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Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΙΒΑΡΑΤΡΙ 

Στις Ινδικές Γραφές (Σάστρας) υπάρχουν πολλές ιστορίες που εξηγούν την 

προέλευση και τη σημασία του Μάχα Σιβαράτρι. Τούτη η γη φέρει το όνομα 

Μπάρατ από τους αρχαίους χρόνους, που σημαίνει «Η γη εκείνων που έχουν 

αγάπη (ράτι) για τον Μπαγκαβάν (Μπα). Γι’ αυτό και στους ανθρώπους τούτης 

της γης όλες οι μέρες είναι ιερές. Η κάθε στιγμή είναι πολύτιμη. Ο Γάγγης είναι 

ιερός από την πηγή του μέχρι και τη θάλασσα με την οποία ενώνεται, όμως, 

υπάρχουν κάποια μέρη στις όχθες του, που είτε επειδή έχουν συσχετιστεί με 

κάποιους σοφούς ή με ναούς, ή με κάποιο ιστορικό γεγονός, είτε επειδή βρίσκο-

νται στη συμβολή παραποτάμων, οι άνθρωποι τα σέβονται περισσότερο. Τέτοια 

μέρη είναι το Χαριντβάρ, το Βαρανάσι, το Ρισικές, το Πραγιάγκ.  

Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για τις ημέρες του χρόνου. Κάποιες 

θεωρούνται περισσότερο ιερές, κατά τις οποίες οι αναζητητές καταβάλουν ι-

διαίτερες προσπάθειες για να συνδεθούν με την Πηγή, τον Ωκεανό, την Πραγ-

ματικότητα που βρίσκεται πίσω από όλο αυτό το περαστικό σόου. Κάποιες στιγ-

μές, όπως αυτή όπου το Λίνγκαμ αναδύεται από τον Αβατάρ, θεωρούνται ως 

ιδιαίτερα σημαντικές για εκείνους που είναι μάρτυρες του γεγονότος και για τον 

κόσμο που ευλογείται με αυτόν τον τρόπο. 

Φεβρουάριος 1969, Μάχασιβαράτρι 

 

  

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/unity-based-divinity/
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Ο ΣΤΟΧΟΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΑΝΑ ΕΙΝΑΙ  

Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΝΟΥ 

Δεν έχουμε μόνο το Μάχα Σιβαράτρι που εορτάζεται μία φορά τον χρόνο. Έ-

χουμε και ένα Σιβαράτρι κάθε μήνα κατά το οποίο λατρεύουμε τον Σίβα. Και 

γιατί η νύχτα αυτή (ράτρι), είναι τόσο σημαντική; Η νύχτα κυριαρχείται από τη 

Σελήνη. Η Σελήνη έχει 16 κλάσματα, και η κάθε μέρα, μάλλον η κάθε νύχτα, κατά 

τη διάρκεια του σκοτεινού δεκαπενθήμερου μειώνεται κατά ένα κλάσμα μέχρι 

να εξαφανιστεί ολόκληρη η Σελήνη κατά την ημέρα που γεννιέται το νέο Φεγ-

γάρι. Και τότε κάθε βράδυ προστίθεται και ένα κλάσμα μέχρι η Σελήνη να γεμίσει 

και να γίνει Πανσέληνος. Η Σελήνη είναι η θεότητα του νου. Ο νους αυξάνεται 

και φθίνει όπως και η Σελήνη.  

Δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι ο πρωταρχικός σκοπός κάθε σάντανα 

είναι η εξάλειψη του νου. Και τότε μόνον, η ψευδαίσθηση (Μάγια), θα διαλυθεί 

και θα αποκαλυφθεί η Πραγματικότητα. Κατά τη διάρκεια του σκοτεινού δεκα-

πενθήμερου του μήνα, πρέπει να γίνεται σάντανα για να εξαλείφεται κάθε μέρα 

ένα κλάσμα του νου από τη Γνώση που αποκτιέται. Τη νύχτα της 14ης ημέρας, 

τη νύχτα του Σίβα, απομένει μόνον ένα κλάσμα. Εάν εκείνη τη νύχτα καταβληθεί 

μία ιδιαίτερη προσπάθεια μέσω μιας πιο εντατικής και πιο συνειδητοποιημένης 

πνευματικής άσκησης, εξασφαλίζεται η επιτυχία. 

Τη νύχτα αυτή πρέπει να σκέφτεται κανείς μόνο τον Θεό μην επιτρέποντας 

στον νου να απομακρυνθεί σε σκέψεις ύπνου ή φαγητού. Αυτό πρέπει να γίνεται 

κάθε μήνα. Μία φορά τον χρόνο, κατά το Μάχα Σιβαράτρι, συνιστάται μία πνευ-

ματική έξαρση ώστε το το άψυχο σώμα (σάβαμ), να γίνει Θεός (Σίβαμ), μέσω της 

αδιάλειπτης επίγνωσης του Θεϊκού Ενοίκου. 

Φεβρουάριος 1969 – Μάχα Σιβαράτρι 
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ΤΟ ΣΙΒΑΡΑΤΡΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΥΟΙΩΝΗ ΝΥΧΤΑ 

Ο άνθρωπος είναι προικισμένος με άπειρες δυνατότητες. Όλα όσα βιώνετε 

μέσα από την όραση, την ακοή και τις άλλες αισθήσεις δεν είναι παρά αντανα-

κλάσεις του Εσώτερου Εαυτού. Η σημασία τούτης της εμπειρίας πρέπει να γίνει 

σωστά κατανοητή. Σήμερα είναι Σιβαράτρι, η νύχτα του Σίβα. Κάθε μέρα βιώνετε 

τη νύχτα. Μα όλες αυτές είναι συνηθισμένες νύχτες. Είναι νύχτες σκότους. Όμως 

το Σιβαράτρι είναι μία ευοίωνη νύχτα. Πώς είναι ευοίωνη; Ο νους έχει δεκάξι 

όψεις. Το φεγγάρι είναι η θεότητα του νου. Από τις δεκάξι φάσεις της σελήνης, 

σήμερα, απουσιάζουν οι δεκαπέντε. Την ημέρα τούτη είναι δυνατόν να μπορέσει 

κάποιος να έχει πλήρη έλεγχο των νοητικών του ικανοτήτων. 

Θεωρείται λοιπόν ευοίωνη, επειδή ο νους μπορεί να στραφεί πιο εύκολα 

στον Θεό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί πιο εύκολα να απαλλαγεί από τις ζωώδεις 

τάσεις που υπάρχουν στον άνθρωπο. Είναι η ευκαιρία να αναγνωρίσετε την 

πανταχού παρουσία του Θείου σε όλα τα όντα και σε όλα τα πράγματα του 

κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι όποιον αγαπάτε ή καταδικάζετε, στην πραγματικό-

τητα αγαπάτε ή καταδικάζετε τον ίδιο τον Θεό. Να ακολουθάτε την επιταγή: 

Πάντα να βοηθάτε, ποτέ να μη βλάπτετε! 

17 Φεβρουαρίου 1996 – Το πνευματικό νόημα του Σιβαράτρι 

  

ΝΑ ΖΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

Αποφασίστε σε αυτό το Ιερό Σιβαράτρι, παρουσία του Σίβα Σάι, να οραματι-

στείτε τον Σίβα ως την εσωτερική δύναμη όλων. Με κάθε αναπνοή, ακόμη και 

τώρα, επιβεβαιώνετε «Soham», «Είμαι ο Θεός», όχι μόνον εσείς, αλλά και κάθε 

ον που αναπνέει, κάθε ον που υπάρχει. Είναι ένα γεγονός που αγνοούσατε τό-

σον καιρό. Πιστέψτε το από εδώ και πέρα. Όταν παρακολουθείτε την αναπνοή 

σας και διαλογίζεστε πάνω σ’ αυτήν τη μεγαλειώδη Αλήθεια, σιγά-σιγά, Εκείνος 

και το Εγώ (Σαχ και Αχάμ) θα πλησιάζουν όλο και πιο κοντά, μέχρι να εξαφανι-

στεί το αίσθημα του χωρισμού και το Σοχαμ να μεταμορφωθεί σε ΟΜ, τον Πρω-

ταρχικό Ήχο, το Θεμελιώδες Σύμβολο του Θεού.  

Φεβρουάριος 1969 – Μάχα Σιβαράτρι 
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Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

ΤΟ ΛΙΝΓΚΑΜ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΑΝΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΥ ΘΕΟΥ 

Όπως το Om είναι το ηχητικό σύμβολο του Θεού, το Λίνγκαμ είναι το ορατό 

σύμβολο του Θεού, το πιο ουσιαστικό, το πιο απλό και αυτό που έχει τις λιγό-

τερες ιδιότητες. Λίνγκαμ σημαίνει αυτό μέσα στο οποίο ο κόσμος τούτος των 

αλλαγών, συγχωνεύεται. Όλες οι μορφές ενώνονται τελικά με το Άμορφο. Ο 

Σίβα είναι η Αρχή στην οποία συγχωνεύονται όλα τα ονόματα και όλες οι μορ-

φές όλων των ατομικών υπάρξεων. Έτσι, το Λίνγκαμ είναι το πιο απλό σύμβολο 

ανάδυσης και συγχώνευσης.  

Φεβρουάριος 1969 – Μάχα Σιβαράτρι 

Το Λίνγκαμ δεν είναι παρά ένα σύμβολο, ένα σημάδι του Άναρχου, του Αιώνιου, 

που δεν έχει όρια, γιατί δεν έχει άκρα, ούτε πρόσωπο ή πόδια, δεν έχει μπρο-

στινό ή πίσω μέρος, ούτε αρχή και τέλος. Το σχήμα του μοιάζει με την εικόνα με 

την οποία φαντάζεται κανείς το Άμορφο. Στην πραγματικότητα Λίνγκαμ σημαί-

νει Εκείνο στο οποίο συγχωνεύονται όλες οι μορφές και τα ονόματα και στο 

οποίο φθάνουν όλα τα ονόματα και όλες οι μορφές. Είναι το πλέον κατάλληλο 

σύμβολο του Παντοδύναμου, Παντογνώστη και Πανταχού Παρόντα Θεού. Τα 

πάντα απ’ Αυτό αναδύονται και σ’ Αυτό καταλήγουν. 

Φεβρουάριος 1971 – ο συμβολισμός του Σιβαράτρι 

ΤΟ ΒΙΜΠΟΥΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ  

Η τελετουργία κατά την οποία το άγαλμα μια θεότητας καθαρίζεται με ιερή 

στάχτη (βιμπούτι αμπισέκαμ) έχει ένα ισχυρό εσωτερικό νόημα, το οποίο ο Σου-

άμι θέλει να κατανοήσετε. Το Βιμπούτι είναι το πιο πολύτιμο αντικείμενο, από 

πνευματικής απόψεως. Ξέρετε ότι ο Σίβα έκαψε τον θεό της επιθυμίας Κάμα –ο 

οποίος ταράζει το νου και δημιουργεί νοητική σύγχυση– σε ένα σωρό στάχτες. 

Ο Σίβα στόλισε τον εαυτό Του με αυτή τη στάχτη και έτσι έλαμψε ως ο Κατα-

κτητής της επιθυμίας. Όταν ο θεός της επιθυμίας καταστράφηκε, βασίλεψε η 

αγνή Αγάπη. Όταν δεν υπάρχουν επιθυμίες, που ταράζουν τον νου, η Αγάπη 

μπορεί να είναι αληθινή και πλήρης. 
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Τι μεγαλύτερη προσφορά μπορείτε να δώσετε στον Θεό για να Τον δοξά-

σετε, άλλη από τη στάχτη που συμβολίζει τον θρίαμβό σας έναντι των επιθυ-

μιών που σκανδαλίζουν; Η στάχτη είναι η απόλυτη κατάσταση όλων των πραγ-

μάτων, δεν μπορεί να υποστεί καμία περαιτέρω αλλαγή. Το λουτρό με Βιμπούτι 

γίνεται για να σας εμπνεύσει να εγκαταλείψετε την επιθυμία και να προσφέρετε 

στον Θεό τις στάχτες της καταστροφής της ως το πιο πολύτιμο από όλα τα 

βραβεία που έχετε κερδίσει. Η στάχτη δεν μαραίνεται όπως συμβαίνει με τα λου-

λούδια. Δεν στεγνώνει και δεν εξατμίζεται, ούτε και γίνεται μη-πόσιμη με τον 

καιρό όπως το νερό. Δεν χάνει το χρώμα της μέσα σε λίγες ώρες όπως τα φύλλα, 

ούτε σαπίζει όπως τα φρούτα μέσα σε λίγες μέρες. Η στάχτη είναι στάχτη για 

πάντα. Λοιπόν, κάψτε τις κακίες σας, όλα σας τα ελαττώματα και τις κακές σας 

συνήθειες. Λατρέψτε τον Σίβα και εξαγνίστε τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις 

σας.  

20 Φεβρουαρίου 1974 – Ο Σίβα ενυπάρχει στα πάντα 
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Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΟΥ ΛΙΝΓΚΑΜ 

ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ, ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Βήμα-βήμα, φτάνετε στο τέλος της διαδρομής. Η διαδοχή της μιας καλής πρά-

ξης μετά την άλλη είναι που τις μετατρέπει σε συνήθεια. Όταν ακούτε, τότε έχετε 

την τάση να πράττετε. Αποφασίστε να κάνετε μόνο το καλό, να κάνετε μόνο 

καλές παρέες, να διαβάζετε μόνο βιβλία που σας ωφελούν, να αποκτήσετε τη 

συνήθεια να θυμάστε το Όνομα του Θεού. Έτσι, η άγνοια θα εξαφανιστεί από 

μόνη της. Η θεία ευδαιμονία που θα σας πλημμυρίζει κάθε φορά που σκέφτεστε 

τον Θεό που είναι η Ευδαιμονία, θα διώξει κάθε θλίψη και κάθε ανησυχία.  

Να είστε χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι. Τότε οι κακές τάσεις και οι παρορμή-

σεις θα εξαφανιστούν, διότι δεν θα φωλιάζουν στην καρδιά σας. Προχωρήστε 

προς το φως και τότε η σκιά σας θα σας ακολουθεί. Απομακρυνθείτε από το 

φως και τότε θα πρέπει εσείς να ακολουθείτε τη σκιά σας. Γι’ αυτό, να προχω-

ρείτε πάντα προς τον Θεό και τότε η σκιά της ψευδαίσθησης θα μείνει πίσω 

σας και θα πάψει να σας πλανεύει. Να είστε σταθεροί, να είστε αποφασισμένοι. 

Μην κάνετε λάθη και μετά μετανοείτε. Να έχετε την περίσκεψη να διακρίνετε 

σωστά πρώτα.  

Ποιος σας προσκάλεσε εδώ; Καμία πρόσκληση δεν τυπώθηκε, όμως έχουν 

έρθει χιλιάδες άνθρωποι. Σας έχω έλξει κοντά Μου, όμως εγώ δεν έχω καμία 

προσκόλληση. Έχω προσκόλληση μόνο στο καθήκον για το οποίο έχω έρθει. 

Ένα πράγμα όμως είναι σίγουρο: Είτε έρθετε σε Εμένα, είτε όχι, είστε δικοί Μου. 

Αυτή η μητέρα Σάι έχει την αγάπη χιλιάδων μητέρων για τα παιδιά Της. Αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο σας προστατεύω και σας κανακεύω.  

Όποτε μοιάζω να είμαι θυμωμένος, να θυμάστε πως πρόκειται για την α-

γάπη Μου που παίρνει άλλη μορφή. Δεν έχω ούτε ένα μόριο θυμού μέσα Μου. 

Απλά δείχνω την απογοήτευσή Μου που δεν κάνετε ό,τι σας λέω. Όταν σας λέω 

να κάνετε κάτι, να σκέφτεστε καλά την συμβουλή Μου. Έχετε την ελευθερία να 

το κάνετε. Μάλιστα, θα είμαι πολύ χαρούμενος εάν το κάνετε. Όμως δεν μου 

αρέσει η τυφλή υπακοή. Εάν νιώθετε ότι θα σας βοηθήσει η συμβουλή Μου να 

φτάσετε το στόχο σας, τότε ακολουθήστε την. Εάν νιώθετε ότι δεν σας βοηθάει, 

τότε πηγαίνετε κάπου αλλού. Όμως, θα σας πω το εξής: Όπου και να πάτε, θα 

συναντήσετε μόνο Εμένα. Είμαι παντού!  
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Ακούσατε ποτέ την ιστορία του λαγού που είχε δανειστεί από τη Μητέρα Γη 

τέσσερα παϊσά; Πίστεψε ότι αν μετακόμιζε σε μια νέα περιοχή δεν θα έπρεπε να 

ξεπληρώσει το χρέος του. Έτσι, μια μέρα έτρεξε με όση ταχύτητα μπορούσε για να 

φύγει μακριά από το μέρος όπου είχε δανειστεί το ποσό αυτό. Μετά από κάποια 

ώρα, κάθισε να ξεκουραστεί και ανακουφισμένος μονολόγησε: «Τώρα δεν θα μπο-

ρεί να μου ζητήσει να ξεπληρώσω το χρέος μου». Μα προς μεγάλη του έκπληξη 

άκουσε από τα έγκατα της γης που πατούσε μία φωνή: «η Μητέρα Γη είναι ακριβώς 

κάτω από τα πόδια σου! Δεν μπορείς να ξεφύγεις από μένα, όσο μακριά κι αν τρέ-

ξεις!» 

Το ίδιο συμβαίνει και με σας. Δεν μπορείτε να Μου ξεφύγετε. Θα απαιτήσω 

από σας καλή συμπεριφορά, καλές συνήθειες, καλές σκέψεις, καλές παρέες, όπου κι 

αν πάτε αναζητώντας ένα καταφύγιο! Και τι λόγος υπάρχει για να φύγετε; Μόνον 

εκείνοι που αγνοούν τη χαρά, την παρηγοριά, το κουράγιο, την αγάπη και την ευ-

λογία που δέχθηκαν εδώ, θα το κάνουν.  

Πολύ σύντομα θα γίνετε μάρτυρες του Λίνγκαμ που σχηματίζεται μέσα Μου. 

Πλησιάζει η ευοίωνη στιγμή όπου θα αναδυθεί το Λίνγκαμ. Το βλέπετε και παίρνετε 

τις ευλογίες. Κι όμως, θα υπάρξουν μερικοί ανάμεσά σας που θα το αμφισβητήσουν, 

που θα το αρνηθούν. Αυτό είναι το κάρμα τους. Τι άλλο μπορούν να κάνουν; 

(Σ’ αυτό το σημείο ο Μπάμπα σταμάτησε την Ομιλία Του. Άρχισαν οι κινήσεις 

αρχικά στην περιοχή της κοιλιάς, μετά στο στήθος και στον λαιμό. Ακουμπούσε στο 

τραπέζι, έπινε νερό και σε είκοσι περίπου λεπτά αναδύθηκε από το στόμα Του ένα 

Λίνγκαμ σε σχήμα αυγού. Κρατώντας το με τον αντίχειρα και τον δείκτη του αρι-

στερού Του χεριού ο Μπάμπα συνέχισε την Ομιλία Του) 

Τούτο είναι το Σύμβολο του Σύμπαντος! Μέσα του περιστρέφονται τα αστέρια 

και οι πλανήτες. Σ’ αυτό απεικονίζεται ολόκληρο το σύμπαν και πάνω στο Λίνγκαμ 

που έχει το σχήμα αυγού υπάρχει ένα μάτι αποτυπωμένο, το μάτι του Αιώνιου και 

Μοναδικού Παρατηρητή. Είστε στ’ αλήθεια ευλογημένοι, είναι οι καλές πράξεις των 

περασμένων σας γεννήσεων που σας έφεραν εδώ για να δείτε τούτο το μεγαλειώ-

δες φαινόμενο, τούτη τη σπάνια δημιουργία. Να θυμάστε ότι χρόνια λατρείας ή 

τελετουργικών όρκων και νηστειών δεν μπορούν να σας δώσουν τούτη τη μονα-

δική ευκαιρία που είχατε τώρα. Επωφεληθείτε της καλής σας αυτής τύχης για να 

ακούτε μόνον καλές συμβουλές, να επιλέγετε μόνο καλές συντροφιές και να αγω-

νίζεστε με όλη σας την καρδιά για να φθάσετε στον Στόχο. 

11 Φεβρουαρίου 1964 
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Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ 

ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

Η προσπάθεια κατέχει την πρωτεύουσα θέση, είναι το αναπόφευκτο καθήκον 

όλων των θνητών. Ακόμη και εκείνοι που αρνούνται τον Θεό σήμερα, κάποια 

μέρα θα ξεκινήσουν το προσκυνηματικό τους ταξίδι, με μια καρδιά που θα λιώ-

νει από δάκρυα που θα φέρνουν οι ωδίνες. Με την παραμικρή προσπάθεια που 

θα καταβάλετε για να προχωρήσετε στο μονοπάτι της Απελευθέρωσης, ο Θεός 

θα σας βοηθήσει εκατονταπλάσια. Το Σιβαράτρι σάς δίνει αυτήν την ελπίδα. 

Το φεγγάρι, η θεότητα του νου, φθίνει, ώσπου τη δέκατη τέταρτη ημέρα 

μετά την πανσέληνο δεν είναι παρά μια μικρή καμπύλη αστραφτερής λάμψης. 

Κατά τον ίδιο τρόπο, πρέπει και ο νους να λιμοκτονήσει και να φθάσει σε αυτήν 

την κατάσταση για να απελευθερωθεί το άτομο. Περάστε όλες τις μέρες με τον 

Σίβα και η κατάκτηση του νου θα σας γίνει εύκολη. Περάστε τη δέκατη τέταρτη 

μέρα της φθίνουσας σελήνης με τον Σίβα, φτάνοντας στο αποκορύφωμα της 

πνευματικής προσπάθειας εκείνη την τελευταία μέρα και η επιτυχία είναι δική 

σας. Γι' αυτό και όλες οι δέκα τέσσερις μέρες του σκοτεινού μισού κάθε μήνα 

ονομάζονται Σιβαράτρι (νύχτες του Σίβα) και αυτός είναι ο λόγος που η δέκατη 

τέταρτη ημέρα του μήνα Μάγκα ονομάζεται Μάχα Σιβαράτρι. 

4 Μαρτίου 1962 - Περάστε τις μέρες σας στη Θεία Παρουσία 
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Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ  

ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΑΜΕ 

Ακόμα κι αν δεν είστε σε θέση να συλλάβετε την ιδέα του Θεού, θα πρέπει να 

είστε σε θέση να γνωρίζετε τι είναι αγάπη εκ πείρας, έτσι δεν είναι; Έχετε βιώσει 

την αγάπη των γονιών σας, ενός φίλου, ενός συντρόφου, ενός αδελφού ή μιας 

αδελφής ή προς τα δικά σας παιδιά. Αυτή η αγάπη είναι μια σπίθα του Θεού, ο 

οποίος είναι όλη η Αγάπη σε όλους τους κόσμους ανά πάσα στιγμή. Επικαλε-

στείτε τη μητέρα σας και την αγάπη που έχει για εσάς και, ακόμα κι αν η φυσική 

σας μητέρα δεν μπορεί να έρθει, η ίδια η Υπέρτατη Μητέρα σίγουρα θα σπεύσει 

να σας σώσει. 

Υπάρχει μια ωραία ιστορία για να το καταδείξει αυτό: Μια σκοτεινή νύχτα, 

όταν ο Σίβα και ο Πάρβατι ταξίδευαν στον ουρανό, είδαν έναν άνθρωπο πια-

σμένο στο κλαδί ενός δέντρου, έτοιμο να πέσει καθώς τον είχαν εγκαταλείψει 

οι δυνάμεις του. Η Πάρβατι τον λυπήθηκε και παρακάλεσε τον Σίβα να τον σώ-

σει, αλλά ο Σίβα ήθελε να αφήσει το έργο αυτό της σωτηρίας του στην Πάρβατι! 

Εν τω μεταξύ, καθώς η πτώση του πλησίαζε, αποφάσισαν ότι αν καθώς έπεφτε 

φώναζε μητέρα, θα έσπευδε να τον σώσει η Πάρβατι, και αν φώναζε πατέρα, 

θα τον έσωζε ο Σίβα. Ο άνθρωπος έπεσε, αλλά δεν φώναξε ούτε μητέρα ούτε 

πατέρα! Έβγαλε μόνο έναν αναστεναγμό δυστυχίας! Έτσι, έμεινε μόνος! 

04 Μαρτίου 1962 - Περάστε τις μέρες σας στη Θεία Παρουσία 
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