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SAHĀJA	AGNISĀRA	DHAUTI	
Sanskriti keeles tähendab sahāja 
„naturaalset, loomulikku“, agni „tuld“, 
sāra „essentsi“ ja dhautῑ „puhastamist“ või 
„pesemist“. Seega võiks seda meetodit 
nimetada „loomulikuks puhastumiseks 
(subtiilse) tuleessentsi abil“. 

Tehnika 

Pane käed kummalegi poole vöökohale, 
asetades pöidlad puusakondi kohale, kohe 
alumise ribi alla. Ülejäänud sõrmed tuleb 
panna kõhule nii, et keskmised (pikad) 
sõrmed jääksid nabaga samale joonele. 
Keskmiste sõrmede otsad ei tohiks 
üksteisega kokku puutuda, vaid peaksid 
jääma kumbki nabast ühe sentimeetri 
kaugusele.  
 
Hoia pöidlaid paigal ja vajuta teiste 
sõrmedega tugevalt nabapiirkonda, justkui 
sooviksid seda suruda vastu selgroogu. See 
tekitab su kõhtu lohu. 
 

 

 
Säilita surve nabaümbrusele ja liiguta 
sõrmi (ühes kõhunahaga) ringikujuliselt 

alguses päripäeva ja seejärel vastupäeva, 
imiteerides veskikivi liikumist. Vajuta 
nabajoonele esialgu sellise tugevusega mis 
ei ületaks valuläve, ja vähehaaval võimalik 
valu kaob. Kogukamatel inimestel on naba 
selgrooni surumine samahea kui võimatu, 
kuid oluline on püüdlus. 
 
Tagamaks võimalikult sügava massaaži, 
painuta end ette ja kõverda pisut põlvi, 
lõdvestades niiviisi kõhulihased. Ära 
kunagi avalda survet otse nabale. 
 
Keskendumine 

Harjutuse sooritamise ajal tunneta 
peenenergiavoolu (bioenergia) 
ülekandumist sõrmedelt seedepiirkonda. 
Fokusseeri end eelkõige valulikele 
kohtadele; muidu aga keskendu maṇipūra 
tšakrale.  
 
Seejärel tunneta psüühilise pinge/stressi 
kadumist (justkui põlemist) jooga 
päikesepõimikus, sügavat sisemist 
massaaži ja maṇipūra tšakra virgumist. 
 
Keelud 

Seda harjutust ei ole soovitatav teha alla 
12-aastastel lastel ega naistel 
menstruatsiooni ajal. Harjutus on rangelt 
keelatud rasedatele naistele. 

Mõjud ja kasud 

See kõhuharjutus aitab varustada 
kõhupiirkonda värske vere ja hapnikuga. 
Tänu sellele, samuti sügavale massaažile 
ning maṇipūra tšakra tugevale 
ergutamisele on võimalik tervenemine 
mitmesugustest kõhuhädadest. Nende 
hulgas on kõigepealt düsenteeria, 
seedehäired ja kõhulahtisus. Sahāja 
agnisāra dhautῑ on ostunud esmaseks ja 
väärtuslikuks ravivõtteks ka koolera puhul. 
Kui võte on korralikult omandatud, toimib 
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see ka kindla profülaktilise abinõuna 
ülalnimetatud haiguste epideemiate korral. 
See kõhuharjutus muudab keskkoha 
saledaks, soodustab seedimist ja aitab 
vabaneda liigsest kõhurasvast. See 
leevendab märgatavalt psüühilist stressi, 

kuna selle käigus nö põletatakse ära 
maṇipūra tšakrasse kogunenud psüühilised 
pinged. Seda võtet ei leia muistsetest 
joogatekstidest, kuna selle avalikustasid 
joogameistrid alles hiljuti.

 


