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shrIDattatreya Yogashastra

ौीदाऽये योग शा

निृसहंिपणे िचदान े सखुिपणे ।
पदःै िऽिभः तदािदिभः िनिपताय व ै नमः ॥ १॥
साकृंितः मिुनवय असौ भतूय े योगिलया ।
भवुं सवा पिरॅािैमषारयमावान ॥् २॥
सगुिनानाकुसमुःै ासलसयंतुःै ।
शािखिभः सिहतं पुयं जलकासारमिडतम ॥् ३॥
सः मिुनः िवचरऽ ददशा ॆ तरोः अधः ।
विेदकायां समासीन ं दाऽयें महामिुनम ॥् ४॥
बपासनासीन ं नासामािप तया शा ।
ऊमगतोानपािणयुमने शोिभतम ॥् ५॥
ततः ूणािखलं दाऽयें महामिुनम ।्
तत ि्शःै सह तऽवै सखुोपिववान ॥् ६॥
तदवै सः मिुनः योगात ि्वर परुः ितम ।्
उवाच साकृंितं िूितपवू कं ागतं वचः ॥ ७॥
साकृंत े कथय ं मां िकमिुँयहेागतः ।
इित पृ ु सः ूाह योगं ातिुमहागतः ॥ ८॥
योगो िह बधा ॄव कतयािम त े ।
मयोगो लयवै हठयोगथवै च ।
रजयोगतथु ः ाोगानामुमु सः ॥ ९॥
आर घटवै तथा पिरचयः तृः ।
िनिेवा च चतथु पिरकिता ।
एतषेां िवरं वे यिद ं ौोतिुमिस ॥ १०॥
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ौीदाऽये योग शा

अेष ु मातकृा पवू मं जपन स्धुीः ।
य कचनािभिसय ैात म्योगः स कते ॥ ११॥
मृः तािधकारी ाादशाःै त ु साधनात ।्
ूायणे लभते ान ं िसिवैािणमािदकाः ॥ १२॥
अबिुः इमं योगं सवेत े साधकाधमः ।
मयोगो यं ूोो योगानामधमुसः ॥ १३॥
लययोगिलयः सकेंतःै त ु ूजायत े ।
आिदनाथने सकेंता अकोिट ूकीि ताः ॥ १४॥
साकृंितवाच –

भगवािदनाथः सः िकं पः कः सः उताम ।्
दाऽये उवाच –

महादवे नामाािदनाथािदकािप ।
िशवेर दवेोऽसौ लीलया चरभःु ॥ १५॥
ौीकठपव त े गौया  सह ूमथनायकान ।्
िहमापव त े चवैकदलीवनगोचरे ॥ १६॥
िगिरकूटे िचऽकूटे सपुादपयतु े िगरौ ।
कृपयकैैकसकेंतं शकंरः ूाह तऽ तान ॥् १७॥
तािन सवा िण वंु त ु न िह शोिम िवरात ।्
कािनिचथियािम सहजाासवखुम ॥् १८॥
ितन ग्पुायशूमहिन शम ।्
अयमकेो िह सकेंतः आिदनाथने भािषतः ॥ १९॥
नासामिमाऽणे परः पिरकीित तः ।
िशरा भाग ानं मृ ुं जयते प्रम ॥् २०॥
ॅमूिमाऽणे परः सकेंतः उते ।
ललात े ॅतूले योमः सः ूकीितः ॥ २१॥
सदिणपादाु े लयमुमम ।्
उानशववभमूौ शयनं चोमतुमम ॥् २२॥
िशिथलो िनज न े दशे े कुया िेिमायुात ।्
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एवं च ब सकेंतान क्थयामास शरः ॥ २३॥
सकेंतःै बिभाःै य िचलयो भवते ।्
स एव लययोगः ात क्म योगं ततः णःु ॥ २४॥
यम िनयमवैासनं च ततः परम ।्
ूाणायामतथुः ात ्ू ाहार ु पमः ।
ततु धारणा ूोा ानं सममुते ॥ २५॥
समािधः अमः ूोः सवपुयूदः ।
एवमायोगं च यावादयो िवः ॥ २६॥
किपलााु िशा हठं कुयुतो यथा ।
तथा च महामिुा महाबथवै च ॥ २७॥
ततः ाचेरीमिु बो जालरः तथा ।
उियाणं मलूबो िवपरीतकरणी तथा ॥ २८॥
वळोिलः अमरोिल सहजोिलिधा मता ।
एतषेां लणं वे का ं च िवशषेतः ॥ २९॥
यमाः य े दशः सोाः ऋिषिभः तदिशिभः ।
लाहार ु तेकेो मुो भवित नापरे ।
अिहंसा िनयमेकेा मुा भवित नापरे ॥ ३०॥
चतरुशीितलेासनेुमं ण ु ।
आिदनाथने सों यदासनिमहोते ॥ ३१॥
उानौ चरणौ कृोसंौ ूयलतः ।
उ मे तथोानौ पाणी कृा ततो शौ ॥ ३२॥
नासाम े िवसिेाजमलंू च िजया ।
उ िचबकंु वः संा पवनं शनःै ॥ ३३॥
यथाशि समाकृ परूयेदरं शनःै ।
यथाशवे पा ु रचेयेवनं शनःै ॥ ३४॥
इदं पासनं ूों सव ािधिवनाशनम ।्
लभं यने केनािप िधमता लते भिुव ॥ ३५॥
साृंत े ण ु सो योगाासबमं यथा ।
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वमाणं ूयने योिगनां सव लणःै ॥ ३६॥
यवु अवोऽिप वृो वा ािधतो वा शनःै शनःै ।
अासाििमाोित योग े सवऽतितः ॥ ३७॥
ॄाणः ौमणो वा बौो वााहतोऽथवा ।
कापािलको वा चावा कः ौया सिहतः सधुीः ।
योगाासोऽतो िनं सव िसिमवायुात ॥् ३८॥
िबयायु िसिः ादिबय कथं भवते ।्
न शापाठमाऽणे कािचििः ूजायते ॥ ३९॥
मिुडतो दडधारी वा काषायवसनोऽिप वा ।
नारायणवदो वािप जिटलो मलेपनः ॥ ४०॥
नमः िशवायवाची वा बााचा  पजूकोऽिप वा ।
ादशानपजूो वा बवलभािषतम ।्
िबयाहीनोऽथवा कूरः कथं िसिमवायुात ॥् ४१॥
न वषेधारणं िसःे कारणं न च तथा ।
कृपवै कारणं िसःे समवे त ु साकृंत े ॥ ४२॥
िशोदराथ योग कथया वषेधािरणः ।
अनुानिवहीनाः त ु वयि जनान ि्कल ॥ ४३॥
उावचःै िवूलंभःै यते कुशलाः नराः ।
योिगनो वयिमवें मढूाः भोगपरायणाः ॥ ४४॥
शनतै थािवधान ्ाा योगाासिवविज ताम ।्
कृताथा चनरैवे वज येषेधािरणः ॥ ४५॥
एते त ु िवभूाे योगाास सवदा ।
वज येान ्ू यनेेशी िसदा िबया ॥ ४६॥
ूथमाासकाले त ु ूवशेु महामनु े ।
आलं ूथमे िवः ितीयु ूकनम ।्
पवूधू गोी च ततृीयो मसाधनम ॥् ४७॥
चतथु धातवुादः ामः खावादकम ।्
एवं च बहवो ाः मगृतृाः समाः मनुःे ॥ ४८॥
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िरासन जाये तां त ु ाा सधुीः जते ।्
ूाणायामं ततुया ासनगतः यम ॥् ४९॥
सशुोभनं मठं कुया ूारं त ु िनघ ुणम ।्
सुु िलं गोमयने सधुया वा ूयतः ॥ ५०॥
मुणःै मशकैः भतूःै विज तं च ूयतः ।
िदन े िदन े ससुृं साज ा तितः ।
वािसतं च सगुने धिूपतं गुगलुािदिभः ॥ ५१॥
मलमऽूािदिभः वगऋअादशिभरवे च ।
विज तं ारसम ॥्। ॥ ५२॥
॥। वं वािजनमवे वा ।
नाऽरणासीनः परससंग विज तः ॥ ५३॥
तिन स् त ु समाीया सन ं िवतृाशंकम ।्
तऽोपिवँय मधेावी पासनमितः ॥ ५४॥
समकायःूािल ूणेदवेताम ।्
ततो दिणहाुनेवै िपलाम ॥् ५५॥
िन परूयेायिुमा च शनःै शनःै ।
यथाशििनरोधने ततुया  ु कुकम ॥् ५६॥
ततजिेलया शनःै पवनवगेतः ।
पनुः िपलयापयू  परूयेदरं शनःै ।
यथा जेथा तने परूयदेिनरोधतः ॥ ५७॥
एवं ूातः समासीनुया िंशितकुकान ।्
कुकः सिहतो नाम सवमहिवविज तः ॥ ५८॥
एवं मासमये कुया त ि्वशंितकुकान ।्
एवं सायं ूकुवत पनुः िवशंितकुकान ।्
एवमवेाध राऽ े अिप कुया त ि्वशंितकुकान ॥् ५९॥
कुवत रचेपरूाां सिहतान ्ू ितवासरम ।्
सिहतो रचेपरूाां तािहतकुकः ॥ ६०॥
कुया दवें चतवुा रमनालो िदन े िदन े ।
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एवं मासऽयं कुया ाडीशिुतो भवते ॥् ६१॥
यदा त ु नाडीशिुः ादा िचािन बातः ।
जाये योिगनो दहेे तािन वाशषेतः ॥ ६२॥
शरीरलघतुा दीिः जठराििववध नम ।्
कृशं च शरीर तदा जाये ु िनतम ॥् ६३॥
तदा वा िन वािम योगिवकरािण त ु ।
लवणं सष प ं चामुं ं च तीकम ॥् ६४॥
अतीव भोजनम ्ां ीसमनमवे च ।
अिसवेा त ु साा धू गोि सजते ॥् ६५॥
उपायं च ूवािम िूं योग िसये ।
घतृं ीरं च िमां िमताहर शते ॥ ६६॥
पवूकाले कुवत पवनाासमवे च ।
ततः परं यथें त ु शिः ाायधुारणे ।
यथें धारणाायोः िसेेवलकुकम ॥् ६७॥
केवले कुके िसे रचेपरूकविज त े ।
न त लभं िकििष ुलोकेष ु िवते ॥ ६८॥
ूदेो जायत े पवू मद न ं तने कारयते ।्
ततोऽिधारणाायोः बमणेवै शनःै शनःै ॥ ६९॥
को भवित दहेासन दिेहनः ।
ततोऽिधरतराासा री जायत े ीवुम ॥् ७०॥
यथा त ु द रो गेुोु भतूले ।
पासनितो योगी तथा गित भतूले ॥ ७१॥
ततोऽिधकतराासाूिमग जायते ।
पासन एवासौ भिूममुृ व त े ॥ ७२॥
िनराधारोऽिप िचऽं िह तदा साममुवते ।्
ं वा ब वा भुा योगी न थते तदा ॥ ७३॥
अमऽूपरुीष िनि जायते ।
िबमयो िषका लाला देो ग िता तनोः ।
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एतािन सवदा त न जाये ततः परम ॥् ७४॥
ततोऽिधकतराभासालमुते भशृम ।्
यने भचूरिसिः ाूचराणां जय े मः ॥ ७५॥
ायो लायो वो वा गवयो गज एव वा ।
िसहंो वा योिगना तने िॆये हताडनात ।्
कप  यथापं तथा तािप योिगनः ॥ ७६॥
तिन क्ाले महािवो योिगनः ामादतः ।
तिूपवशगाः नाय ः के त समम ॥् ७७॥
यिद सं करोषे िब िवनँयित ।
आयःु यो िबनाशादसाम च जायते ॥ ७८॥
तावू यने िबराो िह योिगना ।
ततो रहपुािवः ूणवं तुमाऽया ॥ ७९॥
जपेवूा ः िजतानां च पापानां च नाशहतेवे ।
सव िवहरायं ूणवः सवदोषहा ॥ ८०॥
एवमासयोगने िसिः आरसवा ।
ततो भवेटावा पवनाािसनः सदा ॥ ८१॥
ूाणापानौ मनोवयू जीवपरमानौ ।
अोािवरोधनेकैतां घटतो कािनिचत ॥् ८२॥
तदा घटायावा ूिस योिगनां तृा ।
ततिािन यािन ःु तािन वािम कािनिचत ॥् ८३॥
पवू यः किथतोऽासतधुा  तं पिरजते ।्
िदवा वा यिद वा राऽौ याममाऽं समसते ॥् ८४॥
एकबारं ूितिदनं कुया ेवलकुकम ।्
ूाहारो िह एवं ादवें कत ुः िह योिगनः ॥ ८५॥
इियाणीियाथो याहरित ुटम ।्
योगी कुकमााय ूाहारः स उते ॥ ८६॥
यँयित चुा तदािन भावयते ।्
यियित नासाां तदािन भावयते ॥् ८७॥
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एवं ानिेयाणां िह तंा सरयते ।्
याममाऽं ूितिदनं योगी यादतितः ॥ ८८॥
तदा िविचऽसाम योिगनां जायत े ीवुम ।्
रौिुतः रिः णारूगमथा ॥ ८९॥
वाििः कामचािरमँयकरणं तथा ।
मलमऽूूलेपने लोहादीनां सवुण ता ।
खचेरं तथा ुसतताासयोिगनः ॥ ९०॥
तदा बिुमता भा योिगना योगिसये ।
एत े िवहताः महािसःे न रमेषे ु बिुमान ॥् ९१॥
न दशये किैचसाम िह सव दा ।
कदािचशयेीा भियुाय वा पनुः ॥ ९२॥
यथा मखू यथा मढूो यथा बिधर एव वा ।
तथा वतत लोकेष ुसाम गुय े ॥ ९३॥
नोचिेाः िह बहवो भवि  न सशंयः ।
तमकरणमः ाास े िवतृो भवते ।्
अासने िवहीनु ततो लौिककतां ोजते ॥् ९४॥
अिवृ गरुोः वमसेदहिन शम ।्
एवं भवेटावा सदाास योिगनः ॥ ९५॥
अनासने योग वथृा गोा न िसित ।
तावू यने योगमवे सदासते ॥् ९६॥
ततः पिरचयावा जयते अासयोगतः ।
वायःु सिेरतो यादिना सह कुडलीम ॥् ९७॥
बोधिया सषुुायां ूिवशदेिवरोधतः ।
वायनुा सह िचं त ु ूिवशे महापथम ॥् ९८॥
महापथं ँमशान ं च सषुुािप वेसौ ।
य िचं सपवनं सषुुां ूिवशिेदह ॥ ९९॥
भाानथा न स्ः िवाय योिग रहिस यतः ।
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पधा धारण कुया ूतभयाफहम ॥् १००॥
पिृथवी धारणं वे पािथ वेप भ्यापहम ।्
नाभःे अधः गदुों घिटकाः प धारयते ॥् १०१॥
वाय ुं भवते त्तो पृीधारणं तयापहम ।्
पिृथवी सवः त न मृःु योिगनो भवते ॥् १०२॥
नािभान े ततो वाय ुं धारयते ् प नािडकाः ।
ततो जलायं नाि जलमृःु न योिगनः ॥ १०३॥
नाुमडले वाय ुं धारये नािडकाः ।
अयेधारणा सयें न मृःु त विना ॥ १०४॥
सदा िविचऽसाम योिगनो जायत े ीवुम ।्
न दते शरीरं च ूिो वि कुडके ॥ १०५॥
नािभॅवुोः िह मे त ु ूदशेऽयसयंतु े ।
धारयते प् घिटकाः वाय ुं साइषा िह वायवी ।
धारणा त ु वायो ु योिगनो िह भयं भवते ॥् १०६॥
ॅमूापिरा ु धारयते प् नािडकाः ।
वाय ुं योऽसौ ूयने सयेमाकाशधारणा ॥ १०७॥
आकाशधारणां कुव ृ ुं जयित ततः ।
यऽ तऽ ितो वािपसखुममतु े ॥ १०८॥
एवं च धारणाः प कुया ोगी िवचणः ।
ततो ढशरीरः ृतु  न िवते ॥ १०९॥
इवें पभतूानां धारणां यः समसते ।्
ॄणः ूलये वािप मृःु त न िवते ॥ ११०॥
समसेदा ानं घिटकाः षिमवे च ।
वाय ुं िन ाये ु दवेतािमदाियनीम ॥् १११॥
सगणुानमवें ादिणमािदगणुूदम ।्
िनग ुणं खिमव ाा मोमाग ूपते ॥ ११२॥
िनग ुणानसः समािधं च ततोऽसते ।्
िदनादशकेनवै समािधं समवायुात ॥् ११३॥
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वाय ुं िन मधेवी जीवुो भवेवुम ।्
समािधः समतावा जीवापरमानोः ॥ ११४॥
यिद ाहेमुिुमा चेजृेयम ।्
परॄिण लीयेा कमशभुाशभुम ॥् ११५॥
अथ चेो समुु ं शरीरं यिद िूअयम ।्
सव  लोकेष ु िवचरदेिणमािदगणुाितः ॥ ११६॥
कदािचेया दवेो भूा ग यिप सचंरते ।्
मनुो वािप यो वा ेया िह णावते ॥् ११७॥
िसहंो ायो गजो वा ािदया जतुां ोजते ।्
यथेमवे वत योगी िवाहेरः ॥ ११८॥
किवमागऽयमुः त े साकृंत े अायोगतः ।
िसानां किपलादीनां मतं वे ततः परम ॥् ११९॥
अभासभदेतो भदेः फल त ु सममवे िह ।
महामिुां ूवािम भरैवणेोमादरात ॥् १२०॥
पािवाम पाद योिनान े िनयोजयते ।्
ूसाय  दिणं पादं हाां धारयेढम ॥् १२१॥
िचबकंु िद िव परूयते व्ायनुा पनुः ।
कुकेन यथाशा धारिया त ु रचेयते ।्
वामाेन सम दिणाेन चासते ॥् १२२॥
ूसािरतु यः पादमुपिर िवसते ।्
अयमवे महाबो मिुावाममुसते ॥् १२३॥
महाबितो योगी िचौ साडयेनःै ।
अयमवे महाबः िसःै अते नरःै ॥ १२४॥
अः कपालकुहरे िजां ाव  बयते ।्
ॅमूे िः अषेा मिुा भवित खचेरी ॥ १२५॥
कठमाकु दयेापयेढिमया ।
जलरो ब एष अमतृिवपालकः ॥ १२६॥
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नािभोऽिः कपालसहॐकमलतुम ।्
अमतृं सव दा तावदलित दिेहनाम ॥् १२७॥
यथा चािदमतृं न िपबे ु िपबेयम ।्
याित पिममागणवैमासतः सदा ।
अमतृं कुत े दहंे जलरमतोऽसते ॥् १२८॥
उाणं त ु सहजं गणुौघािथतं सदा ।
असदेतु वृोऽिप तणो भवते ॥् १२९॥
नाभःे ऊमधािप तान ं कुया यतः ।
षमासमसेृ ुं जयदेवे न सशंयः ॥ १३०॥
मलूबं त ु यो िनमसे च योगिवत ।्
गदु े पाि त ु सी वायमुाकुयेलात ।्
वारं वारं यथा चो समायाित समीरणः ॥ १३१॥
ूाणापानौ नादिब मलूबने चकैताम ।्
गा योग सिंसिं यतो नाऽ सशंयः ॥ १३२॥
करणं िवपिरतां सव ािधिवनाशनम ।्
िनमासयु जठरािः िववत े ॥ १३३॥
आहारो बलः त साः साकृंत े ीवुम ।्
अाहारो यिद भवदेिः दाहं करोित व ै ।
ऊ भानरुधथा ण ु साकृंत े ॥ १३४॥
अधः िशरोपादः णं ाथमे िदन े ।
णा ु िकंिचदिधकमसने िदन े िदन े ॥ १३५॥
विल पिलतवै षमासो न ँयते ।
याममाऽं त ु यो िनमसे त ुओगिवत ॥् १३६॥
वळोिलं कथियािम गोिपतं सव योिगिभः ।
अतीवतैिहं त ु न दयें य किचत ।्
ूाणै ु समो यो ासम ै च कथयेवुम ॥् १३७॥
ेया व मानोऽिप योगोिनयमःै िवना ।
वळोिलं यो िवजानित स योगी िसिभाजनः ॥ १३८॥
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तऽ वु यं वे लभं यने केनिचत ।्
लते यिद तवै योगिसिकरं तृम ॥् १३९॥
ीरमािरसं चिेत योरां त ु लभते ।
ितीयं लभं प ुसंां ीः सामपुायतः ।
योगाासरता ी च प ुसंा यने साधयते ॥् १४०॥
पमुान ्ी वा यदों ीप ुंानपेया ।
ूयोजनमाऽकैसाधनाििमायुात ॥् १४१॥
चिलतो यिद िबः तमुमाकृ रयते ।्
एवं च रितो िबः मतृ ुं जयित ततः ॥ १४२॥
मरणं िबपातने जीवनं िबधारणत ।्
िबराूसादने सव िसित योिगनः ॥ १४३॥
अमरोिलथा ाहजोिलतो यथा ।
तदासबमः शः िसानां सदायतः ॥ १४४॥
एतःै सःै वै ु किथतरैसते क्ाललालतः ।
ततो भविेाजयोगो नारा भवित ीवुम ।्
न िदाऽणे िसिः ादसनेवै जायत े ॥ १४५॥
राजयोगं वरं ूाय सवसवशकंरम ।्
सव कुया वा कुया थािचिवचोितम ॥् १४६॥
यथारा च योगने िना योिगनः िबया ।
यथावा िह िनिभ ुिमिुफलूदा ॥ १४७॥
सव त े किथतं ॄन स्ाृंत े योगमाचर ।
इित त वचः ौुा साृंितः योगमावान ।्
सवा िसीरवाासौ दाऽयेूसादतः ॥ १४८॥
य इदं पठत े िनं साधुः ौावयदेिप ।
त योगः बमणेवै िसवे न सशंयः ॥ १४९॥
योिगनोऽासयुाः य े रयषे ु गहृषे ु वा ।
बकालं रमे बकालिवविज ताः ॥ १५०॥
तावू यने योगमवे सदासते ।्
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योगाासो जफलं िवफला िह तथा िबया ॥ १५१॥
महामायाूसादने सवषामु तखुम ।्
एतव यथायंु तामवेाराधयेतः ॥ १५२॥
यः संृा मनुीनामिप िरतहरो योगिसिूद ।
कायाः ूवा सखुःखसुोगशा नाथः ॥ १५३॥
ताहं भिशुोऽिखलजनगरुोः भििचामणःे िह ।
दऽये िवोः पदनिलनयगुं िनमवे ूपे ॥ १५४॥
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