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વૈશ્વિકરણની પ્રક્રિયામાાં યોગશ્વવદ્યાન ાં મહત્વ: એક સમાજશાસ્ત્રીય શ્વવશ્લેષણ 

પ્રસ્તાવના  

સમાજ સખુાકારી ની પુુંજી એટલ ેઆરોગ્યમય કલ્યાણકારી સમાજ કોઇ પણ દેશનાું સુંપણૅુ વિકાસ માટે તે દેશિાસીઓ 
નાું સ્િાસ્થય તુંદુરસ્તી જરૂરી છે. િળી, આપણામાું કહિેત છે કે,"પહલેુું સખુ તે જાત ેનયાા". આરોગ્યનુું નકુશાન એક 
ન ભરપાઈ થઇ શકે તેવ ુનકુશાન છે.િતામાન સમયમાું  માનિ વિકાસ તરફ વિશેષ ધ્યાન કેંન્દ્રિત કરાયુું છે. તેનાું 
માપદુંડ તરીકે 1) વશક્ષણ 2)આરોગ્ય 3)માઠાદીથ આિકન ેમહત્િ આપિામાું આવયુું છે. 

21 મી સદી એટલ ેજ્ઞાનની સદી, િતામાન સમયમાું દરેક ક્ષેતે્ર માનિીએ વિકાસનાું ક્ષેત્રોમાું હરણફાળ ભરી છે. વિજ્ઞાન- 
ટેકનોલોજીની શોધખોળ સાથે અનેકવિધ પરરિતાનની સમાજમાું આવયા છે. ભાગ-દોળ ભરી જીદુંગી, શહરેીકરણ, 
જીિનશૌલી પર પ્રભાિ પડયો છે. જે માનિીનાું આરોગ્ય પર પ્રશ્નનાથા ચિહન પણ ઉભા થાય છે. 

World Health Organization ની વયાખ્યા પ્રમાણ ેઆરોગ્ય એ શારરરીક, માનવસક તથા સમાજની કલ્યાણકારી હોવુું 
માટે આરોગ્ય એ માત્ર વયક્તતગત બાબત ન રહતેા સમગ્ર સમાજ તથા સામાજીક સબુંધો અને વયિસ્થા સાથ ેતેનો 
નજીકનો સુંબધ રહલેો છે. 

આરોગ્યની સુંપણુા વયાખ્યા સાકાર કરતી વિદ્યા એટલ ે"યોગ વિદ્યા" યોગનાું પાયામાું પણ શરીર, મન, સમાજની 
કલ્યાણકારીતા છુપાયેલી છે. િળી, ભારતીય સમાજ ની ધરોહર અને પ્રાિીન વસધ્ધ્ધ એટલ ેયોગ. 

યોગએ માત્ર આરોગ્યનાું સાથે ના જોડતા સુંરિનાત્્ક કાયાાત્મક ભવૂમકા રહી છે.માટે યોગએ વશક્ષણ અન ેઆરોગ્યનાું 
ભાગ સ્િરૂપે અંત્યત મહત્િ રહલે ુું છે. યોગની આત્મા ભારતમાું છે, યોગ ભારતની સૌથી મોટી બ્રારડ છે.યોગ એ ભારતની 
સૌથી પ્રાિીન "made in india" પ્રોડકટ પણ છે. તેનો પ્રયોગ , રિના અને આવિષ્કાર ભારતની ભવુમમાું થયો છે. 

યોગ એ શરીર-મન -આત્મા ને શરકત આપે છે. તનેાું અસર સ્િરૂપે તુંદુરસ્ત સમાજ વનમાાણ પામે છે. સમગ્ર સ્રનુ્દ્ષ્ટને 
સૌથી મોટી ભેટ આપી છે.કરોડો લોકો માટે સખુ- શાુંવત સ્િાસ્થય જીિનની ભેટ આપી છે. 

યોગ શબ્દ વ્ય ત્પશ્વત   

યોગ શબ્દ સુંસ્ુત "યજુ" પરથી બરયો છે.ભારતીય પ્રાચિન ,યજુિેદ ગ્રુંથમાું સૌપ્રથમ ઉલ્લેખ થયેલ છે. જેનો અથા થાય 
છે વમલન, જોડાણ કોઇ, બે રિયા,બે બનાિ કે પરરક્સ્થવતનુું જોડાણ થાય તે પણ યોગ છે.'યોગ' શબ્દ શરીર અને મન 
ચિત ને એક સાથ ેજોડાિાનાું સુંદૅભમાું ઉપયોગ થાય છે. 
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યોગ અર્થ /પક્રરભાષા   

પાતુંજલ યોગસતુ્રનાું િષ્ટા પાતુંજલી મનુીએ યોગની વયાખ્યા સમજાિી છે. ચિત એટલ ેમન અથિા તો શરીરમાું રહલેી 
િેતનાને મગજમાું િાલતા વિિારો નાું પ્રિાહમાું ખેંિાઇને ઇન્દ્રિઓ દ્વારા રિયાક્રિત થતા અટકાિિી એ યોગ છે. 

ભગિદ્ ગીતામાું ભગિાન શ્રીુષ્ણ ે"વયક્તત દ્વારા થત ુું કોઇ પણ કાયા પરૂી એકાગ્રતા થી તન-મન ની પરૂી શક્તત થી 
કરિામાું આિે તે પણ યોગ જ છે. 

યોગની ઉપયોગીતા અને મહત્વ 

મનષુ્યની જ્નરમથી જ મરણ સધુીની યાત્રામાું સ્િસ્થ આરોગ્યમય શરીર અન ેમાનવસક શાુંવત અગત્યતા ધરાિ ેછે. 
આધવુનક યગુમાું દોડધામ ભરી અસ્ત- વયસ્ત જીિનશૈલીમાું શારીરરક - માનવસક સ્િસ્થતા માટે યોગ એ ઉતમ સાધન 
બની શકે છે. ભારતીય સુંસ્ુવતની હજારો િષા જુની અને િૈજ્ઞાવનક કસોટીઓમાું પણ પાર ઉતરેલી તેમજ વિશ્વભરમાું 
પ્રવસધ્ધ થઇ ચકેુલી યોગવિદ્યાની સમજદારીપિુાક ઉપયોગ અને અભ્યાસ સમાજ ને કલ્યાણકારી બનાિિામાું 
મહત્િપણુા સાચબત થઇ શકે તેમ છે. યમ-વનયમ નુું પાલન સમાજનાું ધડતર માું તેમજ આસન - પ્રાણાયામનો અભ્યાસ 
શારીરરક ધડતરમાું ઉપયોગી છે. માનિ શરીરના આંતરબાહ્ય અંગો ને યોગ્ય ક્સ્થવતમાું કમાશીલ રાખિા અષ્ટાુંગ 
યોગના આસાન - પ્રાણાયામનો અભ્યાસ ઉપરાુંત શારીરરક આંતરરક શધુ્ધ્ધ માટેના ષટકમો આજનાું આધવુનક યગુમાું 
પણ એટલાું જ ઉપયોગી સાચબત થયા છે. જેટલા હજારો િષા પિેુ યોગાિાયા એ ઋવષમવુનઓએ દશાાવયા હતા. 

યોગનો પ્રારાંભ-શ્વવકાસ , પ્રાચિનકાળ ર્ી અવાથચિન કાળ સ ધી ની શ્વવકાસયાત્રા  

ભારતીય િેદશાસ્ત્રો વિશ્વના પ્રાિીનતમ ગ્રુંથો મનાય છે. જેમાું બ્રહાવિદ્યા એટલ ેયોગવિદ્યા. જે જાણયા પછી બીજુ ું કઇ 
જાણિાનુું બાકી રહતે ુું નથી. 

ઋવષમનુીઓએ હજારો િષાની સાધના-તપશ્ર્યા દ્વારા જ અનભુિયકુત જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયુા તેન ેયોગ એવુું નામ આપ્યુું છે. 

અિાાિીન યોગવિદ્યાના પાયામાું ભારતીય સુંસ્કુવતના િેદકાલીન સમયે છ દશાનો[ સાુંખ્ય, રયાય, િૈશીશીક, ઉતમ 
વમિંમાસા, પિુા વમિંમાસા, યોગ ] પૈકીનુું એક યોગ દશાનછે. ઋવષમનુીઓએ પોતાની એ તરફેણ થી રજુ કરેલા 
અનભુિવસધ્ધ તારણો દશાનશાસ્ત તરીકે ઓળખાય છે. આ શાસ્ત્રો અંગ ેપહલેા તે અંગેન ુકોઇ જ્ઞાન મારહતી ઉપલબ્ધ 
ન હતી. 

યોગ એ 5000 હજાર િષા જુનુું છે, લગભગ 2500 િષા પિેુ ઋવષ પુંતજલી એ યોગસતુ્ર લખી ને યોગ ઉપરનો પ્રથમ 
પધ્ધવતસર "પાુંતાજલ યોગસતુ્ર" આપ્યો તેથી આધવુનક યોગનાું જનક પણ માનિમાું આિે છે, father of yoga. પણ 
કહિેામાું આિે છે.  

ભારતમાું ઉતરાખુંડ રાજયમાું આિેલ ઋવષકેશ શહરે એ યોગની રાજધાની કહિેાય છે."Capital of yoga" ભગિાન 
વશિન ેસૈથી મોટા આદી યોગી માનિામાું આિે છે.  
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ભગિાન વશિનો નટરાજ પ્રવતમાનાું ચભન્ન -ચભન્ન મિુાઓ માુંથી 84 લાખ આસનો ઉત્પન્ન થાય છે. 

પ્રશ્વસધ્ધ યોગાિાયથનો પક્રરિય 

યોગની પુંરપરા અનાદીકાળ થી િાલી આિી છે. િૈરદક સારહત્યમાું યાજ્ઞિલ્ય સુંરહતા રહર્ણયાગભાને યોગનાું આરદસ્થાપક 
માનિામાું આિે છે. એ જ રીતે ગીતા, ભાગિત્ત, યોગદશાન િગેરે સારહત્યમાું (1) િૈરદક પુંરપરા: િવશષ્ટ મહવષિ, 
પુંતાજલી, િેદવયાસ જેિા મહવષિને યોગાિાયા કહ્યા છે,(2) ગીતામાું શ્રીકુષ્ણ અજુ ાનને જણાિે છે કે "આ અવિનાશી 
યોગને મેં સયુાને કહ્યો હતો,  

એટલ ેશ્રીકુષ્ણ દ્વારા જ યોગવિદ્યાનો પનુરોધ્ધાર થાય છે. અને આ પુંરપરામાું બ્રહા, નારદ, વયાસ, પદ્મનાભમ, માધિ 
િગેરે યોગાિાયા ક્ર્માનસુાર યોગવિદ્યાનો પ્રિાર પસાર કરતા જોિા મળે છે. 

જ્યારે 21મી સદીમાું પુંતજલી યોગાિાયા-- બાબા રામદેિ, Art of Living -શ્રી, શ્રી રવિશુંકર મહારાજ, ઇશા ફાઉરડેશન- 
શ્રી સદગરુુ, ભારત તથા દુવનયામાું યોગનો પ્રિાર- પ્રસાર કરી રહ્યા છે.   

વૈશ્વિકરણ અને યોગશ્વવદ્યા  

યોગ વશક્ષા દ્વારા િવૈશ્વક પ્રભાિ જોિા મળે છે, િળી,21 - જૂન- 2015 સૌપ્રથમ િખત વિશ્વ યોગ રદિસ રુપે મનાિિામાું 
આવયો હતો આ સુંબધમાું પ્રધાનમુંત્રી નરેરિ મોદી દ્વારા સયુુંકત રાષ્ર સમક્ષ પ્રસ્તાિ રાખ્યો હતો. 170 થી િધ ુદેશોએ 
આંતરરાષ્રીય યોગ રદિસનાું પ્રસ્તાિને સમથાન આપ્ય ુહત ુું જેના દ્વારા ખ્યાલ આિે છે, કે યોગનાું િશ્ય -અદ્ર્શશ્ય લાભ 
વિશ્વનાું લોકોને આકવષતા કરે છે. 

વિશ્વ યોગરદિસ નો ઉદેશ્ય સુંપણુા વિશ્વમાું યોગથી પ્રાપ્ત થતા સમાજન ેલાભો પ્રત્ય ેદરેક દેશ જાગ્રતુ થયા છે. 

21 જુન સિારે 7 િાગ્યે બધા જજલ્લામાું મખુ્યાલયો દ્વારા, પુંિાયતો, શાળા, કોલેજ, યોગ સુંસ્થા,સુંરક્ષણ દળો તથા 
સામારય જનતા માટે કેરિ સરકારનાું આયષુ વિભાગ દ્વારા કાયાક્ર્મ દરવમયાન કોમન પ્રોટોકોલ વનવિત કરિામાું આિે 
છે. અને સમગ્ર વિશ્વ સામરુહક યોગ કરે છે. 

અરહિં એ િાત મહત્િની જોિા મળે છે કે, પવિમીકરણની પ્રરિયા અનસુરણ જ મખુ્યત્િે થાય છે. પવુિિય દેશોમાું એટલ ે
િૈવશ્વકીકરણની એક માગીય રિિયાનાું બદલે પવુિિય યોગ વિદ્યાનાું કારણ ેપિુા તથા પવશ્રમના દેશો િચ્િે સેતનુ ુું મહત્િનુું 
કાયા થયુું છે.જે, દ્વદ્વમાચગયા પ્રરિયા ને િેગ આપ્યો છે. 

વૈશ્વિકરણની પ્રક્રિયામાાં યોગશ્વવદ્યાન ાં મહત્વ  

યોગ એ વયક્તત દ્વારા કરિામાું આિતી રિયા હોિા છતાું નીિ ેદશાાિેલ બાબતોના સુંદભામાું સામાજજક સ્િરૂપ ધરાિે 
છે . 

૧) યોગ કરનારાઓ સમાજની વિવિધ કોમો તથા સમાજના વિવિધ આવથિક - સામાજજક સ્તરમાુંથી આિ ેછે. જે સિા 
સમાજને એક તાુંતણે બાુંધી સામાજજક સમરૂપ અન ેસમરસતા વિકસાિે છે. 
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૨) યોગવિદ્યા તેના લાભાથીના માનવસક શાુંતી તથા માનવસક અને શારીરરક આરોગ્ય પ્રદાન કરિાની સાથ ેતેમના 
સામાજજક િલણોન ેિધ ુવિધેયાત્મક બનાિે છે. જે સમકાલીન સમાજની તુંદુરસ્તી અને પ્રગતીમાું સહાયક બનાિ ેછે. 

૩) યોગવિધા તેના લાભાથી માું સામાજજક તથા પરોપકારની વવૃત વિકસાિ ેછે, જે સમાજના વિકાસ માટે ઉપકાર 
બનતી હોય છે. 

૪) યોગ કરનાર વયક્તત તેના સગા -સબુંધી માટે િધ ુહકારાત્મક તથા સહકારભયુું િતાન કરિાની શયતા દશાાિે છે. 
જે કૌટુચબિંક તથા લગ્ન સુંબધોને સખુ - સમેુળિાળા બનાિી સામાજજક સુંગઠનન ેમજબતુ કરે છે.  

૫) યોગ કરનાર વયક્તતના તેનાું લગ્નસાથી સુંબુંધો પણ િધુું સ ુંિાદિાળા હકારાત્મક બનાિે છે.જે લગ્નજીિિન ને 
ક્સ્થર અને સખુી બનાિે છે. 

૬) યોગવિદ્યા સમકાલીન ભારતીય સમાજમાું વશક્ષણ અને આરોગ્યનાું ક્ષેત્રમાું અનપુમ સધુારા લાિી ભારતીય 
સમાજમાું સામાજજક પરીિતાન અને વિકાસન ેપ્રભાવિત કરે છે  

૭) યોગવિદ્યા પ્રાિીન ભારતીય વિદ્યા હોિા છતાુંય તેનો સમગ્ર વિશ્વમાું પ્રિાર -પ્રસાર થયો છે એટલુુંજ નહી પરુંત ુ
વિવિધ દેશોમાું ધમાના આધારે રિાયેલ તથા સુંસ્કૃવતક ધરાિતા દેશોના લોકોમાું સ્િીકાયા બને છે. આ બાબત પર 
સુંસ્કૃવતગ્રહણની પ્રરિયામાું દુવનયામાું વિવિધ સમાજને જોડી ને તથા સમગ્ર વિશ્વને મજબતુ કરે છે. 

૮) ભારતીય સમાજ પરસુંસ્કૃવતગ્રહણ દ્વારા પવિમીકરણનો એક તરફી સ્િીકાર સમાજ ણ બનતા પોતાની મહત્િની 
સાુંસ્કૃવતક બાબત તરીકે, પવિમના દેશોમાું યોગન ેપ્રિાર-પ્રસાર કરે છે, તેનો સ્િીકાર બનાિી પવિમી સુંસ્કૃવતથી 
પ્રભાવિત કરે છે. 

૯) યોગવિદ્યા પવિમીનાું દેશમાું "yoga" નાું સધુારે નામ તથા સુંસ્કૃવતરૂપે પાછી આિે છે, તેનુું સધુારેલ સ્િરૂપ ભારતીય 
સમાજમાું િધ ુસ્િીકાયા બનાિે છે. 

૧૦) યોગથી મનષુ્યનાું ચિતની ક્સ્થરતા, કાયામાું એકાગ્રતા આિતા કાયાસ્થળ પર કાયાદક્ષતામાું િધારો થાય છે. જે 
કોઈ પણ કાયાસ્થળ પર કાયા કરતો હોય તેની ઉપજ િધારે છે. તેન ેિધ ુગણુિતા સભર બનાિે છે. આિી િસ્તકુ્સ્થવત 
ઉદ્યોગ, ધુંધા, સહકારી ક્સ્થવતન ેસફળ બનાિી દેશના આથીક- સામાજજક ક્સ્થવતન ેઅસરકારક બનાિ ેછે. 

૧૧) યોગથી વયક્તતના કાયાસ્થળ પર ઉપરી અવધકારી સહકારી,હાથ નીિ ે કામ કરનારાઓ સાથ ે સારા અન ે
સહકારભયાા સુંબુંધો વિકસે છે. આવથિક વિકાસન ેિધ ુિેગિાન બનાિે છે. 

૧૨) યોગ કરનાર વિદ્યાથી- વશક્ષકોમાું કાયાએકાગ્રતા આિતા શીખિાની- શીખડાિનારી પ્રરિયા િધ ુઅથાપણૂા બને છે, 
જે વશક્ષણ સુંસ્થાની કામગરીની ગણુિતા સધુારી વશક્ષણ ગણુાત્મક વિકાસ કરિામાું મહત્િનુું પ્રદાન કરે છે. 

ઉપર દશાાિેલ બાબતો યોગનુું સામાજજક સ્િરૂપ અને તેની સામાજજક અસરો સ્પષ્ટ કરી તેના સમાજશાસ્ત્રીય અભ્યાસન ે
યોગ્ય બનાિ ેછે   
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* યોગ શ્વશક્ષણ સાંબધી આંકડાકીય શ્વવષ્લેષણ... 

વિશ્વમાું 30 કરોડ લોકો વનયવમત યોગ કરે છે. 5 લાખ 40 હજાર કરોડરૂ . નો યોગ ઉપર વયિસાય પરુી વિશ્વમાું છે. 
જેમાુંનો 50% વયિસાય અમેરરકામાું થાય છે. 

યોગ વશક્ષણ સાથ ેજોડાયેલા સામાન 1લાખ 20 હજાર કરોડ રૂ નો વયાપાર અમેરરકામાું થાય છે. 

ભારતમાું યોગ કરિાળાની સુંખ્યા 25-30% િધી છે. 1 હજાર કરોડ રૂ. વયિસાય 2016માું થયો હતો.  

ભારત દેશમાું 4 કરોડ લોકો વનયવમત યોગનો અભ્યાસ કરે છે. 

એક સિેક્ષણ અનસુાર: 10 શહરેમાું 53% ભારતીય કોપોરેટર કુંપની નાું કમાિારીઓ ને યોગ શીખડાિ ેછે. 

અમેરરકાની 15% જનસુંખ્યા યોગ અભ્યાસ કરે છે. (3 કરોડ). 28 % અમેરરકન જીિનમાું કયારેક ને યારેક યોગ કયો 
છે. 

યોગ કરિાિાળા 50% લોકો પયાાિરણ ને અનકુુળ જીિન જીિ ેછે.ભોજનનો બગાડ કરતા નથી, સમદુાય ને મદદ કરે 
છે, સમાજમાું હકારાત્્ક િલણ બની રહ ેછે. આમ, ઉપયતુત આંકડા દશાાિે છે, કે યોગ એ માત્ર આરોગ્ય સધુી વસવમત 
ન રહતેાું આવથિક, સામાજજક અને િૈવશ્વક કક્ષાએ અસરકારક બની રહ્યા છે. 

* યોગશ્વવદ્યાને ઔપિાક્રરક શ્વશક્ષણ શ્વવકાસ માટે ભારત દેશની યોજનાઓ 

ભારત દેશમાું વમનીસ્રીરર ઓફ આયષુ - યોગ વિલેજ જાગ્રવુત માટે 100 જેટલા ગાુંમડામાું શરુઆત માટે યોજના અન ે
ગોિામાું યોગા કોલેજ હોક્સ્પટલ શરૂઆત. 

યોગને રમત તરીકે : inauguration of second federation yoga sports ને મહ્તત્િ મળી રહ્ય ુછે. 

દેશમાું યોગનાું 100 સેરટર જે કોલેજ તથા નેિરોપથી સુંસ્થા તરીકેની યોજના અમલમાું આિી રહી છે. જેનો પ્રાુંરભ 
પવશ્રમબુંગાળ તથા પ્રાુંરભ થયો છે. 

નેિરોપથી- યોગીક વિજ્ઞાનની કોલેજ બેંગલોર, દુબઈમાું ટુુંક સમયમાું પ્રાુંરભ થશે. 

ઔરુંગાબાદમાું બાબાસાહબે મરાઠાિાડ યવુનિવસિટીમાું પ્રથમ િખતે "યોગ ભિન" શરૂ થયો . આયષુ વમરસરરી  દ્વારા 
1) Impact education in yoga and naturopathi 2) Center council for research in yoga 3) Morarji desai 

national institute of yoga {Delhi} 4) National institute of naturopathi {Puna}. આિેલ છે. 

યોગએ ભારત ઉપરાુંત ઇગ્લેંડમાું ફરજીયાત શાળા, બાલમુંરદરમાું શરુ કરિામાું આિેલ છે. િળી Ncert માું એક વિષય 
તરીકે દાખલ કરિામાું આવયો છે. 

યવુનિવસિટી ગ્રારડ કમીશન એવપ્રલ -2017 5 કેંન્દ્રિય  યવુનિવસિટીમાું યોગનાું અભ્યાસક્ર્મો શરૂ થશે. 

આ ઉપરાુંત રડપ્લોમા, રડગ્રી, અનસુ્નાતક, સુંશોધન ક્ષેતે્ર સધુી માનિ સુંશોધન વિકાસ મુંત્રાલય પ્રયત્નશીલ છે. જેના 
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દ્વારા સમગ્ર વિશ્વ સ્તરે ભારતનુું યોગદાન િધ ુમજબતુ બની શકે. 

સમાપન  

યોગ ભારતીય જીિન પધ્ધ્ધ્તનુું મહત્િનુું અંગ છે, પ્રાિીન સમયમાું યોગ કેિલ સાધ-ુ સુંત સરયાસી અને મોક્ષમાગા 
પવથક માટે સમજતા હતા તે સત્ય નથી, યોગ જેટલુું એક સરયાસી માટે ઉપયોગી છે, તેટલુું જ સુંસારી માટે છે. યોગ 
એક જીિન પધ્ધવત છે. જે આજે વિશ્વમાું ખબુ પ્રિલીતઅને વપ્રય બરયુું છે. એક એંવ ુવિજ્ઞાન જે મનષુ્યનાું સામાજીક 
અને વયક્તતગત જીિનને સખુમય- સુુંદર બનાિે છે. તથા આધ્યાજત્મક, શારીરરક ,માનવસક શરકતનો વિકાસ થાય છે. 
જેનાું માધ્યમથી સમાજમાું સખુ, શાુંવત, એકાગ્રતા, નિી શોધ તથા કલ્યાણકારી સમાજની રિનામાું મહત્િની ભવુમકા 
રહ ેછે. 
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