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Shri Yoga Yajnyavalkya

ौीयोगयाव

॥ अथ ूथमोऽायः ॥
यावं मिुनौें सव ं ानिनम लम ।्
सव शााथ तं सदा ानपरायणम ॥् १॥
वदेवदेातं योगषे ु पिरिनितम ।्
िजतिेयं िजतबोधं िजताहारं िजतामयम ॥् २॥
तपिनं िजतािमऽं ॄयं ॄाणिूयम ।्
तपोवनगतं सौं सोपासनतरम ॥् ३॥
ॄिविमहाभाग ैॄ ा णै समावतृम ।्
सव भतूसमं शां ससं गतमम ॥् ४॥
गणुं सव भतूषे ु पराथ कूयोजनम ।्
ॄवुं परमाानमषृीणाममुतजेसाम ॥् ५॥
तमवें गणुसं नारीणामुमा वधःू ।
मऽैयेी च महाभागा गाग च ॄिवरा ॥ ६॥
सभामगता चयेमषृीणाममुतजेसाम ।्
ूण दडवूमौ गायतामॄवीत ॥् ७॥ var गग तद ्

गाय ुवाच -

भगववशा सवभतूिहत े रत ।
योगतं मम ॄिूह साोपां िवधानतः ॥ ८॥
एवं पृः स भगवाभामे िया तया ।
ऋषीनालो नऽेाां वामतेदभाषत ॥ ९॥
याव उवाच -

उिोि भिं त े गािग  ॄिवदां वरे ।
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ौीयोगयाव

वािम योगसवं ॄणा कीित तं परुा ॥ १०॥
समािहतमना गािग  ण ु ं गदतो मम ।
इुा ॄिवेो यावपोिनिधः ॥ ११॥
नारायणं जगाथं सव भतूिद ितम ।्
वासदुवें जगोिन ं योिगयें िनरनम ॥् १२॥
आनममतृं िनं परमाानमीरम ।्
ायिद षीकेशं मनसा ससुमािहतः ॥ १३॥
नऽेाां तां समालो कृपया वामॄवीत ।्
एिेह गािग  सव  े सव शािवशारदे ॥ १४॥
योगं वािम िविधवाऽों परमिेना ।
मनुयः ौयूतामऽ गाया  सह समािहताः ॥ १५॥
पासन े समासीन ं चतरुाननमयम ।्
चराचराणां ॐारं ॄाणं परमिेनम ॥् १६॥
कदािचऽ गाहं ुा ोऽःै ूण च ।
पृवािनममवेाथ यां ं पिरपृिस ॥ १७॥
दवेदवे जगाथ चतमु ुख िपतामह ।
यनेाहं यािम िनवा णं कम णा मोमयम ॥् १८॥
ानं च परमं गु ं यथाविूह मे ूभो ।
मयवैमुो िुिहणः यलूकनायकः ॥ १९॥
मामालो ूसाा ानकमा यभाषत ।
ान ििवधौ येौ पानौ वदेचोिदतौ ॥ २०॥
अनिुतौ तौ िविः ूवत किनवत कौ ।
वणा ौमों यम कामसपवू कम ॥् २१॥
ूवत कं भवदेतेनुराविृहतेकुम ।्
कत िमित िवंु कम कामिवविज तम ॥् २२॥
यने यियते सक् ानयंु िनवत कम ।्
िनवत कं िह पुषं िनवत यित जनः ॥ २३॥
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ूवत कं िह सव ऽ पनुराविृहतेकुम ।्
वणा ौमों कमव िवंु कामविज तम ॥् २४॥
िविधवुव त मिुगा िग  करे िता ।
वणा ौमों कमव िविधवामपवू कम ॥् २५॥
यने यियते त गभ वासः करे ितः ।
ससंारभीिभािंु कामविज तम ॥् २६॥
िविधवत क्म  कत ं ानने सह सवदा ।
जाता िऽष ु लोकेष ु आनलुोने मानवाः ॥ २७॥
ते दवेानामषृीणां च िपतणॄामिृणनथा ।
ऋिषो ॄचयण िपतृ सतुैथा ॥ २८॥
कुया ने दवेेः ाौमं धम माचरन ।्
चारो ॄाणोा आौमाः ौिुतचोिदताः ॥ २९॥
िऽय ऽयः ूोा ावकेौ व ैँ यशिूयोः ।
अधी वदें वदेाथ साोपां िवधानतः ॥ ३०॥
ायािुमागण ॄचय ोतं चरन ।्
सृंतायां सवणा यां पऽुमुादयेतः ॥ ३१॥
यजदेौ त ु िविधवभाय या सह वा िवना ।
काारे िवजन े दशे े फलमलूोदकािते ॥ ३२॥
तपरसिें सािहोऽः समािहतः ।
आीमारो ससिेिधना ततः ॥ ३३॥
संासाौमसयंुो िनं कम  समाचरन ।्
यावऽेी भवेावत य्जदेाानमािन ॥ ३४॥
िऽय चरदेवेमासंासाौमादा ।
वानूाौमादवें चरेैँ यः समािहतः ॥ ३५॥
शिूः शौुषूया िनं गहृाौमं आचरते ।्
शिू ॄचय च मिुनिभः कैििदते ॥ ३६॥
आनलुोूसतूानां ऽयाणामाौमायः ।
शिूविजातान ं आचारः कीित तो बधुःै ॥ ३७॥
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चतणुा माौमानामहहिन िनशः ।
िवंु कम कत ं कामसविज तम ॥् ३८॥
तामिप योगी ाौमं धमा चरन ।्
ौया िविधवक् ानकम समाचर ॥ ३९॥
इित मे कम सव ं योगपं च ततः ।
उपिदँय ततो ॄा योगिनोऽभवयम ॥् ४०॥
ौुतैावों वां गाग मदुािता ।
पनुः ूाह मिुनौेमषृीमे वरानना ॥ ४१॥
गाय ुवाच -

ानने सह योगी िवंु कम कुव तः ।
यों मिुरीित तयोा न ं वद ूभो ॥ ४२॥
भाय या वेमुु यावपोिनिधः ।
तां समालो कृपया ानपमभाषत ॥ ४३॥
याव उवाच -

ानं योगाकं िवि योगाासयंतुः ।
सयंोगो योग इुो जीवापरमनोः ॥ ४४॥
वाािन त े सयथा पवू मया ौतुम ।्
समािहतमना गाग ऋिषिभः सह सशं ृण ु ॥ ४५॥
यम िनयमवै आसनं च तथवै च ।
ूाणायामथा गािग  ूहार धारणा ॥ ४६॥
ानं समािधरतेािन योगाािन वरानन े ।
यम िनयमवै दशधा सकीित तः ॥ ४७॥
आसनाुमाौ ऽयं तषेूमोमम ।्
ूणायामिधा ूोः ूाहार पधा ॥ ४८॥
धारणा पधा ूोा ानं षोढा ूकीित तम ।्
ऽयं तषेूमं ूों समािधकेपकः ॥ ४९॥
बधा केिचिदि िवरणे पथॄक ् श ृण ु ।
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अिहंसा समयें ॄचय दयाज वम ॥् ५०॥
माधिृतिम ताहारः शौचं ते े यमा दश ।
कमणा मनसा वाचा सव भतूषे ु सव दा ॥ ५१॥
अेशजननं ूोमिहंसासाने योिगिभः ।
िवंु चदेिहंसा ाेशजवै जषु ु ॥ ५२॥
वदेनेोेऽिप िहंसाादिभचारािद कम  यत ।्
सं भतूिहतं ूों िनयताथा िभभाषणम ॥् ५३॥
कमणा मनसा वाचा परिषे ु िनःहृा ।
अयेिमित सा ूोा ऋिषिभदिशिभः ॥ ५४॥
कमणा मनसा वाचा सवा वास ु सव दा ।
सव ऽ मथैनुगो ॄचय ूचते ॥ ५५॥
ॄचया ौमानां यतीनां निैक च ।
ॄचय त ु तों तथवैा रयवािसनाम ॥् ५६॥
ऋतावतृौ दारषे ु सितया  िवधानतः ।
ॄचय त ु तों गहृाौमवािसनम ॥् ५७॥
रावै गहॄ ॄचय ूकीित तम ।्
िवशां वृवतां चवै केिचिदि पिडताः ॥ ५८॥
शौुषूवै त ु शिू ॄचय ूकीित तम ।्
शौुषूा वा गरुोिन ं ॄचय मदुातम ॥् ५९॥
गरुवः प सवषां चतणुा ौिुतचोिदताः ।
माता िपता तथाचाय मातलुः शरुथा ॥ ६०॥
एष ु मुाः ूोा आचाय ः िपतरौ तथा ।
एष ु मुतमके आचाय ः परमाथ िवत ॥् ६१॥
तमवें ॄिवें िनकमपरायणम ।्
शौुषूयाच यिें तुोऽभूने वा गुः ॥ ६२॥
दया च सवभतूषे ु सव ऽानमुहः तृः ।
िविहतषे ु तदषे ु मनोवाायकमणाम ॥् ६३॥
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ूवतृौ वा िनवतृौ वा एकपमाज वम ।्
िूयािूयषे ु सवष ु समं यरीिरणाम ॥् ६४॥
मा सवैिेत िविग िदता वदेवािदिभः ।
अथ हानौ च बनूां िवयोगेिप सदाम ॥् ६५॥
तयोः ूाो च सवऽ िच ापनं धिृतः ।
अौ मासा मनुभे ाः षोडशारयवािसनम ॥् ६६॥
ािऽशं गहृानां यथें ॄचािरणाम ।्
एषामयं िमताहारो षेामभोजनम ॥् ६७॥
शौचं त ु ििवधं ूों बामारं तथा ।
मृलाां तृं बां मनःशिुथारम ॥् ६८॥
मनःशिु िवयेा धमणाािवया ।
आिवा च धम िपऽाचायण वानघ े ॥ ६९॥
तावष ु कालेष ु सविन ःौयेसािथ िभः ।
गरुवः ौतुसा माा वामनसािदिभः ॥ ७०॥
॥ इित ौीयोगयावे ूथमोऽायः ॥

॥ अथ ितीयोऽायः ॥
याव उवाच -

तपः सोष आिं दानमीरपजूनम ।्
िसाौवणं चवै ॑ीम ित जपो ोतम ॥् १॥
एते त ु िनयमाः ूोाां सवा थृक ् श ृण ु ।
िविधनोेन मागण कृचाायणािदिभः ॥ २॥
शरीरशोषणं ूाापसाप उमम ।्
या लाभतो िनमलं प ुसंो भविेदित ॥ ३॥ ??

या धीामषृयः ूाः सोषं सखुलणम ।्
धमा धमष ु िवासो यदािमुते ॥ ४॥
ायािज तं धन ं चामा यदीयते ।
अिथ ः ौया यंु दानमतेदातम ॥् ५॥
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यसभावने िवुं वाऽमवे वा ।
यथाशचन ं भा तेदीरपजूनम ॥् ६॥
रागापतें दयं वागानतृािदना ।
िहंसािदरिहतः काय एतदीरपजूनम ॥् ७॥
िसाौवणं ूों वदेाौवणं बधुःै ।
िजविऽयों िसाौवणं बधुःै ॥ ८॥
िवशां च केिचिदि शीलवृवतां सताम ।्
शिूाणां च ियैवै धमतपिनाम ॥् ९॥
िसाौवणं ूों परुाणौवणं बधुःै ।
वदेलौिककमागष ु कुितं कम  यवते ॥् १०॥
तिवित या ला ॑ी ु सवैिेत कीित ता ।
िविहतषे ु च सवष ु ौा या सा मितभ वते ॥् ११॥
गुणा चोपिदोऽिप वदेबािवविज तः ।
िविधनोेन मागण माासो जपः तृः ॥ १२॥
अधी वदें सऽूं वा परुाणं सिेतहािसकम ।्
एतेसनं य तदासो जपः तृः ॥ १३॥
जप ििवधः ूोो वािचको मानसथा ।
वािचक उपाशंुै ििवधः पिरकीित तः ॥ १४॥
मानसो मननानभदेाद ्िैवमाितः ।
उजै पापाशंु सहॐगणु उते ॥ १५॥
मानसु तथोपाशंोः सहॐगणु उते ।
मानसा तथा ानं सहॐगणुमुते ॥ १६॥
उजै प ु सवषां यथोफलदो भवते ।्
नीचःै ौतुो न चेोऽिप ौतुिेलो भवते ॥् १७॥
ऋिषं छोऽिधदवैं ायं च सवदा ।
यु मजपो गािग  स एव िह फलूदः ॥ १८॥
ूसगुणा पवू मपुिदं नुया ।
धमा थ मािसथ मपुायमहणं ोतम ॥् १९॥
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॥ इित ौीयोगयावे ितीयोऽायः ॥

॥ अथ ततृीयोऽायः ॥
याव उवाच -

आसनाधनुा वे श ृण ु गािग  तपोधन े ।
िकं गोमखुं पं वीरं िसहंासनं तथा ॥ १॥
भिं मुासनं चवै मयरूासनमवे च ।
तथतैषेां वरारोहे पथृवािम लणम ॥् २॥
जानोवररे सृा पादतले उभ े ।
ऋजकुायः सखुासीनः िकं तचते ॥ ३॥
सीवाानः पा गुौ िनि पादयोः ।
से दिणगंु त ु दिणे दिणतेरम ॥् ४॥
एत िकं ूों सव पापूणाशनम ।्
से दिणगंु त ु पृपा िनवशेयते ॥् ५॥
दिणऽेिप तथा सं गोमखुं गोमखुं यथा ।
अुौ च िनबीयााां ुमणे त ु ॥ ६॥
ऊवपिर िवूेे कृा पादतले उभ े ।
पासनं भवदेतेवषामिप पिूजतम ॥् ७॥
एकं पादमथकैििोिण सिंतम ।्
इतरिंथा चों वीरासनमदुातम ॥् ८॥
गुौ च वषृणाधः सीवाः पा योः िपते ।्
दिणं सगेुन दिणने तथतेरम ॥् ९॥
हौ च जाोः संा ालुी ूसाय  च ।
ावो िनरीते नासामं ससुमािहतः ॥ १०॥
िसहंासनं भवदेतेिूजतं योिगिभः सदा ।
गुौ च वषृणाधः सीवाः पा योः िपते ॥् ११॥
पा पादौ च पािणां ढं बा सिुनलम ।्
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भिासनं भवदेतेवािधिवषापहम ॥् १२॥
सी सीवन सूां गेुनवै त ु सतः ।
सं दिणगेुन मुासनिमतीिरतम ॥् १३॥
महेापिर िनि सं गंु तथोपिर ।
गुारं च िनि मुासनिमदं त ु वा ॥ १४॥
अव धरां सक ् तलाां त ु करयोः ।
हयोः कूप रौ चािप ापयािभपा योः ॥ १५॥
समुतिशरःपादो दडवोिसिंतः ।
मयरूासनमते ु सव पापूणाशनम ॥् १६॥
सव चारा रोगा िवनँयि िवषािण च ।
यमै िनयमैवै आसनै ससुयंतुा ॥ १७॥
नाडीशिुं च कृा त ु ूाणायामं ततः कु ॥ १८॥
॥ इित ौीयोगयावे ततृीयोऽायः ॥

॥ अथ चतथुऽायः ॥
ौुतैािषतं वां याव धीमतः ।
पनुः ूाह महाभागा सभामे तपिनी ॥ १॥
गाय ुवाच -

भगविूह मे ािमाडीशिुं िवधानतः ।
केनोपायने शुाः नुा डयः सव दिेहनाम ॥् २॥
उिं चािप नाडीनां चारणं च यथािविध ।
कं च कीशं ूों कित िति वायवः ॥ ३॥
ानािन चवै वायनूां कमा िण च पथृथृक ् ।
िवातािन यािहेे दहेभतृां वर ॥ ४॥
वुमहिस तव ो वेा न िवते ।
इुो भाय या तऽ सक् ततमानसः ॥ ५॥
गाग तां ससुमालो तव समभाषत ।
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याव उवाच -

शरीरं तावदवें िह षणवलुाकम ॥् ६॥
िवतेवजनूां ालुीिभिरित िूय े ।
शरीरादिधकः ूाणो ादशालुमानतः ॥ ७॥
चतदु शालंु केिचदि मिुनसमाः ।
ादशालु एविेत वदि ािननो नराः ॥ ८॥
आमिनलं िवानानेवै विना ।
योगाासने यः कुया मं वा नूमवे वा ॥ ९॥
स एव ॄिवेः स सूो नरोमः ।
आविनवै ं योगजने िजोमे ॥ १०॥
आं मातिरान ं योगाासने िनज य ।
दहेमे िशिखानं तजानूदूभम ॥् ११॥
िऽकोणं मनजुानां च चतरुॐं चतुदाम ।्
मडलं ततानां समतेवीिम त े ॥ १२॥
ते त ु िशखा ती सदा ितित पावकी ।
दहेमं च कुऽिेत ौोतिुमिस चेणु ॥ १३॥
गदुा ु लुामधो महेा लुात ।्
दहेमं तयोम ं मनुाणािमतीिरतम ॥् १४॥
चतुदां त ु ं ितरां तुममम ।्
िजानां त ु वरारोहे तुमिमतीिरतम ॥् १५॥
कानं मनुाणां दहेमावालुम ्
चतरुलुमुधेमायाम तथािवधः ॥ १६॥
अडाकृितवदाकारं भिूषतं तगािदिभः ।
चतुदां ितरां च िजानां तुममे ॥ १७॥
तं नािभिरंु नाभौ चबसमुवः ।
ादशारयतुं त तने दहेः ूितितः ॥ १८॥
चबेऽिमते जीवः पापपुयूचोिदतः ।
तपुरमा यथा ॅमित ितका ॥ १९॥
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जीव मलूचबेऽिधः ूाणरसौ ।
ूाणाढो भवेीवः सव भतूषे ु सव दा ॥ २०॥
तो कुडलीानं नाभिेय गथोतः ।
अूकृितपा सा अधा कुडलीकृता ॥ २१॥
यथावायसुारं जलाादीिन िनशः ।
पिरतः कपाष ु िनवै सदा िता ॥ २२॥
मखुनेवै समावे ॄरमखुं तथा ।
योगकाले पानने ूबोधं याित सािना ॥ २३॥
ुरी दयाकाशे नागपा महोला ।
वायवुा यसुखनेवै ततो याित सषुुया ॥ २४॥
कमे िता नाडी सषुुिेत ूकीित ता ।
िति पिरतः सवा बेऽिाडीसकाः ॥ २५॥
नाडीनामिप सवा सां मुातेातदु श ।
इडा च िपला चवै सषुुा च सरती ॥ २६॥
वाणी चवै पषूा च हििजा यशिनी ।
िवोदरा कुवै शिनी च पयिनी ॥ २७॥
अलषुा च गाारी मुातैातदु श ।
आसां मुतमाििसृकेोमोमा ॥ २८॥
मिुमागित सा ूोा िवधािरणी ।
क ममे गािग  सषुुा स ुू ितिता ॥ २९॥
पृमे िता नाडी सा िह मिू  विता॥
मिुमाग सषुुा सा ॄरिेत कीित ता ॥ ३०॥
अा सवै िवयेा सूा वैवी तृा ।
इडा च िपला चवै ताः से च दिणे ॥ ३१॥
इडा ताः िता से दिणे िपला िता ।
इडायां िपलायां च चरतभारौ ॥ ३२॥
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इडायां चमा येः िपलायां रिवः तृः ।
चामस इुः सयू राजस उते ॥ ३३॥
िवषभागो रवभेा गः सोमभागोऽमतृं तृम ।्
ताववे धः सकलं कालं रािऽिदवाकम ॥् ३४॥
भोी सषुुा काल गुमतेदातम ।्
सरती कुवै सषुुापा योः िते ॥ ३५॥
गाारी हििजा च इडायाः पृपा योः ।
कुहो हििजाया मे िवोदरा िता ॥ ३६॥
यशिाः कुहोम े वाणी च ूितिता ।
पषूाया सराः िता मे पयिनी ॥ ३७॥
गााया  सराःिता मे च शिनी ।
अलषुा च िवूेे कमादधः िता ॥ ३८॥
पवू भाग े सषुुाया आमहेाे कुः िता ।
अधो च कुडा वाणी सव गािमनी ॥ ३९॥
यशिनी च याा पादाािमते ।
िपला चोगा याे नासां िवि मे िूय े ॥ ४०॥
याे पषूा च नऽेां िपलाया ु पृतः ।
पयिनी तथा गािग  याकणा िमते ॥ ४१॥
सरती तथा चोमािजायाः ूितिता ।
आसकणा िूेे शिनी चोगा मता ॥ ४२॥
गाारी सनऽेािमडायाः पृतः िता ।
इडा च सनासां सभाग े विता ॥ ४३॥
हििजा तथा सपादाुािमते ।
िवोदरा त ु या नाडी तुमे विता ॥ ४४॥
अलषुा महाभाग े पायमुलूादधोगता ।
एतााः समुाः िशरााा तािप ॥ ४५॥
यथादले तदपऽषे ु वा िशराः ।
नाडीतेास ु सवा स ु िवातापोधन े ॥ ४६॥
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ूाणोऽपानः समान उदानो ान एव च ।
नागः बूमऽथ कृकरो दवेदो धनयः ॥ ४७॥
एते नाडीष ु सवा स ु चरि दश वायवः ।
एतषे ु वायवः प मुाः ूाणादयः तृाः ॥ ४८॥
तषे ु मुतमावतेौ ूाणापानौ नरोमे ।
ूाण एवतैयोम ुः सवू ाणभतृां सदा ॥ ४९॥
आनािसकयोम े े नािभममे ।
ूाणालय इित ूाः पादाुऽेिप केचन ॥ ५०॥
अधो च कुडाः परीतः ूाणसकः ।
िततेषे ु सवष ु ूकाशयित दीपवत ॥् ५१॥
अपानिनलयं केिचद ्गदुमहेोजानषु ु ।
उदरे वषृण े कां जे नाभौ वदि िह ॥ ५२॥
गदुाागारयोिऽेपानः ूभनः ।
अधो च कुडाः ूकाशयित दीपवत ॥् ५३॥
ानः ौोऽािमे च कृकां गुयोरिप ।
याणे गले िजोदशे ितऽ न सशंयः ॥ ५४॥
उदानः सव सिः पादयोहयोरिप ।
समानः सव गाऽषे ु सव ा वितः ॥ ५५॥
भंु सवरसं गाऽ े ापयिना सह ।
िसितसहॐषे ु नाडीमागष ु सरते ॥् ५६॥
समानवायरुवेकैः सािा  वितः ।
अििभः सह सवऽ साोपाकलेवरे ॥ ५७॥
नागािदवायवः प गािदष ु सिंताः ।
तुे जलमं च रसािन च समीकृतम ॥् ५८॥
तुमगतः ूाणािन कुया थृथृक ् ।
पनुरौ जलं ा ादीिन जलोपिर ॥ ५९॥
यं पान ं सा तनेवै सह मातः ।
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ूवाित लनं तऽ दहेमगतं पनुः ॥ ६०॥
वायनुा वािततो विरपानने शनःै शनःै ।
तदा लित िवूेे कुले दहेममे ॥ ६१॥
ालािभलनऽ ूाणने ूिेरततः ।
जलमुमकरोोमगतं तदा ॥ ६२॥
अं नसयंंु जलोपिर समिप तम ्
ततः सपुमकरोिः सवािरणा ॥ ६३॥
देमऽू े जलं ातां वीय पं रसो भवते ।्
परूीषमं ाािग  ूाणः कुया थृथृक ् ॥ ६४॥
समानवायनुा साध रसं सवा स ु नाडीष ु ।
ापयवासपणे दहेे चरित मातः ॥ ६५॥
ोमरै नविभः िवमऽूािदिवसज नम ्
कुव ि वायवः सव शरीरषे ु िनररम ॥् ६६॥
िनःासोासकासा ूाणकमित की त े ।
अपानवायोः कमतिमऽूािदिवसज नम ॥् ६७॥
हानोपादानचेािद ानकमित चेत े ।
उदानकम तों दहेोयनािद यत ॥् ६८॥
पोषणािद समान शरीरे कम  कीित तम ।्
उारािद गणुो यु नागकमित की त े ॥ ६९॥
िनमीलनािद कूम  तुं व ै कृकर च ।
दवेद िवूेे तीकमित कीित तम ॥् ७०॥
धनय शोफािद सव कम  ूकीित तम ्
ावैं नाडीसंान ं वायनूां ानकमणी ॥ ७१॥
िविधनोेन मागण नाडीसशंोधनं कु ॥ ७२॥
॥ इित ौीयोगयावे चतथुऽायः ॥

॥ अथ पमोऽायः ॥
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गाय ुवाच -

भगविवे सवशािवशारद ।
केनोपायने शुाः नुा ो मे ं वद ूभो ॥ १॥
इुो ॄवािदा ॄिवाणदा ।
तां समालो कृपया नाडीशिुमभाषत ॥ २॥
याव उवाच -

िवुकमसयंुः कामसविज तः ।
यमै िनयमयै ुः सव सिवविज तः ॥ ३॥
कृतिवो िजतबोधः सधमपरायणः ।
गुशौुषूणरतः िपतमृातपृरायणः ॥ ४॥
ाौमः सदाचारः िवि सिुशितः ।
तपोवनं ससुा फलमलूोदकाितम ॥् ५॥
तऽ रे शचुौ दशे े ॄघोषसमिते ।
धमिनरतःै शा ैॄ िविः समावतृ े ॥ ६॥
वािरिभ ससुणू पुनैा नािवधयै ुत े ।
फलमलूै सणू सव कामफलूदे ॥ ७॥
दवेालये वा नां वा मामे वा नगरऽेथवा ।
सशुोभनं मठं कृा सव रासमितम ॥् ८॥
िऽकालानसयंुः धमिनरतः सदा ।
वदेाौवणं कुविोगं समसते ॥् ९॥
केिचदि मनुयपःाायसयंतुाः ।
धमिनरताः शााषे ु च सदा रताः ॥ १०॥
िनज न े िनलये रे वातातपिवविज त े ।
िवुकमसयंुः शिुचभू ा समािहतः ॥ ११॥
मै तनधुरः िसतभधरः सदा ।
मृासनोपिर कुशामाीय  ततोऽिजनम ॥् १२॥
िवनायकं ससुू फलमलूोदकािदिभः ।
इदवें गंु ना तत आ चासनम ॥् १३॥
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ूाखुोदखुो वािप िजतासनगतः यम ।्
सममीविशरःकायः सवंतृाः सिुनलः ॥ १४॥
नासामक ् सदा सक् से तेरं करम ।्
नासाम े शशभिृं ोाजालिवतािनतम ॥् १५॥
सम तु वग  चतथु िबसयंतुम ।्
ॐवममतृं पँयऽेाां ससुमािहतः ॥ १६॥
इडया वायमुारो परूियोदरितम ।्
ततोऽिं दहेमं ायालावलीयतुम ॥् १७॥
रफंे च िबसयंुमिमडलसिंतम ।्
ायिरचेयेां िपलया पनुः ॥ १८॥
पनुः िपलयापयू  ूाणं दिणतः सधुीः ।
पनुिव रचेयेीमािनडया त ु शनःै शनःै ॥ १९॥
िऽचतवु रं वाथ िऽचतमुा समवे वा ।
ष  आचरिें रहवें िऽसिष ु ॥ २०॥
नाडीशिुमवाोित पथृक ् िचोपलिताम ।्
शरीरलघतुा दीिव जे ठरवित नः ॥ २१॥
नादािभििरते े िचं तििसचूकम ।्
यावदतेािन सँयेावदवे समाचरते ॥् २२॥
॥ इित ौीयोगयावे पमोऽायः ॥

॥ अथ षोऽायः ॥
याव उवाच -

ूाणायाममथादीनां ूवािम िवधानतः ।
समािहतमनां च श ृण ु गािग  वरानन े ॥ १॥
ूाणापानसमायोगः “ूाणायामः” इतीिरतः ।
“ूाणायामः” इित ूोो रचेकपरूककुकैः ॥ २॥
वणऽयाका ते े रचेकपरूककुकाः ।
स एष ूणवः ूोः ूाणायाम तयः ॥ ३॥
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इडया वायमुारो परूियोदरितम ।्
शनःै षोडशिभमा ऽकैा रं तऽ संरते ॥् ४॥ ??

धारयेिूरतं पातःुषा त ु माऽया ।
उकारमिूत मऽािप संरणवं जपते ॥् ५॥ ??

यावा शते तावारणं जपसयंतुम ।्
पिूरतं रचेयते प्ााणं बाािनलाितम ॥् ६॥
शनःै िपलया गािग  ािऽशंाऽया पनुः ।
मकारमिूत मऽािप संरणवं जपते ॥् ७॥
ूाणायामो भवदेषेः पनुवैं समसते ।्
ततः िपलयापयू  माऽःै षोडशिभथा ॥ ८॥
उकारमिूत मऽािप संरसुमािहतः । ??

पिूरतं धारयेाणं ूणवं िवशंितयम ॥् ९॥
जपदेऽ रिूत मकारां महेरम ।्
यावा शते पािेचयिेतडयािनलम ॥् १०॥ ??

एवमवे पनुः कुया िदडयापयू  पवू वत ।्
नाा ूाणं समारो परूियोदरितम ॥् ११॥
ूणवने ससुयंुां ातीिभ सयंतुाम ।्
गायऽ च जपिेूः ूाणसमन े ऽयः ॥ १२॥
पनुवैं िऽिभः कुया नुवै िऽसिष ु ।
या समसिें विैदकं लौिककं त ु वा ॥ १३॥
ूाणसयंमन े िवाजपेिंशितयम ।्
ॄाणः ौतुसः धमिनरतः सदा ॥ १४॥
स विैदकं जपें लौिककं न कदाचन ।
केिचूतिहताथा य जपिमि लौिककम ॥् १५॥
िजवाऽोः ूाणसयंमन े जपः । ?? syoktashcha

व ैँ यानां धम युानां ीशिूाणां तपिनाम ॥् १६॥
ूाणसयंमन े गािग  मं ूणवविज तम ।्
नमों िशवमं वा वैवं वेत े बधुःै ॥ १७॥
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या समसेिो लौिककं िविधपवू कम ।्
ूाणसयंमन े ी च जपेिंशितयम ॥् १८॥
न विैदकं जपेिः िय न कदाचन ।
ाौम वैँ य केिचिदि विैदकम ॥् १९॥
सयोभयोिन ं गाया ूणवने वा ।
ूाणसयंमनं कुया त ्ॄ ाणो वदेपारगः ॥ २०॥
िनमवे ूकुवत ूाणायामां ु षोडश ।
अिप ॅणूहनं मासानुहरहः कृताः ॥ २१॥
ऋतऽुयानुनें जारकृतादघात ।्
वराहा शुेािं समसते ॥् २२॥
योगाासरतावें धमिनरता ये ।
ूाणसयंमननेवै सव मुा भवि िह ॥ २३॥
बाादापरूणं वायोदरे परूको िह सः ।
सणू कुवायोधा रणं कुको भवते ॥् २४॥
बिहय िेचनं वायोदरािेचकः तृः ।
ूदेजनको यु ूाणायामषे ु सोऽधमः ॥ २५॥
कको ममः ूो उानोमो भवते ।्
पवू पवू ूकुवत यावमसवः ॥ २६॥
सवुमे गािग  ूाणायामे सखुी भवते ।्
ूाणो लयित तनेवै दहेातोऽिधकः ॥ २७॥
दहेोिते तने कृतासनपिरमहा ।
िनःा सोासकौ त न िवते े कथन ॥ २८॥
दहेे यिप तौ ातां ाभािवकगणुावभुौ॥
तथािप नँयतने ूाणायामोमने िह ॥ २९॥
तयोना श े समथ ः ात ु केवलकुकम ।्
रचेकं परूकं मुा सखुं यायधुारणम ॥् ३०॥
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ूाणायामोऽयिमुः स व ै केवलकुकः ।
रे चापयू  यः कुया  व ै सिहतकुकः ॥ ३१॥
सिहतं केवलं चाथ कुकं िनमसते ।्
यावेवलिसिः ााविहतमसते ॥् ३२॥
केवले कुके िसे रचेपरूणविज त े ।
न त लभं िकििष ु लोकेष ु िवते ॥ ३३॥
मनोजवं लभते पिलतािद च नँयित ।
मेुरयं महामाग मकराारानः ॥ ३४॥
नादं चोादयषेः कुकः ूाणसयंमः ।
ूाणसयंमनं नाम दहेे ूाण धारणम ॥् ३५॥
एषः ूाणजयोपायः सव मृपूघातकः ।
िकिाणजयोपायं तव वािम ततः ॥ ३६॥
बाााणं समाकृ परूियोदरितम ।्
नािभमे च नासाम े पादाु े च यतः ॥ ३७॥
धारयेनसा ूाणं साकालेष ु सव दा ।
सव रोगिविनम ुो जीवेोगी गतमः ॥ ३८॥
नासाम े धारणं गािग  वायोिव जयकारणम ।्
सव रोगिवनाशः ाािभमे च धारणात ॥् ३९॥
शरीरं लघतुां याित पादाु े च धारणात ।्
रसनावायमुाकृ यःिपबेततं नरः ॥ ४०॥
ौमदाहौ न ताां नँयि ाधयथा॥
सयोॄा काले वा वायमुाकृ यः िपबते ॥् ४१॥
िऽमासा कािण जयते वारती ।
षमासाासयोगने महारोगःै ूभुते ॥ ४२॥
आाानमारो कुडां यु धारयते ।्
यरोगादय नँयीपरे िवः ॥ ४३॥
िजया वायमुानीय िजामलेू िनरोधयन ।्
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यः िपबदेमतृं िवाकलं भिमतु े ॥ ४४॥
आाानिमडया समानीय ॅवुोऽरे ।var ॅवुोऽरात ्
िपबेिदशाहारं ािधिभः स िवमुते ॥ ४५॥
नाडीां वायमुारो नाभौ वा तुपा योः ।
घिटकैकां वहे ु ािधिभः सोऽिभमुते ॥ ४६॥
मासमकंे िऽसायां िजयारो मातम ।्
िपबेिदशाहारं धारयेुममे ॥ ४७॥
गुाीला ीहा चाे िऽिोषजिनताथा ।
तुमगता रोगाः सव नँयि त वै ॥ ४८॥
राः सव िवनँयि िवषािण िविवधािन च ।
बनोेन िकं गािग  पिलतािद च नँयित ॥ ४९॥
एवं वायजुयोपायः ूाण त ु वरानन े ।
शमासनमााय समािहतमनाथा ॥ ५०॥
करणािन वशीकृ िवषयेो बलाधुीः । ?? ः
अपानमू माकृ ूणवने समािहतः ॥ ५१॥
हाां बयेणा िद करणािन च ।
अुााममु े ौोऽ े तज नीां च चषुी ॥ ५२॥
नासापटुौ ममाां ूा करणािन व ै ।
आनानभुवं यावावूिन धारयते ॥् ५३॥
ूाणः ूयाननेवै ततायिुव घातकृत ।्
ॄरे सषुुायां मणृालारसऽूवत ॥् ५४॥
नादोिननेवै शुिटकसिभा ।
आमू वत त े नादो वीणादडवितः ॥ ५५॥
शिनिनभादौ मे मघेिनय था ।
ोमरगते नादे िगिरूॐवणं यथा ॥ ५६॥
ोमरगते वायौ िचे चािन सिंते ।
तदानी भवेहेी वायुने िजतो भवते ॥् ५७॥
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योिगनपरे ऽ वदि समचतेसः ।
ूाणायामपराः पतूा रचेपरूणविज ताः ॥ ५८॥
दिणतेरगेुन सीवन पीडयिेशराम ्
अधाडयो सूां सोपिर च दिणम ॥् ५९॥ var दडवूां
जोवररं गािग  िनिँछिं बयेढम ।्
सममीविशरः समपृः समोदरः ॥ ६०॥
नऽेाां दिणं गंु लोकयपुिरितम ।्
धारयनसा साध ाहरणवारम ॥् ६१॥
आसन े नाधीराे िजो रहिस िनशः ।
िऽय वरारोहे ाहरणवारम ॥् ६२॥
आसन े नाधीरे रहवे िजतिेयः ।
व ैँ याः शिूाः ियाे योगाासरताः नराः ॥ ६३॥
शवैं वा वैवं वाथ ाहरमवे वा ।
आसन े नाधीरे दीपं हे िवलोकयन ॥् ६४॥
आयिुव घातकृाणननेािकुलं गतः ।
धमूजजयं यावाधीरवेमसते ॥् ६५॥
धारणं कुव त शिं ािदभोजन े ।
दहे लघतुां याित जठराि वध त े ॥ ६६॥
िचतानसारो मातम ।्
ममुारयीघ नािभमे िनरोधयते ॥् ६७॥
यावनोलयिाभौ सिवतमृडले ।
तावमसिेाियतो िनयतासनः ॥ ६८॥
एतने नािभमधारणनेवै मातः ।
कुडल याित वि दहऽ न सशंयः ॥ ६९॥
सा विना तऽ वायनुा चािलता यम ।्
ूसाय  फणभृोगं ूबोधं याित सा तदा ॥ ७०॥
ूबुे ससंरिािभमलेू त ु चिबिण ।
ॄरी सषुुायां ूयाित ूाणसकः ॥ ७१॥
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सा े मात े तिषुुायां वरानन े ।
ममुाय  मनसा े धारयेनुः ॥ ७२॥
दयाठकूप े च ॅवुोम े च धारयते ।्
तादारो मनसा सािं ूाणमनधीः ॥ ७३॥
धारयेोि िवूेे ाहरणवारम ।्
वायनुा पिूरत े ोि साोपाे कलेवरे ॥ ७४॥
तदाा राजते तऽ यथा ोि िवकत नः । var भजते
शरीरं िविससृुदेवें सक ् समाचरन ॥् ७५॥
एकारं परं ॄ ायणवमीरम ।्
सि मनसा मिू  ॄरं सवायनुा ॥ ७६॥
ूाणमुोचयेाहाूाण े खमम॥े
दहेातीत े जगाणे शू े िने ीवु े पदे ॥ ७७॥
आकाशे परमाने ाानं योजयिेया ।
ॄवैासौ भवेािग  न पनुज भावते ॥् ७८॥
तां च वरारोहे िनं कम  समाचार ।
साकालेष ु वा िनं ूाणसयंमनं कु ॥ ७९॥
ूाणायामपराः सव ूाणायामपरायणाः ।
ूाणायामिवशुा य े त े याि परमां गितम ॥् ८०॥
ूाणायामात े नाारकं नरकादिम ।
ससंाराण वमानां तारकः ूाणसयंमः ॥ ८१॥
तात ्ं िविधमागण िनं कम  समाचर ।
िविधनोेन मागण ूाणसयंमनं कु ॥ ८२॥
नासाम े क ् सदा सक् से तेरं करम ।्
नासाम े शशभिृे ोाजालिवतानके ॥ ८३॥
अोमा सिहतं श ुॅ ं सोमसयूा िलोचनम ।्
पवबं महादवें चशखेरमीरम ॥् ८४॥
निवाहनसयंंु सव दवेसमितम ।्

22 sanskritdocuments.org



ौीयोगयाव

ूसं सव वरदं ायेवा यधु ं िशवम ॥् ८५॥
यो वदेादौ रः ूोो वदेाे च ूितितः ।
अकारमिूत रतेषेां राी हंसवािहनी ॥ ८६॥
दडहा सती वाला गायऽीवधाय ताम ।्
उकारमिूत रतेषेां कृाी वषृवाहनी ॥ ८७॥
चबहा सती चवै सािवऽीवधाय ताम ।्
मकारमिूत रतेषेां तेाी तावािहनी ॥ ८८॥
शलूानमयी वृा सरवधाय ताम ।्
माहेरीित सा ूाःै पिमा पिरकीित ता ॥ ८९॥
सिृिकालाा मकारोऽकाकः ।
अरऽयमवेतैारणऽयिमते ॥ ९०॥
ऽयाणां कारणं ॄ सिूपं सव कारणम ।्
एकारं परं ोितमाः ूणवं बधुाः ॥ ९१॥
एवं ाा िवधानने ूणवने समितम ।्
ूाणायामं ततः कुया िेचपरूककुकैः ॥ ९२॥
॥ इित ौीयोगयावे षोऽायः ॥

॥ अथ समोऽायः ॥
याव उवाच -

उातेािन चािर योगाािन िजोमे ।
ूाहारािद चािर श ृणुारािण च ॥ १॥
इियाणां िवचरतां िवषयषे ु भावतः ।
बलादाहरणं तषेां ूाहारः स उते ॥ २॥
यँयिस तव पँयदेावदािन ।
ूाहारः स च ूोो योगिविम हािभः ॥ ३॥
कमा िण यािन िनािन िविहतािन शरीिरणाम ।्
तषेामानुान ं मनसा यिहिव ना ॥ ४॥
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ूाहारो भवेोऽिप योगसाधनमुमम ।्
ूाहारः ूशोऽयं सिेवतो योिगिभः सदा ॥ ५॥
अादशस ु यायोम म ानषे ु धारणम ।्
ानाानामाकृ ूाहारो िनगते ॥ ६॥
अिनौ च तथा ॄतूां गािग  दवेिभषवरौ ।
मम ानािन िसथ शरीरे योगमोयोः ॥ ७॥
तािन सवा िण वािम यथावणु सोुत े ।
पादाुौ च गुौ च जामे तथवै च ॥ ८॥
िचोमू लं च जाो मे चोय च ।
पायमुलंू ततः पाहेमं च महेकम ॥् ९॥
नािभ दयं गािग  कठकूपथवै च ।
तामलंू च नासाया मलंू चाो मडले ॥ १०॥
ॅवुोम ं ललाटं च मधूा  च मिुनसमे ।
मम ानािन चतैािन मान ं तषेां पथृक ् श ृण ु ॥ ११॥
पादाानं त ु गु साधा लुचतुयम ।्
गुा मं त ु िवयें तशालुम ॥् १२॥
जमािोमू लं यदकेादशालुम ्
िचोमू लारारोहे जानःु ादिुलयम ॥् १३॥
जाोन वालंु ूामं मनुीराः ।
ऊमाथा गािग  पायमुलंू नवालुम ॥् १४॥
दहेमं तथा पायोमू लादधा लुयम ।्
दहेमाथा महे ताधा लुयम ॥् १५॥
महेािभ िवयेा गािग  साध दशालुम ।्
चतदु शालंु नाभें च वरानन े ॥ १६॥
षडलंु त ु ाठकूपं तथवै च ।
कठकूपा िजाया मलंू ातरुलुम ॥् १७॥
नासामलंू त ु िजाया मलूा चतरुलुम ।्
नऽेानं त ु तलूादधा लुिमतीते ॥ १८॥
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तादधा लंु िवि ॅवुोररमानः ।
ललाटां ॅवुोम ा ादलुयम ॥् १९॥
ललाटाोमसं ादिुलऽयमवे िह ।
ानषे ु एतषे ु मनसा वायमुारो धारयते ॥् २०॥
ानाानामाकृ ूाहारं ूकुव तः ।
सव रोगा िवनँयि योगाः िसि त वै ॥ २१॥
वदि योिगनः केिचोगषे ु कुशला नराः ।
ूाहारं वरारोहे श ृण ु ं तदाहम ॥् २२॥
सणू कुवायमुुाधू मतः ।
धारयदेिनलं बुा ूाणायामूचोिदतः ॥ २३॥
ोमरामाकृ ललाटे धारयेनुः ।
ललाटााउमाकृ ॅवुोम े िनरोधयते ॥् २४॥
ॅवुोम ामाकृ नऽेमे िनरोधयते ।्
नऽेााणं समाकृ नासामलेू िनरोधयते ॥् २५॥
नासामलूा ु िजाया मलेू ूाणं िनरोधयते ।्
िजामलूामाकृ कठमलेू िनरोधयते ॥् २६॥
कठमलूा ु े दयात न्ािभममे ।
नािभमानुमहे महेाालये ततः ॥ २७॥
दहेमादु े गािग  गदुादवेोमलूके ।
ऊमलूायोम े तााोिन रोधयते ॥् २८॥
िचितमलेू ततायोम मे तथा ।
जामामाकृ वाय ुं गेु िनरोधयते ॥् २९॥
गुादुयोगा िग  पादयोिरोधयते॥्
ानाानामाकृ यवें धारयते स्धुीः ॥ ३०॥
सवपापिवशुाा जीवदेाचतारकम ।्
एत ु योगिसथ मगनेािप कीित तम ॥् ३१॥
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ूाहारषे ु सवष ु ूशिमित योिगिभः ।
नाडीां वायमुापयू  कुडाः पा योः िपते ॥् ३२॥
धारयेगुपोऽिप भवरोगािमुते ।
पवू वायमुारो दयोि धारयते ॥् ३३॥
सोऽिप याित वरारोहे परमापदं नरः ।
ाधयः िकं पनु बाारवित नः ॥ ३४॥
नासाां वायमुारो परूियोदरितम ।्
ॅवुोम ाशोः पामारो समािहतः ॥ ३५॥
धारयेणमाऽं वा सोऽिप याित परां गितम ।्
िकं पनुब नोेन िनं कम  समाचरन ॥् ३६॥
आनः ूाणमारो ॅवुोम े सषुुया ।
यावनोलयिावयंमनं कु ॥ ३७॥
॥ इित ौीयोगयावे समोऽायः ॥

॥ अथ अमोऽायः ॥
याव उवाच -

अथदेान ूवािम धारणा प ततः ।
समािहतमनां च श ृण ु गािग  तपोधन े ॥ १॥
यमािदगणुयु मनसः िितरािन ।
धारणेुते सिः शाताय विेदिभः ॥ २॥
अिपरुे गािग  यिददं दयाजुम ।्
तिवेाराकाशे यााकाशधारणम ॥् ३॥
एषा च धारणेुा योगशािवशारदःै ।
तािकैयगशािैव ि सिुशितःै ॥ ४॥
धारणाः पधा ूोाा सवा ः पथृक ् श ृण॥ु
भिूमरापथा तजेो वायरुाकाशमवे च ॥ ५॥
एतषे ु पदवेानां धारणं पधोते ।
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पादािदजानपुय ं पिृथवीानमुते ॥ ६॥
आजानोः पायपुय मपां ान ं ूकीित तम ।्
आपायोदयां यिानं तते ॥ ७॥
आावुोम ं यावायकुुलं तृम ।्
आॅमूा ु मधूा माकाशिमित चोते ॥ ८॥
अऽ केिचदे योगपिडतमािननः ।
आजानोना िभपय मपांानिमित िजाः ॥ ९॥
नािभमालां यिानं तते ।
आगला ु ललाटां वायुानिमतीिरतम ॥् १०॥
ललाटािपय माकाशानमुत॥े
अयुमतेिदंु शाताय विेदिभः ॥ ११॥
यिद ालनानं दहेमे वरानन े ।
अयुा कारणे वौ काय प सिंितः ॥ १२॥
काय कारणसयंोग े काय हािनः कथं भवते ।्
ं ताय पषे ु मदृाकघटािदष ु ॥ १३॥
पिृथां धारयेािग  ॄाणं परमिेनम ।्
िवमुनले िमीरं वायमुडले ॥ १४॥
सदािशवं तथा ोि धारयेसुमािहतः ।
पिृथां वायमुााय लकारणे समितम ॥् १५॥
ायन च्तभु ुजाकारं ॄाणं सिृकारणम ।्
धारये घिटकाः पिृथवीजयमायुात ॥् १६॥
वाणे वायमुारो वकारणे समितम ।्
रारायणं सौं चतबुा ं िकरीिटनम ॥् १७॥
शुिटकसाशं पीतवाससमतुम ।्
धारये घिटकाः सव रोगःै ूमुते ॥ १८॥
वहौ चािनलमारो रफेारसमितम ।्
ं वरूदं िं तणािदसिभम ॥् १९॥
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भोूिलतसवा ं स ुू समनुरन ।्
धारये घिटकाः विनासौ न दते ॥ २०॥
मातं मातान े यकारणे समितम ।्
धारये घिटकाः वायवुोमगो भवते ॥् २१॥
आकाशे वायमुारो हकारोपिर शकरम ।्
िबपं महादवें ोमाकारं सदािशवम ॥् २२॥
शुिटकसाशं बालेघतृमौिलनम ।्
पवयतुं सौं दशबां िऽलोचनम ॥् २३॥
सवा यधुोतकरं सवा भरणभिूषतम ।्
उमाध दहंे वरदं सव कारणकारणम ॥् २४॥
मनसा िचयन ु मुत मिप धारयते ।्
स एव मु इुािकेष ु सिुशितःै ॥ २५॥
एतं भवऽ गािग  ॄिवदां वरे ।
ॄािदकाय पािण े े स कारणे ॥ २६॥
तिदािशवे ूाणं िचं चानीय कारणे ।
युिचदाानं योजयेरमेरे ॥ २७॥
अिथ वदे योिगनो ोिवराः ।
ूणवनेवै काया िण े े सं कारणे ॥ २८॥
ूणव तु नादाे परमानिवमहम ।्
ऋतं सं परं ॄ पुषं कृिपलम ॥् २९॥
चतेसा सपँयि सः ससंारभषेजं
ं तात ्ू णवनेवै ूाणायामिैिभििभः ॥ ३०॥
ॄािद काय पािण े े स कारणे ।
िवशुचतेसा पँय नादाे परमेरम ॥् ३१॥
अिथ वदे योिगनो ॄिवराः ।
िभषवरा वरारोहे योगषे ु पिरिनिताः ॥ ३२॥
शरीरं तावदवें त ु पभतूाकं ख ।
तदते ु वरारोहे वातिपकफाकम ॥् ३३॥
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वाताकानां सवषां योगेिभरतानाम ।्
ूाणसयंमननेवै शोषं याित कलेवरम ॥् ३४॥
िपाकानां िचरा शुित कलेवरम ।्
कफाकानां काय सणू िचरावते ॥् ३५॥
धारणं कुव ताौ सव नँयि वातजाः ।
पािथ वाशं े जलाशं े च धारणं कुव तः सदा ॥ ३६॥
नँयि ेजा रोगा वातजाािचराथा ।
ोमाशं े माताशं े च धारणं कुव तः सदा ॥ ३७॥
िऽदोषजिनता रोगा िवनँयि न सशंयः ।
अिथ तथा ॄतूामिनौ च िभषवरौ ॥ ३८॥
ूाणसयंमननेवै िऽदोषशमनं नणृाम ।्
तां च वरारोहे िनं कम  समाचर ॥ ३९॥
यमािदिभ सुा िविधवारणां कु ॥ ४०॥
॥ इित ौीयोगयावे अमोऽायः ॥

॥ अथ नवमोऽायः ॥
याव उवाच -

अथ ानं ूवािम श ृण ु गािग  वरानन े ।
ानमवे िह जनूां कारणं बमोयोः ॥ १॥
ानमाप वदेनं मनसा ख ।
सगणुं िनग ुणं त सगणुं बशः तृम ॥् २॥
पोमािन तेाविदकािन िजोमाः ।
ऽीिण मुतमाषेामकेमवे िह िनग ुणम ॥् ३॥
ममानािन नाडीनां संान ं च पथृथृक ् ।
वायनूां ानकमा िण ाा कुवा वदेनम ॥् ४॥
एकं ोितम यं शुं सव गं ोमवदम ।्
अमचलं िनमािदमाविज तम ॥् ५॥
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लंू सूमनाकारमसंृँ यमचाषुम ।्
न रसं न च गामूमयेमनौपमम ॥् ६॥
आनमजरं िनं सदसवकारणम ।्
सवा धारं जगिूपममतू मजमयम ॥् ७॥
अँयं ँयमःं बिह सव तोमखुम ।्
सव वतःपादं सव कृ ् सव तःिशरः ॥ ८॥
ॄ ॄमयोऽहं ािमित यदेन ं भवते॥्
तदतेिग ुणं ानिमित ॄिवदो िवः ॥ ९॥
अथवा परमाानं परमानिवमहम ।्
गुपदशेािाय पुषं कृिपलम ॥् १०॥
ॄ ॄपरुे चािहराजुमम॥े
अासापँयि सं ससंारभषेजम ॥् ११॥
॑ृऽेदलोपते े कमामिुते ।
ादशालुनालेऽितरुलुमुखु े ॥ १२॥
ूाणायामिैव कािसत े केसराितकिण के ।
वासदुवें जगाथं नारायणमजं हिरम ॥् १३॥
चतभु ुजमदुारां शचबगदाधरम ।्
िकरीटकेयरूधरं पपऽिनभेणम ॥् १४॥
ौीववसं िवुं पणू चिनभाननम ।्
पोदरदलाभों स ुू सं शिुचितम ॥् १५॥
शुिटकसङकाशं पीतवाससमतुम ।्
पिवपदं परमाानमयम ॥् १६॥
ूभािभभा सयिूपं पिरतः पुषोमम ।्
मनसालो दवेशें सव भतूिद ितम ॥् १७॥
सोऽहमािेत िवान ं सगणुं ानमुते ।
रोहमऽेिकृाककिण के ॥ १८॥
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अैय दलोपते े िवाकेसरसयंतु े ।
ाननाले बहृे ूाणायामूबोिधत े ॥ १९॥
िवािच ष ं महाविं लं िवतोमखुम ।्
वैानरं जगोिन ं िशखातिनमीरम ॥् २०॥
तापयं कं दहेमापादतलमकम ।्
िनवा तदीपविीिपतं हवाहनम ॥् २१॥
ा त िशखामे परमाानमरम ।्
नीलतोयदमिवेुखवे भारम ॥् २२॥
नीवारशकूविूपं पीताभं सव कारणम ।्
ाा वैानरं दवें सोऽहमािेत या मितः ॥ २३॥
सगणुषेूमं तेान ं योगिवदो िवः ।
वैानरं सा मिुं तनेवै गित ॥ २४॥
अथवा मडले पँयदेािद महातुःे ।
आानं सव जगतः पुषं हमेिपणम ॥् २५॥
िहरयँमौकेुशं च िहरयमयनखं हिरम ।्
कनकाजुवं सिृिकारणम ॥् २६॥
पासनितं सौं ूबुािनभाननम ।्
पोदरदलाभां सव लोकाभयूदम ॥् २७॥
जानं सव दा सव मुयं च धािम कान ।्
भासयं जगव ा लोकैकसािणम ॥् २८॥
सोऽहमीित या बिुः स च ानषे ु शते ।
एष एव त ु मो महामाग पोधन े ॥ २९॥
ाननेानने सौरणे मिुं याि सरूयः ।
ॅवूोम ऽेराानं भापं सव कारणम ॥् ३०॥
ाणवुधू पय ं मदहेासमिुतम ।्
जगारणमं लमिमतौजसम ॥् ३१॥
मनसालो सोऽहं ािमतेानमुमम ।्
अथवा बपय े िशितलीकृतिवमहे ॥ ३२॥
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िशव एव यं भूा नासामारोिपतेणः ।
िनिव कारं परं शां परमाानमीरम ॥् ३३॥
भापममतृं ायेवुोम े वरानन े ।
सोऽहमवेिेत या बिुः सा च ानषे ु शते ॥ ३४॥
अथवादलोपते े किण काकेसरािते ।
उििदयाोजे सोममडलममे ॥ ३५॥
ाानमभ काकरं भोृिपणमयम ।्
सधुारसं िवमुिः शिशरिँमिभरावतृम ॥् ३६॥
षोडशदसयंुािशरः पादधोमखुात ।्
िनग तामतृधारािभः सहॐािभः समतः ॥ ३७॥
ािवतं पुषं तऽ िचिया समािहतः ।
तनेामतृरसनेवै साोपाकलेवरे ॥ ३८॥
अहमवे परं ॄ परमााहमयः ।
एवं यदेन ं त सगणुं ानमुते ॥ ३९॥
एवं ानामतृं कुव न ष्मासाृिुजवते ।्
वराु एव ाीववे न सशंयः ॥ ४०॥
जीवु न ािप ःखावािः कथन ।
िकं पनुिन मु मिुरवे िह लभा ॥ ४१॥
तां च वरारोहे फलं वे िनशः ।
िविधवम कुवा णा ानमवे सदा कु ॥ ४२॥
अानिप बाा नािन मिुनसमाः ।
मुाुािन चतैेो जघानीतरािण त ु ॥ ४३॥
सगणुं गणुहीन ं वा िवायाानमािन ।
सः समािधं कुव ि मवें सदा कु ॥ ४४॥
॥ इित ौीयोगयावे नवमोऽायः ॥

॥ अथ दशमोऽायः ॥
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याव उवाच -

समािधमधनुा वे भवपाशिवनाशनम ।्
भवपाशिनब यथावोतमुहिस ॥ १॥
समािधः समतावा जीवापरमानोः ।
ॄयवे िितया  सा समािधः ूगानः ॥ २॥
ायेथा यथाानं तमािधथा तथा ।
ायवैािन संाो नाथाा यथा भवते ॥् ३॥
एवमवे त ु सव ऽ यपु यो नरः ।
तदाा सोऽिप तऽवै समािधं समवायुात ॥् ४॥
सािरतौ िनिवा ु यथािभतयाियात ।्
तथाािभ एवाऽ समािधं समवायुात ॥् ५॥
एतं भवऽ गािग  ॄिवदां वरे ।
कमव िविधवुव ामसविज तम ॥् ६॥
वदेाेथ शाषे ु सिुशितमनाः सदा ।
गुणा तपूिदाथ युपुते ं वरानन े ॥ ७॥
िविध म शािैव चाय  च पनुः पनुः ।
तिन स्िुनिताथष ु सिुशितमनाः सदा ॥ ८॥
योगमवेासिें जीवापरमानोः ।
ततारिैःचबैा वैा  कालसचूकैः ॥ ९॥
िविनिानः कालमवैा  परमाथ िवत ।्
िनभ यः स ुू साा म ु िविजतिेयः ॥ १०॥
कमिनरतः शाः सवभतूिहत े रतः ।
ूदाय िवां पऽु मं च िविधपवू कम ॥् ११॥
संारमानः सवमपुिदँय तदानघ े ।
पुयऽे े शचुौ दशे े िवि समावतृ े ॥ १२॥
भमूौ कुशामाीय  कृािजनमथािप वा ।
तिबुपय ो मबै कलेवरः ॥ १३॥
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आसन े नाधीराे ूाखुो वादुखुः ।
नवारािण सयं गाय िणः परुे ॥ १४॥
उििदयाोजे ूाणायामःै ूबोिधत े ।
ोि तिभाप े प े सव कारणे ॥ १५॥
मनोविृं ससुयं परमािन पिडतः ।
मूा धायानः ूाणं ॅवुोम ऽेथवानध े ॥ १६॥
कारणे परमाने आितो योगधारणाम ।्
ओिमकेारं बुा ाहरसुमािहतः ॥ १७॥
शरीरं सजिेानावैाभूरोमः ।
यिमसिेाोगनेवैादशनम ॥् १८॥
तदवे संरिांजदेे कलेवरम ।्
यं यं सरावं जे कलेवरम ॥् १९॥
तं तमवेैसौ भाविमित योगिवदो िवः ।
ं चवैं योगमााय ायाानमािन ॥ २०॥
धमिनरता शाा जाे दहेमानः ।
ाननेवै सहतैने िनकमा िण कुव तः ॥ २१॥
िनवृफलस मिुगा िग  करे िता ।
यं ॄणा पवू कम योगसमुयम ॥् २२॥
तदतेीित तं सव साोपां िवधानतः ।
ं चवै योगम यमाासयंतुम ॥् २३॥
िनवा णं पदमासा ूपं सिरज ।
॥ इित ौीयोगयावे दशमोऽायः ॥

॥ अथ एकादशोऽायः ॥
इवेमुा मिुनना यावने धीमता ।
ऋिषमे वरारोहा वामतेदभाषत ॥ १॥
गाय ुवाच -
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योगयुो नरः ािमयोवा थवा सदा ।
वधैं कम  कथं कुया िृितः का कुव तः ॥ २॥
इुो ॄवािदा ॄिवाणदा ।
तां समालो भगवािनदमाह नरोमः ॥ ३॥
याव उवाच -

योगयुमनु सयोवा थवा िनिश ।
यतं वरारोहे योगने ख तृतम ॥् ४॥
आािहोऽवौ त ु ूाणायामिैव विध त े ।
िवशुिचहिवषा िवंु कम जुतः ॥ ५॥
िनृित िकं बाले कृतकृदा ख ।
िवयोग े सित सा े जीवापरमानोः ॥ ६॥
िवंु कम कत ं ॄिवि िनशः ।
िवयोगकाले योगी च ःखिमवे यजते ॥् ७॥
कमा िण त िनलयः िनरयः पिरकीित तः ।
न दिेहनां यतः शं ंु कमा यशषेतः ॥ ८॥
तादामरणाधैं कत ं योिगिभः सदा ।
ं चवै माया गािग  वधै ं कम  समाचर ॥ ९॥
योगने परमाानं यजंज कलेवरम ।्
इवेमुा भगवान य्ावपोिनिधः ॥ १०॥
ऋषीनालो नऽेाां वामतेदभाषत ।
सामपुा िविधविमां ससुमािहताः ॥ ११॥
गु सातं सव ऋषयः ाौमं ूित ।
इवेमुा मिुनना मनुयः सिंौतोताः ॥ १२॥
िवािमऽो विस गौतमािराथा ।
अगो नारदवै वाीिकबा दरायणः ॥ १३॥
पिैदघ तमा ासः शौनक तपोधनः ।
भाग वः काँयपवै भराजथवै च ॥ १४॥
तपिनथा चाे वदेवदेाविेदनः ।
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यावं ससुू गीिभ राशीिममःै ॥ १५॥
ते याि मनुयः सव ाौमषे ु यथागतम ।्
गतषे ु ाौमेषे ु तापसषे ु तपोधना ॥ १६॥
ूण दडवूमौ वामतेदभाषत ।
गाय ुवाच -

भगववशा सवभतूिहत े रत ॥ १७॥
भवमोाय योगी भविभा िषतं त ु यत ।्
यमाासिहतो योगो मेु ु साधनम ॥् १८॥
तदतेितृं सव सव  तव सिधौ ।
योगं ममोपिदँया सां सेपपतः ॥ १९॥
ऽातमुहिस सव जससंारसागरात ।्
इुो ॄवािदा ॄिवाणदा ॥ २०॥
आलो कृपया दीनां ितपवृ मभाषत ।
उिोि िकं शषे े भमूौ गािग  वरानन े ॥ २१॥
वािम ते समासने योगं सित तं श ृण॥ु
॥ इित ौीयोगयावे एकादशोऽायः ॥

॥ अथ ादशोऽायः ॥
सने गेुन गदुं िनपी सतेरणेवै िनपी सिम ।्
सतेरं  करतेरऽेििंशखां समालो पावक ॥ १॥
आयिुव घातकृाणो िनासनने व ै ।
याित गािग  तदापानाुलं वःे शनःै शनःै ॥ २॥
वायनुा वािततो विरपानने शनःै शनःै
ततो लित सवषां कुले दहेममे ॥ ३॥
ूातःकाले ूदोष े च िनशीथ े च समािहतः
मुत मसदेवें यावत प्िदनयम ॥् ४॥
ततािन िवूेे ूया पथृथृक ् ।
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सवि तदा त िजतो यने समीरणः ॥ ५॥
शरीरलघतुा दीिव जे ठरवित नः ।
नादािभििरते े िचाादौ भवि िह ॥ ६॥
अमऽूपरुीषः ामास े वरऽेिप वा ।
आसन े वाहन े पा भतें िऽवरात ॥् ७॥
ततोऽिनलं वायसुखने साध िधया समारो िनरोधयेम ।्
ायदा चिबणमूबुं नाभौ सदा कुडिलनीिनिवम ॥् ८॥
िशरां समावे मखुने मामा भोगने िशराथवै ।
पुमाने िनगृ सथ सयं मणानाम ॥् ९॥
ूसुनागेवसी सदा ूबुा ूभया ली ।
नाभौ सदा ितित कुडली सा ितय  ु दहेषे ु तथतेरषे ु ॥ १०॥
वायनुा िवतवििशखािभः कमगतनाडीष ु संाम ।्
कुडल दहित यिहपां संररवरु स एव ॥ ११॥
सा विना तऽ वायनुा च ूचािलता ।
ूसाय  फणभृोगं ूबोधं याित सा तदा ॥ १२॥
बोधं गत े चिबिण नािभमे ूाणाः ससुयू कलेवरऽेिन ।्
चरि सव सह विनवै यथा पटे तगुितथवै ॥ १३॥
िजवैं चिबणः ानं सदा ानपरायणः ।
ततो नयदेपान ं त ु नाभेिमदं रन ॥् १४॥
वाययु था वायसुखने साध नािभं ितब गतः शरीरे ।
रोगा नँयि बलािभविृः कािदानीमभवबुे ॥ १५॥
ॄरमखुमऽ वायवः पावकेन सह याि समू ।
केनिचिदह वदािम तवाहं वीणाद ्िद सदुीपिशखायाः ॥ १६॥
िनरोिधतः ाद ्िद तने वायःु मे यदा वायसुखने साध म ।्
सहॐपऽ मखुं ूिवँय कुया नुूमखुं िजेे ॥ १७॥
ूबुदयाोजे गाय िणः परुे ।
बालाकाौिेणवोि िवरराज समीरणः ॥ १८॥
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ा ु सषुुायां सिंतो तभुदा ।
सजलादुमालास ु िवेुखवे राजते ॥ १९॥
ूबुिन सिंतऽेौ ूाण े च तिििनविेशते च ।
िचािन बाािन तथारािण दीपािद ँयािण भवि त ॥ २०॥
वायमुुय ततु सविं ाहरणवमऽ सिबम ।्
बालचसशे त ु ललाटे बालचमवलोकय बुा ॥ २१॥
सविं बायमुारो ॅवुोम े िधया तदा ।
ायदेनधीः पादराानमरे ॥ २२॥
ममऽेिप दये च ललाटे ाणवुलित िलमँयम ।्
अि गािग  परमाथ िमदं ं पँय पँय मनसा िचपम ॥् २३॥
ललाटमे दयाजु े च यः पँयित ामय ूभां त ु ।
शिं सदा दीपवल स पँयित ॄिवदकेा ॥ २४॥
मनोलयं यदा याित ॅमूे योिगनां नणृाम ।्
िजामलेूऽमतृॐावो ॅमूे चादशनम ॥् २५॥
कनं च तथा मू ः मनसवैादशनम ।्
दवेोानािन रािण नऽािण च चमाः ।
ऋषयः िसगवा ः ूकाशं याि योिगनाम ॥् २६॥
ॅवुोऽरे िवपुदे ऋचौ त ु मनोलयं याविदयाबुे ।
तावम पनुः खमे सखुं सदा संर पणू पम ॥् २७॥
समीरणे िवपुदे िनिव े जीवे च तिमतृ े च सं े ।
तिदा याित मनोलयं चेेुः समीपं तिदित ॄवुि ॥ २८॥
समीरणे िवपुदे िनिव े िवशुबुौ च तदािने ।
आनमतुमि सं ं गािग  पँया िवशुबुा ॥ २९॥
एवं सम सदूीघ कालं यमािदिभय ुतनिुम ताशी ।
आानमासा गहुां ूिवां मिुं ोज ॄपरुे पनुम ॥् ३०॥
भतूािन याभवि गािग  यनेवै जीवि चराचरािण ।
जातािन यिन ि्वलयं ूयाि त िवीित वदि सव ॥ ३१॥
जे ोि यदकेपं सं सदानमयं ससुूम ।्
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त िनभा समयं गहुायािमित ौिुतिेत समामनि ॥ ३२॥
अणोरणीयाहतो महीयानाा गहुायां िनिहतोऽ जोः ।
तमबत ुं पँय िवशुबुा ूयाणकाले च िवहीनशोकाः ॥ ३३॥
ूभनं मिू गतं सविं िधया समासा गुपदशेात ।्
मधूा नमिु पनुः खमे ूाणाजोारमनुरंम ॥् ३४॥
ईया यिद शरीरिवसग ातिुमिस सखे तव वे ।
ाहरणवमुय मिू  िभ योजय तमािन कायम ॥् ३५॥
एतिवऽं परमं योगमासयंतुम ।्
ान ं गुतमं पुयं कीित तं त े वरानन े ॥ ३६॥
य इदं ौणयुािं योगाानं नरोमः ।
सवपापिविनम ुः सानी भिवित ॥ ३७॥
यतेावयिेािं भिसमितः ।
एकजकृतं पापं िदननेकेैन नँयित ॥ ३८॥
श ृणयुाः सकृािप योगाानिमदं नरः ।
अानजिनतं पाप ं सव त ूणँयित ॥ ३९॥
अनिुति ये िनमाानसमितम ।्
िनकमा िण ताा दवेा ूणमि िह ॥ ४०॥
ताानने दहेां िनं कम  यथािविध ।
कत ं दिेहिभगा िग  योग भवभीिभः ॥ ४१॥
इवेमुा भगवाुहे रहजं मिुकरं त ु ताः ।
योगामतृं बिवनाशहते ुं समािधमाे रहिस िजेः ॥ ४२॥
सा तं त ु सू मिुन ं ॄवुं िवािनिधं ॄिवदां वारंेम ।्
गीभः ूणामै सतां विरं सदा मदुं ूाप वरां िवशुाम ॥् ४३॥
योगं ससुृ तदा रहे रहजं मिुकरं च जोः ।
ससंारमुृ सदा मदुािता वन े रहावसथ े िववशे ॥ ४४॥
यने ूपं पिरपणू मतेनेवै िवं ूितभाित सवम ।्
तं वासदुवें ौिुतमिू  जातं पँयदाे िद मिू  चाहम ॥् ४५॥
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यदकेममनमतुं ूपजािदकृदूमयेम ।्
तं वासदुवें ौिुतमिू जातं पँयदाे िद मिू  चाहम ॥् ४६॥
॥ इित ौीयोगयावे ादशोऽायः ॥
॥ समािमदं योगशाम ॥्
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