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अष्टाङ्गयोगाभ्यासस्य 

शािीरिकमानमसकसामामिकसासं्कृमतकश्च परिणामः 

 

ममम महान्त 

 

सािसंक्षपेः- 

प्रेक्षणार्थकाद ् दशृ् धातोः ल्युट् प्रत्यये कृते दशथनशब्दो मनष्पद्यते। ककं नाम दशथनम?् दशृ्यते अनेन इमत 

दशथनम्।येन साधनेन इद ं मिशं्व, िस्तुिात,ं ब्रह्म,िीिात्मा, प्रकृमतश्च यर्ातथ्येन दशृ्यते मनिीक्ष्यते परिक्ष्यत े

समीक्षत े मिमिच्यते च तद ् दशथनपदने अमभधीयते। भाितीयदशथनेषु पातञ्जलयोगदशथनस्य महत्िो 

सिथमिददतः।अत्रैि योगतत्त्िानां स्िरुपं मिस्तिेण प्रमतपाददतममस्त।योगदशथनस्य मचन्तनपद्धमतिेि 

अन्यदशथनभ्यो मभन्ना,त़ञ्च आत्मसाक्षात्कािाकामङ्क्षणः कृते अमुल्यमनमधः अमस्त। मानिसभ्यतायाः उत्पमतः 

यमस्मन् काल े अभित,् तदािभ्य योगस्यामप समुत्पमतः भिमत । योगशास्त्र ं मानििीिनस्य सदगतये 

मनःश्रेयस्यप्राप्तय ेच उददष्टममस्त। तमिषय ेश्रीमद्भगिदगीतायां कमर्तं यत् - “समत्िं योगमुच्यत े ” । अर्ाथत् 

कमथणः मसमद्धमसद्धौ िा सममस्र्मतः भिमत योगः। व्यासभाष्यानुसािे “योगः समामधः” अर्ाथत ् ससंािरुपी 

सागिस्य संपूणं तिणमेि योगः।पिन्तु महर्षथपतञ्जमलना उक्तम ् - “योगमश्चतिृमतमनिोधः”1। मचतिृतीनां 

मनिोधेनैि योगस्य संमसमद्धः। मचतिृमतमनिोधाख्यस्य योगस्य यम-मनयम-आसन-प्राणायम-प्रत्याहाि-धािणा-

ध्यान-समामधरुपामण अष्टौ अङ्गामन भिमन्त।योगाङ्गामन समामधममधजिंगासूनां कतथव्यमीमांसां बोधयमन्त। 

अष्टाङ्गयोगाभ्यासिलने तु मिमिध मसद्धयः प्राप्यन्ते इत्यत्र सिेषां ऐकमत्यममस्त।योगः सािथभौममकः 

धमोऽमस्त। न तस्य कमश्चत् मते सम्प्प्रदाये िा पक्षपातः द्दश्यते।अत्रैि शािीरिक-मानमसक-सामामिक-

सांस्कृमतकश्च सिथमिधसमस्यायाः परित्राणोपायाः मलमपबद्धाः ितथन्त।े 

“योगेन मचतस्य पदने िाचा,ं मलं शिीिस्य च िैद्यकेन । 

योऽपाकिोतं प्रििं मुनीना,ं पतञ्जजलं प्राञ्जमलिानतोऽमस्म ”।। 

 

कूटशब्दाः- योगः, यमः, मनयमः, आसनः, प्राणायामः, प्रत्याहािः, धािणा, ध्यानः, समामध 

च समन्त । 

 

मलूप्रिन्धः- 

अष्टाङ्गयोगाभ्यासस्य शािीरिकपरिणामाः (Physical Benefits Of Ashtanga Yoga Practice) 

कथ्यते यत् - “शिीिमाद्यं खल ुधमथसाधनम् ” । 2 अतः शिीिस्य सुिक्षा सिाथग्र े कतथव्या । 

शािीरिकस्िास्थ्यं मिप्रकािकं भमितुमहथमत – आन्तरिकिामहक्यभेदने।  

                                                            
1 योग-1.2 

2 कुमा.-श्लो.5 
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योगो उभयिेि स्िास्थ्यायोः िक्षणाय अलम्। अष्टाङ्गयोगेषु 

मिशेषतः शािीरिकस्िास्थ्यिक्षणार्ं आसनस्य महत्िं 

स्िीकिणीयम् । “आसनम् -मस्र्िसुखमासनम् ”। 3 मस्र्ितया 

दीर्थकाल याित् सुखेन मनषदनमासनम् । पद्मासन मसद्धासन 

मशषाथसनाददमन योगासन े संगृह्यन्ते । आसनाभ्यासस्य िहु 

शािीरिकपरिणामाः ितथन्ते।यर्ा-  

1. सम्प्यक्तया िक्तसंचािः िक्तशुमद्धश्च भिमत । 

2. श्वासदिया मनयन्त्रमयत्िा श्वास ं मस्र्िाय शान्तांय च 

सहायकः भिमत । 

3. पाचनदिया मनयन्त्रण ंभिमत । 

4. शिीिे मस्र्ताः अियिाः स्िस्य काय ंसम्प्यकतया कृिथमन्त 

। 

5. शिीिस्य आभ्यन्तिं स्िच्छीकृत्िा मििातीयद्रव्याणा ं

िमहष्किणं भिमत । 

6. शिीिस्य िोगप्रमतिोधकः शके्तः मिकाशः भिमत । 

7. शािीरिकश्रम ंदिुीभूत्िा शिीिे उज्जलता दशृ्यते । 

8. योगाभ्यासेन मानिस्य आयुबृर्द्धथः अमप भिमत । 

9. मानिशिीिस्य संपूणथमिकासाय योगमेि सिोत्कृष्ठतमः 

साधनः भिमत । एतेन शिीिमलप्रक्ष्यः शिीिशुमद्धः 

मनिोग्यं च भिमत । भमस्त्रकया यर्ा धातुमल ंसंशोध्यते 

तर्ैि शिीिस्य मल ं योगाभ्यासेन शोध्यत े । उकं्त च 

मनुना - 

 

“दह्यन्त ेध्यायमानानां धातुनां मह यर्ा मलाः । 

तर्ेमन्द्रयाणा ंदह्यन्ते दोषाः प्राणस्य मनग्रहात् ”।। 

 

अष्टाङ्गयोगभ्यासस्य मानमसकपरिणामाः (Psychological 

Benefits 0f Ashtanga Yoga Practice) 

योगाभ्यासेन न केिलं शािीरिकोऽमप च मानमसकमिकासः 

भिमत । दकममप काय ं कतु ं शािीरिकमानसश्च सुस्र्ता 

ईष्यत े । मानमसकस्िास्थ्यिक्षणाय अष्टाङ्गयोगेषु मनयमस्य 

प्राणायामस्य च महत्िा ितथते। १.मनयमः -“शौचसन्तोषतपः 

स्िाध्यायेश्विप्रमणधानामन मनयमाः ”।4 शोच ंनाम तु शुध्दता 

इत्यर्थः तत्र शोचं मृृ़ज्जलाददिमनतं मेध्याभ्यिहिणादद च 

िाह्यम् । आभ्यन्तिं मचतमलानामाख्यालनम् । अत्र 

मचतमालानां इत्युके्त ििस्तमोगुणयकु्तमिकािः इमत मन्यते । 

सन्तोषः - सन्तोषः समन्नमहतसाधनात् अमधकस्य अनपुददत्सा 

। तपः- तपः िन्िसहनम् । अर्ाथत् सुखदःुखशोकहषाथदद 

िन्दनां सहनम् । स्िाध्यायः - स्िाध्यायःमोक्षशास्त्राणां 

                                                            
3 योग-2.50 

4 योग-2.32 

अध्ययनं प्रणििपः िा । ईश्विप्रमणधानम ् - ईश्विप्रमणधानं 

तमस्मन् पिमगुिौ सिथकमाथपणथम् । योगदशथनस्य मूलप्रयोिन ं

समामधलाभः अमप अनेन ईश्विप्रमणधानेन एि मसध्यमत । 

२.प्राणायमः - “ तमस्मन् समत श्वास प्रश्वासयोगथमतमिछेदः 

प्राणायमः”। 5  िाह्यस्य िायोिाचमनं श्वासः, 

अन्तगथतिायोमनःसािणं च प्रश्वासः तयोगथमतमिछेदः 

प्राणायामः। सः मत्रमिधः पुिकः - िेचकः- कुम्प्भकश्चेमत। 

एतेषां नैकाः मानमसकाः परिणामाः ितथन्ते । यर्ा- 

1. मनसः कलुषता दिुी भिमत । 

2. मनमस ये मक्लष्टऽमक्लष्टाः िृतयः समन्त तेषां मनयन्त्रणं 

भिमत । 

3. आत्ममिश्वासेन असाध्यकायथममप मसध्यते । योगाभ्यासेन 

एतादशृ ंआत्ममिश्वासस्य िृमद्धः भिमत । 

4. सत्यम् एिं पमित्रग्रन्र्ाना ं अध्ययनाय मनमस रूमचः 

अमप िायत े। 

5. मानमसकोतेिनायाः नाशं भिमत । 

6. मनमस नकािात्मकभािनायाः दिूीकिणं भूत्िा 

सकािात्मकभािनानां िृमद्धः भिमत। 

7. समुमचतमनणथयक्षमतायाः मिकासः भिमत । 

8. सत्यासत्य-धमाथधमथ-कतथव्याकतथव्य-मनत्यामनत्य-

सुखदःुखादद मिषये मनमस यर्ार्थज्ञानस्य समुत्पमतः 

भिमत । 

9. मानमसक सुखशान्तेः प्रमतष्ठा ंभिमत । 

10. मानिस्य मनमस सहनशमक्तः - तकथशमक्तः - 

मिचािशमक्तः -मनिीक्षणशमक्तः एिकल्पनाशके्तश्च िृमद्धः 

िायत े। 

11. मानिस्य स्मृमतप्रदियायाः िृमद्धः भिमत । 

12. मनमस प्रसन्नता आगच्छमत । 

13. इमन्द्रयाणामुपरि मिियलाभः भिमत । 

14. मानिस्य चलचञ्चल ं मनमस मस्र्तः सिाथणा ं मिघ्नानां 

नाशः भुत्िा एकाग्रतायाः िृमद्धः भिमत । 

 

अष्टाङ्गयोगाभ्यासस्य सामामिकपरिणामाः (Social 

benefits of ashtanga yoga practice) 

योगाभ्यासेन न केिलं शािीरिकमानमसकश्च अमपतु 

सामामिकमिकासोऽमप भिमत ।समािस्य मिकासाय 

योगशास्त्रस्य य े अष्टाङ्गामन समन्त तेषु अङ्गेष ु यमस्य 

योगदानमत्यन्तमहत्िपूणथम् । नि शिीिे नित्िस्य 

प्रमतस्र्ापनार् ं मनुष्यत्िस्य संस्र्ापनायार् ं च यमस्य 

पिमािश्यकममस्त । यम पदस्य अर्थः - संयोमः । 

                                                            
5 योग-2.52 
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1. यमै स्िोन्नमत पिोन्नमत दशेमहतं पिमहतं मिश्वमहतं च 

सम्प्भाव्यत े। यर्ा - महर्षथपतञ्जमलना उक्तम ्– 

“अजहसंा- सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचयथ-अपरिग्रहाः यमाः”। 6 

यमस्य पञ्चाङ्गामन प्रमतददनं पालमयष्यते चेत् 

सुस्र्मनिामयं िीिनयापनं करिष्यते। 

2. योगाभ्यासेन समाि ेिनाः पिस्पिं िैिभाि ं त्यिमन्त । 

यर्ा - “अजहसंाप्रमतष्ठायां तत्समन्नधौ िैित्यागः”।7 

3. समाि ेमानिकृतः सिाथणां दियाणां फलप्रामप्तः भिमत । 

यर्ा च सूत्रम् - “सत्यप्रमतष्ठायां दियाफलाश्रयत्िम्”।8 

4. समाि ेयोगाभ्यासेन कोऽमप चौिकायं न भूत्िा साधकं 

योमगन ंिा समीप ेसिथित्नानां उपस्र्ापन ंभिमत । यर्ा 

- “अस्तेयप्रमतष्ठाया ंसिथित्नोपस्र्ापनम ्”।9 

5. मानिसामथ्यथः दक्षतायाश्च िृमद्धः भिमत । यर्ा - “ 

ब्रह्मचयथप्रमतष्ठायां िीयथलाभः”। 10 

6. भूतितथमानभमिष्यश्च मत्रकालानां सृमष्टमिलयः मिषये 

सम्प्यक्ज्ञानं भिमत । यर्ा - “अपरिग्रहस्र्ैय ै

िन्मकर्ान्तासम्प्बोधः”।11 

7. साम्प्प्रमतकसमाि े हनन,ं गणदषु्कमाथदद कमाथणा ं िृजद्ध ं

भूत्िा समाि ं कलुमषतं भिमत । यदद यमस्य आचिणं 

िीयत े तर्हथ एकं आदशो शङृ्खमलतश्च समािस्य 

प्रमतष्ठामिश्यमेि भमिष्यमत ।इमे अजहसंादयो यमाः 

दशे-काल-िामत-समयानिमच्छन्नाः सािथभौमाः 

सिाथिस्र्ास्िानुगतं महारतमतममत्याख्यायन्ते।महारतमतस्य 

अभ्यासेन नैकाः सामामिकलाभाः प्राप्यन्ते। 

 

अष्टाङ्गयोगाभ्यासस्य सासं्कृमतकपरिणामाः (cultural 

benefits of ashtanga yoga practice) 

संस्कृमतः नाम संस्किणं परिष्किणं दभुाथिदहनं चेमत । 

संस्कृमतर्हथ िीिनोन्नमतसामधनी, सद्गुणग्रामहणी, 

सत्पर्मिहारिणी, ज्ञानज्योमतः प्रचारिणी च । यर्ा - 

कृमषकमाथमण तृणाददहयेपरिहािेण अभीष्टाङ्कुिादद िक्षणं 

भिमत तर्ैि अष्टाङ्गयोगाभ्यासेन संस्कृतेः 

दभुाथिमनिोधपूिथकं सद्गुणानां प्रमतस्र्ापनं भिमत ।यर्ा- 

                                                            
6 योग-2.30 

7 योग-2.35  

8 योग- 2.36 

9 योग-2.37 

10 योग-2.38 

11 योग-2.39 

१. संस्कृतेः दगुुथणान् दाियमत, पापामन मिनाशयमत, 

दःुखिन्िामन दहमत, ज्ञानज्योमतः प्रज्िलयमत । 

२. अमिद्यातमोऽपहमन्त, सुखं साधयमत, धृजतं धाियमत 

सत्य ंशाजन्त ंच प्रमतस्र्ापयमत । 

३. धमेण हीनाः मानिाः पशुमभः समानाः । अतः 

योगाभ्यासेन मानिानां धमथप्रमतष्ठान ंभिमत । 

४. आध्यामत्मकी भािना मानि ंदिेत्ि ंप्रापयमत । स सिेषु 

अमप िीिेषु एकत्िं प्रमतपादयमन्त । 

अध्यात्मप्रिृत्यामानिस्य मनमस 

सहृदयतासहानुभूत्यादद गुणाः मििािन्त े । 

आध्यामत्मकता ं ज्ञानाय अिबोधनाय च योगमेि 

सिथश्रेष्ठतमं मागं भिमत । 

५. िगददद ं मिनश्विः कीर्तथः एि एका अमिनाशीमन इमत 

पािलौदककी भािनायाः मिकासः अमप योगाभ्यासेन 

भिमत । 

६. अंमहसा पिम धमथः ’, ‘ आचायथदिेो भि ’, ‘ मपतृदिेो 

भि ’, ‘ मातृदिेो भि ’, ‘ िसुन्धैि कुटुम्प्बकं ’ एतादशृीं 

भािना संम्प्प्रमत अस्माकं संस्कृतेः िर्हथभूता भिमन्तः, 

योगाभ्यासेन तेषां गिीयता पुनः मिकसयमत । 

७. कमथिादस्य प्रमतष्ठा भिमत । भगिता श्रीकृष्णेन 

प्रमतपादयेत ्– 

“िुमद्धयुक्तो िहातीह उभे सुकृदषु्कृते 

तस्माद्योगाय युज्यस्ि योगः कमथस ुकौशलम् ”।12 

८. योगाभ्यासेन पिमः पुरूषार्थः मोक्षप्रामप्तश्च भिमत । 

 

उपसहंािः- 

मिश्वसंस्कृतेः सिाथः एि मूलभूताः भािनाः योगशास्त्र े

उपलभ्यन्ते । योगेि अस्माकं मिश्वसंस्कृतेः प्राचीनतमः 

परिचयः ।अष्टाङ्गयोग े िौ अङ्गौ स्तः । 

अन्तिङ्गिमहिङ्गश्चेमत । िमहिङ्गमध्य ेयम-मनयम-आसन-

प्राणायम- प्रत्याहािाः समाहृयन्ते । अन्तिङ्ग े तु 

धािणध्यानसमाधयः एतत् त्रय ं सयोमः इत्युच्यते।संयमस्य 

िशीकिणेन मििेकख्यातेः तत्िज्ञानस्य िा समुदयः संिायते। 

िस्तुतः अष्टाङ्गयोगसाधनेन साधकस्य 

भौमतकमानमसकसामामिकसांस्कृमतकश्च मिकासः पूणथतया 

भिमत, येन साधकः एकामन्तकमात्यमन्तकं च सुखं मिन्दमत, 

मोक्षं चामधगच्छमत । 

 

 

                                                            
12 गीता 2.50 
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