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Η καθηµερινή Διδασκαλία του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα
 

Τα πέντε προσόντα για αληθινό πλούτο
 
 
Ο πλούτος είναι απαραίτητος για να διάγει κανείς µια άνετη ζωή. Εν τούτοις αυτός που κερδίζει πολλά
χρήµατα δεν θα έχει ηρεµία. Θα έχει πάντα το φόβο ότι θα του κλέψουν τα πλούτη. Για να απελευθερωθεί
κανείς απ' αυτόν τον φόβο θα πρέπει να αποκτήσει έναν πλούτο που κανείς δεν µπορεί να κλέψει. Ο
πλούτος αυτός απαιτεί πέντε προσόντα :
- το θάρρος,
- τη γνώση,
- τη φιλία ενός πλάσµατος που είναι παρόν τόσο στην επιτυχία όσο και στην αντιξοότητα,
- µια ισχυρή προσωπικότητα,
- το ζήλο για εργασία.
 
Αυτός  που  κατέχει  αυτά  τα  προσόντα  δεν  χρειάζεται  να  αποταµιεύει  το  χρήµα  του,  δεν  φοβάται  τους
κλέφτες γιατί δεν θα µπορούν ποτέ να τον ληστέψουν. Πρέπει λοιπόν κανείς να βάλει τα δυνατά του για
να αποκτήσει αυτές τις πέντε καλές ιδιότητες.
 

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

 
 
 
Ζητάµε συγγνώµη απ' τους αγαπητούς αναγνώστες µας, για την επαναληφθείσα καθυστέρηση στην έκδοση.

Ελπίζουµε ότι θα µας συγχωρήσετε όταν διαβάσετε αυτό το διπλό τεύχος.
 
 
 
 
« Ένας  άνθρωπος  που  σταµατά  στην  απλή  κατανόηση  του  Θεού  του  είναι  το  ίδιο
αµαθής µ' αυτόν που δεν αναζητά το Θεό. »

Μπ. Γκ. XV-17
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Περιεχόµενα :
 
Ø       Κύριο άρθρο : Η καθηµερινή Διδασκαλία του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα
Ø       Το Τιρουπαβάϊ της Αντάλ (Ποίηµα 13) – Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ
Ø       Το δένδρο του σύµπαντος – Διδασκαλία του Σρι Κρίσνα
Ø       Ο λανθασµένος πληθυντικός
Ø       Θάνατος : Ο φίλος της ψυχής σας.
Ø       Η Θεά της άνοιξης
Ø       Ο Ινδουιστικός γάµος - Κλαίρη Σριµπασυάµ
Ø       Τι είναι η νύχτα ;
Ø       Γιόγκα και Αγιουρβέδα – Αντρέα Καµπούτ
Ø       Αλληλεγγύη για το Τσουνάµι
Ø       Η δοµή ενός µαθήµατος Γιόγκα  - Κορνέλια Χάιντε
      Δυο σηµεία συγκέντρωσης : Ναµπί και Χρούνταγια – Ιζαµπέλ ντε ΜοντµολένI
Ø       Αναλογίες µεταξύ των µη πραγµατικών του κόσµου
Ø       Ραµαγιάµα, Ωδή VI, Κεφ. VI
Ø       Ραµαγιάµα – Πασκάλ Γκαγιάρ
Ø       Μπαγκαβάτ Γκίτα, Κεφ. XV – Πατρίς Ντελφούρ
Ø       Η σελίδα της Σριµάτι T. Nαµαγκιριαµάλ : Το Σαφράν
 

 
 

 
 

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  13 :  Έφθασαν  τώρα  όλες  μας  οι  φίλες  στο  καθορισμένο  μέρος  για  τη  συγκέντρωση.
Έφθασαν εδώ ψάλλοντας τους δοξαστικούς ύμνους για τον Θεό Κρίσνα που άνοιξε το στόμα
του  Μπακασούρα  (του  δαίμονα  που  πήρε  τη  μορφή  πελαργού) και  ο  οποίος  με  τη  μορφή  του
Ράμα έκοψε τα δέκα κεφάλια του δαίμονα Ραβάνα.
Η Αφροδίτη ξύπνησε και σηκώθηκε και ο Δίας έχει ξαπλώσει ήδη, τα πουλιά κελαηδούν. Ω ! Νέα
και όμορφη βοσκοπούλα που τα όμορφα ελαφίσια της μάτια μοιάζουν με λουλούδι ! Όλες μας
πρέπει  να  πάμε  στο  ποτάμι  και  να  βουτήξουμε  βαθιά  μέσ'  στο  νερό  που  θα  μας  κάνει  να
ριγήσουμε.  Εμπρός,  μην  περνάς  τον  καιρό  ξαπλωμένη  στο  κρεβάτι  σου !  Ω!  αγαπητή  κοπέλα!
Είναι στ'  αλήθεια μια μεγάλη μέρα για μας. Απελευθερώσου απ'  την απαίτησή σου και ξύπνα!
Άκουσε και σκέψου τα κοπέλα.
 
Απελευθερώσου απ' την απαίτηση : Να θεωρεί κανείς ότι τα αντικείµενα που ανήκουν στο Θεό είναι δικά
µας είναι απαίτηση. Ο άνθρωπος χρησιµοποιεί και βιάζει τον κόσµο σαν να του ανήκει χωρίς καµιά σκέψη
για τους άλλους …
Τα µάτια που µοιάζουν µε λουλούδια και σαν της ελαφίνας : Το πνεύµα µας είναι σαν τη µέλισσα που
λεηλατεί ένα λουλούδι ή σαν τα µάτια της ελαφίνας που είναι ζωηρά και πάντα σε κίνηση, αδυνατώντας να
προσηλωθούν στον Θεό.
Είναι νωρίς το πρωί. Όλες οι κοπέλες είναι µπροστά στο σπίτι της φίλης τους για να την ξυπνήσουν ώστε
να έλθει µαζί τους. Αυτή η γελαδάρισσα είναι πανέµορφη, µε θελκτικά µάτια, ντυµένη και στολισµένη µε
κοσµήµατα. Απορροφηµένη από τη γνωριµία της µε τον Θεό, παραµελεί τα καθήκοντά της και δεν απαντά
στο  κάλεσµα  των  φιλενάδων  της  για  το  ιερό  λουτρό  Μαργκάλι.  Μοιάζει  πολύ  ευτυχισµένη.  Οι  κοπέλες
θέλουν να την πείσουν ότι είναι το ίδιο σηµαντικό να κυριαρχήσει κανείς στις αισθήσεις του και να δοξολογεί
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τον Θεό.
Η Αντάλ µας θυµίζει το επεισόδιο µε τον δαίµονα Μπακασούρα. Ο Κάµσα, ο θείος του Θεού Κρίσνα είχε
στείλει έναν από τους έµπιστούς του να σκοτώσουν τον νεαρό Κρίσνα. Ο δαίµονας πήρε τη µορφή ενός
γερανού (µπάκα στα Σανσκριτικά) και πήγε στο δάσος όπου ο Κρίσνα έπαιζε µε άλλα αγόρια. Ο δαίµονας
τα πείραξε χαλώντας όλα τα παιχνίδια τους και φτύνοντας τον Κρίσνα τα γέµισε κοπριές. Ο Σρι Κρίσνα
θύµωσε. Άρπαξε γρήγορα τον γερανό (Μπάκα) και πάλεψε µαζί του. Στο τέλος άνοιξε διάπλατα το ράµφος
του γερανού και τον έκανε δυο κοµµάτια. Όταν οι άνθρωποι παρ' όλες τις ανέσεις που έχουν σ' αυτόν τον
κόσµο δεν χρησιµοποιούν το στόµα τους (δύναµη του λόγου) για να δοξάσουν τον Θεό ή για να αναφέρουν
το όνοµα του Θεού θα τους τιµωρήσει στερώντας τους όχι µόνο τη δύναµη του λόγου αλλά και την αίσθηση.
Αυτό είναι το ηθικό δίδαγµα αυτής της ιστορίας. Η Αντάλ µας θυµίζει επίσης το επεισόδιο µε τον δαίµονα
Ραβάνα. Ο σοφός Βισβαµίτρα εγκαταλείποντας το βασίλειό του έκανε µετάνοιες για χρόνια και χρόνια για να
µπορέσει να κανονίσει και να οργανώσει το γάµο του Βισνού επάνω στη γη µας. Μετά από το γάµο του
Βισνού, ο δαίµονας Ραβάνα, χώρισε τον Θεό από τη σύζυγό του την Σίτα απάγοντάς την και κάνοντας και
τον Θεό Ράµα και την Σίτα να υποφέρουν.
Ο Ραβάνα δεν επέβαλε µόνο τη δυστυχία σ'  αυτούς που αγαπούσαν τον Ράµα ή που επικαλούνταν το
όνοµα του Ράµα αλλά βίασε τον Ράµα µε πολλούς τρόπους. Ο Ράµα σκότωσε τον Ραβάνα και βοήθησε
τους  πιστούς  Του  να  τον  δοξολογούν.  Με  τον  ίδιο  τρόπο  ο  Θεός  θα  σκοτώσει  αυτούς  που  προκαλούν
δυστυχία στους πιστούς Του.
 
Σχόλια του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα :
 
Με το ποίηµα αυτό, η Αντάλ, µας θυµίζει ότι αυτοί που ψάλλουν και δοξολογούν το όνοµα του Θεού, δεν θα
αποκτήσουν µόνο ευεργετήµατα και την απελευθέρωση αλλά θα κάνουν καλό σ' όλο τον κόσµο. Συνειδητά
ή ασυνείδητα κάνουµε λάθη και γεµίζουµε δυσαρέσκεια. Στην εποχή µας το να ψάλλει κανείς τη δόξα του
Θεού και να απαγγέλλει το όνοµά του είναι ο µόνος τρόπος να απαλλαγούµε απ' αυτή τη δυσαρέσκεια.
Το ποίηµα αυτό µας δείχνει τη γνώση της Αντάλ στην αστρολογία. Στην ινδουιστική αστρολογία ο Δίας είναι
ο Θεός της διανοητικής και της πνευµατικής γνώσης ενώ η Αφροδίτη είναι η Θεά της ευχαρίστησης των
αισθήσεων, της ηδυπάθειας και του υλικού πλούτου. Επίσης όταν δύει ο Δίας και η Αφροδίτη ανατέλλει οι
άνθρωποι ρέπουν περισσότερο προς τις απολαύσεις των αισθήσεων προς την ηδυπάθεια και την επιθυµία
για  υλικό  πλούτο  χάνοντας  συγχρόνως  το  ενδιαφέρον  τους  για  τις  πνευµατικές  και  θρησκευτικές
δραστηριότητες. Η Αντάλ ζητά απ' τις κοπέλες να βιαστούν πριν οι απολαύσεις των αισθήσεων και ο υλικός
πλούτος προσελκύουν το πνεύµα τους.
Δεν αρκεί να είσαι ωραία, θελκτική, καλοντυµένη και στολισµένη µε κοσµήµατα για να συναντήσεις το Θεό.
Πρέπει να είσαι καθαρή και στο πνεύµα και στην καρδιά. Όπως ένας ελέφαντας ρίχνει επάνω του άµµο
πριν να πλυθεί στο νερό του ποταµού µε τον ίδιο τρόπο, εγκαταλείποντας κι εµείς το ενδιαφέρον µας για την
εξωτερική οµορφιά πρέπει να εξαγνίσουµε το πνεύµα και την καρδιά µας στον ποταµό του θείου. Το πνεύµα
µας µπορεί να εξαγνιστεί αποδραστηριοποιώντας το εγώ µας και τις εγωκεντρικές µας σκέψεις. Η καρδιά
µας εξαγνίζεται διώχνοντας τις κακές και δυσάρεστες για τους άλλους σκέψεις µας.
Σ' αυτό το ποίηµα, η Αντάλ, µας διδάσκει την οδό που θα µας ετοιµάσει για ένα ευτυχισµένο και ειρηνικό
τέλος. Δεν πρέπει να µένουµε ικανοποιηµένοι από τα κοσµικά µας κέρδη, τις απολαύσεις του σώµατος και
των αισθήσεών µας. Θα πρέπει µάλλον να έχουµε χρόνο για να σκεφτόµαστε το Θεό, να λέµε τα' όνοµά
Του και να ψάλλουµε τη δόξα Του. Θα πρέπει επίσης να απαλλαγούµε από την αίσθηση του εγώ και το
συναίσθηµα εγωισµού κατά την ώρα που σκεπτόµαστε το Θεό.
Η Αντάλ επικαλείται τον Τοντάρ Αντιπόντι Αλουάρ (αυτόν που λάτρευε τα αποτυπώµατα των ποδιών των
πιστών σαν ιερά και τα έπλενε). Ήταν απόλυτα αφοσιωµένος στη συντήρηση του κήπου του ναού. Όταν
πλησίαζε το τέλος του υπηρέτησε τους πιστούς του Σρι Ρανγκανάθα (τον Θεό του Σρι Ρανγκάµ) πλένοντας
τα πόδια τους, µετά έριχνε το νερό αυτό επάνω του για να λάβει αγιοσύνη.
 
 
 

Το δέντρο του Σύµπαντος
Διδασκαλία του Σρι Κρίσνα
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Ο Σρι Κρίσνα λέει στον Ουντάβα, τον καλύτερό του φίλο :
"Αγαπηµένε µου Ουντάβα, το σύµπαν αυτό, όµοια αιώνιο µε τον δηµιουργηµένο κόσµο που δεν ζει παρά
µέσω της δράσης, κάνει δυο ειδών καρπούς : τον καρπό της κοσµικής απόλαυσης όπου ελλοχεύουν τα
αρπακτικά και τον καρπό της ελευθερίας που τον αναζητούν οι κύκνοι. Αυτό το δίσπορο Δέντρο εµφανίζεται
υπό  την  µορφή  της  αρετής  και  της  κακίας.  Έχει  άπειρες  ρίζες  που  µε  τη  σειρά  τους  έχουν  άπειρες
διακλαδώσεις.  Από  τον  κορµό  του  φυτρώνουν  τρεις  κλάδοι  που  είναι  οι  Σάτβα,  Ράτζας  και  Τάµας.  Έχει
πέντε κλαδιά που είναι οι πέντε Μάχα Μπούτα. Οι χυµοί που κυκλοφορούν στις ρίζες και στα φύλλα του
δέντρου είναι οι πέντε αισθήσεις της αντίληψης. Έχει έντεκα κλαράκια που είναι τα όργανα πρόσληψης,
δράσης και το Μάνας (ο νους).
Πάνω σ'  αυτό το δέντρο δυο πουλιά κάνουν τη φωλιά τους : ο Ίσβαρα, ο ανώτερος Θεός και η Ζίβα, η
ενσαρκωµένη ψυχή. Η φλούδα του δέντρου είναι τριπλή και ονοµάζεται Τριντόσα (Βάτα, Πίτα και Κάφα). Το
Δέντρο υψώνεται µέχρι την τροχιά του ήλιου.
Παράγει  δυο  ειδών  καρπούς :  την  αρετή  και  την  κακία.  Αυτοί  που  έλκονται  από  την  απληστία,  τις
αισθησιακές ηδονές και τις αισθητηριακές απολαύσεις τρώνε τον καρπό της κακίας. Προκαλούν τον πόνο
και  τη  δυστυχία.  Υπάρχουν  κι  αυτοί  που  τρώνε  τους  άλλους  καρπούς :  είναι  οι  απαρνητές  που  έχουν
αποκτήσει τη διάκριση και που αναζητούν την Απελευθέρωση.
Όποιος µε τη διδασκαλία και την ευλογία του Δασκάλου του αντιλαµβάνεται ότι ο Ανώτερος Θεός µε την
ιδιότητά  του  της  Ψευδαίσθησης  εκδηλώνεται  µε  πολυάριθµες  µορφές,  αυτός  θα  αντιληφθεί  το  αληθινό
νόηµα της Βέδας και θα Με γνωρίσει".  Με άλλα λόγια, τόσο οι Τριντόσα (Βάτα, Πίτα και Κάφα) όσο και οι
Τριγκούνα (Σάτβα, Ράτζας και Τάµας) χωρίς να ξεχνάµε τις Ιντρίγια έχουν να παίξουν ένα ρόλο στο αν θα
είµαστε τα αρπακτικά ή οι κύκνοι !
 

Ο Λανθασµένος Πληθυντικός !
 
Ο πληθυντικός είναι µια κατηγορία της γραµµατικής που περιλαµβάνει τις λέξεις (ουσιαστικά, αντωνυµίες)
που περιγράφουν ένα σύνολο αντικειµένων που µπορούν να απαριθµιστούν ένα προς ένα και τις λέξεις
που συµφωνούν µε αυτά.
- Ποιος είναι ο πληθυντικός αριθµός του τρίτου προσώπου "αυτός" ή "αυτή" ;
Είναι "αυτοί" ή "αυτές" που σηµαίνει "αυτός" και "αυτός", "αυτή" και "αυτή" ή "αυτός" και "αυτή" ή κάθε 
άλλος συνδυασµός των δύο ή περισσοτέρων !
- Ποιος είναι ο πληθυντικός του δευτέρου προσώπου "εσύ" ;
Είναι "εσύ" και "εσύ" και "εσύ" µέχρι το άπειρο !
- Ποιος είναι λοιπόν ο πληθυντικός του πρώτου προσώπου ;
Είναι "εγώ" και "αυτός", "εγώ" και "αυτή"… αλλά ποτέ "εγώ" και "εγώ".
Στην πραγµατικότητα το "εγώ" είναι αδύνατο να έχει πραγµατικό πληθυντικό.
Τι γίνεται λοιπόν µε το "εγώ" και "εγώ" ;
 
 
 
 

Θάνατος : Ο φίλος της ψυχής σας.
 
Ο θάνατος δεν είναι µια εχθρική παρουσία. Είναι η φυσική διαδικασία εγκατάλειψης µιας προσωπικότητας
για µια άλλη.
Τι είναι Θάνατος ;
Κάθε καρπός ωριµάζει και πέφτει. Εν τούτοις, έχουµε ποτέ αντικρίσει αυτόν τον καρπό µε τροµαγµένο ύφος
; Όχι είναι µια φυσική εξέλιξη. Με τον ίδιο τρόπο, τη στιγµή που το Κάρµα του φυσικού σας σώµατος έχει
λήξει, το πνεύµα ή η ψυχή σας εγκαταλείπει το σώµα. Ο θάνατος είναι ο χωρισµός του αστρικού σώµατος
από το φυσικό σώµα ως µέρος της διαδικασίας φυσικής εξέλιξης. Τη στιγµή που κάποιος δεν επιθυµεί πια
να ζει σ' αυτό το σπίτι, το εγκαταλείπει µε δική του επιλογή. Αν κάποιος τον βοηθήσει να φύγει, παραµένει
ευγνώµων προς αυτόν τον άνθρωπο και τον θεωρεί σαν καλό φίλο. Έτσι και ο θάνατος είναι φίλος µας.
Πράγµατι, ο θάνατος είναι η ίδια µας η προέκταση –η προέκταση της ίδιας µας της ψυχής.
Η Μπαγκαβάντ Γκίτα λέει : "Όπως κάποιος που βγάζει τα παλιά του ρούχα για να φορέσει καινούργια, το
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ίδιο  και  η  ενσαρκωµένη  ψυχή,  έχοντας  εγκαταλείψει  το  φθαρµένο  σώµα  της,  αναζητά  ένα  άλλο".  Αν
αναλογισθούµε,  χωρίς  τρόµο  τον  θάνατο  µε  καθαρό  µυαλό,  δεν  θα  στερηθούµε  τη  χαρά  της  ζωής.  Ο
θάνατος είναι τροµακτικός εξ' αιτίας της άγνοιας µας ή της αβίντυα.
 
Καθήκον του καθενός είναι να προετοιµάζεται για τον θάνατο µε τέτοιο τρόπο που να ζει καλά τη ζωή του,
ώστε όταν έρθει ο φυσικός θάνατος να µην είναι τροµακτικός. Καλή προετοιµασία σηµαίνει την ανάπτυξη
µιας βαθιάς διείσδυσης στη φύση του βαθύτερου Εγώ σας που θα ολοκληρώνει την προσωπικότητά σας
που  θα  απλοποιεί  τη  ζωή  σας.  Όταν  ζείτε  µια  ζωή  εσωτερική  και  χρήσιµη  και  δέχεσθε  τον  θάνατο  µε
πνευµατικό τρόπο, ο θάνατος θα χάσει την αιχµηρότητά του και θα πάψει να είναι κάτι τροµακτικό.
Μ' αυτή τη διαδικασία είναι πολύ σηµαντικό να απλοποιήσετε τη ζωή σας, να την θεωρήσετε σαν ένα ταξίδι.
Όσο  λιγότερες  αποσκευές  µεταφέρετε  όταν  ταξιδεύετε  τόσο  καλύτερα  αισθάνεστε.  Με  άλλα  λόγια  αν
µεταφέρετε πολλά υλικά αποκτήµατα, πολλές επιθυµίες, προσκολλήσεις, τότε η ζωή θα είναι ένα φορτίο
γεµάτο πόνους.
 
Είναι ψευδαίσθηση να νοµίζετε ότι όσο πιο πολλά αντικείµενα κατέχετε τόσο θα είστε καλύτερα καλυµµένοι.
Στην  πραγµατικότητα  δεν  θα  γίνετε  παρά  ο  φύλακας  πολλών  υλικών  αγαθών  που  ποτέ  δεν  θα
χρησιµοποιήσετε. Αν έχετε µόνο µια καρέκλα και ένα τραπέζι, θα τα χρησιµοποιείτε και θα χαίρεστε κάθε
µέρα.  Αλλά,  αν  υποθέσουµε  ότι  έχετε  είκοσι  καρέκλες  και  τραπέζια  να  ξεσκονίσετε,  είκοσι  καρέκλες  και
τραπέζια  να  συγυρίσετε,  είκοσι  καρέκλες  και  τραπέζια  να  προφυλάξετε  από  τη  φθορά  ή  την  κλοπή,  θα
περνάτε όλο σας τον καιρό για να τα τακτοποιήσετε. Δεν θα έχετε ούτε τον χρόνο να καθίσετε στις καρέκλες
ούτε να βάλετε κάτι πάνω στα τραπέζια !
Είναι απαραίτητο να απλοποιήσετε την υλική και ψυχολογική σας ζωή. Για να προωθήσετε τη νοητική σας
απλότητα προσπαθήστε να κατανοήσετε ότι ο νόµος του Κάρµα είναι αλάθητος. Είναι ο νόµος της αιτίας και
του αποτελέσµατος : όπως σπέρνετε έτσι θερίζετε και θα είσθε ο µόνος που θα υποστεί τις συνέπειες.
 
Όλες  οι  πράξεις  ή  κάρµες  που  θα  εκτελέσετε  µε  τις  σκέψεις,  τα  λόγια  και  τις  πράξεις,  έχουν  τα
αποτελέσµατά τους. Όλα τα αρνητικά πράγµατα που κάνετε ενάντια στη συνείδησή σας, ενάντια στην ηθική,
θα σας πληγώσει τώρα ή αργότερα. Δεν µπορείτε να ξεφύγετε από τον νόµο του κάρµα. Εάν το κάρµα σας
δεν είναι σωστό, εάν βασίζεται στο ψέµα, στην ατιµία ή στην απάτη, εάν το κάρµα σας φέρνει αρνητικές
καταστάσεις και πολλή ανησυχία θα δηµιουργήσει βάρος στο ασυνείδητό σας.
Αν όµως εκτελείτε δίκαιες πράξεις που σας επιτρέπουν να έχετε συµπόνοια, ταπεινότητα, γενναιοδωρία,
θυσία, ταπεινοφροσύνη και αγάπη –οι πράξεις αυτές εξαγνίζουν το πνεύµα σας. Ζείτε µε λιγότερα λόγια και
εντάσεις. Το πνεύµα σας χαλαρώνει.
Επί πλέον, για να απλοποιήσετε την εξωτερική σας ζωή, πρέπει να έχετε καλή επικοινωνία (σατσάνγκα)
οπότε το πνεύµα σας σκέπτεται συνεχώς τον Θεό. Θα πρέπει επίσης να µάθετε την τέχνη του "πράττειν
οικειοθελώς". Μην επικεντρώνετε τη σκέψη σας µόνο στα µέλη της οικογένειάς σας αλλά να θεωρείτε τον
εαυτό σας σαν µέρος της ανθρωπότητας.
Τελικά, αναπτύξτε ένα αγνό εγώ γεµίζοντας τη ζωή σας µε έναν συνδυασµό της αγάπης προς τον Θεό και
τη σκέψη "ποιος είµαι πραγµατικά;". Μάθετε να βλέπετε τον Θεό σαν αντικείµενο άπειρης αγάπης και την
πραγµάτωση του Θεού σαν τον ύψιστο σκοπό της ζωής σας.
 

Η Θεά της Άνοιξης
 
Η  Βασάντα  Παντσάµι  (η  πέµπτη  σεληνιακή  ηµέρα  της  αρχής  της  άνοιξης)  είναι  αφιερωµένη  στη  Θεά
Σαρασβάτι, τη Θεά των Τεχνών και των Επιστηµών. Είναι η θεά της καλλιτεχνικής και της επιστηµονικής
δηµιουργικότητας. Η Σαρασβάτι, είναι ντυµένη µε ένα λευκό και κίτρινο σάρι. Είναι καθισµένη πάνω σ' έναν
λευκό κύκνο και τα πόδια της αναπαύονται σ' έναν λευκό λωτό. Στην Ινδουιστική µυθολογία ο κύκνος είναι
σύµβολο σοφίας και διάκρισης. Η γνώση χωρίς φρόνηση είναι επικίνδυνη. Η Σαρασβάτι, αντιπροσωπεύει
και τη φρόνηση και τη γνώση. Κρατά στο ένα χέρι χειρόγραφο σε φύλλο φοίνικα που συµβολίζει τις Βέδες
και στο άλλο περιδέραιο από µαργαριτάρια σύµβολο της αγνότητας και του διαλογισµού. Ο λωτός σηµαίνει
ότι παρ' όλο που µπορεί να έχουµε τις ρίζες µας στη λάσπη και στο βόρβορο αυτού του κόσµου, µπορούµε
να τα υπερβούµε χωρίς να λερωθούµε. Στα δύο άλλα χέρια της κρατά µια βίνα* που αντιπροσωπεύει τη
θεότητα των τεχνών.
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Saa mâm pâtu Bhagavati, nishesha jâdyâpada.
Είθε η Θεά αυτή να µε προστατεύει και να διώξει την τυφλότητά µου.
 
* µικρή 7χορδη άρπα 30 εκ.
 
 

Ο ινδουιστικός γάµος ή Βιβάχα
Κλαίρ Σριµπασυάµ

 
Ο παραδοσιακός ινδουιστικός γάµος είναι ένα σύνολο τελετουργιών και παραδόσεων µε βαθύ νόηµα και
συµβολισµό.  Είναι  µια  αρχαία  τελετή  4000  ετών.  Κάθε  φάση  της  τελετής  εκφράζει  φιλοσοφικό  και
πνευµατικό  νόηµα.  Δεν  αποτελεί  µόνο  µια  σύνδεση  των  ψυχών  του  γαµπρού  και  της  νύφης,  αλλά
δηµιουργεί  σταθερό  σύνδεσµο  µεταξύ  δύο  οικογενειών.  Η  τελετή  αυτή  τελείται  παραδοσιακά  στα
Σανσκριτικά, τη γλώσσα της αρχαίας Ινδίας και του Ινδουισµού, ενώ οι τοπικές γλώσσες χρησιµοποιούνται
για τις οδηγίες της διαδικασίας.
Η Σανσκριτκή λέξη που περιγράφει τον γάµο είναι βιβάχα που σηµαίνει κυριολεκτικά "αυτό που στηρίζει" ή
"αυτό  που  φέρει".  Εποµένως  η  τελετή  του  γάµου  είναι  ιερή  τελετή  που  γίνεται  για  να  δηµιουργήσει  µια
ένωση που στηρίζει και φέρει έναν άνδρα και µια γυναίκα κατά τη διάρκεια της έγγαµης ζωής τους στην
αναζήτηση της ορθότητας (ντάρµα) (Σ.Μ. ο παγκόσµιος Νόµος).
Οι ακόλουθες τελετουργικές διαδικασίες αντιπροσωπεύουν τα δυνατά σηµεία της τελετής. Η είσοδος του
χώρου όπου γίνεται ο γάµος είναι διακοσµηµένος µε µεγάλες µπανανιές που συµβολίζουν την χωρίς τέλος
αφθονία και για τις επερχόµενες γενεές. Μια γιρλάντα από φύλλα µάγκο στολίζει την είσοδο που φέρει µια
τρέσα από τρία λευκά βάγια που συµβολίζουν την αρχή µιας σχέσης που δεν θα µαραθεί. Ηχούν δυνατά και
καθαρά  οι  νότες  του  Ναντασουαράµ (πνευστό  όργανο).  Το  πνευστό  αυτό  όργανο  παίζεται  σε  όλες  τις
γιορτές στους ναούς και σηµαίνει ότι η ένωση που καθαγιάζεται στον χώρο αυτό είναι ιερή και θεία.
Κολάµ και Ρανγκόλι ή διάκοσµος µε άνθη
Οι περίπλοκοι συνδυασµοί ανθέων στην είσοδο, συµφωνούν µε το πνεύµα της τελετής ευχόµενοι το "καλώς
ορίσατε" στους φίλους που έρχονται. Στην είσοδο της αίθουσας, οι επισκέπτες ραντίζονται µε ροδόνερο.
Ένα  µπουκέτο  λουλούδια  προσφέρεται  στις  γυναίκες,  εκφράζοντας  την  ευχή  Σοουµπατζιάµ  (καλούς
οιωνούς). Ο πολτός από σανταλόδεντρο που προσφέρεται στους καλεσµένους φέρνει ανακούφιση από τη
ζέστη και την κούραση του ταξιδιού και η καραµελωµένη ζάχαρη (κάντιο) προσφέρεται σαν προάγγελος της
γλυκύτητας και της ευτυχίας αυτής της τελετής.
Σουµανγκάλι Πραρτάνα
Μια λειτουργία σε µορφή προσευχής τελείται λίγες µέρες πριν το γάµο σαν επίκληση στις Σουµανγκάλι για
να δώσουν την ευλογία τους. Οι Σουµανγκάλι είναι γυναίκες έγγαµες αλλά όχι χήρες. Στον Ινδουισµό είναι
µεγάλη ευλογία να αφήσει κανείς αυτόν τον κόσµο µαζί µε τον εν ζωή σύζυγό του. Η ψυχή της γυναίκας που
πεθαίνει µαζί µε τον ζωντανό σύζυγό της θεωρείται ελευθερωµένη. Πριν από το γάµο η µητέρα της νύφης
καλεί πέντε ηλικιωµένες Σουµανγκάλι (µεγαλύτερες σε ηλικία από τους γονείς της νύφης) και προσεύχεται
γι' αυτές. Επικαλείται επίσης τις Σουµανγκάλι που δεν είναι πια σ' αυτόν τον κόσµο. Η Μανγκάλυα Σούτρα η
αλυσίδα της ευτυχίας που πρέπει να κρεµαστεί στο λαιµό της µέλλουσας νύφης τοποθετείται σ' ένα πιάτο µε
διάφορα υφάσµατα που χρησιµοποιούνται για τις προσευχές.
 
Παρακαλεί τις πέντε Σουµανγκάλι και τις νεκρές Σουµανγκάλι να ευλογήσουν την κόρη της για να έχει την
µακροβιότητα των Σουµανγκάλι (δηλ. παρακαλεί η κόρη της να µη µείνει χήρα). Η µητέρα της µέλλουσας
νύφης  προσφέρει  σε  όλους  τους  καλεσµένους,  κυρίως  στις  έγγαµες  γυναίκες  και  στα  νεαρά  κορίτσια
µεταξωτό ύφασµα ή εικόνισµα του Θεού µε παραδοσιακό τρόπο και σύµφωνα µε τα οικονοµικά µέσα της
οικογένειας.
Σαµαραντάνα
Αυτή είναι µια κοινωνικο-θρησκευτική τελετή που δεν έχει µεγάλη έκταση. Τελείται µερικές µέρες πριν το
γάµο. Προσεύχονται στον Θεό Βισνού και την Σύζυγό Του για να λάβουν τις ευλογίες τους ώστε το ζευγάρι
να έχει µια ευτυχισµένη ζωή. Προσκαλούνται µερικά µέλη της οικογένειας και µερικοί φίλοι. Η εορτή αυτή
εορτάζεται είτε µε επίσκεψη σε ένα ναό του Βισνού, είτε µε προσευχές στο σπίτι που απευθύνονται στον
Βισνού και τη σύζυγό Του. Το πρωινό του γάµου ο Θεός Γκανέσα, ο Θεός που παραµερίζει τα εµπόδια,
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επικαλείται για να διώξει κάθε εµπόδιο.
Νάντι Ντεβάτα Πούτζα
Η Νάντι είναι µια πολύ σηµαντική θρησκευτική τελετή. Τελείται µε τη βοήθεια ιερέα ο οποίος δίνει τις οδηγίες
για το άναµµα της Ιερής Φωτιάς. Ο βωµός της Ιερής Φωτιάς δηµιουργείται για να κληθεί ο Θεός της Φωτιάς
που είναι ο κύριος µάρτυρας του γάµου. Η τελετή αυτή γίνεται για να λάβουµε την ευλογία των προγόνων
µας για µακρόχρονη ευτυχισµένη ζωή, για να ελευθερωθούµε από κάθε ασθένεια και για να έχουν τα παιδιά
που πρόκειται να γεννηθούν υγεία, ευηµερία, καλή παιδεία και να διάγουν σώφρονα βίο.
Ο ιερέας που θα τελέσει τον γάµο δεν πρέπει να πενθεί ούτε να έχει τελέσει κηδεία κατά τον µήνα που
προηγείται του γάµου.
Βρατάµα ή οι Όρκοι
Οι τελετές του γάµου αρχίζουν µε το Βρατάµ που γίνεται χωριστά για τη νύφη και χωριστά για τον γαµπρό.
Στη νύφη δένουν στον καρπό ένα ιερό κορδόνι για να διώχνει τα κακά πνεύµατα. Για τον γαµπρό η τελετή
αρχίζει µε την επίκληση διάφορων Βεδικών Θεών –τους Ίντρα, Σόµα, Τσάντρα, Άγκνι. Από τη στιγµή αυτή ο
γαµπρός ετοιµάζεται για ένα νέο κεφάλαιο της ζωής του ως αρχηγού της οικογένειας ή Γκριχάστα.
Οι τελετές γονιµότητας
Την παραµονή του γάµου προετοιµάζεται µια µικρή πλατφόρµα από χώµα και φρέσκια χλόη. Εννέα µικρές
πήλινες γλάστρες τοποθετούνται πάνω σ' ένα στρώµα από φύλλα µπέτελ (Σ.Μ. φυτό που µασούν τα φύλλα
του οι Ινδοί). Εννέα είδη µουλιασµένων δηµητριακών φυτεύονται τελετουργικά µέσα σ' αυτές τις γλάστρες
από τις Σουµανγκάλι. Την εποµένη του γάµου οι φυτρωµένοι σπόροι ρίχνονται σ' ένα ποτάµι ή σε λίµνη. Μ'
αυτό το τελετουργικό, η οικογένεια επικαλείται τις ευλογίες του φύλακα των οκτώ σηµείων του ορίζοντα για
µια ζωή γεµάτη υγεία και καλούς απογόνους για το ζευγάρι.
Άφιξη του γαµπρού
Το  βράδυ  πριν  από  το  γάµο  ο  µελλόνυµφος  οδηγείται  στην  αίθουσα  του  γάµου  µε  ποµπή  µέσα  σ'  ένα
αυτοκίνητο  διακοσµηµένο  µε  λουλούδια.  Συνοδεύεται  από  τους  γονείς  της  µέλλουσας  νύφης  και  τον
υποδέχονται στην αίθουσα του γάµου (που µπορεί να είναι το σπίτι του γαµπρού ή µια ειδική αίθουσα). Μια
οµάδα  Ναντασβαράµ ανοίγει  δρόµο  στο  διακοσµηµένο  µε  λουλούδια  αυτοκίνητο  που  περιβάλλεται  από
παιδιά. Αυτό έχει κοινωνική υπόσταση. Με την ποµπή αυτή επιζητείται η έγκριση της κοινωνίας για την
επιλογή του γαµπρού από την οικογένεια.
Μουχοορτάµ
Στην αίθουσα του γάµου, οι πατέρες της νύφης και του γαµπρού στέκονται αντικριστά και ευλογούν την
τελική τελετή της µνηστείας ενώπιον της Ιερής Φωτιάς. Όλοι οι καλεσµένοι είναι µάρτυρες. Οι µάντρες λένε :
"Θεέ Βαρούνα, κάνε αυτή να µη προσβάλει τους αδελφούς και τις αδελφές µου ! Ω Μπριχασπάτι ! Ας µη
σκέπτεται άσκηµα για το σύζυγό της ! Ω Θεέ Ίντρα ! Ευλόγησέ την να είναι καλός φύλακας για τα παιδιά
της ! Σούργια ! (Ήλιε) ευλόγησέ την να έχει όλα τα καλά ! ".
Κάσι Γιάτρα
Αυτό αποτελεί µια πολύ σηµαντική φάση της τελετής.
Αµέσως µετά το τέλος των σπουδών του, προσφέρονται δύο εναλλακτικές στον νεαρό άγαµο : ο γάµος
(Γκριχάστα)  ή  ο  ασκητισµός  (Σανγιάσα).  Το  νέο  παιδί  φεύγει  για  το  Κάσι  (Βαρανάσι)  µε  σανδάλια,  µια
οµπρέλα, µια βεντάλια από µπαµπού, κλπ. …, για να ακολουθήσει ασκητική ζωή. Στο δρόµο, επεµβαίνει ο
πατέρας της νύφης για να τον πείσει για την υπεροχή της έγγαµης ζωής σε σχέση µε τον ασκητισµό και να
τον  συµβουλέψει  να  επιλέξει  τον  έγγαµο  βίο.  Του  υπόσχεται  επίσης  ότι  θα  του  δώσει  την  κόρη  του  για
σύντροφο  στην  αντιµετώπιση  των  αντιξοοτήτων  της  ζωής.  Ο  νεαρός  δέχεται  τη  πρόταση  και  επιστρέφει
σπίτι του για να παντρευτεί.
Η ανταλλαγή στις γιρλάντες
Η νύφη και ο γαµπρός καθίζουν πάνω στους ώµους των αντίστοιχων εκ µητρός θείων τους και απ' αυτή τη
θέση ανταλλάσσουν τις γιρλάντες τους τρεις φορές για πλήρη ένωση. Η ανταλλαγή αυτή συµβολίζει το ότι
είναι ένα. Για τον λόγο αυτόν, στον Ινδουισµό δεν επιτρέπεται να φορά κανείς τη γιρλάντα που φόρεσε
κάποιος άλλος.
Ο Γύρος µε την κούνια
Στη συνέχεια το ζευγάρι που πρόκειται να παντρευτεί, κάθεται σε µια κούνια. Κουνιούνται µπρος-πίσω ενώ
οι  γυναίκες  ερµηνεύουν  εγκωµιαστικά  τραγούδια  για  το  ζεύγος.  Οι  αλυσίδες  της  κούνιας  σηµαίνουν  το
αιώνιο  δέσιµο  του  Κάρµα  µε  τον  Παντοδύναµο  που  βρίσκεται  πάνω  από  το  ζευγάρι.  Η  αιώρηση
αντιπροσωπεύει το πήγαινε-έλα της ζωής. Εν τούτοις και πνευµατικά και σωµατικά πρέπει να κινούνται σε
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µια ήρεµη, σταθερή και αµετακίνητη αρµονία. Τα πόδια του γαµπρού πλένονται µε γάλα και σκουπίζονται µε
µετάξι.  Γυρίζουν  γύρω  από  την  κούνια  από  αριστερά  δεξιά  µε  νερό  και  αναµµένες  λάµπες  για  να
προστατεύσουν το ζευγάρι από τους δαίµονες και τα φαντάσµατα. Χρωµατιστοί και ψηµένοι κόκκοι ρυζιού
προσφέρονται στους µελλόνυµφους κυκλικά (κατά την φορά των δεικτών του ρολογιού και αντίστροφα) και
µετά ρίχνονται στο έδαφος για να κατευνάσουν τα πνεύµατα των δαιµόνων.
Το δώρο της µελλόνυµφης (Κάνγια Ντάνα)
Καθίζουν  τη  µελλόνυµφη  στα  γόνατα  του  πατέρα  της  και  την  προσφέρουν  σαν  δώρο  στον  γαµπρό.
Τοποθετούν στο κεφάλι της κοπέλας ένα στεφάνι φτιαγµένο από Κούσα, το ιερό βοτάνι που ονοµάζεται
ντάρµπα.  Από  πάνω  τοποθετούν  ένα  είδος  µικρού  ανοιχτού  κώνου  που  στο  βάθος  του  βάζουν  την
Μανγκάλυα  σούτρα  σε  χρυσό  (την  αλυσίδα  του  γάµου),  µετά  εκεί  χύνουν  νερό.  Οι  µάντρες  που
απαγγέλλονται εκείνη τη στιγµή λένε : "Είθε το χρυσάφι να πολλαπλασιάσει τον πλούτο σας ! Είθε το νερό
αυτό να εξαγνίσει την έγγαµη ζωή σας και είθε η ευηµερία σας να αυξηθεί. Πρόσφερε τον εαυτό σου στον
σύζυγό σου ! ".
Δίνουν στη νύφη ένα καθαρτήριο καλό οιωνό και προσφέρουν ένα καινούργιο Σάρι µε φαρδιά µπορντούρα
που η αδελφή του γαµπρού το τυλίγει γύρω της. Γύρω από τη µέση της δένεται µια ζώνη φτιαγµένη από
κλαράκια. "Στέκεται εδώ, αγνή µπροστά στην ιερή φωτιά, για µια ζωή συντροφικότητας µε τον σύζυγό της
(Σουµανγκάλι Μπαγκυάµ) και µε παιδιά για µια µακρόχρονη ζωή. Στέκεται σαν κάποια που ξέρει να σταθεί
κοντά στον σύζυγό της µε αρετή. Ας δέσει αυτό το κορδόνι από σχοίνο για τον καθαγιασµό του γάµου ! ".
Ο ιερέας ψάλει Βεδικούς ύµνους για να επικαλεστεί τους ουράνιους φύλακες της παιδικής ηλικίας (Σόµα,
Γκαντάρβα και Άγκνι). Έχοντας εξυψωθεί, η κοπέλα είναι τώρα έτοιµη να παραδοθεί στις φροντίδες ενός
σπλαχνικού ανθρώπου, του µέλλοντα συζύγου της.
Κατά την απιδική της ηλικία η Σόµα της δίνει τη φρεσκάδα και τη δύναµη, αργότερα η Γκαντάρβα της δίνει
την οµορφιά και τελικά ο άγκνι ξυπνά µέσα της το πάθος για ζωή.
Ο πατέρας της νύφης, προσφέροντας την κόρη του απαγγέλλει τη µάντρα : "Σας προσφέρω την κόρη µου,
κοπέλα ενάρετη, καλόψυχη, φρόνιµη, στολισµένη µε κοσµήµατα που θα είναι φύλακας του Ντάρµα, του
πλούτου και της αγάπης !".
Η υπόσχεση του γαµπρού
Τώρα ο γαµπρός υπόσχεται τρεις φορές ότι θα µείνει για πάντα ο σύντροφός της και στην ευτυχία και στη
δυστυχία.
Κανκάνα Νταρανάµ
Για να δεθούν µε θρησκευτικό όρκο, η µελλόνυµφη δίνει ένα κορδόνι βαµµένο µε ρίζωµα από κουρκουµά
γύρω  από  τον  καρπό  του  γαµπρού.  Μόνο  αφού  έχει  δέσει  αυτό  το  Κανκανάµ  ο  γαµπρός,  αποκτά  το
δικαίωµα να λάβει για σύζυγο την νύφη. Λίγο αργότερα ο γαµπρός δένει ένα Κανκανάµ στον καρπό της
νύφης.
Μανγκάλυα Νταρανάµ
Κατόπιν,  την  πιο  ευνοϊκή  στιγµή  που  έχει  υπολογιστεί  από  τον  αστρολόγο  της  οικογένειας,  δένεται  η
Μανγκάλυα  Σούτρα.  Η  νύφη  καθίζεται  πάνω  σ'  ένα  δεµάτι  από  πράσινα  χορτάρια  στραµµένη  προς  την
ανατολή και ο γαµπρός στραµµένος προς τη δύση. Παρουσία των τεσσάρων γονέων, της αδελφής, των
θείων και θειάδων, ο γαµπρός δένει τη Μνγκάλυα Σούτρα γύρω από τον λαιµό της νύφης.
Καθώς δένει τον κόµπο, τα ταµπούρλα και τα Ναντασβαράµ παίζουν πολύ δυνατά και µε σθένος για να
καλύψουν  κάθε  κουβέντα  που  δεν  θα  ήταν  ευνοϊκή  για  το  γάµο.  Όλες  οι  γυναίκες  Σουµανγκάλι  που
παρευρίσκονται ευλογούν τη νύφη. Η Μανγκάλυα Σούτρα θα αποτελείται από τρεις κόµπους : ο πρώτος
γίνεται από τον γαµπρό, οι δυο άλλοι από την αδελφή του για να βεβαιώσει ότι η νύφη αποτελεί µέλος της
οικογένειας του αγοριού. Ο γαµπρός απαγγέλλει Βεδικούς ύµνους καθώς δένει τον κόµπο : "Παρακαλώ τον
Παντοδύναµο να µου δώσει βίο µακρύ, περνώ αυτόν τον κόµπο γύρω απ' το λαιµό, Ω Σοουµπαγκυαβάτι,
είθε η Πρόνοια να σου χαρίσει το πεπρωµένο της 'Σουµανγκάλι' για άλλα εκατό χρόνια ! ".
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η σύζυγος σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να βγάλει την Μανγκάλυα Σούτρα,
µέχρι τον θάνατο του συζύγου της. Αυτό έστω και για να αλλάξει την αλυσίδα του γάµου : θα πρέπει αν είναι
απαραίτητο να περάσει τις διάφορες 'ιερές πέρλες' στην καινούργια αλυσίδα µαζί µε την παλιά.
Πάνι Γκραχανάµ
Ο γαµπρός κρατάει το χέρι της νύφης και απαγγέλλει την εξής βεδική µάντρα : "Οι Θεοί σε πρόσφεραν σ'
εµένα για να µπορέσω να ζήσω µια οικογενειακή ζωή (Γκριχάστα), δεν πρέπει ποτέ να χωρίσουµε ακόµα κι
όταν γεράσουµε ".  Αυτό αποτελεί το σηµαντικότερο µέρος της γαµήλιας τελετής. Για να αποφευχθεί κάθε
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φυσική  ή  νοητική  παρέµβαση,  ανάµεσα  στη  νύφη,  στον  γαµπρό  και  στους  καλεσµένους,  τα  δύο
τελετουργικά, η Μανγκάλυα Νταρανάµ και η Πάνι Γκραχανάµ γίνονται χωρίς καµιά διακοπή.
Σάπτα Πάνι (τα επτά βήµατα)
Κρατώντας το χέρι της νύφης, ο γαµπρός, κάνει επτά βήµατα επάνω σε µια πολύ χαµηλή πλατφόρµα από
ρύζι ή από πέτρα. Μόνο αφού έχουν κάνει αυτά τα επτά βήµατα µαζί (δηλ. την τελετή των Σάπτα Πάντι)
αναγγέλλεται  το  τέλος  του  γάµου.  Κάθε  βήµα  συµβολίζει  την  σταθερή  προσκόλληση  στις  επτά  βασικές
αρχές του έγγαµου βίου. Ο γαµπρός απαγγέλλει την παρακάτω Βεδική µάντρα :
Μαζί θέλουµε :
Να µοιραστούµε τις ευθύνες της οικογένειας.
Να γεµίσουµε τις καρδιές µας µε δύναµη και θάρρος.
Να αυξήσουµε και να µοιραστούµε τα υλικά µας αγαθά.
Να γεµίσουµε τις καρδιές µας µε αγάπη, ειρήνη, ευτυχία και πνευµατικές αξίες.
Να ευλογηθούµε µε αξιαγάπητα παιδιά.
Να πετύχουµε τον έλεγχο του εαυτού µας και να έχουµε µακροβιότητα.
Να είµαστε πολύ καλοί φίλοι και αιώνιοι σύντροφοι.
Αφού  έχουν  κάνει  αυτά  τα  επτά  βήµατα,  ο  γαµπρός  και  η  νύφη,  θεωρούνται  θρησκευτικά  και  επίσηµα
σύζυγοι.
Πουρούσα Σούκτα Χοµάµ
Ο ιερέας ψάλει ύµνους στον Πουρούσα (τον Δηµιουργό) που δοξάζουν τον Θεό καθώς το ζευγάρι ρίχνει
µέσα στη φωτιά προσφορές από ρύζι και γκι. Αυτή η πρώτη θρησκευτική πράξη είναι η πρώτη πράξη του
ντάρµα που εκτελείται και από τους δυο ως συζύγους :
"Εσύ που έκανες µαζί µου τα επτά βήµατα γίνε συντροφός µου, χάρις στο οποίο θα αποκτήσω τη φιλία σου.
Θα µείνουµε µαζί, θα µοιραστούµε την αγάπη, την ίδια τροφή, τις δυνάµεις, τα ίδια γούστα. Θα είµαστε ένα
πνεύµα, θα τηρήσουµε τους ίδιους όρκους µαζί. Θα είµαι ο Σάµα και εσύ η Γη, θα είµαι ο Σουκιλάµ και εσύ
αυτή που κρατάς τα ινία, θα ζήσουµε αποκτώντας παιδιά και άλλα πλούτη, Έλα, Εσύ Ω γλυκιά κοπέλα ".
 
Πραντάνα Χοµάµ
Ένα κρίσιµο σηµείο του γάµου είναι το σέβας που το ζευγάρι πρέπει να αποτείνει στον Άγκνι, τον Θεό της
Φωτιάς. Γυρίζουν γύρω απ' τη φωτιά και την τροφοδοτούν µε γκι και µε κλαδάκια από εννέα είδη δέντρων
που αποτελούν ιερό καύσιµο. Ο καπνός που υψώνεται θεωρείται ότι έχει ιατρικές ιδιότητες, θεραπευτικές
και  εξαγνιστικές  για  το  σώµα  του  ζεύγους.  Ο  Άγκνι,  η  ισχυρότερη  δύναµη  του  σύµπαντος,  ο  ιερός
εξαγνιστής, ο παγκόσµιος ευεργέτης, γίνεται µάρτυρας του γάµου.
Περπάτηµα πάνω σε µυλόπετρα
Κρατώντας το αριστερό µεγάλο δάκτυλο του ποδιού της νύφης, ο γαµπρός την βοηθά να περπατήσει πάνω
σε µια µυλόπετρα που φυλάσσεται στη δεξιά µεριά της φωτιάς. Απαγγέλλει τη µάντρα : "Ανέβα σ' αυτή τη
πέτρα, για να µπορέσει το πνεύµα σου να είναι τόσο σταθερό όσο ο βράχος, απτόητη στις διαµάχες και στις
αντιξοότητες της ζωής ! ".
Λάγια Χοµάµ
Είναι η πρώτη ιερή τελετουργία της Πυράς που τελεί η νύφη ανεξάρτητα. Επειδή ο γαµπρός δεν επιτρέπεται
να  την  τελέσει  καθώς  δεν  είναι  ακόµη  σύζυγος,  η  νύφη  την  τελεί  µε  τη  βοήθεια  του  αδελφού  ή  ενός
εξαδέλφου  της.  Η  κοπέλα  παίρνει  µια  φούχτα  από  φουσκωµένους  κόκκους  ρυζιού  που  τους  δίνει  στο
γαµπρό, ο οποίος µε τη σειρά του τους προσφέρει στην ιερή Πυρά. Με την τελετή αυτή εξουσιοδοτεί τον
σύζυγο να τελεί τις τελετές προς τον Θεό της Φωτιάς. Η τελετή αυτή φέρει εις πέρας το κυρίως µέρος του
γάµου. Τώρα ο γαµπρός δέχεται και υπόσχεται ενώπιον του Θεού της Φωτιάς να εκτελεί τα καθήκοντα και
τις υποχρεώσεις του ως σύζυγος. Μέσα απ' αυτή την προσφορά τροφής, η νύφη αναζητά µακροβιότητα για
το σύζυγό της και πολλαπλασιασµό της οικογένειας. Η συµµετοχή των µελών της οικογένειας της νύφης,
δείχνει τη συνέχεια των δεσµών µεταξύ των δυο οικογενειών, ακόµη και µετά το γάµο. Το ζευγάρι γυρίζει
τρεις φορές γύρω από την ιερή Πυρά και της προσφέρει κάθε φορά φουσκωµένο ρύζι. Αυτή είναι η πρώτη
πράξη του έγγαµου ζεύγους.
Ασιρβάντα, οι ευλογίες
Ακσατάϊ ή οι κόκκοι ρυζιού ανακατεµένοι µε κούρκουµα και µε σαφράν ρίχνονται πάνω στο ζευγάρι από
τους πρεσβύτερους και τους καλεσµένους σαν είδος ευλογίας.
Γκρίχα Πραβεσάµ
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Μεταφέροντας τη φωτιά του Λάγια Χοµάµ, η νύφη µε τον σύζυγό της εγκαταλείπει το σπίτι της και µπαίνει
στο σπίτι των πεθερικών της, που απαγγέλλουν Βεδικούς ύµνους :
"Να  είσαι  η  βασίλισσα  του  σπιτιού  του  άντρα  σου.  Είθε  ο  άντρας  σου  να  δοξάζει  τις  αρετές  σου.  Να
συµπεριφέρεσαι µε τρόπο που θα κερδίσεις την αγάπη της πεθεράς σου και να είσαι σε καλές σχέσεις µε την
κουνιάδα σου ".
 
Οι τελετουργίες στο σπίτι του συζύγου
Οι τελετουργίες αυτές τελούνται είτε εµπρός στην ίδια πυρά µε αυτήν του γάµου είτε στο σπίτι του συζύγου
µετά την 'τελετή εισόδου στο σπίτι' αυτό.
Εορτάζουν το Τζαγιάτι Χοµάµ, την τελετή επιτυχίας για να είναι ευνοϊκοί οι Γκαντάρβα και οι άλλες θεότητες.
Πραβέσα Χοµάµ είναι η τελετή επισηµοποίησης της εισόδου της νύφης στο σπίτι του συζύγου. Η ιερή πυρά
µεταφέρεται  από  τη  νύφη.  Σέσα  Χοµάµ είναι  το  σβήσιµο  της  φωτιάς  µε  το  υπόλοιπο  γκι  από  το  οποίο
µερικές σταγόνες στάζονται τέσσερις φορές στο κεφάλι της νύφης.
Με το πέσιµο της νύχτας, ο σύζυγος δείχνει στη γυναίκα του το άστρο Αρουντάτι και µαζί διαλογίζονται στο
άστρο.  Εάν  η  Αρουντάτι,  η  σύζυγος  του  σοφού  Βασίστα  δίνεται  ως  παράδειγµα  ιδανικής  συζύγου,  η
ενσαρκωµένη αγνότης, ο Ντρούβα (Δίας) είναι αυτός που φθάνει στην αθανασία µέσω της µοναδικής του
αφοσίωσης και καρτερίας, αρετής που πρέπει να καλλιεργείται στη ζωή του συζύγου.
Μανγκάλα Αράτι
Για  να  τελειώσει  το  σύνολο  της  όλης  τελετουργικής  διαδικασίας,  οι  γυναίκες  και  των  δυο  οικογενειών
ετοιµάζουν µέσα σ'  ένα µεγάλο δίσκο, µείγµα νερού µε λεµόνι, κουρκούµα και κόκκινη πούδρα, µετά το
ανακατώνουν  µπροστά  στους  νιόπαντρους  και  ρίχνοντάς  το  στο  έδαφος  διώχνουν  το  κακό  µάτι.  Αυτό
γίνεται πολλές φορές κατά την διάρκεια της τελετής του γάµου µέχρι το τέλος.
 
 
 

 
Τι είναι η νύχτα ;

 
Η νονά του Θεού Κρίσνα, η Γιασόντα, είχε την συνήθεια να του δίνει (να πιει) γάλα, σε καθορισµένη ώρα και
µέρα. Μια µέρα για να διασκεδάσει ο Σρι Κρίσνα φώναξε τη νονά του σε ασυνήθιστη ώρα και της ζήτησε
γάλα. Αυτή του είπε :  "Θα το έχεις όταν πέσει η νύχτα". Ο Σρι Κρίσνα τη ρώτησε : "Μητέρα, τι είναι η νύχτα
;" αυτή απάντησε : "Είναι όταν έρχεται το σκοτάδι". Μόλις το είπε αυτό, το παιδί Σρι Κρίσνα έκλεισε τα µάτια
και είπε : "Ω µητέρα, το σκοτάδι είναι εδώ, δόσ' µου το γάλα µου τώρα ! ".
Με τον ίδιο τρόπο, παρ' όλο που υπάρχουν και στο πνεύµα και στα µάτια σας εκατοντάδες άνθρωποι γύρω
σας, δεν υπάρχουν για σας απλά και µόνο γιατί είσαστε αφηρηµένοι !
Αυτό αποδεικνύει µόνο ότι στην πραγµατικότητα όλα τα κοσµικά δαιµόνια εξαρτώνται από το πνεύµα ! Αυτό
που βλέπετε και ο ήχος που ακούτε και ούτω καθ' εξής δεν σηµαίνουν τίποτα για σας παρά µόνο µέσω του
πνεύµατός σας και αυτού που σας λέει.

 
 
 

Γιόγκα και Αγιουρβέδα
Εντυπώσεις από το Σεµινάριο του Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ,

12 - 13 Φεβρουαρίου 2005, Ντίσελντορφ

Αντρέα Καµπούτ
"Η βαθιά του γνώση, η πνευµατική του αφοσίωση και το χιούµορ του, κάνουν κάθε συνάντηση µε τον Σρι
Τ.Κ.  Σριµπασυάµ µια  µοναδική  εµπειρία."  Μ'  αυτά  τα  λόγια  η  Μπριγκίτε  Βόλενχάουπτ  παρουσίασε  στη
σχολή της Γιόγκα στο Ντίσελντορφ, το σεµινάριο "Γιόγκα και Αγιουρβέδα" µε τον Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ. Οι
18 συµµετέχοντες σ' αυτό το Σαββατοκύριακο βρήκαν στη Σχολή τους τον κατάλληλο χώρο για να µάθουν
αυτή τη "σύνοψη των µυστικών της Γιόγκα και της Αγιουρβέδα".
Όντας  δασκάλα  της  Γιόγκα  τα  τελευταία  έξι  χρόνια  είχα  την  τύχη  να  ανακαλύψω  την  Αγιουρβέδα,  να
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πειραµατισθώ µε την πρακτική και να της δώσω όλη την προσοχή που της αξίζει. Και για να επιστρέψουµε
στο  γεγονός,  ο  Σρι  Τ.Κ.  Σριµπασυάµ κατάφερε  µε  την  αίσθηση  του  χιούµορ  του  να  δηµιουργήσει  ένα
σεµινάριο ενδιαφέρον, εµπνευσµένο, ζωντανό και ελκυστικό.
Ποια είναι η σηµασία της Αγιουρβέδα στην άσκηση της Γιόγκα ; Αυτή η ερώτηση ήταν ο οδηγός όλου του
σεµιναρίου. Εν πρώτοις, ο Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ, όρισε την Αγιουρβέδα σαν θεραπεία που επιτρέπει την
διατήρηση  και  την  αποκατάσταση  της  σωµατικής  υγείας.  Κατά  δεύτερον,  το  έργο  της  Γιόγκα  είναι  να
ηρεµήσει το νου και εν τέλει να τον καθαρίσει. Κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας ο άνθρωπος έχει τη
δυνατότητα  να  ανακαλύψει  τον  εαυτό  του  και  να  τον  κατανοήσει.  Εν  τούτοις  η  πνευµατική  πλευρά  της
Αγιουρβέδα ουδέποτε τέθηκε σε αµφιβολία. Έγινε λοιπόν σαφές ότι οι δυο αυτές θεραπείες επεµβαίνουν µε
την ίδια σπουδαιότητα ακόµα κι αν υπάρχουν προβλήµατα που δεν µπορούν να επιλυθούν µόνο από τη µια
ή από την άλλη.
Κατά  την  Αγιουρβέδα,  µια  υγιεινή  διατροφή  σαν  πρώτη  αναγκαιότητα  για  καλή  πέψη,  έχει  ιδιαίτερη
σηµασία. Η πέψη της τροφής που αποτελεί µια ουσιαστική πλευρά της σωµατικής υγείας διαιρείται σε τρεις
φάσεις:
α) την απορρόφηση,
β) την αφοµοίωση,
γ) την απέκκριση.
Μετά απ' αυτά τα προκαταρκτικά, ο Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ, απέφυγε να δώσει συµβουλές για την διατροφή.
Αντ' αυτού κατέδειξε τη σηµασία της άσκησης των ειδικών Άσανα για το πεπτικό σύστηµα. Μετά απ' αυτές
τις θεωρητικές εξηγήσεις, µπορέσαµε να πειραµατιστούµε µε την άσκηση, κάτι που θα πρέπει να µάθουµε.
Ο Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ πέτυχε να εξισορροπήσει θεωρία και πράξη. Μας δίδαξε µε πειστικό τρόπο την
πρόοδο καθαρµού του πνεύµατος µέσω του καθαρισµού του σώµατος. Αυτή η ευρεία έννοια της υγείας
παίζει ουσιαστικό ρόλο και στη Γιόγκα και στην Αγιουρβέδα.
 
Εν τούτοις, πώς µπορούµε να καθαρίσουµε τα αισθητήρια όργανα και πώς µπορούµε να εναρµονίσουµε τα
όργανα αντίληψης, δηλαδή τις εντυπώσεις που τροφοδοτούν το νοητικό µας κάθε µέρα ;
Η  απάντηση  βρίσκεται  στην  άσκηση  των  Άσανα  και  της  Πραναγιάµα,  εφαρµόζοντας  τα  διάφορα  σηµεία
συγκέντρωσης.  Αν  συγκεντρώσουµε  ηθεληµένα  τη  σκέψη  µας  σε  ένα  σηµείο  η  δραστηριότητα  των
αισθητηρίων µειώνεται. Συγχρόνως, ο νους ηρεµεί και εγκαθίσταται η διαδικασία του καθαρισµού. Και εδώ
δεν έµεινε καθόλου σκέτη θεωρία αλλά ασκηθήκαµε µε έξυπνο τρόπο σε κάθε σηµείο συγκέντρωσης.
Μ' αυτόν τον τρόπο έγινε κατανοητό ότι η Γιόγκα και η Αγιουρβέδα επιδρούσαν στην ψυχική µας υγεία. Η
Αγιουρβέδα  τονίζει  το  γεγονός  ότι  η  ψυχική  αιτία  της  ασθένειας  αναπτύσσεται  από  τη  σύγκρουση  που
προβάλλει από τη διαφορά µεταξύ της εσωτερικής µας πεποίθησης και αυτού που αντιπροσωπεύουµε για
το περιβάλλον µας. Ο Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ περιέγραψε αυτό σαν ανεπανόρθωτο σφάλµα ενάντια στον
εαυτό µας. Δεν παρέλειψε βέβαια να επισηµάνει ότι µια κάποια υποκρισία αποτελεί µέρος της ζωής µας.
Μόνο  όταν  οι  διαφορές  υπερισχύσουν  ο  άνθρωπος  χάνει  την  ισορροπία  του  και  δηµιουργεί  έτσι  το
κατάλληλο έδαφος για τη γέννηση των ασθενειών.
Η  Αγιουρβέδα  προτείνει  την  τακτική  εξάσκηση  της  Νάντι  Σοντανά  σαν  απάντηση  στην  αναζήτηση  του
εσωτερικού εαυτού και σαν λύση για να γίνουµε πιο ειλικρινείς.
 
Ο  Σρι  Τ.Κ.  Σριµπασυάµ τελείωσε  το  σεµινάριο  µε  ένα  κλείσιµο  του  µατιού  :  ευχαριστώντας  µας  για  την
προσοχή  µας  και  για  τη  δίψα  µας  για  µάθηση  κατά  τη  διάρκεια  αυτών  των  δυο  ηµερών.  Τόνισε  ότι  η
"υποκρισία που είναι µέρος της ζωής µα" δεν είχε σχέση µ' αυτά.
 
 
 

Αλληλεγγύη για το Τσουνάµι
 
Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας. Οι ψαράδες του χωριού Kovalam (κοντά στο Μαντράς) µπόρεσαν να
αποκτήσουν δίχτυα ψαρέµατος (ένα δίχτυ = 10 000 Rs), βάρκες καταµαράν (µία βάρκα = 10 000 Rs) και να
επιδιορθώσουν  τα  σπίτια  τους  (πόρτες  και  παράθυρα  =  10 000 Rs).  Έχουµε  διανείµει  γάλα  κι  έχουµε
παράσχει ιατρική βοήθεια στα παιδιά.
Το ποσό που στάλθηκε το Μάιο του 2005 ήταν : 110 000 Rs δηλ. 2 000 €. Οι ανάγκες σ' αυτό το χωριό και
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στα χωριά τριγύρω είναι : για ορισµένα δίχτυα ψαρέµατος, περισσότερες βάρκες µε µηχανή, επισκευή όλων
των σπιτιών.
Μάιος 2005 : Δύο αποστολές των 220 000 Rs δηλ. 4 000 €.
Ιούλιος 2005 : Τρεις αποστολές των 130 000 Rs. Διανοµή των διχτυών ψαρέµατος, των πλοιαρίων, των
σχολικών βιβλίων κ.ά. …
Οι φωτογραφίες σύντοµα θα είναι δηµοσιευµένες στον δικτυακό τόπο : www.yogakshemam.net.
 

 
Η δοµή ενός µαθήµατος Γιόγκα

Κορνέλια Χάιντε
 

Όταν εξασκούµεθα στη Γιόγκα, θα φτάσουµε ασφαλώς στο σηµείο όπου πρέπει να καταλάβουµε ότι σε
κάθε µάθηµα γιόγκα υπάρχει µια συγκεκριµένη δοµή, η οποία πρέπει να γίνει σεβαστή. Τούτο συµβαίνει
όταν αργούµε στο µάθηµα ή όταν πρέπει να φύγουµε νωρίς εξ'  αιτίας κάποιου ραντεβού. Νοµίζουµε ότι
είναι δυνατόν να "πεταχτούµε" στο µάθηµα ανεξάρτητα από το σε ποια άσκηση βρίσκονται οι άλλοι ή να
σταµατήσουµε απότοµα, να τα µαζέψουµε και να φύγουµε.
Αφού  ο  σκοπός  της  γιόγκα  είναι  κάτι  πολύ  περισσότερο  από  την  εκµάθηση  διαφόρων  τεχνικών  και  την
εξάσκησή της σε κάποια σειρά, χρειαζόµαστε µια ενδοσκόπηση σχετικά µε το σκοπό, το γιατί και το πώς
ορισµένων στοιχείων του µαθήµατος.
Η ακόλουθη αναλογία µπορεί να µας βοηθήσει να αποκτήσουµε µια βασική κατανόηση.
"Φανταστείτε  ότι  διαβάζετε  µια  συνταγή  που  σας  εµπνέει  να  την  δοκιµάσετε  µόνοι  σας.  Αφού  είναι
καινούργια, πρέπει να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες γιατί αλλιώς δεν θα έχετε το επιθυµητό αποτέλεσµα.
Στην κουζίνα σας έχετε όλα τα εργαλεία που χρειάζονται. Όµως τα υλικά είναι πολύ εξωτικά και ο τρόπος
προετοιµασίας  είναι  άγνωστος  σε  σας.  Έτσι  θα  χρησιµοποιήσετε  τα  ίδια  ακριβώς  εργαλεία.  Δεν  θα
χρησιµοποιήσετε  χύτρα  ταχύτητος  όταν  χρειάζεται  τηγάνι  και  θα  επιµείνετε  στα  υλικά,  τη  δοσολογία,  το
χρόνο ψησίµατος και τον τρόπο µαγειρέµατος κατά γράµµα. Ούτε θα σας περάσει απ' το νου να βάλετε
περισσότερα υλικά ή να αντικαταστήσετε µερικά µε άλλα γιατί ούτε ξέρετε την επίδρασή τους ούτε πώς
συνδυάζονται µεταξύ τους. Θα κάνετε τα πάντα για να επιτύχετε την ίδια ακριβώς γεύση".
Η  δοµή  του  µαθήµατος  µπορεί  να  συγκριθεί  µε  το  παραπάνω  παράδειγµα.  Μερικοί  σοφοί  γέροι  έχουν
γράψει  αυτή  τη  συνταγή  και  περιγράφουν  τα  αποτελέσµατα  µιας  µεθοδικής  πρακτικής  εξάσκησης.  Εν
τούτοις,  όπως  κανείς  δεν  µπορεί  να  περιγράψει  τη  γεύση  κάποιου  πράγµατος,  το  ίδιο  δεν  µπορεί  να
περιγράψει ποτέ και µε ακριβείς όρους τις επιδράσεις της γιόγκα. Ίσως οι λέξεις να χρειάζονται µόνο για να
σε κάνουν να δοκιµάσεις µόνος σου. Με τον ίδιο τρόπο καθένας πρέπει να δοκιµάσει µόνος του για να
αποκτήσει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσµα. Όλοι διαθέτουν ασφαλώς τα απαραίτητα εργαλεία –το πνεύµα, το
σώµα και τα αισθητήρια όργανα. Όµως ότι και να κάνουµε όταν ασκούµαστε στη γιόγκα, ο τρόπος που
χρησιµοποιούµε  τα  εργαλεία  δεν  αντιστοιχεί  µε  τις  συνηθισµένες  µας  δραστηριότητες.  Έτσι  και  σε  µια
συνταγή  µαγειρικής,  ορισµένα  υλικά  είναι  εξωτικά  και  ο  τρόπος  χρησιµοποίησης  των  σκευών  είναι
ανορθόδοξος. Δεν θα αυξήσετε κάποιο υλικό απλά και µόνο επειδή σας αρέσει. Αν αυξήσετε την ποσότητα
θα χαλάσετε ασφαλώς την ισορροπία του πιάτου.
Με τον καιρό αντιλαµβάνεστε ότι ορισµένα υλικά είναι απαραίτητα σ' αυτή τη συνταγή, ενώ άλλα µπορούν
να παραλειφθούν ή να αντικατασταθούν. Μόνο µε την εξάσκηση θα γίνετε αρχιµάγειρος και θα ξέρετε ποια
υλικά µπορούν να αντικατασταθούν και µε τι.
Έτσι η λέξη δοµή σηµαίνει ότι υπάρχει µια σειρά, µια χρονολογική ακολουθία που πρέπει να σεβαστούµε
για να φτάσουµε στο σκοπό µας. Κάθε στοιχείο έχει τη σηµασία του. Ορισµένα είναι πιο σηµαντικά για να
φτάσεις  στο  σκοπό.  Στη  δοµή  ενός  µαθήµατος  αυτό  το  στοιχείο  είναι  η  αναπνοή  (πραναγιάµα),  που
διαφοροποιείται µε τρόπο που βοηθά να φτάσουµε στο σκοπό. Όλο το υπόλοιπο του µαθήµατος εξαρτάται
από το χρόνο που χρειαζόµαστε γι αυτή την τεχνική της ειδικής αναπνοής. Άλλα στοιχεία είναι λιγότερο
σηµαντικά,  όµως  συνεισφέρουν  στη  δηµιουργία  κατάλληλης  βάσης  για  την  ανάπτυξη  του  επιθυµητού
αντικειµενικού σκοπού. Τα στοιχεία αυτά είναι το σώµα και ο νους. Είναι σαν τα εργαλεία της κουζίνας. Για
να σιγουρευτούµε ότι δεν θα παρεκκλίνουµε απ' το σκοπό, πρέπει να καθαρίσουµε τα εργαλεία αυτά. Όλος
ο κόσµος ξέρει από πείρα τι θα συµβεί εάν δοκιµάσουµε να χτυπήσουµε τα ασπράδια µε ένα χτυπητήρι
όπου  είναι  κολληµένος  ο  κρόκος  του  αυγού.  Στη  γιόγκα  υπάρχουν  διάφορες  θέσεις  (άσανες)  και  η
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συγκέντρωση που βοηθούν στον καθαρισµό. Καθόσον δεν αφήνουµε από µπροστά µας τον επιδιωκόµενο
σκοπό, ορισµένα προϊόντα διατροφής είναι πιο αποτελεσµατικά από άλλα. Αν τα συγκρίνουµε µε "απλές"
θέσεις, επενεργούν σ'  ένα άλλο επίπεδο και µε άλλη ταχύτητα (µούντρα και συγκέντρωση). Για το λόγο
αυτόν τα χρησιµοποιούµε προς το τέλος µάλλον του µαθήµατος, πλησιέστερα στο σκοπό.
Η µεταφορά αυτή εξηγεί επίσης για κάθε πραναγιάµα, µούντρα, άσανα ή συγκέντρωση την αναγκαιότητα να
ακολουθηθεί όσο γίνεται η ενδεικνυόµενη τεχνική, δηλαδή να γίνεται σεβαστή η αρχή της τεχνικής. Αυτό θα
σας βοηθήσει να είσαστε πιο προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της επίδειξης µιας τεχνικής και να παρατηρείτε
επίσης  τις  λεπτοµέρειες  στις  οποίες  αρχικά  δεν  είχατε  δώσει  καµιά  σηµασία.  Θα  αναγνωρίσετε  την
αναγκαιότητα να κάνετε µια πραναγιάµα στην αρχή και µια άλλη στο τέλος του µαθήµατος. Ένα σωµατικό
εµπόδιο  που  εµποδίζει  την  άσκηση  ορισµένων  άσανας  µοιάζει  µε  την  ασυµβατότητα  ενός  αλλιώτικου
υλικού.  Αν  το  γνωρίζετε  από  µόνοι  σας,  θα  το  απορρίψετε  ή  θα  το  αντικαταστήσετε  –σύµφωνα  µε  τις
δοθείσες οδηγίες.
Έτσι, αν αργήσετε, θα ξέρετε ότι η άσκηση της πραναγιάµα ή αυτής που µπορεί να την αντικαταστήσει,
είναι υποχρεωτική. Αν πρέπει να εγκαταλείψετε το µάθηµα πριν από το τέλος, θα ειδοποιήσετε από πριν το
δάσκαλο ώστε αυτός να βρει το κατάλληλο τέλος για το µάθηµα.
Μόνο όταν έχουµε αποκτήσει κατάλληλη κατανόηση του τελικού σκοπού και ίσως έχουµε αµυδρή ιδέα
αυτού και όταν έχουµε κατακτήσει τις διάφορες άσανες, τότε µόνο είµαστε ελεύθεροι να δηµιουργήσουµε
καινούργια µαθήµατα ανάλογα µε τις ιδιαίτερές µας ανάγκες (π.χ. κυριαρχία συναισθηµάτων) χωρίς όµως
να χάσουµε από τα µάτια µας τον τελικό σκοπό. Μέχρι τότε ας προσπαθούµε µέρα και νύχτα να
πραγµατοποιούµε ό,τι µάθαµε από τους σοφούς.
 

 
 

Τα δυο σηµεία συγκέντρωσης, Χρούνταγια και Ναµπί
Isabelle de Montmollin

"Δεν ανήκουµε σ' αυτό τον κόσµο" ή καλύτερα "Το εγώ είναι ένας άλλος" : η Δύση, αυτό, το αντιλαµβάνεται
σκιωδώς από την εποχή του Ρεµπώ. Η Γιόγκα, µε την ετυµολογική της έννοια της "ένωσης" µέθοδος που
µας επιτρέπει να πλησιάσουµε τις πηγές µας –αυτό το κρυµµένο ον µέσα µας που θα ήταν πιο αληθινό_
και  το  οποίο,  όντας  πιο  αληθινό,  θα  έβλεπε  πράγµατα  και  όντα  κάτω  από  το  πραγµατικό  τους  φως.
Διασκορπισµένοι, από την ατέλειωτη σειρά των σκέψεων που διασχίζουν το νου µας και από το γεγονός
των αλλεπάλληλων σεισµικών συναισθηµατικών δονήσεων, χάνουµε το Παρόν, αγνοώντας ότι είµαστε εδώ,
απόλυτα,  εδώ  και  τώρα.  Δεν  βλέπουµε  µε  το  πραγµατικό  µας  βλέµµα.  Η  ψυχή  µας  δεν  είναι  παρούσα
"ολοκληρωτικά". Ή είναι ακριβώς αυτή η απουσία σε κάθε τι ουσιαστικό, κάτι από µόνο του εκτός –που
συντηρεί  τη  δυστυχία  µας,  την  απώλεια  ουσίας,  την  αγωνία  µας.  Εξ'  ου  η  σηµασία  των  "σηµείων
συγκέντρωσης". Βρίσκονται σε διάφορα µέρη του σώµατος, όµως ενίοτε κι έξω απ' αυτό –για παράδειγµα
το "σηµείο του ορίζοντα"- και ενεργούν σαν συσσωρευτές ενέργειας και καταλύουν τις διασκορπισµένες µας
ορµές  -τάσεις  :  συγκεντρώνοντας  το  βλέµµα  σε  µια  δοθείσα  κατεύθυνση,  αλλά  χωρίς  εικόνα.  Η
εσωτερικότητα  είναι  µέσα  σ'  αυτή  τη  συγκέντρωση  –οδός  δύναµης  και  χαράς-  καθώς  και  µιας
"εξωτερικότητας" που την ξαναβρίσκουµε.
Παρ'  όλο που αυτά τα σηµεία συγκέντρωσης βρίσκονται στην τάδε ή την δείνα ζώνη του σώµατος (την
καρδιά, για τη Χρούνταγια, τον αφαλό για το Ναµπί), η προσέγγιση του "τόπου" πρέπει να χρησιµοποιείται
µόνο σαν ένδειξη, µέχρις ότου το υποκείµενο να βρει µόνο του το σηµείο : πνευµατικά. Πρόκειται εδώ για
µια λεπτεπίλεπτη και ποιοτική πορεία, επιδεκτική µεγαλύτερης εµβάθυνσης µε το πέρασµα του χρόνου.
 
ΝΑΜΠΙ
Αυτό  το  σηµείο  βρίσκεται  οµοίως  στο  κέντρο,  αλλά  αυτό  το  κέντρο  δεν  είναι  τόσο  πνευµατικό  όσο
συναισθηµατικό. Υπάρχει εδώ λιγότερο φως ή ακτινοβολία από το επόµενο σηµείο συγκέντρωσης, παρ' όλο
που εδώ έχουµε µια ουσιαστική πηγή. Αλλιώς καµιά αναζήτηση δεν οδηγεί σε κάτι καλό αν το υποκείµενο
παραλείπει αυτές τις πηγές. Το Ναµπί είναι ένα σηµείο συγκέντρωσης της κυκλοφορίας των δυνάµεων, στο
σταυροδρόµι  της  ηµέρας  µε  τη  νύχτα.  Το  αισθανόµαστε  ικανό  να  δραστηριοποιήσει  τις  ζώνες  που  είναι
κρυµµένες από µας τους ίδιους, πολλές δυνάµεις που µοιάζουν µε αλχηµεία. Είναι ένα σύνορο, όπου οι
δυνάµεις,  ισχυρές  αν  και  αναρχικές  είναι  επιδεκτικές  να  συγκεντρωθούν,  να  εστιαστούν,  κατόπιν  να
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οδηγήσουν σε µια κίνηση µεταµόρφωσης. Εδώ οι ενέργειες κοιµούνται (ή ξυπνούν απότοµα) πράγµα που
µας κάνει να µάθουµε να εργαζόµαστε. Ότι κι αν είναι, το Ναµπί, σαν σηµείο συγκέντρωσης είναι πηγή
ηρεµίας και δύναµης.
Συνοψίζοντας,  το  Ναµπί  δεν  αντιστοιχεί  µε  τη  Σελήνη  και  το  είδος  δύναµης  αόριστης  ανησυχίας  που
αισθανόµαστε µ' αυτή (ή µε τα "ύδατα" ορισµένων διηγήσεων) –αλλά παραδόξως είναι µέρος της ύπαρξης
το οποίο, εξηµερωµένο, είναι επιδεκτικό στο να µας κάνει να βρούµε τις ζωντανές ήρεµες καθαρές δυνάµεις.
 
ΧΡΟΥΝΤΑΓΙΑ
Σηµείο  που  το  αισθανόµαστε  να  βρίσκεται  στο  κέντρο  των  κύκλων  του  όντος  –απ'  όπου  µας  δίνει  την
εντύπωση ισορροπίας και σύγκλησης δυνάµεων. Αν τα αυθεντικά ταξίδια βρίσκονται προς αναζήτηση του
"σωστού τόπου", θα µπορούσαµε αναλογικά να συγκρίνουµε αυτό το κέντρο µε το "σωστό τόπο" γιατί εκεί,
αισθανόµαστε, ότι "φτάσαµε" (παρ' όλο που χρειάζεται πάλι "ξεκίνηµα" –αλλά ασφαλώς τίθεται το ερώτηµα
µιας ενσωµάτωσης της Χρούνταγια στη καθηµερινότητα, που είναι σαν µουσική και ρυθµός).
Αυτό  το  σηµείο  µας  κάνει  να  σκεφτόµαστε  τον  ήλιο,  γιατί  εδώ  αισθανόµαστε  µια  έντονη  δυνατότητα
ακτινοβολίας. Δραστηριοποιεί ένα δυναµικό συµµετοχής, που οδηγεί στο να αντιλαµβανόµαστε το θείο σ'
όλα τα πράγµατα. Παρενθετικά, µια παρατήρηση που αγγίζει και τη φιλοσοφία. Αν το "εγώ" περιορισµένο
όπως και το "δικό µου" κλεισµένο σ' ένα ψυχικό, αντιληπτέο και συναισθηµατικό κοχύλι, πρέπει να οδηγηθεί
στην υπέρβαση, οι ακτινοβόλες επιδράσεις της Χρούνταγια οδηγούν κάθε πλάσµα στο έσχατο, που δεν
είναι το εγώ, αλλά το αληθινό του πρόσωπο – η καθαυτή του ταυτότητα (ipséité). Σ' αυτό υπάρχει κάτι το
ιερό.  Μ'  άλλα  λόγια,  αν  η  Χρούνταγια  µας  κάνει  να  σκεφτόµαστε  το  "πανταχού  παρόν  κέντρο  που  η
περιφέρειά του δεν βρίσκεται πουθενά" πράγµα για το οποίο µιλούν οι µυστικιστές, δεν οδηγεί εντούτοις σε
κάποιο αδιαφοροποιηµένο θείο αλλά αντίθετα σε µια αντίληψη πιο οξεία της µοναδικότητας κάθε πλάσµατος
(που θα µπορούσε να είναι το "χορταράκι").  Σε αντίθεση το καθηµερινό βλέµµα οδηγεί στο να µας κάνει
αδιάφορους και στη "γενίκευση".
Εν περιλήψει, η Χρούνταγια είναι το σηµείο όπου καθένας µοιάζει επιδεκτικός στο να ξαναανακαλύψει το
δρόµο της ουσιαστικής του χαράς από το γεγονός ότι όταν αποκαθίσταται το φως, το υποκείµενο µαθαίνει
επίσης να βλέπει κι αυτό το φως που λάµπει γύρω του, να το τροφοδοτεί µέσω αληθινών ανταλλαγών και
αισθήσεων. Η χαρά είναι συνδεδεµένη µε τη δηµιουργική δράση που ελευθερώνει τη Χρούνταγια.
 
 

Αναλογίες µεταξύ των µη πραγµατικών αυτού του κόσµου
 
Δεν µπορούµε να πιάσουµε τα άστρα.
Τα αντικείµενα που τα κοιτάζουµε µε λάθος βλέµµα δεν υπάρχουν στην πραγµατικότητα.
Οι λάµπες φέγγουν µόνο όσο έχουν λάδι.
Ένα είδωλο είναι µια µαγική ψευδαίσθηση, δεν είναι αυτό που φαίνεται.
Οι φυσαλίδες έχουν σύντοµη ζωή και δεν περιέχουν κανένα πραγµατικό υλικό.
Τα όνειρα δεν είναι αληθινά παρ' όλο που µοιάζουν να είναι όταν ονειρευόµαστε.
Η αστραπή διαρκεί λίγο και εξαφανίζεται πολύ γρήγορα.
Τα σύννεφα αλλάζουν συνεχώς σχήµα.
 

 
 

Ραµαγιάνα
Ωδή VI, Κεφ. VI

 
Υπάρχουν τριών ειδών άνθρωποι στη γη: οι εξαιρετικοί, οι κακοί και οι µέτριοι. Θα σας πω τα προσόντα και
τα  µειονεκτήµατα  του  καθενός.  Ο  άνθρωπος  που  συνεργάζεται  κατά  τη  λήψη  αποφάσεων  µε  τους
κατάλληλους  συµβούλους,  είτε  αυτοί  είναι  φίλοι  ή  γονείς  που  µοιράζονται  τα  ίδια  ενδιαφέροντα  ή  µε
ανώτερους  ανθρώπους  και  ο  οποίος  αφού  λάβει  την  απόφασή  του  σύµφωνα  µ'  αυτούς,  ρίχνεται  στη
προσπάθεια  µε  τον  τρόπο  που  θέλει  το  πεπρωµένο,  ο  άνθρωπος  αυτός  ονοµάζεται  ανώτερος.  Όποιος
εξετάζει µόνος του ένα σχέδιο, µόνος του επεξεργάζεται την καλή βάση της προσπάθειάς του και δρα µόνος
του, είναι άνθρωπος µέτριος. Τελικά, αυτός που δεν ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά και παραµελεί τη στήριξη
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της θεότητας για να λάβει µιαν απόφαση, σχετικά µε την υπόθεση και µετά την αφήνει να την πάρει το
ποτάµι είναι ο τελευταίος των ανθρώπων. Όπως µεταξύ των ανθρώπων υπάρχουν πάντοτε οι εξαιρετικοί, οι
κακοί  και  οι  µέτριοι,  όµοια  και  στις  συσκέψεις  βρίσκει  κανείς  τις  ίδιες  διακρίσεις :  Εάν  οι  σύµβουλοι
καταλήγουν σε ευτυχή οµοψυχία σχετικά µε ένα θέµα υπό συζήτηση που διασαφηνίζεται από τις Συνθήκες,
θα έλεγε κανείς, ότι η ληφθείσα απόφαση είναι εξαιρετική. Αντίθετα, όταν λόγω των πολυαρίθµων απόψεων
ξηµερώνει µέχρι να καταλήξουν σε κοινή συµφωνία, θα χαρακτηρίζονταν αυτή η απόφαση µέτρια. Όταν,
πολύ  περισσότερο,  καθένας  εµµένει  στη  γνώµη  του  ενάντια  σ'  αυτή  των  άλλων  και  δεν  καταλήγουν  σε
ευτυχή οµοψυχία, η σύσκεψη χαρακτηρίζεται ως κακή.
 
 
 

Συζήτηση µε θέµα τη Ραµαγιάνα
Δόθηκε από τον Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ ως δώρο επετείου στη σύζυγό του Κλαίρ, ανοιχτή

σε όλους
Πασκάλ Γκαγιάρ

 
Κάθε συζήτηση σχετικά µε τη Ραµαγιάνα έχει ένα ιδιαίτερο περιεχόµενο και δεν µπορεί να γίνεται όπως µε
άλλα βιβλία, όσο ιερά και αν είναι.
Εάν γίνεται µε τέτοια αυστηρότητα, δηλαδή ακολουθώντας µια µυσταγωγία ή ακολουθώντας τους κανόνες
της η ανάγνωση της Ραµαγιάνα αποδίδει καρπούς που αποκαλύπτουν την κρυµµένη της δύναµη.
Η  Ραµαγιάνα  είναι  ένα  τεράστιο  έργο  που  απαρτίζεται  από  25.000  περίπου  στίχους.  Κάθε  στίχος
περιλαµβάνει  δυο  γραµµές,  καµιά  φορά  τέσσερις  και  συµφωνεί  µε  µια  από  τις  7  µουσικές  νότες.  Δεν
πρόκειται για πρόζα αλλά για ένα ποιητικό έργο του οποίου η αισθητική δεν µπορεί να γίνει αντιληπτή παρά
στην αρχική του µορφή και άρα να διαβάζεται στα σανσκριτικά. Παρουσιάζει τέλεια ισορροπία στη δοµή της,
ισορροπία µεταξύ συµφώνων και φωνηέντων µεταξύ µακρών και βραχέων φωνηέντων στα συνθετικά κάθε
λέξης, µεταξύ των διαφορετικών χρόνων ανάγνωσης (αργός, µέτριος, γρήγορος), …
Εάν πάρουµε και ενώσουµε το πρώτο γράµµα κάθε στίχου, θα έχουµε µια µάντρα που επαναλαµβάνεται
1008 φορές : Την ΓΚΑΓΙΑΤΡΙ. Γι' αυτόν τον λόγο το έργο αυτό ονοµάζεται και ΓΚΑΓΙΑΤΡΙ Ραµαγιάνα (το
πρώτο  κεφάλαιο  που  αποτελεί  περίληψη  ολόκληρου  του  έργου  και  που  ορισµένοι  κρίνουν  επαρκές  για
ανάγνωση  εάν  δεν  έχουν  χρόνο  να  το  διαβάσουν  ολόκληρο,  περιέχει  ήδη  10  επαναλήψεις  αυτής  της
µάντρα).
Όλα τα συναισθήµατα και οι συγκινήσεις εκφράζονται στην εποποιία της Ραµαγιάνα (είναι το µόνο έργο που
διαθέτει  αυτό  το  χαρακτηριστικό)  η  οποία  κατατάσσεται  µεταξύ  των  αριστουργηµάτων  διότι  σέβεται  το
σύνολο των απαιτήσεων που ένα αριστούργηµα χρειάζεται.
Γενικά τα βιβλία κατατάσσονται ως εξής :
- µε τα πρώτα ξεχνάµε τη υπόθεση και τα πρόσωπα, αµέσως µόλις κλείσουµε το βιβλίο,
-  ακολουθούν  τα  έργα  που  µας  ευχαριστούν  να  τα  διαβάζουµε  ή  να  τα  ακούµε  που  όµως  δεν  πάνε
µακρύτερα,
- Τέλος υπάρχουν τα αριστουργήµατα που σε κάθε ανάγνωση αλλάζουν τον τρόπο ύπαρξής µας, που µας
οδηγούν στο να αναλογιζόµαστε και ακόµα κι αν δεν µπορούµε να αντιληφθούµε πάντοτε την ουσία, µας
επηρεάζουν για να αλλάξουµε (προς το καλύτερο).
Η  Ραµαγιάνα  αποτελεί  µέρος  αυτών  των  αριστουργηµάτων.  Υπό  την  προϋπόθεση  µιας  ολοκληρωµένης
ανάγνωσης βοηθά τον αναγνώστη να βελτιωθεί (νοητικά, ως προς τον χαρακτήρα… ) χωρίς ποτέ να δίνει
κατευθύνσεις. Αντίθετα µε την Μπαγκαβάντ Γκίτα όπου ο Κρίσνα παραχωρεί διδασκαλία η Ραµαγιάνα δεν
παρέχει καµιά ιδιαίτερη ένδειξη αλλά τα πρόσωπα που παίρνουν µέρος, µας κάνουν να αντιληφθούµε πώς
να ζήσουµε. Με την ανάγνωση µαθαίνουµε να αλλάζουµε τον τρόπο ζωής µας και να οδηγηθούµε προς την
αφοσίωση χάρις στους συλλογισµούς που µε φυσικό τρόπο γεννιόνται και παίρνουν σάρκα και οστά µέσα
µας.
Ο  Ράµα  είναι  σύµβολο  της  Φωτιάς  και  το  όνοµά  του  σηµαίνει  "αυτός  που  ελαττώνει  τις  έννοιες  του
ανθρώπου για να του δώσει την ειρήνη". Η επανάληψη "Ράµα" αποτελεί από µόνη της µια µάντρα που
επιτρέπει να ηρεµήσει ο νους κάθε ανθρώπου και θεωρείται µια από τις σηµαντικότερες του Ινδουισµού.
Εποµένως η Ραµαγιάνα επιδρά άµεσα στο σώµα, στο νου και στη ψυχή αυτού που την διαβάζει και αυτού
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που την ακούει (τούτο απαιτεί µια ολοκληρωµένη ανάγνωση του έργου). Κατά τη διάρκεια µιας συζήτησης
πάνω  στη  Ραµαγιάνα  πρέπει  να  γίνονται  σεβαστές  οι  αισθητικές  και  ηθικές  αξίες  αυτού  του  έργου.  Μια
συζήτηση πάνω στη Μπαγκαβάντ Γκίτα ή την Μαχαµπαράτα απαιτεί λιγότερη κατά γράµµα προσήλωση.
 
Υπάρχουν τρεις τρόποι ανάγνωσης της Ραµαγιάνα :
1) ανάγνωση χωρίς κάποια προετοιµασία, δηλ. χωρίς προηγούµενο και σε οποιαδήποτε στιγµή της ηµέρας.
Ο καρπός αυτού του τύπου ανάγνωσης θα είναι παρόµοιος µε οποιουδήποτε άλλου βιβλίου.
2) τακτική ανάγνωση σε προκαθορισµένη ώρα της ηµέρας (πρωί ή βράδυ).
Αυτή που γίνεται το βράδυ επιτρέπει να φέρνεις την ειρήνη στο σπίτι. Η πρωινήοδηγεί το άτοµο προς τον
λόγο ύπαρξής του σε τέλεια αρµονία (η ανάγνωση το βράδυ συνιστάται για την οικοδέσποινα, η πρωινή για
τον πατέρα).
3) ανάγνωση πρωινή µε ιδιαίτερο ρυθµό και κυρίως χωρίς διακοπή στην ανάγνωση ενός επεισοδίου (εκτός
αν υπάρχει θάνατος στενού συγγενούς).        
Σύµφωνα  µε  τον  προηγούµενο  τύπο  ανάγνωσης,  κάθε  σηµαντικό  συµβάν  στη  ζωή  του  Ράµα  (γέννηση,
γάµος, συγχώρηση του Βιµπισάνα και χρίσµα του Ράµα) αποτελεί λόγο οικογενειακής γιορτής (όπως για
βαφτίσια ή για Πρώτη Κοινωνία) και επισηµαίνει ότι ο Θεός είναι ζωντανός µέσα µας.
Ο τελευταίος αυτός τρόπος ανάγνωσης περιλαµβάνει :
- τη µύηση σε ορισµένες τελετουργίες όπως την επίκληση του Ράµα µεταξύ των κεφαλαίων ή την δοξολογία
του Ράµα µετά από κάθε ανάγνωση,
- την επανάληψη του πρώτου και του τελευταίου στίχου κάθε κεφαλαίου,
- τη µύηση στη τελετή του δίσκου του Βισνού στη µάντρα Σουντάρσανα,
- την εκµάθηση του ρυθµού ανάγνωσης που ποικίλει ανάλογα µε τα κεφάλαια.
Σ' αυτή την περίπτωση και µετά τη δεύτερη ειλικρινή και αφοσιωµένη ανάγνωση η Ραµαγιάνα παρουσιάζει
µια από τις ιδιαίτερες δυνάµεις που είναι να βρεις κατά τη διάρκεια της ηµέρας, µέσα στην οικογενειακή
εστία, τις καταστάσεις που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο που διαβάστηκε το πρωί. Η οικογενειακή εστία
αντιπροσωπεύει  τις  διάφορες  φάσεις  της  Ραµαγιάνα :  τις  συγκρούσεις,  την  ειρήνη,  …  Ανάλογα  µε  τις
δυσκολίες που συναντώνται στην οικογένεια, συνιστάται η ανάγνωση ορισµένων κεφαλαίων αντί άλλων.
Ενώπιον µιας οικογενειακής διαµάχης το καταλληλότερο κεφάλαιο για να ξεπεραστεί είναι το κεφάλαιο για
τον πόλεµο. Πρέπει να σκοτωθεί ο "κακός" και οι µαϊµούδες (οι άγνωστοι) µας βοηθούν να το κάνουµε.
 
Στο πρώτο ποίηµα της Ραµαγιάνα ο Βαλµίκι περιγράφει το θάνατο ενός ζεύγους πουλιών και τη λύπη που
του εµπνέει τη στιχουργία. Ο Βαλµίκι ζητά αυτό το έργο να αποβεί το µέσον που θα οδηγεί στη συµφιλίωση.
Κάθε συζήτηση πάνω στη Ραµαγιάνα ξεκινά µε επίκληση του Ράµα ακολουθούµενη από προσευχή ώστε
όλος  ο  κόσµος  να  βρει  την  ευτυχία.  Η  συζήτηση  αυτή  δεν  µπορεί  να  γίνει  παρά  µόνο  από  τους  ήδη
µυηµένους.
Η  Ραµαγιάνα  ψάλλεται  µε  τον  ίδιο  τρόπο  παντού  στην  Ινδία.  Κάθε  παράγραφος  διαβάζεται  µε  ιδιαίτερο
τρόπο,  που  συνδέεται  άµεσα  µε  το  υπό  ανάγνωση  επεισόδιο.  Αν  ο  Ράµα  βιάζεται  η  ανάγνωση  είναι
γρήγορη. Όταν οι ήρωες ταξιδεύουν στους ουρανούς η ανάγνωση είναι ελαφρά και αργή (αερική). Για το
γάµο του Ράµα η ανάγνωση πρέπει να εκφράζει άλλοτε τη λύπη (αποχωρισµός από το παιδί) και άλλοτε τη
χαρά (ευτυχία για τον ενήλικο που µπαίνει στο καινούργιο του σπίτι).
 
Το 7ο κεφάλαιο ("µέχρι το τέλος του χρόνου") δεν πρέπει να διαβαστεί γιατί πραγµατεύεται την απόσυρση
του Ράµα. Πράγµατι το κεφάλαιο αυτό απαιτεί ιδιαίτερη προετοιµασία για να συλλάβουµε την εξαφάνιση του
Ράµα γαλήνια.
 
 
 

Μπαγκαβάντ Γκίτα Κεφ. XV
Σρι T.K. Σριµπασυάµ

Πατρίς Ντελφούρ
 
Ο Κρίσνα µιλά εδώ στον Αρτζούνα περί Θεού, πώς να τον φτάσεις, τη διαφορά µεταξύ αυτού που είναι
φθαρτό  ή  µη  και  γιατί  αυτός  ο  στίχος  είναι  ο  πιο  κρυφός  (βαθύς,  δύσκολος,  σπάνιος)  απ'  όλες  τις
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διδασκαλίες.
Στην Μπαγκαβάντ Γκίτα, η έννοια του ανώτερου Θεού εξηγείται µε διαύγεια (αντίθετα µε την Γιόγκα Σούτρα
του Πατάντζαλι και την έννοια του Ισβάρα). Το κεφάλαιο 15 στην Μπαγκαβάντ Γκίτα ονοµάζεται κυριολεκτικά
" Πουρουσοτάµα Γιόγκα ", η γιόγκα του ανώτερου όντος : Πουρούσα, Πραγµατικότης, Ουτάµα, ανώτερος.
Στο κεφάλαιο αυτό, ο Κρίσνα συγκρίνει αυτήν την ανώτερη αρχή µε την αρχή του σπόρου του µπάνιαν. Το
δέντρο είναι τεράστιο αλλά ξεπηδά από έναν µικρό σπόρο, σε αόρατη κατάσταση, µε τα φύλλα, τα κλαδιά,
τους  σπόρους  που  θα  ακολουθήσουν,  τα  δέντρα  που  θα  ακολουθήσουν  κλπ...  Ο  ανώτερος  Θεός  είναι
όπως  η  αόρατη  αρχή  του  ασβάστα  (µπάνιαν)  µέσα  στο  σπόρο.  Το  να  γνωρίζεις  το  Θεό  είναι  σαν  να
γνωρίζεις τις ενυπάρχουσες αρχές του µπάνιαν και απ' αυτό όλα τα άλλα πράγµατα.
Η ασβάστα αναπτύσσεται πλάγια κατόπιν ξαναπέφτει στο έδαφος για να κάνει καινούργιες ρίζες. Σχηµατίζει
έτσι µια τεράστια αίθουσα µε πολλά υποστυλώµατα. Για να συλλάβει κανείς το µπάνιαν στο σύνολό του
είναι απαραίτητη µια από αέρος άποψη. Πράγµατι, η ασβάστα συγκρίνεται µε τη σαµσάρα, το δέντρο της
ζωής  µας  µε  τις  επιθυµίες  και  τις  ροπές  µας.  Σύµφωνα  µε  την  εικόνα  σύγκρισης  µεταξύ  ασβάστα  και
σαµσάρα, για να µπορέσουµε να συλλάβουµε τη σαµσάρα στην ολότητά της πρέπει να τοποθετηθούµε έξω
απ'  αυτήν.  Η  Μπαγκαβάντ  Γκίτα  διευκρινίζει  ότι  πρέπει  να  είµαστε  πεπεισµένοι  για  την  ύπαρξη  του
Πουρουσοτάµα,  Δηµιουργού  της  σαµσάρα,  για  να  τοποθετηθούµε  έξω  απ'  αυτήν.  Η  σπουδαιότερη
διδασκαλία  της  στην  Μπαγκαβάντ  Γκίτα  περιέχεται  σ'  αυτό  το  κεφάλαιο  :  Η  πεποίθηση  δεν  αποκτάται
"εγκαταλείποντας"  το  δέντρο  αλλά  είναι  η  πεποίθηση  στον  ανώτερο  Θεό  που  φέρει  την  επαρκή
αποµάκρυνση.
Παρ' όλη τη γνώση που είναι στη διάθεσή του (τα φύλλα της ασβάστα που παροµοιάζονται µε τις Βέδες),
όσο ο άνθρωπος παραµένει στην άγνοια (µέσα στο µπάνιαν) δεν θα µπορέσει να διακόψει το δεσµό του µε
τη σαµσάρα. Είναι το µόνο χωρίο στη Στην Μπαγκαβάντ Γκίτα όπου δίνεται αυτή η 'πονηριά" (η ανάγκη
πεποίθησης)  και  γι'  αυτό  το  κεφάλαιο  αυτό  τελειώνει  εξηγώντας  ότι  ο  Κρίσνα  αποκαλύπτει  εδώ  το
µεγαλύτερο των µυστικών.
Στη πορεία προς τη γνώση του Πουρουσοτάµα, για να εγκαταλείψει κανείς την άγνοια και τις ψευδαισθήσεις
πρέπει να σεβαστεί ορισµένους κανόνες. Να µη τους περιφρονεί, να µη ντρέπεται να τους ακολουθήσει και
να µάχεται ενάντια στη περηφάνεια που δικαιολογεί τις ελλείψεις του. Στο περιβάλλον µας υπάρχουν αυτοί
που µας καταλαβαίνουν και µας ακολουθούν και αυτοί που αντίθετα θέλουν να µας αποτρέψουν από τους
σκοπούς  µας.  Και  στις  δυο  αυτές  περιπτώσεις  υπεισέρχεται  η  υπερηφάνεια  αφού  από  τη  µια  πλευρά
κολακεύει το εγώ µας και από την άλλη θέτει επί τάπητος το καλό υπόβαθρο των ιδεών µας. Όποια κι αν
είναι η περίπτωση
η υπερηφάνεια υποστηρίζει ή αρνείται κάθε βήµα αλλά δεν προκαλεί αντικειµενική ανάλυση. Η
υπερηφάνεια εµποδίζει να βλέπει κανείς σωστά. Καµιά φορά για να κρατηθούν τα προσχήµατα και να
δικαιολογηθεί η θέση που παίρνεις θα χρησιµοποιηθεί η κακή πίστη. Η υπερηφάνεια µπορεί να αντιτίθεται
στο θάρρος και στην εντιµότητα να αναγνωρίσεις τα λάθη σου όπως επίσης µπορεί να σε οδηγήσει να
αποκηρύξεις τη συµπεριφορά σου και να σε φέρει σε αντίθεση µε έναν αξιόλογο συνοµιλητή πιο αρµόδιο.
Τα  διαπραχθέντα  λάθη,  οι  λανθασµένα  εδραιωµένες  εντυπώσεις,  εµπόδια  για  να  φτάσει  κανείς  στον
Πουρουσοτάµα, καθορίζονται σε ένα παράδοξο που συνδέεται µε τη γνώση. Αν, όπως θα δούµε, το πρώτο
λάθος είναι η ταυτοποίηση µε τους άλλους, το δεύτερο είναι να θέλεις να ελέγξεις τον κόσµο. Ο άνθρωπος
γνωρίζει  ότι  η  γνώση  είναι  απέραντη  και  εύχεται  παρ'  όλα  ταύτα  να  αποκτήσει  αρκετή  γνώση  για  να
κυριαρχήσει στην ύλη που πάντα αλλάζει και ανανεώνεται. Η εν λόγω εκµάθηση δεν έχει σαν σκοπό τη
διασταύρωση  της  γνώσης  αλλά  τον  έλεγχο  της  λειτουργίας  των  αντικειµένων.  Αυτή  κυρίως  είναι  η
λανθασµένη ιδέα που αντιπαρατίθεται στη πεποίθηση.
Άλλη λανθασµένη έννοια σχετίζεται µε το διάστηµα. Ανάλογα µε το τι θεωρείται κοντινό, η επαφή θα ήταν ή
όχι  επιθυµητή.  Για  παράδειγµα,  το  µωρό  είναι  έτοιµο  να  πέσει  σε  µια  άγνωστη  αγκαλιά  αν  τη  θεωρεί
κοντινή.  Με  τον  ίδιο  τρόπο  ένα  αντικείµενο  κρίνεται  πριν  απ'  όλα  από  το  εξωτερικό  του  που  είναι
πλησιέστερο παρά από το περιεχόµενό του που είναι βαθύτερο. Με τον ίδιο τρόπο, αν ο Πουρουσοτάµα
είναι χωρίς µορφή δεν θα είναι δυνατό να εκτιµηθεί η απόσταση απ' αυτόν και να µετρηθεί το διάστηµα που
χωρίζει  το  άτοµο  από  τον  Δηµιουργό.  Οµοίως,  αν  ο  Δηµιουργός  εµφανίζεται  µε  δυσάρεστη  εικόνα,  ο
διαχωρισµός θα διατηρείται. Μόνο η πεποίθηση µπορεί να ελαττώσει το διάστηµα µεταξύ του ανθρώπου και
του Πουρουσοτάµα.. « Ελευθερωθείτε απ' αυτή την ιδέα της απόστασης και θα λάµψετε περισσότερο από
τον ήλιο (σαν χίλιους ήλιους) ». Αυτό που υπογραµµίζεται εδώ δεν είναι θέµα να ξέρεις που να πας αλλά
µάλλον να ξέρεις πώς να πας εκεί : µε την πεποίθηση.
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Ας θυµηθούµε ότι ο Κρίσνα είναι πιο κοντά στους ανθρώπους από τον Ράµα που είναι γεµάτος αρετές ενώ
ο πρώτος είναι πιο φασαριόζος, κλέβει το βούτυρο σαν παιδί, παίζει µε τις γυναίκες... Ο Κρίσνα εποµένως
είναι καταλληλότερος να πείσει τους ανθρώπους να καταφέρουν να εγκαταλείψουν το δέντρο της ζωής για
το Θεό.
Σ' αυτή την επαφή του µε τον Πουρουσοτάµα ο άνθρωπος δεν φοβάται να πάει να τον συναντήσει αλλά δεν
ξέρει πώς να επιστρέψει από εκεί. Όµοια µε τον Πουρουσοτάµα η ύπαρξή του δεν θα σταµατήσει αλλά θα
φωτίζει  ο  ίδιος  ολόκληρο  το  σύµπαν.  Στον  στίχο  6 ο  Κρίσνα  διευκρινίζει  :  « Ο  Πουρουσοτάµα  κάνει  να
λάµπει ο Ήλιος, η Σελήνη και η Γη. Αυτός που θα τον φτάσει θα κάνει κι αυτός τους ήλιους να λάµπουν και
δεν θα επιστρέψει πια. »
Η λάµψη του Πουρουσοτάµα φωτίζει όλη τη δηµιουργία και τίποτε άλλο δεν έχει αυτή την ικανότητα. Ο ήλιος
του δικού µας κόσµου ένας µεταξύ των δώδεκα της δηµιουργίας, φωτίζει από µόνος του το ένα δωδέκατο
του σύµπαντος. Ο ήλιος, περιορισµένος, φωτίζει µόνο τον περίγυρό του. Η Μπαγκαβάντ Γκίτα µας διδάσκει
ότι  το  καθένα  από  τα  δηµιουργηµένα  πλάσµατα  είναι  ένα  θραύσµα  του  Πουρουσοτάµα,  αδιαίρετου  και
χωρίς όρια. Ο Βισνού τάτβα και ένα θραύσµα του ήλιου, άρα της ύλης, που δεν ξεπερνά τον περίγυρό του ο
Τζίβα τάτβα.
Ο Βισνού τάτβα είναι µοναδικός, πανταχού παρών και ικανός να φωτίζει το σύµπαν όπως ο Πουρουσοτάµα.
Ο Τζίβα τάτβα είναι περιορισµένος γιατί διασχίζοντας την ατµόσφαιρα χάνει τη καθαρότητά του. Υφίσταται
τον περιβάλλοντα χώρο και βρίσκεται σε συνεχή µετάλλαξη. Το ηλιακό κοµµάτι (Τζιβάτµα) που περιβάλλει
το συµπαντικό κοµµάτι κοµίζει την εµπειρία και εµποδίζει την εσωτερική ακτίνα να εκφραστεί. Ο Τζιβάτµα
δίνει µια µόνη άποψη του σύµπαντος, τη δική του. Σύµφωνα µ' αυτή την εικόνα οι πέντε αισθήσεις είναι σαν
ατµοσφαιρικά σωµατίδια που µολύνουν και βάφουν την ηλιακή ακτίνα. Πράγµατι, τα όργανα πρόσληψης
διασκορπίζουν, µεταµφιέζουν την πραγµατικότητα και άρα εµποδίζουν να γνωρίσουµε τον Πουρουσοτάµα.
Όσο λοιπόν το άτοµο δεν εγκαταλείπει τη µεταµφίεσή του (αντίληψη όχι επαρκώς καθαρή) δεν θα γνωρίσει
τον  Πουρουσοτάµα  γιατί  ο  άτµα  (τζίβα  τάτβα)  µάχεται  διαρκώς  αντίθετα  στις  5  αισθήσεις  αλλά  χωρίς
επιτυχία.  Ο  Άτµα,  συνδεδεµένος  µε  τις  5  αισθήσεις,  περιδιαβάζει  χωρίς  σκοπό  σαν  µυρωδιά  που
κυκλοφορεί στον αέρα, χωρίς κατεύθυνση στο φύσηµα του ανέµου. Όταν ο άτµα πιάνεται στη παγίδα της
αντίληψης δεν µπορεί πια να δαµαστεί και βρίσκεται χωρίς στήριγµα.
Υπάρχουν 8 400 000 είδη στη διάθεση της ψυχής µας. Το ανθρώπινο ον είναι µια από τις δυνατές µορφές
που  µπορεί  να  ακολουθήσει  η  ψυχή,  παρασυρµένη  από  τις  δυνατότητες  αντίληψης.  Υπάρχουν  άρα  γι'
αυτήν  εκατοµµύρια  σηµεία  που  να  την  προσελκύουν.  Πρέπει  να  απενεργοποιήσει  τις  5  λειτουργίες
αντίληψης για να ανοίξει ο άτµα ένα δρόµο προς τον Πουρουσοτάµα.
Ο Πουρουσοτάµα, απ' έξω, φωτίζει τα πάντα. Ο Άτµα από µέσα φωτίζει ένα µέρος. Ο Άτµα ελευθερωµένος
δεν  είναι  « ενωµένος » µε  τον  Πουρουσοτάµα  αλλά  « είναι  µαζί » µε  τον  Πουρουσοτάµα.  Είναι  το  µόνο
κεφάλαιο που εξηγεί αυτή τη διαφορά µεταξύ ψυχής και Πουρουσοτάµα. Αλλού λέγεται ότι η ψυχή είναι ο
Πουρουσοτάµα. Ο Πουρουσοτάµα δίνει ζωή στο σύµπαν (Θεοί, πλανήτες, …) µε τη δύναµή του. Διεισδύει
στο ανθρώπινο ον σαν φωτιά, Βαισβάναρα άγκνι (γαστρική φωτιά). Όσο περισσότερο τον τροφοδοτούµε
τόσο  περισσότερο  ευχαριστιέται,  όσο  λιγότερο  τρέφεται  τόσο  περισσότερο  µας  τρώει.  Ο  Πουρουσοτάµα
βρίσκεται άλλοτε στη σελήνη (ο Κρίσνα λέει ότι αυτός που εισχωρεί στη σελήνη µπορεί να θρέψει τα φυτά)
και άλλοτε ως Βαϊσβάναρα άγκνι µέσα στον άνθρωπο ώστε ο άνθρωπος να τρέφεται από φυτά (Μπ. Γκ.
III-24, ο Μπράµαν τρώει τον Μπράµαν). Ο Πουρουσοτάµα βρίσκεται επίσης στην εισπνοή και την εκπνοή
όλων των ειδών.
Ο Πουρουσοτάµα έχει έδρα τη Χρούνταγια. Δίνει λοιπόν τη γνώση και τη µνήµη.
Ο ίδιος επίσης τις αποσύρει όταν δεν είναι εδραιωµένες στη Χρούνταγια. Η γνώση γεννιέται (µπαίνει σε
δράση) από τη Χρούνταγια όπως και το Νάµπι είναι ο τόπος γέννησης του συναισθήµατος. Η γνώση είναι
άλλοτε  πραγµατική  και  άλλοτε  λανθασµένη  ανάλογα  µε  την  παρουσία  ή  την  απουσία  του  Θεού  στη
Χρούνταγια.  Η  Χρούνταγια  είναι  οµοίως  ο  τόπος  της  µνήµης  (σµρούτι).  Όταν  ο  Θεός  βρίσκεται  στη
Χρούνταγια,  η  µνήµη  είναι  πιστή  στη  πραγµατική  γνώση.  Όταν  ο  Θεός  είναι  στη  Χρούνταγια  τα
αποτελέσµατα  προκύπτουν  από  το  Θεό,  αν  όχι  από  τον  ίδιο  τον  άνθρωπο.  Γι'  αυτό  ο  Κρίσνα  λέει  ότι
υπάρχουν δυο κατηγορίες ψυχών, του Πουρούσα στον κόσµο : αυτές που µπορούν να χαθούν αν ο Θεός
δεν είναι στη Χρούνταγια και εκείνες που είναι άφθαρτες γιατί είναι πάντα µε το Θεό.
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Η σελίδα της Σριµάτι Τ. Ναµατζιριαµµάλ
(συζύγου του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα)

µε τη συνεργασία του Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ και της Δρ. Νάνσυ Καρπαντιέ
Το Σαφράν

 
Ποικιλίες : Του Κασµίρ (θεωρείται το καλύτερο), Μέσης Ανατολής και Ευρωπαϊκό.
Τόπος & καλλιέργεια : Ασία, Μέση Ανατολή και Νότια Ευρώπη.
Χρησιµοποιούµενο µέρος : Οι Στήµονες
Αγιουρβεδικές ιδιότητες : Λάγκου (ελαφρύ, χωνευτικό), Σνιγκντα (λιπαρό, υγραντικό, γλοιώδες, ιξώδες),
σούκσµα (λεπτεπίλεπτο).
Δράσεις : Μειώνει τις δυσλειτουργίες του Βάτα, Πίτα και Κάφα.
Χρήση  εξωτερική  :  Σε  Αγιουρβεδικά  φαρµακευτικά  παρασκευάσµατα  όπως  οφθαλµικές  σταγόνες,
δερµατολογική  κρέµα,  αντιφλεγµονώδεις  αλοιφές,  ηρεµιστικά  των  νεύρων,  το  σαφράν  είναι  ένα  από  τα
κύρια συστατικά. Η επάλειψη κρέµας σαφρανιού στο δέρµα βελτιώνει την όψη του. Για κούραση ή ένταση
στα  µάτια,  πλύνετέ  τα  µε  µείγµα  ροδόνερου  και  σαφρανιού  (2  στήµονες  σαφράν  βρεγµένα  σε  100 ml
ροδόνερο).
Χρήση εσωτερική :
Τρόπος χρήσεως : 1) Βουτήξτε τέσσερις στήµονες σαφράν σε 125 ml νερό και αφήστε να µουλιάσει για µια
ώρα. Ανακατώστε καλά πριν το πιείτε.
2) Βάλτε έξι στήµονες σαφράν σε 125 ml γάλα, βράστε το για 2-3 λεπτά και αφήστε να κρυώσει.
Ουροποιητικό σύστηµα : Για βελτίωση της διούρησης, πιείτε νερό (σκέτο) µε σαφράν.
Γυναικολογικό σύστηµα : Περιπτώσεις αµηνόρροιας, δυσµηνόρροιας και πόνων τοκετού : Πιείτε 50 ml γάλα
αγελαδινό βρασµένο µε σαφράν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος.
Νευρικό σύστηµα : Περιπτώσεις νευρικής κόπωσης, δυσκολίας στον ύπνο, οξυθυµίας : Πιείτε 50 ml γάλα
αγελαδινό βρασµένο µε σαφράν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος.
Γηριατρική :  Πιείτε  50 ml  γάλα  αγελαδινό  βρασµένο  µε  σαφράν  και  µια  κουταλιά  µέλι  πριν  τον  βραδινό
ύπνο. Διευκολύνει τον ύπνο και διεγείρει τη λειτουργία της µνήµης. Το σαφράν ξυπνά τις αισθητηριακές
δράσεις (χωρίς να διαταράσσει το βραδινό ύπνο).
Ιδιαιτερότητες : Παρ' όλο που το σαφράν είναι συµβατό µε το γάλα και το νερό, αντίθετα δεν είναι µε το
αλάτι,  το  κρέας  και  το  ψάρι.  Γι'  αυτό  το  λόγο  στη  παραδοσιακή  ινδική  κουζίνα  που  βασίζεται  στην
Αγιουρβέδα, το σαφράν δεν χρησιµοποιείται παρά µόνο για γλυκά παρασκευάσµατα.
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