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ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΤΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΖΗΛΟ 

 

Īśāna sarva vidyānām Īśvara sarva bhūtānām  

Brahmā’dhipatir Brahmaṇo’dhipatir 

Brahmā Śivo me astu Sadāśivom 

Ο Σίβα είναι ο Κύριος κάθε γνώσης, ο Αρχηγέτης όλων των όντων. 

Είναι ο Κύριος των Ιερών Γραφών και των Σοφών.  

Είθε να μας ευλογεί πάντα με τη Χάρη Του. 

 

Ενσαρκώσεις του Ιερού Εαυτού, 

Ολόκληρη η Δημιουργία είναι ο κοσμικός χορός του Σίβα.  

Σ’ αυτόν τον κόσμο η γέννηση και ο θάνατος, η χαρά και η λύπη, η ευτυχία και 

η δυστυχία, εναλλάσσονται η μία με την άλλη, ακατάπαυστα. Το ντάρμα 

εναλλάσσεται με το αντάρμα, το δίκαιο με το άδικο. Μόνο ένας άνθρωπος με 

πίστη και αφοσίωση μπορεί να πραγματώσει τη θεία φύση του, που είναι 

Σάτυαμ Σίβαμ Σούνταραμ – Αλήθεια Καλοσύνη Ομορφιά. 

Κάθε άνθρωπος είναι ενσάρκωση του Σίβα και της Σάκτι.  

Η πρωταρχική υποχρέωση του ανθρώπου είναι να εκτελεί το καθήκον του. 

Μόνον όταν ο άνθρωπος εκτελεί το καθήκον του θα βρει ικανοποίηση στη ζωή 

και θα φτάσει στον τελικό προορισμό του.  

Εάν κάποιος άνθρωπος είναι προικισμένος με πλούτη και απολαύσεις, είναι 

θεμιτό να τα απολαύσει. Αν όμως επιθυμεί τον πλούτο των άλλων, αυτό είναι 

αμαρτία. Ο πλούτος δεν περιορίζεται στα χρήματα, στο χρυσάφι ή σε άλλα 

υλικά αγαθά. Πλούτος είναι και οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχει αποκτήσει 

ο άνθρωπος. Ακόμη και η υγεία είναι πλούτος. Η δύναμη της σκέψης είναι 

πλούτος. Η σωματική δύναμη και οι νοητικές ικανότητες είναι επίσης πλούτος. 

Ο διαθέσιμος χρόνος που έχει κάποιος είναι κι αυτός πλούτος. Το πρωταρχικό 

μέλημα του ανθρώπου είναι να αξιοποιεί τον χρόνο του και κάθε άλλη μορφή 

πλούτου, με τον σωστό τρόπο. Το να σπαταλά τον χρόνο, τον πλούτο και τα 

ταλέντα του είναι αδικία, αντάρμα.  
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Κάθε άνθρωπος προσεγγίζει τον Θεό με τον δικό του τρόπο. Κάποιος λατρεύει 

τον Ράμα, άλλος προτιμά τον Σίβα και κάποιος άλλος τον Κρίσνα. Κάποιος 

εμπνέεται από τον Ιησού και κάποιος άλλος από τον Αλλάχ. Όλοι έχουν τις 

ατομικές τους προτιμήσεις. Όμως, δύο πράγματα είναι σημαντικά για όλους: 1) 

η Πίστη (Βισβάσα) και 2) ο Ζήλος ή Θέληση (Σραντά).  

Χωρίς θέληση, ακόμη και η πιο ασήμαντη πράξη, δεν μπορεί να εκτελεστεί. 

Χωρίς θέληση, τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί. Η Γκίτα λέει: “Śraddhavan 

labhate Jñānam”, δηλ. «Αυτός που έχει θέληση κατακτά τη Γνώση». Μόνο ο 

ένθερμος αναζητητής μπορεί να αποκτήσει τη γνώση της θεϊκής του φύσης. 

Όσο μεγάλη κατανόηση και αν έχει κάποιος, χωρίς ένθερμη αφοσίωση, δεν θα 

καταφέρει τίποτα. Ο άνθρωπος που έχει θέληση μπορεί να μετατρέψει μια 

μικρή σπίθα σε μεγάλη φωτιά.  

Η Θέληση ή αλλιώς ο Πνευματικός Ζήλος είναι το μέσον που οδηγεί στην 

πραγμάτωση του Θείου. Είναι η Θεϊκή Δύναμη, Σάκτι. Η Πίστη είναι ο Σίβα. 

Έτσι, η Θέληση και η Πίστη εκπροσωπούν τη Σάκτι και τον Σίβα. Η ανθρώπινη 

φύση είναι ένας συνδυασμός αυτών των δύο. Τα δύο αυτά δεν είναι 

διαφορετικά. Όπως η φωτιά και η δύναμη της καύσης πάνε μαζί, έτσι κι αυτά 

τα δύο πηγαίνουν μαζί. Παρόμοια και η ζάχαρη με την γλυκύτητα, δεν 

διαχωρίζονται. Δεν υπάρχει ζάχαρη χωρίς γλυκύτητα. Όπου υπάρχει 

γλυκύτητα, υπάρχει και η ζάχαρη. Κατά τον ίδιο τρόπο, η Θέληση και η Πίστη 

πάνε μαζί. Και υπάρχουν στον άνθρωπο με τη μορφή της Σάκτι και του Σίβα.  

Η σημερινή νύχτα είναι Σιβαράτρι. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια 

συνηθισμένη νύχτα και τη νύχτα του Σίβα; Για τον άνθρωπο που έχει 

αναγνωρίσει τη θεϊκή του φύση, κάθε νύχτα είναι Σιβαράτρι και είναι γεμάτη 

Φως. Αντίθετα, για τον άνθρωπο που είναι βυθισμένος στις εγκόσμιες έγνοιες, 

όλες οι νύχτες είναι γεμάτες σκοτάδι. Η πνευματικότητα είναι ο φάρος που 

χαρίζει φως σ’ εκείνους που είναι γεμάτοι εγκόσμιες έγνοιες και επιθυμίες. 

Αυτός ο φάρος έχει ένα όνομα: το όνομα του Θεού. Έχει τη δύναμη να οδηγήσει 

τον λάτρη που το απαγγέλει με αφοσίωση στην απελευθέρωση.  

Ο θείος Εαυτός-Άτμα βρίσκεται μέσα στον καθένα. Δεν γνωρίζει γεωγραφικά 

όρια. Είναι πανταχού Παρών. Ο σκοπός που συμμετέχετε στο Σιβαράτρι είναι 

να αναγνωρίσετε τη θεϊκή σας φύση και να βιώσετε την ευδαιμονία του 

Εαυτού. Για να επιτύχετε τον σκοπό αυτό, δεν αρκεί να νηστεύετε και να 
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ξαγρυπνάτε. Αυτά είναι απλώς βοηθήματα για τον τελικό στόχο σας, που είναι 

η πραγμάτωση της θεϊκής σας φύσης. Αυτή την πραγμάτωση δεν πρέπει να την 

αναβάλλετε για κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον. Πρέπει να την επιτύχετε 

άμεσα, ξεκινώντας σήμερα κιόλας. Αυτός είναι ο σκοπός του Σιβαράτρι.  

- Αποσπάσματα από την Ομιλία του Μπαγκαβάν, κατά τη διάρκεια του 

Μαχασιβαράτρι της 19ης Φεβρουαρίου, 1993, στην αίθουσα Πουρνατσάντρα 

 

 

 

 

 

Η ΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 

Σήμερα είναι  Σιβαράτρι. Είναι μια ευοίωνη νύχτα, γιατί ο νους μπορεί να 

απαλλαγεί από τα δεσμά του, αφιερώνοντας τη νύχτα στην προσευχή. 

Σύμφωνα με τις γραφές, η σελήνη είναι η θεότητα που κυριαρχεί στον νου. Το 

Σιβαράτρι ορίζεται ως η δέκατη τέταρτη νύχτα του σκοτεινού μισού του μήνα, 

τη νύχτα πριν από τη νέα σελήνη, όταν η σελήνη βυθίζεται στο απόλυτο 

σκοτάδι. Το φεγγάρι και ο νους, στον οποίο κυριαρχεί, μειώνονται δραστικά 

αυτήν τη νύχτα του κάθε μήνα. Όταν αυτή η νύχτα αφιερώνεται στην ξάγρυπνη 

λατρεία του Θεού, μπορείτε να υπερβείτε τα κατάλοιπα του αλλοπρόσαλλου 

νου  και να εξασφαλίσετε  τη νίκη. Το Σιβαράτρι αυτού του μήνα είναι ιερότερο 

από τα υπόλοιπα και έτσι ονομάζεται Μάχασιβαράτρι. Με σταθερή πίστη και 

καθαρή καρδιά, πρέπει να περάσετε τη νύχτα, δοξάζοντας τον Θεό. Δεν πρέπει 

να χαθεί καμία στιγμή σε άλλες σκέψεις. Ο χρόνος φεύγει γρήγορα. Σαν ένα 

κομμάτι πάγου, λιώνει γρήγορα και ρέει μακριά. Όπως το νερό που κρατιέται 

σε ένα τρύπιο δοχείο, εξαφανίζεται σταγόνα-σταγόνα. Ο χρόνος που σας έχει 

διατεθεί στη ζωή, διαγράφει έναν σύντομο κύκλο και η διάρκεια του τελειώνει 

κάποτε, κάπως. Λοιπόν, να είστε σε επαγρύπνηση, να είστε προσεκτικοί. Να 

είστε σε ετοιμότητα, να είστε σε εγρήγορση. Αναζητήστε το καταφύγιο του 

Θεού και μεταμορφώστε την κάθε στιγμή σε μια ιερή γιορτή. 

- Μπάμπα, από ομιλία που δόθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1987 


