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Η καθηµερινή Διδασκαλία του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα
Ο διαλογισµός δυναµώνει το νου

 
Καθένας µας είναι ελεύθερος να είναι θεϊκός ή δαιµονικός, ν γίνει άγγελος ή δαίµονας, να φτάσει στον παράδεισο ή
στη κόλαση, να κόψει ένα τριαντάφυλλο ή τα αγκάθια του. Απ’ τον καθένα εξαρτάται αν θ’ απολαµβάνει τη γαλήνη ή
θα αισθάνεται δυστυχής.
Ακριβώς όπως ένας απειροελάχιστος σπόρος έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα τεράστιο δέντρο, κάθε άνθρωπος έχει
τη δυνατότητα να γίνει θεϊκός. Καθένας µας διαθέτει µέσα του ενέργεια η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί σκόπιµα ή
να καλλιεργηθεί µε τον διαλογισµό.
Στον υλικό κόσµο δεν υπάρχει τίποτε που θα µπορούσε να ικανοποιεί για πάντα την πείνα ή την δίψα. Θα πρέπει
κανείς να τρώει ξανά και ξανά. Παρόµοια, το πνεύµα, µε τη δίψα του για εµπειρίες, ψάχνει για αντικείµενα, πάντα
ανικανοποίητο  και  στο  τέλος  γίνεται  εύθραυστο  και  καταρρέει  έχοντας  γίνει  εύκολο  θήραµα  οποιουδήποτε
παρουσιάζεται µέσα στο νοητικό του πεδίο, έχοντας χάσει την ικανότητα διάκρισης.
Σε µια τέτοια κατάσταση, ο διαλογισµός είναι ο µόνος δρόµος που µπορεί να δώσει δύναµη στο πνεύµα γιατί το
αντικείµενο του διαλογισµού, όντας πνευµατικό νέκταρ, θα βάλει τέλος στη µη ικανοποίηση. Επίσης, όταν το πνεύµα
είναι χωρίς ανάπαυση και βρίσκεται συνεχώς σε αναταραχή, πρέπει να πάει κανείς σ’ ένα πνευµατικό δάσκαλο και να
διδαχθεί τον διαλογισµό. Ο διαλογισµός αυξάνει τις δυνατότητές µας και µας µεταµορφώνει έτσι ώστε να γίνουµε
θεϊκοί  καταστρέφοντας  συγχρόνως  όλες  τις  δαιµονικές  τάσεις.  Η  ικανοποίηση  που  αποκτάται  µ’ αυτόν  τον  τρόπο
κάνει το πνεύµα γαλήνιο. Ένα πνεύµα γαλήνιο είναι σίγουρα πιο δυνατό από ένα πνεύµα σε σύγχυση.

 
Να διαλογίζεστε συχνά για να δηµιουργήσετε ένα δυνατό πνεύµα.
 

(Απόσπασµα από τις σηµειώσεις µου, Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ)
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« Κάθε πλάσµα που µια φορά

κατέφυγε κοντά µου
λέγοντας : ‘’Σου ανήκω’’,

εξασφαλίζει τη προστασία µου,
σας ορκίστηκα γι αυτό ! »

 
Ραµαγιάνα XVIII.33

 

Περιεχόµενα :
 

Ø       Κύριο άρθρο : Η καθηµερινή Διδασκαλία του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα
Ø       Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ
Ø       Το Τιρουπαβάι της Αντάλ (Ποίηµα 7) - Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ
Ø       Η Ανοχή - Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ
Ø       Υπόµνηµα παθολογίας : η εκκολπωµάτωση – Δρ. Νάνσυ Καρπεντιέ και  Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ
Ø       Βισνού – Σρι Δ. Πάταναϊκ
Ø       Ο Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ, όπως τον συνάντησα – Μωρίς Βιέλ
Ø       Με τον άνθρωπο ή µε τον Θεό - Μουσουλµανικό παραµύθι
Ø       Ο ρόλος του πνευµατικού Δασκάλου - Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ
Ø       Η Μπαγκαβάντ Γκίτα, κεφ. VIII - 11,12 και 13 - Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ
Ø       Ινδική συνταγή : pickles aux citrons - Srimathi T. Namagiriammal
 

 

 
Το Τιρουπαβάι της Αντάλ

Αποσπάσµατα από έναν αποκλειστικό σχολιασµό

 του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα

(Τιρουπαβάϊ,  στη  γλώσσα  Ταµίλ,  τη  γλώσσα  του  Ταµίλ  Νάντου,  είναι  µια  ποιητική  σύνθεση  που  έχει  τη
δύναµη να οδηγήσει στην πίστη. Το Τιρουπαβάϊ είναι µια έκκληση προς τις γυναίκες να αφοσιωθούν στην
πίστη.)
 
Ποίηµα 7 : Δεν ακούτε τα τραγούδια των πουλιών μπαραντβάτζα (οικογένεια κορυδαλλών) που
αντηχούν ολόγυρα, μπερδεμένα με τον ήχο κίσου – κίσου σαν χορωδία με ορχήστρα ; Δεν ακούτε
τον  γουργουριστό  ήχο  που  κάνει  το  βούτυρο  μέσα  στα  χτυπητήρια  από  το  πηγαινέλα  των
χεριών  των  γαλατούδων  με  τις  αρωματισμένες  πλεξούδες,  καθώς  οι  χρυσοί  σπόροι  και  τα
φλουριά  που  κρέμονται  σαν  κολιέ  στο  λαιμό  τους  κουδουνίζουνε  ;  Ω  διαβολικέ  Αρχηγέ  μας  !
Κατάλαβε  κι  έλα  σε  μας !  Καθώς  τραγουδάμε  το  όνομα  του  Ναραγιαναμούρτι  Κέσβα,  είσαι
ξυπνητή αλλά μένεις ακόμη ξαπλωμένη στο κρεβάτι, ξέροντας όμως τι πρέπει να κάνεις τώρα.
Σήκω, ακτινοβόλα, άνοιξε την πόρτα. Ακούστε κοπέλες και διαλογιστείτε.
 
Πολλοί απορούν που η Αντάλ µεταχειρίζεται τόσο σκληρή γλώσσα για να περιγράψει τον Κύριό της. Όταν
κανείς είναι αφοσιωµένος, όµως, παρ’ όλο που σέβεται τον Θεό, µπορεί να του απευθύνεται µε σκληρά
λόγια, αλλά µε αγάπη και στοργή, όπως κάνει κανείς µε τους αγαπηµένους του.
Είναι έθιµο κατά τον µήνα µαργκάλι (µέσα Δεκεµβρίου µε µέσα Ιανουαρίου) να πηγαίνουν από σπίτι σε
σπίτι, νωρίς το πρωί, για να καλέσουν τον κόσµο και να περιµένουν να µαζευτούν όλοι για να πάνε στο
ποτάµι για το καθαρτήριο λουτρό, ψάλλοντας στο δρόµο ύµνους για το Θεό. Εδώ η Αντάλ περιµένει κάποια
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φίλη της και την προτρέπει να ξυπνήσει και να βγει από το λήθαργο. Οι άνθρωποι δεν ξεχνούν το καθήκον
τους αλλά παραµελούν την αφοσίωσή τους και συχνά ξεχνούν τους όρκους τους.
Η Αντάλ τους υπενθυµίζει το κάλεσµα από τη χορωδία των πουλιών µε τα κουδουνίσµατα των κοσµηµάτων
των γαλατούδων και τον ήχο απ’ τα χτυπήµατα για να βγει το βούτυρο, το αγαπηµένο έδεσµα του Κρίσνα.

 
Σχόλια του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα :
Όλοι οι σχολιαστές του Τιρουπαβάι, παροµοιάζουν τα τριάντα ποιήµατα της Αντάλ µε ένα περιδέραιο από
τριάντα µαργαριτάρια. Καθένα απ’ τα µαργαριτάρια αυτά είναι αφιερωµένο σ’ έναν άγιο του Σρι Βαϊσνάβα.
Σε κάθε ποίηµα χρησιµοποιεί µερικές από τις λέξεις – κλειδιά που οι άγιοι αυτοί χρησιµοποιούσαν στις δικές
τους επικλήσεις προς τον Κύριο.
Οι κορυδαλλοί έχουν πολύ όµορφα µάτια. Μεταφορικά οι κορυδαλλοί είναι οι ίδιοι οι άγιοι που έχουν τα
«µάτια της γνώσης».
Καθώς οι γαλατούδες χτυπούν για να βγει το βούτυρο, δεν είναι µόνο όµορφα ντυµένες αλλά ψάλουν και
ύµνους. Ο ήχος που κάνουν τα κοσµήµατά τους µαζί µε τον ήχο απ’ τα χτυπητήρια παροµοιάζονται µε τη
φωνή του Κρίσνα. Τα κοσµήµατα των κοριτσιών αποτελούνται κυρίως από χάντρες και φλουριά.
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Η  Σρι  Αντάλ  χρησιµοποιεί  µια  ακόµη  όµορφη  µεταφορά :  Αν  οι  Βέδες  και  άλλα  παραδοσιακά  κείµενα
χτυπηθούν µε το στειλιάρι της πίστης, θα αποκτήσει κανείς την ευδαιµονία του οράµατος του Θεού, µε τον
ίδιο τρόπο που βγαίνει το βούτυρο µε το χτύπηµα.
Κεσόβα  είναι  ένα  άλλο  όνοµα  του  Κρίσνα.  Ονοµάζεται  Κεσάβα  γιατί  σκότωσε  τον  δαίµονα  Κέσι.  Κέσα
σηµαίνει  επίσης  τα  αισθητήρια  όργανα.  Δαµάζοντας,  λοιπόν,  κανείς  τα  αισθητήρια  όργανα,  αποκτά  την
εµπειρία του Θεού. Ο Κέσι αντιπροσωπεύει επίσης το καλπάζον άλογο του εγωισµού, της αλαζονείας και
της κτητικότητας. Η αφοσίωση στο Θεό είναι ο µόνος τρόπος να το δαµάσουµε.
Ναραγιάνα είναι ένα άλλο όνοµα του Σρι Κρίσνα ή Βισνού. Ο Ναραγιάνα είναι αυτός που προστατεύει τα
άτοµα του δηµιουργηµένου κόσµου. Μούρτι σηµαίνει εικόνα. Ναραγιάµαµούρτι είναι η εικόνα του Θεού που
χρειαζόµαστε  στο  διαλογισµό  µας.  Δεν  µπορούµε  να  διαλογιστούµε  στο  Θεό  χωρίς  την  υποστήριξη  της
εικόνας Του. Θα ήταν σαν ένα παιδί να µάθαινε να διαβάζει λέξεις χωρίς την αντίστοιχη εικόνα στο µυαλό
του.
Στον παρόντα κόσµο µόνο δυο είναι αυτοί που µπορούν να µας δείξουν το δρόµο και να µας βοηθήσουν να
διατηρήσουµε ειρήνη και αρµονία : ένας έξυπνος αρχηγός κράτους κι ένας πνευµατικός διδάσκαλος. Κι οι
δυο τους γνωρίζουν την αξία της µη - βίας. Ενώ ο αρχηγός του κράτους την χρησιµοποιεί ως όπλο για την
διατήρηση της ειρήνης, ο πνευµατικός διδάσκαλος την κατευθύνει στη καθηµερινή µας ζωή, έτσι ώστε η µη
– βία να είναι πάντοτε παρούσα. Επειδή και οι δυο γνωρίζουν ότι η ζωή του ανθρώπου είναι σαν αστραπή
που έρχεται και φεύγει πριν ακόµη αντιληφθεί κανείς την αξία της.
Μπορεί να γνωρίζουµε πότε να κόψουµε ένα άνθος ή ένα καρπό ή ένα σπόρο, ποτέ όµως δεν γνωρίζουµε
πότε η δική µας ζωή θα κοπεί. Έτσι, ενόσω είµαστε τυχεροί  να έχουµε τη σκάλα και τα σκαλοπάτια, δεν
πρέπει να περιµένουµε από άλλον να µας σηκώσει. Μη περιµένετε το αύριο για να ανεβείτε τη σκάλα για να
φτάσετε στο Θεό, αφού δεν γνωρίζετε πότε θα φύγει η δική σας ζωή.
Χρειαζόµαστε µια σκάλα για ν’ ανεβούµε ψηλότερα. Ο Θεός βρίσκεται πάντα σ’ ένα µέρος υψηλό. Για να Τον
φτάσουµε, εποµένως, χρειαζόµαστε τη σκάλα της αφοσίωσης. Η σκάλα αυτή έχει τρία µόνο σκαλοπάτια : τη
γνώση, την αφοσίωση και την υποταγή. Τα δυο µπαµπού της σκάλας είναι οι πνευµατικοί µας διδάσκαλοι
που µας οδηγούν και µας προφυλάσσουν για να µη πέσουµε ενόσω ανεβαίνουµε αυτά τα τρία σκαλοπάτια.
Πάντοτε  προσέχουν  την  ευηµερία  µας,  την  ευτυχία  µας,  την  επιτυχία  µας  και  µας  προφυλάσσουν  από
ενδεχόµενη πτώση απ’ αυτή τη σκάλα. Δεν περιµένουν τίποτε σε ανταπόδοση. Η ευτυχία τους συνίσταται
στο γεγονός της επίτευξης του σκοπού µας.
Γι αυτό η Αντάλ µας λέει : Δαµάστε το νου σας µε τη γνώση, πειθαρχήστε τη ζωή σας µε την αφοσίωση και
µέσω της υποταγής, ενώστε τη ψυχή σας µε το Θεό.
 
« Γέµιζε τη σκέψη σου πάντοτε µε Μένα και γίνε λάτρης Μου, πρόσφερέ Μου την υποταγή σου, τη λατρεία
σου και σίγουρα θα έλθεις σ’ Εµένα. Αυτό σου το υπόσχοµαι, γιατί είσαι ο φίλος Μου, για πάντα αγαπητός
Μου. »

Μπαγκαβάντ Γκίτα XVIII-65
 
 
 

 
Η Ανοχή

Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ
 
 
Κατά  τον  ινδουισµό  όλες  οι  θρησκείες  είναι  αληθινές,  όχι  για  λόγους  στρατηγικής  αλλά  ως  υποχρέωση.
Συνεπώς δεν ενθαρρύνει ούτε το µίσος ούτε τη περιφρόνηση και δεν δυσφηµεί τις άλλες πίστεις θεωρώντας
τις αιρετικές. Επειδή η αγάπη είναι η άγκυρα του ινδουισµού, ανέχεται την ανεπιείκεια χωρίς να συγχέει την
ανοχή αυτή µε την αδράνεια ή µε την απάθεια. Αποστολή του δεν είναι να προσηλυτίσει τους άλλους στη
δική του άποψη, γιατί αυτό που τελικά ενδιαφέρει είναι η συµπεριφορά και όχι η πίστη. Εφ’ όσον ενθαρρύνει
την προσκόλληση προς την αλήθεια δεν θεωρεί ανήθικα τα λάθη κρίσεως ή την έλλειψη κατανόησης. Ο
Ινδουισµός χαρακτηρίζεται από µια εσωτερική αρµονία όχι επί τη βάσει µιας πίστης εντός κανόνων αλλά ως
µια συναισθηµατική υποχρέωση που τη µοιράζονται οι Ινδουιστές όλου του κόσµου σε µια κοινή αναζήτηση
της αιώνιας αλήθειας. Αυτό είναι ένα διακριτό χαρακτηριστικό του Ινδουισµού.
 
Ο Ινδουισµός δέχεται και µάλιστα προτείνει κάθε άτοµο να έχει τον δικό του Θεό – µια έννοια που του είναι
µοναδική – δεδοµένου ότι έτσι προσφέρει ένα αντικείµενο βαθιάς σκέψης και διαλογισµού σε κάθε έναν
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προσαρµοζόµενο  σε  ό,τι  αυτός  αγαπά.  Όπως  το  νερό  όταν  πέφτει  απ’ τον  ουρανό  παίρνει  διάφορους
δρόµους,  ποτάµια  και  ρυάκια,  για  να  φτάσει  τέλος  στον  ωκεανό,  έτσι  και  η  λατρεία  κάθε  θεού  και  κάθε
µορφής, θα φέρει τον πιστό προς τον Παντοδύναµο.
 
Παρ’ όλο που στον Ινδουισµό λατρεύονται διάφοροι θεοί, αυτό δεν αποτελεί ούτε αντίφαση ούτε απαξίωση
των άλλων εννοιών του θεού, εφ’ όσο εύχεται το κάθε άτοµο να αφιερώνει καθηµερινά χρόνο για βαθιά
σκέψη και διαλογισµό. Για τον λόγο αυτόν συνιστά ένθερµα « ένα προσωπικό θεό ».
 
Ο σπόρος της ανοχής στον Ινδουισµό συνίσταται στη θετική αποδοχή και στην εκτίµηση όλων των θεών
ανεξάρτητα από θεολογικές αιτιολογίες. Εφ’ όσο καθένας έχει το δικαίωµα να λατρεύει τον προσωπικό του
θεό, δεν µπορεί να υπάρξει ούτε το µίσος ούτε η εχθρότητα που καλύπτουν το δρόµο της µεγαλύτερης
αρετής  που  είναι  η  ανοχή.  Υπό  τέτοιες  προϋποθέσεις,  εποµένως,  η  αφοσίωση  αποκλειστικά  σ’  έναν
προσωπικό θεό, ακόµα και µε υπερβολικό πάθος, δεν οδηγεί στην ανεπιείκεια, γιατί ο κύριος σκοπός δεν
είναι ο Θεός αλλά η αφοσίωση ή η αγάπη.
 
Ο Ινδουισµός αναγνωρίζει τριών ειδών επιθυµίες : την επιθυµία της γης, την επιθυµία του πλούτου και τη
σεξουαλική επιθυµία. Κανείς δεν είναι ελεύθερος απ’ τη µια ή την άλλη ή απ’ τον συνδυασµό αυτών των
επιθυµιών. Για τον λόγο αυτόν ο Ινδουισµός διδάσκει την αρχή της αποστασιοποίησης. Τούτο δεν σηµαίνει
ότι πρέπει κανείς να εγκαταλείπει αλλά αντίθετα να αναπτύσσει µια συµπεριφορά ικανοποίησης γι αυτό που
είναι προορισµένος να λάβει, όποια κι αν είναι η προσµονή του. Με άλλα λόγια, ο Ινδουισµός συµβουλεύει
την αποφυγή της  ζηλοφθονίας. Όταν κανείς προσδοκά πολλά και αποκτά λιγότερα, είναι ανικανοποίητος,
όταν όµως επιθυµεί λιγότερα είναι και λιγότερο ανικανοποίητος.
 
Εκείνος  που  πέφτει  από  ψηλά  τραυµατίζεται  βαρύτερα  απ’  αυτόν  που  βρίσκεται  χαµηλά.  Γι  αυτό  ο
Ινδουισµός συµβουλεύει τη µείωση των προσδοκιών. Πρέπει να ικανοποιείται κανείς µ’ αυτά που αποκτά.
Αυτό δεν πρέπει να µας εµποδίζει να πραγµατοποιούµε το καλύτερο δυνατό αλλά να επιζητούµε µόνο να
φέρνουµε σε πέρας το καθήκον µας χωρίς να σκεπτόµαστε τα οφέλη των πράξεών µας. Οι ηθικοί κανόνες
στον Ινδουισµό αφορούν αποκλειστικά την υπέρβαση της ψυχής.
Είναι φανερό ότι όταν υπάρχει ικανοποίηση δεν υπάρχει θέση για τ ανικανοποίητο, τη δυσαρέσκεια ή την
µικρότητα. Φυσικά πρέπει να είναι κανείς ανεκτικός απέναντι στους άλλους.
Αυτό  είναι  µια  άλλη  αρετή  του  Ινδουισµού.  Είναι  πασίγνωστο  ότι  ο  θυµός  είναι  κακός  υπό  όλες  τις
συνθήκες. Ο Ινδουισµός περιγράφει έξι διαβολικές τάσεις που βάζουν τον άνθρωπο σε πειρασµό και τον
ωθούν προς την µισαλλοδοξία : την επιθυµία, τον θυµό, τη φιλαργυρία, την προσκόλληση, την τύφλωση και
τη  ζήλια  (kâma,  krodha,  lobha,  moha,  mada  και  mâtsarya.)  Ο  θυµός  και  η  φιλαργυρία  είναι  δυο
διαφορετικές συνέπειες της επιθυµίας. Αν δεν αποκτήσει κανείς αυτό που επιθυµεί, προκαλείται θυµός. Αν
αποκτήσει κανείς αυτό που επιθυµεί, προκαλεί φιλαργυρία γιατί θα θέλει όλο και περισσότερα. Εν πάση
περιπτώσει οι δυο αυτές καταστάσεις οδηγούν στη µη ικανοποίηση που έχει ως αποτέλεσµα τη ζήλια. Όταν
υπάρχει ζήλια ή µίσος δε µπορεί να υπάρξει ανοχή.
Ο Μαχάτµα Γκάντι λέει ότι η βία προέρχεται από επτά λάθη :
 

Τον πλούτο χωρίς εργασία,
Την ευχαρίστηση χωρίς συνείδηση,
Το εµπόριο χωρίς ηθική,
Την πολιτική χωρίς αρχές,
Τη γνώση χωρίς χαρακτήρα,
Την επιστήµη χωρίς ανθρωπισµό,
Την αφοσίωση χωρίς θυσία.

Οι Ινδουιστές αποκαλούν όλες τις γυναίκες, εκτός απ’ τη σύζυγό τους, «µητέρα», γιατί η µητέρα είναι η µόνη
έννοια ελεύθερη από κάθε σαρκική επιθυµία. Για να αναπτύξει την έννοια αυτή, ο Ινδουισµός, εντυπώνει
την  αξία  του  ειδώλου  της  µητέρας.  Η  απουσία  επιθυµίας  δεν  θα  εκθρέψει  ούτε  την  φιληδονία  ούτε  την
απληστία. Η ασυνείδητη σεξουαλική επιθυµία βρισκόµενη στη ρίζα της τύφλωσης, θα δηµιουργήσει ζήλια
και µισαλλοδοξία. Αυτός είναι ο λόγος που ο Ινδουισµός θεωρεί ολόκληρη τη γη ως µητέρα.
Ο Ινδουισµός µας συµβουλεύει να κάνουµε καλό στους άλλους µε επιµονή χωρίς να ενδιαφερόµαστε για
ανταπόδοση ή για ευγνωµοσύνη. Τα ποτάµια κυλούν, τα δέντρα δίνουν καρπούς, οι αγελάδες δίνουν γάλα
για το καλό των άλλων, παρόµοια και η ύπαρξή µας υπάρχει για το καλό των άλλων. Τα ποτάµια δεν πίνουν
το  νερό  που  µεταφέρουν,  τα  δέντρα  δεν  τρώνε  τα  φρούτα  που  παράγουν,  τα  σύννεφα  της  βροχής  δεν
τρώνε τους σπόρους που βοηθούν να φυτρώσουν. Έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να µοιράζεται τον πλούτο
του µε αυτούς που έχουν ανάγκη. Όπως τα ποτάµια, τα δέντρα, οι αγελάδες, ανέχονται τη συµπεριφορά
των  ανθρώπων,  έτσι  και  ο  άνθρωπος  θα  έπρεπε  να  ανέχεται  τη  συµπεριφορά  των  άλλων,  δεδοµένου
µάλιστα ότι αυτός διαθέτει την εξυπνάδα που ούτε τα ποτάµια, ούτε τα δέντρα ούτε τα σύννεφα της βροχής
διαθέτουν. Ο Ινδουισµός συµβουλεύει τον άνθρωπο να συµπεριφέρεται µε γαλήνη που θα αποτελέσει το
πεδίο της ανοχής. Ο Ινδουισµός µας διδάσκει να κάνουµε όσο είναι δυνατό, όλο το καλό που µπορούµε να
κάνουµε. Αν όχι, τουλάχιστο να µη κάνουµε κακό στον άλλον.

 
 
 

Υπόµνηµα : Παθολογία και ειδικές υποδείξεις από τη Γιόγκα
Υποµνήµατα συντεταγµένα από την Δρα ΚΑΡΠΕΝΤΙΕ Νάνσυ, ιατρό, σε συνεργασία µε τον δάσκαλο της

Γιόγκα, Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ.
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Υπόµνηµα αρ. 5 : Η Εκκολπωµάτωση

 
Γενικότητες :
Η  νόσος  αυτή  ανήκει  στη  κατηγορία  των  διαταραχών  της  κινητικότητας  του  εντέρου.  Μια  σηµαντική
λειτουργία  του  εντερικού  σωλήνα  είναι  να  προωθήσει  το  εντερικό  περιεχόµενο  του  στοµάχου  προς  τον
πρωκτό.  Οι  διαταραχές  της  κινητικότητας  παρουσιάζονται  στις  ακόλουθες  εντερικές  ασθένειες  :
εκκολπωµάτωση, µεγάκολον, δυσκοιλιότης, σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου.
 
Ορισµοί :
Εκκόλπωµα του δωδεκαδακτύλου και του λεπτού εντέρου : προβολή υπό µορφή « σάκου » δια µέσου
όλων των τοιχωµάτων του εντέρου και επικοινωνούσα µε τον εντερικό αυλό.
Κολικό εκκόλπωµα : όρος που προσδιορίζει µια κήλη του βλεννογόνου, ανάµεσα στη µυϊκή στρώση του
εντερικού τοιχώµατος. Η εκκολπωµάτωση συνίσταται από πολλαπλά εκκολπώµατα. Τα εκκολπώµατα είναι
κληρονοµικά ή επίκτητα.
 
Παθοφυσιολογία :
1. Τα εκκολπώµατα του λεπτού εντέρου :
Τα  εκκολπώµατα  µπορούν  να  παρουσιαστούν  σε  κάθε  σηµείο  του  λεπτού  εντέρου,  αλλά  εντοπίζονται
συχνότερα στο δωδεκαδάκτυλο και στην νήστιδα (Σ.Μ. τµήµα του εντέρου). Τις περισσότερες φορές είναι
ασυµπτωµατικά  και  ανακαλύπτονται  τυχαία,  κατά  τη  διάρκεια  ιατρικών  εξετάσεων  όπως  την
« οισοφαγογαστροδωδεκαδακτυλική  διάβαση »  (Σ.Μ.  βαριούχο  γεύµα).  Γίνονται  συµπτωµατικά  σε
περίπτωση φλεγµονής ή αιµορραγίας. Πολλές φορές τα συµπτώµατα οφείλονται στην ανατοµική γειτνίαση
των εκκολπωµάτων µε άλλες δοµές των ιστών. Μετά το κόλον, το δωδεκαδάκτυλο είναι το δεύτερο µέρος
προτίµησης  των  εκκολπωµάτων  του  πεπτικού.  Τα  εκκολπώµατα  του  δωδεκαδακτύλου,  είναι  συνήθως
µεµονωµένα, αντίθετα απ’ αυτά της νήστιδας και του ειλεού.
2. Τα εκκολπώµατα του κόλου :
Τα κολικά εκκολπώµατα µπορούν να καταλαµβάνουν ολόκληρο το κόλον, αλλά συνήθως εµφανίζονται στο
σιγµοειδές κόλον και η συχνότης τους ελαττώνεται στο ανιόν του κόλου. Μπορεί εξ ίσου να υπάρχει εκεί
µόνο  ένα  εκκόλπωµα  ή  εκατό.  Ο  αριθµός  τους  αυξάνεται  µε  την  ηλικία.  Η  κολική  εκκολπωµάτωση  έχει
παρατηρηθεί περίπου στον µισό πληθυσµό της Ευρώπης άνω των 60 ετών.
 
Δεν θα αναφέρουμε παρά τις αιτίες των οποίων η γνώση επιτρέπει στον δάσκαλο της Γιόγκα να
δώσει χρήσιμες συμβουλές στο μαθητή του, χωρίς ποτέ, εν πάση περιπτώσει, να υποκαθιστά το
γιατρό.
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Αιτιολογία :
1. Τα εκκολπώµατα του λεπτού εντέρου :
Η παθογέννεση αυτών των εκκολπωµάτων δεν έχει ακόµη διευκρινισθεί. Έχει προωθηθεί η υπόθεση της
αύξησης  της  ενδοαυλικής  πίεσης.  Όσον  αφορά  τους  εντοπισµούς  στην  νήστιδα  και  τον  ειλεό,  ο
σχηµατισµός  εκκολπώµατος  σχετίζεται  επίσης  είτε  µε  την  ασθένεια  του  Crohn,  είτε  µε  ανεπάρκεια  των
εντερικών τοιχωµάτων, είτε µε προσβολή από αρτηριοσκλήρυνση των αγγείων του εντέρου.
2. Τα εκκολπώµατα του κόλου :
Ο  ακριβής  µηχανισµός  σχηµατισµού  αυτών  των  εκκολπωµάτων  είναι  άγνωστος,  αλλά  οι  µελέτες  έχουν
δείξει ότι υπάρχουν διαταραχές της κινητικότητας του κόλου. Ενώ οι πιέσεις της βάσης είναι φυσιολογικές, η
απάντηση της ώθησης του κόλου σε διάφορα ερεθίσµατα (για παράδειγµα : ένα γεύµα, ορισµένες χηµικές
ουσίες) είναι καθαρά υπερβολική, κυρίως στο επίπεδο του σιγµοειδούς. Η επικράτηση της ασθένειας σε
αστικό  περιβάλλον  και  µε  ανεπτυγµένη  βιοµηχανία  δυτικού  τύπου,  εξηγείται  από  τις  διαφορές  στο
διατροφικό  επίπεδο :  Η  διατροφή  είναι  εδώ  πολύ  πιο  φτωχή  σε  ίνες  και  υπόλειµµα.  Τέτοιες  δίαιτες
προκαλούν  µείωση  του  όγκου  των  κοπράνων,  στένωση  του  κόλου  και  αύξηση  της  ενδοαυλικής  πίεσης,
αναγκαίας  για  την  προώθηση  µικρότερου  όγκου  κοπράνων.  Υπάρχει  η  τάση  να  παραδεχτούµε  ότι  η
εκκολπωµάτωση του κόλου είναι αρρώστια του πολιτισµού.
 
Κύρια συµπτώµατα :
1. Τα εκκολπώµατα του λεπτού εντέρου :
Παρουσιάζουν  πολύ  λίγα  συµπτώµατα  και  αποκαλύπτονται  σπάνια,  µόνο  από  µια  επιπλοκή.  Εν  τούτοις
µπορούν  να  ευθύνονται  για  ένα  σύνδροµο  δυσαπορρόφησης,  που  αποδίδεται  στον  πολλαπλασιασµό
ενδοκολπωµατικών µικροβίων. Αυτά τα εκκολπώµατα µπορούν να γίνουν πολύπλοκα από µια φλεγµονή,
µια αιµορραγία ή µια διάτρηση.
2. Τα εκκολπώµατα του κόλου :
Πολύ  συχνά  τα  εκκολπώµατα  παραµένουν  ασυµπτωµατικά.  Αλλά  µπορεί  να  παρουσιάσουν  εναλλαγή
δυσκοιλιότητας και διάρροιας, πόνο σπασµού στο αριστερό υποχόνδριο, που ανακουφίζεται µε κένωση ή
παραγωγή αερίων ή ακόµα απώλεια αίµατος στα κόπρανα. Πολύ συχνά εγκαθίσταται µια φλεγµονή. Τότε
πρόκειται για εκκολπωµατίτιδα. Αυτή η φλεγµονώδης εξεργασία συνδέεται µε την κατακράτηση µέσα στα
εκκολπώµατα αχώνευτων τροφικών καταλοίπων και κολικών βακτηριδίων που πολλαπλασιάζονται εκεί. Η
εκκολπωµατίτις  του  σιγµοειδούς,  η  πιο  συνηθισµένη,  εκδηλώνεται  µε  πόνους  στο  αριστερό  κάτω
τεταρτηµόριο της κοιλιάς, διαταραχές στην εντερική διάβαση και µερικές φορές πυρετό. Οι πέντε κυριότερες
επιπλοκές της εκκολπωµάτωσης του κόλου είναι : η εκκολπωµατίτις, η απόφραξη του εντέρου, η δηµιουργία
αποστήµατος και συριγγίου µε γειτονικό ιστό, η αιµορραγία, η διάτρηση µε επακόλουθο την περιτονίτιδα. Σε
σηµείο που µερικές φορές είναι απαραίτητο, όταν εµφανισθούν αυτά τα συµπτώµατα, να γίνει διαφορική
διάγνωση από όγκο του παχέος εντέρου (συνεχίζεται).

 
 
 

Βισνού
Σρι Δ. Πατανάικ, Μουµπάι

 
« Ας  µπορούσα  να  διαλογιστώ  στον  Ανώτατο  Θεό  που  αναπαύεται  πάνω  στο  Φίδι  του  Χρόνου,  που
καβαλικεύει το πουλί του Φωτός, που το εκτυφλωτικό του σχήµα περιβάλλει κάθε διάσταση του χώρου, που
κρατάει  στα  τέσσερα  χέρια  του  έναν  Κόχυλα,  ένα  δίσκο,  ένα  ρόπαλο  και  ένα  λωτό,  που  είναι  χαρά  και
πειθαρχία,  εκπλήρωση  και  επιείκεια,  όπως  οι  πιστοί  του  το  επιθυµούν,  που  ευφραίνει  το  νου  τους  και
ελευθερώνει τη ψυχή τους, που είναι η πηγή και ο σκοπός της ζωής και που προστατεύει όλα τα πλάσµατα
και τα ελευθερώνει από τον φόβο του θανάτου. »
 
Στην αρχή, έκανε κρύο και ήταν σκοτεινά.
Ο  Βισνού  εµφανίστηκε  στον  ορίζοντα  και  γέµισε  τον  κόσµο  µε  φως,  έκανε  τρία  βήµατα  -,  την  αυγή,  το
µεσηµέρι και το δειλινό – και κυνήγησε τους δαίµονες του σκότους µέσα στη νύχτα.
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Με το φως δηµιουργήθηκε η τάξη, µε την τάξη δηµιουργήθηκε η ζωή.
Πριν από την αρχή, υπήρξε ένα τέλος : το τέλος της προηγούµενης εποχής…
Ο κόσµος ήταν σε πτώση, διεφθαρµένος, οδηγούνταν στην καταστροφή. Ο πολιτισµός ήταν υπό διάλυση,
οι νόµοι κατέρρεαν. Κραυγές απελπισίας ακούγονταν παντού.
Αλλά  ο  βασιλιάς  Μανού  παρέµενε  ήρεµος.  « Ο  Κύριος  θα  µας  γλιτώσει  απ’ αυτόν  τον  πόνο » έλεγε  µε
εµπιστοσύνη.
Κανείς δεν τον πίστευε. Κανείς δεν είχε πίστη.
 
Μάτσια, το θεϊκό ψάρι.
Ο Μανού έπαιρνε το λουτρό του σ’ ένα ποτάµι, όταν ένα µικρό ψαράκι που το έλεγαν Μάτσια, πήδηξε στα
χέρια του. « Σώσε µε Μανού » φώναξε. « Σώσε µε από το µεγάλο ψάρι κι εγώ θα σώσω τον κόσµο. »
Το λυπήθηκε αυτό το µικρό πλάσµα, ο Μανού και το έβαλε στο σταµνί του.
Την άλλη µέρα, ο Μάτσια µεγάλωσε, το σταµνί δεν µπορούσε να τον χωρέσει. Χρειάστηκε να τον βάλει σε
µεγαλύτερο δοχείο. Κάθε µέρα ο Μάτσια µεγάλωνε. Ο Μανού το έβαλε σ’ ένα πηγάδι, απ’ το πηγάδι σε µια
στέρνα, µετά σε µια λίµνη και τελικά στη θάλασσα όπου συνέχισε να µεγαλώνει.
« Ποιος είσαι ; » ρώτησε ο Μανού το περίεργο ψάρι.
« Είµαι  ο  Βισνού,  αυτός  που  συντηρεί  τη  ζωή » είπε  ο  Μάτσια  και  αποκάλυψε  τη  θεία  του  υπόσταση :
γαλάζια σαν τον ουρανό, µαύρη όπως τα σύννεφα της βροχής, τυλιγµένος µέσα στα αστραφτερά κίτρινα
ρούχα του.
Ο Κύριος είπε : « Ο κόσµος αναπαύεται όπως ένας λωτός στη παλάµη µου, το σύµπαν γυρίζει γύρω απ’ το
δάχτυλό µου σαν δίσκος. Πνέω τη µουσική της ζωής απ’ τον κόχυλά µου και κραδαίνω το ρόπαλό µου για
να προστατεύσω όλα τα πλάσµατα.
Ο  Μανού  αναφώνησε  χαρούµενα  « Είσαι  ο  Τζανάρντανα,  ο  ευεργέτης  που  λατρεύει  ο  άνθρωπος.
Υπάρχεις, άρα η ύπαρξη είναι δυνατή. Είσαι αιώνιος, άρα η ζωή είναι αιώνια. »
Ο Μάτσια αποκάλυψε : « Σε επτά ηµέρες, το βέλος της καταστροφής του Σίβα θα αναγγείλει τη ζοφερή
παλίρροια που θα καταπιεί ολόκληρο το σύµπαν. Αλλά ο σπόρος της ζωής θα επιζήσει αν κάνεις ό,τι σου
πω. »
Ο Μανού µάζεψε τους σπόρους όλων των φυτών κι ένα ζευγάρι από όλα τα πουλιά και από όλα τα ζώα. Τα
έβαλε µέσα σ’ ένα µεγάλο πλοίο και περίµενε τον κατακλυσµό.
Την  έβδοµη  µέρα,  τα  µαύρα  σύννεφα  έκρυβαν  τον  ήλιο,  ρίχνοντας  αστραπές  προς  κάθε  κατεύθυνση.
Καταρρακτώδεις  βροχές  µαστίγωσαν  τη  γη.  Οι  ποταµοί  ξεχείλισαν  απ’  τις  όχθες  τους  και  οι  τέσσερις
ωκεανοί πληµµύρησαν. Κύµατα ψηλά σαν τα βουνά έπνιξαν τη γη. Ήταν πραλάγια, η τελική διάλυση του
κόσµου.
Στον  ορίζοντα,  ο  Μανού  είδε  να  βγαίνει  απ’  τη  θάλασσα  ένα  άσπρο  άλογο  µε  κόκκινα  µάτια.  Ήταν  η
Μπάνταβάγκνι, η φοράδα της καταστροφής, ένα τροµερό ζώο που ξερνούσε φωτιά.
Το καβαλίκευε ένα πολεµιστής ντυµένος στα µαύρα, βουτηγµένος στο αίµα. Με το φλογισµένο ξίφος του
πετσόκοβε κάθε πράγµα και κάθε πλάσµα που έβλεπε µπροστά του.
« Ποιος είναι αυτός, Κύριε ; » ρώτησε ο Μανού. « Είναι ο Κάλκι, ο φύλακας της πύλης του θανάτου, που
βγαίνει από τα Θανατερά Σκότη του Σίβα » αποκάλυψε ο Βισνού. « Είναι ο σωτήρας που βοηθά την ψυχή
να ξεφύγει τη στιγµή που καταστρέφει τον ατελή κόσµο. Και αυτός επίσης είµαι Εγώ. »
Παντού  όπου  πήγαινε  ο  Κάλκι,  οι  ζοφερές  παλίρροιες  ακολουθούσαν.  Ο  Μανού  φοβήθηκε.  « Θα
καταστραφεί αυτό το πλοίο ; Ο Κάλκι θα καταστρέψει κι εµένα τον ίδιο ; »
Ο Βισνού χαµογέλασε και είπε, « Όχι, εσύ είσαι προστατευµένος. Γιατί αφήνοντας το εγώ, τον εγωισµό και
την επιθυµία, τοποθετήθηκες, ανεπιφύλακτα, υπό την προστασία µου. Θα επιζήσεις, λοιπόν, απ’ αυτόν τον
κατακλυσµό. Όταν ο νέος κόσµος θα αναδυθεί, θα είσαι ο πρώτος άνθρωπος που θα ζήσει µέσα σ’ αυτόν. »
Ο Μάτσια, το θεϊκό ψάρι, έβγαλε ένα κέρας και δέθηκε µε το πλοίο του Μανού χρησιµοποιώντας το Ανάντα
Σέσα, το Φίδι των Καιρών, σαν σκοινί. Κατόπι, διασχίζοντας τα ταραγµένα ύδατα, οδήγησε το πλοίο µε το
πολύτιµο φορτίο του σε ασφαλές µέρος.
Ο Μανού αντιλήφθηκε ότι στη προσπάθειά του να σώσει τη ζωή, λησµόνησε να πάρει µαζί του το βιβλίο της
γνώσης, τη Βέδα. Ο Μάτσια βούτηξε στα σκοτεινά νερά του κατακλυσµού για να ψάξει τα ιερά κείµενα. Τα
βρήκε στα χέρια του Νταµανάκα, του δαίµονα της άγνοιας, που είχε βρει καταφύγιο µέσα σ’ ένα κοχύλι.
Σπάζοντας  το  κρανίο  του  δαίµονα  µε  το  ρόπαλό  του,  ο  Κύριος  ξαναπήρε  τη  Βέδα  και  την  έδωσε  στον
Μανού.
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Ο Μανού αναρωτήθηκε γιατί ο κόσµος είχε καταστραφεί.
 
(συνεχίζεται)

 
 

Ο Σρι T.K. Σριµπασυάµ όπως τον συνάντησα
Μωρίς Βιέλ, Συνταξιούχος Αρχιµηχανικός Αεροναυτικής

 
Ιδού η µικρή συνεισφορά µου, ευχαριστώντας για τη διδασκαλία που ο Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ µας παρέχει
εδώ και 13 χρόνια.
Μετά από αρκετές πνευµατικές αναζητήσεις (Κρισναµούρτι, Ζεν, Θιβετιανό Βουδισµό, Σωφρολογία (Σ.Μ.
θεωρία και τεχνική χαλάρωσης που στηρίζεται στον συνδυασµό µουσικής και λόγου για να ηρεµήσει τους
ασθενείς), Γαλλική Οµοσπονδία της Γιόγκα, Εύα Ρουσπώλ) η τύχη µας οδήγησε στο Ζινάλ για πρώτη φορά.
Εδώ η γυναίκα µου κι εγώ συναντήσαµε τον Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ. Το θέµα που είχε διαλέξει « Σύγκριση
µεταξύ Σάµκια και Γιόγκα » µας κίνησε το ενδιαφέρον γι αυτά τα θέµατα, για τα οποία είχαµε πλήρη άγνοια.
Αντιµετωπίσαµε  µεγάλες  δυσκολίες.  Έπρεπε  να  ανακαλύψουµε  τα  πάντα :  τις  σανσκριτικές  λέξεις,  τη
θεωρία της Σάµκια και της Γιόγκα, τη διαφορετική φιλοσοφία µεταξύ Σάµκια και Γιόγκα, την προσαρµογή
στον  οµιλητή,  την  πυκνότητα  της  διαδασκαλίας  του…  Αυτό  που  αµέσως  µας  συνάρπασε,  ώστε  να
εγκαταλείψουµε όλες τις άλλες παρουσιάσεις των οµιλητών, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδοµάδας, ήταν η
εντύπωση αυθεντικότητας στην ινδική φιλοσοφική παράδοση που µας µετέδιδε. Μετά 13 χρόνια φοίτησης
στα  τµήµατα  του  Σρι  Τ.Κ.  Σριµπασυάµ η  εντύπωση  έγινε  πεποίθηση  και  αναλογιζόµαστε  την  εξαιρετική
ευκαιρία που µας δόθηκε να έχουµε εδώ στη Γαλλία, αυτή την αυθεντική φιλοσοφική παράδοση καθώς και
την άσκηση της Γιόγκα, µε την οποία συνδέεται.
Κάθε θέµα – η Σάµκια, η Γιόγκα του Πατάντζαλι, η Μπαγκαβάντ Γκίτα, οι Ουπανισάντ, η Μάχα Μπάρατα, η
Αγιουρβέδα,  η  άσκηση  της  Γιόγκα,  αποτελεί  από  µόνο  του  ένα  τεράστιο  πεδίο  σπουδών.  Ο  Σρι  Τ.Κ.
Σριµπασυάµ µας έδωσε σε κάθε ένα απ’ αυτά µια αρκετά εµπεριστατωµένη περίληψη και στη συνέχεια
επικεντρώθηκε κυρίως στη Γιόγκα του Πατάντζαλι, στη πρακτική της και στους στόχους της.
Υπάρχουν πολλές µεταφράσεις των αφορισµών του Πατάντζαλι. Πολύ διαφορετικές. Ο Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ
µας  έδωσε  την  ευκαιρία  να  ανακαλύψουµε  λεπτές  έννοιες  που  δεν  τις  προσεγγίζεις  µε  την  κατά  λέξη
µετάφραση.  Ο  σκοπός,  η  απελευθέρωση  απαιτούν  µακριά  πορεία :  Η  Γιάµα  -  Νιγιάµα  -  συγκέντρωση  -
διαλογισµός  -  παύση  των  Βρίτι  –  υπέρβαση  των  Σίντι  και  Σαµάντι.  Συνεχής  επαναπροσδιορισµός  του
εαυτού,  προσπάθεια,  επιµονή,  πρέπει  να  χρησιµοποιούνται  χωρίς  φειδώ.  Το  να  απλουστεύεις  τη
διδασκαλία, να καλύπτεις τις δυσκολίες θα ήταν ψέµα και απάτη. Όµως ο Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ αφήνει την
επιλογή στον καθένα για το επίπεδο ενασχόλησής του. Είναι ο δάσκαλος που µεταδίδει µε τη µεγαλύτερη
δυνατή ευκρίνεια αυτά που διδάχθηκε απ’ τον πατέρα του τον Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα.
Πρόκειται για την ινδική φιλοσοφία που είναι πολύ παλαιότερη του Βουδισµού, κληροδότηµα των µεγάλων
Ρίσι και δασκάλων των Βεδών και για σύνολο τεχνικών που τίθενται στη διάθεση των µαθητών γιόγκι για να
µπορέσουν να προοδεύσουν, στα µέτρα της προσωπικής τους αφοσίωσης.
Για µας τους δυτικούς, το έργο είναι πολύ δύσκολο, καθώς βρισκόµαστε µέσα σ’ ένα κοινωνικό, υλιστικό,
αγνωστικό και ορθολογιστικό περιβάλλον.
Τα επιτεύγµατα της επιστήµης είναι αξιοµνηµόνευτα αλλά καθώς βασίζονται σε υλιστικές εµπειρίες, έστω και
πολύ εξειδικευµένες, δεν µπορούν να αποκαλύψουν ένα κόσµο λεπτοφυή, ούτε την προέλευση και το τέλος
του. Η ινδική φιλοσοφία µας προτείνει να διαπεράσουµε το πέπλο της άγνοιας που µας κρύβει τη βαθιά
πραγµατικότητα του κόσµου. Δεν είναι δογµατική.
Μας προτείνει « µονάχα » τα εργαλεία για τη µεταµόρφωσή µας για να φτάσουµε σε Ανώτερη Γνώση.
Αυτή  είναι  όλη  η  ουσία  της  διδασκαλίας  που  µας  µετέδωσε  ο  Σρι  Τ.Κ.  Σριµπασυάµ,  κάνοντάς  µας  να
καταλάβουµε πολύ καθαρά, ότι είναι ένας δάσκαλος, αλλά αρνείται να γίνει για µας ο Δάσκαλος, ο Γκουρού.
Μας αφήνει την ελευθερία µας, την υπευθυνότητά µας. Ναι, σε µας έγκειται η καλή χρήση της διδασκαλίας,
αν έχουµε το κουράγιο.
 

Με τον άνθρωπο ή µε τον Θεό
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Μουσουλµανικό παραµύθι
 
Μια  µέρα,  ο  άγιος  Καγιάµ  διέσχιζε  ένα  πυκνό  δάσος  µαζί  µ’  ένα  µαθητή  του.  Σταµάτησαν  για  να
προσευχηθούν.  Ενώ  προσεύχονταν  βρέθηκαν  πρόσωπο  µε  πρόσωπο  µε  µια  τίγρη.  Ο  µαθητής
σκαρφάλωσε σ’ ένα δέντρο ενώ ο άγιος Καγιάµ συνέχισε ατάραχος να προσεύχεται. Η τίγρη έφυγε ήσυχα.
Συνέχισαν το ταξίδι τους αλλά στον δρόµο ο άγιος τσιµπήθηκε από ένα κουνούπι που το σκότωσε αµέσως.
Ο µαθητής τότε τον ρώτησε, « Δάσκαλε, πως γίνεται να ενοχληθείτε από ένα µικροσκοπικό κουνούπι και να
µένετε ατάραχος µπροστά σε µια τίγρη ; » Ο άγιος απάντησε : « Είναι επειδή τώρα είµαι µ’ έναν άνθρωπο
αλλά όταν είχε έλθει η τίγρη ήµουνα µε τον Θεό. »
 

Ο ρόλος του πνευµατικού Δασκάλου
Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ

 
Υποκλίνοµαι µπρος στον δάσκαλό µου,
Υποκλίνοµαι σ’ όλους τους δασκάλους,
Υποκλίνοµαι στον Ανώτατο Δάσκαλο

 
 
Πνευµατικός  δάσκαλος  (ατσάρια  ή  γκουρού)  είναι  όποιος  παρουσιάζει  το  νόηµα  των  φιλοσοφικών
επιστηµών, που ο ίδιος ασκεί, και κατευθύνει τους µαθητές στη πνευµατική τους άσκηση.
 
Ουδέποτε  µπορούµε  να  εξοφλήσουµε  το  χρέος  µας  προς  αυτόν  που  µας  έµαθε  να  διαβάζουµε  και  να
γράφουµε. Ενώ η µητέρα είναι η πρώτη κι η πιο σηµαντική δασκάλα, αυτόν που µας διδάσκει τη γνώση της
ψυχής και που µας οδηγεί στο Θεό, τον πνευµατικό δάσκαλο, αυτόν θα έπρεπε να σεβόµαστε.
Ο ρόλος του ατσάρια στη πνευµατική αναζήτηση είναι µοναδικός. Χωρίς την υποστήριξη και τη βοήθειά του,
δεν  µπορούµε  να  ακολουθήσουµε  το  σωστό  δρόµο  και  να  γνωρίσουµε  τα  µυστήρια  του  Θεού  ή  του
Δηµιουργού, γιατί υπάρχουν πολλά πράγµατα πέρα απ’ τη γνώση µέσ’ απ’ τα βιβλία. Κατά τον ίδιο τρόπο,
χωρίς  τις  συµβουλές  του  πνευµατικού  δασκάλου,  δεν  είναι  δυνατό  να  αποκαλύψουµε  τη  µυστικιστική
αλήθεια των εξωτερικών συµβόλων.
Ένας  ικανός  πνευµατικός  δάσκαλος  δεν  γνωρίζει  µόνο  το  περιεχόµενο,  τη  µέθοδο  και  τη  διαδικασία
επαλήθευσης των πνευµατικών µαθηµάτων, αλλά και τους τρόπους καθοδήγησης των µαθητών, σύµφωνα
µε τις ανάγκες και τις ικανότητές τους. Ο πνευµατικός δάσκαλος (ατσάρια) δείχνει στο µαθητή το δρόµο
προς τη πνευµατική Γνώση, ενισχύει τη πεποίθηση µε το παράδειγµά του, εισάγει την τεχνική, σχεδιάζει το
δρόµο τους, δίνει τις απαραίτητες οδηγίες, τους διορθώνει κάθε φορά που εξαπατώνται και τους οδηγεί
στον υπέρτατο στόχο µε σίγουρο και ασφαλή τρόπο.
Όλοι οι πνευµατικοί δάσκαλοι απ’ τον καιρό των Βεδών επιµένουν στο γεγονός ότι ο πνευµατικός δάσκαλος
πρέπει να τιµάται και να λατρεύεται, όπως λατρεύεται ο Θεός.
Ο πνευµατικός δάσκαλος πρέπει να έχει εξελιχθεί, να έχει µεγάλη κατανόηση των γραφών, να µην έχει
αµαρτίες, να γνωρίζει καλά τα ιερά κείµενα, διαρκώς να είναι εν Θεώ (Μπράµαν), να είναι απ’ τη φύση του
σαττβικός, ειλικρινής, µε ενάρετη συµπεριφορά, χωρίς ζήλιες, µαταιοδοξία και άλλα ελαττώµατα, να ελέγχει
τις αισθήσεις του, να είναι επιεικής και συµπονετικός, διορθώνοντας κάθε λάθος, κάθε λανθασµένη ιδέα,
µεριµνώντας για το καλό των άλλων.
Ο πνευµατικός δάσκαλος διαλύει τα σκότη της άγνοιας, εξαλείφει τις αµαρτίες µας, ανεβάζοντάς µας στο
δικό  του  επίπεδο,  µας  παρέχει  τη  πνευµατική  γνώση  που  θέτει  τέλος  στον  κύκλο  των  γεννήσεων,
χαρίζοντάς µας τη θεϊκή θέαση και δείχνοντας απέραντη συµπόνια που ποτέ δεν θα είναι µάταιη.
Στην Ινδία, η παράδοση να αποδίδεις τιµές στις γενιές των πνευµατικών δασκάλων (γκουρού παράµπαρα)
είναι µοναδική. Δίνει την ευκαιρία να δείχνουµε την ευγνωµοσύνη µας στις επιφανείς γενιές των δασκάλων
που  διαφύλαξαν  την  αλήθεια  και  διατήρησαν  την  ουσία  αυτής  της  ανώτατης  διδασκαλίας.  Αναφέρεται
επίσης  ότι  θα  έπρεπε  πρώτα  να  διαλογίζεσαι  µε  σεβασµό  και  ευγνωµοσύνη  πάνω  στους  επιφανείς
απογόνους των πνευµατικών δασκάλων πριν να διαλογιστείς πάνω στον Θεό ή στον Δηµιουργό.
Ο πνευµατικός δάσκαλος συγκρίνεται µ’ ένα σύννεφο γεµάτο νερό που θα φέρει βροχή. Ο δάσκαλος δίνει
µόνο  τη  διδασκαλία  του,  που  αφοµοιώνεται  απ’  αυτόν  που  έχει  ανάγκη,  στο  βαθµό  που  του  είναι
απαραίτητη. Τον συγκρίνουν επίσης µε ναυτικό που βγαίνει στη φουρτούνα µε το καράβι της γνώσης για να
προστρέξει στους ναυαγούς. Τον συγκρίνουν µε κηπουρό που γνωρίζει τις ανάγκες όλων των διαφορετικών
φυτών και διαµοιράζει το νερό σύµφωνα µε τις ανάγκες τους. Αυτά για να δείξουµε την παραδειγµατική
ποιότητα των δασκάλων.
Οι µεγάλοι δάσκαλοι απαιτούν την αναγνώριση και την ανοιχτή δοξολογία των προτερηµάτων τους.
 
« Φροντίστε οι πνευµατικοί µας δάσκαλοι να είναι ευχαριστηµένοι από µας και να µας ευλογούν µε τις χάρες
τους. »
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Η Μπαγκαβάντ Γκίτα, Κεφ. VIII - 11,12 και 13

Σρι T.K. Σριµπασυάµ
(Σεµινάριο Νοεµβρίου 2002 στο Αιξ λα Σαπέλ, Χέντι Μπλούµερ)

 
« Οι µεγάλοι σοφοί της απάρνησης, ειδήµονες των Βεδών και που αρθρώνουν το ωµκάρα, διεισδύουν το
Μπράµαν.  Τώρα  θα  σας  εκπαιδεύσω  σ’ αυτόν  τον  δρόµο  της  σωτηρίας,  που  απαιτεί  εγκράτεια.  Γιατί  η
Γιόγκα συνίσταται στην αποκοπή από κάθε αισθητήρια δραστηριότητα. Αυτό γίνεται κλείνοντας τις εισόδους
των  αισθητηρίων,  κρατώντας  τον  νου συγκεντρωµένο στην  καρδιά  και διατηρώντας  τον  ζωτικό αέρα  στη
κορυφή του κεφαλιού όπου τον έχουµε εγκαταστήσει. Έτσι εγκαταστηµένοι στη γιόγκα και προφέροντας την
ιερή συλλαβή Ωµ, την ανώτερη ένωση γραµµάτων, αυτός που τη στιγµή που θα εγκαταλείψει το σώµα του
σκέφτεται  Εµένα,  το  Θεό,  το  Ανώτατο  Ον,  αυτός,  χωρίς  καµιά  αµφιβολία,  θα  φτάσει  τους  πνευµατικούς
πλανήτες ».
 
Οι εξηγήσεις των τριών στίχων που δόθηκαν από τον Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ, βασίζονται στα σχόλια των
τριών µεγάλων Ινδών φιλοσόφων : του Σρι Ραµανούγια Ατσάρια, του Σρι Σάνκαρα Ατσάρια και του Σρι
Μαντχάβα Ατσάρια.
Οι τρεις στίχοι επιµένουν στη σηµασία της δέησης στο Ωµ (πραβάνα), δείχνουν το γιατί αυτής της σηµασίας
και το πώς πρέπει να δεόµαστε στο Ωµ.
 
Στον  στίχο  11, ο  Κρίσνα  δίνει  τον  ορισµό  της  λέξης  άκσαρα  (αυτός  που  δεν  µπορεί  να  καταστραφεί,  ο
Δηµιουργός).  Όλοι  οι  γιόγκι  που  δάµασαν  τα  πάθη  τους  θα  έπρεπε  να  δέονται  στον  άκσαρα.  Έτσι  θα
µπορέσουν να ελευθερωθούν από τον κύκλο των γεννήσεων. Ένας πραγµατικός γιόγκι αναζητά ειλικρινά
τον Δηµιουργό χωρίς να περιµένει αντάλλαγµα, θέλει να έχει την εµπειρία του Μπράµαν. Η απελευθέρωση
θεωρείται ενδογενής.
 
Στον στίχο 12, ο Κρίσνα εξηγεί πώς να διαλογίζεσαι στο άκσαρα. Για τον διαλογισµό στο άκσαρα πρέπει να
ενώσεις τα αισθητήρια όργανα (τις 5 εισόδους αντίληψης και τις 5 εισόδους δράσης που µας δίνουν τη
γνώση του κόσµου της εµπειρίας, αλλά όχι του Μπράµαν) και να τα κατευθύνεις σ’ ένα σηµείο µε τέτοιο
τρόπο ώστε οι είσοδοι που µας οδηγούν στον κόσµο της εµπειρίας να κλείσουν.
Στη  συνέχεια  πρέπει  να  κατευθύνεις  το  νου  (µάνας)  στη  καρδιά  (χρούνταγια)  όπου  και  παραµένει.
Κατευθύνουµε επίσης το πνεύµα στη θέση που είναι δική του εξ αρχής. Όταν το πνεύµα αγκυροβολήσει στη
καρδιά, το επόµενο βήµα είναι να εστιαστεί η πράνα στη σίρσα και να κατευθυνθεί το φως των µατιών στο
µπρουµάντια. Τη στιγµή που η συγκέντρωση µπορεί να διατηρηθεί, φτάνει ο διαλογισµός που ο Κρίσνα
ονοµάζει Γιόγκα Ντάρανα.
 
Στίχος  13 :  στη  Γιόγκα  Ντάρανα  πρέπει  να  διαλογιστεί  κανείς  στο  άκσαρα  (Ωµ) έτσι  ώστε  την  ώρα  του
θανάτου του να µπορέσουµε, χάρη σ’ αυτόν τον διαλογισµό να κατευθύνει την ψυχή του προς το Μπράµαν
κι έτσι να αποφύγει µια καινούργια γέννηση. Πρέπει να γνωρίζουµε τι απαιτείται να κάνουµε τη στιγµή του
θανάτου για να φτάσουµε στην απελευθέρωση.

 
 

 
 

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

 
Πίκλες Λεµονιού

 
Υλικά :
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500 γρ. Λεµόνια (πράσινα κατά προτίµηση)
3 κουτ. αλάτι
1 κουτ κούρκουµα σκέτη
1 κουτ. Σκόνη κόκκινης πιπεριάς (τσίλι ή χαρίσσα)
2 πράσινες πιπεριές (µακριές, τσίλι)
5 γρ. Φρέσκο τζίντζερ
Αεροστεγές βάζο.
 
Πλύνετε  και  στεγνώστε  καλά  τα  λεµόνια  ή  τα  λάιµ (πράσινα  λεµονάκια  ή  λεµόνια)  για  να  φύγει  από  τη
φλούδα  κάθε  ίχνος  νερού.  Κόψτε  τα  κατά  µήκος  σε  8  ή  12 κοµµάτια.  Βγάλτε  τα  κουκούτσια  χωρίς  να
βγάλετε το χυµό. Σ’ ένα γυάλινο βάζο αναµίξτε το αλάτι, τη σκόνη κούρκουµα, τη σκόνη κόκκινο τσίλι και τα
κοµµάτια του λεµονιού. Μπορείτε να προσθέσετε το χυµό ενός ή δυο λεµονιών. Κλείστε αεροστεγώς το
βάζο και ανακατέψτε καλά. Αφήστε το βάζο κλειστό για 15 – 20 λεπτά. Εν τω µεταξύ, πλύνετε και στεγνώστε
καλά  το  πράσινο  τσίλι.  Βγάλτε  ότι  νερό  περιέχουν.  Ανοίξτε  τα  κατά  µήκος  και  βγάλτε  τους  σπόρους.
(Πλύνετε καλά τα χέρια σας !) βγάλτε τη φλούδα απ’ το φρέσκο τζίντζερ και κόψτε το σε µικρά κοµµατάκια.
Ανοίξτε το βάζο και προσθέστε το τσίλι και το τζίντζερ, κλείστε και αναµίξτε καλά.
Διατηρείστε τις πίκλες σε ζεστό µέρος και αν είναι δυνατό στον ήλιο, για µια εβδοµάδα. Ανακινείτε το βάζο
κάθε µέρα. Οι πίκλες είναι έτοιµες όταν η φλούδα του λεµονιού είναι τρυφερή ! Χρησιµοποιείτε µόνο στεγνό
κουτάλι για να τις βγάζετε απ’ το βάζο γιατί αλλιώς µουχλιάζουν. Διατηρείτε τις πάντοτε σε κλειστό βάζο και
όχι  απαραίτητα  στο  ψυγείο.  Μπορείτε  να  αυξήσετε  τη  δόση  της  σκόνης  τσίλι  ή  του  πράσινου  τσίλι  αν
προτιµάτε τις πίκλες πιο καυτερές.
Συνοδεύουν οποιοδήποτε φαγητό ή τρώγονται αλειµµένες στο ψωµί.
 
Οι πίκλες από λάιµ είναι χωνευτικές.
 

Krishnamacharya était un très grande personnalité http://yogakshemam.net/Greek/newsletter/Newsletter11.html

12 of 14 25/2/11 17:50 



 

Krishnamacharya était un très grande personnalité http://yogakshemam.net/Greek/newsletter/Newsletter11.html

13 of 14 25/2/11 17:50 



 

Krishnamacharya était un très grande personnalité http://yogakshemam.net/Greek/newsletter/Newsletter11.html

14 of 14 25/2/11 17:50 


