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Οκηιία ηνπ Μπαγθαβάλ ζηηο 9 Ινπιίνπ 1996 

 

Η ΙΟΡΡΟΠHMENH ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΟΛΩΝ ΣΩΝ 
ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΗΜΑ ΚΑΣΑΣΕΘΕΝ 

ΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΟΝΣΟ 
 
Πξαγκαηηθόο πηζηόο είλαη απηόο πνπ παξακέλεη ζηαζεξόο θαη 
αλεπεξέαζηνο ζηε ραξά θαη ηελ ιύπε, ζηελ επεκεξία θαη ηελ 
θαθνηπρία, ζηνλ έπαηλν θαη ηελ κνκθή. 

(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ) 

 
ΝΑ  ΑΣΚΕΙΤΕ  ΕΛΕΓΧΟ  ΤΗΣ  ΟΜΙΛΙΑΣ,  

ΤΗΣ  ΟΡΑΣΗΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΓΕΛΙΟΥ 

 
Σπνπδαζηέο, Ελζαξθώζεηο ηεο Αγάπεο! 

 
ν θαιό θαη ην θαθό, ηα πινύηε θαη ε θηώρηα, ν έπαηλνο θαη 
ε κνκθή πάλε καδί ζ’ απηό ηνλ θόζκν. Γελ ππάξρεη ιύπε 
ρσξίο ραξά θαη ε ραξά δελ έρεη θακηά αμία ρσξίο ηελ 
ιύπε. «Γελ κπνξείο λα απνθνκίζεηο ραξά από ηελ 

ραξά». Η ραξά δελ πξνέξρεηαη από ηε ραξά. πξνέξρεηαη κόλν από 
ηε ιύπε. Έλαο άλζξσπνο πνπ είλαη πινύζηνο ζήκεξα, κπνξεί αύξην 
λα γίλεη θησρόο. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, έλαο θησρόο, κπνξεί θάπνηα 
κέξα λα γίλεη πινύζηνο. ήκεξα ζαο επαηλνύλ, αύξην όκσο κπνξεί 
λα ζαο θαηεγνξνύλ. Η ηζνξξνπεκέλε αληηκεηώπηζε ηνπ επαίλνπ θαη 
ηεο κνκθήο, ηεο ραξάο θαη ηεο ιύπεο, ηεο επεκεξίαο θαη ηεο 
θαθνηπρίαο, απνηειεί ζήκα θαηαηεζέλ ελόο αλζξώπηλνπ όληνο. 
 
Καλλιεπγήστε Αταπαξία 
Η Γθίηα δειώλεη αθξηβώο ην ίδην: «Ο άλζξσπνο πξέπεη λα 
παξακέλεη αλεπεξέαζηνο ζηε ραξά θαη ηε ιύπε, ζην θέξδνο θαη ηελ 
απώιεηα, ζηε λίθε θαη ηελ ήηηα».1 Θα κπνξείηε πξαγκαηηθά λα 
ραίξεζηε ηε δσή ζαο σο άλζξσπνη, κόλν όηαλ αληηκεησπίδεηε ιύπε 
θαη ραξά, θέξδνο θαη απώιεηα, κε ηελ ίδηα αηαξαμία. Αλ δελ ππάξμεη 
ιύπε, ν άλζξσπνο δελ ζα κπνξέζεη λα θαηαιάβεη ηελ αμία ηεο 
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ραξάο. Οπόηε, ε ιύπε πξέπεη λα είλαη εππξόζδεθηε ζ’ εθείλνλ πνπ 
επηζπκεί λα γεπηεί ηελ εκπεηξία ηεο πξαγκαηηθήο ραξάο. 
 

Χαξά θαη ιύπε, θαιό θαη θαθό, ζπλππάξρνπλ. Καλείο δελ 
κπνξεί λα ηα δηαρωξίζεη. Δελ κπνξείηε λα βξείηε ραξά ή ιύπε, 
θαιό ή θαθό μερωξηζηά ην έλα από ην άιιν. Η απόιαπζε 
πξνθύπηεη από ηελ θαξπνθνξία ηωλ δπζθνιηώλ. 

(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ) 

 
ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο, ε κέξα δελ ζα έρεη αμία αλ δελ ππάξμεη 
λύρηα θαη ην αληίζηξνθν. Δίλαη πνιύ δύζθνιν γηα ηνλ άλζξσπν λα 
θαηαλνήζεη απηή ηελ αιήζεηα θαη λα πξάμεη αλάινγα. ζνη δελ 
θαηαλννύλ απηή ηελ αιήζεηα, επηζπκνύλ ηελ αέλαε επηπρία. 
Γηαηεξνύλ ηελ ςεπδαίζζεζε όηη ζα κπνξνύλ λα παξακέλνπλ 
δηαξθώο επηπρείο. Απηό όκσο δελ είλαη δπλαηόλ. Πξώηα απ’ όια, 
θαιό ζα ήηαλ λα θαηαλνήζεηε ηη πξαγκαηηθά ζεκαίλεη επηπρία. Μόλν 
όηαλ θάπνηνο θνπξαζηεί λα πεξπαηάεη ζηνλ ήιην, ζα θαηαιάβεη ηελ 
αμία πνπ έρεη ε μεθνύξαζε θάησ από ηε ζθηά ελόο δέληξνπ. ζνη 
ξσηνύλ, γηαηί ν άλζξσπνο πξέπεη λα πεξλάεη από ηνλ πόλν θαη ηε 
δπζηπρία, ζηεξνύληαη θνηλήο ινγηθήο. Ο ζπνπδαζηήο πνπ κίιεζε 
λσξίηεξα, είπε όηη ε ζύγρξνλε εθπαίδεπζε δελ θαιιηεξγεί ηελ θνηλή 
ινγηθή. Καη δελ είλαη κόλν όηη δελ θαιιηεξγεί ηελ θνηλή ινγηθή, αιιά 
νύηε θαλ πξνζθέξεη γεληθή παηδεία. Βαζηθά, ζην ζεκεξηλό ζύζηεκα 
εθπαίδεπζεο, θνηλή ινγηθή θαη γεληθή παηδεία έρνπλ κεδεληζηεί. 
Πνηνο επηζπκεί λα θάεη όηαλ δελ πεηλάεη; Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, πνηνο 
ζα αγνξάζεη θιηκαηηζηηθό αλ δελ δεζηαίλεηαη; Μόλν όπνηνο έρεη θνηλή 
ινγηθή θαη γεληθή παηδεία ζα θαηαιάβεη πξαγκαηηθά ηελ αμία ησλ 
δεπγώλ ησλ αληηζέησλ, όπσο ε ραξά θαη ε ιύπε, ην θέξδνο θαη ε 
απώιεηα, ε επεκεξία θαη ε θαθνηπρία. 
 Ο άλζξσπνο κπνξεί λ’ απνθηήζεη όλνκα θαη θήκε ζε όινπο ηνπο 
ηνκείο ηεο δσήο –  θνηλσληθό, ζσκαηηθό, εζηθό ή πλεπκαηηθό – κόλν 
όηαλ πεξάζεη κέζα από δπζθνιίεο. Ο βαζηιηάο Υαξηζηζάληξα 
πέξαζε πνιιέο δπζθνιίεο θαη δεηλά πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηεί 
ηελ αιήζεηα. Δίρε πάξεη αθιόλεηε απόθαζε λα κελ εγθαηαιείςεη 
πνηέ ηελ αιήζεηα, ό,ηη θαη αλ ζπλέβαηλε. Θπζίαζε ην βαζίιεηό ηνπ, 
πνύιεζε ηελ γπλαίθα ηνπ θαη ηνλ γην ηνπ, θαη ν ίδηνο θαηέιεμε λα 
γίλεη ππεξέηεο πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηεί ηελ αιήζεηα. Κέξδηζε 
ην ύςηζην όλνκα «άηπα Υαξηζηζάληξα» κόλν, αθνύ πέξαζε 
ππέξηαηεο δπζθνιίεο, ιύπεο θαη δπζηπρίεο. Γηαθνξεηηθά, ζα ηνλ 
ζπκόληνπζαλ όινη απιά σο Υαξηζηζάληξα θαη όρη σο άηπα 
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Υαξηζηζάληξα. Θπζίαζε ηα πάληα ζην βσκό ηεο αιήζεηαο. Απηό 
δείρλεη πξαγκαηηθή απνθαζηζηηθόηεηα.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Κάζε άλζξσπνο ζα έπξεπε λα θαιιηεξγεί ζηαζεξή 
απνθαζηζηηθόηεηα ζαλ απηή. Αςεθώληαο όια ηα βάζαλα, ηηο ιύπεο 
θαη ηηο δπζθνιίεο, πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα ζπζηάζεη 
αθόκα θαη ηελ δσή ηνπ, ώζηε λα θηάζεη ζην ζηόρν ηνπ. Απηό είλαη 
έλδεημε αλζξώπνπ πνπ αθνινπζεί απαξέγθιηηα ην κνλνπάηη ηεο 
αιήζεηαο. Γλσξίδεηε ηελ ηζηνξία ηνπ 7ρξνλνπ Πξαραιάληα: Ο λνπο 
ηνπ ήηαλ ζπλερώο εζηηαζκέλνο ζην όλνκα ηνπ Ναξάγηελα. Ο ίδηνο ν 
παηέξαο ηνπ ηνλ ππέβαιε ζε απεξίγξαπηα βαζαληζηήξηα θαη 
απνπεηξάζεθε αθόκα θαη λα ηνλ ζθνηώζεη. Ο Πξαραιάληα όκσο 
ππέκεηλε όιεο ηηο δπζθνιίεο θαη ηα βαζαληζηήξηα κε ζάξξνο θαη 
απνθαζηζηηθόηεηα, θαη ηειηθά λίθεζε. Σν όλνκά ηνπ δνμάζηεθε 
επεηδή ππέκεηλε όια ηα βαζαληζηήξηα κε εθπιεθηηθή θαξηεξία. 
Πηνήζεθε πνηέ από ηηο δπζθνιίεο; Έθακςε θάπνην από ηα βάζαλά 
ηνπ ηελ απνθαζηζηηθόηεηά ηνπ; ρη! Νίθεζε όιεο ηηο αληημνόηεηεο. 
Άξα, νη δπζθνιίεο είλαη ηα ζθαινπάηηα πνπ νδεγνύλ ζε κεγάιε 
εθηίκεζε θαη ππόιεςε, θαζώο θαη ζε πξαγκαηηθή επηπρία. Γηα ηνπο 
αλζξώπνπο, όκσο, νη ιύπεο θαη νη δπζθνιίεο δελ είλαη 
εππξόζδεθηεο. Απηό είλαη κεγάιν ιάζνο. Γηα λα θαηαιάβεη ην 
κπζηήξην ηεο δσήο, ν άλζξσπνο πξέπεη λα βηώζεη επηπρία αιιά θαη 
δπζηπρία. Γηαθνξεηηθά, δε ζα κπνξέζεη πνηέ λα ραξεί γαιήλε θη 
επηπρία. Πξέπεη λα θαισζνξίδεηε ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο ιύπεο 
πξνθεηκέλνπ λα βηώζεηε παληνηηλή επδαηκνλία. Η ραξά είλαη ην 
δηάιεηκκα αλάκεζα ζε δύν ιύπεο. Απηόο πνπ θαηαλνεί απηή ηελ 
αιήζεηα, νύηε ζα ζπλαξπάδεηαη από ηε ραξά, νύηε ζα θαηαζιίβεηαη 
από ηε ιύπε. ήκεξα, όκσο, νη άλζξσπνη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 
θαηαζηξέςνπλ ηελ πνιύηηκε ππόιεςή ηνπο γηα ράξε αζήκαλησλ, 
αλάμησλ ιόγνπ, ζηηγκηαίσλ απνιαύζεσλ θαη επηειώλ θεξδώλ. Με 
απηό ηνλ ηξόπν αηηκάδνπλ ην όλνκά ηνπο. Απηό κπνξεί λα νθείιεηαη 
ζηελ επίδξαζε ηεο Δπνρήο Κάιη. Γπζηπρώο, ν άλζξσπνο ηε 
ζεκεξηλή επνρή θπλεγάεη ηα επηειή θέξδε θαη δελ θαηαβάιιεη θακία 
πξνζπάζεηα λα θεξδίζεη αηέξκνλε επηπρία. Ιδνύ έλα κηθξό 
παξάδεηγκα: Ο ηδηνθηήηεο ελόο ιεσθνξείνπ 50 ζέζεσλ πνπ θάλεη ηε 
δηαδξνκή από έλα ρσξηό ζην άιιν, ην γεκίδεη κε 70 άηνκα, γηα λα 
βγάιεη ιίγν παξαπάλσ θέξδνο. Δλδερνκέλσο ζα θεξδίζεη 20 
ξνππίεο παξαπάλσ κε ην λα ππεξθνξηώζεη ην ιεσθνξείν. Γελ 
ζπλεηδεηνπνηεί όκσο, όηη κε απηό ηνλ ηξόπν, ηα ιάζηηρα, πνπ 
θνζηίδνπλ 2.000 ξνππίεο, ζα θαηαζηξαθνύλ. Έηζη θαη ν άλζξσπνο 
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ζήκεξα, θαηαζηξέθεη ηελ πνιύηηκε ππόιεςή ηνπ γηα ράξε θάπνηνπ 
επηεινύο θέξδνπο. 
 
Κάνετε Ιεπή Υπήση των Αισθήσεών σαρ 

Πώο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη νη άλζξσπνη, γεληθόηεξα, θαη νη 
λένη, εηδηθόηεξα, πξνθεηκέλνπ λ’ απνθηήζνπλ θαιή ππόιεςε; Πξέπεη 
λα δηεξσηεζνύλ πώο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα κάηηα, ηα απηηά θαη ηε 
γιώζζα ηνπο θαη πώο λα ηα ζέζνπλ ππό ηνλ έιεγρό ηνπο. Γελ είλαη 
ζσζηό λα θνηηάδεηε ηνπο πάληεο θαη ηα πάληα, επεηδή έρεηε κάηηα. 
Να θνηηάδεηε κόλν ό,ηη ρξεηάδεηαη λα δείηε. Σν λα θνηηάδεηε ηνπο 
πάληεο θαη ηα πάληα απνηειεί ακαξηία. ε ηη σθειεί λα 
ρξεζηκνπνηείηε ηα κάηηα ζαο θαηά έλαλ αλίεξν ηξόπν; Οη άληξεο 
αξέζθνληαη λα ξίρλνπλ πνλεξέο καηηέο θαηά ησλ γπλαηθώλ. Γελ 
αληηιακβάλνληαη όκσο ηελ αλππνιεςία πνπ απνθηνύλ κε ην λα 
ιαρηαξνύλ ηέηνηεο θαθνήζεηο απνιαύζεηο. Άληξεο, όπσο απηνί, δελ 
κπνξνύλ λα θπθινθνξνύλ ζηελ θνηλσλία κε ην θεθάιη ςειά. Να 
θνηηάδεηε κόλν ό,ηη είλαη απαξαίηεην. Πνηέ κελ θνηηάδεηε θάηη πνπ 
δελ ρξεηάδεηαη. Δίζηε όινη λένη θαη δελ πξέπεη λα έρεηε αληηξξήζεηο, 
όηαλ ν νπάκη ζάο κηιάεη γη’ απηά ηα πξάγκαηα. Δίλαη θαζήθνλ κνπ 
λα ζαο επηζηήζσ ηελ πξνζνρή πάλσ ζην ηη ζπκβαίλεη ζηνλ θόζκν 
θαη λα ζαο νδεγήζσ ζην ζσζηό δξόκν. Αο ππνζέζνπκε όηη έλαο 
25ρξνλνο ηαμηδεύεη κε ηελ 20ρξνλε αδεξθή ηνπ. Αλ θαη πξόθεηηαη γη’ 
αδέξθηα, θξίλνληαο από ηελ ειηθία ηνπο, νη άιινη γύξσ ηνπο κπνξεί 
λα ηνπο ζεσξήζνπλ αλδξόγπλν. Κνηηάμηε κόλνη ζαο ζε ηη θαθή θήκε 
ππνπίπηνπλ κε ην λα ηαμηδεύνπλ καδί! ύκθσλα κε ηηο αξραίεο 
παξαδόζεηο καο θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο Ιλδίαο, αδέξθηα λεαξήο 
ειηθίαο δελ πξέπεη λα ηαμηδεύνπλ καδί. Πξέπεη λ’ απνθεύγνπλ λα 
πεγαίλνπλ καδί ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηελ παξαιία ή ζε θάπνην 
εκπνξηθό θέληξν. ε ηέηνηα κέξε πξέπεη λα πεγαίλνπλ κε ηνπο 
γνλείο ηνπο. Σνλ παιηό θαηξό, νη άλζξσπνη ηεξνύζαλ απζηεξά 
αξρέο, όπσο απηέο. 
 Πάξηε έλα άιιν παξάδεηγκα: Δθείλν ηνπ 60ρξνλνπ άληξα πνπ 
ηαμηδεύεη κε κηα 16ρξνλε. Ο θόζκνο πηζαλόλ λα ηνπο εθιάβεη σο 
παππνύ θη εγγνλή, παξόιν πνπ κπνξεί λα κελ είλαη. ηαλ έλαο 
λεαξόο ηαμηδεύεη κε ηε λεαξή αδεξθή ηνπ, ν θόζκνο κπνξεί λα 
ζρεκαηίζεη ηε ιάζνο γλώκε γη’ απηνύο. Αληίζεηα, όηαλ έλαο 
ειηθησκέλνο άληξαο βξίζθεηαη κε κηα λεαξή θνπέια κε θαθή 
πξόζεζε, νη άιινη γύξσ ηνπο ζα ηνπο εθιάβνπλ σο παππνύ θαη 
εγγνλή. Γελ ζα έπξεπε λα δίλνπκε ιαβή ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. Αλ 
ρξεηάδεηαη, ηαμηδέςηε κόλνη ζαο. Αλ όκσο είλαη απαξαίηεην λα πάηε 



 
5 

θάπνπ κε ηελ κηθξόηεξε αδεξθή ζαο, πάξηε θαη ηελ κεηέξα ζαο 
καδί. Απηό δηδάζθεη ν αξραίνο πνιηηηζκόο καο. Απηέο νη αξρέο θαη νη 
ηξόπνη ζπκπεξηθνξάο ηεξνύληαη, ώζηε λα δηαηεξείηαη ην θαιό όλνκα 
ηεο νηθνγέλεηάο καο θαη ε θήκε καο ζηελ θνηλσλία. Γπζηπρώο, όκσο, 
ε όξαζε ηεο ζεκεξηλήο λενιαίαο κνιύλεηαη από θαθόβνπιεο 
πξνζέζεηο. Απηή δελ είλαη όξαζε αλζξώπνπ, αιιά βιέκκα θνξαθηνύ 
πνπ κεηαθηλείηαη εδώ θη εθεί. Βέβαηα, απηό είλαη θπζηθό γηα έλα 
θνξάθη ιόγσ ηνπ καθξνύ ξάκθνπο ηνπ. Αιιά εζείο, γηαηί θνηηάηε εδώ 
θη εθεί, αθνύ δελ έρεηε καθξύ ξάκθνο, όπσο ην θνξάθη; Να θξαηάηε 
ην βιέκκα ζαο ζηαζεξό πάληα κπξνζηά. Απηνύ ηνπ είδνπο ε ηεξή 
όξαζε είλαη πνιύ απαξαίηεηε γηα ηνπο λένπο. Ολνκάδεηαη 
«νπλέηξα» ή «νπληάξζαλα» (θαιή όξαζε). ηαλ αλαπηύμεηε 
απηνύ ηνπ είδνπο ηελ όξαζε, ζ’ απνθηήζεηε εμαίξεην όλνκα. 
 
Να Ασκείτε Έλεγσο Πάνω στην Ομιλία, την Όπαση και το Γέλιο 

Πξέπεη λα κάζεηε, επίζεο, λα ρξεζηκνπνηείηε ηε γιώζζα ζαο κε 
ζσζηό ηξόπν. Δίλαη απαξαίηεην γηα ηνπο ζπνπδαζηέο λα γλσξίδνπλ 
ηη ζα πνπλ θαη ζε πνηνλ, πόηε πξέπεη λα γεινύλ θαη πόηε όρη. 
Μεξηθέο θνξέο αξρίδεηε λα γειάηε, όηαλ βιέπεηε θάηη αζηείν. Δίλαη 
όκσο θνξέο πνπ ην γέιην κπνξεί λα ζαο βιάςεη, όηαλ ε ζηηγκή είλαη 
αθαηάιιειε. Έλα ηέηνην γέιην ηε ιάζνο ζηηγκή ήηαλ ε θύξηα αηηία ησλ 
πξνβιεκάησλ ηεο Νηξανύπαληη. Ο Νηαξκαξάηδα απέθηεζε έλα 
παλέκνξθν παιάηη, πνπ ζρεδίαζε αξρηηέθηνλαο Μάγηα, ην νπνίν 
θαηά ζπλέπεηα νλνκάζηεθε «Μάγηα άκπρα». Δίρε πνιιέο 
εθπιεθηηθέο αξρηηεθηνληθέο ηδηαηηεξόηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, έβιεπεο 
κπξνζηά ζνπ πόξηεο νη νπνίεο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ ππήξραλ, 
ή ππήξραλ πόξηεο πνπ ήηαλ αόξαηεο. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, ην 
πάησκα είρε θηηαρηεί έηζη πνπ λα ζνπ δεκηνπξγεί ηελ ςεπδαίζζεζε 
όηη πξόθεηηαη γηα δεμακελή – ελώ δελ ππήξρε ηίπνηα – ή θαηλόηαλ 
ζαλ κηα ζηεγλή επηθάλεηα, ελώ επξόθεηην γηα δεμακελή. 
 Ο Νηνπξπόληαλα μερείιηζε από δήιηα βιέπνληαο απηό ην 
θαηαπιεθηηθό παιάηη, πνπ είραλ ρηίζεη νη Πάληαβα. ηαλ κπήθε 
κέζα ζην παιάηη, δελ είδε θακηά πόξηα ελώ ή πόξηα ήηαλ εθεί. 
Έρνληαο ηελ εληύπσζε όηη δελ ππήξρε πόξηα, κπήθε κέζα κε θόξα 
θαη ρηύπεζε ην θεθάιη ηνπ πάλσ ηεο. Πάλησο, ην ζπκβάλ δελ ηνλ 
πείξαμε ηδηαίηεξα. Γεκάηνο δήιηα θαη ππεξεθάλεηα θαζώο ήηαλ, 
κπήθε κέζα θνηηάδνληαο ππεξνπηηθά από εδώ θαη από εθεί. 
Πξνρσξώληαο πην κέζα, είδε κπξνζηά ηνπ έλα απιό πάησκα, ελώ 
επξόθεηην γηα δεμακελή λεξνύ. Απηό είρε σο απνηέιεζκα λα πέζεη 
κέζα. Δθείλε ηε ζηηγκή άθνπζε θάπνηνλ λα ηνλ θνξντδεύεη. Ήηαλ 
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θπζηθό γηα όπνηνλ έβιεπε ηελ θαηάζηαζε λα βάιεη ηα γέιηα. Γελ 
ήηαλ ε Νηξανύπαληη, αιιά νη θίιεο ηεο πνπ γεινύζαλ κε ηνλ 
Νηνπξπόληαλα. Η Νηξανύπαληη δελ ήηαλ θαλ εθεί θνληά, εθείλε ηε 
ζηηγκή. ηαλ όκσο άθνπζε ηηο θίιεο ηεο λα γεινύλ, βγήθε λα δεη ηη 
ζπλέβαηλε. Γπζηπρώο, ν Νηνπξπόληαλα ηελ είδε θαζώο εξρόηαλ θαη 
λόκηζε όηη ήηαλ εθείλε πνπ ηνλ πεξηγεινύζε. Οξθίζηεθε λα πάξεη 
εθδίθεζε γη’ απηή ηελ ηαπείλσζε θαη απνθάζηζε όηη ζα ηελ 
ηαπείλσλε κπξνζηά ζε όιε ηελ απιή, ώζηε λα γίλεη ν πεξίγεινο 
όισλ. Να γηαηί πξέπεη λα γλσξίδεηε πνύ λα γειάηε, πόηε λα γειάηε 
θαη κε πνην ηξόπν λα γειάηε. 

Τπάξρνπλ δύν είδε γέιηνπ: Υάζαλ θαη Πξαράζαλ. «Υάζαλ» 
ζεκαίλεη λα ρακνγειάο επγεληθά. «Πξαράζαλ» ζεκαίλεη λα γειάο 
δπλαηά, βγάδνληαο ηνλ ήρν Υα ρα ρα... Απηή ε πξαθηηθή είλαη πνιύ 
θαθή. Αο ππνζέζνπκε όηη 2-3 θίινη γεινύλ δπλαηά, θαζώο 
πεξπαηνύλ ζην δξόκν. Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν γεινύλ κπνξεί λα 
είλαη ν νπνηνζδήπνηε, αιιά νη γπλαίθεο πνπ πεξλνύλ πηζαλόλ λα 
ζθεθηνύλ όηη ηηο θνξντδεύνπλ. Άξα, δελ πξέπεη λα γειάηε δπλαηά, 
ηνπιάρηζηνλ όηαλ πεξπαηάηε ζην δξόκν, εηδηθά όηαλ ππάξρνπλ 
γπλαίθεο ηξηγύξσ. ε θακία πεξίπησζε κελ θνξντδεύεηε γπλαίθεο. 
ηηο πόιεηο θαη ηηο θσκνπόιεηο ππάξρνπλ θάπνηνη άληξεο πνπ 
ραδεύνπλ κπξνζηά ζε καγαδηά, γειώληαο κε ηηο γπλαίθεο θαη 
πεηξάδνληάο ηεο, όηαλ πεγαίλνπλ γηα ςώληα.. Αλ απηνί πεξηγεινύλ 
ηηο γπλαίθεο ησλ άιισλ, δελ ζα πεξηγειάζνπλ ηάρα απηνί νη άιινη ηηο 
δηθέο ηνπο γπλαίθεο, όηαλ απηέο πάλε γηα ςώληα; Καλείο δελ μεθεύγεη 
από ηελ αληίδξαζε-αληαλάθιαζε-αληήρεζε ησλ πξάμεώλ ηνπ. ινη 
πξέπεη λα ππνζηνύλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεώλ ηνπο. Άλζξσπνη 
πνπ ελδίδνπλ ζε θαθόβνπιεο πξαθηηθέο απηνύ ηνπ ηύπνπ, 
απνκαθξύλνληαη αθόκε θαη από ηνλ Θεό. Πνηα είλαη ε αηηία; Η αηηία 
είλαη όηη άλζξσπνη πνπ έρνπλ απνθηήζεη θαθό όλνκα, ιόγσ ησλ 
θαθόβνπισλ πξάμεώλ ηνπο, δελ έρνπλ ζέζε θνληά ζηνλ Θεό. Ωο εθ 
ηνύηνπ, ειέγμηε ην γέιην ζαο. Καη όρη κόλν ην γέιην ζαο, αιιά ηα 
ιόγηα ζαο θαη ηα βιέκκαηά ζαο. Πξέπεη λα γλσξίδεηε ηη λα πείηε θαη 
πνύ. Τπάξρνπλ άληξεο πνπ αξρίδνπλ λα ιέλε αηζρξά ηξαγνύδηα 
βιέπνληαο γπλαίθεο πνπ πεξπαηνύλ ζην δξόκν. Μήπσο ζαο έδσζε 
ηελ γιώζζα ν Θεόο γηα λα ιέηε απηά ηα αηζρξά ηξαγνύδηα; Πόζν 
ηεξή είλαη ε γιώζζα θαη ηη θαθή ρξήζε ηεο θάλεηε, όηαλ ηξαγνπδάηε 
ηέηνηα πξόζηπρα ηξαγνύδηα! Με απηή ηε ζπκπεξηθνξά θαηαζηξέθεηε 
ηελ ππόιεςή ζαο θαη γίλεζηε αληηθείκελν εκπαηγκνύ από ηνπο 
άιινπο. Γη’ απηό ην ιόγν, θξνληίζηε λα ειέγρεηε ηα ιόγηα ζαο, ηελ 
όξαζή ζαο θαη ην γέιην ζαο. Αλ ζέιεηε λα έρεηε ην ζεβαζκό ηεο 



 
7 

θνηλσλίαο, πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεζηε κε ηνλ πξέπνληα ηξόπν. ηαλ 
ε ζπκπεξηθνξά ζαο είλαη θαιή, ζ’ αλέβεη θαη ε ππόιεςή ζαο ζηελ 
θνηλσλία. 
 
Να Τπακούτε τιρ Εντολέρ τος Θεού 

Ο άλζξσπνο πξέπεη λα έρεη ηελ ίδηα αληηκεηώπηζε ζε έπαηλν θαη  
κνκθή, ζε θαιό θαη θαθό. Απηό είλαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ελόο 
αλζξώπηλνπ όληνο. Μόλν έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο ζα έρεη ηελ 
επθαηξία λ’ αλέιζεη ζην ζετθό επίπεδν. Αληίζεηα, αλ ν άλζξσπνο 
ζπκπεξηθέξεηαη αληίζεηα κε ηελ αλζξώπηλε θύζε, ζα εθθπιηζηεί ζην 
επίπεδν ηνπ δώνπ. Ση ζεκαίλεη απηό; ηη θηλείηαη πξνο ηελ αληίζεηε 
θαηεύζπλζε θη εθθπιίδεηαη από ην αλζξώπηλν ζην δσηθό επίπεδν. Ο 
άλζξσπνο πξέπεη λα θηλείηαη πάληα πξνο ηα εκπξόο θαη λα 
πξννδεύεη. Γελ πξέπεη πνηέ λα νπηζζνδξνκεί. Κάπνηνη αμησκαηηθνί 
αληί λα πξνάγνληαη, ππνβηβάδνληαη. Πνηνο είλαη ν ιόγνο; Δίλαη ηα 
ειαηηώκαηά ηνπο. Πξνάγεζηε, όηαλ απαιιάζζεζηε από ειαηηώκαηα. 
ηαλ ν άλζξσπνο ππνβάιιεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο πξναγσγήο ή 
ηνπ ππνβηβαζκνύ ζ’ έλα κηθξό γξαθείν, κε βάζε ηελ θαιή ή ηελ 
θαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ, πόζν πεξηζζόηεξν πξνζεθηηθόο πξέπεη λα 
είλαη αλ επηζπκεί λα θεξδίζεη ηε ζετθή ράξε! ηαλ παίξλεηε ην ηεξό 
κνλνπάηη, ν Θεόο ζα ζαο πξνβηβάζεη αλάινγα. Αλ θαιιηεξγήζεηε 
αξεηέο, ηόηε δελ ππάξρεη αλάγθε λα θάλεηε θάπνηα πλεπκαηηθή 
άζθεζε (άληαλα) γηα λα επραξηζηήζεηε ηνλ Θεό. Ο Θεόο ν Ίδηνο ζα 
θαιέζεη ηνλ ελάξεην άλζξσπν θαη ζα ηνπ πεη: «Αγαπεκέλε κνπ, είκαη 
επραξηζηεκέλνο πνπ είζαη έλαο ελάξεηνο άλζξσπνο. Έια θνληά 
Μνπ.» Γελ ρξεηάδεηαη νύηε θαλ λα πξνζεπρεζείηε ζ’ Δθείλνλ. Ο Θεόο 
ν Ίδηνο ζα ζαο θαισζνξίζεη. Πξέπεη λα ππαθνύηε ηηο εληνιέο Σνπ, 
θαιιηεξγώληαο αθιόλεηε πίζηε θαη ηεξά ζπλαηζζήκαηα. Αλ όκσο 
ελεξγήζεηε αληίζεηα πξνο ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο εληνιέο Σνπ, ζα 
ζαο ππνβηβάζεη αληί λα ζαο πξνάγεη. «αζάλακ Βαηζάλακ Ίηη 
άζηξακ»2 Ση είλαη άζηξα; Δίλαη απηό πνπ πξνηείλεη ηνπο θαλόλεο 
θαη ηνπο θαλνληζκνύο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξώπσλ. Λέεη, 
ζπγθεθξηκέλα: Με βιέπεηε ηίπνηα θαθό, κελ αθνύηε ηίπνηα θαθό θαη 
κε ιέηε πνηέ θαθό. Γελ είλαη γηα ην θαιό ζαο. 
 

Με βιέπεηε ην θαθό – βιέπεηε κόλν ην θαιό 
Μελ αθνύηε ην θαθό – λ’ αθνύηε κόλν ην θαιό 
Με ιέηε ην θαθό – κηιάηε κόλν γηα ην θαιό 

                                                
2
 Sasanam Vachanam Iti Sastram. 
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Με ζθέθηεζηε ην θαθό – λα ζθέθηεζηε κόλν ην θαιό 
Μελ θάλεηε θαθό – λα θάλεηε κόλν θαιό 
Απηόο είλαη ν δξόκνο πνπ νδεγεί ζηνλ Θεό. 

 
Απηόο είλαη ν θώδηθαο ζπκπεξηθνξάο πνπ νξίδνπλ νη άζηξα γηα ηνλ 
άλζξσπν. ηαλ αθνινπζείηε απηέο ηηο αξρέο, ν Θεόο ζα ζαο 
θαισζνξίζεη. Αλ ελεξγείηε αληίζεηα πξνο απηό ηνλ θώδηθα 
ζπκπεξηθνξάο, ε απόζηαζή ζαο από ηνλ Θεό ζα κεγαιώζεη. Καη όρη 
κόλν απηό, αιιά νύηε πνπ ζα ζαο θνηηάμεη. Πνηα είλαη ε αηηία; Δίλαη 
ην γεγνλόο όηη παξαβηάζαηε ηελ εληνιή ηνπ Θενύ. Απηό ζα έρεη ζαλ 
απνηέιεζκα λα ράζεηε ηελ ππόιεςε, ηνλ πινύην θαη ην ζεβαζκό 
πνπ έρνπλ νη άιινη γηα εζάο ζηελ θνηλσλία. Αλ δελ αθνινπζείηε ηηο 
εληνιέο Σνπ, πώο λα ζαο θέξεη ν Θεόο θνληά Σνπ; Δίλαη ινηπόλ 
απαξαίηεην λα θαιιηεξγήζεηε θαιέο ηδηόηεηεο, πξηλ από θαζεηί 
άιιν.. Πξνζπαζήζηε λ’ αλαπηύμεηε αηαξαμία. Η Μπαγθαβάλη Γθίηα 
δειώλεη επίζεο: «Η αηαξαμία απνθαιείηαη πξαγκαηηθή γηόγθα»,3 «Η 
ηειεηόηεηα ζηελ πξάμε είλαη πξαγκαηηθή γηόγθα».4 Τπάξρνπλ 
ελδερνκέλσο πνιιά άηνκα πνπ αζθνύλ θξηηηθή εηο βάξνο ζαο. Γελ 
πξέπεη λα ζαο θαηαζιίβεη ε θξηηηθή, νύηε λα ζαο ελζνπζηάδεη ν 
έπαηλνο. Αλ δελ έρεηε ειαηηώκαηα, γηαηί λα ζαο ελνριεί ε θξηηηθή ησλ 
άιισλ; Πξέπεη λ’ αληηκεησπίδεηε κε ζάξξνο ηελ θαηάζηαζε, 
ζθεπηόκελνη σο εμήο: «Γελ έρσ θάπνην ειάηησκα. Γηαηί ινηπόλ λα 
ελνρινύκαη από ηελ θξηηηθή; Γελ έρσ θάλεη θάπνην ιάζνο». 
Πξνθεηκέλνπ λ’ αλαπηύμεηε απηνύ ηνπ είδνπο ην ζάξξνο θαη ηελ 
πεπνίζεζε, πξέπεη λ’ αθνινπζήζεηε ην ζσζηό δξόκν. Δίλαη θνξέο 
πνπ νη ζπνπδαζηέο γειάλε δπλαηά. Ναη, ππάξρνπλ θαηαζηάζεηο πνπ 
κπνξεί λα ηνπο θάλνπλ λα γειάζνπλ. ηαλ βιέπεηε θάπνην αζηείν 
ζπκβάλ ζ’ έλα ζεαηξηθό έξγν, είλαη θπζηθό λα μεζπάζεηε ζε γέιηα. 
ε απηέο ηηο πεξηζηάζεηο, γειάσ θη εγώ. ηαλ είζαζηε όκσο ζηε 
ζπληξνθηά άιισλ αλζξώπσλ, θαιό είλαη λα ειέγρεηε ην γέιην ζαο.  
 
Κατά την Σπουή και ο Νοςρ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ηεο Μαρακπάξαηα, ν Μπίζκα ήηαλ 
μαπισκέλνο πάλσ ζ’ έλα θξεβάηη από βέιε επί 56 εκέξεο. Καζώο 
πιεζίαδε ην ηέινο ηνπ, ν Κξίζλα νδήγεζε ζε απηόλ ηνπο Πάληαβα 
γηα λα κάζνπλ από απηόλ ηηο αξρέο ηνπ Νηάξκα. ινη γλώξηδαλ ην 
κεγαιείν θαη ηε ζνθία ηνπ. πνπδαίνη ζνθνί θάζνληαλ από ηε κηα 

                                                
3
 Samatvam Yogamuchyate. 

4
 Yoga Karmasu Kausalam. 
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κεξηά θαη νη ζπγγελείο ηνπ Μπίζκα από ηελ άιιε. Οη Κανπξάβα είραλ 
ήδε ζθνησζεί ζηνλ πόιεκν. Απηό πνπ ηνπο είρε θαηαζηξέςεη ήηαλ ε 
θαθνήζεηά ηνπο. Αθόκα θαη ν αθνύλη θαη ν Κάξλα είραλ ραζεί. Μόλν 
πέληε Πάληαβα ήηαλ παξόληεο, καδί κε ηελ Νηξανύπαληη. Ήξζε θαη ν 
Βηληνύξα. Η Νηξανύπαληη αθνινπζνύζε πάληα ηνπο Πάληαβα. Ούηε 
νη Πάληαβα νύηε ε Νηξανύπαληη κπνξνύζαλ λ’ απνρσξηζηνύλ ν 
έλαο ηνλ άιιν. Οη Πάληαβα, καδί κε ηελ Νηξανύπαληη, ππέβαιαλ ηα 
ζέβε ηνπο ζηνλ Μπίζκα. Η Νηξανύπαληη είρε πάληα ηδηαίηεξν 
ζεβαζκό γηα ηνπο πξεζβύηεξνπο. Βαζηθά, είρε γελλεζεί από ηε 
θσηηά. Αθόκα θαη ν Κξίζλα εμήξε ηηο αξεηέο ηεο. Αλ θάπνηνο 
ξσηνύζε πνηα ήηαλ ε ζπνπδαηόηεξε αγλή γπλαίθα (Παηηβξάηα), δελ 
αλέθεξε πνηέ ηα νλόκαηα ησλ ζπληξόθσλ ηνπ αηπακπάκα ή 
Ρνύθκηλη. Έιεγε όηη ε Νηξανύπαληη, πνπ είρε λα ππεξεηήζεη πέληε 
ζπδύγνπο, ήηαλ ε ζπνπδαηόηεξε Παηηβξάηα. ηαλ Σνλ ξώηαγαλ ην 
ιόγν, ηνπο εμεγνύζε κε απηό ηνλ ηξόπν: 
 

Η Νηξανύπαληη ππάθνπε πηζηά ζηηο εληνιέο ηωλ ζπδύγωλ ηεο. 
Πνηέ δελ είπε ζε θαλέλα όηη δελ είρε ρξόλν λα ηνλ ππεξεηήζεη. 
Ήηαλ ηθαλνπνηεκέλε κε ν,ηηδήπνηε ηεο έθεξλε ε δωή. Ήηαλ ην 
ππέξηαην παξάδεηγκα αγλόηεηαο θαη ζην ζέκα απηό θακία δελ 
κπνξνύζε λα παξαβγεί καδί ηεο. 

(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ) 
 

’ απηό ην ζεκείν, ν Μπίζκα άξρηζε λα δηδάζθεη ηηο αξρέο ηνπ 
Νηάξκα ζηνπο Πάληαβα, ιέγνληαο: «Νηαξκαξάηδα! Κεξδίζαηε ηνλ 
πόιεκν κόλν ζαλ απνηέιεζκα ηεο ράξεο ηνπ Κξίζλα. Πνηνο λνκίδεηε 
όηη είλαη ν Κξίζλα; Έρεηε ηελ εληύπσζε όηη είλαη θίινο ζαο θαη 
γακπξόο ζαο. Απαηάζηε κε απηή ηελ εληύπσζε. Δίλαη ε άκεζε 
εθδήισζε ηνπ Ναξάγηελα. Με ζαο εμαπαηά ε ζσκαηηθή ζρέζε πνπ 
έρεηε καδί Σνπ. Πόζν ηπρεξνί είζηε πνπ κπνξείηε λα ζπδεηάηε κε ηνλ 
Θεό, λα παίδεηε καδί Σνπ θαη λα πεξλάηε ην ρξόλν ζαο κε ηόζε 
επδαηκνλία ζηε ζπληξνθηά Σνπ!» 
 Απηέο νη δηδαζθαιίεο ηνπ Μπίζκα απνηεινύλ ην άληη Πάξβα5 
ηεο Μαρακπάξαηα θαη δηδάζθνπλ ηνλ άλζξσπν πώο λα 
ζπκπεξηθέξεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, πώο λ’ 

                                                
5
 Shanti Parva: Απνηεινύλ κεγάιν κέξνο ηεο Μαρακπάξαηα θαη είλαη 

γλωζηέο ωο ‘θείκελα ζνθίαο’. Απνηεινύληαη από κειέηεο ζε ζέκαηα όπωο ε 
κεηαθπζηθή, ε θνζκνινγία, ε γεωγξαθία θαη ε κπζνινγία.  
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αληηκεησπίδεη όιεο ηηο θαηαζηάζεηο κε ζάξξνο θη εκπηζηνζύλε θαη 
πώο λα δεη ηε δσή ηνπ θαζεκεξηλά θαηά ηξόπν ελάξεην. Οη Πάληαβα 
άθνπγαλ ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ Μπίζκα κε θαηεβαζκέλν ην θεθάιη από 
ηαπεηλνθξνζύλε. Η Νηξανύπαληη, όκσο, δελ κπόξεζε λα θξαηεζεί 
θαη γέιαζε δπλαηά. Σν γέιην ηεο δελ είρε ζθνπό λα δείμεη έιιεηςε 
ζεβαζκνύ πξνο ηνλ Μπίζκα. ήηαλ απιά ε έθθξαζε ησλ εζσηεξηθώλ 
ηεο ζπλαηζζεκάησλ. Ο Μπίζκα έδεημε ηε δπζαξέζθεηά ηνπ κε ηηο 
θηλήζεηο ηνπ, ελώ ν Νηαξκαξάηδα έξημε κηα απζηεξή καηηά ζηελ 
Νηξανύπαληη. Ο Αξηδνύλα, αληίζηνηρα, ηελ θνίηαμε κε απνδνθηκαζία, 
ζαλ λα ήζειε λα πεη: «Ση θάλεηο εθεί; νπ ιείπεη ε θνηλή ινγηθή θαη ε 
παηδεία. Πώο γίλεηαη λα γειάο δπλαηά κπξνζηά ζε ηόζνπο 
αλζξώπνπο;» Ο Μπίζκα όκσο θαηάιαβε ην απώηεξν λόεκα ηνπ 
γέιηνπ ηεο θαη είπε ζηνπο αδειθνύο Πάληαβα: «ρεκαηίζαηε 
ιαλζαζκέλε εληύπσζε γηα ην γέιην ηεο Νηξανύπαληη. Δίλαη κηα 
γπλαίθα κεγάιεο αγλόηεηαο. Καλείο δελ κπνξεί λα ηεο βξεη ςεγάδη. 
Γελ γέιαζε ρσξίο ιόγν. Η αηηία ηνπ γέιηνπ ηεο είκαη εγώ.» ηε 
ζπλέρεηα, θάιεζε ηελ Νηξανύπαληη θνληά ηνπ θαη είπε: «Δμήγεζε, ζε 
παξαθαιώ, ζε όινπο ηελ αηηία ηνπ γέιηνπ ζνπ, ώζηε λα θαηαιάβνπλ 
ηελ αιήζεηα θαη λα ζηακαηήζεη ε παξεμήγεζε.» Σόηε ε Νηξανύπαληη 
είπε: «Παππνύ! Πάληα ζέβνκαη ηα ιόγηα ζνπ. Αθηέξσζεο ηε δσή 
ζνπ ζηελ ππεξεζία ηεο Αιήζεηαο (άηπα) θαη ηνπ Νηάξκα. Πάλσ ζε 
απηό, δελ ζα ηνικνύζα πνηέ λα γειάζσ καδί ζνπ. Ήζνπλ ν 
αξρηζηξάηεγνο ηνπ ζηξαηνύ ησλ Κανπξάβα. Ήζνπλ εθείλνο πνπ 
ηνπο κεγάισζε από πνιύ κηθξή ειηθία. Γηαηί, ινηπόλ, δελ 
κνηξάζηεθεο κε ηνπο Κανπξάβα απηέο ηηο δηδαζθαιίεο; Αληί γη’ απηό, 
δίλεηο απηέο ηηο δηδαζθαιίεο ζηνπο ζπδύγνπο κνπ πνπ είλαη ε 
ελζάξθσζε ηεο αιήζεηαο θαη ηεο αξεηήο. Γελ έδσζεο ηηο δηδαζθαιίεο 
ζνπ ζ’ εθείλνπο πνπ ηηο ρξεηάδνληαλ, αιιά ηώξα ηηο δίλεηο ζε απηνύο 
πνπ δελ ηηο έρνπλ θαζόινπ αλάγθε. Να γηαηί δελ κπνξνύζα λα 
ζπγθξαηήζσ ην γέιην κνπ». 
 Σόηε ν Μπίζκα είπε: «Ναη, απηό είλαη ιάζνο κνπ. Έηξσγα ην 
θαγεηό πνπ κνπ πξόζθεξαλ νη Κανπξάβα θαη δνύζα ζηε ζπληξνθηά 
ηνπο. Λόγσ ηεο αλίεξεο ηξνθήο πνπ θαηαλάισλα, όιεο νη αξρέο ηνπ 
Νηάξκα είραλ θαηαζηαιεί κέζα κνπ θαη εκθαλίδνληαλ κόλν ηα 
ακαξησιά ζπλαηζζήκαηά κνπ. ιν ην θαθό αίκα κέζα κνπ έρεη ηώξα 
ζηεξέςεη ράξε ζηα βέιε πνπ κνπ εμαπέιπζε ν ζύδπγόο ζνπ ν 
Αξηδνύλα. Μαδί κε ην θαθό αίκα, βγήθαλ όια ηα θαθά ζπλαηζζήκαηα 
θαη νη θαθέο κνπ ζθέςεηο. Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ ηώξα αλαδύνληαη 
από κέζα κνπ κόλν ηεξά ζπλαηζζήκαηα θαη ηεξέο ζθέςεηο. Να γηαηί 
είκαη ηώξα ζε ζέζε λα δηδάμσ ην Νηάξκα ζηνπο Πάληαβα. Ο ιόγνο 
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πνπ δελ κπνξνύζα λα κεηαδώζσ ηηο ηεξέο απηέο δηδαζθαιίεο όιν 
απηό ηνλ θαηξό, δελ ήηαλ παξά ε αλίεξε ηξνθή πνπ έηξσγα ζηνπο 
Κανπξάβα». Οπόηε, ην θαγεηό πνπ ηξώεη θαλείο επεξεάδεη ην λνπ 
ηνπ ζε κεγάιν βαζκό. ηαλ ηξώηε αλίεξε ηξνθή, απνθηάηε κνλν 
αλίεξα ζπλαηζζήκαηα. Ο Μπίζκα ήηαλ άλζξσπνο κεγάιεο ζνθίαο. 
Παξά ηελ ζνθία ηνπ, ν λνπο ηνπ επεξεαδόηαλ από ηελ αλίεξε ηξνθή 
πνπ έηξσγε. Καηά ηελ ηξνθή θαη ν λνπο. Έηζη ινηπόλ, ν Μπίζκα 
δέρηεθε ην ιάζνο ηνπ θαη είπε ζε όινπο όηη δελ έθηαηγε ε 
Νηξανύπαληη πνπ γέιαζε. Σόηε όινη νη Ρίζη, νη γηόγθη θαη όζνη είραλ 
καδεπηεί εθεί, θαηάιαβαλ όηη ε ηξνθή πνπ ηξώεη ν άλζξσπνο έρεη 
κεγάιε επίδξαζε ζην λνπ ηνπ. Η Νηξανύπαληη είρε θάζε δίθην λα 
γειάζεη κε ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ Μπίζκα, δηόηη είρε πεξάζεη ηε δσή ηεο 
κέζα ζηελ αιήζεηα θαη ηελ αξεηή. Δίρε αθηεξώζεη, ζηελ θπξηνιεμία, 
ηε δσή ηεο ζηελ ππεξάζπηζε ηεο Αιήζεηαο θαη ηνπ Νηάξκα. 
 
Κάνετε τον Εαςτό σαρ Άξιο τηρ Αγάπηρ τος Θεού 
Κάπνηε, όηαλ νη Πάληαβα ήηαλ ζηελ εμνξία, ν νθόο Νηνύξβαζα 
ήξζε ζην εξεκεηήξην ηνπο κε ρίιηνπο καζεηέο ηνπ, δεηώληαο ηξνθή. 
Σνπο είπε όηη ζα έπαηξλαλ ην ινπηξό ηνπο ζ’ έλα πνηάκη εθεί θνληά 
θαη κεηά ζα επέζηξεθαλ γηα λα θάλε. Σνπο Πάληαβα ηνπο θαηέιαβε 
κεγάιε αγσλία γηα ην πώο ζα έβξηζθαλ ηξνθή γηα ηόζα πνιιά 
άηνκα, όηαλ δελ είραλ ηίπνηα λα ηνπο πξνζθέξνπλ. Φνβνύκελνη ηελ 
θαηάξα ηνπ νθνύ Νηνύξβαζα, ε Νηξανύπαληη πξνζεπρήζεθε ζηνλ 
Κξίζλα λα ηνπο ζώζεη από ηε δύζθνιε απηή ζέζε πνπ είραλ βξεζεί. 
Ο Κξίζλα εκθαλίζηεθε ακέζσο θαη δήηεζε από ηελ Νηξανύπαληη λα 
Σνπ δώζεη θάηη λα θάεη. Σόηε ε Νηξανύπαληη απάληεζε: «Κξίζλα, αλ 
δνύζακε ζηε Υαζηηλαπνύξ, ηόηε ζα νπ πξόζθεξα αζθαιώο έλα 
πινπζηνπάξνρν γεύκα. Γπζηπρώο, όκσο, δνύκε ζ’ έλα δάζνο, 
ηξώγνληαο ξίδεο θαη βνιβνύο. Κάησ από απηέο ηηο ζπλζήθεο, ηη ζα 
κπνξνύζα λα ζνπ πξνζθέξσ;» Ο Κξίζλα ηήο είπε λα θνηηάμεη κέζα 
ζην ζθεύνο ηεο – ην νπνίν είρε ήδε πιύλεη – γηα λα δεη κήπσο είρε 
πεξηζζέςεη θάπνην ςίρνπιν. Δθείλε έθαλε όπσο ηεο δήηεζε θαη 
αλαθάιπςε έλα ειάρηζην θνκκαηάθη θύιινπ θνιιεκέλν ζην δνρείν. 
Ο Κξίζλα έθαγε ην θπιιαξάθη πνπ πεξίζζεςε. Μόιηο ην έθαλε, ε 
πείλα ηνπ Νηνύξβαζα θαη ησλ καζεηώλ ηνπ ηθαλνπνηήζεθε πιήξσο 
θαη απερώξεζαλ ρσξίο λα ελνριήζνπλ ηνπο Πάληαβα. Με απηό ηνλ 
ηξόπν, ν Κξίζλα έζσζε ηνπο Πάληαβα από ηελ θαηάξα ηνπ 
Νηνύξβαζα. 
 ηαλ ηθαλνπνηείηε ηνλ Θεό, ν θόζκνο όινο ζα ηθαλνπνηεζεί  κ’ 
εζάο. Αλ ν Θεόο ζαο απνθεξύμεη, ηόηε θαη ν θόζκνο ζα ζαο 
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απνθεξύμεη. ηαλ ν Θεόο απνθεξύμεη θάπνηνλ, δε ζα γίλεηαη 
απνδεθηόο από θαλέλαλ. Αλ ν Θεόο ζαο δερηεί, ηόηε όινη ζα ζαο 
δερηνύλ. ηαλ ινηπόλ ηθαλνπνηήζεθε ε πείλα ηνπ Κξίζλα, ν νθόο 
Νηνύξβαζα θαη νη καζεηέο ηνπ έλησζαλ ρνξηάηνη. Μεηά ην ινπηξό 
ηνπο ζην πνηάκη, δελ επέζηξεςαλ ζηνπο Πάληαβα γηα θαγεηό. 
 Η αθνζίσζε ηεο Νηξανύπαληη θαη ε παξάδνζή ηεο ζηνλ Κξίζλα 
ήηαλ απαξάκηιιεο. Ο Θεόο ν Ίδηνο εθζείαδε ηηο αξεηέο ηεο, θαζώο 
εθείλε ππέκελε όιεο ηηο δπζθνιίεο ηεο κε κεγάιε εγθαξηέξεζε. Γελ 
ρξεηάδεηαη λα θνπηάδεηε λα επραξηζηήζεηε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν. Με 
ζπαηαιάηε ηε δσή ζαο ζηελ αλαδήηεζε (θαη ηθαλνπνίεζε) ηαπεηλώλ 
επηζπκηώλ. Να θαηαβάιιεηε όκσο θάζε εηιηθξηλή πξνζπάζεηα 
πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεηε ηνλ Θεό. ηαλ ηθαλνπνηήζεηε ηνλ 
Θεό θαη γίλεηε αξεζηνί ζε Απηόλ, ν νιόθιεξνο ν θόζκνο ζα γίλεη 
δηθόο ζαο. Ο Σπαγθαξάηδα είπε, επίζεο: «Ω Ράκα! Αλ έρσ ηε ράξε 
νπ (Αλνπγθξάρα), ηόηε θαη νη Δλλέα Πιαλήηεο (Ναβαγθξάρα) ζα 
γίλνπλ ππνηειείο κνπ». Πξνθεηκέλνπ λα γίλεηε απνδέθηεο ηεο ράξεο 
ηνπ Θενύ, πξέπεη λα αληηκεησπίδεηε ηα δεύγε ησλ αληηζέησλ – όπσο 
επραξίζηεζε θαη πόλνο, επηπρία θαη ιύπε, έπαηλνο θαη κνκθή – κε 
ηελ ίδηα αηαξαμία. Να ζηνράδεζηε ην Θείν λνκα ηνπ Κπξίνπ θαη λα 
γίλεηε άμηνη ηεο αγάπεο Σνπ. Από ηε ζηηγκή πνπ έρεηε γίλεη 
απνδέθηεο ηεο αγάπεο ηνπ Θενύ, δελ ρξεηάδεηαη λα θνβάζηε ηίπνηα. 
ζα θαηαθέξεηε ηα πάληα ζηε δσή ζαο. Γη’ απηό, θαιιηεξγήζηε 
αηαξαμία θαη θαηαβάιιεηε θάζε πξνζπάζεηα λα θεξδίζεηε ηε ζεία 
ράξε.  
 
(ην ζεκείν απηό, ν Μπαγθαβάλ έθιεηζε ηελ Οκηιία ηνπ κε ην 
Μπάηδαλ, «Γθνβίληα Γθνπάια Πξάκπνπ Γθηξηληάξη…».  
 
 - Από την Ομιλία τος Μπαγκαβάν στην Αίθοςσα άι Κοςλβάντ 
τος Ππασάντι Νίλαγιαμ, στιρ 9 Ιοςλίος 1996. 

 

 
 

  

 


