
    िदतीयः साधनापाद த³வதய: ஸாத⁴நாபாத : ³          
                      

மதல பாதததல ோயாகததகக ைவராககயமம பயறசயம ோதைவ என வலயறததபபடடத. இைவ 
இரணடம உணடாக சதத சதத அவசயம. இத கரம அனஷடானததால கைடககறத.

 கரம வபாகம:
     ।।तपःसवाधयायेशरपरिणधानािन िकरयायोगः 1।।

 தப: ஸவாத⁴யாோயஶவர பரணதா⁴நாந கரயா ோயாக : || 1|| ³

தப: =தபஸும; ஸவாத⁴யாய = ஸவாதயாயமம; ஈஶவர பரணதா⁴நாந=(பலைன எதரபாராத ெசயயபபடட 
கரமஙகைள) இைறவனகக அரபபணபபதம; கரயா ோயாக : ³ = கரம ோயாகமாகம.

தபஸ எனபத சலவறைற ைககெகாணட கைடபபடபபத. அைவ; பரமஹசரயம எனற பலனகைள 
கடடபபடதததல. (இநதரய நககரஹம); கர ோசைவ; உணைமோய ோபசதல; வாயால ோபசாதரததல; எநத 
வைகயலோம ெதாடரப ெகாளளாதரததல (காஷட ெமௌனம -கடைட ோபால இரததல); (ெதாடரபலரநத 
மழதம வலகவதான) ஆசார ெமௌனம; பரமஹசசார, கரஹஸதன, வானபபரஸதன ோபானற தனககரய 
ஆஸரம தரமஙகைள கைடபபடததல; களர-சட மகழசச-தககம ோபானற இரடைடகைள ெபாறததல; 
மதமான ஆகாரம ஆகயைவ. 
இஙோக தபஸ எனபத உடைல ஒனறம ெகாடககாமல காயபோபாடவத அலல. அபபட இரபோபார ோயாகம 
பழகவத கடனம.

ஸவாதயாயம எனபத சாதாரணமாக ோவததைத கறறைலக கறககமானாலம இஙோக பரணவம மதலான 
மநதர ஜபஙகளம ோமாகததககானைத கர மலம கறறைலயம கறககம.
ஈஶவர பரணதானம எனபத ெசயயம அைனதத காரயஙகைளயம பகவானகக அரபபணததவடட 
பணணயததககான கரமாைவககட நாட ெசயயாதரததல.

 கரயா ோயாகததன பலன:
     ।।समािधभावनाथरः कलेशतनकूरणाथरश 2।।

 ஸமாத⁴ பா⁴வநாரத : ² கோலஶ தநகரணாரத ²ஶச || 2|| 

 கோலஶ = அவதைத மதலான கோலசஙகைளயம; தந கரண = ோதயததைல; அரத ²ஶச = பலனாக உைடயத 
(ோமலம);  ஸமாத  பா வந ⁴ ⁴ = சமாதயன உறபததையயம; அரத : ² = பலனாக உைடயத;

கரம ோயாகததாோல எனன பரோயாஜனம? அவதைத மதலான கோலசஙகள கைறயம.ோமலம இத 
ஸமாதயன உறபததையயம பலனாக ெகாணடத.
கரமம ெசயய ெசயய மனசசலனஙகள கைறயம. ஸமாதயல ஈடபட ஒர ஈரபபம உணடாகறத.

கோலசஙகள யாைவ?
      ।।अिवदािसमतारागदेषािभिनवेशाः पञच कलेशाः 3।।

  அவத³யாஸமதாராக ³ த³ோவஷாப⁴நோவஶா: பஞச கோலஶா: || 3|| 

அவத³யா, அஸமதா, ராக  ³ த³ோவஷ, அப நோவஶா⁴ :, பஞச கோலஶா:  = ஐநத மனசசலனஙகள ஆகம.

மனசசலனஙகள எனற ெசானனைவ யாைவ எனல அவதைய, அஸமைத, ராகம, தோவஷம, அபநோவஷம 
ஆகய ஐநதாம.

கோலசஙகளன கணம:
      ।।अिवदा केतरमुतरषेा परसुपततनुिविचछनोदाराणाम् 4।।

  அவத³யா ோகதரமததோரஷாம  ° பரஸுபததநவசச² நோநாதா³ ராணாம || 4|| 

 பரஸுபத, தந, வசச² நநம, உதா³ ராணாம = பரஸுபதம, தன, வசசனனம, உதாரம என; உததோரஷாம =°  
ோமோல உளளைவ; அவத³யா ோகதரம = அவதையயன உறபததயாகம இடம; 

பரஸுபதம, தன, வசசனனம, உதாரம என ஒவெவானறலம 4 பரவகைள உைடய; அவதையகக ோமல 
உளள மறற அஸமதா, ராகம, தோவஷம, அபநோவஷம ஆகயவறறகக; அவதைய உறபதத ஸதானம 
ஆகறத. (இைவ எலலாம எனன எனற பனனால வரகனறன.)
அவதையதான மதல கோலசம - மனசசலனம. இதோவ பன வரம கோலசஙகளகக மலமாக இரககறத. 
இதல 4 பரமாணஙகள –அவஸைதகள- உணட.
பலனகளகக படபடாத உரவததடன உளளத பரஸுபதாவஸைத. இைத பாரகக, ோகடக னன 



பலனகளாோல படகக மடயாத.

அடதத பலனகளகக படபடமானாலம ஒர காரயதைத ெசயய ோவணடய காரணம ஏதம இலலாததால 
சமமா இரககம அவஸைத தன.

பலனகளகக படபடம; தான தன காரயதைத ெசயயவம கடம; ஆனால அபபட ெசயய வடாமல ஏோதா 
பலமான தைடயளளத. இபபடபபடடத வசோசத அவஸைத.

பலனகளகக படபடம; தான தன காரயதைத தைட ஏதமனற நடததம. இத உதாராவஸதா.

இநத நானக பரணாமஙகளம -அவஸைதகளம - அவதைத மதலான எலலா கோலசஙகளககோம உணட.

ஆகோவ அஸமைத நானகாகம: பரஸுபத அஸமைத, தன அஸமைத, வசசனன அஸமைத, உதார 
அஸமைத.
ராகம நானகாகம: பரஸுபத ராகம, தன ராகம, வசசனன ராகம, உதார ராகம.
தோவஷம நானகாகம: பரஸுபத தோவஷம, தன தோவஷம, வசசனன தோவஷம, உதார தோவஷம
அபநோவசமம நானகாகம:  பரஸுபத அபநோவசம, தன அபநோவசம, வசசனன அபநோவசம, உதார 
அபநோவசம.

அவதைத இலலாமல மறற கோலசஙகள உரவாக மாடடா. அதனாலதான அவதைத ோகததரம அலலத 
பரசவ பம எனபபடகறத.

பரஸுபதாவஸைதயம தனவம ஸூகமமானைவ. வசோசதாவஸதாவம உதாராவஸதாவம 
ெவளபபைடயாக ஸதலமாக ெதரயம.

ோயாகம பயலோவாரகக கோலசஙகைள வோராதமாக பாவபபதால இைவ தனவாக இரககம. அதாவத 
மைளததவடம; ஆனால ெவளபபட காரணம வாயப இலலாமல சமமாயரககம. ோமோல மனோனற 
பரகரத லயம அைடநதவரகக எலலா கோலசஙகளோம பரஸூபதஙகளாோவ இரககம. அதாவத மைறநத 
இரககம; ெவளபபடாத. 

சாதாரணமாக கோலசஙகள வரததயாக வலபபடட பரஸுபதா நைலயானத தனவாக, அத வசசனனமாக 
பன உதாரமம ஆகம. அதாவத மழைமயாக ெவளபபடம. ஸதலமாக வடட அவஸைதைய சதத 
சதவகணததல பகவானன தயானததால ோபாகககெகாளளலாம. வளரநதவடட இவறைற சதத 
நோராதததால ோபாகக மடயாத. ஸூகமமான அவஸைதகைள சதத நோராதததால ோபாககலாம. 
உதாரணமாக ராகதைதயம (ஆைசையயம) அதன வைளவான கோராததைதயம ெசயலகக வநத பன 
பகவாைன ோவணடோய ோபாகககெகாளள ோவணடம. இைவ ஸூகமமாக இரநத மைள வடம 
காலததகக மனோப சதததைத கடடபபடதத பயறசயால ோபாககடககலாம.

அவதைதயன ெசாரபம:
     ।।अिनतयाशुिचदुःखानातमसु िनतयशुिचसुखातमखयाितरिवदा 5।।

  அநதயாஶுச த :³ கா² நாதமஸு நதய ஶுச ஸுகா² தமக²யாதரவத³யா || 5|| 

அநதய = அநததயமாகவம; அஶுச =அசததமாகவம; த :³ க  ² =தககமாகவம; அநாதமஸு 
=அனாதமாவாகவம; (உளளவறறல) நதய ஶுச ஸுக  ² ஆதமக²யாதர நததயம,  சததம, சகம, ஆதமா 
ஆகயவறைற(காணபோத) அவத³யா = அவதயா.

இநத உலகம அநததயம. எனோறா ஒர நாள அழயம. ோதவரகளாயனம ஒர நாள பணயஙகைள 
அனபவதத தரததபன மணடம மனத ஜனமம எடகக ோவணடம. இபபட எணணாமல உலகம எனறம 
இரககம, நததயம எனறம; அலலத யாகஙகள ெசயத ோதவனானால நததயமாக சகமாக இரககலாம 
எனற எணணயம வரவத அவதைத. நம உடமைபயம பலனகைளயமதான ஆதமா எனற 
எணணகோறாம. இதவம அவதைத காரணமாகோவ.

அஸமதா:
    ।।दृगदशरनशकतयोरेकातमतेवािसमता 6।।

  த³ர«க³ த ³ ரஶந ஶகதோயாோரகாதமோதவாஸமதா || 6|| 

த³ர«க³ = ெபாரடகைள பாரககனற பரஷன; த ³ ரஶந ஶகதோயா: (அதறக உதவகனற) தரசன சகத (யான 
ஸதவ கண மயமான பதத) ஏகாதமத ஏவ =இைவ ஒனறான உரவமளள தனைமயானதாக ோதானறவத; 
அஸமதா  = அஸமைத எனற கோலசமாகம.



ஆதமாோவ பாரககறவர. பாரககபபடவன அனாதமா. அனாதமா பரகரதயல இரநத உணடானைவ.
பாரககபபடவத எனற ஒனற இரககம ோபாத இத பரஹம நைலயலைல. அபபட இரகைகயல 
பாரபபவனம பாரககபபடவதம ஒனோற என ோதானறவத அஸமைதயாகம.
இைவ இரணடம ோவறபடடைவ எனற ஞானோம வோவக கயாத. பரமஹ நைலயலலாத ோபாத யாரகக 
பாரககற பரஷன (ஆதமா) ோவற, பாரககபபடம ெபாரடகள (அனாதமா) ோவற எனற நசசய பதத 
இரககறோதா அவைர வோவக எனகோறாம.

ராகம:
     ।।सखुानुशयी रागः 7।।

  ஸுகா²நஶய ராக : || 7|| ³

சகதைதயம அைத அைடயம சாதனதைதயம அனசரதத உணடாகற சதத வரதத ராகம ஆகம. இத 
நலலதாக- உதாரணமாக ோமாகதைத அைடய ோவணடம - எனறம இரககலாம. அலலத மலனமான 
வஷயஙகளலம இரககலாம. ஒர மைறோயா சல மைறோயா பல மைறோயா அனபவதத சகததன நனவ 
வநத, அத ோபானற சகமம, அத ஏறபடம சாதனமம மணடம ோவணடம என ோதானறம. இத ஒரவைன 
அடைம ஆககவடகறத.( )addiction  பன இைத அைடய மனதன எனன ோவணடமானாலம ெசயய 
தணடபபடவான.
ஒர ஊரககபோபாகோறாம. பச எடககறத. அஙோக ஒர உணவவடதயல காபப டபன சாபபடகோறாம. 
ெவக ோஜார எனற நைனககோறாம. அடதத அநத ஊரகக ோபாகமோபாத பச இரககறோதா இலைலோயா 
அோத உணவ வடதககபோபாய சாபபட எணணகோறாம. இபபட ஒர மைற அனபவதத சகதைத எணண 
எணண அைதோய மணடம அைடய எணணவத ராகமாகம.
இைத எபபட நககவத?
பறரகக ஏறபடம சகதைத தன சகமாக யார கரதகறாோனா அவனகக ராகம ஏறபடவதலைல; 
ஒழநதவடகறத. இத வலகனால சததமம மைழ ெபயத நனறதம ெதளயம நர ோபால ெதளவாகவடம.

 தோவஷம:
     ।।दःुखानुशयी देषः 8।।

 த :³ கா²நஶய த³ோவஷ: || 8|| 

ோமாஹததன காரணமாக அனபவககபபடம தககம அலலத அதன சாதனம – இவறறால உணடாகம சதத 
வரததயானத தோவஷமாகம.
ஒர ெபாரளகக ஆைசபபடகோறாம. அத கைடககாமல ோபாகறத. இனெனாரவரகக கைடதத 
வடகறத. அதனால நமகக கைடகக தைடயாக இரநததன மதம அைத அைடநத மறறவர மதம தோவஷம 
உணடாகலாம. ராகோம தோவஷதறக வதத.
அனபவதத தககததன நைனவம ோதானறலாம; தகக சாதனம பாரககககடயதாக இரககலாம; அலலத 
அதரஷடமாகவம இரககலாம. நமைம ஹமசததத மரகோமா, வோராதோயா, ோநாோயா, வபதோதா, மறற 
ோவதைனகோளா இரககலாம. இநத நைனவகோள நமைம மணடம அவறைற அனபவகக ைவககனறன. 
தோவஷதைத உரவாகககனறன.
இபபட உணடாகம தோவஷதைத வலககவத எபபட? தனைனபோபால மறற மனதரகைளயம 
பராணகைளயம தககபபட வடககடாத எனற கரைணோய தோவஷதைத நகக சதததைத ெதளய 
ைவககம.

அபநோவசம:
      ।।सवरसवाही िवदषोऽिप तथारढोऽिभिनवेशः 9।।

  ஸவரஸவாஹ வத ³ோஷா'ப ததா²ரஃோடா⁴'ப⁴நோவஶ: || 9|| 

{பகததறவ இலலாத பராணகளகக எபபடோயா} அபபடோய சாஸதரஙகளன அனமானஙகள மலம 
பனனால வரம மகதையயம மனனால உளள பநததைதயம நனக அறநதவரகளககம கட மநைதய 
ஜனமததன அனபவததலரநத உணடாகம வாசைனைய ஒடட ஏறபடவத அபநோவசம ஆகம.
மநதன ஜனமஙகளல ஏறபடட மரண தககதைத அனபவதததல ஏறபடட வாசைனயன கடடம ஸவரஸம 
எனபபடம. இதோவ பணடதர மதல பாமரன வைர எலலாைரயம இன எனகக மரணம ோவணடாம என 
நைனகக ைவககறத. இநத ஸவரஸதைத ஒடட உணடாவோத அபநோவசம.
கோலசஙகைளயம அவறைற நககம உபாயஙகைள உபோதசததார. இவறைற ோதயபபத கரயா 
ோயாகஙகளம ைமதர (நடப) மதலய சதத பரகரமஙகளோம.

கோலசதைத ோபாகக:
     ।।ते परितपरसवहेयाः सकूमाः 10।।

  ோத பரத பரஸவோஹயா: ஸூகமா: || 10|| 

அநத ஸூகமமான கோலசஙகள தனத காரணததல லயம ெசயவததால ோபாககததககைவ.



சதததைத அஸமைதயல லயம ெசயய ஸூகம நைலயலளள கோலசஙகள வலகவடம; 
பலைனததரககடய கோலசஙகள கரயா ோயாக அனஷடானததாலம ைமதர (நடப) ோபானற சதத 
சததகரபபாலம (பரகரமததாலம) வலகம எனற மனனோமோய ெசாலலவடடார.
இபோபாத மணடம ஏன இநத ோபசச வநதத?
 மணெணணைனைய ஊறற ைவதத பாததரததல அைத உடோன கால ெசயதாலம அதன வாசைன வடாத. 
அைத ெநரபபல இடடாலதான வாசைனயம ோபாகம. அத ோபால கோலசஙகள ஸதலமாக இரநத 
அவறைற நகககெகாணடாலம அைவ இனனம ஸூகமமாக இரககம.  அைவயம வலக சதததைத 
அதன காரணமான அஸமைதயல லயபபடதத ோவணடம.

கோலசதைத மறறலம ோபாகக:
   ।।धयानहेयासतदृतयः 11।।

  த⁴யாநோஹயாஸதத³வர«ததய: || 11|| 

 த⁴யாந ோஹயாஸ + (பரஷனன) தயானததனால மறறலம வலககததககைவ (ஆகனறன); தத³வர«ததய
: =(கரயா ோயாகததால ோதயமபட ெசயயபபடட கோலசஙகளன ஸதல) வரததகள
தணயல அழகக படநதால அைத உதற அலசகோறாம. நைறய அழகக இதல ோபாயவடம. அபோபாதம 
ோபாகாத அழகைக நகக ோசாபப தள ோபாடட தைவககோறாம. ஆனாலம அழகக மழவதம 
ோபாவதலைல. மதம உளள அழகக அநத தண நாசமாகம ோபாததான ோபாகம.
அத ோபால கோலசதைத நகக ைமதர ோபானற சதத பரகரமஙகளாலம, மகம ஸதல கோலசஙகள கரயா 
ோயாகததாலம ோபானாலம, மசசம உளள ஸூகம கோலசஙகள பரஷ தயானததால அஸமைதயல 
லயபபடததவதால மடடோம ோபாகக மடயம.

 கரமாசயம:
    ।।कलेशमलूः कमाशयो दृषादषृजनमवेदनीयः 12।।

 கோலஶமல: கரமாஶோயா த³ர«ஷடாத³ர«ஷடஜநமோவத ³ நய: || 12|| 

கோலஶ மல: = மனசசலனஙகைள காரணமாக உைடய; கரமாஶோயா =கரமாசயம த³ர«ஷட = 
பாரககககடய; அத³ர«ஷட = பாரகக இயலாத; ஜநம =ஜனமஙகளல; ோவத ³ நய: = அனபவககததககைவ.

(அவதையைய) கோலசஙகைள  காரணமாக உைடய (சததததல உளள) கரம வாசைனகள பாரககககடய 
இநத ஜனமததலம, பாரகக மடயாத அடதத ஜனமஙகளலம அனபவககததககைவ ஆகனறன.

அவதைத, அஸமைத, ராகம, தோவஷம, அபநோவஷம ஆகயவறறலரநத கரம வாசைனகள 
உணடாகனறன. இநத வாசைனகள அடதத பறபைப உறத ெசயகனறன. ஆயள, ோபாகம, இவறைறயம 
தரகனறன. அவதைத, அஸமைத ஆகய கோலசஙகைளயம தரகனறன. இவறைற வலககவத எபபட?

தவரமாக ெசயயபபடட மநதர ஜபம, தபஸ, ஸமாத இவறறாோலா; ஈஶவரன, ோதவைத, மகரஷ, மறற 
மகானகள இவரகளன ஆராதனததாோலா பணய கரம வாசைன உணடாகனறத. இத அோத ஜனமததல பலன 
தர ஆரமபககம. இோத ோபால தவர ோவகததல பயநதவன, வயாதயஸதன, ஏைழ, நமபயரபபவன, 
மஹானகள, தபஸவகள ஆகோயாரகக ெசயயபபடம அபசாரததால உணடாகம பாப கரம வாசைனகளம 
அோத ஜனமததல பலைன தரம. இத ோபாலததான நநதோகஸவரர ெசயத பணணயததால மனத சரரம 
வடதத ோதவ சரரம அோத ஜனமததல ெபறறார. நகஷன அதர மகரஷகக ெசயத அபசாரததால அோத 
ஜனமததல மைலபபாமபானான.

கோலசமறற ோயாககக அடதத ஜனமததல பலன தர கரம வாசைன இராத. அோத ோபால நரகததன 
ோவதைனைய அனபவககம பராணகக பணயம பாபம தரம கரம வாசைன இராத.

கோலசஙகள ெசயயககடயத:
      ।।सित मलूे तिदपाको जातयायुभोगाः 13।।

  ஸத மோல தத³வபாோகா ஜாதயாயரோபா⁴கா³: || 13|| 

ஸத மோல தத³வபாோகா ஜாதயாயரோபா⁴கா³:
கோலச ரபததல உளள காரணமானத ஸத உளளோபாத அவறறன பலன உணடாகறத. அைவ பறபப, 
ஆயள, ோபாகம ஆகயனவாகம.
கோலசஙகள நஙக வடடவனகக கரம வாசைனயம அதன பலனகளம ஏறபடவதலைல. ஆைச 
இலலாதவன கரம பலைன அனபவககவம இசைச இலலாதவனாகறான. பயமலலாததால ோசாகமம 
இராத. வோவக கயாத எனற அகன இரபபன அத கோலசஙகள எனற வைதகைள வறததவடம. வறதத 
ெநல மைளககாதத ோபால கோலசஙகள இலலாவடல கரமவாசைன பலன தராத.
கரம வாசைனயால ஏறபடவத 1.பறபப: ோதவ ெஜனமமா, மனஷய ெஜனமமா, வலஙகா தாவரமா 
எனபன. 2. ஆயள: எவவளவ காலம ோதகம - இநதரயஙகளன ோசரகைக நடககம எனபத. 3.ோபாகம 



எனபத இநதரயஙகளால கைடககம சக அனபவஙகள. மரணம ஏறபடமோபாத வளரசசைய அைடநத 
அோநக கரமஙகள ோசரநோத பறபைப  ெகாடககனறன. அநத ஒோர உடலால வசததரமான ோபாகம 
ஏறபடம. ோமலம கரமஙகள தனததனயாக பறபப, ஆயள, ோபாகம இவறைற தனததனயாகோவா, 
ோசரநோதா ெகாடககவம கடம.
கரமா மலம உணடாகம ெஜனமஙகள பறற சல ோகளவகள உளளன.
ஒர கரமம ஒர ெஜனமதைத மடடம உணடபணணமா அலலத பல ெஜனமஙகைள உணட பணணமா?
இலைல அோநக கரமஙகள ோசரநத ஒர ெஜனமதைத உணடாககமா?
அலலத அைவ அோநக ெஜனமஙகளகக வழ ெசயகனறனவா?
ஒர கரமம ஒர பறபைப மடடோமா அலலத அோநக பறபபககைளோயா தராத. நம கரமாககள ஏராளமாக 
உளளன. அவறறல ஒவெவானறம ஒர ஜனமம அலலத பல ெஜனமஙகைள தரமானால ெபரய 
காததரபப படடயலதான ோதைவ. ஆகோவ அோநக கரமாககள ோசரநத ஒனோறா பலோவா ெஜனமஙகைள 
தரகனறன. ஒர ஜனமததல பலன தரம கரமாககளல பரதானமாக ஒனற இரககம. அத அபோபாோத 
பலன தரவத, மறறைவ இதனள அடஙகம. இநத கரமாககோள ஆயைளயம நரணயபபதாக கணோடாம 
அலலவா? மரண காலததல கரமாககள ோநரதைத நரணயதததடன பலைன ெகாடதத தராததால அடதத 
ஜனமாைவயம தரகனறன. இோத கரமாககளால அவன அடதத ெஜனமததன ோபாகஙகைளயம 
அனபவககறான.
பரதான கரமா பலமாக இரகக மறறைவ அதறக எதராக பலன தர ோவணடயரபபன தைட உணடாக 
ெவக காலம காததரகக ோவணடயரககலாம. கரமா சரயாக உரவாகாமல நாசம ஆகவம ெசயயலாம. 
பரதான கரமாவகக வோராதமாக இலலாமல இரபபன நட நடோவ தன பலைன ெகாடதத வடலாம. 
அதறக ஒததபோபானால ோசரநோதவம ெகாடததவடலாம.
பணோய பாபம அபநதத எனற பட பணணயததால பாபததன வைளைவ தடததகெகாளளலாம.
சல கரமாககள -ஜோயாதஷோடாமம ோபானற யாகஙகளல பணணயமம பாபமம கலநோத வரகனறன. 
யாகஙகளால சவரகக வாசம கடடனாலம ோதவரகளாலம கஷடம அனபவகக ோநரகறத.
வரம ஜனமததல நசசயமாக பலன தரம கரமஙகள மரணபபரகாசகம எனபபடம. இைவ இபோபாத பலன 
தரதெதாடஙகவடட கரமாககள. மரணதைத தரவதடன அடதத அனபவகக ோவணடயைவகளகக தகநத 
சழநைலையயம இைவ உணட பணணகெகாளளம.
இதனாோலோய கரமாவானத இனன பலன இபோபாத தரம எனற நசசயதத ெசாலல மடயாமல இரககறத.

வபாகம:
     ।।ते हादपिरतापफलाः पुणयापुणयहेतुतवात् 14।।

  ோத ஹலாத ³பரதாபப ²லா: பணயாபணயோஹததவாத || 14|| 

ோத =அைவ; ஹலாத =³ சகம; பரதாப =தககம; ப ²லா: = பலனகள; பணய அபணய ோஹததவாத = 
பணணயஙகள பணணயஙகள அலலாதன இவறைற காரணமாக உைடயதால.
அநத ஜாத ஆயள ோபாகம ஆகயன பணணயம பாபம இவறைற ோஹதவாக உைடயதால சக தககஙகைள 
தரகனறன. பணயம ஆனாலம பாபமானாலம அைவ அவறறகக தகநத ஜாத ஆயள ோபாகம 
ஆகயவறைற உணடாகக மயறச ெசயகனறன. இரணைடயோம வலகக மயறச ெசயய ோவணடம.

      ।।पिरणामतापसंसकारदुःखैगुरणवृितिवरोधाचच दुःखमेव सवर ं िववेिकनः 15।।
  பரணாம தாப ஸம°ஸகார த³:ைக² ர க³ண வர«தத வோராதா⁴சச த³:க ²ோமவ ஸரவம° வோவகந: || 15|| 

(பரணாமம) தகக வடவான ராகததன மாறதல ரபமாகவம; (தாபம) தககதைதோயா தகக சாதனதைதோயா 
எணணமோபாத தோவஷ ரபமாகவம; (ஸமஸகாரம) சகானபவததலரநத சததததல உணடாகம வாசனா 
ரபமாகவம, மவைகயாக உளள தககஙகளடன ோசரநதரபபதால, கணஙகளககைடோய வோராதம 
ஏறபடாததால (தரஷட அதரஷடமாக உளள வஷய சகஙகள ) எலலாோம ோயாகததல பரோவசம ெசயத 
வோவககக தககமாகோவ ஆகறத.
ஆைச இலலாமல சகதைத நாடவதலைல. ஒர வஷயததல உணடாகமாைசோய அத கைடதத ோபாத 
சகமாக பரணாமககறத - மாறகறத. அத கைடககவலைலயானால தாபம உணடாகறத. ஆகோவ வஷய 
சகம காரயம ஆனாலம, அதறகம ஆைசயாகய தகக வடவ காரணததககம வததயாசம இலைல. 
ஒர ோபாதம இநதரயஙகளன ஆைசைய பரதத ெசயய இயலாத. அனபவபபதால இனனம ோவணடம 
எனற எணணம உணடாகோம தவர ோபாதம எனற ோதானறாத. அதனால அனபவதத ஆைசைய தரகக 
மடயாத.

ோஹயம:
    ।।हेयं दुःखमनागतम् 16।।

  ோஹயம  ° த³:க ²மநாக ³ தம || 16|| 
அனாகதம தககம ோஹயம. 
வரபோபாகனற தககமானத ஸமஸாரம எனபபடம.
தககததல மனற வைக. மனோப பாரததத ோபால கடநதத அததம. நகழவத வரததமானம. வரபோபாகறத 
அனாகதம.



அனபவககபபடட தககம மடநத ோபானத; அத பரசசைன இலைல. நகழவத அதறகான நககம உபாயம 
அறநத நககனால ஒழய ோபாகாத. எனோவ வரபோபாகம தககதைத நககவைதபபறறதான சாதகன 
ோயாசகக ோவணடம; அதோவ மககயம.

ஸமசாரததன காரணம: 
     ।।दरषृदृशययोः सयंोगो हेयहेतःु 17।।

  த³ ரஷடர«த³ர«ஶயோயா: ஸம°ோயாோகா³ ோஹயோஹத: || 17|| 

தரஷடாவககம தரஷயததககம ோசரகைகயானத ோஹயததகக காரணமாகறத.
பரஷோன தரஷடா (காணபவன). பரகரத பரஷைன வட ோவறானத. பரகரதயன வடவம சகம, தககம, 
ோமாஹம ஆகயைவ. பரகரதயம அதன எலலா காரயஙகளம தரசயம (காணபபடவத) ஆகம. இைவ 
அனததோம பதத மலமாக அறயபபடவதால பததையோய தரசயம எனசெசாலலலாம. ஆகோவ 
பரஷனககம பததககம ஏறபடம ோசரகைகோய ஸமஸாரததகக காரணமாகம. 
பதத பரஷனகக ெவக அரகல இரககறத. காநதககல இரமைப இழபபத ோபால பதத பரஷைன 
இழககபபாரககறத. பரஷனன நழல ோபானற ஒனைற இழததம வடகறத. தான ோவற பரஷன ோவற 
அலல எனபதாக இத காடடகறத. பரதபமபமான பரஷனகக இநத பதத மலம பலபபடம அததைனயம 
ோபாக வஷயஙகள ஆகனறன. இதனால பதத பாரககபபடட வஷயமாயறற. உணைமயல எதனடனம 
ோசராத இரககம பரஷன  தரஷடாவாகறான. இபபடயாக ஒர ோசரகைக அவதைதயால ஏறபடகறத. 
அவதைத அனாத - தவககமலலாதத ஆைகயால இநத ோசரகைகயம அனாதோய.
பரலய காலததல கட கோலசஙகளம கரமமம வாஸைனகளம அநதககரணததடன பரகரதயல 
ஒடஙககனறன. ோகாைட காலததல மணோணாட மணணாக கலநத வைதகள மைழககாலததல மணடம 
மைளபபத ோபால சரஷட காலததல இைவ மணடம ெவளககளமபகனறன. 
தககததகக காரணமான இநத ோசரகைகைய ோயாக சாதன அனஷடானததால ோபாகக மடயம. ெசரபப 
மாடடகெகாணட நடபபவன காலல மள ைதககாதைதபோபால ோசரகைகயான தரஷடா, தரஷயம, 
காரயமான சமோயாகம ஆகய மனறம ெவவோவற என அறயம ோயாக தககதைத ெதாைலககறான. 
மாறதல அைடயம சததோம தாபம அைடயம; ஆனமா தாபமைடயாத. சததததல பரத பலதத அதன 
நழோல தாபமைடநதத ோபால ோதானறகறத.

      ।।परकाशिकरयािसथितशीलं भतूेिनदरयातमकं भोगापवगाथर ं दृशयम् 18।।
  பரகாஶகரயாஸத²தஶலம  ° ப⁴ோதநத³ரயாதமகம  ° ோபா⁴கா³பவரகா³ ரத ²ம  ° த³ர«ஶயம || 18|| 

பரகாஶ கரயா ஸத²த ஶலம  ° ப⁴த இநத³ரய ஆதமகம  ° ோபா⁴க  ³ அபவரக அ ³ ரத ²ம  ° த³ர«ஶயம 

தரஷயம எனபபடவத பதத வரதத மலமான பரகாசதைதயம; பரயதனம (மயறச), ோசஷைட ஆகய 
கரயா; இவவரணைடயம   தைட ெசயயம வஷயம; ஸதல பஞச பதஙகள; ஸூகமமான பஞச தன 
மாததைரகள; ஞான கரம இநதரயஙகள; ஆதமா இவறறன சமகமாகவம வஷய சக தகக ோமாகஙகளன 
பரோயாஜனமைடயதாகவம ஆகறத.
பதத வரததயால உணடாகனற பரகாசம ஸதவ கண தரமம. கரயா ரோஜா கண தரமம. இவறைற தைட 
ெசயவத தோமா கண தரமம. ோபாகமம ோமாகமம பததயால அறயபபடவன. ஆகோவ அைதோய 
சாரநதைவ. ஒர அரசனன பைட ெபறம ெவறற அரசைனோய சாரவத ோபால பதத அறகற வஷயஙகள 
அதன எஜமானனான பரஷைன சாரகறத. உணைமயல பரஷன அசஙகன; ோபாக ோமாகததகக சமபநதம 
இலலாதவன.
மககணஙகள ோசரநத சரரதைத உணடாககம ோபாத சதவ கணம மகநதால அத ோதவ சரரமாகம. தோமா 
கணம மகநதால தாவர மரக சரரமாகம. இநத மனற கணஙகள இலலாத ஜவன ஏதம பரகரதயல 
இரநத உணடான ோலாகம எதலம இலைல.

    ।।िवशेषािवशेषिलङमातरािलङािन गणुपवरिण 19।।
  வோஶஷாவோஶஷ லஙக ³மாதராலஙகா³ந க³ணபரவண || 19|| 

வோஶஷ = ஐநத மஹா பதஙகள, பதத இநதரயஙகள, மனத ஆகய 16 வகாரஙகள  
அவோஶஷ = பஞச தன மாததைரகள + அஸமைத 
 லஙக ³மாதர = மஹத தததவம
அலஙகா³ந = பரதானம எனகற பரகரத 
 க³ணபரவண = ஸதவம மதலான கணஙகளன ோவற உரவஙகளாக ஆகனறன.
லஙகம எனபத கற. கறபபலலாமல பரகரத இரககறத. இதல மககணஙகளம சமமாக இரககம. 
அைத இனனத எனற கறதத காடட மடயாதலைலயா? அதனால அத அலஙகம. 
இநத பரகரதயல இரநத உணடாகறத மஹத ததவம. மஹத தததவததகக ெகாஞசமாவத அைடயாளம 
காடடலாம. சதவ கணம ோமோலாஙக மறறைவ அதறகள அடஙக இரககம.  அதறக ோமல அைத வளகக 
மடயாத. ஆகோவ அத லஙக மாதரம.
மஹதததவததலரநத அஹம ததவம உறபதத ஆகம. அதல இரநத  பஞச  தனமாததைரகளம 



அஸமைதயம. இைவ அதகம வோசஷமாக பாக படாதைவ. ஆகோவ அவோசஷம. இவறறல இரநத 
எனெனனன உறபதத ஆகம? ஐநத மஹா பதஙகள, பதத இநதரயஙகள, மனத ஆகய இைவ நனக 
பாகபடடைவ. ஆகோவ வோசஷம.
உதபதத கரமம: உயரவ தாழவலலாத கணஙகள உளள பரகரத.
அதலரநத மஹத தததவம. அதலரநத அஹம தததவம. இதல எநத கணமம மறறவறறல அடஙக 
இரககலாம. 
இநத அஹம தததவததல இரநத தோமா கணம பரதானமான (மககயமான) ோபாத சபத தன மாததைர 
உணடாகம.(மதல பாதம 45 வத சததரததோல ெகாஞசம பாரதோதாம இலைலயா? ஸூகமமானைவ 
எைவனன பாரககம ோபாத) இநத சபத தனமாததைரகக அசாதாரணமான லகணம சபதம. (இோத ோபால 
ெபயைர ஒடட அதன அதன அசாதாரணமான லகணதைத அறயலாம.) ஒவெவானறலரநத எத 
வரகறத எனபபாரககலாம. சபத தனமாததைர> ஸபரசம > ரபம > ரஸம >கநதம. தமழல ெசாலல 
ஒல>ெதாடதல> வடவம>சைவ>மணம.
இநத வரைசயல பனோனாககப பாரகக ஒனறல மறறவறறன கணஙகள இரககம. அதாவத மணததல 
சைவ, வடவம, ெதாடதல, ஒல ஆகய கணஙகள இரககம. சைவயல மணம நஙகலாக  வடவம, 
ெதாடதல, ஒல ஆகய கணஙகள இரககம.  வடவததல  மணம, சைவ  நஙகலாக  ெதாடதல, ஒல ஆகய 
கணஙகள இரககம.  ெதாடதலல மணம, சைவ,வடவம நஙகலாக  ஒல மடடம இரககம. ஒலயல மறற 
கணஙகள இரககாத.
இைவ அவோசஷஙகள. ஸூகமமானைவ.
இவறறலரநத பரபெபாரளான (ஸதலமான) ஆகாசம; அதலரநத வாய; அதலரநத அகன: 
அதலரநத நர; அதலரநத நலம ஆகயன உணடாகம.
சதவ கண பரதானமான அஹம தததவததலரநத மனச உணடாகறத.
ரோஜா கண பரதானமான அஹம தததவததலரநத இநதரயஙகள (கரம, ஞான) உணடாகனறன.
லயககரமம: உதபதத ஆன அோத கரமததன ோநரமாறான கரமததல லயம உணடாகம. அதாவத எத 
எஙகரநத வநதோதா அதோலோய லயமாகவடம. அதாவத நலம நரலம; நர அகனயலம; அகன 
வாயவலம; வாய ஆகாசததலம லயமாகம. ஆகாயம அத வநத தோமா கண  பரதானமான அஹம 
தததவததல லயமாகம.
இோத ோபால இநதரயஙகள ஒனறல ஒனற லயமாக அைவ வநத ரோஜா கண  பரதானமான அஹம 
தததவததல லயமாகம.
மனச அத வநத சதவ கண  பரதானமான அஹம தததவததல லயமாகம. இநதரயஙகள மனதல லயமாக 
அத அஹம தததவததல லயமாகம எனறம சலர அபபபராயப படகறாரகள.
அஹம தததவம மஹத இலம அத பரகரதயலம லயமாகம. இநத பரகரத நைலோய இயறைகயானதால 
இதோவ நதயம. அதலரநத வரபைவ அவறறன ோவைல மடநதபன லயமாக வடம எனபதால அைவ 
அநததயம.
எநத நைலயானாலம மககணஙகளம ெதாடரநத இரநத ெகாணோட இரககனறன. ஆகோவ இவறறகக 
உதபததயம இலைல நாசமம இலைல.
ஒரவர பல பச மாடகைள ைவதத இரககறார. ெசௌகரயமாக இரககறார. இபோபாத இவரகக  ஏழைம 
இலைல. பசககள எலலாோம ஒர ோவைள ோநாய தாகக இறநத ோபானால அவர ஏழைம அைடவார. 
ஆனால அவர அபபடோயதாோன இரககறார? ஏழைம எனபத பசககளன இரபைப ெபாறததோத தவர 
அவைர ெபாறதததலைல. இோத ோபால கணஙகள உதபதத ஆகவம இலைல: அழயவம இலைல. ஆனால 
அதன தறகால பாதபைப ெபாரதத ஒரவரத கணம அழநததாகோவா உதபதத ஆனாதாகோவா 
ெசாலகோறாம.

       ।।दरषा दृिशमातरः शदुोऽिप परतययानुपशयः 20।।
  த³ ரஷடா த³ர«ஶமாதர: ஶுத³ோதா⁴'ப பரதயயாநபஶய: || 20|| 

த³ ரஷடா த³ர«ஶ மாதர: ஶுத³ோதா⁴'ப பரதயய அநபஶய:

தரஷடா ஞான ஸவரபமாக மடடம உளளான. எநத மாறதலம இலலாமல சததனாக உளளான. 
இரபபனம பததைய அனசரதத  பாரககறவன ஆகறான.

பரஷனதான தரஷடா. இவனகக மாறதல இலைல; பரணாமம இலைல எனறாலம பததகக அைவ 
உளளன. சபதம மதலான வஷயஙகள  பததகக எடடாத ோபானால நாம அவறைற அறயமாடோடாம. 
வதவலககாக ஏோதா ஒர சமயம மடடம ஸமபரகஞாத ஸமாதயன காலததல உளள ஸூகம 
வஷயஙகைளயம ஸமாத கைலநத எழம வயததான காலததல உளள ஸதல வஷயஙகைளயம பரஷன 
அறவான. ஆகோவ பரஷன ோவற, பதத ோவற. ோமலம பதத கரமம, கோலசம, வாசைன, இநதரயம 
ஆகயவறறடன ோசரநதெகாணட பரஷாரதததைத உணட பணணகறத. ஆகோவ பதத பறரககாக 
ஏறபடடத, பராரததம எனபபடம. பரஷன ோவற யாரககாகவம ஏறபடவலைல. சாநதம, ோகாரம, மடம 
என பதத மககணஙகளாக உளளத. ஆனால இநத பததயன வரததயல பரஷன பரத பமபமாக 
பரகாசபபடததவாோன தவர அவன பததையப ோபால வஷயாகாரமாக எநத மாறதைலயம அைடய 
மாடடான. ஆனால அநத வஷய வடவமாக இரபபதாக ோதாறறம அளககறான. இததான 1-4 இல 
"வரதத ஸாரபயம இதரதர" எனபபடடத. இரநதாலம நைடமைற ெசௌகரயததககாக பரஷைன 



தரஷடாவாக பல இடஙகளல ெசாலலபபடம.

     ।।तदथर एव दृशयसयाऽऽतमा 21।।
  தத ³ ரத ² ஏவ த³ர«ஶயஸயா''தமா || 21|| 

த³ர«ஶயஸய = தரஶய வஸதவனைடய; ஆதமா = ெசாரபம தத= தரஷடாவன; அரத ² ஏவ = 
ோபாகதைதோய பரோயாஜனமாக உைடயத.
தரஷடாவான பரஷனகக ோபாகம, அபவரககம எனற மகத ஆகயவறைற பரகரத உணட பணணகறத. 
பாரககறவன இலலாமல பாரககபபடம ெபாரளகக பரோயாசனம இலைல. ஆகோவ தரஷடா 
இரபபதாலதான தரஷயம இரககறத.  

      ।।कृताथर परित नषमपयनषं तदनयसाधारणतवात् 22।।
  கர«தாரத ² பரத நஷடமபய நஷடம  ° தத ³ நய ஸாதா⁴ரணதவாத || 22|| 

தரஷயமானத கரதாரததம =மகத அைடநத ஒரவைனககறதத;  நஷடமப = நாசமானாலம;  தத ³ நய = 
அவைனவட ோவறான; ஸாதா⁴ரணதவாத = சாமானயரகளகக; அநஷடம  = ° நாசமாகாமல ஆகம.
தரஷடா இரபபதாலதான தரஷயம இரககறத எனறால ஒரவன மகத அைடநதவடடால அவன பாரதத 
ெபாரடகள எலலாம அழநதவடம எனறலைல. அவைனபெபாறதத வைர மடடோம அைவ 
நாசமாகனறன. மறறவரகளகக அைவ இரககோவ இரககம. அவரகளகக பரகரத ெசயய ோவணடயைத 
ெசயத ெகாணோட இரககம. மகதைன ெபாறதத வைர அதனால பரோயாசனம ஒனறமலைல.

 ஸமோயாகததன ஸவரபம: 
     ।।सवसवािमशकतयोः सवरपोपलिबधहेतःु संयोगः 23।।

 ஸவஸவாம ஶகதோயா: ஸவரோபாபலப³த  ⁴ ோஹத: ஸம°ோயாக ³: || 23|| 

ஸவ (சகத) = தரஷயமாக இரககம தனைம; ஸவாம ஶகதோயா: =தரஷடாவாக இரககம தனைமககரய 
ோயாகயைத  ஆகய இவவரணடன உைடய;  ஸவரப =பறபல வடவமான பததயன தரஷய ெசாரபம , 
ஸவாமயன தரஷடா ெசாரபம; உபலப³த  ⁴ = ோபாகம, அபவரககம இரணடன ோதாறறததகக; ோஹத: = 
காரணமாக இரபபத; ஸம°ோயாக ³: = ஸமோயாகம ஆகம.
இைவோய பலவாறாக ஸவ-ஸவாம, தரஷயம - தரஷடா, ோபாகயம- ோபாகதா எனபபடகறத. பரஷன 
இபபட தன அரகல உளள பததயால காணபககபபடம வஷயஙகைள பரகாசபபடததகறான. அதனால 
அவறறகக ஒர ோயாகயைத உணடாகறத. அைவ ோபாகம ஆகறத. இநத ோபாகஙகளால பரஷன ோபாகதா 
ஆகறான. இபபட பரஸபரம ஒர ோயாகயைத உணடாககபபடகறத. இபபட எத உணடாகககறோதா, அநத 
காரணோம ஸமோயாகம ஆகம.

ஸமோயாகததகக காரணம:
    ।।तसय हेतुरिवदा 24।।

  தஸய ோஹதரவத³யா || 24|| 

தஸய =அதன (மன ெசானன தரசய-தரஷடா ஸமோயாகததன)  ோஹத = காரணம; அவத³யா = 
அஞஞானம.
அநத காரணம எனனெவனறால அஞஞானம. 
பரஷனககம பரகரதககம நான எனற ோவறபாடலலாமல இரககமோபாத அத பரமஹம ஆகறத. சததம 
பரலய காலததல பரகரதயல லயமாகம. சரஷட காலததல பரஷனன ோபாகயமாகறத. இபபட 
ஸமோயாகம ஆகமோபாத அவோவககக பநதம ஏறபடகறத. அவதைத வலக அதனால ஏறபடட 
ஸமோயாகமம வலகன வோவககக பநதம ஏறபட காரணம இலைல. அதனால மகத அைடகறான. 
அவோவககக பநதம உளளதால, அவதையயன வாசைன இரபபதால பரகரதயல லயமானாலம மகத 
ஏறபடாத. வோவககயாத தரமோமக ஸமாத ரபதைத அைடயம ோபாததான சததம வறபடட வைத ோபால 
வாசைனகள நஙக வளரசச அைடதைல நஙகம. அபோபாத பரஷன மடடோம இரபபதால அநநைல 
ோமாகம ஆகம.

ோஹயததன ஹானம எனகற ோமாகம: 
       ।।तदभावात् संयागाभावे हान ं तदृशेः कैवलयम् 25।।

தத ³பா வாத ⁴ = ஸம°யாகா³பா ோவ ஹாநம⁴  ° தத³ த³ர«ோஶ: ைகவலயம || 25||

  தத ³பா⁴வாத = அத நகழவதால (வாசைனயடன கடய அவதைய நாசமாவதால) ஸம°யாக = ³ பதத 
பரஷன சமபநத ரபமான ோஹயததகக; அபா⁴வ: = நாசம;  ஹாநம  ° தத  = ³ அநத ஹானோம த³ர«ோஶ: = 
பரஷனகக; ைகவலயம= மகத ஆகறத.
வாசைனயடன கடய அவதைய வோவக - கயாதயால நாசமைடகறத. அவதைதயால ஏறபடட பதத 
சமபநதமம வலகவடகறத. அபோபாத பரஷன எததைகய சமபநதமம இனற தன ெசாரபததல 
இரபபான. இதோவ ைகவலயம எனகற மகத.



ோமாகம: 
    ।।िववेकखयाितरिवपलवा हानोपायः 26।।

  வோவகக²யாதரவபலவா ஹாோநாபாய: || 26|| 

  வோவகக²யாத: = பரகரத சமபநதமலலாத பரஷைன சாகாதகரபபத; அவபலவா = (மதயாகஞான 
வாசைனயால) தைட ெசயயபபடாத; ஹாந உபாய: = ோமாகததகக காரணமாகறத. பரகரத ோவற 
பரஷன ோவற எனற அறவோத வோவககயாத. இத சாஸதர அபயாஸததால உணடாகம. இைத அடககட 
மனனம ெசயத நைலநாடட வடடால எலலா வஷயஙகளடததலம ைவராககயம ஏறபடம. பராரபதமான 
சரரம ெதாைலநத ோபாகம. இன தககோம ஏறபடாத ோமாகம கைடககம.

வோவக கயாத:

  तसय सपधा पानतपानतभूमििःपजा ।।27।।
  தஸய ஸபததா⁴ பராநதப⁴ம: பரஜஞா || 27|| 

தஸய = வோவக கயாதைய அைடநத ோயாககக; ஸபததா  ⁴ = ஏழ வதமான; பராநதப⁴ம: = இரபபககைள 
உைடய நைலகள; பரஜஞா= அறவானத.
வோவக கயாதைய அைடநத ோயாககக அறவானத ஏழ வதமான இரபபககைள உைடய நைலகள  ஆக 
ஆகறத. 
சரவ சாதாரணமாக பரகைஞயடன இரககோறாம எனகோறாம. அதாவத அறவ ெசயலபடட 
ெகாணடரககறத. சாதக ோயாகககம இத ெசயலபடட ெகாணடரககறத. ஆனால அதல ஏழ வதம 
இரககறத. 
இதல காரயதைத வடம பரகைஞகள நானக. சதததைத வடம பரகைஞகள மனற.
காரயதைத வடம பரகைஞகள: ஜகஞாஸா, ஜஹாஸா, போரபஸா, சகரஷா ஆகயவறைற வடதல.
ஜகஞாஸா எனபத அறய ோவணடம எனற இசைச. ஜஹாஸா எனபத வலகக ோவணடம எனற வரபபம. 
போரபஸா எனபத பததாக ஒனைற அைடய ோவணடம எனற வரபபம. சகரஷா  பததாக ஒனைற ெசயய 
ோவணடம எனற எணணம.
ோயாககக உணடாகம அறவ ஜகஞாஸாைவ ோபாககவடம. பததாக எைதயம அவன அறய ோவணடயத 
இலைல. ஜஹாஸாவம வலகம. எலலாவறைறயம வலககவடட பன வலகக ஒனறமலைல எனபத 
பரகறத. ைகவலய நைல அைடநதபன ோவணடயன எலலாம அைடயபபடடவடடதால அைடய 
ோவணடவதம ோவற ஒனறமலைல எனபத பரகறத. வோவக கயாதைய சமபாததத ெகாணடவடடதால 
ெசயவன எலலாம ெசயதாகவடடத; ெசயய ோவணடவதாக பததாக  ஒனறமலைல. இத நானகாவத 
பரகைஞ.
சதததைத வடம பரகைஞகள: ஸதவ பததயானத ெசயய ோவணடயைத ெசயத மடதத வடடத என 
சதததைத வடதல மதலாவத.
 மைல உசசயலரநத நழவம கறபாைறகளகக படபப இலலாமல ோபாவத ோபால பதத மதலய 
கணஙகளககம காரணததல லயமாவதால நாசமைடகனறன. அவறறால பயன ஏதம இலைல. ஆைகயால 
அைவ மணடம உதபதத ஆக மாடடா. இத இரணடாம பரகைஞ.
ோயாக கணஙகைள கடநத ெசாரபததல மடடல இரககறான. சததடன  ஒோர ரஸமாக ஆகறான. இத 
சதததைத வடம மனறாம பரகைஞ.

பரகைஞககான சாதனஙகள:
    ।।योगाङनुषानादशुिदकये जानदीिपतरािववेकखयातेः 28।।

  ோயாகா³ஙக ³நஷடா² நாத ³ஶுத³த⁴கோய ஜஞாநத³பதராவோவகக²யாோத: || 28|| 

  ோயாகா³ஙக = ³ ோயாக அஙகமான (யமம மதலான எடைடயம); அநஷடா² நாத  = ³ பழகவதால; 
அ ³ஶுத³த  ⁴ =அசததகளன; கோய = ோதயதல;  ஆவோவக க²யாோத: = வோவக கயாத வைரயளள ; ஜஞாந 
த³பத = ஸமய ஞானததன ஒளயானத (உணடாகறத.)
யமம, நயமம மதலான சாதனஙகைள எவவளவகெகவவளவ அநஷடககறாோனா அவவளவககவவளவ 
அவதைய மதலான அசததகள ோதயகனறன. இதனால ஞானததன பரகாசமம அவவளவ அதகமாகறத. 
இபபட சகம உணடாக தரமதைதபோபால ோவற உபாயமலைல. ோகாடர மரதைத சைதபபத ோபால தரம 
அனஷடானம அஞஞானதைத சைதககறத.
இபபடபபடட தரம வரததகக காரணஙகைள படடயலடலாம: உதபதத; ஸதத; அபவயகத; வகாரம; 
பரதயயம; ஆபத; வோயாகம; அனயதவம; தரத.

உதபதத: மனோத வஞஞானததன உதபததகக காரணம.
ஸதத: உடமபன ஸததகக ஆகாரம காரணமாகம. அோத ோபால மனதன ஸததகக பரஷாரததம காரணம. 
அஹம தததவததல இரநத மனத வநதத.  எநத பரஷாரதததைதயம கரதாத வைர மனத நைலயாக 
இரககம. அரதத காமதைத கரதம ோபாத அத நைலயல இரநத நழவவடம. நைலயாக இரபபத 
மனசகக இனறயைமயாதத.
  அபவயகத: தானாகோவா இநதரயஙகள மலோமா கரபப ெவளபப ோபால ரபஙகளன ோபததைத கணட 



ெகாளவத அபவயகத ஆகம. அரச மதலாைவ அனனமாக வகாரமைடய அகன காரணமானத ோபால 
சபதம மதலானைவ மனதன வகாரததகக காரணமாகம. 
 வகாரம: கணட எனற மனவரைடய தவதைத கைலகக பரமோலாசா எனற அபசரஸ அனபபபபடடாள. 
அவள அவரகக சமபததல வலலக எனற தன வைணயல இைச எழபப மனவரன மனத 
இநதரயஙகளன வழோய ெசனற வகாரமைடநதத.
 பரதயயம: பைகைய காணமோபாத அகன உளளெதன ெதரகறத. அகனயன ஞானததகக பைக பறறய 
அறவ காரணமாகறத. இதோவ பரதயய காரணம.
 ஆபத: கைடபபத. பர ோசரதத பராபத எனபர. ோயாகாஙகஙகைள அனஷடபபத வோவககயாத 
பராபதகக காரணம. அதோவ அசததககைள ோபாககவதால அசததகளன  வோயாக (அழதல) காரணம.
 அனயதவம: ோவறாக ஆககதல. ஒர தஙக நைகைய தடடான அழதத ோவற நைகயாககமோபாத அத 
அனயதவம ஆகம.
தரத: இநதரயஙகள நைலதத நறக சரரம காரணமாகறத.
இநத 9 வத காரணஙகளல ோயாகானஷடானம அசதத வோயாகததறகம ஞான பராபதககம 
காரணமாகறத.

 ோயாகததன அஙகஙகள:
   ।।यमिनयमासनपराणायामपरतयाहारधारणाधयानसमाधयोऽषावङािन 29।।

 யம நயமாஸந பராணாயாம பரதயாஹார தா⁴ரணா த⁴யாந ஸமாத⁴ோயா'ஷடாவஙகா³ந || 29|| 

  யமம, நயமம, ஆஸநம, பராணாயாமம, பரதயாஹாரம, தா⁴ரணா, த⁴யாநம, ஸமாத   ⁴ ய: = இைவ; 
அஷடா = எடட; அஙகா³ந = (ோயாக பயறசயன) அஙகஙகளாகம.

யமம:
    ।।अिहसंासतयासतेयबरहचयापिरगरहा यमाः 30।।

  அஹம°ஸாஸதயாஸோதயப³ ரஹமசரயாபரக³ ரஹா யமா: || 30|| 

  அஹம°ஸா = அஹமைச, ஸதய = ஸதயம, அஸோதயம,  ப³ ரஹமசரயம, அபரக³ ரஹா (ஆகயன) யமா: 
= யமம எனபபடம.
அஹமைச எனபத எபோபாதம மன ெமாழ ெமயகளால எநத பராணககம தஙக ெசயயாமல 
இரததல.இதோவ ோயாக சாதனஙகளள  மகசசறநததாகம.
பறரகக தஙக ஏறபடாமல ோபசவத எனபத ஸதயம. இத மக நடபமானத.
ஒர காலம ஒர மகரஷ காடடல தவம ெசயத ெகாணட இரநதார. ஸதயதபஸ எனற ெபயர. எககாலமம 
உணைம ோபசவத எனபத அவர ெகாணடரநத ஒர வரதம. ஒர நாள இவர தவம கைலநத எழம ோவைள 
சல தரடரகள அரச மாளைகயல களவாட காடட வழோய ஓடக ெகாணடரநதாரகள. அவரகள ரஷ தவம 
ெசயத ெகாணடரநத வழோய ஓடனர. கடம ோகாபததடன தரதத வநத அரச ோசவகரகள ரஷையபபாரதத 
தரடரகள இவவழோய ோபானாரகளா எனற ோகடக ரஷயம தரடரகள ோபான வழைய 
காடடகெகாடததார. அநத வழோய ோபான ோசவகரகள தரடரகைள படதத அடததனர. அதல ஒர தரடன 
அட தாஙகாத இறநதான. இநத ஜவன இறகக யார காரணம என வசாரதத ெபரோயாரகள ரஷோய காரணம 
என தரபபளததனர. ரஷ ெமௌனமாக இரநதரநதால தரடரகைள படததரகக மாடடாரகள; அடததரகக 
மாடடாரகள; ஒர ஜவனம இறநத ோபாயரககாத எனபத வாதம. ஹமைச தரமானால உணைமைய 
ெசாலலாதரபபோத ஸதயம.

ஸதயம ப3ரயாத பரயம ப3ரயாத ந ப3 ரயாத ஸதயம அபரயம|
பரயம ச நாநரதம ப3 ரயாத ஏஷ த 4ரமஸ ஸநாதந: || -மஹா பாரதம.

பறரகக தஙகைழககாத உணைமோய ோபச ோவணடம. உணைமயானாலம பறரகக தஙகைழககமானால 
ெமௌனதைத அநஷடககோவணடம. பறரகக பரயமாக இரககம எனற ெபாய ெசாலவதம தகாத ெசயல. 
இத மஹாபாரதததல வரம கைத. இபபட ெசயவோத ோவத சாஸததரஙகளல ெசாலலய பராதனமான 
தரமமாகம.

சாஸதர சமமதம இலலாமல பறர ெசாதைத ைகபபறறதோல ஸோதயம எனற தரடட. இைத வலககவோத 
அஸோதயம. ஒரவனகக ெகாடகக மனமலலாத ோபாத பல காரணஙகள காடட அவைனக கடடாயபபடதத 
அவனத ெபாரைள ெபறறகெகாளவதம தரடடாகம.

மன பாரதத கைதயல ெராமபோவ கடைமயா இரகோக எனற நைனததால அடதத கைதைய படயஙகள. 
இதவம மஹாபாரதததல வரவத.

சஙகர லகதர எனற இர சோகாதரரகள. பாஹுைத எனற நதககைரயல தனததனோய ஆசரமஙகள 
அைமதத தவர ஆசார அனஷடாஙகளடன தவம ெசயத வநதனர. ஒர நாள தமப லகதர அணணைன 
பாரகக ெசனறோபாத அவர ெவளோய ோபாயரநதார. பச ோமலடட தமப அணணனன ஆசரமததல இரநத 



பழ மரததல இரநத பழஙகைள ெகாயத சாபபடடார. அபோபாத தரமப வநத அணணன "ந ெசயதத 
தவற. மரததன ெசாநதககாரனகக ெதரயாமல பழஙகைள பறதத உணடத தரடடகக சமம. ந அரசனடன 
ெசனற தகநத தணடைன ெபறற வா" எனறார. தமபயம பதலகக வாதம ெசயயாமல ோநோர அரசனடம 
ெசனற நடநதைதச ெசாலல தணடைன தரமபட ோகடடார. அரசனம "இத ஒனறம கறறமலைல. தணடைன 
ோதைவயலைல" எனற கற லகதர அைத ஒததக ெகாளளவலைல. தரம சஙகடததல ஆழநத அரசன 
சாததரபபட தணடைன வததத 'ைககைள ெவடடஙகள' என உததரவடடான. தணடைனயம 
நைறோவறறபபடடத. ெவடடபபடட மணககடடகக கழ ஒனறமலலாத ைககளடன அணணனடம ெசனற 
நடநதைத ெதரவததார. அணணன "நலலத. ந நதகக ெசனற நராட அரகயம ெகாடதத தரபபணம ெசயத 
வா" எனறார. ைககள இலலாமல எபபட அரகயம ெகாடபபத எனற கட ோகடகாமல நதகக ெசனற 
களதத நரல ைககைள வடட ஏநத ெவடடபபடட ைககள மணடம வளரநதவடடன. மகழசசயடன மத 
கடனகைள மடதத ஆசரமம தரமபனார லகதர. மைளதத ைககைள கணட சஙகரம மகவம 
சநோதாஷபபடட தமபைய உணவளதத ோபாறறனார.
ஆைகயால பறர ெசாததகக ஆைசபபடலாகாத.

ரஹஸய இநதரயதைத அடககவத பரமமசரயம ஆகம. ோயாகாஙகானஷடானம ெசயபவவன ஸதரககைள 
ஆவலடன பாரபபதம அவரகளடன ெநரஙக பழகவதம கடாத. பரமமசரய அனஷடானததகக இத 
பஙகம ஏறபடததம. ஆகோவ அவசயம வலகக ோவணடம.

அபரகரஹம எனபத வஷயஙகளல ஆைச ெகாளளாதரததல. சாஸதர சமமதமான வழயலம 
எதரபாராதம சல சமயம நமகக சல ெபாரடகள கைடககலாம. இதல பரதகரஹம எனபத சாஸதரம 
அனமதபபத. அதாவத ோசயத ஒர ோவைலகக பதலாக ஒர ெபாரைள ெபறறகெகாளவத. இரநதாலம 
ெகாடககம நபைரெபாறதத இதல பாபம சமபவககககடம.

ஒர மஹான பசயடன ஒர ஊரககச ெசனறார. அஙகரநத ஒரவன அவைர வரோவறற உணவளததான. 
மகழசசயடன உணட தணைனயல சரம பரகாரம ெசயத ெகாணடரககமோபாத அவரகக சததததல 
கலககம ஏறபடடத. நர ைவககபபடட ெவளளபபாததரதைத தணயல மைறததகெகாணட ெசாலலாமல 
ெகாளளாமல கறகக வழோய தபபபோபானார. சறற ோநரம ெசனறபன ஒர மரததடயல உடகாரநத 
ோயாசைன ெசயதார. “நம ெசயதத தவறலைலயா? ஏன இபபட மனச ெகடடபோபாயறற? நம தவம 
எஙோக? ஆைகயால இைத தரபப ெகாடததவடட வசாரததகெகாணட வர ோவணடம”. இபபட சநதைன 
ெசயத அநத வடடகக தரமபனார. அநத தமபதகோளா மஹான வடடகக வநத உணவரநதயைத 
நைனதத ஆனநதததடன இரநதாரகோள தவர பாததரம ெதாைலநதைத கட அறயவலைல. மஹான 
பாததரதைத ெகாடததவடட "உணைமைய ெசாலலஙகள நஙகள எபபட ஜவனம நடததகறரகள?” எனற 
ோகடடார. ெவல ெவலதத ோபான வடடககாரர தான இரவல தரட ஜவனம ெசயவதாக ஒததகெகாணடார. 
மாஹானம பராணாயாமததால ோதாஷதைத ோபாகககெகாணட தன நலல வழகக ோபாயவடடார.
ோயாகயானவன சாஸதரபபட ெபறறாலம உணைமயல ோதாஷமளளவனன வஸத ோயாகையக 
ெகடததவடம. ெகாடபபவன ோதாஷமலலாதவனா எனற கடய வைர ஆராயநோத எைதயம 
வாஙககெகாளள ோவணடம.

  जाितदेशकालसमयान    ।।विछनाः सावरभौमा महावरतम् 31।।
  ஜாதோத³ஶகாலஸமயாநவச² நநா: ஸாரவெபௌ⁴மா மஹாவரதம || 31|| 

ஜாத, ோத³ஶ, கால, ஸமய, அநவச² நநா: ஸாரவெபௌ⁴மா மஹாவரதம.
பராஹமணன மதலய ஜாதயாலம; தரததம மதலான இடததாலம; சதரதச ோபானற காலததாலம; 
பராமஹணனகக உணவடதல ோபானற அநயத காலஙகளாலம எவவதததலம தைட 
ெசயயபபடாதைவயாக எலலா பமகளலம அலலத அவஸைதகளலம ெதாடரநத வரவதாக உளளத 
மஹா வரதமாகம.  
சாதாரணமாக தானம ெகாடகக நலல ஆசார அனஷடானததடன இரககம பராமஹணைனத ோதட 
ெகாடககச ெசாலலகறாரகள. தரததககைர, சதரதச ோபானற சல ததகள இபபட தானம ெகாடகக 
உகநதைவ. தானஙகளல அனனதானம ெவக சலாககயம. இபபட ஒர கடடபபாடம இலலாமல எநத 
காலமம எநத இடததலம அனஷடககபபடவத மஹா வரதமாகம.

    ।।शौचसंतोषतपःसवाधयायेशरपरिणधानािन िनयमाः 32।।
  ெஶௌசஸம°ோதாஷதப:ஸவாத⁴யாோயஶவரபரணதா⁴நாந நயமா: || 32|| 

  ெஶௌசம, ஸநோதாஷ, தப, ஸவாத⁴யாய, ஈஶவர பரணதா⁴நாந (ஆகயைவ) நயமா: =  நயமஙகளாகம.
ெஶௌசம எனபத மண, நர, பசககளன சாணம இவறறால ெவளோய சததம ெசயவதம, மதம அசைய 
மதலய மன அசததஙகைள நககவதம ஆகம. ஸநோதாஷம எனபத ெதயவாதனமாக கைடததைத தவர 
அதகமானவறறல ஆைச ெகாளளாதரததல. தபம எனபத களர-ெவபபம, பச - தாகம, ோபாகக-வரவ 
ோபானற இரடைடகைள ெபாறததகெகாளவத. ஸவாதயாயம எனபத பரணவ ஜபம ெசயதல; அலலத 
ோமாக சாதனமக சாஸதரஙகைள அததயயனம ெசயதல.   ஈஶவர பரணதாநாந எனபத தான ெசயயம 



எநத ெசயைலயம இைறவனகக அரபபணபபத.
மனப யமததல ெசயயககடாதன ( ' ) don ts ெசாலலபபடடத. நயமததல  ெசயய ோவணடயன (  )do s  
ெசாலலபபடடத. 

    ।।िवतकरबाधने परितपकभावनम् 33।।
  வதரகபா³ த⁴ோந பரதபகபா⁴வநம || 33|| 

வதரகபா³ த⁴ோந = (ஹமைச மதலான ோயாகானஷடான வோராதகளால) இைடயறகள ோநரம ோபாத; பரத 
பக பா⁴வநம  = அவறறகக எதரான பாவைனோய இரகக ோவணடம.
நலல ெசயலகள ெசயவெதனல அவறறககம இைடயறகள ோநரம அலலவா? அபோபாத 
இைடயறகளகக எதரான வஷயஙகைளோய மனதல பாவகக ோவணடம. தய ெசயலகைள ெசயவைத நாம 
அடோயாட வடடவடோடாம. இன அவறைற ெசயவத உணட உணைவ வாநத எடதத  அைத மணடம 
உணபத ோபால ஆகம என எணண ோவணடம.

      िवतका िहसंादयः कृतकािरतानुमोिदता लोभकरोधमोहपवूरका मदृुमधयािधमातरा      ।।दःुखाजाननतफला इित परितपकभावनम् 34।।
  வதரகா ஹம°ஸாத ³ய: கர«தகாரதாநோமாத³ தா ோலாப⁴கோராத⁴ோமாஹபரவகா 
மர«த³மத⁴யாத⁴மாதரா   த³:கா²ஜஞாநநதப ²லா இத பரதபகபா⁴வநம || 34|| 

 வதரகா = இைடயறகள; ஹம°ஸாத ³ய: = ஹமைச மதலானைவ; கர«த = தனனால ெசயயபபடடைவ; 
காரத = பறரால ெசயயபபடடைவ; அன ோமாத³ தா = ஒரவனகக நகழநத ஹமைசைய நலல ோவைளயாக 
நடநதத என மகழசசயடன  எணணவதமாகம; ோலாப  ⁴ கோராத  ⁴ ோமாஹ பரவகா=  ோலாபம, கோராதம, 
ோமாஹம இவறைற காரணமாகக ெகாணடைவ;  மர«த³மத⁴யாத⁴மாதரா = ெமதவாகவம, நட 
நைலயாகவம, அதகமானதாவம; த:க  அஜஞாநநத பலா =ரகம மதலான தககதைதயம, மடவலலாத 
பராநத, சநோதகம மதலயவறைற பயனாக ெகாணடைவயாகவம ஆகனறன; இத பரதபகபா⁴வநம = 
இபபடயாக வதரகக வோராதைய எணண ோவணடம.

வதரககஙகள மமமனற வதஙகள. இைவ ஒவெவானறம மமமனற வதஙகள. ஆக இைவ 81 வைககள. 
ஒரவன  தாோன ஹமைச ெசயயலாம. தணடவடட பறரால ெசயயலாம. இலைல  ெதயவாதனமாக நடநத 
ஹமைச ஒனைற எணண "நலலா ோவணம" எனற சநோதாஷபபடவதாக இரககலாம. (கரதம, காரதம, 
அனோமாததம என ஹமைசகள. ) இபபட ெசயகற ஹமைசகள மனம, ெசால, உடலால இரககலாம. 
இபபட ெசயகற ஹமைசகக தணடதல ஆைசயாக இரநதால அதன ெபயர ோலாபம. தனகக 
தஙகைழததவன மதளள ோகாபததால ெசயவத கோராதம. ஹமைச ெசயவதால தனகோகா மறறவரகளகோகா 
லாபம ஏறபடம என நைனதத ெசயதல ோமாஹம. இத ோபானறைவ ோவகாரதம ஆகம. இபபட 9 வதம. 
இைவ தவரதைத ெபாறதத மதம, மததயமம, அத மாதரம என மனறாகம. இைவ ஒவெவானறம 
மணடம ெமதவல ெமத, ெமதவல மதயமம எனபத ோபால மமமனற வதமாகம. ஆக ெமாததம 81. 
இபபடயாக ஹமைசகள வரமோபாத அவறைற வோராதயாக பாவதத பரத பக பாவனம ெசயய 
ோவணடம.

அஹமஸா ஸதத:
     ।।अिहसंापरितषाया ततसिनधौ वैरतयागः 35।।

  அஹம°ஸாபரதஷடா²யாம  ° ததஸநநெதௌ⁴ ைவரதயாக ³: || 35|| 

  அஹம°ஸா =அஹமைசயல; பரதஷடா²யாம  = ° நைலதத நனறவடன; ததஸநநெதௌ  ⁴ = அவன 
சநநதயல; ைவர தயாக ³: = வோராததைத வடடவடவதானத உணடாகறத.
இநத 81 வைக ஹமைசகைளயம வோராதயாக பாவதத வலககயவன மனனைலயல இயறைகயாக 
வோராதம காடடம உயரகள கட (பைன- எல; பச - பல; பாமப -கர) பரஸபரம சோனகததடன பழகம.

ஸதய ஸதத:
    ।।सतयपरितषाया िकरयाफलाशरयतवम् 36।।

  ஸதயபரதஷடா²யாம  ° கரயாப ²லாஶரயதவம || 36|| 

 ஸதய = ஸததயததல; பரதஷடா²யாம = ° நைல நனறவன (மனனைலயல அவன வாகககக ); கரயா = 
கரைய; ப ²லா = பலைன; ஶரயதவம = அைடயம தனைமயைடயதாகறத.   
சததயபபரதஷைட இரபபவன ெசாலவத பலககம. ஒர கைடநைல நபைரபபாரதத ந நலலவனாவாய 
எனறால அபபடோய நலலவனாக வடவான.  ந ெசாரககம ோபாவாய எனறால அபபடோய ெசாரககததகக 
ோபாயவடவான. இபபட பததாக ஒர கரைய அலலத பலைன தர வலலவன சதய பரதஷைட உளளவன.

அஸோதய ஸதத:

आसतॆय पितशठायाम् सवररतनॊपसथानम् |37||
அஸோதய பரதஷடா²யாம  ° ஸரவரதோனாபஸதா2னம ||37||



அஸோதய = பறர ெசாததல ஆைச ெகாளளாதரததல; பரதஷடா²யாம = ° நைல நனறவன(கக); ஸரவ 
ரதோனாபஸதா2னம = பமயலளள எலலா ரததனஙகளம எதரபடகனறன.

பரமஹசரய சததகள:
    ।।बरहचयरपरितषाया वीयरलाभः 38।।

  ப³ ரஹமசரயபரதஷடா²யாம  ° வரயலாப⁴: || 38|| 

ப³ ரஹமசரய பரதஷடா²யாம  = ° பரமமசரயததல நைல ெபறறவனகக (ரகசய இநதரயதைத அடகக 
வரயதைத வணாகாமல ெசயபவனகக) வரய = ஒபபயரவறற ஸாமரததயம; லாப⁴: = கைடககறத. 

அபரகரஹ சததகள:
    ।।अपिरगरहसथैये जनमकथानतासंबोधः 39।।

  அபரக³ ரஹஸைத² ரோய ஜநமக தா² நதாஸம°ோபா³ த⁴: || 39|| 

அபரக³ ரஹஸைத² ரோய = பரகரஹம ெசயயாதவனகக;  ஜநம கதா² நதா = மன பறவகளன; 
ஸம°ோபா³ த⁴: = தனைமயம ெதளவம உணடாகறத.
சாதாரணமாக யாரம ஏதம இலவசம எனற ெகாடததால அபபாடா எனற வாஙக ைவததக ெகாளகோறாம. 
அத தவற. ஒர ெபாரைள ஒரவரடம வாஙகம ோபாத அதரஷடமாக சலைதயம வாஙககெகாளகோறாம. 
இதனால வஷயம அறநத ெபரோயாரகள யாரடமம எதவம ோகடோடா, தானாக வநதாலோமா கட 
அபபடோய ெபறறெகாளள மாடடாரகள. இபபட வாஙககெகாளவத பரகரஹம ஆகம. அபரகரஹம 
அபபட வாஙகாமல இரபபத.

நயம சததகள:
    ।।शौचातसवाङजुगुपसा परैरससंगरः 40।।

  ெஶௌசாதஸவாஙக ³ஜுக³பஸா பைரரஸம°ஸரக ³: || 40|| 

ெஶௌசாத = சததததல (நைல ெபறறவனகக) ; ஸவாஙக = ³ ஸவ அஙக= தன உடலல; ஜுக³பஸா = 
ெவறபபம; பைர = மறறவர சரரததடன; அஸம°ஸரக ³: = ோசராைமயம (உணடாகறத)
[பற கலாசாரஙகள ைககலககவைதயம, கடடததழவவைதயம ஆதரததாலம ஹநத கலாசாரததவர 
சாதாரணமாக அபபட ெசயததலைல. அபபடததான ஸரதகளம சாஸதரஙகளம வததத உளளன. பற 
சரரஙகைள ெதாடாமல பழக பன தன சரரததன மதம ெவறபப உறற இன சரரம ோவணடாம என 
ைவராககயம ெகாணட மகதகக மயறசகக ோவணடெமன தாதபரயம.]

    ।।सततवशुिदसौमनसयैकागरतेिनदरयजयातमदशरनयोगयतवािन च 41।।
  ஸததவஶுத³த ெஸௌமநஸையகாக⁴ ³ ரோதநத³ரயஜயாதமத ³ ரஶநோயாக³யதவாந ச || 41|| 

  ஸததவஶுத³த  ⁴ = மனதன அழகக நஙகவதம; ெஸௌமநஸய = (அதன மலம) நலல மனமாக ெதளவ 
அைடவதம; ஐகாக³ ர = கவககபபடட ; இநத³ரய= இநதரயஙகளன; ஜய = ெஜயபபதம;  ஆதம த ³ ரஶந 
= ஆனமாைவ தரசபபதறக (ஆதம ஞானததகக) ோயாக³யதவாந ச = ோயாகயனாக உளள தனைமயம கட 
[பவநத= உணடாகனறன.] 
நர சவககாரம மண இவறறால உடலல உணடாகககெகாளவத பாஹய ெசௌசம. மனதல உளள காமம 
கோராதம மதலயவறைற ோபாககவத ஆநதர ெசௌசம. 40 இல ெவள சததம ெசாலலபபடடத. இஙோக உள 
சததம ெசாலலபபடகறத. ஆநதர ெசௌச பரதஷைட அைடநதவனகக சததததன காம கோராதாதகள 
நஙககனறன. இதனால சததம ெதளநத இநதரயஙகள தன வசபபடம. அபபட ஆகமோபாத மனத 
ஆதமகஞானதைத அைடய ோயாககயைதைய அைடகறத.

 ஸநோதாஷப பரதஷைட:
   ।।संतोषादनुतमः सखुलाभः 42।।

ஸம°ோதாஷாத ³நததம: ஸுக ²லாப⁴: || 42|| 

ஸம°ோதாஷாத = ³ கைடததத ோபாதெமனற எணணததல இரநத; அநததம: =நகரறற; ஸுக ²லாப⁴: = சகம 
கைடககறத.
ெதயவாதனமாக கைடதததல தரபத அைடநத அைதவட உயரநதவறறல ஏறபடககடய ஆைசைய 
ெகாளளாதரததல சநோதாஷம எனபபடம. அபபடபபடட சநோதாஷததல நைலெபறறவனகக  ஈட 
இைணயலலா சக லாபம உணடாகறத.
ஆைசைய ஒழபபதால உணடாகம சகததன பதனாறல ஒர பஙககக கட "உலகல வஷய அனபவததால 
உணடாகம சகமம, ோதவ ோலாகததல கைடககம சக 2 மம ஈட ஆக மாடடா"
யசச காமம சக 2ம ோலாோக யசச தவயம மஹதசக 2 ம| தரஷணாகய ஸுக 2 ஸையோத நாரஹத: ோஷாடஷம 
கலாம ||



தன ெயௌவனதைத தானம ெசயத பரவடம தநைத யயாத ெசாலகறார:
யா தஸதயஜா த3 ரமதப: யா ந ஜரயத ஜரயத:| தாம தரஷணாம ஸமதயஜத பராகஞா ஸுோக2 ைநவ 
அப4பரயோத ||
ெகடட பதத உளளவரகளககததான ஆைசைய வட மடயாத. கழவனானவனகக இநதரயஙகள 
கழததனதைத அைடவத ோபால ஆைசயம கழததனதைத அைடய ோவணடம. பததமானான பரஷன 
ஆைசைய வலககனால அவனகக சக நைறவ ஏறபடம.

   ।।कायेिनदरयिसिदरशुिदकयातपसः 43।।
  காோயநத³ரயஸத³த ரஶுத⁴ ³த கயாததபஸ⁴ : || 43|| 

காய -உடலன;  இநத³ரய = இநதரயஙகளன; ஸத³த  ⁴ = சததயானத; அஶுத³த  ⁴ = அசததயன; கயாத = 
ோதயதலால; தபஸ: தபஸால (உணடாகறத)
தபஸால தோமாகணததன காரயமான ஆவரணம மதலயன ோதயநததம சரர சததகளான அணமா 
மதலயைவகளம இநதரய சததகளான ெதாைல தரததல ஒலபபைத ோகடடல (தர  சரவணம) 
மதலானதம உணடாகனறன.

ஸவாதயாயம: 
   ।।सवाधयायािदषदेवतासंपरयोगः 44।।

  ஸவாத யாயாத⁴ ³ஷடோத³வதாஸம°பரோயாக ³: || 44|| 

  ஸவாத⁴யாயாத  = ³ சய அதயாயததனால; இஷட ோத³வதா =இஷடரகளன, ோதவைதகளன; 
ஸம°பரோயாக ³:= தரசனமம கைடககறத.
  ஸவாத⁴யாயம எனபத தன ோவத பாகதைதோயா, தனகக உபோதசககபபடட மநதரஙகைளோயா அலலத 
ோமாக சாதனமான நலகைளோயா தனசர பயனற வரதல. இைத தடமாக ெசயய இஷடரகள எனபபடம 
மகரஷகளைடய தரசனமம ோதவைதகளன தரசனமம கைடககறத. அவரகள இவனககான 
காரயஙகைளயம ெசயகனறனர. 

ஈசவர பரணதானம: 
   ।।समािधिसिदरीशरपरिणधानात् 45।।

  ஸமாத ஸத⁴ ³த ரஶவரபரணதா நாத ⁴ ⁴ || 45|| 

ஈஶவர பரணதா⁴நாத = எலலாவறைறயம ஈசவரனடம அரபபணபபதால; ஸமாத  ஸத⁴ ³த⁴ 
=ஸமாதயானத சததககறத.
இைறவனடம எலலா கரமஙகைளயம அரபபணதத அவரடம பகத ெசலதத வடடால அத ஈஶவர 
பரணதா நம⁴ . இதனால ோவற ோதசததல உளளைதயம, ோவற எநத காலததல உளளைதயம தைடயலலாமல 
அறநத ெகாளகற தறைம உணடாகம.

   ।।िसथरसुखमासनम् 46।।
  ஸத² ரஸுக ²மாஸநம || 46|| 

ஸத² ர = ஸதரமான, அைசைவயணடாககாத; ஸுக ²ம =சகதைத தரவதமானத; ஆஸநம =ஆசனமாகம.
இைவ பலவதமாக ெசாலலபபடகனறன. இவறறல சலைத பாரககலாம:
1.பதமாஸனம. 2.பதராஸனம.3.ஸவஸதகம. 4.தணடகாஸனம. 5. ோஸாபாஸரயம. 6. 
பரயஙகாஸனம.7.கெரௌஞச நஷதனம. 8.ஹஸத நஷதனம. 9.உஷடர நஷதனம. 10. ஸமஸமஸதானம. 
11. ஸதர ஸுகம.
பதமாஸனம எனபத இரணட பாதஙகைளயம இர தைடகள மத ைவதத உடகாரதல.
இரணட கத காலகைளயம வரஷணததன சமபததல ோசரதத ைவதத அதன மத இரணட ைககைளயம 
ைவததகெகாளளதல பதராஸனம.
இடத காைல மடகக வலத தைட, மழஙகால இவறறன இைடயலம அோதோபால வலத காைல மடகக 
இடத தைட, மழஙகால இவறறன இைடயலம ைவததகெகாளளதல ஸவஸதகம. 
பமயல உடகாரநத காலகைள நடட இரணட கத காலகைளயம காலல உளள வரலகைளயம ஒனற 
ோசரதத ெசயவத தணடாஸனம.
பமயல உடகாரநத இரணட மழஙகாலகைளயம ோசரதத இடபைப சறற ஒர வஸதரம அலலத  படட 
மதலயவறறால சறறககடடகெகாளவத ோஸாபாசரயம. மழஙகாலல ைகைய ைவததப படததக 
ெகாளளதல பரயஙகாஸனம. கெரௌஞசம எனற படச பமயல உடகாரநதால எபபட இரககோமா அபபட 
தானமரபபத கெரௌஞச நஷதனம. யாைன பமயல படததால ோபால தான இரபபத ஹஸத நஷதனம. 
பமயல படதத ஒடடகதைதோபால இரபபத உஷடர நஷதனம பமயல உடகாரநத இரணட 
மழஙகாலகைளயம ஒனறன ோமல ஒனறாக அைமததகெகாளவத ஸமஸமதானம. எபபட இரநதால 
உடலகக நைலயான சகம ஏறபடோமா அபபட இரபபத ஸதரசகம.



    ஆசனததககான ஸாதனம:
   ।।परयतशैिथलयाननतयसमापितभयाम् 47।।

  பரயதநைஶத²லயாநநதயஸமாபததப யாம ⁴ || 47|| 

 பரயதந ைஶத²லய= சரரதைத ஒர நைலகக ெகாணடவர எடததகெகாளளம மயறசைய 
கைறததகெகாளவதம;  அநநதய = ஆதோசஷனடததல;  ஸமாபததப⁴யாம = மனைதச ெசலததவதம; 
(ஆசன ஜயததககான சாதனஙகள.)
ெகாஞசம ஆசசரயமா இரகக இலோல?! ஏோதனம ெசயய மடயைலனன ெசானனா இனனம பரயதனம 
ெசயனன ெசாலவோத சாதாரணமாக பாரபபத. இஙோக மாறாக ெசாலகறார. ஆசனம சரயா வரலலயா, 
ெராமப மயறச ெசயயாோத! மஹா வஷணோவாட ஆசனமா இரககற ஆத ோசஷைன ோவணடகெகாள 
எனகறார.
ஆசன ஜயம ஏறபடடதறக அறகற:

    ।।ततो दनदानिभघातः 48।।
  தோதா த³வநத³வாநப கா த⁴ ⁴ : || 48|| 

  தத: = அதனால (ஆசன ஜயததால);  த³வநத³வ = (களர சட ோபானற) இரடைடகளால; அநப⁴கா⁴த:  = 
பைட உணடாவதலைல.

பராணாயாமததன லகணம:
   तिसमनसित शासपरशासयोगरितिव   ।।चछेदः पराणायामः 49।।

  தஸமநஸத ஶவாஸபரஶவாஸோயாரக ³தவசோச² த ³: பராணாயாம: || 49|| 

  தஸமநஸத = அபபட ஆசன ஜயம ஏறபடடபன; ஶவாஸ = ெவளககாறைற உளளழததலான சவாசம; 
பரஶவாஸோயார =  உளளரககம வாயைவ ெவளவடதல ஆகயவறறன;  க ³த = கதைய வசோச² த ³: 
தைட ெசயயம;  பராணாயாம: =பராணாயாமதைத (ெசயய ோவணடயதாகம). 
மசைச உளளழபபத, ெவளசெசலததவத, இநத இரணடககம நடவல மசைச உடலல அபபடோய 
நறததவத.  இநத மனறம இயறைகயாக நகழவன. இபபட இயறைகயாக நகழவைத நறததவத 
பராணாயாமம.

பராணாயாமததன வோசஷ லகணம:
       ।।स तु बाहाभयनतरसतमभवृितदेशकालसंखयािभः पिरदृषो दीघरसकूमः 50।।

ஸ த பா³ஹயாப யநதரஸதமப வர⁴ ⁴ «ததரோத³ஶகாலஸம°க²யாப⁴: பரத³ர«ஷோடா த³ ரக ஸூகம⁴ : || 
50|| 

ஸ =அநத பராணாயாமததன; த பா³ஹயாப⁴யநதர = உடலகக ெவளோயயம உளோளயம வரதத 
உைடயதாகவம; ஸதமப  ⁴ வர«ததர  = ெவளோய அனபபாமலம உளோள இழககாமலம அபபடோய 
நறததவதாகவம {ஆகம.} ோத³ஶ கால ஸம°க²யாப⁴: = (அநத மனற வத பராணாயாமஙகள) நறகனற 
ோதச, கால, மாததைர ( )  duration ஆகயவறறால; பரத³ர«ஷோடா = பாரககபபடடதாக;  த³ ரக  ⁴ = 
நளமாகவம; ஸூகம: =ஸூகமமாகவம (ஆகனறத.)
பராணாயாமததல மசைச உளளழபபத பரகம. இத ஆபயநதர வரதத. ெவளசெசலததவத ோரசகம. 
இத பாஹய வரதத. இநத இரணடககம நடவல மசைச உடலல அபபடோய நறததவத கமபகம. 
ஸதமபதத நனோறன எனகோறாமலலவா? தண ோபால நறபத. உடலல காறற அபபட நறபதால இத 
ஸதமப வரதத. இைவ மனறம, இவறறன ோதசம காலம, கால அளவ இவறைறப ெபாறதத 
ெநடயதாகவம, நடபமானதாயம ஆகனறன. பராணாயாமததல வழககமாக மசைச வடவைத, இழபபைத 
வட அதக காலமம தரமம வட, இழகக பழக ோவணடம. அோத ோபால மசச நறகம காலதைதயம 
அதகமாகக ோவணடம. [கர இலலாமல இைத பயறச ெசயய ோவணடாம. ோவணடெமனோற ோமல 
தகவலகள தரவலைல.] பயலபபயல வாய அதக ோநரம நறபத தரகக நோராதம எனபபடம. இத பனனர 
சகமமாகவடம. மசச ஓடகறதா இலைலயா எனற அறவோத கடனமாகம பட ெமலதாக ஆகம.
  

தரய பராணாயாமம:
    ।।बाहाभयानतरिवषयाकपेी चतुथरः 51।।

  பா³ஹயாப யாநதரவஷயாோகப சதரத⁴ ²: || 51|| 

  பா³ஹயாப⁴யாநதர = ெவளயலம உளோளயம ோபாயரககற; வஷய = [ோதசமாகய] வஷயததன; 
ஆோகப = அறநத ெசயயம பராண நோராதம; சதரத ²: = [தரயம எனனம] நானகாவதாகம.
ெவளோய வாய நறகமடம ெவள ோதசம; உளோள நறகம நாபசசகரம மதலான இடஙகள உள ோதசம. 
இனன ோதசததல வாய நறகறத எனற அறவடன ெசயவத தரய பராணாயாமம ஆகம.
இத கமபக பராணாயாமம ோபாலோவ இரககறோத எனறால:
இபபட ெசயய ோவணடம என அறநத கமபக பராணாயாமதைத உடோன ெசயய மடயம.  இதல மசைச 
இழககோறாம, ெவள வடகோறாோம தவர ோவற வஷய நசசயம இலைல. இநத உளோள ெவளோய எனபத 
எனன எனற சரவர ெதரநத பனனோர தரய பராணாயாமதைத ெசயய இயலம. இதறக பலதத மயறச 



ோதைவ.
பராணாயாமததன நடவாநதரபபலன:

     ।।ततः कीयते परकाशावरणम् 52।।
  தத: கயோத பரகாஶாவரணம || 52|| 

தத: =  அதனால;(பராணாயாமதைத பயறச ெசயவதால) கயோத = ோதயகனறன (அழகனறன); 
பரகாஶாவரணம = பரகாசதைத மட இரபபத (சதத சதவ மயமான சததததல உளள பாபஙகளம 
அவதைத மதலான ோதாஷஙகளம);
பராணாயாமததன உததம பலன கைடகக மனோன நடவாநதர பலனான சதத ோதாஷஙகளம சதத 
காரயமான பாபஙகளம அழதல கைடககறத.

      ।।धारणासु च योगयता मनसः 53।।
  தா ரணாஸு ச ோயாக⁴ ³யதா மநஸ: || 53|| 

தா⁴ரணாஸு = தாரைணகளல; ச ோயாக³யதா =கட ோயாகயைதயம; மநஸ: = மனதகக (உணடாகறத)
பராணாயாமததனால தாரைணகக மனத தயாராகறத; அதனால ஸமாத சதத எனற உததம பலனம 
கைடககறத. 

      ।।सविवषयासंपरयोगे िचतसवरपानुकार इवेिनदरयाणा परतयाहारः 54।।
  ஸவவஷயாஸம°பரோயாோக  ³ சததஸவரபாநகார இோவநத³ரயாணாம  ° பரதயாஹார: || 54|| 

ஸவவஷயா = தமத வஷயஙகளல; ஸம°பரோயாோக  = (³ சபதம மதலானவறறடன) சமபநதம 
வலகயோபாத; சதத ஸவரபாநகார இவ  =சததததன ெசாரபதைத அனசரபபத; இநத³ரயாணாம  =°  
இநதரயஙகளன; பரதயாஹார: = பரதயாஹரமாகம. 
சபதம மதலானைவ ோமாகம, ராகம மதலானைவகைள உணட பணணககடயைவ. இவறறல 
இநதரயஙகள ெசலலமோபாத அத ோயாகததகக இைடயறாகம. மன ெசானன யமம, நயம, ஆஸன, 
பராணாயாமஙகைள சரயாக ெசயத வரபவரகக சததம தன இயலபான சதவ தனைமைய அைடயம. 
இபபட ெதளவதால வஷயஙகளடததல பறற கைறநத வடம. இநதரயஙகளம சதததைதபோபாலோவ 
சதவமாகவடம. இநதரயஙகள வஷயஙகைள நாடாததால மனதம தயைமயாக இரககம. மனம 
தததவதைத நாட நறகமானால இநதரயஙகள தம பால அைத இழககா.

 
     ।।ततः परमा वशयतेिनदरयाणाम् 55।।

  தத: பரமா வஶயோதநத³ரயாணாம || 55|| 

தத: = அதனால; பரமா =ோமலான; வஶயதா = வசபபடட இரககம தனைம; இநத³ரயாணாம = 
இநதரயஙகளகக உணடாகனறத. 
இநதரயஙகள சததததகக வசபபடடபன அைத வடட வலகாமல இரபபோத ோமலான தனைம ஆகம. 
இத பரயாஹாரததனால அைடயபபடகறத. 
இத வைர ோயாகததகக பகரஙக சாதனஙகளான  யமம, நயமம, ஆஸனம, பராணாயாமஙகைளப பறற 
ெசாலலபபடடத. வரம மனறாம பாதததல ோயாகததகக அநதரஙக சாதனஙகளான தாரைண, தயானம, 
ஸமாத ஆகயன ெசாலலபபடம. 


