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Η καθηµερινή Διδασκαλία του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα
Επιθυµία και Θυµός

 
Είναι  γνωστό  ότι  στη  ζωή,  οι  επιθυµίες  των  ανθρώπων  πολλαπλασιάζονται  αδιάκοπα,  η  µια  µετά  την
άλλη. Όταν εκπληρωθεί µια επιθυµία, µια άλλη παίρνει τη θέση της. Μια επιθυµία ποτέ δεν σταµατά µε
την εκπλήρωσή της. Δεν θα πάψει να αυξάνεται όπως όταν ρίχνουµε καύσιµο στη φωτιά.
Το ίδιο κι ο θυµός, όσο υπάρχει περισσότερη δυσαρέσκεια, τόσο αυξάνει ο θυµός. Το προσάναµµα είναι
σαν το ξερό χόρτο που φουντώνει στη φωτιά του θυµού. Ο θυµός δεν σταµατά ποτέ µε την έκφρασή του. 
Μόνο η συγγνώµη ελευθερώνει απ’ το θυµό.
Αυτός  που  είναι  ικανός,  πριν  εγκαταλείψει  το  σώµα  του,  να  ελέγξει  τη  δύναµη  της  επιθυµίας  και  του
θυµού, είναι άνθρωπος σωστός και ευτυχής.
 
“Στον  άνθρωπο  που  διαλογίζεται  συνεχώς  σε  αντικείµενα  των  αισθήσεων,  δηµιουργείται  µεγάλη
προσκόλληση σ’ αυτά. Από την προσκόλληση, γεννάται η επιθυµία και απ’ την επιθυµία ξεπηδά ο θυµός.
Απ’ το  θυµό  έρχεται  µια  µεγάλη  σύγχυση  (σχετικά  µε  το  καλό  και  το  κακό),  και  απ’ (αυτή)  τη  µεγάλη
σύγχυση, η απώλεια µνήµης. Απ’ την απώλεια µνήµης, (απορρέει) η καταστροφή (της ορθής διάθεσης)
του  πνεύµατος,  και  µε  την  καταστροφή  (της  σωστής  διάθεσης)  του  πνεύµατος,  ο  άνθρωπος  είναι
χαµένος”  Μπαγκαβάντ Γκίτα II-62, 63
 

(Απόσπασµα από τις σηµειώσεις µου, Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ)
 

 
 
 
 

OΜ Ας µπορέσει η τελειότητα να  θριαµβεύσει σε όλα.
OΜ Ας µπορέσει η ειρήνη να  θριαµβεύσει σε όλα.
OΜ Ας µπορέσει η πληρότητα να θριαµβεύσει σε όλα.
OΜ Ας µπορέσει η ευτυχία να  θριαµβεύσει σε όλα.
 
 

Περιεχόµενα :
 
Ø       Κύριο άρθρο : Η καθηµερινή Διδασκαλία του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα
Ø       Το Τιρουπαβάϊ της Αντάλ (Ποίηµα 14) – Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ
Ø       Οι Βέδες είναι οι δηλώσεις του Θεού
Ø       Τρία επίπεδα δράσης στις Βέδες
Ø       Ντρούβα, το αγόρι που έγινε πολικός αστέρας – Ινδική Μυθολογία
Ø       Τιρουκουράλ του Τιρουβαλουβάρ - Τζ. Ναραγιανασουάµυ
Ø       Γιόγκα Σούτρα – Γκαµπριέλ Γκαλεά
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Ø       Η Δηµιουργία σύµφωνα µε τις Βέδες – Πατρίς Ντελφούρ
Ø       Η σελίδα της Σριµάτι T. Ναµατζιριαµµάλ : Γκαράµ Μασάλα

 
 
 
 

Το Τιρουπαβάι της Αντάλ
Αποσπάσµατα από έναν αποκλειστικό σχολιασµό

του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα
 
(Τιρουπαβάι,  στη  γλώσσα  Ταµίλ,  τη  γλώσσα  του  Ταµίλ  Νάντου,  είναι  µια  ποιητική  σύνθεση  που  έχει  τη  δύναµη  να
οδηγήσει στην πίστη. Το Τιρουπαβάι είναι µια έκκληση προς τις γυναίκες να αφοσιωθούν στην πίστη.)
 
Ποίημα 16 : Ω, βασιλιά Νανταγκόπα, εσένα που σε σέβονται για τη μεγάλη γενναιοδωρία σου να
προσφέρεις πολλά ρούχα, και άφθονο νερό και μεγάλη ποσότητα τροφής ! Ξύπνα !
Ω, βασίλισσα Γιασόντα, κυριότερη απόγονε των γυναικών με τις σταθερές αξίες !
Ω, θεά, που είσαι το λατρευτικό φως των γυναικών ! Σε παρακαλώ σήκω !
Ω, Κύριε των θεών, που μεγαλώνεις (με μορφή γίγαντα) και θα διαπεράσεις το διάστημα και θα
μετρήσεις όλους τους κόσμους (με δυο δρασκελιές) ! Σε παρακαλώ, μην κοιμάσαι πια και σήκω !
Ω,  πρίγκιπα  Μπαλαντέβα  (Θεέ  παντοδύναμε  και  ισχυρέ)  στολισμένε  με  βραχιόλια  στους
αστραγάλους φτιαγμένα από χρυσό των ηρώων ! Θα μπορούσατε ο νεαρός αδελφός σου κι εσύ
να σηκωθείτε και να μη συνεχίσετε τον ύπνο σας.
Άκου και σκέψου, κοπέλα.
Ω, Ατσάρυα ! Εσύ, που μπορείς να μας οδηγήσεις στη χάρη του θεού καταργώντας το εγώ μας
και από κει προσφέροντάς μας τον καρπό των πράξεών μας, σε παρακαλώ έλα μαζί μας.
Ω, Κύριε ! Εσύ, που μεγαλώνεις μέσα στους αέρηδες και περιλαμβάνεις αυτόν τον κόσμο κάτω
απ’ τα  πόδια  σου  που  είναι  λωτοί,  καταστρέφοντας  τους  αγνωστικούς  και  ευλογώντας  τους
εκλεκτούς  ! Σε παρακαλώ, έλα να διώξεις την άγνοιά μας. Ω, Μπαλαντέβα, που έχεις την τύχη να
βρίσκεσαι  στην  υπηρεσία  του  Θεού  Κρίσνα,  που  ακούει  τις  ευχές,  αν  εσείς  οι  δυο,  εσύ  κι  ο
αδελφός σου ο Κρίσνα, θα θέλατε να σηκωθείτε και να μας τιμήσετε με την παρουσία σας, θα
στεφθούμε με επιτυχία για τις ευχές που κάναμε.
 
Το να βρει κανείς τη Θεία Χάρη, να καταργήσει τον εγωισµό, να υπηρετήσει τους έχοντες ανάγκη και να
προφυλάσσεται  από  τις  επιδράσεις  των  αγνωστικών  είναι  οι  βασικές  προσεγγίσεις  που  κάθε  πιστός  θα
έπρεπε να εφαρµόζει αν θέλει να γνωρίσει το Θεό. Σ’ αυτό να προστεθεί ο διαλογισµός στη Θεία Μητέρα
(Σρι).
Τα σχόλια του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα
Στο ποίηµα αυτό, οι Γκόπις προσπαθούν να ξυπνήσουν το θεό Κρίσνα, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση απ’
το Θεό, γιατί δεν έχουν ακολουθήσει την παραδοσιακή οδό αναζητώντας Τον µέσω της συζύγου Του και της
γεµάτες χάρη και πραότητα Μητέρας που έχει ενσαρκωθεί σε Ναππιννάι. Η έννοια είναι η εξής : για να
προστρέξουµε στο Θεό για την απελευθέρωσή µας και τη σωτηρία µας, πρέπει να πάµε προς Αυτόν αφού
έχουµε λάβει τη Χάρη της Θεάς.
Ο Θεός είναι άλλοτε το µέσον το πέρας της σωτηρίας µας. Η Θεά όµως δεν αρνείται ποτέ το Θεϊκό Της
έλεος. Μας ευλογεί µε τη µητρική της Χάρη και επικαλείται το Θεό για τη σωτηρία µας, χρησιµοποιώντας το
ακαταµάχητο κάλλος, τη γοητεία και το µαγνητισµό της. Ξέρει τη δύναµη του Θεού και τις αδυναµίες των
ορίων των παιδιών. Τοποθετείται εποµένως ανάµεσα στους δυο και δεν θα τους εγκατέλειπε ούτε για µια
στιγµή.  

 
Ακολουθεί το Θεό σε όλες του τις µετενσαρκώσεις. Ήταν η Σίτα στην ενσάρκωση ως Ράµα, και Ρουκµίνι
όταν ήλθε ως Κρίσνα, κλπ…
Στο  προηγούµενο  ποίηµα,  ζητήθηκε  από  τους  φύλακες  να  ανοίξουν  τις  πόρτες  του  παλατιού  του
Ναντιγκόπα  για  να  µπορέσουν  να  µπουν  οι  Γκόπις  (γελαδάρισσες)  και  να  ξυπνήσουν  τον  βασιλιά
Νανταγκόπα, τη βασίλισσα Γιασόντα, το Θεό Κρίσνα και τον πρίγκιπα Μπαλαντέβα (ονοµαζόµενο επίσης
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Μπαλαράµα),  το  µεγαλύτερο  αδελφό  του  θεού  Κρίσνα.  Οι  φύλακες  τους  δίνουν  την  άδεια  να  µπουν,  οι
Γκόπις περιµένουν τώρα εµπρός απ’ τα δωµάτια του καθενός απ’ αυτούς και τους καλούν να ξυπνήσουν.
Εδώ  η  Αντάλ  παρουσιάζει  συµβολικά  τους  γονείς  του  θεού  Κρίσνα  (Νανταγκόπα  και  Γιασόντα)  ως
πνευµατικούς  δασκάλους  (Ατσάρυα),  τον  Κρίσνα  σαν  ιερή  Μάντρα  (Ωµ  Νάµο  Ναραγιανάγια),  και  τον
αδελφό Του Μπαλαράµα ως την έννοια και την Ουσία αυτής της Μάντρας.
Η Αντάλ δίνει µεγάλη σηµασία στο Νανταγκόπα γιατί είναι ο «ελεγκτής και κυβερνήτης του ενός και των
πάντων».  Είναι  επίσης  φηµισµένος  για  τη  µεγάλη  του  ευσπλαχνία  επειδή  δίνει  πολλά  ρούχα,  νερό  σε
αφθονία, και µεγάλη ποσότητα τροφής. Δίνει σηµασία στη Γιασόντα γιατί έλαβε τη χάρη να είναι η µητέρα
του θεού Κρίσνα – είναι το φως που αυξάνει τη λάµψη του Θεού.  Στη συνέχεια, ο θεός Κρίσνα αφυπνίζεται.
Η  Αντάλ  υπενθυµίζει  το  σύνδεσµο  µεταξύ  του  Κρίσνα  και  τις  προηγούµενές  Του  µετενσαρκώσεις.  Στην
ενσάρκωσή  του  ως  νάνου  (Βαµάνα),  Τα  ιερά  Του  πόδια  άγγιζαν  όλο  το  σύµπαν  ανεξάρτητα  από  τάξη,
κοινωνική θέση, µόρφωση ή ευσέβεια. Στο Γκοκουλάµ, ο θεός Κρίσνα συγχρωτίζεται µε τις αγελαδάρισσες
και τους αγελαδάρηδες µε τον ίδιο τρόπο που συγχρωτίζεται µε τους βασιλιάδες και τους σοφούς αργότερα
στο Μπρινταβάνα (στο Μαθούρα) και στο Ντάβαρακά. Αυτό αποδεικνύει την ευκολία προσέγγισής Του κι
αυτό είναι κοινό και στις δύο µετενσαρκώσεις Του και ως Κρίσνα και ως νάνου. Οι Γκόπις γιορτάζουν αυτή
την πλευρά των ευνοϊκών ιδιοτήτων του Θεού.
Οι Γκόπις αφυπνίζουν . Αυτός όµως δεν κινείται. Αναγνωρίζουν ότι θα έπρεπε να αφυπνισθεί µέσω του
µεγάλου  Του  αδελφού  του  Μπαλαντέβα  (Μπαλαράµα)  και  απευθύνονται  σ’ αυτόν  τον  τελευταίο  σαν  σε
ήρωα. Ζητούν απ’ τα αδέλφια να ξυπνήσουν µαζί και να τις ευλογήσουν. Η συγχρονισµένη επίκληση προς
τα δύο αδέλφια χρησιµεύει στο να µας υπενθυµίζει ότι ο Θεός και ο µαθητής του είναι αχώριστοι.
Στην  ινδουιστική  εξάσκηση  του  διαλογισµού,  ο  πρώτος  χαιρετισµός  προσφέρεται  στους  πνευµατικούς
δασκάλους, κατόπιν στη Θεά πριν απ’ το χαιρετισµό στον ίδιο το Θεό. Παρόµοια, στις επικλήσεις πρέπει να
επικαλούµαστε τους πνευµατικούς δασκάλους, κατόπιν τη Θεά και τελικά το Θεό.
 

Η ιστορία της µετενσάρκωσης του Νάνου (Βάµανα Αβατάρα)
 
Ο  τέταρτος  απόγονος  του  Χιρανυακασίπου,  ονοµαζόµενος  Μπάλι,  νίκησε  τον  Ίντρα,  το  θεό  του
στερεώµατος, µε την αφοσίωση και τις µετάνοιές του. Ταπείνωσε άλλους θεούς και επέκτεινε την εξουσία
του στους τρεις κόσµους. Όλοι οι Θεοί έκαναν έκκληση στο Θεό Βισνού για να έχουν την προστασία Του.
Εκδηλώθηκε µε τον Αβατάρ του Νάνου Βαµάνα µε σκοπό να υποτάξει το Μπάλι.
Μια µέρα καθώς ο βασιλιάς έκανε µια µεγάλη θρησκευτική προσφορά ο Θεός Βισνού µε τη µορφή του
Βάµανα (νάνου) εµφανίστηκε εµπρός του συνοδευόµενος από άλλους βραχµάνους. Ο Μπάλι ήταν πολύ
ευχαριστηµένος που έβλεπε έναν άγιο άνθρωπο σε µικροσκοπική µορφή και υποσχέθηκε να του δώσει όλα
όσα θα του ζητούσε. Ο Θεός Βισνού έστω και νάνος έκανε το πρώτο βήµα µέχρι τον παράδεισο και µε το
δεύτερο βήµα πήγε στη γη. Κατόπιν, σεβόµενος την ευγένεια του Μπάλι και τις µεγάλες αρετές του παππού
του Πραλάντα, ο Θεός Βισνού σταµάτησε και του άφησε την υπό τη γη περιοχή. Η πρωτεύουσα του Μπάλι
ήταν η Μαχαµπάλιπουράµ.
 

Οι Βέδες είναι οι δηλώσεις του Θεού
 
Χάρη στη βαθιά γνώση που απόκτησαν εντρυφώντας στις θεϊκές αποκαλύψεις, οι σοφοί και οι άγιοι άφησαν
για  το  καλό  της  ανθρωπότητας  κατευθύνσεις  µεγάλης  αξίας  για  να  διάγει  κανείς  τακτοποιηµένη  και
ολοκληρωµένη ζωή. Μερικές φορές, είναι δυνατό να προκύψουν διαφορετικές ερµηνείες στις γνώµες τους,
αλλά αυτές έχουν συστηµατοποιηθεί απ’ τους µελετητές επερχόµενων περιόδων. Η πηγή απ’ την οποία
άντλησαν  όλες  τους  τις  πληροφορίες  ήσαν  οι  εντολές  του  Θεού  που  ονοµάστηκαν  συνολικά  Βέδες.  Η
θρησκεία που ασκήθηκε βασίστηκε στις δηλώσεις του Θεού.
Οι Βέδες είναι τέσσερις και κάθε µια µε τη σειρά της χωρίζεται σε δυο µέρη. Οι Μάντρες, αποτελούµενες
από  προσευχές  και  εγκώµια  σε  µερικούς  ύµνους  είναι  τα  εργαλεία  µεταβίβασης  των  σκέψεων.  Το  άλλο
µέρος, γνωστό µε το όνοµα Μπραµάνα, είναι γραµµένο σε πρόζα και γεµάτο από εκλαϊκεύσεις λειτουργικές
και  τελετουργικές,  από  επεξηγήσεις  και  εφαρµογές  ύµνων  που  εικονογραφούνται  από  πολυάριθµους
µύθους. 
Η Ρίγκ Βέδα ορίζει προσευχές σε ποιητική µορφή και µας δίνει έτσι µια ιδέα του Θεού. Η Γιαζούρ Βέδα
ασχολείται µε τελετουργικά. Η Σάµα Βέδα περιέχει ωδές που συνδέονται µε τα επουράνια. Οι τρεις αυτές
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αποτελούν µία ενότητα αλλά παρουσιάζουν τη Βεδική θρησκεία στην πλήρη της έννοια. Η Αθάρβα Βέδα
είναι  ανθρωπιστική  στην  προσέγγισή  της,  βοηθώντας  τους  ανθρώπους  να  αναπτυχθούν  σωµατικά  και
νοητικά.  Το  κύριο  χαρακτηριστικό  των  Βεδών  είναι  το  στυλ  προσέγγισης  που  επιτρέπει  στον  καθένα  να
επωφεληθεί  εδώ  σ’  αυτή  τη  ζωή  και  στην  επερχόµενη  (µετά  θάνατο).  Διαπραγµατεύονται  κοινωνικές,
πολιτικές και οικονοµικές σκέψεις. 
Στην  κοινωνική  ζωή  µπορεί  να  υπάρχουν  ανισότητες  µεταξύ  των  ανθρώπων  αλλά  όταν  επιτελούν  τις
υποχρεώσεις τους και πραγµατοποιούν µε εντιµότητα τα καθήκοντά τους οι απολαβές που αποκτούν είναι
παρόµοιες. Για παράδειγµα, εκτελώντας τα αντίστοιχα καθήκοντά τους, ο ρόλος ενός οδοκαθαριστή µπορεί
να είναι ισοδύναµος µ΄ αυτόν που έχει εντρυφήσει στις Βέδες. Ακολουθώντας την πειθαρχία και οι δυο θα
µπορέσουν να αποκτήσουν τον ίδιο τύπο αξίας στον ουρανό.
Στο µέτρο που οι λαοί έχουν αναπτυχθεί σε µια ατµόσφαιρα ασέβειας, το ερώτηµα του τι είναι καλό και τι
κακό,  αποφασίζεται  από  τους  ανθρώπους  βάσει  των  συνηθειών  που  έχει  υιοθετήσει  η  κοινωνία  κι  έχει
δώσει στα κριτήρια αυτά πνευµατικό χαρακτήρα.

 
Τρία επίπεδα δράσης που αναφέρονται στη Γκίτα

 
Οι  ινδουιστικές  γραφές  έχουν  κατατάξει  τις  µυριάδες  παραλλαγές  δράσης  σε  κατηγορίες  ανάλογα  µε  τα
αποτελέσµατά τους. Η ''φυσική εργασία" εκτελείται από την πλειονότητα των ανθρώπων χωρίς να θέτουν
ερωτήµατα για το τι του κάθε πράγµατος. Αν θέλουµε να ζούµε 100 χρόνια, βάζοντας νόηµα σ’ αυτή τη ζωή,
πρέπει να εκτελούµε ορισµένα καθήκοντα όπως ορίζονται απ’ τα ιερά κείµενα. Θεωρούνται ότι ανήκουν σε
µια ανώτερη διάσταση. Στην Τρίτη κατηγορία, το µυστικό στις εργασίες προς εκτέλεση είναι ότι πρέπει να
ζητάµε τη συνδροµή κάθε δυνατής βοήθειας. Η πιο πολύτιµη είναι η βοήθεια του Θεού γιατί µας κάνει να
αισθανόµαστε την προστασία Του.
Η παρακάτω κατηγορία αναφέρεται σ’ ένα συνδυασµό εργασίας και διαλογισµού, αλλά το σηµαντικότερο
είναι να εκτελείται η εργασία χωρίς να επιδιώκεται κάποιο αποτέλεσµα. Θα έπρεπε να προσπαθούµε να
συνειδητοποιούµε ότι όλα τα καλά του κόσµου είναι δηµιουργήµατα του Θεού και ότι κατά συνέπεια όλοι
κατέχουµε  τα  ίδια  δικαιώµατα  σ’  αυτά  τα  αγαθά  που  δεν  ανήκουν  αποκλειστικά  σε  κανένα  άτοµο.  Η
συµπεριφορά αυτή θα οδηγήσει στην απορία "γιατί αυτή η δηµιουργία και ποιος την έφτιαξε ;'', πράγµα που
θα µας οδηγήσει στη συνέχειας στο δρόµο της αυτό-αναζήτησης.
Κατόπιν έχουµε την αδράνεια που έχει δυο όψεις – του τεµπέλη που αποφεύγει να εκτελεί τα καθήκοντά του
εν ονόµατι του διαλογισµού. Αυτός απορρίπτεται απ’ το Θεό κι απ’ όλους τους πνευµατικούς αρχηγούς. Η
άλλη όψη είναι του σοφού που µένει προσκολληµένος στην εργασία και στους καρπούς της. Η τελευταία
κατηγορία ασχολείται µε απαγορευµένες πράξεις που περιλαµβάνουν απειλές κατά της ζωής και όλες τις µη
ηθικές πράξεις. Ο Θεός Κρίσνα δίνει µε έµµεσο τρόπο έναν πλήρη ορισµό που περιέχει ολόκληρη τη γκάµα
των δράσεων µέσα στη Γκίτα : Κανείς δεν µπορεί ούτε ένα λεπτό να µείνει χωρίς να εκτελεί εργασία. 
Η  Γκίτα  απευθύνεται  σε  άντρες  και  σε  γυναίκες  που  εργάζονται  δίνοντάς  τους  µ’ αυτόν  τον  τρόπο  µια
πνευµατική διάσταση. Πρέπει να σηµειωθεί ότι πρέπει να γνωρίζουµε ότι υπάρχουν τρία επίπεδα δράσης :
ηθικό, φιλοσοφικό και πρακτικό. Το πρώτο επίπεδο αφορά το άτοµο. Ο χαρακτήρας του είναι το διυλιστήριο
που  παραλαµβάνει  όλα  τα  δεδοµένα  των  αισθητηρίων  οργάνων  και  τα  µετατρέπει  σε  τελικά  προϊόντα,
συγκέντρωσης, συγγνώµης και τελικά αγάπης. Αυτό το επίπεδο αντιπροσωπεύεται από τον αρχηγό της
οικογένειας.  Η  φιλοσοφική  πλευρά  δείχνει  ότι  όλοι  είµαστε  ένα  και  αποτελούµε  τµήµα  του  Παγκόσµιου
Εαυτού,  ότι  είµαστε  πλάσµατα  µιας  "Πραγµατικότητας''.  Η  πρακτική  εργασία  αντιπροσωπεύει  την
πνευµατική δραστηριότητα. Καθένας από µας θα έπρεπε να εξαγνίζεται στη φωτιά της γιόγκα, να διώχνει
από µέσα του τις ακαθαρσίες, να λάµψει σαν καθαρό χρυσάφι και να δώσει το φως στους άλλους.
 
 
 

Ντρούβα, το αγόρι που έγινε ο Πολικός Αστέρας
Ιστορία απ’ την ινδουιστική µυθολογία

 
Μια φορά κι έναν καιρό, όταν οι Θεοί ασχολούνταν ακόµα µε τη δηµιουργία του σύµπαντος, ο εγγονός του
Μπράµα βασίλευε σ’ ένα µεγάλο και δυνατό βασίλειο. Είχε δυο συζύγους, τη Σουρούτσι και τη Σουνίτι που
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η καθεµιά είχε κι ένα γιό. Ο Ουτάµα, ο πρωτότοκος, ήταν ο γιος της Σουρούτσι κι ο µικρότερος, ο Ντρούβα,
ήταν της Σουνίτι. Ο βασιλιάς προτιµούσε τον πρωτότοκο απ’ τον δευτερότοκο και δεν το έκρυβε. Εκδήλωνε
σπάνια τη στοργή του στο µικρό αγόρι. Όλη η αγάπη του πήγαινε στον Ουτάµα και στη µητέρα του.
Μια µέρα ο Ντρούβα µπήκε στο δωµάτιο του πατέρα του και είδε τον Ουτάµα να κάθεται στα πόδια του
βασιλιά. Το µικρό αγόρι θα ήθελε κι αυτό να καθίσει στα γόνατα του πατέρα του και προσπάθησε να το
κάνει,  όταν  είδε  τη  µητριά  του  που  στέκοταν  κοντά  στο  βασιλιά.  Ο  Ντρούβα  την  κοίταξε  µε  µεγάλα
τροµαγµένα  µάτια  και  σιγά-σιγά  οπισθοχώρησε.  Δεν  τολµούσε  να  πλησιάσει  το  βασιλιά  όταν  αυτή  ήταν
παρούσα, έτσι το µόνο που µπορούσε να κάνει ήταν να µείνει όρθιος εκλιπαρώντας µε το βλέµµα του τον
πατέρα του. Η Σουρούτσι εκτόξευσε ένα παγερό βλέµµα στο παιδί διαπερνώντας το µε τα µάτια της σαν να
ήσαν σταλακτίτες. “Αγοράκι µου, για να κανακεύεσαι απ’ τον πατέρα σου θα έπρεπε να είσαι δικός µου γιος
κι όχι της µητέρας σου ”, του είπε µε µια γκριµάτσα περιφρόνησης, “Κρίµα που είσαι ο γιος της µητέρας
σου. Παλιόπαιδα σαν κι εσένα δεν αξίζουν να τα’ αγαπάς”. Τα δάκρυα ανέβηκαν στα µεγάλα µαύρα µάτια
του Ντρούβα και κύλισαν πάνω στα µάγουλά του. Σκουπίζοντας το πρόσωπό του, το µικρό αγόρι έφυγε
τρέχοντας.
Πήγε κατ’ ευθείαν στο δωµάτιο της µητέρας του για να κουρνιάσει στην αγκαλιά της, µε λυγµούς. Τρυφερά,
η Σουνίτι σκούπισε τα δάκρυά του. “Γιατί κλαις ;” ρώτησε. “Ήθελα να καθήσω στα γόνατα του πατέρα αλλά
η µητέρα Σουρίτσι είπε ότι δεν µπορούν να µε χαϊδολογήσουν γιατί δεν το αξίζω . Είµαι κακό παιδί, Μαµά ;”
ρώτησε ρουφώντας τη µύτη του. Καθώς κρατούσε το γιό της στην αγκαλιά της το βλέµµα της Σουνίτι έγινε
λυπηµένο και απογοητευµένο.  “Ασφαλώς όχι, γιέ µου !”, είπε, “Είσαι πολύ καλό παιδί, αλλά βλέπεις, εδώ,
δεν µε παίρνουν οπ’ όψη τους, και η µητέρα Σουρούτσι έχει πολύ µεγάλη θέση. Ο πατέρας σου την προτιµά
από µένα κι έτσι αγαπά τον Ουτάµα περισσότερο από σένα. Αυτό είναι το θλιβερό µας πεπρωµένο”. Ένα
δάκρυ κύλισε στο µάγουλό της κι όταν ο Ντρούβα το είδε σταµάτησε να κλαίει. Σκούπισε τα δάκρυα µε το
τρυφερό µικρό του χέρι και ξανάβαλε τα τσουλούφια του στη θέση τους. “Μην κλαις µανούλα, µην είσαι
λυπηµένη”, της είπε, “σου υπόσχοµαι να πάρω µια θέση τόσο υψηλή που όλος ο κόσµος θα πρέπει να µε
βλέπει µε σεβασµό.”
Σηκώθηκε και υποκλίθηκε µπροστά της αγγίζοντας τα πόδια της. “Θα πάω να νηστέψω στο δάσος και θα
επιστρέψω  µόνο  όταν  οι  Θεοί  µου  παραχωρήσουν  την  υψηλότερη  διάκριση  των  τριών  συνενωµένων
κόσµων.”  Η  Σουνίτι  δεν  τον  πήρε  στα  σοβαρά  και  αρκέστηκε  να  χαµογελάσει  συγκαταβατικά  όταν  ο
Ντρούβα έφυγε φιλώντας την. Το παιδί διέσχισε το παλάτι και δρασκέλησε τις πόρτες χωρίς να ρίξει ούτε
µια µατιά πίσω του. Μάζεψε την παιδικότητά του µε τα γέλια, τις πονηριές, τις χαρές και την καταχώνιασε σε
µια σκοτεινή και αποµονωµένη γωνιά της καρδιάς του. Περπάτησε µέχρι το δάσος και εγκαταστάθηκε στην
όχθη του ποταµιού. Παρ’ όλο που µετρούσε µόνο έξη ανοίξεις στη ζωή του, ο Ντρούβα, άρχισε να νηστεύει
και να προσεύχεται µ’ έναν και µόνο στόχο στο νου του.
Η Σουνίτι, µη βρίσκοντας το Ντρούβα στο παλάτι, πανικοβλήθηκε. Ένας φρουρός της είπε ότι είχε δει το
µικρό  πρίγκιπα  να  κατευθύνεται  προς  το  δάσος  κι  αυτή  τότε  έφυγε  αµέσως  σε  αναζήτηση  του  µικρού
αγοριού της. Τον βρήκε καθισµένο πάνω σ’ ένα βράχο στην όχθη του ποταµιού µε τα µάτια κλειστά να
προσεύχεται.  Έτρεξε κοντά του κλαίγοντας, “Ω Ντρούβα, τι κάνεις εδώ ; Έλα γιέ µου, ας γυρίσουµε σπίτι.
Είσαι πολύ µικρός για να νηστεύεις και να κάνεις µετάνοιες.”
Όταν άκουσε τη φωνή της µητέρας του ο Ντρούβα άνοιξε τα µάτια. Όχι, µητέρα, δεν είµαι πολύ µικρός. Δεν
θα γυρίσω πριν αποκτήσω αυτή τη θέση. Εσύ, να γυρίσεις σπίτι, µητέρα.”
Η  Σουνίτι  κατάλαβε  ότι  δεν  µπορούσε  τίποτε  να  αλλάξει  το  µυαλό  του  γιου  της,  γύρισε  στο  παλάτι,
φοβούµενη ότι αυτός θα πέθαινε στο δάσος.
Ο  Ντρούβα  προσευχήθηκε  κι  έκανε  νηστείες  και  µετάνοιες  κάθε  µέρα  χωρίς  διακοπή.  Με  τη  µετάνοια
εκλύθηκαν  µεγάλες  ποσότητες  ενέργειας  που  ενόχλησαν  τους  επτά  Μεγάλους  Ρίσις  (Σοφούς)  που
διαλογίζονται εκεί κοντά. “Πρέπει να υπάρχει κάποιος Θεός ή µεγάλος Ρίσι (Σοφός) που κάνει εδώ κοντά
νηστεία και προσευχή”, είπαν µεταξύ τους αφού ακολούθησαν την ενέργεια µέχρι την πηγή της, “αν όχι,
ποιος άλλος θα µπορούσε να βγάλει µια τέτοια δύναµη ; ”.
Τι έκπληξη για τους επτά Σοφούς (Σαπταρίσις) : η πηγή όλης αυτής της ενέργειας ήταν ένα µικρό αγόρι
µόλις έξη χρονών. Αποσβολωµένοι και εντυπωσιασµένοι κάθισαν γύρω του.
“Μικρέ µου, γιατί κάνεις νηστεία και προσευχή στο δάσος ;” τον ρώτησαν ευγενικά, “Θα έπρεπε να παίζεις
µε τους φίλους σου.”
“Θέλω να φτάσω στην πιο υψηλή θέση που µπορεί να κατακτήσει άνθρωπος”, απάντησε ο Ντρούβα µε
καθαρή φωνή, “Θα σταµατήσω µόνο όταν θα την κατακτήσω.”
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“Σ’ αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να απευθύνεις τις προσευχές σου στο Βισνού, αυτός θα τις εισακούσει”,
τον συµβούλεψαν.
Ο Ντρούβα απηύθυνε τότε τις προσευχές του στον Προστάτη του Κόσµου (Βισνού) και οι προσευχές του
είχαν τόση θέρµη που οι Θεοί θαύµασαν την απόφαση του παιδιού.
“Νοµίζω ότι θα παραχωρήσω αυτή τη χάρη στο παιδί. Ακόµα κι οι µεγαλύτεροι σοφοί θα το σκεφτούν δυο
φορές πριν ακολουθήσουν µια τέτοια δοκιµασία ”, είπε ο Βισνού µ’ ένα χαµόγελο.
“Αν συνεχίσει έτσι, οι δυνάµεις που έχουν απελευθερωθεί π’ τη δοκιµασία του θα µπορούσαν να κλονίσουν
τα ουράνια και να σχίσουν τη γη ”. “Τι θέλει το παιδί ;” ανησύχησε ο Ίντρα. “Μήπως θέλει τον Αµραβάτη, τον
παράδεισό µου, ή µήπως το λαµπερό άρµα του Ήλιου που αλλάζει τη νύχτα σε µέρα ; Θέλει να πάρει τη
θέση µου ; ”
“Είµαι  πεπεισµένος  ότι  δεν  πρόκειται  γι’  αυτό”,  είπε  ο  Βισνού  µ’  ένα  ύφος  ελαφρά  απαξιωτικό.  “Ο
παράδεισός σου δεν έχει τίποτα να φοβηθεί απ’ αυτόν. Το παιδί θέλει κάτι πολύ πιο µεγάλο. Θα το µάθουµε
πολύ σύντοµα.”
Ο Βισνού πήγε στην όχθη του ποταµιού και στάθηκε µπροστά στον Ντρούβα. “Ιδού εγώ, παιδί µου. Πες
µου τι θέλεις ;”.
Ο Ντρούβα άνοιξε τα µάτια και είδε το Θεό να λάµπει µε το φηµισµένο του δίσκο και το κογχύλι του. Το
νεανικό  του  πρόσωπο,  γερασµένο  πριν  την  ηλικία  του,  ρυτιδωµένο  απ’ τις  στερήσεις,  φωτίστηκε  µ’ ένα
χαµόγελο γεµάτο εµπιστοσύνη. Ρουφώντας ελαφρά τη µύτη του, διηγήθηκε στο Θεό τη θλιβερή του ιστορία.
“Η  µητέρα  Σουρούτσι  λέει  ότι  ο  πατέρας  µου  δεν  µ’ αγαπά  γιατί  δεν  κατέχω  καµιά  σηµαντική  θέση.  Σε
παρακαλώ λοιπόν, παραχώρησέ µου την πιο υψηλή διάκριση που υπάρχει και να µπορεί να διαρκέσει πιο
πολύ απ’ την αιωνιότητα, είπε µε αφοπλιστική αθωότητα.
 “Θα έχεις αυτό που ζητάς µικρέ µου”, είπε ο Βισνού χαµογελώντας του µε νόηµα τοποθετώντας το κογχύλι
του πάνω στα σκονισµένα ρούχα του Ντρούβα.  Αστραπιαία, η κούραση του παιδιού εξαφανίστηκε και το
σκελετωµένο κορµί του έγινε πάλι τρυφερό και παχουλό. “Θα σε τοποθετήσω σε µια τόση υψηλή θέση που
ακόµα και τα ουράνια θα βρίσκονται κάτω από σένα. Θα ζήσεις στον οίκο των Σαπταρίσις (επτά Σοφοί) που
το  βασίλειό  τους  εκτείνεται  πέρα  απ’ τον  Ήλιο  και  τη  Σελήνη.  Εκεί  θα  λάµπεις  µε  τρόπο  ακλόνητο  και
σταθερό όπως οι προσευχές σου κι όπως κι εδώ κάτω οι Επτά Σοφοί θα είναι καθισµένοι γύρω σου.” Ο
Ντρούβα  κοίταζε  το  Βισνού  λίγο  θορυβηµένος.  “Κι  η  µητέρα  µου  ;”  ρώτησε,  “δεν  µπορώ  να  την
εγκαταλείψω, ποιος θα την φροντίζει όταν θα φύγω ;”
Ο Βισνού ενθουσιάστηκε απ’ την αγάπη και την αφοσίωση που το µικρό αγόρι έτρεφε για τη µητέρα του. “Σ’
αυτή τη ζωή, θα είναι η µητέρα ενός βασιλιά κι όταν έλθει ο καιρός θα σε συναντήσει στον οίκο των Επτά
Ρίσις (Σοφών)“, υποσχέθηκε ο Βισνού.
Ο Ντρούβα ικανοποιήθηκε και γύρισε στο παλάτι. Όταν τον είδε, η Σουνίτι, πέρασε απ’ το γέλιο στο κλάµα,
ποτέ της δεν είχε φανταστεί ότι θα ξανάβλεπε το µικρό της αγόρι.
Λίγα  χρόνια  αργότερα,  ο  Ουτάµα  σκοτώθηκε  ενώ  κυνηγούσε  στο  δάσος.  Η  σκληρή  βασίλισσα  Σουρίτσι
άρχισε να τον ψάχνει και χάθηκε σε µια φωτιά του δάσους που ξέσπασε ξαφνικά γύρω της. Ο Ντρούβα
στέφθηκε βασιλιάς. Βασίλεψε µε σοφία και αποτελεσµατικότητα, πολλά χρόνια. Όταν η ζωή του πήρε τέλος,
ο Βισνού τον τοποθέτησε ψηλά στον ουρανό µε τους Επτά Μεγάλους Ρίσις. Ακόµη και σήµερα αν κοιτάξετε
στον  ουρανό  προς  το  βορρά  θα  δείτε  ένα  µικρό  αστέρι  σταθερά  στην  ίδια  θέση  και  επτά  άστρα  που
περιφέρονται γύρω του.

 
 
 

Τιρουκουράλ (παροιµίες) του Τιρουβαλουβάρ
Τζ. Ναραγιανασουάµυ

 
1.       Τα γράµµατα αρχίζουν απ’ το ‘Α’ . Το σύµπαν έχει για αρχή το Αρχέγονο Ον.
2.       Τι χρησιµεύει η γνώση, αν δεν λατρεύουµε τα πόδια Εκείνου που έχει την  αληθινή τέλεια Γνώση.
3.       Αυτοί που καταφεύγουν στα ένδοξα πόδια Αυτού που κατέβηκε µέσα στο άνθος θα ζήσουν αιώνια, στο

µακάριο ουρανό τον ανώτερο από όλους τους κόσµους.
4.       Αυτοί που βρίσκονται ενωµένοι στα πόδια Εκείνου που δεν έχει ούτε επιθυµία, ούτε αποστροφή, δεν

θα υποφέρουν ποτέ από τους πόνους που είναι σύµφυτοι µε τη γέννηση.
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5.       Οι δυο καρποί της ψευδαίσθησης (το καλό και το κακό) δεν θα πλησιάσουν εκείνους που εορτάζουν
την αληθινή δόξα του Θεού.

6.       Θα ζήσουν αιώνια αυτοί που παραµένουν στην αληθινή γραµµή καθοδήγησης Εκείνου που
κατάστρεψε τα πέντε πάθη, που προέρχονται από τις αισθήσεις.

7.       Εκτός απ’ αυτούς που κατέφυγαν στα πόδια Εκείνου που δεν έχει όµοιό του, όλοι οι άλλοι δεν µπορούν
να αποφύγουν τις ανησυχίες του πνεύµατος.

8.       Εκτός από εκείνους που είναι προσκολληµένοι στα πόδια του Σοφού που είναι ο ωκεανός της αρετής,
όλοι οι άλλοι δεν θα µπορέσουν να διασχίσουν τις φουρτουνιασµένες θάλασσες του πλούτου και τις
ηδονές των αισθήσεων.

9.       Όπως τα χωρίς αυτοδυναµία αισθητήρια όργανα, η κεφαλή που δεν υποκλίνεται εµπρός στα πόδια
Εκείνου που είναι προικισµένος µε τις οκτώ ιδιότητες είναι χωρίς αξία.

10.   Αυτοί που δεν καταφεύγουν στα πόδια του Θεού υπερπηδούν το µεγάλο ωκεανό των γεννήσεων. Οι
άλλοι δεν µπορούν να τον υπερπηδήσουν.

11.   Επειδή το χώµα συγκρατείται χάρις στη βροχή που πέφτει συνεχώς, η βροχή αξίζει να ονοµάζεται
αµβροσία.

12.   Η βροχή όχι µόνο προµηθεύει την καλύτερη τροφή σ’ όλα τα όντα αλλά αποτελεί και το καλύτερό τους
τρόφιµο.

13.   Αν θα λείψει η βροχή, η πείνα θα εγκατασταθεί µόνιµα σ’ αυτή την τεράστια έκταση γης, έστω κι αν
περικυκλώνεται από απέραντο ωκεανό και θα βασανίσει τα ζωντανά όντα.

14.   Οι εργάτες δεν θα εργαστούν την εποχή που θα στερέψει η πηγή της βροχής.
15.   Αν λοιπόν η βροχή καταστρέφει (εξ’ αιτίας της σπανιότητάς της) αυτή είναι πάλι που αναζωογονεί τα

κατεστραµµένα, µε την ευλογία της.
16.   Εκεί όπου δεν φαίνονται να πέφτουν από τα σύννεφα σταγονίτσες νερού, είναι σπάνιο να βλέπεις να

φυτρώνει τρυφερή χλόη.
17.   Ακόµη και το νερό του απέραντου ωκεανού θα έχανε τον όγκο του, αν τα σύννεφα έχαναν την

πυκνότητά τους και δεν µετατρέπονταν σε βροχή που θα έπεφτε εκεί.
18.   Αν δεν πέφτει η βροχή, οι άνθρωποι δεν θα γιορτάζουν σ’ αυτό τον κόσµο, τιµώντας τους κατοίκους

του ουρανού προσφέροντάς τους θυσίες.
19.   Η ελεηµοσύνη και η νηστεία θα εξαφανιστούν απ’ αυτή τη µεγάλη γη αν ο ουρανός δεν στείλει

βροχή.
20.   Τίποτα σ’ αυτό τον κόσµο δεν είναι δυνατό, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, χωρίς το νερό. Όλα,

εποµένως, εξαρτώνται απ’ τον ουρανό που στέλνει συνέχεια τη βροχή.
21.   Οι Γραφές εκθειάζουν πέρα από κάθε άλλο Αγαθό το µεγαλείο αυτών που απαρνήθηκαν τον κόσµο

και ζουν βίο πειθαρχηµένο.
22.   Η δόξα των ασκητών είναι πολύ µεγαλύτερη απ’ τον αριθµό όλων εκείνων που έζησαν και πέθαναν,

σ’ αυτό τον κόσµο.
23.   Το µεγαλείο εκείνων που αφού ζύγισαν και αντιλήφθηκαν την ουσία των δυο ιδιοτήτων  της ζωής

(ευχαρίστηση και πόνος), αγκάλιασαν τον ασκητισµό, µεταφέρεται σ’ όλα, σ’ αυτόν εδώ τον κόσµο.
24.   Αυτός που ελέγχει τις πέντε αισθήσεις χάρη στη δύναµη της ενέργειας, είναι ο σπόρος για τον

καλύτερο αγρό του Ουρανού.
25.   Η δύναµη εκείνου που καθυποτάσσει µέσα του τα πέντε (πάθη που γεννιούνται από τις αισθήσεις)

στέφθηκε βασιλιάς των πέντε µεγάλων ουράνιων περιοχών απ’ τον ίδιο τον Ίντρα.
26.   Μόνο οι σπουδαίοι µεταξύ των ανθρώπων κάνουν µόνοι τους αυτό που είναι δύσκολο να γίνει

(τιθάσευση των αισθήσεων). Οι αδύναµοι είναι ανίκανοι.
27.   Ο κόσµος ανήκει σε όποιον εξετάζει και γνωρίζει τη φύση των πέντε αισθήσεων, που ονοµάζονται

γεύση, όραση, αφή, ακοή και όσφρηση.
28.   Το µεγαλείο των ασκητών που τα λόγια τους είναι πλούσια σε νόηµα, αποδεικνύεται απ’ την ίδια

την αποτελεσµατικότητα των προσευχών που απαγγέλλονται προς τιµή τους.
29.   Αδύνατο να αντιµετωπίσει κανείς, έστω για ένα δευτερόλεπτο, το θυµό των θρησκευόµενων που

διαθέτουν τα καλύτερα των προσόντων, (απάρνηση, πραγµατική γνώση, απουσία επιθυµίας).
30.   Αυτοί που ονοµάζονται αντανάρς, λόγω της συµπεριφοράς τους, που είναι πλήρης ειλικρινούς

συµπόνιας για οτιδήποτε αποτελεί η ζωή, είναι µόνο οι ασκητές.
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Γιόγκα Σούτρα
Γκαµπριέλ Γκαλεά

 
Με  το  άρθρο  αυτό  εγκαινιάζεται  µια  σειρά  άρθρων  από  τα  µαθήµατα  που  έκανε  ο  Σρι  Τ.Κ.  Σριµπασυάµ
σχετικά µε τη Γιόγκα Σούτρα του Πατάντζαλι στη µνήµη του πατέρα του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα.
 
Η λέξη Σούτρα είναι σήµερα συνώνυµη της Γιόγκα Σούτρα αλλά αυτός ο τύπος της γλώσσας ασχολείται
στην πραγµατικότητα µε όλα τα θέµατα που άπτονται των Βεδών.

 
Από  το  700 ως  το  400 π.Χ.,  για  να  αποφευχθεί,  η  απώλεια  της  γλώσσας  δηµιουργήθηκε  ένας  τρόπος
µετάδοσης εύκολης στην αποµνηµόνευση, οι Σούτρες. Το σύνολο των θεµάτων που βρίσκονται στις Βέδες,
είτε πρόκειται για ιατρική είτε για αστρολογία, παρουσιάζεται επίσης µε µορφή Σούτρα.
Η συντετµηµένη µορφή των Σούτρα διευκολύνει την αποµνηµόνευση, εξ’ ορισµού.
Σούτρα σηµαίνει κλωστή.
Μια Σούτρα  µπορεί να παροµοιασθεί µε ένα ορθογώνιο µε πολλά τµήµατα.
Αν κάθε τµήµα περιλαµβάνει µια έννοια, ένας συνδυασµός τµηµάτων µπορεί να δώσει διαφορετική έννοια
κι  ένα  σύνολο  συνδυασµένο  µπορεί  να  σηµαίνει  µια  απλή  φράση.  Η  µέθοδος  αυτή  επέτρεψε  στους
Δασκάλους να διαφυλάξουν τη γνώση από κάθε εκχυδαϊσµό.
Στο επόµενο παράδειγµα υπάρχουν 7 επιλεγµένες λέξεις :
 

  1   2   3    4    5    6   7

 
Για  να  αντιληφθούµε  τη  σηµασία  της  Γιόγκα  Σούτρα  όλοι  οι  συνδυασµοί  των  λέξεων  της  ίδιας  Σούτρα
πρέπει να εξηγηθούν και να µελετηθούν. Ιστορικά, λόγω των πολλών επιδροµών και για τη διατήρηση της,
η διδασκαλία συντοµεύθηκε µε τη µορφή Σούτρα.
Ο Πατάντζαλι, σύµφωνα µε την παράδοση, λατρεύεται σαν ενσάρκωση του Βισνού. Ο Βισνού ενσαρκώθηκε
µέσα στο νερό µιας χούφτας, εξ’ ου και το όνοµά του Πατάντζαλι, “Αυτός που βγήκε απ’ τη χούφτα”. Ο
Πατάντζαλι παριστάνεται µε τη µορφή φιδιού, δίδασκε πάντα πίσω από µια κουρτίνα.
Η Γιόγκα Σούτρα θεωρεί ότι τα συνήθη µέσα γνώσης δεν µας δίνουν τη σωστή γνώση. Όταν το νοητικό
(Chittha-Τσίτα) αντανακλά το πραγµατικό στοιχείο, το αιώνιο και αµετάβλητο (Πουρούσα), τότε απαντάται η
σωστή γνώση. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Τσίτα αντανακλά αυτό που της εµφανίζεται, δηλαδή τον
κόσµος  (Prakruthi).  Η  διδασκαλία  της  Γιόγκα  Σούτρα  ευνοεί  την  προσέγγιση  στη  σωστή  γνώση  και
επιτρέπει στον ασκούµενο να αποκτήσει τη Διάκριση (Βιβέκα) µεταξύ  Πρακρούτι και Πουρούσα.
Κατά την παράδοση, πριν αρχίσουµε τη µελέτη της Γιόγκα Σούτρα, επικαλούµαστε πάντοτε τον Πατάντζαλι,
µε την επίκληση που µας µεταδόθηκε απ’ τον πρώτο σχολιαστή της Γιόγκα Σούτρα, τον Βυάσα, µεταξύ 250
- 200 π.Χ. περίπου.
 
Yastyaktvaa roupamaadyam
Είθε αυτός που εγκατέλειψε την πρωτότυπή του µορφή, την πρωταρχική του µορφή
Prabhavati jagato
Αλλά που ακόµα επηρεάζει το Σύµπαν (Jagat  σηµαίνει Σύµπαν)
anékadhaa anougra haaya
Που δίνει διαφορετικά είδη φιλίας, συµπόνιας, (ευεργετεί αυτόν τον κόσµο µε διαφορετικούς τρόπους)
Prakshina klésha raashihi Που καταστρέφει το σύνολο των κλέσα
vishama visha dharo
Και είναι εφοδιασµένος µε διάφορα δηλητήρια (visha  σηµαίνει δηλητήριο, πρόκειται για δηλητήριο, που
καταστρέφει τις κλέσα σαν το ζιζανιοκτόνο !)
anéka vaktra soubhogui
Αυτός που έχει πολλά κεφάλια (υπολογίζονται στα χίλια)
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Αυτός που έχει πολλές φωνές (Vaktra  σηµαίνει πολλά λόγια)
έχει όλων των ειδών τις απολαύσεις
Sarva jnaana prasoutihi
Γεννά (Prasutha-Πρασούτα) όλες (Sarva) τις γνώσεις (Jnaana-Τζνιάνα)
bhujaga parikaraha
Περιτριγυρισµένος από χιλιάδες φίδια (Bhujaga-Μπουτζάγκα)
pritayé nityam
Που δηµιουργεί την ευδαιµονία αιώνια στο δηµιουργηµένο κόσµο
dévo hishaha savovyaat
Είθε να µας προστατεύει ο θεός των φιδιών
Sita vimala tanuhu
Με το λευκό, αγνό του σώµα, το ακηλίδωτο
Yogado Yoga yukthaha
Αυτός και µόνο αυτός, µπορεί να µας δώσει τη συγκέντρωση, όντας αυτός ο ίδιος συγκεντρωµένος µέσα
στη Συγκέντρωση. (Μας κάνει να δούµε αυτή την αγνή,  λευκότητα, είναι το νόηµα αυτής της επίκλησης.)

(συνεχίζεται)
 

Η Δηµιουργία σύµφωνα µε τις Βέδες
Πατρίς Ντελφούρ

 
Σύµφωνα  µε  τις  Βέδες  υπάρχουν  δύο  δηµιουργίες.  Μία  µηχανική,  που  περιγράφεται  στη  Σάµκυα  και
απεικονίζεται από τον Πρατζαπάτι και µία άλλη, µεταφυσική, µε το Μπράµαν.

 
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΑΤΖΑΠΑΤΙ
η Δηµιουργία γίνεται από το νοητικό (πνευµατική λειτουργία) του Πρατζαπάτι (Πρατζα = δηµιουργώ - Πάτι =
πατέρας).  Δηµιουργεί  κατ’ αρχήν  την  Άγκνι  (ιερό  πυρ).  Σε  αναγνώριση  και  ως  κόρη  του  Δηµιουργού,  η
Άγκνι,  πυρ  της  δηµιουργίας,  δηµιουργεί  µε  τη  σειρά  της  το  σύµπαν.  Γι’  αυτό  το  λόγο  η  Άγκνι  είναι  η
σηµαντικότερη θεότητα και ο απαραίτητος ενδιάµεσος για να γνωρίσουµε το Δηµιουργό. Αντιπροσωπεύει
εδώ και 3 000 χρόνια την αναγνώριση προς τους δηµιουργούς µας.
Η Άγκνι δηµιουργεί αρχικά τον Βιράτζ, αυτός δηµιουργεί τα Όγιας, που δηµιουργούν τους Ντέβας (θεότητες
/ λειτουργίες που θα διαχειριστούν τον κόσµο). Όπως ο Πρατζαπάτι πρέπει να µείνει έξω απ’ τη δηµιουργία
(αφού ο ίδιος δεν έχει δηµιουργηθεί), επεµβαίνουν οι ενδιάµεσοι, δηλ. η Άγκνι, και από την Άγκνι, ο Βίρατζ,
µετά οι Όγιας και ύστερα οι Ντέβας. Αν η Άγκνι δεν δηµιουργεί, αν ο κόσµος δεν έχει δηµιουργηθεί, η Άγκνι
δεν υπάρχει και ο Πρατζαπάτι δεν είναι πια ούτε Δηµιουργός ούτε αιώνιος. Η πράξη πιστοποιεί την ύπαρξη
και η ταυτότητα προέρχεται απ’ την πράξη.

 
Στην αλυσίδα της δηµιουργίας, η « κόρη » είναι η προστάτιδα του « πατρός ». Κάθε κρίκος έχει λοιπόν ένα
διπλό ρόλο, του δηµιουργήµατος και του δηµιουργού.
Υπάρχουν  108 κύριες  Ντέβας  (θεότητες  /  λειτουργίες)  που  υποδιαιρούνται  ανάλογα  µε  τις  διαφορετικές
λειτουργίες τους : ήλιος, υγρασία, τύχη, λόγος, αυγή... Σύµφωνα µε τη µυθολογία, υπάρχει µια θεότητα για
τη λειτουργία του σύµπαντος. Δεν πρόκειται για θεολογικούς θεούς αλλά για λειτουργίες που διαχειρίζονται
το δηµιουργηµένο κόσµο. Καθεµιά απ’ αυτές τις βεδικές θεότητες δηµιουργεί µε τη σειρά της το σύµπαν
που της αντιστοιχεί. Το σύνολο των Ντέβας είναι το σύµπαν που δηµιουργήθηκε.
Κάθε  Ντέβα  επαγρυπνεί  για  τη  διατήρηση  του  ρόλου  του  δηµιουργού  και  της  αιωνιότητάς  του.  Καθώς
καθεµιά απ’ τις ιδιότητές µας είναι µια όψη αυτών των θεοτήτων και όπως ο άνθρωπος είναι εξαρτηµένος
από τους Ντέβας οφείλει µε τη σειρά του αναγνώριση στους Ντέβας και να µην εµποδίζει τις λειτουργίες
τους. Η Άγκνι, έχει διπλό ρόλο : να δηµιουργεί τον κόσµο και να απορροφά το δηµιουργηµένο κόσµο. Κάθε
Ντέβα έχει διπλή λειτουργία : έκφραση και µη έκφρασή της. Κατά συνέπεια κάθε ανθρώπινο ον µπορεί να
εκφράσει ή όχι µια ιδιότητα και να είναι ή να µην είναι σε αρµονία µε το σύµπαν.

 
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΡΑΜΑΝ
Η ρίζα ΜΠΡ σηµαίνει απροσδόκητη έκρηξη, όπως το νεογέννητο βγάζει την πρώτη του κραυγή. Αυτό που
δηµιουργεί αυτήν την έκρηξη, ονοµάζεται Μπράµαν. Είναι χωρίς µορφή, ακόµη κι αν υπάρχει όνοµα ενώ ο
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Πρατζαπάτι  µπορεί  και  να  έχει.  Δεν  υπάρχει  κανείς  κάτω  απ’ αυτό.  Είναι  µοναδικό,  ανώτερο  όλων.  Το
Μπράµαν είναι ουδέτερου γένους, « αυτό », ούτε « αυτός », ούτε « αυτή ».
Η αρχή της δηµιουργίας παραµένει εδώ ίδια :

·       Το Μπράµαν δηµιουργεί αρχικά τους ντέβας (θεότητες),
·       διαπερνά αυτό το « σύµπαν » δηµιουργηµένο έτσι ώστε κάθε θεότητα να έχει ένα ρόλο στην υπόλοιπη
δηµιουργία του σύµπαντος : Άγκνι, Βάγιου, Σούργια…

·       αλλά  όταν  τελειώσει  η  δηµιουργία  του  σύµπαντος  αποσύρεται :  υπερβαίνει  το  σύµπαν  που
δηµιουργήθηκε.

Το Μπράµαν δεν µπορεί να εµπλακεί ξανά στον κόσµο για άλλη µια φορά αφού τον έχει ήδη εγκαταλείψει.
Για να βρει ξανά αυτή τη δυνατότητα, το Μπράµαν, επινοεί δύο έννοιες : το όνοµα (Σάµπντα) και τη µορφή
(Ρούπα, το αντικείµενο σανσκριτικά). Από µια άποψη φιλοσοφική, αυτό που έχει όνοµα έχει και µορφή κι
αυτό  που  έχει  µορφή  έχει  και  µια  λειτουργία  (γκούνα,  ιδιότητα,  χαρακτηριστικό,  χρησιµότητα...).  Το
Μπράµαν έχει όνοµα δεν έχει όµως µορφή. Έτσι, µπορεί να κρύβεται µέσα στη δηµιουργία χωρίς να είναι
ορατό.  Όποιος  ξέρει  να  υπερβαίνει  τη  µορφή,  µόνος  αυτός,  είναι  ικανός  να  δει  το  Μπράµαν.  Όσο  πιο
σηµαντικές λειτουργίες υπάρχουν για ένα πράγµα τόσο λιγότερη σηµασία έχει το όνοµα. Οι λειτουργίες,
εποµένως, εξαρτώνται απ’ τη µορφή και όχι απ’ το όνοµα. Ο άνθρωπος πέφτει σ’ αυτή την παγίδα και δεν
βλέπει πια το Μπράµαν. « Αυτός που ξέρει να ξεχωρίζει το όνοµα απ’ τη µορφή βρίσκει το Μπράµαν ».
Απ’  τη  µορφή  γεννιέται  η  δράση  για  να  εκφράσει  τις  ιδιότητες,  τα  χαρακτηριστικά,  τις  λειτουργίες  των
πραγµάτων.  Υπάρχουν  δυο  τύποι  δράσεων :  αυτές  που  επιβεβαιώνουν  το  όνοµα  (την  ταυτότητα)  της
µορφής κι αυτές που ενώνουν τις µορφές µε άλλες µορφές. Το Κάρµα είναι λοιπόν δυο ειδών : Γιάγκνα,
δράση  που  επιβεβαιώνει  το  όνοµα  πέρα  απ’  τη  µορφή  (κατάλληλο  για  την  υπέρβαση)  και  Κάρµα,
καθηµερινής δράσης που δίνει την εµπειρία (κατάλληλη για την απόλαυση) της µορφής.

 
 

 
Η σελίδα της Σριµάτι Τ. Ναµατζιριαµµάλ

(συζύγου του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα)
 
 

Γκαράµ Μασάλα

Είναι  η  πιο  αρωµατική  ανάµιξη  µπαχαρικών.  Έχει  το  πλεονέκτηµα  να  µην  πουλιέται  στα  µπακάλικα.
Διατίθεται παντού. 
 
 
Υλικά :
 
2 κ.σ. σπόροι κίµινο
2 κ.σ. σπόροι κόλιαντρο
2 κ.σ. σπόροι καρδάµωµο
2 κ.σ. µαύρο πιπέρι
1 µπαστουνάκι (7 εκ.) κανέλλας κοπανισµένο
1 κ.εκ. κοπανισµένο γαρύφαλλο
1 κ.εκ µοσχοκάρυδο (ξύσµα)
1/2 κ.εκ σαφράν (προαιρετικό)
 
 
Εκτέλεση :
 
Βάλτε το κίµινο, τον κολίαντρο, το καρδάµωµο, το πιπέρι, την κανέλλα, το γαρύφαλλο σ’ ένα µεγάλο τηγάνι
και σε µέτρια φωτιά.
Ψήστε τα µπαχαρικά για περίπου δέκα λεπτά. Ανακατεύετε κάθε τόσο µέχρι να ροδίσουν και να βγάζουν
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ένα γλυκό καπνισµένο άρωµα. Αφήστε να κρυώσει εντελώς. Χρησιµοποιείστε ένα µίξερ (µύλο του καφέ) για
να γίνει σκόνη. Προσθέστε στο µίγµα το µοσχοκάρυδο και το σαφράν. Διατηρείται σε ερµητικά κλειστό κουτί,
σε ξηρό δροσερό µέρος.
Το Γκαράµ Μασάλα παραµένει φρέσκο για 3 µήνες.
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