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Η Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ του Ραµακρίσνα Ματχ
και Ραµακρίσνα Αποστολής
Πηγή: http://www.belurmath.org/Ideology.htm

Η ιδεολογία του Ραµακρίσνα Ματχ και Αποστολής αποτελείται από
τις αιώνιες αρχές της Βεδάντα όπως αυτή βιώθηκε από τον Σρι
Ραµακρίσνα και ερµηνεύτηκε από τον Σουάµι Βιβεκάναντα. Αυτή η
ιδεολογία έχει τρία χαρακτηριστικά: είναι σύγχρονη, υπό την έννοια ότι
οι αρχαίες αρχές της Βεδάντα έχουν εκφραστεί σε σύγχρονο
ιδιωµατισµό είναι καθολική, δηλαδή προορίζεται για ολόκληρη την
ανθρωπότητα είναι πρακτική υπό την έννοια ότι οι αρχές της
µπορούν να εφαρµοστούν στην καθηµερινή ζωή και να λύσουν τα
προβλήµατά της ζωής. Οι βασικές αρχές αυτής της ιδεολογίας δίνονται
παρακάτω:

1. Η Συνειδητοποίηση του Θεού είναι ο τελικός στόχος της
ζωής:
Μια από τις σηµαντικές ανακαλύψεις που έγιναν στην αρχαία Ινδία
ήταν ότι το σύµπαν απορρέει και διατηρείται από την άπειρη
συνείδηση που ονοµάζεται Μπράχµαν. Έχει τόσο απρόσωπες όσο και
προσωπικές πτυχές. Η προσωπική πτυχή είναι γνωστή µέσα από
διαφορετικά ονόµατα, όπως Θεός, Ίσβαρα, Ιεχωβά και τα λοιπά. Η
Συνειδητοποίηση αυτής της Έσχατης Πραγµατικότητας είναι ο αληθινός
στόχος της ζωής, γιατί αυτός και µόνο µπορεί να µας δώσει αιώνια
ολοκλήρωση και ειρήνη.
2. Η εν δυνάµει θεότητα της ψυχής:
Το Μπράχµαν είναι έµφυτο σε όλα τα όντα ως Άτµαν το οποίο είναι ο
αληθινός εαυτός του ανθρώπου και η πηγή κάθε ευτυχίας. Αλλά εξ
αιτίας της άγνοιας, ο άνθρωπος ταυτίζεται µε το σώµα και τον νου και
επιδιώκει τις απολαύσεις των αισθήσεων. Αυτή είναι η αιτία όλων των
κακών και των βασάνων. Καθώς η άγνοια αφαιρείται, το Άτµαν
εκδηλώνεται όλο και περισσότερο. Αυτή η εκδήλωση της εν δυνάµει
θεότητας είναι η ουσία της αληθινής θρησκείας.

3. Η Σύνθεση των Γιόγκα:
Η αφαίρεση της άγνοιας και η εκδήλωση της εσωτερικής θεότητας που
οδηγεί στην Συνειδητοποίηση του Θεού επιτυγχάνονται µέσω της

Γιόγκα. Υπάρχουν τέσσερις κύριες Γιόγκα: Γκνιάνα Γιόγκα (Γιόγκα της
Γνώσης)· Μπχάκτι Γιόγκα (Γιόγκα της Αφοσίωσης)· Ράτζα Γιόγκα
(Γιόγκα του ∆ιαλογισµού)· Κάρµα Γιόγκα (Γιόγκα της Εργασίας). Κάθε
Γιόγκα είναι ένας ανεξάρτητος τρόπος συνειδητοποίησης του Θεού.
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σύνθεση των Γιόγκα που ο Σουάµι Βιβεκάναντα θεώρησε ως ιδανικό
του Ραµακρίσνα Ματχ και Ραµακρίσνα Αποστολής. Αυτό το ιδανικό
βρίσκει έκφραση στο ΕΜΒΛΗΜΑ των δίδυµων οργανόσεων που
παρουσιάζεται εδώ, και το οποίο σχεδιάστηκε από τον Σουάµιτζι τον
ίδιο. Στο έµβληµα τα υδάτινα κύµατα αντιπροσωπεύουν την Κάρµα
Γιόγκα· το λουλούδι του λωτού αντιπροσωπεύει την Μπχάκτι Γιόγκα ο
ανατέλλων ήλιος αντιπροσωπεύει τη Γκνιάνα Γιόγκα το κουλουριασµένο
φίδι αντιπροσωπεύει τη Ράτζα Γιόγκα· και ο Κύκνος αντιπροσωπεύει
Ύψιστο Εαυτό. Η συνολική έννοια είναι: µέσα από τη συνδυασµένη

πρακτική όλων αυτών, των τεσσάρων Γιόγκα, συνειδητοποιείται ο
Ύψιστος Εαυτός.

4. Η Ηθική βασισµένη στη δύναµη:
Σύµφωνα µε τον Σουάµι Βιβεκάναντα, η αδυναµία είναι η κύρια αιτία
της ανηθικότητας, του κακού και του πόνου στη ζωή. Και αιτία της
αδυναµίας είναι η άγνοια για την αληθινή φύση κάποιου ως Άτµαν. Η
γνώση του Άτµαν µας δίνει τεράστια δύναµη για να υπερνικήσουµε την
αδυναµία µας και να οδηγηθούµε σε µια ενάρετη ζωή. Ο καθένας µας
είναι προικισµένος µε τόσες πολλές δυνατότητες, αλλά εξ αιτίας του
φόβου και της αδυναµίας, οι περισσότερες από αυτές τις δυνατότητες
παραµένουν αδρανείς. Όταν, µέσω της γνώσης του Άτµαν, ο φόβος και
η αδυναµία υπερνικούνται, αυτές οι δυνατότητες φανερώνονται. Ο
Σουάµιτζι ονόµασε την διαδικασία αυτήν "ως την εκπαίδευση που κάνει
τον άνθρωπο".

5. Η Αρµονία των θρησκειών:
Αν και η ιδέα ότι "η µια Πραγµατικότητα είναι γνωστή µε διαφορετικά
ονόµατα" (Βέδες) και η ιδέα ότι "διαφορετικά πνευµατικά µονοπάτια
οδηγούν στον ίδιο στόχο" (Γκίτα) βρίσκονται στις Ινδουιστικές γραφές
και στις διδασκαλίες διάφορων Ινδών Αγίων, ο Σρι Ραµακρίσνα ήταν ο
πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που έδειξε µέσω άµεσης εµπειρίας
την υπερβατική ενότητα όλων των θρησκειών. Το µήνυµά του υπονοεί

δύο είδη θρησκευτικής αρµονίας: αρµονία µέσα στον Ινδουισµό και
αρµονία µεταξύ των παγκόσµιων θρησκειών.

α. Αρµονία µέσα στον Ινδουισµό:
Ο Σρι Ραµακρίσνα δεν προσδιορίστηκε µε κάποια συγκεκριµένη αίρεση
του Ινδουισµού, αλλά αποδεχόταν τον Ινδουισµό συνολικά. Έδειξε ότι
∆υϊσµός, Μη-δυϊσµός και άλλες σχολές της Ινδικής φιλοσοφίας
αντιπροσωπεύουν διαφορετικά στάδια ολόκληρης της εµπειρίας της
Πραγµατικότητας, και ότι οι διάφορες Ινδικές Θεότητες είναι διάφορες
πτυχές µιας ανώτερης Θεότητας. Το µήνυµά του έχει επιφέρει µεγάλη
αρµονία µεταξύ των Ινδουιστικών αιρέσεων, και ο Σρι Ραµακρίσνα ο
ίδιος έχει γίνει το σύµβολο της ενότητας της Ινδουιστικής θρησκείας.

β. Αρµονία µεταξύ των
παγκόσµιων θρησκειών:
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διαφορές, αυτές οδηγούν στον
ίδιο Τελικό Στόχο. Αυτό είναι και
το νόηµα του περίφηµου γνωµικού του, Yato mat, tato path, "Όπως
υπάρχουν πολλές οι θρησκείες, τόσα πολλά είναι και τα µονοπάτια ".

Εκτός αυτού, ο Σουάµι Βιβεκάναντα επίσης, υποστήριξε ότι οι
θρησκείες του κόσµου είναι εκφράσεις µιας αιώνιας Καθολικής
Θρησκείας. Εφόσον η Βεδάντα περιέχει όλες τις βασικές αρχές και
τους νόµους του πνευµατικού κόσµου, ο Σουάµιτζι θεώρησε την
Βεδάντα ως εκείνη την αιώνια Καθολική Θρησκεία. ∆ηλαδή, η Βεδάντα
µπορεί να χρησιµεύσει ως το κοινό έδαφος για όλες τις θρησκείες.
6. Ο Σρι Ραµακρίσνα ως Θεία Ενσάρκωση:
Σύµφωνα µε την Ινδουιστική θρησκευτική παράδοση, ο Θεός ο ίδιος
ενσαρκώνεται ως Αβατάρ σε κάθε Εποχή προκειµένου να δοθεί ένα
νέο µήνυµα στην ανθρωπότητα που ταιριάζει στις ανάγκες κάθε
Εποχής. Στην Κίνηση Ραµακρίσνα, ο Σρι Ραµακρίσνα λατρεύεται ως το
Αβατάρ της Σύγχρονης Εποχής. Αυτό σηµαίνει ότι η ζωή και οι
διδασκαλίες του έχουν ανοίξει έναν νέο δρόµο σωτηρίας για την
ανθρωπότητα. Η µοναδικότητα του Σρι Ραµακρίσνα ως Θεία
Ενσάρκωση είναι ότι ενσωµατώνει την πνευµατική συνείδηση των
προγενέστερων Αβατάρ και προφητών, συµπεριλαµβανοµένων και
εκείνων που είναι έξω από την Ινδουιστική θρησκεία, και είναι σε
αρµονία µε όλες τις θρησκευτικές παραδόσεις. Σε όλα τα ιδρύµατα του
Τάγµατος Ραµακρίσνα, η λατρευτική ευλάβεια εκφράζεται σε όλα τα
Αβατάρ και στους ιδρυτές όλων των θρησκειών.
7. Μια Νέα Φιλοσοφία Εργασίας:

Ο Σουάµι Βιβεκάναντα έχει δώσει µια νέα φιλοσοφία της εργασίας για
το σύγχρονο κόσµο. Όλη η εργασία του Ραµακρίσνα Ματχ και
Αποστολής γίνεται σύµφωνα µε αυτήν την φιλοσοφία εργασίας, η
οποία βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
α. Σύµφωνα µε την Βεδάντα, το φυσικό σύµπαν είναι µια εκδήλωση
του Θεού γνωστή ως Βιράτ. Ως εκ τούτου, όπως δήλωσε η Αδελφή
Νιβεντίτα, "∆εν υπάρχει καµία διάκριση µεταξύ άγιου και κοσµικού".
Αυτή η δήλωση σηµαίνει ότι όλες οι εργασίες είναι ιερές. Ακόµη και οι
ταπεινές εργασίες όπως το σκούπισµα του πατώµατος ή η
επιδιόρθωση υποδηµάτων θα πρέπει να γίνει µε τόση προσοχή και
αφοσίωση όσο και η εργασία στο ιερό.
β. Η Γκίτα (18,46 & 9.24) λέει ότι ο παν-διαποτιστής Θεός είναι η
απόλυτη πηγή όλων των εργασιών και αυτός που ευχαριστιέται τους
καρπούς

κάθε θυσίας. Ως εκ τούτου όλες οι εργασίες πρέπει να

γίνονται ως λατρεία και οι καρποί των δράσεων πρέπει να
προσφέρονται στον Κύριο.
γ. Μια από τις σηµαντικές αρχές που ο Σουάµι Βιβεκάναντα έµαθε
από τον ∆άσκαλό του ήταν, Shiva Jnane Jiva Seva, "Να υπηρετείς
τον Τζίβα (ανθρώπινη ψυχή) ως Σίβα". ∆εδοµένου ότι ο άνθρωπος
είναι εν δυνάµει Θείος, η υπηρεσία στον άνθρωπο είναι πράγµατι
υπηρεσία στο Θεό. Αντί να βλέπεις έναν άνθρωπο σε ανάγκη ως
αντικείµενο συµπόνιας, κοίταζέ τον ως αντικείµενο λατρείας. Μια τέτοια
στάση ανυψώνει τόσο τον δωρητή όσο και τον αποδέκτη.

δ. Ο Σουάµι Βιβεκάναντα ήταν ο πρώτος θρησκευτικός ηγέτης στην
Ινδία που µίλησε για τους φτωχούς και καταπιεσµένους και δήλωσε
θαρραλέα, "Όποιος βλέπει τον Σίβα στους φτωχούς, στους αδύναµους
και στους ασθενείς, πραγµατικά λατρεύει τον Σίβα· και... µ’ αυτόν ο
Σίβα, είναι περισσότερο ευχαριστηµένος απ' ό, τι µε τους ανθρώπους
που τον βλέπουν µόνο στους ναούς." Ήταν ο Σουάµιτζι ο οποίος έκανε
τον νεολογισµό daridra-narayana* µια λέξη που αναφέρεται για τους
φτωχούς. Η αγάπη και το ενδιαφέρον του Σουάµιτζι για τους φτωχούς
συνεχίζεται ως αρχή οδηγιών στα προγράµµατα υπηρεσιών της
Αποστολής Ραµακρίσνα.
ε. Όταν η εργασία, οποιαδήποτε εργασία, γίνεται τηρώντας τους
ανωτέρω όρους, γίνεται µια πνευµατική πειθαρχία: καθαρίζει τον νου
και η εν δυνάµει Θεότητα της ψυχής εκδηλώνεται όλο και περισσότερο.
Έτσι, η εργασία που εκτελείται ως λατρευτική υπηρεσία ωφελεί τον ίδιο
πνευµατικά: γίνεται µια πνευµατική πειθαρχία ή Γιόγκα. Είναι µ’ αυτή
την αντίληψη της εργασίας ως µια πνευµατική πειθαρχία (Κάρµα
Γιόγκα), που αναλαµβάνονται όλες οι δραστηριότητες των υπηρεσιών
της Αποστολής Ραµακρίσνα, όπως την παροχή τροφής και ρουχισµού
στους φτωχούς, η την περιποίηση των αρρώστων κ.λπ.. Έτσι η
υπηρεσία που γίνεται ως λατρεία του Θεού στον άνθρωπο βοηθά µε
δύο τρόπους: φυσικά ή διανοητικά το άτοµο
πνευµατικά το άτοµο που υπηρετεί.

που υπηρετείται, και

* Ο Κύριος µε τη µορφή των φτωχών και παραµεληµένων.

***************
Απόφθεγµα: Ο διπλός στόχος των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών,
πραγµατικά είναι όλη η ιδεολογία του Ραµακρίσνα Ματχ και Αποστολή, έχει
τεθεί εν συντοµία στο ΡΗΤΟ του Ραµακρίσνα Ματχ και Αποστολής,

Atmano Mokshartham jagat, Hitaya Cha,
"Για τη σωτηρία του εαυτού και την ευηµερία του κόσµου",
διατυπωµένο από τον Σουάµι Βιβεκάναντα.

***************
µετάφραση
–οµάδα µελέτης Ραµακρίσνα Βεδάντα–
www.myvedanta.gr

