
Year-2  |     Continuous issue-11  |  March-April 2014

હઠયોગ-�દ�િપકા પરની �યો��ના �યા�યાનો સ�ં��ત પ�રચય

ભારતીય સ�ં�ૃિતની િવશષેતા તેની અ�યા�મિવ�ામાં રહ�લી છે. અહ� મ��ુય �વનના ચાર ��ુુષાથ� ��ુય છે, ધમ�, અથ�, કામ તથા
મો�. ભારતીય સ�ં�ૃિતની ષ�્િવધ દશ�ન પરંપરા પણ આ ��ુુષાથ� ચ��ુટયની િસ�� માટ�� ું જ �ચ�તન કરતી રહ� છે. મ��ુય �વન�ું
પરમ લ�ય મો� �ા��ત જ હો� ું જોઇએ એમ દર�ક દશ�ન પરંપરાનો મત છે. ભારતીય યોગશા�માં આ િવષયમાં ગહન �ચ�તન થયે� ું
જોવા મળે છે. ���તુ લેખમાં યોગશા� પરંપરાના જ ��થ હઠયોગ-�દ�િપકા તથા તેના જ અથ�નો િવ�તાર કરતી �યો��ના �યા�યાનો
સ�ં��ત પ�રચય આપવાનો �ય�ન કરવામાં આ�યો છે.

હઠયોગ-�દ�િપકાની રચના �વા�મારામ યોગી �ારા કરવામાં આવી છે.  સ�ં�ૃત-�લોકોમાં િનબ� એવા આ ��થના આરંભે તેમણે
પોતાના નામનો ઉ�લેખ કય� છે. �યો��નાના ટ�કાકાર ��ાન�દ�

�ीसहजान�दस�तान�च�ताम�ण�वा�मारामयोगी��

એવા િવશષેણ વાળો નામો�લેખ બે �થાને કય� છે. �થમ તથા ચ�થુ� ઉપદ�શની �િતમ ��ુ�પકામાં આ �કારનો ઉ�લેખ છે. આ ��થ
પ� શલૈીમાં રચાયેલો છે. મોટા ભાગની કા�રકાઓ અ��ુ�ુપ છ�દમાં રચાયેલી છે. �ાકં �ાકં બી� છ�દો પણ જોવા મળે છે.ઉપદ�શ
એવા નામથી �ુલ ચાર �કરણમાં આ ��થ વહ�ચાયેલો છે. હઠિવ�ા થક� રાજયોગને �ા�ત કરવાનો માગ� અહ� વણ�વાયો છે.

હઠયોગ-�દ�િપકા �લોક બ� રચના છે. માટ� તેની ક�ટલીક મયા�દાઓ પણ છે. �મક� છ�દ બધંારણ તરફ �યાન હોઈને તે યોગની
��યાઓ િવ�તાર �વૂ�ક સા�વય વણ�વી નથી શકતો. એટલા જ માટ� આ ��થને સમજવા કોઇક ટ�કા ��થની આવ�યકતા રહ�લી છે.

ઉમાપિત તથા રામચ��તીથ� ���તુ ��થ પર ટ�કાઓ રચી છે. અહ� ��ાન�દ� રચેલી �યો��ના ટ�કાનો થોડો પ�રચય અપાયો છે.

�યો��ના ટ�કાની એક હ�ત�ત વડોદરાની ઑ�રઍ�ટલ ઇ���ટટ�ટુમાં સચવાયેલી છે,  �ના આધાર� અહ� પ�રચય અપાયો છે.

હ�ત�તનો �ા��ત �માકં ૧૮૧૨ છે.  પ� સ�ંયા૧૩૦(�ુલ ૨૬૦) છે.  કાગળ લખાયેલી આ હ�ત�ત શારદા�લિપમાં લખાયેલી છે.

હ�ત�તનો લેખન સમય તથા લેખક દશા�વતી �િતમ ��ુ�પકા આ �માણે છે –

सवंत ् ३८ अ�वव�त ��तप�द मया भ�नारायणेन हठ�द��पका समाि�तता ।।

આ હ�ત�તમાં હ.�.  પરની �યો��ના ટ�કા સ�ંણૂ� મળે છે.  અથા��્ �થમોપદ�શના ૬૭ �લોકો પર,  ��તીયોપદ�શના ૭૮ �લોકો
પર,�તૃીયોપદ�શના ૧૩૦ �લોકો પર, ચ�થુ�પદ�શના૧૧૪ �લોકો પર ટ�કા મળે છે. શારદા�લિપમાં લખાયેલી આ ટ�કા �વુા�ય છે.

ક�ટલીક વાર એ�ું જોવા મળે છે ક� ટ�કાકાર �ળૂ �ૃિતનો પહ�લો શ�દ લખીને પછ� આખી �ળૂ �ૃિત લખતા નથી હોતા. મા� પોતાની
ટ�કા પર જ િવશષે �યાન આપતા હોય છે. તો વળ� �ાર�ક લ�હયાઓ પણ ટ�કાકાર� �ળૂ �ૃિત આપી હોવા છતાં તેનો મા� િનદ�શ જ
કરતા હોય છે. પરં� ુ અહ� ટ�કાકાર� �ળૂ�ૃિત સ�ંણૂ� �પે આપી છે. કોઈપણ �ૃિતની સમી��ત આ�િૃ� તૈયાર કરતી વખતે તે �ૃિતના ટ�કા
��થો મહ��વના બની રહ� છે. વડોદરાની આ હ�ત�ત આ ર�તે પણ મહ��વની છે. અહ� લ�હયાએ કાળ� �વૂ�ક હ�ત�ત તૈયાર કર� છે.

લખતી વખતે ઉતાવળમાં �ટ� ગયેલા શ�દોને કાકપાદની િનશાની વડ� હાસંીયામાં બતા�યા છે. બી� ઉપદ�શના ૪૮મા �લોકનો �મ
અપાયો નથી, તો ચોથા ઉપદ�શમાં લગભગ પાચંેક �લોકોના �મમાં �લૂ જોવા મળે છે.

ટ�કાની ��તાવનામાં �ણી શકાય છે ક� ટ�કાકાર�ું નામ ��ાન�દ છે. તથા ટ�કા� ું નામ �યો��ના છે. �મક�,

गु�ं न�वा �शवं सा�ा���मान�देन त�यते । हठ�द��पका �यो��ना योगमाग ��का�शका ।।
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આ ઉપરાતં ��યેક ઉપદ�શની �િતમ ��ુ�પકામાં ટ�કા�ું નામ �યે��ના આ��ું છે.

�વત�માન સમયમાં હઠયોગ એ�ું નામ પડતાં �દ �વૂ�ક કાય� સાધ�ું એવો અથ� જનમાનસમાં જોવા મળે છે. પરં� ુ હઠયોગ ક� હઠિવ�ા
શ�દનો આવો કોઈ અથ� નથી. �યો��નાકાર� હઠનો અથ� �થમ �લોકમાં આ�યો છે ક�, હકાર �યૂ�નો વાચક છે. તથા ઠકાર ચ��નો વાચક
છે. આથી �યૂ� ચ��માના યોગને હઠયોગ અથવા હઠિવ�ા �ણવી.

(तथा चो�तं गोर�नाथेन �स��स�ा�तप�तौ हकारः क��त �तः सयू ��ठकार�च�� उ�यते । सयूा�च��मसोय�गा�ठयोगो �नग�यते इ�त ।

એમ ટ�કાકાર� �પ�ટતા કર� આપી છે. ) �યો��ના ટ�કા� ું મહ��વ એટલા માટ� છે ક� ટ�કાકાર� હઠયોગ �દ�િપકાના બધા જ �લોકોનો
ભાવાથ� પણ �પ�ટ કય� છે. તથા ��થમાં વ�ણ�ત યૌ�ગક ��યાઓ િવ�તાર �વૂ�ક વણ�વી છે.

હઠયોગ �દ�િપકાના વ�ણ�ત િવષયો આ �માણે છે.  �થમ ઉપદ�શમાં �વા�મારામે આ�દનાથ ભગવાન િશવને નમ�કાર કર�ને
મગંળાચરણ ક�ુ� છે.  તથા ��ુુ વ�દના કર�ને પોતાના ��થને રાજયોગના આરોહણ માટ� સીડ� સમાન ગણા�યો છે.  હઠિવ�ાના
�વૂ���ૂરઓની વ�દના કયા� પછ� હઠા�યાસ માટ� યો�ય �દ�શ, મઠ, �યાનંા કત��યો તથા સાધકની સ�જતાનાં વણ�નો છે. �યાર પછ�
િવિવધ આસનો તથા તેના લાભો બતા�યા છે. �માં �વ��તક, ગો�ખુ, વીર, �મૂ�, �ુ�ુટ, ઉ�ાન �મૂ�, ધ��્ુ, મ��યે��, પિ�મતાન,

મ�રૂ, િસ�, પ�, િસ�હ તથાભ� આસનો બતા�યાં છે. સાધકના આહારની પણ �ચૂના જોવા મળે છે. બી� ઉપદ�શમાં �ાણાયામ
સ�બ�ધી િવષયો વણ�વાયા છે. યોગ સાધકો માટ� �ાણાયામ અ�ય�ત મહ��વની ��યા મનાઇ છે. �ાણાયામ થક� જ �ાણવા� ુ ધીમે ધીમે
વશ થાય છે. અહ� ધૌિત, બ��ત, નેિત, �ાટક તથા નૌ�લ એમ ષ�કમ� પણ નાડ� ��ુ�ના હ��થુી વણ�વાયાં છે. �ાણાયામની ��યામાં
�રૂક, �ુ�ભક તથા ર�ચક એમ �ણ ��યાઓ રહ�લી છે. �માં આચાય�એ �ુ�ભકના આઠ �કારો બતા�યા છે. �મક� �યૂ� ભેદન �ુ�ભક,
ઉ��યી, સી�કાર�, શીતલી, ભ��કા, �ામર�, ��ૂછા�, તથા �લાિવની �ુ�ભકનો સમાવેશ થાય છે. મ��ુયના શર�રમાં �ાણવા��ુ ું વહન
સામા�ય ર�તે ઈડા તથા િપ�ગળા નાડ�ઓ �ારા જ થાય છે. ��ુ�ુણા નાડ�માં �ાણવા�નુો �વશે કરાવવા માટ� ઉપ�ુ��ત �ુ�ભક સ�હતના
�ાણાયામની આવ�યકતા આચાય� બતાવતા રહ�લા છે.  �ી� ઉપદ�શમાં �ુ�ડ�લની ��િૃત િવશષે �પે વણ�વાઈ છે.  મહા��ુઓ,

મહાબ�ધ,  મહાવધે,  ખેચર�,  ઉ��યાનબ�ધ,  �લૂબ�ધ,  �લધંરબ�ધ વગેર�� ું વણ�ન છે.  શ��તચાલન અથા�� ્ �ુ�ડ�લની ચાલન
મો��ાર�ું િવભેદન કરનાર છે, એ વાત અહ� દ�ખાય છે. �ીઓની યોગ સાધના પણ આ ઉપદ�શમાં વણ�વાઈ છે. ચોથા ઉપદ�શમાં
સમાિધ�ું વણ�ન છે.

ઉપ�ુ��ત વ�ણ�ત િવષયો �લોક બ� છે. વળ� સાધના ��યા�મક હોય. ��યામાં થયેલી �લૂ ફળ �ા��ત ન કરાવી શક�. આવી ��થિતમાં
પ�ોની �ઢૂતાને �કટ કરવા િસ� ��ુુની આવ�યકતા રહ�લી છે. �યો��ના ટ�કાનો અ�યાસ કરતી વખતે ચો�સ જ એવી અ��ુિૂત થાય
ક� કોઇક િસ� ��ુુની િન�ામાં આપણે યોગા�યાસ કર� ર�ા છ�એ. બી� ઉપદ�શના ૪૭મા �લોકની ટ�કા તે� ું ઉ�મ ઉદાહરણ છે. અહ�
તેમણે યોગ સાધકોને યોગ િસ�� માટ� �મ બતાવતા ૨૦ �લોકો ર�યા છે.

योगा�यास�मं व�ये यो�गनां योग�स�ये । उषःकाले सम�ुथाय �ातःकालेऽथवा बधुः ।।

�ળૂ��થનો ચ�થુ�પદ�શ ટ�કા��થ િવના સમજવો અઘરો છે

शर�रमा�यं खलु धम�साधनमન्ો �ઢૂાથ� હઠયોગ �દ�િપકા તથા તેની �યો��ના ટ�કા થક� યો�ય ર�તે પામી શકાય. યોગના અ�યાસીઓ
માટ� હઠયોગ �દ�િપકા તથા તેની �યો��ના ટ�કા અ�ય�ત ઉપયોગી બની શક� છે.

સદંભ� :-

�ण�य �ीगु�ं नाथं �वा�मारामेण यो�गना।
केवलं राजयोगाय हठ�व�योप�द�यते ।। ह. �. १-२

1. 

હ�ત�ત પ� સ�ંયા ૧૩૦2. 

હ�ત�ત પ� સ�ંયા ૧પર3. 

હ�ત�ત પ� સ�ંયા ૨પર4. 

હ�ત�ત પ� સ�ંયા ૯૨થી ૧૦૦પર5. 
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*************************************************** 

ધમ��� ભ�,
�જુરાત �િુનવિસ�ટ�,
પીએચ.ડ�.��ુડ�ટ, (સ�ં�તૃ)

અમદાવાદ.
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