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Η ΙΔΡΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΒΑΡΑΣΡΙ ΔΓΚΔΙΣΑΙ 
ΣΗ ΤΝΔΙΓΗΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 

ΜΔ ΣΗΝ ΘΔΟΣΗΣΑ 

 

ΑΦΙΕΡΩΣΤΕ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΣΙΒΑΡΑΤΡΙ  

ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

 
ΙΒΑΡΑΣΡΙ είλαη ε λύρηα (Ράτρι) ηεο αηζηνδνμίαο θαη ηεο 
ειπίδαο (Σίβαμ). Δίλαη κία επνίσλε λύρηα, δηόηη ν λνπο 
κπνξεί λα ραιαξσζεί κε ην λα ράζεη ηελ επηξξνή ηνπ 

ζηνλ άλζξσπν, αθηεξώλνληαο ηε λύρηα ζε πξνζεπρή.  

Σο ιβαπάηπι ςμβολίδει Αιζιοδοξία 

Η ζειήλε είλαη ε πξντζηάκελε ζεόηεηα ηνπ λνπ, ζύκθσλα κε ηηο 
γξαθέο. Ο λνπο ζρεηίδεηαη κε ηε ζειήλε, όπσο ηα κάηηα κε ηνλ ήιην. 
Αιιά πνην είλαη ην λόεκα ηεο λύρηαο; Νύρηα είλαη κηα άιιε ιέμε γηα 
ην ζθνηάδη. ίβα ζεκαίλεη αηζηνδνμία. Δπνκέλσο, ην ηβαξάηξη 
κηιάεη γηα αηζηνδνμία πνπ ελππάξρεη ζην ζθνηάδη. Αλαθέξεηαη ζηε 
ζνθία, ε νπνία ππάξρεη κέζα ζηελ άγλνηα. Άγλνηα θαη ζνθία δελ 
είλαη δύν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Βαζηθά, είλαη ίδηα θαη ζρεηίδνληαη 
κε ηνλ Γπτζκό(Νηβατηά). Δίλαη νη αληηκέησπεο πνιηθόηεηεο ηεο ίδηαο 
ππνθείκελεο αξρήο. 

ηβαξάηξη είλαη ε θαηάζηαζε πνπ πξνζπαζεί θάπνηνο λα 
εδξαηώζεη θηιία αλάκεζα ζην λνπ θαη ηνλ Θεό. Σν ηβαξάηξη θάλεη 
ηνλ άλζξσπν λα αληηιεθζεί ην γεγνλόο όηη ε ίδηα ζεόηεηα δηεηζδύεη 
ζηα πάληα θαη κπνξεί λα εληνπηζζεί παληνύ. Λέγεηαη όηη ν ίβα δεη 
ζην βνπλό Κατιάζα. Αιιά πνύ βξίζθεηαη ην Κατιάζα; Κατιάζα είλαη 
ε δηθή καο ραξά, ε δηθή καο επδαηκνλία. εκαίλεη όηη ν Ίζβαξα 
(Θεόο) δηακέλεη ζην Κατιάζα ηεο αγαιιίαζεο. Δάλ κπνξείηε λα 
αλαπηύμεηε απηή ηελ αίζζεζε ραξάο θαη αγαιιίαζεο ζην λνπ, απηή 
ε θαηάζηαζε είλαη Κατιάζα. Αιιά πώο κπνξεί λα ηελ απνθηήζεη 
θάπνηνο; Απηή εθδειώλεηαη όηαλ αλαπηύζζεηε αγλόηεηα, 
ζηαζεξόηεηα θαη ηεξόηεηα. Σόηε, ε θαξδηά ζαο ζα γίλεη Κατιάζα θαη 
ν ίβα ζα είλαη εθεί ζηα άγηα ησλ αγίσλ ηεο θαξδηάο ζαο, κέζα ζην 
λαό πνπ είλαη ην ζώκα ζαο. Ωο ηβαξάηξη θαζνξίδεηαη ε 14ε λύρηα 
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ηνπ ζθνηεηλνύ κηζνύ ηνπ κήλα, είλαη ε λύρηα πξηλ από ηε λέα 
ζειήλε, νπόηε ε ζειήλε ράλεηαη νινθιεξσηηθά. Η ζειήλε θαη ν 
λνπο – ηνλ νπνίν εμνπζηάδεη – εμαζζελίδνπλ δξαζηηθά ηελ 14ε 
λύρηα. Όηαλ απηή ε λύρηα αθηεξώλεηαη ζε άγξππλε ιαηξεία ηνπ 
Θενύ, ην ππόιεηκκα ηνπ δύζηξνπνπ λνπ εμνπδεηεξώλεηαη θη 
εμαζθαιίδεηαη λίθε. Σν ηβαξάηξη απηνύ ηνπ κήλα είλαη ηεξόηεξν θαη 
γη’ απηό νλνκάδεηαη Μάραζηβαξάηξη.  

«Η ζειήλε γελλήζεθε από ην λνπ ηνπ Τπέξηαηνπ Όληνο»1 H 
ζειήλε έρεη 16 όςεηο (θσηεηλόηεηεο). Σηο ίδηεο έρεη θαη ν λνπο. Σε 
λύρηα ηνπ ηβαξάηξη, νη 15 από ηηο 16 όςεηο ηεο ζειήλεο είλαη 
αόξαηεο θαη κπνξεί λα θαίλεηαη κόλν κία. Ο λνπο βξίζθεηαη θαη 
απηόο ζηελ ίδηα θαηάζηαζε. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηβαξάηξη 
δηαινγίδεηαη θάπνηνο ζην Θεό, κπνξεί λα πεηύρεη εγγύηεηα ζηε 
Θεόηεηα. Η ππέξηαηε ηεξόηεηα ηνπ ηβαξάηξη ζπλίζηαηαη ζηε 
ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ελόηεηαο κε ηελ Θεόηεηα, κέζσ δηαινγηζκνύ 
ζην Θεό. 

Γηα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο Θεόηεηαο θαη ηελ επίηεπμε 
απειεπζέξσζεο, ην θύξην απαηηνύκελν είλαη ν έιεγρνο ηνπ λνπ θαη 
ησλ αηζζήζεσλ. Αιιά απηόο ν έιεγρνο ηνπ λνπ θαη ησλ αηζζήζεσλ 
δελ είλαη εύθνινο. Αθόκα θη έλα εμειηγκέλν πλεπκαηηθά πξόζσπν, 
όπσο ήηαλ ν Αξηδνύλα, νκνιόγεζε ζηνλ Κύξην Κξίζλα όηη ν 
έιεγρνο ησλ αηζζήζεσλ ήηαλ εμαηξεηηθά δύζθνινο. Οη ζνθνί 
γλώξηδαλ θαιά απηό ην πξάγκα, από δηθή ηνπο εκπεηξία, θαη γη’ 
απηό ζπλέζηεζαλ όηη, αθόκα θαη αλ ν έιεγρνο ησλ αηζζήζεσλ ήηαλ 
αδύλαηνο όιν ηνλ θαηξό, πξέπεη λα εθαξκόδεηαη θαηά ηηο άγηεο 
εκέξεο, όπσο είλαη ην ηβαξάηξη. Αλ ν άλζξσπνο δελ έρεη λα 
αζρνιεζεί κε ηίπνηε, ν λνπο πεξηπιαληέηαη ζε όιεο ηηο δηεπζύλζεηο. 
Γη’ απηό, νη ζνθνί ππέδεημαλ ηε ζπλερή απνξξόθεζε ζε ζθέςεηο γηα 
ηνλ Θεό, ηε λύρηα ηνπ ηβαξάηξη. Δπαλάιεςε ηνπ Ολόκαηνο ηνπ 
Θενύ θαη δηαινγηζκόο ζηηο δόμεο Σνπ ζα δηαηεξεί ηνλ λνπ καθξηά 
από αζήκαληα πξάγκαηα θαη ζα ζπκβάιεη ζηνλ έιεγρν ησλ 
αηζζήζεσλ. 
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Δπιβάλλεηε Δπίμονο Έλεγσο ηυν Αιζθήζευν και Αγπςπνία 
ηος Νος 

Οη ζύγρξνλνη δηαλννύκελνη εθιακβάλνπλ ην ηβαξάηξη κόλν ζαλ κηα 
λύρηα πνπ πξέπεη λα παξακείλνπλ άγξππλνη. Γελ θαηαλννύλ ηελ 
αλάγθε λα ηελ ηεξνύλ ζαλ κία αγλή θαη άγηα εκέξα, πνπ λα είλαη 
αθηεξσκέλε ζε ζθέςεηο γηα ηνλ Θεό. Δπεηδή ε κνλαδηθή ηνπο ζθέςε 
θη εληύπσζε  γηα ην ηβαξάηξη είλαη λα παξακείλνπλ άγξππλνη 
νιόθιεξε ηε λύρηα, πξνζπαζνύλ λα ηελ πεξάζνπλ κε ην λα 
βιέπνπλ ηξεηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ή λα ραξηνπαίδνπλ κε 
θίινπο, ή λα παίδνπλ δάξηα κε γλσζηνύο θαη ζπγγελείο νιόθιεξε ηε 
λύρηα. Παξακέλνληαο άγξππλνη κε απηόλ ηνλ ηξόπν, επηζηξέθνπλ 
ην πξσί ζην ζπίηη γηα λα έρνπλ έλα πινύζην γεύκα. Δίλαη ηξόπνο 
απηόο λα γηνξηάδεηαη ην ηβαξάηξη; Γελ είλαη θαζόινπ ζσζηόο 
ηξόπνο. Πξόθεηηαη γηα παξαπνίεζε απηνύ πνπ έπξεπε λα είλαη, 
δειαδή κηα ηεξή γηνξηή θη επθαηξία λα ζηνράδνληαη ηνλ Θεό. Ση 
είδνπο αγξππλία είλαη απηή, θαηά ηελ νπνία δελ ππάξρεη αγλόηεηα 
λνπ θαη δηαινγηζκόο ζην Όλνκα ηνπ Θενύ; Η ζηάζε ηνπ πειαξγνύ 
πνπ ζηέθεηαη ζην έλα πόδη πεξηκέλνληαο λα πηάζεη θάπνην ςάξη, δελ 
κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη αζθείηαη ζε απηνέιεγρν. Ο κεζπζκέλνο πνπ 
δελ έρεη επίγλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, δελ κπνξεί λα εμνκνησζεί κε 
θάπνηνλ πνπ είλαη απνξξνθεκέλνο κε ζθέςεηο ζηε Θεόηεηα. Ο 
άλζξσπνο πνπ παξαηάεη ην θαγεηό ηνπ κεηά από έλα 
κηθξνθαπγαδάθη κε ηε ζύδπγό ηνπ, δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη όηη 
λεζηεύεη. 

Η αγξππλία ηε λύρηα ηνπ ηβαξάηξη ζεκαίλεη ηε ζπγθέληξσζε 
ησλ ζθέςεσλ θάπνηνπ ζηελ ηεξή, ηελ αγλή, ηελ παλέκνξθε θη 
έλδνμε κνξθή ηεο Θεόηεηαο. Οη αξραίνη ζνθνί αληηιήθζεθαλ ηελ 
απαξάκηιιε αμία ηεο Ιλδηθήο θνπιηνύξαο θαη ηελ κεηαβίβαζαλ ζηνλ 
θόζκν ζαλ πνιύηηκε θιεξνλνκηά. Άγηεο εκέξεο, όπσο ην ηβαξάηξη, 
θαζνξίδνληαη γηα λα εληππώζνπλ ζην λνπ ηνπ αλζξώπνπ ην 
θαζήθνλ ηνπ λα επηβάιεη «λεζηεία» ζηηο αηζζήζεηο θαη «αγξππλία» 
ζηε δηάλνηά ηνπ θαη λα απνκαθξύλεη βέβειεο παξνξκήζεηο θαη 
δηαζέζεηο. Απηή είλαη ε κέξα πνπ ν ίβα ήπηε ην ζαλαηεθόξν 
δειεηήξην, ην νπνίν απείιεζε λα θαηαζηξέςεη ηνλ θόζκν θη έζσζε 
ηελ αλζξσπόηεηα από νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή.  

ηπέτηε ηο Νος ζηο Θεό 
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Γελ πξνθύπηεη όθεινο κε ην λα ζθέθηεζηε ην ηβαξάηξη κία θνξά ην 
ρξόλν. Κάζε ιεπηό, θάζε εκέξα, θάζε λύρηα πξέπεη λα ζθέθηεζηε 
ηελ Θεόηεηα θαη λα θαζαγηάδεηε ην ρξόλν ζαο, δηόηη – κηιώληαο 
θπξηνιεθηηθά – ε Αξρή ηνπ Υξόλνπ είλαη ν ίβα. Δζείο νη ίδηνη είζηε 
ίβα. Πξνζπαζείζηε λα θαηαλνήζεηε θαη αλαγλσξίζεηε απηή ηελ 
Αξρή ίβα (SivaTattwa), ε νπνία είλαη ε δηθή ζαο πξαγκαηηθόηεηα, 
ε δηθή ζαο αιήζεηα. Όηαλ κηιάκε γηα ηβαξάηξη αλαθεξόκαζηε ζηε 
λύρηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ίβα. Η Αξρή ίβα είλαη ηειείσο 
απαιιαγκέλε από νηηδήπνηε είλαη δπζνίσλν ή αλίεξν ζε 
νπνηεζδήπνηε πεξηζηάζεηο θαη ζπλζήθεο. 

Ο λνπο ηνπ αλζξώπνπ πξέπεη λα ππνζηεί κεηακόξθσζε θαη λα 
ζπκβάιεη ζε απειεπζέξσζε, όρη ζε ζθιαβηά. Ο λνπο πξέπεη λα 
ζηξαθεί πξνο ηνλ Θεό θη εζσηεξηθά, όρη πξνο ηνλ θόζκν θη 
εμσηεξηθά. Μόλν ηόηε, νη πξνζπάζεηεο γηα νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη 
θνηλσληθή κεηακόξθσζε κπνξνύλ λα πεηύρνπλ ηελ πλεπκαηηθή 
εμύςσζε ηεο κνίξαο ηνπ αλζξώπνπ. Ο λνπο επηλνεί πνιιά 
ηερλάζκαηα γηα λα ζαο επραξηζηεί θαη λα έρεηε κεγάιε εθηίκεζε γηα 
ηνλ εαπηό ζαο. Υαίξεηαη ηελ ππνθξηζία θαη ηππεύεη ζε δύν άινγα 
ηαπηνρξόλσο. Μπνξεί λα πξνζθπλάηε ηνλ νπάκη θαη λα δειώλεηε 
όηη έρεηε παξαδνζεί, αιιά όηαλ βξεζείηε καθξηά, ίζσο 
ζπκπεξηθέξεζηε δηαθνξεηηθά θαη λα επηηξέπεηε ζηε πίζηε ζαο λα 
εμαζζελεί. Αθόκα θαη ε ζθέςε όηη δελ έρεηε σθειεζεί από ηελ 
ηειεηνπξγηθή ιαηξεία ή ηελ επαλάιεςε ηνπ Ολόκαηνο πνπ θάλαηε, 
δελ πξέπεη λα βεβειώλεη ηελ πίζηε ζαο. Σν λα αζθείζηε ζε 
πλεπκαηηθή πεηζαξρία είλαη θαζήθνλ ζαο, είλαη ε βαζύηεξε 
παξόξκεζή ζαο, ε εηιηθξηλήο δξαζηεξηόηεηά ζαο. Αθήζηε ηα 
ππόινηπα ζηε Θέιεζε ηνπ Θενύ. Απηή πξέπεη λα είλαη ε ζηαζεξή 
ζαο απόθαζε θαηά ηελ ηεξή γηνξηή ηνπ ηβαξάηξη. 

 

- Αποζπάζμαηα από Ομιλίερ ηος Μπαγκαβάν ζε Γιοπηέρ  
ιβαπάηπι. 

 

 

 


