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চুল পাকা রােধর uপায় 

চুল eবং শরীেরর tক িনেয়i সবাi িচnা কের বিশ।  
চুল পেক গল িকনা।  শরীেরর tক বুিড়েয় গল িকনা।  
ei িনেয় িচnার শষ নi।  নারীেদর পাশাপািশ 
পুrষরাo ei dিট িবষয় িনেয় বশ িচnা কের থােক।  
চুল পাকা রাধ করার জn eবং tক ভােলা রাখার 
জn যাগশােst চমৎকার িকছু ব ায়ােমর কথা বলা 
আেছ।  ei ব ায়ামgেলা িনয়িমত করেত পারেল চুেল 
যমন পাক ধরেত পাের না তমিন শরীেরর tকo 
বুিড়েয় যেত পাের না সহেজ।ei ব ায়ামgেলার মেধ  
anতম হেলা িবপরীতকরণী মুdা।ei মুdা aভ ােস 
দেহর কেয়কিট sানেক িবপরীত aবsােন িনেয় দহ-
মেনর unিতলােভ pেয়াগ করা হয় বেল eর নাম 
িবপরীতকরণী মুdা।  মrদেNর িsিতsাপকতা o 
নমনীয়তা কম থাকেল বা ন  হেয় গেল নতুন 
aভ াসকারীেদর পেk যাগব ায়ােমর সবা াসন aভ াস 
করা কিঠন হেয় পেড়।  e aবsায় pথম িকছুিদন 
িবপরীতকরণী মুdা aভ াস করেল মrদেNর 
িsিতsাপকতা o নমনীয়তা িফের আেস।  ei মুdােক 
কখেনা কখেনা aধসবা াসনo বলা হয়।  

e আসন করার জn pথেম িচৎ হেয় েয় পড়ুন। হাত dেটােক পাজঁেরর d' পােশ মািটেত 
রাখুন। eবার দম িনেত িনেত পা dেটা জাড়া o সাজা aবsায় যতদূর সmব মাথার uপের 
তুলুন। হাত dেটা কni থেক ভেঙ কামেরর d' পােশ ঠকা িদেয় ধrন। eখন কniেয়র uপর 
ভর িদেয় পা dেটা আরo uপের তুেল পােয়র পাতা মাথা বরাবর িনেয় আsন। হাত িদেয় দেহর 
িনmাংশ uপরিদেক ঠেল ধের রাখনু। কামর ভেঙ থাকেব,  তেব হাঁটু যন না ভােঙ। াস-
p াস sাভািবক রেখ িবশ সেক ড থেক িtশ সেক ড e aবsায় থাkন। eরপর দম ছাড়েত 
ছাড়েত পা নািমেয় হাত আলগা কের িকছুটা িব াম িনেয় মুdািট আবার কrন। eভােব ২/ ৩ 
বার মুdািট aভ াস কrন eবং pেয়াজনমেতা শবাসেন িব াম িনন।  

যাগশাst মেত মুdািট িনয়িমত aভ ােস ' বিল'  o ' পিল'  থেক দহেক রkা করা সmব হয়।  
' বিল'  aথ চমসে াচন আর ' পিল'  aথ পkেকশ। e আসন করেল চামড়ায় ভাঁজ পেড় না eবং 
চুল পােক না। aথাৎ দেহ যৗবন aটুট থােক। eছাড়াo মুdািটেত থাiরেয়ড,  প ারাথাiরেয়ড,  
টনিসল,  sালভারী pভৃিত gিnর ভােলা কাজ হয়।  ফেল দেহর সমs দহযnt ss o সিkয় 
থােক। দহ সহেজ রাগাkাn হয় না। মুdা aবsায় hৎিপN মাথার uপের থােক বেল সহেজ 
pচরু িব d রk মিsে  pািবত হয়।  িপিনয়াল gিn,  িপটুiটাির gিn রk থেক pেয়াজনীয় 
পুি - uপাদান সহেজ সংgহ করেত পাের। hৎিপN মুdা aবsায় িকছুkণ মাধ াকষণ থেক মুিk 
পায় বেল িব াম পাoয়ায় তার কমkমতাo বৃিd পায়। মুdািট হজমশিk বৃিd কের,  কা বdতা,  
am pভৃিত রাগ দূর কের,  পট o তলেপেটর পিশ দৃঢ় কের eবং oi a েলর sায়ুজাল 
সেতজ o সিkয় রােখ। eেত পট o কামের apেয়াজনীয় চিব hাস পায়।  


