��ी सुधार�ासाठी �ायाम
१. पा�म�ग �ान धारणा (तळहाताने डोळे झाकुन �ान करणे)
��ाने आपले डोळे हलकेच बंद करावेत. आरामात कोचावर �क�वा ज�मनीवर
बसावे.पाठ ताठ ठे वावी. तळ हाताने डोळे झाकावेत �णजे बाहे रचा पर्काश थोडासु�ा
डो�ात जाऊ शकणार नाही व डो�ांना पूणर् आराम �मळे ल. याम�े हाताचे �ायु
थकून जाऊ नये �णून कोपराखाली लोड ठे वावा. जर लोड �क�वा उशी नसेल तर
खाली बसून कोपरे गुड�ावर ठे वावेत �णजे हात थकणार नाहीत. यावेळी मन
�न�व� चार ठे वावे व शरीर सैल सोडावे. पा�भ� ग �ान धारणा कमीत कमी रोज २० �म. ते
३० �म. करणे अ�ंत ज�रीचे आहे .
२. मेणब�ी�ा पर्काशात वाचने
रातर्ी खोलीतील इतर �दवे बंद क�न एक �क�वा दोन मेणब�ी�ा पर्काशात वतर्मान
पतर्ातील बारीक मजकूर २० ते ३० �म. वाचावा.
३. बुबुळे उजवीकडे व डावीकडे �फरव�ाचे �ायाम
डोळे ��र ठे वून उघड�ा डो�ांना प�ह�ांदा डावीकडे, मग पूणर् उजवीकडे असे २०
वेळा करावे या उजवीकडु न डावीकडे �फरव�ा�ा �ायामानंतर २० वेळा डो�ांची
नाजूकपणे उघडझाप म�म वेगाने करावी. जा� जलद नको �क�वा अगदी हळू नको.
४. बुबुळे वर-खाली �फरव�ाचे �ायाम
डोके ��र ठे वून फ� बुबुळे नेता येतील तेवढी वर �ावीत व मग लगेच खाली
आणावीत. सवर् शरीर मातर् �श�थल असावे. हा �ायाम २० वेळा करावा.नंतर
डो�ांना आराम �मळ�ासाठी नाजूकपणे पाप�ांची उघडझाप २० वेळा करावी.
यानंतर गुणाकार के�ापर्माणे डो�ांचे �ायाम �णजे बुबुळ डा�ा बाजूने वर व
उज�ा बाजूने वर व डा�ा बाजूला खाल�ा कोप�ात अशा पध्दतीने करणे.

५. बुबुळे डा�ा बाजूने वर व उज�ा बाजूने खाली ने�ाचे पर्कार
प�ह�ांदा बुबुळे डा�ा कोप�ात वर �ावीत व नंतर लगेच उज�ा बाजूला
खाल�ा कोप�ात �ावीत. डोके श�तो हलवू नयेत. हा �ायाम २० वेळा
करणे यानंतर डो�ांची उघडझाप २० वेळा करणे.
६. बुबुळे उज�ा बाजूने वर�ा कोप�ात व डा�ा बाजूने खाल�ा
कोप�ात ने�ाचा पर्कार
वर�ा �ायामा�ा उलट बुबुळे उज�ा वर�ा कोप�ात �ावीत, डोके हलवु
नये, यानंतर लगेच डा�ा बाजूला खाल�ा कोप�ात �ावीत मन शांत व
शरीर सैल सोडावे नंतर �श�थलते क�रता पाप�ांची उघडझाप २० वेळा
करावी.
७. बुबुळे वतुर्ळाकार �फरवणे
या �ायामात डो�ांना पुढे जणू घ�ाळ आहे अशी क�ना करावी,मग
प�ह�ांदा दो�ी डोळे घ�ाळा�ा का�ा�ा �व�� �दशेने �णजेच १२, ९, ६,
३ व १२ असे �फरवावे मग दो�ी डोळे घ�ाळा�ा का�ा�ा �दशेने �फरवावे
हे एक आवर्तन होते. असे २० वेळा करावे नंतर �श�थलते क�रता पाप�ांची
उघडझाप २० वेळा करावी.
८.
जवळचे
क�दर्ीकरण
(Focusing)
(Accommodation) साध�ाचे �ायाम

आ�ण

��ीमेळ

क) उजवा हात डो�ासमोर अंग�ाचे नख �दसेल असा धरावा. हा �ायाम
दो�ी डोळे उघडे ठे वून करावा. हाता�ा नखाकडे पाहत असताना हात
डो�ाजवळ ४-५ इं चपय�त आणावा. ��ी नखाकडे असू �ावी. परत हात सरळ
क�न लांब �ावेत. हा �ायाम २० वेळा करावा व पाप�ाची उघडझाप २०
वेळा करावी.

ख) (क) म�े �दलेला �ायाम एक डोळा हाताने बंद क�न दुस�ा डो�ाने
करावा. अंग�ाचे नख उघ�ा डो�ां�ा समोर ठे वावे. हा �ायाम २० वेळा
करावा नंतर पाप�ांची उघडझाप २० वेळा करावी.
ग) (ख) म�े �द�ापर्माणे जो डोळा बंद होता तो उघडावा व �ाचा �ायाम
झाला तो हलकेच बंद क�न हाता�ा तळ�ाने झाकावा हा �ायाम २० वेळा
करावा नंतर पाप�ांची उघडझाप २० वेळा करावी.
घ) दो�ी डोळे उघडे ठे वावेत. उजवा हात सरळ क�न अंगठा बघावा. उज�ा
बाजूचा अंगठा हळूहळू आडवा �ावा. डोके श�तो हलवू नये फ� डोळे
हलवावेत. ��ीक्षेपात (Field of Vision) येईपय�त हात मागे �ावा. कोपर
वाकवू नये. परत हळूहळू आडवा हात डो�ांसमोर आणावा �णजे एक
आवतर्न होते. असा �ायाम २० वेळा करावा. �ानंतर २० वेळा डो�ांची
उघडझाप करावी.
य) (घ) पर्माणेच �ायाम डा�ा हाताने करावा व उज�ा हाताने �ापर्माणे
आपण आडवे उज�ा बाजूस गेलो, �ापर्माणे डा�ा बाजूला हात आडवा
�ावा. फ� डोळे हलवावेत. मान हलवू नये हा �ायाम २० वेळा करावा. नंतर
डो�ाची उघडझाप २० वेळा करावी.
९) जवळ व दूर बघ�ाचा ��ीमेळ (Accommodation) सा�
कर�ासाठी �ायाम
कुठलीही एक गो� नजरेत �ावी. झाड, घर �क�वा पुतळा सुध्दा चालेल.
प�ह�ांदा �ा गो�ीकडे बघावे. मधुन मधुन डो�ाची उघडझाप नैस�ग� क�र�ा
होईल. ती चालू ठे वावी. हे ३० सेकंद करावे. �ामुळे डोळा लहान
लंबवतुर्ळाकार होईल व दु�न गो� �� �दसले. ३० सेकंद झा�ावर ��ी
हातावरील रेषांवर क��दर्त करावी.

आता डोळा मोठा लंबवतुर्ळाकार होईल व जवळ�ा रेषा �� �दसतील. �ह
�कर्या ३० सेकंद करावी नंतर परत लांब�ा गो�ी पहावे. असे ६ वेळा करावे.
पर्य�ांनी ��ीमेळ व क�दर्ीकरण साधून लांब�ा व जवळ�ा गो�ी �� �दसू
लागतील .
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