
 
  

ΑΑΑΙΙΙΩΩΩΝΝΝΙΙΙΟΟΟΣΣΣ    ΗΗΗΝΝΝΙΙΙΟΟΟΧΧΧΟΟΟΣΣΣ    
Ο Αιώνιος Ηνίοτος είναι η γέθσρα ποσ ζας οδηγεί ζ’ Εμένα, 

και ποσ θέρνει Εμένα κονηά ζας.  

- Μπάμπα 
 

  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright για ηην Ελληνική Γλώζζα 
ΣΑΤΥΑ ΣΑΪ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
Μη κερδοζκοπική αζηική εηαιρεία 

ΔΚΓΟΣΔΙΣ-ΒΙΒΛΙΑ-CD-DVD 
www.saibaba.gr, publications@saibaba.gr 

Μηνιαίο Περιοδικό Αιώνιος Ηνίοτος 
Γ. Παπαλδξένπ 138  
144-52  Μεηακόξθωζε 
Κωδικός 6233 
Τεύτος 122 
Σηκή ηεύρνπο: Δπξώ 2,20 
Ιδιοκηήηης: 
άηπα άη Διιεληθέο Δθδόζεηο 
Διεσθσνηής και Εκδόηης: 
Νίθνο Κνπιαδνύξνο 
Χιόεο 1,  151-26 Μαξνύζη 
Υπεύθσνος Τσπογραθείοσ: 
Γεκήηξεο Μπεκπεδέιεο, 
dimitrisbebedelis@saibaba.gr 

Σσνδρομή (ηαρπδξνκηθώο): 
12 ηεύτη: Δζωη. €27 θαη  Δμωη. €50 
6 ηεύτη:  Δζωη. €14 θαη  Δμωη. €25 
Η θαηαβνιή ηεο ζπλδξνκήο ηνπ 
Πεξηνδηθνύ κπνξεί λα γίλεη κε δύν  
ηξόπνπο: 
1. Καηάζεζε ζηελ Σξάπεδα 
    Eurobank, Αξηζ. Λνγ/ζκνύ  
    0026.030507.0200363632, κε  
    απαξαίηεηε αλαθνξά ηνπ  
    νλνκαηεπώλπκνπ ηνπ  
    ζπλδξνκεηή ζηνλ ππάιιειν  
    ηεο ηξάπεδαο. 
2. Σαρπδξνκηθή επηηαγή ζηνλ  
    θ. Νίθν Κνπιαδνύξν.  

Αιιεινγξαθία: 
Νίθνο Κνπιαδνύξνο 
Χιόεο 1,  151-26 Μαξνύζη 
Σει.  210-61.21.876 

Περιεχόμενα 

 
 

ΣΟ ΝΣΑΡΜΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ  
ΚΑΗ ΜΟΝΗΜΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΜΑ      2 
 
ΔΟΡΣΑΜΟΗ ΣΟ ΠΡΑΑΝΣΗ ΝΗΛΑΓΗΑΜ  14 
 
ΣΟ SANKRANTI ΤΜΒΟΛΗΕΔΗ ΣΟ ΣΑΞΗΓΗ ΣΟΤ 
ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΠΡΟ ΣΖΝ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ  18 
 
ΔΗΜΑΗ ΠΑΝΣΟΣΔ ΜΑΕΗ Α    22 
 
ΚΔΨΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ (Β’ 15νθήμερο  
Γεκεμβρίοσ 2011 & Ηανοσάριος 2012)    23 
 
ΔΞΑΓΝΗΜΟ ΣΖ ΚΑΡΓΗΑ    47 
 
ΔΟΡΣΑΜΟΗ  /  ΔΚΓΖΛΩΔΗ  
ΣΟ ΠΡΑΑΝΣΗ ΝΗΛΑΓΗΑΜ ΓΗΑ ΣΟ 2012  49 
 
Ο ΖΛΗΟ ΣΟ ΚΑΣΩΦΛΗ Α    50 
 
ΝΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΑΪ     53 
 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΖΡΔΗΑ  
ΑΠΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΑΣΤΑ ΑΪ ΑΘΖΝΑ  56 
 
 

 

http://www.saibaba.gr/
mailto:publications@saibaba.gr


 
2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2012 

Οκηιία ηνπ Μπαγθαβάλ ζηηο 15 Ινπιίνπ 1996 
 

ΣΟ ΝΣΑΡΜΑ ΔΗΝΑΗ 
Ζ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΜΟΝΗΜΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΜΑ 

 

Όια ηα νλόκαηα θαη νη κνξθέο είλαη εθδειώζεηο ηνπ Τπέξηαηνπ 
Όληνο πνπ είλαη ε ελζάξθσζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο ειπίδαο. Δίλαη 
Ύπαξμε, Γλώζε, Δπδαηκνλία, ην Απόιπην, ην Με Γπαδηθό. Δίλαη 
Αιήζεηα, Καινζύλε, Οκνξθηά (άηπακ, ίβακ, νύληαξακ). 

                                                   (αλζθξηηηθόο ηίρνο) 
 

ΜΗΝ  ΕΓΚΑΣΑΛΕΙΨΕΣΕ  ΠΟΣΕ  ΣΗΝ  ΑΛΗΘΕΙΑ 
Ο,ΣΙ  ΚΑΙ  ΝΑ  ΤΜΒΕΙ 

θεξ μζ έιροπεξ ηαζ άροπεξ ιμνθέξ ύπανλδξ πμο αθέπμοιε 
ζημκ ηόζιμ, είκαζ εκζανηώζεζξ ηδξ εζνήκδξ. Ζ θοζζηή 
ιμνθή όθςκ ηςκ γςκηακώκ όκηςκ είκαζ δ εκζάνηςζδ ηδξ 

μιμνθζάξ. Ζ εεζόηδηα, πμο είκαζ δ εκζάνηςζδ ηδξ Αθήεεζαξ, ηδξ 
Καθμζύκδξ ηαζ ηδξ Οιμνθζάξ (άηπακ, ίβακ, νύληαξακ) είκαζ 
πανμύζα ζε όθα ηα ζημζπεία ηαζ ηα έιαζα όκηα, ςξ δ ανπή ηδξ 
εκόηδηαξ. Αοηό εζπώεδηε ηαζ από ημκ Πθάηςκα, ημκ ιέκημνα ημο 
Ανζζημηέθδ, εηαημκηάδεξ πνόκζα πνζκ από ημκ Υνζζηό. Δίπε όηζ δ 
αθήεεζα, δ ηαθμζύκδ ηαζ δ μιμνθζά δζαιόνθςζακ ηδ αάζδ ημο 
ηόζιμο.  

Ζ Απιεζηία Καηαζηξέθεη ηε Εωή ηνπ Αλζξώπνπ  

Ζ Αθήεεζα είκαζ δ αάζδ ηςκ πάκηςκ. Η Αιήζεηα παξακέλεη 
αλαιινίσηε θαη ζηηο ηξεηο πεξηόδνπο ηνπ ρξόλνπ – παξειζόλ, 
παξόλ θαη κέιινλ.

1
 Ζ ηαθμζύκδ είκαζ δ πναβιαηζηή εεζόηδηα. Γζα 

ηδκ αηνίαεζα, δ ηαθμζύκδ είκαζ αβζόηδηα. Πανόθμ πμο μ άκενςπμξ 
είκαζ πνμζηζζιέκμξ ιε ηδκ ανπή ημο άηοαι, ίααι, μύκηαναι, 
αδοκαηεί κα ηαηακμήζεζ ηδ δζηή ημο αθήεεζα, μιμνθζά ηαζ ηαθμζύκδ. 
Μόκμ ακ ζοκεζδδημπμζήζεζ ηζξ ανπέξ ηδξ αθήεεζαξ, ηαθμζύκδξ ηαζ 
μιμνθζάξ εα ιπμνέζεζ κα ηαηαθάαεζ ηδκ πναβιαηζηή έκκμζα ηδξ 
ακενώπζκδξ ζδζόηδηαξ. Σδ ζδιενζκή επμπή, μ άκενςπμξ ιεθεηάεζ 
ζενά ηείιεκα όπςξ ημοξ Βέδεο, ηζξ Πνπξάλα (ιοεμθμβζηά ηείιεκα), 
ηα Μπξάρκα νύηξα (ανπέξ ημο Μπνάιπα), ηδ Ρακάγηελα, ηδκ 

                                                 
1 
Trikalabadhyam Sathyam. 
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Μπάγθαβαλη Γθίηα, ηδ Βίαθμ ηαζ ημ Κμνάκζ. Πανόθμ πμο ιεθεηάεζ 
όθ‟ αοηά, ζηενείηαζ βαθήκδξ, δζόηζ δεκ εέηεζ ζ‟ εθανιμβή ηζξ 
δζδαζηαθίεξ ημοξ. Ζ απθή ακάβκςζδ ηςκ ζενώκ ηεζιέκςκ ιπμνεί κα 
ζοβηνζεεί ιε ηδκ ηαηακάθςζδ αναζςιέκμο βάθαηημξ. ηακ όιςξ 
εέηεζ ηακείξ ζ‟ εθανιμβή, ιε ηδ δέμοζα αθμζίςζδ, αοηά πμο 
ιεθεηάεζ, είκαζ ζακ κα πίκεζ πθήνεξ βάθα. Σμ κα αάγεζ ηακείξ ηάηζ ζ‟ 
εθανιμβή, απμηεθεί βζ αοηόκ πναβιαηζηή δύκαιδ. Σμ ηήνοβια, δ 
δζάδμζδ ηδξ βκώζδξ ηαζ δ εονοιάεεζα, πςνίξ ηδκ εθανιμβή ζηδκ 
πνάλδ, δεκ απμηεθμύκ πανά επίδεζλδ. διακηζηή θμζπόκ, είκαζ δ 
εθανιμβή ζηδκ πνάλδ, όπζ ημ ηήνοβια. 

Πνην είλαη ην όθεινο λα έρεη ν άλζξσπνο ζηελ θαηνρή 
ηνπ ηεξάζηην πινύην, αλ δελ κπνξεί λα απνθνκίζεη 
θάπνηεο αλέζεηο ή επθνιίεο από απηόλ; Αθόκα θαη αλ 
ππάξρεη άθζνλν λεξό κέζα ζε κηα ιίκλε, ν ζθύινο δελ 
ζα πηεη ην λεξό παξά κόλν ζα ην γιείςεη. Αλάινγε είλαη 
θαη ε κνίξα ηνπ θηιάξγπξνπ. 

(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ) 

Ο άκενςπμξ ηδ ζδιενζκή επμπή είκαζ πνμζηζζιέκμξ ιε πακηόξ 
είδμοξ βκώζδ, πθμύημ ηαζ δύκαιδ, αθθά πμζμ ημ όθεθμξ; Ζ 
ανκδηζηή ζδζόηδηα ηδξ απθδζηίαξ πμο ημκ δζαηαηέπεζ ηάκεζ ηα πάκηα 
άπνδζηα. Ζ απθδζηία ημο δεκ έπεζ όνζα θόβς ηδξ επζννμήξ ηδξ 
Δπμπήξ Κάθζ (Κάιη Γηνύγθα). Γε πνδζζιμπμζεί ημκ πθμύημ ημο μύηε 
βζα ημκ εαοηό ημο, αθθά μύηε κα βζα κα ημκ ιμζναζηεί ιε ημοξ 
άθθμοξ. Καζ δεκ θηάκεζ πμο δε ιμζνάγεηαζ ημκ πθμύημ ημο ιε ημοξ 
άθθμοξ, δε εέθεζ κα ημοξ αθέπεζ ηακ εοηοπζζιέκμοξ. Σα γώα δεκ 
είκαζ ηόζμ ακόδηα, ώζηε κα ηνύαμοκ ηάηζ μύηε έπμοκ ηδκ ηαηή 
ζδζόηδηα ημο κα ηθέαμοκ. Αοηά ηα εθαηηώιαηα όιςξ είκαζ εονέςξ 
δζαδεδμιέκα ζημκ ζδιενζκό άκενςπμ. Ακ δεκ απαθθαβεί από αοηά, 
πκεοιαηζηέξ πεζεανπίεξ όπςξ δ επακάθδρδ ημο Οκόιαημξ ημο 
Θεμύ, μ Γζαθμβζζιόξ ηαζ δ Λαηνεία είκαζ πακηεθώξ άπνδζηεξ. 
Λαηνεία πςνίξ αβάπδ ηαζ αθμζίςζδ πςνίξ πίζηδ, δεκ έπμοκ κόδια. 
Μπμνεί ηάπμζμξ κα ιδκ έπεζ ηακεκόξ είδμοξ βκώζδ, κα ιδκ αημύεζ 
ηζξ δζδαζηαθίεξ ηςκ ζενώκ ηεζιέκςκ ηαζ κα ιδκ ηαηαθαααίκεζ ημ 
ααεύ ημοξ κόδια. ανηεί όιςξ κα έπεζ αβάπδ ηαζ πίζηδ. 
Ακανςηδεείηε ηζ παίνκεζ ηακείξ ιαγί ημο όηακ εβηαηαθείπεζ ημ ζώια 
ημο. Δζείξ πνδζζιμπμζείηε ημ ζώια ζαξ βζα ηδκ εηηέθεζδ δζαθόνςκ 
ενβαζζώκ ηαζ ηαηαθεύβεηε ζε αεέιζηεξ πναηηζηέξ βζα κα ημ 
δζαηδνήζεηε ηαζ βζα κα θνμκηίζεηε ηδκ μζημβέκεζά ζαξ. 
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Όηαλ θάπνηνο είλαη άπιεζηνο, ζε θακηά ηνπ πξνζπάζεηα 
δε ζα έρεη επηηπρία. Πνιιέο ακαξηίεο ζα δηαπξάμεη θαη 
όινο ν θόζκνο ζα ηνλ ριεπάζεη. Οη δηθνί ηνπ άλζξσπνη 
ζα ηνλ εγθαηαιείςνπλ, ζα ράζεη όια ηα πινύηε θαη ηνλ 
ζεβαζκό. Η απιεζηία ηνπ ζα ηνλ θαηαζηξέςεη εληειώο. 

                                             (Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ) 

Να Κάλεηε ωζηή Υξήζε ηνπ Πινύηνπ 

Αοηή είκαζ δ ηαηή επίδναζδ ηδξ Δπμπήξ Κάθζ. Ζ απθδζηία έπεζ βίκεζ 
ιόδα αοηή ηδκ επμπή. Ο άκενςπμξ ζήιενα δεκ έπεζ ιέζα ημο ίπκμξ 
δζάεεζδξ βζα εοζία. Ο ανπαίμξ πμθζηζζιόξ ηδξ Ηκδίαξ δήθςκε: Η 
αζαλαζία δελ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δξάζεο, ησλ απνγόλσλ ή ηνπ 
πινύηνπ. Δπηηπγράλεηαη κόλν κέζσ ηεο ζπζίαο.

2
 

Όηαλ έλαο ακαξησιόο θνιπκπάεη ζηα πινύηε, δελ ηξέθεη 
θακηά εθηίκεζε ή ζεβαζκό νύηε θαλ γηα ηνλ Θεό. Μόλν 
όηαλ ράζεη ηα πάληα αληηιακβάλεηαη ηελ αιήζεηα. 

                                             (Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ) 

ζμ μ άκενςπμξ είκαζ ενςηεοιέκμξ ιε ηα πθμύηδ ημο, δεκ έπεζ 
ιάηζα βζα ηδκ πναβιαηζηόηδηα ημο ηόζιμο. Σδκ αθέπεζ ιόκμ όηακ 
πάζεζ ηα πάκηα. Σζ είκαζ αοηόξ μ ηόζιμξ; Σζ είκαζ αοηή δ γςή; Πόζμ 
εα ηναηήζεζ; Σζ έπεηε ηαηαθένεζ ζ‟ αοηή ηδ γςή; Σα πάκηα είκαζ ζακ 
πεναζηζηά ζύκκεθα. ηακ είζηε κέμζ, ενβάγεζηε ζηθδνά, απμηηάηε 
δζαθόνςκ εζδώκ βκώζεζξ ηαζ ακηζιεηςπίγεηε πμθθέξ πνμηθήζεζξ 
ζηδ γςή. Οζ πανέξ ηδξ κζόηδξ είκαζ εθήιενεξ. θεξ μζ ζπέζεζξ είκαζ 
πανμδζηέξ. Μόκμ έκα πνάβια οπάνπεζ πμο είκαζ αζώκζμ ηζ αοηό 
είκαζ δ αβάπδ βζα ημκ Θεό. Ακ δεκ απμηηήζεηε αβάπδ βζα ημκ Θεό, ηζ 
κόδια έπεζ κ‟ απμηηήζεηε μ,ηζδήπμηε άθθμ; ζμ ηαζ ακ γήζεηε, ζημ 
ηέθμξ εα εβηαηαθείρεηε ημκ ηόζιμ ιε αδεζακά πένζα. 

Σν ζώκα, πνπ απαξηίδεηαη από ηα πέληε ζηνηρεία, είλαη 
αδύλακν θαη αξγά ή γξήγνξα ζα απνζπληεζεί. Μπνξεί ε 
δηάξθεηα δσήο λα είλαη 100 ρξόληα, αιιά ην πόζν ζα 
δήζεη θαλείο δελ είλαη θαζόινπ δεδνκέλν. Μπνξεί λ‟ 
αθήζεη ην ζλεηό ηνπ ζώκα νπνηαδήπνηε ζηηγκή – ζηελ 
παηδηθή ηνπ ειηθία, ζηε ληόηε ηνπ ή ζηα γεξάκαηά ηνπ. Ο 
ζάλαηνο είλαη βέβαηνο. Γηα ην ιόγν απηό, πξηλ ραζεί ην 

                                                 
2
 Na Karmana Na Prajaya Dhanena Thyagenaike    Amrutatthwamanasu. 
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ζώκα, θαιό είλαη ν άλζξσπνο λα πξνζπαζήζεη λα 
γλσξίζεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ θύζε. 

                                       (Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ) 

   Γεκ έγδζακ άναβε ααζζθζάδεξ πμο είπακ ηενάζηζα ααζίθεζα ηαζ 
πμο ήηακ βειάημζ έπανζδ ηαζ αθαγμκεία; Πμύ είκαζ όιςξ ηώνα; 
Πνέπεζ κα ενβάγεζηε ζηθδνά ηαζ κα αβάγεηε ηόζα όζα ζαξ 
πνεζάγμκηαζ πνμηεζιέκμο κα γείηε πςνίξ ζηενήζεζξ. Δζζπκέμοιε ηαζ 
εηπκέμοιε αένα. Σνώιε, πςκεύμοιε ημ θαβδηό ηαζ απμαάθθμοιε 
ηα απμννίιιαηα. Γζ‟ αοηό, μ άκενςπμξ: δεκ πνέπεζ ιόκμ                       
κ‟ απμηηήζεζ πθμύημ, αθθά κα ημκ λμδέρεζ βζα ημ ζςζηό ζημπό. Γεκ 
πνέπεζ κα ιαγεύεηε ηαζ κα ηα ηνύαεηε. Αοηό πμο πνέπεζ κα 
δζαθοθάλεηε δεκ είκαζ μ πθμύημξ αθθά ημ Νηάνια (δ ανεηή). Σμ 
Νηάνια είκαζ δ πναβιαηζηή ηαζ ιόκζιδ πενζμοζία ζαξ. Αοηή ηδκ 
αθήεεζα πνέπεζ κα ζοκεζδδημπμζήζεηε ζήιενα. 

 ‟ έκα πςνζό γμύζακ δύμ αδένθζα πμο ήζακ ιεβάθμζ 
ηζζβημύκδδεξ. Πανόθμ πμο είπακ ιαγέρεζ ηενάζηζμ πθμύημ, δεκ 
λόδεοακ μύηε δεηάνα. Πμηέ δεκ έηνςβακ θαβδηό ιέπνζ κα 
πμνηάζμοκ. Γεκ άκααακ ηδ θάιπα ημοξ πάκς από πέκηε θεπηά βζα 
κα ιδκ ηάρεζ πενζζζόηενμ θάδζ. Μζα ιένα πέεακε ηάπμζμξ ζ‟ έκα 
βεζημκζηό πςνζό πμο απείπε δέηα πζθζόιεηνα από ημ δζηό ημοξ. Καηά 
ημ έεζιμ ηδξ επμπήξ, μ έκαξ από ημοξ αδενθμύξ έπνεπε κα πάεζ 
ζημ άθθμ πςνζό βζα κα πανδβμνήζεζ ηδκ μζημβέκεζα βζα ηδκ απώθεζά 
ηδξ. Ο ιεβαθύηενμξ αδενθόξ ζδηώεδηε κςνίξ ημ πνςί βζα κα 
ηαθύρεζ ηδκ απόζηαζδ ιε ηα πόδζα, βζαηί ακ έπαζνκε ημ θεςθμνείμ, 
εα έπνεπε κα λμδέρεζ πνήιαηα. Δίπε ζημκ αδενθό ημο                     
κ‟ ακάρεζ ηδ θάιπα βζα κα αάθεζ ιενζηά νμύπα ζηδκ ηζάκηα ημο. 
Μόθζξ όιςξ έθοβε από ημ ζπίηζ, μ κεώηενμξ αδενθόξ έζαδζε ηδ 
θάιπα βζα κα βθζηώζεζ ημ θάδζ. 

 Όζηενα από ηνία πζθζόιεηνα, μ ιεβαθύηενμξ αδενθόξ βύνζζε 
ζπίηζ ηαζ πηύπδζε ηδκ πόνηα. Ο κεόηενμξ αδενθόξ νώηδζε: «Πμζμξ 
είκαζ;» ηαζ μ αδενθόξ ημο απάκηδζε: «Δίιαζ μ ιεβάθμξ ζμο 
αδενθόξ». Ο ιζηνόξ αδενθόξ ημκ νώηδζε βζαηί είπε βονίζεζ. Ο 
ιεβάθμξ απάκηδζε: «ηακ έθοβα από ημ ζπίηζ, λέπαζα κα ζμο πς 
κα ζαήζεζξ ηδ θάιπα. Έπνεπε θμζπόκ κα βονίζς βζα κα δς ιήπςξ 
έηαζβε αηόια». Σόηε μ ιζηνόηενμξ αδενθόξ απάκηδζε: «Αδενθέ, 
έπεζξ ηδκ εκηύπςζδ όηζ δεκ έπς ζηάθα ιοαθό; Έζαδζα ηδ θάιπα 
ιόθζξ έθοβεξ από ημ ζπίηζ. Δζύ όιςξ πενπάηδζεξ όθδ αοηή ηδκ 
απόζηαζδ βζα κα ιμο ημ εοιίζεζξ. Γε ζηέθηδηεξ ηδ θεμνά πμο 
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οπέζηδζακ ηα ζακδάθζα ζμο ιε όθμ αοηό ημ άζημπμ πενπάηδια;» 
Σόηε μ ιεβάθμξ αδενθόξ είπε: «Αδενθέ, δεκ είιαζ ηόζμ ακόδημξ 
όζμ κμιίγεζξ. Έαβαθα ηα ζακδάθζα ιμο, ηα έηακα έκα δέια ηάης 
από ηδ ιαζπάθδ ιμο ηαζ ιεηά πενπάηδζα». 

 Γζα πμζμ θόβμ κα έπεζ ηακείξ ζακδάθζα, ακ δεκ ηα πνδζζιμπμζεί 
από ηδκ ηζζβημοκζά ημο; Σζ κόδια έπεζ μ πθμύημξ ηαζ δ πενζμοζία, 
ακ ηάπμζμξ δεκ είκαζ ζε εέζδ κ‟ ακηθήζεζ ηάπμζα άκεζδ ή 
πθεμκέηηδια από αοημύξ; Πνέπεζ κα πενκάηε ιζα άκεηδ γςή ηαζ κα 
ηάκεηε ηαζ ηδ γςή ηςκ άθθςκ άκεηδ. Γζαθμνεηζηά, ηζ κόδια εα έπεζ 
όθμξ ζαξ μ πθμύημξ; 

Υξεζηκνπνηήζηε ηε Μόξθωζή ζαο γηα λα Βνεζάηε Άιινπο 

Απμηηάηε πμθθώκ εζδώκ βκώζεζξ. ημπόξ όιςξ ηδξ ιόνθςζδξ δεκ 
είκαζ δ ελαζθάθζζδ ενβαζίαξ. Πνέπεζ κα πνδζζιμπμζήζεηε ηδ 
ιόνθςζή ζαξ βζα ημ ηαθό ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ βζα ηδ αεθηίςζδ ημο 
πςνζμύ ζαξ. Γεκ οπάνπεζ θόβμξ κα απμηηάηε πηοπία. Οζ 
ζπμοδαζηέξ ζήιενα πνδζζιμπμζμύκ ηα πηοπία ημοξ όπςξ μζ 
επαίηεξ ηα ηύπεθθά ημοξ. Σνέπμοκ από ημ έκα βναθείμ ζημ άθθμ 
επαζηώκηαξ ιζα δμοθεζά. Απμηηήζηε ηδ βκώζδ πμο εα ζαξ ηάκεζ 
ακελάνηδημοξ. Ακαθάαεηε δναζηδνζόηδηεξ πμο εα είκαζ επςθεθείξ 
βζα ηδκ πνόμδμ ημο πςνζμύ ζαξ. Μζθήζηε ζημοξ πςνζακμύξ βζα ηδκ 
οβεία ηαζ ηδκ οβζεζκή, ώζηε κα ιδκ ηαθαζπςνμύκηαζ από αννώζηζεξ. 
Μάεεηέ ημοξ ηδ ζδιαζία ηδξ ηαεανζόηδηαξ ηαζ αμδεήζηε ημοξ κα 
αεθηζώζμοκ ημ απμπεηεοηζηό ζύζηδια ημο πςνζμύ. Γζδάληε ημοξ 
πνήζζιεξ ιεεόδμοξ, όπςξ δ ηαθθζένβεζα θαπακζηώκ βζα δ 
ζοκηήνδζή ημοξ. Μμζναζηείηε ηζξ βκώζεζξ ζαξ ιε ηα παζδζά ημο 
πςνζμύ. Δηεί έβηεζηαζ δ πναβιαηζηή αλία ηδξ ιόνθςζήξ ζαξ. Ο 
άλζξσπνο παίξλεη αμία όηαλ ππεξεηεί ηνπο άιινπο θαη ακαξηάλεη 
όηαλ ηνπο πιεγώλεη.

3
 Πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηε ηδ ιόνθςζή ζαξ 

βζα κα αμδεάηε άθθμοξ. 

Σδ ζδιενζκή επμπή, ιόθζξ μζ θμζηδηέξ πάνμοκ ηα πηοπία ημοξ, 
πδβαίκμοκ ζημ βναθείμ εονέζεςξ ενβαζίαξ βζα κα εββναθμύκ 
πνμηεζιέκμο κα ανμοκ δμοθεζά. ζμζ έπμοκ ορδθή ιόνθςζδ, 
ζηέθκμοκ αζηήζεζξ βζα δμοθεζά ζημ ελςηενζηό. Γεκ είκαζ αοηόξ μ 
πναβιαηζηόξ ζημπόξ ηδξ εηπαίδεοζήξ ζαξ. Ο πναβιαηζηόξ ζημπόξ 
ηδξ είκαζ δ δνάζδ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ οπαίενμο. Γεκκζέζηε, 
ιεβαθώκεηε ηαζ ιμνθώκεζηε ζημ πςνζό ζαξ. ,ηζ ηενδίζαηε ζηδ 
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γςή, ημ απμηηήζαηε από ημ πςνζό ζαξ. Ζ ημζκςκία ζάξ πνμίηζζε ιε 
πμθθώκ εζδώκ ζηακόηδηεξ. Γεκκζέζηε ηαζ ιεβαθώκεηε ζηδκ ημζκςκία 
ηαζ πενκάηε ηδ γςή ζαξ ιέζα ζηδκ ημζκςκία. Γεκ εα έπνεπε κα 
κζώεεηε εοβκςιμζύκδ βζα ηδκ ημζκςκία πμο ηόζα πμθθά έηακε βζα 
εζάξ; Γοζηοπώξ όιςξ, μζ ζπμοδαζηέξ ζήιενα ζηενμύκηαζ 
αζζεδιάηςκ αοημύ ημο ηύπμο. Κάκμοκ ιζα εβςηεκηνζηή γςή ηαζ δεκ 
ημοξ κμζάγεζ ηίπμηα πενζζζόηενμ από ημοξ εαοημύξ ημοξ ηαζ ηδκ 
μζημβέκεζά ημοξ. Ακ γείηε ιζα ηόζμ εβςζζηζηή γςή, ηόηε πμζμξ εα 
θνμκηίζεζ ηα πθήεδ; θμζ είκαζ παζδζά ημο Θεμύ. θμζ είζηε 
αδένθζα. Γζ‟ αοηό πνέπεζ κ‟ αβςκίγεζηε βζα ημ ηαθό όθςκ. Να 
ενβάγεζηε βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ ημζκςκίαξ ιε ζοκενβαζία ηαζ 
ακεηηζηόηδηα, πςνίξ κα δίκεηε θααή ζε ζοβηνμύζεζξ. Καθθζενβήζηε 
ηζξ ζδζόηδηεξ ηδξ ακεηηζηόηδηαξ ηαζ ηδξ δζαθθαηηζηόηδηαξ. Ζ εκόηδηα 
είκαζ μοζζαζηζηή. Βάθηε ζ‟ εθανιμβή ηδκ ανπή ηδξ εκόηδηαξ. ιόκμ 
ηόηε εα ιπμνέζεζ αοηή κ‟ ακαπηοπεεί. Ζ εκόηδηα δεκ έβηεζηαζ ιόκμ 
ζημ κα παζνεηάηε μ έκαξ ημκ άθθμ. Ζ εκόηδηα πνέπεζ κ‟ 
ακηζηαημπηνίγεηαζ ζηδκ πνάλδ. Να δμοθεύεηε εκςιέκμζ. Τπάνπεζ 
ηενάζηζμ όθεθμξ ζηδκ εκόηδηα. Πνέπεζ, θμζπόκ, μζ ζπμοδαζηέξ κα 
ηαθθζενβήζμοκ εονύηδηα αζζεδιάηςκ ηαζ κμο. Ακαπηύλεηε 
δζεύνοκζδ ηδξ ηανδζάξ (Υξίληαγηα). Πμύ ανίζηεηαζ δ Υνίκηαβζα ζημ 
ζώια ζαξ; Γε ιζθάιε βζα ηδ ζςιαηζηή ηανδζά πμο ανίζηεηαζ ζηδκ 
ανζζηενή ιενζά ημο ζηήεμοξ ζαξ. Γεκ εκκμμύιε αοηή όηακ ιζθάιε 
βζα Υξίληαγηα. ηδκ πναβιαηζηόηδηα, δ Υξίληαγηα είκαζ πανμύζα 
ιέζα ζε μθόηθδνμ ημ ζώια. Γεκ έπεζ όνζα. δζαπμηίγεζ ηα πάκηα. 
πμζμξ θμζπόκ ένπεηαζ ιέζα ζημ πεδίμ ηδξ δζηήξ ζαξ Υξίληαγηα, 
είκαζ άκενςπμξ ηδξ μζημβέκεζά ζαξ. Σδ γςή ζαξ πνέπεζ κα ηδ γείηε 
ιε πανόιμζα αζζεήιαηα αδεθθόηδηαξ ηζ εκόηδηαξ. ημπόξ ηδξ 
εηπαίδεοζδξ δεκ είκαζ κα ζαξ ελαζθαθίζεζ ηα πνμξ ημ γδκ. ημπόξ 
ηδξ είκαζ κα ζαξ ηάκεζ άημιμ ηαθθζενβδιέκμ. Ζ εηπαίδεοζδ είκαζ ιζα 
δζαδζηαζία ελεοβεκζζιμύ. ηακ ακαπηύλεηε παζδεία, δε εα έπεηε 
έθθεζρδ βζα ηα πνμξ ημ γδκ. οκδείγεηε κα ράθθεηε ηαεδιενζκά: Αλ 
πξνζηαηεύεηο ην Νηάξκα, ζα πξνζηαηεπηείο από ην Νηάξκα.

4
 κηςξ, 

όηακ οπεναζπίγεζηε ημ Νηάνια, ημ ίδζμ ημ Νηάνια εα ζαξ 
πνμζηαηεύζεζ. Πνέπεζ θμζπόκ κα εκεαννύκεηε ηδκ εθανιμβή ημο 
Νηάνια ζηδκ ημζκςκία. ηακ εκεαννύκεηε ημ Νηάνια ζηα πςνζά, 
αοηό ε‟ ακαπηοπεεί ελίζμο ζηζξ ιζηνέξ ηαζ ηζξ ιεβάθεξ πόθεζξ.  

                                                 
4
 Dharmo Rakshati Rakshitah. 
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Σα Αλζξώπηλα Όληα Πξέπεη λ’ Αλαπηύμνπλ ηηο Αλζξώπηλεο 
Ηδηόηεηέο ηνπο 

πνπδαζηέο, 

Σδ ζδιενζκή επμπή, μζ πμθζηζζηζηέξ παναδόζεζξ ηδξ Ηκδίαξ 
εθανιόγμκηαζ ημοθάπζζημκ ζε ηάπμζμ πμζμζηό, ιόκμ ζηα πςνζά. 
Γεκ ηζξ ζοκακηάξ πμοεεκά ζηζξ πόθεζξ ηαζ ηζξ ιεβαθμοπόθεζξ. Μόκμ 
ζηα πςνζά ζοκακηάξ αλίεξ όπςξ ημ Νηάνια, ηδ δζηαζμζύκδ, ηδκ 
εβηανηένδζδ ηαζ ηδκ αβάπδ, μζ μπμίεξ έπμοκ εηθείρεζ από ιζηνέξ 
ηαζ ιεβάθεξ πόθεζξ. Πανόθμ πμο ζηζξ πόθεζξ οπάνπμοκ δζηαζηήνζα, 
ηνάπεγεξ, πακεπζζηήιζα ηαζ πμθθά άθθα ζδνύιαηα, εηείκμ πμο 
οπενηενεί ζε αοηέξ είκαζ δ αδζηία, δ ακδεζηόηδηα ηαζ δ δζαθεμνά. 
Από ηδκ άθθδ πθεονά, εκώ ζηα πςνζά δεκ οπάνπμοκ αοημύ ημο 
είδμοξ ηα ζδνύιαηα, μζ άκενςπμζ εθανιόγμοκ ηζξ αλίεξ ηαζ ηδκ 
δεζηή. Αηόια ηαζ μζ θοθέξ πμο γμοκ ζηα δάζδ, ιαηνζά από ηδκ 
ημζκςκία, δζαεέημοκ ηδκ αίζεδζδ ηδξ αθήεεζαξ ηαζ ηδξ δζηαζμζύκδξ. 
ηδκ πναβιαηζηόηδηα, αοηέξ είκαζ πμο ζηδνίγμοκ ημκ πμθζηζζιό ιαξ. 
Οζ άκενςπμζ ζήιενα απμηημύκ ιόνθςζδ ηαζ ιεηά ηζ ηάκμοκ; 
Καηαζηνέθμοκ ημκ πμθζηζζιό, ηζξ αλίεξ ηαζ ηδκ δεζηή. Βαζζηά, 
ηαηαζηνέθμοκ ηδκ ίδζα ηδκ ακενώπζκδ ζδζόηδηα. Πμζα είκαζ δ 
ακενώπζκδ ζδζόηδηα ηδ ζδιενζκή επμπή; Υζθζάδεξ πνόκζα έπμοκ 
πενάζεζ από ηόηε πμο μ άκενςπμξ βεκκήεδηε ζ‟ αοηή ηδ βδ. Ζ 
ακενώπζκδ όιςξ ζδζόηδηα δεκ έπεζ βεκκδεεί αηόια ιέζα ημο. 
οκακηάξ άημια πμο είκαζ άκενςπμζ ιόκμ ζηδ ιμνθή, αθθά όπζ 
ζηδκ πνάλδ. Πόηε θμζπόκ εα ακείζεζ δ ακενώπζκδ ζδζόηδηα ιέζα 
ζημκ άκενςπμ; Πόζεξ θμνέξ έπεζ βεκκδεεί μ άκενςπμξ ηαζ πόζεξ 
θμνέξ εα βεκκδεεί αηόια; Βαζζηά, δ ακενώπζκδ ζδζόηδηα πνέπεζ κα 
βεκκζέηαζ ιέζα ζημκ άκενςπμ ιαγί ιε ηδ θοζζηή βέκκδζή ημο. Λέιε 
όηζ πνέπεζ κα θέιε ηδκ αθήεεζα. Τπάνπεζ όιςξ ηακείξ πμο κα θέεζ 
ηδκ αθήεεζα; Σμ ιόκμ πμο ηάκεζ μ άκενςπμξ ζήιενα είκαζ κα 
λεζημιίγεζ ακαθήεεζεξ. ,ηζ ηάκεζ είκαζ άδζημ ηαζ ακίενμ. Πώξ κ‟ 
ακαδοεεί ηόηε δ ακενώπζκδ ζδζόηδηα ιέζα ημο; Πμοθζά ηαζ γώα 
αημθμοεμύκ μνζζιέκμοξ ηακόκεξ. ,ηζ ηάκμοκ βίκεηαζ βζα ημ ζςζηό 
θόβμ, ηδ ζςζηή επμπή. Ο άκενςπμξ όιςξ δεκ έπεζ μύηε ζςζηό 
θόβμ, μύηε ζςζηή επμπή. Χξ εη ημύημο, ηζ αλία έπεζ όθδ δ ιόνθςζδ 
πμο πήναηε; Γζα πμζμ θόβμ κ‟ απμηηήζεζ ηακείξ όθδ αοηή ηδκ 
άπνδζηδ ιόνθςζδ; Απμηηήζηε ηδ ιόνθςζδ πμο είκαζ ςθέθζιδ βζα 
ηδκ ημζκςκία, πμο ηαθθζενβεί αδενθζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλύ ηςκ 
ακενώπςκ ηζ επζηνέπεζ ζηδκ ακενώπζκδ ζδζόηδηα κ‟ ακείζεζ ιέζα 
ζαξ. 
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ηδκ επμπή ιαξ, εηείκμ πμο οπενζζπύεζ ιεηαλύ ακενώπςκ, 
πςνζώκ ηαζ Πμθζηεζώκ είκαζ ημ ιίζμξ. Πώξ, θμζπόκ, κα ιδκ οπάνπεζ 
ιίζμξ ιεηαλύ ιζαξ πώναξ ηαζ ιζαξ άθθδξ; ηακ εζείξ ηαθθζενβείηε ημ 
ιίζμξ ιέζα ζηδκ ίδζα ηδκ Πμθζηεία ζαξ ηαζ ηδ πώνα ζαξ εα πνέπεζ 
κα κηνέπεζηε ιεηά κα θέηε όηζ δ ηάδε πώνα ζάξ επζηίεεηαζ επεζδή 
ζαξ ιζζεί; Πνέπεζ πνώηα κα αάθεηε ηάλδ ζημ ζπζηζηό ζαξ, ημ πςνζό 
ζαξ, ηδκ πόθδ ηαζ ηδκ Πμθζηεία ζαξ. Ακ δεκ ηαημνεώζεηε κ‟ 
απαθθάλεηε ημ ζπζηζηό ζαξ από ζοβηνμύζεζξ, πώξ εα ιπμνέζεηε 
κα επζθένεηε ανιμκία ιεηαλύ ιζαξ πώναξ ηαζ ιζαξ άθθδξ; Πμζμξ 
είζηε εζείξ πμο εέθεηε κα δζμνεώζεηε ημοξ άθθμοξ; Με πμζμ 
δζηαίςια εα ημ ηάκεηε; Φνμκηίζηε πνώηα κα επζθένεηε ανιμκία ζημ 
ζπζηζηό ζαξ ηαζ κ‟ ακαπηύληε ηδκ ακενώπζκδ ζδζόηδηά ζαξ. Να 
εεςνείηε ημοξ πάκηεξ παζδζά ημο Θεμύ. Αοημύ ημο είδμοξ ηδ 
ιόνθςζδ εα έπνεπε κα θαιαάκμοκ μζ ζπμοδαζηέξ ηδ ζδιενζκή 
επμπή. 

Πνηέ λα κελ εγθαηαιείπεηε ηελ Αιήζεηα ό,ηη θαη αλ ζπκβεί 

πμο ηαζ κα ημζηάλεηε ζήιενα, μζ άκενςπμζ δζράκε βζα ημ πνήια. Σζ 
ημ εέθεηε όθμ αοηό ημ πνήια; Σζ εα ημ ηάκεηε; Μήπςξ εα ημ 
πνδζζιμπμζήζεηε βζα ηδκ εοδιενία ηδξ πώναξ ζαξ ή βζα κα 
αμδεήζεηε ημοξ ακαλζμπαεμύκηεξ; Σμ πνδζζιμπμζείηε άναβε βζα ηδκ 
ελάπθςζδ ηδξ παζδείαξ; Μήπςξ ηαΐγεηε ημοθάπζζημκ ημοξ 
γδηζάκμοξ; Ακ ημ πνήια δεκ ηαηακαθώκεηαζ βζα ηάπμζμ ηαθό ζημπό, 
δεκ αλίγεζ πενζζζόηενμ από ηδ ζηόκδ. Γεκ πνέπεζ κα ζπαηαθάηε ηδ 
γςή ζαξ βζα ηδ ζοζζώνεοζδ πνδιάηςκ. Αθζενώζηε ηδ γςή ζαξ βζα 
ηδκ ελάπθςζδ ηδξ ζοιπόκζαξ ηαζ ηδξ αβάπδξ ζηδκ ημζκςκία. 
Υνδζζιμπμζήζηε πνήιαηα βζα κα δζαηδνήζεηε ημ ζώια ζαξ 
ηαηάθθδθμ κα ιπμνεί κα εηηεθεί πνάλεζξ δεζηέξ, μζ μπμίεξ εα ζαξ 
ηζιήζμοκ. 

Πνέπεζ κα είζηε πνόεοιμζ κα εοζζάζεηε αηόια ηαζ ηδ γςή ζαξ 
βζα πάνδ ημο Θεμύ. Να ειιέκεηε ζηδκ Αθήεεζα ηαζ κ‟ αημθμοεείηε ημ 
Νηάνια. Αοηέξ είκαζ μζ δύμ αλίεξ πμο πνέπεζ κα ηαθθζενβήζεζ μ 
άκενςπμξ. Οζ Βέδεξ δζδάζημοκ: Να ιέηε ηελ αιήζεηα θαη λα 
εθαξκόδεηε ηελ εζηθή.

5
 Πμηέ κα ιδκ εβηαηαθείπεηε ηδκ αθήεεζα, 

όπμζεξ κα είκαζ μζ ζοκεήηεξ, αηόια ηαζ ακ αοηό ζημζπίζεζ ηδ γςή 
ζαξ. Πάνηε ζακ ζδακζηό ημκ Υανζζηζάκηα: Ζ πίζηδ ημο ζημκ Θεό ηαζ 
ηδκ αθήεεζα δεκ θύβζζε ιπνμζηά ζε ηαιζά δοζημθία. ημ ηέθμξ ημκ 
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έζςζε δ αθήεεζα ηαζ ηαηόνεςζε κα πάνεζ πίζς ημ ααζίθεζό ημο ηαζ 
ημκ πθμύημ ημο. Σζ είκαζ αοηό πμο ζηδνίγεζ ηδκ αθήεεζα; Δίκαζ δ 
αβάπδ. Ακαπηύληε θμζπόκ αβάπδ. Μδ ηδκ πενζμνίγεηε όιςξ ζημκ 
εαοηό ζαξ ηαζ ηδκ μζημβέκεζά ζαξ. Ακ ζηέθηεζηε ιόκμ ημκ εαοηό ζαξ 
ηαζ ηδκ μζημβέκεζά ζαξ, ηαθύηενα κα πάηε κα γήζεηε ζημ δάζμξ. Με 
πμζμ δζηαίςια γείηε ζημ πςνζό ζαξ ή ζηδκ ημζκςκία; ηακ γείηε ζηδκ 
ημζκςκία, πνέπεζ κα θνμκηίγεηε βζα ηδκ εοδιενία ηδξ. Ακ είζηε ιέθμξ 
ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ζηέθηεζηε ιόκμ ημκ εαοηό ζαξ ηαζ ηδκ μζημβέκεζά 
ζαξ, ηόηε ιμζάγεηε ιε ηάπμζμκ πμο οπμθένεζ από ιζα ακίαηδ 
αννώζηζα. Καθθζενβήζηε ηδκ εκόηδηα ηαζ γήζηε ζε ανιμκία ιε 
όθμοξ. Μδ βίκεηε εύια ηδξ αζεέκεζαξ ηδξ έπανζδξ ηαζ ημο 
εβςηεκηνζζιμύ. Να κμζάγεζηε βζα ημ ηαθό ηςκ πάκηςκ ηαζ κα 
αθέπεηε ηα πνμαθήιαηα ηςκ άθθςκ ζακ δζηά ζαξ πνμαθήιαηα. 
ηακ μζ ζπμοδαζηέξ ηαθθζενβήζμοκ αζζεήιαηα όπςξ αοηά, εα 
βίκμοκ μζ ιεθθμκηζημί ζςηήνεξ ημο έεκμοξ. Γίκεηε θμζπόκ έκα ζδακζηό 
άημιμ ηαζ οπεναζπζζηείηε ηδκ Αθήεεζα ηαζ ημ Νηάνια, αλίεξ πμο δ 
Ηκδία δζέδζδε ήδδ από ημοξ ανπαίμοξ πνόκμοξ. 

πνπδαζηέο! 

Δίζηε μζ άκενςπμζ πμο εα πεζναθεηήζμοκ ημ έεκμξ. Δίζηε μζ 
ιεθθμκηζημί δβέηεξ ηαζ ζοκήβμνμζ ηςκ πμθζηώκ. Γζ‟ αοηό πνέπεζ κ‟ 
αημθμοεείηε ημ ιμκμπάηζ ηδξ αθήεεζαξ. Αηόια ηαζ μζ ζοκήβμνμζ 
έπμοκ πάνεζ θάεμξ δνόιμ ζηζξ ιένεξ ιαξ. Ακ γμύζε μ 
Υανζζηζάκηνα ηδ ζδιενζκή επμπή, εα ημκ έηακακ κα πεζ 
εηαημκηάδεξ ρέιαηα. Αοηή είκαζ δ επίδναζδ ηδξ Δπμπήξ Κάθζ. 
Αοηόξ είκαζ ηαζ μ θόβμξ πμο δεκ ζοκακηάηε ακενώπμοξ όπςξ μ 
Υανζζηζάκηνα ζήιενα. Από ημ θόαμ ημο βζα ημοξ ζοκδβόνμοξ, μ 
Υανζζηζάκηνα εα ημ είπε ζηάζεζ βζα ηα αμοκά ηαζ ηα δάζδ! Ζ 
Αθήεεζα ηαζ ημ Νηάνια έπμοκ παεεί ηαζ δ Ακαθήεεζα ηαζ δ Έθθεζρδ 
Ζεζηήξ έπμοκ εβηαεζδνοεεί ςξ ζζπύμοζεξ αλίεξ. Αοηό πμο 
πνεζάγεηαζ κα ηάκεηε ζήιενα είκαζ κα αθθάλεηε αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ. 
Πώξ εα ημ ηαημνεώζεηε; Με ηδκ εθανιμβή ηδξ αθήεεζαξ ηαζ ηδξ 
δεζηήξ. Γεκ ανηεί κα ιζθάηε βζα ηδκ αθήεεζα. Πνέπεζ κα ηδ εέηεηε ζ‟ 
εθανιμβή. Αοηό πμο έπεηε ζηδκ ηανδζά ζαξ, πνέπεζ κα εηθναζηεί 
ιε θόβζα ηαζ αοηό πμο εηθνάγεηαζ ιε θόβζα, πνέπεζ κα ηίεεηαζ ζ‟ 
εθανιμβή. Ο ζπμοδαζηήξ εα παναιείκεζ πναβιαηζηόξ ζπμοδαζηήξ 
όζμ αημθμοεεί ημ ιμκμπάηζ ηδξ Αθήεεζαξ ηαζ ημο Νηάνια. ηακ 
αοηά ηα δύμ θείπμοκ, μ Βηληπάξηη (ζπμοδαζηήξ) εα ιεηαηναπεί ζε 
Βηζαγηάξηη (ηοκδβόξ ηςκ απμθαύζεςκ). 
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(Ο Μπαβηααάκ  έραθε ημ Μπάηγακ: άηπακ Γθληάλακ Αλάληακ 
Μπξάκα ηαζ ιεηά ζοκέπζζε ηδκ μιζθία ημο.) 

Να Φέξεζηε ζηνπο Νένπο πνπδαζηέο ζαλ λα ήηαλ Αδεξθνί 
θαη Αδεξθέο ζαο 

Αημύζηε ηαζ δώζηε ηδκ πνμζμπή ζαξ ζημ ελήξ: ηακ έκαξ κέμξ 
ζπμοδαζηήξ ένεεζ ζημ Πακεπζζηήιζό ιαξ, πνέπεζ κα ημο θενεείηε 
ιε αβάπδ ηαζ ζοιπάεεζα πενζζζόηενμ από εηείκδ πμο εα δείπκαηε 
ζημκ αδενθό ζαξ ηαζ κα ημκ ηάκεηε κα λεπάζεζ ηζξ έβκμζεξ ηαζ ηζξ 
ακδζοπίεξ ημο. Γεκ είκαζ ηοπαίμ όηζ ημ Πακεπζζηήιζό ιαξ είκαζ 
άρμβμ ζ‟ αοηό ημ εέια, δζόηζ μζ παθαζόηενμζ ζπμοδαζηέξ θένμκηαζ 
ζημοξ κεόηενμοξ ζακ κα είκαζ αδένθζα ημοξ. Άθθα εηπαζδεοηζηά 
ζδνύιαηα δίκμοκ έιθαζδ ζημοξ πθμύζζμοξ πμο ιπμνμύκ κα ημοξ 
ηάκμοκ ιεβάθεξ δςνεέξ. ημ δζηό ιαξ όιςξ εηπαζδεοηζηό Ίδνοια, δ 
ιόκδ δςνεά πμο πνεζάγεηαζ είκαζ δ αβάπδ. Με εκδζαθένμοκ μζ 
άκενςπμζ πμο είκαζ βειάημζ αβάπδ. Αημύζαηε πνμ μθίβμο ημ αβόνζ 
πμο ιίθδζε ζηα ακζηνζηζηά. Γεκ έπεζ ηδ ζηήνζλδ ηςκ βμκέςκ ημο. 
ημκ θνμκηίγμοκ μ παππμύξ ηαζ δ βζαβζά ημο. Γεπόιαζηε αοημύξ 
ημοξ ζπμοδαζηέξ ηαζ ημοξ αμδεάιε κα πνμπςνήζμοκ ζηδ γςή 
ημοξ. Μπμνείηε ηαζ ιόκμζ ζαξ κα πζζημπμζήζεηε όηζ ημ αβόνζ έπεζ 
ηεθείςξ απαθθαβεί από ηζξ παθζέξ ημο ακδζοπίεξ, ηόζμ πμο έθηαζε 
ζημ ζδιείμ κα ιάεεζ ακζηνζηζηά ηαζ κα ιπμνεί κα ηάκεζ μιζθίεξ. Ζ 
εέθδζή ιμο (αλθάιπα) είκαζ κα δίκς πανά ζε ζπμοδαζηέξ πμο 
ζηενμύκηαζ ηδξ αβάπδξ ηςκ βμκέςκ ημοξ ηαζ κα ημοξ ηάκς κα 
λεπκμύκ όθα ημοξ ηα πνμαθήιαηα. Δβώ ημ ηάκς αοηό ηαζ γδηώ από 
εζάξ κα ηάκεηε ημ ίδζμ. Ακ ένεεηε ζε επαθή ιε ζπμοδαζηέξ ζακ 
αοημύξ, αμδεήζηε ημοξ όζμ βίκεηαζ, βζα κα ιπμνέζμοκ κα 
πνμμδεύζμοκ ζηδ γςή. 

Πζεακόκ κα βκςνίγεηε πώξ θεζημονβμύκ ηα άθθα εηπαζδεοηζηά 
ζδνύιαηα. ηακ έκαξ κέμξ ζπμοδαζηήξ ιπαίκεζ ζε έκα ηέημζμ 
ίδνοια, πνέπεζ κα πενάζεζ ηαθαζπςνία πμο είκαζ πναβιαηζηή 
ηόθαζδ. Κάπμζμζ ζπμοδαζηέξ δεκ ακηέπμοκ αοηό ημ ααζακζζηήνζμ 
ηαζ θεύβμοκ από ημ πακεπζζηήιζμ ιέζα ζε ιζα εαδμιάδα. Ζ 
ηαθαζπςνία αοηή δεκ ηαηαθαααίκς ηζ ζημπό ελοπδνεηεί. Οζ 
κεμεζζενπόιεκμζ πανεκμπθμύκηαζ ηαζ ααζακίγμκηαζ ακεθέδηα. Αοηό 
είκαζ άναβε ημ ένβμ πμο μθείθμοκ κα ηάκμοκ μζ παθαζόηενμζ 
ζπμοδαζηέξ; Θα έπνεπε κα θένμκηαζ πνμξ ημοξ κεόηενμοξ ζακ κα 
ήηακ αδένθζα ημοξ ηαζ κα ημοξ δίκμοκ θνμκηίδα ηαζ αβάπδ. εα 
έπνεπε κα ημοξ ηάκμοκ κα κζώεμοκ άκεηα ηαζ κα ημοξ αμδεμύκ                     
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κ‟ απαθθαβμύκ από ηζξ έβκμζεξ ημοξ, ώζηε κα γήζμοκ ζ‟ έκα 
πενζαάθθμκ θζθζηό ηαζ βαθήκζμ. Αοηό ηάκς εβώ ηαζ ζαξ γδηώ κα 
ηάκεηε ηζ εζείξ ημ ίδζμ. ‟ αοηό ημ Πακεπζζηήιζμ, δεκ πανέπμοιε 
ιόκμ δςνεάκ εηπαίδεοζδ, αθθά δίκμοιε ηαζ οπμηνμθίεξ ζε 
ζπμοδαζηέξ πμο ημ αλίγμοκ. Γεκ πνεώκμοιε δεηάνα βζα 
δζηαζώιαηα εββναθήξ ζε αβώκεξ, πνήζδξ ηδξ αζαθζμεήηδξ ηαζ ηςκ 
ενβαζηδνίςκ, βζα ελέηαζηνα η.θπ. ηακ θμζπόκ πανέπμοιε αοημύ 
ημο είδμοξ ηδκ ζδακζηή ηαζ δςνεάκ εηπαίδεοζδ, μζ ζπμοδαζηέξ 
πνέπεζ κα βίκμοκ ζδακζημί κέμζ. Ακ ζαξ πθδζζάζεζ έκαξ γδηζάκμξ, κα 
ημο πείηε: «Αβαπδηέ ιμο, δεκ είκαζ πνέπμκ κα ηαηαθεύβεζξ ζηδ 
γδηζακζά. Γζαηί πέθηεζξ ηόζμ παιδθά; Έθα κα ζμο δείλς έκα ηνόπμ 
κα ηενδίγεζξ ηα πνμξ ημ γδκ». Να αμδεάηε αοημύξ ημοξ ακενώπμοξ 
κα ζηδνζπεμύκ ζηζξ δοκάιεζξ ημοξ. Κάπμηε, όηακ έκαξ πεζκαζιέκμξ 
πθδζίαζε ημκ Ηδζμύ, εηείκμξ ημο έδςζε δύμ ράνζα. Γεκ βζκόηακ 
όιςξ κα ημο δίκεζ ηνμθή ζε ηαεδιενζκή αάζδ. Οπόηε, ημο αβόναζε 
έκα δίπηο ηαζ ημο ημ έδςζε, θέβμκηαξ: «Ββάγε ηα πνμξ ημ γδκ 
πνδζζιμπμζώκηαξ αοηό ημ δίπηο». Αξ αημθμοεήζμοκ ηαζ μζ 
ζπμοδαζηέξ ιαξ αοηό ημ πανάδεζβια. αξ αμδεήζμοκ ημοξ άπμνμοξ 
κα ηενδίγμοκ ημ ρςιί ημοξ ιε αλζμπνέπεζα.  

Ζ Σαπεηλνθξνζύλε είλαη ην ήκα Καηαηεζέλ ηνπ πνπδαζηή 

θμζ μζ ζπμοδαζηέξ ημο Πακεπζζηδιίμο ιαξ μθείθμοκ κα γμοκ ζακ 
αδένθζα ηαζ κα θένμκηαζ πνμξ όθμοξ ιε αβάπδ. Ακαπηύληε 
εονύηδηα κμο. Αοηό πνέπεζ κα ιαεαίκμοκ μζ ζπμοδαζηέξ ζήιενα. 
Γεκ πνέπεζ κα πνμαάθθμοκ ημ εβώ ημοξ ηαζ κα ηάκμοκ θζβμύνα. 
Πνέπεζ κα ηαθθζενβήζεηε αβάπδ ηαζ ζδεαθζζιό. Μόκμ έηζζ εα 
πνμπςνήζεηε ζηδ γςή ζαξ. 

Τπάνπμοκ πμθθά παναδείβιαηα ζηδκ ζζημνία ακενώπςκ πμο 
ακέαδηακ ζε ορδθά αλζώιαηα πάνδ ζηζξ ανεηέξ ημοξ ηαζ ηδ ζηθδνή 
δμοθεζά ημοξ. Έκαξ ηέημζμξ άκενςπμξ ηάπμηε πμοθμύζε 
εθδιενίδεξ ηαζ ηάπμζμξ άθθμξ βοάθζγε παπμύηζζα. Μόθζξ ηέθεζςκε 
ημ βοάθζζια, έθεβε ζημοξ πεθάηεξ ημο: «Ο Θεόξ κα ζ‟ εοθμβεί». 
Κάπμζμξ αηόιδ έαβαγε ημ ρςιί ημο βνάθμκηαξ δζεοεύκζεζξ ζε 
θαηέθμοξ. Οπμζμζδήπμηε από αοημύξ εα ιπμνμύζε κ‟ ακέαεζ ζε 
ορδθό αλίςια, αηόιδ ηαζ ημο Πνςεοπμονβμύ ηδξ Μεβάθδξ 
Βνεηακίαξ θόβς ηδξ ηαπεζκμθνμζύκδξ ηαζ ηςκ ζενώκ 
ζοκαζζεδιάηςκ ημοξ. Γείηε θμζπόκ πόζμ ρδθά ιπμνεί κα θηάζεζ μ 
άκενςπμξ ακ έπεζ ηαπεζκμθνμζύκδ ηαζ αβάπδ! Ζ ιόνθςζδ δεκ έπεζ 
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ηαζ πμθθή ζδιαζία. Άθθςζηε, ηζ ζπμοδαίμ έπεζ δ ζύβπνμκδ 
εηπαίδεοζδ; 

Η παηδεία πξνζδίδεη ηαπεηλνθξνζύλε, ε ηαπεηλν-
θξνζύλε πξνζδίδεη αμία, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 
πξνζδίδεη πινύην. Ο πινύηνο ζα ζαο θέξεη πιηθή θαη 
πλεπκαηηθή ηθαλνπνίεζε όηαλ ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηε γηα 
αγαζνεξγνύο ζθνπνύο θαη εζηθέο πξάμεηο. 

(Πνίεκα Σέινπγθνπ) 

Ζ ηαπεζκμθνμζύκδ είκαζ ημ παναηηδνζζηζηό βκώνζζια εκόξ 
ζπμοδαζηή. ηδκ πναβιαηζηόηδηα, είκαζ δ ημνςκίδα ηδξ 
εηπαίδεοζδξ. ηακ ζοκακηήζεηε ηέημζμοξ ζπμοδαζηέξ, αμδεήζηε 
ημοξ ιε ηάεε ηνόπμ ώζηε κα λεπάζμοκ ηα πνμαθήιαηά ημοξ ηαζ κα 
αζώζμοκ πανά. Πόζμ εοηοπζζιέκμ έβζκε ημ αβόνζ όηακ ημο 
οθμπμίδζα ιζα ηαδέκα ηαζ ημο ηδ θόνεζα βύνς από ημ θαζιό! Ούηε 
πμο κζώεεζ ηδκ έθθεζρδ ηςκ βμκέςκ ημο. Να αμδεάηε ηαζ άθθμοξ ιε 
αοηό ημκ ηνόπμ. ,ηζ ηάκς είκαζ βζα κα ζαξ δείλς ημ ζδακζηό. 
Τπάνπεζ πάκηα ηέθεζα ανιμκία ακάιεζα ζηζξ ζηέρεζξ, ηα θόβζα ηαζ 
ηζξ πνάλεζξ ιμο. Αοηό ιμο δίκεζ ημ δζηαίςια κα ζαξ ηα θές όθα 
αοηά. Η ζσζηή κειέηε ηεο αλζξσπόηεηαο είλαη ν άλζξσπνο. Πνέπεζ 
όθμζ ζαξ κα γείηε ζακ ακενώπζκα όκηα ηαζ όπζ ζακ γώα ή ζακ 
δαίιμκεξ. Μδ βίκεζηε ζηθδνόηανδμζ. Ακαπηύληε ιζα ηνοθενή ηανδζά 
πμο θζώκεζ από ζοιπόκζα ιπνμζηά ζηδ δοζηοπία ηςκ άθθςκ. 
Δοπανζζηώ. 

- Από ηελ Οκηιία ηνπ Μπαγθαβάλ ζηελ Αίζνπζα άη 
Κνπιβάλη ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ, ηελ 15ε Ηνπιίνπ 1996. 
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ΔΟΡΣΑΜΟΗ ΣΟ ΠΡΑΑΝΣΗ ΝΗΛΑΓΗΑΜ 
 

ΚΗΝΖΣΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

ηζξ 24 Νμειανίμο 2011 ηαζ ζε ζοκάκηδζδ πμο 
δζμνβακώεδηε από ημκ Ονβακζζιό άηοα άζ ηδξ Πμθζηείαξ 
Άκηνα Πνακηέξ ζηδκ Αίεμοζα άζ Κμοθαάκη, εβηαζκζάζηδηακ 

επηά ηαζκμύνζεξ ηζκδηέξ ζαηνζηέξ ιμκάδεξ (αοημηίκδηα), 
εθμδζαζιέκεξ ιε ζύβπνμκμ δζαβκςζηζηό ελμπθζζιό, ςξ ιένμξ ηςκ 
εμνηαζιώκ ηςκ 86ςκ Γεκεεθίςκ ημο Μπαβηααάκ. ε επίζδιδ 
ηεθεηή, παναδόεδηακ ανβόηενα από ημκ Κοαενκήηδ ηδξ Πμθζηείαξ 
ηα ηθεζδζά ηςκ επηά αοημηζκήηςκ, ζημοξ Πνμέδνμοξ ζζάνζειςκ 
επανπζώκ, αθμύ πνώηα ημπμεεηήεδηακ ζηδκ ηανέηθα ημο 
Μπαβηααάκ. Οζ ηζκδηέξ ιμκάδεξ εα πανέπμοκ ζαηνζηή πενίεαθρδ 
ζηδκ πόνηα ηςκ απόνςκ ηαζ ηςκ αηόιςκ πμο έπμοκ ακάβηδ.  

ΠΡΟΚΤΝΖΜΑ ΝΔΧΝ ΑΠΟ Ζ.Π.Α. 

Πάκς από 50 κεανμί εκήθζηεξ, εηπνόζςπμζ ηςκ πενζζζμηένςκ 
Πμθζηεζώκ ηδξ Αιενζηήξ, πνμζήθεακ ζημ Πναζάκηζ Νίθαβζαι ιε ηδκ 
εοηαζνία ηςκ 86ςκ Γεκεεθίςκ ηαζ πανμοζίαζακ ζηζξ 25 Νμειανίμο 
2011 εζδζηό βζα ηδκ πενίζηαζδ πνόβναιια. 

Μηα Δκπλεπζκέλε Οκηιία 

Σμ πνόβναιια άνπζζε ιε ιζα ειπκεοζιέκδ μιζθία από ημκ Πνόεδνμ 
Εώκδξ ηδξ Βμνείμο Αιενζηήξ, μ μπμίμξ ιίθδζε βζα ηδκ πακηαπμύ 
πανμοζία ημο Θεμύ ςξ ζδζαίηενα ζδιακηζημύ παναηηδνζζηζημύ, 
δεδμιέκμο όηζ δίκεζ ηδ δοκαηόηδηα επζημζκςκίαξ ιαγί Σμο 
μπμηεδήπμηε ηαζ μπμοδήπμηε. Με ηδκ ειπεζνία πμο είπε μ ίδζμξ 
από ηδκ πακηαπμύ πανμοζία ημο Μπαβηααάκ, ήηακ ζε εέζδ κα 
αεααζώζεζ όηζ μ Κνίζκα είπε πνάβιαηζ ιεηαηζκήζεζ ημ όνμξ 
Γθνβαξληάλ, μ Ηδζμύξ είπε πνάβιαηζ πενπαηήζεζ πάκς ζημ κενό 
ηαζ μ Μςοζήξ είπε πνάβιαηζ πςνίζεζ ηδ εάθαζζα, δδιζμονβώκηαξ 
λδνά. Ακαθενόιεκμξ ζηδ γςή ζακ ημ παζπκίδζ πμο είκαζ βκςζηό ςξ 
«ηνοθηό», μ μιζθδηήξ οπμβνάιιζζε όηζ μ Μπαβηααάκ ιάξ «ανήηε» 
ηαζ ηώνα είκαζ δ ζεζνά ιαξ κα ημκ ανμύιε ηαζ κα μθμηθδνώζμοιε ημ 
ηαλίδζ ιαξ, πμνεοόιεκμζ από ημ «εβώ» ζημ «Διείξ». 
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Ο άη ε Μεηέξα καο: Υνξωδηαθή πλαπιία 

ηδ ζοκέπεζα ηδξ μιζθίαξ, μζ κέμζ αθζένςζακ ζημκ Μπαβηααάκ 
ζοκαοθία ιε οπένμπμοξ ύικμοξ. Σμ πνόβναιια δζήνηεζε ιζζή ώνα 
ηαζ έηθεζζε ιε θμνεζζέξ πμο πνμζθένεδηακ ζημοξ ηαθθζηέπκεξ, 
Μπάηγακ, Άναηζ ηαζ Πναζάκηαι.  

ΠΡΟΚΤΝΖΜΑ ΝΔΧΝ ΑΠΟ ΣΖ ΓΤΣΗΚΖ ΒΔΓΓΑΛΖ 

Οιάδα πενζζζόηενςκ από 200 κέςκ, ήνεακ βζα έκα ηνζήιενμ (13-
15 Γεηειανίμο 2011) από ηδ Γοηζηή Βεββάθδ ζημ Πναζάκηζ 
Νίθαβζαι, όπμο πανμοζίαζακ πνόβναιια ιε ύικμοξ αθζενςιέκμοξ 
ζημκ Μπαβηααάκ, ηδ δόλα ημο ηαζ ηδ δζδαζηαθία ημο. Σςκ ύικςκ 
πνμδβήεδηακ ζπόθζα, πμο πθμύηζζακ ιε ζοβηίκδζδ ηδκ εηδήθςζδ. 
ημ ηέθμξ ιμζνάζηδηακ θμνεζζέξ, έβζκακ Μπάηγακ, Άναηζ ηαζ πήνακ 
όθμζ Πναζάκηαι. 

ΔΠΗΚΔΠΣΔ ΑΠΟ ΣΟ ΒΗΕΗΑΝΑΓΚΑΡΑΜ  

Πενζζζόηενμζ από 1.400 επζζηέπηεξ ηαηέθηαζακ ζηζξ 22 
Γεηειανίμο 2011 βζα πνμζηύκδια από ηδκ επανπία Βίγζακαβηανάι 
ηδξ Πμθζηείαξ Άκηνα Πνακηέξ ζημ Πναζάκηζ Νίθαβζαι, όπμο ηαζ 
πανέιεζκακ ιέπνζ ηζξ 24 Γεηειανίμο. ηζξ 23 πανμοζίαζακ έκα 
πμνόδναια ιε ηίηθμ: «Τπδνεζία ζηα πςνζά είκαζ οπδνεζία ζημκ 
Θεό». Σμ πνόβναιια άνπζζε ιε ιία ζύκημιδ μιζθία βζα ηζξ 
δναζηδνζόηδηεξ οπδνεζίαξ ημο Ονβακζζιμύ άζ ζε 500 πςνζά ηδξ 
επανπίαξ. Σμ πμνόδναια απεζηόκζγε πώξ δ πάνδ ημο Μπαβηααάκ 
ιεηαιόνθςκε ημοξ πςνζημύξ, ζηα πςνζά όπμο εθανιμγόηακ δ 
δζδαζηαθία ημο. 

ΔΟΡΣΑΜΟΗ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΧΝ 

Σα Υνζζημύβεκκα βζμνηάζηδηακ ζημ ηαηαζηόθζζημ Πναζάκηζ 
Νίθαβζαι ιε ζδζαίηενδ επζζδιόηδηα ηαζ αθμζίςζδ. Έκαξ ιεβάθμξ 
ανζειόξ επζζηεπηώκ ήνεε από δζάθμνεξ πώνεξ βζα κα ζοιιεηάζπεζ 
ζημοξ εμνηαζιμύξ, πμο άνπζζακ ιε ιμοζζηή εηδήθςζδ ζηζξ 20 
Γεηειανίμο 2011.  

πλαπιία Υνξωδίαο από ηελ Κξναηία θαη Άιιεο Υώξεο 

ηδ ζοκαοθία ηδξ 20ήξ Γεηειανίμο ζοιιεηείπακ 180 άημια από ηδκ 
Κνμαηία, ηδ εναία, ηδ Π.Γ.Γ.Μ, ηδ θμαεκία, ημ Μαονμαμύκζμ ηαζ 
ηδ Βμζκία. Οζ πμνςδμί ηαζ μζ ιμοζζημί ηναβμύδδζακ 
πνζζημοβεκκζάηζημοξ ηαζ άθθμοξ ύικμοξ ζε δζάθμνεξ βθώζζεξ, ιε 
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βθοηύηδηα ηαζ ηεπκζηή ηεθεζόηδηα πμο εκεμοζίαζε όθμοξ ημοξ 
αηνμαηέξ ημο άζ Κμοθαάκη. ηα Υίκηζ ηναβμύδδζακ ημ πάκηα 
επίηαζνμ: «Άκθν Σνύκζε Ππάξε Κίηλα» (άζ, λένεζξ πόζμ πμθύ ζε 
αβαπάιε).  

Γηεζλήο Υνξωδία Δλειίθωλ 

Ζ δεύηενδ πανμοζίαζδ ηςκ Υνζζημοβέκκςκ έβζκε από ηδ Γζεεκή 
Υμνςδία Δκδθίηςκ ζηζξ 24 Γεηειανίμο 2011. Ζ πμνςδία, ιε 165 
άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ, ηαεώξ ηαζ 75 ζμθίζηεξ ηαζ ιμοζζημύξ, πμο 
πνμένπμκηακ από 40 ζπεδόκ πώνεξ ημο ηόζιμο, ηναβμύδδζε 
πνζζημοβεκκζάηζηά ηάθακηα ηαζ έραθε ύικμοξ βζα κα ηζιήζεζ ηα Άβζα 
Υνζζημύβεκκα ηαζ ημκ νζ άηοα άζ Μπάιπα. Σμ όθμ πνόβναιια 
ηνάηδζε ημ αηνμαηήνζμ ιαβειέκμ βζα ιία ζπεδόκ ώνα ηαζ ηεθείςζε 
ιε ημ «Αιήκ, Αιήκ, Αιήκ, Οι, Οι, Οι, άκηζ, άκηζ, άκηζ». Ο 
ηέθεζμξ ζοβπνμκζζιόξ ηςκ πμζηίθςκ ιμοζζηώκ μνβάκςκ ηαζ ηςκ 
θςκώκ, όπςξ ηαζ μ ζοκδοαζιόξ ηςκ Ακαημθζηώκ ηαζ Γοηζηώκ 
ιεθςδζώκ ηαζ ζηίπςκ, ήηακ ηάηζ ημ ζοκανπαζηζηό.  

Υξηζηνπγελληάηηθν Πξόγξακκα από Μαζεηέο 

Καηά ηδ πανμύιεκδ διένα ηςκ Υνζζημοβέκκςκ (25 Γεηειανίμο 
2011), ημ πνόβναιια άνπζζε κςνίξ ημ πνςί ιε 3 Οι ζηδκ οπένμπα 
δζαημζιδιέκδ αίεμοζα άζ Κμοθαάκη ηαζ ζοκεπίζηδηε ιε ημ «Άβζα 
Νύπηα» ηαζ 15 άθθα βκςζηά Υνζζημοβεκκζάηζηα ηναβμύδζα, από ιζα 
μιάδα αθθμδαπώκ ιεθώκ άζ. Ζ αίεμοζα πθδιιύνζζε από 
πκεοιαηζηέξ δμκήζεζξ. Σμ επόιεκμ πνόβναιια ημ πανμοζίαζακ 
ιαεδηέξ ηαζ θμζηδηέξ ηδξ δεοηενμαάειζαξ ηαζ ηνζημαάειζαξ 
εηπαίδεοζδξ άζ, μζ μπμίμζ έπαζλακ Υνζζημοβεκκζάηζηα ηάθακηα ηαζ 
ύικμοξ ιε ηδ ζοκμδεία αζμθζώκ. ηδ ζοκέπεζα, μζ θμζηδηέξ 
ηαηάθενακ κα ζοκανπάζμοκ ημ αηνμαηήνζμ ιε ηδ ιμοζζηή ιπάκηα 
ημοξ. Μεηά ημ πέναξ ηςκ ζοκαοθζώκ, μζ θμζηδηέξ ζοκέπζζακ κα 
ράθθμοκ ιε ηδκ ηανδζά ημοξ, εκώ όθα ηα ηναβμύδζα ημοξ 
πνμθμβίγμκηακ ιε ηδ ιμνθή δζαθόβμο ακάιεζα ζε έκα παηένα ηαζ 
έκα βζμ, ιε ηνόπμ πμο απδπμύζε ηδ δζδαπή ηαζ ηδ ζδιαζία ηςκ 
Υνζζημοβέκκςκ. Γύμ ιαεδηέξ είπακ κηοεεί Ασ Βαζίθδδεξ ηαζ 
ηνζβύνζγακ ζηδκ αίεμοζα ιμζνάγμκηαξ βθοηά.  

Υξηζηνπγελληάηηθε Οκηιία ηνπ Μπαγθαβάλ 

Σμ ανάδο ηςκ Υνζζημοβέκκςκ αημύζηδηε από ηδ πνοζή θςκή ημο 
Μπαβηααάκ δ Υνζζημοβεκκζάηζηδ μιζθία πμο έδςζε ημ 1996. 
Πνμθόβζζακ δύμ μιζθδηέξ, αθμύ πνώηα μ Σγςκ Μπνέκεν 
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(οπεύεοκμξ ηδξ Δπζηνμπήξ ηςκ Υνζζημοβέκκςκ) εοπανίζηδζε ηα 
ζηεθέπδ ηδξ ζοκαοθίαξ ηδξ 20δξ Γεηειανίμο, πμο είπακ δζαημζιήζεζ 
μθόηθδνμ ημ Πναζάκηζ Νίθαβζαι, ηαεώξ ηαζ ημοξ Ηκδμκήζζμοξ βζα 
ηδκ πνμζθμνά οπδνεζίαξ ζηδ Γοηζηή ηακηίκα.  

Ζ πνώηδ μιζθήηνζα ημο πνμβνάιιαημξ ήηακ δ η. ύθαζα Άθκηεκ 
από ηζξ Ζ.Π.Α., δαζηάθα ηςκ Ακενςπίκςκ Αλζώκ, δ μπμία 
αζπμθείηαζ ιε ημοξ εμνηαζιμύξ ηςκ Υνζζημοβέκκςκ βζα 20 ζπεδόκ 
πνόκζα. Τπμβναιιίγμκηαξ ηδκ ηύνζα δζδαζηαθία ημο Μπαβηααάκ, 
«Αβαπάηε θμοξ-Τπδνεηείηε θμοξ», δ δζαηεηνζιέκδ μιζθήηνζα είπε 
πςξ δ αβάπδ όθα ηα πενζθαιαάκεζ ηαζ όθα ηα εηπθδνώκεζ. 
Πνμέηνερε όθμοξ κα ηαθθζενβήζμοκ ηδκ αβάπδ ηαζ κα επζηνέρμοκ 
ζημκ Μπαβηααάκ κα γεζ ιέζα από αοημύξ. Ο δεύηενμξ μιζθδηήξ 
ήηακ μ Άνεμον Υζθηόμοη, ηέςξ οπεύεοκμξ ηςκ πνζζημοβεκκζάηζηςκ 
εμνηαζιώκ ηαζ κοκ ιέθμξ ημο οιαμοθίμο ημο Πναζάκηζ. 
Διιέκμκηαξ ζημ ζημπό ηδξ ακενώπζκδξ γςήξ, μ δζαπνεπήξ 
μιζθδηήξ νώηδζε: «Πμζόξ είκαζ μ ζηόπμξ ηδξ ύπανλδξ ιαξ; Γζαηί 
οπμθένμοιε; Πμζμί είιαζηε;» Ο άκενςπμξ, είπε, πνέπεζ κα 
ακηζθδθεεί ηδκ αθήεεζα, έζης ηαζ ακ πνεζάγεηαζ κα οπμαθδεεί ζε 
πμθθέξ δμηζιαζίεξ ηαζ αάζακα. 

Αημθμύεδζε δ μιζθία ημο Μπαβηααάκ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 
μπμίαξ μ Μπαβηααάκ είπε οθμπμζήζεζ ιζα ιζκζαημύνα ηδξ Βίαθμο ηαζ 
είπε πεζ πςξ μ αθδεζκόξ ζημπόξ ηςκ εμνηαζιώκ ηδξ βεκκήζεςξ 
ημο Ηδζμύ είκαζ κα ειααεύκεζ μ άκενςπμξ ζηδ δζδαζηαθία ημο ηαζ 
κα ηδκ εθανιόζεζ, έηζζ ώζηε κα επζηύπεζ ηδκ εκόηδηα ιε ημ Θεό, 
όπςξ αηνζαώξ είπε δδθώζεζ μ Ηδζμύξ: «Δβώ ηαζ μ Παηέναξ ιμο 
είιαζηε Έκα». 

Γηεζλήο Παηδηθή Υνξωδία: «Σν Γώξν ηεο Αγάπεο» 

ηζξ 26 Γεηειανίμο ηαζ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ εμνηαζιώκ ηςκ 
Υνζζημοβέκκςκ, ειθακίζηδηε δ Γζεεκήξ Παζδζηή Υμνςδία, 
απμηεθμύιεκδ από 54 παζδζά από 18 πώνεξ. Σα παζδζά 
ηναβμύδδζακ όιμνθα ζε δζάθμνεξ βθώζζεξ ηαζ δζδβήεδηακ 
πνμζςπζηέξ ειπεζνίεξ από ηδκ αβάπδ ημο Μπαβηααάκ άηοα άζ 
Μπάιπα. πςξ ηαζ ζημ ηέθμξ ηάεε πνμδβμύιεκμο εμνηαζηζημύ 
πνμβνάιιαημξ, δόεδηακ ζημοξ ηαθθζηέπκεξ θμνεζζέξ ςξ δώνα, 
έβζκακ Μπάηγακ, Άναηζ ηαζ ιμζνάζηδηε Πναζάκηαι ζε όθμοξ. 
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Από ηα αξρεία καο 
 

ΣΟ SANKRANTI6 ΤΜΒΟΛΗΕΔΗ ΣΟ ΣΑΞΗΓΗ ΣΟΤ 
ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΠΡΟ ΣΖΝ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ 

 

Ο ήιηνο ιάκπεη ήξεκα θαη γαιήληα. Οη εκέξεο έρνπλ κηθξύλεη θαη 
θπζά έλα δξνζεξό αεξάθη. Οη αγξνί είλαη γεκάηνη από ώξηκεο 
ρξπζαθέληεο θαιιηέξγεηεο. Οη θαηηθέδεο αλζίδνπλ ζηηο όρζεο ησλ 
πνηακώλ ζαλ όκνξθεο γηξιάληεο από καξγαξηηάξηα. Οη αγξόηεο 
ηξαγνπδνύλ πιεκκπξηζκέλνη από ραξά. Οη πηπεξηέο σξίκαζαλ θη 
έγηλαλ θαηαθόθθηλεο. Ήξζε ε  γιπθηά γηνξηή ηνπ Sankranti πνπ 
γεκίδεη ηα ζπίηηα καο κε ηε θξέζθηα ζπγθνκηδή ησλ ζηηεξώλ. 

(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ) 

 

ΣΡΕΨΣΕ  ΣΟ  ΒΛΕΜΜΑ  ΜΕΑ  Α  
ΓΙΑ  ΝΑ  ΥΘΑΕΣΕ  ΣΗΝ   ΑΤΣΟΠΡΑΓΜΑΣΩΗ 

 

Δλζαξθώζεηο ηεο αγάπεο – λέεο θαη λένη ! 

μ θεζηζαάθ ημο αλθξάληη ήνεε όιμνθμ ηαζ ιεβαθμπνεπέξ. 
Άκδνεξ, βοκαίηεξ ηαζ παζδζά παίνμκηαζ ιε ηάεε ηνόπμ ηαζ 
ηάκμοκ αοηή ηδ βζμνηή αηόιδ πζμ εκηοπςζζαηή. Σμ 

αλθξάληη δεκ είκαζ ιζα ζοκδεζζιέκδ διένα. διαημδμηεί ηδκ 
έκανλδ ηδξ Uttarayana, δδθαδή ηδξ αόνεζαξ ηίκδζδξ ημο ήθζμο. 
Πανέπεζ πθμύζζα αβαεά ηαζ ειπκέεζ ημοξ ακενώπμοξ κα 
ακαθάαμοκ δζάθμνεξ δναζηδνζόηδηεξ ηαζ κ‟ ακαπηύλμοκ ηζξ ανεηέξ 
ημοξ. 

                                                 
6
Sankranti: ζαλζθξηηηθόο όξνο ηεο Ιλδηθήο Αζηξνινγίαο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηε κεηάβαζε ηνπ ήιηνπ από έλα δώδην ζ΄ έλα άιιν. πλνιηθά, ππάξρνπλ 
12 ηέηνηα sankranti, όζα θαη ηα δώδηα. Σν θεζηηβάι όκσο ηνπ Sankranti 
αλαθέξεηαη ζην Makara Sankranti, δειαδή ζηε κεηάβαζε ηνπ ήιηνπ από ην 
δώδην ηνπ Σνμόηε (Dhanu) ζην δώδην ηνπ Αηγόθεξσ (Makara). Σν Makara 
Sankranti απνηειεί ηαπηόρξνλα θαη ην θεζηηβάι ηεο ζπγθνκηδήο, ην νπνίν 
ενξηάδεηαη ζε πνιιά κέξε, θπξίσο ηεο Νόηηαο Ιλδίαο. ύκθσλα κε ην 
ζειεληαθό εκεξνιόγην, όηαλ ν ήιηνο αξρίδεη λα κεηαθηλείηαη από ηνλ 
ηξνπηθό ηνπ Αηγόθεξσ πξνο ηνλ ηξνπηθό ηνπ Καξθίλνπ, αξρίδεη δειαδή ηε 
βόξεηα πνξεία ηνπ (Uttarayana), ενξηάδεηαη ηαπηόρξνλα θαη ε πεξίνδνο ηεο 
ζπγθνκηδήο. 

Σ 
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Ζ ζδιενζκή διένα ζδιαημδμηεί ηδκ είζμδμ ημο ήθζμο ζημκ 
αζηενζζιό ημο Αζβόηενς ζηδ δζαδνμιή ημο πνμξ ημκ αμννά 
(Οπηαξάγηελα). Ο Bhishma πμο ηείημκηακ ζημ “ηνεαάηζ” πμο είπακ 
ζπδιαηίζεζ ηα αέθδ πμο είπακ ηανθςεεί πάκς ημο, πενίιεκε ηδκ 
έκανλδ ηδξ Οπηαξάγηελα βζα κα παναδώζεζ ημ πκεύια ημο ζημκ 
Κύνζμ. Έιεζκε ζ‟ αοηό ημ “ηνεαάηζ” βζα 56 διένεξ. Οζ βναθέξ 
δδθώκμοκ όηζ εηείκμζ πμο αθήκμοκ ημ εκδηό ημοξ ζώια ζηδ 
δζάνηεζα ηδξ Οπηαξάγηελα δεκ λακαβεκκζμύκηαζ. Αοηό όιςξ δεκ 
ζδιαίκεζ όηζ ιπμνεί ηάπμζμξ κα αθεεεί ζημκ εμνηαζιό ηδξ 
Οπηαξάγηελα βζα κα ελαζθαθίζεζ ηδκ εθεοεενία ημο από ηζξ 
επακαβεκκήζεζξ. Ο ζςζηόξ ηνόπμξ είκαζ κα βειίζεζ ημ κμο ημο ιε 
ζενέξ ζηέρεζξ ηαζ κ‟ αθήζεζ ημ ηέθμξ ημο κα ένεεζ θοζζμθμβζηά. 

Οπηαξάγηελα ζδιαίκεζ ηδ ζηνμθή ημο πκεύιαημξ εκηόξ, ζηδκ 
ηανδζά. Μόκμ δ εοδαζιμκία πμο αζώκεηαζ εζςηενζηά είκαζ αθδεζκή. 
θεξ μζ άθθεξ ελςηενζηέξ ηαζ αζζεδζζαηέξ απμθαύζεζξ είκαζ 
εθήιενεξ. Μόκμ δ Αηκηθή Ανπή είκαζ αβκή, ιόκζιδ ηαζ άπεζνδ ηαζ 
ιόκμ εηεί ιπμνεί ηακείξ κα ανεζ ηδκ απεθεοεένςζδ (Μόθζα).  

Ζ Δζωηεξηθή εκαζία ηνπ Σανκράντι 

ηδκ πμνεία πμο ηάκεζ μ ήθζμξ από αζηενζζιό ζε αζηενζζιό ζημ 
γςδζαηό ηύηθμ, δ είζμδόξ ημο ζημκ αζηενζζιό ημο Αζβόηενς είκαζ δ 
πζμ ζδιακηζηή. Ο Αζβόηενςξ ζοιαμθίγεζ ηδκ εζνήκδ ηαζ ηδκ 
ζηακμπμίδζδ. ύιθςκα ιε ημ Γνδβμνζακό διενμθόβζμ, ημ αλθξάληη 
ανπίγεζ ζηζξ 13 ή 14 Ηακμοανίμο. Ζ ιεηάααζδ αοηή  πνμζδίδεζ έκα 
είδμξ ροπζηήξ ηαζ ζςιαηζηήξ βαθήκδξ. 

Ζ αόνεζα ηίκδζδ ημο ήθζμο εεςνείηαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή, ηόζμ 
από πκεοιαηζηήξ όζμ ηαζ από επζζηδιμκζηήξ απόρεςξ. Έπεζ 
ηενάζηζα πκεοιαηζηή ζδιαζία. Ζ εζςηενζηή ζδιαζία ημο ηαλζδζμύ 
ημο ήθζμο πνμξ ημκ αμννά πνέπεζ κα ηαηακμδεεί ζςζηά. Ο αμννάξ 
ακηζπνμζςπεύεηαζ από ηα Ηιαθάζα (Himachala). Hima ζδιαίκεζ 
πζόκζ, πμο είκαζ αβκό ηαζ ηαεανό ηαζ ελαζνεηζηά δνμζενό. θα αοηά 
ημο πνμζδίδμοκ ηδκ ηέθεζα εζνήκδ (Prasanthi). Achala ζδιαίκεζ ηάηζ 
ζηαεενό ηαζ αηθόκδημ. Ζ θέλδ Himachala δεκ ακαθένεηαζ ζηδ 
θοζζηή πενζμπή ηςκ Ηιαθαΐςκ, αθθά ακηζπνμζςπεύεζ αοηό πμο 
είκαζ δνμζενό, εζνδκζηό ηαζ ζηαεενό. Λέβεηαζ όηζ από ζήιενα μ 
ήθζμξ ηζκείηαζ πνμξ ιζα ηέημζα ηαηάζηαζδ. Ο ήθζμξ ζοιαμθίγεζ ηδκ 
όναζδ ημο ακενώπμο. Ζ αόνεζα ηίκδζδ ημο ήθζμο είκαζ ιζα 
πνόζηθδζδ πνμξ ημοξ ακενώπμοξ κα ζηνέρμοκ ηδκ όναζή ημοξ ζ‟ 
εηείκμ πμο είκαζ δνμζενό, ήνειμ ηαζ αιεηάαθδημ. Αοηό ζδιαίκεζ όηζ 
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μζ άκενςπμζ πνέπεζ κα ηαηεοεύκμοκ ημ αθέιια ημοξ πνμξ ηα ιέζα. 
Αοηό είκαζ ημ ιάεδια πμο δζδάζηεζ μ ήθζμξ. 

Ζ Δζωηεξηθή Όξαζε 

ακηνάκηζ ζδιαίκεζ αθθαβή. Δίεε αοηό ημ αλθξάληη κα θένεζ ηδκ 
αθθαβή ζηδκ ηανδζά ζαξ, πμο εα ζαξ μδδβήζεζ ζε ιζα εοηοπζζιέκδ, 
εοδιενμύζα ηαζ θαιπνή γςή. Να ακαθμβίγεζηε όθα ηα ηαθά 
πνάβιαηα πμο ζοκέαδζακ ζηδ γςή ζαξ. Έηζζ, εα είζηε πανμύιεκμζ 
ηζ εοηοπζζιέκμζ. ηδκ πναβιαηζηόηδηα, δ εοηοπία απμηεθεί ηδκ ίδζα 
ηδ θύζδ ζαξ. Ζ πναβιαηζηή αλία ηδξ ακενώπζκδξ γςήξ έβηεζηαζ 
ζηδκ ελύρςζδ από ηδκ ακενώπζκδ θύζδ (Manavatva) ζηδ Θεσηή 
θύζδ (Daivatva). Ζ πνμκζηή πενίμδμξ, ηαηά ηδκ μπμία θαιαάκεζ 
πώνα ημ εζςηενζηό ηαλίδζ πνμξ ιζα ηαεανή ηαζ αβκή ηανδζά θέβεηαζ 
Sankramana. Αηνζαώξ όπςξ μ ήθζμξ λεηζκά ηδ δζαδνμιή ημο βζα ημκ 
αμνά, ημ αλθξάληη είκαζ δ πενίμδμξ εηείκδ πμο μ ακώηενμξ κμοξ 
πνέπεζ κα ζηναθεί πνμξ ημκ Άηκα βζα κα επζηεοπεεί δ 
Αοημπναβιάηςζδ. 

Ζ όναζδ ημο ακενώπμο δεκ πνέπεζ κα πενζμνίγεηαζ 
απμηθεζζηζηά ηαζ ιόκμ ζηα ελςηενζηά ακηζηείιεκα ηαζ ζηα ημζιζηά 
εέιαηα πμο είκαζ πανμδζηά ηαζ θεανηά. Ζ όναζδ έπεζ δμεεί ζημκ 
άκενςπμ βζα κα ιπμνέζεζ κα δεζ ηδκ αβκή, ζενή ηαζ εεία ζοκείδδζδ 
πμο ανίζηεηαζ ζηδκ ηανδζά ημο. Ζ αόνεζα ηίκδζδ ημο ήθζμο είκαζ δ 
ηαηάθθδθδ εοηαζνία βζα κ‟ ακαπηύλεζ μ άκενςπμξ αοηή ηδκ 
εζςηενζηή όναζδ. Αοηόξ είκαζ μ ααζζθζηόξ δνόιμξ βζα ημκ 
πκεοιαηζηό ακαγδηδηή πνμηεζιέκμο κα πναβιαηώζεζ ηδκ Όρζζηδ 
Αθήεεζα. Γεκ ανηεί, επμιέκςξ, απθώξ κα ακαβκςνίζεζ όηζ αοηή ηδκ 
πενίμδμ μ ήθζμξ ηζκείηαζ πνμξ αμνά, αθθά κα ηάκεζ ηάεε 
πνμζπάεεζα κα ηαηεοεύκεζ ηδκ όναζή ημο εκηόξ, πνμξ ημκ αβκό, 
ζενό, εζώηενμ Δαοηό ημο. Αοηή είκαζ ιζα πενίμδμξ βζα ζενέξ ζηέρεζξ 
ηαζ πνάλεζξ. 

Αλαπηύμηε Αξκνλία 

Σμ αλθξάληη είκαζ ζενό βζα πμθθμύξ θόβμοξ. ακ ζήιενα μ Adi 
Sankara πήνε ημ δνόιμ ημο Μμκαπζζιμύ (Sannyasa), παναζηήεδηε 
δδθαδή από ηάεε εβηόζιζμ δεζιό ηαζ θόνεζε ημκ ςπνό ιακδύα ημο 
ιμκαπμύ. ακ έεζιμ ζοκδείγεηαζ ζ‟ αοηή ηδ βζμνηή κα πνμζθένεηαζ 
έκα ιίβια από jaggery (είδμξ γάπανδξ) ηαζ ζμοζαιζμύ (Til). Σμ 
ηδάγγεξπ είκαζ βθοηό ηαζ ζοιαμθίγεζ ηδκ αβάπδ. Σμ ηηι επίζδξ 
ζοιαμθίγεζ ηδκ θζθία (Sneha). Χξ εη ημύημο, δ πνμζθμνά αοημύ ημο 
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γαπανςημύ ζδιαίκεζ πνμζθμνά Αβάπδξ ζημοξ ακενώπμοξ, 
δζακεζζιέκδξ ιε θζθζηή δζάεεζδ. 

Σμ θεζηζαάθ ημο αλθξάληη πνέπεζ κα εεςνείηαζ ζακ ηδκ διένα 
ηαηά ηδκ μπμία μ άκενςπμξ ζηνέθεζ ημ αθέιια ημο πνμξ ημκ Θεό. 
Ζ γςή ημο ακενώπμο ιπμνεί κα ζοβηνζεεί ιε ημ γαπανμηάθαιμ. 
πςξ ημ γαπανμηάθαιμ είκαζ ζηθδνό ιε πμθθμύξ ηόιαμοξ, έηζζ ηαζ 
δ γςή ημο ακενώπμο είκαζ βειάηδ από δοζημθίεξ. Αθθά αοηέξ μζ 
δοζημθίεξ πνέπεζ κα λεπεναζημύκ ώζηε κα ηαημνεώζεζ ηακείξ κα 
απμθαύζεζ ηδκ εοδαζιμκία ημο Θείμο, αηνζαώξ όπςξ ημ 
γαπανμηάθαιμ πνέπεζ κα ζοκεθζαεί ηαζ μ ποιόξ ημο κα ιεηαηναπεί 
ζε ηδάγγεξπ πνμηεζιέκμο κα απμθαύζεζ ηακείξ ηδ βθοηύηδηά ημο. 
Γζανηήξ εοδαζιμκία ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιόκμ ακηζιεηςπίγμκηαξ ιε 
επζηοπία ηαζ οπενκζηώκηαξ ηα δεζκά ηαζ ηζξ δμηζιαζίεξ ηδξ γςήξ.  

Ο εμνηαζιόξ ημο αλθξάληη ζημπό έπεζ κα θένεζ ανιμκία ηαζ 
αβάπδ ζηδκ μζημβέκεζα, κα ηάκεζ ημοξ ακενώπμοξ κα 
ζοκεζδδημπμζήζμοκ ηδκ εκόηδηα ημο Γδιζμονβμύ ιε ημ δδιζμύνβδιά 
Σμο, κα ημοξ οπεκεοιίζεζ ηζξ οπμπνεώζεζξ ημοξ, κα ημοξ ειπκεύζεζ 
πκεύια δνςζζιμύ, παίνκμκηαξ βζα πανάδεζβια ημκ εεό ήθζμ ηαζ, 
πάκς απ‟ όθα, κα ημοξ ηάκεζ κα ζοκεζδδημπμζήζμοκ ηδκ εββεκή 
εεόηδηά ημοξ. Αοηόξ είκαζ μ ζενόξ ζημπόξ ημο αλθξάληη. 

 

- Απνζπάζκαηα από Οκηιίεο ηνπ Μπαγθαβάλ θαηά ηνπο 
ενξηαζκνύο ηνπ Σανκράντι 
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Η Λακπξόηεηα ηεο Θείαο Γόμαο 
 

ΔΗΜΑΗ ΠΑΝΣΟΣΔ ΜΑΕΗ Α 
 

ίβμοξ ιήκεξ πνζκ πάς ζηδκ Ηκδία, είπα έκα πμθύ έκημκμ 
πνμαίζεδια, ζπεδόκ αεααζόηδηα, όηζ επνόηεζημ κα ιμο 
ζοιαεί αοημηζκδηζζηζηό αηύπδια. Αοηό ημ αίζεδια επέιεκε ζε 
ηέημζμ ααειό, ώζηε ηεθζηά είπα ζημ Ρόιπενη  (ΖΜ: ύγοβμξ 

ηδξ) πςξ εεςνμύζα όηζ έπνεπε κα πνμεημζιαζημύιε κα έπμοιε 
ηάπμζμκ πμο κα θνμκηίζεζ βζα ηα ηαεήημκηά ιμο, ζηδκ πενίπηςζδ 
πμο εα ζοκέααζκε έκα ηέημζμ πενζζηαηζηό. 

Έκα πνςζκό - όπζ πμθύ πνόκμ ανβόηενα – ηαεώξ μδδβμύζα 
ηακμκζηά, έκα αοημηίκδημ πμο ενπόηακ από ηδκ ακηίεεζδ ηαηεύεοκζδ 
ιε πμθύ ιεβάθδ ηαπύηδηα, ζακ πύναοθμξ, πέναζε ηδ δζαπςνζζηζηή 
βναιιή ηζ ενπόηακ ηαηαπάκς ιμο. ε αοηό ημ ηθάζια δεοηενμθέπημο 
δεκ οπήνπε πνόκμξ βζα ζηέρδ, πανά ιόκμ ακαηθαζηζηή εκένβεζα. 
Λμλμδνόιδζα αοημιάηςξ αθθά οπήνπακ αοημηίκδηα πμο ένπμκηακ 
απέκακηζ. Αοηή ηδ ζηζβιή, ζοκέαδηε εηείκμ πμο ιπμνεί κα πενζβναθεί 
ηαθύηενα ζακ «πανέηηθζζδ ημο πνόκμο». ύιθςκα ιε ημοξ ηακόκεξ 
ηδξ θοζζηήξ, ηακέκαξ εθζβιόξ, ιε δεδμιέκδ ηδκ ηαπύηδηα ημο άθθμο 
αοημηζκήημο, δεκ ιπμνμύζε κα απμθύβεζ ηδ ζύβηνμοζδ ηςκ δύμ 
αοημηζκήηςκ. Σδ ιζα ζηζβιή, ηα αοημηίκδηα ανέεδηακ ζε πμνεία 
ζύβηνμοζδξ ηαζ ηδκ άθθδ ανέεδηακ κα ηζκμύκηαζ ζε πανάθθδθεξ ηαζ 
δζαθμνεηζηέξ ηαηεοεύκζεζξ, πςνίξ βναηγμοκζά. Αζζεάκεδηα όηζ 
ανζζηόιμοκ ζε μκεζνζηή ηαηάζηαζδ, όπζ ιόκμ επεζδή αίςζα ηδκ 
ακαζημθή ημο πνόκμο, αθθά πμο έβζκα αοηόπηδξ ιάνηοναξ ιζαξ 
εαοιαημονβζηήξ ακαημπμεέηδζδξ ηςκ αοημηζκήηςκ. 

Μεηά ημ πενζζηαηζηό, δεκ αζζεακόιμοκ πζα ημκ ηίκδοκμ ζημκ 
μπμίμ είπα ειπθαηεί ζε παν‟ μθίβμκ αοημηζκδηζζηζηό αηύπδια. 
ύκημια, θδζιόκδζα ηα πάκηα βζ‟ αοηό ιέπνζ πμο πήβαιε ημ επόιεκμ 
ηαλίδζ ζηδκ Ηκδία. ηδκ ζοκέκηεολή ιαξ ιε ημκ μοάιζ ιε νώηδζε ηζ 
επζεοιώ. Απάκηδζα όηζ πάκημηε επζεοιμύζα κα εοιάιαζ ημκ μοάιζ, 
αθθά ιενζηέξ θμνέξ ημκ θδζιμκμύζα. Ζ απάκηδζδ ημο μοάιζ 
επακέθενε ηδ ικήιδ ιμο ηαζ ηδκ άπεζνδ εοβκςιμζύκδ βζα ηδκ 
ζημνβζηή ημο πνμζηαζία. Δίπε:«Γεκ λεπκάξ, πάκημηε εοιάζαζ. 
Θοιάζαζ ημ παν‟ μθίβμκ αηύπδια ιε ημ αοημηίκδηό ζμο, ηα δύμ 
αοημηίκδηα κα είκαζ ζε θάζδ ζπεδόκ ζύβηνμοζδξ ζε πνόκμ 
δεοηενμθέπημο; Ο μοάιζ ήηακ εηεί. Δίιαζ πάκημηε ιαγί ζμο, βύνς 
ζμο, ιέζα ζμο». 
  - (Απόζπαζκα από ην βηβιίν ηεο Diana Baskin «Θεϊθά 
Μαζήκαηα από ηνλ  άηπα άη Μπάκπα») 

Λ 
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ΚΔΦΔΗ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ 

(πςξ ακαβνάθμκηαζ ηαεδιενζκά ζημκ Πίκαηα ημο Πναζάκηζ 
Νίθαβζαι, από Οιζθίεξ ημο Μπάβηααακ νζ άηοα άζ Μπάιπα) 

 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 - Β΄15λζήκεξν 
 

16 Γεθεκβξίνπ 2011 

Ζ επζιμκή ζηδκ πκεοιαηζηή πεζεανπία ημύ κα αβκμείηε ημ ζώια 
ζδιαίκεζ ημ κα απμιαηνύκεζηε από ημοξ πεζναζιμύξ ηςκ αζζεήζεςκ, 
δδθ. ημ κα οπενκζηήζεηε ημοξ έλζ εζςηενζημύξ επενμύξ: ηδ θαβκεία, ημκ 
εοιό, ηδκ απθδζηία, ηδκ πνμζηόθθδζδ, ηδκ αθαγμκεία ηαζ ηδκ ηαηία. Ο 
εοιόξ ιεηαηνέπεζ ημκ άκενςπμ ζε ιεεοζιέκμ ηηήκμξ. Οζ άθθεξ 
πανμνιήζεζξ είκαζ ελίζμο πμηαπέξ ηαζ αιανηςθέξ. Να ακαγδηείηε ιόκμ 
εοενβεηζηέξ δναζηδνζόηδηεξ πμο εα ηενδίζμοκ ηδ Υάνδ ημο Θεμύ. Να 
ηνέθεζηε ιόκμ ιε απθέξ, αβκέξ, πμνημθαβζηέξ (αηαζηέξ) ηνμθέξ, πμο 
δεκ δζαηανάζζμοκ ηδ βαθήκδ πμο ηενδίγεηε από ηζξ πκεοιαηζηέξ ζαξ 
δναζηδνζόηδηεξ. Μδ δζαηόπηεηε ηδκ ηαηηζηή εθανιμβή ηςκ 
πκεοιαηζηώκ ζαξ αζηήζεςκ. Να οπεκεοιίγεηε ζημκ εαοηό ζαξ πςξ μ 
ιεβάθμξ άβζμξ Ραιακηαξ δεκ εβηαηέθεζρε πμηέ ημκ ζημπαζιό ημο Θεμύ 
ηαζ ηδκ Δπακάθδρδ ημο Οκόιαηόξ Σμο (Ναιαζιάνακα), πανά ηζξ 
επώδοκεξ ζοκεήηεξ ηδξ γςήξ ημο ζηδ θοθαηή. Ακ αοεζζηείηε ζηδ 
ζςιαηζηή ζοκεζδδηόηδηα (Deha Tathwa), εα ανπίζεηε κα παναηιάγεηε. 
Ακηζεέηςξ, ιπμνείηε κα είζηε πναβιαηζηά οβζείξ ηαζ εοηοπζζιέκμζ ιόκμ 
όηακ αοεζζηείηε ζημκ Οζημοιεκζηό Θείμ Δαοηό (Atma Tathwa).  

- Μπάκπα, Sathya Sai Speaks, Σόκνο V, 29 ΙΑΝ. 1965 

17 Γεθεκβξίνπ 2011 

Πμθθμί ζπμθζαζηέξ ηδξ Γηίηα έπμοκ οπμζηδνίλεζ όηζ ζοιαμοθεύεζ ηδκ 
παναίηδζδ ημο ακενώπμο από ημοξ ηανπμύξ ηδξ μπμζαδήπμηε 
δναζηδνζόηδηάξ ημο, εθόζμκ εηείκμξ πμο πνάηηεζ δεκ δζηαζμύηαζ, μύηε 
ιπμνεί κ‟ αλζώζεζ ημοξ ηανπμύξ αοημύξ. Αοηό απμηεθεί ιεβάθμ 
ζθάθια ενιδκείαξ. ηακ ηάπμζμξ έπεζ ημ δζηαίςια κα δνα, δζηαζμύηαζ 
επίζδξ ημοξ ηανπμύξ πμο πνμηύπημοκ απ‟ αοηή ημο ηδ δνάζδ. Κακείξ 
δεκ ιπμνεί κα ημο ανκδεεί ή κα ημο αθαζνέζεζ αοηό ημ δζηαίςια. Ο 
ίδζμξ όιςξ πμο πνάηηεζ, έπεζ ηδ δοκαηόηδηα, αζηώκηαξ ηδκ εθεύεενδ 
αμύθδζδ ηαζ ηδ δζαηνζηζηή ημο δζάκμζα, κα ανκδεεί κα επδνεαζηεί από 
ηα απμηεθέζιαηα ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο, είηε εεηζηά είκαζ αοηά είηε 
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ανκδηζηά. Ο νζ Κνίζκα είπε επί θέλεζ ζηδ Γηίηα: «απαξλεζείηε ηνλ 
θαξπό» (maa phaleshu), πμο ζδιαίκεζ όηζ ηάεε πνάλδ ακαπόθεοηηα 
επζθένεζ ηάπμζα απμηεθέζιαηα, αθθά εηείκμξ πμο πνάηηεζ δεκ πνέπεζ 
κ‟ απμαθέπεζ ζ‟ αοηά. Ακ δ πνόεεζδ ημο νζ Κνίζκα ήηακ κα πεζ όηζ 
αοηόξ πμο πνάηηεζ δεκ έπεζ δζηαίςια επάκς ζημοξ ηανπμύξ ηςκ 
πνάλεώκ ημο, εα είπε πεζ: «είκαζ άηανπεξ» (na phaleshu). Ζ 
εκαζπόθδζδ ιε δναζηδνζόηδηεξ, βκςνίγμκηαξ όηζ ε‟ απμθένμοκ ηάπμζα 
μθέθδ, πςνίξ ηαιία πνμζηόθθδζδ ή αηόια ηζ‟ εκδζαθένμκ βζ‟ αοηά, 
είκαζ παναηηδνζζηζηό ημο αβκμύ ακενώπμο.  

- Μπάκπα, «Σν Θετθό Σξαγνύδη», Κεθ. 5 
7
 

18 Γεθεκβξίνπ 2011 

Να επζηεκηνώκεζηε πάκημηε ζε ακώηενεξ ηαζ εοβεκείξ ζηέρεζξ. 
Ακαπηύληε πνμζηόθθδζδ πνμξ ημκ Οζημοιεκζηό Κύνζμ ημκ Θεό ηαζ εα 
ειπθμοηζζηείηε ιε αηόια πενζζζόηενδ αβάπδ ηαζ αηηζκμαμθία. Ο 
Κύνζμξ δεκ είκαζ μύηε ηαθόαμοθμξ μύηε ηαηόαμοθμξ - ακηακαηθά 
επάκς ζαξ ηδκ πκεοιαηζηή ζαξ πνόμδμ ιε ηδ ιμνθή ηδξ Υάνδξ Σμο. 
Καθθζενβήζηε αβάπδ βζ‟ Δηείκμκ! Οζ ανέζηεζεξ ηαζ μζ απανέζηεζεξ 
αθδεώξ είκαζ πνμσόκηα ζοκήεεζαξ ηαζ εηπαίδεοζδξ: μζ αζζεήζεζξ ζάξ 
παναζύνμοκ ιαηνζά Σμο, αθθά ιδκ οπμηύπηεηε - ζύκημια εα ηζξ 
ηαηαζζβάζεηε. Μόκδ δ εζθζηνζκήξ θαπηάνα βζα ημκ Θεό, δ μπμία 
βεκκζέηαζ από ζηαεενή δζάηνζζδ ιπμνεί κα ζαξ αμδεήζεζ. Ο Θεόξ εέθεζ 
από ζαξ ημ „ηασιάηζ‟ ηδξ ανεηήξ πμο θοθάηε ζημ δμπείμ ηδξ ηανδζάξ 
ζαξ. Αοηό ημ „ηασιάηζ‟ είκαζ δ Φοπή (Άηια), πμο ηδκ έπεηε δζαθοθάλεζ 
ζακ πμθύηζιμ εδζαονό, έπμκηάξ ηδκ οπμαάθθεζ, ζακ ημ βάθα, ζε 
έκημκδ „ακάδεοζδ‟ βζα κα λεπςνζζηεί ημ αμύηονμ. Πνμζθένεηε ζημκ 
αβαπδιέκμ ζαξ Κύνζμ ηδκ εοςδζά ηςκ ανεηώκ ζαξ, ημ εάννμξ ηδξ 
ηανδζάξ ζαξ ηαζ ηδ ζμθία ηςκ αζςιάηςκ ζαξ - αοηά εέθεζ μ Θεόξ από 
ζαξ. αξ δίκς ηδκ εοθμβία ιμο κα ηα ακαπηύζζεηε μθμέκα 
πενζζζόηενμ ιένα ιε ηδκ διένα. 

- Μπάκπα, Sathya Sai Speaks, Σόκνο V, 29 Ιαλ. 1965 

19 Γεθεκβξίνπ 2011 

ηακ μ Ανηγμύκα πνμζεοπήεδηε ζημκ νζ Κνίζκα κα ημο απμηαθύρεζ 
ηα παναηηδνζζηζηά εκόξ «πναβιαηςιέκμο» (Sthithaprajna), δδθ. ημο 
αηόιμο πμο έπεζ ζηαεενή ηαζ ηαεανή επίβκςζδ ημο Δαοημύ, μ νζ 

                                                 
7
 εκ.η.κεη.: Έρνπκε ρξένο λα αλαθέξνπκε  όηη ην Διιεληθό θείκελν όισλ 

ησλ θέςεσλ πνπ πξνέξρνληαη από ην «Θετθό Σξαγνύδη», έρεη ιεθζεί από 
ηελ εμαίξεηε κεηάθξαζε ηνπ βηβιίνπ απηνύ πνπ είρε θάλεη ν αείκλεζηνο 
αδειθόο καο Γηώξγνο Ρεηάιεο.  
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Κνίζκα ημο ελήβδζε όηζ «πναβιαηςιέκμξ» είκαζ μ εθεύεενμξ από ηάεε 
επζεοιία ηαζ ζηαεενά πνμζδθςιέκμξ ζηδ Γκώζδ ηαζ ζηδ 
οκεζδδηόηδηα ημο Θείμο Πκεύιαημξ (Άηια). Σδκ ηαηάζηαζδ αοηή 
ιπμνεί κα ηδκ επζηύπεζ ιε δύμ δζαδζηαζίεξ: πνώηα ηδκ ανκδηζηή ηαζ 
ηαηόπζκ ηδ εεηζηή. Ζ πνώηδ είκαζ κα εβηαηαθείρεζ όθεξ ηζξ οπμηζκήζεζξ 
ηςκ επζεοιζώκ ιέζα ζημκ κμο ηαζ δ δεύηενδ είκαζ δ πθήνςζδ ημο κμο 
ιε αβαθθίαζδ, ιε πακημηζκή πανά. ηδκ ανκδηζηή δζαδζηαζία, 
λενζγώκεηε όθα ηα θύηνα αδζηίαξ ηαζ ηαηίαξ από ημκ κμο. ηδ εεηζηή 
δζαδζηαζία, ηαθθζενβείηε ηαζ εενίγεηε ηδ ζοβημιζδή ηδξ πνμζηόθθδζδξ 
ζημκ Θεό. Οζ απμθαύζεζξ πμο έθημοκ μζ αζζεήζεζξ από ημκ 
ακηζηεζιεκζηό ηόζιμ είκαζ γζγάκζα. Ζ ζοβημιζδή είκαζ δ πνμζηόθθδζδ 
ζημκ Θεό. Ο κμοξ είκαζ έκα δειάηζ από επζεοιίεξ, ηαζ ακ δεκ 
λενζγώζεηε αοηέξ ηζξ επζεοιίεξ, δεκ οπάνπεζ εθπίδα κα ελμοδεηενώζεηε 
ημκ κμο. ηακ ελαθακζζεεί μ κμοξ, ηόηε εδναζώκεηαζ δ πναβιάηςζδ, 
δδθ. δ ηαηάζηαζδ ηδξ ζηαεενήξ ηαζ ηαεανήξ οκεζδδηόηδηαξ 
(Sthithaprajna).  

-Μπάκπα, «Σν Θετθό Σξαγνύδη», Κεθ. 5 

20 Γεθεκβξίνπ 2011 

Πνώηα πνέπεζ κα οπενκζηήζεηε ηζξ επζεοιίεξ. Καζ αοηέξ δεκ 
ελμκηώκμκηαζ ιε πόθειμ, μύηε πείεμκηαζ κα οπμπςνήζμοκ ιε 
παναηθήζεζξ ή εοπάνζζηα θόβζα. Γεκ εα ελαθακζζημύκ μύηε από θόαμ 
βζα ημκ πόθειμ, μύηε πάνδ ηςκ εοπάνζζηςκ θόβςκ. Οζ επζεοιίεξ έπμοκ 
ακηζηεζιεκζηή οπόζηαζδ ηαζ ιπμνμύκ κ‟ απμηεθέζμοκ ακηζηείιεκμ 
παναηήνδζδξ. Ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία ημο «μνώιεκμο». Με ηδκ 
πεπμίεδζδ όηζ «Δίιαζ μ μνώκ, όπζ ημ μνώιεκμ», πνέπεζ κ‟ 
απεθεοεενςεείηε από ηδκ πνμζηόθθδζδ ηαζ κα οπενκζηήζεηε ηζξ 
επζεοιίεξ. Πνέπεζ κα παναημθμοεείηε ηδ θεζημονβία ημο κμο έλς απ‟ 
αοηόκ, ζακ αιενόθδπημξ παναηδνδηήξ, πςνίξ κα ειπθέηεζηε ζηα 
πθμηάιζα ημο. Αοηό είκαζ ημ κόδια αοηήξ ηδξ πκεοιαηζηήξ πεζεανπίαξ. 
Ο κμοξ έπεζ ηδκ ζζπύ δθεηηνζημύ νεύιαημξ ορδθήξ ηάζδξ – δεκ 
ιπμνείηε κα ημκ αββίλεηε πςνίξ κα βίκεηε ζηάπηδ. Γζ‟ αοηό πνέπεζ κα ημκ 
παναημθμοεείηε από απόζηαζδ ηαζ όπζ κα ένπεζηε ζε επζημζκςκία ή 
επαθή ιαγί ημο - δ επαθή ιαγί ημο ηαζ δ πνμζηόθθδζδ ζ‟ αοηόκ, ημο 
δίκμοκ ηδκ εοηαζνία κα ζαξ ηαηαζηνέρεζ. ζμ πζμ ιαηνζά είζηε από ημκ 
κμο, ηόζμ ημ ηαθύηενμ βζα ηδκ πκεοιαηζηή ζαξ πνόμδμ. Ο κμοξ πνέπεζ 
κα πνδζζιμπμζείηαζ ιε ζδζαίηενδ πνμζμπή ηαζ δελζμηεπκία από „ηείκμκ 
πμο ιμπεεί ζημ πκεοιαηζηό ιμκμπάηζ.   

- Μπάκπα, «Σν Θετθό Σξαγνύδη», Κεθ. 5 
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21 Γεθεκβξίνπ 2011 

Δκζανηώζεζξ ηδξ Αβάπδξ! Γεκ οπάνπεζ ηίπμηα πμθοηζιόηενμ ζημκ 
ηόζιμ από ημκ Υνόκμ - ιδ ζπαηαθάηε μύηε ιζα ζηζβιή ημο! Οζ 
άκενςπμζ ζήιενα έπμοκ ηδκ ηάζδ κα ζπαηαθμύκ ημκ πνόκμ ημοξ ζε 
εβςζζηζηέξ επζδζώλεζξ, ακηί κα ημκ αθζενώκμοκ ζηδκ ακζδζμηεθή 
οπδνεζία. Δίκαζ πνόεοιμζ κα δεπημύκ αμήεεζα από άθθμοξ, αθθά μζ 
ίδζμζ δεκ επζεοιμύκ κα αμδεήζμοκ. Τπάνπμοκ δύμ είδδ ακενώπςκ - μζ 
πμηαπμί ηαζ μζ ιεβαθεζώδεζξ. Οζ πμηαπμί ηαζ επαίζποκημζ είκαζ εηείκμζ 
πμο γδημύκ ή θαιαάκμοκ αμήεεζα από άθθμοξ ηαζ όπζ ιόκμ λεπκμύκ κα 
λεπθδνώζμοκ αοηή ημοξ ηδκ οπμπνέςζδ, αθθά πνμζπαεμύκ αηόια 
ηαζ κα αθάρμοκ εηείκμοξ πμο ημοξ αμήεδζακ. Οζ ακώηενμζ ηαζ 
ιεβαθεζώδεζξ είκαζ εηείκμζ ηςκ μπμίςκ θοζζηό παναηηδνζζηζηό είκαζ κα 
ζπεύδμοκ πνμξ αμήεεζα ηςκ άθθςκ. Ακ δώζμοκ ημκ θόβμ ημοξ, εα 
πνμζπαεήζμοκ κα ημκ ηζιήζμοκ όπμζεξ ηζ ακ είκαζ μζ δοζημθίεξ ηαζ ηα 
ειπόδζα. Μέζς ηαθώκ πνάλεςκ ηαζ αοημεοζίαξ κα πνμάβεηε ημ 
ζοκαίζεδια ηδξ αβάπδξ, κα απμαάθεηε ηα ηαηά ζαξ βκςνίζιαηα ηαζ 
κα γείηε ιζα γςή ιε κόδια ηαζ αλία. 

- Μπάκπα, Οκηιία ηεο  25
εο

 ΓΔΚ. 1985 

22 Γεθεκβξίνπ 2011 

Τπάνπμοκ δύμ ιμνθέξ αβάπδξ: δ ιία ζαξ δέκεζ ιε ημκ Θεό, δ άθθδ 
ζαξ ηάκεζ δέζιζμοξ ηςκ εβημζιίςκ. Καζ βζα ηζξ δύμ αοηέξ ηαηαζηάζεζξ 
οπόθμβμξ είκαζ μ κμοξ. Ο κμοξ ιπμνεί κα πανμιμζαζηεί ιε ιζα 
ηθεζδανζά: ακ ζηνέρεηε ημ ηθεζδί δελζά, δ ηθεζδανζά ακμίβεζ, εκώ ακ ημ 
ζηνέρεηε ανζζηενά, δ ηθεζδανζά ηθεζδώκεζ. Σμ ηθεζδί βζα ηδκ ηθεζδανζά 
ημο κμο είκαζ δ ηανδζά. Ακ ζηνέρεηε ημ ηθεζδί-ηανδζά πνμξ ηα εβηόζιζα, 
απμηηάηε πνμζημθθήζεζξ, δδθ. δεζιά. Πνέπεζ κα αβνοπκείηε, ώζηε 
μύηε μ πόεμξ μύηε ημ ιίζμξ κα οπάνπμοκ ιέζα ζημκ κμο ζαξ. Να ιδκ 
ηνέθεηε ανκδηζηά αζζεήιαηα βζα ηακέκακ. Να απμθεύβεηε ηδ 
ζοκακαζηνμθή ι‟ εηείκμοξ πμο μ κμοξ ημοξ ζηνέθεηαζ ζημ ηαηό. Μέζς 
ηςκ ηαθώκ ζοκακαζηνμθώκ, μζ ηαηέξ ζαξ ζδζόηδηεξ δζαθύμκηαζ, όπςξ 
ηα θύιαηα ηςκ αόενςκ όηακ εζζένπμκηαζ ζηδ εάθαζζα. Μ‟ αοηόκ ημκ 
ηνόπμ εα ιπμνέζεηε κα ελορςεείηε. Αθμζίςζδ ζδιαίκεζ εβηαηάθεζρδ 
όθςκ ηςκ άθθςκ επζεοιζώκ ηαζ αθζένςζδ όθςκ ηςκ πνάλεςκ ηαζ 
ζηέρεώκ ζαξ ζημκ Θεό. 

- Μπάκπα, Οκηιία ηεο 25
εο

 ΓΔΚ. 1985 

23 Γεθεκβξίνπ 2011 

Σμ Θείμ δεκ είκαζ λεπςνζζηό από ζαξ. Δζείξ είζηε ημ Θείμ. Αοηή δ 
πεπμίεδζδ πνέπεζ κα αολδεεί ιέζα ζαξ. ηδκ ανπή εεςνείηε ημκ εαοηό 
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ζαξ έκακ απθό άκενςπμ. Καηόπζκ, ζηαδζαηά ζοκεζδδημπμζείηε ηδ 
δοκδηζηή ζαξ Θεζόηδηα. Σεθζηά ζοκεζδδημπμζείηε ηδ Θεζόηδηα πμο 
οπάνπεζ ιέζα ζαξ. Ανπίζηε αοηό ημ ηαλίδζ από ζήιενα ηζόθαξ, βζα κα 
επζηύπεηε ηδκ έκςζδ ιε ημκ Θεό. Ο πνόκμξ δεκ πενζιέκεζ ηακέκακ. 
οβηεκηνώζηε όθεξ ζαξ ηζξ πνμζπάεεζεξ κα πναβιαηώζεηε ημκ Θεό. 
Σμ ηύνζμ αζημύιεκμ είκαζ δ ελάθεζρδ ημο εβςζζιμύ - δίπςξ αοηό, δεκ 
ιπμνείηε κα αζώζεηε ηδκ εοδαζιμκία ηδξ Θεζόηδηαξ. Ζ επζδεζηηζηή 
ιμνθή θαηνείαξ, ηα πθμύηδ, δ δύκαιδ ηαζ δ ημζκςκζηή εέζδ δεκ εα ζαξ 
αμδεήζμοκ ζηδκ πκεοιαηζηή ακαγήηδζδ. Γεκ ιπμνμύκ κα ζαξ 
πανίζμοκ βαθήκδ ή κα ελαθείρμοκ ημκ θόαμ πμο ηαηαηνύπεζ ημκ 
άκενςπμ ηάεε ημο ζηζβιή. Μόκμ μ άκενςπμξ πμο έπεζ ααεζά πίζηδ 
είκαζ ηεθείςξ απαθθαβιέκμξ από ημκ θόαμ. Γζ‟ αοηό, ακαπηύληε πίζηδ 
ζημκ Θεό ηαζ ανπίζηε κα γείηε ιζα γςή πμο ηαεμδδβεί ηαζ ηαηεοεύκεζ 
Δηείκμξ. Ο άκενςπμξ πμο ζοκεζδδημπμζεί ηα θάεδ ημο είκαζ 
εοθμβδιέκμξ. Δλίζμο εοθμβδιέκμζ είκαζ ηζ εηείκμζ πμο αθέπμοκ ηζξ 
ηαθέξ ζδζόηδηεξ ηςκ άθθςκ. 

- Μπάκπα, Θεία Οκηιία 

24 Γεθεκβξίνπ 2011 

Ο Ηδζμύξ εοζίαζε ηδ γςή ημο βζα ηδκ ακαβέκκδζδ, ημ ηαθό ηαζ ηδκ 
εοηοπία ηδξ ακενςπόηδηαξ. Γζαηήνολε επίζδξ ηδκ αθήεεζα: «Έλα θαη ην 
Απηό Θείν Πλεύκα ελνηθεί ζε όια ηα όληα». Δίπε: «Όιεο νη δσέο είλαη 
Έλα - λα θέξεζηε ην ίδην ζηνλ θαζέλα». Πνέπεζ κα εεςνείηε ημ ζώια 
ςξ καό ημο Θείμο Πκεύιαημξ. Να εοιάζηε δζανηώξ όηζ μ Θεόξ είκαζ 
πάκημηε ιέζα ζαξ. Σμ ακενώπζκμ ζώια δεκ είκαζ πανά έκα έκδοια βζα 
ημ Θείμ Πκεύια. Μόκμ όηακ ζοκεζδδημπμζήζεηε αοηή ηδκ αθήεεζα, εα 
ανπίζεηε κα αζώκεηε ημκ Θεό. Να εοιάζηε: μπμοδήπμηε ηζ ακ πάηε, ημ 
Αζώκζμ Θείμ Πκεύια παναιέκεζ ιέζα ζαξ. Οζ άκενςπμζ ιπμνεί κα 
δζαθένμοκ ςξ πνμξ ηδκ ιμνθή ηαζ ημ όκμια, ημ πνώια ηαζ ηδκ 
εεκζηόηδηα, ηαζ ςξ πνμξ πμζηίθεξ ζζημνζηέξ ζοκεήηεξ - μ Θεόξ όιςξ 
δεκ έπεζ ηέημζεξ δζαθμνέξ. Γζ‟ αοηό δεκ πνέπεζ κα επζηνίκεηε ηαιία 
ενδζηεία ή κα ηδξ επζηίεεζηε ή κα ηδκ πθεοάγεηε. Μπμνείηε κα 
αημθμοεήζεηε μπμζαδήπμηε ενδζηεία ζαξ ανέζεζ, αθθά δεκ πνέπεζ κα 
ηαημθμβείηε ηζξ ενδζηείεξ ηςκ άθθςκ - αοηό απμηεθεί πανςδία 
αθμζίςζδξ ζημκ Θεό. Πνέπεζ πάκημηε κα ζέαεζηε ημ Θείμ πμο εκμζηεί 
ζε ηάεε μκ. 

- Μπάκπα, Θεία Οκηιία 

25 Γεθεκβξίνπ 2011 

ηακ ανπίζεηε κα αημθμοεείηε ιε εζθζηνίκεζα ηδκ μδό ηδξ πκεοιαηζηήξ 
άζηδζδξ, δ ηάζδ ημο κα ανίζηεηε θάεδ ζημοξ άθθμοξ ή κα δζαθαθείηε 
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ηα δζηά ζαξ πνμζόκηα εα ελαθακζζεεί. ηακ θαπηανάηε κα θηάζεηε 
ζημκ Θεό, πνέπεζ κα ηδνείηε ηδκ ηαεμδήβδζή Σμο ηαζ κα ααδίγεηε 
επάκς ζηδκ μδό πμο Δηείκμξ έπεζ μνίζεζ. Κάεε αήια εα ζαξ θένκεζ πζμ 
ημκηά Σμο. ηακ πνεζάγεηαζ κα θεάζεηε ζ‟ έκα πςνζό, πνέπεζ κα 
ζδηςεείηε ηαζ κα λεηζκήζεηε κα πάηε ζ‟ αοηό - δεκ εα ζδηςεεί αοηό κα 
ένεεζ ζ‟ εζάξ! Πανμιμίςξ, όηακ κζώζεηε ακάβηδ κα θεάζεηε ζημκ Θεό, 
ζδηςεείηε ηαζ πνμπςνήζηε, όπςξ Δηείκμξ ζαξ έπεζ ηαεμδδβήζεζ! 
Μόκμ ι‟ αοηόκ ημκ ηνόπμ ιπμνείηε κα δώζεηε ζηδ γςή ζαξ κόδια ηαζ 
αλία. Ο Ηδζμύξ δίδαλε απθά, πναηηζηά ιαεήιαηα πκεοιαηζηήξ 
πνμόδμο βζα ημ ηαθό ηδξ ακενςπόηδηαξ. Ο Ηδζμύξ πανόηνοκε ημοξ 
ακενώπμοξ ιε ηδ δζδαζηαθία Σμο αθθά ηαζ ημ γςκηακό πανάδεζβιά 
Σμο, κα ηαθθζενβμύκ ηζξ ανεηέξ ηδξ θζθακενςπίαξ, ηδξ ζοιπόκζαξ, ηδξ 
ακεηηζηόηδηαξ, ηδξ αβάπδξ ηαζ ηδξ πίζηδξ. Δάκ είζηε εζθζηνζκείξ 
ακαγδηδηέξ, κα βζμνηάγεηε ηδ Γέκκδζή Σμο ιε πκεύια αθμζίςζδξ, 
ηάκμκηαξ ηδκ πίζηδ ζηζξ ηανδζέξ ζαξ αηόια ααεύηενδ ηαζ 
εηδδθώκμκηαξ ημ ζεααζιό ζαξ ζηζξ δζδαζηαθίεξ Σμο ιε ημ κα ηζξ 
εθανιόγεηε αηόια πζμ εκηαηζηά ζηδκ ηαεδιενζκή γςή ζαξ.  

- Μπάκπα 

26 Γεθεκβξίνπ 2012 

ζμ μ ακηζηεζιεκζηόξ ηόζιμξ ελαημθμοεεί κα πνμζεθηύεζ ημ κμο, μ 
ακαγδηδηήξ δεκ ιπμνεί κα ζζπονίγεηαζ όηζ έπεζ επζηύπεζ ημ ζημπό ημο. Γζ' 
αοηό μ νζ Κνίζκα ζηδκ Γηίηα ζοιαμοθεύεζ: «Πξέπεη λα εδξαηώζεηο ηελ 
θπξηαξρία πάλσ ζηηο αηζζήζεηο. Αλ ην πεηύρεηο απηό, δελ ρξεηάδεηαη λα 
θνβάζαη πηα, δηόηη νη αηζζήζεηο ζα είλαη πιένλ αθίλδπλεο, όπσο ηα θίδηα 
από ηα νπνία έρνπλ αθαηξεζεί ηα θαξκαθεξά ηνπο δόληηα. Ο άλζξσπνο 
δηαζέηεη ηξία βαζηθά εξγαιεία: ην λνπ, ηε δηάλνηα θαη ηηο αηζζήζεηο. 
Μόλνλ όηαλ απηά ηα ηξία ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά, βηώλεηαη ε 
θαηαιπηηθή εκπεηξία ηεο „βύζηζεο κέζα ζην Κνζκηθό Ρεύκα‟ πνπ 
απνθαιείηαη επίζεο „Απειεπζέξσζε κέζα ζηε Γλώζε ηνπ Πλεύκαηνο‟». 
Ο νζ Κνίζκα είπε πνμαθέρεζ όηζ μ Ανηγμύκα εα γδημύζε δζεοηνζκίζεζξ 
ζπεηζηά ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ζοκενβαζίαξ αοηώκ ηςκ «ενβαθείςκ». 
Έηζζ, έζπεοζε κα δώζεζ ηδκ απάκηδζδ. Σμο είπε: «Όηαλ ν λνπο 
ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αηζζήζεηο, ν άλζξσπνο κπαίλεη ζην ξεύκα πνπ 
νλνκάδεηαη «Κύθινο ηεο Γέλλεζεο θαη ηνπ Θαλάηνπ» ( Samsara). Όηαλ 
όκσο ν λνπο ππνηάζζεηαη ζηε δηάλνηα, ν αλαδεηεηήο απνθηά ηε Γλώζε 
ηνπ Θενύ. Σν έλα κνλνπάηη νδεγεί ζηηο εγθόζκηεο επηζπκίεο, ην άιιν 
ζηνλ Θεό. Η δηάλνηα πξέπεη λα απνθαζίδεη θαη ν λνπο πξέπεη λα εθηειεί 
ηελ απόθαζε πνπ έρεη ιεθζεί. Απηή είλαη ε νξζή ηεξάξρεζε ησλ 
λνεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ».  

- Μπάκπα, «Σν Θετθό Σξαγνύδη», Κεθ. 5 
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27 Γεθεκβξίνπ 2011 

Να εοβκςιμκείηε ημκ Θεό πμο ζαξ πάνζζε ημκ Υνόκμ, ηαεώξ ηαζ ηζξ 
δζάθμνεξ ιμνθέξ δνάζδξ βζα κα ημκ βειίγεηε. αξ πάνζζε ηδκ ηνμθή, 
αθθά ηαζ ηδκ πείκα, βζα κα απμθαιαάκεηε ηδκ ηνμθή. ιςξ, αοηό δεκ 
ζαξ δίκεζ ημ δζηαίςια κα δνάηε πςνίξ δζάηνζζδ. ηακ πηίγεηε έκα ζπίηζ, 
αάγεηε ιζα πόνηα ζηδκ πνόζμρή ημο. Γζα πμζμ ζημπό; Γζα κα δέπεζηε 
όζμοξ ζαξ είκαζ εοπνόζδεηημζ ηαζ κα ιδκ επζηνέπεηε ηδκ είζμδμ ζημοξ 
ακεπζεύιδημοξ, όπςξ ηαζ όπμηε εέθμοκ. Πανμιμίςξ, κα επζθέβεηε ηζξ 
πανμνιήζεζξ ηαζ ηα ηίκδηνα πμο εζζένπμκηαζ ζημκ κμο ζαξ. Να ηναηάηε 
έλς ηα πμηαπά, ηα ποδαία ηαζ ηα θεμνμπμζά. Να δέπεζηε ιόκμ ηδκ 
ύρζζηδ ζμθία ηςκ ζενώκ βναθώκ, ηδ ζμθία πμο αβήηε από ημ 
πςκεοηήνζ ηςκ αζςιάηςκ ηςκ ζμθώκ. Έπεηε επζεοιήζεζ επί ηόζμκ 
πμθύ ηαζνό πθμύηδ, ημζκςκζηή εέζδ, ορδθέξ απμθααέξ, απμβόκμοξ, 
ζοββεκείξ, βόδηνμ ηαζ ορδθό αζμηζηό επίπεδμ. θα αοηά είκαζ 
ζηζβιζαίαξ ιόκμ αλίαξ. Δζηζαζηείηε ζημκ Θεό, επζηεκηνώζηε ηζξ 
επζεοιίεξ ζαξ ζ‟ Δηείκμκ ημκ ιόκμ Αζώκζμ, ημκ ιόκμ Αθδεζκό, Αβκό ηαζ 
Ακαθθμίςημ.  

- Μπάκπα, Οκηιία ηεο 1
εο

 ΙΑΝ. 1964 

28 Γεθεκβξίνπ 2011 

Ο Κνίζκα είπε: «Ανηγμύκα, παναζηήζμο από ηάεε πνμζηόθθδζδ ηαζ 
άνπζζε κα πνάηηεζξ, ζακ ηάεε πνάλδ ζμο κ‟ απμηεθεί ιζα πνμζθμνά ηαζ 
ιία εοζία αθζενςιέκδ ζημκ Θεό. Οζ Βέδεξ πνμένπμκηαζ απεοεείαξ από 
ημκ Θεό…είκαζ δ ίδζα δ Πκμή ηαζ μ Λόβμξ Σμο… ηάεε δναζηδνζόηδηα 
πνμένπεηαζ ηαζ ηαηεοεύκεηαζ απ‟ αοηόκ ημκ Θεσηό Λόβμ, οπό ηδ ιμνθή 
Ηενμύ Καεήημκημξ (Κάνια). Σα Ηενά αοηά Καεήημκηα επζηάζζμοκ ηζξ 
ενδζηεοηζηέξ ηεθεηέξ. Αοηέξ ζοκηεθμύκ ζηδκ ακαηύηθςζδ ηςκ οδάηςκ, 
ηαζ ζημ ζπδιαηζζιό ηδξ ανμπήξ. Από ηδ ανμπή ακαπηύζζεηαζ δ ηνμθή, 
ηαζ από ηδκ ηνμθή ζοκηδνμύκηαζ όθεξ μζ έιαζεξ οπάνλεζξ. Αοηόξ μ 
Ηενόξ Κύηθμξ ηδξ Εςήξ πνέπεζ κα βίκεζ απμδεηηόξ ηαζ ζεααζηόξ απ‟ 
όθδ ηδκ ακενςπόηδηα. Ακαθμβίζμο αοηό, ώ Ανηγμύκα: όηζ Δβώ δεκ 
έπς ακάβηδ κα ηάκς ηαιία πνάλδ (Κάνια), πμοεεκά ιέζα ζημοξ ηνεζξ 
ηόζιμοξ. Γεκ οπόηεζιαζ ζε ηαιζά εζςηενζηή πανόνιδζδ. Κζ‟ όιςξ 
επζδίδμιαζ ζε αδζάημπδ δνάζδ. Έπε θμζπόκ ζηαεενή πίζηδ ζημ Πκεύια 
ηαζ αθζένςκε όθεξ ακελαζνέηςξ ηζξ πνάλεζξ ζμο ζ‟ Διέκα, πςνίξ κα 
ηνέθεζξ ηαιία επζεοιία βζα ημοξ ηανπμύξ ημοξ, πςνίξ κα κζώεεζξ 
μπμζμκδήπμηε εβςζζιό ή αίζεδια ηηδηζηόηδηαξ». Γζα κα ηζκείηαζ μιαθά 
μ ηνμπόξ ηδξ Γδιζμονβίαξ, ηάεε άκενςπμξ μθείθεζ κα δνα (Κάνια). 
Κακείξ,  όπμζμξ ηζ ακ είκαζ, δεκ ιπμνεί κα λεθύβεζ από ηδκ οπμπνέςζδ 
αοηή!  

- Μπάκπα, «Σν Θετθό Σξαγνύδη», Κεθ. 6 
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29 Γεθεκβξίνπ 2011  

Ο ηαεέκαξ ακαγδηά ηαζ αβςκίγεηαζ κα είκαζ ζε βαθήκδ ηόζμ ιε ημκ 
εαοηό ημο όζμ ηαζ ιε ηδκ ημζκςκία βύνς ημο. Οζ άκενςπμζ έπμοκ 
πνμζπαεήζεζ κ‟ απμηηήζμοκ αοηή ηδ βαθήκδ ζοζζςνεύμκηαξ πθμύηδ, 
ηα μπμία αθεκόξ ημοξ δίκμοκ ελμοζία επί ηςκ άθθςκ, ηαεώξ ηαζ ηδ 
δοκαηόηδηα κα απμθαιαάκμοκ ακέζεζξ ηαζ πμθοηέθεζεξ ηάεε θμβήξ. 
Μενζημί έπμοκ επζγδηήζεζ εέζεζξ ελμοζίαξ ηαζ επζννμήξ, έηζζ ώζηε κα 
ιπμνμύκ κα δζαιμνθώκμοκ ηα βεβμκόηα όπςξ ηαζνζάγμοκ ζημοξ 
ζημπμύξ ηαζ ηζξ θζθμδμλίεξ ημοξ. Γοζηοπώξ όιςξ, αοηά ηα ιμκμπάηζα 
γςήξ πενζζημζπίγμκηαζ από θόαμ ηαζ δ βαθήκδ πμο ελαζθαθίγεηαζ απ‟ 
αοηά οπόηεζηαζ ζε βνήβμνμ ηαζ ιενζηέξ θμνέξ αίαζμ ηέθμξ. Ζ 
πναβιαηζηή βαθήκδ (Shaanthi) ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιόκμ ιέζς ηδξ 
Αβάπδξ! Ζ Αβάπδ είκαζ μ ηανπόξ ημο δέκηνμο ηδξ γςήξ. Αοηόξ μ 
ηανπόξ ιε ηδ βθοηζά μοζία, πενζαάθθεηαζ από έκακ πζηνό θθμζό. Ο 
πζηνόξ θθμζόξ ζοιαμθίγεζ ηα έλζ αθααενά πάεδ πμο πενζαάθθμοκ ηδκ 
όθμ αβάπδ ηανδζά ημο ακενώπμο: ηδ θαβκεία, ημ εοιό, ηδκ απθδζηία, 
ηδκ πνμζηόθθδζδ, ηδκ αθαγμκεία ηαζ ημ ιίζμξ. Αοημί πμο αθαζνμύκ ημκ 
πζηνό θθμζό ιέζς ζηθδνήξ ηαζ ζοκεπμύξ πκεοιαηζηήξ πεζεανπίαξ, 
απμηημύκ ηδκ εζςηενζηή βθοηύηδηα, δδθαδή ηδκ πμθοπόεδηδ βαθήκδ. 
Αοηή δ βαθήκδ είκαζ αζώκζα, ακαθθμίςηδ ηαζ οπενκζηά ηαεεηί ημ 
ανκδηζηό. 
 

30 Γεθεκβξίνπ 2011 

Από ημκ ηόζιμ ηαζ ηδκ ημζκςκία απμημιίγεηε μθέθδ, βζ' αοηό ημοξ 
μθείθεηε ζακ ακηαπόδμζδ ηάπμζαξ ιμνθήξ δνάζδ. ηδκ 
πναβιαηζηόηδηα, αοηόξ μ ηόζιμξ είκαζ έκα ηενάζηζμ „ζώια‟ ή 
μνβακζζιόξ, ηαζ μ άκενςπμξ είκαζ έκα ιέθμξ αοημύ ημο „ζώιαημξ‟. ε 
ηάεε ιέθμξ ακαηίεεηαζ ηάπμζμ ένβμ ζύιθςκα ιε ηδ θύζδ ημο, ηαζ 
εηείκμ πνέπεζ κα εηπθδνώζεζ ημκ ζημπό ηδξ ύπανλήξ ημο επζηεθώκηαξ 
αοηό ημ ένβμ. Οθείθεζ δε κα ημ ηάκεζ ςξ πνμζθμνά ζημκ Θεό. Γεκ 
οπάνπεζ μύηε έκα μκ ζημ ύιπακ πμο κα ιδκ απαζπμθείηαζ ηαζ κα ιδκ 
ζοιαάθεζ ζ' αοηό ημ Θείμ Ένβμ. Σα θοηά ηαζ ηα έκημια, μζ πέηνεξ ηαζ 
ηα ημύηζμονα, μ άκειμξ ηαζ δ ανμπή, δ γέζηδ ηαζ ημ ηνύμ, εάκ ηάεε έκα 
από αοηά δεκ ενβάγεηαζ ζύιθςκα ιε ημ Θείμ πέδζμ, μ ηόζιμξ δεκ 
ιπμνεί κα ζοκεπίζεζ κα οπάνπεζ. Ο ήθζμξ ηαζ δ ζεθήκδ εηηεθμύκ ηα 
ηαεδιενζκά ημοξ ηαεήημκηα. Ο άκειμξ ηαζ δ θςηζά πνέπεζ κα 
εηπθδνώκμοκ ηα ηαεήημκηά ημοξ πςνίξ δζζηαβιό ή ακηίννδζδ. Μόκμ 
όηακ μ ηαεέκαξ ηαζ ημ ηαεεηί εηηεθεί δίπςξ ελαίνεζδ ημ ένβμ ημο ιε 
θνμκηίδα ηαζ πνμζμπή, εα είκαζ δοκαηόκ κα ηζκείηαζ μ ηνμπόξ ηδξ 
Γδιζμονβίαξ μιαθά ηαζ πςνίξ ηαεοζηένδζδ. 

- Μπάκπα, Οκηιία ηεο 1
εο

 ΙΑΝ. 1971 
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31 Γεθεκβξίνπ 2011 

θεξ μζ δζαθμνεηζηέξ ημζκόηδηεξ πμο οπάνπμοκ ιέζα ζηα ηνάηδ πνέπεζ 
κα εκςεμύκ. Ζ ακενςπόηδηα πνέπεζ κα βίκεζ ιία μζημβέκεζα. Σόηε μ 
ηόζιμξ εα βίκεζ έκαξ πανάδεζζμξ. Δάκ επζηνέρεηε ζηζξ δζαθμνέξ κα 
αολάκμκηαζ, ηα ηνάηδ εα δζαθοεμύκ. Αοημί πμο πνμάβμοκ ηζξ δζαθμνέξ 
ιεηαλύ ηςκ ακενώπςκ ηαηαζηνέθμοκ ηδκ αβάπδ ηαζ ηδ ζοιπόκζα πμο 
οπάνπεζ ζηζξ ακενώπζκεξ ηανδζέξ. Αθδεώξ, δεκ οπάνπεζ ιεβαθύηενδ 
αιανηία απ' αοηήκ. Αοηό πμο πνεζάγεηαζ μ ηόζιμξ ζήιενα είκαζ δ 
θοηνςηζηή ηαζ εκμπμζόξ δύκαιδ ηδξ αβάπδξ -  ιζαξ αβάπδξ πμο 
ελαπθώκεηαζ ζοκεπώξ ηαζ αβηαθζάγεζ όθμ ηαζ πενζζζόηενμοξ 
ακενώπμοξ. Απμαάθθμκηαξ ηζξ ζηεκόιοαθεξ ζδέεξ ζπεηζηά ιε ηδ 
ενδζηεία, ηδκ εεκζηόηδηα ή ηδκ ημζκςκζηή ηάλδ, ακαπηύζζμκηαξ ιζα 
εονεία εεώνδζδ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ηαθθζενβώκηαξ εκάνεηεξ 
ζοκακαζηνμθέξ, ιπμνείηε κα ελορώζεηε ηδ γςή ζαξ, έηζζ ώζηε κα έπεζ 
κόδια ηαζ κα ζαξ βειίγεζ ζηακμπμίδζδ. Γζαπμηζζηείηε ιε ηαθέξ ζηέρεζξ 
ηαζ ακαπηύληε ιία ιεβαθόηανδδ ακηζιεηώπζζδ όθςκ ηςκ ακενώπςκ, 
εκζηενκζγόιεκμζ ηα ζμθά θόβζα ηςκ βενμκηόηενςκ ηαζ εθανιόγμκηάξ 
ηα. Μδ ζπαηαθάηε μύηε ηδ γςή ζαξ μύηε ημ πνήια ζαξ. αξ εύπμιαζ 
ηάεε εοηοπία.  

- Μπάκπα, Οκηιία ηεο 25
εο

 ΓΔΚ. 1985 
 

ΚΔΦΔΗ   ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ   2012 
 

1 Ιαλνπαξίνπ 2012  

Ζ ζπέζδ ακάιεζα ζημκ ενβαγόιεκμ ηαζ ημκ ενβμδόηδ πνέπεζ κα είκαζ 
ζακ ηδ ζπέζδ ηανδζάξ ηαζ ζώιαημξ. Καζ μζ δύμ είκαζ ζηεκά δειέκμζ 
ιεηαλύ ημοξ -ελανηώκηαζ μ έκαξ από ημκ άθθμκ βζα ηδκ ίδζα ημοξ ηδκ 
ύπανλδ. οκεπώξ, ηδ ιεηαλύ ημοξ ζπέζδ πνέπεζ κα δζέπμοκ δ αβάπδ 
ηαζ δ ζημνβή, όπζ ημ ιίζμξ ή μ θεόκμξ. Να ενβάγεζηε ειπμηζζιέκμζ ιε 
πκεύια αβάπδξ - αοηό εα ζαξ μδδβήζεζ ζηδκ μδό ηδξ θαηνείαξ. Με 
άθθα θόβζα, κα ενβάγεζηε πςνίξ ημ παναιζηνό εκδζαθένμκ βζα ημ 
ιέβεεμξ ημο μθέθμοξ πμο απμημιίγεηε από ηδκ ενβαζία ζαξ. Να 
ενβάγεζηε, εθόζμκ αοηό είκαζ ημ ηαεήημκ ζαξ, κα ενβάγεζηε εθόζμκ 
αβαπάηε ηδκ ενβαζία ηαζ εθόζμκ αοηόξ είκαζ μ ηνόπμξ πμο ιπμνείηε 
κα πνμζθένεηε εοβκςιμζύκδ ζημκ Θεό βζα ηζξ ζηακόηδηεξ ηαζ ηζξ 
δελζόηδηεξ ιε ηζξ μπμίεξ ζαξ έπεζ πνμζηίζεζ. Αοηόξ μ ηνόπμξ 
ακηζιεηώπζζδξ ηαζ εηπθήνςζδξ ηδξ ενβαζίαξ ζάξ μδδβεί ζηδ ζμθία, δ 
μπμία είκαζ ημ κα ακαβκςνίγεηε ημκ Θεό ιέζα ζε ηάεε πθάζια. Δίεε δ 
Νέα Υνμκζά κα ζαξ πανίζεζ βαθήκδ ημο κμο ηαζ είεε ημ ζδακζηό ηδξ γςήξ 
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ζαξ, πμο είκαζ δ αοημπναβιάηςζδ, κα εηπθδνςεεί. Δίεε ηάεε ιμνθήξ 
εοιάνεζα ηαζ ζηακμπμίδζδ κα ζαξ πνμζηεεεί. Αοηή είκαζ δ εοθμβία Μμο.  

- Μπάκπα 

2 Ιαλνπαξίνπ 2012 

Μπμνεί κα ακανςηζέζηε βζαηί αηόια ηζ‟ εηείκμζ πμο έπμοκ θεάζεζ ζηδ 
Γκώζδ (Γηκζάκζξ) πνέπεζ κα ζοκεπίζμοκ κα εηηεθμύκ ηάπμζμ ένβμ 
(Κάνια). Καηά ηακόκα, μζ άκενςπμζ οπαημύμοκ ζημοξ κόιμοξ ηαζ 
πνμζαθέπμοκ ζηα ζδακζηά πμο έπμοκ εεζπίζεζ εηείκμζ πμο ανίζημκηαζ 
ζε ακώηενμ πκεοιαηζηό επίπεδμ ηαζ ηςκ μπμίςκ μζ πνάλεζξ απμηεθμύκ 
ηδ αάζδ ηάεε Καεήημκημξ (Νηάνια). Ακ παναιείκμοκ αδνακείξ όζμζ 
έπμοκ ήδδ εδναζςεεί ζηδ Γκώζδ (Γηκζάκζξ), ηόηε πώξ εα ζςεμύκ μζ 
ημζκμί εκδημί; Γεκ εα έπμοκ ηακέκακ κα ημοξ ηαεμδδβήζεζ ηζ έηζζ 
ιμζναία εα παεμύκ ζηα βθζζηενά ιμκμπάηζα ηςκ αζζεδζζαηώκ 
απμθαύζεςκ. Σμ ηαεήημκ ηςκ μθώκ είκαζ κα πνμάβμοκ ηαζ κα 
εθανιόγμοκ ηδκ Ανεηή ηαζ ημ Γίηαζμ (Νηάνια), ώζηε κα παναηζκμύκηαζ 
ηαζ μζ ζοκάκενςπμί ημοξ κα ημ αημθμοεήζμοκ, βζα κα  βίκμοκ ημ ίδζμ 
ζηακμπμζδιέκμζ ιε ηα όζα έπμοκ ηαζ πανμύιεκμζ όπςξ μζ μθμί. Οζ 
μθμί πνέπεζ κα πνάηημοκ μνεά, κα δείπκμοκ ημ πκεοιαηζηό ιμκμπάηζ 
ηδξ μθμηθήνςζδξ, κα μναιαηίγμκηαζ ορδθά ζδακζηά ηαζ κα πνμαάθθμοκ 
ζηδκ ακενςπόηδηα ημ Θεσηό ηδξ Πεπνςιέκμ! Ο ήθζμξ ηαζ δ ζεθήκδ 
εηπθδνώκμοκ ηα ζοκήεδ ημοξ ηαεήημκηα, μ άκειμξ ηαζ δ θςηζά πνέπεζ 
επίζδξ κα εηηεθμύκ ηα δζηά ημοξ ακακηίννδηα. οκεπώξ, ηάεε 
άκενςπμξ πνέπεζ κα εηπθδνώκεζ ημ ένβμ πμο ημο έπεζ ακαηεεεί πςνίξ 
πανάθεζρδ ηαζ ιε θνμκηίδα. 

- Μπάκπα, «Σμ Θεσηό Σναβμύδζ», Κεθ. 6 
3 Ιαλνπαξίνπ 2012 

Πμθθά παζδζά ζήιενα έπμοκ θύβεζ από ημ ζςζηό δνόιμ ηαζ έπμοκ βίκεζ 
„παζδζά ημο δνόιμο‟, δζόηζ δεκ έπμοκ άθθα παναδείβιαηα κα 
αημθμοεήζμοκ. Γοζηοπώξ, βμκείξ, δάζηαθμζ ηαζ πμθζηζημί ελάπημοκ ηα 
πάεδ ηςκ κεανώκ ιοαθώκ ηαζ ηα εκεαννύκμοκ κα ηάκμοκ ακάνιμζηεξ 
πνάλεζξ. Γζ‟ αοηό, πανάθθδθα ιε ηα „Μαεήιαηα Ακενςπίκςκ Αλζώκ βζα 
Παζδζά‟ (Bala Vikas), πνέπεζ ηαζ μζ ιεβάθμζ κα αζώκμοκ ηδκ πκεοιαηζηή 
ακάπηολδ (Vikas) ηαζ κα ςνζιάγμοκ, ώζηε κα γμοκ ιία οπμδεζβιαηζηή 
γςή πμο κα παναηηδνίγεηαζ από απθόηδηα, εζθζηνίκεζα ηαζ ζηαεενή 
πκεοιαηζηή πεζεανπία. Σα παζδζά δεκ θέκε έκα πνάβια ηαζ ηάκμοκ ημ 
ακηίεεημ - είκαζ πμθύ εζθζηνζκή ηαζ αεώα. οκεπώξ, όθμζ μθείθμοκ κα 
ειπμηζζημύκ απ‟ αοηή ηδ θύζδ ηςκ παζδζώκ, δζόηζ μζ εκήθζηεξ έπμοκ 
παναζηναηήζεζ πμθύ ιαηνζά απ‟ αοηό ημ ζδεώδεξ. Ακηί κα θέηε εηαηό 
πνάβιαηα, είκαζ ηαθύηενμ κα ηάκεηε έκα πνάβια ζςζηά. Δλαβζάζηε ηδ 
γςή ζαξ πνμζθένμκηαξ ακζδζμηεθή ενβαζία! Γζα ημ άημιμ πμο ιζθάεζ 
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πμθύ, δεκ ιέκεζ πνόκμξ βζα ενβαζία. Ακηί κα ζπαηαθάηε πνόκμ 
θθοανώκηαξ, αλζμπμζήζηε ημκ πνόκμ ζαξ πνμζθένμκηαξ οπδνεζία 
ζηδκ ακενςπόηδηα, πμο είκαζ ηαοηόζδιδ ιε πνμζθμνά οπδνεζίαξ 
ζημκ Θεό, επακαθαιαάκμκηαξ όζμ ενβάγεζηε ημ κμια ημο Θεμύ.  

- Μπάκπα, Οκηιία 31
εο

 ΜΑΡΣΙΟΤ 1975 

4 Ιαλνπαξίνπ 2012 

Να εοιάζηε όηζ ζπεδόκ όθμζ μ άκενςπμζ ζημκ ηόζιμ δεζιεύμκηαζ από 
ημκ Νόιμ Αζηίαξ-Απμηεθέζιαημξ (Κάνια). Οζ άκενςπμζ όιςξ είκαζ 
ηόζμ ααεζά αοεζζιέκμζ ζηδκ άβκμζα, πμο δεκ έπμοκ επίβκςζδ μύηε ημο 
δεζημύ ηαζ δζακμδηζημύ ημοξ επζπέδμο, μύηε ηςκ επζηαβώκ ηαζ 
δεζιεύζεςκ ημο Νόιμο ηδξ Αζηζόηδηαξ (Κάνια). Μπμνμύκ κα ζςεμύκ 
ιόκμ ακ ακηθήζμοκ έιπκεοζδ από ημ πανάδεζβια ηςκ Μεβάθςκ 
Φοπώκ (Γηκζάκζξ). Πόζμ γεζηό είκαζ ημ ζώια ζαξ ηώνα; Μπμνεί κα 
είκαζ πενίπμο 36

μ
 ααειμύξ Κεθζίμο. Πώξ ζοκέαδ αοηό; Δπεζδή μ ήθζμξ 

ακηέπεζ εηαημιιύνζα θμνέξ πενζζζόηενδ εενιόηδηα ζ‟ αοηή ηδκ 
απόζηαζδ, δεκ είκαζ έηζζ; Σώνα, ακ μ ήθζμξ απμθαζίζεζ όηζ δεκ ακηέπεζ 
πζα όθδ αοηή ηδκ πονάηηςζδ ηζ ανπίζεζ κα ρύπεηαζ, ηζ εα ζοιαεί ζηδκ 
ακενςπόηδηα; Πανμιμίςξ, ακ μ Θεόξ παναζηδεεί από ηδ δνάζδ, 
θακηάγεζηε πμζα εα είκαζ δ ιμίνα αοημύ ημο απένακημο ζύιπακημξ; Οζ 
μθμί (Γηκζάκζξ) πνέπεζ κα ακαθαιαάκμοκ δνάζδ, ώζηε κα 
απμιαηνύκμοκ ηδ κςενόηδηα ηαζ ηδκ πθάκδ από ημοξ απθμύξ 
ακενώπμοξ. Αοηόξ είκαζ μ θόβμξ πμο όθμζ, πςνίξ ελαίνεζδ, μθείθμοκ 
κα οπαημύμοκ ημκ Νόιμ ηδξ Αζηζόηδηαξ. 

- Μπάκπα, «Σμ Θεσηό Σναβμύδζ», Κεθ. 6 
5 Ιαλνπαξίνπ 2012 

Ζ Πνακαβζάια είκαζ δ άζηδζδ ιε ηδκ μπμία ηναηάηε ηδκ ακαπκμή ζαξ 
(Πνάκα). Σδ ζπμοδαζόηδηά ηδξ ιπμνείηε κα ηαηακμήζεηε ιόκμ όηακ 
ακαβκςνίζεηε όηζ οπάνπμοκ πέκηε δζαθμνεηζηέξ γςηζηέξ πκμέξ, ήημζ, 
prana, apana, vyana, udana ηαζ samana. Ζ δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία 
εθέβπμκηαζ αοηέξ μκμιάγεηαζ Πνακαβζάια ηαζ πανίγεζ εζςηενζηή όναζδ. 
ηδκ Πνακαβζάια ηα ηνία δζαθμνεηζηά ζηάδζα είκαζ δ εηπκμή, δ εζζπκμή 
ηαζ ημ ηνάηδια ηδξ ακαπκμήξ. Μέζς ηδξ εζζπκμήξ ηαζ ηδξ εηπκμήξ 
ιπμνεί ηακείξ κα εθέβπεζ ηζξ γςηζηέξ πκμέξ ηαζ κα ηζξ θένκεζ εκηόξ ημο. 
Πανάθθδθα ιε ημ ηνάηδια ηδξ ακαπκμήξ, πνέπεζ κα εθανιόγεζ ηαζ ηδκ 
Prathyahara δδθ. ηδ ζηνμθή ημο κμο ημο πνμξ ηα ιέζα, βζα κα θεάζεζ 
ζηδ εεία εοδαζιμκία. Σα όνβακα ημο ζώιαημξ ηαζ μ κμοξ πάκημηε 
επζεοιμύκ κα ημζηάγμοκ ηαζ κα αζπμθμύκηαζ ιε ηα ελςηενζηά 
πνάβιαηα. Ο δε κμοξ, ημζηάγμκηάξ ηα ακαπηύζζεζ αζζεδζζαηέξ 
επζεοιίεξ. Χξ απμηέθεζια αοηώκ ηςκ επζεοιζώκ, μ κμοξ βίκεηαζ ιδ-
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αβκόξ. Ζ Prathyahara ζαξ αμδεά κα ζηνέθεηε ημκ κμο εκηόξ ζαξ ηαζ 
ιαηνζά από ηα ελςηενζηά πνάβιαηα. 

           - Μπάκπα, «Summer Showers in Brindavan 1973», Κεθ. 7 

6 Ιαλνπαξίνπ 2012 

Σμ αενμπθάκμ πμο πεηά ρδθά, δεκ έπεζ ηακέκα θόβμ κα ηαηεααίκεζ ζηδ 
βδ. Πνμζβεζώκεηαζ όιςξ ζε δζάθμνα πνμηαεμνζζιέκα ιένδ βζα κα 
παναθάαεζ ημοξ επζαάηεξ πμο έπμοκ ελαζθαθίζεζ ημ «εζζζηήνζμ» βζα κα 
ιεηαθενεμύκ ι‟ αοηό ζημοξ μονακμύξ. Πανμιμίςξ, ακ ηαζ εηείκμζ πμο 
έπμοκ εδναζςεεί ζηδ Γκώζδ (Γηκζάκζξ) δεκ έπμοκ ηαιία επζεοιία ή 
ηάζδ βζα δναζηδνζόηδηα, «πνμζβεζώκμκηαζ» ζημ πεδίμ ηδξ δνάζδξ 
(Κάνια) ηαζ αμδεμύκ ημοξ ζοκακενώπμοξ ημοξ κα πνδζζιμπμζήζμοκ 
ηαηάθθδθα ηζξ ζηακόηδηέξ ημοξ, πνάβια πμο δεκ εα ιπμνμύζακ κα 
ηάκμοκ ιόκμζ ημοξ. Ο μνεόξ ηνόπμξ κα δνάηε είκαζ κα ηαοηίγεηε ηάεε 
όρδ ημο ζύιπακημξ ιε ημ Αζώκζμ, Οζημοιεκζηό κ, ημκ Θεό, ηαζ κα 
αθζενώκεηε όθεξ ηζξ πνάλεζξ ζαξ ζ‟ Δηείκμκ. Πάκημηε κα εοιάζηε όηζ μ 
άκενςπμξ πμο είκαζ δέζιζμξ ηδξ θακεαζιέκδξ ζδέαξ όηζ είκαζ ιόκμ ημ 
ζώια ηαζ ηίπμηα πενζζζόηενμ, δεκ ιπμνεί πμηέ κα ηενδίζεζ ημ παζπκίδζ 
ηδξ γςήξ. Γζα κα είκαζ αέααζμξ βζα ηδ κίηδ πνέπεζ κ‟ απμηηήζεζ ηδκ 
επίβκςζδ όηζ είκαζ μ Θεόξ ηαζ ηίπμηα θζβόηενμ.  

- Μπάκπα, «Σν Θετθό Σξαγνύδη», Κεθ. 6 
7 Ιαλνπαξίνπ 2011 

Σζ ιεβαθύηενδ ηαημηοπία ιπμνεί κα ζαξ ζοιαεί από ημ κα ηαημθμβείηε 
ηα θάεδ ηςκ άθθςκ ηαζ κα εεεθμηοθθείηε ςξ πνμξ ηα δζηά ζαξ, ή κα 
πενζβεθάηε ηδκ όρδ ηςκ άθθςκ, ιδ αθέπμκηαξ ηδ δζηή ζαξ αζπήιζα; 
Μπμνεί κα οπάνπεζ ιεβαθύηενδ αιανηία από ημ κα έπεζ ηακείξ αοηέξ ηζξ 
ζδζόηδηεξ από ηδ βέκκδζή ημο; Δίκαζ αοηό πκεοιαηζηή ηαθθζένβεζα, είκαζ 
πμθζηζζιόξ; Δκζανηώζεζξ ηδξ Αβάπδξ! Ζ ηήνδζδ ηδξ δεζηήξ ζηδκ 
ηαεδιενζκή ζαξ γςή, δ εεμπμίδζδ όθςκ ηςκ πνάλεςκ ηαζ ζηέρεώκ 
ζαξ, ηαεώξ ηαζ δ απανέβηθζηδ ηήνδζδ εοβεκώκ ζδακζηώκ - όθα αοηά 
ιαγί ζοκζζημύκ ημκ πμθζηζζιό ηαζ ηδκ πκεοιαηζηή ηαθθζένβεζα. Οζ 
ζπμοδαζηέξ ζήιενα δεκ ηάκμοκ ηζξ απαναίηδηεξ πνμζπάεεζεξ κα 
ηαηακμήζμοκ ηδκ ζενόηδηα ηαζ ηδκ αλία ηδξ ενδζηεοηζηήξ πανάδμζδξ 
ηαζ ημο πμθζηζζιμύ ηδξ παηνίδαξ ιαξ. Ζ πκεοιαηζηή ηαθθζένβεζα ηαζ δ 
ενδζηεοηζηή πανάδμζδ ηδξ Ηκδίαξ είκαζ έκαξ ζοκδοαζιόξ αβκόηδηαξ, 
εεζόηδηαξ, ελαΰθςζδξ ηαζ ηάθθμοξ, ηαζ όπζ ζηεκόιοαθςκ ζδεώκ ηαζ 
ζδακζηώκ. Ζ πειπημοζία ηδξ πκεοιαηζηήξ ηαθθζένβεζαξ ηδξ Ηκδίαξ είκαζ 
δ εοπή: «Δίζε όια ηα πιάζκαηα ζε όιν ηνλ θόζκν λα είλαη επηπρηζκέλα» 
(“Samasthaas Lokaa-Sukhino Bhavanthu!”). 

- Μπάκπα, Οκηιία 14
εο

 Ιαλ. 1990 
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8 Ιαλνπαξίνπ 2012 

Κάεε άκενςπμξ πνέπεζ κα επζηεθεί ημ ηαεήημκ ημο ηαζ ημ ένβμ πμο 
έπεζ ακαθάαεζ, δζόηζ ακ δεκ ημ ηάκεζ, αοηόξ μ ηόζιμξ εα πάρεζ κα 
οπάνπεζ. Κάεε έκαξ ζημκ ηόζιμ δεζιεύεηαζ από ηδκ οπμπνέςζδ ηδξ 
δνάζδξ (Κάνια). Ο νζ Κνίζκα είπε ζημκ Ανηγμύκα όηζ μ ηεθζηόξ 
ζημπόξ ηάεε δναζηδνζόηδηαξ είκαζ δ Γκώζδ (Γηκζάκα). Ο εδζαονόξ 
ηδξ Γκώζδξ όιςξ απμηηάηαζ ιόκμ ιεηά από επίιμκεξ πνμζπάεεζεξ 
ημο ακενώπμο κα ελαβκίζεζ ημκ κμο ημο ηαζ κα ηενδίζεζ ηδ Υάνδ ημο 
Θεμύ. Πμζα είκαζ όιςξ αοηή δ Γκώζδ; Δίκαζ αοηή ιέζς ηδξ μπμίαξ 
αζώκεηε όηζ μ Θεόξ είκαζ ιέζα ζε όθμοξ ηαζ πακημύ

8
. θα ανίζημκηαζ 

ιέζα ζημκ άκενςπμ, ηζ‟ μ άκενςπμξ ανίζηεηαζ ιέζα ζε όθα. Ζ 
πεπμίεδζδ αοηή πνέπεζ κα ζηαεενμπμζδεεί ιέζα ζηδ ζοκείδδζή ζαξ, 
ιέζς ηδξ ακάθοζδξ, ηδξ δζάηνζζδξ ηαζ ηδξ δζακμδηζηήξ ακαγήηδζδξ. 
Πνέπεζ κα απμιμκώζεηε ηαζ κα αβάθεηε από ηδ ζοκείδδζή ζαξ ηζξ 
εκηοπώζεζξ ηςκ αζζεήζεςκ, ημο κμο ηαζ ηδξ δζάκμζαξ. Κάεε ιία από ηζξ 
πνάλεζξ ζαξ πνέπεζ κα επζηεθείηαζ ι‟ αοηήκ ηδ βκώζδ ςξ οπόααενμ. 

- Μπάκπα, «Σν Θετθό Σξαγνύδη», Κεθ. 6 
9 Ιαλνπαξίνπ 2011 

Πμθθά παζδζά, όηακ θμζημύκ ζημ δδιμηζηό ζοιπενζθένμκηαζ ιε 
ηαπεζκμθνμζύκδ, πεζεανπία ηαζ ηαθμζύκδ. ηακ όιςξ ιπμοκ ζημ 
βοικάζζμ, πάκμοκ ιενζηέξ απ‟ αοηέξ ηζξ ζδζόηδηεξ. ηακ δε πάκε ζημ 
πακεπζζηήιζμ, ηζξ έπμοκ πάζεζ ζπεδόκ όθεξ! Γζαηί; Ζ αζηία βζα ηδκ 
πεζεανπία ηαζ ηδκ ηαθή ζοιπενζθμνά ημοξ ζημ δδιμηζηό είκαζ μζ 
δάζηαθμί ημοξ. Ακηζεέηςξ, ζημ βοικάζζμ ηαζ ζημ πακεπζζηήιζμ βίκεηαζ 
έζης ηαζ ημ παναιζηνό, ιέζς δζδαβιάηςκ ηαζ εθανιμβήξ ημοξ ζηδκ 
πνάλδ, βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ημο αηέναζμο παναηηήνα ηαζ ηδξ 
πκεοιαηζηόηδηαξ ζημοξ ζπμοδαζηέξ; ήιενα, μζ κέμζ ζηνέθμκηαζ ζηδκ 
εηπαίδεοζδ βζα ηδκ εύνεζδ ενβαζίαξ - αοηό δεκ είκαζ ζςζηό. Ο ζημπόξ 
ηδξ εηπαίδεοζδξ είκαζ δ ακάπηολδ ηδξ μνεήξ ηαηακόδζδξ. Πανάθθδθα 
ιε ηζξ αηαδδιασηέξ βκώζεζξ, μζ ζπμοδαζηέξ πνέπεζ κα ειπμηίγμκηαζ ηαζ 
ιε πκεοιαηζηή ηαθθζένβεζα. Οζ δάζηαθμζ μθείθμοκ κα πνμάβμοκ ζημοξ 
ζπμοδαζηέξ ηδκ πκεοιαηζηόηδηα ηαζ ηδκ δεζηή. Απ‟ όθα ηα 
επαββέθιαηα ζημκ ηόζιμ, ημ πζμ αλζμζέααζημ είκαζ αοηό ημο 
δαζηάθμο. Ο δάζηαθμξ πνέπεζ κα ιεηαδώζεζ ζημοξ ζπμοδαζηέξ ό,ηζ 
είκαζ ηαθό ηαζ ημοξ ελεοβεκίγεζ. Αοηό εα έπνεπε κα ακαπηοπεεί ζε όθα 
ηα εηπαζδεοηζηά ζδνύιαηα. 

- Μπάκπα, Οκηιία 14
εο

 ΙΑΝ. 1990 

                                                 
8
 εκ.η.κεη.: Η ζσζηή δηαηύπσζε είλαη «παληαρνύ Παξώλ θαη ηα πάληα 

Πιεξώλ».  
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10 Ιαλνπαξίνπ 2012 

Οζ εκηοπώζεζξ ηςκ αζζεήζεςκ, ημο κμο ηαζ ηδξ δζάκμζαξ δεκ έπμοκ 
ηίπμηε ημ ημζκό ιε ημ Πκεύια (Άηια), ημ μπμίμ απμηεθεί ηδκ 
πναβιαηζηή ζαξ θύζδ. Σμ Πκεύια δεκ επδνεάγεηαζ μύηε από ημκ 
οπμηεζιεκζηό, μύηε από ημκ ακηζηεζιεκζηό ηόζιμ. Σμ ιοζηζηό ηδξ 
Γκώζδξ ζοκίζηαηαζ ζημ κα βκςνίζεζ ηαζ κα αζώζεζ μ άκενςπμξ όηζ ημ 
Πκεύια παναιέκεζ πάκημηε ακεπδνέαζημ, πςνίξ ηαιία πνμζηόθθδζδ. 
Αοηή δ ζοκείδδζδ ημο Πκεύιαημξ πνέπεζ κα ζαξ μδδβεί ηόζμ 
ελςηενζηά όζμ ηαζ εζςηενζηά: δεκ εα πνέπεζ κα ειπμδίγεζ ηδ δνάζδ 
ζαξ, αθθά κα ηδκ ειπμηίγεζ ιε ζημπό ηαζ κόδια. Θα μζημδμιεί έηζζ ηδκ 
πίζηδ ηαζ ηδκ δεζηή ζηδ γςή ηαζ εα μδδβεί ημκ άκενςπμ ζημ ααζίθεζμ 
ηδξ Απεθεοεένςζδξ ιέζα από ημ δνόιμ ηδξ «πςνίξ-επζεοιία 
δναζηδνζόηδηαξ». Γζα ηδκ επίηεολδ ηδξ Απεθεοεένςζδξ, δ Γκώζδ 
απμηεθεί ημκ εοεύηενμ ηζ αιεζόηενμ δνόιμ. Γζ‟ αοηό είκαζ αζύβηνζηα 
ζενή, βεβμκόξ πμο θοζζηά ζοκεπάβεηαζ όηζ δ άβκμζα είκαζ ακαιθίαμθα 
ζδζαίηενα ηαηαηνζηέα. «Να βιέπεηε ην Οηθνπκεληθό θαη ην πιινγηθό 
κέζα ζην επηκέξνπο θαη ην αηνκηθό, θη αληίζηξνθα.. Απηή είλαη ε νπζία 
ηεο Γλώζεο…», θέεζ μ νζ Κνίζκα ζηδκ Γηίηα.  

- Μπάκπα, «Σν Θετθό Σξαγνύδη, Κεθ. 6 

11 Ιαλνπαξίνπ 2012 

Πανόθμ πμο μζ ηνμθέξ ηαζ μζ ζοκήεεζεξ ιπμνεί κα είκαζ δζαθένμοκ ζε 
ηάεε πώνα, ημ πκεύια ηδξ ανιμκίαξ ηαζ ηδξ εκόηδηαξ πμο εηδδθώκεηαζ 
ζηζξ αεθμπαζδζέξ είκαζ έκα εεηζηό πανάδεζβια πμο βειίγεζ ζηακμπμίδζδ 
όθμοξ. Μζα παναηηδνζζηζηή ζδζόηδηα ηςκ αεθμπαζδζώκ είκαζ όηζ μζ 
δζαθμνέξ λεπκζμύκηαζ ηαζ μζ παίηηεξ ζοιιεηέπμοκ ζηα αβςκίζιαηα ιε 
εεόπκεοζημ πκεύια θζθίαξ ηαζ ζοκηνμθζηόηδηαξ. Οζ αεθμπαζδζέξ 
αμδεμύκ ημοξ παίηηεξ όπζ ιόκμ κα αεθηζώζμοκ ηδκ οβεία ημοξ, αθθά ηαζ 
κα αζώκμοκ πανά. ιςξ, δεκ πνέπεζ κα ιέκεηε ζηακμπμζδιέκμζ ιόκμ ι‟ 
αοηά ηα μθέθδ. Ζ ακενςπόηδηα έπεζ ηζ έκα άθθμ ζώια εηηόξ από ημ 
οθζηό - αοηό είκαζ ημ θεπημθοέξ ζώια, βκςζηό αθθζώξ ςξ κμοξ. Δίκαζ 
θμζπόκ ελίζμο ζδιακηζηό κα πνμάβεηε ηδκ αβκόηδηα ημο κμο ηαζ κα 
βίκεζηε ιεβαθόηανδμζ. Ζ αθδεζκή ακενςπζά ακείγεζ ιόκμ όηακ ημ 
ζώια, μ κμοξ ηαζ ημ πκεύια ακαπηύζζμκηαζ ανιμκζηά ιεηαλύ ημοξ. 
Σμκ εκεμοζζαζιό ηαζ ηδκ πνμζπάεεζα πμο δείπκεηε ζηζξ αεθμπαζδζέξ, 
πνέπεζ επίζδξ κα ηα εηδδθώκεηε ηαζ ζημκ ημιέα ηδξ δεζηήξ ηαζ ηδξ 
πκεοιαηζηόηδηαξ. 

- Μπάκπα, Οκηιία ηεο 14
εο

 ΙΑΝ. 1990 
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12 Ιαλνπαξίνπ 2012 

Ο Ήθζμξ ηαηέπεζ ιία ιμκαδζηή εέζδ ζ‟ μθόηθδνμ ημκ ηόζιμ, βζαηί 
απμηεθεί ηδκ μναηή εηδήθςζδ ημο Θεμύ. ηδκ Ηκδία, εεςνείηαζ έκαξ 
ελόπςξ Ηενόξ ηαζ Μεβάθμξ Γζδάζηαθμξ. Ο ήθζμξ απμηεθεί επίζδξ ηδκ 
πδβή ημο Υνόκμο. Καεμνίγεζ ηαζ νοειίγεζ ηα πνόκζα ηδξ γςήξ ηάεε 
εκδημύ. Δπζηεθεί ημ ηαεήημκ ημο δίπςξ ηακ ζηέρδ βζα ακηαιμζαή, ηαζ 
είκαζ ηαπεζκόξ ηαζ ζηαεενόξ ζημ ένβμ ημο. Φακηαζηείηε ηδκ οπμιμκή ιε 
ηδκ μπμία μ ήθζμξ οπμιέκεζ αοηή ηδκ ελαζνεηζηά ορδθή εενιμηναζία 
ηαζ πανίγεζ επανηή εενιόηδηα ζημ ακενώπζκμ ζώια, ηάεε ιένα! Ζ 
εκένβεζα ηαζ δ εοθοΐα πμο δζαεέηεζ ημ θοζζηό ζώια  ημο ακενώπμο 
μθείθεηαζ ζηδκ δθζαηή εκένβεζα πμο απμννμθά. Ακ μ ήθζμξ αδνακμύζε 
έζης ηαζ βζα ιζα ζηζβιή, μθόηθδνμξ μ ηόζιμξ εα πάβςκε ηαζ εα 
αοεζγόηακ ζημ ζημηάδζ. Οζ πνάλεζξ ηςκ μθώκ ηαζ ηςκ Μεβάθςκ 
Φοπώκ είκαζ ηα ζδεώδδ πμο πνέπεζ κα εκζηενκίγμκηαζ μζ ημζκμί εκδημί. 
Αοηό δείπκεζ επίζδξ όηζ όθμζ μζ άκενςπμζ ζημκ ηόζιμ δεζιεύμκηαζ από 
ηδκ οπμπνέςζδ ηδξ δνάζδξ ηαζ ηδξ επζηέθεζδξ ημο ηαεήημκημξ πμο 
ημοξ έπεζ ακαηεεεί ζηδ γςή. 

- Μπάκπα, «Σν Θετθό Σξαγνύδη», Κεθ. 6 

13 Ιαλνπαξίνπ 2021 

ζμ πενζζζόηενα πθμύηδ ζοζζςνεύεηε, ηόζμ πενζζζόηενμ 
δεζιεύεζηε ηαζ απμηηάηε πενζζζόηενεξ έβκμζεξ, άβπδ ηαζ θόαμοξ. Γεκ 
ιπμνεί κα οπάνλεζ βαθήκδ ημο κμο βζα ηάπμζμκ πμο ημκ ααναίκεζ μ 
πθμύημξ. Οζ άκενςπμζ θόβς ηδξ άβκμζάξ ημοξ ακαγδημύκ αοηή ηδκ 
αδζάημπδ ηαηάζηαζδ ακδζοπίαξ (ashaanthi), δζόηζ δεκ βκςνίγμοκ πμύ 
ιπμνμύκ κα απμηηήζμοκ αθδεζκή βαθήκδ (Shanthi). Έκαξ 
ιμνθςιέκμξ άκενςπμξ πνέπεζ κα έπεζ ηδκ ανεηή ηδξ βαθήκδξ ζακ 
πνώηζζημ πνμζόκ ημο. Αοηό ζδιαίκεζ, κα ιδκ επδνεάγεηαζ από 
επαίκμοξ ή ιμιθέξ, απμηοπίεξ ή επζηοπίεξ. Αοηό πμο ηάκεζ ηάπμζμκ κα 
αζζεάκεηαζ πανμύιεκμξ ή θοπδιέκμξ είκαζ ιόκμ ημ „εβώ‟ ημο. οκεπώξ, 
κα ηονζανπείηε ζημ „εβώ‟ ζαξ, ελαπθώκμκηαξ ηδκ αβάπδ ζαξ ζε ηάεε 
γςκηακό πθάζια. Σμ „εβώ‟ είκαζ έθθεζρδ αβάπδξ. Αοηόξ πμο πάζπεζ 
από ηδ κόζμ ημο εβςζζιμύ δεκ ιπμνεί κα πανεί όηακ μζ άθθμζ είκαζ 
εοηοπζζιέκμζ ηαζ κα πμκά όηακ μζ άθθμζ δοζηοπμύκ. Μόκμ έκαξ 
ακζδζμηεθήξ άκενςπμξ ιπμνεί κα ζοιιενίγεηαζ ηδκ εοηοπία ηςκ άθθςκ 
ηαζ κα θάαεζ άιεζα ιέηνα βζα κα απαθύκεζ ηδ δοζηοπία ηάπμζςκ άθθςκ. 
Ο Θεόξ εα είκαζ πάκημηε ζημ πθεονό ηςκ ακζδζμηεθώκ ακενώπςκ ηαζ 
δεκ εα οπάνπεζ ηίπμηα πμο κα ιδκ ιπμνμύκ κα επζηύπμοκ. 

- Μπάκπα 
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14 Ιαλνπαξίνπ 2012 

ηεθηείηε εζδζηά αοηό: ηακ αζζεάκεζηε ηαθά, ηακείξ δεκ ζαξ νςηά βζα 
ηδκ οβεία ζαξ. Ακ όιςξ ηύπεζ κ‟ αννςζηήζεηε ή ζαξ πηοπήζεζ ηάπμζα 
δοζηοπία, όθμζ ε‟ ανπίζμοκ κα ζαξ αμιαανδίγμοκ ιε ακήζοπεξ 
ενςηήζεζξ. Γζαηί αοηή δ ακδζοπία; Γζόηζ δ εειεθζώδδξ θύζδ ημο 
ακενώπμο είκαζ κα είκαζ εοηοπζζιέκμξ ηαζ οβζήξ. Ζ πανά απμηεθεί 
ηύνζμ βκώνζζια ηδξ πναβιαηζηήξ ζαξ θύζδξ. Γζ' αοηό όηακ είζηε 
εοηοπζζιέκμζ ηαζ οβζείξ, ηακείξ δεκ εηπθήζζεηαζ μύηε ακδζοπεί. 
Ακηζεέηςξ, δ δοζηοπία ηαζ δ εθίρδ είκαζ αθύζζηα θαζκόιεκα, ηαζ 
απμηεθμύκ απμηεθέζιαηα πθάκδξ. Ακ επζηεθείηε ηάπμζμ ένβμ ζακ έκα 
ηαεήημκ πμο πνέπεζ κα επςιζζεείηε, εα δοζημθεοεείηε κ‟ 
ακηζιεηςπίζεηε  ηζξ ακηζλμόηδηεξ ηαζ ημ ιόπεμ πμο αοηό ζοκεπάβεηαζ. 
Σμ  έιιεζμ ή ιδ-θοζζηό ηαεήημκ πμο οπμηζκείηαζ από ημ αίζεδια 
«εβώ είιαζ αοηόξ πμο πνάηηεζ», απμηεθεί πάκηα έκα αανύ θμνηίμ.  
Έηζζ, μδδβεί ηαηά ηακόκα ζ‟ ελάκηθδζδ, έπανζδ, οπενμρία ηζ‟ άθθα 
ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα. Ακηίεεηα, ημ άιεζμ ή θοζζηό ηαεήημκ 
απμηεθεί έηθναζδ ημο Ακώηενμο Δαοημύ, μδδβεί ζε ορδθμύξ 
πκεοιαηζημύξ ζηόπμοξ ηαζ βίκεηαζ εοημθόηενα ακεηηό. 

- Μπάκπα, «Σν Θετθό Σξαγνύδη», Κεθ. 6 

15 Ιαλνπαξίνπ 2012 

ηεθεείηε πάκς απ‟ όθα ηδκ οπδνεζία πμο μ ήθζμξ πνμζθένεζ ζ' αοηόκ 
ημκ ηόζιμ! Αοηό απμηεθεί ηαεδιενζκή ειπεζνία βζα όθμοξ. Ο ήθζμξ είκαζ 
δ πδβή ηάεε ιμνθήξ γςήξ πάκς ζ' αοηόκ ημκ πθακήηδ. Υςνίξ ηδκ 
αηηζκμαμθία ημο, ηίπμηε δεκ εα επζγμύζε ιέζα ζημ άπεζνμ ζημηάδζ! Ο 
ήθζμξ ακεαάγεζ ζημκ μονακό ηα κενά ηςκ εαθαζζώκ ηαζ θζικώκ, ηαζ ηα 
νίπκεζ ζακ ανμπή πάκς ζηα ζπανηά. Δίκαζ ημ πακημηζκό ζύιαμθμ ημο 
Καεήημκημξ (Dharmadevatha),  πμο ζημνπίγεζ ηζξ αηηίκεξ ημο ζ‟ όθμοξ, 
πςνίξ κα ηάκεζ δζαηνίζεζξ. Ζ οπδνεζία ηδκ μπμία πνμζθένεζ ηαζ δ 
εοηοπία πμο πανίγεζ δεκ είκαζ δοκαηό κα ακαπθδνςεεί από 
μπμζμκδήπμηε άθθμκ. Μμθμκόηζ πνμζθένεζ αοηή ηδκ οπδνεζία επί 
εηαημιιύνζα πνόκζα, πςνίξ έπανζδ, δεκ δζεηδζηεί ηίπμηα βζα ημκ εαοηό 
ημο. οκεπίγεζ κα πενζζηνέθεηαζ, πςνίξ κα κμζάγεηαζ ηαεόθμο βζα ηα 
απμηεθέζιαηα ηδξ εκενβεζαηήξ ημο απμζημθήξ ηαζ ηδξ απανάιζθθδξ 
οπδνεζίαξ ημο. Ο ήθζμξ ιαξ δζδάζηεζ όηζ όηακ ηάπμζμξ εηθνάγεζ ηζξ 
ζδζόηδηεξ ημο Ακώηενμο Δαοημύ ημο, δεκ πνόηεζηαζ πμηέ κα οπμπέζεζ 
ζε ζθάθιαηα όπςξ δ έπανζδ, δ ελάκηθδζδ ηαζ δ παναηιή. Γδθαδή, ημ 
ένβμ πμο επζηεθεί μ ήθζμξ δεκ ημο έπεζ επζαθδεεί, μύηε εηείκμξ έπεζ 
πζεζηεί κα ημ ακαθάαεζ. Γζ' αοηό ημ εηηεθεί ζοζηδιαηζηά ηαζ μιαθά. 

- Μπάκπα, «Σν Θετθό Σξαγνύδη», Κεθ. 6 
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16 Ιαλνπαξίνπ 2012 

Ο Θεόξ πανίγεζ ηδκ ακενώπζκδ βέκκδζδ ζε έκα πθάζια ζακ 
επζανάαεοζδ ηςκ επζηεύλεώκ ημο ηαηά ηδ δζάνηεζα πμθθώκ γςώκ. 
Καηακμήζηε όηζ αοηή δ γςή είκαζ βειάηδ ααεααζόηδηα - μ εάκαημξ 
εκεδνεύεζ ηάεε ζηζβιή ηαζ ηακείξ ζαξ δεκ βκςνίγεζ πόηε εα ημκ 
ανπάλεζ. Γζ‟ αοηό ιδκ ηαεοζηενείηε κα επζθέλεηε ημκ μνεό ζημπό γςήξ 
ηαζ ημοξ αέθηζζημοξ ηνόπμοξ βζα κα ημκ επζηύπεηε. Απμιαηνοκεείηε 
από ημκ έλς ηόζιμ ηαζ ηα εέθβδηνά ημο, ζηναθείηε ζημ εζςηενζηό 
ααζίθεζμ ηδξ ζοκεζδδηόηδηαξ. Σα εζςηενζηό αοηό ηαλίδζ εα ζαξ 
ακηαιείρεζ πθμοζζμπάνμπα ιε ημκ πμθύηζιμ εδζαονό ηδξ έηζηαζδξ. Ζ 
εάθαζζα ζημνπά ζηδκ αηηή ιόκμ ημπύθζα ηαζ αθνό, ακ όιςξ ηάπμζμξ 
ανεζ ημ εάννμξ κα ηαηαδοεεί ζηα αάεδ ηδξ, εα ακηαιεζθεεί ιε ημνάθθζα 
ηαζ ιανβανζηάνζα - αοηή πνέπεζ κα βίκεζ δ πναβιαηζηή ζαξ απμζημθή 
γςήξ. Δάκ πάζεηε αοηή ηδκ εοηαζνία, εα γήζεηε ηαζ εα πεεάκεηε ζακ 
έκα γώμ πμο δεκ βκςνίγεζ ηζξ εζςηενζηέξ πδβέξ πανάξ πμο οπάνπμοκ 
ιέζα ημο. Δάκ όιςξ ακαηαθύρεηε ηδκ εζςηενζηή πδβή πανάξ, εα είζηε 
εοηοπζζιέκμζ, ζηακμπμζδιέκμζ ιε ηα όζα έπεηε, βαθήκζμζ ηαζ βειάημζ 
αβάπδ. 

- Μπάκπα, Οκηιία ηεο 15
εο

 ΙΑΝ. 1979 

17 Ιαλνπαξίνπ 2012 

Ο Θεόξ δδιζμύνβδζε αοηό ημ ύιπακ ιε δζηή Σμο πνςημαμοθία ηζ 
έεεζε μνζζιέκμοξ ηακόκεξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηαζ ηδκ μιαθή θεζημονβία 
ημο, δδθ. ημοξ ηακόκεξ μνεήξ ζοιπενζθμνάξ βζα ηάεε ύπανλδ. Αοημί μζ 
ηακόκεξ ζοκζζημύκ ημ Νηάνια (εκάνεηδ ζοιπενζθμνά). Ο όνμξ Νηάνια 
πνμένπεηαζ από ηδ νίγα «Νην», πμο ζδιαίκεζ «θμνώ». Νηάνια θμζπόκ 
είκαζ αοηό πμο «θμνζέηαζ». Δίκαζ δ ζενή εκδοιαζία ημο Θεμύ πμο 
πνμαζπίγεζ ηδκ ηζιή ηαζ ηδκ αηεναζόηδηα ιζαξ πώναξ, ηδκ πνμζηαηεύεζ 
από ηζξ ακηίλμεξ ζοκεήηεξ ηαζ ηδξ πανίγεζ εζνήκδ ηαζ εοδιενία. πςξ δ 
εκδοιαζία είκαζ δ έηθναζδ ηδξ αλζμπνέπεζαξ ημο ακενώπμο πμο ηδ 
θμνά, έηζζ ηαζ ημ Νηάνια είκαζ ημ ιέηνμ ηδξ αλζμπνέπεζαξ εκόξ θαμύ. 
Κάεε πώνα ζημκ ηόζιμ, έπεζ ημ δζηό ηδξ αημιζηό Νηάνια ή ιμκαδζηό 
ηαεήημκ. Κάεε πώνα (desha) απμηεθεί ιένμξ ημο ζώιαηόξ ημο Θεμύ 
(deha), ηαζ πνμζηαηεύεηαζ από ημ Νηάνια πμο εθανιόγεζ. 

- Μπάκπα, «Σν Θετθό Σξαγνύδη», Κεθ. 7 

18 Ιαλνπαξίνπ 2012  

θμζ μζ θόαμζ, μζ ακδζοπίεξ, δ ζηθδνόηδηα ηαζ δ αδζηία πμο αθάπημοκ 
ζήιενα ημκ ηόζιμ, πνμηαθμύκηαζ από ηδκ θακεαζιέκδ ιμνθή ηδξ 
εηπαίδεοζδξ, δδθ. ηδκ οθζηή. Αηόιδ ηαζ εηείκμζ πμο οπόζπμκηαζ όηζ 
ιπμνμύκ κα εεναπεύμοκ ηζξ αζεέκεζεξ ημο ζώιαημξ, ημ 
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ιεηαπεζνίγμκηαζ ζακ ηα δζαθμνεηζηά ημο ιένδ κα είκαζ ακηζηείιεκα βζα 
λεπςνζζηή ιεθέηδ ηαζ ακηζιεηώπζζδ. ιςξ, όθδ δ θύζδ απμηεθεί ημ 
ζώια ημο Θεμύ ηαζ πνέπεζ κα ηδκ ακηζιεηςπίγεηε ςξ Έκα αδζαίνεημ 
ζύκμθμ. Ζ πκεοιαηζηή εηπαίδεοζδ ζηνέθεζ ηδκ πνμζμπή ζηδκ εκόηδηα 
πμο οπάνπεζ πίζς απ‟ όθδ ηδκ θαζκμιεκζηή πμθθαπθόηδηα. Γζα κα 
βζμνηάζεηε ιζα λεπςνζζηή πενίζηαζδ ή ενδζηεοηζηή βζμνηή, ιπμνεί κα 
ηαεανίζαηε ηα ζπίηζα ζαξ ηαζ ημ βύνς πώνμ ημοξ, κα αάραηε ή κα 
αζαεζηώζαηε ημοξ ημίπμοξ, ζπεδζάγμκηαξ εομίςκα ζπέδζα ζημ πάηςια, 
ή ζημθίγμκηαξ ιε ζηεθάκζα θμοθμοδζώκ ηζξ πόνηεξ ζαξ – όθα αοηά 
όιςξ δεκ είκαζ πανά ελςηενζηή δζαηόζιδζδ. Γζα κα είζηε αθδεζκά 
εοηοπζζιέκμζ, πνέπεζ κα απμθαζίζεηε κα ελαθείρεηε από ιέζα ζαξ ηα 
ηαηά εθαηηώιαηα ημο εβςζζιμύ, ηδξ απθδζηίαξ, ημο ιίζμοξ ηαζ ηδξ 
γήθζαξ. Σόηε εα ζοκεζδδημπμζήζεηε αθδεζκά ημ Φςξ ιέζα ζαξ, ηαζ μ 
Θείμξ Δαοηόξ ιέζα ζαξ (Άηια) ε‟ ανπίζεζ κα ζαξ βίκεηαζ αζζεδηόξ ιε 
όθδ ημο ηδ δόλα. 

- Μπάκπα, Οκηιία ηεο 15
εο

 ΙΑΝ. 1979 

19 Ιαλνπαξίνπ 2012 

Οθόηθδνδ δ Φύζδ, αηόια ηαζ ηάεε έκα από ηα πέκηε ζημζπεία πμο ηδκ 
απμηεθμύκ, δζέπεηαζ από ζοβηεηνζιέκμοξ ηακόκεξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ 
παναηηδνζζηζηά εζδζηά ηαεήημκηα. Σμ κενό π.π., έπεζ ηδκ ηίκδζδ ηαζ ηδ 
δνμζζά ζακ εζδζηό ηαεήημκ, ζακ Νηάνια ημο. Ζ ηαύζδ ηαζ ημ θςξ 
ζοκζζημύκ ημ εζδζηό ηαεήημκ ηδξ θςηζάξ. Σα παναηηδνζζηζηά 
βκςνίζιαηα ηόζμ ηδξ ακενώπζκδξ θύζδξ, όζμ ηαζ ηδξ γςζηήξ θύζδξ, 
πνμζηαηεύμοκ ημοξ ακενώπμοξ ηαζ ηα γώα από ηδκ παναηιή. Πώξ 
ιπμνεί δ θςηζά κα είκαζ θςηζά, ακ δεκ έπεζ ηδ δύκαιδ κα ηαίεζ ηαζ κα 
θςηίγεζ; Γζα κα παναηηδνζζηεί ςξ θςηζά, πνέπεζ κα εηδδθώζεζ ημ 
Νηάνια ηδξ πμο είκαζ δ ηαύζδ ηαζ ημ θςξ. ηακ ημ πάζεζ, βίκεηαζ 
άροπδ ζακ έκα ημιιάηζ ηάναμοκμ. Πανμιμίςξ, ηαζ μζ άκενςπμζ έπμοκ 
μνζζιέκα θοζζηά παναηηδνζζηζηά πμο απμηεθμύκ ηδκ πκμή ηαζ ηδκ 
μοζία ηδξ ίδζαξ ηδξ γςήξ ημοξ. Γζα κα παναηηδνζζεεί ηάπμζμξ 
«άκενςπμξ» πνέπεζ κα εηδδθώκεζ αοηέξ ηζξ ζηακόηδηεξ ή δοκάιεζξ. Γζα 
κα δζαηδνδεμύκ ηαζ κα ηαθθζενβδεμύκ αοηέξ μζ ζδζόηδηεξ ηαζ μζ 
ζηακόηδηεξ, έπμοκ εεζπζζηεί μνζζιέκμζ ηνόπμζ ζοιπενζθμνάξ ηαζ 
ζηέρδξ. Αοημί μκμιάγμκηαζ Νηάνια. Σμ Γίηαζμ ηαζ δ Ανεηή δεκ 
ιεηααάθθμκηαζ. Απμηεθμύκ ηδκ ίδζα ηδ θύζδ ζαξ, ηδ ιμκαδζηόηδηά ζαξ 
ηαζ είκαζ εηείκα ηα παναηηδνζζηζηά πμο δζαηνίκμοκ ημκ άκενςπμ από 
ηα γώα. 

- Μπάκπα, «Σν Θετθό Σξαγνύδη», Κεθ. 7 
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20 Ιαλνπαξίνπ 2012 

Πνέπεζ κα ηαθθζενβήζεηε ιζα κμμηνμπία απώνζζημο δεζιμύ ιε ημκ 
Θεό, μ μπμίμξ είκαζ μ ίδζμξ ζαξ μ Δαοηόξ. Δάκ Δηείκμξ είκαζ άκεμξ, 
πνέπεζ κα κζώεεηε όηζ είζηε ιζα ιέθζζζα πμο νμοθά ημ κέηηαν ημο. Δάκ 
Δηείκμξ είκαζ δέκηνμ, κζώζηε όηζ είζηε ακαννζπδηζηό θοηό πμο Σμκ 
αβηαθζάγεζ. Δάκ είκαζ έκαξ ανάπμξ, κζώζηε όηζ είζηε έκαξ ηαηαννάηηδξ 
πμο ηοθά επάκς ημο. Δάκ είκαζ μ μονακόξ, βίκεηε έκα αζηενάηζ πμο 
θαιπονίγεζ επάκς ημο. Πάκς απ' όθα, ζοκεζδδημπμζήζηε ηδκ αθήεεζαξ 
όηζ εζείξ ηζ Δηείκμξ είζηε αδζαπώνζζηα εκςιέκμζ ιε Τπένηαηδ Αβάπδ. 
Δάκ ημ κζώεεηε αοηό έκημκα, ιε ηδ θεπημθοή ζαξ δζάκμζα, ηόηε ημ ηαλίδζ 
εα είκαζ βνήβμνμ ηαζ εα ιπμνέζεηε κα επζηύπεηε ημκ ζηόπμ ζαξ. 
Τπάνπεζ ιζα δζαθμνά ιεηαλύ ηδξ θεπημθομύξ ηαζ ηδξ „πμκδνμεζδμύξ‟ 
δζάκμζαξ. Ζ ελςηενζηή βκώζδ ή „πμκδνμεζδήξ‟ δζάκμζα, ζαξ ηάκεζ 
ζηακμύξ κα πενπαηάηε, αθθά δ θεπημθοήξ δζάκμζα εα ζαξ ηάκεζ ζηακμύξ 
κα πεηάλεηε ζημκ πνμμνζζιό ζαξ. Ζ πμκδνμεζδήξ είκαζ οπεναμθζηά 
δειέκδ ιε ηδ ζςιαηζηή ζοκεζδδηόηδηα, εκώ ακηζεέηςξ δ θεπημθοήξ 
οπενααίκεζ ημ ζώια ηζ έηζζ εα εθαθνύκεζ ημ θμνηίμ ζαξ. 

- Μπάκπα, Οκηιία 30ήο ΙΑΝ. 1965 

21 Ιαλνπαξίνπ 2012 

Ζ Δκάνεηδ ζοιπενζθμνά (Νηάνια) είκαζ δ ζδζόηδηα πμο λεπςνίγεζ έκακ 
άκενςπμ από έκα γώμ. Αοηή δ θοζζηή ζοιπενζθμνά, ημ Νηάνια, πμο 
απμηεθεί πνμμνζζιό ηαζ αημιζηό ηαεήημκ ηςκ ακενώπςκ 
επζζηζάζεδηε ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνόκμο. Οζ δνςζηέξ ηζ άβζεξ ιμνθέξ 
πμο ημ οπμζηήνζγακ, ημ δζέδζδακ, εκεάννοκακ ηδκ εθανιμβή ημο ηαζ 
ακηθμύζακ εοδαζιμκία απ‟ αοηό, πάεδηακ βζα πάκηα. πςξ ζζπύεζ ηαζ 
βζα ηα γζγάκζα πμο πκίβμοκ ηα ζπανηά, έηζζ ηαζ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ 
ηαζ εδναίςζδ ημο Νηάνια απαζηείηαζ ιόκμκ δ αθαίνεζδ ηςκ 
«γζγακίςκ». Αθθά, ζηδ ζημηεζκή αοηή επμπή πμο γμύιε, ημ Νηάνια 
ηαηέθδλε κα είκαζ θέλδ ηεκή κμήιαημξ. Σμ Νηάνια όιςξ δεκ απμηεθεί 
απθή θναζηζηή δζαηύπςζδ! «Πξέπεη λα νκηιείηε ηελ Αιήζεηα, πξέπεη λα 
πξάηηεηε ην Νηάξκα» - αοηό οπήνλε ημ ζαθπζζηήνζμ ηάθεζια ηςκ 
Οοπακζζάκη, αοηώκ ηςκ πακάνπαζςκ οπμεδηώκ ηδξ Ηκδζηήξ ζηέρδξ. 
Αθθά ηα έκδμλα δζδάβιαηά ημοξ έπμοκ ζήιενα ακαηναπεί, βζαηί ζήιενα 
όθμζ ιζθμύκ βζα ημ Νηάνια, αθθά ηακείξ δεκ έπεζ πναβιαηζηή δζάεεζδ 
κα ημ εθανιόζεζ οπμδεζβιαηζηά ζηδ γςή ημο. Αοηή αηνζαώξ δ 
οπμαάειζζδ από ηδκ πνάλδ ζηα θόβζα, απμηεθεί ημ ηονζόηενμ αίηζμ ηδξ 
παναηιήξ ημο Νηάνια! Να λένεηε πςξ ό,ηζ δεκ εθανιόγεηαζ έιπναηηα, 
δεκ έπεζ ζζπύ. Καηακμήζηε αοηήκ ηδκ Αθήεεζα ηαζ εθανιόγεηε ημ 
Νηάνια ζηδ γςή ζαξ. 
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- Μπάκπα, Geetha Vahini, Ch. 7 

22 Ιαλνπαξίνπ 2012 

Ο Έκαξ Θεόξ είκαζ μ Δζώηενμξ Παναηζκδηήξ (Sarvaantharyaami) όθςκ 
ηςκ όκηςκ. Δάκ είκαζ ιέζα ζε όθμοξ, ηόηε ίζςξ νςηήζεηε βζαηί δεκ είκαζ 
μναηόξ ηαζ ζε όθμοξ. αξ δίκς έκα πανάδεζβια: θακηαζεείηε έκα 
ημιπμζημίκζ ιε πάκηνεξ από δζαθμνεηζηά πεηνάδζα, όπςξ ημνάθθζα, 
ιανβανζηάνζα, ηνύζηαθθμ, ημπύθζα η.θπ. Σμ κήια ημο δζένπεηαζ ιέζα 
από ηάεε πάκηνα ηαζ ηζξ ηναηάεζ όθεξ εκςιέκεξ, αθθά είκαζ μναηό ιόκμ 
όπμο οπάνπμοκ δζαθακείξ πάκηνεξ. Έηζζ ηζ‟ εζείξ: πνέπεζ κα ηάκεηε 
ημκ εαοηό ζαξ „δζάθακμ‟, απαθθαβιέκμ από επζεοιίεξ ηαζ αημιζηή 
αμύθδζδ, δζόηζ αοηά ηα δύμ ηνύαμοκ ηαζ εαιπώκμοκ ηδκ εζηόκα ημο 
Θεμύ ιέζα ζαξ. ηακ βίκεηε „δζάθακμζ‟, εα ιπμνείηε κα δείηε ημκ 
Δζώηενμ Παναηζκδηή. Γζα κα ηενδίζεηε αοηή ηδ δζαθάκεζα, είκαζ 
γςηζηήξ ζδιαζίαξ μζ πνμεέζεζξ, μζ πανμνιήζεζξ ηαζ ηα έκζηζηηά ζαξ κα 
είκαζ αβκά, ηαζ ημύημ ιπμνείηε κα ημ επζηύπεηε ιε ζοζηδιαηζηέξ ηαζ 
εζθζηνζκείξ πκεοιαηζηέξ αζηήζεζξ. Μζα ζηάθα πνέπεζ κα είκαζ ηόζμ 
ορδθή, όζμ ημ ύρμξ πμο εέθεηε κα θηάζεηε! Καηά ημκ ίδζμ ηνόπμ, 
πνέπεζ κα επζιέκεηε ζηζξ πκεοιαηζηέξ ζαξ αζηήζεζξ ιέπνζξ όημο 
αζώζεηε ημκ Θεό πμο οπάνπεζ ιέζα ζαξ. 

- Μπάκπα, Οκηιία ηεο 30
εο

 ΙΑΝ. 1965 

23 Ιαλνπαξίνπ 2012 

Ζ δύκαιδ εκόξ ηνμηόδεζθμο ελανηάηαζ από ημ ακ αοηόξ ανίζηεηαζ ή όπζ 
ιέζα ζημ κενό. Ζ δύκαιδ ημο Γζηαίμο ηαζ ηδξ Ανεηήξ (Νηάνια) είκαζ 
ζοκάνηδζδ ηδξ έιπναηηδξ εθανιμβήξ ημοξ. Από ηδ ζηζβιή πμο 
παύμοκ κα εθανιόγμκηαζ ηαζ βίκμκηαζ ηεκά θόβζα, πάκμοκ εκηεθώξ ηδκ 
ζζπύ ημοξ. Ζ Αθήεεζα ελανηάηαζ από ηδκ μιζθία – δύζημθα εηθνάγεηαζ 
ιε πνάλεζξ. Απμηηά όιςξ δύκαιδ όηακ εηθνάγεηαζ ιε θόβζα. Ο όνμξ 
„δύκαιδ‟ έπεζ εδώ δζηηή ζδιαζία: γςζηή ή θοζζηή δύκαιδ ηαζ δεζηή ή 
πκεοιαηζηή δύκαιδ. ημ έπμξ Μπαπαιπανάηα, μ Μπίια (μ δεύηενμξ 
ηςκ πέκηε αδεθθώκ Πάκηαααξ) δζέεεηε θοζζηή δύκαιδ, αθθά ηαεώξ μ 
ιεβαθύηενμξ αδεθθόξ ημο, μ δίηαζμξ Νηανιάηγα, ανζζηόηακ ημκηά ημο, 
δ δύκαιδ ημο Μπίια ιεηαηνάπδηε ζε δεζηή ηαζ πκεοιαηζηή (Νηανιζηή). 
Οζ Πάκηαααξ ζώεδηακ πάνδ ζηδκ πνμζήθςζή ημοξ ζ‟ αοηή ηδ δύκαιδ 
ημο Νηάνια! Υςνίξ αοηήκ, εα είπακ δηηδεεί εοεύξ ελ‟ ανπήξ. Καζ βζαηί, 
πανά ηδ ζοκηνζπηζηή ημοξ οπενμπή, μζ άδζημζ Καμονάααξ (μζ εηαηό 
αδεθθμί εκακηίμκ ηςκ μπμίςκ πμθέιδζακ μζ Πάκηαααξ) 
ηαηαζηνάθδηακ; Γζόηζ δεκ είπακ δεζηή ηαζ πκεοιαηζηή (Νηανιζηή) 
δύκαιδ. Σμ ιόκμ πμο δζέεεηακ ήηακ δ  θοζζηή ή γςζηή δύκαιδ. 

- Μπάκπα, «Σν Θετθό Σξαγνύδη», Κεθ. 7 
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24 Ιαλνπαξίνπ 2012 

Να ζοκεπίγεηε ιε επζιμκή ηζξ πκεοιαηζηέξ ζαξ αζηήζεζξ έςξ όημο 
θηάζεηε ζημκ ζηόπμ. Μόθζξ ηεθεζώζεζ ημ πηίζζιμ ηςκ ημίπςκ εκόξ 
ζπζηζμύ, μζ μζημδόιμζ αθαζνμύκ ηζξ ζηαθςζζέξ. Πανμιμίςξ, όηακ 
απμηηήζεηε ημ όναια ηδξ Πναβιαηζηόηδηαξ, ιπμνείηε κα δζαηόρεηε ηζξ 
δζάθμνεξ ιμνθέξ πκεοιαηζηώκ αζηήζεςκ πμο ηάκεηε (όπςξ 
δζαθμβζζιόξ, ζημπαζιόξ ημο Θεμύ, πνμζθμνά ηεθεημονβζηήξ θαηνείαξ, 
ραθιςδία ύικςκ η.θπ.). Οζ εοπάνζζηεξ ηαζ ηαζνζαζηέξ ζοκακαζηνμθέξ 
είκαζ απμθύηςξ απαναίηδηεξ βζα ηδ ζοκέπζζδ ηςκ πκεοιαηζηώκ ζαξ 
αζηήζεςκ. Αηνζαώξ όπςξ δζαπθάεεζηε από ηζξ ηαζνζαζηέξ 
ζοκακαζηνμθέξ πμο δζαηδνείηε, έηζζ ηαζ εα „θενςεείηε‟ από ηζξ 
νοπανέξ ζηέρεζξ ηςκ ηοπόκ αηαηάθθδθςκ ακενώπςκ ακάιεζα ζημοξ 
μπμίμοξ ηζκείζηε. Γζ' αοηό πάκημηε κα επαβνοπκείηε ζπεηζηά ιε ηζξ 
ζοκακαζηνμθέξ ζαξ. Σμ αβκό κενό πμο πέθηεζ ζακ ανμπή από ημκ 
μονακό, ιεηαηνέπεηαζ ζε εηαημκηάδεξ βεύζεζξ ηαζ πνώιαηα, ακάθμβα 
ιε ημ είδμξ ημο εδάθμοξ επάκς ζημ μπμίμ πέθηεζ. Γζ‟ αοηό 
επαβνοπκείηε! Πνέπεζ επίζδξ κα ακαγδηείηε ηάεε εοηαζνία κα ηάκεηε 
ακώηενεξ ηαζ εοβεκείξ ζηέρεζξ, όπςξ ηαζ πνάλεζξ πμο ζαξ ελορώκμοκ 
πκεοιαηζηά ηαζ κα ηαηαζηέθθεηε ημκ εβςζζιό πμο ζαξ ηνααά πνμξ ηα 
ηάης. 

- Μπάκπα, Οκηιία ηεο 30
εο

 ΙΑΝ. 1965 

25 Ιαλνπαξίνπ 2012  

Από ηδκ επμπή ημο ιδ-Νηάνια δδθ. ημο εβςζζιμύ, ηδξ δζάζπαζδξ ηαζ 
ηδξ πςνζζηόηδηαξ, μ ηόζιμξ πνέπεζ κα ιπεζ ζηδκ επμπή ημο Νηάνια, 
δδθ. ηδξ Ανεηήξ, ημο Καεήημκημξ ηαζ ηδξ Γζηαζμζύκδξ. Γζα κα 
ηαθθζενβδεεί έκα ηανπμθόνμ δέκηνμ απαζηείηαζ ζδζαίηενδ πνμζπάεεζα. 
Καιζά πνμζπάεεζα δεκ πνεζάγεηαζ όιςξ, βζα κα θοηνώζμοκ βύνς ημο 
ηα γζγάκζα ηαζ ηα αβνζόπμνηα. Ο πμθύηζιμξ ηανπόξ ημο αημιζημύ ζαξ 
ηαεήημκημξ (Νηάνια) πνέπεζ κα ηαθθζενβδεεί ιε ηάεε θνμκηίδα ηαζ 
πνμζμπή. ηακ εθανιόγμκηαζ ημ Καεήημκ, δ Ανεηή ηαζ ημ Γίηαζμ, μ 
εβςζζιόξ, ημ ηαηό ηαζ ημ άδζημ εα οπμπςνήζμοκ ηαζ εα παναηιάζμοκ 
πςνίξ κα πνεζαζηεί ηαιζά άθθδ ζδζαίηενδ πνμζπάεεζα. Δθόζμκ ημ 
Νηάνια έπεζ άιεζδ ζπέζδ ιε ηδκ Αθήεεζα, δεκ ιπμνεί πμηέ κα 
ηαηαζηναθεί. Ζ επακόνεςζδ ημο Νηάνια ζοκίζηαηαζ ζηδκ απμδμπή, 
ηαθθζένβεζα, εθανιμβή ηαζ δζάδμζή ημο. Αοηό αηνζαώξ είκαζ πμο ηάκεζ 
ηαζ μ Κνίζκα ζηδκ Γηίηα. Υνδζζιμπμζώκηαξ ημκ Ανηγμύκα ςξ 
«ενβαθείμ», λακαθένκεζ ζημ θςξ ημοξ ηώδζηεξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ ημοξ 
ηνόπμοξ ζηέρδξ πμο είπακ ελ‟ ανπήξ εεζπζζηεί ςξ Νηάνια ηαζ 
επζαάθθεζ εη κέμο ηδκ εθανιμβή ημοξ. Έκα ηέημζμ ένβμ δεκ εα 
ιπμνμύζε κα επζηεθεζηεί από ημζκμύξ εκδημύξ. Έηζζ, ήηακ απόθοηδ 
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ακάβηδ κ‟ ακαθάαεζ μ ίδζμξ μ Οζημοιεκζηόξ Θεόξ ημ Ηενό αοηό Ένβμ ηαζ 
κα δζδάλεζ μθόηθδνδ ηδκ ακενςπόηδηα ιέζς ημο Ανηγμύκα. 

- Μπάκπα, «Σν Θετθό Σξαγνύδη», Κεθ. 7 

26 Ιαλνπαξίνπ 2012 

Ζ κίηδ ζηζξ εηθμβέξ ελαζθαθίγεζ ηδκ ελμοζία βζα ιζα ζοβηεηνζιέκδ ιόκμ 
πενίμδμ. ηακ αοηή δ πενίμδμξ ηεθεζώζεζ, μ πμθζηζηόξ πνέπεζ κα 
ηαηεαεί πάθζ ζε εηθμβέξ ηαζ κα ακαγδηήζεζ ρήθμοξ. Πανμιμίςξ, μζ 
ηαθέξ πνάλεζξ πμο ηάκεζ ηακείξ ιε πνμζηόθθδζδ, εα ημο 
ελαζθαθίζμοκ ιεκ ιζα εέζδ ζημκ πανάδεζζμ, αθθά όηακ αοηέξ μζ 
„ηαηαεέζεζξ‟ λμδεοημύκ, εα πνέπεζ κα επζζηνέρεζ ζηδ Γδ. Σμ ίδζμ ηαζ 
ηάπμζμξ πμο επζζηέπηεηαζ ιζα πόθδ έπμκηαξ ανηεηά πνήιαηα: 
ααζζθεύεζ ζε όθα ηα παγάνζα, ημοξ ηζκδιαημβνάθμοξ, ηα λεκμδμπεία ηαζ 
ηα ηαλί, αθθά ιόκμ όζμ δζανημύκ ηα πνήιαηά ημο. ηακ ημ πμνημθόθζ 
ημο αδεζάζεζ, ακαβηάγεηαζ κα θύβεζ άνμκ-άνμκ βζα ημ πςνζό ή ηδκ πόθδ 
ημο, ίζςξ ιάθζζηα ηαζ ζακ θαενεπζαάηδξ πςνίξ εζζζηήνζμ, πμο ημκ 
ηοκδβμύκ μζ εθεβηηέξ ζε ηάεε ζηάζδ! πζ, όπζ, μ πανάδεζζμξ δεκ είκαζ 
θύζδ βζα ηδ δίρα ηαζ θαπηάνα ηδξ ροπήξ! Ο πμηαιόξ πνέπεζ κα θεάζεζ 
ζηδ εάθαζζα, όπζ ζηζξ άιιμοξ ηδξ ενήιμο. Σα κενά ημο πνέπεζ κα 
ζοβπςκεοεμύκ ιε ηδ εάθαζζα. Αοηή είκαζ δ „μθμηθήνςζδ‟ πμο 
μκμιάγεηαζ οβπώκεοζδ (Kaivalya or Saayujya). Να έπεηε ημκ κμο ζαξ 
πάκηα εζηζαζιέκμ ζ‟ αοηόκ ημκ ζηόπμ ηδξ ζοβπώκεοζδξ ιε ημκ Έκα 
Θεό ηαζ κα παθζκαβςβείηε δζανηώξ ημκ αιθζηαθακηεοόιεκμ κμο ζαξ. 

- Μπάκπα, Οκηιία 30
εο

 ΙΑΝ. 1965 

27 Ιαλνπαξίνπ 2012 

Δάκ μ Ανηγμύκα ήηακ απθώξ έκαξ ζοκδεζζιέκμξ άκενςπμξ, δεκ εα 
ιπμνμύζε κα παίλεζ ημ νόθμ ημο απμδέηηδ ηαζ ημο ιεηαδόηδ αοηήξ ηδξ 
Όρζζηδξ Γζδαζηαθίαξ. Ήηακ έκαξ ήνςαξ, μ μπμίμξ είπε κζηήζεζ όπζ 
ιόκμ ημοξ ελςηενζημύξ, αθθά ηαζ ημοξ εζςηενζημύξ ημο επενμύξ. 
Αδύκαιεξ ακενώπζκεξ ηανδζέξ δεκ ιπμνμύκ κα ζοθθάαμοκ ημ ααεύ 
κόδια ηδξ Θεσηήξ Γηίηα ηαζ κα ηδκ εθανιόζμοκ. Με ηδ ααεζά αοηή 
επίβκςζδ μ Κνίζκα επέθελε ημκ Ανηγμύκα ςξ «ζηεύμξ» ηαζ ημκ έζηερε 
ιε ηδ Υάνδ Σμο. Κάπμηε, μ Κνίζκα ημο είπε: «Αξηδνύλα, εζύ είζαη ν 
πην αθνζησκέλνο Μνπ πηζηόο (Μπάθηα), κα είζαη επίζεο θαη ν πην 
αγαπεκέλνο Μνπ θίινο. Γη‟ απηόλ ην ιόγν Δγώ έδσζα ζ‟ εζέλα απηήλ 
ηελ Τπεξβαηηθή Γηδαζθαιία ηεο Γλώζεο». ημπαζηείηε ημ αοηό! Σμ κα 
θάαεζ ηακείξ αοηόκ ημκ ηίηθμ από ημκ ίδζμ ημκ Θεό, απμηεθεί ηδ ιέβζζηδ 
δοκαηή εοθμβία ηαζ ημ ύρζζημ δζαπζζηεοηήνζμ. Απ‟ αοηό ηαζ ιόκμ 
θαίκεηαζ πόζμ αβκόξ ηαζ άλζμξ ήηακ μ Ανηγμύκα! Ζ αθμζίςζδ ηαζ δ 
θαηνεία ζημκ Θεό (Μπάηηζ) πνέπεζ κα ελεθζπεεί ιέζα από απενζόνζζηδ 
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οπαημή. Αθθά αοηή ιόκμ δεκ επανηεί. Γζ' αοηό μ Κνίζκα απμηαθεί ημκ 
Ανηγμύκα ηαζ «θίθμ Σμο (mithra)»! Έκαξ θίθμξ δεκ έπεζ θόβμ κα 
θμαάηαζ ηαζ αοηό ημκ ηάκεζ αηόια ηεθεζόηενμ απμδέηηδ ημο Θεσημύ 
Μδκύιαημξ! 

- Μπάκπα, «Σν Θετθό Σξαγνύδη», Κεθ. 7 
28 Ιαλνπαξίνπ 2012 

Δίζηε αβκμί ηαζ άθεανημζ. Δίζηε οπενάκς ηαζ πένα από ηα 
ζηαιπακεαάζιαηα ηδξ γςήξ. Δίζηε μ αθδεζκόξ, αζώκζμξ ηαζ 
ακαθθμίςημξ Θεσηόξ Δαοηόξ (Μπνάιακ). Αηόια ηαζ πέκηε ιόκμ θεπηά 
αοημ-δζενεύκδζδξ είκαζ ανηεηά βζα κα ζαξ πείζμοκ όηζ δεκ είζηε ημ 
ζώια, μζ αζζεήζεζξ, μ κμοξ, ή δ δζάκμζα, ημ όκμια ή δ ιμνθή, αθθά όηζ 
είζηε ημ ίδζμ ημ Θείμ Πκεύια - ημ ίδζμ Πκεύια πμο ζαξ θαίκεηαζ ζακ όθδ 
αοηή ηδκ πμζηζθμιμνθία. Μόθζξ απμηηήζεηε έζης ηαζ ιζα ζηζβιζαία 
ιαηζά αοηήξ ηδξ Αθήεεζαξ, ηναηδεείηε ζ‟ αοηήκ, ιδκ ηδκ αθήζεηε κα 
θύβεζ, κα ζαήζεζ - ηάκεηέ ηδκ ιόκζιή ζαξ ηηήζδ. Να ακηζιεηςπίγεηε 
όθμοξ ιε αβάπδ, ζεααζιό ηαζ πίζηδ ζηδκ εζθζηνίκεζά ημοξ. Να θένεζηε 
ζημοξ οπδνέηεξ ζαξ ιε ηαθμζύκδ. Πμηέ ιδκ ηνέθεηε ιίζμξ ή 
πενζθνόκδζδ ζηδκ ηανδζά ζαξ. Να ιεηακζώκεηε βζα ηα θάεδ πμο 
ηάκαηε ηαζ κα απμθαζίγεηε κα ιδκ ηα επακαθάαεηε πμηέ πζα. Να 
πνμζεύπεζηε ζημκ Θεό κα ζαξ δίκεζ δύκαιδ κα θένκεηε ζε πέναξ ηζξ 
απμθάζεζξ ζαξ. Μδ ανίζηεηε εθαηηώιαηα ηαζ θάεδ ζημοξ άθθμοξ. 
Δλαβκίζηε ηδκ ηανδζά ζαξ ιε ημ κα θένεζηε ιε ηαθμζύκδ ζε όθμοξ. 

- Μπάκπα, Οκηιία ηεο 30
εο 

ΙΑΝ. 1965 
29 Ιαλνπαξίνπ 2012 

«Ανηγμύκα, ηζ αηνζαώξ εκκμμύκ μζ άκενςπμζ όηακ θέκε όηζ μ ήθζμξ 
ακέηεζθε ή όηζ έδοζε; Αοηά ζζπύμοκ ιόκμκ ακαθμνζηά ιε ημ πεδίμ ηδξ 
όναζήξ ημοξ, έηζζ δεκ είκαζ; Ο ήθζμξ μύηε ακαηέθθεζ, μύηε δύεζ. Σμ ίδζμ 
ζζπύεζ ηαζ βζα Διέκα, μύηε βεκκζέιαζ, μύηε πεεαίκς πμηέ! Οζ άκενςπμζ 
ιε ημ απθμσηό ιοαθό ημοξ κμιίγμοκ όηζ βεκκζέιαζ πμθθέξ θμνέξ ηαζ όηζ 
ηάκς πμθθέξ πνάλεζξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηάεε Μμο εκζάνηςζδξ. 
πμηε δδιζμονβείηαζ ακάβηδ βζα πκεοιαηζηή αθύπκζζδ ημο ηόζιμο, 
Δβώ εηδδθώκμιαζ, παίνκμκηαξ έκα κμια ηαζ ιία Μμνθή! Πάκηα αοηό 
ζοκέααζκε. Έηζζ έπς ζοκείδδζδ ηαζ ικήιδ όθςκ ηςκ Δκζανηώζεςκ 
ηαζ όθςκ ηςκ Δηδδθώζεώκ Μμο! Δίιαζ Πακημδύκαιμξ, είιαζ 
Πακημβκώζηδξ - όπζ ιόκμ Δβώ, αθθά ηζ εζύ έπεζξ ηδ δοκαηόηδηα κα 
βκςνίγεζξ ηα πάκηα. Αθθά δ δζηή ζμο έθθεζρδ Γκώζδξ  οπενζζπύεζ ηδξ 
ζηακόηδηάξ ζμο βζα Γκώζδ. Δβώ είιαζ δ Δκζάνηςζδ ηδξ ίδζαξ ηδξ 
Γκώζδξ. Παναιέκς ημ ίδζμ Πακημδύκαιμξ ηαζ Πακημβκώζηδξ όπςξ 
πάκηα. Δίιαζ Άκανπμξ, Αβέκκδημξ, Αεάκαημξ!». 

- Μπάκπα, «Σν Θετθό Σξαγνύδη», Κεθ. 7 
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30 Ιαλνπαξίνπ 2012 

Καθθζενβείζηε εζείξ ηδ ζζςπή, αοηό εα πανμηνύκεζ ηαζ ημοξ άθθμοξ κα 
είκαζ ζζςπδθμί. Μδκ απμηηήζεηε ηδ ζοκήεεζα κα θςκάγεηε, κα ιζθάηε 
δοκαηά ή βζα πμθθή ώνα. Μεζώζηε ηζξ επαθέξ ζαξ ζημ εθάπζζημ. Να 
απμπκέεηε ιζα αηιόζθαζνα βαθήκζμο ζημπαζιμύ, όπμο ηζ ακ ηοπαίκεζ 
κα ανίζηεζηε. Μενζημί άκενςπμζ γμοκ ζ' έκακ αζηαιάηδημ 
ακειμζηνόαζθμ εμνύαμο. Δίηε ανίζημκηαζ ζε ιζα έηεεζδ, ιία 
ειπμνμπακήβονδ, έκα λεκμδμπείμ ή έκα καό, είηε αηόια ηαζ ζημ 
Πναζάκηζ Νίθαβζαι, δ βθώζζα ημοξ δεκ ζηαιαηά κα θθοανεί. Σέημζμζ 
άκενςπμζ δεκ εα πνμπςνήζμοκ πμθύ ζημ ιμκμπάηζ πμο μδδβεί ζημκ 
Θεό. Άθθμζ πάθζ απμθαιαάκμοκ ηζξ δζεκέλεζξ ηαζ ηζξ θμβμιαπίεξ. Γεκ 
είκαζ πμηέ ζηακμπμζδιέκμζ ιε πνμθακή βεβμκόηα – πνέπεζ ελάπακημξ 
κα δδιζμονβήζμοκ αιθζαμθίεξ εηεί πμο δεκ οπήνπακ πνζκ, ηαζ κα 
ηθμκίζμοκ ηδκ πίζηδ. Λμβμιαπμύκ πενί ημο ακ μ Ράια ήηακ ακώηενμξ 
ημο Κνίζκα, ή εάκ μ Κνίζκα είκαζ πθδνέζηενδ Δκζάνηςζδ ημο Θεμύ! 
Ούηε αοημύ ημο είδμοξ μζ ζηέρεζξ αμδεμύκ έκακ πκεοιαηζηό 
ακαγδηδηή. Να δζαηνίκεηε ηαζ κα λεπςνίγεηε ημ πναβιαηζηό από ημ 
θαζκμιεκζηό. Να ζηνέθεηε ημ αθέιια ζαξ ιέζα ζαξ, ακαγδηώκηαξ ημκ 
πονήκα, ηδκ πειπημοζία, ημ κόδια ηαζ ημκ ζημπό ηδξ γςήξ. 

- Μπάκπα, Οκηιία 30ήο ΙΑΝ. 1965 
31 Ιαλνπαξίνπ 2012 

«Οζ Μεβάθεξ Θεσηέξ Δκζανηώζεζξ (Αααηάν) δεκ έπμοκ ζοζζςνεύζεζ 
από πνμδβμύιεκεξ βεκκήζεζξ μθεζθέξ ηζξ μπμίεξ, όπςξ μζ ημζκμί 
εκδημί, πνέπεζ κα ελμθθήζμοκ ζε ηάπμζα κέα ημοξ βέκκδζδ. Ζ βέκκδζή 
ημοξ είκαζ έκα Θεσηό Παζπκίδζ, ιζα βέκκδζδ πμο μζ ίδζμζ έπμοκ επζθέλεζ. 
Ζ ανεηή ηςκ ηαθώκ ηαζ μζ αιανηίεξ ηςκ ηαηώκ απμηεθμύκ ηδκ αζηία ηδξ 
βέκκδζδξ εκόξ Αααηάν! ακ απμηέθεζια ημο ενπμιμύ ημο Κονίμο, μζ 
ηαθμί δζηαζώκμκηαζ ηαζ μζ ηαημί εα οπμθένμοκ. Ο Αααηάν όιςξ μύηε 
παίνεηαζ μύηε θοπάηαζ, αηόια ηαζ όηακ εκδύεηαζ ημ ζώια πμο έπεζ 
επζθέλεζ. Σμ ζώια ημο δεκ απμηεθείηαζ από ηα πέκηε ζημζπεία ηδξ 
θύζδξ, δζόηζ δ ζύζηαζή ημο είκαζ πκεοιαηζηή (chinmaya), όπζ οθζηή 
(mrinmaya). Ζ Θεσηή Δκζάνηςζδ δεκ ηανάζζεηαζ πμηέ από ζηέρεζξ 
εβςζζηζηέξ ή από ηδκ αίζεδζδ ηδξ ηηδηζηόηδηαξ. Ζ πθάκδ, πμο 
βεκκζέηαζ από ηδκ άβκμζα, δεκ Σμκ αββίγεζ πμηέ. Πανόθμ πμο μζ 
άκενςπμζ ιπμνεί κα ηάκμοκ ημ θάεμξ ηαζ κα εεςνμύκ ημκ Αααηάν ςξ 
ημζκό εκδηό, αοηό δεκ επδνεάγεζ ηαεόθμο ηδ θύζδ ηδξ Θεσηήξ 
Δκζάνηςζδξ. Έκαξ Αααηάν έπεζ ένεεζ βζα κα επζηεθέζεζ ημ ένβμ Σμο 
ηαζ ηίπμηε δεκ ιπμνεί κα ζηαεεί ειπόδζμ ζηδ Βμύθδζή Σμο». 

- Μπάκπα, «Σν Θετθό Σξαγνύδη», Κεθ. 8 
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Ο νπάκη δηδάζθεη κε «Μηθξέο Ιζηνξίεο» (Chinna Katha) 
 

ΔΞΑΓΝΗΜΟ ΣΖ ΚΑΡΓΗΑ 
 

μκ ηαζνό πμο μ Κνίζκα γμύζε ζηδ Νηαάναηα, οπήνπε έκαξ 
πενίθδιμξ γςβνάθμξ πμο έηακε πνμζςπμβναθίεξ πμθθώκ 
ααζζθζάδςκ ηαζ αιεζαόηακ ηαθά. Αθθά δεκ ημκ 

ζηακμπμζμύζακ αοηέξ μζ αιμζαέξ. ηέθηδηε, θμζπόκ, όηζ δ ηέπκδ ημο 
εα άλζγε ηδ θήιδ ηδξ, ακ έηακε ιζα πνμζςπμβναθία ημο Κνίζκα ηαζ 
θάααζκε ηδκ πάνδ ημο. Με αοηή ηδκ πνμζδμηία, πήβε ζηδ Νηαάναηα 
ηαζ είπε ηδκ εοθμβία ηδξ μπηζηήξ επαθήξ ιε ημκ Κνίζκα. Ο Κνίζκα 
ημκ νώηδζε, παιμβεθώκηαξ: «Σζ ζε έθενε εδώ». Δηείκμξ απάκηδζε: 
«Κύνζε! Έπς βονίζεζ ζε μθόηθδνδ ηδ πώνα ηζ έπς απμηηήζεζ ηδ 
θήιδ  πςξ δεκ οπάνπεζ γςβνάθμξ ακώηενμξ από ειέκα. Αθθά αοηό 
δε ι‟ έπεζ ζηακμπμζήζεζ. ε παναηαθώ εενιά κα ιμο δώζεζξ ηδκ 
εοηαζνία κα ηάκς ηδκ πνμζςπμβναθία ζμο. Μπμνώ κα ηδκ ηάκς 
αηνζαώξ όπςξ είζαζ, ακ ηαείζεζξ ιπνμζηά ιμο βζα θίβμ πνόκμ. 
Γώζε ιμο, ζε παναηαθώ, αοηή ηδκ εοηαζνία κα ηάκς άλζα ηδ γςή 
ιμο». Ο Κνίζκα ζοκαίκεζε ζημ αίηδιά ημο, ηάεζζε ιπνμζηά ημο βζα 
θίβμ πνόκμ πςνίξ κα ηζκείηαζ, ηζ έθοβε. Ο γςβνάθμξ, αθέπμκηαξ ημκ 
Κνίζκα, έηακε ιζα κμδηζηή εζηόκα ημο, πήβε ζημ ενβαζηήνζ ημο, 
έηακε ηδκ πνμζςπμβναθία ημο Κνίζκα ηαζ ηδκ επόιεκδ διένα πήβε 
κα ημο ηδκ πανμοζζάζεζ. Χζηόζμ, όηακ είδε ημκ Κνίζκα, δζαπίζηςζε 
όηζ θαζκόηακ πμθύ δζαθμνεηζηόξ από ηδκ πνμζςπμβναθία πμο είπε 
εημζιάζεζ. Δπέζηνερε ζημ ενβαζηήνζό ημο, έηακε ιζα άθθδ 
πνμζςπμβναθία ημο Κνίζκα ηαζ ηδκ πήβε ηδκ επόιεκδ διένα. 
Αθθά μ γςβνάθμξ ηαζ πάθζ δεκ ήηακ ζηακμπμζδιέκμξ ιε αοηή ηδκ 
πνμζςπμβναθία, επεζδή θαζκόηακ ηεθείςξ δζαθμνεηζηή από ημκ 
Κνίζκα. Με αοηόκ ημκ ηνόπμ, πνμζπάεδζε 5-6 θμνέξ αθθά δεκ 
πέηοπε κα απμδώζεζ ηδκ αθδεζκή ιμνθή ημο Κνίζκα. 
Καηαζηεκμπςνδιέκμξ ηαεώξ ήηακ, ζηέθηδηε κα θύβεζ από ηδκ 
Νηαάναηα ηα ιεζάκοπηα, πςνίξ κα πεζ ηίπμηα. 

Ο ζμθόξ Νάνακηα ακηζθήθεδηε ηδκ ζηεκμπώνζα ημο ηαζ 
πανμοζζάζηδηε ιπνμζηά ημο.. Σμο είπε: «Αβαπδηέ ιμο! Γκςνίγεζξ 
πμζμξ είκαζ μ Κνίζκα; Πώξ ιπμνείξ κα ζπεδζάζεζξ ιζα 
πνμζςπμβναθία αηνζαώξ ζακ Δηείκμκ; Κακέκαξ δεκ έπεζ ηδκ 
ζηακόηδηα κα ηάκεζ ιζα πζζηή πνμζςπμβναθία ημο Κνίζκα, μ μπμίμξ 
είκαζ μ ζηδκμεέηδξ ημο Θεσημύ Κμζιζημύ Γνάιαημξ ηαζ ημο μπμίμο 

Σ 
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δ ιμνθή είκαζ πάκημηε κέα ηαζ θάιπεζ ιε πνόζεεηδ θαιπνόηδηα 
ηάεε ζηζβιή». Καεδζοπάγμκηάξ ημο, μ Νάνακηα ζοκέπζζε: «Μδκ 
απμβμδηεύεζαζ, εα ζμο πς ημκ ηνόπμ», ηαζ ημο ρζεύνζζε έκα 
ιοζηζηό ζημ αοηί. Ο γςβνάθμξ ήηακ εοπανζζηδιέκμξ ιε ηδκ 
ζοιαμοθή πμο ημο έδςζε μ Νάνακηα ηαζ ηδκ επόιεκδ διένα πήβε 
ζημκ Κνίζκα ηναηώκηαξ έκα ιεβάθμ ηαενέθηδ ζηεπαζιέκμ ιε 
ύθαζια. Κναηώκηαξ ημκ ηαενέθηδ ιπνμζηά ζημκ Κνίζκα, 
απμιάηνοκε ημ ύθαζια ηαζ είπε: «Κύνζε! Σώνα, όπμζα ηαζ κα είκαζ 
δ ιμνθή ζμο, εα ακηακαηθαζεεί ζημκ ηαενέθηδ». Ο Κνίζκα 
ηαηάθααε ηδ δύζημθδ εέζδ ημο, ημκ εοθόβδζε ηζ έδςζε ηδ πάνδ 
ημο. 

ηακ δ ηανδζά ζαξ είκαζ αβκή, ιπμνείηε κα δείηε ηαεανά ηδ 
ιμνθή ημο Θεμύ ιέζα ηδξ. Δλαβκζζιόξ ηδξ ηανδζάξ ιπμνεί κα 
επζηεοπεεί ιόκμ ιε αθμζίςζδ, δζαπμηζζιέκδ ιε πίζηδ ηαζ αβάπδ.  

 

 

 

 

Κεξδίζηε ηελ Αγάπε ηνπ Θενύ 

ημκ Κύνζμ, πνέπεζ κα πνμζθένεηαζ ημ θμοθμύδζ ηδξ 
ηαθμζύκδξ ή ηδξ ζοιπόκζαξ. Σδ ζδιενζκή επμπή, δεκ 
οπάνπεζ ζοιπόκζα ζημοξ ακενώπμοξ. Ζ ηανδζά ημοξ 
είκαζ ζηθδνή ζακ πέηνα. Αθθά αηόια ηαζ ηέημζεξ 
ηανδζέξ ιπμνμύκ κα θζώζμοκ ιε ηδκ αβάπδ. Σίπμηα 
δεκ οπάνπεζ ζ‟ αοηόκ ημκ ηόζιμ πμο κα ιδκ ιπμνεί 
κα ημ θζώζεζ δ αβάπδ. ε ημύημ ημκ ηόζιμ ιπμνείηε 
κα απμηηήζεηε ηα πάκηα ιε ηδκ αβάπδ. Κάεε 
άκενςπμξ ζηδ βδ πνέπεζ κα έπεζ αβάπδ ζηδκ ηανδζά 
ημο, αθθά κα ιδ πνδζζιμπμζεί αοηή ηδκ αβάπδ βζα 
ζδζμηεθείξ ζημπμύξ. Μπμνεί κα οπάνπεζ ζδζμηεθήξ ή 
εβςζζηζηή αβάπδ ακάιεζα ζ‟ εζάξ ηαζ ημοξ βμκείξ 
ζαξ, ακάιεζα ζημ ζύγοβμ ηαζ ηδ ζύγοβμ, αθθά δ 
αβάπδ ημο Θεμύ πμηέ δεκ είκαζ ζδζμηεθήξ, δεκ οπάνπεζ 
ηαιία ζδζμηέθεζα ιέζα ηδξ. Δπμιέκςξ, ενβαζηείηε 
ζηθδνά βζα κα δζηαζμύζηε ηδκ αβάπδ ημο Θεμύ.  

                                                                        - Μπάκπα 
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ΔΟΡΣΑΜΟΗ / ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΣΟ ΠΡΑΑΝΣΗ 
ΝΗΛΑΓΗΑΜ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2012 

 

 11th Jan. .. Annual Sports and Cultural Meet of  
  Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning 

14th Jan.  .. Makara Sankranti   

20th Feb. .. Shivarathri  

23rd Mar. .. Ugadi 

1st Apr. .. Sri Rama Navami 

13th Apr. .. Tamil New Year Day 

14th Apr. .. Vishu 

24th Apr. .. Bhagavan’s Maha Samadhi Anniversary  

6th May .. Easwaramma Day 

6th May .. Buddha Purnima              

30th June     .. Ashadi Ekadasi 

3rd July        .. Guru Purnima 

10th Aug.    .. Sri Krishna Janmashtami   

29th Aug.     .. Onam  

19th Sept.    .. Ganesh Chaturthi   

24th Oct.     .. Vijaya Dasami              

10th Nov. (6 pm) .. Global Akhanda Bhajan - 11th Nov. (6 pm)  

13th Nov.     .. Deepavali 

18th Nov.     .. Rathotsavam 

19th Nov.     .. Ladies Day 

      22nd Nov.   .. 31st Convocation of Sri Sathya Sai Institute 
  of Higher Learning  

23rd Nov.    .. Bhagavan’s 87th Birthday 

25th Dec.    .. Christmas    
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Από ηα αξρεία καο 
 

Ο  ΖΛΗΟ  ΣΟ  ΚΑΣΧΦΛΗ  Α 
 

 

ηόια ηαζ ακ γήζεζ ηακείξ εηαηό πνόκζα, δε εα έπεζ ηαιζά 
επζεοιία κα ζοκεπίζεζ, δζόηζ εα δζαπζζηώζεζ όηζ όθμζ μζ 
ζοββεκείξ ηαζ θίθμζ, μζ ημκηζκμί ηαζ μζ αβαπδημί, έπμοκ 

ζςνζαζηεί ζηδκ άηνδ ημο δνόιμο ηαζ αοηόκ ημκ έπεζ εβηαηαθείρεζ μ 
εάκαημξ. Γεκ ιπμνμύιε κα πμύιε όηζ δ γςή είκαζ εκηεθώξ ηαθή. 
Κακέκαξ δεκ είκαζ εοηοπζζιέκμξ εθόζμκ γεζ ιέζα ζημκ ηόζιμ. Ο 
άκενςπμξ ηθοδςκίγεηαζ πάκς ζηα ηύιαηα ηδξ πανάξ ηαζ ηδξ 
θύπδξ, πηοπζέηαζ από ηδ ιμίνα, ηαθή ή ηαηή. Δίκαζ ζηόπμξ 
δοζιεκώκ ή εοκμσηώκ παναηδνήζεςκ. Σμ ηαηό βύνς ημο επδνεάγεζ 
ηδκ εζνήκδ ημο κμο ημο. Ζ ακδζοπία απμζηενεί  ημκ ύπκμ ηαζ ηδκ 
εζνήκδ ημο. Δίκαζ ζακ κα επζπεζνεί ηακείξ κα ημζιδεεί ζ‟ έκα 
ηνεααάηζ βειάημ ημνζμύξ. Έηζζ, μ άκενςπμξ πνμζπαεεί κα λεθύβεζ 
από όθα αοηά πνμξ ηάηζ...βζα ηάπμο. Γεκ είκαζ αέααζμξ βζα ημ ηζ ηαζ 
πμύ! 

Ο Γθνύξνπ ιπμνεί κα ζαξ μδδβήζεζ πνμξ ηα πμύ κα πάηε, πμζμ 
ιένμξ κα ακαγδηήζεηε, αθθά δεκ ιπμνεί κα ζαξ ηάκεζ ή ακαβηάζεζ 
κα θηάζεηε εηεί. Πνέπεζ κα πενπαηήζεηε μζηεζμεεθώξ, ανβά ηαζ ιε 
ηόπμ ημ δνόιμ ιόκμζ ζαξ. Ο δάζηαθμξ ιπμνεί κα μνβακώζεζ 
εζδζηέξ ηάλεζξ ηαζ εζδζηή πνμβύικαζδ, αθθά δ ιόνθςζδ πνέπεζ κα 
απμηηδεεί από ημκ ίδζμ ημ ιαεδηή.  

Πνέπεζ κα ζαξ πς έκα πνάβια αηόια. Ο πκεοιαηζηόξ 
ακαγδηδηήξ-ιαεδηήξ πνέπεζ κα έπεζ ήδδ ιζα ζδέα ηδξ Αθήεεζαξ, 
δζαθμνεηζηά δεκ ιπμνεί κα βκςνίζεζ ηέθεζα ημ ιοζηζηό. Σμ 
ηδθεβνάθδια ζηέθκεηαζ ιε ημκ Κώδζηα Μνξο. Δπμιέκςξ, ηαζ μ 
απμζημθέαξ ηαζ μ παναθήπηδξ πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ημκ Κώδζηα. 
Ένπμκηαζ ζε Μέκα άκενςπμζ ιε δζάθμνεξ επζδζώλεζξ. Ναζ! Αθθά ακ 
ιενζημί από αοημύξ δεκ πάνμοκ ό,ηζ αηνζαώξ επζεοιμύκ, 
ηαηδβμνμύκ Διέκα ηαζ όπζ ημκ εαοηό ημοξ πμο γδημύκ πνάβιαηα ηα 
μπμία δε ζοιαάθθμοκ ζηδκ πνόμδό ημοξ ή δεκ αλίγμοκ κα πάνμοκ 
από Διέκα. Γζαηί ηαηδβμνείηε ημκ Ήθζμ όηζ δεκ θςηίγεζ ημ δςιάηζό 
ζαξ; Ακμίληε ηζξ πόνηεξ ηαζ μ Ήθζμξ, πμο πενζιέκεζ ζημ ηαηώθθζ 
αοηή αηνζαώξ ηδ ζηζβιή, πθδιιονίγεζ ημ δςιάηζμ ιε θςξ. Πνέπεζ κα 
πνδζζιμπμζήζεηε ηδ δζάκμζά ζαξ βζα κα αλίγεηε ηδ Υάνδ ημο Θεμύ. 
Αοηόξ είκαζ μ ζηόπμξ ηδξ ακενώπζκδξ πνμζπάεεζαξ. 

Α 
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Ζ επακάθδρδ ημο Οκόιαημξ είκαζ ημ ηαθύηενμ απμννοπακηζηό 
βζα ημ κμο. Ζ πνμζήθςζδ ηδξ ζηέρδξ ζημ κμια είκαζ δ δύκαιδ 
πμο λεπενκάεζ ηζξ δοζημθίεξ, δδθαδή ημ ιέζμ βζα κα δζαζπίζεηε ηδ 
εάθαζζα. Σμ κμια είκαζ δ ζπεδία πμο εα ζαξ πενάζεζ ιε 
αζθάθεζα ακηίπενα. Σμ κμια εα απμιαηνύκεζ ημ πέπθμ ηδξ Μάβζα 
(ρεοδαίζεδζδξ, πθάκδξ), πμο ηώνα ηνύαεζ ηδκ Δκενβμπμζό Θεσηή 
Γύκαιδ (άηηζ) από ημ Άημιμ (Βοάηηζ), ημ οιπακηζηό από ημ 
Αημιζηό. ηακ αοηό ημ πέπθμ παναιενζζηεί, μ άκενςπμξ 
ακαηαθύπηεζ ιπνμζηά ημο Δηείκμκ, παναηδνεί ημ ύιπακ, πμο μ 
ίδζμξ είκαζ. Ο άκενςπμξ δζαεέηεζ άπεζνδ δύκαιδ ηαζ δοκαηόηδηεξ, 
δζόηζ είκαζ έκα ηύια ημο Χηεακμύ ημο Απείνμο. Αοηό ιπμνείηε κα ημ 
ακηζθδθεείηε, ακ ημθιήζεηε κα ζηεθεείηε θίβμ θμβζηά. Σμ θνμύημ δε 
εα πέζεζ, ακ ιμονιμονίγεηε ιάκηνα ηάης από ημ δέκηνμ ιάκβημ. 
Πνέπεζ κα πάνεηε έκα νααδί ηαζ κα ημ πεηάλεηε ζηα θνμύηα ημο 
δέκηνμο. Υνδζζιμπμζήζηε ημ νααδί ηδξ εοθοσαξ ηαζ πεηάληε ημ ζημ 
πνόαθδια ημο «εζείξ ηαζ μ ηόζιμξ». Αοηό εα απμδώζεζ ηανπμύξ. 
 Ζ πκεοιαηζηή ζοκηνμθζά είκαζ όπςξ δ ζημιίδα ηαζ ημ παθζκάνζ βζα 
ημ αηίεαζμ άθμβμ, όπςξ ημ ακάπςια ηαζ ηα ηακάθζα βζα ηδ 
ιακζαζιέκδ πθδιιύνα. ε αοηό αηνζαώξ έβηεζηαζ δ αλία ηςκ άβζςκ 
ηόπςκ, ηςκ αβζαζιέκςκ κενώκ ηθπ. Δηεί ζοβηεκηνώκμκηαζ 
ζοββεκζηά πκεύιαηα ηαζ ζοκεζζθένμοκ ζημ δοκάιςια ημο 
πκεοιαηζημύ πόεμο. ε ηέημζα ιένδ ιπμνείηε κα παίνκεηε 
εοπάνζζηεξ ηαζ εκεαννοκηζηέξ ζοιαμοθέξ ηαζ κα εκζζπύεηε ηδκ πίζηδ 
ηαζ ηδκ αθμζίςζή ζαξ. Ακ ζε μπμζμδήπμηε ιένμξ δε ανίζηεηε ηέημζα 
αηιόζθαζνα, απμθύβεηέ ημ ηαζ πνμπςνήζηε ιέπνζ κα ηδκ 
ελαζθαθίζεηε. 

Να πνμιδεεύεζηε αβκή (αηαζηή) ηνμθή ηαζ κα ηδκ ηνώηε ιε 
αβκμύξ ηαζ δεζημύξ ακενώπμοξ. Να ηνώηε ιέηνζεξ πμζόηδηεξ ηαζ κα 
ηναηάηε ηζξ αζζεήζεζξ ζαξ ηάης από αοζηδνό έθεβπμ. Δπίζδξ, 
πνμζέληε ημκ ανζειό ηαζ ηδκ έκηαζδ ηςκ επζεοιζώκ ζαξ. Ξεπςνίζηε 
ηαζ απμννίρηε ηζξ πενζηηέξ πνμζημθθήζεζξ ηαζ ηα πενζηηά 
απμηηήιαηα. Φαηίνδξ (άβζμξ άκενςπμξ) είκαζ εηείκμξ πμο δεκ έπεζ 
«θίην», δδθαδή αοηόξ πμο δεκ έπεζ ακδζοπία, έκκμζεξ. Πμζα είκαζ δ 
πδβή ηδξ ακδζοπίαξ; Δίκαζ μζ ακάηβεξ, μζ πνμζπάεεζεξ κα ηζξ 
ζηακμπμζήζεηε ηαζ μ θόαμξ ιήπςξ δεκ πεηύπεηε ζημ ααειό πμο 
επζεοιείηε. Μεζώζηε ηζξ ακάβηεξ ηαζ εα ιεζώζεηε ηδκ ακδζοπία. 
οβηεκηνώκεζηε εδώ ζηδ αενάκηα ημο Νίθαβζαι, γδηώκηαξ 
πνμζςπζηή ζοκέκηεολδ από Διέκα, θένκμκηαξ έκα θμνηίμ 
επζεοιζώκ ζηδκ ηανδζά ζαξ, επζεοιίεξ πμο εέθεηε κα ζηακμπμζήζς. 
Γζαηί θένκεηε όθμ αοηό ημ θμνηίμ; Να θένκεηε ιόκμ έκα θμνηίμ, ηδκ 
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επζεοιία κα ηενδίζεηε ηδ Υάνδ ημο Θεμύ. Δηείκμξ εα ζαξ απμκείιεζ 
ό,ηζ ηαθύηενμ είκαζ βζα ζαξ. Αθήζηε ηα οπόθμζπα ζ‟ Δηείκμκ.  

Τπήνπε έκα εββόκζ, ημ μπμίμ ηάεζζε ζηα βόκαηα ημο παππμύ 
ημο ηαζ ημο οπέααθε έκα πμθύ απθό ενώηδια: «Παππμύ! Με 
αβαπάξ;» Ο βένμξ απάκηδζε αιέζςξ: «Ναζ». Μεηά, λακανώηδζε ημ 
παζδί: «Αβαπάξ ημ Θεό;», ηαζ μ βένμξ απάκηδζε: «Ναζ». Σόηε, ημ 
παζδί απάκηδζε εύζημπα: «Ακ αβαπάξ ηαζ ημ Θεό, ηόηε δεκ ιπμνείξ 
κα αβαπάξ ειέκα. Ακ αβαπάξ ειέκα, δεκ ιπμνείξ κα αβαπάξ ημ Θεό 
ηαοηόπνμκα ή ζημκ ίδζμ ααειό». Αοηό είκαζ ζςζηό. Πνέπεζ κα 
επζθέλεηε. Αβαπήζηε ηδ Φύζδ ηαζ ηόηε πνέπεζ κα αβκμήζεηε ημ Θεό. 
Αβαπήζηε ημ Θεό ηαζ εα ζοκεζδδημπμζήζεηε όηζ δ Φύζδ δεκ είκαζ 
πανά δ Δκδοιαζία ημο. 

Να εηηεθείηε ενβαζίεξ (Κάνια), αθθά κα ιδ θαπηανάηε βζα ηα 
απμηεθέζιαηα ηςκ πνάλεώκ ζαξ. Μδκ παναπμκείζηε όηζ δεκ είπαηε 
δδιόζζα ακαβκώνζζδ βζα ηζξ δςνεέξ πμο ηάκαηε ζε ηάπμζμ ίδνοια. 
Σμοξ ηανπμύξ, ηαθμύξ ή ηαημύξ, πνέπεζ κα ημοξ ηαηακαθώζεηε 
εζείξ μζ ίδζμζ. Δπμιέκςξ, ημ ηαθύηενμ ιέζμ βζα κα απαθθαβείηε από 
ηζξ ζοκέπεζεξ, είκαζ κα αβκμείηε ημ απμηέθεζια ηαζ κα εηηεθείηε 
Κάνια βζα πάνδ ημο Κάνια, ιόκμ. Ακ εκενβείηε έηζζ, δε εα 
επζαανύκεζηε μύηε ιε ηαθό μύηε ιε ηαηό. Ακ δζράηε βζα ημ ηένδμξ, 
εα πνέπεζ κα πνμεημζιάγεζηε κα απμδεπεείηε ηαζ ηδκ απώθεζα.  

Μάεεηε όηζ ημ «Δβώ» βκςνίγεζ πςξ είκαζ ημ ίδζμ ιε «ΔΚΔΗΝΟ». 
Αοηό ιπμνείηε κα ημ βκςνίζεηε ιόκμ ιε έκημκδ πκεοιαηζηή 
πεζεανπία, δ μπμία δεκ αιαονώκεηαζ από εοιό, γήθζα, απθδζηία, 
εθαηηώιαηα πμο λεθοηνώκμοκ από ημ εβώ. ηακ εοιώκεηε 
εκενβείηε ζακ κα ζαξ έπεζ ηάκεζ ηαηάθδρδ ηαηό πκεύια. Σμ 
πνόζςπό ζαξ βίκεηαζ απμηνμοζηζηό ηαζ ηνμιαηηζηό. ηδκ 
πναβιαηζηόηδηα, όπςξ δ ηόηηζκδ θάιπα ακααμζαήκεζ όηακ 
πθδζζάγεζ ηίκδοκμξ, ηα ιάηζα ηαζ ημ πνόζςπμ βίκμκηαζ ηόηηζκα 
πνμεζδμπμζώκηαξ ζαξ. Λάαεηε ζμαανά οπόρδ αοηό ημ ζήια ηαζ 
ηαηαθύβεηε ζ‟ έκα ήζοπμ ιμκαπζηό ιένμξ. Μδκ επζηνέπεηε ζημκ 
εαοηό ζαξ κα λεζπάζεζ ιε άζπδιμ θελζθόβζμ. Από ημ εβώ 
ακαδύμκηαζ επίζδξ δ γήθζα ηαζ δ απθδζηία, πμο πνέπεζ ηαζ αοηέξ κα 
εθέβπμκηαζ ηαζ κα παναημθμοεμύκηαζ πνμζεηηζηά. 
              

- Απόζπαζκα από Οκηιία ηνπ Μπαγθαβάλ ηεο 14-1-1965 
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ΝΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΑΨ 
 

Φίηδη: Από ηζξ 20 έςξ ηαζ ηζξ 27 Αοβμύζημο 2011, δζμνβακώεδηακ 
ακμζπηά ζαηνεία ζε δζάθμνα ιένδ ηςκ κδζζώκ ιε ηδ ζοιιεημπή 
επαββεθιαηζώκ οβείαξ, θμζηδηώκ ηαζ πανασαηνζηώκ επαββεθιαηζώκ. 
Μαγί ημοξ ενβάζηδηακ ηαζ 37 εεεθμκηέξ από ηδκ Αοζηναθία. Σδκ 
πνώηδ διένα έβζκε έκα ζειζκάνζμ βζα ηα πνμαθήιαηα ηδξ 
ζπμκδοθζηήξ ζηήθδξ. Σζξ επόιεκεξ διένεξ μζ εεεθμκηέξ ηαλίδερακ 
ιε θεςθμνείμ ηαζ πνόζθενακ ιε αβάπδ, ζε πνόπεζνα ζαηνζηά 
ηέκηνα πμο έζηδζακ, ζαηνζηέξ οπδνεζίεξ ζε 2.100 άημια. θμζ μζ 
εεεθμκηέξ, όπςξ ηαζ μζ θήπηεξ ηςκ οπδνεζζώκ, εοπανζζηήεδηακ ηαζ 
εοπήεδηακ κα ημοξ εοθμβεί μ Μπαβηααάκ ιε πενζζζόηενεξ 
εοηαζνίεξ οπδνεζίαξ. 

Παλακάο: ηζξ 3 ηαζ 5 επηειανίμο 2011, μ Ονβακζζιόξ άηοα άζ 
ημο Πακαιά δζμνβάκςζε δύμ δδιόζζεξ ζοκακηήζεζξ ζημ Δεκζηό 
Πακεπζζηήιζμ. Ζ πνώηδ ζοκάκηδζδ ιε ηίηθμ «Ο Μπαβηααάκ νζ 
άηοα άζ Μπάιπα, ημ Μήκοια ηαζ δ Απμζημθή ημο» έβζκε βζα 
εηπαζδεοηζημύξ. Πνμδβήεδηε εζζαβςβή βζα ημ Πνόβναιια 
Ακενςπίκςκ Αλζώκ ηαζ ιίθδζακ βζα ηζξ ειπεζνίεξ ημοξ ιε ημκ 
Μπαβηααάκ, ηδ δζδαζηαθία, ηδκ απμζημθή ημο ηαζ ημ ένβμ ημο. Ζ 
δεύηενδ ζοκάκηδζδ ιε ηίηθμ «Ζ Ηδακζηή Φνμκηίδα άζ» έβζκε βζα 
βζαηνμύξ ηαζ θμζηδηέξ ζαηνζηήξ. Μίθδζακ βζα ηα ζδεώδδ ηδξ ζαηνζηήξ 
απμζημθήξ ηαζ άθθα ακενςπζζηζηά πνμβνάιιαηα, ζύιθςκα ιε ηζξ 
δζδαπέξ ηαζ ημ ένβμ ημο Μπαβηααάκ. 

Διβεηία: Από 19 ιέπνζ 21 Αοβμύζημο 2011, εθανιόζηδηε ζηδ 
Γεκεύδ ημ πνόβναιια «Αβαπάηε θμοξ Τπδνεηείηε θμοξ» (LASA) 
πμο ζημπό έπεζ ηδ δζάδμζδ ημο ιδκύιαημξ ηςκ Ακενςπίκςκ Αλζώκ  
ημο Μπαβηααάκ, ιε ηνόπμ ηαηάθθδθμ βζα ημ ακμζπηό ημζκό. Έθααακ 
ιένμξ πενζζζόηενμζ από 200 κέμζ από όθδ ηδκ Δονώπδ. Σδκ 
πνώηδ διένα νςημύζακ ημοξ πεγμύξ, βύνς από ηδ θίικδ ηδξ 
πόθδξ, βζα ημ νόθμ ηςκ ακενςπίκςκ αλζώκ ζηδ γςή ημοξ. ημ 
μδόζηνςια πάκς ζημ μπμίμ πενπαημύζακ μζ πεγμί, γςβνάθζζακ 
ιε ηζιςθίεξ ηδκ πνόηαζδ: «Μπμνώ κα ηάκς ιζα εεηζηή αθθαβή ζημκ 
ηόζιμ ιε......» ηαζ γδημύζακ από ημοξ πεναζηζημύξ κα 
ζοιπθδνώζμοκ ηδκ πνόηαζδ. Οζ απακηήζεζξ βνάθμκηακ ζε 
ηανημύθεξ, πμο ζηδ ζοκέπεζα ζοβηέκηνςκακ μζ κέμζ ημο 
πνμβνάιιαημξ. Σδκ επόιεκδ διένα έδεζακ ιενζηέξ από ηζξ ηάνηεξ 
ζε ιπαθόκζα ηαζ ηα άθδζακ κα πεηάλμοκ, εκώ ηζξ οπόθμζπεξ ηζξ 
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ιμίναζακ ζε παζδζά. Κάεε ιπαθόκζ είπε έκα ιήκοια βζα ημ πώξ 
ιπμνμύιε κα αθθάλμοιε εεηζηά ημκ ηόζιμ. Σμ αναδζκό πμθζηζζηζηό 
πνόβναιια πενζεθάιαακε απαββεθία πμζδιάηςκ ιε ηδ ζοκμδεία 
άνπαξ ηαζ ηεθείςκε ιε ζοκαοθία ηδξ ιπάκηαξ ημο πνμβνάιιαημξ.  

Σδ δεύηενδ διένα, μζ κέμζ ημο πνμβνάιιαημξ πνόζθενακ 
πνςζκό ζε άζηεβμοξ. ηδ ζοκέπεζα, έηακακ έκα ενβαζηήνζ βζα ηζξ 
Αλίεξ, απεζημκίγμκηαξ ιία ή πενζζζόηενεξ ιε ιμοζζηή, αεθήιαηα ηαζ 
ηέπκδ. Έηακακ ζογδηήζεζξ ιε ηνόπμ εεαηνζηό ηαζ έπαζλακ έκα ιζηνό 
ένβμ. ηδκ πάκς πόθδ ηδξ Γεκεύδξ δζμνβάκςζακ επίζδξ όιμνθεξ 
εεαηνζηέξ εηδδθώζεζξ ηαζ έδεζλακ ηαζ έκα θζθι ημο πνμβνάιιαηόξ 
ημοξ. Σδκ ηεθεοηαία διένα έβζκακ πανμοζζάζεζξ ζημ Πακεπζζηήιζμ 
Γμοέιπζηεν. Ζ βζμνηή αβάπδξ ηαζ ακζδζμηεθμύξ οπδνεζίαξ 
μθμηθδνώεδηε ιε μιζθία ημο βεκζημύ ζοκημκζζηή κέςκ, Ηαάκ 
Μπάαηζεαζηξ, ηαεώξ ηαζ αλζμθόβδζδ από ημοξ δζμνβακςηέξ.   

Ηλδνλεζία: Οζ εηνήλεζξ  ημο δθαζζηείμο Μενάπζ, πμο άνπζζακ ημκ 
Οηηώανζμ 2010 ηαζ ζοκεπίγμκηακ αηόιδ ημ Νμέιανζμ, 
ηζκδημπμίδζακ ημοξ εεεθμκηέξ άζ κα ακαημοθίζμοκ ηα εύιαηα, 
πνμζθένμκηαξ ζε ζοκεπή αάζδ δζάθμνα ακαβηαία αβαεά βζα ανέθδ 
(πάκεξ, ηνμθέξ), ζηνώιαηα, ημοαένηεξ, είδδ πνμζςπζηήξ οβζεζκήξ, 
εκδύιαηα η.θπ. 

Σμ οιαμύθζμ άζ ηδξ πώναξ ακέθααε επζζηεοέξ ζπζηζώκ ηαζ 
οδνμδόηδζδξ. Μέπνζ ζήιενα, ιε ηδ ζοκενβαζία ηςκ ηαημίηςκ 
έπμοκ επζζηεοαζηεί 31 ζπίηζα απόνςκ ηαζ ιμκαπζηώκ δθζηζςιέκςκ. 
Σα ζοιαμύθζα ηςκ Ονβακζζιώκ άζ Ηκδμκδζίαξ ηαζ Μαθαζζίαξ 
ζοκενβάζηδηακ βζα ηδκ επζζηεοή επηά πζθζμιέηνςκ αβςβώκ 
ύδνεοζδξ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή επηά δελαιεκώκ απμεήηεοζδξ, έηζζ 
ώζηε κα οδνεύμκηαζ πθέμκ ιε πόζζιμ κενό 325 κμζημηονζά.  

Σδκ 1δ επηειανίμο 2011, ηάδηακ από πονηαβζά ζε 
ποηκμηαημζηδιέκδ πενζμπή ηδξ δοηζηήξ Σγαηάνηαξ 325 ζπίηζα ηαζ 
επθήβδζακ 1.400 άημια. Σμ βεβμκόξ απεηέθεζε άθθδ ιζα εοηαζνία 
βζα ημοξ εεεθμκηέξ άζ κα πνμζηνέλμοκ ζε αμήεεζα ηςκ 
ζοκακενώπςκ ημοξ. 
Ζ.Π.Α.: ηζξ 17 επηειανίμο 2011, ζηδκ εηηθδζία  ηδξ Πακαβίαξ 
ηδξ Γημοακηαθμύπδξ ημο αζκη Λμύζξ, μ Ονβακζζιόξ άζ 
δζμνβάκςζε ηδκ 8δ ηαηά ζεζνά οβεζμκμιζηή θνμκηίδα, όπμο, ιε 
απένακηδ αβάπδ, ζεικόηδηα ηαζ εκόηδηα, 150 εεεθμκηέξ, 
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ 25 βζαηνώκ ηαζ 72 δζενιδκέςκ, πνόζθενακ 
ζαηνζηέξ οπδνεζίεξ ηαζ ζοιαμοθέξ οβείαξ. 
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ε πίκαηα πμο ακανηήεδηε, εβνάθδζακ 21 άημια ςξ δόηεξ ιοεθμύ 
ηςκ μζηώκ. Γςνίεδηακ ζπμθζηά είδδ ηαζ ηνάκδ βζα ηα πμδήθαηα ζηα 
παζδζά ηαζ ακηζηαηαζηάεδηακ 22 παζδζηά ηαείζιαηα αοημηζκήημο. 
ηήεδηε έκα πενίπηενμ όπμο δίδμκηακ μδδβίεξ βζα ηδκ οβεία ηαζ ηζξ 
ακενώπζκεξ αλίεξ, εκώ πνμααθθόηακ ημ αίκηεμ «Σμ Ένβμ Σμο» ημο 
Μπαβηααάκ. ε όθμοξ πνμζθένεδηε έκαξ ζάημξ ιε οβζεζκά ηνόθζια. 
Αοηά έβζκακ ιε ηδκ πανμοζία ημο Γζεοεύκμκημξ οιαμύθμο ηδξ 
Πμθζηείαξ ηαζ εηπνμζώπμο ημο Τπμονβείμο Τβείαξ. 

Κάεε δεύηενδ Κονζαηή ημο Αοβμύζημο ηαζ ημο επηειανίμο 2011, 
πνμζθενόηακ γεζηή ηαζ ενεπηζηή πμνημθαβζηή ζμύπα ζε 200 
άζηεβμοξ.  

- Παγθόζκην Ίδξπκα άηπα άη 

 

ΗΝΓΗΑ 

Άληξα Πξαληέο: Ζ μιάδα κέςκ από ηδκ επανπία Βζζάηα δζμνβάκςζε 
ζηζξ 11 Γεηειανίμο 2011, ιζα πμνεία 3 πζθζμιέηνςκ ιε ηδ ζοιιεημπή 
5.000 κέςκ, μζ μπμίμζ ιε πακό ηαζ ηαηάθθδθα ηναβμύδζα πανμοζίαζακ 
ηζξ Ακενώπζκεξ Αλίεξ ηαζ ηόκζζακ ηδκ ακάβηδ ηδξ εθανιμβήξ ημοξ. 

Σα 86
α
 Γεκέεθζα ημο Μπαβηααάκ εμνηάζηδηακ ιε ιεβαθμπνέπεζα 

ηαζ αθμζίςζδ ιε ηεθεηέξ ιζαξ μθόηθδνδξ εαδμιάδαξ
. 
πνμζθένεδηακ 

Πναζάκηαι ηαζ ηνόθζια ζε πζθζάδεξ άημια, ιμζνάζηδηακ 10.000 
ημοαένηεξ, ηαεώξ ηαζ νμύπα ζε απόνμοξ. 
Καξλάηαθα: Σα 86

α
 Γεκέεθζα  εμνηάζηδηακ ιε επζζδιόηδηα ζε όθδ ηδκ 

επανπία. ημ Μπνζκηάαακ, μζ εμνηαζιμί έβζκακ ιε Βέδεξ, ιμοζζηή, 
Μπάηγακ ηαζ πνμζθμνά Πναζάκηαι ηαζ εκδοιάηςκ. 

Κεξάια: Ο νζ νζκζαάζακ, Πνόεδνμξ ημο Ονβακζζιμύ άηοα άζ 
Ηκδίαξ, επζζηέθηδηε ηδκ Κενάθα ημ Γεηέιανζμ 2011 ηαζ ιίθδζε ζε 
ζοκακηήζεζξ πμο έβζκακ από οπεύεοκμοξ δζαθόνςκ επανπζώκ ημο 
Ονβακζζιμύ. Μίθδζε επίζδξ ζε ζοβηέκηνςζδ αηόιςκ πμο είπακ 
οπμαθδεεί ζε εβπείνδζδ ηανδζάξ ζηα κμζμημιεία  άζ ημο Γμοάζηθζθκη 
ηαζ ημο Πμοηηαπάνηζ, όπςξ ηαζ ζε λεκώκεξ ημο Ονβακζζιμύ άζ πμο 
θζθμλεκμύκ παζδζά. Να ζδιεζςεεί όηζ ηα παζδζά αοηά έπμοκ ηάκεζ 
πνςημθακή ζπμθζηή πνόμδμ. Δπζζηέθηδηε επίζδξ έκα οζμεεηδιέκμ 
πςνζό από ημκ Ονβακζζιό άζ, όπμο ιμίναζε ναπημιδπακέξ ζε 
άπμνεξ βοκαίηεξ ηαζ εβηαζκίαζε ζπμθή ναπηζηήξ. ηδ ζοκέπεζα, ιίθδζε 
ζε ιεβάθμ αηνμαηήνζμ βζα ηζξ ειπεζνίεξ ημο ιε ημκ μοάιζ ηαζ έδςζε 
ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ βζα ημ ένβμ ηδξ Νεμθαίαξ άζ. 

Μαραξάζηξα θαη Γθόα:  Οηηαηόζζα ιέθδ άζ ζοιιεηείπακ ζηα 24ςνα 
Άηακηα Μπάηγακ ζηζξ 12 Νμειανίμο 2011. Ζ ζοβηίκδζδ ηςκ 
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ζοιιεηεπόκηςκ ημνοθώεδηε ιε ημ άημοζια ζημ ηέθμξ ηδξ βθοηζάξ 
θςκήξ ημο Μπαβηααάκ πμο ηναβμοδμύζε ημ «Πνέια Μμοκηίηα 
Μάκαζε Κάπμ...».   

Χξ αθζένςια ζηα 86α βεκέεθζα, ιέθδ ημο Ονβακζζιμύ άζ ηδξ 
Γηόα δζμνβάκςζακ ζοκάκηδζδ ιε ιεβάθμ ανζειό ζοιιεηεπόκηςκ, 
ζηδκ μπμία δόεδηακ μδδβίεξ βζα ηδκ οβεία ηαζ ηδ θνμκηίδα ιδηέναξ 
ηαζ παζδζμύ.  
Όληηζα: ηζξ 30 Οηηςανίμο 2011, εβηαζκζάζηδηε ημ πνόβναιια 
δζδαζηαθίαξ ηδξ «Θείαξ Γκώζδξ» (Βίκηοα Βαπίκζ), όπςξ αοηή έπεζ 
βναθηεί από ημκ Μπαβηααάκ άηοα άζ Μπάιπα, ζημ ζπμθείμ 
Μπααακζπάηκα, ζημ μπμίμ ζοιιεηείπακ εηπαζδεοηζημί, πνμζςπζηό 
ηαζ ιαεδηέξ. Σμ πνόβναιια εθανιόγεηαζ ιε ηδθεδζάζηερδ ακάιεζα 
ζημ Δεκζηό Κέκηνμ Πθδνμθμνζηήξ ημο πνμβνάιιαημξ ηαζ ημ 
ζπμθείμ επζθμβήξ. Δπίζδξ, ηδκ ίδζα διένα εβηαζκζάζηδηε ηαζ 
Ηκζηζημύημ Δηπαίδεοζδξ ζημ Μπμοιπακεζαάν, ζημ μπμίμ 
πανεονέεδηακ ημνοθαία ζηεθέπδ ηδξ Πμθζηείαξ ηαζ ημο Ονβακζζιμύ 
άζ. Μεηά ηα εβηαίκζα, έβζκε ζειζκάνζμ ιε εέια «Ακενώπζκεξ Αλίεξ 
ηαζ Φνμκηίδα Τβείαξ», ιε ηδ ζοιιεημπή 100 βζαηνώκ ηδξ Πμθζηείαξ. 

Παληδάκπ: Σα Γεκέεθζα βζμνηάζηδηακ ιε εοθάαεζα ηαζ 

εκεμοζζαζιό. Σμ πθήεμξ πμο ζοιιεηείπε εόνηαζε ιε ηδκ  
επακάθδρδ ημο άζ Γηάβζαηνζ βζα 86 ώνεξ, Βεδζημύξ Όικμοξ, 
Μπάηγακ ηαζ Νανάβζεκα έαα, ιε ηδκ πνμζθμνά δςνεάκ θαβδημύ 
ζε όθμοξ.  

 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΑΠΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΑΣΤΑ ΑΨ ΑΘΖΝΑ 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 
 

άαααημ 3 Γεηειανίμο 2011: Δπζζηεθηήηαιε ηαηά μιάδεξ ηζξ 
μζημβέκεζεξ πμο θνμκηίγμοιε ζημ Πέναια ηαζ δζακείιαιε 20 
ζαημύθεξ ιε ηνόθζια ηαεώξ ηαζ νμύπα βζα ανέθδ ηαζ παζδζά. Μζα 
μιάδα από 10 κέμοξ δζέκεζιε πενίπμο 300 ζπζηζηά βθοηά, όιμνθα 
ηοθζβιέκα. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ - από ημ πνςί ιέπνζ ηζξ 22:30 ανβά 
ημ ανάδο - δύμ παζδίαηνμζ επζζηέθεδηακ 13 μζημβέκεζεξ. Δλέηαζακ 
18 παζδζά ηαζ ειαμθίαζακ 7 από αοηά. Γζέκεζιακ επίζδξ ηνόθζια, 
βάθαηα εααπμνέ ηαεώξ ηαζ παζπκίδζα. 
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Καθύθεδηε επίζδξ ιένμξ ηςκ δαπακώκ δύμ μζημβεκεζώκ πμο 
ακηζιεηςπίγμοκ δοζημθίεξ. 

Σμ ίδζμ ανάδο ιζα μιάδα οπδνεζίαξ επζζηέθεδηε δύμ 
μζημβέκεζεξ ζημ ηέκηνμ ηδξ Αεήκαξ ηαζ δζέκεζιε 4 ζαημύθεξ ιε 
ηνόθζια ηαζ νμύπα. 

Σμ ιήκα αοηό ακαθάααιε ηδκ επζζηεοή ηαζ απμηαηάζηαζδ ηδξ 
ζηέβδξ ηαζ ηςκ πθασκώκ ημίπςκ εκόξ παθζμύ ζπζηζμύ, ημ μπμίμ είπε 
παναπςνήζεζ πνόζθαηα μ Γήιμξ Πενάιαημξ ζε ιζα θηςπή 
μζημβέκεζα ιε 5 παζδζά. Ζ ζηέβδ ήηακ βειάηδ ιπαθώιαηα από 
ζπαζιέκα εθεκίη ηαζ πθαζηζηά ηαθύιιαηα, πνόπεζνα ημπμεεηδιέκα 
βζα κα ειπμδίγμοκ ηδκ είζμδμ ηςκ κενώκ ηδξ ανμπήξ. Αθθά ηαζ μζ 
λύθζκμζ ημίπμζ είπακ ηνύπεξ απ‟ όπμο έιπαζκακ ημ ηνύμ ηαζ ηα κενά.  

Σμ ένβμ ηνάηδζε 3 διένεξ, ζοκμθζηά 21 ώνεξ. οιιεηείπακ 11 
εεεθμκηέξ, 2 ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ (μ παηέναξ ηαζ μ ιεβαθύηενμξ 
βζμξ 15 εηώκ) ηαζ  έκαξ βείημκαξ.  

Σμ ένβμ άνπζζε ημ άαααημ ζηζξ 3 Γεηειανίμο 2011 (8 ώνεξ) ιε 
ηδκ ηάθορδ ηςκ 2 πθασκώκ ημίπςκ ιε πάκεθ πμθομονεεάκδξ πμο 
ημοααθήεδηακ βζ‟ αοηό ημ ζημπό ηαζ ζοκεπίζηδηε ηδκ Πέιπηδ, 22 
Γεηειανίμο (5 ώνεξ) ιε ηδκ αβμνά ηαζ ηδ ιεηαθμνά  ιε θμνηδβό 10 
ιεβάθςκ πάκεθ πμθομονεεάκδξ βζα ηδ ζηέβδ.  
Σμ ηονίςξ ένβμ έβζκε ηδκ Πέιπηδ 29 Γεηειανίμο (8 ώνεξ). Ζ μιάδα 
έθηαζε ζημ Πέναια κςνίξ ημ πνςί. θμζ ενβάζηδηακ ιε ιεβάθμ 
γήθμ. Ζ παθζά ζηέβδ αθαζνέεδηε ηαζ ακηζηαηαζηάεδηε ιε ηα πάκεθ 
πμθομονεεάκδξ. Ζ κέα ζηέβδ ήηακ έημζιδ ιε ηδ δύζδ ημο δθίμο. 
Κάπμζεξ ιζηνέξ ενβαζίεξ, ςζηόζμ, ηαεώξ ηαζ δ αβηύνςζδ ηδξ 
ζηέβδξ ζημοξ ημίπμοξ, μθμηθδνώεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 
επόιεκδξ επίζηερήξ ιαξ. 

Μία θμνά ηδκ εαδμιάδα, δύμ εεεθόκηνζεξ παναδίδμοκ 
ιαεήιαηα ζε έκα 10-πνμκμ αβόνζ ζηδ βεζημκζά ημοξ. Πνμζθένμοκ 
επίζδξ ζαημύθεξ ιε ηνόθζια ηαζ ζπμθζηά είδδ ζε έκα εηπαζδεοηζηό 
ζοβηνόηδια πμο απμηεθείηαζ από 22 ζπμθεία ζηδκ πενζμπή Γηνάαα 
ηδξ Αεήκαξ. Ο δςνεέξ δίκμκηαζ ζηδ δζμίηδζδ ημο ζπμθείμο πμο ηα 
πνμζθένμοκ ζημοξ ιαεδηέξ ζύιθςκα ιε ηζξ ακάβηεξ ημοξ. 

Σμ άαααημ 10 Γεηειανίμο, ιζα μιάδα εεεθμκηώκ από 6 
εκήθζηεξ ηαζ 5 εθήαμοξ επζζηέθεδηε ημ Κέκηνμ Απμηαηάζηαζδξ 
Ακαπήνςκ Παζδζώκ (ΚΑΑΠ) Βμύθαξ. Πήβακ ηα παζδζά αόθηα ηαζ 
έπαζλακ ιαγί ημοξ ιπάζηεη ηαζ πμδόζθαζνμ ζημκ εζδζηό πώνμ ημο 
Ηδνύιαημξ ηαεώξ ηαζ άθθα παζπκίδζα ζημ πώνμ ηδξ παζδζηήξ πανάξ.   

Σδκ Κονζαηή 18 Γεηειανίμο μνβακώεδηε ιζα εμνηαζηζηή 
εηδήθςζδ ιε ηδκ εοηαζνία ηςκ Υνζζημοβέκκςκ, ζημ Ίδνοια 
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Υνόκζςκ Παεήζεςκ ζηδκ Αβία Βαναάνα, ζημ Αζβάθες. Δδώ έπμοκ 
ιεηαθενεεί ηαζ μζ αζεεκείξ από ημ Θεναπεοηήνζμ ημο ηαναιαβηά 
ηζ έηζζ όθεξ μζ επζζηέρεζξ ιαξ βίκμκηαζ πθέμκ εδώ. Πενζβναθή από 
ηδκ πμθύ όιμνθδ αοηή Υνζζημοβεκκζάηζηδ εηδήθςζδ παναηίεεηαζ 
πςνζζηά ζηδ ζοκέπεζα αοημύ ημο άνενμο. 

Σδκ Πέιπηδ 22 Γεηειανίμο, ιζα άθθδ βζμνηή εκόρεζ ηςκ 
Υνζζημοβέκκςκ έβζκε ζημ Κέκηνμ Γήιμο ηςκ Δλανπείςκ ζηδκ 
Αεήκα. Σμ ηέκηνμ θνμκηίγεζ 36 άημια, δθζηίαξ από 17 έςξ 45, ιε 
κμδηζηά πνμαθήιαηα ηαζ οπό θανιαηεοηζηή αβςβή. Σα ηεθεοηαία 17 
πνόκζα, ηάεε Πέιπηδ (εηηόξ από ηζξ ηαθμηαζνζκέξ δζαημπέξ), ιζα 
μιάδα από 4 εεεθμκηέξ επζζηέπημκηαζ ημ ηέκηνμ ηαζ ζε ζοκεκκόδζδ 
ιε ημοξ οπεύεοκμοξ δαζηάθμοξ ημο ηέκηνμο, ηάκμοκ ιε ημοξ 
ακενώπμοξ αοημύξ πεζνμηεπκίεξ, γςβναθζηή, ημθάγ ηαζ εεαηνζηέξ 
παναζηάζεζξ. 

Μζα άθθδ μιάδα εεεθμκηώκ ζοβηέκηνςζε ηνόθζια, νμύπα ηαζ 
άθθα είδδ πνώηδξ ακάβηδξ, ιε ζημπό κα δμεμύκ ζε ακενώπμοξ 
πμο ηα έπμοκ ακάβηδ.  

Έκα παθζό βδνμημιείμ, πμο ακήηεζ ζε έκακ πνμαζηζαηό δήιμ, 
έιεζκε πςνίξ οπαθθήθμοξ από ημκ πεναζιέκμ Οηηώανζμ. Σα ιέθδ 
ημο ημκηζκμύ ηέκηνμο άζ πμο ακηζθήθεδηακ ημ πνόαθδια έθααακ 
άιεζδ δνάζδ ηαζ ζήιενα ημ θεζημονβμύκ 2 θμνέξ ηδκ εαδμιάδα, 
ζοκεπζημονμύιεκμζ από ιενζημύξ βείημκεξ. Πνμζθένμοκ 
ακαροηηζηά, ζοκμιζθμύκ, ηναβμοδμύκ, πμνεύμοκ ηαζ δζαζηεδάγμοκ 
ιε ημοξ 10-12 δθζηζςιέκμοξ πμο ένπμκηαζ. 

Σζξ ηνύεξ ιένεξ ημο Γεηέιανδ έβζκακ ηάπμζεξ επζπθέμκ 
επζζηέρεζξ ζημ Πέναια βζα ηδκ πνμιήεεζα θζαθώκ αενίμο βζα 
εένιακζδ, 2 δθεηηνζηώκ εενιαζηνώκ ηαζ 2 αενόεενιςκ.  
 

ΓΗΟΡΣΖ ΣΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΡΟΝΗΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ 
ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΣΣΗΚΖ ΣΗ 18/12/2011 

 

 πνμζιμκή έθηαζε ζημ ηέθμξ ηδξ. Ήνεε δ ιένα ηδξ «δζηήξ 
ιαξ βζμνηήξ», όπςξ ηδκ απμηαθμύκ μζ αζεεκείξ. Μαξ 
βκςνίγμοκ ηαθά εδώ ηαζ πμθθά πνόκζα, ιαξ ειπζζηεύμκηαζ, 

ιαξ εεςνμύκ δζημύξ ημοξ ακενώπμοξ.   Ζ βζμνηή αοηή είκαζ ημ 
εηήζζμ βεβμκόξ βζα ημοξ αζεεκείξ ζημ κμζμημιείμ.  

Γζα θέημξ ημ εβπείνδια ήηακ ιεβάθμ ζε ζπέζδ ιε ηζξ 
πνμδβμύιεκεξ πνμκζέξ. Σα δύμ ζδνύιαηα πμο ζηεβάγμκηαζ ζε ηνία 
ηηίνζα ηαζ έπμοκ ζοκμθζηά μηηώ πηένοβεξ έπμοκ ζοβπςκεοηεί ζε 
έκα. Οπόηε ιαξ γδηήεδηε κα εημζιάζμοιε ηδ βζμνηή ηαζ βζα ηα δύμ 

Η 
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ζδνύιαηα, δδθαδή βζα 145 αζεεκείξ ηαζ 83 δςιάηζα ακηί ηςκ 50 
πενίπμο αζεεκώκ ηαζ 35 πενίπμο δςιαηίςκ  πμο επζιεθμύιαζηακ 
ηζξ πνμδβμύιεκεξ θμνέξ.  

Πανά ημ βεβμκόξ όηζ ημ άβπμξ είκαζ δζαδεδμιέκμ ζηδκ ημζκςκία 
πμο γμύιε, ειάξ δεκ ιαξ αββίγεζ ηαεόθμο. Έπμοιε ειπεδώζεζ ηαθά 
ημ ιάεδια ιεηά από ηζξ ηόζεξ ειπεζνίεξ «Θεσηώκ πανειαάζεςκ». 
οκεπώξ, όθα έπμοκ αθεεεί ζηα πένζα Σμο. θα ηα νοειίγεζ Δηείκμξ 
όπςξ πνέπεζ, ανηεί από ηδ ιενζά ιαξ κα ηάκμοιε ημ ηαθύηενμ πμο 
ιπμνμύιε. Καζ έηζζ ηάκαιε.  

ηδ βζμνηή αοηή πήνακ ιένμξ πάκς από 70 εεεθμκηέξ, ιεηαλύ 
ηςκ μπμίςκ ηαζ πμθθμί κέμζ δθζηίαξ από 14 ιέπνζ 22 εηώκ. Γέιζζε ημ 
ζαθόκζ πανμύιεκα πνόζςπα, δώνα, ιεγέδεξ ηαζ ζημθίδζα.   

Ζ βζμνηή πςνίζηδηε ζε δύμ ιένδ. Από ηζξ  09:00 ιέπνζ ηζξ 11:00 
ημ πνςί έβζκε ζηα δςιάηζα ηςκ κμζμημιείςκ.  Από ηζξ 11:00 έςξ ηζξ 
13:30 έβζκε ζημ ζαθόκζ ημο ηηζνίμο ηςκ Υακζεκζηώκ ημο Α‟ μνόθμο.  

Ανπζηά, πέναζε ιία μιάδα εεεθμκηώκ ηαζ άθδζε αάγα ιε 
θνέζηα θμοθμύδζα ζηα δςιάηζα.  Καηόπζκ, ιζα άθθδ μιάδα πέναζε 
ηαζ πνόζθενε ηαθμθηζαβιέκμοξ ζπζηζημύξ ιεγέδεξ ηαζ 
θνεζημζηοιέκμοξ ποιμύξ. Μεηά ηα ηενάζιαηα, πέναζε δ 
πενζπαηδηζηή ιαξ ιπάκηα (πμο απανηίγμκηακ ηονίςξ από κεανά 
άημια) ηαζ είπε ηα ηάθακηα από δςιάηζμ ζε δςιάηζμ, ζοκμδεία 
ιμοζζηώκ μνβάκςκ ηαζ ιε ηδ ζοιιεημπή ηςκ αζεεκώκ. ηδ 
ζοκέπεζα πέναζακ μζ μιάδεξ ιε ηα πνζζημοβεκκζάηζηα ηαζ άθθα 
δώνα. Πνμζθένεδηακ ηαζ δζααάζηδηακ πνζζημοβεκκζάηζηεξ ηάνηεξ 
ιε εοπέξ ηαζ πκεοιαηζηά ιδκύιαηα πμο απμηύπςζακ ζηα ιάηζα ηδξ 
ροπήξ ηςκ αζεεκώκ ηδκ εθπίδα ημο πανάδεζζμο. ηζξ 10:30 είπαιε 
ηεθεζώζεζ από ηα δςιάηζα, μπόηε ιεηαθέναιε ιε ηα ηανμηζάηζα 
ημοξ ακήιπμνμοξ αζεεκείξ ζημ ζαθόκζ βζα ηδ βζμνηή.  

Σμ ζαθόκζ κςνίηενα ημ είπαιε κηύζεζ ιε ηα βζμνηζκά ημο. 
Μπαθόκζα, θμοθμύδζα, ζημθίδζα, πνςιαηζζηά ηναπεγμιάκηδθα, 
αββεθάηζα, ηδνμπήβζα ηαζ ζηδ ιέζδ ηδξ ζάθαξ δεζπόγεζ ημ 
Υνζζημοβεκκζάηζημ ζηεθάκζ ημο άζ. Δλάθθμο, όθδ αοηή δ βζμνηή 
ειπκεύζηδηε, μδδβήεδηε ηαζ πναβιαημπμζήεδηε από ηδκ αβάπδ 
Σμο, πμο έπεζ ιεηαθαιπαδεύζεζ ζηζξ ηανδζέξ ιαξ.  

Ζ βζμνηή έπεζ ιεηαθενεεί ζημ ζαθόκζ. Ρέεζ δ εκένβεζα, νέεζ δ 
αβάπδ ηαζ ηάκεζ ηα ιάηζα ηςκ  πανεονζζημιέκςκ κα νέμοκ ηαζ αοηά 
από δάηνοα πανάξ. θμζ είιαζηε ζοβηζκδιέκμζ. Μζα μιάδα 
εεεθμκηώκ, αημύναζηα από ηζξ 9 ημ πνςί ζηύαεζ ζημ ζαθόκζ θνέζηα 
ιήθα, ηανόηα, πμνημηάθζα. Άθθδ μιάδα εημζιάγεζ ηζξ ιενίδεξ ηςκ 
θαβδηώκ. Άθθεξ μιάδεξ ζεναίνεζ ηα ιεζδιενζακά ζημ ζαθόκζ ηαζ 
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άθθμζ ηαΐγεζ ζηα δςιάηζα ημοξ αζεεκείξ πμο δεκ επζηνέπεηαζ κα 
ιεηαηζκδεμύκ. ημ ζαθόκζ δ ιπάκηα ιαξ απμηεθείηαζ από πενίπμο 
έλδ μνβακμπαίπηεξ ηαζ ηέζζενζξ ηναβμοδζζηέξ πμο δίκμοκ όθμ ημοξ 
ημ ηέθζ ηαζ ημ ιενάηζ. Άθθμζ πονμδμημύκε ημ πμνό.  

ημ ηέθμξ όθμζ ιαγί ηναβμοδήζαιε ηα ηάθακηα ηαζ 
Υνζζημοβεκκζάηζηα ηναβμύδζα. Καζ όθμζ ιαγί - αζεεκείξ, κμζδθεοηέξ, 
εεεθμκηέξ ηαζ ηαθεζιέκμζ - γήζαιε ημ εαύια ηδξ αβάπδξ. Σδξ 
αβάπδξ πμο δεκ λεπςνίγεζ,  πμο δεκ πενζιέκεζ ηίπμηα πίζς. Σδξ 
αβάπδξ πμο ηαθθζενβείηαζ ςξ πμθύηζιμξ ζπόνμξ ζηζξ ηανδζέξ όθςκ 
ιαξ ηαζ ηανπμθμνεί ηδκ εοθμβία, ηδ πανά ηαζ ηδκ εοδαζιμκία ηδξ 
αθζθμηενδμύξ δνάζδξ.   

Δίεε όθμξ μ ηόζιμξ κα είκαζ πάκηα εοηοπζζιέκμξ. 

Ζ νκάδα ππεξεζίαο ζην ίδξπκα ηεο Αγίαο Βαξβάξαο 
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ημ ιμκμπάηζ ηδξ πκεοιαηζηήξ ημο ακαγήηδζδξ, έκαξ ηαεμθζηόξ 
ζενέαξ ζοκακηά έκα θςηζζιέκμ ηαζ εηπθδηηζηό μκ: ημκ νζ άηοα άζ 
Μπάιπα, ημκ Ηκδό πκεοιαηζηό Γάζηαθμ πμο γεζ ζημ Πμοηηαπάνηζ. 
πςξ ηαζ μ Ηδζμύξ, μ άζ Μπάιπα ηάκεζ εαύιαηα, βκςνίγεζ ημ 
πανεθεόκ, ημ πανόκ ηαζ ημ ιέθθμκ βζα ηάεε ηζ πμο οπάνπεζ. Πάκς 
απ' όθα όιςξ, αοηό ημ μκ αηηζκμαμθεί ιζα βαθήκδ ηαζ ιζα ανιμκία 
πμο δεκ είκαζ αοηήξ ηδξ βδξ... Μέζα από ημ πνμκζηό αοηήξ ηδξ 
ζοκάκηδζδξ, μ ζοββναθέαξ αοημύ ημο αζαθίμο, Don Mario 
Mazzoleni, αθδβείηαζ ηδκ πμνεία ηαζ ηδκ πνόμδμ ηδξ πκεοιαηζηήξ 
ημο ακαγήηδζδξ, πμο ανπίγεζ από ιζα εζώηενδ, αηαηακίηδηδ ακάβηδ 
κα απμδεζιεοηεί από ημ δόβια ηαζ ηδκ πνμηαηάθδρδ...  εθ. 356. 

 

Κυκλοφόρησε το βιβλίο  
ΕΝΑ ΙΕΡΕΑ ΤΝΑΝΣΑ  

ΣΟΝ SAI BABA 
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