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મુદ્રા વિજ્ઞાન અને આરોગ્ય 

 

શંૂર્ણ પ્રકૃતિ અને આણું  રીર ાંચ  

િત્ળોથી બનેું છે. માનળ રીર ઘુ 
બ્રહ્માંડ સ્ળરૂ છે. શંૂર્ણ  બ્રહ્માંડનું પ્રતિક 
આ માનળ રીર ર્ બ્રહ્માંડના શમાન 

જ ાંચ િત્ળો (  અતિ, ળાયુ, આકા, 

ૃથ્ળી, જલ ) ના યોગથી બન્યું છે. મુદ્રા 

તળજ્ઞાનનો આધારભૂિ તશધ્ધાંિ એ છે કે, 

રીરમાં આ ાંચ િત્ળોમાં અશંિુન 
અને ળધ – ઘટ થળાથી રોગોની ઉત્તિ 
થાય છે. અને ાંચ િત્ળોમાં શમિા 
અથળા શંિુન થળાથી  આર્ે સ્ળસ્થ 
રષીએ છીએ. 

માનળ રીર પ્રકૃતિની શળોિમ રચના 
છે. અને ષાથ શળણથી અતધક મષત્ળૂર્ણ 
અંગ છે. ષાથોમાંથી એક તળેવ પ્રકારની 
પ્રાર્ ઉર્જણ તતિ – તળદુ્યિ ચુંબકીય િરંગો જીળન તતિ તનરંિર નીકલિા રષે છે.  એતયુપ્રેર 
તચકકત્શા દ્ધતિની માન્યિા એ છે કે , આણું સ્ળાસ્થ્ય આર્ા  ષાથોમાં છે. અથળા આર્ા ષાથના 
તબંદુઓમાં સ્ળાસ્થ્યની ંૂજી છુાયેી છે. આ ષાથ રીરના સ્ળાસ્થ્ય તનયંત્રર્ – કક્ષનું કામ કરે છે. 

 પંચતત્િ વનયંત્રક મુદ્રાઓ કેિી રીતે બનાિી શકાય ? :-  

ષાથોની આંગલીઓ એકબીર્જ શાથે તળેવ  પ્રકારથી મેલળળા , સ્ણ કરળા , દબાળળા અથળા 

મરોડળાથી તળતભન્ન પ્રકારની મુદ્રાઓ બને છે. આ પ્રકારે કેળલ આંગલીઓને એકબીર્જની શાથે  કોઈ 

તળેવ સ્થતિમાં રાખળા કે રસ્ર જોડળા ભરની કિયા માત્રથી જ આર્ે  રીરમાં જુદા – જુદા 
િત્ળોનો પ્રભાળ આળશ્યકિા અનુશાર ળધારી ઘટાડી કીએ છીએ.  અને આ આંગલીઓની 
મુદ્રાઓના તનયતમિ અભ્યાશ દ્વારા િત્ળોમાં શંિુન ાળીને સ્ળસ્થ રષી કીએ છીએ. 

આમ પ્રકૃતિની જમે જ માનળ રીરમાં ાંચ  િત્ળોનું શંિુન છે. આ શંિુન યોગ્ય ઔવતધઓના 

શેળન દ્વારા ર્ ાળી કાય છે.  અને ષાથની તળતભન્ન આંગલીઓના – મુદ્રાઓના અભ્યાશ દ્વારા 
ર્ ાળી કાય છે. મુદ્રાઓના યોગ્ય અભ્યાશથી સ્ળાસ્થ્ય રક્ષા અને તનળારર્ બંને શંભળ છે. 
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  આરોગ્ય કારક  મુદ્રાઓ :-  

મુદ્રાઓ અશંખ્ય છે. એનો પ્રયોગ દેળી  દેળિાઓની ૂર્જ , ઉાશના, મંત્ર – િંત્ર, ધાતમણક અનુષ્ઠાન , 

નૃત્ય, યોગ – શાધના ળગેરેમાં થિો રષે છે. રંિુ અષી એ જ મુદ્રાઓ ર પ્રકા નાખળામાં  આવ્યો છે. 
મુદ્રાઓ માનળીની ારીકરક અને માનતશક ગરબડ દૂર કરળા િથા ારીકરક , માનતશક તળકાશ 
કરળામાં શષાયક થઇ કે છે. અને િેનાથી ોકો ોિાના રોગોની  રક્ષા – તચકકત્શા સ્ળયં કરી કે છે. 

 જુદી-જુદી આંગળીઓ જુદા-જુદા તત્િોનંુ પ્રવતવનવિત્િ કર ેછે :-     

1. અંગૂઠો     —   અતિ 

2. િજણની     —   ળાયું 

3. મધ્યમા   —   આકા 

4.  અનાતમકા —   ૃથ્ળી 

5.  કતનતષ્ઠકા  —   જલ 

 


