Οκηιία ηνπ Μπαγθαβάλ, 13 Ινπιίνπ 1996

ΝΑ ΕΜΜΕΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
OΠΟΙΕΣ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΥΠΟΛΗΨΗΣ
Αλ ην ζπλαίζζεκα πίζσ από κηα πξάμε είλαη θαιό, ην απνηέιεζκα ζα
είλαη θαξπνθόξν. Αλ ην ζπλαίζζεκα είλαη κνιπζκέλν, ην απνηέιεζκα,
θαη‟ αλαινγία, ζα είλαη αξλεηηθό.
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)
Ο ειέθαληαο δελ ράλεη ηελ δύλακε θαη ην κεγαιείν ηνπ επεηδή ηνλ
γαβγίδνπλ νη ζθύινη. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, νη επγεληθέο ςπρέο
επεξεάδνληαη θαηά ην ειάρηζην, όηαλ θαθόβνπινη άλζξσπνη αζθνύλ
αξλεηηθή θξηηηθή ελαληίνλ ηνπο θαη ηνπο γεινηνπνηνύλ.
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)
πνπδαζηέο!

Τ

ε ζεκεξηλή επνρή, ε δήιηα θαη ην εγψ έρνπλ επηθξαηήζεη ρσξίο
θαλέλα φξην ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Όηαλ έλαο απφ ηνπο
ζπνπδαζηέο έξζεη πξψηνο, νη άιινη ηνλ δειεχνπλ. Καηά ηνλ
ίδην ηξφπν, αλ θάπνηνο είλαη πγηήο θη επηπρηζκέλνο, νη άιινη ηνλ
δειεχνπλ. Ο θησρφο δειεχεη ηνλ πινχζην. Σν ίδην ζπκβαίλεη κε ηα
πνπιηά θαη ηα δψα: Οη γεξαλνί θνξντδεχνπλ ηνπο θχθλνπο. ην κεισδηθφ
θειάηδηζκα ηνπ θνχθνπ απνηειεί θαθνθσλία γηα ηα θνξάθηα. Οη
άλζξσπνη είλαη ζαλ ηα θνξάθηα. γη’ απηφ, εθείλνη πνπ βξίζθνληαη ζην
κνλνπάηη ηεο αιήζεηαο, δελ πξέπεη λ’ αζρνινχληαη κε φζα ιέλε νη
άιινη. Μνλαδηθή ηνπο κέξηκλα πξέπεη λα είλαη λα δνπλ κηα ελάξεηε
δσή.
Μελ Αλαζηαηώλεζηε από ηελ Κρηηηθή ηωλ Άιιωλ
Υσξίο λα ελνριείηαη απφ ην γάβγηζκα ησλ ζθχισλ, ν ειέθαληαο
ζπλερίδεη κεγαιφπξεπα ηνλ πεξίπαηφ ηνπ. Πνηνο είλαη ν ειέθαληαο θαη
πνηα ηα ζθπιηά; Γελ ππάξρεη ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο. Αλάινγα, ν θνχθνο
ζπλερίδεη ην κεισδηθφ θειάεδηζκά ηνπ, ρσξίο λα ηνλ απαζρνιεί ην
θξψμηκν ησλ θνξάθσλ. Θα ζηακαηήζεη άξαγε λα ηξαγνπδάεη επεηδή
ηνπ θξάδνπλ ηα θνξάθηα; Όρη βέβαηα! Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, νη άλζξσπνη
ελδέρεηαη λα δειεχνπλ ηελ θαινζχλε, ηελ πξφνδν, ηελ επεκεξία θαη ηελ
αγλφηεηά ζαο. Δζείο θαιφ είλαη λα ζπλερίζεηε λα δηαηεξείηε ηελ θαξδηά
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ζαο αγλή, ρσξίο λα ηνπο δίλεηε ζεκαζία. Γελ πξέπεη λα ληψζεηε
κειαγρνιία ή θαηάζιηςε εμ αηηίαο ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο
θαη ηεο θξηηηθήο ηνπο.
Αλ ην αίζζεκα πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ κηα πξάμε είλαη θαιφ, ηφηε
ην απνηέιεζκα ζα είλαη αλαπφθεπθηα θαξπνθφξν. Καιφ είλαη, ινηπφλ,
λα θαηαβάιεηε θάζε πξνζπάζεηα ψζηε λα δηαηεξήζεηε ηα αηζζήκαηά
ζαο αγλά θαη λα κελ ηνπο επηηξέπεηε λ’ αιιάδνπλ θάησ απφ ηελ
επήξεηα ησλ άιισλ. Καηά ηα αηζζήκαηα θαη ην απνηέιεζκα (Γηαλη
Μπάβακ Σαλη Μπαβαηί). Όπνηα θαη αλ είλαη ε θχζε ηεο πξάμεο ζαο,
αλάινγα ζα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Σνλ Θεφ απαζρνινχλ ηα
αηζζήκαηα πνπ ηξέθεηε κέζα ζαο θαη φρη ν ηξφπνο πνπ εκθαλίδεζηε
ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. Οη άλζξσπνη, φκσο, βιέπνπλ κφλν ηελ
εμσηεξίθεπζε ησλ πξάμεψλ ζαο θαη ζαο θνξντδεχνπλ. Ο Θεφο είλαη
ιάηξεο ησλ αγλψλ αηζζεκάησλ. Δίλαη επραξηζηεκέλνο καδί ζαο, φηαλ
ηα εζσηεξηθά ζαο αηζζήκαηα είλαη αγλά. Πξέπεη λα δηαηεξείηε ηα
αηζζήκαηά ζαο αγλά πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηψζεηε ηε ζεηφηεηα, ε
νπνία δηαπεξλάεη ηα πάληα. Όιεο νη πξάμεηο ζαο εμαξηψληαη απφ ηα
αηζζήκαηά ζαο. είλαη νη αληαλαθιάζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ζαο θφζκνπ.
Ό,ηη βιέπεηε ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, δελ είλαη παξά ε αληίδξαζε, ε
αληαλάθιαζε θαη ε αληήρεζε ησλ εζσηεξηθψλ ζαο αηζζεκάησλ.
Δπνκέλσο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε ζσζηά ην ζψκα ζαο, ηνλ ρξφλν
θαη ηελ ελέξγεηά ζαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαγλίζεηε ηα αηζζήκαηά ζαο.
Εγθαηαιείψηε ηα Εγθόζκηα Σσλαηζζήκαηα θαη Καιιηεργήζηε Θεϊθά
Σσλαηζζήκαηα
Οη άλζξσπνη ζήκεξα θάλνπλ δηαθφξσλ κνξθψλ πλεπκαηηθέο
πεηζαξρίεο (άληαλα). Πνην είλαη ην λφεκα ηεο άληαλα; Δίλαη κήπσο ε
απαγγειία ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Θενχ (Σδάπα), ν δηαινγηζκφο (Νηπάλα) ή
ε ιαηξεπηηθή ςαικσδία (Μπάηδαλ); Απηέο δελ είλαη παξά ιαηξεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Πξαγκαηηθή άληαλα είλαη λα απαιιαγείηε απφ ηα
ειαηηψκαηά ζαο (Ακπάβα) θαη ην αίζζεκα ηαχηηζεο ηνπ Δαπηνχ κε ην
ζψκα (Αλάηκα Μπάβα). Πξέπεη λα εθηειείηε ηα εγθφζκηα θαζήθνληά
ζαο κε έλα πλεχκα απνηαχηηζεο. πγθεληξσζείηε ζηνλ Κζεηξάγθληα,
δειαδή ηνλ Γλψζηε ηνπ αγξνχ – ηνλ Θεφ, θαη φρη ζην Κζέηξα, δειαδή
ηνλ αγξφ - ην ζψκα. Απηφ ζεκαίλεη, φηη πξέπεη λα εγθαηαιείςεηε ηα
εγθφζκηα ζπλαηζζήκαηά ζαο θαη λ’ αλαπηχμεηε ζετθά ζπλαηζζήκαηα.
Αθήζηε ην εμσηεξηθφ κνλνπάηη Πξάβξηηηη (ησλ εγθφζκησλ
απνιαχζεσλ) θαη αθνινπζήζηε ην εζσηεξηθφ κνλνπάηη Νίβξηηηη (ηεο
πλεπκαηηθφηεηαο). Απηφ είλαη αιεζηλή άληαλα. Πξέπεη λα θαηαβάιιεηε
θάζε πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζεηε ηελ θχζε ηνπ Νίβξηηηη. Πνηα είλαη ε
πεγή ηνπ; Έρσ κηιήζεη γη’ απηφ επαλεηιεκκέλα ζηνπο ζπνπδαζηέο καο.
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Σν Αράκ (πνπ ζεκαίλεη ‘Δγψ’) πεγάδεη απφ ηνλ Άηκα (ην Θετθφ
Πλεχκα). Απηφ είλαη ην πξψην φλνκα ηνπ Θενχ. Όια ηα αλζξψπηλα
φληα αλαθέξνληαη ζε απηφ ην ‘Δγψ’ ζηηο εγθφζκηεο ελαζρνιήζεηο ηνπο.
Απφ απηφ ην Αράκ γελληέηαη ν λνπο. Η νκηιία γελληέηαη απφ ην λνπ.
Οπφηε, ην Αράκ είλαη γηνο ηνπ Άηκα, ν λνπο είλαη ν εγγνλφο θαη ε νκηιία
είλαη ν δηζέγγνλνο. Όια απηά αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα ηνπ Άηκα.
Όια έρνπλ κία θαη κφλε ηδηφηεηα – Ύπαξμε, πλεηδεηφηεηα, Δπδαηκνλία
(αη-Σζηη-Άλαληα). Καη ηα ηξία – ην Αράκ, ν λνπο θαη ε νκηιία – είλαη
πξνηθηζκέλα κε αη-Σζηη-Άλαληα. ηελ νπζία, ην αη-Σζηη-Άλαληα είλαη
δηάρπην κέζα ζηα πάληα. Με ρέξηα, πφδηα, κάηηα, θεθάιη, ζηφκα θαη
κάηηα λα ππάξρνπλ παληνχ, [ν Θεφο] δηαπεξλάεη νιφθιεξν ην ζχκπαλ
(Sarvatah Panipadam Tat Sarvathokshi Siromukham, Sarvatah
Srutimalloke Sarvamavruthya Tishthati). Όπνπ θαη αλ ζηξέςεηε ην
βιέκκα ζαο, βξίζθεηε ηελ αξρή ηνπ αη-Σζηη-Άλαληα. Απηή είλαη ε
ηδηφηεηα ηνπ Θενχ. Όηαλ ιέηε φηη ν Θεφο δελ έρεη ηδηφηεηεο, ηφηε, απφ
πνχ πξνέξρεηαη ην αη-Σζηη-Άλαληα;
Όπσο ε θσηηά έρεη ηξεηο ηδηφηεηεο – εξπζξφηεηα, δχλακε λα θαίεη
θαη ζεξκφηεηα – έηζη θαη ν Θεφο έρεη απηέο ηηο ηδηφηεηεο – αη, Σζηη,
Άλαληα. Σν αη (Αιήζεηα) είλαη απηφ πνπ δηαξθεί γηα πάληα. Δίλαη
ζηαζεξφ, ακεηάβιεην, αγλφ θαη αληδηνηειέο. Απηή είλαη ε αξρή ηεο
Αιήζεηαο. Μεηά έξρεηαη ην Σζηη, ην νπνίν ζεκαίλεη πλεηδεηφηεηα. Απφ
πνχ πεγάδεη ε Άλαληα (Δπδαηκνλία); Άλαληα είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ
αη θαη Σζηη. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ θάζε άλζξσπνο, απφ ηε γέλλεζή
ηνπ σο ην ζάλαηφ ηνπ, πξνζβιέπεη πξνο ηελ επηπρία. Οη ζπνπδαζηέο
ραίξνληαη φηαλ πεξλνχλ ηα δηαγσλίζκαηά ηνπο. Η ραξά φκσο απηή
είλαη εθήκεξε. Δπηδηψθνπλ αλψηεξα επίπεδα ραξάο. Καη φκσο, αθνχ
θαηαθηήζνπλ αλψηεξα επίπεδα ραξάο, πάιη δελ είλαη επηπρηζκέλνη.
Θέινπλ λα εμαζθαιίζνπλ κηα εξγαζία. Αιιά αθφκα θαη φηαλ
απνθηήζνπλ εξγαζία δελ είλαη επηπρηζκέλνη. Πεδνχλ απφ ηε κία
επηζπκία ζηελ άιιε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Γελ ππάξρεη
ηέινο ζηηο επηζπκίεο ηνπο. Όζν ηξέθνπλ αηειεχηεηεο επηζπκίεο, δελ
είλαη ζε ζέζε λα θαηαθηήζνπλ ηελ παληνηηλή επηπρία.
Η Πίζηε θαη ε Αγάπε είλαη Οσζηώδεης ζηολ Πλεσκαηηθό Δρόκο
Η «θαηά θφζκνλ» επηπρία δελ είλαη παξά ζηηγκηαία. Γελ είλαη
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο λα επηδηψθεη κηα ηέηνηνπ είδνπο
επηπρία.
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Μελ ππεξεθαλεύεζηε γηα ηα πινύηε ζαο, ηνπο απνγόλνπο
ζαο θαη ηελ λεόηεηά ζαο. Σν ξεύκα ηνπ ρξόλνπ κπνξεί λα ηα
εμαιείςεη αλά πάζα ζηηγκή.1
Όια απηά αιιάδνπλ θαη αθαλίδνληαη κέζα ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ
δηάζηεκα. Δζείο φκσο ηα ζεσξείηε κφληκα θαη ζπαηαιάηε ηελ δσή ζαο
κε ην λα ηα αλαδεηάηε. Όια απηά δελ είλαη παξά έλα φλεηξν. Σα κέγαξα
θαη ηα παιάηηα πνπ βιέπεηε ζηα φλεηξά ζαο, εμαθαλίδνληαη φηαλ
μππλήζεηε. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, απηφ πνπ βιέπεηε ζηελ θαηάζηαζε
εγξήγνξζεο, δελ ππάξρεη φηαλ νλεηξεχεζηε. Σν έλα είλαη φλεηξν ηεο
λχρηαο, ελψ ην άιιν φλεηξν ηεο εκέξαο, δειαδή κηα νλεηξνπφιεζε. Καη
ηα δχν είλαη θαηά βάζε φλεηξα. Δζείο, φκσο, είζηε παξφληεο θαη ζηα
δχν. Δίζηε, ινηπφλ, παληαρνχ παξφληεο. Απηή ε αηψληα Αξρή είλαη
κέζα ζαο, φρη θάπνπ έμσ απφ εζάο. Η επηπρία πνπ παίξλεηε απφ
εμσηεξηθά αληηθείκελα, ππνζέζεηο ή άηνκα δελ είλαη κφληκε. Όια απηά
δελ είλαη παξά πεξαζηηθά ζχλλεθα. Ο άλζξσπνο φκσο λνκίδεη φηη ζα
δηαξθέζνπλ θαη ππνβάιιεηαη ζε πνιιέο δνθηκαζίεο πξνθεηκέλνπ λα ηα
απνθηήζεη.
Γηα λα θαηαιάβεηε ηελ αιήζεηα, πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ην
πλεπκαηηθφ κνλνπάηη. Τπάξρνπλ ρηιηάδεο άλζξσπνη πνπ παίξλνπλ ηνλ
πλεπκαηηθφ δξφκν θαη θάλνπλ πνιιέο πλεπκαηηθέο πεηζαξρίεο. Όκσο,
πφζνη απφ απηνχο θαηνξζψλνπλ λα βηψζνπλ επδαηκνλία; Κάλνπλ
πλεπκαηηθέο πεηζαξρίεο επί ρξφληα θαη γεξλνχλ κε απηή ηελ δηαδηθαζία.
ην ηέινο, αθήλνπλ ην αλζξψπηλν ζψκα ηνπο ρσξίο λα έρνπλ επηηχρεη
θαλέλα απνηέιεζκα. Πνηνο είλαη ν ιφγνο; Ο ιφγνο είλαη φηη δελ έρνπλ
ζηαζεξή πίζηε, φηη δελ εθδειψλνπλ αγάπε απφ ηελ θαξδηά ηνπο. αο
έρσ πεη πνιιέο θνξέο, φηη ππάξρνπλ δχν βαζηθέο αξρέο πνπ
ζηεξίδνπλ ηελ ζθάια ηεο πλεπκαηηθφηεηαο: Η αξρή ηεο αγάπεο ηελ
ζηεξίδεη ζηε βάζε θαη ε πίζηε ζηελ θνξπθή. Μφλν φηαλ έρεηε θαη
αγάπε θαη πίζηε ζα κπνξέζεηε λ’ αλεβείηε ηε ζθάια ηεο
πλεπκαηηθφηεηαο θαη λα θηάζεηε ην ζθνπφ ηεο δσή ζαο. Σελ ζεκεξηλή
επνρή, θάπνηνη άλζξσπνη έρνπλ αγάπε αιιά φρη πίζηε, ελψ άιινη
έρνπλ πίζηε αιιά θακηά αγάπε. Η πίζηε απφ κφλε ηεο δελ αξθεί, ε
αγάπε είλαη εμίζνπ νπζηαζηηθή. Πίζηε θαη αγάπε είλαη άξξεθηα δεκέλεο
ε κία κε ηελ άιιε.
Σελ ζεκεξηλή επνρή, ε θαξδηά πνιιψλ πλεπκαηηθψλ αλαδεηεηψλ
είλαη γεκάηε αξλεηηθέο ζθέςεηο. Πψο, ινηπφλ, λα επηηχρνπλ ζεηηθά
1
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Από ην πνίεκα “Μπάηδα Γθνβίληακ” ηνπ ξη άλθαξα.
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απνηειέζκαηα; Πξέπεη πξψηα απφ φια λ’ απαιιαγνχλ απφ ηηο
αξλεηηθέο ζθέςεηο ηνπο.
Έλαο άδεηνο λνπο κπνξεί λα γεκίζεη κε νηηδήπνηε. Είλαη όκσο
δπλαηό λα βάιεηο θάηη ζην λνπ, όηαλ είλαη ήδε γεκάηνο; Πώο λα
γεκίζεη από ηεξά αηζζήκαηα, αλ πξώηα δελ αδεηάζεη;
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)
Κάπνηα ζηηγκή, φινη καο ζ’ αθήζνπκε απηφ ηνλ θφζκν. Σν
αλζξψπηλν ζψκα δελ είλαη κφληκν. Αθφκα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ
πξάμεψλ καο είλαη πξνζσξηλά, φπσο ηα πεξαζηηθά ζχλλεθα. Γηαηί λα
ππνθέξεηε ηφζα δεηλά γηα απνηειέζκαηα πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο; Οη
άλζξσπνη δελ θαηαβάιινπλ ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα λα θεξδίζνπλ ηνλ
Θεφ, πνπ είλαη αιεζηλφο θαη αηψληνο. Αθνινπζνχλ ζπνπδέο πνπ ζα
ηνπο εμαζθαιίζνπλ πιηθά αγαζά (Μπνύθηη) θαη φρη απειεπζέξσζε
(Μνύθηη). Ση κπνξεί λα ζαο δψζεη απηή ε κφξθσζε; Μφλν πιηθά αγαζά,
δχλακε θαη κηα ζέζε ζηελ θνηλσλία. Μφλν δχν πξάγκαηα ζα έπξεπε λα
ζαο απαζρνινχλ ζ’ απηή ηε δσή: ην έλα είλαη ε αιήζεηα θαη ην άιιν ε
θαιή ζαο ππφιεςε.
Η δσή ζηνλ θόζκν είλαη πξόζθαηξε. Σν ίδην θαη ηα ληάηα θαη
ν πινύηνο. Η ζύδπγνο θαη ηα παηδηά δελ είλαη κόληκα. Μόλν
ε αιήζεηα θαη ην θαιό όλνκα είλαη κόληκα.
(αλζθξηηηθή ζηξνθή)
Καηαλοήζηε ηελ Έλλοηα ηες Ελόηεηας κέζα ζηελ Ποιιαπιόηεηα
Πξέπεη λ’ απνθηήζεηε έλα θαιφ φλνκα. Πψο κπνξεί λα γίλεη απηφ;
Μφλν αθνινπζψληαο ην κνλνπάηη ηεο αιήζεηαο – κε θαλέλαλ άιιν
ηξφπν. Η αιήζεηα είλαη ε πεγή θαιήο θήκεο γηα ηνλ άλζξσπν. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ε αιήζεηα είλαη Θεφο. δηαπεξλάεη ηα πάληα. Η αιήζεηα
είλαη ε ίδηα ε δσή καο θαη ε πεγή πνπ επζχλεηαη γηα ηε ζπληήξεζή καο.
Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ν αξραίνο πνιηηηζκφο καο δηδάζθεη: Να ιέηε
ηελ αιήζεηα, ε νκηιία ζαο λα είλαη επράξηζηε θαη πνηέ κελ μεζηνκίδεηε
αιήζεηεο πνπ δελ είλαη εππξφζδεθηεο (Sathyam Bruyath, Priyam
Bruyath, Na Bruyath Sathyamapriyam). Η αιήζεηα θαη ε ελάξεηε
ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα γίλνπλ ε βάζε ηεο δσήο ζαο. Αλ ζέιεηε λ’
απνθηήζεηε έλα θαιφ φλνκα ζε απηφ ηνλ θφζκν, πξέπεη νη πξάμεηο ζαο
λα είλαη εμίζνπ θαιέο. Ο θφζκνο ζα ζαο ζέβεηαη φζν έρεηε πινχην,
ρξπζφ θαη άιια πιηθά αγαζά. Βαζηθά, γηαηί ζαο ζέβνληαη νη άλζξσπνη;
Απαηάζζε αλ λνκίδεηε φηη ζαο ζέβνληαη. Κάζε άιιν! Γε ζέβνληαη εζάο,
αιιά ζέβνληαη ηνλ πινχην ζαο, ηελ ζέζε ζαο, ηελ δχλακε θαη ηηο
δηαλνεηηθέο ζαο επηδεμηφηεηεο. Πξέπεη λα θεξδίζεηε ζεβαζκφ ιφγσ ηνπ
θαινχ ζαο ραξαθηήξα. Μφλν ν ραξαθηήξαο ζάο ραξίδεη θαιή θήκε.
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Πξέπεη λα έρεηε θαιφ αηνκηθφ ραξαθηήξα, αιιά θαη εζληθφ. Πξψηα,
πξέπεη λα έρεηε θαιφ ραξαθηήξα, ζε αηνκηθφ επίπεδν. Πψο κπνξεί λ’
απνθηήζεη θαλείο εζληθφ ραξαθηήξα αλ δελ έρεη θαιφ αηνκηθφ
ραξαθηήξα; Αλ έρεηε θαιφ εζληθφ ραξαθηήξα, ε ηζηνξία ζα ζαο ζπκάηαη
ζαλ έλα θαιφ άλζξσπν.
Πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή έλλνηα ηεο ηζηνξίαο; Η Ιζηνξία Σνπ είλαη
απηφ πνπ απνθαιείηαη «ηζηνξία»2, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο αθεγήζεηο ησλ
Αβαηάξ, φπσο Ράκα θαη Κξίζλα. Γελ κπνξείηε λα γξάςεηε ηελ δηθή
ζαο ηζηνξία θαη λα ηελ νλνκάζεηε «Ιζηνξία» [δει. αθήγεζε ηζηνξηθήο
ζεκαζίαο]. Απηφ ζα απνηεινχζε πξνζβνιή γηα ηελ ίδηα ηελ Ιζηνξία. Η
ηζηνξία ηνπ Θενχ είλαη πξαγκαηηθή Ιζηνξία. Απηφ πνπ πεξηγξάθεη ηα
ζετθά γλσξίζκαηα ησλ Αβαηάξ θαη ηα ηδαληθά πνπ Δθείλνη θαζφξηζαλ,
είλαη πξαγκαηηθή Ιζηνξία. Γελ πξέπεη λα παξακείλεηε έλαο θνηλφο
ζλεηφο. Πξέπεη λα γίλεηε αζάλαηνη, θεξδίδνληαο κηα ζέζε ζηελ ηζηνξία.
Γελ πξέπεη λα επηζπκείηε πιηθά νθέιε πνπ είλαη εθήκεξα, φπσο ηα
πεξαζηηθά ζχλλεθα. Μήπσο δελ ππάξρνπλ αξθεηνί πινχζηνη θαη
ηδηαίηεξα κνξθσκέλνη δηαλννχκελνη ζηνλ θφζκν; Απηνί φκσο νη
ππνηηζέκελνη δηαλννχκελνη δελ βιέπνπλ παξά πνιιαπιφηεηα κέζα
ζηελ ελφηεηα. Ο θφζκνο ρξεηάδεηαη ελάξεηνπο αλζξψπνπ πνπ λα
βιέπνπλ
ηελ
ελφηεηα
κέζα
ζηελ
πνιιαπιφηεηα,
φρη
ςεπηνδηαλννχκελνπο πνπ δηαηξνχλ ηελ ελφηεηα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ
πνιιαπιφηεηα. Μφλν φζνη βιέπνπλ ελφηεηα κέζα ζηελ πνιιαπιφηεηα
κπνξνχλ λα ιάβνπλ κηα πςειή ζέζε ζηελ ηζηνξία. Καηαλνήζηε,
ινηπφλ, ηελ αξρή ηεο ελφηεηαο κέζα ζηελ πνιιαπιφηεηα. Σα νλφκαηα
θαη νη κνξθέο κπνξεί λα πνηθίιινπλ, αιιά ε αξρή ηεο ζεηφηεηαο είλαη ε
ίδηα κέζα ζε φια. Απηή ε αξρή ηεο ζεηφηεηαο είλαη αιήζεηα. Πψο
θαηαθηάηε απηή ηελ αιήζεηα; Γελ είλαη θάηη πνπ κπνξείηε λα δηδαρηεί
απφ έλα δάζθαιν ή απφ έλα βηβιίν. Γελ είλαη θάηη πνπ κπνξείηε λ’
αγνξάζεηε ζηελ αγνξά, νχηε πνπ κπνξείηε λα ιάβεηε σο δψξν απφ
έλα θίιν. Δίλαη θάηη πνπ κπνξείηε λ’ απνθηήζεηε κφλν απφ πξνζσπηθά
ζαο βηψκαηα. Να έρεηε απηή ηελ αξρή ηεο αιήζεηαο ζαλ ζθνπφ, θάζε
ζηηγκή ηεο δσήο ζαο. Απηφ είλαη πνπ ραξαθηεξίδεη έλα πξαγκαηηθφ
αλζξψπηλν νλ. Η ζσζηή κειέηε ηεο αλζξσπφηεηαο είλαη ν άλζξσπνο.
σζηφο άλζξσπνο είλαη εθείλνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ελφηεηα
ζθέςεσλ, ιφγσλ θαη πξάμεσλ (Σξηθάξαλα νύληη). Αιιά πφζνη
άλζξσπνη έρνπλ απηή ηελ ελφηεηα; Πφζνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
βηψζνπλ ελφηεηα; Σνλ έλα ρξφλν κεηά ηνλ άιιν ππνβάιινληαη ζε
πλεπκαηηθέο πεηζαξρίεο. Κάλνπλ Παξάγηα λα (ηειεηνπξγηθή κειέηε)
2

Εδώ ν νπάκη ρσξίδεη ηε ιέμε „history‟ (=ηζηνξία) ζε „Ηis‟ θαη „story‟ – δει. ε δηθή
Σνπ ηζηνξία.
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πνιιψλ ηεξψλ θεηκέλσλ, φπσο ε Ρακάγηαλα, ε Μπαγθαβάηα θαη ε
Μαρακπάξαηα. Αιιά ζε ηη σθειεί απηφ; Απνθνκίδνπλ θάπνην φθεινο;
Βάιηε ην ρέξη ζηελ θαξδηά θαη ξσηήζηε ηνλ εαπηφ ζαο. Μεηά, ζα είζηε
ζε ζέζε λα θαηαιάβεηε ηελ αιήζεηα. Έρεηε θάλεη έζησ θαη ηελ
παξακηθξή πλεπκαηηθή πξφνδν; Όρη, θαζφινπ! Ση λφεκα έρεη λα
πεξλάηε ηελ δσή ζαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθφ
δηάζηεκα; Η θαξδηά ζαο είλαη ν απηφπηεο κάξηπξάο ζαο. Οπφηε, ζε ηη
ρξεζηκεχνπλ φιεο απηέο νη πλεπκαηηθέο πεηζαξρίεο, φπσο ζπκκεηνρή
ζε πλεπκαηηθέο ζπγθεληξψζεηο, ε κειέηε ησλ ηεξψλ θεηκέλσλ, ε
πξνζεπρή θαη ε ιαηξεία; Όιεο απηέο νη πξνζπάζεηεο δελ είλαη παξά
ςεκέλνη ζπφξνη, πνπ παξαζχξνληαη απφ ηνλ αέξα κε ην πξψην
θχζεκα. Γελ είλαη απηφ ην δεηνχκελν. Όηαλ έρεηε πξαγκαηηθή
πλεπκαηηθή πξφνδν, ε θαξδηά ζαο ζα ην επηβεβαηψζεη. Να αγσλίδεζηε
γη’ απηή.
Προζηαηεύζηε ηελ Αιήζεηα θαη ηελ Αρεηή (Ντάρμα)
πνπδαζηέο! Σε ζεκεξηλή επνρή, φιεο νη πξάμεηο ζαο έρνπλ
θαηαληήζεη ςεχηηθεο, ξερέο. Με φ,ηη θαη αλ θαηαπηάλεζηε, λα ην θάλεηε
κε φιε ηελ θαξδηά ζαο. Η ηέρλε είλαη έμσ, αιιά ε θαξδηά είλαη κέζα.3
Αθνινπζήζηε, ινηπφλ, ηελ θαξδηά ζαο. Γελ έρεη θαλέλα λφεκα λ’
αθνινπζείηε ηνπο άιινπο. Οη γλψκεο αιιάδνπλ απφ άηνκν ζε άηνκν.4
Τπάξρνπλ ηφζεο απφςεηο, φζεο θαη θεθάιηα. Οη πξάμεηο θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπο δηαθέξνπλ απφ άηνκν ζε άηνκν. Αθνχ έηζη είλαη ηα
πξάγκαηα, γηαηί κηκείζηε ηνπο άιινπο; Αθνινπζήζηε ηηο πξνζηαγέο ηεο
θαξδηάο ζαο. Η κίκεζε είλαη αλζξψπηλε, ελψ ε γλεζηφηεηα είλαη ζετθή.
Η γλεζηφηεηα έξρεηαη απφ ηελ θαξδηά. Όηαλ αθνινπζείηε ηελ θαξδηά
ζαο, φιεο νη ακθηβνιίεο ζαο ζα δηαιπζνχλ. Θα πξνρσξήζεηε ζηνλ
πλεπκαηηθφ δξφκν παξά ηα πνιιαπιά εκπφδηα, πξαγκαηψλνληαο
ηειηθά ηελ αιήζεηα. Απηφ είλαη πνπ απνθαιείηαη «άηπα κξίηη»
(αλάκλεζε ηεο αιήζεηαο). Καηαδπζείηε ζηηο δνλήζεηο ηεο αιήζεηαο.
Απηέο νη δνλήζεηο είλαη παξνχζεο παληνχ, αιιά εζείο δελ είζηε ζε
ζέζε λα ηηο πξνζιάβεηε λνεξά. Δπεηδή δελ είζηε ζε ζέζε λα ηηο δείηε,
δελ κπνξείηε λα αξλεζείηε ηελ χπαξμή ηνπο. Τπάξρεη αέξαο παληνχ
ηξηγχξσ καο, αιιά ηα κάηηα καο δελ είλαη ζε ζέζε λα ηνλ δνπλ.
Μπνξείηε εζείο λ’ αξλεζείηε ηελ χπαξμή ηνπ; Καηά ηνλ ίδην ηξφπν,
ζετθέο δνλήζεηο ππάξρνπλ κέζα ζαο, καδί ζαο, πάλσ ζαο, θάησ ζαο
θαη ηξηγχξσ ζαο. Οθείιεηε λα θαηαβάιιεηε πξνζπάζεηεο γηα λα
θαηαλνήζεηε απηή ηελ ζετθή αξρή ηνπ Άηκα.

3
4

Εδώ ν νπάκη παίδεη κε ηηο ιέμεηο „art‟ (= ηέρλε) θαη „heart‟ (=θαξδηά).
Munde Munde Mathir Bhinna.
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Τπάξρνπλ πνιινί πνπ θάλνπλ πλεπκαηηθέο αζθήζεηο θαη πεηζαξρίεο
θαη πεγαίλνπλ ζε ζπλαληήζεηο γηα λ’ αθνχζνπλ ηηο ηζηνξίεο ησλ
κεγάισλ ςπρψλ. Σίπνηα, φκσο, απφ απηά πνπ αθνχλ δελ παξακέλεη
ζηελ θαξδηά ηνπο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ εθπλένπκε ηνλ αέξα πνπ
έρνπκε εηζπλεχζεη, απνβάιινπκε θαη φια φζα αθνχζακε. Πξέπεη λ’
αθνκνηψλεηε κφλν φ,ηη είλαη ζετθφ θαη λ’ απνβάιιεηε φ,ηη είλαη
πιηζηηθφ/εγθφζκην. Οη άλζξσπνη ζήκεξα αζθνχληαη κε πλεπκαηηθέο
πεηζαξρίεο, αιιά δελ πξνζιακβάλνπλ θακία επδαηκνλία (Άλαληα) απφ
απηέο. Ο ιφγνο είλαη ε πξνζθφιιεζή ηνπο ζηελ χιε. Σα πιηθά αγαζά
είλαη παξνδηθά. ην ηέινο ηεο δσήο ζαο πξέπεη λα εγθαηαιείςεηε φια
ηα πιηθά αγαζά ζαο. Σν κφλν πνπ πάληα ζα παξακέλεη ζ ‘εζάο, κέζα
ζαο, γχξσ ζαο θαη ζα ζαο πξνζηαηεχεη, είλαη ε αιήζεηα. Απηφ είλαη ην
ηεξφ κνλνπάηη πνπ πξέπεη λ’ αθνινπζήζεηε. Γελ έρεη θαλέλα λφεκα λα
ςάιιεηε κεραληθά «Ράκα, Ράκα». Η επαλάιεςε γίλεηαη κφλν κε ηα
ρείιε ζαο, δελ έξρεηαη απφ ηελ θαξδηά ζαο. Έλα θαζεηφθσλν ή έλα
γξακκφθσλν κπνξεί λα επαλαιακβάλεη ην Θετθφ Όλνκα ρσξίο
δηαθνπή. Πνην φθεινο απνθνκίδνπλ;
Πνιινί κηινχλ γηα ειεχζεξε βνχιεζε, ειεχζεξε βνχιεζε, ειεχζεξε
βνχιεζε. Καλείο δελ έρεη ειεχζεξε βνχιεζε εθηφο απφ ηνλ Θεφ.
Μπνξεί λα ιέηε φηη έρεηε ειεχζεξε βνχιεζε, αιιά ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα δελ έρεηε. Υξεζηκνπνηήζηε ηελ δχλακε ηεο ζέιεζήο
ζαο θαη ζπλδέζηε ηελ θαξδηά ζαο κε ηνλ Θεφ – φρη ηε θπζηθή ζαο
θαξδηά, αιιά ηελ πλεπκαηηθή. Όπνπ θαη αλ είζηε, φ,ηη θαη αλ θάλεηε, λα
ζηνράδεζηε ηνλ Θεφ ηφζν θπζηθά, φπσο εηζπλέεηε θη εθπλέεηε. Απηή ε
δηαδηθαζία ηεο εηζπλνήο/εθπλνήο ζπλερίδεηαη θαη φηαλ θνηκάζηε,
εξγάδεζηε ή θαπγαδίδεηε κε άιινπο. Δίλαη κηα θπζηθή ιεηηνπξγία θαη
ηίπνηα δελ κπνξεί λα ηελ εκπνδίζεη. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, λα
ζηνράδεζηε ζπλέρεηα ηνλ Θεφ, κε νπνηαδήπνηε κνξθή επηιέμεηε, φ,ηη
θαη αλ θάλεηε. Αθνινπζήζηε απηφ ην κνλνπάηη, πνπ είλαη αιεζηλφ θαη
αηψλην.
πνπδαζηέο! Απηφ πνπ πξέπεη λα θαιιηεξγήζεηε ηελ ζεκεξηλή
επνρή είλαη Αιήζεηα θαη Αξεηή (άηπα θαη Νηάξκα). Γελ ρξεηάδνληαη
ηδηαίηεξεο πξνζπάζεηεο γηα λα πξνζηαηεχζεηε απηφ ηνλ θφζκν. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, θαλέλαο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα ηνλ πξνζηαηεχζεη.
Μφλν ε Αιήζεηα θαη ε Αξεηή κπνξνχλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ θφζκν.
Απηφ ινηπφλ πνπ έρεηε λα πξνζηαηεχζεηε είλαη ε Αιήζεηα θαη ε Αξεηή.
Αλ πξνζηαηεχζεηε ηελ Αιήζεηα θαη ηελ Αξεηή, απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο
ζα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ θφζκν. Θεσξήζηε ηελ Αιήζεηα θαη ηελ Αξεηή
σο ηελ ίδηα ηελ αλάζα ηεο δσήο ζαο. Αλ θαηαζηξέςεηε ηελ Αξεηή, ε
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Αξεηή ζα ζαο θαηαζηξέςεη. Παξνκνίσο, αλ πξνζηαηεχζεηε ηελ Αξεηή,
ε Αξεηή ζα ζαο πξνζηαηεχζεη.5 Αιιά ν θφζκνο ζήκεξα δε γλσξίδεη ηη
είλαη Αιήζεηα θαη ηη Αξεηή. Η Αιήζεηα παξακέλεη αλαιινίσηε θαηά ηηο
ηξεηο πεξηφδνπο ηνπ ρξφλνπ – παξειζφλ, παξφλ θαη κέιινλ. Η Αιήζεηα
δελ αιιάδεη. Απηφ πνπ αιιάδεη απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ, είλαη κφλν ε
«θαηά θφζκνλ» αιήζεηα (Νηηδάκ). Σν πξσί έρνπκε Γηόγθα
(πλεπκαηηθφηεηα), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, Μπόγθα (παξάδνζε
ζηηο απνιαχζεηο) θαη ην βξάδπ, Ρόγθα (αξξψζηηα). Απηή είλαη ε θχζε
ηεο «θαηά θφζκνλ» αιήζεηαο. Απηφ δελ είλαη θαζφινπ αιήζεηα.
Απαιιαγείηε από ηελ Επηζσκία, ηο Θσκό θαη ηελ Απιεζηία
Η Ρακάγηαλα είλαη ε ηζηνξία ηνπ πνιέκνπ κεηαμχ Ράκα θαη Ράβαλα. Ο
Ράβαλα είρε κφλν έλα ειάηησκα θαη απηφ ήηαλ ε επηζπκία (Κάκα), ε
νπνία θαη ηνλ νδήγεζε ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ. Παξνκνίσο, ν πφιεκνο
ηεο Μαρακπάξαηα έγηλε ιφγσ ηεο απιεζηίαο ηνπ Νηνπξπφληαλα, ε
νπνία ηνλ νδήγεζε ζηελ πηψζε ηνπ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ε
Μπαγθαβάηα πεξηγξάθεη ηελ ηζηνξία ηνπ Υηξαλπαθαζίπνπ, πνπ
νδεγήζεθε ζηελ θαηαζηξνθή, ιφγσ ηνπ ζπκνχ ηνπ. Άξα, ε Ρακάγηαλα,
ε Μαρακπάξαηα θαη ε Μπαγθαβάηα κάο δηδάζθνπλ φηη, θαη κία κφλε
αξλεηηθή ηδηφηεηα λα έρεη ν άλζξσπνο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιε
θαηαζηξνθή θαη λα νδεγήζεη ζηε ζπληξηβή ηνπ. Ση λα πνχκε, ινηπφλ,
γηα ηελ κνίξα ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ πνπ έρεη θαη ηηο ηξεηο
αξλεηηθέο ηδηφηεηεο – επηζπκία, ζπκφ θαη απιεζηία (Κάκα, Κξόληα θαη
Λόκπα); Απηέο νη ηξεηο ηδηφηεηεο είλαη ηα θχξηα εκπφδηα ζην δξφκν
πξνο ηνλ Θεφ. Αιεζηλά, ε Γθίηα δειψλεη φηη απηέο είλαη νη ηξεηο θχξηεο
πχιεο πνπ νδεγνχλ ζηελ θφιαζε. Απηφο πνπ έρεη απηέο ηηο αξλεηηθέο
ηδηφηεηεο είλαη θαηαδηθαζκέλνο λα αθαληζηεί. Άξα, πξψηε ζαο κέξηκλα
είλαη λα πξνζπαζήζεηε λ’ απαιιαγείηε απφ απηέο ηηο αξλεηηθέο
ηδηφηεηεο. Μφλν ηφηε ζα έρεη αμία ε δσή ζαο θαη ζ’ απνθηήζεηε εθηίκεζε
ζηελ θνηλσλία, δηαθνξεηηθά ζα θαηαιήμεηε ζε αηίκσζε. Απέμσ, ην ζχθν
κπνξεί λα θαίλεηαη φκνξθν, αιιά φηαλ ην αλνίμεηε ίζσο αλαθαιχςεηε
φηη είλαη γεκάην ζθνπιήθηα. Έηζη γίλεηαη θαη κε ηνλ άλζξσπν ζήκεξα:
απέμσ ιάκπεη θαη ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ λα ήηαλ επηπρηζκέλνο. Απηφ
φκσο δελ είλαη παξά ζέαηξν. Απηή δελ είλαη πξαγκαηηθή επηπρία. Η
πξαγκαηηθή επηπρία αλαδχεηαη απφ ηελ θαξδηά. Απηή είλαη πξαγκαηηθή
πιεξφηεηα θαη επδαηκνλία. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθή ζαο πεξηνπζία.
Πνηνο είλαη ν θησρφηεξνο άλζξσπνο ζ’ απηφ ηνλ θφζκν; Απηφο πνπ
έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο επηζπκίεο. Πνηνο είλαη ν πινπζηφηεξνο; Απηφο
πνπ ληψζεη ηελ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε. Μφλν απηφο πνπ βηψλεη
5

Dharmayeva Hatho Hanthi, Dharmo Rakshati Rakshitah.
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ηθαλνπνίεζε ζα κπνξέζεη λα ληψζεη γαιήλε. Πνηνο φκσο ληψζεη
ηθαλνπνίεζε ηελ ζεκεξηλή επνρή; ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαλείο. Οη
άλζξσπνη ηξέθνπλ ζθνδξέο επηζπκίεο (Σξίζλα) θαη θακία ηθαλνπνίεζε
(Σξνύπηη). Οη επηζπκίεο ηνπο απμάλνληαη ιεπηφ πξνο ιεπηφ. Ο
άλζξσπνο πξέπεη λα εγθαηαιείςεη ηελ επηζπκία (Σξίζλα) θαη λ’
αθνινπζήζεη ηνλ Κξίζλα. Όηαλ αθνινπζήζεη ηνλ Κξίζλα, ηφηε ζα
θεξδίζεη ηα πάληα. Σν ίδην, αλ αθνινπζήζεη ηνλ Ράκα, ζ’ απαιιαγεί
απφ θάζε δπζθνιία. Να ςάιιεηε, ινηπφλ, ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ θαη λα
ππαθνχηε ηηο εληνιέο Σνπ. Πφζν αθνινπζείηε ηηο εληνιέο ηνπ Κπξίνπ; Ο
Ράκα ήηαλ ην ηδεψδεο ηεο ππαθνήο πξνο ηηο εληνιέο ηνπ παηέξα Σνπ.
Πφζνη άλζξσπνη, ζήκεξα, αθνινπζνχλ ηηο εληνιέο ησλ γνληψλ ηνπο; Ο
Ράκα ήηαλ ε ελζάξθσζε ηεο αιήζεηαο. Οη άλζξσπνη ζήκεξα δελ
αθνινπζνχλ παξά ηελ αλαιήζεηα. Σεξνχλ ηε άηπα Ναξάγηαλα Βξάηα6
κηα θνξά ην ρξφλν, αιιά ηνλ ππφινηπν ρξφλν θαηαθεχγνπλ ζηελ
αλαιήζεηα (Αζάηπα). Απηφ δελ είλαη ζσζηφ. Να ζηνράδεζηε ηνλ Θεφ
φπνπ θαη αλ βξίζθεζηε, φιεο ηηο ψξεο ηεο εκέξαο θαη θάησ απφ
νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο.7 Οη άλζξσπνη δελ θαηαβάιινπλ θακηά
πξνζπάζεηα λ’ αθνινπζήζνπλ ηελ αιήζεηα. Όηαλ αλνίγνπλ ην ζηφκα
ηνπο, μεζηνκίδνπλ κφλν αλαιήζεηεο. Γελ πξνζπαζνχλ θαλ λα
θαηαιάβνπλ ηη είλαη Αιήζεηα (άηπα).
Ο Άλζρωπος είλαη ε Ελζάρθωζε ηοσ Σατ-Τσιτ-Άναντα
πνπδαζηέο! Πνηέ λα κελ εγθαηαιείπεηε ηελ αιήζεηα θάησ απφ
νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. Να ηελ ππεξαζπίδεζηε, αθφκα θαη φηαλ
θηλδπλεχεη ε δσή ζαο. Η αιήζεηα είλαη κέζα ζαο, καδί ζαο, γχξσ ζαο
θαη ζα ζαο πξνζηαηεχζεη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηα βιέθαξα
πξνζηαηεχνπλ ηα κάηηα ζαο. Ο Υαξηζηζάληξα θέξδηζε ηνλ ηίηιν «άηπα
Υαξηζηζάληξα» κε ηα λα εκκείλεη, άλεπ ζπκβηβαζκψλ, ζηελ αιήζεηα.
Πφζα βάζαλα έπξεπε λα πεξάζεη θαη πφζεο δπζθνιίεο λα ππνκείλεη!
Αλαγθάζηεθε λα πνπιήζεη αθφκα θαη ηελ γπλαίθα ηνπ θαη ην γην ηνπ.
Έραζε ην βαζίιεηφ ηνπ θαη θαηάληεζε θχιαθαο ζ’ έλα ρψξν
απνηέθξσζεο. Παξφια απηά, παξέκεηλε αηάξαρνο. Παξέκεηλε
εδξαησκέλνο ζηελ αιήζεηα. ην ηέινο, ν Ίδηνο ν Θεφο εθδειψζεθε
6

Πεηζαξρία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ιαηξεία ηνπ άηπα Ναξάγηελα, κηα κνξθή ηνπ
Βίζλνπ πνπ ιαηξεύεηαη ηδηαίηεξα ζηελ πνιηηεία Άληξα Πξαληέο. Βξάηα είλαη ην ηάκα,
ε πεηζαξρία πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ηειεηή (πνύηδα) θαη κπνξεί λα είλαη λεζηεία θαη
αθήγεζε ηζηνξηώλ πνπ κηινύλ γηα ηε δόμα ηνπ άηπα Ναξάγηελα. Σνλ άηπα
Ναξάγηελα ιάηξεπε θαη ε πεζεξά ηεο Εζβαξάκκα θαη άηπα Ναξάγηελα είλαη ην
όλνκα πνπ έδσζαλ ζηνλ κηθξό Μπάκπα, πνπ γελλήζεθε κόιηο ε πεζεξά ηήο
Εζβαξάκκα ηήο έδσζε λα θάεη ην πξαζάληακ από ηε άηπα Ναξάγηελα Πνύηδα από
ηελ νπνία κόιηο είρε επηζηξέςεη.
7
Sarvada Sarva Kaleshu Sarvatra Hari Chintanam.
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κπξνζηά ηνπ θαη απνθαηέζηεζε φζα είρε ράζεη. Παξάιιεια, ηνπ
απέλεηκε ηνλ ηίηιν ηνπ άηπα Υαξηζηζάληξα. Οη Βέδεο δειψλνπλ: Ω,
παηδηά ηεο αζαλαζίαο! Αθνχζηε. Ο άλζξσπνο πξέπεη λα θεξδίζεη απηφ
ηνλ ηίηιν – «Γηνο ηεο Αζαλαζίαο» (Ακξνύηα Πνύηξα). Δίζηε Ακξνύηα
Πνύηξα θαη φρη Αλξνύηα Πνύηξα (γηνί ηνπ ςεχδνπο). Γελληέζηε ζηελ
αιήζεηα θαη φρη ζηελ αλαιήζεηα. Ο Θεφο είλαη ε ελζάξθσζε ηεο
αιήζεηαο θαη φινη είζηε ηέθλα Σνπ. Όπσο νη θπζαιίδεο ηνπ λεξνχ
πεγάδνπλ απφ ην λεξφ, έηζη θαη φια ηα αλζξψπηλα φληα πεγάδνπλ απφ
ηνλ σθεαλφ ηνπ αη-Σζηη-Άλαληα (Ύπαξμε-πλεηδεηφηεηα-Δπδαηκνλία).
Όινη είζηε ελζαξθψζεηο ηνπ αη-Σζηη-Άλαληα. Πξέπεη φινη λα
θαηαλνήζεηε απηή ηελ αιήζεηα. Δίζηε άλζξσπνη κφλν θαηά ηε κνξθή,
αιιά ζηελ νπζία είζηε ελζαξθψζεηο ηνπ αη-Σζηη-Άλαληα. Όηαλ έρεηε
απηφ ην αίζζεκα θαιά ξηδσκέλν κέζα ζηελ θαξδηά ζαο, πφζν
επηπρηζκέλνη ζα είζηε! Σν αίζζεκα, φκσο, δελ πξέπεη λα είλαη
πξνζπνηεηφ. Απηά πξέπεη λα είλαη ηα θπζηθά αηζζήκαηα ηεο θαξδηάο
ζαο. Οθείιεηε λα έρεηε ηελ ζηαζεξή πεπνίζεζε: «Δίκαη ε ελζάξθσζε
ηνπ αη-Σζηη-Άλαληα. Σν ζψκα, ν λνπο θαη ε δηάλνηα κπνξεί λα ραζνχλ,
αιιά εγψ είκαη ε αζάλαηε, αηψληα αξρή ηνπ Δλφο, δειαδή, ηνπ Άηκα.»
Όηαλ θαιιηεξγήζεηε ζηαζεξά αηζζήκαηα φπσο απηά, ζα θηάζεηε ζηε
ζπγρψλεπζε κε ηνλ Θεφ.
Οη άλζξσπνη, φκσο, ζήκεξα δελ δίλνπλ βάζε ζ’ απηά ηα αηζζήκαηα.
Πψο ινηπφλ κπνξνχλ λα πξαγκαηψζνπλ ηνλ Θεφ; Γη’ απηφ, λα έρεηε
εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ζαο θαη πίζηε ζηνλ Θεφ. Αλ έρεηε απηά ηα
δχν, έρεηε ηα πάληα. Να είζηε αηξφκεηνη. λα κε θνβάζηε ηίπνηα. Γηαηί
λα θνβάζηε, φηαλ έρεηε ηελ αιήζεηα κε ην κέξνο ζαο; Η αιήζεηα δελ
θνβάηαη ηίπνηα. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ νη Βέδεο αλαθέξνπλ: Να ιέηε
ηελ αιήζεηα. Μφλν ε αιήζεηα ζξηακβεχεη (άηπακ Βάληα. αηπακέβα
Σδαγηαηέ). Θα θαηαθηήζεηε ηελ αξρή ηεο αιήζεηαο κφλν αλ
αθνινπζήζεηε ην δξφκν ηεο αγάπεο. Όιεο νη νκηιίεο κνπ αξρίδνπλ θαη
ηειεηψλνπλ κε αιήζεηα θαη αγάπε. Μπνξεί λα αλαθεξζψ ή λα κελ
αλαθεξζψ ζε άιια ζέκαηα, αιιά πάληα ζα επηκέλσ ζην ζέκα ηεο
Αιήζεηαο (άηπα) θαη ηεο Αγάπεο (Πξέκα). Γελ ππάξρεη νκηιία πνπ λα
κε ζίμσ ηα δχν απηά ζέκαηα. Η αηηία είλαη φηη ε Αιήζεηα θαη ε Αγάπε
είλαη, φλησο, ε δσή φισλ. Καη νη δχν είλαη ζαλ ηελ εηζπλνή θαη ηελ
εθπλνή καο. Όπσο ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα δήζεη ρσξίο εηζπλνή
θαη εθπλνή, δελ είλαη δπλαηφλ λα δήζεη ρσξίο άηπα θαη Πξέκα. Η
Αιήζεηα ζπκβνιίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο εηζπλνήο – ην ‘ν‟ – θαη ε Αγάπε
ζπκβνιίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο εθπλνήο – ην „Χακ‟. Αιήζεηα θαη Αγάπε
ελψλνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ ην αζάλαην Μάληξα „νράκ‟, πνπ
ζπληεξεί ηε δσή καο.
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Να Κάλεηε ηολ Θεό Έλοηθο ηες Καρδηάς ζας
πνπδαζηέο! Καιιηεξγήζηε ηελ Αιήζεηα θαη ηελ Αγάπε απφ ηε κηθξή
θηφιαο ειηθία. Πνηέ λα κε θάλεηε θαθή ρξήζε ηεο Αιήζεηαο θαη ηεο
Αγάπεο. Παξακείλεηε ζηελ Αιήζεηα θαη αθνινπζήζηε ην ζσζηφ δξφκν.
Οη άλζξσπνη, φκσο, δηαζηξεβιψλνπλ ηελ Αιήζεηα θαη ηελ Αγάπε ιφγσ
ηνπ εγσηζκνχ ηνπο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ζπκθέξνληνο. Ο άηπα
Υαξηζηζάληξα κπφξεζε λα παξακείλεη ζηελ αιήζεηα, δηφηη ην
πεξηβάιινλ ηνπ εθείλε ηελ επνρή ήηαλ αγλφ. Σίπνηα δελ κπνξνχζε λα
ηνλ θάλεη λα παξαθάκςεη απφ ην κνλνπάηη ηεο αιήζεηαο. Η αξλεηηθή,
φκσο, επίδξαζε ηεο Δπνρήο Κάιη (Κάιη Γηνύγθα) είλαη ηέηνηα, πνπ αλ
δνχζε ν Υαξηζηζάληξα ζήκεξα, νη άλζξσπνη ζα θαηφξζσλαλ λα ηνλ
θάλνπλ λα μεζηνκίζεη αλαιήζεηεο. Πνιινί είλαη εθείλνη πνπ παίξλνπλ
ακεηάπεηζηε απφθαζε λα ιέλε ηελ αιήζεηα, αιιά ζηελ θαζεκεξηλφηεηά
ηνπο θαηαιήγνπλ λα ιέλε κφλν αλαιήζεηεο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ
επίδξαζε ηεο Κάιη Γηνχγθα. Γελ πξέπεη λα πέθηεηε ζχκαηα ηεο Κάιη
Γηνχγθα. Αθήζηε ηελ αιήζεηα λα θάλεη ηελ Δπδαηκνλία λα πιεκκπξίζεη
ηελ θαξδηά ζαο. Γελ έρεη ζεκαζία αλ δελ επηδίδεζηε ζε πλεπκαηηθέο
πεηζαξρίεο. Αξθεί κφλν λ’ αλαπηχμεηε αιήζεηα θαη αγάπε. Η βία δελ
έρεη θακία ζέζε εθεί πνπ ππάξρεη αιήζεηα, αξεηή, αγάπε θαη εηξήλε. ε
φινπο φζνη είλαη πξνηθηζκέλνη κε Αιήζεηα, Αξεηή, Δηξήλε θαη Αγάπε,
ζα εθδεισζεί κέζα ηνπο ε Με-βία ζε φιν ηεο ην κεγαιείν. Δπεηδή
φκσο ιείπνπλ απηέο νη αμίεο, ν θφζκνο ζήκεξα πεξηζηνηρίδεηαη απφ ηε
βία. Όπνπ θαη λα θνηηάμεηε, επηθξαηεί βία, είηε απηφ είλαη ζην ζπίηη, ηελ
αγνξά, ην ηξαίλν, ην ιεσθνξείν ή ζην αεξνπιάλν.
Η δσή ζήκεξα είλαη γεκάηε θφβν θαη ν άλζξσπνο έρεη εγθισβηζηεί
ζην ιαβχξηλζν ηνπ θφζκνπ. Όιε ε αηκφζθαηξα βξίζεη θφβνπ. Ο
άλζξσπνο είλαη γεκάηνο θφβν, αθφκα θαη φηαλ είλαη ζην ζπίηη ηνπ,
ρσξίο λα ηνικάεη λα βγεη έμσ γηα λα πάεη νπνπδήπνηε. Πνην είλαη ην
κέξνο εθείλν φπνπ δελ βαζηιεχεη ν θφβνο; Όηαλ είλαη θαλείο θνληά
ζηνλ Θεφ, δελ ππάξρεη θφβνο. Γελ ππάξρεη ιφγνο γηα θφβν, φηαλ Θεφο
έρεη εγθαηαζηαζεί ζηελ θαξδηά ζαο. Γηα ην ιφγν απηφ, πξψηε ζαο
κέξηκλα είλαη λα θάλεηε ηνλ Θεφ έλνηθν ηεο θαξδηάο ζαο. Ο άλζξσπνο
είλαη πξνηθηζκέλνο κε θαξδηά (Χξνύληαγηα), ψζηε λα κπνξέζεη λα
εγθαηαζηήζεη ηνλ Θεφ κέζα ηεο θαη λα κελ αθήλεη ρψξν γηα ζθέςεηο
πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. Ο Θεφο είλαη ν θάηνηθνο
ηεο θαξδηάο ζαο. Καη φρη κφλν απηφ… Ο Θεφο έδσζε ην ιφγν Σνπ:
Καηνηθψ εθεί φπνπ νη πηζηνί Μνπ δνμάδνπλ ην Όλνκά Μνπ, Νάξαληα.
Θα Σνλ βξείηε, ινηπφλ, εγθαηεζηεκέλν νπνπδήπνηε δνμάδεηαη ην φλνκά
Σνπ.
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Οη Σποσδαζηές πρέπεη λα Γλωρίδοσλ ηελ Πλεσκαηηθή Κιερολοκηά
ηες Ιλδίας
πνπδαζηέο! Να ιέηε ηελ αιήζεηα, φπνηεο θαη αλ είλαη νη ζπλζήθεο.
Μπνξεί ζηελ αξρή λα έρεηε θάπνηεο δπζθνιίεο, αιιά ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα είλαη πνιχ εχθνιν λα ιέεη θαλείο ηελ αιήζεηα. Γελ
ρξεηάδεηαη θακηά πξνζπάζεηα απφ κέξνπο ζαο. Αλ φκσο ζέιεηε λα
πείηε θάπνηα αλαιήζεηα, πξέπεη λα ζθεθηείηε πνιχ θαη λα ηελ
νξγαλψζεηε πξνζεθηηθά. Πφζε πξνζπάζεηα ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιιεηε
γηα λα πείηε κηα αλαιήζεηα! Γηαηί πξέπεη λα κπείηε ζε φιν απηφ ηνλ
θφπν; Να ιέηε ηελ αιήζεηα, πνπ δελ απαηηεί θακηά πξνζπάζεηα απφ
κέξνπο ζαο. Σν λα ιέεη θαλείο ηελ αιήζεηα είλαη ηφζν εχθνιν, φζν ην λα
ηζαθίζεη ηα πέηαια ελφο ινπινπδηνχ. Πφζν εχθνιν είλαη λα πεξηγξάθεη
θαλείο ηα πξάγκαηα φπσο είλαη! Αλ θάπνηνο ζαο ξσηήζεη, «Πνηνο
έθαλε ηελ κεηάθξαζε;» κπνξείηε ακέζσο λ’ απαληήζεηε, «Ο Αλίι
Κνπκάξ». Αλ φκσο δελ ζέιεηε λ’ αλαθέξεηε ην φλνκα ηνπ Αλίι Κνπκάξ,
πξέπεη λα ην ζθεθηείηε αξθεηή ψξα. Γηαηί πξέπεη λα κπείηε ζε φιν απηφ
ηνλ θφπν; Γηαηί δελ ιέηε ηελ αιήζεηα, ιέγνληαο ηα πξάγκαηα φπσο ηα
βιέπεηε; Μήπσο ρξεηάδεζηε θαζξέπηε πξνθεηκέλνπ λα θνηηάμεηε ην
βξαρηφιη ζαο; Μπνξείηε λα ην δείηε απ’ επζείαο. Σα κάηηα ζαο, φκσο,
δελ κπνξνχλ λα δνπλ ηνλ Δαπηφ ζαο. Υξεηάδεζηε έλα ηξίην κάηη γη’
απηφ. Σν ηξίην απηφ κάηη είλαη ην κάηη ηεο αγάπεο. Με ηα ηξία κάηηα ηεο
αιήζεηαο, ηεο αξεηήο θαη ηεο αγάπεο, κπνξείηε λα δείηε ηα πάληα.
Η άζθεζε ηεο γηφγθα πξνυπνζέηεη ηξεηο δηαδηθαζίεο: Πνύξαθα
(εηζπλνή), Κνύκπαθα (θξάηεκα) θαη Ρέηζαθα (εθπλνή). Τπάξρνπλ ηξία
ιεπηά θαλάιηα λεχξσλ κέζσ ησλ νπνίσλ ε αξρή ηεο δσήο (Πξάλα)
ξέεη κέζα ζην ζψκα: Ίληα, Πίλγθαια θαη νπζνύκλα. Η Ίληα είλαη ην
δεμί θαλάιη λεχξνπ, ε Πίλγθαια είλαη ην αξηζηεξφ θαλάιη λεχξνπ θαη ε
νπζνύκλα είλαη ζην θέληξν. Όηαλ ε Μίξα ηξαγνχδεζε ην ηξαγνχδη: Ω
λνπ! Πήγαηλε ζηηο φρζεο ηνπ Γάγγε θαη ηνπ Γηακνχλα…, ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα αλαθεξφηαλ ζηελ Ίληα θαη ηελ Πίλγθαια. Ο Γάγγεο θαη
ν Γηακνχλα είλαη, βαζηθά, κέζα ζαο. Γελ ρξεηάδεζηε εηζηηήξην ή θάπνην
φρεκα πξνθεηκέλνπ λα πάηε ζηηο φρζεο ηνπο. Δίλαη πνιχ εχθνιν λα
πάηε εθεί: Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε είλαη λα εζηηάζεηε ηελ
πξνζνρή ζαο ζην θέληξν αλάκεζα ζηα θξχδηα (Μπξνπκάληπα). Σφηε ζ’
απειεπζεξσζείηε απφ φιεο ηηο ζθέςεηο. Δθεί βξίζθεηαη ην ηξίην κάηη.
Γελ κπνξείηε φκσο λα ην δείηε, αθφκα θαη αλ αλνίμεηε ζηε κέζε ην
κέησπφ ζαο. Μφλν αίκα ζα δείηε λα ηξέρεη απφ εθεί. Σν ηξίην κάηη δελ
ππάξρεη ζην θπζηθφ πεδίν. Βξίζθεηαη ζ’ έλα πην ιεπηνθπέο πεδίν.
Ο Θεφο απνθαιείηαη Σξηλέηξα (απηφο πνπ είλαη πξνηθηζκέλνο κε
ηξία κάηηα). Γηαηί έρεη απηφ ην φλνκα; Κάζε άλζξσπνο έρεη δχν κάηηα,
κε ηα νπνία κπνξεί λα δεη ην παξειζφλ θαη ην παξφλ, αιιά φρη ην
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κέιινλ. Μφλν ν Θεφο κπνξεί λα δεη ην κέιινλ. Ο αξραίνο Ιλδηθφο
πνιηηηζκφο καο είλαη γεκάηνο κε εζσηεξηθά λνήκαηα ζαλ απηά. Πφζν
ηεξφο, ηδαληθφο, επηθαλήο, αμηνζέβαζηνο θαη γεκάηνο δσληάληα είλαη ν
Ιλδηθφο καο πνιηηηζκφο! Όινη νη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα ην θαηαιάβνπλ.
Γπζηπρψο, δε γλσξίδνπλ θαλ ηη είλαη πνιηηηζκφο. Ο Έιηνη έθαλε κεγάιε
έξεπλα πάλσ ζην ζέκα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ζην ηέινο απεθάλζε: «Ο
πνιηηηζκφο είλαη ηξφπνο δσήο». Ση ππνλνεί ν ηξφπνο δσήο; Δίλαη ν
δξφκνο πνπ καο νδεγεί ζην ζθνπφ ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Δίλαη ε
ζετθή θαη ηεξή καο θιεξνλνκηά. Γηαηί παξαζηξαηνχλ νη θάηνηθνη ηεο
Ιλδίαο, αθνχ έρνπλ ηφζν πινχζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά;
Σνπιάρηζηνλ, απφ ζήκεξα θαη ζην εμήο, θαηαβάιιεηε θάζε πξνζπάζεηα
λα ππεξαζπηζηείηε ηελ πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά. Απηφ κπνξεί λα
γίλεη κφλν κε ηελ αγάπε.
(ην ζεκείν απηφ, ν Μπαγθαβάλ έθιεηζε ηελ Οκηιία ηνπ κε ην
Μπάηδαλ: Πξέκα Μνπληίηα Μάλα ζε Κάρν…)
- Από ηελ Οκηιία ηοσ Μπαγθαβάλ ζηελ Αίζοσζα Σάη Κοσιβάλη
ηοσ Πραζάληη Νίιαγηακ, ζηης 13 Ιοσιίοσ 1996.
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