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ΣΟ ΝΣΑΡΜΑ ΕΘΝΑΘ
Η ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΗ ΚΑΘ ΜΟΝΘΜΗ ΠΕΡΘΟΤΘΑ ΜΑ
Όια ηα νλόκαηα θαη νη κνξθέο είλαη εθδειώζεηο ηνπ Τπέξηαηνπ
Όληνο πνπ είλαη ε ελζάξθσζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο ειπίδαο. Δίλαη
Ύπαξμε, Γλώζε, Δπδαηκνλία, ην Απόιπην, ην Με Γπαδηθό. Δίλαη
Αιήζεηα, Καινζύλε, Οκνξθηά (άηπακ, ίβακ, νύληαξακ).
(αλζθξηηηθόο ηίρνο)

Ό

ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
Ο,ΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ

ιεο νη έκςπρεο θαη άςπρεο κνξθέο ύπαξμεο πνπ βιέπνπκε
ζηνλ θόζκν, είλαη ελζαξθώζεηο ηεο εηξήλεο. Η θπζηθή
κνξθή όισλ ησλ δσληαλώλ όλησλ είλαη ε ελζάξθσζε ηεο
νκνξθηάο. Η ζεηόηεηα, πνπ είλαη ε ελζάξθσζε ηεο Αιήζεηαο, ηεο
Καινζύλεο θαη ηεο Οκνξθηάο (άηπακ, ίβακ, νύληαξακ) είλαη
παξνύζα ζε όια ηα ζηνηρεία θαη ηα έκβηα όληα, σο ε αξρή ηεο
ελόηεηαο. Απηό εηπώζεθε θαη από ηνλ Πιάησλα, ηνλ κέληνξα ηνπ
Αξηζηνηέιε, εθαηνληάδεο ρξόληα πξηλ από ηνλ Φξηζηό. Δίπε όηη ε
αιήζεηα, ε θαινζύλε θαη ε νκνξθηά δηακόξθσζαλ ηε βάζε ηνπ
θόζκνπ.
Η Απληζηία Καηαζηπέθει ηη Ζωή ηος Ανθπώπος
Η Αιήζεηα είλαη ε βάζε ησλ πάλησλ. Η Αιήζεηα παξακέλεη
αλαιινίσηε θαη ζηηο ηξεηο πεξηόδνπο ηνπ ρξόλνπ – παξειζόλ,
παξόλ θαη κέιινλ.1 Η θαινζύλε είλαη ε πξαγκαηηθή ζεηόηεηα. Γηα
ηελ αθξίβεηα, ε θαινζύλε είλαη αγηόηεηα. Παξόιν πνπ ν άλζξσπνο
είλαη πξνηθηζκέλνο κε ηελ αξρή ηνπ Σάηπακ, Σίβακ, Σνύληαξακ,
αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη ηε δηθή ηνπ αιήζεηα, νκνξθηά θαη θαινζύλε.
Μόλν αλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο αξρέο ηεο αιήζεηαο, θαινζύλεο θαη
νκνξθηάο ζα κπνξέζεη λα θαηαιάβεη ηελ πξαγκαηηθή έλλνηα ηεο
αλζξώπηλεο ηδηόηεηαο. Τε ζεκεξηλή επνρή, ν άλζξσπνο κειεηάεη
ηεξά θείκελα όπσο ηνπο Βέδεο, ηηο Πνπξάλα (κπζνινγηθά θείκελα),
ηα Μπξάρκα νύηξα (αξρέο ηνπ Μπξάκρα), ηε Ρακάγηελα, ηελ
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Μπάγθαβαλη Γθίηα, ηε Βίβιν θαη ην Κνξάλη. Παξόιν πνπ κειεηάεη
όι’ απηά, ζηεξείηαη γαιήλεο, δηόηη δελ ζέηεη ζ’ εθαξκνγή ηηο
δηδαζθαιίεο ηνπο. Η απιή αλάγλσζε ησλ ηεξώλ θεηκέλσλ κπνξεί λα
ζπγθξηζεί κε ηελ θαηαλάισζε αξαησκέλνπ γάιαθηνο. Όηαλ όκσο
ζέηεη θαλείο ζ’ εθαξκνγή, κε ηε δένπζα αθνζίσζε, απηά πνπ
κειεηάεη, είλαη ζαλ λα πίλεη πιήξεο γάια. Τν λα βάδεη θαλείο θάηη ζ’
εθαξκνγή, απνηειεί γη απηόλ πξαγκαηηθή δύλακε. Τν θήξπγκα, ε
δηάδνζε ηεο γλώζεο θαη ε επξπκάζεηα, ρσξίο ηελ εθαξκνγή ζηελ
πξάμε, δελ απνηεινύλ παξά επίδεημε. Σεκαληηθή ινηπόλ, είλαη ε
εθαξκνγή ζηελ πξάμε, όρη ην θήξπγκα.
Πνην είλαη ην όθεινο λα έρεη ν άλζξσπνο ζηελ θαηνρή
ηνπ ηεξάζηην πινύην, αλ δελ κπνξεί λα απνθνκίζεη
θάπνηεο αλέζεηο ή επθνιίεο από απηόλ; Αθόκα θαη αλ
ππάξρεη άθζνλν λεξό κέζα ζε κηα ιίκλε, ν ζθύινο δελ
ζα πηεη ην λεξό παξά κόλν ζα ην γιείςεη. Αλάινγε είλαη
θαη ε κνίξα ηνπ θηιάξγπξνπ.
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)
Ο άλζξσπνο ηε ζεκεξηλή επνρή είλαη πξνηθηζκέλνο κε παληόο
είδνπο γλώζε, πινύην θαη δύλακε, αιιά πνην ην όθεινο; Η
αξλεηηθή ηδηόηεηα ηεο απιεζηίαο πνπ ηνλ δηαθαηέρεη θάλεη ηα πάληα
άρξεζηα. Η απιεζηία ηνπ δελ έρεη όξηα ιόγσ ηεο επηξξνήο ηεο
Δπνρήο Κάιη (Κάιη Γηνύγθα). Γε ρξεζηκνπνηεί ηνλ πινύην ηνπ νύηε
γηα ηνλ εαπηό ηνπ, αιιά νύηε λα γηα λα ηνλ κνηξαζηεί κε ηνπο
άιινπο. Καη δελ θηάλεη πνπ δε κνηξάδεηαη ηνλ πινύην ηνπ κε ηνπο
άιινπο, δε ζέιεη λα ηνπο βιέπεη θαλ επηπρηζκέλνπο. Τα δώα δελ
είλαη ηόζν αλόεηα, ώζηε λα θξύβνπλ θάηη νύηε έρνπλ ηελ θαθή
ηδηόηεηα ηνπ λα θιέβνπλ. Απηά ηα ειαηηώκαηα όκσο είλαη επξέσο
δηαδεδνκέλα ζηνλ ζεκεξηλό άλζξσπν. Αλ δελ απαιιαγεί από απηά,
πλεπκαηηθέο πεηζαξρίεο όπσο ε επαλάιεςε ηνπ Ολόκαηνο ηνπ
Θενύ, ν Γηαινγηζκόο θαη ε Λαηξεία είλαη παληειώο άρξεζηεο.
Λαηξεία ρσξίο αγάπε θαη αθνζίσζε ρσξίο πίζηε, δελ έρνπλ λόεκα.
Μπνξεί θάπνηνο λα κελ έρεη θαλελόο είδνπο γλώζε, λα κελ αθνύεη
ηηο δηδαζθαιίεο ησλ ηεξώλ θεηκέλσλ θαη λα κελ θαηαιαβαίλεη ην
βαζύ ηνπο λόεκα. αξθεί όκσο λα έρεη αγάπε θαη πίζηε.
Αλαξσηεζείηε ηη παίξλεη θαλείο καδί ηνπ όηαλ εγθαηαιείπεη ην ζώκα
ηνπ. Δζείο ρξεζηκνπνηείηε ην ζώκα ζαο γηα ηελ εθηέιεζε δηαθόξσλ
εξγαζηώλ θαη θαηαθεύγεηε ζε αζέκηηεο πξαθηηθέο γηα λα ην
δηαηεξήζεηε θαη γηα λα θξνληίζεηε ηελ νηθνγέλεηά ζαο.
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Όηαλ θάπνηνο είλαη άπιεζηνο, ζε θακηά ηνπ πξνζπάζεηα
δε ζα έρεη επηηπρία. Πνιιέο ακαξηίεο ζα δηαπξάμεη θαη
όινο ν θόζκνο ζα ηνλ ριεπάζεη. Οη δηθνί ηνπ άλζξσπνη
ζα ηνλ εγθαηαιείςνπλ, ζα ράζεη όια ηα πινύηε θαη ηνλ
ζεβαζκό. Η απιεζηία ηνπ ζα ηνλ θαηαζηξέςεη εληειώο.
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)
Να Κάνεηε ωζηή Υπήζη ηος Πλούηος
Απηή είλαη ε θαθή επίδξαζε ηεο Δπνρήο Κάιη. Η απιεζηία έρεη γίλεη
κόδα απηή ηελ επνρή. Ο άλζξσπνο ζήκεξα δελ έρεη κέζα ηνπ ίρλνο
δηάζεζεο γηα ζπζία. Ο αξραίνο πνιηηηζκόο ηεο Ιλδίαο δήισλε: Η
αζαλαζία δελ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δξάζεο, ησλ απνγόλσλ ή ηνπ
2
πινύηνπ. Δπηηπγράλεηαη κόλν κέζσ ηεο ζπζίαο.
Όηαλ έλαο ακαξησιόο θνιπκπάεη ζηα πινύηε, δελ ηξέθεη
θακηά εθηίκεζε ή ζεβαζκό νύηε θαλ γηα ηνλ Θεό. Μόλν
όηαλ ράζεη ηα πάληα αληηιακβάλεηαη ηελ αιήζεηα.
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)
Όζν ν άλζξσπνο είλαη εξσηεπκέλνο κε ηα πινύηε ηνπ, δελ έρεη
κάηηα γηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ θόζκνπ. Τελ βιέπεη κόλν όηαλ
ράζεη ηα πάληα. Τη είλαη απηόο ν θόζκνο; Τη είλαη απηή ε δσή; Πόζν
ζα θξαηήζεη; Τη έρεηε θαηαθέξεη ζ’ απηή ηε δσή; Τα πάληα είλαη ζαλ
πεξαζηηθά ζύλλεθα. Όηαλ είζηε λένη, εξγάδεζηε ζθιεξά, απνθηάηε
δηαθόξσλ εηδώλ γλώζεηο θαη αληηκεησπίδεηε πνιιέο πξνθιήζεηο
ζηε δσή. Οη ραξέο ηεο ληόηεο είλαη εθήκεξεο. Όιεο νη ζρέζεηο είλαη
παξνδηθέο. Μόλν έλα πξάγκα ππάξρεη πνπ είλαη αηώλην θη απηό
είλαη ε αγάπε γηα ηνλ Θεό. Αλ δελ απνθηήζεηε αγάπε γηα ηνλ Θεό, ηη
λόεκα έρεη λ’ απνθηήζεηε ν,ηηδήπνηε άιιν; Όζν θαη αλ δήζεηε, ζην
ηέινο ζα εγθαηαιείςεηε ηνλ θόζκν κε αδεηαλά ρέξηα.
Σν ζώκα, πνπ απαξηίδεηαη από ηα πέληε ζηνηρεία, είλαη
αδύλακν θαη αξγά ή γξήγνξα ζα απνζπληεζεί. Μπνξεί ε
δηάξθεηα δσήο λα είλαη 100 ρξόληα, αιιά ην πόζν ζα
δήζεη θαλείο δελ είλαη θαζόινπ δεδνκέλν. Μπνξεί λ’
αθήζεη ην ζλεηό ηνπ ζώκα νπνηαδήπνηε ζηηγκή – ζηελ
παηδηθή ηνπ ειηθία, ζηε ληόηε ηνπ ή ζηα γεξάκαηά ηνπ. Ο
ζάλαηνο είλαη βέβαηνο. Γηα ην ιόγν απηό, πξηλ ραζεί ην
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ζώκα, θαιό είλαη ν άλζξσπνο λα πξνζπαζήζεη λα
γλσξίζεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ θύζε.
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)
Γελ έδεζαλ άξαγε βαζηιηάδεο πνπ είραλ ηεξάζηηα βαζίιεηα θαη
πνπ ήηαλ γεκάηνη έπαξζε θαη αιαδνλεία; Πνύ είλαη όκσο ηώξα;
Πξέπεη λα εξγάδεζηε ζθιεξά θαη λα βγάδεηε ηόζα όζα ζαο
ρξεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα δείηε ρσξίο ζηεξήζεηο. Δηζπλένπκε θαη
εθπλένπκε αέξα. Τξώκε, ρσλεύνπκε ην θαγεηό θαη απνβάιινπκε
ηα απνξξίκκαηα. Γη’ απηό, ν άλζξσπνο: δελ πξέπεη κόλν
λ’ απνθηήζεη πινύην, αιιά λα ηνλ μνδέςεη γηα ην ζσζηό ζθνπό. Γελ
πξέπεη λα καδεύεηε θαη λα ηα θξύβεηε. Απηό πνπ πξέπεη λα
δηαθπιάμεηε δελ είλαη ν πινύηνο αιιά ην Νηάξκα (ε αξεηή). Τν
Νηάξκα είλαη ε πξαγκαηηθή θαη κόληκε πεξηνπζία ζαο. Απηή ηελ
αιήζεηα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε ζήκεξα.
Σ’ έλα ρσξηό δνύζαλ δύν αδέξθηα πνπ ήζαλ κεγάινη
ηζηγθνύλεδεο. Παξόιν πνπ είραλ καδέςεη ηεξάζηην πινύην, δελ
μόδεπαλ νύηε δεθάξα. Πνηέ δελ έηξσγαλ θαγεηό κέρξη λα
ρνξηάζνπλ. Γελ άλαβαλ ηε ιάκπα ηνπο πάλσ από πέληε ιεπηά γηα
λα κελ θάςεη πεξηζζόηεξν ιάδη. Μηα κέξα πέζαλε θάπνηνο ζ’ έλα
γεηηνληθό ρσξηό πνπ απείρε δέθα ρηιηόκεηξα από ην δηθό ηνπο. Καηά
ην έζηκν ηεο επνρήο, ν έλαο από ηνπο αδεξθνύο έπξεπε λα πάεη
ζην άιιν ρσξηό γηα λα παξεγνξήζεη ηελ νηθνγέλεηα γηα ηελ απώιεηά
ηεο. Ο κεγαιύηεξνο αδεξθόο ζεθώζεθε λσξίο ην πξσί γηα λα
θαιύςεη ηελ απόζηαζε κε ηα πόδηα, γηαηί αλ έπαηξλε ην ιεσθνξείν,
ζα έπξεπε λα μνδέςεη ρξήκαηα. Δίπε ζηνλ αδεξθό ηνπ
λ’ αλάςεη ηε ιάκπα γηα λα βάιεη κεξηθά ξνύρα ζηελ ηζάληα ηνπ.
Μόιηο όκσο έθπγε από ην ζπίηη, ν λεώηεξνο αδεξθόο έζβεζε ηε
ιάκπα γηα λα γιηηώζεη ην ιάδη.
Ύζηεξα από ηξία ρηιηόκεηξα, ν κεγαιύηεξνο αδεξθόο γύξηζε
ζπίηη θαη ρηύπεζε ηελ πόξηα. Ο λεόηεξνο αδεξθόο ξώηεζε: «Πνηνο
είλαη;» θαη ν αδεξθόο ηνπ απάληεζε: «Δίκαη ν κεγάινο ζνπ
αδεξθόο». Ο κηθξόο αδεξθόο ηνλ ξώηεζε γηαηί είρε γπξίζεη. Ο
κεγάινο απάληεζε: «Όηαλ έθπγα από ην ζπίηη, μέραζα λα ζνπ πσ
λα ζβήζεηο ηε ιάκπα. Έπξεπε ινηπόλ λα γπξίζσ γηα λα δσ κήπσο
έθαηγε αθόκα». Τόηε ν κηθξόηεξνο αδεξθόο απάληεζε: «Αδεξθέ,
έρεηο ηελ εληύπσζε όηη δελ έρσ ζηάια κπαιό; Έζβεζα ηε ιάκπα
κόιηο έθπγεο από ην ζπίηη. Δζύ όκσο πεξπάηεζεο όιε απηή ηελ
απόζηαζε γηα λα κνπ ην ζπκίζεηο. Γε ζθέθηεθεο ηε θζνξά πνπ
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ππέζηεζαλ ηα ζαλδάιηα ζνπ κε όιν απηό ην άζθνπν πεξπάηεκα;»
Τόηε ν κεγάινο αδεξθόο είπε: «Αδεξθέ, δελ είκαη ηόζν αλόεηνο
όζν λνκίδεηο. Έβγαια ηα ζαλδάιηα κνπ, ηα έθαλα έλα δέκα θάησ
από ηε καζράιε κνπ θαη κεηά πεξπάηεζα».
Γηα πνην ιόγν λα έρεη θαλείο ζαλδάιηα, αλ δελ ηα ρξεζηκνπνηεί
από ηελ ηζηγθνπληά ηνπ; Τη λόεκα έρεη ν πινύηνο θαη ε πεξηνπζία,
αλ θάπνηνο δελ είλαη ζε ζέζε λ’ αληιήζεη θάπνηα άλεζε ή
πιενλέθηεκα από απηνύο; Πξέπεη λα πεξλάηε κηα άλεηε δσή θαη λα
θάλεηε θαη ηε δσή ησλ άιισλ άλεηε. Γηαθνξεηηθά, ηη λόεκα ζα έρεη
όινο ζαο ν πινύηνο;
Υπηζιμοποιήζηε ηη Μόπθωζή ζαρ για να Βοηθάηε Άλλοςρ
Απνθηάηε πνιιώλ εηδώλ γλώζεηο. Σθνπόο όκσο ηεο κόξθσζεο δελ
είλαη ε εμαζθάιηζε εξγαζίαο. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε
κόξθσζή ζαο γηα ην θαιό ηεο θνηλσλίαο θαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ
ρσξηνύ ζαο. Γελ ππάξρεη ιόγνο λα απνθηάηε πηπρία. Οη
ζπνπδαζηέο ζήκεξα ρξεζηκνπνηνύλ ηα πηπρία ηνπο όπσο νη
επαίηεο ηα θύπειιά ηνπο. Τξέρνπλ από ην έλα γξαθείν ζην άιιν
επαηηώληαο κηα δνπιεηά. Απνθηήζηε ηε γλώζε πνπ ζα ζαο θάλεη
αλεμάξηεηνπο. Αλαιάβεηε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα είλαη επσθειείο
γηα ηελ πξόνδν ηνπ ρσξηνύ ζαο. Μηιήζηε ζηνπο ρσξηαλνύο γηα ηελ
πγεία θαη ηελ πγηεηλή, ώζηε λα κελ ηαιαηπσξνύληαη από αξξώζηηεο.
Μάζεηέ ηνπο ηε ζεκαζία ηεο θαζαξηόηεηαο θαη βνεζήζηε ηνπο λα
βειηηώζνπλ ην απνρεηεπηηθό ζύζηεκα ηνπ ρσξηνύ. Γηδάμηε ηνπο
ρξήζηκεο κεζόδνπο, όπσο ε θαιιηέξγεηα ιαραληθώλ γηα ε
ζπληήξεζή ηνπο. Μνηξαζηείηε ηηο γλώζεηο ζαο κε ηα παηδηά ηνπ
ρσξηνύ. Δθεί έγθεηηαη ε πξαγκαηηθή αμία ηεο κόξθσζήο ζαο. Ο
άλζξσπνο παίξλεη αμία όηαλ ππεξεηεί ηνπο άιινπο θαη ακαξηάλεη
όηαλ ηνπο πιεγώλεη.3 Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε ηε κόξθσζή ζαο
γηα λα βνεζάηε άιινπο.
Τε ζεκεξηλή επνρή, κόιηο νη θνηηεηέο πάξνπλ ηα πηπρία ηνπο,
πεγαίλνπλ ζην γξαθείν επξέζεσο εξγαζίαο γηα λα εγγξαθνύλ
πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ δνπιεηά. Όζνη έρνπλ πςειή κόξθσζε,
ζηέιλνπλ αηηήζεηο γηα δνπιεηά ζην εμσηεξηθό. Γελ είλαη απηόο ν
πξαγκαηηθόο ζθνπόο ηεο εθπαίδεπζήο ζαο. Ο πξαγκαηηθόο ζθνπόο
ηεο είλαη ε δξάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ. Γελληέζηε,
κεγαιώλεηε θαη κνξθώλεζηε ζην ρσξηό ζαο. Ό,ηη θεξδίζαηε ζηε
3
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δσή, ην απνθηήζαηε από ην ρσξηό ζαο. Η θνηλσλία ζάο πξνίθηζε κε
πνιιώλ εηδώλ ηθαλόηεηεο. Γελληέζηε θαη κεγαιώλεηε ζηελ θνηλσλία
θαη πεξλάηε ηε δσή ζαο κέζα ζηελ θνηλσλία. Γελ ζα έπξεπε λα
ληώζεηε επγλσκνζύλε γηα ηελ θνηλσλία πνπ ηόζα πνιιά έθαλε γηα
εζάο; Γπζηπρώο όκσο, νη ζπνπδαζηέο ζήκεξα ζηεξνύληαη
αηζζεκάησλ απηνύ ηνπ ηύπνπ. Κάλνπλ κηα εγσθεληξηθή δσή θαη δελ
ηνπο λνηάδεη ηίπνηα πεξηζζόηεξν από ηνπο εαπηνύο ηνπο θαη ηελ
νηθνγέλεηά ηνπο. Αλ δείηε κηα ηόζν εγσηζηηθή δσή, ηόηε πνηνο ζα
θξνληίζεη ηα πιήζε; Όινη είλαη παηδηά ηνπ Θενύ. Όινη είζηε
αδέξθηα. Γη’ απηό πξέπεη λ’ αγσλίδεζηε γηα ην θαιό όισλ. Να
εξγάδεζηε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο κε ζπλεξγαζία θαη
αλεθηηθόηεηα, ρσξίο λα δίλεηε ιαβή ζε ζπγθξνύζεηο. Καιιηεξγήζηε
ηηο ηδηόηεηεο ηεο αλεθηηθόηεηαο θαη ηεο δηαιιαθηηθόηεηαο. Η ελόηεηα
είλαη νπζηαζηηθή. Βάιηε ζ’ εθαξκνγή ηελ αξρή ηεο ελόηεηαο. κόλν
ηόηε ζα κπνξέζεη απηή λ’ αλαπηπρζεί. Η ελόηεηα δελ έγθεηηαη κόλν
ζην λα ραηξεηάηε ν έλαο ηνλ άιιν. Η ελόηεηα πξέπεη λ’
αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ πξάμε. Να δνπιεύεηε ελσκέλνη. Υπάξρεη
ηεξάζηην όθεινο ζηελ ελόηεηα. Πξέπεη, ινηπόλ, νη ζπνπδαζηέο λα
θαιιηεξγήζνπλ επξύηεηα αηζζεκάησλ θαη λνπ. Αλαπηύμεηε
δηεύξπλζε ηεο θαξδηάο (Υξίληαγηα). Πνύ βξίζθεηαη ε Φξίληαγηα ζην
ζώκα ζαο; Γε κηιάκε γηα ηε ζσκαηηθή θαξδηά πνπ βξίζθεηαη ζηελ
αξηζηεξή κεξηά ηνπ ζηήζνπο ζαο. Γελ ελλννύκε απηή όηαλ κηιάκε
γηα Υξίληαγηα. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε Υξίληαγηα είλαη παξνύζα
κέζα ζε νιόθιεξν ην ζώκα. Γελ έρεη όξηα. δηαπνηίδεη ηα πάληα.
Όπνηνο ινηπόλ έξρεηαη κέζα ζην πεδίν ηεο δηθήο ζαο Υξίληαγηα,
είλαη άλζξσπνο ηεο νηθνγέλεηά ζαο. Τε δσή ζαο πξέπεη λα ηε δείηε
κε παξόκνηα αηζζήκαηα αδειθόηεηαο θη ελόηεηαο. Σθνπόο ηεο
εθπαίδεπζεο δελ είλαη λα ζαο εμαζθαιίζεη ηα πξνο ην δελ. Σθνπόο
ηεο είλαη λα ζαο θάλεη άηνκν θαιιηεξγεκέλν. Η εθπαίδεπζε είλαη κηα
δηαδηθαζία εμεπγεληζκνύ. Όηαλ αλαπηύμεηε παηδεία, δε ζα έρεηε
έιιεηςε γηα ηα πξνο ην δελ. Σπλεζίδεηε λα ςάιιεηε θαζεκεξηλά: Αλ
πξνζηαηεύεηο ην Νηάξκα, ζα πξνζηαηεπηείο από ην Νηάξκα. 4 Όλησο,
όηαλ ππεξαζπίδεζηε ην Νηάξκα, ην ίδην ην Νηάξκα ζα ζαο
πξνζηαηεύζεη. Πξέπεη ινηπόλ λα ελζαξξύλεηε ηελ εθαξκνγή ηνπ
Νηάξκα ζηελ θνηλσλία. Όηαλ ελζαξξύλεηε ην Νηάξκα ζηα ρσξηά,
απηό ζ’ αλαπηπρζεί εμίζνπ ζηηο κηθξέο θαη ηηο κεγάιεο πόιεηο.
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Σα Ανθπώπινα Όνηα Ππέπει ν’ Αναπηύξοςν ηιρ Ανθπώπινερ
Θδιόηηηέρ ηοςρ
πνπδαζηέο,
Τε ζεκεξηλή επνρή, νη πνιηηηζηηθέο παξαδόζεηο ηεο Ιλδίαο
εθαξκόδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνην πνζνζηό, κόλν ζηα ρσξηά.
Γελ ηηο ζπλαληάο πνπζελά ζηηο πόιεηο θαη ηηο κεγαινππόιεηο. Μόλν
ζηα ρσξηά ζπλαληάο αμίεο όπσο ην Νηάξκα, ηε δηθαηνζύλε, ηελ
εγθαξηέξεζε θαη ηελ αγάπε, νη νπνίεο έρνπλ εθιείςεη από κηθξέο
θαη κεγάιεο πόιεηο. Παξόιν πνπ ζηηο πόιεηο ππάξρνπλ δηθαζηήξηα,
ηξάπεδεο, παλεπηζηήκηα θαη πνιιά άιια ηδξύκαηα, εθείλν πνπ
ππεξηεξεί ζε απηέο είλαη ε αδηθία, ε αλεζηθόηεηα θαη ε δηαθζνξά.
Από ηελ άιιε πιεπξά, ελώ ζηα ρσξηά δελ ππάξρνπλ απηνύ ηνπ
είδνπο ηα ηδξύκαηα, νη άλζξσπνη εθαξκόδνπλ ηηο αμίεο θαη ηελ
εζηθή. Αθόκα θαη νη θπιέο πνπ δνπλ ζηα δάζε, καθξηά από ηελ
θνηλσλία, δηαζέηνπλ ηελ αίζζεζε ηεο αιήζεηαο θαη ηεο δηθαηνζύλεο.
Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, απηέο είλαη πνπ ζηεξίδνπλ ηνλ πνιηηηζκό καο.
Οη άλζξσπνη ζήκεξα απνθηνύλ κόξθσζε θαη κεηά ηη θάλνπλ;
Καηαζηξέθνπλ ηνλ πνιηηηζκό, ηηο αμίεο θαη ηελ εζηθή. Βαζηθά,
θαηαζηξέθνπλ ηελ ίδηα ηελ αλζξώπηλε ηδηόηεηα. Πνηα είλαη ε
αλζξώπηλε ηδηόηεηα ηε ζεκεξηλή επνρή; Φηιηάδεο ρξόληα έρνπλ
πεξάζεη από ηόηε πνπ ν άλζξσπνο γελλήζεθε ζ’ απηή ηε γε. Η
αλζξώπηλε όκσο ηδηόηεηα δελ έρεη γελλεζεί αθόκα κέζα ηνπ.
Σπλαληάο άηνκα πνπ είλαη άλζξσπνη κόλν ζηε κνξθή, αιιά όρη
ζηελ πξάμε. Πόηε ινηπόλ ζα αλζίζεη ε αλζξώπηλε ηδηόηεηα κέζα
ζηνλ άλζξσπν; Πόζεο θνξέο έρεη γελλεζεί ν άλζξσπνο θαη πόζεο
θνξέο ζα γελλεζεί αθόκα; Βαζηθά, ε αλζξώπηλε ηδηόηεηα πξέπεη λα
γελληέηαη κέζα ζηνλ άλζξσπν καδί κε ηε θπζηθή γέλλεζή ηνπ. Λέκε
όηη πξέπεη λα ιέκε ηελ αιήζεηα. Υπάξρεη όκσο θαλείο πνπ λα ιέεη
ηελ αιήζεηα; Τν κόλν πνπ θάλεη ν άλζξσπνο ζήκεξα είλαη λα
μεζηνκίδεη αλαιήζεηεο. Ό,ηη θάλεη είλαη άδηθν θαη αλίεξν. Πώο λ’
αλαδπζεί ηόηε ε αλζξώπηλε ηδηόηεηα κέζα ηνπ; Πνπιηά θαη δώα
αθνινπζνύλ νξηζκέλνπο θαλόλεο. Ό,ηη θάλνπλ γίλεηαη γηα ην ζσζηό
ιόγν, ηε ζσζηή επνρή. Ο άλζξσπνο όκσο δελ έρεη νύηε ζσζηό
ιόγν, νύηε ζσζηή επνρή. Ωο εθ ηνύηνπ, ηη αμία έρεη όιε ε κόξθσζε
πνπ πήξαηε; Γηα πνην ιόγν λ’ απνθηήζεη θαλείο όιε απηή ηελ
άρξεζηε κόξθσζε; Απνθηήζηε ηε κόξθσζε πνπ είλαη σθέιηκε γηα
ηελ θνηλσλία, πνπ θαιιηεξγεί αδεξθηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ
αλζξώπσλ θη επηηξέπεη ζηελ αλζξώπηλε ηδηόηεηα λ’ αλζίζεη κέζα
ζαο.
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Σηελ επνρή καο, εθείλν πνπ ππεξηζρύεη κεηαμύ αλζξώπσλ,
ρσξηώλ θαη Πνιηηεηώλ είλαη ην κίζνο. Πώο, ινηπόλ, λα κελ ππάξρεη
κίζνο κεηαμύ κηαο ρώξαο θαη κηαο άιιεο; Όηαλ εζείο θαιιηεξγείηε ην
κίζνο κέζα ζηελ ίδηα ηελ Πνιηηεία ζαο θαη ηε ρώξα ζαο ζα πξέπεη
λα ληξέπεζηε κεηά λα ιέηε όηη ε ηάδε ρώξα ζάο επηηίζεηαη επεηδή
ζαο κηζεί; Πξέπεη πξώηα λα βάιεηε ηάμε ζην ζπηηηθό ζαο, ην ρσξηό
ζαο, ηελ πόιε θαη ηελ Πνιηηεία ζαο. Αλ δελ θαηνξζώζεηε λ’
απαιιάμεηε ην ζπηηηθό ζαο από ζπγθξνύζεηο, πώο ζα κπνξέζεηε
λα επηθέξεηε αξκνλία κεηαμύ κηαο ρώξαο θαη κηαο άιιεο; Πνηνο
είζηε εζείο πνπ ζέιεηε λα δηνξζώζεηε ηνπο άιινπο; Με πνην
δηθαίσκα ζα ην θάλεηε; Φξνληίζηε πξώηα λα επηθέξεηε αξκνλία ζην
ζπηηηθό ζαο θαη λ’ αλαπηύμηε ηελ αλζξώπηλε ηδηόηεηά ζαο. Να
ζεσξείηε ηνπο πάληεο παηδηά ηνπ Θενύ. Απηνύ ηνπ είδνπο ηε
κόξθσζε ζα έπξεπε λα ιακβάλνπλ νη ζπνπδαζηέο ηε ζεκεξηλή
επνρή.
Ποηέ να μην εγκαηαλείπεηε ηην Αλήθεια ό,ηι και αν ζςμβεί
Όπνπ θαη λα θνηηάμεηε ζήκεξα, νη άλζξσπνη δηςάλε γηα ην ρξήκα. Τη
ην ζέιεηε όιν απηό ην ρξήκα; Τη ζα ην θάλεηε; Μήπσο ζα ην
ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηελ επεκεξία ηεο ρώξαο ζαο ή γηα λα
βνεζήζεηε ηνπο αλαμηνπαζνύληεο; Τν ρξεζηκνπνηείηε άξαγε γηα ηελ
εμάπισζε ηεο παηδείαο; Μήπσο ηαΐδεηε ηνπιάρηζηνλ ηνπο
δεηηάλνπο; Αλ ην ρξήκα δελ θαηαλαιώλεηαη γηα θάπνην θαιό ζθνπό,
δελ αμίδεη πεξηζζόηεξν από ηε ζθόλε. Γελ πξέπεη λα ζπαηαιάηε ηε
δσή ζαο γηα ηε ζπζζώξεπζε ρξεκάησλ. Αθηεξώζηε ηε δσή ζαο γηα
ηελ εμάπισζε ηεο ζπκπόληαο θαη ηεο αγάπεο ζηελ θνηλσλία.
Φξεζηκνπνηήζηε ρξήκαηα γηα λα δηαηεξήζεηε ην ζώκα ζαο
θαηάιιειν λα κπνξεί λα εθηειεί πξάμεηο εζηθέο, νη νπνίεο ζα ζαο
ηηκήζνπλ.
Πξέπεη λα είζηε πξόζπκνη λα ζπζηάζεηε αθόκα θαη ηε δσή ζαο
γηα ράξε ηνπ Θενύ. Να εκκέλεηε ζηελ Αιήζεηα θαη λ’ αθνινπζείηε ην
Νηάξκα. Απηέο είλαη νη δύν αμίεο πνπ πξέπεη λα θαιιηεξγήζεη ν
άλζξσπνο. Οη Βέδεο δηδάζθνπλ: Να ιέηε ηελ αιήζεηα θαη λα
εθαξκόδεηε ηελ εζηθή.5 Πνηέ λα κελ εγθαηαιείπεηε ηελ αιήζεηα,
όπνηεο λα είλαη νη ζπλζήθεο, αθόκα θαη αλ απηό ζηνηρίζεη ηε δσή
ζαο. Πάξηε ζαλ ηδαληθό ηνλ Φαξηζηζάληα: Η πίζηε ηνπ ζηνλ Θεό θαη
ηελ αιήζεηα δελ ιύγηζε κπξνζηά ζε θακηά δπζθνιία. Σην ηέινο ηνλ
5
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έζσζε ε αιήζεηα θαη θαηόξζσζε λα πάξεη πίζσ ην βαζίιεηό ηνπ θαη
ηνλ πινύην ηνπ. Τη είλαη απηό πνπ ζηεξίδεη ηελ αιήζεηα; Δίλαη ε
αγάπε. Αλαπηύμηε ινηπόλ αγάπε. Με ηελ πεξηνξίδεηε όκσο ζηνλ
εαπηό ζαο θαη ηελ νηθνγέλεηά ζαο. Αλ ζθέθηεζηε κόλν ηνλ εαπηό ζαο
θαη ηελ νηθνγέλεηά ζαο, θαιύηεξα λα πάηε λα δήζεηε ζην δάζνο. Με
πνην δηθαίσκα δείηε ζην ρσξηό ζαο ή ζηελ θνηλσλία; Όηαλ δείηε ζηελ
θνηλσλία, πξέπεη λα θξνληίδεηε γηα ηελ επεκεξία ηεο. Αλ είζηε κέινο
ηεο θνηλσλίαο θαη ζθέθηεζηε κόλν ηνλ εαπηό ζαο θαη ηελ νηθνγέλεηά
ζαο, ηόηε κνηάδεηε κε θάπνηνλ πνπ ππνθέξεη από κηα αλίαηε
αξξώζηηα. Καιιηεξγήζηε ηελ ελόηεηα θαη δήζηε ζε αξκνλία κε
όινπο. Με γίλεηε ζύκα ηεο αζζέλεηαο ηεο έπαξζεο θαη ηνπ
εγσθεληξηζκνύ. Να λνηάδεζηε γηα ην θαιό ησλ πάλησλ θαη λα
βιέπεηε ηα πξνβιήκαηα ησλ άιισλ ζαλ δηθά ζαο πξνβιήκαηα.
Όηαλ νη ζπνπδαζηέο θαιιηεξγήζνπλ αηζζήκαηα όπσο απηά, ζα
γίλνπλ νη κειινληηθνί ζσηήξεο ηνπ έζλνπο. Γίλεηε ινηπόλ έλα ηδαληθό
άηνκν θαη ππεξαζπηζηείηε ηελ Αιήζεηα θαη ην Νηάξκα, αμίεο πνπ ε
Ιλδία δηέδηδε ήδε από ηνπο αξραίνπο ρξόλνπο.
πνπδαζηέο!
Δίζηε νη άλζξσπνη πνπ ζα ρεηξαθεηήζνπλ ην έζλνο. Δίζηε νη
κειινληηθνί εγέηεο θαη ζπλήγνξνη ησλ πνιηηώλ. Γη’ απηό πξέπεη λ’
αθνινπζείηε ην κνλνπάηη ηεο αιήζεηαο. Αθόκα θαη νη ζπλήγνξνη
έρνπλ πάξεη ιάζνο δξόκν ζηηο κέξεο καο. Αλ δνύζε ν
Φαξηζηζάληξα ηε ζεκεξηλή επνρή, ζα ηνλ έθαλαλ λα πεη
εθαηνληάδεο ςέκαηα. Απηή είλαη ε επίδξαζε ηεο Δπνρήο Κάιη.
Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ δελ ζπλαληάηε αλζξώπνπο όπσο ν
Φαξηζηζάληξα ζήκεξα. Από ην θόβν ηνπ γηα ηνπο ζπλεγόξνπο, ν
Φαξηζηζάληξα ζα ην είρε ζθάζεη γηα ηα βνπλά θαη ηα δάζε! Η
Αιήζεηα θαη ην Νηάξκα έρνπλ ραζεί θαη ε Αλαιήζεηα θαη ε Έιιεηςε
Ηζηθήο έρνπλ εγθαζηδξπζεί σο ηζρύνπζεο αμίεο. Απηό πνπ
ρξεηάδεηαη λα θάλεηε ζήκεξα είλαη λα αιιάμεηε απηή ηελ θαηάζηαζε.
Πώο ζα ην θαηνξζώζεηε; Με ηελ εθαξκνγή ηεο αιήζεηαο θαη ηεο
εζηθήο. Γελ αξθεί λα κηιάηε γηα ηελ αιήζεηα. Πξέπεη λα ηε ζέηεηε ζ’
εθαξκνγή. Απηό πνπ έρεηε ζηελ θαξδηά ζαο, πξέπεη λα εθθξαζηεί
κε ιόγηα θαη απηό πνπ εθθξάδεηαη κε ιόγηα, πξέπεη λα ηίζεηαη ζ’
εθαξκνγή. Ο ζπνπδαζηήο ζα παξακείλεη πξαγκαηηθόο ζπνπδαζηήο
όζν αθνινπζεί ην κνλνπάηη ηεο Αιήζεηαο θαη ηνπ Νηάξκα. Όηαλ
απηά ηα δύν ιείπνπλ, ν Βηληπάξηη (ζπνπδαζηήο) ζα κεηαηξαπεί ζε
Βηζαγηάξηη (θπλεγόο ησλ απνιαύζεσλ).
 9

(Ο Μπαγθαβάλ έςαιε ην Μπάηδαλ: άηπακ Γθληάλακ Αλάληακ
Μπξάκα θαη κεηά ζπλέρηζε ηελ νκηιία ηνπ.)
Να Φέπεζηε ζηοςρ Νέοςρ ποςδαζηέρ ζαν να ήηαν Αδεπθοί
και Αδεπθέρ ζαρ
Αθνύζηε θαη δώζηε ηελ πξνζνρή ζαο ζην εμήο: Όηαλ έλαο λένο
ζπνπδαζηήο έξζεη ζην Παλεπηζηήκηό καο, πξέπεη λα ηνπ θεξζείηε
κε αγάπε θαη ζπκπάζεηα πεξηζζόηεξν από εθείλε πνπ ζα δείρλαηε
ζηνλ αδεξθό ζαο θαη λα ηνλ θάλεηε λα μεράζεη ηηο έγλνηεο θαη ηηο
αλεζπρίεο ηνπ. Γελ είλαη ηπραίν όηη ην Παλεπηζηήκηό καο είλαη
άςνγν ζ’ απηό ην ζέκα, δηόηη νη παιαηόηεξνη ζπνπδαζηέο θέξνληαη
ζηνπο λεόηεξνπο ζαλ λα είλαη αδέξθηα ηνπο. Άιια εθπαηδεπηηθά
ηδξύκαηα δίλνπλ έκθαζε ζηνπο πινύζηνπο πνπ κπνξνύλ λα ηνπο
θάλνπλ κεγάιεο δσξεέο. Σην δηθό καο όκσο εθπαηδεπηηθό Ίδξπκα, ε
κόλε δσξεά πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε αγάπε. Με ελδηαθέξνπλ νη
άλζξσπνη πνπ είλαη γεκάηνη αγάπε. Αθνύζαηε πξν νιίγνπ ην αγόξη
πνπ κίιεζε ζηα Σαλζθξηηηθά. Γελ έρεη ηε ζηήξημε ησλ γνλέσλ ηνπ.
ηνλ θξνληίδνπλ ν παππνύο θαη ε γηαγηά ηνπ. Γερόκαζηε απηνύο
ηνπο ζπνπδαζηέο θαη ηνπο βνεζάκε λα πξνρσξήζνπλ ζηε δσή
ηνπο. Μπνξείηε θαη κόλνη ζαο λα πηζηνπνηήζεηε όηη ην αγόξη έρεη
ηειείσο απαιιαγεί από ηηο παιηέο ηνπ αλεζπρίεο, ηόζν πνπ έθηαζε
ζην ζεκείν λα κάζεη Σαλζθξηηηθά θαη λα κπνξεί λα θάλεη νκηιίεο. Η
ζέιεζή κνπ (αλθάιπα) είλαη λα δίλσ ραξά ζε ζπνπδαζηέο πνπ
ζηεξνύληαη ηεο αγάπεο ησλ γνλέσλ ηνπο θαη λα ηνπο θάλσ λα
μερλνύλ όια ηνπο ηα πξνβιήκαηα. Δγώ ην θάλσ απηό θαη δεηώ από
εζάο λα θάλεηε ην ίδην. Αλ έξζεηε ζε επαθή κε ζπνπδαζηέο ζαλ
απηνύο, βνεζήζηε ηνπο όζν γίλεηαη, γηα λα κπνξέζνπλ λα
πξννδεύζνπλ ζηε δσή.
Πηζαλόλ λα γλσξίδεηε πώο ιεηηνπξγνύλ ηα άιια εθπαηδεπηηθά
ηδξύκαηα. Όηαλ έλαο λένο ζπνπδαζηήο κπαίλεη ζε έλα ηέηνην
ίδξπκα, πξέπεη λα πεξάζεη ηαιαηπσξία πνπ είλαη πξαγκαηηθή
θόιαζε. Κάπνηνη ζπνπδαζηέο δελ αληέρνπλ απηό ην βαζαληζηήξην
θαη θεύγνπλ από ην παλεπηζηήκην κέζα ζε κηα εβδνκάδα. Η
ηαιαηπσξία απηή δελ θαηαιαβαίλσ ηη ζθνπό εμππεξεηεί. Οη
λενεηζεξρόκελνη παξελνρινύληαη θαη βαζαλίδνληαη αλειέεηα. Απηό
είλαη άξαγε ην έξγν πνπ νθείινπλ λα θάλνπλ νη παιαηόηεξνη
ζπνπδαζηέο; Θα έπξεπε λα θέξνληαη πξνο ηνπο λεόηεξνπο ζαλ λα
ήηαλ αδέξθηα ηνπο θαη λα ηνπο δίλνπλ θξνληίδα θαη αγάπε. ζα
έπξεπε λα ηνπο θάλνπλ λα ληώζνπλ άλεηα θαη λα ηνπο βνεζνύλ
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λ’ απαιιαγνύλ από ηηο έγλνηεο ηνπο, ώζηε λα δήζνπλ ζ’ έλα
πεξηβάιινλ θηιηθό θαη γαιήλην. Απηό θάλσ εγώ θαη ζαο δεηώ λα
θάλεηε θη εζείο ην ίδην. Σ’ απηό ην Παλεπηζηήκην, δελ παξέρνπκε
κόλν δσξεάλ εθπαίδεπζε, αιιά δίλνπκε θαη ππνηξνθίεο ζε
ζπνπδαζηέο πνπ ην αμίδνπλ. Γελ ρξεώλνπκε δεθάξα γηα
δηθαηώκαηα εγγξαθήο ζε αγώλεο, ρξήζεο ηεο βηβιηνζήθεο θαη ησλ
εξγαζηεξίσλ, γηα εμέηαζηξα θ.ιπ. Όηαλ ινηπόλ παξέρνπκε απηνύ
ηνπ είδνπο ηελ ηδαληθή θαη δσξεάλ εθπαίδεπζε, νη ζπνπδαζηέο
πξέπεη λα γίλνπλ ηδαληθνί λένη. Αλ ζαο πιεζηάζεη έλαο δεηηάλνο, λα
ηνπ πείηε: «Αγαπεηέ κνπ, δελ είλαη πξέπνλ λα θαηαθεύγεηο ζηε
δεηηαληά. Γηαηί πέθηεηο ηόζν ρακειά; Έια λα ζνπ δείμσ έλα ηξόπν
λα θεξδίδεηο ηα πξνο ην δελ». Να βνεζάηε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο
λα ζηεξηρζνύλ ζηηο δπλάκεηο ηνπο. Κάπνηε, όηαλ έλαο πεηλαζκέλνο
πιεζίαζε ηνλ Ιεζνύ, εθείλνο ηνπ έδσζε δύν ςάξηα. Γελ γηλόηαλ
όκσο λα ηνπ δίλεη ηξνθή ζε θαζεκεξηλή βάζε. Οπόηε, ηνπ αγόξαζε
έλα δίρηπ θαη ηνπ ην έδσζε, ιέγνληαο: «Βγάδε ηα πξνο ην δελ
ρξεζηκνπνηώληαο απηό ην δίρηπ». Αο αθνινπζήζνπλ θαη νη
ζπνπδαζηέο καο απηό ην παξάδεηγκα. αο βνεζήζνπλ ηνπο άπνξνπο
λα θεξδίδνπλ ην ςσκί ηνπο κε αμηνπξέπεηα.
Η Σαπεινοθποζύνη είναι ηο ήμα Καηαηεθέν ηος ποςδαζηή
Όινη νη ζπνπδαζηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο νθείινπλ λα δνπλ ζαλ
αδέξθηα θαη λα θέξνληαη πξνο όινπο κε αγάπε. Αλαπηύμηε
επξύηεηα λνπ. Απηό πξέπεη λα καζαίλνπλ νη ζπνπδαζηέο ζήκεξα.
Γελ πξέπεη λα πξνβάιινπλ ην εγώ ηνπο θαη λα θάλνπλ θηγνύξα.
Πξέπεη λα θαιιηεξγήζεηε αγάπε θαη ηδεαιηζκό. Μόλν έηζη ζα
πξνρσξήζεηε ζηε δσή ζαο.
Υπάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα ζηελ ηζηνξία αλζξώπσλ πνπ
αλέβεθαλ ζε πςειά αμηώκαηα ράξε ζηηο αξεηέο ηνπο θαη ηε ζθιεξή
δνπιεηά ηνπο. Έλαο ηέηνηνο άλζξσπνο θάπνηε πνπινύζε
εθεκεξίδεο θαη θάπνηνο άιινο γπάιηδε παπνύηζηα. Μόιηο ηέιεησλε
ην γπάιηζκα, έιεγε ζηνπο πειάηεο ηνπ: «Ο Θεόο λα ζ’ επινγεί».
Κάπνηνο αθόκε έβγαδε ην ςσκί ηνπ γξάθνληαο δηεπζύλζεηο ζε
θαθέινπο. Οπνηνζδήπνηε από απηνύο ζα κπνξνύζε λ’ αλέβεη ζε
πςειό αμίσκα, αθόκε θαη ηνπ Πξσζππνπξγνύ ηεο Μεγάιεο
Βξεηαλίαο ιόγσ ηεο ηαπεηλνθξνζύλεο θαη ησλ ηεξώλ
ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Γείηε ινηπόλ πόζν ςειά κπνξεί λα θηάζεη ν
άλζξσπνο αλ έρεη ηαπεηλνθξνζύλε θαη αγάπε! Η κόξθσζε δελ έρεη
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θαη πνιιή ζεκαζία. Άιισζηε, ηη ζπνπδαίν έρεη ε ζύγρξνλε
εθπαίδεπζε;
Η παηδεία πξνζδίδεη ηαπεηλνθξνζύλε, ε ηαπεηλνθξνζύλε πξνζδίδεη αμία, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο
πξνζδίδεη πινύην. Ο πινύηνο ζα ζαο θέξεη πιηθή θαη
πλεπκαηηθή ηθαλνπνίεζε όηαλ ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηε γηα
αγαζνεξγνύο ζθνπνύο θαη εζηθέο πξάμεηο.
(Πνίεκα Σέινπγθνπ)
Η ηαπεηλνθξνζύλε είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ελόο
ζπνπδαζηή. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, είλαη ε θνξσλίδα ηεο
εθπαίδεπζεο. Όηαλ ζπλαληήζεηε ηέηνηνπο ζπνπδαζηέο, βνεζήζηε
ηνπο κε θάζε ηξόπν ώζηε λα μεράζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη λα
βηώζνπλ ραξά. Πόζν επηπρηζκέλν έγηλε ην αγόξη όηαλ ηνπ
πινπνίεζα κηα θαδέλα θαη ηνπ ηε θόξεζα γύξσ από ην ιαηκό! Ούηε
πνπ ληώζεη ηελ έιιεηςε ησλ γνλέσλ ηνπ. Να βνεζάηε θαη άιινπο κε
απηό ηνλ ηξόπν. Ό,ηη θάλσ είλαη γηα λα ζαο δείμσ ην ηδαληθό.
Υπάξρεη πάληα ηέιεηα αξκνλία αλάκεζα ζηηο ζθέςεηο, ηα ιόγηα θαη
ηηο πξάμεηο κνπ. Απηό κνπ δίλεη ην δηθαίσκα λα ζαο ηα ιέσ όια
απηά. Η ζσζηή κειέηε ηεο αλζξσπόηεηαο είλαη ν άλζξσπνο. Πξέπεη
όινη ζαο λα δείηε ζαλ αλζξώπηλα όληα θαη όρη ζαλ δώα ή ζαλ
δαίκνλεο. Με γίλεζηε ζθιεξόθαξδνη. Αλαπηύμηε κηα ηξπθεξή θαξδηά
πνπ ιηώλεη από ζπκπόληα κπξνζηά ζηε δπζηπρία ησλ άιισλ.
Δπραξηζηώ.
- Από ηην Ομιλία ηος Μπαγκαβάν ζηην Αίθοςζα άι
Κοςλβάνη ζηο Ππαζάνηι Νίλαγιαμ, ηην 15η Θοςλίος 1996.
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