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शेतकऱ्यांच््य आरोग््यसयठी स्ू यनमस्कयरयचे महत्व
कु. जगतयप स्स्मतय भयलचांद्र. शारीररक शशक्षण शिभाग, डॉ. पतंगराि कदम महाशिद्यालय, सांगली.
सयर:भारत हा सांस्कृ शतक ि कृ शिप्रधान देश आहे. व्यायाम करून चांगली शरीरयष्टी बनिणे शह भारताची संस्कृ ती आहे.
चांगल्या शरीरयष्टीचे लोक अशधक कष्ट करू शकतात. मात्र हे शरीर सयु ोग्य शस्ितीत ठे िण्यासाठी त्याला व्यायाम ि योग्य
आहाराची अत्यंत गरज आहे. आसने ि प्राणायाम याप्रमाणेच सयू यनमस्कार हा एक भारतीय संस्कृ तीचा उत्तम व्यायाम प्रकार
आहे. सयु यनमस्काराला प्राचीन काळापासनू अत्यतं महत्ि आहे. कारण इतर व्यायामापेक्षा सयू यनमस्कार हा असा व्यायाम
प्रकार आहे ज्यामध्ये सिय अियि ि इशं ियांना व्यायाम शमळतो. सयु यनमस्कारामळ
ु े शनतीधैयय िाढते ि बलोपासना होते. म्हणनू
आपल्या शेतात कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सयु यनमस्काराचे महत्ि ि फायदे जाणनू घेणे महत्िाचे आहे.
प्रस्तयवनय:भारत हा कृ शिप्रधान देश आहे. भारतातील जिळजिळ ७०% लोक शेती हा व्यिसाय करतात. शेती हा असा व्यिसाय
आहे शजिे कष्टाला पयायय नाही. शेतकऱ्यांच काम सकाळी उगित्या सयू ायपासनू मािळत्या सयू ायपयंत सरू
ु च असत. त्यांच्या
शरीराला आशण मनाला कसलीही शिश्ांती नसते. म्हणनू या शेतात कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांना स्िता:ची शरीरयष्टी चांगले
ठे िणे अत्यंत गरजेचे आहे. या अशत कष्ट करण्याने सांधेदख
ु ी, पाठदख
ु ी, शपत्त, उन्हाच्या त्रासाने डोके दख
ु ी असे आजार त्यांना
चालू होतात. त्यािर उपाय म्हणनू शेतकऱ्यांनी दररोज १२ सयू यनमस्कार जरी घातले तरी त्यांचासाठी ते अत्यंत फायदेशीर
आहेत. सयू यनमस्कार घालण्यासाठी कमी िेळ ि कमी जागा एिढच परु े स असल्याने शेतकऱ्यांसाठी ते अशधक फायदेशीर
आहे. सयु यनमस्काराने मन, शचत्त शांत राहते. ि शरीराला शिश्ांती शमळते. शेतकऱ्यांना व्यायामासाठी िेळ देता येत नाही पण
सयू यनमस्कार हे सकाळच्या कोिळ्या उन्हात ि शनसगयरम्य िातािरणात करायचे असतात म्हणनू ते शेतात के ले तर अगदीच
चागं ले. म्हणनू सयु यनमस्काराचे महत्ि शेतकऱ्यांना माशहत असणे गरजेचे आहे.
स्ू यप्रकयशयचे आरोग््यतील महत्व:पृथ्िीिर असलेल्या सिय प्रकारच्या िस्तू, खाद्यपदािय, जीिजंतू, िेली, िनस्पती, हे सिय आपलं अशस्तत्ि शिकिनू आहेत
त्याच एकच मख्ु य कारण म्हणजे सयू ायपासनू शमळणारी उष्णता होय. अन्नधान्यातील एक एक कण म्हणजे सयू ायपासनू
शमळालेल्या शक्तीचा पररणाम आहे. प्रत्येक ज्िलनशील पदािायमध्ये सयू ायची शक्ती सामािलेली असते. आपल्या आहारामध्ये
िापरले जाणारे अन्न, तेल, आशण कोळसा, पेट्रोल इ. जे काही मनष्ु य आपल्या उपयोगात आणतो त्या सिय िस्तू सयू ायच्या
प्रेरणेने ि त्याच्याच शक्तीपासनू शमळत असतात. या पदािांप्रमाणेच मनष्ु य आपल्या शरीरासाठी लागणारी ऊजायही सयू ायपासनू
शमळिू शकतो. शह उजाय आपण २ प्रकारे शमळिू शकतो १) सयू ायपासनू २) आपल्या आहारातनू सयू ायची शक्ती सिय िनस्पती
हे प्रोिीन ि शििाशमनच्या स्िरुपात ग्रहण करतात. याच प्रकारे सयू ायची उष्णता आपल्यासाठी ि इतर प्राशणमात्रांसाठी
जीिनदायी आहे. सयू ायची उष्णताच आपल्या शरीराला प्रत्यक्ष शकंिा अप्रत्यक्षपणे उष्ण ठे िते. त्यामळ
ु े आपल्या शरीरातील
सिय यत्रं णा योग्य प्रकारे काम करीत असतात. रोगांच्या कीिानचंु ा नाश करण्याची क्षमता सयु यप्रकाशामधे असते. सयू यप्रकाश हा
आरोग्यकारक असनू सयू यशकरनांमधे उत्कृ ष्ट जीिनसत्ि ि निनिीन आमोिव्ये असतात. रोगशनिारण ि आरोग्यासंिधयनासाठी
सयू यशकरणांचा उपयोग होतो. सकाळच्या कोिळ्या उन्हातून ‘ड’ जीिनसत्ि शमळते म्हणनू च निीन जन्मलेल्या मल
ु ांनादेखील
सकाळच्या कोिळ्या उन्हात ठे िले जाते ते याच कारणासाठी. सयु यशकरणात जी तेजस्िी िव्ये आहेत त्यामळ
ु े अपायकारक
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जंतंचू ा नाश होत असल्याने त्याचे शिशेि महत्ि आहे. सयु यशकरणातील अशतनील शकरणे शह मनष्ु याला शदघाययष्ु य प्राप्त करून
देण्यास उपयोगी ठरतात. ज्याप्रमाणे सयू यप्रकाशाअभािी िनस्पतींची िाढ होत नाही त्याचप्रमाणे मनष्ु याचीही िाढ खिंु ते. लहान
मल
ु ांना सकाळच्या कोिळ्या उन्हात ठे िल्याने त्यानं ा ‘ड’ जीिनसत्ि शमळते. मात्र त्यािेळी त्याना ते उन शमळाले नाही तर
लहान मल
ु ांना मडु दसू होतो. ि मल
ु ांची िाढ खिंु ते. सकाळच्या सयू यप्रकाशामळ
ु े रोगप्रशतकारक शक्ती िाढते तसेच पांढऱ्या
पेशींची संख्या िाढते. लाल पेशींमधील रक्तरंजक िव्याचे प्रमाण िाढून शरीराला भरपरू प्राणिायचू ा परु िठा होतो. िोडक्यात
सयू य हा अमृतरूपी शकरणांचा एक तेजस्िी कंु भ होय. तो मनष्ु याच्या आरोग्य रक्षणासाठी उदयाला येत असतो.
स्ु ययनमस्कयरयचे महत्व व फय्दे:सयु यनमस्कारामळ
ु े
शरीरातील सिय अियि
लिशचक, बळकि ि सडु ौल
बनतात. सयू यनमस्कार हा असा
व्यायाम प्रकार आहे ज्यामधे
सिय आसनांचा एकत्र लाभ
होतो. सयु यनमस्काराने सिांगव्यायाम होतात. ज्या व्यक्तींना इतर व्यायाम करणे शक्य नसते त्यांनी दररोज सकाळी कोिळ्या
उन्हात शकमान १२ सयू यनमस्कार घालािेत. सयू यनमस्कार म्हणजे सयू ायला १२ प्रकारे नमस्कार घालणे होय. जी आपली प्राचीन
काळापासनू ची संस्कृ ती आहे. शनयशमत सयू यनमस्कार घातल्याने शरीर आजारापासनू दरू राहते. सयू यनमस्कार ियाच्या ५
ििायपसनू ते िृद्ांपयंत सिय लोक करू शकतात.
स्ु यनमस्कयरयचे फय्दे:१)नमस्कयरयसन:- ओम स्मत्रय् नम:||
त्िचेचे शिकार बरे होतात. कंबर ि पाठ मजबतू बनते. शचत्त एकाग्र होते. आत्मशिश्वास िाढतो. शरीर ि मन सदृु ढ बनते.
२) पवयतयसन/पयर्श्यहस्तयसन:- ओम रव्े नमः||
अन्ननलीके स पोिण शमळते. सदी ि घशाचे शिकार बरे होतात. कंबरे चे दख
ु णे कमी होते.
३) हस्तपयदयसन:- ओम स्ू यय् नमः||
पोिाच्या सिय तक्रारी दरू होतात. पायाच्या ि हाताच्या बोिाच्या तक्रारी दरू होतात. बद्कोष्ठता दरू होते.
४) हस्तदडां यसन:- ओम भयनवे नमः||
हृदयाचे दोि दरू होतात. यकृ तािर आरोग्यदायक दाब येऊन पचनशक्रया सधु ारते. मशहलांच्या गभायशयाचे दोि दरू
होतात.
५) समकय् हस्तदडां यसन:- ओम खगय् नमः||
हात, पाय, ि गडु घ्याचे तक्रारी दरू होतात. कंबर बारीक होते. पोिाच्या सिय तक्रारींिर हे एक उत्तम असं आहे.
पोिािरील चरबी कमी होऊन पोि बारीक होते.
६) अष्यांग प्रस्नपयतयसन:- ओम पूष्णे नमः||
शरीराची शारीररक काययक्षमता िाढते.मन एकाग्र होण्यास मदत होते.
७) भुजांगयसन:- ओम स्हरयण््गभयय् नमः||
Special Issue No. 2, March, 2017

www.researchfront.in

283

RESEARCH FRONT
ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341

सदी, कफ दरू होण्यासाठी मदत होते. डोळे सतेज ि तेजस्िी होतात. पाठदख
ु ी, कंबरदख
ु ी नाहीशी होते. रक्ताशभसरण
सधु ारते. पचनशक्रया सधु ारते ि भक
ू िाढते.
८) ऊर्धवययसन:- ओम मरीच्े नम:||
सन्ं धीिात, लकिा, अधांगिायू सारखे आजार बरे होतात. पायांची ि हाताची ताकद िाढते ि पोि कमी होते.
९) हस्तदडां यसन:- ओम आस्दत््य् नम:||
मलािरोध, बद्कोष्ठता दरू होते. सदी ि घशाचे शिकार दरू होतात. पचनशक्रया सधु ारते.
१०) हस्तपयदयसन:- ओम सस्वत्रे् नम||
पोिाच्या सिय तक्रारी दरू होतात. शरीर सडु ौल ि बांधेसदू बनते.
११) पवयतयसन/पयर्श्यहस्तयसन:- ओम अकयय् नमः||
अन्ननलीके स पोिण शमळते. सदी ि घशाचे शिकार बरे होतात. कंबरे चे दख
ु णे कमी होते.
१२) नमस्कयरयसन:- ओम भयस्करय् नमः||
त्िचेचे शिकार बरे होतात. कंबर ि पाठ मजबतू बनते. शचत्त एकाग्र होते. आत्मशिश्वास िाढतो. शरीर ि मन सदृु ढ बनते.
स्ु यनमस्कयरयचे मयनस्सक महत्व:प्राचीन काळापासनू ऋिीमनु ींनी मनािर ताबा शमळिण्यासाठी श्वसनाच्या व्यायामाना सगळ्यात सोपे साधन मानले
आहे. सयू यनमस्कार करताना श्वासािर लक्ष कें शित होते त्यामळ
ु े सयू यनमस्कार घातल्याने मन शस्िर राहण्यास मदत होते ि
आत्मशिश्वास िाढतो. ध्यान लागण्यास मदत होते. कोणतेही कायय यशस्िीरीत्या पार पाडण्यासाठी मन शस्िर असणे अत्यंत
गरजेचे आहे. सध्या शेतकऱ्यानं ा अनेक अडचणींना सामोरे जािे लागते आहे त्यासाठी मन शस्िर असणे गरजेचे असल्याने
त्यािर सयू यनमस्कार हा अत्यतं चांगला उपाय आहे. मानशसक स्िास्थ्य चांगले असेल तर कोणतीही अडचण सोडिण्यास ि
शनणयय घेण्यास मदत होते. शांत शठकाणी सयू यनमस्कार के ल्यािर मानशसक स्िास्थ्य प्राप्त होते.
समयरोप:पोहणे ि सयू यनमस्कार हे २ व्यायामप्रकार असे आहेत शक ज्यांचामळ
ु े सिय शरीर ि इशं ियांना व्यायाम शमळतो.
सयु यनमस्कारामळ
ु े हृदय, फुफुसे ि आतडी काययक्षम बनतात. रक्ताशभसरण संस्िा, श्वसनसंस्िा, पचनसंस्िा, काययक्षम होण्यास
मदत होते. म्हणनू दररोज शकमान १२ सयू यनमस्कार घालािेत. सयु यनमस्कार हा व्यायाम प्रकार शिना खशचयक कमी िेळ
लागणारा ि अत्यतं फायदेशीर आहे. आज अनेक खेडेगािात देखील सयू यनमस्कार, योग ि प्राणायामाचे शशबीर अयोजीत
के ले जातात ि सामान्य लोकांना देखील याचे महत्ि पििनु देण्याचे कायय अनेक योग गरुु करत आहेत उदा. रामदेि बाबा, श्ी
श्ी रिी शंकरजी यांचा माध्यमातून अनेक शठकाणी शशबीर आयोशजत के ले जातात ि लोकांना व्यायामाचे महत्ि पििनू
सांशगतले जाते आहे. त्याचा सिय शेतकरी लोकांनीही लाभ घेतला पाशहजे.
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