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અભય મુદ્રા 
 

 મુદ્રા બનાવવાની રીત :- 

તભાયો જભણો શાથ તભાયી  છાતીની વાભે ઊબો કયો 
અને શાથની શથેી ફશાયના બાગ તયપ યાખો. તે 
જ લખતે તભાયો  ડાફો શાથ તભાયા ડાફા વાથ 
ઉય તથા ખોાભાં યાખલો. આલી ભુદ્રા તભને ઘણા  

દેલ-દેલીઓની ભૂર્તિભાં જોલા ભળ.ે જાણે કે 
ભૂર્તિલાા દેલતા તેભના જભણા  શાથે આણને 
આળીલાિદ આી યહ્યા છે અને ડાફો શાથ તેઓને 
વાધનાભાં રીન કયલા ભદદરૂ ફની યહ્યો છે. 

 વવશેષ :- 

આ ભુદ્રા કયતી લખતે  નીચે પ્રભાણે આંખો ફંધ કયી ધ્માન ધયલું : “દયેક ભનુષ્મભાં યશેરી ઉભદા  

બાલનાઓભાં ભને વંૂણિ ર્લશ્વાવ છે , અને શંુ ભાનું છંુ કે તેઓની ઉભદા  બાલનાઓનો ભને શંભેળા રાબ 
ભતો યશેળે .” 

 સમયની સીમા :- 

આ ભુદ્રા કોઈણ વભમે 5 થી 10 ર્ભર્નટ વુધી કયલી. 

 ાભ :- 
દયેક ભનુષ્મભાં અભુક નફાઈઓને રીધે ભનભાં ફીક અને બમના ર્લચાયો આલતા યશે છે. આ 
ફાફતથી ભુક્ત થલા ભાટે અબમ ભુદ્રા ઉમોગી છે. 
દયેક ભનુષ્મ જાણે છે કે ફીક, બમ અને ડય આણાભાં ઊંડે ઊંડે ઘય ફની ચૂકેરી ર્નભિતાનો ઈળાયો 
છે. કેટરાંક ળાસ્ત્રોભાં ઉલ્લેખ છે કે જો ળયીયભાં અર્િ તત્લ નફું શોમ અથલા પ્રભાણભાં ઓછંુ શોમ તો 
અંદયના બાગભાં અંધકાય લધાયે શોમ છે અને તે ફીક અથલા બમભાં રયણભે છે. 
જ ેભાણવભાં બમ લધાયે શોમ તે પ્રભાણભાં તેટરો જ નફો શોલાનો. ળયીયભાં ૃથ્લી અને જ તત્લ 
ઓછા પ્રભાણભાં શોમ તો ણ આ નફાઈ લધી ળકે. ભનુષ્મના ળયીયની અંદય જો તત્લો વભતોરણે 
ોતાનું કામિ ન કયે તો ણ આલી તકરીપ ઊબી થામ છે. ળયીયની ફધી રિમાનું ઐક્મ ન શોમ તો 
ળયીયની તકરીપો લધી ળકે છે. અંદયનો ર્લખલાદ ભાણવને નફો ાડી દે છે. આથી દયેક ભનુષ્મે 
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ોતાની અંદયની ળર્ક્તઓને એકત્ર કયી એકફીજાને ભદદરૂ થામ તેલી બાલના વતત યાખલી જોઈએ. 
આ ભુદ્રા કયલાથી ભુદ્રા કયનાયનો અંદયનો કોરાશર ળભી નરશ જામ. ોતાની જાત વાથે વભાધાન 
કયતાં ળીખલું એ એક ભશાન કા છે. લી ોતે ાતાની જાત વાથે વશકાય વાધી વુંદય યીતે કાભ રેલું 
તે ર્લળે કા છે. આ કાઓને ખીરલલા ભાટે તથા ભનની અંદયના ર્લધ્નોનું વજ િન કયતાં કોરાશરને 
અંકુળભાં રેલા આ ભુદ્રા ઉમોગી નીલડી ળકે છે. 
ોતાની નફાઈઓને દૂય કયી ફીકથી ભુક્ત ફની અબમ પ્રાપ્ત કયલું અને ભાનર્વક યીતે ફલાન 
ફનલા આ વશજ ભુદ્રા ઉમોગી છે.  


