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Η ΚΑΡΜΑ ΓΙΟΓΚΑ: Η ΓΙΟΓΚΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σμάρω Κοσμάογλου 

Δασκάλα Γιόγκα 

 

Η ψυχή του ανθρώπου για να υλοποιηθεί-σαρκωθεί στον κόσμο της τρισδιάστατης (υλικής) 

πραγματικότητας συνοδεύεται απαραιτήτως από τρεις νόμους ή τρεις «σπόρους» όπως 

αποκαλούνται.  Αυτοί οι τρεις νόμοι είναι: 

1. Ο Νόμος του Kάρμα ή της Ανταποδοτικής Δικαιοσύνης 

2. Ο Νόμος του Ελευθερίου της βούλησης 

3. Ο Νόμος της Μετενσάρκωσης 

 

Δίχως αυτούς τους τρεις «σπόρους» δεν ενσαρκώνεται, δεν έρχεται δηλαδή στην ζωή η 

ψυχή του ανθρώπου.  Η κατασκευή, η διατήρηση και η επιδιόρθωση του σώματος 

προϋποθέτει τους τρεις αυτούς νόμους, και κυρίως τον Νόμο της Ανταποδοτικής 

Δικαιοσύνης , δηλαδή του Κάρμα. 

 

Η λέξη Κάρμα σημαίνει πράξη-δράση.  Κάθε σκέψη, λόγος και πράξη του ανθρώπου 

κινητοποιεί το Νόμο του Κάρμα.  Το Κάρμα είναι αναγκαίο προκειμένου η ψυχή δια του 

Νου που διαθέτει στο φυσικό σώμα που την περιβάλλει να συλλέξει την εμπειρία των 

αντιθέσεων, δηλαδή το καλό-κακό, το ωραίο-άσχημο, τον πόνο-την χαρά, την νεότητα-το 

γήρας, τον πλούτο-την φτώχεια, κ.ο.κ..  Πότε σαν θύμα και πότε σαν θύτης η ψυχή θα 

συλλέξει και θα γευτεί ως μέλισσα όλες τις παλμοδονήσεις της ύλης τόσο στην θετική όσο 

και στην αρνητική τους εκδήλωση.  Όμως, κάθε εγγραφή εμπειρίας μέσα στα αρχεία της 

ψυχής προκαλεί ένα ψυχικό άλγος.  Αυτό συμβαίνει διότι η ψυχή προκειμένου να εγγράψει 

και να αποθανατίσει στα αρχεία της όλη την εμπειρία που συγκεντρώνει σε κάθε σάρκωση 

της, εκκρίνει την αποθησαυρισμένη μέσα της πνευματοουσία. 

 

Έτσι διαφαίνεται ο ιδιαίτερος σκοπός και προορισμός του Κάρμα.  Το Κάρμα γεμίζει την 

ψυχή με γνώσεις που είναι και ο αντικειμενικός σκοπός της ψυχής στον μορφικό κόσμο.  

Αυτές τις γνώσεις η ψυχή προορίζεται να τις μεταφέρει στην ΑΙΩΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ κατά την 

ώρα της επαναφοράς και συνάντησής της με τον Θείο Νου-Θεό από τον οποίο κάποτε 

αποχωρίστηκε.  Είναι η συνεισφορά της ψυχής στην αποτύπωση της Πανδημιουργικής 

εμπειρίας για την εφαρμογή του ΘΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. 

 

Άλλα πως σχηματίζεται το Κάρμα; 

Κάθε ενέργεια-πράξη ή σκέψη της Ψυχής που εκτελείται δια του Νου προκαλεί μια 

διαταραχή στον κόσμο της ύλης-μορφής.  Αυτή η διαταραχή ή αταξία πρέπει οπωσδήποτε 
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να αποκατασταθεί με την αντίθετη πράξη-ενέργεια.  Το Κάρμα πρωτογίνεται με την σκέψη 

του ανθρώπου.  Ύστερα συνεχίζεται με την εφαρμογή της σκέψης στην πράξη.  Με αυτή την 

σκέψη και την παραγωγή της επιθυμίας παράγεται η Καρμική αγκίστρωση. 

 

Όταν η ψυχή πρωτοσαρκωθεί στον κόσμο μας είναι άμωμη-αγνή και ανεπηρέαστη από τον 

νόμο του Κάρμα.  Η πτώση της μέσα στην ύλη την κάνει να λησμονήσει την καταγωγή της, 

το παρελθόν της, γιατί σφραγίζεται το ψυχικό αρχείο της, η μνήμη της.  Όταν όμως το 

βρέφος γίνεται παιδί αρχίζει η παραγωγή σκέψης, δηλαδή η δραστηριοποίηση του μανάς 

(της έλλογης ουσίας).  Αρχίζει να σχηματίζει θυμικές εικόνες και να συλλέγει αστρικοθυμική 

ύλη με την οποία κατασκευάζει το αστρικοθυμικό της σώμα.  Αυτό είναι απαραίτητο διότι 

όταν πεθάνει ο σαρκωμένος άνθρωπος και αποτινάξει το φυσικό του σώμα, άλλα και το 

αιθερικό- διπλό, αμέσως μετά θα χρησιμοποιήσει το αστρικοθυμικό-το θυμικό για να 

διέλθει στην διπλανή αστρική διάσταση και να συνεχίσει την πορεία του, εκπαιδευόμενος 

εκεί. 

 

Ώστε αφ’ ενός η συλλογή γνώσης-εμπειρίας μέσα από τις άπειρες αντιθέσεις της ύλης, αφ’ 

ετέρου ο σχηματισμός του αστρικού σκάφους της ψυχής επιφέρουν την παραγωγή 

επιθυμιών, πόθων, σκέψεων και κατά συνέπεια καρμικής πραγμάτωσης. 

 

Υπάρχουν άπειρες κατηγορίες κάρμα.  Το ατομικό κάρμα του καθενός, το οικογενειακό 

κάρμα, το ομαδικό, το φυλετικό, το παγκόσμιο και οι πολυποίκιλοι συνδυασμοί αυτών.  

Εκείνο που έχει σημασία για μας είναι ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι η κάθε μας σκέψη 

θέτει σε λειτουργία τον νόμο της επανόρθωσης.  Σε αυτόν τον νόμο στηρίζεται η ίδια η 

δικαιοσύνη που είναι μια από τις μεγαλύτερες και σπουδαιότερες ιδιότητες της ίδιας της 

Θείας Υπόστασης. 

 

Υπάρχει καλό και κακό κάρμα; 

Κάθε αλόγιστη ή κακόβουλη, μικρή και χαμηλή σκέψη του ανθρώπου για να επανορθωθεί 

πρέπει να εξισορροπηθεί με τις αντίθετες, τέλειες, σοφές, ανώτερες σκέψεις και πράξεις 

για να αποκατασταθεί η διασαλευθείσα τάξη.  Αυτό όμως έχει σαν αποτέλεσμα την θλίψη, 

τον πόνο και την οδύνη.  Αντίθετα, οι τέλειες και αγνές σκέψεις και οι πράξεις αγάπης 

σχηματίζουν για το μέλλον ανταμοιβές αγάπης, αρμονίας, ευτυχίας με αποτέλεσμα την 

ψυχική χαρά και γαλήνη. 

 

Κάθε ψυχή θα περάσει μέσα από την εμπειρία του Κακού αλλά και μέσα από την εμπειρία 

του Καλού.  Όσο ο άνθρωπος εξελίσσεται και αναπτύσσεται πνευματικά, το κακό κάρμα 

περιορίζεται και μειώνεται, ενώ αντιθέτως κατακλύζεται η ύπαρξη του από το καλό που του 
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προσδίδει πληρότητα ψυχική και σταδιακή απολύτρωση από τα δεσμά της ύλης.  Όταν ο 

άνθρωπος φθάσει σε ένα υψηλό βαθμό πνευματικότητας θα αποτινάξει από πάνω του 

κάθε είδους Κάρμα, κακό ή καλό.  Διότι ακόμη και το καλό Κάρμα είναι δεσμευτικό και 

εγκλωβίζει την ψυχή μέσα στην ψευδαίσθηση της ύλης.  Ο σκοπός δεν είναι η ευτυχία στον 

κόσμο αυτό αλλά η απελευθέρωση από τον κόσμο αυτό! 

 

Μπορούμε να αποφύγουμε το κάρμα; 

Ο Εσωτερισμός μας πληροφορεί ότι είναι μεγάλο σφάλμα η αποφυγή του Κάρμα.  Αν αυτό 

γίνει, εάν δηλαδή απαρνηθούμε τις οφειλές μας, αυτές θα μεταφερθούν σε μια μελλοντική 

χρονική στιγμή ακόμα και σε επόμενη ζωή και θα πληρωθούν οπωσδήποτε με μεγαλύτερη 

μάλιστα ένταση και κατά συνέπεια με μεγαλύτερο πόνο. 

 

Θα έπρεπε λοιπόν, αντιθέτως, να επιδιώκουμε την καρμική υποχρέωση διότι δια αυτής 

επέρχεται η αποκάθαρση από τα πάθη και τους πόθους του παρελθόντος μας.  Όσο πιο 

γρήγορα πληρώνουμε το Κάρμα μας τόσο πιο εύκολα και ανώδυνα το ξεπερνούμε.  Για την 

σωστή αντιμετώπιση του Κάρμα, δηλαδή της ίδιας της ζωής (διότι το Κάρμα είναι η ίδια η 

καθημερινότητά μας από τις πιο μικρές της λεπτομέρειες μέχρι τις πιο μεγάλες 

εκδηλώσεις), υπάρχει η εσωτερική διδασκαλία η οποία εκπαιδεύει τον άνθρωπο στην 

σωστή τοποθέτηση απέναντι στο Κάρμα.  Μια μέθοδος είναι αυτή της Κάρμα Γιόγκα που 

αποτελεί μια εκ των τεσσάρων βασικών Γιόγκα που οδηγούν τον άνθρωπο στην 

απελευθέρωση του από τα δεσμά της ύλης. 

 

Αυτές οι τέσσερις (4) λυτρωτικές Γιόγκα είναι: 

1. Κάρμα Γιόγκα: Η Γιόγκα της εργασίας και της προσφοράς 

2.  Μπάκτι Γιόγκα: Η Γιόγκα της Αγάπης και της λατρείας 

3. Γκνάνι Γιόγκα: Η Γιόγκα της γνώσης 

4. Ράτζα Γιόγκα: Η Γιόγκα της Πραγμάτωσης και ανύψωσης του Νου του ανθρώπου στην 

υπερσυνείδηση 

 

Η Κάρμα Γιόγκα διδάσκει την Διάκριση (Βιβέκα).  Με απλά λόγια να πάρεις αυτό που 

πρέπει και να αφήσεις αυτό που δεν πρέπει.  Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 

αποφύγουμε το ατελές και να προσανατολιστούμε στο τέλειο.  Πώς; 

 

Πρέπει λοιπόν, κατ’ αρχήν να αντιληφθούμε τι είναι το καλό και τι είναι το κακό.  Σύμφωνα 

με την Κάρμα Γιόγκα, οτιδήποτε μας συνδέει με την ύλη και μας αγκιστρώνει πάνω σε 

αυτήν είναι το κακό.  Αντίθετα, οτιδήποτε μας απελευθερώνει από την ύλη είναι το καλό.  
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Το ερώτημα όμως είναι με ποιο τρόπο μπορούμε να απελευθερωθούμε από την ύλη.  Εάν ο 

νους μας αρχίσει να σκέπτεται διαφορετικά και να βλέπει τα πράγματα από την αληθινή 

τους όψη τότε ξεφεύγουμε από τα δεσμά μας.  Ας δούμε όμως ποια είναι αυτά τα δεσμά. 

 

Σύμφωνα με την Κάρμα Γιόγκα ο κόσμος αυτός υπάγεται στον χώρο, στον χρόνο και στην 

αιτιότητα.  Ο χώρος αποτελεί το Σύμπαν μας μέσα στο οποίο ζούμε και τίποτα δεν μπορεί 

να βγει έξω από αυτό.  Ο χρόνος είναι επινόηση του Νου που διαχωρίζει τα γεγονότα για 

δική του διευκόλυνση, σε παρελθόντα, παρόντα και μέλλοντα.  Στην πραγματικότητα 

χρόνος δεν υπάρχει.  Ερχόμαστε στην αιτιότητα.  Κάθε αιτία έχει και ένα αποτέλεσμα. Το 

θετικό φέρνει το αρνητικό και το αρνητικό φέρνει το θετικό.  Αυτό ακριβώς είναι το ΚΑΡΜΑ.  

Η αιτία που φέρνει το αποτέλεσμα, το οποίο αποτέλεσμα, μας δίνει μια καινούργια αιτία 

κ.ο.κ.  Έτσι, η ευτυχία προκαλεί την δυστυχία, η νεότητα το γήρας, το φως το σκοτάδι, το 

πικρό το γλυκό κ.λ.π..  Μια αιώνια κυκλική ροή εναλλαγής και επανάληψης των δύο 

αντιθέτων πόλων. 

 

Αυτό το τρίπτυχο (χώρος-χρόνος- αιτιότητα) μας δίνει την έννοια της ματαιότητας.  Η Κάρμα 

Γιόγκα μας διδάσκει τον τρόπο με τον οποίο θα μεθοδεύσουμε τον σκεπτικισμό μας ώστε 

να σταματήσει η σφαλερή επανάληψη των ιδίων αιτιών και αποτελεσμάτων.  Μας διδάσκει 

ότι η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ είναι πέραν του τόπου, του χρόνου και της αιτιότητας.  Οτιδήποτε ο Νους 

μας συλλαμβάνει υπάγεται στην πεπερασμένη ματαιότητα.  Για να επέλθει η εσωτερική 

ελευθερία ο Νους του ανθρώπου πρέπει να αποκοπεί από κάθε προσκόλληση, να 

αντιταχθεί σε κάθε είδους καρπό, ικανοποίηση ή ανταμοιβή.  Όταν ο άνθρωπος αρνηθεί 

τον καρπό του οποιουδήποτε έργου του τότε σταματά την επαναφορά του κύκλου στα ίδια.  

Δεν αναπαράγει νέο αίτιο που θα προκαλέσει μοιραία νέο αποτέλεσμα.  Έτσι αρχίζουν να 

σπάζουν οι αλυσίδες που κρατούν δέσμια την ψυχή στον κόσμο της μορφής. 

 

Η μεγάλη πλάνη του ανθρώπου έγκειται στην αναζήτηση της ευτυχίας μέσα στη ζωή.  Η 

ευτυχία που γυρεύει ο άνθρωπος είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει την αντίθεση της, την 

δυστυχία και τον πόνο.  Ενώ αντίθετα κάθε πόνος, βάσανο, αρρώστια, κακοτυχία έρχεται 

για να αποπλύνει, αποκαθάρει τον άνθρωπο από τα αμαρτήματα, λάθη, εγκλήματα του 

παρελθόντος αλλά και της παρούσης ζωής.  Για αυτό η Κάρμα Γιόγκα συμβουλεύει: 

 

1. Δραστηριότητα 

Μια αδιάκοπη δραστηριότητα η οποία δεν αποσκοπεί στην απολαβή του αποτελέσματος 

και του καρπού της, δηλαδή στην συγκέντρωση αγαθών υλικών και ηθικών.  Η 

προσκόλληση προς τον καρπό του κάθε έργου λέγεται ΕΓΩΙΣΜΟΣ. 
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Β. Απομάκρυνση από την ΤΕΡΨΗ κάθε είδους 

Διότι ευτυχία δεν υπάρχει.  Είναι μια ψευδαίσθηση, μια ματαιότητα.  Κάθε σκέψη, λόγος, 

πράξη, πρέπει να τείνουν προς την τελειότητα, δηλαδή την ανεύρεση της εσωτερικής 

γνώσης και σοφίας. 

 

Ο Κάρμα γιόγκι για να εφαρμόσει αυτές τις αρχές, δηλαδή την ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ σε 

οποιοδήποτε καρπό του έργου του (υλική ή ηθική ανταμοιβή) και την ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ της 

απατηλής ευτυχίας, πρέπει να έχει κατανικήσει τον εγωισμό του. 

 

Η καταπάτηση του εγωισμού στην Κάρμα Γιόγκα σημαίνει ανάπτυξη της 

ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ.  Αυτή είναι η μονή αληθινή ΗΘΙΚΗ που απελευθερώνει τον άνθρωπο 

από κάθε ιδιοτέλεια, αδυναμία, ψευδαίσθηση και του προσδίδει τεράστια πνευματική 

δύναμη. 

 

Πρόκειται για εσωτερική δύναμη η οποία όσο περισσότερο αναπτύσσεται, τόσο ο 

άνθρωπος τελειοποιείται και προσφέρεται και θυσιάζεται για το Γενικό Καλό 

απομακρυνόμενος από τον Εγωκεντρισμό και την πάσης φύσης ιδιοτέλεια. 

 

 

 

(Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Yoga World” τον Μάρτιο 2009) 


