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Ο ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΠΟΤΣΣΑΠΑΡΣΙ ΘΑ Α 
ΠΡΟΣΑΣΕΤΕΙ ΠΑΝΣΟΣΕ 

 

ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΪ ΚΑΙ Ο ΣΑΪ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΕΣΑΣ 
 

Ελζαρθώζεης ηες Αγάπες! 

Αβαηάξ είλαη ε ελζάξθσζε Πλεπκαηηθήο Δύλακεο, Δύλακεο 
Δξάζεο θαη ηεο Αηκηθήο Δύλακεο. Η «θάζνδόο» ηνπ δε 
ζεκαίλεη όηη ε δύλακή Σνπ ειαηηώλεηαη, επεηδή θαηεβαίλεη ζε 
ρακειόηεξν επίπεδν. Απηή ε «θάζνδνο» δε κεηώλεη ηελ Θετθή 

Σνπ Δόμα, κε θαλέλαλ ηξόπν. Ο Θεόο ελζαξθώλεηαη θαη παίξλεη 
αλζξώπηλεο ηδηόηεηεο, κε ζθνπό λα ειεπζεξώζεη ηνλ άλζξσπν από 
θάζε πεξηνξηζηηθή ηδηόηεηα. Σν κσξό δελ κπνξεί λα ζεθσζεί κόλν ηνπ, 
γη’ απηό ε κεηέξα ζθύβεη θαη ην παίξλεη ζηελ αγθαιηά ηεο. Όηαλ ην 
κσξό θιαίεη, ε κεηέξα ζθύβεη θαη ην ζεθώλεη. Σν όηη ζθύβεη δε ζεκαίλεη 
όηη ε ζέζε ηεο κεηώλεηαη. Παξνκνίσο, επεηδή ν άλζξσπνο δελ κπνξεί 
λα ζεθσζεί κόλνο ηνπ, ε Μεηέξα άη ζθύβεη γηα λα ηνλ ζεθώζεη θαη λα 
ηνπ ραξίδεη επδαηκνλία. Έλα αεξνπιάλν δελ θηλείηαη ζην έδαθνο κε 
δηαθνξεηηθό ηξόπν  από ηα άιια νρήκαηα. Ωζηόζν, ην αεξνπιάλν 
θαηεβαίλεη ζε νξηζκέλα κέξε γηα λα πάξεη αλζξώπνπο πνπ έρνπλ 
βγάιεη εηζηηήξην θαη δηθαηνύληαη λα ηαμηδέςνπλ κε απηό. Ο Θεόο είλαη 
ππεξάλσ κνξθήο θαη ηδηνηήησλ, αιιά αλαιακβάλεη κηα κνξθή θαη 
γίλεηαη πξνζηηόο ζε αλζξώπνπο πνπ ην αμίδνπλ, κε ζθνπό λα ηνπο 
ειεπζεξώζεη θαη ηνπο ραξίζεη Επδαηκνλία.  

Η Εσδαιμονία ζας είναι ηα Γενέθλιά Μοσ 

Η εκέξα πνπ ζα εδξαησζείηε ζε απηή ηελ Επδαηκνλία, είλαη ε εκέξα 
ησλ πξαγκαηηθώλ κνπ Γελεζιίσλ. Πξέπεη λα ζαο κηιήζσ θαη γηα έλα 
άιιν γεγνλόο. Σα Γελέζιηα ηνπ νπάκη γηνξηάδνληαη ζην Πνπηηαπάξηη, 
επεηδή έξρνληαη εδώ πνιιέο ρηιηάδεο αλζξώπσλ από καθξηλά κέξε, 
αςεθώληαο ηα έμνδα θαη ηηο κεγάιεο δπζθνιίεο πνπ πθίζηαληαη θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ. Μελ ζεσξείηε όκσο όηη, επεηδή είλαη ηα 
Γελέζιηα ηνπ νπάκη, πξέπεη λα έξζεηε εδώ. Δελ έρσ θακηά επηζπκία 
λα γηνξηάδνληαη Γελέζιηά κνπ. Σέηνηεο αζήκαληεο ζθέςεηο πνηέ δελ 
κπνξεί λα εηζέιζνπλ ζην λνπ κνπ. Η κόλε κνπ επηζπκία είλαη λα 
κνηξαζηώ καδί ζαο ηελ Επδαηκνλία κνπ θαη λα ζαο ελζαξξύλσ λα 
θάλεηε κηα δσή γεκάηε Επδαηκνλία. Γελέζιηά κνπ είλαη όηαλ 
απνθηήζεηε απηή ηελ Επδαηκνλία. Η Απνζηνιή κνπ είλαη λα γίλεη όινο 
ν θόζκνο επηπρηζκέλνο «ακάζηα Λόθα νύθηλν Μπαβάληνπ». 
πλεηδεηνπνηείζηε ηελ ελόηεηα ηεο αλζξσπόηεηαο. πκβάιιεηε ζηελ 
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ραξά θαη ηελ επεκεξία ηνπ θαζελόο πάλσ ζηε γε πξνζθέξνληαο ζε 
όινπο ηελ αγάπε θαη ηελ ππεξεζία ζαο. Καηαθιύζηε ηελ θαξδηά ζαο κε 
απηή ηελ αγλή επηζπκία, θαη ηόηε ζα γίλεη αιεζηλά έλαο Ναόο ηνπ άη. 
Από εθείλε ηελ ζηηγκή ζα βξίζθνκαη πάληα εθεί όπνπ βξίζθεζηε. 

Από ηα Θαύμαηα ζηην Ασηοπραγμάηωζη 

Πνιινί δελ θαηαλννύλ ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν θάλσ πξάμεηο πνπ 
πξνθαινύλ θαηάπιεμε θαη ζαπκαζκό. Απηέο κπνξνύλ λα νλνκάδνληαη 
πξάμεηο ζαπκαζκνύ, πνπ νδεγνύλ ζε πξάμεηο εμαγληζκνύ, νη νπνίεο – 
κε ηελ ζεηξά ηνπο – παξνηξύλνπλ θάπνηνλ ζην λα βνεζάεη άιινπο, κε 
ηειηθό απνηέιεζκα ηελ Απηνπξαγκάησζε. Σα ζαύκαηα δελ κπνξνύλ 
λα εμεγεζνύλ θαη καγεύνπλ ηνλ λνπ. Απηή ε δύλακε πνπ γνεηεύεη θη 
ειθύεη είλαη έκθπηε ζε όιεο ηηο Θετθέο Ελζαξθώζεηο. Σν όλνκα Ράκα 
ζεκαίλεη θπξηνιεθηηθά, «Εθείλνο πνπ δίλεη ραξά θαη πξνθαιεί 
αγαιιίαζε». Σν όλνκα Κξίζλα ζεκαίλεη επίζεο, «Εθείλνο πνπ γνεηεύεη 
θη ειθύεη πξνο ηνλ Εαπηό ηνπ». Απηή ε έιμε είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο 
Θεόηεηαο. Ο Θεόο πξέπεη λα απνθαιπθζεί κε απηέο ηηο εθδειώζεηο, 
θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο θάζε θνξά ζην ρξόλν, ηνλ ηόπν θαη ην 
πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ.  

Γηα πνην ιόγν πξνθαιεί ηελ έιμε ν Θεόο κε ηα ζαύκαηά Σνπ 
(Τζακαηθάρα); Μήπσο είλαη γηα λα παξαπιαλήζεη ή λα εμαπαηήζεη; 
Αζθαιώο όρη! Σν θάλεη γηα λα ζαο κεηακνξθώζεη, λα ζαο αλαπιάζεη 
θαη λα ζαο αλνξζώζεη εζηθά θαη πλεπκαηηθά. Πξόθεηηαη γηα κηα 
δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη Σακζθάρα. Πνηνο είλαη ν ζθνπόο απηήο ηεο 
αλακνξθσηηθήο δξάζεο; Είλαη γηα λα θαηαζηήζεη ηνλ άλζξσπν ηθαλό 
γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο ζηελ θνηλσλία, λα εμαιείςεη ην εγώ ηνπ θαη λα 
ελζηαιάμεη κέζα ηνπ ηελ βεβαηόηεηα ηεο «ελ Θεώ» ελόηεηαο όισλ ησλ 
όλησλ. Έλαο άλζξσπνο πνπ έρεη εμαγληζηεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ 
Σακζθάρα, γίλεηαη ηαπεηλόο ππεξέηεο εθείλσλ πνπ έρνπλ αλάγθε. Απηό 
ην ζηάδην νλνκάδεηαη Παρόπαθάρα. Μηα ηέηνηα ππεξεζία, πνπ γίλεηαη 
κε επιάβεηα θαη αληδηνηέιεηα, πξνεηνηκάδεη ηνλ άλζξσπν γηα λα 
ζπλεηδεηνπνηήζεη ηειηθά ην Έλα, πνπ δηαπνηίδεη ηα πάληα. Σν ηειεπηαίν 
ζηάδην είλαη ην Σάθζαηθάρα, δειαδή ζετθή πξαγκάησζε. 

Πραγμαηώζηε ηον Θεό μέζω ηης Αγάπης 

Ο Θεόο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηόο κόλν κέζσ πίζηεο θαη πλεπκαηηθήο 
άζθεζεο, πνπ είλαη εκπνηηζκέλεο κε αγάπε. Η ινγηθή είλαη πνιύ 
αζζελέο όξγαλν γηα λα εθηηκήζεη απηή ηελ αγάπε. Σν λα απαξλεζεί ε 
ινγηθή ηνλ Θεό, δε ζεκαίλεη όηη κπνξεί λα Σνλ θαηαξγήζεη. Η ινγηθή 
δελ κπνξεί λα Σνλ απνθαιύςεη. Υσξίο ηελ Υάξε ηνπ Κπξίνπ, όια ηα 
άιια απνθηήκαηα είλαη ρσξίο αμία. Μόλν ε αγάπε κπνξεί λα ελώζεη 
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ηνλ άλζξσπν κε ηνλ Θεό, δηόηη Αγάπε είλαη ε ίδηα ε Τπόζηαζε ηνπ 
Θενύ. Εθείλνο πνπ είλαη ε ίδηα ε Ελζάξθσζε ηεο Αγάπεο, κπνξεί λα 
γίλεη αληηιεπηόο κόλν κέζσ αγάπεο, θαη κε θαλέλα άιιν ηξόπν. Όινη 
άλζξσπνη είλαη πξνηθηζκέλα κε αγάπε. Μέζσ απηήο ηεο αγάπεο, ν 
άλζξσπνο κπνξεί λα βηώζεη ηελ Αγάπε ηνπ Θενύ, λα θαηαθιπζζεί από 
αγάπε θαη λα δήζεη κηα δσή γεκάηε αγάπε. Η αγάπε δελ είλαη κηα 
ζνδεηά, πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζ’ έλα θνκκάηη γεο, νύηε εκπνξηθό 
αγαζό πνπ κπνξείηε λα ην αγνξάζεηε ζε θάπνην θαηάζηεκα. Είηε 
θάπνηνο είλαη κνλάξρεο είηε θνηλόο ζλεηόο, πινύζηνο ή θησρόο, ε 
αγάπε κπνξεί λα αλζίζεη κέζα ηνπ κόλν, όηαλ εγθαηαιείςεη ηνλ 
εγσηζκό θαη ηελ ππεξνςία θαη είλαη έηνηκνο λα θάλεη ζπζίεο ζηε δσή 
ηνπ.  

Ο Θεόο είλαη κέζα ζε όια ηα πιάζκαηα. Σν θαζεηί ζε απηό ηνλ 
θόζκν είλαη κηα κνξθή ηνπ Θενύ. Η Θετθή Δύλακε πνπ δηέπεη ηα πάληα 
είλαη εθείλε πνπ δίλεη δσή ζην θαζεηί, όιν ηνλ θαηξό. Κάζε άλζξσπνο 
είλαη θαη κία ελζάξθσζε ηνπ Θενύ. Όηαλ θαηαλνήζεηε απηή ηελ πςειή 
αιήζεηα θαη απνθηήζεηε απηή ηελ βέβαηε πίζηε, δε ζα είλαη δπλαηόλ λα 
αθνινπζήζεηε ιαλζαζκέλν δξόκνη. Ο θάζε άλζξσπνο πξέπεη λα  
αλαγλσξίζεη ηελ Θεόηεηα πνπ ελνηθεί κέζα ζε όινπο. Απηή ε 
πξνζπάζεηα πξέπεη λα γίλεη από ηνλ θαζέλα.  Γη’ απηόλ, αθξηβώο, ηνλ 
ζθνπό ηνπ έρεη παξαρσξεζεί ε αλζξώπηλε γέλλεζε. 

Εζείς κι Εγώ είμαζηε Ένα 

Τπάξρνπλ πνιινί, νη νπνίνη δελ έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ θύζε ηνπ άη 
θαη αλαξσηηνύληαη: Πνηνο είλαη ν άη; Γηαηί δξα κε απηόλ ή κ’ εθείλνλ 
ηνλ ηξόπν; Απηά ηα εξσηήκαηα ππνβάιινληαη. αο ιέγσ όηη δελ είκαη 
Σαλλσάζη, δειαδή απαξλεηήο ή κνλαρόο. Δελ είκαη Γηόγθη, δειαδή 
πλεπκαηηθόο αζθεηήο. Δελ είκαη Μπόγθη, δειαδή άλζξσπνο ηεο 
εγθόζκηαο απόιαπζεο. Δελ είκαη νύηε Τσάγθη, δειαδή πνπ 
ππνβάιιεηαη ζε ζπζίεο. Εγώ είκαη Εγώ. Απηό ην κεγάιν Εγώ» είλαη ην 
πξσηαξρηθό όλνκα ηνπ Άηκα, ηνπ ζετθνύ Εαπηνύ. Ο ζαλλσάζη, ν γηόγθη, 
ν κπόγθη ή ν ησάγθη, όινη δεζκεύνληαη από εμσηεξηθνύο πεξηνξηζκνύο. 
Εγώ, όκσο, δελ ππόθεηκαη ζε θαλέλαλ πεξηνξηζκό. Είκαη ε απέξαληε 
Επδαηκνλία. Σν αιεζηλό όλνκά κνπ είλαη απιώο «Εγώ». Σν «Εγώ» δελ 
είλαη έλα όλνκα πνπ δίλεηαη κεηά ηελ γέλλεζε θάπνηνπ. Γηα λα 
κπνξέζεηε λα κε θαηαλνήζεηε, πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε όηη απηό 
ην «Εγώ» ππάξρεη κέζα ζηνλ θαζέλα. Η ιέμε «Εγώ» ρξεζηκνπνηείηαη 
από όινπο ζε θάζε επθαηξία γξαπηνύ ή πξνθνξηθνύ ιόγνπ, είηε 
πξόθεηηαη γηα εθαηνκκπξηνύρν είηε γηα επαίηε. Απηό ην «Εγώ» είλαη ην 
ίδην ην Μπράκα, δειαδή ν Θεόο. Όηαλ ζαο ξσηνύλ γηα ην όλνκά ζαο, 
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πξέπεη λα είζηε ζε ζέζε λα απαληήζεηε, «Αράκ Μπξακάζκη», δειαδή 
«Εγώ είκαη ην Μπξάκα». 

Ελζαρθώζεης ηες Αγάπες! 

Τπάξρεη κόλν έλα πξάγκα, ην νπνίν ζα ήζεια λα Μνπ λα 
πξνζθέξεηε ζήκεξα. Απηό είλαη ε πξνζεπρή ζαο γηα ηελ επηπρία θαη 
ηελ επεκεξία όισλ ησλ αλζξώπσλ: «ακάζηα Λόθα νύθηλν 
Μπαβάληνπ». Μόλν όηαλ ην θάλεηε απηό, ζα ππάξμεη αιεζηλή ελόηεηα. 
Μελ εύρεζηε γηα εηξήλε θη επεκεξία κόλν γηα ηελ ρώξα ζαο. Να 
πξνζεύρεζηε γηα ηελ επεκεξία όισλ ησλ ρσξώλ. Όινη είλαη αδέιθηα 
καο, είηε βξίζθνληαη ζηελ Ιλδία είηε ζην Παθηζηάλ, είηε ζηελ Ακεξηθή, 
είηε ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρώξα ηνπ θόζκνπ. Είηε ην πηζηεύεηε είηε όρη, 
κπνξώ λα πξνζειθύζσ αλζξώπνπο από ηόζεο πνιιέο ρώξεο, ιόγσ 
ηεο αγάπεο Μνπ, ε νπνία αγθαιηάδεη ηνπο πάληεο θαη ηα πάληα.  

Σξεηο είλαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα ηεξείηε, αλ ζέιεηε λα 
βηώζεηε ηνλ Θεό κέζα ζαο θαη λα γίλεηε Έλα κε ηνλ νπάκη. Είλαη ηα 
ηξία «Ρ»: Purity (Αγλόηεηα), Patience (Τπνκνλή) θαη Persevearance 
(Εκκνλή). Οπνηνζδήπνηε δηαζέηεη απηέο ηηο ηξεηο αξεηέο δελ έρεη ηίπνηε 
λα θνβεζεί. Οπνπδήπνηε θαη αλ βξίζθεηαη, ζα έρεη ηελ πξνζηαζία ηνπ 
άη, ηνπ Κπξίνπ ηνπ Πνπηηαπάξηη.  

Ο Κύρηος ηοσ Ποσηηαπάρηη ζα ζας προζηαηεύεη πάληοηε. Είλαη 
ε ελζάρθφζε ηες Σσκπόληας. Θα ζας πηάζεη από ηο τέρη θαη 
ζα ζας βοεζήζεη λα δηαζτίζεηε ηολ φθεαλό ηες δφής. Ποηέ δε 
ζα ζας εγθαηαιείυεη, ζα είλαη πάληα θοληά ζας. 

                                                    (Ποίεκα ζηα Τέιοσγθοσ) 

Ελζαρθώζεης ηες Αγάπες! 

Αιεζηλά, είζηε πνιύ ηπρεξνί, πνπ κπνξείηε λα απνιακβάλεηε ηελ 
Θετθή εγγύηεηα ηνπ άη. Απηό είλαη απνηέιεζκα ησλ πξάμεώλ ζαο ζε 
πνιιέο πξνεγνύκελεο γελλήζεηο. Είλαη πνιύ κεγάιε επινγία πνπ έρεηε 
ηελ επηπρία λα βαδίδεηε λα κηιάηε, λα ηξαγνπδάηε θαη λα δείηε κε ηνλ 
άη. Είζηε κε ηνλ άη θαη ν άη είλαη κ’ εζάο. Να ζπκάζηε πάληα πσο, 
Εζείο θη Εγώ είκαζηε Έλα. πλεπώο, αλαπηύμηε αθιόλεηε πίζηε ζηνλ 
Θεό.     

- Αποζπάζμαηα από Ομιλίες Γενεθλίων ηοσ Μπαγκαβάν 

 

 


