
	  
	  

©Swami	  Vivekananda,	  2008	   	   Isvara	  Joogakool,	  	  kursus	  1-‐10	  
Course	  003,	  version	  6.2.	   Lk	  1/2	   www.isvarajoogakool.ee	  

INDRIYAD	  JA	  TS&AKRAD	  
Sanskriti keeles tähendab tšakra (cakra) 
ratast või energiapunkti. Seega on tšakrad 
inimese peenkehas asuvad makrokosmilise  
energia transformatsiooni-, väljalaske- ja 
vastuvõtukeskused. Teisiti öeldes on 
inimene justkui vastuvõtu- ja 
väljalaskemehhanism. Energia selle 
erinevates vormides saadakse väljastpoolt 
ja me kogume neid energiad vastavalt meie 
teadvuse- või evolutsioonitasemele. Iga 
jõukeskus või tšakra kogub ja muundab 
mingit spetsiifilist energiat, mis on 
algupäraselt nii peen, et seda pole 
normaaljuhul võimalik näha ega eristada. 
Siinkohal võib tuua analoogia 
elektriseadmega, milles baasenergia 
muundatakse sellisteks energiavormideks 
nagu soojus, külmus, liikumine või jõud. 

Nagu oleme juba teada saanud, on āsana’te 
ja prāṇāyāma tehnikate praktiseerimine 
tõhus viis koondada end täielikult kui 
mõtteüksust, võimaldades kiiret progressi 
keskendumis- ja enesekontrollikunstis. 
Oma põhiolemuselt on meel pidevas 
liikumises ja seda mõjutavad igal ajahetkel 
pildid, helid ja muud meelte vahendusel 
saadavad sõnumid. Näiteks, kui oleme 
haaratud mingist vaatepildist, võime 
märgata, et meie hingamine samal ajal 
aeglustub või isegi katkeb mõneks 
sekundiks. See tõestab, et niipea, kui vaim 
millelegi keskendub, aeglustub hingamine 
tunduvalt või lakkab teatud ajaks hoopis. 
Seega ei ole võimalik vältida mentaalset 
ärevust  ega jõuda täielikult keskendunud 
olekusse oma hingamist kontrollimata. 
Analüüsides seda, kuidas tajutakse 
mentaalselt välismaailma moodustavaid 
objekte, näeme, et tajume teatud objekti 
või olendit niipea kui sellest objektist 
tulenevad erinevas vormis vibratsioonid 
mõjutavad meie meeleelundeid. Viimased 
alustavad omakorda kommunikatsiooni 
vaimuga, mis „lükatakse“ liikumisse. Seda 
fenomeni kirjeldab järgmisel leheküljel 
toodud tabel. 

Makrokosmilised peenenergiad sisenevad 
inimolendi teatud tasanditele läbi tšakrate, 
olenevalt iga inimese personaalsetest 
loomuomadustest. Energiad saavad hakata 
toimima ainult juhul, kui joogi on 
arendanud endas oskuse neid energiad 
vastavatel tasanditel koguda. Vastasel 
juhul, kui inimene ei ole nö ärganud 
(aroused) või teiste sõnadega vastuvõtlik, 
ei hakka need energiad inimese 
mikrotasandil tööle vaatamata sellele, et 
need väljaspool saadaval on. Need 
jõukeskused on ühtlasi ka 
psüühikakeskused, teadvusetasandid, 
energia-, elujõu- ja terviseallikad. 

Joogatraditsiooni kohaselt on seitsme 
avaldumistasandiga makrokosmose 
peenenergiad inimese mikrokosmose ja ka 
makrokosmose enese loojaks. Need 
energiad ilmnevad inimeses läbi 
peenkanalite, mida kutsutakse nāḍῑ’deks. 
Näiteks on iga füüsiline liikumine seotud 
mingi kindla nāḍῑ’ga. Samamoodi on  
olemas nāḍῑ’d kindlate tunnete, 
emotsioonide jne jaoks. Joogateaduse järgi 
eksisteerib umbes 72 000 olulist nāḍῑ’t, 
mis kannavad inimese mikrokosmoses 
edasi ja jagavad laiali makrokosmosest 
saadud peenenergiaid, eeldusel, et need 
nāḍῑ’d on takistamatult läbitavad. Iga 
ebapuhtus või teadlikkuse puudulikkus 
tähendab, et seda tüüpi energia ei saa 
nende nāḍῑ’de vahendusel toimida, samas 
vastavalt teise inimese omadustele võivad 
need täielikult töötada. Nāḍῑ’d juhivad 
mõnikord erinevaid energiavorme teatud 
kindlatesse punktidesse või fookustesse. 
Mõningaid neist fookustest võib vaadelda 
kui sekundaarseid tšakraid – need on 
üldiselt vähem olulised, kuid väga tõhusad, 
kui joogi eesmärgiks on saada kontakti 
mingit spetsiifilist tüüpi makrokosmilise 
peenjõuga. Üldiselt peitub tervise, 
mentaalse ja spirituaalse kasvu ning isegi 
teatud üleloomulike võimete omandamise 
saladus puhtuses, elujõus ja nende 
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jõudude/energiate voolavuses läbi nāḍῑ’de. 
Selle põhjuseks on see, et nāḍῑ’d 
mõjutavad otseselt füüsilist keha, 
elutähtsaid struktuure, vaimu ja üldise 
tasakaalu säilitamist. Rahulik vaikne nn 
väljalülitatud meditatiivne olek võimaldab 
inimesel pea jäädavalt säilitada sisemist ja 
välist tasakaalu.  

Joogi, kes oskab teadlikult juhtida energiat 
või muundada ja ülendada oma prāṇa 
erinevaid vorme kehas, on palju 

vastuvõtlikum ning võimeline tajuma 
oluliselt paremini peenmateeriat selle 
erinevates nähtamatutes 
avaldumisvormides. Samuti on tal võime 
tahte abil juhtida ja fokusseerida prāṇa 
erinevaid vorme tšakratesse. 

 

 

 

Cakra’d (jõukeskused) Mūlādhāra Svādiṣṭhāna Maṇῑpūra Anahāta Viśuddha 

Bhuta’d 

(jämeelemendid) 

maa vesi tuli õhk eeter 

(ākaṡa) 

Tanmatra’d 

(peenelemendid) 

haistmine maitsmine nägemine kompimine kuulmine 

Indriya’d 

(meeleelundid) 

(+) 

karma 

pärak genitaalid jalad käed häälepaelad 

(-) 

jñāna 

nina keel silmad nahk/ 

seks.funkt. 

kõrvad 

 

Märkus: (+) indriya’d on need, mille kaudu luuakse karma (karmedriya’d); (-) indriya’d on 
need, mille kaudu kogetakse reaalsust (jñānendriya’d).  

 

U+ KS	  ERE	  MO/ TE	  
Olgu aistivaid olendeid kuitahes palju, ma tõotan päästa nad kõik. Olgu ihad kuitahes 
ammendamatud, ma tõotan summutada nad kõik. Olgu dharma’d kuitahes mõõtmatud, ma 
tõotan omandada nad kõik. Olgu Buddha tõde kuitahes võrratu, ma tõotan jõuda selleni. 

Boddhisattva neli tõotust 

	  

	  

	  

	  


