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Η καθηµερινή Διδασκαλία του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα
Οι πέντε υποσχέσεις ενός καλού ασκούµενου

 
Ένας καλός ασκούµενος πρέπει να προσπαθεί να τηρεί τις επόµενες πέντε υποσχέσεις : της πίστης,
της ευθύτητας, της διάκρισης και της διορατικότητας.
1) Ο ασκούµενος πρέπει να ορκιστεί ότι θα έχει πίστη στον δάσκαλό του και να πιστεύει στη φώτιση
και στην ικανότητά του να διδάσκει την Αλήθεια.
2)  Ο  ασκούµενος  πρέπει  να  υποσχεθεί  ότι  θα  συνειδητοποιεί  τις  πράξεις  του  όταν  πρόκειται  για
λανθασµένο τρόπο σε σκέψεις, λόγια ή πράξεις.
3) Ο ασκούµενος πρέπει να υποσχεθεί ότι θα αναλαµβάνει την ευθύνη των λαθών του σε σκέψεις,
λόγια ή πράξεις.
4)  Ο  ασκούµενος  πρέπει  να  υποσχεθεί  ότι  θα  απορρίπτει  κάθε  πειρασµό  παραβίασης  των
προηγούµενων όρκων και ότι θα πραγµατοποιεί µε καρτερικότητα όλες αυτές τις υποσχέσεις.
5) Και τέλος, ο ασκούµενος, πρέπει να έχει γνώση της πραγµατικής φύσης των πραγµάτων και να
είναι πεπεισµένος για την παρακµιακή φύση του κόσµου. Πρέπει να προετοιµάζεται να καταστρέψει
τις ρίζες της λύπης.
 
 
(Απόσπασµα από τις σηµειώσεις µου, Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ)

 
 
« Με τα χέρια σε σχήµα λωτού
Πιπιλώντας το µεγάλο του δάκτυλο σε σχήµα λωτού
Μέσα στο στόµα του σε σχήµα λωτού
Ξαπλωµένον πάνω σ’ ένα φύλλο από µπάνυαν.
Διαλογίζοµαι σ’ αυτόν, τον νεαρό Μουκούντα »
- Ινδική Προσευχή -
 
 
 

Τα Νέα του Ταμείου Αρωγής «Σρι. Τ. Κρισναματσάρυα»
 
Πληρωµή µισθού µιας δασκάλας για το έτος 2002-2003.
Ανάληψη των διδάκτρων των παιδιών µιας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του χωριού Κοβελόγκ, Ταµίλ
Ναντού, για το έτος 2002-2003.
Διακανονισµός µέσω τραπέζης της πληρωµής του µισθού µιας δασκάλας για το έτος 2003-2004.
 
Ευχαριστούµε για την υπος τήρηξή σας.
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Περιεχόµενα :
 

Κύριο άρθρο : Η καθηµερινή Διδασκαλία του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα από Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ
Το Τιρουπαβάι της Αντάλ (Ποίηµα 8) - Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ
Βισνού (συνέχεια) - Σρι Δ. Παττανάικ, Μουµπάι
Γιόγκα και Αγιουρβέδα - Αουρέλια Ντεµπενεντέτι, Μιλάνο
Η Γιόγκα, η τέχνη του ζην και ένας τρόπος ζωής - Διάλεξη του Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ στο Ζινάλ τον
Αύγουστο του  2003
Μπάκτι ή Αφοσίωση – Συνέντευξη στο Ζινάλ – Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ
Οι Διδαχές του Βούδα πάντα Επίκαιρες
Η σηµασία της Λατρείας στον Ινδουιστικό Ναό - Σρι Σρινιβασάν, Ιερέας, Μπανγκαλόρ
Ινδική συνταγή : Μπούρφι µε φιστίκια Αιγίνης - Η σελίδα της 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  8  :  Ω !  Χαρούμενη  κοπέλα !  Η  μέρα  έφτασε.  Στην  ανατολή  άσπρισε  ο  ουρανός  αφού  η
κόκκινη αυγή του έδωσε τη θέση της. Ξύπνα ! Τα πεινασμένα βουβάλια οδηγήθηκαν στις βοσκές,
στις  χλόες  τις  παχνοσκέπαστες  κοντά  στο  σπίτι.  Ετοιμαστήκαμε  για  το  ιερό  λουτρό  και  σε
περιμένουμε να μας ακολουθήσεις. Μαζευτήκαμε μπροστά στο σπίτι σου για να σε ξυπνήσουμε
και  να  σε  πάρουμε  μαζί  μας.  Σήκω !  Αν  ψάλλουμε  όλες  μαζί  τη  δόξα  του  Θεού,  θα
πραγματοποιήσει τις ευχές μας.  Όταν πλησιάζουμε τον Θεό – Αυτόν που σκότωσε τον δαίμονα
Κέσι,  ξεσκίζοντας  το  στόμα  του  και  που  σκότωσε  τους  παλαιστές  του  Κάμσα  –  και  αν  Τον
προσκυνήσουμε με ταπεινότητα, ο Θεός Κρίσνα, ο Θεός όλων των θεών, θα αφεθεί να συγκινηθεί
και θα μας δείξει τη συμπόνια του.  Θα μας ακούσει και θα μας χαρίσει την ευτυχία με μεγάλη
καλοσύνη. Σήκω ! Ακούστε τις κοπέλες και διαλογιστείτε.

 
Στο  ποίηµα  αυτό  η  Αντάλ  ξυπνάει  µιαν  άλλη  πιστή  και  της  ζητά  να  ενωθεί  µε  την  ποµπή  που
κατευθύνεται προς το ποτάµι για το ιερό λουτρό. Οι βοσκοί έχουν τριών ειδών πλούτη : τις αγελάδες, τα
πρόβατα και τα βουβάλια. Εδώ, η Αντάλ µεταχειρίζεται τη γλώσσα των βοσκών και αναφέρεται σε µια
σκηνή που συµβαίνει νωρίς το πρωί, όταν βγαίνουν τα βουβάλια για το πρώτο τους γεύµα.
Το βουβάλι περπατά πιο αργά από την αγελάδα. Φθάνουν στον προορισµό (την απελευθέρωση) µε την
ησυχία τους. Στον δρόµο τσαλαβουτούν στις λάσπες και στα κανάλια (του δηµιουργηµένου κόσµου),
διασκεδάζουν  και συνεπώς καθυστερούν  να φθάσουν  στο βοσκοτόπι τους. Ακριβώς όπως οι πιστοί
που  έχουν  βυθιστεί  βαθιά  µέσα  στις  αισθήσεις  που  χαρίζει  ο διαλογισµός  και  έτσι  καθυστερούν  την
απελευθέρωσή τους.
Η αυγή έχει πολύ µεγάλη σηµασία στην αφοσίωση : η νύχτα (η άγνοια) είναι η ύπαρξή µας πριν µας
δοθεί η χάρις του Θεού, είναι το σκότος. Ο ανοιχτόχρωµος πρωινός ουρανός στην ανατολή που γίνεται
σιγά-σιγά  πιο  φωτεινός  είναι  η  εγκατάλειψη  στον  Θεό.  Η  σταδιακή  µεταµόρφωση  του  πρωινού
ουρανού είναι η σταδιακή µας αφύπνιση προς την απελευθέρωση.  Η υποταγή και η καταστροφή του
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εγώ και η αίσθηση της κατοχής καταδεικνύονται στο ποίηµα σε αναλογία µε τους δυο δαίµονες που
σκότωσε ο Κρίσνα πριν να µπει στο παλάτι του θείου του Κάµσα. Ακριβώς όπως ο θεός Κρίσνα ξέσκισε
το στόµα του δαίµονα Κέσι, µε τον ίδιο τρόπο επεµβαίνει και µας δίνει τον λόγο για να πλέξουµε το
εγκώµιό Του, γιατί η άγνοιά µας και ο φόβος µας να µιλήσουµε για τον Θεό µας αναγκάζουν να µένουµε
βουβοί. Πώς µπορούµε να αντιληφθούµε τον Θεό αν ούτε καν τον σκεπτόµαστε ;
Τα σχόλια του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα :
Η αυγή είναι η καλύτερη ώρα για διαλογισµό, γιατί την αυγή το πνεύµα είναι φυσικά ελεύθερο από τα
εµπόδια  της  καθηµερινής  ζωής.  Για  τον  λόγο  αυτόν  µας  συµβουλεύουν  να  επικαλούµαστε  τον  Θεό
νωρίς το πρωί, καθώς το πνεύµα και η καρδιά µας αγκαλιάζονται απ’ τον Θεό.  Επειδή οι καθηµερινές
µας ανησυχίες βρίσκονται στον υλικό κόσµο δεν ζούµε παρά µόνο µε την αίσθηση της προσκόλλησης
και του εγώ. Δεν αντιλαµβανόµαστε την πανταχού παρουσία του Θεού. Μόλις αποκηρύξουµε αυτές τις
προσκολλήσεις και το εγώ θα είµαστε έτοιµοι να νοιώσουµε την παρουσία Του µέσα µας.
Ο Θεός είναι τόσο οικτίρµων που θα ακούσει τις προσευχές µας και θα ανταποκριθεί στα διαβήµατα και
στις ανάγκες µας για την ευζωία µας (στον κόσµο αυτόν και στο επέκεινα µετά). Η Αντάλ, στα ποιήµατά
της, κάνει φανερή την σπουδαιότητα της ανιδιοτελούς εργασίας που είναι µια πράξη χωρίς προσδοκία
αποτελέσµατος. Είτε πρόκειται για το καθάρισµα του σπιτιού, για την παρασκευή της τροφής, το να
κερδίζεις τα προς το ζην, την προσφορά λουλουδιών και λυχναριών στον Θεό, πρέπει να το κάνουµε
σαν καθήκον και όχι να υπολογίζουµε τα αποτελέσµατα κάθε πράξης. Εφ’ όσον κάθε πράξη φέρνει τα
αποτελέσµατά  της  δεν  είναι  απαραίτητο  να  τα  θεωρούµε  σαν  σκοπό,  όπως  κάνει  ένα  πεινασµένο
αρπακτικό. Πραγµατοποιώντας τις πράξεις µας ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατά τους, εκτιµούµε αυτές
τις  πράξεις  µας,  ενώ  αν  προσδοκούµε  αποτελέσµατα  δεν  κάνουµε  τίποτε  άλλο  από  το  να  τις
υποβιβάζουµε. Πράγµα που σηµαίνει ότι τρέφουµε την πλεονεξία και τον θυµό µας : τους δαίµονες που
καραδοκούν να µας καταβροχθίσουν.
Υπάρχουν µερικοί απλοί τρόποι για να καλλιεργήσει κανείς τις ανιδιοτελείς πράξεις : Να µη σηκώνεται
κανείς το πρωί χωρίς να έχει επικαλεσθεί τον Θεό, να µη φορά ένα καινούργιο ρούχο ή ένα κόσµηµα
χωρίς να το έχει πρώτα προσφέρει στον Θεό, να µην λαµβάνει τροφή χωρίς να την έχει προσφέρει στον
Θεό και χωρίς να έχει θρέψει τα παιδιά και τους µεγαλύτερούς του, να µην ξεκινά την ηµέρα µελέτης
χωρίς  να  έχει  επικαλεσθεί  µε  σεβασµό  τους  δασκάλους,  να  µην  πέφτει  για  ύπνο  χωρίς  να  έχει
αφιερώσει µερικά λεπτά σε συγκέντρωση ή σε διαλογισµό.
 
Η Σρι Αντάλ αφιερώνει το ποίηµα αυτό στον Άγιο Ναµµαλβάρ, ένα από τους κύριους Αλβάρ της νότιας
Ινδίας.  Μεταγλώττισε το νόηµα των Βεδών στη γλώσσα Ταµούλ και το δόγµα Βισιστανεβάιτα Βεντάντα
στο έργο του Ντίβγια Πραµπχαντάµ.
(Σ.Μ. Αλβάρ: ποιητές ταµούλ και οπαδοί του Βισνού).
 
«  Η ψυχή είναι µέλι για όλα τα πλάσµατα και όλα τα πλάσµατα είναι µέλι γι’ αυτήν την Ψυχή.
Ναι, η ψυχή αυτή είναι ο Κύριος όλων των όντων. 
Όπως οι ακτίνες του τροχού µιας άµαξας είναι προσαρτηµένες στις ζάντες και στον άξονα, έτσι και τα
όντα, οι θεοί, οι κόσµοι, οι πνοές, οι ψυχές, είναι κολληµένα στην Υπέρτατη Ψυχή. »
- Μπρουχανταρανιάκα Ουπανισάντ 2.5.14,15 -
 
 
 
 
Βισνού (συνέχεια)
 
Σρι Δ. Παττανάικ, Μουµπάι
 
« Οι θεοί είναι θυµωµένοι µαζί µας ; » ρώτησε ο Μανού.
«  Μην κατηγορείς τους θεούς ούτε τους δαίµονες για τα αδικήµατα του ανθρώπου! », είπε το θεϊκό
ψάρι.
« Το σύµπαν επιζεί χάρη σ’ ένα σύνολο νόµων που ονοµάζονται Ντάρµα και που επιτρέπουν σ’ όλα τα
πλάσµατα να ζουν αρµονικά. Ο άνθρωπος παρέβη αυτούς τους ιερούς νόµους και ξεχώρισε το κοσµικό
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νήµα πέρα από κάθε ένδειξη.
« Γιατί ο άνθρωπος εγκατέλειψε το Ντάρµα ; »
« Είναι  υπερβολικά  βασανισµένος  από  µόνος  του  για  να  µπορέσει  να  σκεφθεί  τους  άλλους  ή  τον
κόσµο. »
Ο Μανού κατάλαβε ότι ο άνθρωπος ήταν υπεύθυνος για την ίδια του την κατάντια.
Ο Μάτσυα, το θεϊκό ψάρι, οδήγησε τελικά το πλοίο προς το Βουνό Μερού. Από την κορυφή του, ο
Μανού παρατήρησε τη γη που την είχαν κατακλύσει τα κύµατα.
« Είναι αυτό το τέλος ; » ρώτησε λυπηµένα.
« Τα πάντα ρει σ’ αυτόν τον κόσµο, τα πράγµατα αλλάζουν. Αυτό που βλέπεις είναι µια αλλαγή της
καταστροφικής φύσης, ο θάνατος πριν την αναγέννηση. » Μόλις το είπε αυτό ο Μάτσυα εξαφανίστηκε.
Παντού όπου κοίταζε ο Μανού µόνο την οργισµένη παλίρροια της καταστροφής µπορούσε να δει. Ήταν
ο µόνος επιζών. Παρέµεινε σιωπηλός µε τα µάτια κλειστά : όταν  ο Μανού άνοιξε τα µάτια,  είδε ένα
φύλλο συκιάς, που έπλεε στον ωκεανό σπρωχµένο από τα κύµατα και επάνω του ήταν ξαπλωµένο ένα
παιδί µε σκουρόχρωµο δέρµα που πιπίλιζε το δεξί µεγάλο δάχτυλο του ποδιού του και που λίγο έδειχνε
να τον νοιάζει η θεοµηνία. Το παιδί µε βλέµµα γεµάτο συµπόνια διαβεβαίωσε τον Μανού ότι η ζωή θα
συνεχιζόταν.
Το θεϊκό παιδί, ο Μουκούντα, πήρε µια βαθιά αναπνοή και ρούφηξε τον Μανού µέσα στο σώµα του.
Εκεί  µέσα  ο  Μανού  είδε  ολόκληρο  το  σύµπαν.  Όλα  είχαν  καταστραφεί  από  την  πληµµύρα  /  τον
κατακλυσµό – οι ουρανοί, οι θάλασσες, η γη, οι θεοί, οι δαίµονες, οι άνθρωποι, τα ζώα και τα φυτά –
αναλλοίωτο από κακές σκέψεις καθαρµένο από τις πράξεις.
Ο Μανού αντιλήφθηκε ότι το παιδί δεν ήταν άλλος από τον Βισνού : « Είσαι πράγµατι ο Ναραγιάνα ο
ελευθερωτής της ανθρωπότητας ; »
Ψάλλοντας το ευλογηµένο όνοµα του ελευθερωτή του « Ναραγιάνα, Ναραγιάνα », ο Μανού έγινε ένα µε
τον Βισνού.
Μετά την καταστροφή, επικράτησε γαλήνη. Τίποτε πια δεν κουνιόταν. Ο Βισνού έµενε εντελώς ακίνητος
πάνω  στην  Ανάντα  Σέσα,  το  Φίδι  του  Χρόνου,  κουλουριασµένο  στο  άπειρο.  Γύρω  του,  παρέµενε
ακίνητος  και  γαλήνιος  ο  απέραντος  ωκεανός  γάλακτος.  Χωρίς  µορφή  και  ταυτότητα  –  καθετί  που
άλλοτε υπήρχε, είχε διαλυθεί µέσα του.
Ήταν η γιόγκα νίντρα, ο κοσµικός ύπνος.
Ο Βισνού άνοιξε τα µάτια Του για να ετοιµαστεί για την δηµιουργία. Ένας χιλιόφυλλος λωτός αναδύθηκε
από τον οµφαλό του. Πάνω στον λωτό καθόταν ο Βράχµα, ο Δηµιουργός. Κοίταξε προς τα τέσσερα
σηµεία  του  ορίζοντα,  έκλεισε  τα  µάτια  και  διαλογίστηκε  για  να  δηµιουργήσει  το  καινούργιο  σύµπαν. 
« Σχηµάτισε τους τρεις κόσµους της δηµιουργικής ενέργειας του Βισνού, τη µάγια του », µουρµούρισε
µια φωνή µέσα στα αφτιά του. Ο Βράχµα άνοιξε τα µάτια και ως εκ θαύµατος είδε το αέρινο σχήµα του
Βισνού, το Βισβαρούπα του.  Το σώµα του θεού περιλάµβανε ολόκληρο το σύµπαν.
Ο  κόσµος  ήταν  µέσα  Του :  τα  δυο  γένη,  οι  τρεις  χρόνοι,  τα  τέσσερα  βιβλία  της  γνώσης,  τα  πέντε
στοιχεία,  οι  έξη  φιλοσοφίες,  οι  επτά  στρωµατοποιήσεις,  οι  δέκα  ζωτικές  πνοές,  τα  δώδεκα  ηλιακά
συστήµατα, οι δώδεκα προορισµοί, οι εκατόν οκτώ θεότητες.
Τα ουράνια όντα ήσαν τα µάτια του, οι ωκεανοί το στοµάχι του, τα βουνά τα κόκαλά του, τα ποτάµια οι
φλέβες του, τα δέντρα η κώµη του, το πάνω µέρος του σώµατός του ο ουρανός, το κάτω µέρος τα
βάραθρα. Απ’ το δεξί του ρουθούνι έβγαινε η ζωή, απ’ το αριστερό του ο θάνατος.  Ήταν η κοσµική
ουσία, η Πουρούσα. Ήταν ότι υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει. Ήταν ο Βιρατ Πουρούσα, η οντότης που
είναι ο κόσµος. Ο Βράχµα αναρωτήθηκε : « Χωρίς θυσία, γιάγκνα, τίποτε δεν µπορεί να αποκτηθεί. Για
να δηµιουργήσω έναν καινούργιο κόσµο τι θα πρέπει να θυσιάσω ; »
(συνεχίζεται)
 
 
 
 

Γιόγκα και Αγιουρβέδα
Αουρέλια Ντεµπενεντέτι, Μιλάνο
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Στις 24 και 25 Απριλίου του 2003, ο Δάσκαλος Τ.Κ.Σριµπασυάµ, προσκλήθηκε να δώσει δυο διαλέξεις
στο  ετήσιο  συνέδριο  της  ιταλικής  οµοσπονδίας  Γιόγκα  στο  Ταµπιάνο  Τέρµε  (Πάρµα).  Το  θέµα  ήταν
‘Γιόγκα και Αγιουρβέδα’. Οι µετέχοντες εκδήλωσαν πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, υποβάλλοντας πληθώρα
ερωτήσεων  και  ευχαριστώντας  τον  Δάσκαλο  µε  ένα  θερµό  χειροκρότηµα.  Να  µια  σύνοψη  των
παρεµβάσεων.
Ο σκοπός της Γιόγκα και της αγιουρβέδα είναι η απελευθέρωση δηλ. ούτε να ξαναγεννηθείς αλλά ούτε
και  να  ξαναπεθάνεις.  Ένα  µέσον  για  να  επιτευχθεί  η  απελευθέρωση  είναι  ο  διαλογισµός.  Για  να
µπορέσει κανείς να διαλογιστεί πρέπει να µπορέσει να ξεχάσει τις φυσικές δυσχέρειες που καθιστούν το
σώµα  εµπόδιο  αντί  να  του  επιτραπεί  να  είναι  όργανο.  Κάθε  νοητική  διαδικασία  που  δεν  έχει  καµιά
σχέση µε τον διαλογισµό είναι κάτι ακάθαρτο, παρακωλύει τον διαλογισµό και κατά την Αγιουρβέδα είναι
αρρώστια. Ο σκοπός της ινδικής ιατρικής επιστήµης είναι να απελευθερώσει την ανθρώπινη ύπαρξη.
Τα χρησιµοποιούµενα µέσα είναι συχνά σωµατικά, αλλά ο άνθρωπος για την ινδική ιατρική, αποτελείται
από  σώµα,  πνεύµα  και  ψυχή  και  είναι  µέρος  της  δηµιουργίας  και  του  Δηµιουργού.  Η  Αγιουρβέδα,
λοιπόν, µελετά και την σχέση µεταξύ των κυττάρων και την σχέση µεταξύ σώµατος και ψυχής. Για να
διατηρηθεί η υγεία, προτείνεται διατροφική αγωγή, ανάλογα µε την εποχή το άτοµο, την ηλικία και το
περιβάλλον  όπου  ζει.  Κάθε  δυσαρµονία  της  κοινωνικοοικογενειακής  του  δοµής,  θα  το  επηρεάσει
ψυχικά.  Για  να  µειωθούν  οι  αντίξοες  συνθήκες  που  οφείλονται  στο  περιβάλλον  προτείνονται  απλές
λύσεις πνευµατικής υφής : η ανάγνωση ιερών κειµένων, τα προσκυνήµατα αγίων τόπων, οι προσευχές,
ο διαλογισµός, η ανάγνωση µύθων. Όσον αφορά το φυσικό σώµα, τα κύτταρά µας έχουν δυο ρόλους,
αυτόν του να υποστηρίζουν και να προστατεύουν το σώµα και αυτόν του να αποφεύγουν την εισβολή
ασθενειών  απ’ έξω,  είτε  είναι  φυσικής  είτε  ψυχικής  υφής.  Η  Αγιουρβέδα  λέει  ότι  όσο  ο  άνθρωπος
υποφέρει γίνεται πολύ υλιστής και δεν απευθύνεται στον Θεό και ως εκ τούτου η ιατρική επιστήµη αυτή
προβλέπει την απόκτηση επαρκούς υγείας ώστε ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος να αναζητήσει τον
Θεό.  Οι  ασθένειες  µπορούν  να  είναι  φυσικές  ή  ψυχικές,  αλλά  µπορούν  επίσης  να  οφείλονται  σε
προηγούµενες ζωές και γι’ αυτές τις τελευταίες, η Αγιουρβέδα προτείνει – σαν θεραπεία – την Ντιάνα,
τον διαλογισµό. Επειδή η αίσθηση του ‘εγώ’ προέρχεται από µη καθαρή ψυχική κατάσταση, η ινδική
ιατρική λέει, ότι πρέπει να µην µας κυριεύει το εγώ γιατί προκαλεί ασθένεια. Για να αποκατασταθεί η
ισορροπία  µεταξύ  σώµατος  και  ψυχής,  η  Αγιουρβέδα  δεν  προτείνει  τις  άσανες,  αλλά  µάλλον  τις
Πραναγιάµα. Η Αγιουρβέδα είναι µια επιστήµη πιο αρχαία από τις Σούτρα.
Όταν µιλάµε για Γιόγκα αναφερόµαστε τόσο στη φιλοσοφία και οι Σούτρα είναι µόνο ένα τµήµα της
ινδικής φιλοσοφίας -  όσο και στη Χάθα Γιόγκα.  Σκοποί της Γιόγκα είναι η απόκτηση υγείας και η ένωση
µε  το  Θεό.  Αυτό  σηµαίνει  ότι  κάθε  κυτταρικός  ιστός  θα  µπορέσει  να  λειτουργήσει  µε  τρόπο
συντονισµένο για απόκτηση υγείας η οποία επιτρέπει την προσέγγιση του Θεού. Είναι κατ’ αυτή την
έννοια  που  χρησιµοποιούνται  η  πραναγιάµα,  η  άσανα  και  η  µούντρα.  Ηθικοί  και  χρηστοί  κανόνες,
καθώς επίσης και µια καλή πράξη αντιπροσωπευτικών δραστηριοτήτων προτείνονται για την απόκτηση
της ηθικής ισορροπίας. Ο άνθρωπος είναι προικισµένος µε µια ορισµένη ικανότητα να αµύνεται ενάντια
στις ανισορροπίες, αλλά υπόκειται στην επίδραση τριών παραγόντων : 1) του παράγοντα που επιτρέπει
την προσκόλληση, 2) του διαχωρισµού και 3) αυτού που αυξάνει ή ελαττώνει τόσο τον πρώτο όσο και
τον  δεύτερο παράγοντα,  τροποποιώντας  την  κυτταρική ισορροπία.  Το έργο της  Αγιουρβέδα  είναι  να
υποστηρίζει αυτές τις τρεις λειτουργίες. Η Γιόγκα λέει ότι εφ’ όσον υπάρχει δυσλειτουργία σ’ αυτές τις 3
λειτουργίες  το  σώµα  παύει  να  είναι  όργανο  και  γίνεται  εµπόδιο.  Γι’ αυτό  τον  λόγο,  όλα  τα  κείµενα
επισηµαίνουν ότι η εξάσκηση της Γιόγκα πρέπει να υποστηρίζεται από µια κατάλληλη διατροφή.  Εν
τούτοις το σώµα δεν γίνεται εµπόδιο όταν δεν είναι ευλύγιστο, γίνεται όµως εµπόδιο όταν είναι νοητική
εικόνα κατά τον διαλογισµό. Όταν εξασκούµεθα πρέπει να αποφεύγουµε να σκεφτόµαστε γι’ αυτό που
φέρνει η εξάσκηση. Αν το εξασκούµε χωρίς κανένα σκοπό, χωρίς να έχουµε κάποια προσδοκία, θα
καταλάβουµε  γιατί  για  την  Γιόγκα  το  σώµα  πρέπει  να  είναι  ένα  εργαλείο  και  όχι  ένα  εµπόδιο.  Θα
αντιληφθούµε τότε ότι ο διαλογισµός υπάρχει µέσα στη Γιόγκα. Όταν διαλογιζόµαστε η πρώτη εικόνα
που εµφανίζεται στο νου είναι το σώµα.  Πρέπει, λοιπόν, να µάθουµε να διαχωρίζουµε τις αισθήσεις
από  το  νου.  Η  σύγχυση  οφείλεται  στο  πεπτικό  σύστηµα  και  στη  διατροφή.  Γι’  αυτό  πρέπει  να
προσέχουµε  τη  διατροφή.  Ο  τελικός  σκοπός  είναι  να  πάµε  προς  τον  Θεό,  πράγµα  που  θα
πραγµατοποιηθεί από τον διαχωρισµό µε το σώµα, παρ’ όλο που είναι δύσκολο να σκεφθούµε ότι το
σώµα που προσπαθούµε να οµορφύνουµε θα διαχωριστεί από την ψυχή. Δεν είναι το σώµα που µας
βοηθά  να  καταλάβουµε  αυτό  που  είναι  αµετάβλητο  µέσα  µας,  ούτε  η  διάνοιά  µας  που  είναι  στενά
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περιορισµένη από τη λεκτική διατύπωση της σκέψης. Δεν µένει παρά η περιοχή του νου που είναι ένας
καθρέπτης  που  αντανακλά  αυτό  που  του  παρουσιάζεται.  Δεν  πρόκειται  ποτέ  να  αντικατοπτρίσει  το
αµετάβλητο στοιχείο αν δεν του το παρουσιάσετε. Η Γιόγκα λέει ότι αν δεν βάλετε τίποτε µέσα στο νου,
θα αντανακλασθεί εκεί η ψυχή. Επιπροσθέτως, όσο περιορίζονται οι συγκινήσεις τόσο η ψυχή θα είναι
διαυγής. Η Ντιάνα (διαλογισµός) συνίσταται στην εισαγωγή ενός στηρίγµατος χωρίς εικόνα και χωρίς
αξία στο νοητικό πεδίο το οποίο από µόνο του δεν έχει ούτε εικόνα ούτε αξία. Αυτό που είναι χωρίς
εικόνα δεν θα έχει καµιά συγκινησιακή αξία ούτε καµιά τροποποίηση και όσο θα παραµένει στο νοητικό
πεδίο τίποτε άλλο δεν θα µπορέσει να υπάρξει εκεί. Η ψυχή στερείται κάθε ανθρώπινης συγκινησιακής
αξίας και µέσα στον διαλογισµό, υποχρεούται να παραµένει αποδεσµευµένη από τη δυνατή επιρροή
των συγκινήσεων. Η αιτία αυτής της επιρροής είναι η προσκόλληση στην ύπαρξη, ο φόβος απώλειας
του  σώµατος  και  του  νου.  Η  Γιόγκα  και  η  Αγιουρβέδα  λένε  ότι  δεν  είναι  ποτέ  πολύ  αργά  για  να
εµποδίσεις την ψυχή να γίνει µιαρή εξ’ αιτίας της προσκόλλησης. Σύµφωνα µε τη Γιόγκα πρέπει να
ελευθερωθεί σ’ αυτή τη ζωή γιατί γεννηθήκαµε άνθρωποι και βρισκόµαστε σ’ αυτό το µονοπάτι (της
Γιόγκα). Η κατοικία της ψυχής είναι η καρδιά, όχι η φυσική καρδιά, αλλά µάλλον η καρδιά που γνωρίζετε
όταν σκέφτεστε την ψυχή. Αυτή η καρδιά δεν είναι η οριστική της κατοικία, είναι η τωρινή διαµονή της,
όπου αυτή µπορεί να ξαναβρεί το δρόµο προς τον Θεό. Το πρώτο βήµα της Ντιάνα είναι να βάλει την
ψυχή µέσα στην καρδιά. Πρέπει να µάθει κανείς να έχει απόλυτη εµπιστοσύνη. Η ψυχή είναι αυτό που
είναι αµετάβλητο.
 

 
 

Η Γιόγκα, η τέχνη του ζην και ένας τρόπος ζωής
Διάλεξη του Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ στο Ζινάλ τον Αύγουστο του  2003

Ο  σοφός  Βιάσα,  ο  πρώτος  σχολιαστής  των  Γιόγκα  Σούτρα  του  Πατάντζαλι,  περιγράφοντας  τις
πολλαπλές όψεις της Γιόγκα, διασαφηνίζει ότι η Γιόγκα δεν είναι µόνο η τέχνη του ζειν αλλά και ένας
τρόπος  ζωής.  Διευκρινίζει  ότι  µε  τη  µελέτη  της  Γιόγκα  µπορούµε  να  µάθουµε  να  κυριαρχούµε  στη
διάνοιά µας, να σεβόµαστε τους δασκάλους µας και αυτούς που µας περιστοιχίζουν, να καλλιεργούµε
τον  καλό  λόγο  (που  µας  δίνει  αγνή  ψυχή  και  καθαρίζει  το  σώµα  από  τις  ακαθαρσίες  του),  να
καλλιεργούµε  υγιές  πνεύµα,  να  αναπτύσσουµε  ένα  εγώ  απελευθερωµένο  από  κάθε  εγωιστική
συµπεριφορά, να αποκτούµε εκστατική νοητική κατάσταση και καρδιά ικανή να διαλογιστεί.
 
Όταν  µελετάµε  τα  παραδοσιακά  κείµενα  όπως  τη  Γιόγκα  Σούτρα,  τη  Χάθα  Γιόγκα  Πραντίπικα,  τη
Γκερούντα Σαµχίτα, τη Σίβα Σαµχίτα, τη Γκόρακσα Παντάτι, τη Γιόγκα Ταράβαλι, τη Γιόγκα Κουράντα, ή
κάποιες Πουράνα όπως τη Σίβα Πουράνα, τη Γκαρούντα Πουράνα, ή τις εργασίες πάνω στην Τάντρα,
συναντάµε συστηµατικά τα κάτωθι θέµατα :
Τον σεβασµό προς τους δασκάλους.
Τους ηθικούς κανόνες.
Την ηθική αγωγή.
Τις οδηγίες για την ανάπτυξη του χαρακτήρα του ανθρώπου, γι αυτόν τον ίδιο και σε σχέση µε τους
άλλους.
 
Τις οδηγίες για να έχουµε υγιές σώµα και γερό µυαλό.
Τις οδηγίες για την καλλιέργεια πνεύµατος στραµµένου προς το θείον.
Τις οδηγίες για την ανάπτυξη καρδιάς ικανής να διαλογιστεί.
Την οδό για την ένωση µε τον Θεό ή µε το Υπέρτατο Ον.
Πρακτικές ασκήσεις όπως Άσανες, Μούντρες και Πραναγιάµα.
Ενώ  κάθε  βιβλίο  εξηγεί  λεπτοµερώς  απλά  κάποια  από  τα  παραπάνω  θέµατα,  όλα  υπενθυµίζουν  τη
σηµασία του συνόλου αυτών των θεµάτων.
Δυστυχώς,  περιορίζοντας  τη  µελέτη  µας  σε  ένα  και  µόνο  βιβλίο  συναρπαζόµαστε  από  τα  κύρια  ή
δευτερεύοντα κεφάλαια που αναπτύσσει και νοµίζουµε ότι αυτά είναι τα µόνα µέσα και ο µόνος σκοπός
της Γιόγκα.
Η Γιόγκα Σούτρα είναι παράδειγµα που απεικονίζει τέλεια αυτό το φαινόµενο : Ακούµε τόσο συχνά να
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συζητούν για τη Γιάµα και τη Νίγιαµα που δεν καταλαβαίνουµε ότι η Γιόγκα Σούτρα δίνει έµφαση στη
σπουδαιότητα  της  πνευµατικής  ανάπτυξης,  της  φυσικής  υγείας,  του  νου  που  διαλογίζεται,  της
κυριάρχησης των συναισθηµάτων και της καλής διαχείρισης της διάνοιας.
Παρόµοια,  στα  κείµενα  της  Χάθα  Γιόγκα,  η  εξάσκηση  στις  άσανες  είναι  τόσο  πολύ  συνδεδεµένη  µ’
αυτήν που αγνοούµε, την σπουδαιότητα που η Χάθα Γιόγκα δίνει στην ανθρώπινη συµπεριφορά, στους
διατροφικούς κανόνες, στην εξάσκηση της πράναγιάµα και στον διαλογισµό.
Όσο για την Τάντρα, είναι τόσο συχνά συνδεδεµένη µε την ενέργεια και τις σεξουαλικές πρακτικές που
οι  ηθικές,  χρηστές  και  πνευµατικές  αξίες  της  σχεδόν  αγνοούνται.  Παραδόξως,  είναι  µια  από  τις
καλύτερες πραγµατείες για την απόκτηση διαλογιστικού νου.
Η Γιόγκα Γιάζνιαβάλκια περιγράφει ταυτόχρονα την κοινωνική συµπεριφορά που πρέπει να έχουµε και
την  αµφίδροµη  σχέση  ανάµεσα  στην  κοινωνική  συµπεριφορά  και  στην  ανάπτυξη  του  διαλογιστικού
νου.  Σ’ αυτό το βιβλίο, οι αρχές της Γιάµα και της Νιγιάµα καθώς και οι τεχνικές της Ντάρανα και της
Ντιάνα επεξηγούνται µε λεπτοµέρεια.
Η  Γιόγκα  Κουράντα  και  η  Γιόγκα  Ταράβαλι  είναι  δυο  βιβλία  που  περιγράφουν  όχι  µόνο  πνευµατικές
ασκήσεις, αλλά και απόψεις σχετικές µε την υγεία. Μας παρέχουν πολλές συµβουλές για την υγεία των
γυναικών,  την  υγιεινή  τους  κατά  την  έµµηνο  ρύση,  κατά  την  εγκυµοσύνη  και  µετά  τον  τοκετό.
Περιγράφουν εξ ίσου την συµπεριφορά που πρέπει να έχει ο άνδρας προς τη σύζυγό του και προς τις
άλλες γυναίκες.
Η Γιόγκα Ραχάσια είναι σηµαντικό έργο γραµµένο από ένα φηµισµένο φιλόσοφο της Βισίστα Αντβάιντα
Βεντάντα. Είναι ιατρική πραγµατεία για τη Γιόγκα και την Αγιουρβέδα. Εδώ βρίσκουµε τη φιλοσοφική
δράση  των  άσανα,  των  µούντρα  και  της  πράναγιάµα,  καθώς  και  ενδείξεις  των  σύγχρονών  µας
ασθενειών, που πηγάζουν από την έλλειψη σεβασµού των ηθικών και χρηστών κανόνων.
Θα µπορούσα να συνεχίσω για πολύ ακόµα µ’ αυτόν τον κατάλογο αναφέροντας άλλα έργα, γιατί όπως
κάθε επιστήµη, επιστήµη µε την έννοια της «εφαρµοσµένης γνώσης», η καθολική άποψη της Γιόγκα
µπορεί να εκτιµηθεί και να εφαρµοσθεί µόνο µε τη συνολική της µελέτη.
Η τριαντατριάχρονη πείρα µου στην Ευρώπη, µου επέτρεψε να αντιληφθώ µέχρι ποιο σηµείο σήµερα οι
δάσκαλοι της γιόγκα δεν ενδιαφέρονται πλέον µονάχα για τη σωµατική πλευρά της γιόγκα, αλλά και για
όλες τις άλλες πτυχές του ανθρώπινου όντος : την πολιτισµική, την ψυχολογική και την πνευµατική.  Το
θέµα του Σεµιναρίου στο Ζινάλ εφέτος είναι η απόδειξη.
Στις µέρες µας, ο άνθρωπος κατακερµατίζεται κυρίως εξ’ αιτίας της απουσίας συντονισµού µεταξύ των
διαφόρων  πλευρών  που  καθιστούν  έναν  άνθρωπο,  ανθρώπινη  ύπαρξη.  Χρηστοί  και  ηθικοί  κώδικες
αµελούνται  αν  δεν  απορρίπτονται.  Ο  σεβασµός  προς  τους  άλλους  τείνει  να  εξαφανισθεί  αν  δεν
καταφρονείται.  Τα δικαιώµατα του καθενός αντικαθιστούν το καθήκον. Η υγεία συνεχώς ριψοκινδυνεύει
παρ’ όλο που φοβόµαστε την ασθένεια. Οι πνευµατικές αξίες και σκέψεις αντιµετωπίζονται µε υποψία
και το να βλάψεις τον άλλο είναι σε ηµερήσια διάταξη.
Η πιο αξιοσηµείωτη πλευρά της ολιστικής αξίας της Γιόγκα είναι ότι µπορεί να εφαρµοσθεί παντού και
σε οποιοδήποτε κοινωνικό, πολιτισµικό ή θρησκευτικό υπόβαθρο.
Η Γιόγκα είναι τέχνη του είναι και του ζειν παγκόσµια για όλους όσους θέλουν να ζουν καλά.
Τόσο ως δάσκαλοι όσο και ως µαθητές της γιόγκα, όλοι έχετε ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Πρέπει
να εφαρµόζετε και να διδάσκετε τη γιόγκα σε όλες της τις όψεις : σωµατικές, φυσιολογικές, κοινωνικές,
επιµορφωτικές και πνευµατικές κι αυτό για να βοηθήσουµε τον άνθρωπο να προετοιµάσει ένα καλύτερο
µέλλον. Έτσι θα προσφέρετε µέγιστη υπηρεσία στις επερχόµενες γενιές.

 
Μπάκτι ή Αφοσίωση

 
Περίληψη των µαθηµάτων που έδωσε ο Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ στο πλαίσιο του προγράµµατος «Συνεχιζόµενη
εκπαίδευση» στο Συνέδριο της UEY στο Ζινάλ τον Αύγουστο του 2003 – Σιµπίλ Πίρσε – Νόυσατέλ - Ελβετία

Πηγαίνοντας στο Ζινάλ ήθελα και να παρακολουθήσω ένα σεµινάριο που µ’ ενδιέφερε και να περάσω
µια εβδοµάδα διακοπών στο βουνό. Πολύ γρήγορα όµως το θέµα των διακοπών έγινε δευτερεύον ενώ
η διδασκαλία ήταν ενδιαφέρουσα, πλούσια και βαθιά. Η εντύπωση µου αυτή εκφράστηκε πολλές φορές,
εξ ‘άλλου κι από άλλους κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας.
Κατά τη διάρκεια τεσσάρων ηµερών ο Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ µας οδήγησε σ’ ένα δρόµο χαραγµένο εδώ
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και 3000 χρόνια, αποκαλύπτοντάς µας πολύτιµες διδασκαλίες της Βέδας.
Το ουσιαστικό είναι αθέατο.
Στη  Δύση,  η  γιόγκα  πολύ  συχνά  µετατρέπεται  σε  απλή  σωµατική  άσκηση  µε  έµφαση  στη  συνεχή
αναζήτηση σωµατικών αισθήσεων. Κατ’ αρχήν, ενδιαφερόµενοι να νιώσουµε το σώµα µας και να του
δώσουµε αξία στα µάτια των άλλων ξεχνούµε την αόρατη δύναµη που του δίνει ζωή και το συνδέει µε
κάτι ανώτερο που δεν µπορούµε να το προσδιορίσουµε. Η αναλογία µε το µαργαριταρένιο κολιέ που
παρουσιάστηκε  κατά  τη  διάρκεια  του  σεµιναρίου  είναι  εύλογη  :  Το  βλέµµα  τραβούν  µόνο  τα
µαργαριτάρια  και αναδεικνύουν  την  αξία  τους που µας παρακινούν  να  τα  φροντίσουµε,  ποιος όµως
ενδιαφέρεται  για  την  κλωστή  που  δένει  τα  µαργαριτάρια  και  τους  επιτρέπει  να  λάµπουν ;  Όσο
περισσότερο  δίνουµε  αξία  στο  σώµα  και  αναζητούµε  σωµατικές  αισθήσεις  τόσο  περισσότερο
καλλιεργούµε την προσκόλληση στο σώµα.
Η προσκόλληση αυτή είναι ένα πραγµατικό εµπόδιο στην πνευµατική αναζήτηση. Αν το σώµα είναι ένα
εργαλείο απαραίτητο που πρέπει να συντηρούµε και µε κανένα τρόπο να παραµελούµε, πράγµα το
οποίο  υπογράµµισε  πολλές  φορές  ο  Σρι  Τ.Κ.  Σριµπασυάµ,  πρέπει  να  µάθουµε  να
αποστασιοποιούµαστε από την αξία που του δίνουµε έστω και για λίγες στιγµές κάθε µέρα. Υπό την
έννοια αυτή το σώµα είναι µόνο ένα αντικείµενο µεταξύ άλλων µέσα στον κόσµο των εµπειριών.
Όπως ένα παιδί που πρέπει να αποχωριστεί προς στιγµή απ’ τα παιχνίδια του για να κάνει αυτό που
του  ζητούν  οι  γονείς  του,  το  παιδί  που  βρίσκεται  µέσα  µας  πρέπει  προς  στιγµή  να  εγκαταλείψει  τις
αισθήσεις του κόσµου των εµπειριών για να εκτελέσει αυτό που του ζητά ο πνευµατικός δάσκαλος που
τον συντροφεύει στο δρόµο προς το Φως. Ο κόσµος των εµπειριών χαρακτηρίζεται από την συνεχή
αλλαγή των συναισθηµατικών αξιών που απαιτεί. Στη πνευµατική µας όµως αναζήτηση, προσπαθούµε
να πλησιάσουµε µια Πραγµατικότητα αµετακίνητη και ανέκφραστη που είναι και συνδεδεµένη µε τον
κόσµο των εµπειριών και έξω απ’ αυτόν. Οι προσπάθειές µας λοιπόν δεν µπορούν να καρποφορήσουν
παρά µόνο αν οι συναισθηµατικές αξίες που διαρκώς αλλάζουν, που γεννιούνται από τη δράση των
αισθήσεων  αντίληψης,  από  τη  διάνοια  και  το  εγώ  µας,  αποτυπώνονται  µέσα  µας.  Έτσι,  αναδύεται
καλύτερα η ανάµνηση αυτής της αόρατης δύναµης που µας συνδέει µε τον Θεό, µε το Ανώτερο Όν ή
τον Δηµιουργό, ανεξάρτητα από το πώς τον ονοµάζει κανείς, ανάλογα µε την προσωπική του πίστη.
Η  αντίληψη  της  δύναµης  αυτής  ,  αυτής  της  αόρατης  κλωστής,  ξυπνά  µια  ιδιαίτερη  απροσδιόριστη
αίσθηση, αµετακίνητη στον χρόνο και στον χώρο. Αν οι ανθρώπινες συγκινήσεις τρέφουν το εγώ µας
και  εποµένως  είναι  απαραίτητες  για  να  µας  κρατήσουν  στη  ζωή,  αυτή  η  αµετακίνητη  και  συνεχής
αίσθηση που υπάρχει σε κάθε ον είναι απαραίτητη για να µη χαθεί ποτέ η ανάµνηση του Θεού, αυτή
που µας συνδέει µαζί του. Η αίσθηση αυτή µπορεί µόνο να εκδηλωθεί αν η επιθυµία της ψυχής µας να
πλησιάσει τον Θεό ξεπεράσει την επιθυµία του εγώ µας να λάµψει στα µάτια των άλλων. Αυτή η θεία
αίσθηση πηγάζει από την καρδιά (την πνευµατική και όχι την ανατοµική καρδιά). Αν ξυπνήσει απαιτεί
να διατηρείται και να τρέφεται.
Συνδεδεµένη µε την έννοια του Θεού, άρα πάντα µε απεικόνιση, η αίσθηση αυτή γίνεται αφοσίωση και
αν εκδηλωθεί ταυτόχρονα στο εγώ, στο ψυχικό και στο διανοητικό πεδίο, πραγµατοποιείται η ένωση µε
τον Θεό. Συνδεδεµένη µε την έννοια του Δηµιουργού, χωρίς µορφή, η αίσθηση αυτή δεν γίνεται κατ’
ανάγκη αφοσίωση αλλά είναι το ίδιο απαραίτητη για να ενοποιήσει το εγώ, το ψυχικό πεδίο και την
διάνοια που δεν πρέπει πλέον να αντανακλούν την εικόνα αλλά την Πραγµατικότητα. Εν τούτοις ας
προσέχουµε όταν αναφερόµαστε στον Δηµιουργό σκεπτόµενοι ότι πρέπει να υπερβούµε την έννοια του
Θεού µε απεικόνιση. Η ψυχή έχει ανάγκη να στηριχθεί κατά την διάρκεια της ανέλιξής της σε µια εικόνα.
Η πνευµατικότητα προορίζεται µόνο γι’ αυτούς που πιστεύουν στον Θεό ;
Πώς να δώσουµε να καταλάβει ένας µαθητής «υλιστής» ότι υπάρχει και άλλη Πραγµατικότητα ; Αυτή
ήταν  η  ερώτηση  που  ετίθετο  κατά  τη  διάρκεια  των  ερωταποκρίσεων  που  περιλαµβάνονταν  στο
καθηµερινό πρόγραµµα και που ήταν πάντα πολύ ζωηρές Είναι σοβαρότατο λάθος να νοµίζει κανείς ότι
η πνευµατικότητα είναι απρόσιτη σ’ αυτόν που πιστεύει ότι τα πάντα είναι ύλη. Η πνευµατική αναζήτηση
στηρίζεται στην πεποίθηση ότι υπάρχει κάτι το αµετάβλητο. Άρα ο υλιστής έχει την πεποίθηση ότι η ύλη
είναι τα πάντα. Ο ρόλος του δασκάλου είναι να οδηγήσει τον µαθητή αυτόν να αντιληφθεί την ουσία
αυτής της ύλης και να δει το κέντρο της. Συνειδητοποιώντας τον πυρήνα ενός κυττάρου της ύλης και
µόνο τον πυρήνα θα καταφέρει να δει πέρα απ’ αυτήν. Στο επίπεδο αυτό η άβυσσος που χώριζε τον
πιστό από τον άθεο δεν υπάρχει πια. Αυτή η άποψη για την ύλη δεν πρέπει να περιφρονείται, κάθε
άλλο. Εναπόκειται στον δάσκαλο να σεβαστεί τη γλώσσα των µαθητών του και να προσαρµοστεί σ’
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αυτή.
Απαλλαγή από τον φόβο του αγνώστου.
Όποιος ακολουθεί το µονοπάτι της πνευµατικότητας πρέπει να αποδεχτεί ότι πρέπει να αφεθεί εντελώς
κάποια µέρα, δηλαδή να µην είναι γαντζωµένος σε κανενός είδους υλικό στήριγµα, µε άλλα λόγια να
επιτρέψει  στην  ψυχή  να  εγκαταλείψει  αµέσως  το  σώµα.  Στην  ιδέα  όµως  αυτή  ο  φόβος,  καλύτερα  ο
πανικός, µπορεί να αναδυθεί σε όλη του την ένταση, θυµίζοντάς µας τον φόβο του θανάτου. Στο σηµείο
αυτό ήταν απαραίτητο να καθησυχάσουµε, πράγµα που έκανε ο Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ, επιµένοντας στο
γεγονός ότι όσο το σώµα είναι βιολογικά ζωντανό, δεν θα εξαφανιστεί ποτέ, ούτε και το εγώ µας, ούτε η
διάνοια  και  τα  όργανα  αντίληψης  µε  τα  οποία  είναι  στενά  συνδεδεµένο.  Εποµένως  γιατί  να  µη
προσπαθήσουµε να ξεπεράσουµε αυτόν τον φόβο και να ξεχάσουµε για λίγες στιγµές το σώµα µας και
να συναντήσουµε το Φως, όπως αφήνουµε µερικά αγαπηµένα αντικείµενα στο σπίτι όταν φεύγουµε
ταξίδι ξέροντας ότι θα τα ξαναβρούµε στην επιστροφή µας ; Θα είµαστε έτσι καλύτερα προετοιµασµένοι
όταν έλθει η τελευταία µας ώρα και θα πρέπει άρα να εγκαταλείψουµε οριστικά το σώµα. 
Ένα πολύτιµο δώρο πριν την αναχώρηση.
Καθ’ όλη την διάρκεια του σεµιναρίου είχαµε την ευκαιρία να εφαρµόσουµε αυτό που µας διδάχτηκε. Το
επίπεδο της εξάσκησης εξελίσσονται παράλληλα µε την πρόοδο της διδασκαλίας.
Οι δάσκαλοι έλαβαν επίσης ακριβείς οδηγίες για να εισάγουν σταδιακά τα κατάλληλα στοιχεία για την
αφύπνιση  της  καρδιάς  των  µαθητών  τους  στην  πνευµατική  διάσταση.  Την  τελευταία  µέρα  του
σεµιναρίου, ο Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ µας έδωσε επίσης πολύτιµες οδηγίες για να προοδεύσουµε στην
προσωπική  µας  εξάσκηση,  για  να  τροφοδοτήσουµε  αυτό  το  θείο  συναίσθηµα  και  να  το  κάνουµε  να
αναπτυχθεί.  Με  την  ευκαιρία  αυτή  έµαθα  ότι  σύµφωνα  µε  τις  Βέδες,  µερικοί  πλανήτες  παίζουν
σπουδαίο ρόλο την πνευµατική αναζήτηση. Έκτοτε τους παρατηρώ µε άλλο βλέµµα.
Τα µαθήµατα αυτά µε άγγιξαν πολύ. Το σεµινάριο αυτό τελείωσε µε µια επίκληση στον Ήλιο, έκφραση
του  Δηµιουργού  στον  δηµιουργηµένο  κόσµο.  Άφησα  την  καρδιά  µου  να  γεµίσει  µε  τα  λόγια  της
επίκλησης αυτής και έφυγα από το σεµινάριο και απ’ το Ζινάλ µε το αίσθηµα ότι έλαβα ένα ανεκτίµητο
δώρο.
 
 

Οι Διδαχές του Βούδα πάντα Επίκαιρες
 
Παρ’ όλο που υπάρχουν πολλές θρησκείες και φιλοσοφικές σχολές, αν κανείς εξετάσει σε βάθος τα
µηνύµατα που µεταδίδουν, είναι βέβαιο ότι θα αντιληφθούµε ότι τα µηνύµατα αυτά πήγασαν από τις
εµπειρίες φωτισµένων ανθρώπων µε εξαιρετικές ιδιότητες. Ο Μεγαλοδύναµος, από την άπειρη αγάπη
και το έλεός Του, έστειλε αυτούς τους φωτισµένους ανθρώπους στον πλανήτη αυτόν για να οδηγήσουν
και να εµπνεύσουν την ανθρωπότητα, να ακολουθήσει τις βασικές αρχές της Αλήθειας. Γεννηµένοι σε
διάφορες  εποχές  και  σε  διαφορετικές  χώρες  δίδαξαν  την  ενότητα  του  Θεού,  των  θρησκειών  και  του
ανθρώπινου  γένους.  Αντικειµενικός  σκοπός  των  θείων  αυτών  Διδασκάλων  υπήρξε  να  µυήσουν  την
αγνότητα και την απλότητα στη πνευµατική γνώση, να ενώσουν τις καρδιές των ανθρώπων και να τους
κάνουν να γνωρίσουν το Θείον.
Όλοι  οι  µεγάλοι  διδάσκαλοι  είναι  το  «  φως  του  κόσµου  »  οι  διδασκαλίες  τους  δεν  είναι  µόνο
πανανθρώπινες  αλλά  απευθύνονται  απ’ ευθείας  στον  άνθρωπο.  Ο  Βούδας  βρίσκεται  στον  γαλαξία
αυτών των σπουδαίων οδηγών, που έδειξαν στην ανθρωπότητα το µονοπάτι της αυστηρότητας, του
φωτός και της αγάπης. Αντί να παραµείνει βυθισµένος στην ευδαίµονα ένωση µε την συνειδητότητα, ο
εύσπλαχνος Βούδας παρέµεινε στη γη, για να διδάξει και να µοιραστεί την πνευµατική του εµπειρία µε
τους πλησίον του. Η ιστορία της ζωής του είναι γοητευτική και αποδεικνύει το τι µπορεί να επιτύχει ένας
άνθρωπος  µε  σάρκα  και  οστά,  µέσω  της  συγκεντρωµένης  και  αποφασιστικής  ‘θέλησης’.  Αυτοί  οι
µεγάλοι διδάσκαλοί µας είναι χρήσιµοι για πάντα.
Παρά  το  γεγονός  ότι  ο  Σιντάρτα,  όπως  ονοµάστηκε  κατά  τη  γέννησή  του,  µεγάλωσε  σαν  πρίγκιπας
µέσα  στην  πολυτέλεια,  απαρνήθηκε  την  οικογένεια  και  το  βασίλειό  του  όταν  συνάντησε  για  πρώτη
φορά, τη φτώχεια, την αρρώστια, το γήρας και τον θάνατο.  Έφτασε κάποια µέρα στη ζωή του όπου
έσπασε  όλα  τα  εγκόσµια  δεσµά  του  σε  σκληρές  δοκιµασίες  και  κατάντησε  το  σώµα  του  σκελετό.
Διδάχθηκε « να µην τεντώνει τις χορδές του σιτάρ µέχρι του σηµείου να σπάσουν, ούτε να τις αφήνει
τόσο χαλαρές που να µην βγάζουν µουσική. »  (Σ.Μ. το σιτάρ εδώ εννοεί το σώµα). Πήρε κατόπιν το
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µεσαίο µονοπάτι και κάθισε κάτω από ένα δέντρο στην Μποντγκάγια να διαλογιστεί. Ο Σιντάρτα έγινε
Βούδας. Στο « µεσαίο µονοπάτι », δεν υπήρχαν ούτε υπερβολική φιληδονία, ούτε υπερβολική τιµωρία
του σώµατος. Έδωσε µεγαλύτερη έµφαση στην πρακτική και όχι στην διδασκαλία κάποιας θρησκείας.
Ένας από τους µαθητές του τον πλησίασε και του εξέφρασε την αµφιβολία του για το αν ψυχή και σώµα
είναι χωρισµένα και αν η ψυχή επιζεί µετά τον θάνατο. Ο Βούδας τότε του διηγήθηκε µια παραβολή για
έναν άνθρωπο πληγωµένο από βέλος που αρνιόταν να το βγάλει αν δεν µάθαινε πρώτα τη φύση του
βέλους, από πού ήρθε και ποιος το πέταξε !
 
 
 
 

 
Η σηµασία της Λατρείας στον Ινδουιστικό Ναό

Σρι Σρινιβασάν, Ιερέας, Μπανγκαλόρ
 
Στην Ινδία, ο ναός είναι ο οίκος του «κοσµικού πνεύµατος» και το καταφύγιο των Θεών. Το να περάσει
λίγη  ώρα  εκεί  µέσα  και  να  λατρέψει  τα  καθαγιασµένα  είδωλα  ξυπνά  στον  άνθρωπο  τη  θρησκευτική
πίστη. Η µεγάλη αυλή στην είσοδο είναι χαρακτηριστικό αυτού του χώρου λατρείας, παράδοσης τέχνης
και  θρησκείας.  Το  να  θαυµάζει  κανείς  από  µακριά  αυτά  τα  κτήρια  που  επιβάλλουν  το  σεβασµό  και
µαρτυρούν  σεβασµό  φέρνει  καρπούς.  Επιµένοντας  στο  σηµείο  αυτό  οι  άγιοι  συµβούλεψαν  τους
ανθρώπους να επισκέπτονται τους οίκους του Θεού και να µη κατοικούν σε περιοχή όπου δεν υπάρχει
τέτοιος χώρος.
 
Οι  ναοί  οικοδοµήθηκαν  εδώ  και  πολλούς  αιώνες  από  σπουδαίους  ηγέτες.  Κατά  τη  διάρκεια  του
περίπλου τους για την διάδοση του θείου λόγου, οι άγιοι προσκυνούσαν σε πολλούς ναούς, έψαλλαν
τους ύπνους των θεοτήτων στις οποίες ήσαν αφιερωµένοι και ενθάρρυναν µορφωτικές και πολιτιστικές
δραστηριότητες. Μερικοί απ’ αυτούς τους αγγελιαφόρους του Θεού αναλάµβαναν να διεκπεραιώσουν
διάφορες  υπηρεσίες  σ’ αυτά  τα  ιερά  όπως  να  καθαρίζουν,  να  καλλιεργούν  άνθη,  να  πηγαίνουν  να
φέρουν αγίασµα, να πλάθουν ζύµη από σανταλόξυλο και να ανάβουν τα καντήλια. Αποστολή τους ήταν
να κάνουν αυτούς τους ιερούς χώρους να εµπνέουν τους ανθρώπους για να ευηµερεί η κοινωνία στο
σύνολό της.
 
Οι ναοί είναι κτισµένος σύµφωνα µε αυστηρές προδιαγραφές που προβλέπονται από ιερά χειρόγραφα
που περιείχαν επίσης τις αρχές διαχείρισης και της συντήρησης των χώρων, της καθηµερινής λατρείας,
της αγνότητας των ιερέων και των µεθόδων κυκλοφορίας των πιστών. Το πνεύµα πλήρους σεβασµού
των επισκεπτών πρέπει να υπαγορεύεται από αρχές υψηλού ηθικού επιπέδου. Ο ιερός χαρακτήρας του
χώρου εξαρτάται επίσης από την συµπεριφορά των πιστών. Πρέπει να είναι αγνοί στις σκέψεις τους,
στα λόγια και στις πράξεις τους. Πρέπει να προσεύχονται µε πνεύµα συγκεντρωµένο στην πίστη τους.
Δεν χρειάζεται επίδειξη, µεγαλοπρέπεια, ούτε νηστεία.
 
Οι άγιοι έχουν επισηµάνει ότι οι τελετουργίες πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε το προκαθορισµένο
από τις οδηγίες ωράριο. Οι χώροι να διατηρούνται σε τάξη. Ακόµα και η µετακίνηση µιας πέτρας χωρίς
εξουσιοδότηση µπορεί να επηρεάσει τις σχετικές λειτουργίες. Επιµένουν πολύ έντονα στο ζήτηµα της
καθαριότητας  των  υπαλλήλων  του  ναού.  Οι  απεικονίσεις  που  έχουν  εγκατασταθεί  εκεί  µέσα
αντικατοπτρίζουν τις εκφάνσεις του Παντοδύναµου και συνεπώς οι πιστοί θα νοιώσουν ένα αίσθηµα
ειρήνης.
 
 
 
 
Η σελίδα της Σριµάτι Τ. Ναµατζιριαµµάλ

(συζύγου του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα)
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Μπούρφι µε φιστίκια Αιγίνης

 
Υλικά :
 
120 γρ. Φιστίκια Αιγίνης
2 κ.σ. νερό
60 γρ. ζάχαρη
 
Εκτέλεση :
 
Μουλιάστε, ξεφλουδίστε και τρίψτε τα φιστίκια.  Ετοιµάστε σιρόπι µε το νερό και τη ζάχαρη µέχρι να
πετύχετε  να  κάνει  « κλωστές ».  Προσθέστε  τα  τριµµένα  φιστίκια  και  ανακατέψτε  καλά.  Απλώστε  το
µείγµα επάνω σ’ ένα λαδωµένο πιάτο σχήµατος ορθογωνίου.
 
Αφήστε να κρυώσει και κόψτε σε κοµµάτια.

 
 
 
 
« Οι µέλισσες φτιάχνουν το µέλι µαζεύοντας το νέκταρ από διάφορα φυτά και το κάνουν εν τέλει ένα
µοναδικό  νέκταρ.  Αλλά,  µε  τον  ίδιο  τρόπο  που  αυτά  τα  διαφορετικά  νέκταρ  αφού  έχουν  γίνει  µια
ενότητα, δεν θυµούνται ότι το καθένα ανήκε σε διαφορετικό φυτό µε τον ίδιο τρόπο, αγαπητέ µου, όλα
τα πλάσµατα εδώ κάτω όταν εισέλθουν στο Είναι, αγνοούν ότι έχουν εισέλθει εδώ : όποια κι αν ήταν η
κατάστασή τους εδώ κάτω. Είναι όλα πανοµοιότυπα µε το Είναι αυτό που είναι η λεπτεπίλεπτη ουσία.
Chandogya Up. 6.9 –
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