Οκηιία ηνπ Μπαγθαβάλ, 14 Ινπιίνπ 1996

Η ΕΓΓΤΣΗΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΘΕΟ
ΑΠΟΣΕΛΕΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΠΛΟΤΣΟ
Όηαλ έρεηε ήδε κηα αλακκέλε ιάκπα κέζα ζην ζπίηη ζαο, πνηα είλαη ε
αλάγθε λα πάηε ζην ζπίηη ηνπ γείηνλα γηα λ’ αλάςεηε ηε ιάκπα; Αλ
μεράζεηε ηνλ Θεό, είλαη ζαλ λα έρεηε μεράζεη ηνλ εαπηό ζαο, δηόηη εζείο
νη ίδηνη είζηε Θεόο.
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)

Ο ΘΕΟ ΟΤΣΕ ΕΡΦΕΣΑΙ ΟΤΣΕ ΥΕΤΓΕΙ – ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΣΟΤ
πνπδαζηέο!

Ο

πνιηηηζκόο ηεο Ιλδίαο επηβεβαηώλεη ηελ παληαρνύ παξνπζία
ηνπ Θενύ. ’ απηό ηνλ θόζκν, δελ πθίζηαηαη ύπαξμε –
δσληαλή ή κε – πνπ λα κελ είλαη ζετθή. Από κηα πέηξα σο έλα
δηακάληη, από έλα κπξκήγθη σο έλα ιηνληάξη, από έλα πνπιάθη
σο έλαλ αηξόκεην αεηό, από έλα βόηζαιν σο έλα βνπλό, όια είλαη
ζετθά. Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ νη Ιλδνί ιάηξεπαλ ηα δέληξα, ηηο
κπξκεγθνθσιηέο, ηνπο ινθίζθνπο, ηηο πέηξεο, θ.ιπ. ήκεξα όκσο νη
άλζξσπνη έρνπλ μεράζεη ηελ ηεξή απηή παξάδνζε θαη ζεσξνύλ
πξαθηηθέο ζαλ θη απηέο σο δεηζηδαηκνλία. Οη ζύγρξνλνη ζπνπδαζηέο
θαηαδηθάδνπλ απηέο ηηο αξραίεο παξαδόζεηο, ζεσξώληαο ηεο πξάμεηο
αλνεζίαο.
H Ίδια Απσή ηος Άημα Διαπεπνάει ηα Πάνηα
Βαζηθά, ππάξρεη κηα βαζηά εζσηεξηθή ζεκαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο
ηεξέο παξαδόζεηο ηεο Ιλδίαο. Οη Ιλδνί δελ πεξηνξίδνπλ ηελ αξρή ηεο
αγάπεο, κε ηελ νπνία ηνπο πξνίθηζε ν Θεόο, κόλν ζηα αλζξώπηλα
όληα. Αληίζεηα, κνηξάδνληαη ηελ αγάπε ηνπο κε όια ηα όληα πνπ έρνπλ
αηζζεηήξηα όξγαλα, αιιά θαη κε ηα αληηθείκελα πνπ δελ έρνπλ. Απηόο
είλαη ν ιόγνο πνπ ν Σπαγθαξάηδα ηξαγνπδνύζε:
Ω Ράκα! Με ηελ αγλή θαη ακόιπληε κνξθή ηεο αγάπεο νπ,
ελνηθείο ζε όια ηα όληα, από ην κπξκήγθη σο ηνλ Μπξάρκα,
αιιά θαη σο ηνλ ίβα θαη ηνλ Κέζαβα. Γίλε θαη ν δηθόο κνπ
πξνζηάηεο.
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)
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Η ζεόηεηα δηαπεξλάεη ηα πάληα. Πνηέ κελ ακθηβάιιεηε όηη ν Θεόο
είλαη εδώ θαη όρη εθεί. Οη Ιλδνί ιαηξεύνπλ αθόκα θαη ην πην
κηθξνζθνπηθό πεηξαδάθη ηνπ δξόκνπ. Λαηξεύνπλ θαη ηε θσιηά κέζα
ζηελ νπνία δνπλ δειεηεξηώδε θίδηα. Γελ ππάξρεη αληηθείκελν ζ’ απηό
ηνλ θόζκν πνπ λα κελ ην ιαηξεύνπλ. Λαηξεύνπλ θάζε ινθίζθν,
ζεσξώληαο ηνλ σο ην ηεξό όξνο Γθνβαξληάλ θαη θάζε βνπλαιάθη σο ηα
Ικαιάηα. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, θάζε ινθίζθνο, κπξκεγθνθσιηά, δέληξν,
πνπιί ή πέηξα είλαη αληηθείκελν ζεβαζκνύ γηα ηνπο Ιλδνύο. Σαΐδνπλ ηα
κπξκήγθηα, δίλνληάο ηνπο θαγεηό (ξπδάιεπξν) θαη ηα θξνληίδνπλ κε
αγάπε. Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ ε ηεξή απηή γε ηεο Ιλδίαο θαηέθηεζε
ηελ θήκε σο ε γε ηεο ζπκπόληαο θαη ηεο ιαηξείαο. Αλ ζεσξείηε απηέο
ηηο ηεξέο παξαδόζεηο ηνπ Ιλδηθνύ πνιηηηζκνύ σο δεηζηδαηκνλία, απηό
δελ απνηειεί παξά κεγάιε αλνεζία.
Πνιινί άλζξσπνη ζε άιια κέξε ηνπ θόζκνπ, πηζηεύνπλ όηη δελ
ππάξρεη ζεκαληηθόηεξε αξρή από ηελ αξρή ηεο Αδειθνζύλεο ησλ
Αλζξώπσλ. Τπάξρεη όκσο κηα αξρή πνπ είλαη αθόκε αλώηεξε, θαη
απηή είλαη ε Αξρή ηνπ Δλόο (Δθάηκα Μπάβα). Γελ ππάξρεη κεγαιύηεξε
αλνεζία από ην λα θαηεγνξεί θαλείο ηνλ ηεξό πνιηηηζκό ηεο Ιλδίαο, ε
νπνία εηζεγήζεθε ηελ αιήζεηα, όηη ε ίδηα Αξρή ηνπ Άηκα είλαη παξνύζα
κέζα ζε όια. Η ίδηα απηή ηεξή γε ηεο Ιλδίαο αλαδεηθλύεη ηελ αξρή ηεο
ελόηεηαο κέζα ζηελ πνιιαπιόηεηα θαη ηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο
δηθαηνζύλεο. Από ηνπο αξραίνπο θηόιαο ρξόλνπο, ε Ιλδία κνηξαδόηαλ
ηνλ πλεπκαηηθό πινύην ηεο κε άιιεο ρώξεο, πξνάγνληαο ηελ εηξήλε
θαη ηελ επεκεξία ζηνλ θόζκν. ηε ζύγρξνλε επνρή, θαιό είλαη λα κελ
μερλάεη θαλείο απηέο ηηο ηεξέο παξαδόζεηο θαη ηα ηεξά αηζζήκαηα πνπ
ζπλδένληαη κε ηνλ πνιηηηζκό ηεο Ιλδίαο. Μόλν άλζξσπνη κε επξύηεηα
λνπ κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ απηή ηελ αιήζεηα. ’ εθείλνπο, όκσο,
πνπ έρνπλ ζηελόηεηα λνπ, απηό δελ ζα κνηάδεη παξά αλνεζία.
Ακολοςθήζηε ηο Πνεςμαηικό Μονοπάηι
Πνύ είλαη άξαγε εθείλν ην κέξνο ζην νπνίν δελ ππάξρεη ν Θεόο; Πνην
είλαη ην αληηθείκελν πνπ δελ δηαπνηίδεηαη από ηε ζεόηεηα; Σα πάληα
είλαη Θεόο. Σν Μπξάρκα είλαη πην ιεπηνθπέο από όια ηα ιεπηνθπή θαη
πην αραλέο από ηα πιένλ αραλή.1 ια ηα αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζ’
απηό ηνλ θόζκν απνηεινύληαη από έλα ζπλδπαζκό αηόκσλ. Τπάξρεη
κήπσο θάπνηνο επηζηήκνλαο πνπ λα ακθηζβεηεί ηελ ύπαξμε ηεο
ζεόηεηαο κέζα ζε θάζε άηνκν ηνπ ζύκπαληνο; Γηόηη αλ ην ακθηζβεηεί,
ηόηε θάζε άιιν παξά επηζηήκνλαο είλαη. Μέζα ζε θάζε άηνκν ππάξρεη
ζεία αθηηλνβνιία. Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ ν Ράκληαο ηξαγνπδνύζε: Η
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αξρή ηνπ Ράκα δηαπνηίδεη όιν ην ζύκπαλ.2 Γελ ππάξρεη άιιε αξρή
πέξα από ηελ αξρή ηνπ Ράκα ζ’ απηό ηνλ θόζκν. Σν Θετθό λνκα ηνπ
Ράκα πξνζδίδεη επδαηκνλία. Λόγσ ηνπ ζεκεξηλνύ ειαηησκαηηθνύ
εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, νη καζεηέο μερλνύλ απηή ηε ζετθή αξρή. Η
ζύγρξνλε εθπαίδεπζε είλαη κόλν γηα λα βγάδεη θαλείο ηα πξνο ην δελ.
δελ θσηίδεη ηε δηάλνηα.
Σε ζεκεξηλή επνρή δελ ππάξρεη θόβνο γηα ηελ ακαξηία. Οη
θαθόβνπιεο πξάμεηο θαη νη πξάμεηο βίαο έρνπλ γίλεη θαζεκεξηλό
θαηλόκελν. Σν κέγεζόο ηνπο είλαη πέξα από θάζε πεξηγξαθή. Η
αθνζίσζε ζην Θεό έρεη εθιείςεη. Ω, άλζξσπε! Πξέπεη λα
θαηαιάβεηο όηη ζα θαηαθηήζεηο ηε γαιήλε θαη ηελ επηπρία κόλν
ςάιινληαο ην Θετθό Όλνκα.
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)
Ω, άλζξσπε! Με ληώζεηο πεξήθαλνο γηα ηε κόξθσζή ζνπ. Αλ
δελ πξνζθέξεηο ηα ζέβε ζνπ ζην Θεό θαη δελ Σνλ ζθέθηεζαη κε
αθνζίσζε, όιε ε κόξθσζή ζνπ ζα είλαη άρξεζηε.
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)
Ω, άλζξσπε! ηε δσή ζνπ κνρζείο κόλν θαη κόλν γηα λα γεκίζεηο
ηελ θνηιηά ζνπ. Απνθηάο εθαηνληάδεο είδε γλώζεο από πνιινύο
ηνκείο. ηάζνπ θαη ξώηα ηνλ εαπηό ζνπ: πόζε επηπρία
απέθηεζεο κε ην λα ζθνξπάο ην ρξόλν ζνπ, από ηελ απγή σο
ην ζνύξνππν, ζηελ απόθηεζε θνζκηθήο γλώζεο θαη πινύηνπ,
έρνληαο μεράζεη ηνλ Θεό;
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)
Απ’ όια ηα έκβηα όληα, ε αλζξώπηλε γέλλεζε είλαη ε ζπαληόηεξε.3
Έρνληαο θεξδίζεη ηελ πνιύηηκε αλζξώπηλε δσή, είλαη απηό άξαγε ην
κόλν πνπ ππνηίζεηαη όηη πξέπεη λα θαηαθηήζεηε; Μήπσο πξέπεη λ’
απνθηήζεηε επίγεηα επηπρία ζηε δσή ζαο; ρη! Ο ζθνπόο θαη ν ζηόρνο
ζαο είλαη δηαθνξεηηθνί. Απηό πνπ πξέπεη λα θεξδίζεηε είλαη πξαγκαηηθή
επηπρία. κσο, μερλώληαο ηελ αηώληα θαη αηέξκνλε επηπρία, αλαδεηάηε
επηπρία εθήκεξε θαη πεξαζηηθή. Η θνζκηθή κόξθσζε είλαη,
αλακθίβνια, απαξαίηεηε. απηό δελ ην ακθηζβεηώ. Η θνζκηθή κόξθσζε
είλαη γηα ηε δσή εδώ, ελώ ε πλεπκαηηθή κόξθσζε είλαη γηα ηε δσή
κεηά. Η θνζκηθή κόξθσζε νδεγεί κόλν ζην δξόκν ηνπ Πξάβξηηηη
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(κνλνπάηη ησλ εγθνζκίσλ). Απηόλ πνπ πξέπεη εζείο λ’ αθνινπζήζεηε
είλαη ν δξόκνο ηεο Νίβξηηηη (πλεπκαηηθόηεηαο).
,ηη ζπλδέεηαη κε ηνπ Πξάβξηηηη είλαη ζηηγκηαίν θαη πξνζσξηλό, ελώ
ό,ηη ζρεηίδεηαη κε ηε Νίβξηηηη είλαη αιεζηλό θαη αηώλην. Απηόο είλαη ν
ιόγνο πνπ όηαλ ζηνρεύεηε ηελ επηπρία πξέπεη λα αθνινπζείηε ην
κνλνπάηη ηεο Νίβξηηηη. Σα βηβιία είλαη αζθαιώο γεκάηα γλώζε. ε ηη
ρξεζηκεύεη όκσο ην θεθάιη όηαλ είλαη γεκάην ιάζπε; Πόζν ρξήζηκε
είλαη ε γλώζε ησλ βηβιίσλ; ηαλ ν λνπο ζαο είλαη γεκάηνο ιάζπε,
αθόκα θαη ε γλώζε πνπ πεξηέρνπλ ηα βηβιία ζα είλαη άρξεζηε γηα ζαο,
όπσο ε ιάζπε. Πνηα είλαη ε αηηία. ηαλ γεκίδεηε ην λνπ ζαο κε ηε
γλώζε ησλ βηβιίσλ, ηόηε ν ίδηνο ν λνπο ζαο ζα γίλεη βηβιίν. Απηό πνπ
ρξεηάδεζηε λ’ απνθηήζεηε δελ είλαη ε γλώζε ησλ βηβιίσλ αιιά ε γλώζε
ηνπ λνπ. Απηό είλαη πξαθηηθή γλώζε. Πξαθηηθή γλώζε κπνξείηε λ’
απνθηήζεηε κόλν όηαλ αθνινπζείηε ην δξόκν ηεο πλεπκαηηθόηεηαο.
Η Υάπη Εξαπηάηαι από ηην Πίζηη
Καηά ηα αηζζήκαηα θαη ην απνηέιεζκα.4 ηαλ ηα αηζζήκαηα θαη ε πίζηε
ζαο είλαη ηεξά, ην απνηέιεζκα ζα είλαη ζίγνπξα ηεξό. Σνπο παιηνύο
θαηξνύο, ζηνλ ηνίρν δίπια ζηελ είζνδν ησλ ζπηηηώλ ησλ εύπνξσλ
νηθνγελεηώλ ππήξρε κηα εζνρή, όπνπ ζπλήζηδαλ λα ηνπνζεηνύλ κηα
αλακκέλε ιπρλία. Οη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ έξρνληαλ λ’ αλάςνπλ ηηο
δηθέο ηνπο ιπρλίεο από απηήλ. Η παξάδνζε μεθίλεζε από ηελ
πεπνίζεζε όηη, αλ άλαβαλ ηηο ιπρλίεο ηνπο από ηε ιπρλία κηαο
νηθνγέλεηαο πνπ επεκεξνύζε, ζα επεκεξνύζαλ θαη νη ίδηνη. ύκθσλα κε
απηή ηελ παξάδνζε, ε Γηαζόληα δηαηεξνύζε θαη απηή κηα αλακκέλε
ιπρλία ζηνλ εμσηεξηθό ηνίρν ηνπ ζπηηηνύ ηεο, ώζηε λα κπνξνύλ λα
έξρνληαη νη Γθνπίθα (γπλαίθεο γειαδνβνζθνί) ηνπ ρσξηνύ θαη λ’
αλάβνπλ από απηήλ ηηο ιπρλίεο ηνπο. Ήηαλ ηόηε πνπ ν Κξίζλα είρε
θύγεη από ην Γθνθνύι θαη δνύζε ζηε Μαηνύξα. Τπήξρε κηα ληόπαληξε
Γθνπίθα κε ην όλνκα νπγθνύλα, πνπ είρε έξζεη ζην Ρεπάι κεηά ην
γάκν ηεο. ηαλ άθνπζε γηα ηα ζετθά παηρλίδηα (Λήια) ηνπ Κξίζλα ζην
Ρεπάι, κπήθε ζε έθζηαζε θαη ζθέθηεθε όηη ήηαλ πνιύ άηπρε πνπ είρε
έξζεη ζην Ρεπάι ηώξα πνπ ν Κξίζλα είρε θύγεη γηα ηε Μαηνύξα.
Έλησζε απνθαξδησκέλε θαη θαηαξάζηεθε ηελ ηύρε ηεο, ζθεθηόκελε αλ
γηλόηαλ λ’ αιιάμεη θαλείο ην πεπξσκέλν ηνπ. Η πεζεξά ηεο ζπλήζηδε λα
πεγαίλεη ζην ζπίηη ηεο Γηαζόληα γηα λ’ αλάςεη ηε ιπρλία ηεο. Μηα κέξα
όκσο, ζπλέπεζε ε πεζεξά ηεο λα πέζεη ζην θξεβάηη κε ππξεηό.
Αλαγθάζηεθε ινηπόλ ε νπγθνύλα λα πάεη ζην ζπίηη ηεο Γηαζόληα λ’
αλάςεη ηε ιπρλία ηεο. Η επθαηξία απηή απνδείρηεθε πξνο όθειόο ηεο.
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Καηαράξεθε όηαλ ζθέθηεθε όηη ζα έβιεπε ην κέξνο όπνπ είρε δήζεη ν
Κξίζλα. Πιεζίαζε ην ζπίηη ηεο Γηαζόληα κε αγλή θαξδηά θαη απόιπηε
πίζηε ζηνλ Κξίζλα. Η εκπεηξία ηεο ζεόηεηαο εμαξηάηαη από ηελ πίζηε
θαη όρη από ηηο πλεπκαηηθέο πεηζαξρίεο ή γλώζεηο. Έρνπλ ππάξμεη
πνιινί ιόγηνη – γηόγθη θαη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε πνιιέο
πεηζαξρίεο θαη ζπζίεο ζ’ απηό ηνλ θόζκν. Γελ κπόξεζαλ, όκσο, λ’
απνθηήζνπλ ηε ράξε πνπ θαηέθηεζε ε νπγθνύλα. Από ηε ζηηγκή
θηόιαο πνπ πάηεζε ην πόδη ηεο ζην Ρεπάι, ν λνπο ηεο ήηαλ δηαξθώο
εζηηαζκέλνο ζηνλ Κξίζλα θαη ζηε ζθέςε λα είρε ηελ θαιή ηύρε λα Σνλ
δεη.
ηαλ άλαςε ηε ιπρλία ηεο από ηε ιπρλία ζην ζπίηη ηεο Γηαζόληα,
είδε ηνλ Κξίζλα κέζα ζηε θιόγα. Μπήθε ζε ηέηνηα θαηάζηαζε
έθζηαζεο, πνπ έραζε θάζε αίζζεζε ηνπ ζώκαηόο ηεο. Γελ θαηαιάβαηλε
θαλ όηη ηα δάθηπιά ηεο θαίγνληαλ ζηε θιόγα. Βιέπνληάο ην απηό, ε
Γηαζόληα ήξζε ηξέρνληαο θαη ηε ξώηεζε: «Πνύ είζαη, θαιή κνπ; Γελ
έρεηο θαλ ζπλαίζζεζε όηη ην ρέξη ζνπ θαίγεηαη! Απνθνηκήζεθεο; Γελ
θνηκήζεθεο θαιά ρζεο ην βξάδπ;» Καη άιιεο Γθνπίθα, πνπ είραλ έξζεη
λ’ αλάςνπλ ηε ιπρλία ηνπο, ήηαλ κάξηπξεο ηνπ γεγνλόηνο. Η
νπγθνύλα εμαθνινπζνύζε λα βιέπεη ηνλ Κξίζλα κέζα ζηε θιόγα θαη
απηό είρε σο απνηέιεζκα λα κελ έρεη αίζζεζε ηνπ ζώκαηόο ηεο. Οη
άιιεο Γθνπίθα ηελ πεξηθύθισζαλ θαη ηε ξώηεζαλ: «Ση ζνπ ζπκβαίλεη;
Ση βιέπεηο;» ηαλ ηνπο είπε όηη είρε δεη ηνλ Κξίζλα, νη Γθνπίθα άξρηζαλ
λα ρνξεύνπλ από ηε ραξά ηνπο, ηξαγνπδώληαο:
Η νπγθνύλα καο είρε ην όξακα ηνπ Κξίζλα ζην ζπίηη ηνπ
Νάληα. Ο Κξίζλα ηήο εκθαλίζηεθε ζηε θιόγα ηεο ιπρλίαο.
(Πνίεκα ζηα Σέινπθνπ)
Ση είδνπο πλεπκαηηθή πεηζαξρία θαη ιαηξεία εθηεινύζε ε
νπγθνύλα; Γελ γλώξηδε ηίπνηα γηα πλεπκαηηθέο πεηζαξρίεο, όπσο
επαλάιεςε ηνπ Ολόκαηνο (Σδάπα) θαη δηαινγηζκό (Νηπάλα). Οη
γπλαίθεο εθείλε ηελ επνρή δελ ήηαλ κνξθσκέλεο. Απηή, βαζηθά, ήηαλ
θαη ε θαιή ηνπο ηύρε. Αλ είραλ ηε κόξθσζε ησλ ζύγρξνλσλ γπλαηθώλ,
δελ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα θηάζνπλ ζε ηέηνηα ζετθή επδαηκνλία. ην κόλν
πνπ εζηηαδόληνπζαλ εθείλε ηελ επνρή ήηαλ ε ζεόηεηα. Οη ζεκεξηλνί
όκσο ζπνπδαζηέο εζηηάδνληαη ζηε γλώζε πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ ηα
βηβιία. Μόιηο απνθηήζνπλ απηή ηε γλώζε, εζηηάδνληαη ζην λα
πεξάζνπλ ην δηαγώληζκα. ζν δηαβάδνπλ, πίλνπλ αζηακάηεηα ηζάη θαη
θαθέ γηα λα κπνξέζνπλ λα παξακείλνπλ μάγξππλνη ηε λύρηα. Σν
απνηέιεζκα είλαη λα θζείξνπλ ηελ πγεία ηνπο θαη λα ράλνπλ θαη ηε
δύλακε ηεο κλήκεο ηνπο. Με απηό ηνλ ηξόπν, ν άλζξσπνο ηε ζεκεξηλή
επνρή θαηαζηξέθεη ηηο ελππάξρνπζεο δπλάκεηο ηνπ. Άλζξσπνη, όκσο,
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όπσο ε νπγθνύλα εθείλν ηνλ θαηξό, πάληα εζηηάδνληαλ ζηνλ Κξίζλα.
Η ράξε πνπ έπαηξλαλ, νθεηιόηαλ ζηελ αθξάδαληε πίζηε ηνπο. Η ράξε
εμαξηάηαη από ηελ πίζηε θαη από ηίπνηε άιιν. ηαλ ζέιεη θάπνηνο λ’
αλέβεη ζηελ ηαξάηζα ηνπ ζπηηηνύ ηνπ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη
ζθάια. Η ζθάια πξέπεη λα ζηεξίδεηαη θαη από ηηο δπν κεξηέο – θαη από
ηε βάζε αιιά θαη από ηελ θνξπθή. Η αγάπε είλαη ην ζηήξηγκα ηεο
βάζεο ηεο ζθάιαο ηεο πλεπκαηηθόηεηαο, ελώ ε πίζηε είλαη ην ζηήξηγκα
ηεο θνξπθήο. Υσξίο ην ζηήξηγκα ηεο αγάπεο θαη ηεο πίζηεο, δελ είλαη
δπλαηόλ λ’ αλέβεηε ζε πλεπκαηηθά ύςε. Η θαιιηέξγεηα αγάπεο θαη
πίζηεο απνηειεί πξαγκαηηθή πλεπκαηηθή πεηζαξρία (άληαλα).
Ο Θεόρ Μποπεί να Εμθανιζηεί ζηα πίηια ηων Πιζηών Σος με
Οποιαδήποηε Μοπθή
Καηά ηελ επνρή ηνπ Αβαηάξ ίξληη άη, ππήξρε έλαο έλζεξκνο πηζηόο
ηνπ Μπάκπα νλόκαηη Υεκαληπάλη. Σν άιιν ηνπ όλνκα ήηαλ
Αλλαζαρέκπ Νηακπνιθάξ. Μηα κέξα, μύπλεζε ζηηο 3 ηε λύρηα από
έλαλ ςειό άληξα πνπ ηνλ ρηύπεζε ζηελ πιάηε θαη ηνπ είπε:
«Υεκαληπάλη, αύξην ζα έξζσ ζην ζπίηη ζνπ γηα θαγεηό».
Αλαξσηήζεθε αλ απηό πνπ είρε δεη ήηαλ όλεηξν ή πξαγκαηηθόηεηα.
ηαλ πξόζεμε όηη ε πόξηα ηνπ ζπηηηνύ ηνπ ήηαλ αλνηρηή,
ζπλεηδεηνπνίεζε όηη δελ ήηαλ όλεηξν. Σόηε πιεκκύξηζε από ραξά θαη
άξρηζε λα θσλάδεη δπλαηά ζηε γπλαίθα ηνπ: «Ο Μπάκπα κνπ κ’
επηζθέθηεθε θαη κνπ είπε όηη ζα έξζεη ζην ζπίηη αύξην γηα θαγεηό».
Αθνύγνληάο ην απηό ε γπλαίθα ηνπ, ζεθώζεθε θαη ξώηεζε: «Ση ζνπ
ζπλέβε; λεηξν είδεο; Σξειάζεθεο θαη κηιάο έηζη δπλαηά; Πώο γίλεηαη
λα έξζεη αύξην ν Μπάκπα; Πνύ είλαη ην ίξληη θαη πνύ ην ζπίηη καο;
ια απηά δελ είλαη παξά θαληαζία ζνπ». Σόηε ν Υεκαληπάλη είπε ζηε
γπλαίθα ηνπ: «Αλόεηε γπλαίθα! Γηα ηνλ Θεό δελ ππάξρεη θνληά ή
καθξηά. Υξεηάδεηαη ν Θεόο λα πεγαηλνέξρεηαη όηαλ δηαπεξλάεη ηα
πάληα; Ο Θεόο νύηε πεγαίλεη νύηε έξρεηαη; Δίλαη παληνύ. Απηνί πνπ
έρνπλ θεξδίζεη ηε ράξε Σνπ, κπνξνύλ λα Σνλ βιέπνπλ νπνπδήπνηε.
Απηνί όκσο πνπ δελ έρνπλ ηε ράξε Σνπ, δελ κπνξνύλ λα Σνλ δνπλ.
ια εμαξηώληαη από ηελ πίζηε ηνπο».
Ο Υεκαληπάλη είπε ζηε γπλαίθα ηνπ: «Ο Μπάκπα ζα έξζεη αύξην
ζην ζπίηη καο. Οπόηε, αύξην ην πξσί εηνίκαζε ην θαηάιιειν θαγεηό».
Δθείλε ράξεθε πνιύ κε απηά πνπ άθνπζε θαη είπε: «Τπάξρεη
κεγαιύηεξε ηύρε γηα κηαο από ην λα καο επηζθεθηεί ν Μπάκπα ζην
ζπίηη καο». εθώζεθε λσξίο ην πξσί, θαζάξηζε ην ζπίηη, έπιπλε ηα
καγεηξηθά ζθεύε θαη εηνίκαζε πνιιά λνζηηκόηαηα θαγεηά, όπσο Βάληα
(γεπζηηθόηαην νξεθηηθό από ηε Νόηην Ιλδία), Παγηαζάκ (γιπθό), θ.ιπ.
Γηαθόζκεζε ην ζπίηη κε θύιια από κάλγθν θαη γηξιάληεο κε ινπινύδηα
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θαη πεξίκελε ηελ άθημε ηνπ Μπάκπα. Έθηαζε 12 ε ώξα, αιιά ν
Μπάκπα δελ είρε δώζεη ζεκεία δσήο. Σελ έπηαζε ινηπόλ κεγάιν
άγρνο. Σόηε ν Υεκαληπάλη πξνζπάζεζε λα ηελ εξεκήζεη, ιέγνληαο:
«Ο Μπάκπα δελ πξόθεηηαη πνηέ λ’ αζεηήζεη ηελ ππόζρεζή ηνπ. Ο
Μπάκπα είλαη ε ελζάξθσζε ηεο αιήζεηαο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, είλαη
ν Θεόο αηπαλαξάγηαλα. Απηό ζεκαίλεη, όηη ν Μπάκπα ζα έξζεη
νπσζδήπνηε». Δίρε θηάζεη 2 ε ώξα θαη ν Μπάκπα δελ είρε έξζεη
αθόκα. Ο Υεκαληπάλη δελ ήμεξε ηη λα θάλεη. Δθείλε αθξηβώο ηε ζηηγκή,
ήξζαλ δύν άληξεο ζην ζπίηη θαη είπαλ: «Υεκαληπάλη, θαίλεηαη λα είζαη
πνιύ απαζρνιεκέλνο. Ίζσο πεξηκέλεηο ηελ επίζθεςε θάπνησλ
ζπγγελώλ. Γη απηνύο θαίλεηαη όηη έρεηο εηνηκάζεη ην θαγεηό. Άξα, δελ
είλαη ζσζηό εθ κέξνπο καο λα ζε απαζρνινύκε απηή ηε ζηηγκή. Θα
έξζνπκε αξγόηεξα. Πάξε όκσο απηό ην παθέην». Ο Υεκαληπάλη πήξε
ην παθέην θαη απηνί έθπγαλ. ηαλ άλνημε ην παθέην, βξήθε κέζα ηε
θσηνγξαθία ηνπ Μπάκπα. Έθεξε ηε θσηνγξαθία ζηελ θαξδηά ηνπ θαη
έζθπςε ην θεθάιη κε ζεβαζκό, αλαθσλώληαο: «Ω, αγαπεηέ Μπάκπα!
Ήξζεο ζην ζπίηη κνπ κε ηε κνξθή απηήο ηεο θσηνγξαθίαο!»
Η αθνζίσζε είλαη κηα κνξθή ηξέιαο. Ο άη Μπάκπα είλαη ε
ελζάξθσζε ηνπ αη-Σζηη-Άλαληα (Όπαξμε – Γλώζε - Απόιπηε
Δπδαηκνλία) πνπ απνκαθξύλεη ηε γήηλε ηξέια ζαο θαη ζαο θαζηζηά
ηξεινύο γηα ηνλ Θεό. Γηαηί ζαο θάλεη ηξεινύο γηα ηνλ Θεό; Μόλν θαη
κόλν γηα λα ζαο απνκαθξύλεη από ηελ θνζκηθή ζαο ηξέια. Αλ ζέιεηε λ’
απαιιαγείηε από ηελ θνζκηθή ζαο ηξέια, πξέπεη λ’ απνθηήζεηε ηξέια
γηα ηνλ Θεό. Ο Μπάκπα ζθνππίδεη ηα δάθξπά ζαο γηα όιεο ηηο θνζκηθέο
ζηελνρώξηεο ζαο θαη ζαο θάλεη λα δαθξύδεηε γηα ηνλ Θεό. Ο
Υεκαληπάλη έβαιε ην θαγεηό κπξνζηά από ηε θσηνγξαθία ηνπ
Μπάκπα, έθιεηζε ηα κάηηα θαη πξνζεπρήζεθε, ιέγνληαο: «Μπάκπα,
πξέπεη λα θαο απηό ην θαγεηό». ηαλ άλνημε ηα κάηηα ηνπ, έλα Βάληα
έιεηπε από ην πηάην. Μπνξνύζε κάιηζηα λα δεη ηα ζεκάδηα από ηα
δάρηπια ηνπ Μπάκπα πάλσ ζην ξύδη πνπ είρε ζεξβηξηζηεί ζην πηάην.
Σόηε, είπε κε κεγάιε ραξά: «Ο Μπάκπα έθαγε ην θαγεηό!» θαη ην
πξνζέθεξε ζαλ Πξαζάλη ζε όινπο. Ο Μπάκπα ζπλήζηδε λα ηθαλνπνηεί
ηνπο πηζηνύο ηνπ θαη’ απηό ηνλ ηξόπν. Έρνληαο δώζεη ην ιόγν ηνπ όηη
ζα επηζθεπηόηαλ ην ζπίηη ηνπο, ζα εξρόηαλ νπσζδήπνηε κε θάπνηα
κνξθή. Γηα λα θάλεη ηνπο πηζηνύο ηνπ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ν
Θεόο είλαη παξώλ ζε όια ηα όληα, πήγαηλε ζηα ζπίηηα ηνπο κε ηε
κνξθή δώνπ, όπσο βνπβάιη, γάηα, ζθύινο, θ.ιπ., θαη έηξσγε από ην
θαγεηό πνπ πξννξηδόηαλ γη’ απηόλ.
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Ο Θεόρ είναι Παπών Μέζα ζε Όλα ηα Όνηα
Από ηε ζηηγκή πνπ ζα ππνζρεζώ όηη ζα έξζσ ζην ζπίηη ζαο θαη ζα
δερηώ ην θαγεηό ζαο, ζα ην θάλσ ν ίδηνο πξνζσπηθά θαη ζα θάσ εθεί.
Δίπα ζε πνιιά άηνκα όηη όηαλ ζα εξρόκνπλ ζην Μνπκπάη, ζα
επηζθεπηόκνπλ ην ζπίηη ηνπο θαη όηη ζα έηξσγα καδί ηνπο. Καη όλησο,
πήγα ζην ζπίηη ηνπο θαη έθαγα από ην θαγεηό πνπ κνπ πξόζθεξαλ.
Μόλν ηόηε έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη. Πνηνο ήηαλ ν ιόγνο πνπ ηνπο έδηλα
απηή ηε ραξά; Ήηαλ ε αγάπε, ε πίζηε θαη ηα θαιά αηζζήκαηά ηνπο.
ήκεξα όκσο, ν θόζκνο έρεη πίζηε πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο. ηαλ ε
Αγαπεκέλε Μνξθή ηνύο πεη όηη ζα έξζεη ζπίηη ηνπο, είλαη ραξνύκελνη
εθείλε ηε ζηηγκή. Αξγόηεξα όκσο, αξρίδνπλ λ’ ακθηβάιινπλ αλ ν
νπάκη ζα έξζεη. Ή κπνξεί λα ζθεθηνύλ όηη ν νπάκη ην πέηαμε απηό
έηζη, ηπραία, γηα λα ηνπο επραξηζηήζεη. Να κελ επηηξέπεηε πνηέ λα ζαο
θαηαβάιινπλ ηέηνηνπ είδνπο ακθηβνιίεο. ηαλ αλαπηύμεηε απόιπηε
πίζηε ζηα ιόγηα ηνπ νπάκη, ηόηε ζίγνπξα ζα γίλνπλ πξαγκαηηθόηεηα.
Σα ιόγηα ηνπ Θενύ είλαη ηεξά θαη γεκάηα ακβξνζία. Δίλαη πάληα
αιεζηλά. Αλ όκσο ζαο ιείπεη ε πίζηε, ηόηε κπνξεί λα κε γίλνπλ
πξαγκαηηθόηεηα.
Καιιηεξγήζηε, ινηπόλ, πίζηε. ,ηη θαη λα ζπκβεί, πνηέ κελ
εγθαηαιείςεηε ηελ πίζηε ζαο θάησ από νηεζδήπνηε ζπλζήθεο. Η πίζηε
είλαη ε αλάζα ηεο δσήο ζαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο Μνπ σο ίξληη
άη Μπάκπα, νη άλζξσπνη δελ κπνξνύζαλ λα θαηαιάβνπλ ηε
βαζύηεξε έλλνηα ησλ ιόγσλ Μνπ. Έξρνληαλ θαη Μνπ
παξαπνληόληνπζαλ: «Μπάκπα! Μαο ππνζρέζεθεο όηη ζα έξζεηο θαη ζε
πεξηκέλακε. Γηαηί καο απνγνήηεπζεο; Γηαηί καο έβαιεο ζ’ απηή ηε
δνθηκαζία; Ση ακαξηίεο έρνπκε δηαπξάμεη;» Καη ν Μπάκπα ηνύο
απαληνύζε: «Δίζηε πξάγκαηη πνιύ αλόεηνη. Δγώ ήξζα ζην ζπίηη ζαο θη
εζείο κε πεηάμαηε έμσ κ’ έλα ξαβδί». Οη πηζηνί μαθληάδνληαλ θαη
έιεγαλ: «Ση καο ιεο, Μπάκπα! Δίλαη δπλαηόλ λα δηαπξάμακε ηέηνηα
ηεξνζπιία θαη λα ζε δηώμακε κ’ έλα ξαβδί;» Καη ηόηε ν Μπάκπα ηνύο
έιεγε, όηη είρε έξζεη ζην ζπίηη ηνπο κε ηε κνξθή ελόο καύξνπ ζθύινπ.
Με απηό ηνλ ηξόπν, ν Μπάκπα ηνύο απνδείθλπε ηελ αιήζεηα, όηη ν
Θεόο είλαη παξώλ κέζα ζε όια ηα όληα.
Μόιηο δείηε έλαλ αξνπξαίν, πξνζπαζείηε λα ηνλ πηάζεηε κέζα ζε
κηα παγίδα ή λα ηνλ ζθνηώζεηε κ’ έλα ξαβδί. ηαλ όκσο ηνλ δείηε κε
ηνλ Γθαλέζα, ηνλ ηηκάηε. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, όηαλ δείηε έλα θίδη,
πξνζπαζείηε λα ην ζθνηώζεηε ή θσλάδεηε έλα γεηεπηή θηδηώλ γηα λα
ην πηάζεη. ηαλ όκσο ην δείηε λα θνζκεί ηνλ ίβα, ηόηε ην ηηκάηε.
πνηνο είλαη θνληά ζηνλ Θεό, ηηκάηαη θαη ζα είλαη αμηνζέβαζηνο. Η
εγγύηεηα κε ηνλ Θεό απνηειεί πξαγκαηηθό πινύην. Θα ηηκεζείηε
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αλάινγα κε ηελ εγγύηεηά ζαο κε ηνλ Θεό. Αλ όκσο απνκαθξπλζείηε
από ηνλ Θεό, θαλείο δελ ζα γπξίζεη νύηε θαλ λα ζαο θνηηάμεη. ηελ
πξαγκαηηθόηεηα όκσο, είζηε πάληα θνληά ζηνλ Θεό. ,ηη αληηθξίδεηαη
όπνπ θαη αλ ζηξαθείηε, δελ είλαη παξά Θεόο. Η ζετθή αξρή είλαη
παληαρνύ παξνύζα. νύηε έξρεηαη νύηε θεύγεη.
Η Εςδαιμονία είναι η Ομιλία ενόρ Ππαγμαηικού Πιζηού ηος Θεού
Κάπνηε, ε Πάξβαηη θαη ν Παξακέζβαξα έθαλαλ δηαγσληζκό γηα ηνπο
δύν γηνπο ηνπο, Βηλάγπαθα θαη νπκπξακάλπα. Σνπο είπαλ όηη, όπνηνο
έθαλε πξώηνο ηνλ γύξν ηνπ θόζκνπ, ζα έπαηξλε έπαζιν. Ο Βηλάγπαθα
είρε κηα ηεξάζηηα θνηιηά θαη ην άξκα ηνπ ήηαλ έλαο αξνπξαίνο. Γη’ απηό,
νη γνλείο ηνπ αλαξσηηόληνπζαλ πώο ζα ζπλαγσληδόηαλ κε ηνλ
νπκπξακάλπα. Δλ ησ κεηαμύ, ν νπκπξακάλπα αλέβεθε πάλσ ζην
άξκα ηνπ – ην παγόλη – θαη ράζεθε. Ο Βηλάγπαθα ζπλέρηζε λα
παξακέλεη ζηε ζέζε ηνπ, ρσξίο λα θάλεη ηνλ θόπν λα θσλάμεη ζην
άξκα ηνπ ηνλ αξνπξαίν. Μόιηο είδε ηνλ νπκπξακάλπα λα γπξίδεη από
ηνλ γύξν ηνπ θόζκνπ, έθαλε κηα ζηξνθή γύξσ από ηνπο γνλείο ηνπ θαη
αλαθήξπμε ηνλ εαπηό ηνπ ληθεηή ηνπ αγώλα. Σόηε, ε Πάξβαηη είπε:
«Πόζν έμππλνο είζαη! Ση είδνπο θόιπν είλαη απηό; Ο αδεξθόο ζνπ
επέζηξεςε αθνύ έθαλε ηνλ γύξν ηνπ θόζκνπ. Άξα, απηόο αμίδεη ην
έπαζιν. Πώο κπνξείο λα ηζρπξίδεζαη όηη έθαλεο ην γύξν ηνπ θόζκνπ,
θάλνληαο απιά κηα ζηξνθή γύξσ από καο;» Η Πάξβαηη θαη ν
Παξακέζβαξα γλώξηδαλ θπζηθά ηελ αιήζεηα. Ο κόλνο ιόγνο πνπ
έπαημαλ ζέαηξν, ήηαλ γηα λα δείμνπλ ζηνλ θόζκν όηη ν Θεόο δηαπεξλάεη
ηα πάληα. Σόηε ν Βηλάγπαθα είπε: «Μεηέξα! Γελ αιεζεύεη όηη όπνπ θαη
αλ θνηηάμνπκε, είζηε θαη νη δύν παξόληεο; Αλ, ινηπόλ, θάλσ κηα ζηξνθή
γύξσ από εζάο, δελ είλαη ην ίδην κε ην λα θάλσ ην γύξν νιόθιεξνπ ηνπ
θόζκνπ;»
πνπ θαη λα θνηηάμεηε, ππάξρνπλ κόλν δύν πξάγκαηα ζ’ απηό ην
ζύκπαλ: ελέξγεηα θαη ύιε, ηα νπνία αληηπξνζσπεύνπλ ηελ Πάξβαηη θαη
ηνλ Παξακέζβαξα αληίζηνηρα. Ο Βηλάγπαθα θέξδηζε ην έπαζιν ράξε
ζηελ εμππλάδα ηνπ. Σόηε ε Πάξβαηη ιππήζεθε ηνλ νπκπξακάλπα θαη
ηνπ έδσζε έλαλ θαξπό, γηα λα κε ληώζεη απνγνήηεπζε, αθνύ είρε κπεη
ζηνλ θόπν λα θάλεη ηνλ γύξν ηνπ θόζκνπ. Σνπ είπε: «Αγαπεκέλε κνπ!
Ήξζεο πξώηνο έρνληαο θάλεη ην γύξν ηνπ θόζκνπ. κσο ν Βηλάγπαθα
ήξζε πξώηνο, δηόηη θαηαλόεζε ηελ εζσηεξηθή έλλνηα ηεο ζετθήο αξρήο,
όηη ν Θεόο είλαη παληνύ». ηαλ ςάμεηε βαζηά κέζα ζαο, ζα
θαηαλνήζεηε ηελ εζσηεξηθή έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζετθή αξρή.
ηαλ θάπνηνο είλαη βπζηζκέλνο ζην λεξό, δελ κπνξεί λα κηιήζεη. Καηά
ηνλ ίδην ηξόπν, όηαλ θάπνηνο είλαη βνπηεγκέλνο κέζα ζηε ζετθή αγάπε,
δελ κπνξεί λα ηελ πεξηγξάςεη. Απηνί πνπ παξακέλνπλ ζηελ επηθάλεηα
κπνξνύλ λα ηελ πεξηγξάςνπλ θαηά έλα ηξόπν επηθαλεηαθό. κσο,
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όηαλ θάπνηνο είλαη εληειώο βπζηζκέλνο ζηνλ σθεαλό ηεο αθνζίσζεο,
ηεο πίζηεο θαη ηεο αγάπεο γηα ηνλ Θεό, ηόηε ζα είλαη δηαπνηηζκέλνο κε
επδαηκνλία. Γελ ηνλ απαζρνιεί ηίπνηε άιιν. Οη ιόγηνη, νη κνξθσκέλνη
θαη νη πνηεηέο πνπ ηζρπξίδνληαη όηη γλσξίδνπλ ηελ ζεόηεηα, είλαη ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα ζην επηθαλεηαθό επίπεδν. πνηνο όκσο είλαη εληειώο
βπζηζκέλνο ζηελ αξρή ηεο ζεόηεηαο, δελ ζα είλαη ζε ζέζε νύηε λα
κηιήζεη γη’ απηή. Η επδαηκνλία είλαη ε νκηιία ηνπ, ε επδαηκνλία είλαη ε
γιώζζα ηνπ. Γελ ππάξρεη ηίπνηα αλώηεξν από απηό. Δίλαη, άξα,
κεγάιν ιάζνο λα ιέηε όηη ςάρλεηε ηνλ Θεό. Πνηα είλαη ε αλάγθε λα
ςάρλεη θαλείο ηνλ Θεό πνπ δηαπεξλάεη ηα πάληα;
Τπάξρνπλ ελλέα κνλνπάηηα αθνζίσζεο: Η Αθξόαζε Πλεπκαηηθώλ
Ιζηνξηώλ θαη Γηδαζθαιηώλ (ξάβαλακ), ε Δμύκλεζε ηνπ Ολόκαηνο ηνπ
Θενύ (Κίξηαλακ), ν Γηαξθήο ηνραζκόο ηνπ Θενύ (Βίζλνπζκάξαλακ), ε
Τπεξεζία ζηα Πόδηα ηνπ Γαζθάινπ (Παληαζέβαλακ), ε Λαηξεία
(Βάληαλακ), ε Απόδνζε εβαζκνύ θαη Σηκήο ζην Θεό (Άξηζαλακ), ε
Αθνζησκέλε Τπεξεζία (Νηάζπακ), ε Φηιία (λέρακ) θαη ε
Απηoπαξάδνζε (‘Αηκαληβέληαλακ). Λέγεηαη, όηη απηά ηα κνλνπάηηα
νδεγνύλ ηνλ άλζξσπν ζηνλ Θεό. Ο άλζξσπνο όκσο πξέπεη λα
ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη απηόο ν ίδηνο είλαη Θεόο ηελ νπζία, όινη είζηε
ελζαξθώζεηο ηεο ζεόηεηαο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ είλαη ν
άλζξσπνο πνπ ςάρλεη γηα ηνλ Θεό. είλαη ν Θεόο πνπ ςάρλεη γηα έλαλ
πξαγκαηηθό πηζηό.
Ψάρλσ, ηόζν από παιηά όζν θαη ζήκεξα, ςάρλσ γηα έλαλ
πξαγκαηηθό άλζξσπν θαη έλαλ πξαγκαηηθό πηζηό.
(Σξαγνύδη ζηα Σέινπγθνπ)
Αθόκα θαη ηα δώα θαη ηα πνπιηά έρνπλ πξαγκαηηθή αθνζίσζε.
Γπζηπρώο, όκσο, όρη ηα αλζξώπηλα όληα. Η αθνζίσζε ησλ αλζξώπσλ
είλαη κηθξήο δηάξθεηαο. Πνύ είλαη ν Θεόο; Πξέπεη λα έρεηε αθξάδαληε
πίζηε όηη εζείο είζηε Θεόο. Σν ζώκα είλαη ν λαόο θαη ε αηνκηθή ςπρή
(Σδίβα) είλαη ε ζεόηεηα. Άξα, είζηε Θεόο. Αθνύ εζείο νη ίδηνη είζηε Θεόο,
πνύ ςάρλεηε λα Σνλ βξείηε; Πξέπεη απηή ηελ πίζηε λα ηελ
ηζρπξνπνηήζεηε. Μόλν ηόηε ζ’ απνθηήζεηε ηελ εκπεηξία ηεο αιεζηλήο
αγάπεο θαη ηεο επδαηκνλίαο. ηαλ θξαηάηε ηε δάραξε ζην ρέξη ζαο, δελ
ζα γλσξίζεηε ηε γεύζε ηεο. Μόιηο όκσο ηε βάιεηε ζηε γιώζζα ζαο θαη
αξρίζεηε λα ηε καζάηε, ηόηε κόλν ζα κπνξέζεηε λα βηώζεηε ηε γιύθα
ηεο.
(Ο Μπαγθαβάλ ηέιεησζε ηελ Οκηιία ηνπ κε ην Μπάηδαλ,
«Μάληνπξα Μάληνπξα Μνύξαιη Γθαλαζπάκα…»)
- Από ηην Ομιλία ηος Μπαγκαβάν ζηην Αίθοςζα άι Κοςλβάνη
ηος Ππαζάνηι Νίλαγιαμ, ζηιρ 14 Ιοςλίος 1996.
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