
ఆళవందార స్త తో్ర పతరశ్న -జవాబర్న

1.యామునులకు ఉన్ మరొక పేరేమిట?

ఆళవందార.

2.యామునులకు సంపద్ాయ రహస్యలను అందించన ఆచార్యలు ఎవర్?

మణక్కా నంబ.

3.యామునులు వ్్ సాన గ్ంంాలలల ఒక మూడింిటన వ్్యండి.

ఆత్ాసద్ి, సంవితద్ి, ఈశ్ర ాసద్ి (ాసద్ి తయ్ము),ఆగమ ప్్మాణయము,పుర్ష నరరయము,మాయావ్ద ఖండము,

గీతార్ సంగ్హము, క్ంతా చతుశ్ల కక,స్త త్ రత్ము (వ టిలల ఏ మూడు వ్్ సాిా సరోతుంది. )

4.మన పెద్లు "రతా్లు"గ్ చెపసపనవ ఎన్?అవ ఏవ?

మంత్ రత్ము-ద్యమంతమ్ు, పుర్ణ రత్ము-వషుర పుర్ణము, స్త త్ రత్ము-ఆళవందార స్త తమ్ు.

5.యాముిాచార్యల తాతగ్రి పేర్ వ్్యండి?

ిాధమునులు.

6.తర్య అనగ్-?



వేదము.

7.ఈ స్త తం్లల యామునులు ిాధమునులను ఎన్ శ్ల క్లలల సుత ించార్?

మూడు శ్ల క్లు.

8.యామునులు ిాధమునులకుగల "పరతత్ వషరక "జ్ఞ న భకుత లను పశ్ం సాంచనది ఎన్వ శ్ల కం లల?

ఒకివ శ్ల కం.

9.ి్కరణములు ఏవ?

మనసుత, వ్కుక, క్యము.

10.ఏది సరిరైననది-1.నమ నమః 2.నమన్మః3.నమ నమః 4.నమః నమః .

నమ నమః

11.ిాధమునులకుగల భగవంతున అవతార వషరక జ్ఞ న భకుత లు ఏ శ్ల కం లల వరిరంపపడా్ ర?

రెండవ శ్ల కం

12.ిాధమునులు దేనకక ాసంధువువంిటవ్ర్?

భగవత భకకత



13.ిాధమునులను వే టికక ర్శరైననవ్రిగ్ చెప్పర్?

జ్ఞ న వైరర్గ్యలకు

14."అంఘ్ర సరోజములు " అంిే ఏమిట?

ప్ద పద్ములు

15.ఎవరి చరణద్యము తనకు శరణము అన ఆళవందార అిా్ర్?

ిాధమునులు

16.మాికు ఎిువం టి వైరల్ణయం ఉండాల?

అవసత ్ి, అసందిగ్త, గంభరత.

17."ఽ" ఈ గుర్త ను ఏమన పసలవ్ల?

అక్ర పశ్శలష

18.భగవత స్రణ ఎలా స్గ్ల?

తెరలాార వలె ఎడతెగకుండా స్గ్ల.

19.మూడవశ్ల కంలల ఆళవందార ిాథమునులకు అపరిమతంగ్ ఉన్వ ఏవన చెప్పర్?

భగవద్కకత, తతతత జ్ఞ నము



20.అబ్- అంిే అర్ం ఏమిట?

సముదమ్ు.

21.ఆళవందార్ల ిాలుగవ శ్ల కంలల ఎవరికక నమస్కరం చేసుత ిా్ర్?

పర్శర్లకు.

22.తతతతములెన్?అవ ఏవ?

తతతతములు మూడు. చతుత , అచతుత , ఈశ్ర్డు

23.చద్రవర్వర్?

పదు్ లు, ముకుత లు, నతుయలు

24.స్ంస్రిక భోగ్నుభవ్నకక ఉప్యం ఏది?

నతయ ిైరమ తిక క్మయ కర్్నుు్్ నము

25.అపవరవము-అంిే?

మ్ము.

26.స్మవేద స్రర్నన నమా్ాయ్రల పప్ంధం ఏది?



Tiruvaaymozhi

27."కణ్రనుు శర్తాత ంపు "అనుగ్ర్ంచనవ్రెవర్?

Madhurakavulu - Nammalvaar vishayamulo

28.నమా్ాయ్రల అనుగ్హం కోసం కణ్రనుు శర్తాత ంపు 12000పర్యయాలు జపసంచనవ్రెవర్?

Naathamunulu

29.పప్ను్లకు కులపతులెవర్?

Nammalvaar

30.'అన్యము '-అంిే?

Vamsamu

31.శ్ి శరసుతలు అంిే ఏవ?

ఉపనషతుత లు .

32.ఆశయ్ణససకర్యప్దక గుణములు ఏవ?

ససశలయము, ససలభయము, వ్తతలయము, స్్మత్ము

33.ఆశ్త క్ర్యప్దక గుణములు ఏవ?



జ్ఞ నము, శకకత

34.నమా్ాయ్రలకు ఉన్ మరొక పేరేమిట?

శఠకోపులు

35."మిోరథము"- అంిే?

కోరిక.

36.వేదము భగవంతున ఏ గుణాన్ కొలవ్లన పయ్ి్ంచ వైనకుక మళ్ప్రంది?

ఆనంద గుణము.

37."శ్గుణరత్ కోశం " రచంచనవ్ర్ ఎవర్?

పర్శర భి్ర.

38.ిాథమునులు అనుగ్ర్ంచన గ్ంంాలు ఏవ?

ిాయయ తతతతము, యగ రహసయము, పుర్ష నరరయము.

39."పసతామహుడు " అంిే ఎవర్?

చతుర్్ఖ పహ్్



40. "తప్్"- అంిే?

ాసగువ

41."భగవంతుడు ి్వధ పరిచేఛదములు లేనవ్డు "- ి్వధ పరిచేఛదములు ఏవ?

1.దేశ పరిచేఛదము 2.క్ల పరిచేఛదము 3.వసుత పరిచేఛదము

42."శర్ పసతామహదెరయః" అిే స్లంలలన 'ఆది ' శప్ం చేత ఎవరిన చెపపవచు్?

వేదము,సనక సనందిాదులు

43.స్షస్ కరత ఎవర్?

పహ్్.

44."అరరవము "- అంిే?

సముదమ్ు

45. "శకరము " - అంిే

తుంపర

46.యామునులు తనకక శకకత లేకుిా్ ఎలా స్త తం్ చేస్త నిా్ర్?

జ్ఞ నము ఉన్ంతవరకు, శమ్ కలగేంతవరకు



47. "యదా్ శమ్ావాి..."అిే శ్ల కం లల యామునులు తమను, పహ్్దులను వే టి వే టితో ప్లా్ర్?

అణువు, కులపర్తం

48.ససత రమయవ -కక్ందివ్నలల ఏది సరిరైననది?

ససత మ+రేవ, ససత మ +ఏవ , ససత మ +రమయవ, ససత మ +ఇవ

ససత మ+ఏవ

49.అప్ిేత-్అంిే?

తామరలవంిట ిేతమ్ులు కలవ్డా

50.యామునులు తనకు భగవదనుగ్హం కలగడంలల ఏది క్రణం క్దన, ఏది క్రణం అన చెప్పర్?

తన స్మర్థం క్రణం క్దు... ఆయనన సుత ించడం మదలుపెి్గ్ిే కలగే శమ్, పడలక- ఆ దెరనయరమ అనుగ్హనకక

క్రణం.

51.మూలక్రణర్నన పరమాత్ను వేదం ఏ పదాలతో చెపసపంది?

సత , పహ్్

52.ముకుత లు అంిే ఎవర్?

లలావభూిలల కొిా్ళళ్ ఉండి పరమాత్ అనుగ్హం వలల మ్ం పంొదేవ్ర్.



53."నతుయలు"-కొంతమందిన ఉదాహరణగ్ చూపసంచండి.

వష్కేతనుడు, గర్డుడు

54.శద్సతతతమయర్నన పక్్ి ఉండేదెకకడ?

నతయవభూిలలన పరమపదంలల

55.".సుహ్త "-అంిే?

ాే్ర్తుడు - ర్తాన్ కోరేవ్డు

56.సరే్శ్ర్న నయమన శకకత ఎిువం టిది?

స్్భభవకర్ననది, అవాిలేనది

57.వైరదికుడు అంిే?

వేదార్మును ఎరిగినవ్డు

58."అరరవము "- అంిే?

సముదమ్ు

59.పరమాత్లల పక్్శంచు గుణరమది?

సత్గుణము



60."తసయ యాా కప్యసం పుండరీకరమవ మకిణి "-ఇది ఏ ఉపనషతుత లలనద?ి

ఛాందోగయ ఉపనషతుత .

61.వేదాలను అపహరించనవ్రెవర్?

మధుకెటిభులు

62.ర్్సుల పభరినపడ్ వేదాల్ ిరిగి తెచే్ందుకు పరమాత్ ధరించన రూపం ఏది?

హయగీ్వ అవతారము

63.ససశలయము అంిే?

తమకిా్ తకుకవ వ్రిన ఏవ రెచు్తగువ లు లేకుండా కలాసప్వడము

64.పద్ెనమది పుర్ణాలను ఎన్ వాాలుగ్ వభభంచార్?అవ ఏవ?

మూడు. స్ి్క, ర్జస, తామస పుర్ణాలు.

65. 7,8,11,13,14 శ్ల క్లలల "చతుర్్ఖ పహ్్ " పేర్ల ఉిా్ర. అవ గురితంచ వ్్యండి.

7-పసతామహుడు, 8-చతుర్్ఖుడు, 11-పహ్్, 13-పజ్్పి, 14-వరించ

66."పరమాత్ దేశ పరిచేఛదము లేనవ్డు "-తెలయజేయండ.ి



ఒక దేశములల ఉంిే ఇంకొక దేశములల ఉండలేర్ - ఇిువంిట పరిచేఛదము ఉండదు

67.చతుర్శ భువిాల పేర్ల వ్్యండి.

సతయ, తాప, జన, మహ, సువ, భువ, భుః - ఊర్త లలక్లు

అతల, విల, సుతల, తలాతల, మహతల, రస్తల, ప్తాళ - అాో లలక్లు

68.సప్త వరణలు ఏవ?

జల, వ్యువు, అగి్, ఆక్శము, అహంక్రం, మహతుత , అవయకతం

69.ప్ా ానం అన దేనకక పేర్?

పక్్ి

70."పర్తపరం " అిేదానచేత ఎవరిన చెపపవచు్?

ముకుత లు, నతుయలు


