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વિવિધ પ્રાણાયામોની તાલીમ દ્િારા 12 થી 15 િર્ષની ઉંમરની બહેનોની B.M.I.ની ટકાિારી પર 
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કલૈાસવિરર રક. િોસ્િામી 

આસિ. પ્રોફેિર ઈન સફસિકલ એજુ્યકેશન 

બી.વી.ડી. આર્ટિ કોમિટ કોલજે, ગજુ. યસુન. અમદાવાદ, ભારત. 

ઈ-મેઈલઃ   kkailasgiri@ymail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રસ્તાિના (Introduction) : 

तस्मिन सस्त श्वासप्रश्वास योिमस्तस्िच्छेदः प्राणायािः ।। 

અહીં તવસ્મનનો અથષ યોિન ું ત્રીજ ું અુંિ ને આસન કહેિામાું આિે છે. ત્રીજા અુંિ આસનન ે વસ્થર કયાષ પછી શ્િાસોશ્િાસની 

સતત ચાલતી િવતન ેતોડીન ેરોકિાની રિયાને ‘પ્રાણાયામ’ કહેિામાું આિે છે. 

“પ્રાણ પર વનયુંત્રણ કરિો તે યાુંવત્રક રિયા એટલે પ્રાણાયામ” આ વ્યાખ્યા આપતા યોિ દર્ષનર્ાસ્ત્રના રચવયતા મહર્ર્ષ પતુંજવલ 

એ દર્ાષવ્ય ું છે. 

યોિના આઠ અુંિોમાુંથી પ્રાણાયામો ર્ાવદદક અથષ ‘પ્રાણનો આયામ’ એટલ ે કે પ્રાણનો વિસ્તાર કરિો એિો થાય છે. મહર્ર્ષ 

પતુંજવલએ પ્રાણાયામની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે આપી છે. “શ્િાસોશ્િાસની િવતનો વિચ્છેદ કરી પ્રાણને રોકિો તેન ું નામ પ્રાણાયામ છે. 

પ્રાણનો અથષ માત્ર િાય  એિો નથી પરુંત  પ્રાણનો વ્યાપક અથષ પ્રાણર્વતત અથિા જીિનર્વતત છે. પ્રાણનો સુંબુંધ મન સાથે, મનનો સુંબુંધ 

બ વદ્ધ સાથ,ે બ વદ્ધનો સુંબુંધ આત્મા સાથે અને આત્માનો સુંબુંધ પરમાત્મા સાથે છે. આ રીતે પ્રાણાયામનો ઉદ્દેર્ ર્રીરમાું વ્યાપ્ત 

પ્રાણર્વતતને ઉત્પ્રેરીત, સુંચારરત વનયવમત અન ેસુંત વલત કરિાનો છે માટે જ પ્રાણાયામને યોિવિજ્ઞાનન ું એક અમોઘ સાધન િણિામાું 

આવ્ય ું છે. યોિર્ાસ્ત્રોમાું પ્રાણાયામને ખૂબજ મહત્િ આપિામાું આવ્ય ું છે.” 

હેત  
(Object) 

: વિવિધ પ્રાણાયામોની તાલીમ દ્િારા 12 થી 15 િર્ષની ઉંમરની બહેનોની B.M.I.ની ટકાિારી પર થતી 

અસરોનો અભ્યાસ 

વિર્ય 
Subject 

: આજના આધ વનક ય િમાું માનિી પાસ ેર્રીરને સ્િસ્થ રાખિા માટે કસરતો કરિાનો સમય જ નથી. પરુંત  

બારેમાસ આખો રદિસ િધારનેે િધારે પૈસા કમાિિા માટે સતત દોડધામ કયાષ કર ેછે. પરીણામે માનવસક અન ે

ર્ારીરરક રીતે ખૂબ જ થાકી જાય છે. પોતાના  આરોગ્ય પ્રત્યે થોડ  પણ ધ્યાન આપી ર્કતો નથી. પરીણામો 

માનિી મેદવસ્િતા, હાઈ કે લૉ દલડપ્રેર્ર, ડાયાબીટીર્, કેન્સર, મનો ર્ારીરરક રોિો, મૂત્રપપુંડ કે હૃદયને લિતા 

રોિો િિેરે જેિાું અનેક ભયુંકર રોિોનો ભોિ બને છે. આથી આિા સમયમાું લોકોમાું મેદસ્િીતાપણું િધાર ે

જોિા મળત ું હોય છે. આથી, આ અભ્યાસ માટ ેઅમદાિાદ ર્હેરનાું પવશ્ચમ વિસ્તારમાુંથી વિદ્યાનિર સ્ક લની 

12 થી 15 િર્ષની બાળાઓને યાદૃવચ્છક રીતે પસુંદ કરી 10-10 એમ બે – બે જૂથોમાું પસુંદ કરી જેમાુંથી એક 

વનયુંવત્રત અને પ્રાયોવિક જૂથ હતા. તમામ વિર્યપાત્રો પર વિવિધ પ્રાણાયામોની તાલીમ આપિામાું આિી જેિાું 

કે, ઓમકામ, ભ્રામરી, અન લોમ-વિલોમ, ભવસ્ત્રકા પ્રાણાયામ પૂરતો મયાષરદત હતો. તાલીમ પિૂષ અન ેતાલીમ 

બાદનાું પ્રાપ્તાુંકો મેળિી. આ અભ્યાસ હેત ને ધ્યાનમાું લઈ તેઓની BMI આુંક મેળિી આુંકડાકીય પ્રરિયા હાથ 

ધરિામાું આિી. આ તાલીમ સમયિાળો ક લ 10 અઠિારડયા પૂરતો મયાષરદત હતો. 

સારાુંર્ 

(Conclusion) 

: ચરબીની ટકાિારીના માપન માટે BMI કસોટી દ્િારા બુંને જૂથોનાું પૂિષ કસોટીનાું મધ્યકોને આધારે એિ ું સ્પષ્ટ 

જોઈ ર્કાય છે કે વિર્યપાત્રોનાું પ્રાયોવિક જૂથ એ વનયુંવત્રત જૂથની સરખામણીએ મધ્યકો િચ્ચ ે કોઈ િધાર ે

તફાિત જોિા મળેલ ન હતો. પરુંત  જ્યારે ચરબીની ટકાિારીના માપન (B.M.I.)ના તાલીમના અુંવતમ કસોટીનાું 

પ્રાયોવિક જૂથનો મધ્યક 22.33 જોિા મળેલ હતો અને વનયુંવત્રત જૂથનો મધ્યક 25.47 જોિા મળેલ હતો. 

જ્યારે મધ્યક તફાિત 3.14 જોિા મળેલ હતો. જ્યારે ‘t’ રેવર્યો 0.05 કક્ષાએ 3.305 જોિા મળેલ હતો. જેને 

સાથષકતાન ું ધોરણ 0.05 કક્ષાએ ચકાસતા 2.101 < 3.305 જે સાથષક જોિા મળેલ હતો.જે સાથષક થયો હતો. 

તેથી આ પણ વનયુંવત્રત જૂથની સરખામણીએ પ્રાણાયામની તાલીમની અસરો પ્રાયોવિક જૂથ ઉપર િતાષઈ હતી. 
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વનયવમત પ્રાણાયામ કરિાથી ઘણા બધા ફાયદાઓ થાય છે. જેિા કે, 

(1) પ્રાણાયામથી ર્રીર સ્િસ્થ અને વનરોિી રહે છે. 

(2) પ્રાણાયામથી ર્રીર પરની િધ  પડતી ચરબી હોય તો ઘટ ેછે. 

(3) પ્રાણાયામનાું અભ્યાસથી રદધાષય ષ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. 

(4) પ્રાણાયામ વનયવમત કરિાથી સ્મરણર્વતત િધે છે અને માનવસક રોિો દૂર થાય છે. 

(5) પ્રાણયામના અભ્યાસથી પેટ, યકૃત, મૂત્રાર્ય, નાન ું આુંતરડ ું, મોટ ું આુંતરડ  અને પાચનતુંત્ર સારી રીતે પ્રભાવિત થાય છે. તથા 

કાયષક્ષમ બને છે.  

(6) પ્રાણાયામથી ર્રીરની નાડીઓ ર્ દ્ધ થાય છે અને ર્રીરમાુંથી સ સ્તી દૂર થાય છે. 

 

પદ્ધવત અન ેચચાષ (Method & Discussion) : 

આ અભ્યાસનો મ ખ્ય હેત  પ્રાણાયામની તાલીમ દ્િારા ચરબીની માપન (BMI) ની ટકાિારી પર થતી અસરોનો અભ્યાસ 

કરિાનો હતો. જેમાું ર્હેર અમદાિાદની પવશ્ચમ વિસ્તારમાું આિેલ વિદ્યાનિર ર્ાળાની 12 થી 15 િર્ષની ઉંમર ધરાિતી બહેનોને 

યાદૃવચ્છક રીતે પસુંદ કરી ક લ બે જૂથો (10-10) રેન્ડમ્લી પસુંદ કરી ક લ 10 અઠિારડયાની સતત તાલીમ આપિામાું આિી હતી. જેિી 

કે, ઓમકાર ઉચ્ચારણ, ભ્રામરી પ્રાણાયામ, અન લોમ-વિલોમ પ્રાણાયામ, ભવસ્ત્રકા જેિા વિવિધ પ્રાણાયામો કરાિિામાું આવ્યા હતા.  

ત્યારબાદ તાલીમ પૂણષ થતો ‘ચરબીની ટકાિારી (BMI)’  

માપન સૂત્ર = BMI Weighg(Kg.) ર્રીરનો િજન રક.ગ્રા. 

 Height (M)2  

માું અને ર્રીરની ઊંચાઈ (મીટરમાું) માપન લઈ વિર્યપાત્રોની BMI ર્ોધિામાું આિી હતી. વનધાષરીત વિર્યપાત્રોની તાલીમપૂિ ે

અને પછી મેળિેલ પ્રાપ્તાુંકોને આુંકડાકીય પ્રરિયા હાથ ધરી ‘t’ િ ણોત્તર દ્િારા 0.05 કક્ષાએ સાથષકતાન ું ધોરણ ચકાસિામાું આવ્ય  હત . 

જે નીચે મ જબના ટેબલો અને આલેખોમાું જોઈ ર્કાય છે. 

 

આુંકડાકીય પ્રરિયા (Analysis) 

સારણી-1 

બી.એમ.આઈ. સહનર્વતત માપન માટે પ્રાણાયામની તાલીમની પિૂષ કસોટીમાું કરેલ દખેાિનો મધ્યક, પ્રમાવણત વિચલન, મધ્યક તફાિત 

અને ‘t’ િ ણોત્તર 

 

વિદ્યાથી તાલીમી જૂથ વિર્યપાત્રો 
મધ્યક 

M 

 

પ્રમાવણત વિચલન 

SD 

મધ્યક તફાિત 

D 

‘t’ 

િ ણોત્તર 

પ્રાયોવિક 10 65.09 
3.67 1.24 0.340 

વનયુંવત્રત 10 63.85 

સાથષકતાન ું ધોરણ 0.05 કક્ષાએ ‘t’ (98) = 2.101  

સારણી-1 પરથી એિ ું માલ મ પડે છે કે ચરબીની ટકાિારીના માપન (BMI)માું પ્રાયોવિક જૂથનો મધ્યક 24.07 જોિા મળેલ 

હતો અને વનયુંવત્રત જૂથનો મધ્યક 24.23 જોિા મળેલ હતો. જ્યારે મધ્યક તફાિત 0.16 જોિા મળેલ હતો. જ્યારે ‘t’ રેવર્યો 0.05 

કક્ષાએ ચકાસતા 2.101 > 0.166 જે અસાથષક જોિા મળેલ હત . બુંને જૂથોના મધ્યકોનો સાથષક તફાિત આલેખ નું. 1.1 ઉપરથી જોઈ 

ર્કાય છે. બી.એમ.આઈ.ની પૂિષકસોટી દ્િારા વિદ્યાથીઓની પ્રાયોવિક જૂથ અને વનયુંવત્રત જૂથનાું વિદ્યાથીઓની ચરબી ટકાિારી 

સપ્રમાણતા ધરાિતા હતા. આન ું કારણ િારસાિત પણ આહારની ટેિો િિેરે હોઈ ર્કે. 

 

આલેખ 1.1 

ચરબીની ટકાિારી (BMI)ના માપનની તાલીમનાું પૂિષ કસોટીનાું પ્રાયોવિક જૂથ અને વનયુંવત્રત જૂથનાું મધ્યક દર્ાષિતો આલેખ. 
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સારણી-2 

ચરબીની ટકાિારી (B.M.I.) માપન માટે પ્રાણાયામની તાલીમની પિૂષ કસોટીમાું કરલે દખેાિનો મધ્યક, પ્રમાવણત વિચલન, મધ્યક 

તફાિત અન ે‘t’ િ ણોત્તર 

વિદ્યાથી 

તાલીમી જૂથ 
વિર્યપાત્રો 

મધ્યક 

M 

 

પ્રમાવણત 

વિચલન 

SD 

મધ્યક તફાિત 

D 

‘t’ 

િ ણોત્તર 

પ્રાયોવિક 10 22.33 
0.950 3.14 3.305* 

વનયુંવત્રત 10 25.47 

સાથષકતાન ું ધોરણ 0.05 કક્ષાએ ‘t’ (98) = 2.101  

સારણી-2 પરથી એિ ું માલ મ પડે છે કે, ચરબીની ટકાિારીના માપન (BMI)ના તાલીમનાું અુંવતમ કસોટીનાું પ્રાયોવિક જૂથનો 

મધ્યક 22.33 જોિા મળેલ હતો અને વનયુંવત્રત જૂથનો મધ્યક 25.47 જોિા મળેલ હતો. જ્યારે મધ્યક તફાિત 3.14 જોિા મળેલ 

હતો. જ્યારે ‘t’ રેવર્યો 0.05 કક્ષાએ 3.305 જોિા મળેલ હતો. જેન ેસાથષકતાન ું ધોરણ 0.05 કક્ષાએ ચકાસતા 2.101 < 3.305 જે 

સાથષક જોિા મળેલ હતો. બુંને જૂથોના મધ્યકોનો સાથષક તફાિત આલેખ નું. (2.1) પરથી જોઈ ર્કાય છે.  

આલખે-2 

ચરબીની ટકાિારી (BMI)ના માપનની તાલીમનાું અુંવતમ કસોટીનાું પ્રાયોવિક જૂથ અને વનયુંવત્રત જૂથનાું મધ્યક દર્ાષિતો આલેખ. 

 
 

Series1, 

પ્રાયોસગક, 

65.09

Series1, 

સનયંસિત, 

63.85

પ્રાયોસગક સનયંસિત

Series1, 

પ્રાયોસગક, 

22.33

Series1, 

સનયંસિત, 25.47

પ્રાયોસગક સનયંસિત
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ર્ોધખોળની ચચાષાઃ 

આ અભ્યાસ પરથી ચરબી ટકાિારી માપન માટે વિવિધ પરીણામોની તાલીમની અસરો નીચે પ્રમાણે સમજી ર્કાય. 

કસોટી પ્રાયોવિક જૂથ વનયુંવત્રત જૂથ 

અુંવતમ 22.33 25.47 

પૂિષ 24.06 24.23 

પરીણામ -1.74 1.24 

 

પરીણામ ોઃ 

 ઉપરોતત કોઠા પરથી ફવલત થાય છે કે, ર્રીરની ચરબીની ટકાિારીના માપન માટે લેિામાું આિેલ (BMI) કસોટી દ્િારા 

પ્રાયોવિક જૂથ અને વનયુંવત્રત જૂથ ઉપર અભ્યાસની અસરો સ્પષ્ટ રીતે જોઈ ર્કાય છે. જેમાું પ્રાયોવિક જૂથનો પૂિષ કસોટીનો મધ્યક 

24.06 હતો. જે ઘટીને 22.33 થયેલ. જ્યારે વનયુંવત્રત જૂથની સરખામણીએ અભ્યસની અસરો િતાષઈ છે એિ ું કારણ દર્ાષિી ર્કાય. 

 ર્રીરની ચરબીની ટકાિારીના માપનની (BMI) કસોટી દ્િારા બુંને જૂથોનાું અુંવતમ કસોટીનાું મધ્યકો દ્િારા પ્રાયોવિક જૂથ એ 

વનયુંવત્રત જૂથની સરખામણીમાું સાથષકતા સૂચિે છે. આન ું કારણ િારસાિત, ઉપરાુંત તાલીમ પ્રરિયામાું તેમનો રસ, રુવચ, ધ્યાન, યોગ્ય 

આહાર, સ ટેિો િિેર ેબધી બાબતો હોઈ ર્ક.ે 
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