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Αρμονία και Ειρήνη: Τα πολσηιμόηερα κοζμήμαηα ηοσ ανθρώποσ 
 

Οπνηνλδήπνηε δξφκν θη αλ αθνινπζήζνπκε γηα λα γλσξίζνπκε ηελ ςπρή θαη λα 

αληηθξίζνπκε ηνλ Θεφ, ζα παγηδεπηνχκε ζχληνκα απφ ηελ επηζπκία γηα θήκε, γηα 

δφμα θαη γηα κεγαιείν. Απφ εθείλε ηε ζηηγκή ε δπζαξέζθεηά καο δελ έρεη φξηα. 

Φσξίο θαλ λα ην ζπλεηδεηνπνηνχκε, ζα καο θαηαθιχζνπλ ε απνγνήηεπζε, ε ζιίςε, ε 

δήιεηα θαη ν ζπκφο, απνδηψρλνληαο ηε γαιήλε, ηε ραξά θαη ηελ επζπκία καο. 

 

Τν καξγαξηηάξη είλαη θαζαξφ θαη δηαπγέο. Επηπξνζζέησο, ζπκβνιίδεη ηελ αξκνλία 

θαη ηελ εηξήλε. Γηα λα κελ απνθαιπθζεί ε δηαχγεηα θαη ε θαζαξφηεηά ηνπ, 

αληαλαθιά ηφζν θαιά ηνλ πεξίγπξφ ηνπ πνπ καο δίλεη ηελ εληχπσζε φηη είλαη 

αφξαην. Ελ ηνχηνηο, ε αμία ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αληαλαθιά 

ηέιεηα ηνλ πεξίγπξφ ηνπ. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ζηελ Θλδία είλαη ην αθξηβφηεξν απφ ηα 

θνζκήκαηα. 

 

Όπσο θαη ην καξγαξηηάξη, ε ςπρή δελ απνθαιχπηεη ηελ θαζαξφηεηα θαη ηε δηαθάλεηά 

ηεο. Ο θζφλνο, ε απιεζηία, ε επηζπκία γηα θήκε, ε δπζαξέζθεηα, ε δήιεηα θαη ν 

ζπκφο είλαη ηα πέπια πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αληαλάθιαζε ησλ ηδηνηήησλ ηεο ςπρήο. 

Ψζηφζν, απφ ηελ θαζαξφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα πεγάδνπλ ε ραξά θαη ε αξκνλία καο. 

 

Να γηαηί ε ςπρή είλαη ην πνιπηηκφηεξν θφζκεκα ηεο αλζξσπφηεηαο. Είλαη πην 

πνιχηηκν απ’ ην θαζαξφηεξν καξγαξηηάξη, γηαηί κφλν ε ςπρή καο είλαη ηθαλή λα καο 

απνθαιχςεη ην κπζηηθφ ηνπ Δεκηνπξγνχ. 

 

Είζε ε αξκνλία θαη ε εηξήλε  

λα είλαη αηψληα καδί ζαο! 

Τ.Κ. Σξηκπαζπάκ 

 

Σηοταζμοί περί: Μπράμαν, Υπέρηαηο Ον και  

Άημαν (η Ψστή) 
 

Απηφ πνπ είλαη ππέξηαηα εθηεηακέλν, ζετθφ, αζχιιεπηεο κνξθήο, ιεπηνθπέζηεξν 

απφ ην πην ιεπηνθπέο, πνπ βξίζθεηαη καθξχηεξα απ’ φ,ηη είλαη καθξάλ θαη 

ηαπηφρξνλα εγγχηαηα, ιάκπεη θαη έρεη έδξα ζε απηφ ην ίδην ην ζψκα, ζηελ θνηιφηεηα 

ηεο θαξδηάο (Χπούνηαγια). Δελ ζπιιακβάλεηαη κε ηα κάηηα, νχηε κε ηνλ ιφγν, νχηε κε 

θακία άιιε αίζζεζε. Δελ είλαη δπλαηφλ λα Τν γλσξίζνπκε κέζσ ηάπαρ. Όπνηνο 

δηαινγίδεηαη ζε Αςηό κε απφιπηε θαζαξφηεηα λνπ θαη θαξδηάο, θαζψο ην Ολ είλαη 



αδηαίξεην, Τν αληηιακβάλεηαη ράξηο ζηελ εηξήλε πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε γλψζε. – 

Μνπληαθα Οππαληζαλη III.i.7, 8. 

 

Απηφο πνπ ζηνράδεηαη αληηθείκελα πφζνπ, επηζπκψληαο ηα, γελληέηαη εδψ θη εθεί εμ 

αηηίαο απηψλ ησλ επηζπκηψλ. Αιιά απηφο πνπ έρεη ζηγήζεη ηηο επηζπκίεο ηνπ, πνπ έρεη 

ζηαζεξά εδξαησζεί ζην Άημαν (ζηην τςσή) είλαη απνιχησο ηθαλνπνηεκέλνο ιφγσ ηεο 

αίζζεζεο ηειεηφηεηαο θαη βιέπεη φιεο ηηο επηζπκίεο ηνπ λα απηνδηαιχνληαη. Απηφ ην 

Άημαν (η τςσή) δελ πξνζεγγίδεηαη κέζσ δηδαζθαιηψλ, νχηε κέζσ δηαλνεηηθψλ 

αλαιχζεσλ, νχηε κέζσ βηβιηθψλ αθνπζκάησλ. Απηφ ην Άημαν (η τςσή) δελ κπνξεί 

λα πξνζεγγηζζεί απφ θάπνηνλ πνπ ηνπ ιείπεη ε δχλακε (ζέιεζε, επηκνλή θαη 

ππνκνλή), πνπ είλαη λσρειηθφο θαη ακειήο, νχηε θαλ κέζσ αζθεηηζκνχ πνπ ζηεξείηαη 

εζσηεξηθήο απάξλεζεο. – Μνπληαθα Οππαληζαλη III.ii.2, 3 θαη 4. 
 

Σηοχαζηείηε, ζυγκενηρωθείηε και διαλογιζηείηε! 

 

Η Δύναμη ηης Σκέυης 

Τ.Κ. Σπιμπαζςάμ 

 

Ο λνπο (μάναρ) είλαη ν δεκηνπξγφο ησλ θφζκσλ. Οηηδήπνηε δεκηνπξγείηαη ζηνλ 

θφζκν, δεκηνπξγείηαη πάληα απφ ηνλ λνπ, πνηέ απφ ην ζψκα. Τν ίδην ην ζψκα νθείιεη 

ην φλνκά ηνπ ζηνλ λνπ, γηαηί είλαη ν λνπο πνπ ην δεκηνχξγεζε. Όπνηνο δελ ζεσξεί ην 

ζψκα ζαλ έλα αληηθείκελν εκπεηξίαο, δελ ζπγθηλείηαη απφ ηηο πνηνηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

ζψκαηνο˙ δειαδή, απφ ηελ ηδηαίηεξε ραξά θαη ζιίςε πνπ ζπλδένληαη κε θάζε ζηάδην 

ηνπ ζψκαηνο. Θδσκέλν απφ έμσ, ην ζψκα κάο πξνζθέξεη επραξίζηεζε θαη πφλν˙ 

ηδσκέλν απφ κέζα, απηφ δελ είλαη νχηε επράξηζην, νχηε δπζάξεζην. Όιεο νη πιάλεο 

ηνπ θφζκνπ πεγάδνπλ, επνκέλσο, απφ ηνλ λνπ. 

 

Αθ’ ελφο νη άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη ν θφζκνο είλαη απνηέιεζκα κφλν ησλ ζθέςεσλ. 

Αληηιακβάλνληαη φηη νη ίδηνη δελ είλαη παξά κφλνλ νη ζθέςεηο ηνπο. Όζν γηα ην ζψκα, 

ην αληηιακβάλνληαη απιψο ζαλ κηα απεηθφληζε ηεο ζθέςεο. Αθ’ εηέξνπ, έλα πιήζνο 

ηζρπξψλ πιεγκάησλ δελ κπνξεί λα απνδπλακψζεη ηε δχλακε ηεο ζθέςεο ηνπο. Τν 

ζψκα κπνξεί λα αθκάζεη ή αληίζεηα λα θαηαξξεχζεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ν λνπο 

παξακέλεη πξνζεισκέλνο ζε κηα ζηαζεξή ηνπ απφθαζε. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, φηαλ 

ν λνπο είλαη γηα πνιχ θαηξφ πξνζθνιιεκέλνο ζ’ έλα αληηθείκελν πνπ επηζπκεί 

ζθφδξα, δελ ζα επεξεαζηεί απφ ηα δεηλά πνπ πιήηηνπλ ην ζψκα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ν λνπο εζηηάδεη ζ’ έλα αληηθείκελν αθηεξψλνληαο ζ’ απηφ φιε ηελ ελέξγεηα ηνπ 

πάζνπο ηνπ, θακία δχλακε ζηνλ θφζκν, θακία επινγία ή θαηάξα δελ ζα κπνξέζεη λα 

ηνλ κεηαζηξέςεη. Οη άλζξσπνη δελ είλαη πην ηθαλνί λα θάλνπλ ηνλ λνπ λα 

απνζπαζηεί, απ’ φζν νη γαδέιεο λα θάλνπλ ηα βνπλά λα ηξέκνπλ. 



 

Ο λνπο πνπ είλαη απζηεξά επηθεληξσκέλνο ζ’ έλα κνλαδηθφ αληηθείκελν, δελ 

ηαξάζζεηαη απ’ ηελ επηδνθηκαζία ή ηελ απνδνθηκαζία πεξηζζφηεξν απ’ φζν ηα 

Θκαιάηα απφ ηηο ζχειιεο. Μφλν ην ζψκα κπνξεί λα αιινησζεί απφ εμσηεξηθέο 

επηδξάζεηο θαη φρη ε δχλακε ηεο ζθέςεο. Τν ζψκα δελ είλαη ην αίηην ηνπ λνπ. Ο λνπο 

είλαη πνπ αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ αηηίνπ εληφο ηνπ ζψκαηνο, κε ηνλ ίδην ηξφπν 

πνπ ην πδαηψδεο ζηνηρείν είλαη ην πιηθφ αίηην ηνπ ρπκνχ πνπ ξέεη κέζα ζην ζχλνιν 

ησλ θιαδηψλ ελφο δέλδξνπ. Ο λνπο είλαη φπσο ν θνξκφο ηνπ δέλδξνπ: φηαλ πεζάλεη ν 

θνξκφο θαλέλα θιαδί δελ ζα θπηξψζεη πηα. Αλ, φκσο, ηα θχιια ή ηα θιαδηά ραζνχλ, 

ν θνξκφο δελ ζα ραζεί θη απηφο. Καη, πξάγκαηη, αλ ε βαζηά πεπνίζεζε ηνπ λνπ 

ηαξαρζεί, ην ζψκα είλαη πιένλ αλίζρπξν.  

 

Πνηνο, ινηπφλ, δηαζέηεη ηε δχλακε λα ζπάζεη ηε ζηαζεξή απφθαζε θαη ηε δπλαηή 

πεπνίζεζε ηνπ λνπ, αλ φρη ε δχλακε ηεο ζθέςεο; Φξνληίζηε, ινηπφλ, κε ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή θξνληίδα απηφ ην πνιχηηκν θφζκεκα. 

 

 

Οσπανηέζα Σαταρζί ηοσ Σανκαραηζάρσα 

(Πραγμαηεία ηφν τιλίφν διδαζκαλιών) 

Μια μελέηη ηος Οςίλιαμ Άλημαν – N° 3 – 

 

Σην 19
ν
 θεθάιαην ηεο πξαγκαηείαο ηνπ, «Χίλιερ διδαζκαλίερ», κε ηίηιν «Διάλογορ 

μεηαξύ ηηρ τςσήρ και ηος νος» ν Σαλθαξαηζάξπα ηάζζεηαη κε ην κέξνο ηεο ςπρήο 

εμεηάδνληαο ηνλ λνπ. Σηφρνο ηνπ είλαη λα καο θάλεη λα θαηαιάβνπκε πψο ε επηβνιή 

ηνπ λνπ πεξηνξίδεη ηελ αληίιεςε ηνπ θφζκνπ. Ο λνπο κε ηηο πξνζθνιιήζεηο ηνπ, ηηο 

επηζπκίεο ηνπ, ηηο πξνβνιέο ηνπ, καο πξνβάιιεη κηα πεξηνξηζκέλε, κεξηθή θαη 

απνζπαζκαηηθή αληίιεςε ηνπ θφζκνπ. Ο λνπο κάο βπζίδεη ζ’ έλαλ θφζκν φπνπ ηα 

πάληα είλαη κφλν έιμε-απψζεζε: Μνπ αξέζεη - Δελ κνπ αξέζεη, Επηζπκψ - 

Απνξξίπησ θ.ιπ. Απηφλ ηνλ θφζκν - πνπ πξνθαιείηαη απφ απηήλ ηελ απνζπαζκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ λνπ - ν Σαλθαξαηζάξπα ραξαθηεξίδεη σο απαηειφ.. 

 

2/ Ω νος μος, επιδίδεζαι ζε μάηαιερ ιδέερ όπυρ "εγώ" και "δικό μος". Οι πποζπάθειέρ 

ζος, ζύμθυνα με άλλερ πηγέρ (Σάμκςα*), είναι για άλλον παπά για ζένα. Δεν έσειρ 

ζςνείδηζη ηυν ππαγμάηυν και δεν έσυ καμιά επιθςμία καηοσήρ. Επομένυρ, καλό είναι 
να παπαμείνειρ ήζςσορ. 
 

Απηφο ν λνπο, ζεσξψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ ζαλ κηα μερσξηζηή νληφηεηα ("εγψ", "δηθφ 

κνπ"), απφ ηελ νπνία εμαξηψληαη φιεο νη ζθέςεηο, κάο επηβάιιεη ηδέεο πνπ είλαη 



εληειψο απαηειέο. Απηέο νη κάηαηεο ηδέεο καο ρσξίδνπλ απφ ηελ ςπρή καο, ηε 

ζεκειηψδε καο Ύπαξμε, δεκηνπξγνχλ έλαλ άιινλ απφ εκάο: θάπνηνλ πνπ ζεσξεί ηνλ 

εαπηφ ηνπ δηαρσξηζκέλν, αλεμάξηεην, πνπ ζθέθηεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ ή ηνλ εαπηφ ηεο 

σο ζχδπγν, κεηέξα, παηέξα θαη φινπο ηνπο άιινπο ξφινπο πνπ ζπκκεηέρνπκε ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, μερλψληαο πνηνη είκαζηε νπζηαζηηθά. Σαλ ηε ζηαγφλα ηνπ λεξνχ 

πνπ ζα κπνξνχζε λα πηζηεχεη φηη είλαη αλεμάξηεηε φηαλ αλαδχεηαη απ’ ην θχκα, πνπ 

θη απηφ αλαδχεηαη απ’ ηνλ σθεαλφ, αιιά πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη ρσξηζηή 

απφ ηελ νπζηψδε θχζε ηεο, πνπ είλαη λεξφ. 

Απηέο νη κάηαηεο ηδέεο κάο θιεηδψλνπλ ζε κηα θπζαιίδα. Ελεξγψληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν λνπο ππεξβαίλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Έλαο λνπο ζηελ 

ππεξεζία ηεο ςπρήο καο, ελσκέλνο κε ηε ζεκειηψδε θχζε καο, δελ αηζζάλεηαη ηελ 

αλάγθε λα αλαγλσξίδεηαη, λα παξεκβαίλεη, λα ππεξέρεη, λα πξνβάιεη πάλσ ζην 

αληηθείκελν ηεο αληίιεςεο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηηο επηζπκίεο ηνπ, ηηο 

πξνζθνιιήζεηο ηνπ, ηηο απέρζεηέο ηνπ. Ελσκέλε κε ηελ ςπρή καο, ε δηάλνηα γίλεηαη 

εξγαιείν (κέζνλ) ηεο, θαη ηφηε ν θφζκνο, ηα αληηθείκελα, ηα δσληαλά φληα, νη 

αλζξψπηλεο ππάξμεηο, γίλνληαη αληηιεπηέο ζηελ πξσηαξρηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα. 

Δειαδή, φηη απνηεινχληαη απφ ηελ ίδηα θχζε, απφ ηελ ίδηα νπζία, φπσο ε ςπρή καο. 

Σπλεπψο, δελ είκαζηε πιένλ δηαρσξηζκέλνη απφ ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, εθεί είλαη πνπ 

ε πξνζέγγηζε ηνπ Σαλθαξαηζάξπα κάο νδεγεί. Όληαο ελσκέλνη κε ηε βαζηά καο 

θχζε, ν λνπο πξαγκαηνπνηεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ, πνπ ζα κπνξνχζακε λα ηηο νξίζνπκε 

σο βηνινγηθέο: ηελ αλαγλψξηζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο αληίιεςεο ζηελ πξσηαξρηθή 

ηνπο αιήζεηα, λα ηα ζπκάηαη, λα ηα θαηαλνεί θ.ιπ. Δηφηη έρνπκε αλάγθε απηήλ ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ αληηθεηκέλσλ γηα λα ιεηηνπξγήζνπκε ζ’ απηφλ ηνλ θφζκν. Η πηπρή 

ηνπ λνπ πνπ ζέηεη πξνβιήκαηα είλαη εθείλε πνπ παξεκβαίλεη, πνπ επηβάιιεη, πνπ 

πξνβάιιεη ζην αληηιεθζέλ αληηθείκελν, ζπλαηζζήκαηα, επηζπκίεο, πξνζθνιιήζεηο, 

απνζηξνθέο… Είλαη απηή ε πηπρή πνπ πξέπεη λα παξακείλεη ήζπρε θαη ζησπειή. 

Η ςπρή καο – πνπ είλαη ε νπζηαζηηθή καο θχζε – είλαη καθάξηα, απηάξθεο, ρσξίο 

επηζπκία, ρσξίο ζέισ. Είλαη ηεο ίδηαο θχζεο φπσο ν Θεφο, ν Δεκηνπξγφο, ν Μπξάκαλ 

(ην Υπέξηαην, ε Παγθφζκηα-Χπρή), δελ αθήλεηαη λα πεξηνξηζηεί ζε θάπνηνλ νξηζκφ. 

Καλέλαο νξηζκφο δελ κπνξεί λα πεξηγξάςεη ην άπεηξν, απηφ πνπ είλαη ε πξνέιεπζε 

ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηαπηφρξνλα πέξα απ’ απηήλ ηε δεκηνπξγία. Όπσο ζπληζηά ν  

Σαλθαξαηζάξπα, έλαο ήζπρνο θαη ζησπειφο λνπο είλαη ε πξσηαξρηθή πξνυπφζεζε 

πνπ ζα καο επηηξέςεη λα πξνζεγγίζνπκε ηελ Πξαγκαηηθφηεηα, λα αλαθαιχςνπκε ηε 

ζεκειηψδε καο θχζε. 

 

 (*) Σάκθπα: Πξαγκαηεία πνπ αληηπξνζσπεχεη κία εθ ησλ θηινζνθηθψλ ζρνιψλ ηεο ηλδηθήο 

ζθέςεο.  

(ζπλερίδεηαη…) 

 

 



 

Μεηάθξαζε: Aurelia, Claire, Elisabeth, Esteban, Ines, Καηεξίλα, Petra, Σνθία 

Επαθέο: Αγγιία: brigittekhan@yoga-traditional.com, Γεξκαλία: elisabethvolk@gmx.de, Γαιιία: pascale.rimet@sfr.fr, clementl@bluewin.ch (γηα ηελ 

Ειβεηία), Ειιάδα: sofmavropoulou@gmail.com, Θηαιία: aureliadebe@gmail.com, Θζπαλία: cabezasesteban@gmail.com 
Γηα λα δηαβάζεηε παιαηά ηεχρε θαη άιια άξζξα, πεξηεγεζείηε ζηελ ηζηνζειίδα www.yogakshemam.net 

Yogakshemam, France, Les Courtioux, 38680 St André en Royans, France ;  

Association Yogakshemam-Suisse, rue des Vermondins 18, 2017 Boudry, Switzerland. 
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