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பதி,பசு,பாசம் 

 முடிவுில உண்லநப்பொருட்கள் இல, உனிர், தல எ மூன்று 

யலகப்டும். 

 அலய முலயன தி,சு,ொசம் எவும் யயறுபனரிட்டு அலமக்கப்டும். 

 தல ( அ) ொசம் என்து ஆணயம்,கன்நம்,நொலன எ மூன்று 

யலகப்டும். 

 உனிர்கின் ிலகள் - 2. அலய ிப்பு ில,யடீ்டு ில. 

 „ந்தமும் யடீும் ஆன ததொர்த்தங்கள் அல்ொன்” - சியஞொசித்தினொர். 

 „அொதிமுத்த சித்துருயொகின எந்லத, கட்டு யடீு எனும் தங்கலமலைன 

சு ொச தொர்த்தங்கது இனல்புலைனன் அல்ன்” - சியஞொசித்தினொர். 

 „தம் அவ்யச் பசவ்யி” - சியஞொசித்தினொர்  

 முதல்யது சக்தி திருயருள் எவும்,திருயடி எவும்,சியஞொம் 

எவும்,அம்லந எவும் அலமக்கப்டுகிது. 

 முதல்யொயன் - யதயசயிதொ,சியசூரினன் எவும் 

அலமக்கப்டுகின்ொன். 

 இலயின் திருவுருயங்கள் மூன்று யலகப்டும். அலய 1)யொகயடியம் 
2)யகொபயடியம் 3)யனொக யடியம். 

பசு 

 உனிர் (அ) ஆன்நொ எப்டும்  என்றும் அலய உள்லய. 

 கைவுள் உனிலப உண்ைொக்குயதில்ல. உைம்லயன லைக்கின்ொர். 

அதனுள் பொி, புன்,கபணம் அலநக்கின்ொர். அலய கருயி (அ) தத்துயம் 

எப்டும். 

 உள்ில கருயிகள் 36.புிலக் கருயிகள் 60. பநொத்தம் 96. 

 ஆன்நொயின் அயஸ்லதகள் - ஐந்து. அலய 1)ஜொக்பம் 2)பசொப்ம் 3)சுர{ப்தி 
4)துரினம் 5)துரினொதீதம். 

 ஆன்நொ 3 யலகப்டும்.1)யிஞ்ஞொகர் - ஆணயநம் ற்ி ிற்கும் 

2)ிபனொகர் -- ஆணய,கன்ந நம் ற்ி ிற்கும் சகர் - 

ஆணய,கன்ந,நொலன நம் ற்ி ிற்கும். 
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 ஆன்நொ றதறத்து (சொர்ந்ததன் யண்ணநொகும் தன்லநமலைனது) 

ொசம் (அ) தல (அ) தலை 

 ஆன்நொலய ற்ி ிற்து - ொசநொகும். ற்றுத்தொல் அது திமைன் 

கக்கும். 

 தல(அ) ொசம் ஐந்து யலகப்டும். அலய 1)ஆணயம் 2)கன்நம் 

3)தியபொதனி 4)சுத்தநொலன 5)அசுத்தநொலன. 

 உனிர்கின் தூய்லநலன நொற்ி துன்புறுத்தும் நொசு எப்டுயது - 

ஆணயம்,கன்நம், நொலன எனும் மூன்றும். 

 சுலய கட்டி ின்று இலயல அலைனயிைொநல் தலைபசய்யது - ொசம் 

ஆணயம் 

 ஆணய நம் - உனிர்கின் அியொற்ல இல்ல எனும்டி நலத்து 

ிற்து. இது உனிர்யதொறும் பசம்ில் கிம்பு யொவும்,பல்லுக்கு 

உநினொகவும் கொணப்டும். 

 ஆணய நத்தின் யயறுபனர்கள் - மூநம்,சகஜநம், இருள், 

அயித்லத, அினொலந. 

 „ஆணயத்லத ீக்கிக் பகொள் உகத்தொர் முந்துயது இல்ல” - 

உநொதிசியொர். 

 அினொலநக்கு கொபணம் - ஆணயம் ஆகும். 

 ஆணயத்தொல் முழுயதும் அியிமந்து ின் உனிர்களுக்கு சிற்ிவும் 

சிறுபசனலும் யிங்குதற்பொருட்டு இலயன் நொலனனின் சம்ந்தத்லத 

உண்டுண்ணுயது - „உகுசிருஷ்டி” எப்டும். 

 கவு,உக்கங்கில் அியொற்ல நலப்தும்,வு ிலனில் 

தன்ல யொக்கொது புப்பொருல யொக்கி ஓடுநொறு ம் அிலய 

திலசதிருப்புயது ஆணய நத்தின் பசனொகும். 

 ஆயொபகம் - நலப்பு: அயதொினொநிகொசக்தி - கீழ்யழீ்க்கும் சக்தி (அ) இருள். 

 ினொநிகொசக்தி - நருள்,நொசு,பசருக்கு எவும் பொருள்டும். 
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கன்நம் 

 கன்நம் -- உனிர்கள் உைம்ிிருக்கும்யொது ந,பநொமி,பநய்கொல் 

பசய்மம் ல்வும்,தீனவும் ஆகின பசனல்கய கன்நநொகும். இலத 

„யில” எக்கூறுயர். 

 இது 1)சஞ்சிதம் 2)ிபொபப்தம் 3)ஆகொநினம் எ மூயலகப்டும். 

 ஆகொநினம் - எதிர்யில: மக்க ரூநொய் புத்தினில் தண்ணின ிலனில் 

ற்ி ிற்கும்யொது „கிலையில” (சஞ்சிதம்) எப்டும். 

 கிலையிலனில் க்குயப்ட்ை ொகம் இன்,துன் தகர்ச்சிலன னப்தொய் 

பயிப்டும் ிலனில் “தகர்யில” ( ிபொபப்தம்) எப்டும். 

 கிலையில னன்டும்யொது அது மூன்று யலகப்டும். அலய 

1)ஆதித்லதயிகம் -  பதய்யத்தொல் யருயது 2)ஆத்தினொன்நிகம் - அியினல் 

பொருயொடு கூடின உனிர்கள் யொனிொக யருயது 3)ஆதிபௌதிகம் - 

அியினல் பொருள் யொனிொக யருயது. 

 யொழ்க்லக சூழ்ிலக்கு கொபணநொ கிலையில - சகம் எப்டும் 

 ஆமளுக்கு கொபணநொ கிலையில -- தொபகம் எப்டும். 

 ியற்ிற்கு கொபணநொ கிலையில - யொக்கினம் எப்டும் 

நொலன 

 நொலன -- சுத்த நொலன,அசுத்தநொலன எ இருயலகப்டும். 

 இன்ம் ஒன்ய னப்து – சுத்தநொலன இன்,துன்,நனக்கம் என் 

மூன்லமம் தருயது – அசுத்தநொலன தனு,கபண,புய,யொகம் எ 

ொன்கும் ஒன்ொக இலணந்து ிற்கும்யொது அதன் பொருள் – நொயனனம் 
கொணப்டும் பொருள்கள் எல்ொயற்றுக்கும் முடிந்த முதற்கொபணநொக 

உள் பொருள் - நொலன ஆகும். 

 நொலனனியயன யதொன்ி நொலனனியயன நலய - 

தனு,கபண,புய,யொகம் ிபனொ  நற்றும் யிஞ்ஞொகருக்கு 

தனு,புய,கபண,யொகம் முதினயற்ல பகொடுப்து - சுத்த நொலன. 
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 அசுத்தநொலனமம் - யநய பசொன்யற்ல பகொடுக்கும். ஆொல் 

தியபொதொனி ஆன்நொலய இதில் அழுந்தி கிைக்கச் பசய்மம். 

 அசுத்தநொலனனின் முதற்கொரினம் - நொலன.  

 அசுத்தநொலன - யநொகிி,அயதொநொலன எ யயறுபனபொலும் 

அலமக்கப்டும். 

 „யிடியொம் அவும் யிக்கலணன நொலன,யடியொதி கன்நத்து யந்து” - 

திருயருட்னன். 

 சுத்தநொலன,பசொல் நற்றும் பொருள் எ இருயலகப்டும். 

 பசொல் - உனிருக்கு,உகப்பொருள்கல இ~து இன்து எ யயறுடுத்தி 
உணரும் சயிகற் உணர்லய னக்கும்.  

 பநொமி - எழுத்து,பசொல்,நந்திபம் எ 3 யலகப்டும். 

 

சுத்தாய ஐந்து வயகப்படும் அயவ:  
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ொதம் சியம் 

 

யிந்து  சக்தி 
 

சொதொக்கினம் சதொசியன் 

 

ஈஸ்யபம் நயகஸ்யபன் 

 

சுத்தயித்லத உருத்திபன் 

 

 

 டைப்புக் காம் பதல் ஊமிக்காம் யடப தன் தன்டந நாாது 

ிடத்துள் பாருட்கள் - தத்துயங்கள் ப்டும்.  

 உனிடப உகபாகத்தில் அழுந்தும்டி பெய்யது – தத்துயங்கள் 

 அசுத்தநாடன யித்தினாதத்துயம், ஆன்நதத்துயம்  இருயடகப்டும். 

 யித்தினா தத்துயம் -- நாடன, காம், ினதி, கட, யித்டத யித்தினா 

தத்துயந , அபாகம், புருைன்  யமங்கும். 

 ஆன்நதத்துயங்கள் -- ிபாக்ருதி, புத்தி, அகங்காபம், நம் 

ஆன்நதத்துயங்க னும் அந்தகபணம்  ான்கு. பநய், யாய், 

கண்,பக்கு, பெயி னும் அிவுப்பாி (ஞாபந்திரினங்கள்) ஐந்து. யாக்கு, 

ாதம், ாணி, ாப, உத்தம் ன்னும் பதாமில்பாி(கன்பநந்திரினம்)  

ஐந்து. சுடய, ஒி,ஊறு, ஓடெ,ாற்ம் ன்னும் 

தன்நாத்திடப(சூக்குநபூதம்) ஐந்து. யான், யி, அல், புல், நண் னும் 

பூதங்கள் ஐந்து. ஆக பநாத்தம் 24. 

 புக்கருயிகின் ண்ணிக்டக – 20 

 ஐம்பூதங்கின் நுண்ணின ிட – தன்நாத்திடப 

 ாதம், யிந்து, ொதாக்கினம், ஈசுயபம், சுத்தயித்டத ஆகின ஐந்தும் 
ெியதத்துயங்காகும்.  

 பய ெியதத்துயம் - 5, யித்தினாதத்துயம் - 7, ஆன்நதத்துயம் - 24. ஆக 

பநாத்தம் டெயத்தில் கூப்டும் தத்துயங்கள் 36. 
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 24 தத்துயங்கடபம் அைக்கும் பயடக குணங்கள் - ெத்துயம், பாெதம், 

தாநெம் 

 ெத்துயம், பாெதம், தாநெம் ப்டும் பயடக குணங்கள் ிரினாநல் 

அைங்கி ின் ிடபன -- பப்குதி ப்டும். 

 ஆந்த நனபகாெம் ப்டுயது - „காரினநாடன’  டதத்தீரின 

உிரத் கூறுகிது 

 கட, யித்டத, அபாகம் இம்பன்ிால் உனிர் தன் பெனல், இச்டெ, அிவு  

 ன்னும் பயடக ஆற்லும் யிங்கி உகப்பாருட்கால் யரும் 

இன்துன் நனக்க நுகர்ச்ெிடன பறும் தகுதிபடைனதாய் ிற்கும் ிட - 

புருைன். 

 உனிர்க்கு புருைாகும் தன்டநடன ய்துயிப்டய - 

யித்தினாதத்துயங்கள். 

 புருைட பாகினாய் ின்று நனங்கச் பெய்யது - ஆன்ந தத்துயங்கள். 

 காம், ினதி, கட, யித்டத, அபாகம் னும் 5 தத்துயங்கின் பதாகுதிபன 

- யிஞ்ஞாநனபகாெம்  டதத்தீரின உிரத் குிக்கிது. 

 ெியதத்துயம் ஐந்தும் பெலுத்தும் கருயிகள் ற்ி கூறுயது - ிபபபக 

காண்ைம் ப்டும். 
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