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ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΣΔ ΑΡΔΣΔ
ΚΑΗ ΣΟΥΑΕΔΣΔ ΣΟΝ ΘΔΟ
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 Σέινπγθνπ)

ΔΕΝ ΤΠΑΡΦΕΙ ΥΩ ΔΤΝΑΣΟΣΕΡΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΓΑΠΗ
πνπδαζηέο!

Ο

η θάηνηθνη ηεο Ηλδίαο ιαηξεχνπλ ηνλ Θεφ ζχκθσλα κε ηνλ
αξραίν Ηλδηθφ πνιηηηζκφ, εθηειψληαο δηάθνξεο ηεξέο
πξαθηηθέο, φπσο ην λα αλάβνπλ ιπρλίεο, λα θαίλε ζπκίακα
[κπξσδηθά μπιάθηα], λα θάλνπλ πξνζθνξά ηεξήο ηξνθήο, θ.ιπ.
κπξνζηά ζηα είδσια ησλ ζενηήησλ. Γπζηπρψο φκσο, η‟ αγφξηα θαη
ηα θνξίηζηα ζήκεξα έρνπλ μεράζεη απηέο ηηο ηεξέο παξαδφζεηο θαη
δνπλ κε ηελ απηαπάηε φηη κπνξνχλ λ‟ αληιήζνπλ ηθαλνπνίεζε θαη
πιεξφηεηα απφ εγθφζκηεο ελαζρνιήζεηο. Γελ έρνπλ ηε δχλακε ηεο
δηάθξηζεο θαη δελ γλσξίδνπλ πνηεο είλαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο δσήο
ηνπο. Παξακεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη αθνινπζνχλ ιάζνο
κνλνπάηηα.
Καζαγηάζηε ηελ Σξνθή Πξνζθέξνληάο ηελ ζηνλ Θεό
ζνη αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο ηνπ Ηλδηθνχ πνιηηηζκνχ, ιακβάλνπλ
ηξνθή σο Πξαζάληακ (θαζαγηαζκέλε ηξνθή), κφλν αθνχ ηελ έρνπλ
πξνζθέξεη ζηνλ Θεφ, ςάιινληαο Μάληξα φπσο: «Πξαλάγηα βαρά,
Απαλάγηα βαρά, Βπαλάγηα βαρά, Οπληαλάγηα βαρά θαη
ακαλάγηα βαρά».1 Σξψγνληαο θαζαγηαζκέλε ηξνθή θαη‟ απηφ ηνλ
ηξφπν, αλαπηχζζνπκε θαιέο ζθέςεηο, θαιά ζπλαηζζήκαηα, θαιέο
ηδηφηεηεο θαη θαιή ζπκπεξηθνξά. Ζ ηξνθή πνπ θαηαλαιψλνπκε
πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ «αγλά ζθεχε, αγλή δηαδηθαζία
1

«Χαίξε ζηηο πέληε αξρέο ηεο δσήο: Πξάλα, Απάλα, Βπάλα, Οπληάλα θαη
ακάλα».
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καγεηξέκαηνο θαη αγλά πιηθά».2 Δίλαη φκσο πνιχ δχζθνιν λα
γλσξίδνπκε αλ ε ηξνθή πνπ ηξψκε έρεη θαη ηηο ηξεηο ηδηφηεηεο.
Οπφηε, φηαλ ηελ πξνζθέξεηε ζηνλ Θεφ, ςάιινληαο ην Μπξάκααξπάλακ Μάληξα, ε ηξνθή θαζαγηάδεηαη θαη πξνζιακβάλεη φιεο
απηέο ηηο ηδηφηεηεο:
Μπξάκα-αξπάλακ Μπξάκα Χαβίξ
Μπξάκα-αγθλάνπ Μπξάκαλα Χνπηάκ
Μπξάκα-ίβα Σέλα Γθαληαβπάκ
Μπξάκα Κάξκα ακαληηλά3
Πξηλ ηελ πξνζθέξνπκε ζηνλ Θεφ, δελ είλαη παξά έλα θνκκάηη
ηξνθήο. Μφιηο ηελ πξνζθέξνπκε ζηνλ Θεφ, απαιιάζζεηαη απφ
θάζε αθαζαξζία θαη κεηακνξθψλεηαη ζε Πξαζάληακ. Σξψγνληαο
απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ηεξή ηξνθή, ν άλζξσπνο δελ ζ‟ απνθηήζεη
λνεηηθέο αθαζαξζίεο.
Πξνζθέξνπκε ηξνθή ζηνλ Θεφ πάλσ ζ‟ έλα θαζαξφ
κπαλαλφθπιιν. Σε ζεκεξηλή φκσο επνρή πξέπεη λα εξσηήζνπκε ηη
είδνπο ηξνθή πξνζθέξεηαη θαη πξνο πνηνλ. Σν αλζξψπηλν ζψκα
είλαη ην κπαλαλφθπιιν, ε θαξδηά ηνπ αλζξψπνπ είλαη ην ηεξφ
δνρείν, θαη νη αξεηέο, ηα ηεξά ζπλαηζζήκαηα θαη ε θαιή
ζπκπεξηθνξά είλαη ε ηεξά ηξνθή. ε πνηνλ φκσο πξνζθέξνληαη;
Πξνζθέξνληαη ζηνπο δαίκνλεο ησλ επηβιαβψλ ηδηνηήησλ θαη ησλ
επηβιαβψλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο ην ζπκφ, ην κίζνο θαη ηε δήιηα. Ζ
ηξνθή πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηνπο δαίκνλεο ηνπ κίζνπο, ηνπ
ζπκνχ θαη ηεο δήιηαο, θαη πνπ πεξηζζεχεη, πξνζθέξεηαη ζηνλ Θεφ.
Απηή είλαη ε αηηία πνπ νη άλζξσπνη ζήκεξα είλαη ζχκαηα
λεπξηθφηεηαο, δπζθνιηψλ, ζηελαρψξηαο θαη δπζηπρίαο. Απαιιαγείηε
απφ ηηο αξλεηηθέο ζαο ηδηφηεηεο θαη πξνζθέξεηε ηηο αξεηέο ζαο ζηνλ
Θεφ κε ηελ εμήο πξνζεπρή: «Θεέ κνπ, είζαη ν θάηνηθνο ηεο θαξδηάο
κνπ θαη ε ελζάξθσζε ηεο αγάπεο, ηεο θαινζχλεο θαη ηεο
ζπκπφληαο. νπ πξνζθέξσ απηφ ην γιπθφ ησλ αξεηψλ κνπ. ε
παξαθαιψ λα ην δερηείο.»

2

Patra Suddhi, Paka Suddhi and Padartha Suddhi.
«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.»
3
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Αξρίζηε λα Λαηξεύεηε ηνλ Θεό από ηελ Παηδηθή ζαο Ζιηθία
Ζ ληφηε είλαη ζαλ έλα απνιαπζηηθφ θξνχην. Πξνζθέξεηε απηφ ην
γιπθφ θαη απνιαπζηηθφ θξνχην ζηνλ Θεφ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα
ιαηξέςεηε ηνλ Θεφ κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζή ζαο, ζε κεγάιε ειηθία,
φηαλ ην ζψκα ζαο έρεη γίλεη αδχλακν, ηα αηζζεηήξηα φξγαλα έρνπλ
ράζεη ηε δχλακή ηνπο θαη ν λνπο έρεη εμαζζελήζεη. Αξρίζηε λσξίο,
νδεγήζηε αξγά, θηάζηε κε αζθάιεηα. Αξρίζηε λα πξνζεχρεζηε ζηνλ
Θεφ απφ ηελ παηδηθή ζαο ειηθία. Αλ δελ αλαιάβεηε ηεξή δξάζε ηνλ
θαηξφ πνπ νη ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο ζαο δπλάκεηο είλαη ηζρπξέο,
ηφηε πφηε ζα ην πξαγκαηνπνηήζεηε; Ση ζα θαηαθέξεηε φηαλ ηα
αηζζεηήξηα φξγαλα έρνπλ ράζεη φιε ηνπο ηε δχλακε;
Σε 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»…
Σε 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 Σέινπγθνπ)
Δίλαη δπλαηφ λα θάλεηε νπνηαζδήπνηε κνξθήο πλεπκαηηθή
άζθεζε ζ‟ εθείλν ην ζηάδην; ρη, βέβαηα. Δίλαη άθξσο απαξαίηεην
γηα ζαο λα ζηνράδεζηε ηνλ Θεφ, λα Σνλ ζθέθηεζηε κε φιε ζαο ηελ
θαξδηά θαη λα ιπηξψζεηε ηε δσή ζαο ζηε κηθξή απηή ειηθία, φηαλ ηα
αηζζεηήξηα φξγαλά ζαο είλαη αθφκε ηζρπξά. Γηαηί δελ ιαηξεχεηε ηνλ
Θεφ φηαλ ηα θπζηθά ζαο φξγαλα θαη νη λνεηηθέο ζαο δπλαηφηεηεο
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. Σα καιιηά ζνπ ζ’ αζπξίζνπλ, ην δέξκα ζνπ ζα
γεκίζεη ξπηίδεο θαη ε όξαζή ζνπ ζα ζνιώζεη. Σα παηδηά ζα ζε
θνξντδεύνπλ, απνθαιώληαο ζε παιηνκατκνύ. Γελ ζα είζαη
4

Χάξη: Άιιν όλνκα γηα ηνλ Βίζλνπ θαη ηνλ Κξίζλα. Δκθαλίδεηαη σο ην 650ό
όλνκα ζηε Βίζλνπ αραζξαλάκα ηεο Μαρακπάξαηα.
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ηίπνηε παξαπάλσ από κηα δεξκάηηλε θνύθια. Πξνζπάζεζε λα
θαηαλνήζεηο ην κπζηήξην πνπ θξύβεηαη πίζσ από απηό ην
θνπθινζέαηξν.
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)
Πψο λα ζθεθηείηε ηνλ Θεφ φηαλ γίλεηε έλαο εμαζζελεκέλνο
γέξνο; Πξνζθέξεηε ηα εχνζκα άλζε ηνπ λνπ θαη ηεο θαξδηά ζαο
ζηνλ Θεφ κε απφιπηε πίζηε φηαλ είζηε λένη, φηαλ ην ζψκα ζαο είλαη
δπλαηφ θαη ηα αηζζεηήξηα φξγαλά ζαο δπλαηά. Απηή είλαη ε
πξαγκαηηθή πξνζθνξά ηξνθήο (Νατβέληπακ) πνπ πξέπεη λα θάλεηε
ζηνλ Θεφ. Οη άλζξσπνη φκσο ζήκεξα δελ θάλνπλ ηέηνηνπ είδνπο
πξνζθνξέο. ηαλ νη αηζζήζεηο ηνπο έρνπλ αδπλαηίζεη, αθνχ έρνπλ
αλαισζεί ζε παληφο είδνπο εδνλέο, ηηο πξνζθέξνπλ ζηνλ Θεφ ζαλ
λα πξνζθέξνπλ η‟ απνκεηλάξηα θάπνηνπ θαγεηνχ. πσο ιέεη θαη ε
παξνηκία, είλαη ζαλ λα ιέηε: «Πξνζθέξσ ζηνλ Κξίζλα φιν ην αιεχξη
πνπ δηαζθνξπίζηεθε απφ ηνλ άλεκν». Ση έρεη απνκείλεη λα
πξνζθέξεηε ζηνλ Θεφ, φηαλ ε δχλακε ησλ αηζζήζεψλ ζαο έρεη
ζηξαγγίμεη θαη έρεηε ράζεη φιε ζαο ηε ζσκαηηθή θαη λνεηηθή δχλακε;
Τπεξεηήζηε, ινηπφλ, ηνλ Θεφ φηαλ ε δχλακε ηνπ ζψκαηφο ζαο, ηνπ
λνπ θαη ηεο δηάλνηάο ζαο είλαη αλέπαθε. Αλ φκσο ράζεηε φιε ζαο
ηε δχλακε ζηελ αλαδήηεζε εδνλψλ ζε λεαξή ειηθία, ηη είδνπο
ππεξεζία ζα παξέρεηε ζηνλ Θεφ;
πνπδαζηέο!
Πξψη‟ απ‟ φια, πξέπεη λα θαηαλνήζεηε φηη απηή ε [λεαξή] ειηθία
είλαη ζετθή θαη αλππέξβιεηε. Αλ δελ αζρνιεζείηε κε ηελ
πλεπκαηηθφηεηα ηψξα, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ην θάλεηε ζηα
γεξάκαηά ζαο. Σν παηδί πξψηα κπνπζνπιάεη, ρξεζηκνπνηψληαο ηα
ρέξηα ηνπ θαη ηα πφδηα ηνπ. Καζψο κεγαιψλεη, αξρίδεη λα πεξπαηάεη
κε ηα δπν ηνπ πφδηα. ηαλ γεξάζεη, πεξπαηάεη κε ηξία πφδηα, δηφηη
ζα ρξεηάδεηαη ηε ζηήξημε ελφο κπαζηνπληνχ. Ο άλζξσπνο πξέπεη λα
ππεξεηεί θαη λα ιαηξεχεη ηνλ Θεφ φζν ζηέθεηαη ζηα δπν ηνπ πφδηα.
Γελ πξέπεη λα ην αλαβάιιεη κέρξη ηα γεξάκαηα, φηαλ ζηελ νπζία ζα
πεξπαηάεη κε ηξία πφδηα. πσο ηα δπν πφδηα ζηεξίδνπλ φιν ην
ζψκα, έηζη θαη νη δπλάκεηο ηνπ αλζξψπνπ ζηεξίδνληαη ζηελ Αιήζεηα
(άηπα) θαη ζηελ Αξεηή (Νηάξκα). Πξέπεη λα αθνινπζείηε ηελ
Αιήζεηα θαη ηελ Αξεηή θαη λα ζηνράδεζηε ηνλ Θεφ, ν νπνίνο είλαη ε
ελζάξθσζε ηεο Αιήζεηαο θαη ηεο Αξεηήο. ηα γεξάκαηα, ρξεηάδεζηε
ηε ζηήξημε ελφο αθφκα πνδηνχ, κε ηε κνξθή ηνπ κπαζηνπληνχ. ‟
εθείλε ηελ ειηθία ην ζψκα ζαο γίλεηαη ηφζν αδχλακν πνπ δελ ζα
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έρεηε ην ζζέλνο νχηε κπαζηνχλη λα θξαηήζεηε. Ση κπνξείηε λα
θάλεηε ζ‟ απηή ηελ ειηθία; Χο εθ ηνχηνπ, θάλεηε ηελ θαιχηεξε ρξήζε
ηεο λεαληθήο ζαο ειηθίαο, ρσξίο λα ζπαηαιάηε νχηε ιεπηφ. Ο
ρξφλνο είλαη Θεφο. Ζ ζπαηάιε ρξφλνπ ηζνδπλακεί κε ζπαηάιε
δσήο. Με ζπαηαιάηε ην ρξφλν.
Μελ Κάλεηε Καθή Υξήζε ηεο Γιώζζαο ζαο
Σ‟ αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα ηνπ ζήκεξα ζπαηαινχλ πνιχ ρξφλν.
Κάλνπλ θαθή ρξήζε ηνπ ρξφλνπ κε ην λα ελδίδνπλ ζηελ άζθνπε
θιπαξία. Γελ έρνπλ θαιά αηζζήκαηα θαη δελ μεζηνκίδνπλ ιφγηα
θαιά. Ση είδνπο ιφγηα ιέλε θαη ηη είδνπο ηξαγνχδηα ηξαγνπδνχλ! Γελ
κπνξείηε λα θαληαζηείηε πφζν αεδηαζηηθφ είλαη λ‟ αθνχεη θαλείο ηα
ιφγηα θαη ηα ηξαγνχδηα ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ εθεί έμσ.
Μφλν ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ ζπκκεηέρνπλ η‟ αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα
ζε Μπάηδαλ θαη πκλνχλ ηε δφμα ηνπ Κπξίνπ («Ράκα, Κξίζλα,
Γθνβίληα») θη έηζη πεξλνχλ ην ρξφλν ηνπο κε επδαηκνλία. Αιινχ, η‟
αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα δελ γλσξίδνπλ ηελ αμία ηεο επαλάιεςεο ηνπ
Θείνπ Ολφκαηνο. Σξαγνπδνχλ ηξαγνχδηα ρσξίο λφεκα, φπσο
«Νεαξέ, ηξάβα ‟κπξνο θαη άζε η‟ απηηά κνπ».5 Βγάδεη θαλείο λφεκα
απφ απηφ; Τπάξρνπλ ηξαγνχδηα πνπ είλαη πνιχ αζηεία, φπσο
εθείλν πνπ πάεη: «Νηαληαληά Νηαληαληά Νηαληά Νηαληά». Ση είλαη
απηφ ην «Νηαληαληά»; Ση θξίκα λα ηξαγνπδνχλ ηξαγνχδηα ζαλ θη
απηά! Μήπσο δφζεθε ε γιψζζα γηα λα ηξαγνπδάεη ηξαγνχδηα απηνχ
ηνπ είδνπο; Ξέξεηε γηα πνην ιφγν δφζεθε ε γιψζζα; Μφλν γηα λα
επηηξέςεη ζην Θείν λνκα λα ρνξέςεη πάλσ ηεο. Κάλνπκε θαθή
ρξήζε απηήο ηεο ηεξήο γιψζζαο. Ο Σζατηάλπα εθζείαδε ην κεγαιείν
ηεο γιψζζαο, 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.
(αλζθξηηηθόο ηίρνο)
Ζ γιψζζα έρεη ζπνπδαίεο ηδηφηεηεο: Δίλαη ν γλψζηεο ηεο
γεχζεο, πξέπεη λα ιέεη ηελ αιήζεηα θαηά ηνλ πιένλ επράξηζην
ηξφπν, πξέπεη λα ιέεη ιφγηα απαιά θαη γιπθά. Γηα πνην ιφγν
μεζηνκίδεηε ιφγηα αλίεξα κε κηα γιψζζα ηφζν ηεξή; Γπζηπρψο, νη
5

“Chal Chal Re Naujavan, Chod De Re Mere Kan”.
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άλζξσπνη ζήκεξα θαζηζηνχλ ηε γιψζζα αλίεξε κε ην λα
αξζξψλνπλ αλίεξα ιφγηα. Δίλαη απαξαίηεην νη ζπνπδαζηέο λα
ειέγρνπλ ηε γιψζζα ηνπο. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε ηε γιψζζα
ζαο γηα λα πκλείηε ηε δφμα ηνπ Θενχ. απηφ ιηψλεη ηελ θαξδηά, έιθεη
ην λνπ θαη θάλεη ηνλ άλζξσπν λα μερλάεη ηνλ εαπηφ ηνπ. ηαλ
θάπνηνο πκλεί ηε δφμα ηνπ Θενχ, φινη ζα απνιαχζνπλ ην ηξαγνχδη
ηνπ θαη ζα θνπλνχλ ην θεθάιη ηνπο ζην ξπζκφ ηεο κεισδίαο, ρσξίο
θαλ λα ην θαηαιαβαίλνπλ, είηε είλαη άζενη είηε είλαη ζετζηέο. Κάπνηε
ε Ράληα ηξαγνπδνχζε:
Γελ γλσξίδσ πνύ είζαη θαη ηη ’ εκπνδίδεη λα έιζεηο εδώ. Ω,
Κξίζλα! Γηαηί θξαηάο ζε απόζηαζε εκέλα από Δζέλα; Γελ έρεηο
θακηά ζπκπόληα γη’ απηή ηε δνύιε ζνπ;
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)
ηαλ ε Ράληα ηξαγνπδνχζε θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν, φιεο ηηο
γπλαίθεο ηνπ Ρεπάι ηηο ζπλέπαηξλε ε επδαηκνλία, ηφζν πνπ ηα
δνρεία λεξνχ πνπ θνπβαινχζαλ, έπεθηαλ θαη έζπαγαλ.. Ζ Ράληα
παξαπνληφηαλ ζηνλ Κξίζλα: «Πνηνο είλαη ν ιφγνο λα δσ;»
Γελ έρσ άιιν θαηαθύγην από έλα. Ω, Κξίζλα, αληέρσ απηό
ην θνξηίν ηεο δσήο κόλν γηα ράξε νπ. Ο λνπο κνπ αξρίδεη θαη
αλαζηαηώλεηαη αλ δελ αληηθξύζσ ην γειαζηό νπ πξόζσπν.
Δκθαλίζνπ, ηνπιάρηζηνλ, ζηα όλεηξά κνπ. Γελ κπνξώ λα δσ
ρσξίο Δζέλα νύηε ζηηγκή.
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)
Οη άλζξσπνη εθείλν ηνλ θαηξφ ζπλήζηδαλ λα πξνζεχρνληαη κε
απηφ ην έληνλν αίζζεκα ιαρηάξαο θαη λνζηαιγίαο. ηαλ έςαιιαλ ην
φλνκα ηνπ Κξίζλα, έλησζαλ ιεο θαη μαιάθξσλαλ απ‟ φια ηνπο ηα
βάξε. Μφλν απηνχ ηνπ είδνπο ε έληνλε πξνζεπρή κπνξεί λα
ζπγθηλήζεη θαη λα ιηψζεη ηελ θαξδηά ηνπ Κξίζλα. Σε ζεκεξηλή
επνρή, φκσο, δελ ππάξρεη απηή ε «αθνζίσζε». ηα πάληα δελ είλαη
παξά έλαο «βαζχο σθεαλφο». Οη άλζξσπνη κηιάλε γηα ζετθφηεηα,
αιιά δελ έρνπλ θακηά ζετθφηεηα. Δμαγλίζηε ην ρξφλν ζαο
ζηνραδφκελνη ηνλ Θεφ θαη ςάιινληαο ην λεθηάξην φλνκά Σνπ.
Ζ Νίθε Έγθεηηαη ζηελ Δλόηεηα
Γηα πνην ιφγν ςάιιεηε Μπάηδαλ; ηαλ νη άλζξσπνη ζπλαληηνχληαη
γηα λα πκλήζνπλ ηε δφμα ηνπ Θενχ κε κηα θσλή, απηφ έρεη
εθπιεθηηθή δχλακε. Ο Γθνπξνχ Ναλάθ ήηαλ εθείλνο πνπ μεθίλεζε
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ηνπο νκαδηθνχο ςαικνχο, κε θχξην ζθνπφ λα επηθέξεη ελφηεηα κέζα
ζηελ πνιιαπιφηεηα. Ζ ςαικσδία κηαο νκάδαο έρεη πνιχ θαιχηεξν
απνηέιεζκα απφ ηελ αηνκηθή ςαικσδία. Αθνινπζήζηε ηελ αξραία
καο παξάδνζε θαη πξνζθέξεηε ηα ηεξά αηζζήκαηα ηεο θαξδηάο ζαο
ζηνλ Θεφ. Ο Θεφο είλαη ε ελζάξθσζε ηεο αγάπεο. Θα κπνξέζεηε
λα Σνλ βηψζεηε κφλν κέζσ ηεο αγάπεο. Γελ ρξεηάδεζηε θαθφ,
θαλάξη ζπέιιεο ή πεηξειαίνπ πξνθεηκέλνπ λα δείηε ην ιακπεξφ
θεγγάξη. Δίλαη αξθεηφ ην δηθφ ηνπ θσο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, αλ
ζέιεηε λα δείηε ηελ ελζάξθσζε ηεο αγάπεο, κπνξείηε λα ην θάλεηε
κφλν κέζσ ηεο αγάπεο. Γελ ππάξρεη θσο ιακπξφηεξν απφ εθείλν
ηεο αγάπεο ζ‟ απηφ ηνλ θφζκν.
Ζ Μπαγθαβάηα πεξηγξάθεη ηηο ηζηνξίεο ηνπ Κξίζλα κε πνιιέο
ιεπηνκέξεηεο. Οη ηζηνξίεο ηνπ Κπξίνπ εμαιείθνπλ φιεο 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 Σέινπγθνπ)
Θεσξήζηε ηελ αγάπε σο κεηέξα ζαο θαη ηελ αιήζεηα σο παηέξα
ζαο, ηε ζπκπφληα σο αδεξθή ζαο θαη ηελ επδαηκνλία σο αδεξθφ
ζαο. ηαλ έρεηε αηψληνπο ζπγγελείο φπσο απηνχο, γηαηί θαιιηεξγείηε
αλψθειεο εγθφζκηεο ζρέζεηο;
Μπνξείηε θαη κφλνη ζαο λα δηαπηζηψζεηε πφζν κεγάιε δχλακε
ππάξρεη ζηελ ελφηεηα. Οη Νηαξκαξάηδα, Μπίκα, Αξηδνχλα,
Ναθνχια θαη αραληέβα ήηαλ πέληε αδέξθηα. Μπνξνχζαλ λα
θηάζνπλ σο ηε λίθε κφλν επεηδή ήηαλ ελσκέλνη. Αληίζηνηρα, νη
Ράκα, Λάθζκαλα, Μπάξαηα θαη αηξνχγθλα δηαηεξνχζαλ ηελ
ελφηεηα θάησ απφ ηηο νηεζδήπνηε ζπλζήθεο. Ζ ελφηεηα νδεγεί ζηε
λίθε. Αληίζεηα, Γελ ππήξρε ελφηεηα κεηαμχ Βάιε θαη νπγθξίβα.
Πνην ήηαλ ην απνηέιεζκα; Παξφιν πνπ ν Βάιε ήηαλ πξνηθηζκέλνο
κε εθπιεθηηθή δχλακε, νδεγήζεθε ηειηθά ζηελ θαηαζηξνθή. Καηά
ηνλ ίδην ηξφπν, δελ ππήξρε ελφηεηα κεηαμχ ησλ ηξηψλ αδεξθψλ –
Ράβαλα, Βηκπίζαλα θαη Κνπκπαθάξλα. Λφγσ ηεο έιιεηςεο ελφηεηαο
κεηαμχ ηνπο, ν Βηκπίζαλα αλαγθάζηεθε λ‟ αθήζεη η‟ αδέξθηα ηνπ.
Σειηθά, ν Ράβαλα έραζε ην βαζίιεηφ ηνπ θαη ηα πάληα, ιφγσ
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έιιεηςεο ελφηεηαο. Με ηελ ελφηεηα, κπνξνχκε λα θαηαθηήζνπκε ηα
πάληα. Τπάξρνπλ πέληε δάθηπια ζην ρέξη. ηαλ ηα πέληε απηά
δάθηπια είλαη καδί, κπνξνχκε λα εθηειέζνπκε νπνηαδήπνηε
εξγαζία. Πάλσ απ‟ φια, ινηπφλ, θαηαβάιιεηε θάζε πξνζπάζεηα γηα
ηε δηαηήξεζε ηεο ελφηεηαο.
πνπδαζηέο!
ινη ζαο αλήθεηε ζηνλ ίδην Οξγαληζκφ άη. πνπδάδεηε ζε
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ άη. Μεγαιψλεηε κέζα ζηελ αγάπε ηνπ
άη. ρη κφλν εδψ, αιιά φπνπ θαη λα πεγαίλεηε, λα εθδειψλεηε
απηή ηελ αξρή ηεο αγάπεο. Πνιιαπιαζηάζηε απηή ηελ αγάπε κε ην
παξάδεηγκά ζαο. Ζ θαιή ζπκπεξηθνξά, ε πεηζαξρία θαη νη θαινί
ηξφπνη πνπ δηδαρηήθαηε εδψ, πξέπεη λα ζαο αθνινπζνχλ ζαλ ζθηά
παληνχ. Καιφ παηδί ή θαιφο άλζξσπνο γίλεζηε κφλν φηαλ έρεηε
θαιή ζπκπεξηθνξά θαη θαινχο ηξφπνπο. Μπνξείηε λ‟ απνθαιείζηε
πηζηνί κφλν φηαλ εθηειείηε ην θαζήθνλ ζαο κε φιε ζαο ηελ θαξδηά.
Να θάλεηε ην θαζήθνλ ζαο κε εηιηθξίλεηα. Μφλν ηφηε ζα γίλεηε
πξαγκαηηθνί πηζηνί. Αληίζεηα, αλ ιαηξεχεηε είδσια παξακειψληαο
ην θαζήθνλ ζαο, πψο κπνξεί απηφ λα νλνκαζηεί αθνζίσζε; Σν
θαζήθνλ είλαη Θεφο. Ζ εξγαζία είλαη ιαηξεία. Οη ζπνπδαζηέο δελ
πξέπεη λα γίλνληαη νθλεξνί. Μάζεηε πξψηα ηα καζήκαηά ζαο ζηελ
ηάμε. Γηα ηα αζιήκαηα θαη ηε δηαζθέδαζή ζαο ρξεζηκνπνηείζηε κφλν
ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζαο. Να ζηνράδεζηε ηνλ Θεφ θαη ηφηε ζα
βηψζεηε επδαηκνλία. πσο ε ηξνθή είλαη απαξαίηεηε γηα ην ζψκα,
έηζη θαη ηα Μπάηδαλ είλαη απαξαίηεηα γηα ην λνπ. Σν ζψκα είλαη ε
άκαμα θαη ν λνπο είλαη ην άινγν πνπ ηελ ηξαβάεη. ηνιίδεηε ην ζψκα
κε θαιιπληηθά θαη φκνξθα ξνχρα, αιιά δελ δίλεηε ηελ θαηάιιειε
ηξνθή ζην λνπ. Ση λφεκα έρεη λα ζηνιίδεηε ηελ άκαμα αλ δελ δίλεηε
ηξνθή ζην άινγν; Σέηνηνπ είδνπο άκαμα είλαη θαηάιιειε κφλν γηα
κνπζείν – γηα ηίπνη‟ άιιν. Οπφηε, πξψηα απ‟ ν,ηηδήπνηε άιιν,
θάληε ην άινγφ ζαο δπλαηφ. Απηφ ζεκαίλεη, φηη πξέπεη λα
ελδπλακψζεηε ην λνπ. Ση ελλννχκε φηαλ κηιάκε γηα ελδπλάκσζε ηνπ
λνπ; Πξέπεη λα θαιιηεξγήζεηε θαιέο ζθέςεηο, θαιά αηζζήκαηα,
θαιέο ηδηφηεηεο θαη θαιή ζπκπεξηθνξά.
ηνλ πφιεκν ηεο Μαρακπάξαηα, φηαλ ν Κξίζλα έθεξε ην άξκα
ηνπ Αξηδνχλα ζηε κέζε ηνπ πεδίνπ ηεο κάρεο, ν Αξηδνχλα θνίηαμε
ην ζηξαηφ ησλ Κανπξάβα, γχξηζε ζηνλ Κξίζλα θαη είπε κε ρέξηα
δηπισκέλα:
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Ω, Κξίζλα, πώο ζ’ αληέμσ ζηε ζέα ηνπ λα έρσ ζθνηώζεη ηνπο
ίδηνπο κνπ ηνπο θίινπο, ηνπο ζπγγελείο θαη ηα παηδηά ησλ
παηδαγσγώλ κνπ; ηε 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 Σέινπγθνπ)
Ο Αξηδνχλα έραζε ηε δχλακε ηνπ λνπ ηνπ, θαζψο ηνλ είρε
θαηαιάβεη απηφ ην αίζζεκα πξνζθφιιεζεο. Άξρηζε λα ιέεη: «Να
Βάξνπ, Να Βάξνπ» («Οη δηθνί κνπ άλζξσπνη, νη δηθνί κνπ άλζξσπνη»).
Σν „Να‟ θαη‟ αξράο ζεκαίλεη „φρη. Δίπε ζηνλ Κξίζλα: «Πψο κπνξψ λα
πνιεκήζσ ηνπο πξεζβχηεξνχο κνπ, ηνπο θίινπο, ηνπο ζπγγελείο θαη
ηνπο παηδαγσγνχο κνπ;» Λφγσ ηεο πξνζθφιιεζήο ηνπ, έπεζε ην εζηθφ
ηνπ θαη δελ ήζειε λα πνιεκήζεη. Σφηε ν Κξίζλα ηνλ κάισζε, ιέγνληαο:
«Γελ ληξέπεζαη; Μίιαγεο ζαλ κέγαο ήξσαο πξηλ έξζεηο εδψ. Μφιηο
φκσο κπήθεο ζην πεδίν ηεο κάρεο, θαηάληεζεο έλαο δεηιφο. Θπκάζαη ηη
κνπ είπεο φηαλ 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; Σν λα
δίλεηο θαιέο ζπκβνπιέο ζηνπο αρξείνπο, είλαη ζαλ λα πεηάο
γηαζεκηά ζηε θσηηά. Αο ζηακαηήζνπκε απηή ηελ άζθνπε
ζπδήηεζε γηα εηξήλε.
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)
Γελ ηα είπεο φι‟ απηά; Μνπ είπεο κάιηζηα ηφηε: «Γηαηί θαζπζηεξείο
ηελ έλαξμε ηεο κάρεο; Αο ζηακαηήζνπκε ηε ζπδήηεζε γηα ζπλζήθε
εηξήλεο. Δίκαζηε έηνηκνη γηα ηε κάρε. Σψξα, πψο θαη ε θαξδηά ζνπ
γέκηζε κε πξνζθφιιεζε;» Ζ πξνζθφιιεζε είλαη ε αηηία πηψζεο ηνπ
αλζξψπνπ. Μπνξεί λα έρεηε θάπνηα πξνζθφιιεζε, αιιά κέρξηο ελφο
ζεκείνπ.
Έρνληαο έξζεη εδψ ζε λεαξή ειηθία θαη έρνληαο δήζεη ζ‟ απηφ ην
ηεξφ πεξηβάιινλ, θαιφ είλαη λα θαιιηεξγήζεηε θαιέο ηδηφηεηεο, θαιέο
ζθέςεηο θαη θαιή ζπκπεξηθνξά.
(Ο Μπαγθαβάλ νινθιήξσζε ηελ Οκηιία ηνπ κε ην Μπάηδαλ:
«Γθνβίληα Γθνπάια Πξάκπνπ Γθξηξηληάξη».)
- Από ηελ Οκηιία ηνπ Μπαγθαβάλ ζηελ Αίζνπζα άη Κνπιβάλη ηνπ
Πξαζάληη Νίιαγηακ, ζηηο 16 Ηνπιίνπ 1996.
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Δηήζηα Αζιεηηθή θαη Πνιηηηζηηθή πλάληεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ξη
άηπα άη

ΘΔΑΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΘΑΡΡΟΤ
ΚΑΗ ΑΤΣΟΠΔΠΟΗΘΖΖ

Η

Δηήζηα Αζιεηηθή θαη Πνιηηηζηηθή πλάληεζε ηνπ 2012
ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηλζηηηνχησλ ξη άηπα άη
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 11 Ηαλνπαξίνπ 2012. Ο ηφπνο
δηεμαγσγήο ήηαλ ην ηάδην ξη άηπα άη Hill View ην νπνίν ήηαλ
παλέκνξθα δηαθνζκεκέλν γηα ην γεγνλφο. Γηγάληηεο θσηνγξαθίεο
ηνπ Μπαγθαβάλ καδί κε ζεκαληηθά κελχκαηά ηνπ θαη ζεκαίεο
δηαθφξσλ ρσξψλ, ζηφιηδαλ ηε πεξίκεηξν ηνπ ζηαδίνπ. Ζ εμέδξα
Santhi Vedika ήηαλ πεξίηερλα δηαθνζκεκέλε κε θξέζθα ινπινχδηα
θαη κηα θνκςή θαξέθια γηα ηνλ νπάκη είρε ηνπνζεηεζεί πάλσ ηεο.
Οζφλεο LED είραλ ηνπνζεηεζεί ζην ζηάδην ψζηε νη ζεαηέο λα
κπνξνχλ κε άλεζε λα παξαθνινπζνχλ ηα δξψκελα.
Σν πξφγξακκα άξρηζε ζηηο 7.45 πκ ην ειηφινπζην πξσηλφ ηεο
11εο Ηαλνπαξίνπ 2012 κε Βέδεο. Καζψο ην αλνηθηφ απηνθίλεην ηνπ
Μπαγθαβάλ, πνπ έθεξε κηα παλέκνξθε θσηνγξαθία ηνπ θαη ην
θαζνδεγνχζε κηα δηκνηξία κνηνζηθιεηηζηψλ, έκπαηλε απφ ηε βφξεηα
πχιε ηνπ ζηαδίνπ ζηηο 8.00 πκ, ε κπάληα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο
Αλαληαπνχξ ην θαισζφξηδε κε ηε κνπζηθή ηεο. ηε ζπλέρεηα, ε
πνκπή, ηελ νπνία θαζνδεγνχζε ε κπάληα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ
Πξαζάληη Νίιαγηακ θαη κηα νκάδα ζεκαηνθφξσλ, θηλήζεθε πξνο ηελ
εμέδξα. ηαλ ην απηνθίλεην ηνπ Μπαγθαβάλ έθηαζε κπξνζηά ζηελ
εμέδξα νη ζεκαηνθφξνη ζρεκάηηζαλ κε ηηο ζεκαίεο ηνπο κηα αςίδα.
Πξνηνχ μεθηλήζεη ην πξφγξακκα ν Αληηπξχηαλεο καδί κε άιινπο
αλψηεξνπο αμησκαηνχρνπο πξφζθεξαλ ηνπο ραηξεηηζκνχο ηνπο
ζηνλ Μπαγθαβάλ, ελψ κηα νκάδα θνηηεηψλ πνπ θξαηνχζαλ
Poornakumbham6 έςαιιε Βεδηθνχο χκλνπο.

6

Poornakumbham: θεύνο γεκάην λεξό, ζθεπαζκέλν κε θύιια από
κάλγθν θαη κηα θαξύδα. Σν ζθεύνο ζπκβνιίδεη ηελ Μεηέξα Γε, ην λεξό ην
ζηνηρείν πνπ δίλεη δσή, ε θαξύδα ηελ ζετθή ζπλείδεζε θαη ηα θύιια ηνπ
κάλγθν ηε δσή. Σν όιν «Πνπξλαθνύκπακ» ζπκβνιίδεη ηελ Θεά Λάθζκη, ηελ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012  11

Μεγαιεηώδεο Παξέιαζε
Σν πξφγξακκα μεθίλεζε ζηηο 8.15 π.κ κε κηα κεγαιεηψδε παξέιαζε
απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ
Μπαγθαβάλ, δειαδή ην Γεκνηηθφ ξη άηπα άη, ην Γπκλάζην ξη
άηπα άη, ην Αγγιηθφ Γπκλάζην Δζβαξάκκα, ην Κνιιέγην Καιψλ
Σερλψλ θαη Δπηζηεκψλ ξη άηπα άη ηεο Αλαληαπνχξ, ην Κνιιέγην
Μνπζηθήο ξη άηπα αη
Mirpuri θαη ηα Παλεπηζηήκηα ηεο
Αλαληαπνχξ, ηνπ Μπξηληάβαλ θαη ηνπ Πξαζάληη Νίιαγηακ. Καζψο
νη πνηθηιφρξσκεο νκάδεο παξέιαπλαλ πξνο ηελ εμέδξα, νη κπάληεο
ησλ παλεπηζηεκίσλ ηνπ Πξαζάληη Νίιαγηακ θαη ηεο Αλαληαπνχξ
παξείραλ ηνλ ξπζκφ ηνπ βεκαηηζκνχ. Καη φηαλ έθζαζαλ ζηελ
εμέδξα πξφζθεξαλ ηνπο ραηξεηηζκνχο ηνπο ζηνλ Μπαγθαβάλ.
Με ην θιείζηκν ηεο παξέιαζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε έπαξζε ηεο
ζεκαίαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ απαγγέιζεθε ν παξαδνζηαθφο φξθνο απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη
ε αλακκέλε δάδα νδεγήζεθε απφ κηα καζθφη πνπ είρε ηε κνξθή
ηνπ Nandi (ηνπ ηαχξνπ ηνπ ίβα) ζηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ φπνπ
άλαςε ην αζιεηηθφ ηεξφ-δνρείν. Δλησκεηαμχ, άζπξα πεξηζηέξηα θαη
κπαιφληα ειεπζεξψζεθαλ απφ ηελ εμέδξα Santhi Vedika.
Σνικεξά Καηνξζώκαηα από ηνπο Φνηηεηέο ηνπ Πξαζάληη
Νίιαγηακ
Οη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο μεθίλεζαλ κε κηα θαληαζκαγνξηθή
επίδεημε απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ Πξαζάληη Νίιαγηακ. ην μεθίλεκα
έθεξαλ ζην γήπεδν έλα παλέκνξθν, γηγαληηαίν θαηαζθεχαζκα πνπ
πεξηειάκβαλε έλα αληίγξαθν ηνπ εκβιήκαηνο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ καδί
κε δχν θχθλνπο, έλαλ ζε θάζε άθξε. Δλησκεηαμχ, έγηλε θαη κηα
επίδεημε αθξνβαηηθψλ απφ ρεηξνθίλεηα αεξνπιάλα ηα νπνία
ειέγρνληαλ απφ θνηηεηέο ζην έδαθνο. Ζ πξψηε αζιεηηθή
δξαζηεξηφηεηα απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ Πξαζάληη Νίιαγηακ ήηαλ
επίδεημε αζθήζεσλ ηεο γηφγθα νη νπνίεο αλαδείθλπαλ ηελ
επηδεμηφηεηα θαη ηελ επιπγηζία ηνπο. Δπαθνινχζεζε ρνξφο κε
θίηξηλεο θαη πξάζηλεο ζεκαίεο απφ κηα νκάδα θνηηεηψλ ππφ ην
ξπζκφ Κηλέδηθσλ θξνπζηψλ. Έπεηηα παξνπζηάζηεθαλ πνιεκηθέο
ηέρλεο κε Nunchakus, ζηηο νπνίεο νη θνηηεηέο επέδεημαλ θνπξάγην
αθζνλία θαη ηελ θαιή ηύρε. Πξνζθέξεηαη ζ‟ έλα πλεπκαηηθφ δάζθαιν γηα λα
έξζεη λα επινγήζεη ην ζπίηη απηνχ πνπ ην πξνζθέξεη.
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θαη απηνπεπνίζεζε ρξεζηκνπνηψληαο επηδέμηα απηά ηα
παξαδνζηαθά φπια. Ο ρνξφο Bhangra ήηαλ έλα άιιν ηεθηαηλφκελν
ην νπνίν ραξνπνίεζε ηνπο πάληεο. ηε ζπλέρεηα, νη θνηηεηέο έθαλαλ
εληππσζηαθέο επηδείμεηο θαξάηε κε ρξήζε θνληαξηψλ γηα άκπλα. Σν
ηειεπηαίν αγψληζκα ήηαλ ηερληθέο κε κνηνζπθιέηεο πνπ έθνβαλ ηελ
αλάζα. Γηέζρηδαλ ζηαπξσηά ν έλαο ηνλ άιιν κε πςειή ηαρχηεηα,
νδεγνχζαλ ηεο κεραλέο ελψ ζηεθφληνπζαλ φξζηνη ζε απηέο,
παίδνληαο θηζάξα θαη ζθαξθαιψλνληαο κηα ζθάια. Αιιά απηφ πνπ
επέδεημε ηελ αθνβία ηνπο ήηαλ ηα άικαηα απφ ξάκπα, ηδηαίηεξα
απηά πνπ πέξλαγαλ κέζα απφ ζηεθάληα θσηηάο θαη θχιια ηδακηνχ.
ην θιείζηκν ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, νη καζεηέο καδεχηεθαλ
κπξνζηά ζηελ εμέδξα Santhi Vedika θαη πξφζθεξαλ ηνπο
ραηξεηηζκνχο ηνπο ζην Μπαγθαβάλ.
Παλέκνξθε Δπίδεημε από ηηο Φνηηήηξηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
ηεο Αλαληαπνύξ
Οη θνηηήηξηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αλαληαπνχξ ρφξεςαλ ηνλ
Σνχξθηθν ρνξφ ησλ Γεξβίζηδσλ, θνξψληαο ηηο παξαδνζηαθέο
ζηνιέο πνπ απνηεινχληαη απφ έλαλ κεγάιν άζπξν ρηηψλα θαη έλα
κεγάιν θαη ςειφ θαπέιν. Δθηέιεζαλ ην ρνξφ κε ραξηησκέλεο
πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο ππφ ηνλ ήρν ελφο γιπθνχ ηξαγνπδηνχ. Ο
επφκελνο ρνξφο ήηαλ έλαο Αηγππηηαθφο ρνξφο ησλ νχθη, πνπ
απνηειείην θαη απηφο απφ πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο ζε παλέκνξθνπο
ζρεκαηηζκνχο. Έπεηηα επέδεημαλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ ηζνξξνπία
ηνπο πάλσ ζε roller skates, θάλνληαο παλέκνξθεο ζπλζέζεηο. Ζ
ηειεπηαία ηνπο επίδεημε ήηαλ έλαο ξπζκηθφο ρνξφο κε πνιχρξσκα
ζηεθάληα ζηα ρέξηα ζε άςνγν ζπγρξνληζκφ. ην ηέινο απηήο ηεο
θαηαπιεθηηθήο επίδεημεο έθαλαλ ηνλ ηειεπηαίν ηνπο ζρεκαηηζκφ
κπξνζηά ζηελ εμέδξα Santhi Vedika πξνζθέξνληαο κε επιάβεηα
ηνπο ραηξεηηζκνχο ηνπο ζηνλ Μπαγθαβάλ. Σν πξσηλφ πξφγξακκα
νινθιεξψζεθε ζηηο 10.15 π.κ. κε ην Άαξαηη.
Πνιύρξσκε Δπίδεημε από ηνπο Μαζεηέο ηνπ Γεκνηηθνύ
Σν απνγεπκαηηλφ πξφγξακκα ηεο Αζιεηηθήο θαη Πνιηηηζηηθήο
πλάληεζεο μεθίλεζε ζηηο 4.00 κκ. κε ηελ άθημε ηνπ απηνθηλήηνπ
ηνπ Μπαγθαβάλ ην νπνίν θαζνδεγνχζε κηα δηκνηξία
κνηνζηθιεηηζηψλ. Οη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ξη άηπα
άη ηνπ Πξαζάληη Νίιαγηακ ήηαλ νη πξψηνη πνπ έθαλαλ ηελ
εκθάληζή ηνπο. Σν ζέκα ηεο παξνπζίαζήο ηνπο ήηαλ «Ο άη είλαη
Παληνχ Σψξα θαη γηα Πάληα» θαη παξνπζηάζηεθε πάλσ ζε κηα
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πειψξηα μχιηλε εμέδξα. Ξεθίλεζαλ κε έλα παλέκνξθν ρνξφ πάλσ
ζε έλα ζπλαξπαζηηθφ ηξαγνχδη ζηα Σέινπγθνπ. Δπαθνινχζεζε
έλαο άιινο ρνξφο φπνπ θξαηνχζαλ πνιχρξσκα ινπινχδηα ζηα
ρέξηα ηνπο. ηνλ επφκελν ρνξφ επέδεημαλ ην πεηάξηζκα ησλ
θηεξψλ ησλ πνπιηψλ καδί κε ην ηηηίβηζκα ησλ πνπιηψλ. Δμίζνπ
ραξηησκέλνο ήηαλ θαη ν ρνξφο ηνπ ειηνηξφπηνπ, πνπ
επαθνινχζεζε. Σέινο, έθαλαλ παλέκνξθνπο ζρεκαηηζκνχο κε
θφθθηλεο βεληάιηεο θαζψο θηληφληνπζαλ κε ράξε ζην ξπζκφ ηεο
γιπθηάο κνπζηθήο.
Σα Παηρλίδηα (Leela) ηνπ Κξίζλα από ηνπο Μαζεηέο ηνπ
Αγγιηθνύ ρνιείνπ Δζβαξάκκα
Οη καζεηέο ηνπ Αγγιηθνχ ρνιείνπ Δζβαξάκκα μεθίλεζαλ ηελ
παξνπζίαζή ηνπο κε ην ρνξφ ηεο πεηαινχδαο θαη επαθνινχζεζε
άιινο έλαο ρνξφο κε ηα αγφξηα ληπκέλα κε θαληαρηεξά θνπζηνχκηα.
κσο, ην πην θαηαπιεθηηθφ απφ φια ήηαλ ηα «Παηρλίδηα ηνπ
Κξίζλα» πνπ εμηζηνξνχζαλ ηα πεηξάγκαηα ηνπ Κξίζλα φηαλ ήηαλ
παηδί, φπσο ν ρνξφο κε ηνπο αγειαδάξεδεο, ην θιέςηκν ηνπ
βνπηχξνπ θαη ν ρνξφο πνπ ρφξεςε πάλσ ζην θεθάιη ηνπ εξπεηνχ
Kaliya. Σέινο, έθαλαλ έλαλ παλέκνξθν ζρεκαηηζκφ πνπ
αλαπαξηζηνχζε ηνλ Κξίζλα λα θξαηά ηα γθέκηα ησλ αιφγσλ θαη λα
νδεγεί ην άξκα ηνπ Αξηδνχλα ζηνλ πφιεκν ηεο Μαρακπάξαηα, κηα
παξνπζίαζε πνπ θέξδηζε ην ζαπκαζκφ φισλ ησλ ζεαηψλ.
Σαιαληνύρα Παξνπζίαζε από ηνπο Φνηηεηέο ηνπ Κνιιεγίνπ
Ννζειεπηηθήο θαη Άιισλ Παξαταηξηθώλ Δπηζηεκώλ7
ηε ζχληνκε παξνπζίαζή ηνπο, νη ζπνπδαζηέο ηνπ Κνιιεγίνπ
Ννζειεπηηθήο θαη πλαθψλ Ηαηξηθψλ Δπηζηεκψλ ξη άηπα αη ηνπ
Whitefield ζηελ Μπάλγθαινξ, επέδεημαλ δχν πξάγκαηα ηα νπνία
αλέδεημαλ ην ηαιέλην ηνπο. Σν πξψην έδεημε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ην
θνπξάγην ηνπο ζηελ ηέρλε ηνπ Καξάηε πνπ πεξηειάκβαλε ζπάζηκν
ηνχβισλ, αθφκα θαη θιεγφκελσλ ηνχβισλ, κε ην ρέξη. Σν δεχηεξν
ήηαλ παλέκνξθνη ζρεκαηηζκνί κε πνιχρξσκεο θνξδέιεο, φπσο ν
7

.η.κ.: Σν Κνιέγην απηό (College of Nursing and Allied Health Sciences)
ε
εγθαηληάζηεθε ηελ 1 επηεκβξίνπ 2008 από ηνλ Μπαγθαβάλ ξη άηπα
άη Μπάκπα, σο ηκήκα ηνπ ππεξζύγρξνλνπ πνιπθιηληθνύ λνζνθνκείνπ ξη
άηπα άη ηεο Μπάλγθαινξ. Σν Κνιέγην δηαζέηεη ζρνιή Ννζειεπηηθήο
(κόλν γηα θνξίηζηα) θαη ζρνιέο άιισλ ζπλαθώλ Ιαηξηθώλ Δπηζηεκώλ. Η
εθπαίδεπζε παξέρεηαη δσξεάλ.
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ζρεκαηηζκφο ηεο ιέμεο LOVE (ΑΓΑΠΖ) κε καθξηά θνκκάηηα
πθάζκαηνο.
Δπθπέζηαηε
Παξνπζίαζε
από
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μπξηληάβαλ

ηνπο

Φνηηεηέο

ηνπ

Ζ ηειεπηαία παξνπζίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μπξηληάβαλ. Ξεθίλεζαλ ηελ παξνπζίαζή ηνπο
κε επίδεημε αζθήζεσλ γηφγθα θαη ην Υαηξεηηζκφ ζηνλ Ήιην θαη
ζπλέρηζαλ κε βφιετ, πνδφζθαηξν θαη θαιαζνζθαίξηζε. Παξφηη
επέδεημαλ ηθαλφηεηεο ζε φια ηα αζιήκαηα, ζηε θαιαζνζθαίξηζε
μερψξηζαλ ηδηαίηεξα θαζψο έθαλαλ ηελ κπάια λα ρνξεχεη ζηα
δάθηπιά ηνπο θαη ηελ θάξθσλαλ ζην θαιάζη κε άικαηα απφ ξάκπα.
Με ηε ζπγρξνληζκέλε θίλεζε πάλσ ζε ξφδεο αλέδεημαλ ηελ ηέιεηα
ηζνξξνπία ηνπο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ειίζζνληαη. Αθνινχζεζε
αγψλαο θξίθεη θαη ζρεκαηηζκνί κε θψηα LED πνπ έθεξαλ ζην
ζηήζνο ηνπο νη θνηηεηέο. Σέινο, παξνπζίαζαλ έλα λνχκεξν κε
θσηηά πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα θαληαζκαγνξηθφ. Κξαηψληαο αλακκέλεο
δάδεο, νη θνηηεηέο έθαλαλ δηάθνξνπο ζρεκαηηζκνχο φπσο „Swastik‟,
„Sudarshan Chakra,‟ „We Love You‟ θαη „Sai Ram.‟ Σν πξφγξακκα
νινθιεξψζεθε ζηηο 6.40 κκ κε ην Άαξαηη απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μπξηληάβαλ.
Απνραηξεηηζηήξηα Δθδήισζε
Ζ απνραηξεηηζηήξηα εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ επνίσλε
εκέξα ηνπ Μάθαξα αλθξάληη ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 2012. Σν πξσηλφ
πξφγξακκα μεθίλεζε ζηηο 9.00 πκ. κε κηα κεγαινπξεπή πνκπή πνπ
βάδηζε απφ ηελ θαηνηθία ηνπ Μπαγθαβάλ ζην άη Κνπιβάλη Υνι,
φπνπ κηα ηδηαίηεξε εμέδξα είρε ζηεζεί θαη κηα παλέκνξθε θαξέθια
είρε ηνπνζεηεζεί γηα ηνλ Θετθφ Πξχηαλε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ,
Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα. Σελ πνκπή νδεγνχζε ε
κπάληα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Πξαζάληη Νίιαγηακ θαη ηελ
αθνινπζνχζε κηα πνκπή κε ζεκαίεο θαζψο θαη κηα νκάδα απφ
καζεηέο πνπ έςαιαλ Βέδεο.
Μεηά ηελ άθημή ηνπο ζην άη Κνπιβάλη Υνι, πέληε νκηιεηέο
θαισζφξηζαλ ηε ζπλάληεζε. Ζ ελαξθηήξηα νκηιία έγηλε απφ ηνλ
Γηεπζπληή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μπξηληάβαλ, Sri Sanjay Sahni, ν
νπνίνο ηφληζε φηη ην αλθξάληη δελ ζπκβνιίδεη κφλν ην ηαμίδη ηνπ
ήιηνπ, αιιά θαη ην ηαμίδη ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηνλ Θεφ. Ο πξψηνο
νκηιεηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ν Γξ. Naren Ramji. Αλέθεξε φηη ε
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άπηαηζηε εθηέιεζε ησλ καζεηψλ ζε φια ηα δξψκελα θαηαδεηθλχεη
ηε Θετθή παξνπζία ηνπ Μπαγθαβάλ. Δμέθξαζε ηελ επγλσκνζχλε
ηνπ πξνο ηνλ Μπαγθαβάλ πνπ έθαλε ηα αζιήκαηα ζεκαληηθφ
θνκκάηη ηνπ πζηήκαηνο Δθπαίδεπζεο ξη άηπα άη. Αθνινχζεζαλ
ζχληνκεο νκηιίεο απφ ηέζζεξηο ζπνπδαζηέο απφ ηα ηξία
παλεπηζηήκηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ξη άηπα άη ηνπ
Πξαζάληη Νίιαγηακ, ζηηο νπνίεο αλαθέξζεθαλ πεξηζηαηηθά πνπ
απνθάιπςαλ κε πνηνλ ηξφπν ε ελέξγεηα ηνπ Μπαγθαβάλ δνχιεςε
κέζσ απηψλ ψζηε λα δψζνπλ ην θαιχηεξν εαπηφ ηνπο ζηα αζιεηηθά
δξψκελα. Μεηά απφ απηέο ηηο νκηιίεο, ν Αληηπξχηαλεο ηνπ
Ηλζηηηνχηνπ έδσζε έπαζια ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη βξαβεία
ζηνπο ληθεηέο ησλ αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δξσκέλσλ. Έλαοέλαο νη αληηπξφζσπνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαζψο θαη νη
ληθεηέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξσκέλσλ, πξφζθεξαλ ηα ζέβε ηνπο
ζηνλ Μπαγθαβάλ, παξέιαβαλ ηα έπαζια θαη ηα βξαβεία απφ ηνλ
Αληηπξχηαλε θαη έβγαιαλ θσηνγξαθία δίπια ζηελ θαξέθια ηνπ
Μπαγθαβάλ.
Αθνινχζεζαλ απνζπάζκαηα απφ Οκηιίεο ηνπ Μπαγθαβάλ, πνπ
αθνχζηεθαλ απφ ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο κε κεγάιε αγαιιίαζε.
Μεηαμχ ησλ άιισλ, ν Μπαγθαβάλ αλέθεξε φηη ν λνπο ηνπ
αλζξψπνπ είλαη πνιχ ηζρπξφο θαη απνηειεί ηελ αηηία γηα ηε
δέζκεπζε, αιιά θαη γηα ηελ απειεπζέξσζή ηνπ. Πξνέηξεςε ηνπο
ζπνπδαζηέο λα ειέγρνπλ ην λνπ ηνπο, λα δηαπνηίδνληαη απφ αξεηέο
θαη λα θαιιηεξγνχλ ην ραξαθηήξα ηνπο. Ο Μπαγθαβάλ νινθιήξσζε
ηελ νκηιία ηνπ κε ην Μπάηδαλ “Hari Bhajan Bina Sukha Santhi
Nahin”, ηα νπνίν ζπλφδεςαλ φινη νη παξεπξηζθφκελνη ζηελ
αίζνπζα.
Μεηά ην ηέινο ηεο Οκηιίαο, ε κπάληα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο
Αλαληαπνχξ έπαημε κεξηθά κνπζηθά θνκκάηηα. Αθνινχζεζαλ
ζχληνκα Μπάηδαλ κε ηειεπηαίν ην “Hari Bhajan Bina Sukha Santhi
Nahin” κε ηε θσλή ηνπ Μπαγθαβάλ. Σν πξσηλφ πξφγξακκα
νινθιεξψζεθε ζηηο 10.45πκ. κε ην Άαξαηη θαη ηε δηαλνκή
Πξαζάληακ.
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ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΜΟΤΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Ζ Εσή Μνπ Δίλαη ην Μήλπκά Μνπ: Θεαηξηθό Έξγν
ηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 2012, νη ζπνπδαζηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
ζην Μπξηληάβαλ, παξνπζίαζαλ ζηελ αίζνπζα άη Κνπιβάλη έλα
παλέκνξθν ζέαηξν ζθηψλ, κε ηίηιν «Ζ Εσή κνπ είλαη ην Μήλπκά
Μνπ», ζην πιαίζην ηεο Δηήζηαο Αζιεηηθήο θαη Πνιηηηζηηθήο
πλάληεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ . Γηα ην ζθνπφ ηεο
παξάζηαζεο, ηνπνζεηήζεθε ζηελ αίζνπζα κηα γηγαληηαία νζφλε
πάλσ ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαλ ζθελέο απφ ηε δσή ηνπ
Μπαγθαβάλ, απφ ζπνπδαζηέο πνπ βξίζθνληαλ πίζσ απφ ηε ζθελή.
ηελ αίζνπζα είραλ επίζεο ηνπνζεηεζεί ηειενξάζεηο θιεηζηνχ
θπθιψκαηνο θαη νζφλεο LED, πνπ επέηξεπαλ ζην αθξναηήξην λα
παξαθνινπζεί ην ζεαηξηθφ απ‟ φιεο ηηο πιεπξέο ηεο αίζνπζαο.
Σν έξγν άξρηζε κε έλα ρνξφ ηνπ ίβα θαη ζθελέο απφ ηε
δεκηνπξγία ηνπ ζχκπαληνο. Οη ζπνπδαζηέο έδεημαλ κεηά, ηε
Μεηέξα Δζβαξάκκα λα βγάδεη λεξφ απφ ην πεγάδη ηνπ ρσξηνχ,
φηαλ κηα κπάια θσηφο θαηέβεθε απφ ηνλ νπξαλφ θαη εηζήιζε ζηε
κήηξα ηεο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάζηεθαλ δηάθνξα επεηζφδηα απφ
ηε δσή ηνπ Μπαγθαβάλ, πνπ ηνλ έδεηρλαλ λα δεκηνπξγεί ην φλνκα
«άη Μπάκπα» κε γηαζεκηά, λα εκθαλίδεηαη ζηε ζέζε ηνπ Λίλγθα
ζην λαφ Βηξνππάθζα ζην Χάκπη, λα πεηάεη ηελ ζάθα ηνπ θαη λα
ςάιιεη ην πξψην Μπάηδαλ «Μάλαζα Μπάηδαξε Γθνύξνπ
Σζεξελάκ», ην έκβιεκα άξβα Νηάξκα κε ηα ζχκβνια φισλ
ζξεζθεηψλ, ην Τπεξζχγρξνλν Πνιπθιηληθφ Ννζνθνκείν , ην
Τδξνδνηηθφ Πξφγξακκα, ηελ Τπεξεζία ζηα Υσξηά, θαη ηειηθά ηνλ
Μπαγθαβάλ λα δίλεη νκηιία ζην άη Κνπιβάλη θαη λα θαηαιήγεη κε ην
Μπάηδαλ «άη Μπάηδαλ Μπηλά νύθα άληη Ναρίλ», δειαδή «ρσξίο
ηελ εμύκλεζε ηνπ Ολόκαηνο ηνπ Θενύ δελ ππάξρεη νύηε εηξήλε νύηε
επηπρία». Σν έξγν ην ζπλφδεπε ζαπκάζηνο ζρνιηαζκφο, πνπ ηνπ
πξφζδηδε κεγάιε αμία. Μεηά ην έξγν, πξνβιήζεθε έλα κηθξφ
απφζπαζκα πνπ έδεηρλε ηνλ Μπαγθαβάλ λα επινγεί ηνπο
παξεπξηζθφκελνπο ζηελ αίζνπζα. Οη ζπνπδαζηέο έπαημαλ ηηο
ζθελέο κε δεμηφηεηα θαη ηειεηφηεηα ελψ απηφ νινθιεξψζεθε ζε 30
ζρεδφλ ιεπηά.
Ο Θεόο είλαη Καιόο – ηεξηρζείηε ζ’ Απηόλ: Θεαηξηθό Έξγν
Σν έξγν παξνπζηάζηεθε απφ καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ  ζην
Πξαζάληη Νίιαγηακ ζηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 2012. Σα παηδηά έπαημαλ ηελ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012  17

ηζηνξία ηνπ λεαξνχ Βίζβαο, ζέινληαο λα δείμνπλ πψο θακηά θνξά ν
άλζξσπνο ράλεη ηελ πίζηε ηνπ ζηνλ Θεφ φηαλ έξζεη αληηκέησπνο κε
αλππέξβιεηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία ηνλ θάλνπλ λ‟ ακθηβάιιεη
αθφκα θαη γηα ηνλ Θεφ. μερλάεη φηη ν Θεφο πξνζηαηεχεη φζνπο
ελαπνζέηνπλ ηελ πίζηε ηνπο θαη ζηεξίδνληαη ζ‟ Απηφλ. Ζ αιήζεηα
απηή απεηθνλίζηεθε κε επεηζφδηα απφ ηηο γξαθέο πνπ έδεηρλαλ πψο
ν Κξίζλα βνήζεζε ηνλ νπληάκα, ν ίξληη άη Μπάκπα έζσζε ηε
άκα, ν Ράκα θαη ε Λάθζκαλα έηξεμαλ πξνο δηάζσζε ηνπ
Μπαληξαηζάιακ Ράκληαο, θαη πψο ν Ράκα έζσζε ηε ίηα απφ ηα
λχρηα ηνπ Ράβαλα. Σειηθά, ε πίζηε ηνπ Βίζβαο απνθαηαζηάζεθε
φηαλ ν Μπαγθαβάλ αληαπνθξίζεθε ζηηο πξνζεπρέο ηνπ θαη έζσζε
ηε δσή ηνπ παηέξα ηνπ. Σα παλέκνξθα ηξαγνχδηα, νη ρνξνί, ε
ζαπκάζηα εζνπνηία θαη ηα εμαίξεηα ζθεληθά ζπληέιεζαλ ζε κηα
ππέξνρε παξάζηαζε.
Δμαίζηεο Μνπζηθέο Δθδειώζεηο
ηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 2012 έγηλαλ δχν κνπζηθέο εθδειψζεηο: Ζ
πξψηε, κε ηίηιν «Σπαγθαξάηδα Αξαληάλα» ήηαλ κε ηξαγνχδηα απφ
ζπνπδαζηέο ηνπ Μνπζηθνχ Κνιιεγίνπ  Μηξπνχξη, ζην Πξαζάληη
Νίιαγηακ. αλ ζθεληθφ ηεο παξνπζίαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα
πνξηξαίην ηνπ ζξπιηθνχ ζπλζέηε Σπαγθαξάηδα θαη έλα φκνξθν
είδσιν ηνπ Ράκα. Οη ζπνπδαζηέο παξνπζίαζαλ πέληε κνπζηθέο
ζπλζέζεηο ηνπ Σπαγθαξάηδα. ηε ζπλέρεηα, ηξαγνχδεζαλ έλα
ηξαγνχδη γηα ηνλ Ράκα ζηα Υηληνπζηάλη θαη ηέιεησζαλ ην
πξφγξακκά ηνπο κε ην «Σδέγηα Μάλγθαιακ, Νίηπα νύκπα
Μάλγθαιακ». Σελ φιε παξνπζίαζε ραξαθηήξηζε αξηηφηεηα
κνπζηθήο θαη ξπζκνχ, πνπ θξάηεζε ην αθξναηήξην καγεκέλν επί κία
ζρεδφλ ψξα.
Σν δεχηεξν πξφγξακκα παξνπζηάζηεθε απφ ζπνπδαζηέο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ζηελ Αλαληαπνχξ, νη νπνίνη έζηεζαλ ζαλ ζθεληθφ
έλαλ παλέκνξθν λαφ. Μηα νκάδα κε ράιθηλα φξγαλα θαη κηα νκάδα
κε πλεπζηά (λαληαζβάξακ8) ζπληνλίζηεθαλ γηα λα παξνπζηάζνπλ
έλα πξφγξακκα κε ηφηξα (ζηίρνπο), κηα ζχλζεζε Καξλαηηθήο
κνπζηθήο, ιαηξεπηηθά ηξαγνχδηα θαη κηα ζχλζεζε δπηηθήο κνπζηθήο.
ην ηέινο, νκάδεο παηδηψλ εκθαλίζηεθαλ κε παξαδνζηαθά
θαλαξάθηα, ελψ ε κνπζηθή έπαηδε ην «Αζάην Μα αληγθακάγηα…».

8

Γεκνθηιή κνπζηθά όξγαλα ηεο Νόηηαο Ιλδίαο.
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Γθανπηάκα Μπνύληα: Θεαηξηθό ΄Δξγν
ηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 2012, νη ζπνπδαζηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ παξνπζίαζαλ έλα ζεαηξηθφ έξγν πάλσ ζηελ
έλδνμε δσή ηνπ Γθανπηάκα Μπνχληα. Σν έξγν πεξηιάκβαλε
ζπκβάληα απφ ηε δσή ηνπ Βνχδα, αξρίδνληαο απφ ηε γέλλεζή ηνπ
σο γηνπ ηνπ Βαζηιηά νπληφληαλα, ηηο πξψηεο ηνπ εκπεηξίεο απφ ηηο
αιήζεηεο ηεο δσήο, ηε κεηακφξθσζε ηνπ Αλγθνπιηκάι,9 ηε λίθε ηνπ
θαηά ηνπ Μάξα10 θαη ηηο πλεπκαηηθέο αζθήζεηο πνπ ηνλ νδήγεζαλ
ζηε Φψηηζε. Ζ θαιή εζνπνηία θαη νη ρνξνί ησλ ζπνπδαζηψλ, ν
ζεκαληηθφο ζρνιηαζκφο θαη ε φιε ζθεληθή παξνπζία, έζηεςαλ ην
έξγν κε επηηπρία. Με απηφ ην έξγν νινθιεξψζεθαλ νη ενξηαζκνί
ηεο Αζιεηηθήο θαη Πνιηηηζηηθήο πλάληεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

9

Δηδερζήο πξνζσπηθόηεηα πνπ κεηακνξθώζεθε από ηελ θαινζύλε θαη ηε
ζπκπόληα ηνπ Βνύδα.
10

Ο Γαίκνλαο πνπ έβαιε ζε πεηξαζκό ηνλ Βνύδα, πξνζπαζώληαο λα ηνλ
δειεάζεη παξνπζηάδνληάο ηνπ ην όξακα όκνξθσλ γπλαηθώλ. Γεληθά ν
Μάξα είλαη ν εθπξόζσπνο ηνπ πεηξαζκνύ, απηόο πνπ απνζπάεη ηνπο
αλζξώπνπο από ηελ πλεπκαηηθή δσή ηνπο, παξνπζηάδνληαο ην θνηλόηππν
σο δειεαζηηθό ή θάλνληαο ην αξλεηηθό λα θαίλεηαη ζεηηθό.
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Από ηα Αξρεία καο

Ζ ΗΔΡΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΗΒΑΡΑΣΡΗ ΔΓΚΔΗΣΑΗ
ΣΖ ΤΝΔΗΓΖΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
ΜΔ ΣΖΝ ΘΔΟΣΖΣΑ
ΑΥΙΕΡΩΣΕ ΣΗ ΝΤΦΣΑ ΣΟΤ ΙΒΑΡΑΣΡΙ
ΣΗ ΛΑΣΡΕΊΑ ΣΟΤ ΘΕΟΤ



ΗΒΑΡΑΣΡΗ είλαη ε λχρηα (Ράηξη) ηεο αηζηνδνμίαο θαη ηεο
ειπίδαο (ίβακ). Δίλαη κία επνίσλε λχρηα, δηφηη ν λνπο
κπνξεί λα ραιαξσζεί κε ην λα ράζεη ηελ επηξξνή ηνπ
ζηνλ άλζξσπν, αθηεξψλνληαο ηε λχρηα ζε πξνζεπρή.
Σν ηβαξάηξη πκβνιίδεη Αηζηνδνμία
Ζ ζειήλε είλαη ε πξντζηάκελε ζεφηεηα ηνπ λνπ, ζχκθσλα κε ηηο
γξαθέο. Ο λνπο ζρεηίδεηαη κε ηε ζειήλε, φπσο ηα κάηηα κε ηνλ ήιην.
Αιιά πνην είλαη ην λφεκα ηεο λχρηαο; Νχρηα είλαη κηα άιιε ιέμε γηα
ην ζθνηάδη. ίβα ζεκαίλεη αηζηνδνμία. Δπνκέλσο, ην ηβαξάηξη
κηιάεη γηα αηζηνδνμία πνπ ελππάξρεη ζην ζθνηάδη. Αλαθέξεηαη ζηε
ζνθία, ε νπνία ππάξρεη κέζα ζηελ άγλνηα. Άγλνηα θαη ζνθία δελ
είλαη δχν δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Βαζηθά, είλαη ίδηα θαη ζρεηίδνληαη
κε ηνλ Γπτζκφ(Νηβατηά). Δίλαη νη αληηκέησπεο πνιηθφηεηεο ηεο ίδηαο
ππνθείκελεο αξρήο.
ηβαξάηξη είλαη ε θαηάζηαζε πνπ πξνζπαζεί θάπνηνο λα
εδξαηψζεη θηιία αλάκεζα ζην λνπ θαη ηνλ Θεφ. Σν ηβαξάηξη θάλεη
ηνλ άλζξσπν λα αληηιεθζεί ην γεγνλφο φηη ε ίδηα ζεφηεηα δηεηζδχεη
ζηα πάληα θαη κπνξεί λα εληνπηζζεί παληνχ. Λέγεηαη φηη ν ίβα δεη
ζην βνπλφ Κατιάζα. Αιιά πνχ βξίζθεηαη ην Κατιάζα; Κατιάζα είλαη
ε δηθή καο ραξά, ε δηθή καο επδαηκνλία. εκαίλεη φηη ν Ίζβαξα
(Θεφο) δηακέλεη ζην Κατιάζα ηεο αγαιιίαζεο. Δάλ κπνξείηε λα
αλαπηχμεηε απηή ηελ αίζζεζε ραξάο θαη αγαιιίαζεο ζην λνπ, απηή
ε θαηάζηαζε είλαη Κατιάζα. Αιιά πψο κπνξεί λα ηελ απνθηήζεη
θάπνηνο; Απηή εθδειψλεηαη φηαλ αλαπηχζζεηε αγλφηεηα,
ζηαζεξφηεηα θαη ηεξφηεηα. Σφηε, ε θαξδηά ζαο ζα γίλεη Κατιάζα θαη
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ν ίβα ζα είλαη εθεί ζηα άγηα ησλ αγίσλ ηεο θαξδηάο ζαο, κέζα ζην
λαφ πνπ είλαη ην ζψκα ζαο. Χο ηβαξάηξη θαζνξίδεηαη ε 14ε λχρηα
ηνπ ζθνηεηλνχ κηζνχ ηνπ κήλα, είλαη ε λχρηα πξηλ απφ ηε λέα
ζειήλε, νπφηε ε ζειήλε ράλεηαη νινθιεξσηηθά. Ζ ζειήλε θαη ν
λνπο – ηνλ νπνίν εμνπζηάδεη – εμαζζελίδνπλ δξαζηηθά ηελ 14ε
λχρηα. ηαλ απηή ε λχρηα αθηεξψλεηαη ζε άγξππλε ιαηξεία ηνπ
Θενχ, ην ππφιεηκκα ηνπ δχζηξνπνπ λνπ εμνπδεηεξψλεηαη θη
εμαζθαιίδεηαη λίθε. Σν ηβαξάηξη απηνχ ηνπ κήλα είλαη ηεξφηεξν θαη
γη‟ απηφ νλνκάδεηαη Μάραζηβαξάηξη.
«Ζ ζειήλε γελλήζεθε απφ ην λνπ ηνπ Τπέξηαηνπ ληνο»11 H
ζειήλε έρεη 16 φςεηο (θσηεηλφηεηεο). Σηο ίδηεο έρεη θαη ν λνπο. Σε
λχρηα ηνπ ηβαξάηξη, νη 15 απφ ηηο 16 φςεηο ηεο ζειήλεο είλαη
αφξαηεο θαη κπνξεί λα θαίλεηαη κφλν κία. Ο λνπο βξίζθεηαη θαη
απηφο ζηελ ίδηα θαηάζηαζε. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηβαξάηξη
δηαινγίδεηαη θάπνηνο ζην Θεφ, κπνξεί λα πεηχρεη εγγχηεηα ζηε
Θεφηεηα. Ζ ππέξηαηε ηεξφηεηα ηνπ ηβαξάηξη ζπλίζηαηαη ζηε
ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ελφηεηαο κε ηελ Θεφηεηα, κέζσ δηαινγηζκνχ
ζην Θεφ.
Γηα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο Θεφηεηαο θαη ηελ επίηεπμε
απειεπζέξσζεο, ην θχξην απαηηνχκελν είλαη ν έιεγρνο ηνπ λνπ θαη
ησλ αηζζήζεσλ. Αιιά απηφο ν έιεγρνο ηνπ λνπ θαη ησλ αηζζήζεσλ
δελ είλαη εχθνινο. Αθφκα θη έλα εμειηγκέλν πλεπκαηηθά πξφζσπν,
φπσο ήηαλ ν Αξηδνχλα, νκνιφγεζε ζηνλ Κχξην Κξίζλα φηη ν
έιεγρνο ησλ αηζζήζεσλ ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνινο. Οη ζνθνί
γλψξηδαλ θαιά απηφ ην πξάγκα, απφ δηθή ηνπο εκπεηξία, θαη γη‟
απηφ ζπλέζηεζαλ φηη, αθφκα θαη αλ ν έιεγρνο ησλ αηζζήζεσλ ήηαλ
αδχλαηνο φιν ηνλ θαηξφ, πξέπεη λα εθαξκφδεηαη θαηά ηηο άγηεο
εκέξεο, φπσο είλαη ην ηβαξάηξη. Αλ ν άλζξσπνο δελ έρεη λα
αζρνιεζεί κε ηίπνηε, ν λνπο πεξηπιαληέηαη ζε φιεο ηηο δηεπζχλζεηο.
Γη‟ απηφ, νη ζνθνί ππέδεημαλ ηε ζπλερή απνξξφθεζε ζε ζθέςεηο γηα
ηνλ Θεφ, ηε λχρηα ηνπ ηβαξάηξη. Δπαλάιεςε ηνπ Ολφκαηνο ηνπ
Θενχ θαη δηαινγηζκφο ζηηο δφμεο Σνπ ζα δηαηεξεί ηνλ λνπ καθξηά
απφ αζήκαληα πξάγκαηα θαη ζα ζπκβάιεη ζηνλ έιεγρν ησλ
αηζζήζεσλ.

11

Chandrama Manaso Jataha
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Δπηβάιιεηε Δπίκνλν Έιεγρν ησλ Αηζζήζεσλ θαη Αγξππλία
ηνπ Ννπ
Οη ζχγρξνλνη δηαλννχκελνη εθιακβάλνπλ ην ηβαξάηξη κφλν ζαλ κηα
λχρηα πνπ πξέπεη λα παξακείλνπλ άγξππλνη. Γελ θαηαλννχλ ηελ
αλάγθε λα ηελ ηεξνχλ ζαλ κία αγλή θαη άγηα εκέξα, πνπ λα είλαη
αθηεξσκέλε ζε ζθέςεηο γηα ηνλ Θεφ. Δπεηδή ε κνλαδηθή ηνπο ζθέςε
θη εληχπσζε γηα ην ηβαξάηξη είλαη λα παξακείλνπλ άγξππλνη
νιφθιεξε ηε λχρηα, πξνζπαζνχλ λα ηελ πεξάζνπλ κε ην λα
βιέπνπλ ηξεηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ή λα ραξηνπαίδνπλ κε
θίινπο, ή λα παίδνπλ δάξηα κε γλσζηνχο θαη ζπγγελείο νιφθιεξε ηε
λχρηα. Παξακέλνληαο άγξππλνη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, επηζηξέθνπλ
ην πξσί ζην ζπίηη γηα λα έρνπλ έλα πινχζην γεχκα. Δίλαη ηξφπνο
απηφο λα γηνξηάδεηαη ην ηβαξάηξη; Γελ είλαη θαζφινπ ζσζηφο
ηξφπνο. Πξφθεηηαη γηα παξαπνίεζε απηνχ πνπ έπξεπε λα είλαη,
δειαδή κηα ηεξή γηνξηή θη επθαηξία λα ζηνράδνληαη ηνλ Θεφ. Ση
είδνπο αγξππλία είλαη απηή, θαηά ηελ νπνία δελ ππάξρεη αγλφηεηα
λνπ θαη δηαινγηζκφο ζην λνκα ηνπ Θενχ; Ζ ζηάζε ηνπ πειαξγνχ
πνπ ζηέθεηαη ζην έλα πφδη πεξηκέλνληαο λα πηάζεη θάπνην ςάξη, δελ
κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αζθείηαη ζε απηνέιεγρν. Ο κεζπζκέλνο πνπ
δελ έρεη επίγλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, δελ κπνξεί λα εμνκνησζεί κε
θάπνηνλ πνπ είλαη απνξξνθεκέλνο κε ζθέςεηο ζηε Θεφηεηα. Ο
άλζξσπνο πνπ παξαηάεη ην θαγεηφ ηνπ κεηά απφ έλα
κηθξνθαπγαδάθη κε ηε ζχδπγφ ηνπ, δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη φηη
λεζηεχεη.
Ζ αγξππλία ηε λχρηα ηνπ ηβαξάηξη ζεκαίλεη ηε ζπγθέληξσζε
ησλ ζθέςεσλ θάπνηνπ ζηελ ηεξή, ηελ αγλή, ηελ παλέκνξθε θη
έλδνμε κνξθή ηεο Θεφηεηαο. Οη αξραίνη ζνθνί αληηιήθζεθαλ ηελ
απαξάκηιιε αμία ηεο Ηλδηθήο θνπιηνχξαο θαη ηελ κεηαβίβαζαλ ζηνλ
θφζκν ζαλ πνιχηηκε θιεξνλνκηά. Άγηεο εκέξεο, φπσο ην ηβαξάηξη,
θαζνξίδνληαη γηα λα εληππψζνπλ ζην λνπ ηνπ αλζξψπνπ ην
θαζήθνλ ηνπ λα επηβάιεη «λεζηεία» ζηηο αηζζήζεηο θαη «αγξππλία»
ζηε δηάλνηά ηνπ θαη λα απνκαθξχλεη βέβειεο παξνξκήζεηο θαη
δηαζέζεηο. Απηή είλαη ε κέξα πνπ ν ίβα ήπηε ην ζαλαηεθφξν
δειεηήξην, ην νπνίν απείιεζε λα θαηαζηξέςεη ηνλ θφζκν θη έζσζε
ηελ αλζξσπφηεηα απφ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή.
ηξέςηε ην Ννπ ζην Θεό
Γελ πξνθχπηεη φθεινο κε ην λα ζθέθηεζηε ην ηβαξάηξη κία θνξά ην
ρξφλν. Κάζε ιεπηφ, θάζε εκέξα, θάζε λχρηα πξέπεη λα ζθέθηεζηε
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ηελ Θεφηεηα θαη λα θαζαγηάδεηε ην ρξφλν ζαο, δηφηη – κηιψληαο
θπξηνιεθηηθά – ε Αξρή ηνπ Υξφλνπ είλαη ν ίβα. Δζείο νη ίδηνη είζηε
ίβα. Πξνζπαζείζηε λα θαηαλνήζεηε θαη αλαγλσξίζεηε απηή ηελ
Αξρή ίβα (SivaTattwa), ε νπνία είλαη ε δηθή ζαο πξαγκαηηθφηεηα,
ε δηθή ζαο αιήζεηα. ηαλ κηιάκε γηα ηβαξάηξη αλαθεξφκαζηε ζηε
λχρηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ίβα. Ζ Αξρή ίβα είλαη ηειείσο
απαιιαγκέλε απφ νηηδήπνηε είλαη δπζνίσλν ή αλίεξν ζε
νπνηεζδήπνηε πεξηζηάζεηο θαη ζπλζήθεο.
Ο λνπο ηνπ αλζξψπνπ πξέπεη λα ππνζηεί κεηακφξθσζε θαη λα
ζπκβάιεη ζε απειεπζέξσζε, φρη ζε ζθιαβηά. Ο λνπο πξέπεη λα
ζηξαθεί πξνο ηνλ Θεφ θη εζσηεξηθά, φρη πξνο ηνλ θφζκν θη
εμσηεξηθά. Μφλν ηφηε, νη πξνζπάζεηεο γηα νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη
θνηλσληθή κεηακφξθσζε κπνξνχλ λα πεηχρνπλ ηελ πλεπκαηηθή
εμχςσζε ηεο κνίξαο ηνπ αλζξψπνπ. Ο λνπο επηλνεί πνιιά
ηερλάζκαηα γηα λα ζαο επραξηζηεί θαη λα έρεηε κεγάιε εθηίκεζε γηα
ηνλ εαπηφ ζαο. Υαίξεηαη ηελ ππνθξηζία θαη ηππεχεη ζε δχν άινγα
ηαπηνρξφλσο. Μπνξεί λα πξνζθπλάηε ηνλ νπάκη θαη λα δειψλεηε
φηη έρεηε παξαδνζεί, αιιά φηαλ βξεζείηε καθξηά, ίζσο
ζπκπεξηθέξεζηε δηαθνξεηηθά θαη λα επηηξέπεηε ζηε πίζηε ζαο λα
εμαζζελεί. Αθφκα θαη ε ζθέςε φηη δελ έρεηε σθειεζεί απφ ηελ
ηειεηνπξγηθή ιαηξεία ή ηελ επαλάιεςε ηνπ Ολφκαηνο πνπ θάλαηε,
δελ πξέπεη λα βεβειψλεη ηελ πίζηε ζαο. Σν λα αζθείζηε ζε
πλεπκαηηθή πεηζαξρία είλαη θαζήθνλ ζαο, είλαη ε βαζχηεξε
παξφξκεζή ζαο, ε εηιηθξηλήο δξαζηεξηφηεηά ζαο. Αθήζηε ηα
ππφινηπα ζηε Θέιεζε ηνπ Θενχ. Απηή πξέπεη λα είλαη ε ζηαζεξή
ζαο απφθαζε θαηά ηελ ηεξή γηνξηή ηνπ ηβαξάηξη.
- Απνζπάζκαηα από Οκηιίεο ηνπ Μπαγθαβάλ ζε Γηνξηέο
ηβαξάηξη.
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ΚΔΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΖΜΔΡΑ
(πσο αλαγξάθνληαη θαζεκεξηλά ζηνλ Πίλαθα ηνπ Πξαζάληη
Νίιαγηακ, απφ Οκηιίεο ηνπ Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα)
1 Φεβξνπαξίνπ 2012
«Σν έξγν θάζε Αβαηάξ είλαη ε πξνζηαζία ησλ πηζηψλ θαη ησλ
αγίσλ (Sadhus), ε ηηκσξία ησλ ακαξησιψλ θαη ε ππνζηήξημε ηεο
Αξεηήο θαη ηνπ Καζήθνληνο (Νηάξκα). Με ηνλ φξν «άγηνη» δελ
ελλνψ ηνπο κνλαρνχο, ηνπο αζθεηέο θαη ηνπο απαξλεηέο πνπ γεληθά
ραξαθηεξίδνληαη κε ηνλ φξν απηφ. Δλλνψ ηνπο αλζξψπνπο πνπ
ελζαξθψλνπλ άγηεο ηδηφηεηεο φπσο ε θαινζχλε, ε δηθαηνζχλε θαη ε
αξεηή (Sadhu-guna). Σέηνηνη ηεξνί ραξαθηήξεο απαληψληαη αθφκα
θαη κεηαμχ ησλ δψσλ ή θαη ησλ εληφκσλ. Πξαγκαηηθά, ε θαιιηέξγεηα
ησλ αξεηψλ (Sathwa-guna) πνπ πξνσζνχλ ηελ ηζνξξνπία θαη ηελ
αξκνλία, απνηειεί ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ππνζηήξημεο ησλ αγίσλ. Ο
Αβαηάξ ελζαξθψλεη απηέο ηηο ηεξέο ηδηφηεηεο θαη έηζη ηηο πξνάγεη
θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. Ο φξνο «άγηνο» (Sadhu) έρεη θη‟
έλα αθφκα ζεκαληηθφ λφεκα. Άγηνο είλαη εθείλνο πνπ δελ
παξεθθιίλεη απφ ην θαζήθνλ ηνπ, αλεμαξηήησο θηλδχλσλ ή
πεηξαζκψλ. Αιιά δελ είλαη κφλνλ απηνί άγηνη. ινη φζνη
αθνινπζνχλ ηηο Ηεξέο Γηδαζθαιίεο, φζνη ηξέθνπλ ηεξά αηζζήκαηα,
φζνη πξνζθνιιψληαη ζηελ Αιήζεηα, φζνη θιέγνληαη απφ ηελ
επηζπκία ηεο Παξνπζίαο ηνπ Κπξίνπ, φζνη ηεξνχλ απαξάβαηα ην
Ηεξφ Καζήθνλ ηνπο (Νηάξκα), φζνη ζεσξνχλ ηνπο πάληεο ίζνπο –
φινη απηνί είλαη άγηνη. ινη απηνί Μνπ είλαη αγαπεηνί θαη θεξδίδνπλ
ηελ Δπινγία Μνπ.
- Μπάκπα, «Σν Θετθφ Σξαγνχδη», Κεθ. 812
12

εκ.η.κεη.: Έρνπκε ρξένο λα αλαθέξνπκε εδώ όηη ην θείκελν όισλ ησλ
θέςεσλ πνπ πξνέξρνληαη από ην «Θετθό Σξαγνύδη» έρεη ιεθζεί από ηελ
εμαίξεηε κεηάθξαζε ηνπ βηβιίνπ απηνύ ζηα Διιεληθά πνπ είρε θάλεη ν
αείκλεζηνο αδειθόο καο Γηώξγνο Ρεηάιεο.
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2 Φεβξνπαξίνπ 2012
Ζ αλάγθε γηα ππεξεζία θαη βνήζεηα ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ζαο είλαη
κεγαιχηεξε απ‟ φ,ηη ε αλάγθε γηα ππεξεζία ζηνλ Θεφ. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ε ππεξεζία θαη βνήζεηα πξνο έλα ζπλάλζξσπν
ηζνδπλακεί κε ππεξεζία πξνο ηνλ ίδην ηνλ Θεφ - απηφ είλαη ην
κνλνπάηη ηεο αιεζηλήο αθνζίσζεο ζηνλ Θεφ. Γηφηη πφζν πην
πνιχηηκνο ηξφπνο λα δψζεηε επραξίζηεζε ζηνλ Θεφ κπνξεί λα
ππάξμεη, απφ ην λα δψζεηε αλαθνχθηζε θαη ραξά ζηα ηέθλα Σνπ; Σν
ηεξφ θείκελν „Πνπξνχζα νχθηα‟ αλαθέξεη φηη ν Θεφο έρεη ρίιηα
θεθάιηα, νθζαικνχο θαη πφδηα. Χζηφζν, αλαθέξεη κελ ρίιηα
θεθάιηα, αιιά δελ αλαθέξεη θαη ρίιηεο θαξδηέο - ππάξρεη κφλν κία
θαξδηά! Σν ίδην αίκα θπθινθνξεί ζε φια ηα θεθάιηα, ηνπο
νθζαικνχο, ηα πφδηα θαη ηα κέιε θάζε ζψκαηνο. ηαλ ινηπφλ
θξνληίδεηε έλα κέινο ηνπ ζψκαηφο ηνπ, θξνληίδεηε νιφθιεξν ην
άηνκν. Παξνκνίσο, φηαλ πξνζθέξεηε βνήζεηα ή ππεξεζία ζ‟ έλαλ
άλζξσπν, ππεξεηείηε ηνλ ίδην ηνλ Θεφ. ηαλ ν ζθνπφο ηεο δσήο
ζαο είλαη λα πξνζθέξεηε ππεξεζία θαη ιαηξεία ζηνλ Θεφ, θάζε
ηέηνην βήκα ζαο ζα ζαο αληακείβεη κε κηα αζηείξεπηε πεγή ραξάο,
θαη θάζε ηέηνηα ζηηγκή, θάζε ηέηνηα επθαηξία ζα είλαη έλα πνιχηηκν
δψξν απφ Δθείλνλ.
- Μπάκπα, απφ Οκηιία ηνπ Μαξηίνπ 1966
3 Φεβξνπαξίνπ 2012
Δλάξεηνη ραξαθηήξεο απαληψληαη αθφκα θαη ζηε Φχζε, κεηαμχ ησλ
δψσλ θαη ησλ πνπιηψλ. ην έπνο Ρακάγηελα, ν αεηφο Σδαηάγηνπ
ζψζεθε ζαλ απνηέιεζκα ηεο εθδήισζεο ησλ ελάξεησλ ηδηνηήησλ
ηνπ. Απηφο είλαη επίζεο ν ιφγνο πνπ ν Κχξηνο ράξηζε ηελ επθαηξία
ζηνπο πηζήθνπο λα Σνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζία θαη λα επινγεζνχλ
κε ηε Υάξε Σνπ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, επίζεο ζην έπνο Ρακάγηελα,
επαξεζηήζεθε ν Κχξηνο λα επινγήζεη ηνπο ζθίνπξνπο πνπ
βνήζεζαλ ζην θηίζηκν ηεο γέθπξαο. Σνλ άγην, ηνλ κνλαρφ ή ηνλ
πηζηφ δελ ηνλ θάλεη νχηε ην θνκπνζθνίλη, νχηε ην ρξψκα ησλ
ξνχρσλ ηνπ, νχηε ην ξαβδί πνπ θξαηά ζην ρέξη ηνπ. Σα ξνχρα πνπ
θνξά θαλείο θαη ν ηξφπνο νκηιίαο ηνπ δελ θαζνξίδνπλ πνηνο είλαη
άγηνο, ή ελάξεηνο, θαη πνηνο φρη. Απηφ ην θαζνξίδεη ε ηζνξξνπεκέλε
θαη αξκνληθή θχζε ηνπ πλεπκαηηθνχ αλαδεηεηή θαη ε ζπκπεξηθνξά
ηνπ. Αθφκα θαη ηα δψα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο θαινζχλεο. Ο
θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα εμαζθαιηζζεί ε επηπρία θαη ε επεκεξία ηνπ
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θφζκνπ, είλαη λα πξνζθέξνπλ φινη νη άλζξσπνη θαινζχλε θαη
αγάπε ζηνπο πάληεο θαη ηα πάληα.
- Μπάκπα, «Σν Θετθφ Σξαγνχδη», Κεθ. 8
4 Φεβξνπαξίνπ 2012
Ζ αθηέξσζή ηνπο ζηνλ Θεφ εμαγλίδεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, φιεο
ηηο πξάμεηο. Ο Θεφο είλαη ν ππνβνιέαο ηνπο, ν πξάηησλ, ν ρνξεγφο
ηεο απαηηνχκελεο δχλακεο θαη δεμηφηεηαο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο,
αιιά θαη Δθείλνο πνπ απνιακβάλεη ηνπο θαξπνχο ηνπο. Έηζη, ε
αθηέξσζή ηνπο ζ‟ Δθείλνλ πξέπεη λα πεγάδεη θπζηθά απφ κέζα
ζαο, δηφηη ηα πάληα είλαη δηθά Σνπ θαη ηίπνηα δηθφ ζαο! Σν δηθφ ζαο
θαζήθνλ είλαη λα πηζηεχεηε φηη Απηφο παξαθηλεί ηηο πξάμεηο ζαο θαη
λα αληιείηε δχλακε απ‟ απηή ηελ πίζηε. πσο αθξηβψο έλαο
επίδεζκνο είλαη απαξαίηεηνο γηα λα πξνζηαηεχζεη ηελ πιεγή κέρξηο
φηνπ επνπισζεί θαη θαιπθζεί κε λέν δέξκα, έηζη επίζεο, κέρξηο
φηνπ βηψζεηε ηελ εζσηεξηθή ζαο πξαγκαηηθφηεηα, πξέπεη λα
ζεξαπεχεηε ηελ πιεγή ηνπ εγψπιεθηνπ λνπ κε ην βάιζακν ηεο
πίζηεο, ησλ επζεβψλ ζπλαλαζηξνθψλ θαη ησλ ηεξψλ ζθέςεσλ.
Αλαπηχμηε
θαιέο
ζπλήζεηεο,
θαιιηεξγείηε
ζενζεβείο
ζπλαλαζηξνθέο, θάλεηε θαιέο πξάμεηο θαη βνεζάηε απηνχο πνπ
δεηλνπαζνχλ - φια απηά ηα βήκαηα ζα ζαο νδεγήζνπλ ζην ιακπξφ
κνλνπάηη ηεο Απηνγλσζίαο. Αξρίζηε απηή ηελ πλεπκαηηθή πεηζαξρία
ηψξα, ζψδνληαο έηζη ηνλ εαπηφ ζαο απφ ηηο ζιίςεηο θαη ηηο
δπζηπρίεο. αο επινγψ λ‟ απνθηήζεηε ηε ζέιεζε λα ηελ εθαξκφζεηε
θαη λα επηκείλεηε ζηελ πξνζπάζεηά ζαο έσο φηνπ θεξδίζεηε ηελ
επηηπρία.
- Μπάκπα, Οκηιία ηεο 20ήο ΦΔΒ. 1965
5 Φεβξνπαξίνπ 2012
ηε Μαρακπαξάηα, ν Κξίζλα δήισζε ζηνλ Αξηδνχλα φηη ην Έξγν
Σνπ είλαη ε πξνψζεζε ηνπ Νηάξκα. ηη ν φξνο „άληνπ‟ ή άγηνο,
αλαθέξεηαη ζ‟ εθείλνλ πνπ δελ παξεθθιίλεη απφ ην θαζήθνλ ηνπ. ηη
νη θαθνί ηέξπνληαη κε ην λα θάλνπλ φ,ηη πεξλά απφ ην ρέξη ηνπο γηα
λα θέξνπλ δπζθνιίεο ζε ηέηνηνπο αλζξψπνπο θαη λα ηνπο
εμαλαγθάζνπλ λα θάλνπλ πξάμεηο αληίζεηεο πξνο ηηο επηηαγέο ησλ
ηεξψλ γξαθψλ. Ση ζεκαίλεη ηφηε ε „απνθαηάζηαζε ηνπ Νηάξκα‟;
εκαίλεη ην λα πξάηηεη ν άλζξσπνο ζπκκνξθνχκελνο απζηεξά κε
ην Θετθφ Νφκν πνπ έρεη ζεζπηζζεί απφ ηηο ηεξέο γξαθέο, λα ζπέξλεη
ζηνλ θφζκν ηε δφμα θαη ην κεγαιείν κηαο δσήο ζχκθσλεο κε ην
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Γίθαην θαη ηελ Αξεηή, λα ηζρπξνπνηεί ην ζεβαζκφ πξνο ηνλ Θεφ,
πξνο ηηο Βέδεο θαη ηηο άιιεο ηεξέο γξαθέο, πξνο ηηο Θετθέο
Δλζαξθψζεηο θαη ηηο Μεγάιεο Φπρέο, πξνο ηελ πλεπκαηηθή
πεηζαξρία πνπ νδεγεί ζηε Λχηξσζε, ζηελ θαηάζηαζε απηή ηεο
Δπδαηκνλίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα ζηελά φξηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο.
ια απηά ζπληεινχλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ Νηάξκα, ζηε
δηαθχιαμε θαη ζηελ απφιπηε επηθξάηεζε ηνπ Γηθαίνπ θαη ηεο
Αξεηήο. «Οηηδήπνηε θάλσ, απνβιέπεη ζ‟ απηφλ ηνλ Όςηζην θνπφ.
Κακία ρξνηά ηδηνηέιεηαο δελ πξφθεηηαη λα πιεζηάζεη πνηέ ην
Πάλαγλν ηνχην ψκα.. Δθείλνη πνπ γλσξίδνπλ απηφ ην κπζηηθφ ζα
επινγεζνχλ κε ιχηξσζε απφ ηνλ αέλαν θχθιν ηεο γέλλεζεο θαη ηνπ
ζαλάηνπ», είπε ν Κξίζλα.
Μπάκπα, «Σν Θετθφ Σξαγνχδη», Κεθ. 8
6 Φεβξνπαξίνπ 2012
Πάληα λα ζπκάζηε φηη είλαη εχθνιν λα θάλεη θαλείο φ,ηη είλαη
επράξηζην, αιιά πνιχ δχζθνιν λ‟ αζρνιεζεί κε φ,ηη είλαη σθέιηκν θη
επεξγεηηθφ. κσο, φ,ηη είλαη επράξηζην δελ είλαη θαη σθέιηκν. Ζ
επηηπρία έξρεηαη ζ‟ εθείλνπο πνπ εγθαηαιείπνπλ ην κνλνπάηη πνπ
είλαη ζηξσκέλν κε ηξηαληάθπιια θαη αληηκεησπίδνπλ γελλαία ηα
ζθιεξά ρηππήκαηα θαη ηα θνθηεξά μίθε ηνπ κνλνπαηηνχ πνπ είλαη
γεκάην θηλδχλνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαλέλαο δξφκνο δελ είλαη
ζηξσκέλνο κε ξνδνπέηαια. Ζ δσή είλαη έλα πεδίν κάρεο, κία
„Νηαξκαθζέηξα‟, φπνπ ηα θαζήθνληα θαη νη επηζπκίεο βξίζθνληαη ζε
ζπλερή ζχγθξνπζε. Καηαπλίμηε ηνπο θινγηζκέλνπο θαπλνχο ηνπ
πφζνπ, ηνπ κίζνπο θαη ηνπ ζπκνχ πνπ μεπεδνχλ κέζα απ‟ ηηο
θαξδηέο ζαο. Δίλαη θαζαξή δεηιία ην λα ελδίδεηε ζ‟ απηνχο ηνπο
ερζξνχο πνπ ζαο κεηακνξθψλνπλ ζε θηήλε. Να αληηκεησπίδεηε φια
ηα εκπφδηα κε ζάξξνο. Οη δπζθνιίεο ζαο ζθιεξαγσγνχλ θαη ζαο
θάλνπλ αλζεθηηθνχο.
- Μπάκπα, Οκηιία ηεο 20εο ΦΔΒ. 1965
7 Φεβξνπαξίνπ 2012
Γλψζε πνπ βαζίδεηαη ζηηο αηζζήζεηο είλαη έκκεζε θαη θάλεη ηνλ
πηζηφ λα ληψζεη ηνλ Θεφ απφκαθξν θαη μερσξηζηφ. Γλψζε πνπ
ππεξβαίλεη ηηο αηζζήζεηο είλαη άκεζε θαη θάλεη ηνλ ιάηξε λα βηψλεη
ηνλ Θεφ σο Θείν Πλεχκα πνπ ελνηθεί ζηελ θαξδηά ηνπ θαη δηαπεξλά
κε ηνλ παικφ ηεο Αγάπεο Σνπ νιφθιεξν ην χκπαλ! Αλ θάζε
δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη κε πλεχκα ζπζηαζηηθήο πξνζθνξάο θη
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αθηέξσζεο ζηνλ Θεφ, ε δηαθξηηηθή δηάλνηα (Σζίηηα) ηνπ αλζξψπνπ
κπνξεί λα εμαγληζηεί. «Μφλνλ φζνη έρνπλ αγλή ζπλείδεζε κπνξνχλ
λ‟ αλαγλσξίζνπλ ηε Θετθή Φχζε ηεο έιεπζεο θαη ησλ πξάμεσλ ηνπ
Κπξίνπ», είπε ν Κξίζλα. Γελ κπνξνχλ φκσο φινη λ‟ αλαγλσξίζνπλ
ηνλ Θεφ. Παξ' φια απηά, θαλέλαο δελ πξέπεη λα απνθεχγεη ηελ
επαθή κε ηνλ Θεφ. Να ζπκάζηε αθφκε φηη ε ηηκσξία ησλ θαθψλ
είλαη επίζεο κέξνο ηεο Θετθήο Απνζηνιήο. Απηνί πνπ παξαβαίλνπλ
ηνπο θαλφλεο ηεο νξζήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ επέηξεςαλ ζηηο
ηδηφηεηεο ηεο λσζξφηεηαο, ηεο αδηθίαο θαη ηεο αλεζηθφηεηαο λα
ππεξηζρχζνπλ θαη πνπ πιαλψληαη παγηδεπκέλνη ζηα δίρηπα ηνπ
εγσηζκνχ, ζα ηηκσξεζνχλ. Να αμηνπνηείηε θάζε επθαηξία πνπ ζαο
δίλεηαη γηα λα είζηε θαινί θαη λα θάλεηε ην θαιφ. Γελ πξέπεη λα
ππάξρεη νχηε ην παξακηθξφ νιίζζεκα εθ κέξνπο ζαο.
- Μπάκπα, «Σν Θετθφ Σξαγνχδη», Κεθ. 8
8 Φεβξνπαξίνπ 2012
Μφλν φζνη έρνπλ απαιιαγεί απφ ηελ πξνζθφιιεζε, ην κίζνο, ην
θφβν θαη ην ζπκφ, κφλνλ φζνη είλαη βπζηζκέλνη ζηνλ ζηνραζκφ ηνπ
Ολφκαηνο θαη ηεο Μνξθήο ηνπ Θενχ, κφλνλ φζνη δελ έρνπλ άιιν
ζηήξηγκα εθηφο απφ Δθείλνλ, κφλνλ φζνη έρνπλ θαζαγηαζηεί απφ ηε
Γλψζε ηνπ Θείνπ Πλεχκαηνο, κπνξνχλ λα ζπιιάβνπλ ηνλ Θεφ.
Μφλνλ φζνη αλαδεηνχλ ηνλ Θεφ αδηάθνπα θαη ρσξίο παξεθθιίζεηο,
κφλνλ φζνη ζηεξίδνληαη ζηελ Αιήζεηα, ζηελ Αγάπε θαη ζηελ
Δλάξεηε πκπεξηθνξά, κφλνλ απηνί θζάλνπλ ζ‟ Δθείλνλ. Απηφ είλαη
πέξα γηα πέξα αιεζηλφ – κελ έρεηε γη‟ απηφ θακία ακθηβνιία! Οη
άλζξσπνη θζείξνπλ ηελ αγλφηεηα ηεο εζσηεξηθήο ηνπο ζπλείδεζεο
επεηδή αζρνινχληαη κε ηνλ αληηθεηκεληθφ θφζκν ιφγσ άγλνηαο.
Δπραξηζηηνχληαη απιψο κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηζζήζεσλ θη
απνδεηψληαο ηηο ραξέο ηνπο, πξνζπαζνχλ απεγλσζκέλα λα
εμαζθαιίζνπλ ηα αληηθείκελα πνπ ηηο πξνζθέξνπλ. Μπιεγκέλνη
ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή, δηαθαηέρνληαη απφ ηελ αλεζπρία, ην
κίζνο θαη ην θφβν. Ο θφβνο απνγπκλψλεη ηνλ άλζξσπν απφ ηνλ
εζσηεξηθφ ηνπ πινχην. Γελλά θαη ηξέθεη ην ζπκφ, πνπ δελ ηνλ
αθήλεη εχθνια λα γαιελέςεη. Έηζη, ν πφζνο, ν ζπκφο θη ν θφβνο
γελληνχληαη δηαδνρηθά ην έλα απφ ην άιιν. Καη ηα ηξία απηά πξέπεη
λα μεξηδσζνχλ γηα λα πξαγκαηψζεηε ηνλ Θεφ.
- Μπάκπα, «Σν Θετθφ Σξαγνχδη», Κεθ. 8
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9 Φεβξνπαξίνπ 2012
Ο θαιχηεξνο ηξφπνο λα απαιιαγείηε απφ ηνλ πφζν, ηνλ ζπκφ θαη ην
κίζνο είλαη λα επηηεζείηε ζηελ ίδηα ηε ξίδα ηνπο – δει. ηε
ιαλζαζκέλε γλψκε ζαο φηη είζηε ην ζψκα κε ηνχην ην φλνκα θαη ηε
κνξθή ζαο θαη κε ηηο αηζζήζεηο, ηε δηάλνηα θαη ην λνπ ζαο. ια
απηά είλαη νη γήηλεο „απνζθεπέο‟ ζαο. Γελ ιέηε „ν λνπο κνπ‟, „ην ρέξη
κνπ‟, φπσο αθξηβψο ιέηε „ην βηβιίν κνπ‟, „ε νκπξέια κνπ‟; Πνην
είλαη απηφ ην «εγψ» πνπ απνθαιεί δηθά ηνπ φια απηά; Απηφ ην
«εγψ» είζηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εζείο. Τπήξρε φηαλ γελλεζήθαηε,
ππήξρε θάζε θνξά πνπ θνηκφζαζηαλ ιεζκνλψληαο ηα πάληα,
αθφκα θαη ην ζψκα ζαο θαη ηηο αζζέλεηεο ή ηα βάζαλά ηνπ. Απηφ ην
«εγψ» θαλείο δελ κπνξεί λα ην βιάςεη, επίζεο είλαη αλαιινίσην δελ γλσξίδεη νχηε ζάλαην νχηε γέλλεζε. Μάζεηε ηελ πλεπκαηηθή
πεηζαξρία πνπ ζα ζαο θάλεη ηθαλνχο λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε απηήλ
ηελ αιήζεηα θαη ζα είζηε γηα πάληα ειεχζεξνη θαη άθνβνη. Απηή ε
αιήζεηα είλαη ε αιεζηλή Γλψζε, δει. ε Γλψζε ηνπ Θείνπ Δαπηνχ
(Atmavidya), ζηελ νπνία νη αξραίνη ζνθνί θαη πλεπκαηηθνί
δηδάζθαινη έθζαζαλ κε πνιχ θφπν γηα λα ηε κεηαιακπαδεχζνπλ ζε
ζαο. Γη‟ απηφ πξέπεη θη εζείο θάπνηε λα ηελ κάζεηε θαη λα ζσζείηε.
ινη πξέπεη λα θηάζνπλ ζηνλ πλεπκαηηθφ ζηφρν, πνξεπφκελνη
επάλσ ζην κνλνπάηη ηεο Γλψζεο θαη ηεο νθίαο.
- Μπάκπα, Οκηιία ηεο 20εο ΦΔΒ. 1965
10 Φεβξνπαξίνπ 2012
Μεξηθνί πάληνηε βαζαλίδνληαη απφ αξξψζηηεο πνπ πξνζβάιινπλ ην
θπζηθφ ζψκα - απηνί απνθαινχληαη Aarthas. Τπάξρνπλ άιινη πνπ
είλαη ζπλερψο αλήζπρνη επεηδή κνρζνχλ γηα επκάξεηα, δχλακε,
γφεηξν θ.ιπ. - απηνί απνθαινχληαη Artha-arthis. ηελ ηξίηε
θαηεγνξία
αλήθνπλ
φζνη
επηζπκνχλ
δηαθαψο
ηελ
Απηνπξαγκάησζε, ηε Γλψζε ηεο Φπρήο. Απηνί κειεηνχλ ηηο ηεξέο
Γξαθέο, ζπλαλαζηξέθνληαη αδηάθνπα πλεπκαηηθνχο αλαδεηεηέο,
πξάηηνπλ ζχκθσλα κε ηα φζα νη νθνί έρνπλ ζεζπίζεη σο Οξζή
πκπεξηθνξά (Sadachara) θαη πάληνηε παξαθηλνχληαη απφ ηελ
επηζπκία ηνπο λα πξαγκαηψζνπλ ηνλ Θεφ - απηνί απνθαινχληαη
δεισηέο (Jijnaasus). ηελ ηέηαξηε θαηεγνξία αλήθνπλ φζνη
θαηέρνπλ απηή ηελ Ηεξή Γλψζε, νη νθνί (Jnani), πνπ είλαη δηαξθψο
βπζηζκέλνη ζηε Θετθή Οπζία. Δγψ είκαη ζαλ ην αηψλην θαη αεηζαιέο
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δέληξν πνπ εθπιεξψλεη θάζε επηζπκία (Kalpavriksha). Σν έξγν Μνπ
είλαη λα δίλσ ζηνλ θαζέλα απηφ πνπ Μνπ δεηά, δίρσο
πξνθαηαιήςεηο ή κεξνιεςία. Ο ίζθηνο ηεο αδηθίαο δελ κπνξεί πνηέ
λα Με αγγίμεη. Οη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ πέθηνπλ εμίζνπ ζε φινπο πνπ
βξίζθνληαη ζηελ πνξεία ηνπο. Αλ φκσο ν άλζξσπνο θξχβεηαη πίζσ
απφ ηνλ ηνίρν ηνπ εγσηζκνχ, πψο ζα κπνξέζεη ν Ήιηνο ηνπ
Πλεχκαηνο λα ηνλ θσηίζεη; Αλ βέβαηα θαιιηεξγείηε πςειά ηδαληθά, ζ‟
αμησζείηε ηα πςειφηεξα πλεπκαηηθά ζηάδηα!
- Μπάκπα, «Σν Θετθφ Σξαγνχδη», Κεθ. 8
11 Φεβξνπαξίνπ 2012
Αλαπηχμηε κέζα ζαο αγάπε γηα φινπο! Μελ ζθέθηεζηε φηη θάπνηνο
είλαη αλψηεξνο ή πην αθνζησκέλνο ζηνλ Θεφ απφ ηνπο ππφινηπνπο.
Μελ πεξηθξνλείηε θαλέλαλ, ζεσξψληαο ηνλ ελφριεζε θαη θαθφ
κπειά. Δάλ ηξέθεηε κέζα ζαο αγάπε γηα ηνλ Θεφ, ζα αγαπάηε
φινπο, δηφηη ν Θεφο είλαη κέζα ζηνλ θαζέλα. Φάιιεηε χκλνποκπάηδαλ πνπ ιέλε «Ο Θεφο είλαη ην θαζεηί κέζα ζηε Γεκηνπξγία, ν
Θεφο ελππάξρεη ζε φινπο (Antha Sai Mayam)». Δάλ απηφ αιεζεχεη,
ηφηε πψο κπνξείηε λ‟ αγαπάηε κφλν ηνλ Θεφ; Έρεηε εηθφλεο ηνπ
Θενχ ζην ζπίηη ζαο ή ζηνλ λαφ. Δάλ θάπνηνο ηηο θαθνινγνχζε, ζα
ζαο άξεζε; ρη! Οκνίσο ινηπφλ, φηαλ θέξεζηε ζε θάπνηνλ ζθιεξά ή
ηνπ κηιάηε κε αγέλεηα, θέξεζηε ζθιεξά ζ‟ Δκέλα! ηαλ
πξνζβάιιεηε θάπνηνλ, πξνζβάιιεηε Δκέλα. Δπηζπκψ λα
ζπκπεξηθέξεζηε κε έλαλ γεκάην αγάπε, αξκνληθφ θαη εηξεληθφ
ηξφπν θάζε ζαο ζηηγκή! Να ππεξεηείηε ηνλ θαζέλα κε πξνζπκία θαη
ραξά, αθξηβψο φπσο ζα ππεξεηνχζαηε Δκέλα.
- Μπάκπα, Οκηιία ηεο 24εο ΦΔΒ. 1965
12 Φεβξνπαξίνπ 2012
Ζ δσή είλαη έλα δέληξν ςεπδαίζζεζεο, κε φια ηα θιαδηά, ηα θχιια
θαη ηα άλζε ηεο πιάλεο, ηεο „κάγηα‟. Απηφ κπνξείηε λα ην
ζπλεηδεηνπνηήζεηε, φηαλ φιεο ζαο νη πξάμεηο γίλνπλ πξνζθνξέο
ζηνλ Θεφ γεκάηεο αθνζίσζε. Να Σνλ βιέπεηε ζαλ ηνλ δσνπνηφ
„ρπκφ‟ πνπ ξέεη ζε θάζε θχηηαξν, ζαλ ηνλ Ήιην πνπ ζεξκαίλεη θάζε
κφξην, βνεζψληαο ην λ‟ αλαπηπρζεί. Να Σνλ βιέπεηε κέζα ζηα
πάληα θαη λα Σνλ ιαηξεχεηε κέζσ ησλ πάλησλ, γηαηί Απηφο είλαη ηα
πάληα. Να αζρνιείζηε κε δξάζε, γεκίδνληάο ηελ αθνζίσζε, δηφηη ε
αθνζίσζε είλαη απηφ πνπ ζαο εμαγηάδεη. Έλα θνκκάηη ραξηί είλαη
ζρεδφλ έλα ζθνππίδη, αιιά εάλ επάλσ ηνπ είλαη γξακκέλα ηα
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πεξηερφκελα ελφο πηπρίνπ, ην ηηκάηε θαη ζαο είλαη πνιχηηκν, γίλεηαη
έλα δηαβαηήξην πξναγσγήο ζηε δσή ζαο. πλεπψο, απηφ πνπ έρεη
ζεκαζία είλαη ην ζπλαίζζεκα πνπ ζαο σζεί ζε κία πξάμε, φρη ε
εμσηεξηθή επηδεημηκαλία. Με γλσξίδνληαο φκσο απηφ ην κπζηηθφ ηνχ
λα κεηαηξέπνπλ θάζε ηνπο δξάζε ζε κία πξάμε ιαηξείαο, νη
άλζξσπνη ππνθέξνπλ απφ απνγνεηεχζεηο θαη ζιίςεηο. ε ηεξνχο
ρψξνπο ιαηξείαο ηνπ Θενχ, πέηξεο ειάρηζηεο αμίαο ζκηιεχνληαη ζε
ζρήκα ζετθψλ κνξθψλ ή εηδσιίσλ. ηαλ φκσο ην ζπλαίζζεκα ηεο
αθνζίσζεο κεηαιιάμεη ηηο πέηξεο ζε εηδψιηα, γίλνληαη ν χςηζηνο
ζεζαπξφο γηα ηνλ αλζξψπηλν λνπ.
- Μπάκπα, Οκηιία 14εο ΗΑΝ. 1966
13 Φεβξνπαξίνπ 2012
Ο Θεφο δελ αλαγλσξίδεη νχηε δεκηνπξγεί δηαθνξέο. Δίλαη ην ίδην
γιπθφο παληνχ, φπσο έλαο θχβνο δάραξεο. ιεο νη δηαθνξέο θαη
δηαθξίζεηο δελ είλαη παξά ςεπδαηζζήζεηο ησλ αλζξψπσλ πνπ
έρνπλ κφλν ζσκαηηθή ζπλεηδεηφηεηα θαη αγλννχλ ηελ πξαγκαηηθή
πλεπκαηηθή ηνπο ππφζηαζε! θεθηείηε ην εμήο παξάδεηγκα: Μηα
κεηέξα έρεη ηέζζεξα παηδηά, αιιά πξνζέρεη ην βξέθνο ζηελ θνχληα
πεξηζζφηεξν απ‟ φ,ηη πξνζέρεη ηα άιια ηξία. Αθφκα θη αλ ην βξέθνο
δελ θιαίεη θαη δελ ηε δεηά, εθείλε βξίζθεηαη δίπια ηνπ, πάληα έηνηκε
λα ην ηαΐζεη. Σα άιια ηξία παηδηά πξέπεη λα έξζνπλ λα ηεο δεηήζνπλ
λα ηνπο δψζεη θαγεηφ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη είλαη θαθή ή
κεξνιεπηηθή κεηέξα. Απιψο πξνζαξκφδεη ηελ αληαπφθξηζή ηεο
ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ ηεο. Καηά ηνλ ίδην
ηξφπν, αλ θαη ν Θεφο είλαη Κχξηνο νινθιήξνπ ηνπ θφζκνπ, αλ θαη
φινη είλαη παηδηά Σνπ, δίλεη ηε Υάξε Σνπ θαη ηελ Δπινγία Σνπ ζηνλ
θάζε έλα αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Σν λα
απνδίδεη θαλείο νπνηνδήπνηε ζθάικα ζε κηα ηέηνηα αληδηνηειή,
εηιηθξηλή, απιή θαη αγαζή Θεία Πξφλνηα, είλαη ζαλ λα θαηεγνξεί ηνλ
Ήιην γηα ηελ χπαξμε ηνπ ζθφηνπο - είλαη θαζαξή άγλνηα!
- Μπάκπα, «Σν Θετθφ Σξαγνχδη», Κεθ. 9
14 Φεβξνπαξίνπ 2012
Αλ βγάιεηε έλα ππψδεο ζππξί ζην ζψκα ζαο, ηνπ βάδεηε ιίγε
αινηθή θαη ην θαιχπηεηε κ‟ έλαλ επίδεζκν κέρξηο φηνπ πγηάλεη. Αλ
δελ ην θάλεηε απηφ, κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζήςε ε νπνία αξγφηεξα
λα πξνθαιέζεη κεγάιε βιάβε. Δπίζεο, θάζε ηφζν πξέπεη λα ην
θαζαξίδεηε κε θαζαξφ λεξφ, λα ηνπ μαλαβάδεηε αινηθή θαη θαζαξφ
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επίδεζκν. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ζηε δσή καο ππάξρεη απηφ ην
ηδηαίηεξν ππψδεο ζππξί πνπ έρεη εκθαληζζεί ζην ζψκα καο, κε ηε
κνξθή ηνπ «εγψ» (Ahamkara θαη Mamakara). Αλ ζέιεηε
πξαγκαηηθά λα ζεξαπεχζεηε απηφ ην ππψδεο ζππξί ηνπ «εγψ»,
πξέπεη λα ην πιέλεηε θάζε κέξα κε ην λεξφ ηεο αγάπεο, λα ηνπ
βάδεηε ηελ αινηθή ηεο πίζηεο θαη λα ην ηπιίγεηε κε ηνλ επίδεζκν ηεο
ηαπεηλνθξνζχλεο. Απηφ ζα ζεξαπεχζεη ηελ πάζεζε πνπ μέζπαζε
κε ηε κνξθή απηνχ ηνπ ππψδνπο ζππξηνχ ηνπ «εγψ».
Μπάκπα, Οκηιία ηεο 17εο ΦΔΒ. 1985
15 Φεβξνπαξίνπ 2012
ηελ Γθίηα ν Κξίζλα ιέεη: «Αξηδνχλα! Ο άλζξσπνο έρεη ζηακαηήζεη
λα ζέβεηαη θαη λ‟ αλαδεηά Δκέλα, πνπ είκαη ν ίδηνο ηνπ ν Δαπηφο! Ση
θνβεξφ ζθάικα απφ κέξνπο ηνπ! Γελ θιέγεηαη πηα απφ ηελ
επηζπκία λα Με θηάζεη, αιιά αληίζεηα επηδηψθεη κηθξφηεξα
επηηεχγκαηα, πνπ είλαη παξνδηθά, αλάμηα θαη εθήκεξα. Ο ιφγνο γη‟
απηή ηελ παξάδνμε θη αλφεηε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη ε
πξνζθφιιεζε ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ άκεζα θαη
ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα θη επνκέλσο κπνξνχλ λα
ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Γη‟ απηφ εγθαηαιείπεη ηνλ
πλεπκαηηθφ αγψλα θαη παξαδίλεηαη ζηε δίλε ησλ πξφζθαηξσλ
αηζζεζηαθψλ απνιαχζεσλ. Ζ απφθηεζε ηεο Γλψζεο (Jnana) είλαη
κηα εζσηεξηθή λίθε, πνπ θεξδίδεηαη κεηά απφ καθξχ θη επίκνλν
αγψλα. Οη άλζξσπνη ζπλήζσο δελ δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία
ππνκνλή γηα ηελ επίηεπμή ηεο. Απνδίδνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην
αδξφ, θπζηθφ ηνπο ζψκα (Sthula Sarira). Μφλν νη ειάρηζηνη
αθνζησκέλνη ζηελ πλεπκαηηθφηεηα, ιαρηαξνχλ ηελ αζχιιεπηε απφ
ηηο αηζζήζεηο Δπδαηκνλία ηεο Έλσζεο κε ηνλ Θεφ. Απηνί νη ζνθνί
άλζξσπνη είλαη πξαγκαηηθά επινγεκέλνη κηα θαη ζεσξνχλ φηη θάζε
ηνπο πξάμε απνηειεί εθπιήξσζε ηεο Βνχιεζεο ηνπ Θενχ, πνπ
νδεγεί ζίγνπξα ζηε Υάξε Σνπ».
- Μπάκπα, «Σν Θετθφ Σξαγνχδη», Κεθ. 9
16 Φεβξνπαξίνπ 2012
Γελ ππάξρνπλ κφληκεο κεηέξεο ζηνλ θφζκν, ε κφλε κφληκε κεηέξα
είλαη ε Θεία Μεηέξα. Πξέπεη πάληνηε λα ππελζπκίδεηε ζηνλ εαπηφ
ζαο φηη είζηε κέινο κηαο πλεπκαηηθήο νηθνγέλεηαο. Ζ Αιήζεηα είλαη ν
παηέξαο ζαο, ε Αγάπε είλαη ε κεηέξα ζαο, ε νθία ν γηνο ζαο, ε
Δηξήλε ε θφξε ζαο, ε Αθνζίσζε ν αδειθφο ζαο θαη νη αζθεηέο
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(Γηφγθη) νη θίινη ζαο. Απηνί είλαη νη αιεζηλνί ζπγγελείο ζαο πνπ
πάληα ζα ζαο ζπλνδεχνπλ θαη πάληα ζα είλαη καδί ζαο. ηαλ έρεηε
ηέηνηνπο ζπγγελείο, φηαλ πξνζηαηεχεηε ζαλ ζεζαπξφ ηέηνηεο θηιίεο,
ζα θαηνξζψζεηε λα απαιιαγείηε απφ ηα δεζκά ηνπ γήηλνπ θφζκνπ
θαη λα ιπηξσζείηε. Να αλαινγίδεζηε ηνλ Θεφ θάζε ζηηγκή ηεο δσήο
ζαο. Σν θσο έρεη αμία κφλν φπνπ ππάξρεη ζθνηάδη, δελ έρεη αμία
απφ κφλν ηνπ. ε θαηξνχο δπζθνιηψλ θαη ζιίςεσλ, φπνηε
παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα, λα θέξλεηε ζηνλ λνπ ζαο ηνλ Θεφ.
Απηφ είλαη βέβαην φηη ζα ραξίζεη ζηηο ζηηγκέο ζθφηνπο θσο, αιιά θαη
θψηηζε, θαη ζα ζαο γεκίζεη ραξά.
- Μπάκπα, Οκηιία ηεο 17εο ΦΔΒ. 1985
17 Φεβξνπαξίνπ 2012
Σν Πλεχκα (Άηκα) απφ ηε θχζε ηνπ ζηεξείηαη πξνζθνιιήζεσλ. Γελ
ραξαθηεξίδεηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο, δελ έρεη αλάγθεο, δελ θάλεη
δηαθξίζεηο θη νχηε έρεη ηδηνηέιεηα. Γελ ζρεηίδεηαη κε ηηο έλλνηεο „εγψ‟
ή „δηθφ κνπ‟, εθφζνλ απηέο απνηεινχλ ζεκεία άγλνηαο. Μφλνλ φζνη
ζηεξνχληαη Γλψζεο ππνθέξνπλ απφ ηελ αξξψζηηα απηψλ ησλ
ελλνηψλ. Έηζη, παξφιν πνπ ζηα ζπλεζηζκέλα κάηηα κπνξεί λα
θαίλεηαη φηη ν Θεφο είλαη Δθείλνο πνπ δξα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
παξακέλεη ακέηνρνο θη αδξαλήο. ζνλ αθνξά ηελ αλζξψπηλε
δξαζηεξηφηεηα (Κάξκα), απηή δελ παχεη λα επεξεάδεη άκεζα
εθείλνλ πνπ ηελ πξνθάιεζε. Κάζε δξαζηεξηφηεηα παξάγεη
θαξπνχο, νη νπνίνη ππνθηλνχλ ηελ επηζπκία θη απηφ νδεγεί ζε ηάζεηο
γηα εληαηηθφηεξε δξαζηεξηνπνίεζε. Οη ηάζεηο απηέο απνηεινχλ ηε
βαζηθή αηηία λέσλ ελζαξθψζεσλ. Έηζη, ε δξαζηεξηφηεηα νδεγεί
ζηνλ αέλαν θχθιν ηεο γέλλεζεο θαη ηνπ ζαλάηνπ. Δίλαη έλαο θαχινο
θχθινο, κία δίλε πνπ θάλεη ηνλ άλζξσπν λα πεξηζηξέθεηαη ζπλερψο
θαη ηειηθά ηνλ παξαζχξεη δέζκην ζε κηα αηέιεησηε ζεηξά
ελζαξθψζεσλ. πλεπψο, κελ δίλεηε πίζηε ζ' απηφλ ηνλ γήηλν
θφζκν θαη ζηα αληηθείκελά ηνπ - θαιιηεξγείηε θαη εθαξκφδεηε ηελ κεπξνζθφιιεζε!
- Μπάκπα, «Σν Θετθφ Σξαγνχδη», Κεθ. 9
18 Φεβξνπαξίνπ 2012
Ζ ζεκαληηθφηεξε αηηία ησλ δεζκψλ ζαο ζηα εγθφζκηα είλαη ην φηη
δίλεηε ππεξβνιηθή ειεπζεξία ζηνλ λνπ ζαο. ηαλ έλα δψν ην έρεηε
δεκέλν, δελ ζα κπνξεί λα ηξηγπξίδεη αιινχ. Γελ ζα κπνξεί νχηε λα
εθδειψλεη ζπκφ ή βία, νχηε λα βιάςεη θαλέλαλ. Αλ φκσο ην
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αθήζεηε ειεχζεξν, ζα κπνξεί λα πεξηθέξεηαη νιφγπξα, λα
θαηαζηξέθεη θαιιηέξγεηεο θαη λα πξνθαιεί δεκηέο ζηνπο άιινπο. αλ
ζπλέπεηα, κπνξεί θαη λα ην ρηππάλε γηα ηηο δεκηέο πνπ έθαλε.
Παξνκνίσο, ηνλ λνπ ζαο πξέπεη λα ηνλ πεξηνξίδεηε κέζα ζηα
πιαίζηα νξηζκέλσλ θαλφλσλ θαη νξίσλ. ζν ν άλζξσπνο δεη εληφο
ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ θαη πεηζαξρηψλ, ζα κπνξεί λα δηαηεξεί έλα
θαιφ φλνκα ζηελ θνηλσλία θαη λα δεη κηα επηπρηζκέλε θαη ρξήζηκε
δσή. Μφιηο φκσο ππεξβεί απηά ηα φξηα, ζα βξεζεί έμσ απφ ηνλ
ζσζηφ δξφκν.
- Μπάκπα, Οκηιία ηεο 17εο ΦΔΒ. 1985
19 Φεβξνπαξίνπ 2012
«Αξηδνχλα άθνπζε: ε ίδηα ε δξαζηεξηφηεηα (Κάξκα) δελ έρεη ηελ
ηθαλφηεηα λα δεζκεχεη. Ζ πιάλε φηη «εγψ είκαη εθείλνο πνπ
πξάηηεη» είλαη εθείλε πνπ πξνθαιεί ηελ πξνζθφιιεζε θαη ηε
δέζκεπζε. Πξφζεμε πσο ην κεδεληθφ παίξλεη αμία κφλν φηαλ
πξνεγείηαη απηνχ θάπνηνο άιινο αξηζκφο – ε δξαζηεξηφηεηα είλαη
ην κεδεληθφ! Αλ ππάξρεη «εγψ» θαη ζπλδπαζζεί κε ηε ζπγθεθξηκέλε
δξαζηεξηφηεηα, ηφηε απηή επηθέξεη απνηειέζκαηα, άξα θαη
δεζκεχζεηο. Γη' απηφ, Αξηδνχλα, αλ εγθαηαιείςεηο ηνλ εγσηζκφ ζνπ,
ε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηά ζνπ δελ πξφθεηηαη λα ζε βιάςεη,
νχηε λα ζε δεζκεχζεη. Ζ δξαζηεξηφηεηα πνπ έγηλε ρσξίο θακία
επηζπκία γηα ηνπο θαξπνχο ηεο, δελ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο
ηάζεηο, δει. δελ ζα ππάξμνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα κία λέα
ελζάξθσζε. Οη πλεπκαηηθνί αλαδεηεηέο ησλ πεξαζκέλσλ επνρψλ
εκπιέθνληαλ ζε δξαζηεξηφηεηεο έρνληαο ππφςε ηνπο απηφλ ηνλ
πςειφ ζηφρν. Πνηέ δελ έλησζαλ φηη ήηαλ απηνί νη ίδηνη πνπ
έπξαηηαλ ή φηη απηνί νη ίδηνη ζ‟ απνιάκβαλαλ ηνπο θαξπνχο ησλ
πξάμεψλ ηνπο. Ο Θεφο έπξαηηε, ν Θεφο έδηλε θαη ν Θεφο
απνιάκβαλε ηνλ θαξπφ - απηή ήηαλ ε πεπνίζεζή ηνπο Αξηδνχλα! Κη
εζχ πξέπεη λα θαιιηεξγήζεηο απηή ηελ πίζηε θαη λα ηελ εδξαηψζεηο
ζηελ θαξδηά ζνπ. Αλ ην θάλεηο απηφ, ν λνπο ζνπ ζα γίλεη δηαπγήο θαη
αγλφο».
- Μπάκπα, «Σν Θετθφ Σξαγνχδη», Κεθ. 9
20 Φεβξνπαξίνπ 2012
Σν ηβαξάηξη είλαη ε λχρηα πνπ ν άλζξσπνο πξνζπαζεί λα
εδξαηψζεη ηε θηιία κεηαμχ ηνπ λνπ ηνπ θαη ηνπ Θενχ. Σν ηβαξάηξη
ηνλ βνεζά λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ν ίδηνο Θεφο δηαπνηίδεη ηα πάληα
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θαη είλαη παληαρνχ Παξψλ. Λέγεηαη φηη ν ίβα δεη ζην φξνο Κατιάζα
- πνχ βξίζθεηαη φκσο απηφ; Ζ ιέμε «Κατιάζα» ζεκαίλεη ραξά θαη
αγαιιίαζε, άξα ζεκαίλεη φηη ν Θεφο δεη κέζα ζηνλ λνπ καο, φηαλ
είλαη γεκάηνο ραξά θαη αγαιιίαζε. Ρσηάηε πψο κπνξνχκε λ‟
απνθηήζνπκε απηή ηε ραξά; Έξρεηαη φηαλ αλαπηχμνπκε αγλφηεηα,
αθνζίσζε ζηνλ Θεφ θαη ηεξφηεηα. Σφηε ε θαξδηά γεκίδεη γαιήλε θαη
επδαηκνλία θαη γίλεηαη λαφο ηνπ Θενχ. Γελ σθειεί ζε ηίπνηε ην λα
αλαινγίδεζηε ηνλ Θεφ κφλν ηε λχρηα ηνπ ηβαξάηξη, κηα θνξά ην
ρξφλν. Κάζε ζαο κέξα, θάζε ζαο λχρηα, θάζε ζαο ιεπηφ νθείιεηε
λα αλαινγίδεζηε ηνλ Θεφ θαη έηζη λα θαζαγηάδεηε ην ρξφλν ηεο δσήο
ζαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζεηο νη ίδηνη είζηε ν ίβα, ην Θείν.
Πξνζπαζήζηε λα θαηαλνήζεηε θαη λα αλαγλσξίζεηε απηή ηελ
Πεκπηνπζία ηνπ Θείνπ (Shiva Tatva) πνπ φλησο είλαη ε δηθή ζαο
πξαγκαηηθφηεηα.
- Μπάκπα, Οκηιία ηεο 17εο ΦΔΒ. 1985
21 Φεβξνπαξίνπ 2012
ηαλ έξζνπλ νη βξνρέο, αλ δελ έρεηε ζπείξεη ην ρσξάθη ζαο, ζα
έρεηε θαζφινπ ζνδεηά; Αλ πάιη ζπείξαηε, αιιά δελ έβξεμε θαζφινπ,
ζα θπηξψζεη ην παξακηθξφ; Γηα λα δξέςεηε ζνδεηά ρξεηάδνληαη θαη ε
βξνρή θαη ε ζπνξά. Παξνκνίσο, ε Υάξε ηνπ Θενχ ζ‟ απνδψζεη
θαξπνχο κφλν φηαλ ππάξρεη θαη πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπ
αλζξψπνπ. ηαλ έρεηε ζεηηθέο ζθέςεηο ζηνλ λνπ ζαο, απηέο ζα
κεηαηξέπνληαη ζε αλψηεξεο θαη επγελείο πξάμεηο. Αλ φκσο έρεηε
αξλεηηθέο ζθέςεηο, νη θαξπνί ηνπο ζα είλαη εμίζνπ θαθνί. Δίλαη
απηνλφεην φηη νη πηζηνί ηνπ Θενχ έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο
ιαηξείαο Σνπ ν θαζέλαο. Αιιά, νπνηαδήπνηε θη αλ είλαη ε κέζνδνο
ιαηξείαο ηνπο, πξέπεη λα έρνπλ θαη αθιφλεηε αθνζίσζε ζ‟ Δθείλνλ.
Ζ αγάπε γηα ηνλ Θεφ είλαη αθνζίσζε, ελψ ε αγάπε γηα ηνλ γήηλν
θφζκν είλαη πξνζθφιιεζε. Αλαπηχμηε ινηπφλ αγάπε γηα ηνλ Θεφ!
- Μπάκπα, Οκηιία ηεο 2αο ΜΑΡΣΗΟΤ 1992
22 Φεβξνπαξίνπ 2012
Ο Γλψζηεο (Jnani) είλαη πάληα επηπρηζκέλνο θαη δελ έρεη θακία
αλάγθε λα εμαξηάηαη απφ εμσηεξηθά αληηθείκελα. Μπνξεί λ‟
αλαξσηεζείο, Αξηδνχλα, πψο ην θαηαθέξλεη απηφ. Άθνπζε: είλαη
ραξνχκελνο κ‟ νηηδήπνηε ηνπ ζπκβαίλεη, θαιφ ή θαθφ, γηαηί είλαη
πεπεηζκέλνο φηη ην Θέιεκα ηνπ Θενχ πξέπεη λα ππεξηζρχεη. Ζ
αλάγθε γηα επραξίζηεζε θαη ε επηδίσμή ηεο είλαη ζεκάδη αλζξψπνπ
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ρσξίο Γλψζε (Αjnani), ν νπνίνο ζπζζσξεχεη ηε κηα επηζπκία πάλσ
ζηελ άιιε, κεραλεχεηαη ην έλα ζρέδην κεηά ην άιιν θαη καξαδψλεη
επηζπκψληαο δηαξθψο - αλεζπρεί αθαηάπαπζηα, θαη ππξπνιεί ηελ
θαξδηά ηνπ κε απιεζηία. Αληηζέησο, ν Γλψζηεο είλαη αδηαηάξαθηνο,
ζηαζεξφο, θαη πάληνηε γεκάηνο Δπδαηκνλία. Ο Γλψζηεο κπνξεί λα
αζρνιείηαη κε δξαζηεξηφηεηεο (Κάξκα), αιιά δελ επεξεάδεηαη
θαζφινπ απ‟ απηέο, δηφηη δελ απνβιέπεη δηφινπ ζηνπο θαξπνχο ησλ
πξάμεψλ ηνπ.
- Μπάκπα, «Σν Θετθφ Σξαγνχδη», Κεθ.10
23 Φεβξνπαξίνπ 2012
Παξ‟ φιν πνπ κ‟ απηφ ην θπζηθφ ζψκα ζάο πξνίθηζαλ νη γνλείο ζαο,
ν πλεπκαηηθφο δάζθαινο (Γθνχξνπ) είλαη εθείλνο πνπ ζαο δείρλεη
πνηνο είλαη ν Δζσηεξηθφο Κάηνηθνο ηνπ ζψκαηνο. Γηα λα κπνξεί ν
ρξπζφο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή θνζκεκάησλ, ν
ρξπζνρφνο δεκηνπξγεί έλα θξάκα, πξνζζέηνληάο ηνπ ιίγν αζήκη ή
ραιθφ. Παξνκνίσο, γηα λα εθδεισζεί ε πνιχπιεπξε πνηθηινκνξθία
ηεο Φχζεο, ε Θετθή ζαο Τπφζηαζε (Brahmathathwam)
κεηαηξέπεηαη ζε έλα θξάκα, κε ηελ πξφζζεζε ιίγνπ εγσηζκνχ
(Mamakaaram). Ο πλεπκαηηθφο δάζθαινο ζαο δηδάζθεη πψο λ‟
αλαθηήζεηε ηελ αγλή, αλφζεπηε θαηάζηαζή ζαο κέζσ ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο αθξφαζεο, ηνπ ζηνραζκνχ θαη ηνπ δηαινγηζκνχ
ησλ απείξσλ εθδειψζεσλ ηνπ κεγαιείνπ θαη ηεο δφμαο ηνπ Θενχ
(Sravanam, Mananam, Nidhidhyaasam). Μέζσ απηήο ηεο
δηαδηθαζίαο, κπνξείηε λα θαηαλνήζεηε φηη ν αηνκηθφο Δαπηφο είλαη
έλαο θαη ν απηφο κε ηνλ Θετθφ Δαπηφ θαη φηη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα,
απνηειεί κηα φςε ηεο ίδηαο νληφηεηαο.
- Μπάκπα, Οκηιία ηεο 25εο ΦΔΒ. 1965
24 Φεβξνπαξίνπ 2012
Σφζν ε θχζε φζν θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ Πλεχκαηνο (Άηκα)
απνηεινχλ ερέγγπα, φηη ν Γλψζηεο ζα παξακείλεη αλεπεξέαζηνο
απφ νηηδήπνηε εθήκεξν θαη κε-πλεπκαηηθφ. Απηφο δελ γλσξίδεη νχηε
γέλλεζε, νχηε ζάλαην, δελ επεξεάδεηαη νχηε απφ ηελ πείλα νχηε
απφ ηε δίςα, δελ ππνθέξεη νχηε απφ ηε ζιίςε νχηε απφ ηελ πιάλε
ή ηελ άγλνηα! Ζ γέλλεζε θαη ν ζάλαηνο απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο. Ζ ζιίςε θαη ε άγλνηα απνηεινχλ
αζζέλεηεο πνπ πιήηηνπλ ην λνπ. Έηζη Αξηδνχλα, κελ ηνπο δίλεηο
θακηά ζεκαζία. Γλψξηζε ηνλ εαπηφ ζνπ σο Πλεχκα, σο ηνλ Θετθφ
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Δαπηφ. Παξαηηήζνπ απφ θάζε ινγήο πιάλε θαη κείλε ρσξίο
πξνζθνιιήζεηο. Με κνηάζεηο ζ‟ εθείλνπο πνπ ζαλ ην ζηππφραξην
πξνζξνθνχλ θάζε ηη κε ην νπνίν έξρνληαη ζε επαθή. Μείλε
απξφζβιεηνο, φπσο ηα θχιια ηνπ ισηνχ πνπ επηπιένπλ ζηα
ειψδε λεξά ηεο ιίκλεο θαη παξακέλνπλ άζπηια. Μελ επηηξέπεηο ζηε
ιάζπε ηνπ θφζκνπ πνπ ζε πεξηβάιιεη λα ζε ζπηιψζεη. Να
βξίζθεζαη κέζα ζηε δσή, αιιά ζηελ νπζία λα παξακέλεηο
αλεπεξέαζηνο απ‟ απηήλ.
- Μπάκπα, «Σν Θετθφ Σξαγνχδη», Κεθ. 10
25 Φεβξνπαξίνπ 2012
Ο ηειηθφο ζθνπφο θάζε αλζξψπηλεο πξνζπάζεηαο είλαη ε επίηεπμε
ηεο ελφηεηαο πνπ είλαη ην ππφβαζξν θάζε κνξθήο πνιιαπιφηεηαο.
Υσξίο ηελ επίηεπμε απηήο ηεο ελφηεηαο, ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα
απνιαχζεη γαιήλε. ζεο θνξέο θη αλ επαλαιάβεη ηνλ χκλν ηεο
γαιήλεο (Shanthi Manthra), δελ κπνξεί λα ηε ληψζεη. Σν ίδην
ειεθηξηθφ ξεχκα ελεξγνπνηεί φξγαλα θαηλνκεληθψο δηαθνξεηηθά
κεηαμχ ηνπο, φπσο νη ιακπηήξεο, ηα κηθξφθσλα, νη αλεκηζηήξεο, ηα
ςπγεία, ηα θαζεηφθσλα, νη ζφκπεο θ.ιπ. Ο πλεπκαηηθφο δάζθαινο
είλαη εθείλνο πνπ ζαο απνθαιχπηεη απηφ ην αφξαην ξεχκα. Ο
πλεπκαηηθφο δάζθαινο είλαη ζαλ ηνλ άγλσζην πνπ κπαίλεη ζην
αγξνηφζπηην ελφο θησρνχ θαη ηνπ ιέεη φηη θάησ απφ ην δάπεδν ηνπ
ζπηηηνχ ηνπ βξίζθεηαη έλαο πνιχηηκνο ζεζαπξφο, ν νπνίνο κπνξεί
λα γίλεη δηθφο ηνπ κφλν κε ιίγα ιεπηά ζθάςηκν! Γη' απηφ θαη κφλν, ν
πλεπκαηηθφο δάζθαινο αμίδεη ηελ επγλσκνζχλε ζαο.
- Μπάκπα, Οκηιία ηεο 25εο ΦΔΒ. 1965
26 Φεβξνπαξίνπ 2012
Ξέπιπλε ηνλ θαζαγηαζκέλν λαφ ηνπ Πλεχκαηφο ζνπ (Atma-linga) κε
ην αγλφ λεξφ ηεο εμαγληζκέλεο λνεηηθήο ζνπ ιεηηνπξγίαο (Chitthavritthi). Αξηδνχλα, ζα ζνπ πσ θάηη γηα ηε ζεκαζία ησλ ιαηξεπηηθψλ
πξνζθνξψλ (Yajna). ηαλ νη άλζξσπνη δίλνπλ ζε θηιαλζξσπίεο
ηνλ πινχην πνπ έρνπλ ζπζζσξεχζεη, απηφ απνηειεί νξζή ρξήζε
ηνπ πινχηνπ θαη ζεσξείηαη πξνζθνξά ιαηξείαο (Dravya Yajnam).
Παξνκνίσο, φηαλ φιεο νη θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη λνεηηθέο
ιεηηνπξγίεο θαη ε νκηιία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πλεπκαηηθή άζθεζε,
ζπληζηνχλ πλεπκαηηθή πεηζαξρία (Thapo Yajna). Πξαγκαηηθή
πεηζαξρία, πνπ απνζθνπεί ζηελ Έλσζε κε ηνλ Θεφ (Yoga Yajna),
είλαη ε εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ ρσξίο θακία δέζκεπζε ή
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πξνζθφιιεζε ζηνπο θαξπνχο ηνπο. ηαλ ν λνπο ζηξέθεηαη πξνο
κηα θαηεχζπλζε θαη νη αηζζήζεηο πξνο κηαλ άιιε, ν άλζξσπνο
πέθηεη ζε κεγάιε ζχγρπζε. Γη' απηφ θξαηήζνπ καθξηά απφ ηηο
πξνζθνιιήζεηο. Αλ ην πεηχρεηο, νηηδήπνηε θη αλ θάλεηο
κεηαηξέπεηαη ζε ιαηξεία, ζε πλεπκαηηθή άζθεζε, ζε ζπζηαζηηθή
πξνζθνξά ζηνλ Θεφ. Σφηε, θάζε ιέμε ζνπ γίλεηαη κία Ηεξή
Δπίθιεζε (Μάληξα), θάζε κέξνο φπνπ παηάο γίλεηαη έλαο Άγηνο
Σφπνο.
- Μπάκπα, «Σν Θετθφ Σξαγνχδη», Κεθ. 10
27 Φεβξνπαξίνπ 2012
ια ηα πιάζκαηα είλαη ζετθά, θαη ν Θεφο θαηνηθεί ζηηο θαξδηέο ηνπο.
Χζηφζν αηζζάλνληαη δέζκηα, δπζηπρηζκέλα, πεξηνξηζκέλα, αδχλακα
θαη ηαξαγκέλα. Γηαηί; Γηφηη έηζη θαληάδνληαη φηη είλαη, θη έηζη
δηαπιάζνληαη απφ ηνλ λνπ ηνπο πνπ είλαη ε πεγή απηήο ηεο
θαληαζίαο. Αγλννχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπο. Πψο κπνξνχλ
ινηπφλ λα ιπηξσζνχλ απ‟ απηήλ ηελ ςεπδαίζζεζε; Δάλ επηζπκείηε
λα μεπεξάζεηε ζε ηαρχηεηα έλα ηξέλν, πξέπεη λα ηξέμεηε ηαρχηεξα,
ή κε έλα απηνθίλεην ή κε έλα αεξνπιάλν - έλα φρεκα βξαδχηεξν
απφ ην ηξέλν δελ ζα ζαο βνεζήζεη. Παξνκνίσο, αλ ζθνπεχεηε λα
ππεξληθήζεηε ηελ ςεπδαίζζεζε ηνπ λνπ ζαο, πξέπεη λα είζηε
αθιφλεηα εδξαησκέλνη ζηνλ Θεφ. Ζ ςεπδαίζζεζε ηεο αλζξψπηλεο
δχλακεο (Maanavasakthi) πνπ απνξξέεη απφ ηνλ λνπ, κπνξεί λα
ππεξληθεζεί κφλν κε ηελ εγγχηεηα θαη ηε βνήζεηα ηεο Θετθήο
Γχλακεο (Daivasakthi). Μηα πξνζεπρή πνπ βνεζά ζηελ απφθηεζε
ηεο Θετθήο Γχλακεο είλαη ε επαλάιεςε ηνπ Γθάγηαηξη Μάληξα.
- Μπάκπα, Οκηιία ηεο 25εο ΦΔΒ. 1965
28 Φεβξνπαξίνπ 2012
Ο φξνο Γλψζε (Jnana) ζεκαίλεη επίζεο ηνλ δήιν γηα ηελ
Απηνπξαγκάησζε (Atma thathwa) θαη απνθηάηαη απφ φζνπο έρνπλ
άκεζε εκπεηξία ζηα πλεπκαηηθά ζέκαηα. Δθφζνλ επηζπκεί λα βηψζεη
ηελ ππεξβαηηθή απηή Γλψζε, ν αλαδεηεηήο πξέπεη λα πιεζηάζεη
επιαβηθά
Μεγάιεο
Φπρέο
πνπ
έρνπλ
θζάζεη
ζηελ
Απηνπξαγκάησζε, θη αθνχ κειεηήζεη πξνζεθηηθά ην ραξαθηήξα θαη
ηνπο ηξφπνπο ηνπο, λα πεξηκέλεη κε ππνκνλή ηελ θαηάιιειε
επθαηξία γηα λα δεηήζεη ηε βνήζεηά ηνπο. ηαλ αλαθχνληαη λνεηηθέο
ακθηβνιίεο, πξέπεη λα πιεζηάδεη ηηο Μεγάιεο απηέο Φπρέο κε
ζάξξνο θαη απηνέιεγρν. πσο θακηά πνζφηεηα ζαιαζζηλνχ λεξνχ
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δελ κπνξεί λα ζβήζεη ηε δίςα ηνπ ηαιαηπσξεκέλνπ ηαμηδηψηε, έηζη
θαη θακία κειέηε ησλ Ηεξψλ Γξαθψλ δελ ζα νδεγήζεη ηνλ
ηαιαηπσξεκέλν δεισηή ζηελ επίιπζε φισλ ησλ λνεηηθψλ ηνπ
ακθηβνιηψλ. Ζ Γλψζε απνθηάηαη κφλν κέζα απφ ηελ επιαβηθή
πξνζέγγηζε εθείλσλ πνπ έρνπλ βηψζεη ην Απφιπην. Σέηνηεο Φπρέο
νθείιεη ν δεισηήο λα ηηο ππεξεηεί κε ζεβαζκφ ψζηε λα θεξδίζεη ηελ
αγάπε ηνπο. Μφλνλ έηζη απνθηηέηαη απηή ε πνιχηηκε Γλψζε
(Γθληάλα)!
- Μπάκπα, «Σν Θετθφ Σξαγνχδη», Κεθ. 10
29 Φεβξνπαξίνπ 2012
Πξψηηζηνο ζθνπφο ηεο δσήο ζαο πξέπεη λα είλαη ε εζσηεξηθή
θαζαξηφηεηα. Μπνξεί λα έρεηε ππέξνρα ιαραληθά, εμαηξεηηθά
κπαραξηθά, αιάηη θαη ηα θαιχηεξα φζπξηα. Ο κάγεηξάο ζαο κπνξεί
λα είλαη ν δηάζεκνο ηεο ηέρλεο ηνπ. Ο θνχξλνο ζαο κπνξεί λα είλαη
ν θαιχηεξνο πνπ κπνξεί λ‟ απνθηήζεη θαλείο. Αλ φκσο ην ράιθηλν
ζθεχνο πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα καγείξεκα δελ είλαη θαζζηηεξσκέλν
(„γαλσκέλν‟), ην έδεζκά ζαο ζα γίλεη επηθίλδπλν γηα ηελ πγεία θαη
δελ ζα κπνξεί λα θαγσζεί. Αλ ην εζσηεξηθφ ηνπ ζθεχνπο δελ είλαη
αζθαιέο γηα καγείξεκα, ηα θαγεηά γίλνληαη δειεηεξηψδε. Καηά ηνλ
ίδην ηξφπν πξέπεη λα εμαγλίζεηε ηελ εζσηεξηθή ζαο χπαξμε. Οη
ελάξεηεο πξάμεηο θαη νη θαιέο ζπλήζεηεο, καδί κε ηηο πξνζεπρέο,
δξνπλ σο πξνζηαηεπηηθφ επηθάιπκκα γηα ην ζθεχνο ηεο θαξδηάο
ζαο, φπνπ „καγεηξεχνληαη‟ ηα ζπλαηζζήκαηα, νη παξνξκήζεηο θαη ηα
έλζηηθηά ζαο. Ζ πξνζεπρή ζα ηηζαζεχζεη φια ηα έλζηηθηα, αθξηβψο
φπσο έλαο άγξηνο ειέθαληαο εθπαηδεχεηαη θαη θαηνξζψλεη λα θάλεη
δηάθνξα γπκλάζκαηα ζ‟ έλα ηζίξθν.
- Μπάκπα, Οκηιία ηεο 25εο ΦΔΒ. 1965
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ΔΟΡΣΑΜΟΗ ΣΟ ΠΡΑΑΝΣΗ ΝΗΛΑΓΗΑΜ



ην Πξαζάληη Νίιαγηακ ζπλερίδνληαη ακείσηεο νη επηζθέςεηο
αηφκσλ θαη πνιππιεζψλ νκάδσλ, πνπ έξρνληαη απφ
Ηλδηθέο Πνιηηείεο ή άιιεο ρψξεο γηα πξνζθχλεκα ζην
ακάληη ηνπ Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα. Οη επηζθέπηεο
ζπλήζσο έρνπλ εηνηκάζεη θαη παξνπζηάδνπλ πνιηηηζηηθά
πξνγξάκκαηα ζηνπο παξεπξηζθφκελνπο, ζηελ αίζνπζα άη
Κνπιβάλη. Σν ηέινο θάζε πξνγξάκκαηνο αθνινπζνχλ δψξα πξνο
ηνπο παξνπζηαζηέο, Μπάηδαλ, Άξαηη θαη δηαλνκή Πξαζάληακ πξνο
φινπο.

ΠΡΟΚΤΝΖΜΑ ΔΠΗΚΔΠΣΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΝΣΗΑ
Απφ 26 κέρξη θαη 28 Γεθεκβξίνπ 2011, πεξηζζφηεξα απφ 3000
άηνκα ήξζαλ γηα πξνζθχλεκα απφ ηελ ληηζα ζην Πξαζάληη
Νίιαγηακ, φπνπ παξνπζίαζαλ κνπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα
ζηελ Αίζνπζα άη Κνπιβάλη. Σν πξφγξακκα άξρηζαλ νη θνηηεηέο
άη κε έλαλ ππέξνρν ρνξφ πνπ απεηθφληδε ζθελέο απφ ηε
κπζνινγία. Σα θνπζηνχκηα, ε εμαηξεηηθή απφδνζε θαη ε ζαπκάζηα
κνπζηθή ζπλεηέιεζαλ ζε κηα κνλαδηθή παξνπζίαζε.
ηε ζπλέρεηα, νη λένη άη έδσζαλ κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε, ε
νπνία βαζηδφηαλ ζε έλα αιεζηλφ γεγνλφο πνπ ζπλέβε ζην ρσξηφ
ακζάξα. Σν έξγν θαηέδεημε πψο ε πηθξία, ην κίζνο θαη ε
ζχγθξνπζε αλάκεζα ζε εκπφιεκεο νκάδεο ηνπ ρσξηνχ,
κεηαηξάπεθε ζε εηξήλε, αξκνλία θαη αδειθνζχλε, φηαλ νη λένη άη
άξρηζαλ λα εξγάδνληαη κε αγάπε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζηέγαζεο ζην ρσξηφ, ηεξψληαο ην κήλπκα «Να
Αγαπάηε ινπο – Να Τπεξεηείηε ινπο». Ζ απιή θαη ξεαιηζηηθή
ηζηνξία, θαζψο θαη ε θαιή εθηέιεζε έθαλαλ ην φιν ζέακα
εληππσζηαθφ.
Σν ηειεπηαίν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ λέσλ ήηαλ κηα ζεηξά
απφ παηξησηηθά ηξαγνχδηα γλσζηνχ ζπλζέηε ηεο ληηζα, πνπ
κηινχζαλ γηα κηα Ηλδία αγλή θαη ηδαληθή, φπσο επίζεο θαη θάπνηνη
νκαδηθνί ρνξνί. Σελ ηειεπηαία εκέξα, νη επηζθέπηεο απφ ηελ ληηζα
έςαιαλ ιαηξεπηηθνχο ζαλζθξηηηθνχο χκλνπο πνπ πξνέξρνληαλ απφ
ηεξά θείκελα θαη ηξαγνχδεζαλ ζηίρνπο αθνζίσζεο πξνο ηνλ
Μπαγθαβάλ. Σν πξφγξακκα πιεκκχξηζε ην ρψξν θαη ηηο θαξδηέο
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ησλ αθξναηψλ κε γιπθηά κεισδηθή κνπζηθή θαη πλεπκαηηθή
αλάηαζε.

ΔΠΗΚΔΠΣΔ ΑΠΟ ΣΟ ΡΑΣΕΑΣΑΝ
Οκάδα 200 πεξίπνπ αηφκσλ, καδί κε λένπο θαη παηδηά ησλ Μπαι
Βίθαο, ήιζαλ ην ηξηήκεξν 27-29 Γεθεκβξίνπ 2011 απφ φια ηα κέξε
ηνπ Ραηδαζηάλ, γηα πξνζθχλεκα ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ. Οη λένη θαη
νη καζεηέο ησλ Μπαι Βίθαο παξνπζίαζαλ κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε
κε ηίηιν: «Ο αζάλαηνο νπάκη Βηβεθαλάληα», πνπ έδεηρλε πψο ε
ζεηηθή επηξξνή ηνπ νπάκη Ρακαθξίζλα Παξακαράκζα
κεηακφξθσζε ηνλ αλήζπρν, αλππφκνλν θαη πξνβιεκαηηζκέλν
λεαξφ Ναξέληξα ζε έλαλ πλεπκαηηθφ γίγαληα, ηνλ νπάκη
Βηβεθαλάληα.

ΔΠΗΚΔΠΣΔ ΑΠΟ ΣΖ ΥΑΡΤΑΝΑ
Ζ δηδαζθαιία ηνπ Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα γηα ηελ
ελφηεηα ησλ ζξεζθεηψλ δσληάλεςε κέζα απφ ηε ζεαηξηθή
παξάζηαζε πνπ έδσζαλ ζηελ αίζνπζα άη Κνπιβάλη θνηηεηέο απφ
ηε Υαξπάλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνζθπλήκαηφο ηνπο, ζηηο 30
Γεθεκβξίνπ 2011. Σν έξγν είρε ζαλ ζέκα ηελ πηνζέηεζε ηεο αξρήο
«Να αγαπάηε ινπο – Να Τπεξεηείηε ινπο» θαη ην ζεβαζκφ πξνο
φιεο ηηο ζξεζθείεο.
ε

30 ΔΠΔΣΔΗΟ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΡΗ ΑΣΤΑ ΑΨ
Γηα ηνλ ενξηαζκφ ησλ 30 ρξφλσλ (1980-2011), ζπγθεληξψζεθαλ
απφ δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ 150 απφθνηηνη ηνπ ζρνιείνπ,
πξνθεηκέλνπ λα απνηίζνπλ ηηκή θαη λα εθθξάζνπλ επγλσκνζχλε
πξνο ηνλ Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα, πνπ ηνπο αλέζξεςε
θαη ηνπο ελέπλεπζε θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο. ηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2011 έγηλαλ νκηιίεο απφ απνθνίηνπο κε δηεγήζεηο απφ
ηε δσή ηνπο κε ηνλ Μπαγθαβάλ θαη θπθινθφξεζε ην βηβιίν «Αγάπε
γηα πάληα»13, ην νπνίν πεξηέρεη πεξηζηαηηθά κε ηνλ Μπαγθαβάλ πνπ
άιιαμαλ ηε δσή ησλ απνθνίησλ. Σηο νκηιίεο αθνινχζεζαλ γλσζηνί
ιαηξεπηηθνί χκλνη αθηεξσκέλνη ζηνλ Μπαγθαβάλ.

13

“Love Everafter”
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΦΟΗΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΧΣΟΥΡΟΝΗΑ 2012
πσο θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, νη θνηηεηέο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ξη
άηπα άη θαη νη απφθνηηνη φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ
άηπα άη, γηφξηαζαλ ηελ Πξσηνρξνληά ηνπ 2012 εθθξάδνληαο ηελ
επγλσκνζχλε ηνπο πξνο ηνλ Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα.
Σν πξσί ηεο Πξσηνρξνληάο, ε νξρήζηξα πλεπζηψλ ηνπ
Ηλζηηηνχηνπ απέδσζε ηηκέο ζηνλ Μπαγθαβάλ παίδνληαο εμαηξεηηθέο
ζπλζέζεηο κε ζέκα ηελ ελφηεηα, ηελ εηξήλε θαη ηελ αγάπε γηα ηνλ
Θεφ. Σν πξφγξακκα έθιεηζε κε Μπάηδαλ, Πξαζάληακ θαη Άξαηη.
Σν απνγεπκαηηλφ πξφγξακκα παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο
απνθνίηνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη πεξηειάκβαλε
νκηιίεο, κνπζηθή πλεπζηψλ θαη ιαηξεπηηθά ηξαγνχδηα. Πεξηζζφηεξνη
απφ 550 απφθνηηνη απφ φιε ηε Γε είραλ έξζεη γηα ηελ εθδήισζε –
πνπ είρε σο ζέκα: «Γεζκά Αγάπεο» – αιιά θαη γηα λα θνξηίζνπλ ηηο
πλεπκαηηθέο κπαηαξίεο ηνπο. Πξνζθχλεζαλ ην ακάληη ηνπ
Μπαγθαβάλ, έθνςαλ ηελ Πξσηνρξνληάηηθε πίηηα, θπθινθφξεζαλ ην
εηδηθφ ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ ηνπο θαη έλα θαηλνχξην CD κε
Μπάηδαλ, πνπ είρε σο ηίηιν: «Γεθπξψλνληαο ην Υξφλν»14.
Έλαο απφ ηνπο απνθνίηνπο ηνπ 1992, αλαπνιψληαο ζπλνκηιίεο
ζπκθνηηεηψλ ηνπ κε ηνλ Μπαγθαβάλ εθείλα ηα ρξφληα, παξαηήξεζε
φηη ν νπάκη δελ έραλε ηελ επθαηξία λα δίλεη πλεπκαηηθά καζήκαηα
ζηα παηδηά θαη θάζε ηη πνπ ηνπο έιεγε ήηαλ γηα ην θαιφ ηνπο.
Μεζνιάβεζε κνπζηθή απφ ράιθηλα πλεπζηά πνπ έπαημαλ παιαηά
κέιε ηεο νξρήζηξαο θαη νη νκηιεηέο ζπλέρηζαλ ηηο δηεγήζεηο ηνπο
γηα ηηο πνιχηηκεο ζηηγκέο ηνπο κε ηνλ αγαπεκέλν Μπαγθαβάλ.
Σέινο, αθνινχζεζαλ ππέξνρα ηξαγνχδηα, φπσο: «άη Μα Σδέη Σδέη
άη Μα», «Γηαηί λα Φνβάζηε φηαλ Δγψ Δίκαη Παξψλ», «Χ Κχξηε!
Πφζν πνιχ ε Αγαπάκε» θ.ιπ. Ο ηειεπηαίνο ςαικφο, «Μάλαζε
Μπάηδαξε Γθνχξνπ Σζεξελάκ», αθνχζηεθε απφ ηε ρξπζή θσλή ηνπ
ίδηνπ ηνπ Μπαγθαβάλ.

ΠΑΝΗΝΓΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΠΑΛ ΒΗΚΑ
Σν Παληλδηθφ ζπλέδξην ηεο Οκάδαο III ησλ καζεηψλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο Μπαι Βίθαο άηπα άη θαη απνθνίησλ
14

“The Bridge Across Time.”
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Μπαι Βίθαο, έγηλε ζην Πξαζάληη Νηιαγηακ ζηηο 7 θαη 8 Ηαλνπαξίνπ
2012. πκκεηείραλ πεξηζζφηεξνη απφ 2000 καζεηέο, δάζθαινη θαη
απφθνηηνη απφ φιε ηελ Ηλδία.
Ζ πξσηλή ζπλάληεζε άξρηζε κε Βέδεο θαη νκηιία ηνπ Γξα
Μίζηξπ, ν νπνίνο, αλαθεξφκελνο ζην πξφγξακκα Μπαι Βίθαο, είπε
φηη εγθαηληάζηεθε απφ ηνλ Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα ην
1969 θαη φηη ζήκεξα έρεη γίλεη έλα παγθφζκην θίλεκα πνπ
κεηακνξθψλεη ηηο δσέο εθαηνκκπξίσλ καζεηψλ, θαζψο ηνπο
εκθπζά αμίεο θαη ηνπο βάδεη ζην κνλνπάηη ηεο απηνγλσζίαο.
Αθνινχζεζαλ ηξαγνχδηα θαη δχν επίζεο εκπλεπζκέλεο νκηιίεο. Ζ
δεχηεξε δφζεθε απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο ηνπ
Μπξηληάβαλ, ξη . άρλη, ν νπνίνο δηεγήζεθε ηελ ηζηνξία ηεο
εθπαίδεπζεο ηνπ Πξάιαληα απφ ηνλ Νάξαληα, ελψ εθείλνο ήηαλ
αθφκε έκβξπν ζηελ θνηιηά ηεο κεηέξαο ηνπ. Δίπε φηη αλάινγνο ήηαλ
θαη ν ζθνπφο ηνπ Μπαγθαβάλ φηαλ εγθαηλίαζε ην πξφγξακκα ησλ
Μπαι Βίθαο, γηα λα αξρίζνπλ ηα παηδηά ηελ πλεπκαηηθή εθπαίδεπζή
ηνπο απφ ηελ πξψηε παηδηθή ειηθία, πξάγκα πνπ ιείπεη απφ ηε
ζπλήζε ζρνιηθή παηδεία.
Καηά ηελ έλαξμε ηεο απνγεπκαηηλήο ζπλάληεζεο, έλαο καζεηήο
ζεθψζεθε θαη κίιεζε εθθξάδνληαο ηελ επγλσκνζχλε ηνπ πξνο ηνλ
Μπαγθαβάλ γηα ην δψξν ησλ Μπαι Βίθαο πνπ εθείλνο πξφζθεξε
ζηα παηδηά, δίλνληάο ηνπο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ επθαηξία γηα κηα
θαξπνθφξα θαη ηδαληθή δσή. Σν ίδην απφγεπκα, δελ έιεηςε θαη ε
κνπζηθή πνπ παίρηεθε απφ νξρήζηξα ηεο απνζηνιήο απφ ηελ
Κέξαια. Δπαλαιήθζεθαλ ηα πξσηλά ηξαγνχδηα, πξνο κεγάιε
ηέξςε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ ινηπψλ αθξναηψλ, ελψ άιιεο
νκηιίεο θαη κνπζηθέο ζπκπιήξσζαλ ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ
ζπλεδξίνπ, ελζνπζηάδνληαο ην αθξναηήξην.
Ζ ζπλεδξίαζε ηεο επφκελεο εκέξαο άξρηζε κε Βέδεο θαη
ζπλερίζηεθε κε δχν ζπγθηλεηηθά ηξαγνχδηα πνπ νη νκάδεο
απέδσζαλ κε ηδηαίηεξε επαηζζεζία: ην «Αληάξ Σδπόηη Σδαιάν Μαλ
Μέηλ» (Χ Κχξηε! Άλαςε ην Λχρλν ηεο Θεηφηεηαο Μέζα κνπ) θαη ην
«άη, Κχξηε ηεο Καξδηάο κνπ». Οη νκηιεηέο πνπ αθνινχζεζαλ,
αλέιπζαλ ηελ επίδξαζε ησλ Μπαι Βίθαο ζηε δσή ηνπο, δηεγήζεθαλ
πψο απηφ ην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο δηακφξθσζε ηε δσή ηνπο, ηνπο
βνήζεζε λα θαιιηεξγήζνπλ αμίεο θαη λα απνθηήζνπλ
απηνπεπνίζεζε. Ο Γξ αζάλθ α κίιεζε γηα ηηο έλλνηεο ηνπ Κάξκα
(νξζή δξάζε), Σδάλκα (αλζξψπηλε γέλλεζε), Νηάξκα (νξζή
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ζπκπεξηθνξά) θαη Μπξάκαλ (Τπέξηαηε Όπαξμε). Ο θ. α ηφληζε
φηη ν άλζξσπνο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηε δσή ηνπ θαη λα βηψζεη ηελ
Τπέξηαηε Όπαξμε, πηνζεηψληαο αμίεο, αθνινπζψληαο ηελ νδφ ηνπ
Νηάξκα θαη θάλνληαο θαιφ ζηνπο άιινπο.
Σν απνγεπκαηηλφ πξφγξακκα πεξηείρε πάιη νκηιίεο θαη
ηξαγνχδηα. Με ην ινγφηππν ησλ Μπάι Βίθαο θπθινθφξεζε έλα
βηβιίν κε ηίηιν: «Γηα λα αλζίζεη ε αλζξψπηλε αμία»15, πνπ πεξηέρεη
άξζξα καζεηψλ. Απφθνηηνη νη νπνίνη έρνπλ δηαθξηζεί εθ‟ ελφο ζην
επάγγεικα ηνπο θαη αθ‟ εηέξνπ ζε πξνγξάκκαηα ππεξεζίαο ηνπ
Οξγαληζκνχ άηπα άη ζηηο ρψξεο πνπ θαηνηθνχλ, παξέιαζαλ
έλαο-έλαο θαη έιαβαλ αλακλεζηηθά σο επηβξάβεπζε ηεο αμίαο ηνπο,
ελ κέζσ ησλ ελζνπζησδψλ ρεηξνθξνηεκάησλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ
ινηπψλ παξηζηακέλσλ. Καηφπηλ, νη αθξναηέο ράξεθαλ κε έλαλ
κηθξφ καζεηή απφ ηελ Κέξαια, πνπ κίιεζε κε ηδηαίηεξε ζηγνπξηά θαη
έςαιε Βεδηθνχο χκλνπο θαη Μπάηδαλ. Έπεηηα, αθνχζηεθε κηα
ερνγξαθεκέλε νκηιία ηνπ Μπαγθαβάλ γηα ηε ζεκαζία ησλ Μπαι
Βίθαο.
Σν ηειεπηαίν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ νξρεζηξηθή
κνπζηθή απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Κέξαια, ε νπνία θξάηεζε
ηνπο παξεπξηζθφκελνπο εθζηαηηθνχο κε ηνπο ππέξνρνπο ήρνπο θαη
ηελ ζαπκάζηα εθηέιεζε. ην ηέινο έγηλαλ Μπάηδαλ θαη ην ζπλέδξην
ησλ Μπαι Βίθαο νινθιεξψζεθε κε Άξαηη.

Ζ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΟΝΔΗΡΔΤΔΣΑΗ: ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΑΗΓΗΧΝ
Μηα νκάδα παηδηψλ απφ ηελ Απζηξαιία παξνπζίαζε, ζηηο 9
Ηαλνπαξίνπ 2012, πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα ζην άη Κνπιβάλη, κε
ζέκα: «Ζ Απζηξαιία Ολεηξεχεηαη». Σν πξφγξακκα πεξηείρε
ηξαγνχδηα θαη κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε βαζηζκέλε ζε κηα νλεηξηθή
ηζηνξία ησλ απηνρζφλσλ απφ ηα Ννηηναλαηνιηθά ηεο ρψξαο. Σα
παηδηά δηεγνχληαλ ηελ ηζηνξία γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ κάξζηπνπ
ησλ θαγθνπξφ, κε ηε ζπλνδεία ηνπ ληηηδεξίληνπ. 16 ην ηέινο
ηξαγνχδεζαλ ην γλσζηφ ηξαγνχδη, «Δίκαη ζηελ Απζηξαιία», πνπ
15

“Blossoming Human Excellence”
Σν didgeridoo ή didjeridu ή didge είλαη παξαδνζηαθό πλεπζηό
(αεξόθσλν) κνπζηθό όξγαλν ησλ απηνρζόλσλ ηεο Απζηξαιίαο πνπ κνηάδεη
κε καθξηά μύιηλε ηξνκπέηα.
16

44  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ππνγξακκίδεη ηελ ελφηεηα ζηελ πνιιαπιφηεηα θαη ηελ πινχζηα
πλεπκαηηθή παξάδνζε ησλ δηαθφξσλ θπιψλ πνπ θαηνηθνχλ ηε
ρψξα.

ΚΗΝΔΕΗΚΖ ΠΡΧΣΟΥΡΟΝΗΑ
ηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 2012, θαηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο θηλέδηθεο
Πξσηνρξνληάο ζην εηδηθά δηαθνζκεκέλν άη Κνπιβάλη, ςάιζεθαλ
ηεξά Βνπδηζηηθά Μάληξα πνπ ήηαλ αθηεξσκέλα ζηελ παγθφζκηα
εηξήλε. πκκεηείραλ πεξηζζφηεξνη απφ 300 βνπδηζηέο απφ
δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, φπσο θαη 36 Βνπδηζηέο κνλαρνί απφ
ην Θηβέη. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ ςαικψλ, νη κνλαρνί πξφζθεξαλ
ζην ακάληη ηνπ νπάκη ιεπθέο κεηαμσηέο εζάξπεο θαη άιια
αληηθείκελα, ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηνπο. ηε ζπλέρεηα,
έςαιαλ ηα ηεξά βνπδηζηηθά κάληξα, ηα νπνία πεξηείραλ ηε θξάζε
«Om Mani Padme Hum»17, θαζψο θαη άιια ηζρπξά κάληξα θαη
θαηέιεμαλ κε ην Γθάγηαηξη. Σα κεισδηθά κάληξα θαη ε γιπθηά
κνπζηθή γέκηζαλ κε πλεπκαηηθέο δνλήζεηο ηηο θαξδηέο ησλ
παξεπξηζθνκέλσλ. ην ηέινο, νη κνλαρνί θαη νη θπξίεο πνπ
ζπκκεηείραλ ζηνπο ςαικνχο ηηκήζεθαλ κε δψξα θαη, σο ζπλήζσο,
ην πξφγξακκα νινθιεξψζεθε κε Μπάηδαλ, Πξαζάληακ θαη Άξαηη.

«Όηαλ κε ην ζηόκα ζαο πξνθέξεηε ην ηεξό
Όλνκα θαη κε ην λνπ ζαο ζρεκαηίδεηε ηε Μνξθή,
κελ ην θάλεηε κεραληθά. Σν λόεκα ηνπ Ολόκαηνο
θαη ε εηθόλα ηεο Μνξθήο πξέπεη λα εκπλένπλ θαη
λα θσηίδνπλ ηε ζπλείδεζε. Μελ ην θάλεηε από
ζπλήζεηα. Βάιηε ηνλ εαπηόλ ζαο ζε ζηάζε
ιαηξείαο, βαζηάο θαη εηιηθξηλνύο. Μόλν έηζη ζα
θεξδίζεηε ηελ εηξήλε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πξνο
ηελ νπνία θάζε αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα ζα
έπξεπε λα θαηεπζύλεηαη.»
- Μπάκπα
17

Οη Θηβεηαλνί βνπδηζηέο πξεζβεύνπλ όηη ε επαλάιεςε ηνπ κάληξα «Om
Mani Padme Hum», δπλαηά ή ζησπειά, αθππλίδεη ηηο ηζρπξέο επινγίεο ηνπ
Σζελξέδηγθ (Chenrezig), ζεόηεηαο πνπ ζεσξείηαη ε ελζάξθσζε ηεο
ζπκπόληαο.
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ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΑΠΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΑΣΤΑ ΑΨ ΑΘΖΝΑ
ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012
Σν άββαην, 7 Γελάξε ην πξσί, κέιε ησλ Κέληξσλ άηπα άη
επηζθέθζεθαλ ηηο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ζην Πέξακα θαη
δηέλεηκαλ 28 ζαθνχιεο κε ηξφθηκα, θαζψο θαη ξνχρα γηα ελήιηθεο
θαη παηδηά. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο - απφ ηηο 10:00 κέρξη ηηο
19:00 - δχν παηδίαηξνη επηζθέθζεθαλ 10 νηθνγέλεηεο. Δμέηαζαλ 12
παηδηά θαη εκβνιίαζαλ 6 απφ απηά. Παξάιιεια δηέλεηκαλ επηπιένλ
γάιαηα εβαπνξέ, θαζψο θαη παηρλίδηα.
Σν βξάδπ ηεο ίδηαο εκέξαο 2 εζεινληέο επηζθέθζεθαλ δχν
νηθνγέλεηεο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη δηέλεηκαλ 4 ζαθνχιεο κε
ηξφθηκα θαη ξνχρα.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα εζεινληέο επηζθέθζεθαλ αξθεηέο
θνξέο ηελ πεξηνρή ηνπ Πεξάκαηνο γηα λα εθνδηάζνπλ κε
θαπζφμπια, θεξνδίλε θαη θηάιεο πγξαεξίνπ ηηο νηθνγέλεηεο πνπ
είραλ έιεηςε θαη καο ην δήηεζαλ.
Έγηλαλ επίζεο επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ παηδηψλ, δηφηη νη πεξηζζφηεξνη
γνλείο είλαη αλαιθάβεηνη.
Μηα νκάδα εζεινληψλ πξφζθεξε αξθεηά ηξφθηκα θαζψο θαη
ζρνιηθά είδε ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζπγθξφηεκα πνπ απνηειείηαη απφ
22 ζρνιεία ζηελ πεξηνρή ηεο Γθξάβαο, ζηελ Αζήλα. Οη πξνζθνξέο
δίλνληαη ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ πνπ ηα δηαλέκεη ζηνπο καζεηέο
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο.
Ζ ίδηα νκάδα ζπλερίδεη λα παξαδίδεη καζήκαηα ζε έλα 10ρξνλν
αγφξη.
Σν άββαην, 21 Γελάξε ην πξσί, κηα νκάδα ππεξεζίαο απφ 5
ελήιηθεο θαη 5 εθήβνπο επηζθέθζεθε ην «Κέληξν Απνζεξαπείαο θαη
Απνθαηάζηαζεο Παηδηψλ», ζηε Βνχια Αηηηθήο. Έβγαιαλ ηα παηδηά
πεξίπαην ζηελ παηδηθή ραξά φπνπ έθαλαλ δηάθνξεο
δξαζηεξηφηεηεο. Μεξηθά – φληαο πάλσ ζηα θαξνηζάθηα ηνπο έπαημαλ κπάζθεη, άιια έπαημαλ πνδφζθαηξν θαη άιια
απαζρνιήζεθαλ ζηηο άιιεο εγθαηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο ραξάο. Οη
έθεβνη εζεινληέο πξνζδνθνχλ πάληα κε ραξά λα επηζθεθζνχλ ηνπο
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κηθξνχο ηνπο θίινπο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο αληαπνθξίλνληαη κε ηελ
ίδηα αγάπε.

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2012
Σν άββαην, 4 Φεβξνπαξίνπ 2012 ην πξσί, ε νκάδα ππεξεζίαο
ηνπ Πεξάκαηνο δηέλεηκε 32 ζαθνχιεο κε ηξφθηκα ζε ηζάξηζκεο
νηθνγέλεηεο, θαζψο θαη ξνχρα γηα ελήιηθεο θαη παηδηά. Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο εκέξαο νη παηδίαηξνί καο επηζθέθζεθαλ 13 νηθνγέλεηεο,
εμέηαζαλ 23 παηδηά θαη εκβνιίαζαλ 11 απφ απηά.
Σν βξάδπ ηεο ίδηαο εκέξαο, 2 εζεινληέο επηζθέθζεθαλ δχν
νηθνγέλεηεο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη δηέλεηκαλ 4 ζαθνχιεο κε
ηξφθηκα.
Σν άββαην 11 Φεβξνπαξίνπ 2012, 3 εζεινληέο επηζθέθζεθαλ
ην Πέξακα φπνπ πξνκήζεπζαλ νθηψ νηθνγέλεηεο κε 250 θηιά
θαπζφμπια θαη θεξνδίλε γηα ηα ζεξκαληηθά ηνπο ζψκαηα, δεδνκέλνπ
φηη ν θαηξφο ήηαλ πνιχ θξχνο θαη νη άλζξσπνη είραλ κεγάιε αλάγθε
ζέξκαλζεο. Πιεξψζεθαλ επίζεο θάπνηνη απιήξσηνη ινγαξηαζκνί
κηαο νηθνγέλεηαο.
Σν άββαην 18 Φεβξνπαξίνπ ην πξσί, κηα νκάδα ππεξεζίαο
απφ 5 ελήιηθεο θαη 6 εθήβνπο επηζθέθζεθε ην «Κέληξν
Απνζεξαπείαο θαη Απνθαηάζηαζεο Παηδηψλ», ζηε Βνχια Αηηηθήο
θαη απαζρφιεζε ηα παηδηά, φπσο θαη ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, κε
δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. ινη – ελήιηθεο, έθεβνη θαη παηδηά –
απφιαπζαλ ηελ επίζθεςε θαη ηε ξνή ηεο αγάπεο.
πσο θαη ηνλ Γελάξε, δφζεθαλ ηξφθηκα θαη ζρνιηθά είδε ζε
εθπαηδεπηηθφ ζπγθξφηεκα ζηελ πεξηνρή Γθξάβα ηεο Αζήλαο.
Σα πξνπαξαζθεπαζηηθά καζήκαηα πξνο έλα 10-ρξνλν αγφξη
εμαθνινχζεζαλ λα γίλνληαη 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα.
Γχν εζεινληέο είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ιεηηνπξγία 2 θνξέο ηελ
εβδνκάδα ελφο ζπηηνχ πνπ αλήθεη ζε έλαλ Γήκν θαη πξνζθέξεη
θαηαθχγην ζε 12 ειηθησκέλα άηνκα. Με ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηε
ζπλεξγαζία ησλ γεηηφλσλ, νη 2 απηνί εζεινληέο αλνίγνπλ ην ζπίηη
δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα, θαισζνξίδνπλ ηνπο ειηθησκέλνπο,
πξνζθέξνπλ αλαςπθηηθά, κηινχλ, ηξαγνπδνχλ θαη ρνξεχνπλ καδί
ηνπο δίλνληάο ηνπο έηζη αγάπε θαη ραξά.
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Η Λακπξόηεηα ηεο Θείαο Γόμαο

Ζ ΓΗΠΛΖ ΑΛΧ

Μ

εηά ην γεχκα, φηαλ ν Μπάκπα πήγε ζ‟ έλα δσκάηην ηεο
πιεπξάο ησλ αλδξψλ, ην αληηιήθζεθα θαη ηνλ
αθνινχζεζα, φπσο έθαλαλ θαη νη άιινη άλδξεο. Ο
Μπάκπα πήξε κηα αλαπαπηηθή θαξέθια θαη θάζηζε θνληά ζηνλ
εζσηεξηθφ ηνίρν ηνπ δσκαηίνπ. Οη ππφινηπνη θαζίζακε κπξνζηά
ηνπ, θαη άξρηζε κηα ζπδήηεζε. ηελ πξψηε επθαηξία, άξρηζα,
ζχκθσλα κε ηελ ελνριεηηθή ζπλήζεηά κνπ, λα εξσηψ ηνλ Μπάκπα.
Δπεηδή ηνλ βιέπσ ζαλ ηίπνηε άιιν απφ ηελ άκεζε
πξνζσπνπνίεζε ηεο Θεφηεηαο, είκαη πνιχ κνλνδξνκηθά
πξνζεισκέλνο ζ‟ Δθείλνλ θαη εηδηθά φηαλ νκηιψ καδί ηνπ.
Δξσηήζεηο θαη απαληήζεηο αληαιιάζζνληαλ κεηαμχ καο γηα θάπνην
ρξφλν θαη ε πξνζνρή κνπ ήηαλ πξνζεισκέλε ζηνλ Μπάκπα.
χληνκα παξαηήξεζα θάηη πνπ γηα κέλα ήηαλ θαηαπιεθηηθφ ζε
ππέξηαην βαζκφ. Έλα ρξπζαθί θσο πεξηέβαιιε ην θεθάιη ηνπ. Γελ
ήηαλ ζαλ ην θσηνζηέθαλν πνπ θαίλεηαη ζε εηθφλεο αγίσλ. Σν
δπλαηφ ρξπζαθί θσο – ζαλ λα θνίηαδε θάπνηνο έλα θχιιν θαζαξνχ
ρξπζνχ πνπ θσηηδφηαλ κε θάπνηνλ ηξφπν – πξνεξρφηαλ απφ ην
δέξκα ηνπ θεθαιηνχ ηνπ, κέζα απφ ηα καιιηά θη εθηεηλφηαλ γηα 30
εθαηνζηά πεξίπνπ γχξσ απφ ην θεθάιη ηνπ. Σν ηειείσκα ηνπ θσηφο
δελ ήηαλ νκαιφ, αιιά θάπσο αθαλφληζην. ηαλ θηλνχζε ην θεθάιη
ηνπ, ε ρξπζή άισο έθαλε αληίζηνηρε θίλεζε, θαη απηή ε θπζηνινγηθή
θίλεζε απνθάιππηε κηα δεχηεξε θαηαπιεθηηθή θαηάζηαζε. ηνλ
ηνίρν, πίζσ απφ ην θεθάιη ηνπ Μπάκπα, πξνβαιιφηαλ έλαο
ζηξνγγπιφο ρξπζφο δίζθνο, ε δηάκεηξνο ηνπ νπνίνπ θαηλφηαλ λα
είλαη θάπσο κηθξφηεξε απφ ηελ άισ. Απηφο ν ρξπζφο δίζθνο ήηαλ
πνιχ πην νκαιφο ζην ηειείσκά ηνπ, αιιά ην αιεζηλά θαηαπιεθηηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ήηαλ πσο παξέκελε ζηάζηκνο, φηαλ ν Μπάκπα
θηλνχζε ην θεθάιη ηνπ. Απηφο ν δεχηεξνο θαη ηέιεηα θπθιηθφο
ρξπζαθέληνο δίζθνο παξέκελε
ζηνλ ηνίρν ρσξίο λα θηλείηαη
θαζφινπ. Δίλαη πεξηηηφ λα πσο φηη ην βιέκκα κνπ ήηαλ
«θνιιεκέλν» ζηνλ νπάκη. Απηφ ην δηάζηεκα, ζπλέρηζα ηηο
εξσηήζεηο κνπ θη Δθείλνο απαληνχζε.
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Αθνχ είρα ππνβάιιεη ζηνλ Μπάκπα κηα ηειεπηαία εξψηεζε,
επηθξάηεζε κηα ζχληνκε ζησπή. Σφηε, έλαο απφ ηνπο άλδξεο
είπε:«Υίζινπ! Γηαηί θνηηάδεηο κε απηφ ηνλ ηξφπν θη επίκνλα ηνλ
νπάκη;» Υσξίο λα πάξσ ην βιέκκα κνπ απφ ηνλ Μπάκπα, ηνπ
εμήγεζα. Μεηά, ν Μπάκπα είπε: «Απηφ πνπ βιέπεη ν Υηζινπ είλαη
ζσζηφ». Σφηε, απηφο πνπ εξψηεζε πξηλ, είπε:«Πψο ζπκβαίλεη,
ινηπφλ, θαη δελ κπνξνχκε λα ην δνχκε εκείο;» Ο Μπάκπα
απάληεζε: «Πάληνηε βξίζθεηαη εθεί. Ο Καζέλαο κπνξεί λα ην δεη
νπνηεδήπνηε. Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη έληνλν ελδηαθέξνλ».
Σφηε, ηειείσζε ε επίζθεςε πνπ καο έθαλε ν Μπάκπα.
εθψζεθε θη έθπγε απφ ην δσκάηην. Γπζηπρψο, δελ ππήξμε
επθαηξία λα ηνλ ξσηήζσ γηα ηνλ ζηάζηκν ρξπζφ δίζθν, θαη κέρξη
ζήκεξα δελ έρσ θακηά πιεξνθνξία ή θαηαλφεζε γη‟ απηφ ην
πεξηζηαηηθφ.
- Απνζπάζκαηα από ην βηβιίν ηνπ Γξ John S. Hislop
«Ο Μπάκπα κνπ θη Δγώ»

Ζ Θεξκή Πξνζεπρή
Μαιαθώλεη ηελ Καξδηά κνπ
Μπνξεί λα ιέηε φηη ε πξφνδνο είλαη δπλαηή
κφλν κε ηε Υάξε κνπ. κσο, παξφιν πνπ ε
θαξδηά κνπ είλαη καιαθή ζαλ βνχηπξν, κπνξεί
λα ιηψζεη κφλνλ φηαλ ππάξρεη δεζηαζηά ζηελ
πξνζεπρή ζαο. Αλ δελ θάλεηε ιίγε
πεηζαξρεκέλε
πξνζπάζεηα
ή
θάπνηα
πλεπκαηηθή άζθεζε, ε Υάξε κνπ δελ κπνξεί λα
έξζεη ζ‟ εζάο. Ζ ιαρηάξα, ε αγσλία ηνπ
αλεθπιήξσηνπ ζθνπνχ, απηή είλαη ε δεζηαζηά
πνπ ιηψλεη ηελ θαξδηά κνπ. Απηή ε έληνλε θαη
αγσληψδεο πξνζεπρή είλαη πνπ θεξδίδεη ηε
Υάξε.
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Ο νπάκη δηδάζθεη κε «Μηθξέο Ιζηνξίεο» (Chinna Katha)

Ο ΘΔΟ ΠΡΟΣΑΣΔΤΔΗ ΣΟΤ ΠΗΣΟΤ ΣΟΤ



ην απνθνξχθσκα ηνπ πνιέκνπ Μαρακπάξαηα, ν Μπίζκα
δεζκεχηεθε κε φξθν λα ζθνηψζεη φινπο ηνπο αδειθνχο
Πάληαβα. Δπεηδή ν φξθνο ηνπ Μπίζκα ήηαλ ακεηάθιεηνο,
κφιηο ην άθνπζε ε Νηξανχπαληη έπεζε ζε κεγάιε ζιίςε. Σεο
πξνθαινχζε θξίθε κε ην λα ζθέθηεηαη πνηα ζα ήηαλ ε κνίξα ηεο ηελ
επφκελε εκέξα. θέθηεθε πσο ε πξνζεπρή ηεο ζηνλ Κξίζλα ήηαλ ε
κφλε δηέμνδνο θαη πξνζεπρήζεθε ζ‟ Δθείλνλ, κε κεγάιε ζέξκε.
ηαλ ν Κξίζλα ήξζε λα ηελ ζπλαληήζεη εθείλε ηε λχρηα, έπεζε
ζηα πφδηα ηνπ θη έθιαηγε κε μεθσλεηά. Ο Κξίζλα ηεο είπε, «Ο
Μπίζκα είλαη κεγάινο πηζηφο. Ο φξθνο ηνπ δελ είλαη ακεηάβιεηνο.
Γελ είλαη ζπλεζηζκέλνο άλζξσπνο. Αλ θαη δεζκεχηεθε κε απηφλ ην
φξθν, ν λνπο ηνπ δελ απνδέρεηαη λα ζθνηψζεη ηνπο Πάληαβα, νη
νπνίνη αθνινπζνχλ ην κνλνπάηη ηεο Γηθαηνζχλεο (Νηάξκα). Ο
Μπίζκα δελ είρε θάεη απηφ ην βξάδπ, νχηε πηεί λεξφ. Ο
δπζηπρηζκέλνο δελ κπνξνχζε λα θνηκεζεί θαη βάδηδε πάλσ-θάησ
ζηε ζθελή ηνπ. Θα ζε ζπκβνπιέςσ πψο λα ελεξγήζεηο. Να θάλεηο
απηφ πνπ ζα ζνπ πσ. Πήγαηλε εζχ κπξνζηά θη εγψ ζα βαδίδσ πίζσ
ζνπ».
Έηζη, πξνρψξεζαλ πξνο ηελ ζθελή ηνπ Μπίζκα. Καζψο
πιεζίαδαλ ηε ζθελή, ν Κξίζλα είπε ζηελ Νηξανχπαληη, «Βγάιε ηα
ζαληάιηα ζνπ θαη πξνρψξεζε». Έθαλε φπσο ηεο είπε ν Κξίζλα θη
Δθείλνο έζθπςε, ζήθσζε ηα ζαληάιηα, ηα δίπισζε κε ηελ άθξε ηνπ
ξνχρνπ ηνπ θαη ηα θξαηνχζε θάησ απφ ηε καζράιε ηνπ.
Ο Μπίζκα, ρακέλνο ζηηο ζθέςεηο ηνπ φπσο ήηαλ, δελ
αληηιήθζεθε ηελ είζνδν ηεο Νηξνχπαληη. Απηή έπεζε ακέζσο ζηα
πφδηα ηνπ. Ο Μπίζκα, ζχκθσλα κε ηελ έκθπηε πξνδηάζεζή ηνπ,
ηελ επιφγεζε, «Δίζε λα δήζεηο παληξεκέλε κε ηνλ άληξα ζνπ
δσληαλφ». Γε γλψξηδε φηη ε γπλαίθα πνπ είρε πέζεη ζηα πφδηα ηνπ
ήηαλ ε Νηξανχπαληη. Σφηε, ε Νηξανχπαληη απνθαιχθζεθε θαη ηνπ
είπε:«Παππνχ κνπ! Έρσ έξζεη ζ‟ εζέλα κφλν γη‟ απηή ηελ επινγία».
Σψξα, ν Μπίζκα βξέζεθε κπξνζηά ζε δίιεκκα, «Ση είλαη απηφο
ν φξθνο πνπ πήξα ρζεο θαη ηη ε επινγία πνπ έδσζα ζηελ
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Νηξανχπαληη, απφςε;» θέθηεθε ηελ θαηάζηαζε, φπσο
δηακνξθψζεθε εθείλε ηελ ψξα, θάιεζε θνληά ηνπ ηελ Νηξανχπαληη
θαη ηε ξψηεζε, «Πνηνο είλαη απηφο πνπ ζνπ έδσζε απηή ηελ ηδέα;»
ην κεηαμχ, ν Κξίζλα εηζήιζε ζηε ζθελή, έρνληαο ηα ζαληάιηα ηεο
Νηξανχπαληη θάησ απφ ηε καζράιε ηνπ. Σφηε, ν Μπίζκα
αληηιήθζεθε ηη είρε γίλεη θαη είπε ζηνλ Κξίζλα, «Κχξηε! Πνηνο κπνξεί
λα θαηαλνήζεη ην ζετθφ ζνπ παηγλίδη; Με ην ζετθφ ζνπ παηγλίδη
πξνζηαηεχεηο ηνπο πηζηνχ ζνπ. Οη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ
δηάθνξα ηερλάζκαηα γηα λα βάινπλ άιινπο ζε βάζαλα, αιιά εζχ
εθαξκφδεηο δηαθνξεηηθά κέζα γηα λα πξνζηαηέςεηο ηνπο πηζηνχο
ζνπ. Καλέλαο δε κπνξεί λα ζπγθξηζεί κ‟ Δζέλα».
Ο Μπίζκα ήηαλ πνιχ επηπρηζκέλνο πνπ έδσζε ηελ επινγία ηνπ
ζηελ Νηξανχπαληη. Σψξα, έλνησζε πεηλαζκέλνο θαη ξψηεζε ηνλ
Κξίζλα, «Έρεηο θέξεη θάηη λα θάσ; Γψζε κνπ θάηη απφ ηα
θαγψζηκα πνπ θξαηάο».
Δθείλε ηε ζηηγκή, ν Κξίζλα αθνχκπεζε ζην πάησκα ηα ζαληάιηα
ηεο Νηξανχπαληη, πνπ είρε ηπιηγκέλα κε ην ξνχρν ηνπ θαη ηα
θξαηνχζε θάησ απφ ηε καζράιε ηνπ. Ο Μπίζκα ηνλ ξψηεζε, «Γηαηί
θνπβαιάο απηά ηα ζαληάιηα;» Κη Δθείλνο ηνπ απάληεζε, «Δζχ
ήζνπλ ρακέλνο ζηηο ζθέςεηο ζνπ θαη βάδηδεο πέξα-δψζε εδψ ζηε
ζθελή ζνπ. Σα ζαληάιηα κηαο γπλαίθαο ζα έθαλαλ ζφξπβν θαζψο
πεξπαηνχζε. Αθνχγνληαο απηφ ηνλ ζφξπβν, κπνξεί λα έδηλεο
πξνζνρή ζηελ Νηξανχπαληη πνπ εξρφηαλ. Κξάηεζα ηα ζαληάιηα
θάησ απφ ηε καζράιε κνπ, ψζηε λα εηζέιζεη ζηε ζθελή ρσξίο λα
ηελ αληηιεθζείο». Ο Μπίζκα, ρχλνληαο δάθξπα , είπε ζηνλ Κξίζλα
κ‟ αίζζεκα βαζηάο αθνζίσζεο, «Ο Θεφο, γηα λα πξνζηαηέςεη ηνπο
πηζηνχο ηνπ, κπνξεί λα θξαηάεη αθφκα θαη ηα παπνχηζηα ηνπο!
Κξίζλα! Δίζαη αζχγθξηηνο. Γελ έρεηο ηζάμην».
Ο Κξίζλα ήηαλ έηνηκνο λα θάλεη νπνηαδήπνηε αζήκαληε
εξγαζία πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςεη ηνπο πηζηνχο ηνπ, ηνπο
αδειθνχο Πάληαβαο.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012  51

ΑΣΤΑ ΑΨ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΚΓΟΔΗ
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ΣΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ 2012
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
Δαπηφο. Απνζπάζκαηα απφ Οκηιίεο ηνπ ..Μπάκπα……… ... 5.00
Δηζαγσγή ζηε Γηδαζθαιία ηνπ ..Μπάκπα, ηνπ Ρ. Ναηδέκπ .... 7,00
Έλαο Ηεξέαο ζπλαληά ηνλ Sai Baba, ηνπ M. Mazzoleni………… 13.00
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
Θετθέο Αλακλήζεηο, ηεο Νηατάλ Μπάζθηλ ..................................10,00
Λφγηα ηνπ Ηεζνχ θαη ηνπ άη Μπάκπα ........................................ 7,50
Μεηακφξθσζε ζε Κνζκηθή πλεηδεηφηεηα.
Απνζπάζκαηα απφ Οκηιίεο ηνπ ..Μπάκπα…………… . 5.00
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),
επηθνηλσλήζηε κε ηνλ Λεσλίδα Ψέιηνπξα ζην ηειέθσλν 6947-687133
ή ζηείιηε e-mail ζην publications@saibaba.gr
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