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योिोपगनषत्ि ुवर्णितानाां योिबन्धानाां नाडीनाञ्च गववचेनम् 

 

डॉ. आशीष मौदगिल 

 

प्रस्तावना 

बन्धानाां गववचेनम ्

योिगशखोपगनषदद योििांबद्ााः गवगभन्ना बन्धााः वर्णितााः। एतेषाां बन्धानामभ्यािां योिगिद्ये दियते। 

योिगशखोपगनषदद मूल-उड्डीयान-जालांधरभेदने बन्धत्रयां वर्णितम्। िाधकस्य कृते आवश्यकां  वतिते यत् िाः 

प्राणायामभ्यािकाले एतेषाां बन्धानाम् अभ्यािां कुयाित्। पुनाः पुनाः अभ्यािेन न केवलम् योिगिगद्ाः भवगत 

अगपतु िाधकाः मोक्षम् अगप प्राप्ुां शक्नोगत। उक्तमगप- 

 

प्रथमो मलूबांधस्त ुगितीयोड्डीयानागभधाः। जालन्धरस्ततृीयस्त ुलक्षणां कथयाम्यहम्।।1 

 

िमशाः गववचेनम ्

मलूबन्धाः 

मूलबन्धाभ्यािकाले िाधकाः िुदाभािां पाष्णयाि तावत् िांपीडयेत यावद अपानवायु ऊध्-विितो न स्यात्। 

यगस्मन् िमये अपान वायु ऊध्-विितो भवगत तदा मूलबन्धाः गिद्घो भवगत। मूलबन्धे गिद् े िगत अपानाः 

िहकैीभूय िुषुम्नायाां प्रगवशगत। ततो नादागभव्यगक्तभिवगत। ततो नादने िह प्राणपानौ हृदयोपरर ित्वा नादस्य 

गबन्दनुा िहकै्यां गबन्दनुाधाय मूधर्नि िच्छताः ततो योिगिगद्भिवगत। उक्तमगप- 

 

िुदां पाष्ण-्याि त ुिांपीड्य वायमुाकुञ्चयदे्बलात।् वारां वारां यथा चोध्र्वां िमायागत िमीरणाः।। 

प्राणापानौ नादगबन्द ुमूलबन्धने चकैताम्। ित्वा योिस्य िांगिद्द्ां यच्छतो नात्र िांशय।। 2 

 

हठयोिप्रदीगपकायाां मूलबन्धगवषये प्रगतपाददतां यत् िततां मूलबांधमुद्राकरणादपान प्राणयोरैक्यां भवगत तथा 

मूत्रपुरीषयोाः पतनां भवगत मूलबन्धाभ्यािेन वृद्ोऽगप तरुण इव आचरगत। उक्तञ्च - 

 

अपानाप्राणयोरैक्यां क्षयो मतू्रपरुीषयोाः। यवुा भवगत वदृ्ोऽगप िततां मलूबांधनात ्॥ 3 

 

येन बन्धेन प्राणाः िुषुम्नायाम् उड्डीयन्ते िैव उड्डीयानबन्धाः कथ्यते। उड्डीयानबन्धाभ्यािकाले िाधकाः नाभे 

ऊर्धवािधरभािां प्रयते्नन पृष्ठभािे स्थापयेत्। एषा प्रदिया प्राणायामाविरे दियते। योिी िाधकाः 

कुम्भकप्राणायामादारभ्य रेचकप्राणायामपयिन्तां उड्डीयानबन्धाभ्यािां कुयाित् यदद िाधकाः अनवरतम् अभ्यािां 

करोगत तेन तस्य प्राणाः शीघ्रां िुषुम्नायाां प्रगवशगन्त तथा िाः मृत्युमगप जयगत अथाित् अमरत्वां प्राप्नोगत। उक्तञ्च 

 

कुम्भकान्त ेरेचकादौ कतिव्यस्तडृ्डीयानकाः। बन्धो यने िषुमु्नायाां प्राणस्तूड्डीयत ेयताः॥ तस्मादडु्डीयनाख्योऽयां 

योगिगभाः िमदुाहृताः॥ 4 

नाभरेूर्धविमधश्चागप त्राणां कुयाित्प्रयत्नताः॥ पाण्मािमभ्यिने्मतृ्युां जयत्यवे न िांशयाः॥ 5 

 

उड्डीयानबन्धगवधेाः ज्ञानां िाधकाः आचायाित् प्राप्नोगत। यदद िाधक आचायिमुखात् उड्डीयानबन्धगवद्धां ज्ञात्वा 

पुनाः पुनाः अभ्याि करोगत तेन तस्य मुखे कागन्ताः आयागत तथा िाः तरुणत्वां प्राप्नोगत। उक्तञ्च- 
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उड्डीयानां त ु िहजां िरुुणा कगथतां िदा। अभ्यिते्तदतन्द्रस्त ु वदृ्ोऽगप 

तरुणो भवते॥् 6 

 

योितत्त्वोपगनषदद उड्डीयानबन्धगवषये कगथतां यत्-  

 

बन्धो यने िषुमु्नायाां प्राणस्तडृ्डीयत े यताः। तस्मादडु्डीयनाख्योऽयां 

योगिगभाः िमदुाहृताः ॥ 7 

 

अथाित् येन बन्धेन प्राणाः िुषुम्नायाम् अथाित् ब्रह्मनाड्याां प्रगवशगत ि एव 

उड्डीयानबन्धाः कथ्यते। िवेषु उड्डीयानबन्धाः िवोत्तमाः। उड्डीयानबन्धे दढेृ 

िगत स्वाभागवकी मुगक्ताः भवगत। 

  

जालन्धरबन्धाः 

जालन्धरबन्धाभ्यािकाले िाधकाः कण्ठमाकुञ्च वक्षस्थले स्थापयेत्। एतेन 

पवनमािं गनरुद्यते। यदद िाधकाः अनवरतां जालन्धरबन्धाभ्यािां 

करोगत तेन कण्ठेगस्थतााः िकलााः गवकारााः स्वताः नश्यगन्त। 

जालन्धरबन्धेन एव नाडीनाां शगुद्ाः भवगत। जालन्धरबन्धाभ्यािाः 

पूरकप्राणायामान्ते दियते। यदद िाधकाः प्रगतददनां श्रद्ाभावेन 

जालन्धरबन्धमभ्यिेत् तेन न केवलां योिगिगद्ाः भवगत अगपतु 

िाधकाःमुगक्तपथां प्राप्नोगत। उक्तञ्च-  

 

पूरकान्त े त ु कतिव्यो बन्धो जालन्धरागभधाः। कण्ठिांकोचरूपौऽिौ 

वायमुाििगनरोधकाः।  

कण्ठमाकुच्य हृदय े स्थापयदे्दढगमच्छवा। बन्धो 

जालनराख्योऽयममतृाप्यायकारकाः॥ 8 

 

योिगशखोपगनषदद प्रगतपाददतां यत् यदद कोऽगप िाधकाः उपयुिक्तबन्धानाां 

अनवरतमभ्यािां करोगत तेन तस्य प्राणाः शीघ्रमेव िुषुम्नानाड्याां 

प्रगवशगत। उक्तञ्च- 

 

अधस्तात्कुञ्चननेाश ु कण्ठिांकोचन े कृते। मर्धय े पगश्चमतानने स्यात्प्राणो 

बह्यनागडिाः ॥ 9 

 

हठयोिप्रदीगपकायाां जालन्धरबन्धगवषये कगथतां यत् – 

 

कण्ठमाकुां च्य हृदय े स्थापयगेिबकुां  दढृम्। बांधो जालन्धराख्योऽयां 

जरामतृ्यगुवनाशकाः ।। 10 

 

अथाित् िाधकाः कण्ठमाकुञ्च वक्षस्थले चतुरांिुलाांतररतप्रदशेे हनुां 

स्थापयेत्। अयां कां ठाकुां चनपूविक 

चतुरांिुलाांतररतहृदयिमीपेऽधोनमनयत्नपूविक गचबुकस्थापनरूपो 

जालन्धरबन्धो ज्ञायते। अयां जालन्धरबन्धाः नाडीनाां िमुदायां बध्नागत। 

अयमेव कपालकुहरस्य नभिाः जलां च बध्नागत। जालन्धरबन्धाभ्यािेन 

कण्ठप्रदशेे गस्थतानाां गवकाराणाां िमूलताः नाशो भवगत। उक्तञ्च- 

 

बध्नागत गह गशराजालमधोिागम नभो जलम।् ततो जालांधरो बांधाः 

कां ठदाुःखौघनाशनाः॥ 11 

 

नाडीनाां गववचेनम् 

नाडीनाां वणिनां मुख्यतया योिगशखोपगनषदद प्राप्यते। अत्र 

िुषुम्रेडागपङ्िला गवलगम्बनीिान्धारीहस्तगजह्वापूषा 

अलम्बुषाशूरागवश्वोदरीिरस्वतीराकाशांगखनीकूहूवारुणीिीगवनीभेदने 

षोडशनाड्याः वर्णितााः िगन्त। एतािाां नाडीनाां गवस्तृतां वणिनां िमशाः अत्र 

प्रगतपाद्यते। 

िुषमु्नानाड़ी 

योिगशखोपगनषदद वर्णितेयां प्रथमानाडी िुषुम्नानाडी मूलाधारचिस्य 

गत्रकोणे गस्थता वतिते। इयां नाडी िादशाङ्िुलपररगमता अगस्त। 

िुषुम्नायााः आकृगताः अधिवांशवद ्अगस्त। िुषुम्नानाडी एव ब्रह्मनाडी नाम्ना 

अगप अगभधीयते। उक्तञ्च- 

 

मलूाधारे गत्रकोणस्थो िषुमु्ना िादशाङ्िलुा। मलूाधिगच्छन्नवांशाभा 

ब्रह्मनाडीगत िा स्मतृा॥ 12 

 

अस्माकां  दहे े िािप्गतिहस्रनाडीनाां वायुप्रवेशमािािाः िगन्त। त े

िकलमािािाः गछद्रयुक्तााः िगन्त। तेषु मािेषु एव वायोििमनािमनां च 

भवगत। यगस्मन् काले िकलवायुमािोऽवरूद्ो भवगत तदा िाधकस्य 

प्राणाः िुषुम्नायाां प्रगवशगत। िुषुम्नायाां प्राणस्य प्रवेशे िगत िाधकाः 

िकलगवषयाणाां ज्ञाता भवगत। उक्तञ्च – 

 

गििप्गतिहस्त्रागण नाड्याः स्यवुाियिुोचरााः। िविमािणे 

िगुषरागस्तयञ्चिाः िगुषरााः मतााः॥ 

अधश्चोर्धवं च कुण्डलयााः िवििारगनरोधनात।् वायनुा िह 

जीवोर्धविज्ञानान्मोक्षमवाप्नयुात॥् 13 

 

िुषुम्नानाडी िुदामर्धये वतिते। योिी िाधकाः वीणादण्डवत् िुदास्थानां 

गभत्त्वा कुण्डगलन्या गनरुद्ां िुषुम्नािारम् उद्घाटयेत्। िुषुम्नािारे उद्घारटत े

िगत िाधकाः चन्द्रस्थानेगस्थतघ्राणरन्रे वायुां गनरोधयेत्। एतदवे स्वरूपां 

िुषुम्नायााः। उक्तञ्च- 

 

ज्ञात्वा िुषमु्नाां तदे्भदां कृत्वा पायुां च मर्धयिम्। कृत्वा त ुचनै्दवस्थान े

घ्राणरन्र ेगनरोधयते॥् 14 

 

प्राणे िुषुम्नावागहगन िगत मनोन्मनी अवस्था भवगत। प्राण े

िुषुम्नावागहन्यिगत तु िुषुम्नेतराभ्यािााः वृथा भवगन्त। देह े अिांख्यकााः 

नाड्याः िगन्त परञ्च ताि ु िुषुम्ना एव िवोत्कृष्टा मन्यते। िुषुम्ना एव 

शाम्भवी शगक्तरगस्त। अताः िाधकाः िुषुम्नाभ्यािमेव कुयाित्। उक्तञ्च - 

 

गििप्गतिहस्त्रागण नाडीिारागण पञ्जरे। िषुुम्ना शाम्भवी शगक्ताः 

शेषास्त्वन्य ेगनरथिकााः॥ 15 

 

हठयोिप्रदीगपकायाां शाम्भवीगवषये कगथतां यत् शां िुखां भवत्यस्माद ्

भक्तानागमगत शांभुरीश्वरस्तस्येयां शाांभवी। र्धयानेन शांभुप्रापकत्वात् 

शांभोरागवभािवजनकत्वािा शाांभवी। यिा शां िुखरूपो भवगत गतष्ठतीगत 

शांभुरात्मा तस्येयां शाांभवी यिा 

गचदगभव्यगक्तस्थानत्वाद्धर्धयानेनात्मिाक्षात्कारहतेुत्वाि शषेा 

इडागपड़्िलादयस्तु गनरथिकााः। 

मूलाधारचिस्य पगश्चमभाि िुषुम्नायााः मुखिारां मन्यते। 

मुखिारोद्घाटनमात्रेण िाधकस्य िकलदोषाणाां क्षयो भवगत तथा 

िाधकाः िकलबन्धनैाः मुच्यते। उक्तञ्च- 

 

आधारे पगश्चमां गलङ्िां कवाटां तत्र गवद्यते। तस्योद्घाटनमात्रणे मचु्यत े

भवबन्धनात॥् 16 

 

अत्रैव अथाित् मूलाधारचििय पगश्चमभािे इडागपङ्िलानाड्यौ स्ताः। 

यदा इडागपङ्िलयोाः नाड्योाः प्राणाः अवरुद्ाः भवगत तदा िाधकाः 

िुषुम्नायाां प्रगवशगत। िुषुम्नायाां प्रवेशमात्रेण मुगक्तपथां प्राप्नोगत। उक्तञ्च - 

 

वामदक्ष े गनरुन्धगन्त प्रगवशगन्त िषुम्नया। ब्रह्मरन्धां प्रगवश्यान्ताः य े

यागन्त परमाां िगतम॥् 17 
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यदद िाधकस्य प्राणाः िततां िुषुम्नायाां गस्थराः स्यात् तेन िूयिचन्द्रमिोाः 

ऐक्यां भवगत । उभयोाः ऐक्ये िगत गचते्त गस्थतााः िकलगवकारााः नश्यगन्त 

अथाित् गचत्तां पूणिरूपेण शान्तां भवगत। उक्तञ्च-  

 

िुषमु्नायाां यदा प्राणां भ्रामयदे्यो गनरन्तरम।् िुषमु्नायाां यदा प्राणाः 

गस्थरो भवगत धीमताम॥् 

िुषमु्नायाां प्रवशेने चन्द्रियूौ लयां ितौ। तदा िमरिां भावां यो 

जानागत ि योिगवत॥् 18 

 

हठयोिप्रदीगपकायामगप प्रगतपाददतां यत् वािनाक्षये िमीरणगचते्त क्षीण े

भवताः। िमीरणे क्षीणे गचत्तावािने क्षीणे भवताः। गचते्त क्षीण े

िमीरणवािने क्षीणे भवताः। यावगिलीनां न मनो न ताविािनाक्षयाः, न 

क्षीणा वािना यावगचत्तां तावन्न शाम्यगत। न यावद्यागत गवज्ञानां न 

तावगित्तिांक्षयाः। यावन्न गचत्तोपशमो न तावत्तत्ववेदनम्। यावन्न 

वािनानाशस्तावत्तत्वािमाः कुताः? यावन्न 

तत्विांप्रागप्नितावदब्ािनाक्षयाः। तत्त्वज्ञानां मनोनाशो वािनाक्षय एव च। 

गमथाः कारणताां ित्वा दाुःिार्धयागन गस्थतान्यताः त्रये एते िमां यावन्न 

स्वभ्यस्ताां मुहुमुिहुाः तावन्न तत्त्विांप्रागप्भिवत्यगप िमागश्रतैाः।। 19 यत्र मनो 

लीयते तत्र पवनलयो भवगत अताः एतौ क्षीरनीरवत्िांगमगलतौ 

मानिमारुतौ तुलयदियौ भवताः । यत्र वायुाः भवगत तत्र मनिाः 

प्रवृगतभिवगत। मनगि गस्थरे िगत योगिनाः िकलहृदयग्रन्थयाः गछद्यन्त े

गचते्त गस्थरे िगत एव योियात्रा पूणाि भवगत तथा िाधकाः परमावस्थाां 

प्राप्नोगत। उक्तञ्च- 

 

िुषमु्नायाां यदा यस्य गम्रयत े मनिो रथाः। िुषमु्नायाां यदा योिी 

क्षणकैमगप गतष्ठगत। 

िुषमु्नायाां यदा योिी क्षणाधिमगप गतष्ठगत। िुषमु्नायाां यदा योिी 

िुलग्नो लवणाम्बवुत ्।। 

िुषमु्नायाां यदा योिी लीयत े क्षीरनीरवत् । गभद्यत े च तदा 

ग्रगन्थगश्छद्यन्त िवििांशयााः।। 

क्षीयन्त ेपरमाकाश ेत ेयागन्त परमाां िगतम ्॥ 20 

 

यत् फलां िङ्िास्नानेन मगणकर्णिकादशिनेन च प्राप्यते तत् फलां 

िुषुम्नायााः षोडशाांशतुलयमगप न वतिते। अताः िाधकस्य कृते आवश्यकां  

वतिते यत् िाः िुषुम्नामवश्यां भजेत्। उक्तञ्च - 

 

िांिायाां िािरे स्नात्वा नत्वा च मगणकर्णिकाम्। मर्धयनाडीगवचारस्य 

कलाां नाहिगन्त षोडशीम॥् 21 

 

अताः िाधकाः श्रद्ाभावेन िुषुम्नामाराधयेत्। िमेषाां दवेानाां 

मूलस्थानमगप िुषुम्ना अथाित् िुषुम्नायामेव अगग्निूयििोमादयाः देवााः 

गवराजन्ते। िुषुनायामेव त्रयोलोकााः, चत्वाराः वेदााः, अष्टादशपुराणागन, 

िप्स्वरााः, िकलकलााः, िमुद्रााः, पविताश्च गस्थतााः िगन्त। कथनस्य 

तात्पयिमेतद ्िकलगवश्वां िुषुम्नायामेव प्रगतगष्ठतां वतिते। उक्तञ्च- 

 

तस्य मर्धयितााः ियूििोमागग्नपरमशे्वरााः। भतूलोका ददशाः क्षते्रााः 

िमदु्रााः पवितााः गशलााः।  

िीपाश्च गनम्निा वदेााः शास्त्रगवद्याकलाक्षरााः। स्वरमन्त्रपरुाणागन 

िणुाश्चतै ेच िविशाः॥ 22 

 

िुषुम्राभ्यािात् श्रेष्ठतरां जिगत दकमगप न गवद्यते। िुषुम्ना एव परां तीथ ं

परां र्धयानां च वतिते । अताः योिी िाधकाः आचायाित् िुषुम्नागवद्धां ज्ञात्वा 

पुनाः पुनाः अभ्यािां कुयाित् । 

इडागपङ्िलानाड्यौ 

िुषुम्नामुभयत इडागपङ्िले स्ताः । इडानाड़ी वामभािे तथा 

गपङ्िलानाडी दगक्षणभािे गस्थता अगस्त। उभयोाः नाड्योाः मर्धये िुषुम्ना 

गवद्यते। उक्तां च- 

 

इडा गतष्ठगत वामने गपङ्िला दगक्षणने त।ु तयोमिर्धय े परां स्थानां 

यस्तिेद ि वेदगवत ्॥ 23 

 

इडागपङ्िले गवलगम्बनीनाडी पयिन्तां िच्छताः तथा गवलगम्बनीनाडी 

नागिकापयिन्तां प्रिपिगत। उक्तञ्च- 

 

इडा च गपङ्िला चवै तस्यााः पाश्वििये िते। गवलगम्बन्यामनसु्यतू े

नागिकान्तमपुाित े॥ 24 

 

इडागपङ्िलयोमिर्धये प्राणाः वहगत। इडानाड्याां पवनाः चन्द्ररूपेण वतित े

तथा वामनागिकापयिन्तां िमनां करोगत। गपङ्िलानाड्याां प्राणाः िूयिरूपेण 

दगक्षणनागिकपयिन्तां िमनां करोगत। उक्तञ्च- 

 

इडायाां हमेरूपणे वायवुमने िच्छगत। गपङ्ििलायाां त ू ियूाित्मा 

यागत दगक्षणपाश्विताः ॥ 25 

 

हठयोिप्रदीगपकायाम् इडागपङ्िलागवषये कगथतां यत्- 

 

इडा भिवती िङ्िा गपङ्िला यमनुा नदी। इडागपङिलयोमिर्धय े

बालरांडा च कुां डली ॥ 26 

 

अथाित् यथा िङ्िायामनुोमिर्धय े परस्परां िांबांधो वतिते तथैव 

इडागपङ्िलयोमिर्धये अगप िांबांध: दशृ्यते। इडानाडी िङ्िानाम्म्रा तथा 

गपङ्िलानाडी यमुनानाम्म्रा अगभधीयते। उभयोमिर्धये गस्थता नाडी 

बालरण्डा अथाित् िुषुम्ना कथ्यते।  

 

गवलगम्बनीनाडी 

गवलगम्बनीनाडी नागभकन्द े प्रगतगष्ठता अगस्त। अन्यािाां 

नाडीनामतु्पगत्तरगप गवलम्बन्या नाड्या एव जायते अथाित् अन्यािाां 

नाडीनामुद्गमक्षेत्रमगप गवलगम्वनीनाड़ी एव। गवलगम्बन्यााः आकृगताः 

कुक्कुटण्डवत् वतिते। अनया एव िान्धारीहस्तगजह्वानाड्यौ जायेते। 

िान्धारीहगस्तगजवानाड्यौ चक्षुाः पयिन्त िमनां कुरुताः। उक्तञ्च - 

 

गवलगम्बनीगत या नाडी व्यक्ता नाभौ प्रगतगष्ठता। तत्र नाडयाः 

िमतु्पन्नागस्तयििधृ्र्र्धवमधोमखुााः॥ 

तन्नागभचिगमत्यकु्तां  कुक्कुटाण्डगमव गस्थतम।् िान्धारीहगस्तगजह्वा च 

तस्मान्नते्रियां ित॥े 27 

 

पूषानाडी 

पूषानाड्यााः मूलमगप नागभचिमेव अगस्त अथाित् नागभचिात् नाडीयां 

िमुत्पद्यते तथा वामकणिपयिन्तां प्रिपिगत। 

 

अलम्बुषानाडी 

अलम्बुषागप नागभचिादवे जायते तथा दगक्षणकणिपयिन्तां प्रिपिगत। 

 

शूरानाङी 

 

शूराया उद्गमक्षेत्रमगप नागभकन्दमेव शूिनाङी भूमर्धयपयिन्तां िमनां 

करोगत। उक्तञ्च - 
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पूषा चालम्बुषा चवै श्रोत्रियमपुािते। शूरा नाम महानाडी तस्माद ्

धमुर्धयमागश्रता॥ 28 

 

गवश्वोदरीनाडी 

या नाडी उदरे गस्थतमन्न िृह्णागत अथाित् स्वीकरोगत िैव गवश्वोदरीनाडी 

कथ्यते । गवश्वोदरीनाडी अगप नागभचिादेव जायते।  

 

िरस्वतीनाडी  

िरस्वतीनाडी नागभचिादारभ्य गजह्वापयिन्तां प्रिपिगत। उक्तञ्च – 

 

गवश्वोदरी त ु या नाडी िा भङु्के्तऽन्नां चतरु्विधम्। िरस्वती त ु या 

नाडी िा गजह्वान्तां प्रिपिगत॥ 29 

 

राकानाडी 

या नाडी जलग्रहणानन्तरां बुभुक्षाां जनयगत िैव राकानाडी कथ्यते। 

राकानाड्या एव नागिकागस्थतदोषाणाां शुगद्ाः भवगत। यथा नागिकायाां 

कफिांचयो न स्यात् तथा िाधकाः राकानाडीमभ्यिेत्। उक्तां  च- 

 

राकाह्वया तु या नाडी पीत्वा च िगललां क्षणत।् क्षतुमतु्पादयदे ्

घ्राण ेश्लषे्माणां िांगचनोगत च॥ 30 

 

शांगखनीनाडी 

नागभकन्दादारभ्य कण्ठकूपपयिन्तां शांगखन्यााः स्थानां वतिते। शांगखनीनाडी 

अधिमुखी अगस्त। इयां भुक्तान्निारां मूधािस्थानपयिन्तां नयगत। उक्तञ्च - 

 

कण्ठकूपोद्भवा नाडी शगङ्खन्याख्या त्वधोमखुी। अन्निारां िमादाय 

मरू्ध्ध्न ंिांगचनतु ेिदा॥ 31 

 

कूहूवारुणीिीगवनीभेदने गतस्राः अगतररक्तााः नाड्य अगप 

योिगशखोपगनषदद वर्णितााः िगन्त । 

 

कूहूनाडी 

 

या नाडी मलगविजिने िाहाय्यां करोगत िैव कूहूनाडी कथ्यते। 

 

वारुणीनाडी 

या नाडी मूत्रगविजिने िाहाय्यां करोगत िैव वारुणी कथ्यते।  

 

िीगवनीनाडी 

यया नाड्या वीयि मुच्यते अथाित ् वीयिमोचनकाररणी नाडी िीगवनी 

उच्यते । उपयुिक्तााः नाड्याः नाभेाः अधोभािे गस्थतााः भवगन्त । उक्तञ्च- 

 

नाभरेधोितागस्तस्त्रो नाड्याः स्यरुधोमखुााः। मलां त्यजते्कुहूनािडी मूत्रां 

मञु्चगत वारुणी॥गचत्राख्या िीगवनीनाडी शुिमोचकारणी।32  
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