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Οκηιία ηνπ Μπαγθαβάλ ζηηο 10 Ινπιίνπ 1996

ΑΚΟΛΟΤΘΖΣΔ ΣΖ ΘΡΖΚΔΗΑ ΣΖ ΑΓΑΠΖ
Έλα δνρείν από ραιθό παξάγεη πνιύ ήρν, ελώ έλα δνρείν από
ρξπζό παξάγεη ειάρηζην. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, κόλν νη
ζηελόκπαινη άλζξσπνη επηδίδνληαη ζηελ επίδεημε θαη ηελ
πξνβνιή. ε ηη ζα ρξεζίκεπε ε επίδεημε θαη ε πξνβνιή ζ’ έλαλ
αιεζηλό πηζηό;
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)

ΔΙΑΛΕΞΣΕ ΣΟΝ ΘΕΟ ΓΙΑ ΗΝΙΟΧΟ Α
ΚΑΙ ΖΗΣΕ ΜΙΑ ΙΔΑΝΙΚΗ ΖΩΗ

Ο

η ζπνπδαζηέο ζήκεξα πξνζβιέπνπλ ζηα πινχηε, ηηο θηιίεο
θαη ηηο πςειέο ζέζεηο αληί γηα ηηο αξεηέο. Οη ζπνπδαζηέο δελ
έρνπλ θακηά δνπιεηά κε ηελ επίδεημε. Σν ζήκα θαηαηεζέλ
ελφο ζπνπδαζηή είλαη νη θαιέο ηδηφηεηεο, νη θαιέο πξάμεηο θαη ε θαιή
ζπκπεξηθνξά. Ζ επίδεημε θαη ε πξνβνιή δελ απνηεινχλ πνηφηεηεο
πνπ αλακέλεηαη λα αλαπηχμνπλ. Γπζηπρψο, φκσο, νη ζπνπδαζηέο
ζήκεξα πξάηηνπλ ελάληηα ζε φια απηά. παηαινχλ ηνλ ρξφλν ηνπο
ζε θαθέο ζπλαλαζηξνθέο, θαθέο ζθέςεηο θαη θαθή ζπκπεξηθνξά.
Ζ πλεηδεηνπνίεζε ηεο Αιήζεηαο είλαη Θξεζθεία
Ο ραιθφο θαη ν ρξπζφο κνηάδνπλ ζηελ φςε. Έλα δνρείν, φκσο, απφ
ραιθφ θάλεη πνιχ πεξηζζφηεξν ζφξπβν απφ έλα δνρείν απφ ρξπζφ.
Οη ζπνπδαζηέο δελ πξέπεη λα επηδίδνληαη ζηελ επίδεημε θαη ζην
ζηνκθψδε ιφγν. Να κηιάηε πάληα επράξηζηα θαη ρακειφθσλα, κε
ηαπεηλνθξνζχλε. Γελ γίλεηαη λα θάλεηε πάληα ράξεο, κπνξείηε όκσο
λα κηιάηε πάληα κε ράξε. Να κηιάηε πάληα κε αμηνπξέπεηα θαη
ζεβαζκφ, θαη λα ζπκπεξηθέξεζηε φπσο αξκφδεη ζ‟ έλαλ ηδαληθφ
ζπνπδαζηή.
Ο λνπο (Μάηη), ην πεπξσκέλν (Γθάηη), ε ζέζε (ηίηη) θαη ν
πινχηνο (ακπάηηη) ηνπ αλζξψπνπ, είλαη δψξα ηνπ Θενχ. Πψο ζα
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ηα ρξεζηκνπνηήζεη; Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ άλζξσπν λα
θαιιηεξγήζεη ηα ραξίζκαηα ηεο ηζφηεηαο, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο
αθεξαηφηεηαο θαη ηεο νκφλνηαο. κσο, ν ζεκεξηλφο άλζξσπνο έρεη
αιιάμεη ην λνπ ηνπ απφ Μάηη ζε Νηνπξκάηη (πνλεξφ λνπ). Ο λνπο
είλαη εθείλνο πνπ θάλεη ηνλ άλζξσπν θαιφ ή θαθφ. Ζ ιαλζαζκέλε
ρξήζε ηνπ λνπ θάλεη ηνλ άλζξσπν εγσηζηή. Ζ θαηαγσγή φισλ ησλ
ζξεζθεηψλ (Μάηα) είλαη ν λνπο. απηφο είλαη ε πεγή φισλ ησλ
ζξεζθεηψλ ηνπ θφζκνπ.
Όιεο νη ζξεζθείεο παξέρνπλ εμαίξεηεο δηδαζθαιίεο. Καιό είλαη
λα θαηαλνήζεηε απηή ηελ αιήζεηα θαη λα πξάηηεηε αλάινγα. Αλ
ν λνπο (Μάηη) είλαη θαιόο, πώο γίλεηαη ε ζξεζθεία (Μάηα) λα
είλαη θαθή; Πξνζέμηε, σ, άμηνη γηνη ηεο Ιλδίαο!
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)
ιεο νη ζξεζθείεο ηνπ θφζκνπ δηδάζθνπλ ηηο ίδηεο βαζηθέο
αιήζεηεο θαη παξνηξχλνπλ ηνλ άλζξσπν λ‟ αθνινπζήζεη ην Νηάξκα.
ιεο, δηδάζθνπλ ζεβαζκφ ζηε κεηέξα, ηνλ παηέξα θαη ηνλ δάζθαιν.
Ο άλζξσπνο πξέπεη λα θαιιηεξγεί ηελ επξχηεηα ηνπ λνπ, λα ζέβεηαη
ηνπο πξεζβχηεξνπο θαη λ‟ απνθηήζεη έλα θαιφ φλνκα. Αλ ζαο θηαίλε
νη άιιεο ζξεζθείεο, απηφ νθείιεηαη ζε αλεπάξθεηα ηνπ δηθνχ ζαο
λνπ. Γη‟ απηφ, θαιφ είλαη λα ρξεζηκνπνηείηε ην λνπ ζαο ζσζηά. Πνην
είλαη ην πξαγκαηηθφ λφεκα ηεο ζξεζθείαο; Ζ πξαγκάησζε, λα
ζπλεηδεηνπνηήζεηε δειαδή ηελ Αιήζεηα, απηφ είλαη ην λφεκα ηεο
ζξεζθείαο. Ν‟ αθνινπζείηε ηε ζξεζθεία ηεο αγάπεο. Απηή είλαη ε ηεξή
αξρή φισλ ησλ ζξεζθεηψλ. Αλ ν άλζξσπνο δελ είλαη ζε ζέζε λ‟
αλέβεη ζην επίπεδν ηνπ Θενχ, αο δεη ηνπιάρηζηνλ ηελ δσή ηνπ ζαλ
έλα αιεζηλφ αλζξψπηλν νλ.
ηαλ θάπνηνο δεη ηελ δσή ηνπ έζησ θαη κφλν κε ηαπεηλφηεηα θαη
νκφλνηα, ηφηε ζα είλαη έλα αιεζηλφ αλζξψπηλν νλ. Απηή ε αιήζεηα
αλαθέξεηαη θαη ζηε Μπάγθαβαλη Γθίηα:
«Απηόο πνπ ζηνράδεηαη ην πάλζνθν, αηώλην Ολ, ηνλ
θπβεξλήηε ησλ πάλησλ, ηνλ πιένλ ιεπηνθπή από θάζε ηη
ιεπηνθπέο, ηνλ νηθνπκεληθό ζπληεξεηή, απηόλ πνπ ε
κνξθή ηνπ βξίζθεηαη πέξα από θάζε αλζξώπηλε
ζύιιεςε, ιακπεξό ζαλ ηνλ ήιην θαη ππεξάλσ θάζε
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ζθόηνπο άγλνηαο, απηόο αιεζώο ζα θηάζεη ην Τπέξηαην
απηό Ολ»1
(αλζθξηηηθό Δδάθην)
Πνηνο είλαη ν Κάβη (πνηεηήο); Δίλαη ν Κάβη άλζξσπνο; ρη!
Κάπνηνη κπνξεί λα βάινπλ κεξηθέο ιέμεηο ζηε ζεηξά, λα γξάςνπλ
θάπνηεο γξακκέο πνπ λα νκνηνθαηαιεθηνχλ θαη λ‟ απνθαιέζνπλ
ηνπο εαπηνχο ηνπο πνηεηέο. Αλ δελ ππάξρνπλ ήδε νη ιέμεηο, πψο
κπνξεί θαλείο λα ηηο βάιεη ζε ζεηξά; Οη ιέμεηο πξνυπήξραλ ηνπ
αλζξψπνπ θαη είλαη ν Θεφο πνπ ηηο δεκηνχξγεζε. Άξα, πνηνο κπνξεί
πξαγκαηηθά λ‟ απνθαιέζεη ηνλ εαπηφ ηνπ πνηεηή; Απηόο πνπ γλσξίδεη
ην παξειζόλ, ην παξόλ θαη ην κέιινλ είλαη πξαγκαηηθόο Κάβη. 2
Οπφηε, πξαγκαηηθφο πνηεηήο είλαη κφλν ν Θεφο.
Ση ζεκαίλεη ν φξνο „Πνχξαλακ‟; Γελ έρεη ζρέζε κε ηηο Πνπξάλαο,
φπσο ε Ρακάγηελα θαη ε Μαρακπάξαηα. Οη Βέδεο κε ηνλ φξν
„Πνχξακ‟ ελλννχλ ην αλζξψπηλν ζψκα. Ζ ζπλεηδεηφηεηα πνπ
δηαπεξλάεη ην Πνχξακ, νλνκάδεηαη Πνχξαλακ. Ζ ζετθή απηή
ζπλεηδεηφηεηα ιάκπεη κέζα ζε θάζε άλζξσπν. Σν Πνχξαλακ,
ινηπφλ, αλαθέξεηαη ζηε ζεηφηεηα πνπ ελππάξρεη ζηνλ άλζξσπν.
Απηή ε ζεηφηεηα δελ είλαη „Βπάζηη βαξνχπα‟ αιιά „ακάζηη
βαξνχπα‟. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζεηφηεηα δελ πεξηνξίδεηαη ζην άηνκν,
αιιά ελππάξρεη ζηα πάληα. Ζ ζεηφηεηα είλαη ηζνκεξψο παξνχζα ζηα
πάληα κε ηε κνξθή ζπλεηδεηφηεηαο. Γη‟ απηφ ην ιφγν, νη Βέδεο
δειψλνπλ: Ο Θεόο θαηνηθεί κέζα ζε όια ηα όληα.3
‟ απηφ ηνλ θφζκν ππάξρνπλ λφκνη θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνπλ
δηαθφξσλ εηδψλ πνηλέο γηα παξαπηψκαηα ή εγθιήκαηα. Απηφ πνπ
νξίδεη ηνλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο γηα ηνπο αλζξψπνπο νλνκάδεηαη
άζηξα.4 ηαλ έλαο θιέθηεο θάλεη κηα θινπή, ζπιιακβάλεηαη απφ
ηελ αζηπλνκία θαη θιείλεηαη ζηε θπιαθή. κσο, κφλν ην ζψκα ηνπ
είλαη θιεηδσκέλν ζηε θπιαθή. Καλείο δελ κπνξεί λα θπιαθίζεη ηνλ
λνπ ηνπ ν νπνίνο είλαη ειεχζεξνο λα πεξηπιαληέηαη φπνπ επηζπκεί.
Μπνξεί λα πάεη ζην ζπίηη ηνπ ή ζηελ αγνξά ή ζην ζπίηη ελφο θίινπ
ηνπ. Οη θχιαθεο έρνπλ κελ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο ην ζψκα ησλ
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θξαηνπκέλσλ, δελ έρνπλ φκσο θακία δηθαηνδνζία πάλσ ζην λνπ
ηνπο. Μφλν ν Θεφο κπνξεί λα ειέγρεη ηνλ λνπ ησλ αλζξψπσλ.
Ο Άλζξωπνο Πξέπεη λα Εεη ζαλ Έλα Αλζξώπηλν Ολ
Οη Οππαληζάλη αλαθέξνληαη ζηνλ Θεφ σο εθείλνλ «πνπ ιάκπεη κε
ππέξηαηε ιακπξφηεηα θαη πνπ είλαη πέξα απφ ην ζθνηάδη ηεο
άγλνηαο».5 Λάκπεη κε ηελ ιάκςε ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ ήιησλ θαη
θσηίδεη ηνλ λνπ θαη ηελ δηάλνηα φισλ. Οη θσηηζκέλνη ζνθνί ησλ
Βεδηθψλ ρξφλσλ δήισλαλ: «Έρσ νξακαηηζηεί ην Τπέξηαην Ολ πνπ
ιάκπεη κε ηε ιάκςε ελφο εθαηνκκπξίνπ ήιησλ θαη πνπ είλαη πέξα
απφ ην Σάκαο – ην ζθνηάδη ηεο Άγλνηαο».6 Απηνί νη ζνθνί δήισλαλ
φηη είραλ δεη ηνλ Θεφ. Πνχ Σνλ είδαλ; Σνλ είδαλ πέξα απφ ην
ζθνηάδη. Ση ππνδειψλεη ην ζθνηάδη; Τπνδειψλεη άγλνηα. Οη Ρίζη δελ
Σνλ είδαλ ζην θπζηθφ, εμσηεξηθφ θφζκν, αιιά ζηνλ εζσηεξηθφ
θφζκν, ζην ζηεξέσκα ηεο δηθήο ηνπο χπαξμεο. ε θάζε αλζξψπηλν
νλ, ν Θεφο ιάκπεη πέξα απφ ην ζθνηάδη ηεο άγλνηαο κε φιε Σνπ ηε
ιακπξφηεηα. ηαλ ν άλζξσπνο δεη ηε δσή ηνπ ζαλ έλα αλζξψπηλν
νλ θαη ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ αλζξψπηλν νλ, κπνξεί λα βηψζεη ηε
ζεηφηεηά ηνπ. Καη ηφηε ζα είλαη αηψληνο, φπσο ην ρξπζάθη πνπ δελ
αιιάδεη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Αλ ζπείξεηε έλα ζπφξν, χζηεξα
απφ έλα δηάζηεκα ν ζπφξνο ζα αιιάμεη φςε. Αλ φκσο ζθάςεηε έλα
ιάθθν θαη βάιεηε κέζα ρξπζάθη, ην ρξπζάθη δελ πξφθεηηαη λ‟
αιιάμεη, φζν θαηξφ θαη αλ κείλεη εθεί κέζα. Αλ ην ξίμεηε ζηε θσηηά,
δελ ζα θαηαζηξαθεί. αληίζεηα, ζα ιάκπεη πεξηζζφηεξν. Γελ
κπνξνχκε φκσο λα πνχκε ην ίδην θαη γηα ην ραιθφ. Καηά ηνλ ίδην
ηξφπν, φηαλ ν αλζξψπηλνο λνπο ππφθεηηαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ
εμαγληζκνχ, ε αθηηλνβνιία ηνπ δε κεηψλεηαη. Αληίζεηα, γίλεηαη αθφκα
πην αγλφο θαη αθηηλνβφινο. Ο άλζξσπνο πξέπεη λα θαηαβάιιεη
πξνζπάζεηα, ψζηε λα θαηαλνήζεη ηε θχζε ηνπ λνπ ηνπ. ηαλ
θάπνηνο θνηηάδεη ηνλ ρξπζφ θαη ηνλ ραιθφ, ηνλ έλα δίπια ζηνλ άιιν,
κπνξεί λα θαίλνληαη σο ίδηνη. ηαλ φκσο ηνπο βάιεηε ζηε θσηηά,
ηφηε ζα θαηαιάβεηε ηελ δηαθνξά. Σν ίδην ζπκβαίλεη κε ην αιάηη θαη
ηελ θακθνξά: κπνξεί λα κνηάδνπλ, αιιά φηαλ ηα βάιεηε ζηε γιψζζα
ζαο, ζα θαηαιάβεηε ηελ δηαθνξά. Σνπο αλζξψπνπο, ινηπφλ, δελ
πξέπεη θαλείο λα ηνπο θξίλεη απφ ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε. Ο
άλζξσπνο νθείιεη λα θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα λα δεη ηελ δσή
ηνπ θαηά ηξφπν πνπ λα αξκφδεη ζηελ αλζξψπηλε γέλλεζή ηνπ. Σελ
5
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ζεκεξηλή επνρή, βιέπεη θαλείο αλζξψπηλα φληα θαηά ηελ κνξθή θαη
κφλν, φρη φκσο θαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ δνπλ.
Όπνηνο δεη ζ’ απηό ηνλ θόζκν, πξέπεη πξώηα λα
ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ αλζξώπηλν νλ.
Όπνηνο εθζεηάδεη ηα παξαπηώκαηα ησλ άιισλ, είλαη
αλόεηνο.
Να απνθηήζεηε ηελ γλώζε ηνπ Άηκα θαη λα έρεηε ην
όξακα ηνπ Άηκα.
Απηή είλαη ε νπζία όιεο ηεο γλώζεο.
Απηή είλαη ε δηδαζθαιία ησλ Βεδώλ.
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)
Απηέο είλαη νη αιήζεηεο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο Βέδεο. Απηφο είλαη
ν ζηφρνο φισλ ησλ πλεπκαηηθψλ δξφκσλ. Απηέο είλαη ην ζηήξηγκα
φισλ ησλ έκβησλ φλησλ θαη ε βάζε φιεο ηεο Γεκηνπξγίαο. Ο
άλζξσπνο πξέπεη λα θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα λα ζπκπεξηθέξεηαη
σο έλα αιεζηλφ αλζξψπηλν νλ. ιεο ηνπ νη ζθέςεηο, ηα αηζζήκαηα
θαη νη πξάμεηο πξέπεη λα είλαη αγλέο θαη ηεξέο. Πξέπεη λ‟ αλαπηχμεη
πςειφ θξφλεκα θαη λα θαιιηεξγήζεη ηηο ηδηφηεηεο ηεο γελλαηνδσξίαο
θαη ηεο νκφλνηαο, ψζηε λα θεξδίζεη επινγία. Γηα λα θαηαθηήζεη απηφ
ην επίπεδν ηεο επινγίαο, απαξαίηεηε είλαη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε.
Κάλεηε ηνλ Θεό Ζλίνρό ζαο
Απηφ πνπ θσηίδεη ηελ δηάλνηα ηνπ αλζξψπνπ είλαη ε Βίληπα (Γλψζε).
Απηή θάλεη ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα λα ιάκπεη κέζα ζην άηνκν.
κσο ε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε αληί λα αλπςψλεη ηνλ άλζξσπν ηνπ
δεκηνπξγεί ηαξαρή. πνπ θαη λα θνηηάμεηε ζήκεξα, ππάξρεη ηαξαρή.
Οη ζεκεξηλνί ζπνπδαζηέο ηεκπειηάδνπλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο, αιιά
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο αλαηαξαρέο. Η ηεκπειηά δελ είλαη παξά
ζθνπξηά θαη ζθόλε. Η ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο Αιήζεηαο είλαη ην ύςηζην
έξγν ζαο θαη ην θαηαθύγηό ζαο. Πνηέ, ινηπφλ, κελ αθήλεηε ηελ
ηεκπειηά λα ζαο θαηαιάβεη. Γελ είλαη απηή ηδηφηεηα πνπ αξκφδεη ζε
ζπνπδαζηέο. Μφλν φζνη δελ ελδηαθέξνληαη λα ζπνπδάζνπλ
αλαπηχζζνπλ απηή ηελ θαθή ζπλήζεηα ηεο ηεκπειηάο θαη ζπαηαινχλ
ην ρξφλν, ηα ρξήκαηα θαη ηελ ελέξγεηά ηνπο, πξνθαιψληαο κε απηφ
ηνλ ηξφπν κεγάιε αγσλία ζηνπο γνλείο ηνπο. ηαλ νη ζπνπδαζηέο
αζρνινχληαη κε απεξγίεο, νη γνλείο ηνπο ππνθέξνπλ απφ ηελ αγσλία
γηα ην κέιινλ ηνπο. Οη ζπνπδαζηέο νθείινπλ λα ηηκνχλ ην φλνκα ησλ
γνληψλ ηνπο. Πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ην αίκα ηνπο, ε ηξνθή
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ηνπο θαη ν λνπο ηνπο είλαη δψξα ησλ γνλέσλ ηνπο. Γελ πξέπεη λα
ηνπο πξνθαινχλ αγσλία, αιιά λα ηξέθνπλ επγλσκνζχλε πξνο ηνπο
γνλείο ηνπο. Έηζη πξέπεη λα γίλεηε. Υατδεπηηθά απνθαιψ απηνχ ηνπ
είδνπο ηνπο ζπνπδαζηέο „Μπαλγθαξνχ‟ (ρξπζάθηα κνπ) ινη νη
ζπνπδαζηέο πξέπεη λα γίλνπλ ρξπζάθηα! Ση είδνπο ρξπζνχ; ρη
ρξπζφο κε πξνζκίμεηο, αιιά θαζαξφο ρξπζφο! Πψο κπνξείηε λα
γίλεηε θαζαξφο ρξπζφο; Μφλν φηαλ αλαπηχμεηε αγλφηεηα θαξδηάο
θαη ηεξά αηζζήκαηα θαη δείηε κηα ηδαληθή δσή, ζέηνληαο ζε πξάμε ην
Σξηθάξαλα νχληη (αγλφηεηα ζθέςεο, ιφγνπ θαη πξάμεο).
Λέλε φηη: Η ζσζηή κειέηε ηεο αλζξσπόηεηαο είλαη ν άλζξσπνο.
Ο άλζξσπνο πξέπεη λα θαιιηεξγήζεη ηηο ηδηφηεηεο ηεο θαινζχλεο θαη
ηεο ζπκπφληαο. Μφλν ηφηε ηνπ αξκφδεη ν ηίηινο ηνπ αλζξψπνπ. Γελ
είζηε απιά άλζξσπνη, αιιά κνλάδεο πνπ ζπληζηνχλ ηελ
αλζξσπφηεηα. Οη άλζξσπνη ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ιέμε
αλζξσπφηεηα ρσξίο λα θαηαιαβαίλνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηεο έλλνηα.
Ο άλζξσπνο κπνξεί λα πςσζεί ζην επίπεδν ηνπ ζείνπ, αλ
θαιιηεξγήζεη αξεηέο. Ο Θεφο δε βξίζθεηαη θάπνπ αιινχ. Δζείο νη
ίδηνη είζηε Θεφο. Γελ είζηε δηαθνξεηηθνί απφ ηνλ Θεφ, αλ ε θαξδηά
ζαο είλαη αγλή. Ο Θεφο είλαη ν αηψληνο ελίνρνο πνπ είλαη πάληνηε
παξψλ ζηελ θαξδηά ζαο. Δίλαη κφλν ν ελίνρνο, φρη ν ηδηνθηήηεο, δηφηη
ηδηνθηήηεο είζηε εζείο. Ο Κξίζλα νλνκάδεηαη Παξηαζάξαηη, δηφηη έγηλε
ν ελίνρνο (ζάξαηη) ηνπ Πάξηα (Αξηδνχλα). Ο Κξίζλα δελ ήηαλ παξά
ν ελίνρνο, ηδηνθηήηεο ήηαλ ν Πάξηα. Καηά παξφκνην ηξφπν, φηαλ
θαιιηεξγήζεηε αγλφηεηα θαξδηάο θαη ηεξά ζπλαηζζήκαηα, ν Θεφο ζα
είλαη ν ελίνρφο ζαο θαη ζα ζαο νδεγήζεη ζην ζσζηφ κνλνπάηη.
Δπηιέμηε, ινηπφλ, ηνλ Θεφ ζαλ ηνλ ελίνρφ ζαο θαη δήζηε κηα ηδαληθή
δσή.
Ζ Τπεξεζία πξνο Άιινπο είλαη Τπεξεζία πξνο ηνλ Θεό
Δλελήληα ρξφληα πξηλ, ηελ επνρή ηνπ ίξληη άη Μπάκπα, ζην
Ναληέλη δνχζε έλαο πινχζηνο νλφκαηη Βάληηα. Δπηζπκψληαο λα
επηζθεθηεί ην ίξληη, δήηεζε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Νηαο Γθάλνπ θαη
ηνπ είπε φηη ήηαλ κελ εχπνξνο, δελ είρε φκσο παηδηά. «ε ηη
ρξεζηκεχεη ν πινχηνο κνπ φηαλ δελ έρσ παηδηά;» ηφληζε. «Δπεηδή
πεγαίλσ ζην ίξληη γηα πξψηε θνξά, πεο κνπ, ζε παξαθαιψ, πψο
λα πάσ.»
ην ίδην ρσξηφ δνχζε έλαο θαιφθαξδνο Μνπζνπικάλνο, πνπ ν
θφζκνο ηνλ θψλαδε Μνπιηζαρέκπ. Δξγαδφηαλ σο αρζνθφξνο θαη
παξφηη είρε κεγάιεο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ε δσή ηνπ ήηαλ
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αμηνζέβαζηε. Μίιαγε κε φινπο ρξεζηκνπνηψληαο θαιά θαη επγεληθά
ιφγηα θαη ηνπο ζπκβνχιεπε πψο λα δνπλ ηδαληθά. ,ηη ζπκβνχιεπε
ζηνπο άιινπο λα θάλνπλ, ην εθάξκνδε πξψηα ν ίδηνο. Κάπνηε, πνπ
δελ κπνξνχζε λα βξεη δνπιεηά, γηα αξθεηέο κέξεο δελ είρε θαγεηφ λα
θαεη κέρξη πνπ έγηλε ηειείσο αδχλακνο. Καλείο δελ ήξζε λα ηνλ
βνεζήζεη. Μηα κέξα, εθεί πνπ ήηαλ ζε αμηνιχπεηε θαηάζηαζε,
μαπισκέλνο ζην πεδνδξφκην, ηνλ είδε ν πινχζηνο Βάληηα. Μφιηο
έκαζε φηη δελ είρε θαεη ηίπνηα γηα πνιιέο κέξεο, είπε ζηνλ ηδηνθηήηε
ελφο παλδνρείνπ λα ηνπ δψζεη θαγεηφ θαη ζα πιήξσλε ν ίδηνο. Ο
Μνπιηζαρέκπ επραξίζηεζε ηνλ Βάληηα θη εμέθξαζε ηελ
επγλσκνζχλε ηνπ ζηνλ Θεφ. Δίπε φηη ν Θεφο ήηαλ κεγάινο θαη ην
θαηαθχγην ησλ θαηαηξεγκέλσλ.
Ο Θεόο είλαη ην κόλν ζνπ θαηαθύγην όπνπ θαη λα παο.
Μέζα ζην δάζνο, ηνλ νπξαλό, ηελ πόιε ή ζην ρσξηό, εθεί
ςειά ζην βνπλό ή κέζα ζηε ζάιαζζα ηε βαζηά.
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)
Αθνχ πήξε νδεγίεο απφ ηνλ Νηαο Γθάλνπ, ν Βάληηα καδί κε ηε
γπλαίθα ηνπ έθηαζε ζην ίξληη. ηαλ πήγε ζην Νηάξζαλ, ν ίξληη άη
Μπάκπα ηνχ δήηεζε λα δψζεη 5 ξνππίεο σο Νηαθζίλα.7 Ο Βάληηα
πνπ ήηαλ πινχζηνο άξρηζε ακέζσο λα βγάδεη ρξήκαηα απφ ηελ
ηζέπε ηνπ. Φνξνχζε έλα καθξχ επαλσθφξη κε κεγάιεο ηζέπεο.
Δθείλε ηελ επνρή δελ ππήξραλ ραξηνλνκίζκαηα ησλ 5, 2 ή ηεο 1
ξνππίαο. Σφηε θπθινθνξνχζαλ κφλν θέξκαηα. ηαλ έδσζε ηα
θέξκαηα ησλ 5 ξνππηψλ ζηνλ Μπάκπα, εθείλνο ηνπ είπε: «Βάληηα,
ηψξα δελ ρξεηάδεηαη λα κνπ δψζεηο 5 ξνππίεο. Να κνπ δψζεηο κφλν
1 ξνππία θαη 2 άλλαο, δηφηη κνπ έρεηο ήδε θαηαβάιιεη 3 ξνππίεο θαη
14 άλλαο». Ο Βάληηα δελ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη ηη ελλννχζε ν
Μπάκπα. θέθηεθε: «Ο θφζκνο ιεεη ηα θαιχηεξα γηα ηνλ Μπάκπα.
Δίλαη φκσο πξάγκαηη ζπνπδαίνο ή κήπσο παιαβφο; Πφηε ήξζα εγψ
εδψ ζην ίξληη; Απηή είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ηνλ ζπλαληψ. Πψο,
ινηπφλ, κπνξεί λα ιέεη φηη έρεη ήδε ιάβεη 3 ξνππίεο θαη 14 άλλαο
απφ κέλα; Πψο γίλεηαη απηφ; Σέινο πάλησλ, εγψ είρα ην Νηάξζαλ

7

Dakshina: Σν Νηαθζίλα, ζηηο ηζηνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Βέδεο, ήηαλ ε
απνδεκίσζε πνπ θαηέβαιε θάπνηνο γηα ηηο ππεξεζίεο ελόο ηεξέα. Αξρηθά
απηό ήηαλ κηα αγειάδα. Δίλαη, επίζεο, θαη ε επγλώκνλε πξνζθνξά ηνπ
καζεηή πξνο ηνλ Γθνύξνπ, κεηά ην ηέινο ηεο καζεηείαο θνληά ηνπ.
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ηνπ». Με απηέο ηηο ζθέςεηο, πξφζθεξε 1 ξνππία θαη 2 άλλαο ζηνλ
Μπάκπα θαη έθπγε γηα ην Ναληέλη.
Σελ επφκελε κέξα, ν Νηαο Γθάλνπ ήξζε λα ηνλ ζπλαληήζεη θαη
ηνλ ξψηεζε: «Πήγεο ζην ίξληη, έηζη δελ είλαη; Ση ζπλέβε εθεί;» Ο
Βάληηα δελ ήηαλ επραξηζηεκέλνο κεηά ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ
Μπάκπα. Δίπε ζηνλ Νηαο Γθάλνπ: «Ο Μπάκπα δελ κνπ θάλεθε θαη
ηφζν ζπνπδαίνο. Γηα λα πσ ηελ αιήζεηα, κνπ θάλεθε παιαβφο.
Μπνξεί, βέβαηα, θη έλαο παιαβφο λα έρεη θάπνηα ζετθή δχλακε.
Πάλησο εκέλα δελ κνπ γέκηζε ην κάηη». Ο Νηαο Γθάλνπ δήηεζε λα
ηνπ δηεγεζεί ηη είρε ζπκβεί. Ο Βάληηα είπε: «Μφιηο ζπλάληεζα ηνλ
Μπάκπα, δήηεζε 5 ξνππίεο σο Νηαθζίλα. Καζψο ηνπ έδηλα ηηο 5
ξνππίεο, κνπ είπε φηη ηνπ είρα ήδε δψζεη 3 ξνππίεο θαη 14 άλλαο,
νπφηε δελ ρξεηαδφηαλ λα ηνπ δψζσ παξά 1 ξνππία θαη 2 άλλαο. Γελ
είρα μαλαζπλαληήζεη πνηέ ηνλ Μπάκπα. Πψο ινηπφλ γηλφηαλ λα κνπ
πεη θάηη ηέηνην;»
Ο Νηαο Γηαλνχ ήηαλ έλζεξκνο πηζηφο ηνπ Μπάκπα. θέθηεθε ην
ζέκα θαη αλαινγίζηεθε: «Ο Μπάκπα δελ ιεεη ηίπνηα ρσξίο ιφγν.
Δίλαη παληαρνχ παξψλ θαη κέζα ζε φια ηα φληα. Αλ ν Μπάκπα είπε
θάηη ηέηνην, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηνο ιφγνο». Όζηεξα, είπε
ζηνλ Βάληηα: «Κάλεηο ιάζνο. Μπνξεί λα έρεηο εζχ θάπνην ειάηησκα,
αιιά φρη ν Μπάκπα». Ο Νηαο Γθάλνπ ξψηεζε ηνλ Βάληηα: «Μήπσο
έδσζεο θάπνπ ρξήκαηα ή έθαλεο θάπνηα αγαζνεξγία απηφ ην
δηάζηεκα;» Ο Βάληηα απάληεζε: «Καζψο επέβαηλα πάλσ ζε κηα
ηφλγθα8 ηξεηο κέξεο πξηλ ηελ επίζθεςή κνπ ζην ίξληη, ζπλέπεζε λα
ζπλαληήζσ ηνλ Μνπιηζαρέκπ πνπ ήηαλ μαπισκέλνο ζην έδαθνο ζε
άζιηα θαηάζηαζε, δηφηη δελ είρε θαεη γηα πνιιέο εκέξεο. Έδσζα
εληνιή ζηνλ ηδηνθηήηε ελφο παλδνρείνπ λα ηνπ δψζεη θαγεηφ θαη ζα
ην πιήξσλα εγψ». «Πφζα πιήξσζεο;» ξψηεζε ν Νηαο Γθάλνπ. Ο
Βάληηα έζηεηιε έλαλ ππεξέηε ζην παλδνρείν θη έκαζε φηη ν ηειηθφο
ινγαξηαζκφο ήηαλ 3 ξνππίεο θαη 14 άλλαο. Σφηε ν Νηαο Γθάλνπ είπε:
«Κνίηα! Απηέο ηηο 3 ξνππίεο θαη ηα 14 άλλαο ηα θαηέβαιεο ζηνλ
Μπάκπα θαη ζε θαλέλαλ άιιν. ηαλ ππεξεηείο θάπνηνλ, ππεξεηείο
ηνλ Μπάκπα. Σίπνηα δελ ζπκβαίλεη ρσξίο ηε βνχιεζή ηνπ».

Tonga: Σόλγθα ή ηάλγθα είλαη κηα κηθξή ηππήιαηε άκαμα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξέο ζηελ Ιλδία, ην Παθηζηάλ θαη ην
Μπαλγθιαληέο.
8
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Ούηε έλα θπιιαξάθη γξαζηδηνύ δελ κπνξεί λα θηλεζεί
ρσξίο ηε Θετθή Βνύιεζε.
Ο Θεόο δηαπεξλά ηα πάληα, από ην κπξκήγθη σο ηνλ
Μπξάρκα.
Οη άλζξσπνη πνπ δελ αληηιακβάλνληαη απηή ηελ αιήζεηα,
παξαζύξνληαη από έπαξζε γηα ηελ εμππλάδα θαη ηε
γλώζε ηνπο.
Καλείο, όκσο, όζν ζπνπδαίνο θαη αλ είλαη, δε γλσξίδεη ηη
πξόθεηηαη λα ηνπ ζπκβεί ζην κέιινλ.
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)
Πνηνο κπνξεί λα πξνβιέςεη ηη ζα ζπκβεί ζην επφκελν ιεπηφ;
ια είλαη κέξνο ηνπ ζετθνχ ζεαηξηθνχ έξγνπ. Ο Θεφο είλαη παξψλ
κέζα ζηνπο πάληεο. πνηνλ, ινηπφλ, ππεξεηείηε είλαη ζαλ λα
ππεξεηείηε ηνλ Θεφ. Πάλσ ζ‟ απηή ηελ αξρή βαζίδεηαη ν Ηλδηθφο
πνιηηηζκφο. ιεο νη ζξεζθείεο ηνλίδνπλ απηή ηελ αιήζεηα. Ο Νηαο
Γθάλνπ είπε ζηνλ Βάληηα: «Πιήξσζεο 3 ξνππίεο θαη 14 άλλαο γηα
ηνλ Μνπιηζαρέκπ θαη απηφ ην πνζφ έθηαζε ζηνλ Μπάκπα. Γη‟ απηφ
ην ιφγν, ν Μπάκπα πήξε απφ ζέλα κφλν 1 ξνππία θαη 2 άλλαο. Οη
ηζηνξίεο ηνπ Θενχ είλαη ηφζν εθπιεθηηθέο θαη κπζηεξηψδεηο! Με
ζρεκαηίδεηο, ινηπφλ, ιαλζαζκέλε εληχπσζε γηα ηνλ Μπάκπα». Ο
Βάληηα εμεπιάγε κε φια απηά πνπ άθνπζε θαη ζθέθηεθε κέζα ηνπ:
«Οη ππνινγηζκνί πνπ έθαλε ν Μπάκπα είλαη νξζνί θαη ηέιεηνη. Φηαίεη
ε δηθή κνπ έιιεηςε εμππλάδαο πνπ δελ αλαγλψξηζα ηελ
ζπνπδαηφηεηά ηνπ».
Σελ επφκελε κέξα, μεθίλεζε θαη πάιη ν Βάληηα κε ηελ γπλαίθα ηνπ
γηα ην ίξληη, παίξλνληαο καδί ηνπ θαη ηνλ Νηαο Γθάλνπ. ηαλ νη
γπλαίθεο ζπλνδεχνπλ ηνπο άληξεο, ππάξρεη πάληα θάπνηα
θαζπζηέξεζε. Πξηλ θηάζνπλ εθεί ν Βάληηα κε ηελ γπλαίθα ηνπ, ν
Νηαο Γθάλνπ ηνχο πξφιαβε θαη πήγε πξψηνο λα ζπλαληήζεη ηνλ
Μπάκπα. Ο Μπάκπα ξψηεζε ηνλ Νηαο Γθάλνπ: «Ση είπε ν Βάληηα;
Πφζα ρξήκαηα έδσζε ζηνλ Μνπιηζαρέκπ;» Δλψ ιεγφληνπζαλ απηά,
θαηέθηαζε θαη ν Βάληηα θαη άθνπζε ηε ζπδήηεζε κεηαμχ Νηαο Γθάλνπ
θαη Μπάκπα. Αλαγλσξίδνληαο ηελ παληνγλσζία ηνπ Μπάκπα,
έπεζε ζηα πφδηα ηνπ θαη δήηεζε ηελ ζπγλψκε ηνπ. Καζψο ήηαλ
πινχζηνο, είρε θέξεη καδί ηνπ γηα λα πξνζθέξεη ζηνλ Μπάκπα, έλα
θαιάζη θξνχηα πνπ είρε κέζα θαη κεξηθέο κπαλάλεο. Ο Μπάκπα
πήξε 4 κπαλάλεο απφ ην θαιάζη, θψλαμε ηελ ζχδπγν ηνχ Βάληηα, θαη
ηηο πξφζθεξε. Δθείλε ηηο ηχιημε κε ηελ άθξε ηνπ ζάξη ηεο. Ο Μπάκπα
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ηεο είπε: «Να ηηο θαο φιεο απηέο ηηο κπαλάλεο. Με ηηο δψζεηο ζε
θαλέλαλ άιιν. Θα θάλεηο 4 γηνπο». Πξηλ έξζεη ζηνλ Μπάκπα, ν
Βάληηα είρε πάεη ζε πνιινχο ζεξαπεπηέο, αλαρσξεηέο θαη
αζηξνιφγνπο. Απηνί νη αζηξνιφγνη ήηαλ πεξηραξείο κ‟ έλα πινχζην
πειάηε, φπσο ν Βάληηα, θαη ηνπ είραλ απνζπάζεη κεγάια πνζά. Σνπ
είραλ πεη έλα ζσξφ πξάγκαηα, φπσο π.ρ., φηη ε ζέζε απηνχ ή
εθείλνπ ηνπ πιαλήηε δελ ήηαλ επλντθή. Κακία φκσο απφ ηηο
πξνβιέςεηο ηνπο δελ είρε βγεη αιεζηλή. Σειηθά, ήξζε ζηνλ Μπάκπα
θαη δέρηεθε ηηο επινγίεο ηνπ. πσο ηνπ είπε ν Μπάκπα, ηνλ επφκελν
ρξφλν ν Βάληηα επινγήζεθε κε ηελ άθημε ελφο ζηξνπκπνπινχ γηνπ.
Ο Βάληηα θαη ε γπλαίθα ηνπ έθεξαλ ην κσξφ ζην ίξληη θαη ην
ηνπνζέηεζαλ ζηα πφδηα ηνπ Μπάκπα.
Αθνινπζήζηε ηηο Αξρέο ηνπ Ηλδηθνύ Πνιηηηζκνύ
Καλείο δελ είλαη δπλαηφ λα γλσξίδεη πψο ελεξγεί ν Θεφο. Καλείο δελ
κπνξεί λα πεη πφηε, πνχ θαη πψο ζα γίλεη νηηδήπνηε. Έρνληαο
θεξδίζεη ηελ αλζξψπηλε γέλλεζε, δήζηε ζαλ έλα αλζξψπηλν νλ.
Μεηά, ν ίδηνο ν Θεφο ζα αλαγλσξίζεη ηελ αμία ζαο. Γηα λα γίλεη απηφ,
ν λνπο ζαο πξέπεη λα είλαη θαζαξφο θαη αγλφο φπσο έλαο
θαζξέπηεο. Έλα ράιθηλν δνρείν παξάγεη κεγαιχηεξν ήρν απφ έλα
ρξπζφ. Να είζηε φπσο ν ρξπζφο. Πνηέ κελ θαηαθεχγεηε ζε επίδεημε.
Να απνβιέπεηε ζηελ αιεζηλή επηπρία. Με γίλεηε έλα θίβδειν
αλζξψπηλν νλ. Να είζηε έλα άηνκν „γεκάην θαξδηά‟. Σφηε ζα
θαηαθηήζεηε ηα πάληα ζηε δσή.
πνπδαζηέο! Λφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο ειηθίαο ζαο, κπνξεί λα
θάλεηε ιάζε. Αθνχ δηνξζψζεηε ην ιάζνο ζαο, πξέπεη λα θξνληίζεηε
λα κελ ην επαλαιάβεηε. Γελ πξέπεη επαλαιακβάλεηε ην ίδην ιάζνο
ζε φιε ζαο ηελ δσή. Πνιιέο θνξέο θάλεηε ιάζε ρσξίο λα ην ζέιεηε.
Μφιηο ην αληηιεθζείηε, φκσο, κελ ην επαλαιάβεηε. Να είζηε
ζπλεηδεηνί κε φ,ηη θάλεηε. Να πξνζέρεηε ηα βήκαηά ζαο ζηε δσή θαη
λα πηζηεχεηε κε ηελ αλάινγε θαηαλφεζε. Να βιέπεηε ηη είλαη
κπξνζηά ζαο – είηε απηφ είλαη αγθάζη, πέηξα, θαβαιίλα αγειάδαο –
πξηλ θάλεηε ην επφκελν βήκα. Μελ θάλεηε ιάζε απφ άγλνηα. Ο Άγηνο
Σπαγθαξάηδα είπε εμάιινπ: «Χ, λνπ! Να ζηνράδεζαη ην λνκα ηνπ
Ράκα κε ηελ θαηάιιειε θαηαλφεζε». Δίπε φηη πξέπεη λα ςάιιεηε ην
λνκα ηνπ Θενχ κε ζπλαίζζεζε θαη θαηαλφεζε. Μελ
επαλαιακβάλεηε ην λνκα ηνπ Θενχ κεραληθά, ζαλ καγλεηφθσλν ή
γξακκφθσλν. Ν‟ απαγγέιιεηε ην λνκά Σνπ κε φιε ζαο ηελ θαξδηά
θαη κε πιήξε ζπλαίζζεζε. Σν Θείν λνκα πξέπεη λα ην ςάιιεηε
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απφ ηα βάζε ηεο θαξδηά ζαο θαη φρη απιά απφ ηα ρείιε ζαο. Σφηε ζα
γίλεηε θαζαξφ ρξπζάθη. Να βάδεηε ζ‟ εθαξκνγή απηά πνπ πηζηεχεηε
θαη λα πηζηεχεηε κφλν απηά πνπ βάδεηε ζ‟ εθαξκνγή. Απηή είλαη ε
βαζηθή αξρή ηεο αγλφηεηαο. ηαλ αλαπηχμεηε απηή ηελ αγλφηεηα ζε
λεαξή ειηθία, ηφηε ην κνλνπάηη ηνπ κέιινληφο ζαο ζα γίλεη έλαο
βαζηιηθφο δξφκνο θη έλα παξηέξη κε ηξηαληάθπιια.
πνπδαζηέο! Με δίλεηε ιαβή ζε δηαθνξέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ
κε ηελ θάζηα ή ηελ ζξεζθεία. Να ζεσξείηε ηνπο πάληεο ζπγγελείο
ζαο. ινη είλαη αδεξθνί θαη αδεξθέο ζαο. Ν‟ αθνινπζείηε ηελ αξρή
ηεο Αδειθνζχλεο ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηεο Παηξφηεηαο ηνπ Θενχ.
Πάληνηε λα Βνεζάηε, Πνηέ λα κε Βιάπηεηε. Απηή είλαη ε ιπδία ιίζνο
ηνπ Ηλδηθνχ πνιηηηζκνχ. ηαλ δείηε κηα δσή ηφζν ηεξή, ζα γίλεηε
ίλδαικα φρη κφλν γηα ηελ Ηλδία, αιιά θαη γηα φιεο ηηο άιιεο ρψξεο
ηνπ θφζκνπ. αο επινγψ ψζηε λα δήζεηε κηα ηεξή δσή θαη λα είζηε
ζαλ ηνλ ρξπζφ.
(ην ζεκείν απηφ, ν Μπάγθαβαλ έθιεηζε ηελ Οκηιία ηνπ κε ην
Μπάηδαλ, «Υάξη Μπάηδαλα Μπηλά νχθα άληη Ναρίκ…».)
- Από ηελ Οκηιία ηνπ Μπαγθαβάλ ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ,
ζηηο 10 Ηνπιίνπ 1996.
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ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΖΡΗΑ
ΣΟΤ ΜΑΥΑΑΜΑΝΣΗ ΣΟΤ ΜΠΑΓΚΑΒΑΝ

Κ

αηά ηελ άγηα εκέξα ηεο Δνξηήο ηνπ Γθνχξνπ (Γθνχξνπ
Πνχξληκα) έγηλαλ ηα απνθαιππηήξηα ηνπ Maha Samadhi9
ηνπ Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα, ζηελ αίζνπζα άη
Κνπιβάλη, ε νπνία είρε δηαθνζκεζεί θαιαίζζεηα κε πνιχρξσκεο
πθαζκάηηλεο ηαηλίεο, θξεκαζκέλα ρξσκαηηζηά πθάζκαηα, γηξιάληεο
θαη ινπινχδηα.
Οη Βεδηθνί χκλνη άξρηζαλ ζηελ αίζνπζα άη Κνπιβάλη ηελ 7:30
π.κ., ηεο 15εο Ηνπιίνπ 2011. ηηο 8:00 αθξηβψο, απνθαιχθζεθε ην
Samadhi, αλνίγνληαο ηηο δχν θνπξηίλεο πνπ ην ζθέπαδαλ, ελψ
ζπλερίδνληαλ νη Βεδηθνί χκλνη. Ακέζσο κεηά ηελ απνθάιπςε,
πξνζθέξζεθε ε Ηεξή Φιφγα ζε Απηφ απφ ηνλ ηεξέα ηνπ Νανχ θη έλαλ
πξεζβχηεξν ηεξέα ησλ Βεδψλ. ην κεηαμχ, ε ηεξάζηηα ζπλάζξνηζε
πηζηψλ ζηελ αίζνπζα έςειλε ην λνκα ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπο
Μπαγθαβάλ θαη βίσλαλ ηελ επδαηκνλία ηεο νπηηθήο επαθήο κε ην
Samadhi.
Σν Samadhi είλαη κία κεγαινπξεπήο θαηαζθεπή απφ ιεπθφ
κάξκαξν θαη βξίζθεηαη ζηελ βεξάληα ηεο αίζνπζαο άη Κνπιβάλη,
απφπνπ ν Μπαγθαβάλ ζπλήζηδε λα δίλεη Νηάξζαλ ζηνπο πηζηνχο θαη
φπνπ εληαθηάζηεθε ην ιείςαλφ ηνπ ηελ 27 ε Απξηιίνπ 2011. Δίλαη έλα
νηθνδφκεκα κε δηαζηάζεηο: 2,75 κ. κήθνο, 1,82 κ. πιάηνο θαη 0,65
χςνο, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε κηα κεγάιε καξκάξηλε νξηδφληηα
επηθάλεηα κε δηαζηάζεηο: 6,80 κ. κήθνο, 3.66 κ. πιάηνο θαη 0,46 κ.
χςνο. Ζ ππφινηπε επηθάλεηα ηεο βεξάληαο έρεη θαιπθζεί επίζεο κε
ιεπθφ κάξκαξν. Οη πιεπξέο ηεο βεξάληαο, δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο,
έρνπλ αλαθαηαζθεπαζηεί κε πξάζηλν κάξκαξν θαη κε ιεπθφ
ηειείσκα. Μηα ππέξνρε πξνζσπνγξαθία ηνπ Μπαγθαβάλ κε
αλακκέλεο ιάκπεο αξηζηεξά θαη δεμηά, δεκηνπξγεί ην βάζνο ηνπ
Samandhi. Δπίζεο, δχν θνιψλεο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ βεξάληα, έρνπλ
επελδπζεί κε ιεπθφ κάξκαξν θαη είλαη παλέκνξθα δηαθνζκεκέλεο.
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εκαίλεη ηελ ζπλεηδεηή αλαρώξεζε ηεο ςπρήο από ην ζώκα θαη
ηαπηόρξνλα, ηνλ ηεξό ρώξν όπνπ έρεη εληαθηαζζεί ην ζώκα.
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Πξόγξακκα Λαηξεπηηθήο Μνπζηθήο πνπδαζηώλ
Σελ απνθάιπςε ηνπ Samadhi αθνινχζεζε έλα θσλεηηθφ κνπζηθφ
πξφγξακκα, ην νπνίν εθηέιεζαλ νη ζπνπδαζηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ ξη άηπα άη, εθθξάδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ
κεγάιε ηνπο επγλσκνζχλε ζηνλ Μπαγθαβάλ, ηνλ αιεζηλφ Γηδάζθαιν
εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Σν πξφγξακκα
πεξηειάκβαλε ιαηξεπηηθά ηξαγνχδηα θαη ςαικνχο, δηαλζηζκέλνπο κ‟
εξκελεπηηθά ζρφιηα θνξηηζκέλα κε ζπνπδαία λνήκαηα, ηα νπνία
ηφληδαλ ηελ δφμα ηνπ Μπαγθαβάλ, αλαθέξνληαο δηάθνξα πεξηζηαηηθά
θαη δσληαλεχνληαο ηηο πινχζηεο εκπεηξίεο ησλ ζπνπδαζηψλ
αλαθνξηθά κε ηελ Θεηφηεηα ηνπ Μπαγθαβάλ. ρη κφλν νη εκπεηξίεο
πνπ αλέθεξαλ νη ζπνπδαζηέο, αιιά θαη ηα ηξαγνχδηα ηνπο πνπ ηηο
αθνινχζεζαλ, άγγημαλ ηηο θαξδηέο ησλ πηζηψλ.
Οκηιίεο Γηάζεκωλ Οκηιεηώλ
Μεηά απφ απηή ηελ εθθξαζηηθή θαη ζπγθηλεηηθή κνπζηθή
παξνπζίαζε, δχν νκηιεηέο απεπζχλζεθαλ ζηνπο ζπγθεληξσκέλνπο.
Πξψηνο νκηιεηήο ήηαλ ν Leonardo Gutter, Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ
Πξαζάληη, απφ ηελ Αξγεληηλή. Αλαθέξνληαο ηα ιφγηα ηνπ
Μπαγθαβάλ, ν ξη Gutter παξαηήξεζε φηη, ην λα γελλεζεί θάπνηνο
σο αλζξψπηλν νλ, είλαη ζπάληα επθαηξία, αιιά ην λα γελλεζεί σο
ζχγρξνλνο ηνπ Αβαηάξ θαη λα επηιεγεί απφ Δθείλνλ σο φξγαλφ ηνπ,
ήηαλ ε πην ζπάληα απφ ηηο ζπάληεο επθαηξίεο. Αλαθέξνληαο θάπνηα
πξνζσπηθά ηνπ βηψκαηα ζρεηηθά κε ηελ Θεηφηεηα ηνπ Μπαγθαβάλ, ν
έμνρνο νκηιεηήο είπε φηη ν Μπαγθαβάλ είλαη παξψλ ζε φια ηα κέξε,
θαη θάζε κφξην γεο θαηαθιχδεηαη απφ ηελ Θετθή ηνπ ελέξγεηα.
Γεχηεξνο νκηιεηήο ήηαλ ν ξη Nimish Pandya, Πξφεδξνο ηνπ
Οξγαληζκνχ ηεο Πεξηνρήο Βνκβάεο. Ο νκηιεηήο είπε φηη ν
Μπαγθαβάλ κάο δίδαμε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηελ ζεηφηεηά καο θαη
λα βιέπνπκε ηνλ Θεφ κέζα ζηα πάληα. Πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν ν Μπαγθαβάλ εκπφηηζε φινπο ηνπο πηζηνχο κε ηελ Θετθή
ηνπ Αγάπε, ν νκηιεηήο ηφληζε φηη θάζε πηζηφο ηνπ νθείιεη λα γίλεη ε
έθθξαζε ηεο αγάπεο θαη λα ηελ κνηξάδεηαη κε άιινπο.
Σηο νκηιίεο αθνινχζεζαλ ζχληνκα Μπάηδαλ, θαηά ηελ δηάξθεηα
ησλ νπνίσλ κνηξάζηεθε επινγεκέλε ηξνθή ζε φινπο ηνπο
παξεπξηζθφκελνπο ζηελ αίζνπζα. Σν πξφγξακκα ηειείσζε ηελ 10:25
π.κ. κε ηελ πξνζθνξά ηνπ Αγίνπ Φσηφο. Ακέζσο κεηά, άξρηζε ην
πξνζθχλεκα ζην Samadhi ηνπ Μπαγθαβάλ. Ζ ηεξάζηηα
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ζπγθέληξσζε πηζηψλ πέξαζε κπξνζηά απφ ην Samadhi ήζπρα θαη
κε ηάμε θαη πξνζθχλεζε.
Δθθξαζηηθά θαη πγθηλεηηθά Πξνγξάκκαηα
ηηο 4:30 ην απφγεπκα, άξρηζε ε απαγγειία ησλ Βεδψλ, ε νπνία
ζπλερίζηεθε γηα ζρεδφλ κηζή ψξα. Σελ απαγγειία ησλ Βεδψλ
αθνινχζεζε ε παξνπζίαζε δχν κνπζηθψλ πξνγξακκάησλ. Σελ
πξψηε παξνπζίαζε έθαλε ε δηάζεκε εξκελεχηξηα Καξλαηηθήο
θιαζζηθήο κνπζηθήο, θπξία Aruna Sairam. Άξρίζε ηελ παξνπζίαζή
ηεο κε ην πξνζθχλεκα ζηνλ Γθνχξνπ. Αλαθέξνληαο κηα αλζθξηηηθή
ζηξνθή, ε ηξαγνπδίζηξηα θξάηεζε γνεηεπκέλν ην αθξναηήξην γηα
ζρεδφλ κία ψξα, κε ηελ απφδνζε ειαθξψλ κνπζηθψλ ζπλζέζεσλ,
θιαζζηθψλ θνκκαηηψλ θαη Μπάηδαλ.
Σελ δεχηεξε παξνπζίαζε έθαλε ν δηάζεκνο νχθη 10
ηξαγνπδηζηήο, ξη Hans Raj Hans. Σξαγνπδψληαο κε πάζνο θαη
δσληάληα, ν θαιιηηέρλεο κεηέθεξε ηνπο παξεπξηζθφκελνπο ζε
αλψηεξν ζπλεηδεζηαθφ πεδίν κε ηελ ιαηξεπηηθή παξνπζίαζε
ηξαγνπδηψλ νχθη. Σν αθξναηήξην, κε παξαηεηακέλα ρεηξνθξνηήκαηα ζην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο, εμέθξαζε ηελ εθηίκεζε θαη ηηο
επραξηζηίεο ζηνλ θαιιηηέρλε. Μεηά ηελ ιήμε ησλ κνπζηθψλ
παξνπζηάζεσλ, νη θαιιηηέρλεο ηηκήζεθαλ ηδηαηηέξσο θαη ηνπο
πξνζθέξζεθαλ θνξεζηέο. Αθνινχζεζαλ ζχληνκα Μπάηδαλ θαη ην
πξφγξακκα ηειείσζε ζηηο 7:10 κ.κ.
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Οπαδόο ηνπ νπθηζκνύ, πνπ είλαη Ιζιακηθή κπζηηθηζηηθή αίξεζε.
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Ζ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ
ΣΟΤ ΜΠΑΓΚΑΒΑΝ ΡΗ ΑΣΤΑ ΑΨ ΜΠΑΜΠΑ
Β. ξηληβάζαλ (Γηνηθεηηθφ Μέινο ηνπ Ηδξχκαηνο ξη άηπα άη (Sri
Satya Sai Central Trust)

Γ

ηα εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο ζε φιε ηε Γε, ν Μπαγθαβάλ
Μπάκπα είλαη ε ελζάξθσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Θενχ. Σνλ
δνμάδνπλ θαη Σνλ ιαηξεχνπλ, πξνζεχρνληαη ζ‟ Δθείλνλ ζε
ζηηγκέο ραξάο, αιιά θαη ιχπεο. Ήηαλ ν θίινο ηνπο, ν θαζνδεγεηήο
ηνπο θαη ν θηιφζνθφο ηνπο. Πνιινί ζπλερίδνπλ λα θξαηνχλ ηελ ίδηα
ζηάζε απέλαληί Σνπ θαη Δθείλνο ζπλερίδεη λα απαληά ζηηο
πξνζεπρέο ηνπο κε ηνλ κνλαδηθφ Σνπ ηξφπν, ηνλ νπνίν δελ
κπνξνχκε θαλ λα ζπιιάβνπκε, πφζν κάιινλ λα θαηαλνήζνπκε. Ο
Μπαγθαβάλ ζπλερίδεη λα εθδειψλεη ηα ζαχκαηά Σνπ ζε φιν ηνλ
θφζκν. Κάζε άλζξσπνο έρεη ηελ δηθή ηνπ εκπεηξία ηεο Θεφηεηαο ηνπ
Μπάκπα. Γηα ηνπο αθνζησκέλνπο Σνπ δελ ππάξρεη κεγαιχηεξε
ραξά απφ ην λα κνηξάδνληαη θαη λα αθνχλ απηά ηα “Leela”, δειαδή
ηα ζετθά παηρλίδηα Σνπ. Μέζσ απηψλ ηνλ ζπδεηήζεσλ, πνπ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα είλαη “Satsang”, ε πίζηε θαη ε αθνζίσζε ηνπ
θαζελφο εληζρχεηαη θαη δπλακψλεη.
ινη καο ήκαζηαλ αξθεηά ζπλδεκέλνη κε ηελ εθπιεθηηθή θπζηθή
κνξθή ηνπ Μπαγθαβάλ. ινη καο αλππνκνλνχζακε θαζεκεξηλά ην
Νηάξζαλ Σνπ θαη πεξηκέλακε ππνκνλεηηθά γηα ψξεο ρσξίο λα καο
λνηάδνπλ νη ζσκαηηθέο ελνριήζεηο ή ηαιαηπσξίεο. Σν Νηάξζαλ Σνπ
ήηαλ ηα πάληα, θαη εάλ ηπραία ν Μπάκπα θνηηνχζε πξνο ηελ κεξηά
καο ή καο κηινχζε, θαηαθιπδφκαζηαλ απφ κηα αηζέξηα ραξά.
Ο Μπάκπα επαλεηιεκκέλα καο έιεγε φηη δελ ήηαλ απηφ ην ζψκα,
φπσο θαη εκείο δελ είκαζηε απηφ ην ζψκα πνπ θνπβαιάκε. Ήζειε
λα πξαγκαηψζνπκε ην Οηθνπκεληθφ Άηκα, ηνπ νπνίνπ ν ίδηνο ήηαλ ε
Δλζάξθσζε, θαη ηνπ νπνίνπ ν θαζέλαο καο είλαη έλα ζθεχνο, έλα
δνρείν πνπ ην πεξηέρεη.
ήκεξα, ζε πνιινχο ππάξρεη έλα αίζζεκα απψιεηαο. Ο δξφκνο
κπξνζηά ηνπο δελ είλαη μεθάζαξνο θαη επηπιένλ βνκβαξδίδνληαη
απφ ακθηιεγφκελεο αλαθνξέο. Αλαδεηνχλ παξεγνξηά αλακεηαμχ
ηνπο, αιιά δελ είλαη ζίγνπξνη εάλ πξέπεη λα αληαιιάζζνπλ ηηο
ζθέςεηο ηνπο θαη ηα λέα. Αλαξσηηνχληαη ζε πνηνλ λα απεπζπλζνχλ
γηα θαζνδήγεζε θαη ηη ζα γίλεη ζην κέιινλ κε ηα Ηλζηηηνχηα θαη ηα
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Κέληξα ηνπ άη, ηα Samithis θαη ηα Bhajan Mandalis (ζ.η.κ. έηζη
νλνκάδνληαη ηα Κέληξα θαη νη Οκάδεο Μπάηδαλ ζηελ Ηλδία). Ζ ψξα
έθηαζε γηα λα θαηαιάβνπκε πνηα είλαη ε θιεξνλνκηά ηνπ Μπαγθαβάλ
ξη άηπα αη Μπάκπα. Γηα κέλα, ε θιεξνλνκηά ηνπ Μπαγθαβάλ
πεξηιακβάλεη δηάθνξα κέξε.
Καη‟ αξρήλ, είλαη ηα Ηλζηηηνχηα πνπ δεκηνχξγεζε, φπσο ην
Παλεπηζηήκην, ηα Ννζνθνκεία, ηα ρνιεία, ην Άζξακ, θιπ. ια απηά
δηνηθνχληαη απφ ην Κεληξηθφ Ίδξπκα ξη άηπα άη (Sri Sathya Sai
Central Trust) θαη ηε Γηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (University Trust).
Με ην φξακα θαη ηε δηνξαηηθφηεηά Σνπ, ν Μπαγθαβάλ δεκηνχξγεζε
αξθεηέο ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ηα Ηλζηηηνχηα Σνπ ψζηε λα ζπλερίδνπλ
λα ιεηηνπξγνχλ εχξπζκα απφ εηζνδήκαηα ηα νπνία είλαη φια
ζηαζεξά θαηαηεζεκέλα ζηηο εζληθέο ηξάπεδεο. Σα απνζέκαηα ζα
ζπλερίζνπλ λα πξνζθέξνπλ ζε φινπο ειεχζεξε εθπαίδεπζε θαη
ηαηξηθή πεξίζαιςε, αλεμαξηήησο ζξεζθείαο, θάζηαο, πίζηεο θιπ. Ο
Μπαγθαβάλ δεκηνχξγεζε απηά ηα Ηλζηηηνχηα γηα λα γίλνπλ πξφηππα
πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φηη είλαη εθηθηφ λα πξνζθέξεηαη πςειήο
πνηφηεηαο εθπαίδεπζε θαζψο θαη ηειεπηαίαο ιέμεο ηαηξηθή
πεξίζαιςε, εληειψο δσξεάλ, ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ηεο
Κπβέξλεζεο ζε νηηδήπνηε. Ζ απφδεημε ππάξρεη εδψ θαη 20 ρξφληα
πνπ ιεηηνπξγνχλ απηά ηα Ηλζηηηνχηα. Θάιαζζεο απφ θησρνχο θαη
άπνξνπο αλζξψπνπο έρνπλ επεξγεηεζεί απφ απηά, πνπ πξαγκαηηθά
απνηεινχλ ηε δσληαλή απφδεημε ηεο ζπκπφληαο θαη ηεο αγάπεο ηνπ
Μπάκπα. Απηά ηα Ηλζηηηνχηα εμππεξεηνχλ απηνχο πνπ ηα έρνπλ
αλάγθε θαη, φπσο ήζειε ν Μπαγθαβάλ, ζα ρξεζηκεχζνπλ σο
παξαδείγκαηα πνπ ζα εκπλένπλ θαη άιινπο λα δεκηνπξγήζνπλ
παξφκνηνπο πξνκαρψλεο αγάπεο θαη ππεξεζίαο πξνο ζηελ
αλζξσπφηεηα. ια απηά είλαη ην πιηθφ θνκκάηη ηεο θιεξνλνκηάο
Σνπ, απηφ πνπ κπνξεί φινο ν θφζκνο λα βιέπεη θαη λα βηψλεη.
Σν δεχηεξν θνκκάηη είλαη ε εθδήισζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν
ήξζε ν άη Αβαηάξ. Ήηαλ ε αγάπε πξνζσπνπνηεκέλε, αγάπε πνπ
ππεξέβαηλε φια ηα φξηα θαη ηα εκπφδηα, αγάπε πνπ πεξηιάκβαλε
φιε ηε δεκηνπξγία. Έρεη αλάςεη ην ιχρλν ηεο αγάπεο ζε
εθαηνκκχξηα θαξδηέο, πνπ κε ηελ ιακπξφηεηά ηνπ ηνπο εκπλέεη λα
κεηακνξθψζνπλ ηηο δσέο ηνπο θαη λα πξνζειθχζνπλ απηή ηελ
αγάπε ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Απηή ε αγάπε θάλεη απηνχο ηνπο
αλζξψπνπο λα κεξηκλνχλ θαη λα κνηξάδνληαη κε ηελ θνηλσλία,
νδεγψληαο ζε κηα γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο θνηλσλίαο, παξφιν πνπ
απηφ κπνξεί λα είλαη κηα αξγή δηαδηθαζία. Ζ εκπλεπζκέλε αγάπε
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ηνπ Μπάκπα πξνο εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο κεηαθξάδεηαη
θπξηνιεθηηθά ζε Έκπξαθηε Αγάπε ζε φιν ηνλ θφζκν. Απηή ε Αγάπε
κεηακνξθψλεη ηηο δσέο ζε θάζε δεπηεξφιεπην. Καη ε δσή απνθηά
έλα θαηλνχξγην λφεκα. Τπάξρεη έλα θαηλνχξγην κνλνπάηη, ην
κνλνπάηη ηεο Πξέκα Γηφγθα, πνπ γηα ηνπο αθνζησκέλνπο ηνπ άη
ελζαξθψλεη κέζα ηνπ ηηο Κάξκα, Μπάθηη θαη Γθληάλα Γηφγθα. Ο
Μπαγθαβάλ έρεη πεη «λα δείηε κέζα ζηελ αγάπε» θαη, πξαγκαηηθά,
απηφο είλαη ν ηξφπνο πνπ κπνξνχκε λα επηθνηλσλνχκε καδί Σνπ.
Άξα ε αγάπε είλαη ε κεγαιχηεξε θιεξνλνκηά ηνπ Μπαγθαβάλ, πνπ
παξφιν δελ κπνξνχκε λα ηελ αγγίμνπκε, είλαη αιεζηλή θαη
παγθφζκηα θαη ηε βηψλνπλ φινη. Αλήθεη ζε φιε ηελ αλζξσπφηεηα θαη
φρη κφλν ζε ιίγνπο. Γελ κπνξεί λα ηδηνπνηεζεί απφ θαλέλα, αιιά
κπνξεί κφλν λα κνηξαζηεί θαη λα βησζεί γηα ηε ιχηξσζε φισλ.
Σν ηξίην κέξνο ηεο θιεξνλνκηάο Σνπ είλαη ε Παηδεία. Δλψ
θάπνηνη απιά κίιεζαλ γη‟ απηήλ, ν Μπαγθαβάλ δηαηχπσζε θαη
εηζήγαγε ην Πξφγξακκα ησλ Αλζξψπηλσλ Αμηψλ ζηα Δθπαηδεπηηθά
Σνπ Ηδξχκαηα. Απηφ ην Οινθιεξσκέλν χζηεκα Δθπαίδεπζεο πνπ
εθαξκφδεηαη ζην Παλεπηζηήκην άηπα άη, είλαη κνλαδηθφ θαη δελ
ππάξρεη παξφκνην πνπζελά αιινχ ζηνλ θφζκν. Ζ Δθπαίδεπζε ζηηο
Αλζξψπηλεο Αμίεο έρεη πνιιέο έλλνηεο πνπ εηζήρζεζαλ απφ ηνλ
Μπαγθαβάλ, φπσο ην 3HV θαη ην EDUCARE. Ζ εθπαίδεπζε πνπ
παξέρεηαη ζηα Ηλζηηηνχηα Σνπ είλαη «γηα ηε δσή θαη φρη γηα ηα πξνο
ην δελ» (.η.κ. Μία απφ ηηο γλσζηέο ξήζεηο ηνπ Μπαγθαβάλ ζηα
Αγγιηθά: Education is for Life, not for a living). Απφ ην ζηάδην ηεο
παηδηθήο ειηθίαο, ηέηνηα εθπαίδεπζε πνπ βαζίδεηαη ζηηο Αλζξψπηλεο
Αμίεο, παξέρεηαη ζηηο ηάμεηο ηεο Πλεπκαηηθήο Δθπαίδεπζεο άηπα
άη (Balvikas), νη νπνίεο δηεμάγνληαη ζε φιε ηελ Ηλδία φπσο θαη ζε
άιιεο ρψξεο, ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη κεηά ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε. Απηή ε θιεξνλνκηά είλαη ην δψξν Σνπ πξνο ηελ
αλζξσπφηεηα, γη‟ απηή θαη γηα ηηο εξρφκελεο γελεέο.
Σν ηέηαξην κέξνο ηεο θιεξνλνκίαο Σνπ είλαη ν Οξγαληζκφο
άηπα άη ν νπνίνο δξα ζε φιεο ηηο Πνιηηείεο ηεο Ηλδίαο θαζψο θαη
ζε 125 ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Ο Οξγαληζκφο άηπα άη είλαη έλα
εξγαιείν πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Μπαγθαβάλ γηα λα δίλεη ζε
φινπο ηε δπλαηφηεηα λα εθηεινχλ ηελ πλεπκαηηθή ηνπο άζθεζε κέζσ
απηψλ. Ο Οξγαληζκφο ηνπ άη έρεη ηξεηο πηέξπγεο: ηελ πλεπκαηηθή,
ηελ εθπαηδεπηηθή θαη ηεο πξνζθνξάο ππεξεζίαο. Ο θαζέλαο κπνξεί
λα δηαιέμεη φπνηα ζέιεη ψζηε λα θάλεη ηελ πλεπκαηηθή ηνπ άζθεζε
θαη λα πξνζθέξεη ππεξεζία. ήκεξα ζηελ Ηλδία ππάξρνπλ 600.000
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κέιε πνπ εζεινληηθά ππεξεηνχλ κε αγάπε θαη αθνζίσζε. ‟ απηά
πεξηιακβάλνληαη θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη θαη γξαθεηνθξάηεο,
γηαηξνί, κεραλνιφγνη, δηθαζηέο, δηθεγφξνη, θαζεγεηέο, δάζθαινη,
λνκνζέηεο, αγξφηεο θαη θνηηεηέο. Δξγάδνληαη ζε πάλσ απφ 2.700
ρσξηά θαζψο θαη ζε θησρνγεηηνληέο, λνζνθνκεία, γεξνθνκεία,
θπιαθέο, νξθαλνηξνθεία, ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ
θαηαζηξνθέο, εκπλεφκελνη απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ Μπαγθαβάλ, φηη
ππεξεηψληαο ηνλ άλζξσπν ππεξεηνχλ ηνλ Θεφ. Πνιινί απφ απηνχο
δελ είραλ πνηέ ηελ επθαηξία λα κηιήζνπλ ζην νπάκη, παξφια ηαχηα
έρνπλ ππεξ-ελεξγνπνηεζεί απφ Δθείλνλ θαη έρνπλ αθηεξψζεη ηηο
δσέο ηνπο ζηελ αληδηνηειή ππεξεζία. Βιέπνπκε “έβα Νηαι”,
δειαδή εζεινληέο, απφ θάζε πνιηηεία ηεο Ηλδίαο λα έξρνληαη ζπρλά
ζην Άζξακ, ζηα λνζνθνκεία θαη ζε φια ηα κέξε ηνπ Πξαζάληη
Νίιαγηακ γηα λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Έξρνληαη εδψ κε
δηθά ηνπο έμνδα θαη πξνζθέξνπλ κε φιε ηνπο ηελ θαξδηά ην ρξφλν
θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπο. Γη‟ απηνχο ηνπο εζεινληέο απηή είλαη ε
κέζνδφο ηνπο γηα λα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ Μπαγθαβάλ Μπάκπα,
γηαηί γλσξίδνπλ φηη ν Μπαγθαβάλ ραίξεηαη φηαλ ππεξεηνχκε κε
αγάπε ηνπο θησρνχο θαη ηνπο αλήκπνξνπο. Πηζηεχνπλ φηη ν
Μπαγθαβάλ είλαη εθεί φπνπ γίλεηαη ε δνπιεηά Σνπ. Απηή ε ππεξεζία
“έβα” έρεη κεηακνξθψζεη ηηο δσέο ηνπο θαη ζα ζπλερίζνπλ λα ηελ
θάλνπλ κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπο. Καλέλαο δελ κπνξεί λα ηνπο
πάξεη ηνλ Μπαγθαβάλ ηνπο γηαηί Δθείλνο είλαη ζπλέρεηα καδί ηνπο.
Καλέλαο δελ ηνπο εμαλαγθάδεη λα θάλνπλ ν,ηηδήπνηε, εθφζνλ
ππεξεηνχλ κε αγάπε θαη αθνζίσζε. Γη‟ απηνχο πνπ δέρνληαη ηελ
ππεξεζία, απηφ ην έβα θέξλεη ηνλ Μπαγθαβάλ ζηε δσή ηνπο
κεηακνξθψλνληάο ηνπο, νπφηε αξρίδνπλ θη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο λα
αγαπνχλ θαη λα ππεξεηνχλ ηνπο άιινπο.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οξγαληζκνχ άη ζπλερίδνπλ λα
απμάλνληαη θαη δελ πξφθεηηαη λα ζηακαηήζνπλ ζην κέιινλ. Ζ λενιαία
δίλεη έλα θαηλνχξγην δπλακηζκφ θαη κηα θαηλνχξγηα ελέξγεηα ζηνλ
Οξγαληζκφ, ρξεζηκνπνηψληαο λέα εξγαιεία θαη ηερλνινγία γηα λα
βειηηψζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο αληδηνηεινχο ππεξεζίαο ηεο. Απηή
ε θιεξνλνκηά ηνπ Μπαγθαβάλ, πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ην θαιφ θαη
ηελ επεκεξία ηεο αλζξσπφηεηαο είλαη πάληα δηθηά Σνπ, δελ κπνξεί
λα ηελ πάξεη θαλείο, αιιά κφλν λα ηε κνηξαζηεί θαη λα ηε βηψζεη κε
ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπινθή. Ο Μπαγθαβάλ δελ αλήθε κφλν ζηελ
Ηλδία θαη ζηνπο Ηλδνχο, αιιά ζε φινπο ηνπο πνιίηεο απηήο ηεο γεο.
Ήξζαλ θαηά εθαηνκκχξηα γηα ηελ αγάπε Σνπ θαη ηε Θενπλεπζηία
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Σνπ. Θα ζπλερίζνπλ θαη ζην κέιινλ λα έξρνληαη γηαηί Δθείλνο έρεη
γίλεη γηα πάληα έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο ηνπο.
Απηή είλαη ινηπφλ, αγαπεκέλνη κνπ αδειθνί θαη αδειθέο, ε
θιεξνλνκηά αγάπεο Σνπ Μπάκπα. Ζ θιεξνλνκηά Σνπ είλαη ην
αηψλην κήλπκά Σνπ πξνο ηελ αλζξσπφηεηα. Δπινγεκέλνη είλαη απηνί
πνπ Σνλ γλψξηζαλ. Αθφκα πην επινγεκέλνη είλαη απηνί πνπ
κνηξάζηεθαλ ηελ θιεξνλνκηά Σνπ, ην «Να αγαπάηε ηνπο πάληεο θαη
λα ππεξεηείηε ηνπο πάληεο», «Love All, Serve All».

LOVE ALL – SERVE ALL
ΝΑ ΑΓΑΠΑΣΔ ΣΟΤ ΠΑΝΣΔ
ΝΑ ΤΠΗΡΔΣΔΙΣΔ ΣΟΤ ΠΑΝΣΔ
- Μπάκπα
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Από ηα Αξρεία καο

ΓΗΑΣΗ ΔΡΥΔΣΑΗ Ο ΑΒΑΣΑΡ;
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΕ ΕΝΣΟΝΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΘΕΟ,
ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΕΣΕ

Σ

ν ζψκα είλαη λαφο θαη έλνηθνο είλαη ν Θεφο (Deho Devalaya
Proktho Jivo Deva Sanathana). Σν Αλψηαην Αηψλην Ολ
δηακέλεη ζηνλ λαφ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. ινη νη
Αβαηάξ πξνζιακβάλνπλ αλζξψπηλε κνξθή, θαζψο ην αλζξψπηλν
ζψκα είλαη πνιχ ηεξφ.
ηελ Μπάγθαβαλη Γθίηα, ν ξη Κξίζλα δειψλεη φηη κέζα ζηνλ
άλζξσπν είλαη o Ίδηνο ζαλ δχλακε ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο, ζαλ
δηάλνηα (Μπνχληη). Ο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα πεηχρεη κεγαινςπρία,
αθφκα θαη αλ απνθηήζεη ηνλ πινχην φινπ ηνπ θφζκνπ. Δίλαη ε
δηάλνηά ηνπ πνπ ηνλ θάλεη πςειφθξνλα. Απηφο πνπ δελ θάλεη ρξήζε
ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο, δελ είλαη θαιχηεξνο απφ πνπιηά ή
θηήλε. Ο Θεφο «θαηεβαίλεη» ζαλ Αβαηάξ γηα λα εμπςψζεη ηνλ
άλζξσπν ζε αλψηεξν πλεπκαηηθφ επίπεδν. Ζ ιέμε «Αβαηάξ»
ζεκαίλεη «θάζνδνο». Γίλεηαη φπσο κία κεηέξα ζθχβεη γηα λα ζεθψζεη
ην παηδί ηεο, κε ζθνπφ λα ην ρατδνινγήζεη θαη θξνληίζεη. Ο Θεφο
θαηεβαίλεη ζε αλζξψπηλν επίπεδν γηα λα αλπςψζεη πλεπκαηηθά ηνλ
άλζξσπν, ν νπνίνο παγηδεχεηαη ζηα δίρηπα ησλ κηθξν-επηζπκηψλ θαη
αζήκαλησλ επηδηψμεσλ. Σνλ δηδάζθεη κε πνην ηξφπν κπνξεί λα
ζενπνηεζεί. Απηή είλαη ε δηδαζθαιία ηεο Μπάγθαβαλη Γθίηα, ηεο
Βίβινπ, αιιά θαη άιισλ ηεξψλ γξαθψλ. Οη ηεξέο γξαθέο δελ
κπνξνχλ, απφ κφλεο ηνπο, λα ιπηξψζνπλ ηνλ άλζξσπν. Τπεξεηνχλ
κφλν ζαλ νδνδείθηεο. Γείρλνπλ ηνλ δξφκν πνπ πξέπεη λα
αθνινπζήζεη ν άλζξσπνο, γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ Θεφηεηα.
Σα Ηεξά Πξνζθπλήκαηα δελ Δμαιείθνπλ ηηο Ακαξηίεο ζαο
ινη νη Αβαηάξ είλαη Δλζαξθψζεηο Θενχ ζε πιήξε δφμα
(Πνπξλαβαηάξ), θη έρνπλ φια ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
Θεφηεηαο. κσο, νη ηεξέο γξαθέο ζεσξνχλ φηη κφλν ν Κχξηνο Κξίζλα
ήηαλ πιήξεο ελζάξθσζε, κε φιεο ηηο 16 φςεηο ηεο Θεφηεηαο. Παξά
ηελ παληνδπλακία ηνπ, ν Κξίζλα ήηαλ εχθνια πξνζηηφο ζηνπο
πηζηνχο ηνπ θαη παξαδηλφηαλ ζε απηνχο. ηαλ έρεηε βαζηά
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αθνζίσζε, ν Κχξηνο είλαη έηνηκνο λα ζαο ππεξεηήζεη ζαλ θνηλφο
ππεξέηεο. Ο Κχξηνο είλαη πάληνηε πξνεηνηκαζκέλνο λα εθηεζεί ζε
θάζε είδνπο δπζθνιία ή δνθηκαζία γηα λα πξνζηαηέςεη ή βνεζήζεη
ηνπο πηζηνχο ηνπ. Δπίζεο, νη ηεξέο γξαθέο δειψλνπλ φηη ε Θεφηεηα
ελδίδεη ζηελ αθνζίσζε ηνπ πηζηνχ. Πνιινί πηζηνί ηξαγνχδεζαλ
χκλνπο γηα ηνλ Κξίζλα θαη ζιίβνληαλ γηα ην γεγνλφο φηη δελ ήζαλ
αξθεηά ηπρεξνί λα γελλεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Έιεπζήο ηνπ,
ψζηε λα απνιακβάλνπλ ηελ ζετθή ηνπ κνπζηθή θαη λα γίλνληαη
κάξηπξεο ησλ ζετθψλ ζαπκαζηψλ έξγσλ ηνπ. Αιιά νη βξαδχλνεο
(αξγφζηξνθνη) δχζπηζηνη δελ κπνξνχλ λα απαιιαγνχλ απφ ηηο
κηθξν-επηζπκίεο ηνπο θαη λα αλαδεηήζνπλ ηελ επδαηκνλία, ε νπνία
πξνέξρεηαη απφ ηελ αθνζίσζε ζηελ Θεφηεηα.
Πνιινί πηζηνί ζπλερίδνπλ ηα πξνζθπλήκαηα ζην Μπελαξέο
(Βαξαλάζη), ην Πξαγηάγθ ή ζε άιινπο ηεξνχο ηφπνπο, κε ηελ ειπίδα
φηη – κε απηφ ηνλ ηξφπν – ζα ζπγρσξεζνχλ νη ακαξηίεο ηνπο. Σα
πξνζθπλήκαηα δελ είλαη ην κέζνλ γηα ηελ εμάιεηςε ακαξηηψλ. Δθείλν
πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ν εμαγληζκφο ηεο θαξδηάο θαη ηνπ λνπ. Δάλ ν
λνπο εμαγλίδεηαη κε πλεπκαηηθή πεηζαξρία (άληαλα), ε Θεφηεηα ζα
απνθαιπθζεί απζνξκήησο. Ζ κεγάιε πηζηή ηνπ Κξίζλα, ε Μίξα,
έδσζε ην ίδην κήλπκα, φηαλ ηξαγνχδεζε ην Μπάηδαλ πνπ θαινχζε
ηνλ λνπ λα πάεη ζηνλ Γάγγε θαη ηνλ Γηακνχλα. Ο Γάγγεο θαη ν
Γηακνχλα δελ είλαη ηα πνηάκηα ζηελ βφξεηα Ηλδία, αιιά ηα Ίληα θαη
Πίλγθια (ιεπηνθπείο λεπξηθνί δίαπινη ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε) ηνπ
αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Σν θεληξηθφ ζεκείν αλάκεζα ζηα θξχδηα είλαη
ην Πξαγηάγθ, ην κέξνο φπνπ ζπλαληψληαη ν Γάγγεο θαη ν Γηακνχλα.
πγθεληξψλνληαο ηνλ λνπ ζε απηφ ην ζεκείν, κπνξείηε λα
αλαθαιχςεηε ηνλ Κξίζλα. Αηφ ην ζεκείν (αλάκεζα ζηα θξχδηα) ε
Μίξα ην πεξηγξάθεη σο δξνζεξφ, αγλφ θαη αηάξαρν. Ζ εηζπλνή θαη ε
εθπλνή ζπκβνιίδνπλ απηφ πνπ πξέπεη θάπνηνο λα δέρεηαη κέζα ηνπ
θαη ηη πξέπεη λα απνξξίπηεη, ελψ ην θξάηεκα ηεο αλαπλνήο ζεκαίλεη
απηφ πνπ πξέπεη λα πξνζειψλεηαη θάπνηνο, δειαδή ηελ Θεφηεηα.
Πξέπεη λα δέρεηαη κέζα ηνπ φια φζα είλαη αγλά θαη λα απνξξίπηεη
φια φζα είλαη αλήζηθα.
Ο Κύξηνο Αληαπνθξίλεηαη ζηε θνδξή Δπηζπκία ηωλ Πηζηώλ ηνπ
Ζ Μπάγθαβαλη Γθίηα έρεη θαζνξίζεη ηξεηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο:
Με θνβάζηε ηηο δπζθνιίεο. Με ιεζκνλείηε ηνλ Θεφ. Με ιαηξεχεηε
φ,ηη είλαη παξαπιαλεηηθφ. Δίλαη, αθξηβψο, ε εκκνλή ζε απηέο ηηο ηξεηο
εληνιέο, πνπ ακέηξεηνη πηζηνί φισλ ησλ ειηθηψλ έρνπλ επηδηψμεη λα
πξαγκαηψζνπλ ηελ Θεφηεηα κε πλεπκαηηθή πεηζαξρία θαη άζθεζε. Ζ
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Μπαγθαβάηα (Ηεξφ βηβιίν, πνπ έγξαςε ν ζνθφο Βπάζα, θαη
αζρνιείηαη κε ηνλ Βίζλνπ θαη ηηο ελζαξθψζεηο ηνπ, εηδηθά ηνπ Κξίζλα)
παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Κχξηνο αληαπνθξίλεηαη
επλντθά ζηελ ζθνδξή επηζπκία ησλ πηζηψλ ηνπ θαη θαηεπλάδεη ηελ
κεγάιε ηνπο ζιίςε, ε νπνία πξνμελείηαη κε ηνλ ρσξηζκφ απφ ηνλ
Κχξην. ηαλ ν Κξίζλα έθπγε γηα ηε Μαηνχξα (πφιε πνπ γελλήζεθε),
νη Γθφπηθα (βνζθνπνχιεο αγειάδσλ θαη γαιαηνχδεο) ππέθεξαλ
πάξα πνιχ, ήηαλ αδχλαην λα αληέμνπλ ηνλ ρσξηζκφ. ιε ηελ ψξα
θνίηαδαλ πξνο ηελ Μαηνχξα, γηα λα δνπλ πφηε ζα επέζηξεθε ν
Κξίζλα. Κάπνηα εκέξα, δηέθξηλαλ απφ καθξηά έλα ζχλλεθν ζθφλεο
θαη θαληάζηεθαλ φηη ν Κξίζλα είρε ελδψζεη ηειηθά ζηηο παξαθιήζεηο
ηνπο, θη επέζηξεθε ζην Γθφθνπι (ην ρσξηφ ηνπο). Δίδαλ κηα άκαμα κε
θάπνηνλ κέζα ηεο. ηαλ ε άκαμα ζηακάηεζε, είδαλ πσο απηφο πνπ
θαηέβεθε δελ ήηαλ ν Κξίζλα. Με ηηο θαξδηέο ηνπο λα είλαη
αθηεξσκέλεο ζηνλ Τπέξηαην Κχξην, νη Γθφπηθα δελ είραλ θαζφινπ
δηάζεζε λα ζηξέςνπλ ην βιέκκα ηνπο πξνο ηνλ μέλν, ν νπνίνο δελ
ήηαλ άιινο απφ ηνλ πνιχ αγαπεκέλν θίιν ηνπ Κξίζλα, ηνλ
Οχληαβα. Ο Κξίζλα, πνπ γλψξηδε ηελ αγσλία ησλ Γθφπηθα, είρε
ζηείιεη ηνλ Οχληαβα λα ηηο παξεγνξήζεη.
Σελ ζηηγκή πνπ ν Οχληαβα θαηέβεθε απφ ηελ άκαμα, άξρηζε λα
λνπζεηεί ηηο Γθφπηθα: «Δ, εζείο νη Γθφπηθα! Αγλνείηε ηηο ηεξέο γξαθέο.
Γελ έρεηε ζνθία. Γη‟ απηφ καξαδψλεηε γηα ηνλ Κξίζλα. ηαλ
γλσξίζεηε ηηο ηεξέο γξαθέο, ζα ζπλεηδεηνπνηήζεηε φηη ν Κξίζλα είλαη
πάληνηε καδί ζαο. Μέλεη κφληκα ζηελ θαξδηά ζαο. Αληί λα
αγαιιηάδεηε πνπ ν Κξίζλα είλαη κέζα ζαο, ιαρηαξάηε γηα ηελ
ζσκαηηθή κνξθή ηνπ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ άγλνηά ζαο. Θα ζαο
δηδάμσ ηελ επηζηήκε ηεο Γηφγθα, γηα ηελ νπνία κ‟ έζηεηιε ν Κξίζλα».
Ζ Αιεζηλή Αθνζίωζε ηωλ Γθόπηθα
Οη Γθφπηθα δε ην ζεσξνχζαλ ζσζηφ λα κηινχλ απ‟ επζείαο ζ‟ έλαλ
μέλν. Δθάξκνζαλ ην ηέρλαζκα λα απεπζχλνληαη ζε κηα κέιηζζα, γηα
λα απαληήζνπλ ζηνλ Οχληαβα. Δίπαλ: «Μέιηζζα!Απηά ηα ιφγηα (ηνπ
Οχληαβα) πξνζζέηνπλ ιάδη ζηελ θσηηά πνπ θαίεη κέζα καο, ιφγσ
ηνπ ρσξηζκνχ απφ ηνλ Κξίζλα. Αξθεηά απηά ηα ιφγηα». Σφηε, ν
Οχληαβα άπισζε ην ρέξη ηνπ ζηηο Γθφπηθαο, θξαηψληαο ην γξάκκα
πνπ ηνπο είρε ζηείιεη ν Κξίζλα, θαη είπε: «Απηφ εδψ είλαη κήλπκα ηνπ
Κξίζλα γηα εζάο. Σνπιάρηζηνλ, δηαβάζηε ην». Μία Γθφπηθα απάληεζε
ακέζσο: «Μέιηζζα! Δίκαζηε αγξάκκαηεο ρσξηθέο. Πνλάκε πνιχ.
Γείμε καο ηνλ Κξίζλα». Μηα άιιε Γθφπηθα εθδήισζε ηνλ πφλν
ηεο:«Μαο θαίεη ε θσηηά ηεο αγσλίαο πνπ πξνμελεί ε απνπζία ηνπ
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Κξίζλα. Αλ αγγίμνπκε ην γξάκκα, κπνξεί λα θαεί θαη λα γίλεη ζηάρηε.
Γελ ηνικνχκε λα ην αγγίμνπκε». Αθφκε, κηα άιιε Γθφπηθα είπε:«Σα
δάθξπα ησλ καηηψλ καο ζα ιεξψζνπλ ηα γξάκκαηα ηεο επηζηνιήο
ηνπ Κξίζλα, πνπ είλαη ζαλ καξγαξηηάξηα. Γελ κπνξνχκε λα
αληέμνπκε βιέπνληαο ιεξσκέλν ην κήλπκά ηνπ».
Σφηε, ν Οχληαβα είπε:«Σνπιάρηζην, αθνχζηε ην κήλπκα. Θα ζαο
κεηαδψζσ ηελ γλψζε ηεο Γηφγθα». Μία Γθφπηθα, αλίθαλε λα ειέγμεη
ηνλ πφλν ηεο, είπε απεπζπλφκελε ζηελ κέιηζζα:«Μέιηζζα! Έρνπκε
κφλν έλα λνπ θαη απηφο έρεη πάεη ζηνλ Κξίζλα, ζηε Μαηνχξα. Αλ
είρακε ηέζζεξηο λφεο, ζα κπνξνχζακε λα ζηξέςνπκε έλαλ πξνο ηελ
Γηφγθα, έλαλ άιιν ζε άιιν ζέκα θ.ν.θ. Αιιά ηνλ κφλν λνπ πνπ είρακε
έρεη παξαδνζεί ζηνλ Κξίζλα. Γελ έρνπκε πεξηζψξην γηα θάπνηα
καζήκαηα Γηφγθα». Ο Οχληαβα έκεηλε άθσλνο απφ θαηάπιεμε, φηαλ
αληηιήθζεθε ηελ κνλνδξνκηθή αθνζίσζε ησλ Γθφπηθα γηα ηνλ
Κξίζλα.
Ζ πεκπηνπζία φισλ ησλ Βεδψλ θαη ηεξψλ γξαθψλ είλαη ν
κνλνδξνκηθφο
πξνζαλαηνιηζκφο
ηεο
ζθέςεο.
Απηή
ε
κνλνδξνκηθφηεηα ζθέςεο θαηαιήγεη ζε κνλνδξνκηθή αθνζίσζε ζηνλ
Θεφ. Ο Οχληαβα ζπιινγίζηεθε φηη ν ίδηνο δελ είρε θαιιηεξγήζεη ηελ
κνλνδξνκηθή αθνζίσζε, πνπ είραλ δείμεη νη Γθφπηθα.
Απφ ηηο Γθφπηθα, νη πξψηεο θαη θαιχηεξεο πηζηέο ήζαλ ε Ράληα
θαη ε Νεξάηδα. Πξηλ αλαρσξήζεη ν Οχληαβα, ζπλάληεζε ηελ Ράληα,
ε νπνία ζθεθηφηαλ κφλν ηνλ Κξίζλα θαη παξαθαινχζε ζεξκά λα έρεη
ην φξακά ηνπ, γηα λα γαιελέςεη ηελ βαζαληζκέλε θαξδηά ηεο. Ο
Οχληαβα ξψηεζε ηελ Ράληα, ε νπνία ήηαλ μαπισκέλε ζ‟ έλαλ
ακκφινθν, κε έρνληαο ζπλαίζζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, εάλ είρε
θάπνην κήλπκα λα κεηαθέξεη ζηνλ Κξίζλα. Δθείλε, φηαλ ζπλήιζε ιίγν
θξαχγαζε θιαίγνληαο:
Αλ ήζνπλ δέληξν, πνπ κεγαιώλεη νιόξζν,
ζα ήζεια λα ηπιηρηώ γύξσ ζνπ ζαλ αλαξξηρεηηθό θπηό.
Αλ ήζνπλ νιάλνηρην ινπινύδη,
ζα ήζειε λα πεηώ από πάλσ ζνπ ζαλ κέιηζζα.
Αλ ήζνπλ ην βνπλό Μέξνπ11,
ζα έπεθηα ζαλ θαηαξξάθηεο πνηακνύ από απηό.
Αλ ήζνπλ ν αραλήο νπξαλόο,
ζα ήκνπλ κέζα ζνπ ζαλ αζηέξη.
11

Μπζηθό βνπλό, ηεο Ιλδνπηθήο κπζνινγίαο (Θεσξείην ζαλ ηνλ Όιπκπν ηεο
Διιεληθήο κπζνινγίαο).
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Αλ ήζνπλ ν απύζκελνο σθεαλόο,
ζα ζπγρσλεπόκνπλ καδί ζαλ πνηάκη.
Πνύ είζαη, Κξίζλα;
Πξνο ηα πνύ πνξεύηεθεο;
Γελ έρεηο ζπκπόληα κέζα ζνπ; Κξίζλα! Κξίζλα!
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)
Αγάπε γηα ηνλ Θεό είλαη ην Μέζν θαη ν θνπόο
Βιέπνληαο ηελ Ράληα ζε απηή ηελ αμηνιχπεηε θαηάζηαζε, ε θαξδηά ηνπ
Οχληαβα έιησζε, καιάθσζε. πλεηδεηνπνίεζε φηη ν Κξίζλα ηνλ είρε
ζηείιεη ζηηο Γθφπηθα κε απηή ηελ απνζηνιή γηα λα πάξεη ην κάζεκα, ηη
είλαη αιεζηλή αθνζίσζε (Μπάθηη). Ο Οχληαβα αληηιήθζεθε φηη ν Κξίζλα
είρε παίμεη απηφ ην έξγν γηα λα ηνπ δείμεη φηη, αθφκε θη εθείλνη πνπ
γλσξίδνπλ ηέιεηα ηηο ηεξέο γξαθέο, φθεηιαλ λα κάζνπλ ηελ εζσηεξηθή
αιήζεηα γηα ηελ πξαγκαηηθή αθνζίσζε, απφ ηελ κνλνδξνκηθή, ηελ αγλή
αθνζίσζε πνπ έδεηρλαλ νη Γθφπηθα ζηνλ Κξίζλα. Αγάπε γηα ηνλ Θεφ
είλαη ην κέζν θαη ν ζθνπφο. Απηφ ην κπζηηθφ απνθάιπςαλ νη Γθφπηθα.
Έβιεπαλ αγάπε κέζα ζηα πάληα. Σελ αλαγλψξηδαλ ζηε κνπζηθή ηεο
θινγέξαο ηνπ Κξίζλα, ε νπνία θαηέθιπδε ηνλ θφζκν κε αγάπε θαη
πιεκκχξηδε ηελ ζηεγλσκέλε γε κε αγάπε.
Ο Θεφο είλαη κέζα ζηνλ θαζέλα, αιιά γηα λα Σνλ ζπλεηδεηνπνηήζεηε
ππάξρεη κφλν έλαο ηξφπνο. Υξεηάδεηαη λα θαιιηεξγήζεηε έληνλε αγάπε
γηα Δθείλνλ. Μφλν απηή είλαη ε Ζκέξα ησλ Γελεζιίσλ ηνπ Κξίζλα, ηφηε
πνπ αγσλίδεηαη θάπνηνο λα αλαπηχμεη ηέηνηα αγάπε γηα ηνλ Θεφ. Ο
Κξίζλα δε γελληέηαη θάζε εκέξα πνπ γηνξηάδνληαη ηα Γελέζιηά ηνπ. Ο
Κξίζλα γελληέηαη κέζα ζαο, φηαλ πξνζπαζείηε λα αλαπηχμεηε ζετθή
αγάπε, ζαλ ην κέζν πνπ ζα ζπάζεηε ηα δεζκά ζαο. Ο ζσζηφο ηξφπνο
γηα λα γηνξηάδεηε ηα Γελέζιηά ηνπ, είλαη λα δείηε ζχκθσλα κε ηηο
δηδαζθαιίεο ηνπ.

- Απνζπάζκαηα από Οκηιία ηνπ Μπαγθαβάλ ζην Πξαζάληη
Νηιαγηάκ,
ηελ
31ε
Απγνύζηνπ 1983

ΚΔΦΔΗ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ
(πσο αλαγξάθνληαη θαζεκεξηλά ζηνλ Πίλαθα ηνπ Πξαζάληη
Νίιαγηακ, απφ Οκηιίεο ηνπ Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα)
1 Απγνύζηνπ 2011
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 201125

ηαλ δεη θαλείο έλα ζθνηλί κέζα ζην ζθνηάδη, είηε απφ ιάζνο ηνπ, ή
επεηδή δελ έρεη μαλαδεί ζθνηλί, ηνπ θαίλεηαη ζαλ θίδη, εθηνπίδνληαο
ηελ αιήζεηα ηνπ ζθνηληνχ. ηαλ φκσο κάζεη ηελ αιήζεηα θαη πεη κέζα
ηνπ: «απηφ δελ είλαη θίδη, είλαη κφλν έλα ζθνηλί», ηφηε ην θίδη
απηνκάησο εμαθαλίδεηαη, δηφηη απιψο ήηαλ θάηη κε αιεζηλφ. Απηφο ν
ηξφπνο ζθέςεο ή ζχιιεςεο ησλ πξαγκάησλ κπνξεί λα
„δεκηνπξγήζεη‟ έλα θίδη, αιιά θαη λα ην θαηαζηξέςεη! Να ζπκάζηε ην
εμήο: «Ζ ζεηηθή δήισζε δεκηνπξγεί, ε άξλεζε θαηαζηξέθεη!»
Ακθφηεξα είλαη δηεξγαζίεο ηνπ λνπ πνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ
σο „ζθέςεηο‟. ,ηη ζθέθηεζηε, απηφ αθξηβψο θαη γίλεζηε. θέςεηο
φπσο «Δίλαη ν θφζκνο πξαγκαηηθφο;» ή «Αμίδεη ην λα θπλεγά θαλείο
ηηο εγθφζκηεο απνιαχζεηο;» αλ θαη απνξξένπλ απφ ηε ςεπδαίζζεζε
(Αγθληάλα – Ajnana), φλησο καο δηαπιάζνπλ εζσηεξηθά. Γηα λα
ππεξληθήζεηε ηελ ςεπδαίζζεζε ή ηελ άγλνηα, ηα αθφινπζα ζα ζαο
είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκα: (1) ην λα εζηηαζηείηε ζηελ πλεπκαηηθή ζαο
πξφνδν, (2) ην λα θξνληίζεηε ε πίζηε ζαο λα είλαη ζηαζεξή,
αηαιάληεπηε (3) ην λα είζηε αθνζησκέλνη ζηνλ Θεφ θαη ηέινο (4) ε
Υάξε ηνπ Θενχ. Αλ έζησ θαη έλα απφ απηά ηα ηέζζεξα ιείπεη, δελ
κπνξείηε λα βηψζεηε ηελ χςηζηε επδαηκνλία ηνπ Απφιπηνπ.
- Μπάκπα
2 Απγνύζηνπ 2011
Οθείιεηε λα θαιιηεξγήζεηε ηελ ηδηφηεηα ηνπ λα είζηε πάληνηε
ραξνχκελνη, κ‟ έλα ρακφγειν ζην πξφζσπφ ζαο. Απηφ ζα ζαο θάλεη
λα δηαθξίλεζηε απφ ηνπο άιινπο. Δπίζεο, νη άλζξσπνη ζα ζαο
ζπκπαζνχλ πεξηζζφηεξν. Αιιά θαη ν ίδηνο ν Θεφο ζα ραίξεηαη
βιέπνληάο ζαο. Γη‟ απηφ, λα θάλεηε ηηο πλεπκαηηθέο ζαο αζθήζεηο κε
αζσφηεηα, αγλφηεηα θαη ηαπεηλνθξνζχλε. Σφηε, είλαη απνιχησο
βέβαην φηη ζα επηηπγράλεηε νηηδήπνηε γηα ην νπνίν αγσλίδεζηε. ε
θακία πεξίζηαζε λα κε ράλεηε ηελ ςπρξαηκία θαη ηελ απηνθπξηαξρία
ζαο. Δπίζεο, λα κε ράλεηε ην ζάξξνο ζαο, νηηδήπνηε απξφνπην ή
αληίμνν θη αλ ζαο ηχρεη. Να ζέβεζηε ηνπο πάληεο, φπνην θη αλ είλαη ην
επίπεδφ ηνπο ζηελ θνηλσλία. Σφηε ζα αλαπηπρζεί κέζα ζαο ε
ηδηφηεηα ηεο Οηθνπκεληθήο Αγάπεο (Πξέκα). αλ απνηέιεζκα, ζα
πξννδεχζεηε ζηηο πλεπκαηηθέο ζαο αζθήζεηο δίρσο θαλέλα εκπφδην.
- Μπάκπα
3 Απγνύζηνπ 2011
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Δθπαίδεπζε δίρσο ζνθία, ζνθία δίρσο θξηηηθή ηθαλφηεηα, πξάμεηο
ρσξίο ζχλεζε, πνιπκάζεηα δίρσο νμπδέξθεηα θαη επζηθξηζία, εμνπζία
πνπ δελ δηθαηνινγείηαη απφ ηα αλάινγα πξνζφληα, ιφγηα πνπ δελ
βαζίδνληαη ζηελ αιήζεηα, κνπζηθή πνπ ηεο ιείπεη ε κεισδία, ιαηξεία
ηνπ Θενχ πνπ δελ ππνζηεξίδεηαη απφ αθνζίσζε ζ‟ Δθείλνλ,
άλζξσπνο πνπ δελ δηαζέηεη θνηλή ινγηθή θαη αθέξαην ραξαθηήξα,
ζπνπδαζηήο πνπ δελ είλαη πξνηθηζκέλνο κε ηαπεηλνθξνζχλε, θαζψο
θαη κηα νκηιία πνπ δελ θαηνξζψλεη λα εκπλεχζεη ηνπο αθξναηέο - φια
απηά δελ εμππεξεηνχλ θαλέλαλ ρξήζηκν ζθνπφ. Γλψζεηο πνπ δελ
πεγάδνπλ απφ πξνζσπηθά βηψκαηα είλαη αλψθειεο. Σε ζνθία
πξέπεη λα ηελ απνθηήζεηε απφ δηθέο ζαο βησκαηηθέο εκπεηξίεο. Ζ δε
γλψζε γίλεηαη επινγεκέλε απφ ηνλ Θεφ κφλν φηαλ κεηαηξέπεηαη ζε
πξάμεηο πνπ πξνάγνπλ ην θαιφ θαη ηελ επεκεξία ηεο αλζξσπφηεηαο.
- Μπάκπα
4 Απγνύζηνπ 2011
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζπκάζηε φηη είλαη θαη εθηθηφ θαη επηζπκεηφ
λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ πιήξε δχλακε ησλ ιέμεσλ, αιιά κε
ηξπθεξφηεηα θαη γιπθχηεηα. Αλ αλππνκνλείηε λα θζάζεηε ζην
πλεπκαηηθφ επίπεδν φπνπ ζα βιέπεηε ηνλ Θεφ ζηνπο πάληεο θαη ηα
πάληα, ε γιπθχηεηα ηεο νκηιίαο ζαο ζα ζάο ραξίζεη ηεξάζηηα
βνήζεηα. Πξέπεη ινηπφλ λα πξνζθσλείηε ηνπο άιινπο κε ηξφπν πνπ
λα ηνπο ηηκά, φπσο „θχξηε‟, „δάζθαιε‟ θιπ. Απηέο νη ιέμεηο θξχβνπλ
κεγάιε θαη ηξπθεξή ζπκπάζεηα, ζηνξγή θαη ζεβαζκφ. Μέζσ απηψλ
θαη πνιιψλ άιισλ παξφκνησλ ιέμεσλ, πφζν επηπρηζκέλνπο
κπνξείηε λα θάλεηε ηνπο γχξσ ζαο! Δπίζεο, πφζν αλάιαθξνο ζα
γίλεη ν λνπο ζαο φηαλ ζαο γίλεη ζπλήζεηα ην λα κηιάηε κε
ηξπθεξφηεηα θαη γιπθχηεηα! Καη, φηαλ θάλεηε ηηο πλεπκαηηθέο ζαο
αζθήζεηο κέζα ζ‟ απηήλ ηε γεκάηε επηπρία αηκφζθαηξα, ζα επηηχρεηε
ηελ απηνζπγθέληξσζε πνιχ γξήγνξα!
5 Απγνύζηνπ 2011
Πξψηα, πξέπεη λα κάζεηε γηα ηηο πνιχηηκεο αιήζεηεο πνπ
πεξηέρνληαη ζηα ηεξά θείκελα απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ εκβαζχλεη ζ‟
απηέο θαη ηηο θαηέρνπλ. Απηφ είλαη ην πξψην ζηάδην γλψζεο. Καηφπηλ
πξέπεη λα αλαπηχμεηε κηα έληνλε παξφξκεζε λα ζηνράδεζηε απηέο
ηηο αιήζεηεο μαλά θαη μαλά. ' απηφ ην δεχηεξν ζηάδην, δηαβάδεηε
πξνζεθηηθά, εμεηάδεηε θαη ζπγθεληξψλεηε ηέηνηα ηεξά θείκελα θαη κε
κεγάιε επηκνλή θαη επηκέιεηα, δηεξεπλάηε, θαηαλνείηε θαη αληιείηε
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ραξά θαη ηθαλνπνίεζε απφ ην φηη είζηε πιένλ ηθαλνί λα δηαθξίλεηε
βαζπζηφραζηεο αιήζεηεο. Γελ είλαη φκσο αξθεηφ ην λα πξννδεχζεηε
έσο απηφ ην ζηάδην - πξέπεη θαη λα βηψζεηε απηά πνπ γλσξίζαηε θαη
είδαηε κε ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο. Δάλ θάπνηνο μαπιψζεη ακέζσο
κεηά απφ έλα ππεξβνιηθά κεγάιν γεχκα, ζα πάζεη δπζπεςία. Δάλ
φκσο θάεη κφλν ηελ αλαγθαία πνζφηεηα ηξνθήο θαη κεηά θάλεη
θάπνηα ζσκαηηθή εξγαζία, ε ηξνθή ζα ρσλεπηεί, ζα κεηαηξαπεί ζε
αίκα θαη ζα ηνλ ζξέςεη. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, πξέπεη λα κεηαηξέπεηε
ζε πξάμεηο ηα φζα έρεηε κάζεη θαη δεη, κε ην λα ηα αθνκνηψλεηε θαη
λα ηα αμηνπνηείηε γηα ηελ πξφνδν ηεο παηξίδαο καο, θαζψο θαη γηα ην
θαιφ θαη ηελ επεκεξία ηεο αλζξσπφηεηαο.
- Μπάκπα
6 Απγνύζηνπ 2011
Δάλ ζε κηα ζπδήηεζε ρξεζηκνπνηείηε ιέμεηο πνπ θαηεγνξνχλ θαη
πεξηθξνλνχλ ηνπο άιινπο, αξγφηεξα ε θαηάζηαζε ζα κεηαζηξαθεί
έηζη ψζηε εζείο λα γίλεηε ν ζηφρνο ησλ επηθξίζεσλ. Σφηε ν λνπο ζαο
ζα ηαξαρζεί θαη ν ζθνπφο ζαο λα επηηχρεηε πλεπκαηηθή πξφνδν ζα
παξεκπνδηζηεί, επεηδή ε αηκφζθαηξα γχξσ ζαο δελ ζα είλαη πηα
αγλή. πλεπψο, εάλ πξαγκαηηθά επηζπκείηε λα γίλεηε επηπρηζκέλνη
κέζσ πλεπκαηηθψλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ, πξέπεη πξνθαηαξθηηθά
λα απαζρνιείηε ηνλ λνπ ζαο είηε κε επράξηζηεο ζπδεηήζεηο είηε κε
ραξνχκελεο ζθέςεηο ή αλακλήζεηο. Ζ γιπθηά, ήπηα θαη ηξπθεξή
ζπδήηεζε ζα ζαο βνεζήζεη ηα κέγηζηα. Πξέπεη λα θαιιηεξγήζεηε
έλαλ ηέηνην ραξαθηήξα, δηφηη ν ραξαθηήξαο επηβηψλεη ηνπ ζψκαηνο.
Οη αξεηέο είλαη ην ζζέλνο θαη ην κεγαιείν ζαο, ν δε ραξαθηήξαο είλαη
ε δχλακή ζαο. Γη' απηφ, εθπαηδεχζηε ηνλ λνπ ζαο θαη ρξεζηκνπνηείηε
ηνλ γηα λα παξακέλεηε πξνζεισκέλνη ζηνλ ηειηθφ ζηφρν ηνχ λα
επηηχρεηε ηελ έλσζή ζαο κε ηνλ Θεφ.
- Μπάκπα
7 Απγνύζηνπ 2011
Ζ θξηηηθή ηθαλφηεηα είλαη ε ηδηφηεηα πνπ καο βνεζά λα δηαθξίλνπκε
ην θαιφ απφ ην θαθφ θαη καο ραξίδεη ηε δπλαηφηεηα λα
απνθαζίδνπκε πφζε ζεκαζία πξέπεη λα απνδίδνπκε ζηηο δηάθνξεο
πιεπξέο κηαο δεδνκέλεο θαηάζηαζεο. Υσξίο απηή ηελ θξηηηθή
ηθαλφηεηα, δελ κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε ζηελ νξζή νδφ δσήο.
Οπνηνζδήπνηε είλαη πξνηθηζκέλνο κε ζνθία θαη θξηηηθή ηθαλφηεηα, ν
θφζκνο ζα ηνλ ηηκά θαη ζα ηνλ αγαπά πνιχ, αθφκα θη αλ δελ δηαζέηεη
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πινχην ή πςειή θνηλσληθή ζέζε. Αληηζέησο, εθείλνο πνπ ζηεξείηαη
ζνθίαο θαη θξηηηθήο ηθαλφηεηαο δελ ζα κπνξέζεη πνηέ λα εμειηρζεί
πλεπκαηηθά, αθφκα θη αλ είλαη έλαο δηαπξεπήο επηζηήκνλαο ή
πνιπεθαηνκκπξηνχρνο. Ο άλζξσπνο πνπ δελ έρεη νχηε ζνθία νχηε
θξηηηθή ηθαλφηεηα, δελ κπνξεί νχηε θαλ λα δηαθξίλεη κεηαμχ ηνπ ηη
απνηειεί Δλάξεηε θαη ηη κε-Δλάξεηε πκπεξηθνξά [Νηάξκα θαη
Αληάξκα]. πλεπψο, ν θαζέλαο ζαο πξέπεη λα απνθηήζεη ζνθία θαη
θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη λα κελ επαλαπαχεηαη ζηηο δάθλεο ησλ
ζεσξεηηθψλ γλψζεψλ ηνπ. Πξέπεη λα αλαπηχμεηε κεγάιε
δηνξαηηθφηεηα καδί κε ζνθία θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ
βειηίσζε θαη εμχςσζε ηεο παηξίδαο καο αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο
πθειίνπ.
- Μπάκπα
8 Απγνύζηνπ 2011
Πξέπεη λα είζηε ηθαλνπνηεκέλνη, γαιήληνη θαη επραξηζηεκέλνη κε ηα
φζα έρεηε, αλεμαξηήησο ηνπ ηη έρεηε ηπρφλ θεξδίζεη ή ράζεη. Απηφ
είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Γηα ηνλ άλζξσπν πνπ ν λνπο ηνπ είλαη
ηθαλνπνηεκέλνο, γαιήληνο θαη επραξηζηεκέλνο κε ηα φζα έρεη, ε δσή
είλαη κηα αηέιεησηε γηνξηή, ελψ έλαο λνπο ζθνηηζκέλνο απφ ηηο
έγλνηεο πνπ πξνθαινχλ νη επηζπκίεο δελ βξίζθεη αλάπαπζε. ηαλ
ζαο βαζαλίδνπλ νη επηζπκίεο, ε απηνζπγθέληξσζε είλαη αδχλαηε. Οη
επηζπκίεο είλαη κηα θσηηά κέζα ην θνξκί ζαο πνπ ην κεηαηξέπεη ζε
ζηάρηεο. Ζ γαιήληα ηθαλνπνίεζε κε ηα φζα έρεηε είλαη έλα
απνηειεζκαηηθφ θάξκαθν γηα λα εμνπδεηεξψζεηε απηή ηε θσηηά.
Αθξηβψο φπσο έλα ινπηξφ ζηα δξνζεξά λεξά ελφο πνηακνχ,
αλαδσνγνλεί ηνλ ηαμηδηψηε πνπ είλαη εμαληιεκέλνο θαη ηδξσκέλνο
απφ ηελ θαπηή δέζηε ηεο εκέξαο, έηζη θαη ν άλζξσπνο πνπ
ππνθέξεη απφ ηελ θσηηά ηεο απιεζηίαο πνπ ηνλ ηζνπξνπθιίδεη, ζα
αλαδσνγνλεζεί απφ ηα δηάθαλα, θξπζηάιιηλα λεξά ηεο γαιήληαο
ηθαλνπνίεζεο θαη επραξίζηεζεο κε ηα φζα έρεη. Πάληνηε λα ζπκάζηε
φηη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηα φζα έρεηε φρη κφλν ζαο ραξίδεη επηπρία
αιιά θαη ηελ απμάλεη.
- Μπάκπα
9 Απγνύζηνπ 2011
Οη εγθφζκηεο γλψζεηο δελ κπνξνχλ λα ζαο ραξίζνπλ απφιπηε θαη
κφληκε εζσηεξηθή εηξήλε. Μφλε ε απηνγλσζία κπνξεί λα ζαο
βνεζήζεη λα δηαζρίζεηε ηνλ σθεαλφ ησλ ζιίςεσλ. Γη' απηφ, φινη ζαο
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πξέπεη λα αγσλίδεζηε λα απνθηήζεηε απηνγλσζία, δει. ηε γλψζε
ηνπ Θείνπ Δαπηνχ ζαο. Γελ είλαη ηφζν εχθνιν λα θεξδίζεηε απηή ηε
γλψζε ηνπ Θείνπ Δαπηνχ. κσο, δελ πξέπεη λα εγθαηαιείςεηε ηελ
πξνζπάζεηα, επεηδή θάπνηα ζηηγκή έηπρε λα απνγνεηεπζείηε ή λα
απειπηζηείηε. Μπνξείηε ζίγνπξα λα απνθηήζεηε απηνγλσζία κέζσ
ηεο αγλφηεηαο ηνπ λνπ. ηε δε αγλφηεηα ηνπ λνπ κπνξείηε λα
θζάζεηε κέζσ θαιψλ θαη επιαβηθψλ πξάμεσλ, αγαζνεξγηψλ,
ζπκπφληαο πξνο αλαμηνπαζείο θαη αθνζίσζεο ζηνλ Θεφ. Πξάμεηο
πνπ πξνζθέξεηε ζηνλ Θεφ αδηαθνξψληαο γηα ηελ επηηπρία ηνπο ή
κε, εμαγλίδνπλ ηελ θαξδηά ζαο. Καη ζε κηα αγλή θαξδηά αλαηέιιεη ν
Ήιηνο ηεο νθίαο. Ζ ραξαπγή απηήο ηεο ζνθίαο εμπςψλεη ηνλ
άλζξσπν ζην επίπεδν ηνπ Θενχ.
- Μπάκπα
10 Απγνύζηνπ 2011
Μελ
αγσλίδεζηε
λ‟ απνθηήζεηε
ζσκαηηθέο
απνιαχζεηο,
απνξξίπηνληαο ηελ θαηά πνιχ κνληκφηεξε ραξά ηεο εζσηεξηθήο
γαιήλεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο κε ηα φζα έρεηε. Σίπνηα δελ είλαη
πνιπηηκφηεξν απφ ηε γαιήληα ηθαλνπνίεζε θαη επραξίζηεζε κε ηα
φζα έρεη θαλείο - είλαη έλαο ζεζαπξφο πνιπηηκφηεξνο θαη απφ ηνπο
ηξεηο θφζκνπο. Ο άλζξσπνο πνπ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο θαη
επραξηζηεκέλνο κε ηα φζα έρεη, ζα κπνξέζεη λα βηψζεη απεξίγξαπηε
Θεία Υάξε. Ζ ηθαλνπνίεζή ηνπ κε ηα φζα έρεη είλαη ην απνηέιεζκα
ηεο γαιήλεο ηνπ λνπ ηνπ, ηεο ραξάο ηνπ θαη ηεο θξηηηθήο ηνπ
ηθαλφηεηαο. αλ απνηέιεζκα, κπνξεί λ‟ απνθηήζεη ην άκεζν βίσκα
ηνπ Θενχ (Sakshathkara). Αιιά γηα λα ην θαηνξζψζεη απηφ, ε κφλε
νδφο είλαη ε πλεπκαηηθή άζθεζε ηεο επαλάιεςεο ηνπ Ολφκαηνο ηνπ
Θενχ [Νάκαζκάξαλα] θαη ν δηαινγηζκφο. Μφλν απηά κπνξνχλ λα
ραξίζνπλ ζε φινπο ζαο απηήλ ηελ πλεπκαηηθή δχλακε.
- Μπάκπα
11 Απγνύζηνπ 2011
Μεξηθνί αλαδεηνχλ επίκνλα θαη αθαηάπαπζηα ηελ πλεπκαηηθή
γλψζε, παξακειψληαο ηηο εγθφζκηεο γλψζεηο. Απηφ δελ είλαη
επηζπκεηφ, δηφηη έηζη θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ ακθφηεξεο,
πεξηθεξφκελνη άζθνπα αλάκεζα ζηηο δχν. Σηο εγθφζκηεο γλψζεηο
δελ πξέπεη λα ηηο αγλνείηε. Σαπηφρξνλα φκσο είλαη πνιχ σθέιηκν,
ελφζσ αζρνιείζηε κε ηελ εθκάζεζε δηαθφξσλ ηνκέσλ εγθφζκηαο
γλψζεο, λα απνθηήζεηε θαη πλεπκαηηθή ελφξαζε. πλεπψο, ελφζσ
30ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

αζρνιείζηε κε ηελ απφθηεζε εγθφζκησλ γλψζεσλ, είλαη αλάγθε λα
αθηεξψλεηε ιίγν ρξφλν θάζε κέξα, γηα λα δηαινγίδεζηε ζηνλ Θεφ.
- Μπάκπα
12 Απγνύζηνπ 2011
Μελ πξνζθνιιάζζε ζ' απηφ ην πξνζσξηλφ θαη θεπγαιέν ζψκα –
αλη‟ απηνχ, λα ην ρξεζηκνπνηείηε ζαλ εξγαιείν. Να ζεσξείηε ηνλ
εαπηφ ζαο ρσξηζηφ απ‟ απηφ ην θζαξηφ ζψκα πνπ δεκηνπξγήζεθε
απφ ζπλδπαζκφ ησλ πέληε ζηνηρείσλ. πλεηδεηνπνηήζηε φηη είζηε ν
άθζαξηνο Θείνο Δαπηφο, ην Άηκα. Αθξηβψο φπσο ην ζπίηη ζην νπνίν
θαηνηθείηε είλαη ρσξηζηφ απφ ζάο, έηζη θαη ην ζψκα, ην νπνίν ζαο
πεξηβάιιεη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, είλαη ρσξηζηφ απφ ζάο. Σν
ζψκα απηφ είλαη ε βαζηθή αηηία φισλ ησλ ζιίςεσλ. Γη‟ απηφ, λα
θάλεηε ην ζψκα ζαο λα ππαθνχεη ην ζέιεκά ζαο θαη κελ ηνπ
ππνδνπιψλεζηε, ππνθχπηνληαο ζηα γνχζηα θαη ηα θαπξίηζηα ηνπ.
Να ην έρεηε ππφ ηνλ απζηεξφ έιεγρφ ζαο. Να ην ζεσξείηε ζαλ έλα
ζθάθνο πνπ ζθνπφ έρεη λα ζαο βνεζήζεη λα δηαζρίζεηε ηνλ πνηακφ
πνπ ιέγεηαη δσή. Με άιια ιφγηα, έσο φηνπ πξαγκαηψζεηε ηνλ Θεφ
πνπ είλαη ε Απφιπηε Αιήζεηα, πξέπεη λα θξνληίδεηε ην ζθάθνο ζαο
λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα κελ παξνπζηάδεη θζνξέο. Να ην
ηξέθεηε κε κέηξηα πνζφηεηα αγλήο ηξνθήο (αηηβηθήο) ζε ηαθηηθά
ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαη λα ην γπκλάδεηε κε ηηο ελδεδεηγκέλεο
αζθήζεηο θαη κε ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
- Μπάκπα
13 Απγνύζηνπ 2011
Ζ απηνζπζία είλαη κία φςε ηνπ ραξαθηήξα. Δίλαη κία απφ ηηο
ηδηφηεηεο κε ηελ νπνία πξέπεη λα εκπνηηζηνχλ φινη νη λένη θαη νη
λέεο. πρλά νη άλζξσπνη εμνκνηψλνπλ ηηο πξάμεηο αγαζνεξγίαο θαη
θηιαλζξσπίαο κε ηελ απηνζπζία. κσο, ππάξρεη ηεξάζηηα δηαθνξά
αλάκεζα ζηε θηιαλζξσπία θαη ηελ απηνζπζία. Οη θηιάλζξσπνη, φηαλ
θάλνπλ αγαζνεξγίεο, δίλνπλ κφλν έλα κηθξφ θιάζκα ηνπ κεγάινπ
πινχηνπ ηνπο ζηνπο άιινπο. ' απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη
δσξεέο γεο, ε δηαλνκή ηξνθήο, ε βνήζεηα κέζσ πξνζσπηθήο
εξγαζίαο θαη ε πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κφξθσζεο.
Κάλνληαο πξάμεηο θηιαλζξσπίαο, θαλέλαο άλζξσπνο δελ
πξνζθέξεη φιε ηνπ ηελ πεξηνπζία. Μφλν κεξηθνί πξνρσξνχλ έλα
επίπεδν ςειφηεξα ζηελ πλεπκαηηθφηεηα, θξαηψληαο γηα ηνλ εαπηφ
ηνπο κφλν φ,ηη είλαη ινγηθφ θαη απαξαίηεην, θαη ηελ ππφινηπε
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πεξηνπζία ηνπο ηελ παξαρσξνχλ ζηελ θνηλσλία. Σέηνηνη άλζξσπνη
θεξδίδνπλ ηελ πςειφηεξε εθηίκεζε κέζα ζηνλ θφζκν. Δπίζεο, απφ
αξραηνηάησλ ρξφλσλ νη ηεξέο γξαθέο καο φξηδαλ φηη θάζε άλζξσπνο
πξέπεη λα δηαζέηεη έλα κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζηνπο θησρνχο θαη
ηνπο αβνήζεηνπο.
- Μπάκπα
14 Απγνύζηνπ 2011
Ζ απηνζπζία είλαη ε χςηζηε αξεηή. Γελ ππάξρεη επηπρία κεγαιχηεξε
απφ απηήλ πνπ ν άλζξσπνο απνθηά κέζσ ηεο απηνζπζίαο. Μφλν
εθείλνη πνπ απηνζπζηάδνληαη ζα θεξδίζνπλ ηελ αζαλαζία. Απηφο πνπ
έρεη αιεζηλφ πλεχκα απηνζπζίαο δίλεη ζηνπο άιινπο, ρσξίο ηνλ
παξακηθξφ δηζηαγκφ ή επηθχιαμε, αθφκα θαη ην πην αγαπεκέλν θαη
πνιχηηκν αγαζφ ηνπ, ρακνγειαζηφο θαη γεκάηνο ραξά. Πξαγκαηηθή
απηνζπζία είλαη ην λα παξαδίδεηε ην φπνην απνηέιεζκα ησλ
πξάμεψλ ζαο ζηνλ Θεφ. Απηφο πνπ πξνβαίλεη ζε κία πξάμε
απηνζπζίαο δελ δηζηάδεη λα πξνζθέξεη θαη ην ζψκα ηνπ αθφκα,
ζεσξψληαο ην εμίζνπ άρξεζην φζν θη έλα ζαθί άρπξα. Απηνζπζία
ζεκαίλεη θάηη παξαπάλσ απφ ην λα απνρσξηζηεί θαλείο ηελ
πεξηνπζία ηνπ, ην ρξπζάθη ηνπ θαη ηα αληηθείκελα αμίαο πνπ δηαζέηεη
- απηνζπζία είλαη ην λα απνβάιεη ηηο θαθέο ηνπ ηδηφηεηεο φπσο είλαη
ην κίζνο, ε δήιεηα, ε νξγή θαη ε κνρζεξία, πνπ έρνπλ ξηδψζεη βαζηά
κέζα ηνπ ζε πνιιέο πξνεγνχκελεο δσέο ηνπ.
- Μπάκπα
15 Απγνύζηνπ 2011
Οη λένη θαη νη λέεο πξέπεη λα ζπεχζνπλ ζην πεδίν ηεο δξάζεο θαη λα
αγσληζηνχλ κε φιεο ηηο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ γηα λα
νηθνδνκήζνπλ κηα αλαθάκπηνπζα Ηλδία θαη έλαλ επηπρηζκέλν,
εηξεληθφ θφζκν. Πξέπεη λα απνβάιιεηε θάζε επηζπκία γηα εμνπζία
θαη δχλακε. Ζ θαξδηά θάζε λένπ θαη λέαο πξέπεη λα δηαπνηηζηεί
αθιφλεηα κε ηελ παξφξκεζε γηα ζθιεξή εξγαζία θαζψο θαη ηελ
επηζπκία λα μεξηδσζεί απφ ηελ θνηλσλία καο ε δηαθζνξά θαη ε
αλεζηθφηεηα. Σν κέιινλ ηεο Μεηέξαο Ηλδίαο12 εμαξηάηαη απφ ζαο θαη
εθείλε ήδε ζαο πεξηκέλεη. Αθξηβψο φπσο είλαη θαζήθνλ θάζε παηδηνχ
λα εμππεξεηεί ηε κεηέξα ηνπ θαη λα ηεο δίλεη ραξά, είλαη επηηαθηηθφ
12

εκ.η.κεη.: Έθθξαζε ζεβαζκνύ πξνο ηελ παηξίδα, ζπλώλπκε κε ηε ιέμε
‘Παηξίδα’.
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θαζήθνλ θάζε παηδηνχ ηνπ έζλνπο καο λα θάλεη επηπρηζκέλε ηελ
παηξίδα καο, ηε Μεηέξα Ηλδία. Σν λα ππεξεηείηε αληδηνηειψο ηελ
Παηξίδα πξέπεη λα γίλεη ην ηεξφ ηδαληθφ ηεο δσήο ζαο. Καηά
ζπλέπεηα, είλαη επηηαθηηθφ θαζήθνλ ζαο λα ελζηαιάμεηε κέζα ζαο
ηελ επξχηεξε πξννπηηθή εζληθήο ελφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο, θαη λα
αζρνιεζείηε κε θάπνηα κνξθή αθνζησκέλεο αληδηνηεινχο ππεξεζίαο
γηα ην θαιφ ηεο ρψξαο καο.
- Μπάκπα
16 Απγνύζηνπ 2011
Σν λα είζηε επραξηζηεκέλνη θαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηα φζα έρεηε είλαη
κηα αγλή, αηβηθή ηδηφηεηα, γη‟ απηφ λα κε θνβάζηε φηη κπνξεί λα ζαο
κεηαηξέςεη ζε αξγφζρνινπο – φρη, θάζε άιιν! Αληηζέησο, ζα
επηηξέςεη ζηνλ λνπ ζαο λα θάλεη έλα βήκα παξαπάλσ πξνο ηνλ
Θεφ, θαη ζα ζαο ραξίζεη εζσηεξηθή εηξήλε. Δπίζεο ζα πεξηνξίζεη ηηο
επνπζηψδεηο δξαζηεξηφηεηέο ζαο πνπ έρνπλ ζαλ ζθνπφ κφλν ην
αηνκηθφ ζαο θέξδνο. Έηζη γαιήληνο θαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηα φζα
έρεη, ν αλαδεηεηήο κπνξεί λα αγλνεί ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο
δπζθνιίεο πνπ ηνλ αλακέλνπλ ζην κνλνπάηη ηεο πλεπκαηηθφηεηαο.
Αληηκεησπίδεη φια ηα εθήκεξα πξάγκαηα απηήο ηεο δσήο σο
δειεηεξηψδε θαη ηα απνξξίπηεη. Μέζσ ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπ κε ηα
φζα έρεη, αλαπηχζζεηαη κέζα ηνπ ε θξηηηθή ηθαλφηεηα, ε
απηαπάξλεζε, θαη ην πλεχκα δηεξεχλεζεο. Ο ηθαλνπνηεκέλνο
άλζξσπνο ζα είλαη νιφηεια γαιήληνο θαη πξάνο [αηηβηθφο] θαη ζα
δηάγεη κηα εζσηεξηθή δσή, ζε δηαξθή επηθνηλσλία κε ηνλ Θετθφ Δαπηφ
ηνπ, ην Άηκα. Έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο είλαη ζε ζέζε λα θάλεη
νπνηαδήπνηε εξγαζία δίρσο λα αλαπαπζεί θαη δίρσο λα
παξαπνλεζεί. Ο λνπο ηνπ, πνπ ζπλήζσο ηαιαληεχεηαη θαη
πεξηπιαληέηαη πξνο πνιιέο θαηεπζχλζεηο, ζα απνθηήζεη έλαλ θαη
κνλαδηθφ ζηφρν. Ζ ηθαλνπνίεζή ηνπ κε ηα φζα έρεη ηνχ ραξίδεη ηνλ
ελζνπζηαζκφ θαη ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηνχληαη γηα λα αθνινπζήζεη
ην κνλνπάηη πνπ νδεγεί ζηελ Πξαγκάησζε ηνπ Θενχ
(Sakshathkara).
- Μπάκπα
17 Απγνύζηνπ 2011
Ζ αλζξψπηλε δσή είλαη γεκάηε ζθακπαλεβάζκαηα, ραξέο θαη ιχπεο.
Απηά ηα βηψκαηα έρνπλ ζθνπφ ην λα βνεζήζνπλ ηνλ άλζξσπν ζαλ
νδνδείθηεο. Ζ δσή ηνπ αλζξψπνπ ζα ήηαλ άλνζηε εάλ δελ πεξηείρε
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δνθηκαζίεο θαη δπζθνιίεο - απηέο νη δπζθνιίεο είλαη πνπ
αλαδεηθλχνπλ ηηο αλζξψπηλεο αμίεο κέζα ηνπ. Αλ δελ ζπλζιίςεηε ην
δαραξνθάιακν δελ κπνξείηε λ‟ απνθηήζεηε ην ρπκφ ηνπ. Οχηε
κπνξείηε λ‟ απμήζεηε ηε ιακπξφηεηα ελφο δηακαληηνχ ρσξίο λα ην
θφςεηε θαη λα ηνπ θάλεηε πνιιέο έδξεο. πλεπψο ν άλζξσπνο
πξέπεη λα απνβάιεη ηε κηθξνςπρία ηνπ θαη λα αλαπηχμεη επξχηεηα
λνπ θαιιηεξγψληαο κέζα ηνπ ηελ αγάπε. Μφλν φηαλ έρεηε πεξάζεη
πνιιέο δπζθνιίεο, ζα κπνξέζεηε λα βηψζεηε ηε γιπθηά επδαηκνλία
ηεο πξαγκάησζεο ηνπ Θείνπ Δαπηνχ ζαο, δει. ηνπ Θενχ κέζα ζαο.
πλεπψο, πξέπεη λα θαισζνξίδεηε ηηο δπζθνιίεο θαη λα ηηο
μεπεξλάηε. ηαλ ηηο μεπεξάζεηε, είλαη βέβαην φηη ζα βηψζεηε ηνλ
Θεφ.
- Μπάκπα
18 Απγνύζηνπ 2011
Ζ αθνζίσζε ζηνλ Θεφ δελ απαηηεί νχηε επίπνλεο πλεπκαηηθέο
αζθήζεηο νχηε απζηεξέο αζθεηηθέο πεηζαξρίεο. Γελ είλαη αλάγθε λα
αθνινπζείηε απζηεξέο αζθεηηθέο πεηζαξρίεο ή λα θάλεηε κεγάιεο
ιαηξεπηηθέο ηειεηνπξγίεο. Σν κφλν εχθνιν θαη αιάλζαζην κέζν γηα
λα πξαγκαηψζεη ν κέζνο άλζξσπνο ηνλ Θεφ, άζρεηα απφ ηελ
θνηλσληθή ηνπ ηάμε, ηελ εζληθφηεηα, ην θχιν ή νπνηαδήπνηε άιιε
πξνυπφζεζε, είλαη λα έρεη έληνλε αθνζίσζε θαη βαζηά αγάπε γηα
ηνλ Θεφ. πνπ ππάξρεη βαζηά πίζηε, ππάξρεη θαη έληνλε αγάπε.
πνπ ππάξρεη αγάπε, ππάξρεη εηιηθξηλήο πίζηε καδί κε πλεπκαηηθφ
δήιν (Shraddha). Μέζσ απηψλ απνθηάηε ηε νθία (Jnana). Απηή ε
νθία ζαο επηηξέπεη λα αθνινπζήζεηε ζηε δσή ζαο ηελ πλεπκαηηθή
νδφ. Οη βνζθνπνχιεο ηνπ Μπξηληάβαλ ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα ηνχηνπ: βίσλαλ αδηάιεηπηα ηελ παξνπζία ηνπ Θενχ
κέζα ηνπο θαη νιφγπξά ηνπο. Απέδεημαλ φηη ηέηνηα αλππέξβιεηε
αγάπε γηα ηνλ Θεφ είλαη δπλαηή αθφκα θαη γηα ηνπο θνηλνχο
αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ειάρηζηε γλψζε ησλ γξαθψλ ή ησλ
πλεπκαηηθψλ πεηζαξρηψλ. Απέδεημαλ επίζεο ηνλ αλαπφζπαζην
δεζκφ κεηαμχ ηνπ Θενχ θαη ηνπ αλζξψπνπ.
- Μπάκπα
19 Απγνύζηνπ 2011
ινη ζαο πξέπεη λα θαιιηεξγείηε θαιέο ζθέςεηο θαη λα απνθεχγεηε
φια ηα θαθά ζπλαηζζήκαηα. Ο Θεφο δελ ηξέθεη αληηπάζεηα γηα
θαλέλαλ. Γελ θζνλεί θαλέλαλ. Οχηε έρεη θαθή πξναίξεζε γηα
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θαλέλαλ, νχηε επλνεί ηδηαίηεξα θαλέλαλ. Ζ Υάξε πνπ ιακβάλεη θαλείο
δελ είλαη παξά απνηέιεζκα ησλ δηθψλ ηνπ ζπλαηζζεκάησλ θαη κφλν.
«Ο Θεφο είλαη ππεξάλσ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηδηνηήησλ
(Bhaavaatheetham Triguna Rahitham)». «Δίλαη ην Έλα, είλαη ε
Αιήζεηα, είλαη Αγλφο, είλαη Αλαιινίσηνο (Ekam Sathyam Vimalam
Achalam)». «Δίλαη ν Αηψληνο Παξαηεξεηήο κέζα ζηνλ θάζε λνπ
(Sarvadhee Saakshibhuutham)». ηαλ ηε ζεκεξηλή επνρή νη πηζηνί
παξαπνλνχληαη σο πξνο ην γηαηί ηηκσξνχληαη απφ ηνλ Θεφ κε
δηαθφξνπο ηξφπνπο, δελ αληηιακβάλνληαη φηη δελ είλαη ν Θεφο πνπ
ηνπο ηηκσξεί. Οη ίδηνη ηνπο νη θφβνη θαη θαληαζίεο είλαη ε αηηία γηα ηα
πξνβιήκαηά ηνπο. Αιεζηλφο πηζηφο είλαη κφλν εθείλνο πνπ
αλαγλσξίδεη φηη ηα φζα ππνθέξεη δελ είλαη παξά νη ζπλέπεηεο ησλ
δηθψλ ηνπ θαθψλ ζθέςεσλ θαη πξάμεσλ.
- Μπάκπα
20 Απγνύζηνπ 2011
ιε ε πνιπκάζεηα ηνπ θφζκνπ δελ κπνξεί λα ζαο ραξίζεη ςπρηθή
γαιήλε, αλ δελ είζηε γεκάηνη αγάπε γηα ηνλ Θεφ. Ζ καλία γηα ηελ
απφθηεζε ρξεκάησλ είλαη ε αηηία γηα φια ηα δεηλά ζηνλ θφζκν. ζν
απμάλεη ε καλία γηα πινχηε, ηφζν κεηψλεηαη ε επηζπκία γηα ηνλ Θεφ.
Δμαηηίαο ηεο καλίαο γηα πινχηε, αλαπηχζζνληαη ζήκεξα ζηελ
αλζξσπφηεηα φιεο νη άιιεο θαθέο ηδηφηεηεο φπσο ε αιαδνλεία, ε
απιεζηία, ν θζφλνο θαη ην κίζνο. Ο πινχηνο πξάγκαηη ρξεηάδεηαη,
αιιά κφλν ν πινχηνο ηεο Θείαο Υάξεο θαη ν ζεζαπξφο ηεο Θετθήο
Αγάπεο δηαξθνχλ γηα πάληα θαη ζα ζαο πξνζηαηεχνπλ πάληα. ια
ηα άιια πξάγκαηα είλαη εθήκεξα. Πξέπεη επίζεο λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε φηη ν Θεφο αληαπνθξίλεηαη κφλν ζηε βαζηά θαη γλήζηα
αθνζίσζε. Οη θξαζηηθέο ηθεζίεο δελ επαξθνχλ. Πξέπεη λα
απνθηήζεηε εθείλε ηε βαζηά ιαρηάξα γηα ηνλ Θεφ πνπ ζα ιηψζεη ηελ
θαξδηά Σνπ. Αθφκε θαη ην βνχηπξν πνπ είλαη ηφζν καιαθφ, ιηψλεη
κφλν φηαλ δεζηαζεί. Παξνκνίσο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε
δέζηε ηεο αγάπεο ζαο γηα ηνλ Θεφ ζην „βνχηπξν‟ ηεο αλζξψπηλεο
θαξδηάο, γηα λα θάλεηε ηνλ Θεφ λα ιηψζεη.
- Μπάκπα
21 Απγνύζηνπ 2011
Ο Θεφο ελζαξθψλεηαη απφ Δπνρή ζε Δπνρή γηα λα πξνζηαηεχζεη
ηνπο ελάξεηνπο, λα ηηκσξήζεη ηνπο θαθνχο θαη λα εδξαηψζεη ηελ
Αξεηή (Νηάξκα). Ο Κξίζλα ήηαλ κηα ηέηνηα εθδήισζε ηνπ Θενχ. Γηα
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λα εθπιεξψζεη ηνλ ιφγν ηηκήο πνπ έδσζε ζηε Μεηέξα Γε, απάιιαμε
ηνλ θφζκν απφ πνιινχο θαθνχο εγεκφλεο θαη επεδίσμε λα
εγθαζηδξχζεη ηε βαζηιεία ηεο αξεηήο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαιψλ.
ήκεξα φκσο, εάλ ν Θεφο ζειήζεη λα ηηκσξήζεη ηνπο θαθνχο θαη λα
πξνζηαηεχζεη ηνπο ελάξεηνπο, δελ ζα βξεη νχηε έλαλ απφιπηα
ελάξεην άλζξσπν - φινη ζα είλαη ππνςήθηνη γηα θάπνηα ηηκσξία!
πλεπψο δελ ηίζεηαη ζέκα εμνπδεηέξσζεο ησλ θαθψλ – ζηε
ζεκεξηλή επνρή ν ζθνπφο είλαη λα κεηακνξθσζεί ε κε-Αξεηή ή
θαπιφηεηα ζε Αξεηή (Νηάξκα). Απηφ πξέπεη λα επηηεπρζεί κφλν
κέζσ ηεο αγάπεο.
- Μπάκπα
22 Απγνύζηνπ 2011 - Δνξηαζκόο ηεο Γέλλεζεο ηνπ ξη Κξίζλα
Ο Κξίζλα είλαη ε ελζάξθσζε ηεο αγάπεο. Ζ ίδηα ε ιέμε „Κξίζλα‟
ζεκαίλεη „Δθείλνο πνπ ειθχεη‟ - (“Karshatiti Krishna – ν Κξίζλα είλαη
Δθείλνο πνπ ειθχεη”). Μηα άιιε εξκελεία ηνπ νλφκαηνο είλαη
“Krishyatiti Krishna - Δθείλνο πνπ θαιιηεξγεί”. Απηφ ζεκαίλεη φηη
Κξίζλα είλαη ν Κχξηνο πνπ θαιιηεξγεί ηελ θαξδηά ηνπ πηζηνχ
αθαηξψληαο ηα αγξηφρνξηα, θπηεχνληαο ηνπο ζπφξνπο ησλ θαιψλ
ηδηνηήησλ θαη βνεζψληαο λα αλαπηπρζεί ε εζνδεία ηεο αγάπεο. Μηα
άιιε εξκελεία ηνπ νλφκαηφο ηνπ είλαη “Kushyatiti Krishna - Απηφο
πνπ ραξίδεη αγαιιίαζε”. Καηά ζπλέπεηα, ν Κξίζλα είλαη εθείλνο πνπ
θαιιηεξγεί ηηο θαξδηέο καο θαη κεγαιψλεη ζ' απηέο ηελ εζνδεία ηεο
ζετθήο επδαηκνλίαο. Σν ππέξηαην κήλπκα ηεο δσήο ηνπ ξη Κξίζλα
είλαη ε Θετθή Αγάπε. Ζ Θετθή Αγάπε είλαη δπλαηή, ιακπεξή θαη
άζξαπζηε φπσο ην δηακάληη - είλαη επίζεο άθξσο πνιχηηκε. Δάλ
ζέιεηε λα εμαζθαιίζεηε απηή ηε Θετθή Αγάπε, πξέπεη ε δηθή ζαο
αγάπε γηα ηνλ Θεφ λα είλαη εμίζνπ έληνλε. Έλα δηακάληη κπνξείηε λα
ην θφςεηε κφλν κε έλα άιιν δηακάληη.
- Μπάκπα
23 Απγνύζηνπ 2011
Μφλν φηαλ ζέηεηε ζε εθαξκνγή κηα αγάπε ζηελ νπνία έρεηε πίζηε,
απηή ε αγάπε ζα κεγαιψζεη. Δθφζνλ φκσο δελ εθαξκφδεηε απηά
πνπ ιέηε, ε πίζηε ζαο εμαζζελεί. Έλα θπηφ ζα κεγαιψζεη κφλν αλ
ην πνηίδεηε ηαθηηθά. ηαλ έρεηε θπηέςεη ην ζπφξν ηεο αγάπεο,
κπνξείηε λα ηνλ θάλεηε λα αλαπηπρζεί κφλν αλ ηνλ πνηίδεηε κε
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αγάπε θάζε κέξα! Σν δέληξν ηεο αγάπεο ζα κεγαιψζεη θαη ζα δψζεη
ηνπο θαξπνχο ηεο αγάπεο. Πνιινί ζήκεξα δελ θάλνπλ εθείλεο ηηο
αλψηεξεο θαη επγελείο πξάμεηο πνπ ζα πξναγάγνπλ ηελ αγάπε. Αλ
επηζπκείηε λα αλαπηχμεηε αγάπε γηα ηνλ Θεφ, πξέπεη λα εθαξκφδεηε
αδηάιεηπηα ηελ γεκάηε αγάπε αθνζίσζε ζ‟ Δθείλνλ.
- Μπάκπα
24 Απγνύζηνπ 2011
O Θεφο είλαη ε ελζάξθσζε ηεο αγάπεο. Ο άλζξσπνο, πνπ
δεκηνπξγήζεθε θαη‟ εηθφλα θαη νκνίσζε ηνπ Θενχ, πξέπεη λα έρεη
ηελ αγάπε σο βαζηθή ηνπ ηδηφηεηα. Γηαηί, ηφηε, ν άλζξσπνο
κνιχλεηαη κε ηδηφηεηεο φπσο ην κίζνο, ν θζφλνο, ε αιαδνλεία θαη ε
μηπαζηά; Ο ιφγνο είλαη φηη ε θαξδηά ηνπ αλζξψπνπ κνιχλεηαη φηαλ ε
αγάπε ηνπ ζηξέθεηαη πξνο ηα εμσηεξηθά αληηθείκελα. Ζ εηθφλα ηνπ
Θενχ δελ κπνξεί λα απνηππσζεί ζε κηα θαξδηά κε αγλή. Μφλν φηαλ
ν άλζξσπνο ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ παληαρνχ Παξνπζία θαη
Παληνγλσζία ηνπ Θενχ ζα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη ηε θχζε ηεο
Θεηφηεηαο. Καη κφλν ηφηε ζα αλαγλσξίζεη θαη ηε Θεηφηεηα κέζα ηνπ.
Γηα λα βηψζεηε ηε ραξά πνπ πεγάδεη απφ έλαλ πηζηφ πνπ έρεη
αλαπηχμεη ηελ έληνλε αγάπε ε νπνία ηνλ έιθεη πξνο ηνλ Θεφ
(Sannikarsha Bhakti), πξέπεη λα δείρλεηε αγάπε θαη ζεβαζκφ πξνο
ηνπο κεγαιπηέξνπο ζαο θαη λα ηνπο εμππεξεηείηε κε ηαπεηλνθξνζχλε
θαη ζεβαζκφ. ηνπο ίζνπο ζαο πξέπεη λα δείρλεηε αγάπε θαη
θηιηθφηεηα. Γηα ηνπο λένπο πξέπεη λα ηξέθεηε ζπκπάζεηα θαη
ζηνξγηθή θξνληίδα. Με απηνχο ηνπο ηξφπνπο, κπνξείηε λα
εθδειψλεηε ηελ αγάπε θαη ηνλ ζεβαζκφ ζαο πξνο ηνλ Θεφ πνπ
ελππάξρεη ζηνλ θαζέλα ηνπο θαζψο θαη ζε φινπο καο.
- Μπάκπα
25 Απγνύζηνπ 2011
ην „δνρείν‟ ηεο θαξδηάο ζαο, ππάξρεη ην θηηίιη ηνπ λνπ. Απηφ ην
θηηίιη βξίζθεηαη βπζηζκέλν φιεο απηέο ηηο κέξεο ζηα λεξά ησλ
επηζπκηψλ ησλ αηζζήζεσλ. αλ απνηέιεζκα, δελ κπνξείηε λα
αλάςεηε ηε ιπρλία ηεο νθίαο. Αδεηάζηε ινηπφλ φια ηα λεξά ησλ
επηζπκηψλ απφ ην δνρείν ηεο θαξδηάο ζαο, θαη γεκίζηε ην κε ηελ
εμχκλεζε ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Θενχ. Πάξηε ην θηηίιη ηνπ λνπ θαη
ζηεγλψζηε ην ζηε ιηαθάδα ηεο κε-πξνζθφιιεζεο. Αθνχ ινηπφλ
θχγνπλ φια ηα λεξά πνπ ππάξρνπλ ζην θηηίιη ηνπ λνπ ζαο κε ηε
κνξθή ησλ επηζπκηψλ, γεκίζηε ηελ θαξδηά ζαο κε ην ιάδη πνπ
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νλνκάδεηαη αθνζίσζε ή εμχκλεζε ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Θενχ
(Νακαζκάξαλα). Σφηε ζα κπνξέζεηε λα αλάςεηε ην Φσο (Jyothi ) ή
ηε ιπρλία ηεο νθίαο ζηελ θαξδηά ζαο.
- Μπάκπα
26 Απγνύζηνπ 2011
Μπνξεί έλαο άλζξσπνο λα έρεη απέξαληε πίζηε ζηνλ Θεφ. κσο,
απφ θαηξφ ζε θαηξφ ε δχλακε ηεο ςεπδαίζζεζεο (Μάγηα) κπνξεί λα
ππνλνκεχεη ηελ πίζηε ηνπ. Αθφκα θαη ζε θαηξνχο δνθηκαζηψλ, ε
πίζηε ζαο ζηνλ Θεφ πνηέ δελ πξέπεη λα ηαιαληεχεηαη. ε θακία
πεξίζηαζε δελ πξέπεη θαλείο λα πεγαίλεη ελάληηα ζηηο εληνιέο ηνπ
Θενχ. πνηαο κνξθήο ιαηξεία θη αλ πξνζθέξεη θαλείο ζηνλ Θεφ,
φζν εληαηηθά θη αλ δηαινγίδεηαη, εάλ παξαβηάδεη ηηο εληνιέο Σνπ,
απηέο νη ιαηξεπηηθέο πξάμεηο ηνπ γίλνληαη αλψθειεο. Ζ αηηία γη‟ απηφ
είλαη φηη ν Θεφο δελ έρεη ηδηνηειείο επηδηψμεηο ή ζθνπνχο, ελψ
αληηζέησο νη άλζξσπνη ελεξγνχλ ελάληηα ζηηο ηεξέο εληνιέο Σνπ απφ
ζηελφκπαια, ηδηνηειή θίλεηξα. Αθφκα θαη κηθξέο πξάμεηο παξάβαζεο
ησλ εληνιψλ ηνπ Θενχ κπνξνχλ αξγφηεξα λα πξνζιάβνπλ
επηθίλδπλεο δηαζηάζεηο.
- Μπάκπα
27 Απγνχζηνπ 2011
Τπάξρεη ζήκεξα κηα ηάζε αλάκεζα ζηνπο λένπο λα επηδηψθνπλ ηελ
άλεηε δσή θαηνηθψληαο ζε θιηκαηηδφκελα δσκάηηα, ρσξίο νχηε έλα
ηζαιάθσκα ζηα ζηδεξσκέλα ηνπο ξνχρα θαη απνθεχγνληαο ηε
ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, ην ζηξεο θαη ηελ θφπσζή ηεο, ηνλ ηδξψηα θαη
ην ιέξσκα πνπ πξνθαιεί. Απηή φκσο ε ζπκπεξηθνξά πφξξσ απέρεη
απφ ηα ηδεψδε ηεο ππαθνήο θαη ηηο ηαπεηλνθξνζχλεο πνπ
ελζηαιάδεη ε εθπαίδεπζε. Έρνπλ ρξένο λα κεηαδίδνπλ ζηνπο
αλζξψπνπο γχξσ ηνπο ζηελ θνηλσλία, ηα ηεξά ηδεψδε κε ηα νπνία
εκπνηίζηεθαλ εδψ. Πξέπεη λα εθνξκνχλ ζαλ λενγλά ηίγξεο ζην
„πεδίν κάρεο‟ ησλ ρσξηψλ θαη λα ηα θαζαξίδνπλ απφ θάζε είδνπο
ξχπαλζε. Πξέπεη λα δηδάζθνπλ θαη λα εθπαηδεχνπλ ηνπο
αλαιθάβεηνπο θαηνίθνπο ησλ ρσξηψλ λα δνπλ κε εππξέπεηα,
ζεκλφηεηα θαη αμηνπξέπεηα. Πξέπεη λα αγσλίδνληαη καδί ηνπο γηα ηελ
επηθξάηεζε φισλ ησλ παξαπάλσ θαη λα ηνπο θαζνδεγνχλ. Οη λένη
ζήκεξα πξέπεη λα ρξεζηκεχνπλ ζηνλ θφζκν ζαλ πξφηππν γηα
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αλψηεξα θαη επγελή
ππνδεηγκαηηθήο δσήο.

ηδεψδε

δσήο

κέζσ

ηεο

δηθήο

ηνπο

- Μπάκπα
28 Απγνύζηνπ 2011
ηνλ Ηλδηθφ πνιηηηζκφ ε αθνζίσζε ζηνλ Θεφ (Bhakti) έρεη ηελ
πξψηηζηε θαη χςηζηε ζέζε. κσο, ε αθνζίσζε δελ κπνξεί λα
πεξηνξίδεηαη ζε ηππηθφηεηεο, φπσο νη δηάθνξεο κνξθέο ιαηξείαο, ην
λα πεγαίλεη θαλείο ζε πξνζθπλήκαηα ή λα πεγαίλεη ζε λανχο - απηά
είλαη κφλν ελδεηθηηθέο πξάμεηο αθνζίσζεο. Τπάξρεη βέβαηα κηα
δχλακε πνπ παξέρεη ζηνλ άλζξσπν ην βαζηθφ θίλεηξν γη‟ απηέο ηηο
πξάμεηο: απηή είλαη ε αγάπε γηα ηνλ Θεφ. Αθνζίσζε (Bhakti)
ζεκαίλεη νινθιεξσηηθή αγάπε (Paripurna Prema). Απηή ε αγάπε δελ
πξνθχπηεη απφ θαλέλα θίλεηξν. Μία αγάπε πνπ βαζίδεηαη ζε θίλεηξα
δελ κπνξεί λα είλαη αιεζηλή αγάπε. πσο έλαο πνηακφο αλαδεηεί λα
ελσζεί κε ηνλ σθεαλφ απφ θπζηθή ψζε, φπσο έλα αλαξξηρεηηθφ
θπηφ απφ ηε θχζε ηνπ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην δέληξν γηα λα
αλεβεί ςειφηεξα, έηζη θαη ε δίρσο θίλεηξν αγάπε ηνπ πηζηνχ είλαη
απζφξκεηε έθθξαζε ηεο ιαρηάξαο ηνπ λα βηψζεη ηνλ Θεφ,
απαιιαγκέλε απφ εγθφζκηεο επηζπκίεο νπνηνπδήπνηε είδνπο. Γηα λα
βηψζεη ν πηζηφο ηελ παξνπζία ηνπ Θενχ, ε αγάπε ηνπ πξέπεη λα ξέεη
ζαλ πνηακάθη, αγλή θαη αληδηνηειήο. Πξέπεη λα ζεσξεί ηνλ Θεφ σο
ην Έλα πνπ δηαρέεη θαη δηαπνηίδεη ηα πάληα. Ο πηζηφο πξέπεη λα
βιέπεη ηνλ Θεφ ζε θάζε πξάγκα κέζα ζηνλ θφζκν θαη λα πηζηεχεη
αθιφλεηα φηη φια ηα νλφκαηα θαη νη κνξθέο πξνέξρνληαη απφ ηνλ
Θεφ.
- Μπάκπα
29 Απγνύζηνπ 2011
Καιιηεξγήζηε θαη απμήζηε ηελ πίζηε ζαο ζηνλ Θεφ! ια ηα νλφκαηα
είλαη δηθά Σνπ - Ράκα, Κξίζλα, Ηεζνχο Υξηζηφο, Αιιάρ ή
νπνηνδήπνηε άιιν φλνκα. Κάζε άλζξσπνο είλαη ελζάξθσζε ηνπ
Θενχ. Αιεζηλέο αλζξψπηλεο ζρέζεηο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κφλν
φηαλ νη άλζξσπνη αλαγλσξίζνπλ απηήλ ηελ αιήζεηα. Σν πξψην
ζηάδην ηεο πξαγκάησζεο ηνπ Θενχ είλαη φηαλ αλαγλσξίζεηε φηη
«Δίκαη κέζα ζην Φσο». ην επφκελν ζηάδην ζπλεηδεηνπνηείηε φηη
«Σν Φσο είλαη κέζα κνπ», θαη ηειηθά βηψλεηε φηη «Δγψ είκαη ην
Φσο». Σν «εγψ» ζπκβνιίδεη ηελ αγάπε θαη ην Φσο ζπκβνιίδεη ηε
νθία (Jnana). ηαλ ε αγάπε θαη ην θσο γίλνπλ έλα, έρεηε θζάζεη
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ζηελ πξαγκάησζε ηνπ Θενχ. Ζ αγάπε φκσο πξέπεη λα βγαίλεη απφ
κέζα ζαο, φρη λα επηβάιιεηαη εμσηεξηθά.
- Μπάκπα
30 Απγνύζηνπ 2011
Σν Κνξάλη νξίδεη φηη φιεο νη ππάξμεηο πξέπεη λα θαιιηεξγνχλ ην
αίζζεκα ηεο ελφηεηαο, ηεο αιιειεμάξηεζεο, ηεο αληδηνηεινχο
αγάπεο θαη ηεο παληαρνχ παξνπζίαο ηνπ Θενχ. Ζ νκαδηθή
πξνζεπρή δεκηνπξγεί επεξγεηηθέο θαη σθέιηκεο δνλήζεηο. ην Ηζιάκ
ε πξνζεπρή είλαη επίζεο κηα νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν Ηζιάκ
ππφζρεηαη κηα κεγαιχηεξε πιεκκπξίδα έθζηαζεο φηαλ ν Θεφο
ιαηξεχεηαη απφ κηα κεγάιε ζπγθέληξσζε θαξδηψλ γεκάησλ
ιαρηάξα. ινη ηνπο ππνθιίλνληαη κπξνζηά ζ' έλα ηέκελνο. Κάζνληαη
ζε ζεηξέο πάλσ ζηα ιπγηζκέλα γφλαηά ηνπο θαη γέξλνπλ εκπξφο
κέρξηο φηνπ νη παιάκεο θαη ηα κέησπα ηνπο αθνπκπήζνπλ ζην
έδαθνο, πξάγκα πνπ ζπκβνιίδεη ηε γεκάηε ηαπεηλνθξνζχλε
ππνηαγή ζην Θέιεκα ηνπ Θενχ. Ο Θεφο είλαη Έλαο θαη νη
δηδαζθαιίεο φισλ ησλ ζξεζθεηψλ Σνλ δνμνινγνχλ θαη Σνλ
κεγαιχλνπλ σο Αγάπε, πκπφληα, Αλεθηηθφηεηα θαη Έιενο. Σν Ηζιάκ
δηδάζθεη φηη ε Υάξε ηνπ Θενχ κπνξεί λα θεξδεζεί κέζα απφ δίθαηε
θαη ελάξεηε δσή. Σα πινχηε, ε πνιπκάζεηα θαη ε εμνπζία δελ
κπνξνχλ λα ηελ θεξδίζνπλ. Μφλν ε αγηαζκέλε αγάπε κπνξεί λα
επραξηζηήζεη ηνλ Θεφ. Απηφ είλαη ην κήλπκα θάζε ζξεζθείαο.
- Μπάκπα
31 Απγνύζηνπ 2011
«Ηζιάκ» ζεκαίλεη παξάδνζε ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ Θεφ. Κάζε
άλζξσπνο πνπ κε πλεχκα απηνπαξάδνζεο θαη αθηέξσζεο, δεη κε
εηξήλε θαη αξκνλία κέζα ζηελ θνηλσλία, πξαγκαηηθά ζαο ιέγσ,
αλήθεη ζην Ηζιάκ. Σν Ηζιάκ επηκέλεη ζηελ πιήξε ελαξκφληζε ησλ
ζθέςεσλ, ησλ ιφγσλ θαη ησλ πξάμεσλ. Καηά ηνλ κήλα ηνπ
Ρακαδαληνχ, ε λεζηεία θαη νη πξνζεπρέο έρνπλ ζαλ ζθνπφ ην λα
αθππλίζνπλ ηνλ πηζηφ θαη λα ηνλ βνεζήζνπλ λα εθδειψζεη απηή ηε
ζπλεηδεηνπνίεζε. Σν Ρακαδάλη ζπκθηιηψλεη κε δεζκνχο αγάπεο
ηνπο ζπγγελείο, ηνπο καθξηλνχο θαη θνληηλνχο γλσζηνχο, ηνπο θίινπο
θαη ερζξνχο. ιεο νη ζξεζθείεο έρνπλ ζαλ επίθεληξν ηελ έκθαζε
ζηελ ελφηεηα, ηελ αξκνλία θαη ηε γαιήλε θαη αηαξαμία ηνπ λνπ.
πλεπψο, λα θαιιηεξγείηε ηελ αγάπε, ηελ αλεθηηθφηεηα θαη ηε
ζπκπφληα, θαη λα εθδειψλεηε ηελ Αιήζεηα ζε θάζε ζαο θαζεκεξηλή
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δξαζηεξηφηεηα. Απηφ είλαη ην Μήλπκα πνπ ζαο δίλσ κε ηηο Δπινγίεο
Μνπ.
- Μπάκπα
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ΔΟΡΣΑΜΟΗ ΣΟ ΠΡΑΑΝΣΗ ΝΗΛΑΓΗΑΜ
ΔΟΡΣΖ ASHADI EKADASI

H

ηεξή ενξηή Ashadi Ekadasi έγηλε ζην Πξαζάληη Νηιαγηάκ
ηελ 11ε Ηνπιίνπ 2011. Πξνζθπλεηέο, πνπ είραλ βαδίζεη ηελ
απφζηαζε απφ ην Dharmavaram ζην Πξαζάληη Νηιαγηάκ
γηα ηξεηο νιφθιεξεο εκέξεο, καδί κε άιινπο πηζηνχο ηεο Πνιηηείαο
Maharashtra θαη Goa, ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ αίζνπζα άη Κνπιβάλη
απηή ηελ επινγεκέλε εκέξα. ηελ αίζνπζα είρε ζηεζεί κία εμέδξα,
θαιαίζζεηα δηαθνζκεκέλε κε ινπινχδηα ιφγσ ηνπ ενξηαζκνχ, πνπ
άξρηζε ζηηο 8:00 ην πξσί κε Βεδηθνχο ςαικνχο.
Ο ξη S.V.Giri θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ενξηήο, αλάβνληαο ηελ ηεξή
ιπρλία ζηελ εμέδξα. Σν πξφγξακκα άξρηζε κε ην ζάιπηζκα θνρπιηψλ
απφ ηέζζεξηο πξνζθπλεηέο, θαη ακέζσο κεηά εηζήιζε ζηελ αίζνπζα
ε πνκπή ησλ πξνζθπλεηψλ κεηαθέξνληαο ην ηεξφ παιαλθίλν. Οη
πξνζθπλεηέο πξνρψξεζαλ ζηελ εμέδξα ρνξεχνληαο, φπνπ
ππνθιίζεθαλ ζηελ πξνζσπνγξαθία ηνπ Μπαγθαβάλ, πνπ ζηφιηδε
ηελ εμέδξα.
Τπέξνρε Λαηξεπηηθή πλαπιία
Σνλ ρνξφ ησλ πξνζθπλεηψλ αθνινχζεζε έλα ιαηξεπηηθφ πξφγξακκα
θσλεηηθήο κνπζηθήο πνπ εθηέιεζε ε νηθνγέλεηα Mategaonkar. Eλψ ν
ξη Mategaonkar έπαηδε ην αξκφλην, ε ζχδπγνο θαη ε ζπγαηέξα ηνπ
παξνπζίαδαλ έλα ζπλαξπαζηηθφ θσλεηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν
πεξηειάκβαλε δχν ηξπθεξέο κνπζηθέο ζπλζέζεηο, θαη ηειείσζαλ κ‟
έλα ηξαγνχδη αθηεξσκέλν ζηνλ ξη Κξίζλα. Μεηά ηελ παξνπζίαζε
πξνζθέξζεθαλ ελδπκαζίεο ζε φινπο ηνπο ζπληειεζηέο. Μεηά απφ
ζχληνκα Μπάηδαλ, ην πξσηλφ πξφγξακκα ηειείσζε ζηηο 9:45 κε ηελ
πξνζθνξά ηνπ Αγίνπ Φσηφο ζηνλ Μπαγθαβάλ.
Μνπζηθό Υνξόδξακα
Σν απνγεπκαηηλφ πξφγξακκα, πνπ πεξηιάκβαλε ην κνπζηθφ
ρνξφδξακα «Υαίξε Πάξηη» θη εθηέιεζαλ παηδηά πνπ παξαθνινπζνχλ
ηελ πλεπκαηηθή εθπαίδεπζε άη, ηεο Maharashtra θαη Goa, άξρηζε
ζηηο 5:45 ην απφγεπκα, κεηά απφ κηα ςαικσδία Βεδψλ θαη Μπαηδαλ.
Σα παηδηά εθηέιεζαλ ζπλαξπαζηηθνχο ρνξνχο ζην ξπζκφ
καγλεηνθσλεκέλσλ ιαηξεπηηθψλ ηξαγνπδηψλ, αθηεξσκέλα ζηνλ
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Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα θαη ηνλ ξη Κξίζλα. Ζ επσδφο
(ην ξεθξέλ) ησλ πην πνιιψλ ηξαγνπδηψλ ήηαλ ν ηεξφο ςαικφο «Σδέη
Σδέη Ρακαθξίζλα Υάξη», πνπ αληερνχζε ζε νιφθιεξε ηελ αίζνπζα,
κεηαδίδνληαο ηνπο ηεξνχο θξαδαζκνχο ηνπ Θείνπ Ολφκαηνο.
Αθνινχζεζαλ Μπάηδαλ θαη δηαλνκή επινγεκέλεο ηξνθήο, θαη ην
πξφγξακκα ηειείσζε ζηηο 6:45, κε ηε πξνζθνξά ηνπ Αγίνπ Φσηφο
ζηνλ Μπαγθαβάλ.

ΓΚΟΤΡΟΤ ΠΟΤΡΝΗΜΑ ΣΟ ΠΡΑΑΝΣΗ ΝΗΛΑΓΗΑΜ
Ζ Γθνχξνπ Πνχξληκα (Δνξηή πξνο ηηκήλ ηνπ Γθνχξνπ) ενξηάζηεθε
ζην Πξαζάληη Νηιαγηάκ, κε κεγάιε αθνζίσζε θη επιάβεηα ησλ
παξεπξηζθνκέλσλ, ηελ 15ε Ηνπιίνπ 2011. Απηή ηελ ηεξή εκέξα
απνθαιχθηεθε ην Samadhi 13 ηνπ Μπαγθαβάλ θαη θεξχρζεθε ε
έλαξμε ηνπ Νηάξζαλ γηα ηνπο πηζηνχο.
Λαηξεπηηθή Μνπζηθή ηωλ Αδειθώλ Malladi
Σελ αξρή ησλ ενξηψλ Γθνχξνπ Πνχξληκα ζην Π.Ν. έθαλε ην δηάζεκν
ληνπέην ησλ αδειθψλ Malladi, ην πξσί ηεο 14εο Ηνπιίνπ 2011.
Παξνπζίαζαλ έλα ζπλαξπαζηηθφ πξφγξακκα κε ηελ πινχζηα
κνπζηθή ηνπο αθηεξσκέλν ζηνλ Μπαγθαβάλ, ηνλ Αιεζηλφ Γηδάζθαιν
εθαηνκκπξίσλ πηζηψλ ηνπ. Αξρίδνληαο ηελ παξνπζίαζή ηνπο ζηηο 8
ην πξσί ζηελ αίζνπζα άη Κνπιβάλη, πνπ ήηαλ αζθπθηηθά γεκάηε κε
πηζηνχο απφ φινλ ηνλ θφζκν, ηξαγνχδεζαλ ηελ δφμα ηνπ
Μπαγθαβάλ κε δηθέο ηνπο ζπλζέζεηο. ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο,
ην κνπζηθφ ληνπέην θαη νη θαιιηηέρλεο πνπ ηνπο ζπλφδεπαλ
ηηκήζεθαλ θαηαιιήισο θαη ηνπο πξνζθέξζεθαλ ελδπκαζίεο.
Αθνινχζεζαλ Μπάηδαλ θαη ην πξσηλφ πξφγξακκα ηειείσζε ζηηο
10:15 κε ηελ πξνζθνξά ηνπ Αγίνπ Φσηφο.
Λαηξεπηηθή Μνπζηθή Απνθνίηωλ
Με ηελ επθαηξία ηεο ενξηήο Γθνχξνπ Πνχξληκα, κία νκάδα
απνθνίησλ ηνπ Λπθείνπ ξη άηπα άη παξνπζίαζε έλα κνπζηθφ
πξφγξακκα πνπ πεξηιάκβαλε Μπάηδαλ θαη ιαηξεπηηθά ηξαγνχδηα
αθηεξσκέλα ζηνλ Μπαγθαβάλ. Άξρηζαλ ην πξφγξακκά ηνπο ζηηο
8:35 ην πξσί ηεο 16εο Ηνπιίνπ 2011 ζηελ αίζνπζα άη Κνπιβάλη, κεηά
13

Η ζπλεηδεηή αλαρώξεζε ηεο ςπρήο από ην ζώκα θαη ηαπηόρξνλα, ν
ηεξόο ρώξνο πνπ έρεη εληαθηαζηεί ην ζώκα.
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ηνπο Βεδηθνχο χκλνπο. Οη ηξαγνπδηζηέο πιεκκχξηζαλ ηελ αίζνπζα κε
αηζζήκαηα βαζηάο αθνζίσζεο κε ηελ ιαηξεπηηθή εξκελεία ησλ
ηξαγνπδηψλ ηνπο. Σν πξφγξακκα ηειείσζε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ
Αγίνπ Φσηφο ζηηο 9:40 π.κ.
Έλα Υνξόδξακα
αλ κέξνο ησλ ενξηψλ γηα ηελ ενξηή Γθνχξνπ Πνχξληκα, ζην Π.Ν.,
παηδηά πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ πλεπκαηηθή εθπαίδεπζε άηπα άη
ηεο Πνιηηείαο Σακίι Νάληνπ παξνπζίαζαλ έλα ζπλαξπαζηηθφ
κνπζηθφ ρνξφδξακα ζηελ αίζνπζα άη Κνπιβάλη, ηελ 16 ε Ηνπιίνπ
2011, πεξηγξάθνληαο ηελ δσή θαη ηελ δηδαζθαιία ηεο Avvaiyar, κηαο
αγίαο ηεο Σακίι Νάληνπ. Άξρηζαλ ζηηο 5 ην απφγεπκα κ‟ έλα ηξαγνχδη
θη έλα ρνξφ αθηεξσκέλα ζηνλ Κχξην ηνπ Πνπηηαπάξηη, Μπαγθαβάλ
Μπάκπα. Ζ επφκελε ζθελή πεξηέγξαθε πψο ν Κχξηνο Γθαλέζα
παξνπζηάζηεθε κπξνζηά ζηελ αγία Avvαiyar, θαηά ηελ λεαληθή ηεο
ειηθίαο, θαη ηεο απέλεηκε ην ράξηζκα ηεο πνίεζεο, θη επίζεο
ηθαλνπνίεζε ηελ επηζπκία ηεο λα απνζπαζηεί απφ ηα ληάηα θαη ηελ
νκνξθηά ηεο, ψζηε λα κπνξέζεη λα αθηεξψζεη νιφθιεξε ηελ δσή ηεο
ζηελ ππεξεζία ηεο αλζξσπφηεηαο. Κάλνληαο δσή δεηηάλαο,
ζπκβνχιεςε θαη κεηακφξθσζε πνιινχο πινχζηνπο θαη θπβεξλήηεο
δηάθνξσλ βαζηιείσλ λα θάλνπλ θηιαλζξσπίεο θαη αγαζνεξγίεο, θαη
λα εμαιείςνπλ ηηο ηαιαηπσξίεο απφ ηνπο θησρνχο θαη άπνξνπο.
Καιή εζνπνηία, εμαίξεηνη ρνξνί, δσεξφρξσκεο ελδπκαζίεο,
ζπλαξπαζηηθή κνπζηθή θαη ηξαγνχδηα θαη ηέιεηα ρνξνγξαθία
πξφζζεζαλ ζηελ επίδξαζε θαη γνεηεία ηνπ έξγνπ. Μεηά απφ
ζχληνκα Μπάηδαλ θαη ηελ δηαλνκή επινγεκέλεο ηξνθήο, ην
πξφγξακκα ηειείσζε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ Αγίνπ Φσηφο ζηνλ
Μπαγθαβάλ, ζηηο 6:25 κ.κ.
Πξνζθύλεκα Ακεξηθαλώλ Πηζηώλ
Μία νκάδα ησλ 100 πεξίπνπ πηζηψλ θαη παηδηά ησλ νκάδσλ
πλεπκαηηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηελ Νφηηα Καιηθφξληα ήξζαλ γηα
πξνζθχλεκα ζην Πξαζάληη Νηιαγηάκ, απφ ηελ 21 ε σο ηελ 27ε Ηνπιίνπ
2011, θαη πξνζθχλεζαλ ην Samandi ηνπ Μπαγθαβάλ κε κεγάιε
αθνζίσζε θαη ζεβαζκφ. Σν απφγεπκα ηεο 22αο Ηνπιίνπ,
παξνπζίαζαλ ζηελ αίζνπζα άη Κνπιβάλη έλα ηξαγνχδη κνπζηθψλ
απνζπαζκάησλ (πφη-πνπξί) κε ηίηιν «Από ηα Πνιιά ζην Έλα». Σν
πξψην κέξνο, πνπ άξρηζε ζηηο 5 ην απφγεπκα, πεξηειάκβαλε έμη
ιαηξεπηηθά ηξαγνχδηα απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο
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παξαδφζεηο ησλ ΖΠΑ, ηα νπνία απνδφζεθαλ απφ νιφθιεξε ηελ
νκάδα κε κεγάιε αθνζίσζε. Σν δεχηεξν κέξνο πεξηιάκβαλε δχν
ηξαγνχδηα κε ζέκα ηελ ελφηεηα ηεο αλζξσπφηεηαο, φπσο ηελ
νξακαηίζηεθε ν Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα, ηα νπνία
ηξαγνπδνχζαλ ελαιιαθηηθά αγφξηα θαη θνξίηζηα – ηξαγνπδηζηέο θαη
ηξαγνπδίζηξηεο ηεο νκάδαο. Σν πξφγξακκα ηειείσζε ζηηο 6 ην
απφγεπκα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ Αγίνπ Φσηφο.

Σν πην πνιύηηκν απόθηεκα ηνπ αλζξώπνπ είλαη ε λνεηηθή
αηαξαμία, πξάγκα πνπ δελ κπνξείηε λα ραξίζεηε, αθόκα
θαη αλ ηελ έρεηε. Ο θαζέλαο νθείιεη λα ηελ απνθηήζεη κε
ζθιεξό θη επίπνλν ηξόπν. Όκσο, κπνξείηε λα
ελεκεξώζεηε ηνπο αλζξώπνπο γηα ηηο πεηζαξρίεο, κε ηηο
νπνίεο κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ ηε λνεηηθή αηαξαμία θαη
λα θεξδίζνπλ ηελ εηξήλε. Απηή δελ κπνξεί λα απνθηεζεί
κε πςειό βηνηηθό επίπεδν δσήο, ξνύρα, ηξαλδίζηνξ,
αλαπαπηηθνύο θαλαπέδεο, θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα θ.ι.π.
- Μπάκπα
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ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΝΔΧΝ 2011
(13 ΚΑΗ 14 ΗΟΤΛΗΟΤ 2011)

Σ

ελ παξακνλή ηεο Guru Purnima, ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Sri
Sathya Sai νξγάλσζε ην 4ν Παγθφζκην πλέδξην Νέσλ ζην
Πξαζάληη Νίιαγηακ, ζηελ άηζνπζα Poornachandra. Σν ζέκα
ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ: «Ζ Ηδαληθή Ζγεζία ζχκθσλα κε ηε δηδαζθαιία
ηνπ άη». πκκεηείραλ πεξηζζφηεξνη απφ 450 ζχλεδξνη απφ 70
ρψξεο απφ φιν ηνλ θφζκν.
Σν ζπλέδξην μεθίλεζε ζηηο 8.30π.κ. κε ηελ ελαξθηήξηα πξνζεπρή
θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην εηζαγσγηθφ θαισζφξηζκα απφ ηνλ Sri Shitu
Chudasama, ζπληνληζηή ησλ Νέσλ ηνπ Οξγαληζκνχ ζε παγθφζκην
επίπεδν. Καηφπηλ, ν Dr. Michael Goldstein, Πξφεδξνο ηνπ
πκβνπιίνπ Πξαζάληη θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Ηδξχκαηνο ξη άηπα άη,
απεπζχλζεθε ζηνπο ζπλέδξνπο. Ο Dr. Michael Goldstein
παξαηήξεζε πσο ε πξαγκάησζε ηνπ αιεζηλνχ καο Δαπηνχ – Άηκα,
εθηφο ηνπ φηη απνηειεί ην ζθνπφ ηεο αλζξψπηλεο δσήο, καο ραξίδεη
θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ Ηδαληθνχ Ζγέηε ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ
άη. πκβνχιεςε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εζηηαζηνχλ ζηελ εζσηεξηθή
πλεπκαηηθή ηνπο θαιιηέξγεηα θαη λα γίλνπλ ηδαληθνί εγέηεο θαηά άη
θαη θάξνη θσηφο ζε φιν ηνλ θφζκν. Μεηά ηνλ Dr. Michael Goldstein,
αξρεγνί λέσλ απφ φινλ ηνλ θφζκν κνηξάζηεθαλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο
απφ ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ πινπνηήζεη θαη ηα νπνία
κπνξνχλ απνηειεζκαηηθά λα βνεζήζνπλ ζηελ πξνψζεζε ησλ
αλζξψπηλσλ αμηψλ θαη λα επηθέξνπλ ηε κεηακφξθσζε ηεο θαξδηάο
ηνπ αλζξψπνπ. Μίιεζαλ ν Ivan Bavcevic σο αληηπξφζσπνο ηεο
δψλεο 6 (Νφηηα Δπξψπε), ν Parani Kumar απφ ηε δψλε 4 (Αλαηνιηθή
Αζία: Μαιαηζία, Βηεηλάκ, ηγθαπνχξε, Σαυιάλδε, Μπαιί, Λάνο,
Μηαλκάξ), ε Anjali Daswani απφ ηε δψλε 5 (Αλαηνιηθή Αζία:
Υνλγθνθ, Κίλα, Σαηβάλ, Ηαπσλία) θαη ε Perla Yannelli Fernandez
Silva απφ ηε δψλε 2 (Λαηηληθή Ακεξηθή). Μεηά ηηο νκηιίεο, νη
ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θχθισλ κειέηεο θαη
ζπδήηεζαλ γηα ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα πνπ κπνξνχλ λα
πξνσζήζνπλ ηελ ηδαληθή εγεζία θαηά άη.
Ζ δεχηεξε θαη ηειεπηαία κέξα ηνπ ζπλεδξίνπ, 14 Ηνπιίνπ 2011,
μεθίλεζε ην πξσί κε πξνζεπρή ζηελ αίζνπζα Poornachandra.
Καηφπηλ, ππεχζπλνη λέσλ απφ δηάθνξεο ρψξεο απεπζχλζεθαλ ζηνπο
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ζπκκεηέρνληεο. πγθεθξηκέλα κίιεζαλ νη: Aparna Murali απφ ηε δψλε
1 (USA, Καλαδάο, Γπηηθέο Ηλδίεο θαη Ηζξαήι), Mathias Seital απφ ηε
δψλε 7 (Νφηηα Δπξψπε),
Anatolii Dikunov απφ ηε δψλε 8
(Ρσζζφθσλεο ρψξεο) θαη Alvin Leo απφ ηε δψλε 3 (Απζηξαιία, Νέα
Εειαλδία, Παπνχα Νέα Γνπηλέα θαη λεζηά Φίηδη). Μεηά ηηο νκηιίεο ησλ
ηεζζάξσλ απηψλ λέσλ εγεηψλ, πνπ απνηεινχλ κέιε ηνπ Γηεζλνχο
πκβνπιίνπ ησλ Νέσλ ηνπ Οξγαληζκνχ, ζρεκαηίζζεθαλ πάιη θχθινη
κειέηεο κε ζέκα: «άη λεαξνί ελήιηθεο - άη ηδαληθνί εγέηεο ηνπ
κέιινληνο». ην ηέινο παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ
ζπδεηήζεσλ ηνπ θάζε θχθινπ κειέηεο. Σν ζπλέδξην έθιεηζε κε ηα
ζπκπεξαζκαηηθά ζρφιηα ηνπ Sri Shitu Chudasama θαη πξνζεπρή.
Ζ απνραηξεηηζηήξηα εθδήισζε ηνπ ζπλεδξίνπ έγηλε ζην Sai
Kulwant ην απφγεπκα ηεο 14εο Ηνπιίνπ 2011. Σν πξφγξακκα μεθίλεζε
κε Βέδεο ζηηο 4.30κ.κ. θαη ζπλερίζηεθε κε 2 νκηιίεο. Πξψηνο νκηιεηήο
ήηαλ ν Sri Shitu Chudasama, ν νπνίνο ζχκηζε ζηνπο ζπλέδξνπο πψο
ν Μπαγθαβάλ έινπζε κε ηηο επινγίεο Σνπ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην
πξψην παγθφζκην ζπλέδξην ησλ λέσλ ην 2007 θαη ηνπο κνίξαζε ηνπο
ρηηψλεο Σνπ. Παξαηήξεζε επίζεο φηη ν Μπαγθαβάλ ηφληδε πάληα φηη
ην κέιινλ θάζε έζλνπο εμαξηάηαη απφ ηνπο λένπο ηνπ. πδεηψληαο ην
κεγάιν έξγν πνπ έρεη γίλεη απφ ηνπο λένπο ηνπ άη ζε δηάθνξα κέξε
ηνπ θφζκνπ, ν Sri Chudasama πεξηέγξαςε πψο νη λένη πνπ αλήθνπλ
ζηνλ Οξγαληζκφ άη έπαημαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην λα
απαιχλνπλ ηνλ πφλν ησλ ζπκάησλ ηνπ ηζνπλάκη ζηε ξη Λάλθα θαη
ηνπ ζεηζκνχ ζηελ Ατηή. Δλεκέξσζε ην θνηλφ πσο ππάξρνπλ, επί ηνπ
παξφληνο, 440 ππεχζπλνη λέσλ ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, νη
νπνίνη νξγαλψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζίαο ζηηο παηξίδεο ηνπο.
Έθαλε εηδηθή αλαθνξά ζηα έξγα ππεξεζίαο ησλ Ρψζσλ Νέσλ θαη
ζην έξγν γηα πφζηκν λεξφ απφ ηνπο Νένπο ηνπ Νεπάι. ην θιείζηκν
ηεο νκηιίαο ηνπ ζχκηζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ν Μπαγθαβάλ είλαη
πάληα Παξψλ, καο θαζνδεγεί θαη καο εκπλέεη, αθνχ δελ πεξηνξίδεηαη
νχηε απφ γέλλεζε νχηε απφ ζάλαην. Γεχηεξνο νκηιεηήο ήηαλ ν Sri
Daniel Strauss, κέινο ηνπ Παγθφζκηνπ πκβνπιίνπ Νέσλ.
Αλαθεξφκελνο ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ είραλ ήδε πξνεγεζεί ν Sri
Strauss είπε φηη ήηαλ γεληθή ε πξφηαζε λα ζηξαθνχλ νη
ζπκκεηέρνληεο ζηνλ εζψηεξν ζείν εαπηφ ηνπο ψζηε λα σξηκάζνπλ
πλεπκαηηθά θαη λα εγεζνχλ σο ππεχζπλνη λέσλ. Με ζθνπφ λα
αθππλίζνπκε ηελ αλζξσπφηεηα ζηηο δηδαζθαιίεο ηνπ Μπαγθαβάλ ζα
πξέπεη νη λένη έκπξαθηα λα αθνινπζήζνπλ ηηο δηδαζθαιίεο Σνπ,
δίλνληαο νη ίδηνη ην παξάδεηγκα.
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Μεηά απφ απηέο ηηο δηαθσηηζηηθέο νκηιίεο έλα ζπγθξφηεκα λέσλ
κνπζηθψλ θαη ηξαγνπδηζηψλ απφ 16 ρψξεο παξνπζίαζε έλα
απνιαπζηηθφ κνπζηθφ πξφγξακκα κε ην φλνκα LASA (Love All Serve
All). Σν ζπγθξφηεκα μεζήθσζε ηνπο παξφληεο κε ηελ ππέξνρε
απφδνζε ησλ ηξαγνπδηψλ θαη ηε ζπλαξπαζηηθή κνπζηθή θαη ην θνηλφ
ζπκκεηείρε ελεξγά ρεηξνθξνηψληαο ζχκθσλα κε ην ξπζκφ.
Αθνινχζεζαλ χκλνη - κπάηδαλ θαη κεηά κνηξάζηεθε αγηαζκέλε ηξνθή
- πξαζάληακ ζε φινπο. Σν Άξαηη έγηλε ζηηο 6 κ.κ. ζεκεηψλνληαο έηζη
ηε ιήμε ηνπ Παγθφζκηνπ πλεδξίνπ Νέσλ ηνπ 2011.
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Η Λακπξόηεηα ηεο Θείαο Γόμαο

ΣΟ ΦΧ ΣΧΝ ΦΧΣΧΝ

Σ

Ζ δεθαεηία ηνπ 1960, ζπλήζηδα λα πεγαίλσ ζπρλά ζην
Πνπηηαπάξηη. Μηα θνξά, θαηά ηελ δηάξθεηα ζπλέληεπμεο, ν
νπάκη, κε χθνο επίπιεμεο αιιά κ‟ επγεληθή θσλή,
παξαηήξεζε:«Δπεηδή ν ειεγθηήο δελ αθπξψλεη ην ειεπζέξαο
εηζηηήξηφ ζνπ, ζπλερίδεηο λα έξρεζαη ηαθηηθά, εδψ. Έηζη δελ είλαη;»
Ναη, είρε δίθην! Σέηνηα ηαμίδηα (κε αλάξκνζηε ρξήζε ηνπ ειεπζέξαο
εηζηηεξίνπ κε ζηδεξφδξνκν) γίλνληαλ απφ εκέλα. Τπάξρεη θάηη πνπ
δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο ηνπ;
‟ εθείλν ην ηαμίδη, φηαλ πήγα ζην Πνπηηαπάξηη, γηλφηαλ ε ηειεηή
εγθαηλίσλ θαη
ηεο επινγίαο κηαο ζεηξάο λεφθηηζησλ κηθξψλ
θαηνηθηψλ. ε απηή ηελ επνίσλε ηειεηή ζα παξεπξηζθφηαλ ν νπάκη
θαη ζα άλαβε ηελ ιπρλία ζε θάζε ζπίηη. Δθείλεο ηηο επνρέο, φηαλ
γηλφληνπζαλ ηέηνηεο ηειεηέο, ν νπάκη ζπλήζηδε λα θάλεη θάπνην
ζαχκα, θαη πεξηκέλακε φινη καο κε κεγάιε πξνζδνθία λα δνχκε
θάπνηα ηέηνηα ζαπκαζηή πξάμε ηνπ νπάκη. Δπεηδή ζπλεζηδφηαλ λα
θάλεη ζπρλέο επηζθέςεηο κέζα θαη γχξσ απφ ην Πξαζάληη Νηιαγηάκ
γηα θάπνην ζθνπφ, νη πηζηνί είραλ πνιιέο επθαηξίεο λα έρνπλ ην
Νηάξζαλ ηνπ (νπηηθή επαθή καδί ηνπ). Απηή ηελ θνξά επίζεο,
ζπγθεληξσζήθακε θνληά ζηα θαηλνχξγηα ζπίηηα θαη πεξηκέλακε κ‟
ελσκέλεο ηηο παιάκεο ηελ άθημε ηνπ Μπάκπα. Γηα ηα εγθαίληα ηνπ
λένπ ζπηηηνχ (Grihapravesam) – ζχκθσλα κε ην έζηκν - έπξεπε λ‟
αλάβεηαη κία επνίσλε ιπρλία, πνπ είρε ηνπνζεηεζεί ζε θάζε ζπίηη κηα
κπξνχηδηλε ιπρλία, έηνηκε κε κνπζθεκέλα ζην ιάδη ηα πέληε θπηίιηα
ηεο.
ηαλ ν νπάκη πήγε θνληά ζηε ιπρλία ηνπ πξψηνπ ζπηηηνχ,
θάπνηνο έςαρλε γηα ζπίξηα, ψζηε λα ηα δψζεη ζηνλ Μπάκπα λ‟
αλάςεη ηελ ιπρλία. Ο νπάκη ιέγνληαο, «Γελ ππάξρνπλ ζπίξηα; Γελ
πεηξάδεη», απιά θξάηεζε ην δεμί ηνπ ρέξη ζαλ λα επινγεί ηελ ιπρλία,
θαη ακέζσο άλαςαλ θαη ηα πέληε θπηίιηα! ινη καο εθεί γχξσ
μεζπάζακε ζε απζφξκεηα ρεηξνθξνηήκαηα, ιέγνληαο, «άη Ρακ, άη
Ρακ».
Ο Μπαγθαβάλ άξρηζε λα θηλείηαη ρακνγειψληαο. ηαλ θάπνηνο
ηνπ αλέθεξε γηα ηηο ππφινηπεο θαηνηθίεο, ν νπάκη είπε:«Σα εγθαίληα
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φισλ ησλ ζπηηηψλ ηειείσζαλ!» Οξκήζακε λα δνχκε ηη έγηλε ζηα άιια
ζπίηηα, θαη ηη έθπιεμε! Οη ιπρλίεο, πνπ ήζαλ έηνηκεο ζε θάζε ζπίηη,
είραλ αλάςεη απηνκάησο θη έθαηγαλ δσεξά! Ση Θετθφ παηγλίδη!
Γελ είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ νπάκη λα έξζεη κε ην θπζηθφ ηνπ
ζψκα γηα λα θάλεη απηφ πνπ επηζπκεί. Οπνπδήπνηε βξίζθεηαη, ηελ
ζηηγκή πνπ επηζπκεί θάηη, ζπκβαίλεη νπσζδήπνηε. Απηή ήηαλ ε πην
ζεκαληηθή αιήζεηα πνπ καο απνθαιχθζεθε εθείλε ηελ εκέξα γηα ηελ
θχζε ηνπ Αβαηάξ.
- Απνζπάζκαηα από ην βηβιίν «Λήια Μόραλα άη» ηνπ T.R.
Mohan.

YOU CAN NOT ALWAYS OBLIGE
BUT YOU CAN ALWAYS SPEAK OBLIGINGLY
ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΙΣΔ ΠΑΝΣΑ ΝΑ ΤΠΟΥΡΔΧΝΔΣΔ ΣΟΤ
ΑΛΛΟΤ, ΜΠΟΡΔΙΣΔ ΟΜΧ ΠΑΝΣΑ ΝΑ ΣΟΤ ΜΙΛΑΣΔ
ΜΔ ΣΡΟΠΟ ΠΟΤ ΝΑ ΣΟΤ ΤΠΟΥΡΔΧΝΔΣΔ
- Μπάκπα
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Ο νπάκη Γηδάζθεη κε «Μηθξέο Ιζηνξίεο»

Ζ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΣΗΓΜΖ

Κ

αζψο πιεζίαδε ε ηειεπηαία ψξα ελφο ειηθησκέλνπ απφ ηελ
πεξηνρή Κάλλαληα, πξνζπάζεζε λα πεη θάηη ζηνπο γηνπο
ηνπ. Δπεηδή ε θσλή ηνπ γέξνληα ήηαλ αζζεληθή θαη δελ
αθνπγφηαλ θαζαξά, νη γηνη δελ κπνξνχζαλ λα θαηαιάβνπλ ηη ήζειε
λα πεη ν παηέξαο ηνπο. Ο κφλνο ήρνο, πνπ αθνπγφηαλ θάπσο, είρε
ηελ έλλνηα ηνπ γξάκκαηνο «Κ». Οη γηνη ηνπ ζθέθηεθαλ πσο ν
παηέξαο ηνπο ήζειε πηζαλφλ λα πεη ηελ ιέμε «Κάλαθα» (ρξπζφο),
δείρλνληαο πνχ είρε θπιαγκέλν ηνλ θξπκκέλν ρξπζφ θαη άιια
πνιχηηκα πξάγκαηα. Δπίζεο, απφ «Κα» αξρίδνπλ νη ιέμεηο «Κάξα»
θαη «Καλάηδαλα», πνπ ζεκαίλνπλ κνζραξάθη θαη ζηηαπνζήθε,
αληίζηνηρα. Πξνζπαζψληαο λα καληέςνπλ ηη ελλννχζε ν παηέξαο
ηνπο, είπαλ απηέο ηηο ιέμεηο ηελ κία κεηά ηελ άιιε, ζην απηί ηνπ
γέξνληα. Αιιά εθείλνο θνχλεζε ην θεθάιη ηνπ γηα λα δείμεη φηη δελ
ελλννχζε θακηά απφ απηέο. Αληίζεηα, έθαλε λφεκα κε ην ρέξη ηνπ,
δείρλνληαο έλα κνζραξάθη ζε θάπνηα απφζηαζε πνπ έηξσγε κηα
ρνξηαξέληα ζθνχπα. Με απηή ηελ ππφδεημε, άθεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ
πλνή.
Απηφ πνπ ελλννχζε ν γέξνληαο ήηαλ ε ιέμε «Καζακπάξηθα»,
πνπ ζεκαίλεη «ζθνχπα», ζηε γιψζζα Κάλλαληα. Σν λφεκα πνπ
έθαλε κε ην ρέξη ηνπ ήηαλ φηη νη γηνη ηνπ έπξεπε λα πξνζέμνπλ ην
κνζραξάθη πνπ έηξσγε ηελ ρνξηαξέληα ζθνχπα.
Σελ ηειεπηαία ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ, ε πξνζνρή ηνπ γέξνληα ήηαλ
γηα πιηθά πξάγκαηα. Γελ κπφξεζε λα δηακνξθψζεη ηελ ζπλήζεηα ηεο
απάξλεζεο θαη ησλ πλεπκαηηθψλ επηηεπγκάησλ, αθφκα θαη ζε απηή
ηελ γεξνληηθή ειηθία. Μαθξνρξφληα, ζπλερήο θη εληαηηθή πλεπκαηηθή
άζθεζε θαη πεηζαξρία είλαη απαξαίηεηα γηα λ‟ αλαπηπρζεί ε ζπλήζεηα
ηεο απάξλεζεο ησλ πιηθψλ πξαγκάησλ θαη ε απφθηεζε
πλεπκαηηθψλ ζηεξηγκάησλ.
ηαλ θαιιηεξγείηε ηελ ζπλήζεηα ηεο απαγγειίαο ηνπ Ολφκαηνο
ηνπ Κπξίνπ απφ ηελ παηδηθή ειηθία, αζθαιψο ζα ζπκεζείηε ην λνκα
ηνπ Κπξίνπ, φηαλ αθήλεηε ηελ ηειεπηαία ζαο πλνή.

ΝΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΑΨ
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Η

6ε Μαίνπ 2011, εθηφο ηνπ φηη ήηαλ ε ενξηή ζηε κλήκε ηεο
Δζβαξάκκα, Μεηέξαο ηνπ Μπαγθαβάλ, ήηαλ θαη ε 13ε εκέξα
απφ ηελ αλαρψξεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Μπαγθαβάλ ξη άηπα
άη Μπάκπα απφ ην θπζηθφ ζψκα ηνπ. Ζ εκέξα απηή γηνξηάζηεθε
θαηά ηελ Ηλδηθή παξάδνζε ζε πνιιά Κέληξα άη ζε φιν ηνλ θφζκν,
κε πξνζεπρή. Κπξίσο, φκσο, γηνξηάζηεθε κε πξνγξάκκαηα
αληδηνηεινχο θνηλσληθήο ππεξεζίαο, πνπ έδσζαλ ζε φινπο ραξά θαη
ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηελ επγλσκνζχλε πξνο ηνλ Μπαγθαβάλ
γηα ηε ζαπκάζηα επθαηξία λα ππεξεηήζνπλ ζπλαλζξψπνπο.

ΦΗΛΗΠΠΗΝΔ
ε

Σελ 6 Μαίνπ γηφξηαζε ν Οξγαληζκφο άηπα άη ζηε Μαλίια κε
πξνζθνξά δεζηνχ θαγεηνχ ζε 200 άηνκα θαη παξνρή πεηζεηψλ
κπάληνπ ζε 108 νηθνγέλεηεο.

ΡΗΛΑΝΚΑ
ε νιφθιεξε ηε ρψξα νξγαλψζεθε Ναξάγηελα έβα, φπνπ
κνηξάζηεθαλ 3.000 παθέηα κε θαγεηφ ζε νξθαλνηξνθεία,
γεξνθνκεία, ζηέγεο πξνζθχγσλ, ζε έλα λνζνθνκείν θαξθηλνπαζψλ,
ζηέγε ηπθιψλ θη έλα ζρνιείν.

ΝΣΟΤΜΠΑΨ
ηηο 13 Μαΐνπ, κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ άηπα άη νξγάλσζαλ δηαλνκή
ηξνθίκσλ γηα πεξηζζφηεξα απφ 900 άηνκα ζε ηέζζεξηο κεγάινπο
ρψξνπο δηακνλήο εξγαηψλ.

Ζ.Π.Α.
ην Σελεζί, φηαλ ν Μηζηζηπήο είρε πιεκκπξίζεη ηελ πεξηνρή ιφγσ ηνπ
ρακεινχ
πςφκεηξνπ, πεξηζζφηεξα απφ 500 άηνκα είραλ
εγθαηαιείςεη ηηο εζηίεο ηνπο θαη έκελαλ ζε πξνζσξηλά θαηαιχκαηα
πνπ πξφζθεξε ε εθθιεζία. Γηα ηα άηνκα απηά, 20 εζεινληέο άη απφ
ην Μέκθηο ζπγθέληξσζαλ ακέζσο φια ηα απνιχησο απαξαίηεηα,
γέκηζαλ δχν θνξηεγά θαη ηνπο ηα κνίξαζαλ. Δπίζεο καγείξεςαλ θαη
πξφζθεξαλ απφ έλα θαιφ γεχκα ζε παζφληεο θαη δηαζψζηεο.
Σα Κέληξα άη πνιιψλ πνιηηεηψλ ησλ Ζ.Π.Α. αλέιαβαλ ηελ
δηνξγάλσζε Ναξάγηελα έβα ζηα κέξε ηνπο θαη πξφζθεξαλ
εθαηνληάδεο δέκαηα κε ηξφθηκα θαη ζπηηηθφ θαγεηφ ζε απφξνπο,
θαηαθχγηα αζηέγσλ θαη αλέιαβαλ δηάθνξεο θηιαλζξσπηθέο
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απνζηνιέο. Πνιινί παξαιήπηεο ηα δέρηεθαλ σο ζεφζηαιηα δψξα,
θαζφηη είραλ θιείζεη ηα ζρνιεία γηα θαινθαίξη θαη πνιιέο νηθνγέλεηεο
δελ είραλ κε ηη λα ζξέςνπλ ηα παηδηά ηνπο, πνπ αιιηψο ζηηίδνληαλ
ζηα ζρνιεία. Μνίξαζαλ επίζεο ηκαηηζκφ, είδε αηνκηθήο πγηεηλήο θαη
θνπβέξηεο.
Έλα ηδηαίηεξν πξφγξακκα εθπφλεζαλ κέιε ηνπ Κέληξνπ άη απφ
ην Φάξκηλγθηνλ (Νέν Μεμηθφ) κε ηίηιν: «Φχηεςε κηα ζεηξά γηα ηνπο
πεηλαζκέλνπο». Κάζε πξψην άββαην ηνπ κήλα, θχηεπαλ ιαραληθά
γηα λα ηξέθνληαη απφ απηά νη άζηεγνη ηεο πεξηνρήο.

ΗΝΓΟΝΖΗΑ
Με ηελ επθαηξία ηεο Ζκέξαο ηεο Δζβαξάκκα θαη ηεο 13 εο εκέξαο απφ
ηελ αλαρψξεζε ηνπ νπάκη, Κέληξα άη απφ ηε Γπηηθή θαη Κεληξηθή
Ηάβα θαη ηε Νφηηα νπκάηξα, καγείξεςαλ γηα Ναξάγηελα έβα ζε
νξθαλνηξνθεία, άζηεγνπο, άπνξνπο θαη ςπραζζελείο θαη πξφζθεξαλ
είδε πξνζσπηθήο πγηεηλήο ζε ειηθησκέλνπο.

ΝΔΠΑΛ
ηηο 6 Μαίνπ, 186 Κέληξα άη ηεο ρψξαο, δηνξγάλσζαλ ηειεηή
πξνζεπρήο γηα ηελ κλήκε ηνπ Μπαγθαβάλ. πκκεηείραλ 10.000 κέιε
θαη εθπξφζσπνη δηαθφξσλ ζξεζθεηψλ.

ΣΑΨΛΑΝΓΖ θαη ΑΤΣΡΑΛΗΑ
πσο θαη άιιεο ρψξεο, ε Σατιάλδε θαη ε Απζηξαιία ηίκεζαλ ηηο
επεηείνπο κε Ναξάγηελα έβα, πξνζθέξνληαο άθζνλε ηξνθή ζε
άπνξνπο, άζηεγνπο, παηδηά θαη ελήιηθεο, πνπ δνπλ ζε δξφκνπο θαη ζε
μελψλεο.

ΓΚΑΝΑ
ηηο 28 Απξηιίνπ, ζε Ναφ ηεο Άθθξα ζπγθεληξψζεθαλ 200 άηνκα γηα
λα πξνζεπρεζνχλ θαη λα απνηίζνπλ θφξν ηηκήο ζηνλ Μπαγθαβάλ
ξη άηπα άη Μπάκπα κεηά ηελ αλαρψξεζε απφ ην θπζηθφ ζψκα
ηνπ. Απφ ηηο 26 έσο ηεο 28 Μαίνπ θαη απφ 2 έσο 4 Ηνπλίνπ,
ηειενπηηθφ θαλάιη ηεο ρψξαο αθηέξσλε εκίσξεο εθπνκπέο ζην έξγν
ηνπ Μπαγθαβάλ.
- Παγθόζκην Ίδξπκα άηπα άη

ΗΝΓΗΑ
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Άληξα Πξαληέο: Έλα εηδηθφ πξφγξακκα ππεξεζίαο νξγαλψζεθε
απφ λένπο άη ηνπ Υάηληεξακπάλη. Δηνηκάζηεθε πιηθφ ζε κνξθή 9
CD γηα ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη
δηαλεκήζεθε ζε 250 λεαξά άηνκα. Δπίζεο, ζε κηα πεξηνρή ηδξχζεθε
έλα θέληξν γηα απνθαηάζηαζε απφξσλ παηδηψλ. Γελ έιεηςαλ θαη νη
δηνξγαλψζεηο αζιεηηθψλ αλακεηξήζεσλ ζε θξίθεη, βφιετ θαη
κπάληκηληνλ. ηελ πεξηνρή Κνπξλνχι ζπζηήζεθε ππαίζξην
νδνληηαηξείν πνπ πεξηέζαιςε 150 αζζελείο.
Μπηράξ θαη Σδαξθάλη: ε ζπλέδξην λενιαίαο άη, ν Πξφεδξνο ηνπ
Οξγαληζκνχ άηπα άη Ηλδίαο, Β. ξηληβάζαλ, ηφληζε πσο ν
Μπαγθαβάλ ήηαλ, είλαη θαη ζα είλαη, πάληα καδί καο θαη ηνλ ηηκάκε
κφλνλ φηαλ δνχκε ζχκθσλα κε ην γξάκκα θαη ην πλεχκα ηεο
Γηδαζθαιίαο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, νη εθπξφζσπνη επηζθέθηεθαλ έλα
ρσξηφ ιεπξψλ πνπ ην έρεη πηνζεηήζεη θαη θξνληίδεη ν Οξγαληζκφο
άη, θαη ην έρεη ζπλδέζεη κε παξνρή πφζηκνπ λεξνχ. ε ζπλάληεζε
επηζήκσλ, κίιεζαλ δηάθνξνη εηδηθνί αλαθνξηθά κε ηελ απνζηνιή ηνπ
Μπαγθαβάλ γηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη χδξεπζεο.
Σδακνύ θαη Καζκίξ: έβα Νηάι (εζεινληέο) απφ νιφθιεξν ην
θξαηίδην, δηνξγάλσζαλ Μπάηδαλ ζηα νπνία ζπκκεηείραλ γχξσ ζηνπο
100 ρσξηθνί. Δπίζεο, εμέηαζαλ θαη εκβνιίαζαλ 450 δψα. Ναξάγηελα
έβα γίλεηαη ζε ηαθηηθή βάζε, κε ηελ πξνζθνξά ηξνθίκσλ θάζε κήλα
ζε 35 άπνξεο νηθνγέλεηεο θαη ελφο γεχκαηνο ζε 1.000 πεξίπνπ
άηνκα.
Σακίι Ναληνύ: ε έλα απφ ηα 9 ζρνιεία άη ηνπ Κξαηηδίνπ πνπ
επηιέρηεθε πηινηηθά, εγθαηληάζηεθε ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζηε
Γηδαζθαιία άηπα άη Βίληπα Βαρίλη (Θεία Γλψζε) απφ ην βηβιίν πνπ
έρεη γξάςεη ν ίδηνο ν Μπαγθαβάλ θη έρεη δψζεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Σν πξφγξακκα εθαξκφδεηαη απφ
εκπλεπζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο κε κεζφδνπο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο
γηα λα θεληξίδεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Ζ κεζνδνινγία πνπ
πηνζεηείηαη, βαζίδεηαη ζε εηθφλεο θαη παξαδείγκαηα ηεο θαζεκεξηλήο
δσήο πνπ αλαλεψλνληαη. Απεπζχλεηαη αξρηθά ζε κηθξά παηδηά θαη
κηθξέο νκάδεο θαη απαηηείηαη ζπλερήο αμηνιφγεζε. ηνπο ζηφρνπο,
είλαη ε επέθηαζε εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε φια ηα ζρνιεία
άη .
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ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΘΕΪΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

ΑΣΤΑ
ΑΨ
ΔΛΛΖΝΗΚ
Δ
ΔΚΓΟΔΗ

Σν αλζξώπηλν ζώκα δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη σο απιή
ζπζζώξεπζε ησλ πέληε ζηνηρείσλ. Αθξηβώο όπσο έλαο
λαόο δελ είλαη απιό νηθνδόκεκα θαηαζθεπαζκέλν από
ηνύβια θαη ηζηκεληνθνλίακα, έηζη θαη ην ζώκα δελ είλαη κηα
θαηαζθεπή από νζηά, ζάξθα, αίκα θαη λεύξα. Σν ζώκα
πξέπεη λα ζεσξείηαη σο ε Καηνηθία ηεο Θεόηεηαο. Γη’ απηό,
είλαη πξσηαξρηθό θαζήθνλ ηνπ αλζξώπνπ λα εμαζθαιίζεη
όηη ην ζώκα δελ πξνζθέξεηαη γηα άδηθεο πξάμεηο, θαη δελ
παξαζύξεηαη ζην ςέκα θαη ζηελ αλεληηκόηεηα. Ο
άλζξσπνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ην ζώκα ηνπ γηα λα
ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ αλώηεξσλ αλζξώπηλσλ
ηδηνηήησλ θαη λα αθνινπζεί ην ζετθό κνλνπάηη.

ΒΗΒΛΗΑ
ΚΑΗ
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚ
Δ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

- Μπάκπα

ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011
Δπξψ
Αγάπε - Πξέκα Βάρηλη, ηνπ ..Μπάκπα .................................. 7,00
Απηνπξαγκάησζε - Αζηάβαθξα Γθίηα ...................................... 5,00
Βξνρή απφ Νέθηαξ ηνπ άηπα άη, ηεο νχληα Αληίηπα ............ 6,00
Γηαινγηζκφο - Νηπάλα Βάρηλη, ηνπ ..Μπάκπα ........................ 5,00
Δηζαγσγή ζηε Γηδαζθαιία ηνπ ..Μπάκπα, ηνπ Ρ. Ναηδέκπ ... 7,00
Δζβαξάκκα: Ζ Δπηιεγκέλε Μεηέξα, ηνπ Ν. Καζηνχξη ............. 12,00
Δθπαίδεπζε ζηηο Αλζξψπηλεο Αμίεο, ηνπ Αξη-Ολγθ Σδνπκζάη .. 6,00
Ζ Γεκηνπξγία (DVD) ................................................................. 4,00
Ζ Έληαμε ησλ Αλζξψπηλσλ Αμηψλ ζε ρνιηθά Μαζήκαηα .... ... . 6,00
Ζ Δλφηεηα είλαη Θεφηεηα, ηνπ .. Μπάκπα ............................. 9,00
Ζ Εσή Δίλαη Έλα Παηρλίδη (DVD) .............................................. 5,00
Θεία Σάμε – Νηάξκα Βάρηλη, ηνπ ..Μπάκπα .......................... 7,00
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Θετθέο Αλακλήζεηο, ηεο Νηατάλ Μπάζθηλ ................................. 10,00
Λφγηα ηνπ Ηεζνχ θαη ηνπ άη Μπάκπα ....................................... 7,50
Μπαγθαβάηα Βάρηλη, ηνπ .. Μπάκπα .................................... 9,00
Ο Άγηνο θαη ν Φπρίαηξνο - ηνπ Γξ. . αληβάηο ......................... 10,00
Ο Δξρνκφο ηνπ ξη άηπα άη Μπάκπα, ηνπ Β.Κ.Γθφθαθ.......... 5,00
Ο Μπάκπα κνπ θη εγψ, ηνπ Σδ. Υίζινπ ................................... 15,00
Ο ξη άηπα άη Μπάκπα Απαληά, ηνπ Σδ. Υίζινπ ................. 7,00
Οκηιίεο πάλσ ζηε Μπάγθαβαλη Γθίηα, ηνπ ..Μπάκπα........... 11,50
άληαλα - Ο Δζσηεξηθφο Γξφκνο, ηνπ ..Μπάκπα ................ 10,00
άηπακ ίβακ νχληαξακ - Ζ δσή ηνπ ..Μπάκπα, Σφκνο 1 .. 10,00
. . Μπάκπα: Ζ Εσή Σνπ Δίλαη Έκπλεπζε θαη Μήλπκα
γηα ηελ Αλζξσπφηεηα, Δλεκεξσηηθφ έληππν κε DVD ....... 7,00
Σν Γθάγηαηξη Μάληξα, ηνπ ..Μπάκπα ................................... 3,00
Σν Θετθφ Σξαγνχδη - Γθίηα Βάρηλη, ηνπ ..Μπάκπα ................ 10,00
Τπέξηαηε Γλψζε - Γθληάλα Βάρηλη, ηνπ ..Μπάκπα ............... 7,00
Τπέξηαηε Δηξήλε - Πξαζάληη Βάρηλη, ηνπ ..Μπάκπα ............ 7,00
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο
θαη γηα παξαγγειίεο εθηόο Αζελώλ (κε αληηθαηαβνιή),
παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ηνλ Λεσλίδα Φέιηνπξα ζην ηειέθσλν
6947-687133 ή ζηείιηε e-mail ζην publications@saibaba.gr

56ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

