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પ્રાણાયામની તાલીમ દ્વારા 12 થી 15 વર્ષની ઉંમરની બહેનોનો રૂધિરાધિસરણ સહનશધતત પર થતી 
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પ્રસ્તાવના (Introduction) : 

ધશક્ષણ અને યોિ વચ્ચેનો સંબંિ આજે સમગ્ર િારત વર્ષમા ંપ્રાચીમ ઋધર્મુધનઓએ માનવજાધતના કલ્યાણ માટે યોિધવદ્યાની 

અમુલ્ય િેટ આપી છે. જે માનવીન ેપરમપદ માિષન ેધનર્દષષ્ટ કરે છે. આજે જે મનુષ્ય યોિ ધવદ્યાના માિે ચાલવાથી મનુષ્યે પોતાના પરમ 

લક્ષ્ય સુિી પહોંચી શકે છે. જેમાં યમ-ધનયમ, આસન-પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, િારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એમ આઠ અંિોનોના ધવશે 

પદ્િધતસરના આ અભ્યાસમા ંઆવશ્યક માિષદશષન કરવામા ંઆવ્યુ છે. 

 

 

શુષ્મા નાડી 
સમાધિ 

ધ્યાન 

આત્મા સાથે સંકળાયેલ 

 

 

 

પપંિલા નાડી 

િારણા 

પ્રત્યાહાર 
મનની સાથે સંકળાયેલ 

 

 

ઈડા નાડી 

 

પ્રાણાયામ 

આસન 

ધનયમ 

યમ 

શરીરનાં ધવધવિ અંિો સાથ ેસંકળાયેલ 

હેત ુ
(Object) 

: પ્રાણાયામની તાલીમથી 12 થી 15 વર્ષની ઉંમરની બહનેોની રૂધિરાધિસરણ સહનશધતત પર થતી અસરોનો 

અભ્યાસ પૂરતો હતો. 

ધવર્ય 
(Subject) 

: ધવધવિ કસરત અને વ્યાયામના ઉપયોિ દ્વારા આરોગ્ય સુિરે છે. અને સ્નાયુઓની મજબૂતી વિવા સાથે શરીર 

સુદૃઢ બને છે. જો કે એના દ્વારા તન-મન એકતા સાધ્ય નથી. જ્યારે પ્રાણાયામ ફતત શરીર સાથે જ નહીં પરતં ુ

મન, પ્રાણ, આત્મા અને સમગ્ર જીવન સાથે સંબંિ િરાવે છે. તન-મનની શુદ્િતા સાથે મળી પ્રાણાયામ એ 

ઉન્નધત માટેની એક િૂધમકા તૈયાર કર ેછે. આથી આ અભ્યાસ માટે અમદાવાદ શહેરનાં પધચચમ ધવસ્તારમાંથી 

ધવદ્યાનિર હાઈસ્કુલની 12 થી 15 વર્ષની બહેનો પૂરતો મયાષરદત હતો. આ અભ્યાસમાં ધવર્યપાત્રો તરીક ેબે-

બ ે જૂથોમાં 10-10 ગ્રુપમા ં બહેનો જ પસદં કરવામાં આવ્યા હતા. મેળવેલ ધવર્યપાત્રો ઉપર ધવધવિ 

પ્રાણાયામોની તાલીમ આપવામાં આવી જેવી કે, ઓમકાર ઉચ્ચારણ, ભ્રામરી, અનુલોમ-ધવલોમ પ્રાણાયામ, 

િધસ્ત્રકા જેવાં ધવધવિ પ્રાણાયામો પૂરતો મયાષરદત રહ્યો હતો. અભ્યાસમાં રૂધિરાધિસરણ સહનશધતતના માપન 

માટે ‘હાવડષ સ્ટેપ ટેસ્ટ’ કસોટી પ્રયોજવામાં આવેલ હતી. આ અભ્યાસનો કુલ સમયિાળો કુલ 10 અઠવારડયા 

પૂરતો રહ્યો હતો.  
  

સારાંશ 

(Conclusion) 

: રૂધિરાધિસરણ કાયષક્ષમતા માપન માટે કસોટીનું આંકડાકીય પૃથ્થકરણ દશાષવે છે કે પ્રાયોધિક જૂથ અન ેધનયંધત્રત 

જૂથની સરખામણીએ મળેલ ‘t’ િુણોત્તર એ સાથષકતાનું િોરણ 0.05 કક્ષાએ સાથષક હતુ.ં જેથી ધનયંધત્રત 

જૂથની સરખામણી મળેલ મધ્યમ તફાવત વિારે સાથષક જોવા મળેલ હતો. 
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 આજે ધશક્ષણમાં યોિના ધવર્યને એક ધવજ્ઞાનના રૂપમાં જોવામા ંઆવે છે. યૌધિક રિયાઓ દ્વારા શરીરના ં ધવધવિ આંતરીક 

અંિો પર તેની શું અસરો વતાષય છે તે જોવામાં આવે છે. ધવજ્ઞાન માણસનો િમષ બની ચૂતયો છે. ત્યારે િમષ પંરડતોએ ધવજ્ઞાન સાથ ેકદમ 

મેળવીને ચાલી રહ્યો છે. આજે રિયા અને શારીરરક યોગ્યતા પર શી અસરો થાય છે તેનું મહત્વ સમજવા જેવું લાિે છે. 

 

શારીરરક ધશક્ષણમાં યોિનું મહત્વઃ 

 શારીરરક ધશક્ષણ અને રમત-િમતની ધવધવિ પ્રવૃધત્તઓ જેવી કે ખેલકુદ, એકાગ્રતાવાળી બેલેન્સવાળી, બળવાળી, મનોબળવાળી 

જેવી બિી રમતો તથા હૃદય પર િારણ પડવાવાળી રમતોમા ંસારં એવું પ્રદશષન વિારવા માટે આજે યોિ શારીરરક ધશક્ષણનંુ સૂત્ર 

“Sound Mind in Sound Body” અથાષત્ તંદુરસ્ત શરીરમા ંતંદુરસ્ત મનનંુ વાસ હોય છે. એવી જ રીતે આજે પુરા ધવચવમાં “Yoga 

for all Man and Woman” પ્રમાણે યોિનો વ્યાપ થઈ ચૂતયો છે. યોિ ધવદ્યાથી સમગ્ર ધવચવ સ્વસ્થ થઈ ચડયંુ છે. ત્યારે યોિ પર 

સંશોિનની આવશ્યકતા લાિે છે. 

 “યોિ” શબ્દ એ સંસ્કૃત િાતુ ‘યુજ’ પરથી બન્યો છે. ‘યુજ’ એટલ ેજોડવું, લિાડવું, ધ્યાન િરવું, લાિુ કરવુ, ઉપયોિ કરવો. 

ઐતય કે સંયોજન એવો અથષ થાય છે. આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે ઈચવરની ઈચ્છાનુ ંસંયોજન એ સાચુ ંઐતય છે. “િાંિીજીનો િીતા 

ધવચાર”ની પ્રસ્તાવનામાંથી શ્રી મહાદેવ દેસાઈ લખે છે શરીર, મન અને આત્માની સઘળી શધતત ઈચવરમાં જોડવી એટલે યોિ. આ 

ઉપરાંત મન, વાણી, લાિણી ને ઈચ્છા પર સંયમ રાખવો એને પણ યોિનો અથષ િણવામા ંઆવે છે તે યોિની પૂવષિૂધમકા છે. યોિ એટલે 

આત્માની ધસ્થરતા, જેન ેકારણે માનવી જીવની સવષબાપુઓને સ્વસ્થતાથી જોઈ શક ેછે. તેથી યોિ એ શારીરરક ધશક્ષણથી અલિ હોવા 

છતા ંપણ તેમની વચ્ચે સહસંબંિ સંકળાયેલો જોવા મળે છે. યોિ એ સરિયાત્મક િધતશીલ વ્યાયામ નથી. પરંતુ ધસ્થર વ્યાયામ છે. તેથી 

યોિમા ં“આઈસોટોધનક નહીં પરંતુ આઈસોમેરિક” વ્યાયામ સંકળાયેલો છે. 

પદ્િધત અન ેચચાષ (Method & Discussion) : 

આ અભ્યાસનો મુખ્ય હેતુ પ્રાણાયામની તાલીમ દ્વારા રૂધિરાધિસરણ સહનશધતતની ટકાવારી પર થતી અસરોનો અભ્યાસ 

કરવાનો હતો. જેમા ંશહેર અમદાવાદની પધચચમે આવેલ ધવદ્યાનિર શાળાની 12 થી 15 વર્ષની ઉંમર િરાવતી બહેનોને યાદૃધચ્છક રીતે 

પસંદ કરી કુલ બે જૂથોમા ં ધવિાજીત કરવામા ંઆવ્યા હતા. તેઓન ેકુલ 10 અઠવારડયા સુિી પ્રાણાયામની તાલીમ આપવામા ંઆવી 

હતી. જેવી કે ઉંકાર ઉચ્ચારણ, ભ્રામરી પ્રાણાયામ, અનુલોમ-ધવલોમ પ્રાણાયામ, િધસ્ત્રકા જેવાં ધવધવિ પ્રાણાયામો કરાવવામાં આવ્યા 

હતા.  

ત્યારબાદ તાલીમ પૂણષ થતા ં‘હાવડષ સ્ટેપ ટેસ્ટ’ કસોટી દ્વારા તેઓની રૂધિરાધિસરણ સહનશધતતનું માપન માટે (PFI) આંક 

લેવામાં આવ્યા હતા. ધનિાષરીત ધવર્યપાત્રોની તાલીમ પૂવે અન ેપછી મેળવેલ આંકનો ‘t’ િણુોત્તર દ્વારા આંકડાકીય પ્રરિયા હાથ િરી 

0.05 કક્ષાએ સાથષકતાનંુ િોરણ ચકાસવામાં આવ્યંુ હતંુ. જે નીચે મુજબના ંટેબલો અને આલેખમા ંજોઈ શકાય છે. 

આંકડાકીય પ્રરિયા (Analysis) 

સારણી-1 

રૂધિરાધિસરણ સહનશધતત માપન માટે પ્રાણાયામની તાલીમની પવૂષ કસોટીમાં કરેલ દખેાવનો મધ્યક, પ્રમાધણત ધવચલન, મધ્યક તફાવત 

અને ‘t’ િણુોત્તર 

ધવદ્યાથી 

તાલીમી જૂથ 
ધવર્યપાત્રો 

મધ્યક 

M 

 

પ્રમાધણત 

ધવચલન 

SD 

મધ્યક તફાવત 

D 

‘t’ 

િણુોત્તર 

પ્રાયોધિક 10 65.09 
3.67 1.24 0.360 

ધનયંધત્રત 10 63.85 

સાથષકતાનંુ િોરણ 0.05 કક્ષાએ ‘t’ (98) = 2.101  

સારણી-1 પરથી એવું માલૂમ પડે છે કે રૂધિરાધિસરણ સહનશધતતના પ્રાયોધિક જૂથનો મધ્યક 65.09 હતો અને ધનયંધત્રત 

જૂથનો મધ્યક 65.85 જોવા મળેલ હતો. જેનો મધ્યક તફાવત 1.24 જોવા મળેલ હતો. ‘t’ રેધશયો 0.340 જોવા મળેલ હતો. જે 

સાથષકતાનંુ િોરણ 0.05 કક્ષાએ 2.101 > 0.340 જોવા મળેલ હતો. જે સાથષકતાનું િોરણ 0.05 કક્ષાએ ચકાસતા બંને જૂથો વચ્ચેનો 

તફાવત અસાથષક જોવા મળેલ હતો. બંને જૂથોનાં મધ્યકોની સાથષકતા તફાવત આલેખ નં. 1 પરથી જોઈ શકાય છે. 
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આલખે-1 

પ્રાણાયામોની તાલીમનાં રૂધિરાધિસરણનું સહનશધતતના માપન માટનેાં પ્રાયોધિક જૂથ અને ધનયંધત્રત જૂથ એ ‘હાવડષ સ્ટેપ કસોટી’ની 

પવૂષ કસોટીમાં કરેલ   દખેાવનો મધ્યક દશાષવતો આલખે  

 

સારણી-2 

રૂધિરાધિસરણ સહનશધતત માપન માટે પ્રાણાયામની તાલીમની અધંતમ કસોટીમાં કરલે દખેાવનો મધ્યક, પ્રમાધણત ધવચલન, મધ્યક 

તફાવત અન ે‘t’ િણુોત્તર 

ધવદ્યાથી 

તાલીમી જૂથ 
ધવર્યપાત્રો 

મધ્યક 

M 

પ્રમાધણત ધવચલન 

SD 

મધ્યક તફાવત 

D 

‘t’ 

િણુોત્તર 

પ્રાયોધિક 10 72.56 
3.15 10.06 2.866* 

ધનયંધત્રત 10 62.50 

સાથષકતાનંુ િોરણ 0.05 કક્ષાએ ‘t’ (98) = 2.101  

સારણી-2 પરથી એવું માલૂમ પડે છે કે રૂધિરાધિસરણ સહનશધતતના માપનની તાલીમના અંધતમ કસોટીના પ્રાયોધિક જૂથનો 

મધ્યક 72.56 હતો અને ધનયંધત્રત જૂથનો મધ્યક 62.50 જોવા મળેલ હતો. જેનો મધ્યક તફાવત 10.06 જોવા મળેલ હતો. ‘t’ રેધશયો 

2.866 જોવા મળેલ હતો. જે સાથષકતાનંુ િોરણ 0.05 કક્ષાએ 2.101 > 2.866 જોવા મળેલ હતો. જે સાથષકતાનંુ સુચવે છે. આ 

ઉપરાંત બંને જૂથોના ંમધ્યકોના સાથષકતા તફાવત આલેખ નં.2 પરથી જોઈ શકાય છે. 

આલખે-2 

પ્રાણાયામોની તાલીમનાં રૂધિરાધિસરણનું સહનશધતતના માપન માટનેાં પ્રાયોધિક જૂથ અને ધનયંધત્રત જૂથ એ ‘હાવડષ સ્ટેપ કસોટી’ની 

અધંતમ કસોટીમાં કરલે દખેાવનો મધ્યક દશાષવતો આલેખ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Series1, 

પ્રાયોસગક, 

65.09

Series1, 

સનયંસિત, 

63.85

પ્રાયોસગક સનયંસિત

Series1, 

પ્રાયોસગક,

72.56

Series1, 

સનયંસિત, 

62.50

પ્રાયોસગક સનયંસિત
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શોિખોળની ચચાષઃ 

રૂધિરાધિસરણ સહનશધતતના માપન માટે ‘હાવડષ સ્ટેપ ટેસ્ટ’ કસોટી દ્વારા બંને જૂથોનાં પૂવષ અને અંધતમ કસોટીનાં 

પ્રાપતાંકોમાં મધ્યકો તફાવતો આિાર ેધનયંધત્રત જૂથની સરખામણીએ પ્રાયોધિક જૂથની રૂધિરાધિસરણ કાયષક્ષમતામાં સુિારો જોવા મળેલ 

હતો. જે 0.05 કક્ષાએ સાથષક થયેલ હતો. જેનું કાયણ વારસાિત, ઉપરાંત યોગ્ય તાલીમ પ્રરિયામાં ધ્યાન, રસ, રધચ અને સુટેવો, 

પદ્િધતસરની તાલીમ પ્રરિયામાં િાિ લેવો તે વિેર ેકારણો હોઈ શકે. 

પરીણામોઃ 

રૂધિરાધિસરણ સહનશધતતનાં માપન માટ ેપૂવષ કસોટીમા ંકરેલ દેખાવમાં બંને જૂથોનાં મધ્યકો અનુિમે પ્રાયોધિક જૂથનો 65.09 

અને ધનયંધત્રત જૂથનો 63.85 જોવા મળેલ હતો. જ્યારે તેનો મધ્યક તફાવત 1.24 હતો. તેમનો ‘t’ િુણોત્તર 0.340 જોવા મળેલ હતો. 

જેન ેસાથષકતાનંુ િરોણ 0.05 કક્ષાએ ચકાસતા જૂથો વચ્ચે અસાથષકતા જોવા મળી હતી. 

રૂધિરાધિસરણ સહનશધતતમાં માપન માટે અંધતમ કસોટીમાં કરેલ દેખાવમાં બંન ે જૂથોનં મધ્યકો અનુિમે પ્રાયોધિક જૂથનો 

72.56 અને ધનયંધત્રત જૂથનો 62.50 જોવા મળેલ હતો. જ્યારે તેનો મધ્યક તફાવત 10.06 જોવા મળેલ હતો. તેમનો ‘t’ િુણોત્તર 

2.866 જોવા મળેલ હતો. જેને સાથષકતાનંુ િોરણ 0.05 કક્ષાએ ચકાસતા જૂથો વચ્ચે સાથષકતા જોવા મળી હતી. 

િલામણો (Recommendation) : 

સંશોિકે ઉપરોતત તારણોના ંઆિારે નીચેની િલામણો તૈયાર કરેલ છે. 

1. ધવધવિ પ્રાણાયામો જેવી કસરતોનો ઉપયોિ શારીરરક ધશક્ષણમાં ધશક્ષકો અન ેરાહબરો દ્વારા તેમનાં ધવદ્યાથીઓ, તાલીમાથીઓ 

તથા ખેલાડીઓ માટેની તાલીમ પદ્િધતઓમા ંઆ કસરતોનો ઉપયોિ થાય તો તેઓની સ્નાયુબળ અને ચરબીની ટકાવારીનાં 

પ્રમાણમા ંઘટાડો કરી શકાય. 

2. આ રીત જુદી જુદી ઉંમર જાધતના ધવર્યો પસંદ કરી સંશોિન હાથ િરી શકાય. 

3. આજ રીતે આ અધ્યયનનુ ંપુનરાવતષન વિાર ેશારીરરક ક્ષમતાના ઘટકો (પ્રાણાયામ)નો સમાવેશ કરીને અભ્યાસ કરી શકાય. 

4. આ અધ્યયનનુ ંપુનરાવતષન ધવશાળ નમૂના અને લાંબા સમયની તાલીમ આપીને કરી શકાય. 

5. આ અધ્યયનનુ ંપુનરાવતષન િારતનાં જુદા જુદા રાજ્યો અન ેિૌિોધલક ધવસ્તારોને ધ્યાનમાં રાખી કરી શકાય. 
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