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સંિેશો
માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રી નો સંદેશ
“યોગ એ પ્રાચીન ભારતીય પરં પરા દ્વારા આપેલી એક અમ ૂલ્ય ભેટ છે . તેમાં મન અને શરીર, વિચાર અને
દક્રયા, સંયમ અને પરીપ ૂર્ણતા િચ્ચે રહેલી એકતા, મનુષ્ય અને પ્રકૃવત મધ્યેની સંિાદિતા તથા આરોગ્ય
અને સુખાકારી તરફ એક સકલ્યિાિી અભભગમનો સમાિેશ થાય છે . યોગા એ કસરત વિશે નદહ પરં ત ુ
આપર્ામાં, વિશ્વમાં તથા પ્રકૃવતમાં રહેલી એકરૂપતા શોધિા વિશે છે . આપર્ી જીિનશૈલીમાં ફેરફાર કરી
તથા ચેતના ઉત્પન્ન કરીને તે આપર્ને આબોહિા પદરિતણનો સામનો કરિામાં મિિ કરી શકે છે . ચાલો
આપર્ે એક આંતરરષ્રીય યોગ દિિસ અપનાિિા તરફ કાયણ કરીએ.”

યુનાઈટેડ નેશન્સ જનરલ એસેમ્લીના ૬૯માં સત્રમાં ભારતના માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરે ન્ર મોિી દ્વારા
તારીખ ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪ ના રોજ આપિામાં આિેલ િક્તવ્યમાંથી.
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પ્રસ્તાવના
ુ ત રાષ્રસંઘની ૬૯મી સામાન્યસભાને સંબોવધત કરતી િખતે
તારીખ ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪ના રોજ સંયક
ભારતના માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરે ન્ર મોિીએ વિશ્વ સમુિાયને એક આંતરરાષ્રીય યોગ દિિસ
અપનાિિા માટે વિનંતી કરી.
શ્રી મોિીજીએ કહ્યુ , “યોગ એ પ્રાચીન ભારતીય પરં પરા દ્વારા આપેલી એક અમ ૂલ્ય ભેટ છે . તેમાં મન અને
શરીર; વિચાર અને દક્રયા; સંયમ અને પરીપ ૂર્ણતા િચ્ચે રહેલી એકતા; મનુષ્ય અને પ્રકૃવત મધ્યેની
સંિાદિતા તથા આરોગ્ય અને સુખાકારી તરફ એક સાકલ્યિાિી અભભગમનો સમાિેશ થાય છે . યોગ એ
કસરત વિશે નદહ પરં ત ુ આપર્ામાં, વિશ્વમાં તથા પ્રકૃવતમાં રહેલી એકરૂપતા શોધિા વિશે છે . આપર્ી
જીિનશૈલીમાં ફેરફાર કરી તથા ચેતના ઉત્પન્ન કરીને તે આપર્ને આબોહિા પદરિતણનો સામનો કરિામાં
મિિ કરી શકે છે . ચાલો આપર્ે એક આંતરરષ્રીય યોગ દિિસ અપનાિિા તરફ કાયણ કરીએ.”
૧૧ દડસેમ્બર ૨૦૧૪ ના રોજ ૧૯૩ સિસ્યોિાળી યુ.એન.જી.એ. એ આ િરખાસ્તને સિણસમ
ં વત દ્વારા ૧૭૭
અપ ૂિણ સહસ્પોન્સર િે શો સાથે મંજૂર કરી ૨૧ જૂનને “આંતરરાષ્રીય યોગ દિિસ” તરીકે સ્થાવપત કરિા
ઠરાિ કયો. તેના ઠરાિમાં યુ.એન.જી.એ. એ સ્િીકાયુણ કે યોગ આરોગ્ય અને સુખાકારી માટે એક સાકલ્યિાિી
અભભગમ પુરો પાડે છે તથા વિશ્વ િસ્તીના આરોગ્ય અને સુખાકારી માટે યોગ પ્રેક્ટીસના લાભો વિશેની
ું માં સંિાદિતતા લાિે છે માટે જ
જાર્કારીના વિશાળ પ્રસરર્ની જરૂર છે . યોગ જીિનના તમામ પહેલઓ
રોગ વનિારર્, આરોગ્યિધણન તથા જીિનશૈલી સંબવં ધત વિકૃવતઓના સંચાલનમાં મિિરૂપ થાય છે . આ
પુસ્સ્તકાનો હેત ુ યોગ અને યોગ અભ્યાસુઓને ઝાંખી આપિાનો છે , જેથી લોકો વ્યસ્ક્તગત તથા સામુિાવયક
વ્યાપક આરોગ્ય તરફ અભભમુખ થાય.

યોગ શં છે ?
યોગ મ ૂળભ ૂત રીતે એક આધ્યાત્ત્મક શાખા છે . જે એક અત્યંત સ ૂક્ષ્મ વિજ્ઞાન પર આધાદરત છે . જેનો મુખ્ય
હેત ુ શરીર અને મન િચ્ચે સમન્િય લાિિાનો છે . તે સ્િસ્થ જીિન જીિિા માટેની એક કલા તથા વિજ્ઞાન
છે . ‘યોગ’ શબ્િ સંસ્કૃત મ ૂળ ‘ય ૂજ’માંથી મળે છે . જેનો અથણ જોડવુ, બાંધવુ,ં કે સંગદઠત કરવુ ં થાય છે . યોગશાસ્ત્રો અનુસાર યોગના અભ્યાસ દ્વારા વ્યસ્ક્તગત ચેતનાનુ ં સિણ વ્યાપક ચૈતન્ય સાથે સંવમલન થાય છે .
આધુવનક િૈજ્ઞાવનકો અનુસાર બ્રહ્ાંડમાં રહેલી િરે ક િસ્તુ એક જ આકાશ પદરમાર્ની અભભવ્યસ્ક્ત છે . જે
વ્યસ્ક્ત આ અસ્સ્તત્િના ઐક્યનો અનુભિ કરે છે , તે ‘યોગમાં છે ’ અને યોગી કહેિાય છે . જેર્ે સ્િતંત્રતાની
સ્સ્થવત પ્રાપ્ત કરી લીધી છે . જે સ્સ્થવતને મુસ્ક્ત, વનિાણર્, કૈ િલ્ય અથિા મોક્ષ કહે છે .
૨૧ જુન- ’વિશ્વ યોગ દિિસ’
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“યોગ” આંતદરક વિજ્ઞાન પર્ છે . જેમાં એિી વિભભન્ન પધ્ધવતઓનો સમાિેશ થાય છે . જેના દ્વારા મનુષ્ય
શરીર અને મન િચ્ચે ઐક્ય મેળિીને આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી શકે છે . યોગ સાધનાનુ ં લક્ષ્ય તમામ
પ્રકારની પીડાઓ અને કષ્ટો દૂ ર કરિાનો છે . જેથી જીિનના િરે ક સ્થળે સ્િતંત્રતાનો અનુભિ, સુખ અને
સંિાદિતતા પ્રાપ્ત થાય.

યોગનો સંક્ષિપ્ત ઈતતહાસ અને તવકાસ
યોગ વિજ્ઞાનનો ઉિભિ હજારો િર્ષો પ ૂિે પ્રથમ ધમણ અથિા આસ્થા-પ્રથાઓના જન્મથી પર્ ખ ૂબ પહેલા
થયો હતો. યોગ માન્યતા અનુસાર વશિને પ્રથમ યોગી અથિા આદિયોગી તથા પ્રથમ ગુરૂ અથિા આદિગુરૂ
તરીકે જોિામાં આિે છે . હજારો િર્ષે પહેલાં દહમાલય સ્સ્થત કાંવત સરોિરને દકનારે આદિયોગીએ તેમનુ ં
ગહનજ્ઞાન પારાભર્ક સપ્તઋવર્ષઓમાં રે ડ્ુ.ં આ સપ્તઋવર્ષઓએ આ શસ્ક્ત સમ્પન્ન વિજ્ઞાનને વિશ્વના વિવિધ
ભાગો જેિા કે એવશયા, મધ્ય પ ૂિણ, ઉત્તર આદિકા તથા િભક્ષર્ અમેદરકામાં િહેત ુ ં કયુ.ણ રસપ્રિ કે આધુવનક
વિદ્વાનોએ સમગ્ર વિશ્વની સંસ્કૃવતઓ િચ્ચે રહેલી ગાઢ સમાનતા નોંધી છે અને એ વિશે આશ્વયણ વ્યક્ત કયુું
છે . જો કે, યોગ પધ્ધવતની ભારતમાં જ સંપ ૂર્ણ અભભવ્યસ્ક્ત શક્ય બની. સપ્તઋવર્ષ અગત્સ્યએ સમગ્ર
ભારતીય ઉપખંડમાં પ્રિાસ કરીને યોગ આધાદરત જીિન માગણના હાિણ આસપાસ આ સંસ્કૃવતની રચના કરી.
યોગને વ્યાપક રીતે વસિંધ-ુ સરસ્િતી ખીર્ સંસ્કૃવતના એક “અમર સાંસ્કૃવતક પદરર્ામ” તરીકે ગર્િામાં આિે
છે અને માનિતાના ભાવતક તથા આધ્યાત્ત્મક ઉત્કર્ષણ માટે તેર્ે (યોગ) પોતાને સાબીત કયુણ છે . [અને
માનિતાના ભાવતક તથા આધ્યાત્ત્મક ઉત્કર્ષણની જોગિાઈ માટેતે સાભબત થયુ છે .]
વસિંધ-ુ સરસ્િતી ખીર્ સંસ્કૃવતના પ્રાપ્ય અનેક અસ્મમભ ૂત અિશેર્ષો અને મુરાઓમાં યોગના નમુનાઓ તથા
યોગ સાધના કરતી પ્રવતમાઓ પ્રાચીન ભારતમાં યોગની ઉપસ્સ્થવત સુચિે છે . િે િી માતાની મુરાઓ તથા
મ ૂવતિઓ તંત્રયોગની ઉપસ્સ્થવત સ ૂચિે છે . લોક પરં પરાઓ, િેિ તથા ઉપવનર્ષિનો િારસો, બાધ્ધ તથા જૈન
પરં પરાઓ, ભગિતગીત સદહત મહાભારત તથા રામાયર્ એિા મહાકાવ્યો, શૈિોની અને િૈષ્ર્િોની
ઈશ્વરિાિી પરં પરાઓ તથા તાંવત્રક પ્રથાઓમાં પર્ યોગનુ ં અસ્સ્તત્િ ઉપલબ્ધ છે . યોગનો અભ્યાસ િેિકાળ
પ ૂિેથી જ થતો હતો. છતાં, મહાન ઋવર્ષ એિા મહવર્ષિ પતંજભલએ પતંજભલના યોગસ ૂત્રો દ્વારા સમકાલીન
પ્રચભલત (ત્યારે પ્રચભલત) યોગા પ્રથાઓ, પ્રર્ાલીઓને સુવ્યિસ્સ્થત અને સંદહતાબધ્ધ કરી.
પતંજભલ પછી ઘર્ા ઋવર્ષઓ તથા યોગગુરૂઓએ યોગ પ્રર્ાલીઓ તથા સાદહત્યના સુવ્યિસ્સ્થત
િસ્તાિેજીકરર્ દ્વારા આ ક્ષેત્રની જાર્કારી અને વિકાસમાં મોટો ફાળો આપ્યો છે . પ્રાચીન સમયથી આજ
સુધી વિખ્યાત યોગ ગુરૂઓના ઉપિે શો દ્વારા યોગનો તમામ વિશ્વમાં ફેલાિો થયો છે . આજે રોગવનિારર્,
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સ્િાસ્્યની જાળિર્ી તથા વ ૃધ્ધ્ધ માટે યોગ પ્રર્ાલી ઉપર સહન
ુ ે દ્દ્રઢ્ વિશ્વાસ છે . સમસ્ત વિશ્વમાં લાખો
લોકોને યોગાભ્યાસ દ્વારા લાભ થયો છે અને યોગપ્રથા દિિસે ને દિિસે ફાલતી અને િધુ સ્પંદિત થતી જાય
છે .

યોગના મળભત તસધધાંતો
યોગ વ્યસ્ક્તના શરીર, મન, લાગર્ી તથા ઉજાણના સ્તરો પર કામ કરે છે . આથી યોગના ચાર મુખ્ય
િગીકરર્ો થયા છે ેઃ કમણયોગ, જયાં આપર્ે શરીરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જ્ઞાનયોગ, જયાં આપર્ે
મન/બુધ્ધ્ધનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ભસ્ક્તયોગ, જયાં આપર્ે લાગર્ીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. દક્રયાયોગ,
જયાં આપર્ે ઉજાણનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આપર્ે યોગની જે કોઇ પદ્ધવત અનુસરીએ છીએ તે આમાંથી
કોઇ પર્ એક િગીકરર્માં જ સમાવિષ્ટ થાય છે .
પ્રત્યેક વ્યસ્ક્ત આ ચાર પદરબળોનુ ં એક અનન્ય સંયોજન હોય છે . માત્ર એક ગુરૂ જ એક ત્જજ્ઞાસુ માટે
આિમયક એિા આ ચાર માગોના યોગ્ય સંયોજન/વશક્ષર્ની દહમાયત કરી શકે છે . યોગ પરના તમામ
પ્રાભચન ભાષ્યોએ ગુરૂના માગણિશણન નીચે કામ કરિાની જરૂરીઆત પર ભાર મ ૂક્યો છે .

યોગની પરં પરાગત પ્રણાલીઓ
્
યોગની વિવિધ િશણનો, પરં પરાઓ, િંશપરં પરાઓ અને ગુરૂ-વશષ્ય પરં પરાઓ દ્વારા વિવિધ શાખાઓ ઉદ્દભિ
થઇ. આમાં જ્ઞાનયોગ, ભસ્ક્તયોગ કમણયોગ, પાતંજલયોગ, કુંડભલનીયોગ, હઠયોગ, ધ્યાનયોગ, મંત્રયોગ,
લયયોગ, રાજયોગ, જૈનયોગ, તથા બાદ્ધયોગ

િગેરેનો સમાિેશ થાય છે . િરે ક શાખાને તેના પોતાના

અભભગમ તથા કાયણપ્રર્ાલીઓ હોય છે . જે યોગના અંવતમ ઉદ્દે શ તથા હેત ુ સુધી લઇ જાય છે .

આરોગ્ય અને સખાકારી માટે યોગ પ્રણાલીઓ
વ્યાપક રીતે અનુસરિામાં આિતી યોગ સાધનાઓમાં યમ, વનયમ, આસન, પ્રાર્ાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારર્ા,
ધ્યાન, સમાવધ, બંધ તથા મુરાઓ, ર્ષટ્કમો, યુક્તાહાર, મંત્ર-જપ, યુક્ત-કમણ ઇત્યાદિનો સમાિેશ થાય છે .
યમો અંકુશો છે અને વનયમો અનુસરર્ો છે . આ આગળના યોગભ્યાસ માટેની પ ૂિણશરતો માનિામાં
આિે છે , આસનો શરીર તથા મનની સ્સ્થરતા લાિિામાં સમથણ છે , આસનો વિવિધ મનો-શારીદરક આક્રૃવતઓ
ધારર્ કરિાનો સમાિેશ થાય છે અને તેઓ

વ્યસ્ક્તને એક શારીદરક સ્સ્થવતને (પોતાના માળખાકીય

અસ્સ્તત્િની સ્થાયી સમાનતા) નોંધપાત્ર સમય સુધી ટકાિી રાખિા સક્ષમ બનાિે છે .
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પ્રાર્ાયામોમાં પોતાના આસનની સભાનતા કેળિી અને પછી પોતાના અસ્સ્તત્િના મહત્િપ ૂર્ણ આધાર તરીકે
શ્વાસોશ્વાસના સ્િૈધ્ચ્છક વનયમનનો સમાિેશ થાય છે તથા મન ઉપર વનયંત્રર્ કરિામાં સહાયતા કરે છે . આ
માટે શરૂઆતના તબક્કાઓમાં નાક, મુખ અને અન્ય શારીદરક દ્વારો આંતદરક તથા શ્વાસ-પ્રશ્વાસની સભાનતા
કેળિિામાં આિે છે , પછી આ ત્યમાં વનયંવત્રત તથા અંકુવશત શ્વાસ દ્વારા ફેરફાર કરિામાં આિે છે . જેથી
શારીદરક વિસ્તારનુ ં ભરવુ ં (પ ૂરક) ભરે લી અિસ્થામાં રહેવ ુ ં (કુંભક) તથા ખાલી થવુ ં (રે ચક) એવુ ં ભાન
વનયંવત્રત, અંકુવશત અને વિવનયવમત શ્વાસ છોડિા િરમ્યાન થાય છે , પ્રત્યાહાર એટલે બા્ય  િસ્તુઓ સાથે
સંકળાતી પોતાની જ્ઞાનેન્દ્ન્રયોમાંથી ચેતનાનુ ં વિયોજન ધારર્ા એટલે એક વ્યાપક ધ્યાન ક્ષેત્ર (શરીર તથા
મનની અંિર) જેને સામાન્ય રીતે એકાગ્રતા તરીકે ઓળખિામાં આિે છે .


બંધ અને મુરાઓ પ્રાર્ાયામ સાથે સંકળાયેલી પ્રર્ાલીઓ છે . તેને ઉચ્ચ યોગાભ્યાસ તરીકે જોિામાં
આિે છે , જેના મુખ્યત્િે શ્વાસોશ્વાસના વનયંત્રર્ સાથે અમુક શારીદરક મુરાઓ અપનાિિામા આિે છે .
જો કે ધ્યાનનો અભ્યાસ જે વ્યસ્ક્તને આત્મસાક્ષાતકાર તરફ અને સિોત્ક્રૃષ્ટતા સુધી લઇ જાય છે .
તેને યોગ સાધનાનો સાર અથિા સત્િ માનિામાં આિે છે .



ધ્યાન એટલે શરીર તથા મનમાં કેન્દ્ન્રત એકાગ્રતા) અને સમાવધ ( સમન્િય, એકીકરર્)
ર્ષટ્કમો એ ભબનજરૂરીકરર્ પ્રદક્રયાઓ છે . તબીબી પ્રકારની છે અને શરીરમાં એકઠાં /જમાં વિર્ષ
દ્વવ્યોને બહાર કાઢિામાં મિિ કરે છે . યુક્તાહાર, તંદુરસ્ત જીિન માટે યોગ્ય ખોરાક તથા આહાર
સંબવં ધત ટેિોની દહમાયત કરે છે .
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યોગ અભ્યાસ માટે સામાન્ય સ ૂચનો


આસન-પ્રાર્ાયામના અભ્યાસ માટે એકાંત, નીરિ, પવિત્ર અને મનોહર સ્થાન પસંિ કરવુ ં જોઇએ. જયાં
િાયુની ગવત તેજ હોય, તેિા સ્થાનમાં બેસીને અભ્યાસ ન કરિો જોઇએ. જો બંધ ઓરડામાં અભ્યાસ કરિાનો
હોય, તો તાજી હિાની આિ-જાિ માટે બારીઓ ખુલ્લી રાખિી જોઇએ.



િાતાિરર્ને િધુ અનુકૂળ અને પ્રેરર્ાિાયી બનાિિા માટે અભ્યાસના સ્થાનમાં ઇષ્ટિે િ અથિા શ્રદ્ધે ય ગુરૂની
છબી કે મ ૂવતિ રાખી શકાય. િાતાિરર્ને પ્રફુધ્લ્લત બનાિિા માટે ધ ૂપ-િીપ અને સુગધ
ં ી પુષ્પોનો ઉપયોગ
કરી શકાય પરં ત ુ ધુપ કે અગરબત્તીનો ધુમાડો ઓરડામાં ભરાઇ ન રહે તેની કાળજી રાખિી જોઇએ. ધુમાડો
ભરાઇ ન રહે તે માટે બની શકે તો અભ્યાસના અડધો કલાક પ ૂિે ધુપ કે અગરબત્તી સળગાિી િે િા.



આસન-પ્રાર્ાયામના અભ્યાસ માટે પ્રાતેઃકાળનો સમય ઉત્તમ માનિામાં આવ્યો છે , તેમ છતાં સંધ્યાનો સમય
ઉભચત અને અનુકૂળ માનિામાં આિે છે . સમય ભલે સ્િનુકૂળ પસંિ કરિામાં આિે પરં ત ુ એને વનયવમત રીતે
વનભાિિો આિમયક છે . પ્રાતેઃકમોથી પરિાયાણ બાિ, પ ૂિાણ ભભમુખ કે ઉત્તરાભભમુખ બેસીને આસન પ્રાર્ાયામનો
અભ્યાસ કરિો જોઇએ.



અભ્યાસ માટે ૩ ફૂટ પહોળં અને ૬ ફુટ લાબુ ં આસન રાખવુ ં જોઇએ. તે િધુ ં પડતુ ં નરમ કે જાડુ ન હોવુ ં
જોઇએ. ત્રર્ ગળી િાળે લો ધાબળો અથિા જાડી શેતરં જી અભ્યાસ માટે ઉપયોગમાં લઇ શકાય.



વમતાહાર, સંયમ અને વનયવમત ઉંઘ આસન-પ્રાર્ાયામના અભ્યાસ માટે આિમયક છે .



હંમેશા ખાલી પેટે અભ્યાસ કરિો જોઇએ. મ ૂત્રાશય અને આંતરડાં પર્ ખાલી હોિા જોઇએ. ભોજનના ત્રર્
કલાક પછી અને પ્રિાહી ખોરાક લીધો હોય તો એક કલાક પછી આસન-પ્રાર્ાયામનો અભ્યાસ કરી શકાય,
અભ્યાસ કયાણ પછી અડધા કલાકની કે પોર્ા કલાકની વિશ્રાંવત બાિ ભોજન કે પ્રિાહી લઇ શકાય.



મળાિરોધ, બેચેની કે રોગની સ્સ્થવતમાં આસન-પ્રાર્ાયામનો અભ્યાસ ન કરિો જોઇએ.



બહેનોથી ગભાણ િસ્થા િરમ્યાન અને પ્રસ ૂવત બાિ તબીબ અને વનષ્ર્ાત યોગ-ભચદકત્સકની સલાહ મુજબ
આસન-પ્રાર્ાયામનો અભ્યાસ કરી શકાય પરં ત ુ માવસક ધમણના ૪થી૬ દિિસ અભ્યાસ ન કરિો જોઇએ.



આસન-પ્રાર્ાયામના અભ્યાસ િરમ્યાન િસ્ત્રો પહોળા ઢીલાં અને ઓછાં પહેરિા જોઇએ, જેથી મુક્ત રીતે
હલનચલન થઇ શકે .



અભ્યાસ િરમ્યાન પસીનો થાય તો સ્િચ્છ િસ્ત્ર અથિા રૂમાલથી લ ૂછી નાખિો જોઇએ.



અભ્યાસ પ ૂરો કયાણ પછી લગભગ ૨૦-૩૦ વમનીટ પછી, સહેજ હફ
ુ ં ાળા પાર્ીથી સ્નાન કરવુ ં જોઇએ.



ભોજન પર્ તુરંત બાિ ન કરવુ,ં ૨૦-૩૦ વમનીટ બાિ જ કરવુ.ં

યોગાસનોના અભ્યાસ માટે તવશેષ સ ૂચનો.


અભ્યાસની શરૂઆત ઇષ્ટિે િ અથિા ગુરૂિે િનુ ં સ્મરર્ કરી પ્રાથણનાથી કરિી જોઈએ.



આસનોનો અભ્યાસ શ્વાસના વિવશષ્ટ ક્રમ અનુસાર વિવધમાં િશાણ વ્યા મુજબ કરિો જોઇએ.



ખોટી ઉતાિળ ન કરિી જોઇએ. ઉતાિળ અથિા બળજબરી કરિાથી શરીરને નુકશાન થિાથી પ ૂરી
સંભાિના છે .



સામાન્ય રીતે યોગાસનોના અભ્યાસ િરમ્યાન આંખો બંધ રાખિી જોઇએ. આંખો બંધ હોય ત્યારે પર્ વિવધમાં
િશાણ વ્યા મુજબ રન્દ્ષ્ટને સ્સ્થર કરિા પ્રયત્ન કરિો જોઇએ. કેટલાંક આસનોમાં આંખ ખુલ્લી રાખિાની પર્
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સ ૂચના હશે, તે આસનોમાં સમતોલન જાળિિાનુ ં હોય તેમાં જો રન્દ્ષ્ટ બંધ રાખિાની સ ૂચના હોય તો પર્
શરૂઆતમાં અભ્યાસ િરમ્યાન રન્દ્ષ્ટ ખુલ્લી રાખી શકાય, જેથી સમતોલન ગુમાિી પડી જિાનો ભય ન રહે.


અભ્યાસ િરમ્યાન ચોક્ક્સ સમય અને વનયવમતતા જાળિિાં જોઇએ.



અભ્યાસ પ ૂરો કયાણ પછી થોડી વમવનટ સુધી શિાસનમાં વશવથલીકરર્ કરીને આરામ કરિો જોઇએ એનાથી
થાક દૂ ર થાય છે .



અભ્યાસ શાંવતપાઠ કરીને પ ૂર્ણ કરિો જોઈએ.

યોગ તવષયક પારરભાતષક શબ્દો
યોગનો અભ્યાસ કરતાં પ ૂિે કે ટલાંક પદરભાવર્ષક શબ્િો સમજિા જોઇએ. એિા શબ્િો અને તેમનાં અથો નીચે િશાણ વ્યા
મુજબ છે ..


પ ૂરક : િાતાિરર્માંથી િાયુ ફેફસાંમાં ભરિાની દક્રયા (શ્વાસ)



રે ચક : ફેફસાંમાં ભરે લો િાયુ બહાર કાઢિાની દક્રયા (ઉચ્છિાસ)



કં ભક : શ્વાસોશ્વાસની ગવતને અટકાિી િાયુ રોકિાની દક્રયા



આંતરકં ભક : પ ૂરકને અંતે ફેફસાંમાં િાયુને રોકી રાખિાની દક્રયા.



બાહ્યકં ભક : રે ચક્ને અંતે િાયુને બહાર રોકી રાખિાની દક્રયા.



પ્રણવમદ્રા : કુ ંભક કરિા માટે જમર્ા હાથની પ્રથમ બે આંગળીઓને હથેળી તરફ િાળીને જમર્ા અંગ ૂઠાથી
જમણુ ં નાસાપુટ બંધ કરિાથી બનતી મુરાને “પ્રર્િ અથિા ઓમકાર મુરા” કહેિામાં આિે છે . સંસ્કૃ તમાં
અંગ ૂઠાને ‘अंगुष्ठ ‘ , પ્રથમ આંગળીને ‘तर्जनी’, બીજી આંગળીને ‘मध्यमा’, ત્રીજી આંગળીને ‘अनाममका’ અને
ચોથી આંગળીને ‘कननष्ष्ठका’ કહેિામાં આિે છે .



જ્ઞાનમદ્રા : હાથની તર્જનીનુ ં અને અંગ ૂઠાનુ ં ટે રવુ ં પરસ્પર અડકાડીને બાકીની આંગળીઓ સીધી રાખિાથી
જ્ઞાનમુરા બને છે . આ જ્ઞાનમુરા જમર્ા હાથ િડે કે બન્ને હાથ િડે પર્ થઇ શકે છે .

પ્રાણાયામના અભ્યાસ માટે તવશેષ સ ૂચનો.


મોક્ષાથી સાધકે પ્રાર્ાયામનો અભ્યાસ પોતાના ગુરૂના માગણિશણન નીચે કરિો જોઇએ. કે િળ આરોગ્ય
ુ ી પ્રાર્ાયામ કરિાની ઇચ્છા ધરાિતી વ્યસ્ક્ત સામાન્ય માગણિશણક પાસેથી વિવધ સમજીને
પ્રાધ્પ્તના હેતથ
પ્રાર્ાયામ સમજી શકે છે .



અભ્યાસ શરૂ કરતાં પ ૂિે ઇષ્ટિે િ કે ગુરુિેિનુ ં સ્મરર્ કરવુ ં જોઇએ.



પ્રાર્ાયામના અભ્યાસ સાથે મંત્ર જપને જોડિાથી સત્િગુર્ની વ ૃદ્ધદ્ધ અને સદહત ઝડપથી ભચત્તશુદ્ધદ્ધ થાય છે .
તેથી અભ્યાસુએ આંખ બંધ રાખી માનવસક મંત્રજપ સદહત શાંત ભચત્તે અભ્યાસ કરિો જોઇએ.



પ ૂરક, રે ચક અને કુ ંભક યથાશસ્ક્ત કરિા જોઇએ. તેની સમયાિવધ ગજા ઉપરાંત લંબાિિાની ચેષ્ટા કરિાથી
લાભને સ્થાને હાવન થિાની શક્યતા રહે છે .



પ્રારં ભના અભ્યાસીએ પ્રાતેઃકાળે કે સંધ્યાકાળે િસ-િસથી િધુ પ્રાર્ાયામો ન કરિા જોઇએ. ક્ષમતા િધતા
ધીમે-ધીમે પ્રાર્ાયામની સંખ્યા િધારતા જઇ એક બેઠકમાં િધુમાં િધુ ૨૫ પ્રાર્ાયામો કરિા જોઇએ.



અભ્યાસમાં વનયવમતતા રાખિી જોઇએ અને વનવિત કરે લા સમયને િળગી રહેવ ુ ં જોઇએ.
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આહારતવહાર
ખાનપાનની સારી આિતો શરીર અને મન માટે જરૂરી છે અને આ આિતો યોગાભ્યાસ િરમ્યાન શરીર અને મનને
સ્ફૂવતિલ ું અને સુયોગ્ય બનાિે છે . યોગાભ્યાસમાં શાકાહારનો આગ્રહ રાખિામાં આિે છે .
વ્યસ્ક્તઓ કે જે ૩૦ િર્ષણથી િધુ આયુના હોય તેમને માટે બે ટંકનુ ભોજન પયાણ પ્ત છે .
વસિાય કે તેમને કોઇ વિવશષ્ટ રોગ ન હોય અથિા વિશેર્ષ પદરશ્રમ ન કરતા હોય....
યોગ કેવી રીતે મદદરૂપ
યોગ બધા જ પ્રકારનાં બંધનોનો મુસ્ક્તનો માગણ છે .
તાજેતરમાં થયેલ તબીબી અભ્યાસ જર્ાિે છે કે યોગ દ્વારા શારીદરક માનવસક ઘર્ા ફાયિા થાય છે . અને આ ફાયિા
વનયવમત યોગાભ્યાસ કરનારામાં જર્ાયા છે .
આિાજ અમુક તબીબી અભ્યાસ જર્ાિે છે કે...


યોગ શારીદરક તંદુરસ્તી, સ્નાયુની મજબુતી અને હ્રિયની તંદુરસ્તી માટે ખુબ લાભિાયી છે .



યોગ ડાયાભબટીશ, શ્વસનતંત્રનાં રોગ, લોહીનુ ં ઉંચુ-ં નીચુ ં િબાર્ તથા જીિનચયાણ ને લગતા રોગોમાં લાભિાયી
છે .



યોગ તનાિ, થાક, ભચિંતા િગેરે ઘટાડિામાં ખ ૂબ મિિ કરે છે .



યોગ સ્ત્રીઓને લગતી માવસકની સમસ્યાઓમાં પર્ લાભિાયી વનિડે છે . ટૂકમાં યોગ શરીર અને મનને
તબક્કાિાર ઘડે છે , સમસ્યાિીહીન બનાિે છે .અને જીંિગીને ખરા અથણમાં જીિંત બનાિે છે ...
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૧. પ્રાર્થના
કોઇ પર્ ધ્યાનાત્મક આસનમાં નમસ્કાર મુરા કરી યોગ મુરાસનમાં પ ૂર્ણ કરિી.

ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांमस र्ानताम ् ।
दे वा भागं यथा पव
ू े सञ्र्ानाना उपासते ||
અથણ: આપર્ે એક સાથે ચાલીએ; એક સાથે બોલીએ; આપણુ ં મન એક બને.
પ્રાચીન સમયના િે િતાઓનુ ં આવુ ં આચરર્ હતુ ં એટલે તેઓ િંિનીય છે .

૨. સ ૂક્ષ્મ રયયા
સ ૂક્ષ્મ દક્રયા રક્તસંચાર િધારિામાં ઉપયોગી બને છે . સ ૂક્ષ્મ દક્રયા ઉભા રહીને અથિા બેસીને પર્ કરી શકાય છે .
૧) ગરદનની સ ૂક્ષ્મ રયયા
સ્સ્થવત: સમસ્સ્થવત (થોડા પગ ખુલ્લા રાખી આરામિાયક સ્સ્થવતમાં ઉભા રહો, બંને હાથ શરીરની બાજુ માં રાખો.)
રીત:
૧.૧) આગળ અને પાછળ નમાવવ ં
 બંને હાથ કમર ઉપર રાખો.
 રે ચક કરતાં, માથુ ં આગળની તરફ ધીરે -ધીરે જુ કાિો. િાઢીને
છાતી તરફ લગાિિાનો પ્રયત્ન કરો.
 પ ૂરક કરતાં, માથુ ં પાછળની તરફ સહજતાપ ૂિણક જેટલું જાય તેટલું લઈ જાિ.
 આ એક ક્રમ(રાઉન્ડ) થયો; હજુ બે(૨) ક્રમ અભ્યાસ કરિો.
૧.૨) જમણી અને ડાબી બાજ નમાવવ ં
 રે ચક કરતાં, માથુ ં જમર્ી બાજુ ધીરે -ધીરે નમાિી કાનને ખભા સાથે સ્પશણ કરો; યાિ રહે કે ખભા ઉઠિાં ન
જોઈએ.
 પ ૂરક કરતાં, માથુ ં સામાન્ય સ્સ્થવતમાં લાિો.
 રે ચક કરતાં, માથુ ં ડાબી બાજુ ધીરે -ધીરે નમાિવુ.ં
 પ ૂરક કરતાં, માથુ ં સામાન્ય સ્સ્થવતમાં લાિો.
 આ એક ક્રમ(રાઉન્ડ) થયો; હજુ બે(૨) ક્રમ અભ્યાસ કરિો.
૧.૩) જમણી અને ડાબી બાજ વાળવ ં
પ્રારં ભભક સ્સ્થવતમાં માંથ ુ ભબલકુ લ સીધુ(ં ટટ્ટાર).
 રે ચક કરતાં, ધીરે થી માથુ ં જમર્ી બાજુ એટલું લઈ જાઓ કે તમારી િાઢી ખભાને સમાંતર થઈ જાય.
 પ ૂરક કરતાં, માથુ ં સામાન્ય સ્સ્થવતમાં લાિો.
 આજ રીતે રે ચક કરતાં, માથુ ં ડાબી બાજુ લઈ જાિ.
 પ ૂરક કરતાં, માથુ ં સામાન્ય સ્સ્થવતમાં લાિો.
 આ એક ક્રમ(રાઉન્ડ) થયો; હજુ બે(૨) ક્રમ અભ્યાસ કરિો.
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૧.૪) ધમાવવ ં
 રે ચક કરતાં, માથુ ં આગળ તરફ જુ કાિો કે િાઢી છાતીને અડકી જાય.
 પ ૂરક કરતાં, ધીરે થી માથુ ં ધદડયાળના કાંટાની જેમ ડાબી તરફ્થી
જમર્ી તરફ (ક્લોક્િાઈસ) ધુમાિો. વનચે આિો ત્યારે રે ચક કરિો.
 માથુ ં આખુ ં ગોળ ધુમાિવુ.ં
 ત્યારબાિ, આિી જ રીતે માથુ ં વિરુધ્ધ બાજુ એટલે કે જમર્ી તરફથી
ડાબી તરફ (એન્ટી-ક્લોક્િાઈસ) ધુમાિો.
 ધ્યાન રહે, પ ૂરક કરતાં પાછળ અને રે ચક કરતાં વનચે આિિાનુ ં છે .
 આ એક ક્રમ(રાઉન્ડ) થયો; હજુ બે(૨) ક્રમ અભ્યાસ કરિો.
સુચના:
 માથુ ં જેટલું િાળી શકો તેટલું જ િાળો. િધુ શ્રમ ન આપિો.
 ગરિન ફરતે તર્ાિ અને સાંધા તથા સ્નાયુઓને વશવથલ થતાં અનુભિો.
 આ અભ્યાસ ખુરશીમાં બેસીને પર્ કરી શકાય છે .
 જે વ્યક્તીને ગરિનમાં દુ ખાિો હોય તેમને ધ્યાનથી અભ્યાસ કરિો. ખાસ કરીને માથુ ં જયારે પાછળ જાય.
 િયસ્ક(પ્રાઢ) વ્યસ્ક્તઓએ, ગ્રીિ િેિના અને ઉચ્ચ રક્ત િબાર્ િાળા લોકોએ આનો અભ્યાસ ન કરિો.
૨) કમરની સક્ષ્મ રયયા
સ્સ્ર્તત: સમસ્સ્ર્તત
રીત:
 બંન્ને પગ િચ્ચે ૨-૩ ફુટ જેટલું અંતર રાખો.
 બન્ને હાથ ખભાને સમાંતર સીધા ગોઠિો હથેળી જમીન
તરફ રાખિી.
 રે ચક કરતાં, શરીરને ડાબી બાજુ ધુમાિો, જમર્ી હથેળી
ડાબા ખભા પર અને ડાબો હાથ પાછળથી ધુમાિીને જમર્ી
બાજુ કમર પાસે રાખિો.
 પ ૂરક કરતાં પાછા મુળ સ્સ્થવતમાં આિો.
 રે ચક કરતાં, શરીરને જમર્ી બાજુ ધુમાિો, ડાબી હથેળી જમર્ા ખભા પર અને જમર્ો હાથ પાછળથી
ધુમાિીને ડાબી બાજુ કમર પાસે રાખિો.
 આ એક ક્રમ(રાઉન્ડ) થયો; હજુ બે(૨) ક્રમ અભ્યાસ કરિો.
સચના:
 શ્વસન ધીરે થી કરવુ.ં
 હ્રિયનાં િિીએ ધ્યાન રાખીને કરવુ.
 ચીરકાલીન પ ૃષ્ઠિેિના અને કમરનાં મર્કા તથા કમરનાં મર્કાની ગાિીની તકલીફ ધરાિતી વ્યક્તીએ ન
કરવુ.ં
 પેટની કોઈપર્ શસ્ત્રક્રીયા પછી અને બહેનો એ માસીક ધમણ િરમ્યાન ન કરવુ.ં
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૩) ધટ
ં ણની સ ૂક્ષ્મ રયયા
સ્સ્થવત: સમસ્સ્થવત
રીત:
 પ ૂરક કરતાં, બન્ને હાથ ખભાને સમાંતર ઉચા કરો,
હથેળી જમીન(વનચેની) તરફ રાખો.
 રે ચક કરતાં. ધુટર્
ં
માંથી પગ િાળી થોડુ ં વનચે બેસો.
પગ અને હાથ સમાંતર અંતરે ખુલ્લા હોિા જોઈએ.
 પ ૂરક કરતાં, શરીર સીધુ ં કરો.
 રે ચક કરતાં, બન્ને હાથ મુળ સ્સ્તવતમાં લાિો.
 આ એક ક્રમ(રાઉન્ડ) થયો; હજુ બે(૨) ક્રમ અભ્યાસ કરિો.
સ ૂચનો/ફાયિા:
 ધુટર્
ં
અને સાથળનાં સાંધા મજબુત બને છે .
 સાંધાના વતવ્ર દુ :ખાિા િાળા વ્યસ્ક્તએ ન કરવુ.ં

૩. યોગાસન
(અ) ઉભા-ઉભા કરવાનાં આસનો
તાડાસન
’તાડ’નો અથણ ’તાડનુ ં વ ૃક્ષ’ અથિા ’પિણત’ થાય. આ આસન સ્સ્થવતસ્થાપક્તા, સજ્જતા અને બધા આસનોના
પાયરૂપનુ ં સ્થાન પ ૂરૂ પાડે છે .
રીત: સીધા ઉભા રહો. બંને હાથ મસ્તક પર સીધા ઉંચા કરો.
 હથેળીઓ સામેની દિશામાં રાખો.
 પ ૂરક કરી આંતરકુ ંભકમાં એડીઓ ઉંચી કરી પગની આંગળીઓ પર શરીરને ઉંચુ ં કરો.
 યથાશસ્ક્ત ટકાિી રાખો.
 રે ચક કરતાં કરતાં બંને હાથ તથા એડીઓને નીચે લાિી મ ૂળ સ્સ્થવતમાં ઉભા રહો.
ફાયદા: દકશોરાિસ્થામાં ઉંચાઇ િધારિામાં આ આસન ઉપયોગી બને છે .
 ખભા, ઘટી
ં ૂ અને પગના પંજાઓ મજબ ૂત બને છે .
 ફેફ્સાંની કાયણશસ્ક્ત િધે છે અને છાતીનો વિકાસ થાય છે .
 કરોડની ચેતાઓ સતેજ બને છે અને સાએદટકા(રાંઝર્)ના િિોમાં રાહત મળે છે .
 એકગ્રતા િધે છે .
સ ૂચનો/સાવચેતી: હ્રિયની તીવ્ર સમસ્યા, િેરીકોસ િેઈન, નીચા રક્તચાપ અને િટીગોની સમસ્યા ધરાિતી વ્યસ્ક્તયોએ ન
કરવુ.ં
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વ ૃિાસન
’વ ૃક્ષ’ નો અથણ ’ઝાડ’ થાય. આ આસન ઝાડનાં આકારરૂપ હોય છે તેથી તેન ુ ં નામ વ ૃક્ષાસન છે .
રીત: સીધા ઉભા રહો.
 ડાબો પગ િાળીને તેન ુ ં તભળયુ ં જમર્ી સાથળના અંિરના ભાગ પર લગાડો.
 ડાબી એડી જમર્ી સાથળના મ ૂળ પાસે રહે તે રીતે પગનો પંજો ગોઠિો.
 સમતોલન જાળિી પ ૂરક કરતાં કરતાં બન્ને હાથ મસ્તક પર ઊંચા કરી નમસ્કારમુરા રચો.
 યથાશસ્ક્ત આંતરકુ ંભક કરો.
 રે ચક કરતાં કરતાં હાથ નીચે મ ૂકો. ત્યારબાિ, પગની સ્સ્થવત ઉલટાિી ફરીથી કરો.
ફાયદા: પગ મજબ ૂત બને છે .
 ખભા, ઘટી
ં ૂ અને ઘટં ૂ ર્ની સખ્તાઇ દૂ ર થાય છે .
 થાક ઝડપથી દૂ ર થાય છે .
 પગનો દુ ેઃખાિો, સાંધાનો દુ ેઃખાિો િગેરે દૂ ર થાય છે .
 સમતોલન અને સ્સ્થરતા કેળિાય છે .
સ ૂચનો/સાવચેતી: સાંધાના દ:ખાવા, વટીગો અને મેદસ્વીતા ધરાવતી વ્યસ્તતએ ન કરવ.ં
પાદ હસ્તાસન
’પાદ’ નો અર્થ ’પગ’ અને ’હસ્ત’ નો અર્થ ’હાર્’ ર્ાય. આમ, પાદસ્તાસન એટલે કે જેમાં હાર્ને પગ તરફ નીચે
લઈ જવા. આ આસનને ’ઉત્તાનાસન’ પણ કહેવામાં આવે છે .
રીતેઃ બંને પગના પંજા ભેગા રાખીને સીધા ઉભા રહો.
 પ ૂરક કરતાં કરતાં બંને હાથને મસ્તક પર સીધા ઉંચા કરો.
 રે ચક કરતાં કરતાં કમરમાંથી આગળ ઝૂકી બંને હાથ િડે જે તે પગનો અંગ ૂઠો પકડો.
 પગ ઘટં ૂ ર્માંથી િળે નહીં તેની કાળજી રાખો. પ ૂરક કરતાં, મ ૂળ સ્સ્થવતમાં પાછા આિો.
ફાયિા: પેટ, પેઢુ, સાથળ અને વપિંડીના સ્નાયુ તથા અસ્સ્થબંધન મજબ ૂત બને છે .
 પેટ અને પેઢુનાં તમામ અિયિોની કાયણક્ષમતા િધે છે તથા તેને લગતી તકલીફો દૂ ર થાય છે .
 કમર પાતળી બને છે અને કરોડ સ્સ્થવતસ્થાપક બને છે .
 ખાસ કરીને કરોડની ચેતાઓ સતેજ બને છે અને પગ મજબ ૂત બને છે .
 અજીર્ણ, મધુપ્રમેહ, હરસ, પીઠનો દુ ખાિો અને મ ૂત્રને લગતી તકલીફો અટકાિી શકાય છે .
સ ૂચનો/સાવચેતી: હ્રિય- કમરના દુ :ખાિા, પેટના આંતદરક સોજા, હવનિઆ, અલ્સર (ચાંિા), મધુમેહના કારર્ે થતા નેત્રરોગ,
અપસ્માર(ખેંચ), િટીગો, કરોડરજ્જુ ના સાંધાના દુ :ખાિામાં અને ગભાણ િસ્થા િરવમયાન ન કરવુ.ં
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અધથ ચયાસન
’અધથ’ નો અર્થ ’અડધ’ અને ’ચય’ નો અર્થ ’પૈડં ’ ર્ાય. આ આસનમાં શરીર અધથચયનો આકાર બનાવે છે તેર્ી
તેને અધથ ચયાસન કહેવામાં આવે છે . આ આસનને પ ૃષ્ઠવંશાસન પણ કહેવામાં આવે છે .
રીતેઃ

બંને પગ િચ્ચે થોડુ ક
ં અંતર રાખીને સીધા ઉભા રહો.



બંને હથેળીઓને વનતંબ પર િબાિી, મસ્તકને યથાશસ્ક્ત પાછળ ઝુકાિો,
જેથી ધડ કમરમાંથી કમાનની જેમ પાછળ િળશે.આંતરકુ ભકમાં યથાશસ્ક્ત ટકી રહો.



રે ચક કરતાં કરતાં મસ્તકને સીધુ ં કરી, મ ૂળ સ્સ્થવતમાં પાછા આિો.

ફાયિા:

હાથ-પગ, આખુ ં શરીર અને ખાસ કરીને પીઠ મજબ ૂત બને છે .



કરોડ સ્સ્થવત-સ્થાપક બને છે અને એની ચેતાઓ સતેજ બને છે .



છાતીનો વિકાસ થાય છે અને ફેફ્સા શસ્ક્ત સંપન્ન બને છે .



પેટ અને પેઢુના તમામ અિયિોની કાયણશસ્ક્ત િધે છે .



નભલકા રદહત ગ્રંવથઓ પર્ ઉત્તેત્જત થાય છે .

સ ૂચનો/સાવચેતી:

વટીગો, કરોડરજ્જના સાંધાના દ:ખાવા, ગભાથ વસ્ર્ા અને અપસ્માર (ખેંચ)ની સમસ્યામાં ન કરવ.ં

તત્રકોણાસન
’તત્ર’નો અર્થ ’ત્રણ’ અને ’કોણ’નો અર્થ ’ખણા’ ર્ાય. આ આસનમાં બે હાર્ અને ધડ આ ત્રણ અંગો વડે તત્રકોણ
બને છે એટલે આ આસનને તત્રકોણાસન કહેવામા આવે છે .
રીતેઃ

બંને પગને છુટા રાખીને ઉભા રહો.



બંને હાથ જે તે દિશામાં ખભા સુધી સીધા, ઉંચા ઉઠાિો.



િીઘણ પ ૂરક કરી રે ચક કરતાં કરતાં કમરને જમર્ી બાજુ ઝૂકાિો.



જમર્ા હાથની આંગળીઓ જમર્ી એડી સાથે લગાિો.



ઘટર્
ંૂ
સીધા રાખીને ડાબા હાથને આકાશ તરફ સીધો કરો.



ત્યારબાિ પ ૂરક કરતાં કરતાં મ ૂળ સ્સ્થવતમાં પાછા આિો.



એજ પ્રમાર્ે ડાબીબાજુ પર્ કરો.

ફાયિા:

ગરિન, પીઠ, વનતંબ અને પગના સ્નાયુઓ મજબ ૂત બને છે .



શરીર પર જામેલી િધારની ચરબી દૂ ર થાય છે .



છાતીનો વિકાસ થાય છે .



પેટના સ્નાયુઓ મજબ ૂત બનિાથી પેટની તકભલફો દૂ ર થાય છે .



પીઠ અને પગનો દુ ેઃખાિો મટે છે .

સ ૂચનો/સાવચેતી:-
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 કમરદદર્ (સાયટીકા, લી ડ ડી ક) અને પેટનું કોઈ ઓપરે શન કરા યાના ત ુરં ત બાદ ડોક્ટરની સલાહ િવના
ન કરવુ.ં
 પોતાની મયાર્દાને યાનમાં રાખીને કરવુ.ં

(બ) બેઠાં-બેઠાં કરવાનાં આસનો
ભ ાસન
’ભ ’નો અથ ’ક યાણકાર થાય.
ર તઃ
 આસન પર બેસો.
 બંને પગને ઘટણમાં
ંૂ
થી વાળીને તેમનાં તળીયાં એકબીજા સાથે અડકાડો.
 એડીઓ સીવનીને અડકાડો.
 રે ચક કરતાં, બ ે હાથથી પગના પંજા પકડો.
 બા કુંભકમાં શરીરને સીધું કરો અને દ્રિ ટ થોડે દૂ ર સીધી ભ ૂિમ પર િ થર કરો.
 યથાશિક્ત કુંભકમાં રહી પ ૂરક કરતાં મ ૂળ િ થિતમાં પાછા ફરો.
ફાયદા.
 જનેિ દ્રયો પર પ્રભાવ પડવાથી મુત્ર ાર ધાત ુક્ષય અટકે છે .
 ગભાર્શયની, શુક્રગ્રંથીઓની અને પુરુષાતન ગ્રંિથઓની િનબર્ળતા દૂ ર થાય છે .


ીઓમાં રજઃિપંડની જડતા અને અિનયિમત ઋત ુ ાવની તકલીફ દૂ ર થાય છે .

 ખાસ કરીને વ નદોષ િનવારવા માટે આ આસન આશીવાર્દ પ છે .
 અ ય આસનોના અ યાસથી થાક લાગ્યો હોય તો આ આસનના અ યાસથી દૂ ર થાય છે .
ૂચનો/સાવચેતી: સાંધાના તી

દુ:ખાવા અને કમરદદર્ (સાયટીકા) દરિમયાન ન કરવુ.ં


અધ ઉ ાસન
’ઉ ’નો અથ ’ ટ’ થાય. આ આસનની છે લી

થિતમાં

ટની

ધ
ંુ

વી

થિત બને છે . અહ આપણે ફ ત

અધ ઊ ાસનનો અ યાસ કરવાનો છે .
રીતઃ


ઘટણો
ંૂ
અને પંજાઓ વ ચે છ ઇંચ



પંજાને એવી રીતે ભ ૂિમ પર રાખો કે



હાથોને શરીરની



પ ૂરક કરતાં કરતાં િનતંબોને ઉંચા ઉઠાવો અને શરીરને ધીમે ધીમે પાછળની તરફ
કમાનની

ટલુ અંતર રાખી તેની પર બેસો.
થી તેના આંગળાં નીચે અને એડીઓ ઉંચી રહે.

તે બાજુ નાં િનતંબ પર મુકવા.

મ વાળો.



આ િ થિતમાં છાતીને યથાશિક્ત ઉંચી ઉઠાવવા પ્રય ન કરો.



યથાશિક્ત આંતરકુંભકમાં ટક્યા બાદ રે ચક કરતાં કરતાં મ ૂળ બેઠકમાં પાછા આવો.
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ફાયિા:


છાતીનુ ં પાંજરૂ વિકસે છે અને ફેફ્સા િધુ કાયણક્ષમ બને છે .



કરોડની શસ્ક્ત િધે છે અને િધુ સ્સ્થવતસ્થાપક બને છે .



મળાિરોધ દૂ ર થાય છે .



પીઠનો દુ ખાિો દૂ ર થાય છે .



કંઠસ્થ અને પ્રજનન ગ્રંવથઓ શસ્ક્ત સંપન્ન બને છે .

સ ૂચનો/સાવચેતી:હવનિઆ, સંધીિા, પેટના ઓપરે શનમાં, અપસ્માર (ખેંચ), મધુમેહજન્ય નેત્રરોગ, ચીરકાલીન કમરિિણ , િટીગો



અને ગભાણ િસ્થા િરવમયાન ન કરવુ.ં
શશાંકાસન
’શશાંક’નો અર્થ ’સસલ’ ર્ાય.
રીતેઃ
 િજ્રાસન બાંધીને બેસો.
 પ ૂરક કરતાં કરતાં બંને હાથને ઉપર કરો.
 ધીમે-ધીમે રે ચક કરતાં કરતાં આગળ ઝૂકો.
 હાથ જમીન પર આગળ ખુલ્લા રાખિા અને હથેળી જમીન તરફ રાખિી.
 રે ચક પ ૂર્ણ થયા બાિ બા્ય કુ ંભકમાં ભચબુકને ભુવમ પર લગાિો.
 યથાશસ્ક્ત કુ ંભક કયાણ બાિ ધીમે ધીમે પ ૂરક કરતાં કરતાં મ ૂળસ્સ્થવતમાં પાછા આિો.
ફાયિા:
 પેટનાં સ્નાયુ શસ્ક્ત સંપન્ન બને છે અને પેટનાં તમામ અિયિો િધુ કાયણક્ષમ બને છે .
 પેટની ચરબી ઘટે છે .
 મળાિરોધ, અજીર્ણ અને ઘટં ૂ ર્ોનો દુ ખાિો દૂ ર થાય છે .
 શારીદરક ચાપલ્ય અને માનવસક ચેતનામાં વ ૃધ્ધ્ધ થાય છે .
 મેરુિંડની ચેતાઓ મ ૃદુ અને કાયણક્ષમ બને છે .
સ ૂચનો/સાવચેતી: આગળ ઝુકિામાં સમસ્યા ધરાિતી વ્યસ્ક્તએ ન કરવુ.ં
 જઠરવ ૃર્ (પેપ્ટીક અલ્સર) અને અજીર્ણની સમસ્યા ધરાિતી વ્યસ્ક્તએ ન કરવુ.ં
 ઘુટર્ના
ં
દુ :ખાિાિાળી વ્યસ્ક્તએ સાિચેતી રાખિી અથિા િજ્રાસન ન કરવુ.ં
વયાસન
’વય’નો અર્થ ’મરોડવ’ં ર્ાય. આ આસનમાં કરોડરજ્જને મરોડવામાં આવે છે આર્ી કરોડરજ્જને નવયૌવન
પ્રાપ્ત ર્ાય છે અને તે સારી રીતે કાયથ કરે છે .
રીતેઃ


િરી પર બેસો.



ડાબા પગને સીધો રાખો.
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જમર્ા પગને ઘટં ૂ ર્માંથી િાળી, એનો પંજો ડાબી સાથળ પાસે રાખો.



રે ચક કરતાં શરીરને થોડુ ં જમર્ી તરફ િાળો.



ડાબા હાથને પીઠ પાછળ લઇ જઇ એની હથેળી ભ ૂવમ પર ટે કિો.



ડાબા હાથ િડે જમર્ા પગનો અંગુઠો પકડો.



બા્ય કુ ંભક િરમ્યાન મસ્તકને જમર્ી બાજુ ઘુમાિો.



યથાશસ્ક્ત કુ ંભકમાં ટક્યા બાિ મ ૂળ સ્સ્થવતમાં પરત આિો. આ રીતે બીજી બાજુ પર્ કરો.

ફાયિા:

ખભા અને ઘટં ૂ ર્ના સાંધા નરમ બને છે .



પીઠની સખ્તાઇ દૂ ર થાય છે .



કરોડની સ્સ્થવતસ્થાપકતા િધે છે .



િધારાની ચરબી ઘટે છે .



મધુપ્રમેહ(ડાયાબીટીઝ) ના િિી માટે ખ ૂબ જ ફાયિાકારક છે .

સ ૂચનો/સાવચેતી:

કોઈપણ પ્રકારના કમરદદથ , પેટનાં ઓપરે શન અને મરહલાઓએ માતસક દરતમયાન ન કરવ.ં

(ક) પેટ પર સ ૂતાં-સ ૂતાં કરવાના આસનો
ભજ ંગાસન
’ભજ ંગ’ નો અર્થ ’સાપ (સપથ)’ ર્ાય. આ આસનમા સાપ પોતાની ફેણ ઉઠાવે તેમ કરવાન ં હોય છે .
રીતેઃ


પેટ પર સ ૂઇ જાિ.



બંને પગને ભેગા અને સીધા રાખો. િાઢીને ભ ૂવમ પર સ્થાપો.



બંને હાથની હથેળીઓ જે તે બાજુ ના ખભા પાસે છાતીની બાજુ માં રાખો.



પ ૂરક કરતાં કરતાં મસ્તક, ખભા, છાતી અને કમરને ભ ૂવમ પરથી ઉઠાિો.



એમને એિી રીતે ઉઠાિો કે જેથી કમરનો એક એક મર્કો ક્રમશેઃ િળતો હોય એવુ ં લાગે.



પ ૂરકને અંતે આંતરકુ ંભકમાં કમરને યથાશસ્ક્ત પાછળ િાળતા જાિ અને મસ્તકને પાછળ ઢળિા િો.



રન્દ્ષ્ટ આકાશ તરફ સ્સ્થર કરો.



અંવતમ સ્સ્થવતમાં હાથને કોર્ીઓમાંથી સીધા કરો.



રે ચક કરતાં કરતાં મસ્તક તથા ધડને પાછાં ભ ૂવમ પર મ ૂકો.

ફાયિા:

પેટના અિયિોને માલીશ મળે છે અને એ સ્િસ્થ રહે છે .



ગરિનના સ્નાયુઓ મજબ ૂત બને છે .



મ ૂત્રને લગતી તકલીફો દૂ ર થાય છે અને કમર િધુ સ્સ્થવતસ્થાપક બને છે .



પેટનો દુ ખાિો સાયેદટકા(રાંઝર્)નો દુ ખાિો, કમરનો મર્કો ખસી જિો િગેરે તકલીફોમાં રાહત મળે છે .



બહેનોને માવસક િરમ્યાન થતા દુ ેઃખાિામાં રાહત મળે તથા માવસકની અવનયવમતતા દૂ ર થાય છે .
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સ ૂચનો/સાવચેતી:

હતનિઆ, જઠરવ ૃણ (પેપ્ટીક અલ્સર), હાઈપો ર્ાઈરોઈડ, તીવ્ર પીઠદદથ , આંતરીક િયરોગ ધરાવતી વ્યસ્તતએ ન
કરવ.ં



મરહલાઓએ માતસક અને ગભાથ વસ્ર્ા દરતમયાન ન કરવ.ં



પેટન ં કોઈ ઓપરે શન કરાવ્યાના ૨-૩ મરહના સધી ન કરવ.ં

શલભાસન
’શલભ’ નો અર્થ ’તીડ’ ર્ાય.
રીતેઃ


પેટ પર સ ૂઇ જાિ.



પગને સીધા અને ભેગા રાખો.



િાઢી આગળ ભ ૂવમ પર રઢતાથી િબાિી રાખો.



હાથને જે તે બાજુ સીધા રાખો. ખભા અને હથેળીઓ પર્ ભ ૂવમ પર રઢતાથી િબાિી રાખો.



િીઘણ પ ૂરક કરી, બંને પગને એક સાથે સીધા ભ ૂવમથી ઉંચા ઉઠાિો, તેનાં માટે હથેળીઓ ભ ૂવમ પર િબાિી
હાથનો ઉપયોગ ઉચ્ચાલનની જેમ કરો.



યથાશસ્ક્ત આંતરકુ ંભકમાં ટક્યા બાિ રે ચક કરતાં કરતાં પગને નીચે લાિી િો.

ફાયિા:


પેટની તકલીફો, કબજીયાત અને ગેસ દૂ ર થાય છે .



યકૃ ત, સ્િાદુ વપિંડ, મુત્રવપિંડ અને ઉધ્િણ ગ્રંવથઓ સશક્ત બને છે .



િધારાની ચરબી દૂ ર થાય છે અને કમર પાતળી અને સુડોળ બને છે .



કરોડ મજબ ૂત બને છે અને તેની ચેતાઓ કાયણક્ષમ બને છે .



હરસ દૂ ર થાય છે .

સ ૂચનો/સાવચેતી:

હતનિઆ, જઠરવ ૃણ (પેપ્ટીક અલ્સર), ઉતચ રતતચાપ, આંતરરક િયરોગ, હ્રદયની કોઈપણ સમસ્યા અને તીવ્ર
કમરદદથ (લોઅર બેકપઈન) માં ન કરવ.ં



ગભથવતી મરહલાઓએ ન કરવ.ં

મકરાસન
સંસ્કૃતમા ’મકર’નો અર્થ ’મગર’ ર્ાય છે . આ આસન જ્યારે તેની પણથ સ્સ્ર્તતમાં હોય છે ત્યારે ’મગર’ માફક
શરીર જણાય છે .
રીતેઃ


પેટ પર સ ૂઇ જાિ.



બન્ને પગ િચ્ચે એક ફૂટ જેટલુ અંતર રાખી ખુલા રાખો.



બંન્ને હાથ કપાળ વનચે એક ભબજા ઉપર રાખિા.



શરીર પ ૂરે પ ૂરુ તનાિ મ ૂક્ત કરી આરામની સ્સ્થવતમાં સ ૂઈ જવુ.ં
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ફાયિા.


શારીદરક થાક દૂ ર થાય છે .



આંતરડા સદક્રય બને છે જેના કારર્ે ગેસ તથા મળાિરોધ દૂ ર થાય છે .



ચરબી ઘટે છે .



ઉચ્ચ રક્તચાપ િાળા િિીને માટે લાભિાયક છે .



માનવસક તર્ાિ અને અવનિંરા દૂ ર થાય છે .

સ ૂચનો/સાવચેતી:

ઉચ્ચ રક્તચાપ, હ્રિયને લગતી સમસ્યા ધરાિતી વ્યસ્ક્તએ ન કરવુ.ં

(ડ) પીઠ પર સ ૂતાં-સ ૂતાં કરવાનાં આસનો
સેતબંધાસન
સેતબંધ એટલે સેત(પલ) બાંધવો, આ આસનમાં શરીર સેત જેવ ં બનાવવામાં આવે છે આર્ી તેન ં નામ સેતબંધાસન
આપવામા આવ્ય છે . આ આસનને ચતસ્પાદાસન પણ કહેવામાં આવે છે .
રીતેઃ


પીઠ પર સ ૂઇ જાિ.



બંને પગને ધટર્માં
ંૂ
થી િાળીને એડીને વનતંબ પાસે લગાિો.



બન્ને હાથ િડે જે-તે પગની એડી પકડો.



પ ૂરક કરતાં કરતાં કમરને ઉંચી કરો.



યથાશસ્ક્ત આંતરકુ ંભકમાં ટકી રહો ત્યારબાિ રે ચક કરતાં કરતાં મ ૂળ સ્સ્થવતમાં પરત આિો.

ફાયિા


ગરિન, પીઠ, કાંડાં તથા હાથ મજબ ૂત બને છે .



શરીરના અિયિો િધુ શસ્ક્તસંપન્ન બને છે .



િક્ષનો વિકાસ થાય છે , ફેફ્સા શસ્ક્તશાળી બને છે .



કરોડ સ્સ્થવતસ્થાપક અને મજબ ૂત બને છે .



પીઠનો દુ ખાિો થતો નથી.

સ ૂચનો/સાવચેતી:

અલ્સર, હવનિઆ, ગરિનના દુ :ખાિા, હ્રિયની સમસ્યા અને ગભાણ િસ્થા િરવમયાન ન કરવુ.ં

પવન મતતાસન
’પવન’ નો અર્થ ર્ાય ’વાય’ અને ’મકત’ નો અર્થ ર્ાય ’છોડવ’ં . જેમ આ આસનન ં નામ બતાવે છે તેમ આ આસન
પેટ અને આંતરડામાંર્ી બીનજરૂરી ગેસ દર કરે છે .
રીતેઃ


પીઠ પર સ ૂઇ જાિ.



બંને એડીઓને વનતંબ પાસે અને ઘટં ૂ ર્ોને આકાશની દિશામાં રાખો.
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રે ચક કરતાં કરતાં ઘટં ૂ ર્ોને િક્ષની પાસે લાિો તથા હાથની મિિથી િબાિો.



ધડ અને મસ્સ્તકને ઉઠાિીને ભચબુકને ઘટર્ોની
ંૂ
િચ્ચે સ્થાપો રે ચક કયાણ બાિ બા્ય કુ ંભક કરો.



એડીઓ વનતંબ સાથે અડકેલી રહેિી જોઇએ તથા પંજાઓથી પેટ પર િબાર્ આિવુ ં જોઇએ.



આ આસનનો સંપ ૂર્ણ લાભ પ્રાપ્ત કરિા માટે રે ચક સંપ ૂર્ણ કરો અને બા્ય કુ ંભકમાં ટકી રહેિાનો પ્રયત્ન કરો.



ધીરે ધીરે મ ૂળ સ્સ્થવતમાં પરત આિો.

ફાયિા


મળાિરોધ અને ગેસ દૂ ર થાય છે .



પાચન અિયિોની ક્ષવતઓ દૂ ર થાય છે તથા તેમની કાયણક્ષમતા િધે છે .



ઘટર્ો
ંૂ
અને ઘટં ૂ ીઓના દુ ખાિો દૂ ર છે .



કમર અને પીઠનો દુ ખાિો દૂ ર થાય છે .



પેટ પરની ચરબી ઘટે છે .

સ ૂચનો/સાવચેતી:

હતનિઆ, સાયટીકા (તીવ્ર કમરદદથ ), પેટની ઈજા અને ગભાથ વસ્ર્ામાં ન કરવ.ં

શવાસન
’શવ’ નો અર્થ ’મ ૃતદે હ’ ર્ાય. આ આસનની છે લ્લી સ્સ્ર્તીમાં શરીર મ ૃતદે હ માફક ર્ઈ જાય છે .
રીતેઃ


પીઠ પર સ ૂઇ જાિ.



હાથ-પગને ખુલ્લા અને ઢીલા છોડી િો.



હથેળીઓ આકાશ તરફ રાખો.



આખો બંધ કરીને મનને બહારથી અંિર તરફ િાળિાનો પ્રયત્ન કરો.



સમગ્ર શરીરને ઢીલું કરો. શરીરનો કોઇપર્ ભાગ કઠોર ન રહેિો જોઇએ.



શ્વાસને મંિ અને ઉંડો બનાિિાની કોવશશ કરો.



આરામની આિમયકતા મુજબ ઉપરોક્ત સ્સ્થવત જાળિી રાખો.



આ આસનમાં સંપ ૂર્ણ શાંવત અને આરામનો અનુભિ થિો જોઇએ.

ફાયિા


શારીદરક તથા માનવસક થાક દૂ ર થાય છે .



આંતરડાની ગવત વનયવમત થિાથી ગેસ અને મળાિરોધ દૂ ર થાય છે .



ુ નો તર્ાિ ઘટે છે .
સ્નાયુઓ અને જ્ઞાનતંતઓ



રક્તનુ ં િબાર્ ઘટે છે હ્રિયને આરામ મળે છે .



ઉચ્ચ રક્ત િબાર્, હ્રિયની ભબમારીઓ, અવનરા, માનવસક તર્ાિ જેિા રોગોમાં રાહત


મળે છે .
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(૪) કપાલભાતત (૧૦-૨૦ સ્ટોક – ૩ વાર)
કપાલભાતત બે શબ્દો એટલે કે કપાળ+ભાતતનો બનેલો છે . ’કપાળ’ નો અર્થ છે ’ખોપરી’ અને ’ભાતત’ નો અર્થ
છે ’ચમકાવવ’ં કે શદ્ધ કરવ.ં કપાલભાતી ખોપરીના વાયકોટરો શદ્ધદ્ધ કરવાની રયયા છે .
રીત:


કપાલભાવતના અભ્યાસમાં વસદ્ધાસન, પદ્માસન અથિા િજ્રાસનમાં જ બેસવુ,ં કારર્ કે કપાલભાવત
શ્વાસોશ્વાસની તીવ્ર દક્રયા છે .



પદ્માસનમાં સ્સ્થર સ્સ્થવતમાં બેઠા પછી બંને હાથ ઢીંચર્ પર ધ્યાનમુરામાં ગોઠિો.



શરીર થોડુ જ
ં આગળ નમાિો.



કમરથી ઉપરનુ ં શરીર મસ્તક સદહત સીધી રે ખામાં રાખો જેથી શ્વસન દક્રયામાં કોઈ
અિરોધ ન થાય.



શ્વાસ અંિર લેતી િખતે છાતી જે પ્રમાર્ે ફૂલે છે , એ જ પ્રમાર્ે છાતીને ફૂલાિેલી
અિસ્થામાં ઉપર ઉઠાિી રાખો. પેટ ઢીલું રાખો.



હિે પ ૂરકમાં શ્વાસ લેિાની દક્રયા પ ૂરી થિાની સાથે જ પેટને અંિર તરફ (નાભભ પાસે થોડો નીચે) ધક્કો િો.



આમ કરિાથી પેટની માંસપેશીઓ સંકોચાશે. આ િરવમયાન હિાને જોરથી નાક દ્વારા બહાર ફેંકો.



જેિી રીતે નાક સાફ કરતી િખતે આપર્ે કરીએ છીએ તેમ.



ત્યારબાિ પ ૂરક કરિાનો નથી એ આપમેળે જ દક્રયા થાય, રે ચક એક જ રીધમમાં કરિો.

ફાયિા


નકારાત્મક વિચારો બિલાય ને હકારાત્મક બને છે .



ફેફસાંમાં સ્સ્થત અશુધ્ધ હિા અવધક માત્રામાં બહાર નીકળિાથી સામાન્ય શ્વસન કરતાં િધુ માત્રામાં શુધ્ધ
હિા ફેફસાંમાં ભરાય છે . આથી શારીદરક કોર્ષો અને મસ્સ્તષ્ક્ને અવધક માત્રામાં પ્રાર્િાયુ પ્રાપ્ત થાય છે .



નાક અને મસ્સ્તષ્કની સુક્ષ્મ નાડીઓની શુધ્ધ્ધ થાય છે .



જ્ઞાનતંત્ર ચેતનિંત ુ બને છે તથા રક્ત પદરભ્રમર્ સુધરે છે .



શરિી, ફેફસાંનો સોજો, િમ, નાક, ગળં અને ફેફસામાં પાર્ી ભરાવુ,ં લવસકા ગ્રંવથઓનો સોજો, ગળાનો સોજો
િગેરેમાં રાહત મળે છે . એનાથી નાક અને મસ્સ્તષ્કમાં ધ ૂળની રજ, જે ન્યુમોવનયા અને ગાંઠ જેિા રોગોનુ ં
કારર્ છે , એ જમા થતી નથી.

સ ૂચનો/સાવચેતી:


રે ચક સમયે હિાનુ ં ઘર્ષણર્ ગળાની અંિર, તભળયા પાસે ન થવુ ં જોઈએ. તેમ થશે તો શુષ્કતા અને બળતરા
થશે.



પ ૂરક તથા રે ચકમાં માત્ર પેટની જ હલચલ થાય એટલે કે છાતીની હલચલ જરા પર્ કરિાની નથી.



હ્રિયની સમસ્યા, િટીગો, અપસ્માર (ખેંચ), નસકોરીની સમસ્યા, માઈગ્રેન, હવનિઆ, સ્રોક, પેટનાં ચાંિા અને
ચીરકાલીન પ ૃષ્ઠિેિના ધરાિતી વ્યસ્ક્તએ ન કરવુ.ં
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(૫) પ્રાણાયામ
નાડી શોધન/અનલોમ-તવલોમ પ્રાણાયામ

( ૫ રાઉન્ડ )

રીતઃ


કોઈપણ એક ધયાનાત્મક આસન કે જેમાં સખપવથક બેસી શકાય તેવ

આસન બાંધો.


જમણા હાર્ે પ્રણવમદ્રા અને ડાબા હાર્ે જ્ઞાનમદ્રા બનાવો.



આખો બંધ કરો.



ડાબા નાસાપુટથી પ ૂરક કરો તેનાથી વિરુધ્ધ જમર્ા નાસાપુટથી રે ચક
અને તે પછી આ વિરુધ્ધ એટલે કે જમર્ા નાસાપુટથી જ પ ૂરક કરી પાછા જે નાસાપુટ પ્રથમ શરૂઆત કરી
હોય તે નાસાપુટ એટલે કે ડાબા નાસાપુટ થી રે ચક કરો.



આ એક ક્રમ(રાઉન્ડ) ર્યો.

પ્રમાણ અને સમય:

નવ તશખનાર વ્યસ્તતનો પ ૂરક અને રે ચક બન્નેનો સમય સરખો હોવો જોઈએ.



ત્યાર બાદ તેને ૧:૨; પ ૂરક: રે ચક પ્રમાણે કરવ.ં

ફાયિા


િધુ પડતી ઊંઘ, આળસ, ક્રોધ, અશાંવત, બેચેની િગેરે માનવસક વિકારોનુ ં પ્રશમન થાય છે .



સ્ફૂવતિ, સંયમ, શાંવત, શાયણ, પ્રસન્નતા જેિા સિગુર્ોનો વિકાસ થાય છે .



દુ વ્યણસનો છૂટે છે .



રક્તશુધ્ધ્ધ પ ૂરતા પ્રમાર્માં થાય છે .



શરીરમાં રોગ પ્રવતકારક શસ્ક્ત િધે છે અને શરીર સુરઢ તથા વનરોગી રહે છે .

ભ્રામરી પ્રાણાયામ

( ૫ રાઉન્ડ)

ભ્રામરી શબ્દ ભ્રમર શબ્દ પરર્ી આવેલો છે , ભ્રમરનો અર્થ ભમરો(કાળો ભમરો) ર્ાય. આ પ્રાણાયામના
અભ્યાસ દરમ્યાન અવાજ ભમરાના ગજ
ં ન જેવો જણાય છે .
રીત:


કોઈપણ એક ધયાનાત્મક આસન કે જેમાં સખપ ૂવથક બેસી શકાય તેવ આસન બાંધો.



ત્યારબાદ જીભને વાળીને તાળવે લગાવો.



શક્ય તેટલી ઉપર વધારે ખેંચાયેલી રાખવી.



આંખો કોમળતાર્ી બંધ કરો.



પ ૂરક કરો અને રે ચક સાર્ે મ્હો બંધ રાખીને મ..મ...મ....મ... નો ઉચ્ચારણ કરવો.

ફાયિા


લોહીનો પ્રિાહ નાભભથી મસ્તક તરફ જાય છે .



બન્ને મગજમાં વિપુલ પ્રમાર્માં લોહી મળિાથી યાિશસ્ક્તમાં િધારો થાય છે .



ધ્યાન માટે ની પ ૂિણભવુ મકા બંધાય છે .
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અવનિંરાની ભબમારી દૂ ર થાય છે .



સાધક સ્ફૂવતિ અને તાજગી અનુભિે છે .

સ ૂચનો/સાવચેતી:

નાક અને કાનનો કોઈ ચેપ હોય તો ન કરવુ.ં

(૬) ધયાન
ધયાન એ અતવરત તનરદધયાસન છે .
રીત:

કોઈપર્ ધ્યાનાત્મક આસનમાં બેસો.



કરોડરજ્જુ ને આરામથી એકિમ સીધી રાખો.



ધ્યાનમુરા અથિા જ્ઞાનમુરા ધારર્ કરો.



માથાને સીધુ ં રાખીને આંખો કોમળતાથી બંધ કરીને બેસો.



એકાગ્રતા કેળિિાની જરૂર નથી, માત્ર તમારી ભ્રમરોની િચ્ચે હળવુ ં

ૃ રહો.
ધ્યાન ધરો અને શ્વાસોચ્છિાસ પ્રત્યે જાગત


તમારા બધા જ વિચારો દૂ ર કરો અને માત્ર કોઈ એક શુદ્ધ વિચાર ધારર્ કરી ધ્યાન ધરો.
-

નિા અભ્યાસુ માટે , ધ્યાન િરવમયાન મધુર ધ્યાનાત્મક સંગીત િગાડવુ ં જોઈએ.

-

જેટલો િધુ સમય રહી શકો તેટલું રહેિાનો પ્રયત્ન કરો.

ફાયિા:

ધ્યાન એ યોગનો સાથી મહત્ત્િનો ભાગ છે .



ધ્યાન અભ્યાસીને નકારાત્મક લાગર્ીઓ જેિી કે , ભય, ગુસ્સો, અસ્િસ્થતા, તર્ાિ દૂ ર કરિામાં તેમજ
સકારાત્મક લાગર્ીઓનો વિકાસ કરિામાં મિિરૂપ થાય છે .



મનને સ્િસ્થ અને શાંત બનાિે છે .



એકાગ્રતા, યાિશસ્ક્ત, વિચારશુદ્ધદ્ધ, અને આત્મશસ્ક્ત િધારે છે .



મન અને શરીરને વ્યિસ્સ્થત આરામ આપીને તેન ુ ં નિીનીકરર્ કરે છે .



ધ્યાન આત્માના સાક્ષાત્કાર તરફ લઈ જાય છે .

(૭) યોગ તલાસ સંકલ્પ સાર્ે પ ૂરો કરાવવો.
“ હુ ં મારા મનને હંમેશા સંતભુ લત રાખીશ, તેમાંજ મારો આત્મવિકાસ સમાયેલો છે . હુ ં કદટબદ્ધ છું; મારી જાતને સ્િસ્થ,
શાંત, આનંિી અને વપ્રય મનુષ્ય બનાિિા માટે . મારા બધાં જ કમો દ્વારા હુ ં મારી આસપાસ શાંત અને વપ્રય િાતાિરર્
ઉત્પન્ન કરિાનો પ્રયત્ન કરીશ. હુ ં મારી િતણમાન મયાણ િાઓને ઓળંગી સંપ ૂર્ણ વિશ્વને મારું જાર્ીશ. હુ ં

િરે ક જીિને

સમાન ગર્ીશ. હુ ં િરે કની એકતા પ્રાથુું છું.‘’
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(૮) શાંતતપાઠ:ॐ सर्वे भर्वन्तु सखु िनः, सर्वे सन्तु ननरामयाः ।

सर्वे भद्राखि पश्यन्त,ु मा कश्श्िद्ुःिभाग्भर्वेत ् ।
ॐ शाश्न्तः शाश्न्तः शाश्न्तः ॥
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સંદભથ પસ્તકો
1. Prayer: Rigveda-10.191.2
2. Sadilaja/Chalanakriyas/Yogic SukshmaVyayama: Also referred as Caaranaa i n H a t h a t a t v a k a u
m u d i - 9. 1 3 - 1 6, Yo g i c S u k s h m a V y a y a m a o f S w a m i DheerendraBhramhachari
3. Tādāsana: Also called a s Taalaasana, Yogarahasya of Nathamuni, K i r a n a T i k a , a commentary on
Yogasutras, Shri Yoga Kaustubha-25, SachitraCaurasi Asana-34, Yoga Asanas by Swami Shivananda.
4. Vrksāsana: GherandaSamhita-ii.36, BrihadyogaSopana,Hathayoga Samhita-43, Yoga Marga Pradipa-11
5. Pada-hastāasana/Uttānāsana: Shri Yoga Kaustubha. Yogarahasya of Nathamuni
6. ArdhaCa krāsana: TraditionalCakrasana has several varieties quite different from this which is
practiced over the years
7. Trikonāsana: Yogarahasya-ii.20 of Nathamuni
8. Bhadrāsana: Hathapradipika-i.53-54.
9. ArdhaUst rāsana: Shri Yoga Kaustibha, NagojiBhattaVritti on Yogasutra-ii. 46, GherandaSamhita - ii. 41
describes Ustrasana which is done lying in prone position
10. Śasankāsana: Gheranda Samhita-ii.12 calls it as Vajrasana, HathayogaSamhita, BrhadyogaSopana,
SachitraVyavaharika Yoga-16, Narada Purana-33-112, BrihannaradiyaPurana, YogamargaPradipa,
Yoga Bija-90, Yogasikhopanishad-I.111112, Hatharatnavali-iii.9
11. Vakrāsana: Easier version of Matsyendrasana (mentioned in Hathapradeepika) given by Swami
Kuvalayananda in his book Asana
12. Bhujangāsana: Gheranda Samhita.ii.42, with some variation, Kirana Tika-ii. 46 on Yogasutra,
Hathayoga Samhita-49, Shri Yoga Kaustubha-62, Yogamarga Pradipa-19, Yoga Rahasya of Nathamuni-ii.14,
Jaypur Central Museum-7174.
13. Śalabāsana : Gheranda Samhita-ii.39, Brihadyoga Sopana-iii46, Hathayoga Samhita-46, Yoga Marga
Pradipa-33.
14. Makarāsana:Jaipur Central Meusum, with some variation in hands position.
15. Setubandhasana/ Ca tuśpādāsana :Yogarahasya of Nathamuni.
16. Pavanamuktāsana :Shri Yoga Kaustubha. It is done in sitting as per Yoga Asanas-3, Sachitracaurasi
Asane-5-7, Shri Yoga Kaustubha-5, Kirana Tika-ii.46 on Yoga Sutra,
17. Shavasana:Gheranda
Samhita-ii.19,
Hathapradipika-i.32,
Hatharatnavali-iii.20,76,
KapalaKurantakaHathabyasa Paddhati-111, Yuktabhavadeva-vi.21,
Asanani-14, Yoga Siddhanta
Chandrika-ii.46, Shritatva
Nidhi-70, KiranaTika on Yogasutra-ii.46, Brihadyoga Sopana-iii.24,
Hathapradipika, Shri Yoga Kaustubha-17.
18. Kapālabhāti: A variation of BhastrikaKumbhaka of Gheranda Samhita-v.70-72, Ku m b h a k a Pa d
d h a t i - 1 6 4 - 1 6 5 , H a t h a p ra d i p i k a ,
H a t h a ra t n ava l i - 2 2 - 2 4 , Hathatatvakaumudi-x.12-14,
Yuktabhavadeva-vii.110-118.
19. Nadishodhana/AnulomaViloma Prānāyāma: Hathapradipika, It has visualization and internal
retention breath. Additionally, Gheranda Samhita-v.38-45 has time units for inhalation, retention and
exhalation.
20. Bhramari Prānāyāma :Hathapradipika, Hatharatnavali-ii.26, Kumbhaka Paddhati-169.
21. Dhyāna : Yoga Sutra of Patanjali III.2
22. Gujarati Translation: Ashtang Yoga Darshika- 1,2,3,4 by Swami Rajarshi Muni. (Life mission)
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