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અપાનવાયુ મુદ્રા 
 

મદુ્રા ફનાલલાની યીત :- 

તર્જની(અંગઠૂાની ાવેની) 
આંગીને અંગઠૂાની જડભા ં
રગાલીને અંગઠૂાના 
અગ્રબાગને ભધ્મભા ંઅને  

અનામભકા(લચભા ંફનંે 
આંગીઓ) આગરા બાગ 
વાથે ભેલી દેલાથી અાન 
વશજ મદુ્રા  ફને છે. આ 
મદુ્રાભા ંકમનષ્ટિકા આંગી અરગ વશજ વીધી યશ ેછે. 

 વવશેષ :- 

1. અાનલાય ુમદુ્રાનો પ્રબાલ હૃદમ ય મલળે રૂથી ડ ેછે. જેથી એને હૃદમ મદુ્રા – 

મતૃ વજંીલની મદુ્રા કશલેામ છે. 
2. આ તયતજ પ્રબાલ દેખાડલાલાી મદુ્રા છે. શાિટ એિેકને યોકલાભા ંઆ મદુ્રા 

ઈંજેક્ળનના વભાન અવય કયે છે.  
3. અાનલાય ુમદુ્રાભા ંફે મદુ્રાઓ_ અાન મદુ્રા તથા લાય ુમદુ્રા એક વાથે કયલાભા ંઆલે 

છે. અને ફનંે મદુ્રાઓનો વમંભલરત અને તક્ષ્ણ પ્રબાલ એક વાથે ડ ેછે. જેભકે , ેિનો 
ગેવ અને ળાયીરયક લાય ુફનંેનુ ંળભન થામ છે.  

4. શાથભા ં સમૂટ લટત અમતમલકમવત અને ચદં્ર લટત અમલકમવત શોલો તથા હૃદમ યેખા  

દોપણૂટ શોમ તો આ મદુ્રાનો દંય મભમનિ વલાય વાજં અભ્માવ કયલાથી રાબ ભે  

છે. 
5. આલા દદટભા ંકેલ લાય ુમદુ્રાના અભ્માવથી આયાભ ભતો નથી. એ અાનલાય ુ

મદુ્રાના અભ્માવથી જ ભિે છે.  
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 સમયની સીમા :- 

શાિટ એિેકનો અનબુલ  થતા જ અાનલાય ુમદુ્રાનો તાત્કાલરક પ્રમોગ કયલો જોઈએ. 
આલશ્મકતા ડ ેતો આ  મદુ્રાનો આલશ્મકતા અનવુાય રદલવભા ંકેિરીમે લાય પ્રમોગ 
કયી ળકામ છે. જે  વ્મક્ક્તઓને હૃદમ યોગ અને બ્રડ પ્રેળય શોમ અથલા જેભને એિેક 
આલી ચકૂમો શોમ  એભણે મનત્મ દંય મભમનિ વલાયે અને દંય મભમનિ વાજંે 
અાનલાય ુમદુ્રાનો અભ્માવ કયલો જોઈએ. 

 લાભ :- 

અાનલાય ુમદુ્રા હૃદમ યોગીઓને ભાિે સ્લમભંા ંએક લયદાન છે. 
શાિટ એિેકના બમકંય એિેકને યોકલાભા ંતાત્કાલરક અાન લાયનુો પ્રમોગ થોડી જ 
ક્ષણોભા ંપ્રબાલળાી ઈંજેક્ળન અથલા વોયલફિેિ ગોીની ભાપક જાદુઈ અવય કયે 
છે. અને યોગીની મતૃ્યનુી યક્ષા થામ છે. 
આ મદુ્રાના મનમમભત અભ્માવથી હૃદમ યોગોભા ંરાબ ભે છે અને હૃદમને ફ ભે 
છે. મદુ્રા કયલાની વાથે વાથે હૃદમ યોગીઓએ આલશ્મક વાલધાની યાખલી જોઈએ. 
ખાવ કયીને ેિને ફયાફય યાખલાનો પ્રમત્ન જેભકે બોજનભા ંરયલતટન તથા અનાજ 
અને આગ ય કલેરા તથા તેરી ચીજોની ભાત્રા ઓછી કયીને રીરા ળાકબાજી 
અને પ અમધક રેલા. કાયણ કે અમધકતય આક્રભણ ગેવનો ઉયની તયપ , 

ાચનની ગયફડથી થામ છે. 
હૃદમભા ંદફાણ, દદટની તકરીપનો અનબુલ થતા ંજ તાત્કાલરક આ મદુ્રા અલશ્મ 
કયલી જોઈએ. અન્મ દલા અને ઉચાય જમાયે ઉરબ્ધ થામ ત્માય શરેા ંઆ મદુ્રા 
તત્કાર ોતાનુ ંકામટ દેખાડ ેછે. 
ળીય દદટભા ંતાત્કાલરક આયાભ ભેલલાને ભાિે અાન મદુ્રાનો પ્રમોગ રાબદામક 
મવદ્ધ થમો છે. અાન મદુ્રા દયમભમાન થોડા વભમ ભાિે ળીય દદટભા ંયાશત ભે છે. 
જેને ફાદભા ંઉદય શદુ્ધદ્ધ , આશાય રયલતટન , મલશ્રાભ, ઔમધ લગેયેની વ્મલસ્થા 
કયીને સ્થામી રૂથી દૂય કયી ળકામ છે. કેિરામં પ્રકાયના ળીય દદટ  _ જેલા કે 
અમનંદ્રા, યાત્રી જાગયણ, ભાનમવક લચંતા, અમધક રયશ્રભ, યક્ત વચંમ લગેયેના 
કાયણે ઉત્ન્ન  થલાલાા ળીય દદટ  ળયીયને આયાભ ભલાથી સ્લમ ંવાયા થઇ જામ 
છે. 
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આ મદુ્રાના અભ્માવથી ન કેલ ેિના ગેવનુ ંળભન થામ છે. અને ળયીય ભયરશત 
થઈને સ્લચ્છ થામ છે. યંત ુવાથે ળયીયસ્થ લાયનુો પ્રકો ણ ળાતં થામ છે. ફધા 
પ્રકાયના નલા લાત યોગોભા ંઅાન લાય ુમદુ્રા રાબકાયી છે. અને પયુાણા લાય ુ
પ્રધાન યોગોભા ંલાય ુમદુ્રા રાબ કયે છે. 
હૃદમની ધડકન અને કભજોયીભા ંઆ મદુ્રાથી રાબ ભે છે. દાદય ચઢલાના ાચં દવ 
મભમનિ આ મદુ્રાનો અભ્માવ કયી રેલાથી દાદય ચઢલાનુ ંવશલે ુ ંથઇ જામ છે. અને 
શાપંલાનુ ંણ ઓછુ ંથઇ જામ છે. 

 


