ΣΟ SANKRANTI1 ΤΜΒΟΛΗΕΔΗ ΣΟ ΣΑΞΗΓΗ ΣΟΤ
ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΠΡΟ ΣΖΝ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ
Ο ήιηνο ιάκπεη ήξεκα θαη γαιήληα. Οη εκέξεο έρνπλ κηθξύλεη θαη
θπζά έλα δξνζεξό αεξάθη. Οη αγξνί είλαη γεκάηνη από ώξηκεο
ρξπζαθέληεο θαιιηέξγεηεο. Οη θαηηθέδεο αλζίδνπλ ζηηο όρζεο ηωλ
πνηακώλ ζαλ όκνξθεο γηξιάληεο από καξγαξηηάξηα. Οη αγξόηεο
ηξαγνπδνύλ πιεκκπξηζκέλνη από ραξά. Οη πηπεξηέο ωξίκαζαλ θη
έγηλαλ θαηαθόθθηλεο. Ήξζε ε γιπθηά γηνξηή ηνπ Sankranti πνπ
γεκίδεη ηα ζπίηηα καο κε ηε θξέζθηα ζπγθνκηδή ηωλ ζηηεξώλ.
(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ)

ΣΡΕΨΣΕ ΣΟ ΒΛΕΜΜΑ ΜΕΑ Α
ΓΙΑ ΝΑ ΥΘΑΕΣΕ ΣΗΝ ΑΤΣΟΠΡΑΓΜΑΣΩΗ
Ελζαξθώζεηο ηεο αγάπεο – λέεο θαη λένη !

Σ

ν θεζηηβάι ηνπ Σαλθξάληη ήξζε όκνξθν θαη κεγαινπξεπέο.
Άλδξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά ραίξνληαη κε θάζε ηξόπν θαη
θάλνπλ απηή ηε γηνξηή αθόκε πην εληππσζηαθή. Τν
Σαλθξάληη δελ είλαη κηα ζπλεζηζκέλε εκέξα. Σεκαηνδνηεί ηελ
έλαξμε ηεο Uttarayana, δειαδή ηεο βόξεηαο θίλεζεο ηνπ ήιηνπ.
Παξέρεη πινύζηα αγαζά θαη εκπλέεη ηνπο αλζξώπνπο λα
αλαιάβνπλ δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο θαη λ’ αλαπηύμνπλ ηηο αξεηέο
ηνπο.
Η ζεκεξηλή εκέξα ζεκαηνδνηεί ηελ είζνδν ηνπ ήιηνπ ζηνλ
αζηεξηζκό ηνπ Αηγόθεξσ ζηε δηαδξνκή ηνπ πξνο ηνλ βνξξά
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Sankranti: ζαλζθξηηηθόο όξνο ηεο Ιλδηθήο Αζηξνινγίαο πνπ αλαθέξεηαη
ζηε κεηάβαζε ηνπ ήιηνπ από έλα δώδην ζ΄ έλα άιιν. Σπλνιηθά, ππάξρνπλ
12 ηέηνηα sankranti, όζα θαη ηα δώδηα. Τν θεζηηβάι όκωο ηνπ Sankranti
αλαθέξεηαη ζην Makara Sankranti, δειαδή ζηε κεηάβαζε ηνπ ήιηνπ από ην
δώδην ηνπ Τνμόηε (Dhanu) ζην δώδην ηνπ Αηγόθεξω (Makara). Τν Makara
Sankranti απνηειεί ηαπηόρξνλα θαη ην θεζηηβάι ηεο ζπγθνκηδήο, ην νπνίν
ενξηάδεηαη ζε πνιιά κέξε, θπξίωο ηεο Νόηηαο Ιλδίαο. Σύκθωλα κε ην
ζειεληαθό εκεξνιόγην, όηαλ ν ήιηνο αξρίδεη λα κεηαθηλείηαη από ηνλ
ηξνπηθό ηνπ Αηγόθεξω πξνο ηνλ ηξνπηθό ηνπ Καξθίλνπ, αξρίδεη δειαδή ηε
βόξεηα πνξεία ηνπ (Uttarayana), ενξηάδεηαη ηαπηόρξνλα θαη ε πεξίνδνο ηεο
ζπγθνκηδήο.
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(Οπηαξάγηελα). Ο Bhishma πνπ θείηνληαλ ζην “θξεβάηη” πνπ είραλ
ζρεκαηίζεη ηα βέιε πνπ είραλ θαξθσζεί πάλσ ηνπ, πεξίκελε ηελ
έλαξμε ηεο Οπηαξάγηελα γηα λα παξαδώζεη ην πλεύκα ηνπ ζηνλ
Κύξην. Έκεηλε ζ’ απηό ην “θξεβάηη” γηα 56 εκέξεο. Οη γξαθέο
δειώλνπλ όηη εθείλνη πνπ αθήλνπλ ην ζλεηό ηνπο ζώκα ζηε
δηάξθεηα ηεο Οπηαξάγηελα δελ μαλαγελληνύληαη. Απηό όκσο δελ
ζεκαίλεη όηη κπνξεί θάπνηνο λα αθεζεί ζηνλ ενξηαζκό ηεο
Οπηαξάγηελα γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ από ηηο
επαλαγελλήζεηο. Ο ζσζηόο ηξόπνο είλαη λα γεκίζεη ην λνπ ηνπ κε
ηεξέο ζθέςεηο θαη λ’ αθήζεη ην ηέινο ηνπ λα έξζεη θπζηνινγηθά.
Οπηαξάγηελα ζεκαίλεη ηε ζηξνθή ηνπ πλεύκαηνο εληόο, ζηελ
θαξδηά. Μόλν ε επδαηκνλία πνπ βηώλεηαη εζσηεξηθά είλαη αιεζηλή.
Όιεο νη άιιεο εμσηεξηθέο θαη αηζζεζηαθέο απνιαύζεηο είλαη
εθήκεξεο. Μόλν ε Αηκηθή Αξρή είλαη αγλή, κόληκε θαη άπεηξε θαη
κόλν εθεί κπνξεί θαλείο λα βξεη ηελ απειεπζέξσζε (Μόθζα).
Ζ Δσωτεπική ημασία τος Σανκράντι
Σηελ πνξεία πνπ θάλεη ν ήιηνο από αζηεξηζκό ζε αζηεξηζκό ζην
δσδηαθό θύθιν, ε είζνδόο ηνπ ζηνλ αζηεξηζκό ηνπ Αηγόθεξσ είλαη ε
πην ζεκαληηθή. Ο Αηγόθεξσο ζπκβνιίδεη ηελ εηξήλε θαη ηελ
ηθαλνπνίεζε. Σύκθσλα κε ην Γξεγνξηαλό εκεξνιόγην, ην Σαλθξάληη
αξρίδεη ζηηο 13 ή 14 Ιαλνπαξίνπ. Η κεηάβαζε απηή πξνζδίδεη έλα
είδνο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο γαιήλεο.
Η βόξεηα θίλεζε ηνπ ήιηνπ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, ηόζν
από πλεπκαηηθήο όζν θαη από επηζηεκνληθήο απόςεσο. Έρεη
ηεξάζηηα πλεπκαηηθή ζεκαζία. Η εζσηεξηθή ζεκαζία ηνπ ηαμηδηνύ
ηνπ ήιηνπ πξνο ηνλ βνξξά πξέπεη λα θαηαλνεζεί ζσζηά. Ο βνξξάο
αληηπξνζσπεύεηαη από ηα Ικαιάηα (Himachala). Hima ζεκαίλεη
ρηόλη, πνπ είλαη αγλό θαη θαζαξό θαη εμαηξεηηθά δξνζεξό. Όια απηά
ηνπ πξνζδίδνπλ ηελ ηέιεηα εηξήλε (Prasanthi). Achala ζεκαίλεη θάηη
ζηαζεξό θαη αθιόλεην. Η ιέμε Himachala δελ αλαθέξεηαη ζηε
θπζηθή πεξηνρή ησλ Ικαιαΐσλ, αιιά αληηπξνζσπεύεη απηό πνπ
είλαη δξνζεξό, εηξεληθό θαη ζηαζεξό. Λέγεηαη όηη από ζήκεξα ν
ήιηνο θηλείηαη πξνο κηα ηέηνηα θαηάζηαζε. Ο ήιηνο ζπκβνιίδεη ηελ
όξαζε ηνπ αλζξώπνπ. Η βόξεηα θίλεζε ηνπ ήιηνπ είλαη κηα
πξόζθιεζε πξνο ηνπο αλζξώπνπο λα ζηξέςνπλ ηελ όξαζή ηνπο ζ’
εθείλν πνπ είλαη δξνζεξό, ήξεκν θαη ακεηάβιεην. Απηό ζεκαίλεη όηη
νη άλζξσπνη πξέπεη λα θαηεπζύλνπλ ην βιέκκα ηνπο πξνο ηα κέζα.
Απηό είλαη ην κάζεκα πνπ δηδάζθεη ν ήιηνο.
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Ζ Δσωτεπική Όπαση
Σαλθξάληη ζεκαίλεη αιιαγή. Είζε απηό ην Σαλθξάληη λα θέξεη ηελ
αιιαγή ζηελ θαξδηά ζαο, πνπ ζα ζαο νδεγήζεη ζε κηα επηπρηζκέλε,
επεκεξνύζα θαη ιακπξή δσή. Να αλαινγίδεζηε όια ηα θαιά
πξάγκαηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηε δσή ζαο. Έηζη, ζα είζηε ραξνύκελνη
θη επηπρηζκέλνη. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε επηπρία απνηειεί ηελ ίδηα
ηε θύζε ζαο. Η πξαγκαηηθή αμία ηεο αλζξώπηλεο δσήο έγθεηηαη
ζηελ εμύςσζε από ηελ αλζξώπηλε θύζε (Manavatva) ζηε Θετθή
θύζε (Daivatva). Η ρξνληθή πεξίνδνο, θαηά ηελ νπνία ιακβάλεη
ρώξα ην εζσηεξηθό ηαμίδη πξνο κηα θαζαξή θαη αγλή θαξδηά ιέγεηαη
Sankramana. Αθξηβώο όπσο ν ήιηνο μεθηλά ηε δηαδξνκή ηνπ γηα ηνλ
βνξά, ην Σαλθξάληη είλαη ε πεξίνδνο εθείλε πνπ ν αλώηεξνο λνπο
πξέπεη λα ζηξαθεί πξνο ηνλ Άηκα γηα λα επηηεπρζεί ε
Απηνπξαγκάησζε.
Η όξαζε ηνπ αλζξώπνπ δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη
απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηα εμσηεξηθά αληηθείκελα θαη ζηα θνζκηθά
ζέκαηα πνπ είλαη παξνδηθά θαη θζαξηά. Η όξαζε έρεη δνζεί ζηνλ
άλζξσπν γηα λα κπνξέζεη λα δεη ηελ αγλή, ηεξή θαη ζεία ζπλείδεζε
πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηνπ. Η βόξεηα θίλεζε ηνπ ήιηνπ είλαη ε
θαηάιιειε επθαηξία γηα λ’ αλαπηύμεη ν άλζξσπνο απηή ηελ
εζσηεξηθή όξαζε. Απηόο είλαη ν βαζηιηθόο δξόκνο γηα ηνλ
πλεπκαηηθό αλαδεηεηή πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηώζεη ηελ Ύςηζηε
Αιήζεηα. Δελ αξθεί, επνκέλσο, απιώο λα αλαγλσξίζεη όηη απηή ηελ
πεξίνδν ν ήιηνο θηλείηαη πξνο βνξά, αιιά λα θάλεη θάζε
πξνζπάζεηα λα θαηεπζύλεη ηελ όξαζή ηνπ εληόο, πξνο ηνλ αγλό,
ηεξό, εζώηεξν Εαπηό ηνπ. Απηή είλαη κηα πεξίνδνο γηα ηεξέο ζθέςεηο
θαη πξάμεηο.
Αναπτύξτε Απμονία
Τν Σαλθξάληη είλαη ηεξό γηα πνιινύο ιόγνπο. Σαλ ζήκεξα ν Adi
Sankara πήξε ην δξόκν ηνπ Μνλαρηζκνύ (Sannyasa), παξαηηήζεθε
δειαδή από θάζε εγθόζκην δεζκό θαη θόξεζε ηνλ σρξό καλδύα ηνπ
κνλαρνύ. Σαλ έζηκν ζπλεζίδεηαη ζ’ απηή ηε γηνξηή λα πξνζθέξεηαη
έλα κίγκα από jaggery (είδνο δάραξεο) θαη ζνπζακηνύ (Til). Τν
ηδάγγεξπ είλαη γιπθό θαη ζπκβνιίδεη ηελ αγάπε. Τν ηηι επίζεο
ζπκβνιίδεη ηελ θηιία (Sneha). Ωο εθ ηνύηνπ, ε πξνζθνξά απηνύ ηνπ
δαραξσηνύ ζεκαίλεη πξνζθνξά Αγάπεο ζηνπο αλζξώπνπο,
δηαλζηζκέλεο κε θηιηθή δηάζεζε.
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Τν θεζηηβάι ηνπ Σαλθξάληη πξέπεη λα ζεσξείηαη ζαλ ηελ εκέξα
θαηά ηελ νπνία ν άλζξσπνο ζηξέθεη ην βιέκκα ηνπ πξνο ηνλ Θεό.
Η δσή ηνπ αλζξώπνπ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ην δαραξνθάιακν.
Όπσο ην δαραξνθάιακν είλαη ζθιεξό κε πνιινύο θόκβνπο, έηζη θαη
ε δσή ηνπ αλζξώπνπ είλαη γεκάηε από δπζθνιίεο. Αιιά απηέο νη
δπζθνιίεο πξέπεη λα μεπεξαζηνύλ ώζηε λα θαηνξζώζεη θαλείο λα
απνιαύζεη ηελ επδαηκνλία ηνπ Θείνπ, αθξηβώο όπσο ην
δαραξνθάιακν πξέπεη λα ζπλζιηβεί θαη ν ρπκόο ηνπ λα κεηαηξαπεί
ζε ηδάγγεξπ πξνθεηκέλνπ λα απνιαύζεη θαλείο ηε γιπθύηεηά ηνπ.
Δηαξθήο επδαηκνλία κπνξεί λα επηηεπρζεί κόλν αληηκεησπίδνληαο κε
επηηπρία θαη ππεξληθώληαο ηα δεηλά θαη ηηο δνθηκαζίεο ηεο δσήο.
Ο ενξηαζκόο ηνπ Σαλθξάληη ζθνπό έρεη λα θέξεη αξκνλία θαη
αγάπε ζηελ νηθνγέλεηα, λα θάλεη ηνπο αλζξώπνπο λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ ελόηεηα ηνπ Δεκηνπξγνύ κε ην δεκηνύξγεκά
Τνπ, λα ηνπο ππελζπκίζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, λα ηνπο εκπλεύζεη
πλεύκα εξσηζκνύ, παίξλνληαο γηα παξάδεηγκα ηνλ ζεό ήιην θαη,
πάλσ απ’ όια, λα ηνπο θάλεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ εγγελή
ζεόηεηά ηνπο. Απηόο είλαη ν ηεξόο ζθνπόο ηνπ Σαλθξάληη.
- Αποσπάσματα από Ομιλίερ τος Μπαγκαβάν κατά τοςρ
εοπτασμούρ τος Σανκράντι
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