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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
αλζξψπηλεο χπαξμεο.
Σποςδαζηέρ!

Αλ έρεηε λα πείηε θάηη, κηιήζηε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
ζηηγκήο θαη ηεο πεξίζηαζεο. Μηιήζηε κε ηαπεηλφηεηα, κε ηξφπν πνπ
λα κελ πιεγψλεηε ηνπο άιινπο. Πνηέ λα κελ πξνθέξεηε ζθιεξά
ιφγηα. Να κε ιέηε κηα αλαιήζεηα κφλν θαη κφλν γηα λα επραξηζηήζεηε
θάπνηνλ. Δίηε αξέζεη ζηνπο άιινπο είηε φρη, εζείο πξέπεη λα εκκέλεηε
ζην γξάκκα θαη ην πλεχκα ηεο αιήζεηαο. Να κηιάηε κε πεηζψ. Μφλν
ηφηε ζα ζαο ζέβνληαη ζηελ θνηλσλία. Να ζέβεζηε γεληθφηεξα ηα
άηνκα, ηελ θνηλσλία, ην έζλνο θαη ηελ αλζξψπηλε θπιή. Ζ νκηιία
είλαη ε βάζε γηα φια απηά. Θεσξήζηε ηελ νκηιία ζαλ ηελ αλαπλνή
ηεο δσήο ζαο.
Η Αιήζεηα είλαη ην ηνιίδη ηεο Οκηιίαο
Γλσξίδεηε γηαηί ζαο δφζεθε ε γιψζζα; Δίλαη κήπσο γηα λ‟
αζρνιείζηε κε άζθνπν θνπηζνκπνιηφ; ρη, βέβαηα! Ζ γιψζζα ζάο
δφζεθε γηα λα ιέηε ηελ αιήζεηα. Ζ αιήζεηα είλαη ην ζηνιίδη ηεο
νκηιίαο, φπσο ε θηιαλζξσπία είλαη ην ζηνιίδη ηνπ ρεξηνχ πνπ ηελ
πξνζθέξεη. Ζ θαιή ζπκπεξηθνξά είλαη ε αλαπλνή ηνπ αλζξψπνπ. Ο
άλζξσπνο φκσο ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ ηθαλφηεηα ηεο νκηιίαο θαηά
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ηξφπν κεξνιεπηηθφ, πξνθέξεη αλαιήζεηεο θαη θαηά ζπλέπεηα, ράλεη
ηνλ ζεβαζκφ ηεο θνηλσλίαο. Πνην είλαη ην πξαγκαηηθφ ζηνιίδη ηνπ
αλζξψπνπ; Δίλαη ε αιήζεηα. Οη γξαθέο ιέλε: Να ιέηε ηελ αιήζεηα, λα
κηιάηε θαηά ηξφπν επράξηζην, λα κε ιέηε αιήζεηεο δπζάξεζηεο
αιήζεηεο.1 Να ιέηε ηελ αιήζεηα θαη λα αζθείηε ηελ αξεηή.2 Απηέο νη
δχν αξρέο είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ Ηλδηθνχ πνιηηηζκνχ.
Δμαγλίζηε ηηο θαξδηέο ζαο θαη ηνπο εαπηνχο ζαο αθνινπζψληαο ηηο
δχν απηέο αξρέο.
Ζ Δηξήλε είλαη ην ζηνιίδη ησλ επγελψλ ςπρψλ. Ζ Αιήζεηα είλαη ην
ζηνιίδη ηνπ αλζξψπνπ. Ζ Δπδαηκνλία είλαη ην ζηνιίδη ηνπ Θενχ. Ο
άλζξσπνο κπνξεί λα θηάζεη ηελ ππέξηαηε επηπρία κφλν κε ηελ
ελαηέληζε ηνπ Θενχ. Ζ ζσκαηηθή θαη ε εγθφζκηα επηπρία είλαη
παξνδηθή. Γελ είλαη πξαγκαηηθή επηπρία. Τπφ ηελ επήξεηα ηεο
ππεξνςίαο, ηνπ πινχηνπ θαη ηεο δχλακεο, ν άλζξσπνο αθνινπζεί
πνιιά θαθφβνπια κνλνπάηηα. κσο ηα πινχηε θαη ε δχλακε δελ
είλαη παξά θεπγαιέα ζχλλεθα. Ζ ζσκαηηθή δχλακε, ε λνεηηθή
δχλακε θαη ε δχλακε ηνπ πινχηνπ, 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 ξψκε, δχλακε επθπίαο θαη γλψζε ησλ
φπισλ. Ήηαλ φλησο πξνηθηζκέλνο κε φιεο ηηο δπλάκεηο. Ήηαλ
αλψηεξνο ηνπ Αξηδνχλα ζε φια απηά. Ο Αξηδνχλα δελ είρε ηελ
πνηφηεηα ηεο γελλαηνδσξίαο πνπ ραξαθηήξηδε ηνλ Κάξλα. Ο Κάξλα
πνηέ δελ αζεηνχζε ην ιφγν ηνπ. Παξφιν πνπ ήηαλ πξνηθηζκέλνο κε
φιεο ηηο αξεηέο θαη κε ην πλεχκα ηεο απηνζπζίαο, έγηλε έλαο απφ
ηνπο ηέζζεξηο θαθνχο Κανπξάβα,3 επεηδή δελ κπνξνχζε λ‟ αζεηήζεη
ηελ ππφζρεζε πνπ είρε δψζεη ζηνλ θαθφ Νηνπξπφληαλα. Πεο κνπ
πνηνο είλαη ν θίινο ζνπ γηα λα ζνπ πσ πνηνο είζαη. ηαλ
ζπλαλαζηξέθεζηε θαθνχο αλζξψπνπο, νη θαθέο ηδηφηεηεο δηεηζδχνπλ
κέζα ζαο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, φηαλ ζρεηίδεζηε κε θαινχο
1

Sathyam Bruyath, Priyam Bruyath, Na Bruyath Sathyamapriyam.
Sathyam Vada, Dharmam Chara.
3
Νηνπνληάλα, Νηνπζζάζαλα, αθνχλη θαη Κάξλα.
2
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αλζξψπνπο, αθνκνηψλεηε ηηο θαιέο ηνπο ηδηφηεηεο. ηαλ ην
θάξβνπλν έξζεη ζ‟ επαθή κε ηε θσηηά, ιάκπεη φπσο απηή. Αλάινγα
κε ην πνηα είλαη ε ζπληξνθηά ζνπ ζα γίλεηο θη εζχ. Καηά ην αιεχξη θαη
ην Σζαπάηη. Καηά ην θαγεηφ θαη ην ξέςηκν.
Η Δπηζπκία θαη ε Απιεζηία είλαη ε Αηηία ηεο Πηώζεο ηνπ
Αλζξώπνπ
Σποςδαζηέρ!
Σν ηξαχκα πνπ πξνθαιείηαη απφ κηα πηψζε, κπνξεί κε ηνλ θαηξφ λα
ζεξαπεπηεί, αιιά ην ηξαχκα πνπ πξνμελήζεθε απφ ζθιεξά ιφγηα,
δε ζα ζεξαπεπηεί πνηέ. Να ζεσξείηε ηελ αιήζεηα ζαλ ηελ αλαπλνή
ηεο δσήο ζαο. ηαλ κηιάηε ζηνπο γνλείο, ηνπο θίινπο θαη ηνπο
ειηθησκέλνπο, βεβαησζείηε φηη ηα ιφγηα ζαο είλαη εκπνηηζκέλα απφ
ηελ αιήζεηα.
Ο Υάλνπκαλ ήηαλ ν ππνπξγφο ηνπ νπγθξίβα. Με εληνιή ηνπ,
ήξζε λα ζπλαληήζεη ηνλ Ράκα θαη ηνλ Λάθζκαλα. Ο Ράκα ήηαλ πνιχ
ηθαλνπνηεκέλνο κε ηνλ απαιφ θαη γιπθχ ηξφπν νκηιίαο ηνπ
Υάλνπκαλ θαη κηιψληαο γη‟ απηφλ είπε ζηνλ Λάθζκαλα: «Αγαπεηέ
κνπ αδειθέ, απηφο είλαη πξνηθηζκέλνο κε γαιήλε, αξεηέο θαη ηηκή. Ζ
γαιήλε αληαλαθιάηαη ζηελ νκηιία ηνπ. Οη αξεηέο ηνπ είλαη πξνθαλείο
απφ ην ζεβαζκφ κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξεηαη. Ζ ηηκή ηνπ είλαη
θαηαθαλήο απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηέβεθε απφ ηελ θνξπθή
ηνπ φξνπο Ρηζπακνχθα ζαλ αζηξαπή». Οη θαιέο ή νη θαθέο ηδηφηεηεο
ηνπ αλζξψπνπ θαλεξψλνληαη απφ ηελ νκηιία ηνπ. ,ηη βηψλεη είλαη ε
αληίδξαζε, ε αληήρεζε θαη ε αληαλάθιαζε ηεο νκηιίαο ηνπ.
ινη γλσξίδεηε φηη ηελ ζεκεξηλή επνρή ην θαθφ θαη ε αδηθία
ππεξηζρχνπλ παληνχ ζηνλ θφζκν. Απηφ νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε
ηεο Δπνρήο Κάιη. Ο άλζξσπνο ζήκεξα είλαη βνπηεγκέλνο ζηηο
επηζπκίεο θαη ηελ απιεζηία. Οη επηζπκίεο ηνπ δε γλσξίδνπλ φξηα. Γελ
είλαη θαθφ λα επηζπκεί θαλείο πξάγκαηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα
ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. ινη ρξεηαδφκαζηε 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. Ζ ηηκή ηεο θνηλσλίαο είλαη θαη ηηκή ηνπ
έζλνπο. Πξψηα έξρεηαη ην άηνκν, κεηά ε θνηλσλία θαη ζην ηέινο ην
έζλνο. Οη ζπνπδαζηέο, ινηπφλ, πξέπεη πξψηα λα θαιιηεξγήζνπλ ηνλ
αηνκηθφ ηνπο ραξαθηήξα. Απηφ είλαη πνπ πξνζδίδεη αμία θαη
ζεβαζκφ ζην άηνκν. ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα δηαηεξεζεί αθέξαηα ε
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ηηκή ηεο νηθνγέλεηάο ζαο. ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο, νη άλζξσπνη
έδηλαλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ ηηκή ηεο νηθνγέλεηαο, φηαλ γίλνληαλ
δηαπξαγκαηεχζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο γάκσλ. Σελ ζεκεξηλή επνρή,
θαλείο δελ λνηάδεηαη γηα ην ραξαθηήξα ηνπ αηφκνπ ή γηα ηελ ηηκή ηεο
νηθνγέλεηαο. Γηα ηνλ άλζξσπν είλαη θπζηθφ λα έρεη επγελείο
επηζπκίεο, έρνληαο πάληα θαηά λνπ ηνλ αηνκηθφ ραξαθηήξα, ηελ ηηκή
ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο.
Καηά δεχηεξν ιφγν, ν άλζξσπνο ζήκεξα δηαθαηέρεηαη απφ
απιεζηία. Δίλαη αδχλαην λα ππνινγίζεη θαλείο πφζεο δσέο έρνπλ
ραζεί ιφγσ ηεο απιεζηίαο. πνπ θαη αλ θνηηάμνπκε ζήκεξα,
βιέπνπκε φηη νη αξεηέο θαη ε θηιία δελ έρνπλ θακία αμία. Μφλν ην
ρξήκα έρεη γίλεη ζεκαληηθφ γηα ηνλ άλζξσπν. Οη άλζξσπνη ινηπφλ
ζπζζσξεχνπλ ηεξάζηην πινχην. Πνχ πάεη φκσο φινο απηφο ν
πινχηνο; Ση ηνλ θάλνπλ; Σνλ μνδεχνπλ γηα θάπνην θαιφ ή
θηιαλζξσπηθφ ζθνπφ; Μήπσο ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα παξέρνπλ
κφξθσζε θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε ζηνπο θησρνχο; Σίπνηε απφ φια
απηά δε ζπκβαίλεη. Μήπσο δελ έδεζαλ πνιινί βαζηιηάδεο πνπ
ζπζζψξεπζαλ πινχην θαη θέξδηζαλ έλα θαιφ φλνκα θαη θήκε; Πνχ
βξίζθνληαη ηψξα; Γελ πήξαλ καδί ηνπο νχηε κηα ρνχθηα ρψκα
θεχγνληαο απφ απηφλ ηνλ θφζκν. Γελ είλαη θαζφινπ θαθφ λα
θεξδίδεη θαλείο ρξήκαηα γηα ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηεο
θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ. Δζείο φκσο λνκίδεηε φηη ε κφξθσζε πνπ
απνθηάηε δελ έρεη άιιν ζθνπφ παξά ηελ απφθηεζε 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 ηνχηνλ ηνλ θφζκν.
(Ποίημα ζηα Τέλοςγκος)
Απηφ είλαη ην «κεγαιείν» ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο! Σν κφλν
πνπ θαηνξζψλεη είλαη λα πξνάγεη ηελ άζθνπε επηρεηξεκαηνινγία, ε
νπνία ππνζάιπεη ηελ ερζξφηεηα θαη δελ πξνάγεη ηελ εηξήλε. Γη‟ απηφ
ην ιφγν, δελ είλαη ζθφπηκν λα ελδίδεη θαλείο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία.
Πξνθεηκέλνπ ν άλζξσπνο λα δηαζθαιίζεη ηελ αλζξψπηλε
ηδηφηεηά ηνπ, ηξία πξάγκαηα πξέπεη λα θαιιηεξγήζεη: Αγλφηεηα,
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Τπνκνλή θαη Δπηκνλή.4 Απηέο είλαη νη ηξεηο βαζηθέο αλζξψπηλεο
αμίεο. ηαλ έρεηε Αγλφηεηα, ζα απνθηήζεηε Αιήζεηα θαη Νηάξκα
(Αξεηή) θαη ζα βηψζεηε επδαηκνλία εθαξκφδνληάο ηα. ηαλ έρεηε
Τπνκνλή, ε ζπκπεξηθνξά ζαο ζα είλαη ελάξεηε θαη ζα ηεξείηε ηνλ
θαλφλα ηεο Με-βίαο. ηαλ έρεηε Δπηκνλή, ζα απνθηήζεηε φιεο ηηο
Αλζξψπηλεο Αμίεο. ηαλ ππνθηλείζηε απφ αγάπε θαη αξεηή, δε ζα
θαηαθεχγεηε πνηέ ζηε βία. ηαλ θάπνηνο είλαη θχξηνο ηεο αιήζεηαο
θαη ηεο γαιήλεο, θακία θαηάζηαζε δελ ζα ηνλ δηαηαξάμεη. Αθφκα θαη
κηα κφλν απφ ηηο ηέζζεξηο Αλζξψπηλεο Αμίεο λα δηαθαηέρεζηε –
δειαδή Αιήζεηα, Νηάξκα, Δηξήλε θαη Αγάπε – είλαη βέβαην φηη ζα
εθαξκφδεηε ηελ Με-βία. Γελ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε θάπνηα ηδηαίηεξε
πξνζπάζεηα γηα λα θαιιηεξγήζεηε ηελ Με-βία. Αξθεί λα έρεηε
ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο ηέζζεξηο αλζξψπηλεο 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)
Αθφκα θαη αλ θάπνηνο είλαη πεξηνξηζκέλεο εμππλάδαο ή
αληίιεςεο, έρεη φκσο θφβν γηα ηελ ακαξηία, απηφ είλαη αξθεηφ. ζα
πινχηε, ρξπζφ ή πιηθά αγαζά θαη αλ έρεη θαλείο, αλ ηνπ ιείπεη ν
θφβνο γηα ηελ ακαξηία, ην ιηγφηεξν πνπ ζα ραξαθηεξηζηεί είλαη
αδαήο. Κάπνηε, ν Πξαραιάληα είπε ζηνλ παηέξα ηνπ: «Γηαηί
ζθνηψλεηο αζψνπο αλζξψπνπο, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζθνηψλεηο
άγξηα δψα ζην δάζνο, φηαλ πεγαίλεηο γηα θπλήγη; Δπηδίδεζαη ζε
πξάμεηο βίαο κφλν θαη κφλν γηα ηελ εμάπισζε ηνπ βαζηιείνπ ζνπ. Ση
θεξδίδεηο ζθνηψλνληαο ηφζνπο αλζξψπνπο; Γελ είλαη ζσζηφο απηφο
ν ηξφπνο. Πψο κπνξεί θάπνηνο, πνπ έρεη γίλεη δνχινο ησλ
εζσηεξηθψλ ερζξψλ, λα θαηαθηήζεη ηνπο εμσηεξηθνχο ερζξνχο ηνπ;
Έρεηο πνιινχο ερζξνχο κέζα ζνπ. Πνηνη είλαη απηνί; Δίλαη ε
επηζπκία, ν ζπκφο, ε απιεζηία, ε ςεπδαίζζεζε, ε ππεξεθάλεηα, ε
δήιηα.5 Έρνληαο ππνθχςεη ζε απηνχο ηνπο έμη εζσηεξηθνχο ερζξνχο,
ζθνηψλεηο αζψνπο ζην δηάβα ζνπ. Απηφ είλαη κεγάιε ακαξηία».
Πξψηα, ινηπφλ, πξέπεη λα ζθνηψζεηε εζσηεξηθνχο ζαο ερζξνχο,
φπσο είλαη ε επηζπκία, ν ζπκφο, ην κίζνο θ.ιπ. Μφλν ηφηε ζα
4
5

Σα ηξία „Ρ‟: Purity, Patience θαη Perseverance.
Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada and Matsarya.
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κπνξέζεηε λ‟ αλαπηχμεηε θφβν γηα ηελ ακαξηία. Πνηα είλαη ε αηηία γηα
ηελ ηφζε αλαηαξαρή πνπ δηαθαηέρεη ηε ρψξα, ζήκεξα; Ο ιφγνο είλαη
ε έιιεηςε θφβνπ γηα ηελ ακαξηία θαη αγάπεο γηα ηνλ Θεφ. πνπ θαη
αλ γπξίζεηε ην βιέκκα ζαο, δηαπηζηψλεηε αλαηαξαρή θαη
αλαβξαζκφ, είηε ζην δάζνο, ζηελ θνξθή ησλ ιφθσλ, ζηηο πφιεηο ή
ηα ρσξηά. ινη ζαο γλσξίδεηε, φηη αλ ππάξρεη κφλν έλα βξαρηφιη ζην
ρέξη, δελ πξφθεηηαη λα θάλεη θαλέλα ζφξπβν. Μφιηο φκσο
πξνζζέζεηε έλα αθφκε βξαρηφιη, ζ‟ αξρίζνπλ λα θάλνπλ ζφξπβν.
Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, φπνπ βξεζνχλ δχν άλζξσπνη καδί, ζα ππάξμεη
αλαηαξαρή θαη αλαβξαζκφο. Λφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο Δπνρήο Κάιη,
ε εγθαξηέξεζε, ε θαηαλφεζε, ε θηιία, ε ζπκπφληα θαη ε θαινζχλε
έρνπλ εμαιεηθζεί. Παληνχ θπξηαξρεί ν εγσηζκφο θαη ην πξνζσπηθφ
ζπκθέξνλ.
Οη ζπνπδαζηέο, ζήκεξα, πξέπεη λα ππφζρνληαη φηη ζα
δνπιεχνπλ γηα ην θαιφ ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ρψξαο,
γεληθφηεξα. Μφλν ηφηε κπνξεί λ‟ απνθηήζεη αμία ε εθπαίδεπζή ηνπο.
Μπνξείηε λ‟ απνθηήζεηε εηξήλε, κφλνλ φηαλ ππεξεηείηε ηελ παηξίδα.
Γελληέζηε θαη κεγαιψλεηε κέζα ζηελ θνηλσλία. Ζ βνήζεηα θαη ε
ελζάξξπλζε πνπ ζαο παξέρεη ε θνηλσλία, απνηεινχλ ηε βάζε γηα
ηελ πξφνδφ ζαο. Γη‟ απηφ, πξέπεη λα ππεξεηείηε ηελ θνηλσλία θαη λα
εθθξάδεηε ηελ επγλσκνζχλε ζαο πξνο απηήλ.
Να Βνεζάηε ηνπο Άιινπο ζην Μέηξν ηνπ Γπλαηνύ
ηαλ ιέηε θαιά ιφγηα, θεξδίδεηε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ άιισλ. Ο
Απηνθξάηνξαο Μπάιη είπε ζην Γάζθαιφ ηνπ φηη δελ ππήξρε
κεγαιχηεξε ακαξηία απφ ηελ αζέηεζε κηαο ππφζρεζεο. Παξάβιεπε
αθφκα θαη ηελ ζπκβνπιή ηνπ Γαζθάινπ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα
παξακέλεη αθνζησκέλνο ζηελ αιήζεηα. ηαλ ν Βάκαλα δήηεζε απφ
ηνλ Μπάιη έλα θνκκάηη γεο, ν Γάζθαιφο ηνπ ν νπθξαηζάξπα ηνλ
πξνεηδνπνίεζε, ιέγνληαο: «Μπάιη! Ο Βάκαλα δελ είλαη έλαο θνηλφο
ζλεηφο, αιιά ν ίδηνο ν Ναξάγηελα (Θεφο). Αλ ηνπ δψζεηο ηελ γε πνπ
ζνπ δήηεζε, ζα θαηαληήζεηο επαίηεο». Ο Μπάιη απάληεζε:
«Γάζθαιε! ηαλ ν ίδηνο ν Θεφο απιψλεη ην ρέξη Σνπ κπξνζηά κνπ
δεηηαλεχνληαο, πνηνο είκαη εγψ πνπ ζα Σνπ αξλεζψ; Καη βέβαηα ζα
εθπιεξψζσ ηελ ππφζρεζή κνπ. Γελ λνηάδνκαη γηα ηελ κνίξα κνπ.
Γηα κέλα απνηειεί κέγηζηε θαιή ηχρε ην γεγνλφο φηη ην ρέξη κνπ είλαη
ςειφηεξα απφ ην δηθφ Σνπ. Μπνξεί φλησο λα ππάξμεη θαιχηεξε
ηχρε γηα κέλα απφ απηή; Δίκαη δηαηεζεηκέλνο λα θάλσ νηηδήπνηε
πξνθεηκέλνπ λ‟ απνθηήζσ απηή ηελ επινγία».
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Ζ ηηκή ζαο, έγθεηηαη ζηελ ηήξεζε ηνπ ιφγνπ ζαο. Ζ λεφηεηα είλαη
ζαλ ην πεξαζηηθφ ζχλλεθν, πνπ έξρεηαη θαη παξέξρεηαη. Γε
βξηζθφηαλ εδψ ζηελ αξρή θαη δελ πξφθεηηαη λα δηαξθέζεη σο ην
ηέινο. Δκθαλίδεηαη θαη εμαθαλίδεηαη θάπνπ ελδηάκεζα, ζαλ ην
ηξερνχκελν λεξφ θάησ απφ ηα πφδηα ζαο. Πφζν άξαγε κπνξεί λα
θξαηήζεη; αλ πξνζσξηλή θαη παξνδηθή πνπ είλαη ε λεφηεηα, δελ
είλαη θάηη γηα ην νπνίν ζα έπξεπε λα ππεξεθαλεχεζηε. Έρνληαο
θαηά λνπ ην κέιινλ θαη ην θαιφ ηεο θνηλσλίαο, αλαπηχμηε
αηαιάληεπηε φξαζε θαη ζηαζεξφ λνπ. Καη φρη κφλν απηφ, πξέπεη
αθφκε λ‟ απνθηήζεηε έλα θαιφ φλνκα γηα ράξε ησλ γνληψλ ζαο.
Δξγάδνληαη ζθιεξά θαη ππνθέξνπλ θάζε είδνπο ηαιαηπσξίεο γηα ην
θαιφ ζαο θαη ηελ πξφνδφ ζαο. Ζ κφλε επηζπκία ηνπο είλαη λα
νινθιεξψζεηε ηηο ζπνπδέο ζαο, λα έρεηε θαιή πξφνδν ζηε δσή ζαο
θαη λ‟ απνθηήζεηε έλα θαιφ φλνκα. Πξέπεη, ινηπφλ, λα θαηαβάιεηε
θάζε πξνζπάζεηα, ψζηε λα είλαη ήξεκνη θη επηπρηζκέλνη.
Ο αλφεηνο άλζξσπνο, παξά ηελ κφξθσζή ηνπ, δε ζα γλσξίζεη
ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπ Δαπηφ. Ση είλαη φιε απηή ε ζχγρξνλε
εθπαίδεπζε; Σν κφλν πνπ πξνζθέξεη είλαη γλψζε απφ ηα βηβιία. Με
απηνχ ηνπ είδνπο ηελ εθπαίδεπζε δελ πξφθεηηαη λ‟ απνθηήζεηε θαιφ
φλνκα. ηελ θνηλσλία, ν κφλνο ηξφπνο λ‟ απνθηήζεηε θαιφ φλνκα
είλαη κε θαιέο πξάμεηο. Πξνζπαζήζηε λ‟ αλαθνπθίδεηε ηα βάζαλα
ησλ ζπλαλζξψπσλ ζαο. Να βνεζάηε ηνπο άιινπο ζην κέηξν πνπ
κπνξείηε. Αλ θαη ν νπάκη ζάο έρεη πεη λα θαιιηεξγείηε ην πλεχκα
απηνζπζίαο, απηφ δε ζεκαίλεη φηη εζείο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεηε
ηηο δπλαηφηεηέο ζαο. Γελ κπνξείηε λα έρεηε πεξηζζφηεξν λεξφ απφ
εθείλν πνπ ρσξάεη ην δνρείν ζαο. Θα έρεηε ηφζν λεξφ, φζν ρσξάεη.
Αλ ζέιεηε πεξηζζφηεξν λεξφ, πξέπεη λα θξαηάηε κεγαιχηεξν δνρείν.
Απηφ ζεκαίλεη, φηη πξέπεη λα δηεπξχλεηε ηελ θαξδηά ζαο. Σφηε, ζα
απνθηήζεηε πινχην ζπλαηζζεκάησλ.
Σποςδαζηέρ!
ηαλ ζαο έξρεηαη νπνηαδήπνηε ζθέςε ζην λνπ, ρξεζηκνπνηήζηε ηελ
δηαθξηηηθή ζαο ηθαλφηεηα θαη δηεξσηεζείηε αλ είλαη θαιή ή θαθή
ζθέςε, ζσζηή ή ιαζεκέλε ζθέςε. Σφηε θαη κφλν ηφηε λα ελεξγείηε
αλάινγα. Με ελεξγείηε βηαζηηθά. Απφ ηελ βηαζχλε δεκηνπξγείηαη
ζπαηάιε, απφ ηελ ζπαηάιε αλεζπρία. Με βηάδεζηε, ινηπφλ. Αο
έρεηε ηνλ ρξφλν γηα λα ζθεθηείηε πξηλ θάλεηε νηηδήπνηε. Απηφ, φκσο,
δε ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ζπαηαιάηε άζθνπα ην ρξφλν ζαο. Ο
ρξφλνο είλαη Θεφο.
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Σε ζεκεξηλή επνρή, ε θαηάζηαζε είλαη ηέηνηα πνπ νη άλζξσπνη
πξνζπαζνχλ λα θαηαρξαζηνχλ αθφκα θαη ηηο θαιέο πξάμεηο ησλ
άιισλ. Αθφκα θαη φηαλ ηνπο βνεζάηε, απηνί πξνζπαζνχλ λα ζαο
θάλνπλ θαθφ. Υσξίο ακθηβνιία, πξέπεη λα βνεζάεη θάπνηνο εθείλνλ
πνπ ηνλ βιάπηεη, φηαλ έρεη αλάγθε βνήζεηαο.
Γεν 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, φηαλ βνεζάηε
ηνπο άιινπο. Πξέπεη λα αλαινγίδεζηε κέρξη πνηνπ ζεκείνπ κπνξείηε
λα βνεζήζεηε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. αο έρσ μαλαπεί απηή ηελ
ηζηνξία: ηαλ ν Μνράκκαλη Γθφξη επηηέζεθε ζηνλ Πξίηβη Ραηδ,
ληθήζεθε. Ο Πξίηβη Ραηδ φκσο, σο αλνηρηφθαξδνο εγέηεο πνπ ήηαλ,
ηνλ ζπγρψξεζε θαη ηνλ άθεζε ειεχζεξν. Αξγφηεξα, ν Μνράκκαλη
Γθφξη επηηέζεθε θαη πάιη ζηνλ Πξίηβη Ραηδ. Νίθεζε ηνλ Πξίηβη Ραηδ,
ηνλ αηρκαιψηηζε θαη ηνλ ηχθισζε. Γελ επέδεημε θαλέλα πλεχκα
επγλσκνζχλεο πξνο εθείλνλ πνπ ηελ πξνεγνχκελε θνξά ηνλ είρε
αθήζεη λα θχγεη άζηθηνο. Πξέπεη, ινηπφλ, λα είζηε πξνζεθηηθνί φηαλ
ζπγρσξείηε άηνκα ηα νπνία είλαη απνδεδεηγκέλα ζθιεξά. Αζθαιψο,
ε ζπγρψξεζε είλαη κεγάιε αξεηή, αιιά φηαλ ηελ δίλεηε ζε άηνκα
πνπ είλαη θαθφβνπια, ηφηε κπνξεί λα θάλεη πεξηζζφηεξν θαθφ παξά
θαιφ. Απηά ηα άηνκα πξέπεη λα ηα ζπγρσξείηε κηα, ην πνιχ δχν
θνξέο. Γελ πξέπεη λα ηα ζπγρσξείηε θάζε θνξά πνπ ζαο θάλνπλ
θαθφ, δηφηη έηζη βάδεηε ηνλ εαπηφ ζαο ζε θίλδπλν.
πκβνπιέο γηα ηνλ Έιεγρν ηνπ Θπκνύ
Να έρεηε πάληα θαιά αηζζήκαηα θαη θαιέο ζθέςεηο γηα φινπο.
Χζηφζν, λα ζπκπεξηθέξεζηε κε κεγάιε πξνζνρή, αλάινγα κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο ζηηγκήο θαη ηεο πεξίζηαζεο. Μάζεηε λα κηιάηε
ρακειφθσλα θη επράξηζηα, θαηά ηξφπν επράξηζην. Απηφ γίλεηαη
πεξηζζφηεξν γηα ηε δηθή ζαο ηθαλνπνίεζε παξά γηα ηνπο άιινπο.
Δίλαη θνξέο πνπ ζαο δηαθαηέρεη ζπκφο, ν νπνίνο δεκηνπξγεί κεγάιε
αλαζηάησζε ζην λνπ ζαο. Πξέπεη λα θαηαβάιιεηε πξνζπάζεηα λα
ηνλ θαηεπλάζεηε. ε κηα θξίζε ζπκνχ, 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 ζπκφ ζαο. Σν πξψην βήκα είλαη λ‟ απνκαθξπλζείηε
ακέζσο απφ ην κέξνο φπνπ εθδειψζεθε ν ζπκφο ζαο θαη λα πηείηε
έλα πνηήξη θξχν λεξφ. Μεηά πεγαίλεηε θαη θνηηάμηε ην πξφζσπφ
ζαο ζ‟ έλαλ θαζξέπηε. Θα ζπλεηδεηνπνηήζεηε πφζν άζρεκν θαη
παξακνξθσκέλν γίλεηαη ην πξφζσπφ ζαο, φηαλ ζπκψλεηε. Θα
κνηάδεηε κε ηνλ νπξπαλάθα. Σφηε ζ‟ αεδηάζεηε κε ηνλ ζπκφ ζαο θαη
ζα πείηε ζηνλ εαπηφ ζαο: «Νηξνπή κνπ! Γελ πξέπεη πνηέ λα ελδίδσ
ζην ζπκφ». Αλ παξφια απηά δε κεηξηαζηεί ν ζπκφο ζαο, πεγαίλεηε
ζηελ ηνπαιέηα ακέζσο, αλνίμηε ηελ βξχζε θαη βάιηε έλα θνπβά απφ
θάησ. ηαλ ην λεξφ αξρίζεη λα ηξέρεη κέζα ζηνλ θνπβά, εθιάβεηε
ηνλ ήρν απηφ σο κνπζηθφ ηφλν θαη αξρίζηε λα ςάιιεηε ην Θείν
λνκα. ιεο ζαο νη ακαξηίεο ζα μεπιπζνχλ κφιηο αξρίζεηε λα
ςάιιεηε Μπάηδαλ. Μπνξείηε, επίζεο, λα θάλεηε κηα ζχληνκε βφιηα.
Απηέο νη ζπκβνπιέο ιεηηνπξγνχλ ζαλ θάξκαθν θαη θέξλνπλ ην ζπκφ
θάησ απφ ηνλ έιεγρφ ζαο.
Οη πξφγνλνί καο ζπλήζηδαλ λα θαιιηεξγνχλ ηηο θπζηθέο
αλζξψπηλεο ηδηφηεηέο ηνπο αθνινπζψληαο κεζφδνπο, φπσο απηέο
πνπ αλαθέξζεθαλ. Σφηε, δελ ππήξραλ ράπηα γηα ηελ κείσζε ηνπ
άγρνπο θαη ηελ εξεκία ηνπ λνπ. Σελ ζεκεξηλή επνρή, κφιηο ζαο
πηάζεη ην άγρνο, ν γηαηξφο ζάο δίλεη ράπηα. Σα ράπηα απηά ελεξγνχλ
σο εξεκηζηηθά θαη ζαο θνηκίδνπλ. Γελ πξέπεη λ‟ απνθηήζεηε ηελ
ζπλήζεηα λα παίξλεηε ηέηνηνπ είδνπο ράπηα. Πνην είλαη ην ράπη πνπ
πξέπεη λα παίξλεηε; Ζ επαλάιεςε ηνπ Θείνπ Ολφκαηνο είλαη ν
κφλνο δξφκνο πξνο ηελ απειεπζέξσζε, απηή ηελ Δπνρή ηεο Κάιη.6
Ζ επαλάιεςε ηνπ Θείνπ Ολφκαηνο είλαη πνιχ ζεκαληηθή απηή ηελ
Δπνρή ηεο Κάιη. Γελ ππάξρεη θαιχηεξν θάξκαθν. Γη‟ απηφ, λα
ςάιιεηε πάληα ην Θείν λνκα. Ζ επαλάιεςε ηνπ Θείνπ Ολφκαηνο
ζα απνκαθξχλεη φιεο ζαο ηηο ζηελνρψξηεο 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 κεγαιχηεξε δχλακε
ηεο Δπνρή ηεο Κάιη;
Ω, άνθπυπε! Γεν ςπάπσει καλύηεπη Δποσή από αςηή ηηρ
Κάλι,γιαηί ηην Δποσή αςηή μποπεί κανείρ να θηάζει ζηην
απελεςθέπυζη, τάλλονηαρ μόνο ηο Θείο Όνομα.
(Σανζκπιηικό Ποίημα)
Φάιιεηε ην Θεϊθό Όλνκα θαη Απνθηήζηε Δπδαηκνλία
Γελ ππάξρεη ηίπνηα πην ππέξνρν απφ ηελ επαλάιεςε ην Θείνπ
Ολφκαηνο ζ‟ απηή ηελ Δπνρή ηεο Κάιη. Δίλαη ην θαιχηεξν θάξκαθν γηα
φια ηα δεηλά ηνπ θφζκνπ. Ο δηαινγηζκφο, ε απηνζπζία θαη ε ιαηξεία 7
ήηαλ ην θχξην κέζν απειεπζέξσζεο ζηηο Δπνρέο Κξίηα, Σξέηα θαη
Νηβάπαξα, αληίζηνηρα. Ζ επαλάιεςε ηνπ Ολφκαηνο (Νάκαζκάξαλα)
είλαη ην επθνιφηεξν κνλνπάηη πξνο ηελ απειεπζέξσζε ηελ Δπνρή Κάιη.
Άξα, νη άλζξσπνη πνπ έδεζαλ θαη δνπλ ζ‟ απηή ηελ Δπνρή, είλαη
πεξηζζφηεξν ηπρεξνί απφ εθείλνπο πνπ γελλήζεθαλ θαηά ηηο ηξεηο άιιεο
Δπνρέο. Γπζηπρψο, φκσο, νη άλζξσπνη ζήκεξα αδπλαηνχλ λ‟
αθνινπζήζνπλ απηφ ην εχθνιν κνλνπάηη. Δζείο δπζθνιεχεζηε λα
ζηαζείηε αθίλεηνη αθφκε θαη γηα δχν ιεπηά. πλεπψο, ηη είδνπο
πλεπκαηηθή άζθεζε είζηε ζε ζέζε λα εθηειέζεηε; Κακία! Αθνινπζήζηε,
ινηπφλ, ηνλ δξφκν ηεο Δπαλάιεςεο ηνπ Θείνπ Ολφκαηνο. Γελ ππάξρεη
ζεκαληηθφηεξε πλεπκαηηθή άζθεζε απφ απηή.
ηαλ ςάιιεηε ζπλερψο ην Θετθφ λνκα, φιεο νη αξλεηηθέο ηδηφηεηέο
ζαο απνκαθξχλνληαη. Θ‟ αλαθαιχςεηε θη εζείο νη ίδηνη πφζε ραξά
ληψζεηε φηαλ ςάιιεηε ην Θετθφ λνκα. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ν Θεφο
πεξηγξάθεηαη σο ιάηξεο ηεο κνπζηθήο.8 Ο νθφο Νάξαληα ςάιιεη ην
Θείν λνκα ηνπ Ναξάγηελα αδηαιείπησο. Απηή είλαη ε θχξηα
ελαζρφιεζή ηνπ. Ο Θεφο εθζηαζηάδεηαη φηαλ αθνχεη ηελ ςαικσδία ηνπ.
Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ην ηξαγνχδη ζεσξείηαη ηφζν πνιχηηκν. Αλ θαη
κπνξεί θαλείο λα κε γλσξίδεη φιεο ηηο ιεπηέο δηαθνξέο ηεο κνπζηθήο,
φπσο ηνλ ηφλν, ηνλ ξπζκφ, ηελ κεισδία θαη ην κέηξν,9 κπνξεί φκσο λα
ηξαγνπδάεη κε αίζζεκα, κε φιε ηνπ ηελ θαξδηά. Τπάξρνπλ ηξεηο ηξφπνη
λα πξνθέξεη θαλείο ην Θείν λνκα: Μπνξείηε λα πξνζεχρεζηε,
ιέγνληαο, «Χ, Ράκα! Πξνζηάηεπζέ κε, ζε παξαθαιψ». Σν ίδην κπνξεί
λα ην πεη θάπνηνο θαη ζε κνξθή πνηήκαηνο. Ο ηξφπνο φκσο απηφο δελ
είλαη πνιχ επράξηζηνο ζην απηί. κσο, φηαλ εθθξάδεηε ηελ ίδηα
πξνζεπρή κε ηε κνξθή ςαικνχ, απηή εηζέξρεηαη θαηεπζείαλ ζηελ
7

Dhyana, Yajna and Archana.
Ganalola θαη Ganapriya.
9
Sruti, Laya, Raga and Tala.
8
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θαξδηά, επεηδή ε ςαικσδία πεξηέρεη γιπθχηεηα θαη επδαηκνλία. Απηφο
είλαη ν ιφγνο πνπ ν Νάξαληα ςάιιεη δηαξθψο ην Θείν λνκα
«Ναξάγηελα, Ναξάγηελα…»
Κάπνηε, ν νθφο Νάξαληα πιεζίαζε ηνλ Ναξάγηελα θαη δήηεζε απφ
Απηφλ λα ηνπ εμεγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επαλάιεςεο ηνπ
νλφκαηνο „Ράκα‟. «Νάξαληα,» ηνπ είπε ν Ναξηάγηελα, «Κνίηαμε! Τπάξρεη
έλαο παπαγάινο πάλσ ζην δέληξν. Πήγαηλε θαη δήηεζέ ηνπ λα ςάιεη ην
φλνκα ηνπ Ράκα κηα θνξά». Τπαθνχνληαο ζηελ εληνιή Σνπ, ν Νάξαληα
πήγε ζηνλ παπαγάιν θαη ηνπ δήηεζε λα ςάιεη ην φλνκα ηνπ Ράκα. Σελ
ζηηγκή πνπ ν παπαγάινο άθνπζε ην Θετθφ λνκα ηνπ Ράκα, έπεζε απφ
ην δέληξν λεθξφο. Ο Νάξαληα γχξηζε ζηνλ Ναξάγηελα θαη ηνπ είπε:
«Κχξηε! χκθσλα κε ηελ εληνιή νπ, φηαλ δήηεζα απφ ηνλ παπαγάιν
λα ςάιεη ην λνκα „Ράκα‟, εθείλνο εμέπλεπζε». Σφηε ν Ναξάγηελα είπε:
«Νάξαληα! Με ζηελνρσξηέζαη γηα ην ζάλαην ηνπ παπαγάινπ. Απηή ηελ
ζηηγκή, ε αγειάδα γέλλεζε έλα κνζραξάθη. Πήγαηλε θαη δήηεζε απφ ην
κνζραξάθη λα ςάιεη ην λνκα ηνπ Ράκα». Ο Νάξαληα θνβήζεθε
κήπσο ην κνζραξάθη έρεη ηελ ίδηα ηχρε κε ηνλ παπαγάιν. Πάλησο,
ππαθνχνληαο ζηελ εληνιή ηνπ Ναξάγηελα, δήηεζε απφ ην κνζραξάθη λα
ςάιεη ην Θετθφ λνκα ηνπ Ράκα. Μφιηο ην λενγέλλεην άθνπζε ην
λνκα ηνπ Ράκα, έπεζε θη απηφ θάησ λεθξφ.
ηαλ ν Νάξαληα πιεξνθφξεζε ηνλ Ναξάγηελα γηα ην ζπκβάλ,
Δθείλνο ηνλ δηέηαμε θαη πάιη λα πάεη ζην παιάηη ηνπ βαζηιηά, ν νπνίνο
είρε επινγεζεί κε ηελ γέλλεζε ελφο γηνπ, θαη λα δεηήζεη απφ ηνλ
πξίγθηπα λα ςάιεη ην Θετθφ λνκα 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 απφ
ην λενγέλλεην πξίγθηπα λα ςάιεη ην λνκα ηνπ Ράκα κηα θνξά. Ο
πξίγθηπαο ραηξέηεζε ην νθφ Νάξαληα θαη ηνλ πιεξνθφξεζε φηη,
αθνχγνληαο θαη κφλν ην λνκα ηνπ Ράκα κία θαη κφλε θνξά,
κεηακνξθψζεθε απφ παπαγάινο ζε κνζραξάθη θαη απφ κνζραξάθη ζε
αλζξψπηλν νλ, σο πξίγθηπαο. Δμέθξαζε ηελ επγλσκνζχλε ηνπ ζην
νθφ Νάξαληα πνπ ηνλ κχεζε ζην λνκα ηνπ Ράκα. Δπνκέλσο, ην
Θετθφ λνκα ραξίδεη ηελ αλζξψπηλε γέλλεζε, ε νπνία ζεσξείηαη έλα
ζπάλην δψξν.
(ην ζεκείν απηφ, ν Μπάγθαβαλ έθιεηζε ηελ Οκηιία ηνπ κε ην
Μπάηδαλ, «Υάξε Ράκα, Υάξε Ράκα Ράκα Ράκα Υάξε Υαξέ …»)
- Από ηελ Οκηιία ηνπ Μπαγθαβάλ ζηελ Αίζνπζα άη Κνπιβάλη
ηνπ Πξαζάληη Νίιαγηακ, ζηηο 12 Ινπιίνπ 1996.
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ΔΟΡΣΑΜΟΙ ΣΟ ΠΡΑΑΝΣΙ ΝΙΛΑΓΙΑΜ
ΓIΟΤΓΚΑΒΑΣΑΡ ΑΙ10:
ΜΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΜΠΟΤΡΡΑ ΚΑΣΑ11

Η

δεκνθηιήο κνξθή ιατθήο ηέρλεο ηεο Άληξα Πξαληέο,
Μπνχξξα Κάηα, δσληάλεςε ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ, κε
κηα σξαία παξνπζίαζε πνπ έθαλαλ ηξεηο πξψελ θνηηεηέο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ξη άηπα άη ζηηο 27 Απγνχζηνπ 2011. Σν
ζέκα ηεο Μπνχξξα Κάηα ήηαλ: «Ο Αβαηάξ ηεο επνρήο καο άη». Σν
πξφγξακκα άξρηζε κε ιαηξεπηηθνχο χκλνπο αθηεξσκέλνπο ζηνλ
ζεφ Γθαλέζα θαη ζπλερίζηεθε κε κηα ζχλζεζε αθηεξσκέλε ζηνλ
Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα. Ζ Μπνχξξα Κάηα ή
εμηζηφξεζε, πνπ αθνινχζεζε, αθνξνχζε ηελ έιεπζε ηνπ Αβαηάξ
ηεο Δπνρήο Κάιη, ην απαξάκηιιν κεγαιείν θαη ηε δφμα ηνπ. Ζ
δηδαζθαιία ηνπ παξνπζηάζηεθε κε πνηεηηθφ ιφγν, κνπζηθή,
ηξαγνχδηα θαη ρνξφ πνπ κάγεςαλ ην αθξναηήξην ζρεδφλ γηα κηα
ψξα. Οη ηξεηο θνηηεηέο έπαημαλ ηνπο ξφινπο ηνπ αθεγεηή, ηνπ
εξκελεπηή θαη ηνπ θσκηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηνπ είδνπο
απηήο ηεο ιατθήο ηέρλεο. Ζ παξνπζίαζε ηειείσζε ζηηο 6 κ.κ. θαη
αθνινχζεζαλ Μπάηδαλ, πξνζθνξά Πξαζάληακ θαη ε ηειεηή ηνπ
Άξαηη.

Η ΓΙΟΡΣΗ ΣΟΤ ΙΝΣ ΟΤΛ ΦΙΣΡ12
Σν ηεξφ θεζηηβάι ησλ Μνπζνπικάλσλ Ηλη Οπι Φηηξ (Id ul Fitr)3,
ενξηάζηεθε κε κεγάιε θαηάλπμε ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ ζηηο 31
Απγνχζηνπ 2011. Οη θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ξη άηπα άη
παξνπζίαζαλ έλα εηδηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν άξρηζε ζηηο 5 κ.κ. κε
κηα νκάδα θνηηεηψλ πνπ έςαιαλ ηεξνχο ζηίρνπο απφ ην Κνξάλη.
ηε δηάξθεηα ησλ ςαικψλ, νη κνπζνπικάλνη έθαλαλ Νακάδ 13, φπσο
10

Yugavatar Sai: άη ν Αβαηάξ ηεο επνρήο καο (Κάιη Γηνχγθα).
Burra Katha: Δίλαη κηα ηερληθή παξνπζίαζεο ηζηνξηψλ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ρσξηά ηεο Άληξα Πξαληέο θαη Σακίι Ναληνχ.
12
Id ul Fitr: Ζ κεγαιχηεξε Μνπζνπικαληθή γηνξηή πνπ γηνξηάδεηαη
παγθνζκίσο.
11

πνπ
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θάζε επζεβήο κνπζνπικάλνο ζην ηδακί. Μεηά, νη θνηηεηέο
παξνπζίαζαλ ιαηξεπηηθνχο ςαικνχο θαη Καβάιη14, δηαλζηζκέλνπο
κε εξκελεπηηθά ζρφιηα πνπ ηφληδαλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Ηζιάκ θαη
ηε ζεκαζία ηεο ζπζίαο, ηεο πξνζεπρήο, ηεο θηιαλζξσπίαο, ηεο
πίζηεο θαη ηεο λεζηείαο ζηε δηάξθεηα ηνπ ηεξνχ κελφο ηνπ
Ρακαληάλ15. Οη δηάινγνη, πνπ απνδφζεθαλ κε ζνβαξφηεηα, θαζψο
θαη ηα πξνζεθηηθά δηαιεγκέλα ηξαγνχδηα θαη Καβάιη, ηαίξηαδαλ ζηελ
πεξίζηαζε θαη απνθάιπςαλ ηε βαζχηεξε έλλνηα ηεο δηδαζθαιίαο
ηνπ Ηζιάκ θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηειεηνπξγηψλ θαη πεηζαξρηψλ ηνπ.
ην ηέινο απηήο ηεο έμνρεο παξνπζίαζεο, ςάιζεθαλ Μπάηδαλ θαη
πξνζθέξζεθε Πξαζάληακ. Σν πξφγξακκα ηειείσζε κε ην Άξαηη
ζηηο 6.05 κ.κ.

ΜΔΓΑΛΟ ΔΣΗΙΟ ΦΔΣΙΒΑΛ
ΠΡΟ ΣΙΜΗΝ ΣΟΤ ΓΚΑΝΔΑ
Έμαξζε ιαηξείαο θαη ραξάο ραξαθηήξηζε ην Γθαλέζα Σζαηνχξηη16
ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ. Ο ηξηήκεξνο ενξηαζκφο άξρηζε ηελ 1ε
επηεκβξίνπ 2011 θαη έιεμε ην απφγεπκα ηεο 3εο επηεκβξίνπ κε
ην εκβάπηηζκα ησλ εηδψισλ ηνπ Γθαλέζα.
13

Namaz: Ζ πξνζεπρή πνπ εθηεινχλ νη κνπζνπικάλνη ζην ηδακί θαη
απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά θηλήζεσλ θαη ππνθιίζεσλ.

14

Qawalis: Δίδνο ιαηξεπηηθήο κνπζηθήο θαη ςαικσδηψλ ησλ νχθη, πνπ
έγηλε ηδηαηηέξσο δεκνθηιέο ζηε Νφηηα Αζία θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πνιιά
κέξε ηεο Βφξεηαο Ηλδίαο, πξηλ απφ πεξίπνπ 700 ρξφληα. Αξρηθά, ην
έςαιαλ κφλν νη νχθη ζηνπο ηεξνχο ρψξνπο ηνπο, αξγφηεξα φκσο έγηλε
αγαπεηφ θαη πξνζηηφ ζην επξχ θνηλφ, ζην ιαφ.

15

Ramadan: Ο έλαηνο κήλαο ηνπ Ηζιακηθνχ εκεξνινγίνπ, θαηά ηνλ νπνίν
νη κνπζνπικάλνη απαγνξεχεηαη λα ηξψλε, λα πίλνπλ, λα θαπλίδνπλ θαη λα
έρνπλ ζεμνπαιηθή επαθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ψζηε λα
δηδαρζνχλ ηελ ππνκνλή, ηελ ηαπεηλνθξνζχλε θαη ηελ ππνηαγή ζηνλ Θεφ.

16

Ganesh Chaturthi Festival: Μεγάιε γηνξηή πξνο ηηκήλ ηνπ Γθαλέζα, γηνπ
ηνπ ίβα θαη ηεο Πάξβαηη. Δίλαη ε εκέξα πνπ ν ίβα αλήγγεηιε πσο ν γηνο
ηνπ είλαη αλψηεξνο φισλ ησλ άιισλ ζεψλ. Λαηξεχεηαη σο ν ζεφο ηεο
ζνθίαο, ηεο επεκεξίαο θαη ηεο θαιήο ηχρεο. Δίλαη παξάδνζε λα
πξνζεχρνληαη ζ‟ απηφλ ζηελ αξρή θάζε εγρεηξήκαηνο ή ηαμηδηνχ
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Σν πξσί ηεο 1εο επηεκβξίνπ, ην πξφγξακκα άξρηζε ζηελ
Αίζνπζα άη Κνπιβάλη ζηηο 8 π.κ., κεηά απφ κηζή ψξα Βεδηθψλ
ςαικψλ. Πξψηνη άξρηζαλ νη θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ξη άηπα
άη ζην Πξαζάληη, κε ηεξή κνπζηθή πνπ ηελ απνηεινχζαλ χκλνη
ιαηξεπηηθνί θαη δνμαζηηθνί (ηφηξαο) αθηεξσκέλνη ζην ζεφ Γθαλέζα.
Απηνί νη ππέξνρνη χκλνη, ζηνπο νπνίνπο είραλ ζπκπεξηιάβεη
κεξηθέο καγεπηηθέο Καξλαηηθέο17 θιαζζηθέο ζπλζέζεηο, απνδφζεθαλ
κε βαζηά ζπγθίλεζε. Σν πξφγξακκα, πνπ θξάηεζε 45 ιεπηά,
ζπλνδεπφηαλ απφ ζεκαληηθά ζρφιηα πνπ αλαθέξνληαλ ζηε δφμα
ηνπ ζενχ Γθαλέζα. Μεηά απφ απηή ηε κνπζηθή παξνπζίαζε, νη
θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Πξαζάληη θαη ηεο Αλαληαπνχξ
έςαιαλ επί 15 ιεπηά Μπάηδαλ αθηεξσκέλα ζην ζεφ Γθαλέζα. Σν
πξφγξακκα νινθιεξψζεθε ζηηο 9.30 π.κ. κε ην Άξαηη. Ζ θξνληίδα
ησλ εηδψισλ ηνπ ζενχ γηα ηηο ηξεηο απηέο εκέξεο, είρε αλαηεζεί ζε
θάπνηνπο θνηηεηέο θαη θαζεγεηέο, νη νπνίνη ηα είραλ ηνπνζεηήζεη
ζηηο ζρνιέο θαη ζηα γξαθεία.
Σν απφγεπκα ηεο 1εο επηεκβξίνπ, νη καζεηέο θαη νη θνηηεηέο
ηνπ Πξαζάληη Νίιαγηακ παξνπζίαζαλ κηα ζεηξά θιαζζηθψλ
ιαηξεπηηθψλ χκλσλ αθηεξσκέλσλ ζην ζεφ Γθαλέζα. Πξηλ απφ θάζε
χκλν γηλφηαλ έλα πνιχ πξνζεγκέλν ζρφιην, ην νπνίν ράξηδε
πεξηζζφηεξε αμία θαη νκνξθηά ζηνλ χκλν. Σν πξφγξακκα, πνπ
άξρηζε ζηηο 5.00 κ.κ. κε Bεδηθνχο χκλνπο ζηελ Αίζνπζα Κνπιβάλη,
ηειείσζε ζηηο 5.50 κ.κ. Αθνινχζεζαλ Μπάηδαλ θαη ε πξνζθνξά
Πξαζάληακ. Ζ βξαδηά νινθιεξψζεθε κε Άξαηη ζηηο 6.00 κ.κ.
Σελ ηξίηε εκέξα ηνπ κεγάινπ Φεζηηβάι Γθαλέζα, 3 επηεκβξίνπ
2011, ηα είδσια ηνπ ζενχ Γθαλέζα κεηαθέξζεθαλ – απφ ηα
δηάθνξα κέξε πνπ ήηαλ εθηεζεηκέλα γηα πξνζθχλεκα – ζηελ
Αίζνπζα άη Κνπιβάλη, κε κηα κεγαινπξεπή πνκπή απφ νκάδεο
θνηηεηψλ θαη θαζεγεηψλ. Αλεβαζκέλα πάλσ ζε φκνξθα
ζηνιηζκέλεο βάζεηο, ηνπνζεηήζεθαλ γχξσ απφ ηελ Αίζνπζα άη
Κνπιβάλη, πξνζθέξνληαο έλα θαληαζκαγνξηθφ ζέακα ζηνπο
ζεαηέο θαη επηδεηθλχνληαο ην δεκηνπξγηθφ θαη πξσηνπνξηαθφ
ηαιέλην ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ηηο ζρεδίαζαλ.
Μεξηθέο βάζεηο είραλ ζρήκα ειηθφπηεξνπ, άιιεο ζρήκα πνπιηνχ ή
πεηαινχδαο, άιιεο ζρήκα άξκαηνο ή λανχ. ιεο καδί ήηαλ 25
βάζεηο κε ηα αληίζηνηρα είδσια. ηαλ φιεο ηνπνζεηήζεθαλ κ‟ έλα
17

Carnatic music: Σν Καξλαηηθφ κνπζηθφ ζχζηεκα ζεσξείηαη έλα απφ ηα
παιαηφηεξα κνπζηθά ζπζηήκαηα ζηνλ θφζκν θαη είλαη θπξίσο ιαηξεπηηθφ.
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θνκςφ ηξφπν γχξσ απφ ηελ αίζνπζα, νκάδεο θνηηεηψλ άξρηζαλ λα
ςάιινπλ Βεδηθνχο χκλνπο. Αθνινχζεζε έλαο φκνξθνο ρνξφο απφ
ηνπο καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Πξαζάληη
Νίιαγηακ, αθηεξσκέλνο ζην ζεφ Γθαλέζα. ηαλ ηειείσζε απηφο ν
ραξηησκέλνο ρνξφο, φινη νη παξεπξηζθφκελνη πξνζθχλεζαλ έλαοέλαο ην ακάληη ηνπ Μπαγθαβάλ. Μεηά ηελ πξνζθνξά ηνπ
Πξαζάληακ, νη ηεξείο πήξαλ ηα είδσια ηνπ Γθαλέζα γηα ην ηειηθφ
βάπηηζκα. Απηή ε ηφζν δσεξή θαη γεκάηε ρξψκα ηειεηή πνπ είρε
αξρίζεη ζηηο 4.50 κ.κ., ηειείσζε ζηηο 5.20, νπφηε άξρηζαλ ηα
Μπάηδαλ. Σν πξφγξακκα νινθιεξψζεθε κε ην Άξαηη.

ΔΚΓΗΛΧΗ ΑΨ ΑΝΝΙΝΣΙ18
Πάλσ απφ 200 θνηηεηέο πνπ εξγάδνληαη ζηα δηάθνξα ηδξχκαηα ηνπ
Μπαγθαβάλ, νξγάλσζαλ ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ ην πξφγξακκα
«Πξνζεγγίδνληαο ηνλ άη» κε ηελ επθαηξία ηεο 39εο Δπεηείνπ απφ
ηελ ίδξπζε ηνπ Κεληξηθνχ Ηδξχκαηνο ξη άηπα άη. Σν πξφγξακκα
άξρηζε ζηηο 5.00 κ.κ. κε κηα εηζαγσγηθή νκηιία ηνπ ξη αζάλθ αρ,
κέινπο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ξη άηπα
άη ζην Πξαζάληη. Ο ξη αρ κίιεζε γηα ην πψο ν Μπαγθαβάλ είρε
αζρνιεζεί πξνζσπηθά κε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Μαληίξ, ηνπ
θνιεγίνπ θαη ηνπ νηθνηξνθείνπ θαη ράξηδε ηελ αγάπε ηνπ θαη ηηο
επινγίεο ηνπ ζηνπο καζεηέο ηνπ. Δθθξάδνληαο ηελ βαζηά
επγλσκνζχλε ηνπ γηα ηελ απέξαληε αγάπε ηνπ Μπαγθαβάλ λα
επηιέμεη ηνπο καζεηέο πνπ ζα γίλνληαλ αγγειηνθφξνη ηνπ
Μελχκαηφο ηνπ. Ο ξη αρ παξνπζίαζε ηνπο δπν νκηιεηέο ηεο
εθδήισζεο.
Πξψηνο νκηιεηήο ήηαλ ν ξη Βέληα Ναξαγηάλ, έλαο ιφγηνο
κειεηεηήο ησλ Βεδψλ θαη δάζθαινο ησλ αλζθξηηηθψλ ζην
Γπκλάζην ξη άηπα άη ηνπ Πξαζάληη. Αλαθεξφκελνο ζε κήλπκα
ηνπ Μπαγθαβάλ, ν ξη Ναξαγηάλ είπε πσο ν Μπαγθαβάλ
ελζαξθψζεθε ζηε γε γηα λα πξνζηαηεχζεη θαη λα θέξεη ραξά ζε φιε
ηελ αλζξσπφηεηα. Δπίζεο, πσο ην Κεληξηθφ Ίδξπκα ξη άηπα άη,
πνπ ηδξχζεθε απφ ηνλ Ίδην ζηηο 2 επηεκβξίνπ 1972, έρεη
πξνζθέξεη, θαη ζπλερίδεη λα πξνζθέξεη πνιχηηκν έξγν, πσο ε

18

Sai Sannidhi: Πξνζέγγηζε ζηνλ άη.
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ππεξεζία ζηνλ άλζξσπν είλαη ππεξεζία ζηνλ Θεφ19. O νκηιεηήο
αλαθέξζεθε ζηελ πνιχηηκε ζρέζε πνπ είρε ν Μπαγθαβάλ κε ηνπο
καζεηέο ηνπ θαη είπε φηη ήηαλ ηεξφ θαζήθνλ ηνπο λα πξνσζήζνπλ ην
Μήλπκά ηνπ. Ο δεχηεξνο νκηιεηήο, ξη Άξβηλη, απφ ην Φεθηαθφ
ηνχληην ηνπ Πξαζάληη, κίιεζε γηα ηελ ζπλεξγαζία πνπ είρε κε ηνλ
Μπαγθαβάλ θαη ηειείσζε ιέγνληαο, πσο ε παξάδνζε ζηνλ Θεφ
είλαη ην θιεηδί γηα ηελ επηπρία ηνπ αλζξψπνπ, πξάγκα πνπ θαη ν
ίδηνο είρε βηψζεη. Σηο νκηιίεο απηέο αθνινχζεζε έλα κνπζηθφ
πξφγξακκα απφ πέληε ηξαγνχδηα πνιχ αγαπεηά ζηνλ Μπαγθαβάλ,
δηεγήζεηο ησλ θνηηεηψλ απφ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ηνπο θη έλα
πνιχ ελδηαθέξνλ βίληεν. Σέινο, έγηλαλ Μπάηδαλ θαη πξνζθνξά
Πξαζάληακ θαη ην πξφγξακκα έιεμε κε ην Άξαηη ζηηο 6.45 κ.κ..

ΦΔΣΙΒΑΛ ΟΝΑΜ20
Σν Φεζηηβάι ηνπ λακ ενξηάζηεθε ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ κε
αθνζίσζε θαη θαηάλπμε. Πεξίπνπ 4,000 επηζθέπηεο, δάζθαινη θαη
παηδηά Μπαι Βίθαο (καζεηέο ησλ ζρνιείσλ άηπα άη), ήξζαλ απφ
δηάθνξα κέξε ηεο Κεξάια γηα λα ενξηάζνπλ ζηνλ ηεξφ ρψξν ηνπ
Πξαζάληη. Απφ ηηο 6 έσο ηηο 9 επηεκβξίνπ, εθηειέζηεθαλ απφ ηνλ
Οξγαληζκφ έβα ξη άηπα άη ηεο Κεξάια, κνπζηθά θαη
πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ Αίζνπζα άη Κνπιβάλη. Ζ Αίζνπζα,
πνπ είρε δηαθνζκεζεί εμαηξεηηθά κε ινπινχδηα, πξαζηλάδεο θαη
παλφ, αληερνχζε ηηο ηέζζεξηο απηέο εκέξεο απφ ηε γιπθηά κνπζηθή
πνπ έπαηδε έλα ζπγθξφηεκα απφ ηελ Κεξάια.
ε κηα εηδηθή ηειεηή, ζηηο 6 επηεκβξίνπ 2011, 400 πεξίπνπ
άηνκα ήξζαλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο γηα λα εθθξάζνπλ ηελ
επγλσκνζχλε ηνπο ζηνλ Μπαγθαβάλ γηα ηε δσξεάλ εγρείξεζε
θαξδηάο πνπ είραλ θάλεη ζηα ππεξ-εμεηδηθεπκέλα λνζνθνκεία ζην
Πξαζάληηγθξακ θαη ζην Γνπάηηθίιλη, θαζψο θαη γηα ηελ
κεηεγρεηξεηηθή θξνληίδα πνπ είραλ δερηεί απφ ηνλ Οξγαληζκφ άη
ηεο Κεξάια, ζην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο ξη άηπα άη. Ζ ηειεηή
19

Mahana Seva is Madhava Seva.
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Onam: Ηεξφ θεζηηβάι πνπ ενξηάδεηαη απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Κεξάια γηα
δέθα εκέξεο ηνλ Αχγνπζην ή επηέκβξην. πλδπάδεηαη κε δέθα εκέξεο
ηξχγνπ θαη ζεξηζκνχ, πνιιή ραξά θαη παηρλίδηα: ιεκβνδξνκίεο,
ηξαγνχδηα, ρνξφ, πινχζηα γεχκαηα θαη ζηνιηζκφ κε ινπινχδηα.
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άξρηζε κε ηελ νκηιία ηνπ Καζεγεηή Μνπθνπληάλ, Πξνέδξνπ ηνπ
Οξγαληζκνχ έβα άηπα άη ηεο Κεξάια, ν νπνίνο πεξηέγξαςε
πψο ε ηξπθεξή θξνληίδα ησλ εγρεηξηζκέλσλ απφ ηνπο εζεινληέο
ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Πνιηηείαο, είρε αγγίμεη θαη κεηακνξθψζεη ηελ
δσή ησλ αζζελψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Παξνπζίαζε επίζεο
δπν αλζξψπνπο πνπ είραλ επεξγεηεζεί θαη ήξζαλ γηα λα κηιήζνπλ.
Οη δπν άλδξεο εμέθξαζαλ ηελ επγλσκνζχλε ηνπο ζηνλ Μπαγθαβάλ
θαη ηνλ Οξγαληζκφ γηα ηελ εγρείξεζε θαη ηελ θξνληίδα. Δίπαλ
επίζεο, πσο δελ ππήξραλ πνπζελά λνζνθνκεία φπσο ηα
λνζνθνκεία άη, νχηε θαη ηφζν αθνζησκέλνη εζεινληέο φπσο νη
εζεινληέο άη. Μεηά ηηο νκηιίεο απηέο, ν Γξ Μφραλ, Πνιηηεηαθφο
πληνληζηήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Απνθαηάζηαζεο, πεξηέγξαςε ηα
θχξηα ζεκεία θαη ηελ επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο νηθνγέλεηεο
ησλ επεξγεηεζέλησλ. Αθνινχζεζαλ Μπάηδαλ θαη ε ηειεηή ηειείσζε
ζηηο 6.00 κ.κ. κε ην Άξαηη.
Σν δεχηεξν πξφγξακκα πνπ νξγάλσζε ν Οξγαληζκφο άη ηεο
Κεξάια γηα ηνλ ενξηαζκφ ηνπ λακ, ήηαλ κηα ζεηξά Μπάηδαλ κε
ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ηεο Κεξάια, πνπ νδήγεζε ν δηάζεκνο
ηξαγνπδηζηήο ξη Σζάληξακ. Ο ξη Σζάληξακ άξρηζε ηελ
παξνπζίαζή ηνπ κε ραηξεηηζκφ ζηνλ Μπαγθαβάλ θαη ζηε ζπλέρεηα
ηξαγνχδεζε πνιιά φκνξθα Μπάηδαλ κε ηελ κεισδηθή θσλή ηνπ
πνπ γέκηζε ηηο θαξδηέο κε αγάπε θαη αθνζίσζε πξνο ηνλ Θεφ. ην
ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν ηξαγνπδηζηήο θαη νη κνπζηθνί ηνπ
δέρηεθαλ θνξεζηέο σο δψξν. Αθνινχζεζε ιίγε ψξα κε Μπάηδαλ
θαη ηελ πξνζθνξά Πξαζάληακ. Σν πξφγξακκα ηειείσζε κε ην
Άξαηη.
ηηο 8 επηεκβξίνπ 2011, ν λεαξφο Μαραληεβάλ, παηδί-ζαχκα
ηεο Ηλδίαο, θαηαγνήηεπζε ηνπο παξεπξηζθφκελνπο κε Καξλαηηθή
κνπζηθή γηα 45 ιεπηά. Αθνινχζεζε έλαο ιαηξεπηηθφο χκλνο πξνο
ηνλ Μπαγθαβάλ απφ έλαλ αμηφινγν κνπζηθνζπλζέηε ξη Σ..
Ράληαθξίζλαλ. ην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο πξνζθέξζεθαλ ζηνπο
θαιιηηέρλεο θνξεζηέο. Σν πξφγξακκα έθιεηζε ζηηο 6 κ.κ. κε ην
Άξαηη, χζηεξα απφ ηα Μπάηδαλ θαη ηελ πξνζθνξά Πξαζάληακ.
Σν πξσί ηεο ηεξήο εκέξαο ηνπ λακ, ηνπο πξσηλνχο ςαικνχο
νδήγεζε ε Οκάδα Μπάηδαλ ηεο Κεξάια. Έςαιαλ κε επιάβεηα
γλσζηνχο χκλνπο, αιιά θαη πνιινχο θαηλνχξγηνπο, γεκίδνληαο ηηο
θαξδηέο ησλ αθξναηψλ κε επδαηκνλία. Σν απφγεπκα, ην πξφγξακκα
άξρηζε κε Βεδηθνχο χκλνπο απφ θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη
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ζηε ζπλέρεηα απφ παηδηά Μπαι Βίθαο απφ ηελ Κεξάια. Ακέζσο
κεηά, ν ξη Σδάγηαθνπκάξ, Γξακκαηέαο Τπνπξγείνπ ηεο Κεξάια,
κίιεζε γηα ηελ δσή θαη ην έξγν ηνπ Μπαγθαβάλ θαη πξνέηξεςε ηνπο
αθξναηέο λ‟ απνθηήζνπλ αγλφηεηα ςπρήο θαη λα εξγαζηνχλ
αληδηνηειψο γηα ηνπο άιινπο, δηφηη απηή είλαη ε κεγαιχηεξε ηηκή πνπ
κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ Μπαγθαβάλ.
Μεηά απφ απηή ηελ εκπλεπζκέλε νκηιία, ζηηο 5.40 κ.κ. νη
καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ξη άηπα άη ηεο Κεξάια παξνπζίαζαλ έλα
ζεαηξηθφ έξγν κε ηίηιν: «Κξίζλα, Χθεαλφο πκπφληαο», πνπ
ζθηαγξαθνχζε ηε δσή θαη ηε δφμα ηνπ ζενχ Κξίζλα. Σα
πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά ήηαλ παξκέλα απφ νκηιίεο ηνπ
Μπαγθαβάλ. Ζ άςνγε εξκελεία, ε εμαηξεηηθή κνπζηθή, ε
ρνξνγξαθία, ηα θνπζηνχκηα θαη ηα ζθεληθά ελζνπζίαζαλ ην θνηλφ.
Αθνινχζεζαλ Μπάηδαλ θαη πξνζθνξά Πξαζάληακ. Σν πξφγξακκα
ηειείσζε κε ην Άξαηη ζηηο 7 κ.κ.

Ο Θεφο είλαη παληαρνχ παξψλ ζηνλ θφζκν. Γη‟
απηφ λα θέξεζηε ζηνπο αλζξψπνπο κε αγάπε,
φπσο ζα θεξφζαζηαλ ζηνλ Θεφ. Ο Κξίζλα
ππεξέηεζε ηνπο Πάληαβαο θαη νδήγεζε ην άξκα
ηνπ Αξηδνχλα. Παξ‟ φιν πνπ δελ ήηαλ βαζηιηάο,
έγηλε θάηη πνιχ αλψηεξν: δεκηνπξγφο βαζηιέσλ.
Τπεξεηήζηε, φπνηα θαη αλ είλαη ηα εκπφδηα, φζν
θαη αλ ζαο γεινηνπνηήζνπλ. Σέηνηεο νη
αληηδξάζεηο είλαη αλαπφθεπθηεο, φηαλ θάπνηνο
είλαη ηαγκέλνο λα θάλεη ην θαιφ. Πάξηε
παξάδεηγκα εκέλα: Έπαηλνο θαη ζπθνθαληία κε
αθνινπζνχλ αλά ηνπο αηψλεο. Ζ ελαληίσζε θαη
ηα εκπφδηα απιψο νδεγνχλ ζην λα θσηηζηεί ην
θαιφ θαη λα δπλακψζεη ε απνθαζηζηηθφηεηα.
- Μπάμπα
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Από ηα απσεία μαρ

ΟΙ ΓΙΑΓΚΝΑ21 ΒΟΗΘΟΤΝ ΣΗΝ ΔΙΡΗΝΗ
ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΤΗΜΔΡΙΑ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ
Η ΦΑΡΗ ΣΟΤ ΘΕΟΤ ΦΑΡΙΖΕΙ ΑΙΩΝΙΑ ΦΑΡΑ

Ο

η ζνθνί (Rishis), πνπ ζέζπηζαλ ηελ εθηέιεζε ησλ Γηάγθλα
(Yajna) θαη ησλ Γηάγθα (Yaga), δελ πξφηεηλαλ θάπνην
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ή ηφπν γη‟ απηέο ηηο ηεξέο ηειεηνπξγίεο.
Οη ηειεηνπξγίεο απηέο αθνξνχλ φιεο ηηο ρψξεο, φινπο ηνπο ιανχο
θαη φιεο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο. Ζ επινγία θαη ε επεξγεζία πνπ
πξνθχπηεη απφ κηα Γηάγθλα είλαη νηθνπκεληθή: «Δίζε φια ηα φληα ζε
φινπο ηνπο θφζκνπο λα είλαη επηπρηζκέλα» (Samasta Lokah Sukhino
Bhavantu).
Γηάγθλα εκαίλεη Γηαξθή Δπίγλωζε ηεο Θεόηεηαο
Ο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα δήζεη ρσξίο λα δξα νχηε γηα κηα ζηηγκή.
ιεο ηηο ψξεο ηεο εκέξαο, 24 ψξεο, 365 εκέξεο ην ρξφλν, ν
άλζξσπνο έρεη λα εθηειέζεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα - θάξκα. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, αθφκα θαη ε αλαπλνή καο - εηζπλνή θαη εθπλνή,
είλαη κηαο κνξθήο δξαζηεξηφηεηα. Οη Βέδεο απνθαινχλ απηήλ ηελ
αδηάθνπε δξαζηεξηφηεηα «ηαζεξή Δπηδίσμε» (Nishta). ηαλ απηή
ε ζηαζεξή επηδίσμε ζπλνδεχεηαη κε απνθαζηζηηθφηεηα, ηφηε παίξλεη
ηε κνξθή ηεο αθνζίσζεο (Deeksha). Πξνζθέξνληαο απηή ηελ
αθνζησκέλε δξάζε ζην Θεφ, απηφ είλαη Γηάγθλα. Γηάγθλα δελ πξέπεη
λα ζεσξείηαη κφλν κηα ζπγθεθξηκέλε, μερσξηζηή δξαζηεξηφηεηα.
ηαλ ε εηζπλνή θαη ε εθπλνή ζπληνλίδνληαη κε ην ξπζκφ θαη ην
λφεκα ηνπ ν-Υακ, φηαλ δειαδή βηψλεηαη ε νπζία ηνπ ν-Υακ,
δειαδή ην «Δίκαη Απηφ, δειαδή ν Θεφο (Brahman)», ηφηε ε
δξαζηεξηφηεηα ηεο αλαπλνήο γίλεηαη Γηάγθλα. Έρνληαο δε θαηά λνπ
ηε ξήζε «Γηάγθλα είλαη, αιεζηλά, ν ίδηνο ν Βίζλνπ (Yajno Vai
Vishnu), κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε αλαπλνή είλαη ν ίδηνο ν Βίζλνπ.
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Μελ παίξλεηε, ινηπφλ, ειαθξηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλαπλνήο, κελ ηε
ζεσξείηε σο κηα δεδνκέλε δξαζηεξηφηεηα ξνπηίλαο. ηαλ εηζπλέεηε
λα ιέηε «ν» θαη φηαλ εθπλέεηε λα ιέηε «Υακ». ν-Υακ (So-Ham)
δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά ε δηαξθήο ππελζχκηζε ζηνλ εαπηφ ζαο,
φηη δελ είζηε παξά ν ίδηνο ν Θεφο. Έηζη, ε δηαδηθαζία ηεο αλαπλνήο
ζάο ππελζπκίδεη ζπλερψο φηη είζηε ε ελζάξθσζε ηεο Θεφηεηαο.
ηαλ ε αλαπλνή γίλεηαη κε ζπλερή επίγλσζε ηεο ζεφηεηάο ζαο, ηφηε
γίλεηαη Γηάγθλα. Γηάγθλα έρνπκε δχν εηδψλ: ηελ εζσηεξηθή
(Antaryajna) θαη ηελ εμσηεξηθή (Bahiryajna). Ζ εζσηεξηθή γηάγθλα
είλαη ε πξνζπάζεηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ην Θείν κέζα καο. Σν
Θείν, πνπ ππάξρεη ζε φινπο, κπνξεί θαλείο λα ην βηψζεη κφλν κε ην
δηαινγηζκφ (Dhyana). Ο λνπο είλαη ζαλ ην ζπζηαζηήξην, φπνπ θαλείο
πξέπεη λα πξνζθέξεη φιεο ηηο θαθέο ηνπ ηδηφηεηεο, ζαλ ζπζία.
Να Δθηειείηε ηηο Γηάγθλα ύκθωλα κε ηηο Βεδηθέο Πξνδηαγξαθέο
Κάζε έξγν ζ‟ απηφλ ηνλ θφζκν πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη
αθνινπζψληαο νξηζκέλνπο θαλφλεο θαη θαλνληζκνχο. Αλ απηνί
παξαβηάδνληαη, δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηχρεη ην έξγν. Ο κεραληθφο
πνπ αλαιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ελφο θηηξίνπ, απνθαζίδεη γηα ην
είδνο ηεο ζεκειίσζεο βάζεη νξηζκέλσλ θαλφλσλ πνπ πξέπεη λα
αθνινπζήζεη απζηεξά. Ο αξηζκφο ησλ νξφθσλ πνπ ζα
θαηαζθεπαζηεί εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ εδάθνπο ζην νπνίν ζα
ζηεξηρηεί. Οκνίσο, γηα ηελ εθηέιεζε κηαο Γηάγθλα, ν ιάθθνο (Homa
Kunda) γηα ηελ αλάθιεμε ηεο ππξάο, φπνπ ζα πξνζθεξζνχλ ηα
δηάθνξα αθηεξψκαηα, θαη ν βσκφο (Vedika) πνπ απαηηνχληαη,
πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ
θαζνξίδνπλ νη Γξαθέο (Sastras). Αιιηψο, ν ζθνπφο ηεο Γηάγθλα ζα
απνηχρεη.
Ζ ηεξή ππξά (Agni) είλαη ηξηψλ ηχπσλ: Dakshinagni,
Garhapatyam θαη Avahaneeyam. Ζ ππξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ
έλαλ ζπηηνλνηθνθχξε (Grihasta) ζηηο θαζεκεξηλέο ηειεηνπξγίεο ηνπ,
θαιείηαη Garhapatyam. Ζ ππξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
εμεπκελίζεη θαλείο ηηο ζεφηεηεο (Devatas) κε ηε βνήζεηα ησλ Βεδηθψλ
Μάληξα νλνκάδεηαη Avahaneeyam. Ο ηξίηνο ηχπνο ππξάο, ε
Dakshinagni, ρξεζηκνπνηείηαη γηα δπζνίσλεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
είλαη νη κεληαίεο θαη νη εηήζηεο ηειεηνπξγίεο γηα ηνπο λεθξνχο
γέξνληεο. ην ζεκείν απηφ κπνξεί λα ηεζεί ην εξψηεκα, σο πξνο ην
γηαηί ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηξία είδε ππξάο, εθφζνλ νπζηαζηηθά ε
θχζε ηεο είλαη ε ίδηα παληνχ. Ζ απάληεζε είλαη πνιχ απιή.
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Υξεζηκνπνηνχκε θσηηά γηα ην καγείξεκα ησλ ηξνθίκσλ (Pakvagni),
αιιά θαη γηα ηελ θαχζε ηνπ λεθξνχ ζψκαηνο (Smasanagni). κσο,
δελ ππνδερφκαζηε ηνπο δπν απηνχο ηχπνπο θσηηάο κε ηνλ ίδην
ηξφπν πνπ ππνδερφκαζηε ηε ζπζηαζηηθή ππξά (Homagni), δηφηη
κφλν θαηά ηε ζπζηαζηηθή ππξά ςέλνπκε Βεδηθά Μάληξα θαη
πξνζθαινχκε ηηο ζρεηηθέο ζεφηεηεο (Devatas). πσο αθξηβψο
ππάξρεη ηεξάζηηα δηαθνξά κεηαμχ κηαο ηαρπδξνκηθήο ζπξίδαο πνπ
έρεη ζπζηαζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία θη ελφο θνπηηνχ πνπ
ρξεζηκνπνηνχκε ζην ζπίηη καο γηα λα απνζεθεχνπκε θάπνηα
δνθίκηα, έηζη ππάξρεη ηεξάζηηα δηαθνξά αλάκεζα ζηε θσηηά πνπ
αλάβνπκε ζην ηδάθη ηνπ ζπηηηνχ καο θαη ηε ζπζηαζηηθή θσηηά πνπ
αλάβνπκε κε ην μχιηλν εξγαιείν γηα ηελ παξαγσγή θσηηάο θαη κε
ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν (Arani), ελψ ςέιλνληαη Βεδηθά Μάληξα.
Αθξηβψο φπσο ε θσηηά ρξεηάδεηαη ηελ θαηάιιειε θξνληίδα θαη
πξνθχιαμε γηα λα κελ πξνθαιέζεη βιάβεο, νκνίσο, πξέπεη λα κελ
ππάξρεη θακία απεξηζθεςία ή ακέιεηα ζηελ ςαικσδία ησλ κάληξα
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Γηάγθλα, δηφηη απηφ ζα κπνξνχζε λα
πξνθαιέζεη ζνβαξή βιάβε ζε φζνπο εκπιέθνληαη. Χο εθ ηνχηνπ, νη
Βεδηθνί ηεξείο (Ritwiks) πξέπεη λα θξνληίζνπλ ηδηαίηεξα, φηαλ
ςάιινπλ Βεδηθά κάληξα. Να έρνπλ πιήξε επίγλσζε γηα ην πψο
πξέπεη λα ςάινπλ έλα ζπγθεθξηκέλν κάληξα, θαη ζε πνηνλ ηφλν
(Swara). Ζ παξακηθξή απφθιηζε ζηνλ ηφλν θαη ην πεξηερφκελν ηνπ
κάληξα ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ζνβαξά ιάζε. Απηφο πνπ
θαηέρεη ηε ζέζε ηνχ επηθεθαιήο ηεξέα (Adwaryu) ζα επεξεαζηεί απφ
ηα ιάζε ηεο ςαικσδίαο ησλ Βεδηθψλ Μάληξα. Δίλαη ππεχζπλνο γηα
ηα ιάζε πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ Γηάγθλα. Απηφο
είλαη θαη ν ιφγνο πνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γηάγθλα εθηειεί
εμαγληζηηθή ηειεηνπξγία γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Δίλαη επζχλε ηνπ
επηθεθαιήο ηεξέα λα παξαθνινπζεί ζπλερψο ηα δηάθνξα
ηειεηνπξγηθά, φπσο ηα αθηεξψκαηα (Homa), ην ραηξεηηζκφ ζην Θεφ
Ήιην (Surya Namaskar) ή ηελ απαγγειία (Parayana) ηεο Ρακάγηαλα,
ηεο Μπαγθαβάηα ή ηεο Durga Saptashati22, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
Γηάγθλα. Πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη δελ ζα ζπκβεί θαλέλα ιάζνο
ζηελ ηειεηή ηεο Γηάγθλα. Αλ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε ην
κάληξα θαζψο θαη ην λφεκά ηνπ, ηφηε είκαζηε ζε ζέζε λα
νξακαηηζηνχκε ηε κνξθή πίζσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν απηφ κάληξα.
Γελ ππάξρεη θαλέλα λφεκα λα ςάινπκε κεραληθά. Απφ κηα
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ςαικσδία πνπ εθηειείηαη κεραληθά δελ πξνθχπηεη θαλέλα
απνηέιεζκα. Σα Βεδηθά κάληξα πξέπεη λα ςάινληαη, έρνληαο έζησ
θαη κηα ειάρηζηε γλψζε ηνπ λνήκαηφο ηνπο.
Οη ζνθνί ηνπ παξειζφληνο δελ ήηαλ νχηε αλίδενη νχηε
επηπφιαηνη. Σα κάληξα θαη νη ηεξέο ηειεηέο πνπ δηαηχπσλαλ θαη
δίδαζθαλ δελ ήηαλ απνηέιεζκα ελφο εξαζηηερληθνχ ελζνπζηαζκνχ.
Δίλαη απνηέιεζκα ηεο ζνθίαο θαη ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο ηνπο. Οη
άλζξσπνη πνπ δε γλσξίδνπλ απηή ηελ αιήζεηα ςάιινπλ ηνπο
χκλνπο θαη ηα κάληξα κε έλαλ επηπφιαην ηξφπν. ζνη, φκσο,
ζηνράδνληαη πάλσ ζηηο έλλνηεο θαη ηηο ηθεζίεο πξνο ην Θείν, είλαη ζε
ζέζε λα αληινχλ επδαηκνλία. Απαγγειία ρσξίο θαηαλφεζε ησλ
ελλνηψλ κπνξεί λα θέξεη κηα κηθξή, επηθαλεηαθή ηθαλνπνίεζε, φκσο
ν χκλνο κπνξεί λα πιεκκπξίζεη ηελ θαξδηά κε ραξά θαη λα πεγάζεη
αβίαζηα απφ ηελ θαξδηά, κφλν φηαλ ληψζνπκε ηελ έλλνηά ηνπ.
Οη Γηάγθλα Φέξλνπλ Δπεκεξία θαη Δηξήλε
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Γηάγθλα απαγγέινπκε δηάθνξα κάληξα, φπσο
Rudraya Namah, Varunaya Namah, Indraya Namah, Vayave
Namah, θαζψο νη ηεξέο πξνζθνξέο ηνπνζεηνχληαη ζηε θσηηά πξνο
ηηκήλ ηνπ Rudra, ηνπ Varouna, ηνπ Indra θαη ηνπ Vayu. Απηέο είλαη νη
Μνξθέο κε ηηο νπνίεο νη ζνθνί νξακαηίζηεθαλ ην Θεφ.
ηαλ νξγσζεί ην έδαθνο θαη ζπαξζνχλ νη ζπφξνη ζα πξέπεη λα
έξζνπλ θαη νη βξνρέο γηα λα πάξνπκε κηα πινχζηα ζπγθνκηδή. Γηα ην
ζθνπφ απηφ, ε πξνζεπρή πξέπεη λα απεπζπλζεί ζηνλ Βαξνχλα, ζηε
«δηεχζπλζε» ηνπ Βαξνχλα. ηαλ επηζπκείηε λα έξζεη ν Καζηνχξη,
αιιά εζείο θαιείηε ηνλ Kutumba Rao, πψο γίλεηαη λα έξζεη ν
Καζηνχξη; Γηα λα έξζνπλ βξνρέο, ζα πξέπεη λα θαιέζεηε ηνλ
Βαξνχλα θαη φρη ηνλ Άγθλη (ην Θεφ ηεο Φσηηάο)! Πξέπεη δειαδή, λα
εηπσζνχλ ηα ζσζηά κάληξα θαη λα εθθξάδνληαη κέζα απφ ηελ
θαξδηά. Πίζσ απφ ην ηειεηνπξγηθφ ηεο θσηηάο, βξίζθεηαη έλα κηθξφ
κπζηήξην, πνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί, έηζη ψζηε λα θαηαλνεζεί ε
πξνζθνξά ζηε θσηηά, πνπ απεπζχλεηαη πξνο ηε ζεφηεηα ηελ νπνία
επηθαιείηαη ην κάληξα. ηαλ ε πξνζθνξά ξίρλεηαη ζηελ ππξά ζην
φλνκα ηνπ Θενχ, ηελ ίδηα ζηηγκή πξέπεη λα πξνθεξζεί ην θαηάιιειν
λνκα θαη ε ζσζηή δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε. Δίλαη ζαλ ην
γξακκαηνθηβψηην. ηαλ έλα γξάκκα έρεη ηε ζσζηή δηεχζπλζε θαη
κπεη κέζα ζην θνπηί ηνπ Πξαζάληη Νίιαγηακ, ζα πάεη νπνπδήπνηε
αθφκε θαη ζην καθξηλφηεξν κέξνο ηνπ θφζκνπ, φπσο είλαη ε Ηαπσλία
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ή ε Ρσζία. ηαλ ε δηεχζπλζε γξάθεη Πξαζάληη Νίιαγηακ, ηφηε ην
γξάκκα ζα παξαδνζεί ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ. Ζ δηεχζπλζε πξέπεη
λα είλαη πιήξεο θαη νξζή, απηφ είλαη φιν. Καη ην ηαρπδξνκηθφ ηέινο
λα είλαη ην αθξηβέο.
Οη Πξνζθνξέο Γηάγθλα Αληαπνδίδνπλ Πνιιαπιά Οθέιε
Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ παξαθνινπζνχλ κφλν ηελ εμσηεξηθή
δηαδηθαζία ηεο Γηάγθλα θαη θαηεγνξνχλ ηνπο Βξαρκάλνπο γηα
ζπαηάιε φζσλ ξίρλνληαη ζηε θσηηά, ηε ζηηγκή πνπ άλζξσπνη
ζθειεησκέλνη πεζαίλνπλ απφ ηελ πείλα. Σνπο θαηεγνξνχλ γηα
αλφεηεο δαπάλεο ρξεκάησλ ζε αλσθειείο αλαδεηήζεηο. Αθφκα θαη
άηνκα κε παηδεία ζπκκεξίδνληαη απηή ηελ θαηεγνξία.
Σν φξγσκα πνπ θάλνπλ ηα άξνηξα, πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο,
επηηξέπνληαο ζην λεξφ λα εηζέιζεη ζ‟ απηφ, ψζηε λα είλαη ηθαλφ λα
δερηεί ηνπο ζπφξνπο. ηε ζπλέρεηα, ν αγξφηεο ζθνξπίδεη ηέζζεξηο
ζαθηά αλαπνθινίσηνπ ξπδηνχ ζην έδαθνο. Αλ εθείλε ηελ ψξα ηνλ δεη
θάπνηνο, αλίδενο απφ αγξνηηθέο εξγαζίεο, πηζαλφλ λα ηνλ
πεξηγειάζεη θαη λα ηνπ πεη, «είζαη ηξειφο; ηαλ ηφζνη άλζξσπνη
πεζαίλνπλ απφ ηελ πείλα, εζχ ξίρλεηο ζην έδαθνο ην ξχδη κε ην
νπνίν ζα ρφξηαηλαλ ηφζνη άλζξσπνη;» κσο, γηα ηα ηέζζεξα ζαθηά
πνπ πέηαμε ν “ηξειφο” αγξφηεο, κεηά ηε ζπγθνκηδή, ζα γπξίζεη ζην
ζπίηη ηνπ κε ζαξάληα ζαθηά. ηαλ ζηηο ηειεηνπξγίεο ρχλνληαη δχν
δνρεία αγλφ βνχηπξν ζηελ αγηαζκέλε ππξά, ν θφζκνο ζα θεξδίζεη
δηαθφζηα δνρεία κε θξέζθν βνχηπξν.
Οηηδήπνηε αθηεξψλεηαη θαη πξνζθέξεηαη ζην Θεφ δελ κπνξεί
πνηέ λα πάεη ρακέλν. Οη άλζξσπνη κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ
ηεξάζηηα νθέιε πξνζθέξνληαο έζησ θαη ιίγν ζην Θεφ. Έλα θχιιν ή
έλα ινπινχδη, έλα θξνχην ή ιίγν λεξφ, είλαη αξθεηά, αλ
πξνζθέξνληαη κε επιάβεηα. Ζ Draupadi πξφζθεξε ζηνλ Κξίζλα έλα
θνκκάηη ελφο θχιινπ πνπ είρε θνιιήζεη ζηελ επηθάλεηα ελφο
ζθεχνπο θαη ν Θεφο ηεο ράξηζε αηψληα θαιή ηχρε. Ο θησρφο
Kuchela πξφζθεξε κηα ρνχθηα ςεκέλν ξχδη, αιιά ζπγθίλεζε ην
Θεφ, πνπ ηνλ επιφγεζε κε ηελ αηειείσηε δφμα Σνπ. Ζ Γηάγθλα έρεη
απηήλ ηελ εζσηεξηθή έλλνηα.
Γηάγθλα εκαίλεη Θπζία
Οη Γηάγθλα ηεινχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ
απνηειεζκάησλ (Ishtaphala Prapti) θαη ηελ απνθπγή ησλ
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αλεπηζχκεησλ (Anishta Visarjana). Αιιά ε πξαγκαηηθή έλλνηα ηεο
Γηάγθλα είλαη ε ζπζία (Thyaga). Ζ Θπζία, κε ηε ζεηξά ηεο,
πξνυπνζέηεη λα ζπζηάδεη θαλείο ηηο θαθέο ηνπ ηδηφηεηεο φπσο ηε
δήιηα, ηελ επίδεημε θαη ηνλ εγσηζκφ. Οη Βέδεο δηδάζθνπλ φηη ν
άλζξσπνο ζα πξέπεη λα ζπζηάδεη ηηο δσψδεο ηδηφηεηέο ηνπ. Ο
ζπκφο, ε θαθία, ε δήιηα, ν θζφλνο θαη ε έπαξζε - φια απηά είλαη
ραξαθηεξηζηηθά ησλ δψσλ. ζν απηέο νη ηδηφηεηεο ησλ δψσλ
ππάξρνπλ ζηνλ άλζξσπν, απηφο ζα παξακέλεη ζην επίπεδν ηνπ
δψνπ. Ζ αζζέλεηα ηεο θνζκηθφηεηαο (Bhavaroga) απμάλεη φζν ν
άλζξσπνο απνθηά φηη επηζπκεί. Πνηέ δε ζα ζεξαπεπηεί κε απηφλ ηνλ
ηξφπν. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ν Θεφο δελ ηθαλνπνηεί φιεο ηηο
επηζπκίεο ησλ αλζξψπσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη πεξηζζφηεξνη
άλζξσπνη δελ δεηνχλ απηφ πνπ πξέπεη λα επηζπκνχλ. Αλ
πξνζεπρφκαζηε ζην Θεφ λα καο ραξίζεη αηψληα επδαηκνλία, Δθείλνο
ζίγνπξα ζα αληαπνθξηζεί. Ννκίδνπκε φηη ν Θεφο είλαη ζθιεξφο θαη
ρσξίο νίθην. Αλ ππάξρεη ελφηεηα ζηε ζθέςε, ηα ιφγηα θαη ηηο
πξάμεηο, ν άλζξσπνο γίλεηαη αιεζηλφο. Καη ηφηε, ν Θεφο ζα ηνπ
παξέρεη ηε ράξε Σνπ γηα λα πξννδεχζεη ζηηο πλεπκαηηθέο, αιιά θαη
ζηηο εγθφζκηεο πξνζπάζεηέο ηνπ. Ο Θεφο ζα ηνπ ραξίζεη ηελ επηπρία
ηφζν ζε απηφ φζν θαη ζηνλ άιιν θφζκν. Οη Γηάγθλα ηεινχληαη γηα ηελ
επίθιεζε ησλ επινγηψλ ηνπ Θενχ, γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ επεκεξία
ηνπ ζχκπαληνο. ηαλ ν Θεφο απαληά κε ηε ράξε Σνπ, εμαζθαιίδεηαη
ε επεκεξία φισλ.
Οη Γηάγθλα έρνπλ θαη κηα άιιε ζεκαζία. Ζ πξνζθνξά ησλ
αγαζψλ ζην Θεφ, ηα νπνία Δθείλνο δίλεη ζηνλ άλζξσπν, είλαη έλα
βαζηθφ θαζήθνλ ηνπ πλεπκαηηθνχ αλαδεηεηή. Ζ πξνζθνξά δελ
πξέπεη λα ζεσξείηαη σο ζπζία, αιιά ζαλ κηα πξάμε αγάπεο θη
επγλσκνζχλεο απφ ηελ νπνία αληιεί θαλείο κεγάιε ραξά. Ζ
εζσηεξηθή ζεκαζία ηεο Γηάγθλα είλαη ε Θπζία, ε Απηαπάξλεζε θαη ε
Παξάδνζε. Γηα πνηνλ; Γηα ηνλ Θεφ. «Κχξηε! Σελ θαξδηά πνπ κνπ
έδσζεο, ζηελ πξνζθέξσ σο αληάιιαγκα». Απηφ είλαη ην πλεχκα ηεο
παξάδνζεο. Ζ θαξδηά πνπ κνπ έδσζε Δθείλνο, ηα ζπλαηζζήκαηα
πνπ κνπ πξνθάιεζε Δθείλνο, ν πινχηνο πνπ κνπ έδσζε, ε θαιή
θήκε κε ηελ νπνία κε αληάκεηςε – φια απηά πξέπεη πξφζπκα λα
πξνζθεξζνχλ πίζσ ζην Θεφ.
Απηφ πνπ ζπληζηάηαη, επίζεο, είλαη ε ζπζία ηνπ άζηαηνπ λνπ, ε
αθηέξσζή ηνπ ζην Θεφ, ψζηε λα γίλεη ζηαζεξφο θαη ήξεκνο. Θπζία
δε ζεκαίλεη λα θέξνπκε έλα δψν θαη λα ην ζπζηάζνπκε. Απηή ε
ζπζία είλαη κηα πξάμε πνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο εμσηεξηθνχο
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ηχπνπο θαη δελ έρεη θακία εζσηεξηθή βαξχηεηα θαη αμία. Να αθνχηε
ηηο βεδηθέο ξήζεηο θαη λα ζπκκεηέρεηε ζηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηνπξγίεο
κε απηαπάξλεζε, αγλφ θαη επδηάζεην λνπ, ψζηε λα θαηαλνείηε ην
βαζχηεξν λφεκά ηνπο. Απηφ ην λφεκα λα ην βάδεηε ζε πξάμε κέζα
απφ ηελ θαξδηά ζαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη λα ην κνηξάδεζηε καδί
κε άιιεο θαιέο ςπρέο.
Οη ιάζνο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηεο Γηάγθλα νδήγεζαλ
ζηε ζπζία έκβησλ φλησλ θαη ν αιεζηλφο ζθνπφο ηεο μεράζηεθε. Ζ
Γηάγθλα νλνκάδεηαη επίζεο θαη Adhvaram πνπ ζεκαίλεη «Γελζθνηψλσ». Dhvaram ζεκαίλεη «δνινθνλία». Χο εθ ηνχηνπ, ε
εζσηεξηθή έλλνηα ηεο Γηάγθλα είλαη απηφ ζην νπνίν δελ ππάξρεη βία.
ια ηα κάληξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο Γηάγθλα πξέπεη λα
νδεγνχλ ζηελ επδαηκνλία θαη ηελ απηνπξαγκάησζε. Μφλν φηαλ
θαηαλνήζεηε ηα κάληξα θαη βηψζεηε ηε ζεκαζία ηνπο, ζα θζάζεηε
ζηελ απηνπξαγκάησζε.
Υξεζηκνπνηήζηε ηηο Γλώζεηο, ηνλ Πινύην θαη ηε Γύλακή ζαο
γηα ην Καιό ηωλ Άιιωλ
Ζ ζεκειηψδεο έλλνηα ηεο Γηάγθλα ζηεξίδεηαη ζην πλεχκα ηεο ζπζίαο.
Ζ γλψζε, ε δχλακε, ν πινχηνο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην
θαιφ ησλ άιισλ, είλαη άρξεζηα. Ζ θχξηα έλλνηα ηεο Γηάγθλα είλαη λα
ζπλεηδεηνπνηήζεη ν άλζξσπνο φηη φια φζα ηνπ δφζεθαλ πξέπεη λα
πξνζθεξζνχλ πίζσ ζην Θεφ πξνθεηκέλνπ λα αλπςψζεη ηελ χπαξμή
ηνπ. Ο θφζκνο έρεη πνιινχο εχπνξνπο, πνιινχο κειεηεηέο θαη
ζπνπδαίνπο επηζηήκνλεο, αιιά, αλ απηνί δελ έρνπλ ζπκπφληα,
επγέλεηα θαη γελλαηνδσξία, ηφηε ηα πινχηε θαη νη γλψζεηο ηνπο δελ
έρνπλ αμία. Μφλν φηαλ απνθαζίζνπκε λα πξνζθέξνπκε φια απηά
πνπ απνθηήζακε, γηα ηελ επεκεξία ηνπ θφζκνπ θαη ην θαιφ ηεο
θνηλσλίαο, κφλν ηφηε ζα έρνπκε θαηαλνήζεη ην πξαγκαηηθφ λφεκα
ηεο Γηάγθλα. Υσξίο πίζηε ζην Θεφ θαη πλεχκα απηνζπζίαο, φιεο νη
πξάμεηο νδεγνχλ κφλν ζην θαθφ.
Ο άλζξσπνο ζήκεξα έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν ζηελ
επηζηήκε. Κνπηάδεη λα απνθηήζεη πινχην, επξπκάζεηα θαη δηάθνξα
είδε δεμηνηήησλ. Πνηνο ν ιφγνο λα ηα απνθηήζεη φια απηά, αλ δελ ηα
δηαρεηξίδεηαη κε ζσζηφ ηξφπν; Ζ ρξήζε απηψλ ησλ πξαγκάησλ
εμαξηάηαη απφ ην ραξαθηήξα ησλ αλζξψπσλ πνπ ηα δηαζέηνπλ. Αλ
είλαη θαινί, ζα ηα ρεηξηζηνχλ κε ζσζηφ θαη ζεάξεζην ηξφπν. Αλ είλαη
θαθνί, ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ κε ιάζνο ηξφπν. Αλ ηνλ πινχην, ηε
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γλψζε ή ηηο επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο ηηο έρνπλ άηνκα κε πάζε (Rajo
Guna), ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ιάζνο ελέξγεηεο. Δάλ ηα άηνκα
έρνπλ λσζξφηεηα (Tamo Guna) ηα πξνζφληα ηνπο ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηδηνηειείο ζθνπνχο. Απηνί πνπ
θπξηαξρνχληαη απφ ηα πάζε (Rajo Guna) κπνξνχλ θάπνηε λα
κεηακνξθσζνχλ θαη λα αιιάμνπλ, εθείλνη φκσο πνπ θπξηαξρνχληαη
απφ ηε λσζξφηεηα (Tamo Guna) ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δπλάκεηο
ηνπο ζε ελέξγεηεο ακαξησιέο θαη αληηθνηλσληθέο.
Ο άλζξσπνο πξέπεη, επνκέλσο, λα θαιιηεξγήζεη θαη‟ αξρήλ ηε
δηάθξηζε, λα δηαθξίλεη ην ζσζηφ απφ ην ιάζνο. ηελ πξνζεπρή
Γθάγηαηξη επηθαινχκαζηε ην Θεφ λα καο ραξίδεη Γηάθξηζε: Dhiyo Yo
Na Prachodayat. Δίλαη κηα πξνζεπρή πξνο ηε ζεά Gayatri λα θσηίδεη
ην λνπ. Ζ αγαπεκέλε πξνζεπρή ηνπ Γθάληη ήηαλ: Χ! Θεέ κνπ, ράξηδε
ζε φινπο θαιή θαη ζσζηή θξίζε (Sab Ko Sanmathi De Bhagavan).
Δπεηδή, ζήκεξα, ππάξρνπλ πνιινί θαθνί άλζξσπνη, παληνχ, ν
θφζκνο ππνθέξεη απφ ηε βία, ηελ αλαξρία θαη ηε ζχγρπζε.
Πάξα πνιινί πινχζηνη άλζξσπνη ζηηο κέξεο καο πξνηηκνχλ λα
ζπζζσξεχνπλ ηνλ πινχην ηνπο παξά λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα
ην θαιφ ηεο θνηλσλίαο θαη γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ θησρψλ απφ ηελ
αγσλία θαη ην θφβν. πκπεξηθέξνληαη ζαλ ηνλ ζθχιν, πνπ έρεη
κπξνζηά ηνπ ηξνθή.. Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε, θάζε άηνκν πνπ
επηζπκεί λα δήζεη κηα δίθαηε θαη κε λφεκα δσή, λα δηαζέζεη ηνλ εαπηφ
ηνπ ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο θαη λα αθηεξψζεη ηνλ πινχην θαη
ηελ ελέξγεηά ηνπ ζηνλ λα εμαπιψζεη ηελ επηπρία ζην πεξηβάιινλ
ηνπ. Οη άλζξσπνη πξέπεη λα αληηιεθζνχλ θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ
φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη κεγαιχηεξε πεγή πξαγκαηηθήο επηπρίαο
απφ ηελ Απηαπάξλεζε (Thyaga).
- Απνζπάζκαηα από Οκηιίεο ηνπ Μπαγθαβάλ, από ην βηβιίν
«ξη άηπα άη Βέληα Βάλη»
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H Λαμππόηηηα ηηρ Θείαρ Γόξαρ

ΣΟ ΙΓΙΑΙΣΔΡΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΟΤ ΟΤΑΜΙ

Η

παξνρή ζηέγαζεο ζην Άζξακ ήηαλ πάληνηε πνιχ ιηγνζηή.
πλεζίδακε λα κέλνπκε ζην ζηέγαζηξν δίπια ζηελ
θαληίλα γηα μεθνχξαζε θαη χπλν ην βξάδπ, αιιά πνιινί
πηζηνί θνηκφληνπζαλ θάησ απφ ηα δέληξα. Κάπνηε, έλαο δηαπξεπήο
δηθαζηηθφο απφ ην Pollachi, ν ξη Ρακαηζάληξαλ θαη ε ζχδπγφο ηνπ,
θαηάθεξαλ λα ρσξέζνπλ θαη απηνί ζηνλ ειάρηζην ρψξν πνπ
απέκεηλε ζην ζηέγαζηξν, φπνπ έκελα θη εγψ. Δθεί, δηαπίζησζα φηη ε
θπξία Ρακαηζάληξαλ έπαζρε απφ ππεξβνιηθή αθπδάησζε, ε νπνία
ήηαλ απνηέιεζκα δηάξξνηαο θη εκεηνχ. Ο ξη Ρακαηζάληξαλ,
απεπζπλφκελνο ζ‟ εκέλα, κε ξψηεζε εάλ έθεξα καδί κνπ θάπνηα
θάξκαθα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηελ ζχδπγφ ηνπ.
Απάληεζα: «Έρσ ηα θάξκαθα γηα λα ζηακαηήζνπλ ηα
ζπκπηψκαηα, αιιά επεηδή είκαη αθφκε θνηηεηήο ηαηξηθήο, ζα ήζεια
λα πάσ πξψηα ηελ ζχδπγφ ζαο ζηνλ Γξ Μπξάρκακ , ν νπνίνο είλαη
ππεχζπλνο γηα ην κηθξφ λνζνθνκείν, αθξηβψο πίζσ απφ ην Πξαζάληη
Νίιαγηακ». Απηφ ην λνζνθνκείν είρε κφλν δχν δσκάηηα κε πέληε
θξεβάηηα ην θαζέλα, γηα άληξεο θαη γπλαίθεο αζζελείο θη έλα κηθξφ
ρεηξνπξγείν αλάκεζα ζηα δσκάηηα. Γε ρξεηάδνληαλ πεξηζζφηεξα
θξεβάηηα, δηφηη ν Αγαπεκέλνο καο νπάκη ήηαλ ε Θεία Γχλακε θαη ν
άξηζηνο θιηληθφο γηαηξφο θαη ρεηξνπξγφο. Γηαβεβαίσζα ηνλ ξη
Ρακαηζάληξαλ φηη ζα έθαλα νηηδήπνηε ήηαλ δπλαηφ λα γίλεη, αλ ην
ελέθξηλε ν γηαηξφο ηνπ λνζνθνκείνπ.
ην λνζνθνκείν πνπ πήγακε, ν Γξ Μπξάρκακ επραξηζηήζεθε κε
ηελ δενληνινγηθή κνπ ελέξγεηα λα θέξσ ηελ αζζελή θαηεπζείαλ ζην
λνζνθνκείν, πξηλ ρνξεγεζνχλ νπνηαδήπνηε θάξκαθα. Μνπ ππέβαιε
δηάθνξεο εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο αζζελνχο,
πφζν ρξφλν ζα έπαηξλε πεξίπνπ γηα λα ζπλέιζεη θ.ι.π. Σνπ είπα φηη,
αθνχ ε αζζελήο είρε ππεξβνιηθή αθπδάησζε, ζα ρξεηάδνληαλ 3-4
εκέξεο γηα λα ζπλέιζεη, κεηά απφ ζεξαπεία κε ελδνθιέβην θαη απφ
ην ζηφκα θάξκαθν.
Σφηε, ν Γξ Μπξάρκακ κνπ εθκπζηεξεχηεθε, ιέγνληαο: «Θα
ήζεια λα ζε πιεξνθνξήζσ γηα έλα πνιχ ζεκαληηθφ κπζηηθφ. Ο
Αγαπεκέλνο καο νπάκη κνχ έρεη δψζεη θάηη γηα ρξήζε κφλν θαηά
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ηελ δηάξθεηα ηεο απνπζίαο ηνπ, θαη κφλνλ φηαλ ε θαηάζηαζε ηνπ
αζζελνχο είλαη ζνβαξή. Γελ ππνρξενχκαη λα ην δείμσ ζε θαλέλαλ.
Σψξα, πξφθεηηαη λα πάξσ απηφ ην απιφ δηάιπκα ΒηζκνπζίνπΚανιίλεο, ην νπνίν βνεζάεη ζην ζηακάηεκα ηεο δηάξξνηαο, θαη ζα
πξνζζέζσ ζε απηφ ην κπζηηθφ θάξκαθν ηνπ νπάκη. Να ρνξεγείο
ζηελ αζζελή κία θνπηαιηά ηεο ζνχπαο θάζε νθηψ ψξεο, θαη ζα δεηο
κφλνο ζνπ ηα απνηειέζκαηα».
Πξνο κεγάιε κνπ έθπιεμε, ε θπξία είρε ζπλέιζεη πιήξσο ζε
νθηψ ψξεο θαη πεξηθεξφηαλ γχξσ-γχξσ απφ ην λαφ (Pradakshina)
ην ίδην απφγεπκα. Απηή ήηαλ κηα ζπλαξπαζηηθή εκπεηξία γηα εκέλα
θαη κηα απνθάιπςε ηεο Θείαο Δπινγίαο ηνπ νπάκη ζε γηαηξνχο θαη
αζζελείο!
- Απόζπαζκα από ην βηβιίν «Sai Smaram»
ηνπ Γξ. D. J. Gadhia

Η Γόμα ηνπ Θενύ είλαη Απέξαληε
Καιιηεξγήζηε αγάπε, δήζηε κε αγάπε, δηαδψζηε αγάπε – απηή είλαη
ε πλεπκαηηθή άζθεζε πνπ ζα απνδψζεη ην κέγηζην φθεινο. ηαλ
απαγγέιιεηε ην λνκα ηνπ Θενχ, ηε ζηηγκή πνπ αλαθαιείηε ην
κεγαιείν Σνπ, ηελ ζπκπφληα Σνπ, ηελ δφμα Σνπ, ηελ ιακπξφηεηά
Σνπ, ηελ παξνπζία Σνπ – ε αγάπε κέζα ζαο ζα κεγαιψζεη, νη ξίδεο
ηεο ζα πξνρσξήζνπλ φιν θαη πην βαζηά, ηα θιαδηά ηεο ζα απισζνχλ
φιν θαη ζε κεγαιχηεξε έθηαζε, ραξίδνληαο δξνζεξφ θαηαθχγην ζ‟
ερζξνχο θαη θίινπο, ζε ληφπηνπο θαη μέλνπο. Ο Θεφο έρεη έλα
εθαηνκκχξην νλφκαηα. νθνί θαη άγηνη Σνλ έρνπλ δεη ζ‟ εθαηνκκχξηα
κνξθέο. Σνλ έρνπλ δεη κε θιεηζηά θαη κε αλνηρηά κάηηα. Σνλ έρνπλ
εγθσκηάζεη ζε φιεο ηηο γιψζζεο θαη δηαιέθηνπο ηνπ αλζξψπνπ. Καη
φκσο, ε δφμα Σνπ είλαη αλεμάληιεηε.
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Ο Σοςάμι διδάζκει με «Μικπέρ Ιζηοπίερ» (Chinna Katha)

ΛΑΣΡΔΙΑ ΔΙΓΧΛΧΝ

Κ

άπνηε, ν βαζηιηάο ηνπ Αιβάξ θάιεζε γηα θηινμελία ηνλ
νπάκη Βηβεθαλάληα. ε θάπνηα ζηηγκή, πνπ ν νπάκη
Βηβεθαλάληα είρε ιίγν ειεχζεξν ρξφλν, ν βαζηιηάο άξρηζε
λα ζπλνκηιεί καδί ηνπ. ηελ πνξεία ηεο ζπλνκηιίαο, ν βαζηιηάο
εμέθξαζε ηελ έιιεηςε πίζηεο ηνπ ζηε ιαηξεία εηδψισλ θαη ηελ
πεξηέγξαςε ζαλ αλφεηε ζπλήζεηα. Ξαθληθά, ν νπάκη Βηβεθαλάληα
είπε ζ‟ έλαλ απφ ηνπο ζπλνδνχο: «Άθνπζέ κε! Καηέβαζε ηελ
πξνζσπνγξαθία ηνπ βαζηιηά, πνπ είλαη θξεκαζκέλε ζηνλ ηνίρν».
Καλέλαο δελ κπφξεζε λα θαηαιάβεη ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν
θέξζεθε έηζη ν νπάκη Βηβεθαλάληα. Χζηφζν, ν ζπλνδφο θαηέβαζε
ηελ πξνζσπνγξαθία, φπσο ηνπ ην δήηεζε. Μεηά, Βηβεθαλάληα
ξψηεζε ηνπο παξηζηάκελνπο:«Θα θηχζεη θάπνηνο απφ εζάο ηελ
πξνζσπνγξαθία;» Οη πάληεο έκεηλαλ άθσλνη, ζεσξψληαο φηη κηα
ηέηνηα πξάμε δε ζα ήηαλ ηίπνηα ιηγφηεξν απφ βεβήισζε. Σα κάηηα
ηνπ βαζηιηά θνθθίληζαλ απφ ζπκφ. Γάγθσζε ηα ρείιε ηνπ γηα λα
θαηαπλίμεη ηνλ ζπκφ ηνπ. Χζηφζν, δελ είπε ηίπνηα ζηνλ νπάκη
Βηβεθαλάληα ιφγσ ηεο αθνζίσζεο θαη ηνλ ζεβαζκφ πνπ έηξεθε γηα
εθείλνλ. Παξέκεηλε ζησπειφο, κε γλσξίδνληαο ηη ζα έπξεπε λα θάλεη
έηζη πνπ είραλ ηα πξάγκαηα. Ακέζσο κεηά ν νπάκη Βηβεθαλάληα
κίιεζε κε πνιχ ήξεκν θαη ζνβαξφ ηφλν ηεο θσλήο ηνπ:«Γηαηί δε ζαο
αξέζεη λα θηχζεηε ηελ πξνζσπνγξαθία ηνπ βαζηιηά; Δίλαη ν
βαζηιηάο ζε απηή; Ζ πξνζσπνγξαθία είλαη κφλν έλα θνκκάηη ραξηί ή
χθαζκα; Αιιά, αθνχ είλαη ε πξνζσπνγξαθία ηνπ βαζηιηά, ζπκάζηε
ηνλ βαζηιηά βιέπνληάο ηελ θαη ηεο δείρλεηε ζεβαζκφ. Παξνκνίσο,
φηαλ βιέπνπκε ηα πέηξηλα ή κεηαιιηθά είδσια ή ηηο εηθφλεο ηνπ
Θενχ, ν λνπο καο αληηιακβάλεηαη θαη βιέπεη ηελ κνξθή ηνπ Θενχ.
ηαλ νη πηζηνί ιαηξεχνπλ ηα είδσια ή ηηο εηθφλεο ηνπ Θενχ, ην
θάλνπλ κε ηελ πεπνίζεζε φηη ν Θεφο είλαη κέζα ζε απηά. Έθαλα φια
απηά γηα λα ζαο θάλσ λα θαηαιάβεηε απηή ηελ αιήζεηα.
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ΚΔΦΔΙ ΓΙΑΣΗΝ
ΗΜΔΡΑ
(πσο αλαγξάθνληαη θαζεκεξηλά ζηνλ Πίλαθα ηνπ Πξαζάληη
Νίιαγηακ, απφ Οκηιίεο ηνπ Μπάγθαβαλ ξη άηπα άη Μπάκπα)
1 Οθησβξίνπ 2011
Δζείο κπνξεί κελ λα λνκίδεηε φηη απνιακβάλεηε ηηο απνιαχζεηο,
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, νη απνιαχζεηο είλαη απηέο πνπ
απνιακβάλνπλ εζάο! Απνκπδνχλ φιεο ηηο κνξθέο ελέξγεηάο ζαο,
απνδπλακψλνπλ νιφηεια ηελ θξηηηθή ζαο ηθαλφηεηα, θαηαηξψλε ηα
ρξφληα δσήο πνπ ζαο έρνπλ δνζεί απφ ηνλ Θεφ θαη κνιχλνπλ ηνλ
λνπ ζαο κε εγσηζκφ, θζφλν, θαθία, κίζνο, απιεζηία θαη ιαγλεία.
Πνιινί ηζρπξίδνληαη κελ φηη ηξέθνπλ βαζχ ζεβαζκφ ζηηο Βέδεο θαη
ηηο άιιεο ηεξέο γξαθέο καο (Shastras), αιιά δελ εθαξκφδνπλ ζηε
δσή ηνπο απηά πνπ δηδάζθνπλ. Οη γξαθέο δηδάζθνπλ φηη είλαη άθξσο
ζεκαληηθφ λα μεξηδψλεηε απφ ηνλ θήπν ηεο θαξδηάο ζαο ηα
αγξηφρνξηα ηεο ιαγλείαο θαη ηεο απιεζηίαο, ηνπ κίζνπο θαη ηεο
αιαδνλείαο. ην έδαθνο πνπ ζα έρεηε θαζαξίζεη, λα θπηεχεηε ηα
επσδηαζηά θπηά ηεο αγάπεο (Prema) πνπ δίλνπλ παλέκνξθα άλζε
θαη λα θαιιηεξγείηε ηα γεκάηα γεπζηηθνχο θαξπνχο δέληξα ηεο
αξεηήο (Dharma). Πνηέ κε ξίρλεζηε ζε θάπνηα δξάζε, σζνχκελνη
απφ ζηηγκηαίεο παξνξκήζεηο - πξψηα λα εμεηάδεηε δηεμνδηθά ηα
πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο, λα ζηαζκίδεηε ην φθεινο
πνπ πξνζδνθάηε απ‟ απηήλ ζπγθξίλνληάο ην κε ηελ πηζαλφηεηα λα
ζαο βιάςεη, θαη κφλν κεηά λα δξάηε, έηζη ψζηε θαη ηνλ πφλν γηα ζαο
λα απνθχγεηε, αιιά θαη ην λα πξνθαιέζεηε πφλν ζηνπο άιινπο.
Απηφ ηζρχεη ηφζν γηα εγθφζκηα δεηήκαηα φζν θαη γηα ην πεδίν ηεο
πλεπκαηηθφηεηαο.
- Μπάκπα
2 Οθησβξίνπ 2011
Ο πνιπαγαπεκέλνο καο Μαράηκα Γθάληη ζεσξνχζε ηελ Ηλδία κία
εληαία ρψξα. Φχηεςε κέζα ηεο ηνλ ζπφξν ηεο ελφηεηαο κεηαμχ φισλ
ησλ ζξεζθεηψλ θαη φισλ ησλ λνκψλ, θαη ν ζπφξνο απηφο, ππφ ηελ
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πλεπκαηηθή θαζνδήγεζή ηνπ, αλαπηχρζεθε γξήγνξα ζε κεγάιν
δέληξν. Οηθνδφκεζε έλα κεγάιν θίλεκα επάλσ ζην ζεκέιην ηεο
δχλακεο ηεο Θετθήο Φπρήο ηνπ αλζξψπνπ (Atmabalam), θίλεκα ην
νπνίν ελδπλάκσζε ηελ ελφηεηα θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ
πνιηηψλ. Οη άλζξσπνη ππέθεξαλ πνιιά ελφζσ πξνρσξνχζε ην
θίλεκα ηεο ειεπζεξίαο. Σα βάζαλα φκσο δελ είλαη παξά ην πξννίκην
ηεο επηηπρίαο. Ζ πεκπηνπζία ηνπ θηλήκαηφο ηνπ, ε «αλππαθνή ζηελ
εθαξκνδφκελε πνιηηηθή» (Sathyagraha ) ήηαλ ε νδφο ηεο Αιήζεηαο
θαη ηεο Αγάπεο θαη ηα κέζα ηεο ηφζν αγλά ηφζν θαη νη ζθνπνί ηεο.
Απηφο πνπ δέρεηαη κε ραξά ηελ θξηηηθή θαη κάιηζηα επραξηζηεί ηνλ
επηθξηηή γηα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ, είλαη αιεζηλφο άλζξσπνο.
Αθξηβψο επεηδή ν Γθάληη ήηαλ πξφζπκνο λα δηδαρζεί θαη δηέζεηε ηελ
ηαπεηλνθξνζχλε λα απνδέρεηαη ηελ θξηηηθή, κπφξεζε λα δηαπιάζεη
ηνπο πνιίηεο ηεο παηξίδαο ηνπ θαη έηζη λα ηνλ ραηξεηίδνπλ σο
«Παηέξα ηνπ Έζλνπο» καο.
- Μπάκπα
3 Οθησβξίνπ 2011
ηε ζεκεξηλή Δπνρή Κάιη, νη άλζξσπνη δνπλ θαη ελεξγνχλ ζαλ
άγξηα ζεξία. Ζ ζπκπφληα θαη ε αγάπε εμαθαλίδνληαη κε ηαρχ ξπζκφ,
ελψ ν επηδεηθηηθφο ηξφπνο δσήο είλαη ζηελ εκεξεζία δηάηαμε. Ο
θαζέλαο κπνξεί λα ηζρπξίδεηαη φηη αγαπά ηνλ Θεφ, αιιά κεηά βίαο
έλαο ζην εθαηνκκχξην Σνλ αγαπά αιεζηλά. Σν λα θαηεγνξείηε ηνλ
Θεφ ζε πεξηφδνπο δνθηκαζηψλ θαη λα Σνλ κεγαιχλεηε θαη λα Σνλ
πκλείηε ζε πεξηφδνπο επεκεξίαο ζαο, δελ κπνξεί λα νλνκαζηεί
αιεζηλή αγάπε γηα ηνλ Θεφ. Αιεζηλή αγάπε γηα ηνλ Θεφ είλαη απηή
πνπ νχηε ππνρσξεί θνβηζκέλε απέλαληη ζηηο δπζθνιίεο, νχηε
επαίξεηαη εγσηζηηθά ζε επνρέο επεκεξίαο - παξακέλεη ην ίδην
γαιήληα θαη αηάξαρε ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο. Ζ δσή είλαη γεκάηε
δηαθπκάλζεηο, νη νπνίεο φκσο είλαη παξνδηθέο. Ζ αιεζηλή αγάπε
πξέπεη λα παξακέλεη αλεπεξέαζηε ηφζν απφ ηελ επηπρία φζν θαη
απφ ηε δπζηπρία. ζν είζηε γεκάηνη κίζνο, ν θφζκνο ζα ζαο
θαίλεηαη θη‟ απηφο γεκάηνο κίζνο. Μφλν φηαλ αλαπηπρζεί κέζα ζαο ε
αγάπε ζα κπνξέζεηε λα ππεξβείηε ηνλ δπαδηζκφ ηνπ „θαιφ θαη θαθφ‟
θαη λα βηψζεηε ηελ αγαιιίαζε ηεο ελφηεηαο κε ηνλ Θεφ.
- Μπάκπα
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4 Οθησβξίνπ 2011
Γλσξίδεηε φηη φηαλ ηξίςεηε έλα θιαδί κε έλα άιιν δεκηνπξγείηαη
θσηηά. Άξαγε, ε θσηηά παξάγεηαη απιά θαη κφλν απφ ην ηξίςηκν ησλ
δχν θιαδηψλ; ρη. Πξέπεη λα θαηαλνήζεηε φηη ε θσηηά ππάξρεη ήδε
αλεθδήισηε θαη ζηα δχν. Ζ θσηηά αλαδχεηαη απφ ην ηξίςηκν ησλ
θιαδηψλ επεηδή βξίζθεηαη ήδε κέζα ζ‟ απηά αλεθδήισηε. Ζ θσηηά
είλαη αλεθδήισηε θαη κε αληηιεπηή. Ζ θσηηά πνπ θξχβεηαη κέζα ζην
μχιν εθδειψλεηαη κέζσ ηεο πλεπκαηηθήο άζθεζεο ηνπ ηξηςίκαηνο
ησλ θιαδηψλ. Απηά ηα θιαδηά ζπκβνιίδνπλ ην αλζξψπηλν ζψκα.
Γηάρπηε κέζα ζην ζψκα πνπ είλαη αδξαλέο, ππάξρεη ε θσηηά ηεο
νθίαο (Jnana) ζε ιεπηνθπή κνξθή. Ζ δχλακε ηνπ Θενχ είλαη
δηάρπηε ζε θάζε κέξνο ηνπ ζψκαηφο ζαο. Οθείιεηε ινηπφλ λα θάλεηε
νξζή θαη ελάξεηε ρξήζε ηνπ ζψκαηνο θαη λα αλαπηχμεηε θαιέο
ηδηφηεηεο ραξαθηήξα. Πξέπεη λα γίλεηε έλα ζεζαπξνθπιάθην θαιήο
ζπκπεξηθνξάο. Σφηε, αλάινγα κε ηνλ βαζκφ αγλφηεηαο ηνπ λανχ,
πνπ είλαη ην ζψκα ζαο, ζα εθδειψλεηαη κέζα ζαο ε δχλακε ηνπ
Θενχ.
- Μπάκπα
5 Οθησβξίνπ 2011
Kαηά ηε δηάξθεηα ησλ δέθα εκεξψλ ηεο γηνξηήο Νηάζαξα,
εμνπδεηεξψλνληαη απφ κέζα ζαο νη „δαίκνλεο‟ (Rakshasas) ησλ
θαθψλ ηδηνηήησλ. Ζ ιέμε „δαίκνλεο‟ δελ ζεκαίλεη δαηκνληθά φληα.
„Γαίκνλεο‟ είλαη νη θαθέο ηδηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ. Ζ αιαδνλεία είλαη
έλαο „δαίκνλαο‟. Οη κνρζεξέο ζθέςεηο είλαη „δαίκνλεο‟. ηαλ ν Θεφο
ζηέιλεη κηα ηηκσξία, κπνξεί λα θαίλεηαη ζθιεξή. Δμαξηάηαη απφ ηνλ
ρξφλν, ηνλ ηφπν θαη ηηο πεξηζηάζεηο ππφ ηηο νπνίεο ελεξγεί ν Θεφο.
Σν βνχηπξν κπνξεί λα ρσξηζηεί θαη κε ην δάρηπιν – ηφζν καιαθφ
είλαη. Γηα λα ζπάζεη φκσο έλα θνκκάηη ζίδεξν ρξεηάδεηαη έλα
παλίζρπξν ζθπξί! Ο Κχξηνο αληηκεησπίδεη ηνπο γαιήληνπο
(αηβηθνχο) αλζξψπνπο κε γαιήλην ηξφπν (άηβα), αιιά
ρξεζηκνπνηεί ηζρπξφηεξα φπια (Ράηδαο) γηα ηνπο γεκάηνπο πάζε θαη
εγσηζκφ (Ραηδαζηθνχο). Απφ άγλνηα, νη άλζξσπνη απνδίδνπλ ζηνλ
Θεφ κνξθέο θαη ηδηφηεηεο πνπ ηνπο γεκίδνπλ ηξφκν. Απηφ δελ είλαη
ζσζηφ. Ο Θεφο έρεη κφλν κία ηδηφηεηα, ηελ Αγάπε! Ζ αγάπε είλαη ν
ίδηνο ν Θεφο. Ζ αγάπε δηαπνηίδεη νιφθιεξν ην χκπαλ. Να βιέπεηε
ηνλ θφζκν κέζα απφ ηα κάηηα ηεο αγάπεο - ηφηε ζα βηψζεηε ηε ζεία
επδαηκνλία.
- Μπάκπα
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6 Οθησβξίνπ 2011 - Δνξηαζκφο Νηάζαξα
Μεξηθέο θνξέο, ν λνπο ζαο κπνξεί λα πεηάεη ζαλ ηε κχγα θαη λα
„θάζεηαη‟ ζε θάζε ινγήο ζέκαηα ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ. Μπνξεί λα
αξλείηαη λα παξακείλεη επηθεληξσκέλνο κφλν ζε κηα ζθέςε, ηνλ Θεφ.
πσο ε κχγα πνπ θάζεηαη θαη ζε θαζαξά θαη ζε βξψκηθα κέξε, έηζη
θαη ν λνπο: κπνξεί λα πεηά καθξηά απ‟ φιεο ηηο ζθέςεηο γηα ηνλ Θεφ.
Αλ ε κχγα πέζεη ζηε θσηηά ζα θαεί - παξνκνίσο, φηαλ ν λνπο
εζηηάδεηαη ζηαζεξά ζε ζθέςεηο γηα ηνλ Θεφ, νη ακθηηαιαληεχζεηο ηνπ
εμνπδεηεξψλνληαη, „θαίγνληαη‟. Αθήζηε ινηπφλ ην λνκα ηνπ Θενχ
λα εηζέιζεη ζηνλ λνπ ζαο - ηφηε νη επηζπκίεο θαη ν πφζνο (Kaama) ζα
θχγνπλ καθξηά. Μφιηο ν Θεφο εγθαηαζηαζεί ζηνλ λνπ ζαο, νη θάζε
ινγήο πφζνη ζα πάςνπλ λα ππάξρνπλ. Κάλεηε ηελ θαξδηά ζαο κία
Καηνηθία ηεο Τπέξηαηεο Γαιήλεο (Prasanthi Nilayam)! Απηή ε
κεηακφξθσζε πξέπεη λ‟ αξρίζεη απφ ηνχηε ηε ζηηγκή θηφιαο.
Αλαιχζηε ηα ιφγηα πνπ ιέηε, ηηο πξάμεηο θαη ηηο ζθέςεηο πνπ θάλεηε
θαη απαιιαγείηε απφ φ,ηη αξλεηηθφ, κνρζεξφ θαη θαθφ πεξηέρνπλ,
δηφηη απηά βιάπηνπλ ηφζν εζάο φζν θαη ηνπο άιινπο – ζηε ζέζε
ηνπο θαιιηεξγείζηε ηελ θαξηεξία (Sahana), ηελ αθιφλεηε ςπρηθή
γαιήλε (Shanti) θαη ηελ αιήζεηα (Sathya).
- Μπάκπα
7 Οθησβξίνπ 2011
Ο φξνο „Devi‟ ζπκβνιίδεη ηε Θετθή Γχλακε πνπ πξνζιακβάλεη
παλίζρπξε, „Ραηδαζηθή‟ (Rajasic) κνξθή γηα λα θαηαηξνπψζεη ηηο
δπλάκεηο ηνπ θαθνχ θαη λα πξνζηαηεχζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ θαινχ,
δει. ηηο „αηβηθέο‟ (Sathwic). πνηε νη δπλάκεηο ηεο αδηθίαο, ηεο
αλεζηθφηεηαο, θαη ηεο αλαιήζεηαο πξνζιακβάλνπλ ηεξαηψδεηο θαη
ηξνκαθηηθέο δηαζηάζεηο θαη αξρίδνπλ έλαλ «ρνξφ ζαλάηνπ», φπνηε
νξγηάδεη ν εγσηζκφο θαη ε ηδηνηέιεηα, φπνηε νη άλζξσπνη έρνπλ πηα
ράζεη θάζε ίρλνο θαινζχλεο θαη ζπκπφληαο, ηφηε ν Θεφο, αθνχ
πξνζιάβεη ηε κνξθή Εσηηθήο Δλέξγεηαο (Shakthi), ζα θαηαζηξέςεη
ηα ζηνηρεία ηνπ θαθνχ - απηφ είλαη ην βαζχηεξν λφεκα ηεο γηνξηήο
Νηάζαξα. Αλαπηχμηε ινηπφλ θαιέο ηδηφηεηεο ραξαθηήξα.
Καιιηεξγήζηε ηελ αγάπε κεηαμχ φισλ ησλ αλζξψπσλ. ιεο νη
ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα λα πξνάγνπλ ηε Θετθή
Αγάπε κεηαμχ φισλ ησλ αλζξψπσλ. Αθξηβψο γηα λα ραξίζεη απηή
ηελ Αγάπε ζηνπο αλζξψπνπο, ελζαξθψλεηαη ν Θεφο ζηε γε. Γείρλεη
ζηνπο αλζξψπνπο κε ην πξνζσπηθφ παξάδεηγκά Σνπ πψο πξέπεη
λα εθθξάδνπλ ηελ αγάπε ηνπο: θαηαθιχδνληαο ηα πάληα κε ηε δηθή
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Σνπ Αγάπε, δηδάζθεη ζε φινπο ην πψο λα αγαπνχλ. πλεπψο,
βηψζηε απηήλ ηελ αγάπε θαη ραξά ζηε δηθή ζαο δσή – ηφηε ζα
δήζεηε κε γαιήλε.
- Μπάκπα
8 Οθησβξίνπ 2011
Ζ αγάπε είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγσλ ζηε δσή. Δάλ
πξνζεχρεζηε ζηνλ Θεφ κε βαζηά, έληνλε αγάπε θαη αθνζίσζε, νη
πξνζεπρέο ζαο ζίγνπξα ζα εηζαθνπζηνχλ – ηφζν κεγάιε είλαη ε
δχλακε ηεο αγάπεο! Αθφκα θαη ζ' απηφλ ηνλ γήηλν, πεδφ θφζκν, δελ
κπνξείηε λα επηηχρεηε ηίπνηε αλ δελ ππάξρεη κέζα ζαο αγάπε. Ζ
αγάπε είλαη ν ίδηνο ν Θεφο, δείηε κε αγάπε! Γίρσο ηελ αγάπε,
νιφθιεξνο ν θφζκνο γίλεηαη έλα κεγάιν θελφ. Μφλν απηή ε Θετθή
Αγάπε ελζαξθψλεηαη θαη πξνζιακβάλεη κνξθή - ζπλεηδεηνπνηήζηε
απηήλ ηελ Αιήζεηα. ‟ απηφλ ηνλ θφζκν δελ ππάξρεη δχλακε
κεγαιχηεξε απφ ηελ αλζξσπηά. ηε Γεκηνπξγία ηνπ Θενχ, ηα πάληα
είλαη αληίδξαζε, αληαλάθιαζε θαη αληήρεζε. ια ηα φζα βηψλεηε
ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν δελ είλαη παξά αληίδξαζε, αληαλάθιαζε θαη
αληήρεζε ηεο εζσηεξηθήο ζαο χπαξμεο. Κάληε ηε θιφγα ηεο αγάπεο
ζαο ζηαζεξή, κελ ηελ αθήλεηε λα ηξεκνζβήλεη. Γελ ππάξρεη
κεγαιχηεξε πλεπκαηηθή άζθεζε (Sadhana) απφ ηελ αγάπε. Απηή
είλαη ε πλεπκαηηθή άζθεζε πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεηε θάζε ζαο
ζηηγκή. Ο Θεφο είλαη παληαρνχ Παξψλ. Γη‟ απηφ, θαιιηεξγήζηε ηελ
Αγάπε ηνπ Θενχ - ηφηε ζα κπνξέζεηε λα βηψζεηε ηνλ παληαρνχ
Παξφληα Θεφ κέζα ζαο.
- Μπάκπα
9 Οθησβξίνπ 2011
ινη ζαο είζαζηε ελζαξθψζεηο ηνπ Θενχ. Οη κνξθέο ζαο είλαη
ζετθέο. Δζείο θαη ν Θεφο είζαζηε έλα - δελ είζηε δηαθνξεηηθνί απφ
ηνλ Θεφ. Βηψζηε απηή ηελ ελφηεηα! Ζ ελφηεηα απηή είλαη ε Αιήζεηα.
Ζ ελφηεηα είλαη ν ίδηνο ν Θεφο. Ο Θεφο είλαη εθδεισκέλνο κέζα ζαο.
Γπζηπρψο, εζείο ιεζκνλείηε απηήλ ηελ αιήζεηα. κσο, ην λα
ιεζκνλείηε ηε θχζε ζαο, ηζνδπλακεί κε ην λα ιεζκνλείηε θαη θαζεηί
άιιν. Πνηέ κε ιεζκνλείηε ηελ πξαγκαηηθφηεηά ζαο, θαη έρνληάο ηελ
δσληαλή κέζα ζαο, λα δηαινγίδεζηε ζ‟ απηήλ. Πάληνηε λα ζπκάζηε
απηφ ην γεγνλφο: «Οπνπδήπνηε θη αλ βξίζθνκαη, είκαη πάληνηε
ζετθφο». Να παξακέλεηε ζηαζεξνί θαη αθιφλεηνη ζ' απηή ζαο ηελ
πίζηε. Πνηέ θαη ζε θακηά πεξίζηαζε, κελ εγθαηαιείςεηε απηή ηελ
πίζηε θαη ηελ αγάπε ζαο γηα ηνλ Θεφ. Πνηέ κελ επηηξέςεηε απηή ζαο
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ε πίζηε λα δηαηαξαρζεί θαη λα θινληζζεί απφ εγθφζκηα δεηήκαηα δηαηεξείηε ηελ αγάπε ζαο γηα ηνλ Θεφ απξφζβιεηε, αζθαιή. Δάλ
δηαινγίδεζηε κ‟ απηφλ ηξφπν ζηνλ Θεφ πνπ ππάξρεη κέζα ζαο, ζα
βηψζεηε ηελ ελφηεηά ζαο κ‟ Δθείλνλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηή ε
ελφηεηα είλαη Θεφηεηα.
- Μπάκπα
10 Οθησβξίνπ 2011
Να αθνινπζείηε ηε ζπλείδεζή ζαο. Ο Θεφο βξίζθεηαη κέζα ζηελ
θαξδηά ζαο. πνπ θη‟ αλ πεγαίλεηε θαη φ,ηη θη‟ αλ θάλεηε, ν Θεφο ην
γλσξίδεη, αθφκα θη αλ εζείο λνκίδεηε φηη θαλείο δελ ην έρεη
παξαηεξήζεη. Οη άλζξσπνη αλεζπρνχλ γηα αζήκαληα θαη πξφζθαηξα
δεηήκαηα πνπ είλαη ζαλ ηα πεξαζηηθά ζχλλεθα θαη ιφγσ απηήο ηεο
αλεζπρίαο ηνπο, κεξηθέο θνξέο θινλίδεηαη ε πίζηε θαη ε αθνζίσζή
ηνπο. Απηφ δελ ζσζηφ. Πνηέ δελ πξέπεη λα εγθαηαιείπεηε ηελ πίζηε
ζαο. Υσξίο ηελ παξακηθξή ακθηβνιία, ηα θαιά ζαο έξγα ζα ζαο
αληακείςνπλ κε ηε Υάξε ηνπ Θενχ. Οη ακαξηίεο ζαο ή ε αγλφηεηά
ζαο πξνέξρνληαη κφλν απφ ηηο δηθέο ζαο πξάμεηο θαη φρη απφ
εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Να δείηε ζηνραδφκελνη ηνλ Θεφ θαη
πκλψληαο ην λνκά Σνπ - έηζη δελ ζα ζαο βξεη πνηέ θαθφ. Να
αθνινπζείηε ηε ξήζε: «Να ιέηε ηελ αιήζεηα, λα έρεηε ελάξεηε
ζπκπεξηθνξά23». Σφηε είλαη βέβαην φηη ζα έρεηε πάληνηε επηηπρία ζην
θαζεηί. Ζ Αιήζεηα είλαη θνηλή ζε φιεο ηηο ρψξεο θαη φιεο ηηο επνρέο.
Αλ αθνινπζείηε ηελ Αιήζεηα πνπ είλαη ν ίδηνο ν Θεφο, αλακθίβνια
ζα θάλεηε κφλν ελάξεηεο θαη δίθαηεο πξάμεηο. Σφηε ε Αγάπε ηνπ
Θενχ ζα ξέεη αθαηάπαπζηα πξνο εζάο, εμαζθαιίδνληαο φηη ηα έξγα
ζαο ζα είλαη πάληνηε αγηαζκέλα.
- Μπάκπα
11 Οθησβξίνπ 2011
Πνιινί άλζξσπνη θάλνπλ πλεπκαηηθέο αζθήζεηο (Sadhana) κε ηελ
ειπίδα φηη κέζσ απηψλ ζα βηψζνπλ ηνλ Θεφ. κσο, αλ πξψηα δελ
θαηαλνήζνπλ ηηο ηδηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ αιεζηλφ
άλζξσπν, φιεο ηνπο νη πξνζπάζεηεο ζα είλαη άθαξπεο. Γηφηη, αλ δελ
κάζεη θαλείο ην αιθάβεην, πψο κπνξεί λα κάζεη ην λφεκα θαη ηε
ρξήζε ησλ ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ; Σν βαζηθφ αιθάβεην ηεο
πλεπκαηηθφηεηαο είλαη νη Αλζξψπηλεο Αμίεο. πλεπψο, θαιιηεξγήζηε
κέζα ζαο ηηο Αλζξψπηλεο Αμίεο, καδί κε κία αθιφλεηε πίζηε ζηνλ
23

"Sathyam vada, Dharmam chara”
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Θεφ. Μφλν αλ ην θαηνξζψζεηε απηφ, ζα έρνπλ απνηέιεζκα νη
πλεπκαηηθέο ζαο αζθήζεηο. Πξέπεη επίζεο λα θαηαλνήζεηε φηη δελ
ππάξρεη ραξά θαη επραξίζηεζε δίρσο πφλν θαη φηη ν πφλνο είλαη
κφλν έλα κεζνδηάζηεκα αλάκεζα ζε δχν ραξέο. Έηζη, φπνηε βηψλεηε
θάηη ην νδπλεξφ, πξέπεη λα έρεηε ηελ απηφεηε πίζηε φηη απηφ ζαο
ζπκβαίλεη γηα θάηη ην θαιφ πνπ ζα ην ραξείηε ζην εγγχο κέιινλ. Γη‟
απηφ, πάςηε νξηζηηθά λα αλεζπρείηε. Να δηαθξίλεηε κεηαμχ ηνπ ηη
είλαη θαιφ θαη ηη θαθφ. Να κε βιάπηεηε θαλέλαλ. Σφηε ζα κπνξείηε
πάληνηε λα απνιακβάλεηε ςπρηθή γαιήλε.
- Μπάκπα
12 Οθησβξίνπ 2011
Ο Θεφο είλαη κέζα ζαο κε ηε κνξθή ηεο ζπλείδεζεο, γη‟ απηφ λα
αθνινπζείηε απηφ πνπ ζαο ππαγνξεχεη ε ζπλείδεζή ζαο. Μεξηθνί
δελ ην θαηνξζψλνπλ απηφ εμαηηίαο ηεο πξνζθφιιεζήο ηνπο ζην
ζψκα. Έρεηε πξνηθηζηεί κε ην πνιχηηκν δψξν ηνπ ζψκαηνο κε ηα
φξγαλα ησλ αηζζήζεσλ θαη ηα κέιε ηνπ, γηα λα είζηε ζε ζέζε λα
εθπιεξψλεηε ηα θαζήθνληά ζαο ζε ηνχην ηνλ γήηλν θφζκν. κσο,
νθείιεηε λα θάλεηε κφλν θαιέο πξάμεηο (Sathkarma). Πξέπεη
πάληνηε λα θάλεηε κφλν πξάμεηο πνπ εγθξίλεη θαη απνδέρεηαη ν
Θεφο. Αθξηβψο φπσο ην ίδην ειεθηξηθφ ξεχκα πεξλά κέζα απ‟ φιεο
ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο αζρέησο ηχπνπ ή κεγέζνπο, έηζη θαη ν
Θετθφο Δαπηφο (Άηκα) είλαη θνηλφο ζε φια ηα πιάζκαηα. Σα αζηέξηα
είλαη πνιιά, ν νπξαλφο φκσο είλαη έλαο, νη αγειάδεο έρνπλ πνιιά
ρξψκαηα, ην γάια φκσο είλαη κφλν ιεπθφ, ηα θνζκήκαηα είλαη
πνηθηιφκνξθα, ν ρξπζφο φκσο είλαη έλαο, ηα πιάζκαηα είλαη πνιιά,
ε αλαπλνή φκσο κέζα ζην θαζέλα ηνπο είλαη κία, νη ρψξεο είλαη
πνιιέο, ε γε φκσο είλαη κία. πλεπψο, ζπιιάβεηε θαη θαηαλνήζηε
ηνλ Έλα κέζα ζηα πνιιά, ηελ ελφηεηα κέζα ζηελ πνιιαπιφηεηα θαη
πνηθηινκνξθία.
- Μπάκπα
13 Οθησβξίνπ 2011
Αλαθεξφκαζηε ζην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ κε ηε ιέμε
„αλζξσπφηεηα‟. Γελ ππνδειψλεη φκσο απηφ φηη ζαλ άλζξσπνη
πξέπεη λα αθηηλνβνινχκε θαινζχλε24; „αη‟ εκαίλεη Θεφο. Έρεηε
24

εκ.η.κεη.: ζηελ πξνεγνχκελε θξάζε ν νπάκη θάλεη έλα ινγνπαίγλην
κεηαμχ ηεο Αγγιηθήο ιέμεο „humanity‟ (πνπ ζεκαίλεη και „αλζξψπηλε
ζπκπεξηθνξά, αλζξσπηά‟ αιιά και, φπσο εδψ, „αλζξσπφηεηα‟ θαη
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ινηπφλ ρξένο λα είζαζηε θνληά ζηνλ Θεφ, λα απνιακβάλεηε „ηε
ζπληξνθηά‟ ηνπ Θενχ. „Σζηη‟ ζεκαίλεη ζπλεηδεηφηεηα, επίγλσζε. Ο
ζπλδπαζκφο ηνπ „αη‟ θαη „Σζηη‟ ζαο ραξίδεη ηελ „Άλαληα‟ (Θετθή
επδαηκνλία). Σν „αη‟ είλαη ζαλ ηε δάραξε θαη ην „Σζηη‟ ζαλ ην λεξφ.
Αλ ηα αλαθαηέςεηε, ηα νλφκαηα „δάραξε‟ θαη „λεξφ‟ ράλνληαη θαη
απνθηάηε ζηξφπη. „αη‟ είλαη ν ίβα (Θεφο) θαη „Σζηη‟ ε Πάξβαηη
(Φχζε). πλεπψο, ν ζπλδπαζκφο ηνπο δίλεη ηελ έλλνηα ηνπ Θενχ σο
Άξληαλα-ίζβαξα (Ardhanareeshwara) δει. „κηζφο άξξελ θαη κηζφο
ζήιπ‟. Ο θαζέλαο καο έρεη κέζα ηνπ απηή ηε δηηηή έλλνηα ηνπ Θείνπ,
ηελ Άξληαλα-ίζβαξα. Γεκίζηε ηε δεμακελή ηεο θαξδηάο ζαο κε
αγάπε! Σφηε ε αγάπε απηή ζα ξέεη δηά κέζνπ φισλ ησλ θξνπλψλ
ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ ζαο θαη ησλ πέληε δσηηθψλ αλαπλνψλ
ζαο (Pranas). Απηφο είλαη ν ηξφπνο λ‟ απνθηήζεη ε δσή ζαο ραξά.
- Μπάκπα
14 Οθησβξίνπ 2011
Πξέπεη λα βιέπεηε ηνλ Έλα κέζα ζηα πνιιά, ή ηελ ελφηεηα κέζα
ζηελ πνηθηινκνξθία - απηφ είλαη ην ζσζηφ. Με άιια ιφγηα: «Πάληνηε
λα βνεζάηε, πνηέ ζαο λα κελ βιάπηεηε, λα βιέπεηε ηνλ Θετθφ Δαπηφ
(Άηκα) κέζα ζε φινπο». Δάλ δελ κπνξείηε λα βνεζήζεηε, ηνπιάρηζην
κε βιάπηεηε. Να βιέπεηε ηνλ Θεφ κέζα ζε φινπο θαη λα αζρνιείζηε
κε αγλέο δξαζηεξηφηεηεο. Με ζπαηαιάηε ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο,
νχηε λα θάλεηε θαθή ρξήζε ηνπο. Σν λα γίλεζηε δέζκηνη ηνχηνπ ηνπ
θφζκνπ κέζσ ηεο πξνζθφιιεζήο ζαο ζηα γήηλα αληηθείκελα
απνηειεί αξλεηηθή πξνζέγγηζε ηεο δσήο. Δθαξκφζηε ηε ζεηηθή
πξνζέγγηζε: ζηξαθείηε πξνο ηνλ Θεφ. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη κφλν ζην
πξνο ηα πνχ ζηξέθεηε ηνλ λνπ ζαο. ηξέςηε ηνλ πξνο ηνλ θφζκν,
θαη ζα γίλεηε ππφδνπινη θαη δέζκηνί ηνπ. ηξέςηε ηνλ πξνο ηνλ Θεφ,
θαη ζα ιπηξσζείηε. Ο Θεφο δελ έρεη γέλλεζε νχηε ζάλαην 25 θαη είλαη
αηψληνο Παξαηεξεηήο ησλ πξάμεψλ ζαο. Πξέπεη λα αγσληζηείηε
ζθιεξά γηα λα γίλεηε άμηνη ηεο αγάπεο Σνπ. Ο άλζξσπνο πνπ ζα
έρεη θεξδίζεη ηελ αγάπε ηνπ Θενχ, ζα θεξδίδεη ζηε δσή ηνπ θαη ηελ
εηπκνινγηθά έρεη Λαηηληθή ξίδα), θαη ηεο ιέμεο „mankind‟ πνπ εδψ είλαη κελ
ζπλψλπκε ηεο „humanity‟, αιιά κε ξίδα απφ ηα Παιαηά Αγγιηθά, θαη εθφζνλ
είλαη ζχλζεηε, ηε ρσξίδεη ζηηο δχν ιέμεηο πνπ ηελ απνηεινχλ: man =
άλζξσπνο θαη kind = πνπ έρεη θαινζχλε. Γη‟ απηφ θάλεη ηελ εξψηεζε αλ ν
άλζξσπνο πξέπεη λα αθηηλνβνιεί θαινζχλε - εξψηεζε πνπ βάζεη ησλ
παξαπάλσ γίλεηαη απηνλφεηε!
25
εκ. η. κεη.: ηελ νξζφδνμε ζεία ιεηηνπξγία αλαθέξεηαη σο «άλαξρνο».
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αγάπε φισλ. Αλ ζπλεηδεηνπνηήζεηε φηη ε αγάπε είλαη ν ίδηνο ν
Θεφο, δελ ζα πξνζθνιιάζηε ζε πξάγκαηα ηνπ γήηλνπ ηνχηνπ
θφζκνπ.
- Μπάκπα
15 Οθησβξίνπ 2011
Καλέλαο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα πάξεη ηα εγθφζκηα πινχηε ηνπ
καδί ηνπ φηαλ πεζάλεη. Απηφ είλαη έλα γεγνλφο πνπ έρνπκε
παξαηεξήζεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο αλζξσπφηεηαο.
Πνιινί κεγάινη βαζηιείο, απηνθξάηνξεο, άγηνη θαη ελνξαηηθνί έθπγαλ
απφ ηε δσή ρσξίο λα πάξνπλ ηίπνηε καδί ηνπο. ηαλ γελληέζηε, δελ
θέξλεηε ηίπνηα καδί ζαο. Γηα λα δήζεηε κηα δσή δεκηνπξγηθή θαη
γεκάηε λφεκα, πξέπεη λα πξνζθέξεηε αληδηνηειή ππεξεζία ζηελ
θνηλσλία, πξάγκα πνπ ζα ζαο θέξεη πιεζηέζηεξα ζηνλ Θεφ. Ζ δσή
είλαη ζαλ έλα παηρλίδη πνδνζθαίξνπ: ζην παηρλίδη, έμη παίθηεο ζε
θάζε πιεπξά θισηζνχλ ηε κπάια κέρξηο φηνπ επηηχρνπλ γθνι. Οη έμη
θαθέο ηδηφηεηεο ραξαθηήξα - ιαγλεία, ζπκφο, απιεζηία, επηζπκίεο,
ππεξνςία θαη δήιηα, βξίζθνληαη ζηε κία πιεπξά θαη νη θαιέο
ηδηφηεηεο - αιήζεηα, ελάξεηε ζπκπεξηθνξά, εηξήλε, αγάπε, κε-βία
θαη απηνζπζία, ζηελ άιιε πιεπξά. Σν παηρλίδη είλαη κεηαμχ απηψλ
ησλ δχν νκάδσλ. Πξέπεη ινηπφλ λα παίδεηε ην παηρλίδη ηεο δσήο
έρνληαο ζαλ ζηφρν (γθνι) ην φηη, εθφζνλ ζαο δφζεθε απφ ηνλ Θεφ
ην δψξν λα γελλεζείηε ζαλ άλζξσπνη, δελ ζα ρξεηαζηεί λα
μαλαγελλεζείηε.
- Μπάκπα
16 Οθησβξίνπ 2011
Πσο κπνξείηε λ‟ απνθηήζεηε ςπρηθή γαιήλε; ηαλ θπηέςεηε ηνλ
ζπφξν ηεο Αιήζεηαο ζηελ θαξδηά ζαο θαη θάλεηε ηελ πίζηε ζαο λα
ξηδψζεη βαζηά, ράξε ζηε δξνζεξή βξνρή ηεο Δπαλάιεςεο ηνπ
Ολφκαηνο ηνπ Θενχ, ε γαιήλε ζα αλζίζεη κέζα ζαο, θαη ζα ζαο
ραξίζεη ηνλ θαξπφ ηεο ιχηξσζεο. Γη‟ απηφ, θάζε άλζξσπνο πξέπεη
λα θπηέςεη ηνλ ζπφξν ηεο Αιήζεηαο ζηελ θαξδηά ηνπ. ζν πην
βαζηέο είλαη νη ξίδεο ηεο πίζηεο ζαο ζηνλ Θεφ, ηφζν δπλαηφηεξν ζα
είλαη ην δέληξν ηεο δσήο ζαο. Γηα λα κπνξέζεη φκσο ην δέληξν ηεο
δσήο λ‟ αλζίζεη πινπζηνπάξνρα, πξέπεη λα ην πνηίδεηε κε ην λεξφ
ηεο εμχκλεζεο ηεο δφμαο ηνπ Θενχ (Bhajana) θαη ηνπ ζηνραζκνχ
Σνπ (Dhaiva Chinthana). Μφλν ηφηε ζα αλζίζεη κέζα ζαο ην άλζνο
ηεο γαιήλεο πνπ ζα ζαο ραξίζεη ηνλ θαξπφ ηεο ιχηξσζεο.
- Μπάκπα
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17 Οθησβξίνπ 2011
Οη άλζξσπνη κπνξνχλ κελ λα ελεξγνχλ φπσο ηνπο αξέζεη, δελ
κπνξνχλ φκσο λα δηαθχγνπλ απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπο.
Αζρέησο ηνπ αλ θάπνηνο είλαη „αγαζηάξεο‟, ή κεγάιε
πξνζσπηθφηεηα, ζα αληηκεησπίζεη ακεηάθιεηα ηηο επηπηψζεηο ησλ
πξάμεψλ ηνπ. Καλείο δελ πξέπεη λα έρεη ηελ απηαπάηε φηη κπνξεί λα
θάλεη ακαξηίεο θαη παξ‟ φια απηά λα κέλεη αιψβεηνο. Οπνπδήπνηε
θη αλ πάηε, ηα απνηειέζκαηα ησλ πξάμεψλ ζαο ζα ζαο αθνινπζνχλ
ζαλ ηελ ζθηά ζαο! Ο Θεφο είλαη πάληνηε ζην πιεπξφ ζαο ιέγνληαο:
«Αο γίλεη έηζη!», «Αο γίλεη έηζη!» (“Tathastu!”, “Tathastu!”). Οη
άλζξσπνη φκσο δελ πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ απηήλ ηελ
αιήζεηα θαη ελδίδνπλ ζε θαθέο πξάμεηο. Μνινλφηη γλσξίδνπλ πνιχ
θαιά ηη είλαη θαιφ θαη ηη θαθφ, ζπλερίδνπλ λα δνπλ κε
θαηνξζψλνληαο λα εγθαηαιείςνπλ ηνπο ακαξησινχο δξφκνπο ηνπο.
Οη εκπεηξίεο ζαο ζηε δσή, θαιέο θαη θαθέο, εμαξηψληαη απφ ηηο
πξάμεηο ζαο θαη κφλν. Γηα λα απνθχγεηε ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο,
πξέπεη πξνηνχ αξρίζεηε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα, πάληνηε λα
δηεξεπλάηε εάλ είλαη θαιή θαη θαθή.
- Μπάκπα
18 Οθησβξίνπ 2011
Ζ πλεπκαηηθή πξφνδνο πάληνηε επηηπγράλεηαη φηαλ θάζε βήκα ζηελ
εθαξκνγή ησλ πλεπκαηηθψλ αζθήζεσλ νινθιεξψλεηαη κε επηηπρία.
ηαλ αθνινπζείηε αδηάθνπα ηα ελλέα είδε αθνζίσζεο, ε πλεπκαηηθή
ζαο πξφνδνο κπνξεί λα είλαη αξγή, φκσο είλαη βέβαην φηη ζα έξζεη.
Ο Θεφο έρεη ηα ρέξηα, ηα πφδηα θαη ηηο κνξθέο Σνπ παληνχ, δηφηη
ελππάξρεη ζηνπο πάληεο θαη ηα πάληα, παληαρνχ Παξψλ θαη ηα
πάληα Πιεξψλ. Βιέπεη κέζα απφ φια ηα κάηηα. θέπηεηαη, ζρεδηάδεη
θαη απνθαζίδεη κέζα ζε θάζε λνπ. Σξψεη κέζα απφ φια ηα ζηφκαηα,
αθνχεη κέζα απφ θάζε απηί. Έζησ θαη αλ θάπνηα κνξθή Σνπ κπνξεί
λα ζαο είλαη πην αγαπεηή, κπνξείηε λα Σνλ ιαηξεχεηε σο
Δλππάξρνληα ζε φιεο ηηο κνξθέο. Απηή ε ιαηξεία Σνπ σο Παξφληα
κέζα ζην θάζε νλ νλνκάδεηαη „Πξάηη Ρνχπα Οππαζάλα‟ (Prathi
Roopa Upasana) θαη είλαη ην χςηζην ηδεψδεο πνπ απνθαιχπηεη ηελ
χςηζηε Αιήζεηα - φηη δει. είλαη Άδεινο κέζα ζε φια ηα φληα θαη φηη
ιεηηνπξγεί Αφξαηνο κέζα θαη δηα κέζνπ φισλ.
- Μπάκπα
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19 Οθησβξίνπ 2011
Ζ απηνζπγθέληξσζε, ζχκθσλα κε ηα ηεξά καο θείκελα, είλαη ε
εζηίαζε ηνπ λνπ ζε έλα πξάγκα, ρσξίο θακία παξέθθιηζε. Γηα λα
ζπγθεληξψλεηαη φκσο θαλείο ή λα δηαινγίδεηαη ζηνλ Θεφ, πξέπεη λα
έρεη ζαλ ζεκέιην απηήο ηνπ ηεο πξνζπάζεηαο αγλέο ηδηφηεηεο
ραξαθηήξα (Sathwa-gunas). Πξέπεη πξψηα λα εμαγλίζεη ηνλ λνπ ηνπ
κε ηελ θαηάιιειε „ζεξαπεία‟ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ κέζσ θαιψλ
ζπλεζεηψλ. Γηφηη, φιεο νη πξνζπάζεηεο απηνζπγθέληξσζεο ρσξίο
εμαγληζκφ ηνπ λνπ, είλαη ζθέηε ζπαηάιε ρξφλνπ. Πνιινί άλζξσπνη
έρνπλ θαηαζηξέςεη ηελ πλεπκαηηθή ηνπο πξφνδν θηινδνμψληαο
πξφσξα λα θζάζνπλ ζηελ απηνζπγθέληξσζε, ρσξίο πξνεγνπκέλσο
λα έρνπλ εθαξκφζεη ηελ πλεπκαηηθή πεηζαξρία ησλ θαιψλ
ζπλεζεηψλ. Μφλε ε απηνζπγθέληξσζε κπνξεί λα αλαηξέςεη ηνλ
δηζηαγκφ θαη ηελ απξαμία θαη λα ραξίζεη επηηπρία ζε θάζε
πξνζπάζεηα. ηελ πλεπκαηηθφηεηα, νη αζθήζεηο ηεο επαλάιεςεο
ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Θενχ θαη ε απηνζπγθέληξσζε απνηεινχλ
νπζηαζηηθή πξνπαξαζθεπή γηα ηνλ δηαινγηζκφ, δηφηη κφλν απηέο
κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ γξήγνξε επηηπρία. Αθφκε θη αλ ε
απφιπηε πίζηε δελ έξζεη γξήγνξα, δελ πξέπεη θαλείο λα
εγθαηαιείπεη ή λα αιιάδεη απηέο ηηο αζθήζεηο, δηφηη ε ηαθηηθή
εθαξκνγή ηνπο είλαη βέβαην φηη ζα νδεγήζεη ζηε λίθε. Ο δηαινγηζκφο
είλαη ε πλεπκαηηθή δχλακε πνπ ζα θξαηήζεη καθξηά ζαο ηελ
αξξψζηηα ηεο απνξξφθεζήο ζαο απφ ηα εγθφζκηα πξάγκαηα
(Samsara).
- Μπάκπα
20 Οθησβξίνπ 2011
Σν παηρλίδη ηεο δσήο είλαη έλα παηρλίδη πνπ „παίδεη‟ ν Θεφο κέζα
ζηνλ Κφζκν. Σνπο εζνπνηνχο, γπλαίθεο θαη άληξεο, ηνπο δηαιφγνπο,
ηηο αηάθεο θαη ηα ηξαγνχδηα, ηα έρεη φια νξίζεη Δθείλνο. Απηφο
ππνδχεηαη ηνπο ξφινπο, Απηφο είλαη ν ζθελνζέηεο, Απηφο θαη ην
αθξναηήξην. Ο Θεφο είλαη πνπ εθδειψλεηαη θαη πνπ θαζνδεγεί θαη
θαηεπζχλεη ην θάζε νλ ζην πψο λα πξάηηεη. ην έπνο Μάρακπαξάηα,
έζεζε ζηε κηα πιεπξά ηελ απέξαληε πιηθή δχλακε σζνχκελε απφ
αλίεξε απιεζηία, θαη ζηελ άιιε ηελ θαηλνκεληθά πεξηνξηζκέλε
δχλακε ηνπ Θείνπ Πλεχκαηνο (Άηκα) πνπ έρνπλ νη απαξέγθιηηα
ελάξεηνη. ηελ ζπκπαληηθή ζχγθξνπζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν, ν
Θεφο παξίζηαην σο ν Κξηηήο θαη επδφθεζε φπσο επηθξαηήζεη ε λίθε
ησλ ελάξεησλ θαη δηθαίσλ επί ησλ ηζρπξψλ. Σν ζεκειηψδεο δίδαγκα
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πνπ απνθνκίδνπκε απ‟ απηφ ην θνζκηθφ „παηρλίδη‟ πεξηέρεηαη ζηελ
Μπάγθαβαλη Γθίηα, φπνπ ν πλεπκαηηθφο αλαδεηεηήο παξαδίδεη ηε
βνχιεζή ηνπ ζηνλ Θεφ, ιέγνληαο: «Θα ππαθνχζσ ηνλ Λφγν νπ26»
θαη ν Θεφο ηνλ ζπκβνπιεχεη, «ηελ εθπιήξσζε ηνπ θαζήθνληνο πνπ
ζνπ έρεη αλαηεζεί έγθεηηαη ε αζθάιεηα θαη ε επεκεξία ζνπ27». Γη‟
απηφ, θάζε εξγαζία πνπ εηνηκάδεηαη θαλείο λα θάλεη ηελ θάζε ηνπ
κέξα, πξέπεη λα ηελ εμεηάδεη βάζεη απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ.
- Μπάκπα
21 Οθησβξίνπ 2011
Ο καζηφο ηεο αγειάδαο έρεη κέζα ηνπ γάια. Σν γάια έρεη κέζα ηνπ
„γθη‟ δει. δηαπγέο βνχηπξν. κσο, ην „γθη‟ δελ κπνξεί απφ κφλν ηνπ
λα απνηειέζεη πεγή δχλακεο γηα ηνλ άλζξσπν. Σν γάια πξέπεη
πξψηα λα αξκερηεί, λα ηνπ πξνζζέζνπκε καγηά γηα λα πήμεη, θαη
κεηά λα ηνπ αθαηξέζνπκε ην βνχηπξν, ην νπνίν αθνχ βξάζνπκε
γίλεηαη „γθη‟, πνπ ηξψγνληάο ην θαλείο δπλακψλεη. Παξνκνίσο,
κνινλφηη ν Θεφο είλαη παληαρνχ Παξψλ, ν άλζξσπνο πξέπεη πξψηα
λα Σνλ ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη λα Σνλ γλσξίζεη, γηα λα κπνξέζεη λα
βηψζεη ηε ζεία επδαηκνλία. αλ ην ιάδη κέζα ζηε κνπζηάξδα, ην
βνχηπξν κέζα ζην γηανχξηη, ην λεξφ κέζα ζηε γε, ηε θσηηά κέζα ζην
μχιν, έηζη θη ν Θεφο είλαη Παξψλ, αιιά φρη Δθδεισκέλνο κέζα ζηα
πάληα. Ο Θεφο είλαη κέζα ζην αλζξψπηλν ζψκα θαη ζηνλ
αλζξψπηλν λνπ. κσο, γηα λα Σνλ ζπλεηδεηνπνηήζεηε εθεί,
ρξεηάδεηαη απφ κέξνπο ζαο πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα. ηαλ ηελ
θάλεηε, ζα κπνξέζεηε λα βηψζεηε ηελ έλσζε κε ηνλ Όςηζην πνπ
ελνηθεί κέζα ζαο.
- Μπάκπα
22 Οθησβξίνπ 2011
Θα επηηχρεηε γξήγνξε πξφνδν ζηελ πλεπκαηηθφηεηα εάλ
ππεξληθήζεηε ηα δχζθνια εκπφδηα, δει. ηνλ ζπκφ, ηελ αιαδνλεία,
ηελ έπαξζε, ηελ ηάζε λα αλαδεηείηε ηα ιάζε θαη ειαηηψκαηα ησλ
άιισλ θ.ιπ. Απηά ιεηηνπξγνχλ ζην επίπεδν ηνπ ππνζπλείδεηνπ,
φκνηα κε ηα ξεχκαηα ζηα βάζε ησλ σθεαλψλ. Πξέπεη λα είζηε πνιχ
πξνζεθηηθνί ζην λα κε ζπκψλεηε, αθφκα θαη γηα κηθξέο αηηίεο, δηφηη
απηφ ζα ζηαζεί εκπφδην ζηελ πξφνδφ ζαο. Καιιηεξγήζηε αγάπε θαη
ηαπεηλνθξνζχλε πξνο φινπο. Σφηε, νη αλεπηζχκεηεο ζπλήζεηεο ζα
26
27

“Karishye vachanam thava”
“Swadharme nidhanam sreyah”
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θχγνπλ καθξηά ζαο, εθφζνλ ν ζπκφο είλαη „ν παηέξαο‟ θάζε
εζθαικέλεο ζπκπεξηθνξάο. Ο ζπκφο κπνξεί λα παξαζχξεη ηνλ
θαζέλα ζε θαθέο αληηδξάζεηο ή πξάμεηο, νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη
νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Γη' απηφ, κε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα λα ηνλ
εμαυιψλεηε, κεηαηξέπνληάο ηνλ ζ‟ έλα ζεηηθφ αίζζεκα. Να
απνδέρεζηε κε ραξά ηελ θξηηηθή νπνηνπδήπνηε ζαο δείρλεη ηα
ειαηηψκαηά ζαο - λα ηνπ είζηε κάιηζηα εηιηθξηλά επγλψκνλεο. Πνηέ
λα κελ ηξέθεηε κίζνο ελαληίνλ ηνπ, δηφηη απηφ είλαη εμίζνπ θαθφ κε ην
λα κηζείηε ην „θαιφ‟. Πξέπεη λα αγαπάηε ην „θαιφ‟ θαη λα απνξξίπηεηε
ην „θαθφ‟. Να ζπκάζηε πάληα: δελ πξέπεη λα κηζείηε ην „θαθφ‟ 28.
Πξέπεη απιά λα ην εγθαηαιείπεηε, λα ην απνθεχγεηε.
- Μπάκπα
23 Οθησβξίνπ 2011
«Αιιαρφ Αθακπάξ, Λα Ηιιάρ Ηιι Αιιάρ» (“Allaho Akbar; La Illah Ill
Allah”). Aπηά ηα ηεξά ιφγηα ζεκαίλνπλ φηη ν Θεφο είλαη ν Όςηζηνο, ν
Βαζηιεχο ησλ πάλησλ. Δίλαη ν αδηακθηζβήηεηνο, απαξάκηιινο
Γεζπφηεο ηεο Γεκηνπξγίαο29. Μφλνο Δθείλνο είλαη άμηνο ιαηξείαο.
ηελ Μπάγθαβαλη Γθίηα, ν ξη Κξίζλα ιέεη: «Οπδέλ αλψηεξνλ
Δκνχ». Ζ αληίζηνηρε δηαηχπσζε ζην Κνξάλην ιέεη ην ίδην. Έηζη, ην
Ηζιάκ θαη ν Ηλδνπηζκφο κάο κεηαδίδνπλ ην ίδην κήλπκα. Σν Άγην
Κνξάλην ζπκβνπιεχεη ηνπο πηζηνχο ηνπ Θενχ λ‟ απνθηήζνπλ
απηνπεπνίζεζε30 θαη λα ελαπνζέηνπλ φια ηα βάξε ηνπο ζηνλ Θεφ.
Γηα λα δήζεη κηα δσή κε λφεκα, ν άλζξσπνο πξέπεη λα έρεη απφιπηε
πίζηε ζηε Θεία Γχλακε θαη λα Σελ αλαγλσξίδεη θάζε ηνπ ζηηγκή. Γηα
λα απνδείμεη δε ην ήζνο ηνπ φηαλ πιεζηάζεη ην ηέινο ηνπ θαη θιεζεί
πξνο θξίζηλ ζην αλάθηνξν ηνπ Θενχ, πξέπεη κέρξη ηελ ηειεπηαία ηνπ
ζηηγκή λα αθνινπζεί ηνλ νξζφ δξφκν δσήο πνπ έρεη δηδάμεη Δθείλνο.
Σν Άγην Κνξάλην είλαη ν νδεγφο ηνπ σο ην ηέινο ηνπ - πξέπεη λα ην
ζέβεηαη θαη λα ην ηεξεί θαηά γξάκκα. Απηή είλαη ε πλεπκαηηθή
δηδαζθαιία πνπ αθνινπζνχλ νη πηζηνί ηνπ Ηζιάκ.
28

εκ .η. κεη.: Σα εηζαγσγηθά ζηηο ιέμεηο „θαιφ‟-„θαθφ‟ ππάξρνπλ ζην
Αγγιηθφ θείκελν, γη‟ απηφ ηα δηαηεξνχκε, κνινλφηη καο θαίλνληαη πεξηηηά.
29
εκ. η. κεη.: ρε ηηθά κε απηή ηε θξάζε θαη ηελ πξνεγνχκελε, ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ Αγ. Υξπζνζηφκνπ, ν Θεφο αλαθέξεηαη κε ηελ ίδηα πάληνηε
ζεκαζία σο «Παληνθξάηωξ», «Βαζηιεύο» θαη «Γεζπόηεο».
30
εκ. η. κεη.: πσο έρνπκε ζεκεηψζεη ζε πξνεγνχκελα ηεχρε, ζηηο
Οκηιίεο ηνπ νπάκη, ε ιέμε „απηνπεπνίζεζε‟ πξέπεη λα εξκελεχεηαη σο
„πίζηε ζηνλ Θείν Δαπηφ καο‟.
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24 Οθησβξίνπ 2011
Ζ ππεξνςία, ε δήιηα, ν ζπκφο, ε δηαξθήο επηζπκία λα καζαίλεη
θαλείο γηα ηηο αδπλακίεο ησλ άιισλ θαη ηηο απνηπρίεο ηνπο, ε
παλνπξγία - φια απηά είλαη εκπφδηα ζηελ πλεπκαηηθή νδφ. Αθφκα θη
αλ δελ ηα εθδειψλεη θαλείο απηά νινθάλεξα, νη εζσηεξηθέο
παξνξκήζεηο πνπ ηνλ σζνχλ ζ‟ απηνχο ηνπο ιάζνο δξφκνπο
ππάξρνπλ αλεθδήισηεο κέζα ζηνλ λνπ ηνπ. πσο έλα δσκάηην,
κνινλφηη έρεη κείλεη θιεηζηφ γηα πνιχ θαηξφ θαη είλαη γεκάην ζθφλε
θαη θαθνζκία κνχριαο, κπνξεί λα θαζαξηζηεί θαη λα μαλαγίλεη
θαηνηθήζηκν κε γεξφ ζθνχπηζκα θαη μεζθφληζκα, έηζη θαη ν λνπο:
πξέπεη λα ηνλ εμαγλίδεηε κε ηνλ δηαινγηζκφ. Οη πλεπκαηηθνί
αλαδεηεηέο πξέπεη κε εζσηεξηθή παξαηήξεζε λα εμεηάδνπλ ηνλ λνπ
ηνπο σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηελ θαηάζηαζή ηνπ. Με ηηο
θαηάιιειεο κεζφδνπο πλεπκαηηθψλ πεηζαξρηψλ, νη ζπζζσξεπκέλνη
ξχπνη ζα απνκαθξπλζνχλ ζηγά-ζηγά θαη ζπζηεκαηηθά. Π.ρ. ε
ππεξνςία είλαη βαζηά ξηδσκέλε θαη αλππνρψξεηε. Μπνξεί λα
θαίλεηαη φηη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα έρεη εμαθαληζηεί, εχθνια
φκσο ζα εκθαληζηεί μαλά. Μέζα ζηνλ λνπ βγάδεη πνιιά θιαδηά θαη,
κφιηο ηεο παξνπζηαζηεί κηα επθαηξία, εμαπιψλεηαη ακέζσο πξνο
φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Γη' απηφ, λα επαγξππλείηε θάζε ζαο ζηηγκή.
- Μπάκπα
25 Οθησβξίνπ 2011
Οη πλεπκαηηθνί αλαδεηεηέο πξέπεη πάληνηε λα δηαζέηνπλ ηελ
„εζσηεξηθή‟ φξαζε. Δάλ επηηξέπνπλ ζηνλ λνπ ηνπο λα πεξηπιαλάηαη
πξνο ηα έμσ, δελ ζα κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα ειαηηψκαηα ή
ιάζε ηνπο. Δίλαη δχζθνιν λα απαιιαγεί θαλείο απφ ηελ αιαδνλεία
θαη ην „εγψ‟, ή ηελ εγσιαηξία ηνπ (Ahamkara). Ο θαζέλαο ζαο έρεη
επηηξέςεη ζηνλ λνπ ηνπ γηα πνιχ θαηξφ λα πεξηπιαλάηαη φπσο θαη
φπνπ ηνπ αξέζεη. Ζ ππεξνςία παξεκπνδίδεη ηελ εζσηεξηθή φξαζε
θαη ζαο πξνθαιεί ζχγρπζε φηαλ πξνζπαζείηε λα ειέγμεηε ηνλ λνπ.
Δάλ ζέιεη θαλείο λα επηηχρεη, πξέπεη λα ππαθνχεη εθείλνπο πνπ ηνπ
ππνδεηθλχνπλ ηα ειαηηψκαηα ή ηηο αηέιεηέο ηνπ - απηφο είλαη ν
ηξφπνο λα πξννδεχζεη γξήγνξα ζηνλ δηαινγηζκφ. Πξέπεη δε λα
θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα λα εμνπδεηεξψζεη πιένλ ηα
ειαηηψκαηά ηνπ. Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηνλ ζπκφ πξέπεη λα
επαγξππλεί αθφκα πεξηζζφηεξν, θαη γηα ηηο πην κηθξέο αηηίεο πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα ηνλ πξνθαιέζνπλ, δηφηη αλ ην παξακειήζεη απηφ,
δελ ζα κπνξέζεη λα πξννδεχζεη νχηε ζην ειάρηζην. Σέηνηνη
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άλζξσπνη πξέπεη λα θαιιηεξγνχλ πλεχκα ηαπεηλνθξνζχλεο θαη
αγάπεο. Σφηε ηα θαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζα εμαθαληζηνχλ.
- Μπάκπα
26 Οθησβξίνπ 2011- Δνξηαζκφο Νηηπάβαιη
Ζ γηνξηή Νηηπάβαιη καο δηδάζθεη κηα βαζηά πλεπκαηηθή αιήζεηα: ηελ
εκέξα απηή κηα νιφθιεξε ζεηξά απφ θεξηά αλάβεη απφ ην θσο ελφο
κφλν θεξηνχ. Aπηή ε πξάμε ππνδειψλεη ηνλ Έλα πνπ εβνπιήζε λα
γίλεη ηα πνιιά. Απηφ ην έλα θεξί ζπκβνιίδεη ηνλ Τπέξηαην,
Τπέξιακπξν Θεφ31. Σα άιια θεξηά ζπκβνιίδνπλ ην θσο ησλ
αηνκηθψλ ςπρψλ. ζν νη δαηκνληθέο ηδηφηεηεο παξακέλνπλ κέζα
ζηνλ άλζξσπν, ζα ζπλερίδεη λα είλαη βπζηζκέλνο ζην ζθνηάδη. Σε
ζξεζθεπηηθή γηνξηή Νηηπάβαιη πξέπεη λα ηελ ηεξείηε ζαλ εκέξα
παξφηξπλζεο λα απαιιαγείηε απφ φιεο ηηο θαθέο ηδηφηεηεο πνπ
ππάξρνπλ κέζα ζαο θαη πνπ ζπκβνιίδνληαη απφ ηνλ δαίκνλα
Ναξαθαζνχξα. Ζ θαηαηξφπσζε ηνπ Ναξαθαζνχξα ζπκβνιίδεη ηελ
θαηαζηξνθή ηνπ θαθνχ θαη ηελ απνθαηάζηαζε φισλ ησλ κνξθψλ
ηνπ θαινχ. Απηή είλαη ε εζσηεξηθή ζεκαζία ηεο γηνξηήο Νηηπάβαιη.
- Μπάκπα
27 Οθησβξίνπ 2011
ηαλ έξρεζηε ζηνλ θφζκν δελ έρεηε νχηε θαιέο νχηε θαθέο ηδηφηεηεο.
Οη αιιαγέο ζηε θχζε ζαο ζπκβαίλνπλ εμαηηίαο ηεο ηξνθήο πνπ
ηξψηε, ηεο επηξξνήο ησλ θνληηλψλ ζαο, ησλ ζπλαλαζηξνθψλ ζαο
θ.ιπ. – ν άλζξσπνο αλαπηχζζεη εγσηζκφ θαη πξνζθφιιεζε κέζσ
ησλ ζπλαλαζηξνθψλ πνπ δηαηεξεί. Μεηά, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζπνπδψλ ζαο, αλαπηχζζεηε θαη έπαξζε θαη ηξέθεηε καηαηφδνμεο
ζθέςεηο γηα ηελ αλσηεξφηεηά ζαο έλαληη ησλ άιισλ. Απηή ε έπαξζε
κνιχλεη ηελ θαξδηά. ηαλ πέζεη κέζα ζην γάια λεξφ, ην γάια πξέπεη
κεηά λα βξαζηεί γηα λα μαλαγίλεη αγλφ. Παξνκνίσο, εζείο πξέπεη λα
θάλεηε δηάθνξεο πλεπκαηηθέο αζθήζεηο γηα λα εμαγλίζεηε ηελ θαξδηά
ζαο απφ ηνπο κνιπζκνχο. Μφλν φηαλ ε θαξδηά ζαο ιηψζεη ζηε δέζηε
ηεο Αγάπεο ηνπ Θενχ, ζα επηηχρεηε ην λα ηελ εμαγλίζεηε απφ ηηο
θαθέο ηδηφηεηεο. Μελ έρεηε θακία ακθηβνιία γηα ην φηη κφλν εζείο νη
ίδηνη είζηε ε αηηία ηεο θαιήο ή θαθήο ηχρεο ζαο. Ο Θεφο δελ έρεη ηελ
31

εκ. η. κεη.: «….θαη αλάπαπζνλ απηνχο ν Θεφο εκψλ, φπνπ επηζθνπεί
ην Φωο ηνπ Πξνζώπνπ νπ…» Λεηηνπξγία Αγ. Ησάλλνπ ηνπ
Υξπζνζηφκνπ.
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παξακηθξή ζπκκεηνρή ζηελ πξφθιεζε ησλ βαζάλσλ ζαο – εζείο έρεηε
ηελ ειεπζέξα βνχιεζε λα δηακνξθψζεηε ην κέιινλ ζαο. Έρνληαο
εμαιείςεη απηή ηελ ακθηβνιία, ζα πξνζεγγίζεηε ηνλ Θεφ κε
ζηαζεξφηεξα βήκαηα θαη κε θαζαξφηεξν λνπ.
- Μπάκπα
28 Οθησβξίνπ 2011
Σα άηνκα πνπ είλαη γεκάηα „εγψ‟ αξέζθνληαη λα αζθνχλ εμνπζία επάλσ
ζηνπο άιινπο. Βιέπνπλ ηα πάληα κέζα απφ γπαιηά ρξσκαηηζκέλα απφ
ηνλ θαπλφ ηνπ εγσηζκνχ θαη ηεο εγσιαηξίαο: «Σα δηθά κνπ ιφγηα είλαη ε
αιήζεηα». «Ζ δηθή κνπ γλψκε είλαη ε ζσζηή». «Οη δηθέο κνπ πξάμεηο
είλαη νη ζσζηέο θαη δίθαηεο». Μηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά φκσο είλαη πνιχ
επηδήκηα γηα ηνπο πλεπκαηηθνχο αλαδεηεηέο. Οη αλαδεηεηέο πξέπεη λα
είλαη πάληα πξφζπκνη λ‟ αθνχζνπλ νπνηαδήπνηε αληηθεηκεληθή θξηηηθή, ή
ππφδεημε, ή ζπκβνπιή, απφ φπνπ θη αλ πξνέξρεηαη. Δπίζεο, νη
αλαδεηεηέο πξέπεη λα πεξηνξίδνπλ ζην ειάρηζην θάζε ζπδήηεζε κε
αληαιιαγή επηρεηξεκάησλ, δηφηη απηφ γελλά έλα πλεχκα αληαγσληζκνχ
θαη ηνπο νδεγεί ζε ζπκσκέλα αληίπνηλα θαη εθδηθεηηθνχο θαβγάδεο. Μελ
αγσλίδεζηε λα θεξδίζεηε ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζκνπ. Μελ αηζζάλεζηε
ηαπεηλσκέλνη ή ζπκσκέλνη φηαλ ν θφζκνο δελ αλαγλσξίδεη εζάο ή ηελ
αμία ζαο. Μάζεηέ ην απηφ ζαλ „πξψην θαη θχξην‟, εάλ είζηε αλαδεηεηέο
ηεο πλεπκαηηθήο επηηπρίαο. Μελ αηζζάλεζηε επηπρία φηαλ ζαο επαηλνχλ
- απηφ πεξηέρεη κηα ζαλάζηκε παγίδα, ε νπνία κπνξεί αθφκα θαη λα ζαο
παξαζχξεη καθξηά απφ ηνλ ζσζηφ δξφκν θαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ
πλεπκαηηθή ζαο πξφνδν.
- Μπάκπα
29 Οθησβξίνπ 2011
Πξέπεη λα ζηξαθείηε ζηε κειέηε ησλ ηεξψλ γξαθψλ καο κε λννηξνπία
ππαθνήο ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη πξνζδνθίαο γηα ηα απνηειέζκαηά
ηεο. Κάζε θεθάιαην ζηελ Μπάγθαβαλη Γθίηα νξίδεη ζαθψο ηνπο
ηξφπνπο θαη ηηο κεζφδνπο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ςπρηθήο
γαιήλεο θαη αξκνλίαο, κε έκθαζε ζηελ πλεπκαηηθή λννηξνπία θαη ηελ
εθαξκνγή ηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Ζ Γθίηα είλαη κηα ιέκβνο πνπ
νδεγεί ηνλ άλζξσπν απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ δεζκψηε πνπ ν ίδηνο
επέβαιε ζηνλ εαπηφ ηνπ, ζηελ θαηάζηαζε ειεπζεξίαο πνπ είλαη ε θχζε
ηνπ - ηνλ νδεγεί απφ ην ζθνηάδη ζην θσο. Ζ Γθίηα ελζαξξχλεη ηνλ
αλαδεηεηή λα θηινδνμεί ηελ πλεπκαηηθή πξφνδν θαη λα κελ απειπίδεηαη.
κσο, γηα λα ηελ απνθηήζεη πξέπεη λα επηκέλεη θαη λα κελ απαηηεί
γξήγνξε επηηπρία. Αιεζψο ζαο ιέγσ, θάζε πιάζκα έρεη έξζεη ζηε δσή,
«ζ‟ απηφ ην πεδίν δξάζεο» (Karmakshetra) κφλν γηα λα επηδίδεηαη ζε
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δξάζε - φρη γηα λα απνιακβάλεη ηνπο θαξπνχο απηήο ηνπ ηεο δξάζεο.
Απηφ είλαη ην ζεκειηψδεο δίδαγκα ηεο Μπάγθαβαλη Γθίηα.
- Μπάκπα
30 Οθησβξίνπ 2011
Δίλαη δχζθνιν γηα ηνπο αλζξψπνπο λα απαιιαγνχλ απφ ηελ έπαξζε
θαη ηελ εγσιαηξία ή εγσηζκφ (ahamkara), δηφηη έρνπλ δήζεη κ‟ απηφλ ηνλ
ηξφπν επί αηψλεο! Δπί αηψλεο άθελαλ ηνλ λνπ ηνπο λα πιαληέηαη φπνπ
ηνπ άξεζε. Γη' απηφ είλαη πνιχ δχζθνιν ηψξα λα ζηξέςνπλ ηα βήκαηά
ηνπ απφ ηα ζπλεζηζκέλα ηνπ κνλνπάηηα πξνο άιιε θαηεχζπλζε.
Καιιηεξγείζηε ηε ζπλήζεηα ηνπ λα κελ πξνθαιείηε πνηέ πφλν ζηνπο
άιινπο. Πξέπεη λα αλακνξθψζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λνπ ζαο θαη
ηηο ζπλήζεηέο ζαο. Να πξνζπαζείηε λα θαηαιαβαίλεηε ηνπο άιινπο, λα
ηνπο ζπκπνλάηε θαη λα ηνπο βνεζάηε. Δθπαηδεχζηε ηνλ εαπηφ ζαο λα
εθιακβάλεη ηελ πξνζβνιή θαη ηελ θξηηηθή σο „παξάζεκα‟ πνπ ζαο
απνλεκήζεθαλ. Να είζηε θηιηθνί κε φινπο, φπνηα θη αλ είλαη ε θχζε ή ε
δηαγσγή ηνπο. Έλα αίζζεκα ραξάο είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πλεπκαηηθή
πξφνδν, φκσο πνιιά πξάγκαηα ζαο ζηεξνχλ ηελ αηκφζθαηξα ηεο
ραξάο. Γη' απηφ πξέπεη λα πξνζεχρεζηε κε εηιηθξίλεηα θαη αγλφηεηα, γηα
λα είζηε απαιιαγκέλνη απφ ηέηνηα εκπφδηα. Ζ απαγγειία ή ε
επαλάιεςε ηεξψλ ιέμεσλ πξνζεπρήο, δει. „κάληξαο‟, ζα ζαο
πξνζθέξνπλ κεγάιε βνήζεηα.
- Μπάκπα
31 Οθησβξίνπ 2011
Τπάξρνπλ πνιιά «θίδηα» θαθψλ ηδηνηήησλ ζηελ «κπξκεγθνθσιηά» ηεο
θαξδηάο ζαο. ηαλ φκσο απαγγέιιεηε ην λνκα ηνπ Θενχ, φια ηα θίδηα
ησλ θαθψλ ηδηνηήησλ ζα βγνπλ απφ ηελ θαξδηά ζαο θαη ζα θχγνπλ. Ζ
επαλάιεςε ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Θενχ (Νακαζκάξαλα) πξέπεη λα είλαη ε
πλνή ηεο δσήο ζαο. Γηα λα απαιιαγείηε απφ ηηο θαθέο ηδηφηεηεο πξέπεη
λα επαλαιακβάλεηε ην λνκα ηνπ Θενχ. ηελ επνρή καο ππάξρνπλ
πνιινί πνπ δελ δίλνπλ θακία ζεκαζία ζ' απηή ηελ πλεπκαηηθή άζθεζε απηφ είλαη κεγάιν ιάζνο. ηε ζεκεξηλή Δπνρή ηνπ ηδήξνπ (Κάιη
Γηνχγθα) κφλν ε απαγγειία ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Θενχ κπνξεί λα
ιπηξψζεη ηηο δσέο ζαο - δελ ππάξρεη άιιε θαηαθπγή. Ζ εμχκλεζε ηεο
δφμαο ηνπ Θενχ είλαη άθξσο ηεξή! Να θξαηάηε ηνλ λνπ ζαο
απαιιαγκέλν απφ θαθέο ζθέςεηο, δηφηη ζα παξάγνπλ θαθφθσλεο λφηεο.
Μφλν ηφηε ζα γίλεηε απνδέθηεο ηεο Θείαο Υάξεο θαη Δλέξγεηαο. Πξέπεη
λα εμπκλείηε ηε δφμα ηνπ Θενχ κε φιε ζαο ηελ θαξδηά, δίρσο ηνλ
παξακηθξφ δηζηαγκφ. Σφηε είλαη βέβαην φηη ζα κπνξέζεηε λα βηψζεηε ηε
ζετθή επδαηκνλία.
- Μπάκπα
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ΝΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΑΨ
ΙΝΓΟΝΗΙΑ

Α

πφ ηηο 30 Ηνπλίνπ κέρξη 2 Ηνπιίνπ 2011, έγηλε ζηε αλνχξ
ζπλέδξην ππεπζχλσλ λενιαίαο άη, φπνπ ζπλήιζαλ 300
πεξίπνπ λένη απφ ηελ Ηλδνλεζία, ηε Μαιαηζία, ηε
ηγθαπνχξε, ηελ Σατιάλδε θαη ην Λάνο. Σν ζέκα ηεο ζπλάληεζεο
ήηαλ: «Τπάξρεηο γηα λα ππεξεηείο». Σν πξφγξακκα πεξηειάκβαλε
πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη νκηιίεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα. Ζ δεχηεξε
κέξα αθηεξψζεθε ζε ππεξεζία ζην λεζί εξαλγθάλ, γλσζηφ θαη σο
λήζνο ησλ ρεισλψλ, φπνπ νη ζαιάζζηεο ρειψλεο πξνζηαηεχνληαη
απφ πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο. Σν έξγν πνπ έθαλαλ ήηαλ ε
απειεπζέξσζε ησλ κηθξψλ ρεισλψλ ζηνλ σθεαλφ θαη ν
θαζαξηζκφο ηεο παξαιίαο. Ζ λενιαία άη ζπκκεηείρε επίζεο ζηελ
παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε 125 ρσξηά, φπνπ έγηλαλ βαζηθέο
δηαγλψζεηο πγείαο, δφζεθαλ ζπκβνπιέο θαη κνηξάζηεθαλ γπαιηά
νξάζεσο ζε 77 άηνκα. Ζ εθδήισζε έθιεηζε κε ηε δήισζε ησλ λέσλ
πξνο ηνλ Μπαγθαβάλ, φηη φινη ζα εξγάδνληαη ελσκέλνη, ζεβφκελνη ν
έλαο ηνλ άιινλ. Γήισζαλ επίζεο φηη ζα ζπλερίζνπλ ηα
πξνγξάκκαηα βειηίσζεο ηεο δσήο ζηα ρσξηά, θαζψο θαη ηελ
ζπκκεηνρή ηνπο ζε έξγα αγξνηηθήο αλάπηπμεο.

ΒΡΔΣΑΝΙ Α
ηηο 30 Μαΐνπ 2011 δηνξγαλψζεθε ζην Μφληθνξη Υψι, ζηελ πφιε
Λέηζεζηεξ, έλα αθηέξσκα ζηε δσή ηνπ Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη
Μπάκπα ην νπνίν παξαθνινχζεζαλ πεξί ηα 4.000 άηνκα απφ
νιφθιεξε ηε ρψξα. Ζ εθδήισζε άξρηζε κε πνκπή ησλ παηδηψλ ηεο
Δθπαίδεπζεο άηπα άη θαη αθνινχζεζαλ χκλνη δηαθφξσλ
ζξεζθεηψλ. Παηδηά ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ζηηο
Αλζξψπηλεο Αμίεο θαη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ άη, φπσο θαη άιια
άηνκα, κίιεζαλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο κνηξαδφκελνη ηελ αγάπε ηνπο
πξνο ηνλ Μπαγθαβάλ. Ζ εκέξα ηεο Γθνχξνππνχξληκα γηνξηάζηεθε
ζην ηφλιευ Πάξθ ηνπ Βάξγνπτθζάηξ ηεο Βφξεηαο Αγγιίαο κε ηε
ζπκκεηνρή 1400 αηφκσλ, κε χκλνπο θαη ζπλαπιία θιαζηθήο
κνπζηθήο. Γελ έιεηςε θαη ε παξνρή αληδηνηεινχο ππεξεζίαο ζε
ειηθησκέλνπο θαη απφξνπο.
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ΙΣΑΛΙ Α
ηηο 26 Μαίνπ 2011, κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ απφ δηάθνξα Κέληξα θαη
Οκάδεο άη, έιαβαλ κέξνο ζε έλα πξφγξακκα κε ηίηιν «Τπεξεζία
ζε θησρά ρσξηά, έλα δψξν αγάπεο πξνο ηνλ Αγαπεκέλν καο άη»
πνπ απνηέιεζε θαη Δζληθή δξαζηεξηφηεηα. Οη εζεινληέο πξφζθεξαλ
δεζηά γεχκαηα θαη παθέηα κε ηξφθηκα.

ΟΛΛ ΑΝΓΙ Α
Απφ ηηο 3 έσο ηηο 7 Μαίνπ 2011 νξγαλψζεθε πξφγξακκα ππεξεζίαο
κε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ζην νπνίν ζπκκεηείραλ 32 κέιε απφ
δηάθνξα κέξε ηεο ρψξαο. Φξφληηζαλ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο,
ειηθησκέλνπο, κφλεο κεηέξεο θαη παηδηά. Δπίζεο, θχηεςαλ θαη
θαζάξηζαλ θνηλφρξεζηνπο θήπνπο. Σελ ηειεπηαία κέξα, νη εζεινληέο
ζπγθεληξψζεθαλ γηα λα κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη λα
ςάιινπλ Μπάηδαλ. Ζ εθδήισζε ηέιεησζε κε πνιηηηζηηθφ
πξφγξακκα πνπ έγηλε γηα 300 πξφζθπγεο-κεηαλάζηεο, νη νπνίνη
εθιήζεζαλ λα παξνπζηάζνπλ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο θάηη απφ ηε
δηθή ηνπο παξάδνζε.

ΣΑΨΛ ΑΝΓΗ
ηηο 26 Ηνπλίνπ 2011, 30 κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ άη απφ 3 Κέληξα
επηζθέθηεθαλ αζζελείο ζε Ννζνθνκείν ηεο Μπαλγθφγθ, κίιεζαλ
καδί ηνπο θαη ηνπο πξφζθεξαλ γάια, γιπθά θαη άιια ρξήζηκα
πξάγκαηα. Ήηαλ κηα ππέξνρε εκπεηξία πνπ έδσζε ζηνπο εζεινληέο
ην αίζζεκα ηεο ελφηεηαο.

ΛΟΒΔΝΙ Α
ηηο 21 Μαίνπ 2011 εζεινληέο άη θξφληηζαλ πησρνχο θαη άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο θαζαξίδνληαο ηα δηακεξίζκαηά ηνπο θαη βάθνληαο
ηνίρνπο, πφξηεο θαη παξάζπξα πξνο κεγάιε ραξά ησλ ελνίθσλ θαη
πινχζηα εκπεηξία ησλ εζεινληψλ.

ΛΔΤΚΟΡΧΙ Α
ε

Ζ 13 εζληθή ζπλάληεζε γηνξηάζηεθε 6 θαη 7 Μαξηίνπ 2011 κε ζέκα:
«Ηδεψδεο Αλζξψπηλε Εσή άη- Ηδεψδεο Οξγαληζκφο άη». Μίιεζαλ
ν Ρψζνο Κεληξηθφο πληνληζηήο Βαιέξπ Κνζηχληλ θαη άιινη
ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2011  49

ππεχζπλνη ηνπ Οξγαληζκνχ άη, ελψ πξνγξακκαηίζηεθαλ λέεο
πλεπκαηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

ΚΑΝΑΓ Α
Ζ Δηαηξία Πνιηηηζηηθήο Δπηθνηλσλίαο νξγάλσζε ηελ εηήζηα
δηαζξεζθεπηηθή ζπλάληεζε ζηηο 12 Μαξηίνπ 2011 ζην Βαλθνχβεξ,
κε ζέκα: «Ο Ρφινο ηεο Θξεζθείαο ζηελ Αλάπηπμε ησλ Κνηλσληψλ».
Δθηφο απφ ηνπο αληηπξφζσπνπο ησλ εθθιεζηψλ, κίιεζαλ 6 άηνκα
πνπ αληηπξνζψπεπαλ ηνλ Οξγαληζκφ άηπα άη, νη νπνίνη
παξνπζίαζαλ ηελ Γηδαζθαιία ηνπ Μπαγθαβάλ γηα ηηο Αλζξψπηλεο
Αμίεο, ηελ αληδηνηειή ππεξεζία θαη ηελ ζεκαζία ηεο πξνζσπηθήο
κεηακφξθσζεο γηα κηα πγηή θαη αξκνληθή θνηλσλία.

ΠΟΛΧΝΙ Α
Απφ ηνλ Μάην θαη φιν ην θαινθαίξη νκάδα εζεινληψλ άη
επηζθεπηφηαλ θαη θξφληηδε νηθνγέλεηεο, ζχκαηα πιεκκχξσλ πνπ
έπιεμαλ ζηελ θεληξηθή Πνισλία, πξνζθέξνληάο ηνπο δηάθνξα
ρξεηψδε, καδί κε ραξά θαη αγάπε.

ΔΛΛ ΑΓΑ
ηηο 10 επηεκβξίνπ, φπσο θάζε δεχηεξν άββαην ηνπ κήλα, κηα
κεγάιε νκάδα εζεινληψλ απφ δηάθνξα Κέληξα ηεο Αηηηθήο,
επηζθέθζεθε ηηο νηθνγέλεηεο πνπ θξνληίδνπλ ζην Πέξακα θαη ηνπο
κνίξαζαλ 20 ζαθνχιεο κε ηξφθηκα, φπσο επίζεο ξνχρα θαη πνιιά
θνπηηά γάια ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ είραλ κηθξά παηδηά. Πιήξσζαλ
νθεηιφκελνπο ινγαξηαζκνχο θη έγξαςαλ δχν αδειθάθηα ζ‟ έλα
θξνληηζηήξην αγγιηθψλ, αλαιακβάλνληαο ηα έμνδα γηα δίδαθηξα θαη
βηβιία. Ο γλσζηφο παηδίαηξνο, κέινο άη επηζθέθηεθε 12
νηθνγέλεηεο, εμέηαζε 14 παηδηά, έθαλε εκβφιηα θαη έδσζε αλαγθαίεο
γηα ηελ πγεία νδεγίεο. Σελ ίδηα κέξα κηα άιιε νκάδα επηζθέθηεθε
νηθνγέλεηεο πνπ δνπλ θνληά ζηνλ Άγην Γεψξγην Αζελψλ θαη
κνίξαζαλ ζαθνχιεο κε ηξφθηκα.
Σελ 2α θαη 11ε Απξηιίνπ, νκάδα άηπα άη , απφ ηα Κέληξα
Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο, επηζθέθζεθαλ ζπίηηα απφξσλ
νηθνγελεηψλ θαη δηέλεηκαλ 40 ζαθνχιεο κε ηξφθηκα. ηε
Θεζζαινλίθε, νκάδα εζεινληψλ ζπλερίδεη λα θάλεη ηηο θαλνληθέο
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επηζθέςεηο ηεο ζην Οξθαλνηξνθείν Άγηνο ηπιηαλφο θαη ην Ίδξπκα
Άγηνο Παληειεήκσλ.
Δζεινληέο άη ζπλεξγάζηεθαλ κε νδνληνγηαηξφ, θίιν ηεο
δηδαζθαιία ηνπ Μπαγθαβάλ, ν νπνίνο θξφληηζε ηα δφληηα απφξσλ
παηδηψλ. πλερίζηεθαλ νη ηαθηηθέο επηζθέςεηο ζην άζπιν αληάησλ
«Αγία Βαξβάξα» ζην Αηγάιεσ θαη ζην ΠΗΚΠΑ ηεο Βνχιαο.
ην Μαξθφπνπιν, ην πξψην αββαηνθχξηαθν ηνπ επηεκβξίνπ
έγηλε ε εηήζηα ζπλάληεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ άηπα άη
κε ηε ζπκκεηνρή 22 ρσξψλ. Δμάιινπ, απφ 24/9 κέρξη 2/10 2011
ζηνλ ίδην ρψξν, έγηλε θαη ε ζπλάληεζε θαιιηηερλψλ άη απφ
δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, νη νπνίνη καδί κε Έιιελεο, κέιε άη,
δχν θνξέο επηζθέθηεθαλ ην εηδηθφ ζρνιείν «Μαξγαξίηα» θαη
έδσζαλ πνιιή ραξά ζηνπο λένπο πνπ απαζρνινχληαη εθεί,
θάλνληαο καδί ηνπο δηάθνξεο ρεηξνηερλίεο θαη άιιεο ελδηαθέξνπζεο
δξαζηεξηφηεηεο.
ηηο 5 Οθησβξίνπ 2011, κέιε ηνπ Κέληξνπ Αλζξσπίλσλ Αμηψλ
άη, έθαλαλ ζηελ Πάηξα, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Οη
Αλζξψπηλεο Αμίεο ζηε Εσή καο», επηηπρεκέλε δεκφζηα ζπλάληεζε
κε ζέκα: «Ζ Δπηθνηλσλία θαη νη Αλζξψπηλεο Αμίεο».
- Γηεζλέο Ίδξπκα άηπα άη

ΙΝΓΙ Α
Άληξα Πξαληέο: Ο ηνπηθφο Οξγαληζκφο άη, άξρηζε λα εθαξκφδεη
ςεθηαθφ πξφγξακκα γηα ρσξηά ζε έλα καθξηλφ κέξνο ηνπ
Αλαηνιηθνχ Γθνληάβαξη, κε ζθνπφ ηε δηάδνζε ηνπ κελχκαηνο ηνπ
Μπαγθαβάλ γηα ηελ Αγάπε θαη ηελ Τπεξεζία φπνπ, κέζσ βίληεν
κπνξεί θαλείο λα παξαθνινπζήζεη νκηιίεο γηα ηελ πγεία, ηηο
αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο, ηελ εθπαίδεπζε
ησλ παηδηψλ θαη ηηο
Αλζξψπηλεο Αμίεο. ε κηα κηθξή πφιε παξνπζηάζηεθαλ εθζέκαηα
επηζηήκεο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Ηλδίαο, πνπ θξάηεζε
πέληε κέξεο. ε κηα άιιε, πνιχ θησρή πεξηνρή ηνπ θξαηηδίνπ,
ζπζηήζεθε ηαηξείν, φπνπ εμεηάζηεθαλ θαη έιαβαλ θάξκαθα 161
αζζελείο. Αιινχ ζπζηήζεθε εηδηθφ ηαηξείν γηα πξνβιήκαηα ησλ
καηηψλ απφ δηαβήηε. Οθζαικηαηξείν ζπζηήζεθε θαη ζην Παληδάκπ.
Άζζακ θαη Μαληπνύξ: Οη Οκάδεο Τπεξεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ
άηπα άη κνίξαζαλ ηξφθηκα ζε άπνξνπο, ιεπξνχο θαη άηνκα κε
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εηδηθέο αλάγθεο, αθνχ πξνεγήζεθαλ Μπάηδαλ θη έγηλαλ νκηιίεο γηα
ην κήλπκα ππεξεζίαο ηνπ νπάκη: «Τπεξεζία ζηνλ άλζξσπν είλαη
ππεξεζία ζηνλ Θεφ».
Γθνπηδαξάη: ηηο 25 Απγνχζηνπ 2011, απφ ηνλ Οξγαληζκφ άηπα
άη δηνξγαλψζεθε ζην νπξάη Γηα-θνιεγηαθφο Γηαγσληζκφο
Δπγισηηίαο, φπνπ νη ζπνπδαζηέο έπξεπε λα κηιήζνπλ κε ζέκα:
«Δίλαη νη Αλζξψπηλεο Αμίεο Αλαγθαίεο γηα ηε Εσή; Γηαηί;»
πκκεηείραλ 31 ζπνπδαζηέο απφ 31 θνιέγηα ηνπ νπξάη. Οη ληθεηέο
έιαβαλ βξαβεία, πηζηνπνηεηηθά θαη βηβιία ηνπ νπάκη. Σξεηο εκέξεο
αξγφηεξα, φινη ζπκκεηείραλ ζε κηα πλεπκαηηθή ζπδήηεζε θαη έδεημαλ
ελδηαθέξνλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οξγαληζκνχ άη.
Καξλάηαθα: Οη απφθνηηνη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ άηπα άη ηελ
Μπέλγθαινχξνπ (πξψελ Μπέλγθαιφξ) δηεπζχλνπλ έλα κεληαίν
πξφγξακκα πνπ νλνκάδεηαη, «Αθνζίσζε», φπνπ δηαπξεπείο
νκηιεηέο απεπζχλνληαη ζηνπο λένπο γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπο
αθχπληζε. Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηάθνξα άιια
πξνγξάκκαηα ζε άιιεο πφιεηο ηεο Πνιηηείαο, φπσο ε ζπλάληεζε
ππεπζχλσλ ηνπ Οξγαληζκνχ άη, ζεκηλάξηα κε ζέκα «Θεία Γλψζε»
γηα επηιεγκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο, εθπαίδεπζε ζηελ απαγγειία ησλ
Βεδψλ, ελεκέξσζε γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ Οξγαληζκνχ άη θαη
ζρεδηαζκφο ηκεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ
πλεπκαηηθφηεηα ηεο Ηλδίαο γηα ζπνπδαζηέο θ.ά. εκηλάξηα
νξγαλψζεθαλ επίζεο ζηελ ληηζζα κε ηε, ζπκκεηνρή 200 λέσλ νη
νπνίνη ελζαξξχλζεθαλ λα δηαδψζνπλ ην κήλπκα άη γηα ηελ Αγάπε
ζηελ πξάμε ελψ ζην ίθθηκ ην ζεκηλάξην αθνξνχζε ζηελ
Δθπαίδεπζε άη θαη ηελ γνλετθή κέξηκλα.
Σακίι Ναληνύ: ε δχν πεξηνρέο απηήο ηεο Πνιηηείαο νξγαλψζεθαλ
4ήκεξα Άθαληα Μπάηδαλ γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ επεκεξία ηνπ
θφζκνπ.
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