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સોમળારની યૌગગકક્રિયા  
 

 નેત્રમણીન ું ક્રરભ્રમણ 

 આંખોના ક્રરભ્રમણ માટે તૈયાર [રીર સીધ ું, ફુંને હાથ જ્ઞાનમ દ્રામાું ] 
 સૌ પ્રથમ આંખો સામે ...........ઉર...............સામે..............નીચે.................. 
 આંખો સામે....... ડાફી ફાજ  ................ સામે ................... જમણી ફાજ ................. 
 આંખો સામે....... જમણી ફાજ  ............... સામે ................... ડાફી ફાજ ................. 
 આંખો સામે....... ડાફી ફાજ .......... ઉર......  જમણી ફાજ ...........નીચે .......... 
 આંખો સામે....... ડાફી ફાજ .......... ઉર......  જમણી ફાજ ...........નીચે .......... 
 આંખો સામે....... જમણી ફાજ .......... ઉર......  ડાફી ફાજ ...........નીચે .......... 
 આંખો સામે....... જમણી ફાજ .......... ઉર......  ડાફી ફાજ ...........નીચે .......... 
 ફુંને હાથ રસ્ર ઘસો, આંખો ર ગાળો અને ત્યારફાદ હથેલીમાું જ આંખો ખોો  

 

 યોગમ દ્રાસન માટે તૈયાર 

 દ્માસનમાું ફેસી જાઓ  
 ફુંને હાથ ાછલ ઇ જઈ ડાફા હાથથી જમણા હાથન ું કાુંડ ું કડો. 
 હળે ધીમે-ધીમે ઊંડો શ્વાસ ો. 
 હળે શ્વાસ છોડતાું-છોડતાું કાલ જમીનને અડકાલો.શ્વાસ ેતાું-ેતાું સીધા થાઓ. 
 હળે શ્વાસ છોડતાું-છોડતાું કાલ જમીનને અડકાલો. 

 હળે ધીમે-ધીમે દ્માસન છોડી ાઠી ળાલી ફેસી જાઓ. 

 

 અન ોમ-વળોમ પ્રાણાયામ માટે તૈયાર 

રીર સીધ ું, આંખો ફુંધ, ડાફો હાથ જ્ઞાનમ દ્રામાું, જમણા હાથના અંગઠૂા ળડે જમણ ું નાક ફુંધ કરો 

 ફધો શ્વાસ ફહાર કાઢો. 

 હળે ડાફા નાકથી શ્વાસ ો....... જમણા નાકથી શ્વાસ ફહાર કાઢો  

 હળે જમણા નાકથી શ્વાસ ો........... ડાફા નાકથી શ્વાસ ફહાર કાઢો  

 આ રીતે ક્રિયા ચાલ  રાખો  

 છેલ્ે ડાફા નાકથી શ્વાસ ફહાર નીકલે એટે ફુંને હાથ જ્ઞાનમ દ્રામાું  

http://youtu.be/gSOLI7lvKhw
http://youtu.be/G_rRkwzWLAI
http://youtu.be/lx40npQq4Yc
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 ઓમકાર પ્રાણાયામ 
 ધીમે-ધીમે ઊંડો શ્વાસ ો................ એક સાથે ઓમ............. 

 ધીમે-ધીમે ઊંડો શ્વાસ ો................ એક સાથે ઓમ............. 

 ધીમે-ધીમે ઊંડો શ્વાસ ો................ એક સાથે ઓમ............. 

 

 ધ્યાન-: સ્ળ-ધ્યાન 

 રીર સીધ ું ફુંને હાથ જ્ઞાનમ દ્રામાું  

 સૌ પ્રથમ ડાફા ગ તરપ ધ્યાન.....  

 જમણા ગ તરપ ધ્યાન..........  

 ગરદન ગ તરપ ધ્યાન..........  

 આંખો  તરપ ધ્યાન..........  

 કાલમાું ધ્યાન..........  

 ફુંને હાથ રસ્ર ઘસો, આંખો ર ગાળો અને ત્યારફાદ હથેલીમાું જ આંખો ખોો  
  

 મ દ્રા-: નમસ્કાર મ દ્રા 
 ફુંને હાથના હાથ રસ્ર જોડી છાતીની મધ્યમાું ગોઠળો. 

 ફુંને આંખો ફુંધ રાખો  

 રીર સીધ ું.......... 

 ફુંને હાથ રસ્ર ઘસો, આંખો ર ગાળો અને ત્યારફાદ હથેલીમાું જ આંખો ખોો  

 

   ઓમ.......ાુંવત.........ાુંવત........ાુંવત........... 
 

                                       
 
                                  
 

વમત્રો, ઉરોક્ત યૌગગક ક્રિયાઓ ાલામાું ફાલકો ધ્ળારા જ સરલતાથી કેળીરીતે કરી/કરાળી કાય તેન ું માગગદગન 
આતાું તમામ વળડીયો  ય ટય  ફ  Channel Navanadisar  ર ઉબ્ધ છે. 

http://youtu.be/EsAS6Zv9wuE
http://youtu.be/z4hlzog6Yc0
http://youtu.be/KjmhwCldzhI
http://www.youtube.com/user/nvndsr1975

