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 முருகடினார்கள் 

க்கீபர்: 

 நதுரப கணக்கானார் நகன். 

 இயர் இனற்ின நூல் - திபேபபேகாற்றுப்ரை கரைச்சங்க த்துப்ாட்டின் 

பதல் நூல். 

 பபேகபோல் பூதத்தின் இைர் ீங்கி இன்புற்ார். 

அருணகிரிாதர்: 

 இனற்ினரய - கந்தபங்காபம், கந்தர் அந்தாதி, கந்தபனுபூதி, திபேயகுப்பு 

ஆகின. 

 சியன், சக்தி, யிஷ்ணு அரயரபபம் பபேகனாடு இரணத்துப் 

புகமந்தார். 

 அபேரண னகாபுபத்தில் தங்கினிபேந்து 36 ஆனிபநாயது திபேப்புகழ் 

ாடும்னாது பபேகன் காட்சினித்தாபாம். 

 நனில் யிபேத்தம், னயல்யிபேத்தம் ாடிார். 

 ‘யாக்கிற்கு அபேணகிரி” ப் பனர் பற்ார். 

குநபகுருபர்: 

 ாண்டின ாட்டில் ஸ்ரீரயகுண்ைநபேகில் ரகாசபுபத்தில் கயிபானர் 

சியகாநசுந்தரினின் நகன். 

 பதல் 5 ஆண்டுகாக ஊரநனாக இபேந்தார். 

 பசந்திாண்ையபால் னச்சுதின் பற்று ‘கந்தர் கி பயண்ா” ாடிார். 

 இயர் இனற்ினரய - கனிர கம்கம், நீாட்சிப்ிள்ரத் தநிழ், 

நதுரபக் கம்கம்,  பத்துக்குநாபசுயாநி ிள்ரத் தநிழ் ஆகின. 

 இயபது ஞாசாரினர் - தபேந ஆதீ நாசிாநணி னதசிக சுயாநிகள். 

 இயர் காசினில் நைங்கட்டி பதாண்ைாற்ிார். 

 காசினில் ரயகாசி கிபேஷ்ணட்ச திதினில் இரயடி னசர்ந்தார். 
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சைவம்: 

 பகாநங்கள் 28. உாகங்கள் 20 னான் யரபனரகள் 11ம் 

நூற்ாண்டின் பதாைக்கத்திற்கு  ின்ன தநிமகத்தில் பயி. 

 திரினாசியாசாரினர் இனற்ின யைநூல் - சித்தாந்தசாபாயி. 
 இதில் யைநூல் ஆகநங்கின் ாற்ாத பாபேள்கர சுபேக்கநாகவும், 

யரிரசப்டுத்திபம் கூறுகிது. அதன் கிரினாாதத்தின் இறுதினில் 

ரசயாசாரினார் யபாறு கூப்டுகிது. 

 சித்தாந்த சாபாயினின் உரபனாசிரினபாகின அந்த சியாச்சாரினார் ‘இங்கு 

பூர்யகரத” ன் யபாற்று குிப்ர தபேகின்ார். 

 அதன்டி னகாதாயரி கரபனில் நந்திபகாி ன் ட்ைணம் உண்டு. அங்கு 

நந்திப காசீுயரபச் சூம ஆநர்த்தகம், புட்கிரி, னகாகி, இபணத்பம்  

ான்கு ரசய நைங்கள் இபேந்த. 

 அங்கிபேந்த ரசயாச்சாரினரப இபானேந்திபனசாமன் காஞ்சி நற்றும் னசாம 

நண்ைத்திலும் ஸ்தாித்தான். 

 நன்ன் பதாம் இபானேந்திபன் ‘கங்ரகபகாண்ை னசாமன்”  

புகமப்ட்ைான். 

 இந்ிகழ்ச்சி ைந்தது கி.ி.23 ஆகும். இயற்ர கல்பயட்டு சான்றுகனாடு 

கந்து னாக்குயர் - டி.யி. சதாசியண்ைாபத்தார். 
 ிகண்டு நூல்காகின தியாகபம், ிங்கத்ரத ன்ரய னயதம், அங்கம், 

புபாணம், உபுபாணம், ஸ்நிபேதி ன்யற்ின் பனர்கரபம், 

பதாரககரபம் கூறுய. ஆால் ஆகநங்கர ற்ி இவ்யாறு டுத்து 

கூறுயதில்ர. 

 ஸ்ரீகண்ைாச்சாரினார்  அரமக்கப்டுயர் - ீகண்ை ஆசாரினார். 

 ீகண்ைச்சாரினார் - ிபஹ்நசூத்திபங்களுக்கு பரப்டி ாஷ்னம் 

பசய்துள்ார். 

 சியசாபைம் பற் தபத்தர்கில் அயதாபம் க் கூப்டும் 

னனாகாசாரினார்களுள் பக்கினநாயர் - சுனயதாசாரினார். 
 சுனயதாசாரினார், ீகண்ைசாரினாரின் ஆசிரினர் ன்து 

ஸ்ரீகண்ைாரினத்தால் யிங்குகிது. 

 யபேணத்ததி, ரசயாகந ஞாம் பற் தரனான ரசயாசாரினார்கள் - 

1)ஸ்ரீதுபேயாசர் 2)ரங்காச்சாரினார் 3)உத்திபச்னசாதி 4)சத்தினனசாதி 
5)ஸ்ரீகண்ைர்(ீகண்ைர்) 6)ஸ்ரீயிஷ்ணுகண்ைர் 7)யித்னாகண்ைர் 8)பாநகண்ைர் 
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 இயர்கள் அரயரபபம் ‘னதசினகாத்தநர்கள்”  அரமக்கின்ர். 

 யாகீச பியர் 12ம் நூற்ாண்டின் இறுதினில் திபேபயாற்ிபெரில் சதுபா 

ண்டிதர் நைத்தில் தங்கினிபேந்து, னசாநசம்பு த்ததி, ஆளுரைனம்ி 
ஸ்ரீபுபாணம் பதினயற்ர பாதுநக்களுக்கு பசாற்பாமியாற்ிார். 

 யாகீசபியர் ழுதின நூல் - ஞாநிபேதம் (அகயற்ாக்கால் ஆது) 

ைிவநிக்கும்ஆழ்வார் நிக்கும் உள்ள வவறுாடு: 

 1)சியபினில் பதற்கைவுளுக்கு ிப்பு இல்ர. அயதாபம் 

கூப்டுயதில்ர. ஆால் ஆழ்யார் பினில் கைவுளுக்கு 10 

அயதாபங்கள் கூப்டுகின். 

 2)பபத்தி ிரனில் உனிர்க்னகா, கைவுளுக்னகா உைம்பு உண்டு ன் 

பகாள்ரக ரசயத்தில் கிரைனாது. ரயணயத்தில் பபத்தி ிரனில் 

கைவுளுக்கும் உனிர்களுக்கும் திவ்யின சரீபம் உள்து. 

 

WhatsApp Group -ல் வைப –  கிளிக் நைய்னவும் 

Telegram Channel கிளிக் நைய்னவும் 

 

http://bit.ly/2OBjo4F
http://bit.ly/2xqZMJV

