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முக்தி ார்க்கங்கள் 

 ஆணயம், கன்நம், நாயன ப்டும் பன்று தயகய ீக்கி 
பதல்யய தயப்டுயது - யடீுபறு (அ) பநாட்சம் (அ) சியத்துய 

அியினக்தி 
 பநதம் -- ல்ாயற்ிலும் உனர்ந்த கதினாய் காண்ானும், 

காட்டுயதும் பதான்ாது அனுயித்து அியது. 

 ‘ாசத்யத சுக்கள் யிட்டு தினிய அயையபத பக்தி” 

சியஞாசித்தினார். 

 ‘பசர்யார் தாபந தாாகச் சசய்பம் அயன்” - திருஞாசம்ந்தர் 

 சியபாடு இபண்ை கந்து ிரினாது அயய ற்றும் ிய - 

சாபஜ்ஜினம் 

 பசாாக்கிபநம் ன்தன் சாருள் - டியமிபய 

 யடீுபறு (அ) பக்தி அயையதற்குரின நார்க்கங்கள் ண்ணிக்யக – 4 

 

 ால்யயக நார்க்கங்கயபம் , அரும்பு,நர்,காய், கிக்கு ஒப்ிட்டு 

யிக்கினயர் - தாபநாயர். 

 ‘ற்றுக ற்ற்ான் ற்ிய” - திருக்குள். 

சரிய ற்றும் கிரிய சரிய ற்றும் கிரிய 

 இயயின் உருயடியம் ஒன்ியபன சாருள்  உணர்ந்து 

இனற்ப்டும் யமிாடு - சரியன 

 இயயின் அருவுருயம் (அ) ிங்கம் ஒன்ியபன சாருள்  

உணர்ந்து அகம்பும் இபண்ைாலும் இனற்ப்டும் யமிாடு 
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 - கிரியன (சியபூயஜ, 

சியதன்நம்) 

 சியபூயஜக்கு சசய்னப்டும் 

சுத்திகின் ண்ணிக்யக - 5 

(பூத, தா, திபயின, நந்திப 

நற்றும் ிங்க சுத்திகள்) 

 ‘அன்ிில் யியந்த 

ஆபபபத” ‘ஈிா தங்கள் 

னாயயபம் கைந்த இன்பந 

ன்னுயைன அன்ப” 

‘அன்ப சியநாயதாரும் 

அருகிர்” ‘அன்ில் ஊன் 

உள்சழும் பசாதினாய் 

ின்ன்” -- திருபயகள். 

 ‘யிரும்பும் சரியன பதல் 

சநய்ஞாம் ான்கும் 

அரும்புநர் காய்கிபால் 

அன்பா” - தாபநாயர். 

 ‘இருள்பசர் இருயியபம் 

பசபா இயயன் 

சாருள்பசர் புகழ்புரிந்தார் 

நாட்டு” - திருக்குள். 

 இயபகத்தில் உள் 

இன்ங்கய நுகர்ந்து 

யாழுதல் - சாபாகம். 

 இன்த்பதாடு ஒரு 

புதல்யய பா 

இயயன் அருகில் அநரும் 

ிய - சாநீம் 

 இயயன் உருயம் பான்று 

உருயந்தாங்கி இன்ம் 

நுகரும் ிய - சாரூம் 

 இயயபாடு 

ித்தினாந்தம் 

அனுயித்து ியியன 

அறுத்து ீடூமி காம் 

யாழும் ிய - 

சாபஜ்ஜினம். 

யாகம் 

 க்தன் தன் 

சயித்பதாற்ம் துந்து 

உள்ைங்கி இயயபாடு 

ஒன்றும் ிய -- பனாகம். 

 இயயின் அருயம் 

ஒன்ியபன சாருள்  

உணர்ந்து இனற்ப்டும் 

யமிாடு - பனாகம். 

 பனாகினர் அயைபம் 

சித்திகின் ண்ணிக்யக - 8 

 பனாகத்தின் அங்கங்கின் 

ண்ணிக்யக - 8 

 பனாகத்தின் யயககள்: 

1)இனநம் 2)ினநம் 

3)ஆசம் 4)ிபாணனாநம் 

5)ிபத்தினாகாபம் 6)தாபயண 

7)தினாம் 8)சநாதி 
 இனநம் - தன்ய 

அைக்குதல் (10 யயகப்டும்) 
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 சாதுசயாழுக்கத்தில் 

அைங்குயது – இனநம், 

ினநம். 

 ினநம் -- தன்ய 

ிச்சனித்து சகாள்ளுதல் (10 

யயகப்டும்) 

 ஆசம்(இருக்யக) -- 

பனாகத்யத ஒழுங்காக 

ைத்த உைம்ய அநபச் 

சசய்தல் 

 ிபாணானாநம் (யிிய) 

- (ிபாணயாபயய நந்திப 

ஜத்பதாடு (அ) துவுநின்ி 
அைக்குயது) 

 ிபத்தினாகபம்(சதாயகி
ய) - நயத ஐம்புயமி 
சசல்யிைாநல் 

ஒருபகப்டுத்துதல் 

 தாபயண(சாயிய) - 

பதில் உபதசம் சற்று 

ிம்நதினா தினாத்தில் 

இருக்கும் ிய. 

 தினாம்(ியதல்) -- 

நயத சநின்ி 
இயயனுைன் ிறுத்துதல் 

 சநாதி(அதுயாதல்) – நம், 

சுனபாகத்யத இமந்து 

இயனருில் பதாய்ந்து 

ிற்து. 

ஞானம் 

 இயயின் 

அருள்யமிிற்ல் - ஞாம் 

 ஞாத்தின் பநாக 

கியைக்கும் ிய - 

யடீுபறு (அ) பபத்தி (அ) 

சாபஜ்ஜினம் (அ) 

பநட்சினம். 

 ‘ஞாம் ஈசன்ால் அன்ப 

ன்ர்” - சரினபுபாணம் 

 சாத்திபம் ஆபாய்ந்து 

அயற்ின் சாபத்யத 

குருயிிைம் பகட்டு, 

பகட்ையற்ய சிந்தித்து 

சதிந்து, சதிந்தயத 

பநற்சகாண்டு, ஞாம் 

(அிவு) ஞாதிரு(அியன்), 

பஞனம் (அிடுசாருள்) 

இயற்ய கைந்து 

பம்சாருின் ிர்யிகற் 

ஞாத்தால் சசய்பம் 

ஆபாதய. 
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 சுஞாம் - 

தற்சசாரூநினாது 

சந்பதகப்ட்டு ிற்கும் 

 ாசஞாம் - 

உகப்சாருய ஒருயாறு 

அிபம் ாம் 

 திஞாபந 

உண்யநனாது. அதுபய 

ிபம்நஞாநாகும். 

 ஞாநாது பகட்ைல், 

சிந்தித்தல், சதிதல், 

ிஷ்யை  

ால்யயகப்டும். 

 இயற்ய கயைிடிக்க 

பபத்தி கியைக்கும். 

 சியபுண்ணினத்தின் னாய் 

அியின்கண் 

‘இருயியசனாப்பு” னும் 

குிபதான்றும். 

 அதாயது 

ல்யிய,தீயிய 

இபண்யைபம் சநநாக 

ாயிக்கும் ண்பு. 

 இருயியசனாப்ின்கண் 

ிகழ்ய: 1)நரிாகம் 

2)சத்திிாதம் 

 நரிாகம் - நசக்திகள் 

பதய்ந்து அகலுதற்குரின 

ருயம் ய்துதல். 

 சத்திிாதம் - நரிாகம் 

ிகழும்பாது இயயன் 

அருள் உனிரின்கண் திபம். 

இப்திவு சத்திிாதம். 

இதில் ிகழ்யது 

சநய்பணர்வு. 

 குரு = கு + ர்+ உ: கு - நம்: 

ரு - ீக்குயர்: 

 ‘குருட்டிய ீக்கும் 

குருயிய சகாள்ார்” - 

திருபர். 
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