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Οκηιία ηνπ Μπαγθαβάλ ζηηο 9 Ινπιίνπ 1996 

 

Ζ ΗΟΡΡΟΠHMENH ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ 
ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΖΜΑ ΚΑΣΑΣΔΘΔΝ 

ΔΝΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΟΝΣΟ 
 
Πξαγκαηηθόο πηζηόο είλαη απηόο πνπ παξακέλεη ζηαζεξόο θαη 
αλεπεξέαζηνο ζηε ραξά θαη ηελ ιύπε, ζηελ επεκεξία θαη ηελ 
θαθνηπρία, ζηνλ έπαηλν θαη ηελ κνκθή. 

(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ) 

 
ΝΑ  ΑΚΕΙΣΕ  ΕΛΕΓΦΟ  ΣΗ  ΟΜΙΛΙΑ,  

ΣΗ  ΟΡΑΗ  ΚΑΙ  ΣΟΤ  ΓΕΛΙΟΤ 

 
Σπνπδαζηέο, Δλζαξθώζεηο ηεο Αγάπεο! 

 
ν θαιό θαη ην θαθό, ηα πινύηε θαη ε θηώρηα, ν έπαηλνο θαη 
ε κνκθή πάλε καδί ζ‟ απηό ηνλ θόζκν. Γελ ππάξρεη ιύπε 
ρσξίο ραξά θαη ε ραξά δελ έρεη θακηά αμία ρσξίο ηελ 
ιύπε. «Γελ κπνξείο λα απνθνκίζεηο ραξά από ηελ 

ραξά». Ζ ραξά δελ πξνέξρεηαη από ηε ραξά. πξνέξρεηαη κόλν από 
ηε ιύπε. Έλαο άλζξσπνο πνπ είλαη πινύζηνο ζήκεξα, κπνξεί αύξην 
λα γίλεη θησρόο. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, έλαο θησρόο, κπνξεί θάπνηα 
κέξα λα γίλεη πινύζηνο. ήκεξα ζαο επαηλνύλ, αύξην όκσο κπνξεί 
λα ζαο θαηεγνξνύλ. Ζ ηζνξξνπεκέλε αληηκεηώπηζε ηνπ επαίλνπ θαη 
ηεο κνκθήο, ηεο ραξάο θαη ηεο ιύπεο, ηεο επεκεξίαο θαη ηεο 
θαθνηπρίαο, απνηειεί ζήκα θαηαηεζέλ ελόο αλζξώπηλνπ όληνο. 
 
Καλλιεπγήζηε Αηαπαξία 
Ζ Γθίηα δειώλεη αθξηβώο ην ίδην: «Ο άλζξσπνο πξέπεη λα 
παξακέλεη αλεπεξέαζηνο ζηε ραξά θαη ηε ιύπε, ζην θέξδνο θαη ηελ 
απώιεηα, ζηε λίθε θαη ηελ ήηηα».1 Θα κπνξείηε πξαγκαηηθά λα 
ραίξεζηε ηε δσή ζαο σο άλζξσπνη, κόλν όηαλ αληηκεησπίδεηε ιύπε 
θαη ραξά, θέξδνο θαη απώιεηα, κε ηελ ίδηα αηαξαμία. Αλ δελ ππάξμεη 
ιύπε, ν άλζξσπνο δελ ζα κπνξέζεη λα θαηαιάβεη ηελ αμία ηεο 

                                                
1
 Sukhadukhe Samekruthwa Labhalabhau Jayajayau. 

Σ 
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ραξάο. Οπόηε, ε ιύπε πξέπεη λα είλαη εππξόζδεθηε ζ‟ εθείλνλ πνπ 
επηζπκεί λα γεπηεί ηελ εκπεηξία ηεο πξαγκαηηθήο ραξάο. 
 

Χαξά θαη ιύπε, θαιό θαη θαθό, ζπλππάξρνπλ. Καλείο δελ 
κπνξεί λα ηα δηαρσξίζεη. Γελ κπνξείηε λα βξείηε ραξά ή ιύπε, 
θαιό ή θαθό μερσξηζηά ην έλα από ην άιιν. Η απόιαπζε 
πξνθύπηεη από ηελ θαξπνθνξία ησλ δπζθνιηώλ. 

(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ) 

 
ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο, ε κέξα δελ ζα έρεη αμία αλ δελ ππάξμεη 
λύρηα θαη ην αληίζηξνθν. Δίλαη πνιύ δύζθνιν γηα ηνλ άλζξσπν λα 
θαηαλνήζεη απηή ηελ αιήζεηα θαη λα πξάμεη αλάινγα. ζνη δελ 
θαηαλννύλ απηή ηελ αιήζεηα, επηζπκνύλ ηελ αέλαε επηπρία. 
Γηαηεξνύλ ηελ ςεπδαίζζεζε όηη ζα κπνξνύλ λα παξακέλνπλ 
δηαξθώο επηπρείο. Απηό όκσο δελ είλαη δπλαηόλ. Πξώηα απ‟ όια, 
θαιό ζα ήηαλ λα θαηαλνήζεηε ηη πξαγκαηηθά ζεκαίλεη επηπρία. Μόλν 
όηαλ θάπνηνο θνπξαζηεί λα πεξπαηάεη ζηνλ ήιην, ζα θαηαιάβεη ηελ 
αμία πνπ έρεη ε μεθνύξαζε θάησ από ηε ζθηά ελόο δέληξνπ. ζνη 
ξσηνύλ, γηαηί ν άλζξσπνο πξέπεη λα πεξλάεη από ηνλ πόλν θαη ηε 
δπζηπρία, ζηεξνύληαη θνηλήο ινγηθήο. Ο ζπνπδαζηήο πνπ κίιεζε 
λσξίηεξα, είπε όηη ε ζύγρξνλε εθπαίδεπζε δελ θαιιηεξγεί ηελ θνηλή 
ινγηθή. Καη δελ είλαη κόλν όηη δελ θαιιηεξγεί ηελ θνηλή ινγηθή, αιιά 
νύηε θαλ πξνζθέξεη γεληθή παηδεία. Βαζηθά, ζην ζεκεξηλό ζύζηεκα 
εθπαίδεπζεο, θνηλή ινγηθή θαη γεληθή παηδεία έρνπλ κεδεληζηεί. 
Πνηνο επηζπκεί λα θάεη όηαλ δελ πεηλάεη; Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, πνηνο 
ζα αγνξάζεη θιηκαηηζηηθό αλ δελ δεζηαίλεηαη; Μόλν όπνηνο έρεη θνηλή 
ινγηθή θαη γεληθή παηδεία ζα θαηαιάβεη πξαγκαηηθά ηελ αμία ησλ 
δεπγώλ ησλ αληηζέησλ, όπσο ε ραξά θαη ε ιύπε, ην θέξδνο θαη ε 
απώιεηα, ε επεκεξία θαη ε θαθνηπρία. 
 Ο άλζξσπνο κπνξεί λ‟ απνθηήζεη όλνκα θαη θήκε ζε όινπο ηνπο 
ηνκείο ηεο δσήο –  θνηλσληθό, ζσκαηηθό, εζηθό ή πλεπκαηηθό – κόλν 
όηαλ πεξάζεη κέζα από δπζθνιίεο. Ο βαζηιηάο Υαξηζηζάληξα 
πέξαζε πνιιέο δπζθνιίεο θαη δεηλά πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηεί 
ηελ αιήζεηα. Δίρε πάξεη αθιόλεηε απόθαζε λα κελ εγθαηαιείςεη 
πνηέ ηελ αιήζεηα, ό,ηη θαη αλ ζπλέβαηλε. Θπζίαζε ην βαζίιεηό ηνπ, 
πνύιεζε ηελ γπλαίθα ηνπ θαη ηνλ γην ηνπ, θαη ν ίδηνο θαηέιεμε λα 
γίλεη ππεξέηεο πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηεί ηελ αιήζεηα. Κέξδηζε 
ην ύςηζην όλνκα «άηπα Υαξηζηζάληξα» κόλν, αθνύ πέξαζε 
ππέξηαηεο δπζθνιίεο, ιύπεο θαη δπζηπρίεο. Γηαθνξεηηθά, ζα ηνλ 
ζπκόληνπζαλ όινη απιά σο Υαξηζηζάληξα θαη όρη σο άηπα 
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Υαξηζηζάληξα. Θπζίαζε ηα πάληα ζην βσκό ηεο αιήζεηαο. Απηό 
δείρλεη πξαγκαηηθή απνθαζηζηηθόηεηα.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Κάζε άλζξσπνο ζα έπξεπε λα θαιιηεξγεί ζηαζεξή 
απνθαζηζηηθόηεηα ζαλ απηή. Αςεθώληαο όια ηα βάζαλα, ηηο ιύπεο 
θαη ηηο δπζθνιίεο, πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα ζπζηάζεη 
αθόκα θαη ηελ δσή ηνπ, ώζηε λα θηάζεη ζην ζηόρν ηνπ. Απηό είλαη 
έλδεημε αλζξώπνπ πνπ αθνινπζεί απαξέγθιηηα ην κνλνπάηη ηεο 
αιήζεηαο. Γλσξίδεηε ηελ ηζηνξία ηνπ 7ρξνλνπ Πξαραιάληα: Ο λνπο 
ηνπ ήηαλ ζπλερώο εζηηαζκέλνο ζην όλνκα ηνπ Ναξάγηελα. Ο ίδηνο ν 
παηέξαο ηνπ ηνλ ππέβαιε ζε απεξίγξαπηα βαζαληζηήξηα θαη 
απνπεηξάζεθε αθόκα θαη λα ηνλ ζθνηώζεη. Ο Πξαραιάληα όκσο 
ππέκεηλε όιεο ηηο δπζθνιίεο θαη ηα βαζαληζηήξηα κε ζάξξνο θαη 
απνθαζηζηηθόηεηα, θαη ηειηθά λίθεζε. Σν όλνκά ηνπ δνμάζηεθε 
επεηδή ππέκεηλε όια ηα βαζαληζηήξηα κε εθπιεθηηθή θαξηεξία. 
Πηνήζεθε πνηέ από ηηο δπζθνιίεο; Έθακςε θάπνην από ηα βάζαλά 
ηνπ ηελ απνθαζηζηηθόηεηά ηνπ; ρη! Νίθεζε όιεο ηηο αληημνόηεηεο. 
Άξα, νη δπζθνιίεο είλαη ηα ζθαινπάηηα πνπ νδεγνύλ ζε κεγάιε 
εθηίκεζε θαη ππόιεςε, θαζώο θαη ζε πξαγκαηηθή επηπρία. Γηα ηνπο 
αλζξώπνπο, όκσο, νη ιύπεο θαη νη δπζθνιίεο δελ είλαη 
εππξόζδεθηεο. Απηό είλαη κεγάιν ιάζνο. Γηα λα θαηαιάβεη ην 
κπζηήξην ηεο δσήο, ν άλζξσπνο πξέπεη λα βηώζεη επηπρία αιιά θαη 
δπζηπρία. Γηαθνξεηηθά, δε ζα κπνξέζεη πνηέ λα ραξεί γαιήλε θη 
επηπρία. Πξέπεη λα θαισζνξίδεηε ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο ιύπεο 
πξνθεηκέλνπ λα βηώζεηε παληνηηλή επδαηκνλία. Η ραξά είλαη ην 
δηάιεηκκα αλάκεζα ζε δύν ιύπεο. Απηόο πνπ θαηαλνεί απηή ηελ 
αιήζεηα, νύηε ζα ζπλαξπάδεηαη από ηε ραξά, νύηε ζα θαηαζιίβεηαη 
από ηε ιύπε. ήκεξα, όκσο, νη άλζξσπνη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 
θαηαζηξέςνπλ ηελ πνιύηηκε ππόιεςή ηνπο γηα ράξε αζήκαλησλ, 
αλάμησλ ιόγνπ, ζηηγκηαίσλ απνιαύζεσλ θαη επηειώλ θεξδώλ. Με 
απηό ηνλ ηξόπν αηηκάδνπλ ην όλνκά ηνπο. Απηό κπνξεί λα νθείιεηαη 
ζηελ επίδξαζε ηεο Δπνρήο Κάιη. Γπζηπρώο, ν άλζξσπνο ηε 
ζεκεξηλή επνρή θπλεγάεη ηα επηειή θέξδε θαη δελ θαηαβάιιεη θακία 
πξνζπάζεηα λα θεξδίζεη αηέξκνλε επηπρία. Ηδνύ έλα κηθξό 
παξάδεηγκα: Ο ηδηνθηήηεο ελόο ιεσθνξείνπ 50 ζέζεσλ πνπ θάλεη ηε 
δηαδξνκή από έλα ρσξηό ζην άιιν, ην γεκίδεη κε 70 άηνκα, γηα λα 
βγάιεη ιίγν παξαπάλσ θέξδνο. Δλδερνκέλσο ζα θεξδίζεη 20 
ξνππίεο παξαπάλσ κε ην λα ππεξθνξηώζεη ην ιεσθνξείν. Γελ 
ζπλεηδεηνπνηεί όκσο, όηη κε απηό ηνλ ηξόπν, ηα ιάζηηρα, πνπ 
θνζηίδνπλ 2.000 ξνππίεο, ζα θαηαζηξαθνύλ. Έηζη θαη ν άλζξσπνο 
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ζήκεξα, θαηαζηξέθεη ηελ πνιύηηκε ππόιεςή ηνπ γηα ράξε θάπνηνπ 
επηεινύο θέξδνπο. 
 
Κάνεηε Ηεπή Υπήζη ηων Αιζθήζεών ζαρ 

Πώο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη νη άλζξσπνη, γεληθόηεξα, θαη νη 
λένη, εηδηθόηεξα, πξνθεηκέλνπ λ‟ απνθηήζνπλ θαιή ππόιεςε; Πξέπεη 
λα δηεξσηεζνύλ πώο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα κάηηα, ηα απηηά θαη ηε 
γιώζζα ηνπο θαη πώο λα ηα ζέζνπλ ππό ηνλ έιεγρό ηνπο. Γελ είλαη 
ζσζηό λα θνηηάδεηε ηνπο πάληεο θαη ηα πάληα, επεηδή έρεηε κάηηα. 
Να θνηηάδεηε κόλν ό,ηη ρξεηάδεηαη λα δείηε. Σν λα θνηηάδεηε ηνπο 
πάληεο θαη ηα πάληα απνηειεί ακαξηία. ε ηη σθειεί λα 
ρξεζηκνπνηείηε ηα κάηηα ζαο θαηά έλαλ αλίεξν ηξόπν; Οη άληξεο 
αξέζθνληαη λα ξίρλνπλ πνλεξέο καηηέο θαηά ησλ γπλαηθώλ. Γελ 
αληηιακβάλνληαη όκσο ηελ αλππνιεςία πνπ απνθηνύλ κε ην λα 
ιαρηαξνύλ ηέηνηεο θαθνήζεηο απνιαύζεηο. Άληξεο, όπσο απηνί, δελ 
κπνξνύλ λα θπθινθνξνύλ ζηελ θνηλσλία κε ην θεθάιη ςειά. Να 
θνηηάδεηε κόλν ό,ηη είλαη απαξαίηεην. Πνηέ κελ θνηηάδεηε θάηη πνπ 
δελ ρξεηάδεηαη. Δίζηε όινη λένη θαη δελ πξέπεη λα έρεηε αληηξξήζεηο, 
όηαλ ν νπάκη ζάο κηιάεη γη‟ απηά ηα πξάγκαηα. Δίλαη θαζήθνλ κνπ 
λα ζαο επηζηήζσ ηελ πξνζνρή πάλσ ζην ηη ζπκβαίλεη ζηνλ θόζκν 
θαη λα ζαο νδεγήζσ ζην ζσζηό δξόκν. Αο ππνζέζνπκε όηη έλαο 
25ρξνλνο ηαμηδεύεη κε ηελ 20ρξνλε αδεξθή ηνπ. Αλ θαη πξόθεηηαη γη‟ 
αδέξθηα, θξίλνληαο από ηελ ειηθία ηνπο, νη άιινη γύξσ ηνπο κπνξεί 
λα ηνπο ζεσξήζνπλ αλδξόγπλν. Κνηηάμηε κόλνη ζαο ζε ηη θαθή θήκε 
ππνπίπηνπλ κε ην λα ηαμηδεύνπλ καδί! ύκθσλα κε ηηο αξραίεο 
παξαδόζεηο καο θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο Ηλδίαο, αδέξθηα λεαξήο 
ειηθίαο δελ πξέπεη λα ηαμηδεύνπλ καδί. Πξέπεη λ‟ απνθεύγνπλ λα 
πεγαίλνπλ καδί ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηελ παξαιία ή ζε θάπνην 
εκπνξηθό θέληξν. ε ηέηνηα κέξε πξέπεη λα πεγαίλνπλ κε ηνπο 
γνλείο ηνπο. Σνλ παιηό θαηξό, νη άλζξσπνη ηεξνύζαλ απζηεξά 
αξρέο, όπσο απηέο. 
 Πάξηε έλα άιιν παξάδεηγκα: Δθείλν ηνπ 60ρξνλνπ άληξα πνπ 
ηαμηδεύεη κε κηα 16ρξνλε. Ο θόζκνο πηζαλόλ λα ηνπο εθιάβεη σο 
παππνύ θη εγγνλή, παξόιν πνπ κπνξεί λα κελ είλαη. ηαλ έλαο 
λεαξόο ηαμηδεύεη κε ηε λεαξή αδεξθή ηνπ, ν θόζκνο κπνξεί λα 
ζρεκαηίζεη ηε ιάζνο γλώκε γη‟ απηνύο. Αληίζεηα, όηαλ έλαο 
ειηθησκέλνο άληξαο βξίζθεηαη κε κηα λεαξή θνπέια κε θαθή 
πξόζεζε, νη άιινη γύξσ ηνπο ζα ηνπο εθιάβνπλ σο παππνύ θαη 
εγγνλή. Γελ ζα έπξεπε λα δίλνπκε ιαβή ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. Αλ 
ρξεηάδεηαη, ηαμηδέςηε κόλνη ζαο. Αλ όκσο είλαη απαξαίηεην λα πάηε 
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θάπνπ κε ηελ κηθξόηεξε αδεξθή ζαο, πάξηε θαη ηελ κεηέξα ζαο 
καδί. Απηό δηδάζθεη ν αξραίνο πνιηηηζκόο καο. Απηέο νη αξρέο θαη νη 
ηξόπνη ζπκπεξηθνξάο ηεξνύληαη, ώζηε λα δηαηεξείηαη ην θαιό όλνκα 
ηεο νηθνγέλεηάο καο θαη ε θήκε καο ζηελ θνηλσλία. Γπζηπρώο, όκσο, 
ε όξαζε ηεο ζεκεξηλήο λενιαίαο κνιύλεηαη από θαθόβνπιεο 
πξνζέζεηο. Απηή δελ είλαη όξαζε αλζξώπνπ, αιιά βιέκκα θνξαθηνύ 
πνπ κεηαθηλείηαη εδώ θη εθεί. Βέβαηα, απηό είλαη θπζηθό γηα έλα 
θνξάθη ιόγσ ηνπ καθξνύ ξάκθνπο ηνπ. Αιιά εζείο, γηαηί θνηηάηε εδώ 
θη εθεί, αθνύ δελ έρεηε καθξύ ξάκθνο, όπσο ην θνξάθη; Να θξαηάηε 
ην βιέκκα ζαο ζηαζεξό πάληα κπξνζηά. Απηνύ ηνπ είδνπο ε ηεξή 
όξαζε είλαη πνιύ απαξαίηεηε γηα ηνπο λένπο. Ολνκάδεηαη 
«νπλέηξα» ή «νπληάξζαλα» (θαιή όξαζε). ηαλ αλαπηύμεηε 
απηνύ ηνπ είδνπο ηελ όξαζε, ζ‟ απνθηήζεηε εμαίξεην όλνκα. 
 
Να Αζκείηε Έλεγσο Πάνω ζηην Ομιλία, ηην Όπαζη και ηο Γέλιο 

Πξέπεη λα κάζεηε, επίζεο, λα ρξεζηκνπνηείηε ηε γιώζζα ζαο κε 
ζσζηό ηξόπν. Δίλαη απαξαίηεην γηα ηνπο ζπνπδαζηέο λα γλσξίδνπλ 
ηη ζα πνπλ θαη ζε πνηνλ, πόηε πξέπεη λα γεινύλ θαη πόηε όρη. 
Μεξηθέο θνξέο αξρίδεηε λα γειάηε, όηαλ βιέπεηε θάηη αζηείν. Δίλαη 
όκσο θνξέο πνπ ην γέιην κπνξεί λα ζαο βιάςεη, όηαλ ε ζηηγκή είλαη 
αθαηάιιειε. Έλα ηέηνην γέιην ηε ιάζνο ζηηγκή ήηαλ ε θύξηα αηηία ησλ 
πξνβιεκάησλ ηεο Νηξανύπαληη. Ο Νηαξκαξάηδα απέθηεζε έλα 
παλέκνξθν παιάηη, πνπ ζρεδίαζε αξρηηέθηνλαο Μάγηα, ην νπνίν 
θαηά ζπλέπεηα νλνκάζηεθε «Μάγηα άκπρα». Δίρε πνιιέο 
εθπιεθηηθέο αξρηηεθηνληθέο ηδηαηηεξόηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, έβιεπεο 
κπξνζηά ζνπ πόξηεο νη νπνίεο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ ππήξραλ, 
ή ππήξραλ πόξηεο πνπ ήηαλ αόξαηεο. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, ην 
πάησκα είρε θηηαρηεί έηζη πνπ λα ζνπ δεκηνπξγεί ηελ ςεπδαίζζεζε 
όηη πξόθεηηαη γηα δεμακελή – ελώ δελ ππήξρε ηίπνηα – ή θαηλόηαλ 
ζαλ κηα ζηεγλή επηθάλεηα, ελώ επξόθεηην γηα δεμακελή. 
 Ο Νηνπξπόληαλα μερείιηζε από δήιηα βιέπνληαο απηό ην 
θαηαπιεθηηθό παιάηη, πνπ είραλ ρηίζεη νη Πάληαβα. ηαλ κπήθε 
κέζα ζην παιάηη, δελ είδε θακηά πόξηα ελώ ή πόξηα ήηαλ εθεί. 
Έρνληαο ηελ εληύπσζε όηη δελ ππήξρε πόξηα, κπήθε κέζα κε θόξα 
θαη ρηύπεζε ην θεθάιη ηνπ πάλσ ηεο. Πάλησο, ην ζπκβάλ δελ ηνλ 
πείξαμε ηδηαίηεξα. Γεκάηνο δήιηα θαη ππεξεθάλεηα θαζώο ήηαλ, 
κπήθε κέζα θνηηάδνληαο ππεξνπηηθά από εδώ θαη από εθεί. 
Πξνρσξώληαο πην κέζα, είδε κπξνζηά ηνπ έλα απιό πάησκα, ελώ 
επξόθεηην γηα δεμακελή λεξνύ. Απηό είρε σο απνηέιεζκα λα πέζεη 
κέζα. Δθείλε ηε ζηηγκή άθνπζε θάπνηνλ λα ηνλ θνξντδεύεη. Ήηαλ 
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θπζηθό γηα όπνηνλ έβιεπε ηελ θαηάζηαζε λα βάιεη ηα γέιηα. Γελ 
ήηαλ ε Νηξανύπαληη, αιιά νη θίιεο ηεο πνπ γεινύζαλ κε ηνλ 
Νηνπξπόληαλα. Ζ Νηξανύπαληη δελ ήηαλ θαλ εθεί θνληά, εθείλε ηε 
ζηηγκή. ηαλ όκσο άθνπζε ηηο θίιεο ηεο λα γεινύλ, βγήθε λα δεη ηη 
ζπλέβαηλε. Γπζηπρώο, ν Νηνπξπόληαλα ηελ είδε θαζώο εξρόηαλ θαη 
λόκηζε όηη ήηαλ εθείλε πνπ ηνλ πεξηγεινύζε. Οξθίζηεθε λα πάξεη 
εθδίθεζε γη‟ απηή ηελ ηαπείλσζε θαη απνθάζηζε όηη ζα ηελ 
ηαπείλσλε κπξνζηά ζε όιε ηελ απιή, ώζηε λα γίλεη ν πεξίγεινο 
όισλ. Να γηαηί πξέπεη λα γλσξίδεηε πνύ λα γειάηε, πόηε λα γειάηε 
θαη κε πνην ηξόπν λα γειάηε. 

Τπάξρνπλ δύν είδε γέιηνπ: Υάζαλ θαη Πξαράζαλ. «Υάζαλ» 
ζεκαίλεη λα ρακνγειάο επγεληθά. «Πξαράζαλ» ζεκαίλεη λα γειάο 
δπλαηά, βγάδνληαο ηνλ ήρν Υα ρα ρα... Απηή ε πξαθηηθή είλαη πνιύ 
θαθή. Αο ππνζέζνπκε όηη 2-3 θίινη γεινύλ δπλαηά, θαζώο 
πεξπαηνύλ ζην δξόκν. Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν γεινύλ κπνξεί λα 
είλαη ν νπνηνζδήπνηε, αιιά νη γπλαίθεο πνπ πεξλνύλ πηζαλόλ λα 
ζθεθηνύλ όηη ηηο θνξντδεύνπλ. Άξα, δελ πξέπεη λα γειάηε δπλαηά, 
ηνπιάρηζηνλ όηαλ πεξπαηάηε ζην δξόκν, εηδηθά όηαλ ππάξρνπλ 
γπλαίθεο ηξηγύξσ. ε θακία πεξίπησζε κελ θνξντδεύεηε γπλαίθεο. 
ηηο πόιεηο θαη ηηο θσκνπόιεηο ππάξρνπλ θάπνηνη άληξεο πνπ 
ραδεύνπλ κπξνζηά ζε καγαδηά, γειώληαο κε ηηο γπλαίθεο θαη 
πεηξάδνληάο ηεο, όηαλ πεγαίλνπλ γηα ςώληα.. Αλ απηνί πεξηγεινύλ 
ηηο γπλαίθεο ησλ άιισλ, δελ ζα πεξηγειάζνπλ ηάρα απηνί νη άιινη ηηο 
δηθέο ηνπο γπλαίθεο, όηαλ απηέο πάλε γηα ςώληα; Καλείο δελ μεθεύγεη 
από ηελ αληίδξαζε-αληαλάθιαζε-αληήρεζε ησλ πξάμεώλ ηνπ. ινη 
πξέπεη λα ππνζηνύλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεώλ ηνπο. Άλζξσπνη 
πνπ ελδίδνπλ ζε θαθόβνπιεο πξαθηηθέο απηνύ ηνπ ηύπνπ, 
απνκαθξύλνληαη αθόκε θαη από ηνλ Θεό. Πνηα είλαη ε αηηία; Ζ αηηία 
είλαη όηη άλζξσπνη πνπ έρνπλ απνθηήζεη θαθό όλνκα, ιόγσ ησλ 
θαθόβνπισλ πξάμεώλ ηνπο, δελ έρνπλ ζέζε θνληά ζηνλ Θεό. Χο εθ 
ηνύηνπ, ειέγμηε ην γέιην ζαο. Καη όρη κόλν ην γέιην ζαο, αιιά ηα 
ιόγηα ζαο θαη ηα βιέκκαηά ζαο. Πξέπεη λα γλσξίδεηε ηη λα πείηε θαη 
πνύ. Τπάξρνπλ άληξεο πνπ αξρίδνπλ λα ιέλε αηζρξά ηξαγνύδηα 
βιέπνληαο γπλαίθεο πνπ πεξπαηνύλ ζην δξόκν. Μήπσο ζαο έδσζε 
ηελ γιώζζα ν Θεόο γηα λα ιέηε απηά ηα αηζρξά ηξαγνύδηα; Πόζν 
ηεξή είλαη ε γιώζζα θαη ηη θαθή ρξήζε ηεο θάλεηε, όηαλ ηξαγνπδάηε 
ηέηνηα πξόζηπρα ηξαγνύδηα! Με απηή ηε ζπκπεξηθνξά θαηαζηξέθεηε 
ηελ ππόιεςή ζαο θαη γίλεζηε αληηθείκελν εκπαηγκνύ από ηνπο 
άιινπο. Γη‟ απηό ην ιόγν, θξνληίζηε λα ειέγρεηε ηα ιόγηα ζαο, ηελ 
όξαζή ζαο θαη ην γέιην ζαο. Αλ ζέιεηε λα έρεηε ην ζεβαζκό ηεο 
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θνηλσλίαο, πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεζηε κε ηνλ πξέπνληα ηξόπν. ηαλ 
ε ζπκπεξηθνξά ζαο είλαη θαιή, ζ‟ αλέβεη θαη ε ππόιεςή ζαο ζηελ 
θνηλσλία. 
 
Να Τπακούηε ηιρ Δνηολέρ ηος Θεού 

Ο άλζξσπνο πξέπεη λα έρεη ηελ ίδηα αληηκεηώπηζε ζε έπαηλν θαη  
κνκθή, ζε θαιό θαη θαθό. Απηό είλαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ελόο 
αλζξώπηλνπ όληνο. Μόλν έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο ζα έρεη ηελ 
επθαηξία λ‟ αλέιζεη ζην ζετθό επίπεδν. Αληίζεηα, αλ ν άλζξσπνο 
ζπκπεξηθέξεηαη αληίζεηα κε ηελ αλζξώπηλε θύζε, ζα εθθπιηζηεί ζην 
επίπεδν ηνπ δώνπ. Ση ζεκαίλεη απηό; ηη θηλείηαη πξνο ηελ αληίζεηε 
θαηεύζπλζε θη εθθπιίδεηαη από ην αλζξώπηλν ζην δσηθό επίπεδν. Ο 
άλζξσπνο πξέπεη λα θηλείηαη πάληα πξνο ηα εκπξόο θαη λα 
πξννδεύεη. Γελ πξέπεη πνηέ λα νπηζζνδξνκεί. Κάπνηνη αμησκαηηθνί 
αληί λα πξνάγνληαη, ππνβηβάδνληαη. Πνηνο είλαη ν ιόγνο; Δίλαη ηα 
ειαηηώκαηά ηνπο. Πξνάγεζηε, όηαλ απαιιάζζεζηε από ειαηηώκαηα. 
ηαλ ν άλζξσπνο ππνβάιιεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο πξναγσγήο ή 
ηνπ ππνβηβαζκνύ ζ‟ έλα κηθξό γξαθείν, κε βάζε ηελ θαιή ή ηελ 
θαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ, πόζν πεξηζζόηεξν πξνζεθηηθόο πξέπεη λα 
είλαη αλ επηζπκεί λα θεξδίζεη ηε ζετθή ράξε! ηαλ παίξλεηε ην ηεξό 
κνλνπάηη, ν Θεόο ζα ζαο πξνβηβάζεη αλάινγα. Αλ θαιιηεξγήζεηε 
αξεηέο, ηόηε δελ ππάξρεη αλάγθε λα θάλεηε θάπνηα πλεπκαηηθή 
άζθεζε (άληαλα) γηα λα επραξηζηήζεηε ηνλ Θεό. Ο Θεόο ν Ίδηνο ζα 
θαιέζεη ηνλ ελάξεην άλζξσπν θαη ζα ηνπ πεη: «Αγαπεκέλε κνπ, είκαη 
επραξηζηεκέλνο πνπ είζαη έλαο ελάξεηνο άλζξσπνο. Έια θνληά 
Μνπ.» Γελ ρξεηάδεηαη νύηε θαλ λα πξνζεπρεζείηε ζ‟ Δθείλνλ. Ο Θεόο 
ν Ίδηνο ζα ζαο θαισζνξίζεη. Πξέπεη λα ππαθνύηε ηηο εληνιέο Σνπ, 
θαιιηεξγώληαο αθιόλεηε πίζηε θαη ηεξά ζπλαηζζήκαηα. Αλ όκσο 
ελεξγήζεηε αληίζεηα πξνο ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο εληνιέο Σνπ, ζα 
ζαο ππνβηβάζεη αληί λα ζαο πξνάγεη. «αζάλακ Βαηζάλακ Ίηη 
άζηξακ»2 Ση είλαη άζηξα; Δίλαη απηό πνπ πξνηείλεη ηνπο θαλόλεο 
θαη ηνπο θαλνληζκνύο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξώπσλ. Λέεη, 
ζπγθεθξηκέλα: Με βιέπεηε ηίπνηα θαθό, κελ αθνύηε ηίπνηα θαθό θαη 
κε ιέηε πνηέ θαθό. Γελ είλαη γηα ην θαιό ζαο. 
 

Με βιέπεηε ην θαθό – βιέπεηε κόλν ην θαιό 
Μελ αθνύηε ην θαθό – λ’ αθνύηε κόλν ην θαιό 
Με ιέηε ην θαθό – κηιάηε κόλν γηα ην θαιό 

                                                
2
 Sasanam Vachanam Iti Sastram. 



 
ΙΟΥΛΙΟΣ  20119 

Με ζθέθηεζηε ην θαθό – λα ζθέθηεζηε κόλν ην θαιό 
Μελ θάλεηε θαθό – λα θάλεηε κόλν θαιό 
Απηόο είλαη ν δξόκνο πνπ νδεγεί ζηνλ Θεό. 

 
Απηόο είλαη ν θώδηθαο ζπκπεξηθνξάο πνπ νξίδνπλ νη άζηξα γηα ηνλ 
άλζξσπν. ηαλ αθνινπζείηε απηέο ηηο αξρέο, ν Θεόο ζα ζαο 
θαισζνξίζεη. Αλ ελεξγείηε αληίζεηα πξνο απηό ηνλ θώδηθα 
ζπκπεξηθνξάο, ε απόζηαζή ζαο από ηνλ Θεό ζα κεγαιώζεη. Καη όρη 
κόλν απηό, αιιά νύηε πνπ ζα ζαο θνηηάμεη. Πνηα είλαη ε αηηία; Δίλαη 
ην γεγνλόο όηη παξαβηάζαηε ηελ εληνιή ηνπ Θενύ. Απηό ζα έρεη ζαλ 
απνηέιεζκα λα ράζεηε ηελ ππόιεςε, ηνλ πινύην θαη ην ζεβαζκό 
πνπ έρνπλ νη άιινη γηα εζάο ζηελ θνηλσλία. Αλ δελ αθνινπζείηε ηηο 
εληνιέο Σνπ, πώο λα ζαο θέξεη ν Θεόο θνληά Σνπ; Δίλαη ινηπόλ 
απαξαίηεην λα θαιιηεξγήζεηε θαιέο ηδηόηεηεο, πξηλ από θαζεηί 
άιιν.. Πξνζπαζήζηε λ‟ αλαπηύμεηε αηαξαμία. Ζ Μπαγθαβάλη Γθίηα 
δειώλεη επίζεο: «Ζ αηαξαμία απνθαιείηαη πξαγκαηηθή γηόγθα»,3 «Ζ 
ηειεηόηεηα ζηελ πξάμε είλαη πξαγκαηηθή γηόγθα».4 Τπάξρνπλ 
ελδερνκέλσο πνιιά άηνκα πνπ αζθνύλ θξηηηθή εηο βάξνο ζαο. Γελ 
πξέπεη λα ζαο θαηαζιίβεη ε θξηηηθή, νύηε λα ζαο ελζνπζηάδεη ν 
έπαηλνο. Αλ δελ έρεηε ειαηηώκαηα, γηαηί λα ζαο ελνριεί ε θξηηηθή ησλ 
άιισλ; Πξέπεη λ‟ αληηκεησπίδεηε κε ζάξξνο ηελ θαηάζηαζε, 
ζθεπηόκελνη σο εμήο: «Γελ έρσ θάπνην ειάηησκα. Γηαηί ινηπόλ λα 
ελνρινύκαη από ηελ θξηηηθή; Γελ έρσ θάλεη θάπνην ιάζνο». 
Πξνθεηκέλνπ λ‟ αλαπηύμεηε απηνύ ηνπ είδνπο ην ζάξξνο θαη ηελ 
πεπνίζεζε, πξέπεη λ‟ αθνινπζήζεηε ην ζσζηό δξόκν. Δίλαη θνξέο 
πνπ νη ζπνπδαζηέο γειάλε δπλαηά. Ναη, ππάξρνπλ θαηαζηάζεηο πνπ 
κπνξεί λα ηνπο θάλνπλ λα γειάζνπλ. ηαλ βιέπεηε θάπνην αζηείν 
ζπκβάλ ζ‟ έλα ζεαηξηθό έξγν, είλαη θπζηθό λα μεζπάζεηε ζε γέιηα. 
ε απηέο ηηο πεξηζηάζεηο, γειάσ θη εγώ. ηαλ είζαζηε όκσο ζηε 
ζπληξνθηά άιισλ αλζξώπσλ, θαιό είλαη λα ειέγρεηε ην γέιην ζαο.  
 
Καηά ηην Σποθή και ο Νοςρ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ηεο Μαρακπάξαηα, ν Μπίζκα ήηαλ 
μαπισκέλνο πάλσ ζ‟ έλα θξεβάηη από βέιε επί 56 εκέξεο. Καζώο 
πιεζίαδε ην ηέινο ηνπ, ν Κξίζλα νδήγεζε ζε απηόλ ηνπο Πάληαβα 
γηα λα κάζνπλ από απηόλ ηηο αξρέο ηνπ Νηάξκα. ινη γλώξηδαλ ην 
κεγαιείν θαη ηε ζνθία ηνπ. πνπδαίνη ζνθνί θάζνληαλ από ηε κηα 

                                                
3
 Samatvam Yogamuchyate. 

4
 Yoga Karmasu Kausalam. 
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κεξηά θαη νη ζπγγελείο ηνπ Μπίζκα από ηελ άιιε. Οη Κανπξάβα είραλ 
ήδε ζθνησζεί ζηνλ πόιεκν. Απηό πνπ ηνπο είρε θαηαζηξέςεη ήηαλ ε 
θαθνήζεηά ηνπο. Αθόκα θαη ν αθνύλη θαη ν Κάξλα είραλ ραζεί. Μόλν 
πέληε Πάληαβα ήηαλ παξόληεο, καδί κε ηελ Νηξανύπαληη. Ήξζε θαη ν 
Βηληνύξα. Ζ Νηξανύπαληη αθνινπζνύζε πάληα ηνπο Πάληαβα. Ούηε 
νη Πάληαβα νύηε ε Νηξανύπαληη κπνξνύζαλ λ‟ απνρσξηζηνύλ ν 
έλαο ηνλ άιιν. Οη Πάληαβα, καδί κε ηελ Νηξανύπαληη, ππέβαιαλ ηα 
ζέβε ηνπο ζηνλ Μπίζκα. Ζ Νηξανύπαληη είρε πάληα ηδηαίηεξν 
ζεβαζκό γηα ηνπο πξεζβύηεξνπο. Βαζηθά, είρε γελλεζεί από ηε 
θσηηά. Αθόκα θαη ν Κξίζλα εμήξε ηηο αξεηέο ηεο. Αλ θάπνηνο 
ξσηνύζε πνηα ήηαλ ε ζπνπδαηόηεξε αγλή γπλαίθα (Παηηβξάηα), δελ 
αλέθεξε πνηέ ηα νλόκαηα ησλ ζπληξόθσλ ηνπ αηπακπάκα ή 
Ρνύθκηλη. Έιεγε όηη ε Νηξανύπαληη, πνπ είρε λα ππεξεηήζεη πέληε 
ζπδύγνπο, ήηαλ ε ζπνπδαηόηεξε Παηηβξάηα. ηαλ Σνλ ξώηαγαλ ην 
ιόγν, ηνπο εμεγνύζε κε απηό ηνλ ηξόπν: 
 

Η Νηξανύπαληη ππάθνπε πηζηά ζηηο εληνιέο ησλ ζπδύγσλ ηεο. 
Πνηέ δελ είπε ζε θαλέλα όηη δελ είρε ρξόλν λα ηνλ ππεξεηήζεη. 
Ήηαλ ηθαλνπνηεκέλε κε ν,ηηδήπνηε ηεο έθεξλε ε δσή. Ήηαλ ην 
ππέξηαην παξάδεηγκα αγλόηεηαο θαη ζην ζέκα απηό θακία δελ 
κπνξνύζε λα παξαβγεί καδί ηεο. 

(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ) 
 

‟ απηό ην ζεκείν, ν Μπίζκα άξρηζε λα δηδάζθεη ηηο αξρέο ηνπ 
Νηάξκα ζηνπο Πάληαβα, ιέγνληαο: «Νηαξκαξάηδα! Κεξδίζαηε ηνλ 
πόιεκν κόλν ζαλ απνηέιεζκα ηεο ράξεο ηνπ Κξίζλα. Πνηνο λνκίδεηε 
όηη είλαη ν Κξίζλα; Έρεηε ηελ εληύπσζε όηη είλαη θίινο ζαο θαη 
γακπξόο ζαο. Απαηάζηε κε απηή ηελ εληύπσζε. Δίλαη ε άκεζε 
εθδήισζε ηνπ Ναξάγηελα. Με ζαο εμαπαηά ε ζσκαηηθή ζρέζε πνπ 
έρεηε καδί Σνπ. Πόζν ηπρεξνί είζηε πνπ κπνξείηε λα ζπδεηάηε κε ηνλ 
Θεό, λα παίδεηε καδί Σνπ θαη λα πεξλάηε ην ρξόλν ζαο κε ηόζε 
επδαηκνλία ζηε ζπληξνθηά Σνπ!» 
 Απηέο νη δηδαζθαιίεο ηνπ Μπίζκα απνηεινύλ ην άληη Πάξβα5 
ηεο Μαρακπάξαηα θαη δηδάζθνπλ ηνλ άλζξσπν πώο λα 
ζπκπεξηθέξεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, πώο λ‟ 

                                                
5
 Shanti Parva: Απνηεινύλ κεγάιν κέξνο ηεο Μαρακπάξαηα θαη είλαη 

γλσζηέο σο ‘θείκελα ζνθίαο’. Απνηεινύληαη από κειέηεο ζε ζέκαηα όπσο ε 
κεηαθπζηθή, ε θνζκνινγία, ε γεσγξαθία θαη ε κπζνινγία.  
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αληηκεησπίδεη όιεο ηηο θαηαζηάζεηο κε ζάξξνο θη εκπηζηνζύλε θαη 
πώο λα δεη ηε δσή ηνπ θαζεκεξηλά θαηά ηξόπν ελάξεην. Οη Πάληαβα 
άθνπγαλ ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ Μπίζκα κε θαηεβαζκέλν ην θεθάιη από 
ηαπεηλνθξνζύλε. Ζ Νηξανύπαληη, όκσο, δελ κπόξεζε λα θξαηεζεί 
θαη γέιαζε δπλαηά. Σν γέιην ηεο δελ είρε ζθνπό λα δείμεη έιιεηςε 
ζεβαζκνύ πξνο ηνλ Μπίζκα. ήηαλ απιά ε έθθξαζε ησλ εζσηεξηθώλ 
ηεο ζπλαηζζεκάησλ. Ο Μπίζκα έδεημε ηε δπζαξέζθεηά ηνπ κε ηηο 
θηλήζεηο ηνπ, ελώ ν Νηαξκαξάηδα έξημε κηα απζηεξή καηηά ζηελ 
Νηξανύπαληη. Ο Αξηδνύλα, αληίζηνηρα, ηελ θνίηαμε κε απνδνθηκαζία, 
ζαλ λα ήζειε λα πεη: «Ση θάλεηο εθεί; νπ ιείπεη ε θνηλή ινγηθή θαη ε 
παηδεία. Πώο γίλεηαη λα γειάο δπλαηά κπξνζηά ζε ηόζνπο 
αλζξώπνπο;» Ο Μπίζκα όκσο θαηάιαβε ην απώηεξν λόεκα ηνπ 
γέιηνπ ηεο θαη είπε ζηνπο αδειθνύο Πάληαβα: «ρεκαηίζαηε 
ιαλζαζκέλε εληύπσζε γηα ην γέιην ηεο Νηξανύπαληη. Δίλαη κηα 
γπλαίθα κεγάιεο αγλόηεηαο. Καλείο δελ κπνξεί λα ηεο βξεη ςεγάδη. 
Γελ γέιαζε ρσξίο ιόγν. Ζ αηηία ηνπ γέιηνπ ηεο είκαη εγώ.» ηε 
ζπλέρεηα, θάιεζε ηελ Νηξανύπαληη θνληά ηνπ θαη είπε: «Δμήγεζε, ζε 
παξαθαιώ, ζε όινπο ηελ αηηία ηνπ γέιηνπ ζνπ, ώζηε λα θαηαιάβνπλ 
ηελ αιήζεηα θαη λα ζηακαηήζεη ε παξεμήγεζε.» Σόηε ε Νηξανύπαληη 
είπε: «Παππνύ! Πάληα ζέβνκαη ηα ιόγηα ζνπ. Αθηέξσζεο ηε δσή 
ζνπ ζηελ ππεξεζία ηεο Αιήζεηαο (άηπα) θαη ηνπ Νηάξκα. Πάλσ ζε 
απηό, δελ ζα ηνικνύζα πνηέ λα γειάζσ καδί ζνπ. Ήζνπλ ν 
αξρηζηξάηεγνο ηνπ ζηξαηνύ ησλ Κανπξάβα. Ήζνπλ εθείλνο πνπ 
ηνπο κεγάισζε από πνιύ κηθξή ειηθία. Γηαηί, ινηπόλ, δελ 
κνηξάζηεθεο κε ηνπο Κανπξάβα απηέο ηηο δηδαζθαιίεο; Αληί γη‟ απηό, 
δίλεηο απηέο ηηο δηδαζθαιίεο ζηνπο ζπδύγνπο κνπ πνπ είλαη ε 
ελζάξθσζε ηεο αιήζεηαο θαη ηεο αξεηήο. Γελ έδσζεο ηηο δηδαζθαιίεο 
ζνπ ζ‟ εθείλνπο πνπ ηηο ρξεηάδνληαλ, αιιά ηώξα ηηο δίλεηο ζε απηνύο 
πνπ δελ ηηο έρνπλ θαζόινπ αλάγθε. Να γηαηί δελ κπνξνύζα λα 
ζπγθξαηήζσ ην γέιην κνπ». 
 Σόηε ν Μπίζκα είπε: «Ναη, απηό είλαη ιάζνο κνπ. Έηξσγα ην 
θαγεηό πνπ κνπ πξόζθεξαλ νη Κανπξάβα θαη δνύζα ζηε ζπληξνθηά 
ηνπο. Λόγσ ηεο αλίεξεο ηξνθήο πνπ θαηαλάισλα, όιεο νη αξρέο ηνπ 
Νηάξκα είραλ θαηαζηαιεί κέζα κνπ θαη εκθαλίδνληαλ κόλν ηα 
ακαξησιά ζπλαηζζήκαηά κνπ. ιν ην θαθό αίκα κέζα κνπ έρεη ηώξα 
ζηεξέςεη ράξε ζηα βέιε πνπ κνπ εμαπέιπζε ν ζύδπγόο ζνπ ν 
Αξηδνύλα. Μαδί κε ην θαθό αίκα, βγήθαλ όια ηα θαθά ζπλαηζζήκαηα 
θαη νη θαθέο κνπ ζθέςεηο. Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ ηώξα αλαδύνληαη 
από κέζα κνπ κόλν ηεξά ζπλαηζζήκαηα θαη ηεξέο ζθέςεηο. Να γηαηί 
είκαη ηώξα ζε ζέζε λα δηδάμσ ην Νηάξκα ζηνπο Πάληαβα. Ο ιόγνο 
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πνπ δελ κπνξνύζα λα κεηαδώζσ ηηο ηεξέο απηέο δηδαζθαιίεο όιν 
απηό ηνλ θαηξό, δελ ήηαλ παξά ε αλίεξε ηξνθή πνπ έηξσγα ζηνπο 
Κανπξάβα». Οπόηε, ην θαγεηό πνπ ηξώεη θαλείο επεξεάδεη ην λνπ 
ηνπ ζε κεγάιν βαζκό. ηαλ ηξώηε αλίεξε ηξνθή, απνθηάηε κνλν 
αλίεξα ζπλαηζζήκαηα. Ο Μπίζκα ήηαλ άλζξσπνο κεγάιεο ζνθίαο. 
Παξά ηελ ζνθία ηνπ, ν λνπο ηνπ επεξεαδόηαλ από ηελ αλίεξε ηξνθή 
πνπ έηξσγε. Καηά ηελ ηξνθή θαη ν λνπο. Έηζη ινηπόλ, ν Μπίζκα 
δέρηεθε ην ιάζνο ηνπ θαη είπε ζε όινπο όηη δελ έθηαηγε ε 
Νηξανύπαληη πνπ γέιαζε. Σόηε όινη νη Ρίζη, νη γηόγθη θαη όζνη είραλ 
καδεπηεί εθεί, θαηάιαβαλ όηη ε ηξνθή πνπ ηξώεη ν άλζξσπνο έρεη 
κεγάιε επίδξαζε ζην λνπ ηνπ. Ζ Νηξανύπαληη είρε θάζε δίθην λα 
γειάζεη κε ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ Μπίζκα, δηόηη είρε πεξάζεη ηε δσή ηεο 
κέζα ζηελ αιήζεηα θαη ηελ αξεηή. Δίρε αθηεξώζεη, ζηελ θπξηνιεμία, 
ηε δσή ηεο ζηελ ππεξάζπηζε ηεο Αιήζεηαο θαη ηνπ Νηάξκα. 
 
Κάνεηε ηον Δαςηό ζαρ Άξιο ηηρ Αγάπηρ ηος Θεού 
Κάπνηε, όηαλ νη Πάληαβα ήηαλ ζηελ εμνξία, ν νθόο Νηνύξβαζα 
ήξζε ζην εξεκεηήξην ηνπο κε ρίιηνπο καζεηέο ηνπ, δεηώληαο ηξνθή. 
Σνπο είπε όηη ζα έπαηξλαλ ην ινπηξό ηνπο ζ‟ έλα πνηάκη εθεί θνληά 
θαη κεηά ζα επέζηξεθαλ γηα λα θάλε. Σνπο Πάληαβα ηνπο θαηέιαβε 
κεγάιε αγσλία γηα ην πώο ζα έβξηζθαλ ηξνθή γηα ηόζα πνιιά 
άηνκα, όηαλ δελ είραλ ηίπνηα λα ηνπο πξνζθέξνπλ. Φνβνύκελνη ηελ 
θαηάξα ηνπ νθνύ Νηνύξβαζα, ε Νηξανύπαληη πξνζεπρήζεθε ζηνλ 
Κξίζλα λα ηνπο ζώζεη από ηε δύζθνιε απηή ζέζε πνπ είραλ βξεζεί. 
Ο Κξίζλα εκθαλίζηεθε ακέζσο θαη δήηεζε από ηελ Νηξανύπαληη λα 
Σνπ δώζεη θάηη λα θάεη. Σόηε ε Νηξανύπαληη απάληεζε: «Κξίζλα, αλ 
δνύζακε ζηε Υαζηηλαπνύξ, ηόηε ζα νπ πξόζθεξα αζθαιώο έλα 
πινπζηνπάξνρν γεύκα. Γπζηπρώο, όκσο, δνύκε ζ‟ έλα δάζνο, 
ηξώγνληαο ξίδεο θαη βνιβνύο. Κάησ από απηέο ηηο ζπλζήθεο, ηη ζα 
κπνξνύζα λα ζνπ πξνζθέξσ;» Ο Κξίζλα ηήο είπε λα θνηηάμεη κέζα 
ζην ζθεύνο ηεο – ην νπνίν είρε ήδε πιύλεη – γηα λα δεη κήπσο είρε 
πεξηζζέςεη θάπνην ςίρνπιν. Δθείλε έθαλε όπσο ηεο δήηεζε θαη 
αλαθάιπςε έλα ειάρηζην θνκκαηάθη θύιινπ θνιιεκέλν ζην δνρείν. 
Ο Κξίζλα έθαγε ην θπιιαξάθη πνπ πεξίζζεςε. Μόιηο ην έθαλε, ε 
πείλα ηνπ Νηνύξβαζα θαη ησλ καζεηώλ ηνπ ηθαλνπνηήζεθε πιήξσο 
θαη απερώξεζαλ ρσξίο λα ελνριήζνπλ ηνπο Πάληαβα. Με απηό ηνλ 
ηξόπν, ν Κξίζλα έζσζε ηνπο Πάληαβα από ηελ θαηάξα ηνπ 
Νηνύξβαζα. 
 ηαλ ηθαλνπνηείηε ηνλ Θεό, ν θόζκνο όινο ζα ηθαλνπνηεζεί  κ‟ 
εζάο. Αλ ν Θεόο ζαο απνθεξύμεη, ηόηε θαη ν θόζκνο ζα ζαο 
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απνθεξύμεη. ηαλ ν Θεόο απνθεξύμεη θάπνηνλ, δε ζα γίλεηαη 
απνδεθηόο από θαλέλαλ. Αλ ν Θεόο ζαο δερηεί, ηόηε όινη ζα ζαο 
δερηνύλ. ηαλ ινηπόλ ηθαλνπνηήζεθε ε πείλα ηνπ Κξίζλα, ν νθόο 
Νηνύξβαζα θαη νη καζεηέο ηνπ έλησζαλ ρνξηάηνη. Μεηά ην ινπηξό 
ηνπο ζην πνηάκη, δελ επέζηξεςαλ ζηνπο Πάληαβα γηα θαγεηό. 
 Ζ αθνζίσζε ηεο Νηξανύπαληη θαη ε παξάδνζή ηεο ζηνλ Κξίζλα 
ήηαλ απαξάκηιιεο. Ο Θεόο ν Ίδηνο εθζείαδε ηηο αξεηέο ηεο, θαζώο 
εθείλε ππέκελε όιεο ηηο δπζθνιίεο ηεο κε κεγάιε εγθαξηέξεζε. Γελ 
ρξεηάδεηαη λα θνπηάδεηε λα επραξηζηήζεηε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν. Με 
ζπαηαιάηε ηε δσή ζαο ζηελ αλαδήηεζε (θαη ηθαλνπνίεζε) ηαπεηλώλ 
επηζπκηώλ. Να θαηαβάιιεηε όκσο θάζε εηιηθξηλή πξνζπάζεηα 
πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεηε ηνλ Θεό. ηαλ ηθαλνπνηήζεηε ηνλ 
Θεό θαη γίλεηε αξεζηνί ζε Απηόλ, ν νιόθιεξνο ν θόζκνο ζα γίλεη 
δηθόο ζαο. Ο Σπαγθαξάηδα είπε, επίζεο: «Χ Ράκα! Αλ έρσ ηε ράξε 
νπ (Αλνπγθξάρα), ηόηε θαη νη Δλλέα Πιαλήηεο (Ναβαγθξάρα) ζα 
γίλνπλ ππνηειείο κνπ». Πξνθεηκέλνπ λα γίλεηε απνδέθηεο ηεο ράξεο 
ηνπ Θενύ, πξέπεη λα αληηκεησπίδεηε ηα δεύγε ησλ αληηζέησλ – όπσο 
επραξίζηεζε θαη πόλνο, επηπρία θαη ιύπε, έπαηλνο θαη κνκθή – κε 
ηελ ίδηα αηαξαμία. Να ζηνράδεζηε ην Θείν λνκα ηνπ Κπξίνπ θαη λα 
γίλεηε άμηνη ηεο αγάπεο Σνπ. Από ηε ζηηγκή πνπ έρεηε γίλεη 
απνδέθηεο ηεο αγάπεο ηνπ Θενύ, δελ ρξεηάδεηαη λα θνβάζηε ηίπνηα. 
ζα θαηαθέξεηε ηα πάληα ζηε δσή ζαο. Γη‟ απηό, θαιιηεξγήζηε 
αηαξαμία θαη θαηαβάιιεηε θάζε πξνζπάζεηα λα θεξδίζεηε ηε ζεία 
ράξε.  
 
(ην ζεκείν απηό, ν Μπαγθαβάλ έθιεηζε ηελ Οκηιία ηνπ κε ην 
Μπάηδαλ, «Γθνβίληα Γθνπάια Πξάκπνπ Γθηξηληάξη…».  
 
 - Από ηην Ομιλία ηος Μπαγκαβάν ζηην Αίθοςζα άι Κοςλβάνη 
ηος Ππαζάνηι Νίλαγιαμ, ζηιρ 9 Ηοςλίος 1996. 
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ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΝΓΗΚΖ 
ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΚΑΗ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ  

 
ν Παλεπηζηήκην ξη άηπα άη νξγάλσζε ζην Πξαζάληη 
Νίιαγηακ από ηηο 10 έσο ηηο 12 Ηνπλίνπ 2011 κηα ζεηξά 
καζεκάησλ πάλσ ζηελ Ηλδηθή Κνπιηνύξα θαη 
Πλεπκαηηθόηεηα. ε απηά ζπκκεηείραλ ην πξνζσπηθό θαη 

νη ζπνπδαζηέο θαη από ηα ηξία ηκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ: 
Πξαζάληη Νίιαγηακ, Μπξηληάβαλ θαη Αλαληαπνύξ.  Ζ αίζνπζα 
αθξόαζεο Πνπξλαηζάληξα, ζηελ νπνία δηεμήρζεζαλ ηα καζήκαηα, 
ήηαλ παλέκνξθα δηαθνζκεκέλε γηα ηελ πεξίζηαζε. 
 
Μέπα 1η: 10 Ηοςνίος 2011 

Σν πξόγξακκα μεθίλεζε ζηηο 8.30 π.κ. κε ςαικσδίεο βεδώλ απν κηά 
νκάδα καζεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Πξαζάληη Νίιαγηακ θαη 
επαθνινύζεζε θαισζόξηζκα από ηνλ Γξακκαηέα (Registrar) ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Γξ. Νάξελ Ράκηδη. ηε ζπλέρεηα, ν Αληηπξύηαλεο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, Καζ. Σδ. αζίληαξα Πξαζάλη, παξέζεζε ηελ 
ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ. Αλαθεξόκελνο ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο Ηλδηθήο Κνπιηνύξαο θαη Πλεπκαηηθόηεηαο, ν Καζ. Πξαζάλη 
παξαηήξεζε όηη ε πινύζηα θιεξνλνκηά ηεο Ηλδίαο πξνθπιάζζεη ηελ 
επεκεξία όισλ ησλ αλζξώπσλ αλεμαξηήηνπ θάζηαο, θπιήο ή 
εζληθόηεηαο. Αλαθεξόκελνο ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ σο ηελ θαηνηθία 
όισλ ησλ ζξεζθεηώλ, ν Αληηπξύηαλεο είπε όηη ν Μπαγθαβάλ ξη 
άηπα άη Μπάκπα ηόληδε πάληα ηελ ελόηεηα όισλ ησλ ζξεζθεηώλ 
θαη δηαθήξπηηε νηη ε αληδηνηειήο αγάπε θαη ε πξνζθνξά είλαη ε 
παλάθεηα γηα όια ηα πξνβιήκαηα ηνπ θόζκνπ. 
 Μεηά ηελ ελαξθηήξηα νκηιία δύν νκηιεηέο απεπζύλζεθαλ ζην 
αθξναηήξην. Ο πξώηνο νκηιεηήο ήηαλ ν 7νο Αληηπξύηαλεο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, ξη Αλίι Γθόθαθ, ν νπνίνο κίιεζε πάλσ ζην ζέκα: 
«Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Ηλδηθήο Κνπιηνύξαο θαη 
Πλεπκαηηθόηεηαο». Σόληζε όηη έλα από ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
Ηλδηθήο Κνπιηνύξαο είλαη ε ζεηθή θύζε ηνπ αλζξώπνπ. Απηή ε 
πεπνίζεζε δηακόξθσζε θαη ην βαζηθό πεξηερόκελν ησλ 
Οππάληζαλη. Αλαθέξνληαο ζην γεγνλόο όηη ν θόζκνο είλαη ε 
πξνβνιή ηνπ Θενύ, ν νκηιεηήο παξαηήξεζε νηη ν άλζξσπνο πξέπεη 
λα μεπεξάζεη ηε Μάγηα θαη λα θαηαλνήζεη όηη όιεο νη δηαθνξέο 
κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ είλαη επηθαλεηαθέο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη 
ηελ ελόηεηα ηεο αλζξσπόηεηαο. Δπόκελνο νκηιεηήο ήηαλ ν 6νο 

Σ 
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Αληηπξύηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη κέινο ηνπ Κεληξηθνύ 
Ηδξύκαηνο ξη άηπα άη (Sri Sathya Sai Central Trust), ξη .Β. 
Γθίξη. Μίιεζε πάλσ ζην ζέκα: «Οη Αξρέο θαη ε Φηινζνθία ηνπ 
Αξραίνπ πζηήκαηνο Γθνπξνύθνπια». Αλαθέξζεθε δηεμνδηθά ζηα 
πξνηεξήκαηα ηνπ αξραίνπ Ηλδηθνύ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο, ην 
νπνίν εκθπζνύζε ηηο αμίεο ζηνπο καζεηέο ζην ηεξό πεξηβάιινλ ηνπ 
Άζξακ, όπνπ ν Γάζθαινο κεηέδηδε ηηο βαζύηεξεο αιήζεηεο ηεο δσήο 
ζηνπο καζεηέο ηνπ, γηα λα αλαπηύμνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη 
ην ραξαθηήξα ηνπο. Σόληζε ηελ αλάγθε λα ελζσκαησζεί απηό ην 
αξραίν ζύζηεκα κε ην ζεκεξηλό ζύζηεκα εθπαίδεπζεο, όπσο έγηλε 
ζην Παλεπηζηήκην ξη άηπα άη ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Ηεξνύ 
Ηδξπηή θαη Πξύηαλε - Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα. Οη 
ζπγθεθξηκέλεο ζπδεηήζεηο αθνινπζήζεθαλ από κία νιηγόιεπηε 
ηαηλία πνπ είρε ηίηιν «Αιεζηλή Δθπαίδεπζε είλαη λα δεη θαλείο ζηελ 
Παξνπζία ηνπ Θενύ», ε νπνία παξνπζίαζε ηνλ ηξόπν πνπ ην 
βαζηθό ζύζηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζπλδπάδεη ηηο 
αμίεο κε ηελ αθαδεκατθή αξηζηεία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ραξαθηήξα 
ησλ καζεηώλ. 
 ηε ζπλέρεηα αθνινύζεζαλ δύν αθόκα νκηιίεο. Ζ πξώηε νκηιία 
δόζεθε από ηνλ ξη Μπ. Ν. Ναξαζίκρα Μνύξηη ν νπνίνο κίιεζε γηα 
ηνπο «Ηδαληθνύο Γαζθάινπο θαη Μαζεηέο ηεο Αξραίαο Ηλδίαο». 
Παξαζέηνληαο από ην κεγάιν έξγν ηνπ Μπαγθαβάλ γηα ηελ αιεζηλή 
εθπαίδεπζε, “Βίληηα Βάρηλη”, ν δηαθεθξηκέλνο νκηιεηήο παξαηήξεζε 
όηη νη ηδαληθνί δάζθαινη ζηελ αξραία Ηλδία όπσο νη Γηαγθλαβάιθπα, 
Σδατκηλη θαη άλθαξα ήηαλ απζεληίεο ζηελ επηζηήκε ηεο 
Απηνγλσζίαο (Atma Jnana) θαη κεηέδσζαλ απηή ηελ ππέξηαηε 
γλώζε ζε ηδαληθνύο καζεηέο όπσο ν Σδάλαθα, ν βεηαθέηνπ θαη ν 
Παηκαπάληα. Αλέθεξε όηη ε εγθόζκηα γλώζε είλαη αλαγθαία γηα ηελ 
επηβίσζε, αιιά αθόκα πην ζεκαληηθή είλαη ε πλεπκαηηθή εθπαίδεπζε 
ε νπνία δείρλεη ζηνλ άλζξσπν ην κνλνπάηη γηα ηελ απειεπζέξσζή 
ηνπ. Ο δεύηεξνο νκηιεηήο ήηαλ ν ξη αληδέη άρλη, Γηεπζπληήο 
(Director) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μπξηληάβαλ κε ηίηιν ηεο νκηιίαο 
ηνπ: «Ζ Φηινζνθία ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Μπαγθαβάλ Μπάκπα». Ζ 
θηινζνθία ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ Μπαγθαβάλ είλαη βαζηά ξηδσκέλε 
ζηελ Ηλδηθή Κνπιηνύξα θαη Πλεπκαηηθόηεηα. Αλέθεξε ηηο βεδηθέο 
αιήζεηεο πνπ επαλεηιεκκέλα ηόληδε ν Μπαγθαβάλ: άηπακ Βάληα 
Νηάξκακ Σζάξα (Sathyam Vada Dharmam Chara, λα ιεο ηελ 

αιήζεηα, λα πξάηηεηο ζσζηά), Μάηξνπ Νηέβν Μπάβα Πίηξνπ Νηέβν 
Μπάβα (Matru Devo Bhava Pitru Devo Bhava, ηίκα ηε κεηέξα θαη ην 
παηέξα ζνπ ζαλ ηνλ Θεό), Παξνπαθάξα Πνπλγηάγηα Παπάγηα 
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Παξαπηληάλακ (Paropakara Punyaya Papaya Parapeedanam, αξεηή 

είλαη λα ππεξεηείο ηνπο άιινπο θαη ακαξηία λα ηνπο βιάπηεηο), 
Σδάλαλη Σδαλκακπνπκίθζα βαξγθαληάπη Γθαξηβάζη (Janani 
Janmabhumischa Swargadapi Gariyasi, ε κεηέξα θαη ε κεηέξα-

παηξίδα είλαη πην ζπνπδαίεο θαη από ηνλ παξάδεηζν). Ο 
δηαθεθξηκέλνο νκηιεηήο είπε όηη ε θάζε κία από ηηο παξαπάλσ 
αμησκαηηθέο αιήζεηεο παξέρεη νδεγίεο γηα εθαξκνγή ησλ αμηώλ ζε 
αηνκηθό, νηθνγελεηαθό, θνηλσληθό, εζληθό θαη εγθόζκην επίπεδν. 
Απηέο, επίζεο, απνηεινύλ ηε βάζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ Μπαγθαβάλ. 
 
Μέπα 2η: 11 Ηοςνίος 2011 
Σε δεύηεξε εκέξα, ηέζζεξηο νκηιεηέο θαισζόξηζαλ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο. Ο πξώηνο νκηιεηήο ήηαλ ν Γξ. Σδ. Βελθαηαξακάλ, 
5νο Αληηπξύηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζην 
ζέκα: «Ζ Φηινζνθία ηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ άη ζηνλ ύγρξνλν 
Κόζκν». Ο δηαθεθξηκέλνο νκηιεηήο αλέθεξε όηη ε πλεπκαηηθόηεηα 
δελ κπνξεί λα εμαζθεζεί ζηελ απνκόλσζε, δηόηη πλεπκαηηθόηεηα 
ζεκαίλεη θαη θνηλσληθή επζύλε. Γηεπθξίληζε όηη αιεζηλή 
πλεπκαηηθόηεηα είλαη ην λα βιέπνπκε ην Θεό ζηελ θαξδηά όισλ θαη 
λα ηνπο αγαπάκε θαη λα ηνπο ππεξεηνύκε. Μόλν όηαλ ην 
εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα αλαπηύμεη ηελ αθεξαηόηεηα ζηνπο καζεηέο, ζα 
ππάξμεη ζηνλ θόζκν εηιηθξίλεηα θαη θαινζύλε. Ο επόκελνο νκηιεηήο 
ήηαλ ν Καζ. Βηζβαλάη Πάληηη, ν 8νο Αληηπξύηαλεο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ. Ζ νκηιία ηνπ αθνξνύζε «Σν ξόιν ησλ Αμηώλ θαη ηεο 
Ζζηθήο ζηελ Δθπαίδεπζε». Ο Καζεγεηήο παξαηήξεζε όηη νη 
ζύγρξνλεο αζζέλεηεο ηνπ θόζκνπ πξνέξρνληαη από ηελ απνηπρία 
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ηνλίδεη κόλν ηελ αλάπηπμε 
ησλ ηθαλνηήησλ θαη αδηαθνξεί γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ αξεηώλ θαη 
ησλ αμηώλ ζηνπο καζεηέο. Με ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, ν Καζεγεηήο 
έδεημε όηη όηαλ δελ ππάξρνπλ εζηθέο αμίεο, αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ηεο 
θπβέξλεζεο θαη ηνπ εηαηξηθνύ θόζκνπ κηα ζρέζε ε νπνία θάλεη ηνπο 
πινύζηνπο αθόκα πην πινύζηνπο θαη ηνπο θησρνύο εμαζιησκέλνπο. 
Ζ κόλε ιύζε ζ‟ απηό ην πξόβιεκα είλαη ν «πεξηνξηζκόο ησλ 
επηζπκηώλ» όπσο έρεη νξηζηεί από ηνλ Μπαγθαβάλ.  
 Μεηά ηελ νκηιία ηνπ Καζ. Πάληηη, πξνβιήζεθε ην δεύηεξν κέξνο 
ηεο ηαηλίαο «Αιεζηλή Δθπαίδεπζε είλαη λα δεη θαλείο ζηελ Παξνπζία 
ηνπ Θενύ», όπνπ ηνλίζηεθε ε αλαγθαηόηεηα γηα ζπλδπαζκό ηεο 
πλεπκαηηθόηεηαο κε ηελ θνηλσληθή δέζκεπζε. Ο ξη Κ. Σζαθξαβάξηη, 
Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ Γηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηδξύκαηνο ξη 
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άηπα άη (Sri Sathya Sai Central Trust) θαη Πξώηνο Γξακκαηέαο 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ήηαλ ν επόκελνο νκηιεηήο. Κάλνληαο αλαθνξά 
ζε έλα επξύ θάζκα πνηεηώλ θαη ζπγγξαθέσλ, ν έκπεηξνο νκηιεηήο 
επηθεληξώζεθε ζηελ αλαγθαηόηεηα εθπαίδεπζεο ηνπ λνπ ησλ 
καζεηώλ. Παξαθνινπζώληαο ζηελά, πάλσ από ηξεηο δεθαεηίεο, ηελ 
πξόνδν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μπαγθαβάλ, ν ξη Σζαθξαβάξηη  
εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη νη ζπνπδαζηέο ηνπ 
άη είλαη θνξπθαίνη ζηε ρώξα. Σν επίπεδν πνηόηεηαο ηεο έξεπλαο 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ βξίζθεηαη πςειόηεξα από ην εζληθό κέζν όξν θαη 
ππάξρεη πξννπηηθή γηα αθόκα κεγαιύηεξε βειηίσζε. Πξόηεηλε νη 
θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ λα δηδάζθνπλ ζηνπο καζεηέο πώο λα 
καζαίλνπλ θαζώο θαη ην κάζεκα ζηελ ηάμε λα εκπλέεη ηνπο καζεηέο 
λα δηαβάδνπλ ηα θιαζζηθά έξγα ηνπ αληίζηνηρνπ πεδίνπ κάζεζεο. 
Σόληζε όηη κόλν όηαλ κειεηάηαη νιόθιεξν ην απζεληηθό θείκελν 
κπνξνύλ λα θαηαλνεζνύλ θαιύηεξα ηα απνζπάζκαηα ζηα δηδαθηηθά 
βηβιία. Αθόκα θαη γηα ραιάξσζε ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο, 
πξόηεηλε νη καζεηέο λα δηαβάδνπλ αληί γηα κπζηζηνξήκαηα, 
πνηήκαηα, δηόηη ε πνίεζε όρη κόλν ραιαξώλεη, αιιά θαη εμπςώλεη. 
Σόληζε ηελ αλάγθε λα εθπαηδεπηεί ν λνπο ησλ καζεηώλ γηα λα 
θαηαθηήζνπλ ηε ζετθή ηνπο ηαπηόηεηα θαη ηελ αλάγθε λα ηνπο 
εκπλεύζνπκε ώζηε λα εξγαζηνύλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ιηγόηεξν 
πξνλνκηνύρσλ ζπλαλζξώπνπο ηνπο. Δπίζηεζε ηελ πξνζνρή ζηελ 
αλάγθε θαιιηέξγεηαο ησλ αμηώλ ζηνπο ζπνπδαζηέο δηόηη ε 
ζπλεηδεηνπνηεκέλε θαιιηέξγεηα ησλ αμηώλ εμαζθαιίδεη ηελ άλνδν 
ηνπ αλζξώπνπ ζην ζετθό επίπεδν. Ο ηέηαξηνο νκηιεηήο ηεο πξσηλήο 
ζπλεδξίαο ήηαλ ν ξη Β. ξηληβάζαλ, Πξόεδξνο όισλ ησλ Ηλδηθώλ 
Οξγαληζκώλ Τπεξεζίαο ξη άηπα άη. πγθεθξηκελνπνηώληαο ηηο 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ν ξη ξηληβάζαλ είπε 
πσο ε πξώηε είλαη ε ππεξεζία ζηελ θνηλσλία, δεδνκέλνπ όηη ε 
ππεξεζία ζηελ  θνηλσλία είλαη ππεξεζία ζην Θεό. Ζ δεύηεξε είλαη ε 
θαιιηέξγεηα ηεο αγάπεο ζηελ θαξδηά γηαηί κόλν ηόηε κόλν κπνξεί 
θαλείο λα μεθηλήζεη ην ηαμίδη ηνπ πξνο ηνλ Θεό. Σέινο ε ηξίηε 
θαηεπζπληήξηα γξακκή είλαη ε θαιιηέξγεηα αξκνλίαο κεηαμύ ηνπ λνπ, 
ηεο θαξδηάο θαη ησλ ρεξηώλ ή αιιηώο ε θαιιηέξγεηα αξκνλίαο κεηαμύ 
ησλ ζθέςεσλ, ησλ ιόγσλ θαη ησλ πξάμεσλ.  
 Πξηλ από ηελ νκηιία ηνπ ξη ξηληβάζαλ, πξαγκαηνπνηήζεθε έλα 
δξώκελν-θνπίδ γηα ηε δσή θαη ην κήλπκα ηνπ Μπαγθαβάλ ζην νπνίν 
ζπκκεηείραλ ηξεηο νκάδεο από ζπνπδαζηέο (δύν από ην 
Παλεπηζηήκηα ησλ αλδξώλ θαη έλα από ην γπλαηθείν Παλεπηζηήκην). 
Ο αξρεγόο ηνπ θνπίδ ήηαλ ν κεηαδηδαθηνξηθόο ζπλεξγάηεο ηεο 
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ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Δκπνξίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, Γξ. άζαλθ 
άρ, ν νπνίνο παξέζηεζε  κπξνζηά ζην αθξναηήξην όιε ηε δσή θαη 
ηελ απνζηνιή ηνπ Αβαηάξ κέζσ νμπδεξθώλ εξσηήζεσλ θαη 
ζπάλησλ θσηνγξαθηώλ ζε δηαθάλεηεο. Μέρξη θαη νη γεξαηόηεξνη 
ζπκκεηείραλ κε ελζνπζηαζκό, απαληώληαο ζε εξσηήζεηο ησλ 
ζπνπδαζηώλ. πσο αξκόδεη θαη ζηελ πεξίζηαζε, ην θνπίδ ηειείσζε 
κε ηζνπαιία κεηαμύ ησλ ηξηώλ νκάδσλ θαη ζθνξ 80 πόλησλ. 
 
Μέπα 3η: 12 Ηοςνίος 2011 
Σν πξσηλό ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο ησλ Καινθαηξηλώλ Μαζεκάησλ, 
έγηλαλ ηξεηο νκηιίεο από ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ θαζώο θαη δύν νκηιίεο από απνθνίηνπο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ. Ο πξώηνο νκηιεηήο ήηαλ ν Γξακκαηέαο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, Γξ. Νάξελ Ράκηδη, ν νπνίνο κίιεζε πάλσ ζην ζέκα 
«Σν ξακα θαη ε Απνζηνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ξη άηπα άη». 
θηαγξαθώληαο ηηο αμίεο πνπ ζρεκάηηζαλ ηνλ ππξήλα ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ν Γξ. Ράκηδη ηηο 
θαηεγνξηνπνίεζε ζε ηέζζεξηο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο: πεηζαξρία, 
ζρέζε κε ηνλ Μπαγθαβάλ, ζσζηή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά, ππνκνλή 
θαη επηκνλή. Ο Μπαγθαβάλ ίδξπζε ην Παλεπηζηήκην σο ζύγρξνλν 
«Γθνπξνύθνπια», όπνπ ε πεηζαξρία απνηειεί ηε βάζε θάζε 
δηδαζθαιίαο, κε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζρεδηαζκέλεο έηζη ώζηε λα 
ζπλδένπλ ηνπο καζεηέο κε ηνλ Μπαγθαβάλ, κε ηε ζετθή θαζνδήγεζε 
ηνπ νπνίνπ λα θαιιηεξγνύλ αμίεο θαη ραξαθηήξα, ώζηε όηαλ 
απνθνηηήζνπλ από ην Παλεπηζηήκην, όιεο νη πξαθηηθέο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ λα έρνπλ γίλεη δεύηεξε θύζε ηνπο. Ο δεύηεξνο 
νκηιεηήο ηεο πξσηλήο ζπγθέληξσζεο ήηαλ ν Γξ. Ραηδέζβαξη Παηέι, 
Γηεπζπληήο ηεο ρνιήο Αγγιηθώλ ζην Παλεπηζηήκην ηεο 
Αλαληαπνύξ. ηελ νκηιία ηνπ «πλδπάδνληαο ηελ Δπηζηήκε θαη ηελ 
Πλεπκαηηθόηεηα ζην Παλεπηζηήκην ξη άηπα άη», ν έκπεηξνο 
νκηιεηήο παξαηήξεζε όηη ε επηζηήκε ρσξίο αλζξσπηά δελ είλαη κόλν 
άρξεζηε αιιά θαη επηθίλδπλε, όπσο απνδείρζεθε από ηνπο δύν 
Παγθόζκηνπο Πνιέκνπο ζην πξώην κηζό ηνπ 20νπ αηώλα, όηαλ ε 
επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζηξνθή 
ηνπ αλζξώπνπ από ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. Σν Παλεπηζηήκην ξη 
άηπα άη παξέρεη ην ηδαληθό παξάδεηγκα ζηνλ θόζκν, θαζώο 
ζπλδπάδεη ηελ πιηθή επηζηήκε κε ηελ επηζηήκε ησλ αμηώλ θαη ηεο 
πλεπκαηηθόηεηαο. 
 Μεηά ηελ νκηιία ηνπ Γξ. Παηέι πξνβιήζεθε ην ηξίην κέξνο ηεο 
ηαηλίαο «Αιεζηλή Δθπαίδεπζε είλαη λα δεη θαλείο ζηελ Παξνπζία ηνπ 
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Θενύ». Ο ηξίηνο νκηιεηήο ηεο πξσηλήο ζπλάληεζεο ήηαλ ν Γξ. Σ. 
Ραβί Κνπκάξ, Δπόπηεο (Warden) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 
Μπξηληάβαλ. Μίιεζε γηα ηε δσή ηνπ Μπαγθαβάλ θαη αλαθέξζεθε ζ‟ 
Απηόλ σο ηδαληθό Γάζθαιν θαη ηδαληθό καζεηή. Δμηζηνξώληαο 
θάπνηα γεγνλόηα από ηα πξώηα θαινθαηξηλά καζήκαηα ζην νηπ θαη 
ζην Μπξηληάβαλ, επηζήκαλε όηη νιόθιεξε ε δσή ηνπ Μπαγθαβάλ 
ήηαλ έλα έπνο ππεξεζίαο πξνο ζηελ αλζξσπόηεηα ην νπνίν 
ελέπλεπζε ηνλ θάζε έλα λα ππεξεηεί ην ζπλάλζξσπό ηνπ κε 
αληδηνηέιεηα. Πξνέηξεςε ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο λα δηαπνηηζηνύλ κε 
πλεύκα ππεξεζίαο όπσο έθαλε θαη ν Μπαγθαβάλ ζηε δσή Σνπ θαη 
λα αμηνπνηήζνπλ θάζε επθαηξία γηα ππεξεζία ζηελ θνηλσλία. Όζηεξα 
από ηελ νκηιία ηνπ Γξ. Ραβί Κνπκάξ, δύν απόθνηηνη ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, ν ξη Βελθαηέο Πξαζάλη θαη ε κη. Νηξακάια εθάξ 
κίιεζαλ πάλσ ζην ζέκα «Ο Ηδαληθόο Μαζεηήο ηνπ άη θαη ν Ρόινο 
ηεο/ηνπ ζηελ Κνηλσλία». Αθεγήζεθαλ επηιεθηηθά γεγνλόηα από ηελ 
καζεηηθή ηνπο δσή θνληά ζηνλ Μπαγθαβάλ θαη πεξηέγξαςαλ ηα 
καζήκαηα πνπ έκαζαλ από Δθείλνλ. 
 
Γιαδπαζηικέρ Δνόηηηερ  
Οη νκηιίεο πνπ δόζεθαλ από ηνπο έκπεηξνπο νκηιεηέο 
αθνινπζήζεθαλ από δηαδξαζηηθέο ζπλεδξίεο νη νπνίεο 
δηαδξακαηίζηεθαλ ζε δηάθνξεο ηνπνζεζίεο θαη ζηηο ηξείο εκέξεο ησλ 
Καινθαηξηλώλ Μαζεκάησλ. ηηο 10 Ηνπλίνπ 2011, ην δηαδξαζηηθό 
κάζεκα πεξηειάκβαλε νκαδηθή ζπδήηεζε, ζηηο 11 Ηνπλίνπ, ελδν-
νκαδηθή παξνπζίαζε θαη ζηηο 12 Ηνπλίνπ, γεληθή  παξνπζίαζε.  
 
Λαηπεςηικά Ππογπάμμαηα Μοςζικήρ 

Δλώ νη δξαζηεξηόηεηεο ησλ Καινθαηξηλώλ Μαζεκάησλ δηεμάγνληαλ 
ην πξσί ζηελ Αίζνπζα Πνπξλαηζάληξα, ιαηξεπηηθά κνπζηθά 
πξνγξάκκαηα δηεμάγνληαλ ην απόγεπκα ζηελ Αίζνπζα άη 
Κνπιβάλη. ηηο 10 Ηνπλίνπ 2011 παξνπζηάζηεθε έλα ιαηξεπηηθό 
κνπζηθό πξόγξακκα από ηνπο ζπνπδαζηέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηνπ 
Πξαζάληη Νίιαγηακ θαη Μπξηληάβαλ, ελώ ζηηο 11 Ηνπλίνπ 2011, ην 
Παλεπηζηήκην ηεο Αλαληαπνύξ παξνπζίαζε ην δηθό ηνπ πξόγξακκα. 
Πξηλ από ηα κνπζηθά πξνγξάκκαηα πξνεγήζεθε ζπλνπηηθή 
παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
Καινθαηξηλώλ Μαζεκάησλ ζηελ Αίζνπζα Πνπξλαηζάληξα, ελώ ζηνλ 
ίδην ρώξν, κεηά από ηα κνπζηθά πξνγξάκκαηα αθνινύζεζαλ 
Μπάηδαλ πνπ ηξαγνπδήζεθαλ από όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
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Αποσαιπεηιζηήπια Δνόηηηα 

Σν απνραηξεηηζηήξην ηκήκα ησλ Καινθαηξηλώλ Μαζεκάησλ 
νινθιεξώζεθε κε ηε δηάζεζε ηνπ πέκπηνπ θαη ηειεπηαίνπ ηόκνπ από 
ην «Αγαπεκέλνη  Μνπ Μαζεηέο» από ηνλ πξώελ Τπεύζπλν 
Δμεηάζεσλ, Καζ. Μ. Ναληδνπληάηα. Ζ ζεηξά ησλ βηβιίσλ 
«Αγαπεκέλνη Μνπ Μαζεηέο» απνηειεί κηα ζπάληα ζπιινγή από 
Οκηιίεο ηνπ Μπαγθαβάλ πξνο ηνπο καζεηέο Σνπ θαη θαιύπηεη κηα 
πεξίνδν 30 ρξόλσλ. πληάρζεθε από ην Σκήκα Δθδόζεσλ ηνπ 
Ξελώλα (Hostel) ησλ Μεγαιύηεξσλ πνπδαζηώλ ηνπ Πξαζάληη 
Νίιαγηακ, ζε 5 ηόκνπο νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ 108 ζετθέο Οκηιίεο 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ, ζην Μπξηληάβαλ 
θαη ζην Κνληατθαλάι.  Δλώ νη πξώηνη 4 ηόκνη ηεο ζεηξάο δηαηέζεθαλ 
από ηνλ Μπαγθαβάλ ηα ηειεπηαία 2 ρξόληα, ν ηειεπηαίνο ηόκνο 
πξνζθέξζεθε ζ‟ Δθείλνλ θαηά ηελ επνίσλε απηή πεξίζηαζε.  
 ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο ζπλάληεζεο ηηκήζεθαλ κεξηθνί από ηνπο 
ζηπινβάηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο απνζηνιήο ηνπ Μπαγθαβάλ, ηα 
επηιεγκέλα εξγαιεία Σνπ πνπ έδεζαλ κηα παξαδεηγκαηηθή δσή 
ζπλεηζθέξνληαο ζηε ζετθή Σνπ Απνζηνιή, όπσο ε πξώελ 
Δπηηεξήηξηα (Warden) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αλαληαπνύξ, Καζ. 
Σδεγηαιάθζκη Γθνπηλάη, ε νπνία ππεξέηεζε από απηή ηε ζέζε πάλσ 
από 35 ρξόληα, θαη ε νπνία δηεηέιεζε θαη Γηεπζύληξηα ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, ν πξώελ Δπηηεξεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην 
Πξαζάληη Νίιαγηακ ξη Μπ. Ν. Ναξαζίκρα Μνύξηη, ν νπνίνο 
ππεξέηεζε ζε απηή ηε ζέζε γηα 23 ρξόληα, ν γηα 16 ρξόληα πξώελ 
Γηεπζπληήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ Καζ. Γ. . 
Ράν πνπ επίζεο δηεηέιεζε γηα 21 ρξόληα Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο 
Δπηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, δόζεθαλ ζπγραξεηήξηα ζηνλ Καζεγεηή ηεο 
ρνιήο Δπηρεηξήζεσλ, Καζ. Β.Η. Ρακακνύξηη θαη ζηνλ πξώελ 
Δπηηεξεηή ζηνλ Ξελώλα ησλ Μεγαιύηεξσλ πνπδαζηώλ ηνπ 
Πξαζάληη Νίιαγηακ, Γξ. . ίβα άλθαξα άη όπνπ ππεξέηεζε ζε 
απηή ηε ζέζε γηα 17 ρξόληα θαη απνηειεί ην λεόηεξν θαη πην 
δεκνθηιέο κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 
Με έλα βαζύ αίζζεκα εγθάξδηαο επγλσκνζύλεο, ην Παλεπηζηήκην 
αλαγλώξηζε ηελ εμαηξεηηθή ηνπο ζπκβνιή θαη ηελ ηαπεηλή ηνπο 
ππεξεζία ζηε ζετθή Απνζηνιή ηνπ Μπαγθαβάλ. 
 Έηζη ηειείσζε απηό ην ζύληνκν, αιιά δηαθσηηζηηθόηαην 
Καινθαηξηλό εκηλάξην πάλσ ζηελ Ηλδηθή Κνπιηνύξα θαη 
Πλεπκαηηθόηεηα, ην απόγεπκα ηεο 12εο  Ηνπλίνπ 2011, κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ Άξαηη πξνο ηνλ Μπαγθαβάλ θαη ηε δηαλνκή 
Πξαζάληακ. 
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Από ηα αξρεία καο 
 

ΠΔΗΡΔΣΔ ΣΟΝ ΠΟΡΟ ΣΟΤ ΟΝΟΜΑΣΟ 
ΣΟΤ ΘΔΟΤ ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΑ Α 

 
Η  ΦΑΡΗ  ΣΟΤ  ΘΕΟΤ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΚΑΝΕΙ  

ΑΝΕΝΕΡΓΟ  ΣΗ  ΜΟΙΡΑ  
 

λ θη έξρνκαη ζε απηή ηελ κεγαινύπνιε γηα πάλσ από 20 
ρξόληα, ηνύηε είλαη ε πξώηε θνξά πνπ νκηιώ ζε 
ζπγθέληξσζε αλζξώπσλ, νη νπνίνη δνπλ εδώ. Πξέπεη λα 
ζπκπέζεη ν ρξόλνο, ε αλάγθε θαη ε πξάμε, θαη ζήκεξα 

έρεη ζπκβεί απηό. Ζ Ζκέξα ηνπ Γθνύξνπ έρεη εμαζθαιίζεη θαη ηα ηξία, 
θαη γη‟ απηό ζπγθεληξώζεθαλ ζε απηή ηελ αλζξσπνζάιαζζα ηα λεξά 
πνιιώλ πεξηνρώλ κέζα από πνιιά θαλάιηα θαη παξαπνηάκνπο. Ζ 
κεγαινύπνιε Μάηζνξ έρεη απνθηήζεη θαιή θήκε από ηελ αθνζίσζή 
ηεο ζηε κνπζηθή, ηελ γιππηηθή θαη ζε άιιεο θαιέο ηέρλεο. κσο, 
ππάξρεη κηα ηέρλε πην εμαίξεηε από όιεο απηέο, θαη απηή είλαη ε 
ηέρλε ηνπ ηξόπνπ δσήο, ηνπ «δελ». Πνιινί άλζξσπνη, έκπεηξνη ζε 
άιια πεδία, απνηπγράλνπλ ζε απηή ηελ ηέρλε ηνπ «δελ». Ενπλ 
δπζηπρηζκέλνη ρσξίο ίρλνο ραξάο, ηθαλνπνίεζεο ή γαιήλεο. 
Γλσξίδνπλ κόλν πόλν θαη κεηαδίδνπλ ηνλ πόλν ηνπο ζε άιινπο.  

Δπίζεο, ε Μάηζνξ είλαη θεκηζκέλε γηα ην άξσκα ηνπ 
ζαληαιόμπινπ, πνπ παξάγεη. Μέρξηο εδώ, όια θαιά! Αιιά ζα ήζεια 
ην άξσκα πνπ αλαδύεηαη από ηα αηζζήκαηά ζαο, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο 
πξάμεηο ζαο, θαη όρη ηόζν ην άξσκα από ηα δέληξα πνπ θπηξώλνπλ 
ζηα δάζε. Μόλν ηόηε αμίδεη απνιύησο ε θαιή θήκε. Δάλ ε αίζζεζε 
νκνξθηάο θαη αξκνλίαο δελ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ζηελ θαζεκεξηλή 
δσή ησλ αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ηόηε απηή ε δσή είλαη 
ζπαηάιε, βάξνο, θάξζα. Ο άλζξσπνο νθείιεη λα αλέιζεη 
πλεπκαηηθά από ην δσηθό επίπεδν, κε ηελ δηθή ηνπ πλεπκαηηθή 
πεηζαξρία θαη άζθεζε.  

Τπάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο αλζξώπσλ: Εσηθή (Παζάβη), 
Αλζξώπηλε ((αράηδα) θαη Θετθή (Νηίβπα). Ο άλζξσπνο έρεη 
εμειηρζεί από ηελ πέηξα, ην θπηό, ην δέληξν, ην ζθνπιήθη θη έληνκν, 
ην πνπιί θαη ζειαζηηθό, αιιά θάπνηνη άλζξσπνη ζέξλνληαη αθόκε 
ζηα πξώηα ζηάδηα, αλ θη έρνπλ απνθηήζεη ηελ αλζξώπηλε κνξθή.  
 
 

Α 
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Ο Κόζμορ είναι ένα Σεπάζηιο Νοζοκομείο 

Ο πξσζππνπξγόο Σδάηηη είπε όηη είζηε ζαλ νγθόιηζνη, αθαηέξγαζηνη 
θαη ζθιεξνί, θαη όηη ε Αθνζίσζε έρεη ηελ δύλακε λα ζαο θάλεη 
καιαθνύο θαη ιείνπο. Σώξα, ηη θάλεη έλαο γιύπηεο, όηαλ βιέπεη έλαλ 
θαηάιιειν νγθόιηζν; Μνξθνπνηεί κε ηνλ λνπ ηνπ ην αγαπεκέλν 
είδσιν ηνπ Θενύ, ην νπνίν «ιαγνθνηκάηαη» κέζα ζηνλ νγθόιηζν. Σνλ 
θαηαιακβάλεη ε ηδέα λα απειεπζεξώζεη ην είδσιν από ην 
ζθηρηαγθάιηαζκα ηεο πέηξαο. Πηάλεη ηελ ζκίιε θαη ην ζθπξί ηνπ θαη 
απνκαθξύλεη ηελ πεξηηηή πέηξα, πνπ βξίζθεηαη γύξσ από ην 
παλέκνξθν είδσιν. Σειηθά, ην απειεπζεξώλεη. Ο νγθόιηζνο πξέπεη 
λα ππνζηεί όια ηα ζθιεξά ρηππήκαηα ηεο ζκίιεο, γηα λα γίλεη ην 
είδσιν Θενύ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κ‟ εζάο. Πξέπεη λα απαιιαγείηε 
από όια ηα εκπόδηα, ηα βάξε πνπ ζαο ζύξνπλ θάησ θαη ζαο θάλνπλ 
νγθόιηζν (boulder) αληί πηζηό (bhakta), ή πξαγκαησκέλν πξόζσπν 
(paramahamsa), ή αθόκα θαη Τπέξηαην Ολ (Paramatma). 

Ο θόζκνο είλαη έλα ηεξάζηην λνζνθνκείν θαη ε αλζξσπόηεηα 
είλαη θαηάθνηηε κέζα ζε απηό. Μεξηθνί ζθαδάδνπλ από πόλν 
δεινθζνλίαο, άιινη πεξπαηνύλ θακαξσηά από ππεξεθάλεηα, 
νξηζκέλνη ράλνπλ ηνλ ύπλν ηνπο από κίζνο ή ηπθιώζεθαλ από 
θηιαξγπξία, άιινη πιήηηνληαη από ηδηνηέιεηα. Ο θαζέλαο πάζρεη από 
θάπνηα αζζέλεηα.  

ήκεξα, πνπ γηνξηάδεηαη ε Ζκέξα ηνπ Γθνύξνπ, νθείιεηε λα 
απνδώζεηε επγλσκνζύλε ζηνπο γηαηξνύο πνπ θάλνπλ ηελ δηάγλσζε 
ησλ αζζελεηώλ ζαο θαη νξίδνπλ ζεξαπείεο, αιιά θαη ζηηο λνζνθόκεο, 
πνπ όινη καδί θξνληίδνπλ λα αλαθηήζεηε ηελ πγεία ζαο. Δπίζεο, 
πξέπεη λα απνθαζίζεηε ζήκεξα λα αθνινπζείηε ηελ ζεξαπεπηηθή θαη 
θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ ζπζηήζεθε. Γελ αξθεί, αλ κάζεηε απέμσ 
ηελ ζπληαγή ή δηαβάδεηε ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα ηελ πηλαθίδα ηνπ 
θαξκάθνπ ζην θηαιίδην, ή επηζθέπηεζηε θαζεκεξηλά ην λνζνθνκείν. 
Σν λα παηλεύεηε ηνλ γηαηξό ή λα ηνλ ζαπκάδεηε, ίζσο ηνλ 
παξαθηλήζεη λα ζαο ζπκπνλέζεη, αιιά ε αζζέλεηά ζαο κπνξεί λα 
ζεξαπεπζεί κόλν κε ην λα παίξλεηε ην θάξκαθν θαη λα 
ζπκκνξθώλεζηε κε ηνπο πεξηνξηζκνύο ηξνθήο θαη πνηνύ θαη κε ηηο 
ζσζηέο ζπλήζεηεο δσήο.  

Δλώ κηιώ ζε γηαηξνύο, πξέπεη λα πσ επίζεο όηη γηαηξνί πνπ 
καιώλνπλ γηα ην πνξηνθόιη ηνπ αζζελή, ή πνπ πξνζπαζνύλ λα 
αξπάμνπλ έλαλ αζζελή πξηλ ηνλ πάξεη έλαο αληαγσληζηήο ηνπο, 
είλαη θίλδπλνο γηα ηελ θνηλσλία. Γηαηξόο πνπ πεξηθξνλεί άιινπο 
γηαηξνύο, ή εκκέλεη ζηηο δηθέο ηνπ πξνλνκηαθέο ζεξαπείεο, 
αλεμάξηεηα από ηελ εκπεηξία απνηπρίαο, ή πνπ θαζνδεγείηαη πην 
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πνιύ από ηηο ηδηνηξνπίεο ηνπ, ηηο θαληαζίεο θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο 
ηνπ, ή ιαβαίλεη ππόςε ηνπ ηελ θνηλσληθή ηάμε ηνπ αζζελή, παξά ηελ 
αξξώζηηα ηνπ ζαλ πην ζεκαληηθή, είλαη επίζεο επηθίλδπλνο. Σελ 
ζεκεξηλή επνρή, ζπλαληάκε γηαηξνύο θαη γθνύξνπ, νη νπνίν έρνπλ 
θηάζεη ζε ζεκείν λα ινγνκαρνύλ γηα ηνπο αζζελείο θαη ην πνξηνθόιη 
ηνπο θαη λα πσινύλ ηηο δηθέο ηνπο ή άιισλ αλζξώπσλ πξνλνκηαθέο 
ζεξαπείεο. 

 

Ο Βςάζα είναι ο Μέγιζηορ ηων Πνεςμαηικών Ηαηπών 

ήκεξα, είλαη ε κέξα πνπ ε αλζξσπόηεηα ηηκά ηνλ κέγηζην ησλ 
πλεπκαηηθώλ ηαηξώλ, ηνλ ζνθό Βπάζα. Δίλαη ν κέγηζηνο ηέηνησλ 
ηαηξώλ, δηόηη ζπλέιεμε ηνπο Βέδεο, ζπλέζεζε ηηο Πνπξάλαο θαη ην 
Μαρακπάξαηα6 θαη παξέδσζε ζηελ αλζξσπόηεηα ηελ 
Μπαγθαβάηα7. Δίλαη ν αξρηθόο γθνύξνπ γηα όινπο πνπ βαδίδνπλ ζην 
κνλνπάηη πξνο ηνλ Θεό. Φύηεςε ηνλ ζπόξν ηνπ ζετζκνύ θαη ηνλ 
θαιιηέξγεζε κε ηα απνθαιπκκέλα ηεξά θείκελα (ξνύηη), κε θείκελα-
θώδηθεο (κξίηη) πνπ ζπλέζεζαλ  ζνθνί θαη ηηο ηεξέο γξαθέο 
(άζηξαο) θαη ηηο Πνπξάλαο. Παξέδσζε ζηνλ θόζκν ηελ 
Μπαγθαβάλη Γθίηα θαη ηνπο Αθνξηζκνύο Μπξάρκα, ηελ ηδέα ηνπ 
ελππάξρνληα Άηκα, ηελ ηζηνξία ησλ Θετθώλ Παηγληδηώλ ηνπ Κπξίνπ 
θαη ην κπζηηθό ηεο δηαξθώο κεηαβαιιόκελεο Γεκηνπξγίαο. Ο Βπάζα 
έδεζε γύξσ ζηα 3800 π.Υ. Ήηαλ δηζέγγνλνο ηνπ ζνθνύ Βαζίζηα, 
γηνο ηνπ Παξαζάξα θαη ν παηέξαο εθείλνπ ηνπ νλνκαζηνύ ζηνιηδηνύ 
κεηαμύ ησλ αξραίσλ ζνθώλ, ηνπ νύθα. Ζ ηζηνξία ηεο δσήο ηνπ 
είλαη κηα ζεηξά ζαπκάησλ, κηα ζετθή αθήγεζε. Ήξζε από ηνλ 
Βαζνπληέβα (.η.κ.: όλνκα ηνπ Κξίζλα), έθαλε λέα θαηακέηξεζε ησλ 
Θετθώλ Παηγληδηώλ (Λήια) ηνπ Βαζνπληέβα γηα ράξε όισλ, θαη 
ηειηθά ζπγρσλεύηεθε κε ηνλ Βαζνπληέβα. Καζηέξσζε ηελ επνρή ηεο 
απαγγειίαο ηνπ Ολόκαηνο ηνπ Κπξίνπ (Νάκα Παξάγηελα) θη έθαλε 
νιόθιεξε ηελ αλζξσπόηεηα λα αληηιεθζεί ηελ γιπθύηεηα ηνπ 
Ολόκαηνο ηνπ Κπξίνπ, ην Οπνίν επηθαιείηαη ηελ Μνξθή θαη ηελ Υάξε 
Σνπ. 
 

Να Πποζεύσεζηε Καθημεπινά ζηον Θεό 
Ήηαλ ν Βπάζα πνπ πξώηνο απνθάιπςε ην κπζηηθό ζηνλ άλζξσπν 
λα θάλεη ηνλ λνπ ηνπ ηόζν δηαπγή θαη γεκάην από δξνζεξέο αθηίλεο, 

                                                
6
 Μπζνινγηθέο Πξαγκαηείεο θαη ην Ιλδηθό Έπνο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ 

πόιεκν ησλ Πάληαβα ελάληηα ζηνπο θαθόβνπινπο Κανπξάβα.  
7
 Τν ηεξό θείκελν πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ελζαξθώζεηο ηνπ Βίζλνπ θαη εηδηθά 

ηνπ Σξη Κξίζλα. 
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όζν είλαη ε ειήλε ζε κηα λύρηα παλζειήλνπ. Γη‟ απηό ηνλ ιόγν, 
απηή ε Παλζέιελνο (Πνύξληκα) ζρεηίδεηαη κε ηνλ Βπάζα θαη κε 
όινπο ηνπο γθνύξνπ. ήκεξα, θάζε ζετζηήο πξέπεη λα αξλείηαη λα 
ηθαλνπνηεζεί κε κία γηνξηή θαη κε κία νκηιία. Πξέπεη λα πξνζπαζεί 
λα ζπείξεη ηνλ ζπόξν ηνπ Ολόκαηνο ηνπ Κπξίνπ ζηελ θαιά 
πξνεηνηκαζκέλε πλεπκαηηθή θαξδηά ηνπ, απαιιαγκέλε από ηα 
αγθάζηα ηνπ εγσηζκνύ, λα ηελ πνηίδεη κε αγάπε, λα πεξηθξάμεη ην 
βιαζηαξάθη κε αθιόλεηε πίζηε, λα ην πεξηπνηείηαη κε ην ιίπαζκα ηεο 
αλάκλεζεο ηνπ Ολόκαηνο, θαη από ην αλαπηπγκέλν δέληξν ηνπ 
ηεξνύ Όκλνπ λα θόςεη ην θξνύην ηεο επδαηκνλίαο θαη λα 
απνιακβάλεη ηελ γιπθύηεηά ηνπ. 

Μπνξεί έλα πξόζσπν λα θαπρηέηαη γηα ηνπο ηεξάζηηνπο 
ζεζαπξνύο ζηα ζεζαπξνθπιάθηα ηεο ηξάπεδαο πνπ ζπλαιιάζζεηαη, 
αιιά ν ίδηνο κπνξεί λα πηζησζεί κόλν εθείλα πνπ πξαγκαηηθά έρεη 
απνθηήζεη θαη θαηαζέζεη, εθεί. Μελ θαηαζπαηαιάηε ηνλ ρξόλν πνπ 
ζαο έρεη παξαρσξεζεί. Πξνζθέξεηε ηνλ ζηνλ Κέζαβα (.η.κ.: όλνκα 
ηνπ Κξίζλα), ν νπνίνο είλαη ε ελζσκάησζε ηνπ Υξόλνπ. Γλσξίζηε 
όηη μππλώληαο από ηνλ ύπλν είλαη γέλλεζε θαη πεγαίλνληαο γηα 
ύπλν είλαη ζάλαηνο. Ξππλώληαο θάζε πξσί, λα πξνζεύρεζηε: 
«Κύξηε! Σώξα γελληέκαη από ηελ κήηξα ηνπ ύπλνπ. Δίκαη 
απνθαζηζκέλνο λα πξαγκαηνπνηήζσ όια ηα έξγα απηήο ηεο εκέξαο 
ζαλ πξνζθνξέο ζ‟ Δζέλα, κ‟ Δζέλα πάληνηε παξόληα κπξνζηά ζην 
κάηη ηνπ λνπ κνπ. Κάλε ηεξέο θαη αγλέο ηηο ζθέςεηο, ηα ιόγηα θαη ηηο 
πξάμεηο κνπ. Αο κελ πξνθαιέζσ πόλν ζε θαλέλαλ. Αο κελ 
πξνθαιέζεη πόλν ζ‟ εκέλα θαλέλαο. Καηεύζπλέ κε, θαζνδήγεζέ κε 
απηή ηελ εκέξα». Καη όηαλ πεξλάηε ηηο πύιεο γηα ύπλν ηελ λύρηα, 
πξνζεπρεζείηε:«Κύξηε! Σα έξγα απηήο ηεο εκέξαο, ην βάξνο ησλ 
νπνίσλ ελαπόζεζα  
ζ‟ Δζέλα ζήκεξα ην πξσί, ηειείσζαλ. Ήζνπλ Δζύ πνπ κε έθαλεο λα 
βαδίδσ, λα νκηιώ, λα ζθέθηνκαη θαη λα ελεξγώ. Έηζη, ελαπνζέησ 
ζηα Πόδηα νπ όια ηα ιόγηα κνπ, ηηο ζθέςεηο θαη ηα έξγα κνπ. Σν 
έξγν κνπ εθπιεξώζεθε. Γέμνπ κε! Έξρνκαη πίζσ ζ‟ Δζέλα». 
Τηνζεηείζηε απηέο σο θαζεκεξηλέο πξνζεπρέο ζαο. Σν θαιύηεξν είλαη 
λα έρεηε ηνλ Δαπηό ζαο σο ηελ πεγή θσηόο, σο ηνλ Γθνύξνπ ζαο. Ζ 
εζσηεξηθή δηάλνηα, ν εζσηεξηθόο Γθνύξνπ ζα απνθαιύςεη ηελ 
Αιήζεηα. Απηή ε επιαβηθή ζηάζε ζα εθπαηδεύζεη ηηο παξνξκήζεηο 
ζαο κε ηξόπν πνπ ε εζσηεξηθή δηάλνηα ζα απνθαιπθζεί πιήξσο. 
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Να Δκηελείηε ηα Πάνηα με Πνεύμα Αθιέπωζηρ 

Αξρίζηε κε ηελ θαιιηέξγεηα Αγάπεο. Γηαπίζησζα όηη νη άλζξσπνη 
ηεο Καξλάηαθα έρνπλ κεγάιε πίζηε θαη αθνζίσζε. Δίλαη απινί ζηηο 
ζπλήζεηεο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο. Μελ επηηξέπεηε ζε απηέο λα 
αηνλήζνπλ. Να ηηο θαιιηεξγείηε κε θξνληίδα. Ο πξσζππνπξγόο είπε 
όηη όινη νη άλζξσπνη είλαη παηδηά ηνπ Κπξίνπ. Δίλαη θαιύηεξα λα ιέεη 
όηη όινη είλαη εζνπνηνί θαη παίδνπλ ζην δξάκα πνπ Δθείλνο 
ζθελνζέηεζε. Μαξηνλέηεο ρνξεύνπλ θαη παίδνπλ, όπσο Δθείλνο 
ρεηξίδεηαη ηνπ ζπάγθνπο. Ο ξόινο πνπ ζαο αλέζεζε κπνξεί λα είλαη 
εθείλνο ηνπ αμησκαηηθνύ, ηνπ ζηξαηηώηε, ηνπ αγξόηε, ηνπ δεηηάλνπ ή 
ηνπ ππαιιήινπ. Να παίδεηε ζσζηά ηνλ ξόιν ζαο, ώζηε ην έξγν λα 
ζηεθζεί από επηηπρία. Να εθηειείηε ηα πάληα κε πλεύκα αθηέξσζεο, 
ζαλ θάζε ζηηγκή πνπ παίδεηε, κηιάηε θη αηζζάλεζηε λα είλαη 
αληαπόθξηζε ζε κηα εληνιή πνπ ιάβαηε. Γηα λα απνθηήζεηε απηή ηελ 
δηάζεζε αθηέξσζεο, νη Αθνξηζκνί Αθνζίσζεο (Μπάθηη νύηξαο) 
νξίδνπλ ελληά κνλνπάηηα, αιιά ην πην εύθνιν θη εθαξκόζηκν είλαη 
ηεο Σκάξαλα, δειαδή κηαο δσήο αδηάθνπεο ελζύκεζεο ηνπ Κπξίνπ. 

Μηα ζηδεξέληα ξάβδνο βπζίδεηαη ζην λεξό, αιιά ρηππήζηε ηελ θαη 
θάλεηέ ηελ θνίιν αγγείν θαη ζα επηπιέεη ζην λεξό, κεηαθέξνληαο θαη 
θάπνην βάξνο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ λνπ ηνπ αλζξώπνπ, ν 
νπνίνο βπζίδεηαη εύθνια ζηε ζάιαζζα ησλ αηζζήζεσλ. Κάλεηε ηνλ 
λνπ ζαο «θνίιν», ζθπξνθνπώληαο ηνλ κε ην λνκα ηνπ Κπξίνπ. 
Μεηά, ζα επηπιέεη κε αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα ησλ ηαιαηπσξηώλ. Μελ 
είζηε ζαλ δίζθνο γξακκνθώλνπ, πνπ κεηαδίδεη ην ηξαγνύδη θάπνηνπ 
άιινπ, αγλνώληαο ηελ γλήζηα ζπγθίλεζε ηεο κνπζηθήο. Να 
ηξαγνπδάηε ηελ Υάξε θαη ηελ Γόμα ηνπ Κπξίνπ, από δηθή ζαο 
εκπεηξία. 

Δάλ θεξδίζεηε ηελ Υάξε ηνπ Κπξίνπ, αθόκα θαη νη πξνζηαγέο ηεο 
κνίξαο κπνξνύλ λα μεπεξαζηνύλ. Τπάξρνπλ νξηζκέλα θάξκαθα ζε 
κπνπθαιάθηα, πάλσ ζηα νπνία ε θαξκαθνβηνκεραλία έρεη γξάςεη 
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ θαξκάθνπ, πέξαλ από ηελ νπνία ην 
θάξκαθν ράλεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ. Βέβαηα, ην θάξκαθν ζα 
είλαη κέζα ζην κπνπθαιάθη, αιιά δε ζα είλαη δξαζηηθό. Παξνκνίσο, 
ε Υάξε ηνπ Κπξίνπ κπνξεί λα θάλεη αλελεξγό ηελ κνίξα. Ο γθνύξνπ 
είλαη απηόο πνπ ζαο δείρλεη ηνλ ηξόπν λα επηηύρεηε ηελ Υάξε, θαη ζε 
ηέηνηνλ ζπνπδαίν γθνύξνπ αθηεξώλεηαη ηνύηε ε κέξα. 

 
- Αποζπάζμαηα από ηην Ομιλία ηος Μπαγκαβάν ζηην 

Μαϊζόπ, με ηην εςκαιπία ηηρ Γκούπος Πούπνιμα, ηην 17η Ηοςλίος 
1961. 
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Ο Σνπάκη δηδάζθεη κε «Μηθξέο Ιζηνξίεο» (Chinna Katha) 
 

ΠΟΟ ΜΑΚΡΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΟΤ ΘΔΟΤ; 
 

ε κηα ζπλάζξνηζε ινγίσλ, πνπ νξγάλσζε έλαο βαζηιηάο 
ζηελ Απιή ηνπ, θάπνηνο πνιπκαζήο ιόγηνο δηεγήζεθε ηελ 
ηζηνξία ηνπ πώο ν Κύξηνο Ναξάγηελα (ν Θεόο) 
απειεπζέξσζε ηνλ Γθαηδέληξα (βαζηιηά ησλ ειεθάλησλ) 

κ‟ έλαλ πνιύ επράξηζην θη ελδηαθέξνληα ηξόπν, πεξηγξάθνληαο πώο 
ν Κύξηνο είλαη πάληνηε έηνηκνο λα πξνζηαηέςεη ηνπο πηζηνύο Σνπ. Ο 
ιόγηνο είπε: «Αθνύγνληαο ηελ θξαπγή αγσλίαο ηνπ Γθαηδέληξα, ν 
Κύξηνο Ναξάγηελα έζπεπζε ακέζσο από ηελ Καηνηθία ηνπ 
(Βατθνύληα) κε ζθνπό λα ηνλ πξνζηαηέςεη, ρσξίο θαλ λα 
ελεκεξώζεη ηελ ζύληξνθό ηνπ Λάθζκη θαη ρσξίο λα πάξεη καδί ηνπ 
ηα όπια ηνπ, όπσο είλαη ην ζθήπηξν θαη ν ηξνρόο».  

Ο βαζηιηάο, αθνύ άθνπζε ηελ πεξηγξαθή ηνπ ιόγηνπ, ηνλ ξώηεζε 
ακέζσο: «νπάκη! Πεο καο αθξηβώο, πόζν καθξηά ήηαλ ε Καηνηθία 
ηνπ Ναξάγηελα από ην κέξνο πνπ ν Γθαηδέληξα ππέβαιε ηελ 
παξάθιεζε γηα βνήζεηα από ηνλ Κύξην;» Υηππώληαο ηα κάγνπιά 
ηνπ κε ηηο παιάκεο ηνπ γηα λα εθθξάζεη ηελ αδπλακία ηνπ λα 
απαληήζεη, ν ιόγηνο είπε ζηνλ βαζηιηά: «Μεγαιεηόηαηε! Δίλαη πέξαλ 
από ηελ θαηαλόεζή κνπ λα πσ κε αθξίβεηα πόζν καθξηά είλαη ε 
Καηνηθία ηνπ Ναξάγηελα. Καλέλαο άιινο, εθηόο από έλαλ άγην 
άλζξσπν, δελ κπνξεί λα απαληήζεη. Οπσζδήπνηε, δελ είκαη ζε 
ζέζε λα πσ θάηη αλαθνξηθά κε απηή ηελ εξώηεζε. Ίζσο θάπνηνο 
άιινο ιόγηνο εδώ ζηελ Απιή ζνπ κπνξεί λα πεη θάηη γη‟ απηό ην 
ζέκα». Σόηε, όινη νη παξεπξηζθόκελνη ιόγηνη έζθπςαλ ηα θεθάιηα 
ηνπο, αθνύ αδπλαηνύζαλ λα απαληήζνπλ ζην εξώηεκα ηνπ βαζηιηά. 

Δθείλε ηελ ώξα, ν ππεξέηεο πνπ ζηεθόηαλ πίζσ από ηνλ ζξόλν 
θη έθαλε  αέξα ζηνλ βαζηιηά κε κηα βεληάιηα, είπε ζηνλ βαζηιηά: 
«Κύξηέ κνπ ! Αλ κνπ επηηξέπεηο, κπνξώ λα ζνπ πσ πόζν καθξηά 
ήηαλ ε Καηνηθία ηνπ Ναξάγηελα». «Δληάμεη, κίιεζε!» δηέηαμε ν 
βαζηιηάο. Σόηε, ν ππεξέηεο είπε: «Κύξηε! Ζ Καηνηθία ηνπ Ναξάγηελα 
ήηαλ ηόζν καθξηά, όζν κπνξνύζε λα αθνπζηεί ε θξαπγή ηνπ 
Γθαηδέληξα». 

Ο Θεόο είλαη πάληνηε θνληά ζηνπο πηζηνύο Σνπ θαη αθνύεη ηηο 
αγσληώδεηο πξνζεπρέο ηνπο. 
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ΚΔΦΔΗ 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ 

 
(πσο αλαγξάθνληαη θαζεκεξηλά ζηνλ Πίλαθα ηνπ Πξαζάληη 

Νίιαγηακ, από Οκηιίεο ηνπ Μπάγθαβαλ Σξη Σάηπα Σάη Μπάκπα) 
 

1 Ινπιίνπ 2011  

Ζ πίζηε είλαη ζαλ έλα ελεξγό εθαίζηεην. Οη ακθηβνιίεο είλαη ζαλ 
ηνπο ζπόξνπο. Καλέλαο ζπόξνο δελ πξόθεηηαη λα θπηξώζεη επάλσ 
ζ‟ έλα ελεξγό εθαίζηεην. Δάλ νη ακθηβνιίεο ζαο πνιιαπιαζηάδνληαη, 
απηό ζεκαίλεη όηη ε πίζηε ζαο είλαη αδύλακε θαη αζηαζήο, όκνηα κε 
έλα αδξαλέο εθαίζηεην. πνπ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο, δελ κπνξεί λα 
ππάξμεη πίζηε. Οη ακθηβνιίεο ζαο γελλώληαη ή εμαθαλίδνληαη ιόγσ 
δηθώλ ζαο πξάμεσλ ζε πξνεγνύκελεο δσέο. Δάλ ε πίζηε ζαο είλαη 
δπλαηή, δελ ζα γελλώληαη κέζα ζαο ακθηβνιίεο. Γηα λα βηώζεηε ηνλ 
Θεό, πξέπεη πξώηα λα απαιιαγείηε από όιεο ζαο ηηο ακθηβνιίεο. 
Από θαηξό ζε θαηξό, ν Θεόο ζαο ππνβάιεη ζε δηάθνξεο δνθηκαζίεο 
δσήο. Ζ πξόζεζή Σνπ όκσο δελ είλαη λα ζαο ηηκσξήζεη κέζσ 
απηώλ, όπσο κπνξεί λα θαληάδεζηε, αιιά λα ελδπλακώζεη ηελ 
πίζηε ζαο. Πάληνηε λα ζπκάζηε όηη ν Θεόο δξα σο παξαηεξεηήο. Ο 
Θεόο ζαο δείρλεη ηελ νδό πξνο ηελ απηνπξαγκάησζε. 

- Μπάκπα 
 
2 Ινπιίνπ 2011  

Ο αιεζηλόο πλεπκαηηθόο Γηδάζθαινο είλαη ζαλ ηνλ ρεηξνπξγό 
νθζαικίαηξν: ν νθζαικίαηξνο ζεξαπεύεη ηνλ θαηαξξάθηε 
αθαηξώληαο από ηνλ νθζαικό ηνπ αζζελή ηνλ πκέλα-θαθό πνπ έρεη 
ζακπώζεη από ηε θζνξά ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπνζεηώληαο ζηε ζέζε 
ηνπ έλαλ λέν θαθό – έηζη απνθαζηζηά ηελ όξαζή ηνπ. Ο αιεζηλόο 
πλεπκαηηθόο Γηδάζθαινο αθαηξεί επίζεο ην πέπιν άγλνηαο θαη 
πξνζθόιιεζεο πνπ ζνιώλεη ηελ όξαζε ηνπ καζεηή θαη κ‟ απηόλ ηνλ 
ηξόπν απνθαζηζηά ηε θπζηθή πλεπκαηηθή ηνπ όξαζε. Μόλν όηαλ 
εμαγλίζεηε ηελ θαξδηά ζαο απνκαθξύλνληαο από κέζα ηεο ηελ 
άγλνηα, ηηο ζιίςεηο, ηηο έγλνηεο θαη αλεζπρίεο, ηελ απιεζηία θαη ηνλ 
θζόλν, ζα κπνξέζεηε λα βηώζεηε ηελ πιεξόηεηα ηεο 
Πξαγκαηηθόηεηάο ζαο. Να ενξηάδεηε ηελ εκέξα εθείλε θαηά ηελ 
νπνία ν λνπο ζαο, απαιιαγκέλνο πιένλ από ην ζθνηάδη ηεο 
άγλνηαο, έρεη θζάζεη ζηελ πιήξε θώηηζε. 

- Μπάκπα 
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3 Ινπιίνπ 2011  

Δθόζνλ θαλείο γελλήζεθε, ν ζάλαηνο είλαη ην αλαπόθεπθην ηέινο 
ηνπ. κσο, είλαη δπλαηό λα απνθύγεη ηε γέλλεζε θαη σο εθ ηνύηνπ, 
λα απνθύγεη θαη ηνλ ζάλαην. Γηόηη, ε γέλλεζε δελ είλαη παξά ε 
ζπλέπεηα δηθήο ζαο δξάζεο (Κάξκα) ζε πξνεγνύκελεο δσέο ζαο. Γη‟ 
απηό, λα αζρνιείζηε κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ απαηηεί ην θαζήθνλ 
ζαο θαη λα ηηο εθηειείηε ζαλ κία πξνζθνξά ζηνλ Θεό. Σόηε νύηε από 
ηηο επηηπρίεο ζαο ζα ελζνπζηάδεζηε, νύηε από ηηο απνηπρίεο ζαο ζα 
απνζαξξύλεζηε – δηόηη, Δθείλνο είλαη πνπ ζαο παξαθηλεί, Δθείλνο 
πνπ ζαο βνεζά, Δθείλνο πνπ ζαο ραξίδεη ραξά ή ζιίςε, θαηά ην 
Θέιεκά Σνπ. Έηζη, ν πξάηησλ πνπ πξνζθέξεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο 
ηνπ ζηνλ Θεό, δελ ζα έρεη πξνζθόιιεζε ζηνπο θαξπνύο ησλ 
πξάμεώλ ηνπ, ζπλεπώο δελ ζα δεζκεύεηαη από ηηο ζπλέπεηέο ηνπο. 
Οη ζπλέπεηεο απηέο δελ ζα αθήζνπλ ίρλε ζηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ 
ηα νπνία ζα ηνλ επεξέαδαλ κεηά ζάλαηνλ. 

- Μπάκπα 
4 Ινπιίνπ 2011  

Οιόθιεξνο ν θόζκνο είλαη ζαλ έλα παλεπηζηήκην, ην νπνίν καο 
δηδάζθεη αζηακάηεηα. ε όιεο ηηο επαγγεικαηηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο 
καο δξαζηεξηόηεηεο, πάληα ππάξρεη θάηη λα δηδαρζνύκε. Αθόκα θαη 
όηαλ θαιιηεξγνύκε ηε γε, ππάξρεη θάηη λα δηδαρζνύκε. Υσξίο λα 
θάλεη δηάθξηζε σο πξνο ηελ θνηλσληθή ηάμε, ηε ζξεζθεία, ηνλ ηίηιν ή 
ην αμίσκα κέζα ζηελ θνηλσλία, ην δέληξν κνηξάδεηαη ηνπο θαξπνύο 
ηνπ κε όινπο, δηαθεξύζζνληαο έηζη ηελ ηζόηεηα κεηαμύ όισλ. Σα 
βνπλά καο δηδάζθνπλ όηη δελ πξέπεη λα έρνπκε ππεξβνιηθή 
πξνζθόιιεζε ζην ζώκα καο, κε ην λα καο δείρλνπλ πόζν 
ππνκνλεηηθά κπνξνύλ λα αληέρνπλ ηε βξνρή, ηνλ θαπηεξό ήιην ή ην 
ηζνπρηεξό θξύν. ηαλ θάπνηνο πεζαίλεη, δηδαζθόκαζηε όηη ν θόζκνο 
δελ είλαη θάηη ην κόληκν θαη όηη ε νηθνγέλεηα είλαη κόλν κηα 
ςεπδαίζζεζε. Ο ζάλαηνο καο ππελζπκίδεη όηη δελ έρνπκε δηθαίσκα 
λα ζπλερίζνπκε λα ιέκε «απηό αλήθεη ζ‟ εκέλα» ή «εθείλν αλήθεη ζε 
ζέλα». Σν θαιύηεξν ζρνιείν γηα λα θαηαλνήζεηε ηνλ Θεό, είλαη ε 
Γεκηνπξγία Σνπ. Παληνύ κέζα ζηε Γεκηνπξγία Σνπ ππάξρεη θάηη λα 
δηδαρζείηε. 

- Μπάκπα 
5 Ινπιίνπ 2011  
Χο δάζθαινο Αλζξσπίλσλ Αμηώλ γηα παηδηά πξέπεη λα ζεσξείηε ηε 
κεηάδνζε πλεπκαηηθώλ γλώζεσλ κία κεγάιε επθαηξία θαη έλα ηεξό 
θαζήθνλ. Πξέπεη λα θαηαβάιεηε θάζε πξνζπάζεηα λα δηδάζθεηε ηνπο 
καζεηέο κε αγάπε, αλεθηηθόηεηα θαη αγλή θαξδηά. Πξέπεη επίζεο λα 
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ππεξληθήζεηε ηελ αδξάλεηα θαη νθλεξία. Πξέπεη λα κεηαρεηξίδεζηε 
όια ηα παηδηά πνπ έξρνληαη ζε ζαο κε πεξηζζόηεξε ζηνξγή απ‟ απηή 
πνπ δείρλεηε αθόκα θαη ζηα δηθά ζαο παηδηά. Οη πλεπκαηηθνί 
δάζθαινη πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ όινπο ηνπο καζεηέο ηνπο 
ηζόηηκα - δελ πξέπεη λα κεξνιεπηνύλ γηα θαλέλαλ βάζεη θνηλσληθήο 
ηάμεο, ζξεζθείαο ή άιισλ ηέηνησλ ζεκάησλ. Πξέπεη λα ελζηαιάδεηε 
ζηνλ λνπ ησλ παηδηώλ ηελ έλλνηα ηεο αληδηνηεινύο πξνζθνξάο 
ππεξεζίαο. Πξέπεη λα ηα δηδάζθεηε όηη, θάζε θνξά πνπ ηξώλε 
πξέπεη πξώηα λα πξνζθέξνπλ λνεξά ηελ ηξνθή ηνπο ζηνλ Θεό. 
Πξέπεη επίζεο λα δηδάζθεηε ηα παηδηά λα ζπκπεξηθέξνληαη ζηνπο 
κεγαιύηεξνύο ηνπο κε ηαπεηλνθξνζύλε. αλ πλεπκαηηθνί δάζθαινη 
δελ πξέπεη λα είζηε εγσηζηέο. ηαλ ππάξρεη κέζα ζαο εγσηζκόο, δελ 
κπνξείηε λα είζηε έλαο θαιόο πλεπκαηηθόο δάζθαινο. πλεπώο, 
πξέπεη λα θάλεηε θάζε πξνζπάζεηα λα απαιιαγείηε από ην εγώ ζαο, 
λα κάζεηε θαιά όιεο ηηο επζύλεο ζαο θαη λα εθπιεξώλεηε ην 
θαζήθνλ ζαο. 

- Μπάκπα 
6 Ινπιίνπ 2011  

Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ θξίζε ζαο γηα λα δηαπηζηώλεηε ηί είλαη 
άρξεζην ή αξλεηηθό θαη λα ην απνξξίπηεηε, θξαηώληαο κόλν ό,ηη έρεη 
αμία. Πξέπεη λα θεξδίδεηε πλεπκαηηθό όθεινο (Punyam) 
πξνζθέξνληαο αληδηνηειή ππεξεζία ζηνπο ζπλαλζξώπνπο ζαο. 
Πξέπεη λα κέλεηε καθξηά από ηνπο θαθνύο θαη λα αλαδεηείηε ηε θηιία 
ησλ θαιώλ, δει. αηόκσλ πνπ κπνξνύλ λα ζαο εμαγλίζνπλ θαη λα 
ζαο βειηηώζνπλ. Δάλ δελ πξνζπαζήζεηε λα αιιάμεηε ηνλ εαπηό ζαο 
κ‟ απηόλ ηνλ ηξόπν, ζα ζπλερίζεηε λα πξνζδνθάηε άθζνλε Θεία 
Υάξε θαη θαηόπηλ λα θαηεγνξείηε ηνλ Θεό γηα ηηο ζιίςεηο ζαο, αληί λα 
θαηεγνξείηε ηελ αζηαζή πίζηε ζαο! Γελ κπνξείηε λα απαηηείηε ηε 
Υάξε ηνπ Θενύ κε ηέηνηα λννηξνπία - ε αθνζίσζή ζαο πξέπεη λα 
είλαη ηόζν γλήζηα θαη αιεζηλή, ώζηε ν Θεόο λα ζαο απνδερζεί ζαλ 
πηζηνύο Σνπ. Ζ δσή ζαο αλαιώλεηαη ζηγά-ζηγά από ηνλ ρξόλν. Ο 
Θεόο είλαη ν Κύξηνο ηνπ ρξόλνπ. Γη' απηό, ν Θεόο λα είλαη ε 
θαηαθπγή ζαο - ν Θεόο λα είλαη ν θαζνδεγεηήο ζαο ζηελ πλεπκαηηθή 
νδό, ν Κύξηόο ζαο. Να Σνπ πξνζθέξεηε ηε ιαηξεία ζαο, λα 
ππαθνύηε ηηο εληνιέο Σνπ, λα Σνπ πξνζθέξεηε επίζεο γεκάηνη 
επγλσκνζύλε ηνλ ζεβαζκό ζαο θαη λα Σνλ έρεηε ζηαζεξά θαη 
αδηάιεηπηα ζηνλ λνπ ζαο. Απηόο είλαη ν κόλνο θαη ζπλάκα ν 
επθνιόηεξνο ηξόπνο λα Σνλ βηώζεηε σο δηθή ζαο πξαγκαηηθόηεηα. 

- Μπάκπα 
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7 Ινπιίνπ 2011  

Σνλ παιηό θαηξό, ν πλεπκαηηθόο Γηδάζθαινο πξηλ αθόκα κεηαδώζεη 
πλεπκαηηθέο γλώζεηο ζηνπο καζεηέο ηνπ, ηνπο αλέζεηε δηάθνξα 
θαζήθνληα πνπ έπξεπε λα εθηεινύλ θαζεκεξηλά ζην εξεκεηήξηό 
ηνπ. Απηό ην έθαλε γηα έλαλ εηδηθό ιόγν: έλαο ζεκαληηθόο 
αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ν εμαγληζκόο ηεο θαξδηάο. 
ηαλ ε θαξδηά ηνπ εμαγληζηεί, ν καζεηήο είλαη πιένλ έηνηκνο λα 
δερζεί ηηο πλεπκαηηθέο δηδαζθαιίεο ηνπ Γηδαζθάινπ. Μ‟ απηόλ ηνλ 
ηξόπν, ηνπο παιηνύο θαηξνύο ν πλεπκαηηθόο Γηδάζθαινο αξρηθά 
αλέζεηε ζηνπο καζεηέο ηνπ ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, θαη αθνύ κέζσ 
απηήο εμαγλίδνληαλ θαη έκελε ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ σξηκόηεηα 
θάζε καζεηή λα δερζεί πλεπκαηηθή δηδαζθαιία, ηόηε άξρηδε λα ηνλ 
δηδάζθεη ηε Γλώζε ηεο Απηνγλσζίαο. 

- Μπάκπα 
8 Ινπιίνπ 2011  

Κάζε εξγαζία ζαο πξέπεη λα ηελ εθηειείηε ζαλ κία πξνζθνξά ζηνλ 
Θεό. Γελ πξέπεη λα είζηε νθλεξνί θαη αδξαλείο. πνηα εξγαζία θη αλ 
θάλεηε, πξέπεη λα ηελ δηεθπεξαηώλεηε κε αίζζεκα αγάπεο. Μπνξείηε 
λα ζηξαθείηε ζε νπνηνδήπνηε επάγγεικα είλαη θαηάιιειν γηα ηηο 
θιίζεηο θαη ηηο ηθαλόηεηέο ζαο. Δλόζσ θάλεηε ηέηνηα αγηαζκέλε 
εξγαζία, πξέπεη λα ζπλερίδεηε λα ιαηξεύεηε ηε κνξθή ηνπ Θενύ πνπ 
ζαο είλαη ηδηαίηεξα αγαπεηή. Οη άλζξσπνη ιέλε όηη ζπλαληνύλ πνιιά 
εκπόδηα όηαλ θάλνπλ ηηο πλεπκαηηθέο αζθήζεηο ηνπο (άληαλα). 
ηαλ ζαο παξνπζηάδνληαη εκπόδηα, πξέπεη λα ηα εθιακβάλεηε ζαλ 
δνθηκαζίεο. Οη δνθηκαζίεο απηέο δελ πξννξίδνληαη γηα ηηκσξία ζαο, 
αιιά γηα λα βεβαησζεί ε σξηκόηεηά ζαο λα πξνρσξήζεηε ζην 
ακέζσο αλώηεξν ζθαινπάηη ηεο πλεπκαηηθήο πνξείαο ζαο. πρλέο 
δνθηκαζίεο ζεκαίλνπλ ζπρλέο επθαηξίεο γηα πλεπκαηηθή „πξναγσγή‟. 
Δάλ κεηαμύ ησλ δνθηκαζηώλ παξεκβάιιεηαη κεγάιν ρξνληθό 
δηάζηεκα, απηό ζεκαίλεη απιώο όηη ε πλεπκαηηθή „πξναγσγή‟ ζαο ζα 
θαζπζηεξήζεη γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα αθόκα. Με απηό ην πλεύκα 
πξέπεη λα αληηκεησπίδεηε ηα εκπόδηα ζηελ πλεπκαηηθή ζαο πνξεία 
πξνο ηελ έλσζε κε ηνλ Θεό θαη λα πξνζπαζείηε λα ηα ππεξληθάηε. 

- Μπάκπα 
9 Ινπιίνπ 2011  

Γηα ηελ επηηπρία ζε νπνηνδήπνηε ηνκέα ηεο δσήο, είλαη αλαγθαία ε 
γλώζε, νη δεμηόηεηεο θαη ε ηζνξξνπία. Αλ ππάξρεη ζηε δσή ζαο 
ηζνξξνπία κεηαμύ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ θαη πξαθηηθώλ δεμηνηήησλ, 
ζα έρεηε πνιύ θαιά απνηειέζκαηα. ηνλ πλεπκαηηθό ηνκέα, ε 
ηζνξξνπία κεηαμύ ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο είλαη άθξσο 
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ζεκαληηθή, δηόηη ζαο δίλεη κία ςπρηθή γαιήλε πνπ ζαο βνεζά λα 
παξακέλεηε ήξεκνη ηόζν απέλαληη ζηνπο επαίλνπο όζν θαη απέλαληη 
ζηηο θξηηηθέο. Γηα λα παξακέλεηε ςπρηθά γαιήληνη, είλαη απαξαίηεηε ε 
πξαθηηθή εθαξκνγή. Αλ ράζεηε ηελ ηζνξξνπία, ζύληνκα ζα 
αθνινπζήζνπλ βάζαλα θαη ζιίςεηο. ηαλ ζαο αλαζέηνπλ θάπνηα 
εξγαζία, πξέπεη λα ηελ δηεθπεξαηώλεηε νιόςπρα, κε ύςηζηε 
εηιηθξίλεηα θαη αθηέξσζε ζηελ νινθιήξσζή ηεο, αμηνπνηώληαο ηηο 
ηθαλόηεηέο ζαο ζηνλ ύςηζην βαζκό. Πάξηε γηα παξάδεηγκα, έλαλ 
καζεηή πνπ ηνπ αλαζέηεη ν πλεπκαηηθόο ηνπ δηδάζθαινο λα θπηέςεη 
δέληξα θαη λα θηηάμεη έλαλ θήπν. Αλ θάλεη ηελ εξγαζία κε όιε ηνπ 
ηελ θαξδηά, ρσξίο λα επεξεάδεηαη από επαίλνπο ή θαηεγόξηεο, ηα 
θπηά ζα αλαπηπρζνύλ θαιά θαη ν θήπνο ζα κεηακνξθσζεί ζε ρώξν 
κεγάιεο νκνξθηάο. ηαλ δε ν πλεπκαηηθόο δηδάζθαινο έξζεη λα δεη 
ηνλ θήπν θαη ραξεί κε ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ, ε ραξά ηνπ γίλεηαη ε 
Υάξε πνπ δίλεη ζ‟ απηόλ ηνλ καζεηή, θαη ε Υάξε απηή ζα ηνπ θέξεη 
κεγάιε επηπρία. 

- Μπάκπα 
10 Ινπιίνπ 2011  

Ο πλεπκαηηθόο δηδάζθαινο πξνεηδνπνηεί θαη αθππλίδεη. 
Απνθαιύπηεη ηελ Αιήζεηα θαη ζαο ελζαξξύλεη λα εμειηρζείηε πξνο 
απηήλ. Δάλ όκσο δελ έρεηε κέζα ζαο ηε βαζηά θαη έληνλε επηζπκία 
γη‟ απηό, θαζώο θαη κία γεκάηε εξσηήζεηο θαξδηά, ζπλ δηεξεπλεηηθή 
δηάλνηα, εθείλνο δελ κπνξεί λα θάλεη πνιιά. Έλαλ πεηλαζκέλν 
κπνξείηε λα ηνλ ηαΐζεηε, απηόο όκσο πνπ δελ πεηλάεη ζα απνξξίςεη 
ην θαγεηό πνπ ηνπ πξνζθέξεηε, βιέπνληάο ην ζαλ κία θαηαπίεζε, 
ζαλ έλα βάζαλν. Ο πλεπκαηηθόο δηδάζθαινο είλαη ζαλ ηνλ θεπνπξό 
πνπ θξνληίδεη έλα θπηό. Πξνηνύ όκσο αξρίζεη λα ην θξνληίδεη, 
πξέπεη πξώηα ην λεαξό θπηό λα έρεη θπηξώζεη! Γελ πξνζζέηεη 
ηίπνηα λέν ζην θπηό, απιώο ην βνεζά λα αλαπηπρζεί ζύκθσλα κε 
ην δηθό ηνπ πεπξσκέλν, ίζσο ιίγν ηαρύηεξα, ίζσο ιίγν πιεξέζηεξα, 
αιιά πνηέ αληίζεηα πξνο ηελ εζσηεξηθή ηνπ θύζε. Απνκαθξύλεη ηελ 
πλεπκαηηθή πελία, νδεγώληαο ζαο πξνο ηνλ ζεζαπξό πνπ είλαη 
θξπκκέλνο κέζα ζαο. αο δείρλεη ηε κέζνδν αλάθηεζήο ηνπ, όπσο 
θαη ηελ επαγξύπλεζε πνπ ζαο ρξεηάδεηαη γηα λα ηνλ αμηνπνηήζεηε 
γηα ην κεγαιύηεξν δπλαηό όθειόο ζαο. 

- Μπάκπα 
11 Ινπιίνπ 2011 - Δνξηή Αζάληη Δθάληαζη * 

Σν ηαμίδη πξνο ηνλ Θεό απνηειείηαη από ηέζζεξα ζηάδηα: απηά 
νλνκάδνληαη ααιόθπα, (Saalokya), αακίππα (Saameepya), 
ααξνύππα (Saaroopya) and ααγηνύηδπα (Saayujya. ην πξώην 
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ζηάδην (Saalokya) εηζέξρεηαη θαλείο ζηνλ ρώξν ηνπ Θενύ. Μεηά απ‟ 
απηό, ν πλεπκαηηθόο αλαδεηεηήο πξέπεη λα εμειηρζεί πξνο ην 
επόκελν (Saameepya), όπνπ πιεζηάδεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηνλ 
πλεπκαηηθό ηνπ Γηδάζθαιν θαη ζηγά-ζηγά αξρίδεη λα απνθηά ηηο 
ηδηόηεηέο ηνπ θαη λα αθηηλνβνιεί κε ην ζετθό ηνπ κεγαιείν θαη ηελ 
πλεπκαηηθή ηνπ ιακπξόηεηα (Saaroopya). Σειηθά, θζάλεη ζην 
ηειεπηαίν ζηάδην (Saayujya), ην νπνίν είλαη ε πιήξεο Έλσζε κε ηνλ 
Θεό. ' απηό ην ζηάδην, ε θπζαιίδα ζθάεη θαη γίλεηαη έλα κε ηνλ 
Χθεαλό. Ζ αληδηνηειήο ππεξεζία ζάο δίλεη ηελ επθαηξία λα 
εμειηρζείηε ζην θάζε έλα από απηά ηα βήκαηα θαη λα ελσζείηε κε ηνλ 
Θεό. 

- Μπάκπα 
 

* 11ε εκέξα ηνπ ζειεληαθνύ δεθαπελζήκεξνπ ηνπ κελόο Αζάληη 
(Σπκβνιίδεη ην μεθίλεκα ηνπ ηαμηδηνύ ηνπ αλζξώπνπ πξνο ηνλ Θεό, 
αθηεξώλνληαο ηα 5 αηζζεηήξηα όξγαλα θαη ηηο 5 αηζζήζεηο ηνπ ζηνλ 
Θεό - ηνλ 11ν.) 

 
12 Ινπιίνπ 2011  
Κάζε έκβην νλ πξέπεη λα θζάζεη ζηελ πλεπκαηηθή ηειείσζε, απηό 
είλαη ην πεπξσκέλν ηνπ. Ζ δηάξθεηα θαη ε δπζθνιία ηνπ ηαμηδηνύ ηνπ 
θαζνξίδνληαη από ηε θύζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ ζπλεπεηώλ από 
πνιιέο πξνεγνύκελεο δσέο ηνπ. Γηα λα επηηεπρζεί ε πλεπκαηηθή 
ηειείσζε, είλαη πνιύ αλαγθαία ε βνήζεηα εθείλσλ πνπ έρνπλ ήδε 
απνθηήζεη ηε βησκαηηθή εκπεηξία απηήο ηεο γλώζεο. Απηή ε 
θαζνδήγεζε όκσο κπνξεί λα κεηαδνζεί κόλν από κία θαξδηά ζε κία 
άιιε θαξδηά, όηαλ εδξαησζεί κηα ζηελή ζρέζε πλεπκαηηθήο 
ζπγγέλεηαο κεηαμύ ηνπ αλαδεηεηή θαη ηνπ Γηδαζθάινπ ηνπ. Σα 
θείκελα, ηα εξκελεπηηθά ζρόιηα θαη ηα δηάθνξα εγρεηξίδηα πξνμελνύλ 
κόλν ακθηβνιίεο, δηαθσλίεο θαη ζπδεηήζεηο. Σα επηρεηξήκαηα πνπ 
βαζίδνληαη ζηε ινγηθή κπνξνύλ λα αλαπηύμνπλ ζε θάπνηνλ κόλν ηελ 
επηηεδεηόηεηα θαη ηελ επειημία ζην λα επηρεηξεκαηνινγεί. ην ρώξν 
ηνπ πλεύκαηνο, κόλε ε βησκαηηθή εκπεηξία πνπ απνθηάηαη κέζσ ηεο 
άκεζεο πλεπκαηηθήο ελόξαζεο έρεη αμία. κσο, γηα ην ηαμίδη από 
ηελ άκεζε βησκαηηθή εκπεηξία ζηε θώηηζε, πξέπεη λα ππεξβείηε θαη 
λα εμαιείςεηε ηηο ζηηβάδεο ηνπ εγσηζκνύ θαη ησλ δεηλώλ ζπλεπεηώλ 
ηνπ. Έλαο πλεπκαηηθόο Γηδάζθαινο ζα ζαο είλαη κεγάιε βνήζεηα ζ' 
απηό ην εγρείξεκα. Γηόηη, κόλν εθείλνο πνπ έρεη θζάζεη ζηνλ ηειηθό 
ζηόρν κπνξεί λα θαζνδεγήζεη ηνλ αλαδεηεηή πξνο απηόλ. Υσξίο ηνλ 
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Γηδάζθαιν, ν αλαδεηεηήο ζα πεξηπιαλάηαη ζε έξεκα θαη άγξηα 
ηνπία.  

- Μπάκπα 
13 Ινπιίνπ 2011  

Ζ Δνξηή „Γθνύξνπ Πνύξληκα‟ (Guru Poornima) είλαη αθηεξσκέλε 
ζηελ επραξηζηία πξνο ηνλ πλεπκαηηθό Γηδάζθαιν, δηόηη ε ζειήλε (ε 
ζεόηεηα πνπ δηέπεη ηνλ λνπ) είλαη ζήκεξα πιήξεο, δηαπγήο, δξνζεξή 
θαη ιακπεξή! Γελ έρεη θαλέλα ςεγάδη ή ζνιόηεηα πνπ λα κεηώλεη ηε 
ιάκςε ηεο. Ο Γηδάζθαινο επίζεο πεξηγξάθεηαη θαη δνμνινγείηαη 
ζήκεξα σο άζπηινο, ιακπξόο θαη ζηνξγηθόο. Δίλαη αλεθηηθόο θαη 
πξαγκαηηθά γαιήληνο. Δίλαη ην δσληαλό παξάδεηγκα θαη ε 
πξνζσπνπνίεζε ησλ αξεηώλ πνπ επηζπκεί λα αλαπηύμεηε εζείο. 
Δμαιείθεη ηα „ζθάικαηα ζηελ όξαζε‟ θαη ην ζθνηάδη ηεο άγλνηαο. 
Απνθαιύπηεη ζηνλ άλζξσπν ηνλ Θεό θαη έηζη ηνλ ιπηξώλεη. Γη‟ απηό, 
ε ενξηή „Γθνύξνπ Πνύξληκα‟ είλαη αθηεξσκέλε ζε ηέηνηνπο Θετθνύο 
Γηδαζθάινπο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο ν Θεόο, ν Θεόο κέζα ζαο, 
είλαη ν Γηδάζθαινο ησλ Γηδαζθάισλ. Ζ Υάξε Σνπ κπνξεί λα θάλεη 
ηνλ ηπθιό λα δεη, ηνλ ρσιό λα πεξπαηήζεη θαη ηνλ βνπβό λα κηιήζεη. 
Με έλα Σνπ άγγηγκα, κπνξεί λα ζβήζεη ηηο ακαξηίεο ηνπ 
παξειζόληνο θαη λα ραξίζεη ζην άηνκν γαιήλε θαη ραξά. Ο Βπάζα 
είλαη ν πξώηνο πλεπκαηηθόο δηδάζθαινο πνπ ράξαμε ηελ νδό θαη ηνλ 
ηειηθό ζηόρν. Γη' απηό ηνλ ζπλδένκε κε ηελ εκέξα ηεο παλζειήλνπ 
(Πνύξληκα). 

- Μπάκπα 
14 Ινπιίνπ 2011  

Ζ „Γθνύξνπ Πνύξληκα‟ ή „Βπάζα Πνύξληκα‟ είλαη κηα ηεξή εκέξα, πνπ 
πξέπεη λα ενξηάδεηε κε πξνζεπρή θαη εηιηθξηλή κεηακέιεηα πνπ λα 
πεγάδνπλ από ηελ αγάπε ζαο γηα ηνλ Θεό, γηα λα θζάζεηε ζηελ 
πλεπκαηηθή ηειείσζε. Πξέπεη λα ενξηάδεηε ηε ζεκεξηλή κέξα κε 
πξνζεπρή θαη βαζηά ζπληξηβή γηα ηα ζθάικαηά ζαο, δηόηη κόλν απηά 
κπνξνύλ λα εμαγλίζνπλ ηελ θαξδηά ζαο,  όρη ηα ενξηάζηκα 
θαγνπόηηα ή νη λεζηείεο, πνπ επεξεάδνπλ κόλν ην ζώκα. Ο λνπο 
ηνπ αλζξώπνπ παξνκνηάδεηαη κε ηε ζειήλε, δηόηη είλαη ην ίδην 
άζηαηνο όπσο εθείλε, κε ηηο κεηαπηώζεηο ηεο από ηε θσηεηλόηεηα 
ζην ζθνηάδη. Σνύηε ηελ εκέξα ηεο παλζειήλνπ, ν λνπο ζαο πξέπεη 
λα είλαη θη‟ απηόο θσηεηλόο, αθηηλνβόινο, γαιήληνο. Ο Βπάζα 
γελλήζεθε κε κηα βαζηά θαη έληνλε παξόξκεζε γηα πλεπκαηηθή 
εμύςσζε, κειεηνύζε ζε βάζνο θη έθαλε πλεπκαηηθέο αζθήζεηο ήδε 
από παηδί. Απέθηεζε ηέηνηα ζετθή ζνθία θαη δόμα πνπ νη άλζξσπνη 
ηνλ εμνκνηώλνπλ κε ηνλ ίδην ηνλ Θεό. Γηαθξίλεηαη σο ν Οηθνπκεληθόο 
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Πλεπκαηηθόο Γηδάζθαινο (Loka Guru), δηόηη θσδηθνπνίεζε ηνπο 
ύκλνπο ησλ Βεδώλ, ζπλέηαμε πλεπκαηηθέο δηαηξηβέο γηα ηνπο 
αλζξώπνπο ηνπο νπνίνπο δίδαζθε γεκάηνο αγάπε θαη εμύςσζε ηελ 
επίγλσζή ηνπο, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα ειπίδνπλ όηη ζα θζάζνπλ 
ζηελ πξαγκάησζε ηνπ Θενύ. 

- Μπάκπα 
15 Ινπιίνπ 2011 - Δνξηή Guru Poornima  

Ζ „Γθνύξνπ Πνύξληκα‟ είλαη ε εκέξα θαηά ηελ νπνία ζα απνθαζίζεηε 
λα θπξηαξρήζεηε ζηηο αηζζήζεηο θαη ηε δηάλνηά ζαο, ηηο ζπγθηλήζεηο 
θαη ηα πάζε, ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο, εθαξκόδνληαο 
πλεπκαηηθέο αζθήζεηο. Αθόκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαινγηζκνύ, 
ην „εγώ‟ ζα ζαο ελνριεί θαη ζα ζαο ηαξάδεη. πλεπώο, πξνζθέξεηε 
ηνλ εαπηό ζαο νινθιεξσηηθά ζηνλ Θεό! Απηή ε νινθιεξσηηθή 
αθηέξσζε δελ κπνξεί λα πξνθύςεη από ηε κειέηε θαη ηελ 
πνιπκάζεηα. Έλαο ιόγηνο κπνξεί λα κνιπλζεί από ην „εγώ‟ ηνπ. 
Αξέζθεηαη ζην λα αληηπαξαζέηεη ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία, λα 
εγείξεη ακθηβνιίεο ζηνπο άιινπο θαη λα ελνριεί ηελ πίζηε ηνπο, λα 
αλακεηγλύεη ηα θνζκηθά ζέκαηα κε ηα πλεπκαηηθά γηα λα απνζπάζεη 
πιηθά θέξδε. Δζείο όκσο, πξέπεη λα πξνζεύρεζηε ζηνλ Θεό λα ζαο 
βνεζήζεη λα απνθηήζεηε πλεπκαηηθή πξόνδν. Γη‟ απηό, αξρίζηε λα 
θάλεηε πλεπκαηηθέο αζθήζεηο ρσξίο άιιε θαζπζηέξεζε. 
Καιιηεξγήζηε ηελ αξεηή. Να απαιιαγείηε από θαθέο ζπλήζεηεο, 
ζθέςεηο, ιόγηα θαη πξάμεηο. Να αλαπηύζζεηε κέζα ζαο νινέλα 
πεξηζζόηεξε αγάπε θαη λα ραηξεηάηε ηνπο πάληεο κε αγάπε. Απηόο 
είλαη ν δξόκνο πξνο ηελ αγαιιίαζε, ηε ζεία επδαηκνλία (Άλαληα). 

- Μπάκπα 
 
16 Ινπιίνπ 2011  

ηελ  πλεπκαηηθή πνξεία ππάξρνπλ έμη βήκαηα: έιεγρνο ηνπ λνπ, 
έιεγρνο ησλ αηζζήζεσλ, καθξνζπκία, απάξλεζε, πίζηε θαη απόιπηε 
γαιήλε ηνπ λνπ. Σα ηξία πξώηα αλαθέξνληαη ζηηο δηάθνξεο πιεπξέο 
ηνπ λνπ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ αηζζήζεσλ. Αλεθηηθόηεηα ή καθξνζπκία 
ζεκαίλεη ην λα αληηκεησπίδεηε κε ηνλ ίδην ηξόπν ηα θέξδε θαη ηηο 
απώιεηεο, ηνπο πόλνπο θαη ηηο ραξέο, ηνπο επαίλνπο θαη ηηο 
επηθξίζεηο. Ζ πίζηε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζηελ πλεπκαηηθή δσή. 
Μόλν εθείλνο πνπ έρεη πίζηε ζα απνθηήζεη θώηηζε θαη ζνθία. Γη' 
απηό, όπνηα εξγαζία θη αλ αλαιακβάλεη θαλείο, πξέπεη λα ηελ εθηειεί 
κε επηκέιεηα θαη πίζηε. Ζ απόιπηε γαιήλε ηνπ λνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
ηθαλνπνίεζε κε ηα όζα έρεη θαλείο. Απηόο πνπ έρεη ηηο ιηγόηεξεο 
επηζπκίεο απ‟ όινπο είλαη ν πινπζηόηεξνο άλζξσπνο ζηνλ θόζκν, 
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ελώ απηόο πνπ είλαη γεκάηνο επηζπκίεο είλαη ν θησρόηεξνο 
άλζξσπνο ζηνλ θόζκν. πλεπώο, πξέπεη θαλείο λα έρεη 
ηθαλνπνίεζε θαη απην-πιεξόηεηα. Ζ απην-πιεξόηεηα έξρεηαη από 
ηελ Απηνπεπνίζεζε. Ζ απην-πιεξόηεηα κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη 
ζηελ Απηνζπζία θαη από εθεί ζηελ Απηνπξαγκάησζε8. 

- Μπάκπα 
17 Ινπιίνπ 2011  

Καιιηεξγήζηε κέζα ζαο αγάπε γηα ηνλ Θεό! Ζ αγάπε απηή έρεη 
άπεηξε δύλακε. Αθόκα θαη κηα ζηδεξέληα αιπζίδα κπνξείηε λα ηε 
ζπάζεηε εύθνια, όρη όκσο ηελ αιπζίδα ηεο αγάπεο πνπ ζαο ζπλδέεη 
κε ηνλ Θεό. Να ζπκάζηε όηη αθόκα θαη ηα πην άγξηα θαη ζθιεξά δώα 
εμεκεξώλνληαη θαη γαιελεύνπλ κε ηελ αγάπε! Δίζε ην μερείιηζκα 
απηήο ζαο ηεο αγάπεο λα θαηεπζύλεηαη όρη ζηα ιηκλάδνληα θαη ξερά 
λεξά ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ, αιιά ζηνλ σθεαλό ηεο Υάξεο ηνπ 
Θενύ - ηη ηεξό έξγν ζα ήηαλ απηό! Σόηε ν άλζξσπνο ζα 
ζπλεηδεηνπνηνύζε ηνλ ζθνπό ηεο δσήο ηνπ - απηή είλαη ε ύςηζηε 
ιύηξσζε. Σν λα θαηεπζύλεηε ινηπόλ απηή ηελ αγάπε ζην λνκα θαη 
ηε Μνξθή ηνπ Θενύ ρσξίο δηαθνπή, αιεζώο απνηειεί δηαινγηζκό. 

- Μπάκπα 
18 Ινπιίνπ 2011  

Οη αξραίνη ζνθνί κέζα από ηα βηώκαηά ηνπο πεξηέγξαςαλ ζαθώο 
ηελ νδό γηα ηελ θαζαγίαζε ηεο δσήο καο. Γελ κπνξείηε όκσο λα 
εθαξκόζεηε ηηο ζπκβνπιέο ηνπο κε ην λα κειεηάηε πνιιά βηβιία θαη 
λα ζπγθεληξώλεηε ζηνηρεία απ‟ απηά. Καη‟ εθείλνπο, γηα λα 
εθαξκόζεηε ηηο νδεγίεο, δειαδή ην επίπνλν πξόγξακκα πνπ 
επηβάιιεη ε πλεπκαηηθή νδόο ηεο δξάζεο (Κάξκα), πξέπεη λα έρεηε 
Αθνζίσζε, νθία θαη Απηνέιεγρν. Ζ Δλάξεηε πκπεξηθνξά 
(Νηάξκα) είλαη ε ξίδα ηνπ κεγάινπ δέληξνπ πνπ νλνκάδνπκε 
ζξεζθεία - είλαη ε αηώληα πεγή ηεο δύλακήο ηεο. Σν δέληξν ηξέθεηαη 
από ηα λεξά ηεο Αθνζίσζεο. Σα θύιια θαη ηα άλζε ηνπ είλαη ε 
απηαπάξλεζε θαη νη άιιεο αξεηέο, θαη ν θαξπόο ηνπ είλαη ε νθία. ‟ 
απηά ηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο, αλ ππάξρεη θάπνηα δηαθνπή ή 
ειιηπήο ηήξεζε, δειαδή αθόκα θη αλ νπνηνζδήπνηε πλεπκαηηθόο 
θαλόλαο παξαιεθζεί, ν θαξπόο ηεο νθίαο πνπ δίλεη ην δέληξν ζα 
επεξεαζηεί αξλεηηθά. πλεπώο, λα ην ζπκάζηε απηό θαη λα έρεηε έλα 
πεηζαξρεκέλν θαη απζηεξό πξόγξακκα ζπλέπεηαο ζηηο αζθήζεηο 
ζαο - ηόηε ζα επηηύρεηε ηελ πλεπκαηηθή πξόνδν θαη εμέιημε. 

                                                
8
 Σεκ.η.κεη.: Γειαδή ζηελ πξαγκάησζε ηνπ Θείνπ Δαπηνύ ηνπ, ηνπ Θενύ 

κέζα ηνπ.  



 
ΙΟΥΛΙΟΣ  201136 

19 Ινπιίνπ 2011  

Μελ απηαπαηάζηε όηη απηή ε πξνζσξηλή ζσκαηηθή θαη εγθόζκηα 
θαηνηθία είλαη ε αηώληα θαηνηθία ζαο. Μελ απνζαξξύλεζηε από 
εθήκεξα πξνβιήκαηα θαη βξαρύβηεο ηξαγσδίεο. Βπζηζηείηε ζηελ 
πξνζπάζεηα λα πξαγκαηώζεηε ηνλ αηώλην Θεό! Σα πάληα ζ‟ απηόλ 
ηνλ θόζκν ππόθεηληαη ζε θζνξά - αλ όρη ζήκεξα, ηνπιάρηζηνλ αύξην 
ζίγνπξα ζα δηαιπζνύλ. Γελ είλαη ζσζηό ην λα ιεζκνλείηε θαη λα 
αδηαθνξείηε γηα ηνλ Θεό, πνπ ε ζρέζε Σνπ κε ζαο είλαη αηώληα θαη λα 
παξαζύξεζηε από απηόλ ηνλ γήηλν θόζκν κε ηνλ νπνίν ε ζρέζε ζαο 
δηαξθεί πνιύ ιίγν! θεθηείηε πόζεο γελλήζεηο είραηε, ηηο αλαξίζκεηεο 
κεηέξεο, παηέξεο, ζπδύγνπο, γηνπο, θόξεο, θίινπο θαη ερζξνύο πνπ 
είραηε. Δμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ ζήκεξα; Θπκάζηε ηε ζρέζε ζαο 
καδί ηνπο; Γελ είζηε πηα ηίπνηα γη‟ απηνύο, θη απηνί δελ είλαη πηα 
ηίπνηα γηα ζαο. κσο, θη εζείο θαη απηνί έρεηε θνηλό ηνλ Θεό σο ηνλ 
ακεηάβιεην πγγελή ζαο. Δμαθνινπζεί λα ππάξρεη, ζε όιεο ζηηο 
ελζαξθώζεηο ζαο. Δίλαη αηώληνο. αο θξνληίδεη από γέλλεζε ζε 
γέλλεζε. Ο Θεόο πνηέ δελ ζα ζαο εγθαηαιείςεη. Πνηα κεγαιύηεξε 
ηξαγσδία κπνξεί ινηπόλ λα ζαο ζπκβεί από ην λα ιεζκνλήζεηε 
έλαλ ηέηνην Κύξην, ηνλ Θεό; 

- Μπάκπα 
20 Ινπιίνπ 2011  

Ζ ιέμε Κάξκα (δξάζε) είλαη ζύληνκε θαη θνθηή. κσο ε ηδέα θαη ηα 
ηδαληθά πνπ εθθξάδεη είλαη ύςηζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ αλζξσπόηεηα. 
Τπάξρνπλ δύν είδε δξάζεο: Ζ πιηθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνύην ηνλ 
γήηλν θόζκν θαη ε πλεπκαηηθή πνπ ζπλάγεηαη από πλεπκαηηθέο 
εληνιέο. Ζ δξάζε πνπ απιώο ζπληεξεί ηε δσή είλαη πιηθή. Ζ 
πλεπκαηηθή δξάζε εμπςώλεη ηνλ άλζξσπν ζηνλ Θεό θαη βαζίδεηαη 
ζηηο ηεξέο γξαθέο. Ζ δξάζε δελ είλαη κόλν πιηθήο κνξθήο, είλαη 
επίζεο λνεηηθή θαη ιεθηηθή. Πεξηιακβάλεη θάζε δξαζηεξηόηεηα ηνπ 
αλζξώπνπ - εγθόζκηα, ζξεζθεπηηθή, πλεπκαηηθή. Καη ηα ηξία απηά 
„λήκαηα‟, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζπλπθαίλνληαη κεηαμύ ηνπο. Οη 
εγθόζκηεο πξάμεηο ζπλεπηθέξνπλ αμία ή απαμία. Οη πλεπκαηηθέο 
πξάμεηο είλαη δηαπνηηζκέλεο κε ηα βηώκαηα νιόθιεξσλ γελεώλ 
ελάξεησλ αλαδεηεηώλ ηεο αιήζεηαο. Δθείλνη πνπ επηθεληξώλνληαη 
ζηελ πλεπκαηηθόηεηα αθηεξώλνληαη ζηνλ εμαγληζκό ηεο θαξδηάο, έηζη 
ώζηε ν Θεόο πνπ θαηνηθεί κέζα ηνπο λα κπνξεί λα αληηθαηνπηξίδεηαη 
ζ‟ απηήλ. 

- Μπάκπα 
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21 Ινπιίνπ 2011  

Ζ εμσηεξηθή γνεηεία ειθύεη ηα δώα, ελώ ε εζσηεξηθή γνεηεία, ε 
νπνία είλαη απνηέιεζκα θαινύ ραξαθηήξα, επαξεζηεί ηνλ Θεό. Με 
δειεάδεζηε από ηα πνηαπά γνύζηα ηνπ θόζκνπ θαη από ηε επηειή 
εθηίκεζε πνπ ζαο απνλέκνπλ νη άλζξσπνη – λα πξνζπαζείηε κε 
όιεο ζαο ηηο δπλάκεηο λα γίλεηε άμηνη ηεο Υάξεο θαη ηεο Αγάπεο ηνπ 
Θενύ! Ζ ζπκπάζεηα θαη ε ηξπθεξόηεηα πνπ ζαο δίλνπλ νη άλζξσπνη 
δελ είλαη ζπλερήο, δηόηη εμαξηάηαη από ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο 
αληηπάζεηέο ηνπο. Δθείλνη πνπ είλαη εξσηεπκέλνη κε ηα εμσηεξηθά 
πξάγκαηα, ζα πέθηνπλ θάζε ηόζν ζε απνγνήηεπζε θαη ζιίςε. Ζ 
Αγάπε όκσο πνπ ζαο ηξέθεη ν Θεόο εμαξηάηαη κόλν από ηηο θαιέο 
ηδηόηεηεο ηνπ ραξαθηήξα ζαο. Δπίζεο, ζαο ραξίδεη κόληκε ραξά. Ζ 
νκνξθηά έγθεηηαη ζηνλ αθέξαην ραξαθηήξα, ζε ηίπνηα άιιν. Γελ 
ππάξρεη θακία άιιε νκνξθηά, πην γνεηεπηηθή απ‟ απηήλ. 

- Μπάκπα 
22 Ινπιίνπ 2011  
Οη δσέο ησλ αλζξώπσλ θαζνξίδνληαη από ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο 
είηε θαηά ηηο πξνεγνύκελεο δσέο είηε ζηελ παξνύζα. Οη ζπλέπεηεο 
ησλ πξάμεσλ θαηά ηηο πξνεγνύκελεο δσέο πνπ επεξεάδνπλ απηή 
ηνπο ηε δσή, νλνκάδνληαη Πξαξάκπληα (Praarabdha). Οη 
δξαζηεξηόηεηεο (Κάξκα) κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη θαλείο ηώξα θαη νη 
νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην κέιινλ ηνπ νλνκάδνληαη Αγθάκη 
(Aagaami). Σν ζπγθεληξσηηθό Κάξκα ηνπ παξειζόληνο πνπ ζηγά-
ζηγά μεπιεξώλεη ν άλζξσπνο από ηε κηα δσή ζηελ άιιε νλνκάδεηαη 
αληζίηα (Sanchitha). πσο κηα δξαζηεξηόηεηα κε ηελ νπνία 
αζρνιείηαη θάπνηνο κπνξεί λα αλαθεξζεί σο δξάζε (Κάξκα), ην λα 
παξακέλεη ζησπειόο θαη γαιήληνο θαιείηαη Α-θάξκα (Akarma) δει. 
Με-δξάζε! Δάλ δελ είζηε πξνζθνιιεκέλνη ζηνπο θαξπνύο ησλ 
πξάμεώλ ζαο, αιιά ηηο θάλεηε σο θαζήθνλ ζαο, σο ηνλ δηθό ζαο 
ηξόπν ιαηξείαο ηνπ Θενύ, ηόηε κπνξείηε λα εθαξκόδεηε ηε Με-
δξάζε (Akarma) αθόκα θαη αλ αζρνιείζηε κε δξάζε (Κάξκα). Απηή 
είλαη ε ύςηζηε πλεπκαηηθή άζθεζε. 

- Μπάκπα 
23 Ινπιίνπ 2011  

Πάληνηε λα ζπδεηάηε γηα ην θαιό πνπ ππάξρεη ζηνπο άιινπο. Πνηέ 
λα κελ ζθέθηεζηε ηηο θαθέο πξάμεηο ησλ άιισλ. Δάλ κπνξείηε, λα 
πξνζπαζείηε ζπλερώο λα ηνπο ζηξέθεηε πξνο ην θαιό θαη λα ηνπο 
δίλεηε θαιέο ζπκβνπιέο. Πξέπεη λα θαιιηεξγείηε ηε γαιήλε ηνπ λνπ, 
ηε θηιαλζξσπία θαη ηελ πξνζπκία λα πξνάγεηε ην θαιό θαη ηελ 
επεκεξία όισλ – απηά ζαο είλαη απαξαίηεηα εθόδηα γη‟ απηή ηε 
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λννηξνπία απέλαληη ζηνπο ζπλαλζξώπνπο ζαο. κσο, απηά 
κπνξείηε λα ηα απνθηήζεηε κόλν από ηελ επαλάιεςε ηνπ Ολόκαηνο 
ηνπ Θενύ θαη ηνλ δηαινγηζκό. Ο πινύηνο πνπ απνθνκίδεηε από ηελ 
επαλάιεςε ηνπ Ολόκαηνο ηνπ Θενύ θαη ηνλ δηαινγηζκό είλαη νη 
θαιέο ηδηόηεηεο ραξαθηήξα. Οη θαιέο ηδηόηεηεο ραξαθηήξα εμαγλίδνπλ 
ηηο εμσηεξηθέο ξνπέο ηνπ αλζξώπνπ θαη ηαπηνρξόλσο εμαγλίδνπλ θαη 
εμεπγελίδνπλ ηηο εζσηεξηθέο ηνπ πξνδηαζέζεηο. 

- Μπάκπα 
24 Ινπιίνπ 2011  
Σξία είδε πξάμεσλ κπνξνύλ λα θζάζνπλ ηνλ Θεό θαη λα θεξδίζνπλ 
ηε Υάξε Σνπ: (1) εθείλεο πνπ δελ γελληνύληαη από πξνζσπηθέο 
επηζπκίεο, (2) εθείλεο πνπ πεγάδνπλ από αληδηνηειή αγάπε, θαη (3) 
νη πξνζεπρέο πνπ βγαίλνπλ από αγλέο θαξδηέο. Φζάλνπλ ηνλ Θεό 
απεπζείαο θαη Δθείλνο ηηο εηζαθνύεη. Οη ππόινηπεο πξάμεηο 
ππάγνληαη ζηηο δηάθνξεο ζεόηεηεο νη νπνίεο δηέπνπλ ηελ εθπιήξσζή 
ηνπο ή κε. Δπνκέλσο, νη πξνζεπρέο πξέπεη λα είλαη αληδηνηειείο, 
δηαπνηηζκέλεο κε αγάπε, θαη απαιιαγκέλεο από ηηο θειίδεο ηεο 
πξνζθόιιεζεο ζηα δώξα πνπ αηηνύληαη κέζσ ηεο πξνζεπρήο θαη 
πνπ ζα  κπνξνύζε λα ραξίζεη ε εθπιήξσζή ηεο. 

- Μπάκπα 
25 Ινπιίνπ 2011  

Γηα λα εθπιεξώζεη ηελ νιόςπρε επηζπκία ηνπ πηζηνύ Σνπ, ν Θεόο 
ζα ηνπ εκθαληζηεί ππό νπνηαδήπνηε κνξθή, ζε νπνηνλδήπνηε ηόπν. 
Γηα λα „δείηε‟ όκσο ηνλ Θεό, πξέπεη λα Σνπ πξνζεύρεζηε κε 
απόιπηε απηνζπγθέληξσζε. Απηό ην είδνο απόιπηεο 
απηνζπγθέληξσζεο κπνξεί λα απνθηεζεί κόλν από αγλέο 
(αηηβηθέο) ηδηόηεηεο ραξαθηήξα, νη νπνίεο πάιη είλαη απνηέιεζκα 
ηνπ δηαινγηζκνύ. πλεπώο, πξέπεη λα θαιιηεξγείηε θαιέο ηδηόηεηεο, 
θαη γηα λα ηηο αλαπηύμεηε, πξέπεη λα επηζπκείηε ηε ζπλαλαζηξνθή κε 
ηνπο θαινύο αλζξώπνπο. Να αλαδεηείηε ηε ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο 
επγελείο θαη κεγαιόθξνλεο θαη λα απνθεύγεηε ηηο θαθέο 
ζπλαλαζηξνθέο. Οη πξαγκαηηθνί ζαο ζύληξνθνη είλαη εθείλνη πνπ 
κηινύλ θαη ζπδεηνύλ γηα ηνλ Θεό, γηα ηελ αιήζεηα, γηα ηελ αληδηνηειή 
ππεξεζία πξνο ηνπο άιινπο, θαη γηα ηελ αγάπε εθείλε πνπ ζεσξεί 
όινπο ίζνπο. 

- Μπάκπα 
26 Ινπιίνπ 2011  

Πνιινί άλζξσπνη αηζζάλνληαη ππεξήθαλνη γηα ην όηη έρνπλ 
πξνζθέξεη θάπνηα ππεξεζία ζηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπο. 
Αλππνκνλνύλ λα επαηλεζνύλ σο επεξγέηεο θαη γελλαηόδσξνη 
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θηιάλζξσπνη. κσο, απηή ε ζπκπεξηθνξά απνθαιύπηεη ηελ 
πλεπκαηηθή άγλνηά ηνπο. Πξέπεη λα πξννδεύζνπλ πλεπκαηηθά ώζηε 
λα θζάζνπλ ζε έλα αλώηεξν πλεπκαηηθό επίπεδν πνπ νλνκάδεηαη 
Βηγθληάλα (Vijnana), όπνπ ε θαξδηά κεηακνξθώλεηαη κέζσ ηεο 
απαξέγθιηηεο ηήξεζεο ηεο αιήζεηαο, ηεο κε-βίαο, θαη ηεο 
ζπκπόληαο. Σόηε έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο ζα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη 
ηνλ εαπηό ηνπ, ηε ζπγγέλεηά ηνπ κε ην ύκπαλ θαη κε ηνλ Γεκηνπξγό 
ηνπ ύκπαληνο. Σόηε ζα δεη θαη ζα δξα ζύκθσλα κε απηή ηελ 
θαηαλόεζε, δίρσο άγλνηα, ακθηβνιίεο ή δπζαξκνλία. 

- Μπάκπα 
27 Ινπιίνπ 2011  

Απηνί πνπ δελ κηινύλ πνηέ γηα ηνλ Θεό, πνπ δελ έρνπλ θαλ 
ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ ύπαξμή Σνπ, πνπ αζρνινύληαη κόλν κε ην λα 
πνιιαπιαζηάδνπλ θαη λα εληζρύνπλ ηα δεζκά κε ηελ εγθόζκηα δσή, 
πνπ θεξύζζνπλ θαη εθαξκόδνπλ ην ςέκα, ηελ αδηθία θαη ηελ 
θαηαπίεζε ησλ άιισλ θαη πνπ ζαο ζπκβνπιεύνπλ λα 
απνκαθξύλεζηε από ηνλ δξόκν ηεο ελάξεηεο δξάζεο – ηέηνηνπο 
αλζξώπνπο λα ηνπο αληηκεησπίδεηε όρη ζαλ θίινπο ζαο, αιιά ζαλ 
άηνκα πνπ πξέπεη λα ηα απνθεύγεηε πάζε ζπζία. Αλ δηαηεξείηε 
θαθέο ζπλαλαζηξνθέο, απηό ζα ζαο νδεγήζεη ζην λα θάλεηε 
ζθάικαηα αληίζεηα πξνο ην ζέιεκά ζαο, ζην λα εθζηνκίδεηε ιόγηα 
πνπ δελ ζα έπξεπε λα εθζηνκίδνληαη, ζην λα θάλεηε πξάμεηο πνπ δελ 
ζα έπξεπε λα γίλνληαη, θαη θαηά ζπλέπεηα, λα αθνινπζείηε ηνλ 
θαηήθνξν πξνο ηελ απηνθαηαζηξνθή ζαο. Οη άλζξσπνη πνπ δελ 
θνβνύληαη νύηε ηηο ζπλέπεηεο ηεο ακαξηίαο νύηε ηνλ Θεό, είλαη ηθαλνί 
λα επηρεηξήζνπλ νπνηαδήπνηε θαθία. Απηό δελ πξέπεη λα ζαο 
εθπιήζζεη. Γη' απηό, λα επηδηώθεηε ηε ζπλαλαζηξνθή κ‟ εθείλνπο πνπ 
ζέβνληαη ηνλ Θεό θαη θνβνύληαη ηελ ακαξηία. Μόλν απηνί απνηεινύλ 
ηηο αιεζηλά θαιέο ζπλαλαζηξνθέο. 

- Μπάκπα 
28 Ινπιίνπ 2011  

Ο ρώξνο είλαη έλαο. κσο, ζαλ απνηέιεζκα ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ 
δνκώλ πνπ πεξηέρνληαη ζ‟ απηόλ, θαίλεηαη ζαλ λα εζσθιείεηαη ζηα 
ζπίηηα, ζηα δνρεία, ζηα θηίξηα, θαη ζηνλ θακβά ηνπ δσγξάθνπ. Γελ 
ππάξρεη αιήζεηα ζ‟ απηή ηελ ηεκαρηζκέλε ύπαξμε - Έλαο είλαη ν 
ρώξνο πνπ ππάξρεη ζε όια απηά ηα „δνρεία‟, δει. ζπίηηα, ιίκλεο, 
ιόθνπο, θ.ιπ., ηα νπνία είλαη ζρήκαηα θαη κνξθέο κε μερσξηζηά 
νλόκαηα πνπ ηνπο έρνπλ δνζεί θαη δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο 
ζπκπεξηθνξάο θαη ρξήζεο. Οκνίσο επίζεο, νη αηνκηθέο ππάξμεηο 
έρνπλ δηαθνξεηηθά νλόκαηα θαη κνξθέο, ηδηαηηεξόηεηεο, ηδηνκνξθίεο 
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θαη δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. κσο ην λήκα πνπ ζπγθξαηεί ηηο 
„ράληξεο‟, ην νπνίν δηέξρεηαη κέζα από ηελ θαζεκηά θαη ηηο ελώλεη 
κεηαμύ ηνπο, δει. ε ζπλεηδεηόηεηα κέζα ζε όιεο ηηο ππάξμεηο, είλαη 
κία. Απηή είλαη ν Θετθόο Δαπηόο, ν Άηκαλ, πνπ εθιακβάλεηαη 
ιαλζαζκέλα σο „εγώ‟, ιόγσ άγλνηαο. ζν ν άλζξσπνο δελ 
ζπιιακβάλεη απηήλ ηελ αιήζεηα, δελ κπνξεί λα απαγθηζηξσζεί από 
ηα δεζκά ηεο πνιιαπιόηεηαο θαη ηεο αιιαγήο. 

- Μπάκπα 
29 Ινπιίνπ 2011  
Ο πλεπκαηηθόο αλαδεηεηήο πξέπεη πάληνηε λα επηζπκεί ηε νιόςπρα 
ηε ζπλαλαζηξνθή κε αλώηεξα θαη επγελή άηνκα. Κνληά ηνπο δελ 
ππάξρεη πεξίπησζε λα αλαπηύμεη πιενλεμία ή επηζπκία γηα 
νπνηνδήπνηε πιηθό απόθηεκα ή επίηεπγκα. Δίηε είλαη εύθνια 
δηαζέζηκε είηε όρη, λα αλαδεηείηε θαη λα θάλεηε ηέηνηεο αγλέο 
ζπλαλαζηξνθέο. Να αλαδεηείηε θαη λα βηώλεηε δηαξθή ηθαλνπνίεζε 
θαη επραξίζηεζε κε ηα όζα έρεηε. Μελ απνζπάζηε επηδηώθνληαο 
πξόζθαηξεο απνιαύζεηο. Δίλαη αλώθειν γηα έλαλ αιεζηλό αλαδεηεηή 
λα ζρεηίδεηαη κε αλζξώπνπο πνπ ζπαηαινύλ ηνλ ρξόλν ηνπο ζε 
εγθόζκηεο ππνζέζεηο. Δάλ δελ εμαζθαιίζεηε θαινύο θίινπο, όπσο 
ζαο ζπκβνύιεπζα παξαπάλσ, ηόηε λα δείηε κνλαρηθή δσή. Γελ ζα 
ράζεηε ηίπνηα θάλνληάο ην απηό. Πνηέ, νύηε θαλ λα ζθέθηεζηε λα 
ζπλαλαζηξαθείηε θαθνύο αλζξώπνπο. Να κελ ηξέθεηε ηελ επηζπκία 
λα είζηε ζε κέξε όπνπ βξίζθνληαη απηνί. Να κελ παξαζύξεζηε από 
ηα πνλεξά ηερλάζκαηά ηνπο. Δάλ θαιιηεξγείηε θαιέο ηδηόηεηεο θαη 
αλαδεηείηε θαιέο ζπλαλαζηξνθέο, ηόηε θαη ε επαλάιεςε ηνπ 
Ολόκαηνο ηνπ Θενύ θαη ν δηαινγηζκόο ζα γίλνπλ εύθνιεο 
πλεπκαηηθέο αζθήζεηο γηα ζαο θαη ζα ζαο απνθέξνπλ πλεπκαηηθά 
νθέιε γξήγνξα. 

- Μπάκπα 
30 Ινπιίνπ 2011 

Ο Βαζίζηα, ν ζνθόο πνπ ήηαλ ν πλεπκαηηθόο δηδάζθαινο ηνπ ξη-
Ράκα, Σνπ είπε: «Ράκα, αληί λα εκπιέθεζαη ζηελ έξεπλα ηνπ πώο 
εηζρώξεζε ε άγλνηα ζηνλ άλζξσπν, ζε ζπκβνπιεύσ ζεξκά λα 
ζηξαθείο ζηελ πξνζπάζεηα λα απαιιαγείο απ' απηήλ». Απηό ην 
δίδαγκα απεπζύλεηαη όρη κόλν ζηνλ ξη Ράκα, αιιά θαη ζε όιε ηελ 
αλζξσπόηεηα. Βνεζά όινπο όζνπο δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ 
Αιήζεηα πνπ ππάξρεη πίζσ από ηνλ πιηθό θόζκν. Να είζηε βέβαηνη 
όηη θη‟ εζάο ζαο δηαθαηέρεη απηή ε άγλνηα. Γη‟ απηό, εγθαηαιείςηε ηηο 
αθαηάπαπζηεο πξνζπάζεηεο θαη ηνπο αγώλεο γηα ηελ απόθηεζε 
πιηθώλ αγαζώλ θαη απαιιαγείηε από ηελ πξνζθόιιεζε ζ‟ απηόλ ηνλ 
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κεηαβαιιόκελν θόζκν ηνπ θύθινπ ηεο γέλλεζεο θαη ηνπ ζαλάηνπ. 
Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ην λα ζπγθεληξσζείηε ζηηο κεζόδνπο πνπ ζα 
εμαιείςνπλ ηελ άγλνηά ζαο θαη είλαη βέβαην όηη απηή ε πλεπκαηηθή 
νδόο ζα ζαο ραξίζεη ζνθία. Ζ ζνθία είλαη θσο, ε άγλνηα είλαη 
ζθνηάδη. Σν ζθνηάδη κπνξεί λα ππάξμεη κόλν έσο όηνπ ιάκςεη ην 
θσο. 

- Μπάκπα 
31 Ινπιίνπ 2011  

Αθξηβώο όπσο πνιιά είδε ςαξηώλ θαη άιισλ πδξόβησλ πιαζκάησλ 
πεξηθέξνληαη κέζα ζε έλα ελπδξείν, έηζη θαη πιήζε αλζξώπηλσλ 
όλησλ πεξηθέξνληαη ζηε ζάιαζζα πνπ νλνκάδεηαη Κύξηνο ν Θεόο. 
Μεξηθά δελ είλαη θαζόινπ αλεπηπγκέλα, άιια ειάρηζηα 
αλεπηπγκέλα. Κνιπκπνύλ νιόγπξα, άπιεζηα, εγσηζηηθά θαη 
ηδηνηειή. ην κέζνλ απηνύ ηνπ πιήζνπο ησλ όλησλ πνπ 
δηαθαηέρνληαη από άγλνηα ππάξρνπλ κεξηθνί ζνθνί θαη κεξηθέο 
εμαηξεηηθά αλεπηπγκέλεο ςπρέο (Γηόγθη). Δπεηδή όκσο βξίζθνληαη 
αλάκεζα ζηα αδαή πιήζε, γίλεηαη δύζθνιν ην λα δηαθξίλεη θαλείο 
ηνπο ζνθνύο από ηνπο άιινπο. πσο γηα λα αλαγλσξίζεη θαλείο ηα 
εξπζξά αηκνζθαίξηα κέζα ζην αίκα είλαη απαξαίηεην έλα 
κηθξνζθόπην, παξνκνίσο ρξεηάδεηαη εηδηθό „κηθξνζθόπην‟ γηα λα 
αλαγλσξίζεη θαλείο ηνπο ζνθνύο κέζα ζην πιήζνο. Απηό ην 
„κηθξνζθόπην‟ είλαη ν αδηάιεηπηνο δηαινγηζκόο ζηνλ Θεό. 

- Μπάκπα 

 
 
 

 
 

 

ΓΙΑΣΙ  ΥΟΒΑΑΙ ΑΥΟΤ  ΕΓΩ  ΕΙΜΑΙ  ΕΔΩ; 
  

WHY  FEAR  WHEN  I  AM  HERE? 

                - Μπάμπα 
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Από ηε Λάκςε ηεο Θείαο Γόμαο  
 

Ζ ΘΔΨΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 
 

ε κηα νκαδηθή ζπλέληεπμε, ακέζσο κεηά ηελ εξώηεζε ηνπ 
νπάκη πξνο ηε Βαικάη, «ηί θάλνπλ νη δίδπκεο Νηόξνζπ 
θαη Μόγηα;» (o νπάκη ηηο  απνθάιεζε «νη αδειθέο ζνπ»), 
ε Βαικάη πήξε ην ζάξξνο θαη Σνλ ξώηεζε: «νπάκη 

κπνξώ λα νπ κηιήζσ γηα ηα γόλαηα ηεο Νηόξνζπ»; Ο νπάκη ηελ 
ελζάξξπλε λα ζπλερίζεη θαη ε Βαικάη είπε: «Τπνθέξεη πνιύ από 
πόλνπο θαη ην πεξπάηεκά ηεο γίλεηαη κε κεγάιε δπζθνιία. Έλαο 
ρεηξνπξγόο ηεο ζύζηεζε λα θάλεη εγρείξεζε ζηα γόλαηα. Να ηελ 
θάλεη νπάκη»; «ρη», απάληεζε κε έκθαζε ν νπάκη, «ρη 
εγρείξεζε». 

Ακέζσο κεηά ηε ζπλέληεπμε, ε Βαικάη ηειεθώλεζε ζηηο δίδπκεο 
αδειθέο ζην Brisbane θαη ηνπο είπε ηα επράξηζηα λέα, πνπ ηα 
άθνπζαλ κε πνιύ κεγάιε ραξά. Απηή ε απνθαζηζηηθή απάληεζε ηνπ 
νπάκη ηνπο έδσζε πνιιέο ειπίδεο θαη ηελ πίζηε όηη ν ίδηνο ν 
νπάκη ζα θξνληίζεη γηα ηελ Νηόξνζπ. Πίζσ ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ, 
όκσο, ε Βαικάη ήζειε λα βεβαησζεί  όηη είρε θαηαιάβεη ζσζηά ηα 
ιόγηα ηνπ νπάκη θαη ηηο πξνζέζεηο Σνπ. κσο, ην λα Σνπ έζεηε ην 
ίδην εξώηεκα ζα ήηαλ ζαλ λα ζέιεη λα Σνλ ειέγμεη, γη απηό δίζηαδε. 
ηαλ όκσο ιίγεο εκέξεο αξγόηεξα, είρε ηελ ηύρε λα μαλαβξεζεί ζηελ 
αίζνπζα ησλ ζπλεληεύμεσλ, πήξε  ζάξξνο, έλσζε ηα ρέξηα ηεο ζην 
ζηήζνο ηεο θαη Σνπ είπε: «νπάκη, ζέισ λα βεβαησζώ όηη θαηάιαβα 
ζσζηά απηό πνπ κνπ είπαηε γηα ηα γόλαηα ηεο Νηόξνζπ. Ο 
ρεηξνπξγόο ιέεη όηη πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 
Παξαθαιώ πείηε κνπ θαη πάιη απηό πνπ κε ζπκβνπιέςαηε. Ο νπάκη 
απάληεζε αξθεηά απνθαζηζηηθά: «ρη, όρη εγρείξεζε. Δγώ ζα ηελ 
ρεηξνπξγήζσ, Δγώ ζα ηελ ζεξαπεύζσ». 

Αθνύγνληαο γηα δεύηεξε θνξά απηή ηε δηαβεβαίσζε, ε Νηόξνζπ 
δελ είρε πηα θακηά ακθηβνιία όηη ν νπάκη ζα ηελ ζεξάπεπε. Γεκάηε 
ραξά ηειεθώλεζε ζηνλ ρεηξνπξγό πξνθεηκέλνπ λα αθπξώζεη όιεο 
ηηο πξνεηνηκαζίεο πνπ είραλ γίλεη γηα ηελ εγρείξεζε. Δθείλνο έδεημε 
κεγάιε θαηαλόεζε θαη ηεο έγξαςε όηη ήηαλ πνιύ ραξνύκελνο γη' 
απηό πνπ απνθάζηζε θαη όηη αλ πνηέ ρξεηαδόηαλ ηε βνήζεηά ηνπ, ζα 
ηεο ηελ έδηλε κεηά ραξάο. 

αλ λα ήηαλ ζηαικέλν από ηνλ Θεό,  κία από ηηο πην αμηόπηζηεο 
βνεζνύο ηεο πνπ ιεγόηαλ Έικα, ζα κπνξνύζε λα αληηθαηαζηήζεη 

Σ 
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πιήξσο ζηα θαζήθνληά ηνπο ηελ Νηόξνζπ θαη ηε Μόγηα, όζν εθείλεο ζα 
έιεηπαλ ζηελ Ηλδία. Οη δίδπκεο αδειθέο, καδί κε ηελ πλεπκαηηθή ηνπο 
αδειθή  Βαικάη, έθηαζαλ ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ ζηηο αξρέο ηνπ 
επηεκβξίνπ ηνπ 1992, γεκάηεο ραξά θαη πίζηε. ηαλ έθηαζαλ, ε 
ζύδπγόο κνπ Ίξηο θη εγώ βξηζθόκαζηαλ ζην δηακέξηζκά καο ζην Άζξακ. 
Ήηαλ κάιινλ αξγά ην απόγεπκα όηαλ ηαθηνπνηήζεθαλ ζην δσκάηηό 
ηνπο πνπ βξηζθόηαλ δίπια ζην δηθό καο, ζην ζπγθξόηεκα θαηνηθηώλ 
“Round 5”, ε όπσο ζα ιέγακε ζην «ηξνγγπιό πίηη 5». Παξόιν πνπ 
ήηαλ αξγά θαηάθεξαλ λα πξνιάβνπλ ην απνγεπκαηηλό Νηάξζαλ ηνπ 
νπάκη. Έηζη, όπσο πεξλνύζε ν νπάκη από ηε γξακκή ηνπο, 
απεπζύλζεθε ζηελ Βαικάη ραξνύκελα. «Α, θηάζαηε θη έθεξεο θαη ηηο 
δίδπκεο καδί ζνπ». Απηό αθνύζηεθε ζαλ θαισζόξηζκα θαη όινη έλησζαλ 
γεκάηνη ειπίδα όηη ζα έρνπλ γξήγνξα κηα ζπλέληεπμε καδί Σνπ. 

Ζ ζπλέληεπμε ήξζε κεξηθέο εκέξεο αξγόηεξα. Ζ Νηόξνζπ πεξίκελε 
θαζηζκέλε ζηελ αλαπεξηθή θαξέθια ηεο έμσ από ηελ πόξηα ηνπ 
δσκαηίνπ ζπλέληεπμεο ηνπ  Μπάκπα. Πεξίκελε εθεί καδί κε άιινπο 
αλζξώπνπο πνπ είραλ θη απηνί θιεζεί. ηαλ ν νπάκη επέζηξεςε από 
ην Νηάξζαλ,  άλνημε ηελ πόξηα θαη ηνπο θάιεζε όινπο κέζα ζην 
δσκάηην ησλ ζπλεληεύμεσλ. Ζ Βαικάη έζπξσμε ηελ  αλαπεξηθή 
θαξέθια ηεο Νηόξνζπ πνιύ θνληά ζηνλ νπάκη. Αξγόηεξα, αηζζάλζεθε 
πνιύ έλνρε πνπ έθαλε θάηη ηέηνην. Ο νπάκη βεβαηώζεθε όηη όινη είραλ 
θαζίζεη άλεηα θαη αθνύ πινπνίεζε Βηκπνύηη γηα ηηο γπλαίθεο, θάζηζε 
ραξνύκελνο ζηελ θαξέθια Σνπ, ρακνγειώληαο ζε όινπο κέζα ζην 
δσκάηην. Ζ Νηόξνζπ αλέθεξε όηη ηελ θνίηαμε κε κεγάιε ζπκπόληα θαη 
έθαλε κεξηθέο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαθή θαηάζηαζε πνπ είραλ 
ηα γόλαηά ηεο. Αιιά παξεγνξεηηθά ηε δηαβεβαίσζε, «ζα βνεζήζσ, ζα 
βνεζήζσ». 

Αθνύ κίιεζε ζε κεξηθνύο άιινπο ζηελ αίζνπζα, ζεθώζεθε, 
παξακέξηζε ηελ θνπξηίλα θαη κπήθε ζηελ ηδησηηθή αίζνπζα ησλ 
ζπλεληεύμεσλ, ιέγνληαο ζηηο δίδπκεο θαη ζηελ Βαικάη λα Σνλ 
αθνινπζήζνπλ. Καη πάιη, ε Βαικάη νδήγεζε ηελ αλαπεξηθή θαξέθια 
κέζα από ηελ πόξηα, θέξλνληάο ηελ θνληά ζηα πόδηα ηνπ νπάκη, εθεί 
πνπ ζπλήζηδε λα θάζεηαη ζηελ θαξέθια Σνπ. Μαδί ηνπο βξίζθνληαλ θαη 
κεξηθνί άιινη άλζξσπνη πνπ θάζνληαλ ππνκνλεηηθά είηε ζε θαξέθιεο 
είηε ζην πάησκα, πεξηκέλνληαο ζησπειά λα δνπλ ηί ζα  ζπκβεί. Ο 
νπάκη ζεθώζεθε θαη έβαιε ηα ρέξηα ηνπ ζηαζεξά πάλσ ζηα γόλαηα ηεο 
Νηόξνζπ κε ηηο παιάκεο πξνο ηα θάησ θαη άξρηζε λα θάλεη θπθιηθέο 
θηλήζεηο κε ηα ρέξηα ηνπ ζηα γόλαηά ηεο. Μεηά από ιίγν, ζήθσζε ηα 
ρέξηα ηνπ από ηα γόλαηά ηεο θαη ζπλέρηζε ηηο θπθιηθέο θηλήζεηο κεξηθά 
εθαηνζηά πάλσ από θάζε ηεο γόλαην. Απηό ζπλερίζηεθε γηα θάπνην 
δηάζηεκα, νπόηε, θαηά πάζα πηζαλόηεηα, ε ζετθή ζεξαπεπηηθή δύλακε 
ηνπ Αβαηάξ πέξαζε από ηα ρέξηα Σνπ ζηα γόλαηα ηεο Νηόξνζπ. 
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ηε ζπλέρεηα, πήξε ηα ρέξηα Σνπ θαη κε κηα απαιή θαη γεκάηε 
ηξπθεξόηεηα θσλή ιέεη ζηελ Νηόξνζπ: «Μπνξείο λα ζεθσζείο»; Ζ 
απάληεζε πνπ βγήθε από ην ζηόκα ηεο ήηαλ: «λνκίδσ όηη ζα κπνξνύζα 
κε ηε βνήζεηά νπ, νπάκη.» Ο νπάκη έζπξσμε ηελ θαξέθια ηήο 
Νηόξνζπ ιίγν  πίζσ  γηα λα δεκηνπξγεζεί ρώξνο λα ζηαζεί θαη κεηά 
πήξε ηα ρέξηα ηεο ζηα ρέξηα Σνπ γηα λα ηε βνεζήζεη λα ζηαζεί. Ζ 
Νηόξνζπ, ληώζνληαο όηη ν πόλνο είρε θύγεη από ηα γόλαηά ηεο, 
ζεθώζεθε κε ζηγνπξηά παηώληαο ην πάησκα. Ζ επόκελε εξώηεζή Σνπ 
ήηαλ: «Μπνξείο λα πεξπαηήζεηο ηώξα;» εθείλε απάληεζε: «Ννκίδσ όηη 
ζα κπνξνύζα κε ηε βνήζεηά νπ, Μπάκπα». «Έια ινηπόλ», ηεο ιέεη 
Δθείλνο παίξλνληαο ηξπθεξά ηα ρέξηα ηεο. 

Υσξίο πόλνπο θαη γεκάηε εκπηζηνζύλε, ε Νηόξνζπ πεξπάηεζε καδί  
κε ηνλ Κύξην ζε όιν ην δσκάηην, κέζα από ηελ πόξηα, ζην εμσηεξηθό 
δσκάηην ησλ ζπλεληεύμεσλ, όπνπ πεξίκελαλ θη άιινη. Άλνημε ηελ 
εμώπνξηα θαη ηελ άθεζε λα βγεη κέρξη ζηε βεξάληα. Δθεί ζηάζεθε γηα 
κεξηθά ιεπηά κε ηνλ νπάκη ζην πιεπξό ηεο, θαη όια ηα κάηηα ηνπ 
κεγάινπ πιήζνπο πνπ θάζνληαλ έμσ έπεζαλ επάλσ ηεο. Έλησζε 
εληειώο ζπλεπαξκέλε. Γηα πνιιά ρξόληα είρε λα πεξπαηήζεη ειεύζεξα 
ρσξίο δεθαλίθηα. Μεηά από κεξηθέο ζηηγκέο, ν νπάκη ηεο είπε: 
«Μπνξείο λα πεξπαηήζεηο κόλε ζνπ ηώξα»; «Με ηε ράξε νπ θαη κε ηε 
δύλακή νπ, ζα κπνξνύζα», είπε. 

Καη ε Νηόξνζπ πεξπάηεζε, αλάκεζα από ηηο κεγάιεο γξακκέο ηνπ 
πιήζνπο πνπ πεξίκελε λα μεθηλήζνπλ ηα Μπάηδαλ. ηαλ ηειείσζαλ ηα 
Μπάηδαλ, ε Νηόξνζπ  πεξπάηεζε  ζηγά-ζηγά όιε ηε δηαδξνκή πίζσ ζην 
«ηξνγγπιό πίηη 5», όπνπ βξηζθόηαλ ην δσκάηηό ηεο, ζηνλ πξώην 
όξνθν. Ήηαλ κηα ζξηακβεπηηθή πνξεία, θαηά ηελ νπνία νη άλζξσπνη ζε 
όιε ηε δηαδξνκή πξνζπαζνύζαλ λα ηελ αγγίμνπλ, λα ηεο κηιήζνπλ, θαη 
κεξηθνί λα πξνζπαζνύλ κε θάκεξεο λα θαηαγξάςνπλ ηελ πξώηε 
καθξηλή πνξεία ελόο αλάπεξνπ πνπ κόιηο ζεξαπεύηεθε.  

Ζ Ίξηο θη εγώ πεξηκέλακε ηελ άθημή ηεο ζην θεθαιόζθαιν ηνπ 
πξώηνπ νξόθνπ ηνπ ηξνγγπινύ ζπηηηνύ. Σελ παξαθνινπζήζακε λα 
αλεβαίλεη ηε ζθάια θαη λα έξρεηαη πξνο ην κέξνο καο, θξαηώληαο ην 
θηγθιίδσκα κε ην έλα ρέξη, αιιά ρσξίο θακηά άιιε βνήζεηα. Σν γιπθό 
ηεο πξόζσπν έιακπε από ραξά. Δκείο λνκίζακε όηη ζα ζηξίςεη 
αξηζηεξά πξνο ην δηθό ηεο ρώξν, αιιά, όρη, γύξηζε δεμηά θαη ήξζε ζην 
δσκάηηό καο. Ζ Μόγηα, ε Βαικάη θαη πνιινί άιινη ηελ αθνινύζεζαλ. 
Έγηλε κηα κεγάιε ραξνύκελε γηνξηή. ηε δηθή κνπ ηελ θαξδηά, θαη 
ππνςηάδνκαη θαη ζηεο Νηόξνζπ θαη ζε όισλ ηηο θαξδηέο, ππήξρε κηα 
πιεκκύξα επραξηζηηώλ θη επγλσκνζύλεο πξνο ηνλ Κύξην γη‟ απηήλ ηελ 
ζεία ζεξαπεία Σνπ εθείλν ην πξσηλό.  

- Απόσπασμα από το "Sai Inner Views” του Howard Murphet 
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ΝΔΑ ΑΠΟ ΚΔΝΣΡΑ ΑΨ 
 
ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ 
ηηο 25 επηεκβξίνπ 2010, δηνξγαλώζεθε ηαηξηθόο θαηαπιηζκόο ζηνλ 
Άγην Ηζίδσξν Πνζάδαο, όπνπ 69 εζεινληέο άη καδί κε ηαηξηθό 
πξνζσπηθό, θξόληηζαλ κε αγάπε όζνπο είραλ αλάγθε, θάλνληαο 
πάλσ από 80 ηαηξηθέο δηαγλώζεηο, 45 ππέξερνπο, 80 παηδηαηξηθέο, 
100 νδνληηαηξηθέο θαη 150 νθζαικνινγηθέο εμεηάζεηο. Γόζεθαλ 
θάξκαθα θαη γπαιηά νξάζεσο δσξεάλ. Δπίζεο θξόληηζαλ 150 άηνκα 
κε ςείξεο. Οη εζεινληέο άη ηαπεηλά επραξίζηεζαλ ηνλ Μπαγθαβάλ 
γηα ηελ επθαηξία πνπ ηνπο έδσζε λα ππεξεηήζνπλ ηνπο 
ζπλαλζξώπνπο ηνπο.  
 
ΚΟΤΒΔΨΣ 
ηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 2011, γηνξηάζηεθε ην Μάθαξα αθξάληη 
(παξαδνζηαθή γηνξηή ζπγθνκηδήο) ζην ζρνιείν ηεο Ηλδηθήο 
Κνηλόηεηαο ζηε αικίγηα, 12 ρηιηόκεηξα από ηελ πόιε ηνπ Κνπβέηη. 
Ζ αίζνπζα είρε όκνξθα ζηνιηζηεί θαη ην πξόγξακκα, πνπ ην 
παξαθνινύζεζαλ 180 άηνκα-κέιε Κέληξσλ άη, πεξηιάκβαλε 
Μπάηδαλ θαη Βέδεο. 
 
ΟΤΓΓΑΡΗΑ 

Σν όπξνλ είλαη κηα κηθξή πόιε βνξεηναλαηνιηθά ηεο ρώξαο ζηνπο 
πξόπνδεο ησλ Άιπεσλ. Δθεί, ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2010, 12 
εζεινληέο άη κεηαμύ ησλ νπνίσλ 8 λένη, βνήζεζαλ δπν θνύξλνπο 
θαη έλα εζηηαηόξην ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ην ζεξβίξηζκα θαγεηνύ γηα 
πεξηζζόηεξα από 70 αλαμηνπαζνύληα άηνκα. 

 
Ζ.Π.Α. 

ηηο 12 Μαξηίνπ 2011, ν Οξγαληζκόο άηπα άη Ακεξηθήο, Πεξηνρή 
8, δηνξγάλσζε ηελ εηήζηα γηνξηή πγείαο ζηελ πόιε Κνξόλα-Νόξθν 
ηεο Καιηθόξληαο. Από ηνπο εζεινληέο άη, 94 επαγγεικαηίεο πγείαο 
πνπ θάιππηαλ 28 εηδηθόηεηεο, 149 θνηηεηέο ηαηξηθήο θαη 290 άιινη 
εζεινληέο πξόζθεξαλ κε κεγάιε ζηνξγή ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνλ 
έιεγρν πγείαο 990 αηόκσλ. Έγηλαλ δηάθνξεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο, 
κεηαμύ ησλ νπνίσλ 900 αλαιύζεηο αίκαηνο, 
ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα, έιεγρνη αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο, 
κεηξήζεηο νζηηθήο κάδαο, καζηνγξαθίεο, ηεζη Παπαληθνιάνπ θαη 
Μαληνύ γηα θπκαηίσζε. Γόζεθαλ επίζεο νδεγίεο δηαηξνθήο. 
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Πεξηζζόηεξα από 320 άηνκα εκβνιηάζηεθαλ θαη 390 άηνκα έιαβαλ 
γπαιηά νξάζεσο. Αθόκε, εμεηάζηεθαλ άηνκα κε δάραξν θαη 
ρνιεζηεξίλε, ζηνπο νπνίνπο δόζεθαλ εηδηθά δηαηηνιόγηα. ζσλ νη 
εμεηάζεηο δελ ήηαλ θπζηνινγηθέο, εθιήζεζαλ γηα πεξαηηέξσ 
θξνληίδα. Σν έξγν ησλ εζεινληώλ ηίκεζε ην κήλπκα ηνπ Μπαγθαβάλ 
«Δλόηεηα ζηελ Πνιιαπιόηεηα», θαζώο όινη ελώζεθαλ γηα λα 
πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κε αγάπε.  
 
ΝΣΟΤΜΠΑΨ 
ηηο 25 Φεβξνπαξίνπ 2011, κεηά από πξνζεπρή γηα ηελ ηξνθή πνπ 
έγηλε ζην Μαληίξ άηπα άη ηνπ Νηνπκπάη, 504 δέκαηα κε ζπηηηθό 
θαγεηό κεηαθέξζεθαλ θαη κνηξάζηεθαλ κε αγάπε ζε εξγάηεο ελόο 
εξγνηαμίνπ θαηαζθεπώλ ζην Σδεκπέι Άιη. Οη άλζξσπνη 
επραξηζηήζεθαλ πνιύ θαη δήηεζαλ από ηνπο εζεινληέο άη λα ην 
επαλαιακβάλνπλ ζπρλόηεξα.  

ηηο 24 Φεβξνπαξίνπ, ν Οξγαληζκόο άηπα άη ηνπ Νηνπκπάη 
έιαβε κέξνο ζε εηήζηα ζπλάληεζε πνπ αθνξνύζε ζηελ αλαθύθισζε 
θνπηηώλ αινπκηλίνπ θαη πνπ νξγάλσζε ν Πεξηβαιινληηθόο κηινο 
Δκηξάησλ. Σα κέιε άη έθαλαλ όιεο ηηο πξνεηνηκαζίεο ηνπ ρώξνπ 
όπνπ ζρνιεία, εζηηαηόξηα, εηαηξίεο, άηνκα θαη νηθνγέλεηεο έθεξαλ ηα 
θνπηηά ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ηα δύγηδαλ θαη ηα ηνπνζεηνύζαλ ζηνπο 
θάδνπο γηα ηελ αλαθύθισζε. 

 
ΒΔΝΔΕΟΤΔΛΑ 

Σα κέιε όισλ ησλ θνκκάησλ ηνπ Δζληθνύ Κνγθξέζνπ ηεο 
Βελεδνπέιαο ζπλαληήζεθαλ κε ελόηεηα, νκνςπρία θαη αδειθόηεηα 
γηα λα απνηίζνπλ θόξν ηηκήο ζηνλ Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη 
Μπάκπα. Έλα κήλα κεηά ηελ απνρώξεζε από ην θπζηθό ζώκα ηνπ, 
ην Κνγθξέζν ηεο Βελεδνπέιαο επγεληθά αλήιζε ζην ύςνο ησλ 
πεξηζηάζεσλ θαη εμέδσζε κηα δηαθήξπμε εθηηκώληαο «ην ηεξάζηην 
πλεπκαηηθό, πνιηηηζηηθό, θνηλσληθό θαη θηιαλζξσπηθό έξγν ηνπ 
άηπα άη Μπάκπα». 
 
ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

Έλα πξόγξακκα Ζγεζίαο άηπα άη γηα λένπο ηεο Βόξεηαο Δπξώπεο 
νξγαλώζεθε γηα λα δώζεη πξαθηηθέο γλώζεηο θαη έκπλεπζε εγεζίαο. 
ην ζεκηλάξην πνπ έγηλε 8-10 Οθησβξίνπ 2010  ζε έλα όκνξθν 
παιηό θάζηξν  ηεο γξαθηθήο πόιεο Υέπελράτκ, πήξαλ κέξνο ηξεηο 
από ηνπο παιαηνύο δαζθάινπο ηνπ Δπξσπατθνύ Ηλζηηηνύηνπ 
Δθπαίδεπζεο άηπα άη (ESSE) θαη 27 λένη άη από 11 ρώξεο. 
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Δπηζεκάλζεθε όηη, έρνληαο ηνλ Θεό σο επίθεληξν, κπνξεί θαλείο λα 
Σνλ βηώλεη παληνύ, θάζε ζηηγκή θαη έηζη ε δσή ηνπ λα έρεη έλα 
λόεκα. 

Έλα δεύηεξν ζεκηλάξην έγηλε από 26/12/2010 κέρξη 1/1/2011 ζην 
ηίιιεο Υάνπδ (Οίθν ησπήο) ζηελ θεληξηθή Γεξκαλία. Δθεί, έγηλαλ 
ζπδεηήζεηο ζε δηάθνξα πξαθηηθά ζέκαηα εγεζίαο, νκαδηθέο εξγαζίεο 
θαη ζρεδηαζκόο γηα πξνζερείο δξαζηεξηόηεηεο ηεο λενιαίαο άη θαηά 
ην 2011. Γηα ην ενξηαζηηθό δείπλν ηεο Πξσηνρξνληάο θξόληηζαλ κε 
αγάπε πέληε εζεινληέο, πξνζθέξνληαο θαη άιιεο ππεξεζίεο ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη επέζηξεςαλ ζηηο εζηίεο ηνπο γεκάηνη 
ελζνπζηαζκό θαη θαηλνύξηεο πξννπηηθέο.  

 
ΚΔΝΤΑ 

ηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 2011, λένη άη από ηελ Κέλπα επηζθέθηεθαλ έλα 
νξθαλνηξνθείν ζην ρσξηό Μνπλνύλγθα, θνληά ζην Νατξόκπη. Σν 
νξθαλνηξνθείν θηινμελεί 30 παηδηά ειηθίαο 2-14 εηώλ καδί κε 
κεξηθέο αλύπαλδξεο κεηέξεο, όπσο επίζεο θαη γπλαίθεο θσθέο θαη 
ηπθιέο πνπ ρξεηάδνληαη ζηέγε. Οη λένη ηνύο πήγαλ ηξόθηκα, 
θνπβέξηεο, ελδύκαηα θαη γξαθηθή ύιε θαη ζηα παηδηά πξόζθεξαλ 
ρπκνύο θαη παγσηά. Σα παηδηά ηνπ νξθαλνηξνθείνπ απήγγεηιαλ 
πνηήκαηα θαη ηξαγνύδεζαλ. ηε ζπλέρεηα, νη λένη άη θάζηζαλ καδί 
ηνπο ζηε ζθηά ελόο δέληξνπ θαη ηα βνήζεζαλ λα δσγξαθίζνπλ κε ηα 
πιηθά πνπ ηνπο είραλ πάεη. 

 
ΕΑΜΠΗΑ 

Σν ζρνιείν άηπα άη ηεο Νηόια, γηόξηαζε θαηά ην δηήκεξν 19-20 
Απξηιίνπ 2011 ηα 21α γελέζιηά ηνπ. Παξόληεο ήηαλ επίζεκνη θαη 
εθπαηδεπηηθνί, ηνπηθνί θαη θξαηηθνί ιεηηνπξγνί. ην ιόγν ηεο ε 
δηεπζύληξηα ηνπ ηνπηθνύ Γξαθείνπ Δθπαίδεπζεο αλέθεξε όηη ην 
Τπνπξγείν Παηδείαο θαηέγξαςε κε ζαπκαζκό ηα εμαηξεηηθά 
απνηειέζκαηα πνπ έρεη απηό ην ζρνιείν ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα, κε 
100% πξναγσγηθέο επηηπρίεο θαη δεθάδεο δηαθξίζεηο.  

Ο επίζεκνο θαιεζκέλνο, Τπνπξγόο Γηθαηνζύλεο, ζηε δηθή ηνπ 
νκηιία γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν άηπα άη, ππνγξάκκηζε ηελ 
άξηζηε πνηόηεηά ηνπ θαη ην γεγνλόο όηη από απηό απνθνηηνύλ παηδηά 
κε πςειά αθαδεκατθά θαη εζηθά πξόηππα, ηα νπνία ζα γίλνπλ νη 
κειινληηθνί εγέηεο ηεο ρώξαο. Γήισζε επίζεο, όηη ην Τπνπξγείν 
ππνζηήξημε ηα ηδεώδε πνπ δηδάζθνληαη εθεί, γηαηί πηζηεύεη όηη 
ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο ρώξαο. Γελ παξέιεηςε 
λα πεη όηη είλαη γλσζηό, ηόζν ηνπηθά όζν θαη δηεζλώο, σο ζρνιείν 
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«ζαύκα», θαζώο επηηπγράλεη ην αθαηόξζσην ελδπλακώλνληαο ην 
πλεύκα ησλ παηδηώλ. Μίιεζε ηέινο γηα ηηο πέληε Αλζξώπηλεο Αμίεο 
(Αιήζεηα, Οξζή πκπεξηθνξά, Δηξήλε, Αγάπε, Με βία) πάλσ ζηηο 
νπνίεο ζηεξίδεηαη ε όιε εθπαίδεπζε ηνπ ζρνιείνπ. 
 
ΝΔΠΑΛ 
Σα πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο ζηηο Αλζξώπηλεο Αμίεο γηα 
δαζθάινπο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ ζρνιείσλ, πνπ έγηλαλ ηα 
ηειεπηαία ρξόληα από ηνλ Οξγαληζκό άηπα άη ηνπ Νεπάι, έρνπλ 
πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ αξρώλ ηεο ρώξαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ηνπ ηκήκαηνο 
Δθπαίδεπζεο, ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή Αλάπηπμε 
(NCED)  θαη άιισλ θνξέσλ. 

Μεηά από αίηεκα ηνπ NCED, νη εθπαηδεπηέο ηνπ Οξγαληζκνύ 
άηπα άη αλέπηπμαλ ηηο έλλνηεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 
ησλ Αλζξσπίλσλ Αμηώλ ζε πεξηζζόηεξνπο από 1.500 εθπαηδεπηέο 
ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Αλάπηπμεο, ζε 28 θέληξα 
θαηάξηηζεο πνπ έγηλαλ ηνλ Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην 2011. Μεξηθά 
δε από ηα θέληξα θαηάξηηζεο βξίζθνληαλ ζε εμαηξεηηθά δύζβαηα 
νξεηλά ζεκεία ηεο ρώξαο. Σν δηδαθηηθό πιηθό πνπ παξαρσξήζεθε 
από ηνλ Οξγαληζκό άηπα άη ζπκπεξηιήθζεθε ζην εθπαηδεπηηθό 
παθέην ηνπ NCED. Οη εθπαηδεπηέο ηνπ Οξγαληζκνύ αη έλησζαλ ηελ 
παξνπζία ηνπ Μπαγθαβάλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
όπνπ πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο, ελώ αξρηθά θαίλνληαλ αδύλαηεο, 
ηειηθά επηηπγράλνληαλ ηε ζσζηή ζηηγκή. 

                                                    -Παγθόζκην Ίδξπκα Σάηπα Σάη  
 

Η Ν Γ Η Α 
 

Άνηπα Ππανηέρ: Έλα δηήκεξν ζπλέδξην κε ηίηιν «Δπαλαθνζίσζε» 

έιαβε ρώξα ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ ζηηο 11 θαη 12 Ηνπλίνπ 2011, ζην 
νπνίν ζπκκεηείραλ 700 ππεύζπλνη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οξγαληζκνύ 
άηπα άη ηνπ Άληξα Πξαληέο. Ο ξη Β. ξηληβάζαλ ηόληζε, όηη νη 
ππεύζπλνη ηνπ Οξγαληζκνύ άη πξέπεη λα έρνπλ δπλαηή πίζηε θαη 
λα εξγάδνληαη γηα ηελ επεκεξία ησλ θησρώλ. Απεπζπλόκελνο ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο, ν ξη Ράηλαθαξ παξαηήξεζε όηη ην πιήζνο ησλ 
ζπκκεηερόλησλ απνδεηθλύεη από κόλν ηνπ ηελ παξνπζία ηνπ 
νπάκη, παξ‟ ό,ηη ην θπζηθό ζώκα ηνπ δελ είλαη πιένλ ελ δσή. Ο 
Οξγαληζκόο άη, είπε, είλαη έξγν ηνπ νπάκη θαη ν ίδηνο ζίγνπξα ζα 
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ηνλ πξνζηαηεύεη. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη ζα δηεπξύλεηαη θαη ζα 
πξννδεύεη. Ο ξη Γθίξη κίιεζε γηα ηνλ Οξγαληζκό Τπεξεζίαο θαη 
ζεκείσζε όηη είλαη από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ζηνλ θόζκν. Μίιεζε 
αθόκε γηα ηνπο πηζηνύο ηνπ Μπαγθαβάλ θαη είπε όηη έλα 
εθαηνκκύξην άηνκα ήξζαλ γηα ηνλ ηειεπηαίν ραηξεηηζκό όηαλ Δθείλνο 
άθεζε ην θπζηθό ζώκα ηνπ. Ο .Σδ. Σζαιάκ, Πξόεδξνο ηνπ 
θξαηηδίνπ, αλαθεξόκελνο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο αληδηνηεινύο 
ππεξεζίαο, πιεξνθόξεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο όηη 8.500 άηνκα 
δηαηξέθνληαη θαζεκεξηλά από ην Δζληθό πξόγξακκα Ναξάγηαλα 
έβα θαη 287 νξθαλά αγόξηα πεξηζάιπνληαη από ην πξόγξακκα γηα 
άπνξα παηδηά. Σν δηήκεξν ζπλέδξην ηειείσζε κε ην Γθάγηαηξη 
Μάληξα (108 θνξέο) θαη πξνζθύλεκα ζηνλ ηάθν ηνπ Μπαγθαβάλ.   
 
Μασαπάζηπα και Γκόα: ηηο 12 Μαίνπ 2011, νξγαλώζεθε από ηνλ 

Οξγαληζκό άηπα άη γηνξηή γηα ηελ 44α επέηεην ηεο Νηαξκαθζέηξα 
(άη Άζξακ ζηε Βνκβάε). πγθεληξώζεθαλ εθεί όινη νη ππεύζπλνη 
δξαζηεξηνηήησλ από ην θξαηίδην ηεο Μαραξάζηξα γηα έλα 
ζπγθεθξηκέλν ζέκα: ηελ ελζάξξπλζε όισλ ησλ ππεπζύλσλ λα 
αλαγλσξίζνπλ ηελ παληαρνύ παξνπζία ηνπ Μπαγθαβάλ, ηώξα πνπ 
ε θπζηθή κνξθή ηνπ δελ ππάξρεη πιένλ. Με εγθάξδηεο θαη 
εκπλεπζκέλεο νκηιίεο από παιαηά κέιε, ε παξνπζία ηνπ 
Μπαγθαβάλ έγηλε έληνλα αηζζεηή. Ζ εκέξα ηειείσζε κε  Άξαηη, ελώ 
ε θιόγα ηεο αθνζίσζεο θαη ν λένο ζηόρνο ηνύ λα αλαδεηά θαλείο 
ηνλ νπάκη κέζα ηνπ, αλαδσπύξσζαλ ηηο θαξδηέο όισλ κε ειπίδα, 
αγάπε θαη πίζηε.  

Έλα ζρεδόλ ρξόλν από ηόηε πνπ παξαδόζεθε ε δεμακελή λεξνύ 
ζηε Μαραξάζηξα θαη Γθόα, κηα θαηλνύξηα δεμακελή εγθαηληάζηεθε 
ζηε Νηαξκαθζέηξα ζηηο 8 Μαίνπ 2011, γηα λα δώζεη παξεγνξηά 
ζηνπο θαηνίθνπο απνκαθξπζκέλσλ ρσξηώλ, εθνδηάδνληάο ηνπο κε 
ην βαζηθό αγαζό ηνπ πόζηκνπ λεξνύ κέρξη ην θαηώθιη ηνπο. Ζ λέα 
δεμακελή έρεη 16 βξύζεο από ηηο νπνίεο νη ρσξηθνί κπνξνύλ λα 
γεκίδνπλ ηνπο θνπβάδεο ηνπο θαη λα θαιύπηνπλ έηζη ηηο αλάγθεο ηνπο 
γηα θαζαξό πόζηκν λεξό. 

 
Ούηαπ Ππανηέρ και Οςηαπακάνη: Ο Οξγαληζκόο άηπα άη ηνπ 

θξαηηδίνπ Οπηάξ Πξαληέο, έζηεζε θαη εγθαηλίαζε ζηηο 27 Μαξηίνπ 
2011 κία ζηήιε- ζύκβνιν γηα ηελ ελόηεηα ησλ ζξεζθεηώλ (άξβα 
Νηάξκα) ζε έλα όκνξθν ζεκείν ηνπ θεληξηθνύ δξόκνπ. Έρεη 10 
κέηξα ύςνο θαη είλαη αληίγξαθν εθείλεο πνπ δεζπόδεη ζην Πξαζάληη 
Νίιαγηακ  
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Οη νκηιεηέο πνπ απεπζύλζεθαλ ζηνπο παξεπξηζθόκελνπο 
ηόληζαλ, όηη ν ζθνπόο ηεο ζπκβνιηθήο ζηήιεο είλαη λα ιεηηνπξγήζεη 
σο θάξνο πνπ ζα εθπέκπεη αθηίλεο αγάπεο, ελόηεηαο θαη αξκνλίαο 
ζηελ θνηλόηεηα. Ο δε Πξόεδξνο ηνπ Οξγαληζκνύ άη ηνπ θξαηηδίνπ, 
κίιεζε γηα ηελ απνζηνιή ηνπ Μπαγθαβάλ, πνπ ήηαλ λα ελσζεί ε 
αλζξσπόηεηα σο κία νηθνγέλεηα θάησ από ηελ νκπξέια ηεο ζετθήο 
αγάπεο. 

  

ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ  
ΡΗ ΑΣΤΑ ΑΗ ΔΒΑΡΑΜΜΑ 

 
Δίκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο αλαθνηλώζνπκε, όηη ην Ίδξπκα 
Κνηλσληθήο Πξόλνηαο Γπλαηθώλ Δζβαξάκκα άηπα άη, δέρεηαη 
ζπκκεηνρέο από ηηο πηέξπγεο ηνπ Οξγαληζκνύ άηπα άη πνπ 
αθνξνύλ ηηο γπλαίθεο, από νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θόζκνπ. 

Μπνξείηε λα αλαιάβεηε πξνγξάκκαηα ππεξεζίαο πνπ 
αλαβαζκίδνπλ ηηο γπλαίθεο ή ηα παηδηά, ζην κέξνο πνπ βξίζθεζηε, κε 
ηε δηθή καο θαζνδήγεζε. Σα πξνγξάκκαηα κπνξνύλ λα 
πεξηιακβάλνπλ θάζε είδνπο θξνληίδα, όπσο πγείαο, εθπαίδεπζεο, 
εηδηθήο θαηάξηηζεο, παξνρήο ηξνθίκσλ, ξνπρηζκνύ,  ζηέγαζεο ή 
ν,ηηδήπνηε άιιν αθνξά ηελ εκςύρσζή ηνπο. αο θαινύκε επίζεο λα 
ζπλδεζείηε κε ηα δηθά καο πξνγξάκκαηα ή λα ηα εθαξκόζεηε ζηνλ 
ηόπν ζαο. 

Έρνληαο θνηλά ελδηαθέξνληα θαη θνηλνύο ζηόρνπο, κπνξνύκε λα 
δνπιέςνπκε καδί. Οπνηαδήπνηε νκάδα ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξεο 
πιεξνθνξίεο, αο επηθνηλσλήζεη καδί καο ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεύζπλζε: mothersathyasai@ewwt.org.in, ηειεθσληθά κε ηνλ 
αξηζκό 0091-08555-289909 ή αο ρξεζηκνπνηήζεη ηε θόξκα 
επηθνηλσλίαο ζηελ ηζηνζειίδα καο: ewwt.org.in. 
  Σν Ίδξπκα Κνηλσληθήο Πξόλνηαο Γπλαηθώλ Δζβαξάκκα άηπα 
άη είλαη ην κόλν πνπ έρεη ζπζηήζεη ν ίδηνο ν Μπαγθαβάλ γηα 
γπλαίθεο. ηαλ ην ίδξπζε είπε: «Απηό ζα επεθηαζεί ζε όιν ηνλ 
θόζκν». Δίκαζηε ηώξα ζηελ επράξηζηε ζέζε λα δηεπξύλνπκε ην έξγν 
καο, εξρόκελεο ζε επαθή κε ηηο αδειθέο καο, όπνπ θαη αλ 
βξίζθνληαη, θαη λα εξγαζηνύκε καδί γηα λα αλαβαζκίζνπκε ηε ζέζε 
ησλ γπλαηθώλ θαη λα ηηο ππεξεηήζνπκε, όπσο επρήζεθε ν 
Μπαγθαβάλ. 

                                                           -  Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 
 

mailto:mothersathyasai@ewwt.org.in
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ΗΟΤΛΗΟ 2011 
 
άββαην 2 Ηνπιίνπ: Σν πξσί επηζθεθηήθακε ηηο νηθνγέλεηεο πνπ 
ππνζηεξίδνπκε ζην Πέξακα θαη δηαλείκακε 30 ζαθνύιεο κε ηξόθηκα, 
ζαθνύιεο κε ξνύρα θαη επηπιένλ θνύηεο κε γάια εβαπνξέ, ζε 
νηθνγέλεηεο κε παηδηά. ε κηα πεξίπησζε θαιύςακε ην ινγαξηαζκό ηνπ 
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο κηαο νηθνγέλεηαο. 

Ο παηδίαηξόο καο επηζθέθζεθε 10 νηθνγέλεηεο, εμέηαζε 11 παηδηά, 
εκβνιίαζε 4 θαη έδσζε ηαηξηθέο ζπκβνπιέο ζηα ππόινηπα. Ο θύθινο 
ησλ επηζθέςεσλ μεθίλεζε ζηηο 11.00 θαη νινθιεξώζεθε ζηηο 17.00. 

Σελ ίδηα εκέξα, ζην Πέξακα, έγηλαλ εξγαζίεο πγξνκόλσζεο ζε δύν 
ζπίηηα. ηηο εξγαζίεο ζπκκεηείραλ 3 άηνκα. Από απηνύο νη δύν ήηαλ λένη 
θαη κάιηζηα ν έλαο είλαη από ηηο νηθνγέλεηεο πνπ ιακβάλνπλ ηξόθηκα θαη 
βνήζεηα θάζε κήλα. Σν αμηνζεκείσην είλαη όηη πξνζθέξζεθε εζεινληηθά 
λα βνεζήζεη, δελ ζηακάηεζε νύηε ιεπηό λα εξγάδεηαη θαη παξόιν πνπ 
είρε θαη δηθέο ηνπ επείγνπζεο δνπιεηέο λα θάλεη θαη ηνλ παξνηξύλακε 
θάπνηα ζηηγκή λα πάεη λα ηηο δηεθπεξαηώζεη, δελ έθπγε, παξά κόλν όηαλ 
νινθιεξώζεθαλ νη εξγαζίεο. 

Δπηζθεθζήθακε δύν νηθνγέλεηεο πνπ είραλ πξόβιεκα δηαξξνώλ 
από ηε ζηέγε ηνπο. Σα λεξά έκπαηλαλ θαη ζηα δύν ζπίηηα ζην 
ππλνδσκάηην όηαλ έβξερε, κε απνηέιεζκα λα γεκίδεη ην πάησκα λεξά 
θαη λα βάδνπλ από θάησ θνπβάδεο γηα λα πέθηνπλ κέζα. Καη ζηηο δύν 
είραλ μαλαγίλεη επεκβάζεηο ζηηο ζηέγεο θαη ηώξα καο είραλ ελεκεξώζεη 
όηη ην ζπίηη ηνπο έκπαδε λεξά θαη από άιια ζεκεία. 

Έγηλε πξνζεθηηθόο έιεγρνο γηα λα εληνπηζζνύλ ηα ζεκεία από όπνπ 
έκπαηλαλ ηα λεξά ζηα ζπίηηα θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρσξήζακε ζε 
επηζθεπή κε εηδηθά ζηεγαλσηηθά πιηθά. 

Οη παξαπάλσ εξγαζίεο δηήξθεζαλ από ηηο 11:15 κέρξη ηηο 16:00. 
ε έλα άιιν ζπίηη πνπ επηζθεθζήθακε, δηαπηζηώζακε κε κεγάιε 

καο ραξά όηη ν παηέξαο είρε εγθαηαζηήζεη ηε ιεθάλε ηεο ηνπαιέηαο θαη 
ηνλ ληπηήξα πνπ ηνπο είρακε πξνζθέξεη ηνλ πξνεγνύκελν κήλα. 

Σν ίδην βξάδπ κηα άιιε νκάδα ππεξεζίαο επηζθέθζεθε ηηο 
νηθνγέλεηεο ζηελ Αζήλα θαη δηέλεηκε 4 ζαθνύιεο κε ηξόθηκα. 

Οη επηζθέςεηο καο ζην Ίδξπκα Υξνλίσλ Παζήζεσλ, ζην 
θαξακαγθά θαη ζηελ Αγία Βαξβάξα, θαζώο θαη ζην ΚΑΑΠ Βνύιαο, ζην 
Πλεπκαηηθό Κέληξν ησλ Δμαξρείσλ θαη ζην ζπίηη γηα άηνκα κε εηδηθέο 
αλάγθεο ζηελ Καιιηζέα, γίλνληαη ζε ηαθηηθή βάζε. 
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Αγάπε - Πξέκα Βάρηλη, ηνπ ..Μπάκπα ..................................  7,00 
Απηνπξαγκάησζε - Αζηάβαθξα Γθίηα  ......................................  5,00 
Βξνρή από Νέθηαξ ηνπ άηπα άη, ηεο νύληα Αληίηπα ............  6,00 
Γηαινγηζκόο - Νηπάλα Βάρηλη, ηνπ .. Μπάκπα  ......................  5,00 
Δηζαγσγή ζηε Γηδαζθαιία ηνπ ..Μπάκπα, ηνπ Ρ. Ναηδέκπ ...  7,00 
Δζβαξάκκα: Ζ Δπηιεγκέλε Μεηέξα, ηνπ Ν. Καζηνύξη  ............. 12,00  
Δθπαίδεπζε ζηηο Αλζξώπηλεο Αμίεο, ηνπ Αξη-Ολγθ Σδνπκζάη  ..  6,00 
Ζ Γεκηνπξγία (DVD) .........................................................................  4,00 

Ζ Έληαμε ησλ Αλζξώπηλσλ Αμηώλ ζε ρνιηθά Μαζήκαηα .... ....... . 6,00 

Ζ Δλόηεηα είλαη Θεόηεηα, ηνπ .. Μπάκπα .............................  9,00 
Ζ Εσή Δίλαη Έλα Παηρλίδη (DVD) ..............................................  5,00 
Θεία Σάμε – Νηάξκα Βάρηλη, ηνπ ..Μπάκπα ..........................  7,00 
Θετθέο Αλακλήζεηο, ηεο Νηατάλ Μπάζθηλ  ................................. 10,00 
Λόγηα ηνπ Ηεζνύ θαη ηνπ άη Μπάκπα .......................................  7,50 
Μπαγθαβάηα Βάρηλη, ηνπ .. Μπάκπα ....................................  9,00 
Ο Άγηνο θαη ν Φπρίαηξνο - ηνπ Γξ. . αληβάηο ......................... 10,00 
Ο Δξρνκόο ηνπ ξη άηπα άη Μπάκπα, ηνπ Β.Κ.Γθόθαθ ..........   5,00 
Ο Θετθόο Γηδάζθαινο, ηεο Σδέλλεο σθξάηε ............................ 10,00 
Ο Μπάκπα κνπ θη εγώ, ηνπ Σδ. Υίζινπ  ................................... 15,00 
Ο ξη άηπα άη Μπάκπα Απαληά, ηνπ Σδ. Υίζινπ  .................  7,00 
Οκηιίεο πάλσ ζηε Μπάγθαβαλη Γθίηα, ηνπ ..Μπάκπα........... 11,50 
Πξέκα Νηάξα, ηνπ ..Μπάκπα   .............................................   4,00 
άληαλα - Ο Δζσηεξηθόο Γξόκνο, ηνπ ..Μπάκπα  ................ 10,00 
άηπακ ίβακ νύληαξακ - Ζ δσή ηνπ ..Μπάκπα, Σόκνο 1 .. 10,00 
. . Μπάκπα: Ζ Εσή Σνπ Δίλαη Έκπλεπζε θαη Μήλπκα  
         γηα ηελ Αλζξσπόηεηα, Δλεκεξσηηθό έληππν κε DVD .......  7,00 
Σν Γθάγηαηξη Μάληξα, ηνπ ..Μπάκπα  ...................................  3,00 
Σν Θετθό Σξαγνύδη - Γθίηα Βάρηλη, ηνπ ..Μπάκπα  ................ 10,00 
Τπέξηαηε Γλώζε - Γθληάλα Βάρηλη, ηνπ ..Μπάκπα  ...............  7,00 
Τπέξηαηε Δηξήλε - Πξαζάληη Βάρηλη, ηνπ ..Μπάκπα  ............  7,00 
 


