ΚΑΛΛΘΕΡΓΕΘΣΕ ΑΡΕΣΕ
ΚΑΘ ΣΟΧΑΖΕΣΕ ΣΟΝ ΘΕΟ
Όπνηνο δελ έρεη αξεηέο, δελ είλαη αλζξώπηλν νλ κε ηελ
πξαγκαηηθή έλλνηα ηνπ όξνπ. Καηαλνήζηε όηη παηδηά κε αξεηέο
είλαη ν πξαγκαηηθόο πινύηνο ελόο έζλνπο.
(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ)

ΔΕΝ ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΩ ΔΤΝΑΣΟΣΕΡΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΓΑΠΗ
Σπνπδαζηέο!

Ο

η θάηνηθνη ηεο Ιλδίαο ιαηξεύνπλ ηνλ Θεό ζύκθσλα κε ηνλ
αξραίν Ιλδηθό πνιηηηζκό, εθηειώληαο δηάθνξεο ηεξέο
πξαθηηθέο, όπσο ην λα αλάβνπλ ιπρλίεο, λα θαίλε ζπκίακα
[κπξσδηθά μπιάθηα], λα θάλνπλ πξνζθνξά ηεξήο ηξνθήο, θ.ιπ.
κπξνζηά ζηα είδσια ησλ ζενηήησλ. Γπζηπρώο όκσο, η’ αγόξηα θαη
ηα θνξίηζηα ζήκεξα έρνπλ μεράζεη απηέο ηηο ηεξέο παξαδόζεηο θαη
δνπλ κε ηελ απηαπάηε όηη κπνξνύλ λ’ αληιήζνπλ ηθαλνπνίεζε θαη
πιεξόηεηα από εγθόζκηεο ελαζρνιήζεηο. Γελ έρνπλ ηε δύλακε ηεο
δηάθξηζεο θαη δελ γλσξίδνπλ πνηεο είλαη νη πξνηεξαηόηεηεο ηεο δσήο
ηνπο. Παξακεινύλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη αθνινπζνύλ ιάζνο
κνλνπάηηα.
Καθαγιάζηε ηην Σροθή Προζθέρονηάς ηην ζηον Θεό
Όζνη αθνινπζνύλ ηνπο θαλόλεο ηνπ Ιλδηθνύ πνιηηηζκνύ, ιακβάλνπλ
ηξνθή σο Πξαζάληακ (θαζαγηαζκέλε ηξνθή), κόλν αθνύ ηελ έρνπλ
πξνζθέξεη ζηνλ Θεό, ςάιινληαο Μάληξα όπσο: «Πξαλάγηα Σβαρά,
Απαλάγηα Σβαρά, Βπαλάγηα Σβαρά, Οπληαλάγηα Σβαρά θαη
Σακαλάγηα Σβαρά».1 Σξώγνληαο θαζαγηαζκέλε ηξνθή θαη’ απηό ηνλ
ηξόπν, αλαπηύζζνπκε θαιέο ζθέςεηο, θαιά ζπλαηζζήκαηα, θαιέο
ηδηόηεηεο θαη θαιή ζπκπεξηθνξά. Η ηξνθή πνπ θαηαλαιώλνπκε
πξέπεη λα πξνέξρεηαη από «αγλά ζθεύε, αγλή δηαδηθαζία
καγεηξέκαηνο θαη αγλά πιηθά».2 Δίλαη όκσο πνιύ δύζθνιν λα
γλσξίδνπκε αλ ε ηξνθή πνπ ηξώκε έρεη θαη ηηο ηξεηο ηδηόηεηεο.
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«Χαίξε ζηηο πέληε αξρέο ηεο δσήο: Πξάλα, Απάλα, Βπάλα, Οπληάλα θαη
Σακάλα».
2
Patra Suddhi, Paka Suddhi and Padartha Suddhi.
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Οπόηε, όηαλ ηελ πξνζθέξεηε ζηνλ Θεό, ςάιινληαο ην Μπξάκααξπάλακ Μάληξα, ε ηξνθή θαζαγηάδεηαη θαη πξνζιακβάλεη όιεο
απηέο ηηο ηδηόηεηεο:
Μπξάκα-αξπάλακ Μπξάκα Χαβίξ
Μπξάκα-αγθλάνπ Μπξάκαλα Χνπηάκ
Μπξάκα-ίβα Τέλα Γθαληαβπάκ
Μπξάκα Κάξκα Σακαληηλά3
Πξηλ ηελ πξνζθέξνπκε ζηνλ Θεό, δελ είλαη παξά έλα θνκκάηη
ηξνθήο. Μόιηο ηελ πξνζθέξνπκε ζηνλ Θεό, απαιιάζζεηαη από
θάζε αθαζαξζία θαη κεηακνξθώλεηαη ζε Πξαζάληακ. Σξώγνληαο
απηνύ ηνπ είδνπο ηελ ηεξή ηξνθή, ν άλζξσπνο δελ ζ’ απνθηήζεη
λνεηηθέο αθαζαξζίεο.
Πξνζθέξνπκε ηξνθή ζηνλ Θεό πάλσ ζ’ έλα θαζαξό
κπαλαλόθπιιν. Σε ζεκεξηλή όκσο επνρή πξέπεη λα εξσηήζνπκε ηη
είδνπο ηξνθή πξνζθέξεηαη θαη πξνο πνηνλ. Σν αλζξώπηλν ζώκα
είλαη ην κπαλαλόθπιιν, ε θαξδηά ηνπ αλζξώπνπ είλαη ην ηεξό
δνρείν, θαη νη αξεηέο, ηα ηεξά ζπλαηζζήκαηα θαη ε θαιή
ζπκπεξηθνξά είλαη ε ηεξά ηξνθή. ε πνηνλ όκσο πξνζθέξνληαη;
Πξνζθέξνληαη ζηνπο δαίκνλεο ησλ επηβιαβώλ ηδηνηήησλ θαη ησλ
επηβιαβώλ ζπλαηζζεκάησλ, όπσο ην ζπκό, ην κίζνο θαη ηε δήιηα. Η
ηξνθή πνπ θαηαλαιώλεηαη από ηνπο δαίκνλεο ηνπ κίζνπο, ηνπ
ζπκνύ θαη ηεο δήιηαο, θαη πνπ πεξηζζεύεη, πξνζθέξεηαη ζηνλ Θεό.
Απηή είλαη ε αηηία πνπ νη άλζξσπνη ζήκεξα είλαη ζύκαηα
λεπξηθόηεηαο, δπζθνιηώλ, ζηελαρώξηαο θαη δπζηπρίαο. Απαιιαγείηε
από ηηο αξλεηηθέο ζαο ηδηόηεηεο θαη πξνζθέξεηε ηηο αξεηέο ζαο ζηνλ
Θεό κε ηελ εμήο πξνζεπρή: «Θεέ κνπ, είζαη ν θάηνηθνο ηεο θαξδηάο
κνπ θαη ε ελζάξθσζε ηεο αγάπεο, ηεο θαινζύλεο θαη ηεο
ζπκπόληαο. νπ πξνζθέξσ απηό ην γιπθό ησλ αξεηώλ κνπ. ε
παξαθαιώ λα ην δερηείο.»
Αρτίζηε να Λαηρεύεηε ηον Θεό από ηην Παιδική ζας Ηλικία
Η ληόηε είλαη ζαλ έλα απνιαπζηηθό θξνύην. Πξνζθέξεηε απηό ην
γιπθό θαη απνιαπζηηθό θξνύην ζηνλ Θεό. Γελ είλαη δπλαηόλ λα
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«Η ηξνθή είλαη ν Θεόο, ε πξάμε ηεο πξνζθνξάο είλαη ν Θεόο, Θεόο είλαη
θη εθείλνο πνπ ηελ πξνζθέξεη ζηνλ Θεό. Έηζη, όπνηνο βιέπεη ζηα πάληα ηνλ
Θεό, ζα θηάζεη ζηνλ Θεό.»
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ιαηξέςεηε ηνλ Θεό κεηά ηε ζπληαμηνδόηεζή ζαο, ζε κεγάιε ειηθία,
όηαλ ην ζώκα ζαο έρεη γίλεη αδύλακν, ηα αηζζεηήξηα όξγαλα έρνπλ
ράζεη ηε δύλακή ηνπο θαη ν λνπο έρεη εμαζζελήζεη. Αξρίζηε λσξίο,
νδεγήζηε αξγά, θηάζηε κε αζθάιεηα. Αξρίζηε λα πξνζεύρεζηε ζηνλ
Θεό από ηελ παηδηθή ζαο ειηθία. Αλ δελ αλαιάβεηε ηεξή δξάζε ηνλ
θαηξό πνπ νη ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο ζαο δπλάκεηο είλαη ηζρπξέο,
ηόηε πόηε ζα ην πξαγκαηνπνηήζεηε; Ση ζα θαηαθέξεηε όηαλ ηα
αηζζεηήξηα όξγαλα έρνπλ ράζεη όιε ηνπο ηε δύλακε;
Τε ζηηγκή πνπ νη αγγειηαθόξνη ηνπ Γηάκα (ζενύ ηνπ ζαλάηνπ)
βάδνπλ ηε ζειηά γύξσ από ην ιαηκό ζνπ θαη αξρίδνπλ λα ζε
ζέξλνπλ καθξηά, ιέγνληαο «έια, θύγακε»…
Τε ζηηγκή πνπ νη ζπγγελείο ζνπ ιέλε ζηελ νηθνγέλεηά ζνπ λα
ζε βγάινπλ έμσ από ην ζπίηη γηαηί έθηαζε ην ηέινο ζνπ…
Καη ηε ζηηγκή πνπ ε γπλαίθα ζνπ θαη ηα παηδηά ζνπ αξρίδνπλ
λα θιαίλε θαη λα νδύξνληαη…
Γίλεηαη λ’ αξρίζεηο λα ςάιιεηο ην όλνκα ηνπ Χάξη4 εθείλε ηε
ζηηγκή;
(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ)
Δίλαη δπλαηό λα θάλεηε νπνηαζδήπνηε κνξθήο πλεπκαηηθή
άζθεζε ζ’ εθείλν ην ζηάδην; Όρη, βέβαηα. Δίλαη άθξσο απαξαίηεην
γηα ζαο λα ζηνράδεζηε ηνλ Θεό, λα Σνλ ζθέθηεζηε κε όιε ζαο ηελ
θαξδηά θαη λα ιπηξώζεηε ηε δσή ζαο ζηε κηθξή απηή ειηθία, όηαλ ηα
αηζζεηήξηα όξγαλά ζαο είλαη αθόκε ηζρπξά. Γηαηί δελ ιαηξεύεηε ηνλ
Θεό όηαλ ηα θπζηθά ζαο όξγαλα θαη νη λνεηηθέο ζαο δπλαηόηεηεο
είλαη γεκάηεο ζθξίγνο θαη δσληάληα;
Ω, άλζξσπε, κελ ππεξεθαλεύεζαη γηα ηελ νκνξθηά ζνπ, ηα
ληάηα ζνπ θαη ηε ζσκαηηθή ζνπ ξώκε. Πνιύ ζύληνκα ζα
γεξάζεηο. Τα καιιηά ζνπ ζ’ αζπξίζνπλ, ην δέξκα ζνπ ζα
γεκίζεη ξπηίδεο θαη ε όξαζή ζνπ ζα ζνιώζεη. Τα παηδηά ζα ζε
θνξντδεύνπλ, απνθαιώληαο ζε παιηνκατκνύ. Γελ ζα είζαη
ηίπνηε παξαπάλσ από κηα δεξκάηηλε θνύθια. Πξνζπάζεζε λα
θαηαλνήζεηο ην κπζηήξην πνπ θξύβεηαη πίζσ από απηό ην
θνπθινζέαηξν.
(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ)
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Χάξη: Άιιν όλνκα γηα ηνλ Βίζλνπ θαη ηνλ Κξίζλα. Δκθαλίδεηαη σο ην 650ό
όλνκα ζηε Βίζλνπ Σαραζξαλάκα ηεο Μαρακπάξαηα.
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Πώο λα ζθεθηείηε ηνλ Θεό όηαλ γίλεηε έλαο εμαζζελεκέλνο
γέξνο; Πξνζθέξεηε ηα εύνζκα άλζε ηνπ λνπ θαη ηεο θαξδηά ζαο
ζηνλ Θεό κε απόιπηε πίζηε όηαλ είζηε λένη, όηαλ ην ζώκα ζαο είλαη
δπλαηό θαη ηα αηζζεηήξηα όξγαλά ζαο δπλαηά. Απηή είλαη ε
πξαγκαηηθή πξνζθνξά ηξνθήο (Νατβέληπακ) πνπ πξέπεη λα θάλεηε
ζηνλ Θεό. Οη άλζξσπνη όκσο ζήκεξα δελ θάλνπλ ηέηνηνπ είδνπο
πξνζθνξέο. Όηαλ νη αηζζήζεηο ηνπο έρνπλ αδπλαηίζεη, αθνύ έρνπλ
αλαισζεί ζε παληόο είδνπο εδνλέο, ηηο πξνζθέξνπλ ζηνλ Θεό ζαλ
λα πξνζθέξνπλ η’ απνκεηλάξηα θάπνηνπ θαγεηνύ. Όπσο ιέεη θαη ε
παξνηκία, είλαη ζαλ λα ιέηε: «Πξνζθέξσ ζηνλ Κξίζλα όιν ην αιεύξη
πνπ δηαζθνξπίζηεθε από ηνλ άλεκν». Ση έρεη απνκείλεη λα
πξνζθέξεηε ζηνλ Θεό, όηαλ ε δύλακε ησλ αηζζήζεώλ ζαο έρεη
ζηξαγγίμεη θαη έρεηε ράζεη όιε ζαο ηε ζσκαηηθή θαη λνεηηθή δύλακε;
Τπεξεηήζηε, ινηπόλ, ηνλ Θεό όηαλ ε δύλακε ηνπ ζώκαηόο ζαο, ηνπ
λνπ θαη ηεο δηάλνηάο ζαο είλαη αλέπαθε. Αλ όκσο ράζεηε όιε ζαο
ηε δύλακε ζηελ αλαδήηεζε εδνλώλ ζε λεαξή ειηθία, ηη είδνπο
ππεξεζία ζα παξέρεηε ζηνλ Θεό;
Σπνπδαζηέο!
Πξώη’ απ’ όια, πξέπεη λα θαηαλνήζεηε όηη απηή ε [λεαξή] ειηθία
είλαη ζετθή θαη αλππέξβιεηε. Αλ δελ αζρνιεζείηε κε ηελ
πλεπκαηηθόηεηα ηώξα, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ην θάλεηε ζηα
γεξάκαηά ζαο. Σν παηδί πξώηα κπνπζνπιάεη, ρξεζηκνπνηώληαο ηα
ρέξηα ηνπ θαη ηα πόδηα ηνπ. Καζώο κεγαιώλεη, αξρίδεη λα πεξπαηάεη
κε ηα δπν ηνπ πόδηα. Όηαλ γεξάζεη, πεξπαηάεη κε ηξία πόδηα, δηόηη
ζα ρξεηάδεηαη ηε ζηήξημε ελόο κπαζηνπληνύ. Ο άλζξσπνο πξέπεη λα
ππεξεηεί θαη λα ιαηξεύεη ηνλ Θεό όζν ζηέθεηαη ζηα δπν ηνπ πόδηα.
Γελ πξέπεη λα ην αλαβάιιεη κέρξη ηα γεξάκαηα, όηαλ ζηελ νπζία ζα
πεξπαηάεη κε ηξία πόδηα. Όπσο ηα δπν πόδηα ζηεξίδνπλ όιν ην
ζώκα, έηζη θαη νη δπλάκεηο ηνπ αλζξώπνπ ζηεξίδνληαη ζηελ Αιήζεηα
(άηπα) θαη ζηελ Αξεηή (Νηάξκα). Πξέπεη λα αθνινπζείηε ηελ
Αιήζεηα θαη ηελ Αξεηή θαη λα ζηνράδεζηε ηνλ Θεό, ν νπνίνο είλαη ε
ελζάξθσζε ηεο Αιήζεηαο θαη ηεο Αξεηήο. ηα γεξάκαηα, ρξεηάδεζηε
ηε ζηήξημε ελόο αθόκα πνδηνύ, κε ηε κνξθή ηνπ κπαζηνπληνύ. ’
εθείλε ηελ ειηθία ην ζώκα ζαο γίλεηαη ηόζν αδύλακν πνπ δελ ζα
έρεηε ην ζζέλνο νύηε κπαζηνύλη λα θξαηήζεηε. Ση κπνξείηε λα
θάλεηε ζ’ απηή ηελ ειηθία; Ωο εθ ηνύηνπ, θάλεηε ηελ θαιύηεξε ρξήζε
ηεο λεαληθήο ζαο ειηθίαο, ρσξίο λα ζπαηαιάηε νύηε ιεπηό. Ο
ρξόλνο είλαη Θεόο. Η ζπαηάιε ρξόλνπ ηζνδπλακεί κε ζπαηάιε
δσήο. Με ζπαηαιάηε ην ρξόλν.
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Μην Κάνεηε Κακή Χρήζη ηης Γλώζζας ζας
Σ’ αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα ηνπ ζήκεξα ζπαηαινύλ πνιύ ρξόλν.
Κάλνπλ θαθή ρξήζε ηνπ ρξόλνπ κε ην λα ελδίδνπλ ζηελ άζθνπε
θιπαξία. Γελ έρνπλ θαιά αηζζήκαηα θαη δελ μεζηνκίδνπλ ιόγηα
θαιά. Ση είδνπο ιόγηα ιέλε θαη ηη είδνπο ηξαγνύδηα ηξαγνπδνύλ! Γελ
κπνξείηε λα θαληαζηείηε πόζν αεδηαζηηθό είλαη λ’ αθνύεη θαλείο ηα
ιόγηα θαη ηα ηξαγνύδηα ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ εθεί έμσ.
Μόλν ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ ζπκκεηέρνπλ η’ αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα
ζε Μπάηδαλ θαη πκλνύλ ηε δόμα ηνπ Κπξίνπ («Ράκα, Κξίζλα,
Γθνβίληα») θη έηζη πεξλνύλ ην ρξόλν ηνπο κε επδαηκνλία. Αιινύ, η’
αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα δελ γλσξίδνπλ ηελ αμία ηεο επαλάιεςεο ηνπ
Θείνπ Ολόκαηνο. Σξαγνπδνύλ ηξαγνύδηα ρσξίο λόεκα, όπσο
«Νεαξέ, ηξάβα ’κπξνο θαη άζε η’ απηηά κνπ».5 Βγάδεη θαλείο λόεκα
από απηό; Τπάξρνπλ ηξαγνύδηα πνπ είλαη πνιύ αζηεία, όπσο
εθείλν πνπ πάεη: «Νηαληαληά Νηαληαληά Νηαληά Νηαληά». Ση είλαη
απηό ην «Νηαληαληά»; Ση θξίκα λα ηξαγνπδνύλ ηξαγνύδηα ζαλ θη
απηά! Μήπσο δόζεθε ε γιώζζα γηα λα ηξαγνπδάεη ηξαγνύδηα απηνύ
ηνπ είδνπο; Ξέξεηε γηα πνην ιόγν δόζεθε ε γιώζζα; Μόλν γηα λα
επηηξέςεη ζην Θείν Όλνκα λα ρνξέςεη πάλσ ηεο. Κάλνπκε θαθή
ρξήζε απηήο ηεο ηεξήο γιώζζαο. Ο Σζατηάλπα εθζείαδε ην κεγαιείν
ηεο γιώζζαο, ιέγνληαο:
Ω, γιώζζα, γλώζηε ηεο γεύζεο! Δίζαη πνιύ ηεξή. Λέγε ηελ
αιήζεηα θαηά ηνλ πιένλ επράξηζην ηξόπν. Ψάιιε ηα Θεία
Ολόκαηα ηνπ Γθνβίληα, Μάληαβα θαη Νηακόληαξα ρσξίο
ζηακαηεκό. Απηό είλαη ην πξσηαξρηθό ζνπ θαζήθνλ.
(Σαλζθξηηηθόο Σηίρνο)
Η γιώζζα έρεη ζπνπδαίεο ηδηόηεηεο: Δίλαη ν γλώζηεο ηεο
γεύζεο, πξέπεη λα ιέεη ηελ αιήζεηα θαηά ηνλ πιένλ επράξηζην
ηξόπν, πξέπεη λα ιέεη ιόγηα απαιά θαη γιπθά. Γηα πνην ιόγν
μεζηνκίδεηε ιόγηα αλίεξα κε κηα γιώζζα ηόζν ηεξή; Γπζηπρώο, νη
άλζξσπνη ζήκεξα θαζηζηνύλ ηε γιώζζα αλίεξε κε ην λα
αξζξώλνπλ αλίεξα ιόγηα. Δίλαη απαξαίηεην νη ζπνπδαζηέο λα
ειέγρνπλ ηε γιώζζα ηνπο. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε ηε γιώζζα
ζαο γηα λα πκλείηε ηε δόμα ηνπ Θενύ. απηό ιηώλεη ηελ θαξδηά, έιθεη
ην λνπ θαη θάλεη ηνλ άλζξσπν λα μερλάεη ηνλ εαπηό ηνπ. Όηαλ
θάπνηνο πκλεί ηε δόμα ηνπ Θενύ, όινη ζα απνιαύζνπλ ην ηξαγνύδη
5

“Chal Chal Re Naujavan, Chod De Re Mere Kan”.
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ηνπ θαη ζα θνπλνύλ ην θεθάιη ηνπο ζην ξπζκό ηεο κεισδίαο, ρσξίο
θαλ λα ην θαηαιαβαίλνπλ, είηε είλαη άζενη είηε είλαη ζετζηέο. Κάπνηε
ε Ράληα ηξαγνπδνύζε:
Γελ γλσξίδσ πνύ είζαη θαη ηη Σ’ εκπνδίδεη λα έιζεηο εδώ. Ω,
Κξίζλα! Γηαηί θξαηάο ζε απόζηαζε εκέλα από Δζέλα; Γελ έρεηο
θακηά ζπκπόληα γη’ απηή ηε δνύιε ζνπ;
(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ)
Όηαλ ε Ράληα ηξαγνπδνύζε θαη’ απηό ηνλ ηξόπν, όιεο ηηο
γπλαίθεο ηνπ Ρεπάι ηηο ζπλέπαηξλε ε επδαηκνλία, ηόζν πνπ ηα
δνρεία λεξνύ πνπ θνπβαινύζαλ, έπεθηαλ θαη έζπαγαλ.. Η Ράληα
παξαπνληόηαλ ζηνλ Κξίζλα: «Πνηνο είλαη ν ιόγνο λα δσ;»
Γελ έρσ άιιν θαηαθύγην από Σέλα. Ω, Κξίζλα, αληέρσ απηό
ην θνξηίν ηεο δσήο κόλν γηα ράξε Σνπ. Ο λνπο κνπ αξρίδεη θαη
αλαζηαηώλεηαη αλ δελ αληηθξύζσ ην γειαζηό Σνπ πξόζσπν.
Δκθαλίζνπ, ηνπιάρηζηνλ, ζηα όλεηξά κνπ. Γελ κπνξώ λα δσ
ρσξίο Δζέλα νύηε ζηηγκή.
(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ)
Οη άλζξσπνη εθείλν ηνλ θαηξό ζπλήζηδαλ λα πξνζεύρνληαη κε
απηό ην έληνλν αίζζεκα ιαρηάξαο θαη λνζηαιγίαο. Όηαλ έςαιιαλ ην
όλνκα ηνπ Κξίζλα, έλησζαλ ιεο θαη μαιάθξσλαλ απ’ όια ηνπο ηα
βάξε. Μόλν απηνύ ηνπ είδνπο ε έληνλε πξνζεπρή κπνξεί λα
ζπγθηλήζεη θαη λα ιηώζεη ηελ θαξδηά ηνπ Κξίζλα. Σε ζεκεξηλή
επνρή, όκσο, δελ ππάξρεη απηή ε «αθνζίσζε». ηα πάληα δελ είλαη
παξά έλαο «βαζύο σθεαλόο». Οη άλζξσπνη κηιάλε γηα ζετθόηεηα,
αιιά δελ έρνπλ θακηά ζετθόηεηα. Δμαγλίζηε ην ρξόλν ζαο
ζηνραδόκελνη ηνλ Θεό θαη ςάιινληαο ην λεθηάξην όλνκά Σνπ.
Η Νίκη Έγκειηαι ζηην Ενόηηηα
Γηα πνην ιόγν ςάιιεηε Μπάηδαλ; Όηαλ νη άλζξσπνη ζπλαληηνύληαη
γηα λα πκλήζνπλ ηε δόμα ηνπ Θενύ κε κηα θσλή, απηό έρεη
εθπιεθηηθή δύλακε. Ο Γθνπξνύ Ναλάθ ήηαλ εθείλνο πνπ μεθίλεζε
ηνπο νκαδηθνύο ςαικνύο, κε θύξην ζθνπό λα επηθέξεη ελόηεηα κέζα
ζηελ πνιιαπιόηεηα. Η ςαικσδία κηαο νκάδαο έρεη πνιύ θαιύηεξν
απνηέιεζκα από ηελ αηνκηθή ςαικσδία. Αθνινπζήζηε ηελ αξραία
καο παξάδνζε θαη πξνζθέξεηε ηα ηεξά αηζζήκαηα ηεο θαξδηάο ζαο
ζηνλ Θεό. Ο Θεόο είλαη ε ελζάξθσζε ηεο αγάπεο. Θα κπνξέζεηε
λα Σνλ βηώζεηε κόλν κέζσ ηεο αγάπεο. Γελ ρξεηάδεζηε θαθό,
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θαλάξη ζπέιιεο ή πεηξειαίνπ πξνθεηκέλνπ λα δείηε ην ιακπεξό
θεγγάξη. Δίλαη αξθεηό ην δηθό ηνπ θσο. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, αλ
ζέιεηε λα δείηε ηελ ελζάξθσζε ηεο αγάπεο, κπνξείηε λα ην θάλεηε
κόλν κέζσ ηεο αγάπεο. Γελ ππάξρεη θσο ιακπξόηεξν από εθείλν
ηεο αγάπεο ζ’ απηό ηνλ θόζκν.
Η Μπαγθαβάηα πεξηγξάθεη ηηο ηζηνξίεο ηνπ Κξίζλα κε πνιιέο
ιεπηνκέξεηεο. Οη ηζηνξίεο ηνπ Κπξίνπ εμαιείθνπλ όιεο ηηο ακαξηίεο.
Οη ηζηνξίεο ηνπ Κπξίνπ είλαη εθπιεθηηθέο. Δμαγλίδνπλ ηηο δσέο
ησλ αλζξώπσλ θαη ζηνπο ηξεηο θόζκνπο. Δίλαη ζαλ ηα
δξεπάληα πνπ θόβνπλ ηα δηδάληα ηεο εγθόζκηαο ζθιαβηάο.
Δίλαη ζαλ ηνλ θαιό θίιν πνπ ζε βνεζάεη ζε ώξα αλάγθεο.
Δίλαη ην θαηαθύγην ησλ ζνθώλ θαη αλαδεηεηώλ κέζα ζην
δάζνο.
(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ)
Θεσξήζηε ηελ αγάπε σο κεηέξα ζαο θαη ηελ αιήζεηα σο παηέξα
ζαο, ηε ζπκπόληα σο αδεξθή ζαο θαη ηελ επδαηκνλία σο αδεξθό
ζαο. Όηαλ έρεηε αηώληνπο ζπγγελείο όπσο απηνύο, γηαηί θαιιηεξγείηε
αλώθειεο εγθόζκηεο ζρέζεηο;
Μπνξείηε θαη κόλνη ζαο λα δηαπηζηώζεηε πόζν κεγάιε δύλακε
ππάξρεη ζηελ ελόηεηα. Οη Νηαξκαξάηδα, Μπίκα, Αξηδνύλα,
Ναθνύια θαη αραληέβα ήηαλ πέληε αδέξθηα. Μπνξνύζαλ λα
θηάζνπλ σο ηε λίθε κόλν επεηδή ήηαλ ελσκέλνη. Αληίζηνηρα, νη
Ράκα, Λάθζκαλα, Μπάξαηα θαη αηξνύγθλα δηαηεξνύζαλ ηελ
ελόηεηα θάησ από ηηο νηεζδήπνηε ζπλζήθεο. Η ελόηεηα νδεγεί ζηε
λίθε. Αληίζεηα, Γελ ππήξρε ελόηεηα κεηαμύ Βάιε θαη νπγθξίβα.
Πνην ήηαλ ην απνηέιεζκα; Παξόιν πνπ ν Βάιε ήηαλ πξνηθηζκέλνο
κε εθπιεθηηθή δύλακε, νδεγήζεθε ηειηθά ζηελ θαηαζηξνθή. Καηά
ηνλ ίδην ηξόπν, δελ ππήξρε ελόηεηα κεηαμύ ησλ ηξηώλ αδεξθώλ –
Ράβαλα, Βηκπίζαλα θαη Κνπκπαθάξλα. Λόγσ ηεο έιιεηςεο ελόηεηαο
κεηαμύ ηνπο, ν Βηκπίζαλα αλαγθάζηεθε λ’ αθήζεη η’ αδέξθηα ηνπ.
Σειηθά, ν Ράβαλα έραζε ην βαζίιεηό ηνπ θαη ηα πάληα, ιόγσ
έιιεηςεο ελόηεηαο. Με ηελ ελόηεηα, κπνξνύκε λα θαηαθηήζνπκε ηα
πάληα. Τπάξρνπλ πέληε δάθηπια ζην ρέξη. Όηαλ ηα πέληε απηά
δάθηπια είλαη καδί, κπνξνύκε λα εθηειέζνπκε νπνηαδήπνηε
εξγαζία. Πάλσ απ’ όια, ινηπόλ, θαηαβάιιεηε θάζε πξνζπάζεηα γηα
ηε δηαηήξεζε ηεο ελόηεηαο.
Σπνπδαζηέο!
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Όινη ζαο αλήθεηε ζηνλ ίδην Οξγαληζκό άη. πνπδάδεηε ζε
εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηνπ άη. Μεγαιώλεηε κέζα ζηελ αγάπε ηνπ
άη. Όρη κόλν εδώ, αιιά όπνπ θαη λα πεγαίλεηε, λα εθδειώλεηε
απηή ηελ αξρή ηεο αγάπεο. Πνιιαπιαζηάζηε απηή ηελ αγάπε κε ην
παξάδεηγκά ζαο. Η θαιή ζπκπεξηθνξά, ε πεηζαξρία θαη νη θαινί
ηξόπνη πνπ δηδαρηήθαηε εδώ, πξέπεη λα ζαο αθνινπζνύλ ζαλ ζθηά
παληνύ. Καιό παηδί ή θαιόο άλζξσπνο γίλεζηε κόλν όηαλ έρεηε
θαιή ζπκπεξηθνξά θαη θαινύο ηξόπνπο. Μπνξείηε λ’ απνθαιείζηε
πηζηνί κόλν όηαλ εθηειείηε ην θαζήθνλ ζαο κε όιε ζαο ηελ θαξδηά.
Να θάλεηε ην θαζήθνλ ζαο κε εηιηθξίλεηα. Μόλν ηόηε ζα γίλεηε
πξαγκαηηθνί πηζηνί. Αληίζεηα, αλ ιαηξεύεηε είδσια παξακειώληαο
ην θαζήθνλ ζαο, πώο κπνξεί απηό λα νλνκαζηεί αθνζίσζε; Σν
θαζήθνλ είλαη Θεόο. Η εξγαζία είλαη ιαηξεία. Οη ζπνπδαζηέο δελ
πξέπεη λα γίλνληαη νθλεξνί. Μάζεηε πξώηα ηα καζήκαηά ζαο ζηελ
ηάμε. Γηα ηα αζιήκαηα θαη ηε δηαζθέδαζή ζαο ρξεζηκνπνηείζηε κόλν
ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο. Να ζηνράδεζηε ηνλ Θεό θαη ηόηε ζα
βηώζεηε επδαηκνλία. Όπσο ε ηξνθή είλαη απαξαίηεηε γηα ην ζώκα,
έηζη θαη ηα Μπάηδαλ είλαη απαξαίηεηα γηα ην λνπ. Σν ζώκα είλαη ε
άκαμα θαη ν λνπο είλαη ην άινγν πνπ ηελ ηξαβάεη. ηνιίδεηε ην ζώκα
κε θαιιπληηθά θαη όκνξθα ξνύρα, αιιά δελ δίλεηε ηελ θαηάιιειε
ηξνθή ζην λνπ. Ση λόεκα έρεη λα ζηνιίδεηε ηελ άκαμα αλ δελ δίλεηε
ηξνθή ζην άινγν; Σέηνηνπ είδνπο άκαμα είλαη θαηάιιειε κόλν γηα
κνπζείν – γηα ηίπνη’ άιιν. Οπόηε, πξώηα απ’ ν,ηηδήπνηε άιιν,
θάληε ην άινγό ζαο δπλαηό. Απηό ζεκαίλεη, όηη πξέπεη λα
ελδπλακώζεηε ην λνπ. Ση ελλννύκε όηαλ κηιάκε γηα ελδπλάκσζε ηνπ
λνπ; Πξέπεη λα θαιιηεξγήζεηε θαιέο ζθέςεηο, θαιά αηζζήκαηα,
θαιέο ηδηόηεηεο θαη θαιή ζπκπεξηθνξά.
ηνλ πόιεκν ηεο Μαρακπάξαηα, όηαλ ν Κξίζλα έθεξε ην άξκα
ηνπ Αξηδνύλα ζηε κέζε ηνπ πεδίνπ ηεο κάρεο, ν Αξηδνύλα θνίηαμε
ην ζηξαηό ησλ Κανπξάβα, γύξηζε ζηνλ Κξίζλα θαη είπε κε ρέξηα
δηπισκέλα:
Ω, Κξίζλα, πώο ζ’ αληέμσ ζηε ζέα ηνπ λα έρσ ζθνηώζεη ηνπο
ίδηνπο κνπ ηνπο θίινπο, ηνπο ζπγγελείο θαη ηα παηδηά ησλ
παηδαγσγώλ κνπ; Σηε ζθέςε κόλν ηεο ζθαγήο ηόζσλ θνληηλώλ
κνπ αλζξώπσλ, ν λνπο κνπ ηα ’ρεη ράζεη. Αο γπξίζνπκε ζπίηη θαη
αο κε ράζνπκε άιιν ρξόλν εδώ.
(Πνίεκα ζην Τέινπγθνπ)
Ο Αξηδνύλα έραζε ηε δύλακε ηνπ λνπ ηνπ, θαζώο ηνλ είρε
θαηαιάβεη απηό ην αίζζεκα πξνζθόιιεζεο. Άξρηζε λα ιέεη: «Να
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Βάξνπ, Να Βάξνπ» («Οη δηθνί κνπ άλζξσπνη, νη δηθνί κνπ άλζξσπνη»).
Σν ‘Να’ θαη’ αξράο ζεκαίλεη ‘όρη. Δίπε ζηνλ Κξίζλα: «Πώο κπνξώ λα
πνιεκήζσ ηνπο πξεζβύηεξνύο κνπ, ηνπο θίινπο, ηνπο ζπγγελείο θαη
ηνπο παηδαγσγνύο κνπ;» Λόγσ ηεο πξνζθόιιεζήο ηνπ, έπεζε ην εζηθό
ηνπ θαη δελ ήζειε λα πνιεκήζεη. Σόηε ν Κξίζλα ηνλ κάισζε, ιέγνληαο:
«Γελ ληξέπεζαη; Μίιαγεο ζαλ κέγαο ήξσαο πξηλ έξζεηο εδώ. Μόιηο
όκσο κπήθεο ζην πεδίν ηεο κάρεο, θαηάληεζεο έλαο δεηιόο. Θπκάζαη ηη
κνπ είπεο όηαλ μεθίλεζα γηα ηελ απιή ησλ Κανπξάβα ζε απνζηνιή
εηξήλεο;»
Θα ζπζηάζνπλ άξαγε νη ζηελόκπαινη Κανπξάβα όζα καο
ρσξίδνπλ γηα λα ζπλάςνπλ θηιία καδί καο; Μπνξνύλ λα
ζπλαληεζνύλ ν βόξεηνο θαη ν λόηηνο πόινο; Αληί λα ράλνπκε
ρξόλν, γηαηί δελ ηνπο ιεο όηη είκαζηε έηνηκνη γηα πόιεκν; Τν λα
δίλεηο θαιέο ζπκβνπιέο ζηνπο αρξείνπο, είλαη ζαλ λα πεηάο
γηαζεκηά ζηε θσηηά. Αο ζηακαηήζνπκε απηή ηελ άζθνπε
ζπδήηεζε γηα εηξήλε.
(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ)
Γελ ηα είπεο όι’ απηά; Μνπ είπεο κάιηζηα ηόηε: «Γηαηί θαζπζηεξείο
ηελ έλαξμε ηεο κάρεο; Αο ζηακαηήζνπκε ηε ζπδήηεζε γηα ζπλζήθε
εηξήλεο. Δίκαζηε έηνηκνη γηα ηε κάρε. Σώξα, πώο θαη ε θαξδηά ζνπ
γέκηζε κε πξνζθόιιεζε;» Η πξνζθόιιεζε είλαη ε αηηία πηώζεο ηνπ
αλζξώπνπ. Μπνξεί λα έρεηε θάπνηα πξνζθόιιεζε, αιιά κέρξηο ελόο
ζεκείνπ.
Έρνληαο έξζεη εδώ ζε λεαξή ειηθία θαη έρνληαο δήζεη ζ’ απηό ην
ηεξό πεξηβάιινλ, θαιό είλαη λα θαιιηεξγήζεηε θαιέο ηδηόηεηεο, θαιέο
ζθέςεηο θαη θαιή ζπκπεξηθνξά.
(Ο Μπαγθαβάλ νινθιήξσζε ηελ Οκηιία ηνπ κε ην Μπάηδαλ:
«Γθνβίληα Γθνπάια Πξάκπνπ Γθξηξηληάξη».)
- Από ηην Ομιλία ηοσ Μπαγκαβάν ζηην Αίθοσζα άι Κοσλβάνη ηοσ
Πραζάνηι Νίλαγιαμ, ζηις 16 Θοσλίοσ 1996.
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