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Οκηιία ηνπ Μπαγθαβάλ, 14 Ινπιίνπ 1996

Ζ ΔΓΓΤΣΖΣΑ ΜΔ ΣΟΝ ΘΔΟ
ΑΠΟΣΔΛΔΗ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ 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 Ηλδίαο 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 Ηλδνί 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 Ίδηα Αξρή ηνπ Άηκα Γηαπεξλάεη ηα Πάληα
Βαζηθά, ππάξρεη κηα βαζηά εζσηεξηθή ζεκαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο
ηεξέο παξαδόζεηο ηεο Ηλδίαο. Οη Ηλδνί 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:
Χ 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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Ζ ζεόηεηα δηαπεξλάεη ηα πάληα. Πνηέ κελ ακθηβάιιεηε όηη ν Θεόο
είλαη εδώ θαη όρη εθεί. Οη Ηλδνί 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
Ηκαιάηα. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, θάζε ινθίζθνο, κπξκεγθνθσιηά, δέληξν,
πνπιί ή πέηξα είλαη αληηθείκελν ζεβαζκνύ γηα ηνπο Ηλδνύο. Σαΐδνπλ ηα
κπξκήγθηα, δίλνληάο ηνπο θαγεηό (ξπδάιεπξν) θαη ηα θξνληίδνπλ κε
αγάπε. Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ ε ηεξή απηή γε ηεο Ηλδίαο θαηέθηεζε
ηελ θήκε σο ε γε ηεο ζπκπόληαο θαη ηεο ιαηξείαο. Αλ ζεσξείηε απηέο
ηηο ηεξέο παξαδόζεηο ηνπ Ηλδηθνύ 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 Ηλδίαο, ε
νπνία εηζεγήζεθε ηελ αιήζεηα, όηη ε ίδηα Αξρή ηνπ Άηκα είλαη παξνύζα
κέζα ζε όια. Ζ ίδηα απηή ηεξή γε ηεο Ηλδίαο αλαδεηθλύεη ηελ αξρή ηεο
ελόηεηαο κέζα ζηελ πνιιαπιόηεηα θαη ηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο
δηθαηνζύλεο. Από ηνπο αξραίνπο θηόιαο ρξόλνπο, ε Ηλδία 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 Ηλδίαο. Μόλν άλζξσπνη κε επξύηεηα
λνπ κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ απηή ηελ αιήζεηα. ‟ εθείλνπο, όκσο,
πνπ έρνπλ ζηελόηεηα λνπ, απηό δελ ζα κνηάδεη παξά αλνεζία.
Αθνινπζήζηε ην Πλεπκαηηθό Μνλνπάηη
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: Ζ
1

Anoraneeyan Mahato Maheeyan.
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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. Ζ
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. Χ, άλζξσπε! Πξέπεη λα
θαηαιάβεηο όηη ζα θαηαθηήζεηο ηε γαιήλε θαη ηελ επηπρία κόλν
ςάιινληαο ην Θετθό Όλνκα.
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)
Χ, 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)
Χ, 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. Ζ θνζκηθή κόξθσζε είλαη,
αλακθίβνια, απαξαίηεηε. απηό δελ ην ακθηζβεηώ. Ζ θνζκηθή κόξθσζε
είλαη γηα ηε δσή εδώ, ελώ ε πλεπκαηηθή κόξθσζε είλαη γηα ηε δσή
κεηά. Ζ θνζκηθή κόξθσζε νδεγεί κόλν ζην δξόκν ηνπ Πξάβξηηηη

2
3

Anta Ramamayam Jagamanta Ramamayam.
Jantunam Nara Janma Durlabham.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2011 4

(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.
Ζ Υάξε Δμαξηάηαη από ηελ Πίζηε
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. Ζ 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. Ζ 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. Ζ επθαηξία απηή απνδείρηεθε πξνο όθειόο ηεο.
4

Yad Bhavam Tad Bhavati.
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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. Ζ 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. Ζ
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.
Ζ ράξε πνπ έπαηξλαλ, νθεηιόηαλ ζηελ αθξάδαληε πίζηε ηνπο. Ζ ράξε
εμαξηάηαη από ηελ πίζηε θαη από ηίπνηε άιιν. ηαλ ζέιεη θάπνηνο λ‟
αλέβεη ζηελ ηαξάηζα ηνπ ζπηηηνύ ηνπ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη
ζθάια. Ζ ζθάια πξέπεη λα ζηεξίδεηαη θαη από ηηο δπν κεξηέο – θαη από
ηε βάζε αιιά θαη από ηελ θνξπθή. Ζ 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. Ζ θαιιηέξγεηα αγάπεο θαη
πίζηεο απνηειεί πξαγκαηηθή πλεπκαηηθή πεηζαξρία (άληαλα).
Ο Θεόο Μπνξεί λα Δκθαληζηεί ζηα πίηηα ηωλ Πηζηώλ Σνπ κε
Οπνηαδήπνηε Μνξθή
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 Ηλδία), 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!»
Ζ 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 Θεόο είλαη Παξώλ Μέζα ζε Όια ηα Όληα
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. Ζ 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. Ζ
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. Ζ ζετθή αξρή είλαη
παληαρνύ παξνύζα. νύηε έξρεηαη νύηε θεύγεη.
Ζ Δπδαηκνλία είλαη ε Οκηιία ελόο Πξαγκαηηθνύ Πηζηνύ ηνπ Θενύ
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;» Ζ 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. Ζ 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: Ζ Αθξόαζε Πλεπκαηηθώλ
Ηζηνξηώλ 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.
Φάρλσ, 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. Ζ 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 ηελ Οκηιία ηνπ Μπαγθαβάλ ζηελ Αίζνπζα άη Κνπιβάλη
ηνπ Πξαζάληη Νίιαγηακ, ζηηο 14 Ηνπιίνπ 1996.
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ΔΟΡΣΑΜΟΗ ΓΗΑ ΣΑ 86α ΓΔΝΔΘΛΗΑ
ΣΟΤ ΜΠΑΓΚΑΒΑΝ

Σ

α 86α Γελέζιηα ηνπ Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα
ενξηάζηεθαλ ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ κε κεγάιε επηζεκόηεηα
θη επιάβεηα. ηε δηάξθεηα ηεο ενξηαζηηθήο εβδνκάδαο
νξγαλώζεθαλ πνιιά κνπζηθά θαη πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα.

ΡΑΣΟΣΑΒΑΜ5 ΚΑΗ ΗΣΑ ΡΑΜΑ ΚΑΛΤΑΝΑΜ6
Ζ ηεξή εθδήισζε Ραηόηζαβάκ ζήκαλε ηελ έλαξμε ησλ ενξηαζκώλ ησλ
86σλ Γελεζιίσλ ηνπ Μπαγθαβάλ ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ. Οη
εθδειώζεηο άξρηζαλ κε Βεδηθνύο ύκλνπο ζηηο 8 ην πξσί ηεο 18εο
Ννεκβξίνπ 2011 ζηελ αίζνπζα άη Κνπιβάλη, πνπ ήηαλ
θαληαζκαγνξηθά ζηνιηζκέλε κε ρξσκαηηζηά ινπινύδηα, θξεκαζηά
ραιηά θαη παλώ κε δηάθνξα ζρέδηα. Όζηεξα από 20 ιεπηά Βεδηθώλ
ύκλσλ, άξρηζε ν ενξηαζκόο ηνπ Οπξάληνπ Γάκνπ ηεο ίηα θαη ηνπ
Ράκα ζην θέληξν ηνπ άη Κνπιβάλη, όπνπ πάλσ ζε κηα εμέδξα ήηαλ
ηνπνζεηεκέλα ηα ζηνιηζκέλα είδσια ησλ ζεώλ. Δμεγώληαο ηελ
ζεκαζία ηνπ ηεξνύ γάκνπ, ν αξρηεξέαο ηόληζε πσο είλαη έλα γεγνλόο
ζπνπδαίαο πλεπκαηηθήο ζεκαζίαο θαη γίλεηαη γηα ην θαιό όιεο ηεο
αλζξσπόηεηαο θαη ηελ εηξήλε ζηνλ θόζκν. Μεηά ηελ απαγγειία
επηθιήζεσλ, ν αξρηεξέαο εθηέιεζε ηε ιαηξεία ησλ εηδώισλ, ςάιινληαο
ηεξά Μάληξα ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε. Ο νπξάληνο γάκνο ηειείσζε
ζηηο 9 π.κ. κε ηελ πξνζθνξά ζηε Μεηέξα ίηα ηεο ηεξήο θισζηήο πνπ
θνξνύλ νη παληξεκέλεο γπλαίθεο, κε ηε ζπλνδεία Βεδηθώλ ύκλσλ θαη
κεισδηώλ ηεο κνπζηθήο Ναληαζβάξακ.7 Αθνινύζεζε ε έμνδνο ηνπ
ρξπζνύ θνξείνπ κε ην είδσιν ηνπ ζενύ Κξίζλα από ην Μπάηδαλ
Μαληίξ. Σα είδσια ηνπ Ράκα, ηεο ίηα θαη ηνπ Υάλνπκαλ είραλ
ηνπνζεηεζεί ζ‟ έλα άιιν θνξείν. Μεηά ηελ πξνζθνξά ηνπ ΄Αξαηη ζηα
είδσια από ηνλ ηεξέα, ηα δύν θνξεία πξνρώξεζαλ πξνο ηε κεγάιε
πύιε κε ηε ζπλνδεία κνπζηθήο, ςαικώλ θαη Μπάηδαλ. Δθεί βξηζθόηαλ
ήδε έλα ζηνιηζκέλν άξκα γηα λα κεηαθέξεη ην είδσιν ηνπ Κξίζλα.
Καζώο ε πνκπή πξνρσξνύζε κέζα από ην Πνπηηαπάξηη, πνιινί
θάηνηθνη βγήθαλ από ηα ζπίηηα ηνπο γηα λα ηε δνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ
Άξαηη. Δλ ησ κεηαμύ, ζηελ Αίζνπζα άη Κνπιβάλη ζπλερίδνληαλ ηα
Μπάηδαλ, ηα νπνία νινθιεξώζεθαλ κε ην Άξαηη ζηηο 10 π.κ.,
5

Ραηόηζαβάκ: Φεζηηβάι πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πεξηθνξά άξκαηνο (ξάηα).
ίηα Ράκα Καιπάλακ: Οπξάληνο γάκνο ηεο ίηα θαη ηνπ Ράκα.
7
Ναληαζβάξακ: Μνπζηθό όξγαλν πνπ ζεσξείηαη πσο θέξλεη θαιή ηύρε θαη
παίδεηαη ζρεδόλ ζε όινπο ηνπο γάκνπο ηεο Ν. Ιλδίαο.
6
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ζεκαηνδνηώληαο ηε ιήμε ησλ ηεξώλ ενξηαζκώλ ηνπ νπξάληνπ γάκνπ
ηεο ίηα θαη ηνπ Ράκα, θαζώο θαη ηνπ Ραηόηζαβάκ.

ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΣΖ ΓΤΝΑΗΚΑ
Ζ Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο ενξηάζηεθε κε επηζεκόηεηα ζην Πξαζάληη
Νίιαγηακ ζηηο 19 Ννεκβξίνπ 2011. Δίραλ νξγαλσζεί πνιιά πνιηηηζηηθά
θαη κνπζηθά πξνγξάκκαηα πνπ ηόληδαλ ηε ζεκαζία ηεο κέξαο απηήο. Ζ
εμέδξα όπνπ είρε ηνπνζεηεζεί ην αλζνζηόιηζην πνξηξαίην ηεο Μεηέξαο
Δζβαξάκκα, ήηαλ εηδηθά δηαθνζκεκέλε γηα ηελ εκέξα απηή. Σν
πξόγξακκα άξρηζε ζηηο 8.30 π.κ. κε Βεδηθνύο ςαικνύο από ηηο
καζήηξηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ξη άηπα άη ηεο Αλαληαπνύξ. ηαλ
ηέιεησζαλ νη ςαικνί, ε νξρήζηξα πλεπζηώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ,
έπαημε θνκκάηηα πνπ ζπγθίλεζαλ ηνλ θόζκν, ελώ θνηηήηξηεο θαη θπξίεο
θαηέζεζαλ ινπινύδηα ζην ακάληη ηνπ Μπαγθαβάλ.
Οκηιίεο Γηαθεθξηκέλωλ Γπλαηθώλ
Παξνπζηάδνληαο ηηο νκηιήηξηεο, ε θπξία Ραηδνύ, δηεπζύλνπζα
ζύκβνπινο ηνπ Ηδξύκαηνο γηα ηηο Γπλαίθεο ξη άηπα άη Δζβαξάκκα,
κίιεζε γηα ηελ παληαρνύ παξνπζία ηνπ Μπαγθαβάλ θαη ηόληζε πσο
εθείλνο ζα είλαη πάληα καδί καο. Παξόηξπλε όινπο λα πξνσζνύλ ηνλ
ζθνπό ηνπ, αθνινπζώληαο ηε δηδαζθαιία ηνπ.
Ζ πξώηε νκηιήηξηα ήηαλ ε Γξ ξηληβάζαλ, πξώελ θνηηήηξηα ηνπ
παλεπηζηεκίνπ ηεο Αλαληαπνύξ θαη λπλ Γηεπζύλνπζα ηνπ πκβνπιίνπ
Δπηζηεκνληθήο θαη Βηνκεραληθήο Έξεπλαο ζηελ Μπελγθαινύξνπ. Ζ Γξ
ξηληβάζαλ δηεγήζεθε ηηο εκπεηξίεο ηεο θνληά ζηνλ Μπάγθαβάλ, όζν
ήηαλ ζην παλεπηζηήκην, θαη πώο εθείλνο ηεο απέδεημε ηελ
παληνδπλακία ηνπ θάπνηα θνξά πνπ ηνπ δήηεζε θάηη εμαηξεηηθό ζηελ
πξνζεπρή ηεο. Ζ δεύηεξε νκηιήηξηα, θ. Ναγθαλάλη, αλαθεξόκελε ζηελ
εληνιή ησλ Οππαληζάδσλ, «Σίκα ηε κεηέξα ζνπ», ηόληζε πσο ν
Μπαγθαβάλ αγαπνύζε ηελ κεηέξα Σνπ θαη εθπιήξσλε όιεο ηηο
επιαβηθέο επηζπκίεο ηεο, ζέηνληαο έηζη έλα ηδαληθό ζπκπεξηθνξάο γηα
καο. Ζ ηειεπηαία θπξία ήηαλ ε Φύιηο Κξύζηαι, ελλελήληα ρξνλώλ,
πηζηή ηνπ Μπαγθαβάλ από ηηο Ζ.Π.Α. θαη ζπγγξαθέαο πνιιώλ βηβιίσλ
γηα εθείλνλ. Φέξλνληαο ζην λνπ ηελ καθξόρξνλε ζρέζε ηεο κε ηνλ
Μπαγθαβάλ, κίιεζε γηα ηα πνιύηηκα καζήκαηα πνπ πήξε από εθείλνλ
θαη παξόηξπλε θαη απηή ηηο παξεπξηζθόκελεο λα θάλνπλ πξάμε ηε
δηδαζθαιία ηνπ θαη λα πξνσζνύλ ην κήλπκά ηνπ. Σηο νκηιίεο
αθνινύζεζαλ Μπάηδαλ κε ηηο θνηηήηξηεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Σν
πξόγξακκα ηειείσζε ζηηο 10.30 π.κ. κε Άξαηη
θαη πξνζθνξά
Πξαζάληακ.
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Σν απνγεπκαηηλό πξόγξακκα ηεο Ζκέξαο ηεο Γπλαίθαο άξρηζε ζηηο
4.30 κ.κ. κε Βεδηθνύο ςαικνύο από ηηο καζήηξηεο ηνπ ζρνιείνπ ξη
άηπα άη. Μεηά ηνπο ςαικνύο, άιιεο καζήηξηεο πξόζθεξαλ
ινπινύδηα ζην ακάληη ηνπ Μπαγθαβάλ, ελώ ε κπάληα ηνπ ζρνιείνπ,
πνπ απνηειείηαη από γθάηληεο, έπαημε κεισδηθή κνπζηθή. Αθνινύζεζε
ε νκηιία ηεο θ. ξηληβάζαλ, κέινπο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ηδξύκαηνο ησλ
Γπλαηθώλ, ε νπνία αλέθεξε ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρεη
αλαιάβεη ην ίδξπκα γηα ηελ επεκεξία ησλ γπλαηθώλ θαη όζσλ έρνπλ
αλάγθε. Παξαηήξεζε πσο κόλν ε αληδηνηειήο αγάπε θαη ε πξνζθνξά
ζηελ θνηλσλία κπνξνύλ λα καο θάλνπλ άμηνπο ηεο αγάπεο θαη ηεο
ράξεο ηνπ Μπαγθαβάλ.
Πξνζεπρή Δπγλωκνζύλεο: Θεαηξηθό Έξγν
Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ξη άηπα άη παξνπζίαζαλ έλα κηθξό έξγν
κε ηίηιν: «Πξνζεπρή Δπγλσκνζύλεο». Σν έξγν απνηειείην από
δηαιόγνπο θαη ρνξνύο κέζα από ηνπο νπνίνπο εμέθξαδαλ ηελ
επγλσκνζύλε ηνπο γηα όια όζα είρε θάλεη γη‟ απηνύο ν Μπαγθαβάλ.
ηε ζπλέρεηα πξνζεπρήζεθαλ ζε Απηόλ λα ηνπο ραξίζεη ην Νηάξζαλ
ηνπ. ηε ζθελή παξνπζίαζαλ ην βνπλό Κατιάζα, όπνπ ν Νάξαληα
πξνζεπρήζεθε ζηνλ Θεό λ‟ αθνύζεη ηνπο πηζηνύο Σνπ θαη λα ηνπο
θαλεξσζεί. Ο Θεόο είπε πσο αλήθεη ζηελ αλζξσπόηεηα θαη είλαη
πάληνηε έηνηκνο λ‟ αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζεπρέο. Αθνινύζεζε κηα
καγλεηνθσλεκέλε νκηιία ηνπ Μπαγθαβάλ, ζηελ νπνία αθνύζηεθε ην
κήλπκά ηνπ κε ηε ίδηα Σνπ ηε θσλή. Σν έξγν ηειείσζε ζηηο 5.40 κ.κ.
πλαπιία Καξλαηηθήο Μνπζηθήο
Σν επόκελν πξόγξακκα ηεο βξαδηάο ήηαλ κηα ζπλαπιία κε ηελ
Μπαγηαιάθζκη νύξεο. Ζ γλσζηή θαιιηηέρληο άξρηζε ην πξόγξακκά
ηεο κε κηα πξνζεπρή ζηνλ Γθαλέζα, αθνινύζεζαλ ηξεηο κεισδηθέο
ζπλζέζεηο θαη ηειείσζε κε κηα κνπζηθή επίθιεζε. Ζ ππέξνρε απόδνζε
θαη ε αηζζαληηθή θσλή ηεο γνήηεπζαλ ην θνηλό γηα 30 ιεπηά. ην ηέινο
ηεο ζπλαπιίαο, ε ηξαγνπδίζηξηα ηηκήζεθε κ‟ έλα ζάξη θαη νη κνπζηθνί
πνπ ηε ζπλόδεπζαλ κε θνξεζηέο.
Μεηά από απηό πξνβιήζεθε έλα θηικ κε ηηο δηάθνξεο
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Ηδξύκαηνο γηα ηηο Γπλαίθεο ξη άηπα άη. Ζ
βξαδηά ηειείσζε κε ην Άξαηη θαη ηελ πξνζθνξά Πξαζάληακ ζηηο 6.45.

ΜΟΤΗΚΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
πλαπιία Λαηξεπηηθήο κνπζηθήο
Ωο κέξνο ησλ ενξηαζκώλ ησλ 86σλ γελεζιίσλ ηνπ Μπαγθαβάλ, ν
γλσζηόο ηξαγνπδηζηήο νπκίη Σαπνύ από ηε Βνκβάε παξνπζίαζε ζηηο
16 Ννεκβξίνπ κηα ζπλαπιία κε ιαηξεπηηθή κνπζηθή ζηελ αίζνπζα άη
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Κνπιβάλη. Σν πξόγξακκα άξρηζε ζηηο 5 κ.κ. κε κηα πξνζεπρή ζηνλ
Γθαλέζα θαη ζπλέρηζε κε ζπλζέζεηο πνπ εμέθξαδαλ ηελ αθνζίσζε ηνπ
ζπλζέηε ζηνλ Θεό. Ζ πινύζηα θαη βαζηά θσλή ηνπ γνήηεπζε θαη γέκηζε
ζπγθίλεζε ηνπο παξεπξηζθόκελνπο. ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη
κνπζηθνί ηηκήζεθαλ κε δώξα. Όζηεξα από κηα ζύληνκε ζεηξά από
Μπάηδαλ, ην πξόγξακκα ηειείσζε κε ην Άξαηη θαη ηελ πξνζθνξά
Πξαζάληακ ζηηο 6 κ.κ.
Ζ Ακβξνζία ηνπ Ολόκαηνο ηνπ Ράκα: Υνξόδξακα
Σν ζείν όλνκα ηνπ Ράκα αληήρεζε ζ‟ όιν ην ρώξν όηαλ θνηηεηέο ηνπ
παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μνπληαλαράιη παξνπζίαζαλ ην ρνξόδξακα: «Ζ
Ακβξνζία ηνπ Ολόκαηνο ηνπ Ράκα». Σν πξόγξακκα άξρηζε ζηηο 5.10
κ.κ. θαη απνηειείην από κηα ζεηξά εηθόλεο από ηελ Ρακάγηαλα. Σα
εμαηξεηηθά θνπζηνύκηα, νη ππέξνρνη ρνξνί ησλ κηθξώλ παηδηώλ θαη ε
ηέιεηα απόδνζε ησλ ύκλσλ, δεκηνύξγεζαλ κηα αηκόζθαηξα νκνξθηάο
θαη θαηάλπμεο. Αθνινύζεζαλ ιίγα Μπάηδαλ θαη ε βξαδηά έιεμε κε
Άξαηη θαη Πξαζάληακ ζηηο 6.15.
πλαπιία Κιαζζηθήο Μνπζηθήο Ηλδνπζηάλη8
Μηα πςειήο πνηόηεηαο ζπλαπιία θιαζζηθήο κνπζηθήο Ηλδνπζηάλη
έδσζε ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 2011 ε δηάζεκε νπκίηξα Γθνύρα. Σν
πξόγξακκά ηεο άξρηζε ζηηο 5 κ.κ. κε έλα αθηέξσκα ζηνλ Κξίζλα θαη
αθνινύζεζε κηα ζεηξά από ιαηξεπηηθά ηξαγνύδηα θαη ύκλνπο. Ζ
νκνξθηά ησλ ύκλσλ θαη ηεο θσλήο ηεο θαιιηηέρληδαο θαζήισζε ηνλ
θόζκν γηα πάλσ από κηα ώξα. Ζ θαιιηηέρληο ηηκήζεθε κ‟ έλα ζάξη θαη νη
κνπζηθνί πνπ ηελ ζπλόδεπζαλ έιαβαλ δηάθνξεο θνξεζηέο.
Αθνινύζεζαλ Μπάηδαλ κε ηνπο θνηηεηέο θαη ε γηνξηή έιεμε κε Άξαηη
θαη πξνζθνξά Πξαζάληακ ζηηο 6.15 κ.κ.
Δμαηξεηηθά Λαηξεπηηθά Σξαγνύδηα
Ζ δηεζλώο δηάζεκε ηξαγνπδίζηξηα Νηάλα Γθηιέζπη ηίκεζε θαη απηή ηελ
εκέξα παξνπζηάδνληαο κηα αλζνινγία ιαηξεπηηθώλ ύκλσλ ζηηο 20
Ννεκβξίνπ 2011. Μάγεςε ην θνηλό γηα πεξίπνπ κηα ώξα κε ηξαγνύδηα
πνπ είραλ ζαλ ζέκα ηε δηδαζθαιία ηνπ Μπαγθαβάλ γηα ηελ ελόηεηα θαη
ηελ αγάπε, θαζώο θαη κε ηηο δηεγήζεηο ησλ εκπεηξηώλ πνπ είρε καδί
Σνπ. ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηόο ηεο, ηηκήζεθε κ‟ έλα ζάξη. ηηο 6.40
ε εθδήισζε έιεμε κε ην Άξαηη.
Πξηλ από ηε ιήμε, ν Γξ Μάηθι Γθόιζηηλ, Πξόεδξνο ηνπ Παγθόζκηνπ
Ηδξύκαηνο ξη άηπα άη, κίιεζε ζην θνηλό θαη κνηξάζηεθε καδί ηνπο ηηο
8

Τπάξρνπλ δπν είδε Ιλδηθήο θιαζζηθήο κνπζηθήο: Καξλαηηθή θαη
Ιλδνπζηάλη. Γεληθά κπνξεί λα πεη θαλείο πσο ε Καξλαηηθή κνπζηθή
εμειίρζεθε ζην λόην θαη ε Ιλδνπζηάλη ζην βνξξά.
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ζαπκάζηεο εκπεηξίεο ηνπ κε ηνλ Μπαγθαβάλ. Αλαθεξόκελνο ζηε
δηδαζθαιία πσο είκαζηε νπζηαζηηθά ζετθνί, ν δηαθεθξηκέλνο νκηιεηήο
δήηεζε από όινπο λ‟ αλαγλσξίζνπλ απηή ηελ αιήζεηα ζ‟ έλα ιεπηόηεξν
θαη αλώηεξν επίπεδν.
Καξδηέο πνπ Πξνζεύρνληαη θαη Υέξηα πνπ Πξνζθέξνπλ: Φηικ
Σν πξόγξακκα ηεο 22αο Ννεκβξίνπ 2011 απνηειείην από δπν κέξε:
Σν έλα πνπ νλνκαδόηαλ «Καξδηέο πνπ Πξνζεύρνληαη θαη Υέξηα πνπ
Πξνζθέξνπλ», παξνπζίαδε ηε γέλλεζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ Γεληθνύ
Ννζνθνκείνπ ξη άηπα άη ηνπ Ηδξύκαηνο Ηαηξηθώλ Δπηζηεκώλ ζην
Πξαζάληηγθξακ, κε ηελ επθαηξία ηεο 20ήο επεηείνπ ηνπ. Σν θηικ έδεηρλε
πώο ν Μπαγθαβάλ ζπλέιαβε ηελ ηδέα γηα ηε δεκηνπξγία ελόο
λνζνθνκείνπ πςειώλ πξνδηαγξαθώλ θαη εηδηθνηήησλ πνπ ζα παξείρε
ηηο ππεξεζίεο ηνπ δσξεάλ θαη πώο ην αξρηηεθηνληθό απηό ζαύκα
επεηεύρζε ζε ιηγόηεξν από έλα ρξόλν, παξά ηα πνιιαπιά εκπόδηα.
Σν θηικ έδεηρλε επίζεο ηνλ Μπαγθαβάλ λα πεξηγξάθεη ζηνπο γηαηξνύο
ηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηε θξνληίδα ησλ αζζελώλ κε αγάπε θαη
ηξπθεξόηεηα. Σν θηικ άξρηζε ζηηο 5.20 θαη ηειείσζε ζηηο 6 κ.κ
πλαπιία Κξνπζηώλ
Σν δεύηεξν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ κηα ζπλαπιία θξνπζηώλ
από ην δηάζεκν δάζθαιν ηνπ Μξηληάγθακ (αξραίν Ηλδηθό θξνπζηό,
ζπλνδεπηηθό ηεο Καξλαηηθήο κνπζηθήο), Καξατθνύληη Μάλη, πνπ άξρηζε
ζηηο 6 κ.κ. Ζ ζπλαπιία πεξηείρε ζπλζέζεηο γλσζηώλ ζπλζεηώλ πνπ
απνδόζεθαλ κε ηέηνην εληππσζηαθό ηξόπν ζην εηδηθό όξγαλν, ώζηε ην
θνηλό μέζπαγε ζε εθθσθαληηθό ρεηξνθξόηεκα ζην ηέινο θάζε
θνκκαηηνύ. Ζ ζπλαπιία νινθιεξώζεθε κε έλα ςαικό πνπ ήηαλ
αγαπεκέλνο ηνπ Μαράηκα Γθάληη. Δλ ησ κεηαμύ, ζε άιιε αίζνπζα
είραλ αξρίζεη ηα Μπάηδαλ κε ηνπο θνηηεηέο ησλ παλεπηζηεκίσλ ηεο
Αλαληαπνύξ θαη ηνπ Πξαζάληη Νίιαγηακ. Σν πξόγξακκα ηειείσζε ζηηο
7.15 κ.κ. κε ην Άξαηη θαη ηελ πξνζθνξά Πξαζάληακ ζε όινπο ηνπο
παξεπξηζθόκελνπο.

ΚΤΡΗΑ ΔΚΓΖΛΧΖ ΓΗΑ ΣΑ ΓΔΝΔΘΛΗΑ ΣΟΤ ΜΠΑΓΚΑΒΑΝ
Ζ θύξηα εθδήισζε γηα ηα 86α γελέζιηα ηνπ Μπαγθαβάλ έγηλε ζηηο 23
Ννεκβξίνπ 2011 ζηελ αίζνπζα άη Κνπιβάλη, πνπ ήηαλ ζηνιηζκέλε κε
πνιύ γνύζην γηα ηελ πεξίπησζε. Ζ γηνξηή άξρηζε κε Βεδηθνύο ύκλνπο
ζηηο 9 ην πξσί. πγρξόλσο άλνημε ε θνπξηίλα θαη απνθαιύθζεθε ην
ακάληη ηνπ Μπαγθαβάλ θαη ν ππέξιακπξνο αζεκέληνο ζξόλνο ηνπ,
ζηνιηζκέλνο κε θξέζθα ινπινύδηα. Ο επίηηκνο θαιεζκέλνο,
Κπβεξλήηεο ηνπ Σακίι Ναληνύ, θαζώο θαη πνιινί άιινη επίζεκνη,
ηίκεζαλ ηνλ Μπαγθαβάλ θαη γέκηζαλ ην ακάληη κε ινπινύδηα.
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Γθνύξνπ Βάληαλα: Μνπζηθόο Φόξνο Σηκήο
Σν πξώην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ έλαο κνπζηθόο θόξνο ηηκήο
πξνο ηνλ Γθνύξνπ, ηνλ δάζθαιν, από ηνπο θνηηεηέο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ξη άηπα άη, πνπ ηξαγνύδεζαλ γηα ηνλ Μπαγθαβάλ
θαη έςαιαλ γλσζηά Μπάηδαλ.
Σξαγνύδηα Αθνζίωζεο από ηνπο Αδειθνύο Μαιιάληη
Οη αδεξθνί Μαιιάληη, ξη ηξάκ Πξαζάλη θαη ξη Ραβί Κνπκάξ, θαζώο
θαη ν παηέξαο ηνπο, ηξαγνύδεζαλ κεισδίεο κε ιόγηα γεκάηα
αθνζίσζε. Ο θπβεξλήηεο ξη Ρνδάγηα, παξνπζίαζε ζηνλ θόζκν έλα
CD κε ζπλζέζεηο πνπ η‟ αδέιθηα είραλ ηξαγνπδήζεη ελώπηνλ ηνπ
Μπαγθαβάλ. ια απηά ηα ηεξά ηξαγνύδηα, πνπ ήηαλ γεκάηα αγάπε γηα
ηνλ Μπαγθαβάλ, δεκηνύξγεζαλ κηα αηκόζθαηξα επδαηκνλίαο θαη
θαηάλπμεο.
Δηήζηνο Απνινγηζκόο ηνπ Κεληξηθνύ Ηδξύκαηνο ξη άηπα άη
Μεηά ηε ζπλαπιία κίιεζε ν ξη ξηληβάζαλ, κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ
Κεληξηθνύ Ηδξύκαηνο ξη άηπα άη. Καισζόξηζε ηνλ επίηηκν
θαιεζκέλν ηεο εθδήισζεο, θπβεξλήηε ξη Ρνδάγηα, θαη ηνλ
επραξίζηεζε γηα ηελ παξνπζία ηνπ ζηνπο ενξηαζκνύο ζην
Πνπηηαπάξηη. Δπραξίζηεζε ηνπο θνηηεηέο ησλ παλεπηζηεκίσλ γηα ηα
ζεαηξηθά έξγα θαη ηα ρνξνδξάκαηα πνπ παξνπζίαζαλ, θαζώο θαη ηνπ
θαιιηηέρλεο, πνπ κε ηα ηξαγνύδηα ηνπο ύκλεζαλ ηε δηδαζθαιία ηνπ
Μπαγθαβάλ. Πξνέηξεςε όινπο λα ζπλερίζνπλ ρσξίο θόβν ηε δσή
ηνπο, κε αγάπε θαη ελόηεηα. Βεβαίσζε επίζεο πσο, παξάιιεια κε ηελ
νκαιή ιεηηνπξγία όισλ ησλ ηδξπκάησλ πνπ δεκηνύξγεζε ν
Μπαγθαβάλ, αλαπηύζζνληαη θαη πνιιέο λέεο πξσηνβνπιίεο. Εήηεζε
θαηόπηλ από ηνλ Κπβεξλήηε λα δηαβάζεη ηνλ εηήζην απνινγηζκό ηνπ
Κεληξηθνύ Ηδξύκαηνο ξη άηπα άη.
Οκηιία ηνπ Κπβεξλήηε
Μεηά ηνλ ξη ξηληβάζακ, πήξε ην ιόγν ν Κπβεξλήηεο ξη Ρνδάγηα ν
νπνίνο είπε, πσο δελ ήηαλ ηα πςειά αμηώκαηα πνπ θαηείρε πνπ ηνλ
έθαλαλ λα ληώζεη ππεξεθάλεηα ζηε δσή ηνπ, αιιά ην γεγνλόο όηη ήηαλ
καζεηήο ηνπ Μπαγθαβάλ. ζν γηα ην Πνπηηαπάξηη, είπε όηη ην κέξνο
απηό είλαη ηεξό όπσο ε Μαηνύξα – ν ηόπνο πνπ γελλήζεθε ν Κξίζλα –
ή ε Αγηόληηα, όπνπ γελλήζεθε ν Ράκα.
Οκηιία ηνπ Μπαγθαβάλ
Αθνινύζεζε ε πξνβνιή ελόο βίληεν κε νκηιία ηνπ Μπαγθαβάλ. Σν
βαζηθό ζέκα ηεο ήηαλ, όηη ν άλζξσπνο αλαδεηά ηελ επηπρία ζε
εμσηεξηθά θαη εγθόζκηα πξάγκαηα, ελώ ε πεγή ηεο επηπρίαο είλαη ε
έλσζε κε ηνλ Θεό. Ο άλζξσπνο πξέπεη λα βάδεη πξώην ηνλ Θεό, ηνλ
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θόζκν δεύηεξν θαη ηνλ εαπηό ηνπ ηειεπηαίν. Απηό έθαλαλ νη Πάληαβαο
θαη θέξδηζαλ ηνλ πόιεκν κε ηνπο Κανπξάβαο, νη νπνίνη έθαλαλ
αθξηβώο ην αληίζεην. Ζ νκηιία έθιεηζε κε Μπάηδαλ πνπ αθνινύζεζαλ
όινη κε ραξά.
Μεηά από ηελ νκηιία, ηα ζρνιεία, ηα θνιέγηα, ηα λνζνθνκεία θαη
όινη νη μέλνη, πξόζθεξαλ γιπθά ζην ακάληη ηνπ Μπαγθαβάλ θαη
δήηεζαλ λα ηνπο ηα επινγήζεη. Μηθξέο νξρήζηξεο έπαημαλ κεξηθά
κνπζηθά θνκκάηηα θαηάιιεια γηα ηελ πεξίπησζε θαη αθνινύζεζε
πξνζθνξά Πξαζάληακ θαη ην Άξαηη ζηηο 11 π.κ. Μεηά ηελ ιήμε
πξνζθέξζεθε θαγεηό ζε όινπο.
Απνθαιππηήξηα ηεο Κνύληαο (Τζούλα)
Σν απνγεπκαηηλό πξόγξακκα άξρηζε ζηηο 5.30 κ.κ. κε ηα
απνθαιππηήξηα ηεο Κνύληαο ζηνλ θεληξηθό ρώξν ηεο αίζνπζαο άη
Κνπιβάλη. Ζ θνύληα ήηαλ ζηνιηζκέλε κε πνιιή ηέρλε θαη πάλσ ηεο είρε
ηνπνζεηεζεί κηα όκνξθε θσηνγξαθία ηνπ Μπαγθαβάλ. Σα
απνθαιππηήξηα έγηλαλ κε ηελ ζπλνδεία κνπζηθήο από ηνπο θαιιηηέρλεο
ξίληβαο θαη Ραηδέο. ηε κεγάιε νζόλε πξόβαιιαλ ζπγρξόλσο έλα
κηθξό βίληεν ηνπ ίδηνπ ηνπ Μπαγθαβάλ πάλσ ζηε θνύληα, θάηη πνπ
ελζνπζίαζε ηνπο παξεπξηζθόκελνπο.
Λαηξεπηηθή Μνπζηθή από Γηάζεκνπο Καιιηηέρλεο
Οη κεγάινη θαιιηηέρλεο ξίληβαο θαη Ραηδέο άξρηζαλ ηελ παξνπζίαζή
ηνπο κε κηα πξνζεπρή ζηνλ Γθαλέζα θαη ζπλέρηζαλ κ‟ έλα πξόγξακκα
45 ιεπηώλ πνπ γέκηζε ηνλ θόζκν κε ζαπκαζκό γηα ην ππέξνρν ηαιέλην
ηνπο. Σέιεησζαλ ζηηο 6.15 κε ην Μπάηδαλ «ίβα άλθαξα, ίβα
άλθαξα».
Σν κεγάιν θηλάιε ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ κηα ζπγθηλεηηθή κνπζηθή
ζπλαπιία από ηνλ πεξίθεκν ηξαγνπδηζηή Αλνύπ Σδαιόηα. αλ
εηζαγσγή, ν Σδαιόηα δηεγήζεθε πώο είρε γλσξίζεη ηνλ Μπαγθαβάλ
πξηλ από 48 ρξόληα, όηαλ ήηαλ κόιηο 10 ρξνλώλ. Απνθάιπςε πσο ηνλ
είρε επινγήζεη πνιιέο θνξέο ζ‟ απηά ηα ρξόληα θαη πσο ηειηθά ήηαλ ν
Μπαγθαβάλ πνπ ηνλ είρε κάζεη λα ηξαγνπδάεη. Ζ ζπλαπιία άξρηζε κε
εθζηαηηθά θνκκάηηα θαη ζπλερίζηεθε ζ‟ απηό ηνλ ηόλν αλάηαζεο θαη
έθζηαζεο. ε θάπνηα ζηηγκή πξνζηέζεθε ζηνπο κνπζηθνύο ν
ζπνπδαίνο θαιιηηέρλεο ηεο ηάκπια Ακίη Σζνκπέη θαη ζπλέρηζε καδί
ηνπο. Σα γεκάηα αθνζίσζε ηξαγνύδηα άξεζαλ ηόζν πνιύ ζην θνηλό,
πνπ ν ήρνο από ηα ρεηξνθξνηήκαηα ήηαλ εθθσθαληηθόο. ην ηέινο, νη
ππεύζπλνη, ζπλεράξεζαλ θαη ηίκεζαλ ηνπο θαιιηηέρλεο, πξνζθέξνληάο
ηνπο από έλα ζάιη. Αθνινύζεζαλ ιίγα Μπάηδαλ θαη ε ηειεηή έιεμε ζηηο
7.40 κε ην Άξαηη.
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Από ηα Αξρεία καο

Ο ΗΖΟΤ ΜΔ ΣΖ ΕΧΖ ΣΟΤ ΑΝΔΓΔΗΞΔ
ΣΖΝ ΔΜΦΤΣΖ ΘΔΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ
Η ΘΕΙΑ ΑΡΦΗ ΜΕΑ Ε ΟΛΟΤ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ

Ο

η κεγάινη δηδάζθαινη αλήθνπλ ζηελ αλζξσπόηεηα. Δίλαη
ιάζνο λα πηζηεύεηε όηη ν Ηεζνύο αλήθεη κόλν ζηνπο
Υξηζηηαλνύο θαη όηη ηα Υξηζηνύγελλα είλαη κηα ηεξή γηνξηή
κόλν γηα ηελ Γύζε. Ο Ηεζνύο, ν Ράκα, ν Κξίζλα είλαη γηα όινπο
ηνπο αλζξώπνπο, παληνύ. Σν λα απνδέρεζηε έλαλ από απηνύο ζαλ
δηθό ζαο θαη λα απνξξίπηεηε ηνπο ππόινηπνπο ζαλ λα αλήθνπλ ζε
άιινπο, είλαη ζεκάδη κηθξόηεηαο.
Όπνπ Τπάξρνπλ Γηαθνξέο Υάλεηαη ε Θεία Υάξε
Γηάθνξα κέιε θαη όξγαλα ζπγθξνηνύλ ην αλζξώπηλν ζώκα.
Γηάθνξα θξάηε θαη θνηλσληθέο νκάδεο ζπγθξνηνύλ ηνλ θόζκν. Ζ
ζξεπηηθή ηδηόηεηα ηεο ηξνθήο πνπ πξνζθέξεη ε Θεία Υάξε
θπθινθνξεί ζε θάζε κέξνο ηνπ ζώκαηνο θαη βνεζάεη ζην λα
ιεηηνπξγεί σο ζύλνιν. Ζ ηνλσηηθή αγάπε πνπ πξνζθέξεη ε Θεία
Υάξε πξέπεη λα θπθινθνξεί ζε θάζε Κξάηνο θαη θνηλσληθή νκάδα
γηα λα θάλεη ηνλ θόζκν λα δεη ζε εηξήλε θαη ραξά. Δάλ
ζπλεηδεηνπνηεζεί απηή ε αιήζεηα, δε ζα πξνθύπηεη θακηά ηδέα
δηαθνξάο ή δηάζηαζεο γλώκεο.
Δάλ ηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο είλαη ζηα «καραίξηα», ηα θηήκαηα
θαη άιια ππάξρνληα ηεο νηθνγέλεηαο ζα είλαη παξακειεκέλα θαη, ή
ζα ζπαηαιηνύληαη ή ζα ράλνληαη. Δπίζεο, ν απνρσξηζκόο ελόο
κέινπο από ηελ νηθνγέλεηα ζα είλαη κεγάιε απώιεηα, δηόηη ε Υάξε
πνπ ζηεξίδεη ηελ νηθνγέλεηα ζα ειαηησζεί θαη ζα ραζεί. ηαλ
αθξσηεξηάδεηαη έλα ρέξη, ν άλζξσπνο ζηεξείηαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ,
αιιά ράλεη θαη πνιύ αίκα θαηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ. Σν ίδην
ζπκβαίλεη θαη κε ηελ Θεία Υάξε ηεο αγάπεο πνπ ράλεηαη, όηαλ
απνκνλώλεηαη από ην ζύλνιν. Απνδπλακώλεηαη θαη γίλεηαη κειεηηνπξγηθό κέινο ηεο παγθόζκηαο θνηλόηεηαο.
Γηρόλνηεο, δηαθνξέο θαη δηαθξίζεηο απνθόπηνπλ ηνλ άλζξσπν
από ηελ δσνδόηξα Υάξε, ε νπνία ηξνθνδνηεί θάζε θύηηαξν ηνπ
ζώκαηνο, αιιά θαη θάζε πξόζσπν ζηνλ θόζκν. Ο θόζκνο
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ζπληεξείηαη από ηελ ίδηα αθξηβώο Υάξε. Σν δέληξν ρξεηάδεηαη γηα
ηελ αλάπηπμή ηνπ έδαθνο, ειηαθό θσο θαη αηκόζθαηξα. Αιιά
πξώηα θαη πξηλ από απηά είλαη απαξαίηεηνο ν ζπόξνο ηνπ γηα λα
θπηξώζεη. Ζ δσή ηνπ αλζξώπνπ δηακνξθώλεηαη από ηα αηζζήκαηα
θαη ηηο πξάμεηο ηνπ, αιιά θαη από ηηο ζπλέπεηεο απηώλ ησλ
αηζζεκάησλ θαη πξάμεσλ. Ζ ύπαξμε ηνπ αλζξώπνπ, ην Δίλαη ηνπ,
εμαξηάηαη από απηή ηε Θέιεζε ηνπ Θενύ.
Σα δέληξα κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθή αλάπηπμε, θαη απηό
εμαξηάηαη από ην είδνο θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ εδάθνπο, αιιά θαη από
ηελ πνζόηεηα ηνπ ειηαθνύ θσηόο πνπ δέρνληαη. Σν ίδην ζπκβαίλεη
θαη κε ηνπο αλζξώπνπο, πνπ κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλαινγηθά κε ηηο
ζπλέπεηεο ηνπ είδνπο αηζζεκάησλ θαη πξάμεώλ ηνπο. Αθξηβώο,
όπσο είλαη αιήζεηα λα ιέκε όηη νη ζπόξνη είλαη ίδηνη, έηζη θαη ε Θεία
Αξρή κέζα ζε όινπο είλαη ίδηα, ρσξίο θακηά δηαθνξά. Ζ πνηθηιία
κνξθώλ, αηζζεκάησλ θαη ζηάζεσλ ζπκπεξηθνξάο, ε πνηθηιία
θνηλσληθώλ νκάδσλ θαη ηξόπσλ δσήο πνπ παξνπζηάδνληαη, είλαη ην
απνηέιεζκα ηεο άγλνηαο ηνπ αλζξώπνπ αλαθνξηθά κε ηελ
ζεκειηώδε ελόηεηα, ζύκθσλα κε ηελ Θεία Θέιεζε.
πλεηδεηνπνηήζηε ηελ Θεκειηώδε Αξρή Δλόηεηαο
Σν θηλνύκελν λεξό ελόο πνηακνύ έρεη ηελ ζειήλε ζην βάζνο ηνπ.
Σν ήξεκν λεξό ηεο ιίκλεο έρεη επίζεο ηελ ζειήλε κέζα ηνπ. Ζ
ζειήλε είλαη κέζα ζηνλ νπξαλό. Ζ αληαλάθιαζε ηεο ζειήλεο ζην
ξεύκα ηνπ πνηακνύ θνκκαηηάδεηαη θαη ρνξνπεδάεη θαη –
θαηλνκεληθά - ξέεη γξήγνξα καδί κε ην ξεύκα ηνπ λεξνύ. Ζ
αληαλάθιαζε ηεο ζειήλεο ζηε ιίκλε είλαη γαιήληα, αθίλεηε,
αηάξαρε. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο πξόθεηηαη γηα αληαλάθιαζε ηεο
πξαγκαηηθήο ζειήλεο πνπ είλαη ζηνλ νπξαλό. Ζ ζειήλε, ε νπνία
αληαλαθιάηαη ζηα ηαξαγκέλα λεξά ηνπ ξεύκαηνο, είλαη ε αηνκηθή
ςπρή πνπ εκπιέθεηαη ζε δξαζηεξηόηεηα, κπεξδεκέλε ζηε Μάγηα,
ζηελ αηηία θαη ην απνηέιεζκα. Ζ ζειήλε πνπ αληαλαθιάηαη ζηελ
γαιήληα επηθάλεηα ηεο ιίκλεο είλαη ν γηόγθη, ν άγηνο πνπ έρεη πεηύρεη
λνεηηθή επζηάζεηα, ηζνξξνπία, εηξήλε θαη πνπ ζθέθηεηαη ζπλέρεηα
ηνλ Έλα. Ζ αιεζηλή ζειήλε ζηνλ νπξαλό είλαη ν Αηώληνο Απηόπηεο
Μάξηπξαο, ην Απόιπην, ε Πξσηαξρηθή Αξρή.
Ο Ηεζνύο Υξηζηόο κίιεζε γη‟ απηά ηα ηξία, όηαλ έθαλε ηξεηο
δειώζεηο, ηελ κία κεηά ηελ άιιε. Αλαθεξόκελνο ζηε δξαζηήξηα
αηνκηθή ςπρή – ηελ ηαιαληεπόκελε ζειήλε – είπε: «Δγώ είκαη ν
Αγγειηαθόξνο ηνπ Θενύ». Αλαθέξνληαο ηνλ εαπηό ηνπ σο γηόγθη,
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πνπ ππεξέβε ηηο δπαδηθόηεηεο θαη πέηπρε λνεηηθή ηζνξξνπία, είπε:
«Δγώ είκαη πηόο ηνπ Θενύ». πλεηδεηνπνηώληαο όηη απηά ηα δύν
ήζαλ «αληαλαθιάζεηο» θαη όηη ε αιεζηλή ζειήλε είλαη ν απηόπηεο
κάξηπξαο ζηνλ νπξαλό, θαη όηη ν Ίδηνο είλαη ην άκνξθν, ην ρσξίο
όλνκα απόιπην, πξνο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ είπε:«Δγώ θαη ν
Παηέξαο κνπ είκαζηε Έλα».
Να Γηνξηάδεηε ηα Υξηζηνύγελλα κε Δπιάβεηα
ηελ επνρή καο, νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο γηνξηάδνληαη ηα
Υξηζηνύγελλα δείρλνπλ πόζν νη άλζξσπνη έρνπλ απνκαθξπλζεί
από απηά ηα ηδαληθά πνπ δίδαμε ν Ηεζνύο, πόζε αδηαληξνπηά
ζπζζσξεύνπλ ζην λνκά ηνπ! Ζ κεζνλύθηηα ώξα είλαη ζεβαζηή,
ξπζκίδεηαη αλάινγνο θσηηζκόο, αλάβνληαη ηα θώηα ηνπ
Υξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ θαη ε ππόινηπε λύρηα αθηεξώλεηαη ζην
πνηό θαη ηνλ ρνξό. Δίλαη κηα εκέξα Δπδαηκνλίαο, αιιά ε Δπδαηκνλία
ππνβαζκίδεηαη θαη θαηαιήγεη ζην επίπεδν ηεο δηεθζαξκέλεο
έθζηαζεο ηεο κέζεο!
Σν κεζύζη είλαη ηόζν θαηαζηξεπηηθή ζπλήζεηα, ώζηε όηαλ ν
άλζξσπνο βάδεη ην κπνπθάιη ζην ζηόκα ηνπ, κπαίλεη ν ίδηνο κέζα
ζην κπνπθάιη θαη δελ κπνξεί λα μεθύγεη! Πξώηα, ν άλζξσπνο πίλεη
θξαζί, κεηά ην θξαζί πίλεη πεξηζζόηεξν θξαζί θαη ηειηθά ην θξαζί
πίλεη ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν! Βπζίδεηαη θαη πλίγεηαη κέζα ζην πνηό.
Σν νηλνπλεπκαηώδεο πνηό αθαλίδεη ηνλ αλζξσπηζκό ηνπ
άλζξσπνπ. Πώο, ινηπόλ, κπνξεί λα εθδειώζεη ηελ Θεόηεηα κέζα
ηνπ; Ο άλζξσπνο πξέπεη λα ρνξεύεη ζε ζετθή επδαηκνλία. Αληίζεηα,
ν αηζζεζηαθόο ρνξόο κε ηνλ νπνίν αζρνιείηαη, είλαη έλα βιαβεξό
ππνθαηάζηαην! Δμαγλίζηε ηελ θαξδηά ζαο, θαζαγηάζηε ηηο
δξαζηεξηόηεηέο ζαο θαη θάλεηε ηα αηζζήκαηά ζαο σθέιηκα γηα ηνπο
πάληεο. Απηόο είλαη ν πην θαιόο ηξόπνο γηα λα γηνξηάδεηε ηελ
Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνύ.
Απαιιαγείηε από ηε ηελνθεθαιηά
Από ην ζηελόκπαιν όξακα ηεο «αηνκηθήο αλάγθεο», ν άλζξσπνο
πξέπεη λα πεξάζεη ζην επξύ όξακα ηνπ νηθνπκεληθνύ. ηαλ κηα
ζηαγόλα λεξνύ πέθηεη ζηνλ σθεαλό, ράλεη ηελ πεξηνξηζκέλε
αηνκηθόηεηά ηεο, ην όλνκα θαη ηελ κνξθή ηεο. Παίξλεη ηελ κνξθή, ην
όλνκα θαη ηελ γεύζε ηνπ σθεαλνύ. Αλ επηδηώμεη λα δήζεη μερσξηζηά
ζαλ ζηαγόλα, ζύληνκα ζα εμαηκηζζεί θαη ζα πεξηπέζεη ζε
αλππαξμία. Ο θάζε άλζξσπνο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη είλαη
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2011 21

κέξνο ηεο κηαο Αιήζεηαο, πνπ πεξηβάιιεη ηα πάληα ζην ύκπαλ.
Δίλαη αμηνθαηάθξηην λα παξακέλεη πξνζθνιιεκέλνο ζε αζήκαληεο
ζηελσπνύο ηδηνηέιεηαο, δεινθζνλίαο θαη απιεζηίαο, γηα νιόθιεξε
ηελ δσή ηνπ. Κάλεηε ηελ θαξδηά ζαο απιόρσξε θαη ηνλ λνπ ζαο
αγλό. Μόλν ηόηε κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί εηξήλε θη επεκεξία ζηε
γε.
ήκεξα είλαη κηα άγηα εκέξα, ε εκέξα πνπ γελλήζεθε ν Ηεζνύο.
Ο Ηεζνύο αλήγγεηιε όηη είλαη ν Αγγειηαθόξνο ηνπ Θενύ. Δίλαη
γεγνλόο όηη όινη νη άλζξσπνη γελληνύληαη σο αγγειηαθόξνη ηνπ
Θενύ. Ο κνλαδηθόο ζθνπόο ηνύηεο ηεο αλζξώπηλεο ζηαδηνδξνκίαο
είλαη λα κεηαδώζεη ην κήλπκα ηεο παληαρνύ Παξνπζίαο ηνπ Θενύ,
ηεο Ηζρύνο θαη ηεο Γόμαο Σνπ. Καλέλαο δελ έρεη ελζαξθσζεί γηα λα
θαηαλαιώλεη πνζόηεηεο ηξνθήο θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο αηζζήζεηο ηνπ.
Ζ αλζξώπηλε δσή είλαη πνιύ πην πνιύηηκε από ηα λα δαπαληέηαη κε
απηό ηνλ ηξόπν. Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ έρεη παξαρσξεζεί κόλν
ζηνλ άλζξσπν ε ηθαλόηεηα λα αλαγλσξίδεη θη εθηηκάεη ηελ νκνξθηά,
ηελ αιήζεηα θαη ηελ θαινζύλε.
πλεηδεηνπνηήζηε ηελ Θεϊθή ζαο Σαπηόηεηα
Γηα λα απνθηήζεη θάπνηνο επίγλσζε ηεο Θεόηεηαο δε ρξεηάδεηαη λα
ηαμηδέςεη ζε θάπνηα ηδηαίηεξε πεξηνρή ή ηόπν. Δίλαη αξθεηό, αλ
ζηξέςεη ηα κάηηα ηνπ εζσηεξηθά. ηελ Μπάγθαβαλη Γθίηα, ε
εζσηεξηθή Πξαγκαηηθόηεηα, ν Άηκαλ, πεξηγξάθεηαη πσο έρεη ηελ
ιακπξόηεηα ελόο δηζεθαηνκκπξίνπ ήιησλ, αιιά ν άλζξσπνο δελ
έρεη αληηιεθζεί νύηε θαλ ην θσο θαη ηελ δύλακε κέζα ηνπ.
Σζαιαβνπηάεη ζην ζθνηάδη ηεο άγλνηαο. Οη ηεξέο γξαθέο
δηαθεξύζζνπλ όηη ν άλζξσπνο είλαη ην «Παηδί ηεο Αζαλαζίαο».
Αιιά αγλνεί απηή ηελ έλδνμε θιεξνλνκηά ηνπ. Ννκίδεη όηη είλαη
ζλεηόο, όηη επίθεηηαη ην ηέινο ηνπ θαη όηη ε ύπαξμή ηνπ είλαη
πξνζσξηλή θαη παξνδηθή.
ηαλ ν Ηεζνύο δήισζε όηη είλαη πηόο ηνπ Θενύ, έγηλε δηθαηνύρνο
ηνπ παηξηθνύ κεγαιείνπ θαη ηεο εμνπζίαο. Απηά κπόξεζε λα ηα
δηεθδηθήζεη κόλν, όηαλ αλέπηπμε αξεηέο πνπ έρεη ν Παηέξαο Σνπ. Σν
απνηέιεζκα ήηαλ λα πεηύρεη ζπγρώλεπζε, ε νπνία Σνλ νδήγεζε λα
βεβαηώζεη πσο, «Δγώ θαη ν Παηέξαο Μνπ είκαζηε Έλα». Οη
Ηλδνπηθέο ηεξέο γξαθέο ιέλε: «Ο γλώζηεο ηνπ Μπξάρκαλ γίλεηαη
αιεζηλά Μπξάρκαλ».
- Απνζπάζκαηα από Υξηζηνπγελληάηηθεο Οκηιίεο ηνπ
Μπαγθαβάλ
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ΔΟΡΣΑΜΟΗ ΣΟ ΠΡΑΑΝΣΗ ΝΗΛΑΓΗΑΜ
9

ΝΣΗΠΑΒΑΛΗ ΚΑΗ ΠΡΧΣΟΥΡΟΝΗΑ ΣΟΤ ΓΚΟΤΣΕΑΡΑΣ

Έ

λαο κεγάινο αξηζκόο επηζθεπηώλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη
λένη ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο άηπα άη, ήξζαλ ζηηο
26 θαη 27 Οθησβξίνπ 2011 από ην Γθνπηδαξάη ζην
Πξαζάληη Νίιαγηακ γηα λα γηνξηάζνπλ ην Νηηπάβαιη θαη ηε δηθή ηνπο
Πξσηνρξνληά, έρνληαο εηνηκάζεη έλα εμαηξεηηθό πνιηηηζηηθό
πξόγξακκα.
Λαηξεπηηθνί Ύκλνη θαη πλαξπαζηηθνί Υνξνί
Σν πξόγξακκα ζηηο 26 Οθησβξίνπ άξρηζε κε κία παξαθιεηηθή
πξνζεπρή πξνο ηνλ Γθαλέζα θαη ζπλερίζηεθε κε ρνξνύο θαη
παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα πνπ κηινύζαλ γηα ηελ αγάπε θαη ηελ
αθνζίσζε ηεο Ράληα πξνο ηνλ Κξίζλα. Αθνινύζεζε έλαο ρνξόο κε
μίθε από έλαλ θαηαπιεθηηθό θαη γλσζηό θαιιηηέρλε, ν νπνίνο ζηε
ζπλέρεηα εμέπιεμε ηνπο ζεαηέο, παξνπζηάδνληαο απηνζηηγκεί έλα
παγόλη, έλα ιεπθό πεξηζηέξη θαη έλα θνπλέιη κέζα από έλα θνκκάηη
ύθαζκα Ζ εκέξα ηειείσζε κε Μπάηδαλ θαη δώξα πξνο ηνπο
θαιιηηέρλεο θαη ηα παηδηά, όπσο επίζεο θαη κε δηαλνκή Πξαζάληακ
θαη ΄Αξαηη
Ζ Εωληαλή Παξνπζία ηνπ άη: Υνξόδξακα
Ζ επόκελε εκέξα αθηεξώζεθε ζηελ Πξσηνρξνληά ηνπ Γθνπηδαξάη.
Άξρηζε κε ύκλνπο θαη ζπλερίζηεθε κε ρνξνύο αθηεξσκέλνπο ζηνλ
Γθαλέζα. Αθνινύζεζε ρνξόδξακα παηγκέλν από καζεηέο ηνπ
ρνιείνπ άηπα άη ηεο νπξάη,10 κε ζέκα: «Ζ Εσληαλή Παξνπζία
ηνπ άη», ην νπνίν απεηθόληδε ην κήλπκα ηεο ελόηεηαο θαη ηεο
εηξήλεο ζηνλ θόζκν, πνπ έθεξε κε ηε δσληαλή παξνπζία ηνπ ν
Μπαγθαβαλ, θαηά ηελ επνρή ηεο Κάιη Γηνύγθα. Σν ρνξόδξακα
πεξηέγξαθε αθόκε θαη ζαύκαηα πνπ ζπλέβεζαλ πξόζθαηα ζε
άηνκα, όπσο ζε έλαλ πηιόην από ηε Βξεηαληθή Βαζηιηθή Αεξνπνξία
θαη έλα αγόξη πνπ ζεξαπεύηεθε από ζνβαξή θαξδηνπάζεηα θαηά ηε
δηάξθεηα ελόο νλείξνπ. Μεηά από ην ρνξόδξακα, έλαο δηάζεκνο
θαιιηηέρλεο – ν ξη Σζηξάγθ Μαρίληα – κάγεςε ην θνηλό κε ην δηθό
9

Νηηπάβαιη ή Νηηβάιη: Δνξηαζκόο ησλ Φώησλ ζηελ Ιλδία – από ηηο πην
ζεκαληηθέο ενξηέο.
10
νπξάη ή νπξπαπνύξ: Δκπνξηθή πόιε/πξσηεύνπζα ηεο Γθνπηδαξάη.
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ηνπ ρνξό θαη ηε δεμηόηεηά ηνπ ζηελ ηζνξξνπία αληηθεηκέλσλ πάλσ
ζην θεθάιη ηνπ. Σν πξόγξακκα νινθιεξώζεθε κε δώξα, Μπάηδαλ
θαη Άξαηη.

ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΚΑΝΣΑ ΜΠΑΣΕΑΝ11
ηηο 12-13 Ννεκβξίνπ, έγηλαλ θη εθέηνο αλά ηελ πθήιην ηα Άθαληα
Μπάηδαλ. Δίλαη έλα γεγνλόο κεγάιεο πλεπκαηηθήο ζεκαζίαο, όπνπ
εθαηνκκύξηα καζεηέο ηνπ Μπαγθαβάλ ζε όια ηα κέξε ηνπ θόζκνπ,
ρσξίο θακία δηάθξηζε σο πξνο ηελ θάζηα, ηελ ζξεζθεία, ηελ
εζληθόηεηα ή ηε γιώζζα, εμπκλνύλ ελσκέλνη ηε δόμα ηνπ Θενύ γηα
24 ζπλερείο ώξεο. ην Πξαζάληη Νίιαγηακ, ηα Άθαληα Μπάηδαλ
άξρηζαλ ζηηο 6 κ.κ. ηεο 12εο Ννεκβξίνπ θαη νινθιεξώζεθαλ ηελ
επνκέλε ην απόγεπκα ζηηο 6. Ζ αίζνπζα άη Κνπιβάλη ήηαλ γεκάηε
από καζεηέο θαη θνηηεηέο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηνπ
Πξαζάληη θαη ηεο Αλαληαπνύξ, από ην πξνζσπηθό ησλ
λνζνθνκείσλ θαη από έλα πιήζνο θόζκνπ θάζε εζληθόηεηαο, πνπ
θαηά νκάδεο ελαιιάζζνληαλ ζηε δηεύζπλζε ησλ Μπάηδαλ. Ο
ρώξνο γέκηζε ηεξέο δνλήζεηο θαη ε ζπγθίλεζε θνξπθώζεθε, όηαλ
ζην ηέινο αθνύζηεθαλ ηα δύν Μπάηδαλ από ηε θσλή ηνπ
αγαπεκέλνπ Μπαγθαβάλ: «Υάξη Μπάηδαλα Μπηλά...» θαη «Πξέκα
Μνπληίηα Μαλαζέ Καρό...». Ζ ηειεηή ηειείσζε κε Πξαζάληακ –
κίγκα δηαθόξσλ ξπδηώλ – πξνο όινπο ηνπο παξεπξηζθόκελνπο.

11

Από ην 1976, νη καζεηέο ηνπ Μπαγθαβάλ άηπα άη Μπάκπα ζε όιν ηνλ
θόζκν, ζπγθεληξώλνληαη ζηα Κέληξα άηπα άη θαη επί 24 ζπλερείο ώξεο
ςάιινπλ ύκλνπο αθηεξσκέλνπο ζηε δόμα ηνπ Θενύ, κε ζθνπό ηνλ
εμαγληζκό νιόθιεξεο ηεο αλζξσπόηεηαο. Απηό γίλεηαη πξηλ από ηνλ
ενξηαζκό ησλ Γελεζιίσλ (23/11).
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ΚΔΦΔΗ ΓΗΑΣΖΝ
ΖΜΔΡΑ
(πσο αλαγξάθνληαη θαζεκεξηλά ζηνλ Πίλαθα ηνπ Πξαζάληη
Νίιαγηακ, από Οκηιίεο ηνπ Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα)
1 Ννεκβξίνπ 2011
ήκεξα ε ρώξα καο αληηκεησπίδεη πνιιά πξνβιήκαηα επεηδή νη
άλζξσπνη δελ θάλνπλ αξθεηά ζπρλά ηελ άζθεζε ηεο επαλάιεςεο ηνπ
Ολόκαηνο ηνπ Θενύ (Νάκαζκάξαλα / Namasmarana). Κάληε θάζε
δξόκν λα δνλείηαη αληερώληαο ηελ εμύκλεζε ηεο δόμαο ηνπ Θενύ!
Αθήζηε θάζε θύηηαξν ηνπ ζώκαηόο ζαο λα πιεκκπξήζεη από ην Θείν
λνκα! Σίπνηε άιιν δελ κπνξεί λα ζαο ραξίζεη ηελ επδαηκνλία, ην
ζάξξνο θαη ηε δύλακε πνπ απνθνκίδεηε από ηελ εμύκλεζε ηνπ
Ολόκαηνο ηνπ Θενύ. Οη άλζξσπνη κπνξεί λα ιέλε: «Απηόο είλαη έλαο
πςειά ηζηάκελνο αμησκαηνύρνο, πώο γίλεηαη λα θάλεη θη‟ απηόο ηελ
άζθεζε ηεο εμύκλεζεο ηνπ Ολόκαηνο ηνπ Θενύ;» Μεξηθνί άλζξσπνη
κπνξεί αθόκα θαη λα ζαο πεξηγειάζνπλ - λα κελ ελνριεζείηε θαζόινπ
απ' απηό. ,ηη θη αλ είλαη θάπνηνο: λένο, γέξνο, πινύζηνο, θησρόο, ν
θάζε άλζξσπνο πξέπεη λα θάλεη ηελ πλεπκαηηθή άζθεζε ηεο
επαλάιεςεο ηνπ Ολόκαηνο ηνπ Θενύ. Μπνξεί λα κελ έρεηε θάπνην
κνπζηθό όξγαλν γη' απηό - δελ πεηξάδεη. Οπνπδήπνηε θη αλ είζηε, λα
πκλείηε ηε δόμα ηνπ Θενύ από ηα βάζε ηεο θαξδηάο ζαο, κε
ζπγθεληξσκέλν ηνλ λνπ ζαο θαη νινθιεξσηηθή αθνζίσζε. Σόηε είλαη
βέβαην όηη ζα κπνξέζεηε λα δήζεηε ηε δσή ελόο αιεζηλά αλζξώπηλνπ
όληνο.
- Μπάκπα
2 Ννεκβξίνπ 2011
ηακαηήζηε λα ζθέθηεζηε ηη θάλνπλ νη άιινη (Πάξα Σζίληαλα / Para
chintana) θαη αξρίζηε λα ζθέθηεζηε ηνλ Θεό (Παξακάηκα Σζίληαλα /
Paramatma chintana) - απηή είλαη ε πξαγκαηηθή πλεπκαηηθή άζθεζε.
Μελ παξαζύξεζηε από ηηο ραξέο θαη ηηο απνιαύζεηο πνπ πξνζθέξεη ν
γήηλνο θόζκνο. Αθνινπζήζηε ηελ ηεξή νδό δσήο θαη εμαγηάζηε ηνλ
ρξόλν ζαο απαγγέιινληαο ην λνκα ηνπ Θενύ. Γελ ρξεηάδεηαη λα
νξίζεηε κία ζπγθεθξηκέλε ώξα ή κέξνο γηα ηελ πλεπκαηηθή άζθεζε ηεο
επαλάιεςεο ηνπ Ολόκαηνο ηνπ Θενύ - κπνξείηε λα ηελ θάλεηε όπνπ θη
αλ είζηε, αθόκα θαη ελόζσ θάλεηε θάπνηα άιιε δνπιεηά. Γηα ην λεξό, ην
ειεθηξηθό, θ.ιπ. πξέπεη λα πιεξώλεηε θόξν θαηαλάισζεο, αιιά γηα
ηελ επαλάιεςε ηνπ Ολόκαηνο ηνπ Θενύ δελ ππάξρεη θόξνο! Καλέλαο
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δελ κπνξεί λα ζαο ζηακαηήζεη από λα ηελ θάλεηε. Δίλαη κηα πνιύ
απιή, σζηόζν άθξσο απνηειεζκαηηθή πλεπκαηηθή άζθεζε. Οη
άλζξσπνη όκσο δελ ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ αμία ηεο Νάκαζκάξαλα
επεηδή είλαη ηόζν εύθνιε. Ννκίδνπλ όηη γηα λα κπνξέζνπλ λα
πιεζηάζνπλ ηνλ Θεό πξέπεη λα εθαξκόζνπλ απζηεξέο αζθεηηθέο
πεηζαξρίεο - απηό όκσο είλαη κηα παξαλόεζε. Μπνξείηε λα
απαγγέιιεηε ην λνκα ηνπ Θενύ δίρσο νύηε λα δπζθνιεπηείηε εζείο,
νύηε λα ελνριήζεηε θαλέλαλ. Αθνινπζήζηε απηή ηελ απιή πλεπκαηηθή
νδό – έηζη ζα βηώζεηε ηε ζεία επδαηκνλία θαη ζα εμαγηάζεηε ηε δσή ζαο.
- Μπάκπα
3 Ννεκβξίνπ 2011
Σελ πλεπκαηηθή άζθεζε ηνπ δηαινγηζκνύ πξέπεη λα ηελ ηεξείηε
απζηεξά. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, δηαινγηζκόο ζεκαίλεη «πεηζαξρία»,
ζπλεπώο ε θαλνληθόηεηα θαη ε ζηαζεξόηεηα είλαη δσηηθά εξγαιεία γηα
ηελ επηηπρία ηνπ. Ο ξη Κξίζλα καο δηαβεβαίσζε: «Όηαλ αξρίδεηε λα
εζηηάδεηε ηηο ζθέςεηο ζαο ζ‟ Δκέλα, όιεο νη ζθέςεηο πνπ ζαο ηαξάδνπλ
ζα ζσπάζνπλ κέζσ ηεο Υάξεο Μνπ». Ο δηαινγηζκόο είλαη κηαο
πξώηεο ηάμεσο ζεξαπεία γηα ηελ αζζέλεηα ηεο δσήο κέζα ζηνλ θόζκν
(Μπάβα-ξόγθα / Bhava-roga). κσο καδί κ‟ απηόλ, λα παίξλεηε θαη ην
θάξκαθν ηεο ηθαλνπνίεζεο κε ηα όζα έρεηε (Σξίπηη / Tripti). πσο έλαο
νδνηπόξνο πνπ έρεη δηαζρίζεη κίιηα θάησ από ηνλ θαπηό ήιην,
αηζζάλεηαη αλαδσνγνλεκέλνο όηαλ βπζηζηεί ζε κηα δξνζεξή θαη ζθηεξή
ιίκλε, έηζη θαη ν άλζξσπνο πνπ έρεη ηελ αηπρία λα αγσλίδεηαη κέζα
ζηελ θαπηή δέζηε ησλ αζηακάηεησλ επηζπκηώλ, αηζζάλεηαη
επηπρηζκέλνο θαη αλαθνπθηζκέλνο όηαλ θνιπκπήζεη ζηε ιίκλε ηεο
ηθαλνπνίεζεο κε ηα όζα έρεη. Να θάλεηε ηαθηηθά δηαινγηζκό θαη λα
αζθείηε ηνλ λνπ ζαο ζηε ζθέςε ηεο ηθαλνπνίεζεο κε ηα όζα έρεηε.
πνηνο αθνινπζεί απαξέγθιηηα απηέο ηηο ζπκβνπιέο ζα επηηύρεη
γξήγνξα απνηειέζκαηα.
- Μπάκπα
4 Ννεκβξίνπ 2011
Καλείο δελ κπνξεί λα μεθύγεη από ηελ πιάλε, όζν κνξθσκέλνο θη αλ
είλαη. αλ απνηέιεζκα απηήο ηεο πιάλεο ν άλζξσπνο παγηδεύεηαη από
ηηο ζιίςεηο, θη απηέο δξνπλ ζαλ ηξνρνπέδε ζηε δξάζε ηνπ. Ο κεγάινο
ήξσαο Αξηδνύλα, πνπ δηέζεηε απύζκελε απηαπάξλεζε θαη ζνθία,
πιαλήζεθε από ηηο θξηθηέο απαηηήζεηο ηνπ πνιέκνπ. Ζ ζιίςε πνπ ηνπ
πξνθαινύζαλ παξεκπόδηδε ηε δξάζε ηνπ. πλέρεε ην ζώκα ηνπ κε ηνλ
Θείν Δαπηό κέζα ηνπ (Άηκα). Δίρε „ελδύζεη‟ ην Άηκα (ην εζαεί αλέγγηρην
θαη άζηθην από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαξθώο κεηαβαιιόκελνπ γήηλνπ
θόζκνπ), κε ηε κε-πξαγκαηηθή θαη εθήκεξε θύζε ηνπ θόζκνπ θαη είρε
πηζηέςεη όηη απηή ε πιάλε ηνπ πνιέκνπ είλαη αιεζηλή. Απηή είλαη ε
ηξαγσδία όρη κόλν ηνπ Αξηδνύλα, αιιά νιόθιεξεο ηεο αλζξσπόηεηαο!
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Γη' απηό ε Μπάγθαβαλη Γθίηα έρεη νηθνπκεληθή θαη αηώληα αμία. Ζ κειέηε
ηεο ζάο δηδάζθεη ηελ ηέρλε λα δηαζρίδεηε θνιπκπώληαο ηνλ σθεαλό ηεο
πιάλεο. Σν γεγνλόο όηη ε Γθίηα έρεη πξνζθέξεη παξεγνξηά θαη
ιύηξσζε ζε εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο είλαη από κόλν ηνπ απόδεημε ηεο
Θετθήο ηεο πξνέιεπζεο.
- Μπάκπα
5 Ννεκβξίνπ 2011
ηηο πύιεο ηεο ιύηξσζεο (Μόθζα/Moksha) θαη ηεο απηνπξαγκάησζεο
(άθζαηθάξα/Sakshathkara), ππάξρνπλ ηξεηο θύιαθεο πνπ ζαο δεηνύλ
ηα δηαπηζηεπηήξηά ζαο. Απηά είλαη: Ζ εζσηεξηθή γαιήλε ή ηζνξξνπία, ε
ραξά ή ηθαλνπνίεζε κε ηα όζα έρεηε, θαη ε πλεπκαηηθή δηάθξηζε
(άληη/Santhi, αληόζα/Santhosha, Βηηζάξα/Vichara). Έζησ θαη κε
έλαλ από ηνπο θύιαθεο αλ γίλεηε θίινη, θαη νη άιινη επίζεο ζα
δηεπθνιύλνπλ ηελ είζνδό ζαο. Πξώηνο ζηε ζεηξά είλαη ε εζσηεξηθή
γαιήλε. Αλ θάλεηε ηε γαιήλε δηθή ζαο, ηόηε ε ηθαλνπνίεζε κε ηα όζα
έρεηε (Σξίπηη) απηνκάησο ζα γίλεη δηθή ζαο! Ζ ηθαλνπνίεζε κε ηα όζα
έρεηε είλαη ε αιεζηλή πεγή ραξάο θαη ε πνιπηηκόηεξε απ‟ όια ηα
αγαζά. Αλ απνπζηάδεη ε ηθαλνπνίεζε, νη επηζπκίεο θαη ε απιεζηία
πξνζιακβάλνπλ επηθίλδπλεο δηαζηάζεηο, ληθώληαο αθόκα θαη ηε
δύλακε ηεο θξηηηθήο ηθαλόηεηαο. Οη επηζπκίεο κεηαηξέπνληαη εύθνια ζε
απιεζηία, ε νπνία θαηόπηλ εθθπιίδεηαη ζε θηιαξγπξία θαη ιαγλεία. Σόηε
απηέο ζα ζαο θάλνπλ λα ηξέρεηε από αληηθείκελν ζε αληηθείκελν, ζε έλα
ηξειό θπλήγη ηεο θεπγαιέαο επραξίζηεζεο πνπ πξνζθέξνπλ νη
αηζζήζεηο. Γη' απηό λα παξνηξύλεηε ηνλ λνπ ζαο λα ζηξέθεηαη πξνο ηελ
θαηεύζπλζε ηνπ Θενύ, αληί λα ζαο ζέξλεη ζηνπο ρεηκάξξνπο ησλ
αληηθεηκέλσλ θαη ησλ επηζπκηώλ ησλ αηζζήζεσλ. Δγθαηαιείπνληαο
όιεο ηηο άιιεο επηζπκίεο θαη όληαο πάληνηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηα όζα
έρεηε, λα παξακέλεηε επηθεληξσκέλνη κόλν ζην λνκα θαη ηε Μνξθή
Σνπ.
- Μπάκπα
6 Ννεκβξίνπ 2011
Ζ ραξά θαη ε ιύπε είλαη ζαλ ηελ εκέξα θαη ηε λύρηα. Πξέπεη λα ηηο
αλέρεζηε θαη λα ηηο πθίζηαζηε δηόηη, νύηε ζα εκθαληζηνύλ νύηε ζα
εμαθαληζηνύλ κε ηε ζέιεζή ζαο! Καη νη δύν αθνξνύλ ζην θπζηθό ή
πιηθό επίπεδν, δει. ην ζώκα. Γελ επεξεάδνπλ ηελ ςπρή. Σε ζηηγκή
ινηπόλ πνπ ππεξβαίλεηε ηε ραξά θαη ηε ιύπε, ιπηξώλεζηε. Ση ππάξρεη
ζηε δσή πνπ κπνξεί λα ζαο θάλεη λα ζιίβεζηε; Θιηβόζαζηαλ όηαλ ην
ζώκα ζαο κεηαβαιιόηαλ; Σν παηδάθη ράλεηαη γηα λα δώζεη ηε ζέζε ηνπ
ζην αγόξη, ην αγόξη ζηνλ έθεβν, ν έθεβνο ράλεηαη ζηνλ κεζήιηθα, πνπ
κε ηε ζεηξά ηνπ ράλεηαη ζηνλ ειηθησκέλν. Πνηέ δελ ζξελείηε γη‟ απηέο ηηο
αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ην ζώκα. Σόηε γηαηί ζξελείηε όηαλ ην ζώκα
ράλεηαη ζηνλ ζάλαην; πνηεο αιιαγέο θη αλ πθίζηαηαη ην ζώκα ζαο, ε
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ςπρή (Άηκα) πνπ είλαη ε ιακπξόηεηα ηεο αιεζηλήο νθίαο, παξακέλεη
αζάλαηε. Σν λα παξακέλεη αθιόλεηα εδξαησκέλνο ζ' απηή ηελ
επίγλσζε είλαη ην γλώξηζκα ηνπ ζνθνύ αλζξώπνπ (Γθληάλη/Jnani).
- Μπάκπα
7 Ννεκβξίνπ 2011
Να ζπκάζηε όηη ε ηθαλνπνίεζε κε ηα όζα έρεηε δελ ζα ζαο θάλεη
αξγόζρνινπο - είλαη απιά κηα ηδηόηεηα ηνπ αιεζηλά αγλνύ (αηβηθνύ)
ραξαθηήξα. Θα θάλεη ηνλ λνπ ζαο λα ζηξέθεηαη πάληνηε πξνο ηνλ Θεό.
Θα ζαο ζώζεη από ηηο θάζε ινγήο ηαξαρέο θαη πξνβιήκαηα πνπ
πεξλάηε κόλν θαη κόλν γηα λα ηθαλνπνηείηε αζήκαληεο επηζπκίεο ζαο
θαη εγσηζηηθέο αλάγθεο ζαο. Θα θαηεπζύλεη ηα αλζξώπηλα ηαιέληα ζαο
ζε πξνζπάζεηεο πνπ ζαο εμπςώλνπλ θαη ζαο εμεπγελίδνπλ. Δπίζεο, ν
άλζξσπνο πνπ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηα όζα έρεη ζα είλαη θαη
εηιηθξηλήο, θαη σο εθ ηνύηνπ ζα βξίζθεηαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνλ
Θετθό Δαπηό ηνπ (Άηκα). Απηό ζεκαίλεη όηη έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο ζα
κπνξεί λα είλαη βπζηζκέλνο ζε δηαινγηζκό γηα κεγάιεο πεξηόδνπο
ρσξίο αλάπαπζε, αιιά ρσξίο λα λνηώζεη θνύξαζε. Ζ ηθαλνπνίεζε κε
ηα όζα έρεηε είλαη ε βαζηιηθή νδόο πξνο ηνλ δηαινγηζκό.
- Μπάκπα
8 Ννεκβξίνπ 2011
Nα βιέπεηε ηνλ Θεό ζε θάζε πιάζκα. Να ζπλεηδεηνπνηείηε ηελ
Παξνπζία Σνπ θάζε ζηηγκή ηεο δσήο ζαο θαη λα είζηε βπζηζκέλνη ζηελ
επδαηκνλία (Άλαληα) απηήο ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο. πγρσλεπκέλνη κε
ηε ζρέζε πνπ γελλάεη ε βαζηά αθνζίσζε ζ‟ Δθείλνλ, παξαδώζηε Σνπ
ηελ επηζπκία θαη ηε ζέιεζή ζαο λα δξάηε, θαζώο επίζεο θαη ηελ ίδηα ηε
δξαζηεξηόηεηα, ηε ζηάζε ζαο απέλαληη ζ‟ απηήλ, θαζώο θαη ην
απνηέιεζκά ηεο - πξνζθέξεηε ζηνλ Θεό ηα πάληα, από ηελ αξρή σο ην
ηέινο! Με άιια ιόγηα, λα θάλεηε όιεο ζαο ηηο πξάμεηο κε έλα πλεύκα
κε-πξνζθόιιεζεο, γεκάην ζεβαζκό θαη ιαηξεία. Απηό αλαδεηά ν Θεόο
απ‟ όινπο ηνπο πηζηνύο Σνπ. Φπζηθά, κηα ηέηνηα απόιπηε
απηνπαξάδνζε δελ είλαη εύθνιε. Αλ όκσο θάλεηε έζησ θαη ηελ
παξακηθξή πξνζπάζεηα πξνο απηήλ, ν ίδηνο ν Θεόο ζα ζαο δώζεη ην
ζάξξνο λα ηελ αθνινπζήζεηε σο ην ηέινο. Θα βαδίδεη ζην πιεπξό ζαο
θαη ζα ζαο βνεζά ζαλ θίινο θαη νδεγόο ζαο. Θα ζαο πξνθπιάζζεη
από ην θαθό θαη ηνπο πεηξαζκνύο, ζα είλαη ε ξάβδνο πνπ ζαο ζηεξίδεη
ζηελ πνξεία ζαο, ν ζηπινβάηεο ζαο.
- Μπάκπα
9 Ννεκβξίνπ 2011
πσο έλα ςάξη κπνξεί λα δήζεη κόλν αλ είλαη βπζηζκέλν κέζα ζην
λεξό, έηζη θαη ν άλζξσπνο είλαη έλα έκβην νλ πνπ κπνξεί λα δήζεη θαιά
κόλν όηαλ είλαη βπζηζκέλν ζηελ επδαηκνλία (Άλαληα). Πξέπεη λα έρεη
επδαηκνλία όρη κόλν κέζα ζην ζπίηη ηνπ θαη κέζα ζηελ θνηλσλία αιιά,
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πνιύ ζεκαληηθόηεξν, θαη κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα,
ε επδαηκνλία κέζα από ηελ θαξδηά εμαπιώλεηαη παληνύ νιόγπξά ζαο.
Ζ θαξδηά είλαη ε πεγή ηεο επδαηκνλίαο, πεγή πνπ πξέπεη λα
επαλαθνξηίδεηαη από ηνλ ζπλερή δηαινγηζκό, ηελ απαγγειία ηνπ
Ολόκαηνο ηνπ Θενύ, ηελ αδηάιεηπηε ελζύκεζε ηεο δόμαο θαη ηεο Υάξεο
Σνπ (κάξαλα/Smarana), ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο Παξνπζίαο Σνπ
(Σζέηαλα/Chethana) θαη ην ζηνραζκό Σνπ (Μάλαλα/Manana). Να
παξακέλεηε ζηαζεξνί ζηνλ πλεπκαηηθό ζηόρν ζαο δίρσο λα
ππνθύπηεηε ζηηο ακθηβνιίεο ή ηελ απειπηζία θαη πνηέ λα κελ «θάλεηε
πίζσ» δει. λα εγθαηαιείπεηε ηελ πλεπκαηηθή ζαο πξνζπάζεηα. Απηόο
πνπ είλαη αθνζησκέλνο ηνλ Θεό δελ γλσξίδεη απνηπρία. Σν λνκα ηνπ
Θενύ, αλ Σν παίξλεηε ζηα ρείιε ζαο κε εηιηθξίλεηα, ζα ζαο βνεζά λα
ππεξληθήζεηε όια ηα εκπόδηα. ηαλ ν σηήξαο είλαη ζην πιεπξό ζαο,
γηαηί ακθηβάιιεηε γηα ην αλ ζα ζσζείηε;
- Μπάκπα
10 Ννεκβξίνπ 2011
Με ζηελνρσξηέζηε θαη γεκίδεηε έγλνηεο ζρεηηθά κε ην κε ηθαλνπνηεηηθό
πεξηβάιινλ ζην νπνίν κπνξεί λα δείηε. Φπζηθά, κεξηθέο θνξέο ην κέξνο
όπνπ δείηε κπνξεί λα έρεη κεηνλεθηήκαηα θαη λα είλαη θάζε άιιν παξά
ηδαληθό. κσο, είλαη αλώθειν ην λα πξνζπαζείηε λα „δξαπεηεύζεηε‟
απ' απηό. Δθπαηδεύνληαο ηνλ λνπ ζαο κπνξείηε λα ππεξληθήζεηε
νπνηνδήπνηε εκπόδην. Να παξακέλεηε ινηπόλ ζην πεξηβάιινλ ζαο θαη
λα πξνζεύρεζηε ζηνλ Θεό λα ζαο γεκίδεη κε ηνλ ζηνραζκό ζ‟ Δθείλνλ
θαη κε ηε κνξθή Σνπ, θάλνληάο ζαο έηζη ηθαλνύο λα αγλνείηε ηηο
αηέιεηεο ηνπ πεξηβάιινληόο ζαο. Μελ αλαδεηάηε ηελ άλεζε, δηόηη ε
άλεζε κπνξεί λα κελ πξνάγεη ηνλ δηαινγηζκό. Μάζεηε λα αηζζάλεζηε
άλεηα ζε νπνηνδήπνηε κέξνο - απηό είλαη ην θαιύηεξν. Να δείηε κε
ραξά νπνπδήπνηε θη αλ είζηε, γηαηί απηόο είλαη ν ζσζηόο δξόκνο δσήο.
Να είζηε γεκάηνη επδαηκνλία κέζα ζην βαζίιεην ηνπ λνπ ζαο, θαη κέζα
ζ‟ απηό ην βαζίιεην λα ιαηξεύεηε ηε κνξθή ηνπ Θενύ πνπ έρεηε επηιέμεη
ζαλ πλεπκαηηθό ζαο ζηόρν – ηόηε ζα ειεπζεξσζείηε απ‟ όιεο ηηο
αηέιεηεο ηνπ θπζηθνύ ή αλζξώπηλνπ πεξηβάιινληόο ζαο! Σόηε θαλέλαο
ιεθέο δελ ζα ζαο ελνριεί, θαλέλα κέξνο δελ ζα ζαο θαίλεηαη
αεδηαζηηθό.
- Μπάκπα
11 Ννεκβξίνπ 2011
Ζ δύλακε ηνπ Ολόκαηνο ηνπ Θενύ είλαη απαξάκηιιε. Οη άλζξσπνη
ζπρλά Σν αληηκεησπίδνπλ επηθαλεηαθά θαη επηπόιαηα - απηό είλαη
κεγάιν ιάζνο. Σν λνκα ηνπ Θενύ είλαη έλα πξαγκαηηθό δηακάληη12. Γη‟
12

εκ.η.κεη.: Δδώ ν Μπάγθαβαλ θάλεη έλα ινγνπαίγλην κε ηηο αγγιηθέο
ιέμεηο «diamond = 'Die mind'» πνπ ζεκαίλεη «ην Όλνκα ηνπ Θενύ είλαη
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απηό λα ην δηαηεξείηε θαιά θπιαγκέλν ζε αζθαιέο κέξνο. πνηνο
επαλαιακβάλεη ην λνκα ηνπ Θενύ (Νάκαζκάξαλα), όπνην λνκά Σνπ
θαη αλ έρεη επηιέμεη θαη όπνπ θη αλ βξίζθεηαη, ε δσή ηνπ ζα θαζαγηαζηεί
θαη ζα είλαη απαιιαγκέλε από ακαξηίεο. Με ζαο απαζρνιεί
ππεξβνιηθά ε κεισδία θαη ν ξπζκόο. Να απαγγέιιεηε ην λνκα ηνπ
Θενύ κε όιε ζαο ηελ θαξδηά θαη κε απόιπηε πίζηε. Ζ πίζηε
αλαπηύζζεη αγάπε γηα ηνλ Θεό. Ζ εμύκλεζε ηνπ Ολόκαηνο ηνπ Θενύ,
όηαλ γίλεηαη κε απόιπηε απηνζπγθέληξσζε θαη αθιόλεηε πίζηε, ζα ζαο
βνεζήζεη λα επηηύρεηε κεγάιε εζσηεξηθή κεηακόξθσζε. Να εζηηάδεηε
ηνλ λνπ ζαο αηαιάληεπηα ζην Θείν λνκα – έηζη ζα απνθηήζεηε ζεία
επδαηκνλία (Άλαληα).
- Μπάκπα
12 Ννεκβξίνπ 2011
Σνύηε ηελ εκέξα έρεηε απνθαζίζεη λα δηαπνηηζηείηε κε Θετθή
Δπδαηκνλία απαγγέιινληαο ηε δόμα ηνπ Θενύ ζαλ ρνξσδνί
ζπλνδεπόκελνη θαη από κνπζηθή13, δίρσο δηαθνπή επί 24 ώξεο - ηα
ιεγόκελα «Akhanda Bhajans/Αθάληα Μπάηδαλ». Απηό ζα ζαο ραξίζεη
κεγάια πλεπκαηηθά νθέιε. Γηόηη, ζ‟ απηή ηελ πνιπάζρνιε επνρή πνπ
δνύκε, ηε γεκάηε θόβνπο θαη αλεζπρίεο, ε ελζύκεζε ηνπ Θενύ θαη ε
επαλάιεςε ηνπ Ολόκαηόο Σνπ είλαη ην κνλαδηθό κέζν ιύηξσζεο πνπ
είλαη πξνζηηό ζε όινπο. Οη ιαηξεπηηθνί νκαδηθνί ςαικνί (Bhajan) είλαη
ζεκαληηθόηεξνη αθόκα θαη από ηελ ηξνθή (κπόηδαλ / bhojan)!
Απνηεινύλ κηα σθέιηκε πλεπκαηηθή πεηζαξρία, κέζσ ηεο νπνίαο
κπνξείηε λα θξαηήζεηε καθξηά ζαο ηηο επηζπκίεο θαη ην ζπκό. Απηνί νη
νινήκεξνη ςαικνί παξάγνπλ ζετθέο δνλήζεηο πνπ ζα εμαγλίζνπλ θη
εζάο θαη ην πεξηβάιινλ ζαο. Γίλσ ηελ Δπινγία κνπ ζ‟ εθείλνπο πνπ
αλαπλένπλ απηή ηε ζετθή δόλεζε, λα είλαη πγηέζηεξνη θαη πην εηιηθξηλείο
θαη ελάξεηνη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Να είζηε ελσκέλνη ζηελ ελζύκεζε
ηνπ Θενύ θαη λα εκςπρώλεηε ν έλαο ηνλ άιιν θαζώο πξνρσξείηε ζηελ
πλεπκαηηθή νδό. Σόηε ε πλεπκαηηθή επηηπρία ζαο είλαη εμαζθαιηζκέλε.
- Μπάκπα
13 Ννεκβξίνπ 2011
ηαλ θάπνηνο έρεη θζάζεη ζην πλεπκαηηθό επίπεδν ηνπ λα
ζπλεηδεηνπνηεί ηελ ύπαξμε ηνπ Θενύ κέζα ζε θάζε πιάζκα, όηαλ
βιέπεη, αθνύεη, γεύεηαη, κπξίδεη θαη αγγίδεη κόλν Δθείλνλ, ηόηε
αλακθίβνια γίλεηαη κέξνο ηνπ ζώκαηνο ηνπ Θενύ θαη δεη κέζα Σνπ θαη
καδί Σνπ. Απηή ε πλεπκαηηθή νδόο νύηε έρεη θαζνξηζηεί, νύηε
ζπληζηάηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο εμαίξεηνπο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ έλα δηακάληη πνπ βνεζά λα „πεζάλεη‟ ην κέξνο ηνπ λνπ καο πνπ είλαη
δηαξθώο ζηξακκέλν ζηα εγθόζκηα».
13
εκ.η.κεη.: «Δλ ρνξδαίο θαη ηπκπάλνηο» - Οξζόδνμε ζεία ιεηηνπξγία.
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είλαη κέζα ζηηο δπλαηόηεηεο όισλ, δηόηη όινη νη άλζξσπνη ιαρηαξνύλ
ηνλ Θεό. ηαλ αλαιάβεηε απηό ην θαζήθνλ γηα ηελ πλεπκαηηθή ζαο
πξόνδν, ζα απνθηήζεηε κηα λέα δύλακε ήδε από ην πξώην ζαο βήκα.
Θα βηώζεηε κηα λέα θαη πην αγλή ραξά. Θα αλαδσνγνλεζείηε από κηα
λέα αγηόηεηα. πλεπώο, θάζε άλζξσπνο πξέπεη λα αθνινπζεί ην
αηνκηθό ηνπ θαζήθνλ δσήο (Νηάξκα). Πξέπεη λα ζρεδηάδεηε ηε δσή ζαο
ζύκθσλα κε ηα πλεπκαηηθά ζεκέιηα ηνπ πνιηηηζκνύ ζαο, θαη λα
αθνπγθξάδεζηε ηε θσλή ηνπ Θενύ.
- Μπάκπα, από ην βηβιίν «Θετθό Σξαγνύδη» ( Gita Vahini), θεθ. 1
14 Ννεκβξίνπ 2011
Πνιινί άλζξσπνη ζ‟ απηόλ ηνλ θόζκν, αθόκα θαη κεηαμύ ησλ
κνξθσκέλσλ, δελ αθηεξώλνπλ ηνλ ρξόλν δσήο πνπ ηνπο έρεη δνζεί
από ηνλ Θεό ζηελ επηδίσμε ησλ επηιεγκέλσλ ηνπο ηδαληθώλ. πλεπώο
ε επίγεηα δσή ηνπο είλαη ζαλ ην ηαμίδη ελόο πινίνπ πνπ έρεη ράζεη θαη
ηελ άγθπξα θαη ηελ ππμίδα ηνπ θαη ζαιαζζνδέξλεηαη παγηδεπκέλν ζηε
κέζε ηνπ σθεαλνύ. Ακθηηαιαληεύνληαη κεηαμύ αληηθξνπόκελσλ
ηδαληθώλ θαη ζθνπώλ. Μέζα ζηελ άγλνηα θαη ηνπο θόβνπο ηνπο, ιέλε
έλα πξάγκα θαη θάλνπλ έλα άιιν. ε ηέηνηνπο αλζξώπνπο, ν
δηαινγηζκόο ζα ραξίζεη ζηαζεξόηεηα ζθνπνύ, ζάξξνο, αιιά θαη ζνθία.
Ο δηαινγηζκόο γαιελεύεη ηνλ ηαξαγκέλν λνπ, ηνλ βνεζά λα ζθέθηεηαη
κε δηαύγεηα θαη ηνλ γεκίδεη ραξά. Ζ νδόο ηνπ δηαινγηζκνύ ζα
εμνπδεηεξώζεη ηελ άγλνηα θαη ζα ραξίζεη ζηνλ άλζξσπν ηελ Δλόηεηα
κε ηνλ Θεό.
Μπάκπα, από ην βηβιίν «Γηαινγηζκόο» (Dhyana Vahini) Κεθ. 14:
“Remove Defects in Character”.
15 Ννεκβξίνπ 2011
Γηα πνηνπο δόζεθε ε Μπάγθαβαλη Γθίηα από ηνλ ξη Κξίζλα; Γηα
ζθεθηείηε ην γηα ιίγν. Οη αγειάδεο δελ θάλνπλ γάια γηα ηνλ εαπηό ηνπο,
δηόηη νη αγειάδεο δελ πίλνπλ ην γάια ηνπο - ν Αξηδνύλα, ν „κόζρνο‟,
ήηαλ εθείλνο πνπ ην ήπηε θαη ρόξηαζε, ελώ ν Κξίζλα δελ ρξεηάδεηαη
ηίπνηα! Γηεπθξίληζε όηη „άξκεμε‟ ην πλεπκαηηθό γάια ησλ Οππαληζάλη
θαη έθεξε ζην θσο ηελ Γθίηα γηα εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ δηάλνηα
(νύληη/Sudhi) πνπ ζπκπιεξώλεηαη από ηελ θαινζύλε θαη ειέγρεηαη
από ηελ αξεηή. Πόηε όκσο κπνξεί λα γίλεη θάπνηνο άμηνο ηνπ λα ιάβεη
ηα καζήκαηα πνπ καο δηδάζθεη ε Γθίηα; Αληί λα ζξηακβνινγείηε γηα ηα
πξνζόληα ζαο, αλαδεηήζηε ηα ειαηηώκαηά ζαο κε ηελ επηζπκία λα ηα
εμαιείςεηε. Σόηε ζα πξννδεύζεηε γξήγνξα, ρσξίο λα ζαο ηξαβνύλ
πίζσ νη θόβνη θαη νη αλεζπρίεο ζαο. ηαλ πξνρσξείηε κ‟ απηόλ ηνλ
ηξόπν, απνζέηνληαο όια ζαο ηα βάξε ζηνλ Θεό θαη έρνληαο πίζηε ζ‟
Απηόλ, ζα θζάζεηε ζ‟ έλα ζηάδην λνεηηθήο γαιήλεο πνπ απνηειεί ην
γλώξηζκα ηνπ αιεζηλνύ αλαδεηεηή. Ο Αξηδνύλα είρε ήδε θζάζεη ζ‟
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απηό ην επίπεδν πλεπκαηηθήο πξνόδνπ θαη ηόηε ν ξη Κξίζλα ηνπ
έδσζε ηε δηδαζθαιία (Γθίηα) πνπ ραξίδεη αζαλαζία.
Μπάκπα, από ην βηβιίν «Θετθό Σξαγνύδη» θεθ. 3.
16 Ννεκβξίνπ 2011
Αλαινγηζηείηε ηνλ ηόπν θαη ηελ πεξίζηαζε ππό ηα νπνία δόζεθε ε
Γθίηα: ζηε κηα πιεπξά ήηαλ παξαηεηαγκέλεο νη δπλάκεηο ηνπ θαινύ θαη
ζηελ άιιε, νη δπλάκεηο ηνπ θαθνύ. Παγηδεπκέλνο αλάκεζα ζ' απηέο ηηο
δύν, θαη αλήκπνξνο λ‟ απνθαζίζεη πνην δξόκν λα επηιέμεη, ν
Αξηδνύλα ζξελεί απειπηζκέλνο. Απηό όκσο δελ ήηαλ κόλν πξνζσπηθό
ηνπ δίιεκκα - είλαη έλα παγθόζκην αλζξώπηλν πξόβιεκα. Ο Αξηδνύλα
δελ αλαδεηνύζε από ηνλ ξη Κξίζλα ηελ απνιαπζηηθή, εγθόζκηα δόμα
ηεο εμνπζίαο, ηεο θνηλσληθήο ζέζεο θαη ηνπ πινύηνπ (Πξέγηαο/Preyas)
- αλαδεηνύζε ην αηώλην κεγαιείν ηεο απόιπηεο ζείαο επδαηκνλίαο
(ξέγηαο/Sreyas). Ο Αξηδνύλα είπε ζηνλ Κξίζλα, «Η εμνπζία, ε
θνηλσληθή ζέζε θαη ν πινύηνο κπνξνύλ λα θεξδεζνύλ κε ηελ
αλζξώπηλε δξάζε (Κάξκα). Γηαηί πξέπεη λα ιαρηαξώ από έλα απηά
πνπ κπνξώ λα θεξδίζσ κε ηηο δηθέο κνπ πξνζπάζεηεο; Υάξηζέ κνπ ηελ
απόιπηε ζεία επδαηκνλία,, δηόηη απηή δελ είλαη θαξπόο ηεο δξάζεο,
αιιά θαξπόο ηεο Θείαο Υάξεο!» Έηζη ν Κύξηνο ράξηζε ηελ
Μπάγθαβαλη Γθίηα ζε όινπο εθείλνπο, νη νπνίνη ζαλ ηνλ Αξηδνύλα,
εμπςώλνληαη ζηα ύςε ηεο απόιπηεο απηνπαξάδνζεο (αξαλάγθαηη/
Saranagathi).
Μπάκπα, από ην βηβιίν «Θετθό Σξαγνύδη».
17 Ννεκβξίνπ 2011
Σα πινύηε θαη ε επεκεξία είλαη βξαρύβηα. Σα αμηώκαηα θαη ε εμνπζία
είλαη πξνζσξηλά. Ζ πλνή ηεο δσήο δελ είλαη παξά κηα ηξεκνπιηαζηή
θιόγα ζηνλ άλεκν. Σα ληάηα είλαη δελ είλαη παξά έλα ηξηήκεξν
παλεγύξη θαη νη απνιαύζεηο θαη νη πεξηνπζίεο είλαη θη‟ απηέο κόλν
παθέηα ζιίςεσλ. Γλσξίδνληαο όια απηά, αλ αθηεξώζεηε απηή ηελ
πεξηνξηζκέλε ζεηεία ζαο ζηε γε ζηελ ππεξεζία ηνπ Θενύ, ζα έρεηε
πξάγκαηη επινγεζεί. Να αλαδεηείηε από λσξίο ζηε δσή ζαο ηελ
θαηαθπγή ζηα πόδηα ηνπ Θενύ! Σα πάληα είλαη κε-πξαγκαηηθά, κεκόληκα, ρίκαηξεο, νπηνπηθά όλεηξα. Να ζηνράδεζηε απηή ηελ Αιήζεηα,
λα πιεζηάζεηε ηνλ Θεό θαη λα Σνλ δνμνινγείηε - κόλν απηό ραξίδεη
κόληκε ραξά. Μέζα ζην ζπίηη πνπ νλνκάδεηαη ζώκα θαη ζην
ρξεκαηνθηβώηην πνπ νλνκάδεηαη θαξδηά, ππάξρεη ην πνιύηηκν πεηξάδη
ηεο ζνθίαο (Γθληάλα/jnaana). Σέζζεξηο παλνύξγνη θιέθηεο – ε ιαγλεία,
ν ζπκόο, ε απιεζηία θαη ν θζόλνο, ελεδξεύνπλ γηα λα ην θιέςνπλ.
πλεηδεηνπνηήζηε απηόλ ηνλ θίλδπλν πξηλ είλαη πνιύ αξγά! Δληζρύζηε
ηηο δπλάκεηο ζαο από ηε ζηήξημε ηνπ Οηθνπκεληθνύ Φύιαθα, ηνπ Θενύ,
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θαη δηαηεξήζηε άζηθην ην πνιύηηκν απηό πεηξάδη. Απηή ζαο ε πξάμε ζα
ζαο θάλεη πινύζηνπο ζε αγάπε, θαη γαιήλε.
Από ην βηβιίν «Sathya Sai Speaks / Οκηιίεο ηνπ άηπα άη Μπάκπα14»,
ηόκνο 6, ζει. 38
18 Ννεκβξίνπ 2011
H αγθαιηά ηεο κεηέξαο είλαη ην ύςηζην ζρνιείν γηα όινπο - είλαη ν
πξώηνο ζαο λαόο ηνπ Θενύ. Γελ ππάξρεη Θεόο αλώηεξνο από ηε
κεηέξα. Σν λα αλαγλσξίζεηε απηή ηελ αιήζεηα γηα ηε κεηέξα ζαο
απνηειεί θαζήθνλ όισλ ζαο. Ο παηέξαο ζαο είλαη ν πνιύηηκνο
ζεζαπξόο ζαο θαη ε κεηέξα ζαο ν Θεόο ζαο. Οη άλζξσπνη όκσο, αληί
λα εθηηκνύλ βαζηά απηόλ ηνλ πνιύηηκν πινύην, αζρνινύληαη κε
δξαζηεξηόηεηεο θάζε ινγήο, κόλν θαη κόλν γηα λ‟ απνθηήζνπλ
πεξηνπζία θαη αμηώκαηα. Ο παηέξαο θαη ε κεηέξα είλαη αδηαρώξηζηνη,
αθξηβώο όπσο κηα ιέμε θαη ην λόεκά ηεο. Ζ δηαθνξά κεηαμύ ηνπ άλδξα
θαη ηεο γπλαίθαο αθνξά κόλν ζην θπζηθό ζώκα. Σν Θείν Πλεύκα κέζα
ζε ακθνηέξνπο, είλαη εμίζνπ ζετθό. ινη ζαο έρεηε ρξένο λα αγαπάηε
ηνπο γνλείο ζαο θαη λα ηνπο βιέπεηε ζαλ ελζαξθώζεηο ηνπ Θενύ.
- Μπάκπα, από Οκηιία ηνπ επηεκβξίνπ 1983.
19 Ννεκβξίνπ 2001
ηνλ ζεκεξηλό θόζκν βιέπνπκε αηαμία, ηαξαρέο, βία θαη ζπγθξνύζεηο.
Γηα λα ζεξαπεύζεη θαλείο απηά ηα δεηλά πξέπεη λα δηώμεη νξηζηηθά από
κέζα ηνπ ηνλ εγσηζκό, ηελ απιεζηία θαη άιιεο θαθέο ηδηόηεηεο, θαη λα
εμπςσζεί πάλσ από ηε δσώδε θύζε. Ζ αληδηνηέιεηα είλαη απηή πνπ
ζαο βνεζά λ‟ απνθηήζεηε αγλόηεηα. Έρνληαο αγλόηεηα θαξδηάο,
κπνξείηε λα πξαγκαηώζεηε ηελ Δλόηεηα ε νπνία θαηόπηλ ζα ζαο
νδεγήζεη ζηελ Θεηόηεηα. Σν αλάθηνξν ηεο αλζξώπηλεο δσήο πξέπεη λα
ρηίδεηαη επάλσ ζηα ζεκέιηα ηεο θηιαλζξσπίαο, ηεο αγλόηεηαο, ηεο
ελόηεηαο, θαη ηεο Θεηόηεηαο. Οη γπλαίθεο δηαδξακαηίδνπλ δσηηθό ξόιν
ζηελ θαιιηέξγεηα απηώλ ησλ ηεζζάξσλ ππιώλσλ ζηνπο γύξσ ηνπο. Ζ
αιήζεηα, ε απηνζπζία θαη ε εηξήλε είλαη νη δεζπόδνπζεο ηδηόηεηεο ησλ
γπλαηθώλ. Μηα θαιή ζύδπγνο έρεη αμία κόλν γηα ηνλ ζύδπγό ηεο, ελώ
κηα θαιή κεηέξα απνηειεί εζληθό ζεζαπξό! Μόλν νη αθνζησκέλεο
κεηέξεο κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ζην έζλνο παηδηά πνπ ζα
αγσλίδνληαη γηα ην έλδνμν κέιινλ ηεο παηξίδαο καο. Οη θαιέο κεηέξεο
κε επξύηεηα λνπ, πνπ θξνληίδνπλ γηα ηελ αγλόηεηα θαη ηελ πλεπκαηηθή
αλάπηπμε ησλ παηδηώλ ηνπο, αιιά θαη γηα ην γεληθό θαιό ηεο θνηλσλίαο,
είλαη επηηαθηηθηή αλάγθε ηνπ ζήκεξα.
- Μπάκπα
14

νο

εκ.η.κεη.: Γελ έρεη αθόκα κεηαθξαζηεί ζηα Διιεληθά – κόλν ν 1 Σόκνο
απηήο ηεο ζεηξάο ππάξρεη.
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20 Ννεκβξίνπ 2011
Οη άλζξσπνη ζπζηάδνπλ ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ εθηίκεζε ηεο
θνηλσλίαο γηα ράξε ηνπ πινύηνπ, ηεο θήκεο, ηεο ηεξάζηηαο ηδηνθηεζίαο
θαη αγαζώλ, ηεο επίδεημεο, ηεο εμνπζίαο θιπ. πάληα όκσο δίλεηαη ζε
θάπνηνλ ε επθαηξία λα παξαδνζεί ζηνλ Θεό γηα ράξε ηνπ ίδηνπ ηνπ
Θενύ θαη κόλν! Πώο όκσο κπνξεί θαλείο λα αηζζαλζεί ηελ παξόξκεζε
λα ην θάλεη, όζν ζπλερίδεη λα πνζεί ηα πιηθά αληηθείκελα θαη όρη ηελ
Πεγή ησλ αληηθεηκέλσλ (Ααληάξα/Aadhaara); Γηα πόζν θαηξό κπνξεί
λα ηνλ ηθαλνπνηνύλ ηα εθήκεξα θαη δίρσο ζεκέιην πξάγκαηα; Οη
άλζξσπνη πνζνύλ ηα δεκηνπξγήκαηα, όρη ηνλ Γεκηνπξγό, επηζπκνύλ
πξάγκαηα θηηαγκέλα από ρέξηα, αιιά δελ επηζπκνύλ ην Υέξη! Μπνξεί
λα ππάξμεη έλα πξάγκα ρσξίο ηελ αηηία; ρη. Μόλν ν Θεόο είλαη
„Αλαίηηνο‟. Παξαδνζείηε νινθιεξσηηθά ζηελ Αηηία, ηελ Πεγή, ηελ
Πξνέιεπζε ησλ πάλησλ (αξβέζβαξα/Sarveswara). Απηή είλαη ε
γλήζηα απηνπαξάδνζε (αξαλάγθαηη/Saranagathi).
- Μπάκπα, από ην βηβιίν «Θετθό Σξαγνύδη»(Geetha Vahini),Κεθ. 3.
21 Ννεκβξίνπ 2011
ηαλ ηα ζύλλεθα πνπ θξύβνπλ ηε ζειήλε ηα δηώμνπλ νη άλεκνη, ε
ζειήλε ιάκπεη μαλά, δηαπγήο θαη δξνζεξή. Παξνκνίσο, όηαλ ηα
ζύλλεθα ηνπ εγσηζκνύ ηα δηώμεη ε πλεπκαηηθή άζθεζε, ν λνπο ηνπ
αλζξώπνπ ζα ιάκςεη αγλόο θαη νινθιεξσκέλνο, κε ηελ εγγελή ηνπ
ιακπξόηεηα. Απηή είλαη ε θαηάζηαζε ηεο επδαηκνλίαο, ζηελ νπνία νη
ζιίςεηο παύνπλ λα ππάξρνπλ. πνπ ππάξρεη κία ιπρλία, δελ κπνξεί
λα ππάξρεη ζθνηάδη. Έηζη, κόιηο αλάςεη ε ιπρλία ηεο ζνθίαο, πνηέ δελ
ζβήλεη, νύηε ράλεη ηελ έληαζή ηεο, νύηε ηξεκνζβήλεη. Αληηζέησο, ε
επηπρία θαη ε γαιήλε πνπ αλαδεηνύλ νη άλζξσπνη από ηα εγθόζκηα,
σζνύκελνη από ηνπο πεηξαζκνύο πνπ πξνθαινύλ νη αηζζήζεηο ηνπο,
ηξεκνζβήλνπλ, ζύληνκα κεηώλνληαη θαη ηειηθά ζβήλνπλ. ηηγκηαία κόλν
ηθαλνπνηνύλ ηνπο άθξηηνπο θαη αλόεηνπο πόζνπο ηνπο. Γη' απηό νη
πόζνη απηνί είλαη ςεύηηθνη θαη αζηαζείο θαη νδεγνύλ ζε ιαγλεία, ζπκό,
κίζνο θαη θζόλν. Διέγμηε ηνπο ινηπόλ απηνύο ηνπο πόζνπο θαη
ππεξληθήζηε ηνπο. Μόλν ηόηε ζα κπνξέζεηε λα απνθηήζεηε πξαγκαηηθή
επδαηκνλία θαη γαιήλε, πνπ νύηε κεηώλνληαη νύηε ηξεκνζβήλνπλ. Καη,
όρη κόλν κπνξείηε λα ηηο απνθηήζεηε, αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα
κπνξείηε εζείο νη ίδηνη λα γίλεηε επδαηκνλία θαη γαιήλε.
- Μπάκπα
22 Ννεκβξίνπ 2011
πνπ θη αλ ζηξέςεηε ην βιέκκα ζαο, ν Θεόο είλαη Παξώλ. πνηνλ θη αλ
βιέπεηε, ν Θεόο είλαη κέζα ηνπ. Ο Θεόο δελ έρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε
κνξθή, όιεο νη κνξθέο είλαη δηθέο Σνπ. Γη' απηό νη Βέδεο
δηαθεξύζζνπλ: «Σν Τπέξηαην, Οηθνπκεληθό Ολ έρεη ρηιηάδεο θεθάιηα,
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κάηηα θαη πόδηα15» .ηαλ θάζεζηε γηα δηαινγηζκό, κελ αθήλεηε ηνλ λνπ
ζαο λα ηαιαληεύεηαη, λα ηνλ θξαηάηε πάληα ζηαζεξό. Μελ
αλαπηύζζεηε δηαθνξέο αλάκεζά ζαο, δηόηη νη αληηπαξαζέζεηο είλαη ε
αθνξκή γηα πνιιά πξνβιήκαηα. Αθόκα θη αλ ζαο θάλεη θάπνηνο λα
ζπκώζεηε, κελ θαπγαδίζεηε καδί ηνπ. Καηαλνήζηε όηη όηαλ θαπγαδίδεηε,
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα βιάπηεηε ηνλ εαπηό ζαο. Δπίζεο, λα έρεηε ηηο
ζθέςεηο ζαο ππό ηνλ απόιπην έιεγρό ζαο. ια ηα παξαπάλσ είλαη
ηδηόηεηεο ελόο πξαγκαηηθά θαιιηεξγεκέλνπ αηόκνπ. Απηό ζεκαίλεη ν
όξνο Educare, δει. «Πλεπκαηηθή Παηδεία». Παξάιιεια κε ηελ
εγθόζκηα κόξθσζε, πξέπεη λα έρεηε θαη Πλεπκαηηθή Παηδεία, δηόηη απηή
είλαη πνπ ζα ζαο ραξίζεη πγεία, επηπρία, εηξήλε θαη επεκεξία. Αλ θάλεηε
ηελ θαξδηά ζαο αγλή, ηα πάληα ζηε δσή ζαο ζα εμειηρζνύλ θαιά γηα
ζαο.
- Μπάκπα, Οκηιία ηεο 22αο Ννεκβξίνπ 2010.
23 Ννεκβξίνπ 2011
Πνηέ δελ πξέπεη λα εκπιέθεζηε ζηηο παγίδεο απηνύ ηνπ θόζκνπ θαη ζηα
πξνβιήκαηά ηνπ. Να πξνζπαζείηε λα δηαθεύγεηε όζν ζπρλόηεξα
κπνξείηε ζηνλ αγλόηεξν αέξα ηνπ Θείνπ Πλεύκαηνο, έρνληαο ζηα ρείιε
ζαο ην λνκα ηνπ Θενύ. Σν κίζνο θαη ν θζόλνο παξακνξθώλνπλ ηελ
αιεζηλή νκνξθηά θαη γνεηεία ηνπ αλζξώπνπ. Ο ζπκόο, όκνηνο κε
θαύζηκν, ηξέθεη όια ηα είδε ακαξηηώλ. Γη‟ απηό, εθείλνη πνπ επηδηώθνπλ
επηηπρία ζην πλεπκαηηθό πεδίν πξέπεη λα πάξνπλ ηελ απόθαζε λα
θπξηαξρήζνπλ ζην ζπκό ηνπο θαη λα θαηαζηείινπλ ηηο ηδηνηξνπίεο ηνπ
λνπ ηνπο. Πξέπεη λα εμνπδεηεξώζνπλ ηηο ηαξαρέο, αλεζπρίεο θαη
έγλνηεο ηνπ λνπ θαη λα θξνληίδνπλ λα κελ δεκηνπξγνύλ έγλνηεο θαη
αλεζπρίεο ζηνπο άιινπο. Από ηνύηε ηε ζηηγκή, λα πξνζεύρεζηε γηα ηε
Υάξε ηνπ Θενύ πνπ ζα ζαο θάλεη ηθαλνύο λα θπξηαξρήζεηε ζηηο θαθέο
ζαο ζπλήζεηεο θαη λα ηηο ππεξληθήζεηε. Γηεπξύλεηε ηελ αγάπε ζαο θαη
ζπκπεξηιάβεηε ζηελ αγθαιηά ηεο νιόθιεξε ηελ αλζξσπόηεηα. Δίζε κ‟
απηνύο ηνπο ηξόπνπο λα θζάζεηε όινη ζαο ζηελ Αιήζεηα, ηελ Δηξήλε
θαη ηε Υαξά. Δίζε λα ζπγρσλεπζείηε κε ηελ πεγή όιεο ηεο
Δπδαηκνλίαο.
- Μπάκπα, από ην (αθόκα κε κεηαθξαζκέλν βηβιίν)
Sathya Sai Speaks, ηόκνο 6νο, Κεθ. 38.
24 Ννεκβξίνπ 2011
Ζ εζσηεξηθή γαιήλε είλαη κηα θαηάζηαζε ηνπ λνπ πνπ αιεζώο
βξίζθεηαη βαζηά κέζα ζηνλ ίδην ηνλ εαπηό ζαο. Πεγάδεη από ηελ θαξδηά
ζαο. Γηα θαζεηί κέζα ζηνλ θόζκν ππάξρεη αληίδξαζε, αληήρεζε θαη
αληαλάθιαζε. Μόλν όηαλ ππάξρεη κίζνο κέζα ζαο, ζα βιέπεηε κίζνο
15

“Sahasra Seersha Purusha Sahasraksha Sahasra Pad”
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ζηνπο άιινπο. Μεξηθέο θνξέο, αθόκα θη αλ θαλέλαο δελ ζαο βιάπηεη,
εζείο πξνζπαζείηε λα βιάςεηε ηνπο άιινπο. ,ηη θάλεηε ζηνπο άιινπο,
είλαη βέβαην όηη ζα ην βηώζεηε ζαλ ζπλέπεηα απηήο ζαο ηεο πξάμεο θαη
γεληθά ό,ηη αθνύηε ή βηώλεηε νθείιεηαη απόιπηα ζηελ αληίδξαζε,
αληήρεζε θαη αληαλάθιαζε ησλ δηθώλ ζαο πξάμεσλ θαη
ζπλαηζζεκάησλ - δελ επζύλνληαη νη άιινη γη' απηό. Δζείο όκσο
ιεζκνλείηε απηήλ ηελ απιή αιήζεηα θαη θιαίγεζηε ιέγνληαο: «Ο ηάδε κε
θαηεγνξεί θαη κε ζηελνρσξεί ή κε βιάπηεη» θιπ. θιπ. Πόζεο θνξέο
όκσο έρεηε εζείο ηελ ηάζε λα θαπγαδίδεηε κε άιινπο θαη λα ηνπο
ζηελνρσξείηε… Από ζήκεξα θαη ζην εμήο, πάληνηε λα βνεζάηε ηνπο
άιινπο θαη πνηέ λα κε βιάπηεηε θαλέλαλ. Να αθνινπζείηε ηε
ζπλείδεζή ζαο, απηή ζα ζαο βνεζήζεη λα εθδειώζεηε αλώηεξεο θαη
επγελείο ηδηόηεηεο ραξαθηήξα.
- Μπάκπα, από ηελ Οκηιία ηεο 14εο Ιαλνπαξίνπ 2009.
25 Ννεκβξίνπ 2011
Τπάξρνπλ ηξία ζηάδηα παξάδνζεο ηνπ εαπηνύ καο ζηνλ Θεό
(αξαλάγθαηη/Saranagati). ην πξώην ν πηζηόο δηαβεβαηώλεη „Δίκαη
δηθόο νπ‟ (Σαβά-ηβα-αράκ/Tava-iva-aham), ζην δεύηεξν „Δίζαη δηθόο
κνπ‟ (Μακά-ηβα-ηβακ/Mamaiva-tvam) θαη ζην ηειεπηαίν „Δζύ θαη Δγώ
είκαζηε Έλα‟ (Σβακ-εβα-αράκ/Tvam-eva-aham). Κάζε βήκα νδεγεί ζην
επόκελν θαη ην ηειεπηαίν είλαη ην ύςηζην ζηάδην. ην πξώην ζηάδην, ν
Θεόο είλαη ηειείσο ειεύζεξνο θαη ν πηζηόο πιήξσο δεζκεπκέλνο,
αθξηβώο όπσο ε γάηα κε ην γαηάθη ηεο: ε γάηα κεηαθηλείηαη κε ην
λενγέλλεην γαηάθη ηεο όπνπ θαη όπσο απηή ζέιεη - ην γαηάθη απιά
ληανπξίδεη θαη δέρεηαη νηηδήπνηε ηνπ ζπκβαίλεη. Απηή ε ζρέζε κε ηνλ
Θεό είλαη πνιύ εύθνιε θαη ν θαζέλαο κπνξεί λα ηελ πηνζεηήζεη εύθνια.
ην δεύηεξν ζηάδην, ν πηζηόο δεζκεύεη ηνλ Θεό κέζα ζηελ γεκάηε
αθνζίσζε θαξδηά ηνπ θαη Θεόο πξόζπκα παξακέλεη δεζκεπκέλνο. Ο
πηζηόο κπνξεί λα δεζκεύζεη ηνλ Θεό, όηαλ ε αγάπε πνπ Σνπ ηξέθεη
θαηαθπξηεύεη θαη εμαιείθεη ηνλ εγσηζκό ηνπ. ηαλ θάπνηνο έρεη απηή ηε
κνξθή αθνζίσζεο ζηνλ Θεό (Μπάθηη/Bhakti), ε Υάξε Σνπ εθπιεξώλεη
θάζε αλάγθε ηνπ πηζηνύ.
- Μπάκπα, από ην βηβιίν «Σν Θετθό Σξαγνύδη»(Gita Vahini), Κεθ. 3.
26 Ννεκβξίνπ 2011
Ο ξη Κξίζλα δελ απνθάζηζε λα ζβήζεη ηελ πιάλε ηνπ Αξηδνύλα κέζα
ζε κηα ζηηγκή, ελώ αλακθίβνια ζα κπνξνύζε λα ην θάλεη - επέιεμε λα
θάλεη ηνλ Αξηδνύλα λα πεξάζεη βαζκηαία από ηα ηξία ζηάδηα: ηελ
αθξόαζε, ηνλ ζηνραζκό θαη ηε ζπγθέληξσζε, έηζη ώζηε λα κπνξέζεη ν
ίδηνο λα βηώζεη ηελ Αιήζεηα. Γηαηί λα θαηεγνξείηε ηνλ ήιην επεηδή δελ
θσηίδεη ην δσκάηηό ζαο; Αλνίμηε ζεηο ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα θαη ν
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ήιηνο, πνπ όιν απηό ην δηάζηεκα πεξίκελε ζην θαηώθιη ζαο γη‟ απηήλ
αθξηβώο ηε ζηηγκή, ζα πιεκκπξίζεη ην δσκάηην κε θσο! Πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ αλώηεξε δηάλνηά ζαο γηα λα γίλεηε άμηνη ηεο
Υάξεο ηνπ Θενύ - απηόο είλαη ν ζθνπόο ηεο αλζξώπηλεο πξνζπάζεηαο.
Γηα λα ζαο βνεζήζσ λα θαηεπζύλεηε ηε δηάλνηά ζαο πξνο έλαλ
αλώηεξν ζθνπό θαη λα αληηζηέθεζηε ζηνπο πεηξαζκνύο ησλ
αηζζήζεσλ, επηκέλσ λα αλαδεηείηε θαιέο ζπλαλαζηξνθέο θαη λα
βξίζθεζηε πάληα θνληά ζε πλεπκαηηθνύο αλζξώπνπο. Έρεηε
κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα επηηπρίαο ζηνλ αγώλα ζαο ελαληίνλ ηνπ θαθνύ,
όηαλ βξίζθεζηε κεηαμύ πλεπκαηηθώλ εξώσλ.
- Μπάκπα, Sathya Sai Speaks,
από ηελ Οκηιία ηεο 14εο Ιαλνπαξίνπ 1965.
27 Ννεκβξίνπ 2011
ηαλ ν πηζηόο πξννδεύεη ζην κνλνπάηη ηεο παξάδνζεο ηνπ εαπηνύ ηνπ
ζηνλ Θεό από ην ζηάδην ηνπ „Δίκαη δηθόο νπ‟ ζην „Δίζαη δηθόο κνπ‟ θαη
έπεηηα ζην „Δζύ θαη Eγώ είκαζηε Έλα,‟ απνθηά ζηαδηαθά ηελ αθνζίσζε
πνπ ηνλ θάλεη αρώξηζην από ηνλ Θεό. Απηή ε αθνζίσζε θαιείηαη
Αβηκπάθηα-κπάθηη (Avibhakta-bhakti). ' απηό ην ζηάδην, ν πηζηόο δελ
κπνξεί πηα λα θξαηήζεη ηνλ εαπηό ηνπ ρσξηζηό, θαη έηζη πξνζθέξεη ηα
πάληα ζηνλ Θεό - απηό νινθιεξώλεη ηελ απην-παξάδνζή ηνπ. Απηή ε
θαηάζηαζε ηνπ „Δζύ είζαη εγώ‟, βαζίδεηαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ηα
πάληα είλαη ν ίδηνο ν Θεόο, ηίπνηα ιηγόηεξν. ζν ζπλερίδεη λα ππάξρεη
ε ζσκαηηθή ηνπ ζπλεηδεηόηεηα, ν πηζηόο είλαη ν „ππεξέηεο‟ θαη ν Θεόο
ν Κύξηόο ηνπ. Καη επί όζν δηάζηεκα αηζζάλεηαη θαλείο όηη είλαη
ρσξηζηόο από ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ, ε ζσκαηηθή ηνπ ζπλεηδεηόηεηα
ζπλερίδεη λα ππάξρεη. ηαλ όκσο πξννδεύζεη πέξα από ηα όξηα ηνπ
ζώκαηνο, ππεξάλσ ηνπ „εγώ‟ θαη ηνπ „δηθό κνπ‟, δελ ππάξρεη πιένλ
δηάθξηζε - ν πηζηόο θαη ν Θεόο είλαη Έλα θαη ην απηό. ην έπνο
Ρακάγηελα, ν Υάλνπκαλ έθζαζε ζ‟ απηό ην ηξίην ζηάδην κέζσ ηεο
απόιπηεο αθνζίσζήο ηνπ ζηνλ ξη Ράκα.
- Μπάκπα, από ην βηβιίν «Θετθό Σξαγνύδη» Κεθ. 3.
28 Ννεκβξίνπ 2011
Να θάλεηε ηηο πξάμεηο ζαο ρσξίο λα ιαρηαξάηε γηα ηα απνηειέζκαηα.
Μελ παξαπνληέζηε όηη δελ ιάβαηε δεκόζηα αλαγλώξηζε γηα ηηο δσξεέο
πνπ θάλαηε ζε θάπνην ίδξπκα. Σνπο θαξπνύο ησλ πξάμεσλ, είηε
θαιώλ είηε θαθώλ, πξέπεη εμ νινθιήξνπ λα ηνπο ππνζηείηε εζείο θαη
κόλν. Ο θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα απειεπζεξσζείηε από ηηο ζπλέπεηεο
ησλ πξάμεώλ ζαο, είλαη ην λα ηηο θάλεηε ράξηλ ησλ ίδησλ ησλ πξάμεσλ
θαη όρη ράξηλ ηνπ απνηειέζκαηόο ηνπο. Σόηε δελ ζα ζαο επηβαξύλνπλ
νύηε νη θαιέο, νύηε νη θαθέο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ απηώλ. Αλ
ιαρηαξάηε ηα νθέιε ησλ πξάμεώλ ζαο, πξέπεη λα είζηε
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πξνεηνηκαζκέλνη λα δερζείηε θαη ηπρόλ απώιεηεο απ‟ απηέο. Αλ π.ρ.
θαηαζθεπάζεηε έλα πεγάδη εθεί όπνπ ζπλαληώληαη ηέζζεξεηο δξόκνη,
αλακέλνληαο λα επαηλεζείηε επεηδή ζβήζαηε ηε δίςα αλζξώπσλ θαη
δώσλ, δελ κπνξείηε λα γιηηώζεηε από ηε κνκθή κε ηελ νπνία ζα
ρξεσζείηε, αλ θάπνηνο πέζεη κέζα ζην πεγάδη θαη πληγεί. Σν κπζηηθό
γηα κηα επηπρηζκέλε δσή είλαη ην λα εγθαηαιείςεηε ηελ επηζπκία γηα
ηνπο θαξπνύο ησλ πξάμεώλ ζαο (Κάξκα-Πάια-Σπάγθα/Karma-phalatyaga).
- Μπάκπα, από ηελ Οκηιία ηεο 14εο Ιαλνπαξίνπ 1965
29 Ννεκβξίνπ 2011
Ζ πξνζθόιιεζε ζην ζώκα πξνθαιεί ζιίςεηο θάζε ινγήο, αιιά θαη ηνπο
δύν ζπλνδνύο ηεο, δει. ηελ έιμε θαη ηελ απνζηξνθή. Απηά ηα δύν
πξνθύπηνπλ επεηδή ζεσξείηε θάπνηα πξάγκαηα θαη θαηαζηάζεηο σο
επεξγεηηθά, θαη άιια όρη - απηό όκσο είλαη κηα πιάλε. Παξόιν πνπ ην
γλσξίδεηε απηό, κεξηθέο θνξέο πξνζθνιιάζηε ζε θαηαζηάζεηο πνπ
ζεσξείηε επλντθέο θαη απνζηξέθεζηε θάπνηεο άιιεο. Από ηελ
πλεπκαηηθή ζθνπηά, δελ πθίζηαηαη θακία εθ ησλ δύν - ε δηάθξηζε
κεηαμύ ηνπο είλαη απιά κία πιάλε. Γελ ππάξρνπλ θαλ δύν, άξα πώο
κπνξεί λα ππάξρεη θαιό θαη θαθό; Σν λα βιέπεηε δύν εθεί όπνπ
ππάξρεη κόλν Έλα απνηειεί άγλνηα (Μάγηα). Ζ ζεκειηώδεο άγλνηα είλαη
ε πίζηε όηη είζηε ην ζώκα, θαη απηή ε πίζηε είλαη ε αηηία θάζε ζιίςεο.
Δμαζθεζείηε ζην λα δείηε κε ζετθή ζπλεηδεηόηεηα αληί ζσκαηηθήο
ζπλεηδεηόηεηαο θαη έηζη ζα ιπηξσζείηε από ηηο ζιίςεηο θαη ζα δείηε
πάληα γεκάηνη ραξά.
- Μπάκπα, από ην βηβιίν «Θετθό Σξαγνύδη» (Gita Vahini) Κεθ. 3
30 Ννεκβξίνπ 2011
Απηό πνπ ππάξρεη είλαη κόλν απηόο πνπ αληηιακβάλεηαη ηόζν ηελ
θαηάζηαζε ηνπ νλείξνπ όζν θαη απηήλ ηεο εγξήγνξζεο, δειαδή ην
„Δγώ‟. Γλσξίζηε όηη απηό ην „Δγώ‟ είλαη ηαπηόζεκν κε ην «Δθείλνο» δει.
είλαη ν Θεόο. Απηό κπνξείηε λα ην γλσξίζεηε κόλν κέζσ έληνλεο θαη
βαζηάο πλεπκαηηθήο άζθεζεο, πνπ δελ ακαπξώλεηαη από ηνλ ζπκό, ηνλ
θζόλν θαη ηελ απιεζηία, δει. ηα ειαηηώκαηα πνπ πεγάδνπλ από ην
κηθξό „εγώ‟. Πξέπεη λα παξαθνινπζείηε πξνζεθηηθά θαη λα ειέγρεηε
απηά ηα ειαηηώκαηα. ηαλ ζπκώλεηε, ελεξγείηε ζαλ λα θαηέρεζηε από
θάπνην θαθό πλεύκα, θαη ην πξόζσπό ζαο γίλεηαη άζρεκν θαη
ηξνκαθηηθό. πσο αλαβνζβήλεη ε θόθθηλε ιπρλία όηαλ πιεζηάδεη
θίλδπλνο, έηζη θαη ηα κάηηα θαη ην πξόζσπό ζαο γίλνληαη θόθθηλα θαη
δξνπλ σο πξνεηδνπνηεηηθά γηα ζαο. Να δίλεηε πξνζνρή ζ‟ απηό ην
ζήκα θαη κόιηο εκθαληζηεί λα απνκαθξύλεζηε αζόξπβα ζε έλα
κνλαρηθό κέξνο. Μελ αθήλεηε λα ζαο δηαθεύγνπλ θαθά ιόγηα. Από ηε
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ζηηγκή πνπ ζα αλαπηύμεηε ζνθία, ην κηθξό „εγώ‟ ζαο ζα εμαθαληζηεί
από κόλν ηνπ. Γη' απηό, λα αλαπηύμεηε ηε ζνθία θαη λα αζθείηε ηελ
θξηηηθή ζαο ηθαλόηεηα, γλσξίδνληαο όηη ε θύζε όισλ ησλ πιηθώλ
πξαγκάησλ είλαη εθήκεξε. Σόηε, ην „εγώ‟ ζαο ζα εθδεκήζεη από ην
πεδίν ηεο θαξδηάο ζαο θαη ζα θζάζεηε ζηε ιύηξσζε.
- Μπάκπα, από ην βηβιίν «Sathya Sai Speaks», Σόκνο 5νο,
Οκηιία ηεο 14εο Ιαλνπαξίνπ 1965.
1 Γεθεκβξίνπ 2011
Ο ξη Κξίζλα όηαλ ήηαλ κηθξόο, έζπαδε ηα πήιηλα θηνύπηα όπνπ
θύιαγαλ ην βνύηπξν νη βνζθνπνύιεο. Σν βαζύηεξν λόεκα απηήο ηεο
θαηλνκεληθήο ζθαλδαιηάο είλαη όηη ν ξη Κξίζλα έζπαδε έλα πιηθό
πεξίβιεκα θαη ζπκβνιηθά ηηο ιύηξσλε από ηηο εθήκεξεο
πξνζθνιιήζεηο ηνπο. Καηόπηλ νηθεηνπνηείην απηό πνπ αλέθαζελ Σνπ
αλήθε - ην βνύηπξν ηεο πίζηεο! Απηό ην βνύηπξν είλαη ην απνηέιεζκα
ηνπ εμαγληζκνύ ηνπ λνπ, δει. ηεο πλεπκαηηθήο πεηζαξρίαο ηεο απηνθάζαξζεο. Απηή ζαο βνεζά λα εμαιείςεηε ην ζπλαίζζεκα „Δίκαη ην
ζώκα‟ (deha-thathwa), θαη λα ην κεηαηξέςεηε ζηελ πεπνίζεζε „Δίκαη
ελζάξθσζε ηνπ Θείνπ‟ (dehi-thathwa). Πάξηε κηα κηθξή πνζόηεηα
ζαιαζζηλνύ λεξνύ θαη βάιηε ηελ ζε έλα κπνπθάιη - κέζα ζε ιίγεο
κέξεο ζα αλαπηύμεη κηα δπζάξεζηε νζκή. Αληηζέησο, όζνλ θαηξό ην
λεξό απηό παξακέλεη ζηε ζάιαζζα, δελ ζα ηνπ ζπκβεί ηίπνηα. Να
παξακέλεηε θη‟ εζείο ζηε ζάιαζζα ηεο Θεόηεηαο, σο κέξνο απηήο! Με
δηαρσξίδεηε θαη εμαηνκηθεύεηε ηνλ εαπηό ζαο. Πνηέ κελ απνκνλώλεηε
ηνλ εαπηό ζαο σο ζώκα (deha), μερσξηζηό από ηνλ Έλνηθό ηνπ (Dehi).
ζν δείηε κέζα ζηε πλεηδεηόηεηα ηνπ Θείνπ, θαλέλαο πόλνο, ζιίςε,
εγσηζκόο ή αιαδνλεία δελ ζα κπνξεί λα ζαο θειηδώζεη.
- Μπάκπα, Sathya Sai Speaks, Σόκνο 5νο, 29.1. 1965
2 Γεθεκβξίνπ 2011
Αλ θξαηάηε ηηο αηζζήζεηο ζαο πεξηνξηζκέλεο ζηε ζέζε πνπ ηνπο αλήθεη,
δελ ππάξρεη ιόγνο λα θνβάζηε. Μόλν όηαλ αξρίδνπλ λα επηθνηλσλνύλ
κε ηα αληηθείκελα γύξσ ηνπο, πξνθαινύλ ηνπο δίδπκνπο πεξηζπαζκνύο
ηεο ραξάο θαη ηεο ιύπεο. ηαλ αθνύηε θάπνηνλ λα ζαο δπζθεκεί,
ληώζεηε ζπκό θαη ζιίςε -δελ ζα αηζζαλζείηε όκσο θάηη παξόκνην, αλ ηα
ιόγηα ηνπ δελ θηάζνπλ ζη‟ απηηά ζαο. Ζ αηηία ηεο ιύπεο θαη ηνπ
δηδύκνπ ηεο, ηεο ραξάο, είλαη ε έιμε ησλ αηζζήζεσλ πξνο ηα
αληηθείκελα θαη ηηο θαηαζηάζεηο. ζν ππάξρεη ν επίγεηνο θόζκνο, δελ
κπνξείηε λα απνθύγεηε ηελ επαθή ησλ αηζζήζεσλ κε ηα γύξσ ηνπο.
Παξνκνίσο, γηα όζνλ θαηξό θέξεηε ζηνπο ώκνπο ζαο ην θνξηίν ησλ
πξνεγνύκελσλ γελλήζεώλ ζαο, δελ κπνξείηε λα απνθύγεηε ην δίδπκν
ραξάο-ιύπεο. κσο, ηη αμία έρεη ην λα πεξηκέλεηε λα ζηγάζνπλ ηα
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θύκαηα πξνηνύ βνπηήμεηε ζηε ζάιαζζα γηα θνιύκπη; Ο ζνθόο καζαίλεη
ην πώο λα απνθεύγεη ηα ρηππήκαηα ησλ θπκάησλ όηαλ μεζπνύλ ζηελ
αθηή θαη ην λα κελ παξαζύξεηαη απ‟ απηά όηαλ ππνρσξνύλ πάιη πξνο
ηα πίζσ. Θσξαθηζηείηε κε ηελ παλνπιία ηεο θαξηεξίαο (thithiksha), θαη
αληηκεησπίζηε έηζη ηα πιήγκαηα θαη ηεο θαιήο θαη ηεο θαθήο ηύρεο.
Καξηεξία ζεκαίλεη απόιπηε αηαξαμία έλαληη ησλ αληηζέησλ
θαηαζηάζεσλ, δει. ην λα αληηκεησπίδεηε ηε δπαδηθόηεηα κε ζάξξνο θαη
γελλαηόηεηα.
- Μπάκπα
3 Γεθεκβξίνπ 2011
Ζ ζηαζεξή επηδίσμή ζαο πξέπεη λα είλαη ην λα απνβάιεηε ηε ζσκαηηθή
ζπλεηδεηόηεηα. Απηή ηελ επηδίσμε πξέπεη λα ηελ εθθξάδεηε ζηελ
πξάμε ζαλ πλεπκαηηθή πεηζαξρία (nishtha) θαη εθπαίδεπζε ησλ
αηζζήζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζαο (sikshana). Σν λεξό ή ε θσηηά
δελ κπνξνύλ από κόλα ηνπο λα θηλήζνπλ έλα ηξαίλν. Πξέπεη λα
ζπλεξγαζηνύλ πεηζαξρεκέλα κεηαμύ ηνπο γηα λα παξαρζεί έλα ηξίην
ζηνηρείν: ν αηκόο, ν νπνίνο ζα θηλήζεη ην ηξαίλν. πλεπώο, λα ζεσξείηε
ηελ πεηζαξρία ζεκαληηθόηεξε θαη από ηελ ηξνθή αθόκα. Απηό ην ζώκα
(deha) δελ είλαη παξά έλα εξγαιείν γηα λα βηώζεηε ηνλ Δζσηεξηθό
Κάηνηθό ηνπ (Dehi). Mε απνθαζηζηηθόηεηα θαη πίζηε λα ηξέθεηε ην
πλεύκα ζαο κε ηόζε θξνληίδα θαη πξνζνρή, όζν ηξέθεηε ην ζώκα ζαο.
Θα επηηύρεηε ηελ έλσζε κε ηνλ Δζσηεξηθό Κάηνηθν κόλν όηαλ
θαηαζηγάζεηε ηηο αλεζπρίεο θαη ηαξαρέο ηνπ λνπ θαη επηηύρεηε ηελ
απόιπηε εξεκία θαη γαιήλε. πνηα θη αλ είλαη ε πλεπκαηηθή νδόο πνπ
έρεηε επηιέμεη - αθνζίσζε ζηνλ Θεό, ζνθία ή αληδηνηειήο δξάζε,
πξέπεη λα ζαο νδεγεί ζηελ επίηεπμε ηεο αηαξαμίαο θαη ηεο γαιήλεο. Γηα
λα δηαζρίζεηε κε αζθάιεηα ηα ηξηθπκηζκέλα λεξά ησλ γελλήζεσλ θαη
ζαλάησλ, πξέπεη λα ρηίζεηε απηή ηελ αλζεθηηθή θαη αζθαιή γέθπξα
πνπ νλνκάδεηαη „αθιόλεηε πεηζαξρία‟ (nishtha).
- Μπάκπα, Sathya Sai Speaks, Σόκνο 5νο, 29 Ιαλ. 196516.
4 Γεθεκβξίνπ 2011
Γεληθά, νη άλζξσπνη αλαδεηνύλ κόλν ηελ επηπρία θαη ηε ραξά - ζε
θακία πεξίπησζε δελ επηζπκνύλ ηε δπζηπρία θαη ηε ζιίςε!
Αληηκεησπίδνπλ ηελ επηπρία θαη ηε ραξά ζαλ ηνπο πην ζηελνύο θίινπο
ηνπο, ελώ ηε δπζηπρία θαη ηε ζιίςε ζαλ νξθηζκέλνπο ερζξνύο ηνπο.
Απηό όκσο είλαη κεγάιν ιάζνο. ηαλ είζηε επηπρηζκέλνη, ν θίλδπλνο
ηεο ζιίςεο είλαη κεγάινο. Δπίζεο, ζαο θαηαηξέρεη ν θόβνο κήπσο
16

εκ.η.κεη.: Πξόθεηηαη γηα ηε ζεηξά «Οκηιίεο ηνπ ξη άηπα άη Μπάκπα»
πνπ δελ έρεη αθόκα κεηαθξαζηεί ζηα Διιεληθά. Γη‟ απηό αθήλνπκε ηνλ ηίηιν
ζηα Αγγιηθά.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2011 40

ράζεηε ηελ επηπρία ζαο. Ζ δπζηπρία όκσο παξαθηλεί ηε δηεξεύλεζε, ηε
δηάθξηζε, ηελ απηνεμέηαζε, θαζώο θαη ην θόβν κήπσο ζπκβνύλ αθόκα
ρεηξόηεξα πξάγκαηα. αο αθππλίδεη από ηελ λσζξόηεηα θαη ηελ
ππεξνςία. Να αληηκεησπίδεηε ηηο δπαδηθόηεηεο ηεο δσήο κε θαξηεξία
(thithiksha). Αιιά πξνζέμηε, ε θαξηεξία είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ
ππνκνλή (Sahana). Τπνκνλή ζεκαίλεη ην λα αλέρεζηε θάηη, ην λα ην
ππνκέλεηε ή λα ην πθίζηαζηε επεηδή δελ έρεηε άιιε επηινγή. Καξηεξία
είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ λα ππεξληθάηε θάηη, αιιά ζπλάκα λα αδηαθνξείηε
γη‟ απηό - απηό είλαη πλεπκαηηθή πεηζαξρία. Σν λα αλέρεζηε ηνλ
εμσηεξηθό θόζκν ηεο δπαδηθόηεηαο κε εζσηεξηθή αηαξαμία θαη γαιήλε
είλαη ε πλεπκαηηθή νδόο πνπ ζα ζαο νδεγήζεη ζηε ιύηξσζε. Να ηα
ππνκέλεηε όια, αιιά κε αλαιπηηθή δηάθξηζε - απηό ην είδνο ππνκνλήο
ζα ζαο απνθέξεη θαιά απνηειέζκαηα.
- Μπάκπα
5 Γεθεκβξίνπ 2011
Απνζπαζηείηε από ηηο αηζζήζεηο. Μόλν ηόηε ζα ιάκςεη ην Θείν Πλεύκα
πνπ ελνηθεί κέζα ζαο (Άηκα). Ο λνπο πξέπεη λα απνκαθξπλζεί από
ηνπο ησξηλνύο θίινπο ηνπ, ηηο αηζζήζεηο, θαη λ‟ αξρίζεη λα αθνινπζεί
πηζηά ηνλ θύξηό ηνπ, ηε δηάλνηα. Με απιά ιόγηα, ε ήξα πξέπεη λα
ρσξηζηεί από ην ζηηάξη κε ηελ άζθεζε ηεο δηάθξηζεο. ηαλ αλάβεηε έλα
θεξί ζ‟ έλα δσκάηην κε πέληε παξάζπξα πνπ είλαη όια αλνηρηά, ν
άλεκνο ζα ζβήζεη ηε θιόγα. Γηα λα δηαηεξεζεί ζηαζεξά αλακκέλν ην
θεξί, πξέπεη λα θιείζεηε ηα παξάζπξα. Οη αηζζήζεηο είλαη ηα
παξάζπξα, ε δε θιόγα είλαη ν λνπο πνπ ζπγθεληξώλεηαη ζηνλ έλα θαη
κνλαδηθό ζθνπό ηεο δσήο: απηόλ ηεο πξαγκάησζεο ηνπ Θενύ. Ση
γλσξίδνπλ νη πξνο ηα έμσ ζηξεθόκελεο αηζζήζεηο απ‟ απηή ηε
γιπθύηεηα; Οη βάηξαρνη πνπ ρνξνπεδνύλ γύξσ από έλαλ ισηό, δελ
έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ην λέθηαξ πνπ πεξηέρεη απηό ην άλζνο. Μόλε ε
δηάλνηα κπνξεί λα ζαο απνθαιύςεη απηή ηελ επδαηκνλία. Να εζηηάδεηε
ηηο επηζπκίεο ζαο ζε πξάγκαηα πνπ δηαξθνύλ θαη ζαο ηξέθνπλ
πλεπκαηηθά, όρη ζε πξάγκαηα πνπ είλαη κελ θαληαρηεξά, αιιά ζαο
θζείξνπλ.
Μπάκπα, Sathya Sai Speaks: Σόκνο 5νο, 29 Ιαλ. 1965.
6 Γεθεκβξίνπ 2011
Ζ επηπρία θάλεη ηνλ άλζξσπν λα ιεζκνλεί ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πξνο
ηνλ εαπηό ηνπ σο αλζξώπηλνπ όληνο. Σνλ ζύξεη πξνο ηνλ εγσηζκό, ν
νπνίνο πάιη ηνλ νδεγεί ζε ακαξηίεο. Ζ επηπρία θαιύπηεη κε έλα αόξαην
πέπιν ηα βηώκαηα πνπ ζθιεξαγσγνύλ ηνλ άλζξσπν. Δπίζεο ηνπ
θαηαηξώγεη ό,ηη απνζέκαηα αμίαο έρεη θαη αθππλίδεη κέζα ηνπ θαηώηεξα
θαη επηειή πάζε. Αληηζέησο, ε ζιίςε θάλεη ηνλ άλζξσπν λα βξίζθεηαη
ζε εγξήγνξζε θαη λα επαγξππλεί. Ζ δπζηπρία ηνλ θάλεη λα ζθεθηεί θαη
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ηνλ νδεγεί ζηελ απην-βειηίσζε. Δπίζεο ηνπ ραξίδεη λέα θαη πνιύηηκα
βηώκαηα θαη θσηίδεη ηελ αμία ηεο επηπρίαο. πλεηδεηνπνηήζηε ινηπόλ όηη
ε επηπρία θαη ε δπζηπρία είλαη αδηαρώξηζηεο - δελ κπνξείηε λα
δηαιέμεηε κόλν ηε κία! Να αληηκεησπίδεηε ηηο δπζθνιίεο, ηα
πξνβιήκαηα θαη ηνπο πόλνπο ζαλ θίινπο ζαο ή αλ δελ κπνξείηε,
ηνπιάρηζηνλ κελ ηα βιέπεηε ζαλ ερζξνύο ζαο! Σν θαιύηεξν απ‟ όια
είλαη λα ζεσξείηε ηόζν ηελ επηπρία, όζν θαη δπζηπρία ζαλ δώξα ηνπ
Θενύ! Απηόο είλαη ην επθνιόηεξν πλεπκαηηθό κνλνπάηη γηα ηε ιύηξσζή
ζαο.
- Μπάκπα, «Σν Θετθό Σξαγνύδη» (Geeta Vahini), Κεθ. 4ν.
7 Γεθεκβξίνπ 2011
Αιεζηλόο ήξσαο είλαη ην άηνκν κε ζηαζεξό ραξαθηήξα πνπ δελ
ηαξάδεηαη νύηε ζην ειάρηζην από ηα ζθακπαλεβάζκαηα πνπ
πξνθαινύλ ηα ηξηθπκηζκέλα θύκαηα ηνπ σθεαλνύ ηεο δσήο. Έλαο
ηέηνην άηνκν πνηέ δελ ράλεη ηελ απηνθπξηαξρία ηνπ – απηή γίλεηαη
κέξνο ηεο θύζεο ηνπ! Απηόο πνπ ηεξεί ζηαζεξά ην πξόγξακκα ηεο
πλεπκαηηθήο ηνπ πεηζαξρίαο, όπνηνη θη αλ είλαη νη ειθπζηηθνί πεηξαζκνί,
ή άιιεο απνζπάζεηο, είλαη ζνθόο, γη‟ απηό ηνλ απνθαινύλ θαη
«Dheera». «Dhee» ζεκαίλεη δηάλνηα, ε νπνία είλαη ε αιεζηλή ηδηόηεηα
ηνπ αλζξώπνπ. Απηό πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ήξσα δελ είλαη νύηε ε
πεξηβνιή, νύηε ην κνπζηάθη. Ζ αιεζηλή αλζξσπηά ζαο αλζίδεη κόιηο
απνβάιεηε ηε δπαδηθόηεηα ηεο ραξάο θαη ηεο ιύπεο, γη‟ απηό όια ζαο
ηα επηηεύγκαηα πξέπεη λα είλαη ε θαηάθηεζε απηώλ ησλ δύν. Ζ λίθε
ζαο πξέπεη λα είλαη επί ησλ εζσηεξηθώλ ερζξώλ ζαο, αληί ησλ
εμσηεξηθώλ. Σόηε απηό πνπ ζα θεξδίζεηε είλαη ε αζαλαζία! Σα
πξάγκαηα ηνπ θόζκνπ ηνύηνπ δελ κπνξνύλ λα ζαο ραξίζνπλ απηή ηελ
θαηάζηαζε ζείαο επδαηκνλίαο. ηαλ πξαγκαηηθά θαη αθιόλεηα
πςσζείηε ππεξάλσ ραξάο θαη ιύπεο, ε επδαηκνλία πνπ ζ‟ απνθηήζεηε
είλαη απόιπηε, αλεμάξηεηε θαη πιήξεο.
- Μπάκπα, «Σν Θετθό Σξαγνύδη», Κεθ.4.
8 Γεθεκβξίνπ 2011
Να εζηηάδεηε πάληα ηνλ λνπ ζαο ζε πςειόθξνλεο ζθέςεηο. ηαλ ν
αέξαο γεκίζεη κηα κπάια πνδνζθαίξνπ, παίξλεη ηε κνξθή ηεο κπάιαο.
ηαλ γεκίδεη έλα κπαιόλη, παίξλεη ην ζρήκα ηνπ κπαινληνύ.
Παξνκνίσο, ν λνπο πξνζιακβάλεη ηε κνξθή ησλ πξαγκάησλ ζηα
νπνία πξνζειώλεηαη: εάλ εζηηάδεηαη ζε αζήκαληα, „κηθξά‟ πξάγκαηα,
γίλεηαη κηθξόο, ελώ εάλ εζηηάδεηαη ζε πςειόθξνλεο θαη κεγαινπξεπείο
ηδέεο, γίλεηαη αλώηεξνο, επγελήο θαη κεγαινπξεπήο. Ζ θσηνγξαθηθή
κεραλή θσηνγξαθίδεη απηό πξνο ην νπνίν ηε ζηξέθνπκε, θαη αθξηβώο
ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ λνπ. Να ρξεζηκνπνηείηε ηελ θξηηηθή ζαο
ηθαλόηεηα πξνηνύ αλαπηύμεηε πξνζθόιιεζε. Δάλ ε πξνζθόιιεζή ζαο
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είλαη πξνο ηνλ/ηελ ζύδπγν θαη ηα παηδηά, ηα θηήκαηα θαη ηα αθίλεηα,
ηνπο ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο θαη ην ππόινηπό ηνπο, ζα λνηώζεηε
ζιίςε όηαλ απηά ιηγνζηεύνπλ. Αλαπηύμηε εηιηθξηλή θαη αθιόλεηε
πξνζθόιιεζε ζηνλ Θεό θαη ε αγάπε θαη ε αθηηλνβνιία ζαο ζα
απμεζνύλ. Ζ αθνζίσζή ζαο ζηνλ Θεό δελ κεηξηέηαη από ηηο ράληξεο
ηνπ θνκπνζθνηληνύ ζαο ή από ην κήθνο ηεο γελεηάδαο πνπ αθήλεηε,
νύηε ε ιαηξεία ζαο από ηα άλζε πνπ βάδεηε ζηηο εηθόλεο, ή από ην
ιηβάλη πνπ θαίηε. Κξίλεζηε από ηελ πλεπκαηηθή ζαο πεηζαξρία, ην είδνο
ησλ ζθέςεώλ ζαο θαη ηνλ έιεγρν πνπ αζθείηε ζηηο αηζζήζεηο ζαο.
- Μπάκπα, Sathya Sai Speaks, 29 ΙΑΝ. 1965.
9 Γεθεκβξίνπ 2011
Πξέπεη λα δξάηε κε ηνλ λνπ ζαο ζηαζεξά αηάξαρν απέλαληη ζηηο
θαινηπρίεο θαη ηηο απνηπρίεο, ην θαιό θαη ην θαθό. Δάλ δελ εμαγλίζεηε
θαη δελ εθπαηδεύζεηε ηε δηάλνηά ζαο κ‟ απηόλ ηνλ ηξόπν, ζα ζαο ζηαζεί
αδύλαην λα απνβάιεηε ηελ πξνζθόιιεζε ηνπο θαξπνύο ησλ πξάμεώλ
ζαο θαη λα ζπλερίζεηε λα δξάηε κόλν από θαζήθνλ θαη αθνζίσζε.
Καιιηεξγήζηε απηή ηε ζηάζε ηνπ λνπ θαη κε ηε βνήζεηά ηνπ, ιπηξσζείηε
από ηα δεζκά ησλ πξάμεώλ ζαο (Karma). Μπνξεί λα πείηε όηη
πξνηηκάηε λα απέρεηε από ηε δξάζε, παξά λα εθαξκόζεηε ηε δύζθνιε
πεηζαξρία ηεο απάξλεζεο από ηα απνηειέζκαηά ηεο. Απηό όκσο είλαη
αδύλαην! Σν λα δξάηε (Karma) είλαη θάηη ην αλαπόθεπθην - νύηε γηα κηα
ζηηγκή δελ κπνξεί ν άλζξσπνο λα απαιιαγεί από ηε δξάζε. Κάζε
πξάμε (Karya) ή δξαζηεξηόηεηα έρεη κηα αξρή θαη έλα ηέινο, όκσο ε
δξάζε ρσξίο επηζπκία γηα ην απνηέιεζκα (Nishkama Karma), δελ έρεη
- απηή είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν. ηαλ ε δξάζε γίλεηαη
πξνζβιέπνληαο ζηα νθέιε ή θέξδε πνπ ζα απνθέξεη, αλαπόθεπθηα
ζα ππνζηείηε ηηο ηπρόλ απώιεηεο, πόλνπο, αθόκα θαη ηελ ηηκσξία πνπ
ζπλεπάγεηαη. Αληηζέησο, ε ρσξίο επηζπκία δξάζε ζάο ιπηξώλεη απ‟
όια απηά.
- Μπάκπα, «Σν Θετθό Σξαγνύδη», Κεθ. 4.
10 Γεθεκβξίνπ 2011
Ζ πλεπκαηηθή αμία ζαο δελ κεηξηέηαη από ηνλ αξηζκό ησλ λαώλ πνπ
έρεηε επηζθεθζεί, ε ηελ πνζόηεηα θαη ην θόζηνο ησλ αλαζεκάησλ πνπ
έρεηε πξνζθέξεη εθεί. Μελ ππνινγίδεηε ηνλ ρξόλν πνπ αθηεξώζαηε
ζηελ άζθεζε ηεο επαλάιεςεο ηνπ Ολόκαηνο ηνπ Θενύ θαη
ελζνπζηάδεζηε γη‟ απηό - θαιύηεξα λα ππνινγίδεηε ηνλ ρξόλν πνπ έρεηε
ζπαηαιήζεη καθξηά από ηνλ Θεό, θαη λα κεηαληώλεηε. Πώο ε Μεηέξα
ίηα ζην έπνο Ρακάγηελα αληηκεηώπηδε γελλαία ηνπο ριεπαζκνύο, ηηο
πξνζβνιέο θαη ηα ςπρηθά βάζαλα απηώλ πνπ ηεο επηηίζνληαλ ζηε
Λάλθα; Ση ηεο ράξηζε απηό ην ςπρηθό ζζέλνο; Ζ επαλάιεςε ηνπ
Ολόκαηνο ηνπ Θενύ θαη ηίπνηε άιιν. Πάληνηε λα ζπκάζηε όηη ν πόζνο,
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ν ζπκόο, ε απιεζηία θαη ην κίζνο δελ κπνξνύλ πνηέ λα ζπλππάξρνπλ
κε ηε Θεόηεηα. Έλα γεπζηηθό έδεζκα, ζα γίλεη αθαηάιιειν πξνο
βξώζε, αλ πέζεη κέζα ηνπ έζησ θαη κηα ζηαγόλα πεηξειαίνπ. Μηα θαθή
ζθέςε ή πξάμε είλαη αξθεηή γηα λα θαηαζηξέςεη ηελ πλεπκαηηθή
πεηζαξρία πνπ απνθηήζαηε κε ηόζν θόπν επί ηόζα ρξόληα. Να έρεηε ην
λνκα ηνπ Θενύ πάληνηε ζηηο ζθέςεηο ζαο θαη ζα κπνξείηε λα
αςεθάηε νπνηαδήπνηε ζπκθνξά.
- Μπάκπα, Sathya Sai Speaks, 29 Ιαλ. 1965.
11 Γεθεκβξίνπ 2011
Αλ επηζπκείηε ηνπο θαξπνύο ησλ πξάμεώλ ζαο ζα γελληέζηε μαλά θαη
μαλά, αηρκάισηνη απηήο ηεο επηζπκίαο. Απνβάιεηε ινηπόλ απηή ηελ
επηζπκία – έηζη ζα ιπηξσζείηε από ηελ αζηακάηεηε ξνή γελλήζεσλ θαη
ζαλάησλ. Σν βαζηθό πξάγκα ζηε δσή είλαη λα επηκέλεηε κε ζπλέπεηα
ζην ζθνπό ζαο. Ο δε ζθνπόο ζαο πξέπεη λα είλαη ε δξάζε, όρη νη
θαξπνί ηεο δξάζεο. Να γλσξίδεηε όηη ε επηζπκία γηα ηνπο θαξπνύο ησλ
πξάμεώλ ζαο είλαη έλδεημε ηεο ππεξ-δξαζηήξηαο, επηζεηηθήο
ηδηνζπγθξαζίαο (Ράηδν Γθνύλα), πνπ θαηαιήγεη ζε ζηελνρώξηεο θαη
πόλν. Αλ πάιη επηιέμεηε ηε κε-δξάζε, δει. ην λα παξακέλεηε άπξαγνη,
απηό είλαη έλδεημε ηεο λσζξήο ηδηνζπγθξαζίαο (Σάκν Γθνύλα), πνπ
νδεγεί ζηελ άγλνηα! Απηή ε ηδηνζπγθξαζία είλαη αθόκα ρεηξόηεξε από
ηελ πξνεγνύκελε. Απηό ην δίδαγκα δελ ήηαλ κόλν γηα ηνλ Αξηδνύλα απηή ηε ζπκβνπιή ν Θεόο ηελ πξνόξηδε γηα θάζε πλεπκαηηθό
αλαδεηεηή θαη γηα νιόθιεξε ηελ αλζξσπόηεηα.
- Μπάκπα, «Σν Θετθό Σξαγνύδη», Κεθ.4.
12 Γεθεκβξίνπ 2011
Ο αγξόο ηεο θαξδηάο ζαο πξέπεη λα θαζαξηζηεί από ηνπο ζάκλνπο θαη
ηα αγθάζηα. Πξέπεη λα νξγσζεί, λα πνηηζηεί θαη λα πγξαλζεί ζε βάζνο.
Μεηά πξέπεη λα θπηέςεηε ηνπο ζπόξνπο βαζηά κέζα ζην ρώκα ηνπ, όρη
λα ηνπο ζθνξπίζεηε ζηελ επηθάλεηά ηνπ. Μόλν αθνύ θπηέςεηε ηνπο
ζπόξνπο, πνηίζεηε ηνλ αγξό, βγάιεηε ηα αγξηόρνξηα, απνκαθξύλεηε ηα
αδέζπνηα γειάδηα, ξίμεηε θνπξηά ζηα λεαξά θπηά, ςεθάζεηε κε
παξαζηηνθηόλα, ζα ζηαζεί δπλαηό λα ζεξίζεηε κία πινύζηα ζπγθνκηδή.
Πλεπκαηηθή πεηζαξρία (Sadhana) ζεκαίλεη θαη ζπκπεξηιακβάλεη θάζε
έλα απ‟ απηά ηα βήκαηα. Δάλ ε όξαζε, ν ραξαθηήξαο, νη ζθέςεηο θαη ηα
ζπλαηζζήκαηά ζαο είλαη ζηξεβιά θαη πνλεξά, πώο κπνξεί ε αθνζίσζή
ζαο ζηνλ Θεό λα θπηξώζεη ή θαλ λα αλζήζεη; Δάλ ε ιπρλία δελ θαίεη,
ζεκαίλεη όηη δελ ηελ έρεηε αλάςεη! Ζ πλεπκαηηθή ζαο πξόνδνο είλαη
απηό πνπ αληαλαθιάηαη ζε εζάο ζαλ Υάξε ηνπ Θενύ. Ζ παξαθκή ζαο
αληαλαθιάηαη σο απνπζία απηήο ηεο Υάξεο. Αζρνιεζείηε κε
δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα θαηεπζύλνπλ ηε δηάλνηα θαη ηνλ λνπ ζαο ζε
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ζετθά θαη αγηαζκέλα κνλνπάηηα – ηόηε ζα θεξδίζεηε ηελ πινύζηα Υάξε
Σνπ κέζσ ηεο αμηέπαηλεο δξάζεο ζαο.
- Μπάκπα, Sathya Sai Speaks, Σόκνο 5νο, 29 Ιαλ. 1965.
13 Γεθεκβξίνπ 2011
Οη άλζξσπνη θάλνπλ πξάμεηο σζνύκελνη από ηελ επηζπκία ησλ
απνηειεζκάησλ πνπ ζα απνθνκίζνπλ απ‟ απηέο. Δάλ κηα πξάμε δελ
απνδώζεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, δελ ηελ μαλαθάλνπλ. Οθέιε,
θέξδε, αληακνηβέο, απνηειέζκαηα - κόλν απηά επηδηώθεη ν άλζξσπνο.
Απηόο ν θαλόλαο όκσο, δελ ηζρύεη γηα θείλνπο πνπ παίξλνπλ ηελ
Μπάγθαβαλη Γθίηα ζηα ρέξηα ηνπο γηα λα πηνπλ ην λέθηαξ ηνπ
κελύκαηνο ηνπ Θενύ. Γελ ιαρηαξνύλ όινη νη άλζξσπνη ην λέθηαξ - αλ
εζείο ην ιαρηαξάηε, είλαη πξνθαλέο όηη πνζείηε ηελ αηώληα ραξά θαη
ιύηξσζε. Σόηε, πξέπεη λα πιεξώζεηε ην ηίκεκα ηνπ λα απνβάιεηε ηελ
επηζπκία γηα ηνπο θαξπνύο ησλ πξάμεώλ ζαο θαη λα αθηεξώζεηε ηα
πάληα ζηα πόδηα ηνπ Θενύ. Να απέρεηε από ηελ ακαξηία, ηελ αδηθία,
ηε θαπιόηεηα θαη ηηο ακαξησιέο ζπλήζεηεο. Να κελ πξνζβάιιεηε ηνπο
κεγαιύηεξνπο, λα κελ εγθαηαιείπεηε ηνπο ελάξεηνπο, λα κελ
πιεγώλεηε ηνλ απηνζεβαζκό ησλ θαιώλ. Αθηεξώζηε ηε δσή ζαο ζηελ
πξνζπάζεηα ηεο εδξαίσζεο ηεο εηξήλεο θαη ηεο αθζνλίαο ζηνλ θόζκν.
Αθόκα θαη αλ πξέπεη λα αγσληζηείηε γη‟ απηό, θαηαλνήζηε όηη ην δίθαην
αλακθηζβήηεηα ζα ληθήζεη.
- Μπάκπα, «Σν Θετθό Σξαγνύδη», Κεθ. 4.
14 Γεθεκβξίνπ 2011
Πάληνηε λα έρεηε ην λνπ ζαο εζηηαζκέλν ζην λόεκα θαη ην ζθνπό ηεο
δσήο θαη λα βηώλεηε θαη ηα δύν. Δζείο θαη ην Απόιπην Αηώλην Θείν είζηε
Έλα, δελ είζηε ην άηνκν, ην εθήκεξν θαη ρσξηζηό. Πάληνηε λα δξάηε
ζύκθσλα κε απηή ηελ αξρή. Να ζπλερίδεηε ηνλ δηαινγηζκό ζαο κέρξηο
όηνπ εμαθαληζηεί ε επίγλσζε όηη θάλεηε δηαινγηζκό ή θάπνηα
πλεπκαηηθή άζθεζε. Ξεράζηε ην «εγώ», αθήζηε ην λα δηαιπζεί θαη λα
ζπγρσλεπζεί κε όια ηνπ ηα επίπεδα ζπλεηδεηόηεηαο. Τπάξρνπλ
κεξηθνί, πνπ ελώ δηαινγίδνληαη, ρηππνύλ ηα θνπλνύπηα πνπ ηνπο
ελνρινύλ! ρη, πξέπεη λα βπζίδεζηε ζε δηαινγηζκό κέρξηο όηνπ
ππεξβείηε όια ηα ζσκαηηθά εξεζίζκαηα. Ο Βαικίθη, ν ζπγγξαθέαο ηεο
Ρακάγηελα, θαιύθζεθε από νιόθιεξε κπξκεγθνθσιηά πνπ
αλαπηύρζεθε πάλσ ηνπ. Οη άλζξσπνη αλαθάιπςαλ ηελ ύπαξμή ηνπ
από ηελ ςαικσδία ηνπ Ολόκαηνο „Ράκα‟ πνπ αθνπγόηαλ κέζα από ην
ινθίζθν ησλ κπξκεγθηώλ! Αγλνήζηε ην ζώκα (Deha) γηα λα κπνξέζεηε
λα αλαθαιύςεηε ηνλ Έλνηθό ηνπ (Dehi). Μελ ζαο απνξξνθνύλ ηα
εμσηεξηθά ζηνιίδηα. Αληί γη‟ απηά, ζηξαθείηε βαζηά κέζα ζαο θαη
αλαθαιύςηε ηελ εζσηεξηθή ζαο ιακπξόηεηα θαη κεγαινπξέπεηα.
- Μπάκπα, Sathya Sai Speaks, Σόκνο 5νο, 29 Ιαλ. 1965.
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15 Γεθεκβξίνπ 2011
Δάλ πξνζβιέπεηε ζηνπο θαξπνύο ησλ πξάμεώλ ζαο, ζα ζαο
θαηαηξέρεη ην άγρνο, ε αγσλία θαη ε αλεζπρία. Ίζσο ξσηήζεηε: «Αλ
πξέπεη λα εγθαηαιείςσ ηνπο θαξπνύο ησλ πξάμεώλ κνπ, πώο ζα
δήζσ;» Δγώ όκσο ζαο εξσηώ: γηαηί είζηε ιηπόςπρνη, γηαηί αλεζπρείηε;
Δθείλνο πνπ ζαο έρεη δηαβεβαηώζεη όηη «Θα θξνληίδσ γηα όιεο ζαο ηηο
αλάγθεο, εγθόζκηεο θαη πλεπκαηηθέο17», είλαη απνιύησο βέβαην όηη ζα
ζαο θξνληίζεη. Θα ζαο δώζεη ηνπο ηξόπνπο θαη ηα κέζα γηα λα
απνθηήζεηε όια ηα όζα ρξεηάδεζηε. Ο αλαδεηεηήο (Karmayogi) πνπ
έρεη πηα κάζεη ην κπζηηθό ηεο ζπλπθαζκέλεο κε ηελ απηνζπζία δξάζεο
(Phala thyaga), πξέπεη λα έρεη αηάξαρν θαη γαιήλην λνπ (Sama
buddhi), θαη όρη λνπ πξνζεισκέλν ζηνλ θόζκν (Sanga buddhi), δηόηη
έλαο ηέηνηνο λνπο ζα ηνλ θάλεη λα ζθέπηεηαη: «Απηή ε πξάμε είλαη δηθή
κνπ, ηα απνηειέζκαηά ηεο νθείινληαη ζηηο πξνζπάζεηέο κνπ. Δγώ είκαη
απηόο πνπ ηα δηθαηνύηαη». Σέηνηεο ζθέςεηο θάλνπλ ηνλ πξάηηνληα
δέζκηό ηνπο. Ο ξη Κξίζλα ζηελ Μπάγθαβαλη Γθίηα δηδάζθεη: «Σν
ηειηθό απνηέιεζκα όισλ ησλ πλεπκαηηθώλ αζθήζεσλ είλαη ε επίηεπμε
ηεο αηαξαμίαο18». Ο άλζξσπνο νθείιεη λα εμπςσζεί ππεξάλσ απηνύ
ηνπ λνπ, ηνπ πξνζεισκέλνπ ζηα εγθόζκηα, θαη λα πξνζπαζήζεη λα
θζάζεη ζηελ αηαξαμία θαη ηε γαιήλε.
- Μπάκπα, «Σν Θετθό Σξαγνύδη», Κεθ. 5.

Λόγσ ειείςεσο ρώξνπ, νη ζθέςεηο γηα ην
2ν δεθαπελζήκεξν ηνπ Γεθεκβξίνπ ζα
δεκνζηεπζνύλ ζην επόκελν ηεύρνο.

17
18

“Yogakshemam Vahamyaham”
“Samathwam Yogamuchyathe”
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30ε ΣΔΛΔΣΖ ΑΠΟΝΟΜΖ ΠΣΤΥΗΧΝ
ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΡΗ ΑΣΤΑ ΑΨ
Γειώλσ ππεύζπλα θαη ππόζρνκαη όηη, εάλ κνπ παξαρσξεζεί ν
ηίηινο γηα ηνλ νπνίν έρσ πξνηαζεί, ζα ζπκπεξηθέξνκαη ζηελ
θαζεκεξηλή δσή θαη ζηελ νκηιία κνπ, θαζώο θαη ζηηο ζθέςεηο, ζηα
ιόγηα θαη ζηηο πξάμεηο κνπ, όπσο αξκόδεη ζηα κέιε ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ξη άηπα άη. Τπόζρνκαη όηη ζα ππνζηεξίδσ κε
θάζε ηθκάδα ηεο δύλακήο κνπ θαη ζε θάζε επθαηξία, ην ζθνπό ηεο
αιεζηλήο κάζεζεο, ηεο αλζξσπηάο, ηνπ ήζνπο θαη ηεο
πλεπκαηηθόηεηαο. Καη όζν πεξλάεη από ην ρέξη κνπ, ζα είκαη
ππέξκαρνο θαη ζα πξνάγσ ηελ θνηλσληθή θαη γεληθή επεκεξία ησλ
ζπκπαηξησηώλ θαη ζπλαλζξώπσλ κνπ.
Όξθνο Απνθνίηεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ξη άηπα άη

Η

30ε Σειεηή Απνλνκήο Πηπρίσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ξη
άηπα άη (Π) έιαβε ρώξα ζηελ Αίζνπζα άη
Κνπιβάλη, ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ, ζηηο 22 Ννεκβξίνπ
2011, ελώπηνλ ηεο Θείαο Παξνπζίαο.
αλ ζήκεξα, πξηλ από ηξηάληα ρξόληα, ην 1981, ν Μπαγθαβάλ
ξη άηπα άη Μπάκπα ίδξπζε απηό ην κνλαδηθό Παλεπηζηήκην κε
θύξην ζθνπό λα δηαπιάζεη γπλαίθεο θαη άλδξεο κε ραξαθηήξα.
Δπηζπκνύζε νη θνηηεηέο ηνπ λα έρνπλ αθαδεκατθή κόξθσζε, κε
θνηλσληθέο επαηζζεζίεο θαη λα είλαη πλεπκαηηθά ζπλεηδεηνπνηεκέλνη,
έηζη ώζηε λα γίλνπλ παξαδείγκαηα πξνο κίκεζε θαη θηλεηήξηνη
κνρινί γηα αιιαγή ζηελ θνηλσλία. Ο Μπαγθαβάλ ζεκειίσζε ην
Παλεπηζηήκην πάλσ ζηηο γξακκέο ελόο ζύγρξνλνπ Γθνπξνύθνπια,
κε ηνπο δαζθάινπο ηνπ λα παίξλνπλ ην ξόιν ηνπ Γθνπξνύ πνπ
πιάζεη ηελ πξνζσπηθόηεηα ησλ καζεηώλ. Από ην μεθίλεκα απηνύ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ν Μπαγθαβάλ ηόληδε ηνλ θνκβηθό ξόιν πνπ
παίδνπλ νη δάζθαινη ζε έλα ηέηνην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα.
Παξαιιήιηδε ηνπο δαζθάινπο κε δεμακελή θαη ηνπο καζεηέο κε
βξύζεο.
Σν «Βξαβείν άη Κξίζλα» γηα Έξεπλα θαη Γηδαζθαιία
Με απηό ην πλεύκα, ζηηο 21 Ννεκβξίνπ, ηελ παξακνλή ηεο 30εο
Σειεηήο Απνθνίηεζεο, ην Παλεπηζηήκην μεθίλεζε κηα λέα
πξσηνβνπιία, ην «Βξαβείν άη Κξίζλα» γηα ηελ αξηζηεία ζηελ
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έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία, γηα λα αλαγλσξίζεη θαη λα ζπγραξεί ηνπο
θνξπθαίνπο εξεπλεηέο ηνπ γηα ηελ ελεξγή ηνπο δξάζε θαη ηα
εξεπλεηηθά ηνπο επηηεύγκαηα. Φέηνο, νη ηξείο ληθεηέο ηνπ βξαβείνπ
ήηαλ εξεπλεηέο από ηνπο ηνκείο 1) ησλ Δπηζηεκώλ, 2) ηεο
Γηνίθεζεο, ηνπ Δκπνξίνπ, ησλ Οηθνλνκηθώλ θαη ηεο Δθπαίδεπζεο
θαη 3) ησλ Γισζζώλ θαη ηεο Φηινζνθίαο.
Δηήζηα Θεαηξηθή Παξάζηαζε
Μεηά ηελ ηειεηή ηεο βξάβεπζεο αθνινύζεζε ε ζεαηξηθή
παξάζηαζε, έλα γεγνλόο πνπ όινη ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ
πεξηκέλνπλ κε αλππνκνλεζία. ‟ απηέο ηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο
νη θνηηεηέο αλαπαξηζηνύλ ηα καζήκαηα, πνπ ν Ηδξπηήο θαη
Πξύηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ έρεη δηδάμεη ζε όιε ηελ αλζξσπόηεηα.
Φέηνο, ην ζεαηξηθό είρε ηνλ ηίηιν «Γθνύξνπ Μαρίκα». Ζ ηζηνξία
εμειηζζόηαλ γύξσ από έλαλ δάζθαιν ηεο κνπζηθήο θαη ηνπο
καζεηέο ηνπ ζε έλα Άζξακ, θαη ήηαλ δηαλζηζκέλε κε ζθελέο από ηε
Ρακάγηαλα θαη κηα ζθελή κεηαμύ ηνπ Βαζηιηά Άθκπαξ θαη ηνπ
ηξαγνπδηζηή ηεο απιήο ηνπ, Σάλζελ. Μέζσ ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ
ζεάηξνπ, νη καζεηέο έδεημαλ ηελ άξξεθηε πλεπκαηηθή ζρέζε πνπ
ππάξρεη αλάκεζα ζηνλ Γάζθαιν θαη ηνπο καζεηέο ηνπ.
Αλαπαξέζηεζαλ πώο ν δεζκόο αγάπεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην
Γάζθαιν θαη ην καζεηή δηαηεξείηαη, αθόκα θαη όηαλ απνπζηάδεη ε
θπζηθή παξνπζία ηνπ Γαζθάινπ, θαη πώο νη δηδαρέο ηνπ θαη ε
επηξξνή ηνπ πάληα δνπιεύνπλ κέζσ εθείλσλ.
Ζ Σειεηή ηεο Απνλνκήο ηωλ Πηπρίωλ
Ζ ηειεηή απνλνκήο πηπρίσλ ζην Π δηαθέξεη από ηελ «εκέξα
απνθνίηεζεο» ησλ άιισλ παλεπηζηεκίσλ, γηα δύν ιόγνπο.
Πξώηνλ, δηόηη ν ηειεηνπξγηθόο όξθνο έρεη ηελ έλλνηα λα ππελζπκίζεη
ζε όινπο ηνπο θνηηεηέο λα επαλαθηεξσζνύλ ζην όξακα ηνπ
Μπαγθαβάλ Μπάκπα, Ηδξπηή θαη Πξύηαλε, θαη λα εθαξκόζνπλ ηηο
δηδαζθαιίεο ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Γεύηεξνλ, δηόηη ε
Δπρεηήξηα Πξνζθώλεζε γίλεηαη από ηνλ ίδην ηνλ Ηδξπηή θαη
Πξύηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζε θαλέλα
άιιν Παλεπηζηήκην δελ κηιάεη ν ίδηνο ν Πξύηαλεο θαηά ηελ απνλνκή
ησλ πηπρίσλ. ην Π, ν Ηδξπηήο θαη Πξύηαλεο, πνπ είλαη θαη
ζετθόο Γάζθαινο (άηγθνύξνπ) ηαπηόρξνλα, δίλεη ζηνπο θνηηεηέο ηε
Γηδαζθαιία (Οππαληέζα), πνπ ζα ηνπο ζπλνδεύεη όηαλ βγνπλ έμσ
ζηε δσή.
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Βαζηθόο Πξνζθεθιεκέλνο απηή ηε ρξνληά ήηαλ ν Καζεγεηήο Π.
Μπαιαξάκ, Γηεπζπληήο ηνπ Ηλδηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Δπηζηεκώλ ζηελ
Μπάλγθαινξ. Ο Βαζηθόο Πξνζθεθιεκέλνο καδί κε ηνπο άιινπο
επίζεκνπο, όπσο νη πξώελ Αληηπξπηάλεηο, ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ, ηα Μέιε ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ Αθαδεκατθνύ
πκβνπιίνπ, εηζήιζαλ ζηνλ ηόπν δηεμαγσγήο κε ηε ζπλνδεία
πνκπήο πνπ νδεγνύζε ε κνπζηθή κπάληα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σελ
πνκπή αθνινπζνύζαλ δπν θνηηεηέο πνπ θξαηνύζαλ ηα ύκβνια
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ Γξακκαηέα, ν νπνίνο κε
ηε ζεηξά ηνπ θξαηνύζε ην Σειεηνπξγηθό θήπηξν.
Ζ ζπλάληεζε μεθίλεζε κε Βεδηθνύο ύκλνπο, αθνύ πξώηα
αθνύζηεθε ε θσλή ηνπ Ηδξπηή θαη Πξύηαλε, Μπαγθαβάλ Μπάκπα,
λα αλαθνηλώλεη ηελ έλαξμε ηεο Σειεηήο ελ κέζσ ελζνπζησδώλ
ρεηξνθξνηεκάησλ από ην αθξναηήξην.
Ζ Δλαξθηήξηα Οκηιία ηνπ Αληηπξύηαλε
Ο Αληηπξύηαλεο ηόληζε όηη ην Παλεπηζηήκην πξέπεη λα εξγαζηεί γηα
λα εθπιεξώζεη ηελ Απνζηνιή ηνπ Μπαγθαβάλ, αθνινπζώληαο ηα
ηδαληθά ηνπ. Πεξηέγξαςε ηελ πξόνδν πνπ έθαλε ην Παλεπηζηήκην
ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν θαη κίιεζε γηα ηηο λέεο πξσηνβνπιίεο πνπ
πήξε. Μία από απηέο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελόο ζύγρξνλνπ
εξεπλεηηθνύ θέληξνπ ζην άκεζν κέιινλ. ηε ζπλέρεηα, ν
Αληηπξύηαλεο παξνπζίαζε ηνλ Βαζηθό Πξνζθεθιεκέλν Καζ. Π.
Μπαιαξάκ.
Οη Απόθνηηνη Λακβάλνπλ ηα Πηπρία ηνπο θαη Υξπζά Βξαβεία
Ο Τπεύζπλνο ησλ Δμεηάζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ παξνπζίαζε ηνπο
απόθνηηνπο ζηνλ Αμηόηηκν Ηδξπηή θαη Πξύηαλε γηα ηελ απνλνκή
ησλ πηπρίσλ. Αθνινπζώληαο ηελ παξάδνζε, ν όξθνο δόζεθε ζηνπο
θνηηεηέο από ηνλ Αληηπξύηαλε. ηε ζπλέρεηα δόζεθαλ ρξπζά
κεηάιιηα ζηνπο αξηζηεύζαληεο. Οη απνδέθηεο ησλ ρξπζώλ
κεηαιιίσλ δήηεζαλ έλαο-έλαο ηηο επινγίεο ηνύ Ηδξπηή θαη Πξύηαλε,
παξέιαβαλ ην ρξπζό κεηάιιην από ηνλ Αληηπξύηαλε θαη ζηάζεθαλ
δίπια ζηελ θαξέθια ηνπ Ηδξπηή θαη Πξύηαλε γηα θσηνγξαθία.
Ο Λόγνο ηνπ Βαζηθνύ Πξνζθεθιεκέλνπ
ην ιόγν ηνπ, ν Βαζηθόο Πξνζθεθιεκέλνο, Καζ. Π. Μπαιαξάκ,
ραηξέηεζε ην Παλεπηζηήκην σο κνλαδηθό Παλεπηζηήκην, δηόηη
εμειίρζεθε κέζα ζε ηξείο δεθαεηίεο θάησ από ηελ επίβιεςε ηνπ
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Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα. Σόληζε ηε ζεκαζία ηεο
έξεπλαο θαη πξόηεηλε όηη γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηηο κεγάιεο
επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο, ζα
πξέπεη ηα όξηα πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ
αθαδεκατθώλ θιάδσλ λα γίλνπλ πην ειαζηηθά ώζηε λα ππάξρεη
κεγαιύηεξε ζπλεξγαζία θαη ελνπνίεζε. Ο πνιπκαζήο νκηιεηήο
ηόληζε όηη ην κπζηηθό ηεο επηηπρίαο είλαη ε ζθιεξή δνπιεηά, ε νπνία
δελ πξέπεη λα θινλίδεηαη από ηηο απνηπρίεο. Πξόζζεζε όηη ε
απνηπρία είλαη έλα ζύλεζεο θαηλόκελν πνπ ζα πξέπεη λα
αληηκεησπίδνπκε κε αηαξαμία θαη λα μεπεξλάκε κε ζθιεξή δνπιεηά,
πεηζαξρία, αθνζίσζε θαη θαληαζία. Παξέζεζε ην παξάδεηγκα ηεο
ζπγγξαθέσο ηνπ «Υάξξπ Πόηηεξ» J.K. Rowling, πνπ από πνιύ
θησρή έγηλε πνιύ πινύζηα θαη έθιεηζε ηελ νκηιία ηνπ επρόκελνο
θάζε επηηπρία ζηνπο απόθνηηνπο.
Ζ Δπρεηήξηα Πξνζθώλεζε ηνπ Αμηόηηκνπ Ηδξπηή θαη Πξύηαλε
ηελ πξνζθώλεζή ηνπ, ε νπνία πξνβιήζεθε ζηηο νζόλεο, ν
Ηδξπηήο θαη Πξύηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηόληζε ηελ αλαγθαηόηεηα
ηνπ ζπλδπαζκνύ ηεο εγθόζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηελ πλεπκαηηθή
γλώζε, ηνπ παηξησηηζκνύ, ηεο ππεξεζίαο πξνο ηελ παηξίδα θαη ηεο
αληηκεηώπηζεο ησλ δπζθνιηώλ ηεο δσήο κε γελλαηόηεηα.
Δπαλαιακβάλνληαο ηε ζεκαζία ησλ ζεκειησδώλ αξρώλ ησλ
Γξαθώλ, «αιεζηλή εθπαίδεπζε είλαη ε πλεπκαηηθή εθπαίδεπζε»
(Adhyatma Vidya Vidyanam) θαη «ε αιεζηλή εθπαίδεπζε είλαη απηή
πνπ απειεπζεξώλεη» (Sa Vidya Ya Vimuktaye), ν Μπαγθαβάλ
ηόληζε όηη αιεζηλή εθπαίδεπζε είλαη ε πλεπκαηηθή εθπαίδεπζε δηόηη
κόλνλ απηή δίλεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηόηεηα λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεία θύζε ηνπο. Κάλνληαο αλαθνξά ζηελ
Ηλδηθή παξάδνζε, ν Μπαγθαβάλ ζπκβνύιεπζε ηνπο θνηηεηέο λα
αθνινπζνύλ ηηο ζείεο αξρέο «ηίκα ηε κεηέξα ζνπ, ηνλ παηέξα ζνπ,
ηνλ δάζθαιό ζνπ θαη ηνλ θηινμελνύκελό ζνπ ζαλ Θεό» (Matru Devo
Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atithi Devo
Bhava). Πξόζζεζε όηη δελ είλαη ηόζν ζεκαληηθή ε απόθηεζε ησλ
πηπρίσλ, όζν ζεκαληηθή είλαη ε ππεξεζία πξνο ηε κεηέξα θαη ηε
κεηέξα παηξίδα. Κιείλνληαο, ν Μπαγθαβάλ ζρνιίαζε όηη νη καζεηέο
είλαη ε πεξηνπζία ηνπ θαη όηη ζα Σνλ έθαλαλ επηπρηζκέλν αλ
ππεξεηνύζαλ ηνπο γνλείο ηνπο. Σν πξόγξακκα έθιεηζε κε ηνλ
Δζληθό Όκλν θαη ην Μάλγθαια Άαξαηη.
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ΝΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΑΗ

Μ

Κ ΑΝ ΑΓ Α

ε ηηο επινγίεο ηνπ Μπαγθαβάλ, ηειέζηεθαλ ζηηο 6-8 Μαΐνπ
2011 ηα εγθαίληα ηνπ θαηλνύξηνπ Κέληξνπ άηπα άη ζην
θάξκπνξν ηνπ Οληάξην. Σν Κέληξν απνηειείηαη από δύν
νξόθνπο, κε γξαθεία, αίζνπζα πξνζεπρήο, 8 ζρνιηθέο
αίζνπζεο, βηβιηνζήθε θαη ινηπνύο βνεζεηηθνύο ρώξνπο. Δθεί,
ενξηάζηεθε κε ηηο θαζηεξσκέλεο ηειεηνπξγίεο ε εκέξα ηεο Δζβαξάκκα.
Σελ επνκέλε, πλεπκαηηθνί εγέηεο από δηάθνξεο ζξεζθείεο
ζπγθεληξώζεθαλ ζε θνηλή ιεηηνπξγία θαη αθνινύζεζε κνπζηθό
πξόγξακκα πνπ εθηέιεζαλ απόθνηηνη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ άη. ηηο 8
Μαΐνπ, ηειεπηαία εκέξα ησλ ενξηαζκώλ, ζπκκεηείραλ πεξί ηα 1.500
άηνκα. Σν πξόγξακκα εθπαίδεπζεο άηπα άη ζηνλ Καλαδά
ζπκπιήξσζε ην 25ν έηνο ηνπ θαη εμππεξεηεί 800 παηδηά ειηθίαο από 5
έσο 18 εηώλ. Δθηόο ησλ άιισλ, ηα παηδηά εθπαηδεύνληαη ζην ήζνο θαη
ηελ δηακόξθσζε ζσζηνύ ραξαθηήξα. ηνλ ίδην ρώξν γίλεηαη
αληδηνηειήο ππεξεζία, όπνπ παξέρνληαη ηξόθηκα, ξνπρηζκόο θ.ιπ.,
αιιά θη αηκνδνζία γηα όζνπο έρνπλ αλάγθε. Σειεπηαία, ε ηνπηθή
δηνίθεζε ηνπ Οληάξην αλαγλώξηζε δεκόζηα ηελ ηεξάζηηα ζπλεηζθνξά
ηνπ Κέληξνπ άη ζηελ Κνηλόηεηα.

ΟΤΚΡ ΑΝΗ Α
Με ηελ έγθξηζε ηνπ Γήκνπ ηεο πόιεο Μπνρνληνπθόθ, πνπ βξίζθεηαη
ζηα Αλαηνιηθά ηεο ρώξαο, ν Οξγαληζκόο άηπα άη ησλ Ρσζζόθσλσλ
ρσξώλ δηνξγάλσζε ζηηο 5-13 Απγνύζηνπ 2011 αλνηθηή ππεξεζία.
Αθνύ είραλ ήδε εληνπίζεη ηηο αλάγθεο, πεξηζζόηεξνη από 250
εζεινληέο από 10 ρώξεο, εξγάζηεθαλ αθνύξαζηα γηα λα πξνζθέξνπλ
κε αγάπε ππεξεζίεο πγείαο, εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο ζην
θνηλό. Ηαηξηθέο ππεξεζίεο πξνζθέξζεθαλ από επαγγεικαηίεο πγείαο
δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ, ζε ηνπηθό λνζνθνκείν αιιά θαη αιινύ. Οη
εζεινληέο ηαμίδεςαλ ζε γεηηνληθά ρσξηά θαη πήγαλ αθόκε θαη ζε ζπίηηα,
πξνζθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε πεξηζζόηεξα από 4.000 άηνκα.
ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, 825 παηδηά ζπκκεηείραλ ζε πξόγξακκα
κε ραξνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο, πνπ πεξηιάκβαλαλ Αλζξώπηλεο Αμίεο,
καζήκαηα θηζάξαο θαη πηάλνπ, ρνξνύ, δσγξαθηθήο, θεληήκαηνο θαη
πιεμίκαηνο. Δθηειέζηεθε έλα πξόγξακκα «Ζκέξα Καζαξήο Πόιεο»,
όπνπ δόζεθαλ νδεγίεο γηα λα δηαηεξνύλ νη πνιίηεο ην πεξηβάιινλ ηνπο
θαζαξό θαη βηώζηκν. Πξαγκαηνπνηήζεθε αθόκε πξόγξακκα κε ζέκα:
«Ζ Αλαηξνθή ησλ Παηδηώλ κε Αλζξώπηλεο Αμίεο», θαηά ην νπνίν
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γνλείο θαη δάζθαινη έκαζαλ λέεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο κε ην λα είλαη
νη ίδηνη πξόηππα πξνο κίκεζε. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηα πξνγξάκκαηα
θαηεπραξηζηήζεθαλ θαη δήηεζαλ από ηελ νκάδα δηδαζθαιίαο λα κείλεη
εθεί γηα πάληα! Σα παηδηά είπαλ πσο έκαζαλ λα δνπλ κε ηε ραξά, ηελ
αγάπε θαη ηελ δύλακε ηεο επγλσκνζύλεο
Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ππεξεζίαο πνπ έθαλαλ νη εζεινληέο, ήηαλ
όηη επηζθεύαζαλ θηίξηα, δσκάηηα θαη ρώξνπο πγηεηλήο πνπ ήηαλ
εγθαηαιεηκκέλα. Δπηζθεύαζαλ επίζεο παηώκαηα, παξάζπξα, αγσγνύο,
κπάληα θαη έβαιαλ ιακπηήξεο ζε ηάμεηο ζρνιείσλ. Μνίξαζαλ ηξόθηκα,
ξνύρα, παπνύηζηα ζε λνζνθνκεία θαη ζ‟ έλα νξθαλνηξνθείν.
Αγόξαζαλ εξγαιεία γηα έλαλ νμπγνλνθνιιεηή θαη έλα βύζκα
αλέιθπζεο ζε γθαξάδ κηαο πνιπθιηληθήο, ζηήξημαλ νηθνλνκηθά έλα
παηδί γηα ην νπνίν απαηηείην πξνεγκέλε ηαηξηθή δηάγλσζε, πιήξσζαλ
έλαλ αλεμόθιεην ινγαξηαζκό ειεθηξηθνύ ζε νηθνγέλεηα πνπ γηα ρξόληα
δελ είρε ειεθηξηθό γηα λα δεζηαζεί. Αγόξαζαλ επίζεο ζθεύε γηα ηελ
θνπδίλα ελόο γπκλαζηεξίνπ, καγείξεςαλ θη έθαλαλ άιια πνιιά. Ο
Γήκαξρνο ηνπο επραξίζηεζε γηα ηα έξγα θαη ηνπο δήηεζε λα μαλαπάλε.
Ζ.Π.Α.
ηηο 30 Ηνπιίνπ 2011, 70 εζεινληέο άη, καδί κε παηδηά από δηάθνξα
Κέληξα άη ηνπ ηθάγν θαη άιισλ πόιεσλ, έιαβαλ κέξνο ζε
πξόγξακκα θαηαζθεπήο ζπηηηώλ. Σν πξόγξακκα πεξηιάκβαλε ηελ
θαηαζθεπή θαηνηθηώλ 2-3 ππλνδσκαηίσλ. Ζ ππεξεζία άξρηζε κε
πξνζεπρή, αθνινύζεζαλ νδεγίεο θαη πξνρώξεζαλ ζηα έξγα κε ηνλ άη
ζηελ θαξδηά θαη ην ζθπξί ζην ρέξη. Πξνθαηαζθεύαζαλ ηνίρνπο, ηνπο
νπνίνπο θαηόπηλ ζπλαξκνιόγεζαλ. Σέιεησζαλ ηηο θαηαζθεπέο κε
πξνζεπρή γηα ηελ επεκεξία ησλ ελνίθσλ.
Ο Οξγαληζκόο άηπα άη Ακεξηθήο (Πεξηνρή 3) δηνξγάλσζε ζηηο 29
Μαίνπ 2011 αθηέξσκα ζηνλ Μπαγθαβάλ ζην Μέικπνξλ ηεο Φιώξηδαο,
όπνπ κίιεζαλ δηαθεθξηκέλνη νκηιεηέο θαη ην νπνίν παξαθνινύζεζαλ
200 άηνκα. Ο Γξ Ρέληπ έθαλε κηα εκπλεπζκέλε νκηιία γηα ην κήλπκα
ηεο Γηδαζθαιίαο θαη ηα καζήκαηα δσήο πνπ ν ίδηνο πήξε από ηνλ
Μπαγθαβάλ. Αθνινύζεζε έλα ππέξνρν κνπζηθό πξόγξακκα. Καηά ηελ
δηάξθεηα ησλ απαληήζεσλ ζε εξσηήζεηο πξνο ηνλ Γξα Ρέληπ, νη
ζπκκεηέρνληεο έκεηλαλ έθπιεθηνη, όηαλ ηα θώηα ζην βάζξν άξρηζαλ λα
αλαβνζβήλνπλ. Ο ηερληθόο πνπ θαηέθζαζε δελ βξήθε θαλέλα
απνιύησο ειάηησκα ζηε ζύλδεζε. Οη αθνζησκέλνη ζηνλ άη, όπσο θαη
νη δηνξγαλσηέο, είδαλ ζην γεγνλόο ηελ παξνπζία ηνπ Μπαγθαβάλ.
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Κ ΑΕ ΑΚΣ ΑΝ
Από ηηο 21 κέρξη ηηο 30 Ηνπλίνπ, δηνξγαλώζεθε θαηαζθήλσζε γηα
νηθνγελεηαθέο δηαθνπέο ζηελ θνηιάδα Καξαθπζηάθ, ζηηο αθηέο ηεο
θξπζηάιιηλεο ιίκλεο Μάιπε εκπάρ. πκκεηείραλ 55 άηνκα καδί κε
παηδηά. Σν ζέκα ηεο θαηαζθήλσζεο ήηαλ: «Ζ ελσκέλε νηθνγέλεηα ηνπ
νπάκη» θαη ην ελδηαθέξνλ όισλ επηθεληξώζεθε ζην λα επηδείμνπλ ηηο
αλζξώπηλεο αμίεο ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.
Μ ΑΛ ΑΗ Η Α
Από ην 2002, 50-75 εζεινληέο άη δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε
πξνγξάκκαηα βειηίσζεο ησλ ζπλζεθώλ ηεο δσήο ζηα ρσξηά. Καηά ην
δηάζηεκα 19-23 Απξηιίνπ 2011, εμππεξεηήζεθαλ 500 άηνκα δύν
απνκαθξπζκέλσλ ρσξηώλ. Οη εζεινληέο ηνύο κνίξαζαλ θπηά θαη
ζπόξνπο θεπεπηηθώλ θαη νπσξνθόξσλ δέληξσλ θαη εθπαίδεπζαλ ηνπο
ιήπηεο ζηηο θαιιηέξγεηεο. Δπαγγεικαηίεο πγείαο παξείραλ ηαηξηθέο θαη
νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο ζε 200-300 άηνκα, θαη κνίξαζαλ θάξκαθα θαη
βηηακίλεο ζε παηδηά. Οξγάλσζαλ επίζεο πξνγξάκκαηα κε νδεγίεο γηα
ηελ πξόιεςε αζζελεηώλ, θαζώο θαη ηελ πξνζσπηθή θαη νδνληηαηξηθή
πγηεηλή. Άιινη εζεινληέο θνύξεςαλ ρσξηθνύο θαη ηνπο έδσζαλ εηδηθά
ζακπνπάλ γηα ςείξεο, θαζώο θαη πεηζέηεο, κπινύδεο θαη 300 δεύγε
παληόθιεο.
- Παγθόζκην Ίδξπκα άηπα άη

ΗΝΓΗΑ
Άληξα Πξαληέο: Από 12 κέρξη 16 Οθησβξίνπ 2011, όια ηα κεγάια
Κέληξα άη πξαγκαηνπνίεζαλ ζηελ πεξηνρή Βηδαθαπάηλακ, Νάκα
αλθίξηαλ19 πνπ θξάηεζαλ 86 ώξεο. πκκεηείραλ πνιιά άηνκα πνπ
αθνινύζεζαλ κε ελζνπζηαζκό θαη αθνζίσζε. Σν ίδην επαλαιήθζεθε
θαη κε ηελ επθαηξία ησλ Γελεζιίσλ, σο Άθαληα Μπάηδαλ.
Γθνπηδαξάη: Με ηειεηή εγθαηληάζηεθε ζηηο 12 Οθησβξίνπ κηα θηλεηή
ηαηξηθή κνλάδα (όρεκα).
Σδακνύ θαη Καζκίξ: Από δηάθνξα ρσξηά επηιέρηεθαλ ελλέα θησρά
θνξίηζηα, ηα νπνία πάληξεςε ν Οξγαληζκόο άη, πξνζθέξνληαο όια ηα
ρξεηώδε (γακήιηα ελδύκαηα, θνζκήκαηα, θαγεηό θ.ιπ.).
Κεξάια: Σνλ Αύγνπζην 2011, πξαγκαηνπνηήζεθε δηαγσληζκόο
γξαπηνύ δνθηκίνπ κεηαμύ καζεηώλ ιπθείσλ θαη θνιεγίσλ, ζηνλ νπνίν
19

Νάκα αλθίξηαλ: Δμύκλεζε (ζαλθίξηαλ) ηνπ ζείνπ Ολόκαηνο (Νάκα)
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έιαβαλ κέξνο 17.000 καζεηέο από 2.000 ζρνιεία. Σα ζέκαηα ήηαλ: «Ζ
Γηαρείξηζε ηνπ Ννπ απνηειεί Γηαρείξηζε ηεο Εσήο» θαη «Ο Θεόο είλαη
Έλαο, αιιά ηα Μνλνπάηηα πνιιά». Σα βξαβεία δόζεθαλ ζην Πξαζάληη
Νίιαγηακ από ηελ Πξόεδξν ηεο Ηλδίαο.
Ο Οξγαληζκόο άηπα άη ηεο Κεξάια έρεη αθνζησζεί πιήξσο ζην
ζέκα ηεο εμάιεηςεο ησλ αξλεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ, εηδηθά ζηε
θνηηεηηθή θνηλόηεηα. Σν πξόγξακκα νλνκάδεηαη: «ηακάηα, ηακάηα,
θέςνπ, Αλαζπγθξνηήζνπ θαη Πξνρώξεζε». Απηό γίλεηαη γηα ηνλ
έιεγρν ηνπ θαπλίζκαηνο, ησλ λαξθσηηθώλ, ηεο θαηάρξεζεο ηνπ
δηαδηθηύνπ, ηεο κε ρνξηνθαγηθήο δηαηξνθήο θ.ιπ. Σν πξόγξακκα απηό
έρεη ήδε αξρίζεη λα εθαξκόδεηαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Πνιηηείαο κε
βηληενζθνπεκέλεο παξνπζηάζεηο, νκηιίεο ζηηο ηάμεηο από εηδηθνύο θαη
άιια κέζα.
Μαληπνύξ: Μέιε ηνπ Οξγαληζκνύ άη επηζθέθηεθαλ έλα ιεπξνθνκείν
θαη κνίξαζαλ ηξόθηκα ζηνπο αζζελείο, νη νπνίνη θαηαράξεθαλ θαη
επραξίζηεζαλ ηνλ Μπαγθαβάλ γηα ηελ ράξε ηνπ.
Οληίζζα: ηηο 20 Οθησβξίνπ 2011, δηνξγαλώζεθε πνξεία ζε
αλάκλεζε ηεο ηζηνξηθήο Γηαθήξπμεο πνπ έθαλε ν Μπαγθαβάλ ζηηο 20
Οθησβξίνπ 1940, ε νπνία αθνξνύζε ζηε θύζε ηνπ σο Αβαηάξ.
πκκεηείραλ ρηιηάδεο άηνκα.
Παληδάκπ: Ο Οξγαληζκόο άηπα άη πξαγκαηνπνίεζε ζηηο 5 θαη 6
Ννεκβξίνπ 2011 έλα πξόγξακκα πξνζθνξάο αγάπεο ζε δύν
δηαθνξεηηθά κέξε ηεο Πνιηηείαο. Σελ πξώηε εκέξα ζπκκεηείραλ πεξί ηα
700 άηνκα θαη ηε δεύηεξε πεξί ηηο 3.000 άηνκα. ηηο 23-28 Ηνπλίνπ
2011, είρε ενξηαζηεί ε ρξπζή επέηεηνο ηνπ πεξηνδηθνύ αλάηαλα
άξαηη κε έθζεζε θσηνγξαθίαο. Οη πνιπάξηζκνη επηζθέπηεο είραλ
πξαγκαηηθά εληππσζηαζηεί. από ηα εθζέκαηα.
Ραηδαζηάλ: Από ηηο 5 κέρξη ηηο 6 Ννεκβξίνπ 2011 έγηλε ζπλέδξην λέσλ
άη ζην Μπηιβάξα, κε 300 εθπξνζώπνπο από όιε ηελ Πνιηηεία. Σα
ζέκαηα
ήηαλ: «Οη Νένη είλαη Αγγειηνθόξνη Αγάπεο θαη
Μεηακόξθσζεο», «Ζ Καιιηέξγεηα ηνπ Υαξαθηήξα κέζσ ηνπ
Οξγαληζκνύ άηπα άη» θαη «Ζ Εσή καο είλαη ην Μήλπκά ηνπ». Ο
Γηεπζπληήο ηεο Παλεπηζηεκηνύπνιεο κνηξάζηεθε κε ην αθξναηήξην
εκπεηξίεο πνπ είρε κε ηνλ Μπαγθαβάλ, πξάγκα πνπ δηαπόηηζε ηνπο
λένπο κε πςειά αηζζήκαηα αγάπεο. ηε ζπλέρεηα, ηνλίζηεθαλ ηα
κελύκαηα από ηε Γηδαζθαιία ηνπ Μπαγθαβάλ, εηδηθά εθείλα πνπ
αλαθέξνληαλ ζηνπο λένπο.
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ηθθίκ: Γηνξγαλώζεθε θαη εδώ δηήκεξε ζπλάληεζε λενιαίαο άη
(9-10 Ηνπιίνπ 2011), κε ηελ ζπκκεηνρή 200 αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ.
Με ηελ επθαηξία, νη λένη θύηεςαλ 100 αλζνθόξα δελδξύιιηα .
Σακίι Ναληνύ: πσο θαη ζηελ ληηζζα ζηηο 20 Οθησβξίνπ 2011,
ηηκήζεθε θαη εδώ, ζην Άζξακ ηνπ νπάκη ζην Σζελάη, ε 72ε
επέηεηνο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Μπαγθαβάλ γηα ηε θύζε ηνπ σο
Αβαηάξ. Ο ενξηαζκόο, ηνλ νπνίν παξαθνινύζεζε κεγάινο αξηζκόο
θαιεζκέλσλ, έγηλε κε πξνβνιή βηληενηαηλίαο, Βέδεο, εκπλεπζκέλεο
νκηιίεο γηα ηελ παξνπζία ηνπ Μπαγθαβάλ ζηηο θαξδηέο ησλ
απαληαρνύ καζεηώλ ηνπ θαη έλα κνπζηθό ξεζηηάι καληνιίλνπ. Σν
πξόγξακκα έθιεηζε κε Άξαηη.

ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΣΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ ΑΣΤΑ ΑΨ ΑΘΖΝΑ
επηέκβξηνο '11
Σν άββαην, 10 επηεκβξίνπ, ην πξσί, επηζθεθηήθακε ηηο
νηθνγέλεηεο πνπ βνεζάκε ζην Πέξακα θαη δηαλείκακε 28 ζαθνύιεο
κε ηξόθηκα ζε ηζάξηζκεο νηθνγέλεηεο. Μνηξάζακε επίζεο ξνύρα, θαη
πνιιά γάιαηα εβαπνξέ ζε νηθνγέλεηεο κε παηδηά. Καιύςακε έλαλ
απιήξσην ινγαξηαζκό λεξνύ θαη αλαιάβακε ην θόζηνο ησλ βηβιίσλ
θαη ηα δίδαθηξα 2 παηδηώλ γηα ηα καζήκαηα ησλ Αγγιηθώλ ηνπο.
Ο παηδίαηξόο καο επηζθέθζεθε 12 νηθνγέλεηεο, εμέηαζε 14
παηδηά, εθ ησλ νπνίσλ εκβνιίαζε 9 θαη έδσζε νδεγίεο ζηα
ππόινηπα. Ο θύθινο ησλ επηζθέςεσλ μεθίλεζε ζηηο 11.00 π.κ. θαη
νινθιεξώζεθε ζηηο 23.00.
Σν ίδην βξάδπ κηα άιιε νκάδα ππεξεζίαο επηζθέθζεθε ηηο
νηθνγέλεηεο ηεο Αζήλαο θαη δηέλεηκε 4 ζαθνύιεο κε ηξόθηκα.
Έλαο εζεινληήο νδνληίαηξνο θξνληίδεη αληδηνηειώο γηα ηα δόληηα
ησλ θησρώλ παηδηώλ πνπ ηνπ πεγαίλνπκε.
Οη επηζθέςεηο καο ζην Ίδξπκα Υξνλίσλ Παζήζεσλ «Αγ.
Βαξβάξα» ζην Αηγάιεσ θαη ζην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξσλ
Παηδηώλ ζηε Βνύια ζπλερίζηεθαλ ζε ηαθηηθή βάζε.
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Οθηώβξηνο '11
Σν άββαην 1/10 επηζθεθζήθακε ην Πέξακα, θαη κνηξάζακε 30
ζαθνύιεο κε ηξόθηκα, ξνύρα θαη παηρλίδηα. Ο παηδίαηξόο καο ΒΓ
επηζθέθζεθε 16 νηθνγέλεηεο, εμέηαζε θαη εκβνιίαζε 4 παηδηά θαη έδσζε
νδεγίεο πγείαο ζηα άιια παηδάθηα. Δπίζεο κνίξαζε πνιιά θνπηηά γάια,
θηάιεο ειαηόιαδν θαη πνιιά ζρνιηθά θαη παηρλίδηα. ε ζπλεξγαζία κε
ηνπο Δζεινληέο ηνπ Κόζκνπ κεηαθέξακε θαη δώζακε δύν ςπγεία - ζε
πνιύ θαιή θαηάζηαζε - ζε 2 νηθνγέλεηεο.
Σελ ίδηα εκέξα, ε ηερληθή καο νκάδα, απνηεινύκελε από 2
κεγάινπο θαη 2 λένπο, επηζθέθζεθε ην ζπίηη όπνπ κέλνπλ κηα κεηέξα
κε ηε 14ρξνλε θόξε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηζθεπάζεη ηα 2
θαηεζηξακκέλα παξάζπξα ηνπ ζπηηηνύ. Σν έξγν μεθίλεζε ζηηο 11.00 θαη
ηειείσζε ζηηο 17.00.
Καιύςακε απιήξσηνπο ινγαξηαζκνύο νξηζκέλσλ νηθνγελεηώλ,
πνπ αληηκεησπίδνπλ κεγάιν νηθνλνκηθό πξόβιεκα. θαη αλαιάβακε ηα
δίδαθηξα 2 παηδηώλ γηα ηα καζήκαηα ησλ Αγγιηθώλ ηνπο.
Σν ίδην απόγεπκα επηζθεθζήθακε αλά νκάδεο ηηο νηθνγέλεηεο ηνπ
Άε-Γηώξγε ζην Κέληξν ηεο πόιεο θαη κνηξάζακε θαηά ην ζύλεζεο
ζπλνιηθά 6 ζαθνύιεο κε ηξόθηκα θαη ξνύρα.
Σελ Σξίηε 11/10 ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο Δζεινληέο ηνπ Κόζκνπ
νδεγήζακε ηξεηο νηθνγέλεηεο από ην Πέξακα ζηηο απνζήθεο ηνπο ζηνλ
Πεηξαηά θαη ηνπο πξνζθέξζεθαλ 9 κεγάιεο ζαθνύιεο κε ξνύρα,
θνπδηληθά, αζπξόξνπρα, θνπβέξηεο, βηβιία θαη παηρλίδηα. Σν ίδην
απόγεπκα ζε ζπλεξγαζία κε ην νξζνπεδηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ
Μεηξνπόιηηαλ πξαγκαηνπνηήζακε εμέηαζε κε αθηηλνγξαθία ζηε
ζπνλδπιηθή ζηήιε κηαο θνπέιαο πνπ παξνπζηάδεη ζθνιίσζε κεγάινπ
βαζκνύ. Με ηελ ίδηα νκάδα, ζηηο 31/10, πξνζθέξακε κηα ζόκπα
πγξαεξίνπ θαη ηέζζεξα ραιηά ζε κηα άιιε νηθνγέλεηα.
Οη επηζθέςεηο καο ζηα Ηδξύκαηα Υξνλίσλ Παζήζεσλ θαξακαγθά
θαη «Αγία Βαξβάξα», ην ΚΑΑΠ Βνύιαο, ην Πλεπκαηηθό Κέληξν
Δμαξρείσλ θαη ην πίηη ηεο Καιιηζέαο έγηλαλ θαλνληθά.

Ννέκβξηνο 2011
Σν άββαην, 5 Ννεκβξίνπ, ην πξσί, επηζθεθηήθακε ηηο νηθνγέλεηεο πνπ
βνεζάκε ζην Πέξακα θαη πξνζθέξακε 20 ζαθνύιεο κε ηξόθηκα θαη
ξνύρα γηα κηθξά θαη κεγάια παηδηά.
Σν ίδην βξάδπ κηα άιιε νκάδα επηζθέθζεθε δύν νηθνγέλεηεο ζην
θέληξν ηεο Αζήλαο θαη πξόζθεξε ηξόθηκα θαη ξνύρα.
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Σν επόκελν άββαην, 12 Ννεκβξίνπ, ν παηδίαηξόο καο κε έλαλ
βνεζό επηζθέθζεθαλ 11 νηθνγέλεηεο. Δκβνιίαζε 9 παηδηά θαη εμέηαζε
άιια 14. Γηέλεηκαλ επίζεο πνιιέο ζαθνύιεο κε ηξόθηκα θαη επηπιένλ
γάια εβαπνξέ, ξνύρα θαη παηρλίδηα. Καιύςακε νξηζκέλεο από ηηο
δαπάλεο δύν νηθνγελεηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιιέο δπζθνιίεο.
Σν άββαην, 19 Ννεκβξίνπ ην πξσί, κηα νκάδα εθήβσλ
ζπλνδεπόκελε από κηα δαζθάια ησλ Αλζξσπίλσλ Αμηώλ
επηζθέθζεθαλ ην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο Αλάπεξσλ Παηδηώλ ζηε
Βνύια. πλνιηθά ζπκκεηείραλ 5 κεγάινη θαη 5 έθεβνη. Οδήγεζαλ ηα
παηδηά από ηνπο ζαιάκνπο ζηελ παηδηθή ραξά, όπνπ ηα
απαζρόιεζαλ επνηθνδνκεηηθά, βνεζώληαο ηα λα παίμνπλ αθόκα
θαη κπάζθεη, θηλώληαο ηα πάλσ ζηα αλαπεξηθά ηνπο θαξνηζάθηα.
Οη επηζθέςεηο καο ζηα Ηδξύκαηα Υξνλίσλ Παζήζεσλ
θαξακαγθά θαη «Αγία Βαξβάξα», ην Πλεπκαηηθό Κέληξν
Δμαξρείσλ ζπλερίζηεθαλ θαλνληθά.

Ο νπάκη δηδάζθεη κε «Μηθξέο Ιζηνξίεο» (Chinna Katha)

Ο ΘΔΟ ΔΗΝΑΗ ΔΝΑ

Τ

πήξραλ ηέζζεξηο ηπθινί πνπ ζέιεζαλ λα κάζνπλ κε ηη
άξαγε κνηάδεη ν ειέθαληαο. Έλαο από απηνύο πιεζίαζε
έλαλ ειέθαληα, άγγημε ην απηί ηνπ θαη ζθέθηεθε όηη ν
ειέθαληαο ήηαλ ζαλ ιηρληζηήξη. Ο δεύηεξνο άγγημε ην πόδη ηνπ
ειέθαληα θαη λόκηζε όηη ν ειέθαληαο ήηαλ ζαλ θνιώλα. Ο ηξίηνο
άγγημε ηελ θνηιηά ηνπ θαη ζθέθηεθε πσο κνηάδεη κε ηνίρν. Καη ν
ηέηαξηνο έπηαζε ηνλ ραπιηόδνληα θαη ππέζεζε όηη ν ειέθαληαο είλαη
ζαλ θνπαληζηήξη πνπ αιέζνπλ ζπόξνπο δεκεηξηαθώλ.
Έηζη, ν θαζέλαο από ηνπο ηπθινύο άγγημε κόλν έλα κέξνο ηνπ
ειέθαληα θαη ζρεκάηηζε ηελ γλώκε ηνπ ζύκθσλα κε ηε γλώζε ελόο
κόλν κέξνπο ηνπ ειέθαληα. Αιιά κπνξεί πξαγκαηηθά λα κάζεη
θάπνηνο κε ηη κνηάδεη ν ειέθαληαο, κόλν όηαλ γλσξίδεη όια ηα κέιε
θαη κέξε ηνπ. Με ηνλ ίδην ηξόπν, νη δηάθνξεο ζξεζθείεο ηνπ θόζκνπ
βιέπνπλ κόλν κία όςε ηνπ Θενύ, θαη άξα κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ
ηελ γλώζε όισλ ησλ όςεσλ ηνπ Θενύ κόλνλ, όηαλ ελσζνύλ όιεο
καδί.
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Αλαζθόπεζε Βηβιίνπ

ΑΨ ΟΤΠΑΝΗΑΝΣ20 ηνπ S.V. Giri
Η ΑΜΕΗ ΦΕΗ ΣΩΝ ΟΤΠΑΝΙΑΝΣ
ΣΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Ο

η Οππαληζάλη – πνπ ζπληζηνύλ ηε Βεδάληα - απνηεινύλ ηελ
πεκπηνπζία θαη ην απνθνξύθσκα ησλ Βεδώλ. Ο
Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα έρεη πεξαηηέξσ
εξκελεύζεη θαη απνζαθελίζεη ζην βηβιίν ηνπ «Οππάληζαλη Βάρηλη»,
κε ηνλ κνλαδηθό ηνπ θνκςό θη επράξηζην ηξόπν, ηελ νπζία ησλ δέθα
Οππαληζάλη, νη νπνίεο ζεσξνύληαη σο ε αξρή ηνπ ηαμηδηνύ ηνπ
πλεπκαηηθνύ αλαδεηεηή πξνο ηελ εκπεηξία ηνπ Μπξάκαλ.
ε απηό ηνλ κηθξό ηόκν, ν Sri Giri εξκήλεπζε ζε ζύγρξνλε
δηάιεθην ην λόεκα, ηε ζεκαζία θαη ην πεξηερόκελν ησλ δέθα
Οππαληζάλη (από ηελ Ίζα σο ηελ Σζαληόγθπα) θαη ηηο νινθιήξσζε
κε ηε ζύλνςε ηνπ Μπαγθαβάλ ζηε κνξθή ηεο «Μπξάκααλνπκπάβα Οππαληζάλη», γηα λα νδεγήζεη ηνλ αλαγλώζηε ζηελ
Αιεζηλή Διεπζεξία.
Τπάξρνπλ πνιπάξηζκα εξκελεπηηθά ζρόιηα γηα ηηο Οππαληζάλη
από κεγάινπο ινγίνπο θαη ζνθνύο, αιιά νη πεξηζζόηεξνη από
απηνύο εμεγνύλ κόλν ηε ζεκαζία ησλ Οππαληζάδσλ θη εξκελεύνπλ
ηηο ιεπηέο έλλνηέο ηνπο. Δζηηάδνληαη κόλνλ ζηελ εκβάζπλζε ησλ
πλεπκαηηθώλ αιεζεηώλ, νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζε απηνύο ηνπο
σθεαλνύο πλεπκαηηθήο γλώζεο. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζεκεξηλνύ
ζπγγξαθέα Sri S.V. Giri είλαη δηαθνξεηηθή, κε ηελ έλλνηα όηη
εξκελεύεη ηηο Οππαληζάδεο ζε ζύγρξνλν πιαίζην θαη πξνβάιεη ηε
ζεκαζία ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ θαη
ηεο θνηλσλίαο, γηα λα δηεπθνιύλεη ηελ θαηαλόεζε ησλ αξρώλ πνπ
πεξηέρνληαη ζε απηέο ώζηε λα κπνπλ ζε πξαθηηθή εθαξκνγή ζηε
δσή.
20

ηα ζαλζθξηηηθά ε ιέμε είλαη Οππαληζάη κε θαηάιεμε η, κε πιεζπληηθό
Οππαληζάληαο. ηα αγγιηθά έρεη επηθξαηήζεη σο Upanishad ελώ ζηα
ειιεληθά ζπλαληάηαη σο Οππαληζάλη, αιιά θαη σο Οππαληζάδ κε
πιεζπληηθό Οππαληζάδεο. Όηαλ ε επόκελε ιέμε είλαη ην Βάρηλη, ην η γηα
ιόγνπο επθσλίαο γίλεηαη λη θαη γη απηό γξάθεηαη Οππάληζαλη Βάρηλη.
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Δπεηδή νη Οππαληζάλη πεξηέρνπλ αηώληεο αιήζεηεο, ην παξόλ
ζρόιην πάλσ ζηηο Οππαληζάλη είλαη πεξηεθηηθό θαη αθνξά όιεο ηηο
πιεπξέο ηεο αλζξώπηλεο δσήο – πξνζσπηθή, θνηλσληθή,
εθπαηδεπηηθή, νηθνλνκηθή, δενληνινγηθή, εζηθή θαη πλεπκαηηθή –
αθνύ αλαθέξεηαη ζηελ θνηλσλία, ην έζλνο θαη ηνλ θόζκν γεληθώο.
πλεπώο, ην βηβιίν δελ είλαη κόλν έλαο πξαθηηθόο νδεγόο γηα ηνπο
πλεπκαηηθνύο αλαδεηεηέο, αιιά πξνζθέξεη πνιύηηκα καζήκαηα γηα
ηνπο αλζξώπνπο όισλ ησλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ.
Σα δύν πξώηα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ δίλνπλ εμεγήζεηο ζρεηηθά
κε ηελ πξνέιεπζε, ηε θηινζνθία θαη ην πεξηερόκελν ησλ
Οππαληζάλη, ελώ ηα επόκελα δέθα θεθάιαηα αζρνινύληαη
ζπζηεκαηηθά κε ηηο δέθα θύξηεο Οππαληζάλη. Σν ηειεπηαίν θεθάιαην,
κε ηίηιν «Μπξάκαλνπκπάβα Οππαληζάλη» βαζίδεηαη νινθιεξσηηθά
ζην «Οππάληζαλη Βάρηλη» πνπ έγξαςε ν Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη
Μπάκπα. Δπίζεο, ην βηβιίν πεξηέρεη πεξηιήςεηο όισλ ησλ
θεθαιαίσλ, ηξία ρξήζηκα παξαξηήκαηα θη έλα επξεηήξην, πνπ όια
καδί θάλνπλ ην βηβιίν ην πην ρξήζηκν πιηθό πεγήο πιεξνθνξηώλ.

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ
Με κεγάιε ραξά, αλαθνηλώλνπκε ηε ιεηηνπξγία ηξηώλ λέσλ
ηζηνζειίδσλ γηα εμππεξέηεζε ησλ πηζηώλ ηνπ Μπαγθαβάλ ξη
άηπα άη Μπάκπα, κε ηελ επθαηξία ησλ 86 ρξόλσλ από ηελ
Έιεπζε ηνπ πνιπαγαπεκέλνπ καο Μπαγθαβάλ.
Σν κεληαίν πλεπκαηηθό πεξηνδηθό Sanathana Sarathi (Αηώληνο
Ζλίνρνο) άξρηζε λα εθδίδεηαη από ηνλ Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη
Μπάκπα ην 1958. Μπνξείηε λα επηζθέπηεζηε ηελ ηζηνζειίδα
(www.sanathanasarathi.org) γηα λα εγγξαθείηε ζπλδξνκεηέο ζην
πεξηνδηθό, πνπ εθδίδεηαη ζηελ Αγγιηθή γιώζζα. Παξαθαινύκε
ζεκεηώζηε όηη νη ζπλδξνκεηέο εθηόο Ηλδίαο πξέπεη λα επηιέμνπλ σο
πεξηνρή (region) “Outside India”, πξηλ πξνρσξήζνπλ ζηελ πύιε
πιεξσκώλ (Payment gateway).
Παξαθαινύκε λα ρξεζηκνπνηείηε κόλν Credit Card/Debit Card
(Πηζησηηθή/Υξεσζηηθή Κάξηα) γηα ηηο ζπλαιιαγέο, θαη είλαη
απαξαίηεην γηα Credit Card/Debit Card λα έρεηε CVV (Card
Rectification Value). Δπίζεο, ππάξρεη ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ
έληππνπ πεξηνδηθνύ, δηαζέζηκε θάζε κήλα.
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Μπνξεί θάπνηνο λα επηιέγεη on line ηελ Αγγιηθή έθδνζε ζε Μνξθή
(Interactive Pdf) θαη λα ηελ θαηεβάδεη ζηνλ ππνινγηζηή.
Παξαθαινύκε, θαηεβάζηε Adobe Reader 9.0 ή λεόηεξν, γηα λα
δηαβάζεηε ην αξρείν Pdf. Μπνξείηε λα παξαγγείιεηε θσηνγξαθίεο
ηνπ νπάκη θη επηιεγκέλεο θσηνγξαθίεο, θάλνληαο «θιηθ» ζην
photos. Δπίζεο, κπνξείηε λα δείηε ζύληνκα Videos ζην eCopy.
Μεξηθά άιια πξνγξάκκαηα κπνξείηε λα δείηε online θάλνληαο
«θιηθ» ζηνπο ζπλδέζκνπο (links) ζηε γξακκή εξγαζηώλ (top bar).
Δπηπιένλ, ππάξρεη έλα πιήζνο άιισλ άξζξσλ θαη θεηκέλσλ.
Σν πξόγξακκα Sai Reflections (www.saireflections.org) είλαη κηα
πξνζπάζεηα ηνπ Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publication Division
λα παξάζρεη δηαδηθηπαθώο απεπζείαο ζην ζπίηη ζαο θσηνγξαθίεο
ηνπ Μπαγθαβάλ. Απηή ε ηζηνζειίδα έρεη δύν θύξηεο θαηεγνξίεο
πιηθνύ. Ζ πξώηε αθνξά πνξηξαίηα ηνπ Μπαγθαβάλ θαη ε δεύηεξε
είλαη επηιεγκέλεο θσηνγξαθίεο (Programme Photos). Ζ δεύηεξε
θαηεγνξία είλαη κηα πξνζπάζεηα λα αλαθαιέζεηε ηηο αλακλήζεηο
ζαο. Δάλ έρεηε ζπκκεηάζρεη ζε θάπνηεο από ηηο εθδειώζεηο ζην
Πξαζάληη Νίιαγηακ ζηελ Θεία Παξνπζία ηνπ Μπαγθαβάλ, πνπ είλαη
θαηαρσξεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα, κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ηηο
θσηνγξαθίεο ζαο ζην αληίζηνηρν άικπνπκ θαη λα θάλεηε
παξαγγειίεο ή λα θαηεβάζεηε ειεθηξνληθά αληίγξαθα. ε
πεξίπησζε πνπ δελ κπνξείηε λα βξείηε ηα δξώκελα θάπνηαο
εθδήισζεο, παξαθαινύκε λα καο γξάςεηε ζηελ ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε
photosadmin@saireflections.org
θαη
ζα
ζαο
απαληήζνπκε ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ.
Σν Prasanthi Reporter (www.theprasanthireporter.org) είλαη έλαο
ηζηόηνπνο πνπ αλαθέξεη λέα από ην Πξαζάληη Νίιαγηακ. Απηόο ν
ρώξνο ηεο εηξήλεο, ηεο αγάπεο θαη ηεο αξκνλίαο είλαη κηα ηαπεηλή
πξνζπάζεηα ηνπ Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publications
Division λα κεηαθέξεη ην θιίκα ηνπ κεγαιείνπ ηνπ Πξαζάληη
Νίιαγηακ ζηα ζπίηηα ησλ πηζηώλ ηνπ Μπαγθαβάλ, ζε νιόθιεξε ηελ
πθήιην. Ο Μπαγθαβάλ επιόγεζε έλα πξνζρέδην απηνύ ηνπ έξγνπ
ηελ 23ε Απγνύζηνπ 2008, ζηελ θαηνηθία ηνπ, ην Yajur Mandir.
Ο Δθδόηεο
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