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भारत्�य�षु� षुट्सु� आस्ति�त्कदर्श�न�षु� अन्यत्म� भावस्तित् य�गदर्श�नम�। 
पात्ञ्जलीय�गसु#त्रास्ति% अ�य सु�त्रा�य आधारभा#त्स्तिन भावस्तिन्त्। 

१९५ सु#त्रा*+ य�गदर्श�नम� आख्यत्� पात्ञ्जस्तिलीन। अथ 
य�गन�र्शसुनम�  इत्यरभ्य पा�रुषुथ�र्श#न्यन2 ग�%न2 प्रस्तित्प्रसुव+ 

क* वल्य� �वरूपाप्रस्तित्ष्ठा व स्ति7स्ति8र्शस्ति9त्स्तिरस्तित्
इस्तित् पाय�न्त्� सु#त्रास्ति% 7त्�स्तिभा�+ अध्यय*+ स्तिवभा9त्स्तिन। सुमस्तिधापाद+, 
सुधानपाद+, स्तिवभा#स्तित्पाद+, क* वल्यपाद+ इस्तित् क्रमर्श+ अध्ययन2 
नमस्तिन। य�ग+ कश्चन जी�स्तिवत्7य? भावस्तित्। अष्टस्तिवधाय�ग7य�य
क* वल्यस्तिमस्तित् य�स्तिगन2 मत्म�। य�जी� सुमधाA इस्तित् धात्�+ य�गर्शब्द+

स्तिनष्पान्नः+। अत्+ य�ग+ इत्य�य य�जीन� सु�य�ग+ इत्यद्यथ?+।
आत्ममनर्शर�रप्रकF स्तित्नम� एक�भाव एव अन�न स्तिववस्तिGत्� भावस्तित्।

(?

य�गदर्श�नम�य�गदर्श�नम�



  

ഭാരതത്തിലെ�  6 ആസ്തികദര്ശനങ്ങളില് ഒന്നാകുന്നു യ�ാഗദര്ശനം. പാതഞ്ജ�യ�ാഗസൂത്രമാണ്
ഈ ശാസ്ത്രസ്തത്തിന് ആധാരമാ�ിട്ടുളളത്. 195 സൂത്രങ്ങളാല് യ�ാഗദര്ശനം പതഞ്ജ�ി�ാല് 

എഴുതലെ.ട്ടിട്ടുണ്ട്. അഥ യ�ാഗാനുശാസനം എന്നാരംഭിച്ച് പുരുഷാര്ത്ഥശൂന്യാനാം ഗുണാനാം 
പ്രതിപ്രസവഃ കൈകവ�്യം സ്വരൂപപ്രതിഷ്ഠാ വാ ചിതിശക്തിരിതി എന്ന് വലെര സൂത്രങ്ങള് നാ�് 

അദ്ധ്യാ�ങ്ങളാ�ി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു.  സമാധിപാദം,സാധനപാദം,വിഭൂതിപാദം, കൈകവ�്യപാദം എന്ന്
ക്രമത്തില് അദ്ധ്യാ�ങ്ങളുലെE യപരുകള്.യ�ാഗ ഒരു ജീവിതചര്യ�ാണ്.എട്ട് വിധത്തി�ുളള 

യ�ാഗചര്യ�ാല് യമാക്ഷം എന്നാണ് യ�ാഗികളുലെE അഭിപ്രാ�ം.�ുജ് സമാധൗ എന്ന ധാതിവില് 
നിന്നാണ് യ�ാഗശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുലെകാണ്ട് യ�ാഗഃ എന്നതിന് യ�ാജനം, സംയ�ാഗം 
മുത�ാ� അര്ത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ആത്മ-മന-ശരീര-പ്രകൃതികളുലെE ഏകീഭാവമാണ് ഇതുലെകാണ്ട് 

വിവക്ഷിക്കുന്നത്.



  

भारत्�यदर्श�न�षु� य�गर्श�त्रा�य म�ख्य� �थनमस्ति�त्। पात़्�ञ्जस्तिलीमहस्तिषु�% 
प्रस्ति%त्स्तिमद� र्श�त्रा� मनसु+ स्तिवमली�कर%य उपाय� स्तिनस्तिद�र्शस्तित्। मनसु+ 

स्तिवमली�कर%�न मन�स्तिनयन्त्रा%� त्द्वार व्य9त्�+ स्तिवकसुश्च सुध्य� भावस्तित्। 
'य�ग+ स्ति78वFस्ति8स्तिनर�धा+' इस्तित् 

पात्ञ्जलीय�गसु#त्रा� य�गलीG%� स्तिनरूस्तिपात्म�। मन एव जीगत्सुवN, 
मन एव मन�ष्य%2 कर%� बन्धाम�Gय�+ इत्यस्तिदस्तिभा+ उस्ति9त्स्तिभा+

मनसु+ प्रधान्य� सुम्यग�9त्म�।

पादच्छे�द+पादच्छे�द+
�थनमस्ति�त्= �थनम� + अस्ति�त्

प्रस्ति%त्स्तिमदम�=  प्रस्ति%त्म� +  इदम�

स्तिवकसुश्च = स्तिवकसु+ + 7

सुम्यग�9त्म� = सुम्यक�  + उ9त्म�।



  

पादच्छे�द+पादच्छे�द+
�थनमस्ति�त्= �थनम� + अस्ति�त्

प्रस्ति%त्स्तिमदम�=  प्रस्ति%त्म� +  इदम�

स्तिवकसुश्च = स्तिवकसु+ + 7

सुम्यग�9त्म� = सुम्यक�  + उ9त्म�।
ഭാരതീ�ദര്ശനങ്ങളില് യ�ാഗശാശാസ്ത്രസ്തത്തിന് മുഖ്യസ്ഥാനമുണ്ട്. പതഞ്ജ�ി മഹര്ഷി�ാല്

രചിച്ച ഈ ശാസ്ത്രസ്തം മനസ്സിലെന ശുദ്ധീകരിക്കാനുളള ഉപാ�ം നിർയUശിക്കുന്നു. മനസ്സിലെVറ 

ശുദ്ധീകരണംലെകാണ്ട് മയനാനി�ന്ത്രണവും അതുവഴി വ്യക്തി�ുലെE വികാസവും സാധ്യമാകുന്നു.യ�ാഗ 
ചിത്തവൃത്തികലെള നിയരാധിക്കുന്നു എന്ന് പത ഞ്ജ�ി�ുലെE യ�ാഗസൂത്രത്തില് യ�ാഗ�ക്ഷണം 
പറ�ുന്നു. മനസ് തലെന്ന യ�ാകത്തിലെVറ എല്ലാം,മനസ് തലെന്ന മനുഷ്യര്ക്ക് ബന്ധയമാക്ഷങ്ങളുലെE 
കാരണം മുത�ാ� ഉക്തികളാല് മനസ്സിലെVറ പ്രാധാന്യം നന്നാ�ി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.



  

कम�कAर्शली� मनसु+�थ*यN  सु�स्ति�थस्तित्� 7स्तिTत्य स्तित्ष्ठास्तित्। अत् एव 
जी�स्तिवत्स्तिवजीयथN मन�स्तिनयन्त्रा%� अस्तिनवयN  इस्तित् य�ग7य?+ वदस्तिन्त्। त्दथN 
यम-स्तिनयम- आसुन-प्र%यम-प्रत्यहर-धार%- ध्यन- सुमस्तिधास्तिरस्तित् 

अष्टङ्गास्तिन अस्तिपा पात्ञ्जस्तिलीमहस्तिषु�% स्तिनस्तिद�ष्टस्तिन।

पादच्छे�द+पादच्छे�द+
7स्तिTत्य   7स्तिTत्य   = =   7  7    ++    आआस्तिTत्यस्तिTत्य

सुमस्तिधास्तिरस्तित्   सुमस्तिधास्तिरस्तित्   =  =  सुमसुमस्तिधा+स्तिधा+      +  +  इइस्तित्।स्तित्।



  

കര്മകുശ�ത�ുളള മനസ്സ്  കൈസ്ഥര്യവും സുസ്ഥിതി�ും ആശ്ര�ിച്ച് കര്മകുശ�ത�ുളള മനസ്സ്  കൈസ്ഥര്യവും സുസ്ഥിതി�ും ആശ്ര�ിച്ച് 
നില്ക്കുന്നുനില്ക്കുന്നു..അതുലെകാണ്ടുതലെന്ന ജീവിതവിജ�ത്തിന് മയനാനി�ന്ത്രണം അതുലെകാണ്ടുതലെന്ന ജീവിതവിജ�ത്തിന് മയനാനി�ന്ത്രണം 

ഒഴിച്ചുകൂEാനാവാത്തതാലെണന്ന്ഒഴിച്ചുകൂEാനാവാത്തതാലെണന്ന്
യ�ാഗാചാര്യന്മാര് പറ�ുന്നുയ�ാഗാചാര്യന്മാര് പറ�ുന്നു. . അതിനുയവണ്ടി �മഅതിനുയവണ്ടി �മ--നി�മനി�മ--ആസനആസന--പ്രാണാ�ാമപ്രാണാ�ാമ--പ്രത്യാഹാരപ്രത്യാഹാര- - 

ധാരണാധാരണാ- - ധ്യാനധ്യാന- - സമാധി എന്നിങ്ങലെന എട്ടംഗങ്ങലെളക്കുറിച്ചും പതഞ്ജ�ി മഹര്ഷി�ാല് നിര്സമാധി എന്നിങ്ങലെന എട്ടംഗങ്ങലെളക്കുറിച്ചും പതഞ്ജ�ി മഹര്ഷി�ാല് നിര്
യUശിക്കുന്നുയUശിക്കുന്നു. . 



  

य�गन�र्श�लीन�न र्शर�र�य इस्तिन्Wय%2 मनसु+ 7 
प्रवत्�नGमत् अस्तिभावधा�त्� कम�G�त्रा� अनयसुत्2 लीभात्� 7।

आत्मस्तिवमर्श�न� �वर्शस्ति9त्प्रभावद�न� अस्तिधाकF त्य 
प्रत्यस्तिभाज्ञान� 7�पालीभ्यत्�। लीभालीभाA,जीयजीयA, 

सु�खद�+ख� इत्यस्तिदषु� द्वान्त्�षु� सुमब�स्तिZ+ जीयत्�। 
स्तिकमस्तिधाकम� उपाब�धामनस्तिसु पास्तिरवत्�नमस्तिपा य�ग�न सुध्यम�।

पादच्छे�द+पादच्छे�द+
7�पालीभात्�  7�पालीभात्�  = = 7 7   +  +  उउपालीभात्�पालीभात्�

स्तिकमस्तिधाकम� स्तिकमस्तिधाकम� =  =  स्तिकस्तिकम� म� + +   अअस्तिधाकम�स्तिधाकम�

पास्तिरवत्�नमस्तिपा पास्तिरवत्�नमस्तिपा = = पास्तिरवत्�नपास्तिरवत्�नम� म� +  +  अअस्तिपा।स्तिपा।



  

യ�ാഗാഭ്യാസം ലെകാണ്ട് ശരീരത്തിലെVറ�ും ഇന്ദ്രി�ങ്ങളുലെE�ും പ്രവര്ത്തനക്ഷമത വര്
ദ്ധിക്കുക�ും കര്മ്മമണ്ഡ�ത്തില് അനാ�ാസത �ഭിക്കുക�ും ലെചയ്യുന്നു. 

ആത്മവിമര്ശനം സ്വന്തം ശക്തിപ്രഭാവം മുത�ാ�വലെ�ക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിവും �ഭിക്കുന്നു. 
�ാഭാ�ാഭം, ജ�ാജ�ം, സുഖദുഃഖങ്ങള് മുത�ാ� ദ്വന്ദങ്ങളില് സമബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു. 

എന്തിനധികം ഉപയബാധ മനസ്സില് മാറ്റങ്ങളും യ�ാഗലെകാണ്ട് സാദ്ധ്യമാകുന്നു.



  

अस्तिपा 7 इस्तिन्Wयसु�यमनमस्तिपा सुध्यत्�। आदर्श�व्यस्ति9त्त्वय 
आवश्यक+  ग�%+ इस्तिन्Wयसु�यमन�न*व लीभान्त्�।

एव� जी�स्तिवत्न*पा�ण्यस्तिन सुमजी�स्तियत्�� ,Gमत्+ वधा�स्तियत्�� त्थ 7 
एकग्रत्2 र्श�Zब�धाव�थ2 7 प्रप्त्�� सुहयक�  भावस्तित् य�गर्श�त्राम�।

पादच्छे�द+पादच्छे�द+
इस्तिन्Wयसु�यमन�न*व   इस्तिन्Wयसु�यमन�न*व   =   =   इस्तिन्Wयसु�यमन�न  इस्तिन्Wयसु�यमन�न  +  +  एव।एव।



  

മാത്രമല്ല ഇന്ദ്രി�സം�മനവുംസാധിക്കുന്നുമാത്രമല്ല ഇന്ദ്രി�സം�മനവുംസാധിക്കുന്നു..ആദര്ശവ്യക്തിആദര്ശവ്യക്തി
ത്വത്തിനു യവണ്ട  ആവശ്യകമാ� ഗുണങ്ങളും ഇന്ദ്രി�സം�മനംത്വത്തിനു യവണ്ട  ആവശ്യകമാ� ഗുണങ്ങളും ഇന്ദ്രി�സം�മനം
ലെകാണ്ട് തലെന്ന �ഭിക്കുന്നുലെകാണ്ട് തലെന്ന �ഭിക്കുന്നു. . ഇപ്രകാരം ജീവിതകൈനപുണികള്ഇപ്രകാരം ജീവിതകൈനപുണികള്

യനEുന്നതിനും യനEുന്നതിനും , , ക്ഷമത വര്ദ്ധിക്കുന്നതിനും അപ്രകാരം ക്ഷമത വര്ദ്ധിക്കുന്നതിനും അപ്രകാരം 
ഏകാഗ്രത�ും ശുദ്ധയബാധാവസ്ഥ�ും �ഭിക്കുന്നതിന് ഏകാഗ്രത�ും ശുദ്ധയബാധാവസ്ഥ�ും �ഭിക്കുന്നതിന് 

സഹാ�കമാണ് യ�ാഗശാസ്ത്രസ്തംസഹാ�കമാണ് യ�ാഗശാസ്ത്രസ്തം..

RATHI.T
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