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izLrkouk  

 

अग्नौ प्रास्ताहुततिः सम्यक् आतित्यमपुततष्ठत।े 

आतित्याज्जायत ेवतृटिः वटृरेन्न ंततिः प्रजािः।। 

 

श्लोकोSय ं ससं्कृतसाडित्यस्य तथा तत्पोषकपूववजानां डियािीलकचररत्रस्य च 
मानदण्डः इव पररदृश्यते। अनेन प्राचीनससं्कृतज्ञः मनसा वाचा कमवणा वा 
कृतमाववष्कृतमकंु्त च यत्त्कशमवप काय ं समाजडितायञवेशत ससु्पष्टायते। 
उत्तमसमाजशनमावणाय, समाजगतसमस्त-प्रात्णकोडिडिताय च पूववजञः याशन 
नञकाशन िास्त्रात्ण समाववष्कृताशन, तान्येवाधुना समस्तससंाराय औषधसमानीव 
वरीवतवन्ते। तथावप साम्प्रतं सिजरूपेण, प्रकृशत - स्वाभावस्वरूपप्रववृत्ततत्त्वदृष््या 
च ससं्कृतशिक्षाप्रदानं सवभे्यः ससं्कृतजे्भ्यः समस्यात्वेन सलंक्ष्यते। ववचायवमाणे 
ससं्कृतशिक्षापरम्परायां कस्यशचदेकस्य वविेषतत्त्वस्य त्याग एवास्याः दतु्स्थतेः 
कारणशमशत अनुमीयते। अवसरेSत्स्मन ् वाक्यानीमाशन 
प्रमाणभूतान्यनुसन्धेयानीशत त्जज्ासायां –  

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत।्  

 
आत्मञव ह्यात्मनो बन्धुरात्मञव ररपुरात्मनः।। (भ.गी.6.5) 
मनः कायात्ननमाित्न्त स पे्ररयशत मारुतम।् 
मारुतस्तूरशस चरन्मन्दं जनयशत स्वरम।्। (मञ.उ.7.11)  

स एष परुुषः पञ्चववधस्तस्य यदषु्ण ं तज्यज्ययोशत याशन काशन स 
आकािोथ। 

 
यल्लोडितं शे्लष्मा रेतस्ता आपो यच्छरीरं सा पशृथवी यः प्राणः स 
वायुः।।(ऐ.आ.2.3.3) 
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आपोमयः प्राणः, आपो वञ प्राणाः, सव ं िीदं 
प्राणेनावतृम,् प्राणो वञ वायुः, प्राणाडद . . . वायुभेदाः 
अन्नमयकोिे यदा वतवन्ते तदा प्राणमयः कोिः, 
 

अन्नात्प्राणो मनः सत्य ंलोकाः कमवस ुचामतृम।्। 
अन्नं डि भतूानां ज्ययेष्ठम्म।् तस्मात्सवधषधमचु्यते। 
अन्नाद् भतूाशन जायन्ते। जातान्यन्नेन वधवन्ते।। 

 
आिारिुद्धौ सत्त्विुवद्धः सत्त्विुद्धौ ध्रवृास्मशृतः 
स्मशृतलब्धे सववग्रन्थीनां ववप्रमोक्षः (छा.7.26.2), 
प्राणञबवल ं बलेन तपस्तपसा श्रद्धा श्रद्धया स्मारं 
स्मारेण ववज्ानं ववज्ानेनात्मानं वेदयशत 
(म.ना.उ.17.13), मन एव मनुष्यानां कारणं 
बन्धमोक्षयोः (िा.उ.1), वाङमयः पुरुषः(ब.ृआ.उ), 
वाङ्मनशस सम्पद्यते (छा.उ.), अन्यत्र मना अभूवं 
मादिवम,् अन्यत्रमना अभवूं नाश्रौषशमशत, मनसा ह्येव 
पश्यशत मनसा श्रणृोशत(ब.ृउ.1.5.3), अनन्तं वञ 
मनः। कामः सङ्कल्पो ववशचडकत्सा श्रद्धाश्रद्धा 
धशृतरधशृतः ह्रीधीभीररत्येतत ् सव ं मन 
एव।(ब.ृउ.3.1.9), सजं्ानमज्ानं ववज्ानं प्रज्ानं मेधा 
दृवष्टधृवशतमवनीषा जशूतः स्मशृतः सकंल्पः ितरसःु 
कामो वि इशत सवावत्ण, धारणावती बुवद्धः 
मेधा(अ.को), आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो शनडदध्याशसतव्यो मञते्रय्यात्मनो वा अरे 
दिवनेन, श्रवणेन, मत्या, ववज्ानेन इदं सव ं
ववडदतम(्ब.ृउ.2.4.5). . इत्यादीशन। 
 

प्राणायामेन युके्तन सववरोगक्षयो भवेत।् 
प्राणायामववमकेु्तभ्यः सववरोगसमुद्भवः ।।(यो.उ.15)  

 
इत्थं नञकाशन प्रमाणभूताशन यौशगकवचांशस 
प्राचीनभारतीयशिक्षापरम्परायाः, 
ससं्कृतशिक्षापरम्परायाश्च 
प्रकृशतस्वभावस्वरूपप्रववृत्तववृत्तसरंक्षणे औषधानीव 
लक्ष्यन्ते। ससं्कृतच्छाते्रषु श्रवण,ं भाषणं, पाठनं, 
लेखनशमशत चतुवववधभाषाकौिलनां सम्पादनाय तथा 
श्रवण,ं मननं, शनडदध्यासनं, बवुद्धः, ध्यान,ं धारणा, 

स्मशृतः, धशृतः, क्षमा, प्रशतभा, त्जज्ासा, प्रज्ा 
इत्यादीनां िास्त्राध्ययनकौिलसम्पादनाय च 
योगशिक्षा ससं्कृतशिक्षापरम्परायां 
शचडकत्साशिक्षात्वेन डदव्यौषधत्वेन प्रशतभाशत। सञव 
आधुशनकससं्कृतज्ञः ससं्कृतशिक्षापरम्परायाः 
दरूीकृतेशत भावनया तत्सम्बद्धववचाराः सप्रमाणशमि 
िोधपते्रSत्स्मन ्ववचायवन्ते। 
 

मन एव मनषु्याणां कारण ंबन्धमोक्षयोः ।। 
ववषयचयने औशचत्यं तथा मौशलकाधाराश्च –  

 
वस्तुतः नायं नूतनववचारः, तथावप योगस्य 
ससं्कृतस्य च आधुशनकसमाजे लुप्तत्वात,् त्यागाच्च 
ववषयोSयं शचन्त्यः गणनीयश्चाधुना। 
भापतीयशिक्षापरम्परायां यथा सवावसां भाषाणां 
जननीयं ससं्कृतभाषा पुरा ववश्वव्याप्ता, तथञव 
योगशिक्षा अवप आसीत।् परन्तु सम्प्रशत दे्वSवप 

भापतीयशिक्षापरम्परायां प्रयत्नपूववकोद्धरणशिक्षे 
सञ्जाते। भारतीयानां ज्ानान्धकारदरूीकरणय तथा 
भारतीयात्स्तत्वसरंक्षकयोः द्वयोः शिक्षयोः 
पुनरुज्यजीवनाय च नूतनडदिाशनदेिका-ववष्करणाशन 
ससं्कृतशिक्षाववदां कतवव्याशन । ससं्कृते डकमत्स्त, 
तेन को लाभः, कुत्रोद्योगः, तस्य पठनं बिुकडठनं, 
सलुभतया पडठतुमेव न िक्यते, पठनपाठनववधयः 
अमनोवञज्ाशनकाः इत्येव ये बिुधा जल्पत्न्त तेभ्यः 
सवभे्यः ससं्कृतशिक्षया सि योगशिक्षाप्रदानेन 
साववजशनकमतु्तरं लभेत। ववचारधारायामस्यां 
शचन्तनावसरे ससं्कृतशिक्षापरम्परायां योगशिक्षायाः 
अशनवायवता व्याकरणाध्ययनसन्दभ े दृनगोचरी 
सञ्जाता। तत्र मलूाधाराः यथा –  
 

1. ऊकालोङ्रस्वदीर्वप्लतुः  

उश्च ऊश्च ऊऊश्च वः वां काल इव कालः यस्य सः 
अच ् िमात ् ह्रस्वदीर्वप्लतुसजं्ः स्यात ् । स च 
प्रत्येकमुदात्ताडद भेदेन वत्रधा। इशत सतू्रव्याख्यानावसरे 
एकमात्राकालः, डद्वमात्राकालः, वत्रमात्राकालः इशत 
उच्चारणकालस्य पररमाणः अत्र ससं्कृतपठनं 
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योगशिक्षया सि भवेडदत्यंिं स्पष्टीकरोशत। 
उदात्तानुदात्तस्वररतभेदेन तत्त ुवत्रववधम ्– 

 
एकमात्रो भवेद्ध्ध्रस्वो डद्वमात्रो दीर्व उच्यते। 
वत्रमात्रस्तु प्लतुो जे्यः व्यञ्जनन्त्वधवमात्रकम।्। 

 
पूरकं, रेचकं, कुम्भकम ् इशत प्राणायामस्य प्रडियाः 
सतू्रप्रायेणात्र प्रमाणभूताः।  
 

2. उच्चञरुदात्तः सतू्रस्यास्य व्याख्यानावसरे मखेु 
ताल्वाडदस्थानेभ्यः उपररभागे शनष्पन्नमच ् उदात्तः 
इशत कशथतः। अत्र वायोः आर्ातेन वणोच्चारण ं
जायते इत्यंिः ससं्कृतपठने योगशिक्षायाः 
आवश्यकतां द्योतयशत।  
 

3. नीचञरनदुात्तः सतू्रस्यास्य व्याख्यानावसरे मखेु 
ताल्वाडदस्थानेभ्यः अधोभागे शनष्पन्नमच ् अनुदात्तः 
इशत कशथतः। अत्र वायोः आर्ातेन वणोच्चारण ं
जायते इत्यंिः ससं्कृतपठने योगशिक्षायाः 
आवश्यकतां द्योतयशत।  
 

4. समािारः स्वररतः उदात्तत्वानुदात्तत्वयोः समािारः 
स्वररतः इशत। स नवववधोSवप 

प्रत्येकमनुनाशसकाननुनाशसकत्वाभ्यां डद्वधा इत्याडद 
अिंाः वायोः प्राधान्यं स्पष्टीकुववत्न्त। 
  

5. मखुनाशसकावचनोSनुनाशसकः मखुसडितनाशसकया 
उच्चायवमाणः वणोSनुनाशसकसजं्ः स्यात।् मखुसडिता 
नाशसका मखुनाशसका, उच्यते इशत वचनः, 
मखुनाशसकया वचनः मखुनाशसकावचनः इशत 
कथनम।् मखुनाशसकाभ्यां द्वाभ्यामचु्चायवमाणवणवः 
अनुनाशसकसज्ः भवशत। अनेन ससं्कृतपठने 
मखुनाशसकयोः द्वयोः प्रभावः ससु्पष्टः।  
 

6. तुल्यास्य प्रयत्नं सवणवम:् 
ताल्वाडदस्थानमाभ्यन्तरप्रयत्नशे्चत्येतद्ध्द्वयं यस्य येन 
तुल्यं तत्न्मथः सवणवसजं् ं स्यात।् अत्र 
अकुिववसजवनीयानां कण्ठः, इचुयिानां ताल,ु 
ऋिुरसानां मधूाव, ळुतुलसानां दन्ताः, 

उपूपद्मानीयानामोष्ठम्ौ, ञमङणनानां नाशसका च, एदञतोः 
कण्ठताल,ु ओदौतोः कण्ठोष्ठम्म,् वकारस्य दन्तोषं्ठम्, 
त्जह्वामलूीयस्य त्जह्वामूलीयं, नाशसकानुस्वारस्य 
इत्येवं ववृत्तवाक्यञः मखुस्थावयवभागेषु वायोः आर्ातः 
कथं भवतीशत प्रशतपादनेन ससं्कृतशिक्षापरम्परायां 
योगशिक्षा अशनवायाव इशत ऊह्यते।  

तथञव वणोच्चारणसमये डद्वधा प्रयत्नौ ववधेयौ। तञ 
आभ्यन्तरबाह्यप्रयत्नौ इशत। मखुात ् अक्षरात्ण 
बडिरागमनात ् पूववमेव मखेु सम्भवतीत्यतः 
आभ्यन्तरशमशत, डद्वतीय ं मखुात ् बडिरागमनसमये 
सम्भवतीत्यतः बाह्याप्रयत्नशमशत व्यवडह्रयते।  

यथा ववृत्तः – यत्नो डद्वधा। आद्यः पञ्चधा - 
स्पषेृ्टषत्स्पषेृ्टषडद्ववतृवववतृसवंतृभेदात।् तत्र स्पषृ्ट ं
प्रयतनं स्पषावनाम(्क तः म पयवन्तम)्, 
ईषत्स्पषृ्टानामन्तस्थानां (यरलव), ईषडद्ववतृमषू्माणां 
(िषसि), वववतृं स्वराणां(अचः), ह्रस्वस्यावणवस्य 
प्रयोगे सवंतृं(पररशनवष्टतदिायां ह्रस्वाकारोच्चारण ं
सवंतृम)्, प्रडियादिायान्तु वववतृमेव।  

बह्यास्त्वेकादिधा – वववारः, सवंारः, श्वासाः, नादः, 
र्ोषाः, अर्ोषाः, अल्पप्राणाः, मिाप्राणाः, उदात्ताः, 
अनुदात्ताः, स्वररताशे्चशत। अत्र अत्न्तमत्रयबाह्ययत्नाशन 
अचां सम्बद्धाशन, तथा आद्याष््कं तु 
व्यञ्जनाक्षरसम्बद्धाशन प्रयत्नाशन। उच्चारणसमये मखुं 
वववतृं चेत ्वववतृशमशत, सवंतृं चेत ्सवंतृशमशत श्वासः 
अशधकतया गच्छशत चेत ् श्वासाः इशत, 
एकप्रकारकनादोद्भवात ् नाद इशत, 
गम्भीरध्वशनरुत्पद्यते चेत ् र्ोषाः इशत, 
तद्ध्ध्वनेरभावात ् अर्ोषाः इशत, उच्चारणावसरे 
अशधकप्राणवायोः प्रयोगशे्चत ् मिाप्राणाः इशत, 
अल्पप्राणवायोः प्रयोगत्वात ् अल्पप्राणाः इशत 
नामाशन। 
अस्य व्याकरणान्तगवतस्य व्याख्यानस्य समीक्षणेन 
ससं्कृतशिक्षायाः योगशिक्षायाः काशचत ्
अववनाभाविवक्तः वतवत इशत अवगम्यते। 
प्राचीनससं्कृतशिक्षापरम्परायां योगशिक्षासकंल्पाः –  

तपः स्वाध्यायेश्वरप्रत्णधानाशन 
डियायोगः(प.यो.स.ू2.1) इशत सतू्रव्याख्यात्र 
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ववचारािाव। तत्त ु – तपः िास्त्रान्तरोपडदष्ट ं
कृच्रचान्द्रायणाडद,स्वाध्यायः प्रणवपवूावणां मन्त्राणां 
जपः, ईश्वरप्रत्णधानं सववडियाणां तत्स्मन ् परमगरुौ 
फलशनरपेक्षतया समपवणम।् एताशन डियायोग 
इत्यच्यते। अनेन अववद्याSत्स्मतारागदे्वषाशभशनवेिाः 
क्लेिाः ये स्वकायवकरणप्रशतबन्धाः वतवन्ते ते 
दरूीकृताः इशत बिुधा व्याख्यायते। 
अत्रञव प्राचीनससं्कृतशिक्षापरम्परा कया शिक्षया 
अडद्वतीया आसीडदशत ज्ायते। गिृजनञः तथा 
अक्षरज्ानेन च पररशचतः शििुः गिृत्यागेन गुरुकुलं 
प्रववश्य उपनयनससं्कारेण पुनीतः 
अष्टद्वादिषोडिववंितीत्याडद कालर््िेन शनबद्धः 
समावतवनससं्कारसम्माशनतकालपयवन्तं यदधीते स च 
कालः योगशिक्षया सत्म्मशलत एवेशत शनश्चप्रचं वकंु्त 
िक्नुमः।  

योगशिक्षायाः उपपवत्तः –  

योगाभ्यासेन आबालगोपालपयवन्तं सवषेु कायषेु 
शसवद्धमाप्नुवन्तीशत ववचारे कथ्यते यथा 
िठयोगप्रदीवपकायां – 

 
युवा वदृ्धोSशतवदृ्धो वा व्याशधतो दबुवलोSवप वा। 
अभ्यासात्त्सवद्धमाप्नोशत सववयोगेष्वतत्न्द्रतः।। 
(1.66)  

डियायुक्तस्य शसवद्धः स्यादडियस्य कथं भवेत।् 
न िास्त्रपाठमाते्रण योगशसवद्धः प्रजायते।। (1.67.) 
न वेषधारण ंशसदे्धः कारण ंन च तत्कथा। 
डियञव कारण ं शसदे्धः सत्यमेतन्न सिंयः।। 
(1.68.) 

 
अत्र स्पष्टतया कथ्यते यत ् – िास्त्राणां 
पठनपाठनेनञव न िास्त्रशसवद्धः, अवप च 
योगाभ्यासपूवविास्त्रपठनपाठनडियञव शसदे्धः कारणं 
भवतीशत। बालाः, युवकाः, वदृ्धाः, रोशगणः, दबुवलाः वा 
योगाभ्यासमाध्यमेन िास्त्राध्ययनाध्यापने श्रषे्ठम्ाः 
योनयाश्च भवन्तीशत ग्राह्यः ववचारः अत्र। 
धारणाध्यानप्राणायामासनकमवशभः बाह्यान्तररकिुद्धाः 
भतू्वा ससं्कृतपठनपाठन-त्जज्ासवः सव े िुद्धतया 

सरलतया च ससं्कृताक्षरात्ण पडठत्वा, काव्याशन तथा 
िास्त्रात्ण च आत्मसात्कतु ं िक्नुवन्तीशत 
शनगूढववचारः ग्राह्योSत्र। पत्रपाठकेभ्यः ववषयोSयं 
स्पष्टायते तथा, यथा योगाभ्यासरताः ते भवेयुः तदन ु
िास्त्रात्ण काव्याशन पठेयुः। 
उदरभागदृष््या ससं्कृतशिक्षापरम्परायाः 
योगशिक्षायाः समीक्षा – 

ससं्कृतस्य वञडदकलौडककसाडित्यसमीक्षावसरे 
ससं्कृतोपासकानां पुरोडितपत्ण्डत-कववपाठकादीनां 
ववशिष्टतां डद्वधा मलू्याङ्कशयतुं िक्यते। तत्र प्रथमम ्
आन्तररकं तु स्वायत्तीकृतिास्त्रसम्पत,् तथा डद्वतीय ं
च भवशत तत्सामात्जकीकरणिवक्तसम्पत ्इशत  

िब्दोत्पत्त्यञ मलू ं तूदरभाग एव। न केवल ं िब्दस्य 
अवप च प्राणस्योत्पवत्तरवप जठरभागे एव। यडद स च 
भागः अस्वस्थः तडिव मानवानां आिारव्यविाराडदषु 
वञपरीत्यमेव। वातवपत्तकफादीनां वत्रदोषाणाम ्
उत्पवत्तवासस्थलशमत्यतः तद्गतवायवः मानवं अतीव-
प्रभावयत्न्त। तथञव तेन आचयवमाणेषु कायषेु मूलतः 
शभन्नत्वं दश्यते। सन्दभेSत्स्मन ्ससं्कतभाषां शिक्षां 
वा ववचारयामशे्चत ् नञकववधसमस्यानां कृते 
योगशिक्षया मागावः प्रदत्ताः इशत स्पष्टायते। 
िठयोगप्रदीवपकायां यथा –  

मत्स्येन्द्रपीठं जठरप्रदीप्तं 
प्रचण्डरुनमण्डलखण्डनास्त्रम।् 
अभ्यासतः कुण्डशलनीप्रबोधं चन्द्रत्स्थरत्वं च ददाशत 
पुंसाम।्। 1.28.(मत्स्येन्द्रासनम)् 
अत्र कथ्यते डि यत ्– जठराननेः प्रदीप्तये, सवंधवनाय 
च उदररोगशनवारणाय च मत्स्येन्द्रासनम ्
उपकरोतीशत।  
िरशत सकलरोगानािु गुल्मोदरादीनामशभभशत च 
दोषानासनं श्रीमयूरम।् 
बिु कदिनभकंु्त भस्म कुयावदिेषं जनयशत जठरात्नन ं
जारयोत्कालकूिम।्।(1.33) 
अत्र मयूरासनाभ्योसेन अनुस्यूतता, ससु्पष्टता, 
सारल्यता, सौम्यता, बलार्ातता इत्याडद गुणञः 
सडितससं्कृतव्यविारे ससं्कृतजनाः प्रभवाः भवेयुः। 
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इशत पत्श्चमोत्तानमासनाग्र्यं पवनं पत्श्चमवाडिनं 
करोशत। 
उदरं जठरानलस्य कुयावददुरे काश्यवमरोगतां च 
पुंसाम।्। 1.31(पत्श्चमोत्तानासनम)् 
अत्र पत्श्चमोत्तानासनेन प्राणवायोः गशतः यथास्थानं 
प्रववश्य उदरभागस्यारोनयाय, कृितायञ च प्रभावं 
जनयतीशत कथ्यते। 
ज्ानप्राप्तये योगशिक्षा – प्रकृतेः सकू्ष्मताववचारे 
कथ्यते श्रतु्यां यत ् – इत्न्द्रयेभ्यः परा ह्यथावः 
अथभे्यश्च परं मनः। 
 

मनसस्तु परा बुवद्धबुवदे्धरात्मा परं मनः ।। 
मितः परमव्यक्तमव्यक्तात ्पुरुषः परः।  

 
पुरुषान्न परं डकंशचत्सा काष्ठम्ा सा परा गशतः।। 
(कठ.1.3.10,11) 
अत्र सामान्याथवववशे्लषणेनञव ज्ायते यत ्– मानवस्य 
डियाशभः तच्छारीररकमानशसकावयवडियाणां 
सम्बन्धः शनतरां वतवत इशत। तदनु वववियते चेत ्- 
ज्ानप्राशप्तरेव सवविास्त्रके्षते्रषु परम ं लक्ष्यम।् 
लक्ष्याणगुणु ंतत्तत ्के्षते्र ज्ानप्राशप्तमागावः अवप शभन्ना 
एव। कथ्यते डि ज्ानं मनुजस्य ततृीयनेत्रशमत्यवप। 
ससं्कृतसाडित्यसमीक्षणेन ज्ायते यत ् – तत्सव ं
भतूवतवमानभववष्यज्ापकमेवेशत। वत्रकालात्मकस्य 
तस्य साडित्यस्याध्ययने योगशिक्षायाः 
तत्प्रशतपादकसतू्रात्ण अववनाभावसम्बन्धोपस्थापने 
अनुमीयन्ते। ताशन यथा – 
पररणामत्रयसयंमादतीतानागतज्ानम,् 
िब्दाथवप्रत्ययानाशमतरेतराध्यासात ् सकंरस्तत ्
प्रववभागसयंमात ् सववभतूरुत(भाषा)ज्ानं, 
ससं्कारसाक्षात्करणात ् पूववजाशतज्ानं, प्रत्ययस्य 
परशचत्तज्ानं, प्रवतृ्त्यालोकन्यासात ्
सकू्ष्मव्यवडितववप्रकृष्णज्ानं, भवुनज्ानं सयूे 
सयंमनात,् चन्दे्र ताराव्यूिज्ानं, ध्रवेु तद्गशतज्ानं, 
नाशभचिे कायव्यूिज्ानं, कण्ठकूपे 
क्षतु्त्पपासाशनववृत्तः, कूमवनाड्यानां स्थञय,ं मधूवज्ययोशतषु 
शसद्धदिवनं, प्राशतभाद्वा दिवनं, हृदये शचत्तसवंवत,् 

सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासकंीणवयोः प्रत्ययावविेषात ् भोगः 
पराथवत्वात ् स्वाथवसयंमात ् पुरुषज्ानं, ततः 
प्राशतभश्रावणवेदनादिावस्वादवाताव जायन्ते 
(डदव्यश्रवणज्ानं, डदव्यस्पिवज्ानं, डदव्यरूपज्ानं, 
डदव्यरसज्ानं, डदव्यगन्धज्ानं इत्याडद), 
योगाङ्गानुष्ठम्ानादिुवद्धक्षये ज्ानदीशप्तरावववेकख्यातेः 
इशत पातञ्जलयोगसतू्रम(्2.28)। तत्र वतृ्तौ यथा – 
योगाङ्गाशन वक्ष्यमाणाशन, तेषामनुष्ठम्ानात,् 
ज्ानपूववकाभ्यासात ् आवववेकख्यातेरिुद्धस्य 
शचत्त्वसत्त्वस्य प्रकािावरणरूपक्लेिात्मकािुवद्धक्षये या 
ज्ानदीशप्तः, तारतम्येन सात्त्वकः पररणामो 
वववेकख्याशतपय्यवन्तस्तस्याः ख्यातेिेतुररत्यथवः इशत 
वववरण ं ज्ानप्रापे्तः योगाभ्यासस्य परम्परां 
त्स्थरीकरोशत। काशन ताशन इशत प्रशे्न सशत कथ्यते डि 
– यम- शनयम- आसन- प्राणायाम- प्रत्यािार- 
धारणा – ध्यान – समाधयोष्टावङ्गाशन(2.29)।  

श्रवणकौिलम ्योगशिक्षा च – 

श्रोत्राकाियोः सम्बन्धसयंमाडिव्य ं श्रोत्रम ् अनेन 
श्रवणिके्तः वधवनाय सयंमनाभ्यासः प्रशतपाडदतः। 
सववववधश्रवणदोषाः शनत्श्चतरूपेण शनवारणयोनयाः इशत 
ज्ायते। तथञव ततः प्राशतभश्रावणवेदनादिावस्वादवाताव 
जायन्ते ( डदव्यश्रवणज्ानं, डदव्यस्पिवज्ानं, 
डदव्यरूपज्ान,ं डदव्यरसज्ानं, डदव्यगन्धज्ानं 
इत्याडद) इशत सतू्रात ् डदव्यश्रवणज्ानं लब्धुं िक्यत 
इशत प्रशतपाडदतः। 
उपसिंारः – लर्ुत्वमारोनयमलोलपुत्वं वणवप्रसादः 
स्वरसौष्ठम्वं च। 
गन्धश्िुभोमत्रपुरीषमल्पं योगप्रववृत्त ंप्रथमां वदत्न्त।  

श्लोकेन अनेन योगाभ्यासकः सववववधगणुान ्
प्राप्नोतीशत आयावः। ससं्कृतपाठकाय ये गुणाः 
अपेत्क्षताः ते समेSवप योगाभ्यासेन लभन्त इशत 
कथने नाशतियोवक्तः।  

 
प्राणायामञदविेदोषान ्धारणाशभश्च डकत्ल्बषान।् 
प्रत्यािाराश्च ससंगावन ्ध्यानेनानीश्वरान ्गणुान।्। 

 
इत्थं िङ्कराचायवस्य यज्वल्क्यप्रवचनेन अवप
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िरीरस्य सवावण्यवप माशलन्याशन योगेन नश्यत्न्त 
इशत ज्ायते। प्राणायामेन िारीररकमाशलन्याशन, 
धारणया मनोमाशलन्याशन, प्रत्यािारेण 
रागजशनतमाशलन्याशन, समाशधना आत्मनः दगुुवणाः 
इशत सव ेनश्यत्न्त। 
 

पशृथव्यपे्तजोशनलखे समतु्त्थते पञ्चात्मके योगगुणे 
प्रवतेृ्त। 
न तस्य रोगो न जरा न मतृ्युः प्राप्तस्य 
योगात्ननमय ंिरीरम ्।। 
यथञव वबम्बं मदृयोपशलप्त ं तेजोमयं भ्राजते 
तत्सधुान्तम।् 
दद्वात्मतत्त्व ं प्रसमीक्ष्यदेिी एकः कृताथो भवते 
वीतिोकः।।  

 
पञ्चभतूञः योगानुभवाः मानवेन यथा प्राप्यन्ते तथा 
योगात्ननयुतिरीरयोशग ं रोगजरामरणाडददषुखाशन न 
बाधन्ते। प्राचीनाः ससं्कृतवाङ्मयोपासकाः यथा योगेन 
पुनीताः आसन,् तथञवाधुना ससं्कृतशिक्षापरम्परायां 
सववकालसवाववस्थास ु योगशिक्षाप्रदानेन सव े
ससं्कृतपाठकाः समस्याः यथासमयं दरूीकृत्य 
ससं्कृतवपपडठषवः स्युः। 
 

वत्ररुन्नतं स्थाप्य सम ंिरीरं हृदीत्न्द्रयात्ण मनसा 
सत्न्नवेश्य । 
ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत ववद्वान ् श्रोतांशस सवावत्ण 
भयाविाशन।।  

 
िरीरात्ण, तद्गतेत्न्द्रयात्ण, मनः इत्यादीन ् हृडद 
सत्न्नवेश्य ववद्वान ् ब्रह्मोडुपेन सवावत्ण भयाविाशन 
श्रोतांशस प्रतरेत इशत शे्वताश्वतरोपशनषडद 
प्रशतपाडदतोक्त्या स्पष्टायते। इमाशन शनगूढात्ण 
सवावत्ण योगवाक्याशन ससं्कृतजनं शनत्श्चतरूपेण 
समाजे अग्रस्थाने ससं्थापनायञवेशत मत्वा सवावस ु
ससं्कृतशिक्षापरम्पराससं्थास ुयोगशिक्षां समायोजयेयुः 
आधुशनकशिक्षाववदः।  
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