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Φαηξεηηζκνύο ζε όινπο! 

Έρνπκε θαηαθιπζζεί από πιεξνθνξίεο θαη αηηήκαηα όισλ ησλ εηδώλ. 

Διπίδνπκε απηό ην e-Περιοδικό λα ζαο πξνζθέξεη έλα δηάιεηκκα. 

Γηάιεηκκα πνπ εζηηάδεη ζην θνηλό καο θαιό,  

ηελ Δζσηεξηθή Δηξήλε. 

Αο έρεηε Δηξήλε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Νένπ Έηνπο. 

 
  

 

Η Σηέιια Οοδμύκε-Μπάζηα έθογε από αοηήκ ηε βίωζε ζηηξ 2 

Ιακμοανίμο 2017. Πνμζέθενε πμιύ μεγάιε οπμζηήνηλε ζηε 

μεηάθναζε ηεξ ειιεκηθήξ έθδμζεξ ημο πενημδηθμύ Γημγθαθζεμάμ. 

Πενηζζόηενμ από μηηδήπμηε άιιμ, ωξ δαζθάια ηεξ Γηόγθα, ήηακ 

πναγμαηηθή πνέζβεηνα – ελαηνεηηθά πηζηή θαη επημειήξ – ζηεκ 

πνμζηαζία θαη ηε δηάδμζε ηεξ αοζεκηηθόηεηαξ ηεξ δηδαζθαιίαξ ημο 

Σνη Τ. Κνηζκαμαηζάνοα θαη ημο Σνη Τ.Κ. Σνημπαζοάμ. Έκα άνζνμ 

πνμξ ηημήκ ηεξ ζα δεμμζηεοζεί ζημ επόμεκμ ειεθηνμκηθό ηεύπμξ. 

 

  

 

Σηη μνήμη ηοσ παηέρα μοσ, Σρι Τ. Κριζναμαηζάρσα 
 

Αρμονία και Ειρήνη: Τα πολσηιμόηερα κοζμήμαηα ηοσ ανθρώποσ 
 

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

αληηθξίζνπκε ηνλ Θεό, ζα παγηδεπηνύκε ζύληνκα από ηελ επηζπκία γηα θήκε, 

γηα δόμα θαη γηα κεγαιείν. Από εθείλε ηε ζηηγκή ε δπζαξέζθεηά καο δελ έρεη 

όξηα. Φσξίο θαλ λα ην ζπλεηδεηνπνηνύκε, ζα καο θαηαθιύζνπλ ε απνγνήηεπζε, 



ε ζιίςε, ε δήιεηα θαη ν ζπκόο, απνδηώρλνληαο ηε γαιήλε, ηε ραξά θαη ηελ 

επζπκία καο. 

 

Τν καξγαξηηάξη είλαη θαζαξό θαη δηαπγέο. Δπηπξνζζέησο, ζπκβνιίδεη ηελ 

αξκνλία θαη ηελ εηξήλε. Γηα λα κελ απνθαιπθζεί ε δηαύγεηα θαη ε θαζαξόηεηά 

ηνπ, αληαλαθιά ηόζν θαιά ηνλ πεξίγπξό ηνπ πνπ καο δίλεη ηελ εληύπσζε όηη 

είλαη αόξαην. Δλ ηνύηνηο, ε αμία ηνπ θαζνξίδεηαη από ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα 

αληαλαθιά ηέιεηα ηνλ πεξίγπξό ηνπ. Γη’ απηόλ ηνλ ιόγν ζηελ Ιλδία είλαη ην 

αθξηβόηεξν από ηα θνζκήκαηα. 

 

Όπσο θαη ην καξγαξηηάξη, ε ςπρή δελ απνθαιύπηεη ηελ θαζαξόηεηα θαη ηε 

δηαθάλεηά ηεο. Ο θζόλνο, ε απιεζηία, ε επηζπκία γηα θήκε, ε δπζαξέζθεηα, ε 

δήιεηα θαη ν ζπκόο είλαη ηα πέπια πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αληαλάθιαζε ησλ 

ηδηνηήησλ ηεο ςπρήο. Ωζηόζν, από ηελ θαζαξόηεηα θαη ηε δηαθάλεηα πεγάδνπλ 

ε ραξά θαη ε αξκνλία καο. 

 

Να γηαηί ε ςπρή είλαη ην πνιπηηκόηεξν θόζκεκα ηεο αλζξσπόηεηαο. Δίλαη πην 

πνιύηηκν απ’ ην θαζαξόηεξν καξγαξηηάξη, γηαηί κόλν ε ςπρή καο είλαη ηθαλή λα 

καο απνθαιύςεη ην κπζηηθό ηνπ Γεκηνπξγνύ. 

 

Δίζε ε αξκνλία θαη ε εηξήλε  

λα είλαη αηώληα καδί ζαο! 

Τ.Κ. Σξηκπαζπάκ 

 

Σηοταζμοί περί: Μπράμαν, Υπέρηαηο Ον και  

Άημαν (η Ψστή) 
 

Απηό πνπ είλαη ππέξηαηα εθηεηακέλν, ζετθό, αζύιιεπηεο κνξθήο, 

ιεπηνθπέζηεξν από ην πην ιεπηνθπέο, πνπ βξίζθεηαη καθξύηεξα απ’ ό,ηη είλαη 

καθξάλ θαη ηαπηόρξνλα εγγύηαηα, ιάκπεη θαη έρεη έδξα ζε απηό ην ίδην ην 

ζώκα, ζηελ θνηιόηεηα ηεο θαξδηάο (Φρούνηαγια). Γελ ζπιιακβάλεηαη κε ηα 

κάηηα, νύηε κε ηνλ ιόγν, νύηε κε θακία άιιε αίζζεζε. Γελ είλαη δπλαηόλ λα Τν 

γλσξίζνπκε κέζσ ηάπας. Όπνηνο δηαινγίδεηαη ζε Ασηό κε απόιπηε θαζαξόηεηα 

λνπ θαη θαξδηάο, θαζώο ην Ολ είλαη αδηαίξεην, Τν αληηιακβάλεηαη ράξηο ζηελ 

εηξήλε πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε γλώζε. – Μνπληαθα Οππαληζαλη III.i.7, 8. 

 

Απηόο πνπ ζηνράδεηαη αληηθείκελα πόζνπ, επηζπκώληαο ηα, γελληέηαη εδώ θη εθεί 

εμ αηηίαο απηώλ ησλ επηζπκηώλ. Αιιά απηόο πνπ έρεη ζηγήζεη ηηο επηζπκίεο ηνπ, 



πνπ έρεη ζηαζεξά εδξαησζεί ζην Άημαν (ζηην υστή) είλαη απνιύησο 

ηθαλνπνηεκέλνο ιόγσ ηεο αίζζεζεο ηειεηόηεηαο θαη βιέπεη όιεο ηηο επηζπκίεο 

ηνπ λα απηνδηαιύνληαη. Απηό ην Άημαν (η υστή) δελ πξνζεγγίδεηαη κέζσ 

δηδαζθαιηώλ, νύηε κέζσ δηαλνεηηθώλ αλαιύζεσλ, νύηε κέζσ βηβιηθώλ 

αθνπζκάησλ. Απηό ην Άημαν (η υστή) δελ κπνξεί λα πξνζεγγηζζεί από θάπνηνλ 

πνπ ηνπ ιείπεη ε δύλακε (ζέιεζε, επηκνλή θαη ππνκνλή), πνπ είλαη λσρειηθόο 

θαη ακειήο, νύηε θαλ κέζσ αζθεηηζκνύ πνπ ζηεξείηαη εζσηεξηθήο απάξλεζεο. – 

Μνπληαθα Οππαληζαλη III.ii.2, 3 θαη 4. 
 

Σηοχαζηείηε, ζυγκενηρωθείηε και διαλογιζηείηε! 

 

Η Δύναμη ηης Σκέυης 

Τ.Κ. Σριμπαζσάμ 

 

Ο λνπο (μάνας) είλαη ν δεκηνπξγόο ησλ θόζκσλ. Οηηδήπνηε δεκηνπξγείηαη ζηνλ 

θόζκν, δεκηνπξγείηαη πάληα από ηνλ λνπ, πνηέ από ην ζώκα. Τν ίδην ην ζώκα 

νθείιεη ην όλνκά ηνπ ζηνλ λνπ, γηαηί είλαη ν λνπο πνπ ην δεκηνύξγεζε. Όπνηνο 

δελ ζεσξεί ην ζώκα ζαλ έλα αληηθείκελν εκπεηξίαο, δελ ζπγθηλείηαη από ηηο 

πνηνηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ ζώκαηνο˙ δειαδή, από ηελ ηδηαίηεξε ραξά θαη ζιίςε 

πνπ ζπλδένληαη κε θάζε ζηάδην ηνπ ζώκαηνο. Ιδσκέλν από έμσ, ην ζώκα κάο 

πξνζθέξεη επραξίζηεζε θαη πόλν˙ ηδσκέλν από κέζα, απηό δελ είλαη νύηε 

επράξηζην, νύηε δπζάξεζην. Όιεο νη πιάλεο ηνπ θόζκνπ πεγάδνπλ, επνκέλσο, 

από ηνλ λνπ. 

 

Αθ’ ελόο νη άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν θόζκνο είλαη απνηέιεζκα κόλν ησλ 

ζθέςεσλ. Αληηιακβάλνληαη όηη νη ίδηνη δελ είλαη παξά κόλνλ νη ζθέςεηο ηνπο. 

Όζν γηα ην ζώκα, ην αληηιακβάλνληαη απιώο ζαλ κηα απεηθόληζε ηεο ζθέςεο. 

Αθ’ εηέξνπ, έλα πιήζνο ηζρπξώλ πιεγκάησλ δελ κπνξεί λα απνδπλακώζεη ηε 

δύλακε ηεο ζθέςεο ηνπο. Τν ζώκα κπνξεί λα αθκάζεη ή αληίζεηα λα 

θαηαξξεύζεη από ηε ζηηγκή πνπ ν λνπο παξακέλεη πξνζεισκέλνο ζε κηα 

ζηαζεξή ηνπ απόθαζε. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, όηαλ ν λνπο είλαη γηα πνιύ θαηξό 

πξνζθνιιεκέλνο ζ’ έλα αληηθείκελν πνπ επηζπκεί ζθόδξα, δελ ζα επεξεαζηεί 

από ηα δεηλά πνπ πιήηηνπλ ην ζώκα. Από ηε ζηηγκή πνπ ν λνπο εζηηάδεη ζ’ έλα 

αληηθείκελν αθηεξώλνληαο ζ’ απηό όιε ηελ ελέξγεηα ηνπ πάζνπο ηνπ, θακία 

δύλακε ζηνλ θόζκν, θακία επινγία ή θαηάξα δελ ζα κπνξέζεη λα ηνλ 

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

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

 



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

ηαξάζζεηαη απ’ ηελ επηδνθηκαζία ή ηελ απνδνθηκαζία πεξηζζόηεξν απ’ όζν ηα 

Ικαιάηα από ηηο ζύειιεο. Μόλν ην ζώκα κπνξεί λα αιινησζεί από εμσηεξηθέο 

επηδξάζεηο θαη όρη ε δύλακε ηεο ζθέςεο. Τν ζώκα δελ είλαη ην αίηην ηνπ λνπ. Ο 

λνπο είλαη πνπ αλαιακβάλεη ηνλ ξόιν ηνπ αηηίνπ εληόο ηνπ ζώκαηνο, κε ηνλ ίδην 

ηξόπν πνπ ην πδαηώδεο ζηνηρείν είλαη ην πιηθό αίηην ηνπ ρπκνύ πνπ ξέεη κέζα 

ζην ζύλνιν ησλ θιαδηώλ ελόο δέλδξνπ. Ο λνπο είλαη όπσο ν θνξκόο ηνπ 

δέλδξνπ: όηαλ πεζάλεη ν θνξκόο θαλέλα θιαδί δελ ζα θπηξώζεη πηα. Αλ, όκσο, 

ηα θύιια ή ηα θιαδηά ραζνύλ, ν θνξκόο δελ ζα ραζεί θη απηόο. Καη, πξάγκαηη, 

αλ ε βαζηά πεπνίζεζε ηνπ λνπ ηαξαρζεί, ην ζώκα είλαη πιένλ αλίζρπξν.  

 

Πνηνο, ινηπόλ, δηαζέηεη ηε δύλακε λα ζπάζεη ηε ζηαζεξή απόθαζε θαη ηε 

δπλαηή πεπνίζεζε ηνπ λνπ, αλ όρη ε δύλακε ηεο ζθέςεο; Φξνληίζηε, ινηπόλ, κε 

ηε κεγαιύηεξε δπλαηή θξνληίδα απηό ην πνιύηηκν θόζκεκα. 

 

 

Οσπανηέζα Σαταρζί ηοσ Σανκαραηζάρσα 

(Πραγμαηεία ηφν τιλίφν διδαζκαλιών) 

Μια μελέηη ηοσ Οσίλιαμ Άλημαν – N° 2 

 

Τν θηινζνθηθό ζύζηεκα πνπ αλέπηπμε ν Σαλθαξαηζάξπα, ε Αληβάτηα 

Βεληάληα, κηα απόιπηε κνξθή ηνπ «κε- Γπτζκνύ», έρεη ζθνπό λα καο θάλεη λ’ 

αληηιεθζνύκε όηη δελ ππάξρεη άιιε πξαγκαηηθόηεηα εθηόο από ην Μπξάκαλ. Τν 

Μπξάκαλ - απηή ε άπεηξε, αηώληα, απξνζδηόξηζηε νληόηεηα, από ηελ νπνία 

εμαξηώληαη όιεο νη πξαγκαηηθόηεηεο ηνπ ζύκπαληνο˙ θαη ε νπνία, εληνύηνηο, 

είλαη αλεμάξηεηε, κε-εκπιεθόκελε θαη κε-επεξεαδόκελε από ηηο δηαθπκάλζεηο 

απηνύ ηνπ ζύκπαληνο. Τν Μπξάκαλ έρεη ζπρλά κεηαθξαζζεί σο «Δαπηόο», 

«Οηθνπκεληθόο Δαπηόο», θαη είλαη ε Υπέρηαηη Χστή νξηδόκελε ζηελ νπζία ηεο 

σο Σαη-Τζηη-Αλάληα, «Τν λα είζαη Σπλεηδεηόηεηα θαη Μαθαξηόηεηα». Σθνπόο 

απηήο ηεο θηινζνθηθήο πξνζέγγηζεο είλαη λα καο θάλεη λα θαηαλνήζνπκε όηη ε 

βαζεηά καο θύζε, ε αηνκηθή καο ςπρή, Άημαν, πξνεξρόκελε από ην Μπξάκαλ, 

είλαη πάληνηε παξνύζα αλεμάξηεηα από ηηο ζπλζήθεο. Μόλνλ ε κε δπτθή έλσζε 

κε ηελ ςπρή καο είλαη πξαγκαηηθή, νη άιιεο θαηαζηάζεηο δελ είλαη παξά 

ςεπδαίζζεζε. Η έλσζε απηή καο επηηξέπεη λα θζάζνπκε ζηε Μόκζα: ηελ 

απόιπηε απειεπζέξσζε. 

Τα κέξε κε ηελ πιάγηα γξαθή αληηζηνηρνύλ ζε ειεύζεξε κεηάθξαζε ηεο 

Αγγιηθήο έθδνζεο:  “A Thousand Teachings” ηνπ Swamy Jagadãnanda. Ed. Sri 

Ramakrishna Math. 



Δκπλεπζκέλν επίζεο από ηε Γαιιηθή έθδνζε: “Les Mille Enseignements” πνπ 

κεηαθξάζηεθε από ηελ Αγγιηθή από ηνλ Anasuya. Ed. Arfuyen.  

Η κειέηε απηή έγηλε ράξηο ζηελ ππνζηήξημε θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ Σξη Τ.Κ. 

Σξηκπαζπάκ, ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ δελ ζα είρε έξζεη πνηέ ζην θσο θαη 

ηνλ νπνίν επραξηζηώ κε βαζύηαηε επγλσκνζύλε. 

 

Κεφάλαιο XIX. : Διάλογος μεταξύ της ψυχής και του νου. 

Παξόιν πνπ ν ηίηινο απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ νλνκάδεηαη « Γηάινγνο κεηαμύ ηεο 

ςπρήο θαη ηνπ λνπ», πξόθεηηαη κάιινλ γηα έλαλ κνλόινγν ηεο ςπρήο. Έλα είδνο 

εληνιήο ηεο ςπρήο πξνο ηνλ λνπ, έηζη ώζηε λα κελ επεκβαίλεη ζηε ζρέζε καο κε 

ηελ ςπρή. Δδώ, ε ςπρή επηβάιεη ηελ άπνςή ηεο ζηνλ λνπ, ελώ ζπλήζσο 

ζπκβαίλεη ην αληίζεην: Ο λνπο λα καο δηεπζύλεη κνλίκσο, λα είλαη πάληνηε 

ζηξακκέλνο πξνο ηνλ έμσ θόζκν, λα εκπνδίδεη ηελ άκεζε επαθή καο κε ηελ 

νπζηαζηηθή θαη ζεκειηώδε καο θύζε, ηελ ςπρή καο. 

 

1/ Ελεσθερφνόμαζηε από ηην αγφνία ποσ προκαλείηαι από ηη διαδοτή 

εκαηονηάδφν ζφμάηφν,  ποσ έτει ηις ρίζες ηης ζηην έλλειυη ποσ προκαλείηαι από 

ηον πσρεηό ηφν επιθσμιών και ποσ ανηιμεηφπίζεηαι με θάρμακα όπφς η Γνώζη 

και η έλλειυη πάθοσς – ηα μέζα ηης καηαζηολής ηοσ πσρεηού ηφν επιθσμιών (ποσ 
αναθέρονηαι πιο πάνφ). 

 

Όπσο ππνγξακκίδεη ν Σαλθαξαηζάξπα, νη δηαδνρηθέο καο γελλήζεηο 

πξνθαινύληαη από ηνλ ππξεηό ηεο επηζπκίαο. Απηόο ν ππξεηόο ησλ επηζπκηώλ 

γελλά απνιαύζεηο, πξνζθνιιήζεηο, απιεζηία, καηαίσζε, ςεπδαίζζεζε, 

απνγνήηεπζε, ζπκό, δήιεηα, πάζνο θ.ιπ. Απηόο ν ζπλερώο επαλαιακβαλόκελνο 

θύθινο, κε όιεο ηνπ ηηο πηζαλέο θαη δπλαηέο ελαιιαθηηθέο, πξνθαιεί κόλν ζιίςε 

θαη είλαη απιώο κηα θαζαξά λνεηηθή θαηαζθεπή πνπ καο απνθόπηεη από ηελ 

πεγή καο. 

Μόλνλ ε Πξαγκαηηθή Γλώζε (Γκνσάνα) καο επηηξέπεη λα ζεξαπεπηνύκε απ’ 

απηόλ ηνλ ππξεηό ησλ επηζπκηώλ. Όρη ε θαηαθεξκαηηζκέλε γλώζε κε ηελ νπνία 

έρνπκε εθπαηδεπηεί, δειαδή ε γλώζε πνπ ζπζζσξεύεη πιεξνθνξίεο, δεδνκέλα, 

αλαιύζεηο, απόςεηο, ζεσξίεο, θ.ιπ. 

Η γλώζε γηα ηελ νπνία κηιά ν Σαλθαξαηζάξπα είλαη κηα γλώζε ελδόκπρε, κηα 

έλσζε κε ην είναι καο, ηελ ςπρή καο, ηελ πεγή θάζε δεκηνπξγίαο, πνπ είλαη 

πάληνηε παξνύζα αιιά θξπκκέλε, θαιπκκέλε από ηνλ λνπ. 

Σύκθσλα κε ηελ Βεληάληα*, ε Αιήζεηα γηα ην ηη είλαη Πξαγκαηηθό, είλαη απηό 

πνπ παξακέλεη αλαιινίσην θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηώλ πεξηόδσλ ηνπ ρξόλνπ : 

παξειζόλ, παξόλ, κέιινλ. Γελ είλαη ε πεξίπησζε ηνπ λνπ πνπ ζπλερώο αιιάδεη, 

αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηα ζέιγεηξά ηνπο. 



Ο Σαλθαξαηζάξπα καο θαιεί λα θαηαδπζνύκε ζηελ νπζηαζηηθή καο θύζε, ζηελ 

ςπρή καο, γηα λα κελ μαλαγελληόκαζηε κόληκα ζηνλ απαηειό, δεκηνπξγεκέλν 

από ηνλ λνπ καο, θόζκν. Απηέο νη επαλαγελλήζεηο πνπ αλαθέξεη ν 

Σαλθαξαηζάξπα δελ είλαη κόλνλ απηέο πνπ πξνθαινύληαη από ηνλ θπζηθό 

ζάλαην ηνπ ζώκαηόο καο, αιιά θαη απηέο πνπ εκθαλίδνληαη θαζεκεξηλά 

κπξνζηά καο, εδώ θαη ηώξα, θαη πξνέξρνληαη από ηνλ λνπ καο πνπ βξίζθεηαη 

πάληα ζε αλαδήηεζε λέσλ ζπγθηλήζεσλ. 

 

 (*) Βεληάληα : Φηινζνθία ην όλνκα ηεο νπνίαο πξνέξρεηαη από ηε ιέμε Βέληα (πνπ ζεκαίλεη 

γνώζη) θαη Άληα (πνπ ζεκαίλεη ηέλος). Υπό ηελ έλλνηα ηεο Υπέξηαηεο, ηεο Απόιπηεο 

Γλώζεο. 

(ζπλερίδεηαη…) 

 

 

 

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

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

(γηα ηελ Διβεηία), Διιάδα: sofmavropoulou@gmail.com, Ιηαιία: aureliadebe@gmail.com, Ιζπαλία: cabezasesteban@gmail.com 
Γηα λα δηαβάζεηε παιαηά ηεύρε 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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