
तृतीयो िवभूितपादः      தர«தோயோ வப⁴தபோத ³:
                  

வபத எனபதறக இஙோக தரநற என ொபோரள இலைல; சதத எனபத ொபோரள. சோதனோ மோரககததல 
ொகோஞசம ஈடபோடம சரதைதயம உணடோகம ொபோரடட இைவ ொசோலலபபடகனறன. தோரைண, தயோனம, 
ஸமோத ஆகயைவ ொமோததமோக ஸமயமம எனபபடகனறன. இநத ஸமயமததோோலோய சததகள உணடோக 
ோவணடம.  தோரைண, தயோனம, ஸமோத ஆகயைவ இோத வரைசயல நகழ ோவணடம.

"மனஶசஞசலம அஸதரம" எனபத மனைத வளகககறத. மனதோனத நைலயறறத; அைலபோயவத. 
அததோன அதறக இயலோப. ஆகோவ அத எைதயோவத பறறகொகோணடோலதோன நைலயோக இரககம. 
நயமம மதலோன பகரஙக சோதனஙகள அைத பநதததல ஆழததம எதலம பறறோமல வரடடன. மனதகக 
மோறோமல, பநததைத உணட பணணோத, நரவகலப ஸமோத வைர உளள உததம பலைன அைடய எநத 
வஸதவன சமபநதம இனறயைமயோதோதோ அதன சமபநதம ஏறபடததம மைறயோன தோரைணைய 
இபோபோத உபோதசககறத. 

    ।।दशेबनधिशतसय धारणा 1।।
  ோத³ ஶப ³ நத ஶசததஸய தோ ரணோ ⁴ ⁴ || 1|| 

ோத³ ஶ ப ³ நத  ⁴ = சரரததன (உளளம ொவளயமோன இடததல) கடடபபடட (அைசவறற) நறபத; சததஸய 
= சததததன; தோ⁴ரணோ = தோரைண ஆகம.
மனதகக பநதம தரோதைவ சப ஆஶரயம எனபபடம. இத உளோள இரககலோம: ொவளோய இரககலோம. 
(போஹயம, ஆநதரம)  சோததரபபட தயோரதத பஞச ோலோகததோலோன பகவோனன  மரததகளல கர 
ொசோலலகொகோடததபபட மநதரததோல ோதவைதைய ஆவோஹனம ொசயத அதல மனைத ொசலததவத 
போஹய தோரைண. 
இபபட பயறச ொசயவதடன சரரததலளள நோப- சககரம, ஹரதய -பணடரகம, ஸஹஸரோரம, நோசைகயன 
(மககன) நன, நோககன நன ஆகய இடஙகளல மனசகக சமபநதம ஏறபடததவத ஆநதர தோரைண. 

     ।।ततर परतययैकातानता धयानम् 2।।
  ததர பரதயையகோதோநதோ த யோநம ⁴ || 2|| 

  ததர = அஙக; பரதயய = தயோனககபபடம வஸதைவபபறற உணடோகம சதத வரததயன;  ஏகதோநதோ = 
ஒனோறயோன (ோவற வஷய கலபபலலோத ொதோடரசசயோன பரவோஹோம) த⁴யோநம [ஆகம]

இநத தோரைணககம தயோனததககம எனன வததயோசம?

இரணடோம சதத வரதததோன. தோரைணயல மறற வஷயஙகளடததல உணடோகம சதத வரததகள 
கறககடலோம. அைத கஷடபபடட அடகக ோவணடம. தயோனததல அபபட இரோத. மறற சதத வரததகள 
எநத மயறசயம இலலோமல வலகபோபோம.
எபபட தோரைண ொசயவத? வஷண பரோணம ொசோலலகறத: பரோணோயோமததோல வோயைவ வசபபடதத 
ோவணடம;  பரதயோஹோரததோல இநதரயஙகைள வசபபடதத ோவணடம; பறக சபோஶரயததோல மனைத 
பநதம வரோத கோகக ோவணடம. அமமனைத பகவோனன ொசோரபததல நைலபபடதததல ஆநதர தோரைண. 
தயோனம ொபறம வைர இைத பயறச ொசயத வர ோவணடம. தயோனதைத அதறக மன உளள யமம, 
நயமம, ஆஸனம, பரோணோயோமம, பரதயோஹோரம, தோரைண ஆகய ோயோகததன அஙகஙகள 
ஏறபடததகனறன.

ஸமோதயன ொசோரபம:
     ।।तदेवाथरमातरिनभासं सवरपशनूयमेव समािधः 3।।

  தோத³ வோரத ² மோதரநரபோ ஸம⁴  ° ஸவரபஶூநயோமவ ஸமோத⁴: || 3|| 

  தோத³ வ = அதோவ (மன ொசோனன தயோனோம); அரத ² மோதர நரபோ⁴ஸம =° தயோனககபபடட வஸதவன 
வடவடன கடய; ஸவரப ஶூநயம  ஏவ = (சதத வரததயன) ஸவரபம இலலோத சனயம ோபோனறோத; 
ஸமோத⁴: = ஸமோதயோகம.
தயோனககபபடம வஸதவோலோய சோதகனோல சதததைத நைல நறதத மடயம;  ஆனோலம சதத வரதத 
ொகோஞசம ஏறபடடோலம வஸதவன மழ ொசோரபம கைடககோமல ோபோயவடம. ஸமோத நைலயல 
தயோனம வஸதவன ொசோரபததல மழைமயோக கலநத வடவதோல அதன ொசோரபம மடடோம கைடககம; 
சதத வரததயன ொசோரபம ொகோஞசம கட இலலோமல ோபோகம. 
வஸத, ொசயல, சோதகன இவறறல ...
வஸதவம ொசயலம மடடம இரபபத தயோனம.
வஸத மடடம இரபபத ஸமோத.



    ।।तरयमेकतर सयंमः 4।।
  தரயோமகதர ஸம°யம: || 4|| 

தரயம = [தோரைண, தயோனம, ஸமோத - இம] மனறம; ஏகதர = ஒோர வஷயததல ொசயயபபடம ோபோத; 
ஸம°யம: = ஸமயமம எனபபடம.

  ஸமயம பயறசயன பலன: 
   ।।तजजयातपरजालोकः 5।।

தஜஜயோதபரஜஞோோலோக: || 5|| 

தஜஜயோத =அைத ொவறற ொகோளவதோல; பரஜஞோோலோக: = ஸமோத பரகைஞயன பரகோசம உணடோகறத. 

ஸமயமம ஆனத எவவளகொகவவளவ நைல ொபறகறோதோ அவவளககவவளவ ஸமோதயன அறவம 
ொதளவோக உணடோகறத.

எதல ஸமயமம ொசயவத?:
     ।।तसय भिूमषु िविनयोगः 6।।

  தஸய ப மஷு வநோயோக⁴ ³: || 6|| 

தஸய = அதன (ஸமயமததன); ப⁴மஷு = ோமலளள நைலகளல; வநோயோக ³: = பயன உணடோகறத.
ஒர மடட ஸமயமம ைகவரபொபறறோல அடதத கடடம எதோவோ அதல ஸமயமம ொசயய ோவணடம. கழ 
மடட ஸமயமம ைகவரோமல அடதத மடட ஸமயமம மயறச ொசயதல வணோகம.
ஸதலமோன வஷயமளள ஸவதரக ஸமோதைய சோதததவடடதம சோதகன அதறக ோமலளள ஸூகம 
வஷயமோன நர வதரகக ஸமோதைய வரமபகறோன. அதல ஸமயமம ொசயத அதல ஸதத ொபறகறோன. 
இோத ோபோல சவசோர ொவறறைய  அைடநத சோதகன நரவசோர ொவறறைய அைடய மயறச ொசயய 
ோவணடம. ஈஸவர பரசோதததோல ோமல நைல அைடநதவன கழ நைலயல ஸமயமம ொசயதல 
அவசயமலைல. ஆனோல அவரவர ோயோக அனபவததோல ோமல கழ நைலகைள உணர ோவணடோம 
அலலோத எநத சோஸதரமம அைத ொசோலல இயலோத.
.

ஸமபரகஞோத  ஸமோதகக அநதரஙக சோதனஙகள:
   तरयमनतरङं परू्््््््््््््््  ।।वेभयः 7।।

  தரயமநதரஙக ³ ம  ° பரோவப ய⁴ : || 7|| 

  தரயம = (தோரைண, தயோனம, ஸமோத இநத) மனறம; அநதரஙக ³ ம  = (° ஸமபரகஞோத  ஸமோதகக 
அவசயமோன) அநதரஙக சோதனஙகளோகம. =  பரோவப⁴ய: = மன ொசோனனவறைறக கோடடலம (யமம 
மதலோனைவ)
மன ொசோனன யமம மதலோனவறைறக கோடடலம  ஸமபரகஞோத ஸமோதகக தோரைண, தயோனம, ஸமோத 
இநத மனறம அவசயமோன அநதரஙக சோதனஙகளோகம.

அஸமபரகஞோத  ஸமோதகக பகரஙக சோதனஙகள: 
     ।।तदिप बिहरङंं िनबीजसय 8।।

  தத ³ ப ப ³ ஹரம°ஙக ³ ம  ° நரப³ ஜஸய || 8|| 

  தத ³ ப = (தோரைண மதலோன) அைவோய; ப ³ ஹரம°ஙக ³ ம  = ° பகரஙகமோனைவ; நரப³ ஜஸய = நரபஜ 
ஸமோதகக. 
தோரைண, தயோனம, ஸமோத ஆகயன ஸமபரகஞோத ஸமோதகக அநதரஙக சோதனஙகள ஆனோலம அைவ 
அஸமபரகஞோத பரகஞோத நரபஜ ஸமோதகக பகரஙக சோதனஙகள ஆகம. 
 பரகைஞ இரககம ோபோத உணடோவத ஸமபரகஞோத  ஸமோத. அதனோல அபோபோத சததததன பரணோமம 
எனன எனற ொதரகறத. அஸமபரகஞோத  ஸமோதயல பரகைஞ இலைல. அதனோல சததததன பரணோமம 
அபோபோத எனன எனற ொதரவதலைல; ொதரவதலைல எனபதோல பரணோமம இலைல எனறம ொசோலலவட 
மடயோத. தோரைண, தயோனம, ஸமோத ஆகயன சததததன நைல எனபதோல அைவ அஸமபரகஞோத 
ஸமோதயல உளோள இரபபதோக – அநதரஙகமோனதோக – ொசோலல மடயோத.

நோரோத மோறதல (பரணோமம):
     ।।वयुतथानिनरोधसंसकारयोरिभभवपरादुभावौ िनरोधकणिचतानवयो िनरोधपिरणामः 9।।

வயததோ² நநோரோத ஸம⁴ °ஸகோரோயோரப ப வபரோத⁴ ⁴ ³ ரபோ ொவௌ நோரோத கணசததோநவோயோ⁴ ⁴  
நோரோத பரணோம⁴ : || 9||

(யதோ= எபோபோத) வயததோ² ந நோரோத  ⁴ ஸம°ஸகோரோயோ: = (கபதம, வகபதம, மடம ஆகய மனற 



அவஸைதகளல எநத மோறதலம இலலோமல) சதத ஸதவமோக ஆக உரய நோரோத நைலயனைடய;  அப⁴ 
ப⁴வ பரோத³ ர போ⁴ொவௌ = வயததோனததன கைறவம, நோரோதததன வரததயம ஏறபடோமோ; நோரோத  ⁴ கண 
சததோநவோயோ = நோரோதம ஏறபடம கணததல சததததகக ஏறபடம ோசரகைகோய:  நோரோத⁴பரணோம: 
=நோரோத பரணோமம ஆகம. 
சததம வளரசசமகமோக (வயததோனததடன) இரககம; அலலத ோதய மகமோக (நோரோதததல) இரககம. 
ஒனற வளர ஒனற கைறயம. சததம நோரோதம அைடய ோமலம ோமலம அத வலபபடம. இதோவ நோரோத 
பரணோமம.

சதத பரணோமம:
     ।।तसय परशानतवािहता संसकारात् 10।।

  தஸய பரஶோநதவோஹதோ ஸம°ஸகோரோத || 10|| 

  தஸய = நோரோதம அைடயம சததததறக; ஸம°ஸகோரோத = நோரோத ஸமஸகோரததல இரநத; பரஶோநத 
வோஹதோ = பரசோநதமோன வோகப  வோசைன இலலோத ஸமஸகோர பரவோகம (உணடோகறத) 

ஸமோத பரணோமம:
   सवाथरतैकागरतयोः कयोदयौ   ।।िचतसय समािधपिरणामः 11।।

 ஸரவோரத ² ைதகோக³ ரதோயோ: கோயோத ³ ொயௌ சததஸய ஸமோத பரணோம⁴ : || 11||  

ஸரவோரத ² தோ = வகபத தனைம;  ஏகோக³ ரதோயோ: = ஒரமகபபடட தனைம; (இவறறகக மைறோய) கய 
= ோதயவம; உ த ³ ோயோ = உதபபதம; சததஸய =சததததன; ஸமோத  ⁴ பரணோம: = ஸமோத பரணோமம ஆகம.

தனனைலயல இரநத ொவள வரம சததம கபதம, வகபதம, மடம ஆகய மனற நைலகைள 
அைடயககடம.
கபதம எனபத: ரோஜோ கண ோமலடடோல ொவளபபடட சததம அரகோைமயோலோ தரததோலோ உளள சக 
தகக வஷயஙகைள ொசனற அைடதலோகம. 
மடம எனபத: தோமோ கண ோமலடடோல இத ொசயயததகநதத இத ொசயயததகோதத எனற பகததறவனற 
ோகோபம மதலோன உணரசசகளடன சமபததபபடட கோரயம, தககம, ோசோமபல ஆகயவறல நைல 
ொபறதலோகம. 
சதவ கணம ோமலடட சகமோக இரககம நைல வகபதம ஆகம. இநத வகபதம ோயோகம இலைல. 
ஏொனனறோல தோமோ ரோஜோ கண மலமணடோகம நைலயறற தனைமகக ொசலலவம கடம; அலலத அத 
மோற சத வஸதவல நைல அைடயவம கடம. ோமல ொசோனன மனறம ஸரவோரததைத எனபபடம.
சத வஸதவல நைல அைடநத தயோனககததகநத வஸத தவர ோவற எதலம நோடடம ொசலலோத 
இரபபோத ஏகோகரம ஆகம. இதோவ ோமோகததகக சோதனம; இதோவ சமோத பரணோமம. 

 வோகப அழவம ஏககோகரைதயம ஒோர ோநரததல:
     ।।शानतोिदतौ तुलयपरतययौ िचतसयैकागरतापिरणामः 12।।

 ஶோநோதோத³ ொதௌ தலயபரதயொயௌ சததஸையகோக³ ரதோபரணோம: || 12|| 

சததஸய = சததததன; ஶோநத  உத³ ொதௌ = வோகபம ோபோவதம சோநதம உதபபதம; தலய பரதயொயௌ = 
இர ஸமோனமோன வரததகளம; ஏகோக³ ரதோ பரணோம: = ஏகோகரைதயன பரணோமஙகளோகம. 
வோகபம மறறலம ோபோவதறகம ஏகோகரைத வரவதறகம இைடயல எநத நைலயம இலைல. (ஸூரயன 
உதகக இரடட அகலவத ோபோல.) நோரோத வழயல ொபரகக ஏறபடமோபோத மனனரநத நைல ோபோய 
இனனம ோமலோன நைல வர வர ோமலம ோமலம ோமலோன நைலகக ொகோணட ோபோகம பதய மோறறம 
(வரதத) ஏறபடடகொகோணோட இரககம. இத இரணடம தனததனோய ஏறபடோமல ஒனறோகோவ 
ஏறபடகனறன. இதோவ நோரோத பரணோமம ஆகம. 

  சதத வரததகள மஹோபதஙகளககம இநதரயஙகளககம ொபோரநதம.:
     एतेन भतूेिनदरयषेु धमरलकणावसथापिरणामा वयाख्या  ।।ताः 13।।

ஏோதந ப ோதநத⁴ ³ ரோயஷு த ரமலகணோவஸதோ⁴ ² பரணோமோ வயோக² யோதோ: || 13|| 

ஏோதந =  மனதன பரணோமதைத உபோதசதததோோலோய;  ப⁴ோதநத³ ரோயஷு = (பரதவ மதலோன) மஹோ 
பதஙகளலம, (சகு மதலோன) இநதரயஙகளலம; த⁴ரம லகணோவஸதோ  = ² தரமம, லகணம அவஸைத 
ஆகய; பரணோமோ: = மோறதலகள; வயோக² யோதோ: = வவரககபபடகனறன.

பரணோமம எனபத மோறதல அைடநத நைல. அைவ தரம பரணோமம, லகண பரணோமம, அவஸதோ 
பரமோணம என மனற வைகயோகம.
 
ஒர வஸத எபபடபபடடத எனபதறக அதன அணககள கோரணமோகம. இத தரம பரணோமம. 
மண கடடயோக இரககறத. அத கடமோகம ோபோத கடமம மணதோன எனறோலம கடட எனற இயலப ோபோய 
கடம ரபம  எனற இயலபோக ஆகவடகறத. இோத ோபோல சததததன ொவளநோடடம எனற தரமம 



ோபோகமோபோத அகமக நோடடம (நோரோதம) எனபத தரமம -இயலப- ஆகவடம. இத தரம பரணோமம. 

ோமலம ஒர பரணோமம கோலதைத ஒடட மனறோகம. இநத மககோலஙகளம லகணமோகம. அனோகதம 
எனபத வரவரககறத; வரததமோனம எனபத நகழ கோலம; அததம எனபத கடநத கோலம. இபோபோத 
மணணோக இரபபத எதரகோலததல கடமோகம எனறோல மணணோக 'இரபபத' வரததமோன பரணோமம. 
இபோபோத கடமோக இரபபத எதரகோலஙகளல உைடநத மணணோகவடம. அத அனோகத லகணம.

அவஸைத எனபத இரபப எனற ொபோரள படம. மண கடமோவத இனற எனல அத வரததமோன 
அவஸைத; நோைள எனல அத அனோகத அவஸைத; அடதத கலபததல உணடோகம எனபத 
அனோகததமமோன அவஸைத. இத அவஸதோ பரமோணம.

ோமறொசோனன பரணோமஙகளைடய தரம:
    ।।शानतोिदतावयपदेशयधमानुपाती धमी 14।।

  ஶோநோதோத³ தோவயபோத³ ஶயத ரமோநபோத த ரம ⁴ ⁴ || 14|| 

  ஶோநத = ஒர கோலததல ோவைல ொசயத மடதத;  உத³ த = தறகோலததல பதய ோவைல ொசயத 
ொகோணடளள; அவயபோத³ ஶய = கோரயததகக சகதயோக இரககற; த⁴ரம =தரமதைத; அநபோத ொதோடரநத 
அனபவபபத; த⁴ரம =தரம எனகற வஸதவோகம.

ஒர கோலததல ோவைல ொசயத மடதத, தறகோலததல பதய ோவைல ொசயத ொகோணடளள கோரயததகக 
சகதயோக இரககற தரமதைத ொதோடரநத அனபவபபத தரம எனகற வஸதவோகம. 

தரம எனபத எனன? அத ஒர வஸத. எநத கோரயம நடககவம ஒர சகத பனனோல ோவணட இரககறத. 
அத இலலோமல கோரயம நடபபதலைல. கோரயம மோறகொகோணோட இரநதோலம அதன பன உளள சகத 
அபபடோய இரககறத. அநத கோரயம நடகக கோரணமோக இரபபத இநத தரமதோன. இத கோரயம நடககோத 
ோபோதலம மைறநத இரககறத. தகநத ோநரம வரம ோபோத அத ொவளபபடம.

ோயோக சததோநதபபட கோரணம எனபத தரம; கோரயம தரமம. மண தரம; கடம தரமம. கோரயம மடநதோலம 
கோரணம எஞசம. கடம உைடநதோலம மண எஞசம.
கோரணததல கோரயம சகத ரபமோக மைறநதளளத. சரயோன ோநரததல ொவளபபடகறத. எநத கோரணததல 
எநத கோரயம உளளொதன நமமோல பரதத அறய இயலோத. இபபட சகதயோக மடடம இரககம நைல 
அவயபோதசயநைலயோகம.

தரமயோன வஸதவகக மோறதல உணடோக கோரணம:
     ।।करमानयतवं पिरणामानयतवे हेतुः 15।।

  கரமோநயதவம  ° பரணோமோநயதோவ ோஹத: || 15|| 

  கரமோநயதவம  = ° ோதோனறம மைறயல உளள ோவறபோடோனத; பரணோமோநயதோவ = மோறதலைடயம 
தரமஙகளல ோவறபோடடகக; ோஹத:= ஏதவோகம. (நைனவோக; ொதரவபபதோக; அநத வஷயமோக அறைவ 
உணடோககவதோக.)

மண ொபோடயோக இரககலோம அலலத உரணைடயோக இரககலோம. நரன ஓடடம கலைல அரதத அரதத 
மண ொபோட உணடோகறத. அைவ தரணட மண உரணைட ஆகலோம. இத ோதோனறம மைற - கரமம. இநத 
ோதோனறம மைறயல உளள ோவறபோடோனத அதன ோதோறறததல -ொபோடயோக இரபபதறகம, 
உரணைடயோக இரபபதறகம - ோவற போடைட உணட ொசயகறத. மணணல; பைதநத மரம கரயோகறத. 
ஆனோல ோவறவதமோக இத உணடோனோல - அதக அழததம உணடோனோல அதோவ ைவரமோக ஆகறத. 
ோதோனறம மைறயல ோவறபோட மோறதல எனன எனபைத நரணயகக கோரணமோகறத.
இோத ோபோல லகண பரணோமமம அவஸதோ பரணோமமம.
–
கதரல ொகோடட ைவதத ொநல அபபடோய வடடோல கோலபோபோககல ொபோடயோகவடகறத. (சரணோவஸைத) 
இத எபோபோத நகழகறத? எபோபோதோம நகழநதொகோணோட இரககறத. தோனயததல இநத பரணோமம 
நடநதொகோணோடதோன இரககம. தட தபொபனற தோனயம ொபோடயோகவடவதலைல.
எபோபோதம நைலயோக இரபபத தரம மடடோம. ொசோரபோமோ லகணோமோ அவஸைதோயோ 
மோறகொகோணோடதோன இரககம. கோமம, சகம ோபோனற சல பரணோமஙகள ோநரல அனபவததோல ொதரகறத. 
ஆனோல சல பரணோமஙகள போரகக மடயோதைவ. ஆகமம, அனமோனம ோபோனறவறறோல ஊகதத அறய 
ோவணடயன.
மைறவோன மோறறஙகள கழ கணடவோற பரககபபடகறத:

1. நோரோதம. 2. கரமம. 3.ஸமஸகோரம. 4. பரணோமம. 5. ஜவனம. 6. ோசஷைட. 7. சகத.
இவோவழ வரததகளம போரோகமோனைவ (கோண இயலோதைவ). 
நோரோதம, ஸமஸகோரம, பரணோமம பறற மனோப போரததவடோடோம. 



பணணயமம போபமம கரமஙகள ஆகம. 
சததம மககண வடவம; அதல ஒவொவோர கணமம மோறதல நடபபத அனமோனததோோலோய அறய 
ோவணட இரககறத.
மசச வரகறத எனபதல இரநத உயர இரககறத என - ஜவனம- ஊகதத அறயபபடம.
சரரஙகளன ோசஷைடயல  இரநத ஊகதத அறயககடய சததததன கரையதோன ோசஷைட. ஒரவன 
மகதைதபபோரதத இவன கணணல கறமப மனனத. ஏோதோ கறமப ொசயய சநதைன ஓடதனன 
அறகோறோம.
கோரயஙகளன ஸூகம -இரபோப - அவஸைதோய சகத.
இத வைர ஸமயமஙகளன தரமஙகைள போரதோதோம, இன ஸமயமததோல வஷய வசகோர ஞோனம ொபறம 
சததகள ொசோலலபபடம. 

 
   ।।पिरणामतरयसंयमादतीतानागतजानम् 16।।

  பரணோமதரயஸம°யமோத ³ ததோநோக ³ தஜஞோநம || 16|| 

பரணோம தரய= (தரம, லகண, அவஸைத எனற) மனற பரணோமஙகளல; ஸம°யமோத  = ³ ஸமயமம 
ொசயய; அதத அநோக ³ த = இறநத கோலததலளளதம, எதரகோலததல உளளதம (பறறய); ஜஞோநம = ஞோனம 
(கைடககம) 
சததம இயறைகயல சதவமோனத. அஞஞோனம எனகற அழககோல மடபபடடதோல இயறைக கணம 
ொவளபபடோமல இரககறத. ஸமயமததோல இநத அழகைக ோபோககனோல இநதரயஙகளன உதவ 
இலலோமோல சததம வஷயஙகைள அறநதொகோளளம.
[ஸமயமம? மனோனோய போரதோதோம. தோரைண, தயோனம, ஸமோத - இம மனறம ஒோர வஷயததல 
ொசயயபபடம ோபோத ஸமயமம எனபபடம. இநத ொசோல இன அடககட வரம. ஆைகயோல சரயோக பரநத 
ொகோளளஙகள.]
 தரமைய ொபோறதத வஷயஙகள எதரகோலததல இரநதவடட, நகழகோலததகக வநத பன இறநத 
கோலததகக ொசனறவடகறத. தோரைண, தயோன, ஸமோதகளோல ஸமயமம ொசயய மககோலதைதயம அறநத 
ொகோளளலோம.
இபபட ோமோல இனனம பல வஷயஙகைள ொசோலலகொகோணட ோபோவர. ோகடக ஆைசயோக இரநதோலம 
அைடய ோவணடம எனற உநததல இரநதோலம ஒர வஷயதைத கவனததல ொகோளள ோவணடம. இநத 
ஸமயமம எனற ஒனைறசொசோலலககறோரகோள அததோன நமகக பரசசைன. இத பல கோலம ொசயத 
மைறயோன பயறசயோல உணடோவத. யமம மதலோன ொவளமகப பயறசகளம தோரைண மதலோன உள 
மகபபயறசகளம   சரயோக ொசயதோலதோன இைவ சததககம. தயோனம எனபத ொவள சநதைனோய 
இலலோமல இரபபத எனற ொசோலலம ோபோத நோம ோபோக ோவணடய தரம எவவளவ எனற 
அறநதொகோளளலோம. இலககடன மழகக மழகக ஒனறவடவோத ஸமயமமோகம. இத நமமோல 
சோதோரணமோக மடயோத. எதல அபபட ஒனறகோறோம எனபைதப ொபோறதத எனன சததககம எனற 
ொசோலலபபடகறத.

 
   ।।शबदाथरपरतययानािमतरेतराधयासातसंकरसततपरिवभागसंयमातसवरभतूरतजानम् 17।।

  ஶப³ தோ³ ரத ² பரதயயோநோமதோரதரோத யோஸோதஸம⁴ °கரஸததபரவபோ க⁴ ³ ஸம°யமோதஸரவப தரதஜஞோநம⁴  
|| 17|| 

ஶப³ த = ³ சபத; அரத  = ² ொபோரள;  பரதயயோநோம = சபதம, அரததம இவறறோல பததயல ஏறபடம வரதத; 
இதோரதர அத⁴யோஸோத ஸம°கர = இரணடோலம ஏறபடம கழபபம; தத பரவபோ⁴க  =³ இநத மனறம 
தனததன என அறநத; ஸம°யமோத =ஸமயமம ொசயய; ஸரவப⁴த ரத ஜஞோநம = எலலோ பரோணகளன 
சபதம கறதத ஞோனம (ஏறபடகறத). 
பசைவ ொகோணட வோ எனற ொசோறகைள ோகடபதோக ைவததகொகோளோவோம. பச எனற ோகடடதம அநத 
சபதம எனன? அரததம எனன? ஞோனம எனன எனற ோகடடோல பச எனபோத பதலோகம. ஆனோல பச 
எனபத ஒர சபதம மடடோம: அைத ோகடடதம உணடோவத இனன ொபோரள எனபதம கறபககபபடடோத; 
அநத சபதம இனனைத கறககறத எனபதம கறபககபபடடோத. இபபட கறபபபத சததததன ோவைல.
 எலலோம ஒனறோகோவ இரபபத ோபோல ோதோறறதைத ொகோடததோலம அவறைற பரதத தனததனோய 
ஸமயமம ொசயபவன உலகல உளள எலலோ பரோணகளன சபததைதயம அநத சபதததன ொபோரைளயம 
ஞோனதைதயம அறவோன.
 ஸமத ரோமோயணததல ோககய ரோஜோ இபபடபபடட சதத அைடநதரநததோக கைத உளளத. அவன 
ரோணயடன அநதரஙகமோக இரகைகயல தடொரனற சரககறோன. ஏன எனற அவனத மைனவ ோகடைகயல 
கடடலன கழ இரணட எறமபகள ோபசகொகோணட இரபபைத ோகடடதோயம அதனோல சரபப வநததோயம 
ொசோலகறோன. அத எனன எனற ோகடட மைனவயடன "ோபோக அஙகமோன ஸதய பரதஷைட 
மதலயவறறல சதத அைடநத ஒர ொபரயவர பரோணகள ோபசவைத அறயம மைறைய உபோதசதத 
இரககறோர. அைத ொவளயல ொசோலல மடயோத. அபபட ொசோனனோல உயரகக ஆபதத வரொமன 
ொசோலல இரககறோர" எனகறோன. இத ோபோல பல பைழய கைதகளலம கோணலோம.

மறபறவைய அறயம உபோயம:



   ।।ससंकारसाकातकरणातपवूरजाितजानम् 18।।
  ஸம°ஸகோரஸோகோதகரணோதபரவஜோதஜஞோநம || 18|| 

ஸம°ஸகோர =(சததததல உளள) ஸமஸகோரதைத; ஸோகோத கரணோத = ஸோகோதகரபபதோல; பரவ ஜோத 
ஜஞோநம = மன பறவ கறதத ஞோனம (உணடோகனறத)
சததததல உளள வோசைனகளல ஒனற நைனைவ மடடம தரம. இனொனோனற பறபப, ஆயள, சகம, 
தககம ஆகய அனபவஙகைள தரககடயத. ோகோட கலபஙகள ஆனோலம ஒரவரத ொசயைககள அதறகோன 
பலைனததரோத ோதயவதலைல (நோப4கதம கயோத கரம ோகோட ஶைதரப). ஒரவரோல ஒர சமயம 
ொசயயபபடட ொசயைககள ஸமஸகோர ரபததல தன பலைனத தரம வைரயல அைசவறற இரககம 
(கதோசத ஸவகரதம கரம கடஸதமவ தஷடத)
ொபோதவோகோவ எவன எதல ஸமயமம ொசயகறோோனோ அஙகளளவறைற ஸமயம பலததோல அவன 
அறகறோன.
இபபடபபடட ஸமஸகோரஙகளல ஸமயமம ொசயத அவறைற ோநரல கோணபவனகக எநத அனபவம இநத 
ஸமஸகோரதைத ொகோடததோதோ அநத அனபவம எனன எனற ொதரகறத. இதோவ பரவ ஜனம ஞோனமோகம. 
ோயோக இோத ோபோல மறறவரன ஸமஸகோரததல ஸமயமம ொசயதோல அவரைடய பரவ ஜனமதைதபபறற 
அறகறோர.

    ।।परतयसय परिचतजानम् 19।।
  பரதயஸய பரசததஜஞோநம || 19|| 

  பரதயஸய =ரோகம மதலோனைவ கட ொகோணடளள தன சதத வரததைய ஸமயமம ொசயததோல; 
பரசதத=மறற சததஙகளன; ஜஞோநம = அறவ ஏறபடகறத.
பறர மனத எததைகயத எனபைத அறதலோனத,  ரோகம மதலோனைவ கட ொகோணடளள தன 
ஸமஸகோரஙகைள ஸோகோதகரபபதோல ஏறபடகறத. அட! அததோன ோபோன சததரததல ொசோலலடடோோர? 
ஏன தரபப? 

  न च   ।।ततसालमबन ं तसयािवषयीभूततवात् 20।।
  ந ச ததஸோலமப ³ நம  ° தஸயோவஷயப ததவோத ⁴ || 20|| 

ஸ ஆலமப ³ நம  = ° ரோகம மதலயன கடொகோணட; தஸய = அநத ஸமயமததகக; அவஷய ப⁴ததவோத = 
வஷயமோக ஆகோததோல; ந ச தத = அநத பறரைடய சததம ஸமயமததோல அறயபபட மோடடோத. 
பறர சததம சததமோக இலலோைமயோல அதல ஸமயமம ொசயய இயலோத; ொபோதவோக அைத அறயலோோம 
தவர அதல ஏறபடம சலனஙகைள அறய மடயோத.

கழபபதோ? 
ொதரநத ஏோதோ ஒர வஷயததலதோன ஸமயமம ொசயய மடயம. ொதரயோத வஷயததல ொசயய இயலோத.
தன சமஸகோரததல ஸமயமம ொசயயம ோபோத அோத ோபோல சமஸகோரம இரககம பறரன சததததல 
ஸமயமம ஏறபட மடயம. அபோபோத அவரைடய சதததைத அறய மடயம.
ஆனோல தன சததததல ஏறபடவதறக மோறோன வஷயஙகள பறர மனதல ஏறபடடோல அைத அறய 
மடயோத.
ஒர கோடசைய போரககோறோம. நமகக ஏறபடம அோத மனததோககம பறரககம ஏறபடோமயோனோல அைத 
நோம அறநத ொகோளளலோம. மறறவரகக ோவற மனததோககம ஏறபடடோல அைத அறய மடயோத. 

   कायरपसंयमातदगराहशिकतसतमभे चकुषपरकाशसंपर  ।।योगेऽनतधानम् 21।।
  கோயரபஸம°யமோததத³ க³ ரோஹயஶகதஸதமோப  சகுஷபரகோஶஸம⁴ °பரோயோோக '³ நதரதோ நம ⁴ || 21|| 

கோய ரப ஸம°யமோத = தன உடலன ரபததல ஸமயமம ொசயவதோல; தத  ³ க³ ரோஹய ஶகத = அைத 
கரகககம சகத; ஸதமோப  ⁴ = நனறவடம;  சகுஷ பரகோஶஸம  ° பரோயோோக  = ³ கணகளன பரகோச சகத 
ோசரோைமயோல; அநதரதோ⁴நம = கணணகக ொதரயோமல ஆகறத.
நம ோகோடபோடகளன பட ஒர ொபோரைள நோம  போரகக ோவணடமோனோல நமமலரநத ஒர சகத களமப 
அநத ொபோரைள அைடநத அதனடன ோசர ோவணடம. அபோபோததோன அநத ொபோரள கோணபபடம. 
உடலல ஸமயமம ொசயவதோல அபபட ஒர சகத தனனடன ோசர உடல மறககம. அதனோல அநத உடல 
பறர கணகளககத ொதரயோத. இத ோபோலோவ எலலோ இநதரயஙகளம. ஓைச, ொதோடதல, சைவ, வோசைன 
ஆகயவறறல ஸமயமம ொசயத அவறைற பறரகக பலபபடோதபட மைறகக இயலம. இபபடயம சததகள 
உணட.

   सोपकरमं िनरपकरञ्     ।।च कमर ततसंयमादपरानतजानमिरषेभयो वा 22।।
  ோஸோபகரமம  ° நரபகரஞச கரம ததஸம°யமோத ³ பரோநதஜஞோநமரஷோடப ோயோ வோ ⁴ || 22|| 

 ோஸோபகரமம  = ° இபோபோத பலன தரம நைலயல உளளத; நரபகரஞச = ோவற கோலததலதோன பலன 



ொகோடககம, இபோபோத ொகோடககோதத; கரம (என) கரமம (இர வைகயோகம) தத  ஸம°யமோத = ³ அதல 
ஸமயமம ொசயவதல இரநத; அரஷோடப⁴ோயோ வோ = (அலலத) ோதோனறம அசபககறகளல இரநோதோ; 
அபரோநத ஜஞோநம =மரணம எபோபோத எனற ஞோனம ஏறபடகறத; 
ொவயயலல உலரததய தண ோபோல பலன ொகோடகக தயோரோக உளள கரமோ உடனடயோக பலைன 
ொகோடததவடம. மறறபட கோறற ொவயயல இலலோத இடததல  உலரததய தண ோபோல பலன ொகோடகக 
தயோரோக இலலோத கரமோ உடனடயோக பலைன ொகோடகக மடயோத. அத அதன கோலககரமததலதோன 
ொகோடககம.  அத வைர அத சததததல ஸமஸகோர ரபமோகோவ இரககம. இநத கரமோககள எபோபோத பலன 
தரம எனபைத அறவதன மலம ஒரவன தன ஆயளன மடவ கோலதைத அறநதொகோளளலோம. 
ோசோப கரமதைத அறயம ோயோக அைத சககரம அனபவதத மடகக மயறச ொசயவோன. அபோபோததோோன 
கணகக தரநத பஜயததகக வநத ோமோகம கைடககம? ஏோதனம கரமம அனபவகக போகக இரககம 
வைர மற பறவ இரநத ொகோணோட இரககம. அதனோல ோயோக பல உடலகைள எடதத அனபவதத 
தரததவடவோன. ஒோர உடலோல அததைனயம அனபவகக உடல தோககபபடககோத.
ோயோக பயறச இலலோதவரம தன கைடச கோலம ொநரஙகவைத ொதரநதொகோளளலோம.
ைககளோல கோதகைளப ொபோததகொகோளள பரோணனகளன சபதம ோகடகோைம; நமததமனற யமததர 
ோபோனோறோைர கோணபத; நமததமனற ொசோரகம ோபோனறவறைற கோணபத - இைவ அசப கறகளோகம.
ோமலம ைவதய ரதனோகரம கறகறத:
தனத நோகைகயம மககன நனையயம இரணட பரவஙகளன மததையயம ஆயளன இறதைய 
எடடயவர கோணபதலைல. அதோவத மரணம சமபததவடடோல இவறைற கோண மடயோத.
தடொரன ொபரததம இைளததம தடொரன ோவற மோதர மோற வடபவரகளம 6 மோதஙகளககள இறபபர.
நலல களரோல படககபபடட இரநதோலம, நலல சரர பஷட இரபபனம எநத மனதனன ொநறறயல பன 
ோபோனற வயரைவ உணடோகக கழததக கழயல தஙக அஙகரநத மோரப வைர வழநோதோடகறோதோ அவன 
வைரவல இறபபோன.
இரவல எரசசலம பகலல களரம கணடததல சோலஷமமம (சள) நோககல வறடசயம, கணகளல 
கஙகமம ோபோனற சவபபம நோகக கரைமயைடநத எபோபோதம நர வடதலம நரமபகள எபோபோதம 
ஸதலமோகவம ஸூகமமோகவம இரபபதம மரண கோலம ொநரஙகவடடைத கறககம.

மதரததனைமயம கரைணயம:
    ।।मैतयािदषु बलािन 23।।

  ைமதரயோத³ ஷு ப ³ லோந || 23|| 

  ைமதர ஆத³ ஷு =ைமதர மதலோனவறறல; (ஸமயமம ொசயயன) ப ³ லோந = பலவதம (பலவதமோன 
சகதகள உணடோகம)
மனப உலகல சகமோக இரககம சததககளடம மதரததனைம ோவணடம எனற போரதோதோம இலைலயோ? 
அபபட ொசயயம ோயோக அதல ஸமயமம ொசயயன உலகல உளள எலலோ ஜவரகைளயம சகம 
அனபவபோபோரோக ொசயயம தறன உணடோகறத.
தககமோளோரடன உளள தககதைத ோபோகக ோவணடொமன போவபபவனகக தககததல இரநோதோ அதன 
கோரணஙகளல இரநோதோ அபபரோணகைள கோபபோறறம தறன உணடோகனறத. பணணயம ொசயோவோரடம 
தரபதைய எணணபவனகக எதலம நடநைல வகககம தறன உணடோகனறத. போபகளடம சததம 
ொசலவத ஸமயமம ஆகோத. அதனோல பலனலைல.

யோைன பலம ொபறதல:
    ।।बलेषु हिसतबलादीिन 24।।

  ப ³ ோலஷு ஹஸதப ³ லோத³ ந || 24|| 

  ப ³ ோலஷு = (யோைன, கரடன, வோய ஆகோயோரன) பலததல ஸமயமம ொசயய; ஹஸத ப ³ லோத³ ந = 
அவறறன பலம கைடககம. இயறைகயோலோய சததம மகக பலம வோயநதத. ஸமயமம ோசரநதோல சோதகக 
இயலோதத ஏதமலைல.

தர தரஷட:
   ।।परवृततयलोकनयासातसकूमवयविहतिवपरकृषजानम् 25।।

  பரவர«ததயோலோகநயோஸோதஸூகமவயவஹதவபரகர«ஷடஜஞோநம || 25|| 

  பரவர«ததய ோலோக நயோஸோத = (போதம 1 சததரம 36) ஜோயோதஷமத பரவரததயல ஜோயோதசல 
ஸமயமம ொசயயன;   ஸூகம வயவஹத = ஸுகமமோக உளளவறறல; வபர கர«ஷட ஜஞோநம = அறவ 
உணடோகறத. 
ொவக நணணய பரமோண, ொவக தரததல உளள மஹோோமர, ொவக ஆழததல உளள பைதயலகள 
இவறறன ொதளநத அறவ உணடோகறத.

பத ோலோகஙகளல ஞோனம:
  भुवन    ।।जान ं सयूे संयमात् 26।।



  ப வநஜஞோநம⁴  ° ஸூரோய ஸம°யமோத || 26|| 

  ப⁴வநஜஞோநம  = ° பவனஙகைளபபறறய அறவ;  ஸூரோய =சரயனல; ஸம°யமோத = ஸமயமம ொசயயன.
சரய மணடலததல ஸமயமம ொசயயம ோயோககக எலலோ உலகஙகைளயம பறறய ஞோனம உணடோகறத.
இபபடோய எநத இடததல ஸமயமம ொசயகோறோோமோ அநத இடதைத பறற மழதம ொதளவோக 
அறநதொகோளளலோம.
பவனஙகள ஏழ. பமயன சரயோன நடவல மஹோோமர பரவதம தண ோபோல உளளத. (  )north pole
ோமரவன பன பககம போலோகம. அடயல அவச நரகம. இைத அடதத வரைசயோக மஹோகோலம, 
அமபரஷம, ொரௌரவம,மஹோொரௌரவம, கோல சததரம, அநததோமஸரம என 6 நரகஙகள. மஹோகோலம 
பமயலம; அமபரஷம நரலம; ொரௌரவம ொநரபபலம மஹோொரௌரவம வோயவலம; கோலசததரம 
ஆகோசததலம; அநததோமஸரம தமஸ ஆகய  இரளலம உளளன. இவறறகக போப கரமோககளன பலைன 
அனபவகக ஜவரகள ொசலகனறனர. பணணய கரமோககளன பலனோகய சகதைத எலோலோரம 
வரமபகனறனர; ஆனோல பணணய கரமோககைள ொசயவதலைல. போப கரமோககளன பலனோகய தககதைத 
எலோலோரம ொவறககனறனர; ஆனோல போப  கரமோககைள ஆவலடன ொசயகனறனர.
ோமலம மஹோதலம, ரஸோதலம, அதலம, சதலம, வதலம, தலோதலம, போதோலம என 7 போதோலஙகள உளளன.

    ।।चनदरे तारावयूहजानम् 27।।
  சநத³ ோர தோரோவயஹஜஞோநம || 27|| 

சநத³ ோர =சநதர மணடலததல (ஸமயமம ொசயய); தோரோ வயஹ ஜஞோநம = நகததரஙகளன 
தனததனயோன நைலகளன ஞோனம ஏறபடகறத.

    ।।धरवे तदगितजानम् 28।।
  த ரோவ தத⁴ ³ க ³ தஜஞோநம || 28|| 

த⁴ரோவ =தரவ நகததர மணடலததல (ஸமயமம ொசயய); தத³ க ³ த = நகததரஙகளன சஞசோரம 
ஜஞோநம (கறதத) ஞோனம (ஏறபடகறத.) இத வைர ொவளோய உளளவறறல ஸமயமம ொசயவதன 
பலனகைள ொசோனனோர. இன உளோள உளளைவ. இைவ ஆநதர சததகள ஆகம.

  ஆநதர சததகள:
    ।।नािभचकरे कायवयूहजानम् 29।।

நோப சகோர கோயவயஹஜஞோநம ⁴ || 29|| 

நோப  ⁴ சகோர = நோபயல உளள சககரததல (ஸமயமம ொசயய); கோய வயஹ = உடைலபபறறய; ஜஞோநம = 
ஞோனம உணடோகறத.
நோபசசகரம உடலன நடவல இரநத ொகோணட உடல மழதம பரவயளள நோடகளகக ஆதோரமோக 
உளளத. எனோவ இத ஸமயமம ொசயய மழ உடைலபபறறய ஞோனம கைடககம.

பச, தோகஙகைள நககதல:
    ।।कणठकूपे कुितपपासािनवृितः 30।।

  கணட ² கோப குதபபோஸோநவர«தத: || 30|| 

கணட ² கோப =உள நோகககக கோழ உளள கணற ோபோனற இடததல (ஸமயமம ொசயய); குத பபோஸோ = 
பச, தோக; நவர«தத: = நககதல கைடககறத.

சததம நைல ொபற உபோயம:
    ।।कूमरनाडया सथैयरम् 31।।

  கரமநோட³ யோம  ° ஸைத² ரயம || 31|| 

ஆைம ோபோனறத கணடகபததகக கழ உளள நோட. அதல ஸமயமம ொசயய மனம ொவளோய சஞசரககோத. 
ஆைம உடைல உளளழததகொகோளவத ோபோல மனம உளளழககபபடம.

சதத பரஷரகைள கோண:
    ।।मधूरजयोितिष िसददशरनम् 32।।

  மரத ஜோயோதஷ ஸத⁴ ³ த த⁴ ³ ரஶநம || 32|| 

  மரத  ⁴ ஜோயோதஷ = பரமம ரநதரததல (ஸமயமம ொசயய);  ஸத³ த  ⁴ த ³ ரஶநம = சதத பரஷரகளன 
தரசனம கைடககறத. 

ஊஹததோல உணடோகம சதத:
    ।।पराितभादा सवरम् 33।।



  பரோதபோ த⁴ ³ வோ ஸரவம || 33|| 

பரதபோ எனபத மன பன எநத ஆோலோசைன கோரணம இனற மனதல தடொரன ஏறபடம ஒர வத ஞோனம. 
இைத ஆஙகலததல இனடயஷன எனபர. தமழல ஊகம எனலோம.
  பரோதபோ⁴த³ வோ = பரதைபயல ஸமயமம ொசயயன; ஸரவம = எலலோம (ொதரய வரகறத.) சரயன 
உதயமோக மன அரணன உதயமோக உலகல எலலோம ொதரவத ோபோல; வோவக கயோத வர மன 
ஸூசகமோக சததததல பரதைப ோதோனறகறத. இதல ஸமயமம ொசயயம ோயோக மறற ஸமயமஙகளன 
ோதைவ இனற எலலோவறைறயம அறநத ொகோளகறோன.

சதத வோஸனோ ஞோனம:
    ।।हृदये िचतसंिवत् 34।।

  ஹர«த ³ ோய சததஸம°வத || 34|| 

  ஹர«த ³ ோய = ஹரதயததல (ஸமயமம ொசயயன); சதத ஸம°வத = சததததன அறவ உணடோகறத.
இஙக ொசோலலபபடம ஹரதயம ொபௌதக ஹரதயமதோன. (மோரபல தோமைர ொமோகக ோபோல தைலகழோக 
ொதோஙகம மோமஸ பணடம.) 

பரஷைனபபறறய ஞோனம. :
   सततवपुरषयोरतयनतासंकीणरयोः परतययािवशेषो भोगः  पराथरतवात्सवाथरसं  ।।यमातपुरषजानम् 35।।

  ஸததவபரஷோயோரதயநதோஸம°கரணோயோ: பரதயயோவோஶோஷோ ோபோ க⁴ ³: 
பரோரத ² தவோதஸவோரத ² ஸம°யமோதபரஷஜஞோநம || 35|| 

 அதயநதோ ஸம°கரணோயோ: = உணைமயல ோவறோனைவயோன;  ஸததவ பரஷோயோர = சதவ 
பததயைடயதம ஆதமோவைடயதம; பரதயயோ வோஶோஷோ = தனததனயோனைவ எனற ஞோனம 
இலலோைமோய; ோபோ⁴க ³: =ோபோகமோகம; பரோரத ² தவோத = பரஷனககோக ஏறபடட அநத ோபோகதைதக 
கோடடலம உயரநதத; ஸவோரத = ² சதத ஸவரப- பரத பமப வஷயமோன; ஸம°யமோத = ஸமயமம ொசயயம 
ோபோத உணடோகம;  பரஷஜஞோநம = பரஷைனபபறறய ஞோனம. 
பதத சதவ ரஜ தோமோ கண நைலகைள உைடயத. பரஷோனோ இவறறல எதலம சமபநதபபடடோமல 
அனனயமோனவன. இநத ஞோனம - நைனபப இலலோவடடோல நோன சகமோக இரககோறன; தககமோக 
இரககோறன எனற ஜவனகக சக தகக அனபவ ோபோகம உணடோகறத. இஙக பதத தனகொகனற எநத 
பரோயோஜனமம எதரபோரோமல ோவைல ொசயகறத; அத பரஷனோன ஜவனன ோபோகம அபவரககம 
இரணடன பரோயோஜனதைத மடடோம எதர போரககறத. இதனோல பதத மலம ஏறபடம ோபோகம 
பரஷனைடயோத.
ொதளவோன பததயல பரஷனன பரத-பமபம (நழல) ஏறபடகறத. பதத கோடடததரம வஷயஙகைள 
இநத பரஷ நழல அனபவககறத. இநத பதத பரோரததம எனறம பரஷ நழல ஸவோரததம எனறம 
ொசோலலபபடகனறன. இநத பரஷ நழலல ஸமயமம ொசயவத ஸவோரதத ஸமயமம. இதனோல 
பரஷைனபபறறய ஞோனம உணடோகவடம.

ோமலம பரஷைனபபறறய ஞோனம:
   ततः पराितभशरावणवेदनाद   ।।शासवादवाता जायनते 36।।

தத: பரோதப ஶரோவணோவத⁴ ³ நோத ³ ரஶோஸவோத ³ வோரதோ ஜோயநோத || 36||

தத: =அதலரநத (பயறசயோல வரம பரஷ ஸமயமததல இரநத);  பரோதப  ⁴ = ஊஹ மோததரமோன 
ஞோனமம; ஶரோவண = எநத சபததைதயம ோகடபதம; ோவத ³ நோ = ோதோலோல எநத ொதோட உணரைவயம 
அறவதம; ஆத ³ ரஶோ = எநத ரபதைதயம கணணோல போரபபதம;  ஆஸவோத = ³ நோககோல எநத ரசையயம 
அறவதம; வோரதோ = மககோல எநத வோசைனைய நகரவதம; ஜோயநோத =ஏறபடகறத.
"அபபோடோ! இபபட எலலோோம ொதரய வரம னனோ ோவற எனன ோவணம" எனற ோதோனறகறதோ? 
அைதபபறற அடதத ொசோலகறோர.

  
   ते समाधावुपस    ।।गा वयुतथाने िसदयः 37।।

  ோத ஸமோதோ வபஸரகோ⁴  ³ வயததோ² ோந ஸத³ த ய⁴ : || 37|| 

ோத = அைவ; ஸமோொதௌ  ⁴ = (நரவகலப) ஸமோத வஷயததல; உபஸரகோ = ³ வோரோதகளோக; வயததோ² ோந = 
ஸமோதயலரநத ொவள வநத கோலததல; ஸத³ த⁴ய: ஸததகளோவன (ஆகனறன).
ோயோகததன பரம பரோயோஜனம நரவகலப ஸமோதைய அைடவத. அநத வழயல ஸமோத கைலநத 
ொவளவரம கோலததல ஏறபடம இநத சததகள ஜவைன தைச தரபப வோயபணட. அபோபோத அைவ 
எதரகள ஆகனறன. ஆகோவ இவறறல நைலதத நறகோமல ோமோல சோதைன ொசயய ோவணடம.

     ।।बनधकारणशैिथलयातपरचारसंवेदनाचच िचतसय परशरीरावशेः 38।।
  ப ³ நத⁴கோரணைஶத² லயோதபரசோரஸம°ோவத ³ நோசச சததஸய பரஶரரோோவஶ: || 38|| 



  ப ³ நத⁴கோரண = பநதததகக கோரணமோன (தரம அதரமஙகளகக); ைஶத² லயோத = ஸமயமம மலம 
தளரசச ஏறபடட இரபபதனோலம; பரசோர = நோடகளல; ஸம°ோவத ³ நோசச = ஸமயமததோலம;  சததஸய = 
சததததன; பர ஶரர ஆோவஶ: = தன சரரதைத வட ோவற சரரததல பரோவசததல (உணடோகறத).

இயறைகயல எஙகம நைறயககடய சததம அநதநத ஜவரகளன தரம அதரமஙகளோல ஒர உடமபோலோய 
கடடணட இரககறத. இதோவ பநதம ஆகம. ஸமயமததோல கரம நோசமைடநத இநத கடட தளரநத 
ோபோனதோல பநதம வடகறத. ோமலம நோடகளல ஸமயமம ொசயய சததததன சஞசோர ஸதோனம பறற 
அறயபபடகறத. இநநைல அைடநத சததம ோவற எநத உடலலம பரோவசககலோம.  இத பரோவசததல 
சததததன ஆளைகயல உளள பரோணன இநதரயஙகள ஆகயைவயம கடோவ பரோவசககம. இதோவ பர 
ஶரர ஆோவஶம எனனம உடைலவடட உடல போயம சதத ஆகம.

    ।।उदानजयाजजलपङकणटकाकिदषवसङ उतकरािनतश 39।।
  உதோ³ நஜயோஜஜலபஙககணடகோகத³ ஷவஸஙக ³ உதகரோநதஶச || 39|| 

(ஸமயமமததோல) உதோ³ ந =உதோனன எனற வோயைவ;   ஜயோத = ொஜயகக;  ஜல = நர; பஙக= ோசற (பஙகஜம 
= ோசறறல மைளககம [ப]); கணடகோ = மள;  ஆத³ ஷு = மதலயவறறல; அஸஙக  = ³ சமபநதமனைம; 
உதகரோநதஶச = ஆகோசததல ொசலலம தனைமயம; (உணடோகறத).
இநதரயஙகளன வரதத உள ொவள (ஆநதரம, போஹயம) என இர வைக. உரவம சபதம மதலயன 
கறதத ஏறபடம அறவ போஹயம. உளோள வோயககளன சலனதைத ஒடட ஏறபடம வரதத ஆநதரம. இநத 
உள வரதத எலலோ இநதரயஙகளககம ொபோதவோனத. வோயககளன சலனம இலலோவடல 
இநதரயஙகளம உள வரதத அைடயோ. மகக மதல ஹரதயம வைர சலனம உளளத  பரோண வரதத. 
ஹரதயம மதல நோப வைர உளளத ஸமோன வரதத. இத உடொகோணட ஆகோரதைத ரததமோகககறத. 
(ொசரமோனம, சதத உளோள ொசலலதல). நோப மதல போதம வைர அபோன வரதத. இத சரரததன 
கழவபொபோரடகைள ொவளததளளகறத. மககன நன மதல தைலயன உசச வைர உதோனன. இதோவ 
உயரககளமப ஏதவோகம. (ஏைனய நல ஒனறல ஹரதயம மதல உசச வைர எனறம ொசோலல 
இரககறத) உடல மழதம நைறநத உளளத வயோனன. இைவ எலலோவறறலம சறநதத பரோண 
வரததோய. இவறறல உதோனனல ஸமயமம ொசயத ொஜயததவனோல நர, ோசற, மள ஆகய எதன மதம 
போதபப இலலோமல நடநத ோபோக மடகறத. ோமலம மரண கோலததல அரசசரோத மோரகஙகள வழயோக 
ோமலோன ோலோகஙகைள அைடயவம இயலம. இைதோய ஆகோயததல ொசலலம தனைம எனறனர. 
மணபரைப எனற வயோககயோன நலல தனஷடபபட மரணதைத அைடவோன எனற ொபோரள 
ொசயயபபடட இரககறத.

   ।।समानजयातपरजवलनम् 40।।
  ஸமோநஜயோதபரஜவலநம || 40|| 

(ஸமயமமததோல) ஸமோந = ஸமோனன எனற வோயைவ;   ஜயோத = ொஜயகக; பரஜவலநம = அகன ோபோல 
சரரம ஜவலககறத. 
இநத அகன நோபசசகரம அரகல உளளத.
இநத சதத கறதத கோளதோசன கறபபடகறோர. “தோகோயணயன தகபபன அவைள அவமதததோன. அநத 
சநதரபததல அவள ோயோகோகனயன மலம தன பைழய சரரதைதவடட பதய சரரததல நைழய பரவத 
ரோஜனன பதனயோன ோமனோோதவயடம வநத ோசரநதோள.”

      ।।शरोतराकाशयोः संबनधसंयामाद् िदवयं शरोतरम् 41।।
  ஶோரோதரோகோஶோயோ: ஸம°ப ³ நத⁴ஸம°யோமோத³ த³ வயம  ° ஶோரோதரம || 41|| 

  ஶோரோதர =சோரோததரம எனனம இநதரயம; ஆகோஶோயோ: = ஆகோயம ஆகயவறறன; ஸம°ப ³ நத  ⁴ = 
ஸமபநதததல; ஸம°யோமோத³  = ஸமயமம ொசயய; த³ வயம  = ° தவயமோனதோக (மைறநத சபதம, தரததல 
உளள சபதம, சககமமோன சபதம; இவறைற கரஹததல ) ஶோரோதரம = ோகடகம தறன ஆகறத.

இோத ோபோல நகரதல, ொதோடதல, சைவ, கோணல ஆகய இநதரயஙகளகக நலம, வோய, நர, ஒள ஆகய 
ஐமபதஙகள ஆதோரமோகம. சபதஙகளகக ஆகோசமம, வோசனகளகக நலமம, சைவகக நரம, ரபததகக 
ோதஜஸும ஆதோரஙகளோகம. இவறறன  சமபநததைத ஸமயமம ொசயத ஸோகோதகரததவடடோல 
இநதரயஙகளகக -எஙோகோ இரககம ஒலைய ோகடபத ோபோனற - அசோதோரண அதோவத தவயத தனைம 
ஏறபடடவடகறத.

ஆகோயததல பறததல:
    ।।कायाकाशयोः समबनधसंयमालघुतूलसमापतेशाऽऽकाशगमनम् 42।।

  கோயோகோஶோயோ: ஸமப ³ நத⁴ஸம°யமோலக⁴தலஸமோபதோதஶசோ''கோஶக ³ மநம || 42|| 



  கோய ஆகோஶோயோ: = உடல ஆகோசம இவறறன;  ஸமப ³ நத  ⁴ = சமபநத;  ஸம°யமோத =  ஸமயமம 
ொசயவதோலம; லக  ⁴ தல ஸமோபதோதஶச = மக ொமலலய பஞச மதலோனவறறல தோரணோ-தயோன 
ஸமோதகளோலம; ஆகோஶ க ³ மநம = ஆகோயததல சஞசரததல (உணடோகறத)
ஒர இைடொவள இரககமடததலதோன சரரம இரகக மடயம. ஆகோசோமோ எஙகம வயோபதத இரககறத. 
சரரம இரககமடததல ஆகோசம இரககோவ இரககம. இநத சமபநதததல தோரணோ, தயோனம ொசயத 
ஸோகோதகரததவடடோல ஒரவனகக பககள ோபோல வோனததல பறககம சகத உணடோகறத. அலலத 
பஞச மதல பரமோண வைர உளள மக நணணய லகவோன ொபோரடகளல ஸமயமம ொசயத லகதவம 
எனற கணதைத ஸோகோதகரததவடடோல ஆகோயததல சஞசரககம சகத கைடககறத.

கட வடட கட போயதல:

      ।।बिहरकिलपता वृितमरहािवददेहा ततः परकाशावरणकयः 43।।
  ப ³ ஹரகலபதோ வர«ததரமஹோவத ³ ோத³ ஹோ தத: பரகோஶோவரணகய: || 43|| 

  ப ³ ஹர =சரரததகக ொவளோய ஏறபடட; அகலபதோ = மனததன அகலபைத எனற;  வர«ததர =வரதத; 
மஹோ வத  ³ ோத³ ஹோ = மஹோவதோதஹோ எனனம; தத: =சததயோல; பரகோஶ ஆவரண = பதத சதவததன 
பரகோசதைத மைறககம கோலசம, கரமம, ஆசயம இவறறன;  கய: = ோதயதல (அழவ) (உணடோகறத). 

தோரைண ோபோத உடலன ொவளோய மோனோ வரதத ஏறபடதல வோதஹ தோரைண ஆகம. இநத நைலயல 
மனதறக உடலன சமபநதம ஏறபடமோனோல அத கலபதோ எனபபடம. அதோவத சரரததல நோன எனற 
எணணம இரககமோபோததோன இத ஏறபடம. அபோபோததோன ொவள வஸதகளல வரதத ஏறபடடடம 
எனற சஙகலபமம உணடோகம.
சரரததல நோன எனற பதத வலகன ோபோதம கட மனதறக ொவளோய வரதத ஏறபடகறத. இத சரர 
சமபநதம இலலோமலம சஙகலபம இலலோமலம நடககம. இத அகலபதோ அலலத மஹோவதோதஹோ 
எனபபடம. இநத சததயைடநத ோயோககள பரோகோசததககள நைழவர. 
ோமலம சதவ பதத பரகோச ஸவபோவம உளளத. இைத தமஸும, ரஜஸும ஆன கோலசம, கரமம, ஆசயம 
ஆகயன மைறகனறன. (போதம 1 சததரம 24). மஹோவோதஹோ கைடததவரகக இத ோதயநத 
ஸரவஜஞோனம இரககம தனைம ஏறபடம. 

கரோஹய ஸமயமததோல உணடோகம சதத:
    ।।सथलूसवरपसकूमानवयाथरवततवसंयामाद् भतूजयः 44।।

  ஸத² லஸவரபஸூகமோநவயோரத ² வததவஸம°யோமோத³ ப⁴தஜய: || 44|| 

  ஸத² ல ஸவரப ஸூகம அநவய அரத ² வததவம = ஸதலம, ஸவரபம, ஸூகமம,  அநவயம, 
அரத ² வததவம ஆகய பஞச பத ொசோரபஙகளல; ஸம°யோமோத³ = ஸமயமம ொசயய; ப⁴த ஜய: பஞச 
பதஙகைள ொஜயகக மடகறத.

ஸதலம, ஸவரபம, ஸூகமம,  அநவயம, அரத ² வததவம ஆகயன பஞச பதஙகளன ஐநத 
ொசோரபஙகள. 
வோசஷஙகளம ஆகோரம மதலய தரமஙகளம கடய பககக மடயோத வஷயம ஸதலமோகம. 
வோசஷஙகள யோைவ?
ஏழ ஸவரஙகள; களரசச- சட ோபோனற ஸபரசஙகள; கரபப, சவபப மதலோன நறஙகள; இனபப, கசபப 
மதலோன சைவகள; நலல வோசைன, 'நோறறம' மதலோன வோசைனகள;  இைவ அைனததம ொபயர, ொசோரபம, 
கோரயம ஆகயவறறோல ஒனறல இரநத ஒனற ோவறபடடைவ. ஆைகயோல இைவ வோசஷஙகள 
எனபபடம. இவறறல ஐநதம நலததல உளளன. கநதம எனம ரசதைத தவரதத அைனததம ஜலததல 
உளளன. கநதம ரசம தவரதத அைனததம ொநரபபலம, கநதம ரசம ரபம தவரதத அைனததம வோயவல 
உளளன. ஆகோயததல சபதம மடடம உளளத. 
இபபடபபடட வோசஷஙகளம ஆகோரம மதலய தரமஙகளம கடயைவ ஸதலமோகம.
இநத பஞச பதஙகளன வோசஷஙகளம தரமஙகளம வரவோக ொசோலலபபடட இரககனறன. அைவ இஙக 
நமகக ோதைவயலைல.
பஞச பதஙகளன தனமோததைரகள ஸூகமமோகம. இதன பரமோணம பரமோண.
சதவ ரஜஸ தமஸ கணஙகள ோசரநத பரகரத பஞச பதஙகளன 'பரகக மடயோத'  அநவய ரபம. எலலோ 
கோரயஙகளலம இநத கணஙகள பரகக மடயோமல ோசரநதரபபதோல இநத ொபயர. 
பஞச பதஙகளல சக தகக ரபமோன பரஷோரததம அரததவதவம ஆகம.
பஞசபதஙகளன இநத ஐநத வத ரபஙகளலம ஸமயமம ொசயயம ோயோககக பஞச பதஙகள மத 
ஆளைம ஏறபடகறத. அைவ அவன சஙகலபபபட நடநதொகோளகனறன.

பஞச பதஙகள மத ோயோகயன வலலைம:
    ।।ततोऽिणमािदपरादुभावः कायसपंतदमानिभघातश 45।।

  தோதோ'ணமோத³ பரோத³ ரபோ⁴வ: கோயஸம°பததத³ த⁴ரமோநப⁴கோ⁴தஶச || 45|| 



  தத: = அதனோல (பத ஜயததோல); அணமோத = ³ அணமோ மதலோன; பரோத³ ர போ⁴வ: =சததகள கைடபபதம; 
கோய ஸம°பத = சரர சமபததம;  தத  ³ த⁴ரமோந = அவறறன தரமஙகளோல; அப⁴கோ⁴தஶச = 
போதககபபடோைமயம;(கைடககனறன).
அணமோ மதலோன சததகள:
அணமோ: அண அளவோன சரரததல இரததல.
மஹமோ: ஒர ோயோசைன, இரணட ோயோசைன, பரவதம ோபோல வயோபதத இரததல.
க 4 ரமோ: மகவம பளவோக இரததல.
லஹமோ: பஞச ோபோல கனமலலோதரததல.
பரோபத: இரநத இடததல இரநத எைதயம அைடயம தனைம. பமயல இரநத ொகோணட சநதரைன 
ொதோடவத ோபோல.
பரோகோமயம: ோகளவ ஞோனம உளளதோலோ ோநரடயோக கணடதோலோ தன இசைசகக தைட ஏறபடோைம. நரல 
மழகவத ோபோல மணணல மழகவத.
ஈஶதவம: நம உடைல நோம வரமபவத ோபோல நகரதத அைசகக மடகறதலலவோ? அத ோபோல சகல 
ொபௌதக வஷயஙகைளயம தன வரபபபபட அைசகக மடகற தனைம.
வஶதவம: பத ொபௌதக கணஙகைள தன இசைசபபட மோறறதல. வஷதைதயம அமரதமோக போவதத 
ொகோடகக அத அமரதமோகம. 
இைவோய எடட வத சததகள.
இபபட சததய சஙகலப சததகள இரநதோலம ஈஶவர சஙகலபததகக மோறோக ொசயல பட மடயோத 
எனகறோர நோோகோஜ படடர. சநதரைன சரயனோகக மடயோத; சரயைன சநதரனோகக மடயோத. ஈஶவர 
சஙகலபததகக வோரோதமோக ொசயல பட மைனநதோல சததகளல இரநத நழவ வடவோன.
இநத சததகைள ொபறறவர பஞச பதஙகளன வோரோத தரமஙகளோல போதககபபடோமல இரககலோம. 
அகனயோல எரககபபடோமல, கோறறனோல அைசககபபடோமல, மைறபபலலோத ஆகோயததலம மைறதல, 
கலலககளளம நைழதல, எவவளவ கோலமம நரல வசததல ... இபபட பலைதயம ொசயய இயலம.

கோய ஸமபதத:  
  रपलावणयबलव   ।।जरसंहननतवािन कायसंपत् 46।।

  ரபலோவணயப ³ லவஜரஸம°ஹநநதவோந கோயஸம°பத || 46|| 

  ரப = கணணகக படதத வடவமம; லோவணய = அழகம; ப ³ ல வரயமம; வஜர  ஸம°ஹநநதவோந = 
வஜரம ோபோல ொகடடயோன அவயஙகளன ோசரகைகயோம; கோய ஸம°பத =கோய சமபத எனற சதத.

இநதரய ஜயததககோன உபோயம:
  ।।गरहणसवरपािसमतानवयाथरवततवसंयमािदिनदरजयः 47।।

  க³ ரஹணஸவரபோஸமதோநவயோரத ² வததவஸம°யமோத³ நத³ ரஜய: || 47|| 

  க³ ரஹண = சபதம மதலோனவறறல இநதரயஙகளகக உணடோகம வரதத; ஸவரப = 11 வத 
இநதரயஙகள; அஸமதோ = இநதரயஙகளன கோரணஙகள; அநவய = சதவம மதலய கணஙகள; 
அரத ² வததவ = சக தகக ரபமோக இரககம பரஷோரததததல; ஸம°யமோத  =³ ஸமயமம ொசயய; இநத³ ரய 
ஜய: = இநதரயஙகளன ஜயம உணடோகறத.
இநதரயஙகளன ொசோரபம ஐநத.
1. சோமோனய,வோசஷ ரபமோன சபதம மதலயன. இதல உணடோகம இநதரய வரததோய கரஹணம. 
அதோவத அநதநத வஷய வடவஙகளோகோவ மோறதல.
2. ோமறகணடதடன ஸதவ பரதோனமோன அஹஙகோரததலரநத உணடோகயரததல எனபதம ோசரதத அதன 
ொசோரபம.
3. இநதரயததன மலமோன சோதவக அகஙகோரம மனறோவதோன அஸமைதயோகம.
4. கோரயமோன இநதரயஙகளல இரககம ஸதவம மதலோன கணஙகள அநவயம.
5. இநதரயஙகளல இரககம சக தககஙகள அரததவதவம.

 இவறறல ஸமயமம ொசயய இநதரய ஜயம உணடோகறத.

     ।।ततो मनोजिवतवं िवकरणभावः परधानजयश 48।।
  தோதோ மோநோஜவதவம  ° வகரணபோ⁴வ: பரதோ⁴நஜயஶச || 48|| 

தத: = அதனோல; மோநோ ஜவதவம  = ° (உடலகக) மனைதபோபோல உடலகக அத ோவக கதயம; 
வகரணபோ⁴வ: = (ஸதல சரரததன உதவ இனறோய இநதரயஙகளகக) ோதச கோல சமபநதமளள 
வஸதககளல வரதத லோபமம,  பரதோ⁴நஜயஶச = (தனனசைசைய  அனசரதத) பரகரதயல மோறதைல 
உணடோககம தறனம (உணடோகறத)
இநதரயஙகளல ஸமயமம ொசயத இநதரய ஜயம ொபறறத ோபோல மனதல ஸமயமம ொசயத சரரததகக 
அதன ோவகதைத ொபறலோம. தர ோதசம; இறநத, எதரகோலஙகளல இரககம வஷயஙகள; சகமமோன 
வஷயஙகள இவறறல இநதரயஙகளன வரதத லோபதைத (ஒனைறபபறறய அறவதோோன இத?) 



ொபறலோம. தனனசைசைய  அனசரதத பரகரதயல மோறதைல உணடோககம தறனம உணடோகறத. இநத 
மனற சததகளம மதபரதகோ எனபொபயர ொபறம.  
இத வைர ஸமயமததோல உணடோகறதம, ோநரடயோகோவோ சரதைதைய  உணட பணனகறதோகோவோ 
வோவககயோதகக சோதனமோக இரககற ஞோனம, கரைய இைவ ரபமோன ஸததகள ொசோலலபபடடன.

வோவக கயோதயன அவோநதர ஸததகள:
      ।।सततवपुरषानयताखयाितमातरसय सवरभावािधषातृतवं सवरजातृतवं च 49।।

ஸததவபரஷோநயதோக² யோதமோதரஸய ஸரவபோ⁴வோத⁴ஷடோ² தர«தவம  ° ஸரவஜஞோதர«தவம  ° ச || 49|| 

ஸததவ பரஷ = பரகரத, பரஷன இவரகளன; அநயதோ க² யோத மோதரஸய = ோபததைத கறதத ஞோன 
ஆவரததயல [அறவதோதடலல] மடடம (மயறசயளள ோயோககக); ஸரவ போ⁴வோத⁴ஷடோ² தர«தவம  =°  
ஸரவ போவோதஷடோதரதம எனனம எலலோ வதமோன ொபோரடகைளயம நயமனம ொசயயம ஆறறலம ; 
ஸரவ ஜஞோதர«தவம  ° ச =எலலோ மககோலஙகளலம உளள வஸதகள கறதத ஞோனமம (உணடோகனறன)

ஸமயமததோல சததததல ரஜஸ, தமஸ ஆகயவறைற நகககொகோணட ோயோக ோமலோன சதத சததைய 
அைடநதவன. அதனோல வசகோர ஸமகைஞ எனற பர ைவரோககயதைத அைடநதவன. இநத ோயோக பரகரத-
பரஷ ோபத ஞோனதைத மடடல ொபரகககொகோணட வர ோவணடம. இபபட ொசயயம ோயோக 
ஈஶவரைனோபோல சகல வதமோன வஸதககைளயம நயமனம ொசயயம ஆறறல பைடததவனோவோன. 
மககோலஙகளலம உளள வஸதககளன வோசஷ ஞோனதைதயம ொபறகறோன. இநத ஸததகக வோசோகோ 
எனற ொபயர.

வோவக கயோதயன மககயமோன ஸதத:
     ।।तदैरागयादिप दोषबीजकये कैवलयम् 50।।

  தத³ ைவரோக³ யோத ³ ப ோதோ³ ஷப³ ஜகோய ைகவலயம || 50|| 

தத³ ைவரோக³ யோத ³ ப= அதன (வோசோகோ எனம ஸதத) மதம (அதன கோரணமோன வோவக கயோத மதம) 
ைவரோககயம ஏறபடடோல ; ோதோ³ ஷ ப³ ஜ கோய = அவதைதகக மதலோன கோலசஙகளகக கோரணமோன 
பரோநத சமஸகோரம வலக; ைகவலயம = ைகவலயம எனனம சய ொசோரப பரதஷைட உணடோகறத. இத 
பர ைவரோககய ஸமஸகோர ோசஷோ எனற பம (நைல).
தைவதம ோபோய அதைவதம வநதவடடத! மறற ொபோரடகைள நயமனம ொசயவத எனற நைல 
தைவதமோக இரநதத. இநத நைல மதம ைவரோககயம வர (பர ைவரோககயம) பரோநத ஸமஸகோரம 
எனனம மோைய மறறம வலககறத. 

ைகவலலயததகக ஏறபடககடய தைடகள:
     ।सथानयुपिनमनतरणे सङसमयाकरणं पुनरिनष परसङात् 51।।

  ஸதோ² நயபநமநதரோண ஸஙக ³ ஸமயோகரணம  ° பநரநஷட பரஸஙகோ³ த| 51|| 

 ஸதோ² நயபநமநதரோண = இநதரன மதலோன ஸதோனததல இரபபவரோல பரோரததககபபடனம; ஸஙக =³  
ஆைச; ஸமய அகரணம = ° கரவம ஆகயவறைற ொசயயோதரததல; பநர = மணடம; அநஷட = 
இஷடமலலோத; பரஸஙகோ³ த = சமசோர பநதம ஏறபடம எனற பயததோல; (ோயோகததகக ஏறபடம 
வககனஙகைள ோபோகக இதோவ உபோயம)
ோயோககள நோலவைக:
பரதம கலபகன: இவர ஸமயமததல மடடம வரததைய ொசயத வரவோர. சததகள கைடயோத 
(பரசசைனோய இலைல!) ோதவரகள இவைர 'கணட ொகோளள' மோடடோரகள.
மத பமகன: ஸபரகஞோத ஸமோதயல ரதமபரோ, பரஞோன அவஸைதயடன மதமத எனற சதத பமைய 
அைடநத; பஞசபதஙகைளயம, இநதரயஙகைளயம ஸோகோதகரதத அவறைற ொஜயகக வரமப 
அவறறோல மத பரதகோ, வோசோகோ, ஸமஸகோர ோசஷோ எனற மனற வத பமகைள அைடய வரமபகறவன 
மத பமகன.
பரகஞோதோஜோத: ரதமபரோ பரகைஞையயம போதநதரயஙகள ொஜயதைதயம அைடநத ோதவரகளம 
ொநரஙகோதபட வோசோகோ, ஸமஸகோர ோசஷோ ஸததையயம சோதகக வரமப, அதனதன சோதனததல 
ஸமயமம ொசயவதல மயறச ொசயகற ோயோக இவர. இவரகக இநதரோத ோயோகஙகள கைடககோத (அதோன 
ோதவரகள ொநரஙக மடயோத படககனன ொசோலலயோசோச!) 
அதகரோநத போவனயன: வோசோகோ, ஸமஸகோர ோசஷோ பமகைளயம அைடநத கைடச சரரததல உளள 
சததததன லயம எனற பலைன மடடம அைடய கோதத இரபபவர. இவர ொசயய ோவணடயன எலலோம 
ொசயத மடததவர. இவரககம இநதரோத ோயோகஙகள கைடயோ!
ஆரோயநதோல மத பமகன மடடோம இநதரோத ோயோகஙகள ொபறவோர. ('இநதரன மதலோன ஸதோனததல 
இரபபவரோல பரோரததககபபடனம' எனற ொசோனனத இவரகக மடடோம ொபோரநதகறத.) ோபோகஙகளல 
ஆைச வரன கோழ வழவர. கரவதைத அடககோவடல ொசயய ோவணடயன எலலோம ொசயத வடோடன எனற 
நைனபபணடோக ோமோல ோயோக பமகள கைடககோமல ோபோகம. ஆகோவ இநத சததரம இவைரககறதோத 
ொசோலலபபடடத.



வோவகஜ ஞோனம உணடோக இனொனோர உபோயம:
     ।।कणततकरमयोः सयंमािदवेकजं जानम् 52।।

  கணததகரமோயோ: ஸம°யமோத³ வோவகஜம  ° ஜஞோநம || 52|| 

கணம  தத கரமோயோ: = கணமம அதன கரமமோன கோலம; ஸம°யமோத  = ³ இதல ஸமயமம ொசயய; 
வோவகஜம  = ° எலலோ வஸதககைளயம பகததறவைத மனனடட; ஜஞோநம = ஞோனம (உணடோகறத)

கணம எனபத ஒர கோலநைல. ஆஙகலததல இனஸடனட எனபத. அதல மனபோகம பனபோகம 
எனொறலலோம இரகக மடயோத அளவ நணணயத. கணம அடதத கணம எனற ொதோடரநத வரம 
பரவோகம கரமம. கணம அடதத கணததல மைறநதவடகறத. கணஙகளன சமதோயம நமஷம, மண, 
வரஷம ோபோனறைவ. கணமம உணைமயோனதலல; அதன சமதோயமம உணைமயோனதலல. ஒவொவோர 
கணமம ஒவொவோர வஸதவம மோறகொகோணோட இரபபதோல, இநத கணததலம அதன கரமததலம 
ஸமயமம ொசயத சோகோதகரததோல எலலோ வஸதககைளயம அவறறன எலலோ வோசஷஙகளம உடபட 
அறயபபடகறத. இதோவ ஸரவகஞைத. இதனோல இைவ எலலோவறறலம பரஷன ோவறபடடவன எனற 
ஞோனமம உணடோகறத.

  
    ।।जाितलकणदशेैरनयतानवचछेदातुलययोसततः परितपितः 53।।

  ஜோதலகணோத³ ைஶரநயதோநவசோச² தோ³ ததலயோயோஸதத: பரதபதத: || 53|| 

ஜோத = பச மதலய ஜோத; லகண = கரபப ொவளபப மதலய லகணம; ோத³ ைஶர = மன பன மதலய 
ோதசம (இவறறோல) அநயதோ = ோவறோக; நவசோச² தோ³ த = நசசயம சமபவககோதோைகயோல; தலயோயோ = ஜோத, 
லகணம, ோநரம ஆகயவறறோல ஒததரககம இரணட; தத: = கண ஸமயமததோல உணடோகற வோவகஜ 
ஞோனததோலதோன; பரதபதத = ோபத கஞோனம உணடோகறத.
சலபமோக பரநத ொகோளள :
பசவம கவயம எனற மரகமம போரகக ஒோர மோதர இரககம. ஒோர இடததலம இரககலோம. இைவ 
ோவறோனைவ எனற அவறறன ஜோதயோலதோன ொதரயம.
இரணட பசககள ஓரடததல இரகக ொவளைளபபச, கரபப பச எனற ரதயலதோன ோவறபடதத போரகக 
மடயம.
ொநலல மரததல உளள ொநலலககோயகள போரகக ஒோர மோதரததோன இரககம. இநத இடததல மன உளளத 
பன உளளத எனோற அவறைற ோவறபடதத போரகக இயலம.
இரணட இடஙகளல ொநலலககோய ைவதத இரககறத. போரகக ஒோர மோதர இரககறத. யோோரோ ஒரவர 
நோம போரககோத சமயம மதல இடததல இரநத ொநலலககோைய எடதத இரணடோம இடததல ைவததவடட, 
அஙகரநதைத நககவடடோல பறக போரககம நோம மதல இடததல இரநத ொநலலககோய கோணவலைல 
எனற நைனபோபோம. ஆனோல நடநதத ோவற எனற கணம - கரமததல ஸமயமம ொசயத ோயோக இநத 
கணததல இநத இடததகக சமபநதம ஏறபடடத என அறவதோல அவனகக நடநதத சரயோகத ொதரயம.

வோவகஜ கஞோனததன லகணம:
        ।।तारकं सवरिवषयं सवरथािवषयकरमं चेित िववेकजं जानम् 54।।

  தோரகம  ° ஸரவவஷயம  ° ஸரவதோ² வஷயகரமம  ° ோசத வோவகஜம  ° ஜஞோநம || 54|| 

தோரகம  = ° சமசோர சோகரததல இரநத கைரோயறறவதோகவம; ஸரவவஷயம  = ° (ஸவரபததோல) எலலோ 
வஷயஙகைளயம; ஸரவதோ   ² வஷய அகரமம  ° ச  = (பரகோரததோல) வஷயததன வரைச எனற இலலோமல 
ஒோர ோநரததலம (அறதல); இத  வோவகஜம  ° ஜஞோநம = கணம, அதன கரமம இவறறல ஸமயமததோல 
உணடோன வோவகஜ ஞோனததோல (உணடோகறத).
மககோலஙகளலம உளள எலலோ வஸதகளம அறயபபடவதோல அவறறன ோதோஷஙகைள கவனகக 
மடகறத. இதனோல ைவரோககயமம அதனோல ோமோகமம கைடககறத. அதனோல இத தோரகம 
எனபபடகறத.
சைமதத எலலோ தணபணடஙகளம சோபபடபபடடன எனற ொசோலலம ோபோத எலலோ எனபத ஒவொவோர 
தணபணடமம என கறககறத. மத இலலோமல எனற ொபோரள இஙக இலைல. போததரததல இரநத எலலோ 
தணபணடஙகளம சோபபடபபடடன எனற ொசோலலம ோபோத எலலோ எனபத மத இலலோமல எனற 
ொபோரள தரகறத. மநதயத பரகோரததோல எலலோம. பநதயத ஸவரபததோல எலலோம. இபபட எலலோ 
வஷயஙகளம எனறம ஒவொவோர வஷயததல மழைமயோக எனறம கறபபட ஸரவ வஷயம, ஸரவதோ 
வஷயம என ொசோலலபபடடத.
சர, ோமறகறய சததகள எலலோம அைடயபபடடோலதோன ைகவலயம கைடககமோ? அலலத அைவ 
அைனததம இலலோமல கைடககமோ?

 
     ।।सततवपुरषयोः शुिदसामये कैवलयम् 55।।

  ஸததவபரஷோயோ: ஶுத³ த⁴ஸோமோய ைகவலயம || 55|| 

ஸததவ பரஷோயோ: = பதத தததவததககம பரஷனககம;  ஶுத³ த  ⁴ ஸோமோய = சதத வஷயததல 



ஒறறைம ஏறபடடோல; ைகவலயம = ைகவலயம கைடககறத.
பதத தததவததகக ோதோஷஙகள ரஜஸும தமஸும. இைவ இரணடம வலக வோவக கயோதயன பலததோல 
எலலோ வரததகளம நனற ோபோகம. பரத பமப பலததோல கறபககபபடட ோபோகம இலலோத ோபோகம. 
இதோவ பதத தததவததன சதத. 
ோதோஷம ஏதம இலலோ பரஷனகக பரத பமப பலததோல கலபககபபடட ோபோகம ோபோகறோத பரஷனகக 
சதத ஆகம. இபபட சதத ஏறபடதோல ைகவலயம எனற ோமோகம உணடோகறத. இத வைர உணடோகோத 
தனபம இனயம உணடோகோத இரககமோனோல அத ைகவலயம எனபபடம. இத பதத சதவததல இரநத 
மறறம ோவற படட பரஷைன சோகோதகரபபதோல மடடோம ஏறபடகறத. மறற சததகள ோயோக சோததர 
சோதன அனஷடோனததல ஒர சரதைத உணடோகோவ ொசோலலபபடடன.

--ஓம--


