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Η καθηµερινή Διδασκαλία του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα
Τι όφελος έχω;

 
 
Το χαρακτηριστικό ρεφραίν που χρησιµοποιούν οι άνθρωποι για να δικαιολογήσουν τη συµπεριφορά τους
σήµερα είναι : « Τι θα κερδίσω κάνοντας κάτι µ' έναν προκαθορισµένο τρόπο ; » Όλα υποβιβάζονται σε
ένα πολύ χαµηλό επίπεδο « οικονοµικών ή υλικών απολαβών » σχεδόν σε κάθε πράξη και δυστυχώς
ακόµα και η πνευµατική αναζήτηση δεν εξαιρείται από µια τέτοια εγωιστική προσέγγιση.
 
Δεν  θα  έπρεπε  να  κάνουµε  συγκρίσεις  τόσο  χαµηλής  υποστάθµης  αλλά  να  προσβλέψουµε  στις
βαθύτερες  αξίες  µιας  πνευµατικής  ζωής.  Η  θεία  χάρις  δεν  προσφέρεται  αποκλειστικά  επειδή  κάποιος
κάνει  πνευµατική  εργασία.  Ο  Θεός  είναι  σαν  τη  βροχή  που  δεν  πέφτει  µόνο  για  την  ανάγκη  της
συγκοµιδής αλλά λόγω της εσώτερης φύσης του. Οµοίως η χάρις του Θεού αγκαλιάζει τα πάντα χωρίς
εξαίρεση.
 
Είναι η πεντακάθαρη αφοσίωση και όχι η επίδειξη, η πλουσιοπάροχη προσφορά που ευχαριστεί τον Θεό.
 
 

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

 
 

 
« Μπορούµε να γνωρίσουµε τον υπέρτατο Θεό, αυτόν που είναι ο βασιλεύς των

βασιλέων, η ανώτερη θεότης µεταξύ των θεοτήτων, ο ανώτερος κύριος υπεράνω κάθε
άλλης οντότητας; » 

 
Σβετασβάταρα Ουπανισάντ : Κεφ. VI.7

 
 
Αγαπητοί αναγνώστες ζητούµε συγνώµη για την καθυστέρηση της έκδοσης λόγω αυξηµένων υποχρεώσεων

στην αρχή της χρονιάς.
 
Περιεχόµενα :
Ø       Κύριο άρθρο : Η καθηµερινή Διδασκαλία του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα
Ø       Το Τιρουπαβάϊ της Αντάλ (Ποίηµα 12) – Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ
Ø       Πεπρωµένο : Η διδασκαλία του θεού Ράµα
Ø       Σρι Αντζανέγια και Άγιος Ιωάννης – Γκαµπριέλ Γκαλέα
Ø       Σεµινάριο Διατροφής – Κατρίν και Γκαµπριέλ Γκαλέα
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Υπόµνηµα παθολογίας : η εκκολπωµάτωση (τέλος) - Δρ. Νάνσυ Καρπαντιέ και Σρι Τ.Κ.
Σριµπασυάµ

Ø       Αποσπάσµατα του Κουράλ του Τιρουβαλουβάρ
Ø       Παθογέννεση και Αγιουρβέδα (αρ. 1) – Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ και

Δρ. Νάνσυ Καρπαντιέ
Ø       Ουπαναγιάµα ή Μπραµοπαντεσάµ - Κλαίρ Σριµπασυάµ
Ø       Έκκληση στην Αλληλεγγύη
Ø       Η σελίδα της Σριµάτι T. Nαµαγκιριαµάλ : Κρέµα Κριθαριού
 
Άλλα άρθρα σας περιµένουν στον δικτυακό τόπο www.yogakshemam.net :
 
Ø       Η φιλοσοφία της Μπάκτι Γιόγκα - Σρι T.K. Σριµπασυάµ
Ø       Πραναγιάµα, το ασύγκριτο στοιχείο της Γιόγκα - Σρι T.K. Σριµπασυάµ
Ø       Η Ινδική Ιατρική - Δρ. Νάνσυ Καρπαντιέ
Ø       Γκιτάρτα Σαµγκράχα του Σρι Γιαµούνα Ακχάρια
Ø       Οι αρχές των Τριντόσα στην Αγιουρβέδα (αγγλικά)
Ø       Πούρβα και Ουτάρα Μιµάµσα (αγγλικά) - Δρ. M.M. Άλουάρ
Ø       Ινδουιστική διακόσµηση λουλουδιών (αγγλικά) - Smt Σρισούµπχα Μοχανκουµάρ
Ø       Αχάµ Μπραχµάσµι (αγγλικά) - Δρ. M.M. Αλουάρ
Ø       …
 

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 12 : Τα θηλυκά βουβάλια περιµένουν ανυπόµονα να θηλάσουν τα µικρά τους, µηρυκάζουν και το
γάλα στάζει απ' τους µαστούς τους. Το σπίτι είναι μουσκεμένο και γλιστερό απ' το γάλα που βρέχει.
Ω !μικρή  αδελφή  του  πλούσιου  γελαδάρη,  είμαστε  στην  πόρτα  σου  με  τα  κεφάλια  μας
μουσκεμένα, προσευχόμαστε σ' Αυτόν (τον Θεό Ράμα), την ευτυχία της ψυχής μας, Αυτόν που με
το θυμό Του κατέστρεψε τον μονάρχη της Λάνκα στον Νότο. Ω ! ωραία κοπέλα, ξύπνα τώρα που
δοξολογούμε τον Κύριο. Απολαμβάνεις βαθύ ύπνο και όλα τα μέλη της οικογένειας το ξέρουνε.
Άνοιξε το στόμα σου και απάντησέ μας. Όλοι οι κάτοικοι ξύπνησαν και σε περιμένουν. Άκουσε
και σκέψου, κοπέλα !
 
Η Σρι Αντάλ συνεχίζει τη βόλτα της για να ξυπνήσει και να καλέσει όλες τις κοπέλες για το ιερό τελετουργικό
λουτρό του µηνός Μαργκάλι (µέσα Ιανουαρίου έως µέσα Φεβρουαρίου). Βρίσκεται τώρα µπροστά από το
σπίτι µε τις άλλες κοπέλες. Βρέχει δυνατά και είναι όλες µούσκεµα. Η είσοδος του σπιτιού (τα παλιά σπίτια
είχαν δάπεδο από λάσπη και πατηµένο χώµα) είναι βρεγµένη από το γάλα που τρέχει απ' τους µαστούς
των βουβαλιών καθώς ακούνε τα µικρά τους. Η νεαρή µας είναι τόσο βυθισµένη στις σκέψεις της προς τον
Θεό,  που  ξέχασε  να  αρµέξει  τα  βουβάλια  της.  Δεν  απαντά  στις  φιλενάδες  γιατί  βρίσκεται  σε  έναν
υπερβατικό ύπνο. Η Σρι Αντάλ της ζητά να ξυπνήσει και να έρθει στην παρέα για να πάνε στο ποτάµι.
 
Σχόλια του Σρι Τ. Κρισναµατσάρυα :
Στην  λατρευτική  οδό,  ακόµα  και  αν  τα  υποχρεωτικά  καθήκοντα  που  σχετίζονται  µε  οικιακές  εργασίες,
διακόπτονται  εξ'  αιτίας  της  απορρόφησής  µας  στον  διαλογισµό,  δεν  θεωρείται  αµάρτηµα  ενώ  σε  άλλες
περιστάσεις θα εθεωρείτο σαν ένα σοβαρότατο σφάλµα.
Κατά τον µήνα Μαργκάλι, (Ιανουάριος - Φεβρουάριος), οι αγελάδες και τα βουβάλια παράγουν πάρα πολύ
γάλα  έτσι  ώστε  το  γάλα  να  ρέει  απ'  τους  µαστούς  τους  όταν  ακούνε  τα  βελάσµατα  των  µικρών  τους.
Παρόµοια  όταν  η  θεά  Λάκσµι  (η  σύζυγος  του  Βισνού)  σκέπτεται  τους  πιστούς  της,  η  καλοσύνη  και  η
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συµπόνοια της ρέουν από το στήθος της για να γεµίσει µε κόπο την καρδιά των πιστών της. Πρόκειται γι'
αυτό το « γάλα » που τρέφει τους πιστούς και τους δίνει τη δύναµη να πλησιάσουν τον Θεό.
Οι τέσσερις µαστοί των αγελάδων και των θηλυκών βουβαλιών συγκρίνονται µε τις τέσσερις Βέδες (Ρίγκ
Βέδα, Γιαζούρ Βέδα, Σάµα Βέδα και Αθαρβάνα Βέδα) και το γάλα µε την ουσία των τεσσάρων Βεδών.
Πολύ συχνά προσφωνούµε τον Σρι Κρίσνα µε το όνοµα Καννάν: Στη γλώσσα Ταµίλ (αυτήν που
χρησιµοποιεί η Σρι Αντάλ στα ποιήµατά της).
 
Η  λέξη  Καννάν  σηµαίνει  « ευχάριστος  στην  όψη ».  Ο  Σρι  Κρίσνα,  µε  τα  ωραία  Του  µάτια,  το  όµορφο
χαµόγελο µε το φτερό παγωνιού στο κεφάλι και παίζοντας τη φλογέρα Του και τις αγελάδες γύρω Του να
Τον  ακούνε,  πράγµατι  είναι  ευχάριστος  στα  µάτια  των  πιστών.  Παραδόξως,  η  Σρι  Αντάλ,  που  είναι
αφοσιωµένη στον Θεό Κρίσνα σ' αυτό το ποίηµα δοξάζει τον Θεό Ράµα. Ο Ράµα είναι ο Θεός που σκότωσε
τον δαίµονα Ραβάνα τον µονάρχη του Νότου (Σρι Λάνκα). Χρησιµοποιεί τη λέξη « τενν » που στα Ταµίλ
σηµαίνει και Νότος και ωραίος. Η Αντάλ δοξάζει τον Θεό Ράµα διότι είναι ελεήµων ακόµη και προς τους
εχθρούς Του.
Ο Ραβάνα, ο δαίµων βασιλιάς της Σρι Λάνκα έκανε πολλούς πιστούς να υποφέρουν παρ' όλο που ο ίδιος
ήταν ένας αφοσιωµένος πιστός του Θεού Σίβα. Ο Χανουµάν, ένας πιστός του Θεού Ράµα και σηµαντικό
πρόσωπο του έπους Ραµαγιάνα λέει για τον Ραβάνα : « Αν οι πράξεις αντάρµα (µη ενάρετες πράξεις) που
έκανε  ο  Ραβάνα  δεν  ήταν  τερατώδεις,  θα  ήταν  απολύτως  άξιος  να  γίνει  προστάτης  (βασιλιάς)  του
Παραδείσου ». Εν τούτοις, ο Θεός Ράµα ήταν συµπονετικός προς τον Ραβάνα και πριν να τον σκοτώσει ο
Θεός του έδωσε άφεση. Στη ζωή µας ο Ραβάνα συµβολίζει το εγώ και τα πάθη. Το Εγώ είναι το λάθος να
θεωρεί  κανείς  το  φυσικό  του  σώµα  σαν  τον  Εαυτό,  ενώ  το  πάθος  είναι  το  λάθος  να  θεωρεί  κανείς  τον
πλούτο της δηµιουργίας σαν δικό του.
Όταν η Σρι Αντάλ αποκαλεί την κοπέλα πλούσια δεν αναφέρεται στον υλικό πλούτο αλλά στον πλούτο της
θεϊκής εµπειρίας. Οι πνευµατικοί δάσκαλοι υποστηρίζουν ότι η συνάθροιση των πιστών και η θεϊκή εµπειρία
είναι ο αιώνιος πλούτος, ασύγκριτος µε οποιονδήποτε υλικό πλούτο.
Ο Λακσµάνα, ο αδελφός του Θεού Ράµα, µιλά για την εµπειρία του να βρεθεί ενώπιον του Θεού Ράµα µ'
αυτά τα λόγια : « Κατά την απουσία Σου, δεν θα επιθυµούσα ούτε την ευδαιµονία του παραδείσου, ούτε την
εµπειρία της απελευθέρωσης, ούτε τον πλούτο αυτών των κόσµων ».
Η Σρι Αντάλ αποκαλεί την κοπέλα « όµορφη ». Το κορίτσι αυτό είναι τόσο απορροφηµένο από τη σκέψη του
Θεού  ώστε  η  οµορφιά  του  αντανακλάται  σ'  αυτήν.  Η  Σρι  Αντάλ  στο  ποίηµά  της  επικαλείται  τον  Πογκάϊ
Αλουάρ, τον πρώτο από τους τρεις Αλουάρ (αγίους του Βαϊσνάβα), που βρέθηκε στη λίµνη των λωτών στο
ναό του Καντσιπουράµ (Νότια Ινδία).
 
Τρεις περιπλανώμενοι πιστοί μετακινήθηκαν από χωριό σε χωριό, ψάλλοντας τη δόξα του Θεού
Ναραγιάνα (Βισνού). Μια κατασκότεινη και βροχερή νύχτα ένας πιστός βρήκε καταφύγιο σ' ένα
μικρό εγκαταλελειμμένο δωματιάκι. Λίγο αργότερα μπήκε κι ένας ακόμα πιστός και συμμετείχε
κι αυτός στην ψαλμωδία. Είχαν αρκετό χώρο να καθίσουν αλλά δεν μπορούσαν να δουν ο ένας
τον άλλο. Λίγο αργότερα μπήκε κι ένας τρίτος. Οι δύο πρώτοι στριμώχτηκαν για να του κάνουν
χώρο.  Κι  αυτός  επίσης  συμμετείχε  στην  ψαλμωδία  των  δοξαστικών  ύμνων.  Το  δωμάτιο  είχε
χώρο  μόνο  για  τρεις.  Εξακολουθούσε  να  είναι  σκοτάδι  και  να  βρέχει  καταρρακτωδώς.  Με  την
είσοδο ενός τετάρτου ανθρώπου οι τρεις αισθάνθηκαν να σκάνε. Παρ' όλο που δεν μπορούσαν
να  ανασάνουν  συνέχιζαν  να  ψάλλουν  τα  εγκώμια  του  Θεού  Ναραγιάνα  που  αποκαλύφθηκε
μπροστά τους μέσα στο φως που δημιούργησαν οι ύμνοι τους. Οι τρεις πιστοί ήταν ο Πεγιάλ
Αλουάρ, ο Μποοτάτ Αλουάρ και ο Πογκάϊ Αλουάρ, οι τρεις σημαντικοί άγιοι του Σρι Βαϊσνάβα.
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Πεπρωµένο : Διδασκαλία του Θεού Ράµα
Ραµαγιάνα, Αγιόντυα Κάντα XV-24

 
Ω! γιε της Σουµίτρα, για την εξορία µου και αργότερα για την επιστροφή µου, στο χαµένο µου βασίλειο,
υπεύθυνο είναι το πεπρωµένο. Πώς θα µπορούσε να µου προξενήσει πόνο η Καϊκέγι, αν δεν ήταν από µια
έµπνευση του Πεπρωµένου ;
Στ’ αλήθεια φίλε µου, οι µητέρες µας ήταν ενωµένες στην αγάπη τους για µένα και ποτέ η Καϊκέγι δεν έδειξε
κάποια προτίµηση ανάµεσα στο γιο της και σε µένα. Επίσης είµαι πεπεισµένος ότι τα σκληρά λόγια που
ξεστόµισε  για  να  εµποδίσει  την  ενθρόνισή  µου  και  να  προκαλέσει  την  εξορία  µου,  οφείλονται  στο
πεπρωµένο και σε τίποτα άλλα.
Διαφορετικά,  πώς  θα  µπορούσε  µια  πριγκίπισσα  µε  τόσο  ευγενική  φύση  και  τόσο  ενάρετη,  να  µε
µεταχειριστεί σαν µια κοινή µέγαιρα παρουσία του συζύγου της ;
Αυτή  την  µυστηριακή  δύναµη  που  ονοµάζεται  πεπρωµένο  ούτε  οι  Μπούτας  δεν  θα  µπορούσαν  να  την
ενεργοποιήσουν. Είναι φανερό ότι απ’ αυτήν την αναλλοίωτη και σταθερή δύναµη προέρχεται η αλλαγή της
τύχης µου και των αισθηµάτων της Καϊκέγι απέναντί µου. Ποιος είναι ο θνητός, ω! Σουµίτρα που µπορεί να
αντιπαλέψει το πεπρωµένο, αφού µόνο τα αποτελέσµατά του είναι φανερά ;
Το καλό και το κακό, ο φόβος και ο θυµός, τα κέρδη και οι ζηµίες, η ύπαρξη και η µη ύπαρξη και όλα όσα
αυτά συνεπάγονται είναι δουλειά του πεπρωµένου.
Ακόµα  και  οι  Ρίσις  που  ακολουθούν  αυστηρή  πειθαρχία,  κλυδωνίζονται  από  το  πεπρωµένο  και
εγκαταλείποντας την ασκητική τους πρακτική, υποκύπτουν στο θυµό και στο πάθος. Αυτό που χωρίς να το
ξέρουν ή να γνωρίζουν την προέλευσή του, εµποδίζει τους ανθρώπους να φέρουν εις πέρας ό,τι έχουν
αναλάβει, δεν είναι κι αυτό δουλειά του πεπρωµένου ;
 

Σρι Αντζανέγια και ο Άγιος Ιωάννης
Γκαµπριέλ Γκαλέα

Στην  ινδική  γραµµατεία,  δυο  µεγάλα  έπη  αναφέρονται  στις  κύριες  ενσαρκώσεις  του  Θεού  Βισνού :  η
Ραµαγιάνα και η Μαχαµπαράτα. Αυτά τα δυο τεράστια κείµενα είναι θεµελιώδη για την πίστη. Η Ραµαγιάνα
υµνεί την ενσάρκωση του Θεού Βισνού σε Ράµα και τον αγώνα του ενάντια στους Ρακσάσα, τις δυνάµεις
του κακού που επιτίθενται στους σοφούς και στους ασκητές εµποδίζοντάς τους να πραγµατοποιήσουν τις
τελετουργίες και τις θυσίες. Η Μαχαµπαράτα παρακολουθεί την ενσάρκωσή του σε Κρίσνα και την ανάµειξή
του στον µεγάλο πόλεµο των Καουράβα ενάντια στους Παντάβα. Στο πεδίο της µάχης πριν ξεσπάσουν οι
πρώτες  συγκρούσεις,  ο  Θεός  Κρίσνα  διδάσκει  τον  Αρτζούνα  σε  ένα  κεφάλαιο  που  θα  γίνει  το  ιερότερο
φιλοσοφικό κείµενο της Ινδίας, την Μπαγκαβάντ Γκίτα. (βλ. σελ.6)

 
Κατά τη διάρκεια του µεγάλου πολέµου της Μαχαµπχαράτα ο θεός Κρίσνα οδηγεί το άρµα του πρίγκιπα
Αρτζούνα. Το άρµα αυτό είναι διακοσµηµένο µε σηµαία που φέρει την εικόνα του Σρι Αντζανέγια. Πάνω σ’
αυτό το άρµα ο θεός Κρίσνα εκθέτει τη διδασκαλία του στον Αρτζούνα.
Οι 25 000 στίχοι που αποτελούν την Ραµαγιάνα αφορούν όλοι την πίστη. Για τον λόγο αυτόν η Ραµαγιάνα
αποτελεί  το  ιερότερο  βιβλίο  της  Ινδίας.  Για  να  βρει  τη  σύζυγό  του  που  είχε  απαχθεί  από  τον  βασιλιά
Ρακσάσα, ο θεός Ράµα συνάπτει συµµαχία µε τον βασιλιά των Πιθήκων, τον Σουγκρίβα. Ο Σουγκρίβα θα
βάλει  όλη  του  τη  µαεστρία  για  να  βοηθήσει  τον  Ράµα  και  τον  αδελφό  του  Λακσµάνα  στον  αγώνα  τους
ενάντια στις δυνάµεις του κακού.
Από τις 29 Μαίου 2004, ο Σρι Τ.Κ. Σριµπασυά, δίνει µια σειρά διαλέξεων αφιερωµένες στη Ραµαγιάνα. Οι
διαλέξεις αυτές πραγµατοποιούνται στο σπίτι του το τελευταίο Σάββατο κάθε µήνα από τις 15:00 ως τις
18:00. Η τέταρτη διάλεξη του Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ µε θέµα την Ραµαγιάµνα στις 27 Νοεµβρίου 2004, ήταν
αφιερωµένη  στον  Σρι  Αντζανέγια  που  ονοµάζεται  Χανουµάν  στη  Ραµαγιάνα  και  είναι  ο  Υπουργός  και  ο
Σύµβουλος  του  Σουγκρίβα,  είναι  αυτός  που  στέλνει  τον  Αντζανέγια  να  συναντήσει  τον  Ράµα  και  τον
Λακσµάνα,  τους  δυο  Πρίγκιπες  της  Αγιόντζια  που  ήταν  εξόριστοι  για  14  χρόνια  στο  δάσος.  Από  την
συνάντηση αυτή και µετά ο Αντζανέγια γίνεται ο πιστός υπηρέτης του θεού Ράµα. Δεν θα τον εγκαταλείψει
ποτέ πια. Ο Ράµα είναι µια µέγιστη θεία ενσάρκωση. Ο Αντζανέγια ξαναβρίσκει την Σίτα στο νησί Λάνκα,
πράγµα που θα επιτρέψει στον Ράµα να νικήσει τους δαίµονες που κρατούσαν την σύζυγό του αιχµάλωτη
σ’ αυτό το νησί. Για να αναγνωρίσει ο Ράµα ότι πρόκειται πράγµατι για την πριγκίπισσα Σίτα, έδωσε στον
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Αντζανέγια την καρφίτσα της. Όταν αυτός την παρουσίασε στον Ράµα σε µια ιδιαίτερα συγκινητική στιγµή, ο
Ράµα  δοκίµασε  µια  απέραντη  χαρά.  Απευθύνθηκε  λοιπόν  στον  Αντζανέγια  µ’ αυτά  τα  λόγια :  « Ζω  στο
δάσος,  δεν  έχω  τίποτα.  Έχω  µόνο  ένα  πράγµα  να  σου  προσφέρω.  » Και  ο  θεός  Ράµα  αγκάλιασε  τον
Αντζανέγια  :  αυτό  ανταποκρίνεται  στη  τελευταία  φάση  στην  οδό  της  πίστης,  την  ένωση  µε  τον  Θεό.  Το
γεγονός ότι ο Ράµα παίρνει τον Αντζανέγια στην αγκαλιά του σηµαίνει την ένωση µε τον Θεό. Ο θεός Ράµα
παίρνει τον απόλυτα αφοσιωµένο πιστό στην αγκαλιά του. Ο πιστός γίνεται αχώριστος µε τον Θεό.
Πώς µπορούµε εµείς οι χριστιανοί να µην επικαλούµαστε τον Άγιο Ιωάννη, « τον αγαπηµένο µαθητή του
Ιησού » ;  Τον  βλέπουµε  σκυµµένο  επάνω  στο  στήθος  του  Κυρίου  κατά  τη  διάρκεια  του  Μυστικού
Δείπνου : « Ένας από τους µαθητές, αυτός που αγαπούσε ο Ιησούς, ήταν ακουµπισµένος στο στήθος του
Ιησού. »
Τι ευλογία δίνει ο θεός Ράµα στον Αντζανέγια ; « Όσο θα υπάρχει η Ραµαγιάνα θα είσαι πάντα ζωντανός. »
Έτσι κάθε φορά που επικαλούµαστε τον Ράµα ο Αντζανέγια είναι παρών !
Μετά την ανάσταση του Ιησού, όταν ο Κύριος παρουσιάζεται για τρίτη φορά στους µαθητές του, δείχνει στον
Πέτρο πώς θα δοξάζει τον Θεό. Ο Πέτρος στρεφόµενος βλέπει να τους πλησιάζει « ο αγαπηµένος µαθητής
του Ιησού ». Βλέποντάς τον ο Πέτρος λέει στον Ιησού : « Και σ’ αυτόν Κύριε τι θα συµβεί» ; ο Ιησούς του
λέει : « Αν θέλω να παραµείνει µέχρι να έλθω τι σε νοιάζει» ;  Στο σηµείο αυτό έγινε θόρυβος ανάµεσα
στους µαθητές, ότι αυτός ο µαθητής δεν θα πέθαινε. Εν τούτοις ο Ιησούς δεν είπε στον Πέτρο ότι δεν θα
πέθαινε αυτός αλλά :  (βλ. σελ. 7)
 
 «Αν θέλω να παραµείνει µέχρι να έλθω, τι σε νοιάζει» ;  Παρά την φαινοµενική οµοιότητα των ονοµάτων
τους δυο πράγµατα διακρίνουν τον Αντζανέγια από τον Ιωάννη : Στη Ραµαγιάνα, ο Αντζανέγια είναι « ο Γιος
του Ανέµου ». Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, ο Ιησούς ονοµάζει τον Ιωάννη « Γιο του Κεραυνού ». Στη
Ραµαγιάνα, ο Αντζανέγια είναι Πίθηκος. Στην Αποκάλυψη, ο Ιωάννης είναι … Αητός !
 
 

Σεµινάριο Διατροφής
Κατρίν και Γκαµπριέλ Γκαλέα

 
Στις 11 και 12 Δεκεµβρίου 2004, πενήντα περίπου συµµετέχοντες συγκεντρώθηκαν στη Νίκαια, στου Σρι
Τ.Κ. Σριµπασυάµ, για να µελετήσουν την επίδραση της διατροφής στην ανάπτυξη της προσωπικότητας.
Μέσα σ' αυτό το ιδιαίτερα πυκνό Σαββατοκύριακο ο δάσκαλός µας ανάφερε κατ' αρχήν πώς διαπλάθονταν
στην Ινδία ο γιατρός από την παιδική του ηλικία πριν να θίξει την έννοια της προσωπικότητας, σύµφωνα µε
την ινδική σκέψη.
Η  µελέτη  της  Αγιουρβέδα  γίνονταν  άλλοτε  κοντά  στον  πατέρα,  αν  ήταν  και  ο  ίδιος  γιατρός  ή  κοντά  σε
δάσκαλο και συνοδευόταν συστηµατικά από µελέτη γενικής φύσεως που επεκτεινόταν στους διαφορετικούς
κλάδους της ινδικής κουλτούρας. Η εκµάθηση της Αγιουρβέδα συνίστατο σε µελέτη "επί τόπου" και κάλυπτε
τον τοµέα της γνώσης των βοτάνων, της διατροφής. Παράλληλα ο νέος µαθητής παρευρίσκετο στην κλινική
πρακτική και βοηθούσε τον γιατρό στις κλινικές εξετάσεις. Όλα τα ιατρικά κείµενα µαθαίνονταν απ' έξω και
ακολουθούσε η επεξήγησή τους : µελέτη της ύλης, της δράσης και της αντίδρασης, µελέτη της δοσολογίας
στις ενδείξεις ενός φαρµάκου, της διατροφής και της φιλοσοφικής αξίας αυτών των κειµένων. Η φιλοσοφική
µελέτη είναι πρωταρχική στην ινδική ιατρική. Ο ασθενής αντιµετωπίζεται όχι µόνο ως ψυχή µέσα σ'  ένα
σώµα, σ' ένα νου, αλλά λαµβάνεται επίσης υπ' όψιν η επιθυµία του ατόµου να ενωθεί µε τον Θεό και αυτό
ενίοτε χρησιµεύει ως θεραπευτική υποστήριξη.
Η  µελέτη  των  δυο  αρχαιότερων  Ουπανισάδων  της  Μπρουχάντ  Αρανυάκα  Ουπανισάδ  και  Τσαντόγκυα
Ουπανισάδ,  µας  επιτρέπει  να  κατανοήσουµε  γιατί  η  διατροφή  παίζει  έναν  τόσο  σηµαντικό  ρόλο  :
διαπραγµατεύονται τη σχέση µεταξύ του Δηµιουργού, της διατροφής και του ίδιου του ατόµου.
Η προσωπικότητα είναι ο τρόπος µε τον οποίο αναπτύσσουµε διάφορα είδη συγκινήσεων και µε τον οποίο
τις  χειριζόµαστε.  Όποιος  δίνει  τις  σωστές  αξίες  στις  συγκινήσεις  του  έχει  προσωπικότητα.  Δίνοντας  τις
σωστές αξίες στις συγκινήσεις σου καταλήγεις να τις χρησιµοποιείς χωρίς να ξεφεύγεις από την κατάσταση
στην  οποία  βρίσκεσαι.  Η  ταχύτητα  µε  την  οποία  το  άτοµο  καταφέρνει  να  ξαναβρεί  την  κατάσταση  της
αρχικής του ηρεµίας µετά από µια συγκινησιακή υπέρβαση καθορίζει επίσης την προσωπικότητά του.
Στην Αγιουρβέδα, ο διαλογισµός αποτελεί παράλληλα απαραίτητο Εργαλείο στην θεραπεία µιας ασθένειας.
Αυτός  ο  συγκεκριµένος  διαλογισµός  ορίζεται  από  την  διατήρηση  ενός  αντικειµένου  στο  νοητικό  πεδίο

Krishnamacharya était un très grande personnalité http://yogakshemam.net/Greek/newsletter/Newsletter16.html

5 of 11 25/2/11 17:49 



αποκλείοντας κάθε τι άλλο κατά την διάρκεια µιας πολύ σύντοµης χρονικής περιόδου κατά τη λήψη των
γευµάτων. Κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου αυτού µας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουµε πρακτική εξάσκηση
µερικών διαλογισµών για να αντιληφθούµε την ιδιαιτερότητά τους και τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένες
διατροφικές  ή  συναισθηµατικές  ανισορροπίες,  που  συχνά  συνδέονται  µεταξύ  τους,  θα  µπορούσαν  να
αποκατασταθούν.  Στον  δηµιουργικό  κόσµο  υπάρχουν  τρεις  τύποι  τροφής.  Το  γάλα  είναι  η  πρωταρχική
τροφή  των  θηλαστικών.  Το  µητρικό  γάλα  είναι  η  βασική  τροφή  µε  την  οποία  τα  θηλαστικά  αρχίζουν  να
τρέφονται . Η τροφή αυτή είναι εποµένως κοινή σε ορισµένα µόνο είδη. Ο δεύτερος τύπος τροφής είναι
κοινός σε όλα τα πλάσµατα : πρόκειται για τον αέρα. Ο αέρας είναι η τροφή κάθε θεϊκού πλάσµατος. Το
δώρο, υπό την έννοια της χάριτος, αποτελεί τον τρίτο τύπο τροφής. Πρόκειται για το αυθόρµητο δώρο, σαν
αυτό  που  ένα  παιδί  πραγµατοποιεί  όταν  δίνει  αυτό  που  έχει.  Το  δώρο  είναι  η  µόνη  τροφή  που  τα
δηµιουργικά πλάσµατα µπορούν να προσφέρουν στον Δηµιουργό.
Καθώς  λοιπόν  το  γάλα  θεωρείται  η  πρωταρχική  µας  τροφή,  µας  επιτρέπει  να  αντιληφθούµε  τις  έξι
διαφορετικές γεύσεις. Το γάλα αντιπροσωπεύει το γλυκύ που δεν πρέπει να συγχέεται µε το "ζαχαρωµένο".
Η  πρώτη  µεταβολή  του  γάλακτος  δίνει  το  οξύ.  Όταν  η  µεταβολή  αυτή  συνεχιστεί  λαµβάνει  το  αλµυρό,
κατόπιν το πικρό. Αφήνοντας τη µεταβολή να δράσει, εµφανίζεται µια γεύση ξινή, σχεδόν τσουχτερή. Αν
αφήσουµε ακόµα να προχωρήσει η µεταβολή αυτή φτάνουµε στην στυπτική γεύση. Όχι µόνο η διατροφή
µας µπορεί να ταξινοµηθεί σε έξι είδη γεύσης αλλά εξ' ίσου και τα συναισθήµατά µας. Η Αγιουρβέδα µελετά
πώς οι ασθένειες προκαλούνται από έλλειψη γεύσεων στη διατροφή. Ο Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ µας έδωσε εν
συνεχεία ακριβή παραδείγµατα τροφών για να περιγράψει αυτές τις έξι γεύσεις καθώς και την επίδραση της
κάθε µιας στο αισθητηριακό και νοητικό πεδίο. Στη συνέχεια, απάντησε στις πολυάριθµες ερωτήσεις που
τέθηκαν  από  τους  συµµετέχοντες.  Η  ερώτηση  που  τέθηκε  από  ένα  παρόντα  γιατρό  µας  επέτρεψε  να
αντιληφθούµε µε ποια διαδικασία η σκλήρυνση κατά πλάκας προσβάλλει σήµερα άτοµα ηλικίας 25 ετών ! Η
πρωιµότητα της εµφάνισης της ασθένειας αυτής είναι πρωτότυπη στην ιστορία της ιατρικής. Η συνέπεια της
αυξηµένης  οξύτητας  στη  διατροφή  µας  προκαλεί  σήµερα  µια  σειρά  ασθενειών.  Η  µόνη  γεύση  που
αντιτίθεται στην οξύτητα είναι το γλυκύ, συχνά όµως απουσιάζει από τη διατροφή µας. Κατά την παιδική
ηλικία η υπερβολική ζάχαρη προηγείται της υπερβολικής οξύτητας κατά την νεανική ηλικία. Η σκλήρυνση
κατά πλάκας προέρχεται από υπερβολική κατανάλωση αλµυρού ή οξείας γεύσης. Αν η σκλήρυνση κατά
πλάκας εκδηλώνεται κυρίως σε ορισµένες χώρες, συνδέεται βασικά µε τις διατροφικές της συνήθειες. Μετά
από το παράδειγµα αυτό δανεισµένο από την καθηµερινότητα, ολοκλήρωσε το σεµινάριο επικαλούµενος
την εποχή που ο κόσµος ήταν φτιαγµένος αποκλειστικά από νερό. Η σκέψη ότι βρισκόµαστε µέσα σ' ένα
κόσµο  υδάτινο  είναι  σηµαντική  και  ευνοεί  την  αποκατάσταση  της  υδάτινης  ισορροπίας  των  κυτταρικών
ιστών !

 
 
 

Υπόµνηµα : Παθολογία και παιδαγωγικές ειδικές υποδείξεις από τη
Γιόγκα

Υποµνήµατα συντεταγµένα από την Δρα ΚΑΡΠΑΝΤΙΕ Νάνσυ, ιατρό, σε συνεργασία µε τον δάσκαλο της
Γιόγκα, Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ.

Υπόµνηµα αρ. 5c : Η Εκκολπωµάτωση (τέλος)
 
Διατροφικές οδηγίες :
 
Ελάττωση των τροφών που προκαλούν δυσκοιλιότητα όπως αποξηραµένες, αφυδατωµένες ή ωµές τροφές
…
Αύξηση κατανάλωσης φρούτων, γιαουρτιών, βραστών λαχανικών, κυρίως φύλλων.  Κατανάλωση ενάµισι
λίτρου καθαρού φυσικού νερού την ηµέρα.
Επειδή είναι δύσκολο να καθορισθεί µια κατάσταση δυσκοιλιότητας, εφ' όσον η αποβολή των κοπράνων
είναι καθηµερινή, βεβαιώθηκε ότι 250 γρ. σπανάκι χρωµατίζει τα κόπρανα 24 ώρες µετά τη λήψη.
Μειώστε τις τροφές που ευνοούν την ζύµωση εντός του κώλου : ωµά, λάχανο, τη φλούδα της πιπεριάς και
της ντοµάτας, ψηµένα ή ωµά τυριά, αλκοόλ και τροφές διατηρηµένες περισσότερο από 24 ώρες µετά το
µαγείρεµα.
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Αποσπάσµατα του Κουράλ του Τιρουβαλουβάρ
(Άγιος Ταµίλ του 1ου αιώνος π.Χ.)

 
·         Βεβαιωθείτε ότι ο προηγούµενο γεύµα έχει χωνευθεί και περιµένετε να πεινάσετε πάλι πριν να φάτε.

Κατόπιν, φάτε ό,τι είναι καλό για την υγεία σας.
·         Τα  κατάλληλα  τρόφιµα  δεν  είναι  κατάλληλα  για  όλους  ούτε  είναι  κατάλληλα  όλο  τον  καιρό,  ούτε

τρώγονται υπερβολικά.
·         Αυτός που σταµατά ακριβώς πριν αισθανθεί χορτάτος, διατηρεί τη χαρά του γεύµατος, ενώ όποιος τρώει

ακόµα κι όταν δεν πεινά πια καλεί την ασθένεια.
·         Γλιτώνει κανείς από πολλά προβλήµατα αν µάθει να τρώει µόνο ότι είναι κατάλληλο για την υγεία του και

να λέει "Όχι".
·         Ένας σίγουρος τρόπος για να προκαλέσει κανείς γαστρικό έλκος ή έλκος του δωδεκαδακτύλου είναι να

διαπληκτίζεται στο τραπέζι τρώγοντας πικάντικη τροφή.
·         Όταν αντιλαµβανόµαστε ένα συγκεκριµένο µέρος του σώµατός µας σηµαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά σ'

αυτή την περιοχή. Το ίδιο συµβαίνει και µε το εγώ.
·         Για  έναν  ταραγµένο  νου,  ο  διαλογισµός  είναι  η  πιο  σίγουρη  θεραπεία,  καταλληλότερη  και

αποτελεσµατικότερη από φάρµακο.
 
 

 
 

Παθογένεση (βυάντι σαµπράπτι) στην Αγιουρβέδα
Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ και Δρ. Νάνσυ Καρπαντιέ (Αρ. 1)

 
Η Αγιουρβέδα (η ινδική Ιατρική) θέτει ως αρχή ότι οι ντόσα, ντάτου, µάλα, σρότα και άγκνι, είναι τα στοιχεία
πορείας της ασθένειας και κάθε ένα έχει να παίξει έναν συγκεκριµένο ρόλο σε ότι προκαλεί την ασθένεια.
Οι Ντόσα, όρος που σηµαίνει τις ατέλειες είναι δύο ειδών:
(α) Σωµατικές (σαριρίκα) – είναι οι τριντόσα : βάτα, πίτα και κάφα – που είναι υλικά ως προς την µορφή και
εσωτερικά ως προς όλες τις φυσικές δραστηριότητες.
(β) Ψυχικές (µανασίκα) – είναι ράτζας και τάµας – τα δύο γκούνα ή ιδιότητες που είναι εσωτερικά ως προς
τις ψυχονοητικές δραστηριότητες.
 
Υπάρχει στενή σχέση µεταξύ των δύο ειδών ντόσα και όταν η µία υφίσταται αλλαγή, διαταράσσεται και η
άλλη.  Μεγαλύτερη  σηµασία  δίνεται  στις  τριντόσα  (βάτα,  πίτα  και  κάφα)  που  θεωρούνται  οι  αρχικοί
παράγοντες  που  προξενούν  ασθένεια.  Κάθε  µια  από  τις  τριντόσα  έχει  ειδικό  χαρακτηρισµό  σε  επίπεδο
ποσότητας (πραµάνα), ιδιοτήτων (γκούνα) και λειτουργιών (κάρµα) µέσα στο σώµα. Η καλή κατάσταση ή το
φυσιολογικό (σάµυα) όσον αφορά τους τρεις αυτούς παράγοντες οδηγεί στην υγεία. Η φυσιολογική αυτή
κατάσταση  δεν  είναι  σταθερή.  Η  χρήση  των  τροφών  και  οι  συµπεριφορές  της  ίδιας  φύσης  µε  τις  ντόσα
προκαλούν την αύξησή τους (βρίντι) ενώ οι τροφές και οι συµπεριφορές ανόµοιας φύσης προκαλούν την
ελάττωσή τους (κσάγυα). Και το ένα και το άλλο είναι µη φυσιολογικά (βαϊσάµυα). Εάν εµφανισθεί µια τέτοια
ανωµαλία οι ντόσα επιδεινώνουν την υγεία στο σώµα.  Μεταξύ της αύξησης και της ελάττωσης (βρίντι και
κσάγυα), η πρώτη είναι η δυνατότερη και προκαλεί όλες τις σοβαρές ασθένειες µε επώδυνα συµπτώµατα
ενώ η δεύτερη προξενεί συµπτώµατα καλοήθη. Οι τριντόσα σχηµατίζονται στο πεπτικό σύστηµα (κόστα) και
µεταφέρονται σε όλα τα ντάτου, για να βρίσκονται παρόντα εκεί και να δραστηριοποιούν τη λειτουργία τους.
Όταν οι ντόσα είναι φυσιολογικές, οι ντάτου είναι επίσης. Εξ' ου και το όνοµά τους ντόσα (φθοροποιός). Οι
ντάτου, όρος που σηµαίνει υποστήριξη του σώµατος, είναι οι επτά κυτταρικοί ιστοί: ράζα (ο χυλός), ράκτα
(αίµα),  µάµσα  (µυϊκός  ιστός),  µέντας  (λιπώδης  ιστός),  άστι  (οστό  ή  οστικός  ιστός),  µάτζα  (µυελός  ή
µυελώδης  ιστός)  και  σούκρα  (αναπαραγωγικός  ιστός).  Υπάρχουν  µερικοί  δευτερεύοντες  ιστοί  (ούπα-
ντάτου). Οι ντάτου και οι ούπα-ντάτου µαζί αποτελούν τη φυσική µάζα του σώµατος. Ανήκουν σε όλες τις
διάφορες υφές και ποιότητες και αποτελούν µέρος της σύνθεσης όλων των οργάνων του σώµατος.
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Κάθε ντάτου αποτελείται από αναρίθµητα απειροελάχιστα κύτταρα (παραµάνου) που ταυτίζονται µε τη ζωή
και τη λειτουργία της. Κάθε κύτταρο (παραµάνου) περιέχει πολυάριθµους πόρους και κανάλια (σούκσµα
σρότα) µέσω των οποίων λαµβάνει τις πεπτικές ουσίες και αποβάλλει τα κατάλοιπα. Έτσι τα ντάτου είναι
γεµάτα µε τέτοιους πόρους και υπ' αυτή την έννοια το ανθρώπινο σώµα είναι σροτοµάγυα (γεµάτο µε
σρότα). Αυτά τα σρότα είναι απολύτως ιδιαίτερα στη φύση και στη λειτουργία τους. Τα σρότα ενός ντάτου
διαφέρουν από εκείνα ενός άλλου στη δοµή και στη λειτουργία τους. Ανάλογα µε την δοµή και την ειδική
λειτουργία του σρότα, το όργανο ή η οµάδα οργάνων (συστήµατα) φέρουν διαφορετικά ονόµατα όπως
µαµσαβάχα σρότα (µυϊκό σύστηµα), αστιβάχα σρότα (οστικό ή ερειστικό σύστηµα), αναβάχα σρότα (πεπτικό
σύστηµα) κ.ο.κ.
 
Έτσι, στην Αγιουρβέδα απαριθµούνται δεκατρία συστήµατα σρότα.
Τα ακόλουθα :
 
·         Αναπνευστικό σύστηµα (Πραναβάχα σρότας)
·         Πεπτικό σύστηµα (Αναβάχα σρότας)
·         Σύστηµα των σωµατικών υγρών (Ουντακαβάχα σρότας)
·         Καρδιαγγειακό σύστηµα (Ρασαβάχα σρότας)
·         Αιµοποιητικό σύστηµα (Ρακτχαβάχα σρότας)
·         Μυϊκό σύστηµα (Μαµσαβάχα σρότας)
·         Λιπώδες σύστηµα (Μεντοβάχα σρότας)
·         Οστικό σύστηµα (Αστιβάχα σρότας)
·         Μυελικό σύστηµα (Ματζαβάχα σρότας)
·         Αναπαραγωγικό σύστηµα (Σουκραβάχα σρότας)
·         Ουροποιητικό σύστηµα (Μουτραβάχα σρότας)
·         Σύστηµα περιττωµάτων (Πουρισβάχα σρότας)
·         Σύστηµα ιδρώτα (Σβενταβάχα σρότας)
 
Όσον  αφορά  τις  διανοητικές  διαταραχές  (µανασίκα  ρόγκας),  η  Αγιουρβέδα  αναφέρει  ένα  άλλο  Σύστηµα
(σρότας)  δηλ.  το  ψυχικό  ή  ψυχολογικό  (Μανοβάχα  σρότας)  στο  οποίο  περιλαµβάνεται  και  το  νευρικό
σύστηµα.
Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι η Αγιουρβέδα ήδη ασχολείται µε το ενδοκρινικό σύστηµα (Άντα Σράβι
Γκράντις – Κόµβος έσω εκκρίσεων).  Έτσι, η Αγιουρβέδα απαριθµεί 15 συστήµατα σρότας, που το καθένα
απαρτίζεται από πολλά όργανα και όπου κάθε όργανο περιλαµβάνει ό,τι φθείρει (ντόσα), τους κυτταρικούς
ιστούς του σώµατος (ντάτου), τα απορρίµµατα (µάλα) και όζας.
 

 (συνεχίζεται)
 

 
 

Ουπαναγιανάµ ή Μπραµοπαντεσάµ
Κλαίρ Σριµπασυάµ

 
Ουπαναγιανάµ είναι η Σαµσκάρα ή τελετουργία µε την οποία κάθε νεαρός Ινδουιστής φέρει το ιερό κορδόνι
και µυείται στην Γκαγιάτρι – την ιερότερη µάντρα που µας έχει παραδοθεί από τους Ρίσι.
Αφού έχει ολοκληρώσει την Ουπαναγιανάµ, το αγόρι, θεωρείται άξιο να µελετήσει τις Βέδες. Η τελετουργία
αυτή  (Σαµσκάρα)  σηµαίνει  πνευµατική  αναγέννηση,  δηλ.  Μια  καινούργια  γέννηση.  Το  αγόρι  γίνεται  έτσι
ντβίτζα ή «διγέννητος». Ετυµολογικά, η λέξη Ουπαναγιανάµ σηµαίνει οδηγώ (ναγιανάµ) κοντά (ούπα). Κατά
τους αρχαίους χρόνους όταν ακολουθείτο αυστηρά το πνευµατικό τυπικό, ο πατέρας οδηγούσε τον γιο του
«κοντά» στη Μάντρα Γκαγιάτρι, και στη συνέχεια «κοντά» σε έναν Γκουρού και τον άφηνε στις φροντίδες
του και στη εποπτεία του µόλις εκπλήρωνε την Ουπαναγιάµ. Ο Γκουρού τον οδηγούσε στις Βέδες (δηλ. τον
δίδασκε µε παραδοσιακό τρόπο) πράγµα που µε τη σειρά του εν τέλει τον οδηγούσε κοντά στον Θεό. Έτσι,
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η τελετή ανοίγει για το νεαρό αγόρι, µια σειρά από πόρτες που τον οδηγούν προς τον υπέρτατο σκοπό της
ανθρώπινης  ύπαρξης  –  την  πραγµάτωση  του  Θεού.  Στο  σχήµα  των  τεσσάρων  άσραµας  που
προδιαγράφονται για ένα άτοµο, η τελετή της Ουπαναγιανάµ σηµαίνει την είσοδο του αγοριού στην άσραµα
που  ονοµάζεται  Μπραµατσάρυα.  Η  λέξη  Μπραµοπαντέσα  σηµαίνει  την  διδασκαλία  (ουπαντέσα)  του
Μπράµα ή Βέδα. 
 
Η παράδοση της εξουσίας
Ιδανικά,  η  τελετή  αυτή  πρέπει  να  γίνεται  όταν  το  αγόρι  έχει  κλείσει  τα  επτά  χρόνια  ή  στην  αρχή  της
εφηβείας.
Η Μάντρα Γκαγιάτρι
Στην κυριολεξία, Γκαγιάτρι σηµαίνει αυτός που προστατεύει «αυτόν που την ψάλλει». Είναι η µητέρα όλων
των µάντρα, που όταν ψάλεται µε αφοσίωση, συγκέντρωση και ψυχική αγνότητα, οδηγεί αυτόν που την
απαγγέλλει  στην  Τελική  Ευδαιµονία  – τη  γνώση  της  Ανώτερης  Αλήθειας  που  αποκαλείται  Μπράµαν.  Η
Γκαγιάτρι είναι παρακλητική µάντρα έτσι ώστε η θεϊκή καθοδήγηση να µας εµπνεύσει και να φωτίσει το νου
ώστε η ψυχή (τζίβα) να µπορέσει να γνωρίσει το πραγµατικό εγώ – το Παγκόσµιο Άτµαν στην προσέγγισή
του, µη αναζητώντας κανένα προσωπικό όφελος. Είναι µια προσευχή για το παγκόσµιο καλό που πρέπει
να ολοκληρώσει κάθε Ινδουιστής, ως ιερή παρακαταθήκη που του έχει παραδοθεί.
Μέθοδος για να εκτελεσθεί η Γκαγιάτρι Μάντρα
Η  Γκαγιάτρι  πρέπει  να  απαγγέλλεται  µε  προκαθορισµένο  τρόπο,  τρεις  φορές  την  ηµέρα  ως  µέρος  των
θρησκευτικών  καθηκόντων  που  ονοµάζονται  σάντγια  βαντανάν,  και  αφορά  όλους.  Είναι  µια  εξαιρετική
καθηµερινή άσκηση για να ηρεµήσει ο νους και να γίνει ικανός για τον διαλογισµό στην υπέρτατη αλήθεια
που συµπυκνώνεται από την Γκαγιάτρι. Λόγω της µεγάλης της σπουδαιότητας ως πνευµατικής άσκησης τα
ιερά κείµενα την κατατάσσουν σε υπερέχουσα θέση µεταξύ των µη ανακλητών όρων.
Για τον λόγο αυτόν µπορεί να απαγγελθεί µόνο µε προδιαγεγραµµένο τρόπο.  Πρέπει να εκτελείται µε
ακριβή τρόπο τρεις φορές την ηµέρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Όλα τα καλά πράγµατα που µπορεί να
κάνει ένας Ινδουιστής δεν έχουν καµιά αξία αν αυτός παραλείψει να εκτελέσει τις σάντγια βαντανάµ και την
Γκαγιάτρι Γιάπα τακτικά. Οι γραφές είναι οµόφωνες γι’ αυτό το θέµα.
Το ιερό κορδόνι ή γιατζνοπαβίτα.
Το ιερό κορδόνι που φέρει το νεαρό αγόρι κατά τη διάρκεια της ιερής τελετής Ουπαναγιάµ αποτελείται απλά
από τρεις βαµβακερές κλωστές υφασµένες µε τρεις βαµβακερές λεπτότερες κλωστές µε έναν εδικό τρόπο
που ονοµάζεται «ο κόµπος Μπράµα ή Μπράµα Γκράντι». Αυτό ονοµάζεται γιαζνοπαβίτα γιατί παραχωρεί το
δικαίωµα εκτέλεσης των βεδικών τελετουργιών. Το ιερό κορδόνι φοριέται γύρω από τον θώρακα διαγώνια
από τον αριστερό ώµο µέχρι το δεξί µέρος της µέσης. Το ιερό κορδόνι δεν πρέπει να αφαιρείται σε καµιά
περίπτωση. Σε περίπτωση φθοράς από χρήση ή κοψίµατος µπορεί να φορεθεί καινούργιο κορδόνι µε τις
κατάλληλες µάντρες πριν να αφαιρεθεί το χρησιµοποιηµένο.
Μπίκσα
Κατά τους αρχαίους χρόνους οι µπραµατσάρι, πήγαιναν στους δρόµους ζητώντας ελεηµοσύνη σε διάφορα
σπίτια – Μπίκσα. Αυτό στις µέρες µας γίνεται συµβολικά. Επειδή σήµερα είναι πολύ δύσκολο να ασκήσουµε
Μπίκσα καθηµερινά, το καλύτερο που έχουµε να κάνουµε είναι τουλάχιστον να διατηρούµε στο πνεύµα τις
αξίες που συνδέονται µε τη Μπίκσα και να προσπαθούµε να διαποτιστούµε από τις αξίες που την διέπουν.
Η εξάσκηση της Μπίκσα θα µας οδηγήσει στην ταπείνωση και θα κατευνάσει τον εγωισµό µας. Έτσι κάθε
Ινδουιστής που θα µυηθεί στην Γκαγιάτρι πρέπει να ζητιανεύει χωρίς να δίνει σηµασία στην κοινωνική και
οικογενειακή του θέση. Αυτό θα ξεριζώσει από τον Ινδουιστή τις συνέπειες κάθε κοινωνικής διαφοράς όπως
ο πλούτος και η φτώχεια. Προπάντων θα επιτρέψει σε κάθε Ινδουιστή να κατανικήσει τη λαιµαργία του και
θα οδηγήσει στην απόσυρση των αισθήσεων που είναι τόσο απαραίτητη για την αφοµοίωση της Βεδικής
Γνώσης.
Η Μάντρα Γκαγιάτρι :
Ωµ µπούχου, ωµ µπουχάβα, ωµ σουβάχα, ωµ µαχάχα, ωµ τζανάχα, ωµ ταπάχα, ωµ σατυάµ.
Ωµ ! Διαλογιζόµαστε στην ένδοξη λαµπρότητα του θεϊκού Ήλιου που είθε να φωτίσει τις διάνοιές µας. Δόξα
στο Νερό, δόξα στο Φως, δόξα στο Ρευστό, δόξα στο Νέκταρ, δόξα στο Μπράµα, δόξα στη Γη, δόξα στον
Ατµοσφαιρικό Κόσµο, δόξα στον Αιθερικό Κόσµο, Ωµ.
 
Ένας διάδοχος του θρόνου της Τιρουμάλα εξεπλάγη από την παρουσία ενός λουλουδιού από
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χώμα  που  παρουσιάζονταν  κάθε  μέρα  ανάμεσα  στα  χρυσά  λουλούδια  υπό  το  βλέμμα  της
θεότητας. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ένας κεραμέας με απλή και απόλυτη πίστη πρόσφερε ένα
χωμάτινο  λουλούδι  στον  Θεό  κάθε  πρωί  πριν  αρχίσει  την  καθημερινή  του  εργασία.  Ο  Θεός
ευχαριστιόταν  να  δέχεται  ανάμεσα  στα  χρυσά  λουλούδια  αυτή  την  ταπεινή  προσφορά  στον
βωμό του.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εκατοµµύρια Ινδοί του νότου έχουν ανάγκη τη βοήθειά σας για να
ξαναφτιάξουν τη ζωή τους.

 
Όταν περάσει η φλόγα της συγκίνησης, δεν σκεπτόµαστε πια τα θύµατα του Τσουνάµι.
Η  βοήθεια  που  λαµβάνουν  αυτή  την  ώρα  καλύπτει  τις  άµεσες  ανάγκες  τους  όπως  τροφή,  νερό  και
υγειονοµικές διευκολύνσεις.
Πώς οι χωρικοί που έχασαν τα σπίτια τους και τα µέσα διαβίωσης θα βγουν από την κακοτυχία τους ;
Σε µια χώρα σαν την Ινδία µια ραπτοµηχανή, ένα δίχτυ του ψαρέµατος, ένα µικρό µανάβικο ή ένα µικρό
καφενείο στην άκρη του δρόµου, θα αρκούσαν για να προσφέρουν σε µια οικογένεια το µέσο καθηµερινής
διαβίωσης.
Ευτυχώς οι Ινδοί αυτοί δεν φλέγονται από επιθυµία να κατέχουν ψυγεία, καταψύκτες, άνετα κρεβάτια και
γεµάτες  ντουλάπες,  τηλεόραση,  κινητά  τηλέφωνα,  κατοικίδια  ζωάκια  κλπ.,  που  αποτελούν  τις  δυτικές
παραµέτρους της ελάχιστης κατοχής αγαθών.
Δεν  απαιτούν  παρά  ένα  πιάτο  ρύζι  ή  φακές,  πολύ  απλή  ενδυµασία,  ένα  απλό  χαλί  κατάκλισης  για  να
κοιµηθούν.  Με  την  βοήθεια  αυτών  των  «πόρων  εκκίνησης» που  ανέρχεται  σε  περίπου  €  100,00, κάθε
επιζών Ινδός θα έδινε µάχη για να βελτιώσει τα οικονοµικά του χωρίς να εξαρτάται συνεχώς από την έξωθεν
βοήθεια. Χρειάζεται όµως, αυτά τα € 100,00 για να αρχίσει αυτή την καινούργια ζωή !
Αν σας γράφω αυτές τις λεπτοµέρειες, είναι ουσιώδες γιατί ήδη έχουµε ζήσει ανάλογες καταστάσεις.
Το σύνολο των εισφορών σας θα χρησιµοποιηθεί για να ξαναχτιστεί το µέλλον των επιζώντων, ανάλογα µε
το ύψος του συνολικού ποσού που µαζεύτηκε. Θα πληροφορηθείτε σχετικά µε τις δραστηριότητές µου µε το
ίδιο µέσο. Αν η συνεισφορά σας θα µπορούσε να επαναλαµβάνεται κάθε δυο ή τρεις µήνες, η βοήθειά µας
θα επεκτείνετο σε πολύ περισσότερες οικογένειες.
Θα σας ζητούσα να δηµιουργήσετε ένα «κοινό λογαριασµό» από τα συλλεγόµενα ποσά από τους φίλους
και τους µαθητές σας και να µου τα εµβάζετε σε µετρητά. Η οικογένειά µου θα προσθέσει ένα σηµαντικό
ποσό στις εισφορές σας. Ήδη βοηθούµε χωριά αλλά αυτό δεν επαρκεί..
Ελπίζοντας  να  µπορέσω  να  αναµένω  γενναιόδωρες  εισφορές  εκ  µέρους  όλων  σας,  σας  ευχαριστώ  εν
ονόµατι των επιζώντων.

Σρι Τ.Κ. Σριµπασυάµ
 
 

 
 

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

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

Έκκληση στην Αλληλεγγύη
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Κρέµα Κριθαριού

 
 
Υλικά :
Κριθάρι περλέ : 100 γρ.
Αγελαδινό γάλα (πλήρες ή ηµιαποβουτυρωµένο) : 250 ml
Νερό : 1 λίτρο
Ζάχαρι κρυσταλ. : 50 γρ.
Χρόνος ψησίµατος : 45 λεπτά
 
 
Μουσκέψτε στο νερό όλη τη νύχτα 100 γρ. κριθάρι περλέ.  Το χειµώνα, βάλτε το κοντά στη θέρµανση.
Την εποµένη αδειάστε το νερό. Βράστε 1 λίτρο νερό και βάλτε το κριθάρι µέσα όσο βράζει.  Βράστε το

κριθάρι.  Ενώ βράζει προσθέτετε νερό αν χρειαστεί.
Όταν  ψηθεί  το  κριθάρι  (πάρτε  ένα  σπόρο,  βουτήξτε  τον  σε  κρύο  νερό  και  πιέστε  τον  ανάµεσα  στα

δάκτυλα. Πρέπει να λειώσει).
Προσθέστε το γάλα και τη ζάχαρη και αφήστε το να βράσει σε µέτρια φωτιά τουλάχιστον για δέκα λεπτά.
Αφήστε να κρυώσει και µετά σουρώστε.
Πιείτε το σουρωµένο υγρό.

 
 
Σηµείωση :
Σε περίπτωση αλλεργίας στο γάλα φτιάξτε την κρέµα χωρίς γάλα.

 
 
Ωφέλειες :
Μειώνει την αιµορραγία κατά την περίοδο, την αιµορραγία τη σχετική µε παθολογίες του ουροποιητικού ή
των ωοθηκών.  Δόση : Πιείτε 100 ml απ’ αυτή την κρέµα νηστικοί και πριν να κατακλιθείτε µετά το βραδινό
για πέντε µέρες µετά την έναρξη της περιόδου ή της αιµορραγίας.
Καταπραΰνει τις καούρες στο στοµάχι (έλκος ή γαστρίτις).
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