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Τα μέζα για επιηστία ζηη ζφή 
 

Η επηηπρία νπνηαζδήπνηε πξνζπάζεηαο, είηε ζηελ πλεπκαηηθή είηε ζηελ πιηθή 

δσή, εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Μπνξεί λα θαηαζηξώλνπκε ζρέδηα 

κεγάιεο αθξηβείαο, αιιά θαηά ηελ εθπιήξσζή ηνπο πηζαλόλ λα πξνθύςνπλ 

ακθηβνιίεο ή εκπόδηα. Γηα λα απνθύγνπκε όηη εκπνδίδεη ηελ πξόνδό καο θαη γηα 

λα επηηύρεη ε πξνζπάζεηά καο, πξέπεη λα δώζνπκε πξνηεξαηόηεηα ζε νξηζκέλα 

ζεκεία. Ελ πξώηνηο, πξέπεη λα έρνπκε ζεηηθή πξνζέγγηζε. Πξέπεη λα έρνπκε 

επίγλσζε ηεο πξόζεζήο καο θαη ηεο σθέιεηαο ηεο ηειηθήο έθβαζεο ώζηε λα κελ 

πξνθαιεί βιάβε ή λα θάλεη θαθό ζε άιινπο. Χξεηάδεηαη, επίζεο, λα έρνπκε 

θαζαξό πλεύκα θαη λα δίλνπκε ηε δένπζα ζεκαζία ζην έξγν πνπ 

αλαιακβάλνπκε. Πξέπεη λα αλαπηύμνπκε επηκνλή θαη λα έρνπκε εκπηζηνζύλε 

ζηε ζεία ράξε. 

 

Απηά ηα νπζηαζηηθά πξναπαηηνύκελα παξνκνηάδνληαη γεληθά κε ηα ζηάδηα ηεο 

δσήο ησλ θπηώλ: κπνπκπνύθη, άλζνο, άγνπξνο θαξπόο, ώξηκνο θαξπόο. 

 

Γηα λα θέξνπκε ζε αίζην πέξαο ην ζρέδηό καο πξέπεη λα δηαηεξήζνπκε δηαύγεηα 

πλεύκαηνο θαη εηιηθξίλεηα. Τν ζηαζεξό πλεύκα κε πιήξε αθνζίσζε ζηνλ Θεό 

απνκαθξύλεη ηα εκπόδηα. 

 

Η ζηαζεξή πξνζπάζεηα θαη ε επηκνλή είλαη νη ππιώλεο ηεο επηηπρίαο. Η 

ελεξγεηηθόηεηα νδεγεί ζε επεκεξία, ελώ ε νθλεξία ή ε παξακέιεζε ζα 

νδεγήζνπλ ζε απνηπρία. Τειηθά, κηα ελέξγεηα - πλεπκαηηθή ή πιηθή - είηε 

επηηπρεκέλε είηε απνηπρεκέλε, πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε γαιήλε αθήλνληαο 

ηα απνηειέζκαηα ζηνλ Θεό. 

Τ.Κ. Σξηκπαζπάκ 

 



Οι εγγενείς ιδιόηηηες ηης υστής  (3 & 4) 

Τ.Κ. Σριμπαζσάμ 

 

Μηα άιιε εγγελήο ηδηόηεηα ηεο ςπρήο είλαη ε Μαθαξηόηεηα (ānanda). 

Οπζηαζηηθά ε ςπρή είλαη επηπρήο˙ επηπρήο αλά πάζα ζηηγκή θαη ζε θάζε 

θαηάζηαζε. Δελ επεξεάδεηαη από ηα ακέηξεηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο καο, όπσο 

πείλα, δίςα, αζζέλεηεο ιόγσ ειηθίαο θαη αζζέλεηεο ηνπ ζώκαηνο, αγάπε, κίζνο, 

έιμε, απνζηξνθή, ζάλαηνο, γέλλεζε θ.ιπ. Η ςπρή δελ ππόθεηηαη ζε 

πεξηνξηζκνύο ρώξνπ ή κνξθήο, δειαδή δελ ππόθεηηαη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή 

νύηε πεξηνξίδεηαη από ηνλ ρξόλν ηνπ πιηθνύ θόζκνπ. 

 

Δελ είλαη κόλνλ εμαηξεηηθά ιεπηνθπήο (ζε κέγεζνο αηόκνπ), αιιά εμαπιώλεηαη 

ζε όιν καο ην ζώκα, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ύπαξμήο καο, αθόκα θαη πέξα απ' 

απηή. Δειαδή, κπνξεί λα ελζαξθσζεί ζε κηα άιιε ύπαξμε ζπλερίδνληαο λα 

εθθξάδεη ηηο βαζηθέο θαη νπζηαζηηθέο ηεο ηδηόηεηεο, αλεμάξηεηα από ην ζώκα ή 

ηε κνξθή ππό ηελ νπνία ελζαξθώλεηαη. 

 

Είλαη παξνύζα ηόζν ζηνπο αλζξώπνπο όζν θαη ζηα ηεηξάπνδα, ηα πηελά, ηα 

πδξόβηα θ.ιπ. Με άιια ιόγηα, είλαη παξνύζα ζε όια ηα δσληαλά πιάζκαηα. Η 

παξνπζία ηεο ςπρήο κάο θάλεη λα αηζζαλόκαζηε όηη ε θπζηθή καο ύπαξμε είλαη 

αηώληα θαη όηη ε δσή ηεο έξρεηαη από κόλε ηεο. Όκσο ε δσή απηήο ηεο ύπαξμεο 

εμαθαλίδεηαη ή εμαζζελεί θάζε θνξά πνπ βάδνπκε έλα εκπόδην ζηε 

Μαθαξηόηεηα ηεο ςπρήο. Σπρλά λνκίδνπκε όηη ε ςπρή είλαη λεθξή, ελώ δελ έρεη 

νύηε γελλεζεί νύηε πεζάλεη. 

 

Η νπζηαζηηθή ηδηόηεηα ηεο Μαθαξηόηεηαο (ānanda) πνπ απνξξέεη από ηελ ςπρή 

είλαη απηό πνπ καο σζεί ζηελ αλαδήηεζε ηεο επηπρίαο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο καο, αθόκα θη αλ ε επηπρία καο έρεη αμία ζρεηηθά κεηαβιεηή. Η 

Μαθαξηόηεηα ηεο ςπρήο είλαη κόληκε, αλαιινίσηε θαη κε ζπγθξίζηκε κε άιιεο 

κνξθέο επηπρίαο πνπ επηζπκνύκε λα δήζνπκε. 

 

Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ε ςπρή πνπ θαηνηθεί εληόο καο αληαλαθιά ηε 

Μαθαξηόηεηα πνπ όινη ζεσξνύκε σο επηπρία θαη σο απόξξηςε ηεο δπζηπρίαο. 

Αγλννύκε όηη ε επηπρία δελ είλαη ε Μαθαξηόηεηα. Η επηπρία εμαξηάηαη από ηα 

πιηθά αγαζά, ελώ ε Μαθαξηόηεηα απνξξέεη από ηελ ςπρή πνπ δελ έρεη θαλέλαλ 

πεξηνξηζκό νύηε ζηνλ ρξόλν νύηε ζηνλ ρώξν. Η ςπρή αθηηλνβνιεί ζπλερώο ηελ 

εγγελή ηεο Μαθαξηόηεηα πξνο ηνλ θαζέλα θαη πξνο όινπο, ρσξίο θαλέλαλ 

πεξηνξηζκό. Λόγσ απηνύ, δελ επεξεάδεηαη από ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα ηεο 

δσήο όπσο ε πείλα, ε δίςα, ηα δεηλά  ηνπ γήξαηνο, νη αζζέλεηεο, ν ζάλαηνο, ε 

γέλλεζε θ.ιπ. 



 

Καζώο επηζθηάδνπκε ηηο νπζηώδεηο ηδηόηεηεο ηεο ςπρήο καο, εκπνδίδνπκε ηελ 

ςπρή λα εθπνξεύζεη ηηο εγγελείο ηδηόηεηέο ηεο. Αλ, όκσο, δνύκε κε δηαξθή 

επηπρία, ζα γίλεη δπλαηή ε εμάπισζε ηεο επηπρίαο πνπ πεγάδεη απ' ηελ ςπρή ζε 

όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο θαη ελ ηέιεη ζα γλσξίζνπκε ηελ ςπρή θαη ηελ 

πεγή ηεο, ηνλ Θεό. 

 

Η πξαθηηθή ηνπ δηαινγηζκνύ, ηεο Πξαλαγηάκα θαη νη πξνζεπρέο είλαη ηξία από 

ηα πην ζεκαληηθά κέζα γηα λα απνηξέςνπκε ηελ εκπεηξία ηνπ πιηθνύ θόζκνπ λα 

πξνβάιιεη ηηο ζθηέο ηεο ζηελ ςπρή καο. Η πξαθηηθή ηνπο δελ ζα καο εκπνδίζεη 

λα δήζνπκε απηέο ηηο εκπεηξίεο, αιιά ζα ππνζηεξίδεη ζπλερώο ηελ εμάπισζε 

ηνπ θσηόο θαη ηεο Μαθαξηόηεηαο ηεο ςπρήο. Είλαη όπσο ην θσο ηνπ ήιηνπ πνπ 

δελ ράλεηαη θαηά ηελ έθιεηςε, εθηόο θη αλ ε έθιεηςε είλαη κόληκε, πξάγκα πνπ 

ζα ζήκαηλε έλα είδνο ηέινπο γηα ηνλ θόζκν καο. Με ηνλ ίδην ηξόπν, όπσο 

έρνπκε ηελ ειπίδα θαη ηελ πεπνίζεζε όηη ζην ηέινο κηαο έθιεηςεο ην θσο ηνπ 

ήιηνπ όρη κόλν ζα εθπέκςεη θσηεηλόηεηα αιιά θαη ζα ζθνξπίζεη ηε ιακπξόηεηά 

ηνπ ζηνλ θόζκν, ην ίδην ζα ζπκβεί επίζεο, κε ηελ έθθξαζε ηεο Μαθαξηόηεηαο 

ηεο ςπρήο εάλ απνζπλδεζνύκε από ηελ πξνζθόιιεζή καο ζηελ εκπεηξία ηνπ 

θόζκνπ. Ο δηαινγηζκόο, ε Πξαλαγηάκα θαη νη πξνζεπρέο κνηάδνπλ κε ηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα ηξαβήμνπκε έλα αγθάζη πνπ δηαπέξαζε ην 

ζώκα καο θαη λα επαλέιζνπκε ζηελ αλώδπλε ύπαξμή καο. 

 

Τν λα εκπνδίδνπκε ηε Μαθαξηόηεηα είλαη έλα είδνο πόλνπ, ελόο πόλνπ πνπ 

κπνξεί λα καο θάλεη λα δνύκε κηα δπζηπρηζκέλε δσή. Αλ ζέινπκε λα 

γλσξίζνπκε ηελ ςπρή καο θαη θαη' επέθηαζε ηνλ Θεό, ζα πξέπεη λα βάινπκε 

όιεο καο ηηο δπλάκεηο γηα λα πεξηνξίζνπκε ηα εκπόδηα πνπ ζέηνπκε εζειεκέλα 

λνκίδνληαο όηη αληηπξνζσπεύνπλ ηελ επηπρία. 

 

 

Η εσηστία είναι ζτεηική 

Ινδικό παραμύθι 

 

Έλα θνξάθη ήηαλ πνιύ επραξηζηεκέλν κε ηε δσή ηνπ. Μηα κέξα όκσο, είδε έλαλ 

θύθλν νιόιεπθν θαη ζθέθζεθε όηη απηόο ζα έπξεπε λα είλαη ν επηπρέζηεξνο ησλ 

πνπιηώλ. Τνπ είπε ινηπόλ όηη ζίγνπξα ζα είλαη ην πην επηπρηζκέλν πνπιί. Ο 

θύθινο ηνπ απάληεζε όηη γηα θάκπνζν θαηξό πίζηεπε όηη όλησο ήηαλ ην πην 

επηπρηζκέλν πνπιί, κέρξη πνπ ζπλάληεζε έλαλ παπαγάιν πνπ ην θηέξσκά ηνπ 

είρε δύν ρξώκαηα. Είπε ινηπόλ ν θύθλνο ζην θνξάθη όηη ν παπαγάινο ζα έπξεπε 

λα είλαη ην επηπρέζηεξν όισλ ησλ πνπιηώλ. 



 

Ο θόξαθαο μεθίλεζε πξνο αλαδήηεζε ηνπ παπαγάινπ. Όηαλ ηνλ ζπλάληεζε, ηνπ 

είπε όηη ζα έπξεπε λα είλαη ην πην επηπρηζκέλν πνπιί ηνπ θόζκνπ κε ηα δύν ηνπ 

ρξώκαηα, αθνύ ν ίδηνο είρε κόλν έλα ρξώκα. Ο παπαγάινο είπε ζηνλ θόξαθα όηη 

γηα πνιύ θαηξό πίζηεπε όηη ήηαλ ην πην επηπρηζκέλν πνπιί κε ηα δύν ηνπ 

ρξώκαηα, κέρξη πνπ ζπλάληεζε έλα παγώλη. Ο παπαγάινο είηε ζην θνξάθη όηη ην 

παγώλη ζα έπξεπε λα είλαη ην πην επηπρηζκέλν πνπιί ηνπ θόζκνπ κε όια ηνπ ηα 

ρξώκαηα. 

 

Ο θόξαθαο πήγε λα ζπλαληήζεη ην παγώλη πνπ ήηαλ θιεηδσκέλν ζ’ έλα θινπβί 

θαη ηνπ είπε όηη ζα έπξεπε λα είλαη ην πην επηπρηζκέλν πνπιί ηνπ θόζκνπ κε όια 

απηά ηα ρξώκαηα ελώ εθείλνο, ν θόξαθαο, είρε κόλν έλα. Τν παγώλη απάληεζε 

όηη θαη απηό πίζηεπε όηη ήηαλ ην νκνξθόηεξν πνπιί ηνπ θόζκνπ. Επεηδή όκσο 

ήηαλ πνιύ όκνξθν, νη άλζξσπνη ζέιαλε λα ην πηάζνπλ θαη λα ην θιείζνπλ ζε 

θινπβί. Με ζιηκκέλε θσλή, ην παγώλη είπε ζηνλ θόξαθα όηη λόκηδε όηη ην 

καύξν θνξάθη ήηαλ ην πην επηπρηζκέλν από όια ηα πνπιηά ηνπ θόζκνπ γηαηί 

ήηαλ ειεύζεξν λα πεηάεη όπνπ ζέιεη. 

 

Γηαηί είκαζηε δπζηπρηζκέλνη; Γηαηί πάληα λνκίδνπκε όηη νη άιινη είλαη πην 

επηπρηζκέλνη από εκάο. Δελ εθηηκνύκε ηελ πξαγκαηηθή αμία απηνύ πνπ καο 

έδσζε ν Θεόο, πξάγκα πνπ καο νδεγεί ζε ζιίςε. Πξέπεη λα απνδερηνύκε θαη λα 

ζεβαζηνύκε απηό πνπ ιάβακε, λα κάζνπκε λα είκαζηε επηπρείο θαη λα πάςνπκε 

λα ζπγθξηλόκαζηε κε ηνπο άιινπο, γηαηί απηό καο νδεγεί ακεηάθιεηα ζηε 

δπζηπρία. 

 

 

 

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