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૯ મો  આાંતરર ષ્ટીય યોગ દિવસ ની થીમ મ નવત  
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     ડો. દહતેર્ક મ ર ભ ય ભ ઇ જોર  

 

 

 

                        

પ્રસ્ત વન  :- 

             યોગ એ પ્રાચીન ભારતે વિશ્વને આપેલી અનુપમ ભેટ છે  તે વનત્ય નુતન વિજ્ઞાન  છે પ્રાચીન કાળ માાં યોગની જટેલી 

ઉપયોગીતા હતી તેના કરતા ઘણી િધાર ેઉપયોગીતા આજના સમયમાાં  છે યોગ માત્ર વ્યવકત્ગત વિકાસને જ નહી બલ્કે 

સાિવતવત્રક વિકાસ ને ઉતજેન આપે છે યોગની આ ઉપયોવગતા ને લક્ષમા લાઇને સાંયુકત રાષ્ટ્ર  ( united nations) એ ૨૧ 

જુનના વિિસને આતરરાષ્ટ્ર ીય યોગવિન તરીકે જહેર કયાવ છે. 

    ભારત િેશ ના માનનીય િડાપ્રધાન  શ્રી નરને્દ્ર મોિી સાહેબ ૨૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪ માાં યોગ વિિસ ની ઉજિણી માટે સયુક્ત 

રાષ્ટ્ર  (U.S.A) ની મહાસભામાાં  જાહેરાત કરી હતી ,અને સાંયુક્ત રાષ્ટ્ર  એ આ પ્રસ્તાિને  ૯૦ િીિસમાાં પૂણવ બહુમતી સાથે 

માંજુરી આપી હતી . 

       યુનાટેડ નેશન્દ્સ જનરલ એસેમ્્લી એ ૨૧ મી જુન ના વિિસે આતરરાષ્ટ્ર ીય યોગ વિિસ જાહેર કયાવ છે. યોગ પ્રાચીન 

યોગની પ્રેવકટસ કર ે છે અને સાંખ્યાબાંધ આરોગ્ય અને કલ્યાણ પરત્િે નો એક હોવલવસ્ટક અવભગમ વિકસાિે છે યોગ 

કલ્યાણનો માગવ છે તેની લોકવપ્રયતા િધી રહી છે એથ્લેટરસ અને નોન એથ્લેટરસ એક સરખી રીતે તેનો સ્િીકાર કર ેછે યોગ 

૫૦૦૦ િર્વ ની જુની પરાંપરા છે શરીર અને આત્મા િચ્ચે સાંતુલન જાળિી રાખિા તથા સાંિાવિત તાના સજવન માટે તેને 

વિકવસત કરિામા આવ્યો છે.૨૦૧૫ મા પહેલો યોગ વિિસ ઉજિિાની શરૂઆત થઇ હતી આ વિિસે સમગ્ર વિશ્વભરમાાં  

લોકો ઉત્સાહ થી યોગ કર ેછે. 
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આ િખતની થીમ ક્લાઇમેટ એકશન છે ૨૦૧૯ ના યોગ વિિસની થીમ ક્લાઇમેટ ચેન્દ્જ પર આઘારીત છે ક્લાઇમેટ ચેન્દ્જ 

આજના સમયની સૌથી મોટી સમસ્યા છે સમજના જાગ્રુત સભ્યો માનિીય િસતીની નકારાત્મક અસર ને વરિવસ કરિા માટે 

નિા અને અસરકારક રસ્તા ઓ  શોધિા માટે તેનો અમલ કરિા માટે  અવિરત પ્રયાસ માાં  લાગેલા છે આતરરાષ્ટ્ર ીય યોગ 

વિિસ કેિી રીતે આપણને ક્લાઇમેટ ચેન્દ્જ ની સમસ્યા ના ઉકેલ માટે મિિ કરી ને આપણા જીિનમા ધણા બધા લાભો લાિી 

શકે રોજબરોજ ના િૈશ્વીક માહોલને અરસરકારક માનિીય પ્રાણીઓ ની ઇકો ફે્રન્દ્ડલી બિલિા માટે ટકાિ વિકાસ માટે 

આપણે પગલા ભરિાનીજરૂર છે. સાંસોધકો એ ૧૨ િર્વ નો સમય ગાળો નક્કી કયાવ છે  

૧.નીદતમત ન  દનમ ષણ 

       યોગ મનની સભાનતા અવભવ્યવક્ત  ના વિસારો અવહાંસા વશસ્ત અને પ્રાણીક્તા પર ધ્યાન આપે છે આનાથી સારા 

લોકો  ત્યાર થાય છે. જિેો સામાજીક -રાજકીય   માહોલ પરત્િે િધાર ેસભાન હોય છે. 

 

 ૨.વતષમ ન સ ધ રો  

         વ્યકવત જયાર ે યોગ ની પ્રેવકટસ કર ેત્યાર ેતમારુ શરીર અને મન આતવરક  શાાંતી આરામ અને જ્ઞાન સાથે સાંિાિીતા 

સજાવયછે. આનથી લોકો િધાર ેસહકારજનક અને િધાર ેસન્દ્માજનક બને છે. યોગ કરનારના િતવનમા પણ સુધારો થાય છે.  

૩.  શ ાંતી ની ભ વન નો દવક સ થ ય છે. 

       તણાિમા ધટાડો થાય છે. ટર ોમા આથી સાજા થિાય છે. અને આરામ મળે છે. તેનાથી આતરીક શાાંતી મળે છે. 

નકારત્મક  ઉજાવ ધટે છે અને શરીર શકારાત્મક ઉજાવ થી ભરાઈ  જાય છે.  

૪. દિટ સક્ષમ શરીર 

              અલબત કોણ શારીવરક લાભો લેિા નથી માગતુ તમે યોગ કરી ને ફીટ અને તાંિુરસ્ત  શરીર મેળિી શકે છે. તમારી 

વસસ્ટમ સારી રીતે કાયવ કરતી થાય આનાથી ધણો લાભ  થાય છે. તમારુ જીિન સરળ બને છે. અને તમે શારીવરક  અને 

માનવસક રીતે મજબુિ બને છે.  

૫. ક્લ યમેટ ચેન્જની સમસ્ય નો ઉકેલની દિશ મ  ક મક જ 

         મઘર નેશર પ્રવતબધ્ર્તા અને સન્દ્માનની ભાિના વિકવસત થાય છે આનાથી લોકો ઘર ેઅને ઓવફસ માાં  સારા ભવિષ્ય 

માટે એક વનવચ્શ્રત રીતે કામ કરી શકે છે. તો બીજી તરફ સરકાર આપિાની ભાિના રાખનાર લોકો ને બીજા લોકો માટે 

સમથવન લેિામા મોટી ભૂવમકા ભજિિાની હોઇ છે. તે રીતે મનિજાતી ના માહોલ અને અવસ્તત્િ માટે  ટકાિ સાધનો પુરા 

પાડે  તે ઉપરાત ઓછા પર જીિન ગજુારો કરિો સ્થાનીક સ્તરો મિિ કરિી િૈશ્વીક વિચારસરણી વિકવસત થાય છે. ન ે

ઉપરાાંત તેનાથી લોકોની કાબવન કુટવપ્રન્દ્ટ માાં ધટાડો કરિામા પણ મિિ કર ેછે.  

૬. સમય ાંતર ેયોગનો વ્ય પ વધતો આગે તક 

          ૨૦૦-૪૦૦ ની સાલમા  લખાિામા આિેલા મહવર્વ  પતાંજલી પુસ્તકમાાં  અષ્ટ્ાાંગ યોગ વિશે લખિામાાંજ આવ્યુ છે. 

પહેલી િખત યોગ મરાઓ લોકોની સામે લિિાનો કે્ષ્રય સાંત ગોરખનાથ ને જય છે ૧૮૪૯ મા કોલકતાના ડો. એનસી પોલ 

રારા  લખાયેલુ એક પુસ્તક એ વટરટાઇઝ ઓન ઘ યોગા વફલોસોફી તે સમયે થયેલુ યોગનુ પહેલુાં િૈજ્ઞાવનક  અધ્યયન 

માનિામા આિે છે ત્યારબાિ પરમહાંસ યોગાનાંિ ૧૯૨૦ અને પ્રચાર કરિામા આવ્યો  બીમારી ઓની સારિાર માટે ૧૯૨૦ થી 

એ ૧૯૭૦ ના િાયકા િરવમયાન મહર્ી મહેશ યોગાની રારા કરાતુ ધ્યાન પણ યોગ સાથે ચચાવમા આવ્યુ ત્યારબાિ ૧૯૭૦ થી 

િચ્ચે ઓશો રજનીશે  પણ  યોગનો િુવનયા ભરમા ફેલાિો કયો  
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 ૭. આતરર ષ્ટર ીય યોગ દિવસે ૨૧ જ ન  

                આજ ેપાાંચમા આતરાષ્ટ્ર ીય યોગ વિિસની ઉજિણી થઇ રહી િર િર્વ તેનુાં આયોજન થાય છે ૨૦૧૫ આ વિિસે 

સમગ્ર વિશ્વભરના લોકો ઉત્સાહી થી યોગ કર ેછે એિુ માનિામા આિે છે  કે યોગ ૫૦૦૦ િર્વ જુની પરાંપરા છે શરીર અન ે

આત્મા િચ્ચે સાંતુલન જાળિી રાખિા માટે તેને વિકવસત કરિામાાં આવ્યો છે.  

 

 

 

 

 

 

૮. આતરર ષ્ટર ીય યોગ દિવસની કય ર ેઉજવણી થ ય છે ? 

      આતરરાષ્ટ્ર ીય યોગ વિિસની ઉજિણી ૨૧ જુનના વિિસે કરિામા આિે છે ૧૧ વડસેમ્બર  ૨૦૧૪ ના રોજ વિિસે યનાઇટેડ 

જનરલ એસેમ્્લી રારા આ તારીખ જાહેર કરિામા આિી હતી િડા પ્રધાન મોિીએ જ ે પછી યોગ વિિસ ની જાહેરાત 

કરિામા આિી હતી. 

૯. આતરર ષ્ટર ીય યોગ દિવસની ઉજવણી શ  મ ટે ? 

    યુએન ખાતેના ભારતીય એમ્બેસેડર અશોક મુખરજી એ આતરરાષ્ટ્ર ીય યોગ વિિસ નો  ઠરાિ  રજુ કયો હતો અને તેને 

ફોરને પોવલસીના એજન્દ્ડામા તેનો સ્િીકાર કરિામા આવ્યો હતો એિી આશા સાથે કે તે વિશ્વના લોકોને સહાયરૂપ થશે. 

૧૦. ૨૧ જ ન શ  મ ટે ? 

              ભારતીય પુરાણો  અનુસાર ભગિાન વશિ પહેલા યોગી કે આવિયોગી કહેિાય છે. એિુ માનિામાાં  આિે છે કે 

આવિયોગી િેશે સાાંભળીને ઘણા લોકો તેમને ત્યા ગયા અને ભગિાન  વિશે તેમની હાજરી વિશે અજાણ હતા અને ઘણા 

છોડીને જતા રહયા જોકે તેમાના સાત લોકો ૮૪ િર્વની સાધના માાં  બેસી રહયા એિુ મનાય છે કે ભગિાન વશિ આ િાતની 

નોાંધ લીધી સુયવ જ્યાર ેઉતરમાાંથી  િવક્ષણતરફ જાઇ રહયો હતો સોવલસ્ટીસ સમર સોવલસ્ટીસ નામની ખગોવળય ઘટના ૨૧ 

જુને સજાવય છે જ્યાર ેપુથ્િીના ધ્રુિો સુયવ તરફ ઢળે છે અને આજ કારણો આતરરાષ્ટ્ર ીય યોગ વિિસની ઉજિણી થાય છે  

 

યોગન ાં ચ ર દવભ ગ મ ાં વગીકરણ  

         ૧.  કમષયોગ :-    આમાાં વ્યવક્ત ના શરીરનો ઉપયોગ થાય છે. 

          ૨. જ્ઞ નયોગ :-   આમાાં વ્યવક્ત ની બુવિનો  ઉપયોગ થાય છે. 

          ૩.ભદિ યોગ :-  આમાાં વ્યવક્ત ની ભાિનાનો  ઉપયોગ થાય છે. 

          ૪. દિય  યોગ :-   આ યોગ માાં ઉજાવ શવક્તનો ઉપયોગ થાય છે. 
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અગ ઉન  વર્ોની થીમ  

  ૨૦૧૫  :-   સાંવ દિત   શ ાંદત મ ટે યોગ 

  ૨૦૧૬ :-  ય વ નો સ થે ત િ ત્મય 

  ૨૦૧૭ :-  આરોગ્ય મ ટે  યોગ 

  ૨૦૧૮ :-  શ ાંદત  મ ટે  યોગ 

૨૦૧૯ :-  ક્લ ઇમેન્ટ ચેન્જ મ ટે  યોગ 

૨૦૨૦ :-  આરોગ્ય મ ટે યોગ ઘર ેયોગ 

૨૦૨૧ :-  યોગ  િોર વેલ દિઈાં ગ (સ્વ સ્્ય મ ટે યોગ  ) 

૨૦૨૨ :-  ઘર ેયોગ  અને પદરવ ર સ થે યોગ  

૨૦૨૩ :- મ નવત  મ ટે યોગ 

 

૧૧. યોગ સ થે જોડ યેલી રોચક વ ત 

                   ૨૦૧૬ માાં અમેરીકામા ૩.૬૭ કરોળ લોકોયોગ કરતા હતા.હિે આ સાંખ્યા પાાંચ કરોડ પહોચી છે. 

                  ૧૦૦ અબજ ડોલરનો યોગ નો વ્યપાર છે ૨૧ જુન નો વિિસ િર્વ નો સૌથી લાાંબો વિિસ છે. આ વિિસે  સ્િાસ્થય માટે 

લેિાતી તકેિારી લાાંબુ આયષુ્ય બકે્ષ છે . 

૨૦૦ થી િધુ યોગ શાળા ઓ વિશ્વમાાં છે. જ ેબાળપણ થી યોગ ની તાલીમ આપે છે. 

૩૦ વમવનટ યોગાભ્યાસ કયાવ બાિ ફરજીયાત પાાંચ વમવનટ આરામ  કરિો જોઇએ.  

૩ અબજ ડોલર નો ખચવ અમેરીકાનો માત્ર યોગ ની ટર ેનીગ માટે કર ેછે. 

૪૦ ટકા અમેરીકનો યુિા િયના છે. જ ેયોગ કર ેછે. 

૭૦,૦૦૦ કરોડ રૂવપયા નો ખચવ યોગ ની સામગ્રી અને પુસ્તકો માટે અમેરીકનો રારા કરાય છે. 

૭૦ ટકા લોકો િૈશ્વીક ઘોરણે યોગ ની એસેસરીઝ ઓનલાઇન ખરીિે છે. 

૮૦ ટકા માાંગ યોગ મેટ અને ૫૦ટકા માાંગ યોગ  એસેસરીઝની િધી ગય છે. 

૧૨,૦૦૦ ફુટની ઉચાાંઇ વશયાચીનમા પણ જિાનો  યોગ કર ેછે. 

 

 

http://www.jetir.org/


© 2023 JETIR January 2023, Volume 10, Issue 1                                                                  www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIR2301612 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org f92 
 

૧૨.   યોગનો ઇદતહ સ:- 

ઇ.સ. પુિે ૧૨૦૦ મા િેિોમાાં  અભ્યાસ યોગ નો ઉલ્લેખ મળી આવ્યો . 

ઇ.સ. પુિે ૬૦૦ માાં  યોગ ની ચોક્કક્કસ પરીભાર્ા નક્કી કરિામા અિી. 

ઇ.સ. પુિે ૫૦૦ માાં  ભગિિ્ ગીતામા યોગ નુ મહત્િ સમજાિિામાાં  આવ્યુ. 

ઇ.સ. પુિે ૨૦૦ માાં  પાંતનજવલ રારા યોગ ના આઠ સુત્રો લખિામાાં  આવ્યા. 

ઇ.સ. ૧૧૦૦ માાં  હઠયોગ ની શરૂઆત કરિામાાં  આિી . 

ઇ.સ. ૧૭૮૫ માાં  પહેલી િખત ભાગિિ્ ગીતા નુ અગ્રજેી અનુિાિ થયો. 

ઇ.સ. ૧૮૪૦ માાં  યોગની ૧૨૧ આસનો પુસ્તકો રૂપે  પ્રકાશીત કરાયા. 

૧૩. હ લન  સમયમ  યોગનો વ્ય પ દવશ્વ  :- 

૨ લાખ વશક્ષકો ભારત માાં  યોગ વશક્ષણમાાં કાયવરત છે . 

૫ લાખ યોગ વશક્ષકો ની જરૂરીયાત છે. 

૩૦૦૦ થી િધાર ેહવરરાર અને ઋવર્કેશના યોગ વશક્ષકો ચીનમા યોગ વશખિે છે. 

રૂ.૫૦૦૦-૨૫૦૦૦ ની રકમ ભારતીયો િર મવહને યોગ પાછળ ખચવ કર ેછે. 

       ૨૦.૪ M N અમેરીકનો રારા યોગ કરિામાાં આિે છે જ ે૨૦૦૮ કરતા છ વમવલયન િધુ છે.  

      રૂ. S૧૧BN નો  ખચવ અમેરીકનો રારા યોગ ના ડર ેશ અને તેનુ મવટરીયલ ખરીિિા કરાયો છે. 

      રૂ. ૧,૦૦૦-૨,૦૦૦ જટેલી ફ્રી બાબા રામિેિ ની યોગ વશવબરનો ચાજવ છે. 

      ૧૭૦+ િેશોમા  આતરરાષ્ટ્ર ીય યોગ વિિસની ઉજિણી કરિામાાં આિે છે. 

      રૂ.૩૪.૫૦ C R ભારતમા આતરરાષ્ટ્ર ીય યોગ વિિસની ઉજિણી માટે ૨૦૧૫-૧૬ મા ખચવ થયો છે.  
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 વતષમ ન સમયન  યોગીઓ  

 

 

       

 

      

સદ્ગ રૂ જગ્ગી વસ િેવ            શ્રી શ્રી રદવશાંકર                   િ િ  ર મિેવ                            દિિમ ચૌધરી  

ઇશ યોગ જનક ભ રત       સ િશષન દિય  મ ટે                 કપ લભ્ર દત અને                                 ૧૯૯૩ મ ાં   

સહીત સમગ્ર દવશ્વમ ાં     જાણીત  યોગન  આ               પ્ર ણ યમમ  દનપ ણ્ત                            અમરેીક મ  યોગની  

તેમન  યોગ ઘ મ મચ વી    દવધ ન ન  પહેલી વ ર            યોગને િેશન  ઘરઘેર ે                            પહેલી કોલજે ખોલી 

રહય  છે.                  પેટેન્ટ તેમન                       િેલ વ નો શ્રેય તેમન                             તેમણ ે૨૬ મ દ્દ  ઓની 

                                ન મે છે                       પેટેન્ટ કર રી તેમન  દ્ર ર                          કર ત  યોગો દિિમ યોગો                       

                                                                             તરીકે ઓળખ ય છે. 

               ૨૦૨૩ મ ાં નવમ ાં યોગ દિવસની ઉજવણી ઉતર ખાંડન  ઋદર્કેશ શહેરમ ાં કરવ મ ાં આવશે . 

ત રણ :-   

         યોગ રારા માનિીની શારીવરક માનવસક આધાવત્મક શવક્ત નો ભરપુર પ્રમાણ ઉજાવ મળે છે. 

        ૩ કરોડ ભારતીય લોકો વનયવમત યોગ કર ેછે.  

       ૧૭૫ િેશોમા યોગ વિિસ ની ઉજિણી કરિામા આિે છે.  

       યોગ પાાંચ હજાર િર્વ જુની પરાંપરા છે.  

        શરીર અને આત્મા િચ્ચે સાંતુલન જાળિી રાખિા તથા સિાવિતતાના સજવન માટે તેને વિકવસત કરિામા આિે છે.  

 સાંિભષ :-  

 ઇન્દ્ટરનેટ ના માધ્યમ રારા   

  ન્દ્યુઝ પેપર ના માધ્યમ રારા  
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