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தஞ்சை 

.  ஸ்ரீபிரஹ்மரிஷ்டபண்டித | 

வெ. குப்புஸ்வாமிரரஜுப மஹராஜ் 

- என்னும் பூர்வாசிரமகாமம்பூண்டி ரந்த 

ஸ்ரீ.-ல-ஸ்ரீ வி, பிரஹ்மாநந்தஸ்வாமி 

அவர்களால் அருளிச் செய்யப்பட்ட ௮. 

  

ருத்ரோத்காரிஸ/் பங்குனிமி”, 

1924, 
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ஒம், 
ஸ்ரீகணேசாய கம; 

அட்டாங்கயோகளூத்திம், 

விருத்தியுரை குறிப்புரைகளுடன். 
ee, 

  

இவை 

தஞ்சை 

ஸ்ரீபிரஹ்மரிஷ்டபண்டித வெ, ு்புவ்காமிமஹ ராஜ் 

என்னும் பூர்வாசிசமகாமம்பூண்டிருந்த 

ஸ்ரீலஸ்ரீ all. பிரஹ்மாதத்தஸ்வாமி அவர்களால் 

அருளிச்செய்யப்பட்டு, 

௩ ஆஓணையைவ௫ ஜம 

ஸரீலஸ்ரீஸ்வாமிகளின் சிஷ்யகோடிகளில் 

சகடையோனால் 

ere? 

தஞ்சை 

ஸ்ரீ சங்கரவிலாசசார தாமந்திர முத்திராசாலையில்? 

முத்திரிச்கப்பெற்ற து. 

  

AU Rights Reserved, 

. ருதிசோத்காரி-றோ கார்த்திகை-மீ” 

1923. 

LEB LNG eG gD Leg ag Yep Ga Be 

க
ு
 
இ
ட
 
க
ட
ட
 க
ு
ஷ
ி
 

ஜு
 

C
e
 

<<
 

a,
 

டட
 

ட
்
ட
 

மீ 

ர 
fi 
i 

  

te 
<
n
 

ot
 ட்
ட 

ஜ
ை
 
ஆட
ை 

Cl
e:
 C

he
e 
GB
S



   

     

Doh 
Od) 

ஸ்ரீகணேசர்..- 

ஷ
ி
 

டு () 

ae 

) 

S
 

ஓஒ 

er tener பக் j 

ஸ்ரீதக்ஷிணாமூர்த்தி, 

ல
 

i | 0 ் இர 
S
e
q
)
 

ப 
<
=
>
 

  

ப்ரீசாஸ்வதி. 

  

ஸ்ரீகடராஜர், 

அலுவ: லவை: 
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       ஸ்ரீ. விஷ்ணுபாவா அவர்கள். 

(ஸ்ரீபிரஹ்மாகக்தஸ்வாமிகளின் ப.ரமகூரு). 
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        வெள்ளை ஆபரணம், கிழவர். Z   

ஆராதாசச்சக்கரவிடாம். க 

Lae oe | a ao 
ஸ்.தானம்,வடிலம். மம், (மூகம், கரம், Bry so முதலியன.) | (மூகம், கரம், யகம் முதலியன.) 

ழலாதராம், ௪, இரக்தம். கணேசன். வல்லபை, 

யோனி, க-மூகம், ௪-கை, பாசம், அங்குசம், க-மூகம், ௨-கை, வரதம், அபயம். 

முக்கோணம், எழுத்தாணி, மோ தகம்(கொழுக்கட்டை). 

சுவாதிஷ்டானம்,| ௬. பொன்மை, .  பிரஹ்மா. சாஸ்வதி. 
மூத்திராசயம், (மஞ்சள்) சமுகம், ௪-கை, ஜெபமாலை, கெண்டிகை, க-முகம், ௫-கை, புஸ் சகம், 

காத்கோணம், வரதம், அபயம், ஜெபமாலை, வீணைதாங்குதல், 
வீணைமீட்டல். 

மணிபூரகம், ற். மேகம். விஷ்ணு. இலக்மி. 

காபிகமலம், (சீலம்) க-மூகம், ௪-கை, சங்கு, சக்கரம், முகம், ௫-கை, பதமம், பத்மம், 
Yi SSS RIT. வரதம், அபயம், வ.ரதம், அபயம், 

அநாகதம், 2௨. | இக்சூரம். நத்திரன். நத்திமாணி. 
இருதயகமலம், விருஷபாருடர், வெப்புநிறம். க-முகம், | ௩-முகம், ௩-௪ண், ௪-கை, வஜ்ரம், 

முச்கோணம், உ-கை, வாதம், அபயம், வெண்ணீ௮ு, சத்தி(வேல்), அபயம், வரதம், 

நீலகிதம், கோரைப்பற்கள்.    



  

ஆராதாரச்சக்கரவிபாம், 

  

  

          

as 

oe), oer ana |, | uate அத், 
ஸ்தானம், வடிவம்) மம், (மூகம், கரம், ஆய.தம் முதலியன.) | (மூகம், கரம், ஆயுதம் முதலியன.) 

“இ. விசுத்தி, 0௬. புகை, மகேசுவான்.. மகேசுவரி; 
இருதயத்தித்கு ் கஃமுகம், ௨-கை, வசதம், அபயம், க-மூகம், மஞ்சள் நிறம், மஞ்சள். 

மேல் : ௩சண் ஹம்சநிறம். வஸ்இரம், ௫-கை, பாசம், கபாலம், 
கண்டபரிபச்தம், வாதம், அபயம், சர்வாலங்காசம், 
அ கோணம், | சங்காள(சசைகழிக்ச சலை)மாலை. 

௬, ARNE, *௨. | வெண்மை, சதாசிவன், மனோன்மணி. 
சண்டத்தித்கு ௫-மூகம், சரீ ரவலப்பாது வெண்ணி௰ம், | ௫-முகம், வெண்ணிறம், ௩-கண், 

| Cine புருவ, . இடப்பாதி பொன்னிறம், ௩-ச௪ண், 6-கை, | மஞ்சள் வஸ்.இரம், ௪-கை, பாசம், 
வட்டம். சூலம், டங்கம்(கல்.லுளி), வாள், வஜ்ரம், அங்குசம், தனு௬, பாணம், 

எரி(தீ),காகம், மணி, அங்குசம், பாசம், 

அபயம், புலிச்கோலுடை, சர்வாங்கமும் 

- வீபூதி, சாசாபரணம், கீழ்மூகமான ' 

பாஇப்பிறை,   
  * கேத்தரங்களே இதழ்கள். 

ஆராதாரச்சக்கரவிபரம் மூற்றிற்று. 
 



  

  

              

ஆமுதர்சகங்களின் ஸாரத்தைக்காட்டும் பத்திரம், த 
ஓ 

கெ.) விஷயம், | பூர்வமீமாம்ஸை, எ ககக ் நியாயம், வைசேஷிகம், | சாங்வெம், யோகம், 

௫, உலகம், ஸ்வரூபத் தினால் | சாமரூபசரியை | பரமாணுக்களால் | பரமாணுச்களால் பிரகிருதியின் | பிரகிருதியின் 
அகாஇ அந்தம் | வடிவமான ஆரம்பிக்கப்பெற்ற ஆரம்பிக்கப்பெத் | பரிணாமமும் | பரிணாமமும் 
பிரவாசவடிவம் | மாயையின்பரிணா |(தும் சையோக வி ஐம் சையோச |: இருபச்து இருபத், 
சையோசவியோ | மம்-சேதகத்தின் (யோசங்களாலுண் | வியோங்களாலு மூன் ௮. அவ மூன்ற ததவ 
கங்களையடையம., Sarg x, டாயே அமான |ண்டாகய தமான | வடிவமும், வடி.வழும், 

் ஓர் வகை ஆரு. ஒர்வகை ௮௫௬.3. 

௨, | உலகத்றுச்குக் ஜீவனும் உபாதாகமும் ப.ரமாணுக்களும் ப.ரமாணுக்களும் (மூக்குணவடிவ | கருமத்தை 
காரணம், அ.திருஷ்டமும் | நிமித்தமுமான (ஈசுவரன் முதலிய/௪சுவரன முதலிய மான HAS s 

்... |பாமாணுக்களும், ஈசுவரன். OTL gD, Gor L) gab, பிரகிருதி. | :பிரகிருதியும் 
அதனைநியமிக் 
GOK Kars wild, 

௩. கட்வுள். ௦ மாயைவிசேஷி நித்தியமான நித $ கியமான. ௦ 'இலேசகர்மவி 
ச சேதநன், | இச்சை Grew இச்சை Gren பாகாசயங்கள் 

மேதலிய குணங் | முதலிய குூணவ் சம்பச்.இக்கப் 
களைய/டையவரும் | களையடையவரும் பெரு,த ஓர் 
வியாபகருமான | வியாபகருமான புருஷன், 

தர் கர்த்தா. ஓர் கர்த்தா. 

௪, ஜீவன் ஜட்சே வடிவ அவித்தை ஞாகம்முதலிய | ஞாகம்முதலிய | பற்தில்லாதவ | பற்தில்லாதவ் 
னம் வியாபசனும்) விசேஷித்த (பதினான்கு குணங்பதினான்கு குணங் லும் சேதகனும்லும் சேதகலும் 
வெவ்வேமுன சேதகன், களையடையவலும் சண்வுடையவதும் விமாபசகனும் | வியாபசலும்     
 



  

ஆருதர்சரங்களின் ஸாரத்தைக்காட்டூம் பத்திரம், 

  

  
  

2. 

கெ. விஷயம், பூர்வமீமாம்ஸை. எக்க நியாயம். ஈவைசேஷிகம், சாங்கயெம். யோகம். 

sos வனும் கா்த்சாவும் eos கர்த்தாவும் போக் கர்த்தாவும் போக் வெவ்வேறான | வெவ்வேழுன 
போச்தாவம், : தாவும் ஜடனும் | தாவும் ஜடனும் | வலும் போச் | வனும் போ் 

வியாபசனும்வெவ்வியாபசனும் வெவ் சாவும், தாவும்.- 
வேனுனவளும். ! வேரறானவலும், . க 

க. | பச்தச்.அக்குச் | விலக்கப்பட்ட | gos. - அஜ்ஞாகம், அஜ்ஞாசம். அவிவேகம், | அவிவேகம். 
சாணம், கருமம், ் 

௬, பம், ரசம் மூகலிய | அவித்தையும் இருப த்சோர் இருபத்தோர் | ஆசத்தியாத் | பிரஏிருஇபுரு 
அக்க s இன் அதன் சாரிய . தாக்கங்கள், ச்கங்கள். மிசம் முதலிய (- ஷர்களின் 

சம்பந்தம், மூம், ‘ மூவசை சையோசத்தா 
SEEMS. அண்டஉா௫ய 

அவித்தை 
| முதலிய ஐச். 

இலேசங்கள். 

எ, | மோக்ஷம், ஸ்வர்க்கச்சதை | அவிச்தையும் இருபத்தோர் இருபத்தோர் | மூவகை பிர இபுரு 
அடைதல், அதன் காரியமும் அக்கங்களுடைய அச்சங்களஞுடைய | அச்கங்களின் | வர்களின் சை 

நீங்குவதை வும் சரசம், வும் காசம், காசம், யோகமின்மை 
முூன்னிட்ட முூன்னிட்ட 

LID LON 6 தவடிவ் | அவித்தை 
மான ப்ரஹ் மூதலிய ஐ 

e | மத்தைஅடை இலேசல்களின் 
cde தல், ம நீச்சம்,   

  
          
  

 



ட் த தா ர ரர ர 

ஆங்ுதர்சஙங்களின் ஸாரத்தைக்காட்டூம் பத்திரம். 
e | Po 

  

  

              

fh. 

Qe விஷயம், பூர்வமீமாம்லை, க்க, நியாயம், வைசேஷிகம், _. சாங்கியம், யோகம். 

௮. |. மோக்ஷ... | வேதத்தில் | ப்ரஹ்மஆத்ம [ பிறவற்தினின்று | பிறவற்றினின்னு | பீரு புரு | நிர்விகற்பக 
| சாதகம், வி.இத்தகா்மம், | ஒற்றுமைஞாகம்,. வே௮பட்ட வேறுபட்ட வர்களின் oui Beats 

ஆத்மாவின் ஆத்மாவின் பிரிவினை யதிஏ,| மூன்னிட்ட- 
ஞாகம், Grew, விவேகம். டீ 

௯, |... அதிகாரி, சருமத்தின் மலவிக்ஷ்ப |அச்சங்களையகற்ற|அக்கங்களையகற்த]) ஸம்சயத்துச் | சத்தவிக்ஷப. 
al , பயனில் பற்றுள் | தோஷங்கள் விரும்பம் விரும்பும் இடமான் லை | மூள்ளவன். 

சாவன், கால்வகை  குதர்க்க(க்காரன்)| குதர்ச்க(க்காரன்)) . ராச்சிய 
சா கங்களும் சீலன், சீலன், மற்றவன்; . 
பெற்றவன், : * 

௧௦. | வெளியிட்ட | ஜைமிரி, _ | வேதவியாளஸா், கெளதமர், "களுதர், ட்ஜீ | கபிலர், பதஞ்சலி. | 

் ஆூரியர்.. ah : "Sf ‘eg 

68.) @4@uiorer கருமசாண்டம்,, ஞாககாண்டம், }. ஞாசகாண்டம், ஞாசசாண்டம்.. ுஞாசகாண்டம். உபாஸகா காண் 
| காண்டம், . கு டம்; 

௨:) வாதம், |. .ஆரம்பவாதம், | விவர்த்சவாதம், -ஆசம்பவரதம், ் இம்பவர்தம். * 'பரிணாமவாதம், பரிணாமவா தம். 

ER, ஆத்மாவின்" ் விட்பகதும் வியாபசனும் uy .வியாபகனும் .-வியாபசனும் வியாபகனும். வியாபகனும் 

1 பரிமாணமூம். | சணக்டில்லாத . ஒருவனும், 1 சணக்கில்லாக | சணக்கில்லாச | சகணக்கல்லாச | கணக்கில்லாத 
. எண்ணும், .... வனும், ன ரர பாது ௭ வனும்: வனும், வனும், 

௧௪, (பிரமாணங்கள் , ஆனு, ஆம். பிரத்தயக்ஷம், | பிரத்தியக்ஷம், | பிரச் இயக்ஷம், | பிரத இயக்ஷம், 
SY LILO BLD, அஅமாகம்,, அமாம், அறுமாகம்,     
 



  

ஆதர்சகங்களின் ஸாரத்தைக்காட்டூம் பத்திரம். 

  

  
  

௫ 

tg é ’ ் கரமீமாம்ஸை. 7 3 
கெ. விஷயம். பூர்வமீமாம்ஸை. வே “and oo) நியாயம். வைசேஷிகம், சாங்கியம். | யோரம், 

௧௪, | Ogre. 5 ஆ உபமாகம், சப்தம்] என்னுமிரண்டு, சப்தம் என்னும் சப்தம் என்னாம் 
வ என்னும் கான்கு; மூன்று, மூன்று, 

க9.! . யாதி, e8ur B. அகிர்வசநீயச் அச்யதாச் Hou srs ௮க்யொதி, | அக்யொதி, 
ன் .... தியாதி, இயொதி, Bur), . 

௧௬. ஸத்தை, ஜீவனும் உலச  பாரமார்த்தத்இில் ஜீவனும் உலச௪ ஜீவனும் உலக | ஜீவனும் உலக | ஜீவனும் உலச 

மூம்பரமார்த்தச்|அச்மாஉண்டென்| மும் பரமார்த் | மூம் பசமார்த் | மம் பரமார்த் | மம் பரமார்த் 

இல் உண்டென் | பழம், உலகம் தத்தில் உண் தத்தில் உண் | தத்தில் உண் | தத்தில் உண் 

பழ, விவகாரத்திலும் டென்ப௮. டென்ப, Qe Lg. டென்பது. 

தோற்றத்திலும் 
(உண்டென்பழும, 

௧௭௪. | உபயோசம், தத்தக்க, las gage gos WHEL, WED, நீ! என்னும். சித்தம் 
மூன்னீட்ட சொஜழற்பொருளி| ஒருமுனைப் 
மோக்ஷம், ன் ஆராய்ச்சி படுதல், 

way.”                   
  

Qo e porasarfiest ஸஹாரத்தைக்காட்டும் பத்திரம் முற்றிற்று, 

அதிக்



அட்டாங்கபோகசுத்திரம். 

முக வூமை 

வெணவதத்கையாள 

Da EG Oe sift tee arlene வெ.குப்புஸ்வாமிமஹ 

சாஜ் என்னும் ' பூர்வாசரமராமம்பூண்டி ருக்த ஸ்ரீவஸ்ரீ வி. பிரஹ்மா 

நந்தஸ்வாமிகள் பல.நூலாராய்ச்சியினாலும் தமது சுவா௮பவதி 2 தினா 

லம் சுவதர்திரமா யியற்றியருளிய தமிழ்ச்சூ.த்திசவிரு த்தியுயை குறி 

ப்புரைவடி.வினது. இதில் இக்காலத்தவர் இலேசாய்த்தெரிர்து ௮௮ 

ஷ்டிக்கக்கூடிய யோகத்தின் ௮ரிய பலவிஷயங்களும், மற்றம் சாதா 

எண ஜனங்களும் இசபரசுகங்கட்கு ஏதுவானவைகளசைத் தெரிஈனு 

அறுஷ்டித்தூ இகத்தில் சோகமில்லாதவர்களாயும் நல்லசந்தான முத 

லிய சம்பத்துடையவராயும் நற்குணமுடையவராயும் சர்வஜனப் பிரி 

யராயுமிருந்து பரத்தில் மேலான பதம் கெ தற்குரிய விஷயங்களும் 

பிரானை தற்காலசாஸ்இரயுக்திகளோடு மிகத்தெளிவாய் நிரூபிக்கப் 

பட்டுள. இக் நாலின்படி. யோகமறுஷ்டி.ப்போர் இம்மையிலேயே ௮௧ 

ன்பயனாகிய எல்லா நலங்களையும் முக்திசுகத்தினையும் பெ௮வசென் 

ப.தற் கையமில்லையென்பதை இதனைப்படிப்பவர் தாமே தெரிந்து 

கொள்ளக்கூடும். சுக்விருப்பமுடையமாந்தர்க்கு இஃது ஆவசியக 

மாண தொன்மும். இதனைப்படி.ப்பவர்கட்கு இதிலேகாவத ஒன்றனை 

யாம் சாதிக்கவேண்டு மென்னும் ஆசை யுண்டாகவே செய்யும். 

உ இதில் ஆராதாசசக்கரமுதலியன அமைக்கப்பெற்ற படக்களும் 

எம ஸ்ரீ ஸத்குருகூறர்த்தியாகய இக் தாலாசிரியாவர்கள் படமும் ௮ 

மைக்கப்பட்டி ருக்கின்றன. 
இ” சூ. பாக்கயம்பிள்ளை, 

மானேஜிங் டூர்ஸ்டி, 
ஸ்ரீசங்கரவிலாச சரரதாமச்இரம்) தஞ்சை. 

me



a. 

சிலமையம். 

- சிறப்புக்கவி, 

Sugino £. சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி அவர்கள் 

Shere posing si, 

சல்யாணஸ-ுந்த.ரம் ஹைஸ்கூல், சஞ்சை. 1» PCF 

  

எட்டாத A MO SV. GL SLPS 

மருந்துநெறி srr Canretresr 

அட்டாங்க யோகளூசத். திரமெனவோர் 

- தூல்யாத்திட் டளித்தா னம்மா 

எட்டானுர் அகளில்லா னெந்நூ.லு. 

சன்குணர்ந்தோ னினி நாடிப் 

பட்டாங்கு பகர்மேலோன் பிரமாநந் 

தப்பெயர்கொள் பண்புள் ளோனே. 

  

தஞ்சாவூர் பிரஹ்மஸ்ரீ சகாவதானம் 

சுப்பிரமணிய Cust அவர்களியற்றியது. 

  

விருத்தம். 

  

சட்டாங்கா தாசங்க ளொவ்வொன் நின்மே 
னாடியவம் றைக்கடந்து மேற்போ மாரு 

மட்டாங்க யோகசூத் இரத்தாலே யாத் 
தாநந்தப் பெருவெளியா மரங்கத் துள்ளே 

கட்டாங்கற் பனையொழிந்த வோன் மாவைக் 
கரு௮ப.ர மான்மாகீ யேவே தின்றும் 

பட்டாங் இஃ தென்றாட்டு வித்தானெக்கும் 
பரரவுபி7 மாந்த யோட தானே. 

 



2 . ் 

திருநெல்வேலி வண்ணார்பேட்டை, 
ஸ்ரீஸ்ரீ ஸ்வாமிகளின் பிரதமூஷ்பரும், . 

தஞ்சை ஸ்ரீசங்கரவிலாச ero grb Bs wren sha Lgreule ujeom Bucs 

மகா-ஈ£-ா-ஸ்ரீ சூ. பாக்கியம் பிள்ளை அவர்கள் 

இயற்றியது, 

கவி, 
Pie 

அ.த்திமா முகத்தனாகி யறுமுகன் வாணியாடூச் 
சத்இயாய்ச் சவமாய் மாலாய்ச் சஅர்முகனாகியிர்த 

மித்தையார் அவிதபாவ மிரிர்திடச் செய்யுஞ்ஜீவ ” 

மூக்சனும். பிரஹ்மாநந்த முனிபதஞ் irene 

௬ பாயிரம். 

  

அம்பலத் தாடும் ஆணப் பொரு 

செம்பொன்மா மணியைச் சிக்தையு எிருத் 

மறவா தேத்திய. மங்கல மத 

லறமார்த் அள்ள வமைதி பெற் 

உத்தம குரவ. னுசை யுருவா.கி 

-. சத்திய நெறியே தனக்குற வாகி 
- கற்றவர்க் சென்றுவ்..ீகருணையா ஞூர்த் ; 

நற்றவர் போற்றும் தஞ்சைவா-ணாத --.... 

மன்னவர் குலத்து: வந்தவ: தரித் : 
(por@né Aro பண்டி தப். பெயரொ... ... 

குப்பு. சாமி யெனப்பெயர் பூண் 

செப்புதற் கரிய கவெமேயென். .- 

பிரஹ்மா நந்தப் பெயர்பூண்: டியார்ச் 

மூற்வா யவர்களை யுய்வித் சுருள 

. பக்திழாற் பலவும் பகர்ந்து மவ்வ ' 

மூக்தியா ஞான முடிவு காட்... 

ஞானமே மேலாய் நவின்திடு நாற்க 3
௫
௩
0
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பாநுவி னொளிபோ ற் படைத்தனன் றமிழி 

மறைமுடிப் பொருளை மறையா தெவர்க் 

முரபைதெரிந் அசைக்கு மூத்தம சிகாம 

| Cures நூற்பலவு முசை செய்தளித் 

ஏகமா யச்_நா லியம்பிட வெண்ணி 

பன்னூற் பழக்கமும் பசவ னருளு 

மூன்னூ லெதத்கு முரண்படா தாகவு 
தன்னது பவழுர் தக்கா ௬த்திய 

பன்னவர் போற்றப் பகர்ந்தன னிஃ 

அட்டாங்க யோக சூத்திர மிதனி 

நிட்டையு மவ்வழி ஞான கிலைமையு 

மங்கலஞ் சாங்கய மரபுக் காட் 

அங்கமு மங்கியு மழகுறச் காட்டி 

பங்கமி லவ்வழிப் பகுப்புங் காட்டி, 

தங்கிய முக்குணச் சமயல். காட் 

இர்நா லடுத்த யாவர்க் கேனு 
பன் ஞரல் வேண்டாப் பகுப்பும் காட் 

*அறேழ் சூத்திர மாக வமைத் 

wer புவனமு மினித பெற்றுப் 

கன்றா யமைகத்த நன்ஞர லித 

லொன்றை யேனு மொளியெற வடைந்தோர் 

. கென்று மாதி காத னருளா 

குன்றாச் சுகமே குருவரு ௨௬ 

சுபம்] அபம்!! சுபம் [11 

*அறேம் -- ௪௨. 
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ae 

ஸ்ரீகணேசாய நம: 

அட்டாங்கயோகளசூதீதிரம். 
EE er iS Bae Ses Es Eee 

(அவதாரிகலை) இக்.நால் இடையூறின்றி இனி முடி சையும், 

ஆூரியரிட தது சாஸ் இிகப்பி.ரா BB வா.ராமையையும், படிப்பவருள் 

ளக௫ப் பாவமொழிக்துண்மைப் பொருள் விளங்குதற் கேது வாத 

லையும் முன்னிட்டு, ஆரம்பத்தில் ஸ்ரீசணேச2ாதி பஞ்சதேவதாஸ்அ 

இரூப,மங்கலஞ் செய்யப்படுவதோடு நாற் பிரதிஞ்ஞையும் செய்யப் 

படுகின்றது:- 

மங்கலம். 

  

2 

ஐங்கரன் வாணி யருட்குரு காதன் 

இதெம்பச தேவன் வெகாமி யம்மை 

யெனுமிவர் பாத மின்புற வேத்தி 

யட்டாங்க யோச மறையப் படுமே. jel] 

(சூத்திரார்த்தம்) பஞ்சகிருத்தியவடிவ ஜர். கரங்களையுடைய 

விராயகக்கடவுள், சர்வவாக்குகளுக்கும் அதிஷ்டாதாவாகிய ௪ரச்௬ 

வதிதேவி, அருளே யுருவமாக ஆவிற்பவித்தவராகிய சற்குரு வடிவ 
. இறைவன், சிதாகாயத்தே இவ்வியாகக்த ஈடம்புரியிம் ௪த்ரூப சிவபெ 

Guia, srr செய்யப்படும் சர்வ இருத்தியங்கட்கும் காசணவ 

டிவ இற்சக்தியாகிய வைகாமியம்மை யென்று சொல்ஃப்படும் இத் 

தெவதைகரின் பாதகமலங்களை அவர்கட்குச் சந்தோஷ முண்டாக; 

அல்லஅ.யாம் எவ்வகைத் துயருமேவாது சுகத்தினைப் பொருக்தத் 

ல் தீசெய்து, அட்டாங்கயோகம் சொல்லப்படும். (என்றவா ௮) 

எல்லாவிக்னெங்கட்கும் ஈசனா,தலின் விக்கெங்களை யொழிக்கு 

மானு விராயகசையும், வாக்கனின் ௮ உலகிற் குண்மைப் பொருளை 

- விளக்குகற் பொருட்டு வாணியினையும், எவ்வகைச் சம்௪யாதிகளு 
மெழா திருக்கவும், குரவனருளாலன்றி பெதுூவும் சித்தியாமையையா 

ல் அவனருள்பெறுமா௮ம் குருஷூர்த்தியினையும், தாலின் பயன் வடி. 

வமா யிருத்தலின் னது சொரூபமாகிய சிதம்பபேசனையும், அவ 

சரோடென்றும் அபின்னமாய் விளங்கு கலின் அவருடைய கருணை 

வடி.வ அம்மையினையும் அதித்ததாம்; ஈசவரன் ஒருவ? யாயினும், 

காரிய வேறுபாபுபற்றிப் பின்னமான உபா இகளினால் வெவ் 2 வறு 

வடி.வினசாய் விளங்குகன்றா.சாகலின், பின்னபின்னரூபமாகத்துதி 

த்தல். சம்பிரதாயமாம். 
&



௨ அட்டாங்கயோகசுத்திரம். 

இன்புற வென்னும் சொல் அவர்கள் பிரசன்ன சாதற்பொரு 

ட்டென்றும், ஏத்துதற் காரணத்தால் யாம் எல்லா ஈலங்களையும் 

. எய்துதற் பொருட்டென்௮ம் இருபொருள்பட நின்றன. அன்றி 

யூம், இன்புற அதாவ ரி.7தசயமான முத்தி சுகத்தினை யடைய அட். 

டாங்கயோக மழறையப்படு மென்னு அச்வயித்தும் பொருள் செய்யப 

படும். 

அட்டாங்கயோக மென்பதனால் இந்நாலின் விஷயமும், அத 

னையதிய விரும்புவோன் இதற்கு ௮இகாரி யென்ப.ும், யோகவா 

யிலாகப் பெறப்படுவதான் முத்தி சுகமே இகன்பிரயோ ஜனமென்ப 

அம், இவற்றிற்குள்ள பரஸ்பர சம்பற்தமும் சூசிப்பிக்கப்பட்டன 

வாம். 

தேவதைகளின் பெயரைக் கூறுதல் வாயிலாக அவரிலக்கண 

மூம் சொல்லப்படுதலாலும், ஏத்துதல் வணக்க பூர்வகமான புகழா 

தலாலும், இதில் வஸ்அகிர்த்தேசம், நமஸ்காரம், வாழ்த்து என்னும் 

மூவகை மங்கலமும் கூறப்பட்டதாம். 

அருட்குருகாதன் என்பதிலுள்ள நாதன் என்னும் சொல் 

யோசசம்பிரதாயப்பிரவர்த்தகரான நாதர்களுக்கு.முகன்மையரான 

ஆதிகாத சென்னும் பரமேசுவரன் அதியினையும் உணர்த்தூவதா 

கும். ஒஜிவழியாய் CUE GDB HHO Sor yous FHA வடிவே யாக 

லின்.அவரும் ௮வ்வா இராதமேோயாவர். ஆதலால் அவர். தியம் ஆதி 

‘erg அதியேயாம். த் 

இங்குப்பாத மென்பது ௦ தவதாஜூர் த்திகளினது அ௮வயவங்க 

ளின் ஏகதேசாங்கமான திருவடி.கட்கும், நிர்ககுணசொரூபத்தின் 

ஏகதேசாமிசமாகய அ௮ருள்வடிவ இற்௪த்திக்குமாம். (க) 

ae ° 

> யோகலக்ஷணம். பர்த் 

(௮-கை) இனி அட்டாங்கயோக ல௯உணம் கூற வான். மொட 

ங்டி முதலில் யோக மென்பதி னிலக்சணம் கூறப்படுகின்றது: 

உள்ள speed ஜனொடுக்கமே யோகம். ௨1 

- . (சூம்) அந்தக்காணவிருத்தி யெனப்படும் உள்ள (இத்த) நிக 

்ச்சியினது நிரோதமாகிய ஒடுக்கமே யோகமாம். று): 

மனோபுத்தி௫ித்தாகங்காரவடிவ பரிணாமத்திற்கேதுவான உட் 

கரணம் உள்ள மெனப்படும். இதுவே இருதயம், சித்தம், மனசு, பதி 

தியென்னும் பெயர்களாலும் வழங்கப்படும். இதனிடத்து நிகழும்



யோகல்க்ஷணம். ர 

பல்வகையான உணர்ச்சிகள் நிகழ்ச்சி யெனப்படும். சித்தவிருத்தி 

மனோவிருத்தி புத்திவிருத்தி யென்அ சொல்லப்படுவது மிதுவே. 

இவ்வுள்ளத்தின் எவ்வகை விருத்தியும் எழாதடங்கி நிற்றல் ஒடுக்க 

மெனப்படும். இவ்வொடுக்க நிலையினை யோகமென்றும், நிர்விகற்பக 

சமாதி யென்றும், நிர்பீஜசமாதி யென்னும், மனோராச மென்றும், 
சித்தநிரோத மென்னும் கூறுவர். (௨) 

ள் (அ௮-கை) அவ்வொடுக்கத்தும் அஃதில்லாவிடதீஅம் ஆன்மா 

வுக்குறுநிலை கூறப்படுகின்ற: 

ஒடுங்குழி யுணர்வாற் குறுகிலை சொரூப. 

மொடுங்கா விடத்துளத் தெழுவன வாமவ் 
விருத்தி ளொத்ததாம் வடிவென மொழிவர். | ௩] 

(@- -ம்)சித்தவிரு த்தி யொடுங்கியபோது உணர்பவனாகிய புரு 
னுக்புண்டாகும் ஸ்திதியான Bi தனா நிஐ(ஆக்ம)வடி.வமேயாம். 

அவ்வாஜொடுங்காதகாலதது உள்ளத்தில் எழுவனவாகிய பல்வகை 
யான அந்நிகழ்ச்செளின் வடிவினையொக்ததாகும் புருஷன வடி.வ 
மென்று பதஞ்சலி பகவான் ூதலிய மகரிஷிகள் கூறுவர். (௭-௮) 

இத்தவிருத்திகளோடுகூடியபோ௮௫ அவ்வுபாஇகளாற் சட்டியு 
ஊரும்வவரு பத்தனம், அவையொடுவ்கியவிட தச் சுவ சொரு 

பத்தில் நிலைத்தலால் சொப்பிர்சாச௫த்ரூபமுக்கனு Lot How per என் 
பது கருத்து, 

.. அவ்வுள்ள கிகழ்ச்சகெள் அளவிறந்தனவாயிலும், ௮வையிவை 
யெனத்தெரிர்தொடுக்க வேண்டிய தாவ௫யக ாகனில்ட அவைகமோல் 
லாவற்றினையுமடக்கி ஐவகையாகக் கூ௮ுவர் பெரியோர். 

அவ்வைவகையாவன :--௪. பிரமாணம், ௨. விபரியயம், ௩. விச. 
ஈற்பம், ௪, நித்திரை, ௫. ஸ்மிருதி என்பனவாம். அவற்றுள், 

௧. பிரத்தியக்ஷம் அஅமானம் ஆகம முதலியன*பிரமாணங்கள். 
் ௨ பொய்வடி வரிலையினதாகிய மித்தியாஞானம் விபரியயம். ௮.௮, 
இப்பி வெள்ளி முகலியவற்றின் ஞானம். ௩. சப்சஞானக்தினைப்பி 

a ன்பற்றியஅம்,” வண்ணுளுகியமு (பொருள் வேறின்றியத) மானு 

விகற்பம். ௮௮, இராகுவின்றல்), புருஷசைகன்யம் என்றன் முக 
லியவற்றின் ஞானமாம். இங்கு இசாகுவின்றலை யென்னும் சப்கஞா 
ன மூளதாயிலும், இராகுவின் வேருகத்தலையும் தலையின் வேமுக , 
இராருவும்வேற௮ு பொருளாகாமையும், புருஷசைதன்யமெனுஞ் 
  

*பிரமாணம் விபரியயமூதலியவற்றின் இல௯உணங்களை விரூச்இப் 
பிசபாகரம் தருக்சககெளமு.இி முசலியவற்றில் விரிவாய்ச் சாணலாம்,



௪ ( அட்டாங்கயோககுத்திரம், 
    

குத்தஞான முளதாயினும் புருஷ்னினும் சைசன்யம் வேறுபொரு 
ளாகாமையும் காண்க. ௪, இன்மை யுணர்ச்சிக்குப் பற்று கோடா 
கும் விருச்சி நித்திரை, ௫. ௮பவிக்கப்பட்ட வ்ஷயத்தின் மறஇியி 
ன்மை ஸ்மிருதி. ௮௮, முன் கண்டு கேட்டவற்றின் உணர்ச்சி மீண் 
டும் ௮அந்தயானை, அக்தப்புருஷன் என்ற வருதலாகிய நினைவு வடி 
வினதாம். இவ்வைவகைவிருதக்திகளும் கலேசமுடையனவும் இலே 
Fiver sega மென இருவகைப்படும். இவற்றின் விரிவையெல்லாம்: 
பா சஞ்சலயோகசூத்திர வுரையிற் காண்க. (௩) 

அங்கயோகம். 
(௮-ளை)கசித்தவிருக்திசிசோகம் யோகப்பெயர் பெறுவதோடு 

அதின் அங்கங்களும் யோகப் பெயர்பெறு மென்பது கூறப்படுகின் 
தது 

யோகச் தங்கமு மியோகப் பெயர் பெறும். lel 

(சூ-ம்) யோகத்தினுக்குச் சாகனங்களாகிய உறுப்புகளொவ் 
வான்௮ம் யோசு மென்னும் பெயரால் வழங்கப்படும். (௭-௮) 

இத்தவிருத்திகி2.ராசத்திற்கே யோக மென்னும் பெயர் முக்கி 
யமாயினும், அ௮சுற்கு இன்றியமையாச் சாதனங்களாதல்பற்றி௮கு 
பெயரால் அ, சனங்கங்களும் யோக மென்று *சம்பிரதாய' (poms 
தோபாற் கூறப்படும். சித்தநிபோதம் அங்கியோகமும், அதன்சாத 
னம் ௮.ங்கயோகமுமாம். (௪) 

  

_ அட்டாங்கயோகம். | 

(அ-கை) இனி. யோகத்தினங்கம் இளைத்தென வகுத்அசைச் 
கப்படுகின்றது:.- ் 

   
இயமமே நியம மாதனம் பி.ராணா . . 
யாமம் பிரத்தியா காரர் சாரணை oe 
தியானமே சமாதீயென் றெட்டா மக்கம்: [௫] 

(சூ-ம்) இயமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்தியா 
காரம், தாரணை, தியானம், சமாதிஎன்௮ு: யோகச்தின் அங்கம் எண் 
வகையாகும். (எ) ் 

இயானக்திற்குப்பின் தா.ரணையினைச் இலர் கூறுவர். ௮௮ பெ 
ரூ.நால் வழக்கும், யுக்தியுக்கமும், சம்பிரசாயமுமன்னறு. எட்டென 
  

*சம்ப் சசாயமுணர்ச்தோர் என் றமையால் அஃ்ுணராதார் பிச ரள. 
யாமத்தினை மா£ இிசமே.யோகமென்பம், ் a



இ௰மம்(சேளசம்). ட 

எண் கொடுச்சுது இதனினதிகமில்லை யென்றற்காம். மக்திசயோக 
லயயோக சாஜயோகங்களும் பிறவும் சாதனங்களாயிருக்க, அங்கம் 

எட்டென்ப தென்னையெனின், அவையாவும் *இவ்வெட்டனுளடங் 
ரகுதலின் எட்டெனப்பட்டது. இகனையே ௮ட்டாங்கயோக மென் 

; ௧. இயமம். 

(௮-கை) இப்போது கி௮ த்சமூறையான் முதலங்கமாகய இய 
மம் வகுத்துைக்கப்படுகின் ற.து:-- 

செளசம் பிரம சரியம் மிசஷண் 
கமைகொல் லாமையே கள்ளாமை யார்ச்சவர் 
தைரியச் தயைகற் சத்திய பென்றே. . 
யியமம் பத்தா வியம்பப் படுமால், — | ௬ | 

(சூ-ம்) செளசம் (தூய்மை), பிரஹ்மசரியம் ,மித ( அளவுபட் 
ட) வுணவு, க்ஷமை (பொறை), கொல்லாமை ( அஹிம்ஸை), கள்ளா 
மை ( ௮ஸ்தேயம் - திரூடாமை ), ஆர்ச்சவம் (கேர்மை), தைரியம் 
( உள்ளக்கலக்கமின்மை )), தயை ( இரக்கம் ), ஈல்ல௪,சதியம் ( வாய் 
மை) என்றிவ்வாறு இயமமானது பத்து:வகையாகச்சொல்லப்படும். 

(௪-௮) ப (௬) 
(௧) சேளசம். 

(கை) இயமம் பத்தனுட் செளசத்தினிலக்கணம் கூறப்படு 
இன்ற.து:. 

புற்வகச் தாய்மையே செளச மெனப்படும். . | எ 

(சூ-ம், வெளியிலும் உள்ளிலும் செய்யப்படும் சுத்தியே சேளச 
மெனப்படும். (எ-று) (2 

‘ ..... [க] பாகிய செளசம். 
(அ-கை) செளசமிரண்ட ள், புறத்தூப்மையாகிய செளசத் 

தினிலக்கணம் கூறப்படுகின்ற: 

- உரியமண் ணீரா னணுடலமுக் ககற்றல் 
புறச்செளச மென்னு புகலப் படுமே.  . |] 

(சூ-ம்) க.த்தியினுக்குரியனவாகச் சொல்லப்படும் மண்ணின 
அம் நீரினாலும் சரீ.ரத் திலுள்ள அழுக்கினைப்போக்கல் புற(வெளி)ச் 
  

* we Ge லயயோ காஇகளும், சரியை, கிரியை. பாஇிகஞும், பச்யோகா 
திசஞூம் இவ்வெட்டணளைடங்குதலை ஹடயோகப்பிச.தீபிகை சான்.சகாமுப 
தச் இனிற்றிற் கூறியிருப்பசனாலும், சிவயோகப்பிர திபிசை மு;சவியவற். 
SHO. wre s sr guia 4 Se,



௬ அட்டாங்கயோகசுத்திரம். 

செளச மென்௮. சொல்லப்படும். (௭-௮) 

“இகனைப் பாகியசெளசமென்பர். (௮) 

[௨] ஆந்தா செளசம். 

(அ-கை) அசத்தூய்மையாகிய செளசமிதுவெனக் கூறப்படுகி 

ன்றன: 

அகற்ற லிராகாதி யசச்செளச மாகும். || || 

(சூ-ம்) உள்ளத்தின்கணுள்ள இசாகாதி மலங்களை நீக்குதல் 

அகச்(உட்) செளசமாகும். (௭-௮) இதனை ஆந்தரசேனச மென்பர். - 

பாகய செளசமும் சரீரசுத்திவாயிலாக இருதயகத்தியை யு 

ண்டாக்குதலால் ஆர்தரசெளசத்திற்கே எஅவாமாகலின், ஆக்.தர 

செளசமே முக்கியமானதாம். என்றாலும், சரீ.ரகதீதி செய்யப்பட 

தபோது, சாடிகளில் மலமிகுர் அ, இரக்தாசய மூதிலியவற்றைக் கெடு 

ப்பதோடு பலவியாதிகளையும், காரணமின்றிய மனக்கிலே௪த்தினை 

யும் உண்பெண்ணும். அதனால் அந்தரம் இத்தியாகாகலின் பாகிய - 

செளசமும் இன்றியமையா ததேயாம்.செளச௪ச்தால் *தன். சரீரத்தில்... 

அருவருப்பும் பிறசரீ ரந்தீண்டாமையும் 1 சத்துவ (அந்தக்க ரண) 

சுத்தியுமுண்டாம். (௯) 

- *மூன்றுகாலஸ்சானஞ் செய்யினும் அழுக்குரிங்காக தன் சரீரச் இ 

ண்டாகும் அருவருப்பினால் வைராக்கியமும், பிறசரீ ரச் தீண்டாமையால் ஸ் 

இரீபோசா இகளின் நிவிருத்தியு மூண்டாகும், ஆர்தரசெளசத்தாலாம் ௪ 

த்தவ(அர்சச்காண)ச.த். தியாவ. இரஜோதமோகுணங்களா லமிழ்த்தப் 

படாத தன்மையாம். அதனால் ௪த்துவளுணா இக்கியமு(சன்மன டைமை 

யம், எசாக்த்தன்மையாகிய சித்சஸ்இரத் அவழும்,இச் இரிய ஜயமழும், 

ஆத்மதரிசனயோக்கியெ த ௮ுவழு மூண்டாம், 3 ் 

_ *இங்கு இஜோதமோகுணங்களால் அமிழ்த்தப்படாதசத் தவமினு 

வெனக் தெரிதற்பொருட்டுச் சத்துவ முதலியவற்றின் ல ர் மூ.தலி - 

யன எடுத்அுரைச்கப்பரின் றன: = va : 

  

௯. சாத் அவிசகுணத்இத்குரியவை ஞான ௪க்இ, ஞானேச் திரிய சேவசை 
கள், அக்தச்சரணதேவதைகள் சா.த்துவீக சர்க்கம் (சருஷ்டி)என்பனவா 

ம். இக்குணம் வெண்ணிறமானஅம், பிரியவடிவின ௮ம், சுகச்தைத் தருவ 
ம், சர்மத்இல் பிரீஇயையுண்டுபண்ணுவ ௪ம், ௪ற்ரத்தையினை புண்டு 
பண்ணுவதும், அச்ற்சொத்தையினை: விலக்குவ௫மாம். இச்சத் துவகுணம் 
ஆர்ஜம், சத்தியம், செளசம், சரத்தை, க்ஷமை, இருதி, இரச்கம், காண 

ம், சாக்இ யென்பவற்றால் தெரியத்தக்கதாம், ட ் 

௨, இராஜஸலகுண ச் இற்குரியவை இரியா௫க்இயும், அசனின்௮ண்டாரு 
ம் ஞானேச்இரியபஞ்சகம், காமேக்இரியயஞ்சசம், பிராணா இ... பஞ்சகம் ,



இயமம் (பிரமசரியம்). ௭ 

(௨) பிரஹ்மசசியம். - 

(அ-கை) பிரமசரியத்தினிலச்சணம் கூறப்படுகின்ற அ: 

பிரம சரியம் பேசுங் காலை 
யெண்வகை மைஅன மின்றிய தன்மையாம். [| ௧௦ || 
  

இ.ராஜல சர்க்கம் என்பனவுமாம். இக்குணம் இசச்தவர்ணமான அம், அப் 
பிரீதியைச்செய்வம், அற்புதமும், அக்கக்தருவதமாம். இச்குணத்தால் 
அவேஷம், துரோகம், மற்சரம், ஸ் தம்பம் (கிமிர்சச), கொடுமை, கித்திரை, 
இராஜஸ் சரத்தை, மானம், இக்திரியவடச்சமின்மை, கர்வம் என்பன உண் 
LRG MG, ் : 

௯. தர்மஸகுணத்திற்குரியவை அர்த்தசக்தியம், அசனின்௮அண்டாகு 
ம் பஞ்சசன்மாத்திரை, பஞ்சபூத மென்பனவுமாம், இவைஇரவிய 6G 

- யோடு -கூடியனவாய்ச் தாமஸாகங்காரச்சனின்்௮அண்டாவனவாம். இக்கு 
ம் கருகிறமாரனஅம், மோடச்சச் செய்வம், விஷாகச்சைச்செய்வது 

மரம், இக்குணமானது சேரம்பல், அதியாமை, நித்திரை, தைனியம் (ஆ 
சையாறத்றுத்தல்), பயம், விவாதம், இருபணதக்கன்மை, கபடம், ரோஷம் 
[(குசோதம்), வைஷம்மியம், மிச்ச காஸ் இகத்தன்மை,பிறர்தோஷங்காணு 
மியல்பு, தாமஸ சிரத்தையுடைமை, பிறருக்கு சசாபமுண்டாச்சல் என்னு 
ம் இவற்றால் அதியத்தக்கதாம். 

இம்மூன்௮ம் ஒன்ரோடொன்௮ சலக்து கொண்டேயிருக்கும். அணி 

தின ஒருகுணமு மிரா, தீர்த்தஸ்கான மென்ப.துஎதுவோ அஅவ்ம்காமா 
இகளும், கஷமையின்மை முதலியனவும், சாக்இியின்மை முசலியனவுமா 
Su பாபஹேதுச்கள் நீங்காசபோ௮ பயனின் நியகாம்; உழுபயிரிட்டு 
முூளைச்கும்வரையிலும் மூளைத்.து பலிக்குமளவும் காச்சப்படாசயோதும் 

ப பயன்படாமைபோல; தீர்த்தஸ்கானச்தசால் கஷ்டமே மிஞ்சுவதாம். 

சாஸ் இஞான த்தினால் சத் அவமதஇகரிச்சபோ௮, தாமஸ. ராஜஸ விஷ 
யங்களில் வைராக்கிய முண்டாம். லோப,ச்சால் இராஜஸ மஇகரிக்ன், சா 
ச்வீசசாமஸ மிரண்டும் கூறையும், தாமஸ மஇகரிச்ன்,மற்திரண்டும் கூறை 
யும்௮ இகரித்இருக்னு.ம் ஒன்ன மற்றொன்றோடு சேர்ச். இரட்டையாக 
வே காரியமுண்டாக்கும் ஸ்திரிபுருஷர்கள்போல. ௮இகரிக்ச.2 புருஷ 
னும் அதனோ? கூவெ.து ஸ்திரீயுமாம், கேவல சத்துவ மிசாத; சலக்தே 
யிருக்கும். வஸ் இரபூஷணங்களாலலங்கரிக்சப்பட்டவளான அழூய ஓர் 
ஸ்திரீ பர்த். தரவுக்கும் மாதாபிதாபர் அவர்ச்சத்இற்கும் பிரீ தயை சருப 
வளாயிலும் சபத்தினி(சச்சளக்.இ)கட்குச் அச்கமோசங்களைச் தருபவளா 
வள் (வியக்தி பேதத்தாலும் சாலபேதத்தாலும்), அ௫போல ஒருவன. 
சத அவவிருத் த, காலபேத வியச்சபேதக்சால் இராஜஸ தா.மஸகுண௪ம் 
பச்ச மூடையதாம். இவ்வாறே இரஜோவிருக்தி தமோவிருச் இசட்கும்் கா 
ண்ச. இசனால் ஒவ்வொரு குணமும் கலப்புடையதா (மென்றதிக, தனிக்கு 
ணமாயிருஈ்தால் காலாக்கரச்தால் மாதி வரா. 

ஒரு ஸ்இரீ ரூபவஇயும்,யெளவனக்தால் விபூஷிசையும்,இலஜ்ஜையுள் 
எவளும், மர ஐுர்யவிகயங்களை யுடையவளும், காமசாஸ் இர விதியுணர்ச்ச



Sy அட்டாங்கயோகசுத்திரம். 

(சூம்) பிரமசரியத்தினைச் சொல்லுமிடத்த எட்டுவிதமான 
மைகனமு மில்லாக தன்மையாகும். (௪-௮) 

ஸ் கீரிகளை ஆகையாய்ப்பார்க்கல், தீண்டுதல், அவசோடு விளை 
யாடுதல், அவர்களேக் கர்ச்திகசல், அவரோடு இரகூயமாய்ப் பேசு 
தில், அவசைக் கூடவேல எடு மென்று நினைத்தல், கிச்சயித்தல், KOs 
லென்னும் எட்டும் ஆசை காரசணமாதல் பற்றி மைதுன மெனப்ப 

டும். இவ்வெண்வகை மைதன மில்லாமையாகயெ பிசஹ்மசரியம்' 
  

ளும், தர்மசாஸ் இரத்இன்படி கடப்பவளும், 'பர்சிதாவக்குப் பிரி.தியைச் 
சேபைரமா விருக்குபிடி அச்கச்சருபவளா வள். தாக அகக் 
இருக்கும் அவளைச் சச் அவச்திருப்ப்வளென்டர். அதுபோலச் சதிச் 
விகாரப்பட்டு வேதற்௮த்தன்மயாக விளங்கும், 

தீ இராஜ gz சேனை இருடர்களால் உபத் இரவிச்சப்படும் சா அக்கட்கு 
ச்சுகர்தருவதாயினும், தருடர்கட்குத் அக்சமும்மோகமுசதருவசாம். அ 

போலவே குணங்களும் விபரிதப்பிரதீஇயை யுண்பெண்ணுவனவாம்.' 

மகாமேகங்களோகூடி, மின்னி, இடிக் அச்தூறிக்சொண்டு , மிசவுமி 
ருண்டிருக்கும் சாளானு தீமோ *பமெனப்படும். இது மிகத்.தர்தனமா 
(தீசாளா) மயிலம், உழுபவர்கட்கும், விதைத்திருப்பவர்கட்கும் seems s 
தருவ, அம்,. வைத £ர்சட்கும,கூரையில்லாத வீடைய அர்பாக்கியருக்கும், 

கூைவீட்டினருச்கும் துக்கர்சருவ தமாம். புருஷனைப்பிரிச் ச ஸ்க்ரிகட்கு 

Corea ainn இவ்வாறே குணஙகளுமாம், 

௪, இலகு2 அவம், பிரகாசகத்.தவம், கிர்மலச அவம், எப்போதம்செ 
னிவுைமையென்பன சத்துலவமாதலால், எப்போது ௮ங்கக்கள் இலவம் 

(சனமின்மையும்!, கேச்ரொஇயிச்இரியககள் நிர்ம5 லாய் மிருகிகுமோ,இ 
சாஜதாமஸவிஷூயங்களைக்கிரகிக்கற இல்லை2யா, அப்போது ஈச தவமேலீ 
டாம். 

௨”, சலகஞ் செய்யவும் கிராம நீதரம்போகவும் காடுசல்,' மன்ச்சஞ் 
சலம், அச்தியர்ச்சமாப் Mars sg Gov Pugs od, சரீரசனம், இச்.இ௫ி.ப 

toes: றப்பு,காமம், மன அஞான்சூரியமா க்ஸ், சி௮ இசையினையும் விரும்பாமை 

யென்னுமிவை: யுண்டாகு Gurus a, pate a இரகஹின் கேலீடாம். 

௩. கொட்பாவி Mire ices SB mniGanbai Sy, wn, Cor 9 1 ச 2; : 

கம், அறியாமை என்பவை உண்டாயின், அப்போ தமஸின் மேலீடாம், 

ப.ரஸ்பரவி?ராத சூள்ள இவை ஒன்றோடொன்று சோர் pig 
திருப்பனவாய், எவ்வா௮ சாசுவதமான காரிய தினையுண்டு பண்ணு மெ 
னில் am gb; Cran: Bud gs: திகள் போன்றவாம் குணங்கள்: -தைல 

ம், வர்த்இி(இ.3),  அளகிளு (௬டார்) என்பன பரலஸ்பரவலிசோத pat on ar 
வாயினும், ஒருங்கேகூடிக் கடமா HFSS Bor விளக்கு தலாகிய ஒரு 
காரியத் தனைச் செய்வ போலச் குணங்களும் சேோச்த ஒரு காரியத்இ. 
னைச் செய்வனவாம், 

ச்



இயமம் (மிதவஷண்),. ௯ 

கிருகஸ்தனுக்கு எவ்வானு கூடுமெனின், திர்மலாந்தக்கரணமுள்ள 
இருகஸ்தன் தன் ஸ்திரீயை இச்சையின்றி இருஅ காலத்தில் புத்தி 
சோற்பத்தியினைமாத்திரமுத்தேசித்அக்கூவோனாயின், ஆசையின் றி 

ய தன்மையால் அதவும் பிரஹ்மசரியமேயாம். அவ்வாறின்றி ஆசை 
யாய்க் கூடுவானாயின், இச்சை மிகுதியினாலாம் வரம்பின் றியமைதுன 

த்தால் நடுக்கம், வியர்வை, களைப்பு, மூர்ச்சை, மயக்கம், அருவருப்பு, 
பலக்குறைவு, தாஅக்ஷயம், இசாஜயக்ஷ்மா(சுவாசகாச)முதலியசோ 
கங்கள் என்னு மிவையுண்டாக, அதனால் சரீரபீடையும், நேத்திராதி 
"பிந்திரியங்களின் மந்தத்தன்மையும், மன,த்தளர்ச்சயுமுண்டாம். யோ 
னிஸ்கானத்துள்ள புழுக்களின் காசக்காலாகும் பாபமும், விதிகடக்த 
தாலுண்டாகும் பாபமும், ஈவக்சரகமுதலியவற்றின் விசோகமாகிய 
தாக்குதலும், சசவதண்டமும், *ஆயுட் குறைவுமுண்டாம். ௮ம்மை 

- அனமின்றியவன், மேற்கூறிய விபத்துக்களினின் ௮ விலகுவதோடு, 
சரீரம் கேத்திராதியிர்திரியங்கள் மனஅ புத்தி என்பவற்றின் வீரிய 
லாபம் சாபாறுக்பொகசாமர்த்திய முதலியவற்றினைப்பெற்று, தர்க்கா 

. யுசுடையவஞனாய் விரைவில் யோகூத்தியைப் பெஅ௮வன். (௪௦) 

(௫) மிதவூண், ட 
(கை) மிதாகா.ரத்தினிலக்கணம் கூறப்படுகின்றது: 

-நல்லூ *ணகடசை ஈன்னீ சொருகா 
லூயிர்ப்பிற் கொருகாலா வுண்ணலே மிதவூண். [௧௧] 

(சூ-ம்) சன்மையைத்தாத்தக்ககான உணவு அரைவயிமருகவும், 
ல்ல ஜலம் ஒரு கால் வயிழுகவும், சுவாசம் விடுதற்கேதுவாக ஒருகால் 
வயி௮ வெறுமையாயிருக்கும்படியாகவும் புசித்தலே மிதாகார மாகு 
ம். (௪-௮) ் 

இங்கு நல்லூண் என்றதனால் விரைவில் 8ீசணமாகக்சக்க அம், 
- மனுரமும், புஷ்டியைத்தருவதும், தா ௮ப்பிபோஷணமுமாகியயோ 

் தத்திற்கறுகூலமான சாத்துவிகாகா..ம் கொள்ளப்படும்; ௮வவாகா..ர 
Beane ஹடயோகப்பிரதீபிகை முதலியவற்றாற் றெரியலாகும். 
அனுவும், அரைவயிறளவாகக்கொள்ளாஅ கிறையவுண் ணுமிடத்து, 
உண்ட அவ்வுண்வு ஜீர்ணமாதற்கு வேண்டிய ஜலம் பருகுதற்கிடமி 
ன்றி அஜீர்ணமுண்டாகும். நீரையும் சேர்.த.து நிறையக்கொள்ளின், 
பின் பிராணவர்யு உட்பிரவே9க்கற்கிடமின்மி வெளிகோக்கும். ௮த 
'-னாலும்ஜீர்ணக்குறைவுண்டாம்; பிராணவாயுவினாலுண்டாகும் இக் 
தசகத்தியும் அசுத்தநிக்கமும் உண்டாகாது. அதனால் காடிகனில் மல 
  

*இயுளும், சரீபரேச்இரியமனதுகளின் பலமும் குறையுமென்பசற்கு 

இசாவணாதஇியரும் தத்காலத்தவரகேகரும் சாட்சியாவர். 

ர்ணண் அகட(வயி௮) அரை(பா இ)எனப்பிரிக்க, 
உ



௧௦  அட்டாங்கயோககுத்திரம், 

மிகுந்து சனதியுண்டாகவே, பிராணவாயுவை உள்ளே கிசப்புவதா௫ 
ய பூரகமும், கிரப்பியவாயுவை நி௮.த்தலாகிய ஞும்பகமும், நிறு த்திய 
வாயுவைடுஉளியில்மெல்ல விடுதகலாகிய இசேசகமும் ஒருசிறினம் செ 
ய்தற் சேலாஜு. சாடிகளில் வாயுப்பிரவேசமின்மையால் சோம்பலும் 
நி.ச்இிரையும் மிகுந்து *அஜீர்ணத்தினையே மூலகாரண்மாகவுடைய 
சோக்ங்களெல்லாம் வந்து பொருக்தும். அதுபற்றியே (தனன ௮ல். 
இணிபலத்திற்கேற்றபடி) அரைவயினு அக்நமும் கால்வயினு ஜலமும் 
கொண்டு கால்வயிறு பிராணவாயு பிரவே௫ித்தற்கேனுவாயுமிருக்க 
வேண்டுமென்றதாம். மிதம் என்றமையால் காலவையறையும்கொள் 
ளப்படும். அதாவது ஒருவன் அளவாயுண்ட. அகர்£ம் பக்குவாசயத் 
தில் (இபைப்பையில்) மூன்று மணிஞுதல் எட்டு மணிக்குள். ஜீர்ணமர் 
கிறது. அன்பின் சிறுகுடலிற் சென்று வலப்பா்கக் *கல்லீ.ரலின்: 

. கீழிருக்கும் பித்தப்பையினின் ஜொழுகும் பித்த நீரினாலும் கணைய 
மென்னும்கருவியினின்ன வரும் மதுர 'கரவத்தினாலும் சற௮ுகுடஃலிற் 
கசியும் இரசத்திஞ லம் 'ஜீர்ணமாகிப்பின் பெருங்குடலுக்குள் வந்து 
முற்றும்ஜீர்ணமாகி எஞ்பெபாகம் மலமாய் வெளிப்படும். இவ்வி தக் - 
காமத்தால் உண்ட உண்வுமுற்றும் ஜீர்ணமாக இருபத் அகா லுமணி. 
கேசம்செல்லும்.. அதற்குமேல் வே௮ அகாரம்கொண்டால், முக்திய 
கிரமமாக மனுபடியம் அது ஜீர்ணமாதற் குரியதாகும். அவ்வா நின்றி ் 
மேலும் மேலும் ஜீர்ணமாவதற்கு முன் கொண்டால், முன்னுண்டது 
'இரஸதாதவாய் மாறுவதற்கு முன், அதனைப் பின்கொண்ட வுணவு 
ஜீர்ணஸ்கானத்தினின்௮ நீக்கித் தானும்ஜீர்ணமாதற் கேஅவின்றிய 
தாகும். ஆகவே சரீ சத்தில் இரச்தாதுக்கள் குறைர் து பலஹீனமாவ் 
தோடு அதிக ஆகசாத்சைச் ரணஞ் செய்யும் நிமித்தத்தால் கூடல் 
களில் ௮திக உஷ்ணமும் களர்ச்சி முதலியனவும் ஏற்பட்டு, மலச்சக் 
கல் மலப்போக்கு முதலியனவு முண்டாகும். அதற்குமேல் வரும் 
  

*அஜிர்ணத்தனாலுண்டாகன் தவைசளேயாகும் எல்லாரோகங்களுக், 
ஆதலால் அவ்வஜீர்ணத் தனை அபானவாயமலமென் பவற்தின் .விபரீ.தஷா 
ன சரதம், வெண்மை- கருமை பசுமை இளகல் சச்கல் மூகலிய. மல பேத 
ம், சரீ.ரச்இன் கனஇ, சாவின் ௮௬9), சோர்வு; ஏப்பம், கொட்டாவி.மூ. சலி 
ப வெளிப்படையான சூதிகளாற்றெரிக்அ விலக்குதற்குபரயம் தேடவே 
ண்டும், மிதாசாரமே முச்ியஒபாயமாம், “ot a 

*கல்லீரல் என்பு மு: புப்புலம் எனப்படும் சுவாசாஈயமாகிய 

அரைய ரலு போற்ற லங்கஸ்)ச்குக்சேத்கருகிறமாயிருக்கும் கடினமான ஜம் 

அபகுஇகளுள்சா மாமிசத்தொகுதியாம். இ சம்ஸ்கரு தத்தில் (127-ப௯் 
ருத்) என்னும், ஆங்கில 2இல் (14ம-லிவர்) என்னும் கூறப்படும், இக்கல்லீ ௩ 
லிலுண்டாகும் பிச்சநீரெல்லாம் இகன் இழ்ப்பாகத்திலொட்டியிருக்கும் 

பித்தப்பையில் சேர்ச். அ. அஇிலிருக் அ நிடஅ புறத். த31*1414;- இமாசயம், 
எனப்படும் தினிப்பைக்கருகிலிருக்கும் சகுடலில் பித்தவாகினியென்னும் 
௪௮ குழாய் வழியாய்ச்சென்று, அதிலுள்ள ஆகாரங்களை ஜீரணமாக்கும்;



இயமம் (மிதவூண்). ௧௧ 

- வியாதிகட் கனவில்லை, D xe paper ஒரு தனத்திற்கு 5 ஒரு: காலந்தான் 
சாப்பிடவேண்டும் *யோகி என்று விஇித்ததாம். ௮அவும் உதராக் 

-கினியின் திபனத்தினை யுண்டுபண்ணும் சூரியாஸ்மியின் வேகமில் 
லாத காலை மாலை இரவு என்பவற்றைவிட்டுச் சரியான தீபன சத்தி 

டய/ன்ள திவான் கிபி யன்ற கவத bande Cranston வண்டும், மத் 
தியானத்திலும் 1 வாயு சூரியநாடியிற் பிரவே௫ிக்குங்கால் போஜன 
மூம் சந்திர நாடியிற் பிரவேடுக்குங்கால் ஜலபானமும் செய்யவேண் 
டும். இஃதுணரராதார், றிது சிறிதாகப்பலதடவைகளிற்கொண்டால் 
இலேசாக ஜீர்ணமாகும், டோ தடவையில்கெர்ள்ளுதல் சுமையாகு 
மென்பர். எப்போதாயினும், அரைவயிற்ளவாக் கொள்ளுதலால் ௬ 
மையாகாஅ. குறைவாகச்சாப்பிடுவகனாலும் அவ்வம்ணிக்குப் யோ 

- அமான இத்தன மின்மையால் சரீரத் திற்ருக்கும், அதனாற்றான் சிறிது 
  

கணையமென்பது Gime Storbnch| senses Siel- பிலீஹா எனப் 
படும்; மண்ணீர௮ (801௦௦0) க்க வலப்பாகச் இருக்கும் மாம்சம்போன் ற மெல்: 
விய ஜவ்வினாலாகிய ach g.@) str ghe g Bo ures &.fasev (Pancreas) 
என்பர். இதில்உணவகளை ஜீர்ணமாககக்கூடிய இரவருண்டாய்) அஇலிருக் 
௮. ுரூடலோடு சம்பர்இச் அள்ள மனுவாகினிச்சறுகுழலின் வழியர்ய்ச் 
சென்று, அச்சிதுகுடலிலுள்ள பதார்த்தங்களை ஜீர் மாக்கும். இவத்தின் 

. விமிவையெல்லாம் சரீரசாஸ் இரத்தல் காண்க. 

*மு.தியோரான ஈம சாட்டுக்கிருகஸ் தருட் சிலரும், elle gen srr 
சேசவாசிகளுட் பலரும் ஒருபொழு ௮ உணவு கொள்ளும் பழக்கத்தால் மி 
கூச்சபலம், ஆரோக்கியம், தீர்க்காயுள், நல்லசக்தானவிருத்தி தேத்லியவக் 

_ ஒைப்பெற்திருப்பதும், ஈவீனர் பலகை, பணவு கொள்ளும் பழக்சத்தால். 
_ அதனின் விபரீதமான தன்மைகளைப் பெற்திருப்பதும் பிரத் இயம், இண 
பற்தியே திருவள்ளுவகாயனாரும், “மிகினுங் குறையினு ( கோய் செய்யு மா 

ம Cort; avatli do seu வெண்ணிய மூன்,” “மடச்சென வேண்டாலாம்'யாக் 
nes கருச்திய) தற்றத போற்றியுணின்.' அற்று லளவறிச் அண்க வஃ 

அடம்பு) Qu DG னெடிஅய்க்கு மான,” (அற்ற seta கடைப்பிடூத்.து 
: Lag DEVE; sues garg uss gi.” SCOT LULIT 9 BOOTH வண்டி மஅ தண் 

ணி;னா௮பா டில்லை யுயிர்க்கூ.* “இழிவதிச் அண்பான்ச ஹின்பம்போ oni 
குல்; கழிபே ரிரையான்க ஹோய்,” corgi. 

ர்இங்கு இ. விவேகமாம்2-- 

சரீ.ரச்இன் வலது ௮ச்கங்களெல்லாம் இட்து ாகத்நிவவிடங்பஞ்கில் 
வலியுடையனவாயிருத்தலாஅம், கடினமான எல்லாமுயற்சிகளும் வலது 

அவயவங்களினாலேய செய்யப்படசலாலும் ௮௮ காரணமாக இக்தப்பர் 
கத்தில் இரச்தோட்டம் ௮அ௫கமாயிருச்சலாலும், வல அசுவாசாசயம்(ரை 

மீரல்)இடப்பாகத்தைவிட மிகப் பெரிதாயிருத்தலால் மிகு இயான வாயுவை 

ஏற்றுச் சுவாசாசயத்தில் வரும் அசுத்தமான இரக்தங்களை ௮௫இசமாய்சி ௬ 
_ தீதிசெய்வதற்கேஅவாயிருக்தலாலம், இச்சுவாசாசயத்தின் கீழிருக்கும் 
சல்லீரலானது உணவுப்பதார்ச்த்களெல்லாவற்றையும் இரசவடிவாகக் 

கொண்டு இரச்சமாக்கி அரையீரலில் செலுச் சவதாய், உண்ட அச்சரஸங் 
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8.2 அட்டாங்கயோகசூத்திரம். 

இிறிதாயுண்பவர் அடிக்கடி. வயிற்றில் பயொலுண்டாகும் தாபத்தால் 

வருர்அஇன்றனர். இப்பலகா.ரணங்களைமுன்னிட்டே இயமங்களுள் 

மிதாகாரம் சேஷ்டமானதென்னு சாஸ்.திரங்கள் கூ௮ கின்றன. 

மிதாகாரத்தால் பலவிசமான ஜரா்ட்டி யங்கள் வா.ராமையோடு 

ஆரோக்கியத்தால் சர்வகாரியங்களிலும் உற்சாக முண்டாகும். 

உவர்ப்பு, அவர்ப்பு, சனத), பா, கலங்கல், பூச்சி, அர்க்கந்த 

மூதலியவைகளில்லாதமஅ. ரமான சு தீதஜலம் கொள்ளத்தக்க. காமென். 

பது தோன்ற **நன்னீ?? செனப்பட்ட. அதுவும் போஜன காலத் 

இற்றான் கொள்ளத்தக்கதாம். அதற்குமேற் கொள்ளும் பக்ஷத்தில், 
வெர்துகொண்டி ருக்கும் ௮ர்க முதலியவற்றில் மீண்டும் ஜலம் விவ 

தனால் பாகம் கெட்டுப் போவது போல, நமது சரிரத்துள் ஜீர்ணமா 

'ய்ச் கொண்டிருக்கும் ஆகா. ரத்தின் ஜீர்ணத்தன்மை கெடும். அதுப 

த்தியேபெருந்தாக மெடுத்திடி னும்பெயர் த்தும் நீரருந்தோம்'”என் 

மூர்தேரையர். போஜனகாலக்தும் அளவிற்க திகமாகவேனும், குறை 

வாகவேனும், ஜலம் கொள்ளுதலாஓம் ஜீர்ணசக்தி கெடும்..௮துபற் 

நியே அதனையும் மிதாகாரத்தட்சேர்த்துக் கால்வயிறு ஜலமெனக் 

கூறியதாம். (௪௪) 
  

களைப் பாகப்படுத்தும் உஷ்ணரஸ்லியுள்ள பிததநீரும் பித்தப்பையும் தன் 

னிடம் பொருத்தப்பெற்றதாய்ச் சூரியமண்டலத்தையொச்ததாயிருத்தலா 

அம் இவ்வலஅ புறச் அகாடி சூரியநாடி என்௮ம், இகல் பிரவே௫க்கும் வாயு 

சூரியனென்௮ம் சொல்லப்படும், இது உட்பிரவேூக்கும் பூரசசமயத்இற்றா 

ன் பேரஜனமும் கடினமான வியவகாரங்களும் செய்யவேண்டும். இ௮ு: வெ 

ளிப்படும் ரேச்ச சமயத்தில் செய்தால் போஜன த்துடன் (கரியமலவாய மூ 

தலிய) அசுத்தமான உட்பதார்த்தங்கள்கலப்பதோடு பலஹீனமுதலிய வி 

ETT WS CH (Lp cor LT, ; த 

அவ்வாறே.இடது அங்கங்களெல்லாம் சிறுத்த அற்பவலியுடையன 

வாயிருச்தலாலம், சொற்பமுயற்சியே இடஅ௮ங்கங்களால் நிகத்தலாலு 

ம், அதனால்-இப்பாகச்தில் இரச்சோட்டம் குறைவாயிருப்பதாலும், இ. 

தாசயமாகிய இருதயம், இரைப்பை, கணையம், மண்ணீரல் மு.தலிய கனப 

தார்ச்சற்களிடப்பாகச்இருப்ப சாம், இட சுவாசாசயம் வலது பாகத் 

தைவிடச் சிறிதாய் இரட்டையாயிருத் தலால் மிகுதியான வாயுவை ஏற் 

அ௮ச்கொள்ளுவதற்கே துவின்மையாலும், ஜலத்தால் சூழப்பெற்ற இரக்தா 

சயம் இப்பாகத் இருப்பதாலும், உண்ட பலவுணவுகளையேற்றுத்தனது 7௪. 

த்தால் பக்குவஞ்செய்னு ஒருவடிவமாக்கிச் ௪ரீ.ரத்இற்கு உபகரிக்காம் பக்கு, 

வாசயமான ௮ சீசரஸ்மியுடைய சக் இரமண்டலத்தினை யொச்த தாயிருத்த. 

லாலும் இவ்விட௫ புறத். அ காடி சந்திரநாடி என்றம், இதற் பிரவே௫ிக்கும் 

வாய் சந்திரனென்௮ம் சொல்லப்படும். இ௮ பிரவே௫க்கும் ௪மயத் இற்றான். 

ஜல மூதலிய இரவவஸ் ஓக்களையுட்கொள்ளு ௮ம், சார்தமான வியவகா 

ர்ங்களைச்செய்தலும் உிதமாம், ௪பனமும் இரவில் இந்த காடிப் பிரவேச... 
காலக்இற்றாளன் செய்யவேண்டும், ௪யனிக்கும்போ.து இட பு,௰மாகப்படுப்



அஷ . இயமம் (க்ஷமை). ௧௬ 

(௪) க்ஷ்மை (கமை), 

(கை) சக்ஷமையினிலக்கணம் கூறப்படுகின்றது: 

எத்துய ராதிய வெய்தினு மற்பமுங் 

கலங்கா தொறுத்தலைக் சமையென மொழிவர். [ ௧௨॥. 

(சூம்) எவ்வகையான துயரமுதலியன தீனக்ருப் பொருச்தி. 

னும்,சிறிதும் கலங்குதலின் கிச் ச௫த்தலை கூமையென்ு கூ:அவர். 

(௭-௮) ட்ப 
சத்துருக்கள் அரசர் முதலியோரால் FP rib ஸ்திரீ புத்திரன் 

தனம் பூமி முதலியவைகளை முூன்னிட்ட எவ்வகையான. அன்பம்வந் 

தாலும், ஆதி சப்தத்தால் அவமான முதலியன நேர்ந்தாலும், விஷா 

.. தம்மற்சசம்கோபமுதலியன மிகுந்து மனங்கொதித்துப் பிரதிசெய்ய 

வெண்ணாது, பாண்டவர்கள் முதலியோர்களைப் போலச் சகித்துக் 

கொண்டி ருத்தலாகிய க்ஷமை யெனப்படும் பொறுமையினால் சரீ 

சாதிகளிலுள்ள யானென தென்னும் அபிமான மொழியும், அபிமான 

மொழியாதாயின், ௪ த்சமும் சரீரமும் ஸ்.திசமாயிருக்து அப்பியசித் 

தலாலாகும் யோக௫த்தியபினைப் பெ௮வதற் கேவின்மும். (௧௨) 

(௫) கொல்லாமை (அஹிம்ஸை), 

(அ-கை) வேதத்தில் மேலான தர்ம மெனப்படும் அஹிம்சை 

யாய கொல்லாமை கூறப்படுகின்றது: ட ஆ 

வேத விதியலா வேறெவ் விதத்தும் 

மனமொழி மெய்களான் மன்னுயிர் GEC at 

ரிப்சசை செயாமையே :யினியகொல் லாமையாம். || eh] 

.(சூ-ம்) வேதத்தில் விதிக்கப்பட்டவையல்லாத மற்றைய வித 

ங்க ளெல்லாவற்றாலும், ஒருவன் ,னஅ மனஅவாக்குக்காயமென் னு 

ல்முக்கரணங்களாலும் நிலைபெற்ற ஜீவர்கட்கு இங்கிசை(ஹிம்ஸை) 

யாகிய கொலையினைச்செய்யாமையே இனிமை தரும் கொல்லாமை 

யாகும்: (௭-௮) ட > ட 

வெதத்தில் விதிக்கப்பட்ட யாக மு.தலியவற்றுற் செய்யப்படும் 

கொலையினால், அவ்வுயிர் இவ்விழிந்ததேகக் இனைவிட்டு விரைவில் இத 

னினும் அதிக சுகத்தினை யஅபவித்தற் கேதுவான திவ்ய சரிரத்தி 

னைப்பெறு தலாலும், அவ்வா செய்பவன் கொலைப்பாபத்தினால் war 
  

பானாயின்) அப்போது சூரியசாடியில் வாயு சஞ்சரிக்குமாசலின் அதனால் 

சரீரத இற்கு: வேண்டிய எல்லா கலமூம் பெ௮வதோ எப்போதும் ரோக 

மின் தியவனாயிருப்பன். இவ்வித. தால் இங்கு சொல்லப்படாத பிறகாரியங் 

களையும் ஊடச்தறியலாம், 5



௧௪ அட்டாங்கயோககுத்திரம், 

கம்புகாது புண்ணியமிகுதிப்பாட்டால் சுவர்க்கம் புகு லாலும், அது 
கொலையாகாமையின், அதனின் வேருனவகையாழ் செய்யப்படும்கொ 
லை ஹிம்ஸை யெனப்படும். 

அந்த ஹிம்ஸையானது மன அவாக்குக்காயமென்பவற்றால் ஞூ 
வகையாம். அவை ஒவ்வொன்னும் கிருதம் (கன்னாற் செய்யப்படுவ 
௮), காரிதம்(பிறபைக்கொண்டு செய்விப்பது), அநுமோ திதம்(ஒரு 
வன் செய்ததனைக்கண்டு ஈல்லது ஈல்லதென்அ களிப்பது)என்னு மூ 
வகைப்படும். அவை ஓஒவ்வொன்ம் லோபமூலம் (மாம்சம் தோல் 
முதலியவற்றின் உக்தேசத்தாற் கொல்லுவது), குரோ ,கமூலம் (த 
னக்குச்செய்த அபகா.ரத்தை முன்னிட்டுக் குசோதத்தாற் கொல்லு 
aga), * அஞ்ஞானமூலம்( அறிவின்மையினாற் கொல்லுவது) என்னு: 
மூவகைப்படும். ௮வை ஓவ்வொன்றும் அதிமாத்திரம்(இவிரம்), மத் 
தியம்(அதனினும் குறைந்தது), - மிரு௮ (அதனினும் குறைந்தது) 
என்று மூவகைப்படும். இவ்வாற்றால் ஹிம்ஸை இருபத்ேேமுவகை 
ப்படும், இவ்வாறே ௮சத்தியமுதலியவற்றிலும் பேதத்தனைப் பொ 
ருதீதிக்காண்க. 

கொலையினால் இகத்தில் இராஜகண்டம் பழி பாவம் ஆயுட்கு 
றைவு முதலியனவும், பாரத்தில் உரகவேசனையும், மறுமையில் ௧7௪ 
சேஷுமாக முடம் சைகால்குறைவு முகலிய அங்கஹீனமுள்ள சரீ 
சப்பிராப்தியும், குஷ்டா திரோகங்களும் உண்டாம். கொல்ப்பாவம் 
அதிகரித்தால் இம்மையிற்றானே குஷ்டாதி ரோகங்களும்'பு.தஇப் 
பிரம முதலியனவு முண்டாகும். 

மற்றுமோர் இரகசியமுளது:-*சரீ ரத்தின் சர்வாவயவங்களையும் . 
நியமிப்பவர்கட்கும் சர்வசரி.ராதிகட்கும் காரணமாஇய ப.ரப்பிர்ஹ் 
மம் சர்வசரீ ரத்திலும் வியாபித்திருக்கிறது. பஞ்சபூகவடிவ சரீர. 
தில் பிருதிவியாதிகளின் பாகத்தில் கரமமாய்,க. காரியப்பிரஹ்மா, 
௨.காரியவிஷ்ணு, ௩. காரியருத்திரன், ௪. பரனானஈசுவான், ௫. சதா 
சிவன் என்னும் ஐந்து தேவதைகளுண்டு, சரீரத்தின் வெளிப்புறத் 
தில் சமஷ்டி. ஸ்தூலசரீ சாபிமானியான விராட்டும், உட்புறத்தில் சூ 
க்ஷ்ம சரீ ராபிமானியான ஸ்வராட்டும், மத்தியில் காரண சரீமாபிமா 
னியான சம்சாட்டும் உளர்.சுரோத்திராதி ஐந்தில் முறையே திக்கு, 
வாயு, சூரியன், வருணன், பூமி என்னும் ஐந்தும், பாதாதி ஐந்தில் 
முறையே திரிவிக்கிரமன், இக்இரன், அக்னி, பிரஜாபதி, மித்திர 
னென்னும்ஐவரும், பிராணனில்சூத்ராத்மாவும், ௮ந்தக்கரண.த்தில் 
  

*அ.தியாமை, சம்சயம், விபரியயம், இசாகம், அவேஷம், ஸ்மிருஇப் 
பிரம்சம், யோக அஷ்பிரணிதானம், கர்மச்தஇன்௮கரசரமென்னும்.எண்வ 
கையான பிரமாதத்தால் செய்யப்படும்கொலைகளும் இவ்வஞ்ஞானமூல மூ 
திலியவம்கில் அடங்கும்,



இயமம் (கொல்லாமை), கட் 

-. இரணியகர்ப்பனும், அதன் விரு, தீதிகளில் Fh Ba car, பிரகஸ்பதி, கர் 
லாக்னிருத்திரன், இவன் என்பவரும், உ்ோரொமங்களில் கூடக் தேவ 
தைகளும், ௪ mee பூதப்பியேதா இகள்யாவும், £ சரம்புக்ளெல்லா 

வற் விலும் பிசாசுகளும் இராக்ஷகர்களும், மஜ்ஜையில் பிதிருகர் ait 
வர்களும், Bandpass இரக்தமென்பவற்றில் ௪கல தேவதைகளும் 
வ௫க்கின்றனர். இரிரார்த்திகளுள் ௪. பிரஹ் மாவின்காரதநுவான Sl 
பிராணிகள avg கண்ணில் உட்பாகத்திலும் வெளியில் சூரிய 
னும், அர்தப்பிரஹ்மாவின் சார்தகறவானன இடதுகண்ணில் உட் 
பாகத்திலும் .வெளிப்பாகத்தில் சந்திரனும் இருக்கும். 2. விஷ்ணு 
வின்காரகறுகண்டத்தின் வெளிப்பாகத்திலும், சாக்ததஐ உட்பா 
சத் தனு மிருக்கும். %. GF தானது கோது இருதயத்தின் வெளிப் 
பாகத்தும், சாக்ததறு உட்பாகத்து மிருக்கும். எல்லாத்தேவதைகட் 
கும் காரணமான சத்தியாதிலக்ஷணப்பிரஹ்மம் பிரஹ்மரக்திர ம 
காஸ்கான த்தில் (தேவா, கசர்ந்தக்தின் _ i ay ti தேகத்தின் 5 
டுப்பாகமான மூலாதாரத் தில் Apes தி யும், பிசஹ்மார் தித்தி கின் உம் 
இலலாட த்தின் ௮க்கி.ரபாகத்தில் முக்குணவடிவமாயாசக் தியம், இல 
லாடத்தின் த் பா் தீதில் காதரூபசப்தப்பிரஹ்மமான பரா௪க் 
தியும், இலலாடத்தின் அபராம்சமான புருவகடுவில் பிந்துவுமி என் 
னும் ச௪க்தியுமுள. பிந்துவின் மத்தியில் ஜீவாத்மா சூக்ஷ்மரூபமாயி 
ரூக்கின்றார்; இருதய தீ தில், ஸ்தூலரூபமாயிருக்கின்றார். 'பிக்து இருது . 
யமென் னு மிரண்டற்கும் மத்தியமான இடத் கில் ஸ்தூலசூச்ஷ்மமி 
சண்டன் வடிவமான மத் ;இியரூபமாக விருக்கின்றார். பிரஹ்மாவின் 
பத்திஷியாகிய ௪ரஸ்வதி.நாநனியிலும், விஷ்ணு பத்தினியாகிய ல 
க்ஷமீ அராககசமான இழுதயமத்தியஸ் கான த்திலும், ருத்தி பத்தினி 
யான பார்வதிரு கஇரனோடு கூடவுமிருக்கின்றனர். சத்தியா திலக்ஷ 
ணசுத்தூவம் சர்வதேகத் AoA pa enna நல்ல ஞானிகளின் Gs 

_ கத்தில் இவ்வெல்லாத்தேவதைகளும் .பிரத்தியகாத்மவடிவமாசவும், 
மூதவதகாருபமாகவுமிருக்கும்; வேதமார்க்க மொன்றில் நிற்பவர் தேச 
த்தில் தேவதாருபமாய்க்தோற்றும், பிரத்தியகாத்மர் !வாகக்கோற்று. 
தாந்திரிகர் தேகத்திலோ: தேவதைகளிருந்தும்- சத்தி யின்மையால் 
காயா. அஞ்ஞர்கள் சரீரத்தில் அதிதேவதைகள் ஆசோகிக்கப்ப 

ட்ட தன்மையாகவாவது ஸ்வருபமாகவாவது எப்போதும் விளங்கா. 
மை தபட்டனவாகவேயி ருக்கும், ஆகலால்போக மோக்ஷங்களைவிரூ 
ம்புவோன் தன்னம் றன்னை அடம்பன் சரீ ரத்தனைப் பூஜிக்கவே 
ண்டும்.மோகக்இனாலும் அவமதிக்கலாகானு, -அர்விரு த்தனை(தியவொ 

மட் (pone ஊை)யும், மூர்ச்கனையும்தேவ தாரூபமாகப் பூசீக்கவே 

ண்டும். எவ்விதத்தாலும் அப்பிரியமான பாஷணம்கூடாது. அப்படிச் 
செய்வானாயின், அவனைத் தேவர்கள் கொல்லுகின்றனர். காயப்படுத் 
தலாசாஅ;௮ஸ் இர௪ஸ்இசா இகளால் இசக்தம்வெளிப்படுத்தலாகாலு;



* 

௧௯% அட்டாங்கயோகசகுத்திரம். 

சூடு, முத்திரை, பச்சைகு,த்தல் முதலியனவும் கூடா. அப்படிச்செ 
ய்பவன் அதோகதியிற் செல்௮கின்றான்!” என்பதாம். 

இவ்வாற்றால் லப எவ்விதத்தாலும் ஹிம்ஸை கூடா 
ததாம்.இவ்விதமானஹிம்ஸையின் றிய தன்மை எல்லோருக்கும் எல் 
லாகலங்களையும்' தரத்தக்க தாயிரு தீதலின், இஃது இங்கு(சூத்திசத்தி 
'ல்) “இனிய கொல்லாமை?” என்னு கூறப்பட்ட. 

அவ்வஹிம்ஸையும் ஜாதி, தேசம், காலம், சமயம், என்பவற்றால் 
அவச்சன்னமூம்(வரைச்அுகொள்ளப்படுவஅம்), அவ PO ye 
சின்னமு(வரைந்து கொள்ளப்படா,த௫)மாக ஐவகைப்படும், ௮வற் 
அள், [ க:] பிசாஹ்மணனைக் கொல்லேனென்ப.அ ஜாதியவச்சின்ன 
மாம். [௨.] தீர்த்தத்திற் கொல்லேனென்பஅ தேசாவச்சின்னமாம். 
[௩.] ச.தர்த்தசியிற் கொல்லேனென்பத காலாவச்சின்னமாம். | ௪. | - 
தேவதாதிகளின் பொருட்டன்றிக்கொல்லேனென்பது சமயாவச்சி 
ன்னமாம். [(டு.] எப்பொழுதும் எப்பிரயோஜன த்தின் பொருட்டும் 
'கொல்லேனென்பது அருவச்சின்னமாம். 

இவ்வாறே ௮ஸ்ே eerie கொள்க. இன்றை 
ஸை முதலிய இயமங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஜா திமுதலியவற்றால் அவ 
சன்னமாய் விரத மெனப்படும். ஜாதியா திகளுள் ஒவ்வொன்றினால் 
.அவச்சென்னமாய் அல்பவிரத மெனப்படும். ஜாதியா தியொவ்வொன்் 
ினால் அரவச்சன்னமாய் ஸ்வல்பவிரத மெனப்படும். ஜாஇயாதிக 
ளெல்லாவற்மு லும் அரவச்சின்னமாய் டயட கண்டக மிருப்ப 
வாய் மகாவிரத மெனப்படும். 

இந்த அஹிம்ஸை பிரதிஷ்டையாயின், அவதவைய் eifierg 
"தில் வந்தபோது ஒன்றற்கொன்று வைமாள்ள ப௬, புலி, யானை, ச 
ங்கம், பாம்பு, ரி, முதலிய பிராணிகள் தமது னைக கை வகவிட்டு 
விடும். அன்றியும், இர்க்காயுசும், மேலானருூபமும், ஆரோக்கியமும், 
எல்லோராலும் சிலாகிக்கப்படுக்தன்மையும், சர்வஜனவ௫ியமும், ற் 
அம் விரும்பிய எல்லாவற்றையும் பெறத்தக்கவாற்றலு முண்டாமெ 

“னின், இதன்பெருமையைப்பற்றிச் சொல்லுவகென் ? இதனாற்றான் 
“(கொல்லான் புலாலை மதுத்தானைக் கைகூப்பி; யெல்லாவுயிருந்தொ 
'மூம்.”? என்றார் திருவள்ளுவராயனார். (௧௩) 

(௬) கள்ளாமை (அஸ் தயம்). 

(கை) அ௮ஸ்தேய மெனப்படும் கள்ளாமையினிலக்கணம் 
“கூறப்படுகின்றது: 

அக்கியர் பொருளை யபகரி யாமையே 
கள்ளாமை யென்று கழறப் படுங்காண். || ae]



- இயமம் (கள்ளாமை/. ௧௭ 

(சூ-ம்) பிறர் பொருளெ.தனையும் அவர் சம்மதமின்றிக் கொள் 
, ளாஇிருத்தல் கள்ளாமை.யென்அ சொல்லப்படும். விமுந்து கிடப் 
பதூ, வைத்து மறந்தது, Dips SH, உடையவனருகிலிருப்பது, அவ 
ன் வைத்திறாப்பது, புதைத்துவைக்கஅ என்னும் இத்தன்மையயொ 

. ருள் அந்நியர் பொருளெனப்படும், அதனை அவரறியாமலும் பலாத் 
. காரமாகவும்கொள்ளுதல் ஸ்ேதயமெனப்படும்களவாம்(திருட்டரம்). 
தனது நிர்வாகத்திற்கததிகமானபொருளைப் பிறரிடத்தினின்ன் கொள் 

_ ஞதலாகியபரிக்ககமும் தர் வகையான களவேயாம்; தனத கிர்வாக 
த்தினுக்கதிகமானதென்னு ௮வர் தெரியா திறுக்குமாஅு மறைத்துச் 
'கொள்ளுதலின். இத்தன்மைய களவினால் பாவத்திற்களவில்லை.எனெ 
னின், கொல்லப்படுபவனுக்குண்டாகும் துக்கம் ஒரு ௯ணமாம். 
'இருட்டுக்கொடுத்தவர்கட்கோ புத்தரபெளத்திரரா தியரோடு ஜீவன 
பரியந்தமூளதாம் அக்கம். இகனாற்றான் இ௫ பஞ்சமகா Lit SBSH 
ளொன்றாக் சணிக்கப்பட்டுள்ள௮. இதனால் இகத்தில் கொலை, வில 
ங்கு, ௮டி முதலியவற்றைப்பெ௮ுவதோடு பகலிலம் இரவிலும்சொ 
ப்பனத்திலும்ஜாக்கரத்திலும் சல்லியமுடையவனைப்போல இரிடச் 
அம் சுவாஸ்தியம்(சுகமாயிருத்தலை)அடையான். மாதா, பிதா, பூத் . 
'திரமித்திரகளத்திசாதியரும், பர் அக்களும் அவனோடு சேர்ச்திருக்க 
விரும்பார், பரத்தில் உாகவேதனை யஅுபவித்துப் பின் அர்ப்பாக்கியதீ 
அவம், எவற்செய்தல், தா௫யம்(ஊழியம்), அங்கச்சேதம், தரித்திரத் 
அவம், சோகமுடைமை முதலியவற்றையுடையவஞகப் பிறப்பான். 
'இத்தன்மைகள் இகத்திலும் களவதிகரித்தபோது வரும். - 

இக்களவின்மையினாலோ இகத்தில் களவாலுண்டாகும் அகர் 

-த்தங்களினின் ௮: விலகியிருப்பதோடு சாஅுவாதமும்(புகழும்), மதி. 
டப்பூம், ஈம்பிக்கையும், ஆரோக்கிய முதலியனவு முண்டாகும்; பூர்வ . 

ன்மத்தின் ஜாதிஸ்மாணமு முண்டாகும். பாதி இல் சுவர்க்சசெள 

க்யெங்களையுமடைஇன்றான். இக்கள்ளாமை விசதம் செவ்வையாய் 

-திலைக்கப்பெற்றவனுக்குத் திவ்ய ரத்தினங்கள் முன்கிற்கும். (௧௪) 

. (௭)ஆர்ஜவம்(கேர்மை). 

(அ-கை)ஆர்ஜவத் இனிலக்கணம் கூறப்படுகின் ற.அ:- 

தன்னவர் பகைவர் தகானெனு மிவர்பால் 

சமத்துவங் கருதலே சாய்விலார்ச் சவமாம், [௪௫ 

(சூ-ம்)தன்னைச்சேர்ச் Sait Goh. BZD, FHS GES Sgt, 

pero gg வித்தியாசமின்றி, சமான மான புத்தியினைச்செய்த 

லே பக்ஷபாதமின்றிய ஆர்ச்சவமாம். 
௯.



௧௮ அட்டாங்கயோகசுத்திரம். ' 

புத்திரமித்திகளத்திராதியர் தன்னவரென.ப்படுவர். எல்லோ 
ரிடத்திலும் சன்னிற்போலவே சுகம் அக்கம் இலாபம் ஈஷ்ட (ps 
Auahops sacl és, ஒருவரிடச்து அறதுகூலபுத்தியும் ஒருவரி 
உத்துப் பிரதிகூலபுத்தியும்செய்தலாகிய கபடமின்றிய நேசான ௧ 
ன்மையே இங்கு ஆர்ஜவமெனப்பட்டது. எல்லோரினும் சன்னை 
அற்பனாகக்கரு அ.தலையும் ஆர்ஜவமென்பர். பக்ஷபாதஞ்செய்வோர் 
சல்வம் அவர்காலக்திலேனும் அவர் சந்ததிகாலத்திலேனும் அ 

ஜியுமென்பது பிரத்தியக்ஷமாம். இவ்வார்ச்௪வத்தால் செல்வம் வி 
ருத்தியாகலோடு கபடத்தினாலாகும் மனக்கவலை, அக்கபடச் செய் 
கையினை யுணர்பவர்களால் நேரும் இமை மூத்வியவைகளின் றி, ம 
னது எப்போதும் மலர்ச்சயுடையதாயிருக்கும். இதனால் யோகாப் 
பியாசத்தில் உற்சாகமுண்டாகும். ் (கட). 

(அ)தைரியம்(நிலையுடைமை. ~ 
(ஜோகை)தைரியத்தினிலக்கணம். கூறப்படுகின்ற த: 

உண்மையி ஸனிற்கு மு.௮இியே தைரியம். [| ௧௬ | 
(சூ-ம்) உண்மையான முக்திமார்க்கத்தில் எவ்விதத்சானும் க 

லங்கா திடபுத்தியுடைமையே தைரியமாம். (௪-௮) 
“உண்மையினிற்கும்?” என்பகனால் அவைஇகசம்சா மார்க்க 

ங்களில் நிற்கும் உறு இ அநர்த்தவேதுவாசலின் அதனைநிக்க, வை 
 திகமான முக்திமார்க்கத்தில் நிற்றலாகிய உறுதியே தைரிய. சப் 
தார்த்தமெனக்கொள்ளப்படும். இங்கு உத தியாவது தான்பற்றிய 
முக்திமார்க்கமாகிய யோகத்திற்கு விக்கினமாகப் பு.ததரகள.த்திரா 
இயர், பகைவர், நோய் முதலியவற்றால் எவ்வகைத்துன்பம்நேர்க்தா 
அம், அல்லஅ வாதியர் இது சரியான வழியன்் ௮; இது கஷ்டசா 

. ததியமான??தெனக்கலக்கினும் மனங்கலங்காது, இதுவே சரியான் 
மார்க்கம் இசனைப் பலபரியக்தம் சா திப்பேனாகவென்னும் திடமான 
எண்ணமாம். திருதியென்பதும் இ. ட். 

இவ்விதமான தைரியத்இனால் தொடங்கியகாரியம் முற்றுப் 
பெற்று இஷ்டடதக்தியைப்பெறலாம். (௧௯) 

(க)தயை(இரக்கம்).' 

(௮-கை)அருளுடைமையென்னும் தயையினிலக்கணம் கூறப் 
படுகின்றது: 

Dea girs துயர்கண் டி.ரங்கலே தயையாம். || #ar || 

(சூ-ம்)இனிய உயிர்கட்கு எய்தும் அக்கத்தினைப்பார்க்து இச 
க்கப்படுவதே கருணை யெனப்படும் தயையாம். (எ-.ஐ) -



இயமம் (தயவை). ௧௯ 

உயிர்கள்யாவும் “என்றும் தமக்குத் அன்பம் வரலாகாது, என் 
௮ம் இன்பமே தம்மிடத்தில் நீங்கா திருக்கவேண்டு?? மென்னும் விரு 
ப்புடையனவாயிருத்தலின் “இன்னுயிர்?” எனப்பட்டது. அல்லது 

உண்மையில் இன்பவடி.வினவாகலின் “*இன்னுயிர்?? எனப்பட்டதெ 
னினுமாம். 

இத்தயையில்லாத குளூரடத்தத்தில் நிகழும் அவேஷம் epee 
முதலிய இக்குணங்களும், கொலைமுதலியவற்றாலாம் பாவழும் த 
'யையுள்ள சித்தத்தில் கிகமாமையின், அ௮ச்சித்தம்தெளிவுடையதாய் 
விரைவில் யோக௫த்தியைப்பெறுவதற்கேதுவுடையதாகும். அன்றி 
யும், தயையுடைமையால் எல்லாவுயிர்கட்கும் சன்மையினையேசெய் 
யக்கருதுதலின், சர்வஜனங்கட்கும் பிரியனா தலும் சித்திக்கும்.(௧௪) 

(௧௦) சத்தியம்(வாய்மை). 

அத (கை)மெய்பேசு தலென்னும் சத்தியத்தினிலக்கணம் கூறப் 
படுகின்ற ௮: 

கண்டவை கேட்டவை கலங்குத லின்றியே 
வுயிர்கட் கிசமுற, வுள்ளவா. ௮ரைத்தனற் 
௪த்திய மென்னச் சாற்றுமெய்ந் நாலே. | ௧௮ | 

(சூ-ம்)தான் கேரிற் பார்த்தவைகளையும், ஆப்தர்கள் சொல்ல : 
க்கேட்டவைகளையும் பு,த்திக்கலக்கமில்லாமலே ஜீவர்கட்கு ஈன்மை 

_ யுண்டாக எதார்த்தமாகச்சொல்லுதல் எதுவோ அதுவே நலமுள 
சத்தியமென்று. மெய்க் நாலானவேதம் சொல்லும். (௭-௮) 

கண்டவை கேட்டவைசளைப்புக்தி மாருட்டக்தோடுகூ௮வா 
னாயின், பொய்யாய் முடியுமாகலின் * « 'கலங்குதலின் றி 7? என்அம்; 
விபரீ தமாகவேனும் கூட்டிக்குறைத்தேனும் சொல்லுவானாயின், 
அனுவும் பொய்யாமாகலின் உள்ளவாறு?” என்றும்; உள்ளவாறு 

_மைத்தலும் அப்பிரியமும் பிறருக்கு த் இமைவிளைப்பஅமாயின், ௪ த்தி. 
_ யமாகாமையின் ““உயிர்கட்கிதமுற?? என்றும் விசேஷணம்(அடை) 

கள் கொடுக்கப்பட்டன. உண்மையபேசும் ஒருவனிட த்துப் *பொய், 
கொலை, களவு, கட்காமம் என்னும் பஞ்சமகாபா, ககச்செய்கைகளும் 
பிதவும் நிகழ்தற்கிடமின்மையாலும், அவன் ௪,த்தியவா தியென்று 
உலகத்தா.ராற் கொண்டாடப்பவெதாலும், அவனாற் செய்யப்படும் 
அறங்களெல்லாம் ௪பலமாய்ச் சறப்புடையனவாகுமென்னும் இப் 
  

*எல்லாச்தீமைசட்கும் மூலகாரணமாயிருதீ்சல் கருதியே பொய்யா 
னது பஞ்சமகாபாதகங்களுள் முதன்மையாக வைத்அச்சொல்லப்பட்டு 
ளன. அன நீங்கவேமற்உப்பாதசங்கள் யாவும் சாமே ஒமிர்போமென் 
us Wass,



௨௦ அட்டாங்கயோகசுத்திரம். 

பல காரணங்களை முன்னிட்டே “நற்சத்தியம்!? எனப்பட்ட. 3) & 
பற்றியே வேசமும் சத்தியம் வத--உண்மைபேசு. தர்மம்சர-- தர் 
மத்தினைச்செய்??, என்று தர்மத்இனைச்செய்வதன் மூன் உண்மை 
பேசவேண்டுமென்பதனை முதன்மைப்படுக்றுக் கூறி, கூறிப்பினாலு 
ணர் தஅவதோடு மற்றும் வெளிப்படையாகப் பலவிடத்தும் கூறு 
இன்று. ன க 

அசத்தியத்தினால், இகத்தில் 8ஜ்மையும், ஹ்ர்த்தைக்குறைவு 
ம், சிரேயசுகெடுதலும், இகழ்ச்சியும், வைரமும், விஷாதமும், வி௬ 
வாசக்குறைவும், இசாஜாவமான முதலியனவுமுண்டாம். பரத்தில் 
க.ரகரும், மறுமையில் பிறருக்குச் சொல்லமுடியாமல் மனது மாத் 

இரத்தினால் நினைக்குந்தன்மை, குள வாய், ஊமை, மூகசோக (Ps 
லியனவும், திரியக்கு(பசுபக்ஷியா இ) சரீ ரப்பிரா ப்தியுமுண்டாகும். 

சத் தியத்கினாலோ மேற்கூறப்பட்டுள்ள ஈலங்களோடு சுவர்க் 
காதி பலன்களை வாக்காமாத்திரத்தினால் பிறருக்குக்கொடுக்குக்கன் 
மையும்சித்திக்கன்றது. சத்தியம் பிரதிஷ்டையானால் இரியைகளின்... 
பயன் இவனை வலியவந்து ஆூரயிக்கும். (௧௪௮) 

௨. நியமம், 

_ (வோகை)இயமக்தின் பயனான அர்ச்சங்கரிவிருத்தியும் சற்௪ள் 
குலாபமுமடைந்தவனுக்கு. இனி இரண்டாவதங்கமாகய நியமத்தி 
னிலக்கணம் கூறப்படுகின்றது: 

சந்தோட மாத்திக்யர் தவன் மதியே 
செபமே தானஞ் இத்தாக்த சொவண 
மிறைவன் பூசன மிலச்சை விரத 
மெனுமிவை பத்த. நியமப் பகுப்பாம், | ௧௯ |] 

(சூ-ம்)சக்தோஷம், ஆஸ்இக்கியம், தவம், ஈல்லமதகி, ஜபம், த௩ 
னம், இத்தாந்தசரவணம், ஈசுவரபூஜை, இலச்சை, விரதம் என்னும் 
இவைகள் பச்தும் நியமத்தின்வகைகளாம். (எ-று) (௧௯) 

(க)சந்தோஷம்(திருப்தி), 
(அ-கை?)கியமம் பத்தனுள் சர்கோல க்தினிலக்கணம் கூறப் 

படுகீன்றது:... ் : 

கிடைத்ததி லாந்திருத்தி இலேசமில் சந்கோடம், ௨௦] 
.. (சூ-ம்)பிராரப்தவசத்தால் கிட்டியது எதுவோ அதில் இது - 

வே போதுமான தென்று சித்தத்தலுண்டாகும் திருப்தியே மனக் 
கிலேசமுண்டாவகற்கேதவின் மிய சந்தோஷமாம். (௪-௮)



நியமம் (சந்தோஷம்), ௨௧ 

இச்சந்தோஷ்த்தால் ஆசையும், அ சனாலுண்டாகும் சரீரமுத 

லியவற்றின் வருத்தங்களும், அசர் த்தங்களும், குரோதாதிகளும் ஓ 

ழிதலின், உள்ளே நிரதிசய(இணையற்ற)சுகத்தின் லாபமுண்டாவ 

தோடு சரீராஇகளின் சலனமற்௮ ஓ.ராசன த்திருந்து அப்பியாசஞ் 

செய்வதற்கு இடமுண்டாகின்றஅு, இதனாற்றான் “சந்தோஷத்தி 

னும் மேலான செளக்கியமில்லை.?? என்ன ஸ்மிருதியா திகள் கூ௮ 

கின்றன. ் (௨2௦) 

(வகஸ்திக்கியம்(சிரத்ஜை, * 
(-கை)ஆஸ்இிக்கியத்தினிலக்கணம் கூறப்படுகின்றது: 

_ சுருதி யாதிகள் சொலுமவை நம்பலே ; 

யாத்திக் கியமென் றறையப் படுமால், « al 

... சசூ-ம்)சுருதிஸ்மிருதி மூதலியவற்றாற் சொல்லப்படும் விஷய 

“ங்களை உண்மையென்று ஈம்புவதே ஆஸ்திக்கியமென்று சொல்ஒப் 

் படும். (௪-௮) ் 

வேதம், தெய்வம், குரு, பெரியோர் என்பவர்களிடத்து மேன் - 

மையான பு.த்தியைக்கொண்டு, அவர்களாற் சொல்லப்படும் ஒவ்வொ 

ன்றும் உண்மையானதென்ன ஈம்புவகாகய.சரத்தையெனப்படும் 

ஆஸ்திக்கிய புச் தயில்லாதபோது, இசபரகாரியமெதுவும் சா Bases 

படமாட்டாசென்பதை யுத்தேரித்தே வேதமானது எவ்வித்தையி 

ளையும் உரத்தையுள்ளவனுக்கே கொடுக்கவேண்டும்; மற்றவனுக்குக் 

கொடுக்கலாகாதென்னறு வற்பு௮ தீதிக்கூறியதாம். இவ்வாஸ்இக்கியத் 

தால், இகத்தில் வைத்தியர் முதலியோர்வாக்கியத்தினை ஈம்பி ஒள 

ஆ தசேவனமுதலியவற்றால் ஆரோக்கயொதி சுகத்தினையும், பரத்தில். 

வேதாஇவாக்கயத்தினை ஈம்பி யாகாதிகளைச்செய்து சுவர்க்காதிசு௪ 

தினையும், குருவாதியர்வாக்கெத்தினை ஈம்பி யோகாதிகளையப்பிய 

இத்து முத்திசுகுத்திளையும் புருஷன் பெறுகின்றான். — (25) 
(௩) தவம். 

(அ-கலை) தவத்தினிலக்கணம் கூறப்படுகின்ற து:- 

இருச்சி ராதியாற்.கிரு௪ம தாகவே 
வுடலை யுலர்த அத லொள்ளிய தவமாம் 

_ வேத விதியினை விரும்பி யநுட்டித்தல் உ 

யோகத்திற் கேற்ற வுயர்தவ மாகும். feel 
(சூ-ம்) கிருச்சிரசாக்திராயண முதலிய “விரதங்களால் மெலி 

வுடையதாகுமானு சரீரத்தினை உலரும்படிசெய்தல் மேலானதவ 
மாகும். ௮ங்கனமாயினும், வேதத்தில் விதிக்கப்படும் முக்திசாத



௨௨ அட்டாங்கயோககுத்திரம். 

னங்களைப் பிரீதியோடு அறுஷ்டிப்பதுவேயோகாப்பியாசத்இற்குப் 
பொருக்அுவதாகிய மேலான தவமாகும். (௪-௮) 

மூதலிற்கூறிய தவதச்தினிலக்கணமே எக்கும் பிரசித்தமான 
தாம். என்றாலும், பிராணாயாமாஇ யோகாப்பியாசத்திற்குக் காயக் 
கிலேசாதி வியாபா.ரங்களெல்லாம் விக்செமாகுதலின், அதனோடு 
இங்குப் பொருத்தமுள்ளகான இரண்டாவ தவத்தினிலிக்கணம் 
சுருதியறசாரமாகச் சொல்லப்பட்டதாம். சரீ.ராதிகட்குச் சத்தியி 
னைத்தரும் ஆகாரங்களை உலர்ச்சிக்கே அவின் தி கியமமாகக்கொள்ளு 
௮ம் தவமாகுமாயினும், ௮து மிகாகாரமெனமுன்னர்க்கூறப்பட் . 
மையின், இங்கு மீண்டும்கூனுதல் புகருக்தியாம். 

இத்தவத்தினால் சிச்தத்தின்லேசாதி அசுத்திக்யவாயிலாக 
விரும்பியபடி. காயத்தின் மகத்அவாணு ச அவங்களைப்பெறு தலும், 
தேசகாலங்களால் மறைர்திருப்பனவும் சூக்ஷமமானவைகளுமான 
வஸ்அக்களை இந்இரியங்களாற்பார்த்தல் முதலிய சாமர்த்தியமும், 
இந்திரியங்களைத் தன் சுவாதீனமாக நடத்துதலாகய பூர்ணவூயத் 
அவரும் பெறப்படும். (௨௨) 

.... (க) மதி(விவேகம்). 

(௮-கை) மதியினிலக்கணம் கூறப்படுகின்றது: : 

திக்ககா மீது தகாதெனப் பகுத்துக் 

காண்டனன் மதியெனக் கழவ ரறிஞர், | ௨௩ | 

(சூ-ம்) இது செய்யத்தக்கதாகும், இது தகாததாகுமென்று. 
வேறுபிரித்தறிதல் ஈன்மையைத்தகருவகான ம தியாகுமென்ன அறி 
ஞர். கூறுவர். (௪-௮). -. ளி 

சகலவைதிக கர்மத்திலுமுண்டாகும் பொத்தையினை மதியெஸ் 
அம் கூனவர். ௮ ஆஸ்திக்கியத்தில் அடங்குதலின், அச்சிர த்தை 
யுண்டாகுவகற்கேதுவான கஇிருத்தியாகிருத்திய விவேசத்இனை மதி 
யெனலேகிறப்புடைகத்தாம். இதனையொழிந்த மற்றையமஇகள் ஈலம்' 
தருவனவாகாமையின், இ௫ “ஈன்மதி*”யெனப்பட்ட ௮. சத்கர்ம௪ ஸீ 
சாஸ்திர விஷயமான ஞானம் மதி யென்புமிதி லடங்கும். அவிசா 
ச.த்தினால் செய்யப்படும் காரியங்கள் நிஷ்பலமும் விபரீ .கமுமாகலின், 
விசாரஞானவடிவமதியினால் தொடங்கும் காரியங்களெல்லாம் ௪பல 
மாகும். (௨௩) 

(௫) செபம். 
(௮-கை) ஜபத்தினிலக்கணம் கூறப்படுகின்றது; .
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வேதக்துட் கூற மேலா மந்திரம் 
விதியொடு பழகலே விளம்பிய: செபமாம், ' .|௨௪ |] 

(சூ-ம்) வேதத்தின்கட் கூறப்பட்டுள்ள மேலானமர் தரத்தினை 
விதிப்படி. அப்பியசித்தலே நியமத்துட் சொல்லப்பட்ட செய்க ரஷ 

கும். (௪-௮) aad 
வேகாத்தியயனம், தோபாராயண முதலிய ஸ்வாத்தியாயமும் 

ஜபமென்2ே கரு தப்படும். அவைதிககர்மங்கள் அரி தீதகாரணமா, த 
லின், அவற்றை விலக்குதற்கு “வேதுத்துட்கூறும்?? என்றும், ௮௪ 
னுள்ளும் சியேனயாகாதிப்பிரயோகங்களை விலக்குதற்பொருட்டு 
“மேலாம்” என்னும், குருமுகமாகக்கேட்டு அவர் கூறும் இமப்படி. 
யப்பியசிக்கப்படாதபோது பயன்றராமையின்: “விஇழயொாடு?? என் 
அம்விசேஷணங்கள் கொடுக்கப்பட்ட. குருமுகமாகக் கேட்கப்ப 
டாததும் விதிப்படி. சத்துக் விபட வறாகை மந்இரம் எவ்வளவு 
சிரேஷ்டமானதாயினும், பலூத்திக்கேதஅவாகாமையோடு அர்ச் 
தத்திற்கும் சாரணமாம். குருவானவர் மந்திரோச்சாரணாதி i 

-.. ஷ்டானக்கரமங்களைச் செய்விப்பதோடு, தாம் பெற்றுள்ள மந்திர. 
. சித்தியினைச் இக்ஷாசாமர்த்தியத்தால் ஷ்யனிடத்துப் பிரவேக் 
Garg அறுச்இரகித்தலாலும், குருவினாலுபகே௫ிக்கப்பட்ட மந் 
இரமே இத் தியுடையதாமென்ப.அு சபதபூர்வசமாகச் சொல்லத்தக்க 
தாம். 

அந்த ஜபமானஅ வாகம் மானசமென இருவகைப்படும். அவ 
ற்றள், வாசிகம் உச்சம், உபாம்ஸபவென "இருவகைப்படும். உச்சம் 
பிறா்காதிற்படும்படி. உச்சரிப்பது. உபாம்ஸ்-ஈ தீன் காதிற்குமாத் 
இரரம்கேட்கும்படி யுச்சரிப்பது, மானசமும் மனனம் தியானமென 

- இருவகைப்படும். அவற்றுள், மந்திரத்தினை மனதினால் நினைத்தல் 
-. மனனமாம். மச்திரத்தினை மந்திரஞார்ச்தியினோடு அபேதமாக்கி 
இடையீடின்றித்தொடர்க்து இந் இத்தல் தியானமாம். இவற்னுன், 
அச்சத் $ தினும் உபாம்ஸய ஆயிசமடங்கும், உபாம்ஸ-வைவிட மன் 
னம் கோடிமடங்கும், மனனதக்தினும் இயானம் கோடிமடங்கும் 
 ுதிகபலத்தைத் தருவனவாம். உச்சம் சனக்குூரியபயனை த் தீருவதா 
யினும், *நீசர்கா திற்படுமாயின் நிஷ்பலமாகும். இவற்றுள், உச்சக் 
இல் மனஅநிலைத்தவனுக்கே மற்றைய உபாம்ஸ-ஈ முதலியன க.ரம 
மாச அப்பியக்கக்கூடியனவாகுமேயல்லா௮ு, வேவிதத்தினாலி 
ல்லை. ஜபித்தற்ெமங்களெல்லாம் குருமுகமாகவே தெரியத்தக்கன 
வாகலின் இங்கெழுதப்படவில்லை. 
  

உச்சம் பிறர்கா இத்படாதவண்ணம்  அதிதிதவளை துவி இரசஸிய 

ஸ்தான த்இிருர்,௪ ஜபிக்கவேண்டியதாம்.



ap அட்டாங்கயோகசுத்திரம், 

ஜபத்தினால் வாக்கின் சுத்தியும்,” வாக்க இத்தியும், இஷ்ட 
தேவகையின் பிரத்தியக்ஷ தரி௪னமும், காரியத்தைச் செய்வித்தலு 

மூண்டாகும். பிரணவா திமந்இிரத்தியானத்தினால் பிரத்தியக்சேதன 
ஞானமும், விக்கினாபாவமுருண்டாகும்.. (௨௪) 

(௯)தானம்(கொடை), 

(-கை)கானத்தினிலக்கணம் கூறப்படுகின்றது: 

நியாயார்ச் இதப்பொரு ணிதியிலா வறியார்க் 
கேற்றவா நீதலே யிகம்விலாக் தர்ன.மாம். . | உட 

(சூ-ம்) நியாயவஜியாற்சம்பாதிக்கப்பட்ட இரவியத்தினை யா 
தொரு காசுமில்லாத ஏழைகட்கு இயலும்வகையால் கொடுத்தல், 
எதுவோ அவே இகழ்ச்சியின்றிய தானமாகும் (௪- -அ]) ஏகாரம் 

தேற்றம். 
அரியாயவழியிற் தேடியபொருளைக் கொடுத்தலும், வதியரல் 

லாதவர்க்குக் கொடுக்தலும்; வறியரிலும் பணத்தைப்புதைத்துவை 
இதாவது வட்டிக்குக்கொடுத்தாவது வறி யாரபோல் கடிப்பவருக்குக் 
கொடுத்தலும்; தன் ௪க்திக்கதிகரித்தும் பாத் 2 தரவிவேகமில்லாமலும் ் 
அவர்கட்கேற்றதிது சமயமிதுவென வுணராமலும் கொடுத்தலும்; 
இடம்பார்த்தமாகக்கொடுதக்தலும் இகழ்ச்சிக்கேதஅவாமாசலின், ௮, ஜி: ப * 
தன்மைகளில்லாத தானமே, *இகழ்விலாத்தகான?”மென்பதுதோன்ற,. 
“நியாயார்ச்சிகப்பொருள், 2 “நிதியிலாவறியார்க்கு,?? cs 
தல்” என்னும் விசேஷணங்கள் கொடுக்கப்பட்டன. 

இத்தானத்தால் இகத்தில்புகமும் புண்ணியமும் பரதீதில் சுவ 
ர்க்சாதிபோகமும், மறுமையில் மிக்க ஐசுவரியம்தேஜசு மூதலிய௪ம் 
பதீதுடைய சரீ ரப்பிராப்தியுமுண்டாகும், அன்றியும், எதையும் சன - 
க்கு வேண்டுமென்ன விரும்பும் உலோபமுதலிய தித்குணங்களும், 
அவற்முல்வரும் திமைகளும், பாபமுதலியனவும் குறைந்து நிராஷ 
யாதி நற்குணங்களால் சித்தந்தெளிக் தீது, மோக்ஷமார்க்கதீஇற் கறக 
லமுடையதாம். இதனாற்றான், ஆசைப்பெரறுக்கமுள்ள இக்கலியில் 
தானமே மேலான சாதனமாமென்அ ஸ்மிருதிகள் Sit a pee: 0) 

(௭) சித்தாந்தசிரவணம். 

(௮-கை)இத்தாந்தரவண த்தி இனிலக்கணம் கூறப்படுின் றன: - 

வேதா ரம விசாரம் புரிதலைக் 
இத்தாரந்த பாவண மென்னச் செப்புவர். | ௨௬ | 

(சூம்) வேதார்தங்களாகிய உபகிடதங்களிற் சொல்லப்படும் 
விஷபன்களை ஆிரியன்முகமாகக்கேட்டு, ஆச ய்ச்சிசெய்து, நிச்சுயி 
தலைச் > peting nave Cur Gut x gueur. (ena)
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உபநிட தீங்களில் பிரதிபாஇக்கப்படுவதூ சத்தியம், ஞானம், 
அநந்தம், ஆகந்தம் மூதலிய ல௯௲ணமுடைய பிரத்தியகாத்மாவாகிய 
பிரஹ்மமே என்னு at ameter pati நிச்சயவடிவ சரவண 
தீதினாலும், மனனகிதத்தியாசனங்களாலும் சக்தேகவிபரீ தமின் றி 
கீதுணிதல் 1விசாரமெனப்படும். இவ்விசாரவடி.வ வேதாந்தசரவண 
மெனப்படும் சத்தாந்தொவண கத்தினால் “பிசஹ்மம்கித்தி இியம்ஜகக்து 

் அடித்தி யம்?” என்னும் திடமான ப2ே ES rE ரகும். இத 
- னால் ௮கித்தியமான தேகா இகளில் வி.ராகழும், கித் தியமான FER 

ப்பிரஹ்மத்தில் தீவிரமான ஜிஞ்ஞாஷணைய முண்டாகும். (௨௯) 

(21) ஈசுவரபூஜனம். 

(கை) வழிபகேடவுளாசாதனமாகிய சனவாழுதனத்இின் இ 
லக்கணம் கூறப்படுகின்றது: 

'எசனை யன்போ டியன்றவா படித்த : 

லிறைவன் .பூசன மென்னப் படுமே: 4௨௪ | 

(ect :சனது இஷ்ட தெய்வத்தினைப் பக்தியோடு தனக்குப் 
பொருக்அும்வசையால் ஆசா தித்தல் இறைவனாகிய ஈசுவ ரனதபூசன 
மென்னு சொல்லப்படும். (எ-று 

தத்தம் இஷ்டதேவதாருபமான. பிரஹ்மா, விஷ்ணு, ருத்திரன், 
கணேசன் முதலிய எவ்வடிவைப்பூசிக்கி னும், ௮ GI ஈசுவரனது வடிவ 

மேயாமாகலின் பொதுப்பட ஈசனை?” என்று இங்குக் கூறியதாம். 

_ அவ்விசனையும் பக்தியோடு சித்தாலன்றிப் பயன்பெறுதல் கூடா 
. மையின் அன்போடு”? என்னும், அன்போடு பூசித்தலும், தன பக் 

. இக்கும், சக்திக்கும், தனது வருணாசிரமக்கிரமத்திற்கும் ஏற்றவாலே 
செய்யவேண்டுமென்பது தோன்றப் பூசித்தலுக்கு டக்க. என் 
on AC rancor கொடுக்கப்பட்ட௮. 

© “இறைவனால் Bom EGE CH, தியாதிகளின்வாயிலாக விஇக்கப்பட் 
டடுள்ள எக்கர்மத்தினையும் ஈசுவரன் கட்டளைமிதென்று செய்தலும் 

சுவ. ரபூசனையாவே தாடு, எந்தவகையினாலாவது எப்படிப்பட்டகே 

இகட்கும் சந்தோஷூத்திளை யுண்பெண்ணுவ ௫ம் ஈசுவரபூசனமேயா 
கும். இரசாகா திகளின் றிய இருதயமும், பொய்மு;தலியவற்ளுல் sag) 

- க்கப்படாதவாக்கும், ஹிம்ஸை முதலியவைகளில்லாத காயமுமாகய 
இதவும் ஈசுவரபூ சனமேயாகும்; 

் * கட்லிதலிங்கதாற்பரியகிசசயத்இனை சுநதிஷட்லிங்கசங்காக மெ 
ன்லும் நாலில் தெளிவாய்ச்காணலாம், 

ர்விசாரத்இின் லகூண*க் இளை விசாரசச்திரோதயம், பாலபோசகம்) 
விசாரசாகரம், விருத்திப்பிரபரகரமு தலியவம்கில் விரிவாப்க்காணலாம், 

௫



௨௬ அட்டாங்கயோககுத்திரம். 

... இதனால் ஈசுவரனஅ பிரசாகமுண்டாகுதலால் யோகத்திற்குச் 
தடையாகும் வியாதிமுதலிய ௪கல விக்கனெங்களும் நீங்கிச் சிக்கித் 

இல் சமாதி இத்திக்கும். ஈசுவரப்பிரசாத.த்தினாலேயே சர்வகாரிய 
இத்தியா மென்பது சர்வசாஸ் இரப்பிரசித்தம். (௨௪) 

(௯) இலஜ்ஜை(வேட்கம்). ் 

(ஈகை) காணமெனப்படும் இலஜ்ஜையினிலக்கணம் கூறப்ப 

டுகின் றது; 

வைதிக லெளூக வழியலாக் கரும 

மியற்ற சாணுத லிலச்சை யாகும். | ௨௮ |] 

(சூ-ம்) வேதசம்பந்தமானஅம் உலகசம்பந்தமானஅமான ஓழு. 
ச்கநெறிக்கு விரோதமான எக்கருமத்தினையும் செய்தற்கு வெட்கப் 
படுதல் இலச்சையாகும். (௪-௮) 

| *வைஇகலெளகிக வழியலாக்கருமம்!? என்பதனால் தர்மமார்க் 
கழும் நீதிமார்க்கமுமான செய்கைகளில் காணுதல் கூடாதென்று . 
விலக்கப்பட்டதாம். இதனையே. இருவள்ளுவநாமனாரும், 

“கருமத்தா னாணுத னாணுச் திருநத 
னல்லவர் நாணுப் பிற?” ererapr, 

| இதனால் அ.ராசா. ராதி கிஷித்தகாரி யங்களிலுண்டாகும் பிரவிரு 

த்தி சம்பலியாதொழியும்... (௨௮) 

(௧௦) விரதம். | 

(அ-கை) ஹ-சுத(மக)மெனப்படும் விசதத்தினிலக்கணம் கற 
ப்படுகின்றஅ:- ் 

நித்திய நைமித்திக நியமமே விரகம். [e-em 

(சூ-ம்) வேதத்தில் விதிக்கப்பட்ட தத்தமக்குரிய கித்தியமுறம் 
நைமித்திகமுமான கர்மங்களை த் தவரு ஒழுங்காகச் செய்தலே விர 

தமடெனப்படும். (௭-௮) ர 

நித்தியமாவஅ இனர்கதோறும் செய்யப்படும் சந் 'தியாவர்சனம் 
தேவபிஅர்தர்ப்பணமு திலியன. கைமித்தஇிகமாவது ஏகாதச, மாவா 

சை, இரகணமுதலியஙிமித்தத்தாற் செய்யப்படும் உபவாச தர்ப்பண 
.இராத்தாஇகர்மங்கள். 

இதனால் பிசதிபந்தகங்களான பாவங்கணீ ங்குதலின், இத் தம். யோகாப்பியாசப் பி ரவிருத்திக்கறுகூலமுடையகாகும். (௨௯)



ஆசனம்... ௨௭ 

௩. ஆசனம் (இருப்பு). ° 
இண்ட! நி யமாப்பியாசபயனா௫ிய அன்மார்க்ககிவிரு, த் ் இிபூர்வ 

கமான அன்மார்க்கப்பிரவிரு தீதியுடையவனுக்கு, இனி யோகத்தின் 
PA Ha SHS or ஆசனத்தினிலக்கணமூம் வகையுமிர ண்டுசூ, த்தி 
சங்களாற் கூறப்படுகின்றன: 

சகமொடு திசமுக் தோன்றுறக் காய . 
டண விருத்த லாதன மாகும். | ௩௦ | 

அதான், 
பதமமே சித்த மெனப்பல் வசையாம். | ௩௪1 

(சூயி) 5 SEC GHD ஸ்திரமுமுண்டாகுமானு சரீரம் அசையா 
தபடியிரு த்தலாகியஇருப்பு௪௮ வா௮௮ ஆசனமாம்.௮௫ பதுமம் 
சித்தம் என்னு ௮0நேக விதமாம். (௪-௮) 

எவ்வாசனமானத சரீ ரத்தின் கெள.ரவ( இண்மை)வடி:வ ஜ்மா 
‘stg தனைக் கெடுக்குக் தன்மையால் அங்கலாகவத் ் தினையும், கேகம 
னோசஞ்சலத்துவமான இரஜோதர்மத்தினைச் கெடுக்குக் சன்மையால் 

. தேகப்பிராணமன களின் ஸ்இிரத்தன்மையினையும் உண்டாக்கவல் 
aC or, அ௮த்தன்மைய வாசனமே உத்தமமாம். அதுவே சுகாசனமெ 
ப்படும். ௮வ்வாறின்றிச் சரீரத்திற்கு வருத்தமுண்டாகா ததும், 
சோம்பல் நித்திபைகளை விரைவில் வருவிக்கும்படி யான அமாயுள்ள 
,தங்களிஷ்டப்படியிரு த் ,கலாகிய ஓர் இருப்பினைச் சுசகாசனமென்று 
'கொள்வர் சம்பிர காயமும் ஆசன வி.ரகசியமு முண ராதூலர், ௮ கனல் 
பல அர்த்தங்களுண்டாம். -. 

*அசன;த்தினால் சரீரத்தின் சர்வ நாடிகளும் ஈரம்புகளும் தள 
-ர்ச்சியின்றி நிமிர்ச்சியை யடைதலாலும் ee reeset eee சர்வ 
சரீரத்திலும் இடையீடின்றி நிை peer ie Stores Bui Bal gan, 
*ஓக்தம்விரு த்தியாக, எங்கும்குறை வின்றிச்சமமாய்ப்பிரவேசிக் அ, 
  

*கரடிக்கூடச்இற்பழகும் a உம்பெல்ஸ்(0யம்- 
511) என்னும் கருவிமுதலியவற்றா த் செய்யப்படும் சேகப்பமிக்கியினாலு 

ம், சிறிது பிசாணவாயுவும் மனதும் அடங்குசலால் தேக் இற்குப் புஷ்டி 
பூம் பலமும் வீரியவிருத்தியும் ஆரபோக்கியமுழுண்டாகுதல் யாவருக்கும் 
-தெரிச்தவிஷயம். ஆனால் .அப்பயிற்சிகளால் சரி ரலாகவச்தோகூடிய பூ 
ஷ்டி மு.சலியன வுண்டாகற இல்லை. மதற்றோ, சரீரமானஅ பருத்து மூளைச் 
குரிய ஆகாரசத்துச்களைத் தானேடர௫த்துக் கொள்ளுகலால் மூளையின் 
பலச். தினைக்குதையச் செய்றத. அகனால் அவ்வித தேகப்பயித்சியள்ள 
வர்கள் பெரும்பாலும் பு.த்திக்குறைடையவர்களாகவே காணப்படுஇன் 

| மூர்கள்; விர். துஸ் சம்பனமுமுண்டாகிற இல்லை; அசனால் பலகெடுஇிகளும் 
- சல்பவிச்சின்றன, ஆசனச்இனாலோ, சேகப்பமிற்சியிலுண்டாகும் சலன



உற அட்டாங்கயோகசூத்திரம். 

அங்குள்ள வாயுவையும் மற்றைய அசு த்தங்களையும் ESHA. ௮! 

தனால் அங்கலாகவமும் ஆசோக்கியமுமுண்டாம். அனால் மனதிற்கு 

ஸ்இரத்தூவமும் ௬கரு முண்டாகும். ் 

மிதாகாரத்தனாலும் யோகாப்பியாசத்தின் வேருனமுபயற்செ 

னின் தளர்வினாலும், அகரர்சனாகிய YDS FORT Fi உபாசனையினாலும் 

அசனஜயமுண்டாகும். ஆசனஜயத்தால் ஹூன்அலகமும் ஜயிக்கப்ப 

ட்டதாகுமென்று சுரு கூறுகின்றது. ் 

ஆசனமொன்றினாலேயே மலகத்தியும் ஜாட ராக்கினியின் விரு 

தீயும், தேகாலலவிருத்தியும், சோம்பல் நித இரைவாராமையும், வீ 

யிறு சுருங்குதலும், மலபந்த நீக்கமும், கைகால்களிலுள்ள காடிக் 

கிரர்திபேசமும், படதாகங்களின் சூப்பும், சுக்லைத் தின் ஊர் தீதுவ 

*இயும், சரிரபலவிருத்தியும், சமானவாயு உதானவாயுக்களின் பலவி 

ருத்இியும், பிராணனத அதோமுகத்துவமும், அபான்ன த ஊர்த்து 

வழுகத்துவமும், விந்துஜயமும், சரீர கள.த்துவமும், சர்வரோகம்: 

களின் நிவிருத்இயும், மூலபந்தம் உட்டியாணபந்தம் ஜாலந்தரபந்த 

மென்னும் திரிபந்த சமஸ் இதியும், சுழுமுனையில் பிராணவாயுவின் 

பிரவேசமும், குூண்டலிப்பிரபோதமும், இந் திரியப்பிராணடுத்தநி 

சோகமும், விஷயெமடிக்கமாகியவி௫ிராந்தியும், வெளிவியாபா.ரங்க 

ளெல்லாம் ஓடுங்கியிருத்தலாலும், விக்ஷேபத்திற்குக் காரணமான 

சோகங்களின்மையாலும், த்தம் அந்தர்முகமாக அதனாலாந்அவந்து. 

வங்களின் தாக்குதலின்மையும்(சுகதுக்கா திகளால் அமிழ்த்தப்படா 

மையும்), அர்தாமுகமான எகாக்கர௫த்தத்தில் அபரிமிதமான சுகமு 

மூண்டாமெனின், இசனின்மேலான வேனுசாதனம் யாதுளது? . 

- இவவகைப்பயன்றரும் ஆசனங்கள் பலவுளவாயினும், அவற். 

அள்,பதுமம் சத்தம் என்னும் இரண்டுமேசிரேஷ்ட மானவைகளாம். 

இவ்விரண்டாசனங்களும் எல்லோருக்கு முரியனவாயினும், ௮வ ற் 

அட் பதூமம் இரகஸ்தர்கட்கும், சித்தாசனம் மற்றையவர்கட்குல் 

'திலாக்கியமானவைகளாம். 

மற்றைய அசனங்களெல்லாம் இற்லை சோகங்களின் AAS. 

"இக்கும்; வேறு சித்தியாதிகட்கும் உபயோகமுள்ளனவாம். சித் 

  

மூம், பிரயாசையுமில்லாம்லே பிராணவாயுவும் மனம் ௮ச்தியச்சம் ஓ 

ங்குகின் றன. அதனாற்றான் மேல்உரையில் சொல்லப்பட்ளெள ஆசனத்தி 

ன் பயனாகிய சர்வசம்பத்துகளையும் பெ௮;தற்கேதுவாின்௨௮. இவ்வாறு 

புக்தியினாலும் பொருத்திக்காணுமிடத்அ,ச் தேகப்பயிற்சியினை விரும்பு 

வோரும் ஆசன த்இனைப் பழகவருவாராயின், இருவகைப்பயனையும் எய். 

வர் எனின், ஆஸ் இக்யெபு.சதியோடு பழகுவோர் அடையும் பயலுக்கு எல் - 

லை. யுளதோ? இல்லை யென்றபடு, “3 தக



பிராணாயாமம். _- ௨௯ 

தாசனமேோ, மேற்கூறப்பட்டுள்ள எல்லாப்பயன்களையும் தானே ௧7 

த்தக்ககாயிரு த்தலின் சரேஷ்டமெனப்படுகின்றது.. 

பதூமமும் சித்தமும் பிரசித்தமானவைகளாயிருத்தல்பற்றி மூ 

ல்ச்இல் ௮வற்றினிலக்கணம் கூற ப்படாவிடி னும் இங்கு (உரையில்) 

. அ.தனிலக்கணம் சுருக்கமாகக் கூறப்படுகின்றது: 

௪. இட தொடையின்பேரில் வலது பாதத்தினையும் வலது 

.தொடையின்பேரில் இடது பாதத்.தினையும் வைத்தா, வல அகையிளை 

.. இடதுகையின்பேரில்வைத்துச். சம்புடமாகச்செய்து மடியில்வைத் 

அச், சரீரமுதலிய அங்கங்களெல்லாம்கிமிர்ச்சியாயும் களர்வின் நிவி : 

். ரைப்பாகவும் இருக்கும்படிசெய்து, குதத்துவாரத்தினை ச்சுருக்கி, அ 

பானவாயுவை மேலிழுத்தலாகிய மூலபந்தத்தினையும், காபியின் rp 

ப்பாகறும் மேற்பாரகமுமான வயி ற்றினை உள்ளே முதுகோடு ஒட்டும் 

படிச் செவ்வையாய்யிமுத்தலாகிய உட்டியாணபர்சத்தினையும், உள் 

் ளே கண்டத்தைச்சுருக்கி, மோவாய்க்கட்டைக்கும் மார்பிற்கும் நா 

ன்சூவிரலளவு இடையிருக்கும்படி. தலை சிறிஅகுனிக் திரு த்கலாகிய 

ஜாலந்சரபந்தத்தினையும்செய்அு, இரண்டு பார்வையினையும் ஒருங்கே 

Yanda pei sg உட்கார்ந்திருத்தல் ப துமாசனமெனப்படும். 

௨, குதத்துவாரத்திற்கும் இலிம்கஸ்தானத்திற்கும் இடையிலி 

ருப்பகான யோனிஸ்கானத்தில் இடஅ காற்குதியினைச் செவ்வை 
> யாயழுத்தி, இலிங்கத்தின்மேல் வலஅ காற்பசட்டையமுர் தவை,க௮, 

மேற்பஅமாசனத்திற் கூறியபடிக் கைகளைச் சம்புடமாகச் செய்து, 
'ந்ர்பியின்கீழ் வயிற்றில் இடஅ கையின் பின்புறம் பொருந்அம்படி. 

் வைத்து, மூன்று பந்தங்களோடு புருவநடுவில் பார்வையைச்சேர்த் 
௮ உட்சாந்இருத்தல் சித்தாசனமெனப்படும். fs 

இதுவே பிராணூயாமாப்பியாசகாலத் இற்குமுன்: பழகுதற்று 
_ தியவாசன. லக்ஷணமாம். இவ்வாசனங்களின் விரிவான இலக்கணப் 

களையும், மற்றையசுவஸ்இகா திப்பல்வகை ஆசனங்களின் இல௯௲ண 
களையும் பயன்களையும் அறியவிரும்புவோர் ஹடயோகப்பிரதீபி 
கையிலும் அகனுசையிலும் சாண்ச. (௩௦-௩௪) 

௪. பிராணாபாமம் (உயிர்ப்படக்கல்), 
(௮-கை) ஆசனம் இடமாகியபின் Hoan Fon SR HSB Bes 

பிய9க்கக்கூடி.ப்பிராணாயாமத்தின் இலக்கணம் கூறப்படுகின் நறு: 

தடு முயிர்ப்பினை யோடா தடக்கலப் 

பிராணா யாமமாப் பேசுவர் பெரியோம். — | ௩௨|



௬௦ .... அட்டாங்கயோககுத்திரம். 

(சூ-ம்) இயல்பாக நாசித்துவாரங்களின் வெளியிலும் உள்ளிலும் 
ஐடிக்கொண்டிருக்கும் பிராணவாயுவாகிய சுவாசத்தினை அவ்வாறு 
இடாஅ தன்சுவா தீனமாக அடக்குவகனை மேலோர் பிராணாயாமமெ 
ன்று சொல்லுவர். (௪-௮) (௩௨) 

... பிராணாயாமோபாயம், 
(கை) அப்பிராணாயாமம் இத்தித்தற்கேது. யாதெனக்கூறப் 

படுகின்ற து:- ட) 

பூரகங் கும்பச மிரோசக மெனப்படு : pe 
மூன்றன் முறையன் முற்றுறு மதுவே. | ௬௩ [| 

(சூ-ம்) அச்தப்பிராணாயாமமானஅ பூரகம் கும்பகம் இரசக 
மென்று சொல்லப்படும் மூன்றன்கிரமத்தினால் சித்திக்கும்.(எ-௮)() 

.. பூரகாதிகளின்லக்ஷணம், 
(௮-கை) பிராணாயாமத்தின் சாதனங்களாகய பிராணாயாமபே 

தவடிவ பூரகாதிகளின் இலக்கணம் கூறப்படுகின்றது: 

புறவளி விதியினுட் பூரித்தல் Lyre 
நிரப்பிய வாயுவுண் ணிறுத்துதல் கும்பக 
நிறுத்திய கால்வெளி நீக்குத லிரேசகம் 
பூசக மாதிய வின்றியே வளியினைக் : 
கும்பித்தல் கேவல கும்பக மாகும். | ௩௪] 

(சூ-ம்) வெளியிலிருக்கும் அமிர்தவடிவவாயுவினைச் சாஸ் திர் 
களிற் சொல்லப்படுவஅம்குருவினாலுபதெ௫க்கப்பட்டஅமான வி இ. 
யின்படி. சரி.ரத்தினுள் நிரப்புதல் பூரகமாம். அவ்வாறு நிசப்பியவா 
யுவினை விதிப்படி. உள்ளேயே நிறுத்துதல் கும்பகமாம். அவ்வாறு 
பி௮.த்தப்பட்டுள்ள அவ்வாயுவிளை விதிப்படி. வெளியில் விடுதல் இ 

ேோசகமாம். பூரகமுதலியவற்றின் சசாயமில்லாமலே பிராணவாயு? 
னைக்கும்பித்தல் கேவலகும்பகமாகும். (௪-௮) ea 

“A Ruler என்பதனைக் கும்பகா.தகளோடும் கூட்டுக. AG 
யின் ?? என்றமையால் ஆரம்பிக்குங்கால் இடையெனப்படும் சந்திர: 
காடியால் ௮தாவது இடது நாசித்துவா சத்தின் வழியாக வாயுவினை . 
மூலபந்தக்தோடும் ௮காரமந்இிரா கஷ்டான தேவதையின் இயானக் 
தோடும் பதினாறுமாத்தியையளவுள்ள காலம் அல்லது ௪க்தியளவு 
ள்ளகாலம்வரையில் மெல்ல உள்ளே இழுத்து நிரப்பவேண்டுமென் - 
பம், கிரப்பியவாயுவினை ஜாலக்கபந்தபூர்வகமாக உகாரமந்திராஇ : 
ஷ்டான தேவதையின் தியானக்தோடு அறுபத்துநான்கு மாத்தியை. 
யளவுள்ள காலம்வரையில் அல்ல சக்தியின்படி. பூரித்த சாலஅள



பூர்காதிகளின்லக்ஷணம். நத 

வையினும்சான்குமடங்கதஇிசசாலம் வரையில் உள்ளே கி௮.த்தவேண் 
.டுமென்பஅம், நி௮த்தியவாயுவினைப் பிங்கலையாகிய சூரியநாடியால் 
அதாவ. வலஅரா௫ித்துவாரத்தின்வழியாக உட்டியாணபந்கத்தோ 
டும் மகாரமந்்திராதிஷ்டான தேவதையின் தியான த்தோடும் முப்பத் 
'தரண்டுமாத்திரையளவுள்ளகாலம் வசையில் அல்லது சக்தியின்படி. 

பூரி ,த்தகாலஅளவையின் இருமடங்கதிகமான காலம்வரையில் மிக 

-. வும்சாவதானமாகச் சறிஅம்வேகமின்றி மெல்ல இசே௫ிக்கவேண்டு 
மென்பதும், வாயினால் மச்சுவிடலாகாதென்பதும்கொள்ள த்தக்கன 
வாம். பூரசகாலத்தில் எல்லா நாடிகளும் பிசாணவாயுவைக்கிரகித்த 
லால் பூரகத்தினை வேகமாய்ச்செய்யின், வாயுவானது வேகவசத்தால் 
நாடிகளில் ஒழுங்னேமாய்ப்பிரவே௫தஅ, நாடி.களையும் நாடிகளிற் பிர 
வே௫ிக்கும் இரக்தோட்டத்தினையும் சேதப்படுத்அம்.இபேசகத்தின 
வேகமாய்விடும்பக்ஷ£த்தில், உள்ளில் நி.ரம்பியவாய முழுவதும்்வெளி 

ப்படாதுதங்கெவிடுவதோடு இபேசககாலத்தில் இரக்தத்திலுள்ள (கரி 
வாயு முதலிய) மலினங்களெல்லாம் நுரையீரல் வழியாகச் சவாசத்இி 
னோடு சேர்ந்து வெளிப்படுதல் இயல்பாகலின், அவ்வாறு வெளிப்ப 
டாமல் மலினங்களெல்லாம் உள்ளே தங்கிவிடும்.வேகமாய் விடுவதால் 
சுவாசாசய;த்திற்குப் பக்கமும் பலக்குறைவுமுண்டாகும். இதனால் 
(வேகமாய் இரேசித்தலால்) எல்லாவிதமான பிரமேகமும், இருதய 
சோகமும், ஜலர்கரமும், க,த்திசாசயசோகங்களும், சுவாசகாசமும், 
இரக்தாசயமாகிய இருதயம் ழேதொங்கிப்போவதாலுண்டாகும் 
விபரீ,சசுவாசமுமாகிய வியாதிகளுண்டாகும். இவ்வாறின்றி விதிப் 
படி.செய்யும் பூரகத்தால் வியாதிராசமும், புஷ்டியும், கும்பகத்தால் 
இருதயகமலம் விரிதலும், உள்ளேூரர்திகளின் பேதமும், பலம் ஸ் 
தைரியம் என்பவற்றின்விருத்தியும் உண்டாம். இரேசகத்தால் சப 
மும் உதாவியா இயும் கெடும். ஆதலால் ௮வற்றை * விதிப்படி. செய்த 
லே உசிதமாம். ஜாலந்தரபக்தத்தால் பிராணவாயுவின் மேற்கதியைத் 
  

த் **வி இப்படிசெய்யும் பூரககும்பசரேசகங்களால் உண்டாகும்பயனைச் 

சிறி௮ விசாரிப்பாம்:- 

.. விதிப்படி பூரசஞ்செய்வதால், பவனம்(௪த தீகரிட்ட,௮) என்னும். கார 
ணப்பெயருடையதும்; பிரத இயக்ஷமாய் வெளியிலுள்ள ௮சுததங்களெல் 
ஸலாவற்றையும் போச்டிவியாதியஸ் தர்களுக்கு விரைவில் சல்ல ஆரோக்ய 
ததைச்சருவதுமான பரிசுத்சமானவாயுசுவாசாசயத்தில் செவ்வையரப்ப் 
பிரவேசித்த; இருசயதச்தின் வலஅபாரிச த் இலிருச்.துவரும் அசுத்தமான 
'இரச்தங்களையெல்லாம் சச்சமாக்கி, அர்தச் சுத்தமான இரக்கச்கோட கல 

8௮, அதனைமஅபடியும் இருதயக்தின் இட பாரிசத்தில் செலு இ, அங்க 
ட ரூக்அ. சரீரத்தின் மேலுங்€முமான எல்லா காடிகளிலும் செலுத்தும், ௮௮ 

விஇட்படி கும்பகஞ்செய்யப்பட்டபோறு, ௪ரீ.ரத்இில் எங்கும் இடையின் தி 
வியாபித தச் சர்வசரீ சத்இலும் சச் இிகரிச்சப்பட்ட இரச சச இனைப் பரவச் 
செய்து, அங்சங்குள்ள ௮சுச்சமான இக்தங்களையெல்லாம் தள்ளிக்கொ



௬௨ அட்டாங்கயோகசூத்திரம். 

தீடுத்தலால் மேற்சத்தி விம்த்தப்படுகிற அ. தடுக்கப்பட்டபோு இ 
டைச்சத்தி விழிப்பிக்கப்படுகிறது. மூலத்தைச்சுருக்குதலால் சக்தி 
சுருங்குகிற௮. பூசகத்தால் நாடி களெல்லாம் வாயுவினால் நிரப்பப்பட் 
டபோஅ தசவாயுவும் செவ்வையாய்ச் சரித்தலின், இரு தயகமலமான - 
அ நன்றாய் விகசக்கறது. அப்போது அங்குப்பரமாத்மதரிசனமுண் 
டாம், .. : 

கும்பகபலத்தால்பிராணவாயு சூக்ஷ்மமாக்கப்படாவிடின், ௮௮ 
நிக்கிசகஞ்செய்யப்படும் மன தனை விக்ஷேபப்படுத் தும். ஆதலால் அவ 
சியம் ௮தனைச்சூக்்மப்படுத்தவேண்டும். தேகத்தின்வெளியில் ௬௪- 
அங்குலபரியக்தமான இடத்தில் நாசவாயிலாகச்சென்ன பிசாணவா . 
யு அங்குள்ளளுக்ஷ்மமான பஞ்னெம்சத்தினையசைக்குமாயின், ௮ப் 
போது ௮௮ சூக்ஷ்மமாயிற்றென்று அறியத்தக்கதாம், ௮. த்தன்மைய 
சூக்ஷ்மத்தன்மையாகும்பொருட்டு ஒவ்வொருநாளும் பிராணாயாமத் 
தின் மாத்திரைக்கணக்கினையும் பிசாணாபாமங்களின் எண்ணிக்கையி. 
னையும் ௪க் Bu pee sole சொற்பம் சொற்பமாய் அதிகப்படுத்த 
வேண்டும். சூக்்மத்துவம் அதிகரித்தபோஅ பிராணவாயு சுமுமுனை 
யைப்பேதித்தபின் சழுமுனைக்குள் கடசப்தழு ண்டாகும். ௮ப்போ 
அ கேவலகும்பகம் இத்தியாகும், அதன்பின் ோசகபூசகங்களைவிட் 
டுக்கும்பகமாத்திரத்தினை எண்பதாகவேனும், சாமர்த்தியமிருந்கால் 
அதிகமாகவேனும் அ௮ப்பியசத்தால்விரைவில்பிரத்தியாகாரா திவாயி 
லாகச் சமாதி இத்திக்கும். ் ஸ் 

. இப்பூரகாதிரான்குபேதத்தினவிட வேறு லெபேதமும் பிரத 
தியாகாரம், சாந்தம், உக்கரம், அதரம் என்னு லெ நூல்களில் சொல். 
  

ண்வெகச்து, ம௮படியும் இருதயத்தின் வலஅபாரிசத்இன்வழியாப் நுரையீ. 
சலிழ்சென்று இரக்தத்திலுள்ள ௮சுத்தங்களோ விஷ்வாயுவாக இசேச்க | 
தீ.தால் வெளிப்படுகின் ௦.௪. இவ்வான பலமுறையும் பலகாலும் செய் அவரு 
வதால் சாச்சதோக்கியசுருதிடிற்கூதியபடி உண்ணப்படும் ஆ₹ா.7க்இன் ஸ்தூ 
லபாகமான மலமுதலியன செவ்வையாய் வெளிப்படுத்சப்பட தீபன௪ச் 
யஇகரிக்கும்.அதனால் ஆகா.ரத்தன் மத்தியமபாகமான த ௬த.சமான இரக்த 
மாமிசமுதலிய தா துக்களாகப்பரிணமிக்கும்.௮.சனிலும் சூக்ஷ்ம்மான ஆகார 
சத் இன் பாகம் சுத்தமான மன அமுதலியனவாசப்பரிணமிக்கும்: இதனால் 
மூக்கசணவ்களும் சு ச்சமாய்விடுன்றன, அதனால் எவ்விதரோசமும் பாவ 
மம் வருவதற்டடெமில்லை, உக a ௨௫ 

உலகத்திலுள்ள எல்லாவஸ் ௮ச்களினம் மகசாபலமுடையதெனச்சுரு 
இகளித்சொல்லப்பட்ட வாயுவான ௮ விசேஷரும்பகவிருத்தியால் சரீரத் 
திற்கட்டுப்படுசலால் விசேஷமான .ஒகடராபேக்ஷையின் திச் சசீரபோஷ 
ஊணையையும் சரீரம், மனு, வாக்குமுதலியவற்திற்கு விசேஷபல)ச்தையும் 
தனு சத்தையினால் தருவதாகின்ற ௪.இதனால் மேலுண்டாகும் பயன்களை 
யெல்லாம் இலேசாகயூ9த்ததியலாம். - 

இக்கா.ரணம்பம்தியே விதிப்படிசேய்தலே உசிதம் என்றதாம்.



ட பிராணாயாமபேதம். ன 

'லப்பட்ளென. அவற்றுள், தர் இடத்தினின்௮ு மற்றோரிடத்திற் 
'குப்பிசாணவாயுவினை ச்செலுத் அதல் பிரத்தியாகாரமாம். தாலு நாசி 

- முகத்தூவாரங்களால் நிரோதித்தல் சாக்தமெனப்டடிம். மேனோக்காக 

இழுத்தா இருதய முதலியவற்றில்வைத்தல் உத்தரமாம். அதன்பின் 
மேலிருந்து சமழ்கோக்காக இழுத்துகி௮ு த்துகல் அதரமெனப்படும். 

பிரத்தியாகாரத்தால் பலமும், சாக்தத்தால் காந்தியும் தோஷ்சார் த்த மும், சாக்தத்த தியம் தோஷ 
யும், உத்தராதராப்பியாசத்தால் கும்பகத்தின் ஸ்.திர.த்துவமு முண் 

டாம். இவை கேவலகும்பகத்இன் அப்பியாசபேதமேயாகலின், இவ 

'ற்றினைக்கேவலரும்பகத்தில் அடக்கி கான்காகவேகூறும் நூல்களெ 
ல்லாம். ட்டு ‘ (௩௪) 

கக கும்பகப்பிராணாயாமபேதம், 

(௮-கை) முற்கூறிய கும்பகப்பிராணாயாமம் எத்தனைவகையா 

ம்? அவற்றின் பேதகாரணம் யாதெனக் கூறப்படுகின்ற அ: 

அுபவ வகையா லநேகமா மதன்வகை, [ ௩௫ 

(சூ-ம்) அக்சூம்பகப்பிராணாயாமத்தின் பேதமானது யோகிக 

ளினது அதுபவக்தின் பேதத்தால்-பலவிதமாம். (௪-௮) 

'அக்கும்பகம் சதம் கேவலம் என்.று இருவகைப்படும். ௮வ 

'ற்னுட் சேவலகும்பகம் முன்சொல்லப்பட்டுளஅ. அக்கேவலகும்பக 

'இத்திக்கு ஏதுவான சகிதகும்பசமோ சாஸ்இரயுக்தியநுசா ரமான 

'யோககெளின் அப்பியாசக்கிரமங்களான ௮ ஐபவங்களின்' வேறுபா 

ட்டால் சூரியபேதினீ, உஜ்ஜாயீ, சதல, சத்காரீ, பஸ்கிரிகா, பிசாமாீ, 
பிலாவினீ, மூர்ச்சாமுதலியனவாசவும், புசுண்டமகரிஷியினாந்சொல் 

லப்பட்டுள்ள உள்வெளியோசக பூரகரும்பகங்கள் பகஞ்சலிபகவானா 

'ற் சொல்லப்பட்டுள்ள பூரகபூர்வசமான உட்கும்பகம்.இேோசகபூர்வக 

'வெளிக்கும்பகம் முதலியன வாகவும் பலவகைப்படும். அவையாவும் 

வரவர் ௪க்திக்கும்.பு.த்திக்கும் ஏற்றவாறு ஆசாரியனால் உபதே௫க் 

கப்படும் சரமமாக அப்பியசக்கப்புவனவாகலின், இங்கு விரிக்கப் 

படவில்லை[ அவற்றின் விரிவையெல்லாம் ஆறியவிரும்புவோர் ஹட 

். யோகப்பிரதிபிகையினும் அதனுசையினும்காண்க | , கேவலகும்பசு 

த்தின் ௮ப்பியாசக்கொமழும்,குண்டலிசக்தியின் விழிப்பிற்கேதுவாக 

வும் சித்திகட்கேதுவாகவும் மகாமு த்திரைமுதலிய அகேகவிதமாகச் 

-சொல்லப்பட்டுளஅ. அவை மூழுமுயற்சியோடப்பியசிக்கக்கூடிய ஏக 

. தேகெட்ருமா த்திரமே யுபயோகப்படுவன வாகலின், அவற்றைவிட்டு, 

_ இக்குச் சர்வசாதாரணமாக எல்லோருக்கும் இத்தக த்திக்கேதுவாவ 

தான கேவலகும்பகபரியக்தமான பிராணாயாமமாகத்திரம் சொல்லப் 

பட்டது. 
௫



௬௪ அட்டாங்கயோககுத்திரம். 

. *கெவலகும்பகம் சித்இித்தால் மற்றக் க.ரணமுத்திராபந்தங்க 
ளால் பயன் யாத??? என்னும் சுருதிவாக்கயத்தின்படி. கேவலகும்ப- 
கம்சித்திக்கால் இராஜயோகத்துவாரா சீக்கிரத்தில் சமாதி௫த்தியுண் 
LTD. 

மேற்கூறப்பட்டுள்ள பேதங்ககாயல்லாமல் வே Av நவின 
அதுஷ்டானங்களும் இக்காலத்தில் வழங்வெருகின்றன. அவற்றுட். 
சில இங்குரைக்கப்படும்:- 

(௪.)அவென்௮ காவினால் வாயுவைப் பூரித்த, ம் என்று(மகார,த் 
தால்) சக்தியளவுஞம்பித் அப்பின் புருவஈடுவிற்குமேல் தங்கா ரத்தை 
மனதினால் இயானிக்தலாம். இதனால் பிறர் காதிற்கு வெகுத£ரத்திற் 
கேட்கும்படி யான பிரணவகாகம் உரத்தசப்சமாக வெளிப்படும், நிரர் 
தாம் அந்த நாதத்தில் சித்தத்தை ௮ த்துவசனால் மன சக்கரத் 
தில் இல௰யமாகிச் சமா தி௫த்திக்கும். இஈ்தக்கரமமகானத சாஸ் இரங்க 
ளில் பிரசித்தமாய்க் காணப்படாவிடி னும், யுக்திக்கும் அ றபவத்திற் 
கும்பொருத்தமுள்ள தாகவேயிருக்இ 2௮. இதனால் அப்பியாககெட்கு 
எவ்விகதீமையும் கேருகிறதில்லை, சிற்சிலவியா களும் நீங்குடன்ற 
ன. சரீ ரசிரமமும் நீங்குற ௫. பிராணேர் இிரியமன அகளின் ஸ்தையி 
யமுழுண்டாகின்றது. இது லெரறுபவத்தாற் காணப்பட்ட தாம். 

(௨.) “ஓம் என்று பிரணவச்தினை மன தினால் அஜபாரூபமாசச் 
சுவாசத்தோடு சேர்த்து வலஅகாசிகையின் வழியாகப் பூரித்து aap 
1B, Lo BILD fia PCH LPwmD Hour s 5 Bory பூரகம்செய்.த, சுவாசம் 
வெளியில் வ.ராகபடிக்கமுத்தினைச்சுருக்கி, உட-எண்ணிக்கையானபி 

ன் இருதயத்தில் ஒன்ன என்னு எண்ணிக்கைவைத்து, அதில் திருஷ் 
்.... மூயைவைக்கவேண்டும். மஅபடியும் உட-எண்ணிக்கையானபின் இ 

சண்டு என்று எண்ணிக்கைவைக்து, மனுபடியும் உட௫-ஏண்ணிக்கை. 
யானபின் மூன்ன என்னு எஏண்ணிக்கைவைக்கும் பக்ஷத்தில் எட௫- 
ஆயின. அகன்பின் கும்பகஞ்செய்து, சுவாச lor ae gir Ace 
யடைத்து இடஅநாசியின்வழியாப் காலங்குல அளவு வெளியில்விட 
வேண்டும். பின் காலக்குல அளவு உள்ளே இமுக்கவேண்டும். முப 
டியும் வலஅகாசியால் ௪-அங்குலம் வெளியில்விடவேண்டும், Pg ET 
குலம் உள்ளே இழமுக்கவேண்டும். மறுபடியும் இட துநாகயாலும் வல 
துகாசியாலுமாகச் சுவாசத்தின் வேகம் சாந்தியாகும்வரையில் அப்பி 
யாசஞ்செய்யவேண்டும். அதாவது௨-அல்ல அ க-டிமிஷம் வரையில், 
பின் ௫-சிமிஷம் நிஷ்டையிலிருக்கவேண்டும். இப்படியே இடதுகா௫ 
யினாஓம் பழகவேண்டும். பின் இவ்வா  இண்டுகாடிகளாலும் அப் 
பி.பசக்கவேண்டும்.??. என்பகான இஃது ஒருஈவீன ரக்தத்தில் எழு 
மீப்பட்டிருப்பதோடு லெஈவின சால் அப்பியசிக்கப்பட்டும்வருஇற.து. '



பிராணாயாமபேதம். ட 

இ௮௫ பிரா€ன ஈவின சாஸ் இரங்கட்கும் யுக்இ அதுபவங்கட்ரும் வி 
சோதமாகக்காணப்படுகின்ற து. இதனை ஆரம்பிப்பவர்கட்கு ௮கேக 
வியாதிகள்வரும்; விடாஅ ஆ.ரம்பிக்கவேண்டுமென்று அச். நாலிலே 
யே எழுகப்பட்டி ருப்பதோடு லர் வியாதியினால் அன்புறுதலும் ௧ஈ . 
ணப்படுகின்றது. அதனாற் சித்திபெற்றோரையும் கண்டிலேம். அது 
யுக்திக்கும் விரோதமாதலை இர்சிறிது சாட்டுவாம்:-பூரித்து வாயுவை 

... விழுங்கும்போது, அது உணவுசெல்லும் நாடியின்வழியாய் வயிற்றி 
- திபோய்ச்சேரும். அகனால் இரைப்பை குடல்முதலியவைகளில் வாயு | 
தங்கும். எடு-எண்ணிக்சைவரையிலும் இன்ன 1 செய்கிறதென் 8 
சொல்லப்படாதபோதகும்பகஞ்செய்வதெனக்கொள்ளலாமெனின், 

. அதன்பின் கும்பகஞ்செய்செனச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற அ; ௮.௧ 
ற்கு அளவும்சொல்லப்படவில்லை.சாலங்குலஅளவு ச௬வாசத்தனை வெ 
ஸியில்விவெ கனால் இபேசகவாயிலாக உள்ளிருக்கும் மலின௱ங்களெல் 
லாம் வெளியாவதற்கிடமில்லை. காலங்குலஅளவு சுவாசத் இனைமீண் 

. டும்உள்ளே இழுத்தலால் வெளியிலுள்ள சுக்தவாயுவின்(ஆக்ஸிஐன்) 
- அம்சம் செவ்வையாய்க்கிரகிக்கப் படாமையோடு, பூரித்தவாயு கால 
ASS 'த்குக்கீழ்ச் செல்லாமையால்.சவாசா௪ய ததிற்சென்று இர 
'க்கத்தினைச் சு.த்திசெய்யும் வேலையும் அதற்கில்லாமற்போகின்ற து. 
இதனால் இரக்தக்கெடுதியும், ஜீர்ணக்குறைவும், தேகஅயர்ச்சிபலஹீ 

- ன முதலியனவும், பலவியா இகளும் வருமென்பது ஈம. சாஸ் இரங்க 
ளின்படியும் தற்கால ஆன் கிலசாஸ் திரங்களின்படியும் அணியப்பட்ட 

- தேயாம், நிற்க: இடையில் வீர்துகிமிஷம்வரையில் நிஷ்டையிலிருக் 
கும்படி. விதிக்கப்பட்டுள.த. ௫-நிமிஷகேரம் நிஷ்டையிலிருக்கக்கூடி. 
ய ஆற்றலுடைய இசாஜயோகிக்குப் பிசாணாயாமம் செய்யவேண்டிய 

- ஆவ௫ியகமெதுவுமில்லை. அவ்வாறு செய்வோரும் கண்மூடியிருப்ப 
தைத்தவிர, சத்தசங்கற்பமின் நியிருப்பதாகத்தெரியவில்லை. ஆதலால் 
இத்தகையஈவின அப்பியாசங்களை அத்தகைய ஆசிரியர்களையடுத்து 
ப்பழக எத்தனியாமல் பிரானை சாஸ்இரக்தேர்ச்சியுள்ளவர்களும், ௪ 

_ மபிரதாயப்படிக்கேட்டு ௮றுஷ்டி தீதுள்ளவர்களுமான அறுபவழுள் 
_ எ பெரியோர்பாற் கேட்டுப்பழகுவதே உ௫தமாம். 

(௩.)சிசாரவுச்சாரத்தோடு வாயினால் பிசாணவாயவினை வெளி 
யில் இரே௫த்தலைச்செய்கலும்ஈவினர் கொள்கையாம். இதவும்மேற் 
கூறிய யுக்தியஅபவங்கட்கு விரோகமாவதோடு வாயினால் எப்போ 
அம்வாயுவை வெளிவிடலாகாஅ என்னும் சாஸ்திரங்கட்கும்விசோ 
தமாம். ் 

(௪.) புசுண்டர்யோககத்திற்கூறிய உள்வெளிபேசகபூரககும்பக 
ங்கட்கு வேருகச் சரீ.ரத்தினுள்ளேயே ஐர்வகையான உள்்ேசகம், 
உட்பூரகம், உட்கும்பகமென்பவற்றைச் செய்யும்படி, சிலர் aus sae



௬௬ அட்டாங்கயோககுத்திரம் . 

இருர்கள். அவர்களது மனோராச்சியமாத்திரமான இவ்வப்பியாசம். 
ள்வ்வா௮ு செய்யக்கூடியதாருமோ தெரியா. சாஸ் திரயுக்திகட்கெ 
ட்டாததாயுமிருக்கற அ. அவர்களும் கேட்பதற்குச்சரியான விடை. 

தருஇறதில்லை. ௮சனால் அவர்கள் யாதேனுமோர் பிரயோஜன மடை 
ந்திருப்பதாகவும் தெரியவில்லை. மற்றும் ல ஈவீனர் பிரா€னேக்கொ” 
ள்கைகளைவிட்டுத்தத்தமக்கு வேண்டியவாறே உபதேக்கின்றனர்.. 

அவையாவும் விரிவஞ்சிவிடுக்கப்பட்டன. இவ்விஷயங்களை எழுதவே. 
ண்டியது அரரவ௫யகமாயிலும், ஏதோ. சுலபமான் வழியென் றும் 

அதுபவவகையென்றும் எண்ணிச்லெர் அப்பியசதத, ஞானபாத்தி : 
சமான இவ்வரிய சரீ ரத்தினைக் கெடுத்அவிடாதிருக்குமானு ௮றுதா 
பத்தோடு பிரசங்க சங்கதியாலெழுச நேர்ந்தது. 

பிராணாயாமபலன். 

இனி ஈசுவரன் *சர்வஞ்ஞரிஷிகள்முதலியோ.ராற்சொல்லப்பட் 
டுள்ள பிரானை விதியின்படி. பிசாணாபாமஞ்செய்பவர்கட்குண்டா 
ம் பயன்கள் இவையெனக்கூறப்படுகின்றன :- 

பன்னிரண்டுமாத்தியையளவினதாகியகநிஷ்டப்பிராணாயாமத் 
கால் வியாதியும் பாவங்களும் கெடும். இருபத்துகான்குமாத்திசை ° 
யளவின தாகிய மத்தியமப்பிராணாயாமத்தினால் பெரு த் தவியா இகளு 
ம் மிருந்தபாவங்களும் ஈ௫க்கும். முப்பத்திரண்மொ த்திரையளவின * 
தாகியஉத்தமப்பிசாணாயாமத்தினால்இந் திரியங்களின் படுத்துவழும் 

? 

  

*இக்காலத்தில் கலியின் கொடுமையால் அகேகர் தங்கள் மனத்தத் 
குத்தோத்றியவா௮ம் வாக்கில்வச்சவா௮மாக அசேகழால்களைப்பாடி, ௮௧... 

் ஸ்தியர்,உரோமரிஷி,கொங்கணர்,பதஞ்சலியார் மு தலியமகரிஷிகளின் பெ 
யாகளைவைத௮ வெளிப்படுத் இயிருக்கன் தனர். அவை செய்யுட்பொருத்த. 
மும் சொற்பொருத்தமும் பொருட்பொருத்தமுமில்லாதனவாய், எவ்விஷ 
யத்தையாவு தெளிவாய்ச் கூறுவனவாகத்தெரியவில்லை. அவற்றைச்சலர் - . 
௮கஸ் தயாமுதலியோர்வாக்சகென்௮ ஈம்புகிரார்கள்.சர்வஞ்ஞாரகளாகியரிவீடி 
கள் இத்தர் இவ்விதத்ரிச் இரப்பாட்டுக்களையம் நூல்களையும் செய்வார்களா" 
வென்.ம் யோடக்கிற இல்லை. இவ்வா௮ சலியிற்செய்வார்கள் என்பதக்குப் 
பிரமாணமான ஸ்ரீகக்இிகேசுவரர்வாக்கபமுள, அவை; ம் 

:தட்டுகலா மெதற்காகப் பலித்தால் யாவுஞ் 
சங்கானேயாமவர்க்கு மலை யே 

இட்டனே யதிஓமே சலரு ரைத்த 
விசேகையிலே திஐூறி தாக நிற்கும் 

ஓட்டியதைப் பாமரர்சேர்த் துரைப்பார் பேரு 
. .மூரோமாசஸ் தயரம்மை சவெலூ லென்பார் 
இட்டமாய்தி தமிழ்மூனியிவ் வாற செய்யுள் 
செப்புவா சாவென்ற தினைகோக் காரே, : (௧).



பிராணாயாமபலன்; . ௬௭ - 

"புத்தியின் செளிவும், முக்காலவுணர்ச்இியும், மன தின் ஸ்வா இன த்து. 

வழு்முண்டாகும். ் ் 

பிராணாயாமத்தால் சர்வபாவமும் க்ஷயமாதலால் வைராக்கிய: 
மும்புத்தியின் சாத்வீகபரிணாமமு முண்டா கும்.௮சனால் சம்ஸாரகா. 
சணமான கிலேசரூபகர்மமாகிய அவரணம்( பு.த்தித்தெளிவாகிய பிர. 
காசத்தின்மறைப்பு)கூயமாகின்றது. தோஷம்நீங்கவே இத்கம்தாச. 
ணையில் சமர்த்தமாகிற. அசனால் பிரத்தியக்ஜோ தியில் சித்தம் நிலை 
பெ௮ம். மற்றும் மனோஜவக்வம் (மனோவேகத்சன்மை), பலிதாதி(௩' 
மைஞதலியவற்றின் ) நாசம், தீர்க்கஷீவனமுதலியனவு 'முண்டாம். 

கேவலகும்பகத்தின் இடாப்பியாசத்தால் மூலாக்கினி விருத்தி. 
'யாகிக்குண்டலிசக்கியினைவிழிப்பிக்கும். விழிப்படைந்தபோது, ௮ 
அ பிராணமனஅகளுடன் மேருதண்ட மெனப்படும் முகெலும்பி: 
னுள் மூலாதா.£முதல் சரசுபரியக்தம் ஊடுருவிச்செல்லுவகான ௬ழு.. 
முனைதாடியினுட் பிவேசித்அுப் பிடரிவமியாகப் பிரமரந் Brewster 

்.ததுனைப்பொருக்தும். அங்குப் பிரஹ்மசாக்ஷாத்கா ரத்தால்கிஜாநந்தா. 
பிவியக்தியுண்டாகும். இதனைப் பச்சிமமார்க்கம் (பிடரிவழி) என்று" 
FLOM» ச 4 

்.. இவ்வாறன்றி, பிராணாயாமத்தால் எட்டுகளமூடையதாய் அ 
கோமுகமாயிருக்கும் *இருதயகமல,த்தனை ஊர் தீுவமுகமாக்க, ௮ 
ங்கு மனதைநி௮ தீ துவது முண்டு. ௮க்கமலமத்தியில் சூரியமண்டல 
    

கோக்காரே யாயுள்வே சப்ப குப்பு 
நிடங்காச சகத்தாத்து ரிப்பே ரான 

பாக்கியமா ரிஷிபுகன்ற மக் இர சாஸ் இரப் 
பகுப்பிலுமே சிறிதள ௮ வதையும் பூவோர் 

எக்கமுற நிறைப்பார்சாய் பேயைப் போல 
வியம்பிநிற்குங் கவிகளைகம் பிடவொண்் ணானு 

பூக்கவே யருட்சவிகளெதுசொன் னாலும் - 
.பொய்யுருச் சலைமகளி ஞணை பாமே, ட . (2) 

பாரின்சண் கலிவிச்தை யேசு மாறும் 

பழையமர் லிறக்குமா னாலு மப்பா 

ஊரிலையா யிரத்திலூ ரண்டு தாண்ட 
வண்மைதாற் பலளம்பு மீச னாணை 

erro s நாலைப்பொய் யென்கு ஞூடர் 
.. சதாகரகே புச்கூழல் வாரன் பாகச் 
சசெண்ணிப் பாடுவோர் சேய்சம் பத்துஞ்  . 
சிவலோக மடைவார்சத் இயம்பர ரீசே."'- என்பனவாம், (a) 

  

*இவ்விருசயதாமரையினைச் FIA SS MAGIA EER கூ.௮வர்.. 
உர்தியினின் தோன்றி எண்விரலளவின தாயுள்ளகாளம் நிலம்(பிரு இவி)- 
மூதலா£ய இருபத்.துகான்கு சத்துவமாம்.விச்தியாதத் அவம் Twa SF 
S503 per Dior &u oi Gb Qa susioe இன் எட்டுஇகழ்களாம்.ஈ௬வ.*



௬௮ அட்டாங்கயோககுத்திரம். 

மூம், ஜாக்கிராவஸ் தாஸ் தானமும், அகாராக்ஷரமும்; அதற்குமேல் 
சந் திரமண்டலமும், ஸ்வப்னஸ்கானமும், உகாராகூடாமும்; அதற்கு 
மேல் அக்னிமண்டலமும், சுமுத்திஸ் தானமும், OBIT TT RTD; BY 
தீற்குமேல் பக யால வளுபதும், அரியாவஸ்தையும், பிரஹ்மகா 

தீமெனப்படும் அர், த்தமாத்திரையும் இருக்இன்றன. தாமரையின் கர் 
ணிகையில் ஊர் தனலவ் விவி renin விற அது சூரியா 

திமண்டலங்களின் மத்தியில் பிரவே௫ிக்கிற அ. அசுற்குமேல்போய்க் 
கொண்டிருக்கிறது சுழமுநுனைகாடி. ௮து வெளியிலுள்ள சூரியமண் 
டலங்களைத்தாண்டிப்போகிறன. அதுவே மனதின் சர்யானஸ்தான 
மாம். அல்கு Loser GID) Of க்கப்பட்டபோது உன்மனீபாவக்தை யடை 
கின்ற. அப்போது பிரத்தியகபின்னபிரஹ்மசாக்ஷா த்கர்ரமுண் 
டாம். அப்பிரஹ்மாகந்தஸ்வருபகத்தில் சத்தம் இலயமாய்விடி௰. இது 
பூர்வ(முன்)மார்க்கமெனப்படும். 

இதனாற்றான் பஞ்சக ஈசாரியார் Grr eat g Bee வேருன 
உயர்ந்த தட௫ில்லை. அதனால் இத்தசுத்திவாயிலாக ஞானப்பிரகா௫மு 
ண்டாம்?” என்றனர்.ஸ்மிரு திகளிலும், பிராணாயாமம் எல்லாப்பாபங் 

கட்கும் பிராயச்சித்தமாகவிதிக்கப்பட்டெது. ஏனெனின், அமுக 
க. ரணதோ ஷங்கறேயும் நீக்கும். சர்வப்பிராயச்சித்தங்களினும் இது 
உயர்ந்ததாம்; மற்று ்பிராயச்சித்தங்கள் சரீ.ரத்தினையும் இர் திரியங்க 
ரேயும் சுத்தமாக்கும். இப்பிராணாயாமமோ மனதை ேேசுத்தப்படு 

-. ததுமியல்பினது; ஈசுவ.ா சான்ற என்றப் உண்டுபண்ணும், இ 
அபற்றியே, இதனைச் சந்தியாவர்தனத்திலும் ௮றுஷ்டிக்கும்படி விதி 

தீத்தாம். 
இவ்வி ரக௫யங்களை ய்றியாமையால் இக்காலத்தினர் பிசாணாயா 

மதத்தினை அலக்ஷியம் செய்கின்றனர். (௩௫) 

டு. பிரத்தியாகாரம். 

- (இ-கை) பிராணாயாமம் இத்இத்தபின் அப்பியசிக்கவேண்டி ட 
பிசத்தியாகா.ரத்தினிலக்கணம் கூறப்படுகின் ற.து:- 

புலன்வழி யோடும் பொறியினை யீர்த்தகொரு 
நிலையினிற் சேர்த்தல் பிரத்தியா கா.ரமாம். | ௩௬ | 

(சூ- ம்) சப்தாதிவிஷயங்களின் வழியில் பழக்கமிகுஇயால் இய 
ல்பாய் ஓடாநின்ற சுரோத்திராதி இக் இரியங்கமா அவ்விஷூயங்களிற் 

தத்துவம் சதாசிவதத்அவமிரண்டும் ௮றுபச் துகான் குசலை யெனப்படும் 
கேசரமாம்.சத்திதத்துவம் அக்கேசரங்களின் சடுவிலிருக்கும் கர்ணிகையா 
ம்(பொருட்டாம்), சாதமாஇய Gar 5 gras Our Gi. weralige G0 ஐம் 
பத்தொருபீஜவடிவமாம். இவ்வா மூப்ப த்தா தி.தி.தவவடிவமாம். அவ் 

விருகய தாமரையாகிய ஆசனச்தில்்வென சக் இகில்பெ௮ம் என் பதாம்;



தாரணை. ௩௯ 

-. செல்லவிடானு, பிசயத்தினத்தால் வலிக்து இழுத்துச் தாசணைசெய்ய, 
.. உத்தேசித்துள்ள தர் ஆசெயச்தில் பொருர்கச்செய்தல் Urs Suan 

ரமாம். (or=av) 

பிராணன்கிரோதிக்கப்படினும், இர் திரியங்கள் சலிக்குமாயின், 
அதனால் மனம்சலிக்கும். சலிக்கவே, பிராணச்லனமு மூண்டாய்விடு 
ம். ஆதலால் அவ்விர் திமியங்கமா. அடக்கவேண்டி யத ஆவ்சியகமாம். 

- அவற்றைவலிந் இழுத்து அடக்குவதைவிட அவைகள் செல்லுமிடன் 
களான சப்தாதிவிஷயங்களெல்லாவற்றையும் விசா சத்தால் பிரஹ்ம 
சொரூபமாகக்காட்டும்பக்ஷ£த்தில், அவைகாமே அவற்றிற்செல்லா 
திரும்பிவிடும். ஆதலால் இப்பிரத்தியாகாரயுக்இ௫றந்த ,காகச்சுருதிக 
ளாலும் வித்துவான்களாலும் அங்கெரிக்கப்பட்டுள்ளதசாம். இப்பிரத் . ர 
தஇியாகாரத்கால் இர்திரியவாயிலாகச்செல்லும் விருத்திகளெல்லாம்.௮ 
டல், ஒருங்கேசேர்க்து, அக்தர்முகமாக, மனஅ விகாசமின்றியதா 
ய்த்காரணைசெய்யச் சாமர்த்தியமூடையதாகும்படி செய்விக்கும். () 

ra ௭, தாரணை. ர 
(கை) பிரத்தியாகாரத்தால் இந்திரியங்கள் சுவானமான 

பின் ௮ப்பியசித்தற்குரிய தா.ரணையினிலக்கணம் கூறப்படுகின்ற து: 

பற்பல விடயம் பற்றுறு மனத்தினை 
யொன்றினி னி௮த்து மதுவே தாரணை. [௩௪ | 

(சூ-ம்) பிச,த்தியாகா.ஞ்செய்யப்பட்டபோ அம், பூர்வம்இக் இரி 
யவாயிலாகக் கி.ர௫க்கப்பட்டுள்ள வாசனாபலத்தினால் ஒருக்ஷணத்தி 
ற்குள் ௮நேசவிஷயங்களைச்சங்கற்பிக்கும் மனத்தினை அவ்வாறு பச 
வாதிருக்குமானு, கான் தியானஞ் செய்தற்குரியதாகக் கொண்டிருக் 
கும் ஒரு வஸ்துவில் சிற்கவைதக்கலே தாரணையாகும்.(எ-.௮) (mor). 

. தாரணாபேதம். 
(௮-லை) அத்தாரணை எ.த்தளைவகையாகுபெனக் கூறப்படுசின் 

த்து: த . 7 . . 

; லஃதூஉம், . 

பற்று நிலையாற் பலவாகும்மே. | ௬௮ | 
(சூ-ம்) அத்தாரணையும் அலம்பனம் செய்யப்படும் ஸ்கானங்கு 

ளின்பேதத்தால் பலவகையாகும். (௪-௮) be 

அவற்றுட்சிலவருமா ௮ :-௪. கேகடடுவிலிருக்கும் ஆகாசத்தில் 
வெளியாகாசக்தினையும், பிராணவாயுவில் வெளிவாயுவினையும், உத 
சாக்கினியில் வெளியக்கினியையும், சரீரத்திலுள்ள Borne gs Hav 
வெளிஜலத்தினையும், பிரு திவிபாகத்தில் பிருதிவியையும் மன தினால் 
தாரணை செய்யவேண்டும்; இவற்றிற்கு ஹ. ய. ர. வ. ல. என்னும்



௪ 2 - அட்டாங்கயோககுத்திரம். - 

மற்இரங்ககாக்கரமமாக உச்சரிக்கவேண்டும். 

"௨. பாதமுதல்முழக்தாள்பரியர்தமான பிருதிவிஸ்தானத்திலும், 

மூழந்தாள்மூதல் பாயுபரியக்தமான அப்புஸ்தானத்திலும்,பாயுமுதல் 

இருதயபரியந்தமான அக்கினிஸ் கான த்திலும், இரு தயமாதல் புருவ : 

டுபரியர்தமான வாயுஸ்தானத்திலும், புருவஈடுமு கல் சரசு பரியக்கமா 

ன ஆகாசஸ்தானத்திலும் அவ்வப்பூதங்களே அவற்றின்வடிவம் கிறம் 

பிஜமூதலியவற்றோடு பாவித்து, அவற்றில் பிராணவாயுவினை அரோ 

பித்து, அப்பூதங்களின் அதிஷ்டான தெய்வங்களான பிரஹ்மாழுதல் 

௪தாசவபரியக்தமான மார்தீதிகளைக்கிரமமாக அந்தக்கஸ் கானங்களி 

ல் பாவித்துமனதை நிறுத்தவேண்டும். இது பஞ்சதாரணையாம். 

௩, புருஷனிட த்தில் எல்லாவற்றையும் ஈடத்தும்போதாஈந்தவ 

டி.வவெத்தினைப் புத்திமான் தனமும் ௪கலபரபங்களும் நீங்கும்பொ 

ருட்டுத்தாரணைசெய்யவேண்டும். ் 
CO . கூபிரஹ்மாதிகாரியவடிவங்களைக் தத்தம்காரணத்தில் ஒடுக்கி, 

எல்லாவற்றிற்குங்காரணமான அவ்வியக்தமும், நிரூபிக்கமுடி.யா தது 

மான ௮சேதனத்தினைப் பிரணவத்தால் சாக்ஷரத்சம்பூர்ணமான ஆதி 

'மாவினிடத்தில் தாரணைசெய்யவேண்டும். ‘ ள் இ 

இ, ஆத்மாவினிடத்தில் இச்திரியங்களை மனதோடு ஆச்மாவிற் 

பொருத்துதலாகய தாரணையைச்செய்யவேண்டும். . 
௬.காற்பெருவிரல், குதி, முழந்தாள், தொடை, மூலாதாரம், 

இலிங்கம், காபி, இருதயம், கழுத்து, கண்டம், நா, நா, புருவநடு, 

தலை, உச்சி, ஓவாதசார்தம்(உச்சிக்குழி) என்னும் ௧௬-ஆதா.ரங்களில்' 

தனித்தனியேபிராணனோடு மனதைகிறுத்துதலும்*தாசணையாம். 
௪. பாதாங்குஷ்டம், சாபி, நாசிறுனி முதலிய பலவிடங்களில் 

தனித்தனிதாரணைசெய்யவேண்டுமென்பது மூதலியமற்றும் ௮ே௪ 

வித தா.ரணைகளும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. இவையாவும் பலவி 
யாதிககாக்கெடுத்தற்கும் பலசித்திகளைப்பெ௮வதற்கும் எதுவாகச் 

.-சொல்லப்பட்டனவாம். சத்தத்தின் ஏகாக்கிரவாயிலாகச் சமாதி ஷூ 
பத்தினைவிரும்புவோன்சகுணப்பிரஹ்மதக்திலாவது கிர்க்ஞகூணப்பி.ர 
ஹ்மத்திலாவது மனதினை நிறுத்தும் தாரணையைச் செய்வத கான் 
உடதம். i ச் 3 = 

“௩ தரரணைசெய்வோனது மனதிற்கு எதைப்பார்,க்காலும் அறுகா 

ரணைசெய்யப்படும் வஸ்அவடி.வாகத்தோற்றுமாயின், அப்போதுதா 

ன் தாரணைமுற்றுப்பெற்றதென அறியத்தக்கதாம். 

தா. ரணையால் மனதிற்கு ஸ்தைரியமம் (ஸ். இரத்தன்மையும்) 

தைரியமுாமுண்டாகும். வ் (௩௮) ் 

* இப்பதனா௮ ஆதாரங்களிலும் சாரணைசெய்வதின்பபனைச் தனிக்க 
னியாகச் சிவயோகப்பீரதீபிகை: கூறுகின் ௦.௮, ் ந்த் 

 



யானம், | ௪௧ தி 

எ. இயானம். 

(௮-கை) தாரணையினால்மன௮. ஒருவஸ்தவில் நிலைக்கப்பெற்ற 

பின்) அறுஷ்டிக்கத்தக்சு தியானத்தினிலக்கணம் கூறப்படுகின்றது :- 

பற்றிய நிலையினிற் பரவா தொருங்கே 

தொடர்ச்அ நிற்றலே தூய்மனத் தியானமாம். [௩௯] 

(சூ-ம்) விருத்திகள் பலவிதமாகப்பரவாது ஒன்றுபட்டுக்கா.. 

ணைசெய்யப்பட்ட yA owns Bus alan giao. Bev G)aor_uVoar pF a 

தொடர்பாககிற்றல் எஅவோ ௮௮ பரிசகு.த்தமானமன தின் தியானமா 

கும். (௭-௮). | 
தியேய (தியானிக்கப்படும்)வஸ் அவிழ் சந்நியமான வஸ்அவின் 

.  வடிவமாகாமல்சித்தமானஅ இடைவிடாஅதொடர்ச்சியாக ஆற்றின் 

். பிரவாகம்போலத் தியேயவஸ்அவினைச் சிக்தித்தக்கொண்டி.ரு.த்தல் 
இயானமென்பது கருத்தாம். அந்தத் இயானமும் அவரவர்கள் இயல் 

'பிற்கேற்றபடி தியேயபேதத்தால் பலவகைப்படும். அவையாவும் சித் . 

இயை உத்தேடத்துச் செய்யப்படுவனவாம். 

சமாதி சத்திக்கு ஏதுவானதியானமோ சகுணம் கிர்க்குணமெ 

ன இருவகைப்படும். அவற்௮ள், சகுணத்தியானமானது இருதயகம 

-ல்த்திலாவது புருவரடுவிலாஅ அவா தசாந்தத்திலாவத தனக்கிஷ்ட 

- மானதேவதையின் மூர்,த்தியினை(வடி.வ)த்தினை)க்குரூுவினு ௮பேச 
ச்க்ப்பட்டலகணத்தோடு அந்நியயாவமாகவேனும் அரச்கியபாவ 

மாகவேனும் இயானித்தல், விராட்டு விசுவரூபமாகத்தியானிக்தல், 

இணியகர்பவடிவமாகத்தியானித்தல் என்னும், “டாதாரங்களில், 

வாயுவோடு மனதைச்செலுத்தி அவ்வாதாரா திஷ்டி தமூர்ச்திகமா த் 

தியானித்த லென்றும்பல்வகைப்படும்.  * 

ஆத்மயாதார்த்தத்தன்மையென்னும் கிர்க்கு ணத்தியானமோ,; 

சத்தியமும், பரப்பிரஹ்மமும், சகலசம்சா.சத்திற்கும் மருந்தும், ஊர் . 

. ததுவசேதசுடையவரும், விரூபாகூரும், விசுவரூபரும், யோகசவர- 

ரூமாகிய மகேசுவரனை அவரே கானென்று ஆகசவோடு இயானித்த 

லும்; அசலமும்,கித்தியமும், ஆதிமத்தியாந்தமில்லா கும், அஸ்தூல் 
மூம், ஆகரயமல்லா த.தும், பரிசக்கப்படா தம், பார்க்கப்படா ததும், 

இரஸகர்;தமில்லாதஅம், பிசமாணங்களாலநியப்படாத௮அம், உவமிக் 

கப்படாத்தும், தியேயாதிதமும், ௫ச்தொரர்தவடிவழுமான ஆக்மர 

வாகிய பிரஹ்மத்தினை (௮ அவே) சகானென்௮ தியாணித்தலும்) ஓர் 

பசமாத்வைதபாவமிருக்கின்றஅ. அதுவே ஆத்மாவென்ஸும் நிச்ச 

த்தால் எப்படியெப்படி. மனதெழும்புகின்றதோ,. அவ்வெல்லாவற் 

றையும் ஸ்வரூபமாகவே பாவித்தலுமாகவேுபடும். ் 

ட or



&2. அட்டாங்கயோககுத்திரம். 

இவவிருவகையுள் முன்னர் சகுணமும் யின்னர் கிர்க்குணமும் 
அப்பியசிக்கத்தக்கனவாம். அகிலும் முன்னர் மனது நிலைத்தற்பொ 
ருட்டு 1ஸ்தாலத்தனைத்தியானித்து, அதில் நிலைத்தபின், அதைவிட 
சூக்ஷ்மத்தினையும்,பின் அைவிடச்சூக்ஷமத்தனை யும் தி தியானிக்கவே 

ண்டும், அவ்வா நில்லையாயின், மனதுதியானத்தில் நிலைபெராஅ வி 
க்ூபப்படும். அநுபவமுள்ள குருமுகமாகக்கேட்டு அப்பிய௫ிக்கும் 
பக்ஷத்தில், ஒரு மர்த்தித்தியானமே சி ரமக்இிரமமாக அப்பிய௫க்கப் 
பட்டபோது *கிர்க்குணத்தியானமாக முடியும். இஃதறியாதார் சகு 
ணத்தினைச்லெகாலம் அப்பியடித் அப்பின் அசலிட்டு நிர்க்குணத 
தனை அப்பியசிக்கவேண்டுமென்பர். 

_ இப்படிக்கிரமமாக அப்பியிக்கும் புருஷ்னுக்குச்சமா இடத்தி 
வாயிலாக விரைவில் வேதாக்கவிஞ்ஞானமுண்டாகும்; சம்சயமில்லை. 

Icy BMT. é 

ஆரு.தாரங்களும் அவற்றில் இயானஞ்செய்யும் Group. கருக் 
கமாய்க் கூறப்படுகின்றன:- 

மூலாதாரம். 
௪. குதத்தில் அதாவது குதத்துவாரத்திற்கு இசண்லோரலாலி 

ற்குமேலுள்ள யோனிஸ்தான த்திலிருப்பஅ 4[மூலாதார சக்கரமாம். 
இதன்வடிவம் யானைதஅ திக்கைபோன்றிருக்கும். இதுமுக்கோணவ 
டிவ்மாய் வற ஷ.ஹ என்னும் தான்கு வர்ணங்களோடுகூடி.ய இரக்க 

நிறமான கான்கிதற்களையுடையதாயிருக்கின்றஅு. (இசண்டு இகழ் 
களாற்குவியும் இரண்டு இதழ்களால்விரியும்.)இதில் கணேசன்வ௫க் 
கிறார். இங்குப் பிராணாயாமாப்பியாசதீதேர்ச்சியுடையவன் பிராண 
  

ர்ஸ்தால சூக்ஷ்ம கனம்களை ன் பவாவித்கம லாண்ட் ஆதன் பொம் இனை: 
ஹடயோசப்பிரதிபிகையிற் காண்க, 

ச் இதனை ॥/ீசணேசூதையின் விருச்இயசையில் Ducilayila Se 
லாம், - 

ர. அமுலமாயெ 6,50 gros Be ee 
ழலாதாரமெனப்படுகன் ௨௮. இங்குள்ள கான்குகள இன் பிச்௮ச்சளும் ஐ 

- கத்இன் நிர்மாண இற்கு ஏதுக்களாகும் மன்ம்,புத்இ,அகங்காரம்,சதமெ 
னப்படும்பிரிரு இவடிவினவாமென்ப து சர்வயோகசாஸ் இரப்பிரசித்தம். 

மூலாதாரம், சுவாஇஷ்டானம், மணிபூரகம், அகாகதம், விசுத்தி, ஆஜ் 
ஞை,பிரஹ்மரர் இரமென்னும் ஏழித்கும்முறையே சத சரஸ்வதி இலக்ஷமி 
கெளரி பிராணசச்இ ஞானச் திசத்தசச் இ யென்பவத்ே ருகூடிய கணே 

சன் பிரஹ்மா விஷ்ணுருத்இரன ஜீவன் குருபசமாத்மா என்னுமிவரை உரி 
யவராகப்பாவித் அக்கிரமமாச ௬௦௦, ௬0௦௦, ௬௦௦௦, ௬௦௦௦, ௪௦௦. ௪000, 

௪0௦௦ ஜபம் தனிச் சனி நிவேதஇக்கும்படியாகவும் ல நால்கள் கூறுகின் றன, 

e



தியானம். (ஆரா தாரம்). ௪௬ 

ஜோடுகூடி.யமன தினாலும், அஃதில்லாதவன் கேவலம் மனதினாலும் 
ajo பீஜச்தகோடுசக்தியாகிய வல்லபையினையும், இ௦ Pe gO oO a 

ணேசனையும் பாவித்து, ௬௦௦- அஜபாஜபத்தோட(ஹோஹம் பாவனை 
யோடு)தியான ம்செய்யவேண்டும். ௮தாவஅ ௬௦௦-சவா௪ம் விடப்படு 
ம் காலமாகிய ௪௦-நிமிஷம்(மினிட்டு) வரையில் மனகைகி௮த்தவே 
ண்டும், ் 

இவ்வான இியானம்செய்தலால் சரீஈ,த்இற் காந்தியும் பலமும் 
விருத்தியாகும். 

சுவாதிஷ்டானம். ட 
௨. இலிங்கஞூலத்திலுள்ள மூத்திராசயஸ்கானம் * சுவாதிஷ் 

'பானசக்கரமெனப்படும். இச்சக்கரத்தில் ௮ண்டகோசஸ் சானவீரி 

யம், இசஜஸ் கானஇலிங்கம், பகம், கர்ப்பாசயமென்பன பொருக்துஇ 

ன்றன. இச்சக்கரகமலம் காற்கோணவடிவமாய் மயல் என் 

னும் ஆறவர்ணங்களுள்ள பொன்னிறமான ஆறிதழ்களுடையதாயி 

ருக்கின்றஅ, இதில் சர்வ உற்பத்திஹே அக்களும் பொருந்தியிருத்த 

லால், இ௫ பிரஹ்மாவின் ஸ்.தானமாம். ௨௦ 'பிஜத்தோடு சரஸ்வ தியி 

னையும், 5௦ பீஜத்தோடு பிரஹ்மாவினையும்பாவிக் அ, ௬௦௦௦ ஜபத்தோ 

டு தியானஞ்செய்யவேண்டும். ௮தாவது ௬-மணி ௪௦-மினிட்டுவமை 
பில் தியானிக்கவேண்டும். 

இவ்வாறு இயானஞ்செய்தலால் வீரியம் புஷ்டியாகும்; காமம் 

ஜயிக்கப்படும், 

மணிபூரகம். 

௩. சாபிகமலம் *1மணிபூரகசக்கரமாம்.இ அர்த்தசர்இரவடிவ 

மாய் ண_தயஉய நவ ம என்னும் பத்தவர்ணங்களுள்ள மேச 

(மீல)கிறமான பத் அ சளங்களுடைய௮. இங்குச் சறுருடல்களும், இ 
தன்றி அமேற்புறமான வயிற்றில் மூ.த்திகோச௫ம் கல்லி சல் மண்ணீ 
சல்களும்பொருர்துவதால் இச்சக்கஎம் சரிரபோஷணைக்கேதுவாகின் 

2௮.ஆகலால் இ௫ விஷ்ணுவின் ஸ்கானமாம். இங்கு ஸ்ரீ பீஜத்தோடு 

. *சுவயம் (தானாக) அதிஷ்டித் அக் கரச்தியினைச் செய்து நிற்றலால் ௬ 

வாதிஷடானமெனப்படும். ௮ல்லஅ சுவ எனப்படும் பரலீங்கத் தினை ௮இ 
ஷ்டானமாகவுடைமையால் சுவாதிஷ்டானமெனப்படும். 

இவ்வாதா.ர்இன் ஆன்களங்களிலள்ள பிச்௬க்கள் ஆறும் Tose 

சரோதலோபமோக மதமாத்சரியவடிவினவாம். இதனுற்றான் அவற்றைஸிம் 

aD 5 திபிந்து வென்பர். இவ்வாறே மற்றைய ஆதாசத்௮ள்ள பிக். துக்கட்டு 

ம் புத்தியாற் பொருத்இச்காண்க, 

*இச்சஸ் கான் இனை மணிகளால் பூரிக்கன்௦௮௫. அதனால் இஈ்ச இடம் . 
மணிபூரகமெளப்படும். மணிபோல் விரிச் இருத் சலால் மணிபத்மம் என்௮ 
ம் சொல்லப்படும், ் oo 

® 

 



FR :அட்டாங்கயோககுத்திரம். 

இலக்ஷ்மியினையும் 2௦ பிஜத்தோடு விஷ் ணுவினையும் பாவித்து, ௬௦௦௦7 

ஜபத்தோடு தியானஞ்செய்யவேண்டும். 

இவ்வாறு தியானஞ்செய்தலால் சரீ.சத்தில் அத்தியந் தம் பல 

முண்டாகும்; எல்லாவிதமான ஐசு வரியமும் சத்தியம்யோகியின்வ௪ 

SHOAL : டார 
அநாகதம். 

௪. இருதயகமலம் *அநாகதசக்கரமாம். இ.௫ முக்கோணவடி வ 

S april) BQ) DOU B.D) an Bw Gr O என்னும் பன்னிரண்டு வர்ணவங் 

சளோடுகூடி.ய சர்தாரவர்ணமாள்ள பன்னிரண்டு இதர்களுடையதா , 

ம். இங்குப் பக்குவாசயமிருக்கின்ற அ) ர்வ பதார்த்தங்களும் பஸ்ப 

மாச்கப்படுதலால் இ௫ ரூத்தாஸ்சானமாம். இங்கு ணெ£ஃ௦ பிஜத்தோ 

கூடிய ருத்திசாணி(பார்வதி)யையும் ஸ0ி௦ பிஜத்தோடு ருத்திரனையு 

ம் பாவித்து, ௬௦௦௦-ஜபத்தோடு தியானஞ்செய்யவேண்டும். 

-இவ்வாது -இியானித்தலால் ௮ராஹதசப்தத்தின் பிராப்தியும்' 

பிசேமையும் உண்டாகும். ் . 
| aba, : 

.... இ.இருதயத்திற்குமேல் கண்டபரியந்தமான ஸ்தானம் 1விசுத் 

தசக்கரமாம். இது அறுகோணவடிவமாய் சிசூ ௨௦௨௦௦ உஊ883 

ow a} eer Qanr ஒ ஒள ௯௦ HS என்னும் பதினா௮ுவர்ணங்களுள்ள 

புகைகிறமானபதினானு இதழ்களுடையதாம். இங்குச்சர்வ அ௮சுத்தங் 

களும் சு த்திகரிக்கப்படுதலால் இது மகசேசுவரஸ்தானமாம். இதில் ko 

பிஜத்தோடு மகேசுவரியினையும், வா௦பீஜத்தோடு மசேசுவசளையும் ன 

பாவித்௫, ௧௦௦௦-ஜப.த்தோடு ௧௦௦௦-சுவா௪காலம்வரையில் Bun has 

வேண்டும்.(க-டிமிஷத்திற்குகடு-சுவாசமாக ஒரு காளைக்கு) ௨௧௬௦௦ 
HOUT FIT ALD. க ் ் 

இவ்வாறு தியானித்தலால்சன் சரீ ரத்இன்பேரில் சாமர்த்இிு 

முண்டாகும். 

*சப்சப்பிரஹ்மமயமான அகாஹதச௪ப்தங்கள் வெளிப்படும் ஸ் சான 
மாதலால் அநாஹதமெனப்படும், இங்குப்பிராணனும் அபானனும் பச்தக் 

இரமத்தால் ஐக்யேமாதலால் பிராணசஞ்சாசமுள்ள இரச்தாசயமென்னும் 

இருதயகமலத்தோடு பக்குவாசயம் JOS தப்பொருக்இயிருத்தல்பற்தி ஓ 
ன்றோடொன்ன மோதலால் அகரகதசப்தமுண்டாடன்்௦௮.. ௮௮ இப்... 

பச்குவாசயமுள்ள விடத்துண்டாகுகலால் அநாகதசக்காமெனப்படுகன் 

2௫. 
*சுத்சஸ்படிசமொத்இருக்தலின் விசுத்தியெனப்படும், இங்கு ஹம்ஸ 

-மரஇய ப.ரமாத்மாவினையதியும் g gare Sacra Me 5% & gon on oud Ser 

விரிக்சன்றன. அதனாலும் விசுத்தசக்காமெனப்படும், ் 

டப



தியானம் (ஆராதாரம்). ௪௫ 

ப் - ஆஜ்ஜை. ் 
௬. சண்டத்திற்குமேல் புருவஈடுஸ்தானம்*தஜ்ஞாசக்கரமாம், 

இது வட்டவடிவமாய் ஹ க்ஷ என்னும் வர்ணங்களோடுகூடிய வெ 
ண்ணிறமான.இசண்டு இதழ்களுடையதாம். இக்கு ஆவரணம் நீங்க 
ஞானம் பி.ரகாசித்தலால் ௪தா௫வஸ்கானமாம். இதில் ஷஹெள5 பிஜத் 
தகோடுமனோன்மணியையும் ப பீஜச்தோடு சதாசவெனையும்பாவித், 

௧௦௦௦-ஜபத்தோடு தியானிக்கவேண்டும். இ௫ சூக்ஷ்மரூபமன தின் 
ஸ்தானமாம். 

இவ்வாறு இயானித்தலால் சமாதியும் கேசரியும் சித்திக்கும். 

இதன்பேரில் சுவேசவர்ணமான ஆயிரமிதழ்க்கமலவடி.வ சந்தி 
சமண்டலமிருக்கின்ற த. இதில் தொரர்தஸ்வரூபபரமசவன் விளங் 
குகின்றார். இவர் பக்கத்தில் ஆயிரம்சூரியனொத் ,தேஜசள்ள பிரபோ 
தஸ்வரூபமான அர்த்தசர்இ.ராகா.ரமான கிர்வாணகலை. விளங்குக ற 

அ. இதன் ஈடுவில் அரேககோடி சூரியசமானதேஜசள்ள அ திஞ்க்ஷ்ம 
மான நிர்வாணசக்கிவிளங்குகின்றஅ. இவற்றின் மத்தியில் மனோ 

- வாக்குகட்கெட்டாக கேவலயோககம்மியமான இதாஈந்தஸ்வரூபத் 
தின் பரமான(அதிப.ர)ப ரமசவபதமுள ௮. இதுவேபாப்பிரஹ்மீயத 

, மெனப்படும். அறா.தாரங்கட்குமேற்பட்டகிலைகள் தியானத்திற்கெ 
ட்டாதன வாகலின், கேவல சமாதிமாத்திரத்தில் விளங்கத்தக்கன 
வாம். : (௩௯) 

௮. சமாதி (சவிகற்பகம்), 
(௮-கை) தியானத்தின் பரிபாசாவஸ்தையான சமாதியினிலக் 

_ கணம் கூறப்படுகின்ற: 8 
கரும் பொருடனிற் கதியற நிற்றல்” 
சமாதியா மீது சவிகற்.பகமே. [ ௪௦ 

(சூ-ம்) தியானிக்கப்படுகின்றவஸ் அவின்சண் இடைவிடாது. 
ழி TOUT BONY ODT SE சென்றுகொண்டிருக்கும் அர்தக்கரணவிருத்தி 
யின் போக்கு ஒழிய அங்கு நிற்றல் சமாதியாம்! இது சவிகற்பகச 
மாதி யெனப்படும். (௪-௮)... 

* 32(g)= rans அதாவது சிறித; ஷோ (ஜ்ஞா)--ஞானம் சாதகர் 
களுக்கு எதிலண்டாகிறதோ ௮௮ இஜ்காசக்காமாம். இங்குச் தியானிக்கு 
ம் புருஷனுக்குச் சாவபதார்ச்சசாகூஷ£தக்காரத்தால், இவ்வாறு நிசம்ச்த.த, 
இவ்வா நிகழ்கின்ற ௮, இவ்வா௮ நிகழு' மென்னும் ஞான மூண்டாதலால், 
இசத்குமேல் உன்னாற் செய்யவேண்டிய இவ்வாறாமென்னும் பாமேசுவர 
ன அஜ்ஜைகலககின்றஅ, அவ்வேதவால் ௮ ஆஜ்ஞா சக்காமா மென்ப 
மாம், 

இவ்வாரு தாரங்களின் விரிவை ஐடயோசப்பிரதிபிகையின் குதிப்பு 
ரை ஷட்சக்கரடிரபண மூதலியவற்கிம் காண்க, 
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௪௬ ட அட்டாங்கயோககுத்திரம். 

இியேயவஸ்அவில் இத்தம் அசைவறகிற்றல் eens 
இச்சமாதியில் தியாதா (தியானிப்பவன்), தியானம்(சிர்திச தல்), தி 
யேயம்(தியானிக்கப்படுவத) என்னும் ஜூன்உன்கோாற்றமாகிய விக 
ற்பமிருத்தலால் இ௫ சவிகற்பகமெனப்பட்டஅ. இது சபீஜசமாதி 

யென்றும், சம்பிரஞ்ஞாதசமாதி யென்௮ம், அங்க்யோக மென்றும், 
அங்கசுமாதீயென்௮ம் கூறப்படும். (௪௦) 

நிர்விகற்பகசமாதி. 

( ௮-கை)) அங்கயோகசமா: இயின் அவதிவடி வமாகிய hades ந் 
பகசமாதியினிலக்கணம் கூறப்படுகின்றது:- 

திரிபுடி யொழிந்து தேயமாத் இரமாய் 

நிற்கு மதுவே நிருவிகற் பகமாம். ' les | 

_(சூ-ம்) அசைவறகின்ற9த்தவிருத்தியானன இயாதாஇயானம் 
தியேய மென்னும் திரிபுடியின்தாற்றம் நீங்கித்தியானிக்கப்படும் 
வஸ் அமா த்திரமாக கிற்கும்கிலை எதுவோ அது நிர்விகற்பகசமாதி 

யாம். (௪-௮) 

திரிபுடி,த்தோற்றமாகிய விகற்பமின் றியதாயிரு த்தலின் * இ. 
நிருவிகற்பகமெனப்பட்டது. இதனை நிர்பீஜசமாதியென்௮ம், அசம் 

பிரஞ்ஞாதசமாதியென்னம், அங்கிசமாதியென் ௮ம், அங்கியோகமெ 
ன்னும்,சித்ததிரோதமென்னும் கூறுவர். இச்சமாதி ஞானத்தின் சா 
௯௲ாக்சாதனமாம். என்றாலும் இதன் உத்தரகூஷண கத்தில் பிரஹ்மாத் 
மைக்கிய ஞானம் பிரகாசித்தலின், இச்சமா தியின் இலக்ஷணத்தினை 
ஞானஸ்வரூபமாகச் சுரு திகள், “*இரிபுடி.யில்லாக பரமாஈர்தசொரளுப 
ச.த்தசைதன்னியவடிவமாகிய ணட பன எனன ௪ 
மாதியெனப்படும்.”? என்றும், நித்தியமும், எல்லாவற்றினிருப்ப.து 

ம், தோஷமின்றி யதும், கூடஸ்தருமான ஆத்மா ஒன்ளாயிருந்தும், 
மாயாமயக்கத், $;கால்வேறுபடுகின்றஅ. சொருபமாகப் பேதப்படுகித£ 
இல்லை. ஆகையால் அ.த்வை தமொன்றேயுளஅ ; பிரபஞ்சமுமில்லை; 
சம்சா.ரமுமில்லை. எப்படி ஆகாயமொன்றே கடாகாயம் மடாகாய 
மெனப்படுகின்றதோ,௮துபோல்.ஆத்மாவொன்றே பிராக்தர்களால் 
ஜீவாத்மா பசமாத்மாவென இருவகையாகச் சொல்லப்படுகின்ற அ. 
*யான் தேகமல்லன்; பிராணனல்லன்; இக்திரியங்களல்லன்; மனதல் 
லன்; சாக்ஷி சொரூபமாயிருத்தலால் கேவல சவமேயான்.? என்னும். 
  

*இராஜயோகம், சமாதி, உன்மனி, மனோன்மனி, அமரத்துவம், இல 
யம்,, தத்துவம், சூநியாசூரியம், பரமபதம், அமனஸ்கம், அத்வைதம், கிரா 
லம்பம், கிரஞ்சனம், ஜீவன்மஞுச்இ, சகஜம், aaa இச்சமாஇயி 
ன் பரியாயபதங்களாம், . 
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நிருவிகற்பகசமாதியின் பயன், ௪௪ 

ys .தியெனவோ அவே இங்குச்சமாதியெனப்படுகின்றது.!? என் 
௮ம், “நானே பரப்பிரஹ்மம் பரரப்பிரஹ்மமே சானென்னும் கிலை, 

சர்வவிருத்தி ி நிராகமாகிய சமாதியெனப்படும்.?? என்றும், “மேலு 
டம், கிழும், இடையும் பூர்ணமாகிய 9வசொரூபம்பாரமார்த்திகசமாதி 
யாம்.” என்றும் கூறு இன்றன. (௪௧) 

நிருவிகற்பகசமாதியின் பயன். 

(அ-கை) எதவம கம்னு பயக் கனக்க தப் 
படுகின்றது: 

Dade ene னிலகிடு மான்ம 
வறிவான் மூலவஞ் ஞான மகன் றிட 
வேதமில் சிவமே யெஞ்சுவ தாகும். | ௪௨ | 

(சூ- ம்) இக்கிருகிகற்பசசமாஇயா யெ அரியா திீதாவஸ்தையில் 
சகல விரு, தீதிகளும் நிசோதமாகிய or gains, எவ்விதமறைபபுமின் 
றிச் சுவயமாய்ப் பிரகாசியாகின்ற ஆதமஞான தீதினால் அவ்வான்மா 
வினைமறைகத்துச் சர்வப்பிராந்திமயசம்ஸா.ரபந்தங்கட்கும் காரணமா 
யிருந்த அஞ்ஞானமானது ஒழிய, எவ்விகத்அுன்பழுமில்லாத நிரதி 

சயசுகளூபமான பரிபூரணசிவஸ்வருபமே மிஞ்சுவதாகும். (௪-௮) 

எல்லாவிருத்திகளும் ஒழிர்தவிடம் *ச.க்காசாமானியவடி வமா 
ண அதிகிள்ளி று வ்வம்க்வின், அனு சமா .தித்தியின் அடுத்தபிற்க 
ணத்தில் இதரவிருத்திகளால் சுட்டப்படாது சுயம்பிரகாசமாய் விள 
_ங்கும்.விளங்கவே அதனடுக் ச கணரத்தில் ஆன் மாவின்கிஜரூபத்தி கனை, 
தெரியாதிருக்த அஞ்ஞானமும், அது காரணமாகவந்த சகலபந்தங் 
களமான அசர்த்தங்கள்யாவும் நீங்கும். நீங்கவே, அடுத்தகணக்தில் 
நிரதிசயகுகருபமானப.ரசிவமாம் பிரஹ்மமே மிஞ்சும்.இத்னையே சர் 
வக்ககிவிருக்திபரமாகந்தப்பிராப் திவடி.வ மோக்ஷ மென்றும் சை 

த்தை முக்தி யென்றும் கூ.௮ுவர். இதுவே sf SOAS 

இனால் அடையப்படும் பிரயோஜனமாம். 

இர்கிலையை யடைர்கவனே ஜீவன்முக்தனெனப்படுவான். இவ் 
வானு நிருவிகற்பகசமாதி ஞானத்திற்கேதுவாகலோடு ஞானத்திற் 
குப் பின்னும் கிசர்தாப்பிரண்மாகா விருத்தியின் ஸ்திதியை யுண்டு 
பண்ணி, கி.ராவ.ரண பிரஹ்மஎகத்தின் அுபவவடி வின தாய்த் தேகா 
தட க அலி Can poe 5 (EH LD வடிவினை மாளும், ஆதலால் இது 
ஞானத்திற்கு முன் பபோக்ஷவடி வினஅம், ஞானத்திற்குப்பின் அப 
சோக்ஷவடிவினதமாம் என்பர். 
  

.அசத்தாசாமானியத்இன் லக்ஷணத்இனை கவல ae 
குறிப்புரையிற் காண்க, 

$



௪௦) அட்டாங்கயோககுத்திரம். 

* ஞானபூமிகள் ஏழனுள் ரூதல்மூன்று பூமிகளும் அப்பியாச 
பூமிகளாம். நான்காவஅபூமியில் ஆத்மசாக்காத்காரமுண்டாம். இப் 
பூமியிலுள்ள ஜீவன்முக்தனுக்குக் தேகாஇப்பிரபஞ்சம் பொய்யெ 
னும் திடகிச்சயமிருக்இனும், ௮௮ ஜாக்கரக்திற்2பாலவே பிரதஇ 
யாய்க்கொண்டிருக்கும். ஆதலால் இப்பூமியினை ஜாக்கிரமென்பர்.ஐக் ' 
தாவஅபூமியிலுள்ளவனும்கு இப்பிரபஞ்சம் சொப்பனம்போல்தோ 
ற்.மிக்கொண்டிருக்கும். அதனால் இப்பூமியினைச் சோப்பனமென்பர். 
ஆருவஅபூமியிலிருப்பவனுக்குசி சுமுத்தியிற்போல இப்பிரபஞ்சம் 
தோற்றுகிறதில்லை. அதனால் இனனைச் சுழுத்தியென்பர். இவன் ஒரு 
சமயம் பிறரால் விழிப்பிக்கப்படலாம், ஏழாவதுபூமியிலுள்ளவனுக் 
கோ இப்பிரபஞ்சம் அ.த்தியந்தம்கோற்றுமையோடு பிறராலும்விழி . 
ப்பிக்கப்படான். இதனைத் துரியமென்பர். இதிலிருப்பவன் தேகக். 
தோடிருந்தும்தேகத்தோற்றமின் நியிருத்தலின், இவனை விதேகமுக் 
தனென்று சுரு தியாதிகள் கூறுகின்றன. 

இந்நால்வகைச்வேன் முத்தாது பெருமையினை வேதமே தன். 
னாற் சொல்லமுடியாதென்௮ கூஅமாயின், மற்றெவராற் சொல்லு 
டியும்? பிசாரப்தகர்மபரியக்தம் நிலைத்திருக்கும் இவர்கள் சரீரம் பிரா 
சப்தக்ஷயத்தில் “அச்சீவன் முக்கனஅ பிராணன்கள் இச்சரீரத் தனை 
  

&ஞானபூமிகள் சுபேச்சை, விசாரணை, த௮அமாகஸி, ௪த்துவாபக்து, 
அசம்சத்தி, பதார். த்தாபாவினி, அரியகா என்பனவாம், ௮வற்அள், ' 

௧. சுபேச்சை விவேகசவை.ராக்கியங்களோகூடிய சமதமாஇபூர்வக 
மான திவிரமுழுக்ஷ௱ஈத் அவமாம். ் 

௨, விசராணை சரவணமனனலக்ஷண்முடையதாம். 

௯. அசேகார்த்தங்களைக்கர௫ிக்கும் மனசானது அவ்வகேகார்த்தங்க 
ளைவிட்டுச் சத்சென்னும் ஒரே அர்த்.த.த்இின் விருச்இப்பிரவாகமுடையதா 
குங்காலத் அச் சூக்மமாகின்றது. ௮ச்சன்மையஞுக்்மமான மனை கய 
டையகிதித்தியாசனம் தநுமாநஸியாம். e 

௪. மூன்௮ பூமிகளாலும் ௪த்த௪ச் அுவமாகய அங்தக்கரணத் திலுண் 
டாகும் *யான் பிரஹ்மம்”” என்னும் வடி.வின காசிய அபே சாக்விருத்இசத் 
துவாபத்தியெனப்படும். இதிலேதியயோகி பிரஹ்மவித்ெெனப்படுவன், 

௫. ௮ச்சத்துவாபச்தியெனப்படும் பூமியிலுண்டாகும் 92. இகளில் ஆ 
சையின்றியிருத்தல் அசம்சத்தியெனப்படும், இதிலேறிபயோடூபீரஹ்மவி 
த்துவானெனப்படுவன், 

௬. ப.ரப்பிரஹ்மத் இற்கச்ரியமான எதனையும் பாவியா இருக்கும் பூமி 
பதார்த்தபாவினியெனப்படும், இதில தியயோடபீரஷ்மவித்வரியானெ 
னப்படுவன், 

௪. துரியகாவென்ப௮ அரியபூமியாம், இதலேதியயோ9 பிரஷ்மவி 
த்வரிஷ்டனெனப்புவன், 7 . .



நிருவிகற்பகசமாதியின் பயன். ௪௯ 

விட்டு வெளிப்படா."”என்னும் பிருக.கா.ரணியக சுருதியின்படி. பிரா. 

ணவாயு இச்சரீ ரத்திலேயே அடங்கிச்சொருபத்தில் இலயமாய்விட, 
ஸ்தாலசரீ ரம் விழுக் அவிடும். அப்போது ௮ச்வேன் முக்தன் பூர்ணப் 
பிரஹ்மமாய் விளங்குவன். அவ்வா விழுந்த ௮ச்வேன்முக் சன் சரீ 
சத்தினைத் தகனஞ்செய்வார்களாயின், ௮ச்தேசத்திற்கே யகர்த்தமு 
ண்டாமென்பதைத் திருமந்திரம், வெதர்மோத்தா முதலியவற்றிற் 
காண்க. ஆதலால் ௮த்தபோமயமான சரீ ரத்தினைப் பூமியின்கழ்க் 
கட்டப்பட்டுள்ள கல்லறையில் விதிப்படி விபூ தியூதலிய இரவியல்க 
ளோடு சம்ஸ்காரஞ்செய்து அடக்கம்செய்யவேண்டும். அவ்வாறு 

வைக்கப்பட்ட சரீ ரத்தின் தர் ஏறியபாகமும் எவ்வளவுகாலம் வளை 
ரில் ௮.இிலிருக்குமோ, ௮ வசையில் அங்குப்பலவிகமான அபிஷ்ட 
சித்திகளுண்டாகும். மண்ணிற்புகைக்கும்பக்ஷத்தில் அச்சரீரம் சக் 
கிரம் கெட்டுப்போவகால் அவ்விதடத்திகள் உண்டாகா.மிகுந்த ஆகர் 
ண சக்தியுள்ள தர் காக்கத்கல்வைக்கப்பட்டுள்ள இருப்புப்பெட் 
.ஓி.யானஅ அக்கல் அகனின்று நீக்கப்பட்டபோதும், தான் மற்றைய 
இரும்புகளை ஆகர்ஷிக்கும் சக்தியுடைய தகாயிருப்பதுபோலச் சர்வ 
சக்திமானாகிய ஆக்மஜோதிசு அமையப்பெற்றிருந்த அச்சரீசமும் 
அவவாதக்மா நீங்கிெயபின்னும் சர்வசித்திகளையும் கொடுக்கு மியல்பு 
டையதாகுமாயின், அவ்வாத்மா தனத மகிமையுடன் பிரகாசித்துக் 
கொண்டிருக்கும் காலத்தைய ஜீவன்முக்கனது சரீ சத்தின்பெருமை 
யைப்பற்றிச் சொல்லவேண்டியதென்னையுள௮? ஆதலால் *ஐு.வரி 
யத்தினைவிரும்புவோர் ௮,ச்மரிஷ்டனை YER EHS.” orcs Bio pair 
டகசருதியின்படி, அவனை அருச்சப்பவர் எல்லா நலமும் பெறுவர். 
அவ்வாறே அவனை யடச்கஞ்செய்தவிடத்தில் அசுவத்தம் இலிங்கம் 
Sion Fi (tp SoG wey Hon pono Sg பூசிப்போரும் எல்லாகலங்களுமெய் 

. அவசென்பகற்கையமில்லை. | (௪௨) 

அட்டாங்கயோககூத்திரமும், அதன் உரையும் 
(டி ச்தன. . 

வாழ்த்து. 
ஆதி காதனோ டவனடி யவர்களும் 
வாதிலான் றஞ்சை வாழ்பிர cow wg 
னோதிய நானு மோங்கியே வாழிய. 

  

  

சூதிலா இந்நூற் ௮ு.களறக் கற்பவர்க் 
காதியே வியாதி யசன்றிட றிண்ண 
மோ யாங் கக்நெறி யொண்பொருள் காண்பவர் 
சோதியுட் கலந்து தூதிபெற நிர்பரால், 

“ஓம்கக்றச் ஸ்ரீஸக்ருரவே ஈம: 
$ 
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விற்பனைக்த தயாராகவிநக்தம் புத்தகங்கள். 

get He 

ஸ்ரீபஞ்சதூ(பஞ்சதசப்பிரசரணம்)வாலியூம் 1&2 10— 0—0 

_ ஸ்ரீவிருத்திப்பிரபாகரம் ees ஸு 4—. 0—0 

ஹடயோசப்பிரதிபிகை(யோகால்) க ave 2— 0—0 

ஸரீவிசாரசக்திரோதயம்(வேதாந்த.நூல்) (4-ம் பதிப்பு) I— 8—O 

ப ரீவெஞானபோதம், (தத் அவப்பிரகாசிகை உரையுடன்) 1— 8-0 

ஸ்ரீஈச்திகேசுவ.ரகாசிகை ses ன க 0 4-0 

ஸரீஞானவாசிஷ்ட வசனம்(வைராககயப்பிரகரணம்) ... 1 40 

ீவெயோகப்பிரதீபிகை கக ao .. . O—10—O 

ஸ்ரீசுருதஷட்லிங்கசங்கரகம் ... ப _ 0. 8-0 

கைவல்யோபநிடதம், அமிர்தபிக்தூபநிடதம், சரக 0 50 

யோபநிடதம், ஸ்கக்தோபநிடதம்(செய்யுள்). } 

பரீிவெபஞ்சாகூர விளக்கம், பஜீராமமக்திரார்த்தம், | டட 
ஸ் } ல் = 

ரீசணேசஷவோடசகாமஸ் தவம 

ஸ்ரீஜகத்குரு ஆதஇிசங்கராசாரியர் சரித்திரம்(செய்யுள்) ... 0. 5-0 

் டீ. சரித்துசங்ககம்(வசனம்) :... 0— 2—0 

ஸ்னிவிசாரசாகரம் ஸல cae ‘ea 3— 4—0 

ஸ்ரீபிரஹ்மவிதாசீர்வாதபத்த தி es 0— 2—0 

தருக்ககெளமுதி,(நியாயபதார்ததம் பதினாறுடன்) “es 0—10—0 

த் அவமஸிமகாவாக்கயவுபதேசம்(உபநிஷத்ி) (8-ம் பதிப்பு) 0-- 8-0 

பஷீபாலபோதம். த Lan BHO 

'காசாஜீவவா.தக்கட்டளை (2-ம் பதிப்பு) ல wee 0O— 4-0 — 

ஷே. (செய்யுள்) ல் 0 8-0 

ஸ்ரீவிருத்திர.த்சாவலி(வே.தாச்.த.நால்) க as 0]. 

விவேகூந்தாமணி(வேதாக்தபரிச்சேதம்) ன ட 0-- 6—0 

அபசோக்ஷாஅபூஇ(வேதாக்தம்) ல ப ஜெ 0-- 8-0. 

ஆத்மபோதமும், தத்தவபோதமும்(ேம் பதிப்பு)... 90-80 
' ீபஞ்சகரணமுதலியன 27-பு.த்தகங்கள் ... _ 1— 0—O 

உத்தரை on aa cme 0௦. 6—0 

TD BOS dass . வக்க O— 6—0O > 

: _ “ஸ்ரீகுருகதை; ராப்பர் பைண்டு:2-ம் பதிப்பு) see j— 00 

ரீதேவிகததை , nat wee cones 0412-0 

ஸரீசங்கர வித்யாரண்யாஷ்டோத்தரசதகாமம
,. கிரந்தம், } 0-— 20 

நரகரம், தமிழ், தனித்தனி ் 

சங்கரரீலசண்டாசாரியசம்வாதம் ட ண 0 6—0 

ஸ்ரீபிரஹ்மகாமாவலி(செய்யுள்) aes னு 0-௮: 0 

டி நாகரம், கார்டு ட் ea 0-- 06 

தோசாரதிசாலாட்டு எஸ பசக ses 0— 6—0 

ஸ்ரீசாராயணஸ்தோரத்திரம் கார்டு, சாகரம், 0_ 06 

காமராமாயணமும், காராயணலஸ்தோத்திரமும
், தமிழ் 0... 1—0 

ஸ்ரீஇராமாயணஞர்ணிகை-ஈரகரி) 
தமிழ், தனித்தனி ... 0-- 1—0 

ஸ்ரிகாயத்ரீராமாயணம்-சாகரம். se ait 0. 1—0 

க
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ஸரிருர்வஷ்டோத்கரசதகதாமரவலி, சாகரம், இரக்கம், . 0 
தமிழ், சேர்த்தது — 38—0 

ஸரீசாரதபகச்இசூத்திரம் ் aa I— 80 
Lfusa seas, sioSes, லப்த்சலோைதை; ரி ் ர 

(கத்தான்பைண்டு) te — 4-0 
ee 4 சலிகோபைண்டு 1 0-0. அட்டாங்கயோகளுக்கரம் a “**. 9 ராப்பர்பைண்டு 0-10_0 

பெரின 0. 20 

  

  

ஸ்ரீஜகத்குரு சங்கராசாரியர் படம் ப ome a 0— 1-0 

ள் ல் ல் ம் - ட் . Lat) Sy டு 2—0 
தஞ்சை ஸ்ரீபிரஹ்மாகச்சஸல்வாமிகள் படம் state 8% O— 10 

ஸ்ரிசீசாதேவிக்கு ஹமார் சணையாளிகொடுத்த படம்... 0 1.0 

பிறர்பதிப்பு. 

இராஜவிகாயகர் கும்மி ...0-- 1-0) சவமஹிம்சாஸ்தோத்திரம்0-- 2-0 
அத்வைகவுண்மை . 04 4--0। சவபு.ராணமென்னும் 
அசக்வைதவிளக்கம் ௨0-12 0) சைவபுராணம் ...3— 0-0 

வேதார்தகுளாமணி) 1 90 இருவிளையாடற்புராணம் 8. 0.0 
உரையுடன்... fo ong. ஷே. சாரவெண்பா 0-- 2—0 

, வேதார்தசமனன Y 0—12--0 சூதசங்குை விலை இவயிடு 
சக்தாமணி jo" சர்வஞானோகத்தாம் ...0— 2—0 

ஞானாயிபோதம் 0 2220) அருணாஜல புராணம் ...1— 4-0 
மெஞ்ஞானபோதம் ...0—12-0 திருக்காளத்தி டை. ...0— 8-0 
பிரஹ்மமும் அகன்வியச் அரிச்ச சக்ர டீ woe 4—0 

தகாவஸ்தையும் ௨௮0-101 இருவிசைப்பா, திருப்பல் 
சர்வஞானோத்திரம்  ...0- 8.-0([லாண்0), பெரியபுசாணம 0-192.-0 
வேசசாரசமுச்.தரணம்.. .0-- 4-0 இருவேளை கோலை .-2— 8-0 
சகர அவேவி வாப்ப் கக்தரஅபூதி உரையுடன் 0— 6—0 

பூட்டு ...0— 4—0 கந்தபுராணசா.ரசங்கிகரம் O— 1-0 

கான்கு WSTOTseunt Ss ் அலாக்காவேரி மஹாதி 
தம் 001 மியம் 0-௮ 80 

மகாவாக்யெ ரகலயம் ...0- 8-0[சவராத்திரி ஷி. ...0—- 6-6 
Se enepr s தயஷ்டகம் : சமிவனக்ஷேக்இர டே. ...0-- 8-0 

(கரக்தம்-தமிழ்) 0 2--0|தம்பா ஷே (ரத்தம்) ...0- 80 
தலயாத்திரை பொதுவிதி 0 8-0) பிராசீன தர்மங்கள் ..0— 4-0 
கங்காயாத்ராதிபிகை  ...1-- 8 0]நிதியாறுசக்தானம் .l— 8-0 

ஸரீஜகக்காத-ஹரிதவார...0 - ௮0 1மறுமுறைசண்டவாசகசம் 0 4.20 

விபூதி மாஹாதமியம் ...0-- 1-01சேவாரத்இரட்டு(சண்ணுசாமி 
விபூதிருத.ராக்ஷிரமகாக் பிள்ளையால்)பெரியது. 0-.- 6.0 

யம் ..0— 4-9] ழே, இறியது ...0— 2—0 
புட்பவிதியும் பலனும் ,..0- 8-0 வை௫யகுலவிளக்கம் டு 4-0 

5-0 சைவத்தாக்தவரலாறு,..04 6-0 சவபூஜைதக் இரட்டு 0   
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Gavan ren ear riven 
புலால் மப்பு 

மசாபாரதம்(ஆ) இ-௪சபா 
பருவங்கள் 

ஆரச்சராமாயணம் 
பாலராமாயணம் 

(கரக்தம்-தமிழ்) 
பக்தலீலாமிருதம்வசனம் 
பட்டினத்தார் பிரபர்தம் 

Gag. AGS Buyer 
குமாரதேவர் சாஸ் இரக் 
கோவை 

அவதாதசம்வாதம் 
குசேலோபாக்யானம் : 

(மூலம்- உரை) 
காலடியார்(இங்கிலீஷ்- 

தமிழ்) 
கைட தம(மூலம்) 
பெருச்இரட்டு குறுக் 

இரட்டு 
அணியிலக்கணம் 
யாப்பிலக்கணம் 
கல்லாடம்(ஞூலம்- -உரை,.. 
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