய0 ெகா�டைவ. மா.க� சா�வாகF�, , , , அட0கமாகF� 
இ�0��. காைளக� சாைல ேவைல0��, , , , வய# ேவைல0��    ஏ�ற(ைறயி# சீராக 
உைழ�பைவ. சி>தி பD0க� ெவ�ப$ைத8�, , , , B;சி0க)ைய8� தா��� திறJைடயைவ. 
இ�வின�க� இ>தியாவி# �ைற>த    ெசலவி# நிைற>தபாைல ெகா.0�� பD இனமா��.        
 
பா� உ0ப.தி பா� உ0ப.தி பா� உ0ப.தி பா� உ0ப.தி : : : :  
ஒ� கறைவ0 கால$தி# 5,443 5,443 5,443 5,443 கிேலாகிரா� அளF0��    பாைல0 ெகா.0க0H)ய 
திறJைடய�.    

10 
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