சுடர் திானம்
குரு: இப்பபாது நான் சசால்லித்தப்பபாகும் பிற்சி புதிதாகத் திானம் சசய்த்
சதாடங்குபலாருக்கானது.
எரு சழுகுலத்திய டுத்துக்சகாள். நீ எரு யைின் பபயா, நாற்காலிிபயா பநாக
அர்ந்து, சழுகுலத்திய ற்மி, உன்னிடிருந்து சுார் நான்கு அல்யது ந்தடி தூத்தில் உன்
கண்களுக்கு பநர்பகாட்டில் அதன் சுடர் இருக்குாறு நிற்க யல. பின், உன் னத்யத எரு
நியயில் நிறுத்தி, கூடிலய இயக்கால், அச்சுடயச் சிமிது பநம் பார்த்தபடிிரு.
அச்சுடருடன் நட்புக் சகாள். “சுடப, ன்னிடம் லா” ன்று கூப்பிடு. பிமகு கண்கயர
மூடிக்சகாண்டு உன் னக்கண்ைால் அச்சுடயப் பார். முடிலில்யய ன்மால் பார்ப்பதாகக்
கற்பயன சசய்துசகாள். சுடர் உன்னிடம் லருலதாகப் பாலித்துக்சகாள்.
“சுடப! னக்குள்பர லந்து ன்யனத் தூய்யப்படுத்து” ன்று இயமஞ்சு. லாயத்திம. சுடய
அயறத்து உன் நாலில் அர்த்து. சுடாின் எரி உன் நாலிலும், பற்கரிலும், பயண்ைத்திலும்,
உள்நாக்கிலும் படர்ந்திருப்பதாகப் பாலித்துக்சகாள்.
“சுடப, ன்யனத் தூய்யப்படுத்து. சபாய்யயச் சுட்டுப் சபாசுக்கிலிடு. ன் நாலிலிருந்து
பிமக்கும் சசாற்கள் இனிபல் நற்சசாற்கராக இருக்கட்டும்” ன்று பகாரு. சுார் இண்டு
நிிடங்களுக்குச் சுடய நாக்கில் இருத்திலிட்டுப் பிமகு அது நகர்ந்து உள்பர இமங்கி,
சதாண்யடக்குள் நிற்பதாக பாலயன சசய். உன் சதாண்யடப்பகுதி முழுலதும் எரி சபற்றுத்
திகழ்லயத உன் னக்கண்ைால் பார். இப்பகுதி ஆறு கக்கங்களுக்குள் என்று.
“சுடப, ன்யனத் தூய்யப்படுத்து. சபாய்யச் சுட்டுசபாசுக்கி ன்யன புடம் பபாடு” ன்று
தங்காகப் பிகாசிக்கும் சுடயக் பகட்டுக்சகாள். இண்டு நிிடங்கள் சுடயஅங்பகப
இருத்திப் பிமகு அது உன் சநஞ்யச பநாக்கி சசல்லதாகப் பாலயன சசய். உன் சநஞ்சின் நடுலில்
அயத சிமிது பநம் இருத்து. அதன் எரி உன் சநஞ்சுக் கூட்யடயும், உன் இதத்யதயும்
உள்ரிருக்கும் பிம உறுப்புகயரயும் ஊடுறுலி இருயர அகற்றுலதாகப் பாலித்துக்சகாள்.
“சுடப, ன்யனத் தூய்யப்படுத்து. சபாய்யயச் சுட்டுப் சபாசுக்கி ன் உைர்ச்சிகயர
பம்படுத்து”. இவ்லாறு சுடருடன் தாழ்யயுடன் பகட்டுக்சகாள். இந்த இடத்திலும் சுடய சுார்
இண்டு நிிடங்கள் இருக்கச் சசய்து, பின் உன் நாபிய பநாக்கி அது பைம் சசய்லதாக
பாலயன சசய். உன் நாபிில் சுடய நிறுத்தி ீண்டும் பிார்த்தயன சசய்.
“சுடப! ன்யனத் தூய்யப்படுத்து. சபாய்யய சுட்டு சபாசுக்கி, ன் சக்தி ாவும்
நன்யக்பக பன்படுாறுசசய்”.

உன் நாபியச் சுற்மிலும் சுடாின் எரி படுாறு சிய நிிடங்கள் திானம் சசய். பிமகு சுடய கீழ்
பநாக்கி அயறத்து லா. உன் இண்டு இடுப்சபலும்புகளுக்கும் இயடில், ஆண் (அல்யது சபண்)
உறுப்புக்குச் சற்று பபய சுடய நிறுத்து.
“சுடப! ன்யனத் தூய்யப்படுத்து, சபாய்யயப் சபாசுக்கி, ன்யனப் புனிதாக்கு” ன்று
பலண்டிக்சகாள். அந்த பகுதிய சுடாின் எரி லிாபித்து இருயர அகற்றுலதாக சிய நிிடங்கள்
திானம் சசய். பிமகு சுடய மூயாதாத்துக்கு அயறத்து லா. உடலின் முதல் சக்கான
மூயாதாம் ங்கிருக்கிருக்கிமது ன்று இப்பபாது லிரக்குகிபமன். நீ பநாக நிிர்ந்து
பத்ாசனத்திபயா அல்யது சித்தாசனத்திபயாஅரும்பபாது உன் உச்சிிலிருந்து இமங்கி, உன்
உடயய பநாக துயரத்துத் தயயத் சதாடுலதாக எரு பநர்பகாட்யடக் கற்பயன
சசய்துசகாள். அப்படி அந்த பநர்பகாடு தயயத் சதாடும் இடத்தில் இருக்கும் உன் உடலின்
அடிப்பகுதிப மூயாதாம் னப்படும். மூயாதாத்துக்கு நீ அயறத்து லந்த சுடய அங்பக சற்று
அர்த்து. சுடாின் எரி அந்த இடத்தில் லிாபிக்குாறு சிமிது பநம் திானம் சசய்.
“சுடப! சபாய்யயச் சுட்சடாித்து ன்யனத் தூய்யாக்கு” ன்று பிார்த்தயன சசய்.
பிமகு சுடய அங்கிருந்து உன் புருல த்திக்கு டுத்து லந்து, அதன் எரி அங்கும் பலி இருயர
அகற்றுலதாக பாலயன சசய்.
“சுடப! சபாய்யயச் சுட்சடாித்து ன்யனத் தூய்யாக்கு. னக்கு எரியத் தா” ன்று
அந்தச் சுடாிடம் பிார்த்தயன சசய்.
பிமகு சுடய உன் கபாயத்தின் நடு யாத்துக்கு டுத்து லா. சுடய அங்பகப நிறுத்தி,
“சுடப! சபாய்யச் சுட்சடாித்து ன்யனத் தூய்யாக்கு. னக்கு எரியத் தா” ன்று அந்த
சுடாிடம் பிார்த்தயன சசய். இண்டு நிிடங்களுக்கு சுடய அங்பகப இருத்தி பிமகு அந்த
சுடர் உன் உச்சி லறிப சலரிப லந்து உன் தயயக்கு சலரிப லந்து, உன் தயயக்கு
ந்தங்குயம் பபய நிற்பதாக பாலயன சசய். அந்த சுடய சிமிது பநம் அங்பகப நிறுத்து.
பிமகு அந்தச் சுடர் சபாிதாக உன்யன முழுலதுாக சூழ்லதாகவும், உன் சாத்த உருலமும் அந்த
சுடருக்குள் இருப்பதாகவும் பாலயன சசய்து அப்படிப சகாஞ்ச பநம் அயதிாக
உட்கார்ந்திரு.
சீடன்: இந்த சுடய எவ்பலாாிடத்திலும் இருத்தி பிார்த்தயன சசய் தாலது பாடபயா
சுபயாகபா சசால்லித் தருகிமீர்கரா?
குரு: நீ உள்ரம் உருகி உன் சசாந்த லார்த்யதகரால் பகட்பபத சாயச் சிமந்தது. நீ ன்னிடம்
பபசுலயதப் பபால் அந்தச் சுடாிடமும் பபசயாம்.
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