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Πρόλογος

Είμαστε ευλογημένοι που έχουμε δεχθεί τη θεία αγάπη, 
τη χάρη και τις ευλογίες του Δασκάλου μας, 
Μπαγκαβάν Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα, που ως 
παγκόσμιος θεϊκός δάσκαλος μάς δείχνει τον σκοπό 
της ζωής και τον τρόπο να τον επιτύχουμε μέσα από 
το μονοπάτι της αγάπης και της υπηρεσίας. Κάθε Του 
λέξη είναι ένα μάντρα και τα γραπτά Του κείμενα είναι 
η ουσία όλων των γραφών.

Αυτός ο Οδηγός Μελέτης, στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για τον εορτασμό του Εορτασμού της 
Ημέρας του Δασκάλου, παρουσιάζει επιλεγμένες 
επιστολές του Σουάμι, τις οποίες έχει απευθύνει σε 
μαθητές, δασκάλους και πνευματικούς αναζητητές, 
καθοδηγώντας τους στις διάφορες πτυχές της ζωής. 
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μοιραζόμαστε αυτές τις 
εννέα επιστολές, οι οποίες σαν πολύτιμα διαμάντια, 
σηματοδοτούν τον δρόμο προς την Αλήθεια και την 
Αγάπη. Ας βουτήξουμε βαθιά στα λόγια του 
αγαπημένου μας Σάι και ας απολαύσουμε ειρήνη και 
ευδαιμονία μέσα από αυτά.
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Η πραγματική Ευτυχία βρίσκεται μέσα σας 

Μήνυμα 

Εσείς, ως σώμα, νους ή ψυχή, είστε ένα όνειρο· αυτό που είστε στην 

πραγματικότητα είναι Ύπαρξη, Γνώση, Ευδαιμονία. Εσείς είστε ο ΘΕΟΣ αυτού 

του Σύμπαντος. Εσείς δημιουργείτε ολόκληρο αυτό το σύμπαν κι εσείς το 

καταλύετε. Για να κερδίσετε την απεριόριστη οικουμενική ατομικότητα, πρέπει 

να δραπετεύσετε από τη φυλακή της μικρής και μίζερης ατομικότητάς σας. 

Η αφοσίωση δεν έχει σχέση με κλάματα ή με οποιαδήποτε αρνητική κατάσταση. 

Η αφοσίωση είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο ν’ αναγνωρίζει την ενότητα σ’ 

όλα όσα τα μάτια του αγκαλιάζουν. 

Η καρδιά είναι αυτή που φτάνει στο σκοπό: ακολουθήστε την καρδιά σας. Η 

αγνή καρδιά ψάχνει πέρα από τη διάνοια και εμπνέεται. Ό,τι και αν κάνουμε σ’ 

αυτήν τη ζωή έχει αντίκτυπο επάνω μας. Αν κάνουμε το καλό, τότε θα γίνουμε 

ευτυχισμένοι· αν κάνουμε το κακό, θα γίνουμε δυστυχισμένοι.  

Μέσα στον ίδιο τον εαυτό σας βρίσκεται η πραγματική ευτυχία. Μέσα στον ίδιο 

τον εαυτό σας βρίσκεται ο απέραντος ωκεανός του θεϊκού νέκταρος. 

Αναζητήστε τον μέσα σας, νιώστε τον, νιώστε τον, είναι εδώ, είναι ο εαυτός 

σας! Δεν είναι το σώμα, δεν είναι ο νους, η διάνοια ή ο εγκέφαλος. Δεν είναι η 

επιθυμία ή αυτός που επιθυμεί. Δεν είναι το αντικείμενο της επιθυμίας. Πάνω 

απ’ όλα αυτά, είστε εσείς. Όλα αυτά δεν είναι παρά απλές εκδηλώσεις. Εσείς 

μοιάζετε με τα δροσερά λουλούδια, με τα λαμπερά αστέρια. Τι υπάρχει σ’ αυτόν 

τον κόσμο που θα μπορούσε να σας κάνει να επιθυμήσετε οτιδήποτε; 

Με Ευλογίες 

Μπάμπα 

(Δόθηκε σε ομάδα πιστών από την Αμερική 

και δημοσιεύτηκε στο Σανάτανα Σάρατι του 1973) 
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Ένιωσες καθόλου πνευματική πείνα; 

Πρασάντι Νίλαγιαμ, 16.12.1973 

Αγαπημένε Μου! 

Ένιωσες καθόλου πνευματική πείνα; 

Η πνευματική πείνα είναι το τελικό νόημα κάθε δραστηριότητας στη ζωή. Η μη-

ικανοποίηση και η ανησυχία που παραμένουν ακόμα και μετά την απόκτηση όλων 

των απαραίτητων για τη ζωή, δείχνουν ότι ο καθένας -συνειδητά ή ασυνείδητα- 

υποφέρει από πνευματική πείνα. Αυτή η πείνα δεν μπορεί να χορτασθεί, μέχρις 

ότου πραγματώσετε το πνεύμα μέσα σας. Χωρίς αυτήν τη θεϊκή μη-ικανοποίηση 

δεν υπάρχει καμία πραγματική πρόοδος. 

Η παγκόσμια ειρήνη είναι δυνατή μόνον όταν όλοι οι άνθρωποι του κόσμου 

αφυπνιστούν και ενδιαφερθούν για τον παράγοντα που κυβερνά την οικουμενική 

ζωή, και όταν υπάρξει μεταξύ των κατοίκων του κόσμου μια σχέση καρδιάς με 

καρδιά, αγάπη και αίσθηση ενότητας. 

Με Ευλογίες 

Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα 
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Η Αλήθεια είναι ο πραγματικός σας Φίλος και Συγγενής 

30.8.1975 

Μετά από μακροχρόνιες αναζητήσεις εδώ κι εκεί, σε ναούς και εκκλησίες, σε 

γη και ουρανό, επιτέλους επιστρέφετε πίσω· ολοκληρώνετε τον κύκλο 

φθάνοντας εκεί απ’ όπου ξεκινήσατε, στην ίδια σας την ψυχή, και ανακαλύπτετε 

ότι Αυτός για τον οποίο ψάχνατε σ’ ολόκληρο τον κόσμο, για τον οποίον 

λαχταρούσατε και προσευχόσασταν σ’ εκκλησίες και ναούς, τον οποίον 

θεωρούσατε σαν το μεγαλύτερο μυστήριο όλων των μυστηρίων, κρυμμένο κάπου 

στα σύννεφα, είναι ο κοντινότερος από τους κοντινούς σας, ο ίδιος ο εαυτός 

σας, η πραγματικότητα της ζωής, του σώματος και της ψυχής σας, η ίδια σας η 

φύση. Επιβεβαιώστε το, εκδηλώστε το. 

Η Αλήθεια και μόνο η Αλήθεια είναι ο πραγματικός σας φίλος και συγγενής. Να 

παραμένετε στην Αλήθεια, να βαδίζετε το μονοπάτι της αρετής και ούτε μια 

τρίχα από το σώμα σας δεν θα βλαφτεί ποτέ. 

Διαλογισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ανύψωση πάνω από τις επιθυμίες. 

Απάρνηση είναι η δύναμη του να παλεύεις ενάντια στις αρνητικές δυνάμεις και 

να κρατάς τον νου υπό έλεγχο. 

Με Αγάπη και Ευλογίες, 

Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα 
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Ο Άνθρωπος είναι Θεός 

Στον Χίσλοπ με Ευλογίες 

Αγαπημένε Μου! Θα το βρεις βαθιά μέσα στον εαυτό σου. Σκέψου το πολλές 

φορές. Συλλογίσου το. Σου λέει για την αληθινή σου φύση. Σου δίνει ελπίδα, 

σου δίνει καινούργια ζωή. Σου δείχνει τον δρόμο. Σου αποδεικνύει ότι ο ΘΕΟΣ 

είναι μέσα σου, κι ότι εσύ δεν είσαι άνθρωπος, ο άνθρωπος είναι ΘΕΟΣ. Σου 

δείχνει ότι μπορείς να πραγματώσεις τον ΘΕΟ (Σουάμιτζι), αλλά εσύ και μόνον 

εσύ πρέπει να κάνεις αυτή την εργασία, αυτή την έρευνα, βαθιά μέσα σου.  

Θα δεις ότι θ' αρχίσεις να καταλαβαίνεις ποιο είναι το νόημα της δήλωσης: Ο 

Εαυτός δεν μπορεί να εξηγηθεί, ο νους όμως γνωρίζει την ύπαρξή του. Ο 

‘Εαυτός–ΘΕΟΣ’ είναι μέσα στον άνθρωπο, εσύ είσαι αυτός ο Εαυτός. Όλα τ’ 

άλλα είναι ψευδαίσθηση του νου· του νου που δημιουργεί, συντηρεί και 

καταστρέφει. 

Αγάπη Μου! Τι μεγάλη χαρά, τι λεπτοφυή ευδαιμονία θα νιώθεις όσο έρχεσαι 

όλο και πιο κοντά στον Πραγματικό σου Εαυτό. Εάν αγωνίζεσαι να βρεις τον 

εαυτό σου χρησιμοποιώντας τον νου, θ’ αγωνίζεσαι και θ’ αγωνίζεσαι μάταια, 

διότι ο νους δεν έχει τη δυνατότητα να σε οδηγήσει στην αλήθεια. Ένα ψέμα δεν 

μπορεί να σε οδηγήσει στην αλήθεια. Ένα ψέμα μπορεί μόνο να σε μπλέξει σε 

μία πλεκτάνη. Αλλά αν ενδιαφερθείς να μπεις βαθιά μέσα στον εαυτό σου, θα 

αφυπνίσεις τις αληθινές, ευγενείς και όμορφες ιδιότητές σου. 

Πάνω από σένα –τίποτα. Κάτω από σένα –τίποτα. Στα δεξιά σου ή στ’ αριστερά 

σου –τίποτα. Διαλύσου μέσα σ’ αυτό το τίποτα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος, 

με τον οποίον θα μπορούσε να εξηγηθεί η πραγμάτωση του Εαυτού. Κι όμως, 

αυτό το τίποτα δεν είναι η απουσία κάποιου πράγματος, όπως υπονοεί η λέξη 

τίποτα. Αυτό το τίποτα είναι η πληρότητα των πάντων. Η δύναμη της ύπαρξης 

αυτού του τίποτα εκδηλώνεται ως τα πάντα.  

 - Μπάμπα 

(Γράμμα που έδωσε ο Σουάμι στον Χίσλοπ τον Νοέμβριο του 1971) 
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Ζωή χωρίς Καλοσύνη δεν είναι πραγματική ζωή 

Αγαπημένε Ρατζαγκοπάλ! Δέξου την Ευλογία και την Αγάπη Μου. 

Όλες οι ημέρες είναι ημέρες χαράς για έναν άνθρωπο με αληθινή γνώση. Η 

ευτυχία είναι μια συνειδητή εσωτερική εμπειρία που έρχεται ως αποτέλεσμα 

της εξάλειψης μιας νοητικής ή φυσικής επιθυμίας. Όσο λιγότερες είναι οι 

επιθυμίες, τόσο μεγαλύτερη η ευτυχία. Η απόλυτη ευτυχία συνίσταται στην 

εξάλειψη ή ικανοποίηση όλων των επιθυμιών μέσα στην Απόλυτη Ύπαρξη. 

Το μεγαλείο ενός ανθρώπου είναι πραγματικά ανεξάρτητο από τους 

εξωτερικούς παράγοντες. Είναι η αίσθηση της τελειότητας ή η συνείδηση ότι 

έχει κανείς επιτύχει τον ύψιστο σκοπό της ζωής. Το να αποκτήσει κάποιος 

φήμη ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους δεν σημαίνει ότι είναι και μεγαλειώδης. 

Είναι περισσότερο ζήτημα ορισμού και ο ορισμός εξαρτάται από την οπτική 

γωνία, την κουλτούρα και τις εμπειρίες κάθε ανθρώπου. 

Η καλοσύνη δεν είναι ψεύτικη ή αδύνατη, αλλά αποτελεί τον μοναδικό 

παράγοντα που δίνει πραγματική αξία στη ζωή. Η ζωή δίχως καλοσύνη δεν είναι 

πραγματική ζωή, αλλά σκηνή από τον χορό των κακών δυνάμεων που πνίγουν 

το άτομο στη θλίψη. Η καλοσύνη είναι ο δρόμος προς την αληθινή ευτυχία. Σε 

τελική ανάλυση η καλοσύνη δεν έχει κάποια ξεχωριστή υπόσταση, αποκτά 

(ξεχωριστή υπόσταση) μόνο στο σχετικό επίπεδο. Όταν υπερβαίνει κανείς τη 

δυαδικότητα δεν τίθεται θέμα αντιθέτων. Ράτζα, ο Θεός είναι πάντα μαζί σου, 

μέσα σου. Να είσαι ευτυχισμένος. 

- Μπάμπα 

---------------------------------- 

Ράτζα! Στέλνω λίγο πρασάντ (βιμπούτι) για την υγεία σου, μιας που δεν είσαι 

καλά. Να είσαι υγιής και ευτυχισμένος. 

Με Αγάπη 

Μπάμπα 
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Επιβεβαίωσε τη θεϊκή σου φύση 

Αγαπητέ Ναντζουντάια! Δέξου τις ευλογίες μου. 

Η καλύτερη μέθοδος για να διαδώσεις τη φιλοσοφία του Βεδάντα είναι να τη 

ζεις. Δεν υπάρχει κανείς άλλος βασιλικός δρόμος σαν αυτόν.  

Να ζεις στον ΘΕΟ. Όλα είναι εντάξει. Κάνε τους άλλους να ζουν στον ΘΕΟ. 

Τότε όλοι θα είναι καλά. Πίστεψε αυτή την αλήθεια και θα λυτρωθείς. 

Τόσο στο πιο ασήμαντο σκουλήκι όσο και στο πιο υψηλό ανθρώπινο ον είναι 

παρούσα η ίδια θεϊκή φύση. Το σκουλήκι είναι η χαμηλότερη μορφή, στην οποία 

το Θείο είναι πιο πολύ επισκιασμένο από τη Μάγια. Το ανθρώπινο ον είναι η 

ύψιστη μορφή, στην οποία (το Θείο) έχει επισκιαστεί στο ελάχιστο. Πίσω από 

όλα υπάρχει το ίδιο Θείο, και από αυτό προέρχεται η βάση της ηθικής. 

Επιβεβαίωσε τη θεϊκή σου φύση. Πέταξε τη μικρή φούσκα στην απόλυτη λήθη 

κι εκείνη θα σπάσει. Τότε θα βρει τον εαυτό της, τον απέραντο ωκεανό. Είσαι 

το πλήρες, το άπειρο, το Όλο. 

Είσαι το ίδιο το Θείο, το Άγιο των Αγίων. Ο κόσμος δεν είναι κόσμος. Είσαι η 

Ολότητα των Πάντων, η υπέρτατη δύναμη, την οποία καμία λέξη δεν μπορεί να 

περιγράψει, κανείς άνθρωπος, κανένας νους. Είσαι το αγνό «Εγώ είμαι», Εκείνο 

είσαι. 

Ο παράδεισος είναι μέσα σου. Ψάξε την ευτυχία όχι στα αντικείμενα των 

αισθήσεων. Συνειδητοποίησε ότι η ευτυχία είναι μέσα σου. 

Με ευλογίες 

Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα 

24-4-1974 

Guru Poornima 2021  |  15



 16  |  Guru Poornima 2021



Ολόκληρο το Σύμπαν είναι ένα Όνειρο 

Αγαπημένοι Μου! 

Θα έρθει η στιγμή που ολόκληρο αυτό το όνειρο θα εξαφανισθεί. Στον καθένα 

μας θα έρθει σίγουρα κάποια στιγμή που θα συνειδητοποιήσει ότι ολόκληρο το 

σύμπαν ήταν ένα απλό όνειρο, που θα ανακαλύψουμε ότι η Ψυχή είναι άπειρα 

καλύτερη απ’ το περιβάλλον της. Σ’ αυτόν τον αγώνα, μέσα σε όλα αυτά που 

καλούμε περιβάλλον, θα έρθει κάποια στιγμή που θα ανακαλύψουμε ότι αυτό το 

περιβάλλον ήταν σχεδόν μηδέν σε σύγκριση με τη δύναμη της Ψυχής. Είναι μόνο 

ζήτημα χρόνου, και ο χρόνος δεν είναι τίποτα μέσα στο άπειρο. Είναι μια 

σταγόνα στον ωκεανό. Μπορούμε να περιμένουμε και να είμαστε ήρεμοι. 

Με Ευλογίες, 

(Μπάμπα) Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα 
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Ο Θεός είναι πάντα μαζί σου 

5.4.88 

Μπριντάβαν 

Αγαπητέ Ρατζαγκοπάλ! 

Δέξου την αγάπη και την ευλογία μου. Πώς είσαι; Μην ανησυχείς για την υγεία 

σου. Ο ΘΕΟΣ είναι πάντα μαζί σου, μέσα σου, γύρω σου.  

Να είσαι πάντα ευτυχισμένος. Λύγισε το σώμα, διόρθωσε τις αισθήσεις, 

εξάλειψε τον νου· αυτή είναι η διαδικασία για την επίτευξη της αθανασίας. Όπου 

υπάρχει πίστη, υπάρχει αφοσίωση· όπου υπάρχει αφοσίωση υπάρχει αγνότητα· 

όπου υπάρχει αγνότητα υπάρχει ΘΕΟΣ· όπου υπάρχει ΘΕΟΣ υπάρχει 

Ευδαιμονία. 

Ο ΘΕΟΣ είναι μαζί σου. Εσύ είσαι ο ΘΕΟΣ. Γιατί να ανησυχείς; 

Ράτζα! Σου στέλνω πρασάνταμ με τη γυναίκα σου. Ανησυχεί πολύ για την υγεία 

σου, είναι πολύ καλή γυναίκα! 

Με Ευλογίες 

    Μπάμπα 
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Βρες Καταφύγιο στον Σάι 

Προς τους διαμένοντες στο Οικοτροφείο Σρι Σάτυα Σάι, Μπριντάβαν 

Αγαπημένοι μου δάσκαλοι και παιδιά! 

Δεχθείτε την Αγάπη και τις Ευλογίες Μου. Σ’ αυτόν τον κόσμο της αλλαγής 

ερχόμαστε αντιμέτωποι με διάφορες περιπέτειες, τόσο ευχάριστες όσο και 

δυσάρεστες. Προσβαλλόμαστε από ασθένειες, νοητικές και σωματικές. Το 

σώμα βάλλεται από ασθένεια και ο νους από ανησυχίες. Σ’ αυτή την κατάσταση 

της δυστυχίας, της αναταραχής και του πόνου υπάρχει μόνο μία διέξοδος κι 

αυτή είναι το να βρείτε καταφύγιο στον Σάι. 

Μόνο ο Σάι μπορεί να εξαλείψει αυτές τις δυσκολίες και τις ασθένειες και να 

φέρει υγεία, ειρήνη κι ευημερία. Αυτός που έχει το Όνομα του Σάι στα χείλη 

του είναι απελευθερωμένος εν’ όσο ζει, γιατί η συνεχής ενθύμηση του Σάι 

εξαφανίζει την αίσθηση του εγώ και του χαρίζει τη συνειδητοποίηση του 

αληθινού, αθάνατου και αμετάβλητου Εαυτού. Το Όνομα είναι ένας σύνδεσμος 

ανάμεσα στον πιστό και στον Σάι. Φέρνει τον πιστό πρόσωπο με πρόσωπο με 

τον ΣΑΪ και τον καθιστά ικανό να φθάσει στη γνώση  της ταυτότητάς του με 

Αυτόν (ΣΑΪ). 

Με ΑΓΑΠΗ 

Ο ΣΑΪ σας, ο δικός σας ΣΑΪ, 

(Σρι Σάτυα Σάι) 

23.3.1981 
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