
  

சித்தாந்தங்கள் 

 

1 

பாடக்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                                                                 FB – Examsdaily 

Tamil 
 

சித்தாந்தங்கள்  

 ட இந்றரில் தக்ற இக்கம் 

ீிரகக் கரம் - 

இஸ்னரறர் தடடயடுப்பு 

 தக்ற ன்தன் யதரபேள் - றதரடு 

 தஞ்சரதில் சலக்கற சம் 

தரன்நக்கரம் - தக்ற இக்கம் 

 றகத்றல் டீக ஒழுக்க 

யநற,சம், கடன இனக்கறம் 

தண்தரடு  ஆகறற்நறல் 

றுனர்ச்சற ற்தட்ட கரனம்  -

 கற.தி. 7 -ம் தற்நரண்டு திற்தகுற. 
 8 - ம் தற்நரண்டில் தரன்நற 

ஆழ்ரர்கள் -ஆண்டரள், 

ம்ரழ்ரர், யதரிரழ்ரர், 

றபேங்டகரழ்ரர் 

அத்வைதம்: 

 தரற்றுித்ர் - சங்கர் 

 கற.தி. 788ல் தகபரில் 

கரனடிில் (டறபேரங்கூர்) 

திநந்ர். 

 புத், சக்யகரள்டககடப 

றர்த்ரர். 

 இற்கு தரந் ம் ன்று 

யதர் 

 இடண தின்தற்றுதரர் - 

தரந்றகள். 

 திரசர் இற்நற 

திம்சூத்றத்றற்கும், 

தகத்கலடக்கும், 

தசரதறத்துகளுக்கும் 

அத்ட சறத்ரந்ப்தடி தரஷ்ம் 

யசய்துள்பரர். 

 இம்பன்டநபம் „ 

திஸ்ரணறம்‟ ணக் கூறுர். 

 டச, ட ததற்நர். 

ிஷ்ணு சயஸ்ரத்றற்கு 

தரஷ்ம் இற்நறபள்பரர். 

 து 32-து றல் பக்ற 
யதற்நரர். தகட்டல், சறந்றத்ல், 

யபில், றஷ்டட, கூடல் 

பனறற்நரல் றடனயதற்ந 

ததரின்தத்ட அடடந்து திம் 

ரத பக்ற. 
 அ + த்டம். அ - இல்டன. 

த்டம் - இண்டு. அத்டம் - 

இண்டற்ந ஒன்று. 

 அகம்திர்ரஸ்ற - ரன் 

திம்ரிபேக்கறன்தநன். 

 அத்டம் (அ) அத்ிீம் - 

இன் தறுயதர் - தகனரத்து 

ிம். 

 பக்கற உதறத்துகபின் படிவு 

திம்ம் ஒன்தந, உள்யதரபேள் 

உனகம் திம்த்றன் தரற்நத” 

ன்தது இரின் யகரள்டகரகும். 

ைிசிஷ்டாத்வைதம்: 

 தரற்றுித்ர் - இரரனுஜர். 

ஸ்ரீயதபேம்புதூரில் 1017-ல் திநப்பு. 

 18-றல் ஸ்ரீங்கம் யசன்று 

யதரிம்திட சந்றத்து 

யகரள்டக கற்று துநவு பூண்டரர். 

 திசூத்றம், தகத்கலடக்கு 

தரஷ்ம் இற்நறபள்பரர். 
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 சங்கர் யகரள்டகிடண 

றுத்ரர். 

 சறத்து, அசறத்து, ததிம் 

ஆகறட ஒன்நரகத உள்பண. 

 தக்ற இக்கத்றன் 

பன்தணரடி.ட பணி ண 

அடக்கப்தட்டரர் 

 றபேக்தகரட்டிபெர் ன்ந இடத்றல் 

யர ரரர ன்ந 

ந்றத்ட ததரறத்ரர். 

 கடவுடப அன்புக்கடல், அகறன் 

இபேப்திடம் ணக் கபேறணரர். 

 இரின் ததரடணகள் கலட, 

உதறடத்ட அடிப்தடடரக 

யகரண்டட. 

 ஆன தடவு இக்கத்துக்கு 

பன்ணரடி ண அடக்கப்தட்டது. 

 ததரின்தத்ட அடட தக்றத 

சறநந் யநற ன்நரர். 

 ீனகண்டசறரச்சரரிரர் - 

தகரகர்த்றல் திநந் யலுங்கர். 

 திசூத்றத்றலுள்ப 

தரஷ்த்றற்கு டச 

ிசறஷ்டரத்ட படநப்தடி 

தரஷ்ம் 

 ழுறர் - 

ீனகண்டசறரச்சரரிரர். இற்கு 

„ீனகண்டதரஷ்ம்” ணப்யதர். 

துவைதம்(பபதாைாதம்): 

 தரற்றுித்ர் - த்துர் 

னும் ஆணந்ீர்த்ர். 

 இற்யதர் - ரசுதன். 

 இர் துளுரட்டில் 

உடுப்திக்கபேகறல் அந்தசு 

கறரத்றல் திநந்ரர். 

 கரனம் 1238 - 1318. 9 றல் 

அச்சுதிகரசரின் சலடரகற 
துநிரணரர். 

 திசூத்றம், கலட, தசரதறத் 

ததரன்நற்நறற்கு துட 

படநப்தடி 

தரஷ்ம் இற்நறபள்பரர். 

 37 யதரி கறந்ங்கடப 

இற்நறபள்பரர். 

 துி ன்நரல் இண்டு 

ணப்யதரபேள். ஜீரத்ரவும், 

தரத்ரவும் தறுதறு. 

 திம்ர பனற தர்கள் 

ஜீர்கதப. திநப்பு, இநப்பு உண்டு. 

ஸ்தூனதகம் உண்டு. 

 கர்ம் ீர்ந்ரல் தரட்சம் 

உண்டரகும். 

 றபேரதன உர்ந் யய்ம், 

அபேக்கு யசய்பம் தக்றத 

பக்றக்கு சரணம் ன்நரர். 

 த்துர் யகரள்டககபின் 

சுபேக்கம் - உிர்கபின் 

அடிப்தடடக் குங்கபரகற 

சத்தும், ரசசம், ரசம் ன்ந 

டகிதன அட யதறும் 

பக்றறடனகள். 

1) இன்தத உள்ப பக்ற 2)இன்தம் 

ற்றும் துன்தம் கனந் பக்ற 
3)துன்தத உள்ப 

பக்ற 
 துநவு, தக்ற, றரணத்றன் பனம் 

டீு ததறு அடடனரம் ன்தது 

இர் தகரட்தரடு 
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இாானந்தர்: 

 இரனுஜரின் சலடர். 

 இந்றில் இரனுஜரின் 

ததரடணகடப ட 

இந்றதகுறகபில் தப்திர். 

 இந்றில் கபேத்துக்கடப 

ததரறத் பல் சலர்றபேத்ரற. 
 கடவுள் தரர்டில் அடணபேம் 

சம். உர்வு, ரழ்வு ன்ந ததம் 

கறடடரது 

 இரரணந்ரின் கூற்று. 

 சலடர்கள் - 12 ததர் (பக்கறரதணரர் 

-கதரீ்ரசர், தத்ரற 

ைல்யபாச்சாரிார்: 

 திநப்பு - கற.தி.1479 - ல் ரரசற 
 இறுறரக ங்கற இடம் - 

தணரஸ் (ரரசற) 
 இர் ததரறத் த்தும் - சுத் 

அத்டக்  தகரட்தரடு ( தூ 

ஒபே யதரபேள் தகரட்தரடு) 

 இர் ததரறத் தகரட்தரடு - புஷ்டி 

ரர்க்கம் 

 இரின் சலடர்கபில் அஷ்டசரப் 

ன்ந ட்டு கிஞர்கள் இபேந்ண 

 கறபேஷ்தண திம்ம் தக்றபடன் 

பக்றடடந்து தரத்ரவுடன் 

ஆத்ர கனந்து யகரள்பனரம் 

ன்தது இரின் யகரள்டகரகும் 

நாபதைர்:  

 திநப்பு யரரட்டிரில் 

உள்ப தண்டரிபும் 

 இரின் 

யகரள்டக உண்ட உண்ட 

தக்ற, கடவுள் றதரடு 

 சனடத் யரறனரபிின் கன். 

 ிஷ்ணுட “ித்தரதர” ண 

அடத்ர். 

 உபே றதரடு புதரகற 

சடங்குகடப றர்த்ரர் 

 உன்டணத உற்றுப்தரர்த்து 

யரிின் யதர் ரடு ன்நரர் 

 இரின் தரடல்கள் சலக்கறரின் 

குபேகறந்சரயறப் ன்ந புணி 

தனறல் தசர்க்கப்தட்டுள்பண. 

வசதன்ர்: 

 திநப்பு-  ங்கரபத்றல் உள்ப 

ரடிர ன்ந இடம் கற.தி.1485 

 ங்கரபத்டச் தசர்ந் இர் 

ீி கறபேஷ் தக்ர். 

 24 - ம் றல் துநவு பூண்டரர். 

 இரின் சலடர்கள் இட 

ிஷ்ணுின் அரரக 

கபேறணர். கரதிபு ண 

அடத்ணர். 

 கடவுபின் புகட யதரது 

இடங்கபில் தரடும் சங்கலர்த்ணம் 

ன்ந படநட யகரண்டு 

ந்ரர். 

துரசிதாசர்: 

 “தகரசரற” ன்று அடக்கப்தட்ட 

இர் இரதக்ர். 
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 இரரத்ட இந்றில் 

யரறயதர்த்ரர். இந்தனறன் 

யதர் -இரசரிணஸ். 

 யறந்ற யரறில் 

ஜரணகறங்கள், தரர்ற ங்கள் 

ன்ந தல்கடப ழுறணரர். 

 இர் ழுற ற்யநரபே தல் - 

அனுன் சரலீமர (40 தரடல்கள்) 

ீாபாய்: 

 இரஜபுத்ற இபசற 
 ீி கறபேஷ்தக்ரண இர் 

இரஜஸ்ரணி யரறில் தக்ற 
தரடல்கள் தரடிணரர். 

 ரழ்ரபின் யதபேம்தகுறட 

கறபேஷ்ன் திநந் இடரண 

துரிலும், 

பர்ந் இடரண 

திபேந்ரணத்றலும் கறத்ரர். 

 தரர் டனகர் சறத்தூரில் 

இபேக்கு தகரில் 

கட்டப்தட்டுள்பது. 

 திநப்பு - இநப்பு சுற்சறில் 

இபேந்து ிடுதட்டு ததரின்த 

றடனட அடட கறபேஷ் 

தக்ற அசறம் ன்தது இர் 

கபேத்து 

 பி தக்றபம் ம்திக்டகபத 

டீு ததறு அடட ற ன்நரர் 

குரு இாதாசர்:  

 சத்தற சறரஜறின் குபே. 

 கடவுள் பன் அடணபேம் சம் 

ன்தது இர் கபேத்து. 

 சக் யகரள்டக 

உததசறத்துடன், சறரஜற பனம் 

ஒபே தசம் உபேரக 

கரரகிபேந்ர் 

துர்க்காாம்: 

 கரரஷ்டி துநி. 
 கறபேஷ்டண தரண்டுங்கன் ண 

அடத்ரர். 

 இரின் தக்ற தரடல்கள் - 

அதங்கங்கப அதங்கங்கப 

அதங்கங்கள் ணப்தடும். 

ஞாபனஸ்ைர்: 

 கரஷ்டிரில் திநந் இர் 

ிஷ்ணுட கறபேஷ்ன் 

டிிலும், னறத்தரதர 

டிிலும் ங்கறர். 

 தகத் கலடட ரட்டி 

யரறில் யரற யதர்த்ரர். 

இன் யதர் ஞரதணஸ்ரி. 

நிம்பர்கர்: 

 தகரரரி றக்கடில் திநந்து 

துரிற்கபேதக திரிஜர ன்ந 

இடத்றல் ரழ்ந்ரர் 

 ரர - கறபேஷ் றதரடு  

யசய்ரர் இரின் யகரள்டக ததர 

ததம் 

 த்தும் - துடரத்டம்: 

இரனுஜரின் சகரனத்ர். 
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 சத்-டம் ண 

அடக்கப்தடுது - றம்தர்கரின் 

டம். 

ஏகநாதர்: 

 திநப்பு -  யரரட்டிரில் 

டதத்ர ன்ந ஊபே 

 கண்ணின் ீி தக்ர் யதரி 

தரக புபேர் 

சூர்தாசர்: 

 இர் ழுற சூர்சகரர் ன்ந தல் 

கண்டண குந்டரக 

கபேதுகறநது 

 “ரழ்வு ஒபே ிடபரட்டு" , ீ 

ீ யசல், ஆணரல் ததரரட்டம் 

அன்று ண கூநறணரர். 

பசைர்: 

 கன்ணடத்றல் சறத் “னறங்கரத்” 

ன்ந ீ டச குப்டத 

தசர்ந்ர். 

 சறதண உர்ந் கடவுள் ன்நரர். 

 இட தின்தற்றுதரர் 

னறங்கரத்துக்கள் 

ணப்தடுகறன்நரர் 
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