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ઈચ્છા મુદ્રા 

 

 મુદ્રા બનાવવાની રીત :- 

હાથના અંગૂઠા છીની  હેરી અને ફીજી આંગીનાં ટેયલાં 
સાથે જોડી દો. અને ફાકીની ત્રીજી અને ચોથી  આંગી તભાયી 
હથેીભાં લાી ફંધ કયી દો. ફંને હાથે આ ક્રિમા કયલી. 

 વવશેષ :- 

1. આ ભુદ્રા કયતી લખતે જ ેકામો ાય ાડલા ભાંગતા હોમ 
તેનો દ્દ્દ્રઢણે વલચાય કયલો.  

2. ભનને અંકુળભાં રાલલા , તેનો વલકાસ કયલા અને 
ધાયેરી ઈચ્છા પીબૂત કયલા આ ભુદ્રા ઉમોગી છે. 

3. આ ભુદ્રા  કયતી લખતે નીચે પ્રભાણે આંખો ભંચી ધ્માન 

ધયલુ.ં _”હંુ ભાયા જીલનભાં ફધંુ  સલવ શે્રષ્ઠ કયી યહ્યો છંુ અને જ ેકંઈ ફાકી યહી જામ છે , તે ફધી 

ઊણો દૂય કયી યહ્યો છંુ અને ભારંુ કામવ સંૂણવ થતંુ જામ છે.” 

 સમયની સીમા :- 

ઈચ્છા ભુદ્રા 45 વભનીટ સુધી કયલી. જીલનના અનેક કામોભાં આ ભુદ્રા કાભભાં આલે છે. 

 ાભ :- 

વથમેટયભાં વક્ચય જોલા જાલ અને તભાયી ગાડી યાખલા ભાટે જગ્મા ન ભે , તૈમાય કડાની 
દુકાનભાં જાલ અને તભને ભનગભતી ડીઝાઇન અને યંગનો ડર ેસ ભેલલો હોમ તે ન ભે , 

ુસ્તક વલિેતાને ત્માં જાલ અને તભને ભનગભતા ુસ્તકો ન ભે, રાઈબ્રેયીભાં જાલ અને તભને 
જોઈતી ભાક્રહતી ન ભે, વકવનકભાં કે વફઝનેસભાં જાલ અને ધામો આનંદ ન ભે લગેયે લગેયે 
ફાફતભાં તે તે લખતે આ ભુદ્રા ઉમોગી છે. 
આ ભુદ્રા કયલાથી ધાયણા પ્રભાણે ભલા સંબલ યહે છે. કેટરાક રોકો ોતાના જીલનને 
મોજનાફદ્ધ ફનાલલા ભાટે આ ભુદ્રાનો ઉમોગ કયે છે. 
જીલનને મોજનાફદ્ધ ફનાવ્મા છી તેને પીબૂત કયલા ભાટે આ ભુદ્રા અને સાથે સાથે ધ્માન 
ધયી તેને ઉમોગભાં રે છે. 
આ ત્રણ આંગીઓ બેગી કયલાથી ભનની અાય ળવક્તઓને પ્રફ ફનાલી ળકામ છે. આ 
ભુદ્રા કયલાથી આત્ભવલશ્વાસ , ભનોફ, દ્રઢતા, ગંબીયણું, વલચાયફ અને 
કામવવસવદ્ધ ભાટે સપતા ભે છે. 
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ભોટા બાગના રોકોને એલી ઈચ્છા હોમ છે કે ભાયી ાસે ખૂફ ધન હળે તો તેનાથી ફધી ઈચ્છાઓ 
ૂયી કયી ળકીળ ભાટે તેઓ આ ભુદ્રા કયતી લખતે ખૂફ ધન ભે તેલી ઈચ્છા અને પ્રતીક્ષા કયે છે. 
કેટરાક રોકો ધનને ઓછંુ ભહત્લ આી ોતાની આલડત અને રામકાત લધાયલા ભાટે આ 
ભુદ્રાનો ઉમોગ કયે છે. 
ખોટી યીતે ભેલેરું ધન, પ્રવતષ્ઠા, કીવતવ, ભાનાન, હોદ્દો લગેયે ફોજારૂ નીલડે છે. આ 
ફધંુ જો સાચી યીતે ભહેનત કયી ભેલી ળકામ તો તેના ળુબ પ બોગલલા ભે છે. દયેક જણે 
આ ભુદ્રા કયતી લખતે ોતાની રામકાત પ્રભાણે જ ેકંઈ ભેલલું હોમ તેની ઈચ્છા કયલી. અલયોધો 
તો તે દૂય થામ તેલી ઈચ્છા કયલી. 
હકાયાત્ભક સાચા પ્રભાવણક વલચાયો દ્વાયા ોતાના ભનની ઈચ્છા આ ક્રિમા કયતા હેરા સાત 
લખત ભોટેથી ફોરી જલી. 

કેટરીક લાય આણી ઈચ્છાઓ ખૂફ નાની અથલા ક્ષવણક હોમ છે. તે ૂયી થતા લાય રાગતી 
નથી. આથી ઈચ્છા ૂયી થામ છી હંભેળા કુદયત અને તેના ક્રયફોનો આબાય ભાનલો. 
કેટરાક રોકોને જૂની ળયદી અથલા સામનસનો યોગ હોમ છે. આ ભુદ્રા કયતી લખતે હેરા પૂર 
સૂંઘતા હોમ તેલી યીતે શ્વાસ અંદય રેલો. ભગજ તયપ ઉય રઇ જલો અને છી ઊંડે સુધી અંદય 
રઇ જલો. આભ કયલાથી જૂની ળયદી અને સામનસનો યોગ ભટે છે. 

 

 

 


