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અપાન મુદ્રા 

 મુદ્રા બનાવવાની રીત :- 

ભધ્મભાં અને અનામભકા  ફંને આંગીઓના આગના બાગને 
અંગુઠાના આગના બાગથી ભેલી દેલાથી અાન ભુદ્રા  ફને છે. 

આ ભુદ્રાભાં કમનમિકા  અને તજ જની આંગીઓ વશજભાં વીધી યશે 
છે. 

 વવશેષ :- 

1. ભાનલ સ્લાસ્્મની યક્ષાને ભાટે અાન ભુદ્રા ઘણી 
ભશત્લૂણજ ક્રિમા છે. કાયણકે આ  સ્લસ્થ ળયીયની એક ભશત્લૂણજ આલશ્મકતા મલવજન 
ક્રિમાને મનમમભત કયે છે અને ળયીયને મનભજ ફનાલે છે. 

2. છતાં ણ મોગાવનની ક્રિમાઓ દ્વાયા ળાયીક્રયક મનભજતા પ્રાપ્ત થામ છે અને વાધકને મોગની  
ઉચ્ચ ળાયીક્રયક મનભજતા પ્રાપ્ત થામ છે તેભજ વાધકને મોગની ઉચ્ચ મસ્થમતભાં  શોચાડલાને 
ભાટે ળયીયની જ ેવુક્ષ્ભ ભાં વુક્ષ્ભ સ્લસ્થ મવમિની આલશ્મકતા  યશે છે એ શઠમોગની ક્રિમાઓ 
ફાદ અાન ભુદ્રાના મનયંતય અભ્માવ દ્વાયા વંબલ છે. 

3. વાધનાભાં પ્રાણ-અાન ને વયખા કયીને ભેલી દેલાનું નાભ જ એક પ્રકાયથી મોગ છે. ફીજા  
ળબ્દોભાં મોગને ઉચી કક્ષાભાં રઈજલાને ભાટે પ્રાણ-અાનનો વંમોગ શોલો યભ  આલશ્મક છે. 

4. પ્રાણ અને અાન ભુદ્રાને પ્રમતક્રદન લાયંલાય કયતા યશેલાથી પ્રાણ અને અાન લામુની મસ્થમત 
ળયીયભાં વપ્રભાણ યશે છે. 

 સમયની સીમા :- 

આ ભુદ્રાભાં વભમની કોઈ વીભા નથી. જટેરો અમધક આ ભુદ્રાનો અભ્માવ કયલાભાં આલે તેટરો અમધક 
રાબદામક યશેળે. 

 ાભ :- 
અાન ભુદ્રાના પ્રબાલથી ળયીય મનભજ થામ છે. અને વંૂણજ મલજાતીમ દ્રવ્મ અથલા ભ વયતા 
ૂલજક ળયીયભાંથી ફશાય નીકી જામ છે. 
અાન ભુદ્રાના મનયંતય પ્રમોગથી ફધાજ પ્રકાયના ભ-ભુત્ર અને વીનો લગેયે મલમબન્ન ભાગેથી 
ળયીયભાંથી મનષ્કામવત થામ છે અને વામત્લક બાલ ણ ઉત્ન્ન થામ છે. 
જો કોઈ વ્મમતતને ઘણા રાંફા વભમથી વીનો આલતો નથી તો અાન ભુદ્રા દ્વાયા એ થોડા જ 
ક્રદલવોભાં આલલા રાગળે. વીનો ન આલલાથી ણ ભનુષ્મને કેટરામે પ્રકાયના યોગ થઇ ળકે છે. 
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અાન ભુદ્રાનો મલળે પ્રબાલ ભૂત્રાળમ ય ડે છે. એટરા ભાટે ભુત્ર યોકાઈ જામ તો એના ય તયતજ 
પ્રબાલ ાડે છે. જો કોઈ વ્મમતતનું ભુત્ર યોકાઈ ગમું શોમ અને કોઈ ઔધી , ઇન્જતેળન લગેયે દ્વાયા 
કેટરામ ક્રદલવો લીતી જતા ણ યોગીને ભુત્ર આલતંુ નથી તો અાન ભુદ્રાનો ૪૫ મભનીટ વુધી અભ્માવ 
કયલાથી ઔધી મલના એ તકરીપ દુય થઇ જામ છે. 
જો ભુત્ર ફંધ આજ ેજ થમું શોમ(અથલા આજથી ભૂત્રનો અલયોધ પ્રાયંબ થમો શોમ) તો આ ભુદ્રા 
તાત્કામરક આશ્ચમજજનક રૂથી રાબ કયે છે. અને યોકામેરું ભુત્ર(જો પ્રોસ્ટેટની પક્રયમાદ ન શોમ તો) 
અલશ્મ થામ છે. 
આ ભુદ્રા ેટના લામુને ણ વ્મલમસ્થત કયલાભાં વશામક થામ છે. અને ઉદાય લામુને ઓછો કયીને 
ત્માના દદજને અને અન્મ ઉદ્રલને દુય કયે છે . આ ભુદ્રા અાન લામુને મનમંમત્રત કયલાલાી ભુદ્રા છે. 
કફમજમાત તથા શયવભાં આ ભુદ્રાને યોજ વતત ઓછાભાં ઓછી ૪૫ મભનીટ કયલી જોઈએ. 

દાંતોને સ્લસ્થ યાખલા ભાટે અાન ભુદ્રા વશામક ફને છે. 
ડામાફીટીળના મનમંત્રણને ભાટે અાન ભુદ્રાના મનમમભત અભ્માવથી ભુખ , નાક, આંખ, કાન 
લગેયેનો મલકાય સ્લાબામલક યીતે દુય થલા રાગે છે. 

 

પૃથ્વી મુદ્રા 
 

 મુદ્રા બનાવવાની રીત :-  

અનામભકા (નાની આંગી ાવેની) આંગી 
તથા અંગૂઠાના આગના બાગને યસ્ય 
ભેલલાથી ૃ્લી ભુદ્રા ફને છે. ફાકીની 
આંગીઓ વશજ વીધી યાખલી. 

 વવશેષ :-  

1. ૃ્લી ભુદ્રા કયલાથી ૃ્લી તત્લ લધીને 
વયખું થામ છે. જનેાથી ફધાજ પ્રકાયની 
ળાયીક્રયક કભજોયીઓ દૂય થામ છે. 

2. અનામભકા એક  ભશત્લૂણજ આંગી છે. 
અંગૂઠાની ભાપક અનામભકાભાં ણ તેજનો મલળે મલદુ્યત  પ્રલાશ શોમ છે. મોગળાસ્ત્ર અનુવાય 
રરાટ ( કા ) ય ક્રદ્વદર કભનું  આજ્ઞાચિ આલેરું છે. અને એના ય અનામભકા અને 
અંગૂઠા દ્વાયા ળુબ બાલનાની  વાથે મલમધલત મતરક કયીને કોઈણ સ્ત્રી કે ુરુ ોતાની 
અદૃશ્મ ળમતતને ફીજાભાં શંચાડીને એની ળમતતભાં લધાયો કયી ળકે છે. 
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 સમયની સીમા :-  

ૃ્લી ભુદ્રાને કોઈણ આવન કે મસ્થમતભાં ફેવીને અમધકાઅમધક વભમ વુધી કયી ળકામ છે.  

 ાભ :-  
ૃ્લી ભુદ્રા દુફજ વ્મમતતનું લજન લધાયીને સ્લાબામલક અને વંતુમરત કયે છે , ભાટે જાડા ફનલાની 
ઇચ્છાલાા વ્મમતતઓએ અલશ્મ કયલી જોઈએ. 
ળયીયભાં િાંમત અને તેજની કભી શોલાથી આ ભુદ્રાના પ્રમોગથી તેજસ્લીતા લધે છે. 
આ ભુદ્રા જીલન ળમતત લધાયે છે. દીઘજકા વુધી એના મનમમભત અભ્માવથી ળયીયભાં પ્રવન્નતા , 

નલી સ્પૂમતજ તથા ઓજનો વંચાય થામ છે. તથા ળયીય ફધા જ પ્રકાયે સ્લસ્થ યશે છે. 
આ ભુદ્રાના પ્રબાલથી આંતક્રયક વૂક્ષ્ભ તત્લોભાં ભશત્લૂણજ ક્રયલતજન થલા અને મલચાયોભાં વંકુમચતતા 

દૂય  થઈને મલચાયોભાં ઉદાયતા આલલા રાગે છે. 

આધ્મામત્ભક વાધક આગ લધલાભાં આ ભુદ્રાથી વાચા વાથીની ભાપક વશમોગ પ્રાપ્ત કયે છે. 

 

જોદરનાશક મુદ્રા 
 

 મુદ્રા બનાવવાની રીત :-  

કમનમિકા ( વૌથી નાની  આંગી ) ને શેરા 
અંગૂઠાની જડભાં રગાલીને છી અંગુઠાથી 
કમનમિકાને દફાલલાથી જરોદયનાળક ભુદ્રા ફને 
છે. એભાં લચભાંની ત્રણ આંગીઓ વશજ વીધી 
યશે છે. 

 વવશેષ :-  

જરોદયનાળક ભુદ્રાથી  ળયીયભાં જ તત્લ ઘટી જામ છે. જ ેપ્રકાયે લરુણ ભુદ્રાથી ળયીયભાં જ તત્લ  

લધલાથી જ તત્લની કભી ૂયી થઇ જામ છે. એ જ પ્રકાયે જરોદયનાળક ભુદ્રાથી જ  તત્લ ઘટલાથી 
જ તત્લની અમધકતાથી થલાલાા યોગ દૂય થઇ જામ છે. 
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 સમયની સીમા :-  

આ ભુદ્રાનો અભ્માવ યોગ ળાંત થામ ત્માં વુધી જ કયલો જોઈએ. 

 ાભ :-  
જરોદય યોગભાં આ ભુદ્રા મલળે રાબદામક છે. જરોદય યોગલાા વ્મમતત જો   મનમમભત આ ભુદ્રાનો 
અભ્માવ કયે તો ચોક્કવ પામદો થઇ ળકે. 
આ ભુદ્રાને અન્મ ઉચાય વાથે ણ કયી ળકામ છે. 

 

જ્ઞાન મુદ્રા 

 મુદ્રા બનાવવાની રીત :- 

શાથની તજ જની (  અંગૂઠાની વાથેની ) આંગીનો આગનો બાગ 
અંગુઠાના આગના બાગની વાથે ભેલીને  યાખલી, અને શરકંુ 
દફાણ આલાથી જ્ઞાન ભુદ્રા ફને છે. દફાલલું જરૂયી નથી.  ફાકીની 
આંગીઓ વશેજ રૂથી વીધી યાખો. 

 વવશેષ :- 

1. આ અત્મામધક ભશત્લૂણજ અંગૂરી – ભુદ્રા છે. આ ભુદ્રાનો 
વંૂણજ સ્નામુંભંડ અને ભસ્તક ય ઘણો ક્રશતકાયી પ્રબાલ ડે છે. 

2. જ્ઞાન ભુદ્રા કોઈણ આવન કે મસ્થમતભાં કયી ળકામ છે. ધ્માનના વભમે એને દ્માવનભાં 
ફેવીને કયલાનું વલજશ્રેિ ભાનલાભાં આવ્મું છે. 

3. આ ભુદ્રાને  ફંને શાથોથી , ચારતા – પયતા, ફેવતા – ઉઠતા, જાગતા – વુતા, ગૃશસ્થીનું કામજ  

કયતા વભમે, આયાભની ક્ષણોભાં જમાયે ઈચ્છા થામ ત્માયે કોઈણ વભમે , કોઈણ મસ્થમતભાં 
અને તમાંમ ણ કયી ળકામ છે. 

4. આ ભુદ્રાના મનમમભત અભ્માવથી, શસ્તયેખા મલજ્ઞાનની દમિથી , જીલન યેખા અને ફુધ યેખાના  
દો દૂય થામ છે. અને અમલકમવત ળુિ લજતનો ણ મલકાવ વંબલ થામ છે.  

 સમયની સીમા :- 

જ્ઞાન ભુદ્રા અમધકથી અમધક વભમ વુધી કયી ળકામ છે. આ ભુદ્રાને ભાટે વભમની કોઈ વીભા નથી.  
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 ાભ :- 
જ્ઞાન ભુદ્રા વભસ્ત સ્નામુભંડને વળતત ફનાલે છે. મલળે કયીને ભાનમવક તણાલના કાયણે 
થલાલાા દુષ્પ્રબાલો અને યોગ દૂય કયીને ભસ્તકના જ્ઞાન તંતુઓને વફ ફનાલે છે. 
જ્ઞાન ભુદ્રાના મનયંતય અભ્માવથી ભસ્તકની ફધી જ મલકૃમતઓ અને યોગો દૂય થઇ જામ છે. જલેા કે 
ાગરણું, અન્મ ભનસ્કતા કે ડીપે્રળન , વ્માકુતા, બમ લગેયે. ભસ્તક ળુિ અને મલકમવત 
થામ છે. ભન ળાંત થઇ જામ છે. અને ચશેયા ય અૂલજ પ્રવન્નતા ઝકલા રાગે છે. 
ઉત્તેજના અને ભાનમવક તણાલભાંથી ભુમતતને ભાટે આ ભુદ્રા રાજલાફ છે. તેભ જ આ ભુદ્રા કયલાથી થોડી 
જ ક્ષણોભાં િોધનું ણ ળભન થામ છે. 
જ્ઞાન ભુદ્રા ભાનમવક એકાગ્રતાને લધાયલાભાં વશામતા કયે છે. તજજની આંગી અને અંગુઠો જ્માં 

એકફીજાને સ્ળજ કયે છે ત્માં શરકો નાડી સ્ંદન અનુબલામ છે.  અને ત્માં ધ્માન રાગલાથી મચત્તનું 

બટકલાનું ફંધ થઈને મચત્ત સ્લમં એકાગ્ર થઇ જામ છે. 
જ્ઞાન ભુદ્રા મલદ્યાથીઓ ભાટે કોઈ લયદાનથી ઓછંુ નથી. એના અભ્માવથી સ્ભયણ ળમતત ઉન્નત અને 
ફુમિ તેજ થામ છે. 
અકાયણ આંગીઓના ટચકા પોડલા , ંજા રડાલલા , વ્મથજભાં ગને શરાલલા અથલા 
આંગીઓને કોઈ પ્રકાયે અનુમચત વંચારન કયલાની આદતોથી ભસ્તક તથા સ્નામુ ભંડ ય ખયાફ 
અવય ડે છે. પ્રાણળમતત લેડપામ છે. અને સ્ભયણ ળમતત કભજોય થામ છે. જમાયે જ્ઞાન ભુદ્રાનો 
મનયંતય અભ્માવ કયલાભાં આલે તો એભની ફૌમિક પ્રમતબા શેરાનાં જલેી થઇ જામ છે. 
જો ભાનમવક મલકૃમત મુતત અથલા ભંદ - ફુમિ ફાક કે ફાકીઓ , જભેનો ભાનમવક મલકાવ 
અલરુિ થઇ ગમો છે. એભને જ્ઞાન ભુદ્રાની આદત ાડલાભાં આલે તો થોડા વભમભાં એભની ફૌમિક 
પ્રમતબાભાં ભશત્લૂણજ ક્રયલતજન થઇ જામ છે. 
અંગૂઠો ફુમિ અને ળમતતનું કેન્દ્ર છે. જ્ઞાન ભુદ્રાભાં અંગૂઠાનો જ ેબાગ તજ જની આંગીથી દફામ છે. ત્માં 
મલદ્યભાન મટ્યુટયી અને મમનમર અંત:સ્ત્રાલી ગ્રંથીઓનું કેન્દ્ર ણ દફામ છે. એનાથી મળયભાં 
આલેરી આ ફંને ભશત્લૂણજ ગ્રંથીઓ પ્રબામલત થામ છે. આ ગ્રંથીઓને કેલ આણા ળયીયનું વાયી 
યીતે ગઠન અને મલકાવ કયલાભાં વશામક થામ છે. યંતુ ભસ્તકનું મનમંત્રણ ણ કયે છે. 
મટ્યુટયી ગ્રંથી જો વાયી યીતે કાભ ન કયે તો ફાકો ઉદ્રલી - િોધી , ચંચ, અવત્મલાદી, 
અને ચોયણા ફની ળકે છે. જ્ઞાન ભુદ્રાના કંઈક રાંફા વભમના અભ્માવથી મટ્યુટયી ગ્રંથી વાયી યીતે 
કાભ કયલા રાગે છે. જનેાથી એલા ફાક - ફામરકાઓનો વાયી યીતે ળાયીક્રયક અને ભાનમવક મલકાવ 

થલા રાગે છે. અને એભના સ્લબાલભાં ણ ઉયથી નીચે વુધી ક્રયલતજન આલીને ખયાફ આદતો છૂટી 
જામ છે. 
જ્ઞાન ભુદ્રાના અભ્માવથી ન કેલ સ્ભયણ ળમતત તેજ અને ફુમિ પ્રખય થામ છે. યંતુ આગ જઈને 
અંતભાં ક્રદવ્મદમિની ણ પ્રામપ્ત થલાની વંબાલના છે. 
વાધનાના ક્ષેત્રભાં વાધક દ્વાયા વતત જ્ઞાન ભુદ્રાની વાધનાથી વાધકના જ્ઞાન ક્ષેત્ર ( મળલ-નેત્ર ) ખુરી 
ળકે છે. અંતજદમિ પ્રાપ્ત થઈને છઠ્ઠી ઈમન્દ્રમનો મલકાવ થઇ ળકે છે. ક્રદવ્મ ચક્ષુના ખૂરલાથી વાધક 
મત્રકાની ઘટનાઓને મથાલત જોઈ ળકલા તથા ફીજાના ભનની લાતોને જાણી ળકલાની ક્ષભતા પ્રાપ્ત 
કયી ળકે છે. 
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અમનંદ્રાના યોગભાં જ્ઞાન - ભુદ્રાનો પ્રમોગ યાભફાણ છે. વતત મચંતાઓ તથા ભાનમવક કામોનું દફાણ 
મનયંતય ગબયાશટ, વ્માકુતા અને બમ સ્નામુ ભંડ ય અક્રશતકાયી પ્રબાલ ાડે છે. અને મનંદ્રા 
ગામફ ( દૂય ) થઇ જામ છે. એલી મસ્થમતભાં જ્ઞાન ભુદ્રાનો પ્રમોગ , મનંદ્રા રાલલાલાી ળાભક દલા ' 
મસ્રંગ મલ્વ ' ની ભાપક એક  ' મોમગક ટર ાન્કલી રાઈઝય ' નું કામજ કયે છે. જુનો અમનંદ્રાનો 
યોગ ત્રણ ક્રદલવભાં જ જ્ઞાન ભુદ્રાના અભ્માવથી દૂય થઇ જલાના પ્રભાણ ભળ્યા છે. 

સૂયય મુદ્રા 
 

 મુદ્રા બનાવવાની રીત :-  

અનામભકા (વૌથી નાની આંગીની વાથેની) આંગીને અંગૂઠાની 
જડભાં રગાલીને અંગૂઠાથી વશેજ શરકંુ દફાણ કયલાથી વૂમજ ભુદ્રા ફને 
છે. 

 વવશેષ :-  

1. આ ભુદ્રાને દ્માવનભાં ફેવીને ફંને શાથોથી કયલી જોઈએ. 

2. ળયીયનું લજન  ઘટાડલા ભાટે આ ભુદ્રા મલળે રાબકાયી છે. આ ભુદ્રાભાં અનામભકા દ્વાયા  
શથેીભાં થાઇયોઈડ ગ્રંથીનું એ કેન્દ્ર દફામ છે. જનેા દ્વાયા એતમુપે્રળય  વાયલાય િમતભાં 
ળયીયના બાયેણાને ઓછંુ કયી ળકામ છે. 

 સમયની સીમા :-  

વૂમજ ભુદ્રાને પ્રમતક્રદન ાંચ મભમનટથી ંદય મભમનટ વુધી ક્રદલવભાં ફે લાય વલાય – વાંજ કયલી જોઈએ. 

 ાભ :-  
વૂમજ ભુદ્રાનો મનમમભત અભ્માવ કયલાથી ળયીયનું ભોટાણું ( જાડાણું ) ઓછંુ કયી ળકામ છે. 
ળયીયના બાયેણાભાં કભી આલલાની વાથે એનાથી ભાનમવક તણાલભાં ણ કભી આલે છે. 

 

 

 

http://tahukar.com/wp-content/uploads/2012/07/surya-mudra.jpg
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વરૂણ મુદ્રા 
 

 મુદ્રા બનાવવાની રીત :- 

વૌથી નાની આંગી (કમનમિકા) ને અંગૂઠાના આગના 
બાગ વાથે ભેલલાથી લરૂણ ભુદ્રા ફને છે. 

 વવશેષ :- 

1. લરૂણ ભુદ્રાનો મનયંતય અભ્માવ કયલાથી ળયીયભાં 
જતત્લની કભીથી ઉત્ન્ન થલાલાા યોગો અને 
ઉદ્રલો ળાંત થામ છે. 

 સમયની સીમા :- 

આ ભુદ્રાનો પ્રમોગ આલશ્મકતા અનુવાય કયલો. 

 ાભ :- 
આ ભુદ્રાથી ળયીયભાં રૂખાણું નિ થઈને મસ્નગ્ધતા (ચીકણાણું) આલે છે. 
જતત્લની કભીથી જભેનું રોશી મલકૃત થઇ ગમું શોમ અથલા ળયીયભાં રૂખાણું આલી ગમું શોમ. એને 
યતતળુમિ તથા ત્લચાભાં મસ્નગ્ધતા રાલલાને ભાટે લરૂણ ભુદ્રાનો અભ્માવ રાબદામક યશે છે. 
આ ભુદ્રાના અભ્માવથી  જતત્લની કભીથી ઉત્ન્ન થમેરી વ્મામધઓભાં (જલેી કે 
ગેસ્ટર ોએસ્ટયાઈક્રટવ, ળયીયભાં ખંચાણ કે ખંચનું દદજ થલું લગેયે) ભાં ણ આયાભ થામ છે. 

 

 

 

 

 

http://tahukar.com/wp-content/uploads/2012/07/varun-mudra.jpg
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શૂન્ય મુદ્રા 
 

 મુદ્રા કરવાની રીત: 

આકાળ તત્લની પ્રમતક ભધ્મભાં આંગીને અંગૂઠાની ગાદી(ળુિ 
લજત) ય યાખીને ઉયથી વશેજ શરકંુ દફાણ કયલાથી ળૂન્મ ભુદ્રા 
ફને છે. 

 વવશેષ :- 

1. ળયીયભાં કોઈ કાયણથી આકાળ તત્લ લધી ગમું શોમ તો આ 
ભુદ્રાના પ્રબાલથી ઘટીને વંતુમરત થઇ જામ છે. 

2. કાનની જ ેમફભાયી ળૂન્મ ભુદ્રા કયલાથી ણ વારંુ થલાભાં લાય રાગે તો આકાળ ભુદ્રા દ્વાયા દૂય 
થઇ ળકે છે. 

 સમયની સીમા :-   

વાભાન્મ યીતે ળૂન્મ  ભુદ્રા યોગ ળાંત ડી જામ ત્માં વુધી કયલી જોઈએ. કાનના દદજભાં આ ભુદ્રા  થોડી 
મભમનટ કયલાથી તાત્કામરક આયાભ થલા રાગે છે. કાનનું ફશેયાણું કે ઓછંુ  વાંબલાનું તથા કાનના 
કેટરામે ેચીદા યોગોભાં વતત 40 થી 60 મભમનટ વુધી કયલાની જરૂયત છે. 

 ાભ :- 
ળૂન્મ ભુદ્રા કાનના યોગો ને ભાટે મલળે ઉમોગી છે. કાનનું દદજ ળરુ થતાં જ એને કયલાથી તત્કાર 
અથલા ચાય - ાંચ મભમનટભાં જ કાનના દદજભાં આયાભનો અનુબલ થલા રાગે છે. અને થોડી જ 
મભમનટોભાં કાનના દદજથી છૂટકાયો ભી જામ છે. 
ળૂન્મ ભુદ્રા ફશેયાણાનો ખાવ ઈરાજ છે. ફશેયાણું કે ઓછંુ વાંબલાની અલસ્થાભાં ળૂન્મ ભુદ્રા 
િભલાય વભમ લધાયતા યશીને યોજ રાંફા વભમ વુધી કયલી જોઈએ. છતાં ણ મનત્મ ાંચ મભમનટ 
કયતા યશેલાથી ણ ધીયે - ધીયે પામદો થામ છે. 
ફશેયાણું, કાનથી ઓછંુ વાંબલું , કાનભાંથી પ્રલાશી લશેલું લગેયે યોગોભાં એને ડોકટયી 
ઉચાયની વાથે વાથે કયી ળકામ છે. 
આ ભુદ્રા પ્રમતક્રદન વતત 45 મભમનટ વુધી કયલાથી યોગ જલ્દી દૂય થઇ જામ છે. 
આ ભુદ્રાના અભ્માવથી ફશેયના મવલામ ભંૂગા ણ રાબામન્લત થઇ ળકે છે.જન્ભથી ફશેયા કે ભંૂગા શોમ 
તો આ ભુદ્રાનો બાલ ડતો નથી. 



 

  .              www.pgondaliya.blogspot.in                                          .  .  Page 9 

પ્રાણ મુદ્રા 
 

 મુદ્રા કરવાની રીત :- 

કમનમિકા અને અનામભકા  ( વૌથી નાની અને એની ાવેની ) 
આંગીઓના આગના બાગને અંગુઠાના આગના બાગ  

વાથે ભેલલાથી પ્રાણ ભુદ્રા ફને છે. ળે ફે આંગીઓ વીધી 
યશે છે. 

 વવશેષ :- 

1. પ્રાણ ભુદ્રા એક અત્મામધક ભશત્લૂણજ ભુદ્રા છે. ભાનલ 
ળયીય ઘણું જ  અદબૂત અને યશસ્મભમ છે. જનેા 

વંફંધભાં ઋમ – ભુમનઓએ અનંતકા વુધી ત , 

સ્લાધ્મામ, આત્ભ વાધના કયીને કેટરામ ભશત્લૂણજ અનુવંધાન કમાજ છે. 

2. પ્રાણ ળમતતનો વંચાય કયલાલાી આ પ્રાણ ભુદ્રાના અભ્માવથી કભજોય  વ્મમતત ણ ળાયીક્રયક 

અને ભાનમવક દમિથી એટરો ળમતતળાી ફની જામ છે , કે કોઈ  યોગ અથલા વંિભણરૂી 

ળત્રુની ળયીયભાં  ઘુવણખોયી કયલાનું વશેરું યશેતંુ નથી. પ્રાણ ળમતતની કભીથી ળયીય મલમબન્ન 

યોગોનો મળકાય ફને છે. 

3. જ્મોમતના ક્રશવાફથી વૂમજની આંગી અનામભકા વભસ્ત મલટાભીન અને પ્રાણ  ળમતતનું કેન્દ્ર 
ભાનલાભાં આલે છે. ફુધની આંગી કમનમિકા મુલા ળમતત અને  કુભાય અલસ્થાનું પ્રમતમનમધત્લ 

કયે છે. અથલા વૂમજ , ફુધની આંગીઓને અમિના  પ્રમતક અંગુઠાની વાથે અ ભુદ્રાનો પ્રમોગ 
ભશત્લૂણજ છે. આ ભુદ્રાના  અભ્માવથી જીલન અને ફુધ યેખાનો દો દૂય થામ છે. અને ળુિના 
અમલકમવત લજતનો મલકાવ થલા રાગે છે. 

4. આ ભુદ્રાભાં ૃ્લી તત્લની પ્રમતક અનામભકા અને જ તત્લની પ્રમતક  કમનમિકા અને અંગૂઠા 
અથલા અમિ તત્લ અંગુઠાનું મભરન થામ છે. જનેા ક્રયણાભ  સ્લરૂ ન કેલ ળયીયભાં પ્રાણ 
ળમતતનો વંચાય થામ છે. યંતુ યતત વંચાય  ઉત્ન્ન થલાથી યતત નીકાઓની રુકાલટ દૂય 

થામ છે. અને તન – ભનભાં નલ સ્પૂજી આળા અને ઉત્વાશ ઉત્ન્ન થામ છે. 

http://tahukar.com/wp-content/uploads/2012/06/pran-mudra.jpg
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 સમયની સીમા :- 

આ ભુદ્રાનો અભ્માવ ફધા  જ સ્લસ્થ અને અસ્લસ્થ વ્મમતત ઈચ્છા અનુવાય ગભે ત્માયે કયી ળકે છે. 

એ વભમે કોઈ ફેઠા શોમ કે વુતા શોમ અથલા પયી યહ્યા શોમ , પ્રાણ ળમતતની લૃમિન ેભાટે પ્રાણ ભુદ્રાનો 
અમધકામધક પ્રમોગ કયી ળકામ છે. 

 ાભ :- 
પ્રાણ ભુદ્રાનો યોજ અમધકામધક પ્રમોગ કયલાથી ળયીયભાં પ્રાણ ળમતત અને યોગ મનયોધક ળમતત લધે છે. 
મલટાભીન - વી ની ખાભી દૂય થામ છે. 
સ્નામુમલક રૂથી કભજોય વ્મમતત પયી વફ થામ છે. 

થાક રાગે તો અ ભુદ્રા કયલાથી થાક દૂય થામ છે. 
પ્રાણ ભુદ્રા દ્વાયા આંખો ય વાયો પ્રબાલ ડે છે. આંખોના ફધા જ દો અને ફધા જ પ્રકાયની 
ફીભાયીઓ દૂય થઈને આંખોની જ્મોમત લધે છે. આંખોને સ્લસ્થ યાખલાની ઇચ્છાલાા વ્મમતતએ આ 
ભુદ્રાનો અભ્માવ મનત્મ ઓછાભાં ઓછી 5 મભમનટ વુધી કયલો જોઈએ. 
અમનંદ્રાભાં એને જ્ઞાન ભુદ્રાની વાથે અને ડામામફટીવભાં એને અાન ભુદ્રાની વાથે  વશમોગી ભુદ્રાના 

રૂભાં  કયલાથી વારંુ યશે છે. 

મોગ વાધના અથલા ભક્રશનાઓ રાંફી તશ્ચમાજ દયમભમાન અન્ન - જ ન રેલાથી અત્મંત કૃળતા અને 
કભજોયીનો અનુબલ થઇ યહ્યો શોમ તો એલી ક્રયમસ્થમતભાં પ્રાણ ભુદ્રાભાં વાધના કયલાથી વાધકને 
બૂખ - તયવની તીવ્રતા વતાલતી નથી. 
ળયીયની ગયફડ દૂય કયલા તથા એનાથી ળાયીક્રયક , ભાનમવક, અને આધ્મામત્ભક મલકાવભાં 
વશામતા થઇ ળકે છે  અને જનેી વશામતાથી જનવાધાયણ ોતાના યોગોથી યક્ષા તથા વાયલાય 
સ્લમં કયી ળકે છે. 

વાયુ મુદ્રા 

 મુદ્રા કરવાની રીત :- 

તજજની ( અંગૂઠાની ફાજુલાી ) આંગીને લાીને અંગૂઠાની જડભાં રગાલી , 

એને અંગૂઠાથી વશેજ દફાણ આલાથી લામુ ભુદ્રા ફને છે. 

http://tahukar.com/wp-content/uploads/2012/06/vayu_mudra_air_hand.jpg
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 વવશેષ :- 

1. આ ભુદ્રા  કયલાથી લામુ તત્લ ઘટે છે. લામુ ભુદ્રાના પ્રબાલથી યોગીના ળયીયભાં લામુ – તત્લ 
ળીઘ્રતાથી ઘટલા રાગે છે. અને લામુના કૃમત થલાથી ઉત્ન્ન થલાલાા ફધા જ  યોગ ળાંત થઇ 
જામ છે. 

2. લામુ ભુદ્રાની વશમોગીની પ્રાણ ભુદ્રા છે. જો લામુ ભુદ્રાના પ્રમોગથી કોઈલાય  યોગને ળાંત ડલાભાં 
લાય રાગે તો લામુ ભુદ્રાની વાથે પ્રાણ ભુદ્રાનો અભ્માવ  થોડા વભમ ભાટે કયલો ક્રશતકય છે. 
આભ ણ ફધા યોગોભાં પ્રાણ ભુદ્રાનો પ્રમોગ પ્રાણ ળમતતને લધાયલા ભાટે રાબદામક શોમ છે. 

3. શસ્ત યેખા મલજ્ઞાનની દમિએ લામુ ભુદ્રાથી ળની લજત અને યેખાના દો દૂય થામ છે.  

 સમયની સીમા :- 

તીવ્ર લામુ યોગ થતાં જ  45 મભમનટ વુધી આ ભુદ્રાને કયલાથી 12 થી 24 કરાકભાં રાબ થામ 

છે. લામુની  જૂની ફીભાંયીમોભાં આ ભુદ્રા યોજ 15 મભમનટથી 45 મભમનટનો અભ્માવ 

કયલાથી  ધીયે – ધીયે પામદો થામ છે. લામુ દદજ , કમ્ન લામુ, ગાંઠો લગેયે જુના યોગીઓને ઘણા 
રાંફા વભમ વુધી આ ભુદ્રા કયલાથી રાબ થામ છે. યંતુ યોગ ળાંત થઇ જામ છી  લામુ ભુદ્રાનો 
અભ્માવ ફંધ કયી દેલો જોઈએ. 

 ાભ :- 
આ ભુદ્રાથી ફધા જ પ્રકાયના લાતયોગ જલેા કે ગક્રઠમા , કંન લામુ, અથલા શાથ - મળય 
લગેયેનું સ્લમં કાલું કે શરલું , વામક્રટકા, લામુળૂ, રકલા લગેયે દલા મલના વાયા થઇ 
ળકે છે. એલા યોગીઓને આ ભુદ્રાનો અમધકામધક અભ્માવ કયલાની જરૂયત યશે છે. 
લામુ ભુદ્રાથી કંન લામુનો કિ વાધ્મયોગ થોડા વભમભાં વાયો થઇ જામ છે. 
ભં લાકંુ થઇ જલાથી અને ગદજન જકડાઈ જલાથી તથા વલાજઈકર વોડીરાઈવીવભાં લામુ 
ભુદ્રાનો પ્રમોગ રાબદામક છે. લામુ ભુદ્રા કયલાથી શાથના ભણીફંધની લચભાં લાતનાડીભાં ફંધ 
રાગી જામ છે. લાતજન્મ ગયદનના દદજભાં લામુ ભુદ્રા રગાવ્મા ફાદ શાથના કાંડાને જભણી ફાજુ 

ઘુભાંલલાથી લાતનાડીભાં ખટ-ખટની ધ્લની  થામ છે. જ ેકાંડાને ફીજા શાથથી કડીને  લાત 

નાડી ય અંગુઠાથી શરકંુ દફાણ આીને ગોાકાય - જભણી અને ડાફી ફાજુ ફે - ચાય લાય 
ઘુભાંલલાથી ફંધ થઇ જામ છે. ખટ - ખટની ધ્લમન વભાપ્ત થતા જ ગયદનના દદજભાં આયાભ થઇ 
જામ છે. 
જો જકડલાનું દદજ જભણી તયપની ગયદનભાં શોમ તો જભણા કાંડાને ઘુભાલલું જોઈએ. અને જો 

ગયદનની ડાફી તયપ દદજ શોમ તો ડાફા કાંડાને ઘુભાલલું જોઈએ. અને ૂયી ગયદન શોમ તો  ફંને 

કાંડાને એકના છી ફીજુ ંડાફી - જભણી ફાજુ ઘુભાલલું જોઈએ. ભં ના અધાજ બાગભાં ભં લાંકંુ 
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થઇ જામ તો ણ ગયદન જકડાઈ જલાભાં જ ેપ્રકાયે શાથનું કાંડંુ ઘુભાંલલાભાં આલે છે. એ જ પ્રકાયે 

ઘુભાંલલાથી રાબ થામ  છે. 

ઘુટણોના દદજભાં લામુ ભુદ્રા મલળે ઉમોગી મવિ થામ છે. 

 

આકાશ મુદ્રા 
 

 મુદ્રા બનાવવાની રીત :- 

ભધ્મભાં ( વૌથી ભોટી આંગી ) ને અંગુઠાના અગ્રબાગ વાથે 
ભેલલાથી આકાળ ભુદ્રા ફની જામ છે. ફાકીની આંગીઓ 
વશજ વીધી યાખલી જોઈએ. 

 વવશેષ :- 

1. આ ભુદ્રા કયલાથી ળયીયભાં આકાળ તત્લ લધે છે. જનેાથી આકાળ તત્લના ઓછા થઇ જલાથી 
ઉત્ન્ન થલાલાો યોગ થોડા જ ક્રદલવોભાં ળાંત થઇ જળે. 

2. ભધ્મભાં આંગીને હૃદમની વાથે ખાવ વંફંધ છે. એટરે આ ભુદ્રા હૃદમને  ભાટે રાબકાયક છે. 

આે જોમું શળે કે અમધકતય જ – ક્રિમા કે ભાા પેયલલાભાં  ભધ્મભાં આંગીનો ઉમોગ 

કયલાભાં આલે છે. ભાા પેયલલાનું મલધાન ( અથજ )  બૌમતક વુખોની પ્રામપ્ત જલેી કે દ્રવ્મ પ્રામપ્ત , 

ક્રયલાયની ળાંમત , વંતાન પ્રામપ્ત, લગેયેને ભાટે ભાા પેયલતા વભમે ભાા અંગૂઠા ય યાખીને 
ભધ્મભાં આંગીથી ભાા પેયલલાનું મલધાન છે. 

3. જમાયે ભોક્ષના અમબરાી એ અનામભકા આંગીથી અને લેય – કરેળ લગેયેના  નાળને ભાટે 
તજ જની આંગીથી ભાા પેયલલાનું મોગ્મ છે. એના મવલામ ભાા પેયલતા  વભમે ભાાને 
જભણા શાથના અંગૂઠા ય યાખીને હૃદમની ાવે સ્ળજ કયીને યાખલી  જોઈએ. ભાાના ભણકાને 

પેયલતા વભમે ભાાને નખ ન લાગે અને ભેરુનું ઉલ્લંઘન ન થામ. અન્મથા રાબ ઓછો થામ છે. 

4. એના મવલામ ભાાના વંફંધભાં એ ણ મનમભ છે કે ભાા વાપ , વભાન, અને ૂયા 108 
ભણકાલાી તથા વુંદય વુભેરુલાી શોલી જોઈએ. વુબ કામોને ભાટે વપેદ  ભાા અને કિ 
મનલાયણ ભાટે રાર ભારનો પ્રમોગ રગબગ કયલાભાં આલે છે. 

5. ભાાની ભાપક પ્રણાભ કયલાનું મલધાન ણ અથજૂણજ છે. પ્રણાભ કયલાને  ભાટે પ્રણાભ 
કયલાલાા વ્મમતતને આણે શાથોને િોવ ફનાલીને પ્રણાભ કયલા  જોઈએ. એટરાકે ડાફા શાથ 
થી ડાફો ગ અને જભના શાથ થી જભણો ગ એનાથી ૂજનીમ  વ્મમતતના ળયીયભાંથી 

http://tahukar.com/wp-content/uploads/2012/06/akash-mudra.jpg


 

  .              www.pgondaliya.blogspot.in                                          .  .  Page 13 

નીકલા લાો મલદુ્યત પ્રલાશ (ઋણાત્ભક અને ઘનાત્ભક – નેગેટીલ અને ોઝીટીલ પ્રલાશ) 
અથલા તેજવનો પ્રબાલ ચયણ સ્ળજ કયલાલાાને ભાટે કલ્માણકાયી મવિ થળે. 

6. શસ્તયેખા મલજ્ઞાનની દ્રમિથી ળમન ગ્રશ વાથે વંફંધ યાખલાલાા  યોગોભાં આ ભુદ્રા રાબદામક 

મવિ થળે, જમાયે જન્ભ કંુડીભાં ળમન નીચેનો શોમ છે તો રાબ થઇ ળકે. 

 સમયની સીમા :- 

આ ભુદ્રાનો પ્રમોગ આલશ્મકતા અનુવાય વીમભત વભમ વુધી કયી ળકામ છે. 

 ાભ :- 
આકાળભુદ્રાનો મનયંતય અભ્માવ કયલાથી શાડકાઓની ફધાજ પ્રકાયની કભજોયી દુય થામ છે. 
જો ફગાવું ખાતા અચાનક જડફું પવાઈ જામ અને ભુખ ફંધન થામ તો એજ ક્ષણે અંગુઠાને 
ભધ્મભાં આંગીની વાથે ઘવલા કે ચટી લગાડલાથી પવામેરું જડફું તાત્કામરક ખુરી જળે. એ 
જ કાયણ છે કે ઘણા રોકો ફગાવું ખાતા ખાતા (કાયણ ના જનતા શોલા છતાં ણ) આજ ભધ્મભાં 
અને અંગુઠાને ભો ાવે રઇ જઈને ચટી લગાડે છે. 
હૃદમ યોગોભાં આ ભુદ્રા રાબકાયી છે. 
કાનનો યોગ જો ળૂન્મભુદ્રા કયલાથી દુય ન થામ તો એ આકાળભુદ્રા કયલા દ્વાયા વાયો થઇ ળકે 
છે. 

 


