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डा िवभाग 

योगाचे मह व 

योगा खरंतर येका या आयु यात मह वाचं आहे. हा केवळ एक यायामाचा 
यामळेु तुम या शर राला एक यो य कसरत होते

धावपळी या जीवनात बाक  सगळं मळतं पण आपण वतः या शर राकड े अथात 
आरो याकड ेमा  दलु  करत आहोत. यायामाच,े योगाचे आप या आयु यात खूपच 

रोज योगा के याने ताणतणावपासून दरू राहतो. 
मांसपेशी आ ण सांधदेेखील दणकट राहातात

शर राम ये ऊजा नमाण होत.े शवाय तु ह  नय मत योगा केलात तर कोण याह  
दरू राहू शकता. पण यासाठ  तु हाला ह  गो ट नय मत करण ं

योगामुळे र तदाबदेखील नयं णात राहातो. 
ब याचशा आजारानंा दरू ठेवतो जे जा त मह वाच ंआहे. 

जुन आंतररा ीय योगा िदवस
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, 

िण िव ान महािव ालय,  

हा केवळ एक यायामाचा 
यामुळे तुम या शर राला एक यो य कसरत होते. स या या 

धावपळी या जीवनात बाक  सगळं मळतं पण आपण वतः या शर राकडे अथात 
योगाचे आप या आयु यात खूपच 

. इतकंच नाह  तर 
मांसपेशी आ ण सांधदेेखील दणकट राहातात. योगामुळे 

शवाय तु ह  नय मत योगा केलात तर कोण याह  
पण यासाठ  तु हाला ह  गो ट नय मत करणं 

. यामुळे योगा हा 

योगा िदवस 
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योगा कर याची यो य प त 

1. यान (Meditation) 

काह  म न स तु ह  यान लावनू बसलात क , तुम या मन आ ण शर राम ये 
श तीचा संचार होतो. सकाळीच यान के यामुळे तुमच ं मन एका व श ट दशनेे 
कायरत राहतं. तसंच पूण दवस तुमचं मन एका , शांत आ ण संतु लत राहातं. 
शवाय दवसभरा या तणावपासनू दरू राह यास मदत होते. 

2. नाडी शोधन ाणायम 

आप या शर रातील अशु ी दरू कर यासाठ  योगाम ये नाडी शोधन ाणायम 
कर यात येतं. ाणायम माणेच याम ये द घ वास घेऊन सोडायचं असतो. हा 
योग करा अनुलोम - वलोम या नावानेदेखील ओळखला जातो. शर रासाठ  अ तशय 
फायदेशीर असं हे ाणायम आहे. यामळेु तु हाला तुम या वासावर नयं ण 
ठेव याची कसब येते. 

3. शलभासन  

ब याच य तीनंा पाठ आ ण कमरेचा खूपच ास असतो. वशषेतः म हलांना. 
गरोदरपणानंतर तर हा ास सरास होतो. या आसनामुळे तुम या कंबर आ ण पाठ च े
नायू मजबूत होतात. शवाय तमु या पाठ म ये आ ण कंबरेत कोण याह  व पाचा 
ास होत असेल तर हे आसन तु ह  रोज करायला हव.ं हे रोज क न तु हाला 
वतःलाच वतःमधील बदल जाणवेल. 
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4. भुजगंासन  

तुमची छाती आ ण तुम या शर रातील मांसपेशी लव चक बनव यासाठ  आ ण 
कंबरेत आलेला तणाव दरू कर यासाठ  हे आसन अ तम आहे. मे दंडसबंं धत आजार  
य तीनंी हे आसन के यास, याना याचा न क च फायदा होऊ शकतो. शवाय 
म हलांम ये गभाशयातील र ता भसरण या नयं त कर यासाठ देखील या 
आसनाची मदत होते.   

5. अधच ासन 

तु हाला मधमेुह अथवा साखरेचा कोणताह  आजार वा पोटावर ल चरबीपासून 
सुटका हवी असेल तर अधच ासन हा उ कृ ट पयाय आहे. याबरोबर हेदेखील ल ात 
ठेवा क , या य तींना हाडासबंंधी कोणतीह  गंभीर त ार असेल, या य तींनी हे 
आसन अिजबात क  नये आ ण या य तीनंा र तदाब अथवा मान सक कोणताह  
आजार असेल यांनीह  या आसनापासनू दरूच राहाव.ं केवळ मधुमेह नयं णात 
आण यासाठ  या आसनाचा उपयोग होतो.  
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योगाचे कार 

१. सूयनम कार  

जर तु ह  रोज सूय नम कार करत असाल तर फट राह यासोबत तुमच ेअनेक 
आजारह  दरू होतील. सूयनम काराच े एक नाह  अनेक फायदे आहेत. रोज सयू 
नम कार के यास मनाची एका ता वाढते. तसंच शर राची लव चकता वाढते, वचा 
उजळते, हाड ंमजबूत होतात, पचनश ती वाढते आ ण डो यातील तणावह  दरू होतो.   

भारतात सूयनम काराची परंपरा अनेक प यापंासनू सू  आहे आ ण 
योगासनांम ये याला सव कृ ट मानल ं जातं. पण अनेकांना सूयनम काराच े फायदे 
माह त नाह त. यामळेु जाडपेणामुळे वैतागलेल  लोकं योगा सोडून िजम आ ण साईड 
ईफे स होणा या औषधांचा वापर करतात. त  सागंतात क , जर तु ह  रोज सूय 
नम कार केले तर तु ह  फट तर राहताच पण अनेक आजारांपासूनह  दरू राहता. जर 
वेटलॉस करायचा असेल तर रोज कमीतकमी 10 वेळा सयू नम कार करा आ ण वजन 
कमी करा. क न पाहा काह  सोपे सयूनम कार. 

 णाम आसन - सवात आधी दो ह  हात जोडून (नम कार या पो झशनम ये)सरळ उभे 
राहा. आपलं पूण वजन दो ह  पायावंर समानपण ेठेवनू आ ण खादें सैल सोडा. 

 

 ह तउ तानासन - आता दसु या टेपम ये द घ वास या आ ण दो ह  हात वर उचला. 
दो ह  हाता काना या दशनेे मागे नेत कमरेकडे वाकवा. या दर यान पूण शर र दो ह  
टाचांपासून हाता या बोटांपयत सव अंग वर या दशकेडे ेच करायचा य न करा. 
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 ह तपाद आसन - आता तस या टेपम ये वास बाहेर सोडत हात सरळ ठेवत आ ण 
पुढे वाका. दो ह  हातानंा पाया या उज या आ ण डा या बाजून ज मनीला टच करायचा 
य न करा. ल ात ठेवा या दर यान पाठ चा कणा सरळ असला पा हजे. 

 

 अ व संचालन आसन - आता चौ या टेपम ये वास घेताना जेवढं श य असेल तेवढं 
आपला उजवा पाय माग या बाजूला या. मग उजवा गुड याला ज मनीवर ठेवत 
आ ण नजर वर आकाशाकडे ठेवा. या दर यान य न करा क , तुमचा डावा पाय 
दो ह  हाता याम ये असेल. 

 

 दंडासन - आता पाच या टेपम ये द घ वास घेत डावा पाय पाठ मागे घेत आ ण पूण 
शर र सरळ रेषते ठेवा. या दर यान तुमच ेहात ज मनाला लबंाकार असले पा हजेत. 

 

 अ टागं नम कार - आता पढु या टेपम ये आरामात दो ह  गुडघे जमीनीवर आणा 
आ ण वास बाहेर सोडा. आपलं शर र ज मनीपासून उचलत शर र पुढे सरकवा. या 
दर यान तुमची छाती आ ण हनुवट  ज मनीला टच करेल. पण ल ात ठेवा क , या 
प रि थतीत तुमच ंपोट ज मनीला लागता कामा नये. 

 

 पवतासन - आता या टेपम ये वास बाहेर सोडत पाठ चा मणका आ ण पा वभाग वर 
उचलायचा य न करा. छाती खाल  वाकवनू उल या ह  चा आकार करा. 
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२.  व ासन  

व ासन के यामळेु शर रातील चरबी काह  दवसातंच वरघळू लागते. तसंच तुमच ं
शर र लव चक होत ं आ ण जाघांम येह  मजबूती येते. ल ात ठेवा क , व ासन 
करताना हाताचा आ ण पायाचा ताळमेळ असण ंगरजेच ंआहे. 

३.  नौकासन  

जर तु ह  न यनेमाने नौकासनाचा सराव केला तर व वास ठेवा क , तुमचं पोट 
कधीच बाहेर येणार नाह . तसंच पोटावरची चरबी कमी कर यासाठ  हे सव तम 
आसन आहे. हे जाडपेणावर नयं ण ठेवतं आ ण पोटासोबतच पणू शर रावरह  चरबी 
जमा होऊ देत नाह . या शवाय कडनीसाठ  ह  खूपच फायदेशीर आहे. याचा रोज सराव 
के यास तुम या पोटाशंी नगडीत सव सम या दरू होतील.   

४.  सेतुबंधासन  

जर तु हाला कमरेशी नगडीत एखाद  सम या असेल तर सेतूबंधासन हा एकदम 
यो य पयाय आहे. तसंच पोटावर ल ए ा चरबीह  आरामात कमी होत े या 
आसनामुळे. या आसनामुळे तुम या पाठ या क याच ंहाड ंमजबूत आ ण सरळ होतं. 
नय मतपणे हे आसन के यास थायरॉईड लँडलाह  चांगला मसाज होतो आ ण 
थायरोि सन हाम नची न मती होते जे थायरॉईड रोख यास मदत करते. 
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५.  पवनमु तासन  

हे आसन के याने पोट सडुौल होते आ ण कणा मजबतू होतो. पवनमु तासन हे 

एकमेव असं योगासन आहे जे पचन या दु त करतं आ ण पोटाच ेआजारह  दरू 

करतं. मेटाबॉ लजम वेगाने करत शर रातील अ त र त चरबीह  कमी करतं. तसंच 

गॅस या सम यापासूनह  सुटका करतं. 

 
 

िनयिमत योगा कर याच ेफायद े

 
 

शर र तंदु त ठेव यासाठ  योगा हा अ यंत यो य उपाय आहे. नय मत योगा 
के यामुळे शार रक आ ण मान सक आरो य वाढतं. तु ह  आजकाल या धावपळी या 
जीवनात वतःला फट ठेऊ इि छत असाल तर योगा हा न क च चांगला उपाय आहे. 
पाहूया काय आहेत योगा कर याच ेफायदे - 

 
 

 ताणतणावपासनू मु ती - आजकाल या धावपळी या जीवनात येकालाच तणाव 
असतो. पण नय मत योगा के यास, या ताणतणावपासनू तु हाला मु ती मळू शकते. 
तु ह  सकाळी उठून रोज ाणायाम आ ण मे डटेशन करत असाल तर तु हाला पूण 
दवस एनज  मळते आ ण तुम याम ये उ साह कायम राहतो. 
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 शर रातील साखरेवर नयं ण - आजकाल लहान वयातदेखील लोकांना मधुमेह झालेला 
ऐकायला मळतो. शर रामधील इ सुल नच ं माण घटलं क , साखरेचं माण वाढतं. 
मा  रोज योगा के यामुळे साखर नयं णात ठेव यास मदत होत.े 

 
 

 वजन नयं णात ठेव यासाठ  - आजकाल खा या या प ती इत या बदल या आहेत 
क , याचा प रणाम शर र ल  हो यावर होत असतो. ब याच जणांना ह  सम या 
असते. पण योगा के यामुळे तुमच ं वजन नयं णात राहातं. योगाम ये अशी अनेक 
आसनं आहेत यामुळे तुमची पचन या यो य राहत ेआ ण तुम या शर राम ये चरबी 
साठू शकत नाह . 

 
 

 र ता भसरण चागंल ं होतं - योगामुळे शर रातील र ता भसरण वेगाने हो यास मदत 
होते. शवाय सवच अवयवानंा यो य यायाम मळतो. यामुळे वासो छवास यो य 
त हेने घेतला जातो आ ण र ता भसरण या अ तम होत.े 

 
 

 हातारपणात आरो या या सम या टाळ यासाठ  - त णपणी शर र आप याला यो य 
साथ देत असतं. कारण यावेळी कतीह  आजार आला तर ह  कृती साथ देत.े पण 
जस ं वय वाढतं तशा त ार ह  वाढतात. शर रावरह  मयादा येतात. यामळेु तु ह  
सु वातीपासनूच जर योगा करत असाल तर तु हाला हातारपणात आरो या या कमी 
सम यानंा सामोरं जावं लागतं. 

 
 

 


