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पाठ�चा कणा ताठ ठेऊन,पूव�कड ेत�ड करून मांडी घालनू बसावे. 
हाताचे तळवे वर राहतील अशा प्रकारे दोन्ह� हात मांडीवर ठेवा.
दोन्ह� डोळे �मटून, मान �कं�चत मागे कलती ठेऊन दोन्ह� डोळयाचं्या मध्यावर ल� क� द्र�त करा.

ध्यान 
हे ध्यान तीन टप्प्यांत होत.े

दसुरा टप्पा:
�दघर "आ s....s.." महणा. ( उदा:- आ.s s s..आ ) हा आवाज ब�बीचया �कं�चत खाल� ओट�पोटातून 
यावा. खूप मोट्ठ्याने नाह� परंत ुना�भ प्रदेशांत कंपन जाणवेल इतक्या मोठ्याने म्हणणे आवश्यक आहे.
त�ड पूणर्पणे उघडून श्वास सोडत मोठ्याने ' आ..s..s.s ' असा आवाज ७ वेळा काढावा.

�तसरा टप्पा:

दोन्ह� डोळे �मटून, डोके �कं�चत मागे कलत ेकरून, दोन्ह� डोळ्याचं्या मध्यभागी 
ल�य क� �द्रत करून - ५/६ �म�नटे �नश्चल बसा.   
ह्या पूणर् �क्रयेसाठ� साधारणपणे १२ त े१८ �म�नटे इतका वेळ लागतो. तमु्हाला ह्या 
िस्थ�तमध्ये जास्त वेळ बसायचे असल्यास तमु्ह� बस ूशकता.

कृपया ल�यांत असुद्या
तमु्ह� ईशा�क्रया करत असताना, तुमच्या शार��रक अथवा मान�सक हालचाल�ंमळेु ल�य 
�वच�लत होऊ देऊ नका. 
मनांतील �वचार �कंवा शर�रांतगर्त घडामोडींकडे पूणर् दलुर्� करून शांत बसा.  
ईशा�क्रया पूणर् होईपय�त मध्येच थांबू नका, त्यामळेु क्र�ये दरम्यान शर�रांत �नमार्ण 
होणार्या शक्तीसंचलना मध्ये बाधा येईल.   
ह्या ईशा�क्रया करताना प्रत्येक वेळेस �कमान बारा �म�नटे बसण्याची सवय ठेवा. 
दररोज २ वेळा असे सलग ४८ �दवस म्हणजे एक पूणर् मंडल, �कंवा दररोज एकदा असे 
नव्वद �दवस बसने आवश्यक आहे.   
कोणीह� �नय�मत ईशा�क्रया करून त्याचे फायदे अनभुवु शकतो. मात्र स्वबुद्धीने त्यांत 
कोठलाह� बदल न करता, �दलेल्या सचूना अमलांत आणणे आवश्यक आहे. �ह एक 
अ�तशय सोपी परंतु िशकतशाल� �करया आहे.      
" मी हे शर�र नाह�. मी हे मन सदु्धा नाह� " ह्याची �दवसभरांत वेळ �मळेल  त�व्हा 
स्वतःला आठवण करून द्या. 

ह्या आकृ�तत दाख�वल्या प्रमाणे 
श्वासोश्चवास करावा.
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मी हे मन सद्धा नाह� 

अ�तशय हळुवारपणे व सावकाश श्वास आंत घ्या आ�ण बाहेर सोडा  
प्रत्येक श्वास घेताना मनांतल्या मनांत स्वतःला बजाऊन सांगा �क, " मी हे शर�र नाह� ". श्वास 
घेण्याची �क्रया पूणर् होईस्तोवर हाच �वचार मनांत अस ूद्या.  
प्रत्येक श्वास सोडताना, " मी हे मन सदु्धा नाह� " असे मनांतल्या मनांत स्वतःला सांगा. संपणूर् 
श्वास सोडताना हाच �वचार मनांत अस ुद्या.
असा श्वासोश्वास ७ त े११ �म�नटे करा.   




