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ધયયાન એ અવ્વર્ત 
વનદિધયયાસન છે. 

રી્ત ઃ-
• કોઈ પણ ધ્યાિયાતમક આસિમયાં બેસો.
• કરોડરજ્જુિે આરયામથી એકદમ સીધી રયાખો. 
• ધ્યાિમજુદ્યા અથવયા જ્યાિમજુદ્યા ધયારણ કરો. 
• મયાથયાિે સીધજું રયાખીિે આંખો કોમળતયાથી બંધ કરીિે બેસો. 
• એકયાગ્રતયા કેળવવયાિી જરૂર િથી, મયાત્ર તમયારી ભ્રમરોિી 

વચ્ ેહળવજુ ંધ્યાિ ધરો અિે શ્યાસોચ્છ્યાસ પ્રત્ે જાગૃત રહો. 
• તમયારયા બધયા જ નવચયારો દૂર કરો અિે મયાત્ર કોઈ એક શજુદ્ધ 

નવચયાર ધયારણ કરી ધ્યાિ ધરો. 
• િવયા અભ્યાસજુ મયાટે, ધ્યાિ દરનમ્યાિ મધજુરધ્યાિયાતમક 

સંગીત વગયાડવજું જોઈએ. 
• જેટલો વધજુ સમ્ રહી શકો તેટલજું રહેવયાિો પ્ર્ત્ન કરો. 

ફયાયિયા ઃ-
• ધ્યાિ એ ્ોગિો સૌથી મહત્વિો ભયાગ છે. 
• ધ્યાિ અભ્યાસજુિે િકયારયાતમક લયાગણીઓ, જેવી કે ભ્, 

ગજુસસો, અસવસથતયા, તિયાવ દરૂ કરવયામયંા તમેજ સકયારયાતમક 
લયાગણીઓિો નવકયાસ કરવયામયાં મદદરૂપ થયા્ છે.

• મિિે સવસથ અિે શયાંત બિયાવે છે. 
• એકયાગ્રતયા, ્યાદશનતિ, નવચયારશજુનદ્ધ, અિે આતમશનતિ  

વધયારે છે. 
• મિ અિે શરીરિે વ્વસસથત આરયામ આપીિે તેિજું 

િવીિીકરણ કરે છે. 
• ધ્યાિ આતમયાિયા સયાક્યાતકયાર તરફ લઈ જા્ છે. 

યોગ ્વગ્ગ સંકલ્પ સયા્થે ્પૂરો કરયા્વ્વો 
‘હજુ ંમયારયા મિિ ેહંમશેયા ંસતંજુનલત રયાખીશ, તેમયા ંજ મયારો આતમનવકયાસ સમયા્લેો છે. હજુ ંકટટબદ્ધ 

છજું. મયારી જાતિે સવસથ, શયાંત, આિંદી અિે નપ્ર્ મિજુષ્ બિયાવવયા મયાટે મયારયાં બધયાં જ કમમો દ્યારયા 
હજું મયારી આસપયાસ શયાંત અિે નપ્ર્ વયાતયાવરણ ઉતપન્ન કરવયાિો પ્ર્ત્ન કરીશ. હજું મયારી વત્તમયાિ 
મ્યા્તદયાઓિે ઓળંગી સંપૂણ્ત નવશ્િે મયારં જાણીશ. હજું દરેક જીવિે સમયાિ ગણીશ. હજું દરેકિી 
એકતયા પ્રયાથજુું છજું.’ 

શયાંવ્ત્પયાઠ 
ॐ सर्वे भर्न्तु सतुखिनः, सर्वे सन्तु ननरामयाः । 
सर्वे भद्ाणि पश्यन्तु, मा कश्चिदःुिभाग्भर्ेत ्। 

ॐ શયાસ્તિઃ શયાસ્તિઃ શયાસ્તિઃ || 
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પ્રસ્તયા્વનયા
તારીખ 27 સપ્ટેમ્બર 2014ના રોજ 
સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘની 69મી સામાનય સભાને 
સં્બોધિત કરતી વખતે ભારતના માનનીય 
પ્રિાનમંત્ીશ્ી નરેનદ્ર મોદીએ 
ધવશ્વસમુદાયને એક આંતરરાષ્ીય યોગ 
દદવસ અપનાવવા મા્ટે ધવનંતી કરી.

11 દિસેમ્બર, 2014ના રોજ 193 
સદસયોવાળી યુ.એન.જી.એ.એ આ 
દરખાસતને સવ્વસંમધત દ્ારા 177 અપૂવ્વ 
સહસપોનસર દટેશો સાથે મંજૂર કરી 21 
જૂનને “આંતરરાષ્ીય યોગ દદવસ” તરીકે 
સથાધપત કરવા ઠરાવ કયયો. તેના ઠરાવમાં 
યુ.એન.જી.એ.એ સવીકાયુું કે યોગ 
આરોગય અને સુખાકારી મા્ટે એક 
સાકલયવાદી અધભગમ પૂરો પાિે છટે તથા 
ધવશ્વવસતીના આરોગય અને સુખાકારી 
મા્ટે યોગ પ્રેક્્સના લાભો ધવશેની 
જાણકારીના ધવશાળ પ્રસરણની જરૂર છટે. 
યોગ જીવનનાં તમામ પહટેલુંઓમાં 
સંવાદદતતા લાવે છટે, મા્ટે જ 
રોગધનવારણ, આરોગયવિ્વન તથા 
જીવનશૈલી સં્બધિત ધવકૃધતઓના 
સંચાલનમાં મદદરૂપ થાય છટે. આ 
પુકસતકાનો હટેતુ યોગ અને યોગ 
અભયાસુઓને ઝાંખી આપવાનો છટે, જેથી 
લોકો વયધક્તગત તથા સામુદાધયક વયાપક 
આરોગય તરફ અધભમુખ થાય.



“યોગ એ પ્રાચીન ભારતીય પરંપરા દ્ારા અપાયેલી એક અમૂલય ભે્ છટે. તેમાં મન અને શરીર, ધવચાર 
અન ેધરિયા, સયંમ અન ેપદરપણૂ્વતા વચે્ રહટેલી એકતા, મનષુય અન ેપ્રકૃધત મધયનેી સવંાદદતા તથા આરોગય 
અને સુખાકારી તરફ એક સકલયવાદી અધભગમનો સમાવેશ થાય છટે. યોગ એ કસરત ધવશે નહીં, પરંતુ 
આપણામાં, ધવશ્વમાં તથા પ્રકૃધતમાં રહટેલી એકરૂપતા શોિવા ધવશે છટે. આપણી જીવનશૈલીમાં ફેરફાર કરી 
તથા ચેતના ઉતપનન કરીને તે આપણાને આ્બોહવા પદરવત્વનનો સામનો કરવામાં મદદ કરી શકે છટે. ચાલો 
આપણે એક આંતરરષ્ટ્રીય યોગ દદવસ અપનાવવા તરફ કાય્વ કરીએ.”

નરેનદ્ મોિી
માનનીય પ્રિાનમંત્ીશ્ી
સત્ 69મા યુનાઇ્ટેિ નેશનસ જનરલ એસેમ્બલી
તારીખ 27 સપ્ટેમ્બર 2014

મયાનનીય
પ્રધયાનમંતીશ્ીનો સંિેશ





माननीय राजयपाल का संदेश
गुजरात राज्य ्योग बोर्ड द्ारा ‘दैनिक ्योग अभ्यासक्रम’ 

पुसतक का प्रकाशि होिे जा रहा है, ्यह जािकर प्रसन्नता हुई।

हम जािते हैं नक भारती्य संसककृनत िे ्योग के माध्यम से 
श्ेष्ठ जीविपद्धनत के निए हमारा माग्गदश्गि नक्या है। शरीर, 
मि और आतमा का सामंजस्य ही ्योग है, सव्यं की खोज ्योग 
का अंनतम िक््य है। मैं आशा करता हूं नक ्यह पुसतक दैनिक 
्योगाभ्यास के निए माग्गदश्गि सानबत होगी।

्योग अभ्यासक्रम पुसतक के प्रकाशि के निए हानद्गक 
शुभकामिाएं।

(आचाय्य देवव्रत) 
राज्यपाि, गुजरात



મયાનનીય મુખયમંતીશ્ીનો સંિેશ 
‘્ોગનવદ્યા’ એ શરીરિે આતમયા સયાથે એકતયાલ કરી જોડતી મહન્્ત 

પતંજનલિી નવશ્િે આપેલી અમૂલ્ ભેટ છે. ભૌનતકતયાિી દોડમયાં આ નવદ્યા 
તથયા સવયાસથ્પૂણ્ત જીવિપદ્ધનતિજું મહત્વ વીસરયાઈ જવયા્જું હતજું. આવયા કપરયા 
કયાળમયાં આપણયા લયાડીલયા વડયાપ્રધયાિ શ્ી િરે્દ્ભયાઈ મોદીએ સં્જુતિ રયાષ્ટ્રિયા 

અનધવેશિમયંા આંતરરયાષ્ટ્રી્ સતરે ‘્ોગટદિ’િી 
ઉજવણીિો પ્રસતયાવ મૂક્ો અિે આંતરરયાષ્ટ્રી્ સમજુદયા્ 
તરફથી એિે ઉમળકયાસભર આવકયાર મળ્ો. આ 
આવકયારમયાં જ ્ોગનવદ્યાિયા મયાહયાત્મ્િજું ઇંનગત છે. 

સમગ્ર ભયારતમયા ંપણ ્ ોગપ્રનક્ર્યાઓિો વ્યાપક સવીકયાર 
થઈ રહ્યો છે. શૈક્નણક અભ્યાસક્રમોમયાં પણ સજુ્ોગ્ 
ફેરફયાર સયાથે ્ોગિે ્થોનચત સથયાિ અપયા્જું છે, જેથી 
નવદ્યાથથી અવસથયાથી જ ્ોગ વ્નતિિી ટદિચ્યા્તિો એક 
ભયાગ બિે. 

મિે શ્દ્ધયા છે કે ‘્ોગટદિ’ આપણિે આપણી પ્રયાચીિ 
સંપદયા સયાથે પજુિિઃ જોડીિે ્ જુવયા વગ્તિે ્ ોગયાનભમજુખ કરવયામયાં 
મહત્વિી ભનૂમકયા ભજવશ.ે વ્નતિિ ેશયારીટરક સવયાસથ્થી 
લઈ ્મ-નિ્મિયા પયાલિ દ્યારયા ચયાટરત્્ તથયા વ્નતિતવ 

ઘડતર મયાટે ્ોગયાભ્યાસ એક સબળ મયાધ્મ બિશે, જેિયા થકી આગયામી 
સમ્મયાં એક સવસથ, પ્રસન્ન તથયા શયાંનતમ્ સમયાજિજું નિમયા્તણ થયા્ તેવી 
હૃદ્પૂવ્તક શજુભેચ્છયા પયાઠવજું છજું.

વ્વજય રૂ્પયાિી 
મજુખ્મંત્રી, ગજુજરયાત રયાજ્ 



મયાનનીય નયાયબ મુખય મંતીશ્ીનો સંિેશ 
ગજુજરયાત રયાજ્ ્ોગ બોડ્ત દ્યારયા ્ોગ કોચ 

મયાટે દૈનિક અભ્યાસક્રમ પજુસસતકયા તથયા ્ ્ઝૂ લટેર 
પ્રકયાનશત કરવયામયાં આવિયાર છે, તે જાણી આિંદ 
થ્ો.

ગજુજરયાત રયાજ્મયાં ્ોગિી પ્રવૃનતિિે વ્યાપક 
પ્રમયાણમયાં નવકસયાવવયા મયાટે અિે જિ-જિ સજુધી 
્ોગિો પ્રચયાર-પ્રસયાર થયા્ તથયા ્ ોગિ ેગજુજરયાતિયા 
દરેક નજલ્યાિયા દરેક ગયામમયંા અિ ેદરેક ઘર સજુધી 
પહોંચયાડવયા મયાટે ચલયાવવયામયાં આવતયા ્ોગમ્ 
ગજુજરયાત અનભ્યાિ અંતગ્તત ્ોગ કોચ મયાટે 
પ્રકયાનશત થિયાર દૈનિક અભ્યાસક્રમ પજુસસતકયા તથયા 
્્ૂઝ લેટર આપ સવવેિે ખૂબ જ ઉપ્ોગી, 
મયાગ્તદશ્તક અિે પ્રેરણયારૂપ બિી રહે તેવી 
અપેક્યાસહ શજુભેચ્છયા અિે અનભિંદિ પયાઠવજું છજું.

નીવ્તન ્પટેલ
િયા્બ મજુખ્ મંત્રી,

ગજુજરયાત રયાજ્ 



મયાનનીય મંતી શ્ી ઈશ્વરવસંહ ્પટેલનો સંિેશ 
‘્ોગ’ નવદ્યાએ શરીરિે આતમયા સયાથે જોડતી કડી છે. આ ્ોગનવદ્યા વ્મો 

પહેલયાં આપણયા ઋન્મજુનિઓએ અપિયાવેલી હતી તેિે હવેિયા સમ્મયાં આપણે 
અપિયાવી રહ્યયા છીએ. 21મી સદીમયાં ્ોગપ્રનક્ર્યાિો વ્યાપક પ્રમયાણમયાં ઉપ્ોગ 
થઈ રહ્યો છે. ્ોગિે શૈક્નણક અભ્યાસક્રમમયાં આવરી લઈ નશક્ણસંસથયાઓમયાં 
્ોગસયાધકો તૈ્યાર કરવયાિી પ્રનક્ર્યા સરકયારશ્ી દ્યારયા ચયાલી રહી છે. આમ 
સમયાજિો તમયામ વગ્ત ્ ોગિો હેતજુ સમજે અિે ્ ોગ કરતો થયા્ એ સરકયારશ્ીિો 
નિધયા્તર છે.

આ પજુસસતકયા દ્યારયા ્જુવયા વગ્તમયંા 
સવયાસથ્ ્ ોગ મયારફત ેજાગૃનત લયાવી ્ જુવયા 
વગ્ત િીરોગી અિે વ્સિમજુતિ બિે એ 
મયાટેિયા સરકયારશ્ીિયા સઘિ પ્ર્યાસો છે. 
્ોગ દ્યારયા સમયાજિી દરેક વ્નતિિજું 
્મ-નિ્મિજું પયાલિ થયા્, વ્નતિિો 
સવયાુંગી નવકયાસ થયા્ અિે સજુદૃઢ સમયાજિજું 
નિમયા્તણ થયા્ એવી આશયાસહ શજુભેચ્છયા 
પયાઠવજું છજું.

આ દૈનિક પજુસસતકયા તૈ્યાર કરવયા 
બદલ ગજુજરયાત રયાજ્ ્ોગ બોડ્તિયા 
ચેરમેિશ્ી તથયા બોડ્તિી ટીમિે અનભિંદિ આપજું છજું. આ પજુસસતકયા ભનવષ્મયાં 
લોકોિે ઉપ્ોગી થયા્ એ મયાટે શજુભેચ્છયાપયાઠવજું છજું.

શ્ી ઈશ્વરવસંહ ્પટેલ. 
મંત્રી, ગજુજરયાત રયાજ્ 

રમતગમત, ્જુવયા અિે સયાંસકકૃનતક પ્રવૃનતઓ



ચેરમેનશ્ીનો સંિેશ
્ોગિયા મયાધ્મથી શયારીટરક સવયાસથ્, મયાિનસક શયાંનત, ભૌનતક સફળતયા 

અિે આધ્યાસતમક ઉન્નનતિયા આ રસતયાએ મિે પ્રેટરત ક્મો, કયારણ કે ્ ોગયાભ્યાસ 
ક્યા્ત પછી આ બધજું જ મેં વ્નતિગત જીવિમયાં અિજુભવ્જું છે. ્ોગઋન્ સવયામી 
રયામદેવજી મહયારયાજિયા ‘‘્ોગી બિવજું જીવિિી સૌથી મોટી સફળતયા છે, તથયા 
્ોગી બિયાવવયા તે જીવિમયાં સૌથી મોટજું સેવયાકી્ પજુણ્કયા્્ત છે.” આ શબદોએ 
મયારયા જીવિિી ટદશયા બદલી િયાંખી અિે મેં મયારયા જીવિિે ્ ોગિયા પ્રચયારકયા્્ત મયાટે 
સમનપ્તત ક્જુું. 

મયાિિી્ પ્રધયાિમંત્રીશ્ીિયા પ્ર્ત્નોથી ૨૧ જૂિિે ‘નવશ્ ્ોગ ટદવસ’ તરીકે 
મહતિયા મળી, જેિયા થકી ્ોગ નવશ્મયાં સથયાનપત થ્ો. ્ોગ ભયારતી્ સંસકકૃનતિી 
દેિ છે. હવે સમગ્ર નવશ્ મયાિિી્ પ્રધયાિમંત્રી શ્ી 
િરે્દ્ભયાઈ મોદીિયા દીઘ્તદૃષ્યા િેતૃતવિે લીધે ્ોગિી 
નિશ્યામયા ંછે, જ ેભયારતિયા નવશ્ગજુર બિયાવવયાિયા મયાગ્તિે 
મોકળો બિયાવે છે. આ કયા્્ત થકી હજું તેમિયા પ્રબળ 
િેતૃતવથી હંમેશયાં પ્રેરણયા મેળવજું છજું.

ગજુજરયાત રયાજ્િયા ૭ કરોડ લોકો વૈજ્યાનિક ઢબે 
્ોગિે જાણે તથયા નિ્નમત ્ોગયાભ્યાસથી જીવિિે 
િીરોગી બિયાવે  તથયા વ્નતિગત જીવિમયાં 
આધ્યાસતમકતયામયાં વધયારો કરે.

નિ્નમત ્ોગયાભ્યાસથી પ્રત્ેક વ્નતિ પોતયાિયા 
પટરવયારિયા મયાનસક તબીબી ખચ્તમયંા ઘટયાડો કરીિે 
પોતયાિયા પટરવયારિજું જીવિધોરણ ઉચ્ કરે, જે થકી 
ગજુજરયાત રયાજ્િયા હેપપીિેસ ઇ્ડેકસમયાં વધયારો થયા્.

્ોગયાભ્યાસિયા મયાધ્મથી ગજુજરયાતિયા નવદ્યાથથીઓ 
તથયા નવશે્ કરીિે ્જુવયાિો મયાટે સફળતયા અિે રોજગયારિયા િવયા અવસરો પ્રદયાિ 
થતયા.

્ોગિયા મયાધ્મથી પ્રરેણયાતમક નવચયારો તથયા વતિવ્ો દ્યારયા ગજુજરયાતિી પ્રજામયાં 
ભયાઈચયારો, સયામયાનજક એકતયા, રયાષ્ટ્રભયાવિયા, સવચ્છતયા અિે પ્યા્તવરણિી 
જાળવણી જેવયા નવ્્ો પ્રત્ે લોકજાગૃનતથી રયાજ્ અિે દેશિી પ્રગનત થયા્.

યોગસે્વક શીશ્પયાલ શોભયારયામ રયાજ્પૂ્ત
ચેરમેિ, ગજુજરયાત રયાજ્ ્ોગ બોડ્ત



"યોગ", અનુભૂવ્ત છે..
સવ્ં મટીિે.. 
"પરમ ચૈત્્"મ્ હોવયાિી અિજુભૂનત પયામવયા સજુધીિી 
્યાત્રયામયાં.. સ્મ્ક્ અંત:દ્સષ્એ અિંત સચરયાચરમયાં વ્યાપ્ત; 
કહેવયાતયાં જડમયાં અિે ચેતિમયાં તે અિ્્ "પરમ ચૈત્્"િયાં 
દશ્તિ કરતયાં કરતયાં.. 
તે કહેવયાતયાં જડ અિે ચેતિિી સયાથે એકયાતમ થઈ રહ્યયા 
છીએ કે ?- આિજું સયાક્ીભયાવે સતત આતમયાવલોકિ કરતયાં 
રહેવયાિો અભ્યાસ એ જ.. સૂક્મમયાનતસૂક્મ, સત્, સવ્ત 
સયાધયારણ અિે સવ્તકયાલીક "્ોગ~અભ્યાસ"?

શ્ી ભયાનુકુમયાર ચૌહયાિ
સભ્શ્ી, ગજુજરયાત રયાજ્ ્ોગ બોડ્ત

યોગનો જી્વનસંિેશ
્ોગ મયાિવજાતિે પૂણ્ત જીવિસંદેશ આપે છે. 
તે મયાિવશરીરિે સંદેશ આપે છે. તે 
મયાિવમિે સંદેશ આપે છે અિે મયાિવ-
આતમયાિે પણ સંદેશ આપે છે. સજુજ્ અિે 
સક્મ ્જુવયાિો આ સંદેશિે મયાત્ર ભયારતિયા જ 
િનહ, પણ દજુનિ્યાિયા દરેક ભયાગમયાં દરેક 
વ્નતિ સજુધી પહોંચયાડવયા આગળ આવશે ?

શ્ી પ્રકયાશભયાઈ ટી્પરે
સભ્શ્ી, ગજુજરયાત રયાજ્ ્ોગ બોડ્ત

શ્ીમ્તી વહમયાબેન ્પરીખ
સભ્શ્ી, ગજુજરયાત રયાજ્ ્ોગ બોડ્ત

ગજુજરયાત રયાજ્ ્ોગ બોડ્ત ગયાંધીિગરિયા ઉપક્રમે 
"દૈનિક ્ોગ અભ્યાસ ક્રમ" પજુસતીકયાિજું પ્રકયાશિ થઇ 
રહ્ં છે તે આિંદિી વયાત છે. આપણયા ્ોગ કોનચઝ, 
્ોગ ટ્ેિરો, ્ોગ સયાધકો અિે ્ોગ જીજ્યાસજુઓ મયાટે 
આ પજુસસતકયા ખૂબ મદદરૂપ બિી રહેશે. તથયા સમગ્ર 
ગજુજરયાતમયા ં્ ોગિયા પ્રચયાર પ્રસયાર સજુવ્વસસથત રીત ેથઇ 
શકશે.
્ોગ બોડ્તિી સજુદંર કયામગીરી બદલ સૌિ ેશજુભકયામિયાઓ 
વ્તિ કરૂ છજું.

રૉ. ચંદ્વસંહ ઝયાલયા
સભ્શ્ી, ગજુજરયાત રયાજ્ ્ોગ બોડ્ત

્ોગિી અલગ અલગ વ્યાખ્યામયાં એક ્ોગ એટલે 
મિોશયારીરીક જીવિશૈલી. ્ોગ શબદ સયામયા્્ રીતે 
ધ્યાિયાવસથયા સયાથે સકંળયા્લેો છે. પરંતજુ નિ્નમત ્ ોગ 
કરિયાર વ્નતિ આિદં અિજુભવ ેછે, સહિશનતિ વધેે, 
મિિી શયાંનત અિે સમગ્રપણે તંદજુરસતી અિજુભવયા્ છે.
જીવિ મયાટે આવશ્ક એવયા ્ ોગિયા સંદભ્તમયાં ગજુજરયાત 
રયાજ્ ્ોગ બોડ્ત-ગયાધીિગર દ્યારયા “દૈનિક ્ોગ 
અભ્યાસક્રમ” પજુસસતકયાિયા પ્રકયાશિ સમ્ એક અિેરી 
આિંદિી લયાગણી વ્તિ કરૂ છજું. આ પજુસસતકયાિયા 
પ્રકયાશિ બદલ અિે ્ોગ બોડ્તિી કયામગીરીિે 
નબરદયાવજુ છજું.

યોગ ્પુસસ્તકયા સૌ કોઇને ્તેમનયા 
રોજબરોજનયા જી્વનમયાં ઉ્પયોગી વન્વરશે
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ય�ોગ શું છો ?
યોગ મૂળભૂ્ત રી્તે એક આધયયાસતમક શયાખયા છે. જે એક અતયં્ત સૂક્મ વ્વજ્યાન ્પર આધયાદર્ત છે. જેનો મુખય હે્તુ શરીર 

અને મન ્વચ્ે સમન્વય લયા્વ્વયાનો છે. ્તે સ્વસ્થ જી્વન જી્વ્વયા મયાટેની એક કલયા ્ત્થયા વ્વજ્યાન છે. “યોગ’’ શબિ સંસકકૃ્ત 
મૂળ ‘યુજ’ ધયા્તુમયાં્થી મળે છે. જેનો અ્થ્ગ જોર્વુ, બયાંધ્વું, કે સંગદઠ્ત કર્વું ્થયાય છે. યોગ-શયાસતો અનુસયાર યોગનયા 
અભયયાસ દ્યારયા વયવતિગ્ત ચે્તનયાનું સ્વ્ગ વયયા્પક ચૈ્તનય સયા્થે સંવમલન ્થયાય છે. આધુવનક ્વૈજ્યાવનકો અનુસયાર બ્રહયાંરમયાં 
રહેલી િરેક ્વસ્તુ એક જ આકયાશ ્પદરમયાિની અવભવયવતિ છે. જે વયવતિ આ અસસ્તત્વ એકયનો અનુભ્વ કરે છે, ્તે 
“યોગમયાં છે’’ અને યોગી કહે્વયાય છે. જેિે સ્વ્તંત્તયાની સસ્થવ્ત પ્રયાપ્ત કરી લીધી છે. જે સસ્થવ્તને મુવતિ, વન્વયા્ગિ, કૈ્વલય 
અ્થ્વયા મોક્ષ કહે છે. 

“યોગ” આં્તદરક વ્વજ્યાન ્પિ છે. જેમયાં એ્વી વ્વવભન્ન ્પધધવ્તઓનો સમયા્વેશ ્થયાય છે. જેનયા દ્યારયા મનુષય શરીર અને 
મન ્વચ્ે એકય મેળ્વીને આતમસયાક્ષયાતકયાર પ્રયાપ્ત કરી શકે છે. યોગ સયાધનયાનું લક્ય ્તમયામ પ્રકયારની ્પીરયાઓ અને કષ્ટો 
િૂર કર્વયાનો છે. જે્થી જી્વનનયા િરેક સ્થળે સ્વ્તંત્તયાનો અનુભ્વ, સુખ અને સં્વયાદિ્ત્તયા પ્રયાપ્ત ્થયાય. 

યોગ શું છે?યોગ શું છે?
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યોગનો સંનક્પ્ત ઇવ્તહયાસ અિે વ્વકયાસ
્ોગનવજ્યાિિો ઉદ ્ભવ હજારો વ્મો પૂવવે પ્રથમ ધમ્ત અથવયા 

આસથયા-પ્રથયાઓિયા જ્મથી પણ ખૂબ પહેલયાં થ્ો હતો. ્ોગ 
મયા્્તયા અિજુસયાર નશવિે પ્રથમ ્ોગી અથવયા આટદ્ોગી તથયા 
પ્રથમ ગજુર અથવયા આટદગજુર તરીકે જોવયામયાં આવે છે. હજારો વ્મો 
પહેલયા ંનહમયાલ્સસથત કયાનંત સરોવરિ ેટકિયારે આટદ્ોગીએ તમેિજું 
ગહિ જ્યાિ પૌરયાનણક સપ્તન્્તઓમયાં રેડજું. આ સપ્તન્્તઓએ આ 
શનતિ સ્મપન્ન નવજ્યાિિ ેનવશ્િયા નવનવધ ભયાગો, જેવયા કે એનશ્યા, 
મધ્ પૂવ્ત, ઉતિર આનરિકયા તથયા દનક્ણ અમેટરકયામયાં વહેતજું ક્જુું. 
રસપ્રદ છે કે આધજુનિક નવદ્યાિોએ સમગ્ર નવશ્િી સંસકકૃનતઓ 
વચ્ ેરહેલી ગયાઢ સમયાિતયા િોંધી છે અિ ેએ નવશ ેઆશ્ચ ્્ત વ્તિ 
ક્જુું છે. જોકે, ્ોગપદ્ધનતિી ભયારતમયાં જ સંપૂણ્ત અનભવ્નતિ 
શક્ બિી. સપ્તન્્ત અગસત્ે સમગ્ર ભયારતી્ ઉપખંડમયાં પ્રવયાસ 
કરીિે ્ોગઆધયાટરત જીવિમયાગ્તિયા હયાદ્તિી આસપયાસ આ 
સંસકકૃનતિી રચિયા કરી. 

્ોગિે વ્યાપક રીતે નસંધજુ-સરસવતી ખીણ સંસકકૃનતિયા એક 
“અમર સયાંસકકૃનતક પટરણયામ” તરીકે ગણવયામયાં આવે છે અિે 
મયાિવતયાિયા ભૌનતક તથયા આધ્યાસતમક ઉતક્્ત મયાટે શ્ેષ્ઠ સયાનબત 
થ્જુ ંછે. નસધંજુ-સરસવતી ખીણ સસંકકૃનતિયા પ્રયાપ્ અિકે અશમીભતૂ 
અવશે્ો અિે મજુદ્યાઓમયાં ્ોગિયા િમૂિયાઓ તથયા ્ોગસયાધિયા 
કરતી પ્રનતમયાઓ પ્રયાચીિ ભયારતમયાં ્ોગિી ઉપસસથનત સૂચવે છે. 
દેવી મયાતયાિી મજુદ્યાઓ તથયા મૂનત્તઓ તંત્ર્ોગિી ઉપસસથનત સૂચવે 
છે. લોકપરંપરયાઓ, વેદ તથયા ઉપનિ્દિો વયારસો, બૌદ્ધ તથયા 
જિૈ પરયંાપરયાઓ, ભગવદ ્ગીતયા સનહત મહયાભયારત તથયા રયામયા્ણ 
એવયાં મહયાકયાવ્ો, શૈવોિી અિે વૈષણવોિી ઈશ્રવયાદી પરંપરયાઓ 
તથયા તયાનંત્રક પ્રથયાઓમયા ંપણ ્ ોગિજુ ંઅસસતતવ ઉપલબધ છે. ્ ોગિો 
અભ્યાસ વેદકયાળ પૂવ્તથી જ થતો હતો. છતયાં, મહયાિ ઋન્ એવયા 
મહન ્્ત પતજંનલએ પતજંનલિયા ં્ ોગસતૂ્રો દ્યારયા સમકયાલીિ પ્રચનલત 
(ત્યારે પ્રચનલત) ્ોગપ્રથયાઓ, પ્રણયાલીઓિે સજુવ્વસસથત અિે 
સંનહતયાબદ્ધ કરી.

પતંજનલ પછી ઘણયા ઋન્ઓ તથયા ્ોગ ગજુરઓએ ્ોગ-
પ્રણયાલીઓ તથયા સયાનહત્િયા સજુવ્વસસથત દસતયાવેજીકરણ દ્યારયા 
આ ક્ેત્રિી જાણકયારી અિે નવકયાસમયાં મોટો ફયાળો આપ્ો છે. 
પ્રયાચીિ સમ્થી આજ સજુધી નવખ્યાત ્ોગગજુરઓિયા ઉપદેશો 
દ્યારયા ્ ોગિો તમયામ નવશ્મયા ંફેલયાવો થ્ો છે. આજ ેરોગનિવયારણ, 
સવયાસથ્િી જાળવણી તથયા વૃનદ્ધ મયાટે ્ોગપ્રણયાલી ઉપર સહજુિે 
દૃઢ નવશ્યાસ છે. સમસત નવશ્મયાં લયાખો લોકોિે ્ોગયાભ્યાસ દ્યારયા 
લયાભ થ્ો છે અિે ્ોગપ્રથયા ટદવસે િે ટદવસે ફયાલતી અિે વધજુ 
સપંટદત થતી જા્ છે.

યોગ શું છે?યોગ શું છે?
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યોગનયા મૂળભૂ્ત વસદયાં્તો
્ોગ વ્નતિિયા શરીર, મિ, લયાગણી તથયા ઊજા્તિયા સતરો પર કયામ 

કરે છે. આથી ્ોગિયાં ચયાર મજુખ્ વગથીકરણો થ્યાં છે: કમ્ત્ોગ, જ્યાં 
આપણે શરીરિો ઉપ્ોગ કરીએ છીએ. જ્યાિ્ોગ, જ્યાં આપણે મિ/
બજુનદ્ધિો ઉપ્ોગ કરીએ છીએ. ભનતિ્ોગ, જ્યાં આપણે લયાગણીિો 
ઉપ્ોગ કરીએ છીએ. નક્ર્યા્ોગ, જ્યા ંઆપણ ેઊજા્તિો ઉપ્ોગ કરીએ 
છીએ. આપણે ્ોગિી જે કોઈ પદ્ધનત અિજુસરીએ છીએ તે આમયાંથી 
કોઈ પણ એક વગથીકરણમયાં જ સમયાનવષ્ થયા્ છે. 

પ્રત્ેક વ્નતિ આ ચયાર પટરબળોિજું એક અિ્્ સં્ોજિ હો્ 
છે. મયાત્ર એક ગજુર જ એક નજજ્યાસજુ મયાટે આવશ્ક એવયા આ ચયાર 
મયાગમોિયા ્ ોગ્ સં્ોજિ/નશક્ણિી નહમયા્ત કરી શકે છે. ્ ોગ પરિયાં 
તમયામ પ્રયાચીિ ભયાષ્ોએ ગજુરિયા મયાગ્તદશ્તિ િીચે કયામ કરવયાિી 
જરૂટર્યાત પર ભયાર મૂક્ો છે. 

યોગનયા મૂળભૂ્ત વસદયાં્તોયોગનયા મૂળભૂ્ત વસદયાં્તો
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યોગની ્પરં્પરયાગ્ત 
પ્રિયાલીઓ

્ોગિયાં નવનવધ દશ્તિો, પરંપરયાઓ, વંશપરંપરયાઓ અિે 
ગજુર-નશષ્ પરંપરયાઓ દ્યારયા નવનવધ શયાખયાઓ ઉદ્ ભવી. આમયંા 
જ્યાિ્ોગ, ભનતિ્ોગ, કમ્્ત ોગ, પયાતજંલ્ોગ, કંુડનલિી્ોગ, 
હઠ્ોગ, ધ્યાિ્ોગ, મંત્ર્ોગ, લ્્ોગ, રયાજ્ોગ, 
જૈિ્ોગ, તથયા બૌદ્ધ્ોગ વગેરેિો સમયાવેશ થયા્ છે. દરેક 
શયાખયાિે તેિયા પોતયાિયા અનભગમ તથયા કયા્્તપ્રણયાલીઓ હો્ 
છે, જે ્ોગિયા અંનતમ ઉદ્ેશ તથયા હેતજુ સજુધી લઈ જા્ છે. 

આરોગય અને સુખયાકયારી 
મયાટે યોગપ્રિયાલીઓ

વ્યાપક રીતે અિજુસરવયામયંા આવતી ્ ોગસયાધિયાઓમયંા ્ મ, 
નિ્મ, આસિ, પ્રયાણયા્યામ, પ્રત્યાહયાર, ધયારણયા, ધ્યાિ, 
સમયાનધ, બંધ તથયા મજુદ્યાઓ, ્ટકમમો, ્જુતિયાહયાર, મંત્ર-જપ, 
્જુતિ-કમ્ત ઇત્યાટદિો સમયાવેશ થયા્ છે. 

્મો અંકુશો છે અિે નિ્મો અિજુસરણો છે. આિે 
આગળિયા ્ોગભ્યાસ મયાટેિી પૂવ્તશરતો મયાિવયામયાં આવે છે, 
આસિો શરીર તથયા મિિી સસથરતયા લયાવવયામયાં સમથ્ત છે, 
આસિોમયંા નવનવધ મિો-શયારીટરક આકકૃનતઓ ધયારણ કરવયાિો 
સમયાવેશ થયા્ છે અિે તઓે વ્નતિિે એક શયારીટરક સસથનતિે 
(પોતયાિયા મયાળખયાકી્ અસસતતવિી સથયા્ી સમયાિતયા) િોંધપયાત્ર 

સમ્ સજુધી ટકયાવી રયાખવયા સક્મ બિયાવે છે. 
પ્રયાણયા્યામોમયાં પોતયાિયા આસિિી સભયાિતયા કેળવી અિે 

પછી પોતયાિયા અસસતતવ મહત્વપૂણ ્ત આધયાર તરીક ે 
શ્યાસોચ્છ્યાસિયા સવૈસચ્છક નિ્મિિો સમયાવેશ થયા્ છે તથયા 
મિ ઉપર નિ્ંત્રણ કરવયામયાં સહયા્તયા કરે છે. આ મયાટે 
શરૂઆતિયા તબક્યાઓમયાં િયાક, મજુખ અિે અ્્ શયારીટરક 
દ્યારો આંતટરક તથયા શ્યાસોચ્છ્યાસિી સભયાિતયા કેળવવયામયાં 
આવે છે, પછી આ તથ્મયાં નિ્ંનત્રત તથયા અંકુનશત શ્યાસ 
દ્યારયા ફેરફયાર કરવયામયાં આવે છે, જેથી શયારીટરક નવસતયારિજું 
ભરવજું (પૂરક), ભરેલી અવસથયામયાં રહેવજું (કુંભક) તથયા ખયાલી 
થવજુ ં(રેચક) એવજુ ંભયાિ નિ્નંત્રત, અકુંનશત અિ ેનવનિ્નમત 
શ્યાસ છોડવયા દર્મ્યાિ થયા્ છે. પ્રત્યાહયાર એટલે બયાહ્ય 
વસતજુઓ સયાથે સંકળયાતી પોતયાિી જ્યાિેસ્દ્્ોમયાંથી ચેતિયાિજું 
નવ્ોજિ ધયારણયા એટલ ેએક વ્યાપક ધ્યાિ ક્તે્ર (શરીર તથયા 
મિિી અંદર) જેિે સયામયા્્ રીતે એકયાગ્રતયા તરીકે 
ઓળખવયામયાં આવે છે. 

• બંધ અિે મજુદ્યાઓ પ્રયાણયા્યામ સયાથે સંકળયા્ેલી 
પ્રણયાલીઓ છે. તેિે ઉચ્ ્ોગયાભ્યાસ તરીકે જોવયામયાં આવે 
છે, જેિયા મજુખ્તવે શ્યાસોચ્છ્યાસિયા નિ્ંત્રણ સયાથે અમજુક 
શયારીટરક મજુદ્યાઓ અપિયાવવયામયંા આવે છે. જોકે ધ્યાિિો 
અભ્યાસ જે વ્નતિિે આતમસયાક્યાતકયાર તરફ અિે 
સવમોતકકૃષ્તયા સજુધી લઈ જા્ છે. તેિે ્ોગસયાધિયાિો સયાર 
અથવયા સત્વ મયાિવયામયાં આવે છે. 

• ધ્યાિ એટલે શરીર તથયા મિમયાં કેસ્દ્ત એકયાગ્રતયા 
અિે સમયાનધ (સમ્વ્, એકીકરણ) ્ટકમમો એ 
નબિજરૂરીકરણ પ્રનક્ર્યાઓ છે. તબીબી પ્રકયારિી છે અિે 
શરીરમયંા એકઠયંા/જમયા ંનવ્ દ્વ્ોિ ેબહયાર કયાઢવયામયંા મદદ કરે 
છ.ે ્જુતિયાહયાર, તંદજુરસત જીવિ મયાટે ્ોગ્ ખોરયાક તથયા 
આહયાર સંબંનધત ટેવોિી નહમયા્ત કરે છે. 

યોગનયા મૂળભૂ્ત વસદયાં્તોયોગનયા મૂળભૂ્ત વસદયાં્તો
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પ્રયા્થ્ગનયાપ્રયા્થ્ગનયા

સૂક્ષ્મ ક્રિય�
સૂક્મ વક્રયયા રતિસંચયાર ્વધયાર્વયામયાં ઉ્પયોગી બને છે. સૂક્મ વક્રયયા ઊભયા રહીને અ્થ્વયા બેસીને ્પિ કરી શકયાય છે. 

૧.૨ જમિી અને રયાબી બયાજુ નમયા્વ્વું
• રેચક કરતયાં, મયાથજું જમણી બયાજજુ ધીરે-ધીરે િમયાવી કયાિિે 

ખભયા સયાથ ેસપશ્ત કરો; ્ યાદ રહે કે ખભયા ઊઠવયા િ જોઈએ.
• પૂરક કરતયાં, મયાથજું સયામયા્્ સસથનતમયાં લયાવો, 
• રેચક કરતયાં, મયાથજું ડયાબી બયાજજુ ધીરે-ધીરે િમયાવવજું. 
• પૂરક કરતયાં, મયાથજું સયામયા્્ સસથનતમયાં લયાવો.
• આ એક ક્રમ (રયાઉ્ડ) થ્ો; હજજુ બે (૨) ક્રમ અભ્યાસ 

કરવો. 

૧.૧ આગળ અને ્પયાછળ નમયા્વ્વું 
• બંિે હયાથ કમર ઉપર રયાખો. રેચક કરતયાં, મયાથજું આગળિી 

તરફ ધીરે-ધીરે ઝજુકયાવો. દયાઢીિે છયાતી તરફ લગયાવવયાિો 
પ્ર્ત્ન કરો. 

• પૂરક કરતયાં, મયાથજું પયાછળિી તરફ સહજતયાપૂવ્તક જેટલજું 
જા્ તેટલજું લઈ જાવ.

• આ એક ક્રમ (રયાઉ્ડ) થ્ો; હજજુ બે (૨) ક્રમ અભ્યાસ 
કરવો. 

(૧) ગરિનની સૂક્મ વક્રયયા 
સસ્થવ્તઃ સમસસથનત (થોડયા પગ ખજુલ્યા રયાખી આરયામદયા્ક સસથનતમયાં ઊભયા રહો, બંિે હયાથ શરીરિી બયાજજુમયાં રયાખો.) 

પ્રયા્થ્ગનયા
કોઈ ્પિ ધયયાનયાતમક આસનમયાં નમસકયાર મુદ્યા કરી યોગ મુદ્યાસનમયાં ્પૂિ્ગ કર્વી. 

ॐ संगच्छधं् संवदधं्सं वो मनासंस जानताम ्
देवा भागं यथा पूववे सजानाना उपासते ॥

અથ્ત: આપણે એકસયાથે ચયાલીએ; એકસયાથે બોલીએ; આપણજું મિ એક બિે. 
પ્રયાચીિ સમ્િયા દેવતયાઓિજું આવજું આચરણ હતજું એટલે તેઓ વંદિી્ છે. 
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સૂક્મ વક્રયયાસૂક્મ વક્રયયા

૧.૩ જમિી અને રયાબી બયાજુ ્વયાળ્વું
પ્રયારંનભક સસથનતમયાં મયાથજું નબલકુલ સીધજું (ટટ્યાર).
• રેચક કરતયાં, ધીરેથી મયાથજું જમણી બયાજજુ એટલજું લઈ જાઓ 

કે તમયારી દયાઢી ખભયાિે સમયાંતર થઈ જા્.
• પૂરક કરતયાં, મયાથજું સયામયા્્ સસથનતમયાં લયાવો.
• આ જ રીતે રેચક કરતયાં, મયાથજું ડયાબી બયાજજુ લઈ જાવ.
• પૂરક કરતયાં, મયાથજું સયામયા્્ સસથનતમયાં લયાવો.
• આ એક ક્રમ (રયાઉ્ડ) થ્ો; હજજુ બે (૨) ક્રમ અભ્યાસ 

કરવો. 

૧.૪ ઘુમયા્વ્વું
• રેચક કરતયાં, મયાથજું આગળ તરફ ઝજુકયાવો કે દયાઢી છયાતીિે 

અડકી જા્.
• પૂરક કરતયાં, ધીરેથી મયાથજું ઘટડ્યાળિયા કયાંટયાિી જેમ ડયાબી 

તરફથી જમણી તરફ (ક્ોક્યાઇસ) ઘજુમયાવો. િીચે આવો 
ત્યારે રેચક કરવો.

• મયાથજું આખજું ગોળ ઘજુમયાવવજું.
• ત્યાર બયાદ, આવી જ રીતે મયાથજું નવરદ્ધ બયાજજુ એટલે કે 

જમણી તરફથી ડયાબી તરફ (ઍ્ટી-ક્ોક્યાઈઝ) ઘજુમયાવો. 
• ધ્યાિ રહે, પૂરક કરતયાં પયાછળ અિે રેચક કરતયાં િીચે 

આવવયાિજું છે.
• આ એક ક્રમ (રયાઉ્ડ) થ્ો; હજજુ બે (૨) ક્રમ અભ્યાસ 

કરવો. 
સૂચનયા: 
• મયાથજુ ંજેટલજુ ંવયાળી શકો તેટલજુ ંજ વયાળો. વધજુ શ્મ િ આપવો.
• ગરદિ ફરતે તણયાવ અિે સયાંધયા તથયા સ્યા્જુઓિે નશનથલ 

થતયાં અિજુભવો.
• આ અભ્યાસ ખજુરશીમયાં બેસીિે પણ કરી શકયા્ છે. 
• જે વ્નતિિ ેગરદિમયા ંદજુખયાવો હો્ તમેિ ેધ્યાિથી અભ્યાસ 

કરવો. ખયાસ કરીિે મયાથજું જ્યારે પયાછળ જા્. 
• વ્સક (પ્રોઢ) વ્નતિઓએ, ગ્રીવ વેદિયા અિે ઉચ્ રતિ 

દબયાણવયાળયા લોકોએ આિો અભ્યાસ િ કરવો.

• નચરકયાલીિ પૃષ્ઠ વેદિયા અિે કમરિયા મણકયા તથયા કમરિયા 
મણકયાિી ગયાદીિી તકલીફ ધરયાવતી વ્નતિએ િ કરવજું.

• પેટિી કોઈ પણ શસત્રનક્ર્યા પછી અિે બહેિોએ મયાનસક 
ધમ્ત દર્મ્યાિ િ કરવજું. 

(૩) ઘૂંટિની સૂક્મ વક્રયયા 
સસ્થવ્તઃ સમસસ્થવ્ત 
રી્તઃ 
• પૂરક કરતયાં, બંિે હયાથ ખભયાિે 

સમયાંતર ઊંચયા કરો, હથેળી 
જમીિ (િીચેિી) તરફ રયાખો. 

• રેચક કરતયાં ઘૂંટણમયાંથી પગ 
વયાળી થોડજું િીચે બેસો. પગ 
અિે હયાથ સમયંાતર અંતરે 
ખજુલ્યા હોવયા જોઈએ. 

• પૂરક કરતયાં, શરીર સીધજું કરો. 
• રેચક કરતયાં, બંિે હયાથ મૂળ 

સસથનતમયાં લયાવો. 
• આ એક ક્રમ (રયાઉ્ડ) થ્ો; 

બે (૨) ક્રમ અભ્યાસ કરવો. 
સૂચનો/ફયાયિયા: 
• ઘૂંટણ અિે સયાથળિયા સયાંધયા મજબૂત બિે છે.
• સયાંધયાિયા તીવ્ર દજુ:ખયાવયાવયાળી વ્નતિએ િ કરવજું.

(૨) કમરની સૂક્મ વક્રયયા
સસ્થવ્તઃ સમસસ્થવ્ત 
રી્તઃ 
• આ બંિે પગ વચે્ ૨-૩ ફૂટ જેટલજુ ંઅતંર 

રયાખો.
• બિં ેહયાથ ખભયાિે સમયાતંર સીધયા ગોઠવો. 

હથેળી જમીિ તરફ રયાખવી. 
• રેચક કરતયાં, શરીરિે ડયાબી બયાજજુ 

ઘજુમયાવો, જમણી હથેળી ડયાબયા ખભયા પર 
અિે ડયાબો હયાથ પયાછળથી ઘજુમયાવીિે 
જમણી બયાજજુ કમર પયાસે રયાખવો. 

• પૂરક કરતયાં પયાછયા મૂળ સસથનતમયાં આવો. 
• રેચક કરતયાં, શરીરિે જમણી બયાજજુ 

ઘજુમયાવો, ડયાબી હથેળી જમણયા ખભયા પર 
અિે જમણો હયાથ પયાછળથી ઘજુમયાવીિે 
ડયાબી બયાજજુ કમર પયાસે રયાખવો. 

• એક ક્રમ (રયાઉ્ડ) થ્ો; હજજુ બે (૨) 
ક્રમ અભ્યાસ કરવો. 

સૂચનયા: 
• શ્સિ ધીરેથી કરવજું. 
• હૃદ્િયા દદથીએ ધ્યાિ રયાખીિે કરવજું. 
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સર�ાંગી વ્�ય�ષ્મ
યોવગક જોવગંગ 

સ હ જ  અ થ વ યા  સૂ ક્ મ 
વ્યા્યામમયા ંકુલ બયાર નક્ર્યાઓિો 
સમયાવેશ છે. જોકે, તેિજું કોઈ 
જજુદજુ ંિયામ િથી, તે મયાત્ર સસથનત-
સંખ્યાિયા રૂપમયાં જ ઓળખયા્ 
છે. નવશે્ જ્ોિજુ ંમયાિવજુ ંછે કે આ 
સૂક્મ વ્યા્યામોિો મજુખ્ ઉદ્ેશ્ 
શરીરમયંા સફૂનત્ત લયાવીિ ેઆસિ-
પ્રયાણયા્યામિે મયાટ ે શરીરિે 
તૈ્યાર કરવયાિો છે. તેથી તેિે 
આસિ-પ્રયાણયા્યામ પહ ેલ યંા 
કરવયાિો નિ્મ છે. 

પ્રસ્તુ્ત છે સૂક્મ વયયાયયામની 
સસ્થવ્તઓ: 

સસ્થવ્ત-૧ 
પ્રયારંનભક સસથનતમયાં સહજ રીતે એક જ 

સથયાિ પર ઊભયા રહીિ ેઆ રીત ેદોડો, જેમયાં 
લયાંબયા, ઊંડયા શ્યાસ લેતયાં અિે છોડતયાં, બંધ 
મજુઠ્ી રયાખીિે હયાથિી કોણી વયાળીિે સયામેથી 
ખભયા સજુધી ઉપર લયાવો અિે િીચે સીધી 
કરીિે જાંઘોિી સમયાંતર િીચે સજુધી લઈ 
જાઓ.

શ્વયાસવ્વવધ:- જમણો હયાથ અિે જમણો 
પગ વયાળતી વખતે ઊંડો શ્યાસ ભરવો અિે 
નવપરીત બયાજજુએથી કરતી વખતે શ્યાસ 
બહયાર છોડવો એ આદશ્ત નવનધ છે. 

સ્વયાાંગી વયયાયયામસ્વયાાંગી વયયાયયામ
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સસ્થવ્ત-૨ 
બીજી નક્ર્યામયાં, પહેલી સસથનતમયાં દશયા્તવ્યા પ્રમયાણે 

કોણીથી હયાથ વયાળવયાિયા િથી, તેિે ્થયાસંભવ 
ઉપરિી તરફ સીધો રયાખવો અિ ેબીજો સીધો િીચેિી 
તરફ લયાવવયાિો છે. એક પછી એક પંજા પર ઊભયા 
થઈિે એક પગિયા ઘૂંટણિે શક્ એટલો વયાળવો 
અિે તેિે નિતંબિે સપશ્ત કરવયાિો પ્ર્ત્ન કરવો. 
શ્યાસિી નક્ર્યા ઉપર પ્રમયાણે જ રહેશે. 

સસ્થવ્ત-૩ 
ત્રીજી સસથનતમયાં કમર પર બંિે હથેળીઓ મૂકીિે 

સયામેથી ઊછળીિે વેગથી એક પગ ઘૂંટણથી વયાળતયાં 
છયાતી સજુધી અિે મયાથયા તરફ ઉપર ઉઠયાવવયાિો પ્ર્ત્ન 
કરો, પછી શ્યાસ છોડીિે વયાળેલયા પગિે િીચે પયાછો 
લયાવી તરત જ બીજા પગથી એ જ નક્ર્યા શ્યાસ ભરતયાં 
ફરીથી કરો. 

સસ્થવ્ત-૪ 
ચોથી નક્ર્યામયાં પગિયા બંિે પંજાિે ખભયા 

સમયાિ અંતર રયાખી ઊભયંા થયાઓ. બંિે 
હથળેીિે કમર પર રયાખો. પછી શ્યાસ છોડતયંા 
વેગથી પગિે ઘૂંટણથી િીચેિી તરફ વયાળો 
(ધ્યાિ રયાખો, એટલજું જ િીચે િમો કે 
ઉપરથી કમર સીધી રહે); પછી શ્યાસ લેતયાં 
ઘૂંટણિે સીધયા કરી ઉપર આવવજું અિે પછી 
આ જ નક્ર્યા ફરીથી કરવી. 

સ્વયાાંગી વયયાયયામસ્વયાાંગી વયયાયયામ
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સસ્થવ્ત-૫ 
બંિે પગિી વચ્ે 

વધજુમયાં વધજુ જેટલજું થઈ 
શકે તેટલજું અંતર રયાખી 
ઊભયાં રહેવજું. બંિે હયાથિે 
ખ ભ યા િ ી  સ મ યંા ત ર 
આગળિી તરફ ફેલયાવો, 
જે મ યંા  હથે ળ ી  િ ીચે 
જમીિિી તરફ રહે. 
પછી શ્યાસ છોડતયાં એક 
તરફ ઘૂંટણ વયાળીિે તે 
પગિયા પંજા પર કમર 
સીધી રયાખતયાં  બેસો 
( નિ તંબ  એડ ી  પર 
લગયાવી બેલે્સ કરો), 
પછી શ્યાસ લેતયાં મધ્મયાં 
આવો અિે આ નક્ર્યા 
બીજી તરફ પણ કરો. 

સસ્થવ્ત-૬ 
બંિે પગ વચ્ે વધજુમયાં 

વધજુ અંતર રયાખવજું . બંિે 
હથેળ ીઓિે  કમર પર 
રયાખીિે સીધયા ઊભયાં રહેવજું. 
ત્યાર પછી એક તરફ પજંાિી 
બયાજજુ શરીર વયાળી શ્યાસ લતેયાં 
જે તરફ વળ્યા હો્ તે 
તરફિયા પગિો ઘૂંટણ વયાળો 
અિ ેપયાછળિયા પગિ ેપજંાથી 
વયાળી પગ સીધો રયાખો. શ્યાસ 
છોડતયાં પયાછયા આવો અિે એ 
જ રીતે બીજી તરફ કરો. 

સ્વયાાંગી વયયાયયામસ્વયાાંગી વયયાયયામ
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સસ્થવ્ત-૭ 
આ નક્ર્યામયાં બંિે પગિયા પંજાિી વચ્ે ૨-૩ ફૂટિજું અંતર રયાખી ઊભયાં 

રહો. પછી બંિે હયાથિે બંિે બયાજજુએ જમીિિે સમયાંતર ફેલયાવો. ત્યાર પછી 
શ્યાસ ભરતયાં વેગથી બંિે હયાથિે પયાછળ લઈ જાઓ (હયાથિે પયાછળ લઈ જતી 
વખતે ખભયા અિે છયાતી અિે ગરદિ પયાછળિી તરફ વયાળવી) પછી શ્યાસ 
છોડતયા ંહયાથિે પવૂ્તિી જમે સયામ ેલયાવો (ખભયા ધીરેથી આગળિી તરફ વયાળો); 
ત્યાર પછી શ્યાસ ભરીિે આ નક્ર્યા ફરી વયાર કરો. 

સસ્થવ્ત-૮ 
બંિે પંજામયાં ્ોગ્ અંતર રયાખી ઊભયાં રહી ઊંડયા શ્યાસ લેતયાં એક હયાથિે 

વેગથી કયાિિી પયાસેથી સીધો ઉઠયાવી નવપરીત ટદશયામયાં વધજુમયાં વધજુ િીચેિી 
તરફ વળો (બીજા હયાથિી હથેળી તે જ તરફથી પગ પર ઘ્્તણ કરતયાં િીચે 
પયાિી સજુધી જશે); પછી શ્યાસ છોડતયાં હયાથિી સસથનત પ્રયારંનભક અવસથયામયાં 
પયાછી લયાવી ફરીથી આ જ આવૃનતિ નવપરીત ટદશયામયાં કરો. 

સસ્થવ્ત-૯ 
આ સસથનતમયંા પણ બંિે 

પજંા વચે્ ્ ોગ્ અતંર રયાખો, 
પછી આગળિી તરફ વયાંકયા 
વળીિે શ્યાસ છોડતયાં એક 
હયાથિી હથેળીિે  વેગથી 
નવપરીત પંજાિે સપશ્ત કરયાવો 
અિે આ પ્રનક્ર્યા દર્મ્યાિ 
કમર વયાળતયાં બીજા હયાથિે 
ઉપરિી તરફ સીધો લઈ 
જાઓ અિે ખભયાિી ઉપરથી 
હયાથિયા પજંા તરફ જજુઓ. પછી 
શ્યાસ લેતયાં બંિે હયાથિે વચ્ે 
લયાવીિે આ નક્ર્યા બીજી તરફ 
કરો. 
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સૂચનો/સયા્વચે્તી ઃ 
• આ અભ્યાસ સવયારે-સયાંજે બંિે સમ્ કરી શકયા્ છે. 
• અભ્યાસ ખયાલી પેટ કરવો જોઈએ. 
• શ્યાસોચ્છ્યાસ પર ધ્યાિ દેતયા ંઉપરોતિ નક્ર્યાઓિો અભ્યાસ 

કરવયાથી નવશે્ લયાભ પ્રયાપ્ત થયા્ છે. 
• સૂક્મ વ્યા્યામથી શરીરિયાં સમસત અંગ નક્ર્યાશીલ અિે 

સવસથ થઈ જા્ છે. 
• શરીર લચીલજું અિે સજુદૃઢ થયા્ છે. 

• હયાડકયાં અિે સયાંધયા બળવયાિ અિે સવસથ બિે છે. 
• ્ોનગક-જોનગંગિો અભ્યાસ પોતયાિયા શરીર અિે સયામથ્્ત 

અિજુસયાર ધીમો અથવયા તીવ્રતયાથી કરવો. 
• રોગો (હયાટ્ત, બીપી)થી ગ્રસત વૃદ્ધ લોકોએ આ અભ્યાસ 

ધીરે ધીરે પોતયાિયા સયામથ્્ત અિજુસયાર કરવો જોઈએ. 
તો ચયાલો આ પ્ર્ોગોથી શરીરિે આસિ દ્યારયા અિે 

જીવિિે રયાષ્ટ્રનિમયા્તણ હેતજુ તૈ્યાર કરીએ. સવ્ં સવસથ બિો, 
રયાષ્ટ્રિે સશતિ બિયાવો. 

સ્વયાાંગી વયયાયયામસ્વયાાંગી વયયાયયામ

સસ્થવ્ત-૧૦ 
આ નક્ર્યામયાં બંિે પંજાિી વચ્ે ખભયા બરયાબર 

અંતર રયાખો, શ્યાસ ભરતયાં બંિે હયાથિે સયામેથી વેગ 
સયાથે સીધયા ઊંચયા ઉઠયાવો (હયાથ કયાિિે સપશ્ત થવયા 

સસ્થવ્ત-૧૧ 
આ નક્ર્યામયાં સીધયાં ઊભયાં રહો, બંિે હયાથિે ઉપર 

ઉઠયાવી શ્યાસ ભરતયાં બંિે હયાથથી તયાળી વગયાડો, પછી 
ઉછળીિ ેશ્યાસ છોડતયંા બિેં હયાથિે પયાછયા િીચ ેલઈ આવો. 
આ નક્ર્યાિે તીવ્રતયાથી વયારંવયાર કરો. 

સસ્થવ્ત-૧૨ 
આ નક્ર્યામયાં સૌપ્રથમ બંિે હયાથિે સયામેિી તરફ જમીિથી 

સમયાંતર ફેલયાવીિે ઊભયાં રહો (સમગ્ર નક્ર્યા દર્મ્યાિ પગિયા 
પંજાિે ્ોગ્ રીતે જોડીિે રયાખો ); ત્યાર પછી ઊછળીિે 
કમરથી જમણી અિે ડયાબી બયાજજુએ ફેરવો, જેથી બંિે હયાથ 
ડયાબી અિે જમણી તરફ જા્. એક તરફ જતયાં શ્યાસ ભરો 
અિે બીજી તરફ જતયાં શ્યાસ છોડો. આ નક્ર્યાિે તીવ્રતયાથી 
વયારંવયાર કરો. આ નક્ર્યા કરિયાર ધ્યાિ રયાખે કે જે તરફ કમર 
અિે હયાથ જા્ તે ટદશયામયાં ગરદિ અિે મોં પણ ફેરવો. 

જોઈએ) ગરદિ અિે હયાથિે શક્ એટલજું 
પયાછળિી તરફ વયાળો. પછી શ્યાસ છોડતયાં 
તીવ્રતયાથી બંિે હયાથિે સયામેથી સીધયાં લયાવી 
હથળેીિ ેજમીિ તરફ રયાખી ઘૂટંણિ ેસપશ્ત 
કરવયાિો પ્ર્યાસ કરો, પછી શ્યાસ ભરતયાં 
ઉપર તરફ ઊભયાં થયાઓ અિે આ નક્ર્યાિે 
ફરીથી કરો. 
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સૂય્ગ નમસકયાર હે્તુ સયામયાનય વનયમઃ 
સૂ્્ત િમસકયારિી ૧૨ સસથનતઓિે એક વયાર પૂણ્ત કરવી 

એ એક આવૃનતિ (ચક્ર) કહેવયા્ છે. આ પ્રકયારે સૂ્ ્ત િમસકયારિયા 
વધજુ િ ેવધજુ લયાભ પ્રયાપ્ત કરવયા મયાટે પ્રત્કે ટદવસ ઓછયામયા ંઓછજું 
૧૦થી ૧૫ આવૃનતિઓિો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. 

નવશે્જ્ો મયાિ ેછે કે આ ૧૨ સસથનતઓ કરતી વખતે પૂરક, 
કુંભક અિે રેચકિે ધ્યાિમયાં રયાખીિે કરવયાથી નવશે્  
લયાભ મળે. 

બીમયાર અવસથયામયંા સૂ્ ્ત િમસકયાર િ કરવયા જોઈએ અથવયા 
્ોગનશક્કિી સલયાહ લઈિે જ તેિે ધીરે ધીરે કરવજું જોઈએ. 

પ્રત્ેક સસથનતિો અભ્યાસ મયાિનસક મંત્રોચ્યારપૂવ્તક 
પરમયાતમયા/અલ્યાહ/ગોડ/વયાહે ગજુર વગરેે પ્રત્ે મિમયા ંિમસકયાર/
સમરણ અિે કકૃતજ્તયા/ધ્્વયાદિો ભયાવ ઉતપન્ન કરતયંા, 
નિદદેશયાિજુસયાર શરીરસથ ચક્રમયાં ધ્યાિ કેસ્દ્ત કરતયાં કરવો 
જોઈએ. સૂ્્ત િમસકયારમયાં કરવયામયાં આવતી ૧૨ નક્ર્યાઓિી 
સસથનત આ પ્રમયાણે છે... 

સૂય્ગ નમસકયારસૂય્ગ નમસકયાર

િૈવનક 
જી્વનમયાં કર્વયામયાં 

આ્વ્તયા
સૂય્ય નષ્મસ્�ર

ધરતી પર ઊજા્તિયા સત્રોત – હવયા, પયાણી, સૂ્ ્ત વગરેેમયાથંી સૂ્ ્ત મજુખ્ 
છે. તિેયા દ્યારયા વધજુ કરીિ ેપ્રયાણીજગત વધજુ ઊનજ્તત થયા્ છે. આ એક 
વજૈ્યાનિક તથ્ છે કે પ્રયાત:કયાળિયા ઊગતયા સૂ્ ્તિયા ંટકરણો આપણયા 
શરીર પર નવનશષ્ નચટકતસકી્ અસર કરે છે. આપણયા પવૂ્તજ મિી્ીઓએ 
નવશે્ શોધ અિ ેસશંોધિ દ્યારયા જાણ્જુ ંછે કે પ્રયાત:કયાળિયા સમ્મયંા તિેયા 
જજુદયા જજુદયા પ્રકયારથી નવશે્  ક્રમિો અભ્યાસ કરવયાથી આપણિે ચોવીસ 

કલયાક ઊજા્તિજું સતર જાળવી રયાખવયામયંા નવનશષ્ મદદ મળે છે. 
ઋન્મજુ નિઓએ તેિી બયાર સસથનતઓિયા સં્ોજિિે  

‘સૂ્ ્ત-િમસકયાર’ િયામ આપ જ્ુ ંછે, જ ેસવ્ં એક સવતતં્ર 
અિે સંપૂણ્ત વ્યા્યામ છે, પ્રસતજુત છે સૂ્્ત 

િમસકયારિી નવનધ -
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સસ્થવ્ત-૧ 
સસ્થવ્તનું નયામઃ પ્રણયામયાસિ અથવયા 
િમસકયાર મજુદ્યા 
શ્વયાસ: સયામયા્્ 
એકયાગ્ર્તયા કેનદ્ઃ આજ્યાચક્ર 
મંતઃ ઓમ નમત્રયા્ િમિઃ અથયા્તત્ હે 
નવશ્િયા નમત્ર! આપિે પ્રણયામ છે. 
વ્વવધઃ સૂ્મોદ્ સમ્ે સૂ્યા્તનભમજુખ 
સયાવધયાિિી સસથનતમયાં ઊભયાં રહીિે 
(એડી, પંજા અિે ઘૂંટણિે પરસપર 
જોડયા્ેલયા હો્ તે રીતે રયાખો) 
િમસકયારિી સસથનતમયાં બંિે હયાથિે 
છયાતીિી સયામે રયાખો. શ્યાસિી ગનત 
સયામયા્્ રહેવી જોઈએ. આ પ્રકયારે 
હયાથ અિે પગિે જોડીિે ઊભયાં 
રહેવયાથી ઊજા્તિયા પટરપથિજું નિમયા્તણ 
થયા્ છે. પટરણયામસવરૂપ શરીર શીઘ્ર 
ઊજા્તસ્વત થઈ જા્ છે. 

સસ્થવ્ત-૨ 
સસ્થવ્તનું નયામ: ઉવ્તહસતયાસિ 
હસતોતિયાિયાસિયા 
શ્વયાસઃ શ્યાસ લેતયાં 
એકયાગ્ર્તયા કેનદ્ઃ નવશજુનદ્ધ્ક્ર
મંતઃ ઓમ રવ્ે િમિઃ અથયા્તત 
હે સંસયારમયાં સનક્ર્તયા 
લયાવિયાર! આપિે પ્રણયામ છે. 
વ્વવધઃ બંિે હયાથિી કોણી 
સીધી રયાખીિે, ઉપર તરફ 
ખોલીિે શરીરિે પયાછળિી 
તરફ િમયાવો, મયાથે બંિે 
હયાથિી વચ્ે સસથત રહેવજું 
જોઈએ. શ્યાસ અટકયાવીિે 
દૃસષ્ આકયાશ તરફ રયાખી 
કમરિે ્થયાશનતિ પયાછળ 
િમયાવો. 

સૂય્ગ નમસકયારસૂય્ગ નમસકયાર
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સસ્થવ્ત-૩ 
સસ્થવ્તનું નયામઃ 
પયાદહસતયાસિ 
શ્વયાસઃ શ્યાસ છોડતયાં 
એકયાગ્રતયા કે્દ્િઃ મનણપજુર 
ચક્ર 
મંતઃ ઓમ સૂ્યા્ત્ િમિઃ 

અથયા્તત્ હે સંસયારિયા 
જીવિદયાતયા! આપિે 
પ્રણયામ છે. 
વ્વવધઃ સસથનત-૨ 
પછી શ્યાસ બહયાર 
કયાઢીિે હયાથિે 
પયાછળથી સયામેિી 
બયાજજુ લયાવતયાં વયાંકયા 
વળી બંિે પગ પયાસે 
જમીિ પર ટેકવી 
દો. જો શક્ હો્ 
તો હથેળીઓિે પણ 
પંજાિી ડયાબી અિે 

જમણી તરફ ભૂનમ પર 
સપશ્ત કરો અિે મયાથે બંિે 
ઘૂંટણિે સપશ્ત કરે તેવો 
પ્ર્યાસ કરો, ધ્યાિ રયાખો કે 
કોઈ પણ સસથનતમયાં ઘૂંટણ 
વળવો િ જોઈએ. 

સસ્થવ્ત-૪ 
સસ્થવ્તનું નયામ: દનક્ણ 
અશ્સંચયાલિયાસિ 
શ્વયાસઃ શ્યાસ લેતયાં 
એકયાગ્ર્તયા કેનદ્ઃ સવયાનધષ્ઠયાિ 
મંતઃ ઓમ ભયાિવે િમિઃ અથયા્તત્ 
હે પ્રકયાશપજુંજ! આપિે પ્રણયામ છે. 

સૂય્ગ નમસકયારસૂય્ગ નમસકયાર

સસ્થવ્ત-૫ 
સસ્થવ્તનું નયામ: પવ્તતયાસિ 
શ્વયાસઃ શ્યાસ છોડતયાં 
એકયાગ્ર્તયા કેનદ્ઃ સહસ્યારચક્ર 
મંતઃ ઓમ ખગયા્ િમિઃ અથયા્તત્ હે આકયાશમયાં ગનતશીલ 
દેવ! આપિે પ્રણયામ છે. 
વ્વવધઃ શ્યાસ બહયાર કયાઢીિે જમણયા પગિે પણ પયાછળ લઈ 
જાઓ. ગરદિ અિે મયાથજું બંિે હયાથિી વચમયાં રહે તે રીતે, 
નિતંબ અિે કમર ઉપરિી તરફ ઉઠયાવીિે અિે મયાથયાિે 
િમયાવીિે િયાભી તરફ જોવયાિો પ્ર્યાસ કરો. 

વ્વવધઃ સસથનત-૩ પછી હવે િીચેિી તરફ વળતયાં બંિે 
હયાથિી હથેળી જમીિ પર ટેકવેલી, ડયાબો પગ 
ઉપયાડીિે પયાછળિી તરફ લઈ પંજા પર રયાખી સીધો 
તયાણીિે રયાખો, જમણો પગ બંિે હયાથિી વચ્ે રહે 
(આ પગિે સજુનવધયા અિજુસયાર થોડો આગળ પયાછળ 
કરી શકો છો. પરંતજુ એડી જમીિ પર સપશ્ત કરતી 
હોવી જોઈએ) ઘૂંટણિે છયાતીિી સયામે રહે  
અિે દૃસષ્ આકયાશ તરફ, શ્યાસ  
અંદરિી તરફ ભરીિે રયાખવયાિો છે. 
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સસ્થવ્ત-6 
સસ્થવ્તનુ ંનયામઃ અષ્યાગંિમિયાસિ/
સયાષ્યાગંયાસિ/અધોમજુખશવયાસિ 
શ્વયાસઃ શ્યાસોચ્છ્યાસ સયામયા્્ 
એકયાગ્ર્તયા કેનદ્ઃ અિયાહત ચક્ર 
મતંઃ ઓમ પૂષણે િમિઃ અથયા્તત્ હે 
સસંયારિયા પો્ક! આપિ ેપ્રણયામ છે.

સસ્થવ્ત-7
સસ્થવ્તનું નયામ: ભજુજંગયાસિ 
શ્વયાસઃ શ્યાસ લેતયાં 
એકયાગ્ર્તયા કેનદ્ઃ મૂલયાધયાર ચક્ર 
મંતઃ ઓમ નહરણ્ગભયા્ત્ િમિઃ અથયા્તત હે 
જ્ોનતમ્ત્! આિંદમ્ ! આપિે પ્રણયામ છે. 

સસ્થવ્ત-8 
સસ્થવ્તનું નયામઃ પવ્તતયાસિ 
શ્વયાસઃ શ્યાસ છોડતયાં 
એકયાગ્ર્તયા કેનદ્ઃ સહસ્યારચક્ર 
મંત: ઓમ મરીચ્ે િમિઃ અથયા્તત્ હે સંસયારિયા પ્રકયાશક સવયામી ! 
આપિે પ્રણયામ છે. 
વ્વવધઃ શ્યાસ બહયાર કયાઢીિે કૂલયાિે ઉપર ઉઠયાવો,  
ગરદિ અિે મયાથજું બંિે હયાથિી વચમયાં રહે, નિતંબ અિે કમર  
ઉપરિી તરફ ઉઠયાવીિે તથયા મયાથજું િમયાવીિે િયાનભ તરફ 
જોવયાિો પ્ર્યાસ કરો. 

વ્વવધઃ હયાથ અિે પગિયા પંજાિે સસથર રયાખતયાં, છયાતી અિે ઘૂંટણિે ભૂનમ પર  
સપશ્ત કરો. આ પ્રકયારે બંિે હયાથ, બંિે પગ, બંિે ઘૂંટણ, છયાતી અિે દયાઢી 
જમીિ પર સપશ્ત કરે. આ આઠે્ અંગોિે જમીિ પર ટેકવીિે તે 
સયાષ્યાંગયાસિ બિે છે. શ્યાસોચ્છ્યાસ સયામયા્્ રહેશે. 

સૂય્ગ નમસકયારસૂય્ગ નમસકયાર

વ્વવધ: શ્યાસ અંદર ભરીિે 
(ભજુજંગયાસિિી આકકૃનત) છયાતીિે ઉપર 
ઉઠયાવતયાં હયાથિે ધીરે ધીરે સીધયાં કરી 
દો, પયાછળથી બંિે પગ પયાસે લો અિે 
ખેંચયા્ેલયા રયાખો. િયાનભ સજુધીિયા ભયાગિે 
જમીિ પર ટેકવેલો રયાખો અિે દૃસષ્ 
આકયાશ તરફ હો્. 
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સસ્થવ્ત-9 
સસ્થવ્તનું નયામ: વયામ 
અશ્સંચયાલિયાસિ 
શ્વયાસઃ શ્યાસ લેતયાં 
એકયાગ્ર્તયા કેનદ્ઃ સવયાનધષ્ઠયાિ ચક્ર 
મંતઃ ઓમ આટદત્યા્ િમિઃ અથયા્તત્ 
હે સંસયારિયા રક્ક! આપિે પ્રણયામ 
છે. આપિે પ્રણયામ છે, 
વ્વવધઃ સસથનત-૮ પછી હવે િીચે 
િમતયાં હથેળીિે છયાતીિી બંિે 
બયાજજુએ ટેકવી રયાખો. નચત્રમયાં 
દશયા્તવ્યા પ્રમયાણે જમણો પગ 
ઉઠયાવીિે પયાછળથી આખો પંજો 
જમીિ પર લગયાવીિે તયાણો, ડયાબો 
પગ બંિે હયાથિી વચમયાં રયાખો (આ 
પગિે સજુનવધયા અિજુસયાર થોડો 

આગળ પયાછળ કરી શકો છો, 
પરંતજુ એડી કોઈ પણ સંજોગોમયાં 
જમીિિે સપશ્ત કરતી હોવી જોઈએ) 
ઘૂંટણિે છયાતીિી સયામે રયાખો, દૃસષ્ 
આકયાશ તરફ, શ્યાસ અંદર ભરીિે 
રયાખવયાિો છે (સસથનત-૪ અિજુસયાર). 

સસ્થવ્ત-10
સસ્થવ્તનું નયામઃ પયાદહસતયાસિ 
શ્વયાસઃ શ્યાસ છોડતયાં 
એકયાગ્ર્તયા કેનદ્ઃ મનણપજુરચક્ર 
મંતઃ ઓમ સયાનવત્રે િમિઃ અથયા્તત્ હે 
સૃસષ્કતયા્ત! આપિે પ્રણયામ છે. 
વ્વવધઃ સસથનત-૯ પછી શ્યાસ બહયાર 
કયાઢીિે હયાથિે સયામે િમયાવતયાં પગ પયાસે 
જમીિ પર ટેકવી દો, શક્ હો્ તો 
હથેળીઓિે પણ પંજાિી ડયાબી અિે 
જમણી બયાજજુ ભૂનમિે સપશ્ત કરીિે રયાખો 
અિે મયાથયાથી ઘૂંટણિે સપશ્ત કરવયાિો 
પ્ર્યાસ કરો. ધ્યાિ રયાખો કે કોઈ પણ 
સસથનતમયાં ઘૂંટણ વળવયા િ જોઈએ 
(સસથનત-૨ અિજુસયાર) 

સસ્થવ્ત-11 
સસ્થવ્તનું નયામઃ ઊધવ્તહસતયાસિ/
હસતોતિયાિયાસિયા 
શ્વયાસઃ શ્યાસ લેતયાં 
એકયાગ્ર્તયા કેનદ્ઃ નવશજુનદ્ધચક્ર 
મંતઃ ઓમ અકયા્ત્ િમિઃ અથયા્તત 
હે પનવત્રતયાિયા શોધક! આપિે 
પ્રણયામ છે. 
વ્વવધઃ બંિે હયાથ કોણી સીધી 
રયાખીિે, ખોલીિે શરીરિે 
પયાછળિી તરફ િમયાવો, મયાથજું 
બંિે હયાથિી વચ્ે સસથત રહેવજું 
જોઈએ. શ્યાસ અટકયાવીિે  દૃસષ્ 
આકયાશ તરફ રયાખી કમરિે 
્થયાશનતિ પયાછળ િમયાવો. 
(સસથનત-૨ અિજુસયાર). 

સૂય્ગ નમસકયારસૂય્ગ નમસકયાર
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સસ્થવ્ત-૧2 
સસ્થવ્તનું નયામ: પ્રણયામયાસિયા 
શ્વયાસઃ શ્યાસોચ્છ્યાસ સયામયા્્ 
આજ્યાચક્ર કે્દ્િઃ અિયાહતચક્ર 
મંતઃ ઓમ ભયાસકરયા્ િમિઃ 
અથયા્તત હે જ્યાિ-દયાતયા ! 
આપિે પ્રણયામ છે.
વ્વવધઃ સૂ્મોદ્ સમ્ે 
સૂ્યા્તનભમજુખ સયાવધયાિિી 
સસથનતમયાં ઊભયાં રહીિે 
(એડી, પંજા અિે ઘૂંટણિે 
પરસપર જોડયા્ેલયાં હો્ તે 
રીતે રયાખો) િમસકયારિી 
સસથનતમયાં બંિે હયાથિે 
છયાતીિી સયામે રયાખો. શ્યાસિી 
ગનત સયામયા્્ રહેવી જોઈએ. 
(સસથનત-૧ અિજુસયાર). 

સૂય્ગ નમસકયારસૂય્ગ નમસકયાર

સૂય્ગ નમસકયારનયા લયાભ 
૧. સૂ્્ત િમસકયાર એક પૂણ્ત વ્યા્યામ છે. તેિયાથી શરીરિયા 

દરેક અંગ-ઉપયાંગ બળવયાિ અિે િીરોગી બિે છે, 
૨. પટે, આંતરડયા,ં પટે, સવયાદજુનપડં, હૃદ્ અિ ેફેફસયા ંસવસથ 

રહે છે.
3. કરોડરજ્જુ અિ ેકમરિ ેલચીલયા બિયાવીિ ેતમેયા ંઆવલેી 

નવકકૃનતઓિે દૂર કરે છે. 
૪. આ નક્ર્યા સંપૂણ્ત શરીરમયાં રતિસંચયાર સયારી રીતે સ્મપન્ન 

કરે છે. તેિયાથી રતિમયાં આવેલી અશજુનદ્ધઓ દૂર થઈિે 
ચમ્તરોગોિો િયાશ થયા્ છે. 

૫. સપંણૂ્ત શરીરિ ેઆરોગ્ પ્રદયાિ કરે છે, તેથી રોજ સવયારે 
વહેલયાં ઉઠીિે સૂ્્ત િમસકયારિો અભ્યાસ અવશ્ કરવો 
જોઈએ. 

૬. સૂ્્તિયા ટકરણો તવચયા પર પડવયાથી આપણયા શરીરમયાં 
નવટયાનમિ ‘ડી’િજું નિમયા્તણ થયા્ છે. આ નવટયાનમિ 

કેસલશ્મ અિે ફોસફરસ જેવયા અનત આવશ્ક ખનિજ 
લવણોિે શરીરમયાં શો્ી અત્ંત ઉપ્ોગી બિયાવે છે, 
જેિયા કયારણે શરીરિયા હયાડકયાં મજબૂત બિે છે. 

9. પેટ, આંતરડયાં, ્કકૃત, ટકડિી, ફેફસયાં, નપતિયાશ્ અિે 
કરોડરજ્જુિે િીરોગી બિયાવે છે. 

૮. આ અતં:સત્રયાવી ગ્રનંથઓમયા ંધીરે ધીરે સયારી અસર કરવયા 
લયાગે છે.

પ્રયાત: કયાળિયા સૂ્ ્તિી રોશિીિો ભરપરૂ ઉપ્ોગ કરવયાથી 
તણયાવ, થયાક, ઉદયાસીિતયા નિમૂ્તળ થઈ જા્ છે. મિ, મસસતષક 
અિે શરીરમયાં તયાજગી રહે છે. 

વસતજુતિઃ સૂ ્્ત િમસકયારિી નવનવધ પ્રનક્ર્યાઓ દ્યારયા આપણયા 
બદન્મજુિીઓિો આપણિે પ્રયાકકૃનતક નિ્મો સયાથે સં્ોગ 
બિયાવીિે આરોગ્મ્ જીવિ જીવવયાિો અદભૂત સંદેશ છે. 
તો આપણે તેિે આતમસયાત કરીએ અિે સદયા િીરોગી રહીએ.
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િૈવનક જી્વનમયાં કર્વયામયાં આ્વ્તયાં 

ય�ોગ�સન�ો 

વજમ અને વયયાયયામશયાળયાઓમયાં પ્રચવલ્ત શયારીદરક વયયાયયામ્થી મયાત 
મયાંસ્પેશીઓ વ્વકવસ્ત ્થયાય છે, જયયારે આસનોનયા અભયયાસ્થી શરીરનયા 
સમસ્ત સયાંધયા, મયાંસ્પેશીઓની ક્ષમ્તયા, શવતિ અને લચીલયા્પિયામયાં વૃવદ ્થયાય 
છે. યોગય રી્તે શ્વયાસોચ્છ્યાસને ધયયાનમયાં રયાખીને અભયયાસ કર્વયા્થી સં્પૂિ્ગ 
શરીરની રોગપ્રવ્તકયારક ક્ષમ્તયા અને રતિસંચયારમયાં ્પિ વૃવદ ્થયાય છે. 

નબળયા શરીર્વયાળયા, વ્વકયાંગ અને િીઘ્ગકયાલીન રોગી વયવતિ ્પિ યોગય 
મયાગ્ગિશ્ગનમયાં રહી આ આસનોનો અભયયાસ કરી શકે છે. ્પરમ ્પૂજય યોગવષ્ગ 
સ્વયામી રયામિે્વજી મહયારયાજ દ્યારયા ્વષષોની ્ત્પસયયા અને શોધ-સંશોધન દ્યારયા 
સ્થયાવ્પ્ત અતયં્ત લયાભકયારક વનમ્નવલવખ્ત ૧૨ આસનોનું સં્પૂિ્ગ ્પેકેજ પ્રસ્તુ્ત 
છે, જેનો પ્રતયેક વયવતિ લયાભ ઉઠયા્વી શકે છે...
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ઊભયાં-ઊભયાં કર્વયાનયાં આસનો
વૃક્ષયાસન 

‘વૃક્’િો અથ્ત ‘ઝયાડ’ થયા્. આ આસિ ઝયાડિયા આકયારરૂપ 
હો્ છે તેથી તેિજું િયામ વૃક્યાસિ છે. 
રી્તઃ 
• સીધયા ઊભયા રહો.
• ડયાબો પગ વયાળીિે તેિજું તનળ્જું જમણયા સયાથળિયા અંદરિયા 

ભયાગ પર લગયાડો. 
• ડયાબી એડી જમણી સયાથળિયા મૂળ પયાસે રહે તે રીતે પગિો 

પંજો ગોઠવો. 
• સમતોલિ જાળવી પૂરક કરતયાં કરતયાં બંિે હયાથ મસતક પર 

ઊંચયા કરી િમસકયાર મજુદ્યા રચો. 
• ્થયાશનતિ આંતરકુંભક કરો. 
• રેચક કરતયાં કરતયાં હયાથ િીચે મૂકો. ત્યાર બયાદ પગિી 

સસથનત ઊલટયાવી ફરીથી કરો. 
ફયાયિયા:
• પગ મજબૂત બિે છે. 
• ખભયા, ઘૂંટી અિે ઘૂંટણિી સખતયાઈ દૂર થયા્ છે. 
• થયાક ઝડપથી દૂર થયા્ છે. 
• પગિો દજુિઃખયાવો, સયાંધયાિો દજુિઃખયાવો વગેરે દૂર થયા્ છે. 

• સમતોલિ અિે સસથરતયા 
કેળવયા્ છે. 

સૂચનો/સયા્વચે્તી: 
સયાંધયાિયા દજુ:ખયાવયા, વટટ્તગો 

અિે મેદસસવતયા ધરયાવતી 
વ્નતિએ આ આસિ િ કરવજુ.ં 

્તયારયાસન
‘તયાડ’િો અથ્ત ‘તયાડિજું વૃક્’ અથવયા ‘પવ્તત’ થયા્. આ 

આસિ સસથનતસથયાપકતયા, સજ્તયા અિે બધયાં આસિોિયા 
પયા્યારૂપિજું સથયાિ પૂરં પયાડે છે. 
રી્તઃ 
• સીધયા ઊભયા રહો. બંિે હયાથ મસતક પર સીધયા ઊંચયા કરો. 
• હથેળીઓ સયામેિી ટદશયામયાં રયાખો. 
• પૂરક કરી આંતરકુંભકમયંા એડીઓ ઊંચી કરી પગિી 

આંગળીઓ પર શરીરિે ઊંચજું કરો. 
• ્થયાશનતિ ટકયાવી રયાખો. 
• રેચક કરતયાં કરતયાં બંિે હયાથ તથયા એડીઓિે િીચે લયાવી 

મૂળ સસથનતમયાં ઊભયા રહો.
ફયાયિયા: 
• ટકશોરયાવસથયામયાં ઊંચયાઈ વધયારવયામયાં આ આસિ ઉપ્ોગી 

બિે છે. 
• ખભયા, ઘૂંટી અિે પગિયા પંજાઓ મજબૂત બિે છે. 
• ફેફસયાંિી કયા્્તશનતિ વધે છે અિે છયાતીિો નવકયાસ થયા્ છે. 
• કરોડિી ચેતયાઓ સતેજ બિે છે અિે સયા્ટટકયા  

(રયાંઝણ)િયાં દદમોમયાં રયાહત મળે છે. 
• એકયાગ્રતયા વધે છે. 
સૂચનો/સયા્વચે્તી:

હૃદ્િી તીવ્ર સમસ્યા, 
વે ટરકોઝ વેઇિ, િીચયા 
રતિચયાપ અિે વટટ્તગોિી 
સ મ સ ્ યા  ધ ર યા વ ત ી 
વ્નતિઓએ આ આસિ િ 
કરવજું. 
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્પયાિ હસ્તયાસન 
‘પયાદ’િો અથ્ત ‘પગ’ અિે ‘હસત’િો અથ્ત ‘હયાથ’ થયા્. 

આમ, પયાદ હસતયાસિ એટલે કે જેમયાં હયાથિે પગ તરફ િીચે 
લઈ જવયા. આ આસિિે ‘ઉતિયાિયાસિ’ પણ કહેવયામયાં આવે છે. 
 રી્તઃ 
• બંિે પગિયા પંજા ભેગયા રયાખીિે સીધયા ઊભયા રહો. 
• પૂરક કરતયાં કરતયાં બંિે હયાથિે મસતક પર સીધયા ઊંચયા 

કરો. 
• રેચક કરતયાં કરતયાં કમરમયાંથી આગળ ઝૂકી બંિે હયાથ 

વડે જે તે પગિો અંગૂઠો પકડો. 
• પગ ઘૂંટણમયાંથી વળે િહીં તેિી કયાળજી રયાખો. પૂરક 

કરતયાં, મૂળ સસથનતમયાં પયાછયા આવો.
ફયાયિયા: 
• પેટ, પેઢજુ, સયાથળ અિે નપંડીિયા સ્યા્જુ તથયા અસસથબંધિ 

મજબૂત બિે છે.
• પેટ અિે પેઢજુિયા તમયામ અવ્વોિી કયા્્તક્મતયા વધે છે 

તથયા તેિે લગતી તકલીફો દૂર થયા્ છે.
• કમર પયાતળી બિે છે અિે કરોડ સસથનતસથયાપક બિે છે. 
• ખયાસ કરીિે કરોડિી ચેતયાઓ સતેજ બિે છે અિે પગ 

મજબૂત બિે છે.
• અજીણ્ત, મધજુપ્રમેહ, હરસ, પીઠિો દજુખયાવો અિે મૂત્રિે 

લગતી તકલીફો અટકયાવી શકયા્ છે. 
સૂચનો/સયા્વચે્તીઃ 

હૃદ્- કમરિયા દજુ:ખયાવયા, પેટિયા આંતટરક સોજા, 
હનિ્ત્યા, અલસર (ચયાંદયાં), મધજુપ્રમેહિયા કયારણે થતયા 
િેત્રરોગ, અપસમયાર (ખેંચ), ચક્ર, કરોડરજ્જુિયા સયાંધયાિયા 
દજુ:ખયાવયામયાં અિે ગભયા્તવસથયા દર્મ્યાિ આ આસિ િ કરવજું. 

અધ્ગચક્રયાસન 
‘અધ્ત’િો અથ્ત ‘અડધજુ’ અિે ‘ચક્ર’િો અથ્ત ‘પૈડજું’ થયા્. 

આ આસિમયાં શરીર અધ્તચક્રિો આકયાર બિયાવે છે તેથી તેિે 
અધ્તચક્રયાસિ કહેવયામયાં આવે છે. આ આસિિે પૃષ્ઠવંશયાસિજુ 
પણ કહેવયામયાં આવે છે. 
રી્તઃ 
• બંિે પગ વચ્ે થોડજુંક અંતર રયાખીિે સીધયા ઉભયા રહો.
• બંિે હથેળીઓિે નિતંબ પર દબયાવી, મસતકિે 

્થયાશનતિ પયાછળ ઝજુકયાવો, જેથી ધડ કમરમયાંથી કમયાિિી 
જેમ પયાછળ વળશે. આંતરકુંભકમયાં ્થયાશનતિ ટકી રહો.

• રેચક કરતયાં કરતયાં મસતકિે સીધજું કરી, મૂળ સસથનતમયાં 
પયાછયા આવો.

ફયાયિયા: 
• હયાથ-પગ, આખજું શરીર અિે ખયાસ કરીિે પીઠ મજબૂત 

બિે છે. 
• કરોડ સસથનતસથયાપક બિે છે અિે એિી ચેતયાઓ સતેજ 

બિે છે. 
• છયાતીિો નવકયાસ થયા્ છે અિે ફેફસયાં શનતિસંપન્ન બિે 

છે. પેટ અિે પેઢજુિયા તમયામ અવ્વોિી કયા્્તશનતિ વધે છે.
• બનલકયારનહત ગ્રંનથઓ પણ ઉતિેનજત થયા્ છે. 
સૂચનો/સયા્વચે્તી: 

વટટ્તગો, કરોડરજ્જુિયા સયાંધયાિયા દજુ:ખયાવયા, ગભયા્તવસથયા 
અિે અપસમયાર (ખેંચ)િી સમસ્યામયાં આ આસિ િ કરવજું.
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બેસીને કર્વયાનયાં આસનો 
મંરૂકયાસન

વ્વવધઃ વજ્રાસિમયાં બેસીિે બંિે હયાથિી મજુઠ્ી બંધ કરીિે 
(મજુઠ્ી બંધ કરતી વખત ેઅગંઠૂયાિે આગંળીઓથી દબયાવો) 
બંિે મજુઠ્ીિે િયાનભિી બંિે તરફ લગયાવીિે શ્યાસ બહયાર 
છોડતયાં સયામેિી તરફ વળતયાં, દૃસષ્ સયામે રયાખીિે, થોડી 
વયાર એ જ સસથનતમયાં રહ્યયા પછી ફરીથી વજ્રાસિમયાં આવી 
જાઓ. આ પ્રકયારે ત્રણથી પયાંચ આવૃનતિ કરો. આ નક્ર્યાિે 
મંડૂકયાસિ (પ્રથમ) કહેવયા્ છે, 
લયાભઃ સવયાદજુનપંડિે સનક્ર્ કરીિે ઇ્સ્જુનલિિી મયાત્રયાિે 
સતંજુનલત રયાખતયા ંમધજુપ્રમહે (ડયા્યાનબટીસ)િ ેદરૂ કરવયામયાં 
સહયા્ક છે. 

વતકોિયાસન
‘નત્ર’િો અથ્ત ‘ત્રણ’ અિે ‘કોણ’િો અથ્ત ‘ખૂણયા’ થયા્. આ 

આસિમયાં બે હયાથ અિે ધડ આ ત્રણ અંગો વડે નત્રકોણ 
બિે છે એટલે આ આસિિે નત્રકોણયાસિ કહેવયામયાં આવે 
છે. 

રી્તઃ 
• બંિે પગિે છૂટયા રયાખીિે ઊભયા રહો.
• બંિે હયાથ જે તે ટદશયામયાં ખભયા સજુધી સીધયા, ઊંચયા ઉઠયાવો. 
• દીઘ્ત પૂરક કરી રેચક કરતયાં કરતયાં કમરિે જમણી બયાજજુ 

ઝજુકયાવો. 
• જમણયા હયાથિી આંગળીઓ જમણી એડી સયાથે લગયાવો. 
• ઘૂંટણ સીધયા રયાખીિે ડયાબયા હયાથિે આકયાશ તરફ સીધો 

કરો. 
• ત્યાર બયાદ પૂરક કરતયાં કરતયાં મૂળ સસથનતમયાં પયાછયા આવો. 

એ જ પ્રમયાણે ડયાબી બયાજજુ પણ કરો. 
ફયાયિયા: 
• ગરદિ, પીઠ, નિતંબ અિે પગિયા સ્યા્જુઓ મજબૂત બિે 

છે. 
• શરીર પર જામેલી વધયારયાિી ચરબી દૂર થયા્ છે. 
• છયાતીિો નવકયાસ થયા્ છે. 
• પેટિયા સ્યા્જુઓ મજબૂત બિવયાથી પેટિી તકલીફો દૂર 

થયા્ છે. 
• પીઠ અિે પગિો દજુ:ખયાવો મટે છે. 
સૂચનો/સયા્વચે્તી: 

કમરદદ્ત (સયા્ેટટકયા, સસલપ 
ટડસક) અિે પેટિજું કોઈ ઓપરેશિ 
કરયાવ્યાિયા તરત બયાદ ડોકટરિી 
સલયાહ નવિયા આ આસિ િ કરવજું. 
પોતયાિી મ્યા્તદયાિે ધ્યાિમયાં રયાખીિે 
કરવજું. 

સથૂળતયા અિે ઉદર સંબંનધત રોગો–કબનજ્યાત, 
એનસટડટીમયાં ઉપ્ોગી છે. તે હૃદ્ મયાટે પણ લયાભપ્રદ છે. 
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ઉષ્ટયાસન (Camel Pose):
રીતિઃ બંિે ઘૂંટણિયા ટેકે બેસવજું, ઘૂંટણથી ૯૦ ટડગ્રીિયા 
અંશે ટટ્યાર બેસવજું, ત્યાર બયાદ પગિયા િીચેિયા ભયાગ 
(એડી પર) હયાથ ટેકવી ઉપરથી પયાછળિી તરફ 
જોવયાિો પ્ર્ત્ન કરવો. ૧૦-૩૦ સકે્ડ આસિમયંા રહી 
પૂવયા્તસથયામયાં આવવજું. આ આસિ ૨-૩ વખત કરવજું.

ફયાયિયાઃ
૧) કરોડરજ્જુ લચીલી બિે છે. 
૨) ડોક, પીઠ અિે કમરિયાં દદ્ત દૂર થયા્ છે.
૩) ગભ્તવતી મનહલયાઓ મયાટે આ આસિ ફયા્દયાકયારક 
છે, પણ તેમણ ેપ્રનશક્કિી મદદથી આ આસિ કરવજુ.ં
૪) ચહેરયાિજું તેજ વધે છે.
સયાઇકવલંગ રી્ત (Cycling)
પીઠિયા બળે સૂઇ જવજું. પગ ટટ્યાર રયાખવયા. બંિે પગિે 
થોડયા ઊંચકી સયાઇકલિી જેમ (પેડલ મયારતયાં હોઈએ 
એમ) વયારયાફરતી ફેરવવયા. એક પગિે પૂરેપૂરો વયાળો 
ત્યારે બીજો પગ ઘૂંટણથી એકદમ સીધો થયા્ તેિજું 
ધ્યાિ રયાખવજું. શરૂઆતમયાં એક એક પગથી પણ કરી 
શકયા્.
ફયાયિયાઃ
૧) પેટિી અિયાવશ્ક ચરબી દૂર થયા્ છે.
૨) રતિયાનભસરણ સયારી રીતે થયા્ છે.
૩) પગિયા સ્યા્જુઓ મજબૂત બિે છે. 
૪) ચ્યાપચ્ સયારી રીતે થયા્ છે.

મંરૂકયાસન-૨
વ્વવધઃ વજ્રાસિમયાં બેસીિે િયાનભ પર ડયાબયા 

હયાથિી હથેળી પર જમણયા હયાથિી હથેળીિે રયાખતયાં પેટિી 
અદંર દબયાવો અિ ેશ્યાસ બહયાર કયાઢતયા ંપહેલયા ંદશયા્તવ્જુ ંત ેરીતે 
(મંડૂકયાસિ-૧) ધીરે ધીરે િીચે વળીિે દૃસષ્ સયામે રયાખીિે 
કરવયામયાં આવતજું આસિ મંડૂકયાસિ-૨ કહેવયા્ છે. 
લયાભઃ મંડૂકયાસિ-૧ અિજુસયાર. 
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શશકયાસનઃ 
વ્વવધઃ વજ્રાસિમયા ંબસેીિ ેબિં ેહયાથિ ેશ્યાસ ભરતયા ંઉપરિી 
તરફ ઉઠયાવો, તે સમ્ે આગળિી તરફ વળતયાં શ્યાસ 
બહયાર છોડો અિે બંિે હયાથિે આગળિી તરફ ફેલયાવી 
હથેળીઓિે િીચેિી તરફ રયાખતયંા કોણી સજુધી હયાથિે 
જમીિ પર ટેકવો. મયાથજુ ંપણ જમીિ પર ટેકવો. આ નક્ર્યાિે 
‘શશકયાસિ’ કહે છે. 

વ્વશેષ: િીચે વળતી વખતે ધ્યાિ આપો કે નિતંબ 
એડીિે સપશ્ત કરે એટલે કે વળતી વખતે નિતંબિે ઉઠયાવો 
િહીં. 

લયાભઃ શશકયાસિ આંતરડયંા, ્કકૃત, સવયાદજુનપંડ અિે 
ટકડિીિે ઊજા્ત પ્રદયાિ કરે છે, સત્રીઓિયા ગભયા્તશ્િે પજુષ્ 
કરીિે ઉદર, કમર અિે કૂલયાિી ચરબી ઓછી કરે છે. 

મયાિનસક તિયાવ, ક્રોધ, ચીટડ્યાપણજું, ગજુસસો વગેરેિે 
દૂર કરીિે મયાિનસક શયાંનત પ્રદયાિ કરે છે. દમ અિે 
હૃદ્રોગીઓ મયાટે નવશે્ લયાભપ્રદ છે. 

્વક્રયાસનઃ 
વ્વવધઃ દંડયાસિમયાં બેસીિે ડયાબયા પગિે ઘૂંટણેથી વયાળી 

જમણયા પગિી પયાસે ઘૂંટણ િજીક મૂકો (અથવયા ઘૂંટણિે 
ઓળંગીિે તેિી બીજી તરફ મૂકી શકો છો) જમણો પગ 
સીધો રહેશ.ે જમણયા હયાથિ ેડયાબયા પગ અિ ેઉદરિી વચ્થેી 
લયાવીિે પગિયા પંજા પયાસે ટેકવી દો. ડયાબયા હયાથિે કમરિી 

પયાછળ જમીિ પર સીધો રયાખી ગરદિ તે ટદશયામયાં ફેરવો 
અિે ખભયાિી ઉપરથી વયાળીિે પયાછળ જજુઓ. આ પ્રકયારે 
બીજી તરફ પણ અભ્યાસ કરો, આિે વક્રયાસિ કહે છે, 
તેિે ૪થી ૬ વયાર કરી શકો છો. 
લયાભઃ કમર અિે કૂલયાિી ચરબી ઓછી કરે છે. મધજુપ્રમેહ 
અિે લીવર, બરોળ મયાટે આ નવશે્ લયાભપ્રદ છે. કમરદદ્ત 
મયાટે પણ ઉપ્ોગી આસિ છે. 

ગોમુખયાસનઃ 
વ્વવધઃ દંડયાસિમયંા બેસીિે ડયાબયા પગિી એડી જમણયા નિતબં 
પયાસ ેરયાખો અથવયા તિેી ઉપર બસેી શકો છો. જમણયા પગિે 
વયાળીિે ડયાબયા પગ પર એવી રીતે મૂકો કે બંિે ઘંૂટણ 
એકબીજાિે સપશ્ત કરે. હવે જે હયાથ ઉપર છે તે હયાથિે 
ઉપરથી અિે િીચેવયાળયા પગ તરફિયા હયાથિે કમરિી 
પયાછળ લઈ જાઓ. ઉપર અિે િીચેથી આવેલયા હયાથિી 
આગંળીઓ પકડવયાિો પ્ર્ત્ન કરો અિે ખેંચો. આમ કરતયંા 
કોણી, ગરદિ અિે મયાથજું સીધયાં જ રહેશે. એક તરફ ક્યા્ત 
પછી બીજી તરફ પણ કરો, આ સપંણૂ્ત નક્ર્યાિ ે‘ગોમજુખયાસિ’ 
કહે છે. 

લયાભઃ હયાઇડ્ોનસલ (અંડકો્િી વૃનદ્ધ) અિે ્ૌિ રોગોમયાં 
નવશે્ લયાભપ્રદ છે. સત્રીરોગો, સંનધવયા અિે સયાંધયાિયા 
દજુિઃખયાવયામયાં ઉપ્ોગી છે તેમજ લીવર, ટકડિી અિે છયાતીિે 
સશતિ કરે છે. 

યોગયાસનોયોગયાસનો

દૈનિક ્ોગ        અભ્યાસક્રમ36



ભુજંગયાસન
 ‘ભુજંગ’િો અથ્ત ‘સયાપ (સપ્ત)’ 
થયા્. આ આસિમયાં સયાપ પોતયાિી 
ફેણ ઉઠયાવે તેમ કરવયાિજું હો્ છે. 
રી્તઃ 
• પેટ પર સૂઈ જાઓ. 
• બંિે પગિે ભેગયા અિે સીધયા 

રયાખો. દયાઢીિે ભૂનમ પર સથયાપો.
• બંિે હયાથિી હથેળીઓ જે તે 

બયાજજુિયા ખભયા પયાસે છયાતીિી 
બયાજજુમયાં રયાખો. 

• પૂરક કરતયાં કરતયાં મસતક, 
ખભયા, છયાતી અિ ેકમરિ ેભનૂમ 
પરથી ઉઠયાવો. 

• એમિે એવી રીતે ઉઠયાવો કે 
જથેી કમરિો એક એક મણકો 
ક્રમશ: વળતો હો્ એવજું લયાગે. 

• પૂરકિે અંતે આંતરકુંભકમયાં 
કમરિે ્થયાશનતિ પયાછળ 
વયાળતયા જાવ અિે મસતકિે 
પયાછળ ઢળવયા દો.

• દૃસષ્ આકયાશ તરફ સસથર કરો.
• અં નતમ સસથનતમયાં  હ યાથિે 

કોણીઓમયાંથી સીધયા કરો. 
• રેચક કરતયંા કરતયંા મસતક તથયા 

ધડિે પયાછયાં ભૂનમ પર મૂકો. 
ફયાયિયા: 
• પેટિયા અવ્વોિે મયાનલશ મળે 

છે અિે એ સવસથ રહે છે. 
• ગરદિિયા સ્યા્જુઓ મજબૂત 

બિે છે. 
• મતૂ્રિ ેલગતી તકલીફો દરૂ થયા્ 

છે અિ ેકમર વધજુ સસથનતસથયાપક 
બિે છે. 

• પેટિો દજુ િઃખયાવો સયા્ટટકયા 
(રયાંઝણ)િો દજુખયાવો, કમરિો 
મણકો ખસી જવો વગેર ે 

તકલીફોમયાં રયાહત મળે છે. 
• બહેિોિ ેમયાનસક દર્મ ય્ાિ થતયા 

દજુ:ખયાવયામયંા રયાહત મળે તથયા મયાનસકિી 
અનિ ન્મતતયા દરૂ થયા  છે. 

સૂચનો/સયા્વચે્તીઃ 
• હનિ્ત્યા, જઠરવૃણ (પેસપટક 

અલસર), હયાઇપો થયાઇરોઈડ, 
તીવ્ર પીઠદદ્ત, આતંટરક ક્્રોગ 
ધરયાવતી વ્નતિએ િ કરવજુ.ં 

• મનહલયાઓએ મયાનસક અિે 
ગભયા્તવસથયા દર્મ્યાિ િ કરવજુ.ં 

• પટેિજુ ંકોઈ ઓપરેશિ કરયાવ્યાિયા 
૨-૩ મનહિયા સજુધી િ કરવજુ.ં

્પેટ ્પર ઊંધયા સૂઈને કર્વયાનયાં આસનો્પેટ ્પર ઊંધયા સૂઈને કર્વયાનયાં આસનો

મકરયાસન
સસંકકૃતમયંા ‘મકર’િો અથ્ત ‘મગર’ 
થયા્ છે. આ આસિ જ્યારે તેિી પણૂ્ત 
સસથનતમયા ંહો્ છે ત્યારે ‘મગર’ મયાક્ક 
શરીર જણયા્ છે.
રી્તઃ 
• પટે પર સઈૂ જાવ.
• બિેં પગ વચ્ ેએક ફૂટ જટેલજું 

અતંર રયાખી ખૂલી રયાખો.

• બિેં હયાથ કપયાળ િીચ ેએકબીજા 
ઉપર રયાખવયા. 

• શરીર પરેૂપરૂ ં તિયાવમજુતિ કરી 
આરયામિી સસથનતમયા ંસઈૂ જવજુ.ં 

ફયાયિયા: 
• શયારીટરક થયાક દરૂ થયા્ છે. 
• આતંરડયંા સનક્ર્ બિે, જિેયા કયારણે 

ગસે તથયા મળયાવરોધ દરૂ થયા્ છે.
• ચરબી ઘટે છે. 

• ઉચ્ રતિચયાપવયાળયા દદથીિ ેમયાટે 
લયાભદયા્ક છે.

• મયાિનસક તિયાવ અિે અનિદ્યા દૂર 
થયા્ છે,

સચૂનો/સયા્વચ્ેતી: 
• નિમ્ન રતિચયાપ હૃદ્િે લગતી 

સમસ્યા ધરયાવતી વ્નતિએ આ 
આસિ િ કરવજુ.ં

• ગભ્તવતી મનહલયાઓએ િ કરવજુ.ં 
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્પીઠ ્પર સૂઈને કર્વયાનયાં આસનો

મક્કટયાસન 
વ્વવધઃ સીધયા સૂઈિે બંિે હયાથિે ખભયાિી સમયંાતર 
ફેલયાવો, હથેળીઓ આકયાશ તરફ ખજુલ્ી રયાખો પછી 
બંિે પગિે ઘૂંટણથી વયાળો અિે નિતંબ સજુધી એવી 
રીતે લયાવો જેથી એડી નિતંબિે સપશથી કરે. બંિે 
ઘૂંટણિે ડયાબી અિે જમણી બયાજજુ જમીિિે સપશ્ત 
કરયાવો. આ સમ્ે ગરદિ તિેી નવપરીત ટદશયામયંા લઈ 
જાઓ. આ નક્ર્યાિે ‘મક્કટયાસિ’ કહે છે. 

્પ્વનમુતિયાસન-૧ 
વ્વવધઃ સીધયા સઈૂિ ેજમણયા પગિ ેઘંૂટણથી વયાળી છયાતી 
પયાસે લયાવો, બંિે હયાથિી સયાંકળ બિયાવી ઘૂંટણ પકડો 
અિે છયાતી સયાથે દબયાવો. મયાથજું ઊંચકીિે િયાકથી 
ઘૂંટણિે સપશ્ત કરો. આ સસથનતમયાં લગભગ ૧૦થી ૩૦ 
સેક્ડ સજુધી ક્મતયા અિજુસયાર રહો. આ સમ્ે શ્યાસ 
સવયાભયાનવક રયાખો. આ જ રીત ેબીજા પગથી પણ કરો. 
આ નક્ર્યાિે ‘પવિમજુતિયાસિ-૧ કહે છે. 

શલભયાસન 
(‘શલભ’િો અથ્ત ‘તીડ’ થયા્.)

રી્તઃ 
• પેટ પર સૂઈ જાવ. 
• પગિે સીધયા અિે ભેગયા રયાખો. 
• દયાઢી આગળ ભૂનમ પર દૃઢતયાથી દબયાવી રયાખો. 
• હયાથિે જે તે બયાજજુ સીધયા રયાખો, ખભયા અિે 

હથેળીઓ પણ ભૂનમ પર દૃઢતયાથી દબયાવી રયાખો. 
• દીઘ્ત પરૂક કરી, બિેં પગિે એકસયાથ ેસીધયા ભનૂમથી 

ઊંચયા ઉઠયાવો, તેિયા મયાટે હથેળીઓ ભૂનમ પર 
દબયાવી હયાથિો ઉપ્ોગ ઉચ્યાલિિી જેમ કરો. 

• ્થયાશનતિ આંતરકુંભકમયાં ટક્યા બયાદ રેચક 
કરતયાં કરતયાં પગિે િીચે લયાવી દો. 

ફયાયિયા: 
• પેટિી તકલીફો, કબનજ્યાત અિે ગેસ દૂર થયા્ 

છે. 
• ્કકૃત, સવયાદજુનપંડ, મૂત્રનપંડ અિે ઊધવ્ત ગ્રંનથઓ 

સશતિ બિે છે.
• વધયારયાિી ચરબી દૂર થયા્ છે અિે કમર પયાતળી 

અિે સજુડોળ બિે છે. 
• કરોડ મજબૂત બિ ેછે અિ ેતિેી ચતેયાઓ કયા ્્તક્મ 

બિે છે. 
• હરસ દૂર થયા્ છે. 
સૂચનો/સયા્વચે્તી: 
• હનિ્ત્યા, જઠરવૃણ (પેસપટક અલસર), ઉચ્ 

રતિચયાપ, આંતટરક ક્્રોગ, હૃદ્િી કોઈ પણ 
સમસ્યા અિે તીવ્ર કમરદદ્ત (લોઅર બૅકપેઇિ)મયાં 
િ કરવજું.

• ગભ્તવતી મનહલયાઓએ િ કરવજું. 
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્પ્વનમુતિયાસન-૨ 
વ્વવધ: ઉપરિી નક્ર્યાિે આગળ વધયારતયંા એકિે બદલે 
બંિે પગ છયાતી સજુધી લઈ જાઓ. બંિે હયાથથી બંિે ઘૂંટણ 
પકડીિે છયાતી પર દબયાવીિે રયાખો. મયાથજું ઊંચકીિે િયાક 
ઘંૂટણ પર સપશ્ત કરયાવો. શ્યાસ સવયાભયાનવક રયાખો. આ 
નક્ર્યા એક વયારમ યંા  ૩થી ૫ વયાર કરવી .  આિે 
‘પવિમજુતિયાસિ-૨ કહે છે.

ફયાયિયા: 
આ આસિ પટેિ ેલગતયા અિ ેવયા્જુ નવકયાર મયાટે ઉતિમ છે. 
સત્રીરોગ અિે ગભયા્તશ્ સબંનંધત રોગોમયંા અત્ંત લયાભપ્રદ 
છે. સવયાદજુનપડં, હૃદ્રોગ, સંનધવયા અિે કમરિયા દજુખયાવયામયાં 
નહતકયારી છે, પટેિી વધી ગ્લેી ચરબી દરૂ કરે છે. 
સૂચનો/સયા્વચે્તીઃ 
જો કમરમયાં વધજુ દજુિઃખયાવો રહેતો હો્ તો મયાથજું ઊંચકીિે 
ઘૂંટણિે િયાક સપશ્ત િ કરવજું, મયાત્ર પગ છયાતી સજુધી લઈ જઈ 
દબયાવીિે રયાખવયા. આમ કરવયાથી સસલપ ટડસક, સયા્ેટટકયા 
અિે કમરિયા દજુખયાવયામયાં ્ોગ્ લયાભ મળે છે. 

અધ્ગહલયાસન
વ્વવધ: પીઠ પર સૂઈ જઈ હથેળી જમીિ પર અિે પગ 
સીધયા તેમજ પંજા એકબીજા સયાથે જોડયા્ેલયા રયાખો. 
હવે શ્યાસ અંદર ભરી પગિે ૯૦ ટડગ્રી (સમકોણ) 
સજુધી ધીરે ધીરે ઉપરિી તરફ લઈ જાઓ, આ 
સસથનતમયંા ક્મતયા અિજુસયાર સમ્ સજુધી રહો. આ નક્ર્યા 
ઝયાટકયા સયાથ ેિહીં, પરંતજુ ધીરે ધીરે કરવયાિી છે. વચે્ 
વચ્ે નવશ્યામ કરતયાં આ નક્ર્યા ૩થી ૬ વયાર કરવી 
જોઈએ. આિે ‘અધ્તહલયાસિ’ કહે છે. 

ફયાયિયા: 
• આ આસિ આતંરડયાિં ેસબળ અિ ેિીરોગી બિયાવે 

છે. તેિયાથી કબનજ્યાત, ગેસ, સથૂળતયા વગેરે દૂર 
થયા્ છે અિે જઠરયાસનિ પ્રદીપ્ત થયા્ છે. 

• િયાનભિજું ખસવજું, હૃદ્રોગ, પેટિો દજુખયાવો અિે 
શ્સિરોગમયાં તે અત્ંત ઉપ્ોગી છે. એક એક 
પગથી નક્ર્યા કરવયાથી કમરિયા દજુખયાવયામયાં નવશે્ 
લયાભ થયા્ છે, 

સૂચનો/સયા્વચે્તી: 
જેિે કમરમયાં વધજુ દજુખયાવો રહેતો હો્ તેઓએ એક 

એક પગ ઊંચો કરવયાિી નક્ર્યા કરવી, બંિે પગ 
ઊંચયા કરવયાિી નક્ર્યા િ કરવી. 
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્પયાિવૃત્યાસન-૧ 
વ્વવધઃ પીઠ પર સીધયા સૂઈ જમણો પગ ઊંચો કરી 
ઘટડ્યાળિયા કયાટંયાિયા ચક્ર પ્રમયાણ ેશૂ્ ્િી આકકૃનત બિયાવવી 
તે જ રીતે બીજા પગથી પણ કરવજું. હવે બંિે પગિે 
વયારયાફરતી ઘટડ્યાળિયા કયંાટયાિી 
નવરદ્ધ ટદશયામયાં ચક્ર પ્રમયાણે 
શૂ્્િી આકકૃનત બિયાવવી. 
આ  સં પૂ ણ ્ત  ન ક્ર ્ યા િે 
‘પયાદવૃતિયાસિ-૧’ કહે છે. 

્પયાિવૃત્યાસન-૨ 
વ્વવધઃ એક એક પગથી ક્ોકવયાઈઝ અિે એસ્ટક્ોકવયાઈઝ 
ક્યા્ત પછી બિં ેપગિ ેસયાથ ેઊંચયા ઉઠયાવો, 
એ જ રીતે  શૂ્્િી આકકૃનત 
ક્ોકવ યાઈઝ  અિે  એ સ ્ટ -
ક્ોકવયાઈઝ બિયાવવી. આ 
નક્ર્યાિ ે‘પયાદવૃતિયાસિ-૨’ કહે 
છે. 

ફયાયિયા: જાંઘ, નિતંબ અિે કમર પરિી વધજુ પડતી ચરબી 
દૂર કરે છે. પેટિે હળવજું અિે સજુડોળ બિયાવે છે. શરીરિયા 
સંતજુલિ મયાટે આ અત્ંત ઉપ્ોગી છે. 

સે્તુબંધયાસન
સેતજુબંધ એટલે સેતજુ (પજુલ) બયાંધવો, આ આસિમયાં શરીર 
સતેજુ જવેજુ ંબિયાવવયામયા ંઆવ ેછે, આથી તિેજુ ંિયામ સતેજુબધંયાસિ 
આપવયામયંા આવ્જું છે. આ આસિિે ચતજુષપયાદયાસિ પણ 
કહેવયામયાં આવે છે. 
રી્તઃ 
• પીઠ પર સૂઈ જાવ.
• બંિે પગિે ઘૂંટણમયાંથી વયાળીિે એડીિે નિતંબ પયાસે 

લગયાવો. 
• બંિે હયાથ વડે જે-તે પગિી એડી પકડો.
• પૂરક કરતયાં કરતયાં કમરિે ઊંચી કરો. 
• ્થયાશનતિ આંતરકુંભકમયાં ટકી રહો. ત્યાર બયાદ રેચક 

કરતયાં કરતયાં મૂળ સસથનતમયાં પરત આવો. 

ફયાયિયા: 
• ગરદિ, પીઠ, કયાંડયાં તથયા હયાથ મજબૂત બિે છે. 
• શરીરિયા અવ્વો વધજુ શનતિસંપન્ન બિે છે. 
• વક્િો નવકયાસ થયા્ છે, ફેફસયાં શનતિશયાળી બિે છે. 
• કરોડ સસથનતસથયાપક અિે મજબૂત બિે છે. 
• પીઠિો દજુિઃખયાવો થતો િથી. 
સૂચનો/સયા્વચે્તી: અલસર, હનિ્ત્યા, ગરદિિયા દજુ:ખયાવયા, 
હૃદ્િી સમસ્યા અિે ગભયા્તવસથયા દર્મ્યાિ િ કરવજું. 

શ્વયાસન 
‘શવ’િો અથ્ત ‘મૃતદેહ’ થયા્. આ આસિિી છેલ્ી 
સસથનતમયાં શરીર મૃતદેહ મયાફક થઈ જા્ છે. 
રી્તઃ 
• પીઠ પર સૂઈ જાવ.
• હયાથ-પગિે ખજુલ્યા અિે ઢીલયા છોડી દો. 
• હથેળીઓ આકયાશ તરફ રયાખો. 
• આખંો બધં કરીિ ેમિિ ેબહયારથી અદંર તરફ વયાળવયાિો 

પ્ર્ત્ન કરો. 
• સમગ્ર શરીરિ ેઢીલજુ ંકરો, શરીરિો કોઈ પણ ભયાગ કઠોર 

િ રહેવો જોઈએ.
• શ્યાસિે મંદ અિે ઊંડો બિયાવવયાિી કોનશશ કરો.
• આરયામિી આવશ્તિયા મજુજબ ઉપરોતિ સસથનત જાળવી 

રયાખો. 
• આ આસિમયાં સંપૂણ્ત શયાંનત અિે આરયામિો અિજુભવ 

થવો જોઈએ . 

ફયાયિયા: 
• શયારીટરક તથયા મયાિનસક થયાક દૂર થયા્ છે.
• ગેસ અિે મળયાવરોધ દૂર થયા્ છે. 
• સ્યા્જુઓ અિે જ્યાિતંતજુઓિો તણયાવ ઘટે છે. 
• રતિિજું દબયાણ ઘટે છે. હૃદ્િે આરયામ મળે છે. 
• ઉચ્ રતિ દબયાણ, હૃદ્િી બીમયારીઓ, અનિદ્યા, 

મયાિનસક તણયાવ જેવયા રોગોમયાં રયાહત મળે છે.

યોગયાસનોયોગયાસનો
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િૈવનક જી્વનમયાં કર્વયામયાં આ્વ્તયા 

પ્�ણ�ય�ષ્મ 
મહન્્ત પતંજનલ પ્રણીત અષ્યંાગ્ોગિજું ચોથજું અંગ છે 

પ્રયાણયા્યામ. ‘પ્રયાણયા્યામ’ બે શબદોિયા નમલિથી બ્્ો છે – 
‘પ્રયાણ’ અિે ‘આ્યામ’. પ્રયાણિજું તયાતપ્્ત શરીરમયાં સંગ્રનહત 
થિયારયા વયા્જુ (જીવિશનતિ) સયાથે છે અિે આ્યામિો અથ્ત 
નિ્મિ (નિ્ંત્રણ) સયાથે છે. આ પ્રકયારે પ્રયાણયા્યામિો અથ્ત 
થ્ો - શ્યાસોચ્છ્યાસિી નક્ર્યા પર નિ્ંત્રણ કરવજું. તેિો 
અભ્યાસ કરવયાથી સંપૂણ્ત શરીર સવસથ રહે છે. 

એક સમ્ હતો જ્યારે પ્રયાણયા્યામ કરવયા મયાટે અિકે સયાહસ 
એકઠયંા કરવયા પડતયંા હતયંા, પરંતજુ ્ોગઋન્ પૂજ્ સવયામી 
રયામદેવજી મહયારયાજે તેિે મયાત્ર સવ્તસજુલભ જ િથી બિયાવ્જું, 
પરંતજુ પ્રત્ેક વ્નતિ આજ ેપોતયાિી સવસથ જીવિશલૈીિજુ ંઅનભન્ન 
અંગ મયાિવયા લયાગી છે. પ્રસતજુત છે દૈનિક જીવિમયાં ઉપ્ોગમયાં 
લયાવી શકયા્ તેવયા આઠ પ્રયાણયા્યામ અિે તેિી અભ્યાસ નવનધ.

પ્રયાિયાયયામનયા સયામયાનય વનયમ:
• પ્રયાણયા્યામ કરવયા મયાટેિજું સથયાિ હંમેશયાં સવચ્છ અિે હવયા-

ઉજાસવયાળજું હોવજું જોઈએ. જો ખજુલ્યા સથયાિમયાં અથવયા જળ 
(િદી, તળયાવ વગેરે)િી િજીક બેસીિે અભ્યાસ કરો તો 
સૌથી ઉતિમ છે. 

• શહેરોમયાં જ્યાં પ્રદૂ્ણિો પ્રભયાવ વધજુ હો્, ત્યાં પ્રયાણયા્યામ 
કરતયાં પહેલયાં ઘીિો દીવો, અગરબતિી કે ધૂપ પ્રગટયાવીિે 
એ સથયાિિે સજુગંનધત કરવજું જોઈએ.

• પ્રયાણયા્યામ કરતી વખતે બેસવયા મયાટેિયા આસિિયા રૂપમયાં 
ધયાબળો, શેતરંજી, ચયાદર, રબરમેટ અથવયા સયાદડીિો 
ઉપ્ોગ કરવો.

• પ્રયાણયા્યામ કરતી વખતે ઢીલયાં કપડયાં (ઝભભો-લેંઘો) વગેરે 
પહેરો જેથી શરીર પર કોઈ પણ પ્રકયારિયા તિયાવિો 
અિજુભવ િ થયા્, બેલટ, ઘટડ્યાળ, ચશમયાં વગેરે કયાઢી 
િયાખવયાં જોઈએ.

• પ્રયાણયા્યામ મયાટે નસદ્ધયાસિ/સજુખયાસિ અથવયા પદ્યાસિમયંા 
કરોડરજ્જુિ ેસીધી રયાખીિ ેબસેવજુ ંજોઈએ. જો કોઈ જમીિ 
પર િ બેસી શકતજું હો્ તો ખજુરશી પર બેસીિે પણ 
પ્રયાણયા્યામ કરી શકયા્ છે. 

• પ્રયાણયા્યામ કરતી વખતે પોતયાિી ગરદિ, કરોડરજ્જુ, 
છયાતી અિે કમરિે સીધયાં રયાખો. 

• શ્યાસ હંમેશયાં િયાકથી જ લેવો જોઈએ, જેથી શ્યાસ ટફલટર 
થઈિ ેઅદંર આવ.ે મોં દ્યારયા શ્યાસ િ લવેો જોઈએ, સયામયા્્ 
અવસથયામયાં પણ િયાકથી જ શ્યાસ લેવો જોઈએ. 

• પ્રયાણયા્યામ કરિયાર વ્નતિએ પોતયાિયા આહયાર-નવહયાર-
આચયાર-નવચયાર પર નવશે્ ધ્યાિ રયાખવજું જોઈએ. સદૈવ 
સયાસત્વક અિે ચીકયાશ્જુતિ આહયાર જ લેવો જોઈએ, 
જેમ ફળો અિે તેિો રસ, લીલયાં શયાકભયાજી, દૂધ અિે 
ઘી વગેરે. 

પ્રયાિયાયયામપ્રયાિયાયયામ
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ભસસતકયા પ્રયાિયાયયામ 
વ્વવધ : કોઈ પણ ધ્યાિયાતમક આસિમયંા સજુનવધયાિજુસયાર કમર, ગરદિ સીધી રયાખીિે 
બેસવજું, બંિે િસકોરયાંથી શ્યાસ સંપૂણ્ત રીતે અંદરિી તરફ છયાતી સજુધી ભરવો અિે 
ધીરે ધીરે સહજતયાથી છોડવો તેિે ‘ભસસત્રકયા પ્રયાણયા્યામ’ કહે છે. પ્રયારંભમયાં અઢી 
સેક્ડમયંા શ્યાસ અંદર લેવો અિે તેટલયા જ સમ્મયંા શ્યાસ બહયાર છોડવો જોઈએ, 
આમ એક નમનિટમયંા ૧૨ વખત રોકયા્યા વગર કરવજું, જે પયંાચ નમનિટ સજુધી કરવયાથી 
એક આવૃનતિ થશે (૧૨ X ૫ = ૬o ) વખત અભ્યાસ કરવો. વધયારે પડતો કફ 
થવો અથવયા સયાઇિસ વગેરે જેવયા રોગોિે કયારણે જેમિયાં બંિે િસકોરયાં સયારી રીતે 
ખૂલી શકતયાં િ હો્ તેમણે પહેલયાં ડયાબયા િસકોરયાિે બંધ કરીિે જમણયા િસકોરયાથી 
રેચક અિે પૂરક લેવો જોઈએ. પછી જમણયા િસકોરયાિે બંધ કરી ડયાબયા િસકોરયાથી. 
્થયાશનતિ મંદ, મધ્મ અિે તીવ્ર ગનતથી રેચક અિે પૂરક કરવયા જોઈએ. ત્યાર 
પછી અંતમયંા બંિે િસકોરયાં દ્યારયા અથયા્તત્ ઈડયા અિે નપંગળયાથી રેચક અિે પૂરક 
કરતયાં ભસસત્રકયા પ્રયાણયા્યામ કરવો જોઈએ. તેિે ડયા્યારિગેમેટટક ડીપ બ્ીનધંગ પણ 
કહે છે. 

પ્રયાિયાયયામપ્રયાિયાયયામ
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સૂચનો/સયા્વચે્તીઃ 
• જેમિે ઉચ્ રતિચયાપ, દમ અથવયા 

હૃદ્રોગ હો્ તેઓએ તીવ્ર ગનતથી 
ભસસત્રકયા પ્રયાણયા્યામ િ કરવો 
જોઈએ. 

• આ પ્રયાણયા્યામ કરતી વખતે જ્યારે 
શ્યાસ અંદર ભરો ત્યારે તેિયાથી પેટ 
િહીં ફૂલે, પયાંસળી સજુધી છયાતી જ 
ફૂલશે. 

• આ પ્રયાણયા્યામથી શરીરમયાં ગરમી 
ઉતપન્ન થયા્ છે, તેથી ગ્રીષમ ઋતજુમયાં 
આ પ્રયાણયા્યામ ધીમી ગનતથી કરવો. 

ફયાયિયા: 
• ભસસત્રકયા પ્રયાણયા્યામિયા અભ્યાસથી 

પ્રનતનક્ર્યા સમ્ (Reaction Time) 
એટલે કે કોઈ પણ ઉદ્ીપક સયામે 
પ્રનતનક્ર્યા લયાવવયામયાં સમ્ લયાગવયામયાં 
ઘટયાડો થયા્ છે.

• શરદી, ખયાંસી, એલર્જી, શ્સિિયા 
રોગ, દમ, જૂિી શરદી, સયાઇિસ 
વગેરે તમયામ કફરોગ િયાશ પયામે છે, 
ફેફસયાં સબળ બિે છે અિે હૃદ્ 
અિે મસસતષકિે શજુદ્ધ પ્રયાણવયા્જુ 
મળવયાથી આરોગ્ લયાભ મળે છે. 

• રતિ શજુદ્ધ થયા્ છે, નત્રદો્ દૂર 
થયા્ છે, આ આસિ પ્રયાણોતથયાિ 
અિે કુંડનલિી જાગરણમયાં અત્ંત 
સહયા્ક છે. 

ક્પયાલભયાવ્ત-પ્રયાિયાયયામ 
વ્વવધ: કપયાલભયાનતમયા ંમયાત્ર રેચક પર 

જ પૂણ્ત ધ્યાિ આપવયામયાં આવે છે. પૂરક 
મયાટે પ્ર્ત્ન િથી કરવયામયંા આવતો. તેથી 
સહજરૂપ ેજેટલો શ્યાસ અદંર જા્ તટેલો 
જવયા દેવયા્ છે. પૂણ્ત એકયાગ્રતયા શ્યાસ 
બહયાર છોડવયામયાં જ હો્ છે. આમ 
કરવયાથી સવયાભયાનવક રીતે ઉદરમયાં પણ 
સંકોચિ અિે પ્રસયારણિી નક્ર્યા થયા્ 
છે... 

એક સેક્ડમયાં એક વયાર શ્યાસ લ્ 
સયાથે છોડવો અિે સહજરૂપે ધયારણ 

કરવો જોઈએ. આમ વગર અટકે એક 
નમનિટમયાં ૬૦ વયાર અિે પયાંચ નમનિટમયાં 
૩૦૦ વયાર કપયાલભયાનત પ્રયાણયા્યામ થયા્ 
છે. કપયાલભયાનત પ્રયાણયા્યામિી એક 
આવૃનતિ પયાંચ નમનિટ અવશ્ હોવી 
જોઈએ. 

સવસથ અિે સયામયા્્ રોગોથી ગ્રસત 
વ્નતિએ કપયાલભયાનત ૧૫ નમનિટ સજુધી 
કરવો જોઈએ, ૧૫ નમનિટમયંા ત્રણ 
આવૃનતિઓમયાં ૯૦૦ વયાર આ પ્રયાણયા્યામ 
કરવો જોઈએ. ક ે્ સર, એઇડસ, 
મધજુપ્રમેહ, ટડપ્રેશિ અિે અસયાધ્ 
રોગોમયાં સવયારે અિે સયાંજે બંિે સમ્ 
કપયાલભયાનત અડધો અડધો કલયાક 
કરવયાથી શીઘ્ર લયાભ થયા્ છે. 

ફયાયિયા: 
• સથળૂતયા, મધજુપ્રમેહ, ગેસ, કબનજ્યાત, 

એનસટડટી, ટકડિી તથયા પ્રોસટટે 
સંબંનધત બઘયા રોગ નિનશ્ચતરૂપે દૂર 
થયા્ છે. હૃદ્િી ધમિીઓમયા ંઆવલેયા 
અવરોઘ ખલી જા્ છે. ટડપ્રેશિ, 
ભયાવિયાતમક અસંતજુલિ, ગભરયામણ, 
િક યાર યા તમકત યા  વગે ર ે સમસત 
મિોરોગોમયાંથી છજુટકયારો મળે છે. 

• આ પ્રયાણયા્યામિયા અભ્યાસથી પેટ, 
સવયાદજુનપંડ, લીવર, બરોળ અિે 
આંતરડયાિજું સવયાસથ્ નવશે્ રૂપે વધે 
છે. 

• કપયાલભયાનતિયા અભ્યાસથી એકયાગ્રતયા 
વધે છે. 

•  સથૂળ વ્નતિઓ જેઓ ઉચ્ 
રતિચયાપથી પીડયાતી હો્ અથવયા 

જેમિે  ડયા્યાનબટીસ હો્ તેઓ 
કપયાલભયાનતિયા અભ્યાસથી લયાભ પ્રયાપ્ત 
કરી શકે છે, પરંતજુ તેઓએ પોતયાિી 
રતિ શક ્કર યાિ ી ,  મ યાત્ર યા  તથ યા 
રતિચયાપિી નિ્નમત તપયાસ કરયાવતયંા 
રહેવી જોઈએ.

• કપયાલભયાનત નવદ્યાથથીઓ મયાટે, નવશે્ 
કરીિે ધીરે શીખિયારયા નવધયાથથીઓ 
તેમજ ૪૫ નમનિટ સજુધી એકયાગ્રતયા િ 
કરી શકિયારયા નવદ્યાથથીઓ મયાટે 
અત્ંત ઉપ્ોગી છે. 
સૂચનો/સયા્વચે્તી: 

• પેટિી શસત્રનક્ર્યા (ઓપરેશિ)િયા 
લગભગ ૩થી ૬ મનહિયા પછી આ 
પ્રયાણયા્યામિો અભ્યાસ કરવો. 

• ગભયા્તવસથયા, અલસર, આંતટરક 
રતિસ્યાવ અિે મયાનસક ધમ્તિી 
અવસથયામયાં આ પ્રયાણયા્યામ િ કરવો. 

• હૃદ્રોગી અિે ઉચ્ રતિચયાપથી 
ગ્રનસત રોગી આ પ્રયાણયા્યામિો 
અભ્યાસ ધીરે ધીરે કરે. બે નમનિટમયાં 
૪૦-૪૫ આવૃનતિ જ કરવી. 

બયાહ્ય પ્રયાિયાયયામ 
વ્વવધઃ નસદ્ધયાસિ અથવયા પદ્યાસિમયંા 

નવનધપૂવ્તક બસેીિ ેશ્યાસ એક જ વયારમયાં 
્થયાશનતિ પૂણ્ત બહયાર કયાઢો. શ્યાસ બહયાર 
કયાઢીિ ેનત્રબધં અથયા્તત્ મળૂબધં, ઉડ્ી્યાિ 
બધં અિ ેજાલધંર બંધ લગયાવીિ ેશ્યાસિે 
્થયાશનતિ બહયાર જ રોકી રયાખો. જ્યારે 
શ્યાસ લેવયાિી ઇચ્છયા બળવતિર થયા્ ત્યારે 
બધંોિ ેછોડીિ ેધીરે ધીરે શ્યાસ લો. શ્યાસ 
અદંર લઈ તિે ેવગર રોક્ ેજ ફરીથી 
પહેલયાિંી જેમ શ્સિનક્ર્યા કરો. 

૩ થી 5 સેકંડમયાં શ્યાસિે સહજતયાથી 
સંપૂણ્ત રીતે અંદર ભરવો અિે ૩થી ૫ 
સકંેડમયંા સહજતયાથી શ્યાસ બહયાર છોડીિે 
બહયાર જ ૧૦થી ૧૫ સેકંડ રોકીિે 
રયાખવો અિે પજુિિઃ એ નક્ર્યા વગર રોક્ે 
લગયાતયાર કરવી ઉતિમ છે. 

આ પ્રકયારે ૨ નમનિટમયા ંસયામયા્્ રીતે 
3 થી 5 વખત બયાહ્ય પ્રયાણયા્યામ સહેલયાઈથી 
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સરખયામણીમયાં બયાહ્ય કુંભકિી અવનધ 
ઓછી  હ ો્  ત્ યાર ે શર ીરમ યાં 
ઓસકસજિિી ખપત 52 ટકયા સજુધી 
વધી જા્ છે, એનસડિો વધજુ પડતો 
વપરયાશ ઉચ્ ઊજા્ત ખચ્ત અિે વધજુ 
ઉતિેજિયાિજું સૂચક છે. 

• પયાઇલસ (બવયાસીર), ટફસટજુલયા 
(ભગંદર), ટફશર, ગજુદ યાભ્રંશ, 
્ોનિભ્રંશ વગેરે રોગોમયાં લયાભપ્રદ છે. 
વી્્તિી ઊધવ્તગનત કરીિે સવપ્નદો્, 
શીઘ્રપતિ વગેરે ધયાતજુ-નવકયારોિે દૂર 
કરે છે. 

• બજુનદ્ધ સૂક્મ અિે તીવ્ર હો્ છે. 
બ્હ્મચ્્તિી રક્યા અિે કુંડનલિી 
જાગરણમયાં અનત ઉપ્ોગી છે. 
સૂચનો/સયા્વચે્તી: 

• ઉચ્ અિે નિમ્ન રતિચયાપ તેમ જ 
હૃદ્રોગિી પીટડત વ્નતિએ આ 
પ્રયાણયા્યામિો અભ્યાસ િ કરવો 
જોઈએ. 

• મયાથયાિો દજુ િઃખયાવો, મયાઇગ્રેિથી 
પીડયાતયા રોગી પણ આિો અભ્યાસ 
િ કરે.

• શરૂઆતમયાં જ વ્નતિએ આિો 
અભ્યાસ િ કરવો, પરંતજુ અ્્ 
પ્રયાણયા્યામિયા અભ્યાસ કરીિ ેશરીર 
અિ ેમિિે આ અભ્યાસિ ેઅિજુકૂળ 
બિયાવી લવેયા ંજોઈએ. આ એક ઉચ્ 
કોટટિો ્ોનગક અભ્યાસ છે. 

ઉજ્જાયી-પ્રયાિયાયયામ 
વ્વવધ: ધ્યાિોપ્ોગી આસિમયંા 

બેસીિે બંિે િસકોરયંાિે પૂરક કરતયંા 
ગળયાિે સંકોચવયાિજું હો્ છે, જ્યારે 
ગળયાિે સંકોચીિે શ્યાસ અંદર ભરીએ 
છીએ ત્યારે િસકોરયાં જેવો અવયાજ 
ગળયામયાંથી િીકળે છે. હવયાિજું ઘ્્તણ 
િયાકમયાં િ થવજું જોઈએ. આ પ્રયાણયા્યામમયાં 
હંમેશયાં જમણયા િસકોરયાિે બંધ કરીિે 
ડયાબયા િસકોરયાથી જ રેચક કરવજું 
જોઈએ. 

શરૂઆતમયાં કુંભકિો પ્ર્ોગ િ 

થઈ શકે છે અિે પયાંચ વયાર બયાહ્ય 
પ્રયાણયા્યામ કરવો સયામયા્્ રીતે  
પૂરતો છે. 

ગજુદયાભં્રશ, ્ોનિભ્રંશ, પયાઇલસ  
(બવયાસીર), ટફસટજુલયા (ભગંદર), 
્ૌિરોગ વગેરેથી પીડયાતી વ્નતિઓ 
એક વયારમયાં ૧૧ વખત સજુધી અભ્યાસ 
કરી શકે છે. કંુડનલિી જાગરણ કરવયાિયા 
ઇચ્છજુક સયાધક અિે ઊધવ્તરેતયા હોવયાિી 
પ્રબળ ઇચ્છયા રયાખિયારયા સયાધક આ 
પ્રયાણયા્યામ એક સમ્મયાં વધજુમયાં વધજુ ર૧ 
વયાર સજુધી અભ્યાસ કરી શકે છે. 

સમસત સત્રીરોગો, ્થયા-વંધ્તવ/
અપ્રજનિતૃતવ (ઇ્ફટટ્તનલટી), પ્રદર 
(લ્જુકોટર્યા) વગેરે અિે ગભયા્તશ્ગત 
દો્મયંા પણ આ પ્રયાણયા્યામ અત્ંત 
લયાભપ્રદ છે.

ફયાયિયા: 
• બયાહ્ય પ્રયાણયા્યામમયંા ઓસકસજિિો વધજુ 

પ્રમયાણમયાં ઉપ્ોગ થવયાિે કયારણે 
ઊજા્તિી ખપત વધયારે થયા્ છે.

• જ્યારે પરૂક અથવયા રેચકિયા સમ્િી 
સરખયામણીમયાં  બ યાહ્ય ક ુંભકિો 
સમ્ગયાળો વધજુ હો્ છે, ત્યારે 
શરીરમયાં ઓસકસજિિી ખપત ૯૯ 
ટકયા સજુધી ઓછી થઈ જા્ છે. 
ઓસકસજિિી ઓછી ખપત થવી 
તિયાવજ્્ ઉતિેજિયાઓિે ઓછી 
કરવયા અિે મિજુષ્ સનહત દરેક 
પ્રયાણીઓિી દીધ્તકયાળ સજુધી જીનવત 
રહેવયાિે સંબંનધત છે.

•  જ્યાર ે પૂરક અથવયા ર ેચકિી 
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કરીિે મયાત્ર પૂરક-રેચકિો અભ્યાસ જ 
કરવો જોઈએ. ધીરે ધીરે કંુભકિો સમ્ 
પૂરક જેટલો અિે થોડયા ટદવસોિયા 
અભ્યાસ પછી કુંભકિો સમ્ પૂરકથી 
બમણો કરી દેવો. કુંભક ૧0 સેકંડથી 
વધજુ કરવો હો્ તો જાલંધર બંધ અિે 
મૂળબંધ પણ લગયાવો. 

વ્વશેષઃ પ્રયાણયા્યામ સબંનંધત સયામયા્્ 
સયાવધયાિી અવશ્ રયાખવી જોઈએ . 

ફયાયિયા: 
• થયાઇરોઈડ, સ્ોટરંગ (રયાત્ર ેસતૂી વખતે 

િસકોરયાં બોલવયા), ટોસ્સલ, સસલપ 

એનપ્ન્યા, કુફકુસ અિે કંઠનવકયાર, 
અજીણ્ત, એનસટડટી, જલોદર, તયાવ 
વગેરે રોગોમયાં અત્ંત કયારગર છે. 
અવયાજિે મધજુર બિયાવે છે, તેથી 
ગયા્કો મયાટે નવશે્ ઉપ્ોગી છે.

• આ પ્રયાણયા્યામથી બયાળકોિજું હકલયાવજું 
અિે તોતડયાપણજું પણ સયારં થયા્ છે, 

અનુલોમ-વ્વલોમ પ્રયાિયાયયામ 
વ્વશેષ: કોઈ પણ ધ્યાિયાતમક 

આસિ પર કમર, ગરદિ અિે મયાથજું 
સીધજું રયાખીિે બેસો. ડયાબયા હયાથથી 
જ્યાિમજુદ્યા બિયાવો અિે ડયાબયા ઘૂંટણ પર 
મૂકો. જમણયા હયાથથી િયાસયાગ્ર મજુદ્યા 
બિયાવો, અંગૂઠયાથી જમણજું િસકોરં બંધ 
કરીિ ેડયાબયા િસકોરયાથી ધીરે ધીરે ઊંડો 
શ્યાસ લો. પૂણ્ત શ્યાસ ભ્યા્ત પછી મધ્મયાં 
અિે અિયાનમકયા આંગળીઓથી ડયાબયા 
િસકોરયાિ ેબધં કરીિ ેઅગૂંઠો ખસડેીિે 
જમણયા િસકોરયાથી શ્યાસ ધીરે ધીરે 

બહયાર કયાઢો. આ જ રીતે જમણયા 
િસકોરયાથી ધીરે ધીરે પૂરક કરો અિે 
ડયાબયા િસકોરયાથી ધીરે ધીરે રેચક કરો. 
આ એક આવૃનત થઈ કહેવયા્. ફરીથી 
આ જ રીતે રોકયા્યા વગર નિરંતર 
આવૃનતિઓ કરતયા ંરહો. ઈડયા િયાડી (વયામ 
સવર) કયારણ કે સોમ, ચંદ્શનતિ અથવયા 
શયાનંતિી પ્રતીક છે તથેી અિજુલોમ નવલોમ 
પ્રયાણયા્યામિે ડયાબયા િસકોરયાથી શરૂ 
કરવો.

ડયાબયા િસકોરયાથી લગભગ અઢી 
સેકંડમયાં શ્યાસ લ્ સયાથે ભરવો અિે 

રોકયા્યા વગર જમણયા િસકોરયાથી 
લગભગ અઢી સેકંડમયાં શ્યાસ બહયાર 
છોડવો તમેજ જમણયા િસકોરયાથી છોડયા 
પછી તરત જ જમણયા િસકોરયાથી જ 
સહજરૂપે અઢી સેકંડમયાં શ્યાસ લેવો અિે 
અટક્યા વગર ડયાબયા િસકોરયાથી 
લગભગ અઢી સેકંડમયાં જ શ્યાસ એક 
લ્ સયાથે બહયાર છોડવો. આ એક ચક્ર 
અથવયા આવૃનતિ થઈ કહેવયા્, આ રીતે 
ઓછયામયાં ઓછી પયાંચ નમનિટ સજુધી આ 
પ્રયાણયા્યામિો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. 

અિજુલોમ નવલોમ દ્યારયા વયારવંયાર 
પ્રયાણિી સયાધિયા કરવી જોઈએ, સવસથ 
અિ ેસયામયા્્ રોગોથી ગ્રનસત વ્નતિએ 
અિજુલોમ નવલોમ પ્રયાણયા્યામિો અભ્યાસ 
લગયાતયાર ૧૫ નમનિટ સજુધી કરવો જોઈએ. 

કે્સર, સોરયાઇનસસ, મસક્જુલર 

ટડસટ્ોફી, મયાઇગ્રેિ વગેરે જેવયા અસયાધ્ 
ર ોગ ોમ યંા  પ ી ટ ડત  વ્ નતિિે  આ 
પ્રયાણયા્યામિો અભ્યાસ સવયાર સયંાજ સતત 
30-30 નમનિટ સજુધી કરવયાથી શીઘ્ર લયાભ 
મળે છે. 

ફયાયિયા: 
• આ પ્રયાણયા્યામથી શરીરમયંા નવદ્મયાિ 

સપંણૂ્ત િયાડીઓ અથયા્તત્ બોંતરે કરોડ 
બોંતેર લયાખ દશ હજાર બસો એક 
(7ર,૭૨,૧૦,૨0૧)  િ યાડ ીઓ 
(પ્રશ્ોપનિ્દ-૩-૬) પટરશજુદ્ધ થઈ જા્ 
છે. . 

• અિજુલોમ નવલોમિયા ૨૦ નમનિટિયા 
અભ્યાસથી સવસથ વ્નતિઓમયા ંહૃદ્ 
પક ુંચિી્ અિે  પ્રસયારણ ચયાપ 
(Systolic and Diastolic Pressure)
મયાં િોંધપયાત્ર ઘટયાડો જોવયા મળે છે. 

• આ પ્રયાણયા્યામિો ૧૦ ટદવસ સજુધી 
લગયાતયાર અભ્યાસ કરવયાથી (spatial 
memory) સથયાનિક સમૃનતિો તયાતપ્્ત 
કોઈ રસતો, આકકૃનત વગેરેિી ઓળખ 
કરી શકવયાિી શનતિ પર આધયાટરત 
છે. 

• ૨૦ નમનિટ સજુધી કરવયામયાં આવેલયા 
અિજુલોમ નવલોમ દ્યારયા ક ે્ દ્ી્ 
( focused) અિે  ચ્િયાતમક 
(selective) એકયાગ્રતયા અિે દૃસષ્ 
સંબં ન ધત  અધ્્િ (V i s ua l 
Scanning)મયંા વધયારો જોવયા મળ્ો છે. 
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ઉચ્યારણ કરતયા ંશ્યાસ બહયાર છોડો. આ 
જ પ્રકયારે તિેી પજુિરયાવૃનતિ કરો. 

૩ થી ૫ સકે્ડમયા ંશ્યાસ અદંર ભરવો 
અિે નવનધપૂવ્તક કયાિ, આંખ વગેરે બંધ 
કરી ૧૫-૨૦ સેક્ડ િયાદરૂપમયંા શ્યાસ 
બહયાર છોડો, એક વયાર ભ્રયામરી 
પ્રયાણયા્યામ પૂરો થયા્ એટલે તરત એ જ 
રીતે બીજી વયાર પણ કરો. પ્રત્ેક 
વ્નતિએ ઓછયામયાં ઓછી પ થી 7 વયાર 
આ પ્રયાણયા્યામ અવશ્ કરવો જોઈએ. 

કે્સર, પયાટક ્ક્સિ, ટડપ્રેશિ, 
મયાઇગ્રિે વગરેે જેવયા અસયાધ્ રોગોથી 
ગ્રસત રોગી અથવયા ્ોગિયા ઊંડયાણમયાં 

ઊતરવયાિયા ઇચ્છજુક સયાધકે એક સમ્મયંા 
૧૧થી ૨૧ વયાર સજુધી ભ્રયામરી પ્રયાણયા્યામિો 
નિરંતર અભ્યાસ કરવો જોઈએ. 

સૂચનો/સયા્વચે્તી: 
િયાદ ભમરયાિયા ગજુંજિિી જેમ મધજુર 

અિે સહજ રયાખવો જોઈએ. કક્કશ અિે 
કઠોર ગજુંજિિો પ્ર્ોગ ક્યારે્  િ 
કરવો. આંખ પર આંગળીઓથી વધજુ 
દબયાણ િ આપો. 
ફયાયિયા: 
• ભ્રયામરી પ્રયાણયા્યામ દ્યારયા િયાડીઓિયા 

સપંદિ, (pulse rate)િી ગનતમયાં 
ઘટ યાડ ો  થ યા્ છ ે.  એનડ્િનલિ 
(Adrenalin) અિે િોર એનડ્િનલિ 
(nor-adrenalin)િયા ચ્યાપચી્ 
પદયાથ્ત (Metabolites) બિવયામયાં 
ઘટયાડો થયા્ છે. ચમ્ત પ્રનતરોધક ક્મતયા 

• ૨૦ નમનિટ સજુધી કરવયામયાં આવેલયા 
અિજુલોમ નવલોમિયા અભ્યાસથી શક્ 
છે કે શક્કરયા (glucose)િયા સયારયા 
ઓસકસકરણ (oxidation)િે કયારણે 
હયાથિી મજુઠ્ી શનતિ (hand grip 
strength) મયાં વૃનદ્ધ જોવયા મળી છે. 

• આ પ્રયાણયા્યામથી વ્નતિ કોઈપણ 
મિોવૈજ્યાનિક તણયાવ રહીત થઈિે 
શ્યાસિે રોકવયામયાં સમથ્ત થયા્ છે, 

•  અિજુલ ોમ  નવલોમ પ્ર યાણયા્ યામ 
એડીએચડી (ADHD -Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder) 
એકયાગ્રતયાિયા અભયાવથી ઉતપન્ન 
અસયાધયારણ ઉતિેજિયાતમક નક્ર્યા-
શીલતયાજ્્ નવકયારિજું પ્રબંધિ કરી 
એકયાગ્રતયા  અિે  સમૃ નતશનતિિે 
વધયારવયામયાં સહયા્ક હોઈ શકે છે. 

• સં નધવયા અિે વયાર ંવયાર થિયારી 
તિયાવજ્્ વ્યાનધઓ, જેવી કે 
કોરપલ ટિલ નસ્ડ્ોમ, જેમયાં 
આંગળીઓમયંા દજુખયાવો અિે મજુઠ્ી 
કસતયાં પણ સમસ્યા થતી હો્ એવયા 
રોગોિયા પ્રબંધિમયાં અિજુલોમ નવલોમ 
કયારગર નસદ્ધ થઈ શકે છે. 

• સનંધવયા, એનસટડટી, સયંાધયાિો દજુખયાવો, 
કંપવયા, સ્યા જ્ુ દજુબ્તળતયા, અવસયાદ, 
ઓ.સ ી . ડ ી . ,  સ સકઝ ોરિ ેન િ્ યા , 
ટડમેસ્શ્યા વગેરે જેવયા વયા્જુિયા રોગો 
િષ્ થયા્ છે.

• કૉલેસટરોલ, ટ્યાઈસગલસરયાઇડસ, 
ધમનિઓમયાં આવેલયા અવરોધ વગેરે 
હૃદ્ સંબંનધત રોગ દૂર થયા્ છે. 

ભ્યામરી પ્રયાિયાયયામ 
વ્વવધઃ કોઈ પણ ધ્યાિયાતમક 

આસિમયા ંબેસીિ ેશ્યાસ પણૂ્ત અદંર ભરો, 
તજ્તિી આંગળી મસતક પર, મધ્મયા 
આગંળીઓથી િયાિયા મળૂમયા ંઆંખ પયાસે 
બિં ેતરફ થોડજુ ંદબયાવો, મિિ ેઆજ્યાચક્ર 
પર કસે્દ્ત કરો. અંગૂઠયા દ્યારયા બંિે 
કયાિિ ેપણૂ્ત બધં કરી લો. હવે ભમરયાિી 
જેમ ગજુંજિ કરતયંા િયાદરૂપમયંા ઓમિજું 
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(Skin Resistance Power)મયંા 
વધયારો થયા્ છે. 

• ભ્રયામરી પ્રયાણયા્યામિયા લયાભ (Anxiety 
Neurosis) અિ ેગભરયામણ સબંનંધત 
નવકયારો (Panic Disorder)િયા 
પ્રબંધિમયાં લઈ શકયા્ છે. 

• મયાિનસક રોગોમયાં અત્ંત લયાભપ્રદ 
છે, મયાઇગ્રેિ, પયાટક્ક્સિ, ઉ્મયાદ, 
મ યા િ ન સ ક  ઉ તિે જ િ યા ,  મ િ િ ી 
ચંચળતયા દૂર કરી સવયાસથ્ અિે 
શયાંનત પ્રદયાિ કરે છે. ધ્યાિ મયાટે 
અત્ંત ઉપ્ોગી છે. 

ઉદ્ ગી્ત પ્રયાિયાયયામ 
વ્વવધઃ ૩થી ૫ સકે્ડમયા ંશ્યાસિ ેએક 

લ્ સયાથ ેઅદંર ભરવો અિે પનવત્ર ઓમ 
શબદિજું નવનધવત્ ઉચ્યારણ કરતયાં 
લગભગ ૧૫થી ૨૦ સકંેડમયા ંશ્યાસ બહયાર 
છોડવયાિો છે. એક વયાર ઉચ્યારણ પૂરં 
થયા્ એટલે ફરી વયાર એ જ પ્રકયારે 
અભ્યાસ કરવો જોઈએ . 

3 નમનિટિી એક આવૃનતિમયંા લગભગ 
7 વખત પ્રત ્ેક  વ્ નતિએ આ 
પ્રયાણયા્યામિો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, 
અસયાધ્ (દજુ:સયાધ્) રોગોથી ગ્રસત અિે 
ધ્યાિિયા ઊંડયાણમયાં ઊતરવયાિયા ઇચ્છજુક 
્ોગસયાધક પયાંચથી ૧૦ નમનિટ અથવયા 
તેથી પણ વધજુ સમ્ સજુધી આ ઉદ ્ગીત 
પ્રયાણયા્યામિો અભ્યાસ કરી શકે છે. 

ફયાયિયાઃ 
• ઉદ્ ગીત પ્રયાણયા્યામિયા અભ્યાસથી 

િ યા ડ ી ઓ િ ી  સ પં દ િ  ગ ન ત , 
શ્યાસ-પ્રશ્યાસિી ગનત, ઓસકસજિિી 
ખપત અિે નિરંતર ઉતપન્ન થતયા 
પરસેવયામયાં ઘટયાડો થયા્ છે. અતિઃ આ 
નિષક્ ્ત  િીકળ ે છ ે ક ે ઉદ્ ગીત  
પ્રયાણયા્યામ ઉતિેજિયાિો િયાશ કરિયારં 
એક પ્રભયાવશયાળી મયાધ્મ છે. તેિો 
ઉપ્ોગ તિયાવ પ્રબંધિમયાં પણ કરી 
શકયા્ છે. 

• આ પ્રયાણયા્યામિયા બધયા લયાભ ભ્રયામરી 
પ્રયાણયા્યામ જવેયા જ છે. સમરત અસયાધ્ 

રોગોમયંા નિરંતર અભ્યાસથી લયાભ 
મળે છે. 

• તણયાવગ્રસત, નિરયાશ, હતયાશ અિે 
નવનક્પ્ત વ્નતિિે આિયા અભ્યાસથી 
સંબલ મળે છે. 

• ધ્યાિિયા ઊંડયાણમયા ંઊતરવયાિયા ઇચ્છજુક 
સયાધકો મયાટે અત્યાનધક મહત્વપણૂ્ત છે. 

પ્રિ્વ પ્રયાિયાયયામ  
અ્થ્વયા ધયયાનયોગ

વ્વવધ: ઉપરોતિ દશયા્તવેલયા પ્રત્ેક 
પ્રયાણયા્યામ ક્યા્ત પછી શ્યાસ-પ્રશ્યાસ પર 
મિિે એકયાગ્ર કરી પ્રયાણ સયાથે ઉદ્ ગીથ 
‘ઓમ’િજું ધ્યાિ કરો. ભગવયાિિયા 
ધ્જુવોિી આકકૃનત ઓમકયારમ્ી બિયાવી 
છે. આ નપંડ (દેહ) તથયા સમસત બ્હ્મયાંડ 
ઓમકયારમ્ છે. ‘ઓમકયાર’ કોઈ 
વ્નતિ અથવયા આકકૃનત નવશે્ િથી, 
પરંતજુ એક ટદવ્ શનતિ છે જે આ સંપૂણ્ત 
બ્હ્મયાંડિજું સંચયાલિ કરી રહી છે. દૃષ્યા 
બિીિે દીઘ્ત અિે સૂક્મ ગનતથી શ્યાસ 
લેતી અિે છોડતી વખતે શ્યાસિી ગનત 
એટલી સૂક્મ હોવી જોઈએ કે સવ્ંિે 
પણ શ્યાસિી ધવનિિી અિજુભૂનત િયા થયા્ 
અિે જો િયાનસકયાિી આગળ રયાખો તો તે 

પણ હલે િહીં. ધીરે ધીરે અભ્યાસ 
વધયારીિે પ્ર્યાસ કરો કે એક નમનિટમયાં 
એક શ્યાસ અિે એક પ્રશ્યાસ ચયાલે. આ 
પ્રકયારે શ્યાસિે અંદર સજુધી જોવયાિો પણ 
પ્ર્ત્ન કરો. પ્રયારંભમયાં શ્યાસિયા સપશ્તિી 
અિજુભૂનત મયાત્ર િયાનસકયા પર થશે. 

ધીરે ધીરે શ્યાસિયા ઊંડયા સપશ્તિે પણ 
અિજુભવી શકયાશે. આ પ્રકયારે થોડયા સમ્ 
સજુધી શ્યાસ સયાથે  દૃષ્યા, અથયા ્તત્ 
સયાક્ીભયાવપૂવ ્તક ઓમકયારિો જપ 
કરવયાથી ધ્યાિ સવતિઃ લયાગવયા લયાગે છે, 
આપિજું  મિ અત્ંત એકયાગ્ર અિે 
ઓમકયારમયા ંત્મ્ અિ ેતદૂ્પ થઈ જશ.ે 
પ્રણવ સયાથ ેવદેોિો મહયાિ મતં્ર ગયા્ત્રીિો 
પણ અથ્તપૂવ્તક જપ અિે ધ્યાિ કરી 
શકયા્ છે. આ પ્રકયારે સયાધક ધ્યાિ 
કરતયાં કરતયાં સસચ્દયાિંદસવરૂપ બ્હ્મિયા 
સવરૂપમયાં તદ્ૂપ થતયાં સમયાનધિયા અિજુપમ 
ટદવ્ આિંદિે પ્રયાપ્ત કરી શકે છે. 
ફયાયિયા:
• સૂતી વખતે પણ આ પ્રકયારે ધ્યાિ 

કરતયા ંસવૂજુ ંજોઈએ. એવજુ ંકરવયાથી નિદ્યા 
પણ ્ ોગમ્ી થઈ જા્ છે, દજુિઃસવપ્નથી 
છજુટકયારો મળે છે અિે નિદ્યા શીઘ 
આવશ ેઅિે પ્રગયાઢ હશે. 

પ્રયાિયાયયામપ્રયાિયાયયામ
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્પંચમહયાભૂ્તઃ્પંચમહયાભૂ્તઃ

પંચષ્મહ�ભૂતઃ
યોગિશ્ગન મુજબ, બધયા જ જર અને 

ચે્તન ્પિયા્થષોની ઉત્પવત્ ્પંચમહયાભૂ્તો્થી 
્થઈ છે. મયાન્વશરીરની ઉત્પવત્ ્પિ 

્પંચમહયાભૂ્તો્થી ્થઈ છે. ઉ્પવનષિો મુજબ 
આતમયા્થી આકયાશ ઉત્પન્ન ્થયું, આકયાશ્થી ્વયાયુ, 

્વયાય્ુથી અસનિ, અસનિ્થી જળ અન ેજળ્થી પૃથ્વી ્તત્વ. 
આ ક્રમમયાં, પૃથ્વીને મયા્તયા અને આકયાશને વ્પ્તયા મયાન્વયામયાં આ્વે 
છે. િરેક ્પિયા્થષોમયંા ્પચં્તત્વની મયાતયા અલગ અલગ રહે છે, અને 

િરેક ્પિયા્થ્ગમયાં એક ્તત્વ મુખય હોય 
છ ે.  ્પંચમહયાભૂ્ત આ 

મુજબ છે.
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૧. આકયાશ ્તત્વઃ આપણયા 
શરીરમયાં  જે  અસંખ્ સૂક્મ 
અવકયાશ કે્ત્ર છે, જ્યાં વયા્જુિો 
સંચયાર થયા્ છે, તે આકયાશ તત્વ 
જ છે. જે દ્વ્ોમયાં આકયાશ તત્વિી 
પ્રયાધયા્્તયા હો્ છે તે આકયાશી્ 
દ્વ્ કહેવયા્ છે. આકયાશી્ દ્વ્ 

સકૂ્મ, હલકયા,ં ફેલયા્ તેવયાં, સમતલ અિે કોમળ હો્ છે. 
આ તત્વિી પ્રકકૃનત નમનશ્ત મયાિવયામયાં આવે છે. તેિો ગજુણ 
શબદ તથયા વણ્ત કયાળો હો્ છે. તિેો ગ્રહ બૃહસપનત છે અિે 
મંત્ર ‘હં’ છે.

૨. ્વયાયુ ્તત્વઃ વયા્જુ તત્વિો રંગ 
લીલો અિે ગજુણ સપશ્ત છે. આ 
તત્વિી આકકૃનત ્ ટકોણ અિે તેિો 
ગ્રહ શનિ છે. વયા્જુ તત્વ જ પ્રયાણોિો 
સચંયાર કરે છે. ત ેશરીરમયંા કફ અિે 
નપતિિે ગનત પ્રદયાિ કરે છે. જે 

દ્વ્ોમયા ંવયા્જુ તત્વ   મજુખ્ હો્ છે ત ેવયા્જુવ્ દ્વ્ કહેવયા્ 
છે. વયા્જુવ્ દ્વ્ શીતળ, સૂક્મ, સૂકું અિે હળવજું હો્ છે. 

૩. અસનિ ્તત્વઃ અસનિ તત્વ 
શરીરમયાં ખોરયાકિજું પયાચિ કરી 
શરીરિે ઊજા્ત અિે શનતિ પ્રદયાિ 

કરે છે. અસનિ તત્વ આપણયા 
શરીરિી રોગપ્રનતકયારક ક્મતયાિે 

મજબૂત બિયાવે છ ે અિે અિેક 
પ્રકયારિયા દો્ો અિે નવકયારોિો િયાશ 

કરે છે. અસનિ તત્વિો વણ્ત લયાલ અિે આકયાર નત્રકોણ 
છે. તેિો ગજુણ દૃશ્ છે અિે ચક્ર મનણપજુર ચક્ર છે. તેિો 
કો્ મિોમ્ કો્ અિે વયા્જુ સમયાિ વયા્જુ છે. જે દ્વ્ોમયાં 
અસનિ તત્વ મજુખ્ હો્ છે તેિે તેજસ દ્વ્ કહેવયા્ છે. 
તે દ્વ્ સૂક્મ, ગરમ, હળવજું, શજુષક અિે તીક્ણ હો્ છે.

૪.  જળ ્તત્વઃ  શરીરિ યા 
તયાપમયાિિે જાળવી રયાખવયા અિે 
રતિસંચ યારમ યાં  જળતત્વિો 
મહત્વપૂણ્ત ્ોગદયાિ છે. આ 
તત્વિો ગજુણ સવયાદ અિે ચક્ર 
સવયાધીસઠયાિ ચક્ર છે. તેિો કો્ 
પ્રયાણમ્ કો્ અિે વયા્જુ પ્રયાણવયા્જુ 

છ ે.  તે િ ી આકકૃનત અધ્તચંદ્યાકયાર અિે રંગ સફેદ 
મયાિવયામયંા આવ ેછે. જ ેદ્વ્ોમયા ંજળતત્વ મજુખ્ હો્ છે તિેે 
જળી્ દ્વ્ કહેવયામયાં આવે છે. તે દ્વ્ શીત, મંદ, સઘિ, 
અસસથર અિે તરલ હો્ છે.

5. પૃથ્વી ્તત્વ પૃથવી તત્વ સૌથી 
સથૂળ તત્વ છે. પૃથવી તત્વ 
શરીરિી અંતિઃસત્રયાવી ગ્રંનથઓિે 
મ જ બૂ ત  બ િ યા વે  છ ે અ િે 
રોગપ્રનતકયારક શનતિ વધયારે છે. 
પૃથવી તત્વિો રંગ પીળો અિ ેચક્ર 

મૂલ યાધ યાર  ચક્ર મયાિવયામયા ં  આવ ેછે. તિેો ગજુણ ગધં અિે 
આકયાર ચોરસ છે. પૃથવી તત્વિો કો્ અન્નમ્ કો્ અિે 
વયા્જુ પ્રયાણવયા્જુ છે. જે દ્વ્ોમયાં પૃથવી તત્વ વધયારે હો્ છે 
તેિે પયાનથ્તવ દ્વ્ કહેવયામયાં આવે છે. આ દ્વ્ સથૂળ, દૃઢ, 
ઠોસ, ભયારે, સૂકું અિે ગંધ્જુતિ હો્ છે.

્પંચમહયાભૂ્તઃ્પંચમહયાભૂ્તઃ
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પંચક�ોષ�ોઃ
આપણયા શરીરમયાં મજુખ્તવે પયાંચ કો્ો છે,  

જે િીચે મજુજબ છે.

્પંચકોષોઃ્પંચકોષોઃ

અન્નમય કોષઃ

પ્રયાિમય કોષઃ

મનોમય કોષઃ

વ્વજ્યાનમય કોષઃ

આનંિમય કોષઃ
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૪. વ્વજ્યાનમય કોષઃ પંચજ્યાિેસ્દ્્ો, બજુનદ્ધ અિે 
નચતિવયાળો આ કો્ નવજ્યાિમ્ કો્ છે. નિણ્ત્શનતિ આ 
કો્થી જ સંબંનધત છે, જે વ્નતિિે સયારયા અિે ખરયાબમયાં 
તફયાવત કરવયામયાં મદદ કરે છે. આ કો્િજું મજુખ્ તત્વ 
આકયાશ છે. તેિયા સં્મ દ્યારયા વ્નતિ વયાણીદો્ો અિે 
ઇસ્દ્્ોિી અશનતિિે દૂર કરી શકે છે. ધ્યાિમયાં અભ્યાસ 
દ્યારયા આ કો્િે પજુષ્ કરી શકયા્ છે. પ્રયાણમ્ કો્, 
મિોમ્ કો્ અિ ેનવજ્યાિમ્ કો્ આ ત્રણે્  મળીિ ેસકૂ્મ 
શરીર કહેવયા્ છે.

૫. આનંિમય કોષઃ પયાંચમો અિે અંનતમ કો્ 
આિદંમ્ કો્ છે. આ કો્િે નહરણ્મ્ કો્ અિ ેકયારણ 
શરીર પણ કહેવયામયાં આવે છે. આ કો્ આિંદ અિે 
પ્રસન્નતયાથી પૂણ્ત હો્ છે.

૧. અન્નમય કોષઃ આ કો્ અન્નમયાંથી બિેલજું રજજ-
વી્્તથી ઉતપન્ન થયા્ છે અિે એિયાથી જ વૃનદ્ધ કરે છે. આ 
અન્નમ્ કો્િે જ સથૂળ શરીર કહેવયામયાં આવે છે. આ 
કો્િો મજુખ્ તત્વ પૃથવી છે. આસિ, મજુદ્યાઓ વગેરે દ્યારયા 
આ કો્િે પજુષ્ કરવયામયાં આવે છે. ઉપવયાસ અિે સંતજુનલત 
આહયાર પણ આ કો્િે મજબૂત બિયાવે છે.

૨. પ્રયાિમય કોષઃ પંચપ્રયાણો અિે પંચકમવેસ્દ્્ોવયાળયા 
આ કો્િ ેપ્રયાણમ્ કો્ કહેવયામયા ંઆવ ેછે. શરીરિી શનતિ 
અિ ેઊજા્તિો સત્રોત પ્રયાણમ્ કો્ જ છે. પચંપ્રયાણ (અપયાિ, 
વ્યાિ, સમયાિ, પ્રયાણ, ઉદયાિ) આ કો્િયા ઘટકો છે. 
આપણયા શરીરિયંા બધયંા જ તંત્રો, જેવયંા કે પયાચિતંત્ર, 
શ્સિતંત્ર, રનધરયાનભસરણ તંત્ર, તંનત્રકયાતંત્ર વગેરે પણ 
આ જ ઊજા્તમ્ કો્ દ્યારયા સંચયાનલત થયા્ છે. પ્રયાણમ્ 
કો્મયાં નક્ર્યાશનતિ હયાજર હો્ છે. પ્રયાણયા્યામ દ્યારયા આ 
કો્િી પજુસષ્ કરવયામયાં આવે છે. આ કો્ સથૂળ અિે સૂક્મ 
શરીરિી વચ્ે પજુલિજું કયામ કરે છે. 

૩. મનોમય કોષઃ પંચકમવેસ્દ્્ો અિે મિ આ કો્થી 
સંબંનધત છે. મસસતસક અિે તંનત્રકયાતંત્રિી કયા્્તપ્રણયાલીિો 
સંબંધ મિોમ્ કો્ સયાથે છે. આ કો્મયાં ઇચ્છયાશનતિ 
હયાજર હો્ છે. આ કો્ ધયારણયા, ધ્યાિ વગેરે દ્યારયા 
મજબૂત બિે છે. એમયાં, સં્મથી કમવેસ્દ્્ોિી ક્મતયાઓ 
અિે શનતિઓિો અિજુભવ થયા્ છે. આ કો્ અન્નમ્ 
અિે પ્રયાણમ્ કો્ સયાથે સમ્વ્ તરીકે કયા્્ત કરે છે. એ 
બયાહ્ય જગતિયા પ્રભયાવોિે ગ્રહણ કરે છે.

્પંચકોષોઃ્પંચકોષોઃ
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૧. પ્રયાિઃ આપણયા શરીરમયંા આ પ્રયાણિી સસથનત 
ગળયાથી હૃદ્ સજુધી મયાિવયામયાં આવે છે. તેિી ગનત 
અંદરિી અિે િીચેિી તરફ હો્ છે. આ પ્રયાણ હૃદ્ 
અિે ફેફસયાંિી નક્ર્યાશીલતયા જાળવી રયાખે છે. આ 
પ્રયાણિયા અસંતજુલિિે કયારણે શરીર િબળજું પડી જા્ 
છે, થયાક લયાગે છે, નચંતયા, તિયાવ, ક્રોધ વગેરે નવકયાર 
ઉતપન્ન થવયા લયાગે છે.

૨. અ્પયાનઃ આપણયા શરીરમયંા આ વયા્જુિજું સથયાિ 
િયાનભથી પગ સજુધી હો્ છે. આ વયા્જુિી ગનત િીચિેી 
તરફ હો્ છે. પ્રજિિ તંત્ર અિે નવસજ્તિ તંત્રિી 
નક્ર્યાઓ, જેમ કે મળ-મૂત્રિજું નવસજ્તિ, રજ્-વી્્તિજું 
ઉતસજ્તિ વગેરે આ વયા્જુ દ્યારયા નિ્ંનત્રત થયા્ છે. 
પગિી ગનત પણ આ વયા્જુ દ્યારયા સંભવ બિે છે. આ 
વયા્જુિજું મજુખ્ તત્વ પૃથવી છે.

૩. સમયાનઃ આ વયા્જુ િયાનભિી ચયારેબયાજજુ હો્ છે. 
તેિી ગનત અંદરિી તરફ હો્ છે. ભોજિતંત્રિી 
નક્ર્યાઓ આ જ વયા્જુ દ્યારયા નિ્નંત્રત થયા્ છે. સમયાિ 
વયા્જુ સપ્તધયાતજુઓિયા નિમયા્તણમયા ંપણ મદદ કરે છે. આ 
વયા્જુિજુ ંમજુખ્ તત્વ અસનિ છે. ઉપવયાસ, ઉટડ્્યાિ બધં 
અિે કપયાલભયાનત નક્ર્યા દ્યારયા સમયાિ વયા્જુિે પજુષ્ 
કરી શકયા્ છે.

૪. વયયાનઃ આ વયા્જુ 
સંપૂણ્ત શરીરમયાં હયાજર 
હો્ છે. આ વયા્જુિી 
ગનત બહયારિી તરફ 
હો્ છે. સપંણૂ્ત શરીરમયાં 
લોહીિજું પટરભ્રમણ આ 
જ વયા્જુિી મદદથી થયા્ 
છે. આ વયા્જુિજું મજુખ્ 
તત્વ જળ છે.

૫. ઉિયાનઃ આ વયા્જુિજું 
સથયાિ મયાિવશરીરમયાં 
કંઠથી મયાંડીિે કપયાળ 
સજુધી હો્ છ ે.  આ 
વયા્જુિી ગનત ઉપરિી 
તરફ હો્ છે. આ 
વયા્જુિજું પજુષ્ થવજું એ 
અ્્ તમયામ પ્રકયારિયા 
વયા્જુિજુ ંસતંજુનલત હોવયાિજું 
પ્રમયાણ છે. આ વયા્જુિી 
મ દ દથ ી  જ  શબદ 

ઉચ્યારણ, ઊભયા રહેવજું, વૃનદ્ધ વગેરે જેવી નક્ર્યાઓ 
શક્ બિે છે. આ વયા્જુિજું મજુખ્ તત્વ આકયાશ છે. 
જાલંધર બંધ અિે મંત્ર જાપ દ્યારયા આ વયા્જુિે પજુષ્ 
કરી શકયા્ છે.

ષ્મ�નરશરીરષ્મ�ં પંચપ્�ણ�ોઃ
મયાિવશરીરમયાં હયાજર પંચપ્રયાણ (વયા્જુ) એ િીચે મજુજબ છે.

્પંચપ્રયાિોઃ્પંચપ્રયાિોઃ
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૧. મૂલયાધયાર ચક્રઃ આ ચક્રિો 
સબંધં અચેતિ મિ સયાથ ેછે જ્યંા જિૂયા 
અિજુભવોિો સમયાવેશ થ્ેલો હો્ છે. 
મૂલયાધયાર ચક્રિજું નચહ ્િ કમળિી ચયાર 
પયાંખડીઓ જેવજું હો્ છે. આ ચક્રિો 
બીજ મંત્ર ‘લં’ છે અિે દેવતયા ગણેશ 
છે. મૂલયાધયાર ચક્રિો રંગ લયાલ છે જે 
શનતિ અિે નવકયાસિો સમયાિયાથથી 

ગણયા્ છે. આ ચક્રિજું પ્રનતનિનધતવ 
સયાત સૂંઢવયાળયા હયાથી દ્યારયા થયા્ છે. 
આ આપણજું  વ યા્જુિજું  સથ યાિ છ ે. 
ઉતસજ્તિતંત્ર અિે પ્રજિિતંત્રિી 
નક્ર્યાઓ આિી સયાથે સંકળયા્ેલી છે. 
આ ચક્ર જિિેસ્દ્્ તથયા મળદ્યારિી 
મધ્મયા ંમરેદંડિી વચ્ ેસસથત હો્ છે. 
મૂલયાધયાર ચક્રિયા અક્ર વં, શં, ્ં, સં 
અિે ગજુણ ગંધ છે. મૂલયાધયાર ચક્રિે 
પ્રથમ ચક્ર, આધયાર ચક્ર કહેવયામયા ંઆવે 
છ ે.  અહ ંક યાર ,  ક યામજુતિયા  અિે 
છલકપટવયાળી વ્નતિિે મૂલયાધયાર 
ચક્રમયાં નવકકૃનત આવવયા લયાગે છે. આ 
ચક્ર જાગૃત થવયાથી વ્નતિમયા ંનિભ્્ત તયા 
અિે આિંદિો ભયાવ જાગૃત થયા્ છે. 
ઈડયા િયાડીિો નવકયાસ આ ચક્ર દ્યારયા 
થયા્ છે.

સફૂનત્ત અિે શનતિિંજુ પ્રતીક છે. આ 
ચક્રિજું મજુખ્ તત્વ અસનિ છે અિે ગજુણ 
રૂપ છે. આ ચક્રિજું પ્રતીક મે્ (ઘેટજું) 
પ્રયાણી છે. પયાચિતંત્રિી નક્ર્યાઓ આ 
જ ચક્રથી સંબંનધત છે. આ ચક્રિયા 
અક્રો ડં, ઢં, ણ, ત, થ, દ, ધં, િં, 
પં, ફં છે. આખજું સથૂળ શરીર આ ચક્ર 
દ્યારયા નિ્ંનત્રત થયા્ છે. આ ચક્રિી 
શનતિ ચજુંબકિી જેમ હો્ છે જે 
બ્હ્મયાંડિી ઊજા્તિે પોતયાિયા તરફ 
આકન્્તત કરતી રહે છે. આ ચક્રિી 

દેવી લક્મી છે જે સમૃનતિજું પ્રતીક છે. 
નચંત યા ,  ક્ર ોધ,  ઉતિેજિયા  તેમજ 
અવ્વસસથત જીવિશલૈીિયા કયારણ ેઆ 
ચક્રમયાં  નવક કૃનતઓ આવે છ ે.  જે 
વ્નતિઓિી ઊજા્ત આ ચક્ર પર 
એકનત્રત થતી હો્ તેમિે કયા્્ત 
કરવયાિી ઇચ્છયા સતત રહે છે અિે 
કમ્ત્ોગી કહેવયા્ છ.ે આ તત્વ 
બીજિી ગનત ઉપરિી તરફ હો્ છે. 
આ ચક્ર પર ધ્યાિ કરવયાથી અજીણ્ત 
રોગ દૂર થયા્ છે.

૪. અનયાહ્ત ચક્રઃ આ ચક્ર 
કરોડરજ્જુમયંા હૃદ્િી િજીક છયાતીિી 
મધ્મયંા સસથત હો્ છે. અિયાહત 

ષ્મ�નરશરીરષ્મ�ં સ્થિત અષ્ટચરિ�ોઃ
ચક્ર મજુખ્તવે સજુ્જુ્મણયા િયાડી પર સસથત ઊજા્તકે્દ્ છે. ચક્ર એ નબંદજુ છે, જ્યાં જજુદી જજુદી િયાડીઓ ભેગી થતી હો્ છે. 

આ ચક્ર શરીરિયાં જજુદયાં જજુદયાં અંગોિે શનતિ પ્રદયાિ કરે છે. મયાિવશરીરમયાં કુલ ૮૮, ૦૦૦ ચક્રો છે તેવજું મયાિવયામયાં આવે 
છે, પરંતજુ તેમયાંથી ૮ ચક્રો મહત્વિયાં છે, જેિી સમજૂતી િીચે મજુજબ છે.

૨. સ્વયાવધષ્યાન ચક્રઃ આ ચક્ર 
જિિેસ્દ્્િી પયાછળ કરોડરજ્જુમયંા 
સસથત હો્ છે. મૂલયાધયાર ચક્રિો સંકેત 
કમળિયા નચત્રમયાં છિઃ પયાંખડીઓ હો્ 
છે. આ ચક્રિો બીજ મંત્ર ‘વં’ છે અિે 
દેવતયા બ્હ્મયા છ.ે સવયાનધષ્ઠયાિ ચક્રિો 
ર ંગ સંતરયા  જેવ ો  હ ો્ છ ે,  જે 
નવકયાસશીલ ચેતિયા અિે સનક્ર્તયાિજું 
પ્રતીક છે. આ ચક્રિજું મજુખ્ તત્વ પયાણી 

છે અિે ગજુણ રસ છે. આ ચક્રિજું પ્રતીક 
મગરમચ્છ છે. પ્રજિિતતં્રિી નક્ર્યાઓ 
આ ચક્ર પર આધયાટરત છે. સવયાનધષ્ઠયાિ 
ચક્રિયા અક્રો બં, ભં, સં, ્ ં, રં અિે 
લં છે. નપંગળયા િયાડીિો નવકયાસ આ 
ચક્રથી થયા્ છે. અિે વ્યાિવયા્જુિજું 
મજુખ્ સથયાિ મયાિવયામયાં આવે છે. આ 
તત્વબીજિી ગનત િીચેિી તરફ 
લયાંબી હો્ છે.

૩. મવિ્ુપર ચક્રઃ આ ચક્ર 
કરોડરજ્જુમયાં િયાનભિી નબલકુલ 
પયાછળ સસથત હો્ છે. મનણપજુર ચક્રિયા 
સયાંક ેનતક નચત્રમયંા કમળિી 10 
પયાંખડીઓ હો્ છે. આ ચક્રિો બીજ 
મંત્ર ‘રં’ છે અિે દેવતયા નવષણજુ છે. 
મનણપજુર ચક્રિો રંગ પીળો હો્ છે જે 
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ચક્રિયા સયાંકેનતક નચત્રમયાં કમળિી ૧૨ 
પયાંખડીઓ હો્ છે. આ ચક્રિો બીજ 
મંત્ર ‘્ં’ છ ે અિે દેવતયા નશવ છે. 
અિયાહત ચક્રિો રંગ લીલો હો્ છે. 
આ ચક્રિજું મજુખ્ તત્વ વયા્જુ છે અિે 
ગજુણ સપશ્ત છે. આ ચક્રિજું પ્રતીક પશજુ 
હરણ છે. જે પ્રમયાણે હરણ ત્રયાંસજું ચયાલે 
છે તેમજ આ તત્વિી ગનત ત્રયાંસી હો્ 
છે. શ્સિતંત્ર, પરીસંચરણ તંત્ર અિે 
અિે પ્રનતરક્ણસંબંધી નક્ર્યાઓ આ 
જ ચક્ર સયાથે સંબંનધત છે. આ ચક્ર 
મિજુષ્િે સજ્તિશીલ બિયાવે છે. આ 
ચક્ર જાગૃત થવયાથી વ્નતિિી અંદર 
પ્રેમ અિે સંવેદિયાિી વૃનદ્ધ થયા્ છે. 
આ ચક્રિી દેવી પયાવ્તતી છે, જ ેપ્રકકૃનતિજું 
પ્રતીક છે. આ પ્રયાણવયા્જુિજુ ંમજુખ્ સથયાિ 
છે. આિયા બયાર અક્રો કં, ખ,ં ગ,ં ઘ,ં 
ચં, છં, જં, ઝં, ટં અિે ઠં છે. 

૫. વ્વશુવદ ચક્રઃ આ ચક્ર ગળયામયાં 
સસથત થયાઇરોઈડ અિે પેરયાથયાઇરોઈડ 
ગ્રંનથઓિી પયાછળ કરોડરજ્જુમયાં 
સસથત હો્ છે. આ સથયાિ ઉદયાિ 

વયા્જુિજું પ્રયારંનભક નબંદજુ છે. આ ચક્રિયા 
સયાંક ેનતક નચત્રમયંા કમળિી ૧૬ 
પયાંખડીઓ હો્ છે. નવશજુનદ્ધ ચક્રિો 
બીજ મંત્ર ‘હં’ છે. આ ચક્રિો રંગ 
આછો વયાદળી હો્ છે. નવશજુનદ્ધ ચક્રિજું 
મૂળ તત્વ આકયાશ છે અિે ગજુણ શબદ 
છે. શ્સિતંત્રિી નક્ર્યાઓ આ જ 
ચક્રથી સંબંનધત છે. આ ચક્ર જાગૃત 
થવયાથી ૧૬ નવભૂનતઓિજું જ્યાિ થઈ 
જા્ છે અિે સયાધકિે ભૂખ-તરસ પર 
નિ્તં્રણ થઈ જા્ છે. વ્નતિિી વયાણી 
પ્રભયાવશયાળી થયા્ છે અિે ગયા્િ તથયા 
ભયા્ણિી પ્રનતભયામયાં વૃનદ્ધ થયા્ છે. 
ધ્યાિ, ભ્રયામરી પ્રયાણયા્યામ અિે 
આસિોિયા અભ્યાસ દ્યારયા આ ચક્રિે 
સંતજુનલત કરી શકયા્ છ. તેિયા ૧૬ 
અક્રો અં, આં, ઇ, ઈ, ઉ, ઊ, ઋ, 
લજુ, લૂ, એ, ઓ, ઔ, અં અિે અિઃ છે. 
આ ઉદયાિવયા્જુિજું મજુખ્ સથયાિ છે.

૬. આજ્યા ચક્રઃ આ ચક્ર મસસતષકિી 
મધ્મયા ંબે ભ્રમરોિી વચે્ કરોડરજ્જુિી 
ઉપર સસથત હો્ છે. આ ચક્રિે ત્રીજજું 
િેત્ર પણ કહેવયા્ છે. આજ્યાચક્રિજું 
પ્રતીક નચત્રમયાં કમળિી બે પયાંખડીઓ 
હો્ છે. આ ચક્રિો બીજ મંત્ર ‘ઓમ’ 
છ ે 

અિે રંગ ઘયાટો વયાદળી છે, આજ્યા ચક્ર 
જ્યાિ અિ ેબજુનદ્ધિજુ ંકે્દ્ છે, ત્રણ પ્રમજુખ 
િયાડીઓ ઇડયા, નપંગળયા અિ ેસજ્ુ જુમ્નયા આ 
જ સથયાિ પર એકબીજાિે મળે છે. 
તનંત્રકયા તતં્રિી કયા ્્તપ્રણયાલી આ જ ચક્ર 
સયાથે સંબંનધત છ.ે આ ચક્રિે જ્યાિ 

અિ ેનવદ્યાિજુ ંકે્દ્ પણ મયાિવયામયંા આવે 
છે. તેિયા અક્રો હં અિે ક્ં છે. આ 
તત્વ ખૂબ મહત્વિજું છે. જે ફળ જજુદયાં 
જજુદયાં ચક્રોિયા ધ્યાિ દ્યારયા પ્રયાપ્ત થયા્ છે 
ત ેફળ ફતિ આ એક જ ચક્રિયા ધ્યાિ 
દ્યારયા પ્રયાપ્ત થયા્ છે. તેિજું તત્વ બીજ 
અિે ગનત િયાદ છે. 

૭. વબંિુ ચક્રઃ આ ચક્ર મસસતષકિયા 
એક ભયાગ હયાઇપોથેલેમસમયાં સસથત 
હો્ છે. તિે ેમિસ ચક્ર અથવયા લલિયા 
ચક્ર પણ કહેવયા્ છે. આ ચક્રિજું મજુખ્ 
કયા ્્ત મસસતષકી્ સત્રયાવો તથયા લવણોિજું 
નિમયા્તણ કરવયાિજું છે. અમૃતરસ પણ 
આ જ નબંદજુથી ઉતપન્ન થયા્ છે. આ 

અમૃતરસ મનણપજુર ચક્રમયાં પડે છે અિે 
બળીિે િષ્ થઈ જા્ છે. ્ ોગસયાધિયા 
દ્યારયા આ અમૃતરસિે િયાશ પયામવયાથી 
બચયાવી શકયા્ છે. નબંદજુ ચક્રિજું પ્રતીક 
નચહ ્િ ચંદ્મયા છે અિે મંત્ર નશવોહમ 
છે. આ ચક્રિી મદદથી વ્નતિ ભૂખ 
અિે તરસ પર નિ્ંત્રણ મેળવી શકે 
છે. આ ચક્ર પર ધ્યાિ કરવયાથી 
પીનિ્લ ગ્રંનથિી કયા્્તશીલતયામયાં 
વધયારો થયા્ છે, કયારણ કે તે આ ચક્ર 
સયાથે જોડયા્ેલી હો્ છે. આ ચક્ર 
વ્નતિિી સંવેદિયાઓ, નવચયારો અિે 
ચેતિશનતિિે પણ નિ્ંનત્રત કરે છે. 
નબંદજુ ચક્રિયા સયાકેંનતક નચત્રમયા ંકમળિી 
૨૩ પયાંખડીઓ હો્ છે. આ ચક્રિો 
કોઈ કલર હોતો િથી. તેિે પયારદશ્તક 
મયાિવયામયાં આવે છે.
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ચક્રિશ્ગન - ટેબલ
ચક્રોનયાં 
નયામ

સ્થૂળ સ્વરૂ્પ સ્થયાન ્તત્વ બૂજ મુખય 
્વયાયુ

ગૌિ 
્વયાયુ

કોશ લોક ચક્રોની 
વશવ્થલ્તયા 

અ્થ્વયા જાગ્ર્ત 
હો્વયા્થી 

ઉત્પન્ન ્થનયાર 
વયયાવધઓ

મૂલયાધયાર Pelvic 
plexus

જિિેસ્દ્્ 
અિે ગજુદયાિી 
વચ્ે આશરે 
1” અંદર

પૃથવી લં અપયાિ કૂમ્ત અન્નમ્ ભૂિઃ ઇ્ફટટ્તનલટી, 
ધયાતજુરોગ, 
્ૌિયાંગોિયા 

નવકયાર
સવયાનધષ્ઠયાિ Hypogastric 

plexus
મૂલયાધયાર 

ચક્રિી ઊપર 
1”-1.5” 

(પેડજુિી પયાસે)

જળ વં બ્યાિ ધિંજ્ પ્રયાણમ્ ભજુવ: મૂત્રરોગ, વૃક્ 
દો્, પથરી 

વગેરે

 મનણપજુર Epigastric 
or solar 
plexus

િયાનભિી પયાસે અસનિ રં સમયાિ કકૃકલ મિોમ્ સવ: પયાચિતંત્રિી 
બધી વૃનતિઓ, 

મધજુપ્રમેહ, 
બવયાસીર 
વગેરે

હ્રદ્ ચક્ર 
અથવયા 
મિશ્ક્ર

Lower Mind 
Plexus

બંિે સતિોિી 
મધ્મયાં

હયાડકયાં અિે મયાંશપેશીઓિયા રોગ

અિયાહત Cardiac 
Plexus

હ્રદ્ વયા્જુ ્ં પ્રયાણ િયાગ નવજ્યાિમ્ મહ: હ્રદ્રોગ, 
હયાઈ-

બલડપ્રેશર
નવશજુસધધ Carotid 

Plexus
કંઠ આકયાશ હં ઉદયાિ દેવદતિ આિંદમ્ જિિઃ અસથમયા અિે 

ફેફસયાંિયા 
નવકયાર

આજ્યા ચક્ર Medullary 
Plexus

ભ્રમધ્ 
(કપયાલિી 

જરયા પયાછળ)

મિસ ૐ તપિઃ મૃગી (ખેંચ), 
મૂરછયા, 

િયાડીતંત્રિયા 
નવકયાર, 
પક્યાધયાત

સહસત્રયાર Cerebral 
Gland

કપયાલ 
(તયાલજુિી ઉપર 

મગજમયાં 
બ્હ્યરંધ્િી 

ઉપર)

મહ  
તત્વ

સત્મ્ હોમમો્સિજું 
અસમતજુલિ 

અથવયા 
મેટયાબોનલક 
નસ્ડ્ોમ

૮. સહસતયાર ચક્રઃ આ ચક્ર હજાર પયાખંડીવયાળજુ ંકમળ અિ ેબ્હ્મરંધ્િયા રૂપમયાં 
મયાિવમયા ંઆવ ેછે. પીનિ્લ ગ્રનંથ આ જ ચક્ર સયાથ ેસબંંનધત છે, કેમ કે મલેટેોનિિ 
િયામિયા હોમમોિિજું નિમયા્તણ કરે છે. આ મસસતષકિી જજુદી જજુદી નક્ર્યાઓ, જેવી કે 
એકયાગ્રતયા, ચેતિયા, સજાગતયા, સમરણશનતિ વગેરેિે પ્રભયાનવત કરે છે. તેિયા 
અક્રો અ થી લઈ ક્ સજુધી બધયા સવર અિે વ્ંજિ છે. તેિજું તત્વ બીજ નવસગ્ત 
છે અિે વયાહિ નબંદજુ છે.

અષ્ટચક્રોઃઅષ્ટચક્રોઃ
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અષ્ટ�ંગ ય�ોગ 
મહન્્ત પતંજનલએ ્ોગસયાધિયાિયાં આઠ અંગોિજું વણ્તિ 

ક્જુું છે, જે િીચે મજુજબ છે.

૧. યમઃ 
્મ એ અષ્યાંગ ્ોગિજું પ્રથમ અંગ છે. તેિો અનભપ્રયા્ 

સયામયાનજક િૈનતકતયાથી છે. ઇસ્દ્્ોિયા સં્મિી નક્ર્યા જ 
્મ કહેવયા્ છે. ્મિો પ્રભયાવ મિજુષ્ પર શયારીટરક અિે 
મયાિનસક બિં ેસતરો પર હો્ છે. કેટલયાક ્ ોગગ્રથંો શરીર 
અિ ેઇસ્દ્્ોમયંા વરૈયાગ્િી સસથનતિે જ ્ મ મયાિે છે. ્ મિયા 
પયાંચ પ્રકયાર છેિઃ (૧) અનહંસયા (૨) સત્ (૩) અસતે્ (૪) 
બ્હ્મચ્્ત (૫) અપટરગ્રહ.

૧. અવહંસયાઃ અનહંસયા એટલે શબદો, કમમો, નવચયારો 
વગેરેથી કોઈિે િજુકસયાિ િ પહોંચયાડવજું.

૨. સતયઃ સત્િો અથ્ત એ છે કે, નવચયારો, કમમો અિે 
વચિોમયાં સત્તયા. વ્નતિિયાં કમમો અિે નવચયારોમયાં 
સત્તયા હોવી જોઇએ, જથેી બધયા જીવોિજુ ંનહત થયા્.

૩. અસ્તેયઃ અસતે્િો અથ્ત એ છે કે શરીર, મિ, 
વચિ અિે કમ્ત દ્યારયા બીજાિી કોઈ વસતજુ, દ્વ્િી 
ઇચ્છયા િ કરવી. તેિો શયાસબદક અથ્ત થયા્ છે કે 
ચોરી િ કરવી. 

૪. બ્રહચય્ગઃ બ્હ્મચ્્તિો અથ્ત એ છે કે મિ, વયાણી, 
શરીર વગેરે દ્યારયા કયામ ઇચ્છયાિો પટરત્યાગ 
કરવો, બ્હ્મચ્્તમયાં, ઇસ્દ્્ોિયા સં્મ દ્યારયા 
વયાસિયા્જુતિ પ્રવૃનતિઓિજું નિ્ંત્રણ કરવયામયાં આવે 
છે. જેથી વી્્તિી રક્યા કરવી તથયા પ્રભજુિજું નચંતિ 
કરતયાં રહેવજું બ્હ્મચ્્ત છે. સયાધિયા તેિયા આધયારે 
જ વેગવયાિ બિે છે.

૫. અ્પદરગ્રહઃ ્મિો પયાંચમો ભયાગ અપટરગ્રહ છે, 
જેિો અથ્ત છે કે સંચ્વૃનતિિો પટરત્યાગ કરવો. 
જરૂર કરતયાં વધયારે ધિ-સંપનતિિો સંગ્રહ િ કરવો 
તે અપટરગ્રહ કહેવયા્ છે, જેિયાથી સયાધિયા મયાટે 
સમ્ અિે શનતિિી બચત થયા્ છ.ે

૨. વનયમઃ
નિ્મ એટલે વ્નતિગત િૈનતકતયા અિે સદયાચયારિજું 

પયાલિ કરવજું. નિ્મિયાં પયાંચ અંગો છે.
(૧) શૌચ (૨) સંતો્ (૩) તપ (૪) સવયાધ્યા્ (૫) 

ઈશ્ર-પ્રનણધયાિ.
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૧. શૌચઃ શૌચ એટલે મિ અિે શરીરિી શજુનદ્ધ, 
શરીરિી અંદર અિે બહયારિી પનવત્રતયાિે શૌચ 
કહેવયા્ છે. મિ, બજુનદ્ધ અિે નચતિિે નિમ્તળ કરવજું 
એ અંદરિી સવચ્છતયા છે.

૨. સં્તોષઃ આપણયા પટરશ્મ દ્યારયા પ્રયાપ્ત થ્લેી સપંનતિમયાં 
જ સજુખિો અિજુભવ કરવો અિે પ્રસન્ન રહેવજું તે 
સંતો્ કહેવયા્ છે.

૩. ્ત્પઃ શરીર, ઇસ્દ્્ો અિે મિિયા સં્મિે તપ 
કહેવયા્ છે. તિ-મિ પર નિ્ંત્રણ કરવજું અિે 
સવ્ંિે અિજુશયાનસત કરવજું તેિે તપ કહે છે. તપથી 
જીવિમયાં નિખયાર આવે છે. જીવિમયાં ઉન્નનત કરવયા 
મયાટેિજું એકમયાત્ર સયાધિ તપ જ છે.

૪. સ્વયાધયયાયઃ પોતયાિે ઓળખવજું સવયાધ્યા્ છે. જેિો 
અથ્ત છે સવ-નવચયાર અિે સવિો અભ્યાસ કરવો 
અિ ેગજુરઓ, જાણકયાર પજુર્ો પયાસથેી શયાસત્રોિજુ ંજ્યાિ 
મેળવવજું.

૫. ઇશ્વર પ્રવિધયાનઃ સવ્તવ્યાપી પરમયાતમયા પ્રનત સંપૂણ્ત 
સમનપ્તત થવજું અિે રોમેરોમમયાં ટદવ્ ઉપસસથનતિો 
અિજુભવ કરવો. જેિો અથ્ત છે ઈશ્રિજું ધ્યાિ કરવજું 
અિે ઈશ્ર પ્રનત શ્દ્ધયાિો ભયાવ રયાખવો. પ્રયાણ અિે 
ઇસ્દ્્ોિયા ંકમમોિ ેતથયા તિેયા ંપટરણયામોિ ેભગવયાિિે 
અનપ્તત કરવયા ઈશ્ર પ્રનણધયાિ છે.

૩. આસનઃ
આસિ એટલે શરીરિી એક નવશે્ અવસથયા. મહન્્ત 

પંતજનલએ ‘સસથરસજુખમયાસિમ’િી વ્યાખ્યાિો ઉલ્ેખ ક્મો 
છે કે સસથર અિે આરયામદયા્ક સસથનતમયાં બેસવજું એ આસિ 
છે. અિજુકૂળતયાપવૂ્તક સસથર બસેવજુ ંએ જ આસિ છે. આસિ 
મિિી ચંચળતયાિે દૂર કરે છે અિે શરીરિે સજુદૃઢ બિયાવે 
છે. આસિોિયા અભ્યાસ દ્યારયા શરીર િીરોગી બિે છે અિે 
્ોગીિયા પોતયાિયા શરીર ઉપર નિ્ંત્રણ થઈ જા્ છે.

૪. પ્રયાિયાયયામઃ
પ્રયાણયા્યામ શબદ એ પ્રયાણ + આ્મ એમ બે શબદોથી 

બિેલો છે. પ્રયાણિો અથ્ત છે જીવિી શનતિ અિે આ્યામ 
એટલે નવસતયાર કરવો અથવયા નિ્ંત્રણ કરવજું. પ્રયાણ અિે 
અપયાિ વયા્જુિયા મેળયાપિે પણ પ્રયાણયા્યામ કહેવયામયાં આવે છે. 
પ્રયાણયા્યામિયા ત્રણ ભેદ દશયા્તવેલી છે.

૧. પૂરક (શ્યાસ ભરવો)
૨. રેચક (શ્યાસ બહયાર કયાઢવો) અિે
૩. કંુભક (શ્યાસિજુ ંરોકવજુ)ં જમેયંા કંુભક પણ બ ેપ્રકયારિયા 

હો્ છે.
a. આંતરકુંભક (પૂરકિે અંતે ફેફસયાંમયાં શ્યાસિે 

રોકી રયાખવયાિી નક્ર્યા) અિે 
b. બયાહ્યકુંભક (રેચકિે અંતે શ્યાસિે બહયાર રોકી 

રયાખવયાિી નક્ર્યા

૫. પ્રતયયાહયારઃ
પ્રત્યાહયાર એટલ ેઇસ્દ્્ોિ ેબયાહ્ય નવ્્ોથી દરૂ રયાખીિે 

મિ ઉપર નિ્ંત્રણ સથયાનપત કરવજું. અથયા્તત્ ઇસ્દ્્ોિે 
અંતમજુ્તખી બિયાવવયા મયાટે છે.

૬. ધયારિયાઃ
ધયારણયા એકયાગ્રતયા વધયારવયા મયાટે છે અથયા્તત્ નચતિિે કોઈ 

એક નવ્્ પર કેસ્દ્ત કરવજું. તે નચતિિી શયાંત અવસથયા 
મયાિવયામયાં આવે છે.

૭. ધયયાનઃ
ધ્યાિ નચતિિે શજુદ્ધ કરવયા મયાટે હો્ છે અથયા્તત્ નચતિિે 

નિરંતર એક નવ્્ પર એકયાગ્ર બિયાવી રયાખવયાિી નક્ર્યાિે 
ધ્યાિ કહેવયા્ છે.

૮. સમયાવધઃ 
સમયાનધ ્ોગિજું અંનતમ સોપયાિ છે. શરીર, ઇસ્દ્્ો, 

મિ વગેરેથી નશનથલ થઈ જવજું, શયાંનતિો અિજુભવ કરવો 
તથયા આિંદ પ્રયાપ્ત થવો તે સમયાનધ કહેવયા્ છે. ્ોગગ્રંથોમયાં 
સમયાનધિે મોક્પ્રયાનપ્તિજું મજુખ્ સયાધિ મયાિવયામયાં આવે છે. 
સમયાનધિી અવસથયામયંા ્ ોગીિો બયાહ્ય જગત સયાથ ેકોઈ સબંંધ 
રહેતો િથી અિે સયાધકિે ભૂખ-તરસ, શરદી-ગરમી, 
સજુખ-દજુિઃખ વગેરેિી અિજુભનત થતી િથી. સમયાનધિી 
અવસથયામયાં ધ્ે્ મયાત્રિી ચેતિયા જ રહે છે. અિે નચતિિજું 
પોતયાિજું સવરૂપ શૂ્્ જેવજુ થઈ જા્ છે. 
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ષટકષ્મ્ય
શરીરિી શજુનદ્ધ અિે રયાજ્ોગિયા પ્રવેશ અથવે ઋન્ઓએ 
્ટકમ્તિયા નશક્ણિો પોતયાિયા નશષ્ોિે બોઘ આપ્ો. આ 
નક્ર્યાઓ મયાિવશરીરિી કયા્યાકલપ કરીિે તેિે રોગમજુકત, 
નચરંજીવ, સવસથ, મજબૂત અિે કયાંનતમ્ બિયાવે છે. 
્ટકમ્તિી આ નક્ર્યાઓ સથૂળ શરીરિે શજુદ્ધ કરતયાં સૂક્મ 
શરીરિયા શજુનદ્ધકરણમયાં અત્ંત સહયા્ક છે. આ નક્ર્યાઓિયા 
અભ્યાસથી નવનવધ પ્રકયાર િયા કફરોગ, બઘયા વયા્જુરોગ, 
નપતિરોગ, કુષ્ઠરોગ, પેટિયા રોગ, ફેફસયાંિો નવકયાર, 
મૂત્રયાશ્િી નવકકૃનતઓ દૂર થયા્ છે. તેથી લોકોિયા નહત મયાટે 
આ ઋન્ઓ દ્યારયા કહેવયા્ેલયાં ્ટકમમોિજું સંનક્પ્તમયાં વણ્તિ 
કરીએ.

द्यौततर्बस्तितिथा नेततस्ताटकं नयौलिकं तथा 
कपािभाततश्चैतातन षट ्कमा्बणि प्रचक्षते। 

(हठ 2/22)
द्यौततर्बस्तितिथा नेततः नयौलिकी स्ताटकतिथा।
कपािभाततश्चैतातन षटक्मा्बणि समभ्यसेत ्(गोरक्षसंहहता)

ષટકમ્ગષટકમ્ગ

ધૌવ્ત, બસસ્ત, નેવ્ત, તયાટક, નોળી ્ત્થયા ક્પયાલભયાવ્ત આ 6 કમમોિો ્ોગમયાગ્તિયા 
અિજુગયામીઓ મયાટે ઉપદેશ આપવયામયાં આવે છે. ્ોગિી ઇચ્છયા ધરયાવિયારે આિો 
સતત અભ્યાસ કરવો જોઈએ. તેિજું નવવેચિ અહીં કરવયામયાં આવશે.
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1. નેવ્ત
િયાક દ્યારયા જજુદયા જજુદયા પદયાથમોિે ગ્રહણ કરવયાિે િેનત 

કહે છે.
િેનતિયા પ્રકયારિઃ
ક) જલિેનત ખ) સૂત્રિેનત ગ) ઘૃતિેનત ઘ) તેલિેનત 

ડ) દૂધિેનત

ક) જલનેવ્તઃ એક ટકલો પયાણીમયાં લગભગ 10 ગ્રયામ 
નસંધયાલૂણ િયાખીિે હૂંફયાળજું ગરમ કરીિે, િેનત કરવયાવયાળયા 
લોટયામયાં પયાણી ભરી લો. વહેલી સવયારિો સમ્ િેનત મયાટે 
્ોગ્ છે. નવશે્ રોગમયાં બંિે સમ્ે પણ કરી શકો છો. 
લોટયાિી િળીિે ડયાબયા િયાકમયાં લગયાવીિે જમણી બયાજજુિયા 
િયાકિ ેથોડજુ ંિીચ ેરયાખો. મોઢયાિ ેથોડજુ ખોલીિ ેશ્યાસોચ્છ્યાસિી 
પ્રનક્ર્યા મોઢેથી જ કરો. ડયાબયા િયાકમયાંથી પયાણી આપમેળે 
બહયાર િીકળવયા લયાગશે. એ જ રીતે બીજા િયાકથી પણ 
કરો. કફિો રોગ િ હો્ તો ધીરે ધીરે મીઠયા વગરિયા ઠંડયા 
પયાણીથી અભ્યાસ કરવો જોઈએ. જેમિે શરદી-સળેખમ 
હો્, એમણે હૂંફયાળયા પયાણીથી િેનતિો આરંભ કરીિે ધીરે 
ધીરે સયામયા્્ જળથી કરવી 
જોઈએ.  િે ન ત નક્ર્ યાથ ી 
શરદી-સળેખમ્ ઠીક થઈ 
જા્ છે, પરંતજુ કેટલયાક 
લોકોિે િેનત કરવયાથી પણ 
શરદી-સળેખમ થઈ જા્ 
છ ે.  િે ન ત  ક્ યા ્ત  પછ ી 
કપયાલભયાનત નક્ર્યા પણ 
કરવ ી  જોઈએ,  જે થ ી 
અંદરિયા િયાકિી બખોલમયાં 
રોકયા્ેલજું અિે ભરયા્ેલજું 
પયાણી િીકળી શકે, તો પછી 
શરદી સળેખમ િનહ થયા્.

ખ) સૂતનેવ્તઃ
સતૂ્રિેનતિે િયાકમયા ંિયાખ્યા પહેલયંા પયાણીમયંા પલયાળવી જોઈએ. 
એિયાથી આ નક્ર્યા કરવયામયાં આવે છે. સૂત્રિેનત પર મીણ 
લયાગેલજું રહે છે ત્યાંથી વયાળવજું જોઈએ, જેિયાથી િેનત 
આસયાિીથી િયાકિયા દ્યારમયંા પ્રવશેી જા્. હવ ેજમણયા િયાકમયંા 
ધીરે ધીરે િનેતિે િયાખો, મોઢયામયંા આવી જા્ એટલ ેહયાથિી 
સહયા્તયાથી ધીરે ધીરે બહયાર કયાઢી લો.

નોધઃ સૂત્રિેતી િ 
મળે તો 4-5 
િંબરિયા કેથેટરથી 
પણ સૂત્રિેતી કરી 
શકયા્ છે. સૂત્રિેનત 
કરવયાથી િયાક અિે 
ગળયામયાં એક નવશે્ 
પ્રકયારિી હલકી 
હલકી પીડયાિો 
અિજુભવ થવયા લયાગે 
છે. તેથી તેિયા પછી 
ઘૃતિેનત કે તેલિેનત 
કરવી જોઈએ.

ષટકમ્ગષટકમ્ગ
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2. ધૌવ્તઃ
આમયાશ્િયા શજુદ્ધીકરણ મયાટે ધૌનતનક્ર્યા કરવયામયંા આવે 

છે. ધૌનતિો અથ્ત છે - ધોવજું. એિયા સયામયા્્ રીતે ચયાર ભેદ 
છે. વમિધૌનત, ગજકરણી, વસતધૌનત, દંડધૌનત.

કુંજર વક્રયયા (્વમનધૌવ્ત)
નવનધિઃ વહેલી સવયારે શૌચ વગેરેથી નિવૃતિ થઈિે આ 

નક્ર્યા કરવી જોઈએ. નક્ર્યા મયાટે 1-2 ટકલો હૂફંયાળયા પયાણીમયંા 
થોડજું મીઠજું િયાખીિે જેટલજું બિી શકે એટલો પ્ર્ત્ન કરીિે 
પયાણી પીઓ. પછી 90 ટડગ્રી પર િમીિે ડયાબયા હયાથિી 
વચ્ેિી બે આંગળીઓિે મોઢયામયાં િયાખીિે ગળયાિે સપશ્ત 
કરો. તેિયાથી ઊલટી થઈિે પયાણી બહયાર િીકળી જા્ છે. 
આ રીતે ગળયામયાં આંગળીઓિયા સપશ્તથી બધજું પયાણી બહયાર 
કયાઢી િયાખો. જેમિી આંખો વધજુ લયાલ રહેતી હો્ એમણે 
આ નક્ર્યા બળપવૂ્તક િ કરવી જોઈએ. વધજુ પડતયા િીચ ેપણ 
િ વળવજું જોઈએ તથયા પગિે િજીક રયાખવયા જોઈએ. આ 
નક્ર્યાિે બયાધી નક્ર્યા પણ કહે છે. 

લયાભિઃ વમિધૌનતથી આમયાશ્મયા ંરહેલયા કફ, નપત અિે 

પચ્્યા વગરિજું ભોજિ વગેરે બહયાર િીકળી જા્ છે. જેમિે 
કફરોગ, શ્યાસ, દમિો રોગ વગેરે તથયા અ્મલનપત હો્ 
એમણે આ નક્ર્યા કરવી જોઈએ. પછી જેમ જેમ રોગ મટતો 
જા્ આ નક્ર્યાિે ઓછી કરતયા જાઓ. તયાવમયાં પણ 
વમિધૌનતથી ખરયાબ નપતિ બહયાર િીકળી જા્ છે. અિે 
પરસેવો વળીિે તયાવ મટી જા્ છે. મયાથયામયાં ચક્ર આવવયા 
વગેરે નવકયારો શયાંત થયા્ છે. આ નક્ર્યાિે સયામયા્્ રીતે 
અઠવયાટડ્યામયાં એક વયાર કરવી જોઈએ.

ક�ય�કલ્પની ક્રિય� 
શંખધ�ૌતત કો  
શંખપ્ક્�લન

આપણયા આંતરડયાિી આકકૃનત શંખયાકયાર છે. એ 
શખંયાકયાર આતંરડયાિી શજુનદ્ધનક્ર્યા જિે ેશખંપ્રક્યાલિ કે 
વયાટરસયાર નક્ર્યા કહેવયામયા ંઆવ ેછે. આ નક્ર્યાિજુ ંઅિકે 
રોગી વ્ટકતઓ પર પરીક્ણ ક જ્ુું અિે મળેવ્જુ ંકે આ 
નક્ર્યાથી વ્ટકતિો વયાસતવમયા ંજ કયા્યાકલપ થયા્ છે. 
ભ્કંર જિૂયા રોગોિે દરૂ કરવયામયા ંઆ નક્ર્યા સક્મ છે. 

બધયા જ પટેિયા રોગો, મદેસવીપણજુ,ં હરસિો રોગ, 
ઊંચજુ ંલોહીિજુ ંદબયાણ, મધજુપ્રમહે, ધયાતજુરોગ વગરેે કોઈ એવો 
રોગ િથી જમેયા ંઆ નક્ર્યાથી લયાભ િ થતો હો્. અમ ેતો 
્ોગનશનબરોમયા ંત્યા ંસજુધી જો્જુ ં છે કે અડધો લયાભ તો 
અ્્ ્ોગયાસિ અિ ેનક્ર્યાઓથી થયા્ છે અિ ેઅડધો 
લયાભ ફકત આ કયા્યાકલપિી નક્ર્યાથી થયા્ છે. આપણે 
દરરોજ આપણયંા વસત્રોિે સયાફ કરીએ છીએ. જો એક 
ટદવસ પણ કપડયા ંિ ધોવયા્ તો ત ેમલેયંા થઈ જા્ છે. 
આપણયા પટેમયંા પણ લગભગ 32 ફૂટ લયાબંજુ ંઆતંરડજુ ંછે. 
તિેી સફયાઈ આપણ ે નજંદગીમયા ં ક્યારે્ િથી કરતયા.ં 
તિેયાથી તિેી દીવયાલો પર સકૂ્મ મલેિજુ ંપડ બિી જા્ છે. 
એ પડિયા જામી જવયાથી રસોિજુ ંઅવશો્ણ અિે નિષકયાસિ 
(નિકયાલ)િી જ ેનક્ર્યા થવી જોઈએ તે િથી થઈ શકતી, 
જિેયાથી મદંયાસનિ, અપચો, ખયાટયા ઓડકયારો આવવયા વગરેે 
ઊતપન્ન થઈ જા્ છે. મળિયા સડવયાથી પટેમયા ંદજુગુંધ થઈ 
જા્ છે. ગસેસટકિી બીમયારી થઈ જા્ છે. 

રસોિજુ ંનિમયા્તણ સરખી રીત ેિથી થઈ શકતજુ,ં જ્યારે 
મજુખ્ ્તં્ર જ નવકકૃત થઈ જા્ છે તો સહયા્ક ્તં્ર, 
આમયાશ્, અગ્રયાશ્ વગરેે પણ પ્રભયાનવત થઈ જા્ છે 
અિ ે નવનવધ પ્રકયારિયા રોગ ઊતપન્ન થયા્ છે. આપણજું 
શરીર એક ્તં્ર છે. દજુનિ્યાિયા આશ્ચ ્્તમયાિંજુ એક ઘણજું 
મોટજુ ંઆશ્ચ ્્ત છે કે આટલજુ ંઅદ ્ભજુત કોણ ેબિયાવ જ્ુ?ં જમે 
કે આપણે વયાદ્્ંત્રો, ગયાડી, ઘટડ્યાળ અિે અ્્ 
મશીિોિી સપંણૂ્ત સયાફ-સફયાઈ અિ ેમરયા્મમત કરયાવીએ 
છીએ, જિેયાથી આ ્તં્રો, મશીિો સરખી રીત ેકયા ્્ત કરે 
છે એવી જ રીત ેઆપણ ેઆપણયા શરીરરૂપી ્તં્રિી 
સયાફસફયાઈ અિે મરયા્મમત કરયાવવી જોઈએ, જિેયાથી આ 
્તં્ર સવસથ, નચરંજીવ અિ ેબળવયાિ બિે.
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વક્રયયા હે્તુ આ્વશયક સયામગ્રીઃ એક ગલયાસ (પીવયાિજું 
પયાણી) હૂંફયાળયા પયાણીમયાં, જેમયાં ્ોગ્ મયાત્રયામયાં લીંબજુિો રસ 
અિ ેનસધંયાલૂણ િયાખલેજુ ંહો્, ચોખયા-મગિી દયાળિી ખીચડી, 
વ્ટકતગત નહસયાબ,ે લગભગ 100 ગ્રયામ ગયા્િજુ ંઘી (ગયા્િજું 
ઘી જો િ મળે તો ભેંસિજું ઘી પણ લઈ શકો છો). આસિ 
કરવયા મયાટે શતેરંજી કે ધયાબળો, ઓઢવયા મયાટે પયાતળી ચયાદર 
તથયા પયાસે જ શૌચયાલ્ હો્.

્પૂ્વ્ગ્તૈયયારીઃ શંખપ્રક્યાલિ નક્ર્યા કરતયાં પહેલયાં ઓછયામયાં 
ઓછયા એક અઠવયાટડ્યા પહેલયા જ આસિોિો અભ્યાસ શરૂ 
કરી લો, તો શજુનદ્ધિી નક્ર્યા અનત ઉતિમ થયા્ છે. 10 વયાગ્યા 
પહેલયાં રયાતે સૂઈ જાઓ. બીજા ટદવસે અભ્યાસ શરૂ કરી 
દેવો જોઈએ. જે ટદવસે શંખપ્રક્યાલિ કરવયાિજું હો્ એિી 
આગલી રયાતે લગભગ 8 વયાગ્યા સજુધી કરી લેવજું જોઈએ. 
સયાંજે દૂધમયાં લગભગ 50થી 10 ગ્રયામ સજુધી લયાલ સૂકી દ્યાક્ 
તેવજું હલકું ભોજિ પહેલી સવયારે નિત્કમ્ત, િયાિ,  દયાતણ 
અિે શૌચ વગેરેથી બિે તો નિવૃત થઈ જાવ. જો શૌચ િ 
થઈ શકે તો વયાંધો િનહ.

તિ પ્રકયારનયાં જળઃ
1. લીંબુ ્ત્થયા વસંધયાલૂિ્વયાળુંઃ પયાણીમયાં ઉનચત 

મયાત્રયામયાં લીંબજુ અિે નસંધયાલૂણ મેળવીિે ગરમ પયાણી તૈ્યાર 
કરો. આ પયાણી વયા્જુ, કફ અિે ઊંચયા લોહીિયા દબયાણિયા 
રોગીઓ નસવયા્ બયાકીિી બધી સવસથ વ્ટકતઓિ ેપીવયાિજું 
હો્ છે.

2. ્વયાયુ ્ત્થયા કફનયા રોગીઓ મયાટેઃ સયાંધયાિો  
દજુ િઃખ યાવ ો ,  આમવયાતગટઠ્યા  સોજો, સવયા ્તઇકલ. 
સપોસ્ડલયાઈટટસ, સસલપટડસક વગેરે કોઈ પણ પ્રકયારિી 
શયારીટરક પીડયા તથયા કફરોગ હો્ તો તણે ેકેવળ નસધંયાલણૂ 
મેળવેલજું ગરમ પયાણી પીવજું જોઈએ.

3. ઊંચયા લોહીનયા િબયાિ ્ત્થયા ચયામરીનયા રોગીઓ 
મયાટેઃ જે લોકોિે ઊંચજું લોહીિજું દબયાણ કે ચયામડીિયા રોગ 
હો્ તેમણે લીંબજુિો રસ મેળવેલજું ગરમ પયાણી પીિે જ આ 
નક્ર્યા કરવી જોઈએ.

વ્વવધઃ
તૈ્યાર કરેલ, જે બિયાવેલજું પયાણી હો્ તેિયા એક કે બે 

પ્યાલયા ઉભડક બેસીિે, સવયાદ લીધયા નવિયા જલદીથી પયાણી 
પીઓ. ત્યાર બયાદ શંખપ્રક્યાલિિયાં નિધયા્તટરત પયાંચ 
આસિોિયા બે અભ્યાસ કરીિે પછી ઇચ્છયાિજુસયાર પયાણી 
પીઓ. પયાણી પીિે ફરીથી એક પછી એક આસિ કરો. 
આ રીતે બે-ત્રણ વયાર પયાણી પીતયાં રહેવયાથી અિે આસિ 
કરતયાં રહેવયાથી શૌચિજું આવવજું શરૂ થઈ જશે. શૌચયાલ્મયાં 
વધજુ વયાર સજુધી જે ર. લગયાવીિે શોચ કરવયાિો પ્ર્ત્ન િ 
કરવો. શૌચ જેટલજું થઈ શકે એટલજું જ કરો. શૌચયાલ્મયાં 
બસેીિ ેઅનશ્િી મજુદ્યા (મળદ્યારિ ેખેંચવજુ અિ ેછોડવજુ)ં કરો, 
તેિયાથી પેટ સરખી રીતે સયાફ થઈ જશે તથયા હરસ જેવયા 
રોગ િયાશ પયામશે.

શૌચનક્ર્યાથી આવીિે ફરીથી પયાણી પીઓ અિ ેઆસિ 
કરો. આ રીતે પયાણી પીિે આસિ કરતયાં જાઓ તથયા શૌચ 
મયાટે જતયાં રહો. જ્યારે 8-10 વયાર શૌચયાલ્ જશો તો તમે 
જોશો કે હવે પીળજું પયાણી આવવજું બંધ થઈ ગ્જું છે. જેવજું 
પયાણી તમે પીવો એવજું જ પયાણી મળદ્યારથી પણ િીકળશે 
ત્યારે 4-5 ગલયાસ કે પોતયાિી ઇચ્છયાિજુસયાર જોઈએ તેટલજું 
પયાણી પીિે વમિધૌનત કરો લો. વમિધૌનત ક્યા્ત પછી 30-
40 નમનિટ શવયાસિમયંા સઈૂિે નવશ્યામ કરો. શરીરિે પયાતળયા 
કપડયાથી ઢયાંકીિે રયાખો, કયારણ કે આ સમ્ે વધજુ હવયા 
શરીરિે િ લયાગવી જોઈએ, 30-40 નમનિટ શવયાસિમયાં 
સઈૂિ ેનવશ્યામ કરીિે ફોતરયંાવયાળી મગિી દયાળ અિે ચોખયાિે 
સમયાિ મયાત્રયામયાં મેળવીિે બિેલી પયાતળી ખીચડીમયાં ગરમ 
કરેલજું ઇચ્છયા મજુજબ ઘી િયાખીિે ખયાઓ. ઓછયામયાં ઓછજુ 50 
ગ્રયામ ઘી તો ખયાઈ જ લવેજુ ંજોઈએ. સવસથ વ્નતિ ્ થયાશનતિ 
જટેલી ઇચ્છયા હો્ તટેલજુ ંખયા્. આ નક્ર્યાથી સપંણૂ્ત શરીરિી 
શજુનદ્ધ થઈ જા્ છે. શજુનદ્ધ ક્યા્ત બયાદ જમે ગયાડીઓમયંા ગ્રીનસંગ 
કરવીએ છીએ એવી જ રીતે શરીરમયાં પણ ગ્રીનસંગ કરવજું 
જોઈએ. આ નક્ર્યા પછી જે ઘી ખયાવયામયાં આવે છે એિયાથી 
આંતરડયા વગેરે બધી ગ્રંનથઓ કોમળ થઈ જા્ છે, જ્યારે 
તેિી પર ઘી લયાગી જા્ છે તો ફરીથી મળ વગેરે િથી 
ચોંટતયા. આ સમ્ે ખવયા્ેલયા ઘીથી કોઈ પણ રોગીિે કોઈ 
િજુકસયાિ િથી થતજું. ખીચડી ખયાઈિે સંભવ હો્ તો 
્ોગનિદ્યા કરો. ્ોગનિદ્યા શવયાસિિી જેમ હો્ છે. એમયાં 
ધ્યાિિી પ્રટક્યાિજું નવશે્ મહત્વ છે. હવે શંખપ્રક્યાલિ હેતજુ 
જે પયાંચ આસિો છે એિી નવનધ લખીએ.
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(1) ઊધ્વ્ગ્તયારયાસન 
વ્વવધઃ
1. સીધયા ઊભયા રહીિે બંિે હયાથિી આંગળીઓિે એકબીજામયાં 

ભરયાવીિે મયાથયા પર રયાખો. પગિે મેળવીિે રયાખો.
2. શ્યાસ અદંર ભરતયા ંહયાથોિ ેઉપરિી તરફ ખેંચો તથયા એડીઓિે 

પણ સયાથે સયાથે ઉપર ઉઠયાવો. શ્યાસ છોડતયાં િીચે આવી જાવ. હયાથ મયાથયા 
પર જ રહેશે. આ રીતે ૫ ચક્ર કરો.

(2) વ્તય્ગક ્તયારયાસન
વ્વવધઃ
૧. પહેલયંાિી જેમ હયાથિે ઉપર લઈ જઈિે 

આગંળીઓિ ેએકબીજામયા ંભરયાવીિ ેઉપર સીધયા કરીિે 
સસથર કરો. હથેળીઓ ઉપરિી તરફ ખજુલ્ી રયાખો. 
પગિી વચ્ે લગભગ એક ફૂટિજું અંતર રયાખો.

૨. શ્યાસ અંદર ભરતયાં જમણી તરફ, આગળ કે 
પયાછળ વયાળ્યા વગર જેટલજું વળી શકતયા હો તેટલો 
હયાથિ ેવયાળો. કોણીઓથી હયાથ િ વળવયા જોઈએ. શ્યાસ 
બહયાર છોડતયાં મયાથયાિી ઉપર હયાથિે લઈ આવો. આ 
જ રીત ેડયાબી તરફથી પણ કરો. આ રીત ેદરેક બયાજજુથી 
૫-૫ વયાર કરો.
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(3) કદટચક્રયાસન
વ્વવધ(1):
ઊભયા રહીિે બંિે હયાથોિે છયાતીિી સયામે સીધયા કરીિે 

રયાખો. શ્યાસ અંદર ભરતયાં હયાથિે જમણી બયાજજુ જેટલયા 
ફેરવી શકતયા હો એટલયા ફેરવો. બંિે હયાથ વચ્ે છયાતી 
જેટલજું અંતર હોવજું જોઈએ તથયા દૃસષ્ હયાથોિી વચ્ે રયાખો 
શ્યાસ છોડતયાં વચ્ે આવી જાવ. એ જ રીતે બીજી બયાજજુથી 
પણ કરો.

વ્વવધ (2):
1. બિં ેપગ વચ્ ેલગભગ એક ફૂટિજુ ંઅતંર રયાખતયાં 

ઊભયા રહી જાવ. બંિે હયાથિે બંિે તરફ ખભયાિે સમયાિ 
અંતરે હથેળીઓ જમીિ તરફ કરતયાં સીધયા રયાખો.

2. જમણયા હયાથિે સયામેથી ફેરવતયાં ડયાબયા ખભયા પર 
મૂકો. ડયાબો હયાથ પયાછળથી ફેરવીિે કમર પર રયાખો. 
કમરવયાળયા હયાથિી હથેળી ઉપરિી તરફ રહે.

3. હવ ેડોકિ ેડયાબી તરફ ફેરવતયા ંપયાછળથી જમણયા 
પગિી એડીિે જજુઓ. જો િથી જોઈ શકતયંા તો કેવળ 
જોવયાિો મયાત્ર પ્ર્યાસ કરો. એક તરફથી ક્યા્ત પછી બીજી 
બયાજજુથી કરો. આ રીતે આિો પણ એક એક તરફથી ૫-૫ 
ચક્ર કરો.
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શંખપ્રક્ષયાલનનયા લયાભઃ
1. આ નક્ર્યા, જેમ કે અમે પહેલયાં પણ 

લખી ચૂક્યા છીએ તે સમસત પ્રકયારિયા 
રોગિે દૂર કરે છે.

2. શરીર શજુદ્ધ નિમ્તળ થઈિે ફૂલિી જેમ 
ખીલી ઉઠે અિે તેજોમ્ થઈ જા્ છે.

3. બધયા પ્રકયારિયા પેટિયા રોગ તથયા 
કબ નજ્ યાત ,  મં દ યા સનિ,  ગેસ , 
અ્મલનપત, ખયાટયા ખયાટયા ઓડકયારોિજું 
આવવજું તથયા હરસિો રોગ વગેરે 
નિનશ્તરૂપે દૂર થઈ જા્ છે.

4. મેદસવીપણજું, મધજુપ્રમેહ, શ્યાસરોગ, 
એપેસ્ડસયાઇટટસ, મયાથયાિો દજુિઃખયાવો. 
મોટજું ગળજું જીભ અિે આંખિયા બધયા 
રોગોમયાં અત્ંત લયાભકયારી છે.

5. સત્ર ીઓિયા  મ યા નસક ધમ ્તસંબંધ ી 
નવકકૃનતઓિે દૂર કરે છે. આમવયાત 
વગેરે વયા્જુિયા રોગ, વયાળોિજું અસમ્ 
સફેદ થવજુ,ં ચહેરયા પર કરચલીઓ થઈ 
જવી ્ યા કયાળયા કયાળયા ડયાધ હોવયા વગેરે 
બધી નવકકૃનતઓિે દૂર કરે છે.

6. આંતરડયાં, મૂત્રનપડ, અન્નયાશ્ તથયા 
બરોળ સંબંધી બધયા રોગોમયાં અત્ંત 
લયાભપ્રદ છે. આિયા તો જેટલયા લયાભ 
બતયાવીએ એટલયા જ ઓછયા છે.

સયા્વધયાનીઓઃ
1. શરૂઆતમયાં આિો અભ્યાસ ગજુરિયા 

સયાનન્નધ્મયાં  જ કરવો જોઈએ. 
આસિ કરતી વખતે વધજુ થયાક 
લયાગશે, જેિયાથી તકલીફ થશે.

2. શંખપ્રક્યાલિ કરવયામયંા મીઠજું અિે 
ગરમ પયાણીિો ઉપ્ોગ કરવયામયાં 
આવે છે. આસિ કરવયાથી ગરમી 
અિે તરસ વધે છે. એવયામયાં ઠંડજું 
પયાણી પીવયામયંા આવ ેતો િજુકસયાિ કરે 
છ ે. અિે શરીરમયાં  થયાક અિે 
િબળયાઈ આવી જા્ છે. સયાધક 
અસવસથતયાિો અિજુભવ કરે છે, 
એિયા મયાટે એ જરૂરી છે કે શરૂઆતમયંા 

(4) વ્તય્ગક ભુજંગયાસન
વ્વવધઃ

1. પેટિયા આધયારે સૂઈિે બંિે હયાથોિે છયાતીિી બંિે તરફ ખભયાિી િજીક 
રયાખો. કોણીઓ પડખયાંિયા ભયાગમયાં રયાખેલી તથયા ઉપર ઊઠેલી રયાખો.

2. બે પગ વચ્ે લગભગ એક કૂટિજું અંતર રયાખતયાં પંજાિે પયાછળિી તરફ 
વધજુ તયાણીિે રયાખો.

3. શ્યાસ અંદર ભરતયા ંછયાતીિ ેઉઠયાવો. િયાનભ સજુધીિો આગળિો ભયાગ ઊંચો 
ક્યા્ત પછી જમણી બયાજજુિયા ખભયાિી ઉપરથી ડયાબયા પગિી એડીિે જજુઓ. 
શ્યાસ છોડતયા ંિીચ ેઆવી જાઓ. એ જ રીતે ડયાબી બયાજજુથી પણ કરો.

(5) ઉિરયાકષયા્ગસન કે શંખયાસન
વ્વવધઃ

1. ઉભડક બસેીિે બંિે હયાથોિે ઘંૂટણો પર રયાખો. બિેં પગિી વચે્ લગભગ 
એક-સવયા ફૂટિજું અંતર રયાખો.

2. શ્યાસ અંદર ભરતયાં જમણયા ઘૂંટણિે ડયાબયા પગિયા પંજાિી પયાસે ટેકવો 
તથયા ડયાબયા ઘૂંટણિે જમણી બયાજજુ િીચેિી તરફ ઝજુકયાવો.

3. ડોકિે ડયાબી બયાજજુથી પયાછળિી તરફ ફેરવો અિે પછી જજુઓ થોડો 
સમ્ રોકયા્યા પછી શ્યાસ છોડતયાં વચ્ે આવી જાઓ. એ જ રીતે બીજી 
બયાજજુથી પણ કરો.

ષટકમ્ગષટકમ્ગ
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પયાણીિો તયાપક્રમ સયાધયારણ ગરમ અિે મીઠયાિી મયાત્રયા 
વધજુ રયાખવયામયાં આવે. તે પછી બીજી વયાર મીઠયાિી 
મયાત્રયા ધીરે ધીરે ઓછી કરતયાં જવયાથી આ સમસ્યા 
સમયાપ્ત થઈ જા્ છે. જો પયાણી પીવયાથી ઊલટી જેવજું 
થયા્ તો પયાણી ઓછજું પીઓ તથયા નત્્તક ભજુજંગયાસિ 
િ કરવજું.

3. શૌચમયાં પહેલયાં મળભયાગ િીકળશે. એિયા પછી પીળજું 
પયાણી, પીળયા પયાણી પછી પયાણી જેવજું જ શૌચ આવશે. 
એિયા પછી ફરી પીળયાશવયાળજું પયાણી િીકળશે. ત્યારે 
આ નક્ર્યા બંધ કરી દેવી જોઈએ.

4. ખીચડી ખયાઘયા પછી 3 કલયાક સજુધી પયાણી િ પીવજું 
જોઈએ. ત્રણ કલયાક પછી પણ પયાણી પીવજું હો્ તો 
થોડજું ગરમ પયાણી પીઓ. ઠંડજું પયાણી એ ટદવસે િ પીવજું 
જોઈએ, કયારણ કે ઠંડયા પયાણીથી ગળયામયાં નવકકૃનત. 
શરદી વગેરે થઈ જા્ છે.

5. આખો ટદવસ આરયામ કરો. હવયામયાં િ ફરવજું જોઈએ. 
નક્ર્યા પછી નવશ્યામ તો કરવયાિો જ છે, પણ સૂવયાિજું 
િનહ.

6. નક્ર્યા પછી સ્યાિ કરો. જો ગરમીિયા ટદવસો હો્ તો 
સયાંજે ગરમ પયાણીથી સ્યાિ કરી શકો છો.

7. નક્ર્યા ક્યા્ત પછી પંખયાિી હવયામયાં બેસવજું તથયા 
નશ્યાળયામયાં તડકયામયાં બેસવજું નહતયાવહ િથી.

8. આખયા ટદવસમયાં ઠંડયા પયાણીથી હયાથ અથવયા પગ િ 
ધોવયા, એિયાથી સોજો આવી જા્ છે. જે ટદવસે 
આકયાશમયાં વયાદળયાં હો્ અથવયા વરસયાદ પડી રહ્યો 
હો્ તે ટદવસે આ નક્ર્યા િ કરવી જોઈએ.

9. બયાળક, ગભ્તવતી સત્રી, વધજુ પડતી દજુબ્તળ વ્નતિએ 
આ નક્ર્યા િ કરવી જોઈએ.

10. નક્ર્યા પછી ત્રણ ટદવસ સજુધી દૂધથી બિેલી વસતજુ, 
મીઠયાઈ, છયાશ, દહીં વગેરે િ ખયાવજું જોઈએ. (ઘી 
નસવયા્)

11. દયાળ અિે ચોખયા સરખી મયાત્રયામયાં મેળવીિે ખીચડી 
પયાતળી બિયાવવી જોઈએ. બિયાવતી વખત ેનસધંયાલણૂ 
અિે હળદર જ િયાખવયાં. બીજી કોઈ વસતજુઓિો 
ઉપ્ોગ િ કરવો. જે ટદવસે આ નક્ર્યા કરતયા હો્ 
તે ટદવસે કેવળ ખીચડી અિે ધી જ ખયાવયાિયાં હો્ 
છે. એિયા નસવયા્ બીજી કોઈ ચીજ િ ખયાવી. તેિયા 
પછી જેિજું વજિ વધયારે હો્ તથયા જેિે પેટિો જૂિો 
રોગ હો્, એમિે તથયા મધજુમેહિયા રોગીઓએ ત્રણ 
ટદવસ સજુધી કેવળ ખીચડી ખયાવી જોઈએ. સયામયા્્ 
ખીચડીમયંા પહેલયંા જેટલજું ઘી િ િયાખવજું જોઈએ. 

સયામયા્્ રીતે બીજા ટદવસે દૂધી, તૂટર્યાં વગેરે શયાક 
ખયાઈ શકો છો. કહેવયાિો મતલબ એ છે કે ભોજિમયાં 
હલકો અિે સજુપયાચ્ ખોરયાક જ લેવો જોઈએ. અિે 
તે પણ ઓછી મયાત્રયામયા, ધીરે ધીરે ત્રણ ટદવસ પછી 
સયામયા્્ ભોજિ કરો.

અભયયાસનો સમયઃ
મધજુપ્રમેહિયા રોગીઓએ 40 ટદવસમયાં એક વયાર આ 

નક્ર્યા એવ્ કરવી જોઈએ, હરસિો રોગ, જૂિી 
કબનજ્યાતિયા રોગી તથયા સોરયાઈસીસ વયાળયા રોગી પણ 40 
ટદવસમયાં એક વયાર કરી શકે છે. સવસથ વ્ટકતએ પણ 6 
મહીિે કે વ ્્તમયા ંએક વયાર આ નક્ર્યા અવશ્ કરવી જોઈએ, 
જેિયાથી કોઈ પણ રોગ શરીરમયાં િ પેસી શકે.

લઘુ શંખ પ્રક્ષયાલન
જૂિી કબનજ્યાત, મેદસવીપણજું તથયા મધજુપ્રમેહિયા 

રોગીઓ મયાટે આ નક્ર્યા નવશે્ લયાભપ્રદ છે. આ નક્ર્યામયાં 
પણ પહેલયાિી જેમ જ ્ થયા ્ ોગ્ ગરમ પયાણી પીિે આસિ 
કરવયામયા ંઆવ ેછે. આ નક્ર્યામયંા પયાણી 7-8 ગલયાસ જ પીવયાિજું 
છે વધયારે િનહ. એિયાથી ત્રણ-ચયાર શૌચ થઈિે પેટ સયાફ 
થઈ જશે.એિયા પછી ઈચ્છયા હો્ તો ઈચ્છયા હો્ તો 
વમિધૌનત પણ કરી શકો છો.

નોધઃ એિયા લયાભ પહેલયાિી નક્ર્યા સમયાિ જ છે. એમયાં 
ખયાસ પરેજી પણ િથી પયાળવયાિી રહેતી. નક્ર્યા પછી થોડજું 
ઘી િયાખી ખીચડી ખયાઈ લેવી. સંધ્યાકયાળે શયાકરોટલી ખયાઈ 
શકો છો. જે ટદવસે આ લઘજુશંખ-પ્રક્યાલિ કરો, કેવળ એ 
ટદવસે જ દૂધ- છયાશ િ પીઓ તો સયારૂં છે.

3. બસસ્ત ઃ મળદ્યારિયા દ્યારયા પયાણી કે વયા્જુિજું આક્્તણ 
કરીિ ેમોટયા આતંરડયાિી શજુનદ્ધ કરવયાિ ેબસસત ધમ્ત કહેવયા્ 
છે. તે બે પ્રકયારિી હો્ છે. જળ બસસત અિે પવિ બસસત. 
ઉટડ્્યાિબંધ અિે વયામ  દક્િોળી સંચયાલિિો અભ્યાસ 
આવશ્ક છ. (૧) જળ બસસત (૨) પવિ બસસત.

4. તયાટક ઃ
5. નોળી ઃ િોળી મધ્મયા, વયાિ િોળી, દનક્ણિોળી
6. ક્પયાલભયાવ્ત ઃ પદ્યાસિ કે નસદ્ધયાસિમયા ંબસેીિ ેબિંે 

હયાથિે ઘજુંટણ પર રયાખો. શ્યાસ અંદર લઇિે પછી તેિયાથી 
િયાનભિયા િીચેવયાળયા ભયાગિે પયાછળ ધક્ો દેતયંા ઘણયા 
ભયાગોમયાં નવભયાજીત કરીિે બહયાર કયાઢી િયાખો. છેલ્ીવયાર 
પૂરો શ્યાસ બહયાર કયાઢીિે મહયાબંધ લગયાવો. ફરીથી આ 
પ્રનક્ર્યાિે પહેલયાિી જેમ કરો. અભ્યાસી મયાટે 25-30 ધક્યા 
(સટ્ોક) જ પૂરતયા છે.

ષટકમ્ગષટકમ્ગ
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1. બયાધક ્તત્વોઃ મહન્્ત પતંજનલિયા મત અિજુસયાર રોગ, સત્યાિ 
(થયાક), સંશ્ (શંકયા), પ્રમયાદ (લયાપરવયાહ), આળસ (સજુસતી), 
અનવરતિી (ભોગનવલયાસિી લયાલસયા), ભ્રયાંનતદશ્તિ (પદયાથ્ત અિે 
નવ્્ોિજું નમથ્યાજ્યાિ), અલબધ ભૂનમકતવ (ચોક્સ સથયાિ િ મળવજું) 
અિે અિવસસથતવ (પ્રયાપ્ત ભૂનમ પર નચતિિી અસસથરતયા) વગેરે િવ 
પ્રકયારિયાં બયાધક તત્વો છે કે જે સયાધકિે ્ ોગમયાગ્ત પર આગળ વધતયાં 
અટકયાવે છે.
2. સયાધક ્તત્વઃ ્ોગિયા મયાગ્ત પર સફળતયાપૂવ્તક આગળ વધવયા મયાટે 
્ોગીએ સજુખીજિો પ્રનત નમત્રભયાવ રયાખવો, દજુિઃખીજિો પ્રત્ ેકરણયા ભયાવ 
રયાખવો, પજુણ્યાતમયાઓ પ્રનત સદ ્ભયાવ અિે આિંદ ભયાવ રયાખવો તથયા 
દજુષ્ અિે પયાપી લોકો પ્રનત ઉપેક્યા ભયાવ રયાખવો.
સવયામી સવયાતમયારયામિયા મજુજબ ્ોગમયાગ્તમયાં બયાધક અિે સયાધક તત્વો 
િીચે મજુજબ છેિઃ
1. બયાધક ્તત્વઃ સવયામી સવયાતમયારયામિયા મજુજબ અલપયાહયાર, વધજુ શયારીનરક 
શ્મ, વધજુ બોલવજું, કડક નિ્મોિજું પયાલિ કરવજું, ખરયાબ પ્રકકૃનતવયાળયા 
લોકોિી સંગત, મિિી અસસથરતયા વગેરે છ પ્રકયારિયાં બયાધક તત્વો 
છે, જે સયાધકિે ્ોગસયાધિયાિયા મયાગ્ત પર આગળ વધતયાં અટકયાવે છે.
2. સયાધક ્તત્વઃ સવયામી સવયાતમયારયામે ઉતસયાહ, દૃઢતયા, નવભેદિ, પરમ 
શ્દ્ધયા (નિષઢયા), સયાહસ અિે ખરયાબ પ્રકકૃનતવયાળયા લોકોથી દૂર રહેવયા 
જેવયાં છ પ્રકયારિયાં તત્વોિે ્ોગમયાગ્તિયા સયાધક તત્વ તરીકે વણ્તવ્યાં છે.
શ્ીમદ્ ભગવદ ્ગીતયા મજુજબ ્ ોગમયાગ્તમયંા બયાધક અિે સયાધક તત્વો િીચે 
મજુજબ છેિઃ
1. સયાધક ્તત્વઃ ગીતયા મજુજબ ્ોગીએ જીવિિયા દરેક ક્ેત્રમયાં અનત 
(પરયાકયાષ્ઠયા)િો ત્યાગ કરવો. આધ્યાસતમક અિે ્ોગસયાધિયાિયા મયાગ્ત 
પર આગળ વધવયા મયાટે, સયાધકિે સં્નમત રહેવજું ખૂબ જ મહત્વપૂણ્ત 
છે, તેથી સયાધકે તેિી જીવિશૈલી, સં્નમત અિે નિ્ંનત્રત રયાખવી 
જોઈએ. તેણે ્ોગ્ આહયાર લેવો જોઈએ, ્ોગ્ નિદ્યા લેવી જોઈએ, 
ઉનચત આરયામ કરવો જોઈએ, ઉનચત સ્યાિ કરવજું જોઈએ અિે ઉનચત 
મિોરંજિ કરવજું જોઈએ.
2. બયાધક ્તત્વોઃ ગીતયા મજુજબ ્ ોગિયાં બયાધક તત્વોમયાં ઘમંડ, ખ્યાનત, 
શ્ેષઢતયા મિોગ્રંનથ (પોતયાિે ્ ોગગજુર સમજવજું), બેદરકયારી, સંશ્ અિે 
અનિનશ્તતયા, ભ્રયાનંત, નિરંતરતયાિો અભયાવ વગરેેિો સમયાવશે થયા્ છે.

ય�ોગસ�ધન�ન�ં બ�ધક અનો 
સ�ધક તત�ોઃ

મહન્્ત પતંજનલિયા મત અિજુસયાર, ્ોગસયાધિયાિયા મયાગ્તમયાં બયાધક 
અિે સયાધક તત્વો િીચે મજુજબ છેિઃ

યોગસયાધનયાનયાં બયાધક અને સયાધક ્તત્વોઃયોગસયાધનયાનયાં બયાધક અને સયાધક ્તત્વોઃ
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મુદ્યાવ્વજ્યાન
મુદ્યા વ્વશે મયાવહ્તી

આપણજું શરીર પયાંચ તત્વોિજું બિેલજું છે - પૃથવી, અસનિ, જળ, વયા્જુ અિે આકયાશ. પંચ તત્વોિી સમતજુલયા શરીરમયાં 
જળવયાઈ િ રહે તો શરીરિી રોગપ્રનતકયારક શટકત ઘટે છે અિે એ મયાંદગીિજું નશકયાર બિે છે. મજુદ્યા દ્યારયા આ 
પયાંચ તત્વોિે શરીરિયા એક ભયાગથી બીજા ભયાગ તરફ વહેવડયાવવયામયાં આવે છે. શરીર, મિ અિે પ્રયાણિયા 
આરોગ્િે જાળવવયા મયાટે ્ોગીઓએ મજુદ્યાઓિયા પ્ર્ોગ ક્યા્ત હતયા.

સયામયા્્તિઃ મજુદ્યા હયાથિી આંગળીઓ વડે કરવયામયાં આવે છે. હયાથિી પયાંચ આંગળીઓ પયાંચ તત્વોિે દશયા્તવે છે.

અંગૂઠો Thumb (અંગજુષ્) - અસનિ
પહેલી આંગળી Index Finger (તજ્તિી) - વયા્જુ
બીજી કે મધ્ આંગળી Middle Finger (મધ્મયા) – આકયાશ
ત્રીજી આંગળી Ring Finger (અિયાનમકયા) – પૃથવી
છેલ્ી કે િયાિી આંગળી Little Finger (કનિસષ્કયા) – પયાણી

મજુદ્યા મિિે ધ્યાિિી સસથનતમયાં જવયા તૈ્યાર કરે 
છે. મજુદ્યા ઘણે ભયાગે એકલી કરવયામયાં િ આવતયાં 
નવનવધ આસિ કે પ્રયાણયા્યામિી સયાથે કરવયામયાં 
આવ ેછે. નવનવધ મજુદ્યાઓમયા ંઆગંળી અિ ેઅગંઠૂયાિે 
એવી રીતે વયાળવયામયાં આવે છે કે જેથી અમજુક નબંદજુ 
પર દબયાણ તથયા શરીરિયા નવનવધ ભયાગો પર એિી 
અસર થયા્ છે. એથી પ્રયાણિો પ્રવયાહ શરીરિયા એક 
ભયાગમયાંથી બીજા ભયાગ તરફ વહેવયા મયાંડે છે. એ 
પ્રવયાહિજું નિ્મિ અિે ્ોગ્ મયાત્રયામયાં િયાડીઓમયાં 
વહિ એ મજુદ્યાિો હેતજુ છે. ઈડયા અિે નપંગળયા 
િયાડીઓમયાં સજુક્મ પ્રયાણિયા પ્રવયાહિે અનભસયાટરત 

થતયાં ઊજા્તિો પ્રવયાહ જોઈતયા સથયાિે પૂરતયા પ્રમયાણમયાં મળે 
છે, જેથી મિિયા નવચયારોિી ગનત અટકે છે તથયા મિિયા 
ઉદ્ગેો ઓછયા થયા્ છે. મિ એકયાગ્ર થતયંા ધ્યાિિી પ્રનક્ર્યામયંા 
મદદ મળે છે.

તંત્ર અિે ્ોગમયાગ્તમયાં નવનવધ પ્રકયારિી સો જેટલી 
મજુદ્યાઓિો ઉલે્ખ કરવયામયંા આવ્ો છે. એ મજુદ્યાઓિે નવનવધ 
પ્રકયારમયા ંવહેંચી શકયા્ - હયાથ, મસસતષક, કયા્યા, બધં અિે 
આધયાર. 

મુદ્યા કર્વયાનયા સયામયાનય વનયમ
(1) મદુ્યા કોિ-કયયારે કરી શકે? : મજુદ્યાઓ આરોગ્િી 

દસષ્એ અત્ંત પ્રભયાવશયાળી છે. મજુદ્યાઓ સત્રી, પજુર્, 
બયાળક, વૃદ્ધ બધયા જ કોઈ પણ અવસથયામયાં અિે કોઈ પણ 
સમ્ે કરી શકે છે અિે એિયા મયાટે ઉપયાસિયા અિે 
સયાધિયાિયા સમ્ે કરવયામયંા આવતી મજુદ્યાઓિી મયાફક 
આસિ, નવશે્  મચં, ટદશયા, સમ્ વગરેે કોઈ પણ નિ્મોિજું 
બધંિ િથી. આ મજુદ્યાઓિજુ ંચયાલતયા,ં ફરતયા,ં સતૂયા,ં જાગતયા,ં 

મુદ્યાવ્વજ્યાનમુદ્યાવ્વજ્યાન
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ઊઠતયા-ંબેસતયા,ં બસમયંા ્ યાત્રયા કરતયંા. ટેનલનવઝિ, વયાતચીત 
કરતયાં, સયાંસયાટરક કયા્્ત કરતી વખતે જ્યારે પણ ઇચ્છયા 
થયા્ ત્યારે કરી શકયા્ છે.

(2) મદુ્યા બનયા્વ્વયા બનં ેહયા્થનુ ંમહત્વઃ મજુદ્યાઓ બિેં 
હયાથે કરવી જોઈએ. એક હયાથેથી મજુદ્યાઓ કરવયાથી પણ 
લયાભ થયા્ છે. જેવી રીતે જ્યાિમજુદ્યા. જમણયા હયાથથી જે મજુદ્યા 
કરવયામયાં આવે છે એિો શરીરિયાં જમણયાં અંગો પર પ્રભયાવ 
પડે છે. અિે ડયાબયા હયાથથી જે મજુદ્યાઓ કરવયામયાં આવે છે, 
તેિયાથી ડયાબી તરફિયાં અંગો પ્રભયાનવત થયા્ છે.

(3) મુદ્યા બનયા્વ્તી ્વખ્તે સહજ્તયા અને હલકયા 
િબયા્વઃ મજુદ્યામયંા આગંળીઓિો સપશ્ત કરતી વખત ેદબયાણ 
હલકંુ અિ ેસહજ હોવજુ ંજોઈએ. શે્  આંગળીઓિો પરસપર 
સપશ્ત અનધક મહત્વપૂણ્ત છે. શે્ આંગળીઓ સજુનવધયા 
અિજુકૂળ રહેવયાથી પણ લયાભ મળે છે. મજુદ્યામયા ંઆગંળીઓિો 
સપશ્ત કરતી વખતે દબયાણ હલકંુ અિે સહજ હોવજુ ંજોઈએ. 
શે્  આગંળીઓિો પરસપર સપશ્ત અનધક મહત્વપણૂ્ત છે. શે્  
આગંળીઓ સજુનવધયા અિજુકૂળ રહેવયાથી પણ લયાભ મળે છે.

(4) સમયની સીમયાઃ કોઈ પણ મજુદ્યાિો અભ્યાસ 
ટદવસભરમયાં ઓછયામયાં ઓછી 45 નમનિટ સજુધી બંિે હયાથો 
પર કરવી જોઈએ. ખયાસ કરીિે સયાધકિે મયાટે એ આવશ્ક 
છે. 45 નમનિટિી સયાધિયાથી શયારીટરક તત્વોમયાં પટરવત્તિ 
થવયા લયાગે છે. સયાધરણ વ્નતિ આ મજુદ્યાઓિો અભ્યાસ 
આરંભમયા ં10 નમનિટથી શરૂ કરીિ ેએિ ેઅનધકથી અનધક 
એક કલયાક સજુધી વધયારી શકે છે.

(5) સહેલો ઉ્પયાયઃ જો કોઈ વ્નતિિ ેમયાટે રોજ સતત 
45 નમનિટ સજુધી એક મજુદ્યામયાં રહેવજું મજુશકેલ પડે, તો તેિયા 
મયાટે એક સહેલો ઉપયા્ એ છે કે ત ેવ્નતિ મજુદ્યાિો અભ્યાસ 
દરરોજ 15 નમનિટ સવયારે અિે 15 નમનિટ સયાંજે નિ્નમત 
કરે. આ નવનધથી પણ મિવયાંનછત ફળ મળે છે. ભલેિે 
એિો લયાભ મળવયામયાં થોડો વધજુ સમ્ લયાગે.

(6) રોગ હો્વયાની િશયામયાંઃ રોગ થતો હો્ તો આપ 
સૂઈ જાવ અથવયા બેસો અથવયા અ્્ કોઈ પણ સસથનતમયાં 
હોવયા છતયાં પણ આપ એ રોગથી સંબંનધત મજુદ્યાિો 
તયાતકયાનલક પ્ર્ોગ કરી શકો છો. છતયાં પણ કોઈ રોગ 
નવશે્ િ ેમયાટે મજુદ્યાિો નવશે્  સમ્ 45થી 50 નમનિટિો છે. 
પરંતજુ આવશ્કતયા કે સયામથ્્ત અિજુસયાર આપ એિે ઓછયા 
અથવયા વધયારે સમ્ સજુધી કરી શકો છો. બીમયારી જેટલી 
જૂિી હશે, એિયા ઇલયાજમયાં એટલો જ અનધક સમ્ લયાગી 
શકે છે. છતયાં પણ એક ક્ણિે મયાટે કરવયામયાં આવેલી 
મજુદ્યાિો પ્ર્ોગ પણ શરીરિી ભીતરમયાં સૂક્મયાનતસૂક્મ 
સ્યા્જુમડંળમયંા પ્રભયાવશયાળી કંપિ ઉતપન્ન કરવયામયંા સહયા્ક 

નસદ્ધ થયા્ છે. કેટલીક મજુદ્યાઓ રોગ દૂર થવયાિયા સમ્ 
સજુધી કરવી જ જોઈએ, જેવી રીતે શૂ્્ મજુદ્યા અિે વયા્જુ 
મજુદ્યા. રોગ શયાંત થ્યા બયાદ તેિે સતત લયાંબયા સમ્ સજુધી 
કરવયાથી હયાનિ થવયાિી સભંયાવિયા પણ હો્ છે. તો કેટલીક 
મજુદ્યાઓ સવેચ્છયાિજુસયાર અનધકથી અનધક સમ્ સજુધી 
કરવયાિજું નહતકર છે, જેમ કે પ્રયાણ મજુદ્યા, જ્યાિ મજુદ્યા, અપયાિ 
મજુદ્યા, પૃથવી મજુદ્યા.

(7) મુદ્યાઓનો પ્રભયા્વઃ કેટલીક મજુદ્યાઓ તયાતકયાનલક 
પોતયાિો પ્રભયાવ દેખયાડે છે, જેમ કે શૂ્્ મજુદ્યા, અપિયાવયા્જુ 
મજુદ્યા. કેટલીક મજુદ્યાઓ દીઘ્તકયાલીિ છે, જે કંઈક લયાંબયા 
સમ્િયા અભ્યાસ પછી પોતયાિો સથયા્ી પ્રભયાવ પ્રગટ કરે 
છે. જ્યાિ, અપયાિ, પૃથવી અિે પ્રયાણ મજુદ્યાિો જેટલો અનધક 
અભ્યાસ કરવયામયાં આવે, એટલો જ નહતકર પ્રભયાવ પડે 
છે. નવશે્કર પ્રયાણ મજુદ્યાિો અભ્યાસ બધી જ સવસથ અિે 
અસવસથ વ્નતિઓિે મયાટે લયાભપ્રદ છે. અિે તેિે ઇચ્છયા 
અિજુસયાર કરી શકયા્ છે.

(8) મુદ્યાનો લયાભઃ અ્્ ઇલયાજિી સયાથે સયાથે પણ 
મજુદ્યાિો પ્ર્ોગ કરી શકયા્ છે. મજુદ્યાઓ દ્યારયા સયારવયાર કોઈ 
પણ પ્રકયારિયા ઇલયાજમયંા અવરોધ િયાખતી િથી, પરંતજુ 
રોગોિે શીધ્ શયાંત કરવયામયાં સહયા્ક નસદ્ધ થયા્ છે. અ્્ 
ઔ્નધ લેવયા છતયાં પણ જો રોગી શ્દ્ધયાિી સયાથે મજુદ્યા 
નચટકતસયા પણ ચયાલજુ રયાખે તો પણ આવશ્ક લયાભ થશે. 
મજુદ્યાિયા પ્ર્ોગમયાં જો કોઈિે નવશ્યાસ પણ િ હો્ તો પણ 
મજુદ્યા પોતયાિજું કયા્્ત અવશ્ બતયાવશે.

(9) મુદ્યા્થી ્તયાતકયાવલક રયાહ્તઃ શરીરમયાં મજુદ્યાિયા 
પ્ર્ોગથી એવયાં સૂક્મ પટરવત્તિો કરવયાિજું સંભવ થઈ શકે 
છે કે જે નવજ્યાિથી નબલકુલ અસંભવ છે, કયારણ કે 
શરીરિી બધી જ સૂક્મ િયાડી; કે્દ્ો તથયા ચક્રોિી સસવચ 
બંિે હથેળીઓમયાં હોવયાથી પ્રભયાનવત થયા્ છે. ઉદયાહરણ 
તરીકે જોઈએ તો કોઈ વ્નતિિે અચયાિક હયાટ્તએટેકિો 
હજુમલો થઈ આવે, અિે તેિી પયાસે તયાતકયાનલક કોઈ 
પ્રભયાવશયાળી દવયા િથી, એવી સસથનતમયાં ડોકટર આવે તે 
પહેલયાં એ વ્નતિ તતકયાલ પોતયાિયા હયાથોથી અપયાિવયા્જુ 
મજુદ્યા કરે તો તેિયા પ્રભયાવથી અલોપનથક ગોળી સોરનબટેટિી 
મયાફક હદ્િી તરફ ચઢતો અિે હદ્ પર દબયાણ કરતો 
ગેસિો ગોળો િીકળી જવયાથી તતકયાલ રયાહત થયા્ છે. 
આમ, શ્દ્ધયાિી સયાથે મજુદ્યાભ્યાસ કરવયાથી આપ નિશ્્થી 
રોગથી બચી શકશો. રોગી હો્ તો સવસથ થઈ જશે, અિે 
સયામયા્્ રૂપથી સવસથ હો્ તો અનધક સવસથ થઈ જશે.

મુદ્યાવ્વજ્યાનમુદ્યાવ્વજ્યાન
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મુદ્યા બનયા્વ્વયાની રી્તઃ પદ્યાસિમયાં બેસીિે જમણયા હયાથિી હથેળી પર ડયાબયા હયાથિી હથેળીિે 
(ઊલટયા હયાથ પર સીધયા હયાથિે) સહેજ હલકયા દબયાણથી રયાખવયાથી ધ્યાિ મજુદ્યા બિે છે. ધ્યાિ 
રયાખવજું કે નશર ગરદિ, રીઢિજું હયાડકું વગેરે સીધયાં રહે, આંખો અિે હોઠ સહજતયાથી બંધ રહે. 
ધ્યાિ પોતયાિયા ઈષ્દેવિયા સવરૂપ પર સસથર કરવજું. અથવયા કયા્મોતસગ્ત કરવો. શરીરથી શયાંત 

રહી થોડયા સમ્િે મયાટે નવચયારરનહત અવસથયામયાં રહેવયાિો પ્ર્યાસ કરવો.

વ્વશેષઃ અષ્યાંગ ્ોગ (્મ, નિ્મ, 
આસિ, પ્રયાણયા્યામ, પ્રત્યાહયાર, ધયારણયા, ધ્યાિ 
અિે સમયાનધ)િજું એક અંગ ધ્યાિિી સયાધિયામયાં 
આ મજુદ્યા નવશે્ રૂપથી સહયા્ક નસદ્ધ થઈ છે. 
સહજ ધયયાન મુદ્યાઃ- જે વ્ટકત પદ્યાસિ કરી 
શકતયા િથી એમણ ેધ્યાિ મજુદ્યા સજુખયાસિ અથવયા 
સવસસતક અથવયા પલયંાઠી આસિમયંા 
બસેીિે કરવી જોઈએ. આ સહજ 
ધ્યાિ મજુદ્યાિે સયાધયારણ 
વ્નતિ અનધક લયાંબયા 
સ મ ્  સજુ ધ ી 
સરળતયાથી કરી 
શક ે છ ે.  અ િે 
ધ્ યાિ  મજુ દ્ યાિ યા 
લયાભ પણ મળી 
જા્ છે.

ધયયાન યોગ મુદ્યાઃ- 
ધ્યાિ મજુદ્યામયાં જો જમણી 
હથળેી પર ડયાબી હથળેી રયાખીિે 
બિં ેહયાથિયા અગંઠૂયાિ ેપરસપર મળેવીિે 
રયાખવયામયાં આવે તો એક એવી ્ોગમજુદ્યા બિી 
જા્ છે જે લયાંબયા ધ્યાિિે મયાટે ઉપ્ોગી છે. 
અિ ેલયાબંયા અભ્યાસથી સયાધકિયા મજુખમડંલ પર 
ટદવ્ આક્્તણ કે ઓરયા (તેજસ)િજું અજ્યાત, 
અદૃશ્, આભયામંડલ એિી પયાસે આવવયાવયાળયા 
લોકોિ ેપ્રભયાનવત કરવયા લયાગ ેછે. ધ્યાિ મજુદ્યામયાં 
જો હથેળીઓ એકબીજા પર રયાખ્યા બયાદ બંિે 
હથેળીઓ જ્યાિ મજુદ્યાિી સસથનતમયંા રયાખવયામયાં 
આવે તો ધ્યાિ મજુદ્યા તથયા જ્યાિ મજુદ્યાિયા 
સસ્મમનલત લયાભિી સયાથે પદ્યાસિિયા લયાભ પણ 
મળી જા્ છે.

સમયની સીમયાઃ સયાધકિે મયાટે ધ્યાિ મજુદ્યામયંા 
સમ્િી કોઈ સીમયા િથી. સહજતયાિી સયાથે 
પદ્યાસિ કરવયાિી ક્મતયાિયા અિજુરૂપ ધ્યાિ 
મજુદ્યાિો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. સયાધયારણ 
વ્નતિએ એિે ધીરે- ધીરે વધયારતયંા 

રહીિે ઓછયામયાં ઓછી 20 નમનિટથી એક 
કલયાક સજુધી કરવી જોઈએ. ધ્યાિ મજુદ્યા િ કરી 
શકવયાિી અવસથયામયાં સહજ ધ્યાિ મજુદ્યા કરીિે 
લયાભ ઉઠયાવવો જોઈએ.

લયાભઃ ધ્યાિ મજુદ્યાથી મયાિનસક શયાંનત મળે 
છે. અિે સ્યા્જુમંડળિે બળ મળે છે. મિિી 
ચચંળતયા શયંાત થઈિે નચતિિી એકયાગ્રતયા વધ ેછે. 
સયાસત્વક નવચયારોિી ઉતપનતિ થયા્ છે. અિે 
પ્રભજુભજિમયાં મિ લયાગે છે. સયાધકિે ધ્યાિિયા 
પ્રભયાવથી ધ્યાિિી ઉચ્તર સસથનતમયાં 
પહોંચયાડવયામયાં સહયા્તયા મળે છે.
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મુદ્યા બનયા્વ્વયાની રી્તઃ મધ્મયાં અિે અિયાનમકયા બંિે આંગળીઓિયા આગળિયા ભયાગિે 
અંગૂઠયાિયા આગળિયા ભયાગથી મેળવી દેવયાથી અપયાિ મજુદ્યા બિે છે. આ મજુદ્યામયાં કનિનષ્ઠકયા અિે 

તજ્તિી આંગળીઓ સહજમયાં સીધી રહે છે.

વ્વશેષઃ મયાિવસવયાસથ્િી રક્યાિે મયાટે 
અપયાિ મજુદ્યા ઘણી મહત્વપૂણ્ત નક્ર્યા છે, કયારણ 
કે આ સવસથ શરીરિી એક મહત્વપૂણ્ત 
આવશ્ક નવસજ્તિ નક્ર્યાિે નિ્નમત કરે છે 
અિે શરીરિે નિમ્તળ બિયાવે છે છતયાં પણ 
્ોગયાસિિી નક્ર્યાઓ દ્યારયા શયારીટરક નિમ્તળતયા 

પ્રયાપ્ત થયા્ 

છ ે.  અિે 
સયાધકિ ે્ ોગિી ઉચ્ શયારીટરક નિમ્તળતયા પ્રયાપ્ત 
થયા્ છે તેમજ સયાધકિે ્ ોગિી ઉચ્ સસથનતમયાં 
પહોંચયાડવયાિે મયાટે શરીરિી જે સૂક્મમયાં સૂક્મ 
સવસથ નસનદ્ધિી આવશકતયા રહે છે એ હઠ્ોગિી 
નક્ર્યાઓ બયાદ અપયાિ મજુદ્યાિયા નિરંતર અભ્યાસ 
દ્યારયા સંભવ છે. સયાધિયામયાં પ્રયાણ-અપયાિિે 
સરખયા કરીિે મેળવી દેવયાિજું િયામ જ એક 
પ્રકયારથી ્ ોગ છે. બીજા શબદોમયાં ્ ોગિે ઊંચી 
કક્યામયંા લઈ જવયાિે મયાટે પ્રયાણ-અપયાિિો સં્ ોગ 

હોવો પરમ આવશ્ક છે. પ્રયાણ અિે અપયાિ 
મજુદ્યાિે પ્રનતટદિ વયારંવયાર કરતયા રહેવયાથી પ્રયાણ 
અિે અપયાિ વયા્જુિી સસથનત શરીરમયાં સપ્રમયાણ 
રહે છે.

સમયની સીમયાઃ આ મજુદ્યામયાં સમ્િી કોઈ 
સીમયા િથી. જટેલો અનધક આ મજુદ્યાિો અભ્યાસ 
કરવયામયા ંઆવ ેતટેલો અનધક લયાભદયા્ક રહેશ.ે 
લયાભઃ અપયાિ મજુદ્યાિયા પ્રભયાવથી શરીર નિમ્તળ 
થયા્ છે. અિે સંપૂણ્ત નવજાતી્ દ્વ્ અથવયા 

મળ સરળતયાપવૂ્તક શરીરમયંાથી બહયાર િીકળી 
જા્ છે. અપયાિ મજુદ્યાિયા નિરંતર પ્ર્ોગથી 

બધયા જ પ્રકયારિયાં મળ-મૂત્ર અિે પસીિો 
વગેરે નવનભન્ન મયાગવેથી શરીરમયંાથી 
નિષકયાનસત થયા્ છે અિે સયાસત્વક 
ભયાવ પણ ઉતપન્ન થયા્ છે. જો કોઈ 
વ્નતિિ ેધણયા લયાબંયા સમ્થી પસીિો 
આવતો િથી તો અપયાિ મજુદ્યાએ થોડયા 
જ ટદવસોમયાં આવવયા લયાગશે. પસીિો 
િ આવવયાથી પણ મિજુષ્િે કેટલયા્ે 

પ્રકયારિયા રોગ થઈ શકે છે. અપયાિ 
મજુદ્યાિો નવશે્ પ્રભયાવ મૂત્રયાશ્ પર પડે છે. 

એટલયા મયાટે મૂત્ર રોકયાઈ જા્ તો એિયા પર 
તરત જ પ્રભયાવ પયાડે છે. જો કોઈ વ્નતિિજું મૂત્ર 
રોકયાઈ ગ્જું હો્ અિે કોઈ ઔ્નધ, ઇંજેકશિ 
વગેરે દ્યારયા કેટલયા્ ટદવસો વીતી જતયા પણ 
રોગીિ ેમતૂ્ર આવતજુ ંિથી તો અપયાિ મજુદ્યાિો 45 
નમનિટ સજુધી અભ્યાસ કરવયાથી ઔ્નધ નવિયા 
એ તકલીફ દરૂ થઈ જા્ છે. જો મતૂ્ર બધં આજે 
જ થ્જું હો્ (અથવયા આજથી મૂત્રિો અવરોધ 
પ્રયારંભ થ્ો હો્) તો આ મજુદ્યા તયાતકયાનલક 
આશ્્્તજિક રૂપથી લયાભ કરે છે. અિે 
રોકયા્ેલજું મૂત્ર (જો પ્રોસટેટિી ફટર્યાદ િ હો્ 
તો) અવશ્ થયા્ છે. 
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મુદ્યા બનયા્વ્વયાની રી્તઃ અિયાનમકયા (િયાિી આંગળી પયાસેિી આંગળી) તથયા અંગૂઠયાિયા 
આગળિયા ભયાગિે પરસપર મેળવવયાથી પૃથવી મજુદ્યા બિે છે. બયાકીિી આંગળીઓ સહજ સીધી 

રયાખવી.

વ્વશેષઃ પૃથવી મજુદ્યા કરવયાથી પૃથવી તત્વ 
વધીિે સરખજુ ંથયા્ છે, જિેયાથી બધયા જ પ્રકયારિી 
શયારીટરક કમજોરીઓ દૂર થયા્ છે. અિયાનમકયા 
એક મહત્વપૂણ્ત આંગળી છે. અંગૂઠયાિી મયાફક 
અિયાનમકયામયાં પણ તેજિો નવશે્ નવદ્જુત પ્રવયાહ 
હો્ છે. ્ ોગશયાસત્ર અિજુસયાર લલયાટ (કપયાળ) 
પર ટદ્દલ કમળિજુ ંઆજ્યાચક આવલેજું 
છે. અિે એિયા પર અિયાનમકયા 
અિે અંગૂઠયા દ્યારયા શજુભ 
ભ યા વ િ યા િ ી  સ યા થે 
ન વ નધવત્ નતલક 
કરીિે કોઈ પણ 
સત્ર ી  ક ે પજુ ર ્ 
પોતયાિી અદૃશ્ 
શનતિિ ેબીજામયાં 
પહોંચયાડીિ ેએિી 
શટકતમયાં વધયારો 
કરી શકે છે.

સમયની સીમયાઃ 
પૃથવી મજુદ્યાિે કોઈ પણ 
આસિ કે સસથનતમયાં 
બસેીિ ેઅનધકયાનધક સમ્ 
સજુધી કરી શકયા્ છે.

લયાભઃ  પૃથવી  મજુદ્ યા  દજુબ ્તળ 
વ્ટકતિજું વજિ વધયારીિે સવયાભયાનવક અિે 
સતંજુનલત કરે છે. મયાટે જાડયા બિવયાિી ઇચ્છયાવયાળી 
વ્ટકતઓએ અવશ્ કરવી જોઈએ. શરીરમયાં 
ક્રયાંનત અિે તેજિી કમી હોવયાથી આ મજુદ્યાિયા 
પ્ર્ોગથી તેજસસવતયા વધે છ ે. આ મજુદ્યા 
જીવિશટકત વધયારે છે. દીધ્તકયાળ સજુધી એિયા 
નિ્નમત અભ્યાસથી શરીરમયાં પ્રસન્નતયા, િવી 
સકૂનત્ત તથયા ઓજિો સચંયાર થયા્ છે. તથયા શરીર 
બધયા જ પ્રકયાર ે સવસથ રહે છે. આ મજુદ્યાિયા 
પ્રભયાવથી આંતટરક સૂક્મ તત્વોમયાં મહત્વપૂણ્ત 

પટરવત્તિ થવયા અિે નવચયારોમયાં સંકુનચતતયા દૂર 
થઈિે નવચયારોમયંા ઉદયારતયા આવવયા લયાગે છે. 
આધ્યાસતમક સયાધક આગળ વધવયામયાં આ 
મજુદ્યાથી સયાચયા સયાથીિી મયાફક સહ્ોગ પ્રયાપ્ત  
કરે છે.
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મુદ્યા બનયા્વયાની રી્તઃ હયાથિી તજ્તિી (અંગૂઠયાિી સયાથેિી) આંગળીિો આગળિો ભયાગ અંગૂઠયાિયા આગળિયા ભયાગિી 
સયાથે મેળવીિે રયાખવો, અિે હલકું દબયાણ આપવયાથી જ્યાિ મજુદ્યા બિે છે. દબયાવવજું જરૂરી િથી. બયાકીિી આંગળીઓ 

સહેજ રૂપથી સીધી રયાખો.

વ્વશેષઃ આ અત્યાનધક મહત્વપૂણ્ત અંગૂલી મજુદ્યા 
છે. આ મજુદ્યાિો સંપૂણ્ત સ્યા્જુમંડળ અિે મસતક 
પર ઘણો નહતકયારી પ્રભયાવ પડે છે. જ્યાિ મજુદ્યા 
કોઈ પણ આસિ કે સસથનતમયંા કરી શકયા્ 
છે. ધ્યાિિયા સમ્ે એિે પદ્યાસિમયાં 
બસેીિ ેકરવયાિજુ ંસવ્તશે્ષ્ઠ મયાિવયામયંા આવ જ્ું 
છે. આ મજુદ્યાિે બંિે હયાથોથી, ચયાલક; 
ફરતયાં, બેસતયાં; ઊઠતયાં, જાગતયાં, સૂતયાં, 
ગૃહસથીિજું કયા્્ત કરતી વખતે, આરયામિી 
ક્ણોમયાં જ્યારે ઇચ્છયા થયા્ ત્યારે કોઈ 
પણ સમ્ે, કોઈ પણ સસથનતમયંા અિે 
ક્યાં્ પણ કરી શકયા્ છે. આ મજુદ્યાિયા 
નિ્નમત અભ્યાસથી, હસતરેખયા નવજ્યાિિી 
દસષ્થી, જીવિરેખયા અિે બજુધરેખયાિયા દો્ 
દૂર થયા્ છે. અિે અનવકનસત શજુક્ર પવ્તતિો પણ 
નવકયાસ સંભવ થયા્ છે.

સમયની સીમયાઃ જ્યાિ મજુદ્યા અનધકથી અનધક સમ્ 
સજુધી કરી શકયા્ છે. આ મજુદ્યાિે મયાટે સમ્િી કોઈ સીમયા 
િથી.

જ્યાન મુદ્યાનયા લયાભઃ જ્યાિ મજુદ્યા સમસત સ્યા જ્ુમડંળિે 
સશકત બિયાવે છે. નવશે્  કરીિ ેમયાિનસક તિયાવિયા કયારણે 
થવયાવયાળયા દજુષપ્રભયાવો અિ ેરોગ દરૂ કરીિે મસતકિયા જ્યાિ 
તંતજુઓિ ેસબળ બિયાવ ેછે. જ્યાિ મજુદ્યાિયા નિરંતર અભ્યાસથી 
મસતકિી બધી જ નવકકૃનતઓ અિે રોગો દૂર થઈ જા્ છે, 
જવેયા કે પયાગલપણજુ,ં અ્્ મિસકતયા કે ટડપ્રશેિ, વ્યાકુળતયા, 
ભ્ વગેરે. મસતક શજુદ્ધ અિે નવકનસત થયા્ છે. મિ શયાતં 
થઈ જા્ છે. અિે ચહેરયા પર અપૂવ્ત પ્રસન્નતયા ઝળકવયા લયાગે 
છે. ઉતેિજિયા અિે મયાિનસક તણયાવમયંાથી મજુનતિિ ેમયાટે આ 
મજુદ્યા લયાજવયાબ છે તમે જ આ મજુદ્યા કરવયાથી થોડી જ ક્ણોમયાં 
ક્રોધિજુ ંપણ શમિ થયા્ છે. જ્યાિ મજુદ્યા મયાિનસક એકયાગ્રતયાિે 
વધયારવયામયા ંસહયા્તયા કરે છે. તજ્તિી આગંળી અિ ેઅગૂંઠો 
જ્યંા એકબીજાિે સપશ્ત કરે છે ત્યા ંહલકોિી િયાડી સપદંિ 
અિજુભવયા્ છે. અિ ેત્યા ંધ્યાિ લયાગવયાથી નચતિિજુ ંભટકવયાિજું 
બધં થઈિ ે નચતિ સવ્ં એકયાગ્ર થઈ જા્ છે. જ્યાિ મજુદ્યા 

નવદ્યાથથીઓ મયાટે કોઈ વરદયાિથી ઓછજું િથી. એિયા 
અભ્યાસથી સમરણશનતિ ઉન્નત અિે બજુનદ્ધ તેજ 

થયા્ છ.ે અકયારણ આંગળીઓિયા ટચકયા 
ફોડવયા, પંજા લડયાવવયા, વ્થ્તમયંા પગિે 
હલયાવવયા અથવયા આગંળીઓિે કોઈ પ્રકયારે 
અિજુનચત સંચયાલિ કરવયાિી આદતોથી 
મસતક તથયા સ્યા્જુમડંળ પર ખરયાબ અસર 
પડે છે. પ્રયાણશનતિ વેડફયા્ છે. અિે 
સમરણશટકત કમજોર થયા્ છે. જ્યારે 
જ્યાિ મજુદ્યાિો નિરંતર અભ્યાસ કરવયામયાં 
આવ ેતો એમિી બૌનદ્ધક પ્રનતભયા પહેલયાિંયાં 
જવેી થઈ જા્ છે. જો મયાિનસક નવકકૃનત્જુતિ 

અથવયા મંદબજુનદ્ બયાળક કે બયાળકીઓ, 
જેમિો મયાિનસક નવકયાસ અવરદ્ધ થઈ ગ્ો 

છે એમિે જ્યાિ મજુદ્યાિી આદત પયાડવયામયાં આવે 
તો થોડયા સમ્મયંા એમિી બૌનદ્ધક પ્રનતભયામયંા 

મહત્વપૂણ્ત પટરવત્તિ થઈ જા્ છે. અંગૂઠો બજુનદ્ધ અિે 
શનતિિજું કે્દ્ છે. જ્યાિ મજુદ્યામયાં અંગૂઠયાિો જે ભયાગ તજ્તિી 
આંગળીથી દબયા્ છે ત્યાં નવદ્મયાિ નપટ્જુટરી અિે 
નપનિ્લ અંતિઃસત્રયાવી ગ્રંનથઓિજું કે્ દ્ પણ દબયા્ છે. 
એિયાથી નશરમયંા આવેલી આ બંિે મહત્વપૂણ્ત ગ્રંનથઓ 
પ્રભયાનવત થયા્ છે. આ ગ્રંનથઓિે કેવળ આપણયા શરીરિજું 
સયારી રીતે ગઠિ અિે નવકયાસ કરવયામયાં સહયા્ક થયા્ છે, 
પરંતજુ મસતકિજું નિ્ંત્રણ પણ કરે છે. નપટ્જુટરી ગ્રંનથ જો 
સયારી રીતે કયામ િ કરે તો બયાળકો ઉપદ્વી-ક્રોધી, ચંચળ, 
અસત્વયાદી, અિે ચોરપણયા બિી શકે છે. જ્યાિ મજુદ્યાિયા 
કંઈક લયાંબયા સમ્િયા અભ્યાસથી નપટ્જુટરી ગ્રંનથ સયારી 
રીતે કયામ કરવયા લયાગે છ,ે જેિયાથી એવયા બયાળક-
બયાનલકયાઓિો સયારી રીત ેશયારીટરક અિે મયાિનસક નવકયાસ 
થવયા લયાગે છે. અિે એમિયા સવભયાવમયાં પણ ઉપરથી િીચે 
સજુધી પટરવત્તિ આવીિ ેખરયાબ આદતો છટૂી જા્ છે. જ્યાિ 
મજુદ્યાિયા અભ્યાસથી િ કેવળ સમરણશનતિ તજે અિે બજુનદ્ધ 
પ્રખર થયા્ છે, પરંતજુ આગળ જઈિે અંતમયાં ટદવ્દૃસષ્િી 
પણ પ્રયાનપ્ત થવયાિી સંભયાવિયા છે.
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મુદ્યા બનયા્વ્વયાની રી્તઃ અિયાનમક (સૌથી િયાિી 
આંગળીિી સયાથેિી) આંગળીિે અંગૂઠયાિી જડમયાં 

લગયાવીિે અંગૂઠયાથી સહેજ હલકું દબયાણ કરવયાથી સૂ્્ત 
મજુદ્યા બિે છે.

વ્વશેષઃ આ મજુદ્યાિે પદ્યાસિમયાં બેસીિે બંિે હયાથોથી 
કરવી જોઈએ. શરીરિજુ ંવજિ ધટયાડવયા મયાટે આ મજુદ્યા નવશે્  
લયાભકયારી છે. આ મજુદ્યામયાં અિયાનમકયા દ્યારયા હથેળીમયાં 
થયાઈરોઈડ ગ્રંથીિજું એ કે્ દ્ દબયા્ છે. જેિયા દ્યારયા 
એક્જુપ્રશેર સયારવયાર પધધનતમયા ંશરીરિયા ભયારેપણયાિ ેઓછજું 
કરી શકયા્ છે.

સમયની સીમયાઃ સૂ્ ્ત મજુદ્યાિે પ્રનતટદિ પયંાચ નમનિટ સજુધી 
ટદવસમયાં બે વયાર સવયાર-સયાંજ કરવી જોઈએ.

લયાભઃ સૂ્ ્ત મજુદ્યાિો નિ્નમત અભ્યાસ કરવયાથી શરીરિજું 
મોટયાપણજું (જાડયાપણજું) ઓછજું કરી શકયા્ છે. શરીરિયા 
ભયારેપણયામયાં કમી આવવયાિી સયાથે એિયાથી મયાિનસક 
તણયાવમયાં પણ કમી આવે છે.

રરૂણ ષ્મુદ્�

મુદ્યા બનયા્વ્વયાની રી્તઃ સૌથી િયાિી આંગળી 
(કનિનષ્ઠકયા) િે અંગૂઠયાિયા આગળિયા ભયાગ સયાથે 

મેળવવયાથી વરૂણ મજુદ્યા બિે છે.

વ્વશેષઃ વરૂણ મજુદ્યાિો નિરંતર અભ્યાસ કરવયાથી 
શરીરમયાં જળતત્વિી કમીથી ઉતપન્ન થવયાવયાળયા રોગો અિે 
ઉપદ્વો શયાંત થયા્ છે.

સમયની સીમયાઃ આ મજુદ્યાિો પ્ર્ોગ આવશ્કતયા 
અિજુસયાર કરવો. 

લયાભઃ આ મજુદ્યાથી શરીરમયાં રૂખયાપણજું િષ્ થઈિે 
સસ્ગધતયા (ચીકણયાપણજું) આવે છે. જળતત્વિી કમીથી 
જમેિજુ ંલોહી નવકકૃત થઈ ગ જ્ુ ંહો્ અથવયા શરીરમયંા રૂખયાપણજું 
આવી ગ્જુ ંહો્. એિ ેરકતશજુસધધ તથયા તવચયામયા ંસસ્ગધતયા 
લયાવવયાિે મયાટે વરૂણ મજુદ્યાિો અભ્યાસ લયાભદયા્ક રહે છે. 
આ મજુદ્યાિયા અભ્યાસથી જળતત્વિી કમીથી ઉતપન્ન થ્ેલી 
વ્યાનધઓમયાં (જેવી કે ગ્રેસટ્ોએસટરયાઈટટસ, શરીરમયાં 
ખેંચયાણ કે ખેંચિજું દદ્ત થવજું વગેરે) મયાં પણ આરયામ થયા્ છે.

મુદ્યાવ્વજ્યાનમુદ્યાવ્વજ્યાન

દૈનિક ્ોગ        અભ્યાસક્રમ73



શૂન્ય ષ્મુદ્�

મુદ્યા કર્વયાની રી્તઃ આકયાશ તત્વિી પ્રતીક મધ્મયાં આંગળીિે અંગૂઠયાિી ગયાદી (શજુક્ર 
પવ્તત) પર રયાખીિે ઉપરથી સહેજ હલકું દબયાણ કરવયાથી શૂ્્ મજુદ્યા બિે છે. 

વ્વશેષઃ શરીરમયંા કોઈ કયારણથી 
આકયાશ તત્વ વધી ગ્જુ ંહો્ તો આ મજુદ્યાિયા 
પ્રભયાવથી ઘટીિે સંતજુનલત થઈ જા્ છે. 
કયાિિી જે બીમયારી શૂ્્ મજુદ્યા કરવયાથી 
પણ સયારં થવયામયાં વયાર લયાગે તો આકયાશ 
મજુદ્યા દ્યારયા દૂર થઈ શકે છે.

સમયની સીમયાઃ સયામયા્્ રીતે શૂ્્ 
મજુદ્યા રોગ શયાંત પડી જા્ ત્યાં સજુધી કરવી 
જોઈએ. કયાિિયા દદ્તમયાં આ મજુદ્યા થોડી 
નમનિટ કરવયાથી તયાતકયાનલક આરયામ થવયા 
લયાગે છે. કયાિિજું બહેરયાપણજું કે ઓછજું 
સયાંભળવયાિજું તથયા કયાિિયા કેટલયા્ે પેચીદયા 
રોગોમયાં સતત 40થી 60 નમનિટ સજુધી 
કરવયાિી જરૂરત છે.

લયાભઃ શૂ્્ મજુદ્યા કયાિિયા રોગોિે મયાટે 
નવશે્ ઉપ્ોગી છે. કયાિિજું દદ્ત શરૂ થતયાં 
જ એિ ેકરવયાથી તતકયાળ અથવયા ચયાર-પયાચં 
નમનિટમયાં જ કયાિિયા દદ્તમયાં આરયામિો 
અિજુભવ થવયા લયાગે છે. અિે થોડી જ 
નમનિટોમયાં કયાિિયા દદ્તથી છજુટકયારો મળી 
જા્ છે. શૂ્્ મજુદ્યા બહેરયાપણયાિો ખયાસ 
ઇલયાજ છે. બહેરયાપણજુ ંકે ઓછજુ ંસયંાભળવયાિી 

અવસથયામયંા શૂ્્ મજુદ્યા ક્રમવયાર સમ્ 
વધયારતયાં રહીિે રોજ લયાંબયા સમ્ 

સજુધી કરવી જોઈએ છતયાં પણ 
નિત્ પયાંચ નમનિટ કરતયાં 
રહ ેવયાથી પણ ધીર ે ધીર ે 
ફયા્દો થયા્ છે. બહેરયાપણજું, 
કયાિથી ઓછજું સયાંભળવજું, 
કયાિમયાંથી પ્રવયાહી વહેવજું 
વગરેે રોગોમયંા અિે ડોકટરી 
ઉપચયારિી સયાથે સયાથે કરી 
શકયા્ છે. આ મજુદ્યા પ્રનતટદિ 

સતત 45 નમનિટ સજુધી 
કરવયાથી રોગ જલદી દૂર થઈ 

જા્ છે. આ મજુદ્યાિયા અભ્યાસથી 
બહ ેરયાિયા નસવયા્ મૂંગયા પણ 

લયાભસ્વત થઈ શકે છે. જ્મથી 
બહેરયા કે મૂગંયા હો્ તો આ મજુદ્યાિો પ્રભયાવ 
પડતો િથી.
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મુદ્યા કર્વયાની રી્તઃ કનિનષ્ઠકયા અિે અિયાનમક (સૌથી િયાિી અિે એિી પયાસેથી) આંગળીઓિયા 
આગળિયા ભયાગિે અંગૂઠયાિયા આગળિયા ભયાગ સયાથે મેળવવયાથી પ્રયાણ મજુદ્યા બિે છે. શે્ બે 

આંગળીઓ સીધી રહે છે.

વ્વશેષઃ પ્રયાણ મજુદ્યા એક અત્યાનધક મહત્વપણૂ્ત 
મજુદ્યા છે. મયાિવશરીર ધણજું જ અદ ્ભજુત અિે 
રહસ્મ્ છે, જેિયા સંબધમયાં ઋન્મજુનિઓએ 
અિંતકયાળ સજુધી તપ, સવયાધ્યા્, આતમસયાધિયા 
કરીિે કેટલયાં્ મહત્વપૂણ્ત અિજુસંધયાિ ક્યાું છે. 
પ્રયાણશનતિિો સંચયાર કરવયાવયાળી આ પ્રયાણ 
મજુદ્યાિયા અભ્યાસથી કમજોર વ્નતિ પણ 
શયારીટરક અિે મયાિનસક દ્સષ્થી એટલો 
શટકતશયાળી બિી જા્ છે, કે કોઈ રોગ અથવયા 
સંક્રમણરૂપી શત્રજુિી શરીરમયંા ઘૂસણખોરી 
કરવયાિજુ ંસહેલજુ ંરહેતજુ ંિથી. પ્રયાણશટકતિી કમીથી 
શરીર નવનભન્ન રોગોિો નશકયાર બિે છે. 
જ્ોનત્િયા નહસયાબથી સૂ્ ્તિી આંગળી 
અિયાનમકયા સમસત નવટયાનમિ અિે પ્રયાણશનતિિજું 
કે્દ્ મયાિવયામયંા આવે છે. બજુધિી આંગળી 
કનિનષ્ઠકયા ્જુવયા શનતિ અિે કુમયાર અવસથયાિજું 
પ્રનતનિનધતવ કરે છે. અથવયા સૂ્્ત, બજુધિી 
આંગળીઓિે અસનિિયા પ્રતીક અંગૂઠયાિી સયાથે 
આ મજુદ્યાિો પ્ર્ોગ મહત્વપૂણ્ત છે. આ મજુદ્યાિયા 
અભ્યાસથી જીવિ અિે બજુધરેખયાિો દો્ દૂર 
થયા્ છે. અિે શજુક્રિયા અનવકનસત પવ્તતિો 
નવકયાસ થવયા લયાગે છે. આ મજુદ્યામયાં પૃથવી તત્વિી 
પ્રતીક અિયાનમકયા અિે જળ તત્વિી પ્રતીક 
કનિનષ્ઠકયા અિે અંગૂઠયા અથવયા અસનિ તત્વ 
અંગૂઠયાિજું નમલિ થયા્ છે, જેિયા પટરણયામ સવરૂપ 
િ કેવળ શરીરમયાં પ્રયાણશતિિો સંચયાર થયા્ છે, 
પ ર ંતજુ  ર તિ સં ચ યા ર  ઉ ત પ ન્ન  થ વ યા થ ી 
રતિિનલકયાઓિી રકયાવટ દૂર થયા્ છે. અિે 
તિ મિમયંા િવી ઊજા્ત, આશયા અિે ઉતસયાહ 
ઉતપન્ન થયા્ છે.

સમયની સીમયા ઃ આ મજુદ્યાિો અભ્યાસ બધી 
જ સવસથ અિે અસવસથ વ્તિ ઇચ્છયા અિજુસયાર 
ગમે ત્યારે કરી શકે છે. એ સમ્ે કોઈ બેઠયા 
હો્ કે સૂતયંા હો્ અથવયા ફરી રહ્યયા હો્, 

પ્રયાણશનતિિી વૃનદ્ધિે મયાટ ે પ્રયાણ મજુદ્યાિો 
અનધકયાનધક પ્ર્ોગ કરી શકયા્ છે.

પ્રયાિ મુદ્યા લયાભઃ પ્રયાણ મજુદ્યાિો રોજ 
અનધકયાનધક પ્ર્ોગ કરવયાથી શરીરમયાં 
પ્રયાણશનતિ અિે રોગનિરોધક શનતિ વધે છે. 
નવટયાનમિ-સીિી ખયામી દરૂ થયા્ છે. સ્યા્જુનવકથી 
કમજોર વ્નતિ ફરી સબળ થયા્ છે. થયાક લયાગે 
તો આ મજુદ્યા કરવયાથી થયાક દૂર થયા્ 
છે. પ્રયાણ મજુદ્યા કરવયાથી આંખો 
પર સયારો પ્રભયાવ પડે છે. 
આંખોિયા બધયા જ દો્ 
અિે બધયા જ પ્રકયારિી 
બીમયારીઓ દૂર થઈિે 
આંખોિી જ્ોનત વધે 
છે. આંખોિે સવસથ 
રયાખવયાિી ઇચ્છયાવયાળી 
વ્નતિએ આ મજુદ્યાિો 
અભ્યાસ નિત્ ઓછયામયાં 
ઓછી 5 નમનિટ સજુધી 
કરવો જોઈએ. અનિદ્યામયંા 
એિે જ્યાિ મજુદ્યાિી સયાથે અિે 
ડયા્યાનબટીસમયાં  એિે અપયાિ 
મજુદ્યાિી સયાથે સહ્ોગી મજુદ્યાિયા રૂપમયાં 
કરવયાથી સયારં રહે છે. ્ોગસયાધિયા અથવયા 
મનહિયાઓ લયાંબી તપશ્્યા્ત દર્મ્યાિ અન્ન-જળ 
િ લેવયાથી અત્ંત કકૃશતયા અિે કમજોરીિો 
અિજુભવ થઈ રહ્યો હો્ તો એવી પટરસસથનતમયાં 
પ્રયાણ મજુદ્યામયાં સયાધિયા કરવયાથી સયાધકિે ભૂખ–
તરસિી તીવ્રતયા સતયાવતી િથી. શરીરિી 
ગરબડ દરૂ કરવયા તથયા એિયાથી દરૂ કરવયા તથયા 
એિયાથી શયારીટરક, મયાિનસક, અિ ેઆધ્યાસતમક 
નવકયાસમયંા સહયા્તયા થઈ શક ે છે અિે જેિી 
સહયા્તયાથી જિસયાધયારણ પોતયાિયા રોગોથી રક્યા 
તથયા સયારવયાર સવં્ કરી શકે છે.
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મુદ્યા કર્વયાની રી્તઃ તજ્તિી (અંગૂઠયાિી બયાજજુવયાળી) આંગળીિે વયાળીિે અંગૂઠયાિી જડમયાં 
લગયાવી, એિે અંગૂઠયાથી સહેજ દબયાણ આપવયાથી વયા્જુ મજુદ્યા બંિે છે.

વ્વશેષઃ આ મજુદ્યા કરવયાથી વયા્જુ તત્વ ધટે 
છે. વયા્જુ મજુદ્યાિયા પ્રભયાવથી રોગિયા શયારીરમયાં 
વયા્જુ તત્વ શીધ્તયાથી ધટવયા લયાગે છે. અિે 
વયા્જુિયા કકૃનપત થવયાથી ઉતપન્ન થવયાવયાળયા બધયા 
જ રોગ શયંાત થઈ જા્ છે. વયા જ્ુ મજુદ્યાિી 
સહ્ોગિી પ્રયાણ મજુદ્યા છે. જો વયા જ્ુ મજુદ્યાિયા 

પ્ર્ોગથી કોઈવયાર રોગિે શયાંત પડવયામયાં વયાર 
લયાગે તો વયા્જુ મજુદ્યાિી સયાથે પ્રયાણ મજુદ્યાિો 
અભ્યાસ થોડયા સમ્ મયાટે કરવો નહતકર છે. 
આમ પણ બઘયા રોગોમયાં પ્રયાણ મજુદ્યાિો પ્ર્ોગ 
પ્રયાણ શટકતિે વધયારવયા મયાટે લયાભદયા્ક હો્ 
છે. હસત રેખયા નવજ્યાિિી દસષ્એ વયા્જુ મજુદ્યાથી 
શનિ પવ્તત અિે રેખયાિયા દો્ દૂર થયા્ છે.

સમયની સીમયાઃ તીવ્ર વયા્જુ રોગ થતયા ંજ 45 
નમનિટ સજુધી આ મજુદ્યાિે કરવયાથી 12 થી 24 
કલયાકમયાં  લયાભ થયા્ છે. વયા્જુિી જૂિી 
બીમયારીઓમયાં આ મજુદ્યા રોજ 15 નમનિટથી 45 
નમનિટિો અભ્યાસ કરવયાથી ધીરે-ધીરે ફયા્દો 
થયા્ છે.

જૂિયા રોગીઓિે ધણયા લયાબયાં સમ્ સજુધી 
આ મજુદ્યા કરવયાથી લયાભ થયા્ છે. પરંતજુ રોગ 

શયાંત થઈ જા્ પછી વયા્જુ મજુદ્યાિો અભ્યાસ 
બંધ કરી દેવો જોઈએ.

લયાભઃ આ મજુદ્યાથી બધયા જ 
પ્રકયારિયા વયાતયારોગ જેવયા કે ગટઠ્યા, 
કંપિ વયા્જુ, અથવયા હયાથ-નશર 
વગેરેિજું સવ્ં કયાપવજું કે હલવજું, 
સયા્ટટક, વયા્જુશૂળ, લકવયા વગેરે 
દવયા નવિયા સયારયા થઈ શકે છે. એવયા 
રોગીઓિ ેઆ મજુદ્યાિો અનધકયાનધક 
અભ્યાસ કરવયાિી જરૂરત રહે છે. 
વયા્જુ મજુદ્યાથી કંપિ વયા્જુ મજુદ્યાથી 
કંપિ વયા્જુિો કષ્ સયાધ્રોગ થોડયા 

સમ્મયાં સયારો થઈ જા્ છે. મોં વયાકું 
થઈ જવયાથી અિે ગદ્તિ જકડયાઈ 

જવયાથી તથયા સવયા્તઈકલ સપોડીલયાઈસીસમયંા 
વયા્જુ મજુદ્યાિો પ્ર્ોગ લયાભદયા્ક છે. વયા્જુ 

મજુદ્યા કરવયાથી હયાથિયા મણીબંધિી વચમયંા 
વયાતિયાડીમયાં બંધ લયાગી જા્ છે. વયાતજ્્ 
ગરદિિયા દદ્તમયંા વયા્જુ મજુદ્યા લગયાવ્યા બયાદ 
હયાથિયા કયાંડયાિે જમણી બયાજજુ ઘજુમયાંવયાથી 
વયાતિયાડીમયંા ખટ-ખટિી ધવિી થયા્ છે. જે 
કયાંડયાિે બીજા હયાથથી પકડીિે વયાત િયાડી પર 
અંગજુઠયાથી હલકું દબયાણ આપીિે ગોળયાકયાર-
જમીિ અિ ેડયાબી બયાજજુ બ-ેચયાર વયાર ઘજુમયાવંવયાથી 
બંધ થઈ જા્ છે. ખટ-ખટિી ધવનિ સમયાપ્ત 
થતયા જ ગરદિિયા દદ્તમયાં આરયામ થઈ જા્ છે.
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અ�ક�શ ષ્મુદ્�

મુદ્યા બનયા્વ્વયાની રી્તઃ મધ્મયા સૌથી મોટી આંગળીિે અંગૂઠયાિયા અગ્રભયાગ સયાથે મેળવવયાથી 
આકયાશ મજુદ્યા બિી જા્ છે. બયાકીિી આંગળીઓ સહેજ સીધી રયાખવી જોઈએ.

વ્વશેષઃ આ મજુદ્યા કરવયાથી શરીરમયંા આકયાશ 
તત્વ વધે છે, જેિયાથી આકયાશ તત્વિયા ઓછયા 
થઈ જવયાથી ઉતપન્ન થવયાવયાળો રોગ થોડયા જ 
ટદવસોમયાં શયાંત થઈ જશે. મધ્મયા આંગળીિે 
હૃદ્િી સયાથે ખયાસ સંબધ છે. એટલે આ મજુદ્યા 
હૃદ્િે મયાટે લયાભકયારક છે. આપે જો્જું હશે કે 
અનધકતર જપ, નક્ર્યા કે મયાળયા ફેરવવયામયાં 
મધ્મયા આગંળીિો ઉપ્ોગ કરવયામયાં આવે છે. 
મયાળયા ફેરવવયાિજું નવધયાિ (અથ્ત) ભૌનતક 
સજુખોિી પ્રયાનપ્ત, જેવી કે દ્વ્પ્રયાનપ્ત, પટરવયારિી 
શયાનંત, સતંયાિપ્રયાનપ્ત વગરેે મયાટે મયાળયા ફેરવતી 
વખતે મયાળયા અંગૂઠયા પર રયાખીિે મધ્મયા 
આંગળીથી મયાળયા ફેરવવયાિજું નવધયાિ છે. 
જ્યારે મોક્િયા અનભલયા્ી એ અિયાનમકયા 
આંગળીથી અિે વેર; કલેશ વગેરેિયા 
િયાશિે મયાટે તજ્તિી આંગળીથી મયાળયા 
ફેરવવયાિજું ્ોગ્ છે. એિયા નસવયા્ 
મયાળયા ફેરવતી વખતે મયાળયાિે જમણયા 
હયાથિયા અગંઠૂયા પર રયાખીિે હૃદ્િી પયાસે 
સપશ્ત કરીિે રયાખવી જોઈએ. મયાળયાિયા 
મણકયાિે ફેરવતી વખતે મયાળયાિે િખ િ 
વયાગ ેઅિ ેમરેિજુ ંઉલ્ધંિ િ થયા્. અ્્થયા 
લયાભ ઓછો થયા્ છે.

વ્નતિિયા શરીરમયાંથી િીકળવયાવયાળો 
નવદ્જુત પ્રવયાહ (ઋણયાતમક અિે ઘિયાતમક 
િેગેટટવ અિે પોનઝટટવ પ્રવયાહ) અથવયા 
તેજસિો પ્રભયાવ ચરણસપશ્ત કરવયાવયાળયાિે મયાટે 
કલ્યાણકયારી નસદ્ધ થશે. હસતરેખયા નવજ્યાિિી 
દૃસષ્થી શનિ ગ્રહ સયાથે સંબંધ રયાખવયાવયાળયા 
રોગોમયંા આ મજુદ્યા લયાભદયા્ક નસદ્ધ થશ,ે જ્યારે 
જ્મકુંડળીમયાં શનિ િીચેિો હો્ છે તો લયાભ 
થઈ શકે.

સમયની સીમયાઃ આ મજુદ્યાિો પ્ર્ોગ 
આવશ્કતયા અિજુસયાર સીનમત સમ્ સજુધી કરી 
શકયા્ છે.

લયાભઃ આકયાશ મજુદ્યાિો નિરંતર અભ્યાસ 
કરવયાથી હયાડકયાંિી બધયા જ પ્રકયારિી કમજોરી 
દૂર થયા્ છે. જો બગયાસજું ખયાતયાં અચયાિક જડબજું 
ફસયાઈ જા્ અિે મજુખ્ બંધિ થયા્ તો એ જ 
ક્ ણે  અં ગૂ ઠ યા િે 
મધ્મયા 

આંગળ ીિ ી 
સયાથે ઘસવયા કે ચપટી વગયાડવયાથી ફસયા્ેલજું 
જડબજું તયાતકયાનલક ખૂલી જશે. એ જ કયારણ છે 
કે ઘણયા લોકો બગયાસજું ખયાતયા ખયાતયા  (કયારણ િ 
જાણતયા હોવયા છતયાં પણ) આ જ મધ્મયા અિે 
અંગૂઠયાિે મોં પયાસે લઈ જઈિે ચપટી વગયાડે છે. 
હૃદ્રોગોમયાં આ મજુદ્યા લયાભકયારી છે. કયાિિો 
રોગ જો શૂ્્ મજુદ્યા કરવયાથી દૂર િ થયા્ તો એ 
આકયાશ મજુદ્યા કરવયાથી સયારો થઈ શકે છે.
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એકયુપ્રેશર વચદકતસયા
મયાિવશરીરમયાં રહેલયાં નવશે્ નબંદજુઓ પર નવનધવત્ દબયાણ આપીિે રોગિજું નિવયારણ કરવયાિી પદ્ધનતિજું િયામ 

એક્જુપ્રેશર છે. એક્જુપ્રેશર શબદિો અથ્ત છે દબયાવ. શરીરિયાં નિનશ્ચત નવશે્ નબંદજુઓ પર આવશ્ક દબયાવ િયાખીિે 
નવનવધ રોગોિો આ પદ્ધનત દ્યારયા ચમતકયાટરક રૂપે ઉપચયાર કરવયામયાં આવે છે.

એકયુપ્રેશરનો વસદ્યાં્તઃ
આ પદ્ધનત અિજુસયાર પ્રત્ેક રોગિો ઉપચયાર શરીરિે શયારીટરક અિે ભયાવિયાતમક રૂપે સંગટઠત ‘એકમ (Unit) 

મયાિીિે કરવયામયાં આવે છે. એક્જુપ્રેશર પદ્ધનતમયાં મિજુષ્દેહિે શયારીટરક અિે ભયાવિયાતમક દૃસષ્એ એક અનભન્ન એકમ 
મયાિવયામયાં આવે છે.

બીજો પ્રમજુખ નસદ્ધયાંત છે કે બધી રતિસંચયાર કરવયાવયાળી િયાડીઓ, સ્યા્જુસંસથયાિ અિે ગ્રંનથઓિજું મજુખ્ કે્દ્ હથેળી 
અિે પગિયાં તનળ્યામયાં રહ્ં હો્ છે. આ પદ્ધનત દ્યારયા નવનભન્ન સથયાિે રહેલયાં રોગ-નિદયાિ-કે્દ્ો પર દબયાણ આપીિે 
ત્યાંિી શનતિિે પ્રેટરત કરીિે સમસત િયાડીઓ સ્યા્જુ સંસથયાિ અિે ગ્રંનથઓિે શનતિ અિે આરોગ્ પ્રદયાિ કરવયામયાં 
આવ ેછે. અસતંજુનલત અસં્ નમત આહયાર, આળસ-સજુસતી, નિદ્યા અિે બ્હ્મચ ્્તથી સબંનંધત નિ્મોિયા ઉલં્ઘિથી શરીરમયંા 
નવજાતી્ તત્વોિો સંગ્રહ થઈ જા્ છે. તથયા આસયાિ-પ્રયાણયા્યામ વગેરેિયા અભયાવિે કયારણે નશનથલતયા આવવયા લયાગે છે. 
મયાસંપશેીઓ મદં પડી જા્ છે. હયાથ-પગ અિે કરોડરજ્જુ હયાડકયંા પણ પોતયાિજુ ંસથયાિ છોડવયા મયંાડ ેછે. સપંણૂ્ત સ્યા્જુસસંથયાિિી 
નક્ર્યાશીલતયા ધીરે-ધીરે ઓછી થવયા લયાગે છે. શયારીટરક અંગોમયાં રતિસંચયાર ઓછો થઈ જા્ છે. લોહીિી અંદર જમયા 
રયાસયા્નણક તત્વો, અપદ્વ્, નવજાતી્ તત્વ આ ખસી ગ્ેલયા સયાંધયાિી આસપયાસ જમયા થવયા લયાગે છે. જેટલો વધયારે 
નવકયાર ભેગો થયા્ છે એટલયા જ રોગ શરીરમયાં પેદયા થવયા લયાગે છે. શરીરમયાં જે અંગોિી જેવી નક્ર્યાશીલતયા ઘટે છે તરત 
જ હયાથિી હથેળી તથયા પગિયાં તનળ્યાંિયા નબંદજુઓમયાં રહેલયાં તેિે સબંનધત નબંદજુઓમયાં અવરોધ ઉતપન્ન થઈ જા્ છે તથયા 
આ નબંદજુઓ પર કેટલયાક નક્રસટલ (એકદમ સૂક્મ રયાસયા્નણક પદયાથ્ત એટલે કે કણ) જમયા થઈ જા્ છે, જેિયા કયારણે 
સંબંનધત અંગોમયાં રતિપ્રવયાહ સરખી રીતે િથી થઈ શકતો. એક્જુપ્રેશર દ્યારયા આ દબયાણ નબંદજુઓ પર પ્રેશર આપીિે 
આ નક્રસટલસિો િયાશ કરવયામયાં આવે છે, જેિયાથી રતિપ્રવયાહિયા નિ્નમત થવયાથી રોગગ્રસત અંગ િીરોગી બિી જા્ છે. 
એક બીજા મત અિજુસયાર આપણજું શરીર પયાંચ તત્વોિો સમ્વ્ છે. આ પયાંચ તત્વો પૃથવી, અસનિ, જળ, વયા્જુ અિે 
આકયાશિજું સંચયાલિ નવદ્જુતી્ શટકત કરે છે, જેિે બયા્ો ઈલેસકટ્નસટી અથવયા બયા્ો એિર્જી કહે છે. 

એકયુપ્રેશર વચદકતસયાએકયુપ્રેશર વચદકતસયા

દૈનિક ્ોગ        અભ્યાસક્રમ78



એકયુપ્રેશર દ્યારયા જી્વન ્પર ્પરકયાર મુખય પ્રભયા્વ 

1. 
એક્જુપ્રેશર પદ્ધનત દ્યારયા શરીરિયાં નવજાતી્ 
તત્વોિે બહયાર કયાઢવયામયાં આવે છે તથયા આવશ્ક 
તત્વોિે શરીરિી જ આંતટરક રોગ નિરોધક 
પ્રણયાલી દ્યારયા પેદયા કરવયામયાં આવે છે.

2. 
આ નવનધ શરીરિી નવદ્જુતી્ શનતિઓિ ેજગયાવીિે 
શનતિ, ઊજા્ત અિે સકૂનત્તિે પેદયા કરે છે.

3. 
ત ેશરીરિયા સમસત મયંાસપશેી્ તતંજુઓ (Muscular 
tissues)મયાં લચક પેદયા કરે છે.

4. 
તે અસસથસંસથયાિ (Bones) તથયા શરીરિયા 
મહત્વપણૂ્ત ભયાગ કયારોડરજજજુમયા ંઆવલેી નવકકૃનતઓ, 
(દદ્ત વગેરે)િે દૂર કરે છે.

5. 
એક જ્ુપ્રશેર સ્યા્જુ સંસથયાિ (Nervous System)મયાં 
આવલેી નવકકૃનતઓિ ેદરૂ કરવયામયા ંપણૂ્ત સહ્ોગી છે.

6. 
આ પદ્ધનત દ્યારયા થયાઇરોઈડ, નપટ્જુટરી, નપનિ્લ, 
પેસ્ક્ર્યાઝ વગેરે સમસત ગં્રનથઓ (Endocrine 
glads)િયાં કયા્મોિે નિ્નમત કરી શકયા્ છે.

7. 
એક્જુપ્રેશર દ્યારયા શરીરિયાં આંતટરક અંગો 
(Internal Organs)િયા સયામયા્્ રૂપે ચયાલિયારયાં 
કયા્મોમયાં પ્યા્તપ્ત સજુધયારો લયાવી શકયા્ છે.

એકયુપ્રેશરનો સમય
સયામયા્્ રૂપે કોઈ પણ સમ્ે એક્જુપ્રેશર કરી 

શકયા્ છે, પરંતજુ આરયાશ્ આંતરડયાં, ્કકૃત તથયા 
નપતયાશ્ વગરેે મયાટે પ્રશેર આપવયાિજુ ંહો્ તો જ્મ્યા 
પહેલયાં અથવયા તો જ્મ્યા પછી 2-3 કલયાક પછી 
આપવજું જોઈએ, કયારણ કે ભોજિ પછી તરત જ 
શરીરિી બધી ગરમી ભોજિિયા પયાચિમયાં વ્સત 
હો્ છે, તથેી એક જ્ુપ્રશેર ભોજિ પહેલયંા જ આપવજું 
સવમોતમ છે. થોડજું દૂધ અથવયા ફળયાહયાર લીધયા પછી 
પણ એક્જુપ્રેશર કરી શકયા્ છે.

પ્રેશરની અ્વવધ
રોગીિે તેિયા રોગ અિજુસયાર નિટદ્તષ્ નબંદજુઓ 

પર 30 સેકંડથી લઈિે 2 નમનિટ સજુધી એક કે્દ્ 
પર દબયાણ આપવજું જોઈએ. કોઈ પણ નબંદજુ પર 
પ્રશેર આપતયા ંરોગીિી સહિશટકતિજુ ંપરેૂપરૂ ંધ્યાિ 
રયાખવજુ ંજોઈએ, િનહતર ઘણી વયાર વ્ટકત બભેયાિ 
થઈ જા્ છે. એક જ નબંદજુ પર સતત દબયાણ િ 
આપતયંા રહેવજુ ંજોઈએ, પરંતજુ બદલી બદલીિે અલગ 
અલગ નબંદજુઓ પર વયારયાફરતી પે્રશર આપવજું 
જોઈએ. નવશે્ દદ્ત વગેરિેી સસથનતમયંા ટદવસમયંા 
ત્રણ વયાર પણ એક્જુપ્રેશર કરી શકયા્ છે. 

પ્રેશરવબંિુઓની સંખયયા
ડો.  ચજુ નલ. એિ દ્યારયા લખયા્ેલયા ‘ચેિનચ્જુ સજુ 

એહ’ (અવયા્તચીિ એક જ્ુપ્રશેર) િયામિો ગ્રથં ચીિમયંા 
આ નવ્્િો સતિયાવયાર પ્રયામયાનણક ગ્રંથ મયાિવયામયાં 
આવે છે, એમયાં એક જ્ુપ્રેશરિયંા 661 નબંદજુઓિી 
્યાદી આપવયામયાં આવી છે. કેટલયાક અ્્ ચયાટ્તમયાં 
1000 નબંદજુ દશયા્તવવયામયાં આવેલયાં છે, પરંતજુ રોનજંદયા 
પ્ર્ોગમયાં મજુખ્ રૂપે લગભગ 100 નબંદજુ જ વધયારે 
મહત્વપૂણ્ત છે.

નવનવધ રોગોમયાં ઉપ્ોગી શરીરિયા નવનભન્ન 
ભયાગોમયાં સસથત એક જ્ુપ્રેશર ઉપચયાર કે્ દ્ો 
(નબંદજુઓ)િે આગળ આપેલયાં નચત્રોમયાં બતયાવેલયાં 
છે. આ નચત્રો ડો. અતિરનસંહજીિયા 'એક્જુપ્રેશર 
પ્રયાકકૃનતક ઉપચયાર કે્દ્'મયાંથી સયાભયાર એકત્ર ક્જુું 
છે.
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બંને હયા્થમયાં સસ્થ્ત મુખય એકયુપ્રેર પ્રવત્વબમબ કેનદ્
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બંને ્પગમયાં સસ્થ્ત મુખય એકયુપ્રેર પ્રવત્વબમબ કેનદ્
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વજગર, હિય ્ત્થયા પલીહયા પ્રવત્વબમબ કેનદ્ો વસજાય બન્ને 
્પગમયાં એકયુપ્રેશર રોગો્પચયાર કેનદ્ સમયાન છે.
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માિાિો દુખાવોમાિાિો દુખાવો
હેટકીહેટકી

ગેસગેસ

સાંધાિા રોગસાંધાિા રોગ

ગર્દપાતગર્દપાત
ગેસગેસ

હરનિયાહરનિયા

ખરો દદ્દ
ખરો દદ્દ

બાજુ મે સુિપિ
બાજુ મે સુિપિ

હેડકીહેડકી
એિર્જીએિર્જી

હૃદયહૃદય
રક્તસંચારિા રોગરક્તસંચારિા રોગ
હાઇબિડ પ્રશેરહાઇબિડ પ્રશેર
માિાિો દુખાવોમાિાિો દુખાવો

દમ ઉધરસદમ ઉધરસ
નિમોનિયાનિમોનિયા
શ્ાસ રોગશ્ાસ રોગ

િશ
કોર

ી બ
ાળ

િશ
કોર

ી બ
ાળ

ઉત
રત

ા હ
ાિ

ોમ
ાં

ઉત
રત

ા હ
ાિ

ોમ
ાં

કંપ
િ 

નચ
ંતા 

નહ
સટ

ીરર
યા

કંપ
િ 

નચ
ંતા 

નહ
સટ

ીરર
યા

તૂતળાિાતૂતળાિાનમરગીનમરગીઅધરંગઅધરંગ

સિુળતા
સિુળતા

પેરા િાઇરોયડ
પેરા િાઇરોયડ

િાઇરોયડ રોગ
િાઇરોયડ રોગ

ટોનસીિ
ટોનસીિ

મધુમેહમધુમેહ
શૂગરશૂગર

સયૂળતાસયૂળતા

કબનજયાત ગેસ હેડકીકબનજયાત ગેસ હેડકી
આમાશયિા રોગઆમાશયિા રોગ

આમાશયિા રોગઆમાશયિા રોગ
મુધમેહમુધમેહ

ફેફસ
ુ રોગ

ફેફસ
ુ રોગ

ઉધરસઉધરસ

શ્ાસ રોગ
શ્ાસ રોગ

કાિ રોગકાિ રોગ

દાંતિો દુઃખ
ાવો

દાંતિો દુઃખ
ાવો

મેમોરીમેમોરી
માિાિો દુખાવોમાિાિો દુખાવો

કાકડાકાકડા
વજિ બડાિાવજિ બડાિા
વજિ કમવજિ કમ
સાંધાિા રોગસાંધાિા રોગ
હારમોનસહારમોનસ

સિ
ુળત

ા
સિ

ુળત
ા

 િ
ાઇ

રૉય
ડ િ

ાક 
રોગ

 િ
ાઇ

રૉય
ડ િ

ાક 
રોગ

કર
ોડર

જ્
ુ

કર
ોડર

જ્
ુ

શ્ા
સ 

પ્રણ
ાિ

ી
શ્ા

સ 
પ્રણ

ાિ
ી

ડોક
 રો

ગ
ડોક

 રો
ગ

મા
િાિ

ો દ
ુખા

વો
મા

િાિ
ો દ

ુખા
વો

અનિ્દદાઅનિ્દદા
રડપરેશિરડપરેશિ
અડેિોયડઅડેિોયડ

સવર
સવર

કદ
 બ

ડાિ
ા

કદ
 બ

ડાિ
ા

િેત્ી રોગિેત્ી રોગ

શળ
ેખમ્

શળ
ેખમ્

હેડ
કી

હેડ
કી

હેડકી
હેડકી

ચામડીિા રોગચામડીિા રોગ

સાઇરટકા પ્રોપોિ રડસક
સાઇરટકા પ્રોપોિ રડસક

મૂત્ાશય મા પિરી
મૂત્ાશય મા પિરી

પોનિયો પ્રજિિ પોનિયો પ્રજિિ 
અંગોિી કમજોરીઅંગોિી કમજોરી

હરનિયાહરનિયા
સાઇરટકાસાઇરટકા

મોટું આંતરડુ મોટું આંતરડુ 
પાચિતંત્િા રોગ પાચિતંત્િા રોગ 

રૂખ વધારવી રૂખ વધારવી 
પેટ ગેસ કબનજયાત પેટ ગેસ કબનજયાત 

િાિા આંતરડાિો રોગિાિા આંતરડાિો રોગ

ચામડીિો રોગ
ચામડીિો રોગ
સાંધાિા રોગ
સાંધાિા રોગ

મૂત્તંત્િા રોગ
મૂત્તંત્િા રોગ

એ
િર્જી

એ
િર્જીમૂત્

નપ
ંડ ર

ોગ
મૂત્

નપ
ંડ ર

ોગ
મૂત્

નપ
ંડ પ

િર
ી

મૂત્
નપ

ંડ પ
િર

ી
એ

િર્જી
એ

િર્જી

કોણી દદ્દ 
કોણી દદ્દ 

પિીહા રોગ 
પિીહા રોગ 
રડપરેશિ
રડપરેશિ

પીઠ દદ્દ
પીઠ દદ્દ

સા
ઇર

ટક
ા

સા
ઇર

ટક
ા

મો
ટું આ

ંતર
ડુ

મો
ટું આ

ંતર
ડુ

સાઇરટકા પ્રોપોિ રડસક
સાઇરટકા પ્રોપોિ રડસક

અ
ધરંગ

અ
ધરંગ

પોનિયો
પોનિયો

વાસો તિા પગિાદદ્દ વાસો તિા પગિાદદ્દ 
પગિા દદ્દપગિા દદ્દ

કરોરરજ્
ુ

કરોરરજ્
ુ

જમિીજમિી રયાબીરયાબી

મોટયા આ્તરરયાનો મોટયા આ્તરરયાનો 
ઉ્તર્તો છેરોઉ્તર્તો છેરો
DESCENDING DESCENDING 
COLONCOLON

માિ
નસક

 રોગ

માિ
નસક

 રોગ

મેમોરીમેમોરી
માિુંમાિું

અિાનમક
અિાનમક

માિનસક રોગ

માિનસક રોગ

માિનસક રોગ
માિનસક રોગ

બહેરાપણુ કાિ દુઃખાવો

બહેરાપણુ કાિ દુઃખાવો

ગળું ટુયમર
ગળું ટુયમરહારમોનસ અસંતુિિ

હારમોનસ અસંતુિિગૂસસાઆિા
ગૂસસાઆિાસાંધાિા રોગ

સાંધાિા રોગ

િેત્ી િુરારે િવું

િેત્ી િુરારે િવું

કમજોરી િજર

કમજોરી િજર

આવવાં ચક્કર આવવાં

આવવાં ચક્કર આવવાં

અિાનમકઅિાનમક

એકયુપ્રેશર વચદકતસયાએકયુપ્રેશર વચદકતસયા
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્પગની ઉ્પરનયા ભયાગ ્પર વ્વવભન્ન પ્રવત્વબમબ કેનદ્ બન્ને ્પગ ્પર સમયાન કેનદ્ છે.

નીટું લોહીનુ િબયાિનીટું લોહીનુ િબયાિ TOOTHACHETOOTHACHE

FACIAL REGIONFACIAL REGION

ચહેરયાચહેરયા
મયા્થુંમયા્થું

આંખઆંખ
કયાનકયાન

LYMPHATIC SYSTEMLYMPHATIC SYSTEM

ગરિનગરિન BRONCHUSBRONCHUS

લવસકયાગ્રં્થીલવસકયાગ્રં્થી

SP
INE

SP
INE NE

RV
OU

S S
YS

TE
M

NE
RV

OU
S S

YS
TE

M

ગિુંગિું

ELBOW
ELBOW

BACK
BACKખભોખભો

છયા્તીછયા્તી
મયા્થયાનો િુખયા્વોમયા્થયાનો િુખયા્વો

મયાઇગ્રેનમયાઇગ્રેન

HEADHEAD
EYEEYE
EAREAR
NECKNECK
THROATTHROAT
SHOULDERSHOULDER
CHESTCHEST
HEADACHEHEADACHE
MIGRANEMIGRANE
COLDCOLDશળેખમ્શળેખમ્

LOW BLOOD PRESSURELOW BLOOD PRESSURE

િયાં્તનો િુઃખયા્વોિયાં્તનો િુઃખયા્વો

હૃિયહૃિય
HEARTHEART

હૃિયહૃિય
HEARTHEART

કહોિીકહોિી

રયાબ
ીબ

યાજ
ુ, સ્

યાય
ુસંસ

્થયા
ન

રયાબ
ીબ

યાજ
ુ, સ્

યાય
ુસંસ

્થયા
નછયા્તી ફેંફસયાંછયા્તી ફેંફસયાં

લવસકયાગ્રં્થીલવસકયાગ્રં્થી

LUMBER REGIONLUMBER REGION LOWER BACKLOWER BACK

LEFTLEFT RIGHTRIGHT

્પીઠ્પીઠ

LYMPHLYMPH
GLANDSGLANDS LUNGLUNG

OUTSIDE OF FOOT

OUTSIDE OF FOOT

SCIATIC NERVE
SCIATIC NERVE

સયાઇટીકયા્વયા્ત નયારી
સયાઇટીકયા્વયા્ત નયારી

્વેરીકૉસ્વેઇન
્વેરીકૉસ્વેઇન

VARICOSE VEINS
VARICOSE VEINS

LYM
PH GLANDS

LYM
PH GLANDS

LYM
PH GLANDS

LYM
PH GLANDS

EYEEYE
BLADDERBLADDER

DRAINAGE OF LYMPHATICDRAINAGE OF LYMPHATIC SYSTEM SYSTEM

શ્વયાસ પ્રિયાલી
શ્વયાસ પ્રિયાલી

BRONCHUS
BRONCHUS

SHOULDER BLADE
SHOULDER BLADE

્વેરીકૉસ્વેઇન
્વેરીકૉસ્વેઇન

મૂત્તંનયા રોગ
મૂત્તંનયા રોગ

URINARY SYSTEM
URINARY SYSTEM

સયાઇટીકયા્વયા્ત નયારી
સયાઇટીકયા્વયા્ત નયારી
VARICOSE VEINS
VARICOSE VEINS

SCIATIC NERVE
SCIATIC NERVE

LUNG
LUNG

છયા્તી ફેફરયા
છયા્તી ફેફરયા

અંગૂઠોઅંગૂઠો
THUMBTHUMB મૂતયાશયમૂતયાશય

આંખઆંખ

્પીઠ્પીઠ

હૃિયક્પયાટ રોગ

હૃિયક્પયાટ રોગ

VALVULAR DISORDERS

VALVULAR DISORDERS

THROATTHROAT

ગરિન  • NECKગરિન  • NECK

INSIDE OF FOOTINSIDE OF FOOT

ગળું  •  NOSEગળું  •  NOSE

મયા્થુંમયા્થું
મયાHEADમયાHEAD

ખભોખભો
SHOULDERSHOULDER

બયાજુબયાજુ
ARMARM

કહોિીકહોિી
ELBOWELBOW

્પગ્પગ
LEGLEG

ગોઠિગોઠિ
KNEEKNEE

વન્તંબવન્તંબ
BUTTOCKBUTTOCK

BACKBACK

HEEL
HEEL

હયા્થની ઉ્પરનયા ભયાગ ્પર વ્વવભન્ન પ્રવત્વબમબ કેનદ્ બન્ને હયા્થ ્પર સમયાન કેનદ્ છે.
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રોગ અનુસયાર યોગ
કોઈ પણ રોગ દૂર કરવયા મયાટે િીચેિયાં આસિો કરો ત્યારે કોઈ નિષણયાતિયા મયાગ્તદશ્તિ અિે હયાજરીમયાં કરવયાં.

1. આં્તરરયાંનયા રોગઃ ઉષ્ટ્રયાસિ, 
ધિજુરયાસિ, મતસ્ે્દ્યાસિ, 
પવિમજુતિયાસિ, વજ્રાસિ, 
ઉતિયાિપયાદયાસિ, સૂ્્તિમસકયાર.

2. એવસદરટીઃ હલયાસિ, 
પનશ્મોતિયાિયાસિ, ધિજુરયાસિ, 
કુંજરનક્ર્યા, જાિજુનશરયાસિ, 
પવિમજુતિયાસિ, 
પયાદયાંગજુષઢયાસિ, અનગ્રસયાર 
નક્ર્યા (પ્રયાણ્યામ).

3. એ્ેપસનરકસઃ પનશ્મોતિયાિયાસિ, 
જાિજુનશરયાસિ, મતસ્યાસિ, 
પયાદોતિયાિ, કોણયાસિ.

4. અવનદ્યાઃ પનશ્મોતિયાિયાસિ, 
ભજુજંગયાસિ, સવયાુંગયાસિ, 
શવયાસિ, સૂ્્તિમસકયાર.

5. અજીિ્ગઃ નત્રકોણસિ, 
વજ્રાસિ, ઉષ્ટ્રયાસિ, સપયા્તસિ, 
ભજુજંગયાસિ, મતસ્ે્દ્યાસિ, 
શલભયાસિ.

6. આંખોનયા રોગોઃ મતસ્યાસિ, 
વજ્રાસિ, ધિજુરયાસિ, 
હલયાસિ, સવયાુંગયાસિ, 
િેત્રસજુરક્યા નક્ર્યાઓ.

7. ભગનિરઃ નત્રકોણયાસિ, 
િયાવયાસિ, જાિજુનશરયાસિ, 
ધિજુરયાસિ, ઉષ્ટ્રયાસિ, 
મૂલબંધ, સવયાુંગયાસિ.

8. ચમ્ગરોગઃ ઉષ્ટ્રયાસિ, 
સૂ્્તિમસકયાર.

9. રયાયયાવબટીસઃ મંડૂકયાસિ, 
સવયાુંગસિ, હલયાસિ, 
પનશ્મોતિયાિયાસિ, મતસ્યાસિ, 
ધિજુરયાસિ, મતસ્ે્દ્યાસિ, 
વક્રયાસિ,  સૂ્્તિમસકયાર.

10. િમઃ હલયાસિ, ઉષ્ટ્રયાસિ, 
પનશ્મોતિયાિયાસિ, મતસ્યાસિ, 
સવયાુંગયાસિ, મતસ્ે્દ્યાસિ.

11. ગભયા્ગશયનયા રોગોઃ ઊરવ્ત 
પદ્યાસિ, ધિજુરયાસિ, 
શલભયાસિ.

12. કબવજયયા્તઃ ધિજુરયાસિ, 
તોલયાંગજુલયાસિ, જાિજુનશરયાસિ, 
હલયાસિ, મ્ૂરયાસિ, 
મતસ્યાસિ, પયાદહસતયાસિ.

13. કરોરરજજુનયા રોગોઃ 
ઉતકટયાસિ, ભજુજંગયાસિ, 
વક્રયાસિ, તોલયાગજુલયાસિ, 

14. ખીલઃ સવયાુંગયાસિ, 
સૂ્્તિમસકયાર, મતસ્યાસિ.

15. મયાવસક ધમ્ગઃ ધિજુરયાસિ, 
ભજુજંગયાસિ, 

16. ્પ્થરીઃ ધિજુરયાસિ, 
મતસ્ે્દ્યાસિ, મતસ્યાસિ, 
ઊધવ્ત પદ્યાસિ, 
તોલયાંગજુલયાસિ, વજ્રાસિ.

17. ્પયાયોદરયયાઃ સવયાુંગયાસિ, 
પનશ્મોતિયાિયાસિ, મતસ્યાસિ

18. ્પેશયાબનયા રોગઃ 
પનશ્મોતિયાિયાસિ, 
જાિજુનશરયાસયાિ.

19. ્પગનયા રોગઃ બંધ પદ્યાસિ, 
પદ્યાસિ, ઉતકટયાસિ, આકણ્ત 
ધિજુરયાસિ, તોલયાંગજુલયાસિ.

20. સયાયદટકયાઃ ધિજુરયાસિ, 
ઉતકટયાસિ, શલભયાસિ.

21. સયારિગયાંઠ (હવન્ગયયા): 
પનશ્મોતિયાિયાસિ, સવયાુંગયાસિ, 
ગોમજુખયાસિ, ઊધવ્ત પદ્યાસિ, 
સજુપ્તવજ્રાસિ.

22. સોરયાયવસસઃ સવયાુંગયાસિ.

23. ટી.બી. (ક્ષય): 
પનશ્મોતિયાિયાસિ, મતસ્યાસિ, 
સવયાુંગયાસિ, તોલયાગજુલયાસિ.

24. સ્તનનયા રોગોઃ કુક્ુટયાસિ.

25. સસલ્પ દરસકઃ ભજુજંગયાસિ.

26. વૃષિવૃવદઃ ગરૂડયાસિ, ઊધવ્ત 
પદ્યાસિ.

27. દકરનીઃ ભજુજંગયાસિ, 
શલભયાસિ.

રોગ અનુસયાર યોગરોગ અનુસયાર યોગ
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ય�ોગ અભ્�સ ષ્મ�ટો સ�ષ્મ�ન્ય સૂચન�ો
* આસિ-પ્રયાણયા્યામિયા અભ્યાસ મયાટે એકયાંત, 

િીરવ, પનવત્ર અિે મિોહર સથયાિ પસદં કરવજું 
જોઈએ. જ્યાં વયા્જુિી ગનત તેજ હો્ તેવયા 
સથયાિમયાં બેસીિે અભ્યાસ િ કરવો જોઈએ. 
જો બંધ ઓરડયામયાં અભ્યાસ કરવયાિો હો્, 
તો તયાજી હવયાિી આવ-જાવ મયાટે બયારીઓ 
ખજુલ્ી રયાખવી જોઈએ.

* વયાતયાવરણિે વધજુ અિજુકૂળ અિે પ્રેરણયાદયા્ી 
બિયાવવયા મયાટે અભ્યાસિયા સથયાિમયા ંઇષ્દેવ અથવયા શ્દે્ધ્ 
ગજુરિી છનબ કે મૂનત્ત રયાખી શકયા્. વયાતયાવરણિે પ્રફુસલ્ત 
બિયાવવયા મયાટે ધૂપ-દીપ અિે સજુગંધી પજુષપોિો ઉપ્ોગ કરી 
શકયા્, પરંતજુ ધૂપ કે અગરબતિીિો ધજુમયાડો ઓરડયામયંા 
ભરયાઈ િ રહે તેિી કયાળજી રયાખવી જોઈએ. ધજુમયાડો ભરયાઈ 
િ રહે તે મયાટે બિી શકે તો અભ્યાસિયા અડધો કલયાક 
પૂવવે ધૂપ કે અગરબતિી સળગયાવી દેવી. 

* આસિ-પ્રયાણયા્યામિયા અભ્યાસ મયાટે પ્રયાત:કયાળિો સમ્ 
ઉતિમ મયાિવયામયંા આવ્ો છે, તેમ છતયંા સધં્યાિો સમ્ ઉનચત 
અિે અિજુકૂળ મયાિવયામયાં આવે છે. સમ્ ભલે અિજુકૂળ 
પસંદ કરવયામયાં આવે, પરંતજુ એિે નિ્નમત રીતે નિભયાવવો 
આવશ્ક છે. પ્રયાતિઃકમમોથી પરવયા્યા્ત બયાદ, પૂવયા્તનભમજુખ કે 
ઉતિરયાનભમજુખ બસેીિે આસિ પ્રયાણયા્યામિો અભ્યાસ કરવો 
જોઈએ. 

* અભ્યાસ મયાટે ૩ ફૂટ પહોળજુ ંઅિ ે૬ ફૂટ લયાબજુ ંઆસિ રયાખવજું 
જોઈએ. તે વધજુ પડતજું િરમ કે જાડજુ િ હોવજું જોઈએ. ત્રણ 
ગળી વયાળેલો ધયાબળો અથવયા જાડી શેતરંજી અભ્યાસ મયાટે 
ઉપ્ોગમયાં લઈ શકયા્.

* નમતયાહયાર, સં્મ અિે નિ્નમત ઊંઘ આસિ-પ્રયાણયા્યામિયા 
અભ્યાસ મયાટે આવશ્ક છે. 

* હંમેશયાં ખયાલી પેટે અભ્યાસ કરવો જોઈએ. મૂત્રયાશ્ અિે 
આંતરડયાં પણ ખયાલી હોવયાં જોઈએ. ભોજિિયા ત્રણ કલયાક 
પછી અિે પ્રવયાહી ખોરયાક લીધો હો્ તો એક કલયાક પછી 
આસિ-પ્રયાણયા્યામિો અભ્યાસ કરી શકયા્, અભ્યાસ ક્યા્ત 
પછી અડધયા કલયાકિી કે પોણયા કલયાકિી નવશ્યાંનત બયાદ 
ભોજિ કે પ્રવયાહી લઈ શકયા્. 

* મળયાવરોધ, બેચેિી કે રોગિી સસથનતમયંા આસિ-
પ્રયાણયા્યામિો અભ્યાસ િ કરવો જોઈએ. 

* બહેિોથી ગભયા્તવસથયા દર્મ્યાિ અિે પ્રસૂનત બયાદ તબીબ 
અિે નિષણયાત ્ોગ-નચટકતસકિી સલયાહ મજુજબ આસિ-

પ્રયાણયા્યામિો અભ્યાસ કરી શકયા્, પરંતજુ 
મયાનસક ધમ્તિયા ૪થી ૬ ટદવસ અભ્યાસ િ 
કરવો જોઈએ. 

* આસિ-પ્રયાણયા્યામિયા અભ્યાસ દર્મ્યાિ વસત્રો 
પહોળયા,ં ઢીલયંા અિે ઓછયંા પહેરવયા જોઈએ, 
જથેી મજુતિ રીત ેહલિચલિ થઈ શકે. 

* અભ્યાસ દર્મ્યાિ પસીિો થયા્ તો સવચ્છ 
વસત્ર અથવયા રૂમયાલથી લૂછી િયાખવો જોઈએ. 

* અભ્યાસ પૂરો ક્યા્ત પછી લગભગ ૨૦-૩૦ નમનિટ પછી, 
સહેજ હૂંફયાળયા પયાણીથી સ્યાિ કરવજું જોઈએ. 

* ભોજિ પણ તરત બયાદ િ કરવજું, ૨૦-30 નમનિટ બયાદ જ 
કરવજું. 

યોગનો અભયયાસ કર્તયા ં્પ્ૂવવે કેટલયાક ્પદરભયાવષક શબિો 
સમજ્વયા જોઈએ. એ્વયા શબિો અને ્તેમનયા અ્થષો નીચે 
િશયા્ગવયયા મુજબ છે.
્પૂરક: વયાતયાવરણમયાથંી વયા્જુ ફેફસયંામયા ંભરવયાિી નક્ર્યા 

(શ્યાસ) 
રેચકઃ ફેફસયાંમયાં ભરેલો વયા્જુ બહયાર કયાઢવયાિી નક્ર્યા 

(ઉચ્છ્યાસ) 
કુંભકઃ શ્યાસોચ્છ્યાસિી ગનતિે અટકયાવી વયા્જુ 

રોકવયાિી નક્ર્યા 
આં્તરકુંભક: પરૂકિ ેઅતં ેફેફસયંામયા ંવયા જુિ ેરોકી રયાખવયાિી નક્ર ય્ા. 
બયાહ્ય કુંભકઃ રેચકિ ેઅંત ેવયા્જુિ ેબહયાર રોકી રયાખવયાિી નક્ર્યા. 
પ્રિ્વ મુદ્યા: કુંભક કરવયા મયાટે જમણયા હયાથિી પ્રથમ બે 

આંગળીઓિે હથેળી તરફ વયાળીિે જમણયા 
અગંઠૂયાથી જમણજુ ંિયાસયાપજુટ બધં કરવયાથી બિતી 
મજુદ્યાિે ‘પ્રણવ અથવયા ઓમકયાર મજુદ્યા’ કહેવયામયંા 
આવ ેછે. સસંકકૃતમયા ંઅગંઠૂયાિે ‘અગંજુષ્ઠ’, પ્રથમ 
આગંળીિે ‘તજ્તિી’, બીજી આગંળીિે ‘મધ્મયા’, 
ત્રીજી આંગળીિે ‘અિયાનમકયા’ અિે ચોથી 
આગંળીિ ે‘કનિનષ્ઠકયા’ કહેવયામયા ંઆવ ેછે. 

જ્યાન મુદ્યા: હયાથિી તજ્તિીિજુ ંઅિ ેઅગંઠૂયાિજુ ં ટેરવજુ ંપરસપર 
અડકયાડો િ ેબયાકીિી આગંળીઓ સીધી રયાખવયાથી 
જ્યાિ મજુદ્યા બિે છે. આ જ્યાિ મજુદ્યા જમણયા હયાથ 
વડ ેકે બિં ેહયાથ વડ ેપણ થઈ શકે છે.

સૂચનોસૂચનો
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ગુજર�ત ર�જ્ય ય�ોગ બ�ોર્ય
(રમ્ત-ગમ્ત યુ્વયા અને સયાંસકકૃવ્તક પ્રવૃવત્ઓ વ્વભયાગ, ગુજરયા્ત રયાજય અં્તગ્ગ્ત)

બલોક 19, તીજો મયાળ, રયાે. જી્વરયાજ મહે્તયા ભ્વયાન, સેકટર 10એ, ગયાંધીનગર - 382010


