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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

α) Τόποι και αριθμοί 

    Τι ακριβώς είναι αυτό που ονομάζεται με τον όρο  «Ινδουϊσμός» αποτελεί ένα θέμα που τα 

τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Πριν ασχοληθούμε εκτενέστερα με 

αυτό το ζήτημα, το οποίο δεν έχει ακόμη βρει την τελική λύση του, ένας προσωρινός ορισμός 

θα μπορούσε να είναι ο εξής:  Ινδουϊσμός είναι το σύνολο των εγχώριων θρησκευτικών 

παραδόσεων της Ινδίας, που δεν ανήκουν σε άλλες τέτοιες παραδόσεις που υπήρξαν ή 

υπάρχουν στη χώρα, δηλαδή κυρίως το Βουδισμό, το Τζαϊνισμό και το Σικχισμό.  

Το κύριο σώμα πιστών αυτής της θρησκείας (περίπου το 95%) βρίσκεται στην Ινδία, 

όπου καταλαμβάνει το 79% δηλαδή τα 751. 000. 000.  Ινδουϊστές βρίσκονται επίσης στα 

κράτη με τα οποία συνορεύει η Ινδία, όπως στο Νεπάλ (17. 380. 000), στο Μπανγκλαντές (12. 

630. 000) και στο Πακιστάν (2. 120. 000). Βρίσκονται επίσης όπου υπάρχει ινδική διασπορά, 

δηλαδή στην Ινδονησία (4. 000. 000), τη Μαλαισία (1. 400.000), τη Σρί Λάνκα (2. 800. 000), 

τή Νότια Αφρική (420.000), την Αγγλία (410.000), τις Ηνωμένες Πολιτείες (910. 000), κ.α. 

Μέσα από τη συνεχιζόμενη μετανάστευση νέοι θύλακες ινδουϊστών δημιουργούνται επίσης 

σε άλλες χώρες, για τις οποίες, όμως, δεν υπάρχουν ακόμη στατιστικά στοιχεία. Με βάση 

τους προηγούμενους αριθμούς, το σύνολο του παγκόσμιου ινδουϊστικού πληθυσμού 

κυμαίνεται γύρω στα 800.000.000, κάνοντας τον Ινδουϊσμό την τρίτη σε μέγεθος θρησκεία 

στον κόσμο. 

 

β) Το πρόβλημα του ορισμού.  

    Ως όρος ο Ινδουϊσμός (Hinduism) δημιουργήθηκε από τούς Άγγλους τον δέκατο 

ένατο αιώνα,  προκειμένου να δηλώσει τις εγχώριες θρησκευτικές παραδόσεις που 

αναφέραμε στον προσωρινό ορισμό, ως ένα ενιαίο σύνολο. Η αρχή του όρου βρίσκεται στη 

σανσκριτική λέξη «σιντού» (sindhu), που σημαίνει θάλασσα, αλλά που οι Ινδοάρειοι τον 

χρησιμοποιούσαν επίσης για τον Ινδό ποταμό. Οι Πέρσες μετέτρεψαν την λέξη αυτή σε 

«χίντ» (hind) και της πρόσθεσαν την έννοια της περιοχής της κοιλάδας του Ινδού. Από τα 

περσικά, η λέξη πέρασε στους Έλληνες και στους Ρωμαίους, που τη μετεσκεύασαν σε 

«Ινδία», για να ονομάσουν όλη την γεωγραφική περιοχή πέρα από τον Ινδό. 

 Εν τω μεταξύ, όταν οι μουσουλμάνοι, αρχίζοντας τις εκστρατείες τους κατά της 
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Ινδίας, στις αρχές του 8ου αι. μ.Χ., ήρθαν σε επαφή με τους κατοίκους της, χρησιμοποίησαν 

τη λέξη «χίντου» (hindu) προς δήλωση των ντόπιων (σε διάκριση από τους ίδιους) λαών που 

ζούσαν στην Νότια Ασία και ιδιαίτερα εκείνων που δεν μεταστρέφονταν στο Ισλάμ, δίνοντας 

με αυτό τον τρόπο στον όρο, για πρώτη φορά θρησκευτικό περιεχόμενο στον όρο.  

Στη διάρκεια της μουσουλμανικής κατοχής της Ινδίας (11ος-18ος αι.) ο όρος ‘Χίντου’ 

δεν είχε την έννοια μιας ενιαίας θρησκείας.  Αλλά και οι ίδιοι οι Ινδοί δεν εννοούσαν με 

αυτόν κάτι τέτοιο, όταν τον υιοθέτησαν κατά τον 15ο αιώνα. Αρχικά ίσως τον 

χρησιμοποιούσαν για να διακρίνουν τον εαυτό τους ως σύνολο από τους μουσουλμάνους, 

αλλά δεν εννοούσαν με αυτό ότι αποτελούν μία θρησκεία. Οι πιστοί των διαφόρων 

θρησκευτικών παραδόσεων της Ινδίας δεν είχαν την αντίληψη ότι ανήκουν σε μια θρησκεία.  

Ο όρος «Ινδουϊσμός» άρχισε να προσλαμβάνει αυτή τη σημασία, όταν τον δέκατο 

ένατο αιώνα οι Άγγλοι άρχισαν να τον χρησιμοποιούν για να δηλώσουν τις ινδικές 

θρησκευτικές παραδόσεις που δεν ανήκουν στο Ισλάμ, στον Βουδισμό και στον Τζαϊνισμό 

θεωρώντας τις ως μία θρησκεία.  

Ως λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία αυτής της υποθετικής μίας θρησκείας 

αναφέρονται πολλοί. Στη νεότερη πνευματική ιστορία της Δύσης, η ιστορική πηγή της ιδέας 

των μεγάλων, παγκόσμιων θρησκειών, ως ενιαίων, συμπαγών οντοτήτων υπήρξε ο 

Διαφωτισμός. Αυτό το πνευματικό ρεύμα είδε έτσι θρησκείες όπως τον Χριστιανισμό, το 

Ισλάμ ή τον Ιουδαϊσμό ως  μονολιθικές παραδόσεις, υποβαθμίζοντας την ποικιλία που 

αναπτύχθηκε ιστορικά μέσα τους.  

Ένας πρακτικός λόγος υπήρξαν οι απογραφές που ενεργούσαν οι Άγγλοι στην Ινδία, 

χρησιμοποιώντας, προφανώς για λόγους ευκολίας και απλοποίησης, γενικευτικές κατηγορίες. 

Αυτές οι απογραφές μπορεί επίσης να συνέβαλαν στη διάδοσή του μεταξύ των ίδιων των 

Ινδών.   

Επίσης φαίνεται ότι λόγοι πολιτικής σκοπιμότητας βρίσκονται πίσω από την 

κατασκευή του «Ινδουϊσμού», εφόσον η θρησκευτική ενοποίηση θα καθιστούσε για τις 

αποικιοκρατικές δυνάμεις τη διακυβέρνηση της χώρας ευκολότερη. Η κατασκευή, στην 

αποικιοκρατική εποχή, της έννοιας ενός ομοιογενούς Ινδουϊσμού έγινε με την πίστη ότι θα 

καθιστούσε τους ξένους κύριους της Ινδίας ικανούς να την κυβερνήσουν πιο αποτελεσματικά.  

Από τη στιγμή που για όλους αυτούς τους λόγους χρησιμοποιήθηκε ο ενικός, δηλαδή 

ο αριθμός που δηλώνει μια ενική πραγματικότητα, δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το 

δηλούμενο είναι ακριβώς κάτι που είναι ένα, με άλλα λόγια, μία θρησκεία. Αυτή η εντύπωση, 

που ενίσχυε την ήδη επικρατούσα, διαφωτιστική ιδέα των μεγάλων, παγκόσμιων θρησκειών, 
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καθιερώθηκε στη Δύση ως η κυριαρχούσα αντίληψη για τον Ινδουϊσμό έως σήμερα. 

Το όνομα «Ινδουϊσμός», μαζί με την ενιαία αντίληψη για το μέγεθος στο οποίο 

αναφέρεται, υιοθέτησαν από το τέλος του 19ου αιώνα επίσης πολλοί από τους Ινδούς 

διανοούμενους και πολιτικούς. Οι λόγοι ήταν πολλοί. Ανάμεσά τους ήταν η επιθυμία να 

κατασκευάσουν κάτι σαν τον μονολιθικό, όπως νόμιζαν, Χριστιανισμό των αποικιοκρατών 

ώστε να μην υπολείπονται από αυτούς. Αλλά και στο πολιτικό πεδίο, το αίτημα της 

ενοποίησης της χώρας, προκειμένου να δημιουργηθεί μια «μεγάλη Ινδία», συνέβαλε επίσης 

στην επιθυμία για μια ενοποιημένη και έτσι μεγάλη, εθνική θρησκεία.  

Σημαντικό ρόλο έπαιξε, προμηθεύοντας στη σχετική πολιτική κίνηση τη θεωρητική 

της βάση, ο νεοϊνδουισμός (ή νεοβεδισμός), μια κίνηση η οποία γεννήθηκε εκείνη την εποχή 

και η οποία είχε μια ουσιοκρατική αντίληψη του Ινδουϊσμού, τον έβλεπε, δηλαδή, ως 

αποτελούμενο από διάφορες μεν παραδόσεις, οι οποίες έχουν όμως στο βάθος μια κοινή βάση, 

η οποία αποτελεί την κοινή τους ουσία. Αυτή την ουσία ταύτιζαν με τον Ινδουϊσμό, ο οποίος 

με αυτό τον τρόπο γινόταν μ ί α θρησκεία. Αυτή η κοινή βάση βρισκόταν για αυτό το κίνημα 

στη διδασκαλία των Ουπανισάδων (βλ. παρακάτω), όπως την ερμήνευσε ο φιλόσοφος του 8ου 

μ.Χ. αιώνα Σανκάρα, στο φιλοσοφικό του σύστημα που είναι γνωστό με το όνομα Αντβάϊτα 

Βεδάντα.  

Για άλλους, τέτοια ουσία του Ινδουϊσμού αποτελούν γενικά οι Βέδες (βλ.παρακάτω). 

Πραγματικά, όλες σχεδόν οι ινδουϊστικές παραδόσεις αναγνωρίζουν τις Βέδες ως κείμενα που 

περιέχουν μια εξ αποκαλύψεως αλήθεια και δηλώνουν ότι οι διδασκαλίες τους βασίζονται σε 

αυτές. Έτσι μπορεί να θεωρηθεί ότι η διδασκαλία των Βεδών αποτελεί την κοινή βάση ή την 

κοινή ουσία τους, που τις ενοποιεί. Ωστόσο το μόνο που κάνει ατή η αναγνώριση είναι ότι 

εντάσσει αυτές τις παραδόσεις στο σύνολο εκείνων που την κάνουν και που, επειδή την 

κάνουν, αποτελούν το σώμα των λεγόμενων «ορθόδοξων» παραδόσεων. Όσες δεν την 

κάνουν, όπως π.χ. ο Βουδισμός, θεωρούνται ως «ανορθόδοξες» παραδόσεις. Όσες 

παραδόσεις θεωρούνται ορθόδοξες μπορούμε να πούμε ότι με αυτή την έννοια (της κοινής 

μεταξύ τους αναγνώρισης των Βεδών ως αυθεντίας) αποτελούν ένα σύνολο. Όμως αυτή η 

ενότητα είναι μόνο επιφανειακή ή απλώς θεωρητική. Τούτο διότι οι Βέδες αποτελούν κείμενα 

που γράφηκαν στη διάρκεια αιώνων και περιέχουν οι ίδιες τις πιο διαφορετικές διδασκαλίες. 

Συνεπώς, τα πάντα μπορούν να βασιστούν σε αυτές και μια τέτοια αναγνώριση δεν έχει την 

έννοια της κοινής διδασκαλίας. Για αυτό, αλλά και για το λόγο ότι παρά αυτή την 

αναγνώριση οι διάφορες παραδόσεις αναπτύσσουν σχεδόν όποια διδασκαλία θέλουν, αυτή 

έχει μόνο θεωρητική σημασία. Στην πράξη κάθε παράδοση έχει τα δικά της κείμενα, που 
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θεωρεί ως ιερές γραφές, οι οποίες περιέχουν τη διδασκαλία που οι ίδιες θεωρούν ως αλήθεια. 

Τέτοια κείμενα είναι συνήθως οι Πουράνα (βλ. παρακάτω, όπου  και περισσότερα για το ίδιο 

θέμα). Για αυτό στην πράξη τέτοια ενότητα, προερχόμενη από μια κοινή διδασκαλία, που 

βρίσκεται στις Βέδες, δεν υπάρχει.  

Και άλλα ουσιοκρατικά μοντέλα ενοποίησης των ινδουϊστικών παραδόσεων σε έναν 

«Ινδουϊσμό» επίσης υπάρχουν.  Είναι πολλά, επειδή πολλά είναι τα στοιχεία που μπορεί να 

προταθούν ως ουσιαστικά. Όλα τα ουσιοκρατικά μοντέλα έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την 

επιλογή ενός στοιχείου, που θεωρούν ότι φέρει αυτές τις δύο ιδιότητες, ότι δηλαδή είναι 

κοινό σε όλες τις παραδόσεις και ότι είναι ουσιαστικό γι’ αυτές.  

Ας αναφέρομε εδώ μόνο το σημαντικότερο ουσιοκρατικό μοντέλο, ότι δηλαδή οι 

περισσότερες ινδουϊστικές παραδόσεις έχουν κάποιες βασικές, κοινές διδασκαλίες. Αυτές 

είναι οι διδασκαλίες της μετενσάρκωσης, του κάρμα, του ντάρμα (βλ. για το καθένα στον 

οικείο τόπο), του Μπράχμαν, τα κοινά λατρευτικά έθιμα. Η αντίρρηση που μπορεί να 

προβληθεί σε αυτό το μοντέλο είναι ότι μαζί με τα κοινά σημεία υπάρχουν επίσης σημαντικά 

διαφορετικά, όπως διαφορετικοί θεοί σε κάθε παράδοση (καθένας από τους οποίους 

θεωρείται από τους πιστούς του ως ο αληθινός, δηλαδή αυτός που αποτελεί την αληθινή 

μορφή του απολύτου ή Μπράχμαν) με διαφορετικά χαρακτηριστικά, με διαφορετικούς 

τρόπους σωτηρίας, κοντά στα κοινά και διαφορετικά σε κάθε παράδοση λατρευτικά έθιμα. 

Με βάση αυτή την περιγραφή ο Ινδουϊσμός μοιάζει με διάφορα πράγματα, που 

προσάγονται ως εικόνες του ουσιοκρατικού μοντέλου, όπως π.χ. ως έ ν α  πρίσμα με διάφορες 

έδρες, μ ί α  οικογένεια με διάφρορα μέλη, έ ν α  δάσος με πολλά δέντρα ή, ακόμη, με έτσι μ ί 

α οροσειρά, της οποίας την ενότητα αποτελεί η κοινή βάση, ενώ τη διαφορά οι βουνοκορφές.  

Περιττεύει να παρατηρήσομε ότι αυτός ο τρόπος σκέψης (ο ουσιοκρατικός) καθίσταται 

δυνατός υπό την αίρεση ότι τα κοινά θα θεωρηθούν ως βάση, εφόσον αυτά θα θεωρηθούν ως 

τα βασικά, πράγμα που δεν είναι απαραίτητο να συμβεί, εφόσον από μια άλλη αντίληψη, τα 

διαφορετικά μπορεί να θεωρηθούν ως τα βασικά). Απομένει να επιλέξει κανείς τι από τα δύο 

είναι το σημαντικό, τα κοινά ή τα διαφορετικά σημεία; Ανάλογα με την απάντηση που θα 

δοθεί ο Ινδουϊσμός θα εμφανισθεί ως «κατ’ ουσία» ή «κατά βάση» μία θρησκεία, ή πολλές 

διαφορετικές. 

Εκτός από το ουσιοκρατικό μοντέλο ενοποίησης των ινδουϊστικών θρησκευτικών 

παραδόσεων, υπήρξε επίσης και αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσομε «συνολικό», 

δηλαδή αυτό που έβλεπε (η βλέπει, εφόσον και αυτή η προσέγγιση ακόμη υπάρχει) τις 

διαφορετικές αυτές παραδόσεις ως χωριστές λατρείες σε διάφορους θεούς, οι οποίες 
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συνυπάρχουν σε ένα κοινό γεωγραφικό χώρο, με άλλα λόγια ως μια πολυθεϊστική θρησκεία. 

Ωστόσο, επειδή και οι πολλοί θεοί μπορούν να θεωρηθούν ως ένα κοινό στοιχείο, ο 

πολυθεϊσμός αποτελεί και αυτός ένα είδος ουσίας, οπότε και αυτός μπορεί να ενταχθεί στα 

ουσιοκρατικά μοντέλα. 

Αυτή, δηλαδή η ουσιοκρατική ενοποιητική προσέγγιση του Ινδουϊσμού, έχει 

ονομαστεί «κεντραλιστική» (centralist). Η αντίθετη από αυτήν, εκείνη που θεωρεί όχι τα 

κοινά στοιχεία, αλλά τα διαφορετικά ως τα σημαντικά, είναι η πλουραλιστική. Σύμφωνα με 

αυτήν, στην ήπια εκδοχή της, ο Ινδουϊσμός αποτελείται από πολλές διαφορετικές 

θρησκευτικές «παραδόσεις». Σύμφωνα με την ακραία εκδοχή της, αποτελείται από πολλές 

διαφορετικές θρησκείες. Σύμφωνα με αυτό το ρεύμα, ο «Ινδουϊσμός» είναι μια φανταστική 

ιδέα, ένα κατασκεύασμα, που δεν αντιστοιχεί σε καμιά υπαρκτή πραγματικότητα. Αυτό που 

υπάρχει είναι μόνο οι πολλές παραδόσεις ή θρησκείες, που μέσα από τις ιστορικές 

διαδικασίες που περιγράψαμε, κατέληξαν να ονομάζονται με αυτό το συλλογικό όνομα. Αυτό 

το όνομα διατηρείται σε αυτό το πλαίσιο μόνο και μόνο επειδή έχει γίνει συνήθεια και είναι 

μια βολική συντομολογία.  

Και οι δύο προσεγγίσεις υπάρχουν σήμερα μεταξύ των ερευνητών. Μ  ́όλο που είναι 

δύσκολο να πει κανείς ποια επικρατεί, φαίνεται ότι η πλουραλιστική κερδίζει, όσο πάει, όλο 

και περισσότερο έδαφος. Εδώ θα υιοθετήσομε αυτή την προσέγγιση, θα θεωρήσομε δηλαδή 

τον Ινδουϊσμό ως ένα σύνολο διαφορετικών θρησκειών. Αφού δεν αποτελεί μια ενιαία 

θρησκεία, ο Ινδουϊσμός δεν μπορεί να περικλειστεί σε έναν ορισμό. Μπορεί να οριστεί μόνο 

με την απαρίθμηση των θρησκειών που τον αποτελούν. 

 Οι κυριότερες από αυτές τις θρησκείες είναι ο Βισνουϊσμός ( Βαϊσνάβα, Vaishnava), 

με κύριο αντικείμενο το Θεό Βισνού (Vishnu) και τις εμφανίσεις (αβατάρ) του· ο Σιβαϊσμός 

(Σάϊβα, Shaiva) μέ κύριο αντικείμενο το θεό Σίβα (Shiva)· ο Σακτισμός με κύριο αντικείμενο 

τη Ντέβι ή Σάκτι (Devi, Shakti) · η Βεδάντα (Vedanta), με αντικείμενο το Μπράχμαν 

(Brahman).  Η τελευταία θρησκεία, με το απρόσωπο Μπράχμαν, έχει περισσότερο 

φιλοσοφικό χαρακτήρα από τις άλλες, βασιζόμενη στη διδασκαλία των Ουπανισαδών. Την 

ακολουθούν σχεδόν μόνο διανοούμενοι και έχει μικρή παρουσία ανάμεσα στον ινδικό λαό. 

Πρόκειται για το ουσιοκρατικό μοντέλο του Ινδουϊσμού που είδαμε ότι εισήγαγε και 

υποστήριξε ο νεοινδουϊσμός, ο οποίος και τη διέδωσε στη Δύση. Το μεγαλύτερο μέρος του 

ινδικού λαού ακολουθεί κάποια από τις τρεις άλλες θρησκείες. Αυτές είναι «θεϊστικές», έχουν 

δηλαδή ως κέντρο ένα προσωπικό απόλυτο, έναν προσωπικό θεό. Στο πλαίσιο αυτών των 

τριών θρησκειών λατρεύονται, ωστόσο, θεία όντα που, ενώ, θεωρητικά, σχετίζονται με την 
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κεντρική θεότητα, αποτελώντας έτσι μέρος μιας από αυτές τις θρησκείες, στην πράξη 

λατρεύονται ανεξάρτητα από την κεντρική θεότητα διαμορφώνοντας έτσι σχεδόν χωριστές 

θρησκείες. Π.χ. η λατρεία της Λάκσμι, συζύγου του Βισνού, ή της Ντουργκά, συζύγου του 

Σίβα, ή του Γκανέσα, γιού του Σίβα, αποτελούν τέτοιες περιπτώσεις. Καμμιά φορά κάποιο 

σχετικό με την κεντρική θεότητα θείο ον λατρεύεται περισσότερο από αυτήν, όπως ο Κρίσνα, 

αβατάρα του Βισνού, ο οποίος στην πράξη λατρεύεται περισσότερο από τον Βισνού 

(σύμφωνα μάλιτα με την αίρεση της Διεθνούς Εταιρείας για τη Συνειδητοποίηση του Κρίσνα 

(βλ. οικείο τόπο) αυτός είναι το απόλυτο Μπράχμαν και όχι ο Βισνού.  

Αυτές οι θρησκείες μπορούν να θεωρηθούν ως αυτό που ονομάζεται «μεγάλη» ή 

«υψηλή παράδοση», εφόσον διαθέτουν ναούς, ιερατεία, οργάνωση κ.λπ. Υπάρχει ωστόσο και 

μια τεράστια «μικρή» ή «χαμηλή παράδοση». Αυτή είναι το σύνολο των αναρίθμητων 

λατρειών που υπάρχουν στην αγροτική Ινδία, την Ινδία των χωριών, με κέντρο κάποια τοπική 

θεότητα, πολύ συχνά γυναικεία, που συνήθως έχει τον ρόλο της προστασίας των κατοίκων 

από επιδημίες ή τον ρόλο της γονιμότητας. Τέλος η ιδέα του καθαρού και του ακάθαρτου που 

βρίσκεται στη βάση του συστήματος των καστών και που αποκορυφώνεται στον μιασματικό 

χαρακτήρα που αποδίδεται στις καταπιεσμένες κάστες (νταλίτ), καθιστά και αυτό το σύστημα 

μια θρησκεία που διαπερά, εφόσον υπάρχει σε όλες αυτές, και τις άλλες και άρα είναι κοινή 

σε όλους τους Ινδουϊστές, οι οποίοι την έχουν παράλληλα με κάποια από τις θρησκείες που 

αναφέραμε πριν. 

 Εδώ θα περιγράψομε μόνο τις τρεις μεγαλύτερες παραδόσεις, που ακολουθούνται από 

την πλειονότητα του ινδικού λαού. Θα περιγράψομε επίσης την ουπανισαδική θρησκεία, που 

έχει κέντρο την ιδέα ενός απρόσωπου απολύτου, του  Μπράχμαν, το οποίο ενοικεί σε όλα τα 

όντα, ονομαζόμενο σε αυτά Άτμαν και, συνεπώς, επίσης την ιδέα ότι ο πυρήνας των όντων 

(Άτμαν) ταυτίζεται με τον πυρήνα του παντός (Μπράχμαν). Θα ασχοληθούμε με αυτή για την 

ιστορική σημασία που έχει, εφόσον σε αυτή για πρώτη φορά εμφανίστηκαν κάποιες από τις 

κοινές ιδέες (όπως οι παραπάνω, αλλά και η μετενσάρκωση, το κάρμα κ.λπ.), αλλά και 

εφόσον υπήρξε η μήτρα της σημαντικής ομάδας φιλοσοφικών συστημάτων που είναι γνωστή 

με το όνομα Βεδάντα και στα νεότερα χρόνια, επίσης η μήτρα του νεοινδουϊσμού ή  

νεοβεδισμού.  
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γ) Ο πολιτισμός του Ινδού και οι Άριοι.  

    Στην αρχαιότητα, η Ινδία έγινε γνωστή κυρίως μέσα από το έργο προσωπικοτήτων όπως ο 

περίφημος Μεγασθένης, ο οποίος ως πρεσβευτής του Σέλευκου Νικάτορα έζησε στην 

πρωτεύουσα του Σαντραγκούπτα του Α΄, ιδρυτή της δυναστείας των Μαούρια, από το 310 

έως το 300 π.Χ. Από το έργο του «Ινδικά» διασώθηκαν μόνο αποσπάσματα στα έργα 

διάφορων Ελλήνων ή Ρωμαίων γεωγράφων.  

Στα νεότερα χρόνια η έρευνα της Ινδίας, συνεπώς και του Ινδουϊσμού, άρχισε στο 

πλαίσιο των μεγάλων ανακαλύψεων και της αποικιοκρατίας. Οι πρώτοι δυτικοί που, σε αυτό 

το πλαίσιο, ενδιαφέρθηκαν να γνωρίσουν τον Ινδουϊσμό υπήρξαν οι χριστιανοί ιεραπόστολοι. 

Πρώτα ρωμαιοκαθολικοί και από την πρώτη δεκαετία του δέκατου όγδοου αιώνα επίσης 

προτεστάντες, δεν είχαν ως μόνο κίνητρο τη μεταστροφή των ντόπιων στον χριστιανισμό, 

αλλά συχνά ένα γνήσιο ενδιαφέρον για μια θρησκεία, την οποία δεν έβλεπαν πάντα ως έργο 

του διαβόλου, αλλά κατά περίπτωση και με αγάπη, ως μια έκφραση της ανθρώπινης 

θρησκευτικότητας. Μεταξύ αυτών των ιεραποστόλων περιλαμβάνονται μορφές που έχουν μια 

περίοπτη θέση στην ιστορία της μελέτης του Ινδουϊσμού αλλά και της ινδολογίας γενικά.  

Αργότερα, με την επικράτηση των Άγγλων μετά από το 1757, εκτός από τους 

ιεραποστόλους άλλοι επίσης, όπως υπάλληλοι της Αγγλικής Εταιρείας των Ανατολικών 

Ινδιών ή Άγγλοι κυβερνητικοί υπάλληλοι, ασχολήθηκαν σοβαρά με τη μελέτη του 

Ινδουϊσμού.  Η αγγλική αποικιοκρατία, που άρχισε από τότε, απαιτούσε για τη διατήρησή της 

μια όσο το δυνατόν καλύτερη γνώση των δομικών στοιχείων της ζωής των ντόπιων. Ένα από 

αυτά ήταν η ινδική νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία, κατά βάση, οι νέοι κύριοι της χώρας 

θέλησαν να την κυβερνήσουν, προκειμένου να αποφύγουν προστριβές με τον ντόπιο 

πληθυσμό που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανταρσίες.  

Τη μελέτη αυτής της νομοθεσίας η αγγλική Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών ανέθεσε 

αρχικά στον Σερ Ουίλλιαμ Τζόουνς, δικηγόρο (αν και ποτέ δεν άσκησε το επάγγελμα) και 

γνώστη πολλών κλασσικών ευρωπαϊκών, όπως των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών 

και ανατολικών γλωσσών, όπως τα περσικά. Από πολλούς η άφιξη του Ουίλλιαμ Τζόουνς 

στην Ινδία θεωρείται ότι σημειώνει την έναρξη της «κανονικής» επιστήμης της Ινδολογίας. Ο 

Ουίλλιαμ Τζόουνς, μελετώντας την αρχαία γλώσσα της Ινδίας, τα σανσκριτικά, παρατήρησε 

ότι υπάρχουν σε αυτήν πάμπολλες λέξεις όμοιες με τις αντίστοιχες λέξεις των κλασσικών 
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γλωσσών που ο ίδιος γνώριζε. Μάλιστα, οι ομοιότητες μεταξύ των λέξεων αυτών των 

γλωσσών γίνονται μεγαλύτερες όσο παλαιότερες είναι οι μορφές τους, όσο δηλαδή 

προχωρούμε προς τα αρχαιότερα στρώματά τους. Μ’ όλο που δεν υπήρξε ο πρώτος που 

έκανε αυτή την παρατήρηση, υπήρξε εκείνος που εντονότερα από όλους προώθησε τη θεωρία 

ότι αυτές οι γλώσσες, που τώρα είναι απομακρυσμένες γεωγραφικά, κατάγονται από μια 

κοινή πρωτογλώσσα, την οποία μιλούσε ένας λαός ή ένα σύνολο λαών. Αυτές τις γλώσσες 

ονόμασε Ινδογερμανικές (αργότερα ονομάστηκαν Ινδοευρωπαϊκές) και την πρωτογλώσσα 

πρωτοινδοευρωπαϊκή.  

Με βάση τη λεγόμενη γλωσσική παλαιοντολογία, μια μέθοδο η οποία, με βάση την 

ιδέα ότι οι λέξεις αντιστοιχούν σε πράγματα, χρησιμοποιείται για να καθορισθούν, με κάποιο 

βαθμό βεβαιότητας, τα υλικά στοιχεία ενός πολιτισμού για τον οποίο δεν έχουν σωθεί 

μαρτυρίες άλλες από τη γλώσσα του, οι ινδοευρωπαϊστές προσδιόρισαν αρκετά τέτοια 

στοιχεία, όπως την ύπαρξη του τροχού, του άρματος, της κτηνοτροφίας βοοειδών κ.λπ. Αυτός 

ο προσδιορισμός χρησιμοποιήθηκε μετά ως ο οδηγητικός μίτος για τον εντοπισμό της 

αρχικής κοιτίδας των Ινδοευρωπαίων. Η αρχαιολογία έχει βρει τα υπολείμματα ενός τέτοιου 

πολιτισμού, που άκμασε στις νότιες στέπες της Ρωσίας, πάνω από τον Καύκασο, στην 

τοποθεσία Κουργκάν, γύρω στο 5.000 π.Χ Αυτή θεωρείται σήμερα από πολλούς η κοιτίδα, 

από όπου μετανάστευσαν οι Ινδοευρωπαίοι. Αυτοί που μετακινήθηκαν προς τα 

νοτιοανατολικά, φαίνεται ότι πέρασαν από την Μικρά Ασία και από εκεί στο Ιράν. Από το 

Ιράν, κάποια στιγμή, άγνωστο πότε ακριβώς, ομάδες από αυτούς, αφού πέρασαν από άλλες 

περιοχές, όπως την εκείνη του ποταμού Ώξου (Αμούρ-Ντάρια) μέσα από το Αφγανιστάν 

εισχώρησαν στην Ινδία. 

Επειδή στα αρχαιότερα ινδοευρωπαϊκά κείμενα, όπως στις Βέδες, οι αρχηγοί αυτών 

των λαών ονομάζονται άριοι (= αριστοκράτες, ευγενείς), αυτοί οι λαοί (εκτός από 

Ινδοευρωπαίοι) ονομάστηκαν Άριοι. Αυτοί που εισχώρησαν στην Ινδία, για αυτό το λόγο 

συχνά ονομάζονται Ινδοάριοι.   

Κάποτε επικρατούσε η θεωρία ότι οι Άριοι εισέβαλαν γύρω στο 2000 –1500 π.Χ. στην 

περιοχή της κοιλάδας του Ινδού, την οποία κατέκτησαν με τα όπλα. Σήμερα, με βάση 

αρχαιολογικά ευρήματα, μια τέτοια εισβολή αμφισβητείται. Θεωρείται ότι αυτό που συνέβη 

ήταν μάλλον κάτι πιο περίπλοκο, μια σταδιακή διείσδυση, εγκατάσταση των Ινδοαρείων στην 

περιοχή της κοιλάδας του Ινδού ποταμού για αρκετούς αιώνες πριν συνεχίσουν τη διείσδυσή 

τους προς τα ανατολικά.  
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Μέχρι τη δεκαετία του 1910, κατά την οποία συστηματικές ανασκαφές στην περιοχή 

της κοιλάδας του Ινδού απεκάλυψαν έναν θαυμάσιο, πανάρχαιο, αστικό πολιτισμό, όμοιο με 

εκείνους της Μεσοποταμίας της τρίτης χιλιετίας π.Χ., υπήρχε η εντύπωση ότι η ιστορία της 

Ινδίας, συνεπώς και του Ινδουϊσμού άρχισε με τους Αρίους. Η ανακάλυψη του πολιτισμού 

που είχε ως κέντρο του πόλεις όπως το Μοχέντζο Ντάρο και η Χαράππα στην κοιλάδα του 

Ινδού  (βλ. χάρτη), αλλά εκτεινόταν σε μια τεράστια περιοχή γύρω από αυτή, προχώρησε την 

ινδική ιστορία για τουλάχιστον μια χιλιετία στο βάθος του χρόνου.  

Ο πολιτισμός της κοιλάδας του Ινδού διάρκεσε περίπου από το 3.000 ως το 1500 π.Χ. 

Ο πολιτισμός αυτός είχε γραφή, η οποία υπάρχει στους σφραγιθόλιθους που έχουν βρεθεί, 

αλλά δεν έχει κατορθωθεί ακόμη η ανάγνωσή της. Αρχαιολογικά ευρήματα, όπως η 

παράσταση ενός θεού που κάθεται σε στάση γιόγκα και είναι περικυκλωμένος από ζώα, και 

που από πολλούς θεωρείται η αρχική μορφή του θεού Σίβα (πρωτο-Σίβα – βλ. εικονοθήκη), 

ειδώλια της Μητέρας θεάς, σφραγιθόλιθοι που δείχνουν τον υποτιθέμενο πρωτο-Σίβα να 

λατρεύεται από κόμπρες, ή που παριστάνουν κατά κανόνα αρσενικά, δηλαδή κερασφόρα ζώα 

ή τον μονόκερο, παραστάσεις ανθρωποθυσίας, κύλινδροι που θεωρούνται παραστάσεις 

φαλλών, καθώς και άλλα ευρήματα, δείχνουν ότι η θρησκευτική ζωή συνίστατο στη λατρεία 

του θείου ως γενεσιουργού δύναμης που παράγει τη ζωή.  

Με την εγκατάσταση των Αρίων, δημιουργήθηκε ένας άλλος πολιτισμός, που, όπου 

κυριάρχησε στην Ινδία, επικάλυψε τα θρησκευτικά στοιχεία του προγενέστερου. Ωστόσο, 

επειδή δεν κυριάρχησε απόλυτα παντού, ούτε οι παλαιότεροι κάτοικοι εξαφανίστηκαν αλλά 

συνέχισαν να ζούν κάτω από ή μαζί με τους Αρίους, αυτά τα στοιχεία πέρασαν αργότερα 

μέσα στον Άριο πολιτισμό, αναπτύχθηκαν, και συνέβαλαν, σε μια σύνθεση με Άρια στοιχεία, 

στη δημιουργία της ουπανισαδικής, καθώς και στη δημιουργία των τριών θεϊστικών 

θρησκειών που ακολούθησαν.  

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΕΔΕΣ ΣΤΗ ΓΙΟΓΚΑ 

 

α) Η βεδική θρησκεία.  

    Με την είσοδο των Αρίων στην Ινδία (ακριβέστερα με την εποχή που συμπίπτει με τα 

αρχαιότερα τμήματα του φιλολογικού μνημείου των Ινδοαρίων, δηλαδή των Βεδών και που 
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είναι γύρω στα 1500 π.Χ.), αρχίζει η λεγόμενη βεδική περίοδος της ιστορίας της Ινδίας. Από 

το όνομα των Βεδών, αυτή η περίοδος της ιστορίας της Ινδίας αλλά και η αντίστοιχη 

περίοδος της ιστορίας του Ινδουϊσμού βεδική. Πηγή πληροφοριών για τη θρησκεία αυτή 

αποτελούν οι Βέδες ή βεδική γραμματεία ή βεδικός κανόνας, που είναι μια σειρά ιερών 

βιβλίων, τα οποία συντάχθηκαν προφορικά (και για αιώνες μεταδίδονταν επίσης έτσι) 

ξεκινώντας από το 1500 περίπου π.Χ.  

 Ο όρος Βέδες (ή Βέδα) σημαίνει «γνώση». Σχετικά με το ποια ακριβώς γνώση 

εννοείται με αυτή τη λέξη υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Μια από αυτές λέει ότι πρόκειται 

απλώς για τη γνώση των κειμένων των Βεδών, που αποκτάται με την απομνημόνευση.  

Ο όρος Βέδες (ή Βέδα) έχει μια στενή και μια ευρεία σημασία. Με τη στενή 

περιλαμβάνει τέσσερις πρώτες συλλογές (σαμχιτά) κειμένων, που είναι α) η Ριγκ Βέδα ή Ρίγκ 

Σαμχιτά (Βέδα των ύμνων). Είναι η αρχαιότερη και σημαντικότερη συλλογή. Περιλαμβάνει 

κατά το μεγαλύτερο μέρος της ύμνους στους θεούς του βεδικού πανθέου.  β) η Σάμα Βέδα ή 

Σάμα Σαμχιτά (Βέδα των μελωδιών). Περιλαμβάνει τους ίδιους ύμνους, αλλά 

διασκευασμένους έτσι, που να μπορούν να τραγουδηθούν την ώρα της κύριας λατρευτικής 

πράξης των Αρίων, της θυσίας. γ) Τη Γιατζούρ Βέδα ή Γιατζούρ Σαμχιτά. Έχει διασωθεί σε 

δύο εκδοχές, την Λευκή και τη Μαύρη και ασχολείται με διάφορες λεπτομέρειες της θυσίας. 

δ) Την Ατχάρβα Βέδα ή Ατχάρβα Σαμχιτά (Ατχάρβα είναι το όνομα της ιεραστικής οικγένειας 

που τη συνέταξε). Περιέχει κυρίως μαγικές επωδές για την επίτευξη διαφόρων σκοπών, όπως 

επιτυχία σε διάφορες επιδιώξεις, προστασία από διάφορα πράγματα κ.λπ. δεν ήταν από την 

αρχή μέρος των τεσσάρων σαμχιτά, αλλά προστέθηκε αργότερα. 

Τις Βέδες τις συνέτασσαν και τις απομνημόνευαν ιερείς (= βραχμάνοι) σε ειδικά 

ιερατικά σχολεία. Επειδή υπήρχαν πολλά τέτοια σχολεία ανά τη βόρεια Ινδία, υπήρχαν και 

πολλές εκδοχές των τεσσάρων Σαμχιτά. Από αυτές έχουν διασωθεί ελάχιστες (π.χ. για τη Ριγκ 

μία ολόκληρη και μια αποσπασματική). 

 Με την ευρεία σημασία ο όρος Βέδες ( ή Βέδα) σημαίνει το σύνολο των κειμένων που 

προστέθηκαν βαθμιαία σε αυτές τις πρώτες, τέσσερις συλλογές, των οποίων η σύνταξη πρέπει 

να τελείωσε γύρω στο 1000 π.Χ. Αυτά τα κείμενα είναι τριών ειδών: α) Οι Μπράχμανα 

(Brahmana). Είναι βιβλία (=προφορικά κείμενα) που περιέχουν εξηγήσεις των στοιχείων που 

αποτελούν τη θυσία, αιτιολογήσεις της προέλευσής τους, οδηγίες για την ορθή τέλεσή τους, 
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κ.λπ. Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτές τις εξηγήσεις παρεμβάλλονται επίσης μύθοι, φιλοσοφικές ή 

θεολογικές θεωρίες για το θεμέλιο του παντός, για τις αναλογίες ανάμεσα στον μικρόκοσμο 

και τον μακρόκοσμο, κ.λπ. β) Οι Αράνιακα (=βιβλία του δάσους). Οι Αράνιακα είναι κείμενα 

μεταβατικά μεταξύ του τύπου της θρησκείας που περιγράφουν οι Βέδες μέχρι τις Μπράχμανα 

και εκείνης που περιγράφει η επόμενη ομάδα κειμένων, οι Ουπανισάδες. Σε αυτά η θυσία 

εσωτερικοποιείται, δηλαδή τελείται μέσα στον άνθρωπο, ο οποίος θεωρείται ο ίδιος σαν ένα 

θυσιαστήριο. Αντί για  προσφορές στη θυσιαστική φωτιά, ο άνθρωπος κάνει προσφορές από 

στοιχεία που αποτελούν τον ίδιο, π.χ. προσφέρει την αναπνοή του, κ.λπ. γ) Οι Ουπανισάδες 

(Upanishad). Σε αυτές μια φιλοσοφία μονιστικού τύπου, η οποία μέχρι τότε συνυπήρχε υπό 

διάφορες, στοιχειώδεις μορφές, με άλλες ιδέες, πλέον επικρατεί. Ένα υπερβατικό (δηλαδή 

διαφορετικό από τον κόσμο, ο οποίος παρά ταύτα απορρέει από αυτό) απόλυτο (Μπράχμαν) 

αντικαθιστά τις θεότητες στο ρόλο του Υπέρτατου Όντος. Αυτό και άλλα στοιχεία (βλ. οικείο 

τόπο) συνιστούν μια καινούργια θρησκεία. δ) Οι Σούτρα (Sutras). Οι Σούτρα είναι κείμενα 

που επίσης δίνουν κυρίως οδηγίες για την τέλεση των θυσιών καθώς και άλλων τελετών. 

Χωρίζονται στις Σράουτα Σούτρα (Shrauta Sutras), που ασχολούνται με τις επίσημες, 

δημόσιες θυσίες, και στις Γκρίχυα Σούτρα (Grhya Sutras), που ασχολούνται με τις οικιακές 

τελετές, όπως αυτές που γίνονται στη γέννηση ενός παιδιού, στον γάμο, στον θάνατο κ.λπ. 

(διαβατήριες τελετές), καθώς και με τις οικιακές θυσίες. Οι Σούτρα δεν θεωρούνται 

αποκαλυμμένη αλήθεια, γι'  αυτό και δεν λέγονται Βέδες, όπως οι προηγούμενες ομάδες 

κειμένων, αλλά Σούτρα. Ωστόσο ανήκουν στη βεδική γραμματεία εφόσον δημιουργήθηκαν 

στην ίδια γλώσσα (βεδική σανσκριτική) και  εποχή με αυτή. 

Η βεδική θρησκεία ήταν πολυθεϊστική. Ωστόσο, με ποια ακριβώς έννοια 

πολυθεϊστική, αποτελεί σημείο αντιλεγόμενο μεταξύ των ερευνητών. Παλαιότερα εθεωρείτο 

απλώς πολυθεϊστική, δηλαδή συνιστάμενη στη λατρεία πολλών θεών, όπως η θρησκεία των 

αρχαίων Ελλήνων ή των Ρωμαίων. Από αυτήν η πρόοδος γινόταν προς τον μονισμό των 

Ουπανισάδων, που κάποια στιγμή θριάμβευε πάνω στον προηγούμενο πλουραλισμό του 

θείου. Τώρα υπάρχουν διάφορες θεωρίες, όπως ο ενοθεϊσμός (πολλοί θεοί, με έναν, 

διαφορετικόν σε κάθε μια από τις περιόδους από τις οποίες πέρασε η βεδική θρησκεία και 

θεωρούμενο ως τον ανώτερο από όλους, δημιουργό συνόλου του κόσμου) ή η θεωρία 

σύμφωνα με την οποία δεν επικρατούσε ένας τέτοιος θεός σε κάθε περίοδο, αλλά πολλοί 

ταυτόχρονα την ίδια περίοδο, οπότε η εξύμνηση καθενός, με τη σειρά, ως συγκεντρώνοντος 

τα χαρακτηριστικά και όλων των άλλων, δείχνει ότι οι θεοί ήδη από τη Ριγκ Βέδα βλέπονταν 

ως οι διάφορες μορφές ενός υποκείμενου απολύτου, κ.λπ. 
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 Οι θεοί της βεδικής θρησκείας μπορούν να χωριστούν σε ουράνιους (όπως ο 

Βαρούνα, θεός του ουρανού, ο Σούρυα θεός του ήλιου) ατμοσφαιρικές (όπως ο Βάγιου, θεός 

του ανέμου, οι Μάρουτ, θεοί των καταιγίδων, ο Ίντρα, θεός της βροχής και άρα της 

γονιμότητας και κατόπιν θεός του πολέμου, ο Μίθρα, θεός της δικαιοσύνης) και επίγειες 

θεότητες (όπως ο Άγκνι, θεός της φωτιάς και το Σόμα, θεός του χυμού με τις ψυχοδηλωτικές 

ιδιότητες που πρόσφεραν στους θεούς αλλά και κατανάλωναν και οι ίδιοι οι βεδικοί Άριοι).  

Στη  βεδική θρησκεία κέντρο της λατρευτικής δραστηριότητας αποτελούν οι θυσίες 

προς αυτούς τους θεούς, που γίνονται είτε σε δημόσιους χώρους, πάνω σε τεράστιους σε 

έκταση βωμούς, είτε στα σπίτια των πιστών και είναι πότε αναίμακτες και πότε αιματηρές, 

όπως θυσία αλόγου. 

  Όταν οι Άριοι  εισχώρησαν στην Ινδία ήταν ήδη χωρισμένοι σε τρεις τάξεις: ιερείς 

(βραχμάνοι), πολεμιστές – αριστοκράτες (κσατρίγια) και τεχνίτες ή γενικά επαγγελματίες 

(βάϊσια). Ανώτερη θεωρούνταν εκείνη των βραχμάνων. Σ' αυτές προστέθηκε η τάξη των 

χειρώνακτων (σούντρα), στην οποία κατέταξαν τους κατακτημένους ντόπιους ινδικούς λαούς. 

Η κοινωνική και θρησκευτική ζωή κάθε τάξης ρυθμιζόταν από ένα σύνολο κανόνων, τους 

οποίους καθόριζαν οι βραχμάνοι. Το ινδικό όνομα των βασικών αυτών τάξεων είναι βάρνα= 

χρώμα. Το όνομα κάστες τους δόθηκε τον 16ο αι. από τους Πορτογάλους αποίκους.  

      Στη διάρκεια των αιώνων οι κάστες απέκτησαν ένα πλήθος υποδιαιρέσεις. Αυτές 

διακρίθηκαν και ιεραρχήθηκαν με βάση το βαθμό καθαρότητας ή ακαθαρσίας του 

επαγγέλματος. Ακάθαρτα επαγγέλματα είναι αυτά που διαχειρίζονται πράγματα που έχουν να 

κάνουν με τον θάνατο ή με νεκρά υλικά. Με την ίδια βάση δημιουργήθηκε, επίσης, η τάξη 

εκείνων που ήταν έξω από κάθε κάστα (άθικτοι – π.χ. επαγγέλματα που σχετίζονται με την 

απομάκρυνση σωματικών ακαθαρσιών κ.τ.π.). Εφόσον οι γάμοι είναι δυνατοί, καταρχήν, 

μόνο με άτομα της ίδιας κάστας, η εκτεταμένη ενδογαμία δημιούργησε κάτι σαν φυλές, που 

κατοικούν ορισμένα μέρη της Ινδίας. Από την άλλη μεριά, εφόσον γάμοι π.χ. με άντρα από 

ανώτερη κάστα και γυναίκα από κάποια κατώτερη υπήρχαν, δημιουργήθηκαν καινούργιες 

κάστες. Και οι μεν και οι δε ονομάζονται «τζάτι», που είναι το όνομα που κυρίως 

χρησιμοποιείται σήμερα στην Ινδία για την «κάστα». 

     Παράλληλα με τον πολυθεϊσμό στις  Βέδες απαντά, επίσης, η ιδέα ότι υπάρχει μια 

παγκόσμια τάξη, η οποία διακρίνεται στη δομή και λειτουργία του κόσμου, αλλά και στη 

δομή και λειτουργία της κοινωνίας,την ηθική δεοντολογία κ.λπ. Η παγκόσμια αυτή τάξη 
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ονομάζεται «ντάρμα». Το ντάρμα είναι θείας καταγωγής και άρα η σύμφωνη μ' αυτό διαγωγή 

των ανθρώπων είναι πράξη θρησκευτικού χαρακτήρα και συνεπώς υποχρεωτική. Επομένως, 

και η δεδομένη τάξη της κοινωνίας, δηλαδή η διαίρεσή της σε κάστες, θεωρείται στις Βέδες 

μέρος της παγκόσμιας τάξης και άρα επίσης θείας καταγωγής. Το ίδιο ισχύει και για το 

σύνολο των κανόνων που συνοδεύει κάθε κάστα και που ονομάζεται επίσης ντάρμα. Η 

μεταπήδηση σε άλλη κοινωνική τάξη θεωρήθηκε αργότερα ότι μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε 

μια επόμενη ζωή, ανάλογα με τις πράξεις κατά την παρούσα. 

 Κατά άλλους από τα αρχαιότερα στρώματα της Ριγκ Βέδα, κατά άλλους από τα 

νεότερα (κυρίως το 10 κεφάλαιο) εμφανίζονται ιδέες που αποτελούν προδρόμους της 

μονιστικής φιλοσοφίας που θα επικρατήσει στις Ουπανισάδες. Π.χ. σε κάποιες από τις 

κοσμογονίες που παρουσιάζονται σε αυτή ο κόσμος δημιουργείται μέσα από τη διαμόρφωση 

ενός αρχικού, αδιαμόρφωτου υλικού ή μέσα από τη διάσπαση σε διάφορα μέρη μιας αρχικής 

ενότητας κ.τ.π. Παράδειγμα της δεύτερης περίπτωσης είναι ο περίφημος «ύμνος του 

Πουρούσα» (Πουρούσα σούκτα).  

Σύμφωνα με αυτόν τον ύμνο (βλ. κείμενα στο τέλος του τεύχους) το σύμπαν αποτελεί 

ένας τεράστιος άνθρωπος, ο οποίος ονομάζεται συχνά αρχάνθρωπος (εφόσον από αυτόν 

προέκυψε το σύμπαν) ή μακράνθρωπος (κατά το μακρόκοσμος, δηλαδή τα μεγάλης κλίμακας 

στοιχεία που αποτελούν το σύμπαν, όπως ο ουρανός, η γη κ.λπ. σε αντιδιαστολή προς τα 

επιμέρους, μικρά σε κλίμακα όντα, όπως ο άνθρωπος). Αυτός ο μύθος είναι κοινός σε 

πολλούς λαούς (ο γίγας Υμίρ είναι ο Πουρούσα των Νορβηγών, ενώ ο Ιζανάγκι ο Πουρούσα 

των Ιαπώνων). Τα μέρη που αποτελούν το σύμπαν δημιουργούνται μέσα από το διαμελισμό, 

σε μια αρχική θυσία (που συμπίπτει με τη δημιουργία) της ενότητας που αποτελεί αρχικά ο 

Πουρούσα, σε κομμάτια. Έτσι από το κρανίο του προκύπτει ο ουρανός, από τα πόδια του η 

γη, από το μάτι του ο ήλιος, από την αναπνοή του ο άνεμος κ.λπ. (πρέπει κανείς να βλέπει το 

σύμπαν σε μια όρθια ή κατακόρυφη διάταξη). Προκύπτουν επίσης οι τέσσερις κάστες, που 

για πρώτη φορά αναφέρονται σε αυτό το κείμενο.  

Έτσι προκύπτει μονισμός, δηλαδή το παν αποτελείται από ένα μόνο πράγμα, ένα μόνο 

«υλικό», τον Πουρούσα, ο οποίος όμως, επειδή από την αρχή το μέγεθός του υπερβαίνει τον 

κόσμο, ο οποίος δηλώνεται ότι είναι ένα μόνο ποσοστό (το ένα τέταρτο) της ύπαρξής του, 

μετά τον διαμελισμό γίνεται δύο στρώματα (τα οποία περιγράφονται στην αρχή του ύμνου ως 

τα τρια τέταρτα και το ένα τέταρτο του Πουρούσα): Το υπερβατικό (τα τρια τέταρτα) και το 
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στρώμα που αποτελείται από τα κομμάτια του, που αποτελούν τα μέρη του φαινόμενου 

κόσμου (το ένα τέταρτο), και που είναι πεπερασμένα. 

Ανάλογες ιδέες απαντούν με σαφήνεια σε έναν ύμνο προς τον θεό της φωτιάς, Άγκνι. 

Εκεί όλα τα στοιχεία του κόσμου που είναι φωτεινά ή θερμά, όπως ήλιος, ο κεραυνός, η 

φωτιά που ενυπάρχει στα ξύλα (και βγαίνει από εκεί με την τριβή), η ζωϊκή θερμότητα, η 

φωτιά μέσα στο στομάχι που προκαλεί την πέψη κ.λπ., όλα, δηλαδή δυνάμει όσα αποτελούν 

τον κόσμο είναι οι διάφορες μορφές ενός πράγματος, δηλαδή του Άγκνι. Το ένα αυτό, 

προφανώς, παίρνει τη θέση όχι μόνο του γεννήτορα όλων των άλλων (δημιουργική αρχή) 

αλλά και του βασικού στοιχείου, με άλλα λόγια της ουσίας όλων των άλλων. Δημιουργείται 

έτσι ένας μονιστικός, διστρωματικός κόσμος, του οποίου το ένα στρώμα είναι η ουσία και το 

άλλο οι μορφές της, δηλαδή δύο οντολογικά άνισα στρώματα (το ένα είναι το «ουσιαστικό», 

το αληθινά πραγματικό, το «όντως ον»). 

Τέλος, ανάλογη είναι η ιδέα που υπάρχει στη φράση ότι «το απόλυτο είναι ένα, αλλά 

οι άνθρωποι το ονομάζουν με πολλά ονόματα», που είναι τα ονόματα των πολλών θεών. Εδώ 

υπάρχει μόνο το ένα απόλυτο, οι θεοί όχι μόνο μειώνονται σε πραγματικότητα, αλλά γίνονται 

απλά ονόματα του ενός και μόνου υπάρχοντος. 

Αυτές και ανάλογες ιδέες, συνυπάρχοντας με άλλες, συνεχίζουν να επαναλαμβάνονται 

στην μετέπειτα βεδική γραμματεία, δηλαδή στη Γιατζούρ Σαμχιτά, στην Ατχάρβα Σαμχιτά, 

στις Μπράχμανα, στις Αράνιακα. Ωστόσο φτάνουν στην ώριμη διατύπωση αλλά και 

επικράτησή τους, στις Ουπανισάδες. 

 

β) Οι Ουπανισάδες 

    Σύμφωνα με τα παραπάνω, ήδη από το τέλος της Ριγκ Βέδα (ή και νωρίτερα) αρχίζει να 

εμφανίζεται στις Βέδες  η ιδέα ότι ο κόσμος χωρίζεται σε δύο στρώματα, ένα βασικό και 

θεμελιώδες, που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη κάθε ορίου, συνεπώς από απειρία, και ένα 

επιφανειακό ή εξωτερικό, αυτό στο οποίο ζούμε, και χαρακτηρίζεται από την οριακότητα, 

δηλαδή αποτελείται από όντα περιορισμένα στα όρια της μορφής τους.  Επειδή μια 

πραγματικότητα που δεν έχει όρια μπορεί να εννοηθεί και ως ενότητα αλλά και ως ολότητα, 

το στρώμα που αποτελεί το βάθoς ή τη βάση του κόσμου εννοείται, δηλαδή γίνεται αντιληπτό 

και μέσα από αυτές τις έννοιες. Εννοήθηκε επίσης μέσα από την έννοια της μη δυϊκότητας 

(το άπειρο δεν μπορεί να είναι χωρισμένο στα δύο: τότε θα αποτελούνταν από δύο κομμάτια, 
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δύο δηλαδή περιορισμένες πραγματικότητες), ή ακόμη μέσα από την έννοια του αμόρφου. Σε 

αντιδιαστολή προς αυτές τις έννοιες, το εξωτερικό στρώμα, που αποτελείται από τα 

περιορισμένα (=υπάρχοντα μέσα στα όρια της μορφής τους) όντα (στα οποία 

περιλαμβάνονται και οι βεδικοί θεοί) εννοήθηκε ως ο κόσμος της δυϊκότητας ή ως ο κόσμος 

των μορφών, ο κόσμος της πολλαπλότητας.  

     Ήδη από την εμφάνισή του αυτό το βασικό στρώμα απολυτοποιήθηκε θεωρήθηκε 

δηλαδή ως το απόλυτο, η απόλυτη πραγματικότητα. Εκτός από βάση ή θεμέλιο του παντός, 

αυτό το απόλυτο θεωρήθηκε επίσης ως η πρώτη αρχή, η πηγή από την οποία απέρρευσε το 

δεύτερο στρώμα, το σύνολο των όντων. Το σύνολο των όντων αποτελεί την προς τα έξω 

δημιουργική έκφραση ή εκδήλωση του απολύτου. Αυτή η απόλυτη πραγματικότητα (ή απλώς 

το απόλυτο) είναι η πηγή των πάντων, η πρώτη αρχή, δηλαδή όλα όσα υπάρχουν, 

συμπεριλαμβανομένων και των θεών, απέρρευσαν απ' αυτή. Αυτές οι ιδέες, σκόρπιες στις 

Βέδες, αναπτύχθηκαν περισσότερο και επικράτησαν ως το βασικό κοσμοείδωλο του 

Ινδουϊσμού σε μια τελευταία σειρά βιβλίων του βεδικού κανόνα,  που ονομάζονται 

Ουπανισάδες και γράφηκαν περ. από το 700 (;) ως το 500 ή 300 π.Χ.     

     Στις Ουπανισάδες για το απόλυτο που αποτελεί το υπόστρωμα του σύμπαντος 

επικράτησε το όνομα Μπράχμαν. Ο όρος αρχικά σήμαινε την ιερή δύναμη, αυτή που δίνουν 

οι θεοί μέσα από τη θυσία, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι σκοποί για τους οποίους 

αυτή γίνεται. Βαθμιαία προσλαμβάνει την έννοια της βασικής δύναμης, αυτής που υπάρχει 

στη βάση του παντός και σαν στύλος (σύμφωνα με τη μυθική, αρχαϊκή εικόνα για το θεμέλιο 

του παντός που απαντά σε μια Μπράχμανα) στηρίζει το παν. Στις Ουπανισάδες, αφού 

αναζητηθεί σε διάφορα πράγματα που μπορεί να αποτελούν το κοινό υλικό που συνιστά την 

ουσία των πάντων, τέλος δηλώνεται ότι δεν είναι τίποτε από όσα υπάρχουν στον κόσμο και 

ότι είναι τελείως υπερβατικό.  

Στις Ουπανισάδες ο μονισμός έχει δύο μορφές: α) το Μπράχμαν είναι τα πάντα, και β) 

το Μπράχμαν είναι μέσα στα πάντα. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει ο διστρωματισμός =το 

Μπράχμαν είναι κ α ι τα δύο στρώματα ή επίπεδα που αποτελούν το παν: άρα παραμένει 

επίσης και υπερβατικό και ως τέτοιο, εκτός από το ότι είναι τα πάντα ή είναι μέσα στα πάντα, 

επίσης περιέχει τα πάντα.  

Στη δεύτερη μορφή το Μπράχμαν ενυπάρχει μέσα σε όλα, τα οποία, ωστόσο, 

διατηρούν μια διαφορά από αυτό. Όπως ο αέρας που, αν και άμορφος, μπορεί να περικλειστεί 

μέσα στα δοχεία, έτσι και μέσα σε κάθε τι υπάρχει ένα «τμήμα» του Μπράχμαν. Εικόνες της 
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δεύτερης εκδοχής είναι εκείνη, σύμφωνα με την οποία το Μπράχμαν είναι μέσα σε όλα, όπως 

το «τίποτε» εκείνο που υπάρχει μέσα σε ένα σπόρο, αφού κανείς τον ανοίξει, και που όμως 

από αυτό προέρχεται και ο σπόρος, και ο καρπός, και το δέντρο και όλο το σύμπαν (βλ. 

κείμενα). Ή όπως το αλάτι ενυπάρχει μέσα σε κάθε μόριο του νερού.    

  Το Μπράχμαν που ενυπάρχει στα όντα, σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή, η οποία 

είναι και η επικρατέστερη, λέγεται Άτμαν. Απλούστερα διατυπωμενο, άτμαν είναι το κομμάτι 

του Μπράχμαν που υπάρχει μέσα σε κάθε ον. Μ' αυτόν τον τρόπο όλα τα όντα είναι στο 

βάθος τους Άτμαν και άρα μέρος του Μπράχμαν .  Το ίδιο και ο άνθρωπος, του οποίου ο 

πυρήνας, το έσχατο βάθος ή ο «εαυτός» όπως συχνά λέγεται, είναι το άτμαν.  

Ο όρος άτμαν είχε μια εννοιολογική εξέλιξη εξίσου μακριά με το Μπράχμαν. 

Αναπτύχθηκε παράλληλα με αυτό, για να ταυτιστεί σε μια τελική φάση, ίσως πρώτα στις 

Μπράχμανα (το κείμενο που την αναφέρει δεν είναι εντελώς σαφές) και οριστικά στις 

Ουπανισάδες, με αυτό. Αυτή η ταύτιση, Μπράχμαν και άτμαν, θεωρείται ως η βασική 

διδασκαλία των Ουπανισαδών.  

Η εννοιολογική εξέλιξη του όρου «άτμαν» ξεκίνησε από τη σημασία «πνοή» ή 

«αέρας» (συγγένεια με το ελληνικό «ατμός») , πέρασε στη σημασία του  κεντρικού τμήματος 

του ανθρώπινου σώματος, δηλαδή του «κορμού» σε αντιδιαστολή προς τα μέλη και, τέλος 

στη σημασία του «εαυτού», αυτού που αποτελεί την ουσία του ανθρώπου. Στις Ουπανισάδες 

έχει συχνά και τις δύο τελευταίες σημασίες, κυρίως όμως έχει την έννοια του γιγνώσκοντος 

υποκειμένου, εκείνου που γνωρίζει χωρίς το ίδιο ποτέ να γνωρίζεται. Με αυτή την έννοια το 

άτμαν είναι κάτι υπερβατικό, δηλαδή απολύτως άλλο από την υλική και ψυχική 

πραγματικότητα του ανθρώπου. Ως υπερβατικό δεν είναι τίποτε (νέτι, νέτι, επαναλαμβάνουν 

οι Ουπανισάδες: δεν είναι ούτε τούτο, ούτε εκείνο), είναι μια πραγματικότητα αποφατική. Η 

ταύτισή του με το Μπράχμαν ακολούθησε ακριβώς αυτή τη συνειδητοποίηση της 

υπερβατικότητάς του.  

Στην ουπανισαδική ανθρωπολογία, μεταξύ φυσικού σώματος (sarira) και άτμαν 

μεσολαβεί ένα δεύτερο, «λεπτό σώμα» (suksma), στο οποίο εδρεύουν τα αισθήματα και 

διάφορες ψυχικές λειτουργίες, μεταξύ των οποίων κάποιες που υπνώττουν, όπως η διόραση ή 

η προόραση. 

      Ενώ στις Βέδες ο κόσμος θεωρείται ως κάτι καλό, στις Ουπανισάδες απόλυτα καλό 

θεωρείται μόνο το Μπράχμαν. Ο κόσμος είναι μια κατώτερη πραγματικότητα, εφόσον α) 
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είναι απορρέουσα και συνεπώς δευτερεύουσα και όχι η βασική. Για αυτό το λόγο δεν είναι 

αυτή το «όντως ον», αλλά σε σύγκριση με το Μπράχμαν είναι ελλειπτικός σε 

πραγματικότητα, είναι «μάγια», μια φαντασμαγορία σχεδόν μη πραγματική. Ως μη 

πραγματικός αναφέρεται ο κόσμος στην περίφημη φράση της Τσάντογκια Ουπανισάντ «από 

το μη πραγματικό, οδήγησέ με στο πραγματικό». Ωστόσο, γενικά στις Ουπανισάδες ο κόσμος 

δεν θεωρείται ακόμη απολύτως ψευδαίσθηση, όπως γίνεται αργότερα στην Αντβάϊτα 

Βεδάντα του Σανκάρα. Είναι μόνο μειωμένου βαθμού πραγματικότητας σε σύγκριση με το 

Μπράχμαν. β)  εφόσον αποτελείται από όντα που βρίσκονται σε κατάσταση περιορισμού και 

μεταβολής. Ο περιορισμός βιώνεται ως εγκλωβισμός ή φυλακή, ενώ η μεταβολή είναι 

υπεύθυνη για την φθορά, και συνεπώς την αρρώστεια, το γήρας και τέλος τον θάνατο. Μόνο 

το Μπράχμαν, ως μη φθειρόμενο, είναι αθάνατο. Τα έμβια όντα, μεταξύ των οποίων και ο 

άνθρωπος, εισπράττουν αυτή την κατάσταση ως οδύνη. Βιώνουν λοιπόν την ύπαρξη ως πόνο.  

      Ο άνθρωπος παραμένει σε αυτή την κατάσταση επειδή τελεί σε κατάσταση άγνοιας 

ως προς το ποιά είναι η αλήθεια (δηλαδή το αμετάβλητο και άρα άφθορο και αιώνιο, αθάνατο  

Μπράχμαν ) και ποιος είναι ο αληθινός του εαυτός (το Άτμαν). Γοητευμένος από τον κόσμο, 

έχει συνεχώς στραμμένο το νου του προς αυτόν και άρα προς τα έξω και αγνοεί ότι το βάθος 

τού εαυτού του είναι η θεία πραγματικότητα. 

      Στις Ουπανισάδες  εμφανίζονται, επίσης, δύο άλλες ιδέες, που είναι άγνωστες στις 

Βέδες. Αυτές είναι η Σαμσάρα και το κάρμα.    Σαμσάρα  είναι η ανακύκληση των υπάρξεων. 

Σύμφωνα μ' αυτήν την αντίληψη τα έμβια όντα δεν ζουν μόνο μια φορά, αλλά αφού μια 

μορφή ύπαρξης διαλυθεί, κάτι από αυτήν επιβιώνει και μεταβαίνει σε άλλη μορφή ύπαρξης. 

Δημιουργείται έτσι ένας ατέρμων κύκλος μετενσαρκώσεων που διατηρεί συνεχώς τα όντα σε 

κάποια μορφή ύπαρξης.  

     Η λέξη Κάρμα σημαίνει «πράξη». Ως έννοια έχει δύο περιεχόμενα ή σημασίες: Α) 

είναι ο νόμος, σύμφωνα με τον οποίο οι πράξεις που το ον διέπραξε στην προηγούμενη 

μορφή ύπαρξης προσδιορίζουν τη μορφή στην οποία θα μεταβεί στην επόμενη. Β) είναι ένα 

είδος ενέργειας που εκλύει ο άνθρωπος καθώς πράττει. Αυτή συσσωρεύεται και, 

προσκολλώμενη κατά κάποιο (ασαφή) τρόπο στο λεπτό σώμα, το οποίο επειζεί του θανάτου 

του υλικού σώματος, πάει στη μήτρα μιας άλλης μορφής ύπαρξης. Αυτή η είναι καλή ή κακή 

και έτσι ο άνθρωπος, ανάλογα με τις πράξεις του, μαζεύει καλό ή κακό κάρμα.  

Οι μορφές στις οποίες μετενσαρκώνονται τα όντα δεν προσδιορίζονται όλες στις 

Ουπανισάδες, αλλά διαμορφώνονται βαθμιαία μέσα στην ιστορία του Ινδουϊσμού (μετά το 
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500 π.Χ. αποκρυσταλλωνόμενες σε έργα  όπως «Οι Νόμοι του Μανού») σε έξι: εκτός από την 

ανθρώπινη μπορούν να είναι μια ζωική, μια δαιμονική σε κάποια κόλαση, μια τιτανική 

(ασούρα, ashura: πολεμικά, βίαια όντα, σαν τους τιτάνες της αρχαίας ελληνικής θρησκείας), 

η μορφή ύπαρξης που λέγεται πεινασμένα πνεύματα (πρέτα, preta) ή μια θεϊκή ύπαρξη, σε 

κάποιο ουρανό.  

      Τι πράξεις κάνει ο άνθρωπος εξαρτάται από εκείνο που επιθυμεί. Έτσι τελικά 

μετενσαρκώνεται κάθε φορά σε κάποια μορφή ύπαρξης ανάλογη με την επιθυμία του. 

Εφόσον θεωρεί ως αλήθεια τον κόσμο, κατά κανόνα επιθυμεί κάτι από αυτόν, με αποτέλεσμα 

να προβαίνει σε πράξεις που τον οδηγούν σε κάποια από τις παραπάνω μετενσαρκώσεις, οι 

οποίες αντιστοιχούν σε αυτές (π.χ. ένας βίαιος άνθρωπος θα γίνει τιτάνας, ένας άπληστος 

πεινασμένο πνεύμα κ.ο.κ.). Η ιδέα ότι τα όντα (και ο άνθρωπος ανάμεσά τους) καθορίζουν τα 

ίδια, με τις πράξεις τους, το μέλλον τους δεν έχει καμμιά σχέση με τη μοίρα ή τον 

προκαθορισμό. Το κάρμα είναι μια κατεξοχήν αυτοκαθοριστική ιδέα. 

      Η ατέρμονη παραμονή, μέσω της σαμσάρα, σε κάποια μορφή ύπαρξης, δηλαδή σε μια 

κατάσταση που ακόμη και στις πιο ευτυχείς μορφές της, όπως είναι π.χ. μια μετενσάρκωση 

σε έναν άνθρωπο καλής κάστας και πλούσιο, ή στον ουράνιο κόσμο κάποιας θεότητας, 

χαρακτηρίζευται πάντα από περιορισμό, μεταβολή και ελλειπτική πραγματικότητα, συνεπώς 

από λιγότερη ή περισσότερη οδύνη, προκάλεσε το αίτημα της απελευθέρωσης (μούκτι ή 

μόξα) από αυτή. Πρόκειται για ένα καινούργιο σωτηριολογικό αίτημα. Μέχρι τότε, η 

μεταθανάτια τύχη που ευχόταν κανείς, βέβαια μετά από μια όσο το δυνατόν μακροχρόνια και 

ευτυχή ζωή σε αυτό τον κόσμο, ήταν να πάει στον τόπο των προγόνων του, που βρισκόταν 

κάπου στη δυτική πλευρά του ουρανού.  Τώρα ζητά την απελευθέρωση από κάθε μορφή 

ύπαρξης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την απελευθέρωση από τον κύκλο των 

μετενσαρκώσεων.  

Αυτό είναι το αίτημα και κάθε ινδουϊστικής θρησκείας, αλλά και του Βουδισμού και 

του Τζαϊνισμού. Διαφέρουν η ακριβής έννοια της απελευθέρωσης, το τι συμβαίνει ή σε ποια 

κατάσταση είναι ό,τι από τον άνθρωπο επιτυγχάνει την απελευθέρωση μετά από αυτήν και τα 

μέσα ή ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται. Σύμφωνα με τις Ουπανισάδες, αυτή 

επιτυγχάνεται με τη σταδιακή απόσυρση του νου του ανθρώπου από τον εξωτερικό κόσμο 

και τη στροφή του προς τον εσωτερικό με τελικό σκοπό την ταύτιση του νου με το Άτμαν και 

μέσω αυτού με το Μπράχμαν . Η διαδικασία αυτή, από τη σταδιακή απόσυρση του νου από 

τον εξωτερικό κόσμο ως την ταύτιση ή ένωση με το Μπράχμαν  ονομάζεται Γιόγκα.  
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γ) Η γιόγκα 

    Γιόγκα (ίδια λέξη με το ελληνικό «ζυγός», το λατινικό jugum ή το γερμανικό Joch) 

σημαίνει «ζεύξη», δηλαδή ένωση. Η ιστορική αρχή της γιόγκα είναι άγνωστη. Υπήρχε ήδη 

πριν εμφανιστεί στις Ουπανισάδες. Πάντως όσο τμήμα της ιστορίας της είναι γνωστό δείχνει 

ότι η γιόγκα χρησιμοποιήθηκε κυρίως για θρησκευτικούς σκοπούς, δηλαδή για την επίτευξη 

μιας υπερβατικής κατάστασης, όπως είναι π.χ. η απελευθέρωση από τους περιορισμούς της 

ύπαρξης μέσα από την απόκτηση υπερφυσικών ικανοτήτων, π.χ. του πετάγματος (τέτοιοι 

ασκητές αναφέρονται στη Ριγκ Βέδα). 

Η γιόγκα κάνει την εμφάνισή της στις Ουπανισάδες, πρώτα με κάποια στοιχεία της, 

όπως η εγκατάλειψη της κοινωνικής ζωής και η υιοθέτηση του πλάνητα, ανέστιου βίου, και 

μετά με τον ίδιο τον όρο (στην Κάθα Ουπανισάντ) και με όλο και περισσότερες από τις 

φάσεις που συνιστούν την διαδικασία της. Σε οκτώ τέτοιες φάσεις οργανώνει τη γιόγκα 

αργότερα,  κατά τον 2ο αιώνα π.Χ., ο Πατάντζαλι (Patanjali) στο έργο του Yoga Sutras.  

 

i) Θεωρητικές προϋποθέσεις της γιόγκα 

Η γιόγκα βασίζεται σε δύο βασικές ιδέες: α) όπως ο καθρέφτης δεν έχει ένα μόνιμο 

περιεχόμενο, αλλά αποκτά κάθε φορά εκείνο προς το οποίο είναι στραμμένος, έτσι και ο νους 

έχει την ιδιότητα να μεταβάλλεται σύμφωνα με εκείνο στο οποίο προσκολλάται και να 

ενώνεται με αυτό β) ο άνθρωπος ως ον δεν έχει μια μόνιμη ταυτότητα, δεν είναι δηλαδή 

μόνιμα κάτι, αλλά γίνεται εκείνο στο οποίο προσκολλάται ο νους του. 

Στο πλαίσιο του Ινδουϊσμού οι δύο αυτές βασικές ιδέες χρησιμοποιήθηκαν από 

διάφορες παραδόσεις για την επίτευξη της σωτηρίας. Οι παραδόσεις αυτές αντιλαμβάνονται 

τη σωτηρία καθεμιά σύμφωνα με την κοσμοθεωρία της. Γι 'αυτό ο τρόπος με τον οποίο οι 

ιδέες αυτές εφαρμόζονται και το αποτέλεσμα που επιδιώκεται ποικίλλει. Στις Ουπανισάδες, 

όπως είπαμε, στο βάθος του ανθρώπου βρίσκεται το Άτμαν. Μεταξύ του Άτμαν και του 

φυσικού στο λεπτό σώμα, βρίσκεται ο νους. ·Ετσι ο νους βρίσκεται μεταξύ της απόλυτης 

πραγματικότητας και του φυσικού κόσμου. ΄΄Ένα από τα στοιχεία του νου είναι η λεγόμεη 

«τσίττα (=συνείδηση)». Αυτή είναι μια λεπτή, δυναμική ουσία που μεταβάλλεται ανάλογα με 

εκείνο στο οποίο προσκολλάται.Η τσίτα είναι συγγενέστερη με το άτμαν μάλλον παρά με τον 
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εξωτερικό κόσμο. Εάν προσκολληθεί στο φυσικό κόσμο ενώνεται και ταυτίζεται μ' αυτόν. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο άνθρωπος να γίνεται μέρος αυτού του κόσμου. Εάν, αντίστροφα, 

στραφεί προς τα μέσα και μάλιστα προς το βάθος του, δηλαδή προς το Άτμαν, και 

προσκολληθεί σ' αυτό, θα ενωθεί και θα ταυτιστεί με το Άτμαν και συνεπώς με το Μπράχμαν 

και έτσι θα επιτύχει τη σωτηρία. 

Ανάλογα με τις διάφορες αντιλήψεις των ινδουϊστικών παραδόσεων για τον άνθρωπο 

και τον κόσμο, υπάρχουν ποικίλες παραλλαγές αυτού του βασικού σχήματος. Εξάλλου οι 

ίδιες τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς, όπως π.χ. μέσα από την 

προσκόλληση σε διάφορες ιδιότητες του λεπτού σώματος, για να μπορεί έτσι να ελέγχει όλες 

τις κρυμμένες δυνάμεις του ανθρώπου και να τις θέτει σε λειτουργία κατά βούληση ή για την 

απόκτηση υπερφυσικών δυνάμεων. Υπάρχουν συνεπώς διάφορες γιόγκα. 

         Εκτός από το σκοπό, οι διάφορες γιόγκα διακρίνονται επίσης με βάση τα μέσα που 

χρησιμοποιούν για την ένωση με το θείο. Έτσι, η γιόγκα που περιγράψαμε ως τώρα, επειδή 

ως τέτοιο μέσο έχει την απλή  «γνώση» του άτμαν από το νου, ονομάζεται «γιόγκα της 

γνώσης» (τζνάνα γιόγκα). Στις αρχαιότερες Ουπανισάδες, μ’ όλο που ο κόσμος 

εγκαταλείπεται για χάρη μιας συνεχούς αφιέρωσης στο άτμαν –Μπράχμαν, αυτή η αφιέρωση 

δίνεται η εντύπωση ότι γίνεται με τον νου, είναι δηλαδή μόνο διανοητική. Βαθμιαία 

προστίθεται και εκείνη με την οποία επιδιώκεται η πραγματική ένωση της συνείδησης με το 

άτμαν και μέσω αυτού με το Μπράχμαν, και η με αυτό τον τρόπο διάβαση σε ένα κοσμικό 

επίπεδο που δεν φθείρεται, δεν μεταβάλλεται, είναι αθάνατο, κ.λπ., δηλαδή εκείνο του 

Μπράχμαν. Αργότερα, στον Βισνουϊσμό και στον Σιβαϊσμό θα δούμε και άλλα είδη γιόγκα. 

  

 Στη συνέχεια θα περιγράψομε τα οκτώ στάδια της γιόγκα, όπως την οργάνωσε ο 

Πατάντζαλι. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Πατάντζαλι έχει ως θεωρητική βάση ένα 

φιλοσοφικό σύστημα που διαφέρει από εκείνο των Ουπανισαδών, εκείνο της Σάμκυα. Η 

Σάμκυα δέχεται μια πολλαπλότητα απολύτων που τα ονομάζει Πουρούσα. Τα ταυτίζει με τα 

χωριστά γνωστικά υποκείμενα των ανθρώπων. Οι Πουρούσα έχουν εμπλακεί με την πρακρίτι, 

δηλαδή την ύλη. Σκοπός είναι η απομόνωση (καϊβάλια) μιας πουρούσα στον εαυτό της και η 

με αυτό τον τρόπο προκύπτουσα απελευθέρωσή της από την πρακρίτι. Με όλο που στη θέση 

του Μπράχμαν -άτμαν είναι οι πολλές πουρούσα, ο σκοπός είναι ουσιαστικά ο ίδιος. 
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ii) Τα στάδια της γιόγκα 

    Η γιόγκα που εξετάζομε εδώ και που λέγεται ράτζα γιόγκα =βασιλική γιόγκα, (επειδή για 

τους Ινδούς αυτή είναι η ανώτερη από όλες τις γιόγκα, η κατεξοχήν γιόγκα) συνίσταται στη 

ζεύξη ή ένωση της συνείδησης με το άτμαν. Για να γίνει αυτό χρειάζεται ο λεγόμενος 

διαλογισμός, και για να επιτευχθεί ο διαλογισμός χρειάζεται μια απόλυτη απόσπαση του 

ανθρώπου από τον εξωτερικό κόσμο, ώστε να μπορέσει να κατορθώσει τη συγκέντρωση σε 

ένα αντικείμενο. Αυτή την απόσπαση την εξασφαλίζουν οι σωματικές στάσεις που έχουν ως 

σκοπός την πλήρη ουδετεροποίηση του σώματος, της αναπνοής και των αισθήσεων. Αλλά 

πριν από όλα αυτά χρειάζεται ο άνθρωπος να αποσπασθεί από όλα όσα τον δένουν με τον 

κόσμο. Έτσι το πρώτο και εξωτερικότερο στάδιο αποτελείται από μια «γενική άσκηση», 

δηλαδή από την απόσπαση του ασκούμενου από κάθε σύνδεσμο που έχει με τον κόσμο, όπως 

η οικογένεια, η κοινωνική θέση, η ιδιοκτησία, οι γενετήσιες σχέσεις κ.λπ. Τα οκτώ στάδια 

είναι λοιπόν τα εξής: 

 Στο πρώτο (γιάμα: γενική άσκηση) από αυτά ο ασκούμενος αποφεύγει κάθε είδους βία, 

κλοπή, ψεύδος, γενετήσιες σχέσεις και ιδιοκτησία. 

 Στο δεύτερο (νιγιάμα=ειδική άσκηση) επιδίδεται κυρίως σε ασκήσεις που έχουν ως 

σκοπό την αποκοπή του από την πολύμορφη εμπλοκή με όλα όσα συμβαίνουν στον 

κόσμο, π.χ. κλιματικές συνθήκες, κρύο ή ζέστη. Ο γιόγκι πρέπει να αποπροσκολληθεί 

από την αίσθηση του κρύου ή της ζέστης ή οποιαδήποτε κατάστασης γύρω του, 

αποκτώντας μια πλήρη απομόνωση από αυτά. Αυτή λέγεται σαντόσα.  Στη νιγιάμα 

περιλαμβάνονται και άλλα πράγματα, όπως η καθαριότητα, το διαιτολόγιο του γιόγκι, 

που πρέπει να περιέχει μόνο σατβικές τροφές (όχι ρατζασικές = που προκαλούν 

ερεθισμούς ή διεγέρσεις, όπως το αλκοόλ, τα καρυκεύματα, ο καπνός, κ.λπ., και όχι 

ταμασικές, δηλαδή χαλασμένες με οποιοδήποτε τρόπο – τα τρια αυτά είδη τροφής 

αντιστοιχούν στις τρεις ποιότητες ή gunas της πρακρίτι ή ύλης, satva, rajas, tamas).  

 Στο τρίτο (άσανα =σωματικές στάσεις) ασκεί το σώμα να παραμένει για μεγάλο 

διάστημα σε στάσεις οι οποίες μειώνουν τις παρενοχλήσεις που το σώμα με τις 

λειτουργίες του ή καν με την απλή παρουσία του μπορεί να παράσχει στο διαλογισμό. 

Το σώμα πρέπει να γίνει εντελώς ουδέτερο, αν είναι δυνατόν να ξεχαστεί εντελώς, 

ώστε ο νους να μην ταυτίζεται ούτε καν ανεπαίσθητα με αυτό.  Η καταλληλότερη 

τέτοια στάση είναι η λεγόμενη στάση του νούφαρου (πάντμα άσανα, padma asana), 
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οκλαδόν με το άκρο του δεξιού ποδιού ακουμπισμένο στο εσωτερικό μέρος του 

γόνατου του αριστερού ποδιού και αντιστρόφως.  

 

           •    Στο τέταρτο (πραναγιάμα =συγκράτηση ή άσκηση της αναπνοής) συγκρατεί την  

αναπνοή, δηλαδή να τη διατηρήσει στο στάδιο της παραμονής της μέσα στους πνεύμονες, 

μετά την εισπνοή, όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε κι αυτή να μην παρεμβαίνει στην 

απόλυτη συγκέντρωση που πρόκειται να επιδιώξει ο νους.    

  Στο στάδιο της συγκράτησης της αναπνοής αναπτύσσονται, σύμφωνα με τα κείμενα, 

διάφορες «δυνάμεις» (σίντι, sidhis), όπως τηλεπάθεια, διόραση, μετεωρισμός κτλ. Όμως, 

εφιστάται η προσοχή για τον κίνδυνο που αυτές αντιπροσωπεύουν, να προσκολληθεί δηλαδή 

ο νους σ' αυτές και να μην πραγματοποιηθεί ο σκοπός της γιόγκα. 

 Στο πέμπτο (πρατιαχάρα = μάζεμα των αισθήσεων) συγκεντρώνει προς τα μέσα τις 

αισθήσεις του (όπως η χελώνα μαζεύει τα μέλη της μέσα στο καβούκι της, λέει ο 

Πατάντζαλι), ώστε να πετύχει μια προκαταρκτική απομόνωση του νου από τον κόσμο. 

 

Το κεντρικό στάδιο της γιόγκα συνίσταται στο λεγόμενο διαλογισμό. Αυτός με τη σειρά 

του συνίσταται στην αποπροσκόλληση της συνείδησης από τις ποικιλόμορφες σκέψεις, ιδέες, 

φαντασίες, συναισθήματα, αναμνήσεις, κ.λπ. Συνήθως ο νους ταυτίζεται μ' αυτές και, μέσω 

αυτών και των αντικειμένων στα οποία αυτές αναφέρονται, με τον κόσμο των φαινομένων. Η 

αποπροσκόλληση της συνείδησης κατορθώνεται σε τρία στάδια, που είναι τα τρία στάδια του 

διαλογισμού: 

 Στο πρώτο, που λέγεται νταρανά (daranā) ο γιόγκι επιλέγει ένα αντικείμενο και 

αναγκάζει τη συνείδησή του να θεωρήσει εσωτερικά απολύτως μόνο αυτό, 

αποκλείοντας οτιδήποτε άλλο. Ως τέτοιο αντικείμενο μπορεί να επιλεγεί ένα 

αναμμένο κερί μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, μια φράση ή λέξη (που λέγεται 

μάντραμ), όπως το όνομα ενός θεού ή η λέξη «Όμ», που θεωρείται ως ο ήχος που 

υπάρχει στη βάση του σύμπαντος και συνεπώς κάτι κοντινό στο Μπράχμαν. 

 Στο δεύτερο στάδιο, που είναι ο κυρίως διαλογισμός και λέγεται ντυάνα ( dhyana ), η 

συνείδηση ή α) αποκόπτεται τελικά, αυτόματα, από το αντικείμενο και λυώνει μέσα 

στο άτμαν που βρίσκεται πίσω, ή, επειδή κάθε διακύμανση ή ταραχή της συνείδησης, 

την οποία προκαλούσαν σε αυτή οι διάφορες σκέψεις, ιδέες, φαντασίες κ.λπ. έχουν 
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αποβληθεί, αυτή γίνεται εντελώς γαλήνια και έτσι αφήνει να περάσει μέσα της το φως 

που εκπέμπει το άτμαν, ή, τέλος γ) το άτμαν, σαν πουλί από τη φυλακή του, 

απομονώνεται και απελευθερώνεται από τον υλικό κόσμο.  

o Αυτές οι τρεις καταλήξεις της γιόγκα περιγράφονται, πότε η μια και πότε ή 

άλλη, στη σχετική βιβλιογραφία. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν διαφορετικές 

αντιλήψεις για το πώς επιτελείται ο σκοπός της. Στον Πατάντζαλι έχομε την 

κατάπαυση των διακυμάνσεων. Για αυτό ο ίδιο ορίζει τη γιόγκα ως την 

«κατάπαυση των διακυμάνσεων της συνείδησης».   

 Το τρίτο στάδιο, σαμάντι (samadhi), συνίσταται από την πλήρη ένωση. Το ίδιο έχομε 

και στην ντυάνα, πότε το σαμάντι είναι ένα πλεοναστικό στάδιο, που έχει μόνο σκοπό 

να δείξει την πλήρη επίτευξη του σκοπού.  

 

iii) Η παράχρηση της γιόγκα 

    Συχνά η γιόγκα παρουσιάζεται ως μέσο για την απόκτηση κάποιων αποτελεσμάτων, 

σχετικών με την υγεία ή με την απόκτηση σίντι, που προκύπτουν από τις ασκήσεις των 

διάφορων σταδίων. Όμως, στην κλασσική γιόγκα , στη Ράτζα γιόγκα, ο ασκούμενος που 

προσκολλάται σε κάποιο από αυτά τα αποτελέσματα θεωρείται ότι περιέπεσε στην οικτρή 

κατάσταση να δεσμευτεί και πάλι από την έλξη καταστάσεων που ανήκουν στον κόσμο των 

φαινομένων, με αποτέλεσμα τη συνέχιση της ύπαρξής του ως μέρους αυτού του κόσμου. 

Έτσι, η μετατροπή της γιόγκα σε ασκήσεις για την απόκτηση υγείας ή «δυνάμεων» μπορεί 

βέβαια να γίνει. Όμως, αυτό που προκύπτει τότε δεν είναι γιόγκα αλλά απλά σωματικές 

ασκήσεις ή ασκήσεις που τον οδηγούν αντί στην κυριαρχία της επιθυμίας του στην 

υποδούλωση σ' αυτή. Τον οδηγούν σε καταστάσεις που δε συμβάλλουν στην απελευθέρωσή 

του από τη βασική εκδήλωση της άγνοιας, δηλαδή της παρανόησης του κόσμου ως του 

απολύτου. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ  ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΥ 

 

α) Η σύνθεση ντάρμα και μόξα 

    Η χρήση της Γιόγκα για την επίτευξη της απελευθέρωσης από τον κύκλο των 

μετενσαρκώσεων καθιστούσε το έργο της  σωτηρίας μια ατομική προσπάθεια που μπορούσε 

να αναλάβει ο καθένας μόνος του, ανεξάρτητα από τους βεδικούς θεούς. Έτσι οι βραχμάνοι, 

η θυσία και όλη η λατρευτική ζωή περιερχόταν σε αχρησία. Την ίδια εποχή που 

αναπτυσσόταν η ουπανισαδική θρησκεία αναπτύχθηκαν επίσης ο άλλα ασκητικά κινήματα 

όπως ο Βουδδισμός και ο Τζαϊνισμός, που επίσης εξαρτούσαν τη σωτηρία από την ατομική 

προσπάθεια. 

Μπορούμε να δούμε αυτή την εποχή, που διάρκεσε ως και μετά τους πρώτους αιώνες 

μ.Χ. ως μια εποχή αντιδράσεων κατά της βεδικής θρησκείας, και της δημιουργίας 

εναλλακτικών θρησκειών. Αυτές οι νέες θρησκείες συχνά εύρισκαν, αντίθετα από τον 

Ινδουϊσμό, υποστήριξη και από την κρατική εξουσία, όπως έγινε στη διάρκεια της δυναστείας 

των Μαούρια (περ. 320 π.χ. –περ. 180) ιδίως από το βασιλιά Ασόκα. 

    Οι βραχμάνοι αντέδρασαν σ' αυτά υιοθετώντας μεν την ουπανισαδική θρησκεία και 

τη γιόγκα, δίνοντάς τους όμως, ένα μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Δηλαδή μετέθεσαν για την 

πλειονότητα των ανθρώπων την επιδίωξη της απελευθέρωσης σε κάποια τελική ζωή στο 

μακρινό μέλλον. Στο μεταξύ όμως, ένας βραχυπρόθεσμα επιδιώξιμος σκοπός μπορούσε να 

είναι η εξασφάλιση μιας μετενσάρκωσης σε κάποια καλή μορφή ύπαρξης. Οι βραχμάνοι 

πρόβαλαν την ιδέα ότι ο σκοπός αυτός μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα από τη 

συσσώρευση καλού κάρμα. Κι αυτή μπορούσε να επιτευχθεί, αν κάποιος ζούσε σύμφωνα με 

το ντάρμα, δηλαδή με τους κανόνες της κοινωνικής και θρησκευτικής ορθοπραξίας που 

ίσχυαν γενικά, κυρίως όμως, σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν ειδικά α) για την κάστα 

στην οποία κάποιος ανήκε, και  β) για το στάδιο της ζωής στο οποίο κάποιος βρισκόταν. 

      Τέτοια στάδια οι βραχμάνοι αναγνώρισαν την ίδια εποχή τέσσερα: του νέου και 

μαθητευόμενου κοντά σε κάποιο βραχμάνο, του οικογενειάρχη (που μπορεί να επιδιώξει 

πλούτο, δύναμη και ηδονή), του αποτραβηγμένου ασκητή και τέλος του περιπλανώμενου 

ερημίτη. Και εδώ μετέθεσαν το στάδιο της εγκατάλειψης του κόσμου και της γιόγκα στο 

τέλος της ζωής. 
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       Έτσι, από την εποχή αυτή (περ. 500 π.χ.) άρχισε να παράγεται ένας μεγάλος αριθμός 

βιβλίων που καθορίζουν λεπτομερέστατα τους κανόνες που διέπουν την κοινωνική και 

θρησκευτική ζωή.  Οι Νόμοι του Μανού είναι το γνωστότερο από αυτά. Απ' αυτούς οι γενικά 

υποχρεωτικοί, εκείνοι δηλαδή που ισχύουν για όλες τις κάστες και τα στάδια ζωής, η λατρεία 

των θεοτήτων, τα προσκυνήματα σε ιερά μέρη,  η τιμή και οι προσφορές προς τους 

βραχμάνους, η αποφυγή οιασδήποτε βλάβης κτλ. Οι ειδικά υποχρεωτικοί κανόνες είναι οι 

τελετές που πρέπει να κάνει ο Ινδουϊστής σε διάφορες στιγμές της καθημερινής του ζωής, 

αλλά και σε κάθε σταθμό της ζωής του γενικά, ανάλογα με την κάστα και το στάδιο ζωής στο 

οποίο βρίσκεται. Ως προς τις σχέσεις μεταξύ των καστών οι κανόνες αυτοί καθορίζουν ποιοί 

γάμοι επιτρέπονται μεταξύ τους και ποιοί όχι, τι μιαίνει και τι καθαρίζει, με ποιούς μπορεί 

κανείς να συμφάγει ή και να έλθει στην παραμικρή σωματική επαφή (π.χ. χαιρετισμός), να 

πιεί νερό από το ίδιο πηγάδι και πάμπολλα άλλα.  

 Αποτέλεσμα της σύνθεσης ντάρμα και μόξα ήταν ότι στον άμεσο τρόπο σωτηρίας, 

που επιτυγχάνεται με κάποιο είδος γιόγκα, προστέθηκε και ο προοδευτικός, με το ντάρμα. 

Έτσι, η θρησκευτική ζωή χωρίστηκε σε δύο συνυπάρχουσες μορφές, μια μακροπρόθεσμη 

(σωτηρία μέσω τήρησης ντάρμα) και μια βραχυπρόθεσμη (σωτηρία μέσω γιόγκα). Περιττό να 

ειπωθεί ότι η πλειονότητα των Ινδών, μέχρι και σήμερα ακολουθούν την μακροπρόθεσμη, 

μεταθέτοντας την τελική απελευθέρωση σε κάποιο μακρυνό μέλλον. 

Αυτή η εξέλιξη υπήρξε ένα από τα στοιχεία που συνιστούν τον κλασσικό Ινδουϊσμό, ο 

οποίος διαμορφώθηκε αυτή την περίοδο, δηλαδή περίπου από το 500 π.Χ. ως το 500 μ.Χ.  

Άλλά στοιχεία που αποτελούν μέχρι σήμερα την επικρατούσα μορφή του Ινδουϊσμού είναι η 

ανάπτυξη των τριών μεγάλων θρησκειών, του Βισνουϊσμού, του Σιβαϊσμού, του Σακτισμού.  

 

β) Ο Βισνουϊσμός και ο Σιβαϊσμός  

    Ήδη στις τελευταίες Ουπανισάδες η ιδέα ότι το θείο ως απεριόριστο είναι άμορφο άρχισε 

να αντικαθίσταται από την ιδέα ότι, εφόσον είναι απεριόριστο δεν πρέπει να στερείται τίποτε 

και άρα πρέπει α) να έχει μορφή και β) να συμπεριλαμβάνει και τον κόσμο, όχι απλώς ως την 

προς τα έξω εκδήλωσή του, αλλά ως την εξωτερική όψη του, συνεπώς ως μέρος του.  

Διάφορες ομάδες βραχμάνων άρχισαν από τότε να θεωρούν κάποιες δημοφιλείς θεότητες της 

εγχώριας (δηλαδή της εξωάριας ή εξωβεδικής θρησκείας, αυτής της ντόπιων, που βέβαια, 

επιβίωνε παράλληλα με τη βεδική), οι οποίες θεωρούνταν γεννήτορες του κόσμου, όπως ο 
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Σίβα, (Shiva), ο Βισνού (Vishnu) και η Ντέβι (Devi), ως τη μορφή (μούρτι, murti) του 

Μπράχμαν. Ακριβέστερα, ως την κύρια και μόνιμη μορφή, εφόσον ο θεός μπορεί να πάρει 

και άλλες μορφές, όπως οι αβατάρ (βλ. παρακάτω), τις οποίες παίρνει μόνο ευκαιριακά και 

για όσο διάστημα χρειάζονται.  Η μούρτι είναι ένα ανθρωπομορφικό, υπερφυσικό ον, που 

κατοικεί στον δικό του «κόσμο» (λόκα), ο οποίος είναι ο ύψιστος ουρανός, αμέσως μετά το 

Μπράχμαν. Για πολλούς Ινδούς η καλύτερη μεταθανάτια τύχη είναι μια μετενσάρκωση σε 

αυτό τον ουρανό. Ταυτόχρονα μπορεί να κατοικεί, πάλι ως με την ίδια μορφή σε κάποιο 

σμείο στη γη, όπως ο Σίβα σε μια σπηλιά στο όρος Καϊλάσα των Ιμαλαϊων (όπως οι αρχαίοι 

ελληνικοί θεοί κατοικούν ταυτόχρονα στο φυσικό φαινόμενο που διευθύνουν, στον Όλυμπο, 

αλλά και σε κάποιον κεντρικό ναό). Μαζί με τη μορφή, οι θεοί αυτοί μετά από τη σύνδεσή 

τους με το Μπράχμαν και την, με αυτό τον τρόπο, ανύψωσή τους στη βαθμίδα του 

Υπέρτατου Όντος, έφεραν μαζί και όλα τα στοιχεία που τους συνόδευαν όσο ήταν τοπικοί 

θεοί, δηλαδή τους μύθους τους, τις διάφορες ιδιότητές τους, τα μέλη της οικογένειάς τους 

κ.ο.κ. σχηματίζοντας έτσι πλούσια θρησκευτικά συστήματα.  

Με αυτό τον τρόπο το Μπράχμαν έγινε προσωπικό. Η παράδοση που ξεκίνησε από τις 

Ουπανισάδες και το θεωρεί απρόσωπο συνέχισε να υπάρχει υπό το όνομα Βεδάντα και 

αποτελεί και σήμερα ένα αξιόλογο ρεύμα μέσα στον Ινδουϊσμό, αν και, όπως ήδη έχομε πει,  

όχι τόσο μεγάλο όσο οι παραδόσεις των παραπάνω θεοτήτων.  

      Καθεμιά από αυτές τις θρησκείες θεωρεί τον δικό της θεό ως τη μορφή του 

Μπράχμαν, δηλαδή ως τον αληθινό θεό, ενώ τους άλλους δύο, όπως και όλους τους άλλους 

θεούς, ως εκφράσεις ή μορφές του δικού της. Γι’  αυτό από την αρχή αυτές οι θρησκείες 

έχουν έναν σεκταριανό χαρακτήρα. Εικαστική παράσταση αυτής της ιδέας είναι το λεγόμενο 

τριμούρτι (trimurti= «τρεις μορφές», δηλαδή οι τρεις μορφές του απολύτου. Στο τριμούρτι 

παρουσιάζεται ένα κεφάλι με τρία πρόσωπα, του Σίβα, του Βισνού και της μορφής που 

παίρνει ο Βισνού όταν δημιουργεί τον κόσμο, δηλαδή του θεού Μπραχμά, είτε της  

Μαχαντέβι (βλ.παρακάτω), του Σίβα και του Βισνού. Από αυτά, αναλόγως αν το τριμούρτι 

είναι τριμούρτι του Σίβα (Shiva Trimurti), του Βισνού (Vishnu Trimurti) ή της Μεγάλης Θεάς 

(Mahadevi Trimurti), το ένα θεωρείται το κεντρικό, ενώ τα άλλα δύο μορφές του. 

     Πληροφορίες για τα στάδια της εξέλιξης αυτών των θρησκειών, οι οποίες συνιστούν, 

όπως είπαμε, μέχρι σήμερα τις κύριες θρησκείες που αποτελούν τον Ινδουϊσμό, βρίσκομε 

αφενός στα δύο μεγάλα έπη (itihasa), τη Μαχαμπάρατα (Mahabharata) και τη Ραμαγιάνα  

(Ramayana), αφετέρου  στη σειρά έργων που ονομάζονται Πουράνα Purana (πρώτες γραπτές 
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εκδοχές τους από τον 4ο-5ο αι. μ.Χ.  και συνεχίζουν να διαμορφώνονται μέχρι τον 16ο αι. 

μ.Χ.).    

Η Μαχαμπάρατα είναι ένα τεράστιο ποιητικό έργο, που φτάνει τους περίπου 100.000 

στίχους. Δεν αποτελεί μόνο μια εγκυκλοπαίδεια πληροφοριών για το διάστημα στη διάρκεια 

του οποίου γράφηκε, αλλά και ένα είδος κιβωτού του ινδικού πνεύματος. Υπήρξε μια 

διαχρονική πηγή έμπνευσης για άλλους είδους τέχνες, όπως τις πλαστικές, αλλά και το 

θέατρο κ.λπ. μέχρι σήμερα, μάλιστα όχι μόνο για την υποήπειρο, αλλά για οπουδήποτε στην 

Ασία έχει διαδοθεί ο ινδικός πολιτισμός. Η Μαχαμπάρατα διαμορφώθηκε περίπου από το 500 

π.Χ. μέχρι το   400 μ.Χ. με ένα τρόπο σωρευτικό, δηλαδή αρχίζοντας από έναν πυρήνα στον 

οποίο προστίθενταν συνεχώς μέσα στους αιώνες νέα κείμενα, μεταξύ των οποίων η περίφημη 

Μπαγκαβάτ Γκίτα (Bhagavad Gita).  

H Μαχαμπάρατα καταχρηστικώς ονομάζεται «έπος», εφόσον επικού περιεχομένου 

είναι μόνο ο αρχικός της πυρήνας, ενώ όλο το υπόλοιπο υλικό περιλαμβάνει κείμενα 

εξαιρετικά ποικίλα σε περιεχόμενο. «Ό,τι δεν υπάρχει στη Μαχαμπάρατα δεν υπάρχει 

πουθενά αλλού στον κόσμο» είναι μια γνωστή φράση που αντικατοπτρίζει όχι μόνο το 

μέγεθός της, αλλά και αυτή την ποικιλία. Ωστόσο, επειδή τις περισσότερες προσθήκες τις 

έκαναν οι βραχμάνοι πιστοί του θεού  Βισνού (Vishnu), οι οποίοι βρήκαν στο αρχικό, 

δημοφιλές έπος, ένα κατάλληλο όχημα για τη διάδοση της λατρείας αυτού του θεού, το 

μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου υλικού αποτελείται από κείμενα θρησκευτικού και 

διδακτικού περιεχομένου. 

Το αρχικό έπος αφηγείται την πάλη για την εξουσία της περιοχής Μπάρατα (του άνω 

Γάγγη στη βόρεια Ινδία) ανάμεσα στους γυιούς δύο αδελφών, του Πάντου, που είναι πέντε 

και λέγονται Πάνταβα, και του τυφλού Ντριταράστρα, που είναι εκατό και λέγονται 

Καουράβα. Οι Πάνταβα παρουσιάζονται στο έπος ως η πλευρά των καλών, που από την 

παιδική τους ηλικία αποτελούν αντικείμενο φθόνου και αντιπάθειας από τους κακούς 

Καουράβα. Αρχηγός των Καουράβα, ο οποίος συγκεντρώνει στο πρόσωπό του αυτά τα 

αισθήματα, είναι ο Ντουρυοντάνα, ο οποίος έχει απέναντί του τον αρχηγό των γυιών του 

Πάντου, τον καλό Γιουντιστίρα. Ωστόσο κεντρικές προσωπικότητες είναι και τα άλλα 

αδέλφια, καθένα με τα δικά του, έντονα χαρακτηριστικά, όπως μεταξύ των Πάνταβα ο 

Αρτζούνα, επιδέξιος τοξότης, που θυμίζει πολύ τον  Αχιλλέα και έχει απέναντί του έναν Ινδό 

Έκτορα, τον Ντρόνα από τους Καουράβα.  Για να αποφευχθεί η σύγκρουση ο Ντριταράστρα 

μοιράζει (αν και αδικώντας του Πάνταβα) το βασίλειο.  
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Ειρήνη κυριαρχεί για ένα διάστημα, το οποίο γεμίζει με αφηγήσεις διαφόρων ειδών, 

όπως περιπλανήσεις σε ζούγκλες, έρωτες του Αρτζούνα, διαγωνισμούς τοξοβολίας με ένα 

τόξο που τελικά μπορεί να τεντώσει μόνο ο ίδιος, κερδίζοντας έτσι την όμορφη βασιλοπούλα 

Ντραουπάντι κ.λπ. Ανάμεσα στους φίλους που αποκτούν αυτό το διάστημα είναι και ένας 

τοπικός πρίγκηπας, ο Κρίσνα, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν είναι παρά μια ανθρώπινη 

εμφάνιση (αβατάρ) του Βισνού. Κάποια στιγμή ο Ντουρυοντάνα επισκέπτεται το παλάτι του 

Γιουντιστίρα, όπου όμως πέφτει σε διάφορες ταπεινωτικές γκάφες, όπως π.χ. όταν νομίζει ότι 

μια λιμνούλα φτιαγμένη από καθαρό κρύσταλλο είναι γεμάτη αληθινό νερό.  

Εξοργισμένος ο Ντουρυοντάνα ακούει τη γνώμη ενός συμβούλου, που τον προτρέπει 

να εκμεταλλευτεί την αδυναμία του Γιουντιστίρα στα τυχερά παιχνίδια και να τον προκαλέσει 

να παίξουν ένα τέτοιο παιχνίδι με έπαθλο το βασίλειό του. Ο Γιουντιστίρα χάνει και οι 

Καουράβα κερδίζουν ακόμη και την Ντραουπάντι, την οποία για να ταπεινώσουν 

προσπαθούν να την γυμνώσουν. Όμως αυτή προσεύχεται στον Κρίσνα και το σάρι της 

ξετυλίγεται συνεχώς, χωρίς τέλος. Μετά από αυτό οι δύο ομάδες παίζουν ένα ακόμη παιχνίδι, 

με τον όρο όποιος χάσει να εξοριστεί στα δάση 12 χρόνια. Ο Γιουντιστίρα χάνει και πάλι και 

όλοι οι Πάνταβα φεύγουν εξορία. Αυτά τα δώδεκα χρόνια γεμίζουν επίσης με πολλές άλλες 

αφηγήσεις. Στη διάρκειά τους οι Πάνταβα συναντούν διάφορους ασκητές αλλά και θεότητες 

και αποκτούν πολλές υπερφυσικές δυνάμεις, όπως να χρησιμοποιούν κάποια μαγικά όπλα.  

Με το τέλος της εξορίας επιστρέφουν, αλλά ο Ντουρυοντάνα αρνείται να τους 

επιστρέψει το βασίλειο. Ακολουθεί η πολεμική σύγκρουση μεταξύ τους στην περίφημη μάχη 

της Κουρουκσέτρα, που περιγράφεται στη Μπαγκαβάτ Γκίτα. Σε αυτή ο Κρίσνα αρχικά 

εμφανίζεται ως ο ηνίοχος του άρματος του Αρτζούνα. Όμως στο τέλος, αφού, με αφορμή την 

απροθυμία του Αρτζούνα να πολεμήσει εναντίον των συγγενών του, του δώσει διάφορες 

διδαχές, εμφανίζεται με την πραγματική του μορφή, εκείνη του Βισνού, ο οποίος περιέχει όλο 

τον κόσμο. Σε αυτή τη μάχη οι Πάνταβα νικούν, αλλά ο Γιουντιστίρα αναθέτει την βασιλεία 

σε έναν συγγενή και φεύγει, με τους υπόλοιπους τέσσερις αδελφούς και την Ντραουπάντι για 

τον παράδεισο του θεού Ίντα, που βρίσκεται στα Ιμαλάϊα. 

Η Ραμαγιάνα, που από άποψη μεγέθους είναι περίπου το ένα τέταρτο της 

Μαχαμπάρατα, διαμορφώθηκε με τον ίδιο τρόπο μεταξύ του 200 π.Χ. και του 200 μ.Χ.  

Σύμφωνα με την κεντρική υπόθεση ο Ντασαράθα, βασιληάς της περιοχής Αγιόντια, απέκτησε 

από τις τρεις συζύγους η νεότερη σύζυγος θέλει να ανεβάσει στον θρόνο τον δικό της γυιό. 

Για να το πετύχει υπενθυμίζει στον Ντασαράθα ότι κάποτε, όταν του είχε σώσει τη ζωή, της 
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είχε υποσχεθεί ότι θα πραγματοποιούσε ό,τι του ζητούσε. Τώρα λοιπόν του ζητά να το κάνει, 

εξορίζοντας τον Ράμα 14 χρόνια. Ο Ράμα, ο οποίος παρουσιάζεται ως ο ιδανικός τηρητής του 

ντάρμα (δηλαδή των κανόνων που διέπουν τη ζωή) μόνος του δέχεται να εξοριστεί, 

προκειμένου ο πατέρας του να εκπληρώσει την υπόσχεση που έδωσε. Μαζί με τη γυναίκα του 

Σίτα και τον αδελφό του Λάκσμανα φεύγουν για το δάσος, ενώ ο Ντασαράθα πεθαίνει από 

θλίψη. Ωστόσο ο γυιός της μικρότερης γυναίκας του, ο Μπάρατα, δεν γνώριζε τίποτε για τις 

μηχανές της μητέρας του και τρέχει στο δάσος για να παρακαλέσει τον Ράμα να γυρίσει. Ο 

Ράμα επιμένει ότι πρέπει να παραμείνει, ώστε να τηρηθεί ο όρκος του πατέρα τους. Ο 

Μπάρατα τοποθετεί στον θρόνο της Αγιόντια τα σανδάλια του Ράμα και κυβερνά ως 

αντιβασιλεύς, περιμένοντας να τελειώσει η εξορία του Ράμα. 

Στη διάρκεια της παραμονής τους στο δάσος ο Ράβανα, ένας δαίμονας με δέκα 

κεφάλια που είναι βασιληάς του νησιού Λάνκα, απάγει τη Σίτα από το καλύβι της και την 

πάει στο παλάτι του. Για να πολεμήσει με τους δαίμονες που αποτελούν τον στρατό του 

Ράβανα, ο Ράμα  δέχεται τη βοήθεια αρκούδων και πιθήκων, από τους οποίους φτιάχνει ένα 

στρατό. Αρχηγός των πιθήκων είναι ο Χάνουμαν, γυιός του θεού του ανέμου. Ο Χάνουμαν 

ανακαλύπτει ότι η Σίτα βρίσκεται στη Λάνκα. Με τη βοήθεια μιας γέφυρας που φτιάχνει ο 

περίεργος στρατός του Ράμα περνούν  στη Λάνκα, νικούν τους δαίμονες και παίρνουν πίσω 

τη Σίτα. Όμως, για να ξαναγίνει σύζυγος του Ράμα αυτή πρέπει να αποδείξει ότι παρέμεινε 

αγνή. Για να το κάνει περνά από τη δοκιμασία της φωτιάς, δηλαδή περπατά μέσα από μια 

φωτιά χωρίς να πάθει τίποτε. Έτσι το ευτυχές τέλος είναι να γυρίσουν όλοι στην Αγιόντια, 

όπου ο Ράμα γίνεται βασιληάς.   

Όπως τη Μαχαμπάρατα, τη Ραμαγιάνα διαμόρφωσαν επίσης κυρίως οι Βισνουϊστές, 

γι’ αυτό ο Ράμα δηλώνεται τελικά ως αβατάρ του Βισνού. Στη Μαχαμπάρατα, αλλά κυρίως 

στη Ραμαγιάνα ως ύψιστο ιδανικό παρουσιάζει η τήρηση του ντάρμα. Τα δύο έπη αποτελούν 

μέχρι σήμερα, εκτός από πηγή καλλιτεχνικής αλλά και φιλοσοφικής κ.λπ. έμπνευσης, επίσης 

για τον μέσον Ινδό ένα θησαυρό ιδανικών, αξιών, λύσεων σε περιπτώσεις διλήμματος για το 

ποια πρέπει  να είναι η ορθή συμπεριφορά κ.λπ., δηλαδή έναν οδηγό για πολλά σημεία της 

καθημερινής ζωής.   

Οι αρχαιότερες Πουράνα  περιέχουν και υλικό που κυκλοφορούσε εκτός του πλαισίου 

της άρειας θρησκείας ήδη από τη βεδική εποχή. Κάθε μια από αυτές  αναφέρεται σε έναν από 

τους μεγάλους θεούς, Βισνού, Σίβα και Ντέβι.  Στις Πουράνα αποκρυσταλλώνεται η 

κοσμολογία, η θεολογία και η ανθρωπολογία του κλασσικού Ινδουϊσμού, αυτού που υπάρχει 
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μέχρι σήμερα. Αυτά τα έργα (μαζί με τα δύο έπη που είναι Βισνουϊκές γραφές),  αποτελούν 

τις κύριες γραφές των θρησκειών του Ινδουϊσμού (εκτός από την παράδοση της Βεδάντα, 

στην οποία ως κύριες γραφές θεωρούνται οι Ουπανισάδες) μέχρι σήμερα.  

Παλαιότερα ως τέτοιες κύριες γραφές θεωρούνταν από τους Ινδολόγους οι Βέδες. 

Αυτό επειδή και οι τρεις μεγάλες θρησκείες του Ινδουϊσμού, καθώς και οι Σχολές που αυτές 

περιλαμβάνουν, αναγνωρίζουν ως κύρια αυθεντία τους και αποκαλυμμένη αλήθεια τις Βέδες. 

Ωστόσο, επειδή, όπως είδαμε, στον Ινδουϊσμό αρκεί κανείς να αναγνωρίσει απλώς τις Βέδες 

ως αποκαλυμμένη αλήθεια για να βρίσκεται μέσα στα όρια της ορθοδοξίας, στη συνέχεια 

όμως μπορεί στην πράξη να θεωρεί ως αλήθεια όποια διδασκαλία θέλει, πρέπει να τονισθεί 

αυτό που  συμβαίνει στην πράξη. Και αυτό είναι ότι ιερές γραφές κάθε μιας από αυτές τις 

θρησκείες είναι κυρίως οι Πουράνα που αντιστοιχούν σε αυτές (π.χ. στον Βισνουϊσμό η 

Μπαγκαβάτα Πουράνα, στον Σιβαϊσμό η Σίβα Πουράνα, στον Σακτισμό η Μαχαντέβι 

Πουράνα) και δευτερευόντως (στον Βισνουϊσμό) επίσης τα δύο έπη.  

Για να συμπληρωθεί η εικόνα πρέπει επίσης να πούμε ότι οι διάφορες σχολές ή 

αιρέσεις αυτών των θρησκειών έχουν ως ιερές γραφές στην πράξη κυρίως τα έργα της 

προσωπικότητας που ίδρυσε τη συγκεκριμένη Σχολή ή αίρεση. Υπάρχουν περιπτώσεις που 

αυτά τα έργα επανερμηνεύονται ή αναδιατυπώνονται, συμπληρώνονται, εμβαθύνονται κ.λπ. 

από ένα σύγχρονο μεγάλο δάσκαλο μιας τέτοιας Σχολής, οπότε δημιουργείται μια σειρά 

ιερών γραφών, από το παρελθόν (τις Βέδες) έως το παρόν, που, ενώ όλες θεωρούνται τέτοιες, 

η αυθεντία τους αυξάνει καθώς ερχόμαστε προς το παρόν, με τα έργα του τελευταίου 

δασκάλου να είναι στην πράξη οι ιερές γραφές που καθορίζουν τη διδασκαλία της Σχολής. 

 Ένα σύγχρονο παράδειγμα είναι η αίρεση της Διεθνούς Εταιρείας για τη 

Συνειδητοποίηση του Κρίσνα (Ιnternational Society for Krishna Consciousness γνωστή 

συνήθως με τα αρχικά ISKCON, την οποία ίδρυσε στην Αμερική στις αρχές της δεκαετίας 

του ’60 ο Σβάμι Πραμπουπάντα) που ενώ θεωρητικά αναγνωρίζει τις Βέδες ως τις ιερές της 

γραφές (μακρυνότερη αυθεντία), βασίζεται στη Μπαγκαβάτ Γκίτα για τις θεωρίες της γύρω 

από τον Κρίσνα (ως της κύριας μορφής του Μπράχμαν στη θέση του Βισνού και ως 

ενυπάρχοντος σε όλα τα όντα στη θέση του άτμαν) αλλά μέσα από την ερμηνεία της 

Μπαγκαβάτ Γκίτα εκ μέρους του Τσαϊτάνια (δεύτερη μακρυνότερη αυθεντία), πρώτου ιδρυτή 

της Σχολής από την οποία προήλθε ως παρακλάδι της στη Δύση η Διεθνής Εταιρεία για τη 

Συνειδητοποίηση του Κρίσνα, έχει στην πράξη ως ιερές γραφές τα έργα του Πραμπουπάντα.   
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      Όπως από το Μπράχμαν, έτσι και από κάθε μια από τις τρεις μεγάλες θεότητες 

απορρέει το σύνολο του κόσμου, ο οποίος έτσι αποτελεί την εξωτερική έκφρασή τους ή την 

εξωτερική όψη τους. Μ' αυτόν τον τρόπο, τα γενικά χαρακτηριστικά του κόσμου, όπως π.χ. οι 

τρεις φάσεις της ζωής του, δηλαδή η δημιουργία του, η συντήρηση και η καταστροφή του, η 

γέννηση και ο θάνατος της φύσης, αποτέλεσαν χαρακτηριστικά των ίδιων των θεών, όπως τα 

βλέπουμε στις παραστάσεις τους. Επειδή δε οι ίδιοι συμπίπτουν με το σύνολο της 

πραγματικότητας, με το σύνολο του παντός και επειδή το παν έχει δύο όψεις (ή στρώματα, 

επίπεδα κ.λπ.) εκείνη του απαθούς Μπράχμαν που, ως διακρινόμενη από την προς τα έξω 

έκφραση, δηλαδή από τη δημιουργία του κόσμου που βλέπεται ως γέννηση, θεωρείται ως 

αρσενική του όψη, και τη θηλυκή, που αποτελεί την προς τα έξω, γεννητική του σύμπαντος 

ενέργειά του μέσω της γενεσιουργού του δύναμης, της σάκτι (shakti), έχουν οι ίδιοι οι θεοί 

δύο όψεις, αρσενική και θηλυκή. Αυτές παρουσιάζονται συνήθως ανθρωπομορφικά ως οι 

σύζυγοί τους. 

Ο σκοπός στις θρησκείες αυτές είναι και πάλι ο ίδιος: η απελευθέρωση, μέσα από την 

ένωση του ανθρώπου με μια απ' αυτές τις θεότητες, από τη διαιώνιση του εγκλωβισμού στη 

μεταβαλλόμενη και περιορισμένη ύπαρξη. Ωστόσο, η προσωπική διάσταση που προστέθηκε 

στο Μπράχμαν σε αυτές τις θρησκείες έφερε, κυρίως στον Βισνουϊσμό, και λιγότερο στον 

Σιβαϊσμό και τον Σακτισμό δύο αλλαγές στο μέσον, με το οποίο η ένωση αυτή μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί: αφενός η ίδια η θεότητα αναλάμβανε με διάφορους τρόπους, όπως 

εμφανίσεις της στον κόσμο μας κτλ., να βοηθήσει τους ανθρώπους να την 

πραγματοποιήσουν. Αυτές οι εμφανίσεις λέγονται «κάθοδοι» (αβατάρ ή αβατάρα, βλ. 

παρακάτω) –δηλαδή κάθοδοι του θεού στον κόσμο. Κατεξοχήν τέτοιος αβατάρ) είναι ο 

Κρίσνα. Αφετέρου ο άνθρωπος μπορούσε ν' αγαπήσει τη θεότητα και χρησιμοποιώντας την 

αγαπητική αφοσίωση (μπάκτι) ως γιόγκα, δηλαδή ως μέσο ένωσης (μπάκτι γιόγκα), να ενωθεί  

μ' αυτή.  

Ο Βισνού αναφέρεται ήδη στη Ριγκ Βέδα. Οι κοσμικές του διαστάσεις δηλώνονται με 

τη μυθική εικόνα ότι ο ίδιος, με τρεις δρασκελιές, διαπερά όλο το σύμπαν. Ωστόσο άρχισε να 

αποκτά δημοτικότητα μόνο αργότερα και αφού απορρόφησε ως μορφές του ή εμφανίσεις του 

(αβατάρ) διάφορους άλλους τοπικούς θεούς. Ο Βισνού θεωρείται ως ο θεός ο οποίος βέβαια 

δημιουργεί, διατηρεί και καταστρέφει τον κόσμο συνεχώς, ταυτίζεται όμως κυρίως με τον 

ρόλο της διατήρησης ή συντήρησης. Διατηρεί τον κόσμο σημαίνει διατηρεί την παγκόσμια 

τάξη (ντάρμα), προστατεύοντάς τον από τις δαιμονικές δυνάμεις (δηλαδή δυνάμεις που έχουν 



ΣΤΕΛΙΟΣ Λ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ-Ο ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ 

 

 34 

  

ως σκοπό τη διαταραχή της παγκόσμιας τάξης και με αυτό τον τρόπο την καταστροφή του 

κόσμου). Οι εμφανίσεις στον κόσμο μας με διάφορες μορφές (αβατάρα) , ανάλογες με τον 

κίνδυνο που κάθε φορά απειλεί τον κόσμο, αποτελούν τον τρόπο με τον οποίο επιτελεί αυτό 

τον ρόλο του ο θεός Βισνού.  

     Με τον καιρό διαμορφώθηκαν  δέκα τέτοιες αβατάρα του Βισνού, κυριότερες όμως 

και δημοφιλέστερες είναι εκείνη του Κρίσνα και εκείνη του Ράμα.  

Ο Κρίσνα είναι εκείνος που κηρύσσει τη γιόγκα του θείου έρωτα ή αγαπητικής 

αφοσίωσης στον θεό ως μέσον ένωσης με τον ίδιο και μέσω αυτού με τον Βισνού, στο τέλος 

της Μπαγκαβάτ Γκίτα. Σε αυτό το έργο ο Κρίσνα διακρίνει τρεις γιόγκα, την γιόγκα της 

γνώσης (τζνιάνα γιόγκα, jnana yoga), που αντιστοιχεί στη διανοητική γνώση ότι είμαι το 

άτμαν (συνειδητοποίηση που οδηγεί στη νοητική αποταύτιση από το σώμα ή οποιοδήποτε 

άλλο στοιχείο του ανθρώπου και την ταύτιση με το άτμαν, πράγμα που τον κάνει απαθή ως 

προς το τι συμβαίνει στο σώμα και, συνεπώς και προς τον θάνατο –είναι η μία από τις δύο 

γιόγκα των Ουπανισάδων), τη γιόγκα των έργων ή της πράξης (κάρμα γιόγκα, karma yoga) 

που συνίσταται στην αποταύτιση από το εγώ μέσω έργων που κάνει κάποιος για τον κόσμο 

(συμπεριλαμβανομένων βέβαια των ανθρώπων) και οδηγεί στην ένωση με το απόλυτο μέσω 

της εξωτερική του όψης, που είναι ο κόσμος) και τέλος τη γιόγκα του θείου έρωτα (μπάκτι 

γιόγκα, bhakti yoga), που χρησιμοποιεί ως ενωτικό με το απόλυτο μέσον το αίσθημα του 

έρωτα, το οποίο στρέφει προς τον Κρίσνα.  

Η μπάκτι γιόγκα καθιερώθηκε ως το κατεξοχήν τέτοιο μέσον στη λατρεία του Κρίσνα.  

Με τον καιρό και η μπάκτι γιόγκα απέκτησε διάφορες παραλλαγές, όπως π.χ. η εσωτερική 

θέαση (visualization) του Κρίσνα ως φίλου, ως εραστή, ως μωρού, ώστε να προκληθούν στον 

ασκούμενο τα ανάλογα αισθήματα. Στην αίρεση του Τσαϊτάνια και κατ’ επέκταση στη 

Διεθνή Εταιρεία για τη Συνειδητοποίηση του Κρίσνα, μια παραλλαγή που δημιουργήθηκε 

ήταν η διατήρηση του νου, φορτισμένου με αγαπητική διάθεση, στον Κρίσνα, μέσα από τη 

συνεχή επανάληψη (τεχνική μάντραμ) του ονόματος του ίδιου, η οποία συνοδεύεται από 

χορό. Θεωρείται ότι αυτή η άσκηση οδηγεί στη συνειδητοποίηση ότι το απόλυτο μέσα στον 

άνθρωπο είναι ο ίδιος ο Κρίσνα που ενοικεί μέσα μας. 

 Σίβα σημαίνει «γλυκός», επίθετο που αποτελεί ευφημισμό (ή χαρακτηρισμό της μιας 

πλευράς) του θεού Ρούντρα, ο οποίος αναφέρεται επίσης στη Ριγκ Βέδα. Υπάρχει η θεωρία 

ότι η ιθυφαλλική μορφή που κάθεται σε στάση που θυμίζει γιόγκα είναι μια πρώτη μορφή 

αυτού του θεού (η θεωρία του πρωτο-Σίβα). Ο Ρούντρα είναι θεός που συμπεριέχει 
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αντιφατικές λειτουργίες, όπως π.χ. καταστρέφει, αλλά και αποκαθιστά, ότι τραυματίζει, αλλά 

και θεραπεύει (μοιάζοντας κατά τούτο με τον Απόλλωνα). Ο Σίβα γίνεται και αυτός βαθμιαία 

μεγάλος θεός. Τα στάδια της εξέλιξής του μπορούν να μελετηθούν στη Μαχαμπάρατα. 

Κάποια στιγμή, σε μια από τις τελευταίες αρχαίες Ουπανισάδες, τη Σβετασβάταρα 

Ουπανισάντ (Svetasvatara Upanishad, η οποία για αυτό το λόγο αποτελεί το μεταβατικό 

κείμενο, μεταξύ της κυριαρχίας του απρόσωπου Μπράχμαν στις προηγούμενες Ουπανισάδες 

και της περιόδου του προσωπικού Μπράχμαν, που ακολούθησε), ανακηρύσσεται ως το 

Υπέρτατο Όν, δηλαδή ως το Μπράχμαν, του οποίου αυτός αποτελεί την κύρια μορφή 

συγκεκριμένης εμφάνισης.  

O Σίβα βοηθά τους πιστούς του, χωρίς να προβαίνει σε εμφανίσεις. Λατρεύεται υπό 

διάφορες μορφές, που, όπως είπαμε, αντιστοιχούν στα γενικά χαρακτηριστικά του κόσμου. 

Π.χ. τόσο ως δημιουργός όσο και ως καταστροφέας, καθώς, ενώ ως γενεσιουργός γεννά το 

σύμπαν, μετά από ένα τεράστιο χρονικό διάστημα επίσης το καταστρέφει και το απορροφά, 

για να το γεννήσει και πάλι κ.ο.κ. 

Στις εικαστικές παραστάσεις του  Σίβα βλέπομε ότι αυτός έχει είτε τα χαρακτηριστικά 

του συνόλου της πραγματικότητας, είτε κάποια από τα χαρακτηριστικά του κόσμου: 

παριστάνεται ανθρωπομορφικά ως ένα ζεύγος συζύγων, στο οποίο ο άντρας είναι ο ίδιος, ενώ 

γυναίκα η προσωποποίηση της δημιουργικής του ενέργειας, δηλαδή η Παρβάτι. Το ίδιο 

σύμπλεγμα αρσενικού – θηλυκού του Σίβα παρουσιάζεται με τον Σίβα ως ερμαφρόδιτο, και 

ακόμη πιο συντομογραφικά με ένα λατρευτικό αντικείμενο που λέγεται Σίβα λίνγκαμ (Shiva 

lingam), που αποτελείται από  τον συνδυασμό του φαλλού (λίνγκαμ) και της μήτρας (γιόνι).  

Σε άλλες παραστάσεις του, ο Σίβα παρουσιάζεται ως μέγας γιόγκι, δηλαδή ως μέγας 

ασκητής, δηλαδή απολύτως απαθής, πράγμα το οποίο είναι ως προς την αρσενική του όψη, 

που αντιστοιχεί στο Μπράχμαν, την υπερβατική, εσωτερική του όψη, η οποία είναι κάτι 

άπειρο και συνεπώς ακίνητο, αμετάβλητο κ.λπ., συνεπώς «απαθές», και ταυτόχρονα ως 

γονιμοποιός, εφόσον μέσω της σάκτι γεννά τον κόσμο. Σε αυτή την παράσταση φέρει όλα τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία ενός Ινδού ασκητή, δηλαδή άκοπα, μακρυά μαλλιά, δεμένα κότσο 

στην κορυφή του κεφαλιού, δέρμα τίγρης πάνω στο οποίο κάθεται για να ασκήσει τον 

διαλογισμό, μάλα, δηλαδή κομποσχοίνι με το οποίο επαναλαμβάνει τη φράση, λέξη κ.λπ. 

(μάντραμ) στην οποία συγκεντρώνεται, κούπα ή δοχείο για τη ζητιανιά της τροφής. Φέρει 

όμως ταυτόχρονα και στοιχεία –σύμβολα γονιμότητας, όπως ημισέληνο στα μαλλιά (η 
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σελήνη είναι το στοιχείο που κυβερνά τα νερά) τον ποταμό Γάγγη επίσης να πηγάζει από τα 

μαλλιά του και φείδια, που συμβολίζουν ή αποτελούν φορείς της γονιμότητας της γης. 

Τέλος ο ίδιος θεός παρουσιάζεται σε έναν εικονογραφικό τύπο του (Shiva nataraja = 

ο Σίβα ως βασιληάς του χορού) να χορεύει σε τρεις κινήσεις τις τρεις φάσεις της ζωής του 

κόσμου. Δηλαδή αυτές οι τρεις φάσεις αποτελούν την ορισμένη λειτουργία του ίδιου του 

θεού: οι τρεις φάσεις της ζωής του κόσμου ταυτίζονται με τις τρεις φάσεις της λειτουργίας 

του θεού. Συνεπώς σε ατή την παράσταση ο Σίβα αποκτά ένα βασικό χαρακτηριστικό του 

κόσμου. 

Η αντίστοιχη με την Παρβάτι σύζυγος του Βισνού είναι η Λάκσμι, που ως 

γενεσιουργός δύναμη είναι επίσης θεά της γονιμότητας και συνεπώς και του πλούτου, 

ευημερίας κ.λπ., γι’ αυτό και ως τέτοια λατρεύεται ευρύτατα στην Ινδία.  

       

 Στον Σιβαϊσμό υπάρχει επίσης, αν και λιγότερο από τον Βισνουϊσμό, η μπάκτι γιόγκα, 

εφόσον η μπάκτι χρησιμοποιείται ως μέσον ένωσης επίσης με τον Σίβα. Όμως με βάση την 

ιδέα των δύο όψεων του Σίβα, αρσενικού και θηλυκού, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 

Σιβαϊσμού επίσης μια ιδιαίτερη γιόγκα. Αυτή η γιόγκα αποτελεί  το κύριο χαρακτηριστικό 

μιας ιδιαίτερης παράδοσης, που αναπτύχθηκε γύρω στον 7ο αι. μ.Χ. και είναι γνωστή ως 

Ταντρισμός. Ο Ταντρισμός μεταφέρει την ιδέα των δύο όψεων του Σίβα, αρσενικής και 

θηλυκής, στον άνθρωπο. Δηλαδή θεωρεί ότι  οι δύο όψεις του παντός, δηλαδή οι δύο όψεις 

του Σίβα, αρσενικό και θηλυκό, υπάρχουν στα δύο «άκρα» του ανθρώπινου κορμού, δηλαδή 

ο Σίβα στην κορυφή του κεφαλιού, ενώ η σάκτι στη βάση της σπονδυλικής στήλης, με τη 

μορφή της σεξουαλικής ενέργειας (και ονομάζεται κουνταλίνι). Τα δύο άκρα του ανθρώπου 

αντιστοιχούν στις δύο γενικές όψεις του παντός, συνεπώς ο άνθρωπος βλέπεται σαν έναν 

μικρόκομσος, αντίστοιχος του μακρόκοσμου.   

Αυτό που επιδιώκεται στην ταντρική γιόγκα να επανενωθεί με το απόλυτο, από το 

οποίο βγήκε με τη δημιουργία, είναι η Σάκτι. Σε αυτή τη γιόγκα ο ασκούμενος συγκεντρώνει 

το νου του στην κουνταλίνι και, αφού αισθανθεί ότι μπορεί να την κινήσει με τη δύναμη του 

νου, την περνά  ανεβάζοντάς την μέσα από διάφορα κέντρα (chakra), που αντιστοιχούν 

επίσης σε διάφορα στρώματα του παντός και βρίσκονται σε μια κάθετη σειρά το ένα μετά το 

άλλο στο λεπτό σώμα και κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης, μέχρι να ενωθεί με το κέντρο 

που αντιπροσωπεύει τον Σίβα, στο τσάκρα που βρίσκεται στην κορυφή του κεφαλιού. 
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Ωστόσο, άνθρωποι που δεν έχουν τις ιδιαίτερες ικανότητες που χρειάζονται για να ασκήσουν 

αυτή τη γιόγκα μετέρχονται μια άλλη μέθοδο που λέγεται μαϊθούνα (maithuna), (η οποία 

θεωρείται επίσης γιόγκα). Σε αυτή, αφού καταναλωθούν κρέας και αλκοόλ, υπό την αυστηρή 

προϋπόθεση να θεωρηθούν αυτά ως εκδηλώσεις της σάκτι, ακολουθεί η ένωση ζευγαριών, 

πάλι υπό την αυστηρή προϋπόθεση ο άντρας να δει τη γυναίκα ως σάκτι και εκείνη τον άντρα 

ως Σίβα και όχι ως σεξουαλικό αντικείμενο.  

     Μέρος της λατρείας του Σίβα αποτελεί και η λατρεία του γυιού του ίδιου και της 

Παρβάτι, Γκανέσα, του θεού με το κεφάλι ελέφαντα. Ο Γκανέσα είναι ο θεός που φέρνει ή 

και λύνει τα διάφορα εμπόδια στα διάφορα εγχειρήματα του ανθρώπου. Υπό τον ρόλο αυτό 

είναι πολύ δημοφιλής και σήμερα στην Ινδία. 

 

γ) Ο Σακτισμός (η λατρεία των διαφόρων μορφών της Ντέβι). 

     Παράλληλα με την ανάπτυξη του Σιβαϊσμού και του Βισνουϊσμού, αναπτύχθηκε επίσης ο 

Σακτισμός με κέντρο τη λατρεία της γενεσιουργού δύναμης ή ενέργειας του, Σίβα που 

ονομάζεται Σάκτι και λατρεύεται ως η θηλυκή όψη ή, με τη μυθική γλώσσα, ως η σύζυγος 

του Σίβα. Αυτή είναι, όπως είπαμε, η Παρβάτι. Σύμφωνα με ένα μύθο, μια μέρα που η 

Παρβάτι λουζόταν, βγήκε από το σώμα της μια μορφή της, η θεά Ντουργκά. Η Ντουργκά 

είναι έτσι μορφή της Παρβάτι. Ρόλος της είναι να πολεμά, όπως ο Βισνού ή ο Κρίσνα στον 

Βισνουϊσμό, τις δυνάμεις που θέλουν να διασαλεύσουν το ντάρμα. Παριστάνεται κατά 

κανόνα ως μια πολύ όμορφη θεά, που κραδαίνει σε ένα από τα χέρια της ξίφος, και κάθεται 

πάνω σε ένα λιοντάρι. Μια ακόμη πιο πολεμοχαρής μορφή της Ντουργκά είναι η Κάλι, που 

βγήκε από το κεφάλι της. Η Κάλι σπέρνει το θάνατο στους εχθρούς του ντάρμα, των οποίων 

τα κεφάλια κρεμά σαν περιδέραιο στο λαιμό, ενώ από τα χέρια τους είναι φτιαγμένη η 

φούστα της.  

 Ωστόσο υπάρχει και μορφή της θεάς ανεξάρτητης από τον Σίβα. Είναι η Μαχά Ντέβι 

(=μεγάλη θεά). Είναι τότε και αυτή, για τους πιστούς της,  η αληθινή μορφή του Μπράχμαν. 

Έχει δύο όψεις, εκείνη της ζωής και εκείνη του θανάτου (της φύσης ή γενικά). Είναι η θεά 

που παράγει τη ζωή αλλά μέσω του θανάτου ξαναπαίρνει την ενέργεια που ξόδεψε, ώστε να 

μπορέσει να την παραγάγει και πάλι κ.ο.κ. Υπομορφές της όψης της ζωής είναι θεές 

γονιμότητας, καθαρότητας κ.λπ., όπως είναι κυρίως οι ποτάμιες θεότητες (π.χ. η θεά του 

Γάγγη), αλλά και θεές άλλων δραστηριοτήτων της ζωής, όπως π.χ. οι τένχες και τα γράμματα 
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(με θεά τη Σαρασβάτι). Η μορφή της του θανάτου είναι και πάλι  η φοβερή Κάλι με την 

κατακόκκινη από το αίμα γλώσσα και το περιδέραιο από νεκροκεφαλές. Έτσι, αιματηρές 

θυσίες που της επιστρέφουν αυτή την ενέργεια προσφέρονται στην όψη της θεάς ως θανάτου, 

δηλαδή στην  Κάλι. Η Κάλι λατρεύεται ιδιαίτερα στην Καλκούτα, και στον εκεί ναό της 

γίνονται καθημερινά θυσίες ζώων. 

 

δ) Η λατρεία 

    Ξεκινώντας από τον 2ο αι. π.Χ. και καθιερωνόμενη τον 6ο αι. μ.Χ.  μια νέα μορφή λατρείας 

των θεοτήτων αρχίζει να επικρατεί αντί της θυσίας, που διατηρείται μέχρι σήμερα μόνο 

σποραδικά: η «τιμή» της θεότητας, που από την εποχή αυτή γίνεται η κύρια μορφή λατρείας 

του lνδουϊσμού που ισχύει μέχρι σήμερα. Πρόκειται για διάφορες λατρευτικές πράξεις, που 

απομιμούνται την υποδοχή, περιποίηση και αποχαιρετισμό ενός φιλοξενούμενου, όπως 

προσφορά καθίσματος, προσφορά νερού για την πλύση των χεριών και των ποδιών, πλύση 

όλου του αγάλματος, προσφορά σ' αυτό καινούργιου ενδύματος, χρίση του με αρώματα, 

προσφορά λουλουδιών, λιβανιού, τροφής κ.ο.κ.  

 Αυτή η μορφή λατρείας λέγεται «πουτζά» (puja). Πουτζά μπορεί να γίνει στο σπίτι, 

κυρίως όμως γίνεται στους ναούς, όπου, ιδίως στη διάρκεια των ετήσιων κ.λπ. γιορτών, 

μπορεί να γίνει μια περίπλοκη διαδικασία, που συμπεριλαμβάνει θυσίες ζώων, περιφορά 

αρμάτων με το είδωλο του θεού, κ.λπ. 

Μια σημαντική στιγμή στη διάρκεια της πουτζά είναι η λεγόμενη νταρσάνα, δηλαδή η 

θέα του προσώπου του θεού. Αυτή γίνεται με την επικοινωνία μεταξύ του βλέμματος του 

πιστού και του βλέμματος του αγάλματος. Συχνά, ωστόσο, ο πόθος να δουν τον θεό οδηγεί 

στην επιθυμία μιας αληθινής νταρσάνα, η οποία επιδιώκεται να τους δωρηθεί μετά από ένα 

διάστημα άσκησης.  

Το νερό με το οποίο πλένεται το είδωλο και οι τροφές που προσφέρθηκαν 

μοιράζονται μετά στους πιστούς (λεγόμενες πρασάντα,  prasada).  
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 

 

α) Από τον 13ο έως τον 19ο αιώνα  

    Από το 13ο ως το 18ο αι. η Ινδία βρέθηκε υπό μουσουλμανική κατοχή. Κατά τη διάρκεια 

της περιόδου αυτής τα κινήματα μπάκτι με κέντρο κάποια από τις εμφανίσεις ή μορφές των 

τριών θεοτήτων συνέχισαν να ακμάζουν. Κυρίως από το 19ο αι. υπό τους Βρετανούς ο 

Ινδουϊσμός ήλθε σε επαφή με τη Δύση και το Χριστιανισμό. Η συνάντηση αυτή, μαζί με 

άλλους παράγοντες, οδήγησε τον Ινδουϊσμό σε μια νέα συνειδητοποίηση της ταυτότητάς του 

και σε μια αναβίωση κάποιων από τις παραδόσεις του, οι οποίες επιδιώχθηκε να 

αναδιατυπωθούν με σύγχρονο τρόπο (μεταρρυθμίσεις). Επίσης τον οδήγησε σε μια 

προσπάθεια αποβολής κάποιων στοιχείων που αμαύρωναν την εικόνα του, όπως ήταν εκείνο 

των καστών, του γάμου νηπίων, της απαγόρευσης δεύτερου γάμου στις χήρες, της 

(οικειοθελούς ή, συνήθως, μη) καύσης των χηρών στην πυρά του νεκρού συζύγου (σατίι, 

satee), της πούρντα (εγκλεισμός των γυναικών στο σπίτι).  Η αναβίωση αυτή 

πραγματοποιήθηκε στην Ινδία αλλά τα κύματά της έφτασαν επίσης στη Δύση.  

Στην Ινδία ένα από τα αποτελέσματα της μεταρρυθμιστικής δραστηριότητας ήταν και 

ο τονισμός της θέσης της γυναίκας στην πνευματική ζωή. Ένα από τα χαρακτηριστικά του 

νεότερου και σύγχρονου Ινδουϊσμού είναι ότι πολλές γυναίκες αναγνωρίστηκαν ως 

πνευματικές προσωπικότητες, γύρω από τις οποίες σχηματίστηκαν λατρείες και θρησκευτικά 

κινήματα.    

Κάποια από τα μεγάλα ονόματα αυτής των μεταρρυθμίσεων είναι ο Ραμμοχάν Ρόυ, ο  

Ραμακρίσνα Παραμαχάνσα (1836-86), ο Σρι Αουρομπίντο (1872-1950) και ο Μαχάτμα 

Γκάντι (1869-1948), ο ελευθερωτής της Ινδίας από τη βρετανική κατοχή. Η κεντρική ιδέα του 

Γκάντι ήταν η εφαρμογή παραδοσιακών Ινδουϊστικών πρακτικών, όπως η νηστεία ή η 

αποφυγή βλάβης (μη βία), στην αντιμετώπιση προβλημάτων κοινωνικών, όπως εκείνο της 

θέσης των αθίκτων στην ινδική κοινωνία, ή πολιτικών, όπως η ξένη κατοχή της Ινδίας. 
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β) Η σημερινή εικόνα 

    Όπως είπαμε ο Ινδουϊσμός είναι το σύνολο των θρησκειών που διαμορφώθηκαν ως προς τα 

βασικά τους στοιχεία στην κλασσική του περίοδο. Αυτές ακολουθεί και σήμερα η 

πλειονότητα του ινδικού λαού. Από τα κοινά στοιχεία αυτών των θρησκειών, μπορούμε να 

πούμε ότι η ιδέα ότι η ύπαρξη, η οποία επανέρχεται συνεχώς με άλλες μορφές είναι κάτι από 

το οποίο πρέπει κανείς να απελευθερωθεί, είναι το βασικότερο.  Σε όλες η απελευθέρωση 

επιδιώκεται με δύο τρόπους, τον άμεσο (με κάποια γιόγκα) και το σταδιακό ή 

μακροπρόθεσμο, όπως τον έχομε περιγράψει.  

 Από τις υπάρχουσες γιόγκα, μ’ όλο που η Ράτζα θεωρείται η κατεξοχήν γιόγκα,  από 

την άποψη του αριθμού εκείνων που τις μετέρχονται, η μακράν δημοφιλέστερη είναι η γιόγκα 

της αγαπητικής αφοσίωσης (μπάκτι γιόγκα) προς μια θεότητα, που επιλέγεται προσωπικά από 

τον Ινδουϊστή. Η θεότητα αυτή είναι συνήθως κάποια που περιέχεται σε μια από τις τρεις 

παραδόσεις που περιγράψαμε, δηλαδή το Σιβαϊσμό, το Βισνουϊσμό και το Σακτισμό και 

λέγεται ίστα ντεβατά  =θεότητα της προσωπικής επιλογής. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

αυτή η θεότητα είναι ο Κρίσνα, ο πλέον ευρύτερα λατρευόμενος θεός στην Ινδία.  

 Ακόμη κι όταν λατρεύει διάφορες θεότητες ο Ινδουϊστής, δεν είναι ποτέ πολυθεϊστής. 

Τοποθετεί πάντα την προσωπική του θεότητα στη θέση του απολύτου και υποτάσσει τις 

άλλες σ' αυτήν ως μορφές ή εμφανίσεις της ή δυνάμεις που βοηθούν στο έργο της τελικής 

απολύτρωσης στα ποικίλα του στάδια. 

 Ο σταδιακός τρόπος, ο οποίος συγκεντρώνει την προτίμηση της μεγάλης 

πλειονότητας των πιστών, επιτυγχάνεται με την προσήλωση στο ντάρμα. Σ' αυτό, όπως 

είπαμε, συμπεριλαμβάνεται η λατρεία των διαφόρων θεοτήτων που, υπάρχουν στο 

Ινδουϊστικό πάνθεο. Θεότητες που θεωρείται ότι συμβάλλουν στην απόσβεση του κακού 

κάρμα και συνεπώς σε μια καλή μετενσάρκωση, όπως η θεότητα του ποταμού Γάγγη με την 

πλύση στα νερά του, είναι δημοφιλείς.  

 Βέβαια και στο σταδιακό τρόπο η ένωση με τη θεότητα της προσωπικής επιλογής 

παραμένει πάντα ο απώτερος, τελικός στόχος. Μόνο που, έτσι όπως τοποθετείται σε κάποια 

τελευταία μετενσάρκωση στο μακρυνό μέλλον, αφήνει να διαφανεί η αγάπη που, μ’ όλο που 

αναγνωρίζει την ελλιπή της πραγματικότητα, το ψεύδος της κ.λπ., έχει ο μέσος Ινδουϊστής 

για την παρούσα ύπαρξη. Θα έλεγε κανείς ότι στην πράξη, στο παρόν έχει προτεραιότητα η 

θετική της πλευρά και, συνεπώς, η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευτυχία μπορεί να έχει κανείς 
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από αυτήν, ενώ η αρνητική όψη της ύπαρξης και η λύση της τελικής απελευθέρωσης από 

αυτήν μετατίθεται στο μέλλον.  

Τα δύο συνυπάρχουν με αυτό τον τρόπο. Η παλιά, βεδική αγάπη για τον κόσμο, δεν έσβησε 

ποτέ. Συνυπάρχει σε αυτό τον συνδυασμό, έχοντας την προτεραιότητα, με την αρνησίκοσμη 

θρησκευτικότητα που ξεκίνησε από τις Ουπανισάδες.  Στο πλαίσιο μιας τέτοιας 

προτεραιότητας, φυσικό είναι οι θεοί να χρησιμοποιούνται ως αποδέκτες αιτημάτων κ.λπ., 

που αφορούν τον παρόντα βίο, όπως ακριβώς και στον Χριστιανισμό η προσδοκία μιας καλής 

μεταθανάτιας τύχης συνυπάρχει με την πίστη για τον κόσμο του Θεού που έρχεται στο τέλος 

του χρόνου  (εσχατολογία) και με τα αιτήματα που γίνονται για την παρούσα ζωή.   

 

γ) Γιορτές 

Οι ινδουϊστικές γιορτές δεν είναι παρά εκτεταμένες χρονικά και εμπλουτισμένες με διάφορα 

στοιχεία, πουτζά, γι’ αυτό και ονομάζονται συχνά με αυτό το όνομα.  Υπάρχουν αναρίθμητες 

γιορτές, κάποιες από τις οποίες έχουν πανινδική εμβέλεια, εφόσον σε αυτές, ανεξάρτητα από 

το ποιος είναι ο προσωπικός τους θεός, μετέχουν σχεδόν όλοι οι Ινδοί. Π.χ. γιορτή προς τιμήν 

της θεάς γίνεται σε όλη την Ινδία την περίοδο της καινούργιας σελήνης ανάμεσα στα μέσα 

Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, και είναι γνωστή με το όνομα Ναβαράτρι. Κάθε περιοχή 

γιορτάζει μια μορφή της θεάς, όπως π.χ. στη Βεγγάλη, όπου η γιορτή λέγεται Ντουργκά 

Πουτζά. Αλλού γιορτάζουν τη Σαρασβάτι, τη Λάκσμι, την Παρβάτι.  

  Άλλη πανινδική γιορτή είναι η Ντιβάλι (Diwali) δηλαδή «γιορτή των φώτων». 

Γιορτάζεται μεταξύ μέσων Οκτωβρίου και μέσων Νοεμβρίου σε ανάμνηση της φωταγώγησης 

της πόλης Αγιόντια με λυχνάρια, όταν ο Ράμα επέστρεψε σε αυτήν. Άλλη είναι η Χόλι (Holi), 

που γιορτάζεται μεταξύ τέλους Φεβρουαρίου και αρχών Μαρτίου. Ένα παιδικό παιχνίδι του 

Κρίσνα ήταν να πετάει νερά στους γύρω του. Οι σύγχρονοι εορταστές της Χόλι πετούν 

χρωματιστά νερά ο ένας στον άλλο. 

Κάθε ναός στην Ινδία γιορτάζει βέβαια μια ορισμένη περίοδο τον θεό στον οποίο 

είναι αφιερωμένος. Μεγάλοι, διάσημοι ναοί, αφιερωμένοι σε κάποιον από τους τρεις 

μεγάλους θεούς ή σε κάποιο μέλος του θρησκευτικού του συστήματος κάνουν γιορτές που 

είναι διάσημες σε όλη τη χώρα, όπως π.χ. η γιορτή προς τιμήν του Γκανέσα στη 

Μαχαράστρα. Αυτές οι γιορτές έχουν τοπικά χαρακτηριστικά, αλλά κύριο, κοινό στοιχείο 

είναι η παρέλαση ενός ή περισσότερων αρμάτων που έχουν τη μορφή ναών και φέρουν το 
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είδωλο (μούρτι) του θεού ή της θεάς, διατηρούμενο στον ναό ειδικά για αυτή την εκδήλωση, 

και που συνοδεύονται από μουσικούς, σάντου που έχουν έρθει ειδικά για προσκύνημα και 

καμμά φορά επίσης ελέφαντες, άλογα κ.λπ. Πλήθη πιστών που χορεύουν, πετάνε λουλούδια, 

νομίσματα κ.λπ. στο άρμα, ακολουθούν. 

 

  



ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 
 43 

  

ΚΕΙΜΕΝΑ 

 

1. Στον ακόλουθο κοσμογονικό μύθο το σύμπαν παρομοιάζεται με ένα γιγάντιο άνθρωπο που 

διαμελίζεται από τους θεούς, ώστε να παραχθεί ο κόσμος. Έτσι η διαίρεση του κόσμου στα 

μέρη του είναι θείας προέλευσης. Για να δείξουν ότι και αυτές είναι ίδιας προέλευσης οι 

βραχμάνοι πρόσθεσαν στην αρχική διήγηση και τη δημιουργία των καστών. 

 

1. Ο ύμνος του Πουρούσα (Πουρούσα σούκτα) 

«……………………………………………………………… 

Αυτός ο Πουρούσα είναι όλα όσα υπήρξαν και όσα θα υπάρξουν 

……………………………………………………………… 

Ναι, πιο μεγάλος από αυτό είναι ο Πουρούσα. 

 Όλα τα όντα είναι το ένα τέταρτο από αυτόν,  

ενώ τα υπόλοιπα τρία τέταρτά του είναι αιώνια ζωή στον ουρανό. 

Με τα τρία τέταρτα οΠουρούσα ανέβηκε προς τα πάνω  

[=το μεγαλύτερο μέρος του είναι υπερβατικό, ενώ το μικρότερο 

 αποτελεί τον φαινόμενο κόσμο]. 

…………………………………………………………………. 

«Όταν [οι θεοί] διαμέλισαν τον Πουρούσα, πόσα μέρη ξεχώρισαν; 

Τι όνομα έδωσαν στο στόμα του, στα χέρια του; Τι όνομα έδωσαν 

στους μηρούς και στα πόδια του; 

Η [κάστα] των βραχμάνων έγινε από το στόμα του, από τα δυο του 

χέρια έγινε η [κάστα] των βασιλιάδων [κσατρίγια]. 

Οι μηροί του έγιναν οι βάισα και από τα πόδια του έγιναν οι σούντρα. 

Το φεγγάρι γεννήθηκε από το νου του, και από το μάτι του γεννήθηκε 
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ο ήλιος. 

Ο Ίντρα και ο Άγκνι γεννήθηκαν απ' το στόμα του, και ο [θεός του 

ανέμου] Βάγιου απ' την αναπνοή του. 

Απ' τον αφαλό του προήλθε ο αέρας μεταξύ [ουρανού και γης]. Ο 

ουρανός φτιάχτηκε απ' το κεφάλι του. 

Η γη από τα πόδια του και από το αυτί του οι διάφορες περιοχές. 

Έτσι [οι θεοί] έφτιαξαν τους κόσμους» 

 

(Ριγκ Βέδα Χ, 90). 
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2. Το Μπράχμαν είναι η βασική πραγματικότητα 

 

«Ζούσε κάποτε ένα παιδί, ο Σβετακέτου Αρουνέγια. Κάποια μέρα ο πατέρας του του είπε: 

«Σβετακέτου, πήγαινε να μάθεις την ιερή σοφία. Δεν υπάρχει κανένας στην οικογένειά μας που 

δεν έχει σπουδάσει τις 260 ιερές Βέδες και που θα μπορούσε να ονομαστεί βραχμάνος χωρίς 

αυτή τη σπουδή». 

Το παιδί έφυγε σε ηλικία δώδεκα ετών και, αφού έμαθε τις Βέδες, γύρισε σπίτι σε ηλικία είκοσι 

τεσσάρων, πολύ περήφανος για τις γνώσεις του και νομίζοντας ότι είναι κάποιος. Ο πατέρας 

του, βλέποντας αυτό, του είπε: «Σβετακέτου, παιδί μου, φαίνεται ότι νομίζεις πως είσαι 

κάποιος, πως έχεις γνώσεις και είσαι περήφανος. Ρώτησες όμως για κείνη τη γνώση μέσω της 

οποίας ακούγεται εκείνο που δεν ακούγεται, νοείται εκείνο που δε νοείται και γνωρίζεται εκείνο 

που δε γνωρίζεται;» 

«Ποια γνώση είναι αυτή, πατέρα;» ρώτησε ο Σβετακέτου. 

«Ακριβώς όπως γνωρίζοντας μια μάζα πηλού, γιε μου, μπορείς να γνωρίσεις όλα όσα είναι 

φτιαγμένα από πηλό, εφόσον όλες οι διαφορές είναι μόνο λέξεις και η πραγματικότητα είναι 

πηλός...Ακριβώς όπως γνωρίζοντας ένα κομμάτι χρυσό, μπορείς να γνωρίσεις όλα όσα είναι 

φτιαγμένα από χρυσό, εφόσον όλες οι διαφορές είναι μόνο λέξεις και η πραγματικότητα είναι 

μόνο χρυσός ...Και ακριβώς, όπως γνωρίζοντας ένα κομμάτι σίδερο γνωρίζεις όλα όσα είναι 

από σίδερο, εφόσον όλες οι διαφορές είναι μόνο λέξεις και η πραγματικότητα είναι μόνο σίδερο 

[έτσι γνωρίζοντας τη βασική πραγματικότητα του σύμπαντος, το Μπράχμαν, μπορείς να 

γνωρίσεις όλο το σύμπαν]». 

 

(Τσάντογκυα Ουπανισάντ, 6.1). 
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1. Το Μπράχμαν υπάρχει μέσα σε όλα. 

 

Συνεχίζοντας τη διδασκαλία για το Μπράχμαν, ο πατέρας του Σβετακέτου λέει: 

 

«Φέρε μου έναν καρπό από αυτό το δέντρο μπανυάν». 

«Τον έφερα, πατέρα». 

«Άνοιξέ τον». 

«Τον άνοιξα, κύριε». 

«Τι βλέπεις μέσα του;» 

«Πολύ μικρούς σπόρους, κύριε». 

«Άνοιξε έναν απ' αυτούς, γιε μου». 

«Τον άνοιξα, κύριε». 

«Τι βλέπεις μέσα του;» 

 «Τίποτε απολύτως, κύριε». 

Τότε ο πατέρας του του είπε:  

«Γιε μου, από την ίδια αυτή ουσία μέσα στο σπόρο, την οποία δεν μπορείς να δεις, προέρχεται 

στ' αλήθεια όλο αυτό το τεράστιο δέντρο μπανυάν. Πίστεψέ με, γιε μου, μια αόρατη και λεπτή 

ουσία είναι το Πνεύμα ολόκληρου του σύμπαντος. Αυτό είναι η Πραγματικότητα. Αυτό είναι το 

Άτμαν. Εσύ [ο ίδιος] είσαι [κατά βάθος] αυτό». 

 

(Τσάντογκυα Ουπανισάντ, 6.12-14). 
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2. Ο σκοπός της γιόγκα 

 

Όπως ένα πουλί 

φυλακισμένο σ' ένα δίχτυ 

θα πετάξει προς τον ουρανό 

μόλις αυτό κοπεί 

έτσι και η ψυχή του ασκούμενου 

απελευθερωμένη απ' τα δεσμά της επιθυμίας 

με το μαχαίρι της γιόγκα, 

ξεφεύγει για πάντα 

από τη φυλακή της σαμσάρα. 

(Κσούρικα Ουπανισάντ, 1,22) 

 

 

 

5. Η ένωση με το Άτμαν 

 

Όταν εμφανισθεί μέσα σου 

η αληθινή γνώση της ενότητας 

του άτμαν σου με το κοσμικό άτμαν, 

τότε αυτό λέγεται σαμάντι 

γιατί το άτμαν είν' αληθινά 

το ίδιο με το Μπράχμαν, το πανταχού παρόν 

το αιώνιο, το Ένα δίχως δεύτερο. 
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Πρέπει να λες στον εαυτό σου, αληθινά: 

Δεν είμαι το σώμα μου, ούτε η ζωτική πνοή 

ούτε οι αισθήσεις, ούτε οι σκέψεις, ούτε τίποτ' άλλο' 

γιατί είμαι ο μοναδικός παρατηρητής (σ. τ.μ. η βάση του σύμπαντος) 

είμαι ο Σίβα! Είμαι ο Σίβα: 

Ναι, είμαι το Μπράχμαν' 

είμ' ένας ξένος σ' αυτό τον κόσμο 

δεν υπάρχει κανείς μαζί μου' 

«ακριβώς όπως ο αφρός και τα κύματα 

γεννιούνται απ' τον ωκεανό και διαλύονται πάλι μέσα του. 

Έτσι κι ο κόσμος γεννιέται από μένα και διαλύεται πάλι μέσα μου! 

(Γιόγκα Νταρσάνα Ουπανισάντ, 10, 1-6) 

 

6. Αποφυγή των υπερφυσικών δυνάμεων 

 

«Δεν θα επιδιώξει τέτοιες δυνάμεις 

αλλά κι αν τις έχει δεν θα καυχηθεί γι' αυτές, 

αν θέλει να είναι ένας αληθινός γιόγκι. 

Αντίθετα μάλιστα, κρατώντας τις μυστικές 

θα δρα στον κόσμο 

σαν να ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος 

ή ακόμη ένας χαζός 

ή και κωφάλαλος. 

Αλήθεια, οι άνθρωποι κάνουν τόσες ερωτήσεις 
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που αν ο ασκούμενος τις απαντούσε 

θα έχανε απ' τα μάτια του το δικό του τρόπο ζωής 

που είναι να προχωρεί μπροστά, στο δρόμο του, 

χωρίς να ενδιαφέρεται για τον κόσμο.» 

(Γιόγκα- Τάττβα Ουπανισάντ, 1, 17) 
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ΕΙΚΟΝΟΘΗΚΗ 

 
Η εξάπλωση του Ινδουϊσμού στην υφήλιο (σημειώνεται με το μωβ 

χρώμα). 

 

Ο Ινδουϊσμός είναι η τρίτη σε αριθμό πιστών  

θρησκεία του κόσμου. 

 
Χάρτης που απεικονίζει τα γεωγραφικά όρια του  πολιτισμού της 

κοιλάδας του Ινδού ποταμού. 

 

Η κοιλάδα του Ινδού 

 
Σφραγιδόλιθοι με κερασφόρα ζώα  

(πολιτισμός κοιλάδας του Ινδού ποταμού). 
 

Σφραγιδόλιθος που παρουσιάζει τον «κύριο της άγριας ζωής», 
λεγόμενο επίσης πρωτο-Σίβα. Πολιτισμός της κοιλάδας του 

Ινδού ποταμού 
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Καλλιτεχνική απεικόνιση της Χαράππας, σημαντικού κέντρου του 

πολιτισμού της κοιλάδας του Ινδού, την περίοδο της ακμής της. 

 
Ο αρχαιολογικός χώρος της Χαράππα σήμερα 

 
Μοχέντζο Ντάρο : επίσης ένα σημαντικό κέντρο του πολιτισμού 

της κοιλάδας του Ινδού. Ανακαλύφθηκε το 1922 από τον R.D. 
Banerji . 

 
Εύρημα από τον αρχαιολογικό χώρο του Mohenjo Daro. Κατά 

την επικρατούσα άποψη απεικονίζει έναν ιερέα. 

 
Επικοινωνία της κοιλάδας του Ινδού με τη Μεσοποταμία 

και μια διαδρομή δείσδυσης των Αρίων στην Ινδία 

 

Απόσπασμα από τη Rig Veda, του αρχαιότερου φιλολογικού 
έργου της Βεδικής περιόδου (γραφή Devanāgarī) 
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Χάρτης της Βόρειας Ινδίας την εποχή συγγραφής των 

Brihadaranyaka και Chandogya Ουπανισάδων 

 
Απόσπασμα από την Isa Upanishad. 

 

Shiva Lingam  
Σύγχρονος γιόγκι 

 
Ινδουϊστικό τρίμορφο (trimurti) από το νησί Elephanta. 

Απεικονίζει τους θεούς Μπράχμα, Βισνού και Σίβα. 
 

Ο Βισνού, ο οποίος περιέχει το παν, με την  
περιστασιακή μορφή του (avatara) του Κρίσνα  

και ένθεν και ένθεν τις άλλες μορφές του, 
 περιστασιακές και μόνιμες. 



ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 
 53 

  

 

Ο Σίβα ( ως μέγας γιόγκι) 

 

Σίβα Nataraja 

 

O Βισνού 
 

Η Λάκσμι 
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Ο Κρίσνα και Ράντα 

 

Ο Γκανέσα 

 
Ο ινδουϊστικός ναός Lingaraja στο Bhuvaneshvar (περ. 1000 μ.Χ) 

 

Ο ναός Jagannath στο Puri της Ινδίας 

 
Από την ινδουιστική εορτή Deepavali ή Diwali, σε ανάμνηση της 

επιστροφής του Ράμα στο βασίλειό του. 

 
Από την ινδουϊστική εορτή Ganesh Chaturthi, μια εορτή 

αφιερωμένη στο θεό Γκανέσα. Οι πιστοί βυθίζουν το άγαλμα 
του θεού στο νερό. 
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Έλληνες-6. Αρχαίοι Ρωμαίοι-7. Άτμαν-8. Βάγιου, θεός του ανέμου-9. Βαρούνα, θεός του ουρανού-
10. Βασιλεία του Θεού-11. Βεδάντα-12. Βέδες-13. Βεδική θρησκεία-14. Βισνού-15.Βισνουϊσμός-16. 

Βουδισμός-17. βραχμάνοι-18. Βρετανοί-Ινδία-19. Γάγγης-20. Γιόγκα-21. Γιόγκα της αγαπητικής 
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δικαιοσύνης-65. Μορφές (αβατάρα)-66. Μούκτι ή Μόξα-67. Μπαγκαβάτ Γκίτα-68. Μπάκτι γιόγκα-
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Βασιλιάς του χορού, Shiva nataraja,-76. Οι Νόμοι του Μανού-77. Ουπανισάδες-78. 
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