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योगदर्शने ऄष्टाङ्गािन
ििलकराजः
योगः नाम समािधः, तन्नाम परमात्मना साक्षात्कारः। योगः नाम सयं मनं,
तन्नाम अत्मिन िनयन्त्रणम।् योगः नाम योजनं, कयोोः योजनम् इित चेत् - ‘ऄन्त्िः
ििद्यमानस्य अत्मित्िस्य परमात्मित्िेन सह योजनम’्
इित।
‘योगिित्तििृ त्तिनरोधः’ (यो.द.स.पा.२) इित कथयित महिषषोः पतञ्जि ोः।
प्रमाणं, ििपयशयः, ििकल्पः, िनद्रा, स्मृििः इित एताोः पञ्च िृत्तयः सिन्त। ऄभ्यासद्वारा
िैराग्यद्वारा च यदा एताोः वत्तृ योः मनिस िव यं प्राप्नवु िन्त, तादृशं च मनोः आत्मनोः स्वरूपे
यदा दृढतया सिममि तं भवित तदा सा िस्थितोः योगः इित कथियतंु शक्यते। तत्रािप
िविशष्य योगदर्शने योगोः ऄष्टधा विणषतोः अिस्त।
योगस्य महत्िम्
यद्यिप योगस्य पारमािथषकं महत्वम् अिनवषचनीयमिस्त, तथािप सामान्यतया वक्ंु
शक्नमु ोः यत् योगेन साधकोः यत् िकमिप प्राप्तमु ् इच्छित तस्य प्रािप्तं कतुंु शक्नोित। योगेन
अन्तोःकरणं तथा िनमष ीिियते यत् साधकोः सवषदा साित्वकम् इष्टम् एव कामयते।
अिनष्टकाररणी कामना योगिनष्ठस्य साधकस्य न कदािप भिवतमु ् अहषित। योगोः
अन्तिस्स्थतम् आत्मतत्वम् पररचाययित। शरीरं पणू षतया रोगरिहतम् आरोग्यच्च करोित
योगोः। पिृ थवयां तादृशोः योः कोऽिप रोगोः एव नािस्त यस्य वारणं योगेन न स्यात।् भगवान्
श्रीकृष्णोः कथयित –
“योगः कमसशु कौर्लम”्
िपिस्िभ्योऽिधको योगी ज्ञािनभ्योऽिप मिोऽिधकः।
किमशभ्यिािधको योगी िस्माद् योगी भिाजशनु ॥ - गी.६.४६
योगस्य अभ्यासेन मानवोः पणू तष या स्वस्थोः भवित। यािन स्वस्थजनस्य
शास्त्रोक् क्षणािन किथतािन सिन्त तेषां प्रािप्तोः भवित योगाभ्यासेन। तद्यथा आयवु ेदे सश्रु तु ोः
–
समदोषस्समािग्नि समधािुमलिियः।
प्रसन्त्नात्मेिन्त्द्रयमनः स्िस्थ आत्यिभधीयिे॥ (सू.स्था.ऄ.१५.श्लो.४१)
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ऄष्टाङ्गयोगः
ऄष्टाङ्गयोगस्य ईपादेयिा –
महिषषणा पतञ्जि ना जीवनस्य सवषस्याोः अिप समस्यायाोः समाधानत्वेन अतीव
उत्तमोः उपायोः कश्चन मानवानां कृते उपिदष्टोः, स च अिस्त ऄष्टाङ्गयोगः इित। जीवने
सवषस्याम् अिप अवस्थायाम् अस्मान् आत्मिवश्वासयक्
ु ान् करोित अष्टाङ्गयोगोः। योः कोऽिप
जनोः एतस्य आ मबनम् आदाय स्वस्य परम क्ष्यस्य प्रािप्तं कतुंु शक्नोित। अद्यत्वे ोके याोः
काोः अिप समस्याोः अव ोक्यमानाोः सिन्त तासां सवाषसाम् अिप समस्यानां पररहारोः
अष्टाङ्गयोगेन िनश्चयेन भिवतमु ् अहषित। महिषषणा एतस्य उपदेशोः न के व ं
समप्रदायिवशेषाय कृतोः अिपतु अिि ाय मानवाय एतस्य उपदेशोः कृतोः अिस्त।
अष्टाङ्गयोगद्वारा समग्रे अिप जगित शान्तेोः उपिस्थितोः भिवतमु ् अहषित। राष्रस्य
सशक्ीकरणं, शरीरस्य समग्रोः िवकासोः, सावषभौिमकी िवचारसाित्वकता च मात्रम्
अष्टाङ्गयोगेन एव भिवतमु ् अहषित।
ऄष्टाििमािन ऄङ्गािन –
‘यमिनयमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टािङ्गािन’ – यो.द
२.२९। अथाषत् अष्ट सोपानािन अष्टाङ्गयोगस्य सिन्त। तािन िमशोः – यमः, िनयमः,
असनम,् प्राणायामः, प्रत्याहारः, धारणा, ध्यानं समािध च इित एतािन सिन्त।
योगशरीरस्य इमािन अष्टौ अङ्गािन जीवातरू
ु पेण ितष्ठिन्त इित कृत्वा एतेषां िवस्तरे ण ज्ञानम्
अस्मािभोः प्रातवयम् एव। तत्राद्योः भवित –
१ यमः – ‘यम्यन्त्िे ईपरम्यन्त्िे िनित्यशन्त्िे िहंसािदभ्यः आिन्त्द्रयािण यैस्िे यमाः’।
अथाषत् इिन्ियािण िहसं िदभ्योः दष्टु भ्े योः दोषेभ्योः अपाकृत्य सत्कमषिण सयं ोजयिन्त ये ते
यमाोः इित कथ्यन्ते। यमानां पञ्च प्रकाराोः भविन्त –
ऄिहंसासत्यास्िेयब्रह्मचयाशपररग्रहा यमाः - यो.द २.३०
तत्र प्रथमोः यमोः भवित –
क)ऄिहंसा – मनसा, वाचा अथवा कमषणा कस्यािप जीवस्य अनत्ु पीडनम् ऄिहंसा इित
कथ्यते। पञ्चसु यमेषु अिहसं ायाोः मख्ु यं स्थानं भवित। यावत् पयषन्तं कश्चन साधकोः
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अिहसं ायाोः अनष्ठु ानं समयक् प्रकारे ण न करोित तावत् पयषन्तं योगस्य अिग्रमेषु सोपानेषु
आरोहणं कतुंु न शक्यते। यथा कटुवचनस्य श्रवणेन अहम् आत्मिन पीडायाोः अनभु वं
करोिम तथैव अन्योः अिप कुयाषत् इित भावोः मनिस स्थापनीयोः। यथा शस्त्रािद-प्रहारे ण
मम शरीरे वेदना भवित तथैव अन्यस्य प्रािणनोः अिप भवित इित भावोः मनिस
स्थापनीयोः। यथा शरीरस्य सरं क्षणं मया इष्यते तथैव अन्येन अिप इष्यते इित भावोः
मनिस स्थापनीयोः। एतादृशस्य एव पिवत्रस्य भावस्य उपदेशम् अस्माकं कृते यच्छित
कारुिणकोः महिषश याज्ञिल््यः यत् –
मनसा कमशणा िाचा सिशभूिेषु सिशदा।
ऄ्लेर्जननं प्रोक्तमिहस
ं ात्िेन योिगिभः॥
एवमेव महिषषोः वयासोः अिप ब्रवीित यत् – ‘िरािहस
ं ा सिशथा सिशदा
सिशभिू ानामनिभद्रोहः’ इित (वया.भा.यो.द.)।
ख) सत्यम् – िद्वतीयोः एषोः यमोः भवित सत्यम् इित। यथा दृष्ट,ं यथा श्रतु ं यथा च ज्ञातं,
साक्षात्तथैव वाण्या तस्य कथनं सत्यम् इित कथ्यते। अस्माकं यत् वचनम् अन्येषु भ्रािन्तं न
उत्पादयित, सर तया अस्माकम् अिभप्रायं िवना क् ेशेन अन्ये यदा अवगच्छिन्त तदा तद्
वचनम् अिप सत्यम् इित कथ्यते। उक्ं िह यथा योगदशषनस्य भाष्यस्य प्रणेत्रा – ‘सत्यं
यथाथे िाङ्मनिस। यथादृष्टं यथानिु मिं यथाश्रुिं िथा िाङ्मनिेिि। परर
स्िबोधसङ्िान्त्िये िागुक्ता सा यिद न ििञ्चिा भ्रान्त्िा िा प्रििपित्तिन्त्ध्या िा
भिेिदिि। एषा सिशभिू ोपकाराथं प्रिृत्ता न भिू ोपघािाय।’
सवषदा सत्याचरणं कतषवयम् इित तु समयक्, परन्तु सत्यं सवषदा िप्रयम् एव वक्वयम।्
अथाषत् तादृशं सत्यं न वक्वयं यत् अिप्रयम् भवित। अत एव उच्यते यत् ‘सत्यं ब्रूयाि् िप्रयं
ब्रूयाि,् न ब्रयू ाि् सत्यमिप्रयम’् इित तै. उ.।
सत्यस्य पररपा नेन साधकस्य वािच
अद्भुतोः कश्चन प्रभावोः उत्पन्नोः भवित। सोः यद् ब्रवीित तत् वास्तिवकताम् एित। सोः यद्
उपिदशित तस्य पा नं सवे कुवषिन्त। अतोः योगमागे च ता साधके न अतीव यत्नेन सत्यस्य
पा नं कतषवयं भवित।
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ख) ऄस्िेयम् –न स्तेयम् अस्तेयं भवित। स्तेयं नाम चौयषम।् ोभे पितत्वा शास्त्रमयाषदां च
उल् ङ््य अन्येषां िवयाणां ब ात् छ ेन वा ग्रहणम् स्तेयम् भवित। एतत् यिद न
आचररतं भवित तिहष अस्तेयम् इित भवित। उक्ं िह तद्यथा महिषषवयासेन यत् स्िेयमर्ाह्लपूिशकं
द्रव्याणां
परिः
स्िीकरणम।्
ित्प्रििषेधः
पुनरस्पृहारूपमस्िेयिमिि।
ग) ब्रह्मचयशम् – तरु ीय एष यमोः। ‘ब्रह्मचयं गुप्तेिन्त्द्रयस्य ईपस्थस्य सयं मः’ इित वदित
योगदशषनस्य भाष्यकारोः भगवान् वयासोः। अथाषत् प्रजननेिन्ियस्य समयक्या सयं मनं
कृत्वा वीयषरक्षा भवेत् इित अिभप्रायोः। सरु िक्षतं वीयुं शरीरस्य ओजोः, तेजोः, शिक्म,्
आत्मिवश्वासं साित्वकं िचन्तनं च वधषयित। अिण्डस्य ब्रह्मचयषस्य पा नेन साधकोः
मत्ृ यञ्ु जयोः भवित।
घ) ऄपररग्रहः – न पररग्रहोः अपररग्रहोः। अनावश्यक-सङ्क नस्य पररत्यागोः एव
अपररग्रहोः इित कथ्यते। उदाहरणाथषम् –
एकिस्मन् मासे मम जीवनं सहस्रे रूप्यके षु सौकयेण यािपतं भवित, परन्तु मम सिवधे
सहस्रस्य शतं स्यात् इित पररग्रहोः कथ्यते। सहस्रे एव िनवाषहस्तु अपररग्रहोः इित।
भगवान् वयासस्तु अपररग्रहिमत्थम् आह –
‘ििषयाणामजशनरक्षणक्षयसङ्गिहस
ं ादोषदर्शनादस्िीकरणमपररग्रहः’ इित।
२ िनयमः – अष्टाङ्गयोगस्य िद्वतीयम् इदं सोपानम।् यथा यमस्य पञ्च प्रकाराोः तथैव
िनयमस्य अिप पञ्च प्रकाराोः सिन्त। भगवान् पतञ्जि ोः वदित यत् ‘र्ौचसन्त्िोषिपःस्िाध्यायेश्वरप्रिणधानािन िनयमाः’ (यो.द.२.३२)।
अथाषत् र्ौचः, सन्त्िोषः, िपः, स्िाध्यायः इश्वरप्रिणधानं च इित एते पञ्च िनयमाोः
सिन्त। पञ्चानां िनयमानां ज्ञानम् अिप अत्यावश्यकं भवित। आदौ प्रथमं पश्यामोः –
क)र्ौचः – शौचोः नाम िनमष ता। जीवने सवषिवधोः शौचोः अपेिक्षतोः भवित। शौचोः
िद्विवधोः भवित – अभ्यन्त्िरर्ौचः बाह्यर्ौचः च। महिषषोः मनोःु कथयित यत् ऄििगाशरािण र्ुध्यिन्त्ि, मनः सत्येन र्ुध्यिि।
ििद्यािपोभ्यां भूिात्मा बुििज्ञाशनेन र्ुध्यिि॥ (म.स्मृ.५.९)
बाह्याभ्यन्तर-शौचस्य िवषये भगिान् व्यासः एवमाह –
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‘िर र्ौचं मृज्जलािदजिनिं मेध्याभ्यिहरणािद च बाह्यम’् । अथाषत् मिृ त्तकायाोः
ज स्य च उपयोगेन या स्वच्छता उत्पन्ना भवित स शौचोः कथ्यते। एवमेव बिु िवधषकान्
पिवत्रान् पदाथाषन् यिद िादेम तिहष अिप शरीरस्य शिु िकरणं स्मपद्यते। एष उभयिवधोः शौचोः
बाह्यशौचोः भवित।
अिप च - ‘अभ्यन्त्िरं िचत्तमलानामाक्षालनम’् अथाषत् असत्यं, कपटाचरणम,्
ईष्याष, द्वेषोः, मत्सरोः, परािहतिचन्तनम् इत्यादीनां िचत्तस्य म ानाम् अपाकरणम् आभ्यन्तरशौचोः इित कथ्यते।
ख) सन्त्िोषः – न्यनू तायां स्याम् अथवा समपन्नतायां स्यां, सवषस्यामिप िस्थतौ चेतिस
एकस्याोः सन्तष्टु ोःे भावोः साधके न स्थापनीयोः सवषदा। याविन्त जीवनोपयोगीिन साधनािन
सिवधे सिन्त ततोः ऊर्धवषम् अितररक्ानां साधनानां ग्रहणे अिनच्छा सन्तोषोः कथ्यते।
तथा िह भगवान् वयासोः –
‘सन्त्िोषः सिन्त्निहिसाधनादिधकस्यानपु ािदत्सा’ इित।
ग) िपः – ततृ ीयोः िनयमोः भवित तपोः इित। ‘िपो द्रन्त्द्रसहनम’् इित उच्यते
योगभाष्यकारे ण। बभ
ु क्ष
ु ा-िपपासा, र्ैत्यम-् औष्ण्यम,् सख
ु -ं दुःख,ं हािनः-लाभः,
मानम-् ऄपमानम,् स्िुििः-िनन्त्दा, सत्कारः-ििरस्कारः, जयः-पराजयः इत्यादयोः
द्वन्द्वाोः भविन्त। योः मानवोः एतेषु द्वन्द्वेषु समत्वे ितष्ठन् एतान् सहते सोः तपस्वी भवित।
श्रीमद्भगवद्गीतायां तु ित्रिवधस्तप उक्ोः – मानिसकः, िािचकः र्ारीररकः च।
 मानिसकं िपः –
मनः प्रसादः सौम्यत्िं मौनमात्मिििनग्रहः।
भािसंर्ुििररत्येिि् िपो मानसमच्ु यिे॥ गी.ऄ.१७.श्लो.१६
 िािचकं िपः –
ऄनुद्रेगकरं िा्यं, सत्यं िप्रयिहिं च यि।्
स्िाध्यायाभ्यसनं चैि, िाङ्मयं िप ईच्यिे॥ गी.ऄ.१७.श्लो.१५
 र्ारीररकं िपः –
देििद्रजगुरुप्राज्ञपूजनं र्ौचमाजशिम।्
ब्रह्मचयशमिहस
ं ा च र्ारीरं िप ईच्यिे॥ गी.ऄ.१७.श्लो.१४
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घ) स्िाध्यायः – ‘स्िाध्यायो मोक्षर्ाह्लाणामध्ययनं प्रणिजपो िा’ इित वदित
भगवान् वयासोः।
ङ) इश्वर-प्रिणधानम् – ‘इश्वरप्रिणधानं ििस्मन् परमगरु ौ सिशकमाशपशणम’् इित वया. भा.।
३ असनम् –
िचत्तस्य वत्तृ ीनां िनरोधोः येन साधके न इष्यते तेन किस्मिँिश्चत् एकिस्मन् एव आसने
उपवेष्टटं यत्नो िवधेयोः। तादृशस्य आसनस्य अभ्यासोः साधके न कतषवयोः यिस्मन् आसने सोः
दीर्षका ं यावत् उपवेष्टटं शक्नयु ात।् शरीरं यिद िस्थरं न भवित तिहष िचत्तस्य अवधानं
अिस्थरम् अङ्गं प्रित महु टमषहु टोः गच्छद्भवित येन योगस्य अिग्रमाणां सोपानानां प्रािप्तोः भिवतंु
न अहषित। अतोः एव िस्थरतायाोः महत्वं मनिस िनधाय भगवता पतञ्जि ना उच्यते यत् –
‘िस्थरसख
ु मासनम’् (यो.द.२.४६) इित। अस्माकं के षु के षु आसनेषु िस्थरता भिवतमु ्
अहषित इित भगवता वयासेन एवं प्रकारे ण िनदेशोः कृतोः अिस्त – ‘िद्यथा पद्मासनं
िीरासनं भद्रासनं स्ििस्िकं द्डासनं सोपाश्रयं पयशङ्कं िौञ्चिनषदनं
हिस्ििनषदनमष्णु रिनषदनं समसस्ं थानं िस्थरसख
ु ं यथासख
ु ं चेत्येिमादीिन’ इित।
४ प्राणायामः – चतथु षिमदं योगाङ्गम् प्राणायामोः इित। प्राणस्य आयामोः प्राणायामोः
भवित। आयामो नाम दै्यषम् इित। आरोग्यदृष्ट्या प्राणायामस्य महान्तोः ाभाोः सिन्त।
प्राणायामेन साधकोः इिन्ियवशगोः न भवित। इिन्ियाणां पररष्कारोः भवित प्राणायामेन।
उक्ं िह यथा महिषषणा मननु ा –
‘दह्यन्त्िे ध्मायमानानां धािूनां िह यथा मलाः।
िथेिन्त्द्रयाणां दह्यन्त्िे दोषाः प्राणस्य िनग्रहाि’् ॥ (मनु.६.७१)
प्राणायामस्य अभ्यासात् पवू ुं प्राणस्य ितस्रोः अवस्थाोः अवश्यम् अस्मािभोः ज्ञेयाोः। ताोः
िमशोः भविन्त – परू कोः, रे चकोः कुमभकश्च इित। श्वासस्य अन्तोः ग्रहणमथवा परू णम् परू कोः
भवित। श्वासस्य बिहिनषष्कासनं रे चकोः इित कथ्यते। श्वासस्य स्थगनं कुमभकोः भवित।
कुमभकोः िद्विवधोः भवित। आभ्यन्तरकुमभकोः बाह्यकुमभकोः च। परू कं कृत्वा अन्तोः एव
श्वासस्य स्थगनं आभ्यन्तरकुमभकोः भवित। रे चकं कृत्वा श्वासस्य बिहरे व स्थगनं
बाह्यकुमभकोः भवित। यमानां िनयमानां च उपदेशात् परम् आसनस्य पररचयं कारियत्वा
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योगसत्रू कारोः वदित यत् – ‘ििस्मन् सिि श्वासप्रश्वासयोगशििििच्छे दः प्राणायामः’ इित।
सत्रू द्वयेन चतधु ाष प्राणायामोः कथ्यते सत्रू कारे ण –
‘बाह्याभ्यन्त्िरस्िम्भििृ त्तदेर्कालसङ््यािभः पररदृष्टो दीघशसक्ष्ू मः’ (यो.द.२.५०)
‘बाह्याभ्यन्त्िरििषयाक्षेपी चिुथशः’ (यो.द.२.५१) तत्र प्रथमोः –
क)बाह्यिृित्त-प्राणायामः –‘यर प्रश्वासपूिशको गत्यभािः स बाह्यः’ (व्या.भा)।
ख) अभ्यन्त्िरििृ त्त-प्राणायामः – ‘यर श्वासपिू शको गत्यभािः स अभ्यन्त्िरः’
(व्या.भा)।
ग) स्िम्भििृ त्त-प्राणायामः – ‘िृिीयः स्िम्भििृ त्तयशरोभयाभािः सकृत्प्रयत्नािििि’
(यो.भा)।
कथिमदं संभवित इित एवमदु ाहरित महिषषवयासोः – ‘यथा िप्ते न्त्यस्िमपु ले जलं
सिशिः सङ्कोचमापद्यिे िथा द्रयोयशगु पद्गत्याभाि आिि।
घ) बाह्याभ्यन्त्िर-ििषयाक्षेपी प्राणायामः – चतथु षस्य अस्य प्राणायामस्य िविधोः
सर तया एवम् अवगन्तंु शक्नमु ोः – अत्र बाह्यप्राणायाम-समबन्धी योः िवषयोः तस्य
आभ्यन्तप्राणायाम-समबन्धी च योः िवषयोः तस्य आक्षेपोः िियते। अथाषत् िवरोधोः
िियते। तन्नाम, बाह्यप्राणायामे वयं श्वासम् बिहोः िनष्कासयामोः। अत्र अिप अन्तोः िस्थतं
वायंु बिहोः िनष्कासियतमु ् आरभामहे, परन्तु बिहरागच्छन्तं श्वासं ब पवू षकम्
अवरोधयामोः। अयं तु बाह्यप्राणायामस्य आक्षेपोः।
आभ्यन्तर-प्राणायामस्य आक्षेपोः कथम् इित चेत् – अत्र बिहोः िवद्यमानस्य वायोोः
यदा अन्त्तोः ग्रहणं भवित तदा तिस्मन्नेव का े अन्तोः गच्छन्तं तं श्वासं अवरोिंु यत्नं कुमषोः।
एवं प्रकारे ण अस्य प्राणायामस्य एका आविृ त्तोः समपन्ना भवित। वयासभाष्ये एष िवषय एवम्
अभािण –
‘श्वासप्रश्वासयोििशषयािधारणात्िमेणभिू मजयादुभयाक्षेपपूिशको गत्यभािििुथशः
प्राणायामः’ इित।
५ प्रत्याहारः –
‘स्िििषयासम्प्रयोगे िचत्तस्िरूपानुकार आिेिन्त्द्रयाणां प्रत्याहारः’ इित। (यो. भा.)
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अथाषत् अस्माकं ज्ञानेिन्ियिण कमेिन्ियािण च स्वकीयेभ्योः िवषयेभ्योः यदा
असमप्रयोगं समप्राप्य िचत्तस्य स्वरूपेण साकम् एकरूपतां प्राप्नवु िन्त तदा सा िस्थितोः
प्रत्याहारोः इित कथ्यते। असमप्रयोगोः नाम समबन्धस्य अभावोः अथवा अनाकषषणम।्
परन्तु कीदृशेन िचत्तेन एकरूपता स्यात् इिन्ियाणाम् इित चेत् –
यमिनयमासनप्राणायामािदिभोः यस्य िचत्तस्य िनमष ीकरणं कृतं भवित तादृशेन िचत्तेन
सहैव इिन्ियाणाम् एकरूपता प्रत्याहारोः इित कथ्यते। प्रत्याहारस्य फ माह योगसत्रू कारोः
–
‘ििः परमा िश्यिेिन्त्द्रयाणाम’् (यो.द.२.५५)
६ धारणा – धारणायाोः सन्दभे भगवता पतञ्जि ना कथ्यते यत् – ‘देर्बन्त्धिित्तस्य
धारणा’ (यो.द.३.१) इित। धारणाम् आह भगवान् वयासोः –‘नािभचिे रृदयपु्डरीके
मिू ध्नश ज्योिििष नािसकाग्रे िजह्ऱाग्र आत्येिमािदषु देर्ेषु बाह्ये िा ििषये िचत्तस्य
िृित्तमारेण बन्त्ध आिि धारणा’ इित।
७ ध्यानम् –
सप्तमम् इदं योगाङ्गं र्धयानम् इित। एतस्य क्षणम् योगसत्रू कारे ण एवं प्रकारे ण उक्म्
– िर प्रत्ययैकिानिा ध्यानम’् इित। अथाषत् यिस्मन् देशे िचत्तं िस्थरीकृतमासीत।्
प्रत्ययस्य एकतानता प्रत्ययैकतानता। प्रत्ययोः नाम ज्ञानम।् कस्य ज्ञानम् इित चेत् –
‘ध्येयालम्बनस्य ज्ञानम’् । अथाषत् र्धयेयोः योः अिस्त परमात्मा, तस्य आ मबनं कारियतंु
यत् ज्ञानं, तेन ज्ञानेन एकतानता इत्यक्
ु े एकरूपता अथवा िनरन्तरप्रवाहोः र्धयानम् इित
कथ्यते। तथा िह योगभाष्यम् –‘ििस्मन् देर्े ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्यैकिानिा सदृर्ः
प्रिाहः प्रत्ययान्त्िरेणापरामृष्टो ध्यानम’् इित।
८ समािधः –
‘िदेिाथशमारिनभाशसं स्िरूपर्न्त्ू यिमि समािधः’ (यो.द.३.३) तदेव अथाषत् तदेव र्धयानं,
यदा ऄथशमारिनभाशसम् अथाषत् र्धयेयवस्तनु ोः अथवा परमात्मनोः स्वरूपस्य प्रकाशकम्
अथवा पररचायकं, स्िरूपर्ून्त्यिमि अथाषत् शन्ू यस्वरूिप इव भवित तदा र्धयानस्य इयं
िस्थितरे व समािधोः इित कथ्यते। शब्दान्तरै ोः एवम् अवगन्तंु शक्नमु ोः – यदा र्धयातरर र्धयाने
र्धयेये च अभेदोः भवित तदा सा िस्थितोः समािधोः भवित। अत्र साधकोः स्वस्य स्थू ात्
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स्वरूपात् सक्ष्ू मं शन्ू यस्वरूपं प्राप्नोित। योगदशषने समाधेोः क्षेत्रं िवस्तरे ण प्रितपािदतम् अिस्त।
आदौ िचत्तस्य वत्तृ ीनां िनरोधाय ऄभ्यासः िैराग्यं च इित उपायद्वयम् उक्त्वा समाधेोः
प्रकारद्वयम् उच्यते सत्रू काकारे ण। प्रथमस्तु समप्रज्ञात-समािधोः अपरश्च असमप्रज्ञात-समािधोः।
समप्रज्ञातोः अथाषत् – ‘िििकश ििचारानन्त्दािस्मिारूपानगु मात्सम्प्रज्ञािः’ (१.१७)
 अनेन सम्प्रज्ञाि-समाधेः प्रकारचतष्टु यं ज्ञातं भवित –
क)िििकाशनगु ि-सम्प्रज्ञािसमािधः – ‘िििकश िित्तस्यालम्बने स्थल
ू अभोगः’
(व्या.भा)। अथाषत् अस्य समाधेोः प्राप्त्यथुं स्थू ेषु पदाथेषु र्धयानम् एकाग्रीकतषवयं
भवित। अत्र नािसकाग्रोः, भ्रमू र्धय-भागोः, पञ्च तत्वािन, सयू षोः अथवा चन्िोः इत्यािदषु
धारणां कतुंु शक्नमु ोः। अिस्मन् समाधौ शब्दस्य, अथषस्य ज्ञानस्य च ग्रहणम् अिभन्नरूपेण
भवित। अथाषत् ित्रषु अभेदोः भवित इत्यथषोः।
ख) ििचारानगु ि-सम्प्रज्ञािसमिधः – ‘सक्ष्ू मो ििचारः’ (व्या.भा)। अथाषत् यदा
तन्मात्रासु अथवा शब्द-स्पशष-रूप-रस-गन्धािद-सक्ष्ू मिवषयेषु र्धयानं स्थाप्यते एतेषां
साक्षात्कारश्च यदा िियते तदा िवचारानगु त-समप्रज्ञातसमािधोः इित कथ्यते।
ग) अनन्त्दानगु ि-सम्प्रज्ञािसमािधः – ‘अनन्त्दो ह्रादः’ (व्या.भा)। सत्वगणु स्य
प्रधानतया यस्य सि
ु स्य अनभु िू तं र्धयानावस्थायां साधकोः करोित सा एव सि
ु ानभु िू तोः
आनन्दानगु त-समप्रज्ञातसमािधोः इित कथ्यते। पञ्च ज्ञानेिन्ियािण अत्र र्धयानाथुं शक्यािन
उपयोक्ुम।्
घ) ऄिस्मिानगु ि-सम्प्रज्ञािसमािधः – ‘एकाित्मका सिं िदिस्मिा’ (व्या.भा)। अथाषत्
यदा मात्रम् आत्मनोः एव प्रतीितोः भवित तदा अिस्मतानगु त-समप्रज्ञातसमािधोः इित
कथ्यते।
 ऄसम्प्रज्ञािसमािधः – ‘ििरामप्रत्ययाभ्यासपूिशः सस्ं कारर्ेषोऽन्त्यः’
(यो.द.१.१८)
सत्रू स्यास्य वयाख्यानम् एवं िियते भगवता वयासेन – ‘सिशिृित्तप्रत्यस्िमये सस्ं कारर्ेषो
िनरोधिित्तस्य समािधरसम्प्रज्ञािः’। अथाषत् िचत्तस्य वत्तृ ीनां िनरोधात् परं मात्रं सस्ं कारोः
एव यत्र िशष्यते सा िचत्तिनरोधरूिपणी िस्थितोः असमप्रज्ञातसमािधोः इित कथ्यते। एषोः
असमप्रज्ञातसमािधोः िद्विवधोः भवित –
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क)भिप्रत्यय-ऄसम्प्रज्ञािसमािधः – ‘भिप्रत्ययो ििदेहप्रकृििलयानाम्
(यो.द.१.१९)।
अथाषत् िवदेहाख्याोः प्रकृित याख्याोः च ये िवद्वांसोः सिन्त तेषां भवप्रत्ययअसमप्रज्ञातसमािधोः भवित। सष्टृ ोःे रचनािमस्य प्र यस्य च िचन्तनेन यत् ज्ञानम् उत्पन्नं
भवित तस्य एव भव-प्रत्ययोः इित आख्या। एतत् ज्ञात्वा िववेकस्य, वैराग्यस्य
असमप्रज्ञातसमाधेोः च प्रािप्तोः भवित।
ख) ईपायप्रत्यय-ऄसम्प्रज्ञािसमािधः – ‘श्रिािीयशस्मृििसमािधप्रज्ञापूिशक
आिरेषाम’् (यो.द.१.२०)
इतरे षाम् अथाषत् िवदेहान् प्रकृित यान् च िवहाय ये अन्ये योिगनोः सिन्त तेषां
सत्रू ोक्-उपायैोः समाधेोः प्रािप्तोः भवित। ते िमशोः श्रिा, िीयं, स्मिृ िः, समािधः, प्रज्ञा
इत्यादयोः उपायाोः सिन्त। िचत्तस्य िनमष ता, प्रसन्नता अिभरुिचोः च अत्र श्रिात्वेन
पररगण्यते। िीयशम् अथाषत् ब म् उत्साहो वा। पवू ाषनभु तू ानां योगस्य भमू ीनाम् अिवस्मरणं
स्मृििः इित कथ्यते। समािधत्वेन अत्र समपणू ैकाग्रता िवविक्षता अिस्त। प्रज्ञा अथाषत्
िववेकस्य ख्याितोः भवित।
एवं प्रकारे ण समाधेोः स्वरूपं ज्ञातंु वयं यत्नं कतुंु शक्नमु ोः। एतत् पररज्ञानेन एव
अष्टाङ्गयोगस्य िमोः अिप समपणू षताम् एित। यद्यिप स्वार्धयायदृष्ट्या समग्रोः िमोः
अनभु िवनोः योिगनोः सािन्नर्धये उपिवश्य पिितंु शक्यते, परन्तु अष्टाङ्गयोगस्य प्रािप्तोः मात्रम्
एतस्य पिनेन एव न समभवित। यावत् पयषन्तम् अत्र उक्ं प्रत्येकं िवषयं साधकोः िमशोः
आत्मसात् न कुयाषत् न तावत् पयषन्तम् एतस्य पणू षतया अवबोधोः भवित। िमभङ्गोः अिप न
स्यात।् के चन साक्षात् प्राणायाममेव आरभमाणाोः दृश्यन्ते ोके अद्यत्वे। तन्नोिचतम।् यद्यिप
बाह्योः ाभोः स्यान्नाम तेन, परन्तु यमिनयमानाम् अज्ञाने पारमािथषकोः ाभोः न प्राप्येत।इित।

