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प्रस्तािना 

भारतिर्यमस्माकं मुनीनां ऋर्ीणां दशेः। यस्य परम्परा संस्कृवतश्चाध्यावममकी यौवगकी च । 

न केिलं भारतिर्यस्य अवप तु समग्रविश्वस्य कृते योगस्यािदानमतीि महत्त्िपूणयम् । 

विश्वशावन्तवनवमतं्त योगस्य महती भूवमका ित्तयत इवत तु वनर्ियिादम् । भारतिर्यस्य 

स्तम्भद्वयं विद्येते संस्कृतं संस्कृवतश्च । एकस्य पतने अपरस्य ध्िंस इवत वनश्चप्रचम् । तथा 

चोकं्त-भारतस्य प्रवतष्ठ े द्वे संस्कृतं संस्कृवतस्तथा । विश्विाङ्मयस्य सियप्राचीनग्रन्थो िेदः 

संस्कृतभार्ायां विरवचतः। स एि ऋग्िेदो विदन्मयेि विद्वद्धौरेयाः। िेदः सियविद्यामूलमिात ्

सियजनादतृः शाश्वतः सनातनः। तत्र मन्त्ररे्ु योगस्योल्लेखो ो दयृयते । तदिे प्रस्तुत ं

शोधवनिन्धे । ततः पूिं योगस्य स्िरूपमिययमिगन्तव्यवमवतवधयाधः प्रस्तूयते ।  

 

योगशब्दस्याथय :- 

व्याकरणदषृ्ट्या युज् धातोः घञ् प्रमययेन योगशब्दो वनष्ट्पद्यते । पावणनीयव्याकरणानसुारेण 

युज् धातुः वत्रर्ु गणरे्ु दयृयते । ददिाददगणे युज् धातोः प्रयोगः समाध्यथे लभ्यते । युज् 

समाधौ। अस्य रूपाण्याममनेपद्यां प्रचलवन्त । ततः रुधाददगणे युवजर्-योगे धातुरिलोक्यते । 

अस्य रूपावण परस्मैपद्यामाममनेपद्याञ्च भिवन्त । पुनश्च चुराददगणे युज् संयमने धातुः 

वमलवत । अस्यु रूपावण केिलं परस्मैपद्यां चलवन्त । एिं धातुत्रयेणोद्भियोगशब्दस्याथयः 

क्रमशः समावधः, वमलनम्, संयमनञ्च ।। 1  

अमरकोर्े यथा -  

योगसंहननोपायध्यानसंगवतयुवक्तर्ु। 2 

 

भगिता पतञ्जवलना योगशब्दस्याथो भिमयनुशासनवमवत विवहतो योगसूत्रे-अथ 

योगानुशासनम् अथायदनुशासनद्वारा वचत्तस्य एकाममभािः। परमाममना सह जीिाममनः 

वमलनम् । तदाममसाक्षामकार इमयुच्यते । ऋग्िेदानुसारं योगशब्दस्याथयः भिवत पुरुर्ाथयः। 

 

योगस्य स्िरूपम ्- 

योगशासे्त्र भगिता पतञ्जवलना प्रोकं्त यत्-योगवश्चत्तिृवतवनरोधः। 3 

वचत्तिृवत्त वनरोधः योगः। का नाम िृवत्तररवत वजज्ञासायावमदमुच्यते- 

 

िृवत्तसारूप्यम् इतरत्र । िृत्तय पञ्चतय्यः वक्लष्टा अवक्लष्टाः। ताः प्रमाणविपयययविकल्प-

वनद्रास्मृवतः। 4  
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वचत्तिृवतत्तीनां वनरोधः अभ्यासिरैागाभ्यां दक्रयत इमयुक्तञ्च 

तत्र-अभ्यासिैराग्याभ्यां तविरोधः। एिं तत्र योगः सविस्तरं 

िण्ययते। तत्रैि द्रष्टव्यः। िेदान्तदशयनेजीिाममापरमाममनोः 

वमलनं योग इवत स्िीदक्रयते । एतदाधारीकृमय 

याज्ञिल्क्यमुवनना योगस्य लक्षणमेिं कृतम-् संयोगो योग 

इमयुक्तो जीिाममपरमाममनोः ।  

 

गीताया ंयोग :- 

श्रीमद्भगिद्गीतैिैकं योगशास्त्रम् । तत्र भगिता 

श्रीकृष्ट्णेनोक्तम् – 

योगस्थ कुरु कमायवण संगं मयक्मिा धनञ्जय । 

वसद्धध्यवसद्धध्यः समो भूमिा सममिं योग उच्यते ।। 5  

पुनश्च तत :– िुवद्धयुक्तो जहातीह उभे सुकृतदषु्ट्कृते । 

तस्माद्योगाय युज्यस्ि योगः कमयसु कौशलम् ।। 6  

 

ऋग्िदेे योग :- 

िेदाददशास्त्राण्यस्ममपूियजानां मनुीनां ऋर्ीणा ं

योगसाधनायाः फलस्िरूपावण भिवन्त । तत्र 

ब्रह्मविद्यामाममसावद्वधातुं योगस्य महत्त्िपूणयभूवमका ितयत 

इवत िृहदारण्यकोपवनर्दो िाद्वाक्याज्ज्ञायते –  

 

आममा िा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो वनददध्यावसतव्यः। 

 

अत्र वनददध्यासनमाममसाक्षामकारस्य साधनम् । वनददध्यासन ं

ध्यानस्य नामान्तरम् । योगस्य अष्टौ अङ्गावन विद्यन्ते तेर्ु 

सप्तममङ्गं भिवत ध्यानम् ।। ऋग्िेदस्य प्रथममण्डले 

योगशब्दस्योल्लेखो ो ित्तयते । यथा – 

 

स घा नो योग आभुिमस राये स पुरन्ध्याम् । 

गमद ्िाजेवभरा स नः।। 7 

 

अत्र सायणभाष्ट्ये– स एि इन्द्रः विवशष्टगुणयुक्तः नः अस्माकं 

योगे-पूियमप्राप्तस्य पुरूर्ाथयस्य संिन्धे आभुित् आभितु 

पुरुर्ाथं साधयवमिमयथयः। अत्र योगशब्दस्याथयः पूियमप्राप्तस्य 

पुरुर्ाथयस्य सम्िन्धो विवहतः सायणाचायेण । 

 

यस्मादतृे न वसद्धध्यवत यज्ञो विपवश्चतश्चन । 

सधीनां योगवमन्िवत । 8 

 

अत्र सधीनां योगवमन्िवत इमयस्याथयः सायणभाष्ट्यानुसारेण-

सोयं सदस्पवतदिेो धीनामनुष्ठानविर्वयणाम् अस्मद ्

िुवद्धनामानुष्ठयेकमयणां िा योगं सम्िन्धं वमन्िवत व्याप्नोवत 

यजमानमनुगृह्य तदीयं यजं्ञ वनष्ट्पादयवमिमयथयः। मनसा 

िुद्धध्या िानुवष्ठतकमयणः सम्िन्धः। तामपययमेतद्यत ्

साधनाद्वारा मानवसकिृत्तीनाम् एकग्रता एकरूपता 

संतुलनम् िा भिवत । एिमपरमन्त्र-ेयोगपदप्रयोगो द्रष्टव्यः- 

 

योगे योगे तिस्तरं िाजे िाजे हिामहे । 

सखो ाय इन्द्र भूतये ।। 9 

 

सायणभाष्ट्यानुसारेण योगे योगे प्रदशेे तत्तमकमोपक्रम े

इमयादद । अत्र सायणाचाययः योगे योगे इमयस्याथयः 

तत्तमकमोपक्रमे प्रविष्टः। अथायद ् विविधकमयणां योगेन युद्ध े

ियं सखो ेि रक्षाथयम् इन्द्रम् आह्िायामः। 

इमथमुपयुयक्तमन्त्रत्रयेर्ु प्रयुकं्त योगपद ं वचत्तस्य 

एकाग्रतामवभव्यनवक्त । 

 

वनष्ट्कर्य :-  

योगस्य िीजं ऋग्िेदीयमन्त्रेर्ु वनवहतमासीददमयुपयुयक्तालोच-

नाज्ज्ञायते प्रतीयते िा । प्रथममन्त्रे योगपद ंमोक्षप्रदपुरुर्ाथयः 

स्िीदक्रयते । वद्वतीये योगपद ं वचत्तिृतीनां साधना समाधध ं

प्रवत संकेतयवत । तृतीये युक्मयथे योगपदस्य प्रयोगः दयृयते। 

मन्ये तद्भािनामुररीकृमय भगिता पतञ्जवलना योगसूत्र ं

प्रणीतम् । तत्र कथं मनुष्ट्यो मुधकं्त प्राप्स्यतीवत विर्ये 

सविस्तरं तेन प्रवतपाद्यते । मन्मते योगस्याथय एकाममता । 

एकाममतेमयुके्त कामक्रोधलोभमोहमदमामसययवििर्जयतः 

आसधकं्त भेदभािञ्च पररमयज्य समभािापिः सन् कमय 

करोवत स एि योगी स एि समदशी पवण्डतः। उकं्त च तत् 

भगिता श्रीकृष्ट्णेन –  

 

विद्याविनयसंपिे ब्राह्मणे गवि हवस्तवन । 

शुवन चैि श्वपाके च पवण्डताः समदर्शयनः।। 

अतः सिे समदर्शयनः भिवन्मिवत िैददकी प्राथयना दरीदयृयत-े 

समावन िः आकूवतः समाना हृदयावन िः। 

समानमस्तु िो मनो यथा िा सुसहासवत ।। 10 

यथा गीतायाम-्समं पययन् वह सियत्र समिवस्थतमश्वरम् । 

न वह नस्मयाममनाममानं ततो यावत परां गवतम् ।। 11 

अतः सममिं योग उच्यत इवत साधीयान् । 
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