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1. પ્રસ્તાવના :  (INTRODUCTION)  

યોગથી આપણાાં િષુુપ્ત તાંતુઓનુાં પનુ: જાગરણ થાય છે. અને નવા તાંતુઓ અને કોસિકાઓનુાં સનમાસણ થાય છે. યોગ આપનો 

િૂક્ષ્મ સ્નાયુતાંત્રને િૂક્ષ્મ સિયાઓ દ્વારા ચુસ્ત રાખે છે. સવધ્યા સવષે આટલુાં જાણ્યા પછી આપણને સ્પષ્ટ િમજાય છે. કે મોક્ષ પ્રાસપ્ત 

માટે યસુનવસિટીની મોટી મોટી પદવીઓ માાંથી પણ કોઈ પદવી કામ આવતી નથી.હા,એ આજીસવકા નુાં િાધન જરૂર છે. અન ે

વ્યવહારો સનભાવી િકાય છે. િાાંિારીક સવધ્યા એ અસવધ્યાતેનાથી મોક્ષ ના મેળવી િકાય. આમ, યોગ એ મોક્ષ પ્રાસપ્તનુાં િાધન 

છે. માટે યોગિાસ્ત્ર િાચી સવધ્યા છે. આ યોગિાસ્ત્ર પ્રાચીન દિસનિાસ્ત્રોમાનુાં એક દિસનિાસ્ત્ર છે. આ યોગસવધ્યા િવોત્કૃષ્ઠ 

ભ્રમતત્વને જાણવાની કે િમજવા માટે માત્ર એના સવષનેુાં િૈદ્ાાંસતક અનુમસતન ેકારણે ચકાિવાનુાં પણ આવશ્યક છે. પ્રયોગ દ્વારા 

એ સિદ્ાાંતોનુાં પ્રત્યક્ષીકરણ િક્ય બન ેછે. આથી , બ્રહમતત્વ ન ેજાણવા માટેની િાધના અથવા યોગ એર્ટલ ેજ ‘યોગ’.  

ટૂાંકિાર (Abstract):  

હેતુ : આિન -પ્રાણાયામ અને િયૂસનમસ્કારની તાલીમ દ્વારા બાળકોનાાં ‘બોડસર લાઇન ધરાવતાાં’ (સ્પસેિયલ બાળકો) નાાં 

િાઈડ સ્ટેસપાંગ પર થતી અિરો.  

શવષય: માનસિક ક્ષસત, િરેબે્રલે પાલ્િી, ઓટીજન જવેી બસુદ્ મગજ, વતસણુાંકને લગતી ક્ષસતઓ માઈલ્ડ ,મોડરટે સિસવયર 

હોઈ િકે. કુલ અિરગ્રસ્ત વ્યસિઓ માાંથી 85% વ્યસિઓ માઈલ્ડ પ્રકારમાાં આવ ેછે. બોડસરલાઇન તથા માઈલ્ડ અિર 

ધરાવતો ક્ષસતગ્રસ્ત વ્યસિઓનો િમાવિે િમાજમાાં િરળતાથી થાય છે. આથી, આ િાંિોધન અભ્યાિ માટે િાંસ્થામાાંથી 

કુલ ૬૦ સવષયપાત્રો ન ેયાદસછછક  પદ્સતએ પિાંદ કરવામાાં આવ્યા હતા. જુથ –એ  માાં ૨૦ સવષયપાત્રોને આિન-પ્રાણાયામ 

અને િયૂસનમસ્કાર, જુથ –બી માાં ૨૦ સવષયપાત્રોએ િૂયસનમસ્કાર અને જુથ-િી માાં ૨૦ સવષયપાત્રોને સનયાંસત્રત જુથ એમ 

ત્રણ જૂથોમાાં સવભાસજત કરવામાાં હતા. સવષયપાત્રો તરીકે બે પ્રાયોસગક જુથ અને એક સનયાંસત્રત જુથ રાખવામા આવ્યા 

હતા. પિાંદ કરલે સવષયપાત્રો પર આિન , પ્રાણાયામ અન ેિૂયસનમસ્કારની જ તાલીમ આપવામાાં આવી હતી. આ 

અભ્યાિમાાં ‘નોથસ કેરોસલના સફટનેિ બટેરી ટેસ્ટ’ ની કિોટી(િાઈડ સ્ટેસપાંગ) વડે ‘જડપ ,ચપળતા અને િહનિસિ’ જવેા 

ગત્યાત્મક  પાિાઓનો અભ્યાિ કરવામાાં આવ્યો હતો. આ અભ્યાિ માટે િહેર અમદાવાદની પૂવસસવસ્તારમાાં આવેલી 

માંદબસુદ્ની િાળા ખાતે માધુયસભુવન િાંસ્થામાાં અભ્યાિ કરતાાં િામાન્ય માંદબસુદ્ વાળા ભાઈઓ પરૂતો મયાસસદત 

રાખવામા આવ્યો હતો. વષસ 9 થી 14 વષસની વયજુથ ધરાવતા ભાઈઓ પૂરતો મયાસસદત રાખવામા આવ્યો હતો.   

સારાાંિ : આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે કુલ બે પ્રાયોસગક જુથ – એ અન ેજુથ –બી પર કઈ પ્રાયોસગક િારવાર વધાર ેઅિરકારક 

રહી તે જોવા માટે ‘LSD’ કિોટીથી િાાંસતક તફાવતની િાથસકતા ચકાિવામાાં આવી હતી. અને જોવા મળેલ કે સવસવધ 

આિન – પ્રાણાયામ અને િયૂસનમસ્કારની તાલીમના કારણ ેસવષયપાત્રોના પગનુાં સવસ્ફોટક બળ અન ેતાકાત  (સ્ટેસન્ડાંગ 

બ્રોડ જમ્પ) ગત્યાત્મક પાિાના દેખાવમાાં સનયાંસત્રત જૂથની તુલનામાાં બાંન ેજૂથો પર પ્રાયોસગક માવજતની િાથસક અિર 

જોવા મળી હતી. જ ે0.05 કક્ષાએ િાથસક જોવા મળેલ હતો. 

Key Words: યૌસગક કિરતો, િૂયસનમસ્કાર, માંદબુસદ્ બાળકો, ચપળતા,િહનિસિ અને જડપ, નોથસ કેરોસલના મોટર 

સફટનેિ બટેરી વગેર.ે      
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યોગિાસ્ત્રોમાાં પ્રાણાયામને ખૂબ જ મહત્વ આપવામાાં આવ્યુાં છે. વ્યાિ ભાષ્યમાાં કહ્ુાં છે કે, પ્રાણાયામ કરતાાં મોટુાં  કોઈ તપ નથી. 

પ્રાણાયામથી મળ દૂર થાય છે. અને જ્ઞાનનો ઉદય થાય છે. મનુએ કહ્ુાં છે કે જવેી રીતે અસનિમાાં િોનુાં તથા અન્ય ધાતુઓ ગાળવાથી 

તેમનો મેલ દૂર થાય છે. તેમ પ્રાણાયામ થી આત્માન ેમન ,વચન અન ેકમસ થી િદુ્ બનાવે છે.  

જ્યાર ેિૂયસનમસ્કારએ અિાંખ્ય રોગોના ઉપકારક િયૂસના િવારના સવસિષ્ટ સકરણોનો લાભ મળી રહે તેથી ‘િયૂસનમસ્કાર’ િયુસ 

િન્મુખ કરવાનાાં હોય છે. હજારો વષો પવૂસ િોધયેલ આ જાણકારીને અવાસચીન વૈજ્ઞાસનકો મહોર મરલે છે. િૂયસના સકરણો (કોમલ) 

પ્રજીવક -ડી આપે છે. િાંસધવામાાં તથા દુ:ખાવા અને િોજાને ઘટાડવામાાં તથા કષ્ઠિાધ્ય રોગોન ેહળવો કરવામાાં િહાયક પુરવાર 

થાય છે.   

યુનેસ્કોએ એક પ્રકાિનમા િાળાઓમાાં સવસવધ શે્રણીઓમાાં માનસિક રીતે માંદબુસદ્ બાળકોનુાં વગીકરણ કરલે છે.  

માનશસક 

ન્યૂનતમની શ્રેણી 
વગય ઉાં મર /બુશિ આાંક 

િાળાઓમા સરરેાિ 

ટકાવારી 
રીમાકય  

અાંસતમ માંદબુસદ્ જડ બસુદ્ ૦ -૧૯ ૦.૬ 

૨.૫૬ %  

િાધારણ માંદબસુદ્ હીન બસુદ્ ૨૦-૪૯ ૦.૨૪ 

મધ્યમ માંદબસુદ્ દુલસભ બસુદ્ ૫૦-૬૯ ૨. ૨૬ 

બોડસર લાઇન 

માંદબસુદ્ 
િામાન્ય ૭૦-૮૫ /૯૦ ૧૯.૦૦ ૧૯  

  

ભારત િરકારની ઓટોનોમિ બોડીજ અાંડર સમસનસસ્ટિજ આયષુ માંત્રાલય દ્વારા યોગ િાંિોધનની મુખ્ય બે િાખાઓ છે. ૧) 

મોરારજી દેિાઇ નિેનલ ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ યોગા (MIDNIY),સદલ્હી ૨) િેંટિલ કાઉન્િીલ ફોર સરિચસ ઇન યોગા એન્ડ નેચરોપેથી 

(CCRYN), સદલ્લી દ્વારા સવસવધ બુક્િ,પસલલકેિન ઇન આરોનય – હેલ્થ એન્ડ એજુ્યકેિનમાાં વધ ુિાંિોધન કરાય છે. વધ ુઉછચ 

અભ્યાિ અને િાંિોધન માટે ગજુરાત રાજ્યમાાં રહેલ સવસવધ િૈક્ષસણક િાંસ્થાઓ ઉપલલધ છે.        

2. સાશહત્ય નુાં શવવચેન (literature of review) 

ટાનિેલ બોબો મેકમસેકન , “સડફનટસિીયલ ઇફેક્ર્ટિ ઓફ ટુ ટિેની ાંગ પ્રોગ્રામ્િ ઓન ડાયરકેિન ઓસર એાંટેન્િન એન્ડ િોિીયલ 

ડેવલોપમેન્ટ ઓફ ઈકે્વલેબલ મેંટલી રીટાટેડ ચાઇલ્ડ”. ના સવષય પર ટાાંિેલ ઈ.િ. ૧૯૭૪ માાં િાંિોધન અભ્યાિ હાથ ધયો હતો. 

જમેાાં ત્રણ પ્રાથસમક વગોને યદછછ જુથ અન ેપ્રાયોસગક જુથ એમ બે જુથ પાડવામાાં આવ્યા હતા. પ્રાયોસગક જૂથને િાંિોધક દ્વારા 

સવકિાવેલ પાઠ યોજના બાબતનો તાલીમી કાયસિમ આપવામાાં આવ્યો હતો. જમેાાં ડાભી અને જમણી બાજુ અાંગેના િચૂનો 

(માગસદિસન) વાળી પ્રવૃસતને િમાવેિ થતો હતો. પ્રાથસમક જૂથન ેતાલીમ દરસમયાન ડાભી અન ેજમણી બાજુઓ અાંગ ેભાર જુથ 

કરતાાં ઘણો વધારો િુધારો કયાસનુાં જાન્ય ુહતુાં.  

3. પિશત અને ચચાય :  (method and discussion)  

આ િાંિોધન અભ્યાિમાાં 9 થી 14 વષસ િુધીની ઉાંમરના સવષયપાત્રોન ેકુલ ત્રણ જૂથમાાં સવભાસજત કરવામાાં આવ્યા હતા, જમેાાં 

બે પ્રોયોસગક જૂથોને િમિ : આિન –પ્રાણાયામ અન ેિૂયસનમસ્કાર ની સવસવધ તાલીમ આપવામાાં આવી હતી. જ્યાર ેસનયાંસત્રત 

જુથ્ન્ર કોઈ જ તાલીમ આપી નોહતી. માત્ર િરખામણી માટે આાંક જ લેવામાાં આવ્યો હતો. આમ બાંને પ્રાયોસગક જૂથોન ેકુલ 10 

િપ્તાહ િુધી તાલીમી કાયસિમ મજુબ તાલીમ આપવામાાં આવી હતી. તાલીમી કાયસિમ દરસમયાન પિાંદ કરલેા સવષયપાત્રોની 

ગત્યાત્મક પાિાના માપન માટે ખાિ સ્પસેિયલ બાળકો માટે ‘નોથસ કેરોસલના મોટર સફટનેિ બેટરી દ્વારા કિોટી ’ લેવામાાં આવી 

હતી. જમેાાં માટે તાલીમ આપતા પેહલા અને પછી તેઓના કાચા પ્રાપ્તાાંકો મેળવવા માટે સપ્ર-ટેસ્ટ અન ેપોસ્ટ ટેસ્ટ લવેામાાં આવ્યો 

હતો. એવી રીતે સનયાંસત્રત જુથ ઉપર પણ સપ્ર ટેસ્ટ અન ેપોસ્ટ ટેસ્ટ લવેામાાં આવ્યો હતો. 

 

4. માપનના ધોરણો :  

િમ ચલાયમાન કિોટી માપન એકમ િહ િાંબધાાંક  

૧ 
ચપળતા, િહનિસિ અને 

જડપ 
િાઈડ સ્ટેસપાંગ  ૩૦િે./ગણુાાંકન/ટકાવારી 0.૯૪  
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5. આાંકર્ાકીય પ્રશિયા (Analysis process) :  

 

આ િાંિોધન અભ્યાિ માટે રચેલી ઉત્કલ્પનાની ચકાિણી કરવા માટે આાંકડાકીય સવચરણ (ANOVA) અન ે

િહસવચરણ(ANCOVA) લાગ ુપાડવામાાં આવ્યુાં હતુાં. ત્રણેય જૂથો વછચ ેિાથસક તફાવત ચકાિવામાાં માટે LSD લાગ ુપાડી 

િાથસકતાનુાં ધોરણ 0.05 કક્ષાએ જોવામાાં આવ્યુાં હતુાં. 

 

સારણી – 1 

 

‘િાઈડ સ્ટેસપાંગ’ કિોટીના ચપળતા, િહનિસિ,જડપ માપનમાાં બે પ્રોયોસગક જુથ અન ેસનયાંસત્રત જુથનુાં સવચરણ (ANOVA) 

અન ેિહસવચરણ (ANCOVA) પૃથક્િરણ દિાસવતી િારણી-૧ 

 

કિોટી 
જુથ વગોનો 

િરવાળો 

સ્વતાંત્ર 

માત્રા 

મધ્યક 

સવચરણ 
F ‘ગુણોત્તર’ 

A B C 

પૂવસ કિોટી 

મધ્યક 
૧૦.૫૦ ૧૦.૦૦ ૧૦.૦૦  

૩.૩૩ ૨ ૧.૬૭  
૦.૦૩૪૬   

૨૭૪૫   ૫૭ ૪૮.૧૬   

અાંસતમ  

કિોટી 

મધ્યક 

૧૮.૭૫ ૧૬.૫૦  ૧૦.૦૦  

૮૨૫.૮૩  ૨ ૪૧૨.૯૨  
૬.૧૨ * 

૩૮૪૮.૭૫   ૫૭ ૬૭.૫૨  

િુધારલે 

મધ્યક 
૧૮.૪૦  ૧૬.૬૭  ૧૦.૧૭  

૭૫૨.૫૮  ૨ ૩૭૬.૨૯  ૨૪.૪૦* 
 ૮૬૩.૭૨ ૫૭ ૧૫.૪૨  

N = ૨૦ 

િાથસકતા નુાં ધોરણ 0.05 કક્ષાએ F=0.05 (2,56)=3.158 

                                                    F=0.05 (2, 57) =3.161 

િારણી-૧ પરથી એવુાં માલૂમ પડે છે. કે ત્રણેય જૂથોનાાં અાંસતમ કિોટીનાાં મધ્યકો નો F રસેિયો ૧૫.૬૫ જોવા મળ્યો હતો જ ે૦.૦૫ 

કક્ષાએ િાથસક જોવા મળેલ હતો. તથા િુધારલે મધ્યકોનો F રસેિયો ૨૪.૪૦ જોવા મળ્યો હતો. જ ે૦.૦૫ કક્ષાએ િાથસક જોવા 

મળ્યો હતો.  

 અહી અાંસતમ કિોટીના મધ્યકો અને િુધારલે મધ્યકોનો F  રસેિયો િાથસક થાય છે. તેથી બે પ્રાયોસગક જુથ (એ) અન ે 

જુથ (બી) પર કઈ પ્રાયોસગક િારવાર વધાર ેઅિરકારક રહી તે જોવા માટે LSD કિોટી થી િાાંસતક તફાવતની િાથસકતા 

ચકાિવામાાં આવી હતી.  

સારણી – ૨ 

 

‘સાઈર્ સ્ટેશપાંગ’ કસોટીના ચપળતા, સહનિશિ,જર્પ માપનમાાં બે પ્રોયોશગક જુથ અન ેશનયાંશિત જુથનાાં  બ ેપ્રોયોશગક 

જુથ અને શનયાંશિત જુથના મધ્યકો વચ્ચનેો તફાવત અને િાાંશતક તફાવત દિાયવતી સારણી 

  

મધ્યક 
મધ્યક તફાવત િાાંશતક તફાવત 

A B C 

૧૮.૪૦ ૧૬.૬૭ - ૧.૭૩ 

૨.૪૮ ૧૮.૪૦ - ૧૦.૧૭ ૮.૨૩* 

- ૧૬.૬૭ ૧૦.૧૭ ૬.૫૦ * 

(િાથસકતાનુાં ધોરણ ૦.૦૫ કક્ષાએ)  

 

અહી િારણી-૨ માાં િાાંસતક તફાવત ૨.૪૮ જોવા મળે છે જમેાાં ‘િાઈડ સ્ટેસપાંગ’ િહનિસિ, ચપળતા, અને જડપ માપનમા જુથ-

એ અન ેજુથ-બી વછચ ેમધ્યક તફાવત ૧.૭૩ જોવા મળ્યો હતો.જ ે૦.૦૫ કક્ષાએ િાથસક તફાવત જોવા મળ્યો ન હતો. જ્યાર ેજુથ-

એ અને જુથ-િી તથા જુથ- બી અન ેિી  વછચેનો મધ્યક તફાવત તેમજ િુધારલે મધ્યકો વછચેનો મધ્યક તફાવત અનુિમ ે૮.૨૩ 

અન ે૬.૫૦ જોવા મળેલ હતો. જ ે૦.૦૫ કક્ષાએ િાથસક જોવા મળ્યો હતો. અહી સ્પષ્ટ થાય છે.કે સનયાંસત્રત જૂથની તુલનામાાં બાંન ે

પ્રાયોસગક જુથ પર પ્રાયોસગક માવજત ની િાથસક અિર જોવા મળી હતી. 
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આલખે 

‘સાઈર્ સ્ટેશપાંગ’ કસોટીના ચપળતા, સહનિશિ, જર્પ માપનમાાં બે પ્રોયોશગક જુથ અન ેશનયાંશિત મધ્યકોની 

સરખામણી દિાયવતો આલખે-૧  

 

 

 

6. િોધખોળની ચચાય અન ેપશરણામ (Result and conclusion):  

આ અભ્યાિની ઉત્તકલ્પના મજુબ આિન –પ્રાણાયામ અન ેિયૂસનમસ્કાર અન ેિૂયસનમસ્કાર ની તાલીમથી ‘િાઈડ સ્ટેસપાંગ’ 

કિોટીના ચપળતા, િહનિસિ, જડપ માપનમાાં થતી િાથસક અિર જોવા મળે છે તે મજુબ F રસેિયો ૨૪.૪૦* (૨,૫૬=૩.૧૫૮) 

અન ે (૨,૫૭=૩.૧૬૧) જ ે સ્વીકાયસ થયો હતો. આિન –પ્રાણાયામ અને િૂયસનમસ્કારન ેકારણે સવષયપાત્રોના ગત્યાત્મક પાિુાં 

(ચપળતા, િહનિસિ, જડપ) દેખાવમાાં સનયાંસત્રત જૂથની તુલનામાાં બાંને જૂથો પર પ્રાયોસગક માવજતની િાથસક અિર જોવા 

મળી હતી.  

સાંદર્યસૂશચ : 

૧. ગોસ્વામી કે.કે., “ યોગ અને િયૂસનમસ્કાર તાલીમની સ્પસેિયલ બાળકોના ગત્યાત્મક પાિાઓ ઉપર થતી અિરોનો અભ્યાિ”. 

(અપ્રકાસિત િાસહત્ય : પી.એચ.ડી થીસિિ, ગજુરાત યુસનવસિસટી , અમદાવાદ ૨૦૧૪-૨૦૧૯). 

૨. ‘ટાાંન્િેલ બોબો મેકમેસકન, “સડફનટસિીયલ ઇફેક્ર્ટિ ઓફ ટુ ટિેની ાંગ પ્રોગ્રામ્િ ઓન ડાયરકેિન ઓસર એાંટેન્િન એન્ડ િોિીયલ 

ડેવલોપમેન્ટ ઓફ ઈકે્વલેબલ મેંટલી રીટાટેડ ચાઇલ્ડ”, ડીઝટેિન એલસ્ટિેક ઇન્ટર નિેનલ.  

10.5
10 10

18.75

16.5

10

18.4

16.67

10.17

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

જુથ - એ જુથ બી જુથ -િી

પૂવસ કિોટી મધ્યક અાંસતમ કિોટી મધ્યક િુધારલે મધ્યક


