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ધ્યાન મુદ્રા 
 

 મુદ્રા બનાવવાની રીત :- 

દ્માશનમાં બેશીને  જમણા ષાથની ષથેલી ર 
ડાબા ષાથની ષથેલીને ( ઉટા ષાથ ર શીધા 
ષાથને ) શષેજ  ષકા દબાણથી રાખળાથી ધ્યાન 
મુદ્રા બને છે. 

ધ્યાન રાખળું કે ીર – ગદદન, રીઢનું ષાડકંુ ળગેરે 
શીધા રષે , આંખો અને ષોઠ શષજતાથી બંધ રષે.  

ધ્યાન ોતાના ઈષ્ટદેળના સ્ળરૂ ર સ્સ્થર કરળું. અથળા કાયોત્શગદ કરળો.  રીરથી ાંત રષી થોડા 
શમયને માટે સ્ળચાર રહષત અળસ્થામાં રષેળાનો પ્રયાશ કરળો. 

 વવશેષ :- 

1. અષ્ટાંગ યોગ ( યમ, સ્નયમ, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાષાર, ધારણા, ધ્યાન અને શમાસ્ધ ) નું એક અંગ  
ધ્યાનની શાધનામાં આ મુદ્રા સ્ળેવરૂથી શષાયક સ્શદ્ધ થઇ છે. 

2. શષજ ધ્યાન મુદ્રા :- જ ેવ્યસ્તત દ્માશન કરી કતા નથી એમણે ધ્યાન મુદ્રા શુખાશન અથળા  
સ્ળસ્સ્તક અથળા ાઠી આશનમાં બેશીને કરળી જોઈએ. આ શષજ ધ્યાન મુદ્રા છે. શષજ  
ધ્યાન મુદ્રાને શાધારણ વ્યસ્તત અસ્ધક ાંબા શમય શુધી શરલતાથી કરી કે છે.અને  ધ્યાન 
મુદ્રાના ાભ ણ મલી જાય છે. 

3. ધ્યાન યોગ  મુદ્રા :- ધ્યાન મુદ્રામાં જોં જમણી ષથેલી ર ડાબી ષથેલી રાખીને બંને ષાથના  
અંગૂઠાને રસ્ર મેલળીને રાખળામાં આળે તો એક એળી યોગ મુદ્રા બની જાય છે જ ે  ાંબા 
ધ્યાનને માટે ઉયોગી છે. અને ાંબા અભ્યાશથી શાધકના મુખમંડલ ર  હદવ્ય આકવદણ કે 

ઓરા(તેજશ) નું અજ્ઞાત , અદ્રશ્ય, આભામંડલ એની ાશે આળળાળાલા  ોકોને પ્રભાસ્ળત 

કરળા ાગે છે. 

4. ધ્યાન મુદ્રામાં જો ષથેલીઓ એક-બીજા ર રાખ્યા બાદ બંને ષથેલીઓ જ્ઞાન મુદ્રાની  સ્સ્થસ્તમાં 
રાખળામાં આળે તો ધ્યાન મુદ્રા તથા જ્ઞાન મુદ્રાના શસ્મમીત ાભની  શાથે પ્દ્દ્માંશનના ાભ 
ણ મલી જાય છે. 
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 સમયની સીમા :- 

શાધકને માટે ધ્યાન  મુદ્રામાં શમયની કોઈ શીમા નથી. શષજતાની શાથે દ્માશન કરળાની ક્ષમતાના  

અનુરૂ ધ્યાન મુદ્રાનો અભ્યાશ કરળો જોઈએ. શાધારણ વ્યસ્તતએ એને ધીરે-ધીરે  ળધારતા રષીને 

ઓછામાં ઓછી 20 સ્મસ્નટથી એક કાક શુધી કરળી જોઈએ. ધ્યાન મુદ્રા ન  કરી કળાની અળસ્થામાં 
શષજ ધ્યાન મુદ્રા કરીને ાભ ઉઠાળળો જોઈએ. 

 ાભ :- 

ધ્યાન મુદ્રાથી માનસ્શક ાંસ્ત મલે છે. અને સ્નાયુ મંડલને બલ મલે છે. 
મનની ચંચલતા ાંત થઇને સ્ચત્તની એકાગ્રતા ળધે છે. શાસ્ત્ળક સ્ળચારોથી ઉત્સ્ત્ત થાય છે. એન પ્રભુ 

ભજનમાં મન ાગે છે. 
શાધકને ધ્યાનના પ્રભાળથી ધ્યાનની ઉચ્ચતર સ્સ્થસ્તમાં ષંચાડળામાં શષાયતા મલે છે. 
આત્મ શાક્ષાત્કાર અને ઈશ્વરના શાક્ષાત્કારમાં આ મુદ્રા શષાયક છે. 
 


