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भूिमका

       आिस्तकदर्शनेष ु योगदर्शनम ् अन्यतमम्। महर्षषपतञ्जिि एव 
योगसूत्रस्य प्रणेता। ‘योगिित्तवृित्तिनरोधः’ इित योगस्य 
पररभाषा योगसूत्रकारेण उदाहृता। युज्- धातोः घञ् –प्रत्यये 
िनष्पन्नः योगर्ब्दः समाध्यथ े प्रयुक्तः। िित्तस्य वृत्तीनाां िनरोधः 
योगः इत्यथशः। िित्तञ्च ििप्त-मूढ-िवििप्त-एकाग्र-िनरुद्धाख्यासु 
पञ्चभूिमषु िवद्यमानां भवित। िित्तां यतः प्रकार्र्ीिां प्रवृित्तर्ीिां 
िस्थितर्ीिां ि भवित। अतः ित्रगुणात्मकम्। अतः िित्तम ्
ऐश्वयशिवषयिप्रयां भवित। तमोगुणयुके्त सित तत ् िित्तम् 
अधमाशज्ञानावैराग्यानैश्वयशयुक्तां  भवित। तदनन्तरां तत ् िित्तां 
रजोगुणां स्वीकृत्य धमशज्ञानवैराग्यैश्वयेषु ििप्तां भवित। तदवे 



रजोिेर्मिापेतां स्वरूपप्रितष्ठां सत्त्वपरुुषान्यताख्याितमात्रां धमशमेघ-

ध्यानोपगां भवित।

      ध्याियनः इमाम् अवस्थाां प्रसांख्यानिमत्याििते। ििितर्िक्तः 

अपररणािमन्यप्रितसांक्रमा दर्षर्तिवषया र्ुद्धा अनन्ता ि भवित। 

अतः इयां िववेकख्याितः सत्त्वगुणाित्मका, तििरीता ििितर्िक्तः। 

अतः िववेकख्यातौ िवरक्तां  िित्तां ताम ् अवरोधित। तस्याां 

िनरुद्धावस्थायाां िित्तां सांस्कारे अवितष्ठित। सा एव अवस्था िनवीजः 

समािधः इत्युच्यते। न तत्र ककिञ्चत् सम्प्प्रज्ञायत इत्यसम्प्प्रज्ञातः। 

िििवधः स योगिित्तवृित्तिनरोधः। 



िित्तवृत्तयः पञ्चिवधाः -

प्रमाणवृित्तः

िवपयशयवृित्तः

िवकल्पवृित्तः

िनद्रावृित्तः

स्मृितवृित्तः



इमाः रागिषेाकदक्िेर्ानाां कारणरूपाः सिन्त। आसाां वृत्तीनाां वगीकरणां 

ििधा प्रितपाकदतम्- िक्िष्टा अिक्िष्टािेित।



 प्रमाणानि
 योगदर्शने साांख्यसम्प्मतानाां त्रयाणाां प्रमाणानामेव 

स्वीकृितरिस्त। अत्रािप इतरप्रमाणानाम ्अन्तभाशवः एष ु

प्रत्यिानुमानर्ब्दाख्येष ु ित्रष्वेव प्रमाणेषु जायते। 

उच्यते यत्- ‘प्रत्यिानुमानागमाः प्रमाणािन’



•प्रत्यिम्

       इिन्द्रयप्रणाििकया िित्तस्य वाह्यवस्तूपरागात् 

तििषया सामान्यिवर्ेषात्मनोऽथशस्य िवर्ेषावधारण-

प्रधाना वृित्तः प्रत्यिप्रमाणम्। िित्तस्य 

वाह्यवस्तूपरागात् अथाशत ् इिन्द्रयवाह्यवस्तुिभः 

कृतदपुरागात्, तििषया अथाशत ् वाह्यवस्तुिवषया 

वाह्यज्ञानाकारा इत्यथशः, या वृित्तरुत्पद्यते तत् 

प्रत्यिप्रमाणम्। सा िह प्रत्यिवृित्तः 

सामान्यिवर्ेषात्मनोऽथशस्य िवर्ेषावधारणप्रधाना। 



•अनुमानम्

     अनमुेयस्य तुल्यजातीयेष्वनुवृत्तो िभन्नजातीयेभ्यो 

व्यावृत्तः सम्प्वन्धो यस्तििषया सामान्यावधारणप्रधाना 

वृित्तरनुमानम्। यथा गितमच्चन्द्र-तारकां  दरे्ान्तरप्राप्तेः 

िैत्रवत्।   



• आगमः

आप्तेन प्रत्यिानुमानाभ्याां ज्ञातो िवषयः परत्र 

स्वबोधसांक्रान्तये र्ब्दनेोपकदश्यते, र्ब्दात्तदथशिवषया 

वृित्तः श्रोतुरागमः।



 िवपयशयः

    एतेषु पञ्चिक्िष्टािक्िष्टवृित्तषु िितीयवृित्तः खिु 
िवपयशयः। िवपयशयस्य ििणप्रसङ्गे महर्षषणा िनगकदतम्- 
‘िवपयशयो िमथ्याज्ञानमतद्रपूप्रितष्ठम्’। अथाशत् वस्तुनः 
िवपरीतम् अथवा िमथ्याज्ञानां िवपयशयोऽिस्त। 
िमथ्याज्ञानिमत्यथशः। यथा र्ुक्तौ िवद्यमानेन 
िाकििक्याकदगुणेन र्ुिक्तः रजतिमित अवगम्प्यते। अस्याां 
दर्ायाां र्ुक्तौ यत् रजतज्ञानां भवित तत् अतद्रपूेण 
प्रितष्ठीतमिस्त। अतः अतद्रपूे प्रितिष्टतत्वात् िवपयशयः इित 
व्यवहारः। 



िवकल्पः

      िित्तस्य वृित्तषु िवकल्पः तृतीयः। तत्र को नाम िवकल्पः 

इित िजज्ञासायामुच्यते – ‘र्ब्दज्ञानानुपाती वस्तुर्ून्यो 

िवकल्पः’ अथाशत ्  वस्तुर्ून्यत्वेऽिप केविां र्ब्दश्रवणात ्यत् 

ज्ञानमुत्पद्यत े तत् िवकल्पवृित्तः इत्युच्यते। नृर्ृङ्गम,् 

आकार्कुसुमां वाक्यान्यत्र उदाहरणािन।



उिल्ििखतानाम् एतेषाां र्ब्दानाां श्रवणेन अथशबोधो भूयत े

परन्त ु जगित एषामनुपििब्धः सवेषाां िवकदतमेव। इयां 

िह िवकल्पवृित्तः। 

           अतः उच्यते िवकल्पः न प्रमाणोपारोही, न 

िवपयशयोपारोही, वस्तुर्ून्यव्यवहाराबािधतत्वात्। 

िवकल्पवृत्त्या कदािित् अभदे े भेदस्य, भेद े अभेदस्य 

प्रतीितजाशयते।‘िैतन्यां पुरुषस्य स्वरूपम्’ इित अभेद े



भेदस्य दषृ्टान्तः। िैत्रस्य गौररित भेद ेअभदेस्य दषृ्टान्तः।



 िनद्रा

िनद्रायाः ििणप्रसङ्ग े महर्षषणा उक्तम-् ‘अभाव-
प्रत्ययािम्प्बना वृित्तर्षनद्रा’। जाग्रत्स्वप्नयोिस्तरोभावस्य 
कारणां तामसजडतािवर्ेषरूपां, तत्तमोिवषया वृित्तः 
िनद्रा इत्युच्यते। सा िनद्रा वृित्तरेव। जाग्रत्कािे तस्याः 
स्मरणात्। न िह स्मरणां सांस्कारमृते सम्प्भवेत्, सांस्कारि 
अनुभवमन्तरेण न सम्प्भवते्, तस्मात् िनद्रा 
अनुभूितिवर्ेषः। कथिमित िेदचु्यते – सुखमहमस्वाप्सां 
प्रसन्नां मे मनः प्रज्ञाां मे स्वच्छीकरोित। दःुखमहमस्वाप्सां 
स्त्यानां मे मनो भ्रमत्यनविस्थतम्।



   गाढां मूढोऽहमस्वाप्सां गुरुिण मे गात्रािण क्िान्तां मे 

िित्तमिसां मुिषतिमव ितष्ठतीित। यकद प्रत्ययानुभवा न 

स्युस्तदा तज्जसांस्कारा अिप न स्युः तथा ि 

सांस्कारबोधरूपाः स्मृतयोऽिप न स्युः। एवां िनद्राया 

वृित्तत्वां िसद्धां , समाधौ ि सा िनरोद्धव्या।



 स्मृितः

स्मृतेः ििणप्रसङ्गे महर्षषणा उक्तम-्‘अनुभूत-

िवषयासम्प्प्रमोषः स्मृितः’। अथाशत ्  अनुभूतिवषयाणाां 

तिस्मन्नेव रूपे स्मरणां स्मृितररित।

 



    आसाां वृत्तीनाां िनरोधादवे आत्मस्वरूपस्य दर्शनां 

भवित। अथाशत ् साांसाररकदःुखानाम् आत्यिन्तकां  

िनवृित्ति जायते। आसाां वृत्तीनाां िनरोधो अभ्यास-

वैराग्याभ्याां भवित। वैराग्येण िवषयस्रोतः 

िखिीकक्रयते। अभ्यासेन िववेकस्रोत उद्घाट्यते।





















                  धन्यवादः


