સ ૂર્ય નમસ્કાર
સંકન – પુરણ ગોંડલયા
સ ૂમય નભસ્કાય કયતી લેા બાર ભંત્ર ઈચ્ચાયલાભાં અલે છે . પ્રત્મેક ભંત્ર ફોરતી લખતે
સ ૂમયનાં રગ રગ નાભ રેલાભાં અલે છે . દયે ક ભંત્રનો એક જ સય થય થામ છે
કે- સ ૂર્યને (મારા) નમસ્કાર છે . સ ૂમય નભસ્કાય કયતી લેાની ફાય સ્સ્થતતઓ થલા
ચયણભાં અ ફાય ભંત્રો ઈચ્ચાયલાભાં અલે છે .

 આસન
સ ૂમય નભસ્કાયને સભગ્ર મોગાસનોભાં સલયશ્રેષ્ઠ પ્રક્રિમા ગણલાભાં અલે છે . અ એક જ
મોગનો ભ્માસ સાધકને સંપ ૂણય મોગ વ્મામાભનો પામદો હોંચાડલા ભાટે સભથય છે .
સ ૂમય નભસ્કાયનો ભ્માસ ફાય ભબન્ન ભબન્ન સ્સ્થતતઓભાં કયલાભાં અલે છે , જે નીચે
દળાયલલાભાં અલેર છે -

 પહેલ ું ચરણ
(૧) ફન્ને હાથોને જોડીને સીધા ઉબા યહો. નેત્ર ફંધ કયો. ધ્માન 'અજ્ઞા
ચિ' ય કેંક્રિત કયીને 'સ ૂમય બગલાન'ન ં અહ્વાન 'ૐ તભત્રામ નભઃ' ભંત્રના
ઈચ્ચાય દ્વાયા કયો.

 બીજ ું ચરણ
(૨) શ્વાસ રેતાં રેતાં ફન્ને હાથોને કાનને ડકે તે યીતે ઉયની તયપ
ખેંચો તથા ભજાઓ ને ગદય નને ાછની તયપ ઝુકાલો. અ લખતે
ધ્માન ગયદનની ાછ અલેરા 'તલશદ્ધિ ચિ' ય કેન્દ્રિત કયો.
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 ત્રીજ ું ચરણ
(૩) ત્રીજી સ્સ્થતતભાં શ્વાસ ધીયે ધીયે ફહાય કાઢતાં કાઢતાં ળયીયને
અગની તયપ ઝુકાલો. હાથ ગયદનની સાથે, કાન સાથે ડકે તે યીતે
નીચે રઆ જઆ ગની જભણી ને ડાફી ફાજએ જભીનનો સ્ળય કયો.
ઘટં ણ સીધા યાખલાં. ભાથા લડે ઘટં ણનો સ્ળય કયતાં કયતાં ધ્માન નાભબની ાછ
અલેરા 'ભભણપ ૂય ચિ' ય કેન્દ્રિત કયતાં થોડી ક્ષણો એ સ્સ્થતતભાં યહો. કભય ને
કયોડયજ્જની સભસ્માલાા સાધકે અભ કયવ ં નહીં.

 ચોથ ું ચરણ
(૪) અ સ્સ્થતતભાં શ્વાસ રેતાં રેતાં ડાફા ગને ાછની તયપ રઆ
જાઓ. છાતીને ખેંચીને અગની તયપ તાણો. ગયદનને તધક
ાછની તયપ ઝુકાલો. ગને તાણીને સીધા ાછની તયપ ખેંચો
ને ગના ંજાને ઉબા યાખી એ સ્સ્થતતભાં થોડો સભમ યોકાલ. અ
સ્સ્થતતભાં ધ્માન 'સ્લાતધષ્ઠાન' થલા 'તલશદ્ધિ ચિ' ય રઆ જાઓ.
મખાકૃતત સાભારમ યાખો.

 પાુંચમ ું ચરણ
(૫) શ્વાસ ધીયે ધીયે ફહાય તનષ્કાતસત કયતાં કયતાં જભણા ગને ણ
ાછ રઆ જાઓ. ફન્ને ગની એડીઓ યસ્ય ભે રી યાખો.
ાછની તયપ ળયીયને ખેંચો ને એડીઓને જભીન ય રાલલાનો
પ્રમાસ કયો. તનતંફોને લધાયે ને લધાયે ઉય ઈઠાલો. ગયદન નીચે
ઝુકાલીને હડચીને કંઠકૂભાં ડકાડો. અ સ્સ્થતતભાં ધ્માન 'સહસ્રાધાય ચિ' ય કેન્દ્રિત
કયલાનો ભ્માસ કયો.
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 છઠ્ઠું ચરણ
(૬) શ્વાસ રેતાં રેતાં ળયીયને પ ૃથ્લીની સભાનાંતય યાખી, સીધા
સાષ્ટાંગ દં ડલત કયો ને હેરાં ઘટં ણને, છી છાતી ય ને
છી ભાથાના કાના બાગને જભીન ય ડકાડો. તનતંફોને
થોડા ઉય ઈઠાલો ને શ્વાસ છોડી દો. અ સ્સ્થતતભાં ધ્માન
'નાહત ચિ' ય કેન્દ્રિત કયો ને શ્વાસની ગતત સાભારમ કયો.

 સાતમ ું ચરણ
(૭) અ સ્સ્થતતભાં ધીયે ધીયે શ્વાસ રેતાં રેતાં છાતીને
અગની તયપ ખેંચતા જઆ હાથોને સીધા કયી દો.
ગયદનને ાછની તયપ રઆ જાઓ. ઘટં ણોને જભીન ય
સ્ળય કયાલો તથા ગના ંજા ઉબા યાખો. મ ૂરાધાય ચિને ખેંચીને ત્માં ધ્માન કેન્દ્રિત
કયો.

 આઠમ ું ચરણ
(૮) શ્વાસ ધીયે ધીયે ફહાય તનષ્કાતસત કયતાં કયતાં જભણા
ગને ણ ાછ રઆ જાલ. ફન્ને ગની એડી યસ્ય
ભે રી યાખો. ાછની તયપ ળયીયને ખેંચાણ અો ને
એડીઓને જભીન ય રાલલાનો પ્રમાસ કયો. તનતંફોને
લધાયે ભાં લધાયે ઉય ઈઠાલો. ગયદન નીચે ઝુકાલીને
હડચીને કંઠકૂભાં રગાલો. અ સ્સ્થતતભાં ધ્માન 'સહસ્રાધાય ચિ' ય કેન્દ્રિત કયલાનો
ભ્માસ કયો.
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 નવમ ું ચરણ
(૯) અ સ્સ્થતતભાં શ્વાસ રેતાં રેતાં ડાફા ગને ાછની
તયપ રઆ જાઓ. છાતીને ખેંચીને અગની તયપ તાણો.
ગયદનને લધાયે ાછની તયપ ઝુકાલો. ગ તંગ ને
સીધા યાખી ાછની તયપ ખેંચો ને ગના ંજા ઉબા
યાખો. અ સ્સ્થતતભાં થોડો સભમ યોકાલ ને ધ્માન 'સ્લાતધષ્ઠાન ચિ' થલા 'તલશદ્ધિ
ચિ' ય કેન્દ્રિત કયો. મખાકૃતત સાભારમ યાખો.

 દસમ ું ચરણ
(૧૦) અ સ્સ્થતતભાં શ્વાસ ધીયે ધીયે ફહાય કાઢતાં કાઢતાં અગની
તયપ ળયીય ઝુકાલો. હાથ ગયદન સાથે, કાનને ડકે તે યીતે નીચે
રઇ જઆને ગની જભણી ને ડાફી ફાજએ જભીનનો સ્ળય કયો.
ઘટં ણ સીધાં યાખો ને ભાથાના કાના બાગને ઘટં ણનો સ્ળય
કયાલીને ધ્માન નાભબની ાછ અલેરા 'ભભણપ ૂય ચિ' ય કેન્દ્રિત
કયલાનો પ્રમાસ કયતાં થોડો સભમ એજ સ્સ્થતતભાં યહો. કભય ને કયોડયજ્જની તકરીપ
ધયાલતા સાધકે અ કયવ ં નક્રહિં.

 અગિર્ારમ ું ચરણ
(૧૧) શ્વાસ રેતાં રેતાં ફન્ને હાથોને કાનને ડકે તે યીતે ઉયની
તયપ ખેંચો તથા ભજાઓ ને ગયદનને ાછની તયપ ઝુકાલો. અ
સ્સ્થતતભાં ધ્માન ગયદનની ાછના બાગભાં અલેરા 'તલશદ્ધિ ચિ'
ય કેન્દ્રિત કયો.

 બારમ ું ચરણ
(૧૨) અ સ્સ્થતત ફયોફય હેરા ચયણની સ્સ્થતત જેલી જ યહેળે.
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 ફાયદાઓ - સ ૂમય નભસ્કાય ભાટે ની ઈયોક્ત ફાય સ્સ્થતતઓ વ્મસ્ક્તના ળયીયનાં
સંપ ૂણય અંગોની તલકૃતતઓને દૂય કયીને તનયોગી ફનાલે દે છે . અ પ ૂયી પ્રક્રિમા
ત્માતધક રાબકાયી છે . એનો ભ્માસ કયનાયના હાથ - ગનાં દદો દૂય થામ છે
ને એભાં સફતા અલી જામ છે . ગયદન, પેપસાં તથા ાંસીઓની ભાંસેળીઓ
સળક્ત થઆ જામ છે , ળયીયની નકાભી ચયફી ઓછી થઆને ળયીય હલકં-ફુલકં થઆ જામ
છે .
સ ૂમય નભસ્કાય દ્વાયા ત્લચા યોગ સભાપ્ત થઆ
જામ છે થલા અ યોગ થલાની સંબાલના સભાપ્ત થઆ જામ છે . સમયનભસ્કાયનો
ભ્માસ કયલાથી કફજજમાત અક્રદ ઈદય યોગ સભાપ્ત થઆ જામ છે ને
ાચનતંત્રની ક્રિમાળીરતાભાં વ ૃદ્ધિ થામ છે . અ ભ્માસ દ્વાયા અણા ળયીયની
નાની - ભોટી ફધી નસ -નાડીઓ ક્રિમાળીર ફને છે , જેના કાયણે અસ, તતતનિા
અક્રદ તલકાય દૂય થામ છે . સ ૂમય નભસ્કાયની ત્રીજી ને ાંચભી સ્સ્થતતઓ સલાયઆકર
તેભજ સ્સ્ર ક્રડસ્કના યોગીઓ ભાટે લજિત છે .
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