
1ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ

ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ

Ἰνδουισμός* ἤ Βραχμανισμός εἶναι ὀνομασίες μέ 
τίς ὁποῖες περιγράφονται οἱ πάμπολλες τοπικές 
θρησκεῖες, θρησκευτικές πρακτικές καί ἐπιμέρους 
σχολές (αἱρέσεις) τῆς Ἰνδίας. Ἡ θρησκεία τῶν Ἰνδῶν 
περιγράφεται  ἀπό τούς Ἰνδουιστές μέ τήν ἔκφραση 
Σανατάνα Ντάρμα, πού σημαίνει «Αἰώνιος Νόμος», 
«Αἰώνια Τάξη» ἤ «Αἰώνια Θρησκευτική Διδασκαλί α». 
Δέν ἔχει ἱδρυτή, οὔτε ὑπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο-
σωτήρας. Ὁ ὅρος Ἰνδουισμός εἶναι ξενικός, ἀλλά εἶναι 
αὐτός πού ἔχει ἐπικρατήσει. Ετυμολογικά προέρχεται 
ἀπό τόν ποταμό Ἰνδό καί χρησιμοποιήθηκε ἀρχικά ἀπό 
τούς μουσουλμάνους πού ἔφταναν στήν Ἰνδία γιά νά 
προσδιορίσει τούς μή μουσουλμάνους Ἰνδούς. Ὁ 
Ἰνδουισμός εἶναι ἀποκλειστικό γέννημα τοῦ ἰνδικοῦ 
πολιτισμοῦ. Ἡ ἐκτός Ἰνδίας ἐπιρροή του περιορίζεται 
μόνο σέ μικρό ἱεραποστολικό ἔργο στήν νοτιο ανατο λική 
Ἀσία καί τήν Ἰνδονησία. Ὁ ὅρος Βραχμανισμός εἶναι ἡ 
ἐπίσημη ὀνομασία τῆς ἰνδικῆς θρησκείας. Ἐτυμολο-
γικά, ὁ ὅρος προέρχεται ἀπό τήν ὀνομασία τῆς κάστας 
τῶν Ἰνδῶν ἱερέων ἤ βραχμάνων (σανσκριτικά «Μπράχ-
μανα») - κι ὄχι ἀπ᾿ τόν ὑπέρτατο θεό τους Μπράχμαν -  
καί χρησιμοποιεῖται ἀπό τό 1000  π.Χ., ὅταν ἡ κάστα 
τῶν ἱερέων ἀπέκτησε τήν κοινωνική της θέση.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ

Ὁ Ἰνδουισμός εἶναι μιά ἐντυπωσιακά εὐπρο-
σάρμοστη στίς συνθῆκες κάθε ἐποχῆς θρησκεία. 
Περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία θρησκευτικῶν 

πρακτικῶν καί ἐξελίσσεται συνεχῶς, ἀπό τήν 
ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα. Στήν Ἰνδουιστική 
θρησκευτική φιλοσοφία κινοῦνται μέ ἀπίθανη ἄνεση ὁ 
ἰδεαλισμός, ὁ θεϊσμός, ὁ ἀθεϊσμός, ὁ πανθεϊσμός, ὁ 
μονισμός καί πλῆθος ἄλλες ἐνδιάμεσες ἀντιλήψεις. 
Ἀρχικά, ὡς θρησκεία τῶν αὐτοχθόνων Ἰνδῶν, ἦταν 
οὐσιαστικά λατρεία τῆς φύσης, τῶν οὐρανίων σωμάτων, 
τῶν φυσικῶν φαινομένων καί διαφόρων ζώων ὅπως ἡ 
ἀγελάδα, ὁ ἐλέφαντας,  ὁ πίθηκος κ.ἄ. Ἀργότερα ἐξε-
λίχθηκε καί συστηματοποιήθηκε ἀπό τούς βραχμάνους 
(ἱερεῖς). Καθιέρωσε τήν ἰδέα ὅτι ὁ κόσμος διέπεται ἀπό 
κάποιο καθολικό νόμο ντάρμα, ἡ ἐπίγεια ἔκφανση τοῦ 
ὁποίου εἶναι τό αὐστηρό, ἱεραρχικό κοινωνικό σύστημα 
τῶν καστῶν, καθώς καί τήν ἰδέα ὅτι ὁ κόσμος συνεχῶς 
φτάνει σέ ἕνα τέλος καί ξεκινάει ἀπό τήν ἀρχή. Τό 
ἀρχαιότερο ἱερό βιβλίο τους εἶναι οἱ Βέδες 
(Βέδα=Γνώση) πού περιλαμβάνουν ὕμνους καί 
λατρευτικές διατάξεις. Ἄλλες ἱερές συλλογές εἶναι οἱ 
Μραχμάνας μέ σχόλια σέ τελετουργικά θέματα καί οἱ 
Οὐπανισάντ πού ἐπιχειροῦν μιά φιλοσοφική ἐμπέδωση 
τῶν Βεδῶν. Στήν πρώτη Βέδα ἤ Ρίγκ Βέδα πού θεωρεῖται 
τό σπουδαιότερο κυριαρχεῖ  ἕνας ἀνθρωπομορφικός 
πολυθεϊσμός. Οἱ ὕμνοι πού ἀποδίδονται σέ διάφορους 
θεούς, μαρτυροῦν ἕνα εἶδος φυσιολατρίας. Οἱ σημα-
ντικότερες θεότητες πού συγκεντρώνουν τήν προσοχή 
τους οἱ Ἰνδουιστές εἶναι στό Τριμούρτι, στήν τριάδα 
τῶν θεῶν: Μπράχμαν:  ὁ δημιουργός τῶν πάντων,  ἡ 
ὕψιστη ἀπρόσωπη ἀρχή πού βρίσκεται πέρα ἀπό κάθε 
ὁρισμό, πάνω ἀπ᾿ ὅλα καί  μέσα σ᾿ ὅλα, Βισνού:  θεός 
τοῦ οὐρανοῦ καί συντηρητής τοῦ κόσμου καί Σίβα: ὁ 
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καταστροφέας. Δίπλα στόν Μπράχμαν στέκεται ἡ 
σύζυγός του Σαρασβάτη προστάτιδα τῆς Γνώσης, τοῦ 
Λόγου καί τῆς Μουσικῆς. Δίπλα στόν Βισνού  ἡ Λάξμη  
θεά τῆς Τύχης, τῆς Ἁγνότητας, τῆς Ὀμορφιᾶς, τῆς 
Εἰρήνης καί  τῆς Εὐημερίας. Δίπλα στόν Σίμπα ἡ  Σάκτι-
Παρβάτη ἡ  Αἰώνια καί Ὑπέρτατη Δύναμη τοῦ Σίμπα. 
Ἄλλοι μικρότεροι θεοί εἶναι: Οἱ ἐνσαρκώσεις τοῦ 
Βισνού, ὁ Ράμα καί ὁ Κρίσνα πού θεωρεῖται θεός τῆς 
ἀγάπης. Ὁ Ἄγκνι, θεός τῆς φωτιᾶς. Ἴντρα, θεός τοῦ 
πολέμου. Σούργια, θεός τοῦ ἥλιου. Βαρούνα, θεός τῆς 
Βροχῆς. Γιάμα, θεός τοῦ Θανάτου. Κουμπέρα, θεός τοῦ 
Πλούτου κ.ἄ. Ὁ πιστός μπορεῖ νά λατρεύει ἕναν ἤ 
περισσότερους ἀπό τά 330.000.000 θεοτήτων πού 
κινοῦνται στό χῶρο τοῦ ὑπερβατικοῦ ἤ νά πιστεύει 
ἁπλά στήν ἰδέα ἑνός νόμου πού διέπει τόν κόσμο. Οἱ 
Ἰνδοί δέν ἐνοχλοῦνται ἀπό τή λατρεία πολλῶν θεοτήτων. 
Τούς ἀντιμετωπίζουν ὡς ἐκφράσεις καί ἐκδηλώσεις τῆς 
μιᾶς θεϊκῆς πραγματικότητας καί υποστηρίζουν ὅτι 
εἶναι ὅψεις καί ἀντανακλάσεις τοῦ Ἑνός! (Ἑνοθεϊσμός). 
Ὁ κόσμος, γιά τήν ἰνδουιστική σκέψη, δέν δημιουργήθηκε 
ἀπό τό Θεό ἐκ τοῦ μηδενός, ἀλλά κινεῖται αἰωνίως μέ 
ἀπρόσωπους φυσικούς νόμους. Ὅ,τι ἀντιλαμβάνονται 
οἱ αἰσθήσεις μας θεωρεῖται ὀφθαλμαπάτη «μάγια» κι 
ὄχι πραγματικότητα! Τό σύμπαν πιστεύουν ὅτι περιοδικά 
ἀνά 4.320.000 ἔτη καταστρέφεται καί ἀναδημιουργεῖται, 
οἱ κόσμοι ἀνακυκλοῦνται καί αὐτό τό ὀνομάζουν 
«κάλπα». Βασικό δόγμα τους εἶναι ἡ μετενσάρκωση. 
Θεωροῦν ὅτι ὑπάρχει μιά διαβάθμιση τῶν ὄντων, πού 
ἀρχίζει ἀπ᾿ τά φυτά, τά ζῶα καί φθάνει στούς ὑπέρ-
τατους θεούς. Ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται σέ μιά ἐνδιάμεση 
βαθμίδα καί εἶναι δυνατόν νά ξαναγεννηθεῖ - ὅπως καί 
ὅλα τά ἄλλα ὄντα - παίρνοντας διαφορετικές μορφές 
ὑπάρξεως! Τό ἄν τό «ἄτμαν», (δηλαδή ἡ ψυχή τοῦ 
ὄντος, ἡ βαθύτερη οὐσία του) ἐνσωματωθεῖ σέ κατώτερη 
ἤ ἀνώτερη μορφή ὑπάρξεως, αὐτό ἐξαρτᾶται ἀπό τό 
«κάρμα» του. Κάρμα σημαίνει «πράξη» (ἔργο), ἀλλά 
στήν φιλοσοφία τῶν ἰνδουιστῶν δηλώνει τό ποσόν 
ἐνέργειας, θετικῆς ἤ ἀρνητικῆς, πού ἔχει συσσωρεύσει 
μία ὕπαρξη καθώς ζεῖ καί δρᾶ μέσα στόν κόσμο. Ἡ 
ἁλυσίδα τῶν γεννήσεων, θανάτων καί ἀναγεννήσεων 
στήν ὁποία εἶναι καταδικασμένο τό ἄτμαν (ἡ ψυχή), 
ὀνομάζεται Τροχός τῆς Ζωῆς ἤ «σαμσάρα» (ἀνακύκληση 
μεταβιώσεων). Λύτρωση ἤ «μόξα» γιά τούς ἰνδουιστές 
ἀπό τήν ἀδιάκοπη αὐτή ροή τῆς σαμσάρα καί τήν ὀδύνη, 
θεωρεῖται ἡ συνειδητοποίηση ταύτισης τοῦ ἄτμαν μέ 
τό Μπράχμαν (δηλ. ἀτομικῆς συνείδησης ψυχῆς, μέ τήν 
παγκόσμια συνείδηση τοῦ ὑπέρτατου θεοῦ). Ἡ 
φιλοσοφία τους μέ ἁπλά λόγια εἶναι ἡ ἑξῆς: Ὁ ἄνθρωπος, 

ἀποτελῶντας μιά σπίθα τῆς Παγκόσμιας Ψυχῆς (τοῦ 
Μπράχμαν), δέν μπορεῖ νά ἀποχωριστεῖ ἀπ᾿ αὐτή τήν 
ἑνότητα μέ καμία πράξη ἠθικῆς τάξεως (κακία). Τό 
Μπράχμαν, ἐφόσον εἶναι ἀπρόσωπο, δέν μπορεῖ νά 
προσβληθεῖ. Αὐτό πού ἐμεῖς λέμε ἁμαρτία οἱ ἰνδουιστές 
τό λένε ἄγνοια καί  ἀπάτη τοῦ κόσμου, γι᾿ αὐτό 
ἐπιδιώκουν τήν ἀπομάκρυνση ἀπό τόν κόσμο 
ἐμβαθύνοντας στή «γνώση», μέ τήν περισυλλογή τοῦ 
νοῦ καί τήν αὐτοσυγκέντρωση (διαλογισμό), χρησι-
μοποιώντας διάφορες σωματοπνευματικές τεχνικές (π.χ 
γιόγκα), πού σέ κάνουν νά λησμονεῖς κάθε τι τό ὁποῖο 
σέ βασανίζει. Ἔτσι ναρκώνεται ἡ συνείδηση καί 
ἐπέρχεται ἡ «μακαριότητα»!  Τρεῖς εἶναι οἱ δρόμοι 
πορείας πρός τή λύτρωση ὅπως καθορίζει ἡ ἰνδική 
σκέψη. Α΄. Ἡ ὁδός τῶν ἔργων (κάρμα-μάργκα), μέ 
κέντρο τήν ἀκρίβεια τελετουργικῶν ἔργων καί  θυσιῶν, 
ὡς προϋπόθεση ἀποδοχῆς ἐκ μέρους τῶν θεῶν τῶν 
αἰτημάτων τοῦ ἀνθρώπου. Β΄. Ἡ ὁδός τῆς γνώσεως 
(τζάνα-μάργκα), μέ κέντρο τήν αὐτογνωσία ὡς ἄρνηση 
τοῦ κόσμου καί ταύτιση μέ τό Μπράχμαν δηλ. τή 
Συμπαντική Ἀρχή, ὅπως ἐξηγήσαμε πιό πάνω. Γ΄. Ἡ 
ὁδός τῆς ἀφοσιώσεως (μπάκτι-μάργκα), ἡ ἀφοσίωση 
καί ἀγαπητική προσκόλληση σέ μιά ὁρισμένη θεότητα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥΣ

Ἡ λατρευτική ζωή στόν ἰνδουισμό ἐμφανίζει 
μεγάλη διαφοροποίηση ἀπό περιοχή σε περιοχή, ἀπό 
κάστα σέ κάστα, ἀπό θεό σέ θεό. Γιά τόν εὐλαβῆ Ἰνδό, 
αὐτό πού ἔχει σημασία εἶναι νά λατρεύει Κάτι ἤ 
Κάποιον μέ ὅλη του την καρδιά. Κατά συνέπεια σχημα-
τίστηκαν διάφοροι λατρευτικοί κλάδοι πού τονίζουν τή 
σημασία τῆς λατρείας ἑνός συγκεκριμένου θεοῦ, μέ τή 
διαμόρφωση καί ἐφαρμογή ἰδιαιτέρου λατρευτικοῦ 
τυπικοῦ. Πέντε εἶναι οἱ σημαντικότερες ὁμάδες 
λατρείας, πού συγκεντρώνουν ἑκατομμύρια ὀπαδούς. 

1. Ἡ Βαϊσνάβα, στήν ὁποία ἡ ὑψίστη 
πραγματικότητα ταυτίζεται μέ τό θεό Βισνού καί τίς 
ἐνσαρκώσεις του, τίς «ἀβατάρα» (κάθοδος θεοῦ). 

2. Ἡ Σάιβα, μέ κέντρο τόν πολυδύναμο Σίβα. 

3. Ἡ Σάκτα ἔχει ὡς κέντρο λατρείας τή θεά Σάκτι 
(σάκ= γονιμότητα). Οἱ ὀπαδοί της πιστεύουν ὅτι χωρίς 
τή  Σάκτι, κανείς θεός δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει καί νά 
δημιουργήσει. Ὡς ἡ Ὑπέρτατη Μητέρα, ἀκόμα καί ὁ 
ἴδιος ὁ Θεός εἶναι ἀνίσχυρος, ἐάν πρῶτα δέν τόν 
γεννήσει ἐκείνη καί ἐάν στήν συνέχεια δέν ζευγαρώσει 
μαζί του, ὥστε νά γονιμοποιηθεῖ καί νά γεννήσει ἀπ᾿ 
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αὐτόν! Ἡ λατρεία της παρουσιάζεται ὡς ὀργιαστική, 
ἀλλά οἱ θιασῶτες της ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ πράξεις τους 
ἔχουν ἀνώτερο συμβολικό καί φιλοσοφικό νόημα. 

4. Ἡ  Γκαναπάτυα, ἡ λατρεία τοῦ Γκανέσα, τοῦ 
ἐλεφαντόμορφου θεοῦ τῆς σοφίας καί τῆς τύχης. 

5. Ἡ Σάουρα, πού ἀντικείμενό της ἔχει τόν ἤλιο. 
Ὁ ὑπέρτατος θεός τους Μπράχμαν, ἐνῶ κατέχει σοβαρή 
θέση στή θεολογία τους, ὑποχωρεῖ ὅπως παρατηροῦμε 
ὁλοκληρωτικά στή λατρεία τους! 

Οἱ ἐσωτερικές πτυχές τῶν μορφῶν τῆς λατρείας 
εἶναι λαβυρινθώδεις σέ ἰδέες, ὅρους, πράξεις καί 
τυπικά. Ὑπάρχουν τέσσερες κατηγορίες λατρείας: σέ 
ναούς, ἡ οἰκογενειακή, ἡ ἀτομική καί ἡ συντροφική. 
Ὁ ἰνδουιστικός ναός θεωρεῖται «τό παλάτι τοῦ θεοῦ», 
ὅπου φυλάσσεται τό εἴδωλό του ἤ τό σύμβολό του, 
παρά οἰκοδόμημα γιά φιλοξενία μεγάλων συνάξεων 
λαοῦ. Μέ πολύ εὐλάβεια οἱ Ἰνδοί τελοῦν τίς 
«σάμσκαρα», μυήσεις, πού σχετίζονται μέ κρίσιμες 
καμπές τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ὅπως ἡ γέννηση, ἡ 
ὀνοματοδοσία, ἡ ἐγκυμοσύνη, ἡ πρώτη φορά πού τό 
παιδί θά δεῖ τόν ἥλιο ἤ πού θά φάει στερεά τροφή, ἡ 
γαμήλια τελετή, ἡ κηδεία κ.λπ. Ὑπολογίζονται σέ 
σαράντα οἱ ἱερές αὐτές τελετουργίες. Ἐπίσης, ἔχουν 
πολλές ἐποχιακές πανηγύρεις, ὅπως ἡ ἑορτή τοῦ νέου 
ἔτους «Ντιουάλι», ἡ ἑορτή «Χόλι» μέ τόν ἐρχομό τῆς 
ἄνοιξης, ἡ φθινοπωρινή ἑορτή «Ντασέρα», μέ κύριο 
θέμα τήν ἀνάμνηση τοῦ ἀγῶνα τοῦ θεοῦ Ράμα κατά τοῦ 
δαίμονα Ραβάνα. Πανάρχαιο ἐπίσης ἔθιμο ἔχουν τίς 
ἱερές ἀποδημίες σέ ἱερούς τόπους πού συνδέονται μέ 
κάποιους θεούς. Κατ᾿ ἐξοχήν, ἱερή πόλη τῶν Ἰνδῶν 
θεωρεῖται τό Βαρανάσι, γνωστό καί ὡς Μπενάρες, στίς 
ὄχθες τοῦ Γάγγη ποταμοῦ, διότι ἐκεῖ κήρυξαν μεγάλοι 
σοφοί καί προφῆτες τοῦ ἰνδουισμοῦ. Πιστεύουν ὅτι 
εἶναι τό κέντρο τοῦ κόσμου, ἔχει χιλιάδες ναούς καί 
βωμούς καί συρρέουν καθημερινά πλῆθος προσκυνητῶν 
γιά νά τελέσουν τό τελετουργικό τους λουτρό (σύμβολο 
ἐξαγνισμοῦ καί κάθαρσης) καί νά ἀκούσουν τά 
κηρύγματα διαφόρων διδασκάλων καί ἀσκητῶν 
(γκουρού).

 Η  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  

Ὁ Ἰνδουισμός διαχωρίζει τούς ἀνθρώπους σέ 
αὐστηρά περιχαρακωμένες τάξεις ἤ κάστες (βάρνας). 
Μέ τόν ὅρο κάστα περιγράφεται ἕνας θεμελιώδης 
κοινωνικός θεσμός τῆς Ἰνδίας, πού χρησιμοποιεῖται 
μεταφορικά γιά νά ὑποδείξει κοινωνικές διακρίσεις ἤ 

ἔντονο κοινωνικό ἀποκλεισμό. Οἱ κάστες εἶναι τέσσερις 
ἀνώτερες: οἱ μπραχμάνες ἱερεῖς, οἱ ξάτριγυας 
βασιλεῖς, ἀριστοκράτες καί πολεμιστές, οἱ βαΐσυας 
ἐπαγγελματίες καί οἱ σούντρας χωρικοί. Ὅσοι 
βρίσκονται ἔξω ἀπό τίς τάξεις αὐτές θεωροῦνται παρίες 
δηλ. παρακατιανοί, παρείσακτοι κι ἔχουν περιορισμένα 
δικαιώματα. Πιό κάτω κι ἀπ᾿ τούς παρίες βρίσκονται οἱ 
ἀσπρίσυας (οἱ ἀνέγγιχτοι), οἱ οποῖοι δέν συγκαταλέγονται 
στό σύστημα τῶν καστῶν. Καλοῦνται ἐπίσης καί 
τσάνταλας (δηλ. μοχθηροί). Σύμφωνα μέ αὐτό τό 
σύστημα τῶν καστῶν, ἀπό τή στιγμή πού γεννιέται τό 
ἄτομο εἶναι ἤδη καθορισμένο σέ ποιά κάστα θά ἀνήκει 
γιά ὅλη του τή ζωή, χωρίς καμιά δυνατότητα ἀλλαγῆς 
(ἔλλειψη κοινωνικῆς μετάταξης). Οἱ κάστες ἐντάσσονται 
στήν ἰδέα τοῦ «ντάρμα» δηλ. τῆς «αἰώνιας θείας 
τάξης». Γιά τόν λόγο αὐτό ἡ ἰνδουιστική παράδοση ἔχει 
καθορίσει μέ προσοχή τά ἀτομικά καί κοινωνικά 
καθήκοντα τῶν ἀνθρώπων κάθε τάξεως καί κοινωνικῆς 
ὁμάδας κι ἔχει ὑπογραμμίσει τήν ἀνάγκη περιορισμοῦ 
τοῦ ἐγωισμοῦ, τό χρέος γιά συνεχή πνευματική βελτίωση 
καί ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας. Ἡ περί «σαμσάρα» καί 
«κάρμα» διδασκαλία, ἐνῶ παρουσιάζεται ὡς ἠθική 
ἑρμηνεία, πού τονίζει τή σημασία τῶν ἀγαθῶν καί 
πονηρῶν πράξεων, προκαλεῖ ταυτόχρονα μιά ἀδρα-
νοποίηση τῆς κοινωνίας. Διότι ἀποδυναμώνει κάθε 
σκέψη ἐξεγέρσεως κατά τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας. Αὐτό 
πού εἶναι κάθε ἄνθρωπος, πλούσιος ἤ φτωχός, ὑγιής ἤ 
ἀσθενής, ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι στήν προηγούμενη 
μορφή ὑπάρξεως εἶχε πράξει τό καλό ἤ τό κακό. 
Ἀμφισβήτηση τῶν δογμάτων αὐτῶν καί ἀγώνας γιά 
κοινωνική ἰσότητα, σημαίνουν στήν οὐσία γιά τούς 
ἰνδουιστές, ἄγνοια τῶν νόμων τῆς ὑπάρξεως καί 
ἀσέβεια. Τό ἰδανικό, εἶναι τελικά, ἡ πλήρης ἀπόσταση 
ἀπ᾿ τίς ὑποθέσεις τῆς ζωῆς, ἡ ἀδιαφορία γιά τόν κόσμο 
καί τήν ἀνθρώπινη κοινωνία καί ἡ ἀσκητική ἀναζήτηση 
τῆς λυτρώσεως, πολλές φορές μέ τή μεσολάβηση κάποιας 
ψυχοσωματικῆς τεχνικῆς (γιόγκα), ἤ μέ ἕνα εἶδος 
νηφάλιας ἔκστασης! 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΥ

Στήν καθημερινή πράξη τῶν ἰνδουιστῶν συναντᾶ 
κανείς ἕνα ἀτέλειωτο σύστημα κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς 
καί τελετουργικῆς καθηκοντολογίας πού κυριολεκτικά 
βασανίζει τούς ἀνθρώπους. Οἱ κανόνες πού πρέπει νά 
τηροῦν ἀνάλογα μέ τήν κάστα πού ἀνήκουν περι-
λαμβάνουν λεπτομερεῖς ρυθμίσεις πού καθορίζουν τόν 
τρόπο λατρείας, ἔνδυσης, διατροφῆς κ.λπ. σέ τέτοιο 
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σημεῖο, ὥστε νά καθορίζεται ἀπ᾿ αὐτά ὁ βαθμός 
θρησκευτικῆς «καθαρότητας» τοῦ καθενός! Πρόκειται 
γιά μιά ἐπιβεβλημένη πειθαρχία πού ταλαιπωρεῖ 
ἀφάνταστα τήν κοινωνία τους! Παρατηρεῖται τό 
περίεργο φαινόμενο νά προτιμοῦν νά πεθάνουν ἀπ᾿ τήν 
πείνα ἤ τήν ἀρρώστια, παρά νά κάνουν κάποια σωτήρια 
πράξη ἐκείνη τή στιγμή τῆς δυσκολίας, πού ὅμως δέν 
ὑπαγορεύεται ἀπό τούς κανονισμούς. Λόγου χάρη, ἄν 
καί ὑπάρχουν πάνω ἀπό 400.000.000 ἀγελάδες (πού τίς 
θεωροῦν ἱερά ζῶα), ἀπαγορεύεται νά σιτιστοῦν ἀπό τό 
κρέας τους, προτιμώντας νά πεθαίνουν τά παιδιά τους 
ἀπ᾿ τήν πείνα. Ἀπαγορεύεται νά σκοτώσουν ἀκόμη καί 
τούς ἀρουραίους, ἔστω κι ἄν  προσβάλλονται ἀπό 
θανατηφόρες επιδημίες! Οἱ βραχμάνοι «ἱερεῖς» ἀπα-
γορεύουν αὐστηρότατα νά σκοτώσει κάποιος ἀκόμα καί 
κουνούπι! Ἐνῶ κατά περιόδους ἐπικράτησε τό ἔθιμο νά 
καίγονται οἱ γυναῖκες μαζί μέ τόν νεκρό σύζυγό τους 
στήν πυρά, γιατί πίστευαν ὅτι ἡ θυσία αὐτή συνέβαλλε 
σέ μιά καλύτερη μετενσάρκωση τῶν συζύγων! Θεωροῦν 
δέ ὡς ὑπέρτατο βαθμό τελείωσης γιά ἕναν ἐνήλικα τήν 
ἑκούσια παραίτησή του ἀπό κάθε λογῆς διατροφή ἕως 
ὅτου πεθάνει!!!  Ἡ ὀρθή τήρηση τῶν κανόνων πιστεύουν 
ὅτι ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τή συσσώρευση ὠφέλιμης 
ἐνέργειας πού θά ἐξασφαλίσει μιά καλύτερη ἐπικείμενη 
μετενσάρκωση ἤ τή λύτρωση, ἐνῶ ἡ παράλειψη τήρησής 
τους ἰσοδυναμεῖ μέ ἁμαρτία πού ἐπιφέρει δυσμενῆ 

μετενσάρκωση εἴτε σέ κατώτερη μορφή ζώου (π.χ 
ἐντόμου), εἴτε ἀνθρώπου κατώτερης κάστας. Κάθε 
παραβάτης τῶν κανόνων ὑπόκειται σέ μιά σειρά 
τελετουργικῶν ἐξαγνισμῶν γιά νά ἐπανενταχθεῖ στήν 
κάστα του. Ἡ πίστη σέ κάποια θεότητα τοῦ ἰνδουιστικοῦ 
πανθέου ἤ ὁποιαδήποτε διαφοροποίηση σέ μεταφυσικές 
ἀντιλήψεις εἶναι δευτερευούσης σημασίας! Ἄλλωστε οἱ 
ὑπέρτατοι θεοί τους ὡς ἀπρόσωπες ὑπάρξεις δέν 
ἀσχολοῦνται καί δέν παρεμβαίνουν στίς ἀνθρώπινες 
δραστηριότητες καί οὔτε νοιάζονται γι᾿ αὐτές. Ἀναρί-
θμητες εἶναι οἱ αἱρέσεις, πού οἱ περισσότερες δέν 
ἀφοροῦν στή θρησκεία, ἀλλά στούς κοινωνικούς καί 
τελετουργικούς τύπους. Στό σημεῖο αὐτό ὁ Ἱνδουισμός 
πολύ λίγο βοηθάει σέ μιά πολιτιστική ἄνοδο τοῦ λαοῦ. 
Εἶναι βέβαιο πώς ὁ Ἰνδουισμός σήμερα περνάει σοβαρή 
κρίση. Ἡ ἐκμηδένιση τῶν ἀποστάσεων μέ τά σύγχρονα 
μέσα συγκοινωνίας καί ἐπικοινωνίας, ἀλλά καί τά 
ταξίδια πολλῶν λογίων Ἰνδῶν σέ Δυτικές χῶρες καί ἡ 
ἐπαφή τους μέ τίς ἐπιστῆμες καί τά ἄλλα ἰδεολογικά 
ρεύματα, ἔχουν ἀφυπνίσει ἀρκετούς Ἰνδούς καί μποροῦν 
μέ βεβαιότητα νά δοῦν τίς ἀτέλειες τῆς θρησκείας 
τους. 
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