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ΠΔΙΡΔΣΔ ΣΟΝ ΠΟΡΟ ΣΟΤ ΟΝΟΜΑΣΟ 
ΣΟΤ ΘΔΟΤ ΣΗΝ ΚΑΡΓΙΑ Α 

 
Η  ΧΑΡΗ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΚΑΝΕΙ  

ΑΝΕΝΕΡΓΟ  ΤΗ  ΜΟΙΡΑ  
 

λ θη έξρνκαη ζε απηή ηελ κεγαινύπνιε γηα πάλσ από 20 
ρξόληα, ηνύηε είλαη ε πξώηε θνξά πνπ νκηιώ ζε 
ζπγθέληξσζε αλζξώπσλ, νη νπνίνη δνπλ εδώ. Πξέπεη λα 
ζπκπέζεη ν ρξόλνο, ε αλάγθε θαη ε πξάμε, θαη ζήκεξα 

έρεη ζπκβεί απηό. Ζ Ζκέξα ηνπ Γθνύξνπ έρεη εμαζθαιίζεη θαη ηα ηξία, 
θαη γη’ απηό ζπγθεληξώζεθαλ ζε απηή ηελ αλζξσπνζάιαζζα ηα λεξά 
πνιιώλ πεξηνρώλ κέζα από πνιιά θαλάιηα θαη παξαπνηάκνπο. Ζ 
κεγαινύπνιε Μάηζνξ έρεη απνθηήζεη θαιή θήκε από ηελ αθνζίσζή 
ηεο ζηε κνπζηθή, ηελ γιππηηθή θαη ζε άιιεο θαιέο ηέρλεο. Όκσο, 
ππάξρεη κηα ηέρλε πην εμαίξεηε από όιεο απηέο, θαη απηή είλαη ε 
ηέρλε ηνπ ηξόπνπ δσήο, ηνπ «δελ». Πνιινί άλζξσπνη, έκπεηξνη ζε 
άιια πεδία, απνηπγράλνπλ ζε απηή ηελ ηέρλε ηνπ «δελ». Ενπλ 
δπζηπρηζκέλνη ρσξίο ίρλνο ραξάο, ηθαλνπνίεζεο ή γαιήλεο. 
Γλσξίδνπλ κόλν πόλν θαη κεηαδίδνπλ ηνλ πόλν ηνπο ζε άιινπο.  

Δπίζεο, ε Μάηζνξ είλαη θεκηζκέλε γηα ην άξσκα ηνπ 
ζαληαιόμπινπ, πνπ παξάγεη. Μέρξηο εδώ, όια θαιά! Αιιά ζα ήζεια 
ην άξσκα πνπ αλαδύεηαη από ηα αηζζήκαηά ζαο, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο 
πξάμεηο ζαο, θαη όρη ηόζν ην άξσκα από ηα δέληξα πνπ θπηξώλνπλ 
ζηα δάζε. Μόλν ηόηε αμίδεη απνιύησο ε θαιή θήκε. Δάλ ε αίζζεζε 
νκνξθηάο θαη αξκνλίαο δελ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ζηελ θαζεκεξηλή 
δσή ησλ αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ηόηε απηή ε δσή είλαη 
ζπαηάιε, βάξνο, θάξζα. Ο άλζξσπνο νθείιεη λα αλέιζεη 
πλεπκαηηθά από ην δσηθό επίπεδν, κε ηελ δηθή ηνπ πλεπκαηηθή 
πεηζαξρία θαη άζθεζε.  

Υπάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο αλζξώπσλ: Εσηθή (Παζάβη), 
Αλζξώπηλε ((Σαράηδα) θαη Θετθή (Νηίβπα). Ο άλζξσπνο έρεη 
εμειηρζεί από ηελ πέηξα, ην θπηό, ην δέληξν, ην ζθνπιήθη θη έληνκν, 
ην πνπιί θαη ζειαζηηθό, αιιά θάπνηνη άλζξσπνη ζέξλνληαη αθόκε 
ζηα πξώηα ζηάδηα, αλ θη έρνπλ απνθηήζεη ηελ αλζξώπηλε κνξθή.  
 
Ο Κόσμος είναι ένα Σεράστιο Νοσοκομείο 
Ο πξσζππνπξγόο Τδάηηη είπε όηη είζηε ζαλ νγθόιηζνη, αθαηέξγαζηνη 
θαη ζθιεξνί, θαη όηη ε Αθνζίσζε έρεη ηελ δύλακε λα ζαο θάλεη 
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καιαθνύο θαη ιείνπο. Τώξα, ηη θάλεη έλαο γιύπηεο, όηαλ βιέπεη έλαλ 
θαηάιιειν νγθόιηζν; Μνξθνπνηεί κε ηνλ λνπ ηνπ ην αγαπεκέλν 
είδσιν ηνπ Θενύ, ην νπνίν «ιαγνθνηκάηαη» κέζα ζηνλ νγθόιηζν. Τνλ 
θαηαιακβάλεη ε ηδέα λα απειεπζεξώζεη ην είδσιν από ην 
ζθηρηαγθάιηαζκα ηεο πέηξαο. Πηάλεη ηελ ζκίιε θαη ην ζθπξί ηνπ θαη 
απνκαθξύλεη ηελ πεξηηηή πέηξα, πνπ βξίζθεηαη γύξσ από ην 
παλέκνξθν είδσιν. Τειηθά, ην απειεπζεξώλεη. Ο νγθόιηζνο πξέπεη 
λα ππνζηεί όια ηα ζθιεξά ρηππήκαηα ηεο ζκίιεο, γηα λα γίλεη ην 
είδσιν Θενύ. Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη κ’ εζάο. Πξέπεη λα απαιιαγείηε 
από όια ηα εκπόδηα, ηα βάξε πνπ ζαο ζύξνπλ θάησ θαη ζαο θάλνπλ 
νγθόιηζν (boulder) αληί πηζηό (bhakta), ή πξαγκαησκέλν πξόζσπν 
(paramahamsa), ή αθόκα θαη Υπέξηαην Ολ (Paramatma). 

Ο θόζκνο είλαη έλα ηεξάζηην λνζνθνκείν θαη ε αλζξσπόηεηα 
είλαη θαηάθνηηε κέζα ζε απηό. Μεξηθνί ζθαδάδνπλ από πόλν 
δεινθζνλίαο, άιινη πεξπαηνύλ θακαξσηά από ππεξεθάλεηα, 
νξηζκέλνη ράλνπλ ηνλ ύπλν ηνπο από κίζνο ή ηπθιώζεθαλ από 
θηιαξγπξία, άιινη πιήηηνληαη από ηδηνηέιεηα. Ο θαζέλαο πάζρεη από 
θάπνηα αζζέλεηα.  

Σήκεξα, πνπ γηνξηάδεηαη ε Ζκέξα ηνπ Γθνύξνπ, νθείιεηε λα 
απνδώζεηε επγλσκνζύλε ζηνπο γηαηξνύο πνπ θάλνπλ ηελ δηάγλσζε 
ησλ αζζελεηώλ ζαο θαη νξίδνπλ ζεξαπείεο, αιιά θαη ζηηο λνζνθόκεο, 
πνπ όινη καδί θξνληίδνπλ λα αλαθηήζεηε ηελ πγεία ζαο. Δπίζεο, 
πξέπεη λα απνθαζίζεηε ζήκεξα λα αθνινπζείηε ηελ ζεξαπεπηηθή θαη 
θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ ζπζηήζεθε. Γελ αξθεί, αλ κάζεηε απέμσ 
ηελ ζπληαγή ή δηαβάδεηε ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα ηελ πηλαθίδα ηνπ 
θαξκάθνπ ζην θηαιίδην, ή επηζθέπηεζηε θαζεκεξηλά ην λνζνθνκείν. 
Τν λα παηλεύεηε ηνλ γηαηξό ή λα ηνλ ζαπκάδεηε, ίζσο ηνλ 
παξαθηλήζεη λα ζαο ζπκπνλέζεη, αιιά ε αζζέλεηά ζαο κπνξεί λα 
ζεξαπεπζεί κόλν κε ην λα παίξλεηε ην θάξκαθν θαη λα 
ζπκκνξθώλεζηε κε ηνπο πεξηνξηζκνύο ηξνθήο θαη πνηνύ θαη κε ηηο 
ζσζηέο ζπλήζεηεο δσήο.  

Δλώ κηιώ ζε γηαηξνύο, πξέπεη λα πσ επίζεο όηη γηαηξνί πνπ 
καιώλνπλ γηα ην πνξηνθόιη ηνπ αζζελή, ή πνπ πξνζπαζνύλ λα 
αξπάμνπλ έλαλ αζζελή πξηλ ηνλ πάξεη έλαο αληαγσληζηήο ηνπο, 
είλαη θίλδπλνο γηα ηελ θνηλσλία. Γηαηξόο πνπ πεξηθξνλεί άιινπο 
γηαηξνύο, ή εκκέλεη ζηηο δηθέο ηνπ πξνλνκηαθέο ζεξαπείεο, 
αλεμάξηεηα από ηελ εκπεηξία απνηπρίαο, ή πνπ θαζνδεγείηαη πην 
πνιύ από ηηο ηδηνηξνπίεο ηνπ, ηηο θαληαζίεο θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο 
ηνπ, ή ιαβαίλεη ππόςε ηνπ ηελ θνηλσληθή ηάμε ηνπ αζζελή, παξά ηελ 
αξξώζηηα ηνπ ζαλ πην ζεκαληηθή, είλαη επίζεο επηθίλδπλνο. Τελ 
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ζεκεξηλή επνρή, ζπλαληάκε γηαηξνύο θαη γθνύξνπ, νη νπνίν έρνπλ 
θηάζεη ζε ζεκείν λα ινγνκαρνύλ γηα ηνπο αζζελείο θαη ην πνξηνθόιη 
ηνπο θαη λα πσινύλ ηηο δηθέο ηνπο ή άιισλ αλζξώπσλ πξνλνκηαθέο 
ζεξαπείεο. 

 

Ο Βσάσα είναι ο Μέγιστος των Πνεσματικών Ιατρών 

Σήκεξα, είλαη ε κέξα πνπ ε αλζξσπόηεηα ηηκά ηνλ κέγηζην ησλ 
πλεπκαηηθώλ ηαηξώλ, ηνλ ζνθό Βπάζα. Δίλαη ν κέγηζηνο ηέηνησλ 
ηαηξώλ, δηόηη ζπλέιεμε ηνπο Βέδεο, ζπλέζεζε ηηο Πνπξάλαο θαη ην 
Μαρακπάξαηα1 θαη παξέδσζε ζηελ αλζξσπόηεηα ηελ 
Μπαγθαβάηα2. Δίλαη ν αξρηθόο γθνύξνπ γηα όινπο πνπ βαδίδνπλ ζην 
κνλνπάηη πξνο ηνλ Θεό. Φύηεςε ηνλ ζπόξν ηνπ ζετζκνύ θαη ηνλ 
θαιιηέξγεζε κε ηα απνθαιπκκέλα ηεξά θείκελα (Σξνύηη), κε θείκελα-
θώδηθεο (Σκξίηη) πνπ ζπλέζεζαλ  ζνθνί θαη ηηο ηεξέο γξαθέο 
(Σάζηξαο) θαη ηηο Πνπξάλαο. Παξέδσζε ζηνλ θόζκν ηελ 
Μπαγθαβάλη Γθίηα θαη ηνπο Αθνξηζκνύο Μπξάρκα, ηελ ηδέα ηνπ 
ελππάξρνληα Άηκα, ηελ ηζηνξία ησλ Θετθώλ Παηγληδηώλ ηνπ Κπξίνπ 
θαη ην κπζηηθό ηεο δηαξθώο κεηαβαιιόκελεο Γεκηνπξγίαο. Ο Βπάζα 
έδεζε γύξσ ζηα 3800 π.Φ. Ήηαλ δηζέγγνλνο ηνπ ζνθνύ Βαζίζηα, 
γηνο ηνπ Παξαζάξα θαη ν παηέξαο εθείλνπ ηνπ νλνκαζηνύ ζηνιηδηνύ 
κεηαμύ ησλ αξραίσλ ζνθώλ, ηνπ Σνύθα. Ζ ηζηνξία ηεο δσήο ηνπ 
είλαη κηα ζεηξά ζαπκάησλ, κηα ζετθή αθήγεζε. Ήξζε από ηνλ 
Βαζνπληέβα (Σ.η.κ.: όλνκα ηνπ Κξίζλα), έθαλε λέα θαηακέηξεζε ησλ 
Θετθώλ Παηγληδηώλ (Λήια) ηνπ Βαζνπληέβα γηα ράξε όισλ, θαη 
ηειηθά ζπγρσλεύηεθε κε ηνλ Βαζνπληέβα. Καζηέξσζε ηελ επνρή ηεο 
απαγγειίαο ηνπ Ολόκαηνο ηνπ Κπξίνπ (Νάκα Παξάγηελα) θη έθαλε 
νιόθιεξε ηελ αλζξσπόηεηα λα αληηιεθζεί ηελ γιπθύηεηα ηνπ 
Ολόκαηνο ηνπ Κπξίνπ, ην Οπνίν επηθαιείηαη ηελ Μνξθή θαη ηελ Φάξε 
Τνπ. 
 

Να Προσεύτεστε Καθημερινά στον Θεό 

Ήηαλ ν Βπάζα πνπ πξώηνο απνθάιπςε ην κπζηηθό ζηνλ άλζξσπν 
λα θάλεη ηνλ λνπ ηνπ ηόζν δηαπγή θαη γεκάην από δξνζεξέο αθηίλεο, 
όζν είλαη ε Σειήλε ζε κηα λύρηα παλζειήλνπ. Γη’ απηό ηνλ ιόγν, 
απηή ε Παλζέιελνο (Πνύξληκα) ζρεηίδεηαη κε ηνλ Βπάζα θαη κε 
όινπο ηνπο γθνύξνπ. Σήκεξα, θάζε ζετζηήο πξέπεη λα αξλείηαη λα 

                                                
1
 Μσθολογικές Πραγμαηείες και ηο Ινδικό Έπος ποσ αναθέρεηαι ζηον 

πόλεμο ηων Πάνηαβα ενάνηια ζηοσς κακόβοσλοσς Καοσράβα.  
2
 Το ιερό κείμενο ποσ αναθέρεηαι ζηις ενζαρκώζεις ηοσ Βίζνοσ και ειδικά 

ηοσ Σρι Κρίζνα. 
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ηθαλνπνηεζεί κε κία γηνξηή θαη κε κία νκηιία. Πξέπεη λα πξνζπαζεί 
λα ζπείξεη ηνλ ζπόξν ηνπ Ολόκαηνο ηνπ Κπξίνπ ζηελ θαιά 
πξνεηνηκαζκέλε πλεπκαηηθή θαξδηά ηνπ, απαιιαγκέλε από ηα 
αγθάζηα ηνπ εγσηζκνύ, λα ηελ πνηίδεη κε αγάπε, λα πεξηθξάμεη ην 
βιαζηαξάθη κε αθιόλεηε πίζηε, λα ην πεξηπνηείηαη κε ην ιίπαζκα ηεο 
αλάκλεζεο ηνπ Ολόκαηνο, θαη από ην αλαπηπγκέλν δέληξν ηνπ 
ηεξνύ Ύκλνπ λα θόςεη ην θξνύην ηεο επδαηκνλίαο θαη λα 
απνιακβάλεη ηελ γιπθύηεηά ηνπ. 

Μπνξεί έλα πξόζσπν λα θαπρηέηαη γηα ηνπο ηεξάζηηνπο 
ζεζαπξνύο ζηα ζεζαπξνθπιάθηα ηεο ηξάπεδαο πνπ ζπλαιιάζζεηαη, 
αιιά ν ίδηνο κπνξεί λα πηζησζεί κόλν εθείλα πνπ πξαγκαηηθά έρεη 
απνθηήζεη θαη θαηαζέζεη, εθεί. Μελ θαηαζπαηαιάηε ηνλ ρξόλν πνπ 
ζαο έρεη παξαρσξεζεί. Πξνζθέξεηε ηνλ ζηνλ Κέζαβα (Σ.η.κ.: όλνκα 
ηνπ Κξίζλα), ν νπνίνο είλαη ε ελζσκάησζε ηνπ Φξόλνπ. Γλσξίζηε 
όηη μππλώληαο από ηνλ ύπλν είλαη γέλλεζε θαη πεγαίλνληαο γηα 
ύπλν είλαη ζάλαηνο. Ξππλώληαο θάζε πξσί, λα πξνζεύρεζηε: 
«Κύξηε! Τώξα γελληέκαη από ηελ κήηξα ηνπ ύπλνπ. Δίκαη 
απνθαζηζκέλνο λα πξαγκαηνπνηήζσ όια ηα έξγα απηήο ηεο εκέξαο 
ζαλ πξνζθνξέο ζ’ Δζέλα, κ’ Δζέλα πάληνηε παξόληα κπξνζηά ζην 
κάηη ηνπ λνπ κνπ. Κάλε ηεξέο θαη αγλέο ηηο ζθέςεηο, ηα ιόγηα θαη ηηο 
πξάμεηο κνπ. Αο κελ πξνθαιέζσ πόλν ζε θαλέλαλ. Αο κελ 
πξνθαιέζεη πόλν ζ’ εκέλα θαλέλαο. Καηεύζπλέ κε, θαζνδήγεζέ κε 
απηή ηελ εκέξα». Καη όηαλ πεξλάηε ηηο πύιεο γηα ύπλν ηελ λύρηα, 
πξνζεπρεζείηε:«Κύξηε! Τα έξγα απηήο ηεο εκέξαο, ην βάξνο ησλ 
νπνίσλ ελαπόζεζα  
ζ’ Δζέλα ζήκεξα ην πξσί, ηειείσζαλ. Ήζνπλ Δζύ πνπ κε έθαλεο λα 
βαδίδσ, λα νκηιώ, λα ζθέθηνκαη θαη λα ελεξγώ. Έηζη, ελαπνζέησ 
ζηα Πόδηα Σνπ όια ηα ιόγηα κνπ, ηηο ζθέςεηο θαη ηα έξγα κνπ. Τν 
έξγν κνπ εθπιεξώζεθε. Γέμνπ κε! Έξρνκαη πίζσ ζ’ Δζέλα». 
Υηνζεηείζηε απηέο σο θαζεκεξηλέο πξνζεπρέο ζαο. Τν θαιύηεξν είλαη 
λα έρεηε ηνλ Δαπηό ζαο σο ηελ πεγή θσηόο, σο ηνλ Γθνύξνπ ζαο. Ζ 
εζσηεξηθή δηάλνηα, ν εζσηεξηθόο Γθνύξνπ ζα απνθαιύςεη ηελ 
Αιήζεηα. Απηή ε επιαβηθή ζηάζε ζα εθπαηδεύζεη ηηο παξνξκήζεηο 
ζαο κε ηξόπν πνπ ε εζσηεξηθή δηάλνηα ζα απνθαιπθζεί πιήξσο. 
 

 
Να Δκτελείτε τα Πάντα με Πνεύμα Αυιέρωσης 

Αξρίζηε κε ηελ θαιιηέξγεηα Αγάπεο. Γηαπίζησζα όηη νη άλζξσπνη 
ηεο Καξλάηαθα έρνπλ κεγάιε πίζηε θαη αθνζίσζε. Δίλαη απινί ζηηο 
ζπλήζεηεο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο. Μελ επηηξέπεηε ζε απηέο λα 
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αηνλήζνπλ. Να ηηο θαιιηεξγείηε κε θξνληίδα. Ο πξσζππνπξγόο είπε 
όηη όινη νη άλζξσπνη είλαη παηδηά ηνπ Κπξίνπ. Δίλαη θαιύηεξα λα ιέεη 
όηη όινη είλαη εζνπνηνί θαη παίδνπλ ζην δξάκα πνπ Δθείλνο 
ζθελνζέηεζε. Μαξηνλέηεο ρνξεύνπλ θαη παίδνπλ, όπσο Δθείλνο 
ρεηξίδεηαη ηνπ ζπάγθνπο. Ο ξόινο πνπ ζαο αλέζεζε κπνξεί λα είλαη 
εθείλνο ηνπ αμησκαηηθνύ, ηνπ ζηξαηηώηε, ηνπ αγξόηε, ηνπ δεηηάλνπ ή 
ηνπ ππαιιήινπ. Να παίδεηε ζσζηά ηνλ ξόιν ζαο, ώζηε ην έξγν λα 
ζηεθζεί από επηηπρία. Να εθηειείηε ηα πάληα κε πλεύκα αθηέξσζεο, 
ζαλ θάζε ζηηγκή πνπ παίδεηε, κηιάηε θη αηζζάλεζηε λα είλαη 
αληαπόθξηζε ζε κηα εληνιή πνπ ιάβαηε. Γηα λα απνθηήζεηε απηή ηελ 
δηάζεζε αθηέξσζεο, νη Αθνξηζκνί Αθνζίσζεο (Μπάθηη Σνύηξαο) 
νξίδνπλ ελληά κνλνπάηηα, αιιά ην πην εύθνιν θη εθαξκόζηκν είλαη 
ηεο Σμάρανα, δειαδή κηαο δσήο αδηάθνπεο ελζύκεζεο ηνπ Κπξίνπ. 

Μηα ζηδεξέληα ξάβδνο βπζίδεηαη ζην λεξό, αιιά ρηππήζηε ηελ θαη 
θάλεηέ ηελ θνίιν αγγείν θαη ζα επηπιέεη ζην λεξό, κεηαθέξνληαο θαη 
θάπνην βάξνο. Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ λνπ ηνπ αλζξώπνπ, ν 
νπνίνο βπζίδεηαη εύθνια ζηε ζάιαζζα ησλ αηζζήζεσλ. Κάλεηε ηνλ 
λνπ ζαο «θνίιν», ζθπξνθνπώληαο ηνλ κε ην Όλνκα ηνπ Κπξίνπ. 
Μεηά, ζα επηπιέεη κε αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα ησλ ηαιαηπσξηώλ. Μελ 
είζηε ζαλ δίζθνο γξακκνθώλνπ, πνπ κεηαδίδεη ην ηξαγνύδη θάπνηνπ 
άιινπ, αγλνώληαο ηελ γλήζηα ζπγθίλεζε ηεο κνπζηθήο. Να 
ηξαγνπδάηε ηελ Φάξε θαη ηελ Γόμα ηνπ Κπξίνπ, από δηθή ζαο 
εκπεηξία. 

Δάλ θεξδίζεηε ηελ Φάξε ηνπ Κπξίνπ, αθόκα θαη νη πξνζηαγέο ηεο 
κνίξαο κπνξνύλ λα μεπεξαζηνύλ. Υπάξρνπλ νξηζκέλα θάξκαθα ζε 
κπνπθαιάθηα, πάλσ ζηα νπνία ε θαξκαθνβηνκεραλία έρεη γξάςεη 
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ θαξκάθνπ, πέξαλ από ηελ νπνία ην 
θάξκαθν ράλεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ. Βέβαηα, ην θάξκαθν ζα 
είλαη κέζα ζην κπνπθαιάθη, αιιά δε ζα είλαη δξαζηηθό. Παξνκνίσο, 
ε Φάξε ηνπ Κπξίνπ κπνξεί λα θάλεη αλελεξγό ηελ κνίξα. Ο γθνύξνπ 
είλαη απηόο πνπ ζαο δείρλεη ηνλ ηξόπν λα επηηύρεηε ηελ Φάξε, θαη ζε 
ηέηνηνλ ζπνπδαίν γθνύξνπ αθηεξώλεηαη ηνύηε ε κέξα. 

 
- Αποσπάσματα από την Ομιλία τοσ Μπαγκαβάν στην 

Μαϊσόρ, με την εσκαιρία της Γκούροσ Πούρνιμα, την 17η Ιοσλίοσ 
1961. 
 
 


