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ΑΚΟΛΟΤΘΗΣΕ ΣΗ ΘΡΗΚΕΘΑ ΣΗ ΑΓΑΠΗ
Έλα δνρείν από ραιθό παξάγεη πνιύ ήρν, ελώ έλα δνρείν από
ρξπζό παξάγεη ειάρηζην. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, κόλν νη
ζηελόκπαινη άλζξσπνη επηδίδνληαη ζηελ επίδεημε θαη ηελ
πξνβνιή. Σε ηη ζα ρξεζίκεπε ε επίδεημε θαη ε πξνβνιή ζ’ έλαλ
αιεζηλό πηζηό;
(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ)

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΓΙΑ ΗΝΙΟΧΟ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΖΗΣΤΕ ΜΙΑ ΙΔΑΝΙΚΗ ΖΩΗ

Ο

η ζπνπδαζηέο ζήκεξα πξνζβιέπνπλ ζηα πινχηε, ηηο θηιίεο
θαη ηηο πςειέο ζέζεηο αληί γηα ηηο αξεηέο. Οη ζπνπδαζηέο δελ
έρνπλ θακηά δνπιεηά κε ηελ επίδεημε. Σν ζήκα θαηαηεζέλ
ελφο ζπνπδαζηή είλαη νη θαιέο ηδηφηεηεο, νη θαιέο πξάμεηο θαη ε θαιή
ζπκπεξηθνξά. Η επίδεημε θαη ε πξνβνιή δελ απνηεινχλ πνηφηεηεο
πνπ αλακέλεηαη λα αλαπηχμνπλ. Γπζηπρψο, φκσο, νη ζπνπδαζηέο
ζήκεξα πξάηηνπλ ελάληηα ζε φια απηά. παηαινχλ ηνλ ρξφλν ηνπο
ζε θαθέο ζπλαλαζηξνθέο, θαθέο ζθέςεηο θαη θαθή ζπκπεξηθνξά.
Η σνειδηηοποίηζη ηης Αλήθειας είναι Θρηζκεία
Ο ραιθφο θαη ν ρξπζφο κνηάδνπλ ζηελ φςε. Έλα δνρείν, φκσο, απφ
ραιθφ θάλεη πνιχ πεξηζζφηεξν ζφξπβν απφ έλα δνρείν απφ ρξπζφ.
Οη ζπνπδαζηέο δελ πξέπεη λα επηδίδνληαη ζηελ επίδεημε θαη ζην
ζηνκθψδε ιφγν. Να κηιάηε πάληα επράξηζηα θαη ρακειφθσλα, κε
ηαπεηλνθξνζχλε. Γελ γίλεηαη λα θάλεηε πάληα ράξεο, κπνξείηε όκσο
λα κηιάηε πάληα κε ράξε. Να κηιάηε πάληα κε αμηνπξέπεηα θαη
ζεβαζκφ, θαη λα ζπκπεξηθέξεζηε φπσο αξκφδεη ζ’ έλαλ ηδαληθφ
ζπνπδαζηή.
Ο λνπο (Μάηη), ην πεπξσκέλν (Γθάηη), ε ζέζε (ηίηη) θαη ν
πινχηνο (ακπάηηη) ηνπ αλζξψπνπ, είλαη δψξα ηνπ Θενχ. Πψο ζα
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ηα ρξεζηκνπνηήζεη; Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ άλζξσπν λα
θαιιηεξγήζεη ηα ραξίζκαηα ηεο ηζφηεηαο, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο
αθεξαηφηεηαο θαη ηεο νκφλνηαο. Όκσο, ν ζεκεξηλφο άλζξσπνο έρεη
αιιάμεη ην λνπ ηνπ απφ Μάηη ζε Νηνπξκάηη (πνλεξφ λνπ). Ο λνπο
είλαη εθείλνο πνπ θάλεη ηνλ άλζξσπν θαιφ ή θαθφ. Η ιαλζαζκέλε
ρξήζε ηνπ λνπ θάλεη ηνλ άλζξσπν εγσηζηή. Η θαηαγσγή φισλ ησλ
ζξεζθεηψλ (Μάηα) είλαη ν λνπο. απηφο είλαη ε πεγή φισλ ησλ
ζξεζθεηψλ ηνπ θφζκνπ.
Όιεο νη ζξεζθείεο παξέρνπλ εμαίξεηεο δηδαζθαιίεο. Καιό είλαη
λα θαηαλνήζεηε απηή ηελ αιήζεηα θαη λα πξάηηεηε αλάινγα. Αλ
ν λνπο (Μάηη) είλαη θαιόο, πώο γίλεηαη ε ζξεζθεία (Μάηα) λα
είλαη θαθή; Πξνζέμηε, σ, άμηνη γηνη ηεο Ιλδίαο!
(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ)
Όιεο νη ζξεζθείεο ηνπ θφζκνπ δηδάζθνπλ ηηο ίδηεο βαζηθέο
αιήζεηεο θαη παξνηξχλνπλ ηνλ άλζξσπν λ’ αθνινπζήζεη ην Νηάξκα.
Όιεο, δηδάζθνπλ ζεβαζκφ ζηε κεηέξα, ηνλ παηέξα θαη ηνλ δάζθαιν.
Ο άλζξσπνο πξέπεη λα θαιιηεξγεί ηελ επξχηεηα ηνπ λνπ, λα ζέβεηαη
ηνπο πξεζβχηεξνπο θαη λ’ απνθηήζεη έλα θαιφ φλνκα. Αλ ζαο θηαίλε
νη άιιεο ζξεζθείεο, απηφ νθείιεηαη ζε αλεπάξθεηα ηνπ δηθνχ ζαο
λνπ. Γη’ απηφ, θαιφ είλαη λα ρξεζηκνπνηείηε ην λνπ ζαο ζσζηά. Πνην
είλαη ην πξαγκαηηθφ λφεκα ηεο ζξεζθείαο; Η πξαγκάησζε, λα
ζπλεηδεηνπνηήζεηε δειαδή ηελ Αιήζεηα, απηφ είλαη ην λφεκα ηεο
ζξεζθείαο. Ν’ αθνινπζείηε ηε ζξεζθεία ηεο αγάπεο. Απηή είλαη ε ηεξή
αξρή φισλ ησλ ζξεζθεηψλ. Αλ ν άλζξσπνο δελ είλαη ζε ζέζε λ’
αλέβεη ζην επίπεδν ηνπ Θενχ, αο δεη ηνπιάρηζηνλ ηελ δσή ηνπ ζαλ
έλα αιεζηλφ αλζξψπηλν νλ.
Όηαλ θάπνηνο δεη ηελ δσή ηνπ έζησ θαη κφλν κε ηαπεηλφηεηα θαη
νκφλνηα, ηφηε ζα είλαη έλα αιεζηλφ αλζξψπηλν νλ. Απηή ε αιήζεηα
αλαθέξεηαη θαη ζηε Μπάγθαβαλη Γθίηα:
«Απηόο πνπ ζηνράδεηαη ην πάλζνθν, αηώλην Ολ, ηνλ
θπβεξλήηε ησλ πάλησλ, ηνλ πιένλ ιεπηνθπή από θάζε ηη
ιεπηνθπέο, ηνλ νηθνπκεληθό ζπληεξεηή, απηόλ πνπ ε
κνξθή ηνπ βξίζθεηαη πέξα από θάζε αλζξώπηλε
ζύιιεςε, ιακπεξό ζαλ ηνλ ήιην θαη ππεξάλσ θάζε
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ζθόηνπο άγλνηαο, απηόο αιεζώο ζα θηάζεη ην Υπέξηαην
απηό Ολ»1
(Σαλζθξηηηθό Δδάθην)
Πνηνο είλαη ν Κάβη (πνηεηήο); Δίλαη ν Κάβη άλζξσπνο; Όρη!
Κάπνηνη κπνξεί λα βάινπλ κεξηθέο ιέμεηο ζηε ζεηξά, λα γξάςνπλ
θάπνηεο γξακκέο πνπ λα νκνηνθαηαιεθηνχλ θαη λ’ απνθαιέζνπλ
ηνπο εαπηνχο ηνπο πνηεηέο. Αλ δελ ππάξρνπλ ήδε νη ιέμεηο, πψο
κπνξεί θαλείο λα ηηο βάιεη ζε ζεηξά; Οη ιέμεηο πξνυπήξραλ ηνπ
αλζξψπνπ θαη είλαη ν Θεφο πνπ ηηο δεκηνχξγεζε. Άξα, πνηνο κπνξεί
πξαγκαηηθά λ’ απνθαιέζεη ηνλ εαπηφ ηνπ πνηεηή; Απηόο πνπ γλσξίδεη
ην παξειζόλ, ην παξόλ θαη ην κέιινλ είλαη πξαγκαηηθόο Κάβη. 2
Οπφηε, πξαγκαηηθφο πνηεηήο είλαη κφλν ν Θεφο.
Ση ζεκαίλεη ν φξνο ‘Πνχξαλακ’; Γελ έρεη ζρέζε κε ηηο Πνπξάλαο,
φπσο ε Ρακάγηελα θαη ε Μαρακπάξαηα. Οη Βέδεο κε ηνλ φξν
‘Πνχξακ’ ελλννχλ ην αλζξψπηλν ζψκα. Η ζπλεηδεηφηεηα πνπ
δηαπεξλάεη ην Πνχξακ, νλνκάδεηαη Πνχξαλακ. Η ζετθή απηή
ζπλεηδεηφηεηα ιάκπεη κέζα ζε θάζε άλζξσπν. Σν Πνχξαλακ,
ινηπφλ, αλαθέξεηαη ζηε ζεηφηεηα πνπ ελππάξρεη ζηνλ άλζξσπν.
Απηή ε ζεηφηεηα δελ είλαη ‘Βπάζηη βαξνχπα’ αιιά ‘ακάζηη
βαξνχπα’. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζεηφηεηα δελ πεξηνξίδεηαη ζην άηνκν,
αιιά ελππάξρεη ζηα πάληα. Η ζεηφηεηα είλαη ηζνκεξψο παξνχζα ζηα
πάληα κε ηε κνξθή ζπλεηδεηφηεηαο. Γη’ απηφ ην ιφγν, νη Βέδεο
δειψλνπλ: Ο Θεόο θαηνηθεί κέζα ζε όια ηα όληα.3
’ απηφ ηνλ θφζκν ππάξρνπλ λφκνη θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνπλ
δηαθφξσλ εηδψλ πνηλέο γηα παξαπηψκαηα ή εγθιήκαηα. Απηφ πνπ
νξίδεη ηνλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο γηα ηνπο αλζξψπνπο νλνκάδεηαη
άζηξα.4 Όηαλ έλαο θιέθηεο θάλεη κηα θινπή, ζπιιακβάλεηαη απφ
ηελ αζηπλνκία θαη θιείλεηαη ζηε θπιαθή. Όκσο, κφλν ην ζψκα ηνπ
είλαη θιεηδσκέλν ζηε θπιαθή. Καλείο δελ κπνξεί λα θπιαθίζεη ηνλ
λνπ ηνπ ν νπνίνο είλαη ειεχζεξνο λα πεξηπιαληέηαη φπνπ επηζπκεί.
Μπνξεί λα πάεη ζην ζπίηη ηνπ ή ζηελ αγνξά ή ζην ζπίηη ελφο θίινπ
ηνπ. Οη θχιαθεο έρνπλ κελ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο ην ζψκα ησλ

1

Kavim Puranamanushasitaram Anoraniyansamanusmaret Ya,
Sarvasya Dhataramachintyarupam Adityavarnam Tamasa Parastat...
2
Trikala Darshana Kavi.
3
Easwara Sarva Bhutanam.
4
Sasanam Vachanam Iti Sastram.

3

θξαηνπκέλσλ, δελ έρνπλ φκσο θακία δηθαηνδνζία πάλσ ζην λνπ
ηνπο. Μφλν ν Θεφο κπνξεί λα ειέγρεη ηνλ λνπ ησλ αλζξψπσλ.
Ο Άνθρωπος Πρέπει να Ζει ζαν Ένα Ανθρώπινο Ον
Οη Οππαληζάλη αλαθέξνληαη ζηνλ Θεφ σο εθείλνλ «πνπ ιάκπεη κε
ππέξηαηε ιακπξφηεηα θαη πνπ είλαη πέξα απφ ην ζθνηάδη ηεο
άγλνηαο».5 Λάκπεη κε ηελ ιάκςε ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ ήιησλ θαη
θσηίδεη ηνλ λνπ θαη ηελ δηάλνηα φισλ. Οη θσηηζκέλνη ζνθνί ησλ
Βεδηθψλ ρξφλσλ δήισλαλ: «Έρσ νξακαηηζηεί ην Τπέξηαην Ολ πνπ
ιάκπεη κε ηε ιάκςε ελφο εθαηνκκπξίνπ ήιησλ θαη πνπ είλαη πέξα
απφ ην Σάκαο – ην ζθνηάδη ηεο Άγλνηαο».6 Απηνί νη ζνθνί δήισλαλ
φηη είραλ δεη ηνλ Θεφ. Πνχ Σνλ είδαλ; Σνλ είδαλ πέξα απφ ην
ζθνηάδη. Ση ππνδειψλεη ην ζθνηάδη; Τπνδειψλεη άγλνηα. Οη Ρίζη δελ
Σνλ είδαλ ζην θπζηθφ, εμσηεξηθφ θφζκν, αιιά ζηνλ εζσηεξηθφ
θφζκν, ζην ζηεξέσκα ηεο δηθήο ηνπο χπαξμεο. ε θάζε αλζξψπηλν
νλ, ν Θεφο ιάκπεη πέξα απφ ην ζθνηάδη ηεο άγλνηαο κε φιε Σνπ ηε
ιακπξφηεηα. Όηαλ ν άλζξσπνο δεη ηε δσή ηνπ ζαλ έλα αλζξψπηλν
νλ θαη ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ αλζξψπηλν νλ, κπνξεί λα βηψζεη ηε
ζεηφηεηά ηνπ. Καη ηφηε ζα είλαη αηψληνο, φπσο ην ρξπζάθη πνπ δελ
αιιάδεη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Αλ ζπείξεηε έλα ζπφξν, χζηεξα
απφ έλα δηάζηεκα ν ζπφξνο ζα αιιάμεη φςε. Αλ φκσο ζθάςεηε έλα
ιάθθν θαη βάιεηε κέζα ρξπζάθη, ην ρξπζάθη δελ πξφθεηηαη λ’
αιιάμεη, φζν θαηξφ θαη αλ κείλεη εθεί κέζα. Αλ ην ξίμεηε ζηε θσηηά,
δελ ζα θαηαζηξαθεί. αληίζεηα, ζα ιάκπεη πεξηζζφηεξν. Γελ
κπνξνχκε φκσο λα πνχκε ην ίδην θαη γηα ην ραιθφ. Καηά ηνλ ίδην
ηξφπν, φηαλ ν αλζξψπηλνο λνπο ππφθεηηαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ
εμαγληζκνχ, ε αθηηλνβνιία ηνπ δε κεηψλεηαη. Αληίζεηα, γίλεηαη αθφκα
πην αγλφο θαη αθηηλνβφινο. Ο άλζξσπνο πξέπεη λα θαηαβάιιεη
πξνζπάζεηα, ψζηε λα θαηαλνήζεη ηε θχζε ηνπ λνπ ηνπ. Όηαλ
θάπνηνο θνηηάδεη ηνλ ρξπζφ θαη ηνλ ραιθφ, ηνλ έλα δίπια ζηνλ άιιν,
κπνξεί λα θαίλνληαη σο ίδηνη. Όηαλ φκσο ηνπο βάιεηε ζηε θσηηά,
ηφηε ζα θαηαιάβεηε ηελ δηαθνξά. Σν ίδην ζπκβαίλεη κε ην αιάηη θαη
ηελ θακθνξά: κπνξεί λα κνηάδνπλ, αιιά φηαλ ηα βάιεηε ζηε γιψζζα
ζαο, ζα θαηαιάβεηε ηελ δηαθνξά. Σνπο αλζξψπνπο, ινηπφλ, δελ
πξέπεη θαλείο λα ηνπο θξίλεη απφ ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε. Ο
άλζξσπνο νθείιεη λα θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα λα δεη ηελ δσή
ηνπ θαηά ηξφπν πνπ λα αξκφδεη ζηελ αλζξψπηλε γέλλεζή ηνπ. Σελ
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ζεκεξηλή επνρή, βιέπεη θαλείο αλζξψπηλα φληα θαηά ηελ κνξθή θαη
κφλν, φρη φκσο θαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ δνπλ.
Όπνηνο δεη ζ’ απηό ηνλ θόζκν, πξέπεη πξώηα λα
ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ αλζξώπηλν νλ.
Όπνηνο εθζεηάδεη ηα παξαπηώκαηα ησλ άιισλ, είλαη
αλόεηνο.
Να απνθηήζεηε ηελ γλώζε ηνπ Άηκα θαη λα έρεηε ην
όξακα ηνπ Άηκα.
Απηή είλαη ε νπζία όιεο ηεο γλώζεο.
Απηή είλαη ε δηδαζθαιία ησλ Βεδώλ.
(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ)
Απηέο είλαη νη αιήζεηεο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο Βέδεο. Απηφο είλαη
ν ζηφρνο φισλ ησλ πλεπκαηηθψλ δξφκσλ. Απηέο είλαη ην ζηήξηγκα
φισλ ησλ έκβησλ φλησλ θαη ε βάζε φιεο ηεο Γεκηνπξγίαο. Ο
άλζξσπνο πξέπεη λα θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα λα ζπκπεξηθέξεηαη
σο έλα αιεζηλφ αλζξψπηλν νλ. Όιεο ηνπ νη ζθέςεηο, ηα αηζζήκαηα
θαη νη πξάμεηο πξέπεη λα είλαη αγλέο θαη ηεξέο. Πξέπεη λ’ αλαπηχμεη
πςειφ θξφλεκα θαη λα θαιιηεξγήζεη ηηο ηδηφηεηεο ηεο γελλαηνδσξίαο
θαη ηεο νκφλνηαο, ψζηε λα θεξδίζεη επινγία. Γηα λα θαηαθηήζεη απηφ
ην επίπεδν ηεο επινγίαο, απαξαίηεηε είλαη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε.
Κάνεηε ηον Θεό Ηνίοτό ζας
Απηφ πνπ θσηίδεη ηελ δηάλνηα ηνπ αλζξψπνπ είλαη ε Βίληπα (Γλψζε).
Απηή θάλεη ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα λα ιάκπεη κέζα ζην άηνκν.
Όκσο ε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε αληί λα αλπςψλεη ηνλ άλζξσπν ηνπ
δεκηνπξγεί ηαξαρή. Όπνπ θαη λα θνηηάμεηε ζήκεξα, ππάξρεη ηαξαρή.
Οη ζεκεξηλνί ζπνπδαζηέο ηεκπειηάδνπλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο, αιιά
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο αλαηαξαρέο. Η ηεκπειηά δελ είλαη παξά
ζθνπξηά θαη ζθόλε. Η ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο Αιήζεηαο είλαη ην ύςηζην
έξγν ζαο θαη ην θαηαθύγηό ζαο. Πνηέ, ινηπφλ, κελ αθήλεηε ηελ
ηεκπειηά λα ζαο θαηαιάβεη. Γελ είλαη απηή ηδηφηεηα πνπ αξκφδεη ζε
ζπνπδαζηέο. Μφλν φζνη δελ ελδηαθέξνληαη λα ζπνπδάζνπλ
αλαπηχζζνπλ απηή ηελ θαθή ζπλήζεηα ηεο ηεκπειηάο θαη ζπαηαινχλ
ην ρξφλν, ηα ρξήκαηα θαη ηελ ελέξγεηά ηνπο, πξνθαιψληαο κε απηφ
ηνλ ηξφπν κεγάιε αγσλία ζηνπο γνλείο ηνπο. Όηαλ νη ζπνπδαζηέο
αζρνινχληαη κε απεξγίεο, νη γνλείο ηνπο ππνθέξνπλ απφ ηελ αγσλία
γηα ην κέιινλ ηνπο. Οη ζπνπδαζηέο νθείινπλ λα ηηκνχλ ην φλνκα ησλ
γνληψλ ηνπο. Πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ην αίκα ηνπο, ε ηξνθή
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ηνπο θαη ν λνπο ηνπο είλαη δψξα ησλ γνλέσλ ηνπο. Γελ πξέπεη λα
ηνπο πξνθαινχλ αγσλία, αιιά λα ηξέθνπλ επγλσκνζχλε πξνο ηνπο
γνλείο ηνπο. Έηζη πξέπεη λα γίλεηε. Υατδεπηηθά απνθαιψ απηνχ ηνπ
είδνπο ηνπο ζπνπδαζηέο ‘Μπαλγθαξνχ’ (ρξπζάθηα κνπ) Όινη νη
ζπνπδαζηέο πξέπεη λα γίλνπλ ρξπζάθηα! Ση είδνπο ρξπζνχ; Όρη
ρξπζφο κε πξνζκίμεηο, αιιά θαζαξφο ρξπζφο! Πψο κπνξείηε λα
γίλεηε θαζαξφο ρξπζφο; Μφλν φηαλ αλαπηχμεηε αγλφηεηα θαξδηάο
θαη ηεξά αηζζήκαηα θαη δείηε κηα ηδαληθή δσή, ζέηνληαο ζε πξάμε ην
Σξηθάξαλα νχληη (αγλφηεηα ζθέςεο, ιφγνπ θαη πξάμεο).
Λέλε φηη: Η ζσζηή κειέηε ηεο αλζξσπόηεηαο είλαη ν άλζξσπνο.
Ο άλζξσπνο πξέπεη λα θαιιηεξγήζεη ηηο ηδηφηεηεο ηεο θαινζχλεο θαη
ηεο ζπκπφληαο. Μφλν ηφηε ηνπ αξκφδεη ν ηίηινο ηνπ αλζξψπνπ. Γελ
είζηε απιά άλζξσπνη, αιιά κνλάδεο πνπ ζπληζηνχλ ηελ
αλζξσπφηεηα. Οη άλζξσπνη ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ιέμε
αλζξσπφηεηα ρσξίο λα θαηαιαβαίλνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηεο έλλνηα.
Ο άλζξσπνο κπνξεί λα πςσζεί ζην επίπεδν ηνπ ζείνπ, αλ
θαιιηεξγήζεη αξεηέο. Ο Θεφο δε βξίζθεηαη θάπνπ αιινχ. Δζείο νη
ίδηνη είζηε Θεφο. Γελ είζηε δηαθνξεηηθνί απφ ηνλ Θεφ, αλ ε θαξδηά
ζαο είλαη αγλή. Ο Θεφο είλαη ν αηψληνο ελίνρνο πνπ είλαη πάληνηε
παξψλ ζηελ θαξδηά ζαο. Δίλαη κφλν ν ελίνρνο, φρη ν ηδηνθηήηεο, δηφηη
ηδηνθηήηεο είζηε εζείο. Ο Κξίζλα νλνκάδεηαη Παξηαζάξαηη, δηφηη έγηλε
ν ελίνρνο (ζάξαηη) ηνπ Πάξηα (Αξηδνχλα). Ο Κξίζλα δελ ήηαλ παξά
ν ελίνρνο, ηδηνθηήηεο ήηαλ ν Πάξηα. Καηά παξφκνην ηξφπν, φηαλ
θαιιηεξγήζεηε αγλφηεηα θαξδηάο θαη ηεξά ζπλαηζζήκαηα, ν Θεφο ζα
είλαη ν ελίνρφο ζαο θαη ζα ζαο νδεγήζεη ζην ζσζηφ κνλνπάηη.
Δπηιέμηε, ινηπφλ, ηνλ Θεφ ζαλ ηνλ ελίνρφ ζαο θαη δήζηε κηα ηδαληθή
δσή.
Η Τπηρεζία προς Άλλοσς είναι Τπηρεζία προς ηον Θεό
Δλελήληα ρξφληα πξηλ, ηελ επνρή ηνπ ίξληη άη Μπάκπα, ζην
Ναληέλη δνχζε έλαο πινχζηνο νλφκαηη Βάληηα. Δπηζπκψληαο λα
επηζθεθηεί ην ίξληη, δήηεζε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Νηαο Γθάλνπ θαη
ηνπ είπε φηη ήηαλ κελ εχπνξνο, δελ είρε φκσο παηδηά. «ε ηη
ρξεζηκεχεη ν πινχηνο κνπ φηαλ δελ έρσ παηδηά;» ηφληζε. «Δπεηδή
πεγαίλσ ζην ίξληη γηα πξψηε θνξά, πεο κνπ, ζε παξαθαιψ, πψο
λα πάσ.»
ην ίδην ρσξηφ δνχζε έλαο θαιφθαξδνο Μνπζνπικάλνο, πνπ ν
θφζκνο ηνλ θψλαδε Μνπιηζαρέκπ. Δξγαδφηαλ σο αρζνθφξνο θαη
παξφηη είρε κεγάιεο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ε δσή ηνπ ήηαλ
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αμηνζέβαζηε. Μίιαγε κε φινπο ρξεζηκνπνηψληαο θαιά θαη επγεληθά
ιφγηα θαη ηνπο ζπκβνχιεπε πψο λα δνπλ ηδαληθά. Ό,ηη ζπκβνχιεπε
ζηνπο άιινπο λα θάλνπλ, ην εθάξκνδε πξψηα ν ίδηνο. Κάπνηε, πνπ
δελ κπνξνχζε λα βξεη δνπιεηά, γηα αξθεηέο κέξεο δελ είρε θαγεηφ λα
θαεη κέρξη πνπ έγηλε ηειείσο αδχλακνο. Καλείο δελ ήξζε λα ηνλ
βνεζήζεη. Μηα κέξα, εθεί πνπ ήηαλ ζε αμηνιχπεηε θαηάζηαζε,
μαπισκέλνο ζην πεδνδξφκην, ηνλ είδε ν πινχζηνο Βάληηα. Μφιηο
έκαζε φηη δελ είρε θαεη ηίπνηα γηα πνιιέο κέξεο, είπε ζηνλ ηδηνθηήηε
ελφο παλδνρείνπ λα ηνπ δψζεη θαγεηφ θαη ζα πιήξσλε ν ίδηνο. Ο
Μνπιηζαρέκπ επραξίζηεζε ηνλ Βάληηα θη εμέθξαζε ηελ
επγλσκνζχλε ηνπ ζηνλ Θεφ. Δίπε φηη ν Θεφο ήηαλ κεγάινο θαη ην
θαηαθχγην ησλ θαηαηξεγκέλσλ.
Ο Θεόο είλαη ην κόλν ζνπ θαηαθύγην όπνπ θαη λα παο.
Μέζα ζην δάζνο, ηνλ νπξαλό, ηελ πόιε ή ζην ρσξηό, εθεί
ςειά ζην βνπλό ή κέζα ζηε ζάιαζζα ηε βαζηά.
(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ)
Αθνχ πήξε νδεγίεο απφ ηνλ Νηαο Γθάλνπ, ν Βάληηα καδί κε ηε
γπλαίθα ηνπ έθηαζε ζην ίξληη. Όηαλ πήγε ζην Νηάξζαλ, ν ίξληη άη
Μπάκπα ηνχ δήηεζε λα δψζεη 5 ξνππίεο σο Νηαθζίλα.7 Ο Βάληηα
πνπ ήηαλ πινχζηνο άξρηζε ακέζσο λα βγάδεη ρξήκαηα απφ ηελ
ηζέπε ηνπ. Φνξνχζε έλα καθξχ επαλσθφξη κε κεγάιεο ηζέπεο.
Δθείλε ηελ επνρή δελ ππήξραλ ραξηνλνκίζκαηα ησλ 5, 2 ή ηεο 1
ξνππίαο. Σφηε θπθινθνξνχζαλ κφλν θέξκαηα. Όηαλ έδσζε ηα
θέξκαηα ησλ 5 ξνππηψλ ζηνλ Μπάκπα, εθείλνο ηνπ είπε: «Βάληηα,
ηψξα δελ ρξεηάδεηαη λα κνπ δψζεηο 5 ξνππίεο. Να κνπ δψζεηο κφλν
1 ξνππία θαη 2 άλλαο, δηφηη κνπ έρεηο ήδε θαηαβάιιεη 3 ξνππίεο θαη
14 άλλαο». Ο Βάληηα δελ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη ηη ελλννχζε ν
Μπάκπα. θέθηεθε: «Ο θφζκνο ιεεη ηα θαιχηεξα γηα ηνλ Μπάκπα.
Δίλαη φκσο πξάγκαηη ζπνπδαίνο ή κήπσο παιαβφο; Πφηε ήξζα εγψ
εδψ ζην ίξληη; Απηή είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ηνλ ζπλαληψ. Πψο,
ινηπφλ, κπνξεί λα ιέεη φηη έρεη ήδε ιάβεη 3 ξνππίεο θαη 14 άλλαο
απφ κέλα; Πψο γίλεηαη απηφ; Σέινο πάλησλ, εγψ είρα ην Νηάξζαλ

7

Dakshina: Τν Νηαθζίλα, ζηηο ηζηνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Βέδεο, ήηαλ ε
απνδεκίσζε πνπ θαηέβαιε θάπνηνο γηα ηηο ππεξεζίεο ελόο ηεξέα. Αξρηθά
απηό ήηαλ κηα αγειάδα. Δίλαη, επίζεο, θαη ε επγλώκνλε πξνζθνξά ηνπ
καζεηή πξνο ηνλ Γθνύξνπ, κεηά ην ηέινο ηεο καζεηείαο θνληά ηνπ.
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ηνπ». Με απηέο ηηο ζθέςεηο, πξφζθεξε 1 ξνππία θαη 2 άλλαο ζηνλ
Μπάκπα θαη έθπγε γηα ην Ναληέλη.
Σελ επφκελε κέξα, ν Νηαο Γθάλνπ ήξζε λα ηνλ ζπλαληήζεη θαη
ηνλ ξψηεζε: «Πήγεο ζην ίξληη, έηζη δελ είλαη; Ση ζπλέβε εθεί;» Ο
Βάληηα δελ ήηαλ επραξηζηεκέλνο κεηά ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ
Μπάκπα. Δίπε ζηνλ Νηαο Γθάλνπ: «Ο Μπάκπα δελ κνπ θάλεθε θαη
ηφζν ζπνπδαίνο. Γηα λα πσ ηελ αιήζεηα, κνπ θάλεθε παιαβφο.
Μπνξεί, βέβαηα, θη έλαο παιαβφο λα έρεη θάπνηα ζετθή δχλακε.
Πάλησο εκέλα δελ κνπ γέκηζε ην κάηη». Ο Νηαο Γθάλνπ δήηεζε λα
ηνπ δηεγεζεί ηη είρε ζπκβεί. Ο Βάληηα είπε: «Μφιηο ζπλάληεζα ηνλ
Μπάκπα, δήηεζε 5 ξνππίεο σο Νηαθζίλα. Καζψο ηνπ έδηλα ηηο 5
ξνππίεο, κνπ είπε φηη ηνπ είρα ήδε δψζεη 3 ξνππίεο θαη 14 άλλαο,
νπφηε δελ ρξεηαδφηαλ λα ηνπ δψζσ παξά 1 ξνππία θαη 2 άλλαο. Γελ
είρα μαλαζπλαληήζεη πνηέ ηνλ Μπάκπα. Πψο ινηπφλ γηλφηαλ λα κνπ
πεη θάηη ηέηνην;»
Ο Νηαο Γηαλνχ ήηαλ έλζεξκνο πηζηφο ηνπ Μπάκπα. θέθηεθε ην
ζέκα θαη αλαινγίζηεθε: «Ο Μπάκπα δελ ιεεη ηίπνηα ρσξίο ιφγν.
Δίλαη παληαρνχ παξψλ θαη κέζα ζε φια ηα φληα. Αλ ν Μπάκπα είπε
θάηη ηέηνην, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηνο ιφγνο». Ύζηεξα, είπε
ζηνλ Βάληηα: «Κάλεηο ιάζνο. Μπνξεί λα έρεηο εζχ θάπνην ειάηησκα,
αιιά φρη ν Μπάκπα». Ο Νηαο Γθάλνπ ξψηεζε ηνλ Βάληηα: «Μήπσο
έδσζεο θάπνπ ρξήκαηα ή έθαλεο θάπνηα αγαζνεξγία απηφ ην
δηάζηεκα;» Ο Βάληηα απάληεζε: «Καζψο επέβαηλα πάλσ ζε κηα
ηφλγθα8 ηξεηο κέξεο πξηλ ηελ επίζθεςή κνπ ζην ίξληη, ζπλέπεζε λα
ζπλαληήζσ ηνλ Μνπιηζαρέκπ πνπ ήηαλ μαπισκέλνο ζην έδαθνο ζε
άζιηα θαηάζηαζε, δηφηη δελ είρε θαεη γηα πνιιέο εκέξεο. Έδσζα
εληνιή ζηνλ ηδηνθηήηε ελφο παλδνρείνπ λα ηνπ δψζεη θαγεηφ θαη ζα
ην πιήξσλα εγψ». «Πφζα πιήξσζεο;» ξψηεζε ν Νηαο Γθάλνπ. Ο
Βάληηα έζηεηιε έλαλ ππεξέηε ζην παλδνρείν θη έκαζε φηη ν ηειηθφο
ινγαξηαζκφο ήηαλ 3 ξνππίεο θαη 14 άλλαο. Σφηε ν Νηαο Γθάλνπ είπε:
«Κνίηα! Απηέο ηηο 3 ξνππίεο θαη ηα 14 άλλαο ηα θαηέβαιεο ζηνλ
Μπάκπα θαη ζε θαλέλαλ άιιν. Όηαλ ππεξεηείο θάπνηνλ, ππεξεηείο
ηνλ Μπάκπα. Σίπνηα δελ ζπκβαίλεη ρσξίο ηε βνχιεζή ηνπ».

Tonga: Τόλγθα ή ηάλγθα είλαη κηα κηθξή ηππήιαηε άκαμα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξέο ζηελ Ιλδία, ην Παθηζηάλ θαη ην
Μπαλγθιαληέο.
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Ούηε έλα θπιιαξάθη γξαζηδηνύ δελ κπνξεί λα θηλεζεί
ρσξίο ηε Θετθή Βνύιεζε.
Ο Θεόο δηαπεξλά ηα πάληα, από ην κπξκήγθη σο ηνλ
Μπξάρκα.
Οη άλζξσπνη πνπ δελ αληηιακβάλνληαη απηή ηελ αιήζεηα,
παξαζύξνληαη από έπαξζε γηα ηελ εμππλάδα θαη ηε
γλώζε ηνπο.
Καλείο, όκσο, όζν ζπνπδαίνο θαη αλ είλαη, δε γλσξίδεη ηη
πξόθεηηαη λα ηνπ ζπκβεί ζην κέιινλ.
(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ)
Πνηνο κπνξεί λα πξνβιέςεη ηη ζα ζπκβεί ζην επφκελν ιεπηφ;
Όια είλαη κέξνο ηνπ ζετθνχ ζεαηξηθνχ έξγνπ. Ο Θεφο είλαη παξψλ
κέζα ζηνπο πάληεο. Όπνηνλ, ινηπφλ, ππεξεηείηε είλαη ζαλ λα
ππεξεηείηε ηνλ Θεφ. Πάλσ ζ’ απηή ηελ αξρή βαζίδεηαη ν Ιλδηθφο
πνιηηηζκφο. Όιεο νη ζξεζθείεο ηνλίδνπλ απηή ηελ αιήζεηα. Ο Νηαο
Γθάλνπ είπε ζηνλ Βάληηα: «Πιήξσζεο 3 ξνππίεο θαη 14 άλλαο γηα
ηνλ Μνπιηζαρέκπ θαη απηφ ην πνζφ έθηαζε ζηνλ Μπάκπα. Γη’ απηφ
ην ιφγν, ν Μπάκπα πήξε απφ ζέλα κφλν 1 ξνππία θαη 2 άλλαο. Οη
ηζηνξίεο ηνπ Θενχ είλαη ηφζν εθπιεθηηθέο θαη κπζηεξηψδεηο! Με
ζρεκαηίδεηο, ινηπφλ, ιαλζαζκέλε εληχπσζε γηα ηνλ Μπάκπα». Ο
Βάληηα εμεπιάγε κε φια απηά πνπ άθνπζε θαη ζθέθηεθε κέζα ηνπ:
«Οη ππνινγηζκνί πνπ έθαλε ν Μπάκπα είλαη νξζνί θαη ηέιεηνη. Φηαίεη
ε δηθή κνπ έιιεηςε εμππλάδαο πνπ δελ αλαγλψξηζα ηελ
ζπνπδαηφηεηά ηνπ».
Σελ επφκελε κέξα, μεθίλεζε θαη πάιη ν Βάληηα κε ηελ γπλαίθα ηνπ
γηα ην ίξληη, παίξλνληαο καδί ηνπ θαη ηνλ Νηαο Γθάλνπ. Όηαλ νη
γπλαίθεο ζπλνδεχνπλ ηνπο άληξεο, ππάξρεη πάληα θάπνηα
θαζπζηέξεζε. Πξηλ θηάζνπλ εθεί ν Βάληηα κε ηελ γπλαίθα ηνπ, ν
Νηαο Γθάλνπ ηνχο πξφιαβε θαη πήγε πξψηνο λα ζπλαληήζεη ηνλ
Μπάκπα. Ο Μπάκπα ξψηεζε ηνλ Νηαο Γθάλνπ: «Ση είπε ν Βάληηα;
Πφζα ρξήκαηα έδσζε ζηνλ Μνπιηζαρέκπ;» Δλψ ιεγφληνπζαλ απηά,
θαηέθηαζε θαη ν Βάληηα θαη άθνπζε ηε ζπδήηεζε κεηαμχ Νηαο Γθάλνπ
θαη Μπάκπα. Αλαγλσξίδνληαο ηελ παληνγλσζία ηνπ Μπάκπα,
έπεζε ζηα πφδηα ηνπ θαη δήηεζε ηελ ζπγλψκε ηνπ. Καζψο ήηαλ
πινχζηνο, είρε θέξεη καδί ηνπ γηα λα πξνζθέξεη ζηνλ Μπάκπα, έλα
θαιάζη θξνχηα πνπ είρε κέζα θαη κεξηθέο κπαλάλεο. Ο Μπάκπα
πήξε 4 κπαλάλεο απφ ην θαιάζη, θψλαμε ηελ ζχδπγν ηνχ Βάληηα, θαη
ηηο πξφζθεξε. Δθείλε ηηο ηχιημε κε ηελ άθξε ηνπ ζάξη ηεο. Ο Μπάκπα
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ηεο είπε: «Να ηηο θαο φιεο απηέο ηηο κπαλάλεο. Με ηηο δψζεηο ζε
θαλέλαλ άιιν. Θα θάλεηο 4 γηνπο». Πξηλ έξζεη ζηνλ Μπάκπα, ν
Βάληηα είρε πάεη ζε πνιινχο ζεξαπεπηέο, αλαρσξεηέο θαη
αζηξνιφγνπο. Απηνί νη αζηξνιφγνη ήηαλ πεξηραξείο κ’ έλα πινχζην
πειάηε, φπσο ν Βάληηα, θαη ηνπ είραλ απνζπάζεη κεγάια πνζά. Σνπ
είραλ πεη έλα ζσξφ πξάγκαηα, φπσο π.ρ., φηη ε ζέζε απηνχ ή
εθείλνπ ηνπ πιαλήηε δελ ήηαλ επλντθή. Κακία φκσο απφ ηηο
πξνβιέςεηο ηνπο δελ είρε βγεη αιεζηλή. Σειηθά, ήξζε ζηνλ Μπάκπα
θαη δέρηεθε ηηο επινγίεο ηνπ. Όπσο ηνπ είπε ν Μπάκπα, ηνλ επφκελν
ρξφλν ν Βάληηα επινγήζεθε κε ηελ άθημε ελφο ζηξνπκπνπινχ γηνπ.
Ο Βάληηα θαη ε γπλαίθα ηνπ έθεξαλ ην κσξφ ζην ίξληη θαη ην
ηνπνζέηεζαλ ζηα πφδηα ηνπ Μπάκπα.
Ακολοσθήζηε ηις Αρτές ηοσ Θνδικού Πολιηιζμού
Καλείο δελ είλαη δπλαηφ λα γλσξίδεη πψο ελεξγεί ν Θεφο. Καλείο δελ
κπνξεί λα πεη πφηε, πνχ θαη πψο ζα γίλεη νηηδήπνηε. Έρνληαο
θεξδίζεη ηελ αλζξψπηλε γέλλεζε, δήζηε ζαλ έλα αλζξψπηλν νλ.
Μεηά, ν ίδηνο ν Θεφο ζα αλαγλσξίζεη ηελ αμία ζαο. Γηα λα γίλεη απηφ,
ν λνπο ζαο πξέπεη λα είλαη θαζαξφο θαη αγλφο φπσο έλαο
θαζξέπηεο. Έλα ράιθηλν δνρείν παξάγεη κεγαιχηεξν ήρν απφ έλα
ρξπζφ. Να είζηε φπσο ν ρξπζφο. Πνηέ κελ θαηαθεχγεηε ζε επίδεημε.
Να απνβιέπεηε ζηελ αιεζηλή επηπρία. Με γίλεηε έλα θίβδειν
αλζξψπηλν νλ. Να είζηε έλα άηνκν ‘γεκάην θαξδηά’. Σφηε ζα
θαηαθηήζεηε ηα πάληα ζηε δσή.
πνπδαζηέο! Λφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο ειηθίαο ζαο, κπνξεί λα
θάλεηε ιάζε. Αθνχ δηνξζψζεηε ην ιάζνο ζαο, πξέπεη λα θξνληίζεηε
λα κελ ην επαλαιάβεηε. Γελ πξέπεη επαλαιακβάλεηε ην ίδην ιάζνο
ζε φιε ζαο ηελ δσή. Πνιιέο θνξέο θάλεηε ιάζε ρσξίο λα ην ζέιεηε.
Μφιηο ην αληηιεθζείηε, φκσο, κελ ην επαλαιάβεηε. Να είζηε
ζπλεηδεηνί κε φ,ηη θάλεηε. Να πξνζέρεηε ηα βήκαηά ζαο ζηε δσή θαη
λα πηζηεχεηε κε ηελ αλάινγε θαηαλφεζε. Να βιέπεηε ηη είλαη
κπξνζηά ζαο – είηε απηφ είλαη αγθάζη, πέηξα, θαβαιίλα αγειάδαο –
πξηλ θάλεηε ην επφκελν βήκα. Μελ θάλεηε ιάζε απφ άγλνηα. Ο Άγηνο
Σπαγθαξάηδα είπε εμάιινπ: «Ω, λνπ! Να ζηνράδεζαη ην Όλνκα ηνπ
Ράκα κε ηελ θαηάιιειε θαηαλφεζε». Δίπε φηη πξέπεη λα ςάιιεηε ην
Όλνκα ηνπ Θενχ κε ζπλαίζζεζε θαη θαηαλφεζε. Μελ
επαλαιακβάλεηε ην Όλνκα ηνπ Θενχ κεραληθά, ζαλ καγλεηφθσλν ή
γξακκφθσλν. Ν’ απαγγέιιεηε ην Όλνκά Σνπ κε φιε ζαο ηελ θαξδηά
θαη κε πιήξε ζπλαίζζεζε. Σν Θείν Όλνκα πξέπεη λα ην ςάιιεηε
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απφ ηα βάζε ηεο θαξδηά ζαο θαη φρη απιά απφ ηα ρείιε ζαο. Σφηε ζα
γίλεηε θαζαξφ ρξπζάθη. Να βάδεηε ζ’ εθαξκνγή απηά πνπ πηζηεχεηε
θαη λα πηζηεχεηε κφλν απηά πνπ βάδεηε ζ’ εθαξκνγή. Απηή είλαη ε
βαζηθή αξρή ηεο αγλφηεηαο. Όηαλ αλαπηχμεηε απηή ηελ αγλφηεηα ζε
λεαξή ειηθία, ηφηε ην κνλνπάηη ηνπ κέιινληφο ζαο ζα γίλεη έλαο
βαζηιηθφο δξφκνο θη έλα παξηέξη κε ηξηαληάθπιια.
πνπδαζηέο! Με δίλεηε ιαβή ζε δηαθνξέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ
κε ηελ θάζηα ή ηελ ζξεζθεία. Να ζεσξείηε ηνπο πάληεο ζπγγελείο
ζαο. Όινη είλαη αδεξθνί θαη αδεξθέο ζαο. Ν’ αθνινπζείηε ηελ αξρή
ηεο Αδειθνζχλεο ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηεο Παηξφηεηαο ηνπ Θενχ.
Πάληνηε λα Βνεζάηε, Πνηέ λα κε Βιάπηεηε. Απηή είλαη ε ιπδία ιίζνο
ηνπ Ιλδηθνχ πνιηηηζκνχ. Όηαλ δείηε κηα δσή ηφζν ηεξή, ζα γίλεηε
ίλδαικα φρη κφλν γηα ηελ Ιλδία, αιιά θαη γηα φιεο ηηο άιιεο ρψξεο
ηνπ θφζκνπ. αο επινγψ ψζηε λα δήζεηε κηα ηεξή δσή θαη λα είζηε
ζαλ ηνλ ρξπζφ.
(ην ζεκείν απηφ, ν Μπάγθαβαλ έθιεηζε ηελ Οκηιία ηνπ κε ην
Μπάηδαλ, «Υάξη Μπάηδαλα Μπηλά νχθα άληη Ναρίκ…».)
- Από ηην Ομιλία ηοσ Μπαγκαβάν ζηο Πραζάνηι Νίλαγιαμ,
ζηις 10 Θοσλίοσ 1996.
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