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Patanjali Yogasutra

પાત જલયાેગસતૂ્રા ણ

॥ મહ ષ પત જ લ પ્રણીતં યાેગદશર્નમ્॥

॥ પ્રથમાેઽ યાયઃ॥ ॥ સમાિધ-પાદઃ॥
અથ યાેગાનુશાસનમ્॥ ૧.૧॥
યાેગ શ્ચત્ત ત્તિનરાેધઃ॥ ૧.૨॥
તદા દ્રષુ્ટઃ વ પેઽવસ્થાનમ્॥ ૧.૩॥
ત્તસા ય મતરત્ર॥ ૧.૪॥
ત્તયઃ પ ચત યઃ ક્લષ્ટાઽ ક્લષ્ટાઃ॥ ૧.૫॥
પ્રમાણિવપયર્યિવક પિનદ્રા તયઃ॥ ૧.૬॥
પ્રત્યક્ષાનુમાનાગમાઃ પ્રમાણાિન॥ ૧.૭॥
િવપયર્યાે મ યાજ્ઞાનમતદૂ્રપપ્ર તષ્ઠમ્॥ ૧.૮॥
શ દજ્ઞાનાનપુાતી વ તુશૂ યાે િવક પઃ॥ ૧.૯॥
અભાવપ્રત્યયાલ બના ત્તિનદ્રા॥ ૧.૧૦॥
અનુભૂતિવષયાસ પ્રમાષેઃ તઃ॥ ૧.૧૧॥
અ યાસવૈરાગ્યા યાં તિન્નરાેધઃ॥ ૧.૧૨॥
તત્ર સ્થતાૈ યત્નાેઽ યાસઃ॥ ૧.૧૩॥
સ તુ દ ઘર્કાલનૈર તયર્સ કારાસિેવતાે દૃઢભૂ મઃ॥ ૧.૧૪॥
દષૃ્ટાનુશ્રિવકિવષયિવ ણસ્ય વશીકારસજં્ઞા વૈરાગ્યમ્॥ ૧.૧૫॥
ત પરં પુ ષખ્યાતેગુર્ણવૈ યમ્॥ ૧.૧૬॥
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પાત જલયાેગસતૂ્રા ણ

િવતકર્િવચારાન દા મતા પાનુગમાત્ સ પ્રજ્ઞાતઃ॥ ૧.૧૭॥ ( મતા વ પાનુગમાત્, મતાનુગમાત્)

િવરામપ્રત્યયા યાસપવૂર્ઃ સસં્કારશષેાેઽ યઃ॥ ૧.૧૮॥
ભવપ્રત્યયાે િવદેહપ્રકૃ તલયાનામ્॥ ૧.૧૯॥
શ્રદ્ધાવીયર્ તસમાિધપ્રજ્ઞાપૂવર્ક ઇતરેષામ્॥ ૧.૨૦॥
તીવ્રસવંેગાનામાસન્નઃ॥ ૧.૨૧॥
દુમ યાિધમાત્ર વાત્ તતાેઽિપ િવશષેઃ॥ ૧.૨૨॥

ઈશ્વરપ્ર ણધાનાદ્વા॥ ૧.૨૩॥
ક્લેશકમર્િવપાકાશયૈરપરા ષ્ટઃ પુ ષિવશષે ઈશ્વરઃ॥ ૧.૨૪॥
તત્ર િનર તશયં સવર્જ્ઞબીજમ્॥ ૧.૨૫॥ (સવર્જ્ઞ વબીજમ્)

સ પવૂષામિપ ગુ ઃ કાલનેાનવચ્છેદાત્॥ ૧.૨૬॥
તસ્ય વાચકઃ પ્રણવઃ॥ ૧.૨૭॥
ત જપ તદથર્ભાવનમ્॥ ૧.૨૮॥
તતઃ પ્રત્યક્ચેતનાિધગમાેઽ ય તરાયાભાવશ્ચ॥ ૧.૨૯॥
વ્યાિધ ત્યાનસશંયપ્રમાદાલસ્યાિવર ત-
ભ્રા તદશર્નાલ ધભૂ મક વાનવ સ્થત વાિન
ચત્તિવક્ષપેા તેઽ તરાયાઃ॥ ૧.૩૦॥
દુઃખદાૈમર્નસ્યાઙ્ગમજેય વશ્વાસપ્રશ્વાસા િવક્ષપેસહભવુઃ॥ ૧.૩૧॥
ત પ્ર તષેધાથર્મેકત વા યાસઃ॥ ૧.૩૨॥
મતૈ્રીક ણામુિદતાપેેક્ષાણાં સખુદુઃખપુ યાપુ યિવષયાણાં
ભાવનાત શ્ચત્તપ્રસાદનમ્॥ ૧.૩૩॥
પ્રચ્છદર્નિવધારણા યાં વા પ્રાણસ્ય॥ ૧.૩૪॥
િવષયવતી વા પ્ર ત્ત પન્ના મનસઃ સ્થ તિનબ ધની॥ ૧.૩૫॥
િવશાેકા વા જ્યાે ત મતી॥ ૧.૩૬॥
વીતરાગિવષયં વા ચત્તમ્॥ ૧.૩૭॥
વ િનદ્રાજ્ઞાનાલ બનં વા॥ ૧.૩૮॥
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યથા ભમત યાનાદ્વા॥ ૧.૩૯॥
પરમા પરમમહ વા તાેઽસ્ય વશીકારઃ॥ ૧.૪૦॥
ક્ષીણ ત્તેર ભ તસ્યવે મણેગ્રર્હી ગ્રહણગ્રાહ્યષેુ
ત સ્થતદ જનતા સમાપ ત્તઃ॥ ૧.૪૧॥
તત્ર શ દાથર્જ્ઞાનિવક પૈઃ સઙ્ક ણાર્ સિવતકાર્ સમાપ ત્તઃ॥ ૧.૪૨॥

તપિરશદુ્ધાૈ વ પશૂ યવેાથર્માત્રિનભાર્સા િનિવતકાર્॥ ૧.૪૩॥
અેતયવૈ સિવચારા િનિવચારા ચ સૂ મિવષયા વ્યાખ્યાતા॥ ૧.૪૪॥
સૂ મિવષય વં ચા લઙ્ગપયર્વસાનમ્॥ ૧.૪૫॥
તા અેવ સબીજઃ સમાિધઃ॥ ૧.૪૬॥
િનિવચારવૈશારદ્યેઽ યાત્મપ્રસાદઃ॥ ૧.૪૭॥
ઋત ભરા તત્ર પ્રજ્ઞા॥ ૧.૪૮॥
શ્રુતાનુમાનપ્રજ્ઞા યામ યિવષયા િવશષેાથર્ વાત્॥ ૧.૪૯॥
ત જઃ સસં્કારાેઽ યસસં્કારપ્ર તબ ધી॥ ૧.૫૦॥
તસ્યાિપ િનરાેધે સવર્િનરાેધાિન્નબ જઃ સમાિધઃ॥ ૧.૫૧॥
॥ ઇ ત પત જ લ-િવર ચતે યાેગ-સતૂ્રે પ્રથમઃ સમાિધ-પાદઃ॥

॥ દ્વતીયાેઽ યાયઃ॥ ॥ સાધન-પાદઃ॥
તપઃ વા યાયેશ્વરપ્ર ણધાનાિન િક્રયાયાેગઃ॥ ૨.૧॥
સમાિધભાવનાથર્ઃ ક્લેશતનૂકરણાથર્શ્ચ॥ ૨.૨॥
અિવદ્યા મતારાગદ્વષેા ભિનવેશાઃ ક્લેશાઃ॥ ૨.૩॥
અિવદ્યા ક્ષતે્રમુત્તરેષાં પ્રસપુ્તતનુિવ ચ્છન્નાેદારાણામ્॥ ૨.૪॥
અિનત્યાશુ ચદુઃખાનાત્મસુ િનત્યશુ ચસખુાત્મખ્યા તરિવદ્યા॥ ૨.૫॥
દગૃ્દશર્નશ યાેરેકાત્મતવેા મતા॥ ૨.૬॥
સખુાનુશયી રાગઃ॥ ૨.૭॥
દુઃખાનુશયી દ્વષેઃ॥ ૨.૮॥
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વરસવાહી િવદુષાેઽિપ તથા ઢાેઽ ભિનવેશઃ॥ ૨.૯॥
તે પ્ર તપ્રસવહેયાઃ સૂ માઃ॥ ૨.૧૦॥
યાનહેયા તદ્વતૃ્તયઃ॥ ૨.૧૧॥
ક્લેશમૂલઃ કમાર્શયાે દષૃ્ટાદષૃ્ટજન્મવેદનીયઃ॥ ૨.૧૨॥
સ ત મૂલે ત દ્વપાકાે ત્યાયુભાગાઃ॥ ૨.૧૩॥
તે હ્લાદપિરતાપફલાઃ પુ યાપુ યહેતુ વાત્॥ ૨.૧૪॥
પિરણામતાપસસં્કારદુઃખૈગુર્ણ ત્તિવરાેધાચ્ચ

દુઃખમવે સવ િવવેિકનઃ॥ ૨.૧૫॥
હેયં દુઃખમનાગતમ્॥ ૨.૧૬॥
દ્રષૃ્ટદૃ યયાેઃ સયંાેગાે હેયહેતુઃ॥ ૨.૧૭॥
પ્રકાશિક્રયા સ્થ તશીલં ભૂતે દ્રયાત્મકં
ભાેગાપવગાર્થ દૃ યમ્॥ ૨.૧૮॥
િવશષેાિવશષે લઙ્ગમાત્રા લઙ્ગાિન ગુણપવાર્ ણ॥ ૨.૧૯॥
દ્રષ્ટા દૃ શમાત્રઃ શદુ્ધાેઽિપ પ્રત્યયાનપુ યઃ॥ ૨.૨૦॥
તદથર્ અેવ દૃ યસ્યાત્મા॥ ૨.૨૧॥
કૃતાથ પ્ર ત નષ્ટમ યનષં્ટ તદ યસાધારણ વાત્॥ ૨.૨૨॥
વ વા મશ યાેઃ વ પાપેલ ધહેતુઃ સયંાેગઃ॥ ૨.૨૩॥
તસ્ય હેતુરિવદ્યા॥ ૨.૨૪॥
તદભાવાત્ સયંાેગાભાવાે હાનં તદ્દશૃઃે કૈવલ્યમ્॥ ૨.૨૫॥
િવવેકખ્યા તરિવ લવા હાનાપેાયઃ॥ ૨.૨૬॥
તસ્ય સપ્તધા પ્રા તભૂ મઃ પ્રજ્ઞા॥ ૨.૨૭॥
યાેગાઙ્ગાનુષ્ઠાનાદશુ દ્ધક્ષયે જ્ઞાનદ પ્તરા િવવેકખ્યાતેઃ॥ ૨.૨૮॥
યમિનયમાસનપ્રાણાયામપ્રત્યાહારધારણા યાનસમાધયાેઽષ્ટાવઙ્ગાિન॥ ૨.૨૯॥
અિહસાસત્યા તેયબ્રહ્મચયાર્પિરગ્રહા યમાઃ॥ ૨.૩૦॥
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તદેશકાલસમયાનવ ચ્છન્નાઃ સાવર્ભાૈમા મહાવ્રતમ્॥ ૨.૩૧॥
શાૈચસ તાષેતપઃ વા યાયેશ્વરપ્ર ણધાનાિન િનયમાઃ॥ ૨.૩૨॥
િવતકર્બાધને પ્ર તપક્ષભાવનમ્॥ ૨.૩૩॥
િવતકાર્ િહસાદયઃ કૃતકાિરતાનુમાેિદતા લાેભક્રાેધમાેહપવૂર્કા
દુમ યાિધમાત્રા દુઃખાજ્ઞાનાન તફલા ઇ ત પ્ર તપક્ષભાવનમ્॥ ૨.૩૪॥

અિહસાપ્ર તષ્ઠાયાં ત સિન્નધાૈ વૈરત્યાગઃ॥ ૨.૩૫॥
સત્યપ્ર તષ્ઠાયાં િક્રયાફલાશ્રય વમ્॥ ૨.૩૬॥
અ તેયપ્ર તષ્ઠાયાં સવર્રત્નાપેસ્થાનમ્॥ ૨.૩૭॥
બ્રહ્મચયર્પ્ર તષ્ઠાયાં વીયર્લાભઃ॥ ૨.૩૮॥
અપિરગ્રહસ્થૈય જન્મકથ તાસ બાેધઃ॥ ૨.૩૯॥
શાૈચાત્ વાઙ્ગજુગુ સા પરૈરસસંગર્ઃ॥ ૨.૪૦॥
સ વશુ દ્ધસાૈમનસ્યૈકા યે દ્રયજયાત્મદશર્નયાેગ્ય વાિન ચ॥ ૨.૪૧॥
સ તાષેાદનુત્તમસખુલાભઃ॥ ૨.૪૨॥
કાયે દ્રય સ દ્ધરશુ દ્ધક્ષયાત્ તપસઃ॥ ૨.૪૩॥
વા યાયાદ્ ઇષ્ટદેવતાસ પ્રયાેગઃ॥ ૨.૪૪॥
સમાિધ સ દ્ધર શ્વરપ્ર ણધાનાત્॥ ૨.૪૫॥
સ્થરસખુમ્ આસનમ્॥ ૨.૪૬॥
પ્રયત્નશૈ થલ્યાન તસમાપ ત્ત યામ્॥ ૨.૪૭॥
તતાે દ્વ દ્વાન ભઘાતઃ॥ ૨.૪૮॥
ત મ સ ત શ્વાસપ્રશ્વાસયાેગર્ તિવચ્છેદઃ પ્રાણાયામઃ॥ ૨.૪૯॥
બાહ્યા ય તર ત ભ ત્તદશકાલસઙ્ખ્યા ભઃ

પિરદષૃ્ટાે દ ઘર્સૂ મઃ॥ ૨.૫૦॥
બાહ્યા ય તરિવષયાકે્ષપી ચતુથર્ઃ॥ ૨.૫૧॥
તતઃ ક્ષીયતે પ્રકાશાવરણમ્॥ ૨.૫૨॥
ધારણાસુ ચ યાેગ્યતા મનસઃ॥ ૨.૫૩॥
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વિવષયાસ પ્રયાેગે ચત્ત વ પાનુકાર ઇવે દ્રયાણાં પ્રત્યાહારઃ॥ ૨.૫૪॥
તતઃ પરમા વ યતે દ્રયાણામ્॥ ૨.૫૫॥
॥ ઇ ત પત જ લ-િવર ચતે યાેગ-સતૂ્રે દ્વતીયઃ સાધન-પાદઃ॥

॥ તીયાેઽ યાયઃ॥ ॥ િવભૂ ત-પાદઃ॥
દેશબ ધ શ્ચત્તસ્ય ધારણા॥ ૩.૧॥
તત્ર પ્રત્યયૈકતાનતા યાનમ્॥ ૩.૨॥
તદેવાથર્માત્રિનભાર્સં વ પશૂ ય મવ સમાિધઃ॥ ૩.૩॥
ત્રયમેકત્ર સયંમઃ॥ ૩.૪॥
ત જયા પ્રજ્ઞાલાેકઃ॥ ૩.૫॥
તસ્ય ભૂ મષુ િવિનયાેગઃ॥ ૩.૬॥
ત્રયમ તરઙ્ગં પવૂ યઃ॥ ૩.૭॥
તદિપ બિહરઙ્ગં િનબ જસ્ય॥ ૩.૮॥
વ્યુ થાનિનરાેધસસં્કારયાેર ભભવપ્રાદુભાર્વાૈ
િનરાેધક્ષણ ચત્તા વયાે િનરાેધપિરણામઃ॥ ૩.૯॥
તસ્ય પ્રશા તવાિહતા સસં્કારાત્॥ ૩.૧૦॥
સવાર્થર્તૈકાગ્રતયાેઃ ક્ષયાેદયાૈ ચત્તસ્ય સમાિધપિરણામઃ॥ ૩.૧૧॥
તતઃ પનુઃ શા તાેિદતાૈ તુલ્યપ્રત્યયાૈ ચત્તસ્યૈકાગ્રતાપિરણામઃ॥ ૩.૧૨॥
અેતને ભૂતે દ્રયષેુ ધમર્લક્ષણાવસ્થાપિરણામા વ્યાખ્યાતાઃ॥ ૩.૧૩॥
શા તાેિદતાવ્યપદે યધમાર્નપુાતી ધમ ॥ ૩.૧૪॥
ક્રમા ય વં પિરણામા ય વે હેતુઃ॥ ૩.૧૫॥
પિરણામત્રયસયંમાદ્ અતીતાનાગતજ્ઞાનમ્॥ ૩.૧૬॥
શ દાથર્પ્રત્યયાના મતરેતરા યાસાત્
સઙ્કર ત પ્રિવભાગસયંમા સવર્ભૂત તજ્ઞાનમ્॥ ૩.૧૭॥
સસં્કારસાક્ષા કરણા પવૂર્ તજ્ઞાનમ્॥ ૩.૧૮॥
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પ્રત્યયસ્ય પર ચત્તજ્ઞાનમ્॥ ૩.૧૯॥
ન ચ ત સાલ બનં તસ્યાિવષયીભૂત વાત્॥ ૩.૨૦॥
કાય પસયંમાત્તદ્ગ્રાહ્યશ ક્ત ત ભે
ચ ઃપ્રકાશાસ પ્રયાેગેઽ તધાર્નમ્॥ ૩.૨૧॥
સાપેક્રમં િન પક્રમં ચ કમર્

ત સયંમાદપરા તજ્ઞાનમિરષ્ટે યાે વા॥ ૩.૨૨॥
મૈ યાિદષુ બલાિન॥ ૩.૨૩॥
બલષેુ હ તબલાદ િન॥ ૩.૨૪॥
પ્ર ત્ત્યાલાેક યાસા સૂ મવ્યવિહતિવપ્રકૃષ્ટજ્ઞાનમ્॥ ૩.૨૫॥
ભવુનજ્ઞાનં સયૂ સયંમાત્॥ ૩.૨૬॥
ચ દ્રે તારાવ્યૂહજ્ઞાનમ્॥ ૩.૨૭॥
ધ્રવુે તદ્ગ તજ્ઞાનમ્॥ ૩.૨૮॥
ના ભચકે્ર કાયવ્યૂહજ્ઞાનમ્॥ ૩.૨૯॥
ક ઠકૂપે પપાસાિન ત્તઃ॥ ૩.૩૦॥
કૂમર્નાડ્યાં સ્થૈયર્મ્॥ ૩.૩૧॥
મૂધર્જ્યાે ત ષ સદ્ધદશર્નમ્॥ ૩.૩૨॥
પ્રા તભાદ્વા સવર્મ્॥ ૩.૩૩॥
હૃદયે ચત્તસિંવત્॥ ૩.૩૪॥
સ વપુ ષયાેરત્ય તાસઙ્ક ણર્યાેઃ પ્રત્યયાિવશષેાે ભાેગઃ
પરાથર્ વા વાથર્સયંમા પુ ષજ્ઞાનમ્॥ ૩.૩૫॥
તતઃ પ્રા તભશ્રાવણવેદનાદશાર્ વાદવાતાર્ ય તે॥ ૩.૩૬॥
તે સમાધાવપુસગાર્ વ્યુ થાને સદ્ધયઃ॥ ૩.૩૭॥
બ ધકારણશૈ થલ્યા પ્રચારસવંેદનાચ્ચ

ચત્તસ્ય પરશર રાવેશઃ॥ ૩.૩૮॥
ઉદાનજયા જલપઙ્કક ટકાિદ વસઙ્ગ ઉ ક્રા તશ્ચ॥ ૩.૩૯॥
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સમાનજયા વલનમ્॥ ૩.૪૦॥ (સમાનજયા પ્ર વલનમ્)

શ્રાતે્રાકાશયાેઃ સ બ ધસયંમાિદ્દવં્ય શ્રાતે્રમ્॥ ૩.૪૧॥
કાયાકાશયાેઃ સ બ ધસયંમા લઘુતૂલ-

સમાપત્તેશ્ચાકાશગમનમ્॥ ૩.૪૨॥
બિહરક પતા ત્તમર્હાિવદેહા તતઃ પ્રકાશાવરણક્ષયઃ॥ ૩.૪૩॥
સ્થૂલ વ પસૂ મા વયાથર્વ વસયંમાદ્ભૂતજયઃ॥ ૩.૪૪॥
તતાેઽ ણમાિદપ્રાદુભાર્વઃ કાયસ પત્તદ્ધમાર્ન ભઘાતશ્ચ॥ ૩.૪૫॥
પલાવ યબલવજ્રસહંનન વાિન કાયસ પત્॥ ૩.૪૬॥
ગ્રહણ વ પા મતા વયાથર્વ વસયંમાિદ દ્રયજયઃ॥ ૩.૪૭॥
તતાે મનાજેિવ વં િવકરણભાવઃ પ્રધાનજયશ્ચ॥ ૩.૪૮॥
સ વપુ ષા યતાખ્યા તમાત્રસ્ય સવર્ભાવાિધષ્ઠા વં
સવર્જ્ઞા વં ચ॥ ૩.૪૯॥
તદ્વરૈાગ્યાદિપ દાષેબીજક્ષયે કૈવલ્યમ્॥ ૩.૫૦॥
સ્થા યપુિનમ ત્રણે સઙ્ગ મયાકરણં પનુરિનષ્ટપ્રસઙ્ગાત્॥ ૩.૫૧॥
ક્ષણત ક્રમયાેઃ સયંમા દ્વવેકજં જ્ઞાનમ્॥ ૩.૫૨॥
તલક્ષણદેશરૈ યતાનવચ્છેદાત્ તુલ્યયાે તતઃ પ્ર તપ ત્તઃ॥ ૩.૫૩॥

તારકં સવર્િવષયં સવર્થાિવષયમક્રમ ચે ત િવવેકજં જ્ઞાનમ્॥ ૩.૫૪॥
સ વપુ ષયાેઃ શુ દ્ધસા યે કૈવલ્ય મ ત॥ ૩.૫૫॥
॥ ઇ ત પત જ લ-િવર ચતે યાેગ-સતૂ્રે તીયાે િવભૂ ત-પાદઃ॥

॥ ચતુથાઽ યાયઃ॥ ॥ કૈવલ્ય-પાદઃ॥
જન્માષૈિધમ ત્રતપઃસમાિધ ઃ સદ્ધયઃ॥ ૪.૧॥
ત્ય તરપિરણામઃ પ્રકૃત્યાપૂરાત્॥ ૪.૨॥

િન મત્તમપ્રયાજેકં પ્રકૃતીનાં વરણભેદ તુ
તતઃ ક્ષેિત્રકવત્॥ ૪.૩॥
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િનમાર્ણ ચત્તા ય મતામાત્રાત્॥ ૪.૪॥
પ્ર ત્તભેદે પ્રયાજેકં ચત્તમેકમનેકેષામ્॥ ૪.૫॥
તત્ર યાનજમનાશયમ્॥ ૪.૬॥
કમાર્શકુ્લાકૃ ણં યાે ગન સ્ત્રિવધ મતરેષામ્॥ ૪.૭॥
તત ત દ્વપાકાનુગુણાનામવેા ભવ્ય ક્તવાર્સનાનામ્॥ ૪.૮॥
તદેશકાલવ્યવિહતાનામ યાન તય

તસસં્કારયાેરેક પ વાત્॥ ૪.૯॥
તાસામનાિદ વં ચા શષાે િનત્ય વાત્॥ ૪.૧૦॥
હેતુફલાશ્રયાલ બનૈઃ સઙ્ગ્ હીત વાદેષામભાવે તદભાવઃ॥ ૪.૧૧॥
અતીતાનાગતં વ પતાેઽ ત્ય વભેદાદ્ધમાર્ણામ્॥ ૪.૧૨॥
તે વ્યક્તસૂ મા ગુણાત્માનઃ॥ ૪.૧૩॥
પિરણામૈક વાદ્વ તુત વમ્॥ ૪.૧૪॥
વ તુસા યે ચત્તભેદાત્તયાેિવભક્તઃ પ થાઃ॥ ૪.૧૫॥
ન ચૈક ચત્તત તં્ર વ તુ તદપ્રમાણકં તદા િક સ્યાત્॥ ૪.૧૬॥
તદુપરાગાપે ક્ષ વા ચ્ચત્તસ્ય વ તુ જ્ઞાતાજ્ઞાતમ્॥ ૪.૧૭॥
સદા જ્ઞાતા શ્ચત્ત ત્તય ત પ્રભાેઃ પુ ષસ્યાપિરણા મ વાત્॥ ૪.૧૮॥
ન ત વાભાસં દૃ ય વાત્॥ ૪.૧૯॥
અેકસમયે ચાેભયાનવધારણમ્॥ ૪.૨૦॥
ચત્તા તરદૃ યે બુ દ્ધબુદ્ધરે તપ્રસઙ્ગઃ તસઙ્કરશ્ચ॥ ૪.૨૧॥
ચતેરપ્ર તસઙ્ક્રમાયા તદાકારાપત્તાૈ વબુ દ્ધસવંેદનમ્॥ ૪.૨૨॥
દ્રષૃ્ટદૃ યાપેરકં્ત ચત્તં સવાર્થર્મ્॥ ૪.૨૩॥
તદસઙ્ખ્યયેવાસના ભ શ્ચત્રમિપ પરાથ સહંત્યકાિર વાત્॥ ૪.૨૪॥
િવશષેદ શનઆત્મભાવભાવનાિવિન ત્તઃ॥ ૪.૨૫॥
તદા િવવેકિન ં કૈવલ્યપ્રાગ્ભારં ચત્તમ્॥ ૪.૨૬॥
ત ચ્છદ્રષેુ પ્રત્યયા તરા ણ સસં્કારે યઃ॥ ૪.૨૭॥
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હાનમષેાં ક્લેશવદુક્તમ્॥ ૪.૨૮॥
પ્રસઙ્ખ્યાનેઽ યકુસીદસ્ય સવર્થા

િવવેકખ્યાતેધર્મર્મેઘઃ સમાિધઃ॥ ૪.૨૯॥
તતઃ ક્લેશકમર્િન ત્તઃ॥ ૪.૩૦॥
તદા સવાર્વરણમલાપેતસ્ય જ્ઞાનસ્યાન ત્યાજ્જ્ઞેયમ પમ્॥ ૪.૩૧॥
તતઃ કૃતાથાર્નાં પિરણામક્રમસમા પ્તગુર્ણાનામ્॥ ૪.૩૨॥
ક્ષણપ્ર તયાેગી પિરણામાપરા તિનગ્રાર્હ્યઃ ક્રમઃ॥ ૪.૩૩॥
પુ ષાથર્શૂ યાનાં ગુણાનાં પ્ર તપ્રસવઃ કૈવલ્યં
વ પપ્ર તષ્ઠા વા ચ તશ ક્તિર ત॥ ૪.૩૪॥
॥ ઇ ત પત જ લ-િવર ચતે યાેગ-સતૂ્રે ચતુથર્ઃ કૈવલ્ય-પાદઃ॥
॥ ઇ ત શ્રી પાત જલ-યાેગ-સતૂ્રા ણ॥

Patanjali Yogasutra
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