


διατροφή και 
αγιουρβέδα 

τον Niiwv Κίύατότίονλον, ιαψυύ 

Αγιουρβέδα είναι η παραδοσιακή ινδική ιατρική επιστήμη. Ο όρος 
αποτελείται από δύο λέξεις: Αγιονρ ή Αγιους που σημαίνει ζωή και 
Βέδα που σημαίνει επιστήμη ή βαθιά γνώση, Η αρχαία ελληνική 
λέξη οίδα σχετίζεται με τη λέξη βέδα. 
Αγιουρβέδα λοιπόν είναι η «Επιστήμη της Ζωής». 

0
1 Βεδες είναι από τα πρώτα γραπτά κείμενα της 
ανθρωπότητας που περιγράφουν τις ρχέοεις 
του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Αναλύ

ουν τους τρόπους αλληλεπίδρασης του, ατο πνευμα
τικό, νοητικό και υλικό επίπεδο, με τον υττόλοιπο 
κόομο. 

Οι αρχές του Αγιουρβέδα είναι απλε'ς αλλά ριζικές. 
Ο άνθρωπος και ο κόσμος αποτελούνται από τα 5 Στοι
χείο ή pa-camah-bh~(3s όπως λέγονται στα οανσκρι-
τικό (που είναι η γλώοοα αυτών των κείμενων) και 
Πνεύμα ή Συνείδηση ή Ζωή, Δεν προτίθεμαι να ανα
λύσω τους όρους του Πνεύματος, Ζωής, αλλά vq συγκε
ντρώσω τη προσοχή μου στα 5 στοκεία. θα σας δώσω 
τις σανσκριτικές και τις μεταφρασμένες ονομαοι'ες 
τους. 

Για να υπάρξει ζωιΐ χρειάζεται Χώρος (Akasa, Αι θέ
ρος ήΧώρος), θα ήταν αδύνατο να συλληφθούμε και 
να γεννηθούμε αν δεν υπήρχε διαθέσιμος χώρος στη 
μήτρα της μητέρας μας. 

Το πρώτο χαρακτηριστικό της ζωής είναι π κίνηση, 
είτε αυτή είναι το πρώτο κλάμα του παιδιού που γεν-
νιέται, καθώς εκπνέει τον Αέρα (Vayu), είτε οι αυτό
ματες εκπολώσεις (αυτόματες ηλεκτρικές εκκενώ

σεις ) του νευρικού συστήματος, αυτε'ς που συντηρούν κάθε λειτουργία του 
οργανισμού μας. 

Το Γκρ (Agni) είναι το στοιχείο που βρίσκεται πίσω από κάθε χημική αντί
δραση. Ο μεταβολισμός χαρακτηρίζεται από συνεχείς χημικές αντιδράσεις, 
χωρίς τις οποίες η συνέχιση της ζωής θα ήταν αδύνατη. 

Το Ύδωρ (Jala) με την ιδιότητα της ρευστότητας επιτρέπει τη συνεχή επι
κοινωνία των διαφόρων οργάνων, μεταφέροντας τις ουσίες που αυτά παρά
γουν. Με αυτό τοντρόπο επικοινωνούν και συντονίζονται όλα τα συστήματα στο 
σώμα μας. 

Τέλος η Γη (Prthvi ) είναι η μάζα ή η ύλη που δίνει το βάρος στο σώμα μας. 
Κάθε άτομο, μόριο ή χημική ένωση ε'χει μια συγκεκριμένη υλικότητα. Αυτή 
είναι και η βάση της καταμέτρησης Ι μέσω των εξετάσεων αίματος π χ Ι, των 
ποσοτήτων των διαφόρων ενώσεων οτον οργανισμό, που καθοδηγεί τη σύγ
χρονη όιαγνωατική ιατρική. 

Ο επόμενος πίνακας (πίνακας i Ι δείχνει τις χαρακτηριστικές ιδιότητες των 
5 στοιχείων καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος επικοινωνεί με 
αυτά τα στοιχεία, μέσω των αισθήσεων. 

Είναι εξαιρεπκά ενδιαφέρον τσ γεγονός όπ, οι ιδιότητες των 5 αυτών στοιχείων 
είναι ουσιαστικό ο τρόπος με τον οποίο αναγνωρίζει το νευρικό μας σύστημα 
καθένα από αυτά τα στοιχεία, Η σημασία του νευρικού συστήματος είναι κεντρική 
στην διατήρηση της υγείας. Μην ξεχνάτε όη ήταν στη δεκαετία i 990-2Οθθ 
που η σύγχρονη ιατρική ερεύνησε ης λεπουργι'ες του κεντρικού νευρικού συστή
ματος, (the brain decade όπως ονομάστηκε στην Αμερική), και κατέληξε στο 
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πίνακας 1 

συμπέρασμα ότι η κάθε σκέψη, Εντύπωση, ή εμπειρία έχει μια Βαθιά επι'δραοη 
στην υγεία μας. 

Στον Αγιουρβέδα ξεκινούν την προσενγιοή τους στην υγεία από το κεντρικό 
νευρικό σύστημα, αναγνωρι'ζοντας τον Βασικό του ρόλο στην διατήρηση της 
υγείας και στην πρόκληση των ασθενειών. 

Τώρα, από τα 5 αυτό στοιχεία προέρχονται τα 3 Dowi ή οι 3 Βιοενέργειες με 
τον τρόπο που φαίνεται στον πίνακα 2. 

Η διαφορά μεταξύ των 5 στοιχείων και των 3 ενεργειών είναι βασική. Τα 5 
στοιχεία είναι δομικά συστατικά ενώ οι 3 ενέργειες είναι η δυναμική τους 
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έκφραση που έχει την ικανότητα να μεταβάλλει πς ανα
λογίες των 5 στοιχείων. Κάθε άνθρωπος γεννιέται με 
μια συγκεκριμένη αναλογία των 3 ενεργειώιν που καθο
ρίζει την φύση του ή, στα σανσκριτικά, Prakrti. 

Κάδε άνθρωπος έχει τα χαρακτηριστικά του γνω
ρίσματα τα φυσικά του προτερήματα και τα ευαίσθητα 
του σημεία που, αν το γνωρίσει και τα σεβαστεί, θα 
απολαύσει καλή υγεία ή τουλάχιστον θα συνεισφέρει 
όσο είναι στο χε'ρι του, στο να είναι υγιής και κατά το 
δυνατόν ευτυχισμένος. 

Ας αφήσουμε τώρα αυτή την εισαγωγή για να 
δώσουμε τις αρχές της διατροφής στον ΑγισυρΒέόα. 

Sadrasa (6 γεύσεις) 

Είναι το στοιχείο του Ύδατος, του νερού, που αντι
στοιχεί με την γεύση σαν αίσθηση (rasa:γεύση) και 
συνδέεται επομένως άμεσα με την διατροφή. Υπάρ
χουν 6 γεύσεις Sadra^a (Sad: ο αριθμός 6 ) . 

Κάθε διαφορετική γεύση αλλάζει την ισορροπία των 
3 Dosas αυξάνοντας ή μειώνοντας τα, με τον τρόπο 
που δείχνει ο πίνακας 3. 

Ο θεραπευτής πρε'πει να δώσει στον ασθενή μια 
δίαπσ που να είνοι ανάλογη με την ιδιοσυγκρασία του, 
έτοι ώστε οι ενέργειες του να παραμείνουν σε ισορ
ροπία, ή αν αυτή η ισορροπία έχει διαταραχθεί, να 
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πίνακας 3 

επανέλθουν σί αρμονία 
Έχετε ηροαέξει τη διαφορά στην ποσότητα του φαγη

τού που τρώμε σν 6εν το γευόμαοτε; Στο δυτικό κόσμο 
η παχυσαρκία αποτελείωνα τεράστιο ιατρικό πρό
βλημα. Μήπως σχεπ'ζεται με το ότι δεν γευόμαστε την 
τροφή μας, και έτσι το νευρικό μας σύστημα ζητάει 
μεγαλύτερες ποσότητες; 

Είναι δυνατόν το απλό γεγονός, ότι τα φρούτα και τα 
λαχανικά δεν έχουν πια τη γεύση που εκαν όταν δεν 
χρησψοποιούσαμϊ πολλά 
λιπάσματα, να οχετι'ζεται με 
ψυχικές ασθένειες, όπως π 
κατάθλιψη, όπου η ζωή φαί
νεται στην κυριολεξία άγευ-
στη; 

Πώς σας φαίνεται η αύξηση 
κατανάλωσης σε έτοιμες 
ξηρές και ελαφρές τροφές, 
όπως γαριδάκια, πατατάκια 
κ.λ.π. από τα παιδιά και π 
αύξηση ασθενειών όπως A.D.H.D. ή Attention Deficit 
WyperacfjwfvDfiordernouχαρακτηρίζεται από υπερ-
κινητικότητα και έλλειψη συγκέντρωσης. Στον Αγι-
ουρβέδα θα λέγαμε αύξηση 
υπέρμετρη του Αέρα και υπερ
βολική κίνηση είναι η οιτία 
αυτού του προ Βλήματος. 

Στη συμβατική ιατρική το 
θέμα της γεύσης έχει παραμε
ληθεί'τελείως και το μόνο που 
κοπάζουμε είναι η περιεκπκό-
τητα των τροφών σε πρω
τεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες. 
Μήπως όμως πρέπει να ερευ
νήσουμε παράλληλα και την 
επίδραση της γεύσης στην 
υγεία και την ασθένεια; 

Στον Αγιουρβέδα δίνονται 
και άλλες αρχέ(, διατροφής 
εκτός από τη σωστή επιλογή 
των γεύσεων. Τι ώρα τρώμε, 
πως τρώμε, ακόμη και με ποιόν τρώμε, όλα αυτά έχουν 
μεγάλη σημασία για τπ σωστή διατροφή μας. 

"Ο άνθρωπος πρέπει να προσλαμβάνει τροφή αφού 
έχειχωνέφει το προηγούμενο γεύμα". 

-Ast.Hrd.su. η. 19 
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<• Κατάλληλη ποσότητα τροφής" σημαίνει ότι, κάθε ένας από εμάς έχει δια
φορετική πετπική ικανότητα, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του, την άσκηση 
που κάνει, και την ώρα της ημέρας που τρώει. Ο κόθε άνθρωπος έχει και δια
φορετικό μέτρο στη διατροφή του, 

Η σύγχρονη ανακάλυψη ουσιών όπως η λεττπνη αποδεικνύουν την ορθότητα 
αυτών των αρχών του Αγιουρβέδα. 

"Η τροφή πρέπει να τρώγεται στο αωατό χρόνο, πρέπει να είναι κατάλληλη 
με τις συνήθειες, καθαρή ί...) να τρώγεται με προσοχή, ούτε πολύ αργά ή 

πολύγρήγορα, αφούείναι κανείς καθαρός, 
καθισμένος ήσυχα f...joTn συντροφιά 
ανθρώπων που μας αρέσουν, και να προ
σφέρεται από αυτούς που είναι καθαροί και 
πιστοί..." 

-AstHrd.su.VIinS-38 

Σκεφθείτε τώρα τον τρόπο που τρώμε 
σήμερα. Τα γεύματα εργασίας είναι κάτι το 
εξαιρετικά συνηθισμένο στην καθημερινά 
ζωή. Αυτό έχει οαν αποτέλεσμα ούτε η εργα

σία ούτε η διατροφή να εξυπηρετούνται σωĉ τά. 
Καθαρή τροφή δεν σημαίνει απλώς πλυμένη και καθαρισμένη σωστά. Λιπά

σματα και εντομοκτόνα είναι προσμείξεις που οι συνέπειες τους μόλις τώρα 
αρχίζουν να φαίνονται. Η ασθένεια 8.S.E. ή 
των τρελών αγελάδων, όπως ξέρουμε ήταν 
αποτέλεομα ανάμιξης της διατροφής των 
αγελάδων με μυαλά προβάτων που είχαν 
προσβληθεί από scrapie, (εγκεφαλοπΰθεια 

^ των προβάτων), ή σύμφωνα με την απλό-
^ Η ν ; "••* τητα και πρακτικότητα του Αγιουρβέδα, 

ακάθαρτη τροφή. 
Προσοχή και ευχάριστη συντροφιά ενερ

γοποιούν το παρασυμπαθητικό σύστημα 
που δραστηριοποιεί τους πεπτικούς χυμούς 
για τη σωστή χώνεψη του φαγητού. 

Τελειώνοντας, μπορούμε να πούμε με 
βεβαιότητα ότι π σωστή διατροφή δεν είναι 
απλώς θέμα θερμίδων, και πρωτεϊνών ή 
λπτών. Οι γεύσεις, οι ρυθμοί της ημέρας και 
της νύχτας, η εναλλαγή των εποχών, η προ
σθήκη χημικών, οι μεταλλαγμένες τροφές, 

καθώς και τα γονίδια μας ή η ιδιοσυγκρασία μας και η καθημερινή μας δρα
στηριότητα έχουν μεγάλη οημασι'α οτην εκλογή της σωστής διατροφής. 

Αν βέβαια θέλουμε να έχουμε πραγματικά καλή υγεία και να λεπουργούμε 
σύμφωνα με την βαθύτερη ανθρώπινη φύση μας. 

Σαν τελευταία φράση αυτού του άρθρου διάλεξα μια φράση από το κείμενο 
Astanga Hrdayam, ένα κλασικό σύγγραμμα του Αγιουρβέδα. 

Αυτή η οπλή αρχή θα μπορούσε να είναι ο ακρογω
νιαίος λίθος για κάθε δίαιτα. 

«Ο άνθρωπος πρέπει πάντοτε να τρώει την κατάλ
ληλη ποσότητα τροφής". 

-Ast.Hrdsu.Vni. 2 

"Όλες 01 όραστηριότητες του ανθρώπου σκοπεύουν οτην ευτυχία όλων των 
πλασμάτων - η ευτυχία αυτή στηρίζεται στο καθήκον (δικαιοσύνη, όίκαιη ηθική 
συμπεριφορά) - έτσι κάθε άνθρωπος πρέπει πάντοτε να ακολουβείτη δικαιο
σύνη". 

-Ast.Hrdsu.II20. 
^Sutrasthanam κεφάλαιο II φράση 201. 
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