Ομιλία ηος Μπαγκαβάν ζηιρ 12 Ιοςλίος 1996

Η ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΣΟΤ ΟΝΟΜΑΣΟ ΣΟΤ ΘΔΟΤ
ΔΙΝΑΙ Η ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΔΡΗ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ
ΠΔΙΘΑΡΥΙΑ ΣΗΝ ΔΠΟΥΗ ΚΑΛΙ
Ω, άνθπυπε! Όπυρ έναρ δςναμικόρ ζηπαηόρ είναι η
τςσή ηος κάζηπος, η ηιμή είναι η τςσή ηηρ γςναίκαρ και
η ςπογπαθή είναι η τςσή ενόρ γπαμμαηίος, η αλήθεια
είναι η τςσή ηηρ ομιλίαρ.
(Ποίημα ζηα Τέλοςγκος)

ΝΑ ΔΙΑΥΤΛΑΕΣΕ ΣΙ ΑΞΙΕ
ΠΟΤ Α ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΖΟΤΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤ,
ΜΕ ΑΓΝΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΗ

Α

λ μερλάηε απηή ηελ αξρή, είλαη ζαλ λα μερλάηε ηελ αμία ηεο
αλζξώπηλεο ύπαξμεο.
Σποςδαζηέρ!

Αλ έρεηε λα πείηε θάηη, κηιήζηε ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
ζηηγκήο θαη ηεο πεξίζηαζεο. Μηιήζηε κε ηαπεηλόηεηα, κε ηξόπν πνπ
λα κελ πιεγώλεηε ηνπο άιινπο. Πνηέ λα κελ πξνθέξεηε ζθιεξά
ιόγηα. Να κε ιέηε κηα αλαιήζεηα κόλν θαη κόλν γηα λα επραξηζηήζεηε
θάπνηνλ. Δίηε αξέζεη ζηνπο άιινπο είηε όρη, εζείο πξέπεη λα εκκέλεηε
ζην γξάκκα θαη ην πλεύκα ηεο αιήζεηαο. Να κηιάηε κε πεηζώ. Μόλν
ηόηε ζα ζαο ζέβνληαη ζηελ θνηλσλία. Να ζέβεζηε γεληθόηεξα ηα
άηνκα, ηελ θνηλσλία, ην έζλνο θαη ηελ αλζξώπηλε θπιή. Η νκηιία
είλαη ε βάζε γηα όια απηά. Θεσξήζηε ηελ νκηιία ζαλ ηελ αλαπλνή
ηεο δσήο ζαο.
Η Αλήθεια είναι ηο ηολίδι ηης Ομιλίας
Γλσξίδεηε γηαηί ζαο δόζεθε ε γιώζζα; Δίλαη κήπσο γηα λ’
αζρνιείζηε κε άζθνπν θνπηζνκπνιηό; Όρη, βέβαηα! Η γιώζζα ζάο
δόζεθε γηα λα ιέηε ηελ αιήζεηα. Η αιήζεηα είλαη ην ζηνιίδη ηεο
νκηιίαο, όπσο ε θηιαλζξσπία είλαη ην ζηνιίδη ηνπ ρεξηνύ πνπ ηελ
πξνζθέξεη. Η θαιή ζπκπεξηθνξά είλαη ε αλαπλνή ηνπ αλζξώπνπ. Ο
άλζξσπνο όκσο ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ ηθαλόηεηα ηεο νκηιίαο θαηά
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ηξόπν κεξνιεπηηθό, πξνθέξεη αλαιήζεηεο θαη θαηά ζπλέπεηα, ράλεη
ηνλ ζεβαζκό ηεο θνηλσλίαο. Πνην είλαη ην πξαγκαηηθό ζηνιίδη ηνπ
αλζξώπνπ; Δίλαη ε αιήζεηα. Οη γξαθέο ιέλε: Να ιέηε ηελ αιήζεηα, λα
κηιάηε θαηά ηξόπν επράξηζην, λα κε ιέηε αιήζεηεο δπζάξεζηεο
αιήζεηεο.1 Να ιέηε ηελ αιήζεηα θαη λα αζθείηε ηελ αξεηή.2 Απηέο νη
δύν αξρέο είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ Ιλδηθνύ πνιηηηζκνύ.
Δμαγλίζηε ηηο θαξδηέο ζαο θαη ηνπο εαπηνύο ζαο αθνινπζώληαο ηηο
δύν απηέο αξρέο.
Η Δηξήλε είλαη ην ζηνιίδη ησλ επγελώλ ςπρώλ. Η Αιήζεηα είλαη ην
ζηνιίδη ηνπ αλζξώπνπ. Η Δπδαηκνλία είλαη ην ζηνιίδη ηνπ Θενύ. Ο
άλζξσπνο κπνξεί λα θηάζεη ηελ ππέξηαηε επηπρία κόλν κε ηελ
ελαηέληζε ηνπ Θενύ. Η ζσκαηηθή θαη ε εγθόζκηα επηπρία είλαη
παξνδηθή. Γελ είλαη πξαγκαηηθή επηπρία. Τπό ηελ επήξεηα ηεο
ππεξνςίαο, ηνπ πινύηνπ θαη ηεο δύλακεο, ν άλζξσπνο αθνινπζεί
πνιιά θαθόβνπια κνλνπάηηα. Όκσο ηα πινύηε θαη ε δύλακε δελ
είλαη παξά θεπγαιέα ζύλλεθα. Η ζσκαηηθή δύλακε, ε λνεηηθή
δύλακε θαη ε δύλακε ηνπ πινύηνπ, δελ είλαη παξά πξνζσξηλέο.
Μποπεί κανείρ να έσει ζυμαηική δύναμη και εςθςία
Χυπίρ όμυρ θεφκή σάπη, θα θηάζει ζηη δςζηςσία.
Ο Κάπνα ήηαν έναρ ζποςδαίορ πολεμιζηήρ. Ποια όμυρ
ήηαν η ηύση ηος;
Ποηέ μην ξεσνάηε αςηή ηην αλήθεια.
(Ποίημα ζηα Τέλοςγκος)
Ο Κάξλα είρε ζσκαηηθή ξώκε, δύλακε επθπίαο θαη γλώζε ησλ
όπισλ. Ήηαλ όλησο πξνηθηζκέλνο κε όιεο ηηο δπλάκεηο. Ήηαλ
αλώηεξνο ηνπ Αξηδνύλα ζε όια απηά. Ο Αξηδνύλα δελ είρε ηελ
πνηόηεηα ηεο γελλαηνδσξίαο πνπ ραξαθηήξηδε ηνλ Κάξλα. Ο Κάξλα
πνηέ δελ αζεηνύζε ην ιόγν ηνπ. Παξόιν πνπ ήηαλ πξνηθηζκέλνο κε
όιεο ηηο αξεηέο θαη κε ην πλεύκα ηεο απηνζπζίαο, έγηλε έλαο από
ηνπο ηέζζεξηο θαθνύο Κανπξάβα,3 επεηδή δελ κπνξνύζε λ’ αζεηήζεη
ηελ ππόζρεζε πνπ είρε δώζεη ζηνλ θαθό Νηνπξπόληαλα. Πεο κνπ
πνηνο είλαη ν θίινο ζνπ γηα λα ζνπ πσ πνηνο είζαη. Όηαλ
ζπλαλαζηξέθεζηε θαθνύο αλζξώπνπο, νη θαθέο ηδηόηεηεο δηεηζδύνπλ
κέζα ζαο. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, όηαλ ζρεηίδεζηε κε θαινύο
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αλζξώπνπο, αθνκνηώλεηε ηηο θαιέο ηνπο ηδηόηεηεο. Όηαλ ην
θάξβνπλν έξζεη ζ’ επαθή κε ηε θσηηά, ιάκπεη όπσο απηή. Αλάινγα
κε ην πνηα είλαη ε ζπληξνθηά ζνπ ζα γίλεηο θη εζύ. Καηά ην αιεύξη θαη
ην Σζαπάηη. Καηά ην θαγεηό θαη ην ξέςηκν.
Η Δπιθσμία και η Απληζηία είναι η Αιηία ηης Πηώζης ηοσ
Ανθρώποσ
Σποςδαζηέρ!
Σν ηξαύκα πνπ πξνθαιείηαη από κηα πηώζε, κπνξεί κε ηνλ θαηξό λα
ζεξαπεπηεί, αιιά ην ηξαύκα πνπ πξνμελήζεθε από ζθιεξά ιόγηα,
δε ζα ζεξαπεπηεί πνηέ. Να ζεσξείηε ηελ αιήζεηα ζαλ ηελ αλαπλνή
ηεο δσήο ζαο. Όηαλ κηιάηε ζηνπο γνλείο, ηνπο θίινπο θαη ηνπο
ειηθησκέλνπο, βεβαησζείηε όηη ηα ιόγηα ζαο είλαη εκπνηηζκέλα από
ηελ αιήζεηα.
Ο Υάλνπκαλ ήηαλ ν ππνπξγόο ηνπ νπγθξίβα. Με εληνιή ηνπ,
ήξζε λα ζπλαληήζεη ηνλ Ράκα θαη ηνλ Λάθζκαλα. Ο Ράκα ήηαλ πνιύ
ηθαλνπνηεκέλνο κε ηνλ απαιό θαη γιπθύ ηξόπν νκηιίαο ηνπ
Υάλνπκαλ θαη κηιώληαο γη’ απηόλ είπε ζηνλ Λάθζκαλα: «Αγαπεηέ
κνπ αδειθέ, απηόο είλαη πξνηθηζκέλνο κε γαιήλε, αξεηέο θαη ηηκή. Η
γαιήλε αληαλαθιάηαη ζηελ νκηιία ηνπ. Οη αξεηέο ηνπ είλαη πξνθαλείο
από ην ζεβαζκό κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξεηαη. Η ηηκή ηνπ είλαη
θαηαθαλήο από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν θαηέβεθε από ηελ θνξπθή
ηνπ όξνπο Ρηζπακνύθα ζαλ αζηξαπή». Οη θαιέο ή νη θαθέο ηδηόηεηεο
ηνπ αλζξώπνπ θαλεξώλνληαη από ηελ νκηιία ηνπ. Ό,ηη βηώλεη είλαη ε
αληίδξαζε, ε αληήρεζε θαη ε αληαλάθιαζε ηεο νκηιίαο ηνπ.
Όινη γλσξίδεηε όηη ηελ ζεκεξηλή επνρή ην θαθό θαη ε αδηθία
ππεξηζρύνπλ παληνύ ζηνλ θόζκν. Απηό νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε
ηεο Δπνρήο Κάιη. Ο άλζξσπνο ζήκεξα είλαη βνπηεγκέλνο ζηηο
επηζπκίεο θαη ηελ απιεζηία. Οη επηζπκίεο ηνπ δε γλσξίδνπλ όξηα. Γελ
είλαη θαθό λα επηζπκεί θαλείο πξάγκαηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα
ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ. Όινη ρξεηαδόκαζηε θάπνηα πξάγκαηα
πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπκε ηελ αμηνπξέπεηά καο θαη ηελ ηηκή ηεο
νηθνγέλεηάο καο. Δίλαη θαζήθνλ καο λα δηαζθαιίζνπκε ηελ ηηκή θαη
ηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο. Η ηηκή ηεο θνηλσλίαο είλαη θαη ηηκή ηνπ
έζλνπο. Πξώηα έξρεηαη ην άηνκν, κεηά ε θνηλσλία θαη ζην ηέινο ην
έζλνο. Οη ζπνπδαζηέο, ινηπόλ, πξέπεη πξώηα λα θαιιηεξγήζνπλ ηνλ
αηνκηθό ηνπο ραξαθηήξα. Απηό είλαη πνπ πξνζδίδεη αμία θαη
ζεβαζκό ζην άηνκν. ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα δηαηεξεζεί αθέξαηα ε
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ηηκή ηεο νηθνγέλεηάο ζαο. ηνπο αξραίνπο ρξόλνπο, νη άλζξσπνη
έδηλαλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ ηηκή ηεο νηθνγέλεηαο, όηαλ γίλνληαλ
δηαπξαγκαηεύζεηο ζηηο πεξηπηώζεηο γάκσλ. Σελ ζεκεξηλή επνρή,
θαλείο δελ λνηάδεηαη γηα ην ραξαθηήξα ηνπ αηόκνπ ή γηα ηελ ηηκή ηεο
νηθνγέλεηαο. Γηα ηνλ άλζξσπν είλαη θπζηθό λα έρεη επγελείο
επηζπκίεο, έρνληαο πάληα θαηά λνπ ηνλ αηνκηθό ραξαθηήξα, ηελ ηηκή
ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο.
Καηά δεύηεξν ιόγν, ν άλζξσπνο ζήκεξα δηαθαηέρεηαη από
απιεζηία. Δίλαη αδύλαην λα ππνινγίζεη θαλείο πόζεο δσέο έρνπλ
ραζεί ιόγσ ηεο απιεζηίαο. Όπνπ θαη αλ θνηηάμνπκε ζήκεξα,
βιέπνπκε όηη νη αξεηέο θαη ε θηιία δελ έρνπλ θακία αμία. Μόλν ην
ρξήκα έρεη γίλεη ζεκαληηθό γηα ηνλ άλζξσπν. Οη άλζξσπνη ινηπόλ
ζπζζσξεύνπλ ηεξάζηην πινύην. Πνύ πάεη όκσο όινο απηόο ν
πινύηνο; Ση ηνλ θάλνπλ; Σνλ μνδεύνπλ γηα θάπνην θαιό ή
θηιαλζξσπηθό ζθνπό; Μήπσο ηνλ ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα παξέρνπλ
κόξθσζε θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε ζηνπο θησρνύο; Σίπνηε από όια
απηά δε ζπκβαίλεη. Μήπσο δελ έδεζαλ πνιινί βαζηιηάδεο πνπ
ζπζζώξεπζαλ πινύην θαη θέξδηζαλ έλα θαιό όλνκα θαη θήκε; Πνύ
βξίζθνληαη ηώξα; Γελ πήξαλ καδί ηνπο νύηε κηα ρνύθηα ρώκα
θεύγνληαο από απηόλ ηνλ θόζκν. Γελ είλαη θαζόινπ θαθό λα
θεξδίδεη θαλείο ρξήκαηα γηα ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηεο
θαζεκεξηλόηεηάο ηνπ. Δζείο όκσο λνκίδεηε όηη ε κόξθσζε πνπ
απνθηάηε δελ έρεη άιιν ζθνπό παξά ηελ απόθηεζε ρξήκαηνο.
Μποπεί να ςπεπηθανεύεζηε ζςζζυπεύονηαρ ηα πλούηη,
αλλά ούηε ελάσιζηη γαλήνη δεν μποπείηε ν’ αποκηήζεηε
με αςηά.
Μποπεί να ςπεπηθανεύεζηε για ηιρ πεπίθημερ ζποςδέρ
πος έσεηε κάνει,
αλλά ζε ηίποηα δεν θα ζαρ βοηθήζοςν ν’ αποκηήζεηε
ιίγε γαιήλε ζε ηνύηνλ ηνλ θόζκν.
(Ποίημα ζηα Τέλοςγκος)
Απηό είλαη ην «κεγαιείν» ηεο ζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο! Σν κόλν
πνπ θαηνξζώλεη είλαη λα πξνάγεη ηελ άζθνπε επηρεηξεκαηνινγία, ε
νπνία ππνζάιπεη ηελ ερζξόηεηα θαη δελ πξνάγεη ηελ εηξήλε. Γη’ απηό
ην ιόγν, δελ είλαη ζθόπηκν λα ελδίδεη θαλείο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία.
Πξνθεηκέλνπ ν άλζξσπνο λα δηαζθαιίζεη ηελ αλζξώπηλε
ηδηόηεηά ηνπ, ηξία πξάγκαηα πξέπεη λα θαιιηεξγήζεη: Αγλόηεηα,
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Τπνκνλή θαη Δπηκνλή.4 Απηέο είλαη νη ηξεηο βαζηθέο αλζξώπηλεο
αμίεο. Όηαλ έρεηε Αγλόηεηα, ζα απνθηήζεηε Αιήζεηα θαη Νηάξκα
(Αξεηή) θαη ζα βηώζεηε επδαηκνλία εθαξκόδνληάο ηα. Όηαλ έρεηε
Τπνκνλή, ε ζπκπεξηθνξά ζαο ζα είλαη ελάξεηε θαη ζα ηεξείηε ηνλ
θαλόλα ηεο Με-βίαο. Όηαλ έρεηε Δπηκνλή, ζα απνθηήζεηε όιεο ηηο
Αλζξώπηλεο Αμίεο. Όηαλ ππνθηλείζηε από αγάπε θαη αξεηή, δε ζα
θαηαθεύγεηε πνηέ ζηε βία. Όηαλ θάπνηνο είλαη θύξηνο ηεο αιήζεηαο
θαη ηεο γαιήλεο, θακία θαηάζηαζε δελ ζα ηνλ δηαηαξάμεη. Αθόκα θαη
κηα κόλν από ηηο ηέζζεξηο Αλζξώπηλεο Αμίεο λα δηαθαηέρεζηε –
δειαδή Αιήζεηα, Νηάξκα, Δηξήλε θαη Αγάπε – είλαη βέβαην όηη ζα
εθαξκόδεηε ηελ Με-βία. Γελ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε θάπνηα ηδηαίηεξε
πξνζπάζεηα γηα λα θαιιηεξγήζεηε ηελ Με-βία. Αξθεί λα έρεηε
ηνπιάρηζηνλ κία από ηηο ηέζζεξηο αλζξώπηλεο αμίεο.
Λόγυ ηηρ έλλειτηρ θόβος για ηην αμαπηία και αγάπηρ
για ηον Θεό,
η ανθπυπιά ηυν ανθπώπυν έσει παπακμάζει.
Αςηό είναι καηαζηποθικό για ηην παγκόζμια ειπήνη.
(Ποίημα ζηα Τέλοςγκος)
Αθόκα θαη αλ θάπνηνο είλαη πεξηνξηζκέλεο εμππλάδαο ή
αληίιεςεο, έρεη όκσο θόβν γηα ηελ ακαξηία, απηό είλαη αξθεηό. Όζα
πινύηε, ρξπζό ή πιηθά αγαζά θαη αλ έρεη θαλείο, αλ ηνπ ιείπεη ν
θόβνο γηα ηελ ακαξηία, ην ιηγόηεξν πνπ ζα ραξαθηεξηζηεί είλαη
αδαήο. Κάπνηε, ν Πξαραιάληα είπε ζηνλ παηέξα ηνπ: «Γηαηί
ζθνηώλεηο αζώνπο αλζξώπνπο, κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ζθνηώλεηο
άγξηα δώα ζην δάζνο, όηαλ πεγαίλεηο γηα θπλήγη; Δπηδίδεζαη ζε
πξάμεηο βίαο κόλν θαη κόλν γηα ηελ εμάπισζε ηνπ βαζηιείνπ ζνπ. Ση
θεξδίδεηο ζθνηώλνληαο ηόζνπο αλζξώπνπο; Γελ είλαη ζσζηόο απηόο
ν ηξόπνο. Πώο κπνξεί θάπνηνο, πνπ έρεη γίλεη δνύινο ησλ
εζσηεξηθώλ ερζξώλ, λα θαηαθηήζεη ηνπο εμσηεξηθνύο ερζξνύο ηνπ;
Έρεηο πνιινύο ερζξνύο κέζα ζνπ. Πνηνη είλαη απηνί; Δίλαη ε
επηζπκία, ν ζπκόο, ε απιεζηία, ε ςεπδαίζζεζε, ε ππεξεθάλεηα, ε
δήιηα.5 Έρνληαο ππνθύςεη ζε απηνύο ηνπο έμη εζσηεξηθνύο ερζξνύο,
ζθνηώλεηο αζώνπο ζην δηάβα ζνπ. Απηό είλαη κεγάιε ακαξηία».
Πξώηα, ινηπόλ, πξέπεη λα ζθνηώζεηε εζσηεξηθνύο ζαο ερζξνύο,
όπσο είλαη ε επηζπκία, ν ζπκόο, ην κίζνο θ.ιπ. Μόλν ηόηε ζα
4
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κπνξέζεηε λ’ αλαπηύμεηε θόβν γηα ηελ ακαξηία. Πνηα είλαη ε αηηία γηα
ηελ ηόζε αλαηαξαρή πνπ δηαθαηέρεη ηε ρώξα, ζήκεξα; Ο ιόγνο είλαη
ε έιιεηςε θόβνπ γηα ηελ ακαξηία θαη αγάπεο γηα ηνλ Θεό. Όπνπ θαη
αλ γπξίζεηε ην βιέκκα ζαο, δηαπηζηώλεηε αλαηαξαρή θαη
αλαβξαζκό, είηε ζην δάζνο, ζηελ θνξθή ησλ ιόθσλ, ζηηο πόιεηο ή
ηα ρσξηά. Όινη ζαο γλσξίδεηε, όηη αλ ππάξρεη κόλν έλα βξαρηόιη ζην
ρέξη, δελ πξόθεηηαη λα θάλεη θαλέλα ζόξπβν. Μόιηο όκσο
πξνζζέζεηε έλα αθόκε βξαρηόιη, ζ’ αξρίζνπλ λα θάλνπλ ζόξπβν.
Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, όπνπ βξεζνύλ δύν άλζξσπνη καδί, ζα ππάξμεη
αλαηαξαρή θαη αλαβξαζκόο. Λόγσ ηεο επίδξαζεο ηεο Δπνρήο Κάιη,
ε εγθαξηέξεζε, ε θαηαλόεζε, ε θηιία, ε ζπκπόληα θαη ε θαινζύλε
έρνπλ εμαιεηθζεί. Παληνύ θπξηαξρεί ν εγσηζκόο θαη ην πξνζσπηθό
ζπκθέξνλ.
Οη ζπνπδαζηέο, ζήκεξα, πξέπεη λα ππόζρνληαη όηη ζα
δνπιεύνπλ γηα ην θαιό ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ρώξαο,
γεληθόηεξα. Μόλν ηόηε κπνξεί λ’ απνθηήζεη αμία ε εθπαίδεπζή ηνπο.
Μπνξείηε λ’ απνθηήζεηε εηξήλε, κόλνλ όηαλ ππεξεηείηε ηελ παηξίδα.
Γελληέζηε θαη κεγαιώλεηε κέζα ζηελ θνηλσλία. Η βνήζεηα θαη ε
ελζάξξπλζε πνπ ζαο παξέρεη ε θνηλσλία, απνηεινύλ ηε βάζε γηα
ηελ πξόνδό ζαο. Γη’ απηό, πξέπεη λα ππεξεηείηε ηελ θνηλσλία θαη λα
εθθξάδεηε ηελ επγλσκνζύλε ζαο πξνο απηήλ.
Να Βοηθάηε ηοσς Άλλοσς ζηο Μέηρο ηοσ Γσναηού
Όηαλ ιέηε θαιά ιόγηα, θεξδίδεηε ηελ εκπηζηνζύλε ησλ άιισλ. Ο
Απηνθξάηνξαο Μπάιη είπε ζην Γάζθαιό ηνπ όηη δελ ππήξρε
κεγαιύηεξε ακαξηία από ηελ αζέηεζε κηαο ππόζρεζεο. Παξάβιεπε
αθόκα θαη ηελ ζπκβνπιή ηνπ Γαζθάινπ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα
παξακέλεη αθνζησκέλνο ζηελ αιήζεηα. Όηαλ ν Βάκαλα δήηεζε από
ηνλ Μπάιη έλα θνκκάηη γεο, ν Γάζθαιόο ηνπ ν νπθξαηζάξπα ηνλ
πξνεηδνπνίεζε, ιέγνληαο: «Μπάιη! Ο Βάκαλα δελ είλαη έλαο θνηλόο
ζλεηόο, αιιά ν ίδηνο ν Ναξάγηελα (Θεόο). Αλ ηνπ δώζεηο ηελ γε πνπ
ζνπ δήηεζε, ζα θαηαληήζεηο επαίηεο». Ο Μπάιη απάληεζε:
«Γάζθαιε! Όηαλ ν ίδηνο ν Θεόο απιώλεη ην ρέξη Σνπ κπξνζηά κνπ
δεηηαλεύνληαο, πνηνο είκαη εγώ πνπ ζα Σνπ αξλεζώ; Καη βέβαηα ζα
εθπιεξώζσ ηελ ππόζρεζή κνπ. Γελ λνηάδνκαη γηα ηελ κνίξα κνπ.
Γηα κέλα απνηειεί κέγηζηε θαιή ηύρε ην γεγνλόο όηη ην ρέξη κνπ είλαη
ςειόηεξα από ην δηθό Σνπ. Μπνξεί όλησο λα ππάξμεη θαιύηεξε
ηύρε γηα κέλα από απηή; Δίκαη δηαηεζεηκέλνο λα θάλσ νηηδήπνηε
πξνθεηκέλνπ λ’ απνθηήζσ απηή ηελ επινγία».
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Η ηηκή ζαο, έγθεηηαη ζηελ ηήξεζε ηνπ ιόγνπ ζαο. Η λεόηεηα είλαη
ζαλ ην πεξαζηηθό ζύλλεθν, πνπ έξρεηαη θαη παξέξρεηαη. Γε
βξηζθόηαλ εδώ ζηελ αξρή θαη δελ πξόθεηηαη λα δηαξθέζεη σο ην
ηέινο. Δκθαλίδεηαη θαη εμαθαλίδεηαη θάπνπ ελδηάκεζα, ζαλ ην
ηξερνύκελν λεξό θάησ από ηα πόδηα ζαο. Πόζν άξαγε κπνξεί λα
θξαηήζεη; αλ πξνζσξηλή θαη παξνδηθή πνπ είλαη ε λεόηεηα, δελ
είλαη θάηη γηα ην νπνίν ζα έπξεπε λα ππεξεθαλεύεζηε. Έρνληαο
θαηά λνπ ην κέιινλ θαη ην θαιό ηεο θνηλσλίαο, αλαπηύμηε
αηαιάληεπηε όξαζε θαη ζηαζεξό λνπ. Καη όρη κόλν απηό, πξέπεη
αθόκε λ’ απνθηήζεηε έλα θαιό όλνκα γηα ράξε ησλ γνληώλ ζαο.
Δξγάδνληαη ζθιεξά θαη ππνθέξνπλ θάζε είδνπο ηαιαηπσξίεο γηα ην
θαιό ζαο θαη ηελ πξόνδό ζαο. Η κόλε επηζπκία ηνπο είλαη λα
νινθιεξώζεηε ηηο ζπνπδέο ζαο, λα έρεηε θαιή πξόνδν ζηε δσή ζαο
θαη λ’ απνθηήζεηε έλα θαιό όλνκα. Πξέπεη, ινηπόλ, λα θαηαβάιεηε
θάζε πξνζπάζεηα, ώζηε λα είλαη ήξεκνη θη επηπρηζκέλνη.
Ο αλόεηνο άλζξσπνο, παξά ηελ κόξθσζή ηνπ, δε ζα γλσξίζεη
ηνλ πξαγκαηηθό ηνπ Δαπηό. Ση είλαη όιε απηή ε ζύγρξνλε
εθπαίδεπζε; Σν κόλν πνπ πξνζθέξεη είλαη γλώζε από ηα βηβιία. Με
απηνύ ηνπ είδνπο ηελ εθπαίδεπζε δελ πξόθεηηαη λ’ απνθηήζεηε θαιό
όλνκα. ηελ θνηλσλία, ν κόλνο ηξόπνο λ’ απνθηήζεηε θαιό όλνκα
είλαη κε θαιέο πξάμεηο. Πξνζπαζήζηε λ’ αλαθνπθίδεηε ηα βάζαλα
ησλ ζπλαλζξώπσλ ζαο. Να βνεζάηε ηνπο άιινπο ζην κέηξν πνπ
κπνξείηε. Αλ θαη ν νπάκη ζάο έρεη πεη λα θαιιηεξγείηε ην πλεύκα
απηνζπζίαο, απηό δε ζεκαίλεη όηη εζείο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεηε
ηηο δπλαηόηεηέο ζαο. Γελ κπνξείηε λα έρεηε πεξηζζόηεξν λεξό από
εθείλν πνπ ρσξάεη ην δνρείν ζαο. Θα έρεηε ηόζν λεξό, όζν ρσξάεη.
Αλ ζέιεηε πεξηζζόηεξν λεξό, πξέπεη λα θξαηάηε κεγαιύηεξν δνρείν.
Απηό ζεκαίλεη, όηη πξέπεη λα δηεπξύλεηε ηελ θαξδηά ζαο. Σόηε, ζα
απνθηήζεηε πινύην ζπλαηζζεκάησλ.
Σποςδαζηέρ!
Όηαλ ζαο έξρεηαη νπνηαδήπνηε ζθέςε ζην λνπ, ρξεζηκνπνηήζηε ηελ
δηαθξηηηθή ζαο ηθαλόηεηα θαη δηεξσηεζείηε αλ είλαη θαιή ή θαθή
ζθέςε, ζσζηή ή ιαζεκέλε ζθέςε. Σόηε θαη κόλν ηόηε λα ελεξγείηε
αλάινγα. Με ελεξγείηε βηαζηηθά. Από ηελ βηαζύλε δεκηνπξγείηαη
ζπαηάιε, από ηελ ζπαηάιε αλεζπρία. Με βηάδεζηε, ινηπόλ. Αο
έρεηε ηνλ ρξόλν γηα λα ζθεθηείηε πξηλ θάλεηε νηηδήπνηε. Απηό, όκσο,
δε ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα ζπαηαιάηε άζθνπα ην ρξόλν ζαο. Ο
ρξόλνο είλαη Θεόο.
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Σε ζεκεξηλή επνρή, ε θαηάζηαζε είλαη ηέηνηα πνπ νη άλζξσπνη
πξνζπαζνύλ λα θαηαρξαζηνύλ αθόκα θαη ηηο θαιέο πξάμεηο ησλ
άιισλ. Αθόκα θαη όηαλ ηνπο βνεζάηε, απηνί πξνζπαζνύλ λα ζαο
θάλνπλ θαθό. Υσξίο ακθηβνιία, πξέπεη λα βνεζάεη θάπνηνο εθείλνλ
πνπ ηνλ βιάπηεη, όηαλ έρεη αλάγθε βνήζεηαο.
Δεν είναι και ηόζο ζποςδαίο να βοηθάει κανείρ
ανθπώποςρ πος ηον έσοςν βοηθήζει. Όμυρ, είναι
ανώηεπορ ηθικά αςηόρ πος βοηθάει ακόμη κι εκείνοςρ
πος ηος έσοςν κάνει κακό.
(Ποίημα ζηα Τέλοςγκος)
Αιιά πξέπεη λα θάλεηε ρξήζε ηεο δηάθξηζήο ζαο, όηαλ βνεζάηε
ηνπο άιινπο. Πξέπεη λα αλαινγίδεζηε κέρξη πνηνπ ζεκείνπ κπνξείηε
λα βνεζήζεηε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο. αο έρσ μαλαπεί απηή ηελ
ηζηνξία: Όηαλ ν Μνράκκαλη Γθόξη επηηέζεθε ζηνλ Πξίηβη Ραηδ,
ληθήζεθε. Ο Πξίηβη Ραηδ όκσο, σο αλνηρηόθαξδνο εγέηεο πνπ ήηαλ,
ηνλ ζπγρώξεζε θαη ηνλ άθεζε ειεύζεξν. Αξγόηεξα, ν Μνράκκαλη
Γθόξη επηηέζεθε θαη πάιη ζηνλ Πξίηβη Ραηδ. Νίθεζε ηνλ Πξίηβη Ραηδ,
ηνλ αηρκαιώηηζε θαη ηνλ ηύθισζε. Γελ επέδεημε θαλέλα πλεύκα
επγλσκνζύλεο πξνο εθείλνλ πνπ ηελ πξνεγνύκελε θνξά ηνλ είρε
αθήζεη λα θύγεη άζηθηνο. Πξέπεη, ινηπόλ, λα είζηε πξνζεθηηθνί όηαλ
ζπγρσξείηε άηνκα ηα νπνία είλαη απνδεδεηγκέλα ζθιεξά. Αζθαιώο,
ε ζπγρώξεζε είλαη κεγάιε αξεηή, αιιά όηαλ ηελ δίλεηε ζε άηνκα
πνπ είλαη θαθόβνπια, ηόηε κπνξεί λα θάλεη πεξηζζόηεξν θαθό παξά
θαιό. Απηά ηα άηνκα πξέπεη λα ηα ζπγρσξείηε κηα, ην πνιύ δύν
θνξέο. Γελ πξέπεη λα ηα ζπγρσξείηε θάζε θνξά πνπ ζαο θάλνπλ
θαθό, δηόηη έηζη βάδεηε ηνλ εαπηό ζαο ζε θίλδπλν.
σμβοσλές για ηον Έλεγτο ηοσ Θσμού
Να έρεηε πάληα θαιά αηζζήκαηα θαη θαιέο ζθέςεηο γηα όινπο.
Ωζηόζν, λα ζπκπεξηθέξεζηε κε κεγάιε πξνζνρή, αλάινγα κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο ζηηγκήο θαη ηεο πεξίζηαζεο. Μάζεηε λα κηιάηε
ρακειόθσλα θη επράξηζηα, θαηά ηξόπν επράξηζην. Απηό γίλεηαη
πεξηζζόηεξν γηα ηε δηθή ζαο ηθαλνπνίεζε παξά γηα ηνπο άιινπο.
Δίλαη θνξέο πνπ ζαο δηαθαηέρεη ζπκόο, ν νπνίνο δεκηνπξγεί κεγάιε
αλαζηάησζε ζην λνπ ζαο. Πξέπεη λα θαηαβάιιεηε πξνζπάζεηα λα
ηνλ θαηεπλάζεηε. ε κηα θξίζε ζπκνύ, κελ δξάζεηε ακέζσο.
Όποιορ έσει θςμό, δεν θα πεηύσει ζε καμιά ηος
πποζπάθεια. Θα αμαπηήζει και θα γελοιοποιηθεί από
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ηοςρ πάνηερ. Οι δικοί ηος άνθπυποι θα ηον
εγκαηαλείτοςν. Θα σάζει πλούηο και ζεβαζμό. Ο θςμόρ
ηος θα ηον καηαζηπέτει ηελείυρ.
(Ποίημα ζηα Τέλοςγκος)
Σποςδαζηέρ!
Τπάξρνπλ θάπνηεο ζπκβνπιέο πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα
θαηεπλάζεηε ην ζπκό ζαο. Σν πξώην βήκα είλαη λ’ απνκαθξπλζείηε
ακέζσο από ην κέξνο όπνπ εθδειώζεθε ν ζπκόο ζαο θαη λα πηείηε
έλα πνηήξη θξύν λεξό. Μεηά πεγαίλεηε θαη θνηηάμηε ην πξόζσπό
ζαο ζ’ έλαλ θαζξέπηε. Θα ζπλεηδεηνπνηήζεηε πόζν άζρεκν θαη
παξακνξθσκέλν γίλεηαη ην πξόζσπό ζαο, όηαλ ζπκώλεηε. Θα
κνηάδεηε κε ηνλ νπξπαλάθα. Σόηε ζ’ αεδηάζεηε κε ηνλ ζπκό ζαο θαη
ζα πείηε ζηνλ εαπηό ζαο: «Νηξνπή κνπ! Γελ πξέπεη πνηέ λα ελδίδσ
ζην ζπκό». Αλ παξόια απηά δε κεηξηαζηεί ν ζπκόο ζαο, πεγαίλεηε
ζηελ ηνπαιέηα ακέζσο, αλνίμηε ηελ βξύζε θαη βάιηε έλα θνπβά από
θάησ. Όηαλ ην λεξό αξρίζεη λα ηξέρεη κέζα ζηνλ θνπβά, εθιάβεηε
ηνλ ήρν απηό σο κνπζηθό ηόλν θαη αξρίζηε λα ςάιιεηε ην Θείν
Όλνκα. Όιεο ζαο νη ακαξηίεο ζα μεπιπζνύλ κόιηο αξρίζεηε λα
ςάιιεηε Μπάηδαλ. Μπνξείηε, επίζεο, λα θάλεηε κηα ζύληνκε βόιηα.
Απηέο νη ζπκβνπιέο ιεηηνπξγνύλ ζαλ θάξκαθν θαη θέξλνπλ ην ζπκό
θάησ από ηνλ έιεγρό ζαο.
Οη πξόγνλνί καο ζπλήζηδαλ λα θαιιηεξγνύλ ηηο θπζηθέο
αλζξώπηλεο ηδηόηεηέο ηνπο αθνινπζώληαο κεζόδνπο, όπσο απηέο
πνπ αλαθέξζεθαλ. Σόηε, δελ ππήξραλ ράπηα γηα ηελ κείσζε ηνπ
άγρνπο θαη ηελ εξεκία ηνπ λνπ. Σελ ζεκεξηλή επνρή, κόιηο ζαο
πηάζεη ην άγρνο, ν γηαηξόο ζάο δίλεη ράπηα. Σα ράπηα απηά ελεξγνύλ
σο εξεκηζηηθά θαη ζαο θνηκίδνπλ. Γελ πξέπεη λ’ απνθηήζεηε ηελ
ζπλήζεηα λα παίξλεηε ηέηνηνπ είδνπο ράπηα. Πνην είλαη ην ράπη πνπ
πξέπεη λα παίξλεηε; Η επαλάιεςε ηνπ Θείνπ Ολόκαηνο είλαη ν
κόλνο δξόκνο πξνο ηελ απειεπζέξσζε, απηή ηελ Δπνρή ηεο Κάιη.6
Η επαλάιεςε ηνπ Θείνπ Ολόκαηνο είλαη πνιύ ζεκαληηθή απηή ηελ
Δπνρή ηεο Κάιη. Γελ ππάξρεη θαιύηεξν θάξκαθν. Γη’ απηό, λα
ςάιιεηε πάληα ην Θείν Όλνκα. Η επαλάιεςε ηνπ Θείνπ Ολόκαηνο
ζα απνκαθξύλεη όιεο ζαο ηηο ζηελνρώξηεο θαη ηηο αλεζπρίεο,

6

Harer Nama Harer Nama Harer Namaiva Kevalam, Kalau Nastyeva
Nastyeva Nastyeva Gathiranyatha.
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ραξίδνληάο ζαο γαιήλε θαη επδαηκνλία. Πνηα είλαη ε κεγαιύηεξε δύλακε
ηεο Δπνρή ηεο Κάιη;
Ω, άνθπυπε! Δεν ςπάπσει καλύηεπη Εποσή από αςηή ηηρ
Κάλι,γιαηί ηην Εποσή αςηή μποπεί κανείρ να θηάζει ζηην
απελεςθέπυζη, τάλλονηαρ μόνο ηο Θείο Όνομα.
(Σανζκπιηικό Ποίημα)
Φάλλεηε ηο Θεϊκό Όνομα και Αποκηήζηε Δσδαιμονία
Γελ ππάξρεη ηίπνηα πην ππέξνρν από ηελ επαλάιεςε ην Θείνπ
Ολόκαηνο ζ’ απηή ηελ Δπνρή ηεο Κάιη. Δίλαη ην θαιύηεξν θάξκαθν γηα
όια ηα δεηλά ηνπ θόζκνπ. Ο δηαινγηζκόο, ε απηνζπζία θαη ε ιαηξεία 7
ήηαλ ην θύξην κέζν απειεπζέξσζεο ζηηο Δπνρέο Κξίηα, Σξέηα θαη
Νηβάπαξα, αληίζηνηρα. Η επαλάιεςε ηνπ Ολόκαηνο (Νάκαζκάξαλα)
είλαη ην επθνιόηεξν κνλνπάηη πξνο ηελ απειεπζέξσζε ηελ Δπνρή Κάιη.
Άξα, νη άλζξσπνη πνπ έδεζαλ θαη δνπλ ζ’ απηή ηελ Δπνρή, είλαη
πεξηζζόηεξν ηπρεξνί από εθείλνπο πνπ γελλήζεθαλ θαηά ηηο ηξεηο άιιεο
Δπνρέο. Γπζηπρώο, όκσο, νη άλζξσπνη ζήκεξα αδπλαηνύλ λ’
αθνινπζήζνπλ απηό ην εύθνιν κνλνπάηη. Δζείο δπζθνιεύεζηε λα
ζηαζείηε αθίλεηνη αθόκε θαη γηα δύν ιεπηά. πλεπώο, ηη είδνπο
πλεπκαηηθή άζθεζε είζηε ζε ζέζε λα εθηειέζεηε; Κακία! Αθνινπζήζηε,
ινηπόλ, ηνλ δξόκν ηεο Δπαλάιεςεο ηνπ Θείνπ Ολόκαηνο. Γελ ππάξρεη
ζεκαληηθόηεξε πλεπκαηηθή άζθεζε από απηή.
Όηαλ ςάιιεηε ζπλερώο ην Θετθό Όλνκα, όιεο νη αξλεηηθέο ηδηόηεηέο
ζαο απνκαθξύλνληαη. Θ’ αλαθαιύςεηε θη εζείο νη ίδηνη πόζε ραξά
ληώζεηε όηαλ ςάιιεηε ην Θετθό Όλνκα. Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ ν Θεόο
πεξηγξάθεηαη σο ιάηξεο ηεο κνπζηθήο.8 Ο νθόο Νάξαληα ςάιιεη ην
Θείν Όλνκα ηνπ Ναξάγηελα αδηαιείπησο. Απηή είλαη ε θύξηα
ελαζρόιεζή ηνπ. Ο Θεόο εθζηαζηάδεηαη όηαλ αθνύεη ηελ ςαικσδία ηνπ.
Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ ην ηξαγνύδη ζεσξείηαη ηόζν πνιύηηκν. Αλ θαη
κπνξεί θαλείο λα κε γλσξίδεη όιεο ηηο ιεπηέο δηαθνξέο ηεο κνπζηθήο,
όπσο ηνλ ηόλν, ηνλ ξπζκό, ηελ κεισδία θαη ην κέηξν,9 κπνξεί όκσο λα
ηξαγνπδάεη κε αίζζεκα, κε όιε ηνπ ηελ θαξδηά. Τπάξρνπλ ηξεηο ηξόπνη
λα πξνθέξεη θαλείο ην Θείν Όλνκα: Μπνξείηε λα πξνζεύρεζηε,
ιέγνληαο, «Ω, Ράκα! Πξνζηάηεπζέ κε, ζε παξαθαιώ». Σν ίδην κπνξεί
λα ην πεη θάπνηνο θαη ζε κνξθή πνηήκαηνο. Ο ηξόπνο όκσο απηόο δελ
είλαη πνιύ επράξηζηνο ζην απηί. Όκσο, όηαλ εθθξάδεηε ηελ ίδηα
πξνζεπρή κε ηε κνξθή ςαικνύ, απηή εηζέξρεηαη θαηεπζείαλ ζηελ
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θαξδηά, επεηδή ε ςαικσδία πεξηέρεη γιπθύηεηα θαη επδαηκνλία. Απηόο
είλαη ν ιόγνο πνπ ν Νάξαληα ςάιιεη δηαξθώο ην Θείν Όλνκα
«Ναξάγηελα, Ναξάγηελα…»
Κάπνηε, ν νθόο Νάξαληα πιεζίαζε ηνλ Ναξάγηελα θαη δήηεζε από
Απηόλ λα ηνπ εμεγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επαλάιεςεο ηνπ
νλόκαηνο ‘Ράκα’. «Νάξαληα,» ηνπ είπε ν Ναξηάγηελα, «Κνίηαμε! Τπάξρεη
έλαο παπαγάινο πάλσ ζην δέληξν. Πήγαηλε θαη δήηεζέ ηνπ λα ςάιεη ην
όλνκα ηνπ Ράκα κηα θνξά». Τπαθνύνληαο ζηελ εληνιή Σνπ, ν Νάξαληα
πήγε ζηνλ παπαγάιν θαη ηνπ δήηεζε λα ςάιεη ην όλνκα ηνπ Ράκα. Σελ
ζηηγκή πνπ ν παπαγάινο άθνπζε ην Θετθό Όλνκα ηνπ Ράκα, έπεζε από
ην δέληξν λεθξόο. Ο Νάξαληα γύξηζε ζηνλ Ναξάγηελα θαη ηνπ είπε:
«Κύξηε! ύκθσλα κε ηελ εληνιή νπ, όηαλ δήηεζα από ηνλ παπαγάιν
λα ςάιεη ην Όλνκα ‘Ράκα’, εθείλνο εμέπλεπζε». Σόηε ν Ναξάγηελα είπε:
«Νάξαληα! Με ζηελνρσξηέζαη γηα ην ζάλαην ηνπ παπαγάινπ. Απηή ηελ
ζηηγκή, ε αγειάδα γέλλεζε έλα κνζραξάθη. Πήγαηλε θαη δήηεζε από ην
κνζραξάθη λα ςάιεη ην Όλνκα ηνπ Ράκα». Ο Νάξαληα θνβήζεθε
κήπσο ην κνζραξάθη έρεη ηελ ίδηα ηύρε κε ηνλ παπαγάιν. Πάλησο,
ππαθνύνληαο ζηελ εληνιή ηνπ Ναξάγηελα, δήηεζε από ην κνζραξάθη λα
ςάιεη ην Θετθό Όλνκα ηνπ Ράκα. Μόιηο ην λενγέλλεην άθνπζε ην
Όλνκα ηνπ Ράκα, έπεζε θη απηό θάησ λεθξό.
Όηαλ ν Νάξαληα πιεξνθόξεζε ηνλ Ναξάγηελα γηα ην ζπκβάλ,
Δθείλνο ηνλ δηέηαμε θαη πάιη λα πάεη ζην παιάηη ηνπ βαζηιηά, ν νπνίνο
είρε επινγεζεί κε ηελ γέλλεζε ελόο γηνπ, θαη λα δεηήζεη από ηνλ
πξίγθηπα λα ςάιεη ην Θετθό Όλνκα ηνπ Ράκα. Ο Νάξαληα
παληθνβιήζεθε, αιιά ν Ναξάγηελα επέκελε λα πάεη ν Νάξαληα λα
εθηειέζεη ηελ εληνιή Σνπ. Ο Νάξαληα πήγε ζην παιάηη θαη δήηεζε από
ην λενγέλλεην πξίγθηπα λα ςάιεη ην Όλνκα ηνπ Ράκα κηα θνξά. Ο
πξίγθηπαο ραηξέηεζε ην νθό Νάξαληα θαη ηνλ πιεξνθόξεζε όηη,
αθνύγνληαο θαη κόλν ην Όλνκα ηνπ Ράκα κία θαη κόλε θνξά,
κεηακνξθώζεθε από παπαγάινο ζε κνζραξάθη θαη από κνζραξάθη ζε
αλζξώπηλν νλ, σο πξίγθηπαο. Δμέθξαζε ηελ επγλσκνζύλε ηνπ ζην
νθό Νάξαληα πνπ ηνλ κύεζε ζην Όλνκα ηνπ Ράκα. Δπνκέλσο, ην
Θετθό Όλνκα ραξίδεη ηελ αλζξώπηλε γέλλεζε, ε νπνία ζεσξείηαη έλα
ζπάλην δώξν.
(ην ζεκείν απηό, ν Μπαγθαβάλ έθιεηζε ηελ Οκηιία ηνπ κε ην
Μπάηδαλ, «Υάξε Ράκα, Υάξε Ράκα Ράκα Ράκα Υάξε Υαξέ …»)
- Από ηην Ομιλία ηοσ Μπαγκαβάν ζηην Αίθοσζα άι Κοσλβάνη
ηοσ Πραζάνηι Νίλαγιαμ, ζηις 12 Ιοσλίοσ 1996.
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