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Lord Dattatreya’s Secret of Yoga

योगरहं ौीदाऽयेिवरिचतम ्

योगाायः
ानपवू िवयोगो योः ानने सह योिगनः ।
सा मिुॄणा च ऐमनैं ूाकृतगै ुणःै ॥ १.१॥
मिुयगाथा योगः सानाहीपत े ।
ान ं ःखोवं ःखं ममतासचतेसाम ॥् १.२॥
तां ूयने ममुुःु सजेरः ।
साभावे ममेाः ातहेा िबः ूजायते ॥ १.३॥
िनम मं सखुायवै वरैायाोषदशनम ।्
ानादवे च वरैायं ान ं वरैायपवू कम ॥् १.४॥
तहंृ यऽ वसितों यने जीवित ।
युये तदवेों ानमानमथा ॥ १.५॥
उपभोगने पुयानामपुयाना पािथ व ।
क ाना िनानामकामकरणाथा ॥ १.६॥
असयादपवू  यावूा ि त च ।
कमणो बमाोित शरीरं न पनुः पनुः ॥ १.७॥
एते किथतं राजोगं चमें िनबोध मे ।
यं ूा ॄणो योगी शाताातां ोजते ॥् १.८॥
ूागवेााना जयेो योिगनां स िह ज यः ।
कुवत तये यं तोपायं श ृणु मे ॥ १.९॥
ूाणायामदै हेोषाारणािभः च िकिषम ।्
ूाहारणे िवषयााननेानीराणुान ॥् १.१०॥
यथा पव तधातनूां दोषाः दि धाताम ।्
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योगरहं ौीदाऽयेिवरिचतम ्

तथिेयकृता दोषाः दे ूाणिनमहात ॥् १.११॥
ूथमं साधनं कुया ाणायाम योगिवत ।्
ूाणापानिनरोधु ूाणायाम उदातः ॥ १.१२॥
लघमुोरीयाः ूाणायामिधोिदतः ।
त ूमाणं वािम तदलक श ृनु मे ॥ १.१३॥
लघःु ादशमाऽु िगणुः स त ु ममः ।
िऽगणुािभु माऽािभः उमः पिरकीित तः ॥ १.१४॥
िनमषेोषेणो माऽाकालो लरथा ।
ूाणायाम संाथ तृो ादशमािऽकः ॥ १.१५॥
ूथमने जयेदेमने च वपेथमु ।्
िवषादं िह ततृीयने जयेोषाननबुमात ॥् १.१६॥
मृं सेमानु िसहंशा लकुराः ।
यथा याि तथा ूाणो वँयो भवित योिगनः ॥ १.१७॥
वँयं नं यथेातो नागं नयित हिपः ।
तथवै योगी ः ूाणं नयित सािधतम ॥् १.१८॥
यथा िह सािधतः िसहंो मगृान ह्ि न मानवान ।्
तििषपवनः िकिषं न नणृाः तनमु ॥् १.१९॥
ताुः सदा योगी ूाणायामपरो भवते ।्
ौयूतां मिुफलद तावाचतुयम ॥् १.२०॥
धविः ूािः तथा सिंवसाद महीपत े ।
पं श ृण ु चतैषेां कमानमनबुमात ॥् १.२१॥
कमणािमानां जायत े फलसंयः ।
चतेसो अपकषाय यऽ सा धविरते ॥ १.२२॥
ऐिहकामिुकान क्ामान ल्ोभमोहाकान ्यम ।्
िनाे यदा योगी ूािः सा साव कािलकी ॥ १.२३॥
अतीतानागतानथा िूकृितरोिहतान ।्
िवजानातीसयू  महाणां ानसदा ॥ १.२४॥
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योगरहं ौीदाऽयेिवरिचतम ्

तुूभावु सदा योगी ूाोित सदम ।्
तदा सिंविदित ाता ूाणायाम सिंितः ॥ १.२५॥
याि ूसादं यनेा मनः प च बायवः ।
इियानीियाथा  स ूसाद ् इित तृः ॥ १.२६॥
श ृणू च महीपाल ूाणायाम लणम ।्
युत सदा योगं यािविहतमासनम ॥् १.२७॥
पा सनं चािप तथा िकमासनम ।्
आाय योगं युीत कृा च ूणवं िद ॥ १.२८॥
समः समासनो भूा सं चरणावभूौ ।
सवंतृाः तथवैो सिव चामतः ॥ १.२९॥
पािां िलवषृणावशृयतः ितः ।
िकिनिमतिशरा दःै दा संशृते ॥् १.३०॥
सँयािसकामं ं िदशानवलोकयन ।्
रजसा तमसौ विृं सने रजसथा ।
स आ िनम ले ते ितो युीत योगिवत ॥् १.३१॥
इियाणीियाथः ूाणादीन एव च ।
िनगृ समवायने ूाहारमपुबमते ॥् १.३२॥
यु ूाहरेामावा ानीव कपः ।
सदारितरकेः पँयाानमािन ॥ १.३३॥
स बाारं शौचं िनपााकठनािभतः ।
परूिया बधुो दहंे ूाहारमपुबमते ॥् १.३४॥
तथा व ै योगयु योिगनो िनयतानः ।
सव दोषाः ूणँयि वैोपजायते ॥ १.३५॥
वीते च परं ॄ ूाकृतां गणुाथृक ् ।
ोमािदपरमाणु तथाानमकषम ॥् १.३६॥
इं योगी यताहारः ूाणायामपरायणः ।
िजतां िजतां शनभैू िममारोहते यथा गहृम ॥् १.३७॥
दोषााधथा मोहमाबाा भरूिनिज ता ।
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िववध यित नारोहेाूिममिनिज ताम ॥् १.३८॥
ूाणानामपुसरंोधााणायाम इित तृः ।
धारणेुत े चयें धा त े यनो यया ॥ १.३९॥
शािदः ूवृािन यदािण यतािभः ।
ूाि॑ये योगने ूाहारतः तृः ॥ १.४०॥
उपायाऽ किथतो योिगिभः परमिष िभः ।
यने ाादयो दोषा न जाये िह योिगनः ॥ १.४१॥
यथा तोयािथ नोयं यनालािदिभः शनःै ।
आिपबयेूथा वाय ुं िपबेोगी िजतौमः ॥ १.४२॥
ूानाां दय े चाऽ ततृीय े च तथोरिस ।
कठे मखु े नािसकाम े नऽेॅमुमूस ु ॥ १.४३॥
िक तारिं धारणा परमा तृा ।
दशतैा धारणाः ूा ूाोरसाताम ॥् १.४४॥
त नो जायते मृनु  जरान च व ै मः ।
न ौािरवसादो तरुीय े सततं िितः ॥ १.४५॥
इयं व ै योगभिूमः ात स्वै पिरकीि तः ।
यऽ िते ॄिितं लभते नाऽ सशंयः ॥ १.४६॥
नाातः िूधतः ौाो न च ाकुलचतेनः ।
युीत योगं राजे! योगी िसथ मातः ॥ १.४७॥
नाितशीत े न चोष े व ै न नेािनलाके ।
कालेतेषे ु युीत न योगं ानतरः ॥ १.४८॥
सशािजलाास े जीण गोे चतुथ े ।
शुपण चये नां ँमशान े ससरीसपृ े ॥ १.४९॥
सभये कूपतीरे वा चैवीकसचंये ।
दषेेतेषे ु तो योगाासं िववज यते ॥् १.५०॥
सानपुपौ च दशेकालं िववज यते ।्
नासतो दशन ं योग े तािरवज यते ॥् १.५१॥
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ता िचशिु जयते नाऽ सशंयः ।
ानकालूभावणे िनयं िवि भिूमप ।
तय कुतिा दशेकालमयी तथा ॥ १.५२॥
दशेािनतानना मूाो यनुि व ै ।
िवाय त वै दोषा जाये तिबोध मे ॥ १.५३॥
भािधय जळता लोपः तृमेू कमाता ।
र जायते सदानयोिगनः ॥ १.५४॥
ूमादाोिगनो दोषा यते े िुिकितम ।्
तषेां नाशाय क ं योिगनां तिबोध मे ॥ १.५५॥
िधां यवागमूुां भुा तऽवै धारयते ।्
वातगुूशाथमदुाव तथोदरे ॥ १.५६॥
यबागूं वािप पवनं वायमुिं ूितिपते ।्
तत क्े महाशलंै िरं मनस ध्ारयते ॥् १.५७॥
िवघात े वचनो वाचं वािध ौवणिेयम ।्
यथवैाॆफलं ायेृा रसनिेये ॥ १.५८॥
यिन य्िन ्जा दहेे तिंपकािरणीम ।्
धारयेारणामुे शीतां शीत े च दािहनीम ॥् १.५९॥
कीलं िशरिस संा कांथं काने ताडयते ।्
तृःे िृतः सो योिगनने जायते ॥ १.६०॥
ावापिृथौ वाी ािपनाविप धारयते ।्
अमानषुाजाा वाधातेाििकिताः ॥ १.६१॥
अमानयुं समयिगनं ूिवशेिद ।
वािधारणनेनै ं दहेसंं िविन हते ॥ १.६२॥
एवं सवा ना रा काा  योगिवदा नपृ!।
धमा थ काममोाणां शरीरं साधनं यतः ॥ १.६३॥
ूविृलणाानादयेािगनो िवयात त्था ।
िवान ं िवलयं याित ताोाः ूवृयः ॥ १.६४॥
अलोमारोयमिनुरं गः शभुो मऽूपरुीषमम ।्
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कािः ूसादः ासौता च योगूवृःे ूथमं िह िचम ॥् १.६५॥
अनरुागी जनो याित परो े गणुकी नम ।्
न िबित च सािन िसलेणमुमम ॥् १.६६॥
शीतोािदिभरमुयै  वाधा न िवते ।
न भीितमिेत चा िसिपिता ॥ १.६७॥

इित योगाायः ॥
योगिसिः

उपसगा ः ूव े  े ािन योिगनः ।
य े तां े सवािम समासने िनबोध मे ॥ २.१॥
कााः िबयाथा कामान म्ानषुानिभवाित ।
ियो दानफलं िवां मायां कुं धनं िदवम ॥् २.२॥
दवेममरशें रसायनचयः िबयाः ।
मपतनं यं जलाावशेनं तथा ।
ौाानां सव दानानां फलािन िनयमांथा ॥ २.३॥
तथोपवासाूा  दवेता नादिप ।
तेे कम उपसृोऽिभवाित ॥ २.४॥
िचिमथं व मान ं यादयेागी िनव यते ।्
ॄसि मनः कुपुसगा मुते ॥ २.५॥
उपसगिज तरैिेभपसगा तुः पनुः ।
योिगनः सव े साराजसतामसाः ॥ २.६॥
ूाितभः ौावणो दवैो ॅमाव तथापरौ ।
पतै े योिगनां योगिवाय कटुकोदया ॥ २.७॥
वदेाथा ः काशााथा  िवािशाशषेतः ।
ूितभाि यदिेत ूाितभः स त ु योिगनः ॥ २.८॥
शाथा निखलान व्िे शं गृित चवै यत ।्
योजनानां सहॐेः ौावणः सोऽिभधीयते ॥ २.९॥
समाीते चाौ स यदा दवेतोपमः ।
उपसग तमादवमुवधुाः ॥ २.१०॥

6 sanskritdocuments.org



योगरहं ौीदाऽयेिवरिचतम ्

ॅाते यिरालं सनो दोषणे योिगनः ।
समाचारिवॅशंामः स पिरकीि तः ॥ २.११॥
आव इव तोय ानावो यदाकुलः ।
नाशयिेमाव  उपसग ः स उते ॥ २.१२॥
एतनैा िशतयोगा ु सकला दवेयोनयः ।
उपसगम हाघोररैाव े पनुः पनुः ॥ २.१३॥
ूावृ कलं शंु योगी तानोमयम ।्
िचयेरमं ॄ कृा तवणं मनः ॥ २.१४॥
योगयुः सदा योगी लाहारो िजतिेयः ।
सूा ु धारणाः स भरूाा मू  धारयते ॥् २.१५॥
धिरऽ धारयेोगी तौं ूितपते ।
आानं मते चोि त जहाित सः ॥ २.१६॥
तथवैारुसं सूं तिूप तजेिस ।
श वायौ तथा तिॅत धारणाम ।्
ोः सूां ूविृ शं तहाित सः ॥ २.१७॥
मनसा सवभतूानां मनािवशते यदा ।
मानस धारणां िवॅनः सू जायते ॥ २.१८॥
तिुमशषेाणां सानामे योगिवत ।्
पिरजित सा बिुसौमनतुमम ॥् २.१९॥
पिरजित सूािण स तेािन योगिवत ।्
सिवाय योऽलक ! ताविृन  िवते ॥ २.२०॥
एतासां धारणान ु सानां सौमावान ।्
ा ततः िसिं ा ा परं ोजते ॥् २.२१॥
यिन य्िं कुते भतु े रागं महीपत!े।
तिंिन स्मासिं सा स िवनँयित ॥ २.२२॥
ताििदा सूािण ससंािन पररम ।्
पिरजित यो दहेी स परं ूायुादम ॥् २.२३॥
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एतावे त ु साय स सूािण पािथ व ।
भतूादीनां िवरागोऽऽ साव मुये ॥ २.२४॥
गािदष ु समासिं सा स िवनँयित ।
पनुराव त े भपू! स ॄापरमानषुम ॥् २.२५॥
सतैा धारणा योगी समती यिदित ।
तिंिंयं सूे भतू े याित नरेर!॥ २.२६॥
दवेानामसरुाणां वा गरगरसाम ।्
दहेषे ु लयमायाित सं नाोित च िचत ॥् २.२७॥
अिणमा लिघमा चवै मिहमा ूािरवे च ।
ूाका तथिेशं विश तथापरम ॥् २.२८॥
यऽ कामावसाियं गणुानतेांथैरान ।्
ूाोौ नराय! परं िना णसचूकान ॥् २.२९॥
सूात स्ूतमोऽणीयान श्ीयं लिघमा गणुः ।
मिहमाऽशषेपूात ्ू ािना ू ाम यतः ॥ २.३०॥
ूाका च ािपादीिशेरो यतः ।
विशािशमा नाम योिगनः समो गणुः ॥ २.३१॥
यऽेाानमंु यऽ कामावसाियता ।
ऽैकारणरैिेभयिगनः ूोमधा ॥ २.३२॥
मिुससंचूकं भपू! परं िनवा णमानः ।
ततो न जायते नवै वत े न िवनँयित ॥ २.३३॥
नािप यमवाोित पिरणामं न गित ।
छदें ेदं तथा दाहं शोषं भयुािदतो न च ॥ २.३४॥
भतुवगा दवाोित शािै॑यत े न च ।
न चा सि शााोा तनै  युत े ॥ २.३५॥
यथा िह कनकं खमपिवदिना ।
दधदोषं ितीयने खनेैं ोजेपृ!॥ २.३६॥
न िवशषेमवाोित तोगािना यितः ।
िन धदोषनेैं ूयाित ॄणा सह ॥ २.३७॥
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यथािरौ सिंः समानमनोुजते ।्
तदायो भतुो न गृते िवशषेतः ॥ २.३८॥
परणे ॄणा तत ्ू ाैं दधिकिषः ।
योगी याित पथृावं न कदािचहीपत!े॥ २.३९॥
यथा जलं जलेनैं िनिमपुगित ।
तथाा सामिेत योिगनः परमािन ॥ २.४०॥

इित योगिसिः ॥
योिगचा 

अलक उवाच ।
भगवन ्! योिगन ौोतिुमािम ततः ।
ॄवनसुरन य्था योगी न सीदित ॥ ३.१॥
दाऽये उवाच ।
मानापमानौ यावतेौ ूाुगेकरौ नणृाम ।्
ताववे िवपरीताथ योिगनः िसिकारकौ ॥ ३.२॥
मानापमानौ यावतेौ ताववेािव षामतृ े ।
अपमानोऽमतृं तऽ मानु िवषमं िवषम ॥् ३.३॥
चःुपतूं सते प्ादं वपतूं जलं िपबते ।्
सपतूां वदेाण बिुपतू िचयते ॥् ३.४॥
आितौायषे ु दवेयाऽोवषे ु च ।
ाजन िसथ न गेोगिवत ्िचत ॥् ३.५॥
े िवधमू े ारे सव िन भ्बुवज न े ।
अदते योगिवैं न त ु िऽवे िनशः ॥ ३.६॥
यथवैमवमे जनाः पिरभवि च ।
तथा युरेोगी सतां व न षयन ॥् ३.७॥
भैं चरेहृषे ु यायावरगहृषे ु च ।
ौेा त ु ूथमा चिेत विृरोपँयते ॥ ३.८॥
अथ िनं गहृषे ु शालीनषे ु चरेितः ।
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ौधानषे ु दाषे ु ौोिऽयषे ु महास ु ॥ ३.९॥
अत ऊ पनुािप अापिततषे ु च ।
भैचा  िववणष ु जघा विृिरते ॥ ३.१०॥
भैं यवागूं तबं वा पयो यावकमवे वा ।
फलं मलंू िूयुं वा कणिपयाकशवः ॥ ३.११॥
इते े च शभुाहारा योिगनः िसिकारकाः ।
तयुािुनभ ा परमणे समािधना ॥ ३.१२॥
अपः पवू सकृत ्ू ाँय तुीूा समािहतः ।
ूाणारिेत तत ूथमा ाितः तृा ॥ ३.१३॥
अपानाय ितीया त ु समानायिेत चापरा ।
उदानाय चतथु ात ्ानायिेत च पमी ॥ ३.१४॥
ूाणायामःै पथृक ् कृा शषें भुीत कामतः ।
अपः पनुः सकृत ्ू ाँय आच दयं शृते ॥् ३.१५॥
अयें ॄचय  ागोऽलोभथवै च ।
ोतािन प िभणुामिहंसापरमािण व ै ॥ ३.१६॥
अबोधो गुशौुषुा शौचमाहारलाघवम ।्
िनााय इते े िनयमाः प कीि ताः ॥ ३.१७॥
सारभतूमपुासीत ान ं यत क्ा साधकम ।्
ानानां व धा षयें योगिवकरा िहा ॥ ३.१८॥
इदं येिमदं येिमित यिृषतरते ।्
अिप कसहॐषे ु नवै येमवायुात ॥् ३.१९॥
सो िजतबोधो लाहारो िजतिेयः ।
िवधाय बुा ारािण मनो ान े िनवशेयते ॥् ३.२०॥
शूेवेावकाशषे ु गहुास ु च वनषे ु च ।
िनयुः सदा योगी ानं सगपुबमते ॥् ३.२१॥
वादः कमद मनोद ते ऽयः ।
यतै े िनयता दाः स िऽदी महायितः ॥ ३.२२॥
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सव मामयं य सदसगदीशम ।्
गणुागणुमयं त कः िूयः को नपृािूयः ॥ ३.२३॥
िवशुबिुः समलोंषकानः समभतूषे ु च तमािहतः ।
ानं परं शातम परं िह गा न पनुः ूजायते ॥ ३.२४॥
वदेाः ौेाः सव यिबया यां ानमाग  जात ।्
ानाान ं सरागपतें तिा े शातोपलिः ॥ ३.२५॥
समािहतो ॄपरोऽूमादी शिुचथकैारितय तिेयः ।
समायुाोगिममं महाा िवमिुमाोित ततः योगतः ॥ ३.२६॥

इित योिगचा 
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