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சைய அகப்புச் ைநனங்கள் 

 சழயபருநளன ஆன்நளயளது 

அனைன ரிசுத்த அழவு, அருள் 

ஆகழனயற்னக் பகளண்டு பரின்த்னத 

தரும் நதம் – னசய நதநளகும். 

 உட்ிரிவுகள் . முக்கழனநளது – 

சழத்தளந்த னசயம். 

 முப்பளருள் உண்னநகள் – தழ, சு, 

ளசம். தழ – கைவுள் (அ) சழயம். 

இயருக்கும் ருத்பன், ிபம்நள, 

யிஷ்ணுவுக்கும் பயறுளடு உண்டு. 

 மூயருக்கும் முழுமுதல் கைவுள் 

சழயப. கைவுன சகுணர் (அ) ழர்குணர் 

எக் கூறுயர். 

 அகம் — ழர்க்குணம். குழமம், 

குணமும், பதளமழலும், உருயமும் 

இல்ளநல் எல்ளயற்ழற்கும் பும்ளக 

ழற்னத அகர் எக் கூறுயர். 

 அகநளய் ழன் அழயரும் 

அப்பளருப சகுணநளகும்பளது எட்டு 

குணங்களுனைனதளய் ஐந்பதளமழல் 

இனற்றுகழன்து. 

 முதல்யன „எண்குணத்தான்” எக்

கூறும் நூல் – தழருக்குள். 

 தூன அறுகுணன்(சுத்த 

ரளட்குண்ணினன்) எ 

அனமக்கப்டுயன் – முதல்யன். 

 „ிர்குணன்” எ அனமக்கப்டுயன் – 

முதல்யன் 

 

 

 எண் யசக குணங்கள் : 

1. தன்யனத்தளளதல் ———– 

சுயதந்தழபனத 

2. தூன உைம்ிளதல்——— 

யிசுத்தபதகம் 

3. இனற்னக உணர்யிளதல் – 

அளதழபளதம் 

4. முற்றும் உணர்தல் ————– 

சர்யஞ்ஞனத 

5. இனல்ளகபய ளசங்கிழருந்து 

ீங்குதல் – அளதழமுத்தத்துயம் 

6. பபருள் உனைனந ————–அலுப்த 

சக்தழ 

7. முடியில் ஆற்லுனைனந 

8. யபம்ிழன்முனைனந. 

 அளதழ முத்தத்துயத்தழன் பயறுபளருள் 

– ழபளநனம் (ிணினின்னந), 

ழத்தழனதழருப்தழ. 

 „ஏயர்தம் ாலும் இன்ி எல்ச தரீ் 

அநற்குள் மூயிருகுணணும் 

சைய்க்கு முகங்காய் உற் ததன்” – 

கந்தபுபளணம் 

 இனயன் பசய்மம் பதளமழல்கள் ஐந்து 

யனகப்டும். அனய – சழருஷ்டி – 

னைத்தல்: சம்லளபம் – அமழத்தல்: 

ஸ்தழதழ – களத்தல் : த்பபளயம் – 

நனத்தல்: அனுக்கழபகம் – அருல். 

 „ாைநாம் ற்றுத்து ாரிக்கும் 

ஆரினச” – 

தழருயளசகம்(நளணிக்கயளசகர்) 
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 “சைர்யார் தாசந தாாகச் தைய்மம் 

அயன்” – ஆளுனைனிள்ன எ 

அனமக்கப்டும் தழருஞளசம்ந்தர் 

எழுதழன தழருப்ளட்டு. 

 „சைத்தும் காத்தும் கபந்தும் 

யிசனாடி” – தழருயளசகம். 

 „மூன்று மூர்த்திமள் ின்ின 

லுந்ததாமில் – மூன்றும் ஆனி 

மூயிச சூமத்தான்” –

 தழருளவுக்கபசர். 

 „இபண்டும் ஆநயர்க்கு உள் 

தைய்ததாமில்” – தழருளவுக்கபசர். 

• ‘ந்தம் யடீு தரு பநன்” – 

பரினபுபளணம். 

 முதல்யன ‘யிச்சுயாதிகன், 

யிச்சுயகாபணன், யிச்சுயரூி, 

யிச்சுயாந்தரினாநி”எ அனமப்து — 

பயதங்கள். 

 யிச்சுயம் என்தற்கு உகம் என்று 

பளருள். 

 இத்பதளமழல்புரின இச்னச, கழரினன, 

ஞளம் ஆகழன சக்தழகள் உதயி 

புரிகழன். 

 „ஸத்காரினம்‟ என்து – ‘உள்து 

பளகளது : இல்ளது யளபளது” . 

 னசய சநன அனயகள் 6. அனய 

களண்ைல், கருதல், உனப, ப்பு, பளருள், 

சுளயம். 

 னசய சநனம் கூறும் இனயின் இரு 

பருழன – பசளரூழன,  

தைத்தழன. 

 னசய சநனம் இனயன 

சச்சழதளந்தம் என்கழது. 

சையைநன கிசகள்: 

அகப்புச்ைநனங்கள் தநாத்தம் 6. 

அசயகாய: 

1.ளசுதம் - ஆன்நள இல்ன. இன்துன்ம் 

பயறுப்பு, பதளன்றுனகனில் 

ஆன்நள இனனருனப் பறுகழது. 

2.நளயிபதம் - ஆன்நள ந்தமுற்று இன்துன்த்னத 

அனுயிக்கும். எலும்புநளன 

அணிந்து சரினன பதளண்டு பசய்தளல் முக்தழ 
கழட்டும். 

3. களம் - தனபனளட்டில் ஐனம் ஏற்று உண்டு 

ச்னச பகளடி ஏந்தழ சழயன 

யமழட்ைளல் உனிர் இனயிைம் கக்கும். 

4. யளநம் - சக்தழனன யமழட்டு அதழல் னிப்பத 

முக்தழனன இனம்பும். 

5. யனிபயம் - னயபயக் கைவுன சளருயபத முக்தழ. 
6. ஐக்கழன யளதம் - ஆணய நநழல்ன. ளய, 

புண்ணினம் ீக்கழன் நளன, கன்நங்கள் அமழமம். 

சைய அகச்ைநனங்கள் 6. அசயனாய:  

• 1.ளைளணயளதம் – முக்தழனிலும் ஆன்நள ீங்களது. 

கல்பளல் கழைப்பத முக்தழ. ஆன்நள இனனிைம் 

கூடுயதழல்ன. 

• 2. பதயளதம் – ஆன்நள மூன்று நம் ீங்கபழன் 

பறுயளனும், பறுநளய் ழற்கும் அதுபய முக்தழ. 

• 3.சழயசநனயளதம் – உனிர் ீங்கப் பழன் 

இனயின் எண்குணம் பற்று, முதல்யபளடு 

அத்துயிதநளகும். 

• 4.சழயசங்கழபளந்தயளதம் – உப்ிழட்ைனய 

உப்ளயது பள ஆன்நள சழயபநனளகழ, சழயகபணம் 

பறும். 

• 5.ஈஸ்யப அயிகளப யளதம் – குைத்தழல் ஏற்ழன 

யிக்கு பள ஆன்நள உைம்ில் 

ிபகளசழக்கும். அது நரிளகம், சந்ழதழளதம், 

பதர்ந்த பளது இனயடி அனைமம். 



 
சைய அகப்புச் ைநனங்கள் 

 
 

3 
 

• 6. சழயளத்துயித னசயம் – சு, தழ, ளசம் சழத்தளந்த 

னசயத்பதளடு ப்க்கூழ நபத்தழன் பகளம்புகளும் 

நபநளயது பள அனத்து றத்பத எவும், 

ஆன்நளயிைநழருந்து அழமம் றத்து சழயபந 

எவும் கூறும். 

சையத்சத அறுயசகனாக குத்து கூறுயதும் உண்டு. அசயனாய: 

பனர் யமழைப்டும் கைவுள் 

களணளத்தழனம் கணதழ 
பகௌநளபம் முருகன் 

பறபம் சூரினன் 

னயணயம் யிஷ்ணு 

சளக்பதனம் சக்தழ 
னசயம் சழயன் 

“ஒன்து சரூர் யமி ஆறு அதற்குள்” — தழருமூர். 

“அறுயசக ைநனத்சதார்க்கும் அவ்யயர் தாருாய்” – சழயஞளசழத்தழனளர். 

 

WhatsApp Group -ல் சைப –  கிிக் தைய்னவும் 

Facebook  Examsdaily Tamil – FB ல் சைப – கிிக் தைய்னவும் 

Telegram Channel கிிக் தைய்னவும் 

 

 

http://bit.ly/2OBjo4F
https://goo.gl/5UMkgM
https://goo.gl/5UMkgM
http://bit.ly/2xqZMJV

