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shrIDattatreya Yogashastra

શ્રીદત્તાત્રેય યાેગ શાસ્ત્ર

સહ િપણે ચદાત્મને સખુ વ િપણે ।
પદૈઃ િત્ર ભઃ તદાિદ ભઃ િન િપતાય વૈ નમઃ॥ ૧॥
સાંકૃ તઃ મુિનવયા અસાૈ ભૂતયે યાેગ લ સયા ।
ભવું સવા પિરભ્રા યન્નૈ મષાર યમાપ્તવાન્॥ ૨॥
સગુ ધનાનાકુસમુૈઃ વાદુસ ફલસયંુતૈઃ ।
શા ખ ભઃ સિહતં પુ યં જલકાસારમ ડતમ્॥ ૩॥
સઃ મુિનઃ િવચર તત્ર દદશાર્મ્રતરાેઃ અધઃ ।
વેિદકાયાં સમાસીનં દત્તાત્રેયં મહામુિનમ્॥ ૪॥
બદ્ધપદ્માસનાસીનં નાસાગ્રાિપતયા દશૃા ।
ઊ મ યગતાેત્તાનપા ણયુગ્મને શાે ભતમ્॥ ૫॥
તતઃ પ્રણ યા ખલં દત્તાત્રેયં મહામુિનમ્ ।
તત્ શ યૈઃ સહ તત્રવૈ સ મખુશ્ચાપેિવષ્ટવાન્॥ ૬॥
તદૈવ સઃ મુિનઃ યાેગાત્ િવર ય વપુરઃ સ્થતમ્ ।
ઉવાચ સાંકૃ ત પ્ર તપવૂર્કં વાગતં વચઃ॥ ૭॥
સાંકૃતે કથય વં માં િકમુિદ્દ યેહાગતઃ ।
ઇ ત ષ્ટ તુ સઃ પ્રાહ યાેગં જ્ઞાતુ મહાગતઃ॥ ૮॥
યાેગાે િહ બહુધા બ્રહ્મ ત સવ કતયા મ તે ।
મ ત્રયાેગાે લયશ્ચવૈ હઠયાેગ તથવૈ ચ ।
રજયાેગશ્ચતુથર્ઃ સ્યાત્યાેગાનામુત્તમ તુ સઃ॥ ૯॥
આર ભશ્ચ ઘટશ્ચવૈ તથા પિરચયઃ તઃ ।
િન પ ત્તશ્ચેત્યવસ્થા ચ ચતુથ પિરક પતા ।
અેતષેાં િવ તરં વકે્ષ્ય યિદ વં શ્રાેતુ મચ્છ સ॥ ૧૦॥

1



શ્રીદત્તાત્રેય યાેગ શાસ્ત્ર

અઙ્ગષેુ મા કા પવૂ મ તં્ર જપન્ સધુીઃ ।
ય કચના ભ સદ્ધયૈ સ્યાત્ મ ત્રયાેગઃ સ ક યતે॥ ૧૧॥
દુઃ તસ્યાિધકાર સ્યાદ્દવ્ાદશા દૈઃ તુ સાધનાત્ ।

પ્રાયેણ લભતે જ્ઞાનં સ દ્ધશ્ચવૈા ણમાિદકાઃ॥ ૧૨॥
અ પબુ દ્ધઃ ઇમં યાેગં સવેતે સાધકાધમઃ ।
મ ત્રયાેગાે હ્યયં પ્રાેક્તાે યાેગાનામધમ તુ સઃ॥ ૧૩॥
લયયાેગ શ્ચત્તલયઃ સકેંતૈઃ તુ પ્ર યતે ।
આિદનાથને સકેંતા અષ્ટકાેિટ પ્રક ત્તતાઃ॥ ૧૪॥
સાંકૃ ત વાચ –

ભગવન્નાિદનાથઃ સઃ િક પઃ કઃ સઃ ઉચ્યતામ્ ।
દત્તાત્રેય ઉવાચ –

મહાદેવસ્ય નામા યાિદનાથાિદકા યિપ ।
શવેશ્વરશ્ચ દેવાેઽસાૈ લીલયા વ્યચર પ્રભુઃ॥ ૧૫॥
શ્રીક ઠપવર્તે ગાૈયાર્ સહ પ્રમથનાયકાન્ ।
િહમાક્ષપવર્તે ચવૈકદલીવનગાેચરે॥ ૧૬॥
ગિરકૂટે ચત્રકૂટે સપુાદપયુતે ગરાૈ ।
કૃપયૈકૈકસકેંતં શકંરઃ પ્રાહ તત્ર તાન્॥ ૧૭॥
તાિન સવાર્ ણ વક્તું તુ ન િહ શક્નાે મ િવ તરાત્ ।
કાિન ચ કથિય યા મ સહ યાસવ સખુમ્॥ ૧૮॥
તષ્ઠન્ ગચ્છ વપ ભુ જ યાય શૂ યમહિનશમ્ ।
અયમેકાે િહ સકેંતઃ આિદનાથને ભા ષતઃ॥ ૧૯॥
નાસાગ્રદૃ ષ્ટમાત્રેણ હ્યપરઃ પિરક તતઃ ।
શર પશ્ચાચ્ચ ભાગસ્ય યાનં ત્યું જયેત્ પરમ્॥ ૨૦॥
ભ્રૂમ યદૃ ષ્ટમાત્રેણ પરઃ સકેંતઃ ઉચ્યતે ।
લલાતે ભ્રૂતલે યશ્ચાેત્તમઃ સઃ પ્રક ત્તતઃ॥ ૨૧॥
સવ્યદ ક્ષણપાદસ્યાઙ્ગુષ્ટે લયમુત્તમમ્ ।
ઉત્તાનશવવ ભૂમાૈ શયનં ચાેક્તમુતમમ્॥ ૨૨॥
શ થલાે િનજર્ને દેશે કુયાર્ચ્ચે સ દ્ધમા ુયાત્ ।
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અેવં ચ બહુ સકેંતાન્ કથયામાસ શઙ્કરઃ॥ ૨૩॥
સકેંતૈઃ બહુ ભશ્ચા યૈઃ યસ્ય ચત્તલયાે ભવેત્ ।
સ અેવ લયયાેગઃ સ્યાત્ કમર્યાેગં તતઃ ઃ॥ ૨૪॥
યમશ્ચ િનયમશ્ચવૈાસનં ચ તતઃ પરમ્ ।
પ્રાણાયામશ્ચતુથઃ સ્યાત્ પ્રત્યાહાર તુ પ ચમઃ ।
તત તુ ધારણા પ્રાેક્તા યાનં સપ્તમમુચ્યતે॥ ૨૫॥
સમાિધઃ અષ્ટમઃ પ્રાેક્તઃ સવર્પુ યપ્રદઃ ।
અેવમષ્ટાઙ્ગયાેગં ચ યાજ્ઞવ ક્યાદયાે િવદુઃ॥ ૨૬॥
કિપલાદ્યા તુ શ યાશ્ચ હઠં કુયુ તતાે યથા ।
તદ્યથા ચ મહામુદ્રા મહાબ ધ તથવૈ ચ॥ ૨૭॥
તતઃ સ્યા ખેચર મુદ્ર બ ધાે લ ધરઃ તથા ।
ઉિડ્ડયાણં મૂલબ ધાે િવપર તકરણી તથા॥ ૨૮॥
વ ે લઃ અમરાે લશ્ચ સહ ે લ સ્ત્રધા મતા ।
અેતષેાં લક્ષણં વકે્ષ્ય કત્તાર્વં્ય ચ િવશષેતઃ॥ ૨૯॥
યમાઃ યે દશઃ સ પ્રાેક્તાઃ ઋ ષ ભઃ ત વદ શ ભઃ ।
લઘ્વાહાર તુ તે વેકાે મખુ્યાે ભવ ત નાપરે ।
અિહસા િનયમે વેકા મખુ્યા ભવ ત નાપરે॥ ૩૦॥
ચતુરશી તલક્ષે વાસને વુત્તમં ।
આિદનાથને સ પ્રાેક્તં યદાસન મહાેચ્યતે॥ ૩૧॥
ઉત્તાનાૈ ચરણાૈ કૃ વાે સસં્થાૈ પ્રયલતઃ ।
ઉ મ યે તથાેત્તાનાૈ પાણી કૃ વા તતાે દશૃાૈ॥ ૩૨॥
નાસાગ્રે િવ યસદે્રાજદ્દ તમૂલં ચ જહ્વયા ।
ઉત્ત ય ચબુકં વક્ષઃ સસં્થા ય પવનં શનૈઃ॥ ૩૩॥
યથાશ ક્ત સમાકૃ ય પૂરયેદુદરં શનૈઃ ।
યથાશ યવે પશ્ચાત્તુ રેચયે પવનં શનૈઃ॥ ૩૪॥
ઇદં પદ્માસનં પ્રાેક્તં સવર્વ્યાિધિવનાશનમ્ ।
દુલર્ભં યને કેનાિપ િધમતા લ યતે ભુિવ॥ ૩૫॥
સાંસૃ્કતે સ વસ્થાે યાેગા યાસક્રમં યથા ।
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વક્ષ્યમાણં પ્રયત્નને યાે ગનાં સવર્લક્ષણૈઃ॥ ૩૬॥
યવુ અવસ્થાેઽિપ દ્ધાે વા વ્યાિધતાે વા શનૈઃ શનૈઃ ।
અ યાસા સ દ્ધમા ાે ત યાેગે સવાઽ યત દ્રતઃ॥ ૩૭॥
બ્રાહ્મણઃ શ્રમણાે વા બાૈદ્ધાે વા યાહર્તાેઽથવા ।
કાપા લકાે વા ચાવાર્કઃ શ્રદ્ધયા સિહતઃ સધુીઃ ।
યાેગા યાસાેઽતાે િનતં્ય સવર્ સ દ્ધમવા ુયાત્॥ ૩૮॥
િક્રયાયુક્તસ્ય સ દ્ધઃ સ્યાદિક્રયસ્ય કથં ભવેત્ ।
ન શાસ્ત્રપાઠમાત્રેણ કા ચ સ દ્ધઃ પ્ર યતે॥ ૩૯॥
મુ ડતાે દ ડધાર વા કાષાયવસનાેઽિપ વા ।
નારાયણવદાે વાિપ જિટલાે મ મલપેનઃ॥ ૪૦॥
નમઃ શવાયવાચી વા બાહ્યાચાર્ પજૂકાેઽિપ વા ।
દ્વાદશસ્થાનપૂ ે વા બહ્યવ સલભા ષતમ્ ।
િક્રયાહીનાેઽથવા કૂરઃ કથં સ દ્ધમવા ુયાત્॥ ૪૧॥
ન વષેધારણં સદ્ધઃે કારણં ન ચ તત્તથા ।
કૃપવૈ કારણં સદ્ધઃે સત્યમવે તુ સાંકૃતે॥ ૪૨॥
શશ્નાેદરાથ યાેગસ્ય કથયા વષેધાિરણઃ ।
અનુષ્ઠાનિવહીનાઃ તુ વઙ્ચય ત જનાન્ િકલ॥ ૪૩॥
ઉચ્ચાવચૈઃ િવપ્રલંભૈઃ યત તે કુશલાઃ નરાઃ ।
યાે ગનાે વય મત્યેવં મૂઢાઃ ભાેગપરાયણાઃ॥ ૪૪॥
શનૈતર્થાિવધાન્ જ્ઞા વા યાેગા યાસિવવ જતામ્ ।
કૃતાથાર્ વચનૈરેવ વજર્યેદ્વષેધાિરણઃ॥ ૪૫॥
અેતે તુ િવઘ્નભૂત્તા તે યાેગા યાસસ્ય સવર્દા ।
વજર્યેત્તાન્ પ્રયત્નનેેદશૃી સદ્ દા િક્રયા॥ ૪૬॥
પ્રથમા યાસકાલે તુ પ્રવેશ તુ મહામનુે ।
આલસ્યં પ્રથમે િવઘ્નઃ દ્વતીય તુ પ્રક થનમ્ ।
પવૂાક્તધૂત્તર્ગાેષ્ઠ ચ તીયાે મ ત્રસાધનમ્॥ ૪૭॥
ચતુથા ધાતવુાદઃ સ્યા પઙ્ચમઃ ખાદ્યવાદકમ્ ।
અેવં ચ બહવાે દષૃ્ટાઃ ગ ણાઃ સમાઃ મનુેઃ॥ ૪૮॥
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સ્થરાસનસ્ય ય તે તાં તુ જ્ઞા વા સધુીઃ ત્યજેત્ ।
પ્રાણાયામં તતસુ્કયાર્ પદ્માસનગતઃ વયમ્॥ ૪૯॥
સશુાેભનં મઠં કુયાર્ સૂ મદ્વારં તુ િનઘુર્ણમ્ ।
સષુુ્ઠ લપ્તં ગાેમયને સધુયા વા પ્રયત્નતઃ॥ ૫૦॥
મ કુણૈઃ મશકૈઃ ભૂતૈઃ વ જતં ચ પ્રયત્નતઃ ।
િદને િદને સસુ ષં્ટ સ માજર્ યા હ્યત દ્રતઃ ।
વા સતં ચ સગુ ધને ધૂિપતં ગુગ્ગુલાિદ ભઃ॥ ૫૧॥
મલમતૂ્રાિદ ભઃ વગઋઅષ્ટાદશ ભરેવ ચ ।
વ જતં દ્વારસ પન્નમ્॥। ॥ ૫૨॥
॥। વસં્ત્ર વા જનમવે વા ।
ના યત્ર તરણાસીનઃ પરસસંગર્વ જતઃ॥ ૫૩॥
ત મન્ સ તુ સમા તીયાર્સનં િવ તાંશકમ્ ।
તત્રાપેિવ ય મેધાવી પદ્માસનમ વતઃ॥ ૫૪॥
સમકાયઃપ્રા જ લશ્ચ પ્રણ ય વેષ્ટદેવતામ્ ।
તતાે દ ક્ષણહ તસ્યાઙ્ગુષે્ઠનવૈ િપઙ્ગલામ્॥ ૫૫॥
િન ય પૂરયેદ્વાયુ મડ્યા ચ શનૈઃ શનૈઃ ।
યથાશ ક્તિનરાેધને તતસુ્કયાર્ત્તુ કુ ભકમ્॥ ૫૬॥
તત ત્યજે પઙ્ગલયા શનૈઃ પવનવેગતઃ ।
પનુઃ િપઙ્ગલયાપૂયર્ પૂરયેદુદરં શનૈઃ ।
યથા ત્યજેત્તથા તને પૂરયેદિનરાેધતઃ॥ ૫૭॥
અેવં પ્રાતઃ સમાસીનસુ્કયાર્ દ્વશ તકુ ભકાન્ ।
કુ ભકઃ સિહતાે નામ સવર્ગ્રહિવવ જતઃ॥ ૫૮॥
અેવં મ યાહ્નસમયે કુયાર્ત્ િવશ તકુ ભકાન્ ।
અેવં સાયં પ્રકુવ ત પનુઃ િવશ તકુ ભકાન્ ।
અેવમવેાધર્રાત્રે અિપ કુયાર્ત્ િવશ તકુ ભકાન્॥ ૫૯॥
કુવ ત રેચપૂરા યાં સિહતાન્ પ્ર તવાસરમ્ ।
સિહતાે રેચપૂરા યાં ત મા સિહતકુ ભકઃ॥ ૬૦॥
કુયાર્દેવં ચતવુાર્રમનાલસ્યાે િદને િદને ।
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અેવં માસત્રયં કુયાર્ન્નાડીશુ દ્ધ તતાે ભવેત્॥ ૬૧॥
યદા તુ નાડીશુ દ્ધઃ સ્યાત્તદા ચહ્નાિન બાહ્યતઃ ।

ય તે યાે ગનાે દેહે તાિન વક્ષ્યા યશષેતઃ॥ ૬૨॥
શર રલઘુતા દ પ્તઃ જઠરા ગ્ િવવધર્નમ્ ।
કૃશ વં ચ શર રસ્ય તદા યેત્તુ િનશ્વતમ્॥ ૬૩॥
તદા વજ્યાર્િન વક્ષ્યા મ યાેગિવઘ્નકરા ણ તુ ।
લવણં સષર્પં ચા લમુ ણં કં્ષ ચ તી ણકમ્॥ ૬૪॥
અતીવ ભાજેનમ્ ત્યાજં્ય સ્ત્રીસઙ્ગમનમવે ચ ।
અ ગ્ સવેા તુ સ ત્યાજ્યા ધૂત્તર્ગાે ષ્ટશ્ચ સ ત્યજેત્॥ ૬૫॥
ઉપાયં ચ પ્રવક્ષ્યા મ ક્ષપં્ર યાેગસ્ય સદ્ધયે ।
ઘ્ તં ક્ષીરં ચ મષ્ઠાન્નં મતાહરશ્ચ શસ્યતે॥ ૬૬॥
પવૂાક્તકાલે કુવ ત પવના યાસમવે ચ ।
તતઃ પરં યથેષં્ટ તુ શ ક્તઃ સ્યાદ્વાયુધારણે ।
યથેષં્ટ ધારણાદ્વાયાેઃ સદ્ધે કેવલકુ ભકમ્॥ ૬૭॥
કેવલે કુ ભકે સદ્ધે રેચપૂરકવ જતે ।
ન તસ્ય દુલર્ભં િક ચિ ત્રષુ લાેકેષુ િવદ્યતે॥ ૬૮॥
પ્ર વેદાે યતે પવૂ મદર્નં તને કારયેત્ ।
તતાેઽ પ્તધારણાદ્વાયાેઃ ક્રમેણવૈ શનૈઃ શનૈઃ॥ ૬૯॥
ક પાે ભવ ત દેહસ્યાસનસ્થસ્ય દેિહનઃ ।
તતાેઽિધરતરા યાસાદ્દદુર્ર યતે ધ્રવુમ્॥ ૭૦॥
યથા તુ દદુર્રાે ગચ્છેદુ લુત્યાે લુત્ય ભૂતલે ।
પદ્માસન સ્થતાે યાેગી તથા ગચ્છ ત ભૂતલે॥ ૭૧॥
તતાેઽિધકતરા યાસાદ્ભૂ મત્યગશ્ચ યતે ।
પદ્માસનસ્થ અેવાસાૈ ભૂ મમુ જ્ય વત્તર્તે॥ ૭૨॥
િનરાધારાેઽિપ ચતં્ર િહ તદા સામ યર્મુદ્ભવેત્ ।
વ પં વા બહુ વા ભુ વા યાેગી ન વ્યથતે તદા॥ ૭૩॥

અ પમતૂ્રપુર ષશ્ચ વ પિનદ્રશ્ચ યતે ।
િક્રમયાે દૂ ષકા લાલા વેદાે દુગર્ ધતા તનાેઃ ।
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અેતાિન સવર્દા તસ્ય ન ય તે તતઃ પરમ્॥ ૭૪॥
તતાેઽિધકતરાભાસાદ્બલમુ પદ્યતે શમ્ ।
યને ભૂચર સ દ્ધઃ સ્યાદ્ભૂચરાણાં જયે ક્ષમઃ॥ ૭૫॥
વ્યાઘ્રાે લુલાયાે વ યાે વા ગવયાે ગજ અેવ વા ।
સહાે વા યાે ગના તને મ્રય તે હ તતાડનાત્ ।
ક દપર્સ્ય યથા પં તથા તસ્યાિપ યાે ગનઃ॥ ૭૬॥
ત મન્ કાલે મહાિવઘ્નાે યાે ગનઃ સ્યા પ્રમાદતઃ ।
તદૂ્રપવશગાઃ નાયર્ઃ કઙ્ક્ષ તે તસ્ય સઙ્ગમમ્॥ ૭૭॥
યિદ સઙ્ગં કરાેત્યેષ બ દુ તસ્ય િવન ય ત ।
આયુઃ ક્ષયાે બ દુનાશાદસામ ય ચ યતે॥ ૭૮॥
ત મા સવર્પ્રયત્નને બ દુરાક્ષ્યાે િહ યાે ગના ।
તતાે રહસ્યપુાિવષ્ટઃ પ્રણવં લુતમાત્રયા॥ ૭૯॥
જપે પવૂાર્ઃ જતાનાં ચ પાપાનાં ચ નાશહેતવે ।
સવર્િવઘ્નહરશ્ચાયં પ્રણવઃ સવર્દાષેહા॥ ૮૦॥
અેવમ યાસયાેગને સ દ્ધઃ આર ભસ ભવા ।
તતાે ભવેદ્ઘટાવસ્થા પવના યા સનઃ સદા॥ ૮૧॥
પ્રાણાપાનાૈ મનાવેયૂ વત્મપરમાત્મનાૈ ।
અ યાે યસ્યાિવરાેધનેૈકતાં ઘટતાે કાિન ચત્॥ ૮૨॥
તદા ઘટાદ્વયાવસ્થા પ્ર સદ્ધ યાે ગનાં તા ।
તત શ્ચહ્નાિન યાિન સ્યુઃ તાિન વક્ષ્યા મ કાિન ચત્॥ ૮૩॥
પવૂ યઃ ક થતાેઽ યાસશ્ચતુધાર્ તં પિરત્યજેત્ ।
િદવા વા યિદ વા રાત્રાૈ યામમાતં્ર સમ યસતે્॥ ૮૪॥
અેકબારં પ્ર તિદનં કુયાર્ કેવલકુ ભકમ્ ।
પ્રત્યાહારાે િહ અેવં સ્યાદેવં કતુર્ઃ િહ યાે ગનઃ॥ ૮૫॥
ઇ દ્રયાણી દ્રયાથ યાે ય પ્રત્યાહર ત સુ્ફટમ્ ।
યાેગી કુ ભકમાસ્થાય પ્રત્યાહારઃ સ ઉચ્યતે॥ ૮૬॥
યદ્ય પ ય ત ચ યા તત્તદાત્મિન ભાવયેત્ ।
યદ્ય જઘ્ર ત નાસા યાં તત્તદાત્મિન ભાવયેત્॥ ૮૭॥
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અેવં જ્ઞાને દ્રયાણાં િહ ત સખં્યા સ ધરયેત્ ।
યામમાતં્ર પ્ર તિદનં યાેગી યત્નાદત દ્રતઃ॥ ૮૮॥
તદા િવ ચત્રસામ ય યાે ગનાં યતે ધ્રવુમ્ ।
દૂરશ્રુ તઃ દૂરદૃ ષ્ટઃ ક્ષણાદ્દરૂગમ તથા॥ ૮૯॥
વા ક્સ દ્ધઃ કામચાિર વમદૃ યકરણં તથા ।
મલમતૂ્રપ્રલપેેન લાેહાદ નાં સવુણર્તા ।
ખેચર વં તથા યત્તુ સતતા યાસયાે ગનઃ॥ ૯૦॥
તદા બુ દ્ધમતા ભાવ્ય યાે ગના યાેગ સદ્ધયે ।
અેતે િવહતાઃ મહા સદ્ધઃે ન રમેત્તષેુ બુ દ્ધમાન્॥ ૯૧॥
ન દશર્યેચ્ચ ક મૈ ચ વસામ યર્ િહ સવર્દા ।
કદા ચદ્દશયે પ્રીત્યા ભ ક્તયુક્તાય વા પનુઃ॥ ૯૨॥
યથા મખૂા યથા મૂઢાે યથા બિધર અેવ વા ।
તથા વતત લાેકેષુ વસામ યર્સ્ય ગુપ્તયે॥ ૯૩॥
નાેચે ચ્છ યાઃ િહ બહવાે ભવ ત વ ન સશંયઃ ।
ત કમર્કરણવ્યગ્રઃ વા યાસે િવ તાે ભવેત્ ।
અ યાસને િવહીન તુ તતાે લાૈિકકતાં વ્રજેત્॥ ૯૪॥
અિવ ત્ય ગુરાેઃ વક્યમ યસતે્તદહિનશમ્ ।
અેવં ભવેદ્ઘટાવસ્થા સદા યાસસ્ય યાે ગનઃ॥ ૯૫॥
અન યાસને યાેગસ્ય થા ગાે ઠ્યા ન સ ય ત ।
ત મા સવર્પ્રયત્નને યાેગમવે સદા યસતે્॥ ૯૬॥
તતઃ પિરચયાવસ્થા જયતે અ યાસયાેગતઃ ।
વાયુઃ સ પ્રેિરતાે યત્નાદ ગ્ ના સહ કુ ડલીમ્॥ ૯૭॥
બાેધિય વા સષુુ ાયાં પ્રિવશદેિવરાેધતઃ ।
વાયનુા સહ ચત્તં તુ પ્રિવશચે્ચ મહાપથમ્॥ ૯૮॥
મહાપથં મશાનં ચ સષુુ ાિપ વેત્યસાૈ ।
યસ્ય ચત્તં સપવનં સષુુ ાં પ્રિવશિેદહ॥ ૯૯॥
ભાવ્યાનથાર્ન્ સઃ િવજ્ઞાય યાે ગ રહ સ યત્નતઃ ।
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પ ચધા ધારણ કુયાર્ત્તત્તદ્ભૂતભયાફહમ્॥ ૧૦૦॥
થવી ધારણં વકે્ષ્ય પા થવે પ્ ભયાપહમ્ ।

નાભેઃ અધઃ ગુદસ્યાે વં ઘિટકાઃ પ ચ ધારયેત્॥ ૧૦૧॥
વાયું ભવેત્ તતાે વીધારણં તદ્ભયાપહમ્ ।

થવી સ ભવઃ તસ્ય ન ત્યુઃ યાે ગનાે ભવેત્॥ ૧૦૨॥
ના ભસ્થાને તતાે વાયું ધારયેત્ પ ચ નાિડકાઃ ।
તતાે જલાદ્ભયં ના ત જલ ત્યુઃ ન યાે ગનઃ॥ ૧૦૩॥
ના યુ વર્મ ડલે વાયું ધારયે પ ચ નાિડકાઃ ।
અગ્ ેયધારણા સયંે ન ત્યુઃ તસ્ય વિહ્નના॥ ૧૦૪॥
સદા િવ ચત્રસામ ય યાે ગનાે યતે ધ્રવુમ્ ।
ન દહ્યતે શર રં ચ પ્ર ક્ષપ્તાે વિહ્ન કુ ડકે॥ ૧૦૫॥
ના ભભ્રવુાેઃ િહ મ યે તુ પ્રદેશત્રયસયંુતે ।
ધારયેત્ પ ચ ઘિટકાઃ વાયું સાઇષા િહ વાયવી ।
ધારણાન્ન તુ વાયાે તુ યાે ગનાે િહ ભયં ભવેત્॥ ૧૦૬॥
ભ્રૂમ યાદુપિરષ્ટાત્તુ ધારયેત્ પ ચ નાિડકાઃ ।
વાયું યાેઽસાૈ પ્રયત્નને સયેમાકાશધારણા॥ ૧૦૭॥
આકાશધારણાં કુવર્ ત્યું જય ત ત વતઃ ।
યત્ર તત્ર સ્થતાે વાિપસખુમત્ય તમશ્નુતે॥ ૧૦૮॥
અેવં ચ ધારણાઃ પ ચ કુયાર્દ્યાેગી િવચક્ષણઃ ।
તતાે દૃઢશર રઃ સ્ય ત્યુતર્સ્ય ન િવદ્યતે॥ ૧૦૯॥
ઇત્યેવં પ ચભૂતાનાં ધારણાં યઃ સમ યસતે્ ।
બ્રહ્મણઃ પ્રલયે વાિપ ત્યુઃ તસ્ય ન િવદ્યતે॥ ૧૧૦॥
સમ યસતે્તદા યાનં ઘિટકાઃ ષ ષ્ટમવે ચ ।
વાયું િન ય યાયેત્તુ દેવતા મષ્ટદાિયનીમ્॥ ૧૧૧॥
સગુણ યાનમવેં સ્યાદ ણમાિદગુણપ્રદમ્ ।
િનગુર્ણં ખ મવ યા વા માેક્ષમાગ પ્રપદ્યતે॥ ૧૧૨॥
િનગુર્ણ યાનસ પન્નઃ સમાિધ ચ તતાેઽ યસતે્ ।
િદનદ્વાદશકેનવૈ સમાિધ સમવા ુયાત્॥ ૧૧૩॥
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વાયું િન ય મેધવી વન્મુક્તાે ભવેદ્ધ્રવુમ્ ।
સમાિધઃ સમતાવસ્થા વાત્મપરમાત્મનાેઃ॥ ૧૧૪॥
યિદ સ્યાદે્દહમુ સ્રષુ્ટ મચ્છા ચેદુ જે વયમ્ ।
પરબ્રહ્મ ણ લીયેત્ત્ય વા કમર્શભુાશભુમ્॥ ૧૧૫॥
અથ ચેન્નાે સમુ સ્રષંુ્ટ વશર રં યિદ પ્રઅયમ્ ।
સવર્ લાેકેષુ િવચરેદ ણમાિદગુણા વતઃ॥ ૧૧૬॥
કદા ચ વેચ્છયા દેવાે ભૂ વા વગર્યિપ સચંરેત્ ।
મનુ યાે વાિપ યક્ષાે વા વેચ્છયા િહ ક્ષણાદ્ભવેત્॥ ૧૧૭॥
સહાે વ્યાઘ્રાે ગ ે વા સ્યાિદચ્છયા જ તુતાં વ્રજેત્ ।
યથેષ્ટમવે વત્તત યાેગી િવદ્વાન્મહેશ્વરઃ॥ ૧૧૮॥
કિવમાગાઽયમુક્તઃ તે સાંકૃતે અષ્ટાઙ્ગયાેગતઃ ।
સદ્ધાનાં કિપલાદ નાં મતં વકે્ષ્ય તતઃ પરમ્॥ ૧૧૯॥
અભાસભેદતાે ભેદઃ ફલ તુ સમમવે િહ ।
મહામુદ્રાં પ્રવક્ષ્યા મ ભૈરવેણાેક્તમાદરાત્॥ ૧૨૦॥
પા ણર્વામસ્ય પાદસ્ય યાેિનસ્થાને િનયાજેયેત્ ।
પ્રસાયર્ દ ક્ષણં પાદં હ તા યાં ધારયેદ્દઢૃમ્॥ ૧૨૧॥
ચબુકં હૃિદ િવ યસ્ય પૂરયેત્ વાયનુા પનુઃ ।
કુ ભકેન યથાશ યા ધારિય વા તુ રેચયેત્ ।
વામાઙ્ગને સમ યસ્ય દ ક્ષણાઙ્ગને ચા યસતે્॥ ૧૨૨॥
પ્રસાિરત તુ યઃ પાદ તમુ પિર િવ યસતે્ ।
અયમવે મહાબ ધાે મુદ્રાવચ્ચામુમ યસતે્॥ ૧૨૩॥
મહાબ ધ સ્થતાે યાેગી સ્ફચાૈ સ તાડયેચ્છનૈઃ ।
અયમવે મહાબ ધઃ સદ્ધઃૈ અ યસ્યતે નરૈઃ॥ ૧૨૪॥
અ તઃ કપાલકુહરે જહ્વાં વ્યાવત્યર્ બ ધયેત્ ।
ભ્રૂમ યે દૃ ષ્ટઃ અ યષેા મુદ્રા ભવ ત ખેચર ॥ ૧૨૫॥
ક ઠમાકુ ચ્ય હૃદયે સ્થાપયેદ્દઢૃ મચ્છયા ।
જલ ધરાે બ ધ અેષ અ તદ્રવપાલકઃ॥ ૧૨૬॥
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ના ભસ્થાેઽ ગ્ ઃ કપાલસ્થસહસ્રકમલચ્યુતમ્ ।
અ તં સવર્દા તાવદ ત વર્લ ત દેિહનામ્॥ ૧૨૭॥
યથા ચા ગ્ તદ તં ન િપબેત્તુ િપબે વયમ્ ।
યા ત પ શ્ચમમાગણવૈમ યાસતઃ સદા ।
અ તં કુ તે દેહં જલ ધરમતાેઽ યસતે્॥ ૧૨૮॥
ઉડ્યાણં તુ સહજં ગુણાૈઘા ક થતં સદા ।
અ યસદે તત દ્ર તુ દ્ધાેઽિપ ત ણાે ભવેત્॥ ૧૨૯॥
નાભેઃ ઊ વર્મધશ્ચાિપ તાનં કુયાર્ પ્રયત્નતઃ ।
ષ માસમ યસે ત્યું જયેદેવ ન સશંયઃ॥ ૧૩૦॥
મૂલબ ધં તુ યાે િનત્યમ યસે સ ચ યાેગિવત્ ।
ગુદે પા ણ તુ સ પીડ્ય વાયુમાકુ ચયેદ્બલાત્ ।
વારં વારં યથા ચાે વ સમાયા ત સમીરણઃ॥ ૧૩૧॥
પ્રાણાપાનાૈ નાદ બ દૂ મૂલબ ધને ચૈકતામ્ ।
ગ વા યાેગસ્ય સં સ દ્ધ યચ્છતાે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૩૨॥
કરણં િવપિરતાખ્યં સવર્વ્યાિધિવનાશનમ્ ।
િનત્યમ યાસયુક્તસ્ય જઠરા ગ્ ઃ િવવદ્ધર્તે॥ ૧૩૩॥
આહારાે બહુલઃ તસ્ય સ પાદ્યઃ સાંકૃતે ધ્રવુમ્ ।
અ પાહારાે યિદ ભવેદ ગ્ ઃ દાહં કરાે ત વૈ ।
ઊ વ ભાનુરધશ્ચ દ્ર તદ્યથા સાંકૃતે॥ ૧૩૪॥
અધઃ શરશ્ચાે વર્પાદઃ ક્ષણં સ્યા પ્રથમે િદને ।
ક્ષણાત્તુ િક ચદિધકમ યસને િદને િદને॥ ૧૩૫॥
વ લશ્ચ પ લતશ્ચવૈ ષ માસાે વ ન દૃ યતે ।
યામમાતં્ર તુ યાે િનત્યમ યસે સ તુ આેગિવત્॥ ૧૩૬॥
વ ે લ કથિય યા મ ગાેિપતં સવર્યાે ગ ભઃ ।
અતીવૈતદ્રહસ્યં તુ ન દેયં યસ્ય કસ્ય ચત્ ।
વપ્રાણૈ તુ સમાે યાે સ્યાત્તસમૈ ચ કથયેદ્ધ્રવુમ્॥ ૧૩૭॥
વેચ્છયા વત્તર્માનાેઽિપ યાેગાેક્તિનયમૈઃ િવના ।

વ ે લ યાે િવ ન ત સ યાેગી સ દ્ધભાજનઃ॥ ૧૩૮॥
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તત્ર વ તુ દ્વયં વકે્ષ્ય દુલર્ભં યને કેન ચત્ ।
લ યતે યિદ તસ્યવૈ યાેગ સ દ્ધકરં તમ્॥ ૧૩૯॥
ક્ષીરમાઙ્ ગરસં ચે ત દ્વયાેરાદ્યં તુ લભતે ।
દ્વતીયં દુલર્ભં પુંસાં સ્ત્રી યઃ સા યમપુાયતઃ ।
યાેગા યાસરતા સ્ત્રી ચ પુંસા યત્નને સાધયેત્॥ ૧૪૦॥
પુમાન્ સ્ત્રી વા યદ યાે યં સ્ત્રીપું વાનપેક્ષયા ।
વપ્રયાજેનમાત્રૈકસાધના સ દ્ધમા ુયાત્॥ ૧૪૧॥

ચ લતાે યિદ બ દુઃ તમુ વર્માકૃ ય રક્ષયેત્ ।
અેવં ચ ર ક્ષતાે બ દુઃ તું જય ત ત વતઃ॥ ૧૪૨॥
મરણં બ દુપાતને વનં બ દુધારણત્ ।
બ દુરક્ષાપ્રસાદેન સવ સ ય ત યાે ગનઃ॥ ૧૪૩॥
અમરાે લ તદ્યથા સ્યા સહ ે લ તતાે યથા ।
તદ યાસક્રમઃ શસ્યઃ સદ્ધાનાં સ પ્રદાયતઃ॥ ૧૪૪॥
અેતૈઃ સઃૈ વૈ તુ ક થતૈર યસતે્ કાલલાલતઃ ।
તતાે ભવેદ્રાજયાેગાે ના તરા ભવ ત ધ્રવુમ્ ।
ન િદઙ્માત્રેણ સ દ્ધઃ સ્યાદ યસનેવૈ યતે॥ ૧૪૫॥
રાજયાેગં વરં પ્રા ય સવર્સ વવશકંરમ્ ।
સવ કુયાર્ન્નવા કુયાર્દ્યથા ચિવચાે ષ્ટતમ્॥ ૧૪૬॥
યથા તરા ચ યાેગને િન પન્ના યાે ગનઃ િક્રયા ।
યથાવસ્થા િહ િન પ ત્તભુર્ ક્તમુ ક્તફલપ્રદા॥ ૧૪૭॥
સવ તે ક થતં બ્રહ્મન્ સાંસૃ્કતે યાેગમાચર ।
ઇ ત તસ્ય વચઃ શ્રુ વા સાંસૃ્ક તઃ યાેગમાપ્તવાન્ ।
સવાર્ સદ્ધ રવા યાસાૈ દત્તાત્રેયપ્રસાદતઃ॥ ૧૪૮॥
ય ઇદં પઠતે િનતં્ય સાધુ યઃ શ્રાવયેદિપ ।
તસ્ય યાેગઃ ક્રમેણવૈ સ યત્યેવ ન સશંયઃ॥ ૧૪૯॥
યાે ગનાેઽ યાસયુક્તાઃ યે હ્યર યષેુ ગ્ હેષુ વા ।
બહુકાલં રમ તે મ બહુકાલિવવ જતાઃ॥ ૧૫૦॥
ત મા સવર્પ્રયત્નને યાેગમવે સદા યસતે્ ।
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યાેગા યાસાે જન્મફલં િવફલા િહ તથા િક્રયા॥ ૧૫૧॥
મહામાયાપ્રસાદેન સવષામ તુ ત સખુમ્ ।
અેત સવ યથાયુક્તં તામવેારાધયેત્તતઃ॥ ૧૫૨॥
યઃ સં ત્યા મનુીનામિપ દુિરતહરાે યાેગ સ દ્ધપ્રદશ્ચ ।
કા યાદ્યઃ પ્રવક્તા સખુદુઃખસહૃુદ્યાેગશાસ્ત્રસ્ય નાથઃ॥ ૧૫૩॥
તસ્યાહં ભ ક્તશુ યાેઽ ય ખલજનગુરાેઃ ભ ક્ત ચ તામણેઃ િહ ।
દત્તત્રેયસ્ય િવ ણાેઃ પદન લનયુગં િનત્યમવે પ્રપદે્ય॥ ૧૫૪॥
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