
பதஞசலயன ோயோக சோஸதரம

ஞோன சோதனஙகளோன கரமோ மதலோனைவகைள உபோதசககற சோததரஙகள தரசனம எனபபடம. அைவ ஆற 
இரககனறன. சோஙகயம, ோயோகம, நயோயம, ைவோசஷகம பரவ - உததர மமோமைச எனபன அைவ. 
சோஙகயம கபலரோல ெசயயபபடடத. மதலல ோயோக வஷயதைத உபோதசம ெசயதவர ஹரணயகரபர. 
பதஞஜல அைத சததர வடவமோககனோர. ோயோக சோஸதரததோல சதத கறறஙகைளயம, வயோகரண 
போஷயததோல ெசோற கறறஙகைளயம, ைவததய சோஸதரததோல சரர ோதோஷஙகைளயம ோபோகக உதவனோர 
என ோபோறறகறோரகள.

இநத பதஞசல ோயோக சோஸதரததகக எடட வயோககயோனஙகள உணட.

ோயோகம எனறோல ோயோக ஆசனஙகளதோன நமகக உடோன நைனவகக வரகறத. ஆனோல ோயோகம 
எனபதறக இைணதல எனபோத ெபோரள. ஐககயம; ஆனமோ பரமோனமோவடன ஐககயமோதல எனலோம.
இநத நல மககயமோக ஞோனம ெபற தைக கைடததவரகோக உரததோகம. இனற ோயோகம உலகெமஙகம 
பரவவடடத. பல ோவற மோறறஙகளம அைடநதவடடத. பல ோபோலகளம வநதோகவடடத.

பதஞஜல 195 சததரஙகளோலோய ஒர நமபததகநத தததவமம வழமைறயம ெசோலல இரககறோர. 
அைவ இஙக பதயபபடகனறன. சமஸகரத மலமம தமழல சககம லகத பபல ரதயல 
எழதபபடடளளத.  ெபோரள எளய மைறயல பரய ைவகக மயனற இரககோறன. இததோன ெபோரள 
எனற இலைல. ஆழநத ோயோசபோபோரகக ோவற ெபோரள கடடககடம.

இத ஒர கரோஷ ோகோரஸ இலைல. வடோமயறச உளளவரகோக இத பயனோகம. பறறனைமயம 
அபபயோசமம மக அவசயம. நமகக இைத அைடயோவ ெபர மயறச ோவணடம. படதத உடோன பரநத 
ெகோளள மடயோமல இரககலோம. நதோனமோகோவ படகக ோவணடம. கைலசெசோறகைள உளவோஙககெகோளள 
ோவணடம. ஏெனனல அத அடதத வரகளல வரம. அபோபோத இத எனன எனற வழககககடோத. இத 
தயர மடடோம. பயலவதறக ஒர கர அவசயம ோதைவ. தைய ெசயத யோரம கர ோமறபோரைவ 
இலலோமல மயறச ஆரமபதத அவஸைத பட ோவணடோம. அபபட ஒனறம ெசயயவம மடயோத. ஏன 
பனோன இைத பதககோறன எனல ஏோதோ ஒர தணடதலோோலோய. யோரகோகோ பயனபடம.

  ।।अथ योगानशुासनम् 1।। 
அத ² ோயோகோ³ நஶோஸநம || 1||  

[ோயோக சோததரதைத பதஞசல வளகககறோர.] ோயோக சோஸதரம ெதோடஙகபபடம.

ோயோகம எனபெதனன?
  योगिशतवृितिनरोोोोोोोोोोोोोोो  ।।धः 2।।  

ோயோக ³ ஶசதத வர«தத நோரோத⁴: || 2||   

சததததன வரததைய (வளரசசைய) அடககதல ோயோகம.
சததம எனபெதனன? ோவற பதவல இைத போரதோதோம. அநதககரணததன ஒர பகத. எளைமயோக ெசோலல 
மனதன ோவற வடவம எனலோம. எைதயோவத ோயோசகக ஆரமபதத ெதோடரசசயோக அைதபபததோய 
ோயோசததகெகோணட ோபோனோல அத சததம ஆகம. சபெஜகைட வடட ோவற வழயல ோபோவத இலைல. 
இபபட சததம ெதோடரநத ஓடவைத நறததனோல அத ோயோகம எனகறோர.

     ।।तदा दृषःु सवरपेऽवसथानम् 3।।
ததோ³ த³ ர«ஷட: ஸவரோப'வஸதோ² நம || 3|| 

அபபட ெசயயம ோபோத ைசதனயமோன (இயஙக சகதயோக) உளள பரஷனகக தன ெசோநத வடவல 
இரபப ஏறபடகறத.
ோபோன சததரம சலபமோ இரநதத. உடோன அடததத ெடகனகல  ஆயடதத! அபபட ெசயயம ோபோத 
பரயத. சதததைத அடககமோபோத. ைசதனயம? பரஷன? ைசதனயம எனபத இயகக சகத. பரஷன 
எனபத இஙோக ஜவோதமோைவ கறககத. ஜவோதமோைவ கணைணககடட தோன ோவற ஏோதோ னன நைனகக 
ெவசசோத இநத அநதககரணமதோோன? அதனோல மனச நககம ோபோத ெசோநத நைல ஜவனகக ெதரஞச 
ோபோகம.

   ।।वृितसारपयिमतरतर 4।।
வர«ததஸோரபயமதரதர || 4|| 

ோயோகமலலோ கோலததல பரஷனகக சோதவகம ரோஜசம  தோமஸம மதலய வரததகோளோட ஒனறோய 
இரககம தனைம ஏறபடகறத.



சர அபப ஜவன ோயோகததோல இலலோத ோபோத எபபட இரககம? ஏோதோ எணணஙகள ஓடகடோட இரகக. 
அநத எணணஙகள சோதவகமோ இரககலோம; ரோஜசமோ இரககலோம; தோமசமோ இரககலோம. எபபட 
இரநதோலம அத கணணோடயல அழகக இரககறோபோபோல இரகக. இநத அழகைக நககவத ெரோமப 
கடனமோன ோவைலோய. நலலோோவ ஒடடகடட இரககம.

     ।।वृतयः पञचतययः िकलषािकलषा 5।।
வர«ததய: பஞசதயய: கலஷடோகலஷடோ || 5|| 

தோமசமம ரோஜஸமம சோதவகமம ஆன மோனோ வரததகள ஐநத வைகயோகம.
ஏோதோ களஷடோ னன ெசோலல இரகோக? ரோஜச தோமஸ நைலகள வண மன [போதபைப ெசயவதோல அைவ 
கலஷடோ. இதனோல சக தககஙகள உணடோகம. சோதவகம ெசயகற போதபப வண இலைல. அதனோல அத 
அகலஷடோ. [மன கோலசம எனற வோரதைத இைத ஒடடனோத.] இநத வைக மன ஓடடததோல தோன யோர 
எனகற மறநத ோபோனோலம இைவ ோமோகததறக வழ வகககம.

   ।।परमाणिवपयरयिवकलपिनदरासमृतयः 6।।
பரமோண வபரயய வகலப நத³ ரோ ஸமர«தய: || 6|| 

இைவ (சதத வரததகள) பரமோணம, வபரயயம, வகலபம, நததைர, ஸமரத ஆகயன.
இெதலலோம எனனனன அடதத வரகறத. இஙோக பரமோணம எனகறத சநோதகமலலோத நசசய உணைம. 
ெபோதவோக சநோதகதைத நவரதத ெசயய எனன ஆதோரம னன ோகடகற ரதயோல எனன பரமோணம னன 
ோகடடோலம இஙோக பரமோணததோல நரபணம ஆனைத கறககறத.

  ।।परतयकानुमानागमाः परमाणािन 7।।
பரதயகோநமோநோக ³ மோ: பரமோணோந || 7|| 

பரதயகம (ோநரட அனபவம), அனமோனம (ஊகம), ஆகமம ஆகயன பரமோணஙகள ஆகம. 
(அனபவததோல உணடோனைத மறறதறக ெபோரதத போரபபத ஆகமம.)
[ோயோகததலம சோஙகயததலம பரமோணஙகள மனறதோன. நயோய சோஸதரம உபமோனம எனற ஒனைறயம 
மமோமைச, ோவதோநதம ஆகயன அனபலபத (இரபபலலோைம) அரதபதத (ெபோரள-இமபலோகஷன) 
எனற இரணைட ோசரககனறன.]
நம கண கோத மதலோன பலனகளோோல சலைத அறஞச ெகோளகோறோம. இத ோநரட அனபவம. இத ஒர 
பரமோணம.
மன அனபவததோோல சலத ெதரஞசககோறோம. ெநரபைப ோநரடயோ போரதத இத ெநரபபனன ெதரஞச 
ெகோளகோறோம. மன ஒர மைற ெநரபப இரககற இடததல பைக இரககனன போரதோதோம. இபப 
பைகைய மடடம எஙகோவத போரககம ோபோத "ஓோஹோ! இஙோக ெநரபப இரகக"னன ஊகம ெசயகோறோம. 
இத ஒர வைக. ெநரபப எனகற வோரதைதைய ோகடகமோபோத இநத ெநரபைபயம பைகையயம 
சமபநதபபடதத நைனககறத ஆகமம.
இைவ அததைனயம பரமோணம.

   िवपयरयो िमथयाजानमे  ।।तदरपपरितषम् 8।।
வபரயோயோ மத² யோஜஞோநோமதத  ³ ரப பரதஷட ² ம || 8|| 

ஒர வஸதவன உணைம ெசோரபதைத ெவளபபடததோத ெபோயயோன ஞோனம வபரயயம. இத பனனோல 
மோறவடககடயத. (சபபயல ெவளள கோணபத) ஒர ெபோரோளோட "உணைம" நைலைய ெதரவபபத 
யதோரதத ஞோனம. இலலோத ஒர நைலைய இரபபதோ கோடடவத மதயோ ஞோனம. கடறகைரயோல ஒர சபப 
கடககத. அத ெவயயலல பளபளககறத னன  போரதத "ஓ! இத ஏோதோ ெவளளயோல பணண வஸத" 
னன நைனககோறோம. இத மதயோ ஞோனம அலலத வபரயயம. கடோட ோபோய போரகக அத சபபனன 
ெதரயத. அபபோ நம கரதைத மோததககோறோம. இபபட மோறவோத வபரயயதோதோட மககய லகணம.

     ।।शबदजानानपुाती वसतुशनूयो िवकलपः 9।।
ஶப³ த ³ ஜஞோநோநபோத வஸதஶூநோயோ வகலப: || 9|| 

ஒலயோல உணட ெசயயபபடட ஞோனதைத அனசரதத உணடோவத வகலபம. இத மனோனோய 
ெசோனனஙகோளனனோ ெகோஞசம வததயோசம இரகக. இத வஸதவன உணைமைய எதர போரபபத 
இலைல. ஒர மனதனைடய பததகம னன ெசோலலம ோபோத மனதன ோவற பததகம ோவற ஆனோல 
இரணடககம ஒர சமபநதம இரகக எனற ெதரயம. இதல உணைம இரகக. ஆனோ மலடயன பளைள 
னன ெசோலலம ோபோத ோமோலோடடமோ அரததம சமபநதம  இரகக, ஆனோலம இத உணைமயோ இரகக 
மடயோத. இபபட உணைம இரககோன கவைலபபடோம ஒர வஷயதைத வோரதைத ஜோலமோக பரஞசகறத 
வகலபம.



    ।।अभावपरतययालमबना वृितिनरदरा 10।।
அபோ⁴வபரதயயோலமப ³ நோ வர«ததரநத³ ரோ || 10|| 

மன கறய வரததகள இலலோததறக கோரணமோன தோமோ கணதைத வஷயமோக உைடய வரதத நததைர 
ஆகம. இத ரோஜோ சதவ கணஙகளோல உணடோகம வரததகைள அழககம.
வழபப நைலயம இலலோம கனவ நைலயம இலலோம தஙகமோபோத தோமோ கணோம ோமல நறகம. இைத 
சசபத எனபர. கனவ நலயல நோம பல ெசயலகைள கனவல ெசயயலோம. சோநதமோகவம கனவல 
இரககலோம. அதனோல கனவ நைலயல ரோஜோ சதவ வரததகள இரககம. சசபத ஆழ உறககம. இதவம 
ஸமோதயம ஒனற இலைல. ஸமோதயல இநத தோமோ கண வரதத இரோத. 

    ।।अनभुूतिवषयासंपरमोषः समृितः 11।।
அநப⁴த வஷயோ ஸம°பரோமோஷ: ஸமர«த: || 11|| 

அனபவககபடட வஷயததன நோசமலலோ அறவ ஸமரத (நைனவ) வரதத ஆகம.
அனபவசசத னன ெசோலலம ோபோத இத பரமோணமோ இரககணோம? இத ோவற. ஸதலமோக போரததைத 
நைனவல ைவபபத அனபவம. அோத வஷயததல கணணககத ெதரயோத ஒர வஷயதைத கரகதத 
ெகோணடோல அத ஸமரத. ஒர ோகோவலககப ோபோய  ஸவோம தரசனம ெசயகோறோம. அஙோக கணணோல 
போரததத ஒணண. ஆனோல அனபவசசத கணணோல போதததககம ோமோல ோவற ஒணண. இத ஸமரத.

    ।।अभयासवैरागयाभया तिनरोधः 12।।
அப⁴யோஸைவரோக³ யோப⁴யோம  ° தநநோரோத⁴: || 12|| 

இநத வரததகைள அடகக தன சய நைலயல நறபத பயறசயோலம பறறனைமயோலம இயலம.
ோயோகம எனகறத சதததைத நறததவதனன ெசோலலயோசசலல? அத எபபட  நறததறத எனபோத ோகளவ.
ைவரோககயம எனகறத பறறனைம. தபபோ பரோயோகததோல வநதடதத. அதகக தடம ( )determination  
எனகற அரததததோல பயனபடததோறோம. உலக சமசோரஙகளல பறைற வடடவடட ெதோடரநத அபபயோசம 
- பயறச ெசயய சததம நனற ோயோகம உணடோகம. அெதபபட பறற வடறதனனோ – பலனகள எத 
பனனோல ஓடோதோ அதோல இரககற கறறஙகைள- ோதோஷஙகைள போரகக ஆரமபககணம. அலலத 
கணஙகைள வமரசககணம. இபபட ெசயவைத பழக சததததறக ெவளோய ெசலலம நோடடம கைறநத 
ோபோகம. இத வரதத நோரோதம ஆகம.

 ெரோமப படசச ைம.போ ைவ போரகோறோமோ? இைத இபப சோபபடலோம, ஆனோ அபபறம சரககைர அதகமோக 
யோர அவஸைத படகறதனன எணணம வரணம. 

ஒரததனகக ோசோற சல நோடகள கைடககைல. கோடட வழயோல ோபோகம ோபோத அஙக இலைல ோபோடட 
நலல சோபபோடட ோபோடட இரகக. சோபபட ஆைசதோன. அபப இனெனோரததன வநத ெசோலகறோன, "ஏமபோ, 
ஆளலலோத வனததல இபபட சோபபோட ோபோடட ெவசச இரககனனோ ஏோதோ சத இரககனன பரஞசகக 
ோவணோமோ?” இைத ோகடட உணரநத ஆசோம ஒடபோபோயடறோன. பசயோக இரநதோலம இபபட அறவ 
வநதவடடோ மனச தரமபவடம. இத வஷயததல கறறஙகைள கோணபதோல ஏறபடம ைவரோககயம. 
இலலோவடல ரோஜோ வரதத அடஙகயதோல தோமோவரதத ோமோலோஙகம. சததமம லயமோகவடம. இத 
நததைரயோகம.

     ।।ततर िसथतौ यतोऽभयासः 13।।
ததர ஸத² ெதௌ யதோநோ'ப⁴யோஸ: || 13|| 

இவவரணடல பயறச (அபபயோஸம) எனபத கோறறோல அைசயோத தபம ோபோல சததம இரகக ரோஜோ தோமோ 
வரததகைள நகக யமம நயமம மதலோன சோதைனைய பனபறறவத. ரோஜசததோல வஷயஙகள 
அதகமோகற வோகபம எனபத உணடோகம. தமஸ வரததயோனோல லயம ஆகம. அதோவத வஷயஙகள 
கைறநத ோபோகம. இத நலலதனன ோமமோபோககோ ோதோனறனோலம அபபட இலைல. இபபட ைவரோககயம 
வரம ோபோத வோவக ஞோனதைத பயறச ெசயய ோவணடம. இநத இரணடம கைறநத சதவம அதகமோக 
ஏகோகரைத வரணம. அைத எபபட ெகோணட வரதனனோ..

      ।।स तु दीघरकालानैरनतययरसतकारसेिवतो दढृभिूम 14।।
  ஸ த த³ ரக⁴கோலோ ைநரநதரயயஸதகோரோஸவோதோ த³ ர«ட⁴ப⁴ம || 14|| 

அநத பயறசயோனத நணட கோலமம இைடவடோதம சரதைத, பரமசரயம, தவம இவறறடன பல 
வழகளலம ெசயயபபட ோவணடயத. அபபட ெசயயம ோபோத அத தடபபடகறத.

கரவடமம சோஸதரததடமம வசவோசததடனம, வரம இைடயறகைள ெபோரடபடததோமலம 
இைடெவளயலலோமல அபபயோசகக ோவணடம. பயறசயோல சததம அைமதயோ இரபபத நம இயலபோக 



ஆகட ோவணடம. ெவளோய ோவைல ெசயவத ோபோல ோதோனறனோலம உளோள சததம அைமதயோக 
இரககம. ஒர கோடடககோைளைய ோபோனறத சததம. கோைளைய வணடயல கடட சவோர ெசயய 
வரபபமளளவன கோைளைய அதன வரபபபபட ஓட வடமோடடோன. வணடயல கடடமோபோத 
சணடததனம பணண இடம தர மோடடோன. மயறசைய ைகவடமோடடோன. மடயோதனன ோதோணமோபோத 
மனோன ெசயத ெவறற அைடஞசவரகைள போதத நமபகைக ெகோளவோன. ெமளள ெமளள அைத 
எபபடயம வசபபடதத வடலோம எனற நமபகைகயடன அைத வழகக ெகோணட வரவோன. 

     ।।दृषानुशरिवकिवषयिवतृषणसय वशीकारसंजा वैरागयम् 15।।
  த³ ர«ஷடோந ஶரவக வஷய வதர«ஷணஸய வஶகோர ஸம°ஜஞோ ைவரோக³ யம || 15|| 

ஸதர, அனனம, போனம, ஐஸவரயம, மதலோன போரககககடயதலம ோவதம ெசோனன ெசோரககம, பரகரத, 
லயம, ோபோனற போரகக மடயோத வஷயஙகளலம ஆைசயலலோத சததம "இைவ எலலோம எனைன 
ோசரநதைவ; ஆனோல நோன இவறைற ோசரநதவனலைலனன" நமைம அைலககழககம வஷயஙகைள 
வலககம பதத (உோபைக) வசகோர ைவரோககயம ஆகம.

இநத ைவரோககயோம பல வைகயோனத. எத சோரமோனத எதல சோரமலைலனன கர மலமம சோஸதரஙகள 
மலமம ெதரநத அவறைற வலகக மயறச எடபபத யதமோன ைவரோககயம. அபபட மயறச ெசயத 
"இெதலலோம வலககவடோடோம இெதலலோம இனனம வலககனம" னன அறகறத வயதோரக ைவரோகயம. 
இபபடோய ோபோகமோபோத நமகக 'இத நலலத இத ெகடடத' னன ஒர அபபரோயம இரககம இலைலயோ? 
அைதயம வலககவத ஏோகநதரய ைவரோககயம. அதோவத நலலத ோமோல வரபபமம, ெகடடத ோமோல 
ெவறபபம கட இலலோம இரககறத.

இநத ைவரோககயஙகள கட ோபோதோதோம. இவறறோல ஞோனமனன நைனசசகற ோபோல கறறமளள ஞோனம 
வரககடமோம. அதனோல சததரம ெசோலலவத நோலோவத வைகயோன வசகோர ைவரோககயம.

    ।।ततपरं पुरषखयातेगुरणवैतृषणयम् 16।।
  ததபரம  ° பரஷக² யோோதரக³ ணைவதர«ஷணயம || 16|| 

பரஷ சோகோதகோரம உணடோன பறக ஸதல ஸூகம ரபஙகளோன கணஙகளல இரநத நஙக 
பரஷனடம மடடம பறற இரபபத எத உணோடோ அத பரைவரோககயம.

ோதோஷஙகைள போரதத வசகோர ைவரோகயம வநதத. இத அடதத வரம பர ைவரோககயததகக 
கோரணமோகறத. கர-சோஸததர தைணோயோட பரஷனன சோகோதகோரம கைடககறத. இதோலோய நனற 
பயறச ெசயவத தரமோமகதயோனம எனகறோஙக. இதனோல ரோஜோ தோமோ கண அழகக மழவதம 
ோபோயடம. சதவததோலோய நைலககம. அபோபோத சததம ெதளவோயடம. இைத ைகவலய நைலனனம 
பரோகோஷைட நம ெசோலவதணட. இநத நைலயோல கோலசஙகள ோயோகைய வடட நஙகம. சமசோர 
பநதஙகள அறம.

  िवतकरिवचाराननदािसमतारपा   ।।नुगमात् सपंरजातः 17।।
  வதரக வசோரோநநதோ  ³ ஸமதோரபோந க ³ மோத ஸம°பரஜஞோத: || 17|| 

வதரகம (பரபெபோரைள இனனத என அைடயோளததடன கோணல) வசோரம (சககம வடைவ சநதததல) 
ஆனநதம (ரோஜோ தோமோ சமபநதம சறத இரககம ோபோத இநதரயஙகளோல அறயபபடம ஆனநதம) 
அஸமைத (சததம மடடோம உளளெதன அறதல) இைவ ெசோரபததடன ோசரநத இரபபதோல உணடோவத 
ஸமபரகஞோத ஸமோத.

மறற வஷயஙகளன கலபபலலோமல சதததைத ஒர வஷயததல ைவபபத போவைன ஆகம.

{போவைன கரோஹயம, கரஹணம, கரஹதர (பறறபபடடத, பறறதல, பறறோவோன) என மனற வைகயோகம. 
கரோஹயம ஸதலம, சகமம என இர வைக. }

போவைன ஒர பரபெபோரளல இரககலோம. இத வதரககம. ஒர லஙகம, ெதயவ வடவம, ஜோயோத 
இபபட. இதகக ஒர உரவம இரககம. ஒர சபதம- ெசோல- அைத கறககம. இநத போவைனோயோட 
அைடகறத ஸவதரககம.

அலலத பரப ெபோரளல வவரம ஏதம இலலோம போவைன இரககலோம. இதகக மனோனோ பனோனோ ஒர 
ோதோறறம இரோத. எநத ெசோலலன சமபநதமம இரோத. இநத போவைனோயோட அைடகறத நரவதரககம.

அலலத போவைன கணணகக ெதரயோத ஸூகமமோன ெபோரளல இரககலோம. ஸூகம வஸதைவ 



சோகோதகரபபத வசோரம ஆகம. தன மோததைர, அநதககரணம இவறோறோட ஸூகம வஸதைவ வஷயமோ 
எடதத ெகோணட போவைன ெசயயலோம. இத சவசோரம. இோதோட ோதசம கோலம னன ஒர சமபநதம 
ோசரைலனனோ அத நரவசோரம.

வதரககம வசோரம இரணடம ோசரநதத கரோஹய ஸமோத (தயோனம). ஒர ெபோரோளோட ோதோறறம அோதோட 
ஸூகம ெசோரபம ெரணைடயோம தயோனககலோம இலைலயோ?

சதவமோன சததம ரோஜோ, தோமோ சலனஙகோளோட தயோனம ெசயகறோபோத இநதரயஙகள மலமோ சகமம 
பரகோசமம அனபவககபபடம. இத ஆநநதம. இத கரஹண ஸமோத வைக. 

இபபட ரோஜோ தோமோ சலனஙகள இலைலனனோ அத ஸோஸமதம. இநத அஸமதததோல சததம இரகக 
எனகறத மடடோம உணரலோம. ோவற தல ஸூகம இநதரய (பலனகள) சமோசோரம ஒணணோம ெதரயோத. 
பறறோவோன மடடோம (கரஹதர) ெதரவோன.

இநத வதரககம, வசோரம, ஆநநதம, அஸமைத; இவறறல பனனத இரகக மனனத இரோத. அஸமைத 
மடடமரகக வதரககம, வசோரம, ஆநநதம ஆகயன இரோத. அஸமைத, ஆநநதம மடடமரகக வதரககம, 
வசோரம, ஆகயன இரோத. அஸமைத, ஆநநதம, வதரககம மடடமரகக வசோரம இரோத. 

பறறபபடடத, பறறதல. பறறோவோன இவறறன வஷயததல ஏறபடம ஸமோதோய ஸமபரகஞோத ஸமோத.

    ।।िवरामपरतययाभयासपवूरः संसकारशषेोऽनयः 18।। 
  வரோம பரதயயோப⁴யோஸ பரவ: ஸம°ஸகோர ோஶோஷோ'நய: || 18|| 

வரதத இலலோைமகக கோரணமோன பர ைவரோககயதோதோட பயறசைய உபோயமோக உைடயதம, 
சமஸகோரதைத மடடம மதமோக உைடயதமோன ோயோகோம மறறத (அஸமபரகஞோத ஸமோத.)
ஸமபரகஞோத ஸமோதயோல ஒர வஷயததல போவைன ைவககபபடடத இலைலயோ? அதோல சதத வரதத 
ெகோஞசம இரநதத. ஆனோல அைலயவடோம ஒோர வஷயததல ைவககபபடடத எனபோத அதல சறபப. 
ஆனோ ோயோகமனனோ சதத வரததைய நறததறத னன இலைல போரதோதோம? ஆக நோம இைதயம 
தோணடனம. அபப எோதோட பயறச ெசயயணம? மனோன பர ைவரோககயமனன போரதோதோமலைலயோ? 
எலலோவறறலரநதம பறறறற இரபபத- அோத உபோயம. இபப ோயோகோயோட நைல எனன? ஸதல – 
பரப- ெபோரளகோளோட சமபநதமலைல; ஸூகம ெபோரடகோளோட சமபநதமலைல. இநதரயஙகோளோட 
சமபநதமலைல. ஏனனோ ஒர சதத வரதத இலலோம இவறோறோட சமபநதம இரகக மடயோத. என கண, 
என கோதனன ஒர எணணம இரநதோதோோன அவறோறோட சமபநதம இரகக மடயம? அநத எணணஙகோள 
இலலோம ோபோயடம.

 பனோன எனனதோன மஞச இரககனன போரததோ சதததோதோட சமஸகோரம – இவவோளோ நோள பயறச 
ெசயததோல இரககற பணப- மடடோம ஒடடகெகோணட இரககமோம. அட, பர ைவரோககயததோல எலலோம 
வடடபோபோயடமனன ெசோனனோோபோல இரகோகனனோ, ஆமோம, மநைதய சமஸகோரம எலலோம வடடடம; 
ஆனோ இபப பழககற பர ைவரோககயம ஒர சமஸகோரதைத உணட பணணோம? அத மஞசம. இத 
ெகோஞசம வோசஷமோனதோல இத ோவற ஒர சதததைத –எணண ஓடடதைத- ோதோறறவககோத. இதகக 
அடததபடயோன  ோமோகததல இநத சததம கட இலலோம ோபோயடம. அநத சதததோதோட ஒடடகெகோணட 
இரககற சமஸகோரமம ோபோயடம. 

போவ பரதயயம: 
    ।।भवपरतययो िवदेहपरकृितलयानाम् 19।।

  ப⁴வபரதயோயோ வோத³ ஹ பரகர«தலயோநோம || 19|| 

அவதைதைய கோரணமோக உைடய ஸமோதயோனத ோதகமறறவரகளகக, பரகரதயல 
லயமைடநதவரகளகக உணடோகறத.
ரததம, மோமசம, ோமதஸ, எலமப, மஜைஜ ஆகயன உளளவர ோதகம உைடயவர. இத நோெமலலோம. 
இநதரயஙகள, பஞச பத தன மோததைரகள, (ஆகோசம மதலோன பஞசபதஙகள தலமோக உணடோகம மன 
இரககற ஸூகம நைல) அஹஙகோரம, மகததவம இவறைற உைடயத ஸூகம சரரம. இநதரன மதலோன 
ோதவரகள இபபட இரககோஙக. இநத இநதரயஙகள அஹஙகோரம எலலோம இரககறதோோலதோன 
இவஙகளககம நமம மோதர ோகோப தோபஙகள ஆைசகள எலலோம இரகக. இவரகோளோட பணணயம 
அனபவசச தரநததம தரபப சமசோரததோல கடகக ோவணடயததோன. (ோதவரகளம கடவளம ோவற 
ோவறனன ெதரயமதோோன?)
சர, பரகரதயல லயம எனனத?
உபோசனோ கோலததோல இநதரயஙகைள, பஞசபத தன மோததைரகைள, அஹஙகோரதைத, பதத தததவதைத 
ஆனமோவோக உபோசககறதணட. பரகரதையயம உபோசககறதணட. ஆனமோவகக ரபமனன ஒணைண 



நமகக ெதரயோதலைலயோ! அபோபோத அநத அநத தததவததல பல மனவநதர கோலம லயமோக இரபபர. 
இநதரய உபோசைன ெசயதவரகளகக அநத இநதரயததகக அபமோன ோதவைதயன ெசோரப பரோபத 
கடடம.
நம உணைம ெசோரபதைத ெதரயோம மைறககறத ஆவரண சகத. இதல பல மடடம இரகக. பரகரதைய 
உபோசககறவஙக இநத மைறபபல பல மடடஙகைள கடநத பரகரதயன மைறபப வைர ோபோய 
பரகரதயோோவ ஆகடவோஙக. மனைசயம அனபவதைதயம இவஙகளோல உறபதத ெசயத ெகோளள 
மடயம. ஆனோலம மோைய வடைல இலைலயோ? ஒர நறோயரம வரஷஙகள ஆனோ பறக ோதவரகளோக 
தரபப உழல ோவணடயததோன. 
இரணடோலயம மற பறபப இரகக. அதனோல மமகுககள இநத வைக ஸமோதைய வரமபவதலைல.

 உபோய பரதயயம:
    ।।शरदावीयरसमृितसमािधपरजापवूरक इतरेषाम् 20।।

 ஶரத³ தோ  ⁴ வரய ஸமர«த ஸமோத  ⁴ பரஜஞோ பரவக இதோரஷோம || 20|| 

 வோதஹ லயர, பரகரத லயர ஆகோயோைர வட ோவறோனவரகளகக ஶரதைதயம அதனோல தோரைணயம, 
அதனோல தயோனமம, அதனோல தயோனககபபடடதன சோகோதகோரததோல ஸமோதயம, இத வலபபடட 
ஸமபரகஞோத ஸமோதயம நகழ உபோயம உணடோகறத. இநத உபோயஙகள ோவணடம எனற கரைவ 
அணடதலம, அவரோல உபோதசககபபடடத இதறக அனசரைனயோக உளள யகதகள – இவறைற 
வஷயமோக ெகோணட சததததன ெதளோவ ஶரதைத ஆகம. அமமோ கழநைதைய போதகோககறத ோபோல 
ஶரதைத தனைன அபபயோசம ெசயகறவஙகைள எலலோ இைடயறகளலரநதம கோபபோறறம.
இநத ஶரதைத பயறச ெசயோவோரகக தோரைணயல ஈடபோடைடயம நைழைவயம உணடோககம. இதோவ 
வரயம. அதனோல தயோனககற தததவததல நைலபபோட உணடோகம. இத ஸமரத. இத மைறோய ஸமோத, 
ஸமபரகஞோத ஸமோத, அஸமபரகஞோத ஸமோத என ெகோணடவடம. 
இபபட பயலபவர உபோயஙகைள பன பறறம ோயோககள ஆவர.

  அநஷடோனததன ோவகம:
   तीवरसंवेगानामासनः ||21।।

தவர ஸம°ோவகோ³ நோ மோஸநந: ||21 || 

உபோயதைத அனஷடபபதல தவர ோவகமளளவரகக ஸமோத கைடபபத தோமதமறறதோகறத.

 ஸமோத எவவளவ சககரம கைடககம?
    ।।मृदुमधयािधमातरतवाततोऽिप िवशेषः 22।।

 மர«த  ³ மத⁴யோத  ⁴ மோதரதவோததோதோ'ப வோஶஷ: || 22|| 

உபோய அனஷடோனததல தவர ோவகததலம உளள ோவகமோனத மரத தவரம, மததய தவரம, அத மோதர 
தவரம என வைகபபடம. இதனோல ஸமோதயலம அதன பலன கைடபபதலம ோவறபோட உணடோகம.

 மக வைரவல ஸமோத கடட...
   ।।ईशरपरिणधानादा 23।।

 ஈஶவர பரணதோ⁴நோத³ வோ || 23|| 

 ஈஶவர =  ஈஶவரனன: பரணதோ நோத⁴ ³ வோ = பகதயலரநோதோ; 
ஈஶவரனைடய பகத வோசஷததலரநோதோ [மக வைரவல ஸமோத லோபம உணடோகறத.]
மனோன போரததத எலலோம ஜவனன மயறசயல ெசயதைவ. இபோபோத ஈஶவர பகதயோல மக வைரவல 
ஸமோத உணடோகம எனபபடகறத. இநத வழயல கோலசஙகள ஏதம இரோ. ஆகோவ இத சலபமோக 
சோததயமோகம.

 ஈஶவர ெசோரபம:
     ।।कलेशकमरिवपाकाशयैरपरामृषः पुरषिवशषे ईशरः 24।।

கோலஶ கரம வபோகோஶையரபரோமர«ஷட: பரஷ வோஶஷ ஈஶவர: || 24|| 

கோலஶ = (அவதைய, அஸமைத, ரோகம, தோவஷம, அபநோவஷம ஆகய) மனசசலனஙகளோலம; கரம = 
(தரம அதரம) ெசயலகளோலம;  வபோக = கரமோககளன பலனகளோன பறபப, ஆயள, ோபோகம இவறறோலம; 
ஆஶைய: =சதத வடவமோன சமஸகோரஙகளோலம; அபரோமர«ஷட: = மககோலததலம சமபநதம 
ெபறோதவனம; பரஷ வோஶஷ = ஜவைன வட ோவறோனவன; ஈஶவர: =  ஈஶவரன ஆவோன.

ஜவன எனன மயறச ெசயதோலம ஈஸவரனோக மடயோத. 
மககோலததலமனன ெசோலல இரகக இலைலயோ? அதனோல ஒர ோவைள ஜவன ெரோமப மனோனற 
ஈஸவரனகக நகரோன சகதகைள ெபறறோலம ஈஸவரனோக மடயோத. பரகரத சமபநதம இலலோம ைகவலய 



நைலயோல இரநதோககட  ஒர கோலததோல கோலசஙகோளோட இரநததோல ஈசனோக மடயோத. பரகரத 
லயமைடநதோலம வயவகோரகஙகளோல பநதம இரககம; ோதவரகளம மனதரகளம ோபோல ோபோகம 
அனபவககறத ெதரயம; தோகணக பநதம இரககம. ோயோக சததோநதபபட ைகவலய நைல அைடநதவர 
மனனோர இநத பநதஙகைள அனபவசசடட அபபறோம ைகவலய நைல அைடநதவர. ஈஸவரனகோகோ 
மககோலஙகளலம பநதஙகளலைல.
ஜவனகக பரஷன எனற ெபயர. கோலசஙகள அநதககரணதைத சோரநதைவ. இநத அநதககரணோம 
ஜவோனோட மககய லகணம. ஆகோவ ஜவனகக அநதககரணதோதோட கோலசஙகளோல உணடோகம சக 
தககஙகளைடய சமபநதம உணட. ஈஶவரோனோ தன சஙகலபததோோலோய எைதயம சோதகக வலலவன.

ோவற பரமோணம:
     ।।ततर िनरतशयं सवरजयबीजम् 25।।

  ததர நரதஶயம  ° ஸரவஜஞய ப³ ஜம || 25|| 

எலலோவறைறயம அறநதரபபதறக (ஞோனததறக)  கோரணமோன அறவன உயரவ-தோழவ தனைம 
ஈஶவரனடததல மடவறறதோகறத. (நரதசயம). 
உலகததோல மககள ஒரவைர வட ஒரவர அறவ அதகமளளவர, கைறவளளவர எனற உளளத. ஆனோல 
ஈஶவரனைடய அறவ எதனடனம ஒபபடமடயோதத.
ஈஶவரன சரவகஞன, தைய உளளவன. அபபடயோனோல .....
ஜவரகைள ஏறறததோழவடன பைடபபோோனன எனற ோகளவ எழம. ஒர கயவன போைன ெசயய மககயம. 
மணணம மககயம. கயவன எனனதோன ெகடடககோரனோக இரநதோலம மண நனறோக இலைலயோனோல 
போைன நனறோக இரோத. மணைண பைசயம நர உபப நரோக இரநதோல போைன சரயோக வரோத. அத ோபோல 
ஈஶவரன சரஷடகக கோரணம ஆனோலம அநத அநத ஜவனன மன பறவயல சமபோததத போவ 
பணணயஙகளகக ஏறபோவ பறவைய தரவோர. (இபபட ஈஶவரன சரஷடகக நமதத கோரணம மடடோம 
எனபர.) பனோன தைய எஙோக வநதத எனறோல சோஸதரஙகைள ெகோடதத இரககறோர. அதன மலம 
ைவரோககயமம தனனடம பகதயம ஏறபடட உபோசககறவரகளகக பரகரதயன பநததைத நகக 
ைகவலயம அளபபோர.

 ஈஶவரனன வோசஷம:
  स एषः   पवेूषामिप गुरः कालेनान  ।।वचछेदात् 26।।

 ஸ ஏஷ: பரோவஷோமப க³ ர: கோோலநோநவசோச² தோ³ த || 26|| 

அநத ஈஶவரன ஆதயல உணடோன பரமமோ மதலோனவரகளககம கரவோக இரககறோர. கோலததோல 
ஆயளன அளவ கறபபடோமல இரககறோர.

  ஈஶவரனன ெபயர:
     ।।तसय वाचकः परणवः 27।।

 தஸய வோசக: பரணவ: || 27|| 

பரணவமோனத அவரகக வோசகமோகம. (ெபயரோகம.)
பரணவம எனபத பகவோனன மஙகளகரமோன சபதைத ெசயயம கணதைத கறககம. எபபட ஒர கழநைத 
தனைன அமமோ எனற அைழபபதோல அனைன மகழவோோளோ அத ோபோல பகவோன தனைன கறககம 
பரவணதைத கற தனைன உபோசபபவன மத சநோதோஷம ெகோணட அவனகக ைகவலயம மதலோன 
நனைமகைள ெசயகறோர.

ஜபமம தயோனமம...
   ।।तजजपसतदथरभावनम् 28।।

 தஜஜபஸதத ³ ரத  ² போ⁴வநம || 28|| 

தத ஜப: தத  ³ அரத   ² போ வநம⁴ .  அநத பரணவதைத ஜபபபத, அதன ெபோரளோன பரமோதமோைவ அடககட 
மனதல இரதத தயோனபபத பரணதோனம எனபபடம.
ஜபம எனபதன ெபோரள மநதரததன அகரஙகைள மனதல வோஙக மோனோ வரததைய ஆவரதத 
ெசயவோத. அபோபோத பரணவததன ெபோரளோன பரமெபோரைளயம அடககட மனததோல தயோனதத வர 
ோவணடம. இத பரணதோனம. உபோமச ஜபம எனபத உதட அைசய சபதம வரோத ெசயவத. இதறக ோமல 
பட வோசக ஜபம. சபதம ோகடகமபட ெசயவத.

ஜப தயோனஙகளன ோவற பலன:
    ।।ततः परतयकचेतनािधगमोऽपयनतरायाभावाश 29।।

  தத: பரதயக ோசதநோத  ⁴ க ³ ோமோ'பயநதரோயோ போ⁴வோஶச || 29|| 
தத: = அதனோல; பரதயக =அதனனம தனயோன; ோசதந = ோசதனனம; அத  ⁴ க ³ ோமோ'ப = உணைம அறவம; 
அநதரோயோ  போ⁴வோஶச = ோயோகததகக உளள தைடகளன நககமம (உணடோகனறன)



ஈஶவர பரணதோனததோல ோதகம மதலோனவறைற வட ோவறோக அறயபபடகனறவனம ோசதனனமோன 
ஜவனைடய உணைமயோன அறவம உணடோகறத; வயோத மதலோன ோயோகோபயோச தைடகளன 
நவரததயம உணடோகறத. 
எநத வஸதைவ தயோனககோறோோமோ அதன உணைமயோன ஞோனம அலலவோ உணடோக ோவணடம? 
பரமோதமோைவ தயோனகக ஜவனகக தன ெசோரப ஞோனம எபபட உணடோயறற? ஜவனம ஈஶவரனம 
ஒனற இலைலயோனோலம ோயோக சததோநதபபட  அவறறன ெசோரபம ஒனோற. சம ெசோரபம உளள 
இரணடல ஒனறன ஞோனம ஏறபடடவடடோல மறறதன ஞோனமம ஏறபடடதோகம அலலவோ?

 ோயோகோபயோசததகக வககனஙகள:
  वयािधसतयानसशंयपरमादाऽऽलसयाऽिवरितभरािनतदशानाऽलबधभिूमकत्वानविसथततवािन    ।।िचतिवकेपासतेऽनतरायाः 30।।

  வயோத  ⁴ ஸதயோந ஸம°ஶய பரமோதோ ''³ லஸயோ' வரத ப⁴ரோநத த ³ ரஶோநோ' லப³ த  ⁴ ப⁴மகதவோநவஸத² 
ததவோந சதத வோகபோஸோத'நதரோயோ: ||30|| 

வயோத = வோதம, பததம, சோலஷமம எனற தோதககளன அனனரசமோன ரததததன இநதரயஙகளைடய 
இயறைககக மோறோன நைலயம,
 ஸதயோன = கரமம ெசயவதறக சததததன நைலயம ( )dullness
சமசயம = சநோதகஙகள 
பரமோத = ோயோகஙகைள அனஷடககோமல இரபபத ( )carelessness
ஆலசய = ோசோமபல, எதலம ஈடபோட(பரவரதத) இலலோமல இரததல.
அவரத = உலக வஷயததல ஆைச 
பரோநத தரசன = சோஸதரம கறயைத தவறோக பரநதெகோளளதல.
அலபத பமகதவ = ஸமோதயன கழ படைய அைடயோமல இரபபதம 
அனவஸதததவோன = கடடய ஸமோத நைலயல சததம நைல ெபறோைம.
சதத வோகபோ = மனதைத அைலககழககற ோதோஷஙகள உணோடோ 
அைவ ோயோகததகக வககனஙகளோம .

 ோமலம வககனஙகள:
    ।।दुःखदौमरनसयाङमेजयतवशासपरशासा िवकेपसहभुवः 31।।

 த³:க   ² ெதௌ³ ர மநஸயோஙக ³ ோம ஜயதவ ஶவோஸ பரஶவோஸோ வோகப ஸஹப⁴வ: || 31|| 

  தககம, (ஆதயோதமக, ஆத ெபௌதக ஆத ஸதவக தனபஙகள.) 
ெதௌர மநஸய =ஆவலகக தைடோயறபடட கோலததல மனதல உணடோகம கலககமம. 
அஙக ³ ோம ஜயதவ = சரரததன அவயஙகளன ஆடடமம 
ஶவோஸ = இஷடமலலோவடடோலம ெவளககோறற உள ெசலலதலம 
பரஶவோஸோ = இஷடமலலோவடடோலம உள கோறற ெவள ெசலலதலம 
ஆகய இநத நோனகம சததததன சலன தனைமயடன உணடோகனறைவ.
இநத வககனஙகைள தவரகக நலல உபோயம பரணவம மதலோன மஹோ மநதர ஜபஙகளம இவறறன 
ெபோரளோன பரமோதமோைவ மனதல இரததவதமதோன.

 வககனஙகைள தவரகக உபோயம:
   ।।ततपरितषेधाथरमेकतततवाभायासः 32।।

 தத பரதோஷதோ⁴ரத ² ோமகதததவோபோ⁴யோஸ: || 32|| 
 தத பரதோஷதோ ரத⁴ ² ம = அவறைற தவரகக; ஏதததவ = ஒோர தததவததல; உபோ யோஸ⁴ : =உபோயம 
அநத வககனஙகைள தவரகக ஏதோவத தததவம ஒனறல மனைத நறதத தயோனம ெசயவோத.
சததரம 29 இல ஈஶவர பரணதோனம வககனஙகைள ோபோககம எனசெசோலலபபடடத. அநத தட பகத 
ைவரோககயம இலைலெயனல எனன ெசயவத? ஏோதனம ஒர மரததயல மனைத நறதத தோரைண, 
தயோனம ெசயத வர ோவணடம. வயோத மதலோன தககஙகைள ோவற வஸதவடம லயதத மனத உணரோத.
இபபட ெதோடரநத ெமலல ெமலல ெசயத வர உணரசசகள போதககோமல இரபபதடன, ோயோக 
அனஷடோனம வலைம ெபறம.

 மனததயைமகக வழ:
   मैतरीकरणामुिदतोपेकाणा सखुदःुखपुणयापुणयिवषयाणा    ।।भावनातिशतपरसादनम् 33।।

 ைமதர கரணோ மத³ ோதோோபகோணோம  ° ஸுக  ² த³:க  ² பணயோபணய வஷயோணோம    ° போ⁴வநோதஶ சதத 
பரஸோத ³ நம || 33|| 

சக தககமளளவரகள, பணய -அபணயம ெசயபவரகள வஷயததல சோநகம, கரைண தைய, உதோசனம 
ஆகயன ெகோளள சததததல ெதளவ உணடோகறத.



சதததைத சததம ெசயய ோவணடம. இலலோவடல அசைய மதலோன கணஙகள அஙோக கட ஏற வடம. 
பன அவவடததல ஸமோத உணடோகோத. 
அதறக எனன வழ? பறரகக தககதைத தரககடோத. மடநத வைர மறறவர தககதைத ோபோகக 
ோவணடெமன சஙகலபம ெசயத ெகோளளோவணடம. அபபடெசயய மறறவரகக உபகோரம ெசயகோறோோமோ 
இலைலோயோ அபகோரம ெசயயோத இரபோபோம. 
மறறவரகக சகமோக இரபபவரடம நடப ோவணடம. தககமளளவரடம கரைண ோவணடம. பணய 
சலரகளடம பரத இரகக ோவணடம. பணயம ெசயயோதவரடம உதோசனம இரகக ோவணடம. 
(அபோபோததோன ெவறபப இலலோதரககம. எனகக மகவம பயனோனத இத.) 
இபபட ெசயய ரோஜோ தோமோ கணஙகள ோபோய சதவம ெபரகம.

மனைத ெதளவோககதல:
     ।।परचछदरनिवधारणाभया वा पराणसय 34।।

  பரசச ² ரத ³ நவதோ⁴ரணோப⁴யோம  ° வோ பரோணஸய || 34|| 

பரோண வோயைவ , ோயோக சோஸதரததல ெசோலலயபட உளோள இரககம கோறைற ெவளவடதல, அலலத 
உளளழதத அடகக ைவததல (கமபகம) இவறறோலோவத ெதளவ ஏறபடம. 
இஙோக ோரசகம எனற ெசோலலயரநதோலம பரகம கமபகம ோரசகம மனறம அடஙகய பரணோயோமம 
எனோற ெபோரள ெகோளள ோவணடம என போஷயஙகள ெசோலகனறன.
மனதெதளவகக ோவற உபோயஙகளம உளளன.

மனதெதளவகக ோவற உபோயஙகள:
      ।।िवषयवती वा परवृितरतपना सथितिनबिनधनी 35।।

  வஷயவத வோ பரவர«ததரதபநநோ ஸத ² தநப ³ நத⁴ந || 35|| 

ோயோக சோஸதரஙகளல ெசோலலய வஷயஙகளல பரவரததைய உணடோன மனத ெதளநத நைலகக 
சோதனமோகறத.
தோரைண, தயோனம, ஸமோத மனறககோம ஸமயமம எனபெபோதப ெபயர. இவறைற எவவடததல ைவதத 
பயறச ெசயதோல எனன பரவரதத ஏறபடகறத எனபத இரககறத. மககன நனயல சதததைத ைவதத 
ஸமயமம ெசயய தவய வோசைன அனபவம ஏறபடம;  நோககன நனயல ைவகக ரச அனபவம; உள 
ோமோவோயககடைடயல ரபம. நோககன நடவல ெதோடதல; நோககன மலததல சபதம. இபபட ஒவெவோர 
இடததல பரவரதத ஏறபடட அஙோக சததம நைலெபறகறத.
சோஸதரஙகள ெசோலலம வழயல ெசலல சநோதகஙகள நஙகம. சநோதகமம பயமம நஙக சோஸதரஙகள 
உபோதசதத வோவகம –கயோத மதலயவறறன பலனல நமபகைக ஏறபடம. இநத நமபகைக அநத 
வழயல தடமோன பரவரததைய உணடோககம.
ோவற உபோயமம உணட.

ோவற உபோயம: 
     ।।िवशोका वा जयोितषमित 36।।

 வோஶோகோ வோ ஜோயோதஷமத || 36|| 

தககம ரோஜோ கணததன பரணோமம. அநத தககம வலகய அதக சோதவக பரகோசம உளளதோக இரககற 
பரவரதத மனைத நைல ெபறசெசயகறத.

  இனெனோர உபோயம:
     ।।वीतरागिवषयं वा िचतम् 37।।

வதரோக ³ வஷயம  ° வோ சததம || 37|| 

வலகய ஆைசைய உைடயவரகளன சதததைத வஷயமோக உைடய சததம நைல ெபறகறத.
அதோவத யோரைடய சததம ஆைசைய வடடவடடோதோ அவரகைள இைடவடோமல தயோனககற சததம 
நைலெபறம. வயோசர, சகர மதலோோனோர அபபடபபடட சதததைத உைடயவரகள.

 மறெறோர சோதனம:
    ।।सवपिनदराजानालमबन ं वा 38।।

 ஸவபந நத³ ரோஜஞோநோலமப ³ நம  ° வோ || 38|| 

ஸவபனததலம சசபதயலம அறயபபடட வஸதைவ தயோனம ெசயகற சததம நைலதத நறகறத. 
பகவோைன ஆரோதைன ெசயவதோக கனவ கோணகோறோம. அபபடோய வழதத அநத கோடசைய மனதல 
இரததனோல சததம நைலெபறம. அத ோபோல சசபதயல ஏறபடம சகோனபவதைத மனதல இரததனோல 
சததம நைலெபறம.



ோமலம ஒர உபோயம:
   ।।यथािभमतधयानादा 39।।

  யதோ² ப  மதத யோநோத⁴ ⁴ ³ வோ || 39|| 

தனகக படதத ரபதைத தயோனம ெசயவதோல சததம நைலெபறம.
34- 38 சததரஙகள உடைல ஒடடய வஷயஙகள சமபநதமோன உபோயஙகைள கறன. (ஆநதரம) இத 
உடலகக ெவளயல உளள வஷயதைத உபோயமோக கறகறத.(போஹயம). 

 சததம நைல ெபறறதோ என ோசோதைன:
    ।।परमाणपुरममहततवानतोऽसय वशीकारः 40।।

 பரமோண பரம மஹததவோநோதோ'ஸய வஶகோர: ||40|| 

ஸூகம வஷயததல பரோவசதத இநத சததததறக பரமோண மதல  பரம மஹததோனைத மடவோக 
ெகோணட எலலோ வஷயஙகளலம தடஙகல இலலோைம ஏறபடகறத. இதல ஏோதனம ஒனறல சததம 
நைலததவடடோலம சததம நைல ெபறவதறகோன உப பயறசைய நறததகெகோளளலோம.
இதோவ சததம நைலெபறறதறக ோசோதைன.

 சோகோதகோரமததன ரபம:
      ।।कीणवृतेिभजातसयेव मणेगरहीतृगरहणगराहेषु ततसथतदञनता समापितः 41।।

 கண வர«தோதப  ⁴ ஜோதஸோயவ மோண க³ ரஹதர  « க³ ரஹண  க³ ரோஹோயஷு தத ஸத ² த த ³ ஞஜநதோ 
ஸமோபதத: || 41|| 

கணமைடநத (நலவறற) ரோஜஸ தோமஸ வரததகைள உைடய சததததறகக இயறைகயல சததமோன மண 
ோபோனற கரகபபவன – ஆதமோ- வடததலம; கரகககம சோதனமோன  இநதரயஙகளடததலம 
கரகககபபடம வஷயஙகளடததலம சோகோதகோரம உணடோகறத. 
இைத ஸமோபதத எனறம ெசோலவர.
பசைச பலெவளயல லயதத சததததல ஸ ரோமகரஷணர இரநதோபோத ஒர மோட அதன மத ஓடயதோல 
அவர அலறனோர. அவர மதகல களமபகளன சவடகள உணடோனதோக கைத. இத பலெவளயடன 
ஏறபடட ஏகோகரதைதயோல உணடோனத.
இத ோபோல இநதரயஙகள (10) மனஸ, பதத, அகஙகோரம என 13 வத அஹம தததவஙகளடன ஏகோகரம 
ஏறபடலோம. வஷயதைத கரகககம சோதனததல ஸமோத எனபதோல இைத கரஹண ஸமோத எனபர.
இைதயம தோணடயத ஆனமோ. இதல ஏறபடம ஸமோத கரஹதர ஸமோத ஆகம.
சோகோதகோரம இபபடபபடட ரபஙகள உளளத.

 ஸவதரகக ஸமோத:
       ।।ततर शबदाथरजानिवकलपःै संकीणा सिवतका समापितः 42।।

ததர ஶப³ தோ³ ரத ² ஜஞோந  வகலைப: ஸம°கரணோ ஸவதரகோ ஸமோபதத: || 42|| 

மன ெசோலலய ஸமோதகளள சபதம, அரததம, அரதததைதபபறறய ஞோனம இவறறன ோபதம ெதரயோமல 
இரககம நைலகக ஒபபோன சோகோதகோரம ஸவதரககம எனபபடம.
ோகோ எனற சமஸகரத சபதம ஒர ெசோல. அதறக பச எனபத ெபோரள. ோகோ எனற ோகடகம ோபோத அத நம 
பததயல ஒர ஞோனதைத உணடோகககறத. ஒர ெசோலலன சபதம, ெபோரள, அறவ மனறம ோவறோனோலம 
அவறைற ஒனறோக சமபநதபபடதத அறவத வகலப ஞோனம. இதறக ஒபபோனோத ஸவதரகக ஸமோத. 
இதல சபதம, ெபோரள ஞோனம மனறம ஒனறோக கலநததோகோவ ெகோளளபபடம.

 நரவதரகக ஸமோத:
     ।।समृितपिरशुदौ सवरपशनूयेवाथरमातरिनभासा िनिवरतका 43।।

 ஸமர«த பரஶுத³ ெதௌ⁴ ஸவரப ஶூநோய வோரத  ² மோதர நரபோ⁴ஸோ நரவதரகோ || 43|| 

சஙோகதம (கறபப) எனற சகத-ஞோனம வலகயோபோத ஸமோத பரகைஞயோனத தனககரய கரோஹகதவம 
எனற பரகஞோ ரபததோல இலலோதத ோபோல ஆக, அோபதமறற பச மதலய கரோஹயதோதோட (அரதததோதோட) 
மடடம பரகோசககனற ஸமோதயோனத நரவதரகக ஸமோத எனபபடகறத.
எளைமயோக ெசோலல: நைனபபல சதத ஏறபடட, சய ரபததல உளளோபோத, ோவறபோடலலோமல ெபோரள 
மடடோம உணரபபடமோபோத அத நரவதரககம ஆகம.
ஒவெவோர ெசோலலககம அதன ெபோரளககம இைறவன ஒரவத கறபைப உலைக பைடககமோபோோத 
ஏறபடதத உளளோர. சபதம, ெபோரள, அறவ மனறம ோவறோனோலம அவறைற ஒனறோக அறவதறக 
சஙோகதம எனற சகத கோரணமோகம. இத இலலோதோபோத ெபோரள மடடோம ோதோறறதைத அைடநத  நறகம. 
இநத ஸமோத நரவதரகக ஸமோத. 
ோமறகணட இரணடம ஸதல வஷயமோன ஸமோதைய வளகககனறன.



 ஸூகம ஸமோத:
   एतयैव सिवचारा िन     ।।िवरचारा च सकूमिवषया वयाखयाता 44।।

 ஏதையவ ஸவசோரோ நரவசோரோ ச ஸூகம வஷயோ வயோக² யோதோ || 44|| 

மன கறபபடட ஸதல வஷயமைடய ஸவதரகக நரவதரகக  ஸமோதைய ெகோணோட பரமோண மதலய 
ஸூகம வஸதககைள வஷயமோக உைடய ஸவசோரம நரவசோரம எனற ெசோலலபபடம சமோபதத 
(ஸமோத) ெதளவோக உபோதசககப படடதோகறத.
ஸதல சமோசோரம எளதோக பரகறத. ஒர கடம எனறோல அத ஸதலமோக இரபபதோல எளதோக பரகறத. 
ஸூகம வஸதககள அபபட பரவதலைல.
ெபயரகளம ரபஙகளம நரமபயளள இவவலகததல கழ மடட ஸவசோர, நரவசோர ஸமோதகைள பரநத 
ெகோளவோத கடனம.
ஸூகம ஸமோத சவசோரம, நரவசோரம என இர வைகபபடம. இைத வைகபபடதத வஷயமோவத 
பரமோண மடடமலைல; பஞச தன மோததைர மதல பரகரத வைர உளள தததவஙகளம கட. இைவ 
ஸூகமமோனதோல ஸூகம ஸமோத என ெபயர வநதத.

    ।।सकूमिवषयतवं चािलङपयरवसानम् 45।।
  ஸூகம வஷயதவம  ° சோலஙக ³ பரயவஸோநம || 45|| 

ோமறகறய ஸமோதகக ஸூகமமோன வஷயதைத உைடய தனைமயம பரதோனதைத மடவோக உைடயத.
ஸூகமமோனைவ யோைவ?
பரமோணககள ஐநத வைகபபடம. பஞச தன மோததைரகளல ஒவெவோர தன மோததைரயம அதனதன 
பரமோணவகக மககய கோரணம ஆகம. மறறதன பரமோணவகக அஙகமோகம. (ோவதோநதததல பஞசகரணம 
பறற அறநதவரகக இத பரய சலபமோக இரககம. ஆனோல ோவறோனத.)
பரமோணககள ஐநத. ௧.போரததவம. ௨.ஆபயம. ௩.ைதஜசம ௪.வோயவயம. ௫.நோபசம 
மககய கோரணஙகள: ௧.போரததவம. – கநதம (வோசைன). அஙகம: ரசம ரபம ஸபரசம  சபதம
 ௨. ஆபயம. - ரசம.- அஙகம: ரபம ஸபரசம  சபதம
 ௩. ைதஜசம – ரபம அஙகம: ஸபரசம  சபதம
 ௪. வோயவயம.- ஸபரசம  அஙகம: சபதம
 ௫. நோபசம – சபதம.
இநத பரமோணககள கோரயஙகள; இவறறகக கோரணம தன மோததைரகள. பரமோணககள மக சறயன 
ஆயனம ஸதலமோனைவ.
தன மோததைரகள ஸூகமமோனைவ. இைவ எஙகரநத வநதோன? அஹம தததவததலரநத வநதன. அத 
தன மோததைரகைள வட ஸூகமமோனத. அஹம மஹத தததவததல இரநத வநதத. மஹத தததவம 
பரகரதயல இரநத உணடோனத. இநத பரகரத பரம ஸூகமமோனத.
பரமோண மதல பரகரத மடய அைனததம ஒனைற வட ஒனற ஸூகமமோனத. ஆகோவ இஙக 
உபோதசககபபடட ஸமோத, பரகரத வைர உளள ஸூகம வஸதககைள வஷயமோக ெகோணடத.

      ।।ता एव सबीजः समािधः 46।।
  தோ ஏவ ஸப³ ஜ: ஸமோத⁴: || 46|| 

மன ெசோனன அைனததம பநதததறக சோதனமோன கரோஹயதைத உைடய ஸமோத ஆகம.
அதோவத ஸமோத ஆனோலம ஒர வஷயதைத பறற நறகறத.

ஸவதரககமம நரவதரககமம பரபெபோரைள பறற நறகறத. சவசோரமம நரவசோரமம ஸூகம 
ெபோரைள பறற இரககறத. இைவ நோனகோலம ோமோகம கைடககோத. இைவ நோனகம ஸமபரகஞோத 
ஸமோதகள எனபபடம.

41 – 45 சததரஙகளல ஸமோத வைககள வளககபபடடன. கரஹதர, கரஹணம. கரோஹயம – அதோவத 
பறறோவோன, பறற, பறறபபடடத இவறைற ெகோணட பரககபபடடத. கரோஹயததல  பறறபபடடத 
ஸதலமோ ஸூகமமோ எனபைத  ைவதத பரககபபடடத. தலததல ஸவதரககம, நரவதரககம என 
இரணட வைக ஆயறற. ஸூகம ஸமோதயல சவசோரம, நரவசோரம என என இரணட வைக ஆயறற. 
பறறதல , பறறோவோன எனபனவறைற வஷயமோக ெகோணட சவகலபம நரவகலபம என இரணட வைக 
ஆயறற. ோமலம கரஹணதைத (பறறதைல) மடடம ெகோணட ஸமோதயல ஆனநதததடன –சோனநதம; 
ஆநநதம மடடம (ோகவல ஆநநதம) என இரணட வைக ஆயறற.
மனறோவதோக கரஹதர ஸமோதயல அஸமைத உடன கடயத, ஸோஸமைத.  அஸமைத மடடோம - ோகவல 
அஸமைத என இரணட வைக ஆயறற. சபதம ஆனத அரததம ஞோனம இவறறடன கடய ோபோத 
சவகலபம எனறம, சபதம ஞோனததடன மடடம கடய ோபோத நரவகலபம எனறம ஆயறற.



கரோஹயம 
(பறறபபடடத)

ஸதலம ஸவதரககம

நரவதரககம

ஸூகமம சவசோரம

நரவசோரம

கரஹணம (பறறதல) ஸோனநதம சவகலபம

ோகவல ஆநநதம நரவகலபம

கரஹதர (பறறோவோன) ஸோஸமைத

ோகவல அஸமைத

 நரவசோர ஸமோதோய ோமலோனத:
   ।।िनिवरचारवैशारदेऽधयातमपरसादः 47।।

 நரவசோர ைவஶோரத³ ோய'த⁴யோதம பரஸோத ³: || 47|| 

நரவசோர ஸமோதகக ஆதகயம உணடோகம ோபோத கோலச வோசைனகள இலலோத சததததல ெதளவ 
ஏறபடகறத.
நரவசோர ஸமோதைய பழக ரோஜோ தோமோ கணஙகள நஙக சதவம ோமலடம. அதனோல அவதைத மதலோன 
கோலசஙகளன வோசைன நஙகம, இபபடபபடட சததததல அறவ உணடோகம. இநத ஞோனம உணடோனவன 
ஆனமோைவ எலலோவறறலம சறநததோக கணட ெகோளகறோன. அபபட ஞோனம வரோதவரகைளப போரதத 
இவன தககபபடகறோன.
இபபடபபடட நரவசோர ஸமோத சததககோவ ஒவெவோர சோதகனம மயறச ெசயய ோவணடம.

 ரதமபர பரகஞோ:
      ।।ऋतभंरा ततर परजा 48।।

 ர«தம°ப⁴ரோ ததர பரஜஞோ || 48|| 

சதததெதளவ ஏறபடட ோபோத உணடோகம அறவ ரதமபரோ எனபபடம.
இநத நரவசோர ஸமோதயல சததயமோன வஸதவன ோதோறறோம கைடபபதோல ரதமபரோ எனற ெபயர இநத 
பரகைஞககப ெபோரததம. இததைகய நைல தரமோமக ஸமோதகக இடடசெசலலம.

 ரதமபரோவன வோசஷம:
     ।।शरतानुमानपरजाभयामनयिवषया िवशेषाथरतवात् 49।।

 ஶரதோநமோந பரஜஞோப யோ மநயவஷயோ வோஶஷோரத⁴ ² தவோத || 49|| 

சபதததோலம அனமோனததோலம உணடோகற பரகைஞைய வட இத ோவறோனத. அத சோமோனயமோனத. இநத 
ரதமபரோ பரகைஞ அவறறகக எடடோதைத வஷயமோக உைடயத.
ஞோனம பரமோணஙகளோல உணடோகம. இவறறல சபதமம அனமோனமம சோமோனய ஞோனதைதோய தரம. 
மைலயல பைக எனறோல அத மைலயல பைக இரககறத எனற சோமோனய ஞோனதைதயம, அஙோக ஏோதோ 
எரகறத, அதனோல பைக வரகறத எனற சோமோனய ஞோனமம கைடககம. ஏன பைக? எபபடபபடட 
ெநரபப? எபபட வநதத ோபோனற வோசஷ ஞோனம கைடககோத.
பரதயகம எனபத இனெனோர பரமோணம. இத இர வைக. சோமோனய பரதயகம, ோயோக பயறசயோல 
உணடோகம பரதயகம.
சோமோனய பரதயகம பலனகளோல ஏறபடகறத. இதன வசச கைறவோனத. பலனகளல கறறம இரநதோல 
அத ஞோனதைத ெபோயயோகக வடகறத. ஒர பலன அறவைத மறெறோனற அறவதலைல. அதனோல 
அபபடோய உணைம ஞோனம கைடததோலம வோசஷமோன ஞோனம ஒனறம மழைமயோக கைடபபதலைல.
ோயோக பரதயக ஞோனம அபபட இலைல. அத இநதரயஙகைள சோரநத இலைல. பரகரத வைர உளள 
ஸூகம  வஸதககைள கரஹககம. பைதயல ோபோனற மைறநதளளவறைறயம கரஹககம. ோவற ோதசம, 
ோலோகம இவறறலளளைதயம கரஹககம. அகோவ இநத ோயோகஜ பரதயக ஞோனதைத ரதமபரோ அலலத 
சததயமோன பரகைஞ என உபோதசககறோர. 
இயறைகயல சதத சதவ பதத எலலோவறைறயம பரகோசபபடததககடயத. ஆனோல தோமோ கணததோல 



மைறககபபடட இரபபதோல அத இநதரயஙகள அறவைத மடடோம பரகோசபபடததகறத. 
ோயோகபபயறசயோல தோமோ கணம வலக இநதரயஙகள தைண இலலோமோல அைனதைதயம ோயோக 
அறகறோன.
இபபட ோமலோன நைலகக ெசலலோமல தோழநத நைலயோலோய இரபபவரகைள கணட ரதமபரோ பரகஞன 
ோசோகபபடகறோன.

ரதமபர பரகைஞயன பலன:
     ।।तजजः संसकारोऽनयसंसकारपरितबनधी 50।।

  தஜஜ: ஸம°ஸகோோரோ'நய ஸம°ஸகோர பரதப ³ நத  ⁴ || 50|| 

தஜஜ: ஸம°ஸகோோரோ அநய ஸம°ஸகோர பரதப ³ நத  ⁴
ோமறகறய ரதமபரோ பரகைஞயோல உணடோன நோரோத சமஸகோரமோனத ோவற வயததோன சமஸகோரததகக 
தைட ெசயவதோக ஆகறத.
ெவளயல உளள சபதம மதலோன வஷயஙகைளோய சததம பறற ெசலகறத. இத பல ஜனம பழககம 
ஆகம. இத வயததோன சமஸகோரம எனபபடம. தததவ பழககம ெபற ைவரோககயம மதலோன சோதனஙகள 
உளளன. இநத ததவ பழககம வயததோன சமஸகோரதைத தைட ெசயயம. ரதமபரோ பரகஞோ ஏறபடல இத 
மழதம தைட ெசயயபபடடதோகம. அவதைத மதலய கோலசஙகள கைறநத சததம வோவக கயோதைய 
அைடநத ெசயய ோவணடய கோரயம ஏதமலலோததோய கோரணததல லயம அைடநத வடம. இநத நைலயல 
ோயோகயன சததம தன கோரயம எனற எைதயம ெசயய சகத இலலோமல ஆகவடகறத. இபபட.....

அஸமபரகஞோத  ஸமோத:
       ।।तसयािप िनरोधे सवरिनरोधािनबीजः समािधः 51।।

  தஸயோப நோரோோத⁴ ஸரவநோரோதோ⁴நநரப³ ஜ: ஸமோத⁴: || 51|| 

ஸமபரகஞோத  ஸமோதயல சமஸகோரததனைடயதம அதன பரகைஞயன உைடயதமோன நோரோதம (தைட) 
உணடோன ோபோத, எலலோம தைட ெசயயபபடடதோல தனனைல மோறவதறக ஏதமலலோத அஸமபரகஞோத 
ஸமோத உணடோகறத.
ோயோக சோஸதரம ோகடடலம, ெபோரைள மனனம ெசயவதம, பரஷைன மடடம தயோனம ெசயயம 
பழககமோன தரமோமக ஸமோதைய உணடோககம. பன பர ைவரோககயம எனற பரகைஞயன ெதளவ 
ஏறபடட தரமோமக ஸமோதயல ரச உணடோகம. பரஷைன மடடம தயோனகக அதன சோகோதகோரம 
ஏறபடகறத; நர பஜ ோயோகம சததககறத. [அதோவத சததம மைள வடவதலைல.] இதோவ பழக, 
ோவைலயலலோமல சததம அதன கோரணமோன பரகரதயல ஒடஙகவடம. ெசயய ோவணடய கோரயம ஏதம 
இரநதோலதோோன சததம அதன கோரணதைத வடட களமபபோபோகம? இபபடபபடட நைல அைடநத பன 
ெசயய ஏதமலைல. ோயோக பரஷனன ஸவரப மோததரததல நைல ெபறற மகதனோகறோன. 

ஸமோத போதம மடநதத.


