
चतुथर ः कैवलयपादः         சதரத ²: ைகவலயபாத ³:

மதல மனற பாதஙகளால ஸமாத, ஸமாதயன சாதனஙகள, ஸமாதயன வபத ஆகயன ொசாலலபபடடன. 
இன ஸமாதயால உணடாகம ைகவலய நைல கறதத ொசாலலபபடம.

   ।।जनमौषिधमनतरतपःसमािधजाः िसदयः 1।।
  ஜநொமௌஷத⁴மநதரதப:ஸமாத⁴ஜா: ஸத³ த⁴ய: || 1|| 

ஜநம = பறவயாலம; ஔஷத  ⁴ = மலைககளாலம;  மநதர = மநதரஙகளாலம; தப: = தபஸாலம; ஸமாத  ⁴ = 
ஸமாதயாலம; ஜா: உணடானைவ; ஸத³ த⁴ய = சததகள. 
பறவயேலேய சலரகக சததகள இரககலாம! சல மலைககைள உடொகாளவதாலம, மரநத தயார 
ொசயத உடொகாளவதாலம சல சததகள அைடயபபடம. இதனால மபப நைர இலலாமல சலர இரபபர. 
காறறல பறததல ேபானற சல சததகள மநதர ஜபஙகளால அைடயபபடகனறன. வஸவாமததரரகக 
தபசால சததகள உணடானத. நநதேகஸவரர மனஷ உடலல இரநத ொகாணேட தபஸால ஈஶவர 
அனகரஹம ஏறபடட மனத சரரதைத ேதவ சரரமாக மாறறகொகாணடார. ேயாககள ஸமயமம ொசயத 
ொபறம சததகள ஸமாத சதத எனபபடம.

   ।।जात यनतरपिरणामः परक ृ त यापरूा त 2।।
  ஜாதயநதரபரணாம: பரகர«தயாபராத|| 2|| 

ஜாதயநதர = (மனத சரரததகக) ேவற வதமாக மாறதல (ேதவர மதலான சரரததகக) ; பரணாம: 
பரகர«தயா பராத = பரகரதயன (அன)பரேவசததால உணடாகறத.
பரதானம மதல பரதவ மதலான பஞச பதஙகள வைர உளள தததவஙகைள பரகரத எனற பதததால 
கரஹததக (எடததக) ொகாளள ேவணடம.
இநத தததவஙகளதாேன மானட சரரததகக காரணம? ேதவ சரரததககம அைவேய காரணம. அைவ 
எஙகமரககனறன. ஆகேவ பரகரதயன ேதைவயான பகதகள மனத உடலல பகமானால அத மைறநத 
ேதவ சரரம உணடாகககடம. அதரமம மதலய தைடகளன நககம, ேயாகயன ஸஙகலபம, ேயாகததால 
உணடான தரமம இைவ அதறக நமதத காரணமாகம. இைவ சாதாரணமாக உணடாகாத ஆைகயால 
இவறைற நாம காணபதலைல.
இபபட பரகரத பரேவசம ொசயவத தரமம மதலயவறைற ஒடடயா இலைலயா? இலைல எனல ஏன 
எஙகம எபேபாதம அபபட நடபபதலைல? அபபட இரபபன அத தரமம மதலான பரஷாரததஙகைள 
ஒடட எனறாக தரமம மதலானைவ பரகரதைய கடடபபடததம எனறாகவடேம? 

 
  िनिमतमपरयो जकं परकृ ितना    ।।वरणभ े दसतु ततः केितरकवत् 3।।

  நமததமபரேயாஜகம  ° பரகர«தநாம  ° வரணேப⁴த ³ ஸத தத: ேகதரகவத || 3|| 

நமததம = தரமம - அதரமம; பரகர«தநாம  = ° பரகரதயன பரவரததகக காரணமாக; அபரேயாஜகம° 
=தணடவனவாக ஆவதலைல; த = ஆனால;  வரணேப த⁴  = ³ பரத பநதக நவரதத (தைட நஙகதல); தத: = 
அநத தரமததனால; ேகதரகவத = வவசாய ேபால (உணடாகறத).
வவசாய ஒர வயலல நைர நரபபவடட பன மறொறார வயலகக நர பாயசச அவறறன இைடயல உளள 
வரபைப ொவடடவடவான. வரபப எனற தைட நஙகயதம நரம தானாக மறற வயலகக பாயம. அத 
ேபால தரமஙகளால மறொறார சரரததகக மாற இரநத பரதபநதகம (தைட) நககபபடலாம. அேத ேபால 
அதரமததாலம அத நககபபடலாம. (நகஷன ேதவ சரரம இழநத மைலபபாமபாக மாறயத)
ேநரடயாக வளரசசகக காரணமாகாவடடாலம வளரசசககான தைடகைள தரமாதரமஙகள நககககடம.

ேயாகயன மனத:
   ।।िनमाणिचतानयिसम तामातरा त् 4।।

  நரமாணசததாநயஸமதாமாதராத || 4|| 

நரமாண = (ேயாக சஙகலபககறான; அைத பரகரத தன அஹஙகார ரபததல இரநத அனசரககறத. 
உறபபகளல அத பரேவசபபதால) நரமாணககபபடட ;  சததாந = மனதகள; அஸமதா மாதராத = 
அஹஙகாரததல இரநத. (உணடாகனறன.) 
 ஒேர ேநரததல பல வஷயஙகைள அனபவகக ேயாக பல சரரஙகைள பரகரதயன மதளள  பலததால 
எடததகொகாணடால பல சததஙகள இரககமா? ஒனறதான இரககமா? ேயாகயன சஙகலபததால 
அஹஙகாரததல இரநத உணடான மனதகள பலவாகம எனற இநத சததரம ொசாலகறத. 
அேனக சரரஙகள இரநதால அவறறன அபபபராயம ஒனறாயரகக மடயாத; ஒர சரரததல 
அனபவததைத இனொனானறல உளள மனத நைனகக மடயாத; ஆகேவ மனச ஒனறாகேவ 
ொசாலலேவணடம என ஆடேசபததால ...



     ।।परवृितभे दे परयोजकं िचतमेकमन केषाम् 5।।
  பரவர«ததேப⁴ேத³ பரேயாஜகம  ° சததேமகமேநகஷாம || 5|| 

பரவர«தத ேப⁴ேத³ = பரவரததயன ேபதஙகள; பரேயாஜகம  ° சததம ஏகம = தணடகனற சததம ஒனேற; 
அேநகஷாம = (ேயாகயால உணடபணணபபடட) அேனக சததஙகளகக;

ஒர அரசன பல அதகாரகைள நயமதத பல ேவைலகைள நடககசொசயயம ேபாேத அைனவரம 
ஒரவரகொகாரவர வேராதமலலாமல ொசயலபட ேமறபாரைவ இட இனொனார அதகாரையயம 
நயமககறான. அத ேபால ேயாக பல சரரஙகைள பைடதத அவறறகக அதகார ேபால மனஙகைளயம 
பைடதத எலலாவறைறயம அநதநத ேவைலயல தணடவட இனொனார மனைதயம பைடககறான. இநத 
இனொனார மனதன தணடதலாேலேய மறற மனதகள நடபபதால (பரவரததபபதால) ஒனறகொகானற 
வேராதம சமபவககாத. 

    ।।त तर धयान जमनाश यम् 6।।
  ததர த⁴யாநஜமநாஶயம || 6|| 

  ததர = அஙேக (சதத ொபறற சததஙகளல); த⁴யாந அஜம = தயானததால உணடான சததம; அநாஶயம = 
கரம கேலச வாசைனகள இலலாததாகம. 

இதேவ ைகைவலலயதைத அைடய தகதயானத.
மனேன சததகள உணடாகம வைககைள பாரதேதாம இலைலயா? அவறறல தயான சமாதகளால 
சததகைள அைடவத ஐநதல ஒனறாக பாரதேதாம. ஆனால அதேவ ைகைவலலயதைத அைடய தகத 
உளளத எனகறார. 

  कमाश कुल्ा  कृषणं योिगनिसतर िव धिमतरे  ।।षाम् 7।।
  கரமாஶுகலாகர«ஷணம  ° ேயாக³ நஸதரவத⁴மதேரஷாம || 7|| 

கரம = கரமாவானத; அஶுகலா கர«ஷணம  = ° ொவணைமயாகவம கரபபாகவம இலலாமல  (ஆகறத) 
ேயாக³ ந: ேயாககளைடயன; தரவத ம ⁴ = ொவணைம, கரைம, இரணடம கலநதத என மவதமாக; 
இதேரஷாம = மறறவரகளைடயன.

ொவணைம எனபத பணணய கரமாககள; கரபப எனபத பாப கரமாககள.
ஆனால நாம ொசயயம கரமாககள ொபரமபாலம இரணடம கலநேத இரககம. இைவ ொவணைம, கரைம, 
இரணடம கலநதத எனலாம. யாகம ொசயதால அவறறல ொநல, அரச கதத எடககமேபாத கட சல சற 
உயரனஙகளன ஹமைஸ ஏறபடகறத. தகைண, தானம எனற பணணய கரமாககளம அடஙககனறன. 
ஆகேவ இைவ பாப பணணயம கலநததாகேவ இரககம. 
ேயாக ொவளயல உளள வஸதககைள வலககவடடதால அநத கரமாககைள ொசயவதலைல. அவனால 
ொசயயபபடம ேயாக அனஷடானததன பலேனா ஈஶவர அரபபணததால அவனகக ேமாகம ஒனைறேய 
பலனாக ொகாணடதாகனறத. அதனால அவனத ொசயைககள அஶுகலா கரஷணம. அதாவத அதல 
பணணயேமா பாபேமா இலைல. ஆகேவ இதேவ ேமாகததகக ேயாகயைத உளளதாகறத.

  त तसतिदपाकनुगुणानामेवािभवयिकत वासना ना  ।।म् 8।।
  ததஸதத³ வபாகநக³ ணாநாேமவாப⁴வயகதரவாஸநாநாம || 8|| 

 தத: அவறறலரநத (மன கறய மவத கரமாககளால)  தத³ வபாக அந க³ ணாநாம =  அநதநத கரம 
பலனான ஜாத, ஆயள, ேபாகம இவறறகக அன கணமான; ஏவ = நசசயமாக; அப⁴வயகத 
=ொவளபபடதல; வாஸநாநாம = ஸமஸகாரஙகளகக; 
ஒர கரமா பலன தரமேபாத ேதவர, மனதர மதலான பறவ எத கைடககம; அதல எனன ஆயள 
கைடககம, அனபவகக ேவணடய சக தககஙகள எனன எனற மனற வத பலனகைள நரணயதத 
வடகறத. ஒர ஜவன பல வத பறவகைள அைடகறத. அநதநத பறவகக தகநதபடேய வாசைனகளம 
ொசயலபடம, அவறறன ொவளபபாடம இரககம. பைன பறவயல எலைய படததேல வாசைனயாக 
ொவளபபடம. மனத ஜனமம எடததால ேதவ ேபாக வாசைனகக ொவளபபாட உணடாகாத. 
இநத ஸமஸகாரம - வாசைன இொதலலாம எனன?

    ।।जाितदे श कालवयविह तानामपया ननतयर समृितसंसकार योर े करपतवात् 9।।
ஜாதேத³ ஶகாலவயவஹதாநாமபயாநநத ஸமர«தஸம°ஸகாரேயாேரகரபதவாத || 9||  

 
ஜாத ேத³ ஶ கால வயவஹதாநாம அப = ஜாத, ேதசம, காலம ஆகயவறறால வலக இரநதாலம; 
ஆநநதரய = தைட இலலாதத ேபால ேவைல ொசயயம சகத; ஸமர«த = நைனவறகம; ஸம°ஸகாரேயா = 



நைனவகக காரணமான ஸமஸகாரஙகளககம; ஏகரபதவாத = ஒேர ரபதைத மைடயதாக இரபபத; 
(இபபடயாக அஙககரககபபடகறத)
சகேமா தககேமா ஒர வஷயதைத அனபவபபதால சததததல ஏறபடம தரமேமா, அலலத அனபவததன 
ஸூகம நைலேயா வாசைன எனபபடம. ஒர ஜவன பல பறவகைள அைடகறத. மனனர ஒர கலப 
காலம மனதான மனத பறவ இரநதத எனறாலம கட இபேபாத மனதபபறவ வாயகைகயல ேபான 
மனத பறவயல ஏறபடட வாசைனகேள இபேபாத ொவளபபடம. ொவக காலமாகவடடதால அத 
மறநதவடம எனற இலைல.  மன பறவயல ேதவனாக இரநத இரநதால கட இபேபாத அநத 
வாசைனகள ொவளபபடாத. சமபததல இரநத பறவ எனபதால அத இபேபாத ொவளபபடாத. 
சனனஞசற கழநைத (பசததால) எபபட அமமாவன மாரைப நாடகறத? மன மனத பறவ வாசைனேய! 
இவவதேம மறற ஸமஸகாரஙகள.

    ।।तासामनािदतवमािश षो िनतय तवात् 10।।
  தாஸாமநாத³ தவமாஶேஷா நதயதவாத || 10|| 

தாஸாம = அவறறகக (மநைதய ஜனம வாசைனகளகக) ;  அநாத³ தவம =ஆத இலலாமல இரபபத 
எனபத; ஆஶேஷா = எபொபாழதம உயரடன இரகக ேவணடம; மரணதைத அைடயககடாத எனற 
பராரததைன;  நதயதவாத = எலலா பராணகளககம இரபபதால;  (அஙககரககததககத)
எலலா பராணகளம உயரடேனேய இரகக வரமபகனறன. மரணதைத யாரம வரேவறபதலைல. சற 
கழநைதயம நழவம நைல ஏறபடடால ைககக கடததைத ொகடடயாக படததகொகாளகறத. இநத பயம 
மன பறவ இலலாமல ஏறபடவதலல. அநத மன பறவயல இரநதரகக ேவணடய மரண பயம அதறக 
மன ஒர பறவ இரநதரகக ேவணடொமன காடடகறத. இபபடேய மன ஜனமம, அதறக மன ஜனமம 
எனற ேபாவதால வாசைனகள ஆத இலலாதைவ -அநாத- எனற ஏறபடகறத.

     ।।हे तुफलाशर यालमबनै ः सगंृही ततवाद े षामभावे तदभावः 11।।
  ேஹதப ² லாஶரயாலமப ³ ைந: ஸம°க³ ர«ஹததவாேத³ ஷாமபா⁴ேவ தத ³ பா⁴வ: || 11|| 

ேஹத = (வாசைனகக) ஏதவானைவ[காரணமானைவ] (அவதயா, அஸமதா மதலான காரணஙகள) ப ² ல 
=பலனான (ஜாத, ஆயள, ேபாகம ஆகயன); ஆஶரய = மனதாகய பறறதலாலம (ஆஶரயததாலம); 
ஆலமப ³ ைந: = (நலல சபதம மதலான) சகமான வஷய பறறதலகளாலம (ஆஶரயஙகளாலம); 
ஸம°க³ ர«ஹததவாத = இவறறடன ேசரநேத இரபபதால; ஏஷாம = இவறறன (ேஹதககளன) அபா⁴ேவ = 
இலலாைம ஏறபடடால; தத ³ பா⁴வ = வாசைனயன இலலாைமயம ஏறபடகறத.
வாசைனகக எத காரணேமா அைத நககனால வாசைனயம இலலாமல ேபாகம. அவதைதேய வாசைனகக 
மககய காரணம. இநத அவதைத மதலான ேஹதககள பறறதைல மககயமாக ொகாணடைவ. ஆகேவ 
மனத, சக வஷயஙகள ஆகயவறறல பறைற நகக ேஹதககளம நஙகம.

  
    ।।अतीता नागत ं सवरपतोऽस तयधवभ े दादमाणाम् 12।।

  அததாநாக ³ தம  ° ஸவரபேதா'ஸதயத⁴வேப⁴தா³ த³ த⁴ரமாணாம || 12|| 

அதத =இறநத கால; அநாக ³ தம  = ° வரபேபாகனற; ஸவரபத: = (சகத) ரபமாக;  அஸத = இரககறத; 
அத⁴வ ேப⁴தா³ த  = (³ மககாலததலம) அவஸைதகள ஒவொவார வஸதவலம தனததனேய 
அனபவககபபடவதால;  த⁴ரமாணாம= காரயமாகய தரமஙகளகக;
இலலாதத உணடாவதலைல; இரபபத அழவதலைல எனற கைத வாககயபபட (நாஸேதா வத3யேத 
பா4 வ: நாபா4ேவா வத3யேதஸத:) இரககம ேபாத எபபட வாசைனகள அழயககடம?
சததான வஸதககளகக இலலாைம எனபத சமபவகக மடயத எனபத சரேய. 
ஒர காரயததகக காலதைத ஒடட நைலகள 3 இரககறத. அத ொவளபபடட மைறயம. அதறக இறநத 
காலம, நகழ காலம, எதரகாலம. இநத 3 காலஙகளல ஏேதா ஒனறல எலலாேம இரநத தர ேவணடம.
"ேவதா3ஹம ஸமததாந வரததனமானாந ச அரஜுன ப 4 வஷயாண ச பதாந" - மனற அவஸைதகளலம 
வஸதககைள நான சாகாதகாரம ொசயகேறன எனற ஸகரஷணன ொசானனபட...

காரயம நடபபல இரககமேபாத நமகக ொதரகறத. உணடாகம மனனம நடநத பனனம அத சகத 
ரபமாக இரகக ேவணடம. அபேபாததாேன அத சாகாதகரககபபட மடயம? சகத வடவமாக 
காரணததல ஒடஙக இரககம இைதததான பரணாம-தரய ஸமயமாத. .. (வபத பாதம, 16) எனற 
ேயாககள சாகாதகாரம ொசயகனறனர.
 வாசைனகள ஸதகாரய வஸதககள; அைவ மறறம நாசமாகா. இரநதாலம அைவ நகழகாலததலதாேன 
நமகக ொவளபபடததக ொகாளளகனறன? அபபட ொவளபபடததகொகாணட கணககலலா பரமாணஙகைள 
அைடகனறன. இதேவ பநதம அலலத சமசாரம எனபபடம.
தததவ கஞானததால "சர, நடநதத நடநதவடடத, வட" எனற அவறைற இறநத காலததகக 
தளளவடடால பநதம ேபாய வடவதால அைவ நமைம பாதககமாடடா. வேவககயாத அைடநத 
சததமளளவனகக இநத வாசைனகள மணடம ொவளபபடா. 
ேமாக நைலயல இரபபவனகக வாசைனகள சகத ரபமாகேவ இரநதவடம; பநதகம ஆவதலைல.



மககாலஙகளலம எலலா வஸதககளம ஸவரபததால இரககொமனல இறநத வரம காலஙகளல 
அவறறன ஸவரபம எனன?

ஸவரபம:
     ।।ते वय कतसकूमा गुणातमानः 13।।

  ேத வயகதஸூகமா க³ ணாதமாந: || 13|| 

வயகத = நகழ காலததலம; ஸூகமா = ொசனற காலம, எதரகாலம (இவறறன சமபநததைத அைடநதம 
இரககற); ேத = அைவ (மஹத ததவம மதல வேசஷம உளள கடம வைர எலலா காரயஙகளம); 
க³ ணாதமாந: = மககணஙகளன ொசாரபமாக இரககனறன.
எலலாபொபாரடகளம சக தகக ேமாஹம ஆகயவறைற ொபாரநதயதாக உளளன. ஆகேவ இைவ சக தகக 
ேமாஹமான மககணஙகளலரநேத வரகனறன. கடதைத மணணாக பாரபபத ேபால சக தகக 
ேமாஹஙகைள மககண வடவமாகேவ பாரககலாம,
கணஙகள நததயமானைவ; ஆனாலம அவறறன மாறதல அைடநத வடவஙகளான எலலா காரய 
வஸதககளம கணததகக கணம நாசமைடகனறன. பரஷ தததவேமா பரகரதயான ஸதவம ஆகய 
கணஙகளல இரநத ேவறபடடத. அதலரநத வநத மஹத ேபானறவறறல இரநதம ேவறபடடத. 
கடஸதன எனபபடகறத.
எலலா காரயஙகளககம மககணஙகேள காரணமானால எபபட ஒவொவார காரயஙகளககம ேவறறைம 
இரககறத? 

கணஙகளன பரணாமம:
     ।।पिरणामैकतवादसतुत तवम् 14।।

 பரணாைமகதவாத³ வஸதததவம || 14|| 

 பரணாம = பரணாமஙகளல; ஏகதவாத  = ³ ஒரைம; வஸதததவம = மஹத மதலான தததவஙகளல;
பரகரதயல கேலச (மனசசலன) வாசைனகள அநாதயாகவம ொவவேவறாகவம இரபபதால அவறைற 
ஒடட காரயம ேவறபடகறத.
மககணஙகள இரபபனம  அவறறல ஒனற பரதானமாகவம மறற இரணடம அஙகமாகவம இரககம.

ஸதவ கணம பரதானமான ேபாத மஹத எனற பரணாமம. ரஜஸ பரதானமானேபாத அஹஙகாரம எனற 
பரணாமம. தமஸ பரதானமானேபாத பஞச தன மாதைர எனற பரணாமம.
இேத ேபால அஹஙகாரததல இரநத:
சதவ பரதானமான அஹஙகாரததல இரநத ஞாேனநதரயஙகள.
ரஜஸ பரதானமான அஹஙகாரததல இரநத கரேமநதரயஙகள.
ஸதவம ரஜஸ சமமாக உளள அஹஙகாரததல இரநத மனஸ ஆகயன உணடாகனறன.
தனமாததைர எனபத 5 வத தததவஙகள. 
1.சபதம. 2.ஸபரசம. 3.ரபம. 4.ரஸம. 5.கநதம.
சபதம பரதானமாகவம மறற தன மாததைரகள அஙகமாகவம இரககமேபாத ஆகாசம எனற பரணாமம 
உணடாகறத.
இேத ேபால ஸபரசம - வாய; ரபம - அகன; ரஸம - ஜலம; கநதம -பரதவ; என ஊகததறயவம.
இபபட எத பரதானமாக இரககறத எனபைதப ொபாறதத தனததவம உணடாகறத.

ஞானமம அறயபபடவதம...
     ।।वस तसुामये िचतभ े दातयोिवरिवक तः पनथाः 15।।

  வஸதஸாமேய சததேப⁴தா³ ததேயாரவவகத: பநதா²: || 15|| 

 வஸத ஸாமேய அப = அறயபபடம வஸத ஒனறாக இரநதாலம; சதத ேப தா⁴ ³ த = சததம எனபத 
வததயாசபபடவதால; தேயார = அவறறன; வவகத: = ேவறேவறான; பநதா²: = வழகள (ஆக 
இரககனறன)
ொபௌததரகளன வாதம எனனொவனல ஞானதைத தவரதத ஏதேம இலைல. உலகல ஒவொவார கணமம 
உணடாக அழயம ொபாரடகேள இரககனறன. இவறைற அறயம அறவககம ொபாரடகளககம 
ேவறபாட இலைல. கணததல ேதானற மைறயம வஸதககேள இரபபதால அேனக வசததரமானைவயாக 
அைவ ேதானறகனறன. ஆக ஞானதைதததவர ஏதேம இலைல. ஆக காரணஙகளன உணைமயான 
ொசாரபம மககணஙகேள எனபத சரயலைல.
இதறக பதஞசல ொசாலலமபதல:
அறயபபடம வஸத ஒனறாக இரநதாலம அறகனற மனதரகளல ேவறறைம இரககறத. அதனால 
ொவவேவறான வைளவகள உணடாகனறன.
ஒர ொபண இரககறாள. அவைளபபறற அவளத கணவனகக ஏறபடவத ஸுக ஞானம. அவளத 
கழநைதகக ஏறபடவத பாசம. அவளத சககளததமாரகளகக ஏறபடவத தககம. அவளடம ஆைச 
ொகாணட ஒரவனகக உணடாவத ேமாஹம. சமபநதமலலாத  மனறாம மனதன ஒரவனகக ஏறபடவத 



உதாசனம. இபபட அறயபபடடத ஒனறாயரகக உணடாகம அறவன தனைம ொவவேவறாக இரககலாம.
ஆகேவ ஞானததால அறயபபடடதம ஞானமம ஒனற எனபத ொபாரததமலைல. அறேவார இடதத 
மககணஙகளல எத தைல தகககறத எனபைதபொபாறதத ஞானம அைமயம.

தரஷடயம ஸரஷடயம:
        ।न चैकिचत तनतर ं वसतु तदपरमाणकं तदा िकं स यात् 16।।

  ந ைசகசதததநதரம  ° வஸத தத ³ பரமாணகம  ° ததா³ கம  ° ஸயாத| 16|| 

 ந ச = ஆகாத; ஏக = ஒர; சதத தநதரம = சததததன தநதரம (ஒரவனத ஞானததால உணடபணணதாக); 
வஸத = ொவளயல உளள கடம ேபானற வஸத; தத  = ³ பனனால (வஸதைவ உணட பணணய சததம 
ேவற வஷயததல நாடடம ொகாணடால அறயபபடட வஸத); அபரமாணகம  = ° பரமாணம இலைல 
எனபதால; ததா³ கம  ° ஸயாத =  இலலாமல ேபாகமா எனன?

தரஷட ஸரஷடவாதகள ொசாலவத எனனொவனறால வகஞானதைத வட ொபாரள ேவறாகததான 
இரககறத. ஆனால அத ஜடம. ஞானததாலதான அத ேதாறறதைத அைடய ேவணடம. மனச எனற ஒனற 
அறவதாலதான ஒர ொபாரள இரககறத. அறய ஒனறம இலைலயானால ொபாரள இலைல. ஆகேவ 
அறயபபடம வஸதககளம ஞானம இரககம ேபாத மடடேம இரககனறன. மறற ேநரஙகளல 
இரபபதாக ொசாலல ஆதாரம ஏதமலைல. எபபட சக தககஙகள இரககம ேபாத அைவ 
அனபவககககடயைவயாக இரககறேதா; நாமம அதனால அவறைற ஒபபகொகாளளகேறாேமா அேத 
ேபால ொபாரடகைளயம அனபவததல இரககமேபாத மடடேம ஒபபகொகாளள ேவனடம.
இைத இஙக பதஞசல ஆேகபககறார.
ஒர கடதைத பாரககேறாம. அதனால அதன இரபப ஏறபடகறத எனல அத ஒரவர பாரதததாலா, பலர 
பாரதததாலா? ஒரவர பாரபபைத நறததவடடால அத இலலாமல ேபாகமா? ஒரவர பாரதத கடம 
உணடானால மறறவர பாரகக பாரகக காரணம (ொபாரள உணடாவதன காரணம) மாறகொகாணேட 
இரபபதால கடம அழநத அழநத ேதானற ேவணடேம? அபபடயா நடககறத? இலைல அத 
ஒரவனைடய சதத ஆதனம (சததததன கடடபபாடடல உளளத) எனறால அவன அைத பாரபபைத 
நறதத மறறவரம பாரகக மடயாமல ேபாக ேவணடம. அபபடயம அனபவததல இலைல.
இதனால ொவள வஸதககள ஒரவரத ஆதனததல இலைல.

     ।।तदपुरा गापे िकतवािचचत सय वसतु जाताजा तम् 17।।
  தத³ பராகா³ ேபகதவாசசததஸய வஸத ஜஞாதாஜஞாதம || 17|| 

தத  ³ உபராக  = ³ அநத வஷயததன சமபநதம (இநதரயஙகள மலம);  அேபகதவாத = எதர 
பாரககபபடவதால;  சததஸய = சததததன; வஸத ஜஞாதா ஜஞாதம = வஸத அறயபபடடதாகவம 
அறயபபடாததாகவம ஆகறத.
ேயாக சததாநதபபட சததம எஙகம இரபபத. அதன சமபநதம எலலாவறறககம இரககறத எனறாலம 
எலலா வஷயஙகளம எபேபாதம அறயபபடவதலைல. அநத வஷய சமபநதததறக சததததன 
அதகாரதைத உணட பணணம சகத இலைல. அதனால அநத வஷயம அறயபபடவலைல. சாதாரணமாக 
நம சரரததல இரககம இநதரயஙகளன வாயலாக ொவள வஸதககளடன சததததகக ேநரம சமபநதேம 
வஷய அதகாரதைத உணட பணண மடகறத. அபபட இலலாதத அறயபபடாததாக ஆகறத.

     ।।सदा जा तािशतवृत यसत तपरभयोः पुरषस यापिरणािमतवात् 18।।
  ஸதா³ ஜஞாதாஶசததவர«ததயஸததபரப⁴ேயா: பரஷஸயாபரணாமதவாத || 18|| 

ஸதா³ ஜஞாதா: எபொபாழதம அறயபபடடைவ (ஆகனறன) ; சதத வர«ததய: = சததததன வரததகள; 
தத பரப⁴ேயா: பரஷஸய =பரஷனன; அபரணாமதவாத = பரணாமமறறரததல எனபதால;  
சததததகக ொவள வஸத ஒனறடன இநதரயஙகள மலம ஒர ஸமபநதம ஏறபடடதம அத  அநதநத 
வஷய வடவாக ஒர மாறதைல (பரணாமதைத) அைடகறத. இபபட மாறதல இலைலயானால அநத 
வஸத அறயபபட மாடடாத. ஆகேவதான சதத வஷயமான சபதம மதலய சல அறயபபடாமல 
இரககறத. ேவைலயல மக மமமரமாக இரநத ஒரவரடம இபேபாத இட இடததேத ொதரயாதா 
எனறால, அபபடயா, எனகக சபதம ஒனறம ேகடகவலைலேய எனகறார. 
ஆனால பரஷன வஷயததல இபபட இலைல. பரஷனகேகா பரணாமம - மாறதல எனற ஒனேற இலைல. 
அவனகக எலலாமம எபேபாதம அறயபபடடததான. அறயபபடாதத எனற ஒனறேம அவனகக 
இலைல.
இபபடயாக பரஷனககம சததததறகம ேபதம நனக இரககறத.

     ।।न त तसवाभासं द ृ शयतवा त् 19।।
  ந ததஸவாபா⁴ஸம  ° த³ ர«ஶயதவாத || 19|| 

ந = இலைல; தத = அதன; ஸவாபா⁴ஸம  = ° சயமாக பரகாசமாக; த³ ர«ஶயதவாத = (நலம சவபப ேபானற 



ரபஙகள ேகாபததடன இரககேறன, சகமாக இரககேறன ேபானற) வரதத ஞானததகக வஷயமாக 
இரபபதால;
சதத வரததகக சயம பரகாசமாக இரநதல இலைல. (அதனால சதத வரததயால பரஷைன காண 
இயலாத.) 

    ।।एकसमये चोभयानवधा रणम् 20।।
  ஏகஸமேய ேசாபஏகஸமேய ேசாப⁴⁴யாநவதாயாநவதா⁴⁴ரணம ரணம || 20|||| 20|| 

ஏக ஸமேய = ஒேர ேநரததல; ச உப⁴யா நவதா⁴ரணம = இரணட வஸதககைள கரஹததல எனபத 
ஸமபவககாத. 
சவபப பசைச என சதத வரதத வஷயஙகைள அறயம. ஆனால அத தனைனேய அறயாத. சதத 
வரததகக சய பரகாசம இலைல. சததம மறற வஷயஙகைள அறநதாலம அைத அறய ேவற ஒனற 
ேதைவபபடகறத. 
இநத 'ேவற ஒனற' இனொனார சதத வரதத இலைல. ஏொனனல....

  िचतानत रदृ शयतवे   ।।बुदे रितपरसङः समृितसंकरश 21।।
  சததாநதரத³ ர«ஶயதேவ ப³ த³ ேத⁴ரதபரஸஙக ³: ஸமர«தஸம°கரஶச || 21|| 

சததாநதர த³ ர«ஶயதேவ = (சதத வரததயானத) ேவொறார சதத வரததயால கரஹககபபடவதாக 
ஆகமானால; ப³ த³ ேத ர ⁴ = சதத வரதத வஷயமான சதத வரததகக; அதபரஸஙக ³: = 
மடவலலாைமயம; ஸமர«த ஸம°கரஶச = எலலா வரததகளககம ஸமரணமம (ஏறபடம.)

ஒர ொபாரைளபாரககேறாம. இத பறற சததம ஒனற நைனககறத. அடதத கணம ேவொறானைற 
நைனககறத. மன வநத எணணதைத பததாக வநதத கரஹககமா? இைத அடதத வரம சதத வரதத 
கரஹககமா? இபபட நகழம எனற ஏறறகொகாணடால இத ஒர மடவலலாத நழல ஆகவடம. எதவம 
நரணயமம ஆகாத. ஒவொவானறககம ஒர நைனவம ஏறபடம. நைடமைறயல ஒர கடதைதபபாரககம 
ேபாத அைத ஒடட எழநத நைனவகள 'எலலாேம' நைனவகக வரவதலைலேய! ஆகேவ இத 
சரயலைல. ஒர சதத வரதத இனொனானறால கரஹககபபடவதலைல.

  िचतरेपरित सकर   ।।मायासतदाका रापतौ सवबुिदसंव े दनम् 22।।
பரஷனகக சதத வரததகளல ஸமபவம:

  சேதரபரதஸஙகரமாயாஸததா³ காராபதொதௌ ஸவப³ த³ த⁴ஸம°ேவத ³ நம || 22|| 

சேத: = பரஷனைடய;(சனனதான பலததால) அபரத ஸஙகரமாயா: = வஷயததடன, கரையைய 
மனனடட  ஏறபடம சமபநதம இலலாத;  ததா³ காராபதொதௌ = பரஷனைடய பரதபமபமாக பதத 
ஆகமேபாத; ஸவ ப³ த³ த  ⁴ ஸம°ேவத ³ நம = பரஷனகக அவனால ேபாகயமான சதத வரததயன 
அனபவம உணடாகறத.
கரைய ொசயபவன கரததா ஆவான. (ொசயைல ொசயபவன). அதன பலைன அவேன 
அனபவபபவனாகவம (ேபாகதா) ஆகறான. பரஷனகக ொசயல எனபதலைல எனல எபபட 
ேபாகதாவாக ஆவான?
பததகக கரையைய மனனடட ொவள வஸதககளடன சமபநதம ஏறபடகறத. ஆனால இத ேபால 
பரஷனகக கடம ேபானற ொவள வஸதககளடன சமபநதம இலைல. பரஷனகக பரணாமேம இலைல. 
கரையயம இலைல.
ஸநநத பலததால பததயல பரஷனன பரத பமபம ஏறபடகறத. இநத பததயேலேய சதத வரததயன 
சமபநதம ஏறபடகறத. இநத பரத பமபம ஏறபடவைதேய பரஷனன ேபாகம எனகனறனர. சரயன 
அைசயாதரககமேபாத ஜலததல ொதரயம அதன பமபம ஜலம அைசவதால அைசவறவத ேபால 
பரஷனகக எநத வகாரமமலைல; இரநதாலம அபபட வகாரம உளளத ேபால ேதானறகறத.  

     ।।दरषृदृशयोपर कत ं िचतं सवाथरम् 23।।
  த³ ரஷடர«த³ ர«ஶேயாபரகதம  ° சததம  ° ஸரவாரத ² ம || 23|| 

த³ ரஷடர = பாரககறவன; «த³ ர«ஶேயாபரகதம  = ° பாரககபபடம ொவள வஸதககள உடன 
கடயரபபதால; சததம  = ° சததமானத; ஸரவாரத ² ம = எலலா வஸதககைளயம சாதபபதல பரமாணமாக 
ஆகறத.
ஒர பககம காணபவனான பரஷனடனம மற பககம பாரககபபடம ொபாரடகளடனம சததம 
சமபததபபடட இரககறத. ஆகேவ இத எலலாவறைறயம சாதபபதல பரமாணமாக ஆகறத.
ஜலததல பரதபலதத சநதரன வானததல உளள சநதரன இலைல எனபத ேபால சததததல பரதபலககற 
பரஷன நஜ பரஷன இலைல. ஆனால சததததல பரதபலபபைதேய பரஷனாக வேவகம இலலாதவர 
எணணகனறனர. உணைமயல பாரககறவன எனபத சததததல உளள பரஷனன பரதபமபேம. அதனால 
சததம எலலாபொபாரடகைளயம காணபதத ொகாடபபதாகறத.



     ।।तदसंखये यवासनािभिशतमिप पराथर संहत यकािर तवात् 24।।
  தத ³ ஸம°க² ேயயவாஸநாப⁴ஶசததமப பராரத ² ஸம°ஹதயகாரதவாத || 24|| 

தத  = ³ அத; அஸம°க² ேயய = எணணறற; வாஸநாப⁴: = வாசைனகளால; சததம அப =சததம கட; பராரத ² 
= தனனலம ேவறான ஒர தததவததகக அஙகமாகறத; ஸம°ஹதயகாரதவாத = இனொனானறன உதவைய 
எதரபாரதேத காரயம ொசயவதால;
ேயாக சததாநதபபட சததம எணணறற வாசைனகளடன கடயத. சக தககஙகள இதேலேய உளளன. 
அனபவககபபடம ொபாரள அனபவபபவனககாகேவ உளளத; அதாவத அவனகக அஙகமானத 
எனபத ஒர பாரைவ. இநத மைறபபட, உலகல உளள ொபாரடகள எலலாம சததததககததான எனற 
ொபயர ொபறம; ேவற ஒனறகக இலைல; ஆகேவ சததேம எலலாம ொசயயொமனறால பரஷன எனற ஒனற 
ேதைவயலைல எனபத ஒர வாதம.

ஆனால சததமானத தனனலம ேவறான இநதரயஙகள, சரரம இவறறன உதவ கைடததாலதான தன 
காரயஙகைள ொசயத ொகாளளகறத. வட ேதாடடம ஆகயன ஒர எஜமானனககாக உளளைவ. எஜமானன 
இலைலயானால அைவ சரழநத இலலாமல ேபாயவடம. இேத ேபால சததம தனனலரநதம ேவறான 
ஒர தததவததகக ேபாகயம (அனபவககபபடவத) ஆகறத; அநத தததவேம பரஷன எனபபடம.

    ।।िवशेषदिश रन आतमभावभावनािनवृितः 25।।
  வேஶஷத ³ ரஶந ஆதமபா⁴வபா⁴வநாநவர«தத: || 25|| 

வேஶஷ த ³ ரஶந = மன ொசானன யகத பரசலைனயால ேதகம- இநதரயம- சததஙகளனனறம பரஷன 
ேவறானவன எனற வேசஷ ஞானதைத அைடநதவனகக; ஆதம பா⁴வ = ஆதம தததவ வஷயததல; 
பா⁴வநா = அறய ேவணடம எனற ஆைசயன; நவர«தத: = மடவ (உணடாகறத)

நான யார? எனகக மறற வஸதககளடன எனன சமபநதம என அறய ஆைச ஏறபடேவ மகநத 
பணணயம ொசயத இரககேவணடம. நான எனற அறயபபடபவன ேதகததல இரநதம ேவறானவன; 
இநதரயஙகளல இரநதம ேவறபடடவன; பதத மதலயவறறலரநத ேவறபடடவன; ஞான ஸவரபன; 
இபபட வேவக ஞானதைத ஒரவன அைடய ேவணடம. யாரகக ேதகம இநதரயஙகள மதலானவறறல 
ஆதம  பாவைன இரககறேதா அவனகக ேமாகததகக அதகாரமலைல. யார ஆதம தததவதைத 
அைடய வரமபகனறாேனா அவனகேக ேமாகததல அதகாரம உணட.
யகத பரசலைனயால ேதகம- இநதரயம- சததஙகளனனறம பரஷன ேவறானவன எனற வேசஷ 
ஞானதைத அைடநதவனகக ஆதம தததவதைத அறய ேவணடம எனற ஆைசயன மடவ உணடாகறத. 
அதாவத அத நைறேவறகறத.

ஆதம தததவதைத அறநதவனைடய சததம
      ।।तदा िववे किनम ं कै वलयपरा गभार ं िचतम् 26।।

  ததா³ வேவகநமநம  ° ைகவலயபராக³ பா⁴ரம  ° சததம || 26|| 

ததா³ = ஆதம தததவதைத அறநத பன; வேவக = பரஷன - மறற வஸதககள இைடேய வததயாசதைத; 
நமநம  = ° பறறகொகாணடதாயம; ைகவலய = ேமாகதைத; பராக³ பா⁴ரம  = ° மடவான பலனாக 
உைடயதாயம; சததம = சததம (ஆகறத)
உலக வஷயஙகளல பறறளளதாக இரநத சததம ஆதம தததவதைத அறநதபன ைகவலலயம எனற 
ேமாகதைத பலனாக அைடகறத. தரமேமகம எனற தயானததல பறறொகாளகறத.

வயததான பரதயயம:
      ।।तिचछदरे षु पर तय यानतिणर ससंका र े भयः 27।।

  தசச² த³ ேரஷு பரதயயாநதரண ஸம°ஸகாேரப⁴ய: || 27|| 

தசச² த³ ேரஷு = வேவக கயாத ரபமான சதத வரதத தாைரயன இைடொவளகளல;  ஸம°ஸகாேரப⁴ய: 
= ேவற வதமான சததவரததைய உணட பணணகறதாயம, வாஸனா ரபமாயம இரககற 
ஸமஸகாரஙகளல இரநத; பரதயயாநதரண = நான எனனைடயத எனபதறக ேவற வதமான ஞானஙகள 
உணடாகனறன.
வேவக கயாத ரப சததவரததயல இரபபவன ேமாகததல நைலதத இரககறான. இதல எலலா 
ேநரமம இரககம நைல வரம வைர அவன அவவபேபாத நடவல வாசைனகளால பாதககபபடவான. 
அபேபாத ேவற வதமான ஞானஙகள உணடாகனறன. இநத இைடககாலததல உணடாகற நான எனத 
மதலான சதத வரததகள வயததான பரதயயம எனபபடம. பயறச ொதாடர ொதாடர இைவ கைறநத 
காணாமல ேபாகம.

வயததான ஸமஸகாரஙகைள அழததல:
    ।।हानमषेा कलशे वद ु कतम् 28।।

  ஹாநேமஷாம  ° கேலஶவத³ கதம || 28|| 



ஹாநம =மறறலம வடபடதல; ஏஷாம  = ° இவறறகக (வயததான ஸமஸகாரஙகளகக);  கேலஶவத =³  
கேலசஙகைள ேபானறதாக: உகதம = ொசாலலபபடடளளத.

 வயததான ஸமஸகாரஙகளகக மறறலம அழவ கேலசஙகைள ேபானறதாக  ொசாலலபபடடளளத. 
கேலசஙகள எபபட அழயம? பாதம 2 மதல சததரம மதல ொசானனவறறல இரநத: மதலல  கரயா 
அனஷடானததால அைத ேதயசொசயத, பன வேவக கயாத உணடாக, மதரசச அைடய ஸமஸகாரஙகள 
ொபாசககபபடட, பன மறறலம அழயம எனற அறநேதாம. அேததான இஙகம. வேவக கயாத மதர 
மதர அத வயததான ஸமஸகாரஙகைள வைதகைள வறபபத ேபால வறககம.

 
தரமேமக ஸமாத:

      ।।परसंखयाने ऽपयकसुीदस य सवरथा िवव े कखयाते धरमेघः समािधः 29।।
  பரஸம°க² யாேந'பயகஸத ³ ஸய ஸரவதா² வேவகக² யாேதரத⁴ரேமக⁴: ஸமாத⁴: || 29|| 

பரஸம°க² யாேந அப = பரகரத- பரஷ- வேவக- ஞானததன பலனான எலலாவறைறயம ஒனறாக 
காணபத (வேவக பரசஙகயானம), எலலாவறைறயம அறவத (ஸரவ கஞாதரதவம ) மதலானவறறல 
கட; அகஸத ³ ஸய = ஆைச ைவககாதவனகக; ஸரவதா  = ² எபேபாதம, நரநதரமாய; வேவக க² யாேத: 
=வேவக ஸாகாதகாரம ஏறபடவதால; த⁴ரேமக⁴: ஸமாத⁴: = தரமேமகஸமாத ஏறபடகறத.

வேவக கயாதயால எலலாபபலனகைளயம தன அதகாரததல ைவதத இரகக மடகறத; எலலாவறைறயம 
அறய மடகறத. ஆனாலம இதல நாடடம ேபானால மனேனறறம இராத. அதனால இதலம பரணாமம 
மதலய ேதாஷதைத காணபவனகக இதல ஆைச வராத. அபபடபபடடவனகக எபேபாதம வேவக 
ஸாகாதகாரேம இரககறத. ேவற ஒர பரதயயமம (தைடயம) ஏறபடவதலைல. அதேவ 
தரமேமகஸமாத  ஆகம. அசகலா கரஷண ேயாகஜ தரமதைத (பாதம 4 சததரம 7) இத வரஷபபதால 
இநத ொபயர வநதத.

தரமேமக ஸமாதயன பலன:
  ।।त तः कलेश कमरिनवृितः 30।।

  தத: கேலஶகரமநவர«தத: || 30|| 

தத: = அதனால (தரமேமகஸமாதயால)  கேலஶ = அவதயா மதலான 5 கேலசஙகளன; கரம = பணணயம 
பாபம ஆகய கரமஙகளன;  நவர«தத: = மடவம (மழைமயாக ஏறபடகறத)
கேலசஙகளம கரமஙகளம மணடம உணடாக மாடடா; ேயாக ஜவன மகதனாகறான எனபத கரதத. 

தரமேமகஸமாத அைடநதவனன சததம:
     ।।तदा सवावरणमलाप े तसय जानसया ऽऽनतय ाजजेयमलपम् 31।।

  ததா³ ஸரவாவரணமலாேபதஸய ஜஞாநஸயா''நதயாஜஜேஞயமலபம || 31|| 

ததா³ = அதனால (தரமேமகஸமாதயால) ஸரவ =எலலா; ஆவரண = மைறபப; மலா = அழகக; ேபதஸய = 
வலகதல; ஜஞாநஸய = ஞானததன; ஆநதயாத = ஆநநதததன; ஜேஞயம = அறயததககன; அலபம = 
மகககைறவாக (ஆகறத)
தரமேமக ஸமாதயல இலலாதேபாத சததததன நைல எனன?
சததம மதலல தேமா கணததால மடபபடட இரநதத. அதனால ரேஜா கணம மடடேம அைத ஏேதா சல 
வஷயஙகளல அைத தணட மடநதத. சறத தேமா கணம வலக பன ஏேதா சல வஸதககைள மடடம 
கரஹககம சகத ொபறறத.
தரமேமகஸமாதைய அைடநத சததததன ரேஜா தேமா அழகககள மழதம அழககபபடகனறன. சதத 
தததவதைத மைறதத அவதைய மழதம வலககறத. ஆதலால சததம நரமலமாகறத. சாதாரணாமாக 
அறயததகக பரபஞசம மகசசறதாக ஆகறத. எபபட ஒர கடம கடலன நர அைனதைதயம அடகக 
ேபாதமானதலைலேயா, ஒர பசச வானதைத மைறகக ேபாதமானதலைலேயா அத ேபால சததததன 
அறயம தறனகக தன ேபாட இநத அறயததகக பரபஞசம ேபாதமானதலைல.  இநத நைல பர 
ைவராககயம எனறம ொசாலலபபடம.

மககணஙகளன சபாவம: 
   त तः कृताथाना पिर णा  ।।मकरमसमािपतगुरणानाम् 32।।

  தத: கர«தாரதா² நாம  ° பரணாமகரமஸமாபதரக³ ணாநாம || 32|| 

தத: =பர ைவராககயம ஏறபடட பன; கர«தாரதா² நாம  =° ொசயய ேவணடயவறைற ொசயத மடதத: 
க³ ணாநாம = ஸதவம மதலான கணஙகளகக; பரணாம கரம ஸமாபத: = மாறதலன வரைசயன மடவ 
(உணடாகனறத)
மககணஙகளகக ேவைல இலைலொயனல அைவ பரணாமம ஏதம அைடயாமல இரநதவடம. வேவக 



கயாத ஏறபடட பன  சரரதைதேயா இநதரயஙகைளேயா அைவ உணட பணணவதலைல.  இதனால 
வேவகம அைடநத பரஷைன ொபாறதத வைர அவறறன மாறதலகக மடவ ஏறபடகறத.

பரணாமததல இரககம கரமம:
     ।।कणपरितय ोगी पिरणामापरानतिनग राहः करमः 33।।

  கணபரதேயாக³ பரணாமாபராநதநரக³ ராஹய: கரம: || 33|| 

கணபரதேயாக  = ³ கண ஸமஹதைத நமததமாக உைடயதாகறத; பரணாம = மாறதலன; அபராநத = 
மடவனால; நரக³ ராஹய: = கரககக மடயாமல, ஊஹககபபடவதாக:  கரம: = கரமம எனபத;

ஒர மாறதலன ரபம மாறதல மடநத பறேக ொதரய வரம. இைடநைலயல அத மழவதமாக ொதரய 
வராத. கறதத ேநரததல கறபபடடதாக இரககறத எனேற ொசாலலமடயம. அதறக ேமல ொசாலல 
மடயாத. அதனால அத ஊகதத அறயபபடவதாகவடம. ஆகேவ கரமம எனபத ேநரதைத 
சாரநததாகறத. 
ேயாக சததாநதபபட பரஷன நஙகலான எலலாம கணததகக கணம மாறகொகாணேட இரககனறன. 
சல வஸதககளன மாறதல கரமம ேநரடயாக ொதரகறத. சல அனமானததால அறயககடம. 

மணைண பைசநத கயவன மண உரணைட ஆகககறான. பன அைத கடமாக ஆகககறான. கடம 
உைடநதால ஓடடஞசலல ஆகறத. பன அத ொபாடநத மண ொபாட ஆகறத. இபபட மாறதல 
பரதயகமாக ொதரகறத. இேத ேபால ஒர தணைய வாஙக ொபடடயல ைவதத பல காலம கழதத 
பாரததால அத வல கைறநத காணபபடகறத.
அநததய வஸதககள அலலாமல நதய வஸதககளககம பரணாமம இேத ேபால உணடா எனற ேகடடால, 
எத நததயம எனற ஒர ேகளவ எழகறத. நததயம இர வைகயாகம. ஒனற கடஸத நததயம. 
இரணடாவத பரணாம நததயம. பரஷ தததவததல பரணாமம இலைல. அதனால அத எபேபாதேம 
நததயம. ஸதவம மதலய கணஙகள பரணாம நததயம ஆகம. 
பதத அநததயமானத; மாறதல அைடயககடயத. ராகம மதலான இநத மாறதலகளகக ஒர மடவ 
உளளத- வேவக கயாத ஏறபடடால இைவ மடநதவடம. உறபதத கரமததககம மாறான கரமததல லயம 
ஏறபடடவடம. (எஙகரநத வநதேதா அஙேகேய வநத வழயேலேய பன ேநாககபேபாய ேசரம) 
ஆனால இபபட எலேலாரககம ஏறபடவதலைல. கலப ேகாட காலம ஆனால ஒரவர மகத 
அைடகறாரகள. உலக ஜவரகள அேனகம இரபபதால எலலா ஜவரகளம மகத அைடநத உலகல 
யாரேம இலலாமல ேபாய வடவாரகள எனற நைல வராத.

          ।।पुरषाथरश नूयाना गणुाना परित परसवः कै वलय ं सवरपपरित षा वा िचितश िकतिर ित 34।।
பரஷாரத ² ஶூநயாநாம  ° க³ ணாநாம  ° பரதபரஸவ: ைகவலயம  ° ஸவரபபரதஷடா² வா சதஶகதரத || 
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பரஷாரத ² ஶூநயாநாம  = ° இன ொசயய ேவணடய பரஷாரததஙகள இலலாத; க³ ணாநாம  = (° பதத 
மதலய பரணாமஙகைள அைடநத சதவம மதலான) கணஙகளன; பரத பரஸவ: = தததம காரணததல 
ஏறபடம லயததால பரகரதயல ஒடஙக வடதலானத; ைகவலயம  =° ைகவலயம எனபபடம; ஸவரப = 
ொசாநத ரபததல; பரதஷடா² = நைல ொபறல; வா = அலலத; சதஶகத = சத சகதகக; இத = இவவாற 
(ேயாக சாஸதரம நைறவறறத)
ஸதவம மதலான கணஙகள பதத மதலய பரமாணஙகைள அைடகனறன. ேபாகம, வேவக கயாத எனற 
இரணட கணஙகைளயம ஒர பரஷனகக சமபாததத ொகாடததவடடால அவறறன காரயம அததடன 
மடநதவடம. அைவ சமபாததத ொகாடகக ேவணடய பரஷாரததம ஏதம இலைல.  ேவைல இலலாததால 
அைவ தாம வநத வழேய தம தம காரணததல லயமைடகனறன. மனதல உளள ஸமாத நேராதம, 
வயததானம ஆகயன மனதலம, மனம அஹம தததவததலம, அஹம தததவம மஹத தததவததலம, 
மஹத பரதானததலம லயமாகம. ஒர தன நபரன வஷயததல இததான ேமாகமாகம.

இனொனார வழயல ொசாலல சதத ைசதனயமான பரஷனகக அநதககரணம மதலய உபாதகள வலக, 
தன உணைமயான ொசாரபததல நைல ொபறதல ேமாகம ஆகம. இநத ேயாக சாததரததல ொசாலலயளள 
சாதன அனஷடானததால ஒவொவாரவரம பரஷ வேவக ஞானதைத அைடய மயறச ொசயய ேவணடம 

எனபத ொதளவ.

    ।।इित पात ञिल योगसतू र ं समपणूरम्
இத பாதஞஜல ேயாக ³ ஸூதரம  ° ஸமபரணம || 

    ।ॐ श ािनतः शािनतः श ािनतः
 ஓம  ° ஶாநத: ஶாநத: ஶாநத: | 

சபம!


