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Οκηιία ηνπ Μπαγθαβάλ ζηηο 8 Ινπιίνπ 1996 

 

ΟΘ ΠΟΤΔΑΣΕ ΕΘΝΑΘ  
ΟΘ ΜΕΛΛΟΝΣΘΚΟΘ ΛΤΣΡΩΣΕ ΜΘΑ ΥΩΡΑ 

 

Τν ζίδεξν ζθνπξηάδεη όηαλ παξακέλεη κέζα ζηε ζθόλε, 
αιιά ε ζθνπξηά ηνπ εμαθαλίδεηαη όηαλ έιζεη ζε επαθή κε ηε 
θσηηά. Με ηνλ ίδην ηξόπν, επεξεάδεηαη θαη ν άλζξσπνο 
από ηα άηνκα κε ηα νπνία ζπλαλαζηξέθεηαη.  

(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ) 
 

Τν λεξό ηεο βξνρήο όηαλ πέθηεη πάλσ ζηελ άκκν, 
απνξξνθάηαη. Όηαλ όκσο ην ίδην ην λεξό πέθηεη πάλσ ζε 
θαζαξό πειό γίλεηαη εύγεπζην. Με ηνλ ίδην ηξόπν, ε 
αθνζίσζε ηνπ αλζξώπνπ ιάκπεη ζύκθσλα κε ηελ 
απνθηεκέλε αμία ηνπ.  

 (Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ) 
 

ΜΗ  ΤΝΑΠΣΕΣΕ  ΧΕΕΙ 
 ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΠΟΤ ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΚΑΛΟ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 

 
Σπνπδαζηέο, Ελζαξθώζεηο ηεο Αγάπεο! 
 

αλζξώπηλε δσή είλαη από κόλε ηεο πνιύ ηεξή. Γίλεηαη όκσο 
θαιή ή θαθή αλάινγα κε ηηο ζπλαλαζηξνθέο πνπ θάλεη ν 
θαζέλαο. Όηαλ δηαηεξείηε ην ζίδεξν κέζα ζηε ζθόλε, 
ζθνπξηάδεη. Όηαλ όκσο βάιεηε απηό ην ίδην ζίδεξν κέζα ζηε 

θσηηά, γίλεηαη καιαθό θαη αξρίδεη λα γπαιίδεη. 
Οη ζηεγλνί θόθθνη ζθόλεο αλεβαίλνπλ ςειά ζηνλ νπξαλό ηόηε πνπ 

ηνπο παξαζύξεη ν άλεκνο, αιιά πέθηνπλ κέζα ζε ραληάθηα όηαλ 
έξζνπλ ζ’ επαθή κε ην λεξό ηεο βξνρήο. Οη θόθθνη ηεο ζθόλεο δελ 
έρνπλ θηεξά γηα λα πεηάμνπλ ςειά ζηνλ νπξαλό, νύηε έρνπλ πόδηα γηα 
λα πεδήμνπλ θάησ. Ζ αλύςσζε θαη ε πηώζε ηνπο ζπκβαίλεη ιόγσ ηεο 
ζπλαλαζηξνθήο ηνπο. Τν θαιό ή ην θαθό εμαξηώληαη ινηπόλ από ην 
είδνο ησλ ζπλαλαζηξνθώλ πνπ θάλεηε. 

 
Οη θαιέο ζπλαλαζηξνθέο νδεγνύλ ζε απόζπαζε, 
Η απόζπαζε απνδεζκεύεη θάπνηνλ από ηελ ςεπδαίζζεζε 
Η απνδέζκεπζε από ηελ ςεπδαίζζεζε νδεγεί ζε 
ζηαζεξόηεηα ηνπ λνπ 

Η 
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Η ζηαζεξόηεηα ηνπ λνπ ραξίδεη απειεπζέξσζε
1
  

(Σηξνθή ζηα Σαλζθξηηηθά) 
 
Οι Καλές σναναζηροθές Κάνοσν ηον Άνθρωπο Ανώηερο  
και Θεϊκό 

Οη θαιέο ζπλαλαζηξνθέο ζάο θάλνπλ ηεξό θαη ζετθό. Αληίζεηα, νη θαθέο 
ζπλαλαζηξνθέο πξνθαινύλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη αξλεηηθέο 
ζθέςεηο, νη νπνίεο ζαο σζνύλ ζηελ εθηέιεζε αξλεηηθώλ πξάμεσλ. 
Δίλαη ινηπόλ απαξαίηεην γηα ηνλ άλζξσπν λα θάλεη θαιέο 
ζπλαλαζηξνθέο θαη λα θαιιηεξγεί ηηο αξεηέο εθείλεο πνπ ηνλ θαζηζηνύλ 
αιεζηλό άλζξσπν. Οη θαιέο ζπλαλαζηξνθέο κπνξνύλ λα αλπςώζνπλ 
ηνλ άλζξσπν ζην επίπεδν ηεο ζεηόηεηαο, ελώ νη θαθέο ζπλαλαζηξνθέο 
λα ηνλ εθθπιίζνπλ θαη λα ηνλ θαηεβάζνπλ ζην επίπεδν ηνπ δώνπ. Τν 
επίπεδν ηνπ δώνπ είλαη θαηώηεξν ηνπ αλζξώπηλνπ επηπέδνπ θαη ην 
ζετθό επίπεδν είλαη αλώηεξν. Τν αλζξώπηλν επίπεδν βξίζθεηαη κεηαμύ 
απηώλ ησλ δύν. Ζ πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα θαηαβάιεηε είλαη λα 
αλπςσζείηε πάλσ από ην αλζξώπηλν επίπεδν. Γηα ηελ πηώζε ζαο δε 
ρξεηάδεηαη θακία πξνζπάζεηα. Τν λα γίλεηε θαθνί είλαη εύθνιν, είλαη 
όκσο δύζθνιν λα αλέιζεηε ζε αλώηεξν επίπεδν. Παξόιν πνπ κπνξεί 
λα είλαη δύζθνιν, ν άλζξσπνο πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα θηάζεη ζε 
αλώηεξα επίπεδα. Γπζηπρώο, όκσο, ν άλζξσπνο ζήκεξα θάλεη θαθέο 
ζπλαλαζηξνθέο θαη απηό έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηα ζεηηθά ηνπ αηζζήκαηα λα 
κεηαηξέπνληαη ζε αξλεηηθά θαη νη θαιέο ηνπ πξάμεηο ζε θαθέο. Έηζη 
θαηαιήγεη λα γίλεηαη δπζηπρήο. 
 
Καλλιεργήζηε Φιλίες μόνο με Άηομα ποσ Έτοσν Καλό Υαρακηήρα 
Οη ζθέςεηο ζαο είλαη ε βαζηθή αηηία γηα ηα πάληα. Γη’ απηό, πξέπεη λα 
θάλεηε κόλν επγεληθέο, ηεξέο, αγλέο θαη λνεκαηηθέο ζθέςεηο. Αιιά νη 
ζεκεξηλνί λένη θαιιηεξγνύλ θαθέο ζθέςεηο, έρνπλ αξλεηηθά 
ζπλαηζζήκαηα θαη θάλνπλ θαθέο πξάμεηο, ζπαηαιώληαο κε απηό ηνλ 
ηξόπν ηα πνιύηηκα ρξόληα ηεο ληόηεο ηνπο. Όηαλ ην ζίδεξν ζπληεξείηαη 
κέζα ζηε ζθόλε, απνθηάεη ζθνπξηά θαη ράλεη ηε δύλακή ηνπ. Όηαλ 
πεξλάεη από ηε δνθηκαζία ηεο θσηηάο, απαιιάζζεηαη από ηε ζθνπξηά 
θαη αλαθηά ηε δύλακή ηνπ. Πξνθεηκέλνπ  λα αλαθηήζεη ηε δύλακή ηνπ, 
ην ζίδεξν πξέπεη λα απαιιαγεί από ηε ζθόλε. Τη είλαη απηή  ζθόλε; 
Απηή ε ζθόλε δελ είλαη παξά ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ 
αλζξώπνπ, ηα νπνία πξνθύπηνπλ από ηηο θαθέο ζπλαλαζηξνθέο. Ο 
άλζξσπνο απνθηάεη πνιιώλ εηδώλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ιόγσ ησλ 
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 Satsangatwe Nissangatwam, Nissangatwe Nirmohatwam, Nirmohatwe 
Nischalatattwam, Nischalatattwe Jivanmukti.  
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θαθώλ ζπλαλαζηξνθώλ. Γίλεζηε ην ίδην κε ηνπο αλζξώπνπο πνπ 
ζπλαλαζηξέθεζηε. Γη’ απηό ιέλε: «Πεο κνπ πνηνο είλαη ν θίινο ζνπ θαη 
ζα ζνπ πσ πνηνο είζαη». Γελ ζα πάζεηε ηίπνηα αλ δηαζέζεηε ιίγν 
ρξόλν λα κάζεηε αλ ην άηνκν κε ην νπνίν ζέιεηε λα ζπλάςεηε θηιία, 
είλαη θαιό ή θαθό. 

Όηαλ έρεηε γόεηξν θαη πςειή ζέζε ζηελ θνηλσλία, όινη ζα ηξέρνπλ 
πίζσ ζαο γηα λα ζαο ραηξεηίζνπλ. Όηαλ όκσο ράζεηε ηε ζέζε ζαο ή 
πέζεηε ζε δπζκέλεηα, νη πάληεο θεύγνπλ καθξηά ζαο. Απηό δελ 
απνηειεί πξαγκαηηθή θηιία. Πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή θηιία; Πξαγκα-
ηηθόο θίινο είλαη θάπνηνο πνπ ζα ζαο αθνινπζεί ζαλ ζθηά ζε θαηξνύο 
ραξάο θαη δπζηπρίαο, θέξδνπο ή απώιεηαο. Όηαλ ε δεμακελή είλαη 
γεκάηε λεξό, ρηιηάδεο βαηξάρηα ζα καδεπηνύλ εθεί. Όηαλ όκσο ε 
δεμακελή ζηεξέςεη, δε ζα δείηε εθεί νύηε έλα βαηξάρη. Καηά ηνλ ίδην 
ηξόπν, όηαλ έρεηε θαιή ζέζε θαη πςειό γόεηξν, όινη ζα ζαο 
αθνινπζνύλ. Γε ζα βξείηε όκσο θαλέλαλ ζηνπο δύζθνινπο θαηξνύο. 
Τέηνηνπ είδνπο θηιία δελ απνηειεί πξαγκαηηθή θηιία. Πξαγκαηηθόο 
θίινο είλαη εθείλνο πνπ παξακέλεη θνληά ζαο ζε ραξά θαη ζε ιύπε, ζε 
επεκεξία θαη ζε αληημνόηεηα. Μόλν ηέηνηνπο αλζξώπνπο πξέπεη λα 
ζπλαλαζηξέθεζηε, αζθώληαο θαη ηελ αλάινγε δηάθξηζε. Μελ θάλεηε 
θίινπο όινπο όζνπο ζαο ραηξεηνύλ. Απηό είλαη κεγάιν ιάζνο. Καιό 
είλαη λα γλσξίδεηε ην παξειζόλ, ηηο ζπλήζεηεο, ηε ζπκπεξηθνξά, ηελ 
πεηζαξρία θαη άιιεο ηδηόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ κε ηνλ νπνίν ζέιεηε λα 
ζπλάςεηε θηιία. Πξέπεη επίζεο λα πξνζπαζήζεηε λα κάζεηε κε πνηνπο 
έρεη ζρέζεηο θαη ηη είδνπο ζπλαλαζηξνθέο θάλεη. Αλ κάζεηε όηη έρεη 
θαθέο παξέεο, δελ πξέπεη νύηε θαλ λα γπξίζεηε λα ηνλ θνηηάμεηε. Κη αλ 
αθόκε ζαο ραηξεηήζεη, εζείο πξέπεη λα απνκαθξπλζείηε ιέγνληαο 
‘αληίν’, γηαηί ζπλαλαζηξνθέο απηνύ ηνπ είδνπο κπνξεί λα ζέζνπλ ηε 
δσή ζαο ζε θίλδπλν. Τε ζεκεξηλή επνρή όκσο, ιόγσ ηεο επίδξαζεο 
ηεο ζύγρξνλεο παηδείαο, νη ζπνπδαζηέο θαιιηεξγνύλ θηιίεο κε όισλ 
ησλ εηδώλ ηνπο αλζξώπνπο. Απηό δε ιέγεηαη αιεζηλή θηιία. Απηό ην 
είδνο θηιίαο είλαη πξνζσξηλό ζαλ ηα πεξαζηηθά ζύλλεθα. Τέηνηεο θηιίεο 
θαιό είλαη λα ηεξνύληαη ζην κέηξν πνπ απηό είλαη απαξαίηεην θαη κόλν. 

Ο ραξαθηήξαο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο γηα ηνλ ζπνπδαζηή. 
Σπνπδαζηήο ρσξίο θαιό ραξαθηήξα δελ είλαη παξά έλα δσληαλό 
πηώκα. Πνηέ κελ θάλεηε θηιία κε όζνπο δελ έρνπλ θαιό ραξαθηήξα. 
Όπνηνο δελ έρεη θαιό αηνκηθό ραξαθηήξα, δελ ζα έρεη νύηε θαιό 
θνηλσληθό ραξαθηήξα. Πώο κπνξεί έλα άηνκν ρσξίο θαιό θνηλσληθό 
ραξαθηήξα λα έρεη θαιό εζληθό ραξαθηήξα; Οπόηε, πξώηα θαη πάλσ 
απ’ όια, ν άλζξσπνο πξέπεη λα έρεη θαιό αηνκηθό ραξαθηήξα. Πξέπεη 
λα θαιιηεξγεί ζηαζεξό όξακα θαη αηαιάληεπην λνπ. Ούηε ζην πξόζσπν 
δελ πξέπεη λα θνηηάμεηε θάπνηνλ πνπ έρεη λνπ αζηαζή, όπσο ην 
εθθξεκέο ηνπ ξνινγηνύ. Σπνπδαζηέο όπσο απηνί δελ είλαη θαιά άηνκα. 
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Μελ αλαπηύζζεηε ζηελή ζρέζε κε ηέηνηα άζρεκα αγόξηα. Γηαθνξεηηθά, 
ζα γίλεηε θη εζείο ίδηνη. Αλαπηύμεηε θηιία κόλν κ’ εθείλα πνπ έρνπλ θαιό 
ραξαθηήξα. Όπσο είπα ήδε, όηαλ ην ζίδεξν δηαηεξείηαη ζηε ζθόλε, 
ράλεη ηε δύλακή ηνπ. Τν ζίδεξν είλαη έλα πνιύ ζθιεξό θαη δπλαηό 
κέηαιιν. Όηαλ όκσο ηνπνζεηείηαη κέζα ζε ζθόλε, ράλεη ηε δύλακή ηνπ. 
Όηαλ κπαίλεη ζηε θσηηά, γίλεηαη ιακπεξό θαη καιαθό. Παξάιιεια, 
αθαηξνύληαη όιεο νη αθαζαξζίεο ηνπ. Όηαλ γίλεηαη αγλό θαη καιαθό, 
κπνξεί θαλείο λ’ αιιάμεη ην ζρήκα ηνπ ρηππώληαο ην κ’ έλα ζθπξί, λα 
ην κεηαηξέςεη ζε θύθιν, εκηθύθιην ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζρήκα 
επηζπκεί. Πνιιώλ εηδώλ εξγαιεία κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζηνύλ από 
απηό. Οη θαιέο ζπλαλαζηξνθέο είλαη ζαλ ηε θσηηά πνπ θάλεη ηελ 
θαξδηά ζαο αγλή, απνκαθξύλνληαο όιεο ηηο αθαζαξζίεο. Μόλν όηαλ ε 
θαξδηά ζαο απαιιαγεί απ’ όιεο ηηο αθαζαξζίεο ζα είλαη δπλαηόλ γηα 
εζάο λα μεπεξάζεηε ιύπεο, δπζηπρίεο θαη βάζαλα. Όζν ε θαξδηά ζαο 
είλαη γεκάηε αθαζαξζίεο, δε ζα κπνξέζεηε πνηέ λα κεηακνξθσζείηε. 

 
Η Εκπαίδεσζη Πρέπει να ζας Οδηγήζει ζηον κοπό ηης Ζωής 
Όινη πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηε δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη Σακζθάξ 
(εμαγληζκόο). Πνην είλαη ην λόεκα ηνπ εμαγληζκνύ; Δμαγληζκόο ζεκαίλεη 
απαιιαγή από ηηο αθαζαξζίεο θαη θαιιηέξγεηα θαιώλ ηδηνηήησλ. Πνιιά 
ηξόθηκα παξάγνληαη ζηε θπζηθή ηνπο κνξθή. Τξώκε ξύδη θαη 
δηαθόξσλ εηδώλ όζπξηα

.
 δελ ηα ηξώκε όκσο ζηελ σκή κνξθή πνπ 

ήηαλ όηαλ ηα ζεξίζακε. Πάξηε, γηα παξάδεηγκα, ην ξύδη: Πξώηα πξέπεη 
λα δηαρσξίζεηε ηα ζηάρπα από ηα δηδάληα. Σηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα 
απνκαθξύλεηε ηνλ θινηό πξνθεηκέλνπ λα βγάιεηε ην ξύδη. Αθνύ 
βγάιεηε ην ξύδη από ην ζηάρπ, ην βάδεηε ζηε θσηηά γηα λα καγεηξεπηεί. 
Μόλν ηόηε γίλεηαη θαηάιιειν λα θαγσζεί. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, ηα 
πνιύηηκα κέηαιια όπσο ν ρξπζόο θαη ην αζήκη πξέπεη λα 
εμεπγεληζηνύλ. Γελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε κνξθή πνπ 
βγήθαλ από ηα νξπρεία, δηόηη είλαη αλακηγκέλα κε ζθόλεο θαη άιιεο 
αθαζαξζίεο. Πξέπεη λα εμεπγεληζηνύλ κε ην λα κπνπλ ζηε θσηηά, αιιά 
θαη κε δηαθνξεηηθνύο άιινπο ηξόπνπο. Μόλν ηόηε κπνξνύλ λα γίλνπλ 
αγλά κέηαιια θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαηξαπνύλ ζε δηαθνξεηηθώλ εηδώλ 
θνζκήκαηα. Άξα, ε δηαδηθαζία ηνπ εμεπγεληζκνύ/εμαγληζκνύ είλαη 
απαξαίηεηε γηα θαζεηί. 

Απηό είλαη έλα θνκκάηη ύθαζκα. Πξώηα είρε ηε κνξθή βακβαθηνύ, 
αλακηγκέλνπ κε ζπόξνπο. Αλ ζέιεηε λα θάλεηε ύθαζκα από απηό, 
πξέπεη λα μερσξίζεηε ηνπο ζπόξνπο από ην βακβάθη θαη κεηά λα 
θηηάμεηε λήκα. Γηα λα γίλεη ην βακβάθη ύθαζκα, πξέπεη λα πεξάζεη κηα 
δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, κόλν όηαλ ν άλζξσπνο 
πεξάζεη κέζα από εμαγληζκό ζα κπνξέζεη λα θηάζεη ζηελ αγλόηεηα. 
Σήκεξα, ό,ηη κειεηάηε πεξηνξίδεηαη ζε γλώζε θαζαξά θηινινγηθή. 
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Χξεηάδεηαη εμαγληζκόο θαη ζε ό,ηη αθνξά ηηο ζπνπδέο ζαο. Όζν 
κνξθσκέλνη θαη αλ γίλεηε, ε γλώζε ζαο είλαη άρξεζηε αλ δελ έρεη 
πεξάζεη από δηαδηθαζία εμαγληζκνύ. 

 

Παξά ηε κόξθσζε θαη ηελ επθπΐα ηνπ, ν αλόεηνο 
άλζξσπνο δελ ζα γλσξίζεη ηνλ πξαγκαηηθό ηνπ Εαπηό θαη 
ν ζηελνθέθαινο δελ ζα εγθαηαιείςεη ηηο θαθέο ηνπ 
ηδηόηεηεο. Η ζύγρξνλε εθπαίδεπζε νδεγεί κόλν ζηελ 
επηρεηξεκαηνινγία, όρη ζηελ απόιπηε γλώζε. 

(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ) 
 

Ζ ζεκεξηλή εθπαίδεπζε ζαο πξνεηνηκάδεη κόλν γηα επηρεηξεκαην-
ινγία. Γελ είλαη απηόο ν ζθνπόο ηεο εθπαίδεπζήο ζαο. Ζ εθπαίδεπζε 
δελ απνζθνπεί κόλν ζην λα γεκίδεη ηελ θνηιηά ζαο. Ζ γεσξγία είλαη γηα 
ην θαγεηό, ν πνιηηηζκόο είλαη γηα ηε ζνθία. Δζείο όκσο ζθέθηεζηε 
ιαλζαζκέλα θαη λνκίδεηε όηη ε εθπαίδεπζε είλαη κόλν γηα λα βγάιεηε ηα 
πξνο ην δελ. Ζ εθπαίδεπζε είλαη δύν εηδώλ: ε πξώηε είλαη γηα λα 
θαηαθηήζεηε ηε δσή θαη ε άιιε γηα λ’ απνθηήζεηε ηα πξνο ην δελ. 
Δθηόο από κέζνλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ πξνο ην δελ, ε εθπαίδεπζε 
πξέπεη λα ζαο νδεγήζεη πξνο ηνλ ζθνπό ηεο δσήο. 

Σθνπόο ηεο δσήο δελ είλαη λα δεη θαλείο κηα άζθνπε δσή, ζην ηέινο 
ηεο νπνίαο ζα ζπλαληήζεη ην ζάλαηό ηνπ. Πξέπεη λα δείηε κηα ηδαληθή 
δσή θαη λα νξίζεηε ηδαληθά πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαη άιινη. Ο 
άλζξσπνο κπνξεί λα πεζαίλεη, αιιά ηα ηδαληθά ηνπ ζα δνπλ γηα πάληα. 
Γη’ απηό πξέπεη όινη λα γίλεηε ηδαληθνί ζπνπδαζηέο. Τα ηδαληθά πνηέ 
δελ πεζαίλνπλ – είλαη αζάλαηα. Γηα γελεέο νιόθιεξεο, ηα πςειά 
ηδαληθά ζα αθνινπζνύληαη από ηνπο πάληεο. Σήκεξα όκσο νη 
άλζξσπνη δελ γλσξίδνπλ ηη ζα πεη ηδαληθή δσή. Απνθηνύλ ηίηινπο θαη 
δηπιώκαηα θαη γίλνληαη εγσηζηέο, ζεσξώληαο ηνλ εαπηό ηνπο εμαηξεηηθά 
κνξθσκέλνπο. Όζν ν άλζξσπνο βαζαλίδεηαη από ην εγώ, ηελ επίδεημε 
θαη ηε δήιηα, ζα είλαη παληειώο άρξεζηνο γηα ηελ θνηλσλία. Ζ ίδηα ε 
θνηλσλία δελ ζα ηνλ ζέβεηαη. Τνλ αλόεην ηνλ ζέβνληαη κόλν ζην ζπίηη 
ηνπ. Τνλ ππεύζπλν ηνπ ρσξηνύ ηνλ ζέβεηαη κόλν ην ρσξηό ηνπ. Τνλ 
βαζηιηά ηνλ ζέβνληαη ζην βαζίιεηό ηνπ. Αιιά ηνλ θαιιηεξγεκέλν 
άλζξσπν ηνλ ζέβνληαη παληνύ ζηνλ θόζκν. Άξα, πξώηε ζαο κέξηκλα 
είλαη λα θαηαβάιεηε θάζε πξνζπάζεηα λα αθνκνηώζεηε ηηο πνιηηηζηηθέο 
αμίεο θαη λα πξνζηαηεύζεηε ηνλ Ηλδηθό πνιηηηζκό. Σε όπνηα ρώξα θαη αλ 
αλήθεηε, πξέπεη λα πξνζηαηεύζεηε ηνλ πνιηηηζκό απηήο ηεο ρώξαο. 
Απηόο είλαη ν πξαγκαηηθόο ζθνπόο ηεο εθπαίδεπζεο. 

 
Να έβεζηε και να Τπηρεηείηε ηοσς Γονείς ζας 
Να δηαηεξείηε ηηο ζρέζεηο ζαο κε ηνπο άιινπο ζε ηζνξξνπία. Γε 
ρξεηάδεηαη λα κηζείηε θαλέλα. Πξέπεη όκσο λ’ αζθήζεηε ηε δηάθξηζή ζαο 
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γηα ηελ επηινγή ησλ θίισλ ζαο. Δίλαη θαιύηεξν λα κελ έρεηε θαλέλα 
θίιν από ην λα θαιιηεξγήζεηε θηιία κε θάπνηνλ αλόεην. Να 
θαιιηεξγείηε θηιίεο κόλν κε θαινύο αλζξώπνπο. Πνηνο είλαη θαιόο 
άλζξσπνο; «Απηόο ηνπ νπνίνπ νη ζθέςεηο, ηα ιόγηα θαη νη πξάμεηο 
βξίζθνληαη ζε ηέιεηα αξκνλία θαη δηαθαηέρνληαη από πςειό θξόλεκα».

2
 

Ωο θίιν πξέπεη λα επηιέμεηε έλα άηνκν πνπ έρεη ‘Τξηθάξαλα 
Σνύληη’, δειαδή ζύκπλνηα ζθέςεο, ιόγνπ θαη πξάμεο. Ούηε πνπ 
πξέπεη λα πιεζηάδεηε θάπνηνλ πνπ ζθέθηεηαη θάηη, ιέεη θάηη άιιν θαη 
πξάηηεη ρσξίο ε πξάμε ηνπ λα ζρεηίδεηαη κε ην ιόγν ή ηε ζθέςε ηνπ. 
«Οη άλζξσπνη ησλ νπνίσλ νη ζθέςεηο, ηα ιόγηα θαη νη πξάμεηο δελ 
ελαξκνλίδνληαη, είλαη αρξείνη, αλήζηθνη».

3
 Σσζηόο άλζξσπνο είλαη 

εθείλνο πνπ δηαηεξεί ηελ αξκνλία αλάκεζα ζηηο ζθέςεηο, ηα ιόγηα θαη 
ηηο πξάμεηο ηνπ. Πξνζπαζήζηε λα γίλεηε έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο. «Ο 
πιένλ ελδεδεηγκέλνο ηξόπνο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο αλζξσπόηεηαο 
είλαη ε κειέηε ηνπ αλζξώπνπ». Οη ζεκεξηλνί άλζξσπνη, όκσο, δε 
δίλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε απηή ηελ αμηνζέβαζηε αξρή. Γελ θάλνπλ 
θακία πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζνπλ ηα αηζζήκαηα ησλ άιισλ. Ηδνύ έλα 
κηθξό παξάδεηγκα: Αο ππνζέζνπκε όηη ππάξρεη έλαο ζθύινο 
μαπισκέλνο ζ’ έλα ραληάθη πνπ βξίζθεηαη ζηα 5-6 κέηξα από εζάο. Αλ 
ζπλερίζεηε ην δξόκν ζαο ρσξίο λ’ αζρνιεζείηε κε ηνλ ζθύιν, δε ζα 
ζαο πξνζέμεη νύηε εθείλνο. Ούηε πνπ ζα ζεθσζεί. Αλ ην πιεζηάζεηε, 
όκσο, κε κηα πέηξα ζην ρέξη, ζα ην βάιεη ακέζσο ζηα πόδηα. Ο ζθύινο 
είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηηο ζθέςεηο ηνπ αλζξώπνπ, αιιά ν 
άλζξσπνο ζήκεξα νύηε πνπ πξνζπαζεί λα γλσξίζεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα 
ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπλαλζξώπσλ ηνπ. Με απηό ηνλ ηξόπν, ν 
άλζξσπνο έρεη γίλεη θαηώηεξνο θαη από ηνλ ζθύιν. Ο άλζξσπνο δελ 
πξέπεη λα γίλεη ζθύινο

.
 πξέπεη λα γίλεη Θεόο. Τα ηξία γξάκκαηα πνπ 

απαξηίδνπλ απηέο ηηο δύν ιέμεηο (DOG = ζθύινο θαη GOD = Θεόο) είλαη 
ηα ίδηα. Ζ κόλε δηαθνξά ηνπο είλαη ν ηξόπνο πνπ ηα ηνπνζεηνύκε. Αλ 
αξρίζεηε κε ην D, ηόηε ε ιέμε γίλεηαη DOG (ζθύινο), ελώ αλ αξρίζεηε 
κε ην G, ηόηε ε ιέμε γίλεηαη GOD (Θεόο). Απηή είλαη ε δηάθξηζε πνπ 
πξέπεη λα θαιιηεξγήζεη ν Σάληαθα (πλεπκαηηθόο αλαδεηεηήο). Κάλεηε 
πνιιέο πλεπκαηηθέο αζθήζεηο, όπσο Τδάπα, Τάπα (επαλάιεςε ηνπ 
Ολόκαηνο, πεηζαξρίεο), θ.ιπ. Αιιά δελ είλαη αιεζηλέο πλεπκαηηθέο 
αζθήζεηο. Ζ αιεζηλή πλεπκαηηθή άζθεζε είλαη λα γλσξίζεηε ηελ 
αιήζεηα. 

 
Ούηε ε πεηζαξρία νύηε ην πξνζθύλεκα νύηε ε κειέηε ησλ 
γξαθώλ νύηε ε επαλάιεςε ηνπ Ολόκαηνο (Τδάπα) ζα ζαο 

                                                
2
 Manasyekam Vachasyekam, Karmanyekam Mahatmanam. 

3
 Manasyanyath Vachasyanyath, Karman-yanyath Duratmanam. 
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βνεζήζνπλ λα δηαζρίζεηε ηνλ σθεαλό ηεο δσήο. Απηό ζα ην 
θαηνξζώζεηε κόλν ππεξεηώληαο ηνπο επζεβείο. 

(Σαλζθξηηηθή ζηξνθή) 
 
Πξέπεη λα ππεξεηείηε ηνπο αμηνζέβαζηνπο αλζξώπνπο. Να ζέβεζηε 

θαη λα ππεξεηείηε ηελ κεηέξα ζαο, ηνλ παηέξα ζαο, ηνλ Γάζθαιν θαη 
ηνπο πξεζβύηεξνπο. Όπνηεο πλεπκαηηθέο αζθήζεηο θαη αλ θάλεηε, δελ 
ζεσξνύληαη Σάληαλα κε ηελ πξαγκαηηθή έλλνηα, αλ δείρλεηε αλππαθνή 
πξνο ηνπο πξεζβύηεξνπο θαη αγλνείηε ηα ιόγηα ησλ γνλέσλ. Αθόκα θαη 
ν Θεόο δε ζα δερηεί απηνύ ηνπ είδνπο ηηο πλεπκαηηθέο αζθήζεηο. Αλ 
πιεγώλεηε ηα δσληαλά όληα θαη ιαηξεύεηε ηνλ Θεό, ν Θεόο δε ζα είλαη 
επραξηζηεκέλνο. Πξώηα απ’ όια, λα έρεηε αγάπε πξνο όια ηα δσληαλά 
όληα. Μόλν κε απηό ηνλ ηξόπν ζα έρεηε αγαπήζεη ηνλ Θεό. «Ο Θεόο 
είλαη ν θάηνηθνο όισλ ησλ όλησλ».

4
 Ο Θεόο ελππάξρεη ζε όια ηα 

δσληαλά όληα. Να ζέβεζηε όινπο ηνπο αλζξώπνπο πνπ έρνπλ πςειό 
θξόλεκα, κε ηνλ αξκόδνληα ηξόπν θαη κε θαξδηά γεκάηε ηεξά 
ζπλαηζζήκαηα. Όινη είλαη ίζνη ζηελ θνηλσλία. Πξέπεη, όκσο, λα 
αθνινπζείηε θάπνηεο αξρέο γηα ην δηθό ζαο θαιό. «Χσξίο πεηζαξρία δελ 
κπνξεί λα ππάξμεη επεκεξία».

5
 Γελ πξέπεη λα έρεηε θακία ζρέζε κε 

αλζξώπνπο πνπ δελ έρνπλ θαιό ραξαθηήξα θαη θαιέο ηδηόηεηεο. 
Πάλησο, δελ θάλεηε θαθό όηαλ πξνζθέξεηε ηα ζέβε ζαο πξνο 
νηνλδήπνηε. «Σε όπνηνλ απεπζύλεηε ραηξεηηζκό, ν ραηξεηηζκόο ζαο 
θηάλεη ζηνλ Θεό».

6
 

 
Ο κοπός ηης Εκπαίδεσζης είναι η Καλλιέργεια Αρεηών ζηοσς 
ποσδαζηές 
Ο ζπνπδαζηήο δελ πξέπεη λα ζπλάπηεη ζρέζεηο κε όινπο ηνπο 
αλζξώπνπο. Έρνπκε ζπνπδαζηέο θαη ζπνπδάζηξηεο. Ούηε ηα αγόξηα 
πξέπεη λα θαιιηεξγνύλ ζρέζεηο κε ηα θνξίηζηα, νύηε ηα θνξίηζηα πξέπεη 
λα θαιιηεξγνύλ ζρέζεηο κε ηα αγόξηα. Αγόξηα θαη θνξίηζηα πνπ 
ζπλάπηνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζρέζεηο θαη παίξλνπλ ηνλ ιαζεκέλν δξόκν, 
είλαη ρεηξόηεξα θαη από ηα ζθπιηά. Απηά ηα αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα 
εμαπαηνύλ αθόκα θαη ηνπο γνλείο ηνπο. Σπαηαινύλ ηε δσή ηνπο θαη ε 
ίδηα ηνπο ε γέλλεζε δελ είλαη παξά κηα θαηάξα. Γελ πξέπεη λα δείηε 
ηέηνηα αλώθειε δσή. Τη είδνπο δσή ζα πξέπεη λα θάλεηε; 
 

Άλζξσπνο πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί ηα ρέξηα ηνπ γηα ηε ια-
ηξεία ηνπ Θενύ, πνπ δελ ςάιιεη ηε δόμα Τνπ κέρξη λα πιε-
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 Easwara Sarva Bhutanam. 

5
 Na Sreyo Niyamam Vina. 

6
 Sarva Jiva Namaskaram Kesavam Pratigachchhati. 
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γώζεη ην ζηόκα ηνπ θαη πνπ ζηεξείηαη ζπκπόληαο θαη αιή-
ζεηαο, είλαη όλησο κηα θαηάξα γηα ηε κήηξα ηεο κεηέξαο ηνπ. 

(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ) 
  

Μήπσο ε γέλλεζε απηνύ ηνπ αλζξώπνπ δελ έρεη άιιν ζθνπό από 
ην λα πιεγώζεη ηε κήηξα ηεο κεηέξαο ηνπ; Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ησλ 
ζπνπδώλ ηνπ; Σθνπόο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε θαιιηέξγεηα αξεηώλ 
ζηνπο ζπνπδαζηέο. Απηή είλαη ε νπζία θάζε εθπαίδεπζεο. Τα βηβιία 
είλαη γεκάηα γλώζε, αιιά ηη λόεκα έρεη ε γλώζε όηαλ ν λνπο είλαη 
γεκάηνο ιάζπε; Απνθαιείηαη απηό κάζεζε; Όρη, βέβαηα. Πξώηα απ’ 
όια πξέπεη λα απαιιάμεηε ην λνπ από αλίεξεο ζθέςεηο. 

 

Αλ ν λνπο είλαη άδεηνο, κπνξείο λα ηνλ γεκίζεηο κε θάηη. Αλ 
όκσο είλαη ήδε γεκάηνο κε αζήκαληα θαη εγθόζκηα 
πξάγκαηα, πνύ λα βξεζεί ρώξνο γηα νηηδήπνηε άιιν; Πώο 
γίλεηαη λα γεκίζεηε ηνλ λνπ κε θάηη ηεξό, αλ πξώηα δελ 
αδεηάζεη; 

(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ) 
 

Απηό ην πνηήξη είλαη γεκάην λεξό. Πώο κπνξείηε λα ξίμεηε κέζα 
γάια; Πξώηα πξέπεη λα αδεηάζεηε ην λεξό από ην πνηήξη θαη κεηά λα 
ξίμεηε κέζα ην γάια. Δμ άιινπ, αλ ξίμεηε γάια ζην λεξό, ζα ραιάζεηε 
ηελ αμία θαη ησλ δπν. Καιιηεξγήζηε ηεξέο ζθέςεηο αγάπεο θαη 
ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο ζαο. Γείμηε ηνπο ηελ επγλσκνζύλε ζαο θαη 
δώζηε ηνπο ραξά. Γελ ππάξρεη ρεηξόηεξε ακαξηία από ην λα 
εμαπαηήζεηε ηνπο γνλείο ζαο θαη λα πάξεηε ην ιαζεκέλν δξόκν. Αλ 
θάλεηε κηα ηόζν απνθξνπζηηθή πξάμε, ηόηε πνην είλαη ην όθεινο από 
όιε ε εθπαίδεπζε πνπ ιάβαηε; Αθόκα θαη ην λα θεξδίδεηε ηα πξνο ην 
δελ επαηηώληαο είλαη θαιύηεξν από ηελ απόθηεζε ηέηνηαο κόξθσζεο. 
Οπόηε, απνθηήζηε ηε κόξθσζε πνπ θαιιηεξγεί αξεηέο κέζα ζαο. 

 

Γηνο ρσξίο ραξαθηήξα, εθπαίδεπζε ρσξίο ζθνπό, 
αλζξώπηλε θπιή ρσξίο εζηθή, άλζξσπνο ρσξίο γαιήλε… 
είλαη ζαλ λύρηα ρσξίο θεγγάξη. 

(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ) 
 

Ζ κόξθσζή ζαο πξέπεη λα ζαο θάλεη ππόδεηγκα αξεηήο. Πξέπεη λα 
γίλεηε νη ηδαληθνί εγέηεο απηήο ηεο ρώξαο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, είζηε 
νη κειινληηθνί ιπηξσηέο απηήο ηεο ρώξαο. Αλ νη λένη απηήο ηεο ρώξαο 
μεθύγνπλ από ην δξόκν ηνπο, ην έζλνο όιν ζα δπζηπρήζεη. Αλ ππάξρεη 
θάπνην ιύγηζκα ζην θπληάλη, ζα ππάξμεη ιύγηζκα θαη ζην δέληξν. Τν 
κέιινλ κηαο ρώξαο εμαξηάηαη από ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο. Οη 
ζπνπδαζηέο είλαη ηα ζεκέιηα ηνπ κεγάξνπ ηεο ρώξαο. Ζ λενιαία είλαη 
ηα ζεκέιηα ηνπ κεγάξνπ ηεο δσήο. Απηή είλαη ε θάζε ηνπ ζηαδίνπ 
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αγακίαο (Μπξάκαηζάξπα Άζξακ), πάλσ ζηελ νπνία ρηίδεηαη ν πξώηνο 
όξνθνο ηνπ ζηαδίνπ ηνπ νηθνγελεηάξρε (Γθξηράζηα Άζξακ). Αλάινγα, 
ην ζηάδην ηνπ αζθεηή (Βαλαπξάζηα Άζξακ) ρηίδεηαη πάλσ από ηνλ 
πξώην όξνθν ηνπ Γθξηράζηα Άζξακ. Ο ηειεπηαίνο όξνθνο, πνπ είλαη 
ην ζηάδην ηνπ αλζξώπνπ πνπ έρεη θηάζεη ζηελ απηαπάξλεζε 
(Σαλλπάζα Άζξακ), ρηίδεηαη θαηά ηνλ ίδην ηξόπν πάλσ από ην 
Βαλαπξάζηα Άζξακ. Τν κέγαξν, ινηπόλ, ηεο δσήο είλαη έλα 
πνιπόξνθν θηίξην. Αλ ηα ζεκέιηα ηνπ κεγάξνπ δελ είλαη γεξά, όιν ην 
κέγαξν ζα θαηαξξεύζεη. Άξα, πξέπεη λα ρηίζεηε γεξά ζεκέιηα. Ζ 
λεαληθή ειηθία είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαη ηεξή. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, 
είλαη ε ρξπζή ειηθία. Πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλε από ηε ζθνπξηά θαη 
ηε ζθόλε ησλ αξλεηηθώλ ηδηνηήησλ. Οη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα έρνπλ 
θαιέο ηδηόηεηεο. Όζα βιέπνπλ, αθνύλ θαη πξάηηνπλ πξέπεη λα είλαη 
ηεξά. Δίλαη, ινηπόλ, απαξαίηεην λα γεκίζνπλ εμ αξρήο ηηο θαξδηέο ηνπο 
κε αγάπε γηα ηνλ Θεό. Ζ θαξδηά ζαο είλαη ζαλ κηα κεγάιε δεμακελή θαη 
νη αηζζήζεηο είλαη ζαλ ηηο ζηξόθηγγεο. Αλ γεκίζεηε ηελ θαξδηά ζαο κε ην 
λεξό ηεο αγάπεο, ην ίδην γιπθό λεξό ζα ηξέμεη από ηηο βξύζεο ησλ 
αηζζήζεώλ ζαο. Όπσο είλαη ε θαξδηά ζαο, έηζη ζα είλαη θαη νη πξάμεηο 
ζαο. Οπόηε, όηαλ θαηαθιύζεηε ηελ θαξδηά ζαο κε αγάπε, όιεο νη 
πξάμεηο ζαο ζα είλαη γεκάηεο αγάπε.  

 
Μη παηαλάηε ηην Πολύηιμη Ανθρώπινη Γέννηζη 

Αλ ξίμεηε κηα πέηξα ζην πεγάδη, ζα δεκηνπξγήζεη θύκαηα. Πόζν καθξηά 
ζα πάλε ηα θύκαηα; Θα απισζνύλ ζε όιν ην πεγάδη θαη ζα αλέβνπλ 
σο ην ρείινο ηνπ. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, όηαλ ξίρλεηε κηα πέηξα θαιήο ή 
θαθήο ζθέςεο ζηε ιίκλε ηνπ λνπ ζαο, ε επίδξαζή ηεο ζα απισζεί ζε 
όιν ην ζώκα. Αλ είλαη θαθή ζθέςε, ηόηε ηα κάηηα ζαο, ηα απηηά ζαο θαη 
ε γιώζζα ζαο ζα δνπλ, ζα αθνύζνπλ θαη ζα πνπλ κόλν θαθό. Τα ρέξηα 
ζαο επίζεο ζα θάλνπλ θαθέο πξάμεηο θαη ηα πόδηα ζαο ζα ζαο 
νδεγήζνπλ ζε αλεπηζύκεηα κέξε. Ζ επίδξαζε ησλ ζθέςεώλ ζαο ζα 
απισζεί ζε όιν ζαο ην είλαη, από ηελ θνξπθή σο ηα λύρηα. Ζ θαξδηά, 
ινηπόλ, είλαη πνιύ ζεκαληηθή. Οη ζπνπδαζηέο όκσο ζήκεξα δίλνπλ 
πξνζνρή κόλν ζηελ ηέρλε θαη όρη ζηελ θαξδηά.

7
 Ζ θαξδηά είλαη εληόο, 

ελώ ε ηέρλε είλαη εθηόο. Ζ ηέρλε είλαη εγθόζκηα ελώ ε θαξδηά είλαη 
ζετθή. Ζ ηέρλε έρεη ζρέζε κε ηα εγθόζκηα (Πξάβξηηη), ελώ ε θαξδηά 
ζρεηίδεηαη κε ηελ πλεπκαηηθόηεηα (Νίβξηηηη). Ζ αξρή ηεο Νίβξηηηη είλαη 
ηδηαίηεξα ηεξή θαη κεγαιεηώδεο. Σηε Βεληάληα πεξηγξάθεηαη σο «ρσξίο 
ηδηόηεηεο, άζπηιε, ηειηθόο ηόπνο δηακνλήο, αηώληα, αγλή, θσηηζκέλε, 

                                                
7
 Ο Σνπάκη παίδεη εδώ κε ηηο ιέμεηο art (ηέρλε)  θαη heart (θαξδηά). 
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ειεύζεξε θαη ελζάξθσζε ηεο ηεξόηεηαο».
8
 Γηα λα ηελ θαηαθηήζεη, ν 

άλζξσπνο πξέπεη λα έρεη αγλόηεηα λνπ (Τζίηηα Σνύληη). «Οη θαιέο 
πξάμεηο επηθέξνπλ λνεηηθή αγλόηεηα».

9
 Όιεο καο νη πξάμεηο πξέπεη λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αγλόηεηα ηεο θαξδηάο. 
Ενύζε θάπνηε ζην Τακίι Ναληνύ έλαο ζνθόο νλόκαηη Τίξνπηνληάξ 

Αιβάξ πνπ πξνζεπρόηαλ σο εμήο: «Κύξηε, Σε ιαηξεύσ κε όιε ηελ 
αγλόηεηα ηεο θαξδηάο κνπ. Κέξδηζα απηή ηελ πνιύηηκε αλζξώπηλε δσή 
κε πνιιή δπζθνιία. Γελ είλαη ηόζν εύθνιν λα γελλεζεί θαλείο 
άλζξσπνο. Μπνξεί λα ην θαηνξζώζεη κόλν ράξε ζηηο αμίεο πνπ έρεη 
απνθνκίζεη ζε αιιεπάιιειεο δσέο. Δίζε απηή ε ρξπζή επθαηξία λα κε 
γιηζηξήζεη από ηα ρέξηα κνπ». Τα ίδηα αθξηβώο ζπλαηζζήκαηα 
εμέθξαζε θαη ε Μίξα, ε νπνία πξνζεπρόηαλ σο εμήο: «Γθηξηληάξη! 
Βνύηεμα βαζηά κέζα ζηνλ σθεαλό θαη αλαθάιπςα απηό ην καξγαξηηάξη 
ηεο αλζξώπηλεο δσήο. Σε παξαθαιώ, δίλε κνπ άθζνλε ηε ράξε Σνπ 
ώζηε απηό ην πνιύηηκν καξγαξηηάξη ηεο αλζξώπηλεο δσήο λα κε 
γιηζηξήζεη από ην ρέξη κνπ θαη πέζεη πάιη ζηνλ σθεαλό. Αλ ην ράζσ, 
όιε κνπ ε δσή είλαη θαηαδηθαζκέλε». 

Έρεηε ιάβεη ηε ζπάληα επινγία ηεο αλζξώπηλεο γέλλεζεο, πνπ 
θεξδίζαηε ζαλ απνηέιεζκα ησλ θαιώλ ζαο πξάμεσλ ζε πάκπνιιεο 
δσέο. Πξέπεη λα βεβαησζείηε όηη δε ζα ζπαηαιήζεηε απηή ηελ 
αλζξώπηλε δσή παίξλνληαο ην ιαζεκέλν κνλνπάηη. Καη αλ αθόκε ν 
άλζξσπνο δελ επηηύρεη ην επίπεδν ζεηόηεηαο, πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα 
παξακείλεη ζην επίπεδν ηνπ αλζξώπηλνπ όληνο θαη λα κελ ππνβηβαζηεί 
ζην επίπεδν ηνπ δώνπ. Δίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό γηα ηνπο 
ζπνπδαζηέο λα κάζνπλ απηό ην πξάγκα. Σηνλ θόζκν επηθξαηνύλ θαη 
ην θαιό θαη ην θαθό. Πξέπεη λα κεξηκλήζεηε λα πάξεηε ην θαιό 
κνλνπάηη ρσξίο λα ζαο απαζρνιεί ην ηη θάλνπλ νη άιινη. Θεσξήζηε θαη 
ηα κηθξόηεξα ειαηηώκαηά ζαο σο κεγάια, θαη ηαπηόρξνλα κε 
κεγαινπνηείηε ηα ειαηηώκαηα ησλ άιισλ. Απαιιαγείηε πξώηα από ηα 
δηθά ζαο ειαηηώκαηα θαη θαιιηεξγείζηε αξεηέο. Μόλν ηόηε ζα αλζίζεη ην 
αλζξώπηλν ζηνηρείν κέζα ζαο. 

 
(Σην ζεκείν απηό, ν Μπαγθαβάλ έθιεηζε ηελ Οκηιία ηνπ κε ην 

Μπάηδαλ, «Μάληνπξα Μάληνπξα Μνύξαιη Γθάλα Σπάκα…» θαη 
«Σνπκπξακάλπακ Σνπκπξακάλπακ…».) 

 
Αποζπάζμαηα από ηην Ομιλία ηοσ Μπαγκαβάν ζηο Πραζάνηι 

Νίλαγιαμ, ζηις 8 Θοσλίοσ 1996 
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9
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