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Η καθηµερινή Διδασκαλία του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα
Τι κερδίσατε ;

 
 
Τι κερδίζει κανείς µε την πνευµατική αναζήτηση, την αντίληψη ή τη γνωριµία του Θεού ; Η απάντηση
κρύβεται σ’ αυτό που ακολουθεί :
 
Τι έχετε κερδίσει αν δεν βρήκατε µέσα σας, το αθάνατο, το άπειρο ;
Τι έχετε κερδίσει αν δεν δοκιµάσατε ποτέ στη ζωή σας τη βαθιά επιθυµία της απελευθέρωσης και την
υπέρτατη απολύτρωση ;
Τι έχετε κερδίσει αν δεν ανακαλύψατε την ηδονή (την ικανοποίηση) της πνευµατικής πληρότητας ;
Τι έχετε κερδίσει αν δεν αν δεν δοκιµάσατε τις χαρές της εγκατάλειψης του εαυτού, αν η καρδιά σας δεν
επιθυµούσε να σας κάνει όργανο του Θεού, αν δεν καταφέρατε µε τη βοήθεια του Θεού να γλυκάνετε όλα
σας τα βάσανα ;
Μπορείτε να ΤΑ αγοράσετε όλα αυτά ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ;

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

 
 

 
 

« Είσαι ο αέρας κι η φωτιά, το νερό και το φεγγάρι.
Είσαι ο απόλυτος κύριος και ο πρόγονος.

Χίλιες φορές, ξανά και ξανά,
Σου καταθέτω την προσφορά και το σέβας µου. »

 
Μπαγκαβάντ Γκίτα XI, 40

 
 
 

« Προσπέφτω στα πόδια σε λωτό του Ναραγιάνα
Βυθίζοµαι ολότελα στον Ναραγιάνα,

Με την συνεχή προσφορά των προσευχών µου και
Με την σιωπηλή απαγγελία του ιερού του ονόµατος.  »

 
Απόσπασµα από το Μουντουνταµάλα του Κουλασεκχάρα

 

       Περιεχόµενα :
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Ø       Κύριο άρθρο : Η καθηµερινή Διδασκαλία του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα από Σρι Τ.Κ.
Σριµπασυάµ

Ø      Το Τιρουπαβάι της Αντάλ (Ποίηµα 9) - Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ
Ø      Η Αναζήτηση της Ατοµικότητας της Γυναίκας Σριµάτι Πουνταρικαβάλλι (Πρωτότοκη κόρη του Σρι Τ.

Κρισναµατσάρυα)
Ø       Ο Συµβολισµός στις Βέδες : Οι έξη εχθροί –Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ
Ø       Οι καλές πράξεις πρέπει να είναι αυθόρµητες – Ινδικό παραµύθι
Ø       Βισνού (3ο  µέρος) - Σρι Ν. Πατανάικ, Μουµπάι
Ø       Τα τέσσερα αγόρια που έφτιαξαν ένα λιοντάρι - Ινδικό παραµύθι
Ø       Εορτασµός  της  115ης Επετείου από τη γέννηση του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα - Γκαµπριέλ

Λίχτι και Γκαµπριέλ Γκαλέα
Ø       Μια ιστορία συµπόνιας - Ινδικό παραµύθι
Ø       Έλεγχος των αισθήσεων κατά τη διάρκεια της προσευχής ή του διαλογισµού - Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ
Ø       Η Πίστη όπως διδάσκεται στη Μπαγκαβάντ Γκίτα - Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ
Ø       Ινδική συνταγή : Χαλβάς µε κολοκύθα - Σριµάτι Τ. Ναµατζιριαµµάλ

 
 
 
 

 
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 9 : Εσύ, θυγατέρα του θείου µου, που κοιµάσαι σ’ ένα κρεβάτι αγκαλιασµένο από αρωµατισµένα
κύµατα, ανταύγειες από λαδολύχναρα που φέγγουν αχνά γύρω από ένα σπίτι χτισµένο µε πέτρες πολύτιµες,
ξεαµπάρωσε τη πόρτα τη στολισµένη µε κοσµήµατα ! 
Θεία ! Μπορείς  να τη ξυπνήσεις ; Είναι η κόρη  σου µουγκή, κουφή, τεµπέλα και ονειροπόλα ; Βρίσκεται
µαγεµένη από έναν ύπνο βαθύ και τη φυλάει φρουρός ή είναι υπνωτισµένη ; 
Τίµα Τον ως Μαντχάβα, τον µεγάλο υπνωτιστή, τον Μουκούντα, τον Βαϊκούντα και τραγούδα τη δόξα Του.
 Σήκω ! Άκουσε και σκέψου, κοπέλα.
 
Εδώ η Αντάλ απευθύνεται σ’ ένα πιστό αφιερωµένο στην υπηρεσία του Θεού× πρόκειται για την ίδια της την
εξαδέλφη.
Στο  ποίηµα  αυτό,  η  Αντάλ  υπογραµµίζει  τη  σηµασία  του  ρόλου  της  µητέρας.  Είναι  καθήκον  της  να
αφυπνίσει  τη  πίστη  στα  παιδιά  της.  Είναι  επίσης  καθήκον  της  να  αποµακρύνει  τα  παιδιά  της  από  την
τεµπελιά, το λήθαργο, τον ύπνο και να τα οδηγήσει προς τον Θεό.
Στη πίστη µπορεί να αγρυπνά κανείς « εξωτερικά », δηλαδή να είναι απόλυτα απορροφηµένος στα τυπικά
καθήκοντα. Μπορεί επίσης να αγρυπνά και « εσωτερικά », που σηµαίνει ότι διαλογίζεται στο µεγαλείο των
µέσων  ή  των  αποτελεσµάτων.  Στο  ποίηµα  αυτό,  η  Αντάλ  µας  συµβουλεύει  να  υπηρετούµε  το  Θεό  σαν
βοήθεια και για την εξωτερική και την εσωτερική µας αφύπνιση.
Και  πάλι,  η  Αντάλ  αποδεικνύει  την  ποιητική  της  ιδιοφυΐα.  Κάθε  λέξη  των  ποιηµάτων  της  περιέχει  δυο
έννοιες : έναν εµφανή ροµαντισµό και µια έµφυτη πνευµατικότητα.
Όταν περιγράφει την πόρτα που οδηγεί στο Θεό σαν σπίτι φτιαγµένο από πολύτιµες πέτρες, µπορεί να
πρόκειται  επίσης  και  για  ένα  καλοδιακοσµηµένο  σπίτι  για  την  ευχαρίστηση  ανδρών  και  γυναικών.  Αυτό
δείχνει όµως επίσης ότι δεν θέλουµε να αγγίξουµε µια πόρτα τόσο πολύτιµα διακοσµηµένη ακόµη κι αν δεν
µπορούµε να δούµε τι κρύβεται πίσω της. Το εγώ µας και όλες οι αξίες που µας επιβάλλει είναι οι πολύτιµες
πέτρες που δεν θέλουµε να αλλάξουµε. Σαν συνέπεια, όχι µόνο δεν θέλουµε να ανοιχτούµε για να δούµε τι
υπάρχει  πέρα  απ’ το  εγώ  µας,  µα  χάνουµε  και  το  Θείο.  Η  Αντάλ  χρησιµοποιεί  ακόµη  ένα  παράδειγµα :
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ανταύγειες  από  λαδολύχναρα  που  φωτίζουν  ολόγυρα.  Φυσικά,  τα  πολύτιµα  κοσµήµατα  εκτιµούνται
καλύτερα  όταν  λάµπουν.  Ακριβώς  όπως  οι  αξίες  που  επιβάλλει  το  εγώ  µας,  λάµπουν  µέσα  απ’  τις
εντυπώσεις των αισθήσεών µας.
Η έκφραση « κοιµισµένη πάνω σ’ ένα κρεβάτι » µπορεί να θεωρηθεί σαν τον ύπνο χωρίς έγνοιες, σαν τον ύπνο που
καθησυχάζει όταν κανείς είναι µεθυσµένος από υλικές ηδονές. Αυτό εννοεί επίσης την αµέριµνη επαγρύπνησή µας ή
την απόσπαση που έρχεται από λανθασµένη γνώση των θείων θεµάτων και µια απόσπαση που µετριέται από υλικές
δραστηριότητες. «Αγκαλιασµένο από αρωµατικά κύµατα » είναι µεταφορά του εξής : τα αρώµατα ελκύουν µεν και τους
άλλους και εµάς. Το ίδιο δε γίνεται µε τη σωστή γνώση, ελκύει και τους άλλους και εµάς, επειδή είναι σωστή. Στην ινδική
σκέψη, η σωστή γνώση θεωρείται θεϊκό άρωµα.
Οι πρώτοι σχολιαστές του Τιρουπαβάι λένε ότι σ’ αυτό το ποίηµα η Αντάλ επικαλείται τον Τιρουµαλισάι Αλβάρ, έναν
άγιο του Σρι Βαϊσνάβα. Ήταν ένας πιστός αφοσιωµένος στο Σίβα, αλλά ένας από τους αγίους του Βαϊσνάβα ξύπνησε
µέσα  του  τη  πίστη  προς  τον  Βισνού.  Ο  Τιρουµαλισάι  Αλβάρ,  κήρυττε  το  ίδιο  καλά  και  στο  Καντσιπουράµ και  στο
Κουµπακονάµ, στο νότο της Ινδίας.
 
Τα σχόλια του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα :
Ο νους µας είναι η έδρα του εγώ, των συναισθηµάτων και των συγκινήσεων καθώς επίσης και η κατοικία
του Θεού και των θεοτήτων του. Το καλοδιακοσµηµένο µας εγώ κλείνει συνεχώς το νου µας. Όσο µας ελκύει
η λαµπρότητα των εντυπώσεων των αισθήσεών µας, ο νους µας θα είναι κλειστός στη Πραγµατικότητα.
Όπως η πόρτα η διακοσµηµένη µε πολύτιµες πέτρες φυλάσσεται καλά, έτσι και το εγώ µας που κλείνει το
νου µας, προστατεύεται από τις συγκινήσεις. Η Αντάλ λέει ότι ο µόνος τρόπος για να ξεκλειδωθεί η πόρτα
είναι να αποδιώξεις την έννοια του « δικό µου ». Μας υπενθυµίζει την ευθύνη της µάνας. Στην Ινδουιστική
παράδοση, η µητέρα ξυπνά τα παιδιά της µε γλυκά λόγια ή τραγούδια, προφέροντας το όνοµα του Θεού
ώστε από πολύ νωρίς το πρωί, το άκουσµα και η νοητική εικόνα των παιδιών να είναι η αγάπη, η στοργή
και ο Θεός. Σ’ αυτό το ένατο ποίηµα, η Αντάλ υπενθυµίζει την παράδοση αυτή και την ευθύνη της µάνας να
ξυπνά την πίστη στα παιδιά της.
Ο Βισνού και ιδιαίτερα ο Σρι Κρίσνα, ονοµάζεται Μουκούντα, γιατί είναι ευπρόσιτος χάρη στη δύναµη που
έχει  να  ελκύει.  Το  άλλο  όνοµα  του  Βισνού  είναι  Μαντχάβα  ή  ο  σύζυγος  της  Σρι  Λάκσµι,  της  θεάς  της
ευηµερίας και της ευτυχίας. Ο Βισνού ονοµάζεται επίσης και Βαϊκούντα, γιατί προλαµβάνει τον εκφυλισµό.
Ζητώντας τη βοήθεια της θείας της η Αντάλ θυµίζει δυο τύπους της εξ αίµατος συγγενείας : αυτές που µας
υποστηρίζουν στη πνευµατική µας ζωή και αυτές που δεν µας υποστηρίζουν. Στην Ινδουιστική παράδοση, ο
θείος από µητέρα και η γυναίκα του (θεία) είναι (ή θα έπρεπε να είναι) το στήριγµά µας στη πνευµατική µας
ζωή. Η ζωή µας είναι χτισµένη από εννέα πολύτιµες πέτρες : γονείς – παιδιά, δάσκαλος – µαθητής, σύζυγος
– σύζυγος, αδελφός – αδελφή, εραστής – ερωµένη, εγώ – οι άλλοι, το γνωστό – το άγνωστο, το στήριγµα –
το υποστηριζόµενο, ο προστάτης – ο προστατευόµενος.  Αν µερικές είναι στήριγµά µας οι άλλες ενεργούν
εναντίον µας !

 
 

Η Αναζήτηση της Ατοµικότητας της Γυναίκας
Σριµάτι Πουνταρικαβάλλι (Πρωτότοκη κόρη του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα)

 
Αν  µια  γυναίκα  είναι  φυσιολογική,  δηλαδή  συγκρατηµένη,  ντροπαλή  και  απλή,  θεωρείται  από  πολλούς  ‘’της  παλιάς
σχολής’’. Αν είναι ζωηρή και έξυπνη, θεωρείται επιθετική, µη φυσιολογική, λίγο θηλυκή και παροµοιάζεται µε αµαζόνα.
Οι ψευδο-πνευµατικοί άνθρωποι αντιτείνουν ότι η γυναίκα αντιπροσωπεύει πάντοτε το εµπόδιο στην πνευµατική ζωή. Η
γυναίκα έτσι βρίσκεται σε σύγχυση όσον αφορά την πραγµατική της φύση. Στην κατάσταση αυτή καταντά ένα απλό
παιχνίδι στα χέρια των ανδρών : κλεισµένη στον εαυτό της, άχρηστη, διεκδικητική, παθιασµένη, αγχώδης...
Κατά το παρελθόν οι µορφωµένες και καλλιεργηµένες γυναίκες ήσαν πραγµατικά υπεύθυνες για την υπέροχη ευτυχία,
την ειρήνη και την αρµονία και στο σπίτι τους και στην κοινωνία. Ήσαν απόλυτα αφοσιωµένες στον ρόλο της συζύγου
και µητέρας. Στους ρόλους αυτούς εξέφραζαν τις έµφυτες θηλυκές τους ικανότητες, όπως η ανιδιοτελής αγάπη, η θυσία
και η αίσθηση παροχής υπηρεσίας προς τους άλλους. Έτσι καλλιεργούσαν τις ευγενέστερες ιδιότητες του ανθρώπου.
Οι Βέδες δοξάζουν τις γυναίκες ως ισότιµες του Θεού και συνιστούν : Να θεωρείς τη µητέρα σου σαν τον Θεό σου. Από
τη θέση της συζύγου που συµµετείχε στις χαρές και στις λύπες του συζύγου της, περνούσε σιγά – σιγά στη θέση της
µητέρας  από  την  οποία  συµµεριζόταν  τις  χαρές  και  τις  λύπες  της  µε  όλα  τα  µέλη  της  οικογένειας.  Έτσι  γινόταν  ο
πραγµατικός αρχηγός της οικογένειας. Η σεµνότητά της ήταν το προστατευτικό πέπλο της αγνότητας και της αθωότητάς
της. Εκδήλωνε την αγάπη της για κάθε µέλος της οικογένειας και την ευγένεια και την γλυκύτητα των λόγων και των
πράξεών της. Η πίστη και οι προσευχές της της έδιναν δύναµη και πνευµατικό προβάδισµα, µοναδικά προσόντα, µε τα
οποία ενσωµάτωνε τα ετερογενή µέλη της οικογένειας σε µια ενωµένη και οµοιογενή οικογένεια.
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Οι  γυναίκες  γενικά  είχαν  µια  έµφυτη  πίστη  προς  τον  Θεό,  ένα  πνεύµα  προσφοράς,  υποµονής  και  αντοχής,
ταπεινότητας, συµπόνιας και γλυκύτητας. Οι γυναίκες διαφύλαξαν όλο τον πλούτο της οικογένειας και της κοινωνίας. Με
την πάροδο του χρόνου η κατάσταση αυτή πέρασε στον άνδρα, ο άνδρας δε έφτασε στο σηµείο να θεωρεί τη γυναίκα
µέρος  της  ιδιοκτησίας  του  και  σκλάβα  του.  Θεωρούσε  ότι  η  δύναµη  και  το  χρήµα,  του  επέτρεπαν  να  φτάσει  στον
απώτερο σκοπό του. Η γυναίκα άρχισε να µάχεται για την ελευθερία της. Επαναστάτησε, κατάκτησε την ισότητα στην
εκπαίδευση στην εργασία και στις ευθύνες. Αγωνίστηκε µε όλες της τις δυνάµεις για να εξισωθεί µε τον άνδρα σε όλους
τους τοµείς, µαχόµενη για µια ισότητα των δικαιωµάτων. Θεώρησε τον εαυτό της απελευθερωµένο.
Νόµιζε  ότι  όντας  ίση  µε  τον  άντρα  θα  έφτανε  στον  σκοπό.  Ποιος  ήταν  όµως  ο  σκοπός  ;  Να  γνωρίσει  τον  Θεό,  να
γνωρίσει την αλήθεια, να γνωρίσει τον εαυτό της ; Βρήκε την απάντηση ; Ο άντρας δέχτηκε αυτή την ισότητα ; Είναι
έτοιµος να αποδώσει στη γυναίκα ότι της είχε αρπάξει ; Κατάφερε να πετύχει τον σκοπό του ;

 
 
 

Ο Συµβολισµός στις Βέδες : Οι έξη εχθροί
 
Η Αθάρβα Βέδα στο κεφ. 8, στίχ. 4, γρ. 22, περιγράφει τους έξη ψυχολογικούς εχθρούς (αντιπάλους) που είναι : Κάµα
(η πολυτέλεια), κρόντα (ο θυµός ή η οργή), λόµπχα (η φιλαργυρία), µόχα (η ψευδαίσθηση), µάντα (η υπεροψία) και
µατσάρυα (η ζήλια).
Στην  σανσκριτική  γραµµατεία  καθ’  ένας  απ’  αυτούς  τους  εχθρούς  συµβολίζεται  από  ένα  ζώο  ή  ένα  πουλί :  Η
ψευδαίσθηση είναι κουκουβάγια, ο θυµός λύκος, η ζήλια σκύλος, η πολυτέλεια το πουλί τσάκρα, η υπεροψία αετός, η
φιλαργυρία το όρνεο. Ο στίχος αυτός µεταφράζεται ως εξής : « Ω Ίντρα, σκότωσε την ψευδαίσθηση (την κουκουβάγια),
σκότωσε τον θυµό (τον λύκο), σκότωσε τη ζήλεια (τον σκύλο), σκότωσε την πολυτέλεια (το πουλί τσάκρα), σκότωσε την
υπεροψία (τον αετό) και σκότωσε την φιλαργυρία (το όρνεο) ».
Όσοι µελετούν την σανσκριτική γλώσσα γνωρίζουν τα πουλιά τσάκρα « τα ερωτοχτυπηµένα ». Και η λαϊκή έκφραση στα
αγγλο-ινδικά  « ο  σκύλος  στην  πολιτική  της  ταΐστρας »  σηµαίνει  ότι  ο  σκύλος  δεν  τρώει  χόρτο  και  δεν  αφήνει  τις
αγελάδες να το φάνε στην ταΐστρα τους. Οι ινδικοί µύθοι περιγράφουν τον αετό να πληµµυρίζει από υπεροψία για την
ικανότητά  του  να  υπερπηδά  οποιοδήποτε  εµπόδιο.  Στις  Πουράνες,  βρίσκονται  πολλές  ιστορίες  σχετικά  µε  την
ταπείνωση  του  µυθικού  αετού  Γκαρούντα  από  τον  θεό  Βισνού.  Στους  ινδικούς  µύθους,  η  κουκουβάγια  θεωρείται
χοντροκέφαλη, είναι η ψευδαίσθηση. Επειδή είναι ξυπνητή τη νύχτα σε αντίθεση µε τα άλλα πουλιά, λέγεται ότι δεν
ξέρει κανείς αν πρόκειται για πουλί ή για νυχτόβιο ζώο.

 
Οι καλές πράξεις πρέπει να είναι αυθόρµητες

 
Ο  Κάρνα,  ένας  πρίγκιπας  Καουράβα,  ήταν  γνωστός  για  την  γενναιοδωρία  του.  Κάθε  πρωί,  πρόσφερε  δώρα  στους
υπηκόους του πριν από τις καθηµερινές του προσευχές. Πρόσφερε ότι περνούσε απ’ το χέρι του. Μια µέρα, που ήταν
έτοιµος  να  προσευχηθεί,  έφτασε  ένας  γέρος  και  του  ζήτησε  ελεηµοσύνη.  Ο  Κάρνα  πήρε  ένα  χρυσό  δοχείο  και  το
πρόσφερε στον γέρο. Εν τούτοις, ο γέρος αρνήθηκε λέγοντας ότι ο Κάρνα του το έδωσε µε το αριστερό του χέρι.
Στην ινδική παράδοση µόνο το δεξί χέρι πρέπει να χρησιµοποιούµε για να προσφέρουµε κάτι, είτε αυτό είναι πληρωµή
είτε δώρο. Ο Κάρνα του απάντησε ότι παρ’ όλο που ήξερε ότι τίποτα δεν πρέπει να δίνει κανείς µε το αριστερό του χέρι
και µάλιστα ένα δώρο, δεν θα άλλαζε το χρυσό δοχείο – χέρι γιατί σ’ αυτό το σύντοµο χρονικό διάστηµα θα αρκούσε για
να αλλάξει την πνευµατική του κατάσταση και επίσης το δώρο του. Ο Κάρνα εξήγησε στον γέρο ότι αν θέλουµε να
κάνουµε το καλό στους άλλους, πρέπει να το κάνουµε αυθόρµητα χωρίς ούτε λεπτό σκέψης, γιατί αυτό τη σύντοµη
στιγµή  θα  αρκούσε για  να  αφαιρέσει κάθε αυθορµητισµό.  Έτσι,  όπως ο  Κάρνα,  αν  θέλουµε να  προσφέρουµε ή  να
εκφράσουµε τη χαρά µας ή ακόµη και την ευγνωµοσύνη µας, πρέπει να το κάνουµε αυθόρµητα και χωρίς υστερόβουλη
σκέψη.

 
 
 
 

Βισνού (3ο  µέρος)
Σρι Ν. Πατανάικ, Μουµπάι

 
« Θυσιάστε µε » είπε ο Βισνού. Ο Βισνού, η ενσάρκωση κάθε πλευράς της κοσµικής θυσίας, έγινε η κοσµική κατοικία,
τα  τέσσερα  σηµεία  του  ορίζοντά  της,  οι  τέσσερις  ενδιάµεσες  κατευθύνσεις  της,  η  στέγη  της  και  το  πάτωµά  της.  Ο
Βράχµα διαίρεσε τον Βισνού σε τέσσερα µέρη. Ο Βισνού ήταν τόσο τεράστιος που µόνο µε το ένα τέταρτο του είναι του
ο  Βράχµα  µπόρεσε  να  δηµιουργήσει  τον  κόσµο  και  όλα  όσα  περιείχε  συµπεριλαµβανοµένων  των  θεών  και  των
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δαιµόνων. Ο Βισνού έγινε Βάστου Πουρούσα, ο Θεός του Χρόνου.
Πληµµυρισµένος από το µεγαλείο και την αγνότητα του Βισνού, ο Βράχµα τον χαιρέτησε :
« Είσαι  Μπαγκαβάν,  η  ολότητα  του  κόσµου.  Το  καθετί  αυτού  του  κόσµου  προέρχεται  από  σένα ».  Μόλις
δηµιουργήθηκαν οι θεοί και οι δαίµονες, αναρωτήθηκαν : « Πού είναι το κάθε πράγµα ; ». Ο Βισνού απάντησε : « Όλα
όσα  ζητάτε  βρίσκονται  διαλυµένα  µέσα  στα  πρωταρχικά  ύδατα.  Ανακατέψτε  τα. »  « Τι  εργαλείο  πρέπει  να
χρησιµοποιήσουµε  για  να  τα  ανακατέψουµε  ; »  ρωτήσανε.  « Χρησιµοποιείστε  το  Όρος  Μέρου,  τον  Άξονα  του
Διαστήµατος. » « Πού µπορούµε να βρούµε το σκοινί για το ανακάτεµα; » « Χρησιµοποιείστε τον Ανάντα Σέσα, το Φίδι
του Χρόνου. »
Το Όρος Μέρου βρίσκονταν κάτω από τα πρωτόγονα ύδατα. Ούτε οι θεοί ούτε οι δαίµονες µπορούσαν να τα τραβήξουν
από κει. Έτσι ο Βισνού πήρε τη µορφή ενός θεϊκού αγριόχοιρου, του Βαράχα, ξερίζωσε το Μέρου µε τους δυνατούς του
χαυλιόδοντες και το έκανε να βγει στην επιφάνεια.  Ο Βισνού στη συνέχεια τύλιξε τον Ανάντα Σέσα γύρω από το βουνό
για  να  γίνει  το  ανακάτεµα.  Πέρνωντας  τη  µορφή  µιας  θεϊκής  Χελώνας,  της  Κούρµα,  ο  Βισνού  δέχτηκε  το  κοσµικό
ανακάτωµα πάνω στη πλάτη του. Το επάνω µέρος του καβουκιού της Κούρµα έγινε ο ουράνιος θόλος και υποστήριξε
τον ουρανό, το κάτω µέρος του καβουκιού σχηµάτισε τα όρια και περιέλαβε τη θάλασσα. Τα πόδια αναπαύονταν στα
τέσσερα σηµεία του ορίζοντα. Οι θεοί και οι δαίµονες χαιρέτησαν αυτή την κοσµική χελώνα, τη δόξασαν ως τα ουράνια
θεµέλια του σύµπαντος.
Οι θεοί τέντωσαν την ουρά του Ανάντα, οι δαίµονες άρπαξαν τον λαιµό του και άρχισαν να ανακατώνουν τα κοσµικά
ύδατα. Το βουνό κουνήθηκε και γύρισε, ο ωκεανός άφρισε και αγρίεψε. Ο καινούργιος κόσµος αναδύθηκε. Μετά από
χιλιάδες χρόνια ανακατέµατος, όλες οι ακαθαρσίες του παλιού κόσµου αναδύθηκαν από τον ωκεανό Καλακούτα.
Καθώς προχωρούσε το ανακάτεµα, οι βράχοι πάνω στο βουνό αλληλοσυγκρούονταν βγάζοντας φωτιές που έκαψαν τα δέντρα στην
κορφή του Μέρου. Ο καπνός γέµισε τον αέρα, πνίγοντας τους θεούς και τους δαίµονες. «  Κούρµα βοήθησέ µας ! » φώναξαν. Η θεϊκή
χελώνα κούνησε τα πτερύγιά της πιτσιλίζοντας τα νερά γύρω της. Έσβησε τη φωτιά, καθάρισε ο αέρας και δροσίστηκε όλος ο κόσµος.
Έτσι γεννήθηκε η βροχή.
Καθώς συνεχίζονταν το ανακάτεµα, η άµορφη και χωρίς όρια στο εσωτερικό των κοσµικών υδάτων µάζα άρχισε να παίρνει θαυµάσια
σχήµατα. Πρώτα βγήκε ο ήλιος, το φεγγάρι και ο πολικός αστέρας. Ο Βισνού τοποθέτησε τον πολικό αστέρα πάνω από το όρος
Μέρου. Ο ήλιος και το φεγγάρι χόρευαν γύρω του δηµιουργώντας τον κυκλικό ρυθµό των εποχών, το Ρίτου.
Τα φυτά, άρχισαν να ανθίζουν και να καρποφορούν ενώ τα ζώα άρχισαν να τρώνε, να ζευγαρώνουν, να µεταναστεύουν
και να χειµάζουν.
Ο Βισνού, επειδή έκανε να γυρίσει ο τροχός της ζωής έγινε γνωστός µε το όνοµα Τσακραπάνι.
Κατόπιν δηµιουργήθηκαν τα στοιχεία – η γη, η φωτιά, ο αέρας και το νερό. Αµέσως µόλις βγήκαν από το ανακάτεµα
γλίστρησαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο Βισνού άπλωσε τα τέσσερά του χέρια και άρπαξε τα τέσσερα στοιχεία
που ξέφευγαν. Η Φωτιά έγινε ο Δίσκος του, το νερό ο Λωτός του, ο αέρας το Κοχύλι του και η γη το Σκήπτρο του. Έγινε
αιθέρας και γέµισε κάθε γωνιά του Διαστήµατος, υφαίνοντας τα πάντα µέσα στο κοσµικό εργαστήρι όπως η κλωστή
ενός  κολιέ  από  µαργαριτάρια.  Ο  Βισνού  έγινε  Βαϊκούντα,  ο  Θεός  της  Συνοχής,  αυτός  που  εµποδίζει  τον
κατακερµατισµό.
Καθώς συνεχιζόταν το ανακάτεµα, αναδύθηκε από τα κοσµικά ύδατα, το πολυτιµότερό του δώρο, η Λάκσµι, η θεά της
τύχης και του µεγαλείου, αυτή που δίνει τη δύναµη, την ευµάρεια και την απόλαυση. Η Λάκσµι συνοδεύονταν από τον
Ντανβαντάρι, τον θεϊκό ιατρό τον εχθρό της ασθένειας, του θανάτου και της παρακµής. Έφερε µαζί του την επιστήµη
της υγείας και της θεραπείας, την Αγιουρβέδα και ένα σακούλι µε βότανα, µια βδέλλα για να απορροφάει τις τοξίνες, ένα
µαχαίρι για να αφαιρεί τους όγκους, ένα γουδί µε γουδοχέρι, για να φτιάχνει τα σιρόπια. Μετέφερε επίσης ένα σταµνί µε
Αµούρτα, το ελιξίριο της αθανασίας.
 

Τα τέσσερα αγόρια που έφτιαξαν ένα λιοντάρι
 
Μια φορά ήσαν τέσσερα αδέλφια, παιδιά ενός φτωχού βραχµάνου που τους µάθαινε τις Βέδες και τις Ιερές Γραφές.
Όταν  πέθαναν  οι  γονείς  τους  αποφάσισαν  να  εγκατασταθούν  στο  σπίτι  της  γιαγιάς  τους.  Όταν  έφτασαν  εκεί
αντιλήφθηκαν ότι δεν ήταν καλοδεχούµενοι και ότι τα ξαδέλφια τους δεν τους αγαπούσαν. Βλέποντας την κατάσταση
ρεαλιστικά αποφάσισαν να επισκεφθούν τον κόσµο, ο καθένας µε τον τρόπο του. Αποφάσισαν επίσης ότι κάθε αδελφός
θα  έπρεπε  να  µάθει  κάποια  ιδιαίτερη  τέχνη  και  να  επιστρέψει  στο  ίδιο  µέρος,  έπειτα  από  ένα  ορισµένο  χρονικό
διάστηµα. Την συµφωνηµένη ηµεροµηνία, ο καθένας διηγήθηκε αυτό που είχε µάθει.
Ο πρώτος είπε : « Ξέρω να φτιάξω τη σάρκα ενός πλάσµατος από ένα µικρό κοκαλάκι ».  Ο δεύτερος είπε : « Ξέρω να
κάνω να φυτρώσει το τρίχωµα και το δέρµα ενός πλάσµατος, αν ήδη υπάρχουν η σάρκα και τα κόκαλα ».  Ο τρίτος
είπε : « Ξέρω να δηµιουργήσω τα µέλη ενός πλάσµατος  αν το σχήµα του είναι πλήρες µε δέρµα, τρίχωµα, σάρκα και
κόκαλα ».  Ο τέταρτος είπε : « Ξέρω να δίνω ζωή σ’ αυτό το πλάσµα αν έχει µορφή και µέλη ». Έτσι πήγανε στο δάσος
ψάχνοντας  ένα  κοκαλάκι  πάνω  στο  οποίο  θα  µπορούσαν  να  δοκιµάσουν  τις  τεχνικές  τους.  Το  πρώτο  κόκαλο  που
βρήκαν  ήταν  ενός  λιονταριού.  Ο  καθένας  µε  τη  σειρά  του  έβαλε  σ’ εφαρµογή  τη  τέχνη  του  και  δηµιούργησαν  ένα
τεράστιο λιοντάρι. Όπως όµως το ήθελε η µοίρα, το λιοντάρι σκότωσε και τους τρεις και χάθηκε. Ποιος από τα τέσσερα
αδέλφια είναι υπεύθυνος για το θάνατο των άλλων; «  Ο τέταρτος, γιατί αυτός έδωσε ζωή σ’ ένα κατασκεύασµα άψυχο
από κόκαλα, σάρκα και τρίχωµα. »
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Εορτασµός της 115ης Επετείου από τη γέννηση του
Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα

Γκαµπριέλ Λίχτι και Γκαµπριέλ Γκαλέα
 
Ο  Σρι  Τ.Κ.  Σριµπασυάµ αφιέρωσε  τα  δυο  Σαββατοκύριακα  πριν  και  µετά  από  το  γενέθλιο  του  πατέρα  του  στις  4
Νοεµβρίου φέτος, σύµφωνα µε το σεληνιακό ηµερολόγιο, προς τιµήν του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα : Στο Νοϋσατέλ την 1η

και 2α  Νοεµβρίου και στη Νίκαια στις 8 και 9 Νοεµβρίου.
Το θέµα που επιλέχθηκε από τον Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ γι’ αυτό το αφιέρωµα ήταν ένα από τα πιο αγαπηµένα του
πατέρα του, η ΠΙΣΤΗ. Περισσότεροι από 30 µαθητές νέοι και παλιοί συγκεντρώθηκαν µ’ αυτή την ευκαιρία στη κάθε
πόλη.
Ο  εορτασµός  ξεκίνησε  µε  µια  απαγγελία  από  τις  Βέδες  που  για  πρώτη  φορά  δεν  την  έκανε  ο  ίδιος  ο  Σρι  Τ.Κ.
Σριµπασυάµ. Ήταν από µαγνητοσκόπηση µε τη φωνή του πατέρα του που είχε κάνει ο Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ.
Ο Σρι Τ.Κρισναµατσάρυα εξασκούσε την ιατρική και δίδασκε φιλοσοφία, θέµατα στα οποία ήταν αυθεντία. Σύµφωνα µε
τις αρχές της πίστης του, οι φροντίδες προσφέρονταν δωρεάν σε όλες τις κάστες και σε όλες τις θρησκείες. Αυτό δεν
του  απέφερε  µόνο  φιλίες !  Έτσι  προκειµένου  να  παρεκκλίνει  από  τις  αξίες  του  προτίµησε  να  βάλει  τέλος  στις
δραστηριότητές  του  αυτές.  Μόλις  είχε  παντρευτεί,  έφυγε  για  να  εµβαθύνει  τη  γνώση  του  σχετικά  µε  τη  γιόγκα  στα
Ιµαλάια. Παρ’ όλες τις δυσκολίες που συνάντησε, τίποτε ποτέ δεν επηρέασε τη πίστη του.
Η πίστη είναι µια πλευρά της ζωής µας πάρα πολύ απλή και σ’ αυτό βέβαια έγκειται όλη της η δυσκολία.
Η πίστη δεν είναι κάτι που µαθαίνεται, αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ύπαρξής µας, σ’ εµάς όµως εναπόκειται να
την αναπτύξουµε και να τη διατηρήσουµε.
Αν οι πνευµατικές µας αξίες µας δόθηκαν από τους προγόνους µας, ο πνευµατικός Δάσκαλος είναι αυτός που µας
βοηθάει να παραµείνουµε σ’ αυτόν τον δρόµο και να µη παρεκκλίνουµε, µη επιβάλλοντάς µας τις δικές του αξίες αλλά
αναπτύσσοντας  αυτές  που  είναι  δικές  µας.  Πριν  να  επικαλεσθούµε  το  αντικείµενο  της  πίστης  µας,  το  Θεό  ή  τον
Δηµιουργό,  πρέπει  επικαλούµενοι  να  τον  ευχαριστήσουµε,  πράγµα  που  µας  επιτρέπει  να  καλλιεργήσουµε  την
ταπεινοφροσύνη,  αξία  απαραίτητη  για  την  αφοσίωσή  µας.  Δυο  ακόµη  πράγµατα  είναι  εξ’ ίσου  απαραίτητα  για  την
ανάπτυξη και τη διατήρηση της αφοσίωσής µας : το πρώτο είναι η πίστη µας προς το αντικείµενο της αφοσίωσής µας,
γιατί η αλλαγή δεν επιτρέπει να στερεωθεί η αξία αυτή και φέρνει µόνο αµφιβολία. Ο Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα είχε µια
πλατειά  γνώση  ολόκληρου  του  Ινδουιστικού  πανθέου,  των  διαφόρων  θεοτήτων  στις  οποίες  είναι  αφιερωµένες  οι
διάφορες σχολές (γιόγκα, τάντρα…), αλλά σε όλη του τη ζωή παρέµεινε ένας αφοσιωµένος πιστός του Ναραγιάνα (µια
από τις µορφές του Βισνού). Το δεύτερο είναι το χάρισµα : η πίστη δεν συµβαδίζει µε την προσδοκία αποτελέσµατος. 
Είναι απαραίτητο να κατανοήσουµε ότι αυτά τα δυο είναι αδιαχώριστα το ένα απ’ το άλλο και ότι οι µεγαλύτεροί τους
εχθροί  είναι  ο  εγωισµός  µας,  η  λογική  µας,  ό,τι  αντιλαµβανόµαστε  µε  τις  αισθήσεις  µας  και  όλα  όσα  αυτά
περιλαµβάνουν.
Το τιµητικό αυτό αφιέρωµα µας επέτρεψε να κατανοήσουµε πώς να προοδεύσουµε στο δρόµο της πίστης, όποια κι αν
είναι η θρησκεία µας, ιδιαίτερα χάρη στην ανάλυση των εµποδίων που εµείς οι άλλοι, οι Δυτικοί, βρίσκουµε στο δρόµο
µας.  Τα µαθήµατα και τους καθοδηγούµενους προσωπικούς διαλογισµούς στους οποίους εξασκηθήκαµε, ακολούθησε
η προβολή ενός φιλµ που έδειχνε τον Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα να εκτελεί τις καθηµερινές του προσευχές. Επρόκειτο για
ένα ιδιωτικό φιλµ που ανήκε στον Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ και που µας δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουµε. Δεν µου
επιτρέπεται να σχολιάσω αυτό που µας προξένησε το φιλµ µε τον Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα να εκτελεί τις τελετουργίες
του.
Είναι  ανήκουστη  τύχη  να  βλέπουµε  το  παράδειγµα  του  Δασκάλου  να  εκτελεί  τις  τελετουργίες  του  εν  µέσω  της
οικογένειάς  του,  ανάµεσα  στα  µικρά  παιδιά  του  που  τραγουδούσαν  ένα  τραγούδι,  διασκεδάζοντας  δίπλα  του.
Μπορέσαµε σ’ αυτό το φιλµ να παρακολουθήσουµε τα τέσσερα καθηµερινά στάδια ενός τρόπου λατρείας, της οποίας
την αναγκαιότητα µας έκανε κατανοητή ο Τ.Κ. Σριµπασυάµ.
Ευχαριστούµε  τον  Τ.Κ.  Σριµπασυάµ για  τη  διδασκαλία  του,  πιστή  στις  αξίες  που  του  δίδαξε  ο  Πατέρας  του  και  οι
Πρόγονοί του πριν απ’ αυτόν. Ζητούµε συγγνώµη για ό,τι λείπει από την περίληψη αυτού του αφιερώµατος, αλλά πώς
να χωρέσει σε µερικές γραµµές µια τόσο πλούσια διδασκαλία ;
 

Μια ιστορία συµπόνιας
 
Ο  Ραµανούγια,  ένας  απ’  τους  τρεις  µεγάλους  Δασκάλους  της  Βεντάντα,  ήταν  γενναιόδωρος.  Φερόταν  σ’  όλα  τα
πλάσµατα µε τον ίδιο τρόπο, έδινε σε όλους τη προσοχή του, στους άντρες όπως και στις γυναίκες, ανεξάρτητα απ’ την
κάστα στην οποία ανήκαν. Και µάλιστα ήταν ιδιαίτερα θερµός προς τους « εκτός κάστας ».
Αυτό σκανδάλιζε τους σύγχρονούς του. Την εποχή που ακόµα έψαχνε το δρόµο του, πλησίασε ένα Δάσκαλο και τον
παρακάλεσε  να  τον  µυήσει.  Του  πρόσφερε  µια  καρύδα.  Ο  Δάσκαλος,  αναγνωρίζοντας  µια  µεγάλη  ψυχή,  πήρε  την
καρύδα και µ’ ένα απότοµο κτύπηµα την έκοψε. Μ’ αυτή τη πράξη εννοούσε χωρίς λόγια ότι η ψυχή του έσπασε και το
εγώ του µπορούσε να καταστραφεί. Έπειτα ψιθύρισε στο αυτί του µαθητή την ιερή µάντρα.

Krishnamacharya était un très grande personnalité http://yogakshemam.net/Greek/newsletter/Newsletter13.html

6 of 10 25/2/11 17:50 



- Επανάλαβέ την µε τρυφερότητα, του είπε ο Δάσκαλος, βέβαια µε ευφυΐα, µε εγκατάλειψη και πάθος αλλά κυρίως
χωρίς  προσκόλληση.  Η  µάντρα  αυτή  έχει  µεγάλη  δύναµη.  Θα  σε  ελευθερώσει  σίγουρα  απ’  την  άγνοια.  Να  την
επαναλαµβάνεις µυστικά, να τη φυλάς στο βάθος της καρδιάς σου και να µη την εµπιστευθείς σε κανένα.
- Γιατί δεν µπορώ να την πω φωναχτά µπροστά σε κόσµο ;
- Αν την κοινοποιήσεις θα ελευθερώσει αυτόν που θα την έχει ακούσει, αλλά εσύ θα συνεχίσεις να περιπλανιέσαι σ’
αυτόν τον κόσµο γεµάτος άγνοια και πόνο.
Ο Ραµανούγια άφησε τον Δάσκαλο, µετά σκαρφάλωσε στο ψηλότερο σηµείο της στέγης του ναού. Από κει κάλεσε το
λαό µε δυνατή φωνή :
- Ελάτε κι ακούστε καλά : ο Δάσκαλος µου έδωσε τη δυνατή µάντρα που σίγουρα σώζει αυτόν στον οποίο
µεταδίδεται. Ακούστε την και επαναλάβετέ την :           « ΩΜ ΝΑΜΟ ΝΑΡΑΓΙΑΝΑ ». Την ακούτε καλά ; « ΩΜ
ΝΑΜΟ ΝΑΡΑΓΙΑΝΑ , ΩΜ ΝΑΜΟ ΝΑΡΑΓΙΑΝΑ » !
Βέβαια την άκουσε κι ο Δάσκαλος. Κάλεσε τον Ραµανούγια. Ο µαθητής έφτασε χωρίς αργοπορία.

-          Γιατί  παρ’  όλη  την  προειδοποίησή  µου  κοινοποίησες  αυτή  την  πολύτιµη  µάντρα  στη  δηµόσια
πλατεία ; τον ρώτησε έκπληκτος.

-          Είµαι  έτοιµος  να  ζήσω  άλλες  χίλιες  ζωές  άγνοιας  και  πόνου,  αν  αυτοί  που  βλέπω  εκεί  κάτω
µπροστά µου στη πλατεία, θα σωθούν απ’ αυτήν ήδη τη ζωή, απάντησε ήρεµα ο µαθητής.

 
 
Έλεγχος των αισθήσεων κατά τη διάρκεια της προσευχής ή του διαλογισµού

 
 
Για να θεωρηθεί επιτυχηµένη και καρποφόρα η προσευχή ή ο διαλογισµός, πρέπει οι αισθήσεις, ο ψυχισµός και το
νοητικό να κατευθύνονται προς το αντικείµενο ή προς το υποκείµενο της προσευχής ή του διαλογισµού.
Οι  ακόλουθες  οδηγίες  είναι  µερικές  απ’ αυτές  που  πρέπει  να  εφαρµόζονται  κατά  τη  διάρκεια  της  προσευχής  ή  του
διαλογισµού :
- Να είσαι άλαλος στα εγκόσµια αλλά να µιλάς µόνο στο υποκείµενο της προσευχής ή του διαλογισµού.
- Να κωφεύεις στις εγκόσµιες υποθέσεις, οικογενειακές, κοινωνικές, οικονοµικές ή πολιτικές, αλλά να ακούς προσεκτικά
το όνοµα του Θεού ή της προσευχής.
- Να είσαι τυφλός σε όλα τα αντικείµενα του υλικού κόσµου που τραβούν την προσοχή µας, αλλά να ανοίγεις διάπλατα
τα µάτια για να βλέπεις µόνο τα αντικείµενα της προσευχής ή του διαλογισµού.
-  Να  κλείνεις  τη  µύτη  σου  στα  αρώµατα  που  προέρχονται  από  τους  ανθρώπους  που  µας  περιβάλλουν,  αλλά  να
αναγνωρίζεις τα κύµατα των αρωµάτων που προσφέρονται στο αντικείµενο του διαλογισµού ή της προσευχής.
-  Να  εµποδίζεις  το  νου  να  ανακαλεί  τον  υλικό  κόσµο,  αλλά  να  ανακαλείς  µόνο  τις  παρελθούσες  εµπειρίες  της
προσευχής ή του διαλογισµού.
- Να αποφεύγεις να αναζωπυρώνεις ή να αναφέρεσαι σε ανθρώπινα συναισθήµατα όπως θυµό, επιθυµία, ζήλια, µίσος
αλλά να τα αντικαθιστάς µε συναισθήµατα ικανοποίησης, χαράς, ευχαρίστησης, αγάπης ή αφοσίωσης.
- Να µην αισθάνεσαι υπεύθυνος όταν όλες οι δραστηριότητες εξαφανίζονται αµέσως µόλις τελειώσει η προσευχή ή ο
διαλογισµός.

-          Πρέπει να αισθανόµαστε αγαλλίαση από τις εµπειρίες του διαλογισµού ή των πρακτικών αφοσίωσης, όσο
σύντοµες και αν είναι.

 
Η Πίστη όπως διδάσκεται στη Μπαγκαβάντ Γκίτα

Σεµινάριο του Τ.Κ.Σριµπασυάµ στην Αιξ -Λα-Σαπέλ,υπό Μπενεντίκτ Σαγιέ και Χάικε Σάτς-Γουάτσον

Ο Σρι Κρίσνα χρησιµοποιεί τη µεταφορά για να εξηγήσει το δρόµο της ψυχής. Συγκρίνει την ψυχή µε ένα
κύκνο (χάµσα), που πετάει προς τον Θεό. Ο λευκός κύκνος είναι ικανός να ξεχωρίσει το καλό από το κακό,
όποιο κι αν είναι το µείγµα. Πολλές Ουπανισάδες µας περιγράφουν τον κύκνο να πίνει µόνο το γάλα από
ένα µείγµα από γάλα και νερό. Ο κύκνος έχει ένα σώµα και δυο φτερούγες. Στη Μπαγκαβάντ Γκίτα οι δυο
φτερούγες αντιπροσωπεύουν την Τζιάνα/Γκνάνα Γιόγκα και την Κάρµα Γιόγκα. Δεν µπορείς να φτάσεις στο
Θεό µόνο µε τη βοήθεια της Κάρµα Γιόγκα και βέβαια ούτε και µε τη βοήθεια της Μπάκτι Γιόγκα. Οι τρεις
δρόµοι είναι απαραίτητοι. Η Κάρµα Γιόγκα δεν σηµαίνει µονάχα την εκτέλεση ανιδιοτελών πράξεων χωρίς
προσδοκία ανταπόδοσης αλλά και την προσφορά στο Θεό όλων των πράξεων και των αποτελεσµάτων
τους. Δεν µπορούµε να ζούµε χωρίς δράση, αλλά τα πάντα εξαρτώνται από τον τρόπο δράσης και τον λόγο
της δράσης µας, αφού όλες µας οι πράξεις είναι προσφορές προς τον Θεό, καθηµερινά και καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής µας – αυτό ονοµάζεται Κάρµα Γιόγκα.
Κατά τον ίδιο τρόπο, η Τζνιάνα/Γκνάνα Γιόγκα δεν είναι µια καθαρή και απλή διανοητική γνώση αλλά πριν
απ’  όλα  µια  γνώση  της  Πραγµατικότητας,  της  ψυχής  και  του  Θεού.  Κάθε  µελέτη  και  σκέψη  που
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κατευθύνονται  προς  την  εµπειρία  και  τη  γνώση  της  ψυχής  και  του  Θεού  αποτελούν  µέρος  της
Τζνιάνα/Γκνάνα  Γιόγκα.  Η  προσφορά  όλων  σου  των  πράξεων  στον  Ύψιστο,  η  Κάρµα  Γιόγκα  δηλαδή,
αντιπροσωπεύει τη µια φτερούγα του κύκνου ή τον πνευµατικό δρόµο. Η Τζνιάνα/Γκνάνα Γιόγκα δρώντας
µε σκοπό τη γνώση του Θεού και της ψυχής και την διατήρηση αυτής της γνώσης αντιπροσωπεύει την άλλη
φτερούγα του κύκνου.
Η Μπάκτι Γιόγκα τι αντιπροσωπεύει µέσα στη Μπαγκαβάντ Γκίτα ; Είναι η αφοσίωση προς τον Ύψιστο,
παρούσα στη ζωή µας κάθε µέρα. Είναι ο τρόπος µε τον οποίο ζούµε καθηµερινά µαζί Του, ο τρόπος που
Τον αγαπάµε. Η αγάπη αυτή δεν µπορεί να συγκριθεί µε την ανθρώπινη αγάπη γιατί δεν έχει αντίπαλο.
Είναι η άνευ όρων αγάπη για το Θεό που δεν αλλάζει ποτέ οτιδήποτε κι αν συµβεί. Η ανθρώπινη αγάπη
µπορεί πάντα να αλλάζει στο αντίθετό της, το µίσος, ενώ η αγάπη προς το Θεό ουδέποτε αλλάζει.
Η αφοσίωση αυτή βρίσκεται επίσης σ’ αυτή τη µεταφορά για τον κύκνο. Όταν πετάει πρέπει να αντιµετωπίσει εµπόδια : 
το κρύο, τη ζέστη. Βρίσκεται εκτεθειµένος σε κάθε κίνδυνο, εκτεθειµένος στις άγνωστες δυνάµεις του ανέµου. Μέχρι
ποιου  σηµείου  η  εικόνα  αυτή  µοιάζει  µε  την  ανθρώπινη  αφοσίωση  ;  Με  ποιόν  τρόπο  µερικές  άγνωστες  δυνάµεις
µπορούν να κάνουν να παρεκκλίνει η αφοσίωσή µας της κάθε µέρας ; Πώς παρεµβαίνουν για να κάνουν τον άνθρωπο
να ξεστρατίσει ;
Για να ακολουθήσει κανείς την οδό της αφοσίωσης χρειάζεται η πίστη. Συχνά τα εµπόδια προέρχονται από
άγνωστες  και  απροσδόκητες,  αποµακρυσµένες  ή  κοντινές  δυνάµεις.  Ακριβώς  όπως  ο  άνεµος  και  τα
ρεύµατα του αέρα γίνονται δυνατότερα έτσι ώστε ο κύκνος να πετάει πιο ψηλά και να πλησιάζει τον Θεό, τα
εµπόδια στο δρόµο της αφοσίωσης µπορούν παρόµοια να προέρχονται από το άµεσο περιβάλλον µας, την
οικογένεια κλπ. Πριν από την εποχή της Μπαγκαβάντ Γκίτα που είναι µέρος της Μαχαµπχαράτα, κείµενο
πρόσφατο για τους Ινδούς, υπήρχαν δυο είδη διαπαιδαγώγησης στην οδό της αφοσίωσης :
-  Η  σκληραγωγία  (τάπας),  αυστηρή  πειθαρχία  πνεύµατος  και  σώµατος,  συνοδευόµενη  από  λατρευτικές
τελετουργίες και µελέτη ιερών κειµένων που αποβλέπουν στο να φτάσει κανείς στο Θεό.
- Ο δρόµος κατά τον οποίο ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει αυτό που θέλει για να φτάσει το Θεό υπό
τον όρο ότι κάθε τι θα έχει πνευµατική αξία.
Ο δεύτερος δρόµος µοιάζει πιο εύκολος υπό την έννοια ότι στον πρώτο κάθε τι που πρέπει να κάνει είναι
προδιαγεγραµµένο, ενώ φαίνεται ότι είναι σχεδόν ελεύθερος µέσα στον δεύτερο, αν δεν υπήρχε ο όρος.
Στην  πραγµατικότητα,  οι  δυο  αυτοί  δρόµοι  δεν  εφαρµόζονται  εύκολα  στην  καθηµερινή  µας  ζωή.  Είναι
σχεδόν  ασυµβίβαστοι  µε  την  οικογενειακή  ζωή.  Στην  Μπαγκαβάντ  Γκίτα,  ο  Κρίσνα  µεταχειρίζεται  τον
Αρτζούνα για να προτείνει έναν ενδιάµεσο δρόµο : τον µετριοπαθή δρόµο. Στη διδασκαλία του, δίνει µεγάλη
σηµασία στα καθήκοντα του ανθρώπου. Ο καθένας πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά του, ανάλογα µε την
ηλικία του, την οικογενειακή και κοινωνική του κατάσταση, το περιβάλλον του κλπ. Δεν µπορούµε όλοι να
κάνουµε το ίδιο, γιατί αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες, τα καθήκοντα ενός ηλικιωµένου δεν είναι τα ίδια µε
αυτά ενός νέου ανθρώπου π.χ. Η Μπαγκαβάντ Γκίτα δίνει έµφαση στην τήρηση των καθηκόντων ενός εκάστου.
Εκτός αυτών, ο καθένας πρέπει να ενεργεί σύµφωνα µε τις ηθικές και χρηστές αξίες αλλά επίσης και ανάλογα µε τις
καταστάσεις. Υπάρχουν σε ορισµένα επαγγέλµατα ηθικές αξίες που δεν είναι σηµαντικές σε άλλα επαγγέλµατα. Με τον
ίδιο τρόπο οι ηθικές αξίες των γονέων διαφέρουν από αυτές των παππούδων.
Ο Κρίσνα προτείνει τρεις τύπους αγωγής : την αγωγή µέσω της µελέτης, την αγωγή µέσω του λόγου και την αγωγή
µέσω του πνεύµατος.
Η αγωγή της µελέτης περιλαµβάνει όλα όσα αφορούν την ψυχή και το Θεό. Τούτο δεν υπονοεί µόνο την ανάγνωση
αλλά  την  κατανόηση  και  την  διεργασία  συγχρόνως.  Το  αποτέλεσµα  που  προκύπτει  από  τα  τρία  αυτά  στοιχεία
ονοµάζεται  µελέτη. Φυσικά,  ο  χρόνος  της  κατανόησης  ή  της  απορρόφησης  πρέπει  να  είναι  συντοµότερος  από  τον
χρόνο ανάγνωσης και ο χρόνος διεργασίας πρέπει να είναι µακρότερος από τον χρόνο ανάγνωσης και κατανόησης.
Εδώ, η διεργασία απαιτεί περισσότερο συλλογισµό, δεν πρόκειται περί διαλογισµού.
Η αγωγή του λόγου συνίσταται στη χρήση σωστών λέξεων, στην αποφυγή λέξεων ή εκφράσεων που πληγώνουν τους
άλλους,  στο  να  λες  την  αλήθεια  χωρίς  να  προσβάλεις  τους  άλλους,  να  εφαρµόζεις  αυτά  που  λες
(συµπεριλαµβανοµένων και των λέξεων που σκέφτεσαι), να σκέφτεσαι το περιεχόµενο των λόγων σου.
Η αγωγή του πνεύµατος περιλαµβάνει επίσης την αγωγή των ψυχικών δραστηριοτήτων. Τούτο σηµαίνει ότι
πρέπει να δίνει κανείς την ίδια αξία στην έκφραση ενός συναισθήµατος και στο αντίθετό της. Ο άνθρωπος
δεν  πρέπει  να  αφήνεται  να  παρασύρεται  από  τα  συναισθήµατά  του,  γιατί  αργότερα  στη  ζωή  του,  το
συναίσθηµα αυτό µπορεί να µετατραπεί στο αντίθετό του. Πρέπει να είµαστε προσεκτικοί στην αξία ενός
συναισθήµατος ώστε να αποφεύγουµε την υπερβολή.
Και εδώ µπορούµε πάλι να χρησιµοποιήσουµε τη µεταφορά µε τον κύκνο. Οι δυο του φτερούγες είναι τα δυο αντίθετα
συναισθήµατα.  Όσο  ψηλότερα  πετάει,  τόσο  λιγότερο  χρειάζεται  τις  φτερούγες  του.  Μόνο  τα  πουλιά  που  πετούν  σε
χαµηλό ύψος χρειάζεται να χρησιµοποιούν συχνά τις φτερούγες τους. Συνεπώς, όταν τα συναισθήµατα και οι αντίθετες
αξίες τους διατηρούνται σε ισορροπία, µπορεί κανείς να πετάξει ψηλότερα. Ιδού ένα ποίηµα πολύ σηµαντικό από την
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Μπαγκαβάντ Γκίτα : Πρέπει να προσπαθείς να κρατάς την ισορροπία µεταξύ ευχαρίστησης και δυσαρέσκειας, επιτυχίας
και αποτυχίας, κέρδους και ζηµίας και  να διατηρήσεις την προσοχή σου στο Θεό και την ψυχή, πράγµα που αποτελεί
µέρος της ψυχικής αγωγής.
Η δοµή της αφοσίωσης που οδηγεί στο Θεό αποτελείται από αξίες χρηστές και ηθικές, από καθήκοντα και από τους
τρεις τύπους αγωγής. Η επίδραση της ηλικίας, της επαγγελµατικής και κοινωνικής κατάστασης κλπ. Υπογραµµίζεται
ιδιαίτερα στη Μπαγκαβάντ Γκίτα. Όλα εξαρτώνται από τον ρόλο µας µέσα στη  κοινωνία, στο σύνολό τη.
Η αφοσίωση από την Βεδική άποψη ή από µια πιο σύγχρονη άποψη είναι ίδια για όλους, αλλά στην Μπαγκαβάντ Γκίτα,
η αφοσίωση εξαρτάται από την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση κλπ.
Στη µεταφορά του κύκνου, Θεός είναι ο Ύψιστος. Είναι υπεράνω και συγχρόνως µέσα στον δηµιουργηµένο κόσµο. Η
αγάπη µας προς το Θεό συνίσταται σε µια άνευ όρων προσέγγισης του Θεού. Συνεπώς, όλες οι πράξεις µας πρέπει να
είναι προσφορά προς Αυτόν. Τούτο υπό τρεις προϋποθέσεις :
- Είµαστε µέρος του Θεού. Προερχόµαστε απ’ Αυτόν.
- Εφ’ όσον αποτελούµε µέρος Του, ό, τι κάνουµε είναι προσφορά προς Αυτόν.
- Δεν µπορούµε να κάνουµε καµιά πράξη εναντίον Του, γιατί αποτελούµε µέρος Του.
Οι τρεις αυτοί όροι ονοµάζονται στην Μπαγκαβάντ Γκίτα, Μπάκτι. Για να ακολουθήσουµε το δρόµο της Μπάκτι πρέπει
να αφεθούµε απόλυτα σ’ Αυτόν, κάτι που παραπέµπει σε µια σχέση κυρίου-υπηρέτη. Αυτή δεν εκφράζεται κατά γράµµα
µέσα  στη  Μπαγκαβάντ  Γκίτα  αλλά  ο  Κρίσνα  χρησιµοποιεί  όταν  αναφέρεται  σ’ αυτή  την  σχέση,  εκφράσεις  όπως  :
‘’εγκαταλείψτε τα πάντα’’.
Εν κατακλείδι, οι δυο βασικές έννοιες της αφοσίωσης στη Μπαγκαβάντ Γκίτα είναι:
-  Η  πλήρης  εγκατάλειψη  στα  χέρια  του  Θεού,  εννοώντας  ότι  ουδέποτε  θα  αντιταχθούµε  σ’  Αυτόν  και  ότι  δεν  θα
προβούµε σε πράξη που µας αποµακρύνει απ’ Αυτόν.
- Η πλήρης απορρόφηση στο Θεό. Η πλήρης κάλυψη απ’ Αυτόν. Το να µην αποχωρίζεται κανείς ποτέ απ’ το Θεό.

 
 

Η σελίδα της Σριµάτι Τ. Ναµατζιριαµµάλ
(συζύγου του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα)

 
Χαλβάς µε Κολοκύθα

 
 
Υλικά :
 
500γρ. Κολοκύθα (σφιχτή και ώριµη, ζυγισµένη αφού έχει καθαριστεί και έχουν βγει κι οι σπόροι)
150γρ. Μαύρη ζάχαρη
5 φυστίκια και 5 κάσιους κοµµένα σε κοµµατάκια
1 κ.σ. αµύγδαλα ψιλοκοµµένα 
3 σπόροι κοπανισµένο κάρδαµο
100 ml γάλα
1 κ.σ... γκι
Χρόνος ψησίµατος : 20’
 
Εκτέλεση :
 
Τρίψτε  στον  τρίφτη  το  κολοκύθι.  Αδειάστε  το  γάλα  σε  µια  κατσαρόλα  και  βάλτε  το  να  πάρει  βράση.
Προσθέστε το κολοκύθι και αφήστε να βράσει για 8-10 λεπτά. Ανακατώνετε καλά µέχρι να γίνει πηχτό και
αρκετά στεγνό.  Προσθέστε τη ζάχαρη και αφήστε να βράσει για ακόµη 7-8 λεπτά.  Καβουρντίστε µέσα σε
µια κουταλιά γκι τα φυστίκια, τα κάσιους και τα αµύγδαλα µέχρι να πάρουν ένα ελαφρύ καστανό χρώµα.  Τα
αδειάζετε µέσα στον πουρέ του κολοκυθιού και τα αναµιγνύετε (χωρίς φωτιά).  Αδειάστε το µίγµα σ’ ένα
πιάτο λαδωµένο και στολίστε µε το κοπανισµένο κάρδαµο.
 
Ο  χαλβάς  µε  κολοκύθα  είναι  ένα  ινδικό  επιδόρπιο,  θρεπτικό  (χωρίς  αλεύρι)  και  δροσιστικό.  Μειώνει  τη
γαστρική οξύτητα και τη δυσκοιλιότητα. Είναι γαλακταγωγό και βελτιώνει τη λειτουργία του λεπτού εντέρου.
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Σύµφωνα  µε  την  Αγιουρβέδα,  το  σησαµέλαιο  ούτε  αυξάνει  ούτε  µειώνει  το  λίπος  στο  σώµα.  Μάλλον
ρυθµίζει ή οµαλοποιεί το λίπος του σώµατος.
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