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પ્રસ્તાિના 

 

 વર્તમાન સમયમાાં ફાટી નીકળેલ કોરોનાવાયરસ રોગ ૨૦૧૯ (COVID-19) એ સવેર એકયુટ રસે્પીરટેરી સસન્ડ ર્ ોમ 

કોરોનવાયરસ-૨ (સાસત- કોવી- 2) દ્વારા થર્ો ચપેી રોગ છે, જમેાાં ર્ાજરે્ર ના સવશ્લષેણ મુજબ મતૃ્યુદર ૫.૭% છે. 

રોગના પ્રકોપના પ્રારાંસિક અહેવાલો ચીનના હુબઇે પ્રાાંર્ના વુહાન, COVID-19 માાં નોાંધાયા હર્ા, ત્યારબાદ 

વાયરસની ખૂબ જ ચપેી પ્રકૃસર્ને કારણે રે્નુાં સવશ્વવ્યાપી સવસ્ર્રણ થયુાં હરુ્ાં, 30 જાન્ડયુઆરી 2020 ના રોજ 

WHO એ આ રોગ ન ેવૈસશ્વક મહામારી ર્રીકે જાહેર કરી.સાસત- કોવી- ૨ શ્વસન વાયરલ ચપે નુાં કારણ છે જ ે

સાંક્રસમર્ રોગ ના સૌથી પ્રચસલર્ અને રોગ કારક સ્વરૂપ નુાં પ્રસર્સનસધત્વ કર ેછે. ગાંિીર કેસોમાાં, જ્ાાં પ્રારાંસિક 

અને અસરકારક એસન્ડટવાયરલ સારવારની સવલાંબ અથવા ગેરહાજરી હોય છે, ત્યાાં ચપે એ પ્રણાલીગર્ અને 

સ્થાસનક શ્વસન સાંરક્ષણ પ્રણાલીમાાં પ્રગટ થઈ શકે છે જ ેબકે્ટેસરયલ ચપે ન ેલીધ ેગાંિીર શ્વસન બીમારી માાં અને 

ક્યારકે એક્યટુ રસેસ્પરટેરી સ્સ્ટરેસ સસન્ડ ર્ ોમ (ARDS) માાં પરીણમે છે. COVID-19 ફાટી નીકળવુાં એ અિૂર્પવૂત 

રોગકારક ચેપના પનુરાવસર્તર્ પ્રવર્તમાન પ્કારનો સાંકેર્ છે જ ેસનયસમર્ દેખરખે અને સજ્જર્ાની માાંગ કર ેછે. 

અસરકારક સનવારણ અથવા COVID-19 ની સારવાર આ રોગચાળાના ઘટા્ા ર્રફ પ્રથમ અગ્રર્ા છે. ઘણા ચપે 

સનયાંત્રણ પગલાાં અમલીકરણ (દા.ર્. સામાસજક એકલર્ા, અાંર્ર અથવા સમગ્ર સમુદાયોના સાંસગતસનષેધ) એ 

COVID-19 ફાટી નીકળવાના સનયાંત્રણ અને સનવારણ માટે મુકવામાાં આવ્યા છે. એસન્ડટવાયરલ સારવાર અને 

પ્રોફીલેક્સીસના અમલીકરણની ઘણી આવશ્યકર્ાઓ છે, ખાસ કરીને સારવારની સલામર્ી અને ખચતની 

અસરકારકર્ા સાથે દવાઓનો પૂરર્ો સાંગ્રહ. સૌથી અગત્યનુાં, સનવારક / સનયાંત્રણકારી પગલાાં ન્ડયાયપણૂત અને 

ખચત-અસરકારક રીરે્ અમલમાાં મકૂવા જોઈએ. યોગ, એક પ્રાચીન મન - શરીરની ર્કનીક, મન અન ેશરીરના 

બાંને સ્ર્ર ેસમત્વ (સાંરુ્લન / સજ્જર્ા / હોસમઓસ્ટેસસસ) ર્રીકે વ્યાખ્યાસયર્ કરવામાાં આવે છે જ ેમનના 

ફેરફારો (સચત્તવસૃત્તસનરોધ) પર સનપણુર્ા દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપલબ્ધ પુરાવા સચૂવે છે કે યોગાભ્યાસ જ્ઞાનર્ાંરુ્, 

અાંર્ઃસ્ત્રાવી અને રોગપ્રસર્કારક પ્રણાલી વચ્ચનેા આાંર્રસક્રયાને લગર્ા હોસમયોસ્ટેસટક પ્રસર્સક્રયાઓના સમૂહ 

વચ્ચે સાંકલનને સરળ બનાવે છે. રે્થી, યોગ ર્કનીકોની એકીકૃર્ પ્રણાલી જ ેશારીસરક રે્મજ માનસસક 

સુખાકારીને પ્રોત્સાહન આપી શકે છે. 

 

માનવસક સ્િાસ્્ય માટે યોગ 

 

ઘરથેી કામ કરવાની નવી વાસ્ર્સવકર્ાઓ, કામચલાઉ બરેોજગારી, બાળકોનુાં ઘર-શાળા અને પસરવારના અન્ડય 

સભ્યો, સમત્રો અને સહકમીઓ સાથે શારીસરક સાંપકતનો અિાવ ની ટેવ સમય લે છે. આ જીવનશૈલી પસરવર્તનને 

અનુકૂળ થવુાં, અને વાયરસના સાંક્રસમર્ થવાના ્રને સાંચાસલર્ કરવુાં અને આપણી નજીકના લોકો સવશ ેસચાંર્ા 



કરવી જ ેખાસ કરીને નબળા છે, રે્ આપણા બધા માટે પ્કારજનક છે. માનસસક અસ્વસ્થર્ા ધરાવર્ા લોકો 

માટે રે્ ખાસ કરીને મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. સદિાગ્યે, યોગની ર્કનીકો માનસસક સુખાકારી વધારવામાાં 

ફાયદાકારક હોવાનુાં જણાવાયુાં છે, યોગની મદદથી આપણ ેઆપણુાં પોર્ાનુાં માનસસક સ્વાસ્્ય સાંિાળી શકીએ 

છીએ અન ેબીજાઓન ેજમેન ેથો્ો વધાર ેટેકો અન ેસાંિાળની જરૂર હોય રે્મની મદદ કરી શકીએ છીએ. . 

ચેપની નાબૂદીની સગવ્ માટે યજમાનની રોગ પ્રસર્કારક શસિ આવશ્યક છે. સલમ્પોપસેનયા અન ેએસલવટેે્ 

સીઆરપી સ્ર્ર દ્વારા વગીકૃર્ થયેલ ક્ષસર્ગ્રસ્ર્ રોગપ્રસર્કારક શસિ એ COVID-19 નુાં આવશ્યક સલલસનકલ 

લક્ષણ છે. ઉપલબ્ધ પુરાવા સચૂવે છે કે ર્ણાવ નોાંધપાત્ર રોગપ્રસર્કારક પ્રસર્સક્રયા સનસરક્રયર્ાનુાં કારણ બને છે. 

બાંને ર્ીવ્ર અને લાાંબા ર્ણાવમાાં મધ્યસ્થી કરી શકે છે. સસમ્પથેસટક નવતસ સસસ્ટમ અને હાયપોથેલસેમક- 

પીટીયુટરી- અ ર્ ેનીલ (એચપીએ) અક્ષ પરના રે્મના પ્રિાવ, ત્યાાં એસન્ડટવાયરલ રોગપ્રસર્કારક પ્રસર્સક્રયાને 

નબળી પા્ે છે અન ેજન્ડમજાર્ પ્રસર્રક્ષા અને સવસવધ રોગપ્રસર્કારક પસરમાણોન ેસ્રગે્યુલશેન કર ેછે, મખુ્યત્વે 

ઇન્ડ લામેટરી પાથવેસ, િય, અસનસિર્ર્ા અને લાાંછન એ COVID-19 જવેા જાહેર આરોગ્ય કટોકટી દરસમયાન 

માનસસક ર્ાણના પસરબળો છે. આ પસરબળો યોગ્ય ર્બીબી અને માનસસક સ્વાસ્્યના દખલને અવરોધ ેછે 

અને મનોવજૈ્ઞાસનક જોખમી પસરબળો ર્રીકે સવેા આપી શકે છે અને સાંસગતસનષેધ અથવા આરોગ્ય સાંિાળ 

કામદારોના સવષયોના રોગપ્રસર્કારક કાયતને બદલી શકે છે. માનસસક ર્ાણના ઉચ્ચ સ્ર્રનો અનુિવ ધરાવર્ા 

વ્યસિઓ સાથ ેરોગચાળાના સાંદિતમાાં, યોગની પ્રેસક્ટસ દ્વારા એચપીએ અક્ષનુાં મોડ્યુલેશન ર્ણાવને દૂર કરી 

શકે છે અને એસન્ડટવાયરલ પ્રસર્રક્ષાના પ્રસર્િાવોને મજબરૂ્ બનાવવામાાં મદદ કરી શકે છે. 

 

રોગપ્રવતકારક શવિ િધારિા માટે યોગ  

 

ઉપલબ્ધ પુરાવા સચૂવે છે કે યોગ ક્રોસનક ઇન્ડ્લામેટરી સસ્થસર્ને પ્રિાસવર્ કર ેછે અન ેર્ણાવ-પ્રેસરર્ 

પસરસસ્થસર્ઓમાાં ક્ષસર્ગ્રસ્ર્ રોગપ્રસર્કારક કાયત મા સુધારો કરી શકે છે. ઉપલબ્ધ પુરાવા પણ સમાનરૂપે 

સમથતન આપે છે કે યોગાભ્યાસ ઇન્ડ લામેટરી ર્રફી માકતસતને ઘટા્ી શકે છે. ઇન્ડ લામેટરી ર્રફી માકતસત પરના 

પ્રિાવમાાં, ઇન્ડટરલ્યુકીન -1 (IL-1) બીટામાાં નોાંધપાત્ર ઘટા્ો, રે્મજ IL-6 અન ેટયુમર સનક્રોસસસ ફેક્ટર (TNF) -

આલ્ફામાાં ઘટા્ા માટેના સાંકેર્ો સૂચવવામાાં આવ્યા છે. સાયટોકાઇન ઝાંઝાવાર્ સાયટોકીન સ્ર્રમાાં વધારો (IL-

6, IL-10, TNF-α), સલમ્ફોપસેનયા (CD4+ અને CD8+ T-cells), દ્વારા દશાતવવામાાં આવે છે અને CD4+ T-cells 

માાં INF-γ અસિવ્યસિ ર્ીવ્ર COVID-19 સાથે સાંકળાયેલ છે. આ ર્ારણો જોખમમાાં છે અથવા પહેલેથી જ 

COVID-19 થી પીસ્ર્ લોકો માટે સનવારક અને પૂરક હસ્ર્ક્ષપે ર્રીકે યોગની ઉપયોસગર્ાને સમથતન આપે છે. 

ચેપી રોગો સસહર્ વૈસવધ્યસિર સલલસનકલ સસેટાંગ્સ સામે રોગપ્રસર્કારક શસિ અને શ્વસન પ્રણાલીના યોગના 

ઉપરોિ ચચાત કરલેા ઘણા ફાયદાકારક પાસાઓના આધાર,ે અમ ેCOVID-19 સનવારણ અને સાંચાલન ર્રફ 

યોગની રોગસનવારક સાંિાવનાને આગળ ધપાવીએ છીએ. અમે યોગના ક્ષેત્રમાાં સાંશોધન ર્ારણોના આધાર ે

યોગ મોડ્યુલનો ચોક્કસ સમહૂ સવકસસર્ કયો છે. 

  



 

                                         યોગ પ્રેવટટસ મોડ્યુલ ફોર COVID-19 

 

  

                પ્રેવટટસ 

 
રાઉન્ડસ 

1. વશવિલકરણ વ્યાયામ (loosening exercise) 

a. ફોરવ ત્  અન ેબેકવ ત્  બેસન્ડ ા્ંગ 

b. સાઇ્ બસેન્ડ ા્ંગ 

c. ટવીસસ્ટાંગ 
 
 

2. બ્રીિી ીંગ એટસરસાઇઝ 

a. હેન્ડડ્સ સ્ટર ેચ સિથીાંગ 

b. એાંકલ સ્ટર ેચ સિથીાંગ 

 
5 
5+5 
5+5 
 
 
 
 
3 
3 

 
 

3. સૂયય નમસ્કાર 
 
 

4. “ઓમ” કાર ચેવન્ટીંગ 
 
 

5. આસન 

a. િુજાંગાસન 

b. વ્યાઘ્રાસન 

c. મત્સ્યાસન 

 

 

6. વરલેકસેશન પ્રેવટટસ 

a. યોગસનદ્રા/્ીપ સરલેકસેશન ટેકનીક(DRT) 

 

 

7. પ્રાણાયામ 

a. કપાલિાસર્ (30 થી 120 સ્ટર ોક પર સમનીટ) 

b. સુખ પ્રાણાયામ (્ીપ એબ્ોમીનલ સિથીાંગ) 

c. અનુલોમ સવલોમ પ્રાણાયામ 

 

 

8. મેડીટેશન 

a. નાદાનુસાંધાન 

 

 
 
10 
 
 
3 
 
 
 

1 સમનીટ 

1 સમનીટ 

1 સમનીટ 
 
 
 
 
15 

સમનીટ 
 
 
 
3 
5 
5 
 
 
 
15 

સમનીટ 
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