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Orice hranã poate fi consumatã sau oferitã, însã pentru
aceia care practicã yoga este deosebit de important sã se ia
în consideraþie sfaturile din celebrul text sacru hindus
Bhagavad Gita, care descrie hrana dupã calitatea ce o
defineºte în esenþã. Aceste calitãþi universale, în numãr de
trei, poartã denumirea (în limba sanskritã) de gunas-uri.
Gunas-urile reprezintã calitãþi de bazã ale naturii, care,
în concepþia yoghinã, o reprezintã pe Prakriti, principiul
inconºtient – material, energetic – spre deosebire de celãlalt
principiu fundamental, care este masculin ºi poartã numele
de Purusha sau principiul conºtient, spiritual, energetic.
Prakriti sau natura reprezintã originea subtilã,
nemanifestatã, intangibilã, a ceea ce devine mai târziu
materia fizicã. Atributele lui Prakriti sunt, de fapt, tocmai
aceste trei gunas-uri:

1. SATTVA – este forþa echilibrului ºi include
bunãtatea, armonia, fericirea, luminozitatea, puritatea,
uºurinþa. Ea dã naºtere plãcerii rafinate ºi libertãþii.
2. RAJAS – este forþa miºcãrii ºi include activitatea,
energia, efortul ºi pasiunea. Ea produce durerea,
neastâmpãrul ºi lupta.
3. TAMAS – este forþa inerþiei ºi include obscuritatea,
ignoranþa, incapacitatea, neputinþa, inconºtienþa. Ea produce
degradarea, degenerarea ºi larvaritatea.
Nu existã nimic din aceastã infinitã manifestare care
sã nu aibã în compunerea sa, într-o proporþie mai mare sau
mai micã, toate cele trei gunas-uri. Întreaga varietate a
naturii tuturor fenomenelor, fiinþelor, atributelor, tendinþelor,
înclinaþilor, alegerilor, personalitãþilor, relaþiilor ºi acþiunilor
depinde de dominanþa sau preponderenþa uneia dintre gunasuri. De exemplu, dacã sattva dominã, fiind servitã de
celelalte douã calitãþi respectivul aspect apare predominant
sattvic. Într-o astfel de manifestare, sattva conferã calitãþi
pure, rafinate, luminate; rajas energizeazã, impulsioneazã,
eliminând stagnarea, iar tamas stabilizeazã. Dar dacã tamas
predominã, atunci el va produce stagnare ºi stupiditate. Rajas
luptã sã modifice aceastã stare de fapt, iar sattva rãmâne
adormitã, aºteptând sã fie energizatã cu ajutorul lui rajas.
Aceastã exemplificare, departe de a fi exhaustivã, sugereazã
modul în care gunas-urile se aflã în interdependenþã.
Aºa dupã cum se observã în naturã, totul se aflã într-o
continuã schimbare. Elementul cel mai dinamic poate deveni
static, iar staticul poate deveni la rândul sãu, dinamic. Piatra
poate deveni gaz, gazul se poate solidifica în rocã. Prin
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transmutare ºi adunând alte particule, hidrogenul poate
deveni în final uraniu, care la rândul sãu poate radia particule
din el însuºi, ce pot deveni din nou hidrogen. Hrana, la
rândul ei, poate genera în fiinþã energia sattvicã sau poate
sã rãmânã în stomac precum o greutate tamasicã; într-un
astfel de caz este necesarã acþiunea rajasicã a unor ierburi
sau medicamente care sã determine eliminarea sau
transformarea mâncãrii tamasice.

Toþi oamenii au în ei, într-o oarecare mãsurã, impulsul
rajasic al dorinþei ºi al activitãþii ºi, de asemenea, darul
sattvic al luminii ºi al fericirii. Aceasta este capacitatea de
a adapta, de a armoniza mentalul cu el însuºi, mintea cu
inima, o capacitate de a se armoniza cu obiectele din jurul
sãu. Toþi oamenii obiºnuiþi au partea lor de incapacitate,
ignoranþã ºi neºtiinþã tamasicã. Însã aceste calitãþi nu sunt
constante în orice om, atât în manifestarea intensitãþii forþei
lor cât ºi în proporþiile în care ele se combinã. Pretutindeni
în naturã, aceste gunas-uri se aflã într-o continuã
interacþiune, înlocuire ºi impact mutual. Uneori, una dintre
aceste gunas-uri predominã, alteori alta se dezvoltã ajungând
sã se impunã ºi fiecare dintre ele subjugã fiinþa conform
acþiunilor ºi consecinþelor pe care acestea le genereazã.
Cele trei tipuri calitative ale Naturii sunt împletite în
toate existenþele cosmice, fãrã posibilitatea de a le separa.
Tamas, principiul inerþiei, este neºtiinþa pasivã ºi inertã,

care primeºte toate ºocurile ºi contactele fãrã vreun efort
de a controla rãspunsul ºi care conduce la diminuarea întregii
acþiuni a energiei ºi la o dispersare radicalã a substanþei.
Astfel, tamas este condusã de forþa de miºcare a lui rajas
ºi chiar în inconºtienþa Materiei existã inclus un gând liber
înnãscut, pãstrãtor al armoniei, echilibrului ºi cunoaºterii.
Materia este tamasicã, conform caracteristicii de bazã, dar
este dominatã de imensa forþã a miºcãrii, rajas, care o
conduce pentru a crea ºi construi în permanenþã. La rândul
ei, rajas este condusã de un element ideal sattvic.
Întotdeauna sattva impune armonie ºi ordine pãstrãtoare
împotriva celorlalte douã tendinþe.
Rajas, care este principiul creator, dinamic, apare în
Naturã ca o pasiune conºtientã sau semiconºtientã a cãutãrii
permanente, a dorinþei ºi acþiunii în viaþã. Rajas conduce,
prin însãºi natura sa, la o viaþã, o activitate ºi o modalitate
de a reacþiona dinamicã, dar întotdeauna instabilã ºi
schimbãtoare, în afara oricãrui rezultat prestabilit. Întâlnind,
pe de o parte, forþa distructivã a lui tamas, ce implicã
moartea, decãderea, inerþia ºi acþiunea ignorantã, rajas va
exercita o acþiune armonizantã doar dacã este susþinutã de
forþa lui sattva. Sattva, principiul cunoaºterii profund trãite
ºi al asimilãrii armonioase, mãsurate ºi echilibrate, care
prin ea însãºi conduce spre o ultimã înþelegere a armoniilor
eterne ºi luminoase, este miºcarea acestei lumi impulsionate
sã urmeze calea desãvârºirii în Divin. În aceasta constã
existenþa unei lumi condusã de jocul împletit, limitat ºi
limitator al celor trei tipuri calitative ale naturii.
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