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Ζ ΠΝΔΥΜΑΤΗΚΖ ΒΑΣΖ  
ΤΖΣ ΔΚΠΑΗΓΔΥΣΖΣ ΣΤΗΣ ΑΞΗΔΣ 

 

ΝΑ  ΘΤΜΑΣΕ  ΣΗΝ  ΤΠΕΡΣΑΣΗ  ΙΕΡΟΣΗΣΑ 
ΣΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ  ΖΩΗ 

 

 αλζξώπηλε δσή είλαη ηεξή θαη πνιύηηκε. Πξέπεη λα ηε 
ρξεζηκνπνηεί θαλείο κε ηνλ ζεβαζκό πνπ ηεο αμίδεη. Σν 
ζώκα, ν λνπο θαη ην Άηκα καδί απνηεινύλ ηελ αλζξώπηλε 

ππόζηαζε. Οη πξάμεηο εθηεινύληαη από ην ζώκα θαη ε γλσζηηθή 
ιεηηνπξγία από ην λνπ. Σν Άηκα είλαη ζηαζεξό θαη ακεηάβιεην. Σν 
Άηκα είλαη ην Θετθό Πλεύκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ αλζξώπηλε θαξδηά. 
Η Γξάζε, ε Δπίγλσζε θαη ε Ύπαξμε είλαη νη ηξεηο πιεπξέο ηεο 
αλζξώπηλεο δσήο πνπ πξέπεη θαλείο λα θαηαλνήζεη ζσζηά. Παξ’ 
όιν πνπ θαίλεηαη πσο είλαη μερσξηζηέο, είλαη ε ελόηεηα ηεο Γξάζεο, 
ηεο Δπίγλσζεο θαη ηεο Ύπαξμεο πνπ δεκηνπξγεί ηελ πιεξόηεηα 
ηεο αλζξώπηλεο δσήο. 

Ζ Αλώηεξε Πλεπκαηηθή Δπίγλωζε (Πξαγθληάλακ) είλαη Θεόο 

Σν Αληαρθάξαλα (εζσηεξηθό όξγαλν) παξάγεη ζθέςεηο θαη ππνθηλεί 
ηηο δηάθνξεο επηζπκίεο θαη πξάμεηο ζηνλ άλζξσπν. Δίλαη γλσζηό σο 
Μάλαο (λνπο), όηαλ αζθεί ηε δηαδηθαζία θαιώλ ή θαθώλ ζθέςεσλ, 
σο Μπνύληη (δηάλνηα), όηαλ αζθεί ηε δηάθξηζε. Όηαλ εθθξάδεη ηε 
βνύιεζε ιέγεηαη Σζίηηα. Ωο εθδήισζε ηνπ Θείνπ ζην άηνκν, είλαη 
γλσζηό σο Αρακθάξα (εγώ). Σν Αληαρθάξαλα ινηπόλ, είλαη ην 
ζπιινγηθό όλνκα γηα ην Μάλαο (λνπ), ην Μπνύληη (δηάλνηα), ην 
Σζίηηα (βνύιεζε) θαη ην Αρακθάξα (αίζζεζε ηνπ εγώ). Τπάξρεη κηα 
ζεκειηώδεο αξρή πνπ είλαη ε βάζε όισλ απηώλ, γλσζηή σο 
Πξαγθληά (ζετθή ζνθία). Η Πξαγθληά πεξηγξάθεηαη σο δηάθξηζε, 
δηάλνηα, αληίιεςε θ.ιπ. Γελ είλαη όκσο ηίπνηα απ’ όια απηά. ηελ 
πξαγκαηηθόηεηα ε Πξαγθληά αλαθέξεηαη ζηνλ Μπξάκαλ (Θεό) κέζα 
ζηνλ άλζξσπν. Οη Βέδεο δειώλνπλ πσο: Πξαγθληάλακ είλαη 
Μπξάκαλ (Θεόο). Η Πξαγθληά είλαη ην ζηνηρείν πνπ βξίζθεηαη εμ 
ίζνπ κέζα ζην ζώκα, ζην Αληαρθάξαλα θαη ζην Άηκα. Δπνκέλσο, 
κπνξνύκε λα ηε ζεσξήζνπκε σο ηε ζπλερή θαη απόιπηε Δπίγλσζε. 
Απηή ε πλερήο θαη Απόιπηε Δπίγλσζε, είλαη ε πεγή όισλ ησλ 
αμηώλ ζηνλ άλζξσπν. Απηή ε Πξαγθληά είλαη δηαπνηηζκέλε κε 
Αγάπε.  
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Η Αιήζεηα είλαη ε αληήρεζε ηεο γεκάηεο αγάπε Πξαγθληά. Όιεο 
νη πξάμεηο πνπ εθπνξεύνληαη από απηή ηε γεκάηε αγάπε Πξαγθληά, 
ζπληζηνύλ ηελ Αξεηή (Νηάξκα). Η Δηξήλε είλαη κηα αληαλάθιαζε ηεο 
Αιήζεηαο θαη ηνπ Νηάξκα. Με ηνλ ίδην ηξόπν, ε Αιήζεηα, ε Αξεηή θαη 
ε Δηξήλε, απνξξένπλ σο αληίδξαζε, αληαλάθιαζε θαη αληήρεζε 
ηεο Πξαγθληά πνπ είλαη γεκάηε Αγάπε. Η πεγή θαη ε θύζε ηεο 
Αιήζεηαο, ηεο Αξεηήο, ηεο Δηξήλεο θαη ηεο Αγάπεο είλαη ε Με βία, 
(κηα θαηάζηαζε όπνπ δελ κπνξεί θαλείο λα ζθεθηεί θαλ λα βιάςεη 
θαλέλαλ). Άξα ν άλζξσπνο πξέπεη λα μεθηλά θάζε δξαζηεξηόηεηα 
από ηελ Πξαγθληά. 

Αιήζεηα (άηπα) δε ζεκαίλεη ηελ απιή εμηζηόξεζε γεγνλόησλ 
όπσο θάπνηνο ηα βιέπεη ή η’ αθνύεη. Η Αιήζεηα κε ηελ πξαγκαηηθή 
ηεο έλλνηα ππεξβαίλεη ην ρξόλν, ην ρώξν θαη ηηο θαηαζηάζεηο. Δίλαη 
δύζθνιν λα ζέζεη θαλείο ζ’ εθαξκνγή απηή ηελ ππεξβαηηθή αιήζεηα 
ζηε δηάξθεηα κηαο θνηλήο δσήο. Η Βεληάληα (ην ηειεπηαίν θνκκάηη 
ησλ Βεδώλ, νη Οππαληζάδεο), ηελ πεξηγξάθεη σο Ρίηακ (ηελ αξρή 
ηεο αθεξαηόηεηαο: αγλόηεηα, αξκνλία θαη ελόηεηα ζηηο ζθέςεηο, ηα 
ιόγηα, ηηο πξάμεηο). Δίλαη ε βάζε ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο. Με απηή 
ηε βάζε πξέπεη λα θαηαλννύληαη όια ηα γεγνλόηα ηνπ θαηλνκεληθνύ 
θόζκνπ. Γελ πξέπεη λα δξα θαλείο απηόκαηα ηε ζηηγκή πνπ ηνπ 
δεκηνπξγείηαη κηα ζθέςε. Πξέπεη λα εμεηάδεη ην ζσζηό θαη ην ιάζνο 
κηαο ηδέαο θαη λα δξα κόλνλ εθ’ όζνλ ε θαξδηά εγθξίλεη κηα 
ζπγθεθξηκέλε θαηεύζπλζε. Απηή είλαη ε δηαδηθαζία ηεο θαιιηέξγεηαο 
ησλ αμηώλ. Απηό πνπ ζθέπηεηαη ν λνπο (ην θεθάιη) πξέπεη λα 
εμεηαζηεί πξνζεθηηθά από ηελ θαξδηά θαη ε ζσζηή απόθαζε λα 
εθηειεζηεί από ην ρέξη. Απηό ζα έπξεπε λα είλαη ην πξσηαξρηθό 
πξντόλ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Γεκηνπξγηθόηεηα θαη Δπηζηήκε 

Μηιάκε γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηηο Αλζξώπηλεο Αμίεο. Απηό πνπ 
θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθό, δελ είλαη ε Δθπαίδεπζε ζηηο 
Αλζξώπηλεο Αμίεο (ΔΗV) αιιά νη 3 αμίεο  θεθάιη -θαξδηά- ρέξη (3 
HV).1 Σν ρέξη πξέπεη λα εθηειεί ηηο ηδέεο πνπ πεγάδνπλ από ην 
θεθάιη όηαλ ηηο έρεη εγθξίλεη ε θαξδηά. Απηή ηελ ηξηαδηθή δηαδηθαζία 
ηελ πεξηγξάθεη ε Βεληάληα σο Σξηθάξαλα νύληη (ελόηεηα ζθέςεο, 
ιόγνπ θαη πξάμεο). Γξαζηεξηόηεηεο πνπ  εγείξνληαη από ηελ 

                                                 
1
 Ο Μπάμπα παίδει με ηις λέξεις EHV (Education in Human Values) και 3 

HV (Head-Heart-Hand Values). 
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Σξηθάξαλα νύληη, εθθξάδνληαη κε δπν ηξόπνπο: πξώηνλ, κέζσ ηεο 
θαιιηηερληθήο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη δεύηεξνλ, κέζσ ηεο 
επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Από απηά ηα δύν, ε θαιιηηερληθή 
δεκηνπξγηθόηεηα είλαη ππέξηαηεο ζεκαζίαο. Η αίζζεζε ηνπ θάιινπο 
βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγηθή θαληαζία.  

Έλαο γιύπηεο πνπ επηζπκεί λα ζκηιέςεη κηα εηθόλα ζ’ έλα 
θνκκάηη κάξκαξν, πξέπεη λα έρεη ήδε ζηε θαληαζία ηνπ ηελ εηθόλα 
πνπ επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη. Απηή ε θαληαζία ελώλεηαη κε ηε 
δεκηνπξγηθή παξόξκεζε ηνπ γιύπηε. Αλ δελ ππάξρεη δεκηνπξγηθή 
θαληαζία, δε ζα αλαδπζεί γιππηό από ην κάξκαξν. Πξέπεη ινηπόλ, 
λα θαηαλνήζνπκε ζσζηά ηη ζεκαίλεη θαληαζία θαη δεκηνπξγηθή 
παξόξκεζε. Καη νη δπν είλαη εδξαησκέλεο ζηελ Πξαγθληά, ηε Θετθή 
πεγή θάζε δεκηνπξγηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Αληίζηνηρε κε ηελ 
αηζζεηηθή δεκηνπξγηθόηεηα, έρνπκε ηελ ώζεζε γηα επηζηεκνληθή 
έξεπλα. Απηή αθνξά θπξίσο αληηθείκελα ηνπ εμσηεξηθνύ θόζκνπ. Η 
πεηξακαηηθή έξεπλα έρεη ην βιέκκα ζηξακκέλν πξνο ηα έμσ. Αιιά 
αθόκε θαη απηή βαζίδεηαη ζηελ ελόξαζε (ή δηαίζζεζε). 

Ζ Δζληθή Δλόηεηα πξέπεη λα γίλεη Τξόπνο Εωήο 

Η επηζηήκε έρεη θάλεη αμηνζαύκαζηε πξόνδν ηα ηειεπηαία ρξόληα. 
Υσξίο ακθηβνιία, ν θόζκνο ρξεηάδεηαη ηηο αλαθαιύςεηο ηεο 
επηζηήκεο. Αλ όκσο μερλά ηε βάζε θαη  απαζρνιείηαη κόλν κε ην 
επνηθνδόκεκα, κπνξεί λα γίλεη πεγή αλαζηαηώζεσλ θαη ράνπο. 
Μπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ έλα ζσξό πξνβιήκαηα. Η επηζηήκε έρεη 
δηαρσξηζηεί από ηελ πλεπκαηηθόηεηα θαη ηελ πίζηε ζην Θείν. Πνιινί 
πηζηεύνπλ πσο ε επηζηήκε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα παξάδεηζν 
ζηε γε. Ση είδνπο, όκσο, ζα είλαη απηόο ν παξάδεηζνο πνπ 
νξακαηίδνληαη; Δίλαη νη πιηθέο θαη αηζζεζηαθέο απνιαύζεηο; Απηή ε 
εδνληζηηθή ζηάζε ππνζθάπηεη όιεο ηηο αλζξώπηλεο αμίεο.  

Η έξεπλα δελ ζηακαηάεη πνηέ. Η επηζηήκε αλαδεηά ζπλερώο 
απαληήζεηο ζε δηάθνξεο εξσηήζεηο. Πόζεο όκσο από απηέο ηηο 
απαληήζεηο είλαη ζσζηέο θαη ηθαλνπνηεηηθέο; ηαδηαθά ην θιίκα ηεο 
εηξήλεο ππνζθάπηεηαη από ηελ επηζηήκε.  Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 
εηξήλε, πξέπεη ε επηζηήκε λ’ αλαπηπρζεί ζηηο ζσζηέο θαηεπζύλζεηο. 
Απηό ρξεηάδεηαη ελόηεηα αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο. Η ππεξεζία 
ζηελ θνηλσλία πξέπεη λα γίλεη βαζηθόο ζθνπόο. Όινη κηινύλ γηα ηελ 
αλάγθε ελόηεηαο ζ’ νιόθιεξε ηελ πθήιην. Αιιά ε πξαγκαηηθή 
ελόηεηα αξρίδεη από ην άηνκν θαη ηελ νηθνγέλεηα. Από ην ζπίηη 
πξέπεη λ’ απισζεί ζην ρσξηό, ζηε ρώξα θαη ζηνλ θόζκν. Η εζληθή 
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ελόηεηα αλαδσππξώλεηαη όηαλ ππάξρεη θάπνηα επίζεζε απ’ έμσ, 
από ηελ Κίλα ή ην Παθηζηάλ. Μόιηο όκσο πάςεη λα ππάξρεη ε 
εμσηεξηθή απεηιή, ε ελόηεηα μερληέηαη. Πξέπεη όκσο λα γίλεη έλα 
βαζηθό ζηνηρείν ηεο ύπαξμεο καο. Πξέπεη λα γίλεη ηξόπνο δσήο θαη 
λα θπιάζζεηαη ζαλ πνιύηηκε αμία. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα 
δηαθξίλεη θαλείο απηή ηελ ελόηεηα πνπ ππάξρεη θάησ από ηε 
δηαθνξεηηθόηεηα. Σα ζώκαηα είλαη πνιιά, αιιά ε δσή είλαη κία. Σα 
άηνκα είλαη πνιιά, αιιά ε επδαηκνλία είλαη κία. Οη ζξεζθείεο είλαη 
πνιιέο, αιιά ε αιήζεηα κία. Απηή είλαη ε αίζζεζε ηνπ Δλόο πνπ 
πξέπεη λα βηώζνπκε σο ηα βάζε ηεο θαξδηάο καο. Η Πξαγθληάλα 
(ζπλερήο, απόιπηε επίγλσζε), ππεξβαίλεη ηελ Βηγθληάλα (θνζκηθή 
γλώζε) θαη εκπεξηέρεη ηελ νπγθληάλα (πλεπκαηηθή γλώζε). Η 
ζπλερήο θαη απόιπηε επίγλσζε (Πξαγθληάλα), ε θνζκηθή γλώζε 
(Βηγθληάλα) θαη ε πλεπκαηηθή γλώζε (νπγθληάλα) ζπκβάιινπλ ζηελ 
νινθιήξσζε ηνπ αλζξώπνπ. 

Τν Κιεηδί ηεο Αζαλαζίαο ηνπ Αλζξώπνπ 

Η δσή είλαη έλαο απαηηεηηθόο αθέληεο. Γη’ απηό πξέπεη θαλείο λα 
είλαη πξνζεθηηθόο ζε ν,ηη θάλεη. Απηό είλαη ην Α θαη ην Ω ηεο δσήο: 
Να είζαη πάληα πξνζεθηηθόο.2 Πξέπεη λα ζπκάηαη θαλείο ηελ 
ππέξηαηε ηεξόηεηα ηεο αλζξώπηλεο δσήο. Ο άλζξσπνο ζα 
κπνξέζεη λα ληώζεη πξαγκαηηθή επδαηκνλία, κόλνλ όηαλ 
αλαγλσξίζεη ηελ αιήζεηα, ηελ εηξήλε θαη ηελ αγάπε πνπ πεγάδνπλ 
από ηελ Πξαγθληά (ζπλερή θαη απόιπηε επίγλσζε) θαη πιάζεη ηελ 
δσή ηνπ κε βάζε απηή ηε γλώζε.   

Γελ ζέηεη θαλείο ζ’ εθαξκνγή ηηο αλζξώπηλεο αμίεο κόλν κε ην 
λα δηαβάδεη βηβιία θαη λα παξαθνινπζεί δηαιέμεηο. Οη αμίεο πξέπεη 
λα θαιιηεξγεζνύλ κε πξνζσπηθή πξνζπάζεηα.  

Σπουδαστές! 

Η πξαγκαηηθή εθπαίδεπζε βξίζθεηαη ζην λα πξνζδίδεη θαλείο 
ηεξόηεηα ζε θάζε ηνπ ιόγν, ζθέςε θαη πξάμε. Η ηαπεηλνθξνζύλε 
είλαη ν ζεκέιηνο ιίζνο ηεο εθπαίδεπζεο. Καιιηεξγήζηε 
ηαπεηλνθξνζύλε από ην πξώην βήκα. θύςηε ην ζώκα, δηνξζώζηε 
ηηο επηζπκίεο θαη ειέγμηε ην λνπ. Απηό είλαη ην θιεηδί ηεο 

                                                 
2
 ABC of life: Always Be Careful. 
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αησληόηεηαο.3 Οη Αλζξώπηλεο Αμίεο δελ είλαη απαξαίηεηεο κόλν γηα 
ηνπο θνηηεηέο. Όινη πξέπεη λα ζέηνπλ ζ’ εθαξκνγή ηηο Αλζξώπηλεο 
Αμίεο. Απηό είλαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ελόο αιεζηλνύ αλζξώπνπ. 
Όηαλ έλα άηνκν δειώλεη πσο είλαη άλζξσπνο, απηό απνηειεί κηζή 
αιήζεηα. Μόλνλ όηαλ απνβάιεη ηηο δσώδεηο ηδηόηεηέο ηνπ θαη ζέζεη 
ζ’ εθαξκνγή ηηο Αλζξώπηλεο Αμίεο, ζα κπνξέζεη έλα νλ λα γίλεη 
πξαγκαηηθόο άλζξσπνο. 

Δθπαίδεπζε ζεκαίλεη Μεηακόξθωζε  

Η δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο δελ ζα είλαη νινθιεξσκέλε αλ ν 
άλζξσπνο δελ απνθηήζεη γεληθέο γλώζεηο θαη θνηλή ινγηθή, θαζώο 
θαη εηδίθεπζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. Πνιινί δηάζεκνη 
επηζηήκνλεο κε εμαηξεηηθά επηζηεκνληθά επηηεύγκαηα δελ δηέζεηαλ 
γεληθέο γλώζεηο θαη θνηλή ινγηθή ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 
ήκεξα έρνπκε θάλεη ζπνπδαία άικαηα ζε δηάθνξα πεδία γλώζεσλ 
– καζεκαηηθά, θπζηθή, ρεκεία θ.ιπ. Κακία όκσο πξνζπάζεηα δελ 
γίλεηαη πξνο ηελ κειέηε ηεο πλεπκαηηθόηεηαο. Όιεο καο νη γλώζεηο 
πεξηνξίδνληαη ζηε κειέηε ηεο ύιεο, ησλ θπηώλ θαη ησλ δσληαλώλ 
νξγαληζκώλ. Η εθπαίδεπζε πξέπεη λα ηα ππεξβεί όια απηά θαη λα 
πξνζπαζήζεη λα θαηαλνήζεη ην Θείν. Μόλν απηό είλαη αιεζηλή 
εθπαίδεπζε. Ο ζθνπόο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα βνεζήζεη ηνλ 
άλζξσπν λα γίλεη έλα ηδαληθό θαη παξαδεηγκαηηθό άηνκν. Σα 
ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο αλαθαιύςεηο θαη έρνπλ 
αλζίζεη ζπνπδαίνη επηζηήκνλεο. Πόζν όκσο έρνπλ πξνσζεζεί νη 
Αλζξώπηλεο Αμίεο θαη πνηα κεηακόξθσζε έρεη επηηεπρζεί ζηελ 
αλζξσπόηεηα; Γελ ππάξρεη απάληεζε ζ’ απηά ηα εξσηήκαηα. Η 
πξνώζεζε ησλ Αλζξσπίλσλ Αμηώλ πξέπεη λα γίλεη αλαπόζπαζην 
κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθπαίδεπζεο. Ο ιόγνο πνπ νη 
ζπνπδαζηέο ζήκεξα ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ δαίκνλεο, είλαη αθξηβώο 
επεηδή δελ έρνπλ θαιιηεξγήζεη ηηο Αλζξώπηλεο Αμίεο.  

Πξνζαλαηνιίζηε ηελ Δθπαίδεπζε πξνο ηηο Αμίεο 

ην Δζληθό απηό πκπόζην βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλνη ζήκεξα 
πνιινί εμέρνληεο εθπαηδεπηηθνί, εηδηθνί ζηα ζέκαηα ηεο παηδείαο, 
θαζώο θαη πξπηάλεηο εθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ. Αλ αθνζησζνύλ 
ζην έξγν ηνπ πλεπκαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο εθπαίδεπζεο, ζα 
γίλεη ζεκαληηθή πξόνδνο ζην θξίζηκν απηό πεδίν. Γηα λα επαλέιζεη 
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ε ππεξίζρπζε ησλ Αλζξσπίλσλ Αμηώλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο 
δσήο ηνπ έζλνπο, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλαο νξγαληζκόο από 
εμέρνληεο ιόγηνπο θαη εηδηθνύο εθπαηδεπηηθνύο ηεο ρώξαο. Απηόο ν 
νξγαληζκόο δελ ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ θπβέξλεζε. Μόλν 
όηαλ είλαη απηόλνκνο θαη ηειείσο αλεμάξηεηνο ζα κπνξέζεη  λα 
επηηύρεη ηνπο ζθνπνύο ηνπ. Τπάξρνπλ εμαίξεηνη εηδηθνί επί ηεο 
παηδείαο ζηα παλεπηζηήκηα. Μπνξεί λα έρνπλ πνιύ θαιέο ηδέεο, 
αιιά δελ έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα ηηο εθαξκόζνπλ. Πξέπεη λα ηνπο 
δνζεί ε ειεπζεξία λα δνθηκάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο. Η εμνπζία πξέπεη λ’ 
αληηζηνηρίδεηαη κε ηηο ππνρξεώζεηο ηεο. Οη πξπηάλεηο ησλ 
παλεπηζηεκίσλ ζα κπνξνύλ ηόηε λα πξνσζήζνπλ ηηο Αλζξώπηλεο 
Αμίεο ζηνπο θαζεγεηέο θαη ζηνπο ζπνπδαζηέο. Αλ όινη νη 
εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί πξνζπαζνύζαλ καδί λα ελζηαιάμνπλ ηηο 
Αλζξώπηλεο Αμίεο ζηνπο ζπνπδαζηέο, ε Ιλδία ζα γηλόηαλ έλα 
ηδαληθό έζλνο θαη έλα παξάδεηγκα γηα ηνλ ππόινηπν θόζκν. 

ήκεξα νη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί πιεζαίλνπλ, αιιά δελ 
δηαθαίλεηαη θακία εμέιημε ζηηο απόςεηο ησλ κνξθσκέλσλ 
αλζξώπσλ. Η εθπαίδεπζε ζα έπξεπε λα δηεπξύλεη ην όξακα, λα 
ειεπζεξώλεη ηηο απόςεηο ησλ αλζξώπσλ. Θα έπξεπε ν θαζέλαο λα 
ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο ε δηθή ηνπ επεκεξία είλαη ηαπηόζεκε κε ηελ 
επεκεξία ηνπ έζλνπο. 

Δπηζηήκε θαη Πλεπκαηηθόηεηα πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ 

Όινη πξέπεη λα είλαη ππεξήθαλνη γηα ηνλ αξραίν πνιηηηζκό θαη ηελ 
πλεπκαηηθή παξάδνζε ηεο Ιλδίαο. Η πλεπκαηηθή γλώζε θαη ε 
επηζηεκνληθή γλώζε πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ. Γελ πξέπεη λα 
ππάξρεη δηαρσξηζκόο αλάκεζα ζηελ επηζηήκε θαη ηελ 
πλεπκαηηθόηεηα. Μόλνλ όηαλ ε επηζηήκε θαη ε πλεπκαηηθόηεηα 
ζπλδπαζηνύλ, ζα κπνξέζνπλ νη άλζξσπνη λα βηώζνπλ επδαηκνλία. 
Αλ αλαπηύζζνληαη κόλν ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία, απηό δελ ζα 
βνεζήζεη ηνπο αλζξώπνπο λ’ απαιιαγνύλ από θαθέο ζθέςεηο, 
θαθέο επηζπκίεο θαη θαθέο πξάμεηο, δηόηη ε επηζηήκε από κόλε ηεο 
δελ είλαη ηθαλή λα εμπςώζεη ηε δσή. Μόλν ε πλεπκαηηθόηεηα κπνξεί 
λα πξνσζήζεη ηηο εζηθέο αμίεο, ην πλεύκα ηεο αλεθηηθόηεηαο θαη ηεο 
αηαξαμίαο.  

Η επηζηήκε ηνπ πλεύκαηνο είλαη ζεκειηώδεο ζηελ αλάπηπμε ησλ 
Αλζξσπίλσλ Αμηώλ.  Η αθνζίσζε ζηνλ Θεό είλαη ην πξώην ζηάδην 
ζηνλ πλεπκαηηθό δξόκν. Αληί λ’ αλαπηύζζνπλ αθνζίσζε, νη 
άλζξσπνη είλαη βπζηζκέλνη ζην «βαζύ σθεαλό» ηεο εγθόζκηαο 
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δσήο. Όηαλ αλαθηλήζεθε ην Γάια ηνπ Ωθεαλνύ, ην πξώην πξάγκα 
πνπ αλαδύζεθε ήηαλ δειεηεξηώδεηο αλαζπκηάζεηο (Υαιαράια).Σν 
λέθηαξ (Ακξίηα) ήξζε αξγόηεξα. Όηαλ αλαθηλείηαη ην γάια ηεο 
πιηθήο ύπαξμεο, ε απάξλεζε (Βατξάγθπα) ζ’ αλαδπζεί πξώηε. Σν 
λέθηαξ ηεο επδαηκνλίαο ζα έξζεη αξγόηεξα. Η Βατξάγθπα είλαη ε 
απάξλεζε ηεο ηαύηηζεο κε ηελ ύιε.  

Οη ζπνπδαζηέο πξέπεη λ’ αξρίζνπλ λα θαιιηεξγνύλ ην πλεύκα 
ηεο ακνηβαίαο εθηίκεζεο θαη αξκνλίαο. Απηό ζα νδεγήζεη ζηε 
ζσζηή ζπκπεξηθνξά. Όηαλ νη ζπνπδαζηέο ελόο εθπαηδεπηηθνύ 
νξγαληζκνύ αλαπηύζζνληαη κ’ απηόλ ηνλ ηξόπν, ζα γίλνπλ 
παξάδεηγκα γηα ηνλ ππόινηπν θόζκν. Οη ζπνπδαζηέο πξέπεη λ’ 
απνβάιινπλ ζηελόκπαιεο θαη ηνπηθηζηηθέο αληηιήςεηο θαη λα 
πξνεηνηκαζηνύλ λα ππεξεηήζνπλ ηελ θνηλσλία θαη ηνλ θόζκν. Δζείο 
νη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα γίλεηε νη αγγειηνθόξνη πνπ ζα κεηαθέξεηε 
ζηνλ θόζκν ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία ζα θαηαιήμνπλ όινη νη 
πξπηάλεηο παλεπηζηεκίσλ θαη νη εηδηθνί ζηελ εθπαίδεπζε πνπ 
βξίζθνληαη ζ’ απηό ην ζπλέδξην.  

(Υαηξεηηζκόο πνπ απεύζπλε ν Μπαγθαβάλ ζην Δζληθό 
πκπόζην γηα ηνλ Πξνζαλαηνιηζκό πξνο ηηο Αμίεο, ζην Ακθηζέαηξν 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ξη άηπα άη ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ, ζηηο 24 
επηεκβξίνπ, 1987) 

 

 

 

 

Education is for Life,  

not merely for a Living 
 

Η Εκπαίδευζε είναι για ηε Ζωή, 

όχι απλά για ηεν Επιβίωζε 
 

     Μπάμπα 
 

 


