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એકાગ્રતા મુદ્રા 

 

 મુદ્રા બનાવવાની રીત :- 

ફંને હાથની દસે આંગીઓ એકફીજાના 
ટેયલાં સાથે જોડી દેલી. 

 વવશેષ :- 

1. આ ભુદ્રા  કયતી સભમે તભાયી ફંને 
આંખોને ઊંચી રઇ જઈ તભાયા ઘયની 
છત ઉય જોલું. અને  તભાયી જીબ 
તાલા સાથે અડાડી દેલી. છી શ્વાસ 
રેલો અને જમાયે શ્વાસ છોડો  ત્માયે 
જીબને નીચે રઇ આલલી. ત્માયછી ઊંડો શ્વાસ રેલો અને તે સભમે અથલા તે  છી તભે જ ે
ચીજને ળોધતા હો તે ક્માં ભૂકી છે તેનો ખ્માર આલી જળે.  

2. આ ભુદ્રા કયતી લખતે નીચે પ્રભાણે આંખો ફંધ કયી ધ્માન કયલું : “ભાયાભાં યહેરી એકાગ્રતા એક 

ભહાન ળક્ક્ત છે.” 

3. આ ભુદ્રા કમાા છી ભહાફંધ ભુદ્રા કયલાથી લધાયે પામદો થામ છે.  

 સમયની સીમા :- 

એકાગ્રતા ભુદ્રા કોઈણ સભમે, ગભે તેટરી લખત કયી ળકામ છે. 

 ાભ :- 

જમાયે જમાયે તભને ખ્માર હોમ તેલી કોઈ ચીજ માદ ન આલે અથલા તભાયા હાથે કોઈ ચીજ ક્માંક ભુકાઈ 
ગઈ હોમ અને તે ક્માં ભુકાઈ ગઈ છે તે માદ ન આલે તે લખતે એકાગ્રતા ભુદ્રા કયલાથી રાબ થામ છે. 
આ ઉયાંત કોઈ ચીજ ય તભાયે રાંફો સભમ ભાટે એકાગ્રતા કયલી હોમ , એકધ્માન ફનલું હોમ, 
સાયા ક્લચાયોને અભરભાં ભૂકલા હોમ, કે તભે જ ેલાંચ્મું હોમ તે માદ યાખલાની કોક્ળળ કયલી હોમ તો 
આ ભુદ્રા ઉમોગી છે. 
આ ભુદ્રા ક્િભ દદળાભાં યાખીને કયલી. આ ભુદ્રા દયેકને આિમાકાયક દયણાભો ફકે્ષ છે અને જમાયે 
જમાયે કંઈ ણ બૂરી જલાથી દયક્થથક્ત ક્લકટ ફને ત્માયે આ ભુદ્રા ઉમોગભાં આલી ળકે છે. 
આ ભુદ્રા દયેક ભનુષ્મના જભણા અને ડાફા ભગજ લચ્ચે સેતુથલરૂ ફની ફંને ભગજને ઝડથી 
વ્મલક્થથત કાભ કયતા કયી દે છે. કેટરાક ક્ળક્ષકો આ ભુદ્રા તેભના ક્લદ્યાથીઓને કયલા ભાટે ખાસ 
બરાભણ કયે છે. 
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માદળક્ક્તને કામાયત અને કામાદક્ષ ફનાલલાભાં આ ભુદ્રા ઉમોગી છે. આ ભુદ્રા કયતી લખતે ઊંડા શ્વાસ 
રેલાથી ખૂફ પામદો થામ છે. 
આ ભુદ્રા કમાા છી જો રંફુ, નાયંગી અથલા ગુરાફની સુગંધ અથલા કોઈણ સુગંધી છોડની સુલાસ 
રેલાથી પામદો લધી જામ છે. 
આ ભુદ્રા પેપસાંની ળક્ક્ત લધાયે છે. ભોટા આંતયડાને લધાયે કામાયત ફનાલે છે. અને ળયીયભાં ળક્ક્તનો 
સંચાય કયે છે.  

 

 

 


