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Ο  ΗΛΙΟΣ  ΣΤΟ  ΚΑΤΩΦΛΙ  ΣΑΣ 
 

 

θόκα θαη αλ δήζεη θαλείο εθαηό ρξόληα, δε ζα έρεη θακηά 
επηζπκία λα ζπλερίζεη, δηόηη ζα δηαπηζηώζεη όηη όινη νη 
ζπγγελείο θαη θίινη, νη θνληηλνί θαη νη αγαπεηνί, έρνπλ 

ζσξηαζηεί ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ θαη απηόλ ηνλ έρεη εγθαηαιείςεη ν 
ζάλαηνο. Γελ κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε δσή είλαη εληειώο θαιή. 
Καλέλαο δελ είλαη επηπρηζκέλνο εθόζνλ δεη κέζα ζηνλ θόζκν. Ο 
άλζξσπνο θιπδσλίδεηαη πάλσ ζηα θύκαηα ηεο ραξάο θαη ηεο 
ιύπεο, ρηππηέηαη από ηε κνίξα, θαιή ή θαθή. Δίλαη ζηόρνο 
δπζκελώλ ή επλντθώλ παξαηεξήζεσλ. Τν θαθό γύξσ ηνπ επεξεάδεη 
ηελ εηξήλε ηνπ λνπ ηνπ. Η αλεζπρία απνζηεξεί  ηνλ ύπλν θαη ηελ 
εηξήλε ηνπ. Δίλαη ζαλ λα επηρεηξεί θαλείο λα θνηκεζεί ζ’ έλα 
θξεββάηη γεκάην θνξηνύο. Έηζη, ν άλζξσπνο πξνζπαζεί λα μεθύγεη 
από όια απηά πξνο θάηη...γηα θάπνπ. Γελ είλαη βέβαηνο γηα ην ηη θαη 
πνύ! 

Ο Γκούροσ κπνξεί λα ζαο νδεγήζεη πξνο ηα πνύ λα πάηε, πνην 
κέξνο λα αλαδεηήζεηε, αιιά δελ κπνξεί λα ζαο θάλεη ή αλαγθάζεη 
λα θηάζεηε εθεί. Πξέπεη λα πεξπαηήζεηε νηθεηνζειώο, αξγά θαη κε 
θόπν ην δξόκν κόλνη ζαο. Ο δάζθαινο κπνξεί λα νξγαλώζεη 
εηδηθέο ηάμεηο θαη εηδηθή πξνγύκλαζε, αιιά ε κόξθσζε πξέπεη λα 
απνθηεζεί από ηνλ ίδην ην καζεηή.  

Πξέπεη λα ζαο πσ έλα πξάγκα αθόκα. Ο πλεπκαηηθόο 
αλαδεηεηήο-καζεηήο πξέπεη λα έρεη ήδε κηα ηδέα ηεο Αιήζεηαο, 
δηαθνξεηηθά δελ κπνξεί λα γλσξίζεη ηέιεηα ην κπζηηθό. Τν 
ηειεγξάθεκα ζηέιλεηαη κε ηνλ Κώδηθα Μορς. Δπνκέλσο, θαη ν 
απνζηνιέαο θαη ν παξαιήπηεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνλ Κώδηθα. 
Έξρνληαη ζε Μέλα άλζξσπνη κε δηάθνξεο επηδηώμεηο. Ναη! Αιιά αλ 
κεξηθνί από απηνύο δελ πάξνπλ ό,ηη αθξηβώο επηζπκνύλ, 
θαηεγνξνύλ Δκέλα θαη όρη ηνλ εαπηό ηνπο πνπ δεηνύλ πξάγκαηα ηα 
νπνία δε ζπκβάιινπλ ζηελ πξόνδό ηνπο ή δελ αμίδνπλ λα πάξνπλ 
από Δκέλα. Γηαηί θαηεγνξείηε ηνλ Ήιην όηη δελ θσηίδεη ην δσκάηηό 
ζαο; Αλνίμηε ηηο πόξηεο θαη ν Ήιηνο, πνπ πεξηκέλεη ζην θαηώθιη 
απηή αθξηβώο ηε ζηηγκή, πιεκκπξίδεη ην δσκάηην κε θσο. Πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε ηε δηάλνηά ζαο γηα λα αμίδεηε ηε Φάξε ηνπ Θενύ. 
Απηόο είλαη ν ζηόρνο ηεο αλζξώπηλεο πξνζπάζεηαο. 

Η επαλάιεςε ηνπ Ολόκαηνο είλαη ην θαιύηεξν απνξξππαληηθό 
γηα ην λνπ. Η πξνζήισζε ηεο ζθέςεο ζην Όλνκα είλαη ε δύλακε 
πνπ μεπεξλάεη ηηο δπζθνιίεο, δειαδή ην κέζν γηα λα δηαζρίζεηε ηε 
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ζάιαζζα. Τν Όλνκα είλαη ε ζρεδία πνπ ζα ζαο πεξάζεη κε 
αζθάιεηα αληίπεξα. Τν Όλνκα ζα απνκαθξύλεη ην πέπιν ηεο Μάγηα 
(ςεπδαίζζεζεο, πιάλεο), πνπ ηώξα θξύβεη ηελ Δλεξγνπνηό Θετθή 
Γύλακε (Σάθηη) από ην Άηνκν (Βπάθηη), ην Σπκπαληηθό από ην 
Αηνκηθό. Όηαλ απηό ην πέπιν παξακεξηζηεί, ν άλζξσπνο 
αλαθαιύπηεη κπξνζηά ηνπ Δθείλνλ, παξαηεξεί ην Σύκπαλ, πνπ ν 
ίδηνο είλαη. Ο άλζξσπνο δηαζέηεη άπεηξε δύλακε θαη δπλαηόηεηεο, 
δηόηη είλαη έλα θύκα ηνπ Ωθεαλνύ ηνπ Απείξνπ. Απηό κπνξείηε λα ην 
αληηιεθζείηε, αλ ηνικήζεηε λα ζθεθζείηε ιίγν ινγηθά. Τν θξνύην δε 
ζα πέζεη, αλ κνπξκνπξίδεηε κάληξα θάησ από ην δέληξν κάλγθν. 
Πξέπεη λα πάξεηε έλα ξαβδί θαη λα ην πεηάμεηε ζηα θξνύηα ηνπ 
δέληξνπ. Φξεζηκνπνηήζηε ην ξαβδί ηεο επθπταο θαη πεηάμηε ην ζην 
πξόβιεκα ηνπ «εζείο θαη ν θόζκνο». Απηό ζα απνδώζεη θαξπνύο. 
 Η πλεπκαηηθή ζπληξνθηά είλαη όπσο ε ζηνκίδα θαη ην ραιηλάξη γηα 
ην αηίζαζν άινγν, όπσο ην αλάρσκα θαη ηα θαλάιηα γηα ηε 
καληαζκέλε πιεκκύξα. Σε απηό αθξηβώο έγθεηηαη ε αμία ησλ άγησλ 
ηόπσλ, ησλ αγηαζκέλσλ λεξώλ θιπ. Δθεί ζπγθεληξώλνληαη 
ζπγγεληθά πλεύκαηα θαη ζπλεηζθέξνπλ ζην δπλάκσκα ηνπ 
πλεπκαηηθνύ πόζνπ. Σε ηέηνηα κέξε κπνξείηε λα παίξλεηε 
επράξηζηεο θαη ελζαξξπληηθέο ζπκβνπιέο θαη λα εληζρύεηε ηελ πίζηε 
θαη ηελ αθνζίσζή ζαο. Αλ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο δε βξίζθεηε ηέηνηα 
αηκόζθαηξα, απνθύγεηέ ην θαη πξνρσξήζηε κέρξη λα ηελ 
εμαζθαιίζεηε. 

Να πξνκεζεύεζηε αγλή (Σαηβηθή) ηξνθή θαη λα ηελ ηξώηε κε 
αγλνύο θαη εζηθνύο αλζξώπνπο. Να ηξώηε κέηξηεο πνζόηεηεο θαη λα 
θξαηάηε ηηο αηζζήζεηο ζαο θάησ από απζηεξό έιεγρν. Δπίζεο, 
πξνζέμηε ηνλ αξηζκό θαη ηελ έληαζε ησλ επηζπκηώλ ζαο. Ξερσξίζηε 
θαη απνξξίςηε ηηο πεξηηηέο πξνζθνιιήζεηο θαη ηα πεξηηηά 
απνθηήκαηα. Φαθίξεο (άγηνο άλζξσπνο) είλαη εθείλνο πνπ δελ έρεη 
«θίθξ», δειαδή απηόο πνπ δελ έρεη αλεζπρία, έλλνηεο. Πνηα είλαη ε 
πεγή ηεο αλεζπρίαο; Δίλαη νη αλάθγεο, νη πξνζπάζεηεο λα ηηο 
ηθαλνπνηήζεηε θαη ν θόβνο κήπσο δελ πεηύρεηε ζην βαζκό πνπ 
επηζπκείηε. Μεηώζηε ηηο αλάγθεο θαη ζα κεηώζεηε ηελ αλεζπρία. 
Σπγθεληξώλεζηε εδώ ζηε βεξάληα ηνπ Νίιαγηακ, δεηώληαο 
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε από Δκέλα, θέξλνληαο έλα θνξηίν 
επηζπκηώλ ζηελ θαξδηά ζαο, επηζπκίεο πνπ ζέιεηε λα ηθαλνπνηήζσ. 
Γηαηί θέξλεηε όιν απηό ην θνξηίν; Να θέξλεηε κόλν έλα θνξηίν, ηελ 
επηζπκία λα θεξδίζεηε ηε Φάξε ηνπ Θενύ. Δθείλνο ζα ζαο απνλείκεη 
ό,ηη θαιύηεξν είλαη γηα ζαο. Αθήζηε ηα ππόινηπα ζ’ Δθείλνλ.  
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Υπήξρε έλα εγγόλη, ην νπνίν θάζηζε ζηα γόλαηα ηνπ παππνύ 
ηνπ θαη ηνπ ππέβαιε έλα πνιύ απιό εξώηεκα: «Παππνύ! Με 
αγαπάο;» Ο γέξνο απάληεζε ακέζσο: «Ναη». Μεηά, μαλαξώηεζε ην 
παηδί: «Αγαπάο ην Θεό;», θαη ν γέξνο απάληεζε: «Ναη». Τόηε, ην 
παηδί απάληεζε εύζηνρα: «Αλ αγαπάο θαη ην Θεό, ηόηε δελ κπνξείο 
λα αγαπάο εκέλα. Αλ αγαπάο εκέλα, δελ κπνξείο λα αγαπάο ην Θεό 
ηαπηόρξνλα ή ζηνλ ίδην βαζκό». Απηό είλαη ζσζηό. Πξέπεη λα 
επηιέμεηε. Αγαπήζηε ηε Φύζε θαη ηόηε πξέπεη λα αγλνήζεηε ην Θεό. 
Αγαπήζηε ην Θεό θαη ζα ζπλεηδεηνπνηήζεηε όηη ε Φύζε δελ είλαη 
παξά ε Δλδπκαζία ηνπ. 

Να εθηειείηε εξγαζίεο (Κάξκα), αιιά λα κε ιαρηαξάηε γηα ηα 
απνηειέζκαηα ησλ πξάμεώλ ζαο. Μελ παξαπνλείζηε όηη δελ είραηε 
δεκόζηα αλαγλώξηζε γηα ηηο δσξεέο πνπ θάλαηε ζε θάπνην ίδξπκα. 
Τνπο θαξπνύο, θαινύο ή θαθνύο, πξέπεη λα ηνπο θαηαλαιώζεηε 
εζείο νη ίδηνη. Δπνκέλσο, ην θαιύηεξν κέζν γηα λα απαιιαγείηε από 
ηηο ζπλέπεηεο, είλαη λα αγλνείηε ην απνηέιεζκα θαη λα εθηειείηε 
Κάξκα γηα ράξε ηνπ Κάξκα, κόλν. Αλ ελεξγείηε έηζη, δε ζα 
επηβαξύλεζηε νύηε κε θαιό νύηε κε θαθό. Αλ δηςάηε γηα ην θέξδνο, 
ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάδεζηε λα απνδερζείηε θαη ηελ απώιεηα.  

Μάζεηε όηη ην «Δγώ» γλσξίδεη πσο είλαη ην ίδην κε «ΔΚΔΙΝΟ». 
Απηό κπνξείηε λα ην γλσξίζεηε κόλν κε έληνλε πλεπκαηηθή 
πεηζαξρία, ε νπνία δελ ακαπξώλεηαη από ζπκό, δήιηα, απιεζηία, 
ειαηηώκαηα πνπ μεθπηξώλνπλ από ην εγώ. Όηαλ ζπκώλεηε 
ελεξγείηε ζαλ λα ζαο έρεη θάλεη θαηάιεςε θαθό πλεύκα. Τν 
πξόζσπό ζαο γίλεηαη απνθξνπζηηθό θαη ηξνκαθηηθό. Σηελ 
πξαγκαηηθόηεηα, όπσο ε θόθθηλε ιάκπα αλαβνζβήλεη όηαλ 
πιεζηάδεη θίλδπλνο, ηα κάηηα θαη ην πξόζσπν γίλνληαη θόθθηλα 
πξνεηδνπνηώληαο ζαο. Λάβεηε ζνβαξά ππόςε απηό ην ζήκα θαη 
θαηαθύγεηε ζ’ έλα ήζπρν κνλαρηθό κέξνο. Μελ επηηξέπεηε ζηνλ 
εαπηό ζαο λα μεζπάζεη κε άζρεκν ιεμηιόγην. Από ην εγώ 
αλαδύνληαη επίζεο ε δήιηα θαη ε απιεζηία, πνπ πξέπεη θαη απηέο λα 
ειέγρνληαη θαη λα παξαθνινπζνύληαη πξνζεθηηθά. 
              

- Απόσπασμα από Ομιλία του Μπαγκαβάν της 14-1-1965 
 

 


