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Οκηιία ηνπ Μπαγθαβάλ, 11 Ινπιίνπ 1996

Ζ ΑΠΟΤΗΑ ΑΞΗΧΝ ΔΗΝΑΗ Ζ ΑΗΣΗΑ
ΓΗΑ ΣΖ ΒΗΑ ΠΟΤ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗ ΣΟΝ ΚΟΜΟ
ΣΟ ΥΩ ΤΜΒΟΛΙΖΕΙ ΣΗ ΓΝΩΗ
ΕΝΩ ΣΟ ΚΟΣΑΔΙ ΤΜΒΟΛΙΖΕΙ ΣΗΝ ΑΓΝΟΙΑ
Σπνπδαζηέο!

Ο

άλζξσπνο ζήκεξα είλαη ζε θαηάζηαζε κεγάιεο ζύγρπζεο.
Ζ ιέμε „Θεόο‟ κεηαθξάδεηαη κε πνιινύο ηξόπνπο. ύκθσλα
κε κία από ηηο εξκελείεο, Θεόο είλαη εθείλνο πνπ ππεξβαίλεη
ην ρξόλν.
Θεόο εκαίλεη Φωο
Ζ ιέμε Θεόο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζεκαίλεη θσο, ην νπνίν είλαη
παξόλ ζε όια ηα όληα. Οη πξόγνλνί καο πεξηέγξαςαλ ηνλ Θεό σο
ηελ πεγή ηνπ θσηόο, ηεο ιακπξόηεηαο θαη ηεο αθηηλνβνιίαο. Σν
θσο αιιάδεη ζε ζθνηάδη θαη ην ζθνηάδη αιιάδεη ζε θσο. Σν θσο θαη
ην ζθνηάδη δελ κπνξνύλ λα ζπλππάξρνπλ κέζα ζηνλ ίδην ρξόλν θαη
ρώξν. Σν θσο είλαη ε απνπζία (Ακπάβα) ηνπ ζθόηνπο θαη ην
ζθνηάδη είλαη ε απνπζία ηνπ θσηόο. Ακπάβα ζεκαίλεη κε ύπαξμε
θαη Μπάβα ζεκαίλεη ύπαξμε. Σν θσο ζπκβνιίδεη ηε γλώζε θαη ην
ζθνηάδη ηελ άγλνηα.
Ζ ιέμε Μπάβα έρεη πνιιέο έλλνηεο. Μία από απηέο είλαη ην
αίζζεκα κε ην νπνίν πξνζεύρεζηε ζηνλ Θεό. Αληίζηνηρα, ε
πξνζεπρή είλαη ηεζζάξσλ εηδώλ: Μπάβα Πξάξηαλα (πξνζεπρή κε
όιε ζαο ηελ θαξδηά), Λίια Πξάξηαλα (εμύκλεζε ηνπ ζετθνύ
παηρληδηνύ Σνπ), Γθνύλα Πξάξηαλα (πεξηγξαθή ησλ ηδηνηήησλ Σνπ)
θαη αλθίξηαλα Πξάξηαλα (εμύκλεζε ηνπ Θείνπ Ολόκαηόο Σνπ). Ο
άλζξσπνο κπνξεί λα βηώζεη ηε ζεηόηεηα αθνινπζώληαο έλα από ηα
ηέζζεξα απηά κνλνπάηηα. Πεγή όισλ απηώλ ησλ ηύπσλ πξνζεπρήο
είλαη ε θαξδηά ηνπ αλζξώπνπ.
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Ο Θεόο δελ δεη ζε θάπνηα μέλε γε. είλαη κέζα ζνπ.
Η ακαξηία δελ δεη θάπνπ αιινύ. βξίζθεηαη εθεί όπνπ έρεη
δηαπξαρζεί κηα αλάξκνζηε πξάμε.
(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ)
Ούηε ε αμία νύηε ε ακαξηία δνπλ ζε θάπνηα μέλε γε. Δίλαη κέζα
ζαο. Σα πάληα ελππάξρνπλ κέζα ζην αλζξώπηλν ζώκα. Σν Άηκα
κέζα ζην Νηέρα (αλζξώπηλν ζώκα) νλνκάδεηαη Νηέρη (έλνηθνο).
Αληίζηνηρα, νλνκάδεηαη θαη αξίξη (έλνηθνο) δηόηη βξίζθεηαη κέζα ζην
αξίξα (ζώκα). Άιιν όλνκα πνπ θέξεη είλαη Κζεηξάγθληα (γλώζηεο
ηνπ αγξνύ), επεηδή ελνηθεί ζην Κζέηξα (ζώκα). «Σν ζώκα είλαη
λαόο θαη έλνηθνο είλαη ν Θεόο».1 To ζώκα (Νηέρα) είλαη λαόο θαη ε
ςπρή (Σδίβα) είλαη Θεόο (Νηέβα).
Η δωή ζ’ απηό ηνλ θόζκν είλαη παξνδηθή.
Τν ίδην ηα ληάηα θαη ηα πινύηε.
Παξνδηθά είλαη ε ζύδπγνο θαη ηα παηδηά.
Μόληκα είλαη κόλν ε αιήζεηα θαη ην θαιό όλνκα.
(Σηξνθή ζαλζθξηηηθνύ πνηήκαηνο)
Όια ηα Δγθόζκηα είλαη Παξνδηθά
Σν αλζξώπηλν ζώκα, ηα δηάθνξα ζηάδηά ηνπ, ηα πιηθά αληηθείκελα,
ε επηπρία θαη ε δπζηπρία, είλαη όια εθήκεξα. Ζ ληόηε είλαη επίζεο
πξνζσξηλή. Γελ ππήξρε από ηελ αξρή θαη δελ ζα ππάξμεη
αξγόηεξα. Έξρεηαη θαη παξέξρεηαη ζαλ έλα πεξαζηηθό ζύλλεθν.
Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, γηα πόζν θαηξό έρνπκε ζηελ θαηνρή καο ην
ρξήκα; Ρέεη όπσο ην ηξερνύκελν λεξό θάησ από ηα πόδηα καο. Αο
ππνζέζνπκε όηη έρεηε έλα ραξηνλόκηζκα ησλ 100 ξνππηώλ θαη ιέηε
κε ππεξεθάλεηα: «Απηό ην ραξηνλόκηζκα ησλ 100 ξνππηώλ είλαη
δηθό κνπ.» Σόηε, ην ραξηνλόκηζκα ζα ζαο θνξντδέςεη, ιέγνληαο:
«Βξε, άκπαιε! Πόζν θαηξό λνκίδεηο όηη ζα είκαη καδί ζνπ; Σν κόλν
πνπ έρεηο λα θάλεηο είλαη λα παο κέρξη ηελ αγνξά θαη λα ςσλίζεηο
θάηη. Καη ηόηε ζα ζ‟ εγθαηαιείςσ. Γελ πξόθεηηαη λα ‟καη καδί ζνπ γηα
πάληα. Έρσ δεη πνιινύο ζαλ εζέλα. Καη ε δηθή κνπ κνξθή έρεη
αιινησζεί, δηόηη κ‟ έρνπλ πηάζεη πνιιά ρέξηα.» ιεο νη κνξθέο
ππόθεηληαη ζε αιιαγή. Αθόκα θαη ε κνξθή ελόο ζθιεξνύ πιηθνύ
όπσο ε πέηξα ζα ππνβιεζεί ζε αιιαγή κε ηε ρξήζε. ινη
1
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γλσξίδνπκε πόζν κηθξό είλαη έλα κπξκήγθη. Αλ όκσο θνηηάμεηε
πξνζεθηηθά, ζα δείηε όηη θαη ηα κπξκήγθηα αθήλνπλ ρλάξηα, αθόκα
θαη πάλσ ζε κηα ζθιεξή επηθάλεηα, αλ θηλνύληαη πάλσ ηεο
ζπλερώο, ην έλα πίζσ από ην άιιν. ηαλ έλα πιηθό ηόζν ζθιεξό
όζν ε πέηξα θηάζεη λ‟ αιιάμεη κνξθή, πόζν κάιινλ έλα
ραξηνλόκηζκα πνπ είλαη θηηαγκέλν από ραξηί!
Ζ επόκελε γξακκή ηεο ζηξνθήο ηνπ ζαλζθξηηηθνύ πνηήκαηνο
ιέεη: «Ζ γπλαίθα θαη ηα παηδηά ζνπ είλαη εμίζνπ παξνδηθά».2 Πόηε
ήξζαλ ηα παηδηά ζνπ; Ήξζαλ κήπσο καδί ζνπ ηελ ώξα πνπ
γελλήζεθεο; ρη. Πξηλ γελλεζείο, δελ είρεο παηδηά θαη κεηά ην
ζάλαηό ζνπ, δελ ζα είλαη πιένλ καδί ζνπ. Αληίζηνηρα, πξηλ
παληξεπηείο δελ είρεο γπλαίθα θαη όηαλ πεζάλεηο δελ ζα είλαη πιένλ
καδί ζνπ. Μόλν κεηά ην γάκν ζνπ, ιεο: «Απηή είλαη ε γπλαίθα κνπ.»
Παξνκνίσο, κόλν όηαλ γελλεζεί ν γηνο ζνπ, ιεο: «Απηόο είλαη ν γηνο
κνπ.» Πξηλ ην γάκν ζνπ, πνηνπο ζεσξνύζεο ζύδπγν θαη γην;
Καλέλαλ. Να γηαηί ιέλε: «Ζ γπλαίθα θαη ηα παηδηά ζνπ είλαη εμίζνπ
παξνδηθά.» Μνινληνύην, ππάξρνπλ δύν κόληκα πξάγκαηα ζ‟ απηό
ηνλ θόζκν: «Ζ αιήζεηα θαη ην θαιό όλνκα είλαη κόληκα.»3 Ζ θαιή
θήκε ηνπ αλζξώπνπ παξακέλεη αθόκα θαη κεηά ην ζάλαηό ηνπ. «Ζ
αιήζεηα παξακέλεη αλαιινίσηε θαηά ηηο ηξεηο πεξηόδνπο ηνπ ρξόλνπ
– παξειζόλ, παξόλ θαη κέιινλ.»4 Ζ αιήζεηα είλαη παξνύζα πξηλ
γελλεζείο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ζνπ, αιιά θαη κεηά ην ζάλαηό
ζνπ. Δίλαη αλαιινίσηε. Ζ αιήζεηα είλαη κία, ρσξίο δεύηεξε.5
Απνκόλωζε εκαίλεη Δπηθνηλωλία κε ην Θεό
Ση είλαη απηό πνπ απνκέλεη ηειηθά ζηνλ άλζξσπν; Ζ αιήζεηα θαη
κόλν ε αιήζεηα. Ο Θεόο είλαη ε ελζάξθσζε ηεο αιήζεηαο. Ζ αιήζεηα
είλαη Θεόο. Δκπηζηεπηείηε, ινηπόλ, ηελ αιήζεηα. ηελ
πξαγκαηηθόηεηα, είζηε ε ελζάξθσζε ηεο αιήζεηαο. Απηό δελ είλαη
θάηη θαηλνύξγην ή θάηη πνπ πξέπεη λ‟ αλαθαιπθζεί από ηελ αξρή. Ζ
αιήζεηα ζα εθδεισζεί κέζα ζαο, αλ θαζίζεηε ζε βαζηά ζησπή θαη
απνκόλσζε. Ση ζεκαίλεη ε ιέμε „απνκόλσζε‟; Οη άλζξσπνη έρνπλ
ιαλζαζκέλε εληύπσζε γη‟ απηή ηε ιέμε θαη ηελ παξεξκελεύνπλ κε
πνιινύο ηξόπνπο. Ννκίδνπλ όηη ην λα θάζεηαη θάπνηνο κόλνο ζ‟ έλα
2
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δσκάηην κε θιεηζηέο πόξηεο θαη παξάζπξα, απηό απνηειεί
απνκόλσζε. Απηό δελ είλαη απνκόλσζε αιιά κνλαμηά. Άιινη πάιη
λνκίδνπλ, όηη ην λα θάζεηαη θάπνηνο θάησ από έλα δέληξν ζην
δάζνο ή κέζα ζε κηα ζπειηά ζην βνπλό, απνηειεί θαη απηό
απνκόλσζε. Γελ είλαη νύηε απηή ε ζσζηή έλλνηα ηεο απνκόλσζεο.
Απνκόλσζε ζεκαίλεη λα έξρεζηε ζε θνηλσλία κε ηνλ Θεό, όπνπ θαη
αλ βξίζθεζηε – ζηελ αγνξά, ζε κηα ζπλάληεζε ή κέζα ζε πνιύ
θόζκν. πνπ θη αλ είζηε, ν λνπο ζαο πξέπεη λα είλαη εζηηαζκέλνο
ζηνλ Θεό, ρσξίο λ‟ απνζπάηαη από εγθόζκηα ή νηθνγελεηαθά
ζέκαηα. Απνκόλσζε είλαη πιήξεο θνηλσλία κεηαμύ πκώλ θαη ηνπ
Θενύ. Σίπνηα δελ πξέπεη λ‟ απνζπά ηελ πξνζνρή ζαο από ηνλ
Θεό. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθή έλλνηα ηεο απνκόλσζεο. ,ηη θαη αλ
θάλεηε, αθόκα θαη αλ είζηε κέζα ζε ιεσθνξείν, ηξαίλν ή
αεξνπιάλν, ν λνπο ζαο πξέπεη λα είλαη πάληα εζηηαζκέλνο ζηνλ
Θεό.
Δλώ δηαινγίδεζηε ή ζηνράδεζηε ηνλ Θεό, κελ επηηξέπεηε ζε
ηίπνηα λ‟ απνζπάζεη ην λνπ ζαο. Μόλν ηόηε ζα κπνξέζεηε λα έρεηε
ηελ εκπεηξία ηνπ ζετθνύ θσηόο. ‟ έλα δάζνο, όηαλ ηα θιαδηά ησλ
δέληξσλ ηξίβνληαη ην έλα κε ην άιιν, δεκηνπξγνύλ θσηηά. Καηά ηνλ
ίδην ηξόπν, όηαλ ππάξρεη ζπλερήο θνηλσλία κεηαμύ Σδίβα θαη Νηέβα,
ζα επέιζεη ε εκπεηξία ηνπ θσηόο ηεο αγάπεο. Μηα ζάιαζζα ρσξίδεη
ηελ αγάπε ηνπ Θενύ από ηελ αγάπε ηνπ ελόο ζπδύγνπ γηα ηνλ
άιινλ, ησλ γνληώλ γηα ηα παηδηά, ηνπ ελόο αδειθνύ γηα ηνλ άιινλ
αδειθό. Ζ εγθόζκηα αγάπε είλαη ζηηγκηαία, εθήκεξε, πεξαζηηθή θαη
αζηαζήο. Ζ αιεζηλή αγάπε κεηαμύ πκώλ θαη ηνπ Θενύ είλαη
δηαξθήο, αλαιινίσηε θαη ρσξίο ίρλνο ςεπδαίζζεζεο. ηαλ θάπνηνο
είλαη πξνηθηζκέλνο κε έλα παξόκνην αιεζηλό θαη αηώλην αίζζεκα
αγάπεο, ζα θαηαθηήζεη θάζε είδνπο επηπρίαο θαη όια ζα είλαη θάησ
από ηνλ έιεγρό ηνπ. Γη‟ απηό ην ιόγν ήηαλ πνπ ν Σπαγθαξάηδα είπε:
«Χ, Ράκα! Δάλ έρσ ηε δύλακε ηεο ράξεο νπ θαη νη ελλέα πιαλήηεο
ζα είλαη θάησ από ηνλ έιεγρό κνπ.» Ο Πνπξαληάξαληάζα είπε,
εμάιινπ: «Ση λόεκα έρνπλ ηα κάηηα πνπ δελ βιέπνπλ ηνλ Θεό; Πνην
ιόγν ύπαξμεο έρεη ε όξαζε πνπ δελ είλαη εζηηαζκέλε ζηνλ Θεό;»
Να ρξεζηκνπνηείηε ηηο Αηζζήζεηο ζαο γηα λα βηώλεηε ηνλ Θεό
Κάπνηε ν Κξίζλα εκθαλίζηεθε κπξνζηά ζηνλ νύξληαο ζαλ απιόο
βνζθόο θαη ηνλ ξώηεζε: «Πνύ πεγαίλεηο, θύξηέ κνπ;» Ο νύξληαο
ηνλ ξώηεζε κε ηε ζεηξά ηνπ: «Αγαπεηέ κνπ, κπνξώ λα κάζσ πνηνο
είζαη;» Ο Κξίζλα απάληεζε: «Δίκαη βνζθόο.» Ζ ιέμε „βνζθόο‟ έρεη
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δύν έλλνηεο: Ζ κία είλαη ν βνζθόο πνπ νδεγεί έλα θνπάδη ζηε
βνζθή. Ζ άιιε είλαη ε έλλνηα „Γθνπάια‟, πνπ ζεκαίλεη πξνζηάηεο
ησλ αγειάδσλ. Γθνπάια είλαη άιιν όλνκα γηα ηνλ Κξίζλα. Ο
Κξίζλα ηνλ ξώηεζε θαη πάιη: «Πνύ παο;» Καη ν νύξληαο
απάληεζε: «Αγαπεηέ κνπ, πεγαίλσ ζηελ Νηβάξαθα.» Ο Κξίζλα
είπε: «Γελ είλαη απηόο ν δξόκνο πνπ νδεγεί ζηελ Νηβάξαθα. Έια,
ζα ζνπ δείμσ.» Ο Κξίζλα ξώηεζε θαη πάιη ηνλ νύξληαο:
«Γλσξίδεηο πνηνο είκαη;» «Δζύ ν ίδηνο είπεο όηη είζαη βνζθόο,»
απάληεζε ν νύξληαο. Ο Κξίζλα ηνλ ξώηεζε κηα αθόκε θνξά:
«Ξέξεηο ηη είδνπο βνζθόο είκαη; Δίκαη ν Γθνπάια. Δζύ ζθνπεύεηο λα
παο σο ηελ Νηβάξαθα γηα λα ζπλαληήζεηο ηνλ Γθνπάια, όηαλ απηόο
βξίζθεηαη κπξνζηά ζνπ απηή ηε ζηηγκή. Θα απνθαηαζηήζσ ηελ
όξαζή ζνπ ώζηε λα κπνξέζεηο λα Με δεηο.» Ο νύξληαο απάληεζε:
«Χ Κξίζλα! Αλ θαη νη άλζξσπνη έρνπλ κάηηα, έρνπλ πξάγκαηη ράζεη
ηελ όξαζή ηνπο δηόηη δελ πξνζπαζνύλ λα δνπλ ηελ εμαίζηα κνξθή
νπ. ‟ απηό ηνλ θόζκν, πόζνη άλζξσπνη ππάξρνπλ πνπ λα έρνπλ
κάηηα; Ση λόεκα όκσο έρεη; Πόζνη είλαη ζε ζέζε λα ε δνπλ; Καλείο!
Μνπ θηάλεη λα έρσ κάηηα γηα λα κπνξώ λα ε δσ. Οη άλζξσπνη
έρνπλ απηηά, αιιά είλαη θνπθνί ζηε κεισδία ηεο καγεπηηθήο ζετθήο
θινγέξαο νπ. Τπάξρεη θάπνηνο πνπ λα έρεη αθνύζεη ηε ζετθή νπ
θινγέξα; Καλείο! ηαλ έρσ κπξνζηά κνπ ηνλ Ίδην ηνλ Θεό, πώο
κπνξώ λα ιαρηαξώ ηελ απερζή εγθόζκηα δσή; Γελ ζέισ ηίπνηα απ‟
όια απηά. ηαλ είζαη καδί κνπ ζαλ ην ίδην ην Μέξνπ (βνπλό από
ρξπζό), γηα πνην ιόγν λα ιαρηαξώ ηα κηθξνθέξκαηα; Χ, Γθνπάια!
Γελ είζαη έλαο ζπλεζηζκέλνο βνζθόο, ηώξα ην μέξσ. Δίζαη ν
Κξίζλα. ηνλ ήρν ησλ γιπθώλ νπ ιόγσλ, κπόξεζα λα νξακαηηζηώ
ηελ ζεζπέζηα κνξθή νπ.» Ο Θεόο πάληα κηιάεη ρακειόθσλα θαη
γιπθά.
Η νκηιία Τνπ, ηα κάηηα Τνπ θαη ε κνξθή Τνπ είλαη όια
γιπθά. Δίλαη ν Κύξηνο ηεο γιπθύηεηαο θαη ε γιπθύηεηα
πξνζωπνπνηεκέλε.6
Να δείηε ζηνλ Κόζκν ρωξίο Πξνζθόιιεζε ζηα Δγθόζκηα
ια ηνπ Θενύ είλαη γιπθά. Ο Σνύιζηληάο ζπλέθξηλε ηα πόδηα, ηα
ρέξηα, ηα κάηηα θαη ην πξόζσπν ηνπ Θενύ κε ην ισηό. Γηα πνην
ιόγν; Πνύ αλαπηύζζεηαη ν ισηόο; Γελληέηαη ζηε ιάζπε θαη
6

Vachanam Madhuram, Nayanam Madhuram, Vadanam Madhuram,
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κεγαιώλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ. Γελ ηνλ αγγίδεη νύηε ε ιάζπε
κέζα ζηελ νπνία γελληέηαη, νύηε ην λεξό πάλσ ζην νπνίν επηπιέεη.
Μνινληνύην, δελ κπνξεί λα δήζεη νύηε ζηηγκή ρσξίο ηε ιάζπε θαη
ην λεξό. Καηά παξόκνην ηξόπν, γελληέζηε ζηε ιάζπε ησλ
πξνεγνύκελσλ ελζαξθώζεώλ ζαο θαη δείηε ζ‟ έλα θόζκν πνπ
κνηάδεη κε λεξό. πσο ν ισηόο, πνπ δελ αγγίδεηαη νύηε από ηε
ιάζπε νύηε από ην λεξό, λα δείηε ηε δσή ζαο ρσξίο λα επεξεάδεζηε
από ηηο πξνεγνύκελεο δσέο ζαο, αιιά νύηε θαη από ηα εγθόζκηα.
Γελ πξέπεη λα επεξεάδεζηε από ην λεξό ηνπ Πξαπάληζα. Ση είλαη
Πξαπάληζα; „Πξα‟ ζεκαίλεη εθδειώλσ θαη ην „Πάληζα‟ ππνδειώλεη
ηα πέληε ζηνηρεία. Οπόηε Πξαπάληζα είλαη ε εθδήισζε ησλ πέληε
ζηνηρείσλ. Σα πέληε απηά ζηνηρεία βξίζθνληαη παληνύ όπνπ θαη αλ
πάηε, αθόκα θαη αλ θηάζεηε κέρξη ην θεγγάξη. Γελ κπνξείηε λα
ππάξρεηε ρσξίο απηά ηα πέληε ζηνηρεία. Μπνξεί λα δείηε ζ‟ απηό ηνλ
θόζκν, αιιά δελ πξέπεη λα έρεηε θακηά πξνζθόιιεζε ζ‟ απηόλ.
Τπάξρνπλ θπξίεο πνπ βάδνπλ θνιιύξην κε ηέηνην ηξόπν, πνπ λα κε
ζηάμεη ζηνπο βνιβνύο ησλ καηηώλ ηνπο. Σξώηε ιαδεξά θαγεηά
όπσο Παιάβ, Κνύξκα, θ.ιπ., ε γιώζζα ζαο όκσο δελ θνιιάεη.
Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, εγώ αλ θαη δσ ζ‟ απηό ηνλ θόζκν, δελ
επεξεάδνκαη από απηόλ. Γελ κε επεξεάδνπλ ηα δίδπκα ησλ ελλνηώλ
επηπρία - δπζηπρία, πξνζθόιιεζε - απνζηαζηνπνίεζε, έλσζε ρσξηζκόο. Ζ ζρέζε κνπ κε όινπο είλαη ζην επίπεδν ηνπ Άηκα θαη
όρη ζην θπζηθό ή ην λνεηηθό επίπεδν. Ο λνπο ηνπ αλζξώπνπ νξίδεη
ηε ζρέζε ηνπ κε ηα αληηθείκελα απηνύ ηνπ θόζκνπ. ηξέςηε, ινηπόλ,
ηνλ λνπ ζαο πξνο ηνλ Θεό. Απηό ππνλνεί ε ιέμε „απνκόλσζε‟.
Να θπιάηε ηελ Αγάπε θαη ηελ Αξεηή ζηελ Καξδηά ζαο
Πνύ είλαη ν Θεόο; Βξίζθεηαη παληνύ. Γελ ππάξρεη κέξνο πνπ λα κε
βξίζθεηαη ν Θεόο. Σα πάληα ζ‟ απηό ηνλ θόζκν είλαη εθθάλζεηο ηνπ
Θενύ. Οπόηε, δελ ππάξρεη αλάγθε λα ςάρλεηε εηδηθά γηα ηνλ Θεό. Ο
Θεόο ιάκπεη κέζα καο κε ηε κνξθή ηεο αιήζεηαο. Ζ αιήζεηα
αθνινπζεί ηελ αξεηή. πνπ ππάξρεη αιήζεηα θαη αξεηή, ππάξρεη
αγάπε. πνπ ππάξρεη αγάπε, δελ κπνξεί λα ππάξμεη βία. πνηνο
δεη ηε δσή ηνπ κε αιήζεηα, αξεηή, αγάπε θαη εηξήλε, δελ ζα ελδώζεη
πνηέ ζηε βία. Οπόηε, λα θπιάηε ηελ αιήζεηα, ηελ αξεηή, ηελ εηξήλε,
ηελ αγάπε θαη ηε κε βία (άηπα, Νηάξκα, άληη, Πξέκα θαη Αρίκζα)
κέζα ζηελ θαξδηά ζαο. Ζ γιώζζα ζαο λα ιέεη πάληα ηελ αιήζεηα,
ηα ρέξηα ζαο λα θάλνπλ ελάξεηεο πξάμεηο θαη ε θαξδηά ζαο λα
βηώλεη αγάπε. Σόηε ν λνπο ζαο ζα είλαη γεκάηνο γαιήλε. Απηό ζα
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έρεη σο απνηέιεζκα, ε βία λα κελ έρεη πιένλ ζέζε ζηε δσή ζαο.
Βαζηθά, όπνπ ππάξρεη αιήζεηα, αξεηή θαη αγάπε, δελ κπνξεί λα
ζπλππάξρεη ε βία. Πξέπεη λα απνβάιεηε ηε βία αθόκα θαη από ηηο
ζθέςεηο ζαο. Ζ αηηία ηεο ηόζεο βίαο πνπ θπξηαξρεί ζηνλ θόζκν
ζήκεξα, είλαη ε απνπζία αμηώλ. Πξώη‟ απ‟ όια, πξέπεη λα
θαιιηεξγήζεηε ηελ αγάπε. ηαλ έρεηε αγάπε, έρεηε ηα πάληα. Πνηέ,
ινηπόλ, λα κελ εγθαηαιείςεηε ηελ αγάπε. ε όιεο κνπ ηηο νκηιίεο, ε
αγάπε θαη ε αξεηή έρνπλ εμέρνπζα ζέζε. Γελ θάλσ νκηιία ρσξίο λα
κηιήζσ γη‟ απηέο ηηο δύν. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε αγάπε θαη ε αξεηή
είλαη ε ίδηα ε αλάζα κνπ. πνην θαη αλ είλαη ην ζέκα ησλ νκηιηώλ
κνπ, ε αγάπε θαη αξεηή ζα πεξηιακβάλνληαη πάληα ζ‟ απηέο.
Ζ θύξηα δηδαζθαιία ησλ Βεδώλ είλαη: «Να ιέηε ηελ αιήζεηα θαη
λα ζέηεηε ζ‟ εθαξκνγή ηελ αξεηή.»7 Ο άλζξσπνο πξέπεη λ‟
αθνινπζεί απηέο ηηο δύν αμίεο αλειιηπώο ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ.
Σπνπδαζηέο!
Μειεηάηε έλα ζσξό βηβιία θαη εηδηθεύεζηε ζε δηάθνξα ζέκαηα.
Μέρξη πνίνπ, όκσο, ζεκείνπ είζηε ζε ζέζε λα θπιάηε ηηο αξρέο ηεο
αγάπεο θαη ηεο αιήζεηαο ζηελ θαξδηά ζαο; Να θάλεηε ππεξεζία. Ση
είδνπο όκσο ππεξεζία πξέπεη λα θάλεηε; Δθείλε πνπ εμαιείθεη ην
εγώ ζαο. Γελ ππάξρεη ζέζε γηα επίδεημε ζηελ ππεξεζία ζαο. Πνιινί
από εθείλνπο πνπ αθνινπζνύλ ηε δηδαζθαιία κνπ πξνζεύρνληαη,
ιέγνληαο: «νπάκη, δώζε κνπ ην λνπ θαη ηε δύλακε λ‟ αθνινπζώ ην
ζσζηό δξόκν.» Καηά ηε γλώκε κνπ, απηνί πνπ δεηνύλ θάηη ηέηνην,
δελ αθνινπζνύλ θαζόινπ ηηο δηδαζθαιίεο κνπ. Δίζηε πξνηθηζκέλνη
κε έλα θαιό λνπ, αιιά δελ ηνλ ρξεζηκνπνηείηε ζσζηά. Δδώ δελ
έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα ηξαπεδηθή ζπλαιιαγή ηύπνπ δνύλαη θαη
ιαβείλ. Ζ ηξνθή ζάο ζεξβίξεηαη ζην πηάην. Πώο όκσο ζα
ηθαλνπνηήζεηε ηελ πείλα ζαο αλ δελ ηε θάηε; Γύλακε ζα ιάβεηε
κόλν όηαλ θαηαλαιώζεηε ηελ ηξνθή. Δζείο όκσο δελ ηξώηε. Καηά
ζπλέπεηα, δελ απνθηάηε δύλακε θαη ζεσξείηε ηνλ εαπηό ζαο
αδύλακν θαη αβνήζεην.
Να ζέηεηε ζ’ Δθαξκνγή Όζα αθνύηε
Να ζέηεηε ζ‟ εθαξκνγή θαη λα βηώλεηε όια όζα ζαο δηδάζθνληαη. Με
πνην ηξόπν ζέηνπλ νη άλζξσπνη απηέο ηηο δηδαζθαιίεο ζ‟ εθαξκνγή;
Πεγαίλνπλ ζε κέξε ζξεζθεπηηθνύ ελδηαθέξνληνο πξνθεηκέλνπ λ‟
7
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αθνύζνπλ νκηιίεο, δηδαθηηθέο ηζηνξίεο (Υάξη Κάηα) ή θείκελα
επιαβηθνύ πεξηερνκέλνπ. ζν αθνύλ, έρνπλ ην αίζζεκα ηεο
απνηαύηηζεο θαη ηεο απηαπάξλεζεο. Πόζν, όκσο, δηαξθνύλ απηά ηα
αηζζήκαηα απνηαύηηζεο θαη απηαπάξλεζεο; Δμαθαλίδνληαη κόιηο
ηειεηώζνπλ νη νκηιίεο. Γελ παξακέλνπλ κέζα ηνπο νύηε κέρξη λα
θηάζνπλ ζην ζπίηη ηνπο. Ση όθεινο κπνξνύλ λ‟ απνθνκίζνπλ απηνύ
ηνπ είδνπο νη άλζξσπνη αθνύγνληαο απηέο ηηο νκηιίεο; Απιά θαη
κόλν ηηο αθνύλ, ρσξίο λα ηηο ζέηνπλ ζ‟ εθαξκνγή. ηαλ ζέζεηε ζ‟
εθαξκνγή απηά πνπ αθνύζαηε, ηόηε κόλν ζα έρεηε ην επηζπκεηό
απνηέιεζκα. ηαλ γεπηείηε ην θαγεηό, ηόηε ζα είζηε ζε ζέζε λα
γλσξίδεηε ηε γεύζε ηεο ηξνθήο, λα ηθαλνπνηήζεηε ηελ πείλα ζαο θαη
λ‟ απνθηήζεηε δύλακε. Αλ δελ γλσξίδεηε ηε γεύζε θαη δελ πάξεηε
δύλακε, απηό ζα ζεκαίλεη απιά θαη κόλν όηη δελ θαηαλαιώζαηε ηελ
ηξνθή.
Απηά πνπ αθνύηε, λα ηα ζέηεηε ζ‟ εθαξκνγή θαη λα η‟
αθνκνηώλεηε. Λόγσ ηεο επίδξαζεο ηεο Δπνρήο Κάιη, όκσο, ε
παξαθνινύζεζε πλεπκαηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ έρεη ζήκεξα
θαηαληήζεη θη απηό κόδα. Παληνύ έρνπκε κόδα θαη θακηά ζπκπόληα! 8
ηαλ θαιιηεξγήζεηε ζπκπόληα, δελ ζα ππάξρεη πιένλ ρώξνο γηα
κόδα. Αλ θάπνηνο ζαο ξσηήζεη: «Πνύ ήζνπλ;», απαληάηε: «Πήγα λ‟
αθνύζσ ηελ νκηιία ηνύ ….» Αλ ζαο ξσηήζεη ηη ζπλέβε εθεί, ιέηε:
«Πνιιά ζπλέβεζαλ.» Αλ πάιη ζαο δεηήζεη λα ηνπ πείηε θάηη απ‟ όζα
αθνύζαηε, εζείο απαληάηε όηη δελ ζπγθξαηήζαηε ηίπνηα. Γηα πνην
ιόγν ινηπόλ πήγαηε ζ‟ απηή ηε ζπλάληεζε;
Ενύζε θάπνηε έλαο επηρεηξεκαηίαο πνπ παξαθνινπζνύζε
θαζεκεξηλά νκηιίεο πάλσ ζε θείκελα ηεο κπζνινγίαο. Ο νκηιεηήο
έδηλε έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο απηαπάξλεζεο θαη σζνύζε ηνπο
αθξναηέο λα θαιιηεξγήζνπλ απηό ην πλεύκα. Γέθα ρξόληα πέξαζαλ
θαη‟ απηό ηνλ ηξόπν. Αξρίδνληαο κηα εηδηθή ζεηξά δηαιέμεσλ πνπ ζα
δηαξθνύζε κία εβδνκάδα, ν νκηιεηήο είπε θάπνηα ζηηγκή ζηνλ
επηρεηξεκαηία: «Καιό είλαη λα παξαθνινπζήζεηο απηή ηελ εηδηθή
ζεηξά θαζεκεξηλά κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο. Με ηε δηαθόςεηο
θαζόινπ. Αλ ηελ νινθιεξώζεηο κε επηηπρία, ζα έρεηο κεγάιν
όθεινο.» πλέπεζε όκσο ν επηρεηξεκαηίαο λα πξέπεη λα πάεη ζ‟
έλα άιιν ρσξηό γηα κηα επείγνπζα δνπιεηά. Ρώηεζε ηνλ νκηιεηή αλ
κπνξνύζε λα ζηείιεη ην γην ηνπ ζηε ζέζε ηνπ γηα κηα θαη κόλε θνξά.
Σ.Μ.: Εδώ ο Σοςάμι κάνει λογοπαίγνιο με ηιρ λέξειρ fashion (μόδα) και
compassion (ζςμπόνοια).
8
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Ο νκηιεηήο είπε: «Ναη, ν γηνο ζνπ κπνξεί λα έξζεη λα
παξαθνινπζήζεη ηελ νκηιία.» ηαλ όκσο ν επηρεηξεκαηίαο πήγε
ζπίηη, ηνπ ήξζε κηα άιιε ζθέςε ζηνλ λνπ: «Ο νκηιεηήο δίλεη κεγάιε
έκθαζε ζην πλεύκα ηεο απηαπάξλεζεο ζηηο νκηιίεο ηνπ. Λέεη όηη ν
θόζκνο είλαη παξνδηθόο, όηη ηα πινύηε θαη ηα ληάηα είλαη εμίζνπ
παξνδηθά. Αλ ν γηνο κνπ η‟ αθνύζεη όι‟ απηά,
κπνξεί λα
θαιιηεξγήζεη ην πλεύκα ηεο απηαπάξλεζεο, λα ηα παξαηήζεη όια
θαη λα θύγεη από ην ζπίηη.» Καζώο ε ακθηβνιία άξρηζε λα
θαηαιακβάλεη ηνλ λνπ ηνπ, πήγε ζηνλ νκηιεηή λσξίο ην πξσί θαη ηνλ
ξώηεζε: «Κύξηε, νη νκηιίεο ζαο είλαη πνιύ θαιέο. Ση ζα θάλσ όκσο
εγώ, αλ ν γηνο κνπ, κεηά ηελ νκηιία ζαο, απαξλεζεί ηα πάληα θαη
θύγεη από ην ζπίηη;» Σόηε ν νκηιεηήο ηνύ είπε: «Παξαθνινπζείο ηηο
νκηιίεο κνπ επί δέθα ρξόληα ηώξα. ε ηη πνζνζηό έρεηο θαιιηεξγήζεη
ην πλεύκα ηεο απηαπάξλεζεο; Λεο ν γηνο ζνπ λα ηα εγθαηαιείςεη
όια αθνύγνληάο κε, κηα θαη κόλν θνξά; Γελ είλαη ηόζν απιό λ‟
αλαπηύμεηο απηό ην πλεύκα ηεο απηαπάξλεζεο.»
Οη άλζξσπνη αθνύλ ηηο νκηιίεο κνπ εδώ θαη ρξόληα. Ούηε όκσο
κηα ζηάια απνζηαζηνπνίεζεο ή αθνζίσζεο δελ έρεη ξηδώζεη κέζα
ηνπο. ζν αθνύλ ηελ νκηιία, ληώζνπλ κεγάιε ραξά. Μόιηο όκσο
θύγνπλ από ην ρώξν ηεο νκηιίαο, μαλαγπξλνύλ ζην κεδέλ απ‟ όπνπ
μεθίλεζαλ. Ση λόεκα έρεη λα παξαθνινπζεί θαλείο νκηιίεο επί ζεηξά
εηώλ; Οκηιίεο δίλσ θαζεκεξηλά. Δγώ κελ δελ αηζζάλνκαη θακία
έληαζε δίλνληαο ηελ νκηιία, εζείο όκσο ληώζεηε κεγάιε θνύξαζε
θαζώο ηελ αθνύηε. Φπιάηε έζησ θαη κηα δηδαζθαιία ζηελ θαξδηά
ζαο; Παξάιιεια, κνπ ιέηε: «νπάκη, ζέισ απηό, ζέισ ην άιιν…
Κάλε απηό γηα κέλα, θάλε ην άιιν…» Πώο κπνξώ λα ην θάλσ; Πώο
πεξηκέλεηε λα θηάζεηε ζηελ απειεπζέξσζε ρσξίο λα ζέηεηε θάηη ζ‟
εθαξκνγή; Γελ ληξέπεζηε θαζόινπ λα κνπ δεηάηε ζπλερώο
πξάγκαηα; Έρεηε κεγάιν ζξάζνο λα κνπ ηα δεηάηε. Πόζν ζέηεηε ηηο
δηδαζθαιίεο κνπ ζ‟ εθαξκνγή; Πξώη‟ απ‟ όια, πξέπεη λα
θαηαιάβεηε ην εμήο: Αθνύηε ηηο νκηιίεο κνπ εδώ θαη ρξόληα. Γελ
αζθείηε όκσο θαλέλα έιεγρν πάλσ ζηηο εγθόζκηεο αλαδεηήζεηο ζαο.
Αληίζεηα, απμάλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν θάζε κέξα. Καη δελ
θηάλεη κόλν απηό, αιιά κνπ δεηάηε λα ζαο θάλσ ην έλα θαη ην άιιν.
Να πξάηηεηε ζύκθσλα κε όζα ιέσ. Σόηε, εγώ από κέξνπο κνπ ζα
θάλσ ηα πάληα γηα ζαο, ρσξίο θαλ λα κνπ ην δεηήζεηε. ην λα
δεηάηε είζηε όιν παιεθαξηά… ζην λα ζέηεηε όκσο ν,ηηδήπνηε ζ‟
εθαξκνγή, δελ είζηε παξά κεδεληθά!
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Ζ θαηάζηαζε όζσλ αθνινπζνύλ ηηο δηδαζθαιίεο κνπ ζήκεξα
είλαη ηέηνηα πνπ είλαη πάληνηε έηνηκνη γηα θαγεηό, αιιά πνηέ έηνηκνη
γηα δνπιεηά. Γελ αθνινπζνύλ θακία από ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο
δίδνληαη. Πξώη‟ απ‟ όια, πξέπεη λ‟ αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο θαη λα
πξνζπαζείηε λα ζέηεηε ζ‟ εθαξκνγή ηνπιάρηζηνλ κία ή δύν από
απηέο. Ζ πξαθηηθή είλαη νπζηώδεο. ια ηα ηεξά θείκελα, όπσο ε
Ρακάγηελα, ε Μαρακπάξαηα, ε Μπαγθαβάηα, ην Κνξάλη θαη ε
Βίβινο είλαη θείκελα πνπ πξέπεη θαλείο λα εθαξκόδεη θαη όρη απιά
λα δηαβάδεη (Παξάγηελα). Βαζηθά, ν ζθνπόο όισλ ησλ ηεξώλ
θεηκέλσλ όισλ ησλ ζξεζθεηώλ είλαη λα ηα ζέηεη θαλείο ζ‟ εθαξκνγή
θαη όρη κόλν λα ηα κειεηάεη. Ζ πξαθηηθή είλαη θαηαθαλώο απνύζα ηε
ζεκεξηλή επνρή. Οη πην πνιινί άλζξσπνη δελ θάλνπλ ηίπνη‟ άιιν
από ην λα δηαβάδνπλ ηα ηεξά θείκελα. Ση λόεκα έρεη λα δηαβάδεη
θαλείο ηε Ρακάγηελα ή ηελ Μπαγθαβάηα ή ηε Βίζλνπ αράζξαλάκα
ρσξίο λα ηε ζέηεη ζ‟ εθαξκνγή; Απηό ην δηάβαζκα δελ είλαη παξά
κηα αλώθειε δξαζηεξηόηεηα. Ση όθεινο ζα απνθνκίζεη θαλείο
δηαβάδνληαο απιά απηά ηα θείκελα, αλ δελ ζέζεη ζ‟ εθαξκνγή ηηο
δηδαζθαιίεο ηνπο; Έλα θνπηαιάθη αγειαδηλό γάια είλαη πην ρξήζηκν
από βαξέιηα νιόθιεξα γατδνπξίζηνπ γάια. Ζ πξαθηηθή ινηπόλ είλαη
πςίζηεο ζεκαζίαο.
Με θιπαξείηε αθαηάζρεηα. Ζ δσή ζαο λα είλαη ήξεκε. Μελ
θαιιηεξγείηε άζθνπεο ζρέζεηο. Να βνεζάηε όζνπο ρξεηάδνληαη
βνήζεηα. Πάληα λα βνεζάηε. Πνηέ λα κελ πιεγώλεηε. Καη κόλν απηή
ηελ αξρή λα ζέηεηε ζ‟ εθαξκνγή, είλαη αξθεηό. Να κηιάηε πάληα
απαιά θαη κε γιπθύηεηα. Σόηε κόλν ε παξακνλή ζαο ζην Άζξακ, ε
παξαθνινύζεζε ησλ νκηιηώλ θαη ε κειέηε ησλ ηεξώλ θεηκέλσλ, ζα
έρεη έλα θαξπνθόξν απνηέιεζκα. Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δνπλ
ζην Άζξακ, αιιά δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζηνλ εαπηό ηνπο θαη
ζηνπο άιινπο. Ση λόεκα έρεη ηόηε ε παξακνλή ηνπο εδώ; Έξρεζηε
ζην Άζξακ επεηδή ζέιεηε λ‟ απαιιαγείηε απ‟ όια ηα πξνβιήκαηα
θαη ηηο έγλνηεο ζαο. Οη άλζξσπνη όκσο δεκηνπξγνύλ έλα ζσξό
πξνζθνιιήζεηο κέλνληαο εδώ. Σν Άζξακ είλαη ην κέξνο εθείλν πνπ
είλαη απαιιαγκέλν από πξνβιήκαηα (ξακ). Αλ ινηπόλ κέλεηε ζην
Άζξακ, ε δσή ζαο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλε από πξνβιήκαηα.
ηαλ δίλσ νκηιίεο θαζεκεξηλά, ελδέρεηαη λα επαλαιακβάλσ θάπνηα
πξάγκαηα. Απηό ην θάλσ ώζηε λα ηα ζηνράδεζηε θαη λα ηα ζέηεηε ζ‟
εθαξκνγή.
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(ην ζεκείν απηό, ν Μπαγθαβάλ έθιεηζε ηελ Οκηιία ηνπ κε ην
Μπάηδαλ, «Ράκα Σδέηακ Ραγθνπξάκα Σδέηακ…»)
- Από ηελ Οκηιία ηνπ Μπαγθαβάλ ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ,
ζηηο 11 Ηνπιίνπ 1996.

ΠΑΝΣΑ ΝΑ ΒΟΗΘΑΣΕ – ΠΟΣΕ ΝΑ ΜΗ ΒΛΑΠΣΕΣΕ
HELP EVER – HURT NEVER
- ΜΠΑΜΠΑ
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ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΣΟ ΠΡΑΑΝΣΗ ΝΗΛΑΓΗΑΜ
ΠΡΟΚΤΝΖΜΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ MEDAK

Π

εξηζζόηεξνη από 2,000 επηζθέπηεο από ην ηελ πεξηνρή
Medak ηεο Άληξα Πξαληέο ήξζαλ γηα πξνζθύλεκα ζην
Πξαζάληη Νίιαγηακ, ηελ ηξίηε εβδνκάδα ηνπ Ηνπιίνπ 2011.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπο ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ,
παξνπζίαζαλ κνπζηθά θαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ζηηο 23 & 24
Ηνπιίνπ 2011 ζην άη Κνπιβάλη. Σν πξώην πξόγξακκα
πεξηιάκβαλε έλα ζύλνιν ιαηξεπηηθώλ ηξαγνπδηώλ ηα νπνία
παξνπζηάζηεθαλ ζηηο 23 Ηνπιίνπ 2011 από έλα δηάζεκν
ηξαγνπδηζηή ηνλ Sri Sasidhara Sharma θαη ηελ νξρήζηξα ηνπ. Σα
ηξαγνύδηα ζηα Σέινπγθνπ ήηαλ κηα πινπζηνπάξνρε πλεπκαηηθή
ηξνθή γηα ηε ςπρή θαη αγαιιίαζαλ ην θνηλό γηα 45 ιεπηά.
Δπαθνινύζεζαλ κπάηδαλ πνπ θαζνδεγήζεθαλ από ηνπο καζεηέο
γηα πεξίπνπ 15 ιεπηά. Δλησκεηαμύ, κνηξάζηεθε πξαζάληακ ζε
όινπο. Αθνινύζεζε κηα ζύληνκε νκηιία ζηελ νπνία ν νκηιεηήο
εμέθξαδε ηελ επγλσκνζύλε ησλ θαηνίθσλ πξνο ηνλ Μπαγθαβάλ γηα
ην γεγνλόο όηη ηξνθνδόηεζε κε λεξό 196 ρσξηά ζηελ πιεγείζα από
αλνκβξία πεξηνρή Medak. Σν πξόγξακκα έθιεηζε ζηηο 6.00 κκ κε
ην Άαξαηη.
Οη πηζηνί από ηε πεξηνρή Medak παξνπζίαζαλ ην δεύηεξν
πξόγξακκα ζηηο 24 Ηνπιίνπ 2011 ππό ηε κνξθή ρνξνζεάηξνπ κε
ηίηιν «Prarthana» (πξνζεπρή). Σν ζεαηξηθό εμηζηνξνύζε ηελ
θαηάπησζε ησλ αμηώλ ζηελ θνηλσλία θαη έδεηρλε ηνλ ηξόπν κε ηνλ
νπνίν νη Νένη πνπ εκθνξνύληαη από ηα ηδαληθά ηνπ άη,
αθνινπζώληαο ην κνλνπάηη ηεο εζηθήο, αθεξαηόηεηαο, αιήζεηαο,
εηξήλεο, αγάπεο θαη κε-βίαο, εγθαζηδξύνπλ απηέο ηηο αμίεο ζηελ
θνηλσλία θαη δίλνπλ κηα θαηλνύξγηα θαηεύζπλζε ζε απηή. Οη δηάινγνη
ζην ζεαηξηθό ζπλερίδνληαλ κε ηξαγνύδηα θαη ρνξό από ηα θνξίηζηα
Bal Vikas ηα νπνία πξόζζεηαλ έλα αθόκα ηόλν γνεηείαο θαη αμίαο
ζην ζεαηξηθό. Σν ζεαηξηθό έθιεηζε ζηεο 5.45 κκ κε έλα ιαηξεπηηθό
ηξαγνύδη πξνο ηνλ Μπαγθαβάλ. ην ηέινο ηνπ ζεαηξηθνύ
κνηξάζηεθαλ ξνύρα ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δπαθνινύζεζαλ
Μπάηδαλ θαη δηαλνκή Πξαζάληακ. Σν πξόγξακκα έθιεηζε ζηεο 6.00
κκ κε ην Άαξαηη.
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ΛΑΣΡΔΤΣΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ ΑΠΟ ΣΖΝ
ΑΤΣΡΑΛΔΕΗΚΖ ΝΔΟΛΑΗΑ
Πάλσ από 60 Νένη ηνπ Οξγαληζκνύ άηπα άη ηεο Απζηξαιίαο
ήξζαλ γηα πξνζθύλεκα ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ ηελ ηειεπηαία
εβδνκάδα ηνπ Ηνπιίνπ 2011. ηηο 25 Ηνπιίνπ 2011 παξνπζίαζαλ ζην
άη Κνπιβάλη έλα κνπζηθό πξόγξακκα - επηινγή από ηξαγνύδηα
ζηα Αγγιηθά θαη Σεινύγθνπ - θαη ηειείσζε κε έλα Urdu Qawali. Σν
πξόγξακκα μεθίλεζε ζηηο 5.00 κκ κεηά ηελ απαγγειία ησλ Βεδώλ
θαη θξάηεζε κηζή ώξα. Ζ νκάδα άξρηζε κε επίθιεζε ηξαγνπδώληαο
ζηα Σέινπγθνπ, ζπλέρηζε ζηα αγγιηθά κε ηα ηξαγνύδηα «Sathya Sai
We Love You», «Swami, We are Your Youth Australia» θαη
επαθνινύζεζε ην γλσζηό ηξαγνύδη ζηα Σέινπγθνπ «Sai Mata
Biddalam Andaram» (είκαζηε όινη παηδηά ηεο Μεηέξαο άη). Ζ
νκάδα ηειείσζε ην πξόγξακκά ηεο κε έλα παλέκνξθν ηξαγνύδη ζηε
γιώζζα Qawali. Σα ηξαγνύδηα ζπλνδεύνληαλ από θαηάιιειεο
πξνζθσλήζεηο αγάπεο θαη επγλσκνζύλεο πξνο Σνλ Μπαγθαβάλ.
Δπεηηα αθνινύζεζαλ Μπάηδαλ γηα 25 ιεπηά. Παξάιιεια,
δηαλεκήζεθε Πξαζάληακ ζε όινπο. Σν πξόγξακκα έθιεηζε ζηηο 6.00
κκ κε ην Άαξαηη.

ΤΝΑΝΣΖΖ ΑΠΟΦΟΗΣΧΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΜΔΡΗΚΖ 2011
Πεξηζζόηεξνη από 175 απόθνηηνη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ξη άηπα άη
ήξζαλ από ηελ Βόξεηα Ακεξηθή καδί κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο γηα λα
ιάβνπλ κέξνο ζηε «πλάληεζε Απνθνίησλ Βνξείνπ Ακεξηθήο
2011» πνπ νξγαλώζεθε ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ. ηηο 31 Ηνπιίνπ
2011 παξνπζίαζαλ ην πξόγξακκα «Premabandham (δεζκόο
αγάπεο)» ζην άη Κνπιβάλη, πξνζθέξνληαο θόξν ηηκήο ζηνλ
Μπαγθαβάλ. Σν πξόγξακκα μεθίλεζε ζηηο 5.00 κκ όηαλ ηειείσζαλ
νη Βέδεο. Καηά ηελ έλαξμε, δύν νκηιεηέο πξνζθώλεζαλ ηε
ζπλάληεζε. Ο πξώηνο νκηιεηήο ήηαλ ν Sri Madhav. Δμηζηνξώληαο
ηηο εκπεηξίεο ηνπ από ηελ αγάπε ηνπ Μπαγθαβάλ, ηόληζε όηη ε
απνζηνιή ηνπ Μπαγθαβάλ ήηαλ λα ελώζεη όιε ηελ αλζξσπόηεηα
κε ην δεζκό ηεο αγάπεο. Αλέθεξε όηη νη καζεηέο Σνπ ήηαλ νη
απνδέθηεο ηεο απεξηόξηζηεο αγάπεο Σνπ θαη ν ξόινο ηνπο ήηαλ λα
κεηαθέξνπλ ηελ αγάπε. Ο δεύηεξνο νκηιεηήο ήηαλ ν Sri Ravi
Shankar από ηε Νέα Τόξθε, ν νπνίνο εμηζηόξεζε θάπνηα πνιύ
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ζπγθηλεηηθά πεξηζηαηηθά από ηελ απεξηόξηζηε αγάπε ηνπ
Μπαγθαβάλ. Αλαθεξόκελνο ζε θάπνηα θσηνγξαθία πνπ απεηθόληδε
ηνπο καζεηέο θαη ηνλ Μπαγθαβάλ ζην Μπξηληάβαλ, ν νκηιεηήο
εμηζηνξνύζε πώο ν Μπαγθαβάλ κάζαηλε ζηνπο καζεηέο Σνπ λα
είλαη πάληα εζηηαζκέλνη ζηνλ Θεό. Αλέθεξε όηη ν Μπαγθαβάλ
παξείρε ζε όινπο, θαη ηδίσο ζηνπο καζεηέο Σνπ, ηε ζπάληα επθαηξία
λα ππεξεηήζνπλ ηνπο άιινπο θαη λα απνιπηξώζνπλ ηε δσή ηνπο.
Όζηεξα από απηέο ηηο νκηιίεο, νη γπλαίθεο θαη άλδξεο απόθνηηνη
ηξαγνύδεζαλ 3 ηξαγνύδηα πνπ ήηαλ αγαπεηά ζην Μπαγθαβάλ.
Δπαθνινύζεζαλ ιίγα Μπάηδαλ θαη ην πξόγξακκα έθιεηζε ζηηο 6.00
κκ κε ην Άαξαηη.

ΠΡΟΚΤΝΖΜΑ ΑΠΟ ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ
Μηα νκάδα από ηελ Πλεπκαηηθή Δθπαίδεπζε άηπα άη ηεο
Γεξκαλίαο, πνπ απνηεινύληαλ από 200 παηδηά, λένπο, γνλείο θαη
δαζθάινπο, ήξζαλ γηα πξνζθύλεκα ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ από ηε
Γεξκαλία ζηηο 31 Ηνπιίνπ 2011 θαη δηέκεηλαλ ζην γαιήλην Πξαζάληη
Νίιαγηακ γηα πεξίπνπ 3 εβδνκάδεο. Ζ νκάδα κε ηελ νλνκαζία
«άηπα άη EDUCARE Γεξκαλίαο» παξνπζίαζε έλα εμαηξεηηθό
πξόγξακκα ιαηξεπηηθήο κνπζηθήο κε ηνλ ηίηιν «Οη ζξεζθείεο είλαη
πνιιέο, ν Θεόο είλαη Έλαο» ζην αη Κνπιβάλη ζηηο 5 Απγνύζηνπ
2011. Ξεθίλεζαλ ην πξόγξακκά ηνπο ςάιινληαο ην Γθάλαπάηη
Πξάξηαλα (πξνζεπρή ζηνλ Γθαλέζα) θαη κηα κηθξή νκάδα έςαιε
πξνζεπρέο δηαθόξσλ ζξεζθεηώλ όπσο ηνπ Ηλδνπηζκνύ, ηνπ
Εσξναζηξηζκνύ,
ηνπ
Βνπδηζκνύ,
ηνπ
Ηνπδατζκνύ,
ηνπ
Υξηζηηαληζκνύ θαη ηνπ Ηζιακηζκνύ, θαη νινθιήξσζαλ κε ηξαγνύδηα
αθηεξσκέλα ζηνλ Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα, ηνλίδνληαο
ηελ ελόηεηα όισλ ησλ ζξεζθεηώλ όπσο καο δίδαμε ν Μπαγθαβάλ.
Ήηαλ έλα ηέιεηα παξνπζηαζκέλν πξόγξακκα, από ηελ επηινγή ησλ
ηξαγνπδηώλ θαη ηελ εξκελεία ηνπο, κέρξη ηε κνπζηθή θαη ηελ
πξνθνξά ησλ ζαλζθξηηηθώλ ζηίρσλ ηνπο. Σν πξόγξακκα είρε
νξγαλσζεί από ηνλ Οξγαληζκό άηπα άη ηεο Γεξκαλίαο. Μεηά ην
κνπζηθό πξόγξακκα επαθνινύζεζαλ Μπάηδαλ θαη δηαλνκή
Πξαζάληακ. Σν πξόγξακκα νινθιεξώζεθε ζηηο 6.00 κκ κε ην
Άαξαηη.
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ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΖ
ΡΗ ΑΣΤΑ ΑΨ
Σν Ηλζηηηνύην Αλσηέξσλ Ηαηξηθώλ Δπηζηεκώλ ξη άηπα άη
(ΗΑΗΔ) ζην Πξαζάληηγθξάκ δηνξγάλσζε γηα ηξείο εκέξεο (22-24
Ηνπιίνπ 2011) έλα Γηεζλέο εκηλάξην Οξζνπεδηθήο ξη άηπα άη
γηα «Σα ηξαύκαηα ηεο ιεθάλεο θαη ησλ θάησ άθξσλ».
Αλαγλσξηζκέλνη θαζεγεηέο θαη θνξπθαίνη ρεηξνπξγνί ηξαπκάησλ
κίιεζαλ ζην ζεκηλάξην, ην νπνίν παξαθνινύζεζαλ εθπξόζσπνη
από ηελ Ηλδία θαη ην εμσηεξηθό. Ο ζθνπόο απηνύ ηνπ ζεκηλαξίνπ
ήηαλ λα δηαθσηίζεη όινπο ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ ζεκηλαξίνπ γηα
ηηο πεξηπηώζεηο ελόο ηξαύκαηνο, ηηο επηπηώζεηο θαη ηελ ζεξαπεία
ηνπ. Δπίζεο ζην ζεκηλάξην παξνπζηάζηεθε ε πην ζύγρξνλε
ηερλνινγία θαη ζεξαπεία γηα ηελ ίαζε πνιύπινθσλ ηξαπκάησλ.
ηελ αξρή, ν Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο ηεο Οξζνπεδηθήο ηνπ
Ηλζηηηνύηνπ Αλσηέξσλ Ηαηξηθώλ Δπηζηεκώλ ξη άηπα άη, Dr. R.
Varadachari, θαισζόξηζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δπίζεο, ν
Γηεπζπληήο ηνπ ΗΑΗΔ Dr. A.N. Safaya, ηόληζε όηη ν Μπαγθαβάλ
ίδξπζε ην λνζνθνκείν γηα λα απνηειέζεη πξόηππν γηα ην πώο κηα
πςειήο ηερλνινγίαο πεξίζαιςε κπνξεί λα πξνζθέξεηαη ζε όινπο
εληειώο δσξεάλ. Σν ΗΑΗΔ ζην Πξαζάληηγθξακ ην θάλεη απηό
εδώ θαη 20 ρξόληα. Κάλνληαο αλαθνξά ζηελ αλεμέιεγθηε
εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο, ν Dr. A.N. Safaya
παξαηήξεζε όηη ζηελ επνρή καο νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, νη εηαηξίεο
κε ηαηξηθό εμνπιηζκό θαη άιινη παξόκνηνη νξγαληζκνί θξαηνύλ ζηα
ρέξηα ηνπο γεξά θαη ιηκαίλνληαη ην ηαηξηθό επάγγεικα. Σόληζε όηη γηα
λα κπνξέζεη ε αλζξσπόηεηα λα απνθηήζεη εκπηζηνζύλε ζην
ηαηξηθό επάγγεικα, είλαη απαξαίηεην ην πξόηππν ηνπ Μπαγθαβάλ
λα εθαξκνζηεί θαη ζε άιια κέξε ηνπ θόζκνπ. Σν δηνηθεηηθό κέινο
ηνπ ΗΑΗΔ Sri. V. Srinivasan, είπε όηη νπζηαζηηθά ε ηδέα ηνπ
Μπαγθαβάλ γηα ην λνζνθνκείν ήηαλ λα απνηειεί έλαλ λαό, «έλαλ
λαό ίαζεο ν νπνίνο λα δίλεη ειπίδα ζηνλ απειπηζκέλν θαη αγάπε ζε
απηνύο πνπ ηε ζηεξνύληαη». Ο Γηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ ξη
άηπα άη, Dr. Narendranath Reddy, ζηελ νκηιία ηνπ πεξηέγξαςε
ηελ πνξεία ηεο Παγθόζκηαο Απνζηνιήο Τγείαο ξη άηπα άη πνπ
μεθίλεζε από έλα δίθιηλν λνζνθνκείν πνπ ίδξπζε ν Μπαγθαβάλ
Μπάκπα ζην Πνπηαπάξηη ην 1954 θαη εμειίρζεθε ζε ππεξζύγρξνλα
λνζνθνκεία θαη ηελ ηαηξηθή απνζηνιή βνήζεηαο ζε όιν ηνλ θόζκν.
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Αθνινύζεζαλ ηαηξηθέο νκηιίεο από εηδήκνλεο ηεο νξζνπεδηθήο ζην
ηνκέα ησλ ηξαπκάησλ ηεο ιεθάλεο θαη ησλ θάησ άθξσλ.
Σελ επόκελε εκέξα, ην ζπλέδξην μεθίλεζε κε έλα δίσξν
εξγαζηήξην κε ζέκα ηα θαηάγκαηα ηεο ιεθάλεο. ην εξγαζηήξην νη
ζύλεδξνη έθαλαλ επεκβαηηθή πξαθηηθή ζε κνληέια-θνύθιεο κε
δύζθνιεο θαη πεξίπινθεο πεξηπηώζεηο ζηε ιεθάλε, κε ηελ
θαζνδήγεζε εηδηθώλ. Μεηά ην εξγαζηήξην, νη ζύλεδξνη καδεύηεθαλ
ζηελ θύξηα αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ όπνπ θαη άθνπζαλ νκηιίεο
ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηνπ ζπλεδξίνπ από δηάθνξνπο εηδηθνύο. Οη
νκηιίεο ζπλερίζηεθαλ κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ζπλεδξίνπ ζηηο
24 Ηνπιίνπ 2011. Σν ζπλέδξην έθιεηζε κε ηελ απνραηξεηηζηήξηα
νκηιία ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο ηεο Οξζνπεδηθήο ΗΑΗΔ, Dr.
Kailash Rao.

ΠΡΟΚΤΝΖΜΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΖ ΑΝΑΣΟΛΖ
ΚΑΗ ΣΟΝ ΑΡΑΒΗΚΟ ΚΟΛΠΟ
Μία νκάδα από πεξηζζόηεξα από 200 άηνκα από ελλέα ρώξεο ηεο
Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηνπ Αξαβηθνύ Κόιπνπ ήξζε γηα λα
πξνζθπλήζεη ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ. Οη ρώξεο απηέο είλαη ην
Μπαρξέηλ, ην Κνπβέηη, ην Καηάξ, ε Σνπξθία, ε ανπδηθή Αξαβία, ε
πξία, ην Ηξάλ, ην Οκάλ θαη ηα Ζλσκέλα Δκηξάηα. Ήξζαλ γηα λα
πξνζθέξνπλ ηνπο ραηξεηηζκνύο ηνπο ζην ακάληη ηνπ Μπαγθαβάλ
ξη άηπα άη Μπάκπα θαη λα απνιαύζνπλ ηελ πλεπκαηηθή
αηκόζθαηξα ηνπ Πξαζάληη Νίιαγηακ, θαηά ηνλ ηεξό κήλα ηνπ
Ρακαδάλη. Καηά ηε δηακνλή ηνπο ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ από ηηο 512 Απγνύζηνπ 2011, πξαγκαηνπνίεζαλ δύν κνπζηθέο θαη
πνιηηηζηηθέο παξνπζηάζεηο, ζηηο 9 θαη 10 Απγνύζηνπ 2011.
Παξάιιεια, θαζνδήγεζαλ ηα πξσηλά Μπάηδαλο, από ηηο 7-9
Απγνύζηνπ 2011. Σν κέξνο δηεμαγσγήο απηώλ ησλ παξνπζηάζεσλ
ήηαλ ην άη Κνπιβάλη, ην νπνίν είραλ ζηνιίζεη κε ινπινύδηα,
πνιύρξσκεο ζεκαίεο θαη από ηηο 9 ρώξεο, θαη πθάζκαηα κε
γξακκέλεο δηδαρέο ηνπ Ηζιάκ θαη ηνπ Μπαγθαβάλ Μπάκπα. ηε
βόξεηα πύιε ηνπ άη Κνπιβάλη ππήξρε έλα κεγάιν παλό πνπ έιεγε
κε έληνλα γξάκκαηα “Ramadan Kareem”, ελώ κηα παλέκνξθε
εκηζέιελνο ζηόιηδε ηελ θνξπθή ηνπ Μαληίξ, ππνδειώλνληαο έηζη
ηελ ηεξόηεηα ηεο πεξίζηαζεο.
ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011  17

Ο Οηθνπκεληθόο Υνξόο Mevlevi
ηηο 9 Απγνύζηνπ 2011, αθνζησκέλνη επηζθέπηεο από ηελ Σνπξθία
παξνπζίαζαλ έλα ζπλαξπαζηηθό πξόγξακκα κε κνπζηθή θαη ρνξό,
κε ηίηιν «Ο Οηθνπκεληθόο Υνξόο Mevlevi». Σν πξόγξακκα μεθίλεζε
ζηηο 5.00κκ κε κηα πνκπή θαη από ηηο ελλέα ρώξεο, θξαηώληαο έλα
θξπζηάιιηλν αληίγξαθν ηνπ ηεξνύ ηεκέλνπο ζην Άκπνπ Νηάκπη.
Καζώο έκπαηλαλ από ηε βόξεηα πύιε, νη πηζηνί από ηηο
ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο θνξνύζαλ ηηο παξαδνζηαθέο ηνπο θνξεζηέο
θξαηώληαο ηηο εζληθέο ηνπο ζεκαίεο, θαη πξνρσξνύζαλ ζηγά-ζηγά
πξνο ηελ εμέδξα ππό ηνλ ξπζκό ηεο κνπζηθήο θαη ησλ ηεξώλ ύκλσλ
ηνπ Ηζιάκ. Ζ πνκπή πνπ θαζνδεγνύηαλ από ηνπο πηζηνύο ηεο
Σνπξθίαο πιεζίαζε ην ακάληη ηνπ Μπαγθαβάλ θαη πξόζθεξε ηνπο
επιαβηθνύο ραηξεηηζκνύο ηεο ζε Δθείλνλ. Δπαθνινύζεζε κηα
ζύληνκε εηζαγσγή από ηελ Σνπξθηθή θνπιηνύξα θαη ηηο ηεξέο
δνμαζίεο ηνπ Ηζιάκ. Όζηεξα, κνπζηθνί από ηελ Σνπξθία έπαημαλ κε
ηα παξαδνζηαθά ηνπο όξγαλα θαη έςαιαλ ηεξνύο ύκλνπο
αθηεξσκέλνπο ζηνλ Μπαγθαβάλ. Σν κεγάιν θηλάιε ηνπ
πξνγξάκκαηνο απνηέιεζε έλαο θαηαπιεθηηθόο ρνξόο κε ηίηιν
«έκα - Ο Οηθνπκεληθόο Υνξόο Mevlevi» ν νπνίνο εθηειείηαη από
ηξνβηιηδόκελνπο Γεξβίζηδεο, πνπ αλαπαξηζηνύλ ηα 7 ζηάδηα ηνπ
κπζηηθηζηηθνύ ηαμηδηνύ ηνπ αλζξώπνπ θαηά ηελ πλεπκαηηθή ηνπ
εμύςσζε πξνο ην Σέιεην (Σν Θεό). Ο ρνξόο εθηειέζηεθε από 6
ρνξεπηέο πνπ θνξνύζαλ άζπξε ελδπκαζία θαη θαθέ ςειά θαπέια.
Υακέλνη κέζα ζηελ έθζηαζε ηεο ιαηξεπηηθήο κνπζηθήο, νη ρνξεπηέο
κε ην ξπζκηθό ζηξνβηιηζκό ηνπο από δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά γεκάην
όιν ράξε, παξέζπξαλ ηνπο ζεαηέο, κε ην κπζηηθηζηηθό ηνπο απηό
ρνξό, ζε έλα ζετθό επίπεδν. Ο ρνξόο νινθιεξώζεθε ζηηο 6κκ. κε
ηελ απαγγειία ζηίρσλ από ην Κνξάλη θαη κε κία πξνζεπρή γηα ηελ
παγθόζκηα εηξήλε. Δπαθνινύζεζαλ Μπάηδαλ θαη δηαλνκή
Πξαζάληακ. Σν πξόγξακκα έθιεηζε ζηηο 6.15 κκ κε ην Άαξαηη.

Sarva Devatateeta Swarupa Karuna Sagar Sai Μηα Μνπζηθή Παξνπζίαζε
Πηζηνί από ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηνλ Αξαβηθό Κόιπν
πξαγκαηνπνίεζαλ ζηηο 10 Απγνύζηνπ 2011 ηε δεύηεξε εθδήισζή
ηνπο κε ηε κνξθή κνπζηθήο παξάζηαζεο κε ηίηιν «Sarva
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Devatateeta Swarupa Karuna Sagar Sai» (άη, ν Δκπεξηέρσλ όιεο
ηηο Θετθέο Μνξθέο θαη Πνιπεύζπιαρλνο Κύξηνο). Σν πξόγξακκα
μεθίλεζε ζηηο 5.00κκ κε κία ζύληνκε εηζαγσγή, όπνπ ν νκηιεηήο
αλαθέξζεθε ζηελ ελόηεηα όισλ ησλ πίζηεσλ, ηελ αγάπε θαη ηε
ζπκπόληα ηνπ Μπαγθαβάλ θαη ηελ αλαγθαηόηεηα λα βηώλνπκε ηελ
αγάπε Σνπ. Έπεηηα αθνινύζεζε απαγγειία ηεξώλ ύκλσλ από ην
Κνξάλη. Ξεθηλώληαο ηε κνπζηθή ηνπο παξνπζίαζε κε ην Γθαλαπάηη
Πξάξηαλα (πξνζεπρή πξνο ηνλ Γθαλέζα), νη ηξαγνπδηζηέο,
γπλαίθεο θαη άλδξεο, κε γιπθύηεηα εξκήλεπζαλ ιαηξεπηηθά
ηξαγνύδηα θαη Μπάηδαλ, όπσο «Why Fear When I am Here (Γηαηί
θνβάζηε όηαλ Δγώ είκαη εδώ)», «Mata Pita Guru Bandhu Sakha
Hari (ν Θεόο είλαη ε κεηέξα θαη ν παηέξαο)», «Allah Ho Tum
Easwar Bhi Tum (Δζύ είζαη ν Αιιάρ θαη ν Ίζβαξα)», «Easwar Allah
Tere Naam (Αιιάρ θαη Ίζβαξα είλαη δηθά νπ Ολόκαηα)», «Allah Hu
Akbar (Ο Αιιάρ είλαη Μέγαο) θαη ην «We Love You Swami (ε
αγαπάκε νπάκη)». Κάζε ηξαγνύδη ζπλνδεπόηαλ κε κία ζύληνκε
πεξηγξαθή από δηάθνξα πεξηζηαηηθά πνπ απεηθόληδαλ πώο ν
Μπαγθαβάλ γηλόηαλ αληηιεπηόο ζε θάπνηνπο πηζηνύο κε ηε κνξθή
όισλ ησλ ζενηήησλ θαη ζε όια ηα ηεξά κέξε. ην ηέινο απηήο ηεο
κνπζηθήο παξνπζίαζεο, νη ηξαγνπδηζηέο από ηελ νκάδα
θαζνδήγεζαλ ηα Μπάηδαλ, ηα νπνία ηα αθνινύζεζαλ
ηξαγνπδώληαο όινη νη πηζηνί κέζα ζην άη Κνπιβάλη. Μεηά ηε
δηαλνκή ηνπ Πξαζάληακ, ην πξόγξακκα νινθιεξώζεθε ζηηο 6.00κκ
κε ην Άαξαηη.

ΔΚΓΖΛΧΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΣΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ
Καηά ηελ 65ε Ζκέξα ηεο Αλεμαξηεζίαο, ζηηο 15 Απγνύζηνπ 2011,
απόθνηηνη από ην Παλεπηζηήκην ξη άηπα άη ηνπ Πξαζάληη
Νίιαγηακ, έπαημαλ ην ζεαηξηθό κε ηίηιν «Azadi – Δζσηεξηθή
Δμάξηεζε». Σν ζεαηξηθό πνπ μεθίλεζε θαηά ηηο 5.30κκ, ηόληζε ηε
δηδαζθαιία ηνπ Μπαγθαβάλ πνπ ιέεη όηη ε πξαγκαηηθή αλεμαξηεζία
ζεκαίλεη εμάξηεζε κόλν από ηνλ Δαπηό καο. Γειαδή νη άλζξσπνη
κπνξνύλ λα γίλνπλ πξαγκαηηθά αλεμάξηεηνη όηαλ αθνινπζήζνπλ ηηο
αμίεο ηεο δσήο, άηπα, Νηάξκα, άληη, Πξέκα θαη Αρίκζα, δειαδή
Αιήζεηα, Δλάξεηε πκπεξηθνξά, Δηξήλε, Αγάπε θαη Μή-βία. Οη
παξαπάλσ αμίεο δηεπθξηλίζηεθαλ θαηάιιεια θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ζεαηξηθνύ έξγνπ κε ηελ πεξηγξαθή δηάθνξσλ επεηζνδίσλ κε
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πξσηαγσληζηέο ην βαζηιηά Harishchandra, ηνλ Shivaji, ηνπο
Πάληαβα θαη ήξσεο πνπ πνιέκεζαλ γηα ηελ ειεπζεξία. Καηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ ζεαηξηθνύ έξγνπ ζηο 6.40 κκ, νη ζπκκεηέρνληεο
πξόζθεξαλ ηνπο ραηξεηηζκνύο ηνπο ζην ακάληη ηνπ Μπαγθαβάλ.
Μεηά από ηα Μπάηδαλ θαη ηε δηαλνκή Πξαζάληακ, ην πξόγξακκα
νινθιεξώζεθε ζηηο 6.00 κκ κε ην Άαξαηη.

ΠΡΟΚΤΝΖΜΑ ΑΠΟ ΣΖ ΠΟΛΧΝΗΑ
Μηα νκάδα από 126 πξνζθπλεηέο από ηε Πνισλία επηζθέθζεθαλ
ην Πξαζάληη Νίιαγηακ από ηηο 6-29 Απγνύζηνπ 2011. ηηο 20
Απγνύζηνπ 2011 παξνπζίαζαλ έλα πξόγξακκα ιαηξεπηηθήο
κνπζηθήο ζην άη Κνπιβάλη. Ξεθηλώληαο ην πξόγξακκα ζηηο 5.00κκ
κε ην Γθαλαπάηη Πξάξηαλα (πξνζεπρή ζηνλ Γθαλέζα) ζηα
ζαλζθξηηηθά, ε νκάδα ηξαγνύδεζε Αγγιηθά θαη Πνισλέδηθα
ηξαγνύδηα θνληά κία ώξα, πιεκπξίδνληαο όινπο κε κία ιαηξεπηηθή
ζέξκε. Ζ νκάδα ησλ ηξαγνπδηζηώλ απνηεινύλην από παηδηά,
γπλαίθεο θαη άλδξεο πνπ ηξαγνπδνύζαλ όινη καδί. Δπαθνινύζεζαλ
Μπάηδαλ θαη δηαλνκή Πξαζάληακ. Σν πξόγξακκα έθιεηζε ζηηο
6.05κκ κε ην Άαξαηη.

ΠΡΟΚΤΝΖΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΡΗΚΑΚΟΤΛΑΜ
Πεξίπνπ 3.000 πξνζθπλεηέο από ην ξηθάθνπιακ, πεξηνρή ηνπ
Άληξα Πξαληέο, επηζθέθζεθαλ ην Πξαζάληη Νίιαγηακ ηελ ηξίηε
εβδνκάδα ηνπ Απγνύζηνπ 2011, θαη πξόζθεξαλ ηα ζέβε ηνπο ζηνλ
Μπαγθαβάλ. Καηά ηε δηακνλή ηνπο ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ,
παξνπζίαζαλ 2 κνπζηθά θαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα.
Σν πξώην πξόγξακκα κε ηίηιν «Sri Sathya Sai Sangeeta
Vibhavari», ήηαλ έλα ζύλνιν ιαηξεπηηθώλ ηξαγνπδηώλ, πνπ
παξνπζηάζηεθε ζηηο 21 Απγνύζηνπ 2011 από ην θεκηζκέλν
ηξαγνπδηζηή Sri Bharati Ramesh θαη ην ζπγθξόηεκά ηνπ.
Πξνινγώληαο ην πξόγξακκά ηνπ ζηηο 5.15κκ. κε παξάθιεζε πξνο
ηνλ Γθαλέζα, ν ηξαγνπδηζηήο ηξαγνύδεζε ζηα Σέινπγθνπ
ιαηξεπηηθά ηξαγνύδηα αθηεξσκέλα ζηνλ Μπαγθαβάλ, θαη κε ηε
κειίξξπηε θσλή ηνπ ζπλάξπαζε ην θνηλό ζην άη Κνπιβάλη γηα κία
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πεξίπνπ ώξα. Ζ επηηπρεκέλε επηινγή ησλ ηξαγνπδηώλ θαη ε
εμαίξεηε εξκελεία ηνπο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ γιπθύηεηα ηεο
κνπζηθήο, πιεκύξηζε όινπο ηνπο αθξναηέο κε ηεξέο δνλήζεηο.
Δπαθνινύζεζε κηα ζύληνκε πεξίνδνο κε Μπάηδαλ θαη δηαλνκή
Πξαζάληακ. Σν πξόγξακκα έθιεηζε ζηεο 6.20 κκ. κε ην Άαξαηη.
Σν δεύηεξν πξόγξακκα κε ηίηιν «Siva Leelalu», πνπ είρε ηε
κνξθή ρνξνζεάηξνπ, παξνπζηάζηεθε ζηηο 22 Απγνύζηνπ 2011. Σν
πξόγξακκα μεθίλεζε ζηηο 8.00 πκ κε Βεδηθώλ ύκλνπο θαη
αθνινύζεζαλ ιαηξεπηηθά ηξαγνύδηα από ηνπο καζεηέο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ξη άηπα άη. Μηα πνκπή από καζεηέο, πνπ
πεξηιάκβαλε
παλέκνξθα
δηαθνζκεκέλεο
αγειάδεο
θαη
ζπλνδεύνληαλ από ηνπο ήρνπο Nadaswaram, απάγγειε Βέδεο θαη
ηξαγνπδνύζε Μπάηδαλ θαζώο έκπαηλε από ηε βόξεηα πύιε ζηηο
9.00πκ. Μαζεηέο ληπκέλνη ζαλ αγειαδνβνζθνί ζπλόδεπαλ ηεο
αγειάδεο. Γύν καζεηέο πνπ παξίζηαλαλ ηνλ Κξίζλα θαη ηνλ
Μπαιαξάκα ελώζεθαλ κε ηε πνκπή αθνύ πξόζθεξαλ πξώηα ηνπο
ραηξεηηζκνύο ηνπο ζην ακάληη ηνπ Μπαγθαβάλ. Δλησκεηαμύ, νη
καζεηέο ζην άη Κνπιβάλη έςαιαλ ζηίρνπο από Βέδεο θαη
ηξαγνπδνύζαλ Μπάηδαλ, πνπ ήηαλ αθηεξσκέλα ζηνλ ξη Κξίζλα.
Δπίζεο παξνπζίαζαλ έλα παλέκνξθν ρνξό κπξνζηά ζην ακάληη
ηνπ Μπαγθαβάλ. Οη αγειάδεο ηαΐζηεθαλ κε θξνύηα θαη νδεγήζεθαλ
πίζσ ζην ξη άηπα αη Γθόθνπιακ όηαλ ν ηεξέαο ηνπ Μαληίξ
εθηέιεζε ην Άάξαηη ζηηο 9.20κκ. Δπαθνινύζεζαλ Μπάηδαλ γηα 15
ιεπηά ηα νπνία ηξαγνπδήζεθαλ κε κεγάιε ιαηξεπηηθή ζέξκε θαζώο
κνηξάδνληαλ Πξαζάληακ ζε όινπο. Σν πξόγξακκα νινθιεξώζεθε
ζηηο 9.35 πκ κε ην Άαξαηη.
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Από ηα αξρεία καο

Ζ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΒΑΖ
ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΗ ΑΞΗΔ
ΝΑ ΘΤΜΑΣΕ ΣΗΝ ΤΠΕΡΣΑΣΗ ΙΕΡΟΣΗΣΑ
ΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ

Η

αλζξώπηλε δσή είλαη ηεξή θαη πνιύηηκε. Πξέπεη λα ηε
ρξεζηκνπνηεί θαλείο κε ηνλ ζεβαζκό πνπ ηεο αμίδεη. Σν
ζώκα, ν λνπο θαη ην Άηκα καδί απνηεινύλ ηελ αλζξώπηλε
ππόζηαζε. Οη πξάμεηο εθηεινύληαη από ην ζώκα θαη ε γλσζηηθή
ιεηηνπξγία από ην λνπ. Σν Άηκα είλαη ζηαζεξό θαη ακεηάβιεην. Σν
Άηκα είλαη ην Θετθό Πλεύκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ αλζξώπηλε θαξδηά.
Ζ Γξάζε, ε Δπίγλσζε θαη ε Όπαξμε είλαη νη ηξεηο πιεπξέο ηεο
αλζξώπηλεο δσήο πνπ πξέπεη θαλείο λα θαηαλνήζεη ζσζηά. Παξ‟
όιν πνπ θαίλεηαη πσο είλαη μερσξηζηέο, είλαη ε ελόηεηα ηεο Γξάζεο,
ηεο Δπίγλσζεο θαη ηεο Όπαξμεο πνπ δεκηνπξγεί ηελ πιεξόηεηα
ηεο αλζξώπηλεο δσήο.
Ζ Αλώηεξε Πλεπκαηηθή Δπίγλωζε (Πξαγθληάλακ) είλαη Θεόο
Σν Αληαρθάξαλα (εζσηεξηθό όξγαλν) παξάγεη ζθέςεηο θαη ππνθηλεί
ηηο δηάθνξεο επηζπκίεο θαη πξάμεηο ζηνλ άλζξσπν. Δίλαη γλσζηό σο
Μάλαο (λνπο), όηαλ αζθεί ηε δηαδηθαζία θαιώλ ή θαθώλ ζθέςεσλ,
σο Μπνύληη (δηάλνηα), όηαλ αζθεί ηε δηάθξηζε. ηαλ εθθξάδεη ηε
βνύιεζε ιέγεηαη Σζίηηα. Χο εθδήισζε ηνπ Θείνπ ζην άηνκν, είλαη
γλσζηό σο Αρακθάξα (εγώ). Σν Αληαρθάξαλα ινηπόλ, είλαη ην
ζπιινγηθό όλνκα γηα ην Μάλαο (λνπ), ην Μπνύληη (δηάλνηα), ην
Σζίηηα (βνύιεζε) θαη ην Αρακθάξα (αίζζεζε ηνπ εγώ). Τπάξρεη κηα
ζεκειηώδεο αξρή πνπ είλαη ε βάζε όισλ απηώλ, γλσζηή σο
Πξαγθληά (ζετθή ζνθία). Ζ Πξαγθληά πεξηγξάθεηαη σο δηάθξηζε,
δηάλνηα, αληίιεςε θ.ιπ. Γελ είλαη όκσο ηίπνηα απ‟ όια απηά. ηελ
πξαγκαηηθόηεηα ε Πξαγθληά αλαθέξεηαη ζηνλ Μπξάκαλ (Θεό) κέζα
ζηνλ άλζξσπν. Οη Βέδεο δειώλνπλ πσο: Πξαγθληάλακ είλαη
Μπξάκαλ (Θεόο). Ζ Πξαγθληά είλαη ην ζηνηρείν πνπ βξίζθεηαη εμ
ίζνπ κέζα ζην ζώκα, ζην Αληαρθάξαλα θαη ζην Άηκα. Δπνκέλσο,
κπνξνύκε λα ηε ζεσξήζνπκε σο ηε ζπλερή θαη απόιπηε Δπίγλσζε.
Απηή ε πλερήο θαη Απόιπηε Δπίγλσζε, είλαη ε πεγή όισλ ησλ
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αμηώλ ζηνλ άλζξσπν. Απηή ε Πξαγθληά είλαη δηαπνηηζκέλε κε
Αγάπε.
Ζ Αιήζεηα είλαη ε αληήρεζε ηεο γεκάηεο αγάπε Πξαγθληά. ιεο
νη πξάμεηο πνπ εθπνξεύνληαη από απηή ηε γεκάηε αγάπε Πξαγθληά,
ζπληζηνύλ ηελ Αξεηή (Νηάξκα). Ζ Δηξήλε είλαη κηα αληαλάθιαζε ηεο
Αιήζεηαο θαη ηνπ Νηάξκα. Με ηνλ ίδην ηξόπν, ε Αιήζεηα, ε Αξεηή θαη
ε Δηξήλε, απνξξένπλ σο αληίδξαζε, αληαλάθιαζε θαη αληήρεζε
ηεο Πξαγθληά πνπ είλαη γεκάηε Αγάπε. Ζ πεγή θαη ε θύζε ηεο
Αιήζεηαο, ηεο Αξεηήο, ηεο Δηξήλεο θαη ηεο Αγάπεο είλαη ε Με βία,
(κηα θαηάζηαζε όπνπ δελ κπνξεί θαλείο λα ζθεθηεί θαλ λα βιάςεη
θαλέλαλ). Άξα ν άλζξσπνο πξέπεη λα μεθηλά θάζε δξαζηεξηόηεηα
από ηελ Πξαγθληά.
Αιήζεηα (άηπα) δε ζεκαίλεη ηελ απιή εμηζηόξεζε γεγνλόησλ
όπσο θάπνηνο ηα βιέπεη ή η‟ αθνύεη. Ζ Αιήζεηα κε ηελ πξαγκαηηθή
ηεο έλλνηα ππεξβαίλεη ην ρξόλν, ην ρώξν θαη ηηο θαηαζηάζεηο. Δίλαη
δύζθνιν λα ζέζεη θαλείο ζ‟ εθαξκνγή απηή ηελ ππεξβαηηθή αιήζεηα
ζηε δηάξθεηα κηαο θνηλήο δσήο. Ζ Βεληάληα (ην ηειεπηαίν θνκκάηη
ησλ Βεδώλ, νη Οππαληζάδεο), ηελ πεξηγξάθεη σο Ρίηακ (ηελ αξρή
ηεο αθεξαηόηεηαο: αγλόηεηα, αξκνλία θαη ελόηεηα ζηηο ζθέςεηο, ηα
ιόγηα, ηηο πξάμεηο). Δίλαη ε βάζε ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο. Με απηή
ηε βάζε πξέπεη λα θαηαλννύληαη όια ηα γεγνλόηα ηνπ θαηλνκεληθνύ
θόζκνπ. Γελ πξέπεη λα δξα θαλείο απηόκαηα ηε ζηηγκή πνπ ηνπ
δεκηνπξγείηαη κηα ζθέςε. Πξέπεη λα εμεηάδεη ην ζσζηό θαη ην ιάζνο
κηαο ηδέαο θαη λα δξα κόλνλ εθ‟ όζνλ ε θαξδηά εγθξίλεη κηα
ζπγθεθξηκέλε θαηεύζπλζε. Απηή είλαη ε δηαδηθαζία ηεο θαιιηέξγεηαο
ησλ αμηώλ. Απηό πνπ ζθέπηεηαη ν λνπο (ην θεθάιη) πξέπεη λα
εμεηαζηεί πξνζεθηηθά από ηελ θαξδηά θαη ε ζσζηή απόθαζε λα
εθηειεζηεί από ην ρέξη. Απηό ζα έπξεπε λα είλαη ην πξσηαξρηθό
πξντόλ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθπαίδεπζεο.
Γεκηνπξγηθόηεηα θαη Δπηζηήκε
Μηιάκε γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηηο Αλζξώπηλεο Αμίεο. Απηό πνπ
θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθό, δελ είλαη ε Δθπαίδεπζε ζηηο
Αλζξώπηλεο Αμίεο (ΔΖV) αιιά νη 3 αμίεο θεθάιη -θαξδηά- ρέξη (3
HV).9 Σν ρέξη πξέπεη λα εθηειεί ηηο ηδέεο πνπ πεγάδνπλ από ην
θεθάιη όηαλ ηηο έρεη εγθξίλεη ε θαξδηά. Απηή ηελ ηξηαδηθή δηαδηθαζία
Ο Μπάμπα παίδει με ηιρ λέξειρ EHV (Education in Human Values) και 3
HV (Head-Heart-Hand Values).
9
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ηελ πεξηγξάθεη ε Βεληάληα σο Σξηθάξαλα νύληη (ελόηεηα ζθέςεο,
ιόγνπ θαη πξάμεο). Γξαζηεξηόηεηεο πνπ εγείξνληαη από ηελ
Σξηθάξαλα νύληη, εθθξάδνληαη κε δπν ηξόπνπο: πξώηνλ, κέζσ ηεο
θαιιηηερληθήο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη δεύηεξνλ, κέζσ ηεο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Από απηά ηα δύν, ε θαιιηηερληθή
δεκηνπξγηθόηεηα είλαη ππέξηαηεο ζεκαζίαο. Ζ αίζζεζε ηνπ θάιινπο
βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγηθή θαληαζία.
Έλαο γιύπηεο πνπ επηζπκεί λα ζκηιέςεη κηα εηθόλα ζ‟ έλα
θνκκάηη κάξκαξν, πξέπεη λα έρεη ήδε ζηε θαληαζία ηνπ ηελ εηθόλα
πνπ επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη. Απηή ε θαληαζία ελώλεηαη κε ηε
δεκηνπξγηθή παξόξκεζε ηνπ γιύπηε. Αλ δελ ππάξρεη δεκηνπξγηθή
θαληαζία, δε ζα αλαδπζεί γιππηό από ην κάξκαξν. Πξέπεη ινηπόλ,
λα θαηαλνήζνπκε ζσζηά ηη ζεκαίλεη θαληαζία θαη δεκηνπξγηθή
παξόξκεζε. Καη νη δπν είλαη εδξαησκέλεο ζηελ Πξαγθληά, ηε Θετθή
πεγή θάζε δεκηνπξγηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Αληίζηνηρε κε ηελ
αηζζεηηθή δεκηνπξγηθόηεηα, έρνπκε ηελ ώζεζε γηα επηζηεκνληθή
έξεπλα. Απηή αθνξά θπξίσο αληηθείκελα ηνπ εμσηεξηθνύ θόζκνπ. Ζ
πεηξακαηηθή έξεπλα έρεη ην βιέκκα ζηξακκέλν πξνο ηα έμσ. Αιιά
αθόκε θαη απηή βαζίδεηαη ζηελ ελόξαζε (ή δηαίζζεζε).
Ζ Δζληθή Δλόηεηα πξέπεη λα γίλεη Σξόπνο Εωήο
Ζ επηζηήκε έρεη θάλεη αμηνζαύκαζηε πξόνδν ηα ηειεπηαία ρξόληα.
Υσξίο ακθηβνιία, ν θόζκνο ρξεηάδεηαη ηηο αλαθαιύςεηο ηεο
επηζηήκεο. Αλ όκσο μερλά ηε βάζε θαη απαζρνιείηαη κόλν κε ην
επνηθνδόκεκα, κπνξεί λα γίλεη πεγή αλαζηαηώζεσλ θαη ράνπο.
Μπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ έλα ζσξό πξνβιήκαηα. Ζ επηζηήκε έρεη
δηαρσξηζηεί από ηελ πλεπκαηηθόηεηα θαη ηελ πίζηε ζην Θείν. Πνιινί
πηζηεύνπλ πσο ε επηζηήκε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα παξάδεηζν
ζηε γε. Ση είδνπο, όκσο, ζα είλαη απηόο ν παξάδεηζνο πνπ
νξακαηίδνληαη; Δίλαη νη πιηθέο θαη αηζζεζηαθέο απνιαύζεηο; Απηή ε
εδνληζηηθή ζηάζε ππνζθάπηεη όιεο ηηο αλζξώπηλεο αμίεο.
Ζ έξεπλα δελ ζηακαηάεη πνηέ. Ζ επηζηήκε αλαδεηά ζπλερώο
απαληήζεηο ζε δηάθνξεο εξσηήζεηο. Πόζεο όκσο από απηέο ηηο
απαληήζεηο είλαη ζσζηέο θαη ηθαλνπνηεηηθέο; ηαδηαθά ην θιίκα ηεο
εηξήλεο ππνζθάπηεηαη από ηελ επηζηήκε. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε
εηξήλε, πξέπεη ε επηζηήκε λ‟ αλαπηπρζεί ζηηο ζσζηέο θαηεπζύλζεηο.
Απηό ρξεηάδεηαη ελόηεηα αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο. Ζ ππεξεζία
ζηελ θνηλσλία πξέπεη λα γίλεη βαζηθόο ζθνπόο. ινη κηινύλ γηα ηελ
αλάγθε ελόηεηαο ζ‟ νιόθιεξε ηελ πθήιην. Αιιά ε πξαγκαηηθή
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ελόηεηα αξρίδεη από ην άηνκν θαη ηελ νηθνγέλεηα. Από ην ζπίηη
πξέπεη λ‟ απισζεί ζην ρσξηό, ζηε ρώξα θαη ζηνλ θόζκν. Ζ εζληθή
ελόηεηα αλαδσππξώλεηαη όηαλ ππάξρεη θάπνηα επίζεζε απ‟ έμσ,
από ηελ Κίλα ή ην Παθηζηάλ. Μόιηο όκσο πάςεη λα ππάξρεη ε
εμσηεξηθή απεηιή, ε ελόηεηα μερληέηαη. Πξέπεη όκσο λα γίλεη έλα
βαζηθό ζηνηρείν ηεο ύπαξμεο καο. Πξέπεη λα γίλεη ηξόπνο δσήο θαη
λα θπιάζζεηαη ζαλ πνιύηηκε αμία. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα
δηαθξίλεη θαλείο απηή ηελ ελόηεηα πνπ ππάξρεη θάησ από ηε
δηαθνξεηηθόηεηα. Σα ζώκαηα είλαη πνιιά, αιιά ε δσή είλαη κία. Σα
άηνκα είλαη πνιιά, αιιά ε επδαηκνλία είλαη κία. Οη ζξεζθείεο είλαη
πνιιέο, αιιά ε αιήζεηα κία. Απηή είλαη ε αίζζεζε ηνπ Δλόο πνπ
πξέπεη λα βηώζνπκε σο ηα βάζε ηεο θαξδηάο καο. Ζ Πξαγθληάλα
(ζπλερήο, απόιπηε επίγλσζε), ππεξβαίλεη ηελ Βηγθληάλα (θνζκηθή
γλώζε) θαη εκπεξηέρεη ηελ νπγθληάλα (πλεπκαηηθή γλώζε). Ζ
ζπλερήο θαη απόιπηε επίγλσζε (Πξαγθληάλα), ε θνζκηθή γλώζε
(Βηγθληάλα) θαη ε πλεπκαηηθή γλώζε (νπγθληάλα) ζπκβάιινπλ ζηελ
νινθιήξσζε ηνπ αλζξώπνπ.
Σν Κιεηδί ηεο Αζαλαζίαο ηνπ Αλζξώπνπ
Ζ δσή είλαη έλαο απαηηεηηθόο αθέληεο. Γη‟ απηό πξέπεη θαλείο λα
είλαη πξνζεθηηθόο ζε ν,ηη θάλεη. Απηό είλαη ην Α θαη ην Χ ηεο δσήο:
Να είζαη πάληα πξνζεθηηθόο.10 Πξέπεη λα ζπκάηαη θαλείο ηελ
ππέξηαηε ηεξόηεηα ηεο αλζξώπηλεο δσήο. Ο άλζξσπνο ζα
κπνξέζεη λα ληώζεη πξαγκαηηθή επδαηκνλία, κόλνλ όηαλ
αλαγλσξίζεη ηελ αιήζεηα, ηελ εηξήλε θαη ηελ αγάπε πνπ πεγάδνπλ
από ηελ Πξαγθληά (ζπλερή θαη απόιπηε επίγλσζε) θαη πιάζεη ηελ
δσή ηνπ κε βάζε απηή ηε γλώζε.
Γελ ζέηεη θαλείο ζ‟ εθαξκνγή ηηο αλζξώπηλεο αμίεο κόλν κε ην
λα δηαβάδεη βηβιία θαη λα παξαθνινπζεί δηαιέμεηο. Οη αμίεο πξέπεη
λα θαιιηεξγεζνύλ κε πξνζσπηθή πξνζπάζεηα.
Σπνπδαζηέο!
Ζ πξαγκαηηθή εθπαίδεπζε βξίζθεηαη ζην λα πξνζδίδεη θαλείο
ηεξόηεηα ζε θάζε ηνπ ιόγν, ζθέςε θαη πξάμε. Ζ ηαπεηλνθξνζύλε
είλαη ν ζεκέιηνο ιίζνο ηεο εθπαίδεπζεο. Καιιηεξγήζηε
ηαπεηλνθξνζύλε από ην πξώην βήκα. θύςηε ην ζώκα, δηνξζώζηε
ηηο επηζπκίεο θαη ειέγμηε ην λνπ. Απηό είλαη ην θιεηδί ηεο
10
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αησληόηεηαο.11 Οη Αλζξώπηλεο Αμίεο δελ είλαη απαξαίηεηεο κόλν γηα
ηνπο θνηηεηέο. ινη πξέπεη λα ζέηνπλ ζ‟ εθαξκνγή ηηο Αλζξώπηλεο
Αμίεο. Απηό είλαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ελόο αιεζηλνύ αλζξώπνπ.
ηαλ έλα άηνκν δειώλεη πσο είλαη άλζξσπνο, απηό απνηειεί κηζή
αιήζεηα. Μόλνλ όηαλ απνβάιεη ηηο δσώδεηο ηδηόηεηέο ηνπ θαη ζέζεη
ζ‟ εθαξκνγή ηηο Αλζξώπηλεο Αμίεο, ζα κπνξέζεη έλα νλ λα γίλεη
πξαγκαηηθόο άλζξσπνο.
Δθπαίδεπζε ζεκαίλεη Μεηακόξθωζε
Ζ δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο δελ ζα είλαη νινθιεξσκέλε αλ ν
άλζξσπνο δελ απνθηήζεη γεληθέο γλώζεηο θαη θνηλή ινγηθή, θαζώο
θαη εηδίθεπζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. Πνιινί δηάζεκνη
επηζηήκνλεο κε εμαηξεηηθά επηζηεκνληθά επηηεύγκαηα δελ δηέζεηαλ
γεληθέο γλώζεηο θαη θνηλή ινγηθή ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή.
ήκεξα έρνπκε θάλεη ζπνπδαία άικαηα ζε δηάθνξα πεδία γλώζεσλ
– καζεκαηηθά, θπζηθή, ρεκεία θ.ιπ. Κακία όκσο πξνζπάζεηα δελ
γίλεηαη πξνο ηελ κειέηε ηεο πλεπκαηηθόηεηαο. ιεο καο νη γλώζεηο
πεξηνξίδνληαη ζηε κειέηε ηεο ύιεο, ησλ θπηώλ θαη ησλ δσληαλώλ
νξγαληζκώλ. Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα ηα ππεξβεί όια απηά θαη λα
πξνζπαζήζεη λα θαηαλνήζεη ην Θείν. Μόλν απηό είλαη αιεζηλή
εθπαίδεπζε. Ο ζθνπόο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα βνεζήζεη ηνλ
άλζξσπν λα γίλεη έλα ηδαληθό θαη παξαδεηγκαηηθό άηνκν. Σα
ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο αλαθαιύςεηο θαη έρνπλ
αλζίζεη ζπνπδαίνη επηζηήκνλεο. Πόζν όκσο έρνπλ πξνσζεζεί νη
Αλζξώπηλεο Αμίεο θαη πνηα κεηακόξθσζε έρεη επηηεπρζεί ζηελ
αλζξσπόηεηα; Γελ ππάξρεη απάληεζε ζ‟ απηά ηα εξσηήκαηα. Ζ
πξνώζεζε ησλ Αλζξσπίλσλ Αμηώλ πξέπεη λα γίλεη αλαπόζπαζην
κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθπαίδεπζεο. Ο ιόγνο πνπ νη
ζπνπδαζηέο ζήκεξα ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ δαίκνλεο, είλαη αθξηβώο
επεηδή δελ έρνπλ θαιιηεξγήζεη ηηο Αλζξώπηλεο Αμίεο.
Πξνζαλαηνιίζηε ηελ Δθπαίδεπζε πξνο ηηο Αμίεο
ην Δζληθό απηό πκπόζην βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλνη ζήκεξα
πνιινί εμέρνληεο εθπαηδεπηηθνί, εηδηθνί ζηα ζέκαηα ηεο παηδείαο,
θαζώο θαη πξπηάλεηο εθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ. Αλ αθνζησζνύλ
ζην έξγν ηνπ πλεπκαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο εθπαίδεπζεο, ζα
γίλεη ζεκαληηθή πξόνδνο ζην θξίζηκν απηό πεδίν. Γηα λα επαλέιζεη
11

Bend the body, mend the senses, end the mind. This is the key to
immortality.
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ε ππεξίζρπζε ησλ Αλζξσπίλσλ Αμηώλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο
δσήο ηνπ έζλνπο, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλαο νξγαληζκόο από
εμέρνληεο ιόγηνπο θαη εηδηθνύο εθπαηδεπηηθνύο ηεο ρώξαο. Απηόο ν
νξγαληζκόο δελ ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ θπβέξλεζε. Μόλν
όηαλ είλαη απηόλνκνο θαη ηειείσο αλεμάξηεηνο ζα κπνξέζεη λα
επηηύρεη ηνπο ζθνπνύο ηνπ. Τπάξρνπλ εμαίξεηνη εηδηθνί επί ηεο
παηδείαο ζηα παλεπηζηήκηα. Μπνξεί λα έρνπλ πνιύ θαιέο ηδέεο,
αιιά δελ έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα ηηο εθαξκόζνπλ. Πξέπεη λα ηνπο
δνζεί ε ειεπζεξία λα δνθηκάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο. Ζ εμνπζία πξέπεη λ‟
αληηζηνηρίδεηαη κε ηηο ππνρξεώζεηο ηεο. Οη πξπηάλεηο ησλ
παλεπηζηεκίσλ ζα κπνξνύλ ηόηε λα πξνσζήζνπλ ηηο Αλζξώπηλεο
Αμίεο ζηνπο θαζεγεηέο θαη ζηνπο ζπνπδαζηέο. Αλ όινη νη
εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί πξνζπαζνύζαλ καδί λα ελζηαιάμνπλ ηηο
Αλζξώπηλεο Αμίεο ζηνπο ζπνπδαζηέο, ε Ηλδία ζα γηλόηαλ έλα
ηδαληθό έζλνο θαη έλα παξάδεηγκα γηα ηνλ ππόινηπν θόζκν.
ήκεξα νη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί πιεζαίλνπλ, αιιά δελ
δηαθαίλεηαη θακία εμέιημε ζηηο απόςεηο ησλ κνξθσκέλσλ
αλζξώπσλ. Ζ εθπαίδεπζε ζα έπξεπε λα δηεπξύλεη ην όξακα, λα
ειεπζεξώλεη ηηο απόςεηο ησλ αλζξώπσλ. Θα έπξεπε ν θαζέλαο λα
ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο ε δηθή ηνπ επεκεξία είλαη ηαπηόζεκε κε ηελ
επεκεξία ηνπ έζλνπο.
Δπηζηήκε θαη Πλεπκαηηθόηεηα πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ
ινη πξέπεη λα είλαη ππεξήθαλνη γηα ηνλ αξραίν πνιηηηζκό θαη ηελ
πλεπκαηηθή παξάδνζε ηεο Ηλδίαο. Ζ πλεπκαηηθή γλώζε θαη ε
επηζηεκνληθή γλώζε πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ. Γελ πξέπεη λα
ππάξρεη δηαρσξηζκόο αλάκεζα ζηελ επηζηήκε θαη ηελ
πλεπκαηηθόηεηα. Μόλνλ όηαλ ε επηζηήκε θαη ε πλεπκαηηθόηεηα
ζπλδπαζηνύλ, ζα κπνξέζνπλ νη άλζξσπνη λα βηώζνπλ επδαηκνλία.
Αλ αλαπηύζζνληαη κόλν ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία, απηό δελ ζα
βνεζήζεη ηνπο αλζξώπνπο λ‟ απαιιαγνύλ από θαθέο ζθέςεηο,
θαθέο επηζπκίεο θαη θαθέο πξάμεηο, δηόηη ε επηζηήκε από κόλε ηεο
δελ είλαη ηθαλή λα εμπςώζεη ηε δσή. Μόλν ε πλεπκαηηθόηεηα κπνξεί
λα πξνσζήζεη ηηο εζηθέο αμίεο, ην πλεύκα ηεο αλεθηηθόηεηαο θαη ηεο
αηαξαμίαο.
Ζ επηζηήκε ηνπ πλεύκαηνο είλαη ζεκειηώδεο ζηελ αλάπηπμε ησλ
Αλζξσπίλσλ Αμηώλ. Ζ αθνζίσζε ζηνλ Θεό είλαη ην πξώην ζηάδην
ζηνλ πλεπκαηηθό δξόκν. Αληί λ‟ αλαπηύζζνπλ αθνζίσζε, νη
άλζξσπνη είλαη βπζηζκέλνη ζην «βαζύ σθεαλό» ηεο εγθόζκηαο
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δσήο. ηαλ αλαθηλήζεθε ην Γάια ηνπ Χθεαλνύ, ην πξώην πξάγκα
πνπ αλαδύζεθε ήηαλ δειεηεξηώδεηο αλαζπκηάζεηο (Υαιαράια).Σν
λέθηαξ (Ακξίηα) ήξζε αξγόηεξα. ηαλ αλαθηλείηαη ην γάια ηεο
πιηθήο ύπαξμεο, ε απάξλεζε (Βατξάγθπα) ζ‟ αλαδπζεί πξώηε. Σν
λέθηαξ ηεο επδαηκνλίαο ζα έξζεη αξγόηεξα. Ζ Βατξάγθπα είλαη ε
απάξλεζε ηεο ηαύηηζεο κε ηελ ύιε.
Οη ζπνπδαζηέο πξέπεη λ‟ αξρίζνπλ λα θαιιηεξγνύλ ην πλεύκα
ηεο ακνηβαίαο εθηίκεζεο θαη αξκνλίαο. Απηό ζα νδεγήζεη ζηε
ζσζηή ζπκπεξηθνξά. ηαλ νη ζπνπδαζηέο ελόο εθπαηδεπηηθνύ
νξγαληζκνύ αλαπηύζζνληαη κ‟ απηόλ ηνλ ηξόπν, ζα γίλνπλ
παξάδεηγκα γηα ηνλ ππόινηπν θόζκν. Οη ζπνπδαζηέο πξέπεη λ‟
απνβάιινπλ ζηελόκπαιεο θαη ηνπηθηζηηθέο αληηιήςεηο θαη λα
πξνεηνηκαζηνύλ λα ππεξεηήζνπλ ηελ θνηλσλία θαη ηνλ θόζκν. Δζείο
νη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα γίλεηε νη αγγειηνθόξνη πνπ ζα κεηαθέξεηε
ζηνλ θόζκν ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία ζα θαηαιήμνπλ όινη νη
πξπηάλεηο παλεπηζηεκίσλ θαη νη εηδηθνί ζηελ εθπαίδεπζε πνπ
βξίζθνληαη ζ‟ απηό ην ζπλέδξην.
(Υαηξεηηζκόο πνπ απεύζπλε ν Μπαγθαβάλ ζην Δζληθό
πκπόζην γηα ηνλ Πξνζαλαηνιηζκό πξνο ηηο Αμίεο, ζην Ακθηζέαηξν
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ξη άηπα άη ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ, ζηηο 24
επηεκβξίνπ, 1987)

Education is for Life,
not merely for a Living
Η Εκπαίδεςζε είναι για ηε Ζυή,
όσι απλά για ηεν Επιβίυζε
Μπάμπα
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ΝΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΑΨ
ΑΨΣΖ
Μεηά από ην ζεηζκό ηεο 12εο Ηαλνπαξίνπ 2010, εζεινληέο ηνπ
Οξγαληζκνύ άηπα άη ζπλερίδνπλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο
πιεγέληεο θαζεκεξηλά θαγεηό, κε αθνζίσζε, ελζνπζηαζκό θαη
αγάπε.

ΝΟΣΗΑ ΑΦΡΗΚΖ
Πεξίπνπ 5.000 κέιε άi θαη άιινη, απέδσζαλ θόξν ηηκήο ζηνλ
Μπαγθαβάλ ζε κηα εηδηθή ζπλάληεζε πνπ έγηλε ζην Νηoπξκπάλ ζηηο
26 Ηνπλίνπ 2011, κε ζέκα: «Ζ Εσή ηνπ, ην Έξγν ηνπ, ε Γηδαζθαιία
πνπ άθεζε». Μεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ ήηαλ ππνπξγνί θαη
αξρεγνί δηαθόξσλ ζξεζθεηώλ. Ο Τπνπξγόο Δπηθνηλσληώλ πνπ
παξίζηαην, ππνγξάκκηζε ην έξγν θαη ηελ νηθνπκεληθόηεηα ηεο
δηδαζθαιίαο ηνπ Μπαγθαβάλ. Δπίζεο αλαθέξζεθε ζην όηη νη
καζεηέο ηνπ ζηε Νόηηα Αθξηθή εθαξκόδνπλ ηε δηδαζθαιία,
πξνζθέξνληαο ζεκαληηθό έξγν ζηελ θνηλσλία. Ο επηθεθαιήο ηεο
Απνζηνιήο Ρακαθξίζλα ζηελ Αθξηθή δηεγήζεθε πώο ε πξνζσπηθή
επαθή πνπ είρε κε ηνλ άη ηνλ επεξέαζε ζην λα γίλεη κνλαρόο ηνπ
Σάγκαηνο Ρακαθξίζλα. Σέινο, ν ξη Κάιπαλ Ρέη, κέινο ηνπ
πκβνπιίνπ Πξαζάληη, κίιεζε γηα ην θαζνιηθό κήλπκα ηνπ
Μπαγθαβάλ, ηελ απνζηνιή ηεο Αγάπεο πνπ ζπλερίδεη λα εκπλέεη,
λα ελεξγνπνηεί θαη λα κεηακνξθώλεη απηνύο πνπ αθνινπζνύλ ηε
δηδαζθαιία ηνπ.

Ζ.Π. Α.
ηηο 8 Μαΐνπ 2011, δύν εβδνκάδεο κεηά ηελ αλαρώξεζε ηνπ νπάκη
από ην θπζηθό ζώκα ηνπ, ν Οξγαληζκόο άηπα άη Ακεξηθήο,
Πεξηνρήο 8, νξγάλσζε ζπλάληεζε ζην Νόξγνπνθ ηεο Καιηθόξληα,
ηελ νπνία παξαθνινύζεζαλ 500 πεξίπνπ άηνκα. Ο Πξόεδξνο ηνπ
Οξγαληζκνύ ζύκηζε ζην αθξναηήξην όηη ν Μπαγθαβάλ ηόληδε ζε
πνιιέο από ηηο νκηιίεο ηνπ, όηη ν νπνηνζδήπνηε ζα κπνξνύζε λα
έρεη κέζα ηνπ, αλά πάζα ζηηγκή, ηελ εκπεηξία ηεο παξνπζίαο ηνπ. Ο
Γξ. Ναξεληξαλάη Ρέληπ, Γηεπζπληήο ηνπ Παγθνζκίνπ Ηδξύκαηνο
άηπα άη, δηεγήζεθε πνιιέο εκπεηξίεο αγάπεο από ηα ηαμίδηα ηνπ
ζε όιν ηνλ θόζκν θαηά ην 2010. Βεβαίσζε όηη ηα πξνγξάκκαηα ζην
Πξαζάληη Νίιαγηακ ζα ζπλερηζηνύλ θαλνληθά θαη θάιεζε όινπο λα
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εζηηαζηνύλ ζηνλ πςειό ζηόρν, πνπ είλαη ε εκπεηξία ηεο ζετθήο
θύζεο ηνπ θαζελόο.

ΗΣΑΛΗ Α
Από ηνλ Μάξηην ηνπ 2011 θαη θάζε ηειεπηαίν αββαηνθύξηαθν ηνπ
κήλα, ν Ηηαιηθόο Οξγαληζκόο άηπα άη εθαξκόδεη ζην ζπγθξόηεκα
“Mother Sai” ζην Βαξάιιν Πόκπηα, έλα πξόγξακκα κε ηίηιν
«Αλαθνύθηζε», όπνπ 30 κέιε ηνπ θξνληίδνπλ 15 αλαπήξνπο κε
νηθνλνκηθό πξόβιεκα. Σνπο θηινμελνύλ, ηνπο πεξηπνηνύληαη, ηνπο
δηαζθεδάδνπλ θαη ηνπο παξέρνπλ ηαηξηθή θξνληίδα.
ηηο 30 Απξηιίνπ 2011 έγηλε ζπλάληεζε ζε εζληθό επίπεδν όπνπ
παξεπξέζεθαλ πάλσ από 600 κέιε θη έγηλαλ ζπδεηήζεηο κε ζέκα:
«Σν Κίλεκα άη ζπλερίδεηαη: Ζ Εσή ζαο είλαη ην Μήλπκά κνπ».
Παξεπξέζεθαλ, κίιεζαλ θαη αθεγήζεθαλ εκπεηξίεο, δηάθνξεο
πξνζσπηθόηεηεο ηνπ Ηηαιηθνύ Οξγαληζκνύ.

ΑΤΣΡ ΑΛΗ Α
Πξνεηνηκαδόκελνη γηα πξνζθύλεκα ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ ηνλ
Ηνύιην 2011, λένη από ηελ Νέα Νόηηα Οπαιία ηεο Απζηξαιίαο
ζπκκεηείραλ ζε πνιιά πξνγξάκκαηα ππεξεζίαο, σο κέξνο ηεο
πλεπκαηηθήο πεηζαξρίαο ηνπο. Σν ζεκαληηθόηεξν πξόγξακκα ήηαλ ε
βνήζεηα ζε γπλαίθεο ηεο Παπνύα, Νέαο Γνπτλέαο. ύκθσλα κε
ζηαηηζηηθέο, κία ζηηο επηά γπλαίθεο ηεο πεξηνρήο πεζαίλεη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ. Οη λένη εηνίκαζαλ 999 παθέηα κε ό,ηη
ρξεηάδεηαη λα έρεη κηα γπλαίθα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ
(ζαπνύλη, μπξάθη, ζπάγθν, πιαζηηθό ζεληόλη, γάληηα, γάδεο, θ.ιπ.).
Απηά, καδί κε νδεγίεο, ζηάιζεθαλ ζε έγθπεο γπλαίθεο ζηελ Παπνύα
ηεο Νέαο Γνπτλέαο.

ΜΔΞΗΚΟ
Από ηηο 21 κέρξη 24 Απξηιίνπ 2011, 150 λένη από ελλέα ρώξεο
(Αξγεληηλή, Βξαδηιία, Κνινκβία, Γνπαηεκάια, Κόζηα Ρίθα, Δι
αιβαληόξ, Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία, Βελεδνπέια θαη Μεμηθό),
ζπκκεηείραλ ζηε 13ε ζπλάληεζε Λαηηλνακεξηθαληθήο Νενιαίαο άη
πνπ έγηλε ζηελ Πόιε ηνπ Μεμηθνύ. Με πνιιέο ζεκαληηθέο
πξνζσπηθόηεηεο παξνύζεο, έγηλαλ ζπδεηήζεηο θαη θύθινη εξγαζηώλ
κε ζέκα: «Αληηιεθζείηε όηη ινη νη Νένη κπνξνύλ λα γίλνπλ Ηδαληθνί
Ζγέηεο άη», πνπ νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ε θαιιηέξγεηα θαη
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ε αλάπηπμε ηεο Ζγεζίαο άη ζα επηηεπρζεί ζπλερίδνληαο ηα
πξνγξάκκαηα Τπεξεζίαο θαη Δθπαίδεπζεο.

ΚΑΕΑΚΣΑΝ
Από ηηο 8 κέρξη ηεο 10 Απξηιίνπ 2011, γύξσ ζηα 50 κέιε από επηά
πόιεηο ηεο ρώξαο πξόζθεξαλ ππεξεζία ζην Αλάξ. Δζεινληέο
εξγάζηεθαλ ζθιεξά επηζθεπάδνληαο έλα ηαηξείν. Πξόζθεξαλ
λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο θαη καζήκαηα Αμηώλ ζε δαζθάινπο ηνπηθνύ
ζρνιείνπ (αμίεο από ηελ εζληθή παξάδνζε, αγάπε γηα ηε ρώξα θαη
αγάπε γηα ηε θύζε). Οξγαλώζεθαλ επίζεο καζήκαηα Αμηώλ γηα
ηνπο καζεηέο, κε ηνπο νπνίνπο έθαλαλ καδί ρεηξνηερλίεο θαη
παηρλίδηα. ην ηέινο, 270 πεξίπνπ άηνκα ζπκκεηείραλ ζε δεκόζηα
ζπλάληεζε κε ζέκα ηελ Τπεξεζίαο ηνπ Μπαγθαβάλ ζηελ Ηλδία,
κνπζηθή ζπλαπιία, ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα από παηδηά, θαζώο θαη
πξνζθνξά γιπθώλ σο Πξαζάληακ. Έγηλε επίζεο παξνπζίαζε ησλ
Αλζξσπίλσλ Αμηώλ θαη ηεο Δλόηεηαο ησλ Θξεζθεηώλ ζηνπο
πξνέδξνπο ησλ ηνπηθώλ ζπκβνπιίσλ απνζηξάησλ θαη ζε
πξντζηακέλνπο δηαθόξσλ εθθιεζηώλ.

ΔΛΒΔΣΗ Α
Από ηνλ Ννέκβξην κέρξη ηνλ Απξίιην, ηα κέιε ηνπ Κέληξνπ άη ηεο
Γελεύεο καγεηξεύνπλ θάζε δεύηεξν άββαην γηα 80-90 άηνκα πνπ
θηινμελνύληαη ζε ρώξν ηνπ ηνπηθνύ ηξαηνύ σηεξίαο. Άιινη
εζεινληέο δίλνπλ ηξόθηκα ζε άπνξνπο, επηζθέπηνληαη αζζελείο κε
Αιηζράηκεξ, όπσο θαη αζζελείο κε λνεηηθή πζηέξεζε.
ηελ πόιε Σηηζίλν, ζηα ζύλνξα κε ηελ Ηηαιία, έγηλε εζληθή
ζπλάληεζε κε ζέκα: «Πλεπκαηηθή Μεηακόξθσζε θαηά ην Ηδεώδεο
άη», όπνπ 90 πεξίπνπ άηνκα παξαθνινύζεζαλ πνηθίιεο
δξαζηεξηόηεηεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη κηα ζπλαπιία κε ηελ Νηάλα
Σδηιέζπη.

ΚΟΤΒΔΨΣ
ηηο 22 Απξηιίνπ 2011, ην Κέληξν άηπα άη ηνπ Κνπβέηη, βνήζεζε
ζηελ εηήζηα δηνξγάλσζε γηνξηήο ζην «άληη», ζρνιείνπ παηδηώλ κε
εηδηθέο αλάγθεο. Παξεπξέζεθαλ πξνζσπηθόηεηεο, ελώ ηα παηδηά
παξνπζίαζαλ έλα πνιύ ελδηαθέξνλ πνιηηηζηηθό πξόγξακκα πνπ
έθιεηζε κε ην Άξαηη ζηνλ Μπαγθαβάλ.
- Παγθόζκην Ίδξπκα άηπα άη
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ΗΝΓΗΑ
Άληξα Πξαληέο: Έλα ζεκαληηθό έξγν πδξνδόηεζεο κε πόζηκν
λεξό έγηλε από ηνλ Οξγαληζκό άη γηα ηα ρσξηά Νηαιιαπάιη θαη
Μπνπξνύγθνπ Σζέηνπ. Ο Οξγαληζκόο άη ηεο πεξηνρήο
Βηδηαλάγθαξακ,
ζπγθξόηεζε
θηλεηό
νθζαικηαηξείν
όπνπ
εμεηάζηεθαλ πεξηζζόηεξνη από 140 αζζελείο θαη ρεηξνπξγήζεθαλ
γηα θαηαξξάθηε 30 άηνκα. ηηο 15 Ηνπιίνπ άξρηζε ζην Βνκπίιη, ε
δηαλνκή ηξνθίκσλ ζε ζπίηηα απόξσλ νηθνγελεηώλ. ηελ πεξηνρή
Νηειόξ άξρηζε ε δηαλνκή ζξεπηηθνύ θαγεηνύ ζε παηδηά πνπ
πάζρνπλ από Έηληο. ηε Νηειόξ εγθαηληάζηεθε έλα αθόκε
νξθαλνηξνθείν από κέιε ηνπ Οξγαληζκνύ Τπεξεζίαο άη.
Αζζάκ: Μέιε ηνπ Οξγαληζκνύ άηπα άη ηνπ Αζζάκ
αληαπνθξίζεθαλ γξήγνξα ζηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ
εμαηηίαο πιεκκύξσλ ζηελ πεξηνρή, πξνζθέξνληαο πξάγκαηα
ακέζνπ αλάγθεο ζηα ζύκαηα, θαζώο θαη ηξόθηκα ζε 410 πεξίπνπ
νηθνγέλεηεο.
Σακίι Ναληνύ: ηηο 12 θαη 13 Ηνπιίνπ 2011, ν Οξγαληζκόο άηπα
άη ζπγθέληξσζε θαη πξόζθεξε ζρνιηθά είδε ζε 5.214 καζεηέο 44
ζρνιείσλ πνπ έρεη πηνζεηήζεη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο ρσξηώλ.
.
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ΚΔΦΔΗ ΓΗΑΣΖΝ
ΖΜΔΡΑ
(πσο αλαγξάθνληαη θαζεκεξηλά ζηνλ Πίλαθα ηνπ Πξαζάληη
Νίιαγηακ, από Οκηιίεο ηνπ Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα)
1 επηεκβξίνπ 2011 - Δνξηαζκόο ηεο Γέλλεζεο ηνπ Γθαλέζα
Ο Γθαλέζα ή Βηλάγηαθα (Vinayaka) είλαη ε ελζάξθσζε ηεο επθπΐαο.
ην ηαμίδη ηεο δσήο ζα αληηκεησπίζεηε πνιιά εκπόδηα (Vighnas). Οη
πξνζεπρέο ζαο ζηνλ Γθαλέζα, ή Γθαλαπάηη, ή πην γλσζηό σο
Βηληέζβαξα (Vighneswara) - ζα ζαο βνεζνύλ, απνκαθξύλνληαο
απηά ηα εκπόδηα θcη ειαρηζηνπνηώληαο ηα πξνζθόκκαηα. Ζ αγάπε
είλαη ην ζεκαληηθόηεξν ζηνηρείν ηεο δσήο. Μόλν κέζσ ηεο αγάπεο
κπνξείηε λα ελνπνηήζεηε ηνλ θόζκν. Ζ απνπζία ηεο αγάπεο είλαη ε
αηηία ηνπ κίζνπο - απηό δε ην κίζνο είλαη πνπ ππνλνκεύεη ηελ
αιεζηλή θύζε ηνπ αλζξώπνπ. Παξά ην γεγνλόο όηη είλαη δύζθνιν
λα ηξέθεη θαλείο κέζα ηνπ κίζνο, ελώ είλαη πνιύ επθνιόηεξν λα
πξνάγεη ηελ αγάπε, νη άλζξσπνη αζρνινύληαη δηαξθώο κε ην λα
θάλνπλ απηό πνπ είλαη δύζθνιν! Δγώ όκσο ζαο ιέγσ: από ζήκεξα
θηόιαο, απνβάιεηε ηνλ εγσηζκό ζαο (Swaartha). ηξέςηε ηνλ λνπ
ζαο πξνο ηνλ Όςηζην Θεό (Parartha), αξρίζηε λα δείηε αθηεξσκέλνη
ζηελ Αιήζεηα (Yadaartha) - έηζη ζα εμαγηάζεηε ηε δσή ζαο.
Δλαπνζέζηε ηελ πίζηε ζαο ζηνλ Θεό θαη εθπιεξώλεηε θαζεκεξηλά
ην θαζήθνλ ζαο ζην κέγηζην ησλ ηθαλνηήησλ ζαο. Γηαπνηηζηείηε κε
αγάπε θαη αξρίζηε λα ηε κνηξάδεζηε κε όινπο! Δάλ θεξδίζεηε ηελ
αγάπε ηνπ Θενύ έζησ θαη ζε ειάρηζην βαζκό, ζα βηώζεηε άπεηξε,
απεξίγξαπηε ραξά.
- Μπάκπα
2 επηεκβξίνπ 2011
Σν λα ιέηε ηελ αιήζεηα είλαη εύθνιν, ελώ ην λα θαηαθεύγεηε ζηα
ςέκαηα είλαη κηα πεξίπινθε δηαδηθαζία. Πξέπεη λα κπείηε ζε πνιύ
θόπν, δηόηη γηα λα θαιύςεηε έλα ςέκα πξέπεη λα εθεύξεηε θαη λα
πείηε πεξηζζόηεξα ςέκαηα! Γη' απηόλ ηνλ ιόγν ε ξήζε δηδάζθεη: «Να
ιέηε ηελ αιήζεηα, λα ιέηε ό,ηη είλαη επράξηζην. Μελ εθζηνκίδεηε κηα
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δπζάξεζηε αιήζεηα»12. Ο Θεόο είλαη ε ελζάξθσζε ηεο αιήζεηαο. Ζ
αιήζεηα είλαη ην ζεκέιην ηνπ ζύκπαληνο. Απηή ε αιήζεηα ππεξβαίλεη
ηνλ λνπ θαη ηελ νκηιία θαη είλαη ππεξάλσ ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ρώξνπ.
Έρεηε ρξένο λα ηεξείηε ζηε δσή ζαο απηή ηελ Αξρή ηεο Αιήζεηαο.
Πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε όηη ν Θεόο είλαη παληαρνύ Παξώλ θαη
ηα πάληα Πιεξώλ. Μόλν όηαλ κπνξέζεηε λα αλαγλσξίζεηε ηελ
παληαρνύ Παξνπζία ηνπ Θενύ ζα κπνξέζεηε λα Σνλ βηώζεηε.
- Μπάκπα
3 επηεκβξίνπ 2011
Ζ ιέμε „Βέδα‟ πξνέξρεηαη από ηε ξίδα „Βηλη‟ (Vid), πνπ ζεκαίλεη
„γλσξίδσ‟. Σν λόεκα ηεο ιέμεο „Βέδα‟ πεξηγξάθεηαη κε ηελ
αθόινπζε θξάζε: «Απηό πνπ απνθαιύπηεη θαη θαλεξώλεη θάζε
γλώζε είλαη Βέδα»13. Σα ηεξά θείκελα ησλ Βεδώλ δηδάζθνπλ ζηνλ
θαζέλα ό,ηη ηνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπ πξόνδν. Δπίζεο,
ηνπ δηδάζθνπλ κέζα θαη κεζόδνπο γηα λα ππεξληθήζεη όιεο ηνπ ηηο
ζιίςεηο θαη ηνπο πόλνπο, θαη λ‟ απνθηήζεη ςπρηθή γαιήλε. Δπεηδή νη
ζνθνί ησλ αξραίσλ ρξόλσλ επεδίσθαλ κε θαζαξή ςπρή ηελ
πλεπκαηηθή θώηηζε παξάιιεια κε ηηο πιηθέο επηδηώμεηο ηνπο, είραλ
ηελ θαιή ηύρε λα ιάβνπλ από ηνλ Θεό ην κήλπκα ησλ Βεδώλ.
Δθείλνη νη αξραίνη δηδάζθαινη ήηαλ ηόζν αληδηνηειείο θαη γεκάηνη
ζπκπόληα θαη αγάπε, πνπ κνηξάδνληαλ ό,ηη είραλ ιάβεη κε όινπο
ηνπο αλαδεηεηέο πνπ ηνπο πιεζίαδαλ, ώζηε λα ληώζνπλ θη εθείλνη
ηελ ίδηα πλεπκαηηθή αγαιιίαζε. Σα ιόγηα ησλ Βεδώλ είλαη αηώληα θαη
παληαρνύ παξόληα αλά πάζα ζηηγκή, ζαλ ηε δύλακε ηεο
βαξύηεηαο. Σν κήλπκα ησλ Βεδώλ κπνξεί λα ην ιάβεη ν θαζέλαο,
ζαλ απνηέιεζκα ηεο πλεπκαηηθήο ηνπ άζθεζεο θαη ηεο ηθαλόηεηάο
ηνπ λα ζπγθεληξώλεηαη. Έηζη βηώλεη ηε ζεία επδαηκνλία πνπ ραξίδεη
ε εθαξκνγή ηνπ κελύκαηνο.
- Μπάκπα
4 επηεκβξίνπ 2011
Ζ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ ηεο αλζξώπηλεο δσήο είλαη ε
πξαγκάησζε ηνπ Θετθνύ Δαπηνύ. Γηα λα θζάζεη θαλείο ζ‟ απηή ηελ
πξαγκάησζε πξέπεη λα είλαη νινθιεξσηηθά απαιιαγκέλνο από
παξνξκήζεηο θαη έλζηηθηα. Λύηξσζε είλαη, κε ηελ πξαγκαηηθή
12
13

“Sathyam brooyath; Priyam brooyath; na brooyath Sathyam Apriyam”
“Vidam thu anena ithi Vedah”
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έλλνηα ηνπ όξνπ, ε ειεπζεξία από ηα δεζκά απηώλ ησλ
παξνξκήζεσλ. Απηέο είλαη δύν εηδώλ: σθέιηκεο θαη βιαβεξέο. Οη
σθέιηκεο είλαη δηαπνηηζκέλεο κε αγηόηεηα, ελώ νη βιαβεξέο
πνιιαπιαζηάδνληαη κέζα ζηνλ λνπ θαη ηνλ θάλνπλ νινέλα πην
αλεμέιεγθην θαη αζηαζή, ελδπλακώλνληαο ηηο επηζπκίεο ηνπ γηα
εμσηεξηθέο απνιαύζεηο. Δάλ ελζαξξύλεηε θαη θαιιηεξγείηε ηηο
επεξγεηηθέο παξνξκήζεηο, απηέο νύηε ζα πνιιαπιαζηάδνληαη
αλεμέιεγθηα ζαλ ηηο βιαβεξέο, νύηε ζα αηρκαισηίδνπλ ηνλ λνπ επ‟
αόξηζηνλ - γίλνληαη ζαλ ηνπο ςεκέλνπο ζπόξνπο, πνπ δελ κπνξνύλ
λα θπηξώζνπλ. Έηζη, εάλ εκκέλεηε ζηηο επεξγεηηθέο παξνξκήζεηο,
ζα κπνξέζεηε εύθνια λ‟ απνθηήζεηε ηε γλώζε ηνπ Θενύ.
Παξαδείγκαηα επεξγεηηθώλ παξνξκήζεσλ είλαη ηα απνηειέζκαηα
δξαζηεξηνηήησλ όπσο ε ζπλαλαζηξνθή κε κεγάιεο ςπρέο
(Μαράηκαο), ε εθδήισζε επιάβεηαο απέλαληί ηνπο, ε ζπλνκηιία καδί
ηνπο, ε ηήξεζε ησλ δηδαζθαιηώλ ηνπο θαζώο θαη ε θηιαλζξσπία, ε
αλεθηηθόηεηα, ε αγάπε, ε ππνκνλή, ε αιήζεηα, ην ζάξξνο, ε
εγθξάηεηα, ε κε-βία, θ.ιπ.
- Μπάκπα
5 επηεκβξίνπ 2011
Γάζθαινη! Πξέπεη λα εκπλέεηε ηνπο καζεηέο ζαο κε ην παξάδεηγκά
ζαο. Πξέπεη λα ζπλδπάδεηε ηελ πξαθηηθή δηδαζθαιία κε ηα
πξόηππα εζηθήο ζπκπεξηθνξάο, αθξηβώο όπσο νη εθπαηδεπηέο
ζσκαηηθήο αγσγήο πνπ πξώηα δείρλνπλ ζηνπο καζεηέο ηηο
αζθήζεηο πνπ πξέπεη λα θάλνπλ. Μεηαδώζηε ζηνπο καζεηέο ζαο ηηο
δηδαζθαιίεο κεγάισλ θαη επγελώλ ςπρώλ! Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα
έρεη ζαλ ζηόρν ηεο ηελ πλεπκαηηθή εμύςσζε. Γελ πξέπεη νη λένη λα
ηελ αθνινπζνύλ απνβιέπνληαο ζηελ απόθηεζε πηπρίσλ γηα έλαλ
θαιό κηζζό, αιιά λα ηελ επηδηώθνπλ ζαλ κηα πξνεηνηκαζία γηα κηα
„θαιή θαγαζή‟ δσή. Πξέπεη λα δηδάζθεηε ζηνπο καζεηέο πεηζαξρία,
ηήξεζε ηεο ηαπεηλνθξνζύλεο θαη ηνπ ζεβαζκνύ, θαη λα ηνπο
εκπλέεηε ην πλεύκα ηεο αληδηνηεινύο ππεξεζίαο ζηελ θνηλσλία, ην
πλεύκα ηεο ζπληξνθηθόηεηαο θαη ηεο αιιειεγγύεο. Δλζηαιάμηε
ζηνπο καζεηέο ζαο απηνπεπνίζεζε θαη ζάξξνο. Δλώζηε ηνπο κέζσ
ηεο αγάπεο. Μελ αθήλεηε λα ππάξρεη κέζα ζαο ρώξνο γηα ζπκό,
δήιεηα ή κίζνο. Γηδάμηε ζηα παηδηά Αγλόηεηα, Τπνκνλή, θαη
Δπηκνλή14. Δμνπιηζκέλνη κε απηέο ηηο ηξεηο ηδηόηεηεο, νη καζεηέο
14

Σηα Αγγλικά ηα ηπία Π: Purity, Patience and Perseverance.
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ζαο ζα κπνξνύλ λα πξνζηαηεύζνπλ ηε ρώξα καο θαιύηεξα από
νπνηνλδήπνηε ζηξαηό ή αηνκηθή βόκβα. ηαλ ε Αιήζεηα, ην Γίθαην
θαη ε Δλάξεηε πκπεξηθνξά πξνζηαηεύνληαη, ε ρώξα καο ζα είλαη
επίζεο πξνζηαηεπκέλε θαη αζθαιήο.
- Μπάκπα
6 επηεκβξίνπ 2011
Οη κε-αγλέο ξνπέο νδεγνύλ ζε βιαβεξέο ζπλήζεηεο, όπσο π.ρ. ε
αζπγθξάηεηε επηζπκία λα βιέπεηε πξάγκαηα πνπ ηθαλνπνηνύλ ηνπο
θαηώηεξνπο πόζνπο, λα ηξώηε θαγεηά πνπ είλαη γεκάηα νπζίεο πνπ
πξνθαινύλ ππεξδξαζηεξηόηεηα θαη πάζε θαη λα πίλεηε δηεγεξηηθά
πνηά πνπ θαηαζηξέθνπλ ηελ πξνζσπηθόηεηά ζαο πξνθαιώληαο
ζαο ζπκό, απηαπάηεο, απιεζηία, ππεξνςία, δόιν, κίζνο, θζόλν,
θ.ιπ. Απηέο νη κε-αγλέο ξνπέο είλαη ηξηώλ εηδώλ: νη ξνπέο πνπ
πξνέξρνληαη από ηα εγθόζκηα, νη δηαλνεηηθέο ξνπέο ησλ ινγίσλ θαη
νη ζσκαηηθέο. Οη ζσκαηηθέο σζνύλ ηνπο αλζξώπνπο ζην λα
επηζπκνύλ κηα όκνξθε θπζηθή εκθάληζε, έλα δπλαηό γεξνδεκέλν
ζώκα, έλα ιείν θαη θσηεηλό δέξκα πνπ πνηέ δελ ζα παξακνξθσζεί
από ξπηίδεο, θαη κεγάινπο, δπλαηνύο κπο. Οη δηαλνεηηθέο ξνπέο
παξαθηλνύλ ηνπο ινγίνπο λα επηζπκνύλ αλαγλώξηζε σο
αζπλαγώληζηνη εηδήκνλεο ζηελ εηδηθόηεηά ηνπο θαη λα ιαρηαξνύλ
ηελ ήηηα θάζε αληαγσληζηνύ. Σέινο, νη εγθόζκηεο ξνπέο θάλνπλ ηνλ
άλζξσπν λα επηζπκεί αζπγθξάηεηα ηε δόμα, ηελ εμνπζία θαη ηε
δύλακε, ην θύξνο, ην κεγαιείν θαη ηελ επίδεημε. ια απηά είλαη
παξνξκήζεηο. αο δέλνπλ ζηνλ αζηακάηεην ηξνρό ησλ γελλήζεσλ
θαη ζαλάησλ θαη ζαο αηρκαισηίδνπλ ζ' απηόλ ηνλ γήηλν θόζκν.
- Μπάκπα
7 επηεκβξίνπ 2011
Από ηηο θαπηέο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ ηεξάζηηεο πνζόηεηεο λεξνύ
κεηαηξέπνληαη ζε αηκό, ζπζζσξεύνληαη ζε ζύλλεθα θαη
επηζηξέθνπλ ζηε γε σο βξνρή. Απηό απμάλεη ηε ζπγθνκηδή ησλ
δεκεηξηαθώλ θαη θάλεη ηε γε θαηαπξάζηλε θαη γεκάηε βιάζηεζε. Σν
ζαύκα είλαη όηη, παξά ηελ ηεξάζηηα αλάιεςε λεξνύ από ηε γε θαη
ηηο λεξνπνληέο πνπ αθνινπζνύλ, ην επίπεδν ησλ σθεαλώλ δελ
θαηεβαίλεη νύηε έλα εθαηνζηό! Δπίζεο, κνινλόηη ρηιηάδεο πνηακνί
εθβάιινπλ ζηηο ζάιαζζεο, ην επίπεδν ησλ σθεαλώλ δελ απμάλεηαη.
Παξνκνίσο, νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ πξνζζέζεη ζηε γλώζε ηνπο
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ζπλεηδεηνπνίεζε πνπ έρνπλ θεξδίζεη εθαξκόδνληαο ζηε δσή ηνπο
ηα δηδάγκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζ‟ απηέο - δελ επεξεάδνληαη πνηέ
νύηε από επαίλνπο νύηε από θαηεγνξίεο, όζεο θη αλ είλαη θαη απ'
όπνπ θη αλ πξνέξρνληαη. Ζ θαξδηά ηνπο παξακέλεη αγλή,
αλεπεξέαζηε θαη γαιήληα.
- Μπάκπα
8 επηεκβξίνπ 2011 - Δνξηαζκόο λακ
Σν ηεξάζηην δέληξν πνπ νλνκάδεηαη λνπο έρεη δύν ζπόξνπο: ηηο
παξνξκήζεηο θαη ηε δσηηθή πλνή (Πξάλα). Ο ζπόξνο γίλεηαη
δέληξν, θαη ην δέληξν παξάγεη μαλά ζπόξν. Γηα λα εμαγληζηνύλ νη
παξνξκήζεηο θαη γηα λα εμαγληζηεί καδί ηνπο θαη ν λνπο από
αξλεηηθέο επηξξνέο, πξέπεη λα εμνπδεηεξσζεί ε άγλνηα. Ζ άγλνηα
δελ πθίζηαηαη κόλε ηεο, έρεη έλαλ απόγνλν: ην „εγώ‟ ή εγσηζκό
(Ahamkara), πνπ είλαη έλαο δαίκνλαο. Απηόο ν δαίκνλαο έρεη επίζεο
δύν παηδηά: ηηο πξνζθνιιήζεηο ή πάζε (Raga) θαη ηηο παξνξκήζεηο
(Vasana). Απηά ηα δύν παηδηά είλαη αδέιθηα, ζηελά ζπλδεδεκέλα
κεηαμύ ηνπο: κέζσ ησλ πξνζθνιιήζεσλ απνθηώληαη ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπ „εγώ‟ θαη ηνπ „δηθό κνπ‟, ηα νπνία πξνθαινύλ
επηζπκίεο, θαη νη επηζπκίεο πξνμελνύλ έγλνηεο θαη αλεζπρίεο.
πλεπώο, πξέπεη λα απνβάιεηε ην „εγώ‟, ηηο πξνζθνιιήζεηο θαη λα
εμνπδεηεξώζεηε ηηο παξνξκήζεηο. Με ηνλ δηαινγηζκό θαη ηηο
πλεπκαηηθέο αζθήζεηο, κπνξείηε λα ππεξληθήζεηε ηελ άγλνηα, ην
„εγώ‟, ηηο πξνζθνιιήζεηο θαη λα εμαγλίζεηε ηηο παξνξκήζεηο. Απηό
ζα ζαο απειεπζεξώζεη πλεπκαηηθά.
Μπάκπα
9 επηεκβξίνπ 2011
Ζ θαηαλόεζε θαη αθνκνίσζε ησλ πλεπκαηηθώλ δηδαγκάησλ είλαη
άκεζα αλάινγε κε ηνλ βαζκό ππνκνλήο πνπ έρεη ν δηδαζθόκελνο
θαζώο θαη κε ην βαζκό πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ επθπΐα ηνπ. Οη άγηεο
γξαθέο ηεο Ηλδίαο ππνγξακκίδνπλ ηελ αμία ηεο εθαξκνγήο ησλ
δηδαγκάησλ ζηελ πξάμε, θαζώο θαη ηελ αλάγθε λα βεβαηώλεηαη ν
καζεηήο γηα ηηο πλεπκαηηθέο αιήζεηεο πνπ δηδάρζεθε κόλν κέζσ
ηνπ πξνζσπηθνύ βηώκαηνο ηεο επηξξνήο ηνπο. Αθνύ αθνκνηώζεηε
ηα θείκελα θαη απνθηήζεηε βησκαηηθέο εκπεηξίεο από ηελ εθαξκνγή
ησλ δηδαγκάησλ ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ζαο, όρη κόλν ζα
δερζείηε Θεία Δπδαηκνλία θαη Υάξε, αιιά ζα κπνξείηε επίζεο λα
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κνηξάδεζηε ηε ζνθία θαη ηε ραξά πνπ ελζηαιάδνπλ κέζα ζαο κε
άιινπο ζπλαλζξώπνπο ζαο.
- Μπάκπα
10 επηεκβξίνπ 2011
Να ζπκάζηε: όπνηνο είλαη ππόδνπινο ησλ παξνξκήζεσλ θαη ησλ
ξνπώλ ηνπ, ζηεξείηαη ζνθίαο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, δελ είλαη παξά
έλα αδύλακν πιάζκα! Παξόια απηά, κόιηο μεξηδώζεη από κέζα ηνπ
ηηο παξνξκήζεηο, κπνξεί λα μαλαθεξδίζεη ηε ζετθή ηνπ θύζε, πνπ
έραζε ιόγσ ηεο ακέιεηάο ηνπ. Οη παξνξκήζεηο εηζβάιινπλ ζην
πεδίν ηεο θαξδηάο θαη πξνθαινύλ αηειείσηα πξνβιήκαηα. Φέξλνπλ
ζηνλ λνπ ζαο μαλά θαη μαλά ηηο απνιαύζεηο, αλακνριεύνληαο ηελ
αλάκλεζε παιαηώλ βησκάησλ, έηζη πνπ λ‟ αξρίδεηε λα ηα πνζείηε εθ
λένπ. Οη πόζνη απηνί θάλνπλ ηηο αηζζήζεηο θαη ηνλ λνπ λα
εκπιέθνληαη ζε έληνλεο θαη δηεγεξηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, θη έηζη
πξνζπαζείηε δηαξθώο λ‟ απνθηήζεηε θαη λ‟ απνιαύζεηε ηα
αληηθείκελα ησλ πόζσλ θαη ησλ επηζπκηώλ ζαο. ια απηά
ζπκβαίλνπλ κέζα ζε κηα ζηηγκή, πνπ ιέεη ν ιόγνο - ηόζν
ιεπηνθπώο επελεξγνύλ νη παξνξκήζεηο, ηόζν παλίζρπξεο είλαη.
Απηέο είλαη ε αηηία θάζε εγθόζκηαο επηπρίαο. Δάλ ππάξρνπλ κέζα
ζηνλ άλζξσπν, θαηαζηξέθνπλ όιε ηνπ ηελ αγλόηεηα. Δάλ έρνπλ
εμαιεηθζεί από κέζα ηνπ, ν λνπο ηνπ έρεη θξπζηάιιηλε δηαύγεηα θαη
αγλόηεηα.
- Μπάκπα
11 επηεκβξίνπ 2011
‟ απηή ηελ επνρή ηεο ηερλνινγίαο, γίλεηαη νινέλα δπζθνιόηεξν ην
λα δήζεη θαλείο κηα γαιήληα δσή. Άλδξεο θαη γπλαίθεο γίλνληαη
ζηόρνη δηαθόξσλ εηδώλ ζσκαηηθώλ θαη ςπρηθώλ πξνβιεκάησλ.
Π.ρ. ζε πνιιέο ρώξεο πνπ έρνπλ αλώηεξν επίπεδν πνιηηηζκνύ, νη
άλζξσπνη έρνπλ ράζεη ηελ απόιαπζε ηνπ θπζηνινγηθνύ λπρηεξηλνύ
ύπλνπ - βηώλνπλ κόλν ηνλ ηερλεηό ύπλν πνπ πξνθαιείηαη από ηα
ράπηα πνπ θαηαπίλνπλ. αλ ζπλέπεηα απηώλ ησλ ραπηώλ θαη
πνιιώλ άιισλ θαξκάθσλ πνπ παίξλνπλ γηα λα απνηξέςνπλ άιια
ελνριήκαηα, ππνθέξνπλ νινέλα πεξηζζόηεξν από θαξδηνπάζεηεο
θαη πςειή πίεζε. ηνλ ηέινο θαηαληνύλ αξξσζηεκέλα ξάθε. Οη
άλζξσπνη είλαη βπζηζκέλνη ζηνλ θόβν θαη ηελ αλεζπρία. Γελ έρνπλ
θακία αλάπαπζε. Αθελόο ηα ράπηα θαη νη θάςνπιεο παξάγνληαη αλά
εθαηνκκύξηα, αθεηέξνπ όκσο ε γεληθή πγεία δελ έρεη βειηησζεί νύηε
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ζην ειάρηζην. Δθηόο απηνύ, έρνπλ εκθαληζηεί λέα είδε αζζελεηώλ
πνπ αλαπηύζζνληαη ηαρύηαηα. Μόλν ιίγνη άλζξσπνη κε λόεζε θαη
δηνξαηηθόηεηα έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ
δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ ηεο Γηόγθα, ησλ ηεξώλ θεηκέλσλ ησλ Βεδώλ
θαη άιισλ κνξθώλ πλεπκαηηθόηεηαο. Έρνπλ δε επηβεβαηώζεη ηα
ζπκπεξάζκαηά ηνπο απηά κε βησκαηηθέο εκπεηξίεο.
- Μπάκπα
12 επηεκβξίνπ 2011
Ο λνπο έιθεηαη πξνο ηα εμσηεξηθά πξάγκαηα ηνπ θόζκνπ κέζσ ηεο
ξνπήο ηνπ ζηελ πξνζθόιιεζε. Δμαηηίαο απηώλ ησλ παξνξκήζεσλ
ή ξνπώλ αξρίδεη λα ζηνράδεηαη ηα αληηθείκελα ησλ επηζπκηώλ ηνπ
θαη λα επηθεληξώλεηαη ζπλερώο ζηηο επράξηζηεο ηδηόηεηέο ηνπο.
Υσξίο απηέο ηηο παξνξκήζεηο, ν λνπο δελ ζα επεξεαδόηαλ θαζόινπ
από ηνλ εμσηεξηθό θόζκν. Γηόηη, ν λνπο είλαη ζαλ έλα θνκκάηη
ύθαζκα πνπ παίξλεη ην ρξώκα κε ην νπνίν ην βάθνπκε. Οη αγλέο
(αηηβηθέο) παξνξκήζεηο ηνλ θάλνπλ θαηάιεπθν, νη ππεξδξαζηήξηεο
(Ραηδαζηθέο) ηνλ θάλνπλ θαηαθόθθηλν, ελώ νη λσζξέο θαη γεκάηεο
άγλνηα (Σακαζηθέο) ηνλ καπξίδνπλ. Έηζη, ν λνπο δηακνξθώλεηαη
από ην είδνο ησλ παξνξκήζεσλ κε ηηο νπνίεο ηνλ έρνπκε γεκίζεη. Ο
δηαινγηζκόο θαη ε απηνζπγθέληξσζε ζαο βνεζνύλ λα
εμνπδεηεξώζεηε απηέο ηηο παξνξκήζεηο. Μεξηθνί ζθέπηνληαη κε
απνγνήηεπζε όηη παξά ηα ηόζα ρξόληα ζηαζεξήο πλεπκαηηθήο
άζθεζεο, δελ έρνπλ θαηνξζώζεη αθόκα λα μεξηδώζνπλ ηηο
παξνξκήζεηο ηνπο! Απηνί πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα αγσλίδνληαη γηα
λα ππεξληθήζνπλ ηηο έκθπηεο ξνπέο ηνπο. Πξέπεη λα ελδπλακώλνπλ
ηνλ εαπηό ηνπο κε αθόκα κεγαιύηεξε πίζηε θαη λα δξνπλ. Ο
πλεπκαηηθόο αλαδεηεηήο πνπ θαηά θαηξνύο βάιιεηαη από κε-αγλέο
παξνξκήζεηο, κπνξεί θαη πξέπεη λα ηηο ππεξληθήζεη κε ηε δύλακε
ηεο ζέιεζήο ηνπ θαη κε πλεπκαηηθέο αζθήζεηο.
- Μπάκπα
13 επηεκβξίνπ 2011
Ο πλεπκαηηθόο αλαδεηεηήο δελ έρεη θαλέλα όθεινο εάλ απιά
θαηαζηέιιεη ηηο παξνξκήζεηο ηνπ. Μηα θόκπξα γίλεηαη αθίλδπλε
κόλν όηαλ ηεο μεξηδώζεη θαλείο ηα θαξκαθεξά δόληηα ηεο.
Παξνκνίσο, ν πλεπκαηηθόο αλαδεηήο πξέπεη λα θάςεη ηηο ξίδεο ησλ
παξνξκήζεώλ ηνπ. Μόλν ηόηε ζα κπνξέζεη λα θζάζεη ζηνλ Θεό.
Φπζηθά, αθόκα θαη νη αγλέο επηζπκίεο απνηεινύλ δεζκά. Γελ είλαη
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όκσο εκπόδηα, όζν πνιιέο θη αλ είλαη. Έλα αγθάζη αθαηξείηαη κέζσ
ελόο άιινπ θαη θαηόπηλ πεηηνύληαη θαη ηα δύν, δελ είλαη έηζη;
Παξνκνίσο, όηαλ θαλείο ππεξληθήζεη ηηο κε-αγλέο παξνξκήζεηο
κέζσ ηεο επηξξνήο ησλ αγλώλ παξνξκήζεσλ, πξέπεη λα έρεη ηόζν
πξννδεύζεη πλεπκαηηθά, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εγθαηαιείςεη θαη
ηηο δύν. Απηό ζεκαίλεη όηη αθόκα θαη ε πην αγλή παξόξκεζε πνπ
είλαη ε ιαρηάξα γηα ιύηξσζε, πξέπεη κε ηνλ θαηξό λα εμαθαληζηεί.
Μόλν ηόηε ζα κπνξέζεη θαλείο λα θηάζεη ζηνλ Θεό. Οη ρεηξνπέδεο
είλαη ρεηξνπέδεο, είηε από ζίδεξν είλαη θηηαγκέλεο, είηε από
ρξπζάθη. Απηό ζεκαίλεη όηη πξέπεη θαλείο λα θζάζεη ζε έλα ζηάδην
όπνπ νύηε ην θαιό νύηε ην θαθό ζα ηνλ έιθεη ή ζα ηνλ απσζεί.
πνηνο έρεη ζέζεη ζαλ πλεπκαηηθό ηνπ ζηόρν ην λα βηώζεη ηνλ Θεό,
πξέπεη λα αζθείηαη ζηελ ειάηησζε ησλ παξνξκήζεσλ, ζηνλ έιεγρν
ηνπ λνπ θαη λα πξνζπαζεί κε όιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο λα θαηαλνήζεη
ηε ζεκειηώδε αξρή ηεο Θεηόηεηαο.
- Μπάκπα
14 επηεκβξίνπ 2011
Απ‟ όια ηα εξγνζηάζηα ηνπ θόζκνπ, ην εξγνζηάζην ηνπ ζώκαηνο
είλαη ην πην ζαπκαζηό, επεηδή απνηειεί έλαλ θηλνύκελν λαό ηνπ
Θενύ. ε έλα ηέηνην εξγνζηάζην, νη παξνξκήζεηο εμηδαληθεύνληαη ζε
ηάκαηα, ηα κε-αγλά ζηνηρεία μεξηδώλνληαη, δηαπιάζνληαη επεξγεηηθέο
επηζπκίεο θαη έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα σθέιηκεο θαληαζίεο. Σν
μεξίδσκα ησλ παξνξκήζεσλ είλαη έλα πνιύ δύζθνιν έξγν. Αθόκε
θαη βνπλά νιόθιεξα κπνξνύλ λα παξακεξηζηνύλ επθνιόηεξα απ‟
απηέο ηηο βαζηά ξηδσκέλεο παξνξκήζεηο. κσο, κε ηε δύλακε ηεο
ζέιεζεο, κε δήιν θαη κε ηε ζηήξημε ηεο πίζηεο, κπνξνύλ λα
ππεξληθεζνύλ ζε ζύληνκν ρξόλν. Οη παξνξκήζεηο κπνξνύλ λα ζαο
θαηαθπξηεύζνπλ θαη λα ζαο θξαηνύλ ππόδνπιό ηνπο. Δλώ ηα
δηεγεξηηθά πνηά ζαο αηρκαισηίδνπλ θαη ζαο θξαηνύλ ππό ηελ πιήξε
επίδξαζή ηνπο κόλν γηα ιίγν ρξνληθό δηάζηεκα, νη παξνξκήζεηο
ζαο θξαηνύλ αηρκάισηό ηνπο γηα κηα νιόθιεξε δσή! Γη' απηό, κελ
εγθαηαιείπεηε ηελ απνθαζηζηηθόηεηα θαη ηελ πίζηε ζαο, όπνηεο θη
αλ είλαη νη απώιεηεο, νη δπζθνιίεο, ή ηα εκπόδηα. ιν ην λόεκα θαη
ν ζθνπόο ηνπ δηαινγηζκνύ είλαη λα ζαο βνεζήζεη λ‟
απειεπζεξσζείηε απ‟ απηέο ηηο παλίζρπξεο θαη πνιύπιεπξεο
παξνξκήζεηο.
- Μπάκπα
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15 επηεκβξίνπ 2011
Ο Θετθόο Δαπηόο ζαο (Άηκα) δελ έρεη νύηε είζνδν νύηε έμνδν, νύηε
ρέξηα νύηε πόδηα, νύηε όξγαλα νύηε κέιε, νύηε θειίδεο νύηε
αηέιεηεο. Δίλαη ν κηθξνζθνπηθόηεξνο κεηαμύ ησλ κηθξνζθνπηθώλ, ν
κεγαιύηεξνο κεηαμύ ησλ κεγαιύηεξσλ. αλ ηνλ ρώξν, είλαη
παληαρνύ Παξώλ. Δίλαη ην πάλ θαη γη' απηό είλαη απαιιαγκέλνο από
ηηο έλλνηεο „εγώ‟ θαη „δηθό κνπ‟. Δίλαη ακηγήο ζπλεηδεηόηεηα, δελ έρεη
θακηά ζπγγέλεηα κε ηε ζιίςε ή ηελ ςεπδαίζζεζε. Δίλαη ε Τπέξηαηε
Αηώληα Έθζηαζε (Paramananda). Δίλαη ν ππξήλαο, ε θαξδηά όισλ
ησλ όλησλ. Δίλαη ε επίγλσζε κέζα ζε όια ηα όληα. Δίλαη ζαλ ηνλ
ήιην ν νπνίνο δελ έρεη αίζζεζε ηνπ „εγώ‟ ή αίζζεζε θηήζεο θαη
ηδηνθηεζίαο, θακία βνύιεζε, ή αλάγθε, ή επηζπκία. Με ηελ
παξνπζία ηνπ θαη κόλν, ην ζθόηνο εμαθαλίδεηαη θαη ην θσο
πεξηβάιιεη ηνλ θόζκν. Γη' απηό, ν ήιηνο νλνκάδεηαη επίζεο „Δθείλνο
πνπ ραξίδεη ηε θώηηζε‟. Ο ήιηνο όκσο δελ ην θάλεη απηό ζπλεηδεηά,
ζαλ από θαζήθνλ. Παξνκνίσο, ην Θείν Πλεύκα κέζα ζαο (Άηκα)
δελ έρεη νύηε ππνρξεώζεηο, νύηε θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο. Δάλ
ξσηήζεηε πώο ηόηε ην Άηκα γίλεηαη ν „πξάηησλ‟, ε απάληεζε είλαη:
είλαη ν καγλήηεο „πξάηησλ‟, απιώο επεηδή κία βειόλα πνπ είλαη
θνληά ηνπ θηλείηαη πξνο ην κέξνο ηνπ;
- Μπάκπα
16 επηεκβξίνπ 2011
Ζ επηδίσμε επαίλσλ θαη ε απνθπγή θαηεγνξηώλ είλαη κε-αγλέο
παξνξκήζεηο. Ο θόζκνο είλαη κηα θσιηά από θνπξνύλεο, κεξηθέο
θξώδνπλ επαηλώληαο, άιιεο πάιη θξώδνπλ πεξηγειώληαο. Δζείο
όκσο πξέπεη λα είζηε ππεξάλσ επαίλσλ θαη θαηεγνξηώλ. Να κελ
παίξλεηε ζηα ζνβαξά ηνπο επαίλνπο - κόλν ηόηε ζα κπνξέζεηε λα
είζηε ειεύζεξνη θαη λα απνιακβάλεηε πξαγκαηηθή επηπρία. Ο
θαζέλαο αγαπά ηε ζξεζθεία ηνπ, ηνλ ηόπν πνπ γελλήζεθε θαη ηνλ
εαπηό ηνπ. Αγαπά επίζεο ηνπο δηθνύο ηνπ ηξόπνπο ιαηξείαο θαη
ζξεζθεπηηθώλ ηειεηνπξγηώλ. Απηή ε αγάπε παίξλεη ηε κνξθή
ζαπκαζκνύ γηα ηε δηθή ηνπ ζξεζθεία θαη πεξηθξόλεζεο ή
θαηεγνξίαο γηα ηηο ζξεζθείεο ησλ άιισλ. Παξόιν πνπ απηέο νη
αληηδξάζεηο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ Θεό, ηέηνηεο
παξνξκήζεηο είλαη θαη πξέπεη λα ζεσξνύληαη κε-αγλέο. Να
επαγξππλείηε ινηπόλ, κε ηπρόλ ππάξρνπλ ηέηνηεο κέζα ζαο. Σέηνηεο
πνηαπέο λννηξνπίεο, γεκάηεο άγλνηα, πξέπεη λα ηηο απνκαθξύλεηε
κε ηελ επαλάιεςε ηνπ Ολόκαηνο ηνπ Θενύ θαη ηνλ δηαινγηζκό, πνπ
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γεκίδνπλ ηελ θαξδηά κε νηθνπκεληθή Θετθή ζνθία. Σόηε ηέηνηεο
παξνξκήζεηο ζα κεηακνξθσζνύλ, ζα κεηαιιαρζνύλ ζε ηεξέο
παξνξκήζεηο θαη ζα εμαθαληζηνύλ.
- Μπάκπα
17 επηεκβξίνπ 2011
Οη λένη νθείινπλ λα δηαδίδνπλ θαη λα πξνάγνπλ ζηελ θνηλσλία ηα
κέζα θαη ηηο κεζόδνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξόνδν θαη ηελ
αζθάιεηά ηεο. Πξέπεη λα απνηεινύλ ηδαληθά πξόηππα γηα ηνπο
λεόηεξνπο απ‟ απηνύο θαη λα ηνπο θαζνδεγνύλ ζε θνηλσληθά
σθέιηκνπο δξόκνπο δσήο. πγρξόλσο, πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηα
βήκαηα ησλ κεγαιπηέξσλ ηνπο θαη λα παίξλνπλ απ‟ απηνύο
δηδάγκαηα γηα ηε δηθή ηνπο πξόνδν. πσο, γηα λα εδξαησζεί θαλείο
ζηε ζνθία είλαη ζεκαληηθή ε έκπξαθηε εθαξκνγή ησλ δηδαζθαιηώλ,
γηα λα εδξαησζεί θαλείο ζηε γλώζε είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή ε κειέηε.
Παξάιιεια κε ηε γλώζε, νη λένη πξέπεη λα θαιιηεξγνύλ ηηο θαιέο
ηδηόηεηεο ηεο ηαπεηλνθξνζύλεο, ηεο επιάβεηαο, ηεο αθνζίσζεο ζηνλ
Θεό θαη ηεο αηαιάληεπηεο πίζηεο. Πξέπεη λα αζρνινύληαη κε θαιά
έξγα θαη λα ηα απνιακβάλνπλ γηα ηελ ςπρηθή αλάηαζε πνπ ηνπο
ραξίδνπλ. Παξάιιεια κε ηελ εξγαζία ηνπο γηα ηελ απόθηεζε
πινύηνπ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο θνηλσλίαο,
πξέπεη λα ελδηαθέξνληαη έληνλα γηα ηελ πξναγσγή θαη δηαηήξεζε
ησλ αξεηώλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ εζηθώλ θαλόλσλ ηνπ πνιηηηζκνύ
ηνπο. Πξέπεη λα πξνζπαζνύλ ζπλερώο λα βειηηώζνπλ ηε δηθή ηνπο
ελάξεηε θαη δίθαηε ζπκπεξηθνξά θαζώο θαη ηελ πλεπκαηηθή ηνπο
άζθεζε.
Πξέπεη, αθνύ εμαγλίζνπλ όια ηα επίπεδα ηεο
ζπλεηδεηόηεηάο ηνπο, λα ηα θαηεπζύλνπλ ζε ηεξά έξγα.
-Μπάκπα
18 επηεκβξίνπ 2011
Ο άλζξσπνο πξέπεη λα ελδηαθέξεηαη όρη κόλν γηα ηε δηθή ηνπ
πξόνδν θαη απηήλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο ηνπ, αιιά θαη
γηα ηελ πξόνδν ηνπ ιανύ γεληθόηεξα. Πξέπεη λα δεη κηα
ππνδεηγκαηηθή δσή κε βάζε αλώηεξα ηδεώδε, πνπ λα απνηεινύλ
πξόηππα πξνο κίκεζε γηα όινπο. Πνηέ δελ πξέπεη λα πξνζπαζεί
λα σθειήζεη κόλν ηελ νηθνγέλεηά ηνπ αγλνώληαο ή παξακεξίδνληαο
ην θαιό ηεο θνηλσλίαο, δηόηη θάηη ηέηνην είλαη βέβαην όηη ζα απνηύρεη.
Πξέπεη λα έρεη επξύ νξίδνληα ζθέςεο πνπ λα πεξηθιείεη ηελ εηξήλε
θαη ηελ επεκεξία όιεο ηεο αλζξσπόηεηαο θαη λα πξνζπαζεί λα
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ζπλεηζθέξεη θαη ζηα δύν, εληόο ησλ νξίσλ ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ
πόξσλ ηνπ. ηαλ δε θηάζεη ζηα γεξαηεηά, πξέπεη λα έρεη
αλαθαιύςεη όηη νη εγθόζκηεο ραξέο είλαη αζήκαληεο θαη παξνδηθέο.
Πξέπεη λα είλαη ήδε εμνπιηζκέλνο κε ηελ αλώηεξε γλώζε ηεο
πλεπκαηηθήο ραξάο, πνπ ζα αληιεί από ηελ πεγή ηεο επδαηκνλίαο
κέζα ηνπ. Ζ θαξδηά ηνπ πξέπεη λα έρεη γίλεη ηξπθεξή κέζα από ηα
βηώκαηά ηνπ. Δπίζεο πξέπεη λα πξνζπαζεί κε όιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο
λα πξνάγεη ηε βειηίσζε όισλ ησλ αλζξώπσλ ρσξίο θακία
δηάθξηζε. Πξέπεη αθόκε λα είλαη πξόζπκνο λα κνηξάδεηαη κε ηνπο
άιινπο ηε ζνθία πνπ θαηόξζσζε λ‟ απνθηήζεη από ηελ ηεξάζηηα
πείξα ηνπ.
-Μπάκπα
19 επηεκβξίνπ 2011
Γηα λα κπνξέζεηε λα θπξηαξρήζεηε ζηνλ λνπ ζαο, πξέπεη λα
θαηαζηείιεηε ηηο παξνξκήζεηο θαη ηνπο πόζνπο ζαο. Οη πόζνη
εμάπηνπλ ηνλ λνπ θαη ηνλ θάλνπλ λα ηξέρεη πξνο ηηο αηζζήζεηο,
όπσο έλαο ζθύινο ηξέρεη πίζσ από ηνλ αθέληε ηνπ. Αξρίζηε ηελ
άζθεζε ηεο επαλάιεςεο ηνπ Ολόκαηνο ηνπ Θενύ θαη ηνπ
δηαινγηζκνύ. Δπίζεο, θαιιηεξγείζηε θαη αλαπηύμηε ζσζηά ηε
ζέιεζή ζαο, ηε κλήκε θαη ηε θαληαζία ζαο. Ο δηαινγηζκόο ζα ζαο
πξνζθέξεη κεγάιε βνήζεηα ζην λα απνθηήζεηε ηνλ έιεγρν ηεο
αζηάζεηαο ηνπ λνπ. Γελ είλαη αξθεηό ην λα θπξηαξρήζεηε ζε κία
αίζζεζε, πξέπεη λα ηηο δακάζεηε όιεο, απ‟ όιεο ηηο πιεπξέο.
Φπζηθά, απηό είλαη έλα πνιύ δύζθνιν έξγν θαη ώξεο-ώξεο κπνξεί
λα ζέιεηε λα εγθαηαιείςεηε νιόθιεξν ηνλ αγώλα. Αιιά κελ
απνζαξξύλεζηε: λα έρεηε ππνκνλή θαη επηκνλή - ηόηε ε ηειηθή
επηηπρία ζα είλαη δηθή ζαο. Μόλν πνπ δελ πξέπεη, όπσο θάλνπλ
κεξηθνί πλεπκαηηθνί αλαδεηεηέο, λα παξαζηξαηήζεηε από ηνλ δξόκν
ηεο πεηζαξρίαο κόιηο αηζζαλζείηε όηη δελ επηηπγράλεηε όια όζα
ειπίδαηε - απηό δελ νδεγεί ζηε λίθε. Να επηκέλεηε, λα είζηε
ππνκνλεηηθνί, θαη ζην ηέινο ζα θεξδίζεηε ηε λίθε.
- Μπάκπα
20 επηεκβξίνπ 2011
Σν ζώκα, ηα όξγαλα ησλ αηζζήζεσλ, ν λνπο θαη ε δηάλνηα
απνηεινύλ εξγαιεία ηνπ αλζξώπνπ. Μόλν όηαλ θαηαλνήζεη θαλείο
ηα κπζηηθά απηώλ ησλ εξγαιείσλ ζα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη ην
Θείν Πλεύκα ή Θείν Δαπηό ηνπ (Άηκα). Γηόηη, αλ δελ κπνξείηε λα
ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011  43

θαηαλνήζεηε ην «έλδπκα» πνπ ζαο πεξηβάιιεη, πώο ζα
θαηαλνήζεηε ην κπζηήξην ηνπ απείξνπ Θείνπ Πλεύκαηνο πνπ ελνηθεί
ζ‟ απηό; Σν ζώκα είλαη ην βαζηθό εξγαιείν γηα όιεο ηηο πξάμεηο ζηε
δσή θαη γηα ηελ απόθηεζε όισλ ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ.
Πξέπεη πξσηίζησο λα ην ζεσξείηε έλα εξγαιείν γηα ηελ
πξαγκάησζε ηνπ Θενύ. Πξέπεη λα εγθαηαιείςεηε ηελ πξνζθόιιεζή
ζαο ζην ζώκα γηα ζσκαηηθέο απνιαύζεηο. ηελ νπζία ηνπ, ην ζώκα
είλαη ηεξό θαη πνιύηηκν αθξηβώο επεηδή είλαη ε θαηνηθία ηνπ Θείνπ
Δαπηνύ ζαο, ζπλεπώο πξέπεη λα ην ρξεζηκνπνηείηε κόλν γηα ηεξνύο
ζθνπνύο.
- Μπάκπα
21 επηεκβξίνπ 2011
Ο λνπο ζπιιακβάλεη κία ηδέα ή έλα ζέκα, παίδεη καδί ηνπ γηα ιίγν,
αιιά ζύληνκα ην εγθαηαιείπεη γηα θάπνην άιιν πην ειθπζηηθό, πξνο
ην νπνίν ηξέρεη θαη γηα ην νπνίν αξρίδεη λα αλεζπρεί! Ο πλεπκαηηθόο
αλαδεηεηήο πξέπεη λα αγξππλεί δηαξθώο ζρεηηθά κ‟ απηή ηελ
πξνδηάζεζε ηνπ λνπ. ηαλ ν λνπο πεηά από ην έλα ζέκα ζην άιιν,
πξέπεη λα ηνλ θέξλεηε πίζσ ζηελ νξζή νδό θαη ζην νξζό ζέκα.
Απηή είλαη ε ζσζηή πλεπκαηηθή άζθεζε: ε νδόο ηεο
απηνζπγθέληξσζεο θαη ηνπ δηαινγηζκνύ. Δάλ όκσο ν αλαδεηεηήο
δελ αγσλίδεηαη λα επηηύρεη απηή ηελ απόιπηε απηνζπγθέληξσζε,
αιιά αθήλεη ηνλ λνπ „λα θάλεη ηα δηθά ηνπ‟, αθνινπζώληαο ηα
θαπξίηζηα ηνπ από ην έλα ζέκα ζην άιιν θαη από ην άιιν ζην έλα,
ηόηε απηή ε δηαδηθαζία είλαη άμηα ηνπ ραξαθηεξηζκνύ „πηζεθίζηνο
δηαινγηζκόο‟, έλαο δηαινγηζκόο πξαγκαηηθά πνιύ βιαβεξόο γηα ηελ
πλεπκαηηθή πξόνδν. Πξέπεη λα αλαθαηεπζύλεηε ηνλ λνπ ζαο ζην λα
ζπγθεληξώλεηαη, λα εζηηάδεηαη, λα είλαη απόιπηα επηθεληξσκέλνο ζε
θάηη. Ζ απηνζπγθέληξσζε ζάο πξνηθίδεη κε ζετθή ραξά, απύζκελε
ζνθία, εζσηεξηθή όξαζε, θαζαξή θαηαλόεζε ησλ βαζύηεξσλ
αιεζεηώλ θαη ελόηεηα κε ηνλ Θεό.
- Μπάκπα
22 επηεκβξίνπ 2011
Σν Άηκα (Φπρή) πνπ είλαη ν ππξήλαο ηνπ αλζξώπνπ δελ γελληέηαη.
Δθόζνλ δελ έρεη γέλλεζε, δελ αληηκεησπίδεη θαη ηνλ ζάλαην. Ο
ζάλαηνο ζπκβαίλεη ζην ζώκα ζην νπνίν ελνηθεί ε Φπρή. Ζ
ςεπδαίζζεζε όηη ην ζώκα είλαη ν ππξήλαο, όηη ην ζώκα είλαη
πξαγκαηηθό, απηή αιεζώο είλαη ν ζάλαηνο! Σν λα ιπηξσζεί θαλείο
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απ‟ απηήλ ηελ πιάλε, ηζνδπλακεί κε ην λα θζάζεη ζηελ αζαλαζία. Ο
άλζξσπνο κπνξεί λα εμαιείςεη ηε ζπλαίζζεζε όηη είλαη κόλν έλα
ζώκα, θάλνληαο βαζηέο πλεπκαηηθέο αζθήζεηο πνπ εμπςώλνπλ θαη
δηεξεπλώληαο άθνβα ηελ Αιήζεηα ηνπ σο αλζξώπηλνπ όληνο.
Αλαινγηζηείηε ηνλ θαξπό ηνπ ηακάξηλδνπ: όηαλ είλαη αθόκα
άγνπξνο, δελ είλαη εύθνιν λα ηνλ μεθινπδίζεηε, νύηε λα
απνρσξίζεηε ηε ζάξθα ηνπ από ηνλ ζπόξν. Παξνκνίσο, εθείλνη
πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλνη ζηηο απνιαύζεηο ησλ αηζζήζεσλ θαη ζην
λα θαινκαζαίλνπλ ην ζώκα ηνπο, δελ κπνξνύλ λα θεξδίζνπλ ηελ
επίγλσζε ηνπ Θείνπ Πλεύκαηνο (Άηκα-Φπρήο). ηαλ ν θαξπόο ηνπ
ηακάξηλδνπ σξηκάζεη, κπνξείηε εύθνια θαη λα ηνλ μεθινπδίζεηε, θαη
λα απνρσξίζεηε ηε ζάξθα ηνπ από ηνλ ζπόξν θαη λα απνκνλώζεηε
ηνλ ζπόξν. Ζ απηνέξεπλα θαη νη αληδηνηειείο δξαζηεξηόηεηεο
σξηκάδνπλ ηε ζπλεηδεηόηεηα. Σόηε ην Θείν Πλεύκα κπνξεί λα
απνκνλσζεί από ην ζώκα, ακηγέο θαη αγλό.
- Mπάκπα
23 επηεκβξίνπ 2011
Ο λνπο ζρεδηάδεη θαη εθηειεί ακέηξεηεο πξάμεηο θαη πεξηπιαληέηαη
πάλσ από απέξαληεο εθηάζεηο, όια απηά ελ ξηπή νθζαικνύ!
Λεηηνπξγεί κε αθάληαζηε ηαρύηεηα. κσο, όηαλ δηαινγίδεζηε δελ
πξέπεη λα ηνλ αθήλεηε λα πιαληέηαη καθξηά από ην αληηθείκελν ηνπ
δηαινγηζκνύ ζαο. πνηε αιιάδεη πνξεία, πξέπεη λα ηνλ νδεγείηε
πίζσ ζηε κνξθή ζηελ νπνία δηαινγίδεζηε. ηελ αξρή πξέπεη λα
δηαινγίδεζηε κόλν ζε κία κνξθή. Γελ πξέπεη λα αιιάδεηε
θαζεκεξηλά από ηε κηα κνξθή ζηελ άιιε. Γηα λα ζπγθεληξώλεζηε
απνηειεζκαηηθά, πξέπεη λα πξνζέρεηε λα κελ έρεηε σο αληηθείκελν
δηαινγηζκνύ θάηη πνπ δελ αξέζεη ζηνλ λνπ ζαο, δηόηη ηόηε όζν
ζθιεξά θη αλ πξνζπαζείηε, ν λνπο ζαο δελ ζα παξακέλεη
εζηηαζκέλνο ζ‟ απηό. Γη‟ απηό, ζηελ αξρή λα έρεηε θάπνην
αληηθείκελν πνπ είλαη γηα ζαο πεγή ραξάο. Καη πάιη, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πλεπκαηηθήο άζθεζεο, δελ πξέπεη λα θάλεηε ζθέςεηο
γηα πξάγκαηα πνπ δελ ζαο αξέζνπλ, πνπ ζαο πξνθαινύλ πόλν, ή
πνπ θινλίδνπλ ηελ πίζηε ζαο. Αλ ζαο έξζνπλ νπνηεζδήπνηε ηέηνηεο
ζθέςεηο, λα κάζεηε ζηαδηαθά λα ηηο θαινδέρεζηε σο σθέιηκεο θαη λα
πξνζπαζείηε λα ζπιιάβεηε ην θαιό πνπ ππάξρεη ζ‟ απηέο, αληί γηα
ην θαθό.
- Μπάκπα
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24 επηεκβξίνπ 2011
Σν αθαλέο Θείν Πλεύκα (Άηκα) δεκηνπξγεί ηνλ θαλεξό θόζκν, δει.
πίζσ από ην γίγλεζζαη ππάξρεη ην Δίλαη, θαη ηειηθά, ην εθδεισκέλν
γίγλεζζαη ζπγρσλεύεηαη κε ην Αλεθδήισην Δίλαη. πσο ην γάια
πξνέξρεηαη από ηελ αγειάδα, έηζη θαη από ην Τπέξηαην λ
πξνέξρεηαη ε δύλακε ηεο Μάγηα, ή ςεπδαίζζεζεο, πνπ πξνθαιεί
ηελ απαηειή εθδήισζε ηνπ θόζκνπ ησλ πέληε ζηνηρείσλ (Prakriti).
Ο θόζκνο κάο γίλεηαη αληηιεπηόο σο ζύλζεζε, αθξηβώο όπσο ην
γάια είλαη κηα ζύλζεζε από θξέκα, βνύηπξν θαη μηλόγαιν, ηα νπνία
κπνξνύλ λα απνθηεζνύλ από ην γάια κέζσ ηεο ζεξκόηεηαο θαη ηεο
ςύμεο, θαζώο θαη κε ηελ πξόζζεζε ζηαγόλσλ μηλνύ θαη ηε
δηαδηθαζία ηεο αλαθίλεζεο πνπ απνρσξίδεη ην βνύηπξν από ην
γάια. Έηζη θαη ν Θεόο: γίλεηαη ν γλσζηόο καο θόζκνο ηεο
αδηάθνπεο αιιαγήο εμαηηίαο ηεο Μάγηα. Σν Θέιεκά Σνπ πξνθαιεί
ηελ πξνβνιή όιεο απηήο ηεο νλεηξηθήο πνιιαπιόηεηαο επάλσ ζηνλ
Δαπηό Σνπ, πνπ είλαη Έλαο θαη κνλαδηθόο, Παληνδύλακνο θαη
παληαρνύ Παξώλ.
- Μπάκπα
25 επηεκβξίνπ 2011
Παξάιιεια κε ηνλ λνπ ζαο, λα ειέγρεηε θαη ηηο αηζζήζεηο ζαο. Να
ζπκάζηε όηη νη αηζζήζεηο δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ ηίπνηα από κόλεο
ηνπο - δελ είλαη αλεμάξηεηεο. Δάλ ζέζεηε ηνλ λνπ ζαο ππό ηνλ
έιεγρό ζαο, ζα κπνξέζεηε λα ειέγμεηε θαη ηηο αηζζήζεηο ζαο.
Μεξηθνί άλζξσπνη ππνβάιινπλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο απιά ζε
αζθεηηζκό κε ζθνπό λα θπξηαξρήζνπλ ζηνλ λνπ ηνπο! Έρνπλ
παληειή άγλνηα ηεο πξαγκαηηθήο πλεπκαηηθήο πεηζαξρίαο πνπ
απαηηείηαη. Ζ πξαγκαηηθή πλεπκαηηθή πεηζαξρία πνπ ηνπο ρξεηάδεηαη
είλαη ε εμνπδεηέξσζε ησλ επηζπκηώλ ηνπο. ζν θη αλ επαγξππλνύλ
νη θύιαθεο, έλαο έμππλνο θιέθηεο ζα θαηνξζώζεη λα θιέςεη κε
εθαηό εθπιεθηηθνύο ηξόπνπο. Παξνκνίσο, όζν επηδέμηα θη αλ
πξνζπαζείηε λα ειέγμεηε ηηο αηζζήζεηο, ν λνπο πάιη ζα ηηο ηξαβά
θνληά ηνπ θαη κέζσ απηώλ ζα πξαγκαηνπνηεί ηηο επηζπκίεο ηνπ. Γη‟
απηό, ν αλαδεηεηήο πξέπεη πξώηα λα εδξαηώζεη ηελ θπξηαξρία ηνπ
πάλσ ζηηο εμσηεξηθέο αηζζήζεηο. Μεηά ν λνπο, πνπ είλαη
βπζηζκέλνο ζηελ ζπλερή ελαιιαγή ησλ εγθόζκησλ ζρέζεσλ,
πξέπεη λα ειέγρεηαη κέζσ ηεο ςπρηθήο γαιήλεο (Shanthi) θαη ηεο
απηαπάξλεζεο (Vairagya). ηαλ γίλεη απηό, ζα κπνξεί ν αλαδεηεηήο
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λα βηώζεη ηε ζεία επδαηκνλία (Ananda ) θαη θάζε ηνπ ζηηγκή λα
βιέπεη ηνλ Θετθό Δαπηό (Άηκα) πνπ ελνηθεί κέζα ηνπ.
- Μπάκπα
26 επηεκβξίνπ 2011
Ζ ιέμε „Βέδα‟ ζεκαίλεη „γλσξίδσ‟. Οη Βέδεο είλαη επίζεο γλσζηέο κε
ηελ νλνκαζία „Σζάληαο‟ (Chandas). Απηή ε νλνκαζία ζεκαίλεη
επράξηζηνο θαη επεξγεηηθόο. πλάκα εθθξάδεη κηα ζεκαληηθή πιεπξά
ησλ Βεδώλ - ηελ πξνάζπηζε θαη ηελ πξναγσγή ηνπ θαινύ ησλ
αλζξώπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αθαηάπαπζηε ξνή ησλ
εγθόζκησλ γεγνλόησλ. Οη Βέδεο ραξίδνπλ επίζεο ην δώξν ηεο
ηειηθήο ιύηξσζεο. Οη άλζξσπνη αζρνινύληαη αθαηάπαπζηα κε
δξαζηεξηόηεηεο απνζθνπώληαο ζε θάπνην όθεινο. Πξέπεη λα
δηαπιαζηνύλ ζε ελάξεηνπο άλδξεο θαη γπλαίθεο. Οη Βέδεο, ζαλ
αζπίδα, πξνζηαηεύνπλ απηνύο πνπ βξίζθνληαη ζπλερώο ζε δξάζε
(Κάξκα) από ηνλ θίλδπλν ηεο αλεζηθόηεηαο θαη ηεο απάηεο. Δπίζεο
πξνζηαηεύνπλ ηνπο αλαδεηεηέο ηεο ζνθίαο πνπ αγαπνύλ ηελ
απηνέξεπλα, από ηνλ πεηξαζκό ησλ αηζζήζεσλ πνπ είλαη δέζκηεο
ησλ απνιαύζεσλ. Μέζσ ηνπ ξόινπ ηνπο σο αζπίδεο,
πιεκκπξίδνπλ κε ζεία επδαηκνλία όπνηνλ έρεη ζεκειηώζεη ηε δσή
ηνπ ζ‟ απηέο. Οη ηεξέο ηειεηνπξγίεο θαη ην ηππηθό ηνπο, πνπ
αλαπηύζζνπλ δηεμνδηθά νη Βέδεο, ραξίδνπλ ραξά θαη αγαιιίαζε όρη
κόλν ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζ‟ απηέο αιιά θαη ζ‟ νιόθιεξν ηνλ
θόζκν.
- Μπάκπα
27 επηεκβξίνπ 2011
Οη αηζζήζεηο είλαη από ηε θύζε ηνπο πάληνηε εμσζηξεθείο.
πλεπώο, όπνηνλ έρεη άγλνηα ηνλ ζέξλνπλ αδηάθνπα πξνο ηα
εμσηεξηθά αληηθείκελα. Γη' απηό ν πλεπκαηηθόο αλαδεηεηήο,
πξνηθηζκέλνο κε δηάθξηζε θαη απηαπάξλεζε, πξέπεη λα ζέηεη
εκπόδηα ζηελ εθδήισζή ηνπο πξνο ηα έμσ θαη λα θαηαζηέιιεη ηα
μεζπάζκαηά ηνπο, αθξηβώο όπσο ν ελίνρνο ρξεζηκνπνηεί ην
καζηίγην θαη ηα ραιηλάξηα γηα λα δακάζεη ηα αζπγθξάηεηα άινγα. Οη
αραιίλσηεο αηζζήζεηο θάλνπλ ζηνλ άλζξσπν κεγάιν θαθό.
πλεπώο, πξέπεη πξώηα λα θαιιηεξγήζεηε θαιέο, αγλέο (αηηβηθέο)
ζπλήζεηεο πξηλ αζρνιεζείηε κε ηελ απηνζπγθέληξσζε. Ζ
απηνζπγθέληξσζε πξέπεη λα έρεη ζαλ ζεκέιηό ηεο ηηο αγλέο
ηδηόηεηεο. Ο λνπο πξέπεη λα εμαγληζηεί κε ηελ θαηάιιειε
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δηαπαηδαγώγεζε ηνπ ραξαθηήξα κέζσ αγλώλ ζπλεζεηώλ. Ζ
απηνζπγθέληξσζε πξέπεη λα έπεηαη απηήο ηεο εμαγληζηηθήο
δηαδηθαζίαο, όρη λα πξνεγείηαη. ιεο νη πξνζπάζεηεο
απηνζπγθέληξσζεο πνπ γίλνληαη ρσξίο εμαγληζκό ηνπ λνπ, είλαη
απιώο απώιεηα ρξόλνπ. Πνιιέο κεγάιεο πξνζσπηθόηεηεο έρνπλ
θαηαζηξέςεη ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο θηινδνμώληαο πνιύ λσξίο λα
επηηύρνπλ ζηελ απηνζπγθέληξσζε, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ
εθαξκόζεη ηελ πλεπκαηηθή πεηζαξρία ησλ αγλώλ ζπλεζεηώλ.
- Μπάκπα
28 επηεκβξίνπ 2011
Ζ αθνζίσζε (Upasana) απνζθνπεί ζηελ απόθηεζε ηνπ βηώκαηνο
ηεο Παξνπζίαο ηνπ Θενύ θαη ζηελ επίηεπμε ηεο επδαηκνλίαο πνπ
ραξίδεη ε ιαηξεία Σνπ. Οη γξαθέο καο πεξηγξάθνπλ ηελ Παξνπζία
ηνπ Θείνπ Πλεύκαηνο ή Θείνπ Δαπηνύ (Άηκα) κε ηελ αθόινπζε
ξήζε: «Ο Θείνο Δαπηόο (Άηκα) είλαη εγγελήο θαη βξίζθεηαη ζηα
πάληα, όπσο ην βνύηπξν δηαπνηίδεη θάζε ζηαγόλα ηνπ γάιαθηνο»15.
ηαλ ν αλαδεηεηήο επηδηώθεη ηελ Αιήζεηα εδξαησκέλνο ζ‟ απηή ηελ
επίγλσζε, νη πλεπκαηηθέο ηνπ αζθήζεηο απνθαινύληαη Sathyavathi
δει. ζεκειησκέλεο ζηελ Αιήζεηα. Ο Κύξηνο δηαθεξύζζεη: «ηελ
αλεθδήισηε Μνξθή Μνπ, είκαη ζε νιόθιεξε ηε Γεκηνπξγία. Να
βιέπεηε κέζα Μνπ όιε ηε Γεκηνπξγία, λα βιέπεηε όινλ απηό ηνλ
Κόζκν σο Δκέλα.»16 ηαλ επηηύρεη θάπνηνο ζ‟ απηή ηελ
πξνζπάζεηα ηεο νδνύ ηεο Αιήζεηαο (Sathyavathi), απηή ζα ηνλ
νδεγήζεη ζηελ πλεπκαηηθή ηειείσζε. «Θα κε βιέπεηε σο όια απηά
θαη κέζα ζε όια απηά», δηαβεβαηώλεη ν Θεόο, ππνζρόκελνο ηε
βησκαηηθή εκπεηξία ηεο παληαρνύ Παξνπζίαο Σνπ ζε νπνηνλδήπνηε
αθνινπζεί κε ζπλέπεηα θαη εηιηθξίλεηα απηόλ ηνλ δξόκν ηεο
Αιήζεηαο.
- Μπάκπα
29 επηεκβξίνπ 2011
Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε απηνζπγθέληξσζή ζαο, λα εζηηάδεηε
ηελ πξνζνρή ζαο ζε κηα κνξθή πνπ ζαο δίλεη ραξά. Καζίζηε ζηε
ζηάζε ηνπ ισηνύ θαη εζηηάζηε ην βιέκκα ζαο ζηελ άθξε ηεο κύηεο.
ηελ αξρή, λα θάλεηε δηαινγηζκό γηα έλα ιεπηό. Έπεηηα γηα ηξία
ιεπηά. Μεξηθέο κέξεο αξγόηεξα πξνζπαζήζηε γηα έμη ιεπηά, θαη
15
16

“Sarva Vyaapinam Aatmaanam, Ksheere sarpith iva arpitham”.
“Maaya thitham idam sarvam, jagada-vyaktha moorthinaa”.
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κεηά από ιίγν θαηξό γηα ελληά ιεπηά. Μ‟ απηόλ ηνλ ηξόπν πξέπεη λα
δπλακώλεηε ηελ απηνζπγθέληξσζή ζαο ζηαδηαθά, ρσξίο
ππεξβνιηθή βηαζύλε. ηγά-ζηγά, ν λνπο ζαο ζα κπνξεί λα
παξακέλεη εζηηαζκέλνο αθόκα θαη γηα κηζή ώξα. Πξέπεη λ‟
αλαπηύμεηε απηή ηελ πλεπκαηηθή πεηζαξρία αξγά θαη ζηαζεξά. Με
ηε ζπλερή εμάζθεζε, ν λνπο ζα θαηνξζώλεη λα εζηηάδεηαη θαη ε
δύλακε ηεο απηνζπγθέληξσζεο ζα απμεζεί. Χζηόζν, γηα λα
επηηύρεηε ηελ απηνζπγθέληξσζε θαη ηελ απόιπηε εζηίαζε, πξέπεη
λα θνπηάζεηε αξθεηά. Πξέπεη λα πξνζειώλεηε ηνλ λνπ ζαο ζηνλ
Θεό θαη λα θξαηάηε καθξηά από ην λνεηηθό επίπεδν όιεο ηηο άιιεο
ζθέςεηο. Με ηε ζπλερή απηή εμάζθεζε, ε εζσηεξηθή ζαο όξαζε ζα
παξακέλεη εζηηαζκέλε ζηαζεξά ζηνλ Θεό πνπ θαηνηθεί κέζα ζηελ
θαξδηά ζαο. Αιεζώο, απηόο είλαη ν ζηόρνο, ε πιήξεο θαξπνθνξία
ηεο πλεπκαηηθήο άζθεζεο ηνπ δηαινγηζκνύ.
- Μπάκπα
30 επηεκβξίνπ 2011
Ο Θεόο σο Τπέξηαην, Οηθνπκεληθό Ολ εθδειώλεηαη ζηα πέληε
ζηνηρεία ηεο θύζεο. Δίλαη ε δσηηθή πλνή πνπ δηαηεξεί θαη ζηεξίδεη
ηε δσή όισλ ησλ όλησλ. Δίλαη ε θσηηά πνπ θσηίδεη ηα πάληα. Δίλαη
ε βξνρή πνπ ηξέθεη ηα θπηά θαη εμαζθαιίδεη ηελ επηβίσζε ζηα
πάληα. Γη' απηό, ν Θεόο κπνξεί λα ιαηξεύεηαη σο Απηόο πνπ
επζπιαρληθά επαξεζηήζεθε λα πξνζιάβεη όιεο απηέο ηηο
επεξγεηηθέο κνξθέο. Απηόο ν ηξόπνο πξνζέγγηζεο ησλ επεξγεηηθώλ
εθδειώζεσλ ησλ πνηθίισλ θαηλνκέλσλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο
δσήο είλαη ε νδόο ιαηξείαο ηνπ Θενύ „Αλγθαβάηη‟ (Angavathi).
„Anga‟ εκαίλεη κέινο, θαηλόκελν ή ραξαθηεξηζηηθό. Ζ απεηθόληζε
ησλ πνιιώλ όςεσλ ηνπ Θενύ θαη ν ζπκβνιηζκόο - κε εύθνια
αληηιεπηνύο ηξόπνπο - ησλ ηδηνηήησλ πνπ εθδειώλνληαη ζε θάζε
όςε Σνπ, είλαη ε νδόο ιαηξείαο „Αλγθαβάηη‟. Γηα παξάδεηγκα, ε όςε
εθείλε ζηελ νπνία απνδίδεηαη ε δύλακε θαη ε επζπιαρλία ηνπ Θενύ
λα εμαιείςεη ηα εκπόδηα ζηε δσή ηνπ πηζηνύ, είλαη ν Γθαλέζα ή
Βηληέζβαξα, ηνπ νπνίνπ ν κνλαδηθόο ραπιηόδνληαο ζπκβνιίδεη ηελ
νμύλνηα θαη ηελ απηνζπγθέληξσζε. Οη πλεπκαηηθνί αλαδεηεηέο
δηαινγίδνληαη ζ‟ απηέο ηηο πξνζθηιείο πξνζσπνπνηήζεηο ηνπ Θενύ
θαη ζηε ζπνπδαηόηεηα ησλ ζπκβόισλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη
Σνλ ιαηξεύνπλ γεκάηνη από κία αγαιιίαζε πνπ μερεηιίδεη κέζα απ‟
ηελ θαξδηά ηνπο. Απηή ε κνξθή ιαηξείαο νλνκάδεηαη „νδόο ιαηξείαο
Αλγθαβάηη‟, δειαδή ε νδόο ιαηξείαο ηνπ Θενύ κέζσ ζπκβόισλ.
- Μπάκπα
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Η Λακπξόηεηα ηεο Θείαο Γόμαο

Ο ΘΔΨΚΟ ΓΗΑΣΡΟ

Η

Σηππάκκα, ε γπλαίθα κε ηελ κεγάιε αθνζίσζε θαη ηελ
ζηαζεξή πίζηε, βάδηδε θαζεκεξηλά από ην Bukkapatnam
ζην Πνπηηαπάξηη γηα λα πξνζθέξεη Prasadam ζηνλ
Μπάκπα. Μαγείξεπε θάπνην θαγεηό κε κεγάιε αθνζίσζε θαη
αγάπε θαη ην πξνζέθεξε ζηνλ Ναξάγηελα κε αλζξώπηλε κνξθή. Σν
ππόινηπν ην έθεξλε πίζσ ζην ζπίηη ηεο.
Πξνζθέξνπκε ηξνθή ζε είδσια θη αηζζαλόκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη.
Αιιά, δελ είλαη ζρεδόλ αδύλαην λα πξνζθέξεηαη ηξνθή ζηνλ
Δλζαξθσκέλν Θεό; Ζ Σηππάκκα ήηαλ πξαγκαηηθά επινγεκέλε κε ην
λα έρεη ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηελ επθαηξία, κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό
ηξόπν.
Κάπνηα εκέξα, ε Σηππάκκα πήξε καδί ηεο ζην Πνπηηαπάξηη ηελ
κεγαιύηεξε θόξε ηεο, ηελ άηπαβαηάκκα. Δλώ ζπλερίδνληαλ ηα
Μπάηδαλ ζηνλ παιαηό λαό, ν Μπάκπα θάιεζε ζην δσκάηηό ηνπ έλαλ
πηζηό από ηελ νκάδα ησλ Μπάηδαλ. Απηόο ν πηζηόο ππέθεξε από
όγθν ζηελ θαξδηά. Δπίζεο, ν νπάκη θάιεζε ζην δσκάηην θαη ηελ
δύζπηζηε άηπαβαηάκκα. Εήηεζε από ηνλ πηζηό λα μαπιώζεη πάλσ
ζ‟ έλα ηξαπέδη. Ο νπάκη πινπνίεζε πνιύ εύθνια όια ηα
ρεηξνπξγηθά εξγαιεία, απαξαίηεηα γηα ηελ εγρείξεζε πνπ ζα έθαλε
κε ηα ίδηα ηνπ ηα ρέξηα. Δλώ ε άηπαβαηάκκα παξαθνινπζνύζε, Ο
νπάκη ρεηξνύξγεζε θη έβγαιε ηνλ όγθν από ηελ θαξδηά ηνπ αζζελή
θαη ηνλ έδεημε ζηελ νκάδα ησλ Μπάηδαλ. Οη πάληεο έκεηλαλ
θαηάπιεθηνη κε ην γεγνλόο. Γεληθώο, όινη έρνπκε δεη κε θάπνηνλ
ηξόπν κηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζ‟ έλα πιήξσο εμνπιηζκέλν
ρεηξνπξγείν, κε ηνλ αζζελή λα είλαη ήδε πξνεηνηκαζκέλνο γη‟ απηή,
θάλνληαο πξνεγνπκέλσο όιεο ηηο απαξαίηεηεο εμεηάζεηο από
ρεηξνπξγό θαη ηελ έκπεηξε νκάδα βνεζώλ ηνπ. Ο ρεηξνπξγόο
εθαξκόδεη αλαηζζεζία ζηνλ αζζελή πξηλ από ηελ εγρείξεζε. Έρεη
θάπνηνο δεη ή αθνύζεη έλα ακόξθσην παηδί από ρσξηό, ρσξίο
ηππηθά πξνζόληα γηαηξνύ, λα εθηειεί ρεηξνπξγηθή επέκβαζε εύθνια
θαη κ‟ επηηπρία, πινπνηώληαο ηα ρεηξνπξγηθά εξγαιεία ζηε ζηηγκή,
θαη ρσξίο ηηο επθνιίεο ελόο ρεηξνπξγείνπ ή νκάδαο εηδηθώλ βνεζώλ,
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ζε αζζελή ν νπνίνο αγλννύζε σο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή όηη ζα ηνπ
έθαλε εγρείξεζε;
Ζ άηπαβαηάκκα, παξαθνινπζώληαο απηό ην απίζηεπην γεγνλόο
ηαξάρηεθε πάξα πνιύ. Δπξόθεηην γηα ζαπκαζηό γεγνλόο, ην νπνίν
γη‟ απηήλ ήηαλ δύζθνιν λα θξίλεη αλ ήηαλ αιεζηλό ή όλεηξν. Αθνύ
νινθιεξώζεθε ε εγρείξεζε θαη κπήθαλ ηα ξάκκαηα, ην ΑγόξηΓηαηξόο ξώηεζε ηνλ αζζελή: «Θέιεηο λα θαο θάηη;» Γλσξίδνπκε,
γεληθά, όηη κεηά από κηα εγρείξεζε νύηε λεξό δελ επηηξέπνπλ λα πηεί
ν αζζελήο, πόζνλ κάιινλ λα κηιάκε γηα ηξνθή. Αθνύ ν νπάκη είλαη
ε ελζάξθσζε παληνδπλακίαο, κπνξνύζε λα θάλεη ηνλ αζζελή λα
θάεη ό,ηη ηνπ άξεζε.
Αθόκα θαη ρσξίο αλαηζζεζία, ν αζζελήο δελ ππέθεξε, δελ
πόλεζε. Απηόο ν αζζελήο έδεζε πγηήο γηα πνιύ κεγάιν ρξνληθό
δηάζηεκα, κεηά από απηή ηελ εγρείξεζε. Ζ ζύδπγόο ηνπ. Ζ
Βέλθαηαιάμκακκα, έδεζε ζην Πνπηηαπάξηη. Ζ δπζπηζηία ηεο
άηπαβαηάκκα εμαιείθζεθε νινθιεξσηηθά, αθνύ είρε γίλεη απηόπηεο
κάξηπξαο απηνύ ηνπ ζετθνύ ζαύκαηνο. Σώξα, δεκηνπξγήζεθε ζε
απηή ε αθιόλεηε πίζηε όηη ν νπάκη είλαη ε ίδηα ε ελζάξθσζε ηνπ
παληνδύλακνπ Θενύ, θαη δελ ππήξρε ζέκα καγηθήο δεμηνηερλίαο ή
απαηειήο καγείαο, όπσο ππνςηαδόηαλ.
- Απνζπάζκαηα από ην βηβιίν «Bhaktodharaka Sri Satya
Sai”, ηεο N. Lakshmi Devamma
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Ο Σνπάκη δηδάζθεη κε «Μηθξέο Ιζηνξίεο» (Chinna Katha)

Ο ΦΟΒΟ ΣΟΤ ΘΑΝΑΣΟΤ

Έ

λαο θησρόο ρσξηθόο θαηάθεξλε λα θεξδίδεη δύν γεύκαηα
θαζεκεξηλά γηα ηνλ εαπηό ηνπ, ηελ ζύδπγν θαη ηα παηδηά
ηνπ κε ην λα πνπιάεη μύια, ηα νπνία έθνβε από ην δάζνο
θνληηλνύ ιόθνπ. Κάπνηα εκέξα, όηαλ ήηαλ έηνηκνο λα αλαρσξήζεη
γηα ην θαζεκεξηλό ηνπ ηαμηδάθη ζην δάζνο, ε ζύδπγόο ηνπ
είπε:«Αγαπεκέλε κνπ! Αύξην είλαη ε γηνξηή Οπγθάληη 17. Καζεκεξηλά
δελ ηξώκε παξά θνπξθνύηη θαη ςσκί. Σνπιάρηζηνλ απηή ηελ εκέξα,
πξέπεη λα καγεηξέςνπκε θάηη ηδηαίηεξν γηα ηα παηδηά καο. Γη‟ απηό, ζε
παξαθαιώ, θάλε κνπ ηε ράξε λα θόςεηο πεξηζζόηεξα μύια από ην
δάζνο, ζήκεξα». Αθνύγνληαο απηά ηα ιόγηα ηεο ζπδύγνπ ηνπ, ηνπ
ήξζαλ δάθξπα ζηα κάηηα. Ξεθίλεζε, θαη ζηε δηαδξνκή ζθεθηόηαλ
ζπλέρεηα ηελ ζθιεξή δσή πνπ ήηαλ αλαγθαζκέλε λα θάλεη ε
ζύδπγνο αιιά θαη ηα παηδηά ηνπ. Πήγε ζην δάζνο, έθνςε πνιιά
μύια, ηα έθαλε δεκάηη θαη θάπνηνο ηνλ βνήζεζε λα ην ζηεξίμεη ζην
θεθάιη ηνπ.
Γελ είρε βαδίζεη πνιύ δξόκν, όηαλ ην δεκάηη κε ηα μύια
γιίζηξεζε από ην θεθάιη ηνπ θη έπεζε ζην έδαθνο, επεηδή δελ
κπνξνύζε λα αληέμεη ην βάξνο. Ήηαλ ηειείσο εμαληιεκέλνο θαη κε
δπλαηό πνλνθέθαιν. Θπκήζεθε ηα ιόγηα ηεο ζπδύγνπ ηνπ θη
αηζζάλζεθε έληνλε δπζθνξία, γηα ηνλ ιόγν όηη ηώξα δελ κπνξνύζε
λα θάλεη ηίπνηα. Με κεγάιε αγσλία θαη ηύςεηο, θάιεζε θσλαρηά ηνλ
ζεό ηνπ ζαλάηνπ: «Γηαηί δελ παίξλεηο από ηνύηνλ ηνλ θόζκν ηνπο
άηπρνπο αλζξώπνπο ζαλ εκέλα; Πνηέ δε κε ζπκήζεθεο». Με ην λα
ζεσξεί όηη ν ζάλαηνο ήηαλ θαιύηεξνο από απηή ηελ άζιηα δσή,
θάιεζε πνιιέο θνξέο ηνλ ζεό ηνπ ζαλάηνπ.
Δλώ ζθεθηόηαλ ζπλέρεηα κε απηόλ ηνλ ηξόπν, εκθαλίζηεθε
ακέζσο κπξνζηά ηνπ ν ζεόο ηνπ ζαλάηνπ θαη ηνπ είπε: «Άλζξσπε!
Γηαηί κε θάιεζεο; Να! έρσ έξζεη. Έια καδί κνπ». Απηόο ν άλζξσπνο
είρε θαιέζεη ηνλ ζεό ηνπ ζαλάηνπ ιόγσ ηεο άζιηαο θαηάζηαζεο πνπ
βξηζθόηαλ ε δσή ηνπ, αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ ήζειε λα
17

Το Νέο Έηορ ζηεν Πολιηεία Καπνάηακα
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πεζάλεη, Σώξα πνπ είρε θαιέζεη ηνλ ζεό ηνπ ζαλάηνπ, ηη έπξεπε λα
θάλεη; Αλαίξεζε ακέζσο απηά πνπ είρε πεη θη εμήγεζε:«Θεέ ηνπ
ζαλάηνπ! Δίλαη αιήζεηα όηη ζε θάιεζα, αιιά κόλν γηα λα ζνπ δεηήζσ
λα ζεθώζεηο ηνύην ην δεκάηη θαη λα ην βάιεηο ζην θεθάιη κνπ. Απηό
είλαη όιν! ε παξαθαιώ, βάιε ην δεκάηη πάλσ ζην θεθάιη κνπ θαη
κεηά θεύγεηο».
Πνην είλαη ην εζσηεξηθό λόεκα απηήο ηεο ηζηνξίαο; Ο άλζξσπνο
δελ επηζπκεί ηνλ ζάλαην θαη πξνζπαζεί λα ηνπ μεθύγεη κε θάπνηνλ
ηξόπν, αλ θαη γλσξίδεη όηη είλαη βέβαην όηη θάπνηε ζα ζπκβεί ν
ζάλαηνο. κσο, δε ρξεηάδεηαη λα θνβάηαη ηνλ ζάλαην. Σν όηη ν
άλζξσπνο θνβάηαη ηνλ ζάλαην, νθείιεηαη ζηελ άγλνηά ηνπ. ηελ
πξαγκαηηθόηεηα, ν άλζξσπνο είλαη παηδί ηεο αζαλαζίαο. Δίλαη
πέξαλ από ηνλ ζάλαην. Μόλν ην ζώκα πεζαίλεη θαη όρη ε ςπρή πνπ
δηακέλεη κέζα ηνπ.

ΓΙΑΣΙ ΥΟΒΑΑΙ ΑΥΟΤ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ;
WHY FEAR WHEN I AM HERE?
- Μπάμπα
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ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΜΖΝΤΜΑ
ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΦΟΗΧΜΔΝΟΤ

Ό

ηαλ ν αγαπεκέλνο καο Μπαγθαβάλ θηληόηαλ αλάκεζά καο
κε ηελ παλέκνξθε θπζηθή ηνπ κνξθή, ζπλήζηδε λα δέρεηαη
πάληνηε θαη κε πνιύ αγάπε ηηο πξνζεπρέο καο, ηηο
αλεζπρίεο θαη ηηο ραξέο καο πνπ ηνπ παξαδίλακε κε ηα γξάκκαηά
καο – ζαλ λα κε γλώξηδε ηνπο πόλνπο θαη ηηο ραξέο καο, ν
παληαρνύ παξώλ θαη παληνγλώζηεο Κύξηνο! Μαο παξαρσξνύζε
απηή ηελ επθαηξία, ώζηε λα αηζζαλόκαζηε επραξηζηεκέλνη θαη
ηθαλνπνηεκέλνη. Καη όρη κόλν απηό. Δπηζπκνύζε, επίζεο, λα καο
επινγήζεη κε ηελ πνιύηηκε επθαηξία ηεο ζσκαηηθήο αιιειεπίδξαζεο
καδί ηνπ – κηα καηηά, έλα άγγηγκα, έλα ρακόγειό ηνπ.
Γηα ηνπο αθνζησκέλνπο ζηνλ άη παληνύ, ππάξρεη κηα επράξηζηε
παξάδνζε λα πξνζθέξεηαη ζηνλ Μπαγθαβάλ ε πξώηε πξόζθιεζε
γηα επνίσλεο ηειεηέο, όπσο είλαη νη γάκνη, ε εγθαηάζηαζε ζε λέα
θαηνηθία θ.ι.π. ηαλ ν νπάκη απνδερόηαλ απηέο ηηο πξνζθιήζεηο
θαη ηα γξάκκαηα κ‟ έλα γιπθό ιόγν, κε ζηνξγηθή καηηά ή κε
παξαρώξεζε ηνπ πνιύηηκνπ Πάληαλακαζθάξ18, ήηαλ απιά ζηηγκή
έθζηαζεο. Ζ αλάκλεζε ηέηνησλ ζηηγκώλ ζήκεξα, αγγίδεη αθάληαζηα
ηνλ ππξήλα ηεο ύπαξμήο καο.
Αθόκα θαη ηώξα, όηαλ νη αθνζησκέλνη έρνπλ Νηάξζαλ ζην Μάρα
ακάληη19, ιαρηαξνύλ γη‟ απηό ην ζπνπδαίν πξνλόκην λα
πξνζθέξνπλ ηηο πξνζεπρέο ηνπο θαη ινπινύδηα ζηα Λώηηλα Πόδηα
ηνπ.
ε αληαπόθξηζε απηήο ηεο παξάθιεζεο, είλαη ηνπνζεηεκέλνη
ηειεπηαία ηξεηο μερσξηζηνί δίζθνη κπξνζηά ζην Μάρα ακάληη ηνπ
Μπαγθαβάλ, έλαο γηα γξάκκαηα, έλαο γηα ινπινύδηα θη έλαο γηα
πξνζθιήζεηο. Δθείλνη πνπ επηζπκνύλ λα πάξνπλ πίζσ ηα γξάκκαηά
ηνπο, αθνύ πξώηα ηα απνζέζνπλ ζην Μάρα ακάληη, επηηξέπεηαη λα
ηα πάξνπλ.

Εςλαβικό πποζκύνεμα ηυν ποδιών ηος Κςπίος.
Σςνειδεηή ανασώπεζε ηερ τςσήρ από ηο ζώμα, αλλά και ηαςηόσπονα ο
ιεπόρ σώπορ όπος έσει ενηαθιαζηεί ε μοπθή (ηο ζώμα).
18
19
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Δάλ πξνζθέξεηε κηα πξόζθιεζε θη επηζπκείηε λα ιάβεηε
Πξαζάληακ20 ηνπ Μπαγθαβάλ, παξαθαινύκε λα εζσθιείεηε ζηελ
πξόζθιεζε έλαλ θάθειν έηνηκν γηα ηαρπδξόκεζε (self-addressed).
Παξαθαινύκε λα πξνζθέξεηε κόλν ινπινύδηα, όρη γηξιάληεο.
Διπίδνπκε όηη απηή ε λέα ππεξεζία ζα ραξνπνηήζεη ηηο θαξδηέο
ησλ αθνζησκέλσλ.
Κεληξηθό Ίδξπκα ξη άηπα άη

Μελ επηδίδεζηε ζηελ απαγγειία ηνπ Ολόκαηνο γηα
λα πεξλάεη ε ώξα ζαο νύηε λα ηε ζεσξείηε ζαλ
κηα πεξαζηηθή θάζε ηεο δσήο ζαο ή ζαλ έλα
δπζάξεζην κέξνο ελόο επηβεβιεκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηε
θαζεκεξηλά. Να ηε ζεσξείηε σο πλεπκαηηθή
άζθεζε, ε νπνία πξέπεη λα εθηειείηαη κε
ζνβαξόηεηα, έρνληαο σο ζθνπό ηε κείσζε ησλ
πξνζθνιιήζεώλ ζαο ζηα εθήκεξα πξάγκαηα, ηνλ
εμαγληζκό, ηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ απειεπζέξσζή ζαο από ηνλ θύθιν ηεο γέλλεζεο θαη ηνπ
ζαλάηνπ. Να επηκέλεηε ζηαζεξά ζηελ επαλάιεςε
ηνπ Ολόκαηνο σο κέζν ζσηεξίαο ζαο από ηα
δεζκά ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ θύθινπ ησλ
επαλαγελλήζεσλ. Μνηάδεη λα είλαη αζζεληθή
ζεξαπεία γηα κηα ηέηνηα ηξνκεξή αξξώζηηα, αιιά,
σζηόζν, είλαη παλάθεηα (θάξκαθν πνπ ζεξαπεύεη
θάζε αζζέλεηα).
- Μπάκπα

20

Το δώπο ηερ Χάπερ ηος.
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