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ΤΣΑΚΡΑ 
Τα Κέντρα Ενέργειας του Σώµατος 

Όλες οι φιλοσοφίες και οι θρησκείες θεωρούν τον άνθρωπο κορυφή της 
δηµιουργίας. Η ίδια η Παγκόσµια Συνείδηση τον προίκισε µε τις ικανότητες, 
αλλά και τη δυνατότητα να φτάσει στο ∆ηµιουργό του, να γνωρίσει πρόσωπο 
µε πρόσωπο το θεό, να γίνει Ένα µαζί Του. 

Για να το πετύχει όµως αυτό ο άνθρωπος, πρέπει να χρησιµοποιήσει το 
τέλειο όργανο που του δόθηκε, το ανθρώπινο σώµα, µέσω του οποίου 
εκφράζεται η συνείδηση του. Και το ανθρώπινο σώµα γίνεται τέλειο µε την 
ανάπτυξη των ενεργειακών του κέντρων, των Τσάκρα τα οποία εδράζουν στο 
εγκεφαλονωτιαίο σύστηµα. Κατά συνέπεια µε την κατανόηση και τη 
χρησιµοποίηση των ενεργειών των Τσάκρα θα γίνει ικανός να φτάσει τελικά 
στην κατάσταση της φωτισµένης ύπαρξης. 

Ο Χαρίς Τζοχάρι, Ινδός λόγιος και ασκούµενος στην Τάντρα, µας παίρνει 
βήµα βήµα µέσα από κάθε Τσάκρα, δίνοντας µας τη λεπτοµερειακή περιγραφή 
τους και προσφέροντας µας πολύχρωµες και πανέµορφες εικόνες και σχέδια. 

Πουθενά αλλού δε θα βρει ο δυτικός αναγνώστης τόσες πολύτιµες 
πληροφορίες για την αρχαία παράδοση της Τάντρα, συγκεντρωµένες σε ένα 
µόνο βιβλίο. Για όλους τους ερευνητές και τους ζηλωτές, σε οποιοδήποτε 
επίπεδο κι αν βρίσκονται, τα Τσάκρα θα αποδειχθούν µια ανεκτίµητη πηγή 
πληροφοριών και τεχνικών. 

Ο Χαρίς Τζοχάρι, παράλληλα µε τη συνέχιση της µελέτης και της άσκησης 
στην Τάντρα, είναι επίσης ζωγράφος, γλύπτης και συνθέτης ινδικής 
µουσικής. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Tα Τσάκρα είναι ψυχικά κέντρα που βρίσκονται στο σώµα και λειτουργούν 
συνεχώς, είτε το έχουµε συνειδητοποιήσει είτε όχι. Η ροή της ενέργειας 
διαµέσου των τσάκρα προκαλεί διάφορες ψυχικές καταστάσεις. Η σύγχρονη 
επιστήµη της βιολογίας ερµηνεύοντας τη διαδικασία αυτή λέει πως είναι: οι 
χηµικές µεταβολές που προέρχονται από τους ενδοκρινείς αδένες των 
οποίων οι εκκρίσεις αναµειγνύονται άµεσα και στιγµιαία µε το αίµα. Οι 
αρχαίοι φιλόσοφοι της Ανατολής συνέδεαν αυτές τις αλλαγές µε τα πέντε 
βασικά τάτβα ή στοιχεία -γη, νερό, φωτιά, αέρας και ακάσα (αιθέρας) — τα 
οποία εισέρχονται στο σώµα και εξέρχονται συνεχώς, ακολουθώντας τους 
ρυθµούς του. Εποµένως, η αρχαία ινδική επιστήµη της Γιόγκα έδινε µεγάλη 
έµφαση στη γνώση αυτών των στοιχείων και στην επιτέλεση ανάλογης 
εργασίας πάνω τους, επειδή χώρος λειτουργίας τους είναι τα τσάκρα. Η 
αρχαία επιστήµη της Σβάρα Γιόγκα (της γιόγκα του ήχου), δίνει διάφορες 
τεχνικές µε σκοπό να συνειδητοποιηθεί η παρουσία των τάτβα στο σώµα. 
'Όταν οι γιόγκι γίνουν κύριοι αυτών των τεχνικών µπορούν να 
προγραµµατίσουν τον εαυτό τους µε τέτοιο τρόπο ώστε, µε τη µικρότερη 
δυνατή κατανάλωση ενέργειας, να καταφέρουν πολλά. Έτσι οι άνθρωποι 
µπορούν, τελικά, µε τη συνεχή άσκηση στην κσάτα τσάκρα µπεντάνα 
(οραµατισµό) και στη µάντρα τζάπα (επανάληψη του µάντρα), να 
προχωρήσουν πέρα από τα τάτβα που κυριαρχούν στα πέντε βασικά κέντρα 
του σώµατος —δηλαδή στα πρώτα πέντε τσάκρα — και να φτάσουν στη µη 
δυαδική συνείδηση η οποία ελευθερώνει από τον κόσµο της αυταπάτης, από 
τον κόσµο της µάγια. 

Η γνώση πάνω στα τσάκρα µπορεί να αποτελέσει πολύτιµο κλειδί για 
ενδοσκόπηση. Είναι δυνατό να παρατηρεί κανείς τον εαυτό του και να βλέπει 
την ενέργεια να κινείται διαµέσου των διάφορων κέντρων. Οι θρησκευτικές 
τεχνικές όπως νηστεία, ελεηµοσύνη και ανιδιοτελής υπηρεσία κάνουν την 
ενέργεια να ρέει προς τα ανώτερα κέντρα. Η ενέργεια σε λανθάνουσα κατά-
σταση που είναι συσπειρωµένη στο Μούλανταρα Τσάκρα (στη βάση της 
σπονδυλικής στήλης) ενεργοποιείται και αρχίζει να ανεβαίνει. Όταν η ροή 
φτάσει στα ανώτερα κέντρα, τότε ολόκληρη η συµπεριφορά του ασκούµενου 
αλλάζει. Το συναίσθηµα αυτό συχνά αναφέρεται ως η «νέα γέννηση». Τότε 
πρωταρχική προσπάθεια του ανθρώπου γίνεται η διατήρηση της ανοδικής 
ροής της ενέργειας. Η συνεχής και ταυτόχρονη άσκηση του οραµατισµού και 
της επανάληψης του µάντρα (µάντρα τζάπα) βοηθά τον αναζητητή να 
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διατηρήσει τη ροή της ενέργειας στα ανώτερα κέντρα και να φτάσει, µ' αυτό 
τον τρόπο, πέρα από τα τάτβα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον οραµατισµό είναι να υπάρχουν οι σωστές 
εικόνες των τσάκρα και να χρησιµοποιούνται τα γιάντρα — αφηρηµένες 
µορφές ή εικόνες των τσάκρα, που έχουν σχεδιαστεί από εµπνευσµένους 
καλλιτέχνες του παρελθόντος. Ωστόσο, ένα τέτοιο εργαλείο, είναι άχρηστο 
αν δεν έχουν δοθεί ορισµένοι κανόνες για την άσκηση, αλλά και οι κανόνες 
χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία δεν προσφέρουν καµιά πραγµατική ανάπτυξη. 
Οι εικονογραφήσεις σ' αυτό το βιβλίο βοηθούν το νου να διατηρήσει τις 
εικόνες των τσάκρα. Ο συστηµατικός χρωµατισµός των περιγραµµικών 
σχεδίων µπορεί να βοηθήσει στον οραµατισµό ακόµα περισσότερο, γιατί έτσι 
ο νους έχει τη δυνατότητα να επαναλαµβάνει την αλληλουχία µε την οποία 
ζωγραφίζεται το κάθε χρώµα και εποµένως να επαναδοµεί νοητικά ολόκληρο 
το σχέδιο. Η διαδικασία αυτή αλλάζει το αποτύπωµα των κυµάτων του 
εγκεφάλου και την ψυχική δοµή. Για να πετύχει κανείς τα κατάλληλα 
χρώµατα, πρέπει να συµβουλευτεί τις έγχρωµες εικόνες αυτού του βιβλίου. 
Κατά το χρωµατισµό των τσάκρα ακολουθήστε την παρακάτω σειρά: 

1. Τα πέταλα του τσάκρα 

2. Το γιάντρα του τσάκρα 

3. Το ζώο που φέρει το µπίτζα (σπόρο, σπέρµα) 

4. Ο ήχος µπίτζα 

5. Η Σάκτι του τσάκρα (κυρίαρχη θεότητα) 

6. Η θεότητα του τσάκρα 

Η ίδια σειρά πρέπει να ακολουθείται και κατά τον οραµατισµό, γιατί µε τη 
νοητική επαναδόµηση ολόκληρης της εικόνας του τσάκρα, µπορεί κανείς να 
τελειοποιήσει την άσκηση του αφηρηµένου οραµατισµού που µε τον καιρό 
οδηγεί σε βαθύτερο διαλογισµό. 

Τα περιγραµµικά σχέδια πρέπει να χρωµατιστούν για να ενεργοποιήσουν το 
δεξιό ηµισφαίριο του εγκεφάλου, ενώ το εισαγωγικό κείµενο θα µελετηθεί για 
να εµπλουτίσει την κατανόηση και να ενεργοποιήσει το αριστερό ηµισφαίριο. 
Έτσι θα δηµιουργηθεί µια ισορροπία ανάµεσα στον «εγκέφαλο του στοχαστή» 
και στον «εγκέφαλο του καλλιτέχνη». Η τζάπα (επανάληψη) των 
σπερµατικών ήχων (µπίτζα µάντρα) και η τήρηση του νόµου του ντάρµα 
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(ηθική και τάξη) θα βοηθήσει το ζηλωτή να φτάσει σε ανώτερες καταστάσεις 
συνείδησης. 

θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Mary Conors για την προετοιµασία των σχεδίων 
αυτού του βιβλίου, που βασίζονται σε πίνακες των τσάκρα που είχα κάνει 
παλιά. Νιώθω βαθιά ευγνωµοσύνη προς το δάσκαλο µου Shri C. Bal, ο οποίος 
καθοδήγησε τον Isandeep Johari στην προετοιµασία των έγχρωµων 
φωτογραφιών και προς τη Heidi Rauhut για την προετοιµασία του πρώτου 
αντιτύπου του διορθωµένου κειµένου της παρούσας έκδοσης. Επίσης 
ευχαριστώ την Elaine Minto που δακτυλογράφησε µέρη του χειρογράφου και 
µε βοήθησε να επιµεληθώ ορισµένα κεφάλαια. 

Είµαι πολύ ευγνώµων προς τους Η. Η. Shripadji, Ganesh Baba και Acharya 
Chandrashakhar Shastri για τις διευκρινίσεις και την καθοδήγηση τους σε 
διάφορα θέµατα, καθώς και για τον εµπλουτισµό της γνώσης µου µε τις 
διδασκαλίες, τις ευλογίες και την παρουσία τους, γεγονός το οποίο µε 
ενέπνευσε να αναλάβω το έργο αυτό. 

Οι διδασκαλίες που περιέχονται στο βιβλίο τούτο προέρχονται από τον 
πατέρα µου, ο οποίος ασκήθηκε στην κσάτα τσάκρα µπε-ντάνα, καθώς και 
από διάφορες ταντρικές γραφές, κείµενα αγίων και παπύρους οι οποίοι 
απεικονίζουν τα τσάκρα µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Για να βοηθήσω 
στην κατανόηση των αρχαίων εννοιών προσέθεσα πολλά σχέδια και πίνακες, 
µε την ελπίδα ότι θα εµπλουτίσω τη γνώση των ανθρώπων, βοηθώντας τους 
να κατανοήσουν στα σύγχρονα πλαίσια την πολύ παλαιά ινδική παράδοση της 
Τάντρα. 

Τέλος, ευχαριστώ όλους τους φίλους και µαθητές µου των οποίων οι 
πολύτιµες προτάσεις µε βοήθησαν να προετοιµάσω αυτό το βιβλίο και ελπίζω 
πως µε τη σειρά του θα βοηθήσει άλλους σαν εγχειρίδιο των τσάκρα. Εκείνοι 
που επιθυµούν να µελετήσουν περισσότερα για τα πεδία που αναφέρονται στα 
διάφορα τσάκρα ας διαβάσουν το βιβλίο µου Leela, το οποίο βασίζεται στο 
«παιχνίδι» της γνώσης. Επιπλέον απόψεις για τα τσάκρα αναφέρονται στο 
βιβλίο µου Too/s for Tantra. 

Σεπτέµβριος 1987 

363 Punjabpura Bareilly, U.P. India. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
0Ι ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΑΝΤΡΑ 

Απ' όλα τα σώµατα που βρίσκονται σε ύπαρξη και εκφράζουν τον εαυτό τους 
µέσω µιας καθορισµένης συµπεριφοράς, το πιο εξελιγµένο είναι το 
ανθρώπινο. Είναι ικανό για αυτοέκφραση και για πραγµάτωση της Αλήθειας 
πέρα από το βασίλειο της αισθητήριας αντίληψης. Με τη βοήθεια της µνήµης, 
της φαντασίας και της έµπνευσης ο ανθρώπινος οργανισµός µπορεί να 
κατανοήσει και να συλλάβει νόµους έµφυτους στη φύση και να θέσει τις µυ-
στηριώδεις δυνάµεις (όταν εξετάζονται µε τα φυσικά µάτια) να εργαστούν 
προς όφελος του, για να βοηθήσουν την ανάπτυξη και την εξέλιξη του. Με 
τον τέλειο συγχρονισµό των εσωτερικών και εξωτερικών ρυθµών µπορεί 
κανείς να ακολουθήσει την ατραπό της όσο το δυνατόν λιγότερης αντίστασης 
και να αφεθεί να επιπλεύσει ελεύθερα στον ωκεανό του κόσµου των 
φαινοµένων, χωρίς να πνιγεί. Για να είµαι ακριβής, το ανθρώπινο σώµα είναι 
το πιο τέλειο εργαλείο για να εκφραστεί η συνείδηση. 

Η συνείδηση είναι η απώτατη αµείωτη πραγµατικότητα από την οποία, και µε 
τη δύναµη της οποίας, προχωρούν ο νους και η ύλη. Η εκδηλωµένη ως νους 
και ύλη πραγµατικότητα είναι απλώς µια λειτουργία του όλου, ή η αιώνια 
πραγµατικότητα. Ο νους θέτει όρια στη συνείδηση µε τρόπο ώστε ο νους (η 
µονάδα της συνείδησης) να έχει πεπερασµένες εµπειρίες. Αλλά στο ευρύ 
φάσµα που εκτείνεται από τα ορυκτά µέχρι τον άνθρωπο ενυπάρχουν 
διάφορα επίπεδα στα οποία υπάρχει συνείδηση. Στον κόσµο των ονοµάτων 
και των µορφών (σανσκριτικά, νάµα ρούπα: νάµα= όνοµα και ρούπα= µορφή) 
δεν υπάρχει τίποτα απόλυτα συνειδητό ή απόλυτα ασυνείδητο (µη συνειδητό). 
Η συνείδηση και η έλλειψη συνείδησης είναι συνυφασµένες αρµονικά στον 
κόσµο των φαινοµένων. Στον άνθρωπο η συνείδηση υπάρχει µε τη µορφή της 
αυτοσυνείδησης, η οποία τον κάνει διαφορετικό από όλες τις άλλες µορφές 
υπαρκτής συνείδησης. 

. 
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Τα κύρια κέντρα συνείδησης στα ανθρώπινα όντα βρίσκονται στο 
εγκεφαλονωτιαίο σύστηµα και στο άνω µέρος του εγκεφάλου. Το 
εγκεφαλονωτιαίο σύστηµα είναι το πρώτο τµήµα του οργανισµού που 
αναπτύσσεται µετά τη σύλληψη. Απ' αυτό υλοποιείται ολόκληρη η σωµατική 
µορφή. Αυτό το σύστηµα είναι µια µεγάλη γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας και 
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έχει ένα φανταστικό δίκτυο νεύρων που λειτουργούν ως σύνδεσµοι. Ο 
εγκέφαλος, όπως αποκαλείται, εξακολουθεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. 
Κι αυτή η ενέργεια τροφοδοτεί τον οργανισµό, µέσα από πολύ λεπτά νεύρα, 
και παράγει τη δύναµη της ζωής. Στο πίσω µέρος και στη βάση του κρανίου 
βρίσκεται η παρεγκεφαλίδα -ο µηχανικός εγκέφαλος, το όργανο του 
υποσυνείδητου νου. Είναι επίσης γνωστή ως κάτω εγκέφαλος, εγκέφαλος 
κόµπρα ή εγκέφαλος ερπετό. Ο άνω εγκέφαλος αποτελεί, συγκριτικά µε τον 
κάτω εγκέφαλο, µετέπειτα εξέλιξη και είναι πιο ανοιχτός σε αλλαγές. 

Η λειτουργία ολόκληρου του ανθρώπινου σώµατος ελέγχεται από το 
εγκεφαλονωτιαίο σύστηµα όπου βρίσκονται και τα ψυχικά κέντρα. Για 
πολλούς αιώνες η γνώση αυτή κληροδοτήθηκε από την ινδουιστκή ταντρική 
παράδοση η οποία ονοµάζει αυτά τα ψυχικά κέντρα τσάκρα. Πιστεύεται πως 
για να υπάρχει ισορροπηµένη λειτουργία, πρέπει να υπάρχει αρµονία ανάµεσα 
στους δυο εγκεφάλους -τον άνω εγκέφαλο (οργανισµό συνείδησης) και τον 
κάτω εγκέφαλο (έδρα του υποσυνείδητου νου). Οι σύγχρονοι µελετητές που 
ασχολούνται µε τον κάτω και άνω εγκέφαλο τείνουν να πιστέψουν στην 
ύπαρξη εσωτερικής σύγκρουσης µεταξύ των δύο και αποδίδουν αυτή τη 
σύγκρουση στα πρότυπα συµπεριφοράς που επηρεάζονται και προσβάλλονται 
απ' αυτή. Οι µελέτες τους αναφέρονται επίσης σε µια διχοτόµηση της 
ανθρώπινης φύσης. Αυτή η διχοτόµηση τεκµηριώνεται και από την παρουσία 
των δυο ηµισφαιρίων του εγκεφάλου. Εµείς, σαν ανθρώπινες υπάρξεις, 
κατοικούµε στη δυαδικότητα και γινόµαστε θύµατα ατέλειωτων προβληµάτων 
και συµπλεγµάτων. Για να λυθεί αυτή η διχοτόµηση, ο πιο πρακτικός και 
εφικτός τρόπος που µπορεί να εφαρµοστεί φαίνεται να είναι η ένωση µεταξύ 
άνω και κάτω εγκεφάλου και δεξιού και αριστερού ηµισφαιρίου του. Η 
ισορροπηµένη ένωση, όµως, επιτυγχάνεται µε συνεχή εργασία και στα 
τέσσερα τµήµατα. Εποµένως βασική προϋπόθεση είναι η συστηµατική µελέτη 
της ανθρώπινης φύσης, η µελέτη των δραστηριοτήτων και λειτουργιών του 
ανθρώπινου οργανισµού όταν εργάζεται. 

Πολλές επιστηµονικές έρευνες βασίστηκαν στη µελέτη νεκρών ή άρρωστων 
σωµάτων από τα οποία δεν ανακαλύπτονται ζωντανά ή υγιή στοιχεία. Οι 
µελέτες του ανθρώπινου οργανισµού µε ολιστικό τρόπο έγιναν από τις 
αρχαίες επιστήµες της Τάντρα και της Γιόγκα. Τα αποτελέσµατα που 
προέκυψαν από τις έρευνες σε υγιείς οργανισµούς δεν έχουν συσχετιστεί µε 
τα πειράµατα και τις ανακαλύψεις της ∆υτικής ιατρικής. Πρόσφατα, βέβαια, 
παρουσιάστηκε περισσότερη αποδοχή και ευρύτερη εφαρµογή ασκήσεων και 
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ελέγχου αναπνοής σε µετεγχειρητικές καταστάσεις ή σαν µέσα πρόληψης. Τα 
µέσα αυτά έχουν µεταφραστεί κατευθείαν από την ταντρική και τη γιογκική 
παράδοση και έχουν υιοθετηθεί µε επιτυχία για το καλό του σύγχρονου 
ανθρώπου. Αλλά για να επιτευχθεί µια πλήρης κατανόηση του ανθρώπινου 
είδους, πρέπει να εξεταστούν και οι ψυχικές διαστάσεις —όχι µόνο οι 
φυσικές. 

Τα σηµαντικότερα κέντρα της κεφαλής  

Πιστεύεται πως το σύστηµα µέσω του οποίου 
ερευνήθηκε µε επιτυχία, για πρώτη φορά, η 
υπερβατική ένωση, ήταν η Γιόγκα. Η λέξη 
γιόγκα προέρχεται από τη σανσκριτική ρίζα 
γιουτζ που σηµαίνει «ενώνω, συνδέω, 
προσθέτω». Αν αυτή η ένωση εξεταστεί στο 
χονδροειδές φυσικό επίπεδο αναφέρεται στην 
ένωση µεταξύ της ατοµικής συνείδησης και της 
κοσµικής συνείδησης (δηλαδή, της ψυχής µε το 
θεό). Η Γιόγκα προσφέρει µια πρακτική 
µέθοδο, ένα σύστηµα που δηµιουργεί µια 

κατάσταση ένωσης των δυο: των νοητικών διεργασιών και της συνείδησης. 
Βασίζεται σε καθορισµένους κανόνες και ασκήσεις µέσω των οποίων µπορεί 
να επιτευχθεί η ένωση από οποιονδήποτε επιλέξει να ακολουθήσει το 
σύστηµα που προτείνει η Γιόγκα. Σύµφωνα µ' αυτή, η ατοµική συνείδηση είναι 
µερική έκφραση της κοσµικής συνείδησης, της θείας πραγµατικότητας, της 
πηγής· το υπόβαθρο του εκδηλωµένου σύµπαντος. Ουσιαστικά η κοσµική 
συνείδηση και η ατοµική συνείδηση είναι ένα, γιατί και οι δυο είναι 
συνειδήσεις και είναι αδιαχώριστες. Χωρίζονται, όµως, από τον 
υποκειµενισµό και µετά τη διάλυση του, το «αυτό» ή η ατοµική συνείδηση 
διαλύεται και λαµβάνει χώρα η ένωση. Η πραγµάτωση της θείας φύσης του 
ατόµου ελευθερώνει από την παγίδα της ζωώδους του φύσης, που είναι η 
αιτία της υποκειµενικότητας και της περιορισµένης οπτικής γωνίας. Στη 
γλώσσα της Γιόγκα αυτό καλείται «παγίδα του νου». Στη σύγχρονη ψυχολογία 
η λέξη νους χρησιµοποιείται µε εντελώς διαφορετική έννοια. ∆ηλώνει τη 
λειτουργική όψη του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για τη σκέψη, τη θέληση 
και τα συναισθήµατα. Ο εγκέφαλος είναι υλική πραγµατικότητα και εργαλείο 
του νου, αλλά ο ίδιος ο νους δεν είναι υλικά πραγµατικός. Οι σύγχρονοι 
επιστήµονες ασχολούνται µε την έρευνα της µη υλικής πραγµατικότητας στον 
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υλικό εγκέφαλο και στα δύο του ηµισφαίρια. Ψάχνουν για τον ψυχισµό. Η 
γνώση της αρχαίας σοφίας ρίχνει άπλετο φως στο θέµα το οποίο αν 
ερευνηθεί και συσχετιστεί σωστά, µπορεί να προσφέρει πολλά σ' αυτό τον 
τοµέα. Στους τοµείς της σύγχρονης ψυχολογίας και της σύγχρονης ιατρικής 
επιστήµης, η αλήθεια τούτη γίνεται κατανοητή µέχρι ένα ορισµένο σηµείο. 
Ωστόσο, η αρχαία γνώση ερευνάται, ως ένα βαθµό, και µερικοί επιστήµονες 
κάνουν πρωτοπόρους συσχετισµούς ανάµεσα σ' αυτή την αλήθεια και τις 
δικές τους παρατηρήσεις. 

Σήµερα, στην εποχή µας, είµαστε πολύ απασχοληµένοι µε την προσπάθεια να 
δηµιουργήσουµε αρµονία ανάµεσα στη λογική προσέγγιση και τη 
συναισθηµατική ή συγκινησιακή προσέγγιση στον ανθρώπινο ψυχισµό. Οι 
µέθοδοι που χρησιµοποιούν τα δυο συστήµατα —το σύγχρονο και το αρχαίο— 
έχουν βασικές διαφορές στον τρόπο προσέγγισης τους. Οι Γιόγκι 
προσεγγίζουν τον ψυχισµό ψάχνοντας να βρουν τα αίτια του στο νου και στη 
συνείδηση. Αντίθετα, οι ψυχολόγοι, αναζητούν να τον καθορίσουν µελετώντας 
τη συµπεριφορά. Η πρωτότυπη γιογκική συνταγή είναι η ανακάλυψη του 
εαυτού µέσω της έρευνας του εαυτού. Η προσέγγιση των επιστηµόνων 
σήµερα είναι να παρατηρούν τους άλλους και όχι τον Εαυτό, που βρίσκεται 
στον καθένα. Οι ψυχολόγοι και άλλοι επιστήµονες που ασχολούνται µε την 
κατανόηση της συνείδησης, µελετούν άτοµα και οµάδες για να καθορίσουν τις 
διάφορες διαστάσεις του νου. Η Γιόγκα όχι µόνο περιγράφει όλες τις 
νοητικές καταστάσεις, όψεις και διαστάσεις, αλλά προσφέρει και πρακτικά 
παιχνίδια που παίζονται µε το νου για να ελέγχονται οι λειτουργίες του, για 
να επιτευχθεί νοητική ειρήνη και για να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από τη 
δυστυχία και τους πόνους που προξενούνται από τις νοητικές διακυµάνσεις 
και µεταβολές. Στη Γιόγκα ενυπάρχουν πρακτικές µέθοδοι µε τις οποίες 
µπορεί κανείς να ξεπεράσει το συνηθισµένο τρόπο λειτουργίας του νου : • 
Αυτισµός 

• Χαύνωση 

• Ανησυχία 

• Προσήλωση σε ένα σηµείο 

• Καταστολή 

1. Αυτισµός (κσίπτα) 

Στην κατάσταση αυτή ο άνθρωπος δεν έχει ούτε την υποµονή ούτε την 
αναγκαία διανοητικότητα για οραµατισµό σε ένα υπεραι-σθητό αντικείµενο κι 
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εποµένως δεν µπορεί να σκεφτεί ούτε να κατανοήσει καµιά αιθέρια αρχή. 
Μέσα από έντονη µνησικακία ή µίσος, πιθανόν µερικές φορές να έρθει ο νους 
σε κατάσταση συγκέντρωσης που, όµως, δεν έχει καµιά σχέση µε τη γιογκική 
συγκέντρωση. 

2. Χαύνωση (µουντά) 

Σε τούτη την κατάσταση η µονοµανία σ' ένα θέµα που συνδέεται µε τις 
αισθήσεις, καθιστά το άτοµο ακατάλληλο να σκεφτεί αιθέριες αρχές. Για 
παράδειγµα, ένας άνθρωπος απορροφηµένος µέχρι σηµείο παραλογισµού από 
σκέψεις σχετικές µε την οικογένεια του ή τον τρόπο που θα πλουτίσει, ανήκει 
σ' αυτή την κατηγορία. 

3. Ανησυχία (βιάγκρα) 

∆εν πρέπει να µπερδέψει κανείς αυτή την κατάσταση µε την κσίπτα 
(αυτισµό). Οι περισσότεροι πνευµατικοί µαθητές έχουν βασικά αυτό το είδος 
νου —ένα νου που ίσως µερικές φορές είναι ήρεµος ενώ άλλες πάλι 
ταραγµένος. 'Όταν ο ανήσυχος νους είναι προσωρινά ήρεµος µπορεί να 
κατανοήσει την πραγµατική φύση των αιθέριων αρχών αν τις ακούει και να 
τις οραµατίζεται για µια εκτεταµένη περίοδο. Αλλά µόλο που η συγκέντρωση 
είναι δυνατή στον ανήσυχο νου, δε διαρκεί πολύ. Στον ανήσυχο από συνήθεια 
νου η απελευθέρωση δεν µπορεί να εξασφαλιστεί µόνο µέσω της 
συγκέντρωσης, γιατί όταν παύει να υπάρχει συγκέντρωση, έρχεται πάλι η 
διάσπαση της προσοχής. Μέχρι να ελευθερωθεί ο νους από τις διασπάσεις 
και να αναπτυχθεί µια µόνιµη κατάσταση προσήλωσης σε ένα µόνο σηµείο, δεν 
είναι δυνατό να επιτευχθεί η κατάσταση της σωτηρίας. 

4. Προσήλωση σε ένα σηµείο (εκάγκρα) 

Ο Παταντζάλι, ο οποίος συνέταξε τα κείµενα Γιόγκα Σούτρα, καθόρισε ότι η 
κατάσταση προσήλωσης σε ένα σηµείο είναι η κατάσταση του νου κατά την 
οποία όταν µία σκέψη εξαφανίζεται  µια άλλη σκέψη που αποτελεί συνέπεια 
της προηγούµενης, τη διαδέχεται και αυτή η αδιάσπαστη διαδοχή συνεχίζεται 
—τότε λέγεται πως ο νους είναι «προσηλωµένος σε ένα σηµείο». Ο νους 
αποκτά αργά τούτη τη συνήθεια την οποία έχει τη δύναµη να επεκτείνει και 
κατά τη διάρκεια των ονείρων. Όταν ο άνθρωπος τελειοποιηθεί στην 
κατάσταση της προσήλωσης σε ένα σηµείο τότε επιτυγχάνει το σαµπρατζνάτα 
σαµάντι. Αυτό το σαµάντι (µακαριότητα) είναι το αληθινό σαµάντι της γιόγκα 
και οδηγεί στη σωτηρία. 

5. Καταστολή (νιρούντα) 
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Αυτή είναι η κατάσταση της µη-σκέψης. Ο άνθρωπος µπορεί, ασκούµενος 
συνεχώς στο να διακόπτει τις σκέψεις του, να κατανοήσει πως ο κόσµος των 
ονοµάτων και των µορφών είναι προϊόν του νου. Όταν ο νους σταµατήσει να 
υπάρχει µε την πρακτική έννοια του όρου, όλα διαλύονται. 

Ο νους συνήθως λειτουργεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα: 

• Κατάσταση της Ξυπνητής Συνείδησης 

• Ονειρική Συνείδηση 

• Βαθύς Ύπνος 

Όταν ο άνθρωπος είναι ξύπνιος, βρίσκεται δηλαδή στην κατάσταση της 
ξυπνητής συνείδησης, εργάζεται σε συντονισµό µε τον άνω και κάτω 
εγκέφαλο και τα δύο ηµισφαίρια. Στην ονειρική συνείδηση κυριαρχείται 
περισσότερο από τον υποσυνείδητο νου, η έδρα του οποίου βρίσκεται στον 
κάτω εγκέφαλο. Έτσι τα όνειρα γίνονται εργαλείο εκπλήρωσης των 
καταπιεσµένων επιθυµιών που συνδέονται µε τη ζωώδη φύση του ανθρώπου. 
Μόνο εκείνοι που έχουν κυριαρχήσει στην τέχνη της προσήλωσης σε ένα 
σηµείο µπορούν να βρίσκονται σ' αυτή την κατάσταση και κατά τη διάρκεια 
των ονείρων. Η από συνήθεια προσήλωση σε ένα σηµείο είναι καρπός 
συνεχούς γιογκικής άσκησης και αυτοσυγκράτησης. Όταν ο ζηλωτής πετύχει 
να φτάσει σ' αυτή την κατάσταση, υπερβαίνει το βασίλειο του κάτω 
εγκεφάλου (υποσυνείδητος νους) και κατοικεί στη µακαριότητα, το 
σαµπρατζνάτα σαµάντι, µια διαφορετική κατάσταση του νου στην οποία οι 
νοητικές διακυµάνσεις και µεταβολές καταστέλλονται. Αυτή είναι η συνείδηση 
κατά τη διάρκεια του βαθιού ύπνου. Αλλά υπάρχει και µια τέταρτη 
κατάσταση, η κατάσταση της τέταρτης διάστασης. Στη γιογκική ορολογία 
λέγεται τουρίγια, κατάσταση ασυνείδητης (χωρίς συνείδηση) συνείδησης. Γι' 
αυτήν ενδιαφέρθηκαν πρόσφατα, οι σύγχρονοι ψυχολόγοι. Είναι η κατάσταση 
κατά την οποία αν και καταστέλλεται ο συνειδητός νους, ωστόσο, υπάρχει 
πλήρης συνείδηση και είναι γνωστή και σαν «η µεταλλαγµένη κατάσταση 
συνείδησης». Η επιστήµη της Γιόγκα στοχεύει στη δηµιουργία µιας ατµό-
σφαιρας ειρήνης και, από συνήθεια, προσήλωσης σε ένα σηµείο. Οδηγεί προς 
την ενότητα σκέψης και δράσης· προσφέρει τεχνικές για την κάθαρση του νου 
· δίνει επίγνωση · σταµατά τον εσωτερικό διάλογο· και τέλος παράγει 
εσωτερική σιωπή. ∆ηµιουργεί απόσπαση· εξασφαλίζει καλύτερη σωµατική και 
νοητική υγεία· προσφέρει καθοδήγηση στο ζηλωτή για να υιοθετήσει ένα 
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συγκεκριµένο τρόπο διατροφής, αναγκαίο για την άσκηση των κανόνων 
πειθαρχίας και αυτοσυγκράτησης" και επεκτείνει τη συνείδηση. 

Υπάρχουν πολλά είδη γιογκικής επιστήµης, ακριβώς όπως υπάρχουν πολλά 
είδη ανθρώπινης ιδιοσυγκρασίας. 

1. Ράτζα Γιόγκα, η Γιόγκα του διαλογισµού. 

Αναστέλλοντας ο άνθρωπος την αρχή της σκέψης, µπορεί να πετύχει την 
ένωση µε τη θέληση του. 

2. Τζνάνα Γιόγκα, η Γιόγκα της αληθινής γνώσης. 

Με συνεχή διάκριση µεταξύ πραγµατικού και αυταπάτης, µπορεί κανείς να 
πετύχει την ένωση µέσω της αληθινής γνώσης. 

3. Κάρµα Γιόγκα, η Γιόγκα της ανιδιοτελούς δράσης. 

Είναι η δράση για χάρη της ίδιας της δράσης ή το καθήκον για χάρη του ίδιου 
του καθήκοντος και µόνο. ∆εν είναι ζωώδους φύσης και ούτε αναζητά 
ευχαρίστηση. Η Κάρµα Γιόγκα καθιστά ικανό τον άνθρωπο να πετύχει την 
ένωση διαµέσου της υπηρεσίας. 

4. Μπάκτι Γιόγκα, η Γιόγκα της πνευµατικής αφοσίωσης. 

Εδώ ο άνθρωπος αναζητά την ένωση µέσω της αφοσίωσης, της αγάπης και 
της παράδοσης. 

5. Χάτα1 Γιόγκα, η Γιόγκα της σωµατικής πειθαρχίας και συγκράτησης. 

Ο ζηλωτής της Χάτα Γιόγκα αναζητά την ένωση µέσω ψυχοσωµατικών 
τεχνικών και µεταβολών στις καταστάσεις συνείδησης. Η Χάτα Γιόγκα είναι 
για ανθρώπους που χρειάζονται σωµατική εκπαίδευση για να αντλήσουν 
δυνάµεις ώστε να πετύχουν διαλογισµό χωρίς εµπόδια. 

1 Σηµ. τ. Μ. Η λέξη Hatha µεταφέρεται στα ελληνικά σανΧάτα, γιατί αυτή 
είναι η πιο κοντινή προς την Ινδική προφορά, καθ' όσον το «h» µετά το «t» 
προφέρεται σαν βαθύ «χ». 
Κάθε µια από τις παραπάνω γιογκικές επιστήµες προσεγγίζει µε το δικό της 
τρόπο τους ίδιους στόχους: ένωση ύπαρξης, ένωση σκέψης και δράσης και 
ένωση του εσωτερικού µε το εξωτερικό. 

ΤΑΝΤΡΑ ΓΙΟΓΚΑ 

Συνδυασµός όλων των γιογκικών επιστηµών που αναφέρθηκαν παραπάνω, η 
Τάντρα Γιόγκα, είναι ένα πρακτικό είδος Γιόγκα κατά το οποίο σώµα και νους 
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θεωρούνται ένα και το σώµα είναι ένα όχηµα του νου. Σύµφωνα µε το 
σύστηµα τούτο, ο νους είναι κάτι αφηρηµένο, ενώ το σώµα κάτι συγκεκριµένο. 
Για να δουλέψουµε µε τον αφηρηµένο νου χρειάζεται να χρησιµοποιήσουµε το 
συµπαγές υλικό που καλείται σώµα, µέσα στο οποίο είναι εγκαταστηµένα τα 
ψυχικά κέντρα. Νους καλείται η λειτουργική πλευρά του εγκεφαλονωτιαίου 
συστήµατος. Η σπονδυλική στήλη είναι η έδρα κάθε αντίδρασης. Βασική αρχή 
της Τάντρα είναι η σάκτι (η θηλυκή δύναµη) η οποία εκδηλώνεται σαν ύλη και 
νους, µόλο που η υπέρτατη συνείδηση δεν έχει νου. Όταν δεν υπάρχει νους, 
δεν υπάρχει περιορισµός και τότε ο άνθρωπος είναι καθαρή συνείδηση. Για 
να προχωρήσει κανείς πέρα από το νου, σταµατά το όχηµα του µε σκοπό να 
διακόψει τις λειτουργίες του. Η πρόνα (η πνοή) είναι το όχηµα του νου. Η 
απάνα είναι πράνα που υπάρχει στην περιοχή κάτω από τον αφαλό και µέχρι 
την έδρα και είναι υπεύθυνη για όλες τις δραστηριότητες της πυελικής 
χώρας συµπεριλαµβανόµενης της εκσπερµάτωσης, της ούρησης και της 
αφόδευσης. Αν αυτή η πράνα, που είναι φορτισµένη µε αρνητικά ιόντα, 
υποχρεωθεί να λειτουργήσει µε απάνα και να εισέλθει διαµέσου του 
κεντρικού καναλιού το οποίο βρίσκεται στη σπονδυλική στήλη, τότε υπάρχει 
µια συγχώνευση ανάµεσα στα αρνητικά ιόντα της πράνα και τα θετικά της 
απάνα. Η συγχώνευση τούτη παράγει µεγάλες ποσότητες ενέργειας η οποία, 
µε τη σειρά της, βοηθά στην άνοδο της κοιµισµένης ενέργειας που 
αναπαύεται στη βάση της σπονδυλικής στήλης —της Κουνταλίνι. Πριν να γίνει 
φυσικά δυνατή η παραγωγή τούτης της ενέργειας, ο ζηλωτής πρέπει να 
προετοιµαστεί µε σωµατικούς καθαρισµούς, ασάνες (γιογκικές στάσεις), 
µούντρες (στάσεις των χεριών) και πραναγιάµα (γιογκι-κή αναπνοή). 

Η προέλευση της µεθόδου εργασίας µε την Κουνταλίνι είναι βασικά ταντρική. 
Λειτουργεί µέσω της ένωσης του ψυχισµού µε την ύλη και του νου µε το 
φυσικό σώµα. Το σώµα παίζει, κατά κανόνα, σπουδαίο ρόλο στην παραγωγή 
των διαφόρων ψυχικών καταστάσεων συµπεριλαµβανόµενης και της 
υπέρτατης κατάστασης του σαµάντι, της ψυχικής κατάστασης της 
µακαριότητας. Η κατάσταση αυτή επιτυγχάνεται µε τη διοχέτευση της 
ενέργειας διαµέσου του νευρικού συστήµατος και της σπονδυλικής στήλης. Η 
ενέργεια ανέρχεται διαµέσου του στενού περάσµατος που βρίσκεται στη 
σπονδυλική στήλη και περνά µέσα από τα έξι ψυχικά κέντρα πριν φτάσει στην 
τελική κατοικία της, το έβδοµο κέντρο. Το έβδοµο κέντρο βρίσκεται στον 
εγκέφαλο, στον κοίλο χώρο ανάµεσα στα δύο ηµισφαίρια του εγκεφάλου, όπου 
πάλι λαµβάνει χώρα µια συγχώνευση και όπου οι δραστηριότητες του νου δια-
κόπτονται παντελώς. Και τα δύο ηµισφαίρια γίνονται γαλήνια, και σταµατά ο 
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εσωτερικός διάλογος. Έτσι ο άνθρωπος χάνει την έννοια του χρόνου και του 
χώρου, ενώ οι συνταυτίσεις και οι λανθασµένες ιδέες για τον κόσµο των 
φαινοµένων διαλύονται. 

Οι πράνα στο σώµα 
 Τα τσάκρα 

Τα Τσάκρα είναι ψυχικά κέντρα τα 
οποία δεν µπορούν να περιγραφούν 
πλήρως από υλιστική ή σωµατική 
άποψη. Ακριβώς όπως ένας πίνακας 
δεν µπορεί να περιγραφεί από την 
άποψη των γραµµών ή των καµπυλών 
του ή ακόµα και των διαφόρων 
αποχρώσεων των χρωµάτων —έστω 
κι αν µπορούν να ονοµαστούν τα 
στοιχεία αυτά για να σχηµατιστεί η 

βασική δοµή του — το ίδιο και τα τσάκρα δεν µπορούν να περιγραφτούν µε 
τους όρους της ψυχολογίας, της φυσιολογίας ή οποιασδήποτε άλλης φυσικής 
επιστήµης. 

Τα τσάκρα είναι κέντρα δραστηριότητας της αιθερικής ζωτικής δύναµης που 
ονοµάζεται σούκσµα πράνα (αιθερική πράνα). Τα τσάκρα αλληλοεξαρτούνται 
από το παρασυµπαθητικό σύστηµα, το συµπαθητικό και το αυτόνοµο νευρικό 
σύστηµα και έτσι συνδέεται µαζί τους το χονδροειδές σώµα. 

Η λέξη Τσάκρα είναι σανσκριτική και σηµαίνει κύκλο και κίνηση. Επειδή το 
καθετί στο σώµα έχει κυκλικό σχήµα και κινείται συνεχώς, τα κέντρα αυτών 
των κινήσεων καλούνται τσάκρα. Επίσης η λέξη Τσάκρα χρησιµοποιείται και 
για τον τροχό. Μπορεί κανείς να σκεφτεί τα τσάκρα σαν τους τροχούς του 
νου που είναι εγκαταστηµένοι στο δάσος των επιθυµιών. Και οι επιθυµίες, 
όπως και οι ίδιοι οι τροχοί, είναι πολύ ισχυρές και έντονες κινητήριες δυνά-
µεις. Κάθε τσάκρα αποτελεί ένα γήπεδο επιθυµιών. Σε όλη του τη ζωή ο 
άνθρωπος κατοικεί σ' αυτό το δάσος των επιθυµιών και σκέφτεται και 
κατανοεί τις καταστάσεις της ζωής από την πλευρά του τσάκρα στο οποίο 
νιώθει συνήθως πιο άνετα. 

Συζητώντας για τα τσάκρα, συζητάµε αναγκαστικά για τις αιθερικές όψεις 
αυτών των κέντρων. Τα νεύρα είναι απλώς τα οχήµατα, αλλά το µήνυµα που 
µεταφέρουν είναι πολύ λεπτό και δε στερείται συνείδησης ή αυτοσυνείδησης. 
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Η σύνδεση ανάµεσα στο χονδροειδές και στο αιθερικό, στον ανθρώπινο 
οργανισµό, γίνεται µε ενδιάµεσους αγωγούς που συνδέονται µε τα αισθητήρια 
και τα εκτελεστικά όργανα. Με τη Γιόγκα εκπαιδεύει κανείς και τα δυο είδη 
οργάνων ώστε να αποκτήσει πειθαρχία και να βοηθήσει το σώµα του να γίνει 
ένα αληθινό κεφάλαιο γι' αυτόν. Η Γιόγκα κάνει το ζηλωτή τον καλύτερο φίλο 
του σώµατος του, των αισθητηρίων οργάνων και των εκτελεστικών οργάνων 
του και δηµιουργεί συντονισµό ανάµεσα στο δεξιό και το αριστερό τµήµα του 
σώµατος του, που συνήθως δεν είναι συντονισµένα, αλλά µάλλον εναλλάσ-
σονται. Η Γιόγκα που εστιάζεται ιδιαίτερα στα τσάκρα και στην κοιµισµένη 
ενέργεια, την Κουνταλίνι, καλείται Κουνταλίνι Γιόγκα, Λάγια Γιόγκα, Κρίγια 
Γιόγκα ή Σακτιπαταµάχα Γιόγκα. 

Αυτό το βιβλίο αναφέρεται στην Τάντρα Γιόγκα και οι σχεδιασµένες εικόνες 
είναι ακριβή αντίγραφα εικονογραφηµένων ταντρικών κειµένων. Κάθε τσάκρα 
ακολουθείται από µια περιγραφή η οποία ερµηνεύει τις σχεδιασµένες εικόνες. 
Αυτές οι µορφές αποτελούν από µόνες τους µια γλώσσα και βοηθούν το 
ζηλωτή να θυµάται τα τσάκρα, γεγονός το οποίο αποτελεί πολύτιµο τέχνασµα 
για κείνον που προσπαθεί να οραµατιστεί τα τσάκρα όταν διαλογίζεται πάνω 
σ' αυτά. Η συγκέντρωση στα φυσικά όργανα ή σηµεία του σώµατος, όπως 
περιγράφεται από πολλούς πνευµατικούς διδασκάλους, παραπλανά, γιατί τα 
τσάκρα δεν είναι υλικά. Είναι καλύτερα ο αληθινός ζηλωτής να εφαρµόζει τη 
συγκέντρωση του στα ανάλογα αιθέρια κέντρα, σύµφωνα µε την κατάσταση 
συνείδησης που κυριαρχεί. Αυτά τα κέντρα έχουν µια απώτατη σχέση µε το 
χονδροειδές σώµα και τις φυσικές λειτουργίες του. Τα διαγράµµατα των 
τσάκρα καθιστούν ικανό το ζηλωτή της Κουνταλίνι Γιόγκα να διαλογιστεί, 
χρωµατίζοντας τα και επαναλαµβάνοντας ταυτόχρονα τους µπίτζα 
(σπερµατικούς) ήχους, καθώς και άλλους ήχους που είναι παρόντες στα 
πέταλα του λωτού των τσάκρα. 

Το ένα από τα ηµισφαίρια του ανθρώπινου εγκεφάλου εκφράζεται µε εικόνες, 
ενώ το άλλο µε το λόγο. Το οπτικό ηµισφαίριο εργάζεται µε τις οπτικές 
εικόνες των τσάκρα που δίνονται στα σχέδια του παρόντος βιβλίου και που 
έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να χρωµατιστούν. Επίσης, το ηµισφαίριο του 
λόγου ασχολείται µε τους ήχους και τους σπερµατικούς ήχους. Η ταυτόχρονη 
χρήση των ικανοτήτων της ακοής και της όρασης είναι µια µορφή Τάντρα. 
Εκείνος που θα γίνει κύριος αυτής της άσκησης θα βρεθεί σε διαλογιστική 
κατάσταση χωρίς να είναι αδρανής ή ανενεργός. Ο άνθρωπος δέχεται από τις 
µορφές και τα χρώµατα µια ανεπαίσθητη έµπνευση. 
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Το βιβλίο τούτο εισάγει στην κλασική κατανόηση των τσάκρα. Οι ρίζες του 
είναι πρακτικές και αντλεί την προέλευση του από αρχαίες πηγές που όµως 
εξακολουθούν να λειτουργούν στην πράξη, ακόµα και σήµερα. 



 23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
ΚΟΥΝΤΑΛΙΝΙ 

Τα τσάκρα, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως δεν έχουν υλική µορφή, 
ούτε και µπορούν να περιγραφούν από καθαρά υλιστική ή φυσική άποψη. 
Εποµένως πρέπει να συζητήσουµε τις αιθέριες όψεις αυτών των ψυχικών 
κέντρων τα οποία εργάζονται σε συνδυασµό µε τα νεύρα, τα κύτταρα και τις 
ίνες, που µε ενδιάµεσους αγωγούς συνδέονται µε το χονδροειδές σύστηµα, τα 
όργανα των αισθήσεων και τα εκτελεστικά όργανα. Είναι σηµαντικό να 
εξηγήσουµε, ιδιαίτερα σε όσους θέλουν να αφυπνίσουν την Κουνταλίνι, πως 
το υλικό της αποτελεί τη σταθερή υποστήριξη σε όλες τις λειτουργίες και 
δραστηριότητες που συµβαίνουν µέσα στο σώµα και πως, όπως συµβαίνει και 
µε τη συνείδηση, η Κουνταλίνι δεν έχει κανένα όργανο. Συντηρεί όλες τις 
υπάρξεις του κόσµου µε το µέσο της εισπνοής και της εκπνοής. Η Κουνταλίνι 
είναι µια ζωτική δύναµη. 

Η λέξη κουνταλίνι. προέρχεται από τη σανσκριτική λέξη κούνταλ που 
σηµαίνει σπείρα. Παραλληλίζεται µε ένα φίδι που, όταν αναπαύεται και 
κοιµάται, είναι συσπειρωµένο, κουλουριασµένο. Η σύγκριση ανάµεσα στο φίδι 
και την Κουνταλίνι οφείλεται στη φύση της κίνησης της η οποία είναι 
σπειροειδής και µοιάζει µε ξετύλιγµα φιδιού. Η Κουνταλίνι είναι µια όψη της 
αιώνιας, υπέρτατης συνείδησης µε ή χωρίς ιδιότητες. Στη χωρίς ιδιότητες 
όψη (νιρ-γκούνα), βρίσκεται η θέληση της κοσµικής συνείδησης, και είναι 
καθαρή συνείδηση. Στην όψη µε ιδιότητες (σαγκούνα), η ενέργεια αυτή 
προσωποποιείται συχνά ως Κουνταλίνι, µια όψη της Μεγάλης θεάς, ακριβώς 
όπως η πρωταρχική ενέργεια ή σάκτι, προσωποποιείται ως Σάκτι. Όλα τα 
πλάσµατα δρουν µέσω της δύναµης της Κουνταλίνι. Στα ατοµικά σώµατα η 
ίδια ενέργεια βρίσκεται κοιµισµένη σαν ένα στατικό κέντρο γύρω από το 
οποίο περιστρέφεται κάθε µορφή ύπαρξης. Στον κόσµο των φαινοµένων, 
µέσα και πίσω από κάθε δραστηριότητα υπάρχει πάντα µια δύναµη, ένα 
στατικό υπόβαθρο. 

Η έρευνα της Χάτα Γιόγκα και των ταντρικών γραφών δείχνει ότι η 
Κουνταλίνι είναι ενέργεια σε στατική και κινητική µορφή και είναι παρούσα σε 
όλα τα εκδηλωµένα φαινόµενα. Η κινητική ενέρ-γεια µετατρέπεται στην 
ενέργεια που χρησιµοποιείται από το φαινόµενο για την επιβίωση του και η 
στατική ενέργεια παραµένει κοιµισµένη κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής 
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εργαζόµενης κατάστασης της συνείδησης. Όταν ο άνθρωπος αποκτά 
αυτοσυνείδηση και συνειδητοποιεί ότι υπάρχει ένας υψηλότερος σκοπός στη 
ζωή —ότι υπάρχει επίσης µια άλλη κατάσταση συνείδησης πέρα από τη 
συνηθισµένη ξυπνητή ή κοιµισµένη κατάσταση ή κατάσταση των ονείρων όταν 
οι επιθυµίες του για αισθησιακές απολαύσεις εκπληρώνονται, όταν παύει να 
έλκεται από τον κόσµο των φαινοµένων— τότε βιώνει µια κατάσταση µη 
προσκόλλησης ή στροφής προς τον εσωτερικό του κόσµο. Αυτή η απόσυρση 
από τις απολαύσεις ανοίγει πόρτες προς τον εσωτερικό κόσµο και ο 
άνθρωπος βιώνει ένα φως που τον οδηγεί προς την ένωση, την ένωση 
µεταξύ της δυαδικότητας της ύλης και του νου. 

Την εποχή εκείνη, όταν λαµβάνει χώρα η καθολική αλλαγή, η στατική 
ενέργεια που κειτόταν κοιµισµένη µεταλλάσσεται σε κινητική και περνώντας 
διαµέσου όλων των ψυχικών κέντρων που βρίσκονται στη σπονδυλική στήλη, 
ακολουθεί µια πορεία αντίθετη µε το νόµο της βαρύτητας. Η δύναµη που 
διοχετεύει την ενέργεια µέσα από το κεντρικό κανάλι, προέρχεται από τη 
συγχώνευση των αρνητικών ιόντων της πράνα µε τα θετικά ιόντα της απάνα. 
Η έδρα της απάνα είναι στην περιοχή κάτω από τον αφαλό, στην πυελική 
χώρα. Εποµένως η ενέργεια που αναπαύεται στη βάση της σπονδυλικής 
στήλης είναι στατικής µορφής. Αυτό συµβαίνει στο σηµείο όπου τα ανώτερα 
οστά του κόκκυγα και τα κατώτερα οστά του ιερού οστού συνδέονται µε µια 
συστάδα νεύρων που µοιάζει σαν ινώδης ρίζα. Σύµφωνα µε την παράδοση 
αυτό είναι γνωστό σαν Μούλανταρα Τσάκρα, ή πλέγµα της βάσης. Όταν 
ακολουθεί κανείς τη Χάτα Γιόγκα και εκτελεί ασκήσεις Λόγια Κάρµα (δηλαδή 
µούντρα ή στάσεις χεριών) και ασάνες ή στάσεις σώµατος, και τις συνοδεύει 
µε διαλογισµό, απαγγελία µάντρα και τεχνικές οραµατισµού, τότε µπορεί να 
ενεργοποιήσει τη ν ενέργεια που βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση. Η 
ενέργεια τούτη εργάζεται µε το αυτόνοµο και το παρασυµπαθητικό νευρικό 
σύστηµα που είναι συνδεδεµένα µε τα γάγγλια τα οποία αποτελούν τα κυρίως 
πλέγµατα. Η κοιµισµένη ενέργεια κατευθύνεται προς την ανώτατη θέση της, 
το έβδοµο τσάκρα, την έδρα της συνείδησης. Εδώ πάλι, λαµβάνει χώρα µια 
συγχώνευση ανάµεσα στα θετικά και τα αρνητικά ιόντα. Η δύναµη που 
παράγεται από µια τέτοια συγχώνευση δηµιουργεί µεγάλη φώτιση η οποία 
καταστρέφει την άγνοια του νου —την πρωταρχική αιτία της δυαδικότητας. Ο 
άνθρωπος που βιώνει αυτή την κατάσταση φτάνει στην κατάσταση της µη 
δυαδικής συνείδησης και γίνεται φωτισµένος. Σύµφωνα µε τις ινδουϊστικές 
γραφές, ο αληθινός γιόγκι διασχίζει τον ωκεανό της γέννησης, της 
ασθένειας, της µεγάλης ηλικίας και του θανάτου. 
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Μετά την αφύπνιση της η κοιµισµένη αυτή ενέργεια εργάζεται διαµέσου των 
νάντι. Η λέξη νάντι προέρχεται από τη σανσκριτική ρίζα ναντ η οποία 
σηµαίνει κίνηση. Στη Ρίγκβεδα, την πιο αρχαία ινδουιστική γραφή, η λέξη 
νάντι σηµαίνει «ρεύµα». Η έννοια των νάντι βασίζεται στο γεγονός πως 
πρέπει να γίνουν κατανοητά ως κανάλια. Οποιοδήποτε κανάλι µέσω του 
οποίου ρέει κάτι είναι ένα νάντι. Όταν τα νάντι εκληφθούν µ' αυτή την έννοια 
συµπεριλαµβάνουν και τους µεσηµβρινούς του βελονισµού· τα ρεύµατα του 
καρδιοαγγειακού συστήµατος· τα ρεύµατα του λυµφατικού συστήµατος· τα 
νεύρα· τους µύες· τις αρτηρίες· τις φλέβες· το µά-νοβαχινι ή µάνοβαχα (το 
κανάλι του νου)· και το τσίταβαχα (το κανάλι της τσίτα ή της ύπαρξης). 
Εποµένως το νάντι µπορεί να µεταφραστεί ως «αγγείο», «κανάλι», «λώρος», 
«σάλπιγγα» ή «αγωγός». 

Σύµφωνα µε τον προηγούµενο ορισµό, υπάρχουν δυο ειδών νάντι: 

• Αιθερικό... αόρατα κανάλια αιθερικής ενέργειας 

• Χονδροειδές... κανάλια αιθερικής ενέργειας ορατά ως λώροι, αγγεία ή 
σάλπιγγες. 

Αυτή η ερµηνεία αποτελεί καθαρή ένδειξη ότι τα νάντι δεν είναι µόνο νεύρα, 
αλλά κάθε είδος καναλιού και αυτός είναι ο λόγος που στα κείµενα της 
Αγιουρβέδα, της αρχαίας ινδικής ιατρικής, δε χρησιµοποιείται ο όρος 
«νεύρο» για τα νάντι. Η ταντρική ανατοµία δεν µπαίνει σε περιγραφές των 
χονδροειδών και αιθερικών νευρικών συστηµάτων. Η ταντρική παράδοση 
πιστεύει πως το σύµπαν είναι βασικά φτιαγµένο από δύο πράγµατα: ύλη και 
ενέργεια ή, µε άλλα λόγια, από τη σαγκουνα («µε ιδιότητες») και τη νιργκούνα 
(«χωρίς ιδιότητες»). 

Στην Τάντρα, η ύλη χρησιµοποιείται ως όχηµα ενέργειας και η ενέργεια 
θεωρείται πως είναι συνειδητή (αλλά όχι και η ενέργεια που στερείται 
συνείδησης). Η συνείδηση, όταν εκδηλώνεται, βρίσκει ένα όχηµα που καλείται 
µάνας ή νους. Η συνείδηση είναι τετραπλή, συνδυασµός των παρακάτω: 

• Μάνας... Νους 

• Μπούντι... ∆ιάνοια 

• Αχαµκάρα... Ταυτότητα («αυτό») 

• Τσίτα... Ύπαρξη 
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Όσο ο άνθρωπος παίρνει φυσική µορφή, η συνείδηση υπάρχει σε πέντε κόσα 
ή θήκες και λειτουργεί µέσω του φυσικού σώµατος, του καλύτερου οχήµατος 
για έκφραση. Αυτές οι θήκες είναι: 

• Αναµάγι Κόσα... θήκη της Ύλης 

• Πράναµαγι Κόσα... θήκη του Ζωτικού Αέρα 

• Μάνοµαγι Κόσα... θήκη του Νου 

• Βιτζνάναµαγι Κόσα... θήκη της Γνώσης 

• Ανάνταµαγι Κόσα... θήκη της Μακαριότητας 

Το φυσικό σώµα αποτελείται από οχτώ συστατικά γνωστά ως µούλα πρακρίτι: 
(1) µάνας (νους)· (2) µπούντι (διάνοια)· (3) αχαµ-κάρα (εγώ/ταυτότητα)· και 
τα πέντε στοιχεία: (4) ακάσα (χώρος/αιθέρας)· (5) βαγιου (αέρας)· (6) άγκνι 
(φωτιά)· (7) απά (νερό)· και (8) πρίτβι (γη). Τα πέντε στοιχεία σχηµατίζουν 
τα τρία ντόσα ή βασικούς χυµούς του σώµατος: 

• Βαγιού... άνεµος (από το στοιχείο του αέρα) 

• Πίτα... χολή (από το στοιχείο της φωτιάς) 

• Κάπα... φλέγµα (από το συνδυασµό των στοιχείων του νερού και της γης) 

 
Οι πέντε θήκες της συνείδησης 
Επίσης διαµέσου των ντόσα λειτουργούν οι τρεις γκούνα ή ποιότητες: 

• Σάτβα (ισορροπία) 

• Ράτζας (πάθος) 

• Τάµας (αδράνεια, σκότος) 

Μ' αυτό τον τρόπο γίνεται αντιληπτό πως ολόκληρη η οκτάβα της πρακρίτι 
υπάρχει µέσα στον ανθρώπινο οργανισµό (ένα πολύ γνωστό ταντρικό 
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απόφθεγµα λέει πως: «όπως στο µακρόκοσµο, έτσι και στο µικρόκοσµο»). Η 
συνεκτική δύναµη ολόκληρου αυτού του δικτύου είναι η Βαγιού Πράνα που 
λειτουργεί µέσω ενός συγκεκριµένου νάντι, του Πράναβαχα Νάντι (φορέα 
της πρανικής ενέργειας) και του Μάνοβαχα Νάντι (φορέα της νοητικής ενέρ-
γειας). 

Το νάντι 

Τα νάντι συνδέονται µε τα τσάκρα. Το κεντρικό κανάλι, η Σου-σούµνα, παίζει 
ζωτικό ρόλο στις γιογκικές και ταντρικές τεχνικές. Τα τσάκρα είναι κέντρα 
εναλλαγής της φυσικής και ψυχικής ενέργειας στη φυσική διάσταση και η 
πράνα είναι η δύναµη που συνδέει το φυσικό µε το νοητικό και το νοητικό µε 
το πνευµατικό. Στην πραγµατικότητα, το φυσικό, το νοητικό και το 
πνευµατικό είναι το ίδιο κι εργάζονται µαζί σε όλα τα επίπεδα. Μερικά από τα 
χονδροειδή νάντι, όπως τα φυσικά νεύρα, οι φλέβες, οι αρτηρίες, είναι 
γνωστά στη σύγχρονη ιατρική επιστήµη. Αλλά, καθώς δεν έχουν όλα τα νάντι 
φυσική µορφή, ούτε άµεσα αντιληπτό χαρακτήρα, είναι αδύνατο να 
εντοπιστούν, να παρατηρηθούν ή να ιχνηλατηθεί η πορεία τους µε πιο 
χονδροειδή µέσα. Τα αιθερικά νάντι είναι δυο ειδών: 

• Πράναβαχα Νάντι... αγωγοί πρανικής ενέργειας 

• Μάνοβαχα Νάντι,.. αγωγοί νοητικής ενέργειας 

Τα πράνοβαχα και µάνοβαχα νάντι, σε γενικές γραµµές, βρίσκονται µαζί. Αν 
και αψηφούν τις περιγραφές, συνδέονται κατά κάποιο τρόπο µε τα αισθητήρια 
νεύρα του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος. Τα γιογκικά νάντι και τα νεύρα 
του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος εργάζονται µαζί, µε τον ίδιο τρόπο που 
εργάζεται στη φυσιολογία ο ψυχισµός. 

Ορισµένες µελέτες της ανατοµίας αντιτίθενται στην περιγραφή που δίνεται 
από τις ταντρικές γραφές για τη Σουσούµνα. Λένε πως το κεντρικό κανάλι 
περιέχει µόνο εγκεφαλονωτιαίο υγρό και δεν αναφέρουν την παρουσία 
νευρικών ινών. Νευρολογικά φαίνεται αδύνατο να υπάρχει στην κορυφή του 
κεφαλιού άνοιγµα της σπονδυλικής στήλης για την είσοδο και την έξοδο της 
πράνα. Εποµένως, είναι δύσκολο να δώσουµε µια ακριβή ανατοµία των 
τσάκρα. Στο βελονισµό υπάρχει ένας µεσηµβρινός που καλείται Αγγειακός 
Κυβερνήτης Μεσηµβρινός, ο οποίος έχει κάποια αντιστοιχία µε τη 
Σουσούµνα. Σ' αυτό το µεσηµβρινό η ροή της ενέργειας αρχίζει από το άκρο 
του κόκκυγα, ανεβαίνει µέσω της σπονδυλικής στήλης, φτάνει στο σηµείο που 
βρίσκεται στην κορυφή του κεφαλιού και κατόπιν κατέρχεται κατά µήκος της 
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γραµµής του µεσηµβρινού µέχρι ένα σηµείο λίγο πιο κάτω από τον αφαλό. Οι 
µεσηµβρινοί του βελονισµού µπορούν να εξοµοιωθούν µε τα πράναβαχα νάντι. 

 
Τα κυριότερα νάντι της κεφαλής 

Σύµφωνα µε την ταντρική µελέτη Σίβα Σαµίτα, υπάρχουν δεκατέσσερα κύρια 
νάντι. Απ' αυτά το Ίντα, το Πίνγκαλα και η Σουσούµνα θεωρούνται τα πιο 
σπουδαία. Όλα τα νάντι είναι κατώτερα από τη Σουσούµνα. Η πράνα ρέει 
διαµέσου της Σουσούµνα από το πυελικό πλέγµα µέχρι το Μπράχµα Ράντρα 
(«το κοίλωµα του µπράχµαν», τον κοίλο χώρο ανάµεσα στα δυο ηµισφαίρια 
του εγκεφάλου), που βρίσκεται στο εσωτερικό του εγκεφαλονωτιαίου άξονα. 
Το Μούλανταρα Τσάκρα είναι το σηµείο συνάντησης των τριών κυριότερων 
νάντι και είναι γνωστό ως Γιούκτα Τριβένι (γιού-κτα «συνδυασµός»· τρι 
«τρία»· βένι «ρεύµατα»). 

Τα πρώτα δέκα νάντι, σύµφωνα µε το Σίβα Σβαροντάγια, συνδέονται µε τις 
δέκα «πύλες» ή ανοίγµατα του σώµατος: 

1. Σουσούµνα ή Μπράχµα Ράντρα (πηγή κρανίου) 

2. Ίντα (αριστερός ρώθωνας) 

3. Πίνγκαλα (δεξιός ρώθωνας) 

4. Γκαντάρι (αριστερό µάτι) 

5. Χαστατζίβα (δεξιό µάτι) 

6. Γιασασβίνι (αριστερό αυτί) 

7. Πούσα (δεξιό αυτί') 

8. Αλαµπούσα (στόµα) 
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9. Κούχου (όργανα αναπαραγωγής) 

10. Σάνκινι (έδρα) 

1.Σουσούµνα 

Η Σουσούµνα είναι τοποθετηµένη στη µέση και περνά µέσα από τη µέρου 
ντάντα (σπονδυλική στήλη). Σύµφωνα µε τον Β. Τζ. Ρίαλ (στο βιβλίο του 
Mysterious Kundalini — Η Μυστηριώδης Κου-νταλίνι) ξεκινά από το κάντα 
(το ινώδες υλικό γύρω από το οποίο συνυφαίνονται τα νεύρα), το οποίο 
χονδρικά αντιστοιχεί µε το επίπεδο του αφαλού. Ωστόσο, αυτό είναι 
αντιφατικό γιατί οι περισσότερες γραφές της Γιόγκα και ειδικά η Σαντίλια 
Ουπανισάντ, ονοµάζουν το Μούλανταρα ως έδρα της Σουσούµνα. Το Σίβα 
Σβαροντάγια αναφέρει 72.000 νάντι στο σώµα, αλλά ονοµάζει µόνο τα τρία 
κυριότερα: το Ίντα, το Πίνγκαλα και τη Σουσούµνα. 

Η Σουσούµνα ξεκινά από το Μούλανταρα Τσάκρα, διατρέχει το σώµα προς τα 
πάνω, διαπερνά το ταλού (τον ουρανίσκο στη βάση του κρανίου) και ενώνεται 
µε το Σαχασράρα (το πλέγµα των χιλίων νάντι στην κορυφή του κρανίου, 
γνωστό ως Χιλιοπέταλος Λωτός). Αυτό το νάντι χωρίζεται σε δυο τµήµατα: 
το πρόσθιο και το οπίσθιο. 

To πρόσθιο τµήµα φτάνει µέχρι το Άτζνα (Άγκια) Τσάκρα που είναι 
τοποθετηµένο σε ευθυγράµµιση µε τα φρύδια και ενώνεται µε το Μπράχµα 
Ράντρα. Το οπίσθιο τµήµα ενώνεται µε το Μπράχ-µα Ράντρα περνώντας από 
το πίσω µέρος του κρανίου. Αυτός ο κοίλος χώρος είναι επίσης γνωστός ως 
Μπράµαρα Γκούπα («σπηλιά της αγριοµέλισσας») και Άντα Κούπα («το τυφλό 
πηγάδι», ή η δέκατη πύλη —βλ. εικόνα σελίδας 16). Εξωτερικά, εδώ 
βρίσκεται το «απαλό» του µωρού το οποίο είναι ανοιχτό όταν γεννιέται. Σε 
ένα νεογέννητο µπορεί ο σφυγµός του σηµείου αυτού να είναι αντιληπτός στις 
πρώτες βδοµάδες της ζωής του, αλλά µετά τον έκτο µήνα αρχίζει να 
σκληραίνει. Στη συνέχεια είναι δυνατό να «ανοίξει» µόνο µε ορισµένες 
τεχνικές της Λάγια Γιόγκα, Σβάρα Γιόγκα, Κρίγια Γιόγκα ή Νάντα Γιόγκα. 
Στις σάστρα (αρχαίες γραφές) λέγεται πως όποιος εγκαταλείπει το σώµα του 
από τη δεκάτη πύλη διασχίζει «τη χωρίς επιστροφή ατραπό» (δηλαδή, 
κατορθώνει να ελευθερωθεί από τον κύκλο της γέννησης και του θανάτου). 
Μερικοί γιόγκι ακολουθούν ορισµένους κανόνες πειθαρχίας για να 
προετοιµάσουν τη δεκάτη πύλη ώστε η τελευταία τους πνοή να περάσει απ' 
εκεί και να µεταφέρει έτσι την ψυχή προς την απελευθέρωση. Ο αληθινός 
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ζηλωτής που επιθυµεί την απελευθέρωση θα εργαστεί µε το οπίσθιο τµήµα 
της Σουσούµνα. 

 
Η διακλάδωση της Σουσούµνα 
Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Σουσούµνα είναι ότι δεν περιορίζεται 
από το χρόνο. Όταν ένας γιόγκι στο διαλογισµό του τοποθετεί τον εαυτό του 
στο σηµείο ανάµεσα στα δυο φρύδια, στο Άτζνα Τσάκρα (το τρίτο µάτι) και 
υπερβαίνει το πράνα και φτάνει στην περιοχή Μπράχµα Ράντρα, είναι πια 
πέρα από το χρόνο. Γίνεται τρικαλαντάρσι (γνώστης του παρελθόντος, του 
παρόντος και του µέλλοντος). Στο Άτζνα Τσάκρα περνά πέρα από το χρόνο 
και ο θάνατος δεν µπορεί να τον αγγίξει. Οι λειτουργίες του φυσικού 
σώµατος ακινητοποιούνται και σταµατά η διαδικασία της γήρανσης. Πριν το 
θάνατο όλα τα ανθρώπινα όντα ανασαίνουν την πνοή της Σουσούµνα κατά την 
οποία και οι δυο ρώθωνες εργάζονται ταυτόχρονα. Λέγεται ότι ο θάνατος — 
µε εξαίρεση τον τυχαίο θάνατο — δεν είναι δυνατό να επέλθει αν κυριαρχεί 
µόνο ένα από τα δύο Νάντι, είτε το Ίντα είτε το Πίνγκαλα. ∆ηλαδή, όταν 
λειτουργεί µόνο ο δεξιός ρώθωνας, ή όταν κατά την αναπνοή του ανθρώπου 
κυριαρχεί ο αριστερός ρώθωνας, τότε δεν µπορεί να επέλθει ο θάνατος. 

Η Σουσούµνα λέγεται επίσης και Σαρασουάτι Νάντι και Μπράχµα Νάντι. 
Ωστόσο αυτό δεν είναι το κατάλληλο όνοµα, γιατί η Σουσούµνα είναι ένα 
κανάλι στο οποίο ενυπάρχουν κι άλλα σούκσµα (αιθερικά) νάντι, και το 
Σαρασουάτι. είναι ένα συµπληρωµατικό προς τη Σουσούµνα νάντι το οποίο 
ρέει έξω απ' αυτή, στην αριστερή πλευρά. Σύµφωνα µε το Λολίτα 
Σαχασρανάµα (ένα ταντρικό κείµενο αφιερωµένο στη θεά) η φλογερή κόκκινη 
ταµά-σικα Σουσούµνα ενέχει ένα λαµπερό ρατζάσικα Βάτζρα Νάντι το οποίο 
έχει ηλιακή φύση και τη φύση του δηλητηρίου κι ένα χλοµό σάτβικα Τσίτρα 
Νάντι που σταλάζει νέκταρ, έχει τη φύση της σελήνης, και είναι υπεύθυνο για 
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τα όνειρα, τις παραισθήσεις και τα οράµατα. Στα σανσκριτικά Τσίτρα σηµαίνει 
εικόνα ή ζωγραφιά. Αυτό το νάντι λειτουργεί αυτόµατα στους ζωγράφους, 
τους ποιητές και τους οραµατιστές καλλιτέχνες. Το τέλος του Τσίτρα Νάντι 
καλείται Μπράχµα Ντβάρα («η πύλη του µπράχµαν») και µέσα απ' αυτή την 
πύλη περνά η Κουνταλίνι Ντέβι για ν' ανέβει και να φτάσει στην τελική της 
κατοικία —το Μόνασα Τσάκρα, Λαλάνα Τσάκρα ή Σόµα Τσάκρα— στον τόπο 
συνάντησης του Καµεσβάρα και της Καµεσβάρι (Σίβα και Σάκτι), ο οποίος 
είναι µόλις πάνω από το σηµείο όπου κατοικεί η Καµαντένου (η αγελάδα που 
εκπληρώνει κάθε ευχή). 

 
Προέλευση και απόληξη της Σουσούµνα 



 32

 
Η Σουσούµνα λειτουργεί όταν εργάζονται ταυτόχρονα και οι δύο ρώθωνες 
Είναι επίσης γνωστή µε το όνοµα Σαρασουάτι. Ο γιόγκι εισέρχεται στην 
αιωνιότητα µέσω της Σουσούµνα. 
Εγκάρσια τοµή της Σουσούµνα, σύµφωνα µε το Λαλίτα Σαχασρανάµα 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, το Μούλανταρα Τσάκρα είναι ο τόπος 
συνάντησης των τριών κυριότερων νάντι και καλείται ΓιούκταΤριβένι 
(γιούκτα, «συνδυασµός»· τριβένι, «συνάντηση των τριών ρευµάτων»). Από το 
Μούλανταρα κινούνται εναλλακτικά σε κάθε τσάκρα µέχρι και το Άτζνα 
Τσάκρα, τα τρία τούτα νάντι, όπου συναντιούνται και πάλι σχηµατίζοντας 
έναν απαλό «κόµπο» µε τη Σουσούµνα. Εδώ η συνάντηση των τριών 
ρευµάτων ονοµάζεται Μούκτα Τριβένι (µούκτα «ελευθερωµένος»). Καθώς το 
έκτο τσάκρα (το Άτζνα Τσάκρα) είναι πέρα από τα στοιχεία, ο γιόγκι που 
καταφέρνει να φτάσει σ' αυτό το επίπεδο µε τις γιογκικές του δυνάµεις, 
διαµέσου της Σουσούµνα, ελευθερώνεται από τα δεσµά. Μόλις ο γιόγκι 
εγκαταστήσει εκεί τον εαυτό του, µπαίνει και παραµένει στην κατάσταση της 
κεβάλι κούµπακα (ικανότητα προς µείωση της ροής της αναπνοής). Πέρα από 
τον κόµπο στο Άτζνα Τσάκρα, το Ίντα και το Πίνγκαλα καταλήγουν στον 
αριστερό και δεξιό ρώθωνα, αντίστοιχα, κι έτσι το Τσίτρα και το Βάτζρα 
ενεργούν ως σεληνιακά και ηλιακά ρεύµατα και το Μπράχµα Νάντι ενεργεί 
ως φλογερή ταµάσικα Σουσούµνα. Τα νάντι Βάτζρα και Τσίτρα είναι τα 
εσωτερικά ηλιακά και σεληνιακά ρεύµατα της Σουσούµνα. Είναι τα µάνοβαχι 
νάντι που αναφέρονται στο Σουσρούτα Σάµπα καθώς και από τον Βουδιστή 
φιλόσοφο Βιτζναναµπίκσου. Ο γιόγκι που έχει εστιάσει την προσοχή του σ' 
αυτό το τσάκρα έχει γίνει τάτβατιτα (πέρα από τα στοιχεία), αλλά 
εξακολουθεί να υπόκείται στις αλλαγές της διάθεσης που δηµιουργούνται από 
την κυριαρχία µιας από τις γκούνα (ιδιότητες, ποιότητες). ∆εν έχει γίνει 
ακόµα γκούνατιτα (πέρα από τις ιδιότητες). Μόλις γίνει γκού-νατιτα φτάνει 
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στο στάδιο του νιρβικάλπα σαµάντι (που είναι επίσης γνωστό ως νιρβίτζα ή 
ασπέρµατο σαµάντι) — µια ιδιαίτερη κατάσταση βαθιού και διαρκούς 
διαλογισµού. 

Στο χώρο έξω από τη µέρου νταντά (σπονδυλική στήλη), δεξιά και αριστερά, 
υπάρχουν τα νάντι Ίντα και Πίνγκαλα. Η ουσία του Νάντι Σουσούµνα, το 
οποίο βρίσκεται στη µέση, αποτελείται από τριπλά κανάλια, τις γκούνα. Τα 
νάντι Βάτζρα και Τσίτρα αρχίζουν δυο περίπου δάχτυλα πάνω από τη 
Σουσούµνα. 

Το τρίγωνο που απεικονίζεται στο διάγραµµα της σελίδας 117 (το Καµεσβάρα 
Τσάκρα) αποτελείται από τρία νάντι: 

1. ΑΙΤΙΑΤΟ  Ράουντρι  Μπίντου  Σίβα    Πάρα 

2. ΦΥΣΙΚΟ  Τζιέστα  Νάντα  Σίβα-Σάκτι  Στούλα 

3. ΑΣΤΡΙΚΟ  Βάµα   Μπίτζα  Σάκτι   Σούκσµα 

2. Ίντα 

Το Ίντα είναι το αριστερό κανάλι. Φορέας των σεληνιακών ρευµάτων είναι 
από τη φύση του θηλυκό και αποθήκη της µητρικής ενέργειας που παράγει 
ζωή. Το Ίντα γαλουχεί και εξαγνίζει και γι' αυτό ονοµάζεται και Γκόνγκα 
(Γάγγης). Μερικές φορές απεικονίζεται ως το αριστερό µάτι. Στη Σβάρα 
Γιόγκα αντιπροσωπεύει την «αριστερή» αναπνοή, όταν δηλαδή κατά την 
εισπνοή και εκπνοή κυριαρχεί η πνοή που εισέρχεται και εξέρχεται διαµέσου 
του αριστερού ρώθωνα. Η φύση του Ίντα στην Τάντρα περιγράφεται ως 
µαγνητική, θηλυκή, οραµατιστική και συναισθηµατική. Στην τεχνική της 
Πραναγιάµα (γιογκικής αναπνοής), µε εξαίρεση τη σούρια µπεντάνα 
πραναγιάµα, η πούρακα (εισπνοή) αρχίζει από τον αριστερό ρώθωνα. Αυτό 
τονώνει το Ίντα Νάντι επειδή αρχίζει από τον αριστερό όρχι και καταλήγει 
στον αριστερό ρώθωνα. Ένας συγκεκριµένος τρόπος αναπνοής µέσω του 
αριστερού ρώθωνα διεγείρει το Ίντα Νάντι µε αποτέλεσµα οι θρεπτικές 
χηµικές του ουσίες να εξαγνίζουν τη χηµεία του σώµατος — όφελος που είναι 
εύκολο να αποκτηθεί µε το διαλογισµό. Το Σίβα Σβαροντάγια και το Τζνάνα 
Σβαροντάγια συστήνουν πως όλες οι σηµαντικές δραστηριότητες, και 
ιδιαίτερα εκείνες που δίνουν σταθερότητα στη ζωή, είναι καλύτερα να 
γίνονται όταν λειτουργεί το Ίντα. 

Στο σύστηµα της Σβάρα Γιόγκα, οι ασκούµενοι ακολουθούν τη συνήθεια να 
κρατούνταν αριστερό ρώθωνα ανοιχτό κατά τη διάρκεια της ηµέρας, για να 
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ισορροπήσουν την ηλιακή ενέργεια που λαµβάνεται τις ώρες που υπάρχει το 
φως του ήλιου. Το Ίντα Νάντι είναι από τη φύση του σάτβικα και 
διατηρώντας το σε λειτουργία την ηµέρα (που κυριαρχείται από ρατζάσικα 
ενέργεια), µπορεί κανείς να επαυξήσει το σάτβα δηµιουργώντας µ' αυτό τον 
τρόπο ισορροπία στον εαυτό του. Έτσι γίνεται πιο χαλαρός και πιο άγρυπνος 
νοητικά. ∆ουλειά του Ίντα Νάντι είναι να επαναφέρει την ενέργεια στον 
εγκέφαλο. Το Ίντα βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της µέρου νταντά και 
από παρανόηση θεωρείται πως είναι η αλυσίδα των νεύρων των γαγγλίων 
που συνδέονται µε τις νευρικές ίνες οι οποίες καλούνται ο συµπαθητικός 
λώρος. Η παροµοίωση αυτή ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι το συµπαθητικό 
σύστηµα ελέγχει και επηρεάζει τη ν αναπνοή καιηαναπνοή, µε τη σειρά της, 
συνδέεται µε τους ρώθωνες. Εξαιτίας του συσχετισµού ανάµεσα στο τσάκρα 
και στους ενδοκρινείς αδένες, δεν έχει αποφασιστεί πλήρως η ακριβής 
ορολογία στη ∆υτική ιατρική. Το Ίντα δεν είναι ούτε νεύρο ούτε 
συµπαθητικός λώρος. Είναι ένα µάνοβαχι νάντι. Στις διάφορες λαϊκές 
παραδόσεις ανά τον κόσµο και ειδικά στην Ινδία, η σελήνη (στα σανσκριτικά 
τσάντρα) σχετίζεται µε τον ψυχισµό. Στο Πουρούσα Σούκτα λέγεται: 
«Τσάντραµα µάνασο τζάτα», δηλαδή, «Η σελήνη γεννήθηκε από τα µάνα του 
Βιράτα Πουρούσα "Υπέρτατου Εαυτού"». 

Στη Σβάρα Γιόγκα «η σεληνιακή αναπνοή» (αναπνοή από τον αριστερό 
ρώθωνα) λέγεται Ίντα. Οι γιόγκις θεωρούν πως το Ίντα είναι ένα 
πράναβαχινι νάντι και ισχυρίζονται πως είναι ένα από τα πιο σηµαντικά 
µάνοβαχι νάντι. Η πράνα, µε τη βοήθεια του Ίντα, µπορεί να εισέρχεται και 
να εξέρχεται από τον αριστερό ρώθωνα. Κατά τη διάρκεια της γέµισης του 
φεγγαριού (από τη νέα σελήνη στην πανσέληνο), το Ίντα κυριαρχεί για εννιά 
µέρες το δεκαπενθήµερο την ώρα της ανατολής και της δύσης του ήλιου. ∆εν 
είναι ακόµη δυνατός ο εντοπισµός αυτού του νάντι, µε τις σύγχρονες 
τεχνικές επινοήσεις, αλλά µπορεί να γίνει αισθητή η πράναβαχι ιδιότητα του 
Ίντα µέσω των αποτελεσµάτων του σβάρα σάντανα (ακολουθώντας την 
Επιστήµη της Αναπνοής) και άσκησης στην πραναγιάµα. 

3. Πίνγκαλα 

Το Πίνγκαλα είναι το δεξιό κανάλι. Φορέας των ηλιακών ρευµάτων, είναι 
αρσενικό στη φύση του και αποθήκη της καταστροφικής ενέργειας. Είναι 
γνωστό ως Γιαµούνα και είναι κι αυτό εξαγνιστικό — µε τον τρόπο του — 
αλλά η κάθαρση που επιφέρει µοιάζει µε φωτιά. Το Πίνγκαλα απεικονίζεται, 
µερικές φορές, ως το δεξιό µάτι. Στη Σβάρα Γιόγκα, το Πίνγκαλα 
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αντιπροσωπεύει τη δεξιά αναπνοή δηλαδή την αναπνοή που εισέρχεται και 
εξέρχεται από το δεξιό ρώθωνα. Το δεξιό είναι από τη φύση του ηλεκτρικό, 
αρσενικό, προφορικό και λογικό. Το Πίνγκαλα Νάντι κάνει το φυσικό σώµα 
πιο δυναµικό και αποδοτικό και προσφέρει περισσότερη ενεργητικότητα και 
αρσενική δύναµη. Η Σούρια µπεντάνα πρανα-γιάµα (αναπνοή για την αύξηση 
της ηλιακής/δεξιάς δύναµης) εκτελείται για να βελτιωθεί η ρώµη, η αντοχή 
και η ηλιακή ενέργεια. Η Σούρια µπεντάνα πραναγιάµα αποτελεί εξαίρεση στο 
βασίλειο της γιογκικής αναπνοής: σ' αυτή την πραναγιάµα η εισπνοή αρχίζει 
από το δεξιό ρώθωνα, διεγείροντας έτσι το Πίνγκαλα Νάντι. Στη Σβάρα 
Γιόγκα είναι ξεκάθαρο πως το Πίνγκαλα Νάντι κάνει ένα άντρα «καθαρά 
αρρενωπό», ακριβώς όπως το Ίντα κάνει µια γυναίκα «καθαρά θηλυκή». Η 
κυριαρχία του δεξιού ρώθωνα συστήνεται για σωµατικές δραστηριότητες, 
προσωρινές ασχολίες, συζητήσεις, διαλέξεις και µονοµαχίες. 

Η γιογκική πρακτική της διατήρησης του δεξιού ρώθωνα ανοιχτού στη 
διάρκεια της νύχτας όταν η ηλιακή ενέργεια είναι πιο αδύναµη, επιφέρει 
ισορροπία στον υγιή οργανισµό. Η διατήρηση του Ίντα Νάντι δραστήριου την 
ηµέρα και του Πίνγκαλα Νάντι τη νύχτα, αυξάνει τη ζωτικότητα και τη 
διάρκεια της ζωής. Το Πίνγκαλα είναι ρατζάσικα (ενεργητικό) στη φύση του 
και όταν διατηρείται ενεργό τις ταµάσικα ώρες (αδρανείς) της νύχτας αυξάνει 
την ολιστική υγεία του οργανισµού. 

Οι γιόγκι λένε, πως ο ήλιος, σχετίζεται µε τα µάτια του Βιράτα Πουρούσα. 
Σύµφωνα µε το Πουρούσα Σούκτα, «Τσακσόρε σούριο ατζαγιατά», δηλαδή, 
«Από τα µάτια βγαίνει ο ήλιος», που σηµαίνει πως ο ήλιος γεννήθηκε από τα 
µάτια του Βιράτα Πουρούσα. Τα µάτια είναι το όχηµα του ήλιου. Τα µάτια 
ξεχωρίζουν. Τα µάτια — και ο ήλιος — σχετίζονται µε τη διάνοια και το 
λογικό εγκέφαλο. Η νύχτα είναι χρόνος για φαντασία και η κυριαρχία της 
λογικής πλευράς του εγκεφάλου (κυριαρχία του δεξιού ρώθωνα) τη νύχτα, 
εµποδίζει τον άνθρωπο να κάψει ενέργεια µέσω της λειτουργίας της 
φαντασίας του. Οι µεγάλοι στοχαστές χρησιµοποιούν τη νύχτα για στοχασµό. 
Λέγεται πως «όταν για τους εγκόσµιους ανθρώπους είναι νύχτα, για τους 
γιόγκι είναι µέρα». Το Πίνγκαλα, όπως και το Ίντα, είναι ένα µάνοβαχι και 
πράναβαχι νάντι. Το Πίνγκαλα είναι πιο δραστήριο κατά τη χάση του 
φεγγαριού (από πανσέληνο σε νέα σελήνη) και λειτουργεί για εννιά µέρες το 
δεκαπενθήµερο τις ώρες της ανατολής και της δύσης του ήλιου. Μέσω της 
άσκησης στη Σβάρα Γιόγκα ή της σάντανα (τεχνικές) στην πραναγιάµα, 
µπορεί να επιτευχθεί θεληµατικός έλεγχος στα νάντι Ίντα και Πίνγκαλα. Το 
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Πίνγκαλα Νάντι φέρνει την ενέργεια προς τα κάτω από το κέντρο ανάφλεξης 
του εγκεφάλου όπου η ύλη (οξυγόνο και γλυκόζη) µετατρέπονται σε 
ζωοδότρα ενέργεια (πράνα). ∆ιάφορα κείµενα της Γιόγκα και της Αγιουρβέδα 
περιγράφουν πως η πνοή που εισπνέουµε κατοικεί στην περιοχή του 
στήθους. Μαζί µ' αυτή την πνοή εισπνέουµε και πράνα ή ζωτική ενέργεια 
ζωής. 4. Γκαντάρι 

Το Νάντι Γκαντάρι εκτείνεται από το σηµείο που βρίσκεται µόλις κάτω από 
τη γωνία του αριστερού µατιού, µέχρι το µεγάλο δάχτυλο του αριστερού 
ποδιού. Αν δέσετε µια κλωστή στο µεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού 
ίσως θεραπευτείτο κριθαράκι του αριστερού µατιού. ∆έστε την κλωστή 
χαλαρά πριν από την ανατολή του ήλιου. Μπορείτε να τονώσετε το Νάντι 
Γκαντάρι αν ασκηθείτε στην τεχνική µπάντα παντµάσανα (στάση του λωτού) 
στην οποία κρατά κανείς τα µεγάλα δάχτυλα των ποδιών. Συγκεκριµένα ο 
ασκούµενος σταυρώνει τα µπράτσα πίσω από την πλάτη, ενώ κάθεται στη 
στάση του λωτού, και στη συνέχεια πιάνει το µεγάλο δάχτυλο του αριστερού 
ποδιού µε το δεξί χέρι, και το µεγάλο δάχτυλο του δεξιού ποδιού µε το 
αριστερό χέρι. Η µπάντα παντµάσανα ενεργοποιεί το µάνοβαχα νάντι που 
χρησιµοποιείται ως φορέας της ψυχικής ενέργειας, από τα µεγάλα δάχτυλα 
των ποδιών µέχρι το Άτζνα Τσάκρα. Το Γκαντάρι βρίσκεται στο πλάι του 
Ίντα Νάντι και το υποστηρίζει. Μέσω του Γκαντάρι Νάντι και του συντρόφου 
του, του Νάντι Χαστατζίβα, ανεβαίνει η ψυχική ενέργεια από το χαµηλότερο 
µέρος του σώµατος. 

5. Χαστατζίβα 

Το Χαστατζίβα εκτείνεται από το σηµείο που βρίσκεται µόλις κάτω από τη 
γωνία του δεξιού µατιού µέχρι το µεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού. 
Είναι κι αυτό συµπληρωµατικό του Ίντα Νάντι κι έτσι και τα τρία νάντι µαζί 
— Γκαντάρι, Ίντα και Χαστατζίβα— σχηµατίζουν το αριστερό κανάλι. Στο 
Σίβα Σβαροντάγια περιγράφεται ότι το σηµείο στο οποίο καταλήγει το 
Χαστατζίβα βρίσκεται στο δεξιό µάτι, µόλο που η Τζάµπαλ Ουπανισάντ (έχει 
πάρει το όνοµα της από τον Σάτιακαµ Τζάµπαλ) δηλώνει ότι το σηµείο που 
τελειώνει είναι στο αριστερό µάτι. 
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6. Γιασασβίνι 

Το Γιασασβίνι εκτείνεται από το µεγάλο δάχτυλο του δεξιού ποδιού µέχρι το 
αριστερό αυτί. 

7. Πούσα 

Το Πούσα εκτείνεται από το µεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού µέχρι το 
δεξί αυτί. Αυτό το νάντι µαζί µε το Γιασασβίνι Νάντι, σχηµατίζουν το δεξιό 
κανάλι και είναι συµπληρωµατικά του Πίνγκαλα. 

8. Αλαµπουσα 

Το Αλαµπουσα αρχίζει από την έδρα και τελειώνει στο στόµα. 

9. Κούχου 

Το Κούχου αρχίζει από το λαιµό και καταλήγει στα γεννητικά όργανα. Στις 
ταντρικές τεχνικές, όταν προσπαθεί κανείς να ανυψώσει το σπερµατικό υγρό 
από τα γεννητικά όργανα στο Σόµα Τσάκρα, το Κούχου Νάντι χρησιµοποιείται 
ως φορέας του µπίντου (της ουσίας του σπερµατικού υγρού) και ο ζηλωτής 
γίνεται ούρ-ντβαρετα (εκείνος που µπορεί να κατευθύνει προς τα επάνω το 
σπερµατικό υγρό). Οι ασκούµενοι στην τεχνική του βατζρόλι είναι σε θέση να 
κυριαρχήσουν σ' αυτό το νάντι. Ο άνθρωπος που µπορεί να κυριαρχήσει στα 
νάντι έχει την ικανότητα να φτάσει στην υψηλότερη κατάσταση συνείδησης 
και να κερδίσει τις δυνάµεις τις γνωστές ως σίντι («τελειότητες»), οι οποίες 
βοηθούν το γιόγκι να αποκτήσει πλήρη έλεγχο πάνω στα τάτβα και στις 
γκούνα. Η άσκηση που αναφέραµε είναι για τον άντρα. 2 

10. Σάνκινι 

Το Σάνκινι ξεκινά από το λαιµό, κινείται µεταξύ των νάντι Σαρα-σουάτι και 
Γκαντάρι στην αριστερή πλευρά της Σουσούµνα και καταλήγει στην έδρα. Το 
Σάνκινι Νάντι ενεργοποιείται µε το βάστι (υποκλυσµό) ή την Γκανέσα Κρίγια 
(πλύση της έδρας). Αυτές οι δυο τεχνικές έχουν µεγάλη ιατρική αξία. Πρέπει 
να διδαχθούν όµως από ένα διδάσκαλο της Γιόγκα, ειδικό σ' αυτές. 

Για να ολοκληρωθεί ο κατάλογος των βασικών ρευµάτων του σώµατος 
πρέπει να αναφερθούν άλλα τέσσερα νάντι: 

11. Σαρασουάη Νάντι 

Η έδρα του Σαρασουάτι Νάντι βρίσκεται στη γλώσσα. Στην Ινδία είναι κοινή 
πίστη ότι η Σαρασουάτι, η θεά της οµιλίας, της γνώσης και των καλών 
τεχνών, ζει στη γλώσσα και ότι µια φορά την ηµέρα εκδηλώνεται σε όλες τις 
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ανθρώπινες υπάρξεις. Οτιδήποτε λέει κανείς εκείνη τη στιγµή επαληθεύεται. 
Ακολουθώντας ασκήσεις και καθάρσεις, ενεργοποιείται αυτό το νεύρο και 
τελικά ότι λέει ο ασκούµενος εκδηλώνεται, δηλαδή επαληθεύεται. Το άκρο 
της γλώσσας είναι στο λαιµό και εποµένως, µερικές φορές λέγεται πως, η 
(θεά) Σαρασουάτι κατοικεί στο λαιµό και συγκεκριµένα στις φωνητικές 
χορδές, στο φυσικό όργανο της οµιλίας. Το Σαρασουάτι Νάντι έχει το άσπρο 
χρώµα της καµφοράς και είναι σεληνιακής φύσης. Είναι παράλληλο µε τη 
Σουσούµνα και αποτελεί συµπληρωµατικό κανάλι της 

2 Σηµ. τ. Μ. Οι ασκήσεις Γιόγκα για να έχουν αποτέλεσµα και να µη 
βλάπτουν, πρέπει να γίνονται µόνο µε την επίβλεψη ενός πραγµατικού 
διδασκάλου ο οποίος τις έχει κάνει κτήµα του κι έτσι µπορεί να καθοδηγήσει 
τον ασκούµενο και να τον βοηθήσει αν δεν τις κάνει σωστά. Γι' αυτό και 
κάποιες ασκήσεις αυτού του βιβλίου δε δίνονται µε λεπτοµέρειες ώστε να µην 
µπορούν να εκτελεστούν από τον αναγνώστη. 
12. Παγιασβίνι Νάντι 

Το Παγιασβίνι Νάντι ρέει ανάµεσα στα νάντι Πούσα και Σαρασουάτι. Το 
Πούσα είναι συµπληρωµατικό του Πίνγκαλα και βρίσκεται στη δεξιά πλευρά, 
ενώ το Σαρασουάτι (που είναι συµπληρωµατικό της Σουσούµνα) βρίσκεται 
στην αριστερή. Το Παγιασβίνι Νάντι είναι συµπληρωµατικό της Σουσούµνα 
και βρίσκεται στη δεξιά πλευρά, γιατί το σηµείο που καταλήγει εδράζει στο 
δεξιό αυτί. Η αρχαία εικονογραφία απεικονίζει θεότητες, αγίους και α-βατάρ 
(ενσαρκώσεις του θείου Εαυτού) να φορούν µαγευτικά σκουλαρίκια. Αυτά τα 
στολίδια υπηρετούν ένα ειδικό σκοπό. Ορισµένο µέρος του λοβού του αυτιού 
σχετίζεται µε νεύρα του κρανίου και όταν αυτό το σηµείο το διατρυπά ένα 
σκουλαρίκι από καθαρό µέταλλο, διευκολύνεται η εισροή στο σύστηµα από το 
περιβάλλον, ιόντων και στατικού ηλεκτρισµού. Έτσι οιγιόγκι, τρυπώντας τ' 
αυτιά τους και βάζοντας σκουλαρίκια, ενεργοποιούν το Παγιασβίνι Νάντι. 
Ακόµα και σήµερα ταντριστές γνωστοί ως Καν-πάτα γιόγκι (που ανήκουν 
στους Νατ γιόγκι) φορούν για σκουλαρίκια µεγάλους κρίκους. 

13. Βαρούνι Νάντι 

Το Βαρούνι Νάντι βρίσκεται ανάµεσα στα νάντι Γιασασβίνι και Κούχου. Το 
Βαρούνι είναι ένα πράναβαχα νάντι που βοηθά στην κάθαρση, από τα ;υάΛα 
(τοξίνες), της κατώτερης περιοχής του κορµού. Το Βαρούνι νάντι καταλήγει 
στην έδρα. Μπορεί να ενεργοποιηθεί µέσω καθαρισµών µε νερό και ασκήσεων 
βάστι και Γκανέσα Κρίγια. Όταν το Βαρούνι Νάντι δε ρέει σωστά, η Απάνα 
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Βαγιού (ο αέρας που υπάρχει στο κατώτερο µέρος του κορµού) διαταράσσεται 
και προξενεί αύξηση στα τάµας. Κατά την αφύπνιση της Κουνταλίνι αυτή η 
απάνα κινείται προς τα πάνω προς την περιοχή σαµάνα, όπου το συναντά η 
πράνα και τότε γίνεται ανάφλεξη µεταξύ των αρνητικών ιόντων της πράνα 
και του θετικού φορτίου της απάνα. Η ανάφλεξη τούτη παράγει µεγάλη 
δύναµη και κάνει την Κουνταλίνι να ανέβει διαµέσου του Μπράχµα Νάντι, Το 
Βαρούνι Νάντι διαπερνά ολόκληρη την περιοχή του κατώτερου κορµού και 
βοηθά να διατηρείται η Απάνα Βαγιού ελεύθερη από τοξίνες. Η Απάνα Βαγιού 
και το Βαρούνι Νάντι µαζί βοηθούν στη διεργασία της αφόδευσης. 

14. Βισβοντάρα 

Το Βισβοντάρα ρέει ανάµεσα στα νάντι Κούχου και Χαστατζί-βα και εδρεύει 
στην περιοχή του αφαλού. Το Βισβοντάρα Νάντι µπορεί να ενεργοποιηθεί 
από τις γιογκικές ασκήσεις νόλι κρίγια και ουντιγιάνα µπάντα, που 
περιλαµβάνει ασκήσεις συστολής των κοιλιακών και ορθικών µυών. Το 
Βισβοντάρα Νάντι σχετίζεται µε τα επινεφρίδια και το πάγκρεας και µαζί µε 
το Βαρούνι Νάντι, βελτιώνει τη διανοµή και ροή της πράνα σε ολόκληρο το 
σώµα και ειδικά της πράνα που ανέρχεται µέσω του Νάνπ της Σουσούµνα. 

Οι γραφές της Γιόγκα αναφέρουν πολλά ακόµα δευτερεύοντα νάντι, αλλά τα 
δεκατέσσερα που αναφέρθηκαν πιο πάνω είναι τα κυριότερα κι απ' αυτά, τα 
δέκα είναι τα πιο σπουδαία. Αυτά τα δέκα σχετίζονται µ' εκείνο που στην 
Τάντρα ονοµάζεται οι δέκα πύλες — κατά το θάνατο, η ζωτική δύναµη 
εξέρχεται από µια απ' αυτές τις πύλες. Αυτές οι δέκα πύλες είναι είτε 
µάνοβαχι νάντι ή γιόγκα νάντι. Η αντιστοιχία τους µε το συµπαθητικό νευρικό 
σύστηµα και τους µεσηµβρινούς του βελονισµού είναι έκδηλη, γιατί αυτά τα 
δυο συστήµατα λειτουργούν µε τη βοήθεια πρανικών ρευµάτων. Οι 
µεσηµβρινοίτου βελονισµού είναι πράναβαχα νάντι και επιπλέον η πράνα 
κάνει το συµπαθητικό και το παρασυµπαθητικό νευρικό σύστηµα να 
λειτουργούν. 

Όταν η ενέργεια της Κουνταλίνι ανέρχεται, δραστηριοποιούνται όλα τα 
µάνοβαχι νάντι. Και όταν λαµβάνει χώρα η ανάφλεξη της πράνα και της 
απάνα, η Σάκτι Κουνταλίνι αποσύρεται µε µεγάλη δύναµη διαµέσου του 
Μπράχµα Νάντι και, διαπερνώντας τα τσάκρα, φτάνει στην κατοικία της στο 
Σόµα Τσάκρα, ώστε να επιτελεστεί η τελική ένωση. Οι σάστρα περιγράφουν 
τη Σάκτι Κουνταλίνι εκείνης της στιγµής, ως κινούµενη µε διάφορους 
τρόπους που εξαρτιούνται από το πιο στοιχείο υπερτερεί στον άνθρωπο —
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λέγοντας στοιχεία δεν εννοούµε τα φιλοσοφικά στοιχεία που, ως γνωστόν, 
είναι πέντε (γη, νερό, φωτιά, αέρας και αιθέρας). 

1. Κίνηση µυρµηγκιού. Όταν κυριαρχεί το στοιχείο γη, πρίτβι, έχει κανείς την 
αίσθηση πως κάτι έρπει στη σπονδυλική του στήλη, Η αίσθηση αυτή είναι 
συγκεντρωµένη στη βάση της σπονδυλικής στήλης. 

2. Κίνηση βάτραχου. Χοροπήδηµα και σταµάτηµα και ξανά χοροπήδηµα είναι η 
αίσθηση που νιώθει κανείς στη σπονδυλική του στήλη, όταν κυριαρχεί το 
στοιχείο νερό, άπαχ. Επίσης νιώθει κανείς σαν να κτυπά κάποιο είδος 
σφυγµού και το χτύπηµα είναι άλλοτε δυνατό άλλοτε ασθενέστερο.  

3. Κίνηση ερπετού. 

Υπερβολική ζέστη ή φωτιά γίνεται έντονα αισθητή στην περιοχή του αφαλού, 
όταν το κυρίαρχο στοιχείο είναι αυτό της φωτιάς, άγκνι. Επίσης ο άνθρωπος 
βιώνει στη σπονδυλική στήλη µια αίσθηση σαν να ανυψώνεται ένα φλογερό 
ρεύµα. Όταν κυριαρχεί το στοιχείο της φωτιάς, µερικές φορές µπορεί να 
νιώσει κανείς την Κουνταλίνι σαν µια τροµακτική φλογερή ενέργεια. 

4. Κίνηση πουλιού.Αιώρηση, ελαφρότητα, καθόλου βάρος ή µια αίσθηση 
σαρώµατος, όµορφου λικνίσµατος, είναι η αίσθηση που νιώθει κανείς στη 
σπονδυλική του στήλη όταν κυριαρχεί το στοιχείο του αέρα, βαγιού. Η κίνηση 
είναι τακτική και η αίσθηση εντοπίζεται συχνά στην περιοχή της καρδιάς. 
Παράλληλα µπορεί να βιώσει κανείς και ένα όραµα φωτός στην περιοχή της 
καρδιάς ή µια δροσερή αίσθηση στη σπονδυλική στήλη. 

5. Κίνηση πιθήκου.Όταν κυριαρχεί το στοιχείο ακάσα (χώρος/αιθέρας) ο 
άνθρωπος νιώθει κάτι σαν πήδηµα. Σ' αυτή την κατάσταση η Κουνταλίνι 
κινείται µε τέτοια δύναµη ώστε διαπερνά µε ένα πήδηµα πολλά τσά-κρα. Στο 
ακάσα η κίνηση δεν είναι σταθερή, όπως όταν κυριαρχεί το στοιχείο της γης, 
ούτε ρέει, όπως όταν κυριαρχεί το στοιχείο του νερού. ∆εν είναι επίσης τόσο 
φλογερή, όπως µε το στοιχείο της φωτιάς. Έρχεται σαν καταιγίδα, στιγµιαία, 
και ανέρχεται µέχρι το ανώτατο κέντρο. 

Οι Κόµποι 

Όταν η Κουνταλίνι φτάσει στο Άτζνα Τσάκρα, ο άνθρωπος έχει ξεπεράσει τα 
τάτβα ή στοιχεία και εγκαθίσταται µέσα στον ίδιο του τον εαυτό. Τελειώνει ο 
κίνδυνος να ξαναπέσει στην παγίδα των συναισθηµατικών διακυµάνσεων. 
Στην ταντρική ορολογία οι «τρεις κόµποι» 

• Μπράχµα Γκράντι (Κόµπος του Μπράχµα) 
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• Βίσνου Γκράντι (Κόµπος του Βίσνου) 

• Ρούντρα Γκράντι (Κόµπος του Ρούντρα ή Σίβα) 

έχουν πια λυθεί. Η φαινοµενική πραγµατικότητα διαπερνάται από τη θεία 
ενέργεια και ο εαυτός εγκαθίσταται στη θήκη της Ευδαιµονίας (Ανάνταµαγι 
Κόσα). 

Ο Μπράχµα Γκραντι είναι ο πρώτος κόµπος και εδράζει στο πρώτο τσάκρα, 
το Μούλανταρα. Μόλο που αυτή είναι η θέση που αναφέρεται στην Τζάµτταλ 

Ουπανισάντ και στη Γιόγκασικα Ουπα-
νισάντ µερικές ταντρικές γραφές 
τοποθετούν τον Μπράχµα Γκραντι 
στην περιοχή του αφαλού, επειδή 
αυτός είναι ο κόµπος της σαµσάρα, του 
κόσµου των «ονοµάτων και των 
µορφών» (νάµα-ρούπα). Ο κόσµος των 
ονοµάτων και των µορφών 
παρουσιάζει το πρώτο εµπόδιο στην 
ανάπτυξη της πνευµατικής όψης του 
ατοµικού εαυτού, της τζίβα. Εδώ 
εδράζει το Άγκνι Τάτβα (το στοιχείο 

φωτιά), που είναι προϊόν της υποδιαίρεσης η οποία καλείται Ρού-πα 
(«µορφή») Τανµάτρα. Αυτός ο κόµπος παρουσιάζει το πρώτο εµπόδιο στην 
άνοδο της Κουνταλίνι και κλείνει τη διάβαση της καθώς η Κουνταλίνι αρχίζει 
να κινείται προς τα υψηλότερα κέντρα. ∆ηµιουργός αυτού του κόσµου των 
ονοµάτων και των µορφών είναι ο Μπράχµα κι έτσι ο κόµπος καλείται 
Κόµπος του Μπράχµα. 

Οι Γκράντι (κόµποι) στο σώµα 
Αυτός ο κόσµος των ονοµάτων και των µορφών µπαίνει µέσα µας διαµέσου 
των πέντε αισθητηρίων οργάνων (µάτια, αυτιά, µύτη, γλώσσα και δέρµα) τα 
οποία στην ταντρική γλώσσα ονοµάζονται «πέντε παράθυρα». Ο κόσµος 
καταλαµβάνει αρκετά µεγάλο µέρος της συνείδησης µας —δηµιουργεί 
φιλοδοξίες και επιθυµίες— και παγιδεύει το νου. Το λύσιµο του κόµπου 
τούτου ελευθερώνει τον άνθρωπο από τα δεσµά που προξενεί η προσκόλλη-
ση και όσο δε λύνεται ο κόµπος, ο άνθρωπος δεν µπορεί να διαλογιστεί 
αποτελεσµατικά. Ο κόµπος αυτός δηµιουργεί ανησυχία και εµποδίζει το νου 
να αποκτήσει απόλυτη προσήλωση σε ένα σηµείο (εκάγκρα). Κλείνοντας ο 
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άνθρωπος τα πέντε παράθυρα µε τη συνεχή άσκηση στην πράτιαχαρα 
(θεληµατική απόσυρση από τα αισθητήρια όργανα) µπορεί να κυριαρχήσει στο 
νου του. Όταν η χηµεία του σώµατος του εξαγνιστεί µε την άσκηση της νάντι 
σόντανα, η ενέργεια ανεβαίνει και τότε µπορεί να λύσει τον κόµπο. Πριν 
όµως µπορέσει να το πετύχει, πρέπει να ασκηθεί στα πέντε «γιάµα» και 
«νιγιάµα» ή «περιορισµούς» και να καταφέρει να κάθεται σε µια σταθερή 
ασάνα (στάση) για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

'Όταν ο ζηλωτής γίνει ειδικός στη νάντι σόντανα και στην πράτιαχαρα, τότε 
µπορεί ν' αρχίσει να διαλογίζεται πάνω στα τσάκρα. Αρχίζοντας µε το πρώτο 
τσάκρα πρέπει να ασκηθεί στον οραµατισµό, επανασυγκροτώντας τα σχέδια 
του τσάκρα στο νου του. Όλα πρέπει να γίνονται σε κατάλληλο φυσικό 
περιβάλλον, στην παρουσία ενός πεπειραµένου γκουρού ο οποίος έχει πάρει 
την κατάλληλη µύηση και του οποίου η παρουσία προσφέρει ηρεµία και 
ακινησία στο νου. Η πίστη στον γκουρού και η χάρη της Ντέβι Κουνταλίνι 
µπορούν να κάνουν θαύµατα και να λυθεί ο κόµπος. Αφού η Κουνταλίνι 
περάσει διαµέσου του Κόµπου του Μπράχµα και τον λύσει, ο ζηλωτής της 
Γιόγκα στρέφεται προς το κέντρο του και οι εικόνες από τον κόσµο των 
ονοµάτων και των µορφών παύουν να διακόπτουν το διαλογισµό του. 

Ο Βίσνου Γκρόντι βρίσκεται στην περιοχή του Άναχατα Τσάκρα (του τσάκρα 
της καρδιάς) και παρουσιάζει το επόµενο εµπόδιο στη διέλευση της 
Κουνταλίνι. Αυτός ο κόµπος παράγει την καρούνα («συµπόνια»), την 
προσκόλληση, δηλαδή, στο κοσµικό Καλό και µια έντονη επιθυµία για 
προσφορά βοήθειας προς τη βασανισµένη ανθρωπότητα. Η προσκόλληση στη 
συµπόνια αποτελεί ένα από τα δεσµά των πνευµατικών οργανισµών και 
ταγµάτων. Ο Βίσνου είναι ο κύριος της συντήρησης και ο Βίσνου Γκράντι είναι 
ο κόµπος που δηµιουργεί την επιθυµία να διατηρηθεί η αρχαία γνώση, οι 
παραδόσεις, τα ιδρύµατα και τα πνευµατικά τάγµατα. Η προσκόλληση αυτή 
ενδυναµώνεται ακόµα περισσότερο και εµπνέεται από το τσάκρα της καρδιάς 
που είναι το τσάκρα της αφοσίωσης, της πίστης και της αγάπης. Αλλά ακόµα 
και η αφοσίωση στη γνώση των γραφών και ο σεβασµός για τα πνευµατικά 
τάγµατα, είναι δεσµά. Μόνο η αληθινή διάκριση, γνώση και πίστη µπορούν να 
λύσουν τον Κόµπο του Βίσνου και να βοηθήσουν στη συνειδητοποίηση του 
σκοπού που βρίσκεται πίσω από τον κόσµο ο οποίος είναι µέρος του θείου 
σχεδίου. Η συνειδητοποίηση αυτή φέρνει τον άνθρωπο πέρα από την 
προσκόλληση της συντήρησης. Μπορεί να τον ελευθερώσει από τα 
παραδοσιακά δεσµά τα βαθιά εδραιωµένα µέσα στο γενετικό κώδικα κάθε 
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ζηλωτή. Μέσα από τη Γιόγκα είναι δυνατό να υπερβεί κανείς το γενετικό 
κώδικα µέχρι την πλήρη ελευθερία (σβατάντριγια). 

 
Επιθυµίες και εµπόδια 
Αφού ο άνθρωπος λύσει τον Κόµπο του Μπράχµα, κινείται πια πέρα από την 
προσκόλληση στον κόσµο των ονοµάτων και των µορφών και αφού λύσει τον 
Κόµπο του Βίσνου, κινείται πέρα από τις προσκολλήσεις που δηµιουργούνται 
από τους συναισθηµατικούς δεσµούς προς τις παραδόσεις και τις 
υποχρεώσεις, οι οποίες παίρνουν τη µορφή της αφοσίωσης σε ένα 
συγκεκριµένο τάγµα. Το ατοµικό εγώ διαλύεται και επικρατεί πλέον η θέληση 
του θεού. Ο άνθρωπος παύει να νιώθει υπεύθυνος προς τα στοιχεία του 
κόσµου των ονοµάτων και των µορφών, γιατί κατανοεί πλήρως την απατηλή 
τους φύση. Καταλαβαίνει το λίλα (το θείο παιχνίδι) και παίζει το ρόλο του 
χωρίς να δηµιουργεί πια σπόρους κάρµα οι οποίοι τον φέρνουν πίσω σ' αυτό 
τον κόσµο της µάγια (αυταπάτη). Αρχίζει να ακούει το άναχαντ νάαντ 
(άναχατα νάντα, τον κοσµικό ήχο) και τις σρούτι (τις κοσµικές συχνότητες). 
Οι γιόγκι ακούνε τις σρούτι και τις προσφέρουν στον κόσµο µε τη µορφή των 
µάντρα. Οι σρούτι, οργανωµένες σαν µονάδα, αποτελούν το σώµα της Βέδα. 

Όπως ειπώθηκε παραπάνω, είναι δύσκολο να λυθεί ο Βίσνου Γκράντι λόγω 
της σύνδεσης του µε το γενετικό κώδικα. Αυτός είναι ο λόγος που στην Ινδία 
δηµιουργήθηκε το ασκητικό τάγµα που καλείται σανιάσα. Όταν ο άνθρωπος 
εισέρχεται σ' αυτό το πνευµατικό τάγµα πεθαίνει µε την κοινωνική έννοια 
της λέξης. Αρχίζει η δεύτερη του γέννηση στο πνευµατικό µονοπάτι και ονο-
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µάζεται «διπλογεννηµένος». Η οικογένεια του ανθρώπου που εισέρχεται στο 
σανιάσα πρέπει να τελέσει όλες τις επικήδειες ιεροτελεστίες. Έτσι βοηθούν 
το ζηλωτή να ελευθερωθεί από τους βαθιούς δεσµούς του γενετικού κώδικα. 
Η µύηση που δίνεται αυτή την εποχή στο ζηλωτή τον βοηθά να λύσει τον 
Βίσνου Γκράντι. 

Ο Ρούντρα Γκράντι είναι τοποθετηµένος στην περιοχή του τρίτου µατιού. 
Είναι ο τελευταίος κόµπος και όταν λυθεί, ο ζηλωτής εγκαθίσταται πια στη 
θήκη της Ευδαιµονίας. Αφού εκµηδενίσει τον κόσµο των ονοµάτων και των 
µορφών, ο άνθρωπος πρέπει να καταστρέψει τις υπόλοιπες προσκολλήσεις 
που εµποδίζουν την Κουνταλίνι να διασχίσει το µονοπάτι για να φτάσει στο 
Σόµα Τσάκρα. Όταν η Κουνταλίνι ανέβει στο Βισούντα Τσάκρα και µετά 
φτάσει στο Άτζνα Τσάκρα, ο ζηλωτής ο οποίος είναι πια γιόγκι, γίνεται 
τάτβατιτα — δηλαδή έχει ξεπεράσει τα πέντε στοιχεία: γη, νερό, φωτιά, αέρα 
και ακάσα (αιθέρα). Ολόκληρος το κόσµος των ονοµάτων και των µορφών 
εκτυλίσσεται από τα τάτβα και διαλύεται σ' αυτά. Τα τάτβα αλλάζουν 
συνεχώς τη χηµική δοµή του φυσικού σώµατος και προξενούν συγκινησιακές 
διακυµάνσεις και προσκολλήσεις στον ατοµικό εαυτό. Όταν η Κουνταλίνι 
διασχίσει το πέµπτο τσάκρα, προχωρεί προς το έκτο όπου τα τάτβα συγχω-
νεύονται στην πηγή τους, στο Μάχατ ή Μάχα Τάτβα. Εδώ τα Νάντι Ίντα και 
Πίνγκαλα διασταυρώνονται και διαλύονται στον αριστερό και δεξιό ρώθωνα, 
αντίστοιχα. Επειδή το Ίντα και το Πίνγκαλα είναι σεληνιακά και ηλιακά 
κανάλια, υπόκεινται στον περιορισµό του χρόνου. Αφού περάσει το πλέγµα 
στο Άτζνα Τσάκρα, η περιορισµένη από το χρόνο συνείδηση διαλύεται και ο 
γιόγκι εγκαθιστά τον εαυτό του στην αιωνιότητα. Τότε ο κόµπος Ρούντρα 
λύνεται και ο γιόγκι µπορεί να ανέλθει µε την κινούµενη ενέργεια του στο 
Σόµα Τσάκρα. 

Στις ταντρικές γραφές αναφέρεται πως όταν ο γιόγκι φτάσει στο Άτζνα 
Τσάκρα, αποκτά τη δύναµη να βλέπει το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον 
πολύ καθαρά. Γίνεται τρικαλαντάρσι {τρι «τρία»· κάλα «χρόνος»· ντάρσι 
«προφήτης») ή τρικαλάτζνα («γνώστης του παρελθόντος, του παρόντος και 
του µέλλοντος»), δηλαδή οραµατιστής. Μπορεί να δει καθαρά τι συµβαίνει 
οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγµή και έχει τη δύναµη να είναι παρών σε 
οποιοδήποτε τόπο, οποιαδήποτε στιγµή. Τα φράγµατα του χρόνου και του 
χώρου δεν υπάρχουν πια γι' αυτόν. Αλλά σ' αυτό το σηµείο ο Ρούντρα 
Γκράντι γίνεται εµπόδιο, γιατί ο γιόγκι µπορεί να χαθεί µέσα στη διαισθητική 
του δύναµη, στα σίντι και στα θαύµατα. Όταν δε δώσει προσοχή σ' αυτού του 
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είδους τα οράµατα και ξεπεράσει την προσκόλληση προς τα σίντι, τότε θα 
µπορέσει να προχωρήσει και να υπερβεί τις τρεις γκούνα και να γίνει έτσι 
γκούνατίτα (πέρα από τις απόψεις ή τις ποιότητες). Τώρα εγκαθιστά τον 
εαυτό του στην αιώνια ευδαιµονία, την πλήρη ένωση και τη µη δυαδική 
συνείδηση. 

Συνοψίζοντας, ο Μπράχµα Γκράντι σχετίζεται µε το φυσικό σώµα και τον 
κόσµο των ονοµάτων και των µορφών. Ο Βίσνου Γκράντι µε το αστρικό σώµα 
και τον κόσµο των συναισθηµάτων. Ο Ρούντρα Γκράντι έχει σχέση µε το 
αιτιατό σώµα και τον κόσµο της σκέψης, των ιδεών, των οραµάτων και της 
διαίσθησης. 

Κατά τη διαδικασία της διέλευσης του διαµέσου των κόµπων ο γιόγκι, ακούει 
τα δέκα είδη ήχων που τον βοηθούν να φτάσει στην κατάσταση του βαθιού 
διαλογισµού: 

1. Το τιτίβισµα των πουλιών 

2. Τον ήχο των τζιτζικιών 

3. Τον ήχο της καµπάνας 

4. Τον ήχο του γκονγκ 

5. Τον ήχο της βίνα (ινδικό λαγούτο) 

6. Τον ήχο του µριντάνγκα (τύµπανο) 

7. Τον ήχο της φλογέρας 

8. Τον ήχο του πάκαβατζ (άλλο είδος τύµπανου) 

9. Τον ήχο της τροµπέτας 

10. Το βρυχηθµό του λιονταριού 

ΠΩΣ ΑΦΥΠΝΙΖΕΤΑΙ Η ΚΟΥΝΤΑΛΙΝΙ 

Η κυριότερη προϋπόθεση για την αφύπνιση αυτής της κοιµισµένης ενέργειας 
είναι η κάθαρση του σώµατος: καθαρισµός των νεύρων και εξαγνισµός του 
νου. Ο εξαγνισµός είναι τεχνική για να ελευθερωθεί ολόκληρο το σύστηµα 
από τις σωρευµένες τοξίνες. Επειδή το σώµα και ο νους εργάζονται πάντοτε 
σε συνδυασµό το ένα µε το άλλο, η κάθαρση του σώµατος βοηθά και στον 
εξαγνισµό του νου και το αντίθετο. 

Εξαγνισµός του Σώµατος 
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Υπάρχουν πολλοί τρόποι µε τους οποίους µπορεί να γίνει βαθύς καθαρισµός 
του σώµατος. Μερικές τεχνικές είναι κοινές στους διάφορους πολιτισµούς. 
Οι διάφορες ιατρικές επιστήµες έχουν τις δικές τους µεθόδους. Η 
Αγιουρβέδα, η Ινδική ιατρική επιστήµη, προτείνει τη νηστεία σαν την πιο 
αποτελεσµατική µέθοδο. Τρεις µέρες νηστείας ενώ παίρνει κανείς µόνο 
χλιαρό νερό καθαρίζουν το σώµα από τις τοξίνες και θεραπεύουν πολλές 
διαταραχές χωρίς φάρµακα. Η Χάτα Γιόγκα προσφέρει ένα αρκετά 
συγκεκριµένο σύστηµα που είναι γνωστό ως κσάτα κάρµα (κσάτα «έξι»· κάρµα 
«πράξη»), δηλαδή οι «έξι πράξεις εξαγνισµού». Αυτές επινοήθηκαν από τους 
Χάτα γιόγκι για τον ταυτόχρονο εξαγνισµό σώµατος και νου. Τα κσάτα κάρµα 
είναι: 

1. Ντότι 

2. Βάστι 

3. Νέτι 

4.Τράτακα 

5. Νόλι 

6.Καπαλαµπάτι 

Όταν αυτές οι έξι πράξεις εξαγνισµού γίνονται µε κατάλληλη καθοδήγηση και 
σωστά, είναι πολύ αποτελεσµατικές. Είναι καλύτερα να εκτελούνται σε 
καθαρό και ήσυχο µέρος και συστήνεται έντονα να γίνονται υπό την 
καθοδήγηση ενός διδασκάλου που είναι ειδικός και έµπειρος σ' αυτές. Η 
πραγµατικές τεχνικές του κσάτα κάρµα, συµβουλεύουν οι γιόγκι, πρέπει να 
φυλάγονται µυστικές στους µυηµένους στη Γιόγκα. 

1. Ντότι — Καθαρισµός Λαιµού. 

Πάρτε µια λωρίδα υφάσµατος από φυσικό βαµβάκι πλάτους τεσσάρων 
δαχτύλων και µήκους δεκαπέντε σπιθαµών, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
διδασκάλου. (Η µια σπιθαµή είναι ίση µε το µήκος του χεριού από το δείκτη 
µέχρι τον καρπό. Τα µέτρα διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο και σ' αυτές 
τις ασκήσεις κάθε άτοµο πρέπει να χρησιµοποιείτο δικά του µέτρα, γιατί αυτά 
είναι τα κατάλληλα γι' αυτόν. Έτσι ο καθένας χρησιµοποιείτο δικά του µέτρα, 
τη δική του σπιθαµή). Μια µακριά λωρίδα µαλακού, καινούριου υφάσµατος 
από βαµβακερή µουσελίνα θα ήταν ότι πρέπει. Ζεστάνετε το µε ζεστό νερό 
και εκτελέστε την άσκηση ακριβώς όπως θα σας τη δώσει ο διδάσκαλος σας 
—βλέπε σηµείωση 2, στη σελίδα 44. 
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Η τεχνική αυτή επικεντρώνεται στον καθαρισµό του λαιµού και χρειάζεται 
δεκαπέντε µέρες για να ολοκληρωθεί. Οι άνθρωποι που υποφέρουν από 
ασθένειες οι οποίες προξενούνται από φλέγµατα µπορούν να επεκτείνουν την 
άσκηση. Το Ντότι καθαρίζει τον πεπτικό σωλήνα, θεραπεύει ασθένειες των 
βρόγχων, άσθµα, ασθένειες της σπλήνας και του δέρµατος και ασθένειες που 
προξενούνται από το φλέγµα. 

2. Βάστι — Καθαρισµοί Πρωκτού/Κατώτερης Εντερικής Οδού. 

Το Βαστι είναι είδος υποκλυσµού που καθαρίζει την κατώτερη εντερική οδό. 
Αυξάνει την όρεξη και τη «στοµαχική φωτιά» (δηλαδή τη δύναµη της πέψης) 
και µπορεί να θεραπεύσει την υπερτροφία των αδένων και της σπλήνας, την 
υδρωπικία και άλλες ασθένειες του στοµάχου, καθώς και όλες τις ασθένειες 
που προέρχονται από υπερβολικά αέρια, χολή και φλέγµα. Η σωστή εφαρµογή 
της άσκησης του βάστι εκλεπτύνει τον οργανισµό του ανθρώπου, τα 
αισθητήρια όργανα του και τα εσωτερικά όργανα. Εκτελέστε αυτή την άσκηση 
όπως θα σας τη δώσει ο διδάσκαλος σας. 

3. Νέτι - Καθαρισµοί της Μύτης και του Ιγµορείου. 

Πάρτε ένα κοµµάτι κλωστή χωρίς κόµπους. Μαλακώστε τη µε γκι 
(διαυγασµένο φρέσκο βούτυρο). Καθαρίστε τους ρώθωνες σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του διδασκάλου σας. 

Το νέτι καθαρίζει τα ρινικά περάσµατα, τα ιγµόρεια, τον πρόσθιο λοβό και το 
πρόσθιο τµήµα του κρανίου. Τονώνει ολόκληρο το νευρικό σύστηµα, 
βελτιώνει την όραση και καθιστά ικανό τον άνθρωπο να αντιλαµβάνεται 
αιθέρια πράγµατα µε τα φυσικά του µάτια. Το Νέτι εκτελείται επίσης µε την 
εισροή νερού από τους ρώθωνες και την εκροή του από το στόµα. Αυτή η 
άσκηση καλείται τζάλσ νέτι. 

4. Τράτακα - Άσκηση Καθαρισµού Ματιών. 

Η Τράτακα είναι µια γιογκική τεχνική κατά την οποία ατενίζει κανείς µε 
σταθερό βλέµµα ένα µικροσκοπικό αντικείµενο, χωρίς να ανοιγοκλείνει τα 
βλέφαρα και µε ολοκληρωτική συγκέντρωση, µέχρι να τρέξουν δάκρυα. Όταν 
τρέξουν τα δάκρυα, κλείστε τα µάτια και οραµατιστείτε την εικόνα που έχει 
µείνει, µέχρι να εξαφανιστεί. 

Με την τράτακα καταφέρνει κανείς να φτάσει στην προσήλωση του νου σε ένα 
σηµείο. Η τράτακα βοηθά να θεραπευτούν ασθένειες των µατιών και 
βελτιώνει την ανάπτυξη και εξέλιξη του κωνάριου —της επίφυσης. Επίσης, 
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αναπτύσσει τη «συνείδηση απόσπασης», κατάσταση κατά την οποία ο 
άνθρωπος παρακολουθεί τις εσωτερικές και εξωτερικές του πράξεις, χωρίς 
να εµπλέκεται συναισθηµατικά. 

5. Νόλι · Κοιλιακή Άσκηση. 

Αυτή η κρίγια (άσκηση) αποτελεί την κορωνίδα της Χάτα Γιόγκα. Είναι 
δύσκολη και χρειάζεται πολλή εξάσκηση. Στην αρχή ίσως φανεί αδύνατο να 
επιτευχθεί, αλλά µε τη συνεχή άσκηση της δύναµης της θέλησης, το νόλι θα 
γίνει κτήµα σας. 

Σκύβοντας ελαφρά προς τα εµπρός, κρατήστε τα πόδια ανοιχτά και αφήστε 
τα χέρια να αναπαύονται στα γόνατα. Βγάλτε από τους πνεύµονες όλο τον 
αέρα. Τραβήξτε προς τα µέσα τους κοιλιακούς µυς, όσο πιο πολύ µπορείτε. 
Με το τράβηγµα θα εµφανιστούν δυο νάντι (νεύρα). Περιδινήστε τα µε τη 
βοήθεια των κοιλιακών µυών προς τα δεξιά και προς τ' αριστερά µε 
ταχύτητα γρήγορου στροβίλου. Μετά την περιστροφή εισπνεύστε, χαλα-
ρώνοντας την κοιλιακή χώρα. Επαναλάβετε την άσκηση µερικές φορές. 

Το νόλι τονώνει τη γαστρική φωτιά. Αυξάνει τη δύναµη της πέψης. Προξενεί 
χαρά. Ισορροπεί τις διαταραχές που προέρχονται από τα αέρια, τη χολή και 
τη βλέννα. Αυξάνει τη λάµψη του δέρµατος και τονώνει το νευρικό σύστηµα. 

6. Καπαλαµπάτι - Άσκηση Αναπνοής: Φυσερό. 

Εισπνέετε και εκπνέετε µε ταχύτητα και οµοιόµορφα, σαν το φυσερό του 
σιδηρουργού. Σταµατήστε µόλις νιώσετε ένταση. Η καπαλαµπάτι καταστρέφει 
κάθε ασθένεια που προξενείται από το φλέγµα. 

Αυτά είναι τα κσάτα κάρµα που δίνει η Χάτα Γιόγκα. Στη Χάτα Γιόγκα 
υπάρχει µια ακόµα άσκηση εξαγνισµού. Η Γκάτζα κάρνι εκτελείται τραβώντας 
την απάνα προς τα επάνω στο λαιµό και εκβάλλοντας κάθε ουσία (φαγητό, 
νερό κλπ.) που υπάρχει στο στοµάχι. Η σταδιακή εξάσκηση σ' αυτό το 
στοµαχικό καθαρισµό φέρνει υπό έλεγχο την αναπνοή και όλα τα νάντι. 

Εξαγνισµός του Νου3 

Το σύστηµα της Γιόγκα προτείνει για τον εξαγνισµό του νου ένα οχταπλό 
µονοπάτι. Η Χάτα Γιόγκα Πραντιπίκα, η κυριότερη µελέτη στη Χάτα Γιόγκα, 
ταξινοµεί τα στάδια αυτής της ατραπού ως εξής: 

1 . Γιόµα 

2. Νιγιάµα 
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3. Ασάνα 

4. Πραναγιάµα 

5. Πράτιαχαρα 

6. Νταράνα 

7. Ντιάνα 

8. Σαµάντι 

1. Γιάµα 

Τα δέκα γιόµα είναι: µη βία, αλήθεια, τιµιότητα, σεξουαλική εγκράτεια, 
αυτοσυγκράτηση, ψυχικό σθένος, ευγένεια, ευθύτητα, µετριοπάθεια στη 
διατροφή και αγνότητα (σωµατική καθαρότητα). Η συνήθεια της εξάσκησης 
στα γιάµα εξαγνίζει τα λόγια, τις σκέψεις και τις πράξεις. 

2. Νιγιάµα 

Τα δέκα νιγιάµα είναι αυτοπειθαρχία, πληρότητα, πίστη στο θεό, 
φιλανθρωπία, λατρεία του θεού, άκουσµα της ερµηνείας διδασκαλιών και 
γραφών, µετριοπάθεια, απόκτηση νοητικής διάκρισης, επανάληψη προσευχών 
και θυσία/εκτέλεση θρησκευτικών θυσιών. Συνεχής εξάσκηση στα νιγιάµα 
δηµιουργεί πνευµατική στάση του νου και αφυπνίζει τη συνείδηση απόσπασης 
του ανθρώπου. Με την εφαρµογή αυτώντων κανόνων ο νους αποφεύγει 
αυτόµατα τις άχρηστες προσκολλήσεις προς τα επίγεια αντικείµενα και ο 
άνθρωπος γίνεται ικανός για συγκέντρωση. 

3. Ασάνα 

Οι ασάνα είναι στάσεις (στην κυριολεξία η λέξη σηµαίνει «καθιστή στάση»). 
Υπάρχουν ογδόντα τέσσερις τέτοιες στάσεις στη Χάτα γιόγκα, αλλά δεν 
κάνουν όλες, για όλες τις ώρες ή τις καταστάσεις. Κατά τη διάρκεια της 
άσκησης η σπονδυλική στήλη κρατιέται ίσια, το κεφάλι και ο λαιµός σε ευθεία 
γραµµή µε τη σπονδυλική στήλη. Το σώµα πρέπει να νιώθει άνετα και µένει 
ακίνητο. 1-1 σωστή στάση έχει εξισορροπητικό αποτέλεσµα, καθησυχάζει τις 
δυνάµεις που είναι παρούσες στο σώµα και κάνει πιο αργή την αναπνοή και 
την κυκλοφορία του αίµατος. Επίσης κάνει τον άνθρωπο σταθερό και στερεό, 
διευκολύνει το διαλογισµό και βοηθά στη θεραπεία ασθενειών καθώς και της 
άστατης συµπεριφοράς του νου. Μερικές ασάνα ενεργοποιούν νευρικά κέντρα 
και βοηθούν στην έκκριση ορµονών οι οποίες µε τη σειρά τους βοηθούν στην 
ανάπτυξη και στην παραγωγή αντισωµάτων. Όταν ο ζηλωτής µπορεί να 



 50

κάθεται σταθερά και χαλαρά σε µια στάση για πολύ χρόνο, τότε κινούνται οι 
ενέργειες στα ανώτερα κέντρα. Μέσω της σταθερότητας των ασάνα, 
ακινητοποιείται ο νους. 

Η παντµάσανα (στάση του λωτού) και η σιντάσανα (ολοκληρωµένη στάση), 
είναι δυο από τις πιο φηµισµένες ασάνα. Ο Πατα-ντζάλι πρότεινε δυο 
πράγµατα, γιατί όπως ισχυρίζεται, βοηθούν τον άνθρωπο να αποκτήσει 
έλεγχο σε µια ασάνα: (1) ∆ιατηρείτε χωρίς να κινείστε τη φυσική στάση για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα, κυριαρχώντας βαθµιαία στη στάση µέσω της 
θέλησης και (2) διαλογιστείτε στον αιώνιο κύριο ο οποίος κρατά και 
ισορροπεί τη γη σαν το µεγάλο ερπετό Σέσα. 

4. Πραναγιάµα 

Πραναγιάµα σηµαίνει έλεγχος της πράνα. Πράνα, όπως είπαµε ήδη, είναι το 
µαγνητικό ρεύµα της αναπνοής. Είναι το όχηµα του νου ο οποίος δεν µπορεί 
να λειτουργήσει χωρίς αυτή. Εποµένως η µέσω του νου εκφραζόµενη 
συνείδηση δεν µπορεί να γίνει αντιληπτή ή να λειτουργήσει χωρίς πράνα. 
∆ιατηρεί την ισορροπία στο σώµα και παράγει τη ζωτική ενέργεια. 

Η πραναγιάµα δεν πρέπει να συγχέεται µε τη βαθιά αναπνοή, µόλο που η 
τελευταία βοηθά στη διατήρηση της υγείας, µέχρι ένα ορισµένο σηµείο Το 
όφελος που προκύπτει από τη βαθιά αναπνοή οφείλεται-στην εισπνοή 
οξυγόνου το οποίο επηρεάζει την πράνα στο σώµα. Η πραγµατική πραναγιάµα 
αρχίζει όταν, ανάµεσα στην εισπνοή και την εκπνοή, γίνεται κράτηµα της 
αναπνοής για λίγο χρόνο. Η εισπνοή ονοµάζεται πούρακα. Το κράτηµα της 
αναπνοής καλείται κούµπακα. Και η εκπνοή ονοµάζεται ρετσάκα. Η κούµπακα 
επιδρά στη ροή των πρανικών ρευµάτων µε ένα πολύ θεµελιώδη τρόπο. Όταν 
ο ζηλωτής µάθει καλά την πραναγιάµα, µπορεί να κατευθύνει τα πρανικά 
ρεύµατα να περάσουν µέσα από το κεντρικό κανάλι της σπονδυλικής στήλης 
και να προωθήσει έτσι την άνοδο της Κουνταλίνι. Η περίοδος του κρατήµατος 
της αναπνοής πρέπει να επεκτείνεται βαθµιαία και προσεκτικά. Η ε-
ναλλακτική αναπνοή επιδρά στα πρανικά ρεύµατα, καθαρίζει τα αιθέρια 
πρανικά κανάλια (νάντι), ανοίγει τη Σουσούµνα, δροσίζει το δεξιό και 
αριστερό ηµισφαίριο του εγκεφάλου, αναστέλλει τις δραστηριότητες του 
εγκεφάλου και του νου και σταµατά προσωρινά τον εσωτερικό διάλογο. Η 
πραναγιάµα προετοιµάζει το νου για την άσκηση του οραµατισµού και της 
συγκέντρωσης. 
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5. Πράπαχαρα 

Πράτιαχαρα είναι η απόσυρση από τις αισθητηριακές αντιλήψεις, ώστε να 
διακοπεί κάθε σύνδεση µε τον εξωτερικό κόσµο. Η πράτιαχαρα ίσως φαίνεται 
πως είναι ο έλεγχος των αισθήσεων από το νου, αλλά η πραγµατική τεχνική 
είναι η απόσυρση του ίδιου του νου µέσα στον εαυτό του. Όταν ο ζηλωτής 
απορροφηθεί εντελώς από την εργασία του, ξεχνά τον εξωτερικό κόσµο, 
γιατί ο νους του είναι πλήρως απορροφηµένος. Τα αισθητήρια όργανα δεν 
καταγράφουν τα σηµάδια που έρχονται απ' έξω. Αυτό το παράδειγµα 
προσπαθεί να εξηγήσει πώς είναι δυνατή η απόσυρση του νου και των 
αισθητηρίων οργάνων. Το µόνο που χρειάζεται είναι βαθιά συγκέντρωση και 
πλήρης απορρόφηση. 

Η συνεχής εξάσκηση στην πράτιαχαρα φέρνει έλεγχο του νου. Οι αισθήσεις 
ακινητοποιούνται και απαρνούνται τα αντικείµενα των επιθυµιών τους. Αυτή 
η τεχνική χαρίζει στο ζηλωτή τον υπέρτατο έλεγχο των αισθήσεων. 

6. Νταράνα 

Νταράνα σηµαίνει συγκέντρωση, ακινητοποίηση του νου και προσήλωση του 
σε ένα σηµείο. Η παράδοση αναγνωρίζει την καρδιά ως την κύρια περιοχή για 
την προσήλωση του νου, γιατί η καρδιά είναι το κέντρο ή η έδρα της ατοµικής 
συνείδησης που στα σανσκριτικά καλείται τζίβα. Ο εγκέφαλος είναι το κέντρο 
το υ νου και των αισθήσεων και η καρδιά το κέντρο της ζωής. Ο εγκέφαλος 
µπορεί να σταµατήσει να λειτουργεί (όπως συµβαίνει στην κατάσταση του 
σαµάντι), αλλά αν σταµατήσει εντελώς η καρδιά, η ζωή δεν µπορεί να 
διατηρηθεί πια. 

Στην Κουνταλίνι Γιόγκα η καρδιά θεωρείται ότι βρίσκεται στο τέταρτο και 
κεντρικό τσάκρα. Υπάρχουν τρία τσάκρα κάτω από το τσάκρα της καρδιάς και 
τρία πάνω απ' αυτό. Στο νταράνα κάθε τσάκρα γίνεται σηµείο προσήλωσης 
του νου. Η συγκέντρωση σε κάθε τσάκρα πρέπει να γίνεται µε τη σειρά, 
αρχίζοντας από το πρώτο ή Μούλανταρα τσάκρα και προχωρώντας σταδιακά 
προς τα πάνω, µέχρι το έβδοµο ή Σαχασράρα στο οποίο βρίσκεται η έδρα της 
συνείδησης. Αυτή η άσκηση συνηθίζει το νου να προσηλώνεται σε ένα σηµείο. 
Κάθε τσάκρα συνδέεται µε το ένα ή το άλλο στοιχείο και όταν ο νους 
προσηλώνεται σε κάθε κέντρο ξεχωριστά, βοηθά το ζηλωτή να 
συγκεντρώνεται και στο ανάλογο στοιχείο. Αυτή η συγκέντρωση στα στοιχεία 
βοηθά επίσης το νου να αποκτήσει προσήλωση σε ένα σηµείο. Η προσήλωση 
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του νου, όµως, δεν είναι ο τελικός στόχος, αλλά ένα µέσο για να επιτευχθεί ο 
βαθύς, αδιάκοπος διαλογισµός που καλείται ντιάνα . 

7. Ντιάνα 

Ντιάνα είναι ο αδιάκοπος διαλογισµός χωρίς αντικείµενο. Στο προηγούµενο 
στάδιο, το νταράνα, ο άνθρωπος συγκεντρώνεται στο επιθυµητό αντικείµενο, 
εικόνα, τσάκρα ή κέντρο. Με τη συνεχή άσκηση στο νταράνα ο νους ησυχάζει 
και ο ζηλωτής γίνεται ικανός να φτάσει στο στάδιο του αληθινού διαλογισµού. 
Όταν ο νους προσηλώνεται πραγµατικά, χάνει τη συνείδηση του εαυτού του 
και ακινητοποιείται. Τότε, γίνεται αισθητή στη σπονδυλική στήλη µια συνεχής 
ροή ενέργειας και υπάρχει τέτοια ηρεµία που είναι αδύνατο να διασπαστεί 
από σκέψεις ή εσωτερικό διάλογο. Σ' αυτό το στάδιο του ντιάνα ο 
εσωτερικός διάλογος σταµατά. 

Στο νταράνα ο άνθρωπος συγκεντρώνεται στα τσάκρα. Στο ντιάνα 
διαλογίζεται και εξαφανίζεται η επίγνωση των τσάκρα. Στο νταράνα ο νους 
µπορεί να διασπάται περιστασιακά. Ακόµα και ο οραµατισµός των τσάκρα 
προκαλεί διάσπαση. Αλλά στο ντιάνα σταµατά ο οραµατισµός. Βιώνεται 
νοητική ηρεµία και κυριαρχεί µια κατάσταση κενή από σκέψεις. Εδώ αρχίζει η 
εµπειρία της ευδαιµονίας. Η συνείδηση εισέρχεται τώρα στο τέταρτο στάδιο 
— πέρα από τα τρία φυσιολογικά στάδια της ξυπνητής συνείδησης, της 
ονειρικής συνείδησης και της συνείδησης του βαθιού ύπνου. Στη σύγχρονη 
ψυχολογική ορολογία αυτή λέγεται «µεταλλαγµένη κατάσταση συνείδησης», 
ενώ από τους γιόγκι ονοµάζεται τουρί-για. Όπως καρπός του νταράνα είναι 
το ντιάνα, έτσι και καρπός του ντιάνα είναι το σαµάντι. 

8. Σαµάντι 

Ο όρος σαµάντι σχηµατίζεται από τρία συνθετικά: σαµ «ισάξιο, ισορροπηµένο, 
πλήρες»· α «αιώνιο»' και ντι «µπούνη, γνώση». Όταν επιτευχθεί η 
κατάσταση της απόλυτης ισορροπίας, υπάρχει σαµάντι. Για την ατοµική 
συνείδηση το σαµάντι είναι η πραγµάτωση του εαυτού —ελευθερία από την 
επίγνωση του εαυτού, του χρόνου και του χώρου. Με την τακτική άσκηση 
στην πράτιαχαρα καταφέρνει κανείς να κάνει συνήθεια την απόσυρση του νου 
από το βασίλειο της αισθητήριας αντίληψης και των διακυµάνσεων των 
αισθήσεων. Ο νους µαθαίνει να συγκεντρώνεται εσωτερικά και απορροφάται 
µέσα στον εαυτό του. Στην αφύσικη πορεία του, ο νους δηµιουργεί τη 
δυαδικότητα, ενώ µε την απόσυρση του, αυτή η δυαδικότητα τελειώνει. Όταν 
όλες οι νοητικές µεταβολές διαλυθούν, η συνείδηση που περιοριζόταν απ' 
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αυτές, πετυχαίνει να φτάσει στη φυσική της κατάσταση, στην κατάσταση της 
µη δυαδικότητας. 

Η συνείδηση είναι αιώνια, αλλά ο νους την κάνει να εµφανίζεται 
πεπερασµένη. Μέσω του νου, η συνείδηση φυλακίζεται στην ατοµική 
συνείδηση του «εγώ», «εµένα», «δικό µου». Η πράτιαχαρα βοηθά την 
ατοµική συνείδηση να φέρει στην επιφάνεια την κεντρική κατάσταση του νου, 
εξελίσσοντας µέσα του τη συνήθεια της απόσυρσης από τον κόσµο των 
φαινοµένων. Μέσω του νταράνα, ο νους προσηλώνεται σε ένα σηµείο και 
ακινητοποιείται. Μέσω του ντιάνα ο νους πετυχαίνει την ηρεµία. Όταν αυτή η 
ηρεµία γίνει συνήθεια του νου, τότε ο νους εισέρχεται στη θήκη της Ευδαιµο-
νίας και παραµένει συγχωνευµένος στον ωκεανό της νεφελώδους 
ευδαιµονίας και γνώσης. 

Σύµφωνα µε την Κουνταλίνι Γιόγκα, το σαµάντι είναι η ένωση της Σάκτι, 
θηλυκής αρχής, µε τον Σίβα, αρσενική αρχή. Η έδρα της Σάκτι, που καλείται 
Σάκτι Κουνταλίνι, είναι το Μούλανταρα Τσά-κρα (στο πυελικό πλέγµα), ενώ η 
κατοικία του Σίβα είναι στο Σα-χασράρα Τσάκρα (που εδράζει στον 
εγκέφαλο). Η Κουνταλίνι κοιµάται στο Μούλανταρα Τσάκρα. Όταν ο ζηλωτής 
αποκτήσει τη λαχτάρα να πραγµατώσει τον εαυτό του και ακολουθήσει το 
οχτα-πλό µονοπάτι (µετά από κατάλληλη κάθαρση των νεύρων, απαγγελία 
των σπερµατικών ήχων και οραµατισµούς) η Κουνταλίνι αφυπνίζεται, 
ανεβαίνει, διασχίζοντας το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέµπτο και έκτο τσάκρα, 
και φτάνει στο Σαχασράρα Τσάκρα για να ενωθεί µε τον κύριο της, τον 
Καµεσβάρα, τον «κύριο της αγάπης». Αυτή η ένωση προσδίδει αιώνια 
µακαριότητα στο ζηλωτή και ανοίγει τις πόρτες της θείας γνώσης. 

Oι Μπάντα 

Οι Μπάντα είναι τεχνικές για να κλειδώνονται προσωρινά περιοχές που 
εµπεριέχουν ενέργεια, ώστε να µπορεί ο γιόγκι να την κατευθύνει ανάλογα µε 
τον τρόπο που επιθυµεί. Υπάρχουν τρεις µπάντα που ανοίγουν τη Σουσούµνα 
και αφυπνίζουν την Κουνταλίνι. 

1. Μούλα Μπάντα 

Αυτή η µπάντα µπορεί να εκτελεστεί πιέζοντας το περίνεο µε την αριστερή 
φτέρνα και τοποθετώντας το δεξιό πέλµα στον αριστερό µηρό. Ο σάντακα 
(ασκούµενος) πρέπει κατόπιν να συστεί-λει τον πρωκτό για να τραβήξει την 
απάνα προς τα πάνω. Με τη συστολή του Μούλανταρα, η απάνα (της οποίας η 
φυσική τάση είναι προς τα κάτω) αναγκάζεται να ανέβει, µέσω της 
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Σουσούµνα. Πιέζοντας τον πρωκτό µε τη φτέρνα ο σάντακα συµπιέζει µε δύ-
ναµη τον αέρα και επαναλαµβάνει τη διαδικασία µέχρι να κινηθεί προς τα 
πάνω η απάνα. Με αυτή την άσκηση ενώνονται η πράνα και η απάνα και 
εισέρχονται στη Σουσούµνα. Όταν η απάνα ανέβει και φτάσει στην περιοχή 
του αφαλού, αυξάνει τη γαστρική φωτιά. Η απάνα, συνδυασµένη τώρα µε τη 
φωτιά του Μάνιπουρα Τσάκρα (τρίτου τσάκρα), διαπερνά το Άναχατα Τσάκρα 
(το τέταρτο τσά-κρα) κι εκεί αναµειγνύεται µε την πράνα της οποίας η έδρα 
βρίσκεται στην περιοχή της καρδιάς και των πνευµόνων. Η φύση της πράνα 
είναι να είναι ζεστή και η ζέστη αυτή αυξάνεται ακόµα περισσότερο εξαιτίας 
της ανάφλεξης των αρνητικών ιόντων της πράνα µε τα θετικά ιόντα της 
απάνα, διεργασία που αφυπνίζει την Κουνταλίνι. 

Σύµφωνα µε τις ταντρικές γραφές, µέσω της υπερβολικής ζέστης που 
παράγεται από την ανάφλεξη των αρνητικών και των θετικών ιόντων, 
αφυπνίζεται η Κουνταλίνι µε τον ίδιο τρόπο που το φίδι, όταν το χτυπήσει 
ένα ξύλο, συρίζει και ισιώνει το κορµί του. Κατόπιν, ακριβώς σαν το φίδι που 
µπαίνει στη φωλιά του, η Κουνταλίνι εισέρχεται στη Σουσούµνα. Κατά 
συνέπεια, οι γιόγκι ασκούνται συστηµατικά στη µούλα µπάντα. 

2. Ουντιγιάνα Μπάντα 

Η κυριολεκτική έννοια της ουντιγιάνα στα σανσκριτικά είναι «πετώ προς τα 
πάνω». Ο γιόγκι σχηµατίζει αυτό το κλείδωµα ώστε το µεγάλο πουλί της 
πράνα να πετά αδιάκοπα προς τα πάνω, µέσω της Σουσούµνα. Για να 
εκτελεστεί αυτή η µπάντα ο ζηλωτής τραβά προς τα µέσα τους κοιλιακούς 
µυς που είναι γύρω στην περιοχή του αφαλού, µε τρόπο ώστε να τραβηχτούν 
προς τη σπονδυλική στήλη και προς τα πάνω, προς την καρδιά. Πρώτα, 
όµως, πρέπει να εκβάλει όλο τον αέρα που βρίσκεται στην κοιλιακή περιοχή, 
εκπνέοντας όσο περισσότερο µπορεί. Έτσι διευκολύνεται η απόσυρση των 
κοιλιακών µυών. Σύµφωνα µε τις σάστρα, αυτή η µπάντα αναζωογονεί το 
σώµα. Ονοµάζεται «το λιοντάρι που σκοτώνει τον ελέφαντα του θανάτου». 
Ένας ηλικιωµένος σάντακα µπορεί να γίνει νέος µε την τακτική άσκηση της 
ουντιγιάνα µπάντα. Χρειάζονται έξι περίπου µήνες τακτικής άσκησης για να 
κυριαρχήσει κανείς στην τέχνη της ουντιγιάνα µπάντα. Μετά, η πράνα αρχίζει 
να ρέει προς τα επάνω διαµέσου της Σουσούµνα, και φτάνει στο Σαχασράρα 
Τσάκρα. Αυτή η πράξη επιφέρει την τελευταία ανάφλεξη η οποία λαµβάνει 
χώρα στο Τσάκρα του Χιλιοπέταλου Λωτού και σ' εκείνο το σηµείο ο σάντακα 
πετυχαίνει, αυτόµατα, να µπει στην κατάσταση του σαµάντι. 
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3. Τζόλανταρα Μπάντα 

Αυτή η µπάντα εκτελείται συστέλλοντας το λαιµό και τοποθετώντας κατόπιν 
το σαγόνι στο βαθούλωµα που υπάρχει ανάµεσα στο στήθος και το λαιµό 
(περίπου οχτώ δάχτυλα πάνω από το στήθος). Έτσι αποκόπτεται η 
κυκλοφορία των υγρών από το κεφάλι και εδραιώνεται ένα ανεξάρτητο 
κύκλωµα. Στη συµβολή αυτή υπάρχει ένα δίκτυο αιθέριων νάντι και µέσω της 
µπάντα τούτης ελέγχεται η καθοδική ροή των υγρών από το κοίλωµα του 
ουρανίσκου. 

Το υγρό που ρέει από το κοίλωµα του ουρανίσκου περιγράφεται ως σόµα 
(νέκταρ ή ελιξίριο), είναι εγκεφαλονωτιαίο και αποτελείται από διάφορες 
θρεπτικές ορµόνες που αυξάνουν την ανάπτυξη και εξέλιξη του οργανισµού. 
Φυσιολογικά, το υγρό αυτό ρέει προς τα κάτω και καίγεται από τη γαστρική 
φωτιά που αναδεύει την πράνα. Όταν, όµως, κάνει κανείς κτήµα του την 
τζάλα-νταρα µπάντα, το νέκταρ δε ρέει πια προς τα κάτω και τα νάντι Ίντα 
και Πίνγκαλα που αποτελούν, αντίστοιχα, σεληνιακά και ηλιακά ρεύµατα, 
θανατώνονται. 

Στο λαιµό βρίσκεται η θέση του πέµπτου κέντρου, του Βισού-ντα Τσάκρα που 
συνδέει δεκαέξι όργανα: δάχτυλα ποδιών, αστραγάλους, γόνατα, µηρούς, 
περίνεο, όργανα αναπαραγωγής, αφαλό, καρδιά, αυχένα, λαιµό/γλώσσα, µύτη, 
κέντρο φρυδιών, µέτωπο, κεφάλι, εγκέφαλο και το Νάντι Σουσούµνα στο 
κρανίο. Με τακτική εξάσκηση στην τζάλανταρα µπάντα, καταστρέφονται όλες 
οι ασθένειες του λαιµού. Τα δεκαέξι όργανα ζωογονούνται και το σόµα 
ανακυκλώνεται στο σώµα. Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό διοχετεύεται, έτσι, σε 
άλλο κύκλωµα. Αυτές οι ζωογόνες χηµικές ουσίες σπαταλιούνται αν καούν 
από τη γαστρική φωτιά και προξενούν γηρατειά και θάνατο. Η 
επαναδιοχέτευση του υγρού σόµα µε τη βοήθεια της τζάλανταρα µπάντα, 
διώχνει τα γηρατειά και αναζωογονεί τον οργανισµό στο σύνολο του. Με τη 
συστολή αναστέλειτη δραστηριότητα του Ίντα και του Πίνγκαλα και κάνει την 
πράνα να ρέει διαµέσου της Σουσούµνα. Αυτό κάνει την αναπνοή πιο αργή 
µέχρι να ακινητοποιηθεί. Το διάστηµα της ζωής επιµηκύνεται, οι αρρώστιες 
εξαφανίζονται και ο ασκούµενος αναζωογονείται. 

Οι τρεις µπάντα είναι εξαιρετικές τεχνικές για την αφύπνιση της Κουνταλίνι, 
ανοίγουν την ατραπό της Σουσούµνα, νεκρώνουν τη δραστηριότητα του Ίντα 
και του Πίνγκαλα, αναφλέγουν την πράνα µε την απάνα και τελειοποιούν την 
Κουνταλίνι Γιόγκα. 
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0ι Γιογκικές Μούντρα 

Στην Κουνταλίνι Γιόγκα, οι µούντρα είναι ασκήσεις διαλογισµού στις οποίες 
τα µάτια γυρίζουν προς τα πάνω ώστε να µη φαίνεται η κορυφή της ίριδας. 
Αυτή η µορφή διαλογισµού βοηθά πολύ στην αφύπνιση της Κουνταλίνι. Για την 
επίτευξη της απώτατης ένωσης µεταξύ του Σίβα και της Σάκτι πρέπει να 
ασκηθεί κανείς στις µούντρα, όπως αναφέρονται στις ταντρικές γραφές: 

1. Σαµπάβι Μούντρα 

Αυτή η µούντρα ενέχει εσωτερικό διαλογισµό στα τσάκρα κι εποµένως γίνεται 
όταν ο σάντακα αρχίζει να συγκεντρώνεται στα τσάκρα. Όπως αναφέρθηκε 
και παραπάνω, ο διαλογισµός στα τσάκρα δεν είναι συγκέντρωση σε φυσικά 
όργανα ή περιοχές, αλλά στα αιθέρια κέντρα. Για να εφαρµόσει ο σάντακα 
τέτοιο είδος συγκέντρωσης διαλογίζεται εξωτερικά στα διαγράµµατα των 
τσάκρα ώστε να εδραιώσει στο νου του τις εικόνες τους. Αυτές οι εικόνες 
εµπεριέχουν θείες ενέργειες: την κυρίαρχη θεότητα του τσάκρα, τη Σάκτι, 
τον µπίτζα ήχο (σπερµατικό), το βαχά-να (όχηµα του µπίτζα) και το γίάντρα 
(διάγραµµα) του τσάκρα. Οι ταντριστές (δηλαδή οι διδάσκαλοι της τάντρα) 
ανακάλυψαν, µέσω του εσωτερικού οραµατισµού,-τις µορφές που αποτελούν 
τη βάση αυτών των διαγραµµάτων. 

Ο σάντακα που επιθυµεί να ασκηθεί στη σαµπάβι µουντρα για να διεγείρει την 
Κουνταλίνι, πρέπει πρώτα να χρωµατίσει τις εικόνες των τσάκρα και να 
διαλογιστεί πάνω σ' αυτά. Μετά την εξωτερική ολοκλήρωση της 
προετοιµασίας για το διαλογισµό πάνω στα τσάκρα, ο ζηλωτής ασκείται στον 
εσωτερικό διαλογισµό πάνω στις εικόνες, ο οποίος είναι δυνατός µόνο αν 
µπορεί να διατηρεί αυτές τις εικόνες στο νου του. Αυτό γίνεται µε σταδιακή 
πρόοδο, αρχίζοντας από το πρώτο τσάκρα συνεχίζοντας µε το δεύτερο, το 
τρίτο, το τέταρτο κλπ. Το κέντρο της συγκέντρωσης δεν πρέπει να είναι τα 
χονδροειδή όργανα του σώµατος ή συγκεκριµένες περιοχές, όπως η καρδιά. 
Οι σχολές Γιόγκα που δεν προµηθεύουν εικόνες των θεοτήτων των τσάκρα, 
µπορούν µόνο να προτείνουν στο σάντακα να διαλογίζεται πάνω στην καρδιά 
(στο Άναχατα Τσάκρα), την έδρα διαλογισµού για τη σαµπάβι µουντρα. Αλλά η 
γνώση του ταντρικού οραµατισµού προσφέρει πολύ πιο αποτελεσµατικές 
ασκήσεις. Όταν ο νους και η αναπνοή απορροφηθούν από την εσωτερική 
εικόνα και οι κόρες των µατιών ακινητοποιηθούν (έστω κι αν τα µάτια είναι 
ανοιχτά δεν καταγράφουν τις εξωτερικές εικόνες), τότε έχει επιτευχθεί η 
σαµπάβι µουντρα. 
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2. Κέτσαρι Μούντρα 

Αυτή η µουντρα γίνεται µε εσωτερικό διαλογισµό στο έκτο τσάκρα (Άτζνα) 
που βρίσκεται στο χώρο ανάµεσα στο Ίντα και το Πίνγκαλα, στο κέντρο των 
φρυδιών. Όταν η ροή της πράνα κατευθύνεται, µέσω της Σουσούµνα, στο 
χώρο ανάµεσα στα φρύδια, ολοκληρώνεται η κέτσαρι µουντρα. Μ' αυτή τη 
µουντρα, η πράνα υποχρεώνεται να παραµείνει σταθερή στη Σουσούµνα. 
Επειδή η γλώσσα πρέπει να γυρίσει προς τα επάνω, στην κορυφή του ου-
ρανίσκου, αυτή η µουντρα καλείται επίσης και «η κατάποση της γλώσσας». Ο 
σάντακα γεµίζει το στόµα της Σουσούµνα στο πίσω άκρο (ρίζα) µε σόµα —το 
νέκταρ ρέει από το Σόµα Τσάκρα. Με την εξάσκηση στην κέτσαρι µουντρα ο 
σάντακα καταφέρνει να ελέγξει τις διακυµάνσεις του νου και να φτάσει στην 
ουνµάνι αβάστα ή τουρίγια, την κατάσταση της χωρίς συνείδηση συνείδησης. 
Ο σάντακα ασκείται στην κέτσαρι µούντρα µέχρι να βιώσει τη γιόγκα νίντρα 
(γιογκικό ύπνο). 

Όταν η εξωτερική αναπνοή σταµατήσει µε την άσκηση αυτής της µούντρα —
γιατί «η κατάποση της γλώσσας» φράζει το πέρασµα του αέρα µεταξύ των 
ρωθώνων και των πνευµόνων— η αναπνοή µέσα στο σώµα αναστέλλεται. Η 
πράνα µαζί µε το νου ακινητοποιούνται στο Μπράχµα Ράντρα. Η συγκέντρωση 
στην Κουνταλίνι, σ' αυτή την κατάσταση, δηµιουργεί την τελική ανάφλεξη της 
Κουνταλίνι και της πράνα στο Μπράχµα Ράντρα κι έτσι ενώνονται ο νους και 
η Κουνταλίνι. Τότε, λαµβάνει χώρα η Ένωση µεταξύ Σίβα και Σάκτι και 
επιτυγχάνεται ο ύψιστος σκοπός του αληθινού ζηλωτή. 

Με τακτική εξάσκηση στις παραπάνω τεχνικές, ο ζηλωτής θα αποκτήσει µια 
πνευµατική στάση του νου. Οι ασάνα δίνουν τέλος σε όλες τις σωµατικές 
δραστηριότητες και η δράση, της πράνα και των αισθητηρίων οργάνων, 
περιορίζονται. Με την κούµπακα σταµατά η κίνηση της πράνα και των 
αισθητηρίων οργάνων και παραµένει µόνο η δραστηριότητα του νου. Με την 
πράτιαχαρα, το νταράνα, το ντιάνα και το σαµπρατζνάτα σαµάντι, σταµατά η 
νοητική δραστηριότητα και η δράση παραµένει µόνο στο µπούντι ή τον 
ανώτερο νου. Με την ολοκληρωτική καταστροφή της προσκόλλησης και τη 
µακρόχρονη και τακτική άσκηση στο σαµπρατζνάτα σαµάντι, σταµατούν και οι 
δραστηριότητες του µπούντι. Ο σάντακα πετυχαίνει µια φυσιολογική 
κατάσταση ύπαρξης: τη σα-χάτζα αβάστα που είναι µια αµετάβλητη 
κατάσταση, ο τελικός στόχος της γιόγκα. Ο γιόγκι, τότε, µένει σε συνεχή και 
παντοτινή ένωση µε την Υπέρτατη Συνείδηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΣΑΚΡΑ 
ΜΟΥΛΑΝΤΑΡΑ ΤΣΑΚΡΑ (ΠΡΩΤΟ ΤΣΑΚΡΑ) 

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΣΑΚΡΑ: 

«θεµέλια». 

ΘΕΣΗ: 

Στο πυελικό πλέγµα· στην περιοχή µεταξύ έδρας και γεννητικών οργάνων 
στη βάση της σπονδυλικής στήλης· στον πρώτο από τους τρεις σπονδύλους. 

ΜΠΙΤΖΑ (ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟ) ΧΡΩΜΑ: Χρυσό. 

ΜΠΙΤΖΑ ΗΧΟΙ ΠΕΤΑΛΩΝ: 

ΒΑΝΓΚ, Σ(Η)ΑΝΓΚ, ΚΣ(Η)ΑΝΓΚ,1 ΣΑΝΓΚ. 

ΟΨΕΙΣ: 

Τροφή και καταφύγιο. 

ΤΑΤΒΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ): Γη. 

ΧΡΩΜΑ ΤΑΤΒΑ: 

Κίτρινο. 

ΣΧΗΜΑ ΤΑΤΒΑ: 

Τετράγωνο. 

ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣΑ ΑΙΣΘΗΣΗ: 

Οσµή. 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΟ: 

Μύτη. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ: 

Έδρα. 

ΒΑΓΙΟΥ (ΑΕΡΑΣ): 

Απάνα Βαγιού, ο αέρας που εκ-βάλλει το σπέρµα από το ανδρικό όργανο· τα 
ούρα και για τα δύο φύλα· και εκείνος που σπρώχνει το παιδί από τη µήτρα 
κατά τη διάρκεια του τοκετού. 
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ΛΟΚΑ (ΠΕ∆ΙΟ): 

Μπου Λόκα (φυσικό πεδίο). 

ΠΛΑΝΗΤΗΣ - ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 

Άρης (ηλιακή, αρσενική φύση). 

1 Σηµ. τ. Μ. Το (Η) εδώ γράφεται για να δείξει ότι το γράµµα «Σ» προφέ-
ρεται παχύ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61

 
 

ΜΟΡΦΗ ΓΙΑΝΤΡΑ: Τετράγωνο που έχει το κίτρινο χρώµα του χρωµίου και 
τέσσερα κινναβάρινα πέταλα. Το τετράγωνο έχει µεγάλη σηµασία σε ό,τι 
αφορά τη γήινη επίγνωση, γιατί αντιπροσωπεύει την ίδια τη γη, τις τέσσερις 
διαστάσεις και τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα. Η µορφή του γήινου στοιχείου 
είναι γραµµική και τα τέσσερα σηµεία σχηµατίζουν τους τέσσερις στήλους ή 
γωνίες της γνωστής ως τετράγωνης γης. Το τέσσερα επιτρέπει την 
ολοκλήρωση και η γη ενσωµατώνει τα στοιχεία και τις συνθήκες για την 
ολοκλήρωση του ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα. Αυτό το γιάντρα είναι η έδρα 
του µπίτζα ήχου κι εποµένως απελευθερώνει ήχο προς οχτώ κατευθύνσεις, 
γεγονός που απεικονίζεται µε τις οχτώ λόγχες που εκπηγάζουν απ' αυτό. Η 
γη είναι το στοιχείο µε τη µεγαλύτερη πυκνότητα, γιατί είναι µείγµα των 
τεσσάρων άλλων στοιχείων, δηλαδή του νερού, της φωτιάς, του αέρα και του 
ακάσα. 

Ο Κύκλος µε τα Τέσσερα Πέταλα: Τα τέσσερα πέταλα του λωτού 
αντιπροσωπεύουν τα γάγγλια που σχηµατίζονται στις καταλήξεις των 
τεσσάρων σηµαντικών νεύρων. Το χρώµα των πετάλων είναι µείγµα 
κινναβάρινου µε λίγο βυσσινί. 

Το Τρίγωνο: Η έδρα της ζωτικής δύναµης, της Σάκτι Κουνταλίνι, 
απεικονίζεται µε διάφορους τρόπους. Σαν ένα κουλουριασµένο φίδι, ένα 
λίνγκαµ2 ή ένα τρίγωνο. Το φίδι Κουνταλίνι είναι κουλουριασµένο τρεισήµισι 
φορές γύρω από το Σουαγιάµπου («αυτογέν-νητο») Λίνγκαµ. Η Κουνταλίνι µε 
το στόµα ανοιχτό, κοιτάζει προς τα πάνω και συνδέεται µε την ατραπό της 
Σουσούµνα, το κεντρικό νευρικό κανάλι που διατρέχει τη σπονδυλική στήλη. 
Η µη αφυπνισµένη Σάκτι Κουνταλίνι παραµένει κουλουριασµένη, τυλιγµένη 
γύρω στο λίνγκαµ, µε την ουρά στο στόµα της. Επειδή το στόµα της είναι 
γυρισµένο προς τα κάτω η ροή της ενέργειας έχει φορά προς τα κάτω. Μόλις 
ο άνθρωπος αρχίσει να εργάζεται µε το πρώτο τσάκρα, η κοιµισµένη αυτή 
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ενέργεια σηκώνει το κεφάλι της και ρέει ελεύθερα µέσα στο κανάλι της 
Σουσούµνα. 

Το τρίγωνο που έχει την κορυφή του προς τα κάτω είναι το γιάντρα του 
λίγκαµ και της Κουνταλίνι. ∆είχνει την καθοδική κίνηση και τα τρία κύρια 
νεύρα, το Ίντα, το Πίνγκαλα και τη Σουσούµνα. Η ένωση αυτών των νεύρων 
στο Μούλανταρα Τσάκρα σχηµατίζει το ανεστραµµένο τρίγωνο που προξενεί 
επίσης την καθοδική ροή της ενέργειας. Το χρώµα του λίνγκαµ είναι σκούρο 
γκρι, ενώ µερικές φορές λέγεται πως έχει το χρώµα ενός καινούριου φύλλου. 

2 Σηµ. τ. Μ. Λίνγκαµ: Ινδουϊστικό φαλλικό σύµβολο του θεού Σίβα. 
ΜΠΙΤΖΑ ΗΧΟΣ: ΛΑΝΓΚ. Ο ήχος αυτός παράγεται αν σχηµατίσουµε µε τα 
χείλια µας ένα τετράγωνο σχήµα και πιέσουµε τη γλώσσα, σε τετράγωνο 
σχήµα, στον ουρανίσκο. Αυτός ο µπίτζα ήχος αντηχεί στον ουρανίσκο, τον 
εγκέφαλο και την κορυφή του κρανίου. 

Όταν παραχθεί σωστά, ο µπίτζα ΛΑΝΓΚ διεγείρει τα νάντι στο πρώτο 
τσάκρα και δηµιουργεί ένα κλείδωµα το οποίο σταµατά την καθοδική κίνηση 
της ενέργειας. Η ανοδική κίνηση αρχίζει όταν, στο επάνω µέρος του 
κεφαλιού, αντηχήσει το τέλος του ήχου ΛΑΝΓΚ, δηλαδή το ΑΝΓΚ. Η 
επανάληψη του ήχου αποµακρύνει τις ανασφάλειες που έχουν σχέση µε το 
πρώτο τσάκρα και προσφέρει στο ζηλωτή οικονοµική ασφάλεια, επίγνωση και 
εσωτερική δύναµη. Λέγεται ότι ο µπίτζα ΛΑΝΓΚ έχει τέσσερα «µπράτσα». Η 
δόνηση του βοηθά να δηµιουργηθεί ένα πέρασµα µέσα στο Μπράχµα Νάντι, 
το οποίο διευκολύνει τη ροή της ενέργειας. 

ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΜΠΊΤΖΑ: Ο ελέφαντας Αιραβάτα. Ο Ίντρα, ο θεός του 
στερεώµατος, καβαλικεύει τον ελέφαντα του, τον Αιραβάτα. Το δέρµα του 
ελέφαντα έχει χρώµα ανοιχτό γκρι, το χρώµα των σύννεφων. Οι εφτά 
προβοσκίδες του Αιραβάτα σχηµατίζουν ένα ουράνιο τόξο από εφτά 
χρώµατα. Σε κάθε άτοµο υπάρχουν εφτά όψεις που πρέπει να 
συνειδητοποιηθούν και να εξελιχθούν αρµονικά, σύµφωνα µε τους νόµους της 
φύσης. Οι εφτά όψεις είναι: 

Ήχος. ......... Αυτιά (αισθητήριο όργανο) 

Αφή. .......... ∆έρµα (αισθητήριο όργανο) 

Όραση. ........ Μάτια (αισθητήριο όργανο) 

Γεύση. ......... Γλώσσα (εκτελεστικό όργανο) 

Οσµή. ......... Μύτη (αισθητήριο όργανο) 
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Αφόδευση. ....... Έδρα (εκτελεστικό όργανο) 

Σεξ. .......... Γεννητικά όργανα (εκτελεστικό 

όργανο) 

Κατά τον ίδιο τρόπο το φυσικό σώµα εµπεριέχει εφτά ντάτους (συστατικά): 

1. Ράτζα - Πηλός, γη 

2. Ράσα - Υγρά 

3. Ράκτα - Αίµα 

4. Μάνσα - Σάρκα, νευρικές ίνες, ιστοί 

5. Μέντα - Λίπος 

6. Άστι - Οστά 

7. Ματζάν - Μυελός οστών 

Τα εφτά είδη επιθυµίας (για ασφάλεια, αναπαραγωγή, µακροζωία, συµµετοχή, 
γνώση, αυτοπραγµάτωση και ένωση) απεικονίζονται στις εφτά προβοσκίδες 
και τα εφτά χρώµατα. Συνδέονται επίσης και µε τα εφτά τσάκρα, τις εφτά 
νότες της µουσικής οκτάβας και τους εφτά κύριους πλανήτες. 

Ο ελέφαντας αντιπροσωπεύει τη φύση της αναζήτησης τροφής, για µια 
ολόκληρη ζωή, για το σώµα, το νου και την καρδιά. Εκείνος που έχει 
ενεργοποιήσει το πρώτο τσάκρα, περπατά µε το σταθερό, γεµάτο 
αυτοπεποίθηση βήµα του ελέφαντα. Αγωνίζεται να αυξήσει το βαθµό ελέγχου 
µε το µεγαλύτερο βάρος που µπορεί να σηκώσει, θα κάνει τη δουλειά του µε 
ταπεινότητα σαν το χειρόνακτα ο οποίος εκτελεί συνέχεια τις εντολές των 
άλλων. Λέγεται ότι ο άνθρωπος που έχει γίνει κύριος των ιντρίγια του —των 
αισθητηρίων οργάνων του και των εκτελεστικών του οργάνων γίνεται Ίντρα. 

ΘΕΟΤΗΤΑ: Μπάλα Μπράχµα (το Παιδί Μπράχµα). Ο Μπράχµα, ο κύριος 
της δηµιουργίας, κυβερνά το Βορρά και είναι η κυριαρχική θεότητα του 
πρώτου τσάκρα. Απεικονίζεται σαν παιδί που ακτινοβολεί µε τέσσερα 
κεφάλια και τέσσερα χέρια. Το δέρµα του έχει το χρώµα του σταριού. Φορά 
ένα κίτρινο ντότι (παραδοσιακό ινδικό ύφασµα που τυλίγεται γύρω από τη 
µέση για να καλύψει το κατώτερο σώµα) και πράσινο σάλι. Με τέσσερα χέρια 
και τέσσερα κεφάλια, ο Μπράχµα βλέπει αυτόµατα και προς τα τέσσερα ση-
µεία του ορίζοντα. Κάθε κεφάλι αντιπροσωπεύει µια από τις τέσσερις όψεις 
της ανθρώπινης συνείδησης, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 
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1. Ο Φυσικός Εαυτός: Η σωµατική σχέση µε την τροφή, την άσκηση, τον ύπνο 
και το σεξ. Ο φυσικός εαυτός εκδηλώνεται µέσω της γης, της ύλης και της 
µητέρας. 

2. Ο Λογικός Εαυτός: Η διάνοια ή η περιορισµένη λογική της λογικής 
διαδικασίας του ατόµου. 

3. Ο Συναισθηµατικός Εαυτός: Οι διαθέσεις και τα συναισθήµατα που 
αλλάζουν συνέχεια µέσα στον άνθρωπο. Η αφοσίωση σε κάτι και η αγάπη 
επηρεάζονται από το συναισθηµατικό εαυτό. 

4. Ο ∆ιαισθητικός Εαυτός: Η εσωτερική φωνή του συνειδητού νου ενός 
ανθρώπου. 

Στα τέσσερα χέρια του ο Μπράχµα κρατά: 

• Στο επάνω αριστερό χέρι ένα άνθος λωτού, το σύµβολο της αγνότητας. 

• Στο άλλο αριστερό χέρι τις ιερές γραφές που εµπεριέχουν τη γνώση όλης 
της δηµιουργίας. Ο Μπράχµα µπορεί να µεταδώσει την ιερή γνώση όταν του 
γίνει η σωστή επίκληση. 

• Στο ένα δεξί του χέρι ένα βάζο που περιέχει νέκταρ, το αµρίτα, το 
πολύτιµο υγρό ζωτικής δύναµης. 

• Το τέταρτο χέρι του είναι σηκωµένο και σχηµατίζει τη µού-ντρα που 
προσφέρει αφοβία. 

Ο Μπράχµα εµφανίζεται τις ώρες του λυκόφωτος και κατά την ανατολή του 
ήλιου. Όταντον οραµατίζεται ο άνθρωπος, επικαλείται για τον εαυτό του µια 
ειρηνική ακινησία του νου. Όλοι οι φόβοι και οι ανασφάλειες λύνονται µέσω 
του Κυρίου Μπράχµα, του πάντοτε άγρυπνου δηµιουργού. 

ΣΑΚΤΙ: Ντάκινι. Η ενέργεια της Σάκτι Ντάκινι συνδυάζει τις δυνάµεις του 
δηµιουργού, του συντηρητή και του καταστροφέα, που συµβολίζονται από την 
τρίαινα την οποία κρατά στο ένα αριστερό της χέρι. 

Στο άλλο αριστερό της χέρι κρατά ένα κρανίο το οποίο συµβολίζει την 
απόσπαση από το φόβο του θανάτου —το βασικό ψυχολογικό µπλοκάρισµα 
του πρώτου τσάκρα. 

Στο επάνω δεξιό της χέρι κρατά ένα σπαθί µε το οποίο αποδιώχνει το φόβο, 
καταστρέφει την άγνοια και βοηθά το σάντακα να ξεπεράσει όλες τις 
δυσκολίες. 
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Στο άλλο δεξιό της χέρι κρατά µια ασπίδα που προσφέρει προστασία από τα 
προβλήµατα. 

Η Σάκτι Ντάκινι έχει ροδαλό δέρµα και φορά ένα σάρι του οποίου το χρώµα 
είναι είτε το κίτρινο του ροδάκινου ή κινναβάρι-νο. Σε µερικά κείµενα 
εµφανίζεται σαν µια θυµωµένη, άφοβη θεά, αλλά όταν οι εικόνες των θεών 
και των θεαινών χρησιµοποιούνται για διαλογισµό, πρέπει τα πρόσωπα τους 
να απεικονίζονται µε την ευχάριστη όψη τους. Τα µάτια της Σάκτι Ντάκινι 
έχουν λαµπρό κόκκινο χρώµα. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: Γκανέσα. Η επίκληση προς το θεό µε το κεφάλι ελέφαντα, 
τον Γκανέσα, τον κύριο κάθε αρχής, γίνεται για να αντληθεί προστασία σε 
κάθε εγχείρηµα. 

Η µορφή του Γκανέσα αν και πολύ ελκυστική, είναι δύσκολο να γίνει 
αποδεκτή από το λογικό νου ως σηµαντική θεότητα. Η λατρεία του Γκανέσα 
περιλαµβάνει την αποδοχή του ως παραµερι-στή εµποδίων, γεγονός που 
υποτάσσει το λογικό νου ή το αριστερό ηµισφαίριο —που είναι αναλυτικής και 
κριτικής φύσης— και ελευθερώνει το συναισθηµατικό δεξιό ηµισφαίριο —το 
οποίο είναι αναγκαίο για κάθε πνευµατικό εγχείρηµα. Ο οραµατισµός στον 
Γκανέσα βοηθά να σταµατήσει ο εσωτερικός διάλογος. Ο άνθρωπος που 
εµποδίζεται από την εξωτερική µορφή, δεν µπορεί να θαυµάσει την 
εσωτερική οµορφιά του Γκανέσα. Εκείνος, όµως, που διαπερνά τη φυσική 
πραγµατικότητα, µπορεί να δει στον Γκανέσα την ένωση αγάπης και σοφίας, 
την ένωση της Σάκτι και του Σίβα. 

Το δέρµα του Γκανέσα έχει το χρώµα του πορτοκαλιού κορα-λιού. Ο Γκανέσα 
φορά ένα ντότι χρώµατος κίτρινου. Ένα πράσινο µεταξωτό σάλι τυλίγει τους 
ώµους του. Έχει τέσσερα χέρια που τον βοηθούν όταν καταστρέφει τα 
εµπόδια. Ο Γκανέσα είναι γιος του Σίβα και της Παρβάτι. Κρατά µια σβάστικα 
(σανσκριτική λέξη) που είναι το αρχαίο ινδικό σύµβολο για την ένωση των 
τεσσάρων κατευθύνσεων (σηµείων του ορίζοντα), καθώς και για την ανοδική 
ενέργεια του Κυρίου Βίσνου και την ηλιακή ακτινοβολία. Στα τέσσερα χέρια 
του ο Γκανέσα κρατά: 

• Ένα λάντου — µυρωδάτο γλυκό—που συµβολίζει τα τάτ-βα, την πιο 
εκλεπτυσµένη κατάσταση αγνής συνείδησης. Το λάντου φέρνει επίσης υγεία 
και ευηµερία στο σπιτικό. 

• Ένα άνθος λωτού που συµβολίζει τις ιδιότητες της χωρίς εγωισµό πράξης 
και της άσπιλης φύσης. 
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• Ένα µικρό πέλεκυ που συµβολίζει τον έλεγχο στις «ελεφά-ντινες 
επιθυµίες» και το κόψιµο των δεσµών των επιθυµιών. Ο πέλεκυς 
αποδεσµεύει τον άνθρωπο από την ψεύτικη ταυτότητα που έχει ο Εαυτός του 
µε το φυσικό του σώµα. 

• Το τέταρτο χέρι του Γκανέσα είναι σηκωµένο στη µούντρα που χαρίζει 
αφοβία. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ: Το Μούλανταρα Τσάκρα 
αντιπροσωπεύει την εκδήλωση της ατοµικής συνείδησης στη ανθρώπινη 
µορφή, δηλαδή τη γέννηση στο φυσικό πεδίο. Ο διαλογισµός στην άκρη της 
µύτης προκαλεί την αρχή της επίγνωσης, την ελευθερία από ασθένειες, την 
ελαφρότητα, έµπνευση, ζωτικότητα, ανδρεία, αντοχή, ασφάλεια, καθώς και 
µια κατανόηση της εσωτερικής αγνότητας και απαλότητα στη φωνή και στην 
εσωτερική µελωδία. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΟΎΛΑΝΤΑΡΑ ΤΣΆΚΡΑ: 

Αν ένας άνθρωπος µε σφιγµένες µασέλες και γροθιές αρνείται να ζήσει 
σύµφωνα µε τους φυσικούς νόµους που κυβερνούν το σώµα του, θα 
δηµιουργήσει περισσότερο κάρµα ή επίγειες δεσµεύσεις. Τα αισθητήρια 
όργανα του και τα εκτελεστικά του όργανα σαν αντάλλαγµα της παροδικής 
ευχαρίστησης, θα του επιφέρουν σύγχυση και πόνο. Μόλις αρχίσει, όµως, να 
ενεργεί σύµφωνα µ' αυτούς τους φυσικούς νόµους, θα πάψει να χάνει 
ενέργεια και να µολύνει την αισθητήρια επίγνωση του µε την υπερβολική 
παράδοση στις απολαύσεις. Ένας τέτοιος άνθρωπος θα ενεργεί µε σοφία και 
µετριοπάθεια, εξερευνώντας και θεωρώντας το σώµα και το νου του ως 
οχήµατα της απελευθέρωσης του από τα κατώτερα πεδία. 

Φυσιολογικά, ένα παιδί από την ηλικία του ενός έτους µέχρι και τα εφτά του, 
ενεργεί παρακινούµενο από το πρώτο τσάκρα. Η γη γίνεται αντιληπτή ως µια 
νέα εµπειρία. Το βρέφος πρέπει να επι-γειωθεί και να σχηµατίσει και 
εδραιώσει τους νόµους του κόσµου του, µαθαίνοντας να ταξινοµεί τα 
πρότυπα βάσει των οποίων τρώει, πίνει και κοιµάται, ως αναγκαία και ως 
κατάλληλη συµπεριφορά για την εξασφάλιση της εγκόσµιας ταυτότητας του. 
Το παιδί επικεντρώνεται στον εαυτό του και ενδιαφέρεται πολύ για τη φυσική 
του επιβίωση. 

Το κυριότερο πρόβληµα του παιδιού ή του έφηβου, που ενεργεί 
παρακινούµενο από το πρώτο τσάκρα, είναι η βίαιη συµπεριφορά του που 
οφείλεται σε ανασφάλεια. Ένα άτοµο που φοβάται, µπορεί να χτυπήσει στα 
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τυφλά και χωρίς συναίσθηµα, σαν παγιδευµένο ζώο, εξαιτίας της αίσθησης 
της χαµένης του ασφάλειας. 

Ο άνθρωπος που κυριαρχείται από το Μούλανταρα Τσάκρα κοιµάται δέκα µε 
δώδεκα ώρες κάθε νύχτα και µπρούµυτα. Αυτό το τσάκρα αγκαλιάζει τα 
πεδία της γένεσης, αυταπάτης, θυµού, απληστίας, ψευδαίσθησης, φιλαργυρίας 
και αισθησιασµού. Οι όψεις του πρώτου τσάκρα είναι οι βασικές όψεις της 
ανθρώπινης ύπαρξης. Η επιθυµία για περισσότερες εµπειρίες και πληροφο-
ρίες, ενεργεί σαν κινητήρια δύναµη και αποτελεί βασικό κίνητρο στην ατοµική 
εξέλιξη. 

Το Μούλανταρα Τσάκρα είναι η έδρα της κουλουριασµένης Κουνταλίνι, της 
ζωτικής Σάκτι ή της ενέργειας. Το φίδι Κουνταλίνι είναι τυλιγµένο γύρω στο 
Σβαγιάµπου Λίνγκαµ. Αυτό το τσάκρα της βάσης, είναι η ρίζα κάθε 
ανάπτυξης και επίγνωσης της θεϊκής φύσης του ανθρώπου. 
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ΣΟΥΑΝΤΙΣΤΑΝΑ ΤΣΑΚΡΑ (∆ΕΥΤΕΡΟ ΤΣΑΚΡΑ) 

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΣΑΚΡΑ: 

«Η Κατοικία του Εαυτού». 

ΘΕΣΗ: 

Υπογάστριο πλέγµα· γεννητικά όργανα. 

ΜΠΙΤΖΑ (ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟ) ΧΡΩΜΑ: Χρυσό. 

ΜΠΙΤΖΑ ΗΧΟΙ ΠΕΤΑΛΩΝ: 

ΜΠΑΝΓΚ,ΜΠ(Η)ΑΝΓΚ,3 ΜΑΝΓΚ, ΓΙΑΝΓΚ, ΡΑΝΓΚ, ΛΑΝΓΚ. 

ΟΨΕΙΣ: 

Αναπαραγωγή, οικογένεια, φαντασιώσεις. Το στοιχείο γη του Μούλανταρα 
Τσάκρα διαλύεται στο στοιχείο νερό του Σουαντίστανα Τσάκρα. Η είσοδος 
της φαντασίωσης γίνεται όταν το άτοµο αρχίζει να αλληλοσυνδέεται µε την 
οικογένεια και τους φίλους. Η έµπνευση για δηµιουργία αρχίζει στο δεύτερο 
τσάκρα. 

ΤΑΤΒΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ): 

Νερό. 

ΧΡΩΜΑ ΤΑΤΒΑ: 

Γαλάζιο. 

ΣΧΗΜΑ ΤΑΤΒΑ: 

Κύκλος. 

ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣΑ 
ΑΙΣΘΗΣΗ: 

Γεύση. 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 
ΟΡΓΑΝΟ: 

Γλώσσα. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ: 

Γεννητικά όργανα. 

ΒΑΓΙΟΥ (ΑΕΡΑΣ): 
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Απάνα Βαγιού (βλ. περιγραφή στο πρώτο τσάκρα). 

ΛΟΚΑ (ΠΕ∆ΙΟ): 

Μπούβαρ Λόκα Νάγκα Λόκα, αστρικό πεδίο. 

ΠΛΑΝΗΤΗΣ - ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 

Ερµής (σεληνιακή, θηλυκή φύση). 

Σηµ. τ. Μ. το (Η) εδώ γράφεται για να δηλώσει ότι µεταξύ των δύο 
γραµµάτων µεσολαβεί ένας ήχος όµοιος µε τον ήχο του «h» της αγγλικής 
γλώσσας που δεν είναι ο ίδιος µε τον ήχο του ελληνικού «χ», αλλά ακούγεται 
περίπου όπως όταν σπρώχνει κανείς τον αέρα να βγει απότοµα από το 
λάρυγγα.  
 

 

 

 

 

 

ΜΟΡΦΗ ΓΙΑΝΤΡΑ: Ο κύκλος µε την Ηµισέληνο. Το γιάντρα αυτού του 
τσάκρα είναι η ηµισέληνος και το χρώµα του είναι γαλάζιο. Το σχήµα του 
στοιχείου του νερού είναι ο κύκλος. Το δεύτερο τσάκρα εξουσιάζεται από το 
στοιχείο του νερού —την ουσία της ζωής. 

Τα τρία τέταρτα της γης καλύπτονται από νερό. Οι παλίρροιες των ωκεανών 
κυριαρχούνται από τη σελήνη. Τα τρία τέταρτα του βάρους του σώµατος του 
ανθρώπου είναι νερό. Η σελήνη επηρεάζει τους ανθρώπους µε τη µορφή 
«παλιρροϊκών συναισθηµάτων». Οι γυναίκες έχουν ένα µηνιαίο κύκλο που 
είναι συγχρονισµένος µε το σεληνιακό κύκλο. Το Σουαντίστανα Τσάκρα είναι 
το κέντρο της αναπαραγωγής η οποία συνδέεται άµεσα µε τη σελήνη. 

Η ζωτική σχέση ανάµεσα στο νερό και στη σελήνη απεικονίζεται µε το 
γιάντρα, την ηµισέληνο µέσα στο λευκό κύκλο του τσάκρα του νερού. Η 
σελήνη παίζει µεγάλο ρόλο στη ζωή του «δεύτερου τσάκρα» του ανθρώπου ο 
οποίος υφίσταται πολλές συναισθηµατικές διακυµάνσεις κατά τη διάρκεια των 
αλλαγών των φάσεων της σελήνης. 
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Ο Κύκλος µε τα Έξι Πέταλα: Στο εξωτερικό ενός άσπρου κύκλου υπάρχουν 
έξι πέταλα λωτού χρώµατος κόκκινου (µείγµα κινναβά-ρινου και καρµίνιου), 
το χρώµα του οξειδίου του υδράργυρου. Τα έξι πέταλα αντιπροσωπεύουν τις 
έξι σηµαντικές νευρικές καταλήξεις που απολήγουν στο δεύτερο τσάκρα. 
Όπως τα τέσσερα πέταλα στο πρώτο τσάκρα αντιπροσωπεύουν τη ροή της 
ενέργειας µέσω των τεσσάρων πηγών και των τεσσάρων διαστάσεων, έτσι 
και τα έξι πέταλα του δεύτερου τσάκρα δείχνουν τη ροή της ενέργειας από 
τις έξι διαστάσεις. Στο δεύτερο τσάρκα, η γραµµική επίγνωση από το πρώτο 
τσάκρα γίνεται κυκλική και αποκτά περισσότερη κίνηση και ροή. Ο λευκός 
κύκλος συµβολίζει το νερό, το στοιχείο του Σουαντίστανα Τσάκρα. 

ΜΠΙΤΖΑ ΗΧΟΣ: ΒΑΝΓΚ. Όταν επαναλαµβάνεται ο Μπίτζα ΒΑΝΓΚ, η 
συγκέντρωση πρέπει να επικεντρώνεται στο δεύτερο τσάκρα. Ο ήχος του 
νερού αυξάνει τη δύναµη αυτού του µπίτζα ο οποίος όταν παράγεται µε το 
σωστό τρόπο, διαλύει κάθε µπλοκάρισµα που τυχόν υπάρχει στις κατώτερες 
περιοχές του σώµατος, επιτρέποντας στην ενέργεια να ρέει ανεµπόδιστα. 

ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΜΠΙΤΖΑ: Ο κροκόδειλος (σανσκριτικά Μακάρα). Η 
κίνηση του είναι οφιοειδής και συµβολίζει την αισθησιακή φύση του 
ανθρώπου του δεύτερου τσάκρα. Ο κροκόδειλος συλλαµβάνει το θύµα του µε 
τεχνάσµατα. Απολαµβάνει να επιπλέει, να βουτά στα βαθιά κάτω από το νερό 
και κατέχει µια ισχυρή σεξουαλική δύναµη. Το λίπος του κροκόδειλου 
χρησιµοποιούνταν κάποτε για να βελτιώνει την ανδρική σεξουαλική 
ικανότητα. 

Ο τρόπος µε τον οποίο ο κροκόδειλος συνηθίζει να κυνηγά, να ξεγελά, να 
επιπλέει και να χρησιµοποιεί τη φαντασία του, είναι χαρακτηριστικά του 
ανθρώπου του δευτέρου τσάκρα. Η φράση «κροκοδείλια δάκρυα» υπάρχει και 
στις ινδικές γλώσσες και αναφέρεται σε επίδειξη αναληθών συναισθηµάτων. 

ΘΕΟΤΗΤΑ: Ο Βίσνου, ο κύριος της συντήρησης. Ο Βίσνου αντιπροσωπεύει 
τη δύναµη της διατήρησης της ανθρώπινης φυλής κι έτσι κατοικεί στο 
δεύτερο τσάκρα, την έδρα της αναπαραγωγής. Κάθεται πάνω σε ένα ροζ 
λωτό. Το δέρµα του έχει το γαλάζιο χρώµα της λεβάντας και φορά ένα 
χρυσαφένιο ντότι. Ένα πράσινο σάλι καλύπτει τα τέσσερα χέρια του. Ο 
Βίσνου ενσωµατώνει τις αρχές του σωστού τρόπου ζωής. Η φύση του είναι το 
λίλα, δηλαδή το παιχνίδι. Παίρνει διάφορες µορφές, όποτε θέλει και παίζει 
διάφορους ρόλους. Είναι ο ήρωας του κοσµικού δράµατος. 
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Τα τέσσερα χέρια του Βίσνου κρατούν τέσσερα όργανα που είναι απαραίτητα 
για να απολαµβάνεται η ζωή σωστά: 

1.Το κοχύλι4, εµπεριέχει τον ήχο των κυµάτων του ωκεανού. Το κοχύλι του 
Βίσνου αντιπροσωπεύει τον καθαρό ήχο που φέρνει την απελευθέρωση στις 
ανθρώπινες υπάρξεις. 

 4 Σηµ. τ. Μ. Η «µπουρού» των ναυτικών. 
2. Το δεύτερο τσάκρα είναι ο δακτύλιος του φωτός που περιστρέφεται γύρω 
από τον δείκτη του Βίσνου. Αυτό το τσάκρα είναι το σύµβολο του ντάρµα. Το 
Ντάρµα Τσάκρα περιστρέφεται γύρω από το δικό του άξονα, διαπερνά τα 
εµπόδια και καταστρέφει τη δυσαρµονία και την ανισορροπία. Ο κύκλος, το 
σχήµα του τσάκρα, αντιπροσωπεύει το χρόνο. Επαληθεύοντας την περιδίνησή 
του, το τσάκρα κύκλος δηµιουργεί τον κύκλο του χρόνου. Ό,τι δεν είναι 
σύµφωνο µε τον κοσµικό ρυθµό πρέπει να τελειώσει. 

3. Το ρόπαλο είναι φτιαγµένο από µέταλλο, στοιχείο της γης και αποτελείτο 
όργανο µε το οποίο διατηρείται σε έλεγχο η γη. Το χερούλι µεταφέρει τον 
έλεγχο της γης στα χέρια του Βίσνου. Η επίγεια ασφάλεια, µε τη µορφή 
χρηµατικού πλούτου, είναι η πρώτη προϋπόθεση πριν εκπληρωθούν οι 
αισθησιακές επιθυµίες και ολοκληρωθεί η σεξουαλική ζωή. 

4. Στο τέταρτο χέρι του, ο Βίσνου κρατά ένα άνθος λωτού του οποίου το 
χρώµα είναι ροζ. Παρ' όλο που ο λωτός βγαίνει από τη λάσπη παραµένει 
φωτεινός, ακτινοβόλος και µεγαλοπρεπής. Ο λωτός µένει καθαρός, εντελώς 
ανεπηρέαστος από το περιβάλλον του. Το άνθος του ανοίγει µε την πρώτη 
ακτίνα του ήλιου και µε την τελευταία ξαναµαζεύει τα πέταλα του. Λεπτός και 
µε γλυκιά µυρωδιά ο λωτός, ηρεµεί όλες τις αισθήσεις. 

ΣΑΚΤΙ: Ράκινι. Η Σάκτι Ράκινι έχει δυο κεφάλια. Το δέρµα της είναι ανοιχτό 
ροζ (στο Σατ-τσάκρα-νιρούπαν όµως έχει το χρώµα του γαλάζιου λωτού). 
Φορά κόκκινο σάρι και κοσµήµατα τυλίγουν το λαιµό της. Έχει τέσσερα χέρια. 
Η πρώτη έµπνευση για την τέχνη και τη µουσική προέρχεται από τη Σάκτι 
Ράκινι. Στα τέσσερα χέρια της κρατά τα παρακάτω όργανα: 

1. Ένα βέλος: Όταν το βέλος εκσφενδονίζεται από το τόξο του Κάµα (του 
κύριου της ερωτικής αγάπης), απεικονίζειτη φύση του ανθρώπου του 
δεύτερου τσάκρα, ο οποίος εκσφενδονίζει το βέλος του προς τον επιθυµητό 
στόχο. ∆είχνει τη ώθηση που υπάρχει µέσα στο τσάκρα, για ανοδική κίνηση. 
Το βέλος της Σάκτι Ράκινι είναι το βέλος των συναισθηµάτων και των 
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συγκινήσεων που φέρνουν ευχαρίστηση και πόνο, καθώς γεννιέται η 
δυαδικότητα. 

2. Ένα κρανίο: Το κρανίο συµβολίζει τη φύση του ροµαντικού ο οποίος 
µεταφέρει το κεφάλι του µε το χέρι του, ενώ τη συµπεριφορά του την 
κυβερνούν τα συναισθήµατα του. 

3. Ένα νταµαρού (τύµπανο): Το τύµπανο απεικονίζει τη δύναµη του ρυθµού 
και το χτύπο στο δεύτερο τσάκρα. 

4. Ένα πουρούσα (πέλεκυ): Ο πέλεκυς ήταν το πρώτο όπλο που ανακάλυψε 
το ανθρώπινο γένος. Με το όπλο αυτό η Σάκτι Ράκινι κατακερµατίζει όλα τα 
εµπόδια που βρίσκονται µέσα στο δεύτερο τσάκρα. 

Τα δυο κεφάλια της Σάκτι Ράκινι αντιπροσωπεύουν τη διχασµένη ενέργεια 
του δεύτερου τσάκρα. Η προσπάθεια του ανθρώπου του δεύτερου τσάκρα 
καταναλώνεται στο να πετύχει µια ισορροπία ανάµεσα στον έξω κόσµο και 
στον κόσµο που βρίσκεται µέσα του. Η επέκταση της προσωπικότητας 
αρχίζει απ' αυτό το τσάκρα. 

Στο πρώτο τσάκρα το βασικό κίνητρο ήταν η επιδίωξη οικονοµικής 
ασφάλειας. Η προσοχή ήταν γραµµική και ακολουθούσε µια κατεύθυνση. Στο 
δεύτερο τσάκρα η προσοχή κατευθεύνεταιπρος επιθυµίες και φαντασιώσεις 
αισθησιακής φύσης. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ: Η συγκέντρωση σ' αυτό το 
τσάκρα βοηθά το νου να αντικατοπτρίσει τον κόσµο, όπως το φεγγάρι 
αντανακλά τον ήλιο. Ο άνθρωπος αποκτά την ικανότητα να χρησιµοποιήσει 
δηµιουργική ενέργεια και ενέργεια που τον συντηρεί, ώστε να ανυψώσει τον 
εαυτό του στην άσκηση εκλεπτυσµένων τεχνικών και στη διατήρηση αγνών 
σχέσεων µε τους άλλους, έχοντας ελευθερωθεί από τη λαγνεία, το θυµό, την 
απληστία, την ανασφάλεια και τη ζήλια. 

'Όταν οραµατίζεται ο άνθρωπος τον Κύριο Βίσνου, τον καταλαµβάνει µια 
αίσθηση ειρήνης τόσο γαλήνια όσο µια λίµνη. Η ανύψωση από το πρώτο στο 
δεύτερο τσάκρα φέρνει µια σεληνιακή επίγνωση, αντανακλώντας τη θεία χάρη 
της δηµιουργίας και της συντήρησης της. Ο Βίσνου βλέπει όλους τους 
κόσµους και συντηρεί τη δηµιουργία του Κύριου Μπράχµα. Είναι αγαθοεργός 
µε µια συµπεριφορά υπέρτατης αγνότητας. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΟΥΑΝΤΙΣΤΑΝΑ ΤΣΆΚΡΑ: 

Συνήθως ο άνθρωπος που βρίσκεται στην ηλικία ανάµεσα στα οχτώ και τα 
δεκατέσσερα χρόνια, ενεργεί παρακινούµενος από τα κίνητρα του δεύτερου 
τσάκρα. Κοιµάται οχτώ µε δέκα ώρες κάθε βράδυ, σε εµβρυακή στάση. Σε 
ό,τι αφορά τα στοιχεία, η γη έχει διαλυθεί στο νερό. Αντί να στέκεται µόνο 
και σε άµυνα, όπως γινόταν στο πρώτο τσάκρα, το παιδί αρχίζει να 
προσεγγίζει την οικογένεια και τους φίλους του για φυσική επαφή. Η 
φαντασία αυξάνεται. 'Όταν ικανοποιούνται οι ανάγκες για τροφή και κατα-
φύγιο, το άτοµο είναι ελεύθερο να οραµατιστεί οποιοδήποτε περιβάλλον ή 
οποιεσδήποτε συνθήκες επιθυµεί. Ο αισθησιασµός δηµιουργεί σχέσεις, 
καθώς εξελίσσεται µια καινούρια επίγνωση για το φυσικό σώµα. 

Η επιθυµία για φυσικό αισθησιασµό και νοητικές φαντασιώσεις πιθανόν να 
είναι πρόβληµα για τον άνθρωπο αυτού του επιπέδου. Η βαρύτητα κάνει το 
νερό να ρέει προς τα κάτω κι εποµένως το δεύτερο τσάκρα πιθανόν να έχει 
µια καθοδική επίδραση στον ψυχισµό και να προξενεί ανησυχία και σύγχυση 
στον άνθρωπο. Το σώµα και ο νους έχουν τα φυσικά τους όρια που πρέπει να 
είναι σεβαστά και κατανοητά, αν ο άνθρωπος θέλει να είναι υγιής και 
ισορροπηµένος. Το φαγητό, ο ύπνος και το σεξ, πρέπει να ελέγχονται για να 
επιτευχθεί µια αρµονική και ειρηνική κατάσταση σώµατος και νου. 

Ο άνθρωπος του δεύτερου τσάκρα προσποιείται συχνά πως είναι πρίγκηπας, 
λόρδος ή ήρωας. Αλλάζει ρόλους, διατηρεί υψηλή αυτοεκτίµηση και είναι 
ιπποτικός. Κάθε πολιτισµός παράγει αφθονία ιστοριών και ποιηµάτων που 
αναφέρονται σ' αυτούς τους βασιλικούς ήρωες, καταστροφείς του κακού. 

Το Σουαντίστανα Τσάκρα αγκαλιάζει το αστρικό πεδίο όπως και τα πεδία της 
διασκέδασης, της φαντασίωσης, της µηδαµινό-τητας, της ζήλιας, του ελέους, 
του φθόνου και της χαράς. Το αστρικό πεδίο είναι ο χώρος ανάµεσα στον 
ουρανό και τη γη. Εδώ η γη γίνεται ένα πετράδι και ο ουρανός είναι προσιτός.  

Η φαντασίωση µπορεί, µέσω της τέχνης και της καλλιτέχνιδας, να χρησιµο-
ποιηθεί προς όφελος του ανθρώπου. Η µηδαµινότητα είναι κατάσταση στην 
οποία νιώθει κανείς κενός και χωρίς σκοπό. 'Όταν ο άνθρωπος θεωρεί τον 
κόσµο µε αρνητικό νου, δεν έχει κανένα ερέθισµα και καµιά ευχαρίστηση, όλα 
έχουν χαθεί. Ο φθόνος και η ζήλια οφείλονται στην επιθυµία για απόκτηση 
του χρόνου ή των ιδιοτήτων κάποιου άλλου και έχουν σαν αποτέλεσµα µια 
κατάσταση καταστροφικής, ανήσυχης αγωνίας. Το επίπεδο της χαράς φέρνει 
µια αίσθηση βαθιάς ικανοποίησης. Αυτή η χαρά διαπερνά ολόκληρη τη 
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συνείδηση του ανθρώπου ο οποίος έχει εξελιχθεί πέρα από τις όψεις του 
δεύτερου τσάκρα. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΝΙΠΟΥΡΑ ΤΣΑΚΡΑ (ΤΡΙΤΟ ΤΣΑΚΡΑ) 

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΣΑΚΡΑ: 

Η Πόλη των Πετραδιών. 

ΘΕΣΗ: 

Ηλιακό πλέγµα· γαστρικό πλέγµα· αφαλός. 

ΜΠΙΤΖΑ (ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟ) ΧΡΩΜΑ: 

Χρυσό. 

ΜΠΙΤΖΑ ΗΧΟΙ ΠΕΤΑΛΩΝ: 

ΝΤΑΝΓΚ, ΝΤ(Η)ΑΝΓΚ, 5 ΡΛΑΝΓΚ (ήχοι του ουρανίσκου)· ΤΑΝΓΚ, 
Τ(Η)ΑΝΓΚ, 6 ΝΤΑΝΓΚ, ΝΤ(Η)ΑΝΓΚ7 (οδοντικοί ήχοι)· ΝΑΝΓΚ, ΠΑΝ-ΓΚ, 
Π(Η)ΑΝΓΚ 8 (χειλεόφωνοι ήχοι). 

ΟΨΕΙΣ: 



 75

Όραση, σχήµα, εγώ, χρώµα. 

ΤΑΤΒΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ): 

Φωτιά. 

ΣΧΗΜΑ ΤΑΤΒΑ: 

Τρίγωνο. 

ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣΑ ΑΙΣΘΗΣΗ: 

Όραση. 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΟ: 

Μάτια. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ: 

Πέλµατα και πόδια. 

ΒΑΓΙΟΥ (ΑΕΡΑΣ): 

Σαµάν Βαγιού. Κατοικεί στο ανώτερο τµήµα της κοιλιακής χώρας, στην 
περιοχή του αφαλού και βοηθά το πεπτικό σύστηµα. Μεταφέρει το αίµα και 
τα χηµικά στοιχεία που παράγονται στο ηλιακό πλέγµα από την αφοµοίωση. 
Με τη βοήθεια του Σαµάν Βαγιού παράγεται, αφοµοιώνεται και µεταφέρεται 
σε ολόκληρο το σώµα, η ράσα, ή ουσία της τροφής. 

ΛΟΚΑ (ΠΕ∆ΙΟ): 

Σβα Λόκα (ουράνιο πεδίο). 

ΠΛΑΝΗΤΗΣ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 

Ήλιος (ηλιακή, αρσενική φύση). 

5 Σηµ. τ. Μ. βλ. σηµείωση στο ∆εύτερο Τσάκρα 

6 Σηµ. τ. Μ. βλ. σηµείωση στο ∆εύτερο Τσάκρα 

7 Σηµ. τ .Μ. βλ. σηµείωση στο ∆εύτερο Τσάκρα 

8 Σηµ. τ. Μ. βλ. σηµείωση στο ∆εύτερο Τσάκρα 

ΜΟΡΦΗ ΓΙΑΝΤΡΑ: Ανεστραµµένο τρίγωνο. Το κόκκινο τρίγωνο είναι 
τοποθετηµένο µε την κορυφή προς τα κάτω µέσα σ' ένα κύκλο που 
περικλείεται από δέκα πέταλα. Το τρίγωνο είναι το σχήµα του στοιχείου 
φωτιά. Αυτό το τσάκρα καλείται επίσης ηλιακό πλέγµα και κυριαρχείται από 
το στοιχείο της φωτιάς, το οποίο βοηθά την πέψη και την απορρόφηση της 



 76

τροφής, µε σκοπό να προµηθεύσει ολόκληρο το σώµα µε τη ζωτική ενέργεια 
που χρειάζεται για να επιζήσει. Το τρίγωνο είναι το απλούστερο, αυστηρό 
γεωµετρικό σχήµα: χρειάζεται µόνο τρεις πλευρές και µόλο τούτο αποτελεί, 
από µόνο του, µια οντότητα. Οι οραµατισµοί παίζουν µεγάλο ρόλο στη ζωή 
του ανθρώπου του τρίτου τσάκρα. Στη συνείδηση του κυριαρχεί η φωτιά και η 
ζέστη του µπορεί να γίνει αισθητή από απόσταση. Το ανεστραµµένο τρίγωνο 
υπονοεί την καθοδική ροή της ενέργειας. 

Ο Κύκλος µε τα ∆έκα Πέταλα: Τα πέταλα απεικονίζουν δέκα σηµαντικές 
νευρικές απολήξεις, δέκα πηγές από τις οποίες αντλείται ενέργεια. Η 
ενέργεια ρέει προς δέκα κατευθύνσεις. Το σχέδιο της δεν είναι πλέον ούτε 
κυκλικό ούτε τετράγωνο. Η κίνηση της δεν είναι πλέον κυκλική σαν του 
δεύτερου τσάκρα. Το χρώµα των πετάλων της είναι µπλε, το µπλε της 
φλόγας του πιο φωτεινού τµήµατος της φωτιάς. Τα δέκα πέταλα 
απεικονίζουν επίσης τις δέκα πράνα, ή ζωτικές πνοές, ως Ρούντρα 
(αρχέγονες µορφές του Σίβα). Κάθε πέταλο δείχνει µια όψη του Μπράντα 
Ρούντρα (Αρχαίου Σίβα). 

ΜΠΙΤΖΑ ΗΧΟΣ: ΡΑΝΓΚ. Ο ήχος αυτός παράγεται όταν µε τα χείλια 
σχηµατίσουµε τρίγωνο και πιέσουµε τη γλώσσα στον ουρανίσκο. Το κυριότερο 
σηµείο συγκέντρωσης, όταν παράγεται αυτός ο ήχος, είναι ο αφαλός. 'Όταν 
επαναλαµβάνεται µε το σωστό τρόπο, ο ήχος ΡΑΝΓΚ αυξάνει την πεπτική 
δύναµη και τις δυνάµεις αφοµοίωσης και απορρόφησης. Ο ήχος φέρνει επίσης 
µακροζωία που είναι ο κύριος στόχος των ανθρώπων οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται από το τρίτο τσάκρα. 

Ο µπίτζα ΡΑΝΓΚ εδράζει πάντοτε σ' ένα τρίγωνο. Το ανεστραµµένο τρίγωνο 
του Μάνιπουρα Τσάκρα έχει τρεις πύλες και το χρώµα του είναι βυσσινί. Η 
φύση της φωτιάς είναι να κινείται προς τα πάνω και όταν ο συντονισµός είναι 
σωστός, η φωτιά του Μάνιπουρα Τσάκρα θα κινηθεί προς αυτή την 
κατεύθυνση. 

ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΜΠΙΤΖΑ: Ο κριός. Φορέας του µπίτζα ήχου ΡΑΝΓΚ έχει 
τέσσερα ακτινοβόλα πόδια και είναι ο κριός, το όχηµα του Άγκνι, του θεού 
της φωτιάς. Ο κριός απεικονίζει τη φύση του ανθρώπου του τρίτου τσάκρα, 
γιατί είναι δυνατός και ορµά µε το κεφάλι. To ηλιακό πλέγµα είναι το τρίτο 
τσάκρα, η έδρα της φωτιάς µέσα στο σώµα. Το άτοµο του τρίτου τσάκρα 
κυριαρχείται από τη διάνοια και τη φωτιά, που και οι δυο έχουν ηλιακή φύση. 
Ζει σε οµάδα και κινείται προς τον επιθυµητό στόχο χωρίς να σκέφτεται τις 
συνέπειες, ακριβώς όπως ο κριός. Αυτός ο άνθρωπος περπατά µε 
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περηφάνια, σαν να είναι µεθυσµένος από µαταιοδοξία. Ενδιαφέρεται να είναι 
πάντα στη µόδα και σύµφωνα µε την εποχή του. 

ΘΕΟΤΗΤΑ: Μπράντα Ρούντρα (Αρχαίος Σίβα): Ο Κύριος του Νότου, ο 
Μπράντα Ρούντρα αντιπροσωπεύει τη δύναµη της καταστροφής. Όλα όσα 
υπάρχουν επιστρέφουν σ' αυτόν. Το δέρµα του έχει το γαλάζιο χρώµα της 
καµφοράς και η γενειάδα του είναι ασηµένια. Με την οργισµένη του µορφή 
κάθεται σ' ένα χρυσαφένιο δέρµα τίγρη και είναι καλυµµένος µε στάχτες. Ο 
τίγρης συµβολίζει το µάνας, το νου. 

Οι άνθρωποι του τρίτου τσάκρα ασκούν το έλεγχο τους στους άλλους, µε το 
θυµό. Η απεικόνιση αυτού του τσάκρα γίνεται µε ένα γέρο, αποδεσµευµένο 
άνθρωπο. Ταυτότητα, αναγνώριση, αθανασία, µακροζωία και δύναµη, είναι τα 
κίνητρα του ανθρώπου του τρίτου τσάκρα. Η χωρίς εγωισµό αφοσίωση στους 
φίλους και την οικογένεια σταµατά, καθώς ο άνθρωπος ενεργεί µόνο για τον 
εαυτό του. 

ΣΑΚΤΙ: Λάκινι. Στο τρίτο τσάκρα η Σάκτι Λάκινι έχει τρία κεφάλια. Η 
σφαίρα της όρασης περιλαµβάνει τρία πεδία: το φυσικό, το αστρικό και του 
ουράνιο. Η Σάκτι Λάκινι είναι οπλισµένη µε ανεξαρτησία και φωτιά. Σύµφωνα 
µε το Σατ-τσάκρα-νιρούπαν έχει σκούρο δέρµα και το σάρι της είναι κίτρινο. 

Στο ένα από τα τέσσερα χέρια της η Σάκτι Λάκινι κρατά τον κεραυνό ή 
βάτζρα (σκήπτρο) που απεικονίζει την ηλεκτρική ενέργεια της φωτιάς, 
καθώς και τη φυσική θερµοκρασία που βγαίνει από το σώµα. Στο δεύτερο της 
χέρι κρατά το βέλος που ξέφυγε στο δεύτερο τσάκρα από το τόξο του Κάµα, 
του Κυρίου του Σεξ. Αυτό το βέλος κινείται προς το στόχο του, παράγοντας 
την κινητήρια δύναµη που θα δώσει ανοδική πορεία στην ενέργεια. Στο τρίτο 
της χέρι κρατά τη φωτιά. Με το τέταρτο χέρι η Σάκτι Λάκινι σχηµατίζει τη 
µούντρα (στάση χεριών) της απόδοσης αφοβίας. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ: Ο διαλογισµός σ' αυτό το 
τσάκρα προσφέρει κατανόηση της φυσιολογίας, των εσωτερικών λειτουργιών 
rou σώµατος και του ρόλου των ενδοκρινών αδένων, στη σχέση τους µε τις 
ανθρώπινες συγκινήσεις. Η συγκέντρωση στον αφαλό, το κέντρο βαρύτητας 
του σώµατος, φέρνει τέλος στη δυσπεψία, τη δυσκοιλιότητα και όλες τις 
διαταραχές της εντερικής περιοχής. Μ" αυτό τοντρόπο επιτυγχάνεται µακρά 
και υγιής ζωή. Ο εγωισµός χάνεται και ο άνθρωπος αποκτά τη δύναµη να 
δηµιουργεί και να καταστρέφει τον κόσµο. Η ρευστότητα του δεύτερου 
τσάκρα αποκτά τη µορφή της πρακτικότητας. Οι φαντασιώσεις παίρνουν πιο 
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πρακτική µορφή και αναπτύσσεται η δύναµη της εξουσίας και της οργάνωσης. 
Ο άνθρωπος ελέγχει την οµιλία του και µπορεί να εκφράσει πολύ 
αποτελεσµατικά τις ιδέες του. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΑΝΙΠΟΥΡΑ ΤΣΆΚΡΑ: 

Μεταξύ της ηλικίας των δεκατεσσάρων και είκοσι ενός χρόνων, ο άνθρωπος 
κυβερνιέται από το Μάνιπουρα Τσάκρα. Η κινητήρια ενέργεια αυτού του 
τσάκρα αναγκάζει το άτοµο να εξελίξει το εγώ του, την ταυτότητα του στον 
κόσµο. 

Ο άνθρωπος που κυβερνιέται από το τρίτο τσάκρα αγωνίζεται να αποκτήσει 
προσωπική δύναµη και αναγνώριση, ακόµα και εις βάρος της οικογένειας και 
των φίλων του. Κοιµάται ανάσκελα, έξι µε οχτώ ώρες κάθε νύχτα. 

Το πεδίο του Μάνιπουρα Τσάκρα αγκαλιάζει το κάρµα, τη φιλανθρωπία, την 
επανόρθωση των σφαλµάτων, την καλή συντροφιά, την κακή συντροφιά, την 
ανιδιοτελή υπηρεσία, τη θλίψη, το πεδίο του ντάρµα και το ουράνιο πεδίο. 

Το Ντάρµα είναι ο άχρονος νόµος της φύσης που αλληλοσυνδέει όλα όσα 
υπάρχουν. Παραµένοντας κανείς ειλικρινής στη φύση του, οι σχέσεις του µε 
τους άλλους θα είναι πιο σταθερές και ξεκάθαρες. Η ισορροπία του 
Μάνιπουρα Τσάκρα είναι η ανιδιοτελής υπηρεσία, δηλαδή η υπηρεσία χωρίς 
την επιθυµία ανταµοιβής. Η τεχνική της φιλανθρωπίας θα ξεκαθαρίσει το 
µονοπάτι της δράσης του ανθρώπου, δηλαδή το µονοπάτι του κάρµα. Κάθε 
άτοµο για να αποκτήσει ισορροπία στη ζωή του, πρέπει να έχει επίγνωση των 
πράξεων του. Μόλις επιτευχθεί αυτή η ισορροπία, ο άνθρωπος µπορεί να 
εισέλθει στο ουράνιο πεδίο της φώτισης. 

ΑΝΑΧΑΤΑΤΣΑΚΡΑ (ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΣΑΚΡΑ) 

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ! ΤΟΥ ΤΣΑΚΡΑ: 

Άπαιχτος ήχος). 

ΘΕΣΗ: 

Καρδιακό πλέγµα· καρδιά. 

ΜΠΙΤΖΑ (ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟ) ΧΡΩΜΑ: 

Χρυσό. 
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ΜΠΙΤΖΑ ΗΧΟΙ ΠΕΤΑΛΩΝ: 

ΚΑΝΓΚ, Κ(Η}ΑΝΓΚ,9 ΓΚΑΝΓΚ, ΓΚ(Η)ΑΝΓΚ,10 ΠΟΝΓΚ, 
ΤΣΑΝΓΚ,ΤΣ(Η)ΑΝΓΚ,11 ΤΖΑΝΓΚ,ΤΖ(Η)ΑΝΓΚ,12 ΟΥΑΝΓΚ, ΤΑΝΓΚ, 
Τ(Η)ΑΝΓΚ 13. 

ΟΨΕΙΣ: 

Ισορροπία µεταξύ των τριών τσάκρα που βρίσκονται πάνω από την καρδιά 
και των τριών που βρίσκονται κάτω απ' αυτή. 

ΤΑΤΒΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ): 

Αέρας (άµορφος, άοσµος, και άγευστος). 

ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΤΑΤΒΑ: 

Το τάτβα είναι άχρωµο. Ωστόσο σε µερικές γραφές περιγράφεται ως µουντό 
γκρίζο, ενώ σε άλλες ως 
µουντό πράσινο, 

ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΤΒΑ; 

Εξάγραµµο. 

ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣΑ 
ΑΙΣΘΗΣΗ: 

Αφή. 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 
ΟΡΓΑΝΟ: 

∆έρµα. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ: 

Τα χέρια. 

ΒΑΓΙΟΥ (ΑΕΡΑΣ): 

Ο Πράνα Βαγιού. Κατοικεί στην περιοχή του στήθους και είναι ο αέρας που 
αναπνέουµε. Είναι πλούσιος σε ζωογόνα αρνητικά ιόντα. 

ΛΟΚΑ (ΠΕ∆ΙΟ): 

Μάχα Λόκα, το πεδίο της ισορροπίας. 

ΠΛΑΝΗΤΗΣ - ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
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Η Αφροδίτη (σεληνιακή, θηλυκή φύση). 

 
9 Σηµ. τ. Μ. βλ. σηµείωση στο ∆εύτερο Τσάκρα 
10 Σηµ. τ. Μ. βλ. σηµείωση στο ∆εύτερο Τσάκρα 
11 Σηµ. τ. Μ. βλ. σηµείωση στο Πρώτο 
Τσάκρα 
12 Σηµ. τ. Μ. βλ. σηµείωση στο Πρώτο 
Τσάκρα 
13 Σηµ. τ. Μ. βλ. σηµείωση στο Πρώτο 
Τσάκρα 
ΜΟΡΦΗ ΓΙΑΝΤΡΑ: Το εξάγραµµο. Το γκριζοπράσινο εξάγραµµο του 
Άναχατα Τσάκρα περιβάλλεται από δώδεκα βυσσινιά πέταλα. Ο εξάκτινος 
αστέρας συµβολίζει το στοιχείο του αέρα. Ο αέρας είναι πράνα, η ζωτική 
πνοή ζωής. Βοηθά στις λειτουργίες των πνευµόνων και της καρδιάς, 
παράγοντας οξυγόνο και ζωτική ενέργεια, δηλαδή πρανική ενέργεια. Ο αέρας 
είναι υπεύθυνος για την κίνηση και η κίνηση του τέταρτου τσάκρα είναι προς 
όλες τις κατευθύνσεις. 

Αυτό το γιάντρα αποτελείται από δύο τρίγωνα που το ένα βρίσκεται µέσα στο 
άλλο και το ένα είναι όρθιο ενώ το άλλο ανεστραµµένο. Το τρίγωνο που έχει 
την κορυφή του προς τα επάνω συµβολίζει τον Σίβα, την αρσενική αρχή. Το 
άλλο, του οποίου η κορυφή κοιτάζει προς τα κάτω, συµβολίζει τη Σάκτι, τη 
θηλυκή αρχή. Όταν αυτές οι δυο δυνάµεις ενώνονται αρµονικά, αποκτάται 
ισορροπία. 

Ο Κύκλος µε τα ∆ώδεκα Πέταλα: Τα δώδεκα πέταλα λωτού που ξετυλίγονται 
στο εξωτερικό του κύκλου έχουν βαθύ κόκκινο χρώµα. Αντιπροσωπεύουν 
την επέκταση της ενέργειας προς τις δώδεκα κατευθύνσεις και τη ροή της 
διαµέσου των δώδεκα πηγών. Η κατανόηση του ανθρώπου του τέταρτου 
τσάκρα δεν είναι γραµµική (όπως στο πρώτο τσάκρα) ούτε κυκλική (όπως στο 
δεύτερο) ή τριγωνική (όπως στο τρίτο). Το τέταρτο τσάκρα εκτείνεται προς 
όλες τις διαστάσεις και κατευθύνσεις, σαν εξάκτινος αστέρας. Το τσάκρα της 
καρδιάς αποτελεί την έδρα της ισορροπίας του σώµατος, και κινείται προς 
µια ενοποιηµένη ροή ενέργειας και προς τις δυο κατευθύνσεις, ανοδική και 
καθοδική. 
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Ο Κύκλος µε τα Οχτώ Πέταλα: Στο εσωτερικό του Άναχατα Τσάκρα υπάρχει 
ένας λωτός µε οχτώ πέταλα στο κέντρο του οποίου αναπαύεται η πνευµατική 
ή αιθερική καρδιά. Αυτή η καρδιά, που είναι γνωστή ως Ανάντα Κάντα, 
βρίσκεται προς τα δεξιά, ενώ η φυσική καρδιά είναι στ' αριστερά. Μέσα σ' 
αυτή την πνευµατική καρδιά διαλογίζεται κανείς πάνω στην πολυαγαπηµένη 
του θεότητα ή στο φως. Τα οχτώ πέταλα συνδέονται µε τις διάφορες 
συγκινήσεις και όταν η ενέργεια ρέει µέσα τους, τότε βιώνεται η επιθυµία 
που σχετίζεται µε το συγκεκριµένο πέταλο (βλ. διάγραµµα επόµενης σελίδας). 

ΜΠΙΤΖΑ ΗΧΟΣ: ΓΙΑΝΓΚ. Όταν σχηµατίζεται ο ήχος ΓΙΑΝΓΚ, η γλώσσα 
βρίσκεται µετέωρη µέσα στο στόµα, και η συγκέντρωση πρέπει να εστιαστεί 
στην καρδιά. Όταν παράγεται σωστά ο µπίτζα ΓΙΑΝΓΚ, η καρδιά δονείται και 
ό,τι µπλοκαρίσµατα υπάρχουν, στην καρδιακή περιοχή, ανοίγουν. Όταν 
ανοίξει η καρδιά, ελευθερώνεται µια ανεµπόδιστη ροή ενέργειας που κινείται 
προς τα πά-νω. Αυτός ο µπίτζα κάνει τον άνθρωπο ικανό να ελέγχει την 
πράνα και την αναπνοή. Λέγεται πως έχει τέσσερα χέρια που έχουν 
ακτινοβόλο χρυσό χρώµα. 

ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΜΠΊΤΖΑ: Ελάφι (αντιλόπη). Το ελάφι ή η µαύρη αντιλόπη, 
είναι το σύµβολο της ίδιας της καρδιάς. Η αντιλόπη χοροπηδά από χαρά και 
την ξεγελά ο αντικατροπτρισµός. 

Πάντα σε εγρήγορση, ευαίσθητο και γεµάτο έµπνευση, το ελάφι απεικονίζει 
τη φύση του ανθρώπου του τέταρτου τσάκρα. Τα µάτια του ελαφιού 
συµβολίζουν την αγνότητα και την αθωότητα. Τα µάτια του ανθρώπου του 
τέταρτου τσάκρα είναι το ίδιο αθώα και αγνά, όσο και µαγνητικά. 

Λέγεται πως το ελάφι πεθαίνει για τον αγνό ήχο. Η αγάπη για τους 
εσωτερικούς ήχους, άναχατα νάντα, είναι η αγάπη του ανθρώπου του 
τέταρτου τσάκρα. 
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Ο Λωτός της καρδιάς 
ΘΕΟΤΗΤΑ: Ισάνα Ρούντρα Σίβα. Ο Κύριος του Νοτιοανατολικού σηµείου, ο 
Ισάνα Σίβα, είναι πλήρως αποσπασµένος από τον κόσµο. Με δέρµα που έχει 
το γαλαζωπό χρώµα της καµφοράς, αντιπροσωπεύει τη φύση του ανθρώπου 
του τέταρτου τσάκρα, του τσάκρα της µόνιµης ευτυχίας. Φορά δέρµα τίγρη 
που συµβολίζει τον τίγρη του νου ο οποίος κατοικεί στο δάσος των 
επιθυµιών. 

Η φύση του Ισάνα είναι ειρηνική και φιλεύσπλαχνη. Στο δεξιό του χέρι κρατά 
την τρίαινα και το νταµαρού τύµπανο στο αριστερό. Ο ιερός Γάγγης που ρέει 
από τις µπούκλες των µαλλιών του, είναι ένα δροσιστικό και εξαγνιστικό 
ρεύµα αυτογνωσίας: της γνώσης του «Εγώ είµαι Αυτό» ( Αχάµ Μττραχµάσµι, 
«Εγώ είµαι Μπράχµαν»). Τα φίδια που τυλίγουν το σώµα του είναι τα πάθη 
που πρέπει να δαµάσει. Παραµένει παντοτινά νέος, καθώς η ηλικιωµένη, 
οργίλη όψη του τρίτου τσάκρα, έχει αποχωρήσει. 

∆εν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον πλέον για προσκόλληση στις επίγειες 
απολαύσεις, τιµές, ταπεινώσεις. Οι επιθυµίες δεν αποτελούν πρόβληµα πια, 
γιατί η ενέργεια του τέταρτου τσάκρα ισορροπείται και προς τις έξι 
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κατευθύνσεις. Ο άνθρωπος ο οποίος κατέχει την επίγνωση που προσφέρει 
το τέταρτο τσάκρα, ζει αρµονικά µε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς 
κόσµους. 

Ο Σίβα στο Λίνγκαµ:7ο τέταρτο τσάκρα περιέχει ένα λίνγκαµ στο οποίο ο 
Ρούντρα Σίβα εµφανίζεται ως Σάντασιβα (σάντα «αιώνιος»· σίβα 
«αγαθοεργός»). Είναι ο Σάµπντα Μπράχµα ή αιώνιος Λόγος. Μ' αυτή τη 
µορφή είναι ο Όµκαρα, συνδυασµός των τριών γκούνα (σάτβα, ράτζας και 
τάµας) που αντιπροσωπεύονται από τους ήχους Α, ΟΥ, και Μ, αντίστοιχα, οι 
οποίοι συνδυάζονται για να σχηµατίσουν την ιερή συλλαβή ΑΟΜ (AUM) ή 
ΟΜ. Στέκεται κρατώντας µια τρίαινα, σύµβολο των τριών γκούνα. Το δέρµα 
του, έχει το γαλανό χρώµα της καµφοράς και φορά ένα χρυσαφένιο δέρµα 
τίγρη. Το νταµαρού τύµπανο που κρατά στο άλλο του χέρι χτυπά στο ρυθµό 
του χτύπου της καρδιάς. 

Αυτό το σίβαλινγκαµ είναι το δεύτερο λίνγκαµ στο σώµα και είναι γνωστό ως 
Μπάνα (βέλος) Λίνγκαµ. Το πρώτο είναι το Σβα-γιάµπου Λίνγκαµ του 
πρώτου τσάκρα, γύρω από το οποίο είναι τυλιγµένο το φίδι Κουνταλίνι. Το 
λίνγκαµ του τέταρτου τσάκρα είναι συνώνυµο µε τη συνείδηση και η δύναµη 
του ενεργεί ως ο γκουρού του ανθρώπου. Το λίνγκαµ της καρδιάς µπορεί να 
είναι ο οδηγός του ζηλωτή σε κάθε του βήµα, εκείνος που τον προειδοποιεί ή 
τον εµπνέει, για όσο χρονικό διάστηµα ακολουθεί το δρόµο της ανοδικής 
κίνησης της ενέργειας και προσέχει το χτύπο της καρδιάς του. Μια αύξηση ή 
µείωση του χτύπου της καρδιάς αποτελεί προειδοποίηση ότι κάποιο λάθος 
υπάρχει στην τεχνική που ακολουθεί ο άνθρωπος. 

Αυτό το λίνγκαµ ακτινοβολεί ένα χρυσαφένιο φως και σχηµατίζεται από µια 
µάζα ιστών που υπάρχουν στο νευρικό κέντρο το οποίο βρίσκεται στο 
Άναχατα Τσάκρα. Λάµπει σαν πετράδι στο κέντρο του τσάκραµαλα 
«περιδέραιο των τσάκρα» (δηλαδή στη σπονδυλική στήλη), µε τρία τσάκρα 
από πάνω και τρία από κάτω. Οι Σούφι και οι µύστες άλλων παραδόσεων, 
συµβουλεύουν τους µαθητές τους, όταν ξεκινούν την άσκηση για το ανέβασµα 
της δύναµης της Κουνταλίνι και για την είσοδο σε υψηλότερες περιοχές 
συνείδησης, να οραµατίζονται ένα καθαρό φως στην καρδιά. Εδώ παράγεται ο 
αναβατά νάντα ή σάµπντα µπρά)(µα —άπαιχτος κοσµικός ήχος. 

ΣΆΚΤΙ: Κάκινι. Τα τέσσερα κεφάλια της Σάκτι Κάκινι αντιπροσωπεύουν την 
αύξηση της ενέργειας στο πεδίο του τέταρτου τσάκρα. Σύµφωνα µε τη 
Μάχανιρβανα Τάντρα, το χρώµα της Σάκτι είναι ροδαλό. Το σάρι της έχει το 
γαλανό χρώµα του ουρανού και κάθεται πάνω σ' ένα ροζ λωτό. Η Σάκτι 
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Κάκινι δίνει την έµπνευση στη µουσική, την ποίηση και τη ζωγραφική. Η 
ενέργεια στο τέταρτο τσάκρα αυτοπαράγεται και αυτοεκπηγάζει. 

Στα τέσσερα χέρια της, η Σάκτι Κάκινι, κρατά τα αναγκαία όργανα για την 
επίτευξη της ισορροπίας: 

• Το ξίφος είναι το µέσο που αποκόπτει τα εµπόδια τα οποία φράζουν την 
ανοδική ροή της ενέργειας. 

• Η ασπίδα προστατεύει το ζηλωτή από τις εξωτερικές εγκόσµιες συνθήκες. 

• Το κρανίο δείχνει απόσπαση από ψεύτικες ταυτίσεις µε το σώµα. 

• Η τρίαινα συµβολίζει την ισορροπία των τριών δυνάµεων: 

της συντήρησης, της δηµιουργίας και της καταστροφής. 

Η Σάκτι Κάκινι διαπερνά τα πάντα στο τέταρτο τσάκρα. Σαν τον αέρα, 
διαπερνά κάθε σηµείο και µέσω των συγκινησιακών συχνοτήτων της µπάκτι 
(αφοσίωσης), προσφέρει ενέργεια σε ολόκληρο το σώµα. Στο τέταρτο τσάκρα, 
η µπάκτι προσωποποιείται ως Σάκτι Κουνταλίνι, η οποία λειτουργεί 
βοηθητικά προς τη Σάκτι Κάκινι στο έργο της να κατευθύνει την ανοδική 
κίνηση της ενέργειας. 

Η Σάκτι Κάκινι είναι ευτυχισµένη και η διάθεση της πολύ καλή. Όταν 
διαλογίζεται κανείς πάνω της, πρέπει να την οραµατίζεται σαν µια 
φεγγαροπρόσωπη (τσάντραµουκι) τετρακέφαλη Σάκτι µε πολλά στολίδια. Τα 
τέσσερα κεφάλια της ισορροπούν και η ενέργεια ρέει στις τέσσερις όψεις του 
εαυτού, δηλαδή φυσικό, λογικό, αισθησιακό και συγκινησιακό εαυτό. 

Η Σάκτι Κάκινι είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία της ποίησης και της 
ζωγραφικής που βασίζονται σ' ένα πολύ εκλεπτυσµένο, οραµατιστικό 
επίπεδο. Η κοινή τέχνη και µουσική εµπνέονται από τη σάκτι του δεύτερου 
τσάκρα και είναι ανίκανες να ανυψώσουν τον ανθρώπινο νου σε υψηλότερες 
καταστάσεις συνείδησης, αντίθετα σκοπός τους είναι µόνο να τον διασπούν. 
Το είδος, όµως, της τέχνης που εµπνέει η Σάκτι Κάκινι, του τέταρτου 
τσάκρα, είναι συντονισµένο µε το ρυθµό της καρδιάς κι εποµένως και µε το 
ρυθµό του κόσµου. Η τέχνη που βρίσκεται επικεντρωµένη εδώ είναι πέρα 
από παρελθόν, παρόν και µέλλον. Η επίγνωση του τέταρτου τσάκρα καθιστά 
ικανό το ζηλωτή να υπερβεί την ψεύτικη χρονο-συνείδηση των ανθρώπων 
των κατώτερων τσάκρα. 

Σάκτι Κουνταλίνι: Στο τσάκρα της καρδιάς εµφανίζεται για πρώτη φορά η 
Σάκτι Κουνταλίνι σαν µια πανέµορφη θεά. Κάθεται µέσα σ' ένα τρίγωνο στη 
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στάση του λωτού. Το τρίγωνο έχει την κορυφή του προς τα επάνω και µ' 
αυτό τον τρόπο δείχνει την τάση της Σάκτι να κινείται προς τα πάνω και να 
µεταφέρει το ζηλωτή σε υψηλότερα πεδία ύπαρξης. 

Η Σάκτι Κουνταλίνι, ντυµένη µε άσπρο σάρι, είναι γαλήνια και συγκεντρωµένη 
µέσα της. Είναι η παρθένος µητέρα και συνώνυµη της σάκτι, της χωρίς 
εγωισµό πνευµατικής αφοσίωσης. ∆εν προσωποποιείται πια σαν µια 
οφιοειδής καταστροφική δύναµη, όπως γίνεται στο πρώτο τσάκρα. Η Σάκτι 
Κουνταλίνι γίνεται τώρα µια θεά και µπορεί να επικοινωνήσει κανείς µαζί της, 
να επικοινωνήσει µε την ανοδική ενέργεια. ∆εν είναι τυλιγµένη γύρω από το 
λίν-γκαµ, αλλά κάθεται ανεξάρτητη, σεγιογκική στάση. 

Καθισµένη στη στάση του λωτού, η Σάκτι Κουνταλίνι προσωποποιεί τον 
άναχατα νάντα, τον κοσµικό ήχο, που είναι παρών παντού και είναι γνωστός 
ως ο λευκός ήχος. Αυτός ο ήχος αρχίζει στην καρδιά ως ΟΜ, και είναι το 
σπέρµα κάθε ήχου. Η καρδιά και η αναπνοή παίζουν ζωτικό ρόλο στο 
Άναχατα Τσάκρα, γιατί η καρδιά είναι η πιο σηµαντική έδρα συναισθηµάτων 
στο σώµα και όταν κανείς πετύχει να ελέγξει την αναπνοή του, κανονίζεται 
αυτόµατα και ο ρυθµός των χτύπων της καρδιάς. Ο άνθρωπος που έχει 
πραγµατώσει τη συνείδηση του τέταρτου τσάκρα, αποκτά εκλεπτυσµένη 
ισορροπία µέσα στο σώµα και τον ψυχισµό του. Το πεδίο αγιότητας µέσα σ' 
αυτό το τσάκρα φέρνει σε κάθε ύπαρξη τη βαθιά αντίληψη ότι η θεία χάρη 
υπάρχει. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ: Η εξέλιξη µέσα από το τέταρτο 
τσάκρα κάνει τον άνθρωπο αυθεντία στη γλώσσα, την ποίηση και τις 
προφορικές προσπάθειες, καθώς και στις ιντρίγια ή επιθυµίες και στις 
φυσικές λειτουργίες. Κυριαρχεί στον εαυτό του, κερδίζει σοφία και εσωτερική 
δύναµη. Η αρσενική και η θηλυκή ενέργεια εξισορροπούν και η µετατροπή 
των δυο ενεργειών που αλληλοεπιδρούν έξω από το σώµα, παύει να αποτελεί 
πρόβληµα, καθώς όλες οι σχέσεις του ανθρώπου εξαγνίζονται. Οι αισθήσεις 
έρχονται υπό έλεγχο και ο ζηλωτής ρέει ελεύθερα χωρίς τα εµπόδια που 
περεµβάλλουν οι εξωτερικοί φραγµοί. Όποιος είναι επικεντρωµένος στο 
τέταρτο τσάκρα, έχει εξελιχθεί πέρα από περιστασιακά ή περιβαλλοντικά 
όρια κι έχει γίνει ανεξάρτητος και αυτοεκπηγάζων. Η ζωή του είναι πηγή 
έµπνευσης για τους άλλους, γιατί βρίσκουν ειρήνη και ηρεµία στην παρουσία 
του. Η θεία όραση εξελίσσεται µε τον αγνό ήχο του Άναχατα Τσάκρα και 
φέρνει ισορροπία και χαρά στις πράξεις. Ο άνθρωπος µπορεί να εξασκεί 
δύναµη πάνω στο βαγιού, στο στοιχείο του αέρα. Κι επειδή ο αέρας είναι 
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άµορφος, το άτοµο του τέταρτου τσάκρα µπορεί να γίνει αόρατο, να ταξιδέψει 
διαµέσου του χώρου και να µπει σε σώµατα άλλων ανθρώπων. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΆΝΑΧΑΤΑ ΤΣΆΚΡΑ: Στην 
ηλικία των είκοσι ένα µέχρι είκοσι οχτώ ετών, ο άνθρωπος δονείται από το 
Άναχατα Τσάκρα. Αποκτά επίγνωση του κάρµα του, δηλαδή των πράξεων της 
ζωής του. Η µπάκτι ή η πίστη, αποτελεί την κινητήρια δύναµη, καθώς 
προσπαθεί να πετύχει ισορροπία σε όλα τα επίπεδα. Αυτός ο άνθρωπος 
κοιµάται τέσσερις µε έξι ώρες κάθε βράδυ και στο αριστερό πλευρό. 

Το ελάφι του Άναχατα Τσάκρα τρέχει γρήγορα, ακολουθώντας µια γωνιώδη 
πορεία και αλλάζει συχνά κατεύθυνση. Με τον ίδιο τρόπο, ένας ερωτευµένος 
ίσως έχει τις ιδιότητες και τις τάσεις ενός ελαφιού, όπως τα ονειροπόλα 
µάτια, την ανήσυχη περιπλάνηση και την ταχύτητα φυγής. Όταν αυτά 
ελεγχθούν, σταµατά κάθε συναισθηµατική ενόχληση. 

Το Άναχατα Τσάκρα περιλαµβάνει τη σουντάρµα (κατάλληλη ή σωστή 
θρησκεία), τις καλές τάσεις και τα πεδία της αγιότητας, ισορροπίας και 
ευοσµίας. Όταν επιδράσουν τα αρνητικά κάρµα τότε πιθανόν να βιωθεί το 
καθαρτήριο στο Άναχατα Τσάκρα. Η κάθαρση της συνείδησης, είναι η φώτιση 
του αγνού ο οποίος έχει αναπτύξει καλές τάσεις και έχει αφιερώσει τη ζωή 
του στο Τζάνα Λόκα, το ανθρώπινο πεδίο. 

ΒΙΣΟΥΝΤΑΤΣΑΚΡΑ (ΠΕΜΠΤΟ ΤΣΑΚΡΑ) 

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ! ΤΟΥ ΤΣΑΚΡΑ: 

«Αγνό». 

ΘΕΣΗ; 

Το πλέγµα της καρωτίδας· ο λαιµός. 

ΜΠΙΤΖΑ (ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟ) ΧΡΩΜΑ: Χρυσό. 

ΜΠΙΤΖΑ ΗΧΟΙ ΠΕΤΑΛΩΝ: 

ΑΝΓΚ, ΑΑΝΓΚ, ΙΝΓΚ, ΙΙΝΓΚ, ΟΥΝΓΚ, ΟΥΟΥΝΓΚ, ΡΙΝΓΚ, ΡΙΙΝΓΚ, 
ΛΡΙΝΓΚ, ΛΡΙΙΝΓΚ, ΕΝΓΚ,ΕΕΝΓΚ, ΟΝΓΚ, ΟΟΝΓΚ, ΑΝΓΚ, ΑΧΑΝΓΚ. 
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ΟΨΕΙΣ: 

Γνώση· το ανθρώπινο 
πεδίο. 

ΤΑΤΒΑ 
(ΣΤΟΙΧΕΙΟ): 

Ακάσα· ήχος. 

ΧΡΩΜΑ ΤΑΤΒΑ: 

Μουντό πορφυρό. 

ΣΧΗΜΑ ΤΑΤΒΑ: 

Ηµισέληνος. 

ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣΑ 
ΑΙΣΘΗΣΗ: 

Ακοή. 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΟ: 

Αυτιά. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ: 

Στόµα (φωνητικές χορδές). 

ΒΑΓΙΟΥ (ΑΕΡΑΣ): 

Ο Ουντάνα Βαγιού ο οποίος εδράζει στην περιοχή του λαιµού, στο κεφάλι. Η 
τάση αυτού του βαγιού είναι να µεταφέρει τον αέρα προς τα πάνω, µέσω της 
κεφαλής, βοηθώντας στην παραγωγή ήχων. 

ΛΟΚΑ (ΠΕ∆ΙΟ): 

Τζάνα Λόκα (ανθρώπινο πεδίο). 

ΜΟΡΦΗ ΓΙΑΝΤΡΑ: Η ηµισέληνος. 
Το γιάντρα του Βισούντα Τσά-κρα 
είναι ένα ασηµένιο µισοφέγγαρο 
µέσα σ' έναν άσπρο κύκλο ο οποίος 
λάµπει σαν την πανσέληνο και περιβάλλεται από δεκαέξι πέταλα. Η ασηµένια 
ηµισέληνος είναι το σεληνιακό σύµβολο του νάντα, του αγνού κοσµικού ήχου. 
Το πέµπτο τσάκρα είναι η έδρα του ήχου στο σώµα και εδράζει στο λαιµό. Η 
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ηµισέληνος είναι σύµβολο της αγνότητας και η κάθαρση είναι µια ζωτική όψη 
του Βισούντα Τσάκρα. 

Η σελήνη σε οποιαδήποτε φάση της περιβάλλει την παραψυχι-κή ενέργεια, τη 
διόραση και τη χωρίς λέξεις επικοινωνία. Έτσι 
ο άνθρωπος του πέµπτου τσάκρα 
αντιλαµβάνεται τα άλεκτα µηνύµατα, γιατί όλη 
του η ενέργεια έχει εκλεπτυνθεί. Η σελήνη 
απεικονίζει επίσης την παρουσία του 
µηχανισµού που δροσίζει, ο οποίος βρίσκεται 
στο λαιµό. Εδώ µεταβάλλεται η θερµοκρασία 
όλων των υγρών κοπών τροφών, ώστε να 
ταιριάζει στο σώµα. 

 

Η στούπα µέσα στο σώµα 
 

 

Ο Κύκλος µε τα ∆εκαέξι Πέταλα: Τα δεκαέξι πέταλα του λωτού έχουν το 
χρώµα της λεβάντας, λίγο πιο γκρίζο όµως, ή έχουν ένα µουντό πορφυρό 
χρώµα. Το δεκαέξι συµπληρώνει έναν κύκλο στον οποίο µία οκτάβα ανεβαίνει 
από τη µια πλευρά του κύκλου και µία οκτάβα κατεβαίνει από την άλλη 
πλευρά. Εδώ, η αύξηση του αριθµού των πετάλων σε κάθε τσάκρα, τελειώνει. 
Η ενέργεια ρέει µέσα στο πέµπτο τσάκρα από δεκαέξι κατευθύνσεις. Η επέ-
κταση της επίγνωσης φέρνει στο ζηλωτή το όραµα του ακάσα. Ο ακάσα έχει 
τη φύση της αντιύλης. Στο πέµπτο τσάκρα τα στοιχεία των κατώτερων 
τσάκρα —γη, νερό, φωτιά και αέρας— έχουν εκλεπτυνθεί στην πιο καθαρή 
τους µορφή και διαλυθεί µέσα στον ακάσα. Το Βισούντα Τσάκρα είναι η 
κορυφή της στουπα, ή του ναού, µέσα στο σώµα (βλ. διάγραµµα προηγούµενης 
σελίδας). 

ΜΠΙΤΖΑ ΗΧΟΣ: ΧΑΝΓΚ,Το χρώµα αυτού του µπίτζα είναι χρυσό (αλλού 
περιγράφεται µε λευκό ακτινοβόλο χρώµα και τέσσερις βραχίονες). Ο ήχος 
ΧΑΝΓΚ παράγεται σχηµατίζοντας µε τα χείλια ένα ωοειδές σχήµα και 
σπρώχοντας τον αέρα από το λαιµό προς τα έξω. Η συγκέντρωση εστιάζεται 
στη ρηχή καµπύλη του κατώτερου τµήµατος του αυχένα. Όταν ο ήχος αυτός 
παραχθεί σωστά, τότε δονείται ο εγκέφαλος και σαν αποτέλεσµα η ροή του 
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εγκεφαλονωτιαίου υγρού γίνεται πιο πλήρης στο λαιµό, γιατί επηρεάζεται από 
τη µεταφορά γλυκών και µελωδικών ιδιοτήτων στη φωνή. 

Οι λέξεις που προφέρονται προέρχονται από το πέµπτο τσάκρα και δίνουν 
έκφραση στις συγκινήσεις της καρδιάς. Η φωνή ενός ανθρώπου του πέµπτου 
τσάκρα διαπερνά την καρδιά του ακροατή. Αυτός ο αγνός ήχος επηρεάζει τον 
ακροατή, αλλάζοντας το χώρο του νου και της ύπαρξης του. 

ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΜΠΙΤΖΑ: Ο ελέφαντας Γκάτζα, υπέρτατος κύριος των 
χορτοφάγων ζώων. Έχει µουντό γκρίζο χρώµα, το χρωµάτων σύννεφων. 
Σύµφωνα µε όσα συµβολίζουντα µεγάλα αυτιά και η µεγαλόπρεπη στάση του 
ελέφαντα, στο Βισούντα Τσάκρα έρχονται η αυτοπεποίθηση, η γνώση της 
φύσης και του περιβάλλοντος και η συνείδηση του ήχου. Το πιο πρωτόγονο 
από όσα θηλαστικά διασώζονται, ο ελέφαντας, µεταφέρει τη γνώση όλου του 
παρελθόντος που έχει σχέση µε τη γη, τα βότανα και τα φυτά. Το ζώο αυτό 
έχει γίνει ο δάσκαλος της υποµονής, της µνήµης, της αυτοπεποίθησης, 
καθώς και η απόλαυση του συντονισµού µε τη φύση. 

Η µία προβοσκίδα αντιπροσωπεύει τον ήχο. Οι εφτά προβοσκίδες του 
ελέφαντα του πρώτου τσάκρα, του Αιραβάτα, έχουν εξαλειφθεί. Εκείνο που 
παραµένει είναι ο καθαρός ήχος που φέρνει απελευθέρωση. 

ΘΕΟΤΗΤΑ: Πάντσαβακτρα Σίβα. Ο Παντσαβάκτρα έχει το γαλάζιο χρώµα 
της καµφοράς και πέντε κεφάλια που αντιπροσωπεύουν το φάσµα της οσµής, 
της γεύσης, της όρασης, της αφής και του ήχου, καθώς και την ένωση των 
πέντε στοιχείων στην αγνότερη µορφή τους. Αρχίζοντας από τη δεξιά 
πλευρά, τα πρόσωπα του Σίβα συµβολίζουν τις όψεις του, όπως 
περιγράφεται παρακάτω: 

• Αγκόρα. Εξαιτίας του θυµού του, τα µάτια του έχουν ανοίξει διάπλατα και 
κατοικεί στους τόπους όπου αποτεφρώνουν τους νεκρούς. Το πρόσωπο του 
είναι στρογγυλό και η φύση του είναι αυτή του ακάσα. 

• Ίσανα. Εµφανίζεται στο σίβαλινγκαµ. Έχει στρογγυλό πρόσωπο και η φύση 
του είναι αυτή του νερού. 

• Μάχαντεβα. Το πρόσωπο του βρίσκεται στο κέντρο των πέντε προσώπων 
και έχει σχήµα ωοειδές. Η κατεύθυνση του είναι η Ανατολή και η φύση του 
αυτή της γης. 

• Σάντα Σίβα. Ο «αιώνιος Σίβα», έχει τετράγωνο πρόσωπο και εκτείνεται 
έτσι προς όλες τις κατευθύνσεις. Η φύση του είναι αυτή του αέρα. 
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• Ρούντρα. Ο Κύριος του Νότου, εµφανίζεται µε τριγωνικό πρόσωπο. Η φύση 
του είναι αυτή της φωτιάς. 

Ο Πάντσαβακτρα έχει τέσσερα χέρια. Με µια χειρονοµία ενός από τα δεξιά 
του χέρια, χαρίζει αφοβία. Με το άλλο δεξιό χέρι, το οποίο αναπαύεται στο 
γόνατο του, κρατά ένα µάλα (ροζάριο) για τη τζάπα (επανάληψη). Το ένα 
αριστερό του χέρι υψώνει το ντα-µαρού τύµπανο που ηχεί συνεχώς, 
εκδηλώνοντας τον ήχο ΟΜ. Το άλλο αριστερό χέρι κρατά την τρίαινα, τη 
ράβδο του Σίβα. 

Ο άνθρωπος µπορεί να οραµατιστεί τον Πάντσαβακτρα, στο πέµπτο τσάκρα, 
ως το Μεγάλο ∆ιδάσκαλο ή τον Αρχηγό των Γκου-ρού. Όλα τα στοιχεία 
έχουν διαλυθεί σε µια ενότητα και το ανθρώπινο πεδίο γίνεται κατανοητό στο 
σύνολο του. Ο άνθρωπος αναγνωρίζει τα όρια του µέσα σε κάθε στοιχείο. 
Αυτή η επίγνωση της αιώνιας γνώσης συνειδητοποιείται όταν ανυψωθούν 
όλες οι επιθυµίες και φτάσουν στο έκτο τσάκρα. Η συγκέντρωση, µέσω της 
εξισορρόπησης όλων των στοιχείων του σώµατος, φέρνει µια κατάσταση 
µακάριας µη δυαδικότητας. ∆ιαµέσου του διαλογισµού πάνω στον 
Πάντσαβακτρα, ανυψώνεται κανείς και καθαρίζεται απ' όλα του τα κάρµα. Ο 
άνθρωπος πεθαίνει για το παρελθόν και ξαναγεννιέται στην πραγµάτωση του 
ενός. 

ΣΑΚΤΙ: Σάκινι. Ενσωµάτωση της αγνότητας. Η Σάκτι Σάκινι έχει δέρµα 
ανοιχτό ροδαλό και φορά γαλάζιο σάρι µε πράσινη εσωτερική µπλούζα. 
Κάθεται σε ένα ρόδινο λωτό στ' αριστερά του Κυρίου της, του Σίβα µε τα 
πέντε κεφάλια. Η Σάκτι Σάκινι είναι ο χορηγός κάθε ανώτερης γνώσης και 
όλων των σίντι (δυνάµεων). Τα τέσσερα χέρια της κρατούν τα παρακάτω 
αντικείµενα: 

• Ένα κρανίο, σύµβολο της απόσπασης από τον ψεύτικο κόσµο της 
αισθητήριας αντίληψης. 

• Ένα ανκούσα, µια ράβδο ελέφαντα που χρησιµοποιείται για να ελέγχεται ο 
Γκάτζα. Ο ελέφαντας της διάνοιας µπορεί να γίνει υπερβολικά ανεξάρτητος 
όταν κινείται µέσα στη δική του µέθη γνώσης. 

• Τις γραφές που αντιπροσωπεύουν τη γνώση της τέχνης του να ζει κανείς 
σωστά, χωρίς συµπλέγµατα. 

• Το µάλα (ροζάριο), το οποίο λειτουργεί ως ισχυρό µέσο συγκέντρωσης, 
γιατί οι χάντρες του αγγίζονται µία µία. Όταν οι χάντρες είναι φτιαγµένες 
από ξύλο ή σπόρους, απορροφούν και κατακρατούν την ενέργεια του ανθρώ-
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που. 'Όταν οι χάντρες είναι από κρύσταλλο, πετράδια, ή κάποιο πολύτιµο 
υλικό είναι έντονα φορτισµένες µε τη δική τους ηλεκτροµαγνητική ενέργεια. 
Τα ακροδάχτυλα σχετίζονται άµεσα µε τη συνείδηση κι έτσι η απασχόληση 
τους είναι και απασχόληση της συνείδησης. Η εργασία µε το µάλα 
αποµακρύνει τη νευρικότητα και τις διασπάσεις και γαληνεύει τον εσωτερικό 
διάλογο. 

Η µνήµη, η ετοιµότητα πνεύµατος, η έµπνευση και ο αυτοσχεδιασµός, όλα 
έχουν σχέση µε τη Σάκτι Σάκινι. Το πέµπτο τσάκρα είναι το κέντρο των 
ονείρων στο σώµα. Οι περισσότερες διδασκαλίες για τη Σάκτι Σάκινι 
αποκαλύπτονται στους ζηλωτές της µέσω των ονείρων. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ: Ο διαλογισµός στο κοίλωµα που 
βρίσκεται στην περιοχή του λαιµού δίνει ηρεµία, ειρήνη, αγνότητα, µελωδική 
φωνή, έλεγχο στην οµιλία και στα µάντρα και την ικανότητα να γράφει κανείς 
ποιήµατα, να ερµηνεύει τις γραφές και να καταλαβαίνει τα κρυµµένα 
µηνύµατα των ονείρων. Κάνει επίσης τον άνθρωπο νέο, ακτινοβόλο (ότζας) 
και καλό δάσκαλο των πνευµατικών επιστηµών (µπράχµα-βιντια). 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΙΣΟΥΝΤΑ ΤΣΆΚΡΑ: Εκείνος 
που εισέρχεται στο Βισούντα Τσάκρα γίνεται κύριος ολόκληρου του εαυτού 
του. Εδώ όλα τα στοιχεία (τάτβα) διαλύονται στον καθαρό, λαµπερό και 
αυτόφωτο ακάσα. Μόνο τα τανµάτρα  παραµένουν, οι αιθέριες, δηλαδή, 
συχνότητες αυτών των στοιχείων. 

Για τη δηµιουργία των κάρµα ασχολούνται πέντε εκτελεστικά όργανα: τα 
χέρια, τα πόδια, το σώµα, τα όργανα του σεξ, και η έδρα. Υπάρχουν επιπλέον 
και πέντε κόσα (θήκες) συνείδησης: η χονδροειδής, η κινούµενη, η 
αισθητήρια, η διανοητική και η συναισθηµατική. Το πέντε, είναι ο αριθµός της 
ισορροπίας, δηλαδή ο αριθµός ένα µε τον αριθµό δύο από κάθε πλευρά του. 
Είναι περιττός αριθµός κι εποµένως συνδέεται µε τους ηλιακούς αριθµούς. 
Πλανήτης-κυβερνήτης του Βισούντα Τσάκρα είναι ο ∆ίας, που στα 
σανσκριτικά λέγεται Γκουρού, εκείνος που προσφέρει τη γνώση. 

Η γη διαλύεται στο νερό και παραµένει στο δεύτερο τσάκρα σαν ουσία της 
οσµής. Το νερό εξατµίζεται στο φλογερό τρίτο τσάκρα και παραµένει σαν 
ουσία της γεύσης. Η µορφή της φωτιάς εισέρχεται στο τέταρτο τσάκρα και 
παραµένει εκεί σαν ουσία της µορφής και της όρασης. Ο αέρας του τέταρτου 
τσάκρα εισέρχεται στον ακάσα και µετατρέπεται σε καθαρό ήχο. Ο ακάσα 
ενσωµατώνει την ουσία και των πέντε στοιχείων. Είναι άχρωµος, άοσµος, 
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άγευστος, άµορφος και δεν αγγίζεται. Είναι, δηλαδή, ελεύθερος από 
οποιοδήποτε χονδροειδές στοιχείο. 

Το Βισούντα Τσάκρα κυβερνά την ηλικία ανάµεσα στα είκοσι οχτώ και στα 
τριάντα πέντε. Ο άνθρωπος που παρακινείται από το πέµπτο τσάκρα, 
κοιµάται γύρω στις έξι ώρες κάθε νύχτα και στον ύπνο του αλλάζει πλευρές. 

Η φύση του κόσµου, των αισθήσεων και του νου είναι να διασπούν την 
προσοχή. Ωστόσο τώρα πια παύουν να αποτελούν πρόβληµα. Η υπέρτατη 
λογική ξεπερνά τα στοιχεία και τις συγκινήσεις της καρδιάς. Ο άνθρωπος 
ψάχνει µόνο την αληθινή γνώση που είναι πέρα από τους περιορισµούς του 
χρόνου, του πολιτισµού και της κληρονοµικότητας. Το κύριο πρόβληµα που 
συναντά κανείς στο πέµπτο τσάκρα είναι η αρνητική διάνοια η οποία πιθανόν 
να εµφανιστεί µέσα από την άγνοια που χρησιµοποιεί απερίσκεπτα τη γνώση. 

Το Βισούντα Τσάκρα αγκαλιάζει τα πέντε πεδία: τη τζνάνα (επίγνωση) -
χαρίζοντας, µ' αυτό τον τρόπο, ευδαιµονία· την πράνα (ζωτική δύναµη σε όλο 
το σώµα) —επηρεάζοντας την εξισορρόπηση όλων των στοιχείων την απάνα 
(αέρα που καθαρίζει το σώµα) · και τη βιάνα (αέρα που κανονίζει τη ροή του 
αίµατος). Το Τζάνα Λόκα (το ανθρώπινο πεδίο) γίνεται ζωτικό, γιατί εδώ, 
µέσω των βασιλείων που γίνονται γνωστά από προσωπική εµπειρία και έχουν 
δεκαέξι διαστάσεις, επικοινωνεί κανείς µε τη θεία σοφία, δηµιουργώντας, 
έτσι, την αληθινή γέννηση του ανθρώπου. 

Εκείνος που εισέρχεται στο πεδίο του Βισούντα Τσάκρα ακολουθεί τη γνώση, 
το µονοπάτι το οποίο οδηγεί στην αληθινή γέννηση του ανθρώπου στη θεία 
κατάσταση. Όλα τα στοιχεία µεταστοιχειώνονται και αποκτούν την 
εκλεπτυσµένη τους ουσία στην πιο αγνή της εκδήλωση. Όταν συµβαίνει αυτό, 
η ύπαρξη εγκαθίσταται στην καθαρή συνείδηση. Ο άνθρωπος γίνεται τσίτα, 
ελεύθερος από τα δεσµά του κόσµου και κύριος ολόκληρου του εαυτού του. 
Το Βισούντα Τσάκρα ενσωµατώνει την τσιτ ή κοσµική συνείδηση. 

ΑΤΖΝΑ (ΑΓΚΙΑ) ΤΣΑΚΡΑ (ΕΚΤΟ ΤΣΑΚΡΑ) 

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΣΑΚΡΑ: 

«Εξουσία, διοίκηση, δύναµη χωρίς όρια». 

ΘΕΣΗ: 

Μυελικό πλέγµα· το πλέγµα της επίφυσης· σηµείο ανάµεσα στα φρύδια. 
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ΜΠΙΤΖΑ (ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟ) ΧΡΩΜΑ: 

Χρυσό. 

ΜΠΙΤΖΑ ΗΧΟΙ ΠΕΤΑΛΩΝ: 

ΧΑΝΓΚ, ΚΣ(Η)ΑΝΓΚ 14. 

ΤΑΤΒΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΟ): 

Μάχα Τάτβα. Μέσα σ' αυτό το τάτβα υπάρχουν όλα τα άλλα τάτβα µε τη 
σπάνια αγνή ουσία τους (τανµάτρα). Σύµφωνα µε τη Σάµκια φιλοσοφία, το 
Μά-χατ ή Μάχα Τάτβα αποτελείται από τις τρεις γκούνα και συµπε-
ριλαµβάνει τα µάνας, µπούντι, αχαµκάρα και τσίτα. Από το Μάχα Τάτβα 
προέρχονται τα πέντε µάχαµπουτα (τα πέντε χονδροειδή στοιχεία, δηλαδή 
ακάσα, αέρας, φωτιά, νερό και γη). Σύµφωνα µε την Τάντρα, όµως, το Μάχα 
Τάτβα είναι το ίδιο µε το Μπούντι Τάτβα, την αιτία των µάνας, µπούντι, α-
χαµκάρα και τσίτα. 

ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΤΑΤΒΑ: 

∆ιαφανές, φωσφορίζον, γαλάζιο ή το λευκωπό γαλάζιο της καµφοράς. 

ΛΟΚΑ (ΠΕ∆ΙΟ): 

Τάπας Λόκα, το πεδίο της αυτοπειθαρχίας κοίτης θρησκευτικής τιµωρίας 
(ταπάσια). 

ΠΛΑΝΗΤΗΣ - ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 

Κρόνος (ηλιακή, αρσενική φύση). 
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ΜΟΡΦΗ ΓΙΑΝΤΡΑ: Ο λευκός κύκλος µε τα δύο φωσφορίζοντα πέταλα. Αυτά 
τα πέταλα είναι τα δυο άκρα του κωνάριου. Στο κέντρο του κύκλου 
εµφανίζεται ένα λίνγκαµ. 

14 Σηµ. τ .Μ. βλ. τη σηµείωση στο Πρώτο Τσάκρα. 

 
 

 

 

 

 

 

ΜΠΙΤΖΑ ΗΧΟΣ: ΟΜ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΜΠΙΤΖΑ: Νάντα, γνωστό επίσης ως 
Αρνταµάτρα. 

ΘΕΟΤΗΤΑ: Αρνταναρισβάρα, ο µισός άντρας µισή γυναίκα, Σίβα-Σάκτι, 
σύµβολο της βασικής πολικότητας. Η δεξιά πλευρά είναι αρσενική και η 
αριστερή θηλυκή. Ο Αρνταναρισβάρα στέκεται µέσα σε ένα λίνγκαµ που είναι 
γνωστό ως Ιτάρα Λίνγκαµ. Το λίνγκαµ έχει λαµπερό λευκό χρώµα, σαν το 
χρώµα του φωτός. 

Το δέρµα του αρσενικού µισού του Αρνταναρισβάρα έχει το χρώµα του 
γαλάζιου της καµφοράς. Στο δεξί του χέρι κρατά µια τρίαινα, που 
αντιπροσωπεύει τις τρεις όψεις της συνείδησης, γνώση, βούληση και στοργή. 

Η θηλυκή πλευρά του Αρνταναρισβάρα είναι ροζ. Φορά ένα κόκκινο σάρι και 
γύρω από το λαιµό και τα χέρια είναι τυλιγµένα χρυσά στολίδια. Κρατά ένα 
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ροζ λωτό, σύµβολο της αγνότητας. Κάθε δυαδικότητα έχει πια σταµατήσει. Ο 
Αρνταναρισβάρα έχει γίνει η ολοκληρωµένη οντότητα η οποία αυτοπηγάζει 
και αυτοακτινοβολεί. 

Ο Σίβα έχει πλήρη εξουσία πάνω σε όλες τις όψεις του Εαυτού σ' αυτό το 
πεδίο της απελευθέρωσης ή µόκσα. Το τρίτο µάτι του Σίβα καλείται σβα-
νέτρα, δηλαδή όργανο της διόρασης. Όταν ο Σίβα γίνεται Σάντα Σίβα, ο 
αιώνιος, δεν είναι πια χωρισµένος από τη Σάκτι σαν µια ξεχωριστή αρσενική 
οντότητα. Ο Ντεβάτα Σίβα είναι ο χορηγός της γνώσης. Αυτή η γνώση 
φέρνει την πνοή (πράνα) και το νου υπό τον έλεγχο του Αρνταναρισβάρα. 

ΣΑΚΤΙ: Χάκινι. Η Σάκτι Χάκινι έχει τέσσερα χέρια και έξι κεφάλια. Το 
δέρµα της είναι αχνό ροδαλό και τα κοσµήµατα της χρυσά και λάµπουν από τα 
πετράδια. Φορά ένα κόκκινο σάρι και κάθεται σ' ένα ροζ λωτό µε το αριστερό 
πόδι διπλωµένο. ∆ίνει τη γνώση της απεριόριστης αλήθειας, την επίγνωση 
της µη δυαδικότητας. 

Στα χέρια της κρατά τα ακόλουθα αντικείµενα: 

• Το νταµαρού, τύµπανο του Σίβα που διατηρεί το σταθερό του τόνο και 
καθοδηγεί το ζηλωτή στο δρόµο του. 

• Ένα κρανίο, σύµβολο της απόσπασης. 

• Ένα µάλα για τζάπα, σαν µέσο συγκέντρωσης. 

• Το τελευταίο δεξιό της χέρι κάνει τη µούντρα της απόδοσης αφοβίας. 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ: Όποιος διαλογίζεται πάνω 
σ' αυτό το τσάκρα εκριζώνει κάθε αµαρτία και βροµιά και µέσω της έβδοµης 
πύλης περνά πέρα από το Άτζνα Τσάκρα. Η αύρα αυτού του ανθρώπου 
εκδηλώνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε επιτρέπει σε όλους όσους έρχονται στην 
παρουσία του να ηρεµήσουν και να ευαισθητοποιηθούν στις εκλεπτυσµένες 
συχνότητες του ΟΜ. Ο ήχος ΟΜ παράγεται από το ίδιο το σώµα του ανθρώ-
που αυτού. Τώρα ο γιόγκι είναι τάτβατιτα —πέρα από τα τάτβα. Κάθε 
επιθυµία είναι βασικά το παιχνίδι των τάτβα κι εποµένως όταν κανείς 
εγκαθίσταται στη θέση ανάµεσα στα φρύδια, πηγαίνει πέρα από κάθε είδος 
επιθυµίας η οποία αποτελεί κίνητρο στη ζωή και αναγκάζει τον άνθρωπο να 
κινείται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Έχει πια την προσοχή του 
προσηλωµένη σ' ένα σηµείο, γίνεται τρικαλαντάρς, γνώστης του 
παρελθόντος, του παρόντος και του µέλλοντος. 
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Το Ίντα και το Πίνγκαλα υπόκεινται στον περιορισµό του χρόνου και µέχρι 
το πέµπτο τσάκρα ο γιόγκι βρίσκεται κι αυτός µέσα στο χρόνο. Καθώς, όµως, 
το Ίντα και το Πίνγκαλα τελειώνουν εδώ, ο γιόγκι κινείται µέσα στη 
Σουσούµνα, η οποία είναι κάλατιτα, δηλαδή πέρα από το χρόνο. Ο κίνδυνος 
να πέσει κανείς, τελειώνει. ∆εν υπάρχει πνευµατική οπισθοχώρηση και για 
όσο διάστηµα ο άνθρωπος είναι στο φυσικό του σώµα, βρίσκεται σε µια 
συνεχή κατάσταση µη δυαδικής συνείδησης. Μπορεί να µπαίνει σε οποιο-
δήποτε άλλο σώµα όποτε θέλει. Είναι ικανός να κατανοεί την εσωτερική 
έννοια της κοσµικής γνώσης και µπορεί να παράγει γραφές. 

Το άτοµο που έχει εξελιχθεί µέσω του Άτζνα Τσάκρα εκδηλώνει το θείο 
µέσα του και αντανακλά τη θεότητα διαµέσου των άλλων. Στο τέταρτο 
τσάκρα ο άνθρωπος εξελίσσεται µέσω της ανάντα (µακαριότητας) και στο 
πέµπτο µέσω της τσιτ (κοσµικής συνείδησης). Στο Άτζνα Τσάκρα ο γιόγκι 
γίνεται σατ (αλήθεια). ∆εν υπάρχει αντικείµενο παρατήρησης και 
παρατηρητής. Αποκτά την πραγµάτωση του «Αυτό είµαι Εγώ· Εγώ είµαι 
Αυτό» και µ' αυτό τον τρόπο ενσωµατώνει την κατάσταση σατ-τσίτ-ανάντα ή 
«της ύπαρξης µέσα στη συνείδηση της µακαριότητας». 

Η πραγµάτωση στο πέµπτο τσάκρα είναι ΣΟΧΑΜ («Αυτό είµαι Εγώ», από το 
σα «Αυτό» και αχάµ «Εγώ είµαι»). Στο έκτο τσάκρα αυτές οι συλλαβές 
αντιστρέφονται κι έτσι έχουµε ΧΑΜΣΑ. Όταν ο γιόγκι διαλογίζεται στο 
άτµαν ή τον Εαυτό στο µπίντου (το «σηµείο» που αντιπροσωπεύει το αιώνιο 
µέσα στη συλλαβή ΟΜ), ο εαυτός γίνεται γνωστός ως ΧΑΜΣΑ. Η λέξη χάµσα 
είναι κι αυτή σανσκριτική και σηµαίνει κύκνος, το πουλί το οποίο µπορεί να 
πετά σε τόπους άγνωστους για τους συνηθισµένους ανθρώπους. Ο 
άνθρωπος που εδραιώνεται σ' αυτή την κατάσταση συνείδησης λέγεται 
Παραµχάµσα. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΆΤΖΝΑ ΤΣΆΚΡΑ: Το κωνάριο 
προεκβάλλει και εισέρχεται µέσα στην τρίτη κοιλία και περιβάλλεται από 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Αυτό το καθαρό υγρό ρέει από το Σόµα Τσάκρα (Το 
Τσάκρα της Σελήνης) το οποίο βρίσκεται πάνω από το Άτζνα. Κινείται 
διαµέσου των κοιλωµάτων (κοιλίες) του εγκεφάλου και προς τα κάτω 
διαµέσου της σπονδυλικής στήλης µέχρι τη βάση της. Το κωνάριο βοηθά να 
ρυθµίζεται αυτό το υγρό, µε εξισορροπιστικό τρόπο. Το ίδιο το κωνάριο 
ανταποκρίνεται, µε ευαισθησία, στο φως. 'Όταν ο άνθρωπος εισέρχεται στο 
Άτζνα Τσάκρα, το φως θα σχηµατίσει µια αύρα γύρω από το κεφάλι του. 



 97

Επειδή ο γιόγκι, σ' αυτή την κατάσταση, θέτει υπό έλεγχο την πνοή και το 
νου, καταφέρνει να βρίσκεται συνέχεια στην κατάσταση του σαµάντι 
(πραγµατωµένη µη δυαδικότητα) οτιδήποτε κι αν κάνει. Ό,τι θελήσει, 
πραγµατοποιείται, όπως και η ικανότητα του να έχει οράµατα του 
παρελθόντος, του παρόντος και του µέλλοντος. 

Το Ίντα (σεληνιακό ρεύµα), το Πίνγκαλα (ηλιακό ρεύµα) και η Σουσούµνα 
(κεντρικό νευρικό κανάλι) συναντούνται στο Άτζνα Τσάκρα. Αυτοί οι τρείς 
«ποταµοί» συναντούνται στο Τριβένι, την κύρια έδρα της συνείδησης. 

Το έκτο τσάκρα αγκαλιάζει το πεδίο της συνείδησης {Βιβέκα), το πεδίο της 
ουδετερότητας (Σαρασουάτι), το ηλιακό πεδίο (Για-µούνα), το σεληνιακό 
πεδίο (Γκάνγκα), το πεδίο της αυτοπειθαρχίας (Τάπας), το πεδίο της βίας 
(Χίµσα) το γήινο πεδίο (Πρίτβι), το υγρό πεδίο (Τζάλα) και το πεδίο της 
πνευµατικής αφοσίωσης (Μπάκτι). 

 

 

Το τρίτο µάτι είναι η συνείδηση. Τα δυο φυσικά µάτια βλέπουν το παρελθόν 
και το παρόν, ενώ το τρίτο µάτι αποκαλύπτει το όραµα του µέλλοντος. Κάθε 
εµπειρία και ιδέα είναι ωφέλιµη µόνο στο µέτρο που καθαρίζει το Άτζνα 
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Τσάκρα του ανθρώπου. Το πεδίο της ουδετερότητας (Σαρασουάτι) 
εµφανίζεται στο σώµα ως η εξισορρόπηση της ηλιακής και σεληνιακής 
ενέργειας. Αρνητικό και θετικό, τα συστατικά της δυαδικότητας, 
εξισορροπούνται µέσα στη Σαρασουάτι και αφήνουν µια κατάσταση καθαρής 
µουσικής και ουδετερότητας. Οι ηλιακές (Γιαµούνα) και σεληνιακές (Γκάνγκα) 
νευρικές ενέργειες αλληλοϋφαίνονται και ανερχόµενες διαµέσου όλων των 
τσάκρα συναντούν τη Σαρασουάτι και γίνονται ένα µαζί της, στο Άτζνα 
Τσάκρα. Το αποτέλεσµα αυτό δίνει την αίσθηση του ενός και της ένωσης µε 
τους κοσµικούς νόµους οι οποίοι εµφανίστηκαν στο πεδίο της 
αυτοπειθαρχίας. Εδώ, ο άνθρωπος πραγµατώνει το αθάνατο πνεύµα του σε 
ένα παροδικό σώµα. Το σεληνιακό υγρό πεδίο δροσίζει οποιαδήποτε 
υπερβολική ζέστη παράγεται από τις αυξηµένες δυνάµεις και εξαγνίζει τη 
συνείδηση. Το Μπάκτι Λόκα, το πεδίο της πνευµατικής αφοσίωσης, διατηρεί 
τη σωστή ισορροπία µέσα στο γιόγκι. 

Στο Άτζνα Τσάκρα, ο ίδιος ο γιόγκι γίνεται µια θεία εκδήλωση. Ενσωµατώνει 
όλα τα στοιχεία στην αγνότερη µορφή ή ουσία τους. Κάθε εξωτερική και 
εσωτερική αλλαγή παύει να µοιάζει µε πρόβληµα. Ο νους φτάνει στην 
κατάσταση της αδιαφοροποίητης κοσµικής επίγνωσης. Κάθε δυαδικότητα 
τελειώνει. 

 

 
 

ΣΟΜΑ ΤΣΑΚΡΑ 

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΣΆΚΡΑ: 

«Νέκταρ· η σελήνη». 

ΘΕΣΗ: 

Ένα από τα δευτερεύοντα τσάκρα που υπάρχουν µέσα 

στο έβδοµο τσάκρα, το Σόµα, βρίσκεται πάνω από το «τρίτο µάτι» στο κέντρο 
του µετώπου. 

ΠΛΑΝΗΤΗΣ - ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 

Ραχού. 
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ΜΟΡΦΗ ΓΙΑΝΤΡΑ: Η ηµισέληνος ασηµένιου χρώµατος, µέσα σε ένα λωτό 
χρώµατος λευκού µε γαλανή απόχρωση. Το Σόµα Τσάκρα είναι επίσης 
γνωστό ως Αµρίτα Τσάκρα. Και οι δυο λέξεις σόµα και αµρίτα σηµαίνουν 
«νέκταρ». Είναι τσάκρα µε ένα λωτό που έχει δώδεκα πέταλα (µερικές 
γραφές αναφέρουν δεκαέξι), στο κέντρο του οποίου αναπαύεται η ηµισέληνος, 
η πηγή του νέκταρ. 

Αυτό το νέκταρ έρχεται προς τη σελήνη από την Καµαντένου, την αγελάδα 
που εκπληρώνει όλες τις ευχές. Το νέκταρ σταλάζει συνέχεια από το 
νιρτζάρα γκούπα ή µπραµάρα γκούπα τον κοίλο χώρο που υπάρχει ανάµεσα 
στα δύο ηµισφαίρια. 

Τρία νάντι, το Αµπίκα, Λαµπίκα και Ταλίκα, µαζί µε την Καµαντένου, είναι οι 
τέσσερις πηγές του νέκταρ. Στη φυσιολογική του πορεία το νέκταρ ρέει προς 
τα κάτω και όταν φτάνει στο Μάνιπου-ρα Τσάκρα καίγεται από την ηλιακή 
ενέργεια του ηλιακού πλέγµατος. Με την άσκηση στην κέτσαρι µούντρα, οι 
γιόγκι µπορούν να εµποδίσουν την καθοδική ροή του νέκταρος, καθώς 
απολαµβάνουν τους αιθέριους ήχους του νάντα, διαλογιζόµενοι στον οχτα-
πέταλο λωτό του Καµεσβάρα Τσάκρα (άλλο δευτερεύον τσάκρα µέσα στο 
έβδοµο). Εδώ τα τρία νάντι Βάµα, Τζιέστα και Ρόντρι σχηµατίζουν το 
Τρίγωνο Α-ΚΑ-ΤΑ που είναι πολύ γνωστό στους γιόγκι. Μέσα σ' αυτό το 
τρίγωνο κάθονται η Καµεσβάρι και ο Καµεσβάρα σε αιώνια ένωση, καλυµµένοι 
από λευκογάλανα πέταλα λωτού. 

Τρίγωνο Α-ΚΑ-ΤΑ. Στο σχήµα αυτό υπάρχει ο συνδυασµός τριών ενεργειών: 
Μπράχµι είναι η ενέργεια του δηµιουργού Μπράχµα, Βαισνάβιτου συντηρητή 
Βίσνου και Μαχεσβάριτου καταστροφέα Μαχεσβάρα, κυρίου των κυρίων, του 
ίδιου του Σίβα. Αυτές οι τρεις σάκτι ρέουν διαµέσου των τριών νάντι, Βάµα, 
Τζιέστα και Ρόντρι που σχηµατίζουν το Τρίγωνο Α-ΚΑ-ΤΑ. Το ίδιο τρίγωνο, 
φτιαγµένο από τα ίδια τρία νάντι, υπάρχει και στο Μούλανταρα Τσάκρα, όπου 
ο Σίβα απεικονίζεται µε τη µορφή του Σβαγιάµπου Λίνγαµ και η Σάκτι µε τη 
µορφή ενός φιδιού τυλιγµένου γύρω από το λίνγκαµ. Τα νάντι, Βάµα, Τζιέστα 
και Ρόντρι αντιστοιχούν στις ενέργειες Μπράχµι, Βαισνάβι και Μαχεσβάρι. Οι 
ενέργειες αυτές σχηµατίζουν τις τρεις όψεις της συνείδησης: τη γνώση, το 
συναίσθηµα και την πράξη από τις οποίες εκπηγάζει το σούµουµ µπόνουµ της 
ανθρώπινης ζωής, δηλαδή η αλήθεια, η οµορφιά και η καλοσύνη. Η 
πραγµάτωση της αλήθειας {σάτιαµ}, της οµορφιάς (σουντάραµ) και της 
καλοσύνης (σίβαµ) σε όλες τις µορφές έκφρασης τους, είναι ο ύψιστος 
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σκοπός της ζωής και η απορρόφηση τους από τον άνθρωπο στη συµπεριφορά 
του, είναι η ύψιστη κατάσταση πραγµάτωσης. 

ΘΕΟΤΗΤΕΣ: Ο Καµεσβάρα και η Καµεσβάρι. Ο Καµεσβάρα είναι ο ίδιος ο 
Κύριος Σίβα. Είναι ο κύριος της επιθυµητής αρχής (κάµα «επιθυµία»· ισβάρα 
«κύριος»). Είναι εκείνος που κάθεται πάνω από το περίφηµο ταντρικό 
Τρίγωνο Α-ΚΑ-ΤΑ και τον οποίο ανυποµονεί να συναντήσει η Ντέβι (Άντια, 
Κουνταλίνι, Κούλα, Τριπούρα Σου-ντάρι, Τριπούρα και Καµεσβάρι). Η 
Καµεσβάρι κάθεται στο Μούλανταρα ως κοιµισµένη ενέργεια. ∆ιαµέσου του 
στενού περάσµατος του Μπράχµα Νάντι, ορµά για να συναντήσει τον κύριο 
της, τον Καµεσβάρα, χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε από τις πέντε κινήσεις. 
Γυρίζοντας τα πέταλα όλων των λωτών των διαφόρων τσάκρα, φτάνει µέχρι 
το υψηλότερο για να τον συναντήσει. Ο Καµεσβάρα περιγράφεται ως η πιο 
όµορφη από τις ανδρικές µορφές. Κάθεται σαν γιόγκι, αλλά σε αιώνιο 
αγκάλιασµα µε την αγαπηµένη του την Τριπούρα Σουντάρι, που είναι η 
Καµεσβάρι, την πολύ όµορφη θηλυκή µορφή των τριών κόσµων (τρι «τρία»· 
πούρα «πεδία, κόσµοι»· σουντάρι «όµορφη»). Ο Καµεσβάρα είναι επίσης 
γνωστός ως Ουρντβαρέτα (ούρντβα «προς τα επάνω»· ρέτα «ρεύµα, ροή»), 
για την ικανότητα του να τραβά, µέσω της Σουσούµνα, την ουσία του 
σπερµατικού υγρού προς τα πάνω. Είναι ο κύριος της γνώσης, της ανοδικής 
κίνησης της ενέργειας. Η Βαµατσάρα («της αριστερής οδού») Τάντρα δίνει 
πλήρη περιγραφή της διαδικασίας της ανοδικής κίνησης και ισχυρίζεται ότι 
εδώ βρίσκεται το σηµείο όπου πρέπει να µεταφερθεί το σπέρµα. Εδώ, το 
φυσικό ανδρικό σπέρµα (µπίντου) ενώνεται µε τη σεληνιακή θηλυκή ενέργεια 
και η εσωτερική και η εξωτερική ένωση γίνεται τάντρα (διευρυµένη 
συνείδηση), γιατί είναι ένας συδυασµός µπόγκα και γιόγκα, δηλαδή απόλαυσης 
και απόσπασης. Ο Καµεσβάρα χαρίζει τη δύναµη της ανοδικής κίνησης και το 
κράτηµα του σπέρµατος, εποµένως διαλογισµός στον Καµεσβάρα κάνει το εγώ 
να αποσύρεται και ο γιόγκι κάθεται στο Σόµα Τσάκρα και απολαµβάνει την 
µπραχµανάντα (τη µακαριότητα του Μπράχµαν). Ο Καµεσβάρι είναι τώρα σε 
ειρήνη στην ένωση του µε την πολυαγαπηµένη του η οποία δεν είναι πια το 
οργισµένο ερπετό που πετάει φωτιές, όπως ήταν όταν ξυπνούσε ξαφνικά από 
τον ύπνο της 
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Ο Καµεσβάρα και η Καµεσβάρι καθισµένοι στο τρίγωνο Α-ΚΑ-ΤΑ 

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ 

 

Βάµα 

 

θέληση 
(Ίτσα) 

 

Συναίσθηµα 

 

Αιθέριος 
Ήχος 
(Πασιάνπ) 

 

∆ηµιουργία 

 

Μπράχµι 

 

Τζιέσ
τα 

 

Γνώση 
(Τζνάνα) 

 

Το να 
γνωρίζει 
κανείς 

 

Ενδιάµεσος 
Ήχος 
(Μανπάµα) 

 

∆ιατήρηση 

 

Βαΐσνάβι 

 

Ρόντρι 

 

∆ράση 
(Κρίγια) 

 

Πράξη 

 

Προφορικός 
Ήχος 
(Βαϊκάρι) 

 

∆ιάλυση 

 

Μαχεσβάρι 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ: Εκείνος που διαλογίζεται πάνω 
σ' αυτό το τσάκρα και σταµατά την καθοδική κίνηση του αµρίτα του ή νέκταρ, 
εκτελώντας την κέτσαρι µούντρα (κε, «ο αιθέρας»· τσάρι «κίνηση») γίνεται 
αθάνατος, ενώ βρίσκεται µέσα σ' αυτό το φυσικό σώµα. Είναι ικανός να 
σταµατήσει τη διεργασία γήρανσης και να παραµείνει έτσι, νέος για πάντα και 
γεµάτος ζωτικότητα και αντοχή. Καταφέρνει να νικήσει την ασθένεια, τη 
φθορά και το θάνατο και µέσω της ένωσης του Σίβα και της Σάκτι, που είναι 
ο απώτατος σκοπός της κουνταλίνι γιόγκα, να απολαµβάνει αιώνια 
ευδαιµονία. Η κέτσαρι µούντρα αυξάνει την ανοδική ροή της ενέργειας και ο 
γιόγκι γίνεται ικανός να παραµείνει στη Γκαγκάνα Μάνταλα ή Σούνια 
Μάνταλα, «στο κενό», δηλαδή τον κοίλο χώρο ανάµεσα στα δυο ηµισφαίρια 
του εγκεφάλου, που είναι γνωστός και ως η δεκάτη πύλη του σώµατος και 
είναι τοποθετηµένος µέσα στο Σαχασράρα, το έβδοµο τσάκρα. Το Σόµα 
Τσάκρα είναι πάνω από το Άτζνα Τσάκρα και κάτω από το Καµεσ-βάρι 
Τσάκρα. Το Σόµα Τσάκρα είναι ευθυγραµµισµένο µε το µέσο του µετώπου και 
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είναι η έδρα του σόµα (σελήνη), του αµρίτα (νέκταρ) και της Καµαντένου. Το 
χρώµα της Καµαντένου είναι λευκό. Το πρόσωπο της είναι πρόσωπο 
κορακιού, το µέτωπο της είναι το αχαµκάρα (εγώ) και τα µάτια της 
ανθρώπινα, της φύσης του Μπράχµα. Φέρει κέρατα αγελάδας, λαιµό αλόγου, 
ουρά παγωνιού και τα φτερά της είναι τα λευκά φτερά ενός κύκνου (χάµσα). 

ΣΑΧΑΣΡΑΡΑ ΤΣΑΚΡΑ (ΕΒ∆ΟΜΟ ΤΣΑΚΡΑ) 

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΣΑΚΡΑ: 

«Χιλιοπέταλος». Καλείται επίσης και Σούνια («άδειο, κενό») Τσάκρα και 
Νιραλαµπαπούρι («κατοικία χωρίς στήριγµα») Τσάκρα. 

ΘΕΣΗ: 

Η κορυφή του κρανίου· το εγκεφαλικό πλέγµα. Σ' αυτή τη θέση 
συµπεριλαµβάνονται το Σόµα Τσάκρα και το Καµεσβά-ρα Τσάκρα. 

ΜΠΙΤΖΑ (ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟ) ΧΡΩΜΑ: Χρυσό. 

ΜΠΙΤΖΑ ΗΧΟΙ ΠΕΤΑΛΩΝ: 

Όλοι οι καθαροί ήχοι από το Α(Η)15 µέχρι το ΚΣ(Η)Α16. Περιλαµβάνουν όλα 
τα φωνήεντα και τα σύµφωνα της σανσκριτικής γλώσσας, τα οποία 
αναγράφονται στα πέταλα µε συστηµατικό τρόπο. 

ΛΟΚΑ (ΠΕ∆ΙΟ): 

Σάτιαµ Λόκα, το πεδίο της αλήθειας και της πραγµατικότητας. 

ΠΛΑΝΗΤΗΣ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 

Κετού. 

ΜΟΡΦΗ ΓΙΑΝΤΡΑ: Ο κύκλος σαν πανσέληνος. Σε µερικές γραφές το 
γιάντρα αναφέρεται ως πούρνα τσάντρα («πανσέληνος»). Σε άλλες, 
ωςνιρακάρα («άµορφο»). Πάνω από τη σφαίρα υπάρχει µια οµπρέλα από 
χίλια πέταλα λωτού, διευθετηµένα σύµφωνα µε τα διάφορα χρώµατα του 
ουράνιου τόξου. 

ΜΠΙΤΖΑ ΗΧΟΣ: Βισάργκα (ένας συγκεκριµένος ήχος αναπνοής όταν 
προφέρονται τα σανσκριτικά). 

ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΜΠΙΤΖΑ: Μπίντου, το σηµείο πάνω από την ηµισέληνο. 
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΙΤΖΑ: Σαν την κίνηση του Μπίντου. ΘΕΟΤΗΤΑ: Ο 
εσωτερικός Γκουρού. 
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15. Σηµ. τ. Μ. βλ. τη σηµείωση 
στο ∆εύτερο Τσάκρα. 

16. Σηµ. τ. Μ. βλ. τη σηµείωση 
στο Πρώτο Τσάκρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΣΑΚΤΙ: Τσαΐτάνια. Μερικές γραφές δείχνουν τον Παραµάτµα και άλλες τη 
Μάχασακτι. 

ΠΕ∆ΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΑΧΑΣΡΑΡΑ ΤΣΑΚΡΑ: Τα 
ακόλουθα πεδία µπορούν να πραγµατωθούν από το γιόγκι που έχει φτάσει 
στη συνείδηση του έβδοµου τσάκρα. 

• Το πεδίο ακτινοβολίας (Τέτζας Λόκα). Τετζας σηµαίνει φως, φωτιά ή όραση 
στην πιο εκλεπτυσµένη της µορφή. Ο γιόγκι φωτίζεται σαν τον ήλιο. Η αύρα 
του φωτός του ακτινοβολεί συνέχεια. 

• Το πεδίο των πρωταρχικών δονήσεων (Οµ Κάρα). ΑΟΜ (ή ΟΜ) είναι ο 
πρωταρχικός ήχος που διαρκεί αιώνια. Εδώ η συχνότητα του ΟΜ 
εκδηλώνεται µέσα στο γιόγκι. 
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Τα Λινγκαµ στο σώµα 

 

• To αεριώδες πεδίο (Βαγιού 
Λόκα). Ο γιόγκι επιτυγχάνει να 
υπερτερήσει της πράνα η οποία 
γίνεται τόσο αιθέρια (Σούκσµα), 
ώστε λέγεται ότι όλη η πράνα 
που περιέχεται στο σώµα του 
έχει το µέγεθος του αντίχειρα 
(ανγκούστα µάτρα). Αν κάποιος 
έφερνε ένα κοµµάτι γυαλί 
µπροστά στη µύτη του γιόγκι δε 

θα αποτυπώνονταν καθόλου ατµός πάνω σ' αυτό. 

• Το πεδίο της θετικής διάνοιας (Σουµπούντι Λόκα). Όλες οι κριτικές που 
έχουν αξία ή οι δυαδικές αντιλήψεις πρέπει να εξισορροπηθούν, αλλιώς είναι 
πιθανό να εµφανιστεί στο νου άρνηση για το θείο, αρνητική διάνοια (ντουρ-
µπούντι). 

• Το πεδίο της ευτυχίας (Σούκα Λόκα) εγείρεται όταν εδραιώνεται µια σωστή 
ισορροπία σώµατος, ψυχισµού και νου. 

• Το πεδίο της οκνηρίας (Γαµάς Λόκα) πιθανόν να εµφανιστεί µόνο για να 
σταµατήσει κάθε πράξη, όταν ο γιόγκι καταφέρει να φτάσει σε µια κατάσταση 
µακαριότητας: όταν ο γιόγκι µπαίνει στην κατάσταση του σαµάντι, το φυσικό 
σώµα γίνεται εντελώς ανενεργό. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ: Η αθανασία επιτυγχάνεται στο 
Σαχασράρα Τσάκρα. Πρίν φτάσει ο γιόγκι σ' αυτό το τσάκρα δεν µπορεί να 
φτάσει στην κατάσταση της χωρίς συνείδηση συνείδησης που καλείται ασάµα-
πρατζνάτα-σαµάντι. Σ' αυτή την κατάσταση δεν υπάρχει δραστηριότητα του 
νου, δεν υπάρχει ούτε γνώστης ούτε γνώση ούτε κάτι για να γίνει γνωστό: 
γνώση, γνώστης και αντικείµενο της γνώσης ενώνονται και απελευθερώνο-
νται. 

Το σαµάντι είναι η καθαρή µακαριότητα της απόλυτης ανενερ-γίας. Μέχρι το 
έκτο τσάκρα ο γιόγκι ίσως εισέλθει σε έκσταση κατά την οποία η δράση ή η 
µορφή εξακολουθούν να παραµένουν στη συνείδηση. Στο Σαχασράρα Τσάκρα 
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η πράνα κινείται προς τα πάνω και φτάνει στο ύψιστο σηµείο. Ο νους 
εδραιώνεται στο καθαρό κενό της Σούνιο Μάνταλα, το χώρο ανάµεσα στα δυο 
ηµισφαίρια. Τότε, κάθε συναίσθηµα, συγκίνηση και επιθυµία, τα οποία είναι 

δραστηριότητες του νου, διαλύονται στην πρωταρχική τους 
αιτία. Επιτυγχάνεται η ένωση. Ο γιόγκι είναι πια σατ-τσιτ-α-
νάντα, δηλαδή αλήθεια-ύπαρξη-µακαριότητα. Είναι ο πραγµατι-
κός του εαυτός και όσο παραµένει στο φυσικό του σώµα εξακο-
λουθεί να διατηρεί τη µη δυαδική συνείδηση, απολαµβάνοντας 
το παιχνίδι του λίλα, χωρίς να ενοχλείται από την ευχαρίστηση 
ή τον πόνο, τις τιµές ή τις ταπεινώσεις. 

Όταν η Κουνταλίνι ανυψωθεί µέχρι το Σαχασράρα Τσάκρα, η 
αυταπάτη του «ατοµικού εαυτού» διαλύεται. Ο γιόγκι είναι 
πραγµατωµένος, έχει γίνει ένα µε τις κοσµικές αρχές που 
κυβερνούν ολόκληρο το σύµπαν µέσα στο σώµα. Αποκτά όλες 
τις σίντι (δυνάµεις) µέχρι να φτάσει στο Σόµα Τσάκρα, όπου 
συναντά την Καµαντένου, την αγελάδα που εκπληρώνει όλες τις 
ευχές µέσα του. Είναι ένας σίντα, αλλά έχει υπερβεί την 
επιθυµία να εκδηλώσει αυτές τις ευχές. 

Σύµφωνα µε τις σάστρα, το Σαχασράρα είναι η έδρα της αυ-
τοακτινοβολούσας ψυχής, ή τσίτα, της ουσίας της ύπαρξης. 
Εδώ η τσίτα µοιάζει µε οθόνη πάνω στην οποία εµφανίζεται η 
αντανάκλαση του κοσµικού Εαυτού και µέσω αυτού του 
κοσµικού Εαυτού, αντανακλάται το θείο. Είναι δυνατό για 
οποιονδήποτε βρίσκεται στην παρουσία του κοσµικού Εαυτού, 
να νιώθει το θείο και να πραγµατώνει αληθινά τη θεότητα µέσα 
του. 

Ήχοι τωντσάκρα 
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Γιόγκι σε διαλογισµό 
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Χαρακτηριστικά συµπεριφοράς που απεικονίΖονται ως Ζώα 

Πρώτο Τσάκρα — συµπεριφέρεται σαν µυρµήγκι 

 ∆εύτερο Τσάκρα — συµπεριφέρεται σαν πεταλούδα 

Τρίτο Τσάκρα — συµπεριφέρεται σαν κόµπρα  

Τέταρτο Τσάκρα — συµπεριφέρεται σαν ελάφι που τρέχει πίσω από 
αντικατοπτρισµούς  

Πέµπτο Τσάκρα — συµπεριφέρεται σαν παγώνι 

Έκτο Τσάκρα — συµπεριφέρεται σαν κύκνος (χάµσα)  

Έβδοµο Τσάκρα — καθαρή φώτιση 
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Τα πέντε στοιχεία και τα Ζώα που πεθαίνουν γι αυτά: 

1. Γη  Η αγριοµέλισσα πεθαίνει για τη µυρωδιά 

2. Νερό - Το ψάρι πεθαίνει για τη γεύση  

3. Φωτιά Η χρυσαλλίδα πεθαίνει για την όραση 

4. Αέρας  Ο ελέφαντας πεθαίνει για την αφή  

5. Ακάσα   Το ελάφι πεθαίνει για τον ήχο 

17 Από το Βιβέκατσουνταµάνι του Σανκαρατσάρια. 
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Στάσεις των χεριών (µουντρα) των διάφορων τσάκρα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 
ΤΣΑΚΡΑ 

ΕΠΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Πνευµατικότητα είναι η αφύπνιση της θειας κατάστασης στη συνείδηση. Είναι 
το ύψιστο καλό που µπορεί να κάνει κανείς στη συνείδηση σε τούτη την 
ανθρώπινη ενσάρκωση, το οποίο την ελευθερώνει από την παγίδα νου-
σώµατος. Αυτή η απελευθέρωση επιτυγχάνεται µετά από σταδιακή διαδικασία 
µετάλλαξης της αισθητήριας συνείδησης (νους). 

Η αισθητήρια συνείδηση αντιλαµβάνεται τον κόσµο και παράγει συνεχώς 
ανεξέλεγκτες σκέψεις. Επιθυµεί, αισθάνεται ευχαρίστηση και πόνο, 
σκέφτεται και θέλει, και µερικές φορές στην επιδίωξη της για τις απολαύσεις 
φτάνει σε υπερβολές. 

Ο άνθρωπος µπορεί να είναι µεγάλος στοχαστής, επιστήµονας, καλλιτέχνης ή 
εκπαιδευτικός, χωρίς να έχει µεταλλάξει την αισθητήρια συνείδηση του. Αλλά 
όταν φτάσει στο σηµείο να βιώνει έστω και µία µόνο όψη της ύπαρξης του — 
αυτή που αντιπροσωπεύει το Εγώ το οποίο περιτριγυρίζεται από τον κόσµο 
των αισθήσεων— παραµένει απασχοληµένος στο έργο να ικανοποιεί τις 
αισθήσεις, κινούµενος άσκοπα µε λαγνεία και απληστία στον ωκεανό της 
σαµσάρα. Μεταλλάσσοντας όµως την αισθητήρια συνείδηση µπορεί να 
ελευθερωθεί από τη σκλαβιά του νου, της λαγνείας, της απληστίας, των 
ανεξέλεγκτων πράξεων και του εσωτερικού διαλόγου. Μέσω της µεταβολής 
της αισθητήριας συνείδησης του, ο άνθρωπος αποκτά τη δυνατότητα να 
βιώσει την άλλη όψη της ύπαρξης του, στην οποία ο νους είναι ολοκληρωτικά 
αποσπασµένος από τον κόσµο των αισθήσεων και δε σκέφτεται, δεν επιθυµεί, 
δε θέλει. Σ' αυτή την όψη, το «Εγώ» συγχωνεύεται στην υπέρτατη συνείδηση 
κι έτσι ο άνθρωπος αποµακρύνεται από τον κύκλο της γέννησης και του 
θανάτου. 
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Η συνείδηση του «Εγώ» απασχολεί το νου µε πρότυπα συνεχούς αναζήτησης 
απολαύσεων και αυτές οι 
εµπειρίες ευχαρίστησης 
αναπτύσσουν µέσα στο νου 
µια αγάπη προς την 
αισθητήρια συνείδηση. Τότε, 
ο νους περιπλανιέται και 
χάνει την εστίαση του στο 
κέντρο. Έτσι ο «µη 
συγκεντρωµένος» νους 
παγιδεύεται από τα 
αντικείµενα του κόσµου των 
αισθήσεων, ο οποίος είναι 
ένα παιχνίδι στοιχείων και 
γκούνα. Ένας ακάθαρτος 
νους ή ένας µη 
συγκεντρωµένος νους, 

παγιδευµένος από επιθυµίες, οδηγεί σε δεσµά και, αν µε τη συνεχή άσκηση 
συγκέντρωσης µε τη βοήθεια ενός µάντρα, δεν επιτευχθεί η κάθαρση του, 
εξακολουθεί να υπάρχει η συνείδηση του «Εγώ» και αφού εγκαταλείψει 
κανείς το σώµα του. Κατοικεί σε διαφορετικά πεδία (λόκα). Αυτά τα πεδία ή 
λόκα συνδέονται άµεσα µε το ανθρώπινο σώµα µέσω των τσάκρα (βλ. 
παρακάτω διάγραµµα). 

Τα Πεδία (Λάκα) στο σώµα 
Τα πρώτα πέντε τσάκρα συνδέονται µε τα πέντα στοιχεία και τα λόκα που 
συνδέονται µ' αυτά τα τσάκρα συνδέονται επίσης µ' αυτά τα στοιχεία (βλ. 
παρακάτω διάγραµµα). Κάθε νοητική και φυσιολογική δραστηριότητα, κάθε 
ανάγκη και επιθυµία σχετίζονται µ' αυτά τα πέντε στοιχεία. Επειδή τα 
στοιχεία αυτά υψώνονται και κυβερνούν σε καθορισµένη σειρά, κατά τη ροή 
της πνοής µέσα από τον κάθε ρώθωνα, η αισθητήρια συνείδηση υποβάλλεται 
σε συνεχείς αλλαγές. Τα στοιχεία —γη, νερό, φωτιά, αέρας και ακάσα— είναι 
πράκτορες της πρωταρχικής, αδρανούς αρχής της συνείδησης. Ανήκουν στο 
υλικό πεδίο το οποίο δηµιουργεί τις πρώτες αρχές της ύλης και την ύλη, και 
συνιστούν µια συνεχή ροή ενέργειας από το πιο αιθέριο δονητικό της επίπεδο 
µέχρι το πιο πυκνό. 
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Τα στοιχεία στο σώµα 
 

∆εν είναι ο πλανήτης Γη που 
καλείται στοιχείο γη, αλλά το 
στοιχείο που κυριαρχεί στον 
πλανήτη Γη. Αυτός ο πλανήτης 
Γη είναι γνωστός ως Μπου 
Λόκα. Η έδρα του είναι στο 
Μούλανταρα Τσάκρα. Οστά, 
σάρκα, δέρµα, νάντι, καθώς και 
τα µαλλιά του σώµατος, 
αποτελούνται από το στοιχείο 
γη. Η υποµονή και η απληστία 

είναι τα χαρακτηριστικά του. Η επιβίωση, η επιθυµία, η συγκέντρωση αγαθών 
και η αποθήκευση τους είναι οι δραστηριότητες που παράγονται όταν 
κυβερνά αυτό το στοιχείο και έχει φύση σταθερή. Σε κάθε εξηντάλεπτο 
αναπνευστικό κύκλο (όταν η αναπνοή λειτουργεί διαµέσου του δεξιού ή 
αριστερού ρώθωνα) το στοιχείο αυτό κυριαρχεί για είκοσι λεπτά και ο 
άνθρωπος ζει µέσα στις επιθυµίες και τη δραστηριότητα, τη φύση και τα 
χαρακτηριστικά που συνδέονται µε το στοιχείο Γη. Αν η επιθυµία για 
επιβίωση δεν εκπληρωθεί, ο άνθρωπος κατοικεί στο Μπου Λόκα και µετά το 
θάνατο και γεννιέται πάλι και πάλι, σαν φυσιολογική ανθρώπινη ύπαρξη. 

Το σπέρµα, το αίµα, το λίπος, τα ούρα και οι βλέννες (σίελος και λυµφατικά 
υγρά) του σώµατος ανήκουν στο στοιχείο του νερού. Τα χαρακτηριστικά του 
είναι η καθαρότητα και η προσκόλληση· η επιθυµία του, να συναντά 
ανθρώπους (οικογένεια)· οι ήρεµες εργασίες είναι η δραστηριότητα αυτού του 
στοιχείου· και έχει φύση δροσερή. Σε κάθε εξηντάλεπτο αναπνευστικό κύκλο, 
το στοιχείο αυτό κυριαρχεί για δεκαέξι λεπτά. Αν οι επιθυµίες του δεύτερου 
τσάκρα δεν εκπληρωθούν τότε ο άνθρωπος, µετά το θάνατο, κατοικεί στο 
Μπούβαρ Λόκα (το αστρικό πεδίο). Όταν η περίοδος διαµονής του στο 
Μπούβαρ Λόκα τελειώσει, γεννιέται πάλι και πάλι στη γη, για να εκπληρώσει 
την επιθυµία του, όπως για παράδειγµα σαν καλλιτέχνης, µουσικός, χορευτής 
ή ποιητής. 
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Η πείνα, η δίψα, ο ύπνος, ο λήθαργος και η λάµψη (ότζας, ακτινοβολία) 
συνδέονται µε το στοιχείο φωτιά. Ο θυµός είναι το χαρακτηριστικό του. 
Εκείνος που κυριαρχείται από τη φωτιά είναι από τη φύση του ευέξαπτος και 
έχει έντονη την επιθυµία για επιτεύγµατα. Σκληρή δουλειά είναι η 
δραστηριότητα του στοιχείου. Σε κάθε εξηντάλεπτο κύκλο, το στοιχείο αυτό 
κυριαρχεί για δώδεκα λεπτά. Αν οι επιθυµίες για επιτεύγµατα — όνοµα, φήµη, 
αθανασία, δύναµη κλπ, που συνδέονται µε το τρίτο τσάκρα— δεν ικανο-
ποιηθούν τότε ο άνθρωπος κατοικεί, µετά το θάνατο του, στο Σβάργκα Λόκα 
(ουράνιο πεδίο), επειδή στη γη επιτέλεσε καλό κάρµα (πράξεις). Όταν η 
περίοδος κατοικίας στο Σβάργκα Λόκα τελειώσει, ο άνθρωπος γεννιέται και 
ξαναγεννιέται στη γη σαν βασιλιάς ή κάποιος αρχηγός. 

Το τρέξιµο, το κυνήγι, η χρήση δύναµης, η µείωση (συρρίκνωση) και η αύξηση 
του σώµατος (επέκταση), σχετίζονται µε το στοιχείο αέρας, το οποίο 
δηµιουργεί ανησυχία, δραστηριότητα, κίνηση και µια επιθυµία για εκτέλεση 
πράξεων. Ο αέρας είναι υπεύθυνος για κάθε είδος κίνησης, µέσα και έξω από 
το σώµα, είτε αυτή είναι η κυκλοφορία του αίµατος ή των υγρών, της λέµφου 
ή ακόµα και τα νευροκινητικά µηνύµατα του νευρικού συστήµατος. Ο αέρας 
είναι πράνα, ενέργεια στη µορφή της ζωτικής ενέργειας, που κάνει τον 
άνθρωπο να ζει και να είναι µια συνειδητή ύπαρξη. Σε κάθε εξηντάλεπτο 
αναπνευστικό κύκλο, το στοιχείο του αέρα κυριαρχεί για οχτώ λεπτά. Αν οι 
επιθυµίες του τέταρτου τσάκρα δεν ικανοποιηθούν, τότε ο άνθρωπος, µετά 
το θάνατο του, κατοικεί στο Μάχα Λόκα εξαιτίας των καλών του πράξεων 
της αγάπης, συµµετοχής, αφοσίωσης, συµπόνιας και ανιδιοτελούς υπηρεσίας 
που προσέφερε στη γη. 'Όταν τελειώσει η διαµονή του στο Μάχα Λόκα (το 
πεδίο της ισορροπίας) επιστρέφει πάλι στη γη και γεννιέται ως αναµορφωτής 
ή αγνός άνθρωπος, ως αφοσιωµένος στο θεό, θεραπευτής ή πνευµατικός 
καλλιτέχνης. 

Η αγάπη, η εχθρότητα, η αιδώς, ο φόβος και η προσκόλληση, σχετίζονται µε 
το στοιχείο του ακάσα. Το χαρακτηριστικό του είναι το εγώ· φύση του, το 
κενό· επιθυµία του, η αποµόνωση· και δραστηριότητα του, οι σκέψεις και οι 
ιδέες. Σε κάθε εξηντάλεπτο αναπνευστικό κύκλο, το στοιχείο αυτό κυριαρχεί 
για τέσσερα λεπτά. Στις τελευταίες δέκα αναπνοές πριν το θάνατο, 
λειτουργεί η Σουσούµνα και τότε γίνεται αλλαγή στο ρώθωνα µέσω του 
οποίου γινόταν η αναπνοή η οποία µεταφέρεται στον άλλον. Αν δεν εκ-
πληρωθούν, σ' αυτή τη ζωή, οι επιθυµίες του πέµπτου τσάκρα, τότε, µετά το 
θάνατο, ο άνθρωπος κατοικεί στο Τζάνα Λόκα (ανθρώπινο πεδίο) για µια 



 115

περίοδο την οποία κέρδισε µε το καλό του κάρµα που δηµιούργησε κατά τη 
διάρκεια της ζωής του στη Γη. Όταν η διαµονή στο Τζάνα Λόκα τελειώσει ο 
άνθρωπος γεννιέται πάλι στον πλανήτη Γη, σαν δάσκαλος ή σοφός ή 
ερµηνευτής των ιερών γραφών. 

Όταν µε την άσκηση στη Γιόγκα ο άνθρωπος προχωρήσει πέρα από τα 
στοιχεία, φτάνει στο Τάπας Λόκα και εκτελεί τάπας (αυτοπειθαρχία, 
θρησκευτικές αυστηρότητες), εξαγνίζει το νου και µέσω της µεταλλαγής της 
αισθητήριας συνείδησης του, βιώνει την άλλη όψη ύπαρξης. Παύει να είναι 
κτητικός και γίνεται αγνός, ικανοποιηµένος και ουδέτερος παρατηρητής της 
ζωής και του ψυχοδράµατος της. Ευσπλαχνία, τιµιότητα, συγχώρηση και στα-
θερότητα εµπλουτίζουν τη ζωή του και βιώνει µια εκθαµβωτική θεία 
εσωτερική δύναµη που εξαλείφει το βάρος της συνείδησης του σώµατος. 
Αποκτά πλήρη έλεγχο πάνω στην αναπνοή και το νου του. Παρ όλα αυτά 
πιθανόν να πάρει καινούρια γέννηση, αν το έργο της αυτοπραγµάτωσης — η 
συγχώνευση δηλαδή του ατοµικού Εγώ στην υπέρτατη συνείδηση — δεν έχει 
ολοκληρωθεί. Τότε, γεννιέται σαν ασκητής, γιόγκι, αβατάρα, µποντισάτβα ή 
προφήτης. Έχει περάσει πέρα από τα στοιχεία, αλλά πρέπει ακόµα να 
περάσει πέρα και από τις γκούνα, κι αυτό είναι δυνατό µόνο µε την τεχνική 
της αφύπνισης της Κουνταλίνι. 

Η Κουνταλίνι είναι η πνευµατική ενέργεια που βρίσκεται κοιµισµένη στο 
Μούλανταρα Τσάκρα. Το σώµα µπορεί να λειτουργεί µε τη χηµική, µηχανική 
και ηλεκτρική ενέργεια του και ο νους σαν συνείδηση των αισθήσεων, χωρίς 
να έχει αφυπνιστεί η πνευµατική ενέργεια. Ωστόσο είναι δυνατό οι 
αντικειµενικές εικόνες να δένουν πάντα τη συνείδηση µε το εγώ κι έτσι ο 
άνθρωπος να επιστρέφει συνέχεια στον κύκλο της ζωής και του θανάτου. 
Όλες οι υπάρξεις υπόκεινται στο νόµο του κάρµα. Το καλό κάρµα οδηγεί στα 
καλά Λόκα, ενώ το κακό κάρµα οδηγεί στα πεδία του «κάτω κόσµου» ή 
ναράκα. Αυτά συνδέονται µε τα εφτά τσάκρα που βρίσκονται κάτω από το 
Μούλανταρα, τα οποία δε συζητήσαµε στο βιβλίο τούτο. Η Κουνταλίνι είναι η 
ενέργεια που υποστηρίζει τη ζωή και τη συνείδηση, ενώ παραµένει 
κουλουριασµένη. Όταν, όµως, αφυπνιστεί δίνει την πνευµατοποιηµένη 
υπερσυνείδηση. Ο νους των αισθήσεων µεταλλάσσεται σε αγνό νου ο οποίος 
απορροφιέται από το ρεύµα της συνείδησης που ρέει µε τη µορφή της Σάκτι 
Κουνταλίνι. Ο νους πηγαίνει πέρα από τον κόσµο των αντιθέτων και 
πραγµατώνει την αγνή ύπαρξη, την αµετάβλητη και µοναδική αλήθεια, στη 
µορφή του νιρβικάλπα σαµάντι. 
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Όταν η Κουνταλίνι φτάσει στον Σαχασράρα Τσάκρα και ενωθεί µε το 
σύντροφο της τον ΣΙΒΑ παραµένει για λίγο καιρό σ' αυτή την ένωση. Κατόπιν 
κατεβαίνει στο Μούλανταρα και ξανακουλουριά-ζεται. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της διαδικασίας καθόδου, ανανεώνονται οι δυνάµεις των τσάκρα και των 
θεοτήτων που κατοικούν σ' αυτά. Ο άνθρωπος ζει πια σε µια κατάσταση 
διευρυµένης συνείδησης. Ζει στο σώµα και εξοφλεί το κάρµα του, αλλά έχει 
αλλάξει και κατά συνέπεια επιτυγχάνει τη νιρβάνα όποτε αφήνει το σώµα. 

Έτσι εξαγνισµένο από τη γιόγκα το σώµα, δε φθείρεται ούτε καταστρέφεται 
εύκολα, όπως το σώµα του ανθρώπου που είναι κολληµένος στον υλικό κόσµο 
και προσκολληµένος στις επιθυµίες του για επίγειες απολαύσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΙΝ∆ΟΥΙΣΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΦΩΝ ΓΙΟΓΚΑ 
Η κατάσταση της πραγµατικής απορρόφησης της συνείδησης, που βρίσκεται 
πέρα από κάθε γνώση, είναι γιόγκα. 

(Akshyopanishad 2.3) 

Η γιόγκα φέρνει µια κατάσταση βαθιάς συγκέντρωσης 

(Shardatilaka25.1) 

Ένας γιόγκι επιτυγχάνει τη γιόγκα µόνο σε κατάσταση υπερ-συγκέντρωσης. 

(Rudrayamalatantra, Μέρος 2, 27.43) 

Αναπτύσσοντας νοητική ισορροπία, φτάνοντας πέρα από τον κόσµο των 
αντιθέτων και της συνείδησης του σώµατος, µπορεί να πραγµατώσει κανείς 
την αγνή ύπαρξη, την αµετάβλητη, που βρίσκεται πέρα από το νου και τις 
λέξεις και αποτελεί τη µοναδική αλήθεια στον παροδικό κόσµο: νους-δύναµη-
ύ-λη. Αυτός ο µπράχµαν έχει πραγµατώσει άµεσα τη γιόγκα, στη µορφή του 
νιρβικάλπα σαµάντι. 

(Mahanirbanatantra 3, 7-8) 

Γιόγκα είναι ο έλεγχος τωνβρίτι (νοητικών µεταβολών). 

(Shandilyopanishad 1.7.24) 

ΑΣΑΝΑ (Στάση) 

Το σώµα πρέπει να εξασκηθεί ώστε να µπορεί να µείνει σε κατάσταση 
ακινησίας για αρκετή ώρα χωρίς ενόχληση ή πόνο. (Nadabindu Upanlshad 
3.3.1) 

Στο σαµάντι όλες ot αισθήσεις σταµατούν να λειτουργούν και το σώµα 
παραµένει ακίνητο σαν ένα κοµµάτι ξύλο. 

(Nadabindu Upanishad 3.3.2) 

Οι τρεις κόσµοι κατακτήθηκαν από εκείνον που κυριάρχησε στη στάση. 

(Trishikhibrahmanopanishad, τµήµα µάντρα 52) 
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Για την κάθαρση του σώµατος και για επιτυχία στη γιόγκα, η στάση είναι 
απολύτως αναγκαία. 

(Rudrayamalatantra, Μέρος 2.24, 38-39) 

Η στάση βοηθά να ηρεµήσει ο νους. 

(Tantraralatantra 27, 59) 

Με την εξάσκηση στη στάση, το σώµα ελευθερώνεται από τις ασθένειες και 
γίνεται σταθερό και αποτελεσµατικό. 

(Grahayamala κεφάλαιο 2, σ. 85) 

Οι φυσικές κινήσεις (µούντρα) δεν βοηθούν, ούτε η συγκέντρωση φέρνει 
επιτυχία. Εκείνος που επιτυγχάνει να συνδυάσει συγκέντρωση και φυσικό 
έλεγχο, φτάνει στην επιτυχία και γίνεται αθάνατος. 

(Ishopanishad 9 and 11) 

Ο γιόγκι πρέπει να χρησιµοποιείτο σώµα του σαν να είναι το ταπεινότερο 
κοµµάτι ξύλου και το πρανάβα (ΟΜ) σαν να είναι το καλύτερο κοµµάτι ξύλου 
και να χτυπά το ένα πάνω στο άλλο µέχρι να ανάψει η φωτιά της 
πραγµάτωσης και να πραγµατώσει την υπέρτατη ύπαρξη. 

(Sbvetashvataropanishad 1.14) 

'Όταν ο γιόγκι µέσω της γιογκικής φωτιάς, καταφέρει να αποκτήσει 
εξαγνισµένο σώµα, ελευθερώνεται από τη φθορά και την ασθένεια, η νεότητα 
του επιµηκύνεται και ζει πολύ. Κατόπιν βιώνει την υπέρτατη οσµή, γεύση, 
όραση, αφή και ήχο. (Shvetashvataropanishad 2.12) 

'Όταν κυριαρχήσει κανείς στις ασάνα µπορεί να καταστρέψει κάθε ασθένεια 
και ακόµα και να χωνέψει δηλητήρια. Αν δεν είναι δυνατό να κυριαρχήσει 
κανείς σε όλες τις ασάνα, τότε ας κυριαρχήσει σε µία µόνο κι ας νιώθει άνετα 
σ' αυτή. 

(Shandllyopanlshad 1.3.12-13) 

ΠΡΑΝΑΓΙΑΜΑ (Έλεγχος Αναπνοής) 

Υπάρξουν δυο αιτίες που κάνουν το νου να περιπλανιέται: 

1. οι Βάσανα (επιθυµίες που παράγονται από κοιµισµένες εντυπώσεις 
συναισθηµάτων) και 

2. η αναπνοή. 

Αν µια από τις δυο ελέγχεται, ελέγχεται αυτόµατα και η άλλη. 
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Από τις δυο αιτίες, πρώτα πρέπει να ελεγχθεί η αναπνοή. 

(Yogakundalyupanishad 1.1-2) 

Η διαδικασία της αναπνοής δηµιουργεί εικόνες στο νου. Όταν η αναπνοή 
ηρεµεί, ηρεµεί και ο νους. 

(Yogakundalyupanlshacl 89) 

Ο έλεγχος της αναπνοής προκαλεί σωµατική και νοητική ανάπτυξη. 

(Varahaupanishad 5.46-49) 

Όταν µε τη ναντισόντανα πραναγιάµα, εξαγνισθούν τα νάντι, η πράνα 
εισέρχεται στη σουσούµνα µε δύναµη και ο νους ηρεµεί. 

(Shandilyopanishad 1.7.9.10) 

Πρώτα πάρτε µια στάση (ασάνα) της γιόγκα· κατόπιν κρατήστε το σώµα ίσιο, 
τα µάτια στηλωµένα σε ένα σηµείο και τη σιαγόνα χαλαρή ώστε τα επάνω 
δόντια να µην ακουµπούν στα κάτω. Γυρίστε τη γλώσσα προς τα πάνω. 
Χρησιµοποιήστε το κλείδωµα 

του πηγουνιού (τζαλαντάρµπαντα) και το δεξί σας χέρι και αναπνέετε απ' 
όποιο ρώθωνα θέλετε· διατηρήστε το σώµα ακίνητο και το νου χαλαρό. 
Κατόπιν ασκηθείτε στην Πραναγιάµα. (Trlshikhibrahmanopanishad, τµήµα 
µάντρα 92-94) 

Πρώτα βγάλτε τον αέρα από τους πνεύµονες, µέσω του δεξιού ρώθωνα, 
κλείνοντας τον αριστερό µε τα δάχτυλα του δεξιού χεριού. Κατόπιν 
εισπνεύστε από τον αριστερό ρώθωνα, µετρώντας µέχρι το 16· µετά 
κρατήστε την αναπνοή, µετρώντας µέχρι το 64· και έπειτα εκπνεύστε από το 
δεξιό ρώθωνα, µετρώντας µέχρι το 32. 

(Trishikhibrahmanopanishad, τµήµα µάντρα 95-98) 

Με την Πραναγιάµα ελέγχονται δέκα µορφές πράνα: 

1. Πράνα, 2. Απάνα, 3. Σαµάνα, 4. Βιάνα, 5. Ουντάνα, 6. Κούρµα, 7. Κρίκιλα, 
8. Νάγα, 9. Νταναντζάγια 10. Ντέβα Ντούτα. 

(Mundamalatantra, κεφάλαιο 2, σ.3) 

Με την Πραναγιάµα ελέγχεται ο παλµός της πράνα και ο νους ηρεµεί. 

(Gandharvatantra) 

Με την Πραναγιάµα εξαφανίζονται οι εσωτερικές βροµιές. Είναι η καλύτερη 
τεχνική γιόγκα. Χωρίς τη βοήθεια της δεν είναι δυνατή η απελευθέρωση. 
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(Gandharvatantra, κεφάλαιο 10, σ.47) 

Με την Πραναγιάµα εξαγνίζονται ο νους και οι αισθήσεις. 

(Kularnavatantra, κεφάλαιο 15, σ. 75) 

Ο άνθρωπος που είναι υγιής, τρώει µέτρια και ελέγχει την αναπνοή του, 
γίνεται γιόγκι... Ο άνθρωπος που είναι αγνός και ασκεί σεξουαλικό έλεγχο, 
µπορεί να ελέγχει και την αναπνοή. Η τακτική άσκηση είναι απόλυτα 
αναγκαία. Η Γιόγκα δεν είναι δυνατή χωρίς Πραναγιάµα. 

(Rudrayamalatantra, Μέρος 2.17.40-43) 

Στο πρώτο στάδιο της πραναγιάµα ο άνθρωπος ιδρώνει- στο δεύτερο, το 
σώµα τρέµει- στο ανώτατο ή τρίτο στάδιο, το σώµα αιωρείται. Ο άνθρωπος 
πρέπει να ασκείται τακτικά στην Πραναγιάµα, µέχρι να φτάσει στο τρίτο 
στάδιο. 

(Shardatilaka 25.21-22) 

Όταν τελειοποιηθεί ο έλεγχος της αναπνοής, το σώµα ελα-φραίνει, η στάση 
γίνεται ευχάριστη, τα µάτια λαµπερά, η δύναµη της πέψης αυξάνεται και 
έρχεται εσωτερική κάθαρση και χαρά. 

(Grahayamalatantra κεφάλαιο 13, σ. 102) 

ΠΡΑΤΙΑΧΑΡΑ (Απόσυρση) 

Οι αισθήσεις και τα εκτελεστικά όργανα πρέπει να αποσυρθούν στο µάνας 
(αισθήσεις-νους) και το µάνας να απορροφηθεί από τη τζνανάτµαν 
(συνείδηση). 

(Kathopanishad 1.3.13) 

Οι αισθήσεις πρέπει να ελεγχθούν από τη θέληση µέσα στο χριτ (οχταπέταλο 
λωτό που βρίσκεται µέσα στο τσάκρα της καρδιάς, δηλαδή την Ανάντα Κάντα 
ή πνευµατική καρδιά). 

(Shvetashvataropanishad 2.8) 

Ο νους πρέπει να αποσυρθεί µε συγκέντρωση πάνω στα δεκαοχτώ αντάρα 
(ζωτικά σηµεία), στο ένα µετά το άλλο µε την ακόλουθη σειρά, ενώ θα 
ασκείται κανείς στην κούµπακα (κράτηµα της αναπνοής): 

1. µεγάλο δάχτυλο του ποδιού, 2. αστράγαλος, 3. γάµπα, 4. γόνατο, 5. µηρός, 
6. έδρα, 7. γεννητικά όργανα, 8. κοιλιακή χώρα, 9. αφαλός, 10. καρδιά, 11. 
καρπός, 12. αγκώνας, 13. αυχένας, 14. άκρη της µύτης, 15. µάτια, 16. βάση 
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ουρανίσκου, 17. χώρος ανάµεσα στα φρύδια και 18. µέτωπο. Η απόσυρση των 
αισθήσεων (ιντρίγια αχαρόνα) από το αντικείµενο τους, εφαρµόζοντας τη 
δύναµη του ελέγχου (θέληση) καλείται πράτιαχαρα. 

(Darshanopanishad 7.1-2) 

Η αναπνοή πρέπει να κρατιέται µε συγκέντρωση που εφαρµόζεται στα 
ακόλουθα σηµεία µε τη σειρά: 

I. ρίζες δοντιών, 2. αυχένας, 3. στήθος, 4. αφαλός, 5. βάση σπονδυλικής 
στήλης, δηλαδή περιοχή της 

Κουνταλίνι, 6. Μούλανταρα (περιοχή κόκκυγα), 7. ισχία, 8. µηρός, 9. γόνατο 
10. πόδι και 

II. µεγάλο δάχτυλο ποδιού. Αυτό καλείται πράτιαχαρα από τους αρχαίους 
γιόγκι. 

(Darshanopanishad 7.1-2) 

Με συγκεντρωµένο νου µπορούν να ελεγχθούν οι αισθήσεις στη ρίζα τους, 
δηλαδή τα τσάκρα. 

(Trlshikhibrahmanopanishad, τµήµα µάντρα 52) 

Ο έλεγχος του νου αναφορικά µε τα αντικείµενα των αισθήσεων είναι 
πράτιαχαρα. 

(Mandalabrahmanopanishad 1.7) 

Η απόσυρση των αισθήσεων από τα αντίστοιχα αντικείµενα τους, προς τα 
οποία φυσιολογικά έλκονται, λέγεται πράτιαχαρα. 

(Yogalattusopanlshad 68.69) 

Η Πράτιαχαρα είναι η απόσυρση των αισθήσεων από τα αντικείµενα τους, σε 
σχέση µε τις αισθητικές εικόνες όπως ο θεός, η εγκατάλειψη του καρπού 
των πράξεων, η αποµάκρυνση από όλα τα αντικείµενα και η διατήρηση της 
προσοχής στη συγκέντρωση πάνω στα δεκαοχτώ αντάρα, µε την ακόλουθη 
ανοδική και καθοδική σειρά: 

1. πέλµα, 2. µεγάλο δάχτυλο ποδιού, 3. αστράγαλος, 

4. πόδι, 5. γόνατο, 6. µηρός, 7. έδρα, 8. γεννητικά όργανα, 

9. αφαλός, 10. καρδιά, 11. αυχένας, 12. λάρυγκας, 

13. ουρανίσκος, 14. ρώθωνες, 15. µάτια, 
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16. χώρος ανάµεσα στα φρύδια, 17. µέτωπο και 

18. κεφάλι. 

(Shandilyopanishad 8.1-2) 

Οι νοητικές διακυµάνσεις προξενούν επιθυµίες. Όταν οι επιθυµίες 
ελέγχονται µε την πράτιαχαρα, ο νους ακινητοποιείται και συγκεντρώνεται 
στο θεό. 

(Rudrayamalatantra, Μέρος 2, 24.137) 

Ο νους που συνδέεται µε τις αισθήσεις και τα αντικείµενα τους είναι 
ακατανίκητος, σταθερός, δύσκολος να ελεγχθεί και απρόθυµος να υπακούσει. 
Η απόρσυσή του, µε τη δύναµη της θέλησης, καλείται πράτιαχαρα. Με την 
άσκηση της Πράτιαχαρα, ο γιόγκι ηρεµεί και µπορεί να καταφέρει βαθιά συ-
γκέντρωση. Αυτό τον οδηγεί στη γιόγκα. 

(Rudrayamalatantra, Μέρος 2, 27.28-30) 

Στην κούµπακα (κράτηµα αναπνοής) ο νους πρέπει να είναι συγκεντρωµένος. 
Αρχίζει από το Μούλανταρα και προχωρεί βήµα βήµα προς τα άλλα τσάκρα. 
Αυτό καλείται πράτιαχαρα. (Tantrarajatantra 27, 70) 

NTAPANA (Συγκέντρωση) 

Νταράνα είναι η διατήρηση του θείου πνεύµατος στη συνείδηση κατά τη 
διάρκεια της συγκέντρωσης. 

(Amritanadopanishad 15) 

Η απόσυρση της συνείδησης από το πεδίο των αισθήσεων και η διατήρηση 
της στο πεδίο της υπερσυνείδησης είναι νταράνα. 
(Mandalabrahrnanopanishad 1.1.8) 

Ο ασκούµενος στη γιόγκα, αφού ασκηθεί στο γιάµα, νιγιάµα, ασάνα και 
πραναγιάµα, πρέπει να κρατήσει το νου του στα αντίστοιχα κέντρα των πέντε 
µορφών των στοιχείων µέσα στο σώµα. Αυτό καλείται νταράνα. 

(Trishikhibrahmanopanishad, mantra section 133-134) 

To νταράνα είναι τριών ειδών: 

1. διατήρηση της συγκέντρωσης στη θεία όψη του εαυτού 

2. διατήρηση της συγκέντρωσης στο ακάσα (κενό), που βρίσκεται στο κέντρο 
χριτ (την πνευµατική καρδιά που εδράζει µέσα στο Άναχατα Τσάκρα µε τον 
οχτα-πέταλο λωτό) 
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3. διατήρηση της προσοχής στις πέντε θείες µορφές: 

Μπράχµα, Βίσνου, Μπριντρούντρα, Ίσαν Σίβα και Παντσα-βάκτρα. 

(Shandllyopanishad 1.9.1) 

Εκείνο που βλέπουν τα µάτια, ακούνε τ' αυτιά, µυρίζει η µύτη, γεύεται η 
γλώσσα και αγγίζει το δέρµα, πρέπει να θεωρείται θεία ύπαρξη. 

Μ' αυτό τον τρόπο το αντικείµενο των αισθήσεων µεταλλάσσεται σε θεία 
ύπαρξη και διατηρείται στη συνείδηση. 

(Yogatattvopanishad 69-72) 

Συγκέντρωση στο µεγάλο δάχτυλο του ποδιού, τον αστράγαλο, το γόνατο, το 
όσχεο, τα γεννητικά όργανα, τον αφαλό, την καρδιά, τον αυχένα, το λαιµό, τη 
µύτη, το χώρο ανάµεσα στα φρύδια, το στήθος και το κεφάλι, όσο ασκείται 
στην κούµπα-κα (κράτηµα αναπνοής), καλείται νταράνα. 

(Gandharvatantra, κεφάλαιο 5, σ.25) 

Η διατήρηση της συνείδησης σε ορισµένα ζωτικά σηµεία, ενώ ταυτόχρονα 
γίνεται και κράτηµα αναπνοής, καλείται νταράνα. (Prapanchasaratantra 19, 
21-22) 

Η συγκέντρωση στα έξι αιθέρια κέντρα και στην Κουνταλίνι (την 
κουλουριασµένη δύναµη), καλείται νταράνα. 

(Rudrayamalatantra, Part 2, 27, 34-35) 

Η συγκέντρωση στην παγκόσµια µορφή του θεού, η οποία έχει πραγµατωθεί 
µέσω της συγκέντρωσης σε µάντρα και κατόπιν στον χωρίς µορφή θεό, είναι 
ντιάνα. 

(Darshanopanishad 9.1-2-3-5) 

Η συγκέντρωση στη θεία µοφή στο σύνολο της, είναι ντιάνα (διαλογισµός) · 
ενώ συγκέντρωση µόνο σε ένα σηµείο κάθε φορά, είναι νταράνα. 

(Bhutashuddhitantra, κεφάλαιο 9, σ.8) 

NTIANA (∆ιαλογισµός) 

Τα µάτια δεν µπορούν να δουν την υπέρτατη ύπαρξη, ούτε µπορούν να την 
εκφράσουν οι λέξεις. Οί αισθήσεις δεν µπορούν να τη φτάσουν ούτε µπορεί 
να τη φτάσει κάποια άλλη λειτουργία γνώσης. Η υπέρτατη ύπαρξη 
αποκαλύπτεται µόνο στο ντιάνα. Το ντιάνα (ο αληθινός διαλογισµός) είναι 
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δυνατό µόνο όταν, µε την καθαρότητα της γνώσης του εαυτού, πνευ-
µατοποιηθείη συνείδηση. 

(Mundakopanishad 8.1.8) 

To ντιάνα είναι η συγκέντρωση στη θεία ύπαρξη η οποία είναι γαλήνια, 
φωτεινή, αγνή και µακάρια και κατοικεί στο κέντρο χριτ (πνευµατική καρδιά). 

(Kaivalyopanishad 5) 

Η συγκέντρωση στην συµπαντική µορφή του θεού, η οποία πραγµατώνεται µε 
τη συγκέντρωση στο µάντρα και µετά µε τη συγκέντρωση στο χωρίς µορφή 
θεό, είναι ντιάνα. 

(Darshanopanishad 9.1-2-3-5) 

'Όταν η συγκέντρωση φτάσει στη φάση της µη δυαδικής συνείδησης (κατά την 
οποία βλέπει κανείς την υπέρτατη ύπαρξη να κατοικεί σε κάθε σωµατίδιο), 
αυτό είναι ντιάνα. 

(Mandalabrahmanopanishad 1.1.9) 

To ντιάνα είναι δύο ειδών: 

1 Το Σαγκούνα Ντιάνα, ο διαλογισµός στον µε µορφή και 

ιδιότητες θεό και 2. το Νιργκούνα Ντιάνα, ο διαλογισµός στον χωρίς µορφή 
και 

ιδιότητες θεό. 

Το κράτηµα της αναπνοής και ο διαλογισµός στη θεότητα είναι σαγκούνα 
ντιάνα και ο διαλογισµός στη χωρίς µορφή υπέρτατη ύπαρξη είναι νιργκούνα 
ντιάνα. Το νιργκούνα ντιάνα οδηγεί στο σαµάντι. 

(Yogatattvopanishad 105) 

Ντιάνα είναι να κρατάς αδιάλειπτα τη µορφή της θεότητας στη συνείδηση. 

(Prapanchasaratantra, 19.22-23) 

Ντιάνα είναι η συγκέντρωση στη µορφή της θεότητας του µάντρα. 

(Kularnavatantra, κεφάλαιο 17, σ. 83) 

ΣΑΜΑΝΤΙ 

Η κατάσταση στην οποία η συνείδηση βρίσκεται σε συγκέντρωση και 
φωτίζεται από το θείο φως —χωρίς καµιά επιθυµία — αυτή η υπερσυνειδητή 
κατάσταση καλείται σαµάντι. 
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(Annapurnopanishad 1.48) 

Με τον έλεγχο πάνω στις αισθήσεις και τις επιθυµίες, µε διαλογισµό και 
άσκηση ο γιόγκι µπαίνει σε σαµάντι. Στο σαµάντι η αγάπη κατευθύνεται προς 
την υπέρτατη ύπαρξη. Ο άνθρωπος είναι εντελώς προσκολληµένος και 
απορροφηµένος από Αυτόν και βιώνει όλη τη µακαριότητα µέσα σε Αυτόν. 
Από το σαµάντι, η γνώση που περιέχεται στη µορφή του λόγου (πρα-νάβα), 
αποκαλύπτεται στο γιόγκι. 

(Nrisinghalapinyopanishad 2.6.4) 

Η συνεχής ροή της συνείδησης µε τη µορφή του µπράχµαν, της υπέρτατης 
ύπαρξης µέσα στην οποία διαλύθηκε το εγώ, καλείται σαµπρατζνάτα σαµάντι 
και επιτυγχάνεται µε την εκτεταµένη άσκηση στο ντιάνα. 

(Muktikopanishad 2.53) 

Ο νους που λειτουργεί στο επίπεδο των αισθήσεων αποτελεί τη ριζική αιτία 
κάθε εγκόσµιας γνώσης. Αν ο νους διαλυθεί, δε θα υπάρξει εγκόσµια γνώση. 
Εποµένως κρατήστε τη συνείδηση προσκολληµένη στην υπέρτατη ύπαρξη, 
ενώ βρίσκεστε σε βαθιά συγκέντρωση. 

(Adhyatmopanishad 26) 

Σαµάντι είναι η κατάσταση στην οποία η συνείδηση έχει µόνο τη φύση του 
αντικειµένου της συγκέντρωσης· είναι σαν τη φλόγα της λάµπας σε µια 
απάνεµη τοποθεσία · η αίσθηση της πράξης της συγκέντρωσης και του εγώ 
(«εγώ συγκεντρώνοµαι») έχει σταδιακά εξαφανιστεί. 

(Adhyatmopanishad 35) 

Η κατάσταση στην οποία ο νους είναι χωρίς ανησυχία, εγώ, ευχαρίστηση, 
πόνο και στην οποία η συνείδηση είναι απόλυτα ακίνητη σαν βράχος και 
βρίσκεται στην πιο βαθιά συγκέντρωση, αυτή η κατάσταση είναι σαµάντι. Η 
κατάσταση στην οποία υπάρχει ηρεµία είναι σαµάντι. 

(Annapurnopanishad 1.49-50) 

Αυτή η κατάσταση συνείδησης στην οποία δεν υπάρχουν αντικείµενα, ούτε 
πάθη, ούτε αντιθέσεις, αλλά υπάρχει υπέρτατη ευτυχία και ανώτατη δύναµη, 
είναι σαµάντι. 

(Mahopanishad 4.62) 

Όταν η συνείδηση φτάνει στην κατάσταση στην οποία γίνεται ενιαία (µη 
δυαδική) είναι σαµάντι. 
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(Amritanadopanishad 16) 

Σαµάντι είναι η κατάσταση κατά την οποία η συνείδηση, σε βαθύτατη 
συγκέντρωση και εγρήγορση, ενώνεται, µε την υπέρτατη συνείδηση. 

(Darshanopanisbad 10.1) 

Σαµάντι είναι η κατάσταση κατά την οποία η συνείδηση του «εγώ» (εκάτα) 
συγχωνεύεται στην υπέρτατη συνείδηση. 

(Gandharvatantra, κεφάλαιο 5, σ.26) 

Όπως ο κρύσταλλος του αλατιού που πετιέται στο νερό διαλύεται και γίνεται 
ένα µ' αυτό, έτσι και η κατάσταση στην οποία επιτυγχάνεται η ένωση µεταξύ 
της συνείδησης του «εγώ» και της υπέρτατης συνείδησης, καλείται σαµάντι. 

(Saubhagyalakshmi Upanishad 2.14) 

Σαµάντι είναι εκείνη η κατάσταση στην οποία η συνείδηση του «εγώ» και η 
υπέρτατη συνείδηση γίνονται ένα. Είναι χωρίς δυαδικότητα και γεµάτη 
µακαριότητα και µέσα της παραµένει µόνο η υπέρτατη συνείδηση. 

(Shandilyopanishad 1.11.1) 

Όταν η συνείδηση που βρίσκεται σε συγκέντρωση χαθεί, είναι σαµάντι. 

(Mandalabrahmanopan'ishad 1.1.10) 

Όταν η ενιαία συνείδηση που συγκεντρώνεται διαλυθεί από την πιο έντονη 
συγκέντρωση, παραµένει µόνο η ύπαρξη της υπέρτατης συνείδησης. 

(Annapurnopanishad 1.23) 
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Muladhara Chakra Μουλανταρα τσάκρα 
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Svadishthana chakra Σουαντιστισανα τσάκρα 
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Manipura Chakra Μανιπουρα τσάκρα 
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Anahata chakra Αναχατα τσάκρα 
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Vishudda Chakra Βισουντα τσάκρα 
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Ajna chakra Ατζνα (Αγκια) τσάκρα 
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Soma chakra Σοµα τσάκρα 
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Sahasrara chakra Σαχασραρα τσάκρα 


