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ΓΙΑΣΙ ΕΡΧΕΣΑΙ Ο ΑΒΑΣΑΡ; 
 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΕ  ΕΝΣΟΝΗ  ΑΓΑΠΗ  ΓΙΑ  ΣΟΝ  ΘΕΟ,  
ΓΙΑ  ΝΑ  ΣΟΝ  ΠΡΑΓΜΑΣΩΕΣΕ 

 

ν ζώκα είλαη λαόο θαη έλνηθνο είλαη ν Θεόο (Deho Devalaya 
Proktho Jivo Deva Sanathana).  Σν Αλώηαην Αηώλην Ολ 
δηακέλεη ζηνλ λαό ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. Όινη νη 

Αβαηάξ πξνζιακβάλνπλ αλζξώπηλε κνξθή, θαζώο ην αλζξώπηλν 
ζώκα είλαη πνιύ ηεξό.  

ηελ Μπάγθαβαλη Γθίηα, ν ξη Κξίζλα δειώλεη όηη κέζα ζηνλ 
άλζξσπν είλαη o Ίδηνο ζαλ δύλακε ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο, ζαλ 
δηάλνηα (Μπνύληη). Ο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα πεηύρεη κεγαινςπρία, 
αθόκα θαη αλ απνθηήζεη ηνλ πινύην όινπ ηνπ θόζκνπ. Δίλαη ε 
δηάλνηά ηνπ πνπ ηνλ θάλεη πςειόθξνλα. Απηόο πνπ δελ θάλεη ρξήζε 
ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ ηθαλόηεηαο, δελ είλαη θαιύηεξνο από πνπιηά ή 
θηήλε. Ο Θεόο «θαηεβαίλεη» ζαλ Αβαηάξ γηα λα εμπςώζεη ηνλ 
άλζξσπν ζε αλώηεξν πλεπκαηηθό επίπεδν. Η ιέμε «Αβαηάξ» 
ζεκαίλεη «θάζνδνο». Γίλεηαη όπσο κία κεηέξα ζθύβεη γηα λα ζεθώζεη 
ην παηδί ηεο, κε ζθνπό λα ην ρατδνινγήζεη θαη θξνληίζεη. Ο Θεόο 
θαηεβαίλεη ζε αλζξώπηλν επίπεδν γηα λα αλπςώζεη πλεπκαηηθά ηνλ 
άλζξσπν, ν νπνίνο παγηδεύεηαη ζηα δίρηπα ησλ κηθξν-επηζπκηώλ θαη 
αζήκαλησλ επηδηώμεσλ. Σνλ δηδάζθεη κε πνην ηξόπν κπνξεί λα 
ζενπνηεζεί. Απηή είλαη ε δηδαζθαιία ηεο Μπάγθαβαλη Γθίηα, ηεο 
Βίβινπ, αιιά θαη άιισλ ηεξώλ γξαθώλ. Οη ηεξέο γξαθέο δελ 
κπνξνύλ, από κόλεο ηνπο, λα ιπηξώζνπλ ηνλ άλζξσπν. Τπεξεηνύλ 
κόλν ζαλ νδνδείθηεο. Γείρλνπλ ηνλ δξόκν πνπ πξέπεη λα 
αθνινπζήζεη ν άλζξσπνο, γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ Θεόηεηα. 

Σα Ιεπά Πποζκςνήμαηα δεν Εξαλείθοςν ηιρ Αμαπηίερ ζαρ 

Όινη νη Αβαηάξ είλαη Δλζαξθώζεηο Θενύ ζε πιήξε δόμα 
(Πνπξλαβαηάξ), θη έρνπλ όια ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
Θεόηεηαο. Όκσο, νη ηεξέο γξαθέο ζεσξνύλ όηη κόλν ν Κύξηνο Κξίζλα 
ήηαλ πιήξεο ελζάξθσζε, κε όιεο ηηο 16 όςεηο ηεο Θεόηεηαο. Παξά 
ηελ παληνδπλακία ηνπ, ν Κξίζλα ήηαλ εύθνια πξνζηηόο ζηνπο 
πηζηνύο ηνπ θαη παξαδηλόηαλ ζε απηνύο. Όηαλ έρεηε βαζηά 
αθνζίσζε, ν Κύξηνο είλαη έηνηκνο λα ζαο ππεξεηήζεη ζαλ θνηλόο 
ππεξέηεο. Ο Κύξηνο είλαη πάληνηε πξνεηνηκαζκέλνο λα εθηεζεί ζε 
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θάζε είδνπο δπζθνιία ή δνθηκαζία γηα λα πξνζηαηέςεη ή βνεζήζεη 
ηνπο πηζηνύο ηνπ. Δπίζεο, νη ηεξέο γξαθέο δειώλνπλ όηη ε Θεόηεηα 
ελδίδεη ζηελ αθνζίσζε ηνπ πηζηνύ. Πνιινί πηζηνί ηξαγνύδεζαλ 
ύκλνπο γηα ηνλ Κξίζλα θαη ζιίβνληαλ γηα ην γεγνλόο όηη δελ ήζαλ 
αξθεηά ηπρεξνί λα γελλεζνύλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Έιεπζήο ηνπ, 
ώζηε λα απνιακβάλνπλ ηελ ζετθή ηνπ κνπζηθή θαη λα γίλνληαη 
κάξηπξεο ησλ ζετθώλ ζαπκαζηώλ έξγσλ ηνπ. Αιιά νη βξαδύλνεο 
(αξγόζηξνθνη) δύζπηζηνη δελ κπνξνύλ λα απαιιαγνύλ από ηηο 
κηθξν-επηζπκίεο ηνπο θαη λα αλαδεηήζνπλ ηελ επδαηκνλία, ε νπνία 
πξνέξρεηαη από ηελ αθνζίσζε ζηελ Θεόηεηα. 

Πνιινί πηζηνί ζπλερίδνπλ ηα πξνζθπλήκαηα ζην Μπελαξέο 
(Βαξαλάζη), ην Πξαγηάγθ ή ζε άιινπο ηεξνύο ηόπνπο, κε ηελ ειπίδα 
όηη – κε απηό ηνλ ηξόπν – ζα ζπγρσξεζνύλ νη ακαξηίεο ηνπο. Σα 
πξνζθπλήκαηα δελ είλαη ην κέζνλ γηα ηελ εμάιεηςε ακαξηηώλ. Δθείλν 
πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ν εμαγληζκόο ηεο θαξδηάο θαη ηνπ λνπ. Δάλ ν 
λνπο εμαγλίδεηαη κε πλεπκαηηθή πεηζαξρία (άληαλα), ε Θεόηεηα ζα 
απνθαιπθζεί απζνξκήησο. Η κεγάιε πηζηή ηνπ Κξίζλα, ε Μίξα, 
έδσζε ην ίδην κήλπκα, όηαλ ηξαγνύδεζε ην Μπάηδαλ πνπ θαινύζε 
ηνλ λνπ λα πάεη ζηνλ Γάγγε θαη ηνλ Γηακνύλα. Ο Γάγγεο θαη ν 
Γηακνύλα δελ είλαη ηα πνηάκηα ζηελ βόξεηα Ιλδία, αιιά ηα Ίληα θαη 
Πίλγθια (ιεπηνθπείο λεπξηθνί δίαπινη ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε) ηνπ 
αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. Σν θεληξηθό ζεκείν αλάκεζα ζηα θξύδηα είλαη 
ην Πξαγηάγθ, ην κέξνο όπνπ ζπλαληώληαη ν Γάγγεο θαη ν Γηακνύλα. 
πγθεληξώλνληαο ηνλ λνπ ζε απηό ην ζεκείν, κπνξείηε λα 
αλαθαιύςεηε ηνλ Κξίζλα. Αηό ην ζεκείν (αλάκεζα ζηα θξύδηα) ε 
Μίξα ην πεξηγξάθεη σο δξνζεξό, αγλό θαη αηάξαρν. Η εηζπλνή θαη ε 
εθπλνή ζπκβνιίδνπλ απηό πνπ πξέπεη θάπνηνο λα δέρεηαη κέζα ηνπ 
θαη ηη πξέπεη λα απνξξίπηεη, ελώ ην θξάηεκα ηεο αλαπλνήο ζεκαίλεη 
απηό πνπ πξέπεη λα πξνζειώλεηαη θάπνηνο, δειαδή ηελ Θεόηεηα. 
Πξέπεη λα δέρεηαη κέζα ηνπ όια όζα είλαη αγλά θαη λα απνξξίπηεη 
όια όζα είλαη αλήζηθα. 

Ο Κύπιορ Ανηαποκπίνεηαι ζηη θοδπή Επιθςμία ηων Πιζηών ηος 

Η Μπάγθαβαλη Γθίηα έρεη θαζνξίζεη ηξεηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο: 
Με θνβάζηε ηηο δπζθνιίεο. Με ιεζκνλείηε ηνλ Θεό. Με ιαηξεύεηε 
ό,ηη είλαη παξαπιαλεηηθό. Δίλαη, αθξηβώο, ε εκκνλή ζε απηέο ηηο ηξεηο 
εληνιέο, πνπ ακέηξεηνη πηζηνί όισλ ησλ ειηθηώλ έρνπλ επηδηώμεη λα 
πξαγκαηώζνπλ ηελ Θεόηεηα κε πλεπκαηηθή πεηζαξρία θαη άζθεζε. Η 
Μπαγθαβάηα (Ιεξό βηβιίν, πνπ έγξαςε ν ζνθόο Βπάζα, θαη 
αζρνιείηαη κε ηνλ Βίζλνπ θαη ηηο ελζαξθώζεηο ηνπ, εηδηθά ηνπ Κξίζλα) 
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παξνπζηάδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν Κύξηνο αληαπνθξίλεηαη 
επλντθά ζηελ ζθνδξή επηζπκία ησλ πηζηώλ ηνπ θαη θαηεπλάδεη ηελ 
κεγάιε ηνπο ζιίςε, ε νπνία πξνμελείηαη κε ηνλ ρσξηζκό από ηνλ 
Κύξην. Όηαλ ν Κξίζλα έθπγε γηα ηε Μαηνύξα (πόιε πνπ γελλήζεθε), 
νη Γθόπηθα (βνζθνπνύιεο αγειάδσλ θαη γαιαηνύδεο) ππέθεξαλ 
πάξα πνιύ, ήηαλ αδύλαην λα αληέμνπλ ηνλ ρσξηζκό. Όιε ηελ ώξα 
θνίηαδαλ πξνο ηελ Μαηνύξα, γηα λα δνπλ πόηε ζα επέζηξεθε ν 
Κξίζλα. Κάπνηα εκέξα, δηέθξηλαλ από καθξηά έλα ζύλλεθν ζθόλεο 
θαη θαληάζηεθαλ όηη ν Κξίζλα είρε ελδώζεη ηειηθά ζηηο παξαθιήζεηο 
ηνπο, θη επέζηξεθε ζην Γθόθνπι (ην ρσξηό ηνπο). Δίδαλ κηα άκαμα κε 
θάπνηνλ κέζα ηεο. Όηαλ ε άκαμα ζηακάηεζε, είδαλ πσο απηόο πνπ 
θαηέβεθε δελ ήηαλ ν Κξίζλα. Με ηηο θαξδηέο ηνπο λα είλαη 
αθηεξσκέλεο ζηνλ Τπέξηαην Κύξην, νη Γθόπηθα δελ είραλ θαζόινπ 
δηάζεζε λα ζηξέςνπλ ην βιέκκα ηνπο πξνο ηνλ μέλν, ν νπνίνο δελ 
ήηαλ άιινο από ηνλ πνιύ αγαπεκέλν θίιν  ηνπ Κξίζλα, ηνλ 
Ούληαβα. Ο Κξίζλα, πνπ γλώξηδε ηελ αγσλία ησλ Γθόπηθα, είρε 
ζηείιεη ηνλ Ούληαβα λα ηηο παξεγνξήζεη. 

Σελ ζηηγκή πνπ ν Ούληαβα θαηέβεθε από ηελ άκαμα, άξρηζε λα 
λνπζεηεί ηηο Γθόπηθα: «Δ, εζείο νη Γθόπηθα! Αγλνείηε ηηο ηεξέο γξαθέο. 
Γελ έρεηε ζνθία. Γη’ απηό καξαδώλεηε γηα ηνλ Κξίζλα. Όηαλ 
γλσξίζεηε ηηο ηεξέο γξαθέο, ζα ζπλεηδεηνπνηήζεηε όηη ν Κξίζλα είλαη 
πάληνηε καδί ζαο. Μέλεη κόληκα ζηελ θαξδηά ζαο. Αληί λα 
αγαιιηάδεηε πνπ ν Κξίζλα είλαη κέζα ζαο, ιαρηαξάηε γηα ηελ 
ζσκαηηθή κνξθή ηνπ.  Απηό νθείιεηαη ζηελ άγλνηά ζαο. Θα ζαο 
δηδάμσ ηελ επηζηήκε ηεο Γηόγθα, γηα ηελ νπνία κ’ έζηεηιε ν Κξίζλα». 

Η Αληθινή Αθοζίωζη ηων Γκόπικα 

Οη Γθόπηθα δε ην ζεσξνύζαλ ζσζηό λα κηινύλ απ’ επζείαο ζ’ έλαλ 
μέλν. Δθάξκνζαλ ην ηέρλαζκα λα απεπζύλνληαη ζε κηα κέιηζζα, γηα 
λα απαληήζνπλ ζηνλ Ούληαβα. Δίπαλ: «Μέιηζζα!Απηά ηα ιόγηα (ηνπ 
Ούληαβα) πξνζζέηνπλ ιάδη ζηελ θσηηά πνπ θαίεη κέζα καο, ιόγσ 
ηνπ ρσξηζκνύ από ηνλ Κξίζλα. Αξθεηά απηά ηα ιόγηα». Σόηε, ν 
Ούληαβα άπισζε ην ρέξη ηνπ ζηηο Γθόπηθαο, θξαηώληαο ην γξάκκα 
πνπ ηνπο είρε ζηείιεη ν Κξίζλα, θαη είπε: «Απηό εδώ είλαη κήλπκα ηνπ 
Κξίζλα γηα εζάο. Σνπιάρηζηνλ, δηαβάζηε ην». Μία Γθόπηθα απάληεζε 
ακέζσο: «Μέιηζζα! Δίκαζηε αγξάκκαηεο ρσξηθέο. Πνλάκε πνιύ. 
Γείμε καο ηνλ Κξίζλα». Μηα άιιε Γθόπηθα εθδήισζε ηνλ πόλν 
ηεο:«Μαο θαίεη ε θσηηά ηεο αγσλίαο πνπ πξνμελεί ε απνπζία ηνπ 
Κξίζλα. Αλ αγγίμνπκε ην γξάκκα, κπνξεί λα θαεί θαη λα γίλεη ζηάρηε. 
Γελ ηνικνύκε λα ην αγγίμνπκε». Αθόκε, κηα άιιε Γθόπηθα είπε:«Σα 
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δάθξπα ησλ καηηώλ καο ζα ιεξώζνπλ ηα γξάκκαηα ηεο επηζηνιήο 
ηνπ Κξίζλα, πνπ είλαη ζαλ καξγαξηηάξηα. Γελ κπνξνύκε λα 
αληέμνπκε βιέπνληαο ιεξσκέλν ην κήλπκά ηνπ». 

Σόηε, ν Ούληαβα είπε:«Σνπιάρηζην, αθνύζηε ην κήλπκα. Θα ζαο 
κεηαδώζσ ηελ γλώζε ηεο Γηόγθα». Μία Γθόπηθα, αλίθαλε λα ειέγμεη 
ηνλ πόλν ηεο, είπε απεπζπλόκελε ζηελ κέιηζζα:«Μέιηζζα! Έρνπκε 
κόλν έλα λνπ θαη απηόο έρεη πάεη ζηνλ Κξίζλα, ζηε Μαηνύξα. Αλ 
είρακε ηέζζεξηο λόεο, ζα κπνξνύζακε λα ζηξέςνπκε έλαλ πξνο ηελ 
Γηόγθα, έλαλ άιιν ζε άιιν ζέκα θ.ν.θ. Αιιά ηνλ κόλν λνπ πνπ είρακε 
έρεη παξαδνζεί ζηνλ Κξίζλα. Γελ έρνπκε πεξηζώξην γηα θάπνηα 
καζήκαηα Γηόγθα». Ο Ούληαβα έκεηλε άθσλνο από θαηάπιεμε, όηαλ 
αληηιήθζεθε ηελ κνλνδξνκηθή αθνζίσζε ησλ Γθόπηθα γηα ηνλ 
Κξίζλα. 

Η πεκπηνπζία όισλ ησλ Βεδώλ θαη ηεξώλ γξαθώλ είλαη ν 
κνλνδξνκηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ηεο ζθέςεο. Απηή ε 
κνλνδξνκηθόηεηα ζθέςεο θαηαιήγεη ζε κνλνδξνκηθή αθνζίσζε ζηνλ 
Θεό. Ο Ούληαβα ζπιινγίζηεθε όηη ν ίδηνο δελ είρε θαιιηεξγήζεη ηελ 
κνλνδξνκηθή αθνζίσζε, πνπ είραλ δείμεη νη Γθόπηθα. 

Από ηηο Γθόπηθα, νη πξώηεο θαη θαιύηεξεο πηζηέο ήζαλ ε Ράληα 
θαη ε Νεξάηδα. Πξηλ αλαρσξήζεη ν Ούληαβα, ζπλάληεζε ηελ Ράληα, 
ε νπνία ζθεθηόηαλ κόλν ηνλ Κξίζλα θαη παξαθαινύζε ζεξκά λα έρεη 
ην όξακά ηνπ, γηα λα γαιελέςεη ηελ βαζαληζκέλε θαξδηά ηεο. Ο 
Ούληαβα ξώηεζε ηελ Ράληα, ε νπνία ήηαλ μαπισκέλε  ζ’ έλαλ 
ακκόινθν, κε έρνληαο ζπλαίζζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, εάλ είρε 
θάπνην κήλπκα λα κεηαθέξεη ζηνλ Κξίζλα. Δθείλε, όηαλ ζπλήιζε ιίγν 
θξαύγαζε θιαίγνληαο: 

 
Αλ ήζοσλ δέληρο, ποσ κεγαιώλεη οιόρζο, 
ζα ήζεια λα ησιητηώ γύρω ζοσ ζαλ αλαρρητεηηθό θσηό. 
Αλ ήζοσλ οιάλοητηο ιοσιούδη, 
ζα ήζειε λα πεηώ από πάλω ζοσ ζαλ κέιηζζα. 
Αλ ήζοσλ ηο βοσλό Μέροσ

1
, 

ζα έπεθηα ζαλ θαηαρράθηες ποηακού από ασηό. 
Αλ ήζοσλ ο αταλής οσραλός, 
ζα ήκοσλ κέζα ζοσ ζαλ αζηέρη. 
Αλ ήζοσλ ο απύζκελος ωθεαλός,  
ζα ζσγτωλεσόκοσλ καδί ζαλ ποηάκη. 

                                                
1
 Μσζηθό βοσλό, ηες Ιλδοσηθής κσζοιογίας (Θεωρείηο ζαλ ηολ Όισκπο ηες 

Ειιεληθής κσζοιογίας).  
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Πού είζαη, Κρίζλα; 
Προς ηα πού πορεύηεθες; 
Δελ έτεης ζσκπόληα κέζα ζοσ; Κρίζλα! Κρίζλα! 

                                               (Ποίεκα ζηα Τέιοσγθοσ) 

Αγάπη για ηον Θεό είναι ηο Μέζο και ο κοπόρ 

Βιέπνληαο ηελ Ράληα ζε απηή ηελ αμηνιύπεηε θαηάζηαζε, ε θαξδηά ηνπ 
Ούληαβα έιησζε, καιάθσζε. πλεηδεηνπνίεζε όηη ν Κξίζλα ηνλ είρε 
ζηείιεη ζηηο Γθόπηθα κε απηή ηελ απνζηνιή γηα λα πάξεη ην κάζεκα, ηη 
είλαη αιεζηλή αθνζίσζε (Μπάθηη). Ο Ούληαβα αληηιήθζεθε όηη ν Κξίζλα 
είρε παίμεη απηό ην έξγν γηα λα ηνπ δείμεη όηη, αθόκε θη εθείλνη πνπ 
γλσξίδνπλ ηέιεηα ηηο ηεξέο γξαθέο, όθεηιαλ λα κάζνπλ ηελ εζσηεξηθή 
αιήζεηα γηα ηελ πξαγκαηηθή αθνζίσζε, από ηελ κνλνδξνκηθή, ηελ αγλή 
αθνζίσζε πνπ έδεηρλαλ νη Γθόπηθα ζηνλ Κξίζλα. Αγάπε γηα ηνλ Θεό 
είλαη ην κέζν θαη ν ζθνπόο. Απηό ην κπζηηθό απνθάιπςαλ νη Γθόπηθα. 
Έβιεπαλ αγάπε κέζα ζηα πάληα. Σελ αλαγλώξηδαλ ζηε κνπζηθή ηεο 
θινγέξαο ηνπ Κξίζλα, ε νπνία θαηέθιπδε ηνλ θόζκν κε αγάπε θαη 
πιεκκύξηδε ηελ ζηεγλσκέλε γε κε αγάπε.  

Ο Θεόο είλαη κέζα ζηνλ θαζέλα, αιιά γηα λα Σνλ ζπλεηδεηνπνηήζεηε 
ππάξρεη κόλν έλαο ηξόπνο. Υξεηάδεηαη λα θαιιηεξγήζεηε έληνλε αγάπε 
γηα Δθείλνλ. Μόλν απηή είλαη ε Ηκέξα ησλ Γελεζιίσλ ηνπ Κξίζλα, ηόηε 
πνπ αγσλίδεηαη θάπνηνο λα αλαπηύμεη ηέηνηα αγάπε γηα ηνλ Θεό. Ο 
Κξίζλα δε γελληέηαη θάζε εκέξα πνπ γηνξηάδνληαη ηα Γελέζιηά ηνπ. Ο 
Κξίζλα γελληέηαη κέζα ζαο, όηαλ πξνζπαζείηε λα αλαπηύμεηε ζετθή 
αγάπε, ζαλ ην κέζν πνπ ζα ζπάζεηε ηα δεζκά ζαο. Ο ζσζηόο ηξόπνο 
γηα λα γηνξηάδεηε ηα Γελέζιηά ηνπ, είλαη λα δείηε ζύκθσλα κε ηηο 
δηδαζθαιίεο ηνπ. 

- Αποζπάζμαηα από Ομιλία ηος Μπαγκαβάν ζηο Ππαζάνηι 
Νιλαγιάμ, ηην 31η Αςγούζηος 1983 

 

 

 

 


