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உலஇன்கண் வாழாகின் ற உயிர் த்தொசையில் மக்கட் பிறவி
மிகவும் உயர்ந்ததென்பது யாருமறிந்ததே,. மக்களுளும் ஞான
வானாயிருப்பது அரியது,

ஒரு மனிதன் ஞான ததையடைய

வேண்டிய ஞானநால் ஓன்றை
என்று

பெயரமைத்து

அந்த நால் யாது

ஸ்ரீ அகத் தியமுணிவர்

செய்யுள்

காரணத்தாலோ

ரூபமாக

கற்க

₹௪சர_ நால்”?

அருளியிருக்கிருர்.

செய்யுட்கள் குறைக்து 51

் செய்யுட்கள் மாத்திரம் அச்சிடப்பட்டு வழக்க வருகிறது ௮ இல்
- சமம் உற்பத்இி.மு.தல் லயம் வரையில், செய்யுட்கள் குறைவால்
ஞானசச நாலை இப்புத்தக)த்தைக்கொண்டு
அறிய முடியவில்லை.
சமத்தைப்பற்றி கூறும் பல.நால்களி
கற்கமுடியாது.
சீதா
ஞானக்குறள்,
ஒளவை
ருக்கன் உன. அவையாவன:-இருஞூலர் இருமந்திரம்,
ஞானவெட்டியார்,
ராமாஞ்சனேயம்,
ஒருவன்

ஞானக்கும்மி, சரசர தாமணி இன்னும் சித்தர் பாடல்கள் ஏசாள
மாயிருப்பினும் சரத்தைப்பற்றிய பூசண விபரங்கள் Hot MEd
ஒரு
ஆகையால் தமிழுலகுக்கு இது
னும் காணப்படவில்லை.

* பெரிய குறையாயிருக்கற
அ, வடமோழியில் “இவஸ்வ?சாதயம்?'
. என்று ஓர் ௪ர.நூல் 895 சுலோகங்களால்

ஸ்ரீ சங்கரர் ஸ்ரீ பார்வ

கமி
இக்கு உப2த௪ கஇரமலாக அருஸிச்செய்யப்பட்டிருக்கிற து,
முலகுக்கு தமிழில் பூரண சர.நால் இல்லாச குறையைக் தீர்ப்
் பான் பொருட்டு இப்புத்தகம் அச்ூடப்பட்டிருக்கிறது. . இதில்
குற்றங்கள் காணப்படின் சான்றோர்கள் எமக்குத் தெரிவித்தால்
மனு பதிப்பில் இருத்தி அச்சடப்படும். இப்புத்தகம் ரூபதீ.இல்
இப்புத்தகத்தை
- இதியதாயிருப்பினும் அதிமேன்மையுள்ளஅ,
வடமொழியிலிருக்து எமக்கு தமிழில் மொழிபெயர் ததுக்கொடு
TT TLD அஸ்கர்
த்த. கஞ்சை அசண்மனை. கல்யாணமஹால் FTA
வாழ்க.
தமிழுலகம்
அவர்கள் நன்றியை யாம் என்றும் மற?வம்.
ஸ்ரீ சங்கரன்

இருவடி வாழ்க,

ற. 5. அமிர்தலிங்கம்,
“கண் வைத்தியன், கசந்தை
தஞ்சாவூர்.
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ஸ்ரீ கணோசாய

திவ

நம:

ஸ்வசோ Sub:

ப்புதக்கார், பார்வதி,
கணபதி இவர்களை
GDM KM FBI
சம்சாரதாரகராகய சர்குருவையும் பசமாத்மாவையும் கான்
பஜிக்கிறேன்.

9 பார்வதி ஸ்ரீ சது

மையப் அன

ஹே தேவாதி தேவனாகிய

சங்கரரே? என் மேல் இருபை கூர்ற்து சர்வகாரிய சக்தியாகிய
ஞான த்தை எனக்குச் சொல்லும்.

8 ஹே கேவசே! இக்த பிரம்மாண்டம் எப்படி உத்பன்னமா
யிற்று, இகசனுடைய போஷணை எதனாலுண்டாகிறது பிறகு
லயத்கதை எப்படியடைக௰அ இப்படியாயுள்ள இக்தப் பிர்ம்

மாண்டத்தின் நிர்ணயத்தை எனக்குச் சொல்லும்.
4 ஈஸ்வரியைப்

பார்த்து

சங்கா சொல்லுஇருர். ஹே

தேவி!

தத்துவத் இலிருர்அ பிர்மாண்டம் உத்பன்னமாகிறது.

அவத்தினாலேயே இகனுடைய
டாகிற௮.

போஷணையும்

தத்

லயமுழமுண்

இக்தப் பிரம்மாண்டத்தின் நிரணயமும்

தத்து

வக்தினாலேயே அறியப்படுகிறது.
5

பார்வதி

ல

டர

தத்துவ

வாஇகளெல்லாம்

பிரம்மாண்

டத்திற்கு தத்துவமே மூலகாசணமென்று

BF FISD agi Sor.

அனால் தத் துவமென்பது என்ன? அதன்

வருகென?

இதை எனக்கு விளங்கச் சொல்லவேண்டும்.
6 மாயைக்கு அன்னியமாயும் நிசாகாரமாயும் சுயம்பிரகாசமாயும் ஏகமாயும் சர்வாக்இரியாமியாயுமிருக்கிற பசமா தீமாவினி
- டத்திலிருந்று.

ஆகாச

ச.

ச.

. வாயு உண்டாயிஜ்று,
7 auld

emi st அக்னி, பரக்ணம்னிடுல' ஜலம்;

லைக்தி

ட் லிருக்து பிருதிவி, இவ்வி.சமாயுண்டான இந்த ஐந்து தத்து
வம் பிரக்தியேகம்: ஐந்தைந்தாக டல

்

.

4
CSM இந்த பிரம்மாண்டம் உதபன்ன
8 HESS FEB USN
போஷணையும், கடைசியில்
மாயிற்று, அவைகளினா2லையே
அவைகளிலே

லயத்தையுமடைந்து

5) DR oor 0 Sl.

ஹெ சுந்தரியே! இக்த ஐந்து தத்துவங்களினா? மல உத்பன்ன
மான இோகத்இல் ஐந்து தத்வம் சூூமரூபமாயிருக்கின்
றன,
அதை யோகிகள் அ.றிகிருர்கள்.
10

இப்பொழுது அ௮காசாதி சுவ.ரங்களின் உச்சார த்திற்கு மூல
ப
காரணமாகிய எந்த சரீரஸ்சஉஸ்வரமோ அகதைப்பத்றி சொல்
ல கறேன், ஸ்வாஞானம் உண்டாயிருக்கையில் ஹம்ஸ சாரத்
இன் (ஈவாசம் வெளிய
வரும்போது
ஹம் என்றும்
உள்ளெ

வாவ்கும்போது

ஸ்வரூபத்தின் பேரில் 8

ஸம் என்றும்

ere

உச்சாரமாகிற௧)

பூத பவிஷ்ஷிய வர்த்த

மானம் என்னப்பட்ட திரிகால ஞானமுண்டாகிறது;
சர்வோபகாசமும், ஸாசபூக
சகசியமானதும்
மானதுமான ஸ்வசோதயகத்தின் ஞானம் எல்லா ஞானத்தி
௮ம் மேலான சோன் மணியாயிருக்கிற
து.

11 அத்தியந்த

12

இந்த

ஸ்வாஞானம்

போதமாயும்

மிக்க சூக்ஷமமாயிருந்து

சத்் இயமாயும்

௮ இ3மேலான

விளங்கக்கூடிய காயிருக்கிற து,

நாஸ்தீக ஜனங்கள் ஆச்சரியப்படுகிற இக்க ஞானமானது
ஆஸ்.தீ5 ஜனங்களுக்குப் பெரிய ஆதாசமாயிருக்கிற
அ,

சிஷ்யன்

லக்ஷணம்.

FTG DO, சுத்தன், அற
ள்கள், குருபக்தி தத்பான்
மனக்களங்கமற்றவன்,
GSO
(அதாவது
உபகார
மறவாதவன்) இப்பேர்ப்பட்ட சிஷ்யனுக்கு ஸ்வர
த்தை
ஞானத்தை உபதேூக்கவேண்டும்.
14

அஷ்டன், துர்ஜனன், குசோதி, அவிஸ்வாசி,
யை

இச்சக்கிறவன், Sn

ae

குருப த்தினி

துமாசாரன்

இப்

பேர்ப்பட்ட சிஷ்யனுக்கு ஸ்வரஞானம் கொடுக்கலாகாது.,
15

ஹே
தேவி! ஈம்முடைய சரீசத் திலிருக்கப்பட்ட ஸ்வரத்தின்
2
ஸ்வர
ஞானத்தை கான் உனக்குச் சொல்லுகேன் இகள்.
ஞான த்இன். யோகத்தினால் எல்லா
ஞானமும்
பிசாப்தி

wT BD SI,

5
16

சர்வவேகம், சாஸ்இரம், சங்கம்... இவைகள் ஸ்வாத்தினு
டைய ஆசிசயத்தினா?லை3யயிருக்கின்
றன,
மூன்று உலக.
களும்

ஸ்வரதக்தினிடதக்திலேயிருக்கன்றன.

ஸ்வரமான§!

ஜக,ச்தினுடைய ஸ்வரூபமாயிருக்கிற து.

17

புருஷனில்லா கிரகழும், சாஸ் திரப்பயிற்சி . இல்லா முகமும்,
தலையில்லா சரீரமும் எப்படி. கறக்காதோ அவ்விதம் vas
ஞானமில்லாசவன் சோதிடம் சிறக்காது.

18

எல்லா. நாடிகரநுடைய
பேதங்கள் 'பிராணதத்துவத்தின்
பேதம், சுஷும்னை யிருகஉள்ள நாடி. த் தரயங்களின் பேதக்
களை யார் அ.றிகிழு:2மனா அவன் முக்தியை அடைஇழுன்.

19

ஸ்வர ஞான த்தல் தேர்ந்த பண்டி தர்களில் அசேகருடைய
மத வியவகாரத் இற்கும், நிசாகார பரமார்த் தத்திற்கும் வாயு
வ ிணடைய
பலம் அ௮வசியமென்றும், சிலர் பசமார்த்தத்
க்கு வாயுபலம் ௮வசியமில்லையென்றும் சொல்லுஅஞுர்கள்.

20

சர்வ பிரமாண்டம் பிண்டம்
மர்ணாயில்ஹ்

இவைகள்

ஸ்வர க்தின?லைகிர்

ஜககிருஷ்டி. சம்ஹாச கர்த்தாவாக

ஈண்வர

னும் ஸ்வரரூபமே.
21

ஸ்வசஞான

தீதைப்போல

ரகசியமானது

வேொன்றுமில்லை.

ஸ்வசஞானமே
முக்கியமான தனம். ஸ்வரஞான கீதைவிடசிரேஷ்ட ஞானம் வேறொன்றிருப்பதாக பார்க்ததுமில்லை,
கேட்டதுமில்லை,
22 ஸ்வரஞான ச்தின்

பலத்தினால்

மம், லட்சுமிபிராப்இ,

இர்த்தி,

சத்துரு காசம், மிக்ரஸமாக

சகம் இவைகள் பிசாப் தமா

இன் றன;

23 ஸ்வாப்லத்தினு ல் ஸ்திரீ புத்ரா, தி சம்பதி-பிராப்தி சாஜதரி
சனம் 2தவதா சித்தி முதலியவைகளும், ee
முண்

டாகிறது.
MATIN
S Rot SUNY CSFUTS AOI,

2
தல.

மலத்

இ.ச விசாஜனம் செய்யவேண்டும். '

ஹே தேவி! எல்லா சாஸ் தரங்கள் புசாணங்கள் ஸ்மிரு திகள்
வே தாங்கம், இவைகளில் masseter
Son Sear
சத்துவம் வேஜொன்றுமில்லை.

(2

சிமேஷ்ட

6
26

நாமரூபமுள்ள FEN பதார்த்தங்களும் மாயை. சது வரை
யில் ஸ்வச ரூபகத்துவஞானம் உண்டாகவில்லையோ
அது
வரையில் இந்த ஜீவன் மாயையினால் மோ௫ுக்கப்பட்டு

மூட

னாகி மூன்,

27 இந்த. ஸ்வசோதகய சாஸ் இரம் எல்லா சாஸ் இரத்திலும் உத்
திமோத்தமமானது,
அத்மா
(பஞ்சகோசாத்மக ஜீவன்)
இஅவே ஒரு
5
கும்பமாயும் இதில் பிரகாசிக்கிற இந்த ஸ்வர
சாஸ்இரம் மகா தீபக்தினுடைய

28 இரந்த

ஸ்வ2சாகதய

சாஸ்திரம்

கொள்ள வேண்டியதே
காக
29

தவிர

சுவாலை

போலிருக்கிறது,

தனக்குக்சானே

அன்னியர்களின்

தெரிக்து

S165
5 BH

ஏற்படவில்லை.

இதந்த ஸ்வசோதய

சாஸ்திரத்தில் விசேஷமாய் இத,

இரசம், வாரம்; இரஹம், தேவதை,

முதலியவைகள்

மில்லை.
இதில் பத்திரை, விதிபாதம், வைதிருஇ,
கட்ட யோகங்களின் தோஷங்களுமில்லை.
30

முதலிய

ஹே தேவி! இக்க ஸ்வர சாஸ்திரத்தில் எவ்விதமான கெட்ட
யோகங்களும்

கடையவே

இடையாசது,

இனி

மில்லை. ஸ்வசத்தினுடைய பூர்த்தியான
எல்லாம் சுபபலனாகவே முடி இறது,
31

Top

ஓன்னு

அறிவாளிகள்

முதலில்

பட்ட காடிகளின்

சவிஸ்காரமாய்

௮0ேக ரூபங்களை

உண்டாகிறது

சித் இியுண்டானால்
தேகக்திலிருக்கப்

அறியவேண்டும்.

படி அ௮றிகிறபடியால் சாரீர ஞானமுண்டாக

௮ப்

ஏதுவாகிறது.

நாபிஸ் தான த இலிருக்கப்பட்ட கர்ணிகையின் முனையிலிரு
நீது 12,000 நாடிகள் உத்பன்னமாயிருக்கிறது. இவைக
ளெல்லாம் சரீ ரத் இலிருக்கின்
றன.

33

இந்து நாடிகளில்

பாம்பைப்போல்

சயனிக்துக்கொண்டிருக்

இற
(ண்ட லினி என்னும் நாமக்கையுடைய ஒரு சக்இ
இருக்கிறாள். அதன்மேல் பத்து நாடிகளும் கீழே பக்துநாடி

களுமிருக்கின்
றன,

34 இருபக்கங்களிலும் இரட்டை இரட்டையாய் சேர்ந்து கான்கு
கோணலாகப்போடற

மாடிகளிருக்கின்உன,

இதுவும்

முத

லில் சொல்லிய 20 நாடிகளும் சேர்ந்து 94 காடிகளாகின்
நன.

7
ய தீ

ண்ட்
முக்கியமா

GT GA

கோணலாக

1]

வா

யுக்களை யூம்

௮
u
தீ

GL.-திஅம்

Hillடிகள்

OU»

மேலும் கீழு மிருக்கப்பட்ட

எல்லா காடிகளும்

றன. இவை
வாயுவுடன் தேகத்தில் சக்சரொகாரமாயிருக்கன்
களாக்கெல்லாம் பிராணனுடைய

36

ேலேகண்ட எல்லா நாடிகளிலும் பத முக்யெமான ளை.
அவைகளில் இடா, பிங்களா, சுஷுமுனாவாகிய இம்மூன்றும்

;
முக்கியமான

37

ஆஸிரயமிருக்கின் மன.

oe
்
வகேயாகும்.

4-வது காச்தாரி,. 8-வது ஹஸ்தி ஜிவ்ஹா, 6-0gs Yager,
9-வது கூஹு,
அலம்புஷா,
7-வது எஷஸ்வினி, 8-வது
10-வது ஷங்கினி, இவ்விதமாக 10-காடிகளையறியவும்.

இடா, இட

பக்கத்திலும்,

பிங்களை வலது பக்கத் இலும்,

சுஷும்னா மத்திய பாகத்திலும், காந்தாரி இடது
இலுமிருக்கிற
து.
39

நேத்திர

ஹஸ்தி ஜிவ்ஹா வலஅ கேத்திரத் இலும், புஷா வலத செவி
பல
எஷஸ்வினி இடஅ செவியிலும்,
ட
முகத்
இலுமிருக்கின் றன.

40 கூஹு

லிக்கக்தினிடத் அம்,

மாகப் பத்௮ நாடிகளும்

சங்கினி குதத்திலும், இவ்விக

சரீர துவாரங்களில்

சஞ்சரித்துக்

கொண்டி ருக்கின் றன,
41- இடா, பிங்களா, சுஷுமுனா, இந்த மூன்று நாடிகளும் பிரா
ணமார்க்கத்தைக்
தழுவிக்கொண்டிருக்கன்றன.
இவ்வித

மாகப் பத்துநாடிகள் சரீரத்தில் முக்கியமானவை.
42

இப்பொழுது

நாடிகளின் அஸிரய & BAGES »

வாயு: க்களின் போர்களை

சொல்லுக வேன்.

னன், வியானன், உகானன்,
னல முக்கியமானவை,
43

சமானன்,

sts

பிராணன்,

Bor

அபா

இந்த ஐந்து வாயு

நாகன், கூர்மன், இருகலன்) தேவதத்தன், தனஞ்சயன்,
இக்ச ஐக்தும் உபபிசாணங்கள். இப்பொழு இந்தப் பத்து
வாயுக்களின் ஸ். தானங்களை சொல்லுகேன்.
பிராணன்
எப்பொழுதும் இருதயத்தி லும், அபானன். இதற்தன கதி
அமிருக்கின் றது.

8
44 சமானன் தநாபிஸ்கானத்திலும், உதானன் கண்டமத்தியத்
லும், வியானன் சர்வ அவக அங்கத்த இலுமிருக்கின்
றது.
G
45 பிராணன்

முதல் ஜக்துவாயுக்களுடைய
ஸ்தானங்களைச்
சொன்னோம்.
இப்பொழுது சாகன் முதல் ஜக்தூ வாயுக்

களுடைய ஸ்கானங்களைச் சொல்லு சேன்.
46

நாகன்

THEO SYD,

கூர்மன்

'

நேத்திர உன்மீலனக்ை

யும், இருகலன் அம்மலையும், தேவகக்கன் கொட்டாவியை
யும் உண்டாக்குஇன் றன,
இவைகள் வாயுஸ்கான த்திலிரு
நீது
க் தங்களுடைய காறியவ்களை க னது
எ
AT

தனஞ்சயன்

மாத்திரம்

சர்வ

அங்கத்இலும்

ட.

--

கொண்டு பிராணன் வெளிப்பட்ட. பிறகும் சரீரத்தை விட்டுப்
பிரிகிற இல்லை.
இவ்விதமாக இந்த வாயு ஜீவரூபமாய் சகல
காடிகளிலும் வியாபிக்கன் றது.
48

புத்திபுள்ளவன்

இடை,

நாடிகளின்பேரில்

பிங்கலை,

சஷுமுனை

இேகத்தில்

பிராணன்

இத்த மூன்று

சஞ்சரிக்கிறைை

யறியவேண்டும்.
49

50

இடைகாடி. வாம பாகத்திலும், பிங்கலை தகிணபாகத்திலுமி
ருக்கின்றது.
இடதுபக்கத்து
ட
னாம் இடைகலை
எனவும் வலத
படும்,

பக்கத்து காடிகளெல்லாம் பிங்கலை

இடைகலையில்

சந்திரனும்,

பி.ங்கலையில்

றன, சுஷுமுனையில் ஹம், ஸ
சாஷாக் சம்புவான வரிருக்கிறுர்,
51

பக

என்னும்

டுவளிப்படுக்கையில்

ஹகார

எனவும்

சூரியனுமிருக்கின்

மிஸ்£

ரூபமாய்

FU Fb SI

Bb

2 ep * OLIGO
2ஸகார சப்கத்துடனும் செல்
அன்ற:
இதில் ஹகாசம் சிவரூபம். ஸகாரம் சக்திரூப
மென் றதியவும்.

52 வாமகாடியை

செலுத்துகிற

தகதிண நாடியை செலுத்துகிற
கின் ருர்கள்.

சக்இரன்

சக்தி ரூபமாயும்,

சூரியன்

சிவரூபமாயுமிருக்

சுவாஸமானது ஸகாரத்திலிருக்கும்பொழுது எந்த கானம்
கொடுத்தாலும் இக்கலோகத்தில் கோடானு கோடி பலக்
ததை

தருவதாயிருக்கின்
றது,

9
54

இக்தப்பிசகாரமாய் யோகிய்னவன் களங்கமற்ற சித்தத்
அடனிருக்.து சந்திர சூரிய நாடி மார்க்கமாய் கலகல
மறியவும்,
ஜீவன் ஸ் இரமாயிருக்கும்பொழு.து s த்துவசசேோர தனை
செய்யவேண்டும். ஸ்திரமில்லா இருக்கும்பொழுது செய்யச்

கூடாது,

எவனொருவன்ஸ்

வஸ் ௪

இிச்தக்துடன்

தத்துவ

சோ.கனை செய்கருனோ அவனுக்கு இஷ்டஇத்தியும்,
லாபமும், ஜயமும், பிசாப் தமாகின் றது.

மகா

எவனொருவன் சந்திர சூரியன் இவர்களின் சரியான. அப்பி
யாசம் செய்கிறானோ அவனுக்கு பூதபவிஷ்ஷிய ஞானம்
ஹஸ் தகதமாகிறது.
57

வாமபாகத்திலுள்ள
சர்வ ஜகத்தையும்

திதிலுள்ள பிங்களா

இடா காடியானஅ

அமிர்த.

புஷ்டி. செய்ற தாயிருக்கிறது.

நாடியானது

சர்வ

ரூபமாய்
oxfam

ஜகக்சையும்

உத்

பன்னம் செய்கிறது.
58

நடுவிலிருக்கப்பட்ட

சுஷுமுனா நாடியானஅ சர்வ கர்மத்தித்

கும் கிஷே திக்கப்பட்டதும் குரூரமு மூள்ளஅ, வாமநாடி சர்வ

சுபகாரியத்திலும் சித்தியுள்ளனு;
59

விட்ஆலிருக்கு வெளியே போகும்போது
உள்ளே போகும்பொழுது தகதிண நாடி
சமம் சூரியன் விஷமம்.

வாமகாடி. சுபம்.
சுபம், சக்இரன்

60

6 Goch ஸ்திரீ, சூரியன் புருஷன். சந்திரன் வெண்மை
நிறம், சூரியன் நீலவாணம்.
இகனாலே எல்லா செளபாக்
இய காரியங்களும் சந்திர ஸ்வரத்தில்செய்யவும்.

61

சூரிய காடியில் உக்கிசமானக் கரரியங்களையும் சுஷுமுனை
யஸ் பக்தி முக்தி பலகாயகமான கர்மங்களையும் செய்யவும்.

62

சுக்லபக்ஷம் ஆதியில் சந்இரன், இருஷ்ணபச்ஷம் ஆதியில்
சூரியன், இவ்விதக் இரமமாய் பிர திபதையிலிருக்து மும்
pargw நாள் சக்இர சூரியர்களுடைய ஸ்வ. உதய காலம்
பலமான து...

63

ம சூரியன் இக்த ஸ்வரங்கள் ண்ட் FEV,
aGapmmiudpn Q gzoho தனிக்கணி 21-காழிகை நடக்

10
4௮௦௮,

இவ்விதமாய் 24 gates

(60-67. Pons)

LS Q)LoT Hes 0 S,
04

தனித்தனி

இந்த

93-நாழிசையில்

ஐந்து

Qa ajtb

தத்துவங்கரம்

நடக்கின் ன.
எந்த பிமஇிபதையில் முதலில் சக்த ௨௧
யம் சொல்லியிருக்கறகோ அப்பொழுது சூரிய உதயமும்
சூரிய உதய காலத்தில் சந்திர உதயமுமானால் அசுபம்,
05

சுக்லபஸம் பிர இபகையில்

பம் பிரதிபதையில்
லே யோூயாரனவன்

முதலில் சக்இரனும்

ஏகாகச௫த்தத் துடன்

இதனா

சந்திர சூரியர்க

ஞுூடைய ஸ்வர கதையறியவேண்டும்.
66

கிருஷ்ண

முதலில் சூரியனும் சுபம்.

இரவில் சக்தி ஸ்வாக்தை நடத்தக்கூடாது பகலில் சூரிய
ஸ்வ.ரக்கை நடக்கக்கூடா௮, இவ்விகமான அப்பியாச5
எவன் செய்கிறானோ அவன் தான் யோக,

67 சூரியனால் சூரியனும், சந்திரனால் சந் இசனும் சட்டுப்படுகிற
து
சந்திரனை கிருக்கவேண்மோனால் இடது பக்கமாய்ப்படுக்க
வேண்டும். அல்லது இட கஷ்கத்தில் யோக தண்டத்தை

அமுக்இப்பிடிக்கவேண்டும்.
வலஅ

பக்கமாய்ப்

கண்டத்தை

ஒருவன்

இவ்விதமாக

படுப்பதுடன்

வலது

சூரியனை நிருத்த
கஷ்கத்தில்

அமுக்கப் பிடிக்கவேண்டும்,

அறிகிரானோ

அவனுக்கு

மூன்று

வசியமாகிறது,
68

~ 10

யோக

யார்

உலகங்களும்

்

சக்இி.ர இதியில் சக்இரமார்க்கமாய் உதபமும், சூரியகாடி.
மார்க்கமாய் ஹஸ் தமனமுமானால் அப்பொழுது ௮ேக நல்ல
குணங்கள் உக்பன்னமாகின்றன.
இதற்கு கேர் விரோதம்
எப்பொழுதா௫றதோ,
அப்பொழுது ௮ரேக தோஷங்கள்
உண்டாகன்றன்.
இகனுல் அது சுபகரரியங்களுக்குத் கள்
ளப்பட்டது.

69

இக்கிரியை

:

வியாழன், வெள்ளி, புதன், இங்கள்,
இந்த வாசங்களில்
இடைகலை சர்வ காரியங்களுக்கு ச தஇகாயகமாயிருக்கற
௮,
அதிலும் சுக்கலப௯்ஷமாயிருக்தால் ரொம்பவும் விசேலம்.

சிலர் புதன்கிழமை சுஷுமுனா

நாடி

கல்ல தென்கிருர்கள்,

ஞாயிறு, செவ்வாய், சனி, இந்த இனங்களில்

( பிங்கலை )

சசகாரியத்திற்கு

கிருஷ்ணபக்ஷமாயிருக்கால்

௮இ

உத்தமம்,

மிக்க விசேலம்;

தகதிண நாடி.

அதிலும்

“YY
11

முதலில் வாயு தத்துவம், இசண்டாவது அக்கினி, மூன்ரு
வது பிருஇவி, கான்காவது அப்பு, ஐந்தாவது ஆகாசம்,

இவ்விதமாக ஒவ்வொரு 23-நாழிகையிலும் கசமமாய் உதய
மாகின்றது

72

:

ஓவ்வொரு 23-கரழிகைகளிலும் ஐந்து கத்துவங்களஞும் உத
யமாஇன் றன.

இவ்விதமாக

இடா, . பிக்களா இரண்டிலும்

ஜந்து சத்துவங்கள் உதயமாகின் றன.
73

இசவும் பகலும் 00 நரழிகை

இதில் சந்இரனும் சூரியனும்

சேருங்காலம் சங்கிரமணமெனப்படும். அவ்வாறு 12 சங்கர
wold, Oss
பன்னிரண்டும் 12 லெக்கெமெனப்படும்.
இதில் விருஷபம்,சடகம், கன்னி, விருச்சிகம், மகம் Benes
இவைகள்

சந்இ..னுடையவை.

74 மேஷம், சிங்கம், கும்பம், துலாம், மிதுனம், தனுசு, இவை
சூரியனுடையவை,
யிக்கவும்,

கிழக்கு, வடக்கு,

சந்திரன்
னால

இவைகளினால்

இந்தத் . இக்குகளில்

பேற்கு,

ததிண

சுபா

தெற்கு

சுபங்களை
:

நிர்ண

சூரியனிருக்கிறான்.

இிக்குகளிலிருக்கிரான்.

இத

நாடியில் சூரிய ஸ்வரம் உதயமாயிருக்கையில்

தெற்கு மேற்குத் இக்கில் போகலாகா,
16

வாம காடியில் சந் திரஸ்வரம் உகயமாயிருக்கையில் கிழக்கு
வடக்குத் திக்குகளில் 2போகலாகாது
மீறிப்போனால் ௮வ
னுக்குச் சத்துருபயம் தவிச போனவன் திரும்பமாட்டான்.

th

அதனாலே ஹிதத்தை அபேகஷிக்கெவன்

மேலே

நிஷேஇக்

கப்பட்டிருக்கிற இசைகளில் போகலாகாது,
எந்த ஸ்வரக்
இற்கு எத்திசை நிஷே இக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதில் போ
கிறவனுக்கு மாணம் சம்பவிக்குமென் நறியவும்.
78

சுக்கிலபஷூம் து இியையில்

Fb Bo தரிசனமானால்
சுகமும் உண்டாகும்..
19

சூரியஸ்வரம்

லாபகசமான தும்.

நடக்கும்பொழு

கல்ல விஷயத்தில்

எந்து நாளில் சூரிய ஸ்வர உதயம் சொல்லப்படுகிறதோ
BO சூரிய am au (Lp tb, சந்திர ஸ்வர உதய நாளில் சந்திர
னும் கடந்தால் எல்லாக் காரியங்களும் இத்தியாகறஅ. கால
மானது

இரவாயிருந்காலும் பகலாயிருந்காலும்

சரி.

12
80

சந்திர ஸ்வர காலத்தில் சூரியனும், சூரிய ஸ்வர காலத்தில்
அந் இரனும் கடந்தால் பயம், கலம், ஹானி,
க்கு தடை முதலியவைகள் உண்டாகும்.

சுபகாரியத்தி

சூரிய ஸ்வச காலத்தில் அர்ச்கமாகா கவைகளும் நிச்சயமாய்
அர்க்தமாகும். சந்தி ஸ்வரமாயிருக்கால் அர்த்த ஞானம்

81

உண்டாகமாட்டாது,

விபா£த
82,

(83)
(84)

சூரியோதய

காலத்தில் ஸ்வ

உ சயம்

விபரீதமானால்

(சந்திரனுடைய இடக்்இல் சூரியன், சூரியனுடைய இடத்தில்
சந்இரன்) அதன் விபரீத பலன் சொல்லுகிறேன், முதல்
காள் விபரீக ஸ்வரம் கடக்தால் மனக்கலேசம், 8-ம் நாள்
கனஹானி, 8-ம் காள் பிரயாணம், 4-ம் நாள் இஷ்ட காசம்,
5-ம் நாள் சாஜவிக்துவம்ஸம், 0-ம் நாள் சர்வ காசம், "1-ம்
காள் வியாதி

துக்கம், 8-ம் நாள் மரணம்,

5 காலை மாலை சாயரகை
ன்ன

a

இம்மூன்று காலத்திலும் மேல் சொ

8-நாரநம் ஸ்வரம் விபரீ. தமாய்

என்றறியவும்,
usar,
86

லக்ஷணம்.

காலையிலும்

யாதேனும்

மத்தியானத்திலும்

சூரியனுமிருக்கால் அப்பொழுது

கும்.

நடந்தால் கெட்டபலன்

மாறுதலானால்

சுபபலமென்ற

சந்திரனும்,

சாய. ரணை

ஐயமும் லாபமும் உண்டா

விபரீதமானால் ௮சுபென் ஐறியவும்,

7 வலது, இடது, இக்தப் பக்கங்களில் எந்தப் பக்கத்தில் ஸ்வ
சம் நடக்கிறதோ அந்தப் பக்கத்துக் காலை முதலில் வைத்து
பிரயரணம் செய்தால் காரியசித்தியாகும்.
88

சந் திரக்கலை நடக்கும்போது

முதலில்

சமஅடி

இ, 4, 0-ம்

சூரியக்கலை நடக்கும்போது 8, 5, 1, (விஷமம்) இவ்விதமாக
அடிவைக்கவும்,. பூர்ணபாகதக்தை முன்வைத்துப் பிரயாணம்
செய்தால் சித்தியாகும்.
89

தூங்கி எழும்பெரமுூது,

தோ

எந்தப்பக்கத்தில்

அந்தப் பக்கத்துக்கையினால்

இித்தபலன் கைகூடும்,

ஸ்வரம் நடக்கிற

முகத்தைக்

தடவ

இச்

13
90

அன்னியருக்கு ஒரு வஸ்து கொடுக்கும்பொழுஅம், அன்னி

யரிடமிருக்து வாங்கும்பொழுதும், விட்டினின் ௮ வெளியே
போகும்பொழுதும்) எந்த ஸ்வரம் நடக்கிறதோ அந்தப்பக்

கத்துக்சை, காலை முதலில் உபயோகிக்கவும், இவ்விகம் செய்
தால் காரியம் உத்தமமாகும்,

91

இப்படி. செய்தால் காரியத்தில் ஹானியும் கலகமும் உண்டா
இற இல்லை. சத்துருக்களினால் யாதொரு தீங்கும் நேரிடாது.
பிரயாணத்தில்

சங்கடமுமில்லாமல்

யாதொரு

ஹ்
wo

சுகமாய்த் திரும்பலாம்.

வீட்டிற்கு

்
வேலையிருக்

குரு, பந்து, சாஜன், மந்திரி, இவர்களிடத்தில்

பூர்ண

கும்பொழுது கேட காரியக்தை

காரியம்

அப்படிச்செய்தால்

பிக்கவும்.

ஆமம்

பாகும் இனால்

கம் இஷ்டம்போல்

நடக்கும்.
அக்கினி

தாஹம்,

இருட்டுக்கொடுக்கற
த,

அதர்ம.

தீதியம், வாதி நிக்கசஹம் இவைகளை
சுன்னிய
செய்யவும்.
இவ்விதம் செய்கிறவனுக்கு
லாபம்,
சுகம், இவைகள் உண்டாகின் றன.

94 gis srg Ries

கிரு

காடியில்
ஜெயம்,

பிரயாணம் சந்திர ஸ்வாத்திலும், சமீப

் இடத்திற்குப் பியாணம் சூரிய ஸ்வசத்திலும் செய்யவேண் டமுமென்பது

95
96

முதலில்

இலர் அபிப்பிராயம்,

சொல்லப்பட்டதும்,

பூர்ண ஸ்வாத்தில்
தில் காரிய

ஹானியும்

ஸ்ரீ சஙகரமுடைய

லாபகாரியமும்,

செய்தால் காரிய கத்தியும்,
உண்டாகுமென்று

யுத்தமும்

சூன்னியத்

சர்வஞ்ஞுிசாகிய

வசனம்.

விவகாசம்,
உச்சாடன கர்மர், வஞ்சகம் செய்கிறவர்கள்,
கோபிதக்துக்கொண்டிருக்கிற எஜமானன் தரிசனம், திருடர்
களுக்கு எதிர்ப்படல், இச்சமயங்களைப் பூர்ண ஸ்வரம் பயக்
கரத்தை யுண்டாக்கும். அகலால் அவர்களுக்கு முன் சூன்
னிய நாடியை வைக்து நிற்கவேண்டும்.
98

தூரசேசப் பிரயாண SBS
இஷ்ட
கவும்

சந்திர ஸ்வரம்

ச.ச தியைக்கொடுக்கும்.

கிர்விக்கனமாய்

இரும்புகையில்

நல்லது,

சூரியகாடி.

:

:

99 ஸ்வச விசேஷ கத்தினால் அயோக்யெனுக்கு யோக்கியதையும்,
'யோக்கியலுக்கு

௮யோக்கியதையும்,

உண்டாகிறபடியால்

14
LN DAZ GEHST AST Door காரியத்திற்கு யோக்கெமான
தவிரவும் எப்படி வாயு
உபயோ௫க்கவேண்டும்.
மோ அப்படி. ஈட.க்கவேண்டும்.
100

நாடியை
இருக்கு

சந்இர ஸ்வரம் நடக்கும்பொழுது அன்னியர்கள் செய்த
syst gens OSG gor. சூரிய ஸ்வரத்தில் பலவானையும்
வயம் செய்கஞுன், சுஷுமுனை நாடி கடப்பு காலத்தில்
- மோக்ஷமுண்டாடிறது. இவ்விகமாக ஒரு தெய்வம் par
விகமாயிருக்கிற ௮,

101

பகலிலாவத,

இரவிலால.து

காரியத்திற்கு

ச்சால்

அல்லது

சுபம்

துர்க

அசுபகாரியமிரு

நடத்தக்

ஸ்வரத்ை

கொள்ளவும்.

இடைகலை.
தூரதேச கமனம்,
அலங்காரம்,
அ௫ரம தருமம், இரகம் வாங்கல், சாமான் வாங்கல், இதுக
க்குச் சர் திரநாடி. உக்கமம்;

102 ஸ்இிரமாகிய காரியங்கள்,

108

அரவு, இணெறு, குளம் வெட்டல், கால் நாட்டல் Cao gr Gi

இஷ்டை,
ணம்,

யாத்திரை,

தானம்,

அலங்காரதாரணம்,

கலியாணம்,

இவைகளுக்கு

வஸ்இர தார

FH இர. நாடி

உத்தமம்.
104

சாந்இ கர்மம், பெளஸஷ்டி கர்மம்) இவ்விய மருக்து சசாயனம்
பக்துக்கள்

எஜமானன்

தரிசனம்,

இரேகிகன்

“வியாபாரம், தான்னிய சேர்க்கை இவைகள்

சேர்க்கை,

சந்திர நாடியில்

சுபம்.

இசரெகப்பிரவேசம், சேவை,
இருஷி,
விரை
கெளித்தல்,
இன்னும் சுபகாரியங்கள் சந்திர காஃ.யில் உத்தமம்,
100
101

வித்தியாரம்பம்,
பந்து
ஷம், தர்மம், இகைஷ, மச்
பாமாயணம், சதுஷ்பாதம்
கொண்டு வருதல், வியாதி

தரிசனம், 'உபகயனம்,
மோ
இரசித்த, காலவிக்ஞானம், வேச
(டு, மாடு, குதிரை) வீட்டிற்குக்
ககக, எஜமானனை அழைக்

தல் மு.தலியவைசளுக்கு சந் இரகாடி
108
109

சுபம்,

முதல் முகல் யானை குதிரை ஏறுதல்
அவைகளை
வாக்கி கட்டுதல், பரோபகாரம், நிதிஸ்தாபனம், சங்கீதம்,

15
வாத்தியம், கேளிக்கை, இவை ஆரம்பித்தல், சாஸ் திர விசா
சம், பட்டணம் அல்லது ராமம் இவைகளுள் பிரவே௫க்
தல், திலககாரணம் நிலம் வாங்கல் இலைகளுக்கு சந்இ.ர
நாடு

யம,

110

அக்கம், சோகம், விஷாதர், ஜுரம், மூர்ச்சை இவைகளும்,
இக
ஸ்வஜன சேர்க்கை, எஜமானன் சேர்க்கை, அன்னபானா
சந்
இவைகள்
வாங்கல்
விறகும்,
ையும்,
வேண்டியவ
ளுக்கு
இ.ர நாடியில் சுபம்.

111
112

on RiP Bor

வளையல்

முதலானது

அணிதல்,

குருபூஜை, விஷமிறக்கல், யோகாப்பியாசம் இவைகள் சச்
இரநாடியில் ஆரம்பித்தால் சித்தி. மேலும் இந்த காடியில்
வாயு, தேயு, ஆகாசம் இக்த மூன்று தத்துவமும்

ils

ஆசம்பம்

மழை

மேலை

சொன்னக் இருத்தியங்களெல்லாம்

சந்திர

நாடியில் சுபம்,

நிஷேகம்.

பகல் இரவு

எந்

கக் காலத்தில் செய்தாலும் இத்தி, எல்லா சுபகாசியங்களும்
9

GI

& Cv.

ee

114
115
116

கடினமானதும் குரூரமான தும்,
படித் துவைப்பதும்,

வித்தையைப் படி த்தலும்,

ஸ்திரி ஸங்கமம்,

(வசி

சமம்,

கப்ப

லில் ஏறுவ, துஷ்ட இருத்தியம், மதுபானம், விரமந்திர
ங்களின் உபாஸை, கேசவித்துவம்ஸம், வீரோ இக்கு விஷம்
கொடுத்தல், சாஸ் திர அப்பியாஸம், கமனம், வேட்டையச
டல், மிருகங்களின் சண்டை.

117 சூதாடல், கு.திரை, யானை, இரதம் இவைகளை இத்தம் செய்கி
115 DEA A அல்லன அவைகளில் ஏறுதல், இருடல், எந்திரம்
15150) தக் இரம், கோட்டை, மலை, இவைகளின் மேல் ஏறுதல், சில
ம்பம் பழகுதல், மாரண உச்சாடன முதலான ஷட் காமம்,
எட்சணி, எட்சவேதாளம், பிசாசு, விஷம், இவைகளின்

நிவாரணம்,

கழுகை,

ஓட்டை,

எருமை,

யானை,

குதிரை

இவைகளில். ஏ௮.தல், ஆற்றைக் கடத்தல், தீவிரமான மரு
ந்து, லிபி எழுது தல் இதுகளுக்கெல்லாம் SALE BI.

உத்தமம்.
320

121

மாரணம், மோஹனம், ஸ்தம்பனம், வித்தி வஷணாம், உச்சாட

னம் வசீகரணம், பிணம், ஆகர்வணம், சஷோபம், கானம்,

16
இரய

விக்செயம்,

பிரேகஹரணம்,

சத்துரு

நிக்செஹம்,

_யோகம், ராஜதரிசனம், போஜனம், ள்கானம், ௪.க்அுருவிடத்
ல் சண்டை

122
123

இவைகளுக்கு

“போஜன தஇனால் அக்னி
ணம்,

பிக்கலைகா

உத்தமம்,

மந்தம் ஏற்படுதல், ஸ்திரீ waar

சயணிதக்தல் இவைகள்

சூரிய ஸ்வரத்தில் செய்யவும்.

சாசாம்சம் குரூரமான தும், சாமானதுமான

காரியங்களெல்

லாம் இட
சூரியபனம் ஸ்வரக்இல்
செய்கால்
௪5௫,
இஇல்.
யாகொரு
பப
eee,
ம
(க
Oe ee)
OO! poe
SO
DIED

FHS தகமில்லை,

124

ஸ்வசமானது

சு ஷு மூனை,
௯ணகேோரம்

வலச்இலும்

இடத்திலும்

செல்

அம்போது சஷுமுளையின் காலமென் றஐறியவும். இக்க ஷு

முனை எல்லா காரியத்தையும் காசம் செய்கிற தாயிருக்கற து,
125

சுஷீுமுனை நாடியிடத்தில் பிரளயகால

ரூபமாகிய

அக்கினி

எப்பொழு அமிருக்துகொண்டி ருக்கிறபடியால் அது
விஷத்
திற்கு
சமானமாய்
கரரியாசம்பங்களாக்கு நி
சமாயிருக்

FOS,
அகையால்
நாசமாகிற
னு,

அதில்

யாகொரு

காரியம்

செய்தால்

எப்பொழுது செமம் கப்பி இரண்டு காடி சமம் சென்றுகொ
ay HFS OC Go அப்பொழுது அவனுச்கு அசுப பலனென்
தறியவும்,
யாருக்கு காடியானது ௯ணகேரம் வலதும்
ஆண 2க£ம் இட மாய் செல்லுதிறதோ அவனுக்குச் சங்க
்
டம் வர்கதென் நறியவும்,

எப்பொழுது இரண்டு நாடிகளினுடைய.சஞ்சாரம் உண்டா
ல்ல
:
5
2
:
இநதோ அக்காலம் : விஷத் sas
இற்கு சமான மாயிருக்கிறபடி
யால்
அவ்வித சுஷுமுனை காடியில் எப்பேர்ப்பட்ட குரூசமும் சரக்
கிழூமான காரியங்கள் செய்யலாகாது, அது நிஷ்பலஞனாய்
த

129 ஜீவிதம், மரணம், லாபம், ஈஷ்டம், பிரஷ்ணை, ஜெயம்,
அப
130 ஜெயம், இவ்விதமான கேள்விகளை ஸ்வரம் விபரி தமாய் நட
க்கும்பொமு௮ செய்யலாகா௮, எஸ்வச ஸ்மரணை மாத்இரம்
செய்யவும். ஈண்வா ஸ்மாணை செய்த பிறகு யோகாப்பியா
சம் முதலாகிய பரமார்த்திக கிருத்தியங்கள் செய்ய வும்.
ஜெயம், லாபம், சுகம், இவைகளில் இச்சைய/டையவர்கள்

பரமார்த்திகத்தைக் தவி

வேறு காரியம் செய்யலாகாது,

17
131 சூரிய ஸ்வாத் $ இல் சுஷுமுனா நாடி செல்லும்பொழுஅ
அல்லது

1382

வரம் கொடுத்தால்

அது

சாபம்

நிஷ்பிரயோஜன மாகும்.

நாடிகளினுடைய சங்கரமண காலத்திலும்

தத்துவங்களின்

௫லன காலத்இலும் தானம் முதலாகிய புண்ணிய கர்மங்கள்
செய்யவேண்டும்,
சுபகாரிய.ங்கள் செய்யலாகாது;
{338

பட
ட இல் விஷம ஸ்வரதீஇின் உகயமாயிருக்கிறதோ
அப்பொழுது யாதொரு காரியத்தையும் மனதில் நினைக்கக்
ல்
விஷம ஸ்வரத்தில் யாரொருவன்
பிரயாணம்
செய்கிரானோ. அவனுக்கு மரணம் சம்பவிக்கிறது. அநேக
விதமான கலேசங்கள் பிராப்கமாகிறது,
இதற்கு! சந்தேக
மில்லை.

134

முன்னும்,

இட

பக்கமும், ஊர்த்துவமும் சந்திரன் பல

வான். வலது பக்கமும், பிள் னும் கீழும் சூரியன் பலவான்,
ஆகையால்
வித்வான்
பூர்ண ரூன்னிய
ஸ்தானங்களை,.
விசாரணை செய்யவேண்டும்.
சந்தி ஸ்வர காலத்தில் வருகிற தாதன்
இட பக்கம்,
மேல்பக்கம், அதே பாகத்தில் வந்தால் சுபம். அவ்விதமே
சூரிய ஸ்வரகாலத்தில் பின்னால் வல பக்கம் &ழ் பாகத்
தில் வர்.தால் சுபபென் றியவும்.
136 அனாதியாயும் நிஷ்கிரியையாயும் கிட்சலமாயுமுள்ள (சஷு
137 முனை) விஷம சக்தியான பசதத்துவமாகிய பிரம்மத்தில்
௪
சொல்லுக
158 லின மாகி அ, அதை சாதுக்கள் சந்தியா என்னு
ரூர்கள்.

பிரசித்தமாகிய

வேகத்தை

வேதமென்று

சொல்

௮ ற தில்லை. காரணம் அதனிடத்தில் வேததத் துவமில்லை.
எதனாலே பசமாத்மாவை
ஆறியப்படுகிுகதோ
அதற்குக்
தான் வேகமென்று

மணன்

பகல் இரவு

னம் செய்கிறான்.

சாதுக்களால் சொல்லப்படுகிற
அ.

இவைகளின்
இதற்கு

சத்தியில்

சாதுக்கள்

ஸந்தி என்று

௮ ற தில்லை. ஆனால் சஷும்னே காடியிலிருக்கப்பட்ட
ணனைக்தான் ஸந்தி என்பார்கள்.

கட்டல்
189

பிரா

ஸந்தியாவக்த
சொல்

பிசா

அம

ஸம்ஸார ஸாகர த்இிலிருக்து கரையேற தப்பட்ட தேவாதி
தேவனே! உங்களுடைய இருதயத்திலிருக்கப்பட்ட ரகஸ்ஸி
யத்தை எனக்குச் சொல்லவேண்டும்.

18
140.9Sam பார்வதி! ௮.க்இயர்தம்
oss gar Cay

தெய்வம்,
அவனே
141

எந்த

ரகஸ்ஸியமாகிய ஸ்வர ஞான்

ரகஸ்ஸியமில்லை. இததான்

யோடியானவன்

ஸ்வர

மது. இஷ்ட

அப்பியாசியோ

சிமேஷ்ட யோட.

பஞ்ச தத்தவக்திலிருந்து இருவஷ்மி, உக்பன்னமும் லயழமு
மாகிறது,
இதனால பஞ்ச தத்துவம் முக்கியமானது, கிர்
குணமாகிய
பரமாக்மா
வேழுக இருக்கிழுர்,

இந்த

ஐந்து கத்துவத் இலிருக்தும்

யோூயொனவன்

அப்பியாஸ யோகத்தினால் ஸ்வரக்திலுள்ள

கத்துவங்களின்

பெயரை

அறியவேண்டும்.

waa mana னு

க்கு FSIS BDO Ws Hib ஸ்வரத்தினுடையதும் பூர்ண
ஞானமிருக்கிற2தா
அப்பேர்ப்பட்ட
யோகி
பூதங்களினு
டைய அஷ்ட சின்னங்களை சகஜமாய் ௮ றிகிருன்,
148

பிரு அவி, அப்பு, ேதேயு, வாயு ஆகாஸம்,

இந்த ஐந்த பூ

களே பஞ்ச தத்துவம் பச்ச பூதங்களெ. இந்த
இறது, இக்தப் பஞ்ச தக் துவக்சை யார் அறிசிருனோ

றத
அவ

Gar பூஜிக்கப்பட்டவன்.

144

பூலோக முதல் சத்இயலோகம் வசையிலுள்ள சர்வ லோகச்
ன் ஜீவராசிகளின் கேசக்இல் தத்துவங்கள் வெவ்வேரு
யில்லை.
எல்லாவற்றிலும் பஞ்சபூதம் ஒரமா திரியாயிருக்
கிறது.
அனால் சரீரத்திலுள்ள நாடிகள் மாத்திரம் வெவ்

வேருயிருக்கின்
றன.
145

இடைகலை

பிங்கலையில் ஐது

தத் துவங்களினுடைய

உதயம்

லக்காயிருக்கிறது.
ஹே சுந்தரியே! அந்த தத்துவத்தினு
டைய ஞான த்தை எட்டுவிதமாய் உனக்குச் சொல்லுகிறேன்.
146
147
148

முதலில் தத்துவக் இதனுடைய
டைய

ஸந்தி,

னம்.

Sag

8-வது

சங்கை.

ஸ்வாத்தின்

தத்துவத்தின்

2-வது சுவாசத்திறு
சின்னம், 4-வது

நிறம்.

ஸ்தா

0-வது பிசாண நிலை.

7-வது வாசனை 8-வது சுவாசம் செல்லும் அளவின் ல௯,
ணம், இக்த 8-விதமாய் ௪ராசரத்்இல் வியாபித்து நிற்இன்

2௮.

ஹேபார்வதி!

ஜகக்இல் ஸ்வர

தத்துவ

ஞானம்

முக்கியம், மற்றது சசேஷ்டமல்ல,
149

மயோகியான வன், பிரபாத காலமுதல் ஸ்வசத்தையும் அதன்
தத்துவ

உதய

காலத்தையும்

மிகவும் !ஜாக்தையாய்

கவ

19
னிக்கவேண்டிய௰து,

எந்த காரியம் செய்தாலும்

னுடைய அனுஸத்தான

ததிலேயே

ஸ்வசத்இ.

யிருக்கவேண்டும்,

ஸ்வ.

ஞானமுடைய யோகியானவன் கேவலம் காலக்ஷேப நிமிக்
Gib Filo OFWs Baer
தட அவனுடைய ல-ஷியமெல்
“லாம் ஸ்வசக்தினிடக் திலேயே யிருக்கும்,

150

கச்துவ ஞானம் உண்டாக வேண்டிய தற்காக ஷண்முகி முக்
இரையை

களின்

அப்பியஇக்கவும்,

பெருவிரல்

அது

இரண்டினால்

எவ்விகமென்றால்,

காதையும்,

கை

நடுவிரல் இ.ர

ண்டினால் நாசியையும், தீர்ச்சினி இசண்டினால் கண்களையும்,
மற்ற விரல்களினால் வாயையும் அழுத்திக்கொண்டு இருப்ப
தற்கு ஷண்முகி யென்று யோகிகள் சொல்லுகருர்கள் .
151 இவ்விதம் பட்டம் ஐந்து தக் துவங்களினுடைய ஞான
முண்டாகிறது, இதில் 53-விதமான நிறங்கள் காண்கின் றன.
1-மஞ்சள் 9-வெள்ளை 8-வப்பு 4-நீலம் 5-பல. வாணம்,
இதில் பிருதிவி--மஞ்சள், அப்பு--வெள்ளை, தேயு- சிவப்பு,
வாயு--நீலம், ஆகாசம்--இத்இ.. விசித்திர வாணம்.
சுவாசத்தை
இழுத்துக்கண்ணாடியின்
மேல் சுவாசக்தை
விட்டால், அ௮தின்பேரில் என்ன
ஆ இரு இ, காணப்படு
இறம்கா, அகைக்கொண்டு மனுஷனுடைய
தத்துவக்தை
யறியவும்.
பிருதிவி--சதுஷ்கோணம், அப்பு--அர்த்க சக்தரன், தேயு
இரி£?காணம், வாயு--சக்கிராகாரம, ஆகாயம்--அ௮0ேக பிந்து
க்கள், இகைக்கொண்டு இன்ன தத்துவம் உதயமாயிருக்கிற
தென்று அறியவும்.
154

சுவாஸமானஅ௮

செல்லும்

பொழுது

மூக்கில் மேலும் கீழும்

படாமல் மத்தியில் சென்்ஞுல், பிரு திவிதத்துவம்.
கீழ்பரகக்தை
ஓட்டிச்சென்முல், அப்பு PBL.

மூக்கன்
மூக்கின்

மேல் பாகத்தை ஓட்டிச்சென் முல், தேயு ததீஅவம் கோண
லாய் சென்று கொண்டிருக்தால், வாயு தத் அவம். இண்டு

ஸ்வாமும்

வெளியில்

வசாமல்

உள்ளேயிருக்தால், . ஆகாச

ததீதுவ மென் றறியவும்.
155 அப்பு--வெள்ளை,
பிரு திவி-- மஞ்சள்,
ணம், வாயு--ரீல வர்ணம், அஆகாசம்--௫
Musas
td.

அக்னி

ரக் கவர்

னர வ்கி மென்ற

20
156

அக்னி இரண்டு தோள்களிலும், வாயு நாபி மூலம், பிரு திவி
முழங்கால், அப்பு பாதத்தின் கடை, அகாசம் Pog,

151

பிருஇிவி--மதும்,

அப்பு-- துவர்ப்பு,

கேயு--உழைப்பு,

வாயு---புளிப்பு, ஆகாசம்--கசப்பு,

158
159

வாயுவு 8-அங்குலம், அக்கினி 4-அங்குலம் பிரு திவி 12-அ.வ்
- குலம், அப்பு 10-அங்குலம், ஆகாயம் ௮2 யிடத் இல், .

அக்கினி மேலே செல்லுகறபடியாலும் ௮௮

மிருத்துவான

காலும் அதில்

மா.ரணக்கிரியையும், அப்பு த.

னுஇறபடியால்

அதில்

சாக் இகர்மமும்,

வாயு

செல்

கோணலாய்

செல்லுகிற படியால் ௮ இல் உச்சாடனக்இரியையும், பிரு இவி

மதிதியில் செல்லுகிறபடியால் ஸ்கம்பனக்கிரியையும்
_ வும்.

அகாசம்

எங்கும்

செய்ய

வியாபித்திருக்கிறபடியால்

௮ தில்

யாதொன்றும் செய்யலாகாது,
160

பிருதிவி

தத்துவத்தில்

தெயுவில்
கர்மங்கள்

ர.
செய்தால்

ஸ்.இசகர்மம்,

அப்புவில் சசகர்மம்,

கர்மம், வாயுவில் மாரண
சத்தி,

உச்சாடன

161

யாக. அப்பியாசத்சைக்கவிம ௮அசாஸ தக் துவத்தில்
யாதொரு கர்மமும் 2௦செப்யக்கூடா.து, செய்தால் ரய நாசம்.

162

பிருதிவி
மிரு

அப்பு இவை

இகாரகம். வாயு

163 பிரு இவி

தத்துவம்

லாபத்தையும்,

இசண்டும் சித்திப்பிசதம்
அ$யகாரகம், ஆகாசம்

அக்கினி

நிஷ்பலம்.

நீடித்த லாபத்தையும், அப்பு கத்சமய

அக்கினி

வாயு

ஹானியையும்

கொடுக்கும்

ஆகாசத்தில் சர்வமும் கிஷ்பலம்.

164 மஞ்சள் வாணமும், மெதுவாய் செல்லக்கூடியதும், மோவாய்
க்சகட்டை வசையில் கிழும் ல
படாமலும் நடுவில் செல்
அகிறதும், பெரிய சப்சமும் கொஞ்சம்
௨ ஷ்ணமுாமுடைய

எந்த

சுவாசமோ,

கூடியதுமான

165

இம

அது

மிரு இவி

ஸ்இரகாரியத்தை சித்தி செய்யக்
சம்மக் கமான

வாயு

ஆகும்,

செல்லக்கூடியதும்,பெரிய சப்தமும், சக்ொமாய் செல்

லக்கூடியதும்,

மானது,

சிகுளமும்

அப்;

செய்யக்கூடிய து,

16-அ.ங்குல பரிமாணமுடையது

Sy ORB IDIE

a

இது சுபகர்மம்
்

இத்தி

21
166

பம்பசம்2பால் செல்லக்கூடியதும் a B உஷ்ணமும் ரக்தவர்

ணமும்

ம

மேல் செல்லக்கூடியதுமான வாயு தேயு

சம்மந்கமானஅ,
கூடியது.
167

௪32

டக

லம்

இ.து

குரூரமான

கர்ம Fo

கொடுக்கல்

இருஷ்ணவாணம், கோணலாயும் எட்டு அங்கு

செல்லக்கூடிய

இகானது

அமான

Fath

சுவாசம்

வாயு

சம்மந்கமான

௮,

os ்! செய்யக் -ூடி யு,

எந்த வாயுவான அ, oun ete
எல்லா திதிதுவங்கவின்
குண திதையுமுடைய ; தார அனு a
சம்மந்த வாயு வரகும்,
இதில் :யோக சித்தி புண்டாகும்
169

பிருதிவி தத்துவம் நிறத்தில் மஞ்சளாயும், வடி. வம் நாலு
மூலையாயும்,
௬௫ மதுரமாயும், ஈடுவில் செல்லக்கூடியதும்
12-அங்குலம் பரிணாம முடைய தும் ௮25௧ காரியங்களுக்கு
உபயோகமாயும்.

இருக்கிற
து.

அப்பு தச்துவம்

(பிரை).

ரசி

முடைய,

வெள்ளை

gaily.
இதனால்

நிறம், வடிவம். அர்த்த சந் இன்

© 7 மு ம்

10- அங்குலம் பரிணும

லாபமுண்டாகும்,

கய தத்துவம் ரக்கவர்னம். இரிகோணம், உவர்ப்பு, மேல்
கோக்கிச் செல்லக்கூடியது, சேோஜஸாடையது.
நாலு அவ்
குல பரிணாம

முடைய து.

வாயு கத் அவம், நிலவர்ணம். சக்கிராகாசம், புளிப்பு, கோண
லாய் செல்லக்கூடியது, சபலம், 8-அ.ங்குல பரிணாம முடை
யது.
வாணம், வடிவம்,
ea

௬௫,

கனல்

செல்லும்

ஆகாச

நிதானம் இக்த

தத்துவம்.

இது

நாலும்
பிரவர்

_ தீதி.காரியங்களில் சிஷ்பல த்தை கொடுக்கக்கூடிய து. மோக்ஷ
மார்க்கக் இற்கு
114

பிருதிவி, அப்பு-சுபம்,

தேயு

காரியஹானி: (Scns Bap
eee

175

மாத்திரம் சாதகமுடையது.

மத்திமம். வாயுவு ஆகாசம்,

செய்யக்கூடியது,

புருஷாஞுக்கு

Ge) Gees: கூடியது,

வ

மேற்குப்ரியக்தம் 9688
கறு. வடக்கு வாய,
ae

இசை

|தத்துவம். தெற்கு

மத்தியதிகை அகாசம்,

இவ்கிகமாய்

வியாபித்து நித்கின் றன.

22
176

சந்திர.

ஸ்வரத்தில் பிருஇவி அப்புவும்,

அக்சிகக்துவழும்

சூரிய

ஸ்வரத்தில்

நடக்கையில் இரமமாய் ப

வவ தல்

.குளூசகாரியமும் சிக்தியண்டாகும், இதில் ௪ம்? தகமேயிலலை,
111

பகலில் பிராதிவி கத்துவமும்,
லாபகரமானது,

இரவில் அப்பு தத்துவழும்,

அக்கினிகக்துவத்இல் மிருத்அவும், வாயுவு

தத்துவக்கில் க்ஷயமுாம் (ஹானி) ஆகாசகக்துவக்தில் ஸ்கா
னபேதமுழுண்டாகிறது.
பிருதிவி தத்துவக்கில்

நீடிக்க காலம் ஜீவித இருக்க. உபா

யம், ஜயம், லாபம், கிருஷி, கன கர்மம், மந்தஇசம், ய.ச்து கர்
மம், ப்ரஷ்ணம், கமனம், ஆகமனம், இவைகள் செய்ய சுபம்.

119

பிருதிவி, அப்பு FS Bais Hoo FIBG

வக்கால்
*
சுபம்,

கதிதுவத்இல் வக்்.கரல் 2வேறிடம் 0போவான்.
கத்துவச்இல்

சத்னுரு

வக்கால்

ஆகாசம்

ஹானியும்,

ட
தேயு

மிருத்துவு

் மூண்டாகும்,

ப்ரஷ்ணம் கேள்க்க வக்தால் FSBO GB OWI HS
வும்.

பிருதிவி அதி துவர/காயிருக் கால் அதுத

சொல்ல

ககர

அப்பு தத்துவமாயிருக்கால் ஜீவனைப்பற்றி, தேய
ae
காதுக்களைப்பல்தி, 5...
தால் ஒன் அுமில்லை யென் ஐறிக்து சொல்லவும்

றி,

தத்துவ
ட
.

18] பிருதிவி கத்துவமாயிருக்கால் ௮கேகருடனும், அப்பு, வாயு,
தத்துவத்தில் ஒருவராகவும், தேய தத்துவத்தில் இருவசா
கவும், போகவேவண்டும், ஆகா௫௪ தத்துவத்தில் போகவே
கூடாது,

182

i

திகதிண நாடியில் அக்கினி கத்துவமாயிருக்கால் ௮து செவ்
வாய், பிருதிவி தத்துவமாயிருக்கால்சூரியன், ves
_வாயு--இசாகு,

லாம காடியில்

(இடைகலை) ண்டி

Bae, புதன்.
FB)

g

ஸ்வர

வாயு, குரு
அதில்

சர்வ

தத்துவம், சந் இ.ரன்,

Cau, சுக்ரன், இந்த
காரியங்களுக்கும்

பிரு

இரகங்கள்

சுபம்,

சுழிமுனை நாடியில் aR
தத்துலம் புகன், அப்பு--சக்த
_ மன்,
HEB TST
Fil}, ௫ GP wor —Be oer tis, lle ed
சனி,

அகாசம்-

கு.

23
சூரிய ஸ்வச்தில் யாபேனும்

பிரயாணப்பட்டுவிட்டார்களா

வென்று ப்ரஷ்ணம் கேட்டால் அர்தக். காலத்தில் ஸ்வாசச்
இல் இராகு இருந்தால் கூடியார்கள் இருப்பிடத்தை விட்டு
புறப்பட்டு விட்டார்களென்
186

று ரதம்

அப்பு ,தத்துவ உ
கேள்வி
ட்டால்
ம வருவான்,
பிரு இவியில் போனவிடத்தில் அங்கேயே ௪சமாயிருப்பான்,
ள்
தத்துவத் இல் அன்னிய இடங்களில் போயிருப்பான்,
Guy

we

wd he

a ல்

கல்லிலும்

மரணாமடைம் திருப்பானென்று
9

பிருதிவி தத்துவத்தில்
பற்றி யென்றும்,

கேள்வி கேட்டால்

விருக்ஷங்களைப்

அப்பு தச்துவமாயிருக்
கால் சுபகாரியத்

தைப்பற்றியென்றும், அக்கினி தத்துவமாயிருக்கால் உலோ
கங்களைப்பற்றி
யென்றும்,
ஆகாச
சூன்யமென்றும் சொல்லவும்.

தத்துவமாயிருந்தால்

பிருதிவி அப்பு இத்தக்துவங்கள்
கடக்கும்போது கேள்வி
கேட்டால்
கக் பப.
வன் சற்தோஷமாயும்,
புஷ்டியாயும்,

வென்றும்;

பிரீதியாயும்,

தேய.

வாயு,

கிரடை

இவைகளோரடிருப்பா

இவைகள்

நடக்கு காலங்களில்

ட்டால் பிரயாண தஇலிருக்கப்பட்டவன் முறையே
சையிலும், ஜுவரதக்திலுமிருப்பானென்று

நித்தி

சொல்லவும்,

ஆகாச
தத்துவத்தில் கேள்வி
கேட்டால்
மசணூமமன்
று
சொல்லவும். '
இம்மாதிரி
12-கேள்வி
தத்துவங்களையும்
இதய்வ
சகானியானவன் பிரயக்கனத்தினு?ல யறிவான்.

த

190

த்தன

“

Dap Bea,
முறையே

ப

ரூ

த்தின
.

ட்ட

்

i

.

.

அப்பு
மசிய, வாய, இக்கக் தத்துவங்களுக்கு
கிழக்கு, மேற்கு, தெற்கு, வடக்னால் திசைகளில்

பலனுண்டு.

க்தி! பிரு தின், அப்பு, தேயு, வாயு, அகாசம், இந்த
191. ஹே சுற்
ஐம்பூகத்இினால்
என்
உண்டாயிருப்பதால் ANGE
.
Bar தீமகமென் அ௮ "சொல்லப்படும்
எலும்பு,
பிரு,
டி
படுகி.

12௨

டிச

டகோல்,
ட மன்னு

pag, > சாமம், , இவைகளான து
மவ தாந்த. சான் தரத்தில் கூடப்
:

Bil

Phun,
அப்புவின்

Qragsir,
சுறு.

கொழுப்பு, மூத்இரம்

சளி,

எச்சல்,

24
பசி,

தாகம், நித்திரை,

கனியின்

செய்கை,

தேஜஸ், சோம்பல், இவைகள் ௮க்

ஓடுகல், அசைதல், ஒடுங்கல், Lgl FSO,
வாயுவின் செய்கை,
196

ரு

:
ச
ட
கோபம்,
துவம்,
லஜ்ஜை,
, ஆகாசத்கின் செய்கை,

பயம்,ட

பரவு ௪ல், இவைகள்
்

மோகம்,:
\

இவைகள் க

91 பிருதிவி 50 வினாடி, அப்பு 40, அக்கினி 20,
வாயு 90,
ஆகாசம் 10, இவ்விகமாக மேற்கண்ட 5 தத்துவங்களும்
2%-காழிசைக்குள் நடக்கின் மன.
198

பிருஇிவி தத்துவத்தில் எப்பொழுதும் லாபமுண்டாகிற
து.
அப்பு தத்துவத்தில் தாத்கால லாபழுண்டாகிறது வாயு தக்
அவத்தில் சுவல்ப லாபமுண்டாகிறது.
அக்னி தத்துவக்
இல் லாபம்

சிக சமாயிருக்காலும் ரூன்யமாகும்.

199 பிரு திவிக்கி ஐக் குணம், அப்புவிற்கு 4,
வாயுவுக்கு 2, அகாசத்திற்கு 1.

அக்கினிக்கு 9,

சீறுறதும்,
சிகரினஅம்,
காளடைவில்
விழுந்ததும் இவ்விகமான பிருதிவியான௮

ஜீர்ணமானதும்,
எவ்விதக் காரிய

ங்கனி 2லயம்

மபால். . பலனைக்

கொ

201

கன் னுடைய

அ௮வஸ்தையைப்

BSE» gi.

்

அவிட்டம், சோகணி, கேட்டை,
உத்திராடம், அபிஜித்,
இந்த

அனுஷம், இரு7வாணம்,
கிக் இரங்கள்
பிருஇவி

தற்துவம,

202

இசாடம், ஆயில்யம், மூலம், இருவாதிரை,
இரட்டாதி, சதயம், இவை

203

பரணி,

இவை

Bond Bins,

இரேவ௫,

உத்

அப்பு தத்துவம்,

பூசம், மகம், பூரம், பூரட்டாதி, சுவாஇ

ae
;
3
:
சேயுவின் தத்துவம்,

204 விசாகம், உத்தரம், அ௮ஸ்சம், ௪த்திரை, புனர்பூசம்,
வது, மிருகசீரிடம், இவை வாயுவின் தத்துவம்,

YG

காடி ஈடக்கின்ற பக்கத்தில் ௮காவது பூர்வாங்கலஇல்
் கின்று
கொண்டு

ஒருவன்

கேள்வி கேட்பானாகில்

௪பாசுபக்காரியங்

கள் சர்வமும் ச.தஇயாகும் . நன் னியாங்கக் இலிருக்து கேட்
பானாஇல் காசிய

நாசமென்று

செல்லவும்.

்

25
200 சுவாசமானது சுபதத்துவத்தில் உதயமாயிருக்தாலும், அக்
தச் சுவாசம் வெளிப்படுங்காலங்களில் ஒருவன் கேள்வி கேட்
இவ்விகமாகவே சந்திர
பானா?ில் காரியம் சத்தி பெறாது.
சூரிய ஸ்வாழும் உட்செல்லுல்காலமாயிருந்தால்
மும்

201

ஸ்ரீ இராமனும் அர்ச்சுனணும் poses Gb BU SDPO SOG

குருவினுடைய

அல்லது

௬ூர்தகத்தினாலும்,

208 ஜன்மாந்திர

இருபையினாலும், சத்தமான ஹிரு தயமுடைய
க்கு சத்துவ ஞானம் பிராப் மாகும்.
“லம்”:

905 Ba

திதிதுவத்இன்

பீஜம்.

ஜனங்களு

சதுஷ்கோணம்.

சுவர்ண நிறம், சுகந்தம், இந்த தத்துவத்தை தியானம்
செய்கிறவர்களுக்கு இபேகத்தில் சவர்ணச் சாயை, சுகக்தம்
லகுக்துவம் இவைகள்

210

தின

விபரீத

FSS

Qsorratsor
ஜெயமடைந்கார்கள்,
லேயே காசமடைந்தார்கள்.

299

சர்வ காரிய”

க.த்தியாகும்.

உண்டாகின் றன,

₹வம்:? அப்புவின் பீஜம். அர்த்த சந்திராகாசம், இந்த, தத்து
ai Soo F

alee

செய்றெவர்களுக்கு

பசி தாகம்

அற்று

விடுகிறது, தண்ணீருள் மூழ்கியிரு த்தல் சாத்தியமா

211 “rin?
இந்த

அக்கினியின்
கத்தவக்கை

பீஜம்.

இரிகோணம்,.

௮,

ரக்த வர்ணம்,

தியானம் செய்கிறவனுக்கு ௮இக

ஆகா

ஏழும்; ஜலமும் சக்கரம் ஜீர்ணமாகிலிடிகற
௮. வெய்யலினு
டைய தாபத்தையும், கெருப்பினுடைய அடக்க te சக்

கும்படியான

212

“யம்”?

௪க்க தியுண்டாக. று,

வாயு தத்துவம்.

தத்துவ கத்தை
மும்

தியானம்

க

5

FIDITEI TLD,

பறக்கும்

132 “ஹம்” ஆகாச தத்துவம்,

நீலவர்ணம்

Orie அவர்களுக்கு
FH

Buy (lp aot

நிசாகாசம்,

ஆகாய

இந்த
கமன

1B D Bl.

பலவர்ணம்,

இந்த

தத்துவத்தை இயொணிக்றெவர்களுக்கு இரிகால ஞானமும்
அணிமாதி அ௮ஷ்டகித்தியுமுண்டாகிற
து,

214 ஸ்வா ஞான த்தைப்போல் சனம்
டட இடையான.
இதை
யடைந்து, எந்தக் காரியத்தை பத்க்ககக்க இண்ருலு்
- பலனடையாமல் வசமாட்டான்.

26
215. தேவி கேட்டருள் ஹே கேவாதி தேவா!
ae ஞானம் எப்படி யுண்டாகிற
து.

ஸ்வரத்தினா?ல

216.2Can

பரவத்! பூத்பவிஷ்ய ௨வர்த்கமானம் இம் மூன்று கால
ங்கள் ஜெய முதலான சுபம்,
தோல் வி முதலான ௮௪
பம், இதுகளினுடைய ஞானம் ஸ்வரக்தின் ஞானத்தினு
லேயே யுண்டாகிறது.
இதற்கு வேறு உபாயமில்லை.

211

திக்துவத்தனாலேயே சுபா சுபகாரியம், ஜெயம், அபஜெயம்,
சுபீக்ஷம், துர்பி்ம், இவைகள் உண்டாகின்றன,
தத்து

வம்
காலக்இசயதக்தையும்
ஞானிகள் சொல்லுகிருர்கள்.

218

ஹே.

தேவாஇ

தேவா!

அனுசரின், இருக்கே தென் DY,

சம்சாரசாகாத்தில்

மனிதனுக்கு

சர்வ காரிய சத்தியையும் செய்யும்படியான ௫2௦, தன் யார?
௮கை எனக்குச் சோல்ல 2வண்டும்.
Zao

ஹே

கேவி!

மனிதனுக்கு

பிசாணன்,

இசனும் சகாவாயுமிருக்கன முன்.

பத்கய

One

மித்

2பால் பந்து

வேறொருவரு। மில்லை.

220

Gap சங்கரா!

வாயு

பிராணனிடத்தில்

எப்படியிருக்கற ௮.

தேகம்6எப்படி. பிராண ரூபமாயிருக்கிற.து.

தித்துவத்தினி

டத்தில் சஞ்சாரம்செய்கிற பிராணனை
டட
யோயொன
வனகிகிமுன்,
இதை எனக்குச் சொல்லவேண்டும்.
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சங்கரர-சரீரம்

என்பது

ஓரு

நகரம்

இதில் வாயு,

ரசிகன் ,

இவன் உட்செல்லும்போது 10 அங்குலமும், வெளிக்களம்
பும்போது 12 அங்குல மமாய்ச் செல் லுகிறான் .
நடையில்

94 அங்குகுலம், ஓட்டத்தில்

காலத்தில் 05 அங்குலம,
விதமாக

100 அங்குலம் இவ்

Gb icon Behe us டவைகம் உண்டாகிறது

பொரைனுடைய

சுபாவமான

அனால் போஜன

காலத்திலும்,

oe.

42 அங்குலம் மைதூன

நித்திரையில்

மீ வகமுண்டாக்

வேகம்

19

ட்ட

றிது.

பிராணனுடைய மீவகம் 19 அக்குலமெண் அ

கிறது.

அங்: குலக் கான்.

ட

சொல்லியிருக்

அதில் ஒரு அங்குலம் யோகாப்பியாச த்தால் கு

த்தால் அவணுக்கு.

நிஷ்சாமியப் பிராப்தி டுண்டாகிநது.

2

27
து, 3 அல்கு
அங்குலம் குறைத்தால் ஆனந்தமுண்டாகிற
குலம் குறைத்தால் கவித்துவ சக்தியுண்டாகிற௮. 4 அங்கு
லம் குறைத்தால் வாக்குப்பலிதமுண்டாகி௦து. 5 அங்குலம்
குறைத்தால் தூச திருஷ்டி ஏற்படுகிறது. : 16 அங்குலம்
குறைத்தால் ஆகாய . கமனம், 1 அங்குலம். குறைத்தால்
226
297.

:

:

பிரசண்ட வேகமுண்டாகிறது.

8 அங்குலம் குறைத்தால் இத்தி, 9 அங்குலம் குறைத்தால்

10 அங்குலம் குறைத்தால் SFiS

நவநிதிப் பிராப்தம்,

இத்துவம் (அகேக ரூபம்) 11 அங்குலம் குறைத்தால் தன்னி
ழலற்றுப் போறது, 19 அங்குலம் குறைத்தால் ௮ம்சகதி
பிராசனம், இவ்விதமாக

கங்காமிர்தா
ஜெயித்தால்

மாய்

௮ற்த

வாயுவானது

வியாபிக்கிறது,

ுமிர்;பானம்

பிறகு

12 அங்குலத்தையும்
பரியந்தம் பூர்ரை

நக௫கை

அவனுக்கு

எப்பொழுதும்

உண்டாகிக்கொண்ேடயிறு தீகலினால் ஆகா

ரர இகள் தேவையில்லை.
எல்லாக் காரியத்திலும் பலத்தைக்கொமிக்கும்படியான இக்
பிராண?வேகத்தினு
விதியைச் சொன்னேன்.
தப் பிராண

டைய அப்பியாச சாராம்சங்களை குருவைக் தவிர கோடி
சாஸ் இிரங்களினாலும் அறிய முடியாது, குருவாக்கியத்தி
2
னா 2ீல3ய யறிய2வண்டும்.

920 சூரிய உதயத்தில் சர்தானும், அஸ்கமன காலத்தில் சூரிய
பிராப்த யோகத்தினால் அவ்விதம்
னுமிருந்தால் உக்தமம்.
இரவில்
மத்திய
மத்தியானம் அல்லது
நடக்காவிட்டால்

அவ்விதமுண்டானால்
bist
யிருக்கிறது.

அது சுபத்தை

கொடுக்கக்

கூடியதா

20 தாச யுத்தத்தில் சந்இரனும், சமீப யுத்தத்தில் சூரியனும்
ஜெய.த்தைக் கொடுக்கிருர்கள், உதயமாயிருக்கப்பட்ட நாடி.
யின் பக்கத்துக்காலை முதலில் வைத்து

21 பிரயாணம்,

கல்லியாணம்,

நடக்க சாவ

ஈகரப்பிரவேசம்

கரரியங்களுக்கு சந் இரகாடி. எப்பொழுதும்
ce
௮.
க்கக் கூடியதாயிருக்கிற

92

இத்தி,

முதலான

சுப

சுபத்தைக்கொடு

அயன, இஇ, வாசம், இவைகட்கூரிய ஸ்வரங்களும், ௪.தித
வங்களும் சரியாய் நடக்கும்பொழுஅ ஒருவன் யுத்தத்திற்கு
போனால் அவன் தன்னுடைய ஸ்வச.ஸ்கம்பன த்இினால் ௪த்

28
லும் விக்கினம் கிடையாது.

233

லோகத்தி

வைகுண்ட

அவனுக்கு

அருவை ஜெயிக்கிழுன்.

:

ஜீவாங்கத்தினிடத்தில் வஸ்இச பரிதானம் செய்துகொண்டு
“South Tah, Sod shy’? யென்று யாசொருவன் ஜெபம்
செய்கருனோ

சர்வ பிரு
அவன் யுத்தத்தில் உயிருடனிருக்அ

இவியையும் ஜெயிக்இருன்-

234

பிருஇவி,

செய்யவும்,

தத்துவத்தில்

இந்த

அப்பு.

வாயு,

அக்கினி,

காரியங்களைச் செய்யவும்,
ன்ன
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கர்மச்கைச்

சாக்த

இக்க தத்துவத்தில்

ம்

மேற் சொ

ஆகாச தத்துவத்தில்

ா
இரண்டு காரியங்கள் செய்ய புறப்படலாகது.

ஆயுதங்களைக் தரிக்க வேண்டியது.

பூர்ணாங்கக்தினாலேயே
அந்தப் பக்கத்து

பிரயோகிக்கவும்

சைகஷினா லய

வேண்

அம் பூர்ணாங்க கை
டும். 22ம ஆயு தங்களை வைக்கும்பொழு
இவ்விதம் செய்வானாகில்
வைக்கவேண்டும்.
பினா லேயே
யுண்டாகிறது.

எப்பொழுதும் ஜெயமே

ஏறும்போது. பிராணவாயுவை ஆக்ரஷ்ணம்
வாகனகங்கவில்
பாகக்
குதிசையின் இட
செய்து கொள்ளவேண்டிய.
செய்தால்
இவ்விதம்
வேண்டியத.
ஏற
இல் காலை வைத்து
சர்வ காயமும்
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BRUIT HSS BY FS SIH A BD) LL சைன்னியமும், பூர்ணா
க்கத்தில் தன்னுடைய சைன்னியமுமிருக்கும்படி அமைத்

அக்கொண்டு
(னோ,
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சித்தியாகிற
து.

அவன்

பூர்ண தத்துவத்தில்

தனியே

யுத்தம்

யார்

செய்கிரு

சர்வ பிரு இவியையும் ஜெயிக்கிறான் .

சரீரத்தில் எந்த காடி நடக்கிறதோ அக்தப்

பக்கம் தெய்வ

வாசமிருக்கிறது, அக்தப்பக்கக்னுக் காலை அதற்குரிய திசை
பில் முன் எடுத்துவைத்துப்போனால் சர்வ காரிய இத்திய
ண்டாகும்.

239

முதலில் முத்திரையைச்செய்து பிறகு யு.த்தம் செய்யவேண்
டியது...

எவனொருவன்

சர்ப்ப

முத்திரையை

செய்கமுனோ

அவனுக்கு சக்2தகமற சிச்இியுண்டாகிற
து.

240 சக் இரன் அல்லத சூரிய ஸ்வரம் நடக்கும்பொழுது. புக்கும்.
செய்ய?வண்டுமென்்”ற

இச்சையுடன்

வருத

வன் சூன்ய பாரகத்இல் நின்றால் தோல்லியும்,

விரனொரு

பூர்ணாங்கக

29
தில் தல் ஜெயமுமென்று
வன் அறியவேண்டிய
து.
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எந்த இசையை

நோக்கி வாயு

ஸ்வச SERUM SO S யறிக்ச

ஈடக்கன்றதோ,

அர்த இசை

யை நோக்கி நின்று, யுக்கம் செய்தால் இந்தினே
BIG wast ge அவளை ஜெயிக்கிறான்.
242

எந்த காடியில் வாயு

ஈடக்தே கா, அந்தப். பாகத் இன் பிசா

மே

to

ஷ்

ணக காது வரையில் ஆகர்ஷ்ணம் செய்து
கால் இக் இசனையும் ஜெயிக்கலாம்.
எவனொருவன்

யுத்தக்

சக்துருவிறுடைய

அடி

யுத்தம்

விழாசபடி

செய்

தன் பூர்

CHWS, த்தைகாப்பா நிறிக்கொள்ளுகிறா 2னோ, அவனைச்சத்அுரு
எவ்வளவு பலவானாயிருக்காலும் வெல்ல முடியாது.
244

கையினுடைய அங்குஷ்டம், தர்்ஈனி இந்த விரல்களினாலும்
காலின் அக்குஷ்டத்தினாலும் கொளனிக்கவேண்டியது. இவ்
விதம் செய்வதினால்: ல-்ஷக்கணக்கான ஜனங்களிட
த் திலும்
யுத்தம் செய்து ஜெயிக்கிருன்.
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சூரியன் அல்லது சந்திரன் நடக்கும்போது, இடையில
வாயு கடந்து கொண்டிருக்
கால் ஜெயகச்தை இச்சி த ஒருவன்
இக் ரட்சனம் செய்யவேண்டியது,

சுவாசமானது உள்ளே பிரவேசிக்கும்போது தூகன் தான்
இச்சித்க வார்க்தையை சொல்வானாகில் ௮க்க காரியம் சித்தி
pee te. சுவாசமானது வெளியே செல்லும்போது சொல்
Sire Bey காரியம் ஒரு நாளும் முடியாது.
லாபகரமான
நின்று

எந்த

சுவாசம்

சொன்னாலும

சுப்காரியமூம் பூர்ணாக்கத்தில் ஒருவன்

உள்ளே

பிர 2வகிக்கும்போது

அப்படியே

சுவாசம் வெளிப்படும்போது
காரிய ஹானியுண்டாகிறஅ.
248

கேட்டாலும்

அக்தக்காரியம் சித்தியாகிறது.
சொன்னாலும்

கேட்டாலும்

புருஷர்கஷக்கு சூரிய நாடியும் ஸ்.இரிகளுக்குச் சந் இரனும்,
பபுத்குகாலக்தில் கும்பகமும் சிலாக்யம் இவ்விகமாக மூன்று
காடிகளினுடைய

மூன்று வேகத்தையும்

அறியவேண்டிய
௮.

249 ஹகார

ஸகாச த தினுடைய பேசும் அறிக்தாலொழிய சுரக்
றான் உண்டாகமாட்டாது. அகையால் ஹகார ஸகாசத்தி
னுடைய சொரூபம் ௮ிய வேண்டியத. அ.றிவானேயானால்

ஜீவன்

ஹம்ஸ ஸோகம்.

என்கிற பதத்இனால் மேலான

லாப் பதத்தையுமடைகறது.

எல்

90

250°

பூசணம்

சூன்யாங்கமாயிருப்பதை

செய்து

ஜீவாங்கக்தை

காப்பாற்றவேண்டியதஅ. இவ்விதம் செய்தால் ஜெயப்பிராப்த
சூன்யாங்
காப்பாற்றாமல்
ஜீவாங்கத்தை
முண்டாகிறது.

கத்தை காப்பாற்றினால் அழிவு ஏற்படும்.

வலது அல்லது இடு
பக்கம் கேள்வி கேட்கிற ஒருவன்
நின்ற யுத்தத்தில் சென் கிருக்கிறஒருவனைப்ப்றி கேட்டால்
அவன் நின்ற பக்கம் உனக்கு பூர்ணமாயிருக்கால் கெடுதி

251

யுண்டாகாகென்றும், ரூன்யமாயிருக்கால் கெடுதி யென்றும்

சொல்லவும்.
கேள்வி

252

கேட்கிறகாலக்தில்

வயிற்றில் அடி,
சனி

அப்பு

பிருதிவி

தத் அவம்

நடந்தால்

தத்துவமாயிருக்கால் காலிலடி, அக்

தக்துவமாயிருக்கால்

துடையிலடி,

யிருந்தால் கையிலடியென்று

வாயு

தத்துவமா

சொல்லவும்,

:

அகாசதத்்துவமாயிருக்கால் கலையிலடியென்று சொல்லவும்.
. இவ்விதமான லந்து விதக்கெடுதியை ஸ்வசசாஸ்திரத்இல்
சொல்லுறது.

258

1

254

.

யுத்தகாலச்இல்

அ)

௬.

௬.

“ட

.

புத்தத்திற்குபாகிறவனுக்கு சந்இர ஸ்வ

மாயிருந்தால் இவனுக்கு ஜெயமும் சூரியஸ்வாமாயிருக் கால்
௪ திரிக்கு ஜெயழுமுண்டாகிறது.

யுத்த ஜெயவிஷயத்தில்
சந்தேக
முண்டானால் நாடியினு
டைய
மத்திய பாகத்தை கவனிக்கவேண்டியது. பிராணன்
சுழிமுனையில் ஈடக்து கொண்டிருக்கால் யுத்ககள தீஇல் ௪ல்

அருவினால் சங்கட. முண்டாகிறகென் நறியவும்.
256

எந்த நாடி கடக்கிறதோ ௮.௪

யைகோக்கி

நாடிக்கு விரோதமான

நின்று. யுத்தம்செய்கிறவனுக்கு

இசை

ஜெயமுண்டா

Or

eI

ஸ்.

இறது நிச்சயம், உகாரணமாக
சந்திரகாடி நடக்குமானால்
சூரிய இசையாகய
கிழக்கும் வடக்கும், இப்
பஜ
்
னால் சந்திரன் இசையாகய
தெற்கும்
மேற்குமாகியப
இசை
யை நோக்கி நின்௮ யுக்தம்செய்ய ஜெய முண்டாகிற.து.

268

யுத்தகாலத்தில் தனக்கு சந்திர நாடி நடந்து கொண்டிருக்
தால் ஜெயமுண்டாகிறது. சத்துரு வசியமாகிரான்.
யுத்தகாலத்தில் சூரியஸ்வரம் நடந்தால் யுக்கம் செய்கிற
வனுக்கு (தெய்வம், இரா௯்ஷகாள், மனுஷியாள் இவர்கள்
யூத்தததில்) ஜெய முண்டாகிறது.

31
TACQGus

Fo Hose Ivy

sFs GHG

AruremiwuG

2u7Ge அவனை ௪ச்அரு ஜெயிக்கரான். சுழிமுனையில் பிரயா
ணம் செய்தால் யுத்தம் ஈடவாமல் எங்கேனும் சம்மாவிருக்

200

கும்படி.

நேரிடும்,

ஜெயம்

கிடைக்கும்.

இரண்டுபேர்கள்

சூரியகாடியில்

புறப்பட்டால் நிச்சயமாய்

வக்து யு.க.கவிஷயமாய்

கேள்வி கேட்டால்

எவனொருவன்
பூர்ணாங்கத் Bo (HH Si Pe
Yj au oor
ஜெயமடைவானென்றும், ரூன்யாங்கக்தில் நி;ன அ. கேட்டுற

வன் அப

தெய்வ

னன் அம் சொல்லவும்.

201 பூ த்தல்
சத்துரு நின்னால் அவனைத்கனக்கு சூன்
யரக்கத்இல் வைக்துக்கொள்ள வேண்டியத, சூன்யாங்கத்
இல் எ .இரிநின்முல் எ.இரி நிச்சயமாய் மரணமடை இனன்.
262 6 xa elem atraven FHB THT 19 WIAA CLL, அவன்
வாயிலிருந்து புறப்படுகி௦ கேள்வியின் P| TOP I tal Dorr seve) gi
ஜெயவிஷய கதைப்பற்றிய காம அங்கள், ஒற்றை யெழு
தீதுக்களா அல்லது இரட்டை எழுக்துக்களாவென்று எண்
ணிப்பார் FS,

இடை

யிருக்கால் அபஜெயமும்;
Sipe Digger ஜெயமும்,
யமு

263

ரு

ஜெயமும்,

இற்றையா

௮
ரூரியநாடியில்
இசட்டை எழுத்துக்கள்.

ம்
௮பஜெ

மென் றகியவும்.

கேள்வி கேட்பவன்
சர்திரள்வாத்தின்
பக்கமாய். நின்று
கேட்டால் பயத்தம் ஆசம்பமென் ௮ம் சுரிதத்த த ஒன் பக்க
மாய்
நின்று
கேட்டால்
யுத்தம்
நடந்துகொண்டி. ருக்கிற
சென்றும் சொல்லவும்.

பிருதிவி கக்துவத்தில் யுத்தம் ஆசம்பிக்கால் யுத்தம் சம
மாக இருக்கும், அப்பு தக்துவக்தில் ஜெயமுண்டாகிறலு.

தேயு தத்துவத்தில் அபஜெயம்
மரண
265

எக்காரண

ஸ்வரம்

வாயு ஆகாச தத்துவத்தில்

முண்டாகிற
த.
தீதினாலாவது

்
DON

கடக்கிற தென்பது

7

இக௫ிலினாலாவ து

நி-ஷயிக்கமுடியாக

பு,த்திமான்களாயிருக்கப்பட்டவர்கள்

இன்ன

காலத்தில்

ழ் கண்டவாறு

செய்

யவும்.
266

சலனமில்லா
மனசுடன்
தஇிசேகக்கைக் கோணலில்லாமல்
சமமாய். வைகஅக்கொண்டு கையிலிருக்து ஒரு புஷ்பச்தை
ன்
டல்
0
:
ee
டல
area
பூமியில் போடவும். ௮து எந்தப்பக்கமாய்
விழு!
தா
அது பூர்ணாக்கமென் றும் மற்ற பாகம் கடா. ங்கு
ines DIL: தியவும்.

32
201

யாதொரு

காரிய கதைச்

செய்யும்பொழு அ

வது அல்லது உட்கார்ந்துகொண்டாவது

நின் அகொண்டா

மன

உற்சாகமாய்

யாசொருவன் பிராண வாயுவை
உள்ளே
இமழுக்கருனோ
அவன். அந்தக்
ரிய கதை சித்தி செய்கரொன்,
268

காலன்,

சஸ்திரம்,

சர்ப்பம்) சத்துரு,

வியாஇ,

இருடன்,

இவைகள் PHU MES
coy
அவணு
க்கு மேற்கண்டவைகள் யாதொரு தீங்கும்செய்யமுடியா
௮.
269

ஜீவ ஸ்வரத்தினாலேய வாயுவை நிறுத்தவேண்டும்.
apes அதினாலேயே

திதினுடைய

விடவேண்டும்.

த அனல்

தூத, @Por,

இரும்
Su xv

செய்தால் ஜெயப்பிராப்இ புண்

டாகறது.

270

ஸ்வரக்யொனம்

யாசொருவனுக்கு

ஒருவசாலும் ஜெயிக்க முடியாது.

இருக்கிகதோ
அவனுக்கு

அவளை

விசோாதமாய்

கோடிக்கணக்கான
விராகங்கள்
செய்யினும் நிஷ்பலமா
கிறது,
ஸ்வரஞானி
இகத்திலும் பரத்திலும் பலிஷ்ட
QF yor.

271

தில

அரசர்களுக்கு

கான

விரர்களுடைய

களுக்கு

பத்து, நாறு,

பலமும்

கோடிக்கணக்கான

பஇனாயிரம்

லட்சக்கணக்

இச்இரன் பிரம்மாதி

வி.ரர்களுடைய

தேவர்

பலமுமிருப்ப

தெல்லாம் ஸ்வசபலமே யென் நறியவும், '
272

273

ஹே சங்கரா! மனிதர்களின் யுத்தத்தில் ஜெயம் அபஜெயச்
தைப்பற்றி சொன்னீர்கள். அனால் இயமனோடு யுத்தம் செய்
யும்படி யான சமயம் மணிகனுக்கு ஏ௰்பட்டால் ௮வன் ஜெய
ததை எப்படியடைவான்
ஸ்திர மன த்துடனிருக்து

ஈஸ்வசனைத்தியானம் .

செய்ய

வேண்டியது, பிராணனைக் கும்பகத்தில் நிறுத்தி ஈஸ்வரனு
க்கு. அர்ப்பணம்
செய்யவேண்டிய,
இவ்வாறு செய்கிற

மனிதனுக்கு இஷ்டசிக்தி,
டாகின்

மகாலாபம், ஜெயம் இவை

யுண்

னை,

274 பிரபஞ்சமான து Bananas BOG
உண்டாயிருக்கிற து
என்ற
ஞானம் உண்டானபிறகு,
பிரபஞ்சமே
நிராகா.ர
மாகிறனு. அகையால் பிரபஞ்ச இிருஷ்டியினால் மனிதகனுக்
கும் இயமக்கும் கா.ரதம்மியம் உ ண்டாயிருக்கெது. ஆனால்
நிமாகார
திருஷ்டியினால் மனிதன்,
இயமன், புழுக்கள்

இவைகளெல்லாம் (சமமாக) ௮௫விடுகன் றன. .

33
வ2கரணப்
ஹே

சங்கரா!

பிரகாணம்.

இதுவரையில் நரயுத்தம் இயம

களைச்சொன்னீர்கள்.
இப்பொழுது
தைச் சொல்லவேண்டும்.
210

புத்தம். இவை

வசீகரணப் பிரகசணக்
்

தனது காய௫க்கு சக்திரஸ்வரம் நடக்கும்பொழுது Fon ay
டைய சூரியஸ்வரத்தினால அந்தச் சந்திரனை அகிர்ஷ்ணம்
செய்து தன்னுடை.ய ஜீவஸ்வரத்தில் சேர்க்கவும். இவ்விதம்
செய்தால்

அந்த

ஸ்இரீ, ஜென்மம்

உள்ளவரையில்

அவனு

க்கு சுவாதீனமாஇருளென்னு தவத்தில் இறக்க முனிவர்கள்
சொல்லுகிறார்கள்.
2
விஷயத்தில் இவ்விதம் செய்
: கால்

217

ஜாசமடைவான்.

புருஷனானவன் தன்னுடைய ஜீவள்வச
த் இனா?ல ஸ் இிரியினு
டைய ஜீவல்வரக்தை கிரஹணம் செய்து ஸ் திரீயிணடைய
ஜீவஸ்வசக்தில் தன் னுடைய ஜீவஸ்வர கதைக் கொடுக்கவும்.
இவ்விகமாக
ஜீஷஸ்வரக்தினணுடைய
சேர்க்கை
செய்தால்

அந்த ஸ்இரிக்கு

அக்தப்புருஷன்

ஜென்ம. பரியந்தம் பிரிய

முள்ள வனாகிழுன்.

278 இராக்காலல்களில் கடைகி ஜாமத்தில் ஸ்திரீயானவள் அயர்
ந்து அங்கும். பொழுது
அவளுடைய
௯௬ழிமுனைகாடியை
புருஷனானவன்
உட்கொள்ள வேண்டிய.
இவ்வாறு செய்
கால். பிராணனுள்ளவரையில்

புருஷனுக்கு

வசியமாகிருள்.

279 பிற்கு சுழிமுனை ஸ்வாக்இின் கால அளவு சென்றதின் பிறகு
அஷ்டாக்ஷர பர்இரக்தை ஜெபித்துக் தன்னுடைய
சந்திர
ஸ்வாத்தை ஸ்இரீக்கு கொடுக்கவம். இவ்வாறு கொடுத்தால்
தண ?ம அவள் மோகக்தையடைந்து வ௫ய்மாகிழாள்.
280
281

சயனகாலக் இல் அலிங்கன
அல்லது

வேறு

டைய

த

சமயத்தில்,

எந்த 2 சமயத்திலாவது

த்தை

இழுக்கு உட்கொள்ளுகிரானோ,

போல்

அவளுக்கு

ட்

ரீனா, அவன்

திரன்.)

அவன்

மோககா சகனாகருன்.

சக் தியினால்

மோகத்தை

எவனொருவன்

தன்

ட்த்டா தீ.தினால் கன் நாய௫ியின் சக் இர ஸ்வர

அக்கு.

வவத்தையும்
கண்க

உண்டாக்குகிழுன்,

மன மதனைப்

Bas Peo

யாசொருவன்
து

சக்தி

!சசர்க்இ

ஸ் இரிகளுக்கும்

Gat “சூரியன்,

ச

FH

34
282

ஸ்இரீயினுடைய சூரியஸ்வசதக்தில் புருஷணுடைய சந் இர
ஸ்வரக்ை
கொடுக்கவேண்டிய தாயிருந்தால் (8, 5, 7, 9))
கடவைகளாகக்கொடுக்கவும். அவருடைய சந்திரஸ்வசத்தில்
புருஷனுடைய

2, 4, 6,

சூரியஸ்வரம்

தடவைகளாகக்

கொடுக்க

வேண்டி பிருக்தால்

கொடுக்கவேண்டிய,

இவ்விதம்

செய்தால் அக்க காயகி வசியமாகிருள்,
283

சூரியனையோ,

சந்இரனையோ,

சர்ப்பகதியாக

அஇிருஷ்ணம்

செய்து ஒருகாமசை புஷ்பத்தை நாயகன், நாயக இருவரும்
உதடுகளில் ஒற்றவும், பிறகு அந்த புஷ்பத்தை முகத்தில்
ஒற்றிக்கொண்டு
உடனே
ல்வரத்தை அக்தப்புஷ்பத்
இல்

சேர்க்கவும்.

இவ்விகமாக

மேலே சொல்லியிருக்கிற

குப்பிரகாரம் செய்யவும்.
284

மேலே

சொல்லியபடி.

கணக்

ல்

்

காயயொன்வள்

நித்திரை செய்கிற

வசையில் செய்யவும். பிறகு அவள் விழித் துக்கொண்டபின்

அவளுடைய

கேத்திரம்,

கழுக்து

இவைகளை

சும்பனம்

செய்யவும்.
285

இவ்விகமாகப்புருஷன்,

பெண்களின் ஸ்வர.க் தோடு

கலக்

தால் பெண்களை வ௫ியப்படுக்துகிழுன். ஆனால் இக்தப் பிர
கரணக்கை ஸ்இரீலோலனாயிருக்கப்பட்டவனுக்கு சொல்லக்
கூடாதென்று ஸ்ரீ சங்கரருடைய

கர்ப்பப்

கட்டளை,

பிரகரணம்.

286 ருதுள்கானமான ஐந்தாம் நாள் ஸ்திரீயானவள் பதியுடன்
கூடும்போலு அவளுக்குச் சந் இர ஸ்வாமும் புருஷனுக்கு
சூரியண்வாமும் நடக்குமானால் ௮25 புத்ர உற்பத்தியாகி
திவ்விய புத்திரன் உற்பத் தியாகிமுன்ஃ

ரு௮ஸ்கானமான
அப்பு தத்துவம்

ஸ்திரீயானவள்

SO EHV

நடக்கும்போது,

பசும்பாலில்

Bal அல்ல
சங்கவல்லிப்

பிராசனம் செய்து தனக்கு சம்போக தைக்கொடுக்கும்படி.
திரிவாசம் புருட னைப்பிரா£த இக்கவும்,

-நுதுஸ்கானம். செய்த ஸ்திரீக்கு

மேற்சொன்ன

தளஷதத்

தைக்கொடுக்து புருஷனை வன் சம்போகம், செய்தால். ரூப
வானும் பராக்கிரம சாலியுமான புத் தரன் ஜனிக்கஞுன்,
289

சூரியஸ்வச
த் 2 தாடு சுழிமுனை

நூனுகாலக்தில்
பியான

ஸ்திரீயை

கலக

தோன்றும்போது

அணைக்தால் அங்கஹீனம், குரூ

குழக்கைகள் பிறக்கும்,

்

35
290

நாட்களுக்குபிறகு:

நாளில் (ஒற்

விஷம

ரூ. தலான

கான்கு

ஹைப்படை

நாட்களில்). சூரியஸ்வா த்.தில்

பிருதுவி, அப்பு,

அக்கினி இக்த.த்தத்.அுவங்களில் புருஷனானவன் கர்ப்பகா
னம் கொடுத்தால், மலட்டு ஸ் இரீக்கும் குழந்தை பிறக்கும்.

291

புருடனுக்கு சூரியனும் ஸ.இரிக்கு சந்திரனும் நடக்கும்
போது, இருவரும் அ௮ணைக்தால் மலடிக்கும் புத்திர உற்
.

புத்தி யுண்டாகிறது,
292

அ சூரியஸ்வசம்
புருஷணுனவன் அணையும்போ
Dens (py bs

மகா

IDG

சந்திரன் நடக்க ஆசம்பிக்குமானால்

யோகமென்் நறியவும்.

இந்தப்பாக்கியம்

நடந்து காம

வனுக்கு
ஹீனமளுள்

தெய்வ

கஇடைக்கா து.

293

் பேண் கர்ப்ப
கேள்வி காலத்இல் சந்திர ஸ்வாமாயிருககால்
ந்
மென்றும், சூரியனாயிருதால் ஆண் கர்ப்பமென்றும், சுழி
முனையாயிருக்கால் கர்ப்ப காசமென் அுமறியவும்.

294

கேள்வி

காலத்தில்

பிருதிவி

தத் துவமாயிருக்கால் பெண்

ணென்றும், அப்பு தக்துவமாயிருந்தால் புக்தினென்றும்,
வாயு தத்துவமாயிருந்கால் பெண்ணென்றும் தேயு ததிதுவ

மாயிருக்தால் கர்ப்ப ௮ழிவென்றும்
அலியென்அம் சொல்லவும்.
295

ஆகாசமாயிருக்கால்

சந்திம ள்வரகாலத்தில் கர்ப்பத்தைபற்றி கேள்வி கேட்டால்
பெண்ணென்றும்.

சூரிய ஸ்வாத்தில் ஆணென் அம்,

சுழிமு

னையில் அலி மயன்னும் சொல்லவும். கேள்வி கேட்கிறவன்
பூர்ணாங்கத் திலிருக்து கேட்டால் குழக்தையுண்டாகுமென் அ
சொல்லவும்.

296

சூன்யாங்கத் இலிருந்து

கேட்டால்

இசண்டுள்வரமும் நடக்கும்போது

சூன்யமென் நறியவும்.
கேட்டால்

இரட்டையுண்

யாகும். சங்கமத்தில் அதாவது சுழிமுனையிலாவது அல்
லத ஸ்வரம் பேதிக்கும் சமயத்திலாவஅ கேட்டால் கரப்பு
அழிவு உண்டாகுமென்ன௮ தத்துவப் பிரக்ஞையுள்ளவனஜி

யவும்.
வாய தத்துவத்தில் கர்ப்பம் தரித்தால்

லக்தும் தூக்கியாகும்,

அக்குழந்தை

எக்கா

அப்பு தத்துவத்தில் சுககுடையவனு

யும் பிரசிச்திப்பெற்றவனுமாயிருப்பான். அக்கினி FS gals
தில் கர்ப்ப அழிவு

உண்டாகும்அல்லது

அறியவும். பிரு திவியில் யோகியாயும்,
- மூடையவனாயும்ருப்பான்.

அற்ப

அயுளென்று:

தணிகனாயும் கமயிச

36
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AMES AMD
௮அகாவது
அப்புகத்துவத்தில் கர்ப்பம்
தரித்தால், தனவானாயும், சுகியாயும், போக போக்கியமுடை

யவனாயுமிருப்பான், ஆகாசழ்திலோ கர்ப்பராசம்.
௨99

பிருதிவி

கத்துவத்தில்

உத்தம

புத்தினுண்டாகிழுன்.

அப்பு தத்துவத்தில் ௪குணமாகய கன்னிகையுண்டாகருள்.
இகர தத்துவங்களில் கர்ப்ப அழிவு அல்லது பிறக்கவுடன்

இறக்அவிடும்.
300

்

சூரிய ஸ்வரம் நடக்கும் பொழுது சந்இர ஸ்வரம் நடக்கற
தையும் சந்தரஸ்வரம் ஈகடக்கும்பொழுது சூரியஸ்வரம் நடக்
கிறதையும் ஈல்ல பிரக்ஞையோடு சக்தேகமற குருமுசமாய்

தெரிந்து
கோடி.

கொள்ளவேண்டிய.
சாஸ் இசங்களினாலும்,

காரணம்

குருவைகத்தவிர

வேகாக்யாயனம் செய்க இன

௮ம் அறிவது துர்லபம்,

வருஷ

பலன்.

301

சித்திரை மாகம் முதல் தேதி (சைத்ர சுத்தப் பிரகமை)
SMILED, உக்திமாயணம் இந்த இனங்களில் நடக்கிற
திதீதுவ பேதக்இனால் வர௬ஷ பலனையறியவுபம்,

802

பிசாக காலத்தில் சக்தி ஸ்வரம்

கடக் துக்கொண்டிருக்தால்

அதில் பிருஇவி, அப்பு, வாய, இந்தத் தக்துவங்களும் கடக்
கால் சர்வகாணியங்களாம்,
நன்மாய் விளைந்து சுமார
யிருக்கும்.
303

தேயு

ஆகாசம் இக்க தத்துவங்களாயிருக்கால் அர்ப்பிக்ஷம்

உண்டாகும்.
இதே மாதிரியாக வருடம், மாதம்,
இவைகளின் பேரிலும் தத்துவ பலனை யறியவும்

காள்,

304 சுழிமுனையான து குரூசமாயும் சர்வ காரியங்களுக்கு கெடுத
லாயுமிருக்கிறது. இதானது மேற்சொல்லிய சைத்ம சுத்தப்
பிரகமையில் நடந்துகொண்டிருக்கால் தேச பிடை,
மகா
சோகம், சிமமம், கஷ்டம், இத்தியாதி துக்கங்கள் தேசத்து
லுண்டாஇன் றன,
்
305

மேஷ சங்கரமண சமயத்தில்
அதிலுள்ள

சொல்லவும்,

சுபேகத்தை

கக்துவ பேதவ்களைக் கெரண்டு

கவனிக்கவும்,
வருஷ

பலனைச்

வன

3%.
396 பிரு திவி முத
தத்லிய
துவங்களினால் இனம், மாகம், வருடம்
இவைகளின் பலனையகியவும், இதில் பிருஇலி, அப்பு, SS
அவம் நடந்தால் ௪பபலன், அக்கினி, வாயு, ஆகாசம் இவை
களில் குரூர பலன்.

3017 மேஷ சங்கரமண காலத்தில்

முதலில்

பிருதிவி

கத் அவம்

நடக்தால் நல்ல விளைவு, கேச விருத்தி, ஏராளமான மழை
செளகரியம், எராளமான * தானியங்கள் இவைசகளுண்டா

கின் றன,
308

அப்பு த,ச்துவமாயிருக்கால் அதிக மழை, சுபீக்ஷம், அசோ
க்கியம், செளகரியம், ஏராளமான தானிய உற்பத்தி யென்
றறியவும்.

309

அக்னி தத்துவமாயிருக்கால்,
சந்ததி நாசம், தாவிய காசம்,

அூர்ப்பிக்ஷம்,
அத்பமழை,

தேச பீடை,
இக்க பலன்க

ளென் நறியவும்.

310 வாயு தத்துவமாயிருசால்,
ந்
௮ற்ப மழை, ௮இ௧
மழையி
லை பயம், முதலிய அறுவகை விக்னம் பயிருக்குண்டாகும்.
311

ஆகாச தக்னுவமாயிருக்கால்,
ஏற்படும்,

312

ரணமாயும், சுவாசம் உள்ளே பிசவேசிக்கற சமயமுமாயி
ருக்கால் மேலே சொல்லப்பட்ட தக்துவங்களினால் தானிய
சித்திபண்டாகிறது.
ஆனால் தத் தவோதய
வேளையில்,
சூரியன்

அல்லது

தானிய ஹானி,

௪௧ ஹானி,

சந்திர ஸ்வரம் விபரீ தமானால் அதாவது

சந் இ.ரன் நடக்கவேண்டிய

காலத்தில்

சூரியனும்,

சூரியன்

நடக்கவேண்டிய காலத்தில் சந்திரனும் கடக்கால் wong Bod
கானிய
313

சங்செகம் செய்தால் சுகம்,

விஷம காடி. (ககதிண நாடியில் முதலில் அக்கினி க.க்துவ
மாயிருர்து பிறகு ௮காச தத்துவம் உதயமானால் சர்வ வஸ்

அக்களையும் சேர்க்கவும், காரணம் யாகெனில் இரண்டு மாத
,திதிற்குள் சகல வஸ் துக்களின் விரு த்தியுண்டாகும்.
314

இசாக்கால முடிவில் சந்திர ஸ்வரம் ஈடந்து
தில் சூரியன்- நடக்குமானால்

பிராதக் காலத்

அக்க காடியிலயே

ஆகாசம்

வாயு, அக்கினி, உதயமானால் பூமியில் ௮கேக அகர்க்தங்களு
ண்டாகி

ஜனங்களுக்கு

யாகனை

யுண்டாகிறது,

38
சோகப் பிரகாணம்.
பிருதிவி தத்துவத்தில் கேள்வி கேட்டால் சரீ£ சோகமென்
அம், அப்பு கதீதுவக்இல் ஜல சம்மக் தமான வியாதி யென்

னும்,

தேயு தத்துவமாயிருக்கால், கராமார்இரங்களிலுள்எ

அஷ்ட தெய்வங்கள், பிதுரக்கள் தவிற
316

அக்

கூறவும்.

கேள்வி கேட்கிறவன் முதலில் ரசூன்யாங்க தீதிலிருக்னு பிறகு

பூர்ணா 155236 வந்தால் வியா இயஸ்தன் மூர்ச்சை யடைச்
திருக்தாலும் உயிருக்கு அபாயமில்லையென் று சொல்லவும்.
பூரணாங்கக்திலிருக்து கேள்வி

கேட்டால்

௮க்த

௮0ேக சோகக்களிலிருக்து துன்பப்பட்டாலும்
டானென்னு

மனிதன்
இறக்கமாட்

சொல்லவும்.

சூரியனில் வாய ஈடக்கும்போது தூதுவன்
வத்து குரூர
மான அ௮-௯ரங்களை உச்சரித்து கேள்வி கேட்பானாகில் சோ
கியானவன்

பிழைப்பான்.

அந் இரன் நடக்கும்போது

குர

அக்ஷரங்களை உச்சரித்து கேள்வி கேட்டாலும் அர்த பலன்
319

உண்டாகிறது,
பூரணாங்கத்இல்

நின்று

பிடி தீஅக்கொண்டாவது,
ண்டாவறு,
அது

320

உயிருள்ள

அல்ல

உஸ்துக்களை

தட

See பார்தது

உயிருடனிருப்பவனைப்ப ற்றி

(கேள்வி

கொ

கேட்டால்

சுபம்,

இடை அல்ல பிங்கலையில் வாயு நடக்கும்போது, அல்லது
பிரவேசம் செய்யும்பொழு௮, தூதன் பூசணாங்கத்தில் கின் ௮
கேள்விகேட்டால்

அவனுக்கு

இஷ்ட

இித்தியுண்டாகிறது.,

இதில் சந்தேகமேயில்லை.
321

கேள்வி கேட்கும்பொழு௮, தாழ்க்த இடத்திலிருந்து கேட்
பானாகில், அவன் உயிருடனிருப்பான், உயர்ந்த . இடத்திலி
ருந்து கேட்பானாகில்

இயமலோகக்திற்கு

செல்வானென்று

சொல்லவும்.
322

கேள்வி கேட்பவன் விபரீத ௮௯௨௭

தினால் கேள்வி

கேட்டு

சூன்யாங்கத்தில் நின்றாலும் அதே நேரத்தில் சுழிமுனை உத
யமானாலும் விபரீ ௪ பலனென்று

சொல்லவும்.

சந்திர ஸ்வரம் நடக்கும்போ ௮,
வியாதியஸ்கனைப்பற்றி கேள்வி.

சூன்யாக்கத்தில் நின்று
கேட்டால், Boor நூறு

வைத்தியர்களிடம்
ணமடை வான்.

மருந்து சாப்பிட்டாலும்

கடைசியில்

மர

39
324 சூரிய ஸ்வம் நடக்கும்போது சம் இரனிலிருக்து ௮,தாவ
சங்கர
த
சூன் யாங்க த் இிலிருக்து கேள்வி கேட்டால்

னே

குந்தா

பிழைக்கமாட்டான்

ஒரு பூகம் மி.கமிஞ்சினொல் சோகம்
ே
இரண்டு

அகிறது,

Sete

கங்கணம்

அவனைக் காப்பாற்ற

அம் அவன்

பூதம்

இஷ்டமிக்ரொாளுடைய
மரண த்தையடைகிருன்,

௮இக

உபத்திரவப்படுத்
U6 5) அல்லத

மிதமிஞ்சினால்

சோகஸ்.தன்

நாசம் உண்டாகிறது.

மாசம், பும், வருடம், இவைகளின் ஆரம்பத்தில் ஸ்வரத்
தஇினுடைய சஞ்சாசத்தின்மேல் ஸ் வர ஞானியானவன்
க்ஷய காலக்தையறியவும்.
327

328

டல திவசொருப த்தோடு sone
பஞ்ச பூகமயமாகிய
சூரிய ரூபமாகிய வாயுவினால் பாதுகாக்கவேண்
ean
டிய.
இவ்விதம் செய்தால் ஜீவன் ஸ் இரமாயிருக்கிறது. :
பகலில் சந்திர ஸ்வரத்தையும், சூரியன் அஸ்தமித்த உடன்
அதாவது

இசாக்காலங்களில்

படி. ஒருவன்

சூ ரிய wars boo தயும், நடக்கும்

செய்வானாகில்

அக்க

நாள்

உயிர்

பெற்றி

ருப்பான்.

பிரம்மாண்ட திதிலுள்ள ae
அமிர்த தாளை
yori Gog.
அப்போது சரீர ரூபமாகய தாமசை மலர்
ந்து பிரகாகசிக்கிற
௮,

இறவன்
Bap os.
330

இதனால்

கர்ம யோகத்தை

சந்திரனை ர.

அப்பிய௫க்

அவன் மசணமந்றிருக்

பகலில் சூரிய ஸ்வசதக்தையும் இரவில் சந்திர ஸவரத்தையும்
நிக்க2வண்டியது,
இவ்விதம் அப்பியாசம் செய்கிறவன்
யோகியாஇ௫ன்.
ஒருவனுக்கு

இதில் சக்தேகமேயில்லை.

இரவும் பகலும்

சே

ஸ்வரம்

ருந்தால், அவன் மூன்று வருஷங்களில்
இரண்டு

அச்

இசாப்பகல்

இசண்டு.

ஒருவனுக்குச்

வருடங்கள்

நடந் அுகொண்டி

மரணமடை
சூரியகலை

ழுன்.
நடந்தால்

உயிர் பெற்றிருப்பானென்று

'வ.ர தத்துவத்தை யறிக்த ஞானிகள் சொல்லுகிழர்கள்.
333

ஒருவனுக்கு இராப்பகல்

மூன்று

நாள்

ஓரே

ஸ்வரம் நடக்

குமானால் அவன் ஒரு வருஷம் அடா...
334 ஒருவனுக்கு சக்இர ஸ்வரம் இரவிலும், சூரிய ஸ்வசம் பக
லிலும்
மக
டடம உைக்குமானால்,
டு ஆத மாத
தீதில் மரணமென்று சொல்லவும்.

40°
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Apis

utsRISHH

gr

Gaia

அதில் சூரியனுடைய

பிரதி

oie

Hoses

பிம்பத்தைப் பார்க்கும் போது

கெற்கே குறைந்திருக்தால்
கு
ஆறு மாத்தில்: மரணம், மேற்
கே மூன்று மாகம், வடக்க இரண்டு மாதம், மெக்கே ஒரு
மாதத்தில் மாணம், ம.த்இயில் வாரங்கள் கண்டால் பத்து
நாஸில் மசணம்,

அக்தப்

Les eG ure

மென்னு அறியவும்.

பிரதி பிம்பம்

முழுவதும்

தோன்றினால் . ௮ே

இவ்வாறு

இனத்தில்

ஸர்வக்ஞ

புகை

மரண

முனிவர் ஆயுட்

பிரமாண க்தைக் கூறுகிளார்.
336

தூதுவன்

அல்லத

வியாதியஸ்கன்

இவப்பு,

கறுப்பு,

காவி

இக்நிற வஸ் இரங்களை உடு க் இக்கொண்டும், எண்ணெய்த் தலை
பல்லில்லா தவனும்,

யோடும்,

அலை முண்டி Spor or ai Btn,

HFSS முள்ளவனும், இவ்வகையுள்ளவன் பூரணாங்க)த் தில்
வக்.து கேள்வி கேட்டாலும் வியர்த்கம். விபூதி, அக்கினி,
கப்பரை, கயிறு, உலக்கை, இவைகளுடன் சூரிய அஸ். கமன

காலக்இல் சூசூன்யாங்கத்தில் தாகாக வருவானானால்
யாளன்

மாணமடைகினுனென்
று

வியாதி

சொல்லவும்,

திடீரென்று இதக்கம் விகாக்தையடைந்தாலும், தேகத்தில்
மாறுதல் உண்டானாலும், கிஷ்காரணமாய் இந்திரியங்களில்
அர்ச்சன்னமுண்டானாலும்,

இவைகள்

சன்னி

பாதத் இன்

லகணங்களென் றறியவும்.

சரீரம் இடீசென்னு இல்விட்டுப்2பாய் விலகூண
விகாரத்
தையடைந்தால் அரிஷ்டமென் ஐறியவம். இவ்விதமாய் அரி
ஷ்டங்களை

339

சுருக்கமாகச் சொன்னேன்.

இனி

விஸ்தாசமாகச்

சொல்லுறேன்,
எவனொழுவன் துஷ்ட சப்தத்தில் சந்தோஷமும்,
நல்ல சப்
தத்இல் பச்சாதாபமுமடைஇறுனோ, அவன் மாரணத்தருவா
யிலிருக்ி முனென் நறியவும்.
நாஇியிலிருந்து வருகிற சுவாசம் அில்லிட்டும் வாயிலிருக்து
வருகிற காற்று நெருப்பைப்போல் சுடுகையாயுமிருக்கால்,
அவனுக்கு மகா பண்டிகன் சிகிச்சை செய்தாலும். மரண
மடைழுன்.

341

எவனொருவனுக்கு நாக்கு, ஆகாசம், அருவம்,
தேவ மார்க்
கம், மாதுருகை, அருந்ததி, சந்திரன், சுக்கரன், அஈஸ்இ

நக்ஷத்திரம் இவைகளில் யாதொன்று தன்
விவாதம்
வியக்கமாய் தெரியவில்லையோ, அவன் அவசியமாய் ஒரு
வருஷத்தில் மரண மடைகிருன்,

41
342

343

எவனொருவனுக்குசூரியன், சந்திரன், அக்ணி,
கண்களின் ம்: சண்பக
௮வணுக்கு
மாதம் அயுளென்னறு சொல்லவும்.
சொர்ப்பன த்தில்

அல்லது.

விசாஜனம் செய்யும்போது

ஜாக்கரகையில்
அந் IQ

இவைகள்
த்தப்

மல

தீதில் பொன்

வெள்ளி, கண்ணுக்குப் புலப்பட்டால்

மத்திம
அல்லது

அவன் பத்து மாதத்

இற்குமேல் ஜிவித திருக்கமாட்டான்.
344

தீபம் சல சமயங்களில் பொன்னைப்போல

மஞ்சளாயும், ல

சமயங்களில்

சர்வ பூதங்களும்

கருமையாகக்

தெரிந்தாலும்,

விபரீ தமாய் காணப்பட்டாலும், அவன் ஒன்பது
ற்குமேல் பிழைத்திருக்கமாட்டான்.

மாதத்தி

ஸ்தூல கேகியாயுள்ள ஒருவன் திடீரென்று மெலிக்காலும்,
மெலிவாயிருப்பவன்
இடீசென்னு ஸ்தூலித்காலும், குரூச
மும் கருப்பாயுமிருக்கப்பட்டவன்

இடீரென்று

பொன்னிற

மானாலும், ரூரனாயிருக்து பயங்காளியானாலும், தர்மிஷ்டனா
யிருந்து அதர்மிஷ்டனானாலும், சாக்கனாயிருக்து சஞ்சலம

டைச்காலும்,

௮வன்

எட்டு

மாதத்திற்கு

மேலிருக்க

மாட்டான்.
346
347

ஒருவனுக்கு உள்ளங்கையிலும், நாக்கன் :நனியிலும் பீடை
அல்லது கோயுண்டானாலும்,
இசத்தம் கருப்பாயும் குத்தி

னால் இரக்கம் சொட்டாமலிருக்காலும் அவனுக்கு ஏழு மாத
மும், கைகளில் நடு ஜன் ௮ விரல்கள் மடக்க முடியாமலும்,
கழு கனு, சோகங்களொன் று மில்லாமலே மெலிக்து வர்தா

அம், பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது அடிக்கடி மறஇ காரண
மாய் சேட்ட சங்க திகளையே இரும்பக் கேட்டாலும், பிரக்
ஞாபகங்கமுண்டானாலும்
ஆறு
மாதத்திற்கு
மேலிருக்க
மாட்டான்.

348 கெஞ்சு குவிந்து. சுருங்கிப் 2பானாலும் பிரக்ஞாபகங்கமுண்
டானாலும், ஐக்து மாதங்களில் இறப்பான்.

349

சூரியப் பிரகாசம் (தேதஜஸ்) பார்வையில்லாமலிருக் காலும்,
நெக்இிரத்தில் பீடையுண்டானாலும், நான்கு மாக.த்இில் ம.
ணம் நிஷயமாயுண்டாகற
து,

350

பல்லிலும், விருஷ்ணத்திலும் ஸ்மாணையில்லாமலிருக்தால்
மூன்று மாதத்இற்குமேல் மரண, த்தையடை அனான் .

951

மசண காலம் அசமென்றும் சமீபமென்னும் எந்த உபாயத்
இனால் அறிய முடி யுசீமா, 2/50 3 சிவாகமத்தில் சொல்லிய
பிரகாரம் சுருக்கமாய் சொல்லுகேன்.

42
352

353

நிர்மானுஷவ்யமான ௮. ரண்ணியக்இல் ஏகாக்தபாய்ச் சென்று
சூரியனைப் பிருஷ்ட பாகத்தில் வைத்துக் தன்னுடைய நிழ
லின் கண்டத்தில் கிர்ச்சலமாப்ப் பார்க்கவும்.
பிறகு ஆகாயத்தைப் பார்க்கவும். பார்த.து **ஓம் ஹ்ரீம் பாப்

பிரம்மணே

௩ம:??

என்ற

கால் ஸ்ரீ சங்கானுடைய

354

ஜெப

முடிவில்

முடையவரும்,

சுத்த

மந்தரத்தை 108 முலை ஜெபித்
தரிசன முண்டாகும்.

ஸ்படிகத்தைப்போன் ஐ வெண்ணிற

நானா ரூபக்தைத்

தாசணை

செய்யும்படியான

ஸ்ரீசங்கசர் கட்புலனுக்குக்தகோன் அஞர். இவ்விகமாக அ.
மாகம் அப்பியாசம் செய்தால் ௮வன் சர்வ பூசரப் பிராணி
கஞ்டைய அரசனாகிறான். இரண்டு வருடம் அப்பியசித்தால்
ருஷ்டி. கர்த்காவாயும், சம்மார கர்.த்காவாயுமாஇருன்.
இவ்விகமாக எப்பொழும்

அ௮ப்யொசம்

ருக்கால் திரிகால ஞானமுண்டாக

செய்து கொண்டி.

பரம அனக்தத்தில் ௪கா

காலமுமிருக்கி௫ன் , அவனுக்கு யாதொரு

காரியமும்

துர்லப

மல்ல.
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மேற்சொல்லிய ரூபமான
அ நிர்மலமாெ ஆகாசத்தில் இரு
ஷ்ண வர்ணமாய் எவனுக்கு
புலப்படுகிககோ, அப்பேர்ப்
பட்ட யோகியானவன் சந்தேகமின்றி அறுமாகத்தில் மாண
மடைஇழுன்,

மஞ்சள் நிறமாய்

புலப்பட்டால் வியா இ,

சிவப்பு

நிறமாய்

காணப்பட்டால் பயம்.
நீல நி௰மானால் ஹானி புண்டாகும்.
பலவர்ணமான கித்திர ரூபம் தோன்றினால் இத்திப் பிசாப்த
மாகும்.
சாயா புருவனுடைய பாகம், கால், வயிறட இவைகள் கிரம
மாய் கட்புலனுக்கு த் தெரியாபலிருக்து
பிறகு
புயங்கள்

மறையுமானால் யோக
359

இடு
ந்தால்,

360

கை மறையுமானால், பாரியை காசம், வலதுகை
பநீது

நாசமாகி

அவனுக்கும்

ம ரணா

மறை

மென் தறியவும்

சாயையானது
தலையில்லாமலிருக்கால், ஒரு மாதத்திலும்
அடையில்லாமலிருக்காலும்,
தோளில்லாபலிருக்தாலும்,
எட்டு இனத்திலும், சாயையே முமுவதும் மழையுமானால்

அக்க கணமே
361

ம.ரணமடைஇருன்.

மரணமடைகிருன்.

பிராதக் காலத்தில் சூரியன் பின்னாலிருக்கும்போது சாயா
புருஷணுடைய- விரலும் உதடும் தெரியுமானால்
ஓஒ? திமிட
தில் மரணமடைூழுன்,
சாயா புருஷனுக்கும் இவனுக்கும்

43
தூசமின்றி சமீபமாயிருக்தால்

அரை

நிமிடத்தில் மரணம

டைகஇிருன்.
சாயா புருஷனுடைய
முகம், விலா, ஹிருதயம், இவைகள்

சென்று

362
363

தெரியாமலிருக்கால்

காது,
கோள்,
கை,
ஓர தடவையில் இடீ.

௮மை

௯ஷணத்தில்

மரண

மடைகிரான்.
சாயா புருனுடைய தலையில்லாமல் காணப்
பட்டு, திக்பிரமை கொள்வானாகில் ௮வன் ஆனுமாகம் வரை
யில் பிழைத் இருப்பான்.
விடாமல் பதினாறு காள் வசையில் சூரிய ஸ்வரமே நடந்தால்,
ஒருவன் ஒரு மாதத்திற்குள் மாண மடைவான்.

ஒரு மாதம் வரையில், ஒருவனுக்கு சந்திர ஸ்வர உதயமே
யில்லாமல் gre ஸ்வ. ரமே. நடந்தால் ப.இனைந்து நாளில்
மசணமேற்படுமன்று கால ஞானிகள் சொல்லுஇஞரர்கள்.

364

மலம், மூத்திரம்,
அபான வாய,
இவை மூன்றும் ஓரே
காலத்தில் உண்டானால் பிராணனானஅ சஞ்சல க்தையடைந்

திருக்கிறிென்று தெரிந்து கொள்ளவும்.
மனிதன்
365

சதா

அப்பேர்ப்பட்ட

பத்து காட்களில் மரணமடைகிழுன்.

காலமும்

சக்இானே

நடந்து

கொண்டிருந்து

சூரிய

யாட
சற்றேனும் ஈடவாமலிருக்தால், அவன் ஒரு மாதத்
திற்குள் மாரணமடைகிறானென்று காலஞானிகள் சொல்லு
இருர்கள்.
366

எவனொருவனுக்கு

ஆயுள்

க்ஷீணமாயிருக்கிறகோ

அருந்ததி,
துருவம்,
விஷ்ணுபதம்,
இவைகளைப்பார்க்கமாட்டான்;

3617

அவன்

மாதுருமண்டலம்

அருக்ததியென்ரால்
நாக்கு,
துருவமென்னால் நாசி நனி.
விஷ்ணுப சமன் முல் புருவம். மாரு
மண்டலமென் ரால்
தாரகம் (காரகமென்பது கண்ணுக்குள்ளிருக்கும் பாவை)
புருவம் தெரியாமலிருக்க
நாளில் மரணமடை இழுன்.

நாள் முதற்ற்கொண்டு ஒன்பது
கால் சப்தம் கேட்காமலிருக்த

மாள் முதற்கொண்டு ஏமுகாளில் மராணமடைகிருன்.

கண்ணி

ள்ள தகாசகம் (பாவை) கெரியாமல் போனால் ஐந்து காளில்
மரணமடைிழுன், நாகிநுனித்கெரியாமல் போனால் மூன்MI

தாளில் மரணமடைஇஞுன்.
காளில்
369

கண்களின்

பிந்து

காக்குத்தெரியாவிட்டால்

ஓ

மரணமடைஇருன்,.
சகடைக்கண்ணில்

தெரியாமல்

மடைகிரான்.

போனால்

விரல்களினால் அமுக்கிப்பார்க்க

பத்து

நஉரட்களில்
e

மரண

44
370

இர்ச்தஸ்நானம், தானம், ஜெபம், தியானம்,
Bur புண்ணிய கர்மங்களினால் இயமனை

யோகம், இக்
ஜெயிக்கலாம்.

911. அேக அசாச்சர£ங்களினாலேயும், காதுக்களிலிருக்கிற மல்
களினாலேயும் இந்த சரீ ரம் நாசமாகிறது. வாயுவானது
சரீரத்தில் எப்பொழுதும் இருக்கிற இனால் பலம்): Cama.
இலைகளை விருத்தியாக்குகறது,
372 இசேகமானது தர்மார்க்த காம மோச்ஷங்களுக்குக் காரண
மாயிருப்பதால் சரீரத்தை சவரக௯்ஷணை செய்ய வேண்டிய.
இதற்கு முந்திய சுலாகங்கஷில் சொல்லப்பட்ட தோஷ
கன் யோகாப்பியாசத்் இனால் காசமடைடகிறபடியால், யோகக்
தை. அவயம் செய்ய வேண்டிய. செய்தால் மேற்கண்ட
வைகள் சாத்தியமாகிறது. மேற்கண்ட கோஷங்கள் அசா
இயமாயிருப்பதால் பிரா ணனின் நாசக்தைச்செய்கிற
து.
இதற்கு யாதொரு பரிகாரமும் கிடையாது.
373

எவனுடைய

ஹிருதயத்தில் அஞ்ஞானக்கூட்டத்தை

செய்யும்படியான,

அநாதியான அம்

ஒப்பு

நாசம்

உவமையில்லாக

தும் ௮த்இயர்க ரகசியமான துமாகிய இந்தச்சிவஸ்வமோகய

ஞானம் நிசக்தரமாயிருக்கிறகோ, அவனுடைய சரீர காந்த
யானஅ பூசண சந் திரனைப்போல் உல்லாசமாய் நிறைக் திருக்
கறத
சொர்ப்பனத்திலும் கூட காலனால் ௮வனுக்குப்பய
முண்டாகமாட்டாது

374

இடைகலையாகய
கலையாகிய

என்பது

வாம காடியானது

தக்ஷிண

நாடியானது

முனை-சசஸ்வதியென்னறும்
களுடைய
378

தண்ணம்.

கங்கையென்றும்,

பில்

யழமுனையென் அம்,

சுழி

அதியவும்.

சங்கமமான

இக்த

க ப

காடிக்இரயங்

சமமாயிருக்கிற
து.

ஆதியில் தாத்காலம் சுவாசத்தை உத்பன்னம்
யான சாதனம் சொல்லியிருக்கிற ௮.

DBT

வன் பத்மாசன த்தைப்போட்டுக்கொண்டு
தனம் சாதிக்கவும்.

ர...
BI

மயோகியான

ஓட்டியாண

பந்

376 பிறகு தேக்க த்தியுண்டாக வேண்டிய தற்காக யோகியான
வன் பூசகம், கும்பகம், இசேசகம் என்று சொல்லப்பட்ட

பிமாணாயாமத்தைச்செய்ய
வேண்டிய து.
911

பூசகம் (வெளிய இருக்கப்பட்டசு வாச தை த உள்ளே
இழுத்தல்) செய்வதினால்
தேகக் தினுடைய தாதுக்களை சமப்
படுத்துற. கும்பகம் (வெளியேயும் உள்ளேயும் வாயு
வை சலனப்படாமல் கட்டுப்படுத்தல்) செய்வ தினால்
ன்

எப்பொழுதும் சகதிக்கிற னு.

45
378

நகாசமடைகறது.

செய்வதால்

பாவம்

போலிருந்து

லய பந்தம் செய்யவும்,

விடுதல்)

வெளியில்

(கும்பித்திருந்த வாயுவை

இசேசகம்

இவ்விதமாய் முக்

குணங்களையுடைய பிசாணாயாமம் செய்தலால் யோகத்தின்
ஸ்இசம் ஏற்படுகிறது. பிறகு யு,த்தகள த்தில் நின்ற விரனைப்

379

வாயு ஸ்தம்பனம் அதாவது கும்பகம் சகஜமாய் ஏற்படு
இற அளவு சக்இக்கேற்ப செய்யவும். இசேசகம் சற் இ.ர காடி
பூரகம் சூரிய

(பில்.செய்யவும்.

380

சந் இிரஸ்வரம்

நாடியில் செய்யவும்.

சூரியஸ்வரம்

லயப்படுகிறதும்

சூரியனோடு

செய்கிற

சக் இர2னாடு லயப்படுகிறதுமான அ௮ப்பியாசத்தை
யோஇியானவன்

சூரிய

சக்திராளுள்ள

வரையில்

ஜீவிக்

இருப்பான்.

381

எந்த ஸ்வாம் நடக்கின் றதா
யின்

வழியாய்

செய்து

வருகிற

வெளியே

௮தை

உள்ளேயிழுதீது

செல்லவொட்டாமல்

யோகியொானவன்.

யெளவன

வா

பந்தனம்

பருவத்தை

யடைகிறான்.

382

வாய், நாசி, நேத்திரம், காது,
இவைகளை
விரலினால்
அமுக்கிக்கொண்டு கத்துவ
உதயக்தையறியவ.
இக்க
முத்திரைக்கு ஷண்மாகி கரணம் என்னு பெயர்,

383

ஷண்மு௫ மு.க இமையின் மார்க்கக்தை யறிந்த யோகியான
வன். ௮.கன் வழியாக ரூபம், கதி, ௬௫, மண்டலம், இக்க
லக்ஷணங்களை யறிகிரான்,

384

நிஷ்பிரகமாயும், சுசியாயும் யாதொரு
சிக்தனையுமில்லாமல்
மேல்கண்ட மு.க்திரையை அனுவ்டிக்க வேண்டிய.
இவ்

விதம்

அனுஷ்டிக்க

யோகியானவன்

இய

மனையும்

ஜெயிக்கிரான்.

385
386

சர்வ ஜெகக்கையுமறியும் படியான சக்தி கேத்இ.ர
த் இலிருந்து

வெளிப்படுகிறது. ௮ர்.க சக்தியினிடத்
தல் எவனுடைய மன
தானது ஒரு பிரகரம் ஸ்திரமாய் ADS HS st Ia) Door
ஆயுள் நாளொன் றுக்கு மூன்று
கடிகைப்பிரமாணம்
வளர்

கமகென்னு ஸ்ரீ சங்கர தந் இரத்தல் சித்தர்கருடைய குண
ததை வர்ணிக்கும்போது.
ஸ்ரீ சங்கரர் சொல்லியிருக்கிரூர்.

யோகியானவன்
லிருக்கப்பட்ட

பத்மாஸன
த் இருந்துகொண்டு
௮பானவாயுவை

உதவியினால் மேலிழுத்து

பிராண

ஒரு ரூபமாக்க

குய்யத்தி

சக்தியினுடைய

பிறகு

சுழிமுனை

46
வழியாக அக்க வாயுவை பிமம்மரரந்இரக்தினிடக்தில் கொ
ண்டு போய் ஆகாசமார்க்கத்தில் வைத்து வசரணத்தில்
சேர்க்கவும். எக்க யோகியானவன் இகத ஸ்இஇியிலிருக்து
பிசாணோக்கரமணம் செய்கிறானோ அவன் தன்யனாகிழுன்.
388

யாசொருவன் இக்க ஸ்வசசாஸ் இரக்தைஅப்பியசிக்காலும்,
பாராயணம் செய்தாலும் சர்வதுக்கத்திலுமிருக்து முக்த
னா? இச்சிக்த பலனையடைூஞன்.

389

ஸ்வரக்யொனம் அறிக்க ஞானிகளிடதக்இல்

a

வள் ஸ்.திரமாய் வாசம் செய்வாள். அவன்
யடைவான்.
390

சர்வ வேதங்களிலும்

பரணவமானது

கோ, பிசாமணர்களாக்கு

இலக்குமியான
௮,இக

எப்படி

சுகத்தை
பூஜ்யமான

சூரியன் எப்படி. பூஜ்யனோ,

வானு ஸ்வசக்யானியானவண்

அவ்

இப்பூவுலகில் பூஜ்யனாஅரான் ,

391

யாசொருவனுக்கு மூன்று நாடிகளிலும், தத் துவங்களிலும்,
ஞானமிருக்கிறகோ ௮ வனுக்குக் கோடி சசாயனமும்
ஈடல்ல,

392

ஏகா
க்கை எவனொருவன்
உபே௫க்கருனோ, நாடிக
கஸின் பேதங்களை எவனொருவன் விவரிக்அரைகஇிரு
னோ,
அப்போப்பட்டவனுக்கு எக்க இரவியக்கைச்கொடுக்காலும்
சிஷ்யன் ௬ணமுக்தனாகிமுன்.
பூவுலகிலே இல்லை.

393

394

4

அத்தகைய.

இரவியம்

இப்

ஹே.பார்வதி! இந்த சாஸ் இரத்தில், ஸ்வசம், தத்துவம்,
பயத்தம், ஸ்திரீ வசீகரணம்,
கர்ப்பதானம் (ராகம், இவ
விஷயங்களின் நிர்ணயத்தை
ஓரு பாஇ கலையில் செய்யக்
கூடும்.
இவ்விகமான

இக்த சாஸ் இரக்தை

இந்த லோகக்தில் இத்த

யோகிகள் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள்.
இதை சக்இர சூரிய
கரகண காலங்களில் பாராயணம் செய்தால், இத்இப்பிராப்5
மாறு.

தன் சொக்த ஸ்தலத்தில் ஸ்இரமாய்

உட்கார்க்து நித்திரை

ஆகாரம், இவைகளை மிதமாய் வைத்துக்கொண்டு ஹிருதயக்
தில் ஸ்வ ரூபமாகியபரமாத்மாவை ஒருவன் இர்கனை செய்
கால் அவனுக்கு

ஸ்வரக்யான

முண்டாகி

மேலான

யுண்டாகும். . சுபம்,

(முற்றிற்று.
வாசன்

அச்சுக்கூடம்,

'
'

]
தஞ்சை

பதவி

-

