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Σρι Σάραντα Ντέβι µέσα από το Φως των Ουπανισάδων 

 

PRAVRAJIKA ATMADEVAPRANA 

Η Πραβράτζικα Ατµαντεβαπράνα είναι η γραµµατέας, της Αποστολής Ραµακρίσνα 

Σάραντα, στο Κολόµπο της Σρι Λάνκα. 

 

Υπάρχει ένα ενδιαφέρον περιστατικό σχετικά µε το πώς 
αντιλαµβανόµαστε τα πράγµατα. Μια φορά ο Κύριος Βούδας 
έδειξε ένα λουλούδι και ζήτησε από τους παρευρισκόµενους 
µαθητές του να πουν κάτι σχετικά µε το λουλούδι. Ένας από 
αυτούς έκανε µια διάλεξη, άλλος ένα ποίηµα, και ένας άλλος µια 
παραβολή. Κάθε ένας ξεπέρασε τον άλλο σε βάθος και 
πολυµάθεια. Ωστόσο, ένας διαπρεπής µαθητής, ο Μαχακασχγιάπ, 
χαµογέλασε µόνο και παρέµεινε γαλήνιος. Λέγεται ότι αυτός είχε 
δει µόνο το λουλούδι. Οι άλλοι ήταν απλώς ‘κατασκευαστές 
ετικετών’. 
 

Πράγµατι, στην αναζήτησή µας για τη βίωση του Θεού, σκεφτόµαστε πάρα πολύ, εκφραζόµαστε 
πάρα πολύ, συζητάµε πάρα πολύ. Όπως ο Σουάµι Βιβεκάναντα δήλωσε, 
 

‘Η µεγάλη ατέλεια στη ζωή µας είναι ότι ελκυόµαστε τόσο πολύ στο ιδανικό, ο στόχος 
είναι τόσο πολύ πιο γοητευτικός, τόσο πιο πολύ  δελεαστικός, τόσο πολύ µεγαλύτερος 
στο διανοητικό ορίζοντά µας, που παραβλέπουµε τις λεπτοµέρειες εντελώς.’  1 

 

Απορροφηµένοι σε πυρετώδη δράση, είµαστε ικανοί να αγνοήσουµε την πραγµατική σηµασία 
των απλών πραγµάτων στην ζωή - είτε πρόκειται για ένα λουλούδι ή ένα λουλούδι που µοιάζει 
µε απλή καθαρή ζωή. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η ζωή της Σρι Σάραντα Ντέβι. Πρόκειται για 
µια απλή ζωή, ή µάλλον για την απλότητα την ίδια. Όµως, όπως έγραψε κάποτε η αδελφή 
Νιβεντίτα σε µια επιστολή προς την Αγία Μητέρα, 
 

‘Σίγουρα όλα τα υπέροχα πράγµατα του Θεού είναι ήσυχα, σιωπηλά - κλέβοντας 
απαρατήρητα στη ζωή µας - ο αέρας και το φως του ήλιου, η γλυκύτητα των κήπων 
και του Γάγγη, αυτά είναι τα σιωπηλά πράγµατα που είναι όπως εσείς!’  2  

 

Ας αναλογιστούµε για το πώς αυτή η απλή ζωή κατέδειξε τις διδασκαλίες των Ουπανισάδων. 
 

Οι Ουπανισάδες στην πράξη  
 

Αν και η ζωή της Αγίας Μητέρας φαίνεται τόσο απλή και συνηθισµένη, δεν είναι εύκολο να την 
καταλάβεις. Κάποιος πρέπει να προχωρήσει πολύ πνευµατικά για να εκτιµήσει την εξαιρετική ζωή 
της Μητέρας. Θα µπορούσε κανείς να κάνει έναν παραλληλισµό µε αυτό που είπε ο Σουάµιτζι για 
τον Σρι Ραµακρίσνα:  
 



‘Η ζωή του Σρι Ραµακρίσνα ήταν ένας εξαιρετικά φωτεινός προβολέας υπό το φως του 
οποίου κάποιος είναι σε θέση να κατανοήσει πραγµατικά ολόκληρο το εύρος της 
Ινδουιστικής θρησκείας. Ήταν το αντικείµενο-µάθηµα όλης της θεωρητικής γνώσης 
που δόθηκε στις Σχάστρας (Shastras ιερές γραφές). Έδειξε µε την ζωή του ο,τι οι Ρίσις 
και οι Αβατάρας θέλησαν πραγµατικά να διδάξουν. Τα βιβλία ήταν θεωρίες, Αυτός ήταν 
η υλοποίηση. Αυτός ο άνθρωπος έζησε µέσα σε πενήντα ένα έτη τα πέντε χιλιάδες έτη 
εθνικής πνευµατικής ζωής και έτσι έθεσε τον εαυτό του για να είναι ένα αντικείµενο-
δίδαγµα στις µελλοντικές γενιές.’ 3 

 

Γι'αυτό λοιπόν ο Τσακραβάρτχγι Ρατζαγκοπαλατσάρι εύστοχα ονόµασε τις διδασκαλίες του Σρι 
Ραµακρίσνα ως ‘Ραµακρίσνα Ουπανισάδ.’  Αλλά εάν ο Σρι Ραµακρίσνα ήταν η ζωντανή 
ενσάρκωση των αρχαίων αρχών των Ουπανισάδων, τότε η ζωή της Αγίας Μητέρας ουσιαστικά 
παρουσιάζει τα τελευταία αξιόπιστα σχόλια σ’ αυτές.  
 

Το Κοσµικό πέρασµα του Θείου Οράµατος 
 

Ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισµα των Σοφών των 
Ουπανισάδων καθώς επίσης και της ζωής της Μητέρας είναι 
ότι και οι δυο αποτελούν λαµπρά παραδείγµατα για το πώς 
να επιδιώξουµε την πορεία της επίτευξης του οράµατος του 
Ενός πίσω από τα πολλά,  ολοκληρώνοντας το όραµα του 
Ενός στα πολλά και τελικά του ενός ως τα πολλά. Η ζωή της 
Μητέρας είναι µια απλή ιστορία που εξηγεί αυτήν την βαθιά 
αλήθεια µε κάθε λεπτοµέρεια.  Είναι µια διαχρονική εικόνα 
πληρότητας και χαράς.  
 

Κάποτε ένα µικρό ωκεάνιο ψάρι πήγε σε ένα µεγαλύτερο 
ψάρι και το ρώτησε, ‘Συγνώµη, εσύ είσαι µεγαλύτερος από 
µένα, οπότε µπορείς να µου πεις πού να βρω αυτό το 
πράγµα που ονοµάζεται ωκεανός;’  ‘Ο ωκεανός,’ είπε το 
µεγαλύτερο ψάρι,  ‘Είναι το πράγµα που είσαι µέσα τώρα.’ 
‘Α! Αυτό; Αλλά αυτό είναι µόνο νερό. Αυτό που αναζητώ 
είναι ο ωκεανός,’  είπε το ψάρι απογοητευµένο και 
αποµακρύνθηκε κολυµπώντας για να πάει αλλού. Το 
µεγαλύτερο ψάρι αναφώνησε,  ‘Ω µικρό ψάρι! Τι ψάχνεις; 
Απλά κοίταξε!’  Ζούσε µέσα στον ίδιο τον ωκεανό και 
έψαχνε γι αυτόν! Αυτή είναι η ειρωνεία της κατάστασης των ανθρώπων που ψάχνουν για το 
άπειρο, ενώ το άπειρο είναι παντού γύρω µας.  
 

Μια φορά µια κυρία πήγε στην Αγία Μητέρα, και εξέφρασε την επιθυµία της να έχει κάποιες 
πνευµατικές οδηγίες απ’ αυτήν. Η Μητέρα όµως συνέχισε τα οικιακά της καθήκοντα. Έκανε 
Πούτζα, µαγείρεψε, µοίρασε φαγητό κ.τ.λ. Όλο αυτό το διάστηµα, η κυρία ακολουθούσε τη 
Μητέρα. Ζητώντας την άδεια της να φύγει, εξέφρασε την απογοήτευσή της, ‘Μητέρα! Σκέφτηκα 
να πάρω κάποια οδηγία από εσάς.’ Η Μητέρα απάντησε, `Ναι παιδί µου! Σε καθοδηγούσα όλη 
αυτήν την ώρα.’ Αυτό είναι το µήνυµα της Αγίας Μητέρας - ζήσε την ζωή. Η ζωή της η ίδια  
καταδεικνύει εκείνο το λαµπρό γεγονός, ότι από τα πιο ταπεινά οικιακά καθήκοντα έως αυτό της 
καθοδήγησης µιας πνευµατικής οργάνωσης, κάθε ευθύνη µπορούσε να εκτελεσθεί χωρίς να 



χάσει την κοσµική θέαση του Θείου οράµατος. ∆εν έκανε καµία διάκριση µεταξύ άγιου και 
κοσµικού ούτε διαχώριζε την ζωή µε οποιοδήποτε άλλον τρόπο.  
 

Ένα δοχείο ευδαιµονίας 
 

Η Αγία Μητέρα συνήθιζε να λέει ότι, επί των ηµερών της στο Ντακσχινέσβαρ, αισθανόταν σαν 
να βρισκόταν ένα δοχείο ευδαιµονίας στην καρδιά της. Σε µας φαίνεται σαν ο Σρι Ραµακρίσνα να 

Την καθιέρωσε ως δοχείο ευδαιµονίας, στην καρδιά 
του κόσµου µας για να µας καθοδηγεί και να µας 
παρέχει συµπαράσταση στην παρούσα ζοφερή 
κατάσταση. Η αδερφή Ντεβαµάτα είπε, 
 

‘Εκείνοι που είχαν τη σπάνια ευλογία να ζήσουν 
µε την Αγία Μητέρα, έµαθαν ότι η θρησκεία 
ήταν ένα γλυκό, φυσικό, χαρούµενο πράγµα· 
ότι η αγνότητα και η καθαρότητα ήταν απτή 
πραγµατικότητα.’ 4   

 

Πώς να ζούµε σ’ αυτόν τον κόσµο; Με την κατοχή 
του Θεού, µε απάρνηση του ο,τι δεν είναι 
πραγµατικό. Γιατί, η Ίσα Ουπανισάδ λέει, 
‘Ολόκληρο το σύµπαν είναι γεµάτο µε το Θεό.’ 5  Η 
Αγία Μητέρα  µας έδειξε πώς µπορούµε να το 
κάνουµε αυτό. Οι µικρές, µικρές πράξεις της ζωής 
της, µας δείχνουν πώς να ζήσουµε σ’ αυτόν τον 
αδέξιο καταναλωτικό κόσµο, µε εκατό µικρά 
κοπιαστικά προβλήµατα, χωρίς να επηρεαζόµαστε 
απ’ αυτά. Το κεντρικό µήνυµά της είναι ότι κανείς 

µπορεί να παραµείνει ανεπηρέαστος από την κοσµικότητα, κρατώντας το Θεό, και µόνο το Θεό, 
ως φως, παρηγοριά και στόχο της ζωής.  
 

 

Η Ουπανισαδική λύση 
 

Το να αντιληφθούµε την παρουσία του Θεού που διαπερνά τα πάντα, είναι το υψηλότερο 
επίτευγµα κάθε ανθρώπινης µεγαλοφυΐας. Αυτό που οι Ουπανισάδες µας καθοδηγούν να 
κάνουµε, είναι να αγωνιζόµαστε γι αυτήν την συνειδητοποίηση. Η Κένα Ουπανισάδ δηλώνει ότι, 
‘Ο άνθρωπος επιτυγχάνει µεγάλη ενέργεια µέσω του άτµαν και αθανασία µέσω της 
συνειδητοποίησής του,’ (atmaνa vindate viryam). Απηχώντας αυτή την σηµαντική αλήθεια, ο 
Σουάµι Βιβεκάναντα είπε,  
 

 ‘Καλέστε την κοιµισµένη ψυχή και δείτε πώς αυτή ξυπνά! Η δύναµη θα έρθει, η δόξα 
θα έρθει, και όλα όσα είναι άριστα θα έρθουν, όταν η κοιµισµένη ψυχή διεγείρεται σε 
αυτοσυνείδητη δραστηριότητα.’  6    

 

Η αφύπνιση αυτού του εσωτερικού πυρήνα της ύπαρξής µας και η ευθυγράµµιση της ζωής µας 
σ’ αυτόν, είναι η τελική λύση στα προβλήµατα των ηµερών µας. Εδώ κανείς µπορεί να θυµηθεί 
αυτό που ο Άρνολντ Τοϊνµπι, ο µεγάλος ιστορικός και βραβευµένος µε Νόµπελ παρατήρησε πριν 



50 περίπου χρόνια. Είπε, ‘Εκείνο το κεφάλαιο το οποίο είχε µια δυτική αρχή θα πρέπει να έχει 
ένα Ινδικό τέλος, για να µην έχει ως τέλος την αυτοκαταστροφή της ανθρώπινης φυλής.’ 
Περαιτέρω εξήγησε,  
 

`Στην σηµερινή εποχή, η δυτική τεχνολογία όχι µόνο έχει εκµηδενίσει την απόσταση, 
αλλά έχει οπλίσει τους ανθρώπους του κόσµου µε όπλα καταστροφικής δύναµης, σε 
µία εποχή που τους έχει φέρει σε ένα κενό σηµείο µεταξύ τους, χωρίς ακόµα να έχουν 
µάθει να γνωρίζουν και να αγαπούν ο ένας τον άλλον. Σ' αυτήν την εξαιρετικά 
επικίνδυνη εποχή στην ανθρώπινη ιστορία, ο µόνος τρόπος σωτηρίας για την 
ανθρωπότητα είναι ένας Ινδικός ∆ρόµος. Ο κύριος λόγος είναι ότι αυτή η διδασκαλία 
είναι σωστή και… είναι σωστή επειδή απορρέει από ένα αληθινό όραµα µιας 
πνευµατικής πραγµατικότητας. Αυτό το αληθινό όραµα το βρίσκουµε στην αλήθεια του 
Ουπανισάδων.’ 7  

 

Το Ουπανισαδικό όραµα της ζωής είναι ένα ολιστικό όραµα ζωής. Στην Μούντακα Ουπανισάδ 
διαβάζουµε:  
 

‘Ω!  αξιολάτρευτε Κύριε, ποια είναι η γνώση µε την οποία όλα γίνονται γνωστά;’ 8  

 

Αυτή η αναζήτηση του κοινού παρονοµαστή της ζωής, στην αλήθεια, είναι αυτό που η ζωή µας 
αναγκάζει να επιδιώξουµε. Γενικά συνεχίζουµε να αγωνιζόµαστε για να κρατήσουµε την 
ατοµικότητά µας, την ιδιαιτερότητά µας, και αυτή είναι η αιτία για την δυστυχία. Εάν 
κρατηθούµε µακρυά από τη συνολική ζωή, αυτό δηµιουργεί ένα αίσθηµα ανεπάρκειας και κενού. 
Ο διαχωρισµός και η διαφοροποίηση προσθέτουν µόνο στη δυστυχία µας. Εποµένως, η λύση 
βρίσκεται στο σπάσιµο των ψεύτικων εµποδίων και την επιδίωξη της σύµπνοιας και της 
ενότητας. Αυτό είναι το σηµείο όπου η απόλυτη ικανοποίηση και η πληρότητα µπορούν να 
βρεθούν. Είναι αυτό το όραµα της πνευµατικής πραγµατικότητας που περιλαµβάνει τα πάντα 
που ο Τοϊνµπι ονόµασε ως ‘Ινδικό ∆ρόµο.’  
 

Η Αγία Μητέρα άσκησε αυτό το όραµα της συνολικότητας και της αγάπης στη ζωή της. Τα 
πολυσυζητηµένα λόγια της,  ‘Μάθε να κάνεις ολόκληρο τον κόσµο δικό σου. Κανένας δεν είναι 
ξένος παιδί µου. Όλος ο κόσµος είναι δικός σου,’ συνοψίζουν όχι µόνο το κεντρικό µήνυµά της 
αλλά και το µήνυµα του Ουπανισάδων επίσης.  
 

Ξεπερνώντας τα εσωτερικά εµπόδια  
 

Εµείς, οι κληρονόµοι αυτής της αθάνατης σοφίας, παρόλο που ακούµε αυτό, δεν 
συγκινούµαστε· βρίσκουµε αυτές τις πνευµατικές αλήθειες στεγνές και ανούσιες. Γιατί; Το 
πρόβληµα βρίσκεται στη στάση µας απέναντι στη ζωή. Μόνο όταν το χωράφι είναι εύφορο 
βλασταίνουν οι σπόροι. Στον τάφο ενός από τους βασιλιάδες της αρχαίας Αιγύπτου, βρέθηκε µια 
χούφτα σιτάρι πέντε χιλιάδων ετών. Κάποιος φύτεψε τους σπόρους και προς έκπληξη όλων, 
ήρθαν στη ζωή. Εκεί βρίσκεται το µυστικό. 
 

Η σοφία των Ουπανισάδων µπορεί να παροµοιαστεί µε εκείνους τους σπόρους. Περιέχουν πολλή 
ζωή και ενέργεια. Αν και µπορούν να παραµείνουν υπό µορφή σπόρων για αιώνες, όταν 
σπέρνονται στο εύφορο έδαφος µιας δεκτικής καρδιάς, η δυναµικότητά τους αποκαλύπτεται. 
Εάν οι καρδιές µας είναι στεγνές και νεκρές, πώς θα µπορούσε να ριζώσει κάτι εκεί; Πρέπει να 
ενδοσκοπήσουµε και να ανακαλύψουµε πώς να καταστήσουµε τα µυαλά µας πνευµατικά 



εύφορα. Η Θεοκεντρική ζωή της Αγίας Μητέρας µπορεί να είναι πηγή µεγάλης έµπνευσης στο 
πλαίσιο αυτό. Κοιτάζοντας τη ζωή της, ενισχύει την πίστη µας ότι αυτό το ιδανικό είναι 
εφαρµόσιµο.  
 

Η Πρακτική της Οικουµενικής Αγάπης   
 

Η Η αληθινή αγάπη είναι παγκόσµια. Είναι αυτό που η Ίσα Ουπανισάδ (στίχος 7) διακηρύσσει,  
‘Αυτός που βλέπει τον ίδιο εαυτό σε όλους, πού είναι η θλίψη ή η ψευδαίσθηση γι αυτόν;’  
Σοφός άνθρωπος είναι αυτός που αντιλαµβάνεται όλα τα όντα ως µη χωριστά από τον εαυτό 
του, και τον εαυτό του ως τον εαυτό όλων των όντων. Ένα τέτοιο άτοµο δεν µπορεί να µισήσει 
κανέναν, µπορεί µόνο να έχει αγάπη. Η Αγία Μητέρα ήταν η ενσάρκωση αυτής της αλήθειας. Η 
αγάπη της ήταν τόσο οικουµενική όσο ο αέρας, τόσο µη πολωµένη όσο το διάστηµα, τόσο 
ορατή όσο το φως του ήλιου. 
 
Είτε στο µικρό εξοχικό σπίτι της στο Τζαϊράµπατι, είτε στο Σπίτι Ουντµπότχαν στην Καλκούτα, 
οπουδήποτε η Μητέρα ζούσε, το µέρος αυτό ήταν ένα Ρίσχι Άσχραµα. Όποιος  πήγαινε εκεί να 
την δει, δεν είχε σηµασία εάν ήταν εργάτης, οδηγός κάρου, πωλητής, µεταφορέας παλανγκουΐν, 
ψαράς, ή έµπορος ψαριών - το άτοµο αυτό ήταν γιος ή κόρη της Μητέρας. Όλοι τύγχαναν την 
ίδια υποδοχή, την αγάπη και την προσοχή από την Μητέρα ως δικοί της πιστοί. Ως εκ τούτου 
οπουδήποτε η Μητέρα ζούσε, σχηµάτιζε από µόνη της ένα Μοναστήρι, έναν πραγµατικό ναό, 
καθώς επίσης και ένα σπιτικό — όλα αυτά σφιχτοδεµένα σε ένα.  
 
Εάν µελετήσουµε τη ζωή της Μητέρας σε βάθος, καταλαβαίνουµε ότι η αληθινή πνευµατική 
εξέλιξη σηµαίνει επιδίωξη της ευηµερίας όλων. Η αγάπη πρέπει να είναι οικουµενική, και να 
κατευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους. Μια τέτοια οικουµενική στάση έρχεται µόνο µε την 
επέκταση της καρδιάς, µε συµµετοχή στη µεγαλύτερη ζωή.  
 
Πριν φύγει για την Αµερική, στο Βουνό Άµπου, ο Σουάµι Βιβεκάναντα είπε στον πιστό αδελφό 
του Σουάµι Τουριγιάναντα,,  
 

‘Αδερφέ Χάρι, δεν ξέρω τι πήρα µέσα από όλες αυτές τις πνευµατικές πρακτικές, αλλά 
γι αυτό που είµαι πολύ σίγουρος είναι ότι, η καρδιά µου έχει επεκταθεί. Νοιώθω 
συµπόνια για όλους.’ 9    

 

Αυτή είναι πραγµατική συµπόνια ή η αληθινή πνευµατική εξέλιξη.  
 

Ένα παράδειγµα από τη ζωή της Μητέρας το εξηγεί αυτό περαιτέρω. Μια φορά κάποιος έφερε 
δύο εκλεκτά µάνγκο στην Αγία Μητέρα. Η Μητέρα θέλησε να τα δώσει στην αδελφή 
Ντεβαµάτα, µια αµερικανίδα καλόγρια, η οποία την επισκέφτηκε. Αλλά η αδελφή Ντεβαµάτα 
αρνήθηκε να τα δεχτεί λέγοντας ότι θα την έκανε πιο ευτυχισµένη εάν η Αγία Μητέρα τα 
κρατούσε. Σ’ αυτό η Αγία Μητέρα απάντησε µε µια όµορφη ουσιαστική ερώτηση,  ‘Πιστεύεις ότι 
θα σου δώσει εσένα µεγαλύτερη χαρά να τα κρατήσω εγώ ή θα µου δώσει µεγαλύτερη 
ευχαρίστηση εµένα το να τα πάρεις εσύ;’   
 
Η Ντεβαµάτα, η σοφή κυρία κατάλαβε το βαθύτερο νόηµα αυτής της ερωταποκρίσεως και 
απάντησε, `Ναι, θα σας δώσει µεγαλύτερη χαρά επειδή έχετε µια µεγαλύτερη καρδιά να 
αισθάνεστε.’ Συνειδητοποίησε το γεγονός ότι η αγάπη και η συµπόνια της Αγίας Μητέρας δεν 
ήταν µε βάση τα κοινά ανθρώπινα ένστικτα. Αυτά βασίζονταν στη µεγαλύτερη συνειδητοποίηση.  



 
Αργότερα η αδελφή Ντεβαµάτα έκανε το εξής σχόλιο: ‘Η ανησυχία της Μητέρας για κάθε έµβιο 
ον ήταν απεριόριστη. Κανένα ανθρώπινο µέτρο δεν µπορούσε να την περιορίσει.’10  Ο Σουάµι 
Βιρατζάναντα (αργότερα 6ος Πρόεδρος της Αποστολής Ραµακρίσνα), σχολιάζοντας για τη 
µοναδικότητα της θεϊκής αγάπης της Μητέρας λέει,  
 

‘Στο σπίτι είχα αγαπήσει τη µητέρα µου σφοδρά και αυτή επίσης είχε πολύ αγάπη για 
µένα. Αλλά θα µπορούσε εκείνη η αγάπη να συγκριθεί µ’ αυτήν της Αγίας Μητέρας; 
Όχι, αυτή είναι η µητέρα αναρίθµητων προηγούµενων γεννήσεών µου, η µητέρα του 
αιώνιου χρόνου, η µητέρα της ύπαρξής µου. Η γήινη αγάπη καθαρή και ευγενής, 
εντούτοις, εξακολουθεί να δεσµεύει, αλλά η αγάπη της Μητέρας είχε µια 
απελευθερωτική επίδραση στα δεσµά της άγνοιας.’ 11 

 

Ένα Κάστρο ανοχής   
 

Κανείς στην Τσαντόγια Ουπανισάδ διαβάζει:  
 

‘Όπου κανείς βλέπει άλλον, ακούει άλλον, και εφ' 
όσον υπάρχουν δύο, εκεί πρέπει να υπάρχει φόβος, 
και ο φόβος είναι η µητέρα όλων των δυστυχιών. 
Όπου κανείς δεν βλέπει άλλον, όπου όλα είναι ένα, 
δεν υπάρχει κανείς για να είναι θλιµµένος, κανείς να 
είναι δυστυχισµένος.’ 12  

 

Η Αγία Μητέρα, σε όλη τη διάρκεια της ζωής της, ούτε 
εξαίρεσε ούτε µίσησε κανέναν. Περιέλαβε όλους στο 
εύρος της αγάπης της. ∆έχτηκε τους πάντες, ακόµη και 
εγκληµατίες, και µέθυσους και κλέφτες, εάν την 
αποκαλούσαν ‘‘Μητέρα.’’ Η απεριόριστη ανοχή της 
βασίστηκε στο γεγονός ότι σκέφτονταν,  ο κόσµος έχει 
άγνοια και όχι κακία, είναι ανεπαρκής και όχι 
επαναστατικός.   
 
Ένα µικρό γεγονός το εκφράζει υπέροχα αυτό. Ένας 
νεαρός σπουδαστής συνήθιζε να επισκέπτεται την 
Μητέρα αρκετά συχνά για να πάρει την ευλογία της. 
Αλλά στο κολλέγιο έκανε παρέα µε όλα τα είδη των 
αγοριών και παραστράτησε. Σταδιακά άρχισε να νοιώθει 
ότι δεν ήταν καλός. Έτσι, µια ηµέρα πήγε στη Μητέρα 
και είπε, ‘Μητέρα, δεν θα έρθω εδώ ξανά. Είµαι αταίριαστος εδώ. ∆εν είµαι άξιος αυτού του 
τόπου.’ Έτσι λέγοντας αυτά, προσπάθησε να τρέξει µακριά, αλλά η Μητέρα έτρεξε πίσω του, 
τον έπιασε από τους ώµους και τινάζοντάς τον είπε, 
 

Όποτε αρνητικές σκέψεις ταράζουν το µυαλό σου, σκέψου µε.’   
 
Μετά τον άφησε να φύγει. Στην επιστροφή για το σπίτι του, ο νεαρός άνδρας συνεχώς 
επαναλάµβανε ‘Σκέψου µε, και να µε θυµάσαι.’ ∆εν µπορούσε να ξεχάσει τα υπέροχα 
συµπονετικά µάτια της Μητέρας. Τελικά έγινε ένας µοναχός.13   



 
Έτσι έζησε αυτή η σύγχρονη Μπραχµαβαντίνι (brahmavadini  ‘εκφραστής των Βεδών’)* των 
αρχαίων Ουπανισάδων. Έχοντας επίγνωση της κοσµικής θείας φύσης και της δύναµής της, 
θαρραλέα διακήρυξε, `Εάν το παιδί µου είναι καλυµµένο µε λάσπη ή ρύπο, δεν είναι καθήκον 
µου να το καθαρίσω και να το πάρω στην αγκαλιά µου; … Είµαι η µητέρα του ενάρετου καθώς 
επίσης και η µητέρα του κακού.’ Το γεγονός ότι η αγάπη της Μητέρας είχε µια απελευθερωτική 
επίδραση στα δεσµά της άγνοιας αποδείχθηκε κυριολεκτικά στην περίπτωση της Ραντχού, την 
κόρη του αδελφού της.  
 

Απεριόριστη δύναµη, χωρίς κανένα ίχνος απ’ αυτήν!  
 

Αν και εξαιρετικός πνευµατικός γίγαντας, η Αγία Μητέρα έζησε ως κοινή θνητή. Υπάρχει ένα 
συγκινητικό γεγονός που την απεικονίζει σαν µια ταπεινή, απλή µητέρα. Μετά την επίσκεψή του 
στην Μητέρα στο Τζαϊράµπατι, ο Σουάµι Νικχιλάναντα φοιτητής πανεπιστηµίου τότε, µαζί µε την 
Γκωουρί-Μα και δύο άλλους πιστούς  ξεκίνησαν για την Καλκούτα. Η Αγία Μητέρα του ζήτησε 
ξανά και ξανά να φροντίσουν το Γκωουρί-Μα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και µε δακρυσµένα 
µάτια προσευχήθηκε στον ∆άσκαλο επανειληµµένα για την ασφάλειά τους. Η Γκωουρί-Μα 
προκειµένου να την βεβαιώσει της ζήτησε κατηγορηµατικά να µην ανησυχεί γι αυτούς. Ο Σουάµι 
Νικχιλάναντα αργότερα θυµόταν:  
 

‘Η δυνατή Γκωουρί-Μα της φώναξε για να µην ανησυχεί γι αυτούς, η πολύ ταπεινή 
Μητέρα προσευχήθηκε στο Θεό για µας. Παρακολουθούσα τη σκηνή και είπα µέσα 
µου: ’’Εδώ είναι µια γυναίκα που δεν έχει ούτε ένα εκατοµµυριοστό της δύναµης της 
Μητέρας και βράζει. Και υπάρχει η Αγία Μητέρα, ένα πραγµατικό δυναµό ισχύος, που 
ενεργεί σαν µια συνηθισµένη και συγκρατηµένη µητέρα σε όλα.’ 14  

 

Ο Σουάµι Μπουντχάναντα γράφει,  
 

‘Ήταν τόσο τεράστια η δύναµη της ταπεινής απάρνησής της που παρόλο που 
ασχολήθηκε µε καθηµερινά καθήκοντα σαν µια συνηθισµένη γυναίκα µε ένα άσπρο 
ρούχο, οι µεγάλοι  σαννγιάνσις και Μπραχµαγκνιάνις ένιωσαν ευλογηµένοι 
υποκλινόµενοι µπροστά της. Κοίταξε επάνω στις εαυτό-συνειδητοποιηµένες ψυχές 
όπως µια µητέρα τα µικρά της. Ο Μεγάλος Βιβεκάναντα ήταν στην καλύτερη 
περίπτωση ένα δυνατό παιδί µπροστά της. Τέτοια ήταν η ήρεµη αρχή της απάρνησής 
της· όπως απόλυτη ήταν η αφοµοίωσή της από το καθαρότερο περιεχόµενο της 
σαννυάσα.’ 15 

 

Η Προσωποποίηση των Ουπανισάδων   
 

Η Αγία Μητέρα ήταν η ενσάρκωση πολλών ιδανικών που αναφέρονται στην ινδική πνευµατική 
παράδοση. Μπορεί κάποιος να θυµηθεί εδώ µεγάλες Μπραχµαβαντίνι (γνώστες του Μπράχµαν) 
όπως η Γκάργκι που αµφισβήτησε τον σοφό Γιαγκναβάλκγια στο φιλοσοφικό συνέδριο στο 
δικαστήριο της αυλής του Βασιλιά Τζάνακα. Υπήρξαν πολλές µεγάλες γυναίκες σοφές όπως η 
Βακ (Ινδική Θεά), η οποία έδωσε το διάσηµο Ντέβι Σούκταµ στην Ριγκ Βέδα. Οι Ουπανισάδες 
επίσης µιλούν για τις µεγάλες συζύγους όπως η Μαϊτρέγι, η οποία απέρριψε τα κοσµικά πλούτη 
και προτίµησε την αθάνατη σοφία. Οι Πουράνας περιγράφουν τις µεγάλες µητέρες όπως η 
Βασίλισσα Μανταλάσα που µετέδωσε την πνευµατική γνώση στους γιους της, από την ίδια την 
γέννησή τους. Υπήρξαν πολλές µεγάλες καλόγριες και πολλές γυναίκες  διαχειρίστριες. Αλλά 



µπορείτε να σκεφτείτε κάποιον που είναι όλα αυτά συγχρόνως, και ακόµη περισσότερο; Το 
όνοµα της Αγίας Μητέρας έρχεται αβίαστα στον νου.  
 
Η Σρι Σάραντα Ντέβι είναι όπως το διάστηµα που περιέχει και τα άτοµα και τους γαλαξίες. Γι’ 
αυτό ακόµη και µερικοί από τους άµεσους µαθητές του Σρι Ραµακρίσνα δεν µπορούσαν να 
συνειδητοποιήσουν το µεγαλείο της στην αρχή. Κατανοήθηκε µόνο από τον Σουάµι 
Βιβεκάναντα. Ήταν ο πρώτος που επισήµανε στους αδελφούς του αποστόλους λέγοντας, ‘∆εν 
έχετε καταλάβει ακόµα τη σπουδαιότητα της θαυµαστής ζωής της Μητέρας. Κανένας από σας. 
Αλλά βαθµιαία θα µάθετε.  
 

‘Χωρίς την Σάκτι δεν υπάρχει καµία αναγέννηση για τον κόσµο. Η Μητέρα έχει 
γεννηθεί για να την αναβιώσει… για να γεννηθούν ακόµα µια φορά οι Γκάργκις και 
Μαϊτρέγις στον κόσµο.’ 

 

Το να διαβάσεις τη ζωή και τις διδασκαλίες της Αγίας Μητέρας είναι να γνωρίσεις τις 
Ουπανισάδες στην πράξη. Ας καταλήξουµε µε την θερµή εξύµνηση του Σρι Ραµακρίσνα, 
  

‘Κοιτάξτε, η Σάραντα είναι η Σαράσβατι η ίδια (Θεά της Γνώσης). Έχει έρθει κάτω στον 
κόσµο για να δώσει τη γνώση. ∆εν είναι καµία συνηθισµένη γυναίκα.’  
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