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TADĀSANA	
 
Sõna tadā tähendab sanskriti keeles „puud“ 
või „palmipuud“ ja seetõttu teatakse seda 
āsana’t ka „puupoosi“ nime all - või ka 
„palmipuupoosina“, et eristada seda 
vṛkṣāsana’st, mida võib samuti tõlkida kui 
puupoosi. Mõnedes india murrakutes 
kasutatakse tähe D asemel L-i, seega võib 
seda āsana’t kohata osades India 
piirkondades ka Talāsana nime all. 
 
Üldiselt ei pööra inimesed lihtsalt seistes 
oma rühile tähelepanu. Mõned seisavad 
toetades oma keharaskuse ainult ühele 
jalale, või siis nii, et jalad on külgsuunas 
pööratud. Teistel aga langeb kogu 
keharaskus kandadele või siis jalgade sise- 
või väliskülgedele. Sellest saab aimu, kui 
vaadata, kustkohast jalanõude tallad ja 
kannad ära kuluvad. Väärast seismise 
asendist ja kehamassi ebaühtlasest 
jaotumisest jalgadele tekivad spetsiifilised 
keha väärarengud (deformatsioonid), mis 
pärsivad lülisamba paindlikkust. Ka harkis 
jalgadega seistes on parem hoida suur 
varvas ja kand paralleeljoonel keha 
mediaantasapinnaga, mitte nurga all. Sel 
viisil seistes on puusad kokkusurutud, kõht 
sees ja rind ettepoole toodud. Kui seisame 
nii, et meie keharaskus langeb ainult 
kandadele, tunneme, kuidas raskuskese 
nihkub - puusad lõtvuvad, kõht vajub ette, 
keha kaldub taha ja lülisammas on 
koormatud, pinge all. Selle tulemusena 
väsime kiiremini ja muutume mentaalselt 
aeglasemaks. Seega on korrektse kehahoiu 
valdamine ülioluline. 
 

Tehnika 

Seisa jalad õlgade laiuselt või natuke 
vähem harkis; pööra tähelepanu sellele, et 
taldade siseküljed (kanna ja suure varba 
vahe) oleksid paralleelselt. Tõsta käed üles 
nii, et need oleksid paralleelselt kõrvadega,  

hoides peopesi avatuna. Venita kogu keha, 
sh jalgu, kere ja käsi niipalju kui võimalik, 
hoides ainult peopesi lõdvestununa. 
Peopesad peavad olema avatud üksteise 
suunas. Kogu selle āsana vältel soorita 
samaaegselt aṡvinῑ mudrā’t (nn 
hobusežesti), mis tähendab jõulist 
pärakulihaste ja kogu anaalpiirkonna 
lihaste pinguldamist, püüdes tõmmata neid 
sissepoole ja üles. 

Sellel āsana’l on olemas ka raskem 
versioon, kus keha sirutatakse üles tõustes 
varavastele, kuid kuna see ei anna erilist 
eelist, siis on parem jääda algse variandi 
juurde. 

 

Keskendumine 

Selle āsana sooritamise ajal keskendu 
kosmilise energia voolule läbi käte,  
pannes tähele erinevusi negatiivse (yin) 
laengu vahel, mis laskub läbi vasaku käe ja 
positiivse (yang) laengu vahel, mis laskub 
paremast käest. Fokusseeri selle energia 
kogunemisele kehas. Aṡvinῑ mudrā’t 
rakendades tagad sa selle, et energia ei lähe 
jalgade kaudu kaotsi. 
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Pärast seda saa teadlikuks 
biomagneetilistest väljadest käte ümber ja 
üleliigse energia vabanemisest läbi 
sõrmede ja peopesade, nagu peen 
elektrivool, mis väljub kehast. Samuti taju 
suurt peenenergia sfääri, mis ümbritseb 
füüsilist keha torso kohal.  

Mõjud ja kasud 

Selle āsana praktiseerimine muudab 
kehaehituse ja -proportsioonid kauniks 
ning muudab meid krapsakaks, kergeks ja 
nobedaks. See hoiab ära istmikunärvivalu 
(ishias) ja kasulik nendele, kelle käed-jalad 
on ülitundlikud külma suhtes. Selle abil on 
võimalik isegi pikkust suurendada ning 
vaimu ergastada. 

Tadāsana on eriti kasulik naistele raseduse 
ajal, kuna seda saab sooritada pea raseduse 
lõpuni, kuni 5. päevani enne sünnitust. 
Puupoos on kosutav, mitteväsitav ja 
ergutav harjutus, mis hoiab keha erksa ja 

aktiivsena. Selle sooritamine ei kurna 
rasedat, vaid vastupidiselt annab talle hea 
kerge enesetunde. 84-st klassikalisest 
āsana’st on see üks väheseid, mida võib 
naine sooritada kogu 10 raseduskuu vältel 
(Hindu või lunaarkalendri järgi). See 
treenib naise keha nii, et sünnitus saaks 
toimuda peaaegu valutult ning hoiab 
lapseootel ema tervena. Sellegipoolest 
peaksid naised raseduse ajal seda āsana’t 
sooritama erilise hoole ja ettevaatusega 
ning vastavalt kompetentse guru 
juhtnööridele. 

 

Tadāsana suurendab ühtlasi käte 
tervendava magnetismi võimet. 
Edasijõudnute tasemel lihtsustab see 
tervendamist ja enesetervendamist 
paljudest haigustest. Olgu öeldud, et see 
poos on üks osa salajasest joogatreeningust 
saamaks magneetiliseks tervendajaks. 
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ALGAJATE	PUHASTUSVO. TTED		
(KRIYĀ-YOGA)	
1. Kaabi oma keel üleni puhtaks. Kasuta 
selleks kas metallist keelepuhastajat, 
puidust nuga või teelusikat - õõnes pool 
allpool. Jätka seni, kuni instrumendile jääv 
sülg on täiesti puhas. Püüa sellest mitte 
midagi alla neelata, vaid sülita see välja. 
See toiming puhastab svādhiṣṭhāna tšakrat 
ja eemaldab peast üleliigse lima (kapha). 
Tehniliselt kutsutakse seda praktikat 
joogas jihvāmūla dhauti’ks ehk 
„keelejuure puhastamiseks“. 

 

2. Pane oma nimetissõrme otsale 
rafineerimata soola või meresoola ning 
hõõru sellega õrnalt ja täielikult oma 
igemeid ja kogu suu limaskesta. Ära unusta 
sisemisi pindu keele all või suulaes. Nii 
saad sa vabaks üleliigsest vedelikust 
poorides, saavutad selge meele ja vabaned 
unisusest. Püüa mitte midagi neelata, 
vajadusel sülita välja. Viimaks loputa oma 
suud puhta veega. Tehniliselt kutsutakse 
seda võtet dantamūla dhauti’ks 
(„hambajuurte puhastamiseks“) ja seda 
selgitatakse lähemalt edasistel kursustel. 

 

3. Kasuta sooja soolaga segatud vett: võta 
1 triiki täis teelusikas mere- või mäesoola 
ühe klaasi (200-250 ml) vee kohta. Võta 

pisut soolast vett ühe käe peopessa, sulge 
teise käe nimetissõrmega vastaspoolne 
ninasõõre, tõmba vett sügavale avatud 
ninasõõrmesse, kuni see jõuab suhu. Korda 
sama teise ninasõõrmega. Ära midagi alla 
neela, vaid sülita välja. Seejärel nuuska 
oma nina õrnalt. See tehnika eemaldab 
peast lima (kapha) ja puhastab vaimu. Seda 
saab sooritada ka spetsiaalse nõu abil, mida 
tuntakse Indias neti-kannu nime all. Selle 
harjutuse tehniline nimetus on jala-neti  
ehk „neti veega“. 

 

 

 

4. Pese õrnalt silmamuna valge pind 
(sarvkest) puhta ja külma voolava veega. 
Märka vee magnetilisi energiaid 
mõjutamas maṇipūra tšakrat. See toiming 
puhastab nii meelt kui nägemist. 
Tehniliselt nimetatakse seda cakṣū 
dhauti’ks („silmade puhastamiseks“).  

Neid nelja toimingut tuleks teha igal 
hommikul kohe pärast ärkamist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



©Swami Vivekananda, 2008  Isvara Joogakool,  kursus 1-5 
Course 002, version 6.2. Lk 4/6 www.isvarajoogakool.ee 
 

DANTAMULA	DHAUTI	
	

Tsiviliseeritud inimene leiab, et kui ta 
peseb hambaid hambaharja ja -pastaga 
ning käib korra aastas hambaarsti juures, 
on ta saavutanud hambahügieeni 
tipptaseme. See mõte on täiesti vale. 
Kuulus Rootsi dietoloog Are Waerland, 
kes elas eelmise sajandi alguses ja veetis 
palju aega Rootsi põhjaosas ülejäänud 
„tsiviliseeritud“ maailmast isoleeritult 
väikestes külades elavate turskete talunike 
ja metsalangetajate keskel, räägib ühest 
tähendusrikkast vahejuhtumist. Need 
inimesed elasid niinimetatud primitiivset 
elu, tegemata välja linnade mugavusest ja 
luksusest; nad töötasid põllul ja metsas. 
Are Waerland oli rabatud nende 
erakordsest tervisest. Isegi 80- või 90-
aastaselt oli neil nõtke, paindlik ja tugev 
keha, selged silmad, punased põsed ja väga 
selge mõistus. Nende täiuslikud ilma 
kaarieseta hambad hämmastasid teda 
veelgi enam. Ühel päeval rääkis üks 
üheksakümnendates aastates turske mees, 
kes istus puutüvel, mille ta oli just kirvega 
langetanud, talle loo oma venna Antoni 
elust. Viimane pöördus pärast 10 aastat 
linnaelu (Narvikis) tagasi tallu, kus elas 
tema pere. Pikkadel talveõhtutel rääkis ta 
lõkke valguses neile linna imedest ja kogu 
pere kuulas teda vaikselt, imetlusega. Ühel 
päeval nägid nad Antoni näol sügavat 
grimassi, ta oli närviline ja tegi kätega 
imelikke žeste. Kui tema vanemad küsisid 
talt, mis on juhtunud, vastas ta pisarsilmil: 
„Mu hambad valutavad hirmsasti.“ Isa 
hakkas naerma: „Hambad ei saa valutada. 
Hambad on nagu kivid ja kivid ei saa 
valutada!“ See, et Rootsi talunike hambad 
olid nii terved, tuli peamiselt sellest, et nad 
kasutasid erilist leiba. Seda leiba valmistati 
2 või 3 korda aastas suurtes kogustes. 
Leival lasti kuivada ja mõne nädala pärast 
muutus see erakordselt kõvaks; Are 
Waerland väidab, et ta pole kunagi söönud  

 

nii maitsvat leiba. Koos või ja juustuga 
moodustaski see leib kogu söögi, mis pani 
sülje kõvasti jooksma ning tegi hambad 
terveks ja lõualuu tugevaks. Seega on õige 
hambahügieeni üks oluline element süüa 
kõva toitu, mis sunnib kaua aega närima, 
regenereerides hambaid ja masseerides 
igemeid. Tänapäevane dieet, mis koosneb 
pehmest, keedetud või küpsetatud toidust, 
mille puhul hammastel puudub igasugune 
vastusurve, toobki seepärast kaasa 
hammaste ja igemete taandarengu.  

On ka teisi suuri probleeme, mis on seotud 
igal hommikul kasutatava hambapastaga. 
Selleks, et pakkuda „valgeid hambaid, 
värsket hingeõhku“, sisaldab see 
abrasiivainet, mis pika aja jooksul söövitab 
ja ründab hambaemaili. Osa tootjaid lisab 
hambapastale pehmendusainet, mis 
võimaldab pastal pääseda kergemini 
hammaste vahele, aga ka hambaemaili 
pragudesse. See aktiveerib hambapastas 
sisalduva pesuaine ja ka hambaemaili 
valgendavad ained, mis muudavad lõpuks 
hammaste loomuliku värvi, mis peaks 
olema elevandiluu värvi. On ilmselge, et 
soov omada väga valgeid hambaid 
suurendab hammaste nõrkust. Lisame siia 
veel need ained, mis on ette nähtud pastat 
värvima ja lõhnastama (nagu kasutajale 
meeldib) ja mille eesmärk on peita 
kemikaale, millest me äsja rääkisime (mis 
on tootja huvides). See keemiline kokteil ei 
valgenda hambaid, vaid lihvib ja söövitab 
neid. Pika aja peale ärritab see igemeid, 
koormab suu limaskesta ja nõrgestab suu 
loomulikku kaitsevõimet. Muutes suuõõne 
pH-taset (happesust), soodustab see 
bakterite vohamist. Hambapastat 
pehmendavad ained, mis vähendavad sülje 
pindpinevust, panevad oksüdandid 
sisenema kõige väiksematesse pragudesse; 
igemed lähevad paiste, hakkavad veritsema 
ja tõmbuvad järkjärgult tagasi, paljastades 
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hambajuurepoolse piirkonna. Teatavad 
niinimetatud „meditsiinilised“ 
hambapastad ei ole sugugi vähem 
kahjulikud, sest lisaks juba mainitud 
elementidele sisaldavad need 
desinfitseerivaid aineid, mis ärritavad 
igeme rakke. Antiseptik peab tõepoolest 
tapma mikroobe, mis on tegelikult elavad 
rakud. See desinfitseeriv aine, mis hävitab 
baktereid, ei saa jääda siiski kahjutuks 
igeme ja suu limaskesta rakkudele. 
Hambaharjad, olenemata sellest, kui head 
nad on, ärritavad igemeid. Veelgi 
kahjulikumad on sünteetilised 
hambaharjad, mis kriimustavad 
hambaemaili, ehkki nad on kuulsad selle 
poolest, et nad peavad paremini vastu. 

Kuna me ei söö igal toidukorral väga kõva 
toitu, on pärastine hammaste pesemine 
vajalik. Kuulus joogi Svāmi Śivānanda 
soovitab kasutada hammaste 
puhastamiseks õlist ja meresoolast 
valmistatud pastat. Võimaluse korral tuleks 
sellele pastale lisada ka natuke puhast savi, 
et see oleks veelgi tõhusam. Mõni tilk 
toiduõli pannakse väikesesse anumasse 
koos piisava hulga soola ja võimaluse 
korral savipulbriga. Ained tuleb näpuga 
segamini ajada ja seejärel on see 
kasutusvalmis. Kõigepealt tuleb 
hambaorgiga – mis on valmistatud puidust 
või muust materjalist, millega ei saa 
kriimustada hambaemaili – eemaldada 
hammaste vahelt toidujäägid. Seejärel 
tuleb nimetis- ja keskmine sõrm kasta 
otsapidi pastasse ja masseerida hambaid ja 
igemeid tugevasti näpuotstega, kõigepealt 
ülevalt allasuunas, seejärel alt ülessuunas 
ja siis pikisuunas. Randmest liigutades 
kulgeb see toiming tõhusamalt. Ei tohi 
unustada hammaste sisekülgi. Näpud 
puhastavad hambaemaili täiuslikult ja 
masseerivad igemeid, mis saavad toonust 
vereringe suurenemisest. Kui igemed 
veritsevad ja on pisut tagasi tõmbunud, 
tuleb masseerida juure poolt hambakrooni 
suunas. Seda toimingut tuleb jätkata seni, 
kuni võib kuulda heli, mis meenutab märja 

näpu libistamisel mööda klaasi tekkivat 
heli. See heli kinnitab, et hambad on 
puhtad. Kokku kestab see toiming 
ligikaudu 2 minutit. Kindlasti üllatud, kui 
põhjalikult ja kiiresti saab hambaemail 
puhtaks; see taastab hambaemaili 
loomuliku sära. Ilma et see oleks pesuaine, 
puhastab meresool väga hästi ning tänu 
selle osmootsetele ja hügroskoopsetele 
omadustele soodustab see igemete 
verevarustust. Sool aktiveerib ka 
süljeerituse ja on teada, et sülg on parim 
suuõõne antiseptik. 

Masseerimine ja meresool eemaldavad suu 
limaskesta surnud rakud ja hammastele 
ladestunud mustus tõrjutakse välja. 
Meresool toimib hambakivi tekkimise 
vastu ja säilitab või taastab füsioloogilise 
tasakaalu suus. Kui igemed on terved, siis 
on ka hambad terved. Paistes igemed, mis 
on lõdvad ja veritsevad, muutuvad juba 
mõne päevaga taas punaseks ja tugevaks, 
ronivad tagasi hamba krooni poole ja 
hoiavad hambaid tugevalt. Parim savi õlile 
ja soolale lisamiseks on roheline savi, mis 
on söödav ja millel ei ole lihvivat mõju. 
Samuti võib kasutada taimetuhka, mis on 
valmistatud kaltsineeritud baklažaanist ja 
pulbristatud. Olgugi et see pasta on musta 
värvi, toniseerib see igemeid suurepäraselt, 
see on väga tõhus ja samal ajal väga hea 
suu lõhnade eemaldaja. Halva hingeõhu 
korral piisab sellest, kui võtta mõned 
soolakristallid, võimaluse korral meresoola 
kristallid, mida tuleb imeda; lõhn kaob 
väga lühikese ajaga. Sool, mis on tugev 
lõhnade eemaldaja, ei eemalda muidugi 
põhjust, milleks võib olla halb seedimine, 
hambakaaries või mädanik. 

Tervemate hammaste heaks tuleb (muu 
hulgas) järgida järgmisi reegleid: 

1) Väldi suhkruid. On eksperte, kes 
väidavad: „Väldi suhkrut ja sul ei ole 
kunagi hammastes auke!“ Suhkur 
muudab suu keemilist keskkonda, 
soodustades hambakaariest, ja sellest 
saab alguse laste hammaste allakäik. 
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Eriti kahjulikud on karamellid ja muud 
lutsukommid, sest suhkur puutub 
hammastega pikalt kokku. Pärast 
suhkrupõhiste maiustuste tarbimist 
loputa suud ohtra veega. 

2) Väldi hammaste kokkupuudet järskude 
temperatuuri muutustega, näiteks 
kuuma tee joomist vahetult pärast 
jäätise söömist. Sellised temperatuuri 
muutused lagundavad hambaemaili ja 
tekitavad sellesse pragusid. 

3) Kui päike paistab, siis kasuta 
võimalust ja näita päikesele mitte 
ainult oma silmi (suletud laugudega, 
kui päike on horisondist palju 
kõrgemal), vaid tee ka suu hästi lahti, 
tõmba huuled eemale, et igemed välja 
paistaks, ja lase päiksekiirtel suhu 
paista. Ultraviolettkiired läbivad 
hambaemaili, puhastades kudesid 
sügavalt, neid ärritamata. 

4) Päevasel ajal, millal iganes sa soovid, 
pigista hambaid kõvasti kokku, nii et 
alumised esihambad jäävad ülemistest 
pisut tahapoole; seejärel tõmba 
lõualihaseid kokku. Pinguta jõuliselt ja 
seejärel lõdvesta lõuad; nii saavad 
hambad rütmiliselt igemetesse 
kinnitatud. Sellega masseerid sügavalt 
kudesid, see masseerib igakülgselt 
igemeid ja stimuleerib sisemist 
verevarustust. Tee seda harjutust mitu 
korda päevas. Üks-kaks minutit igal 
korral on piisav, et pakkuda 
suurepärast verevarustust kogu 
hammaskonnale ja aidata hoida seda 
suurepärases seisukorras. 

 

 

 


