Ο ΘΔΟ ΔΝΑΡΚΩΝΔΣΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΟΓΗΓΗΔΙ
ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΗ ΘΔΪΚΗ ΑΣΡΑΠΟ
ΑΥΙΕΡΩΣΕ ΣΗ ΖΩΗ Α ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΩΝ ΆΛΛΩΝ
Μέρξη πξηλ από ιίγν δελ είρα ζθνπό λα ζαο κηιήζσ. Αιιά ν
Καζηνύξη Μνπ είπε όηη όζνη από εζάο είζηε εδώ επί πνιιά ρξόληα
δελ είραηε ηελ επθαηξία λα Μνπ απεπζύλεηε έλαλ επιαβηθό
ραηξεηηζκό (Νακαζθάξ) εδώ θαη ηξεηο κήλεο, δειαδή από ηελ εκέξα
ηνπ ηβαξάηξη, όηαλ άξρηζαλ λα θαηαθζάλνπλ ξεύκαηα πηζηώλ. Μνπ
είπε όηη ιαρηαξάηε όινη ζαο γηα έλα Νηάξζαλ, ην νπνίν δελ είραηε
επεηδή Δγώ αθηέξσλα νιόθιεξεο ώξεο λα κηιάσ κε ηνπο πηζηνύο
πνπ έπξεπε λα θύγνπλ. ηα κπάηδαλ εξρόκνπλ δύν θνξέο ηελ
εκέξα, κόλν γηα έλα ιεπηό, θαηά ηελ ηειεηή ηεο Ιεξήο Φιόγαο
(Άξαηη), θαη κεηά έθεπγα πάιη. Δίδα, όκσο, πόζν ιππεκέλνη είζηε
επεηδή, εζθαικέλα, ληώζαηε παξακειεκέλνη. Γη’ απηό ζα ηνλώζσ
ηηο πιεγσκέλεο θαξδηέο ζαο.
Σν λα επηηύρεηε ην Νηάξζαλ ηνπ Θενύ είλαη ε Μεγαιύηεξε
Δπινγία
Λνηπόλ, είραηε ηελ επθαηξία λα δείηε θαη λα βηώζεηε ηελ ελζάξθσζε
ηνπ Κπξίνπ θαη λα εμαγηαζηείηε από Απηήλ. Απηή ηελ επθαηξία ηελ
θεξδίζαηε ζαλ απνηέιεζκα ησλ θαιώλ πξάμεώλ ζαο ζε πνιιέο
πξνεγνύκελεο δσέο. Δίλαη ε ζπζζσξεπκέλε αξεηή ζαο πνπ ζαο
έθεξε εδώ, όηαλ Δγώ ελζαξθώζεθα ζηε γε. Γη’ απηήλ αθξηβώο ηελ
επθαηξία, νη ζνθνί (Rishis) θαη νη ζεόηεηεο (Devas) είραλ
πξνζεπρεζεί πνιύ έληνλα ζην παξειζόλ. Έρνληαο θεξδίζεη απηή
ηελ επθαηξία θαη ρσξίο λα ράζεηε νύηε κία ζηηγκή, πξνζπαζήζηε λα
γεπηείηε ηε γιπθύηεηα ηεο ζπγρώλεπζεο. Οη αθηίλεο πνπ
πξνέξρνληαη από Μέλα είλαη ηξηώλ θαηεγνξηώλ: νη ρνλδξνεηδείο
(Sthula), πνπ γεκίδνπλ ην Πξαζάληη Νίιαγηακ, νη ιεπηνθπείο
(Sukshma), πνπ δηαπεξλνύλ όιε ηε γε θαη νη αηηηώδεηο (Karana),
πνπ θαιύπηνπλ νιόθιεξν ην ζύκπαλ. Οη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ην
πξνλόκην λα δνπλ ζ’ απηόλ ηνλ ηόπν ηνπ Νίιαγηακ είλαη πξάγκαηη
ηπρεξνί, γηαηί βξίζθνληαη πιεζηέζηεξα ζε απηέο ηηο αθηίλεο. Οη
ρνλδξνεηδείο αθηίλεο θαζηζηνύλ ηνλ άλζξσπν αλαδεηεηή ηεο
Αιήζεηαο (Sadhaka). Οη ιεπηνθπείο αθηίλεο ηνλ θάλνπλ Μεγάιε
Φπρή (Μαράηκα) θαη νη αηηηώδεηο ηνλ κεηακνξθώλνπλ ζε
Πξαγκαησκέλε Φπρή (Παξακαράκζα). Με ζπαηαιάηε ινηπόλ ηηο
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εκέξεο ζαο πξνζπαζώληαο λα θαηαθηήζεηε εγθόζκηεο επηζπκίεο θαη
θηινδνμίεο. Η επηηπρία ή ε απνηπρία ζηηο εγθόζκηεο πξνζπάζεηέο
ζαο δελ ζα πξέπεη νύηε λα ζαο ελζνπζηάδεη νύηε λα ζαο
απνγνεηεύεη. Όηαλ ζαο πξνζθέξεηαη έλα νιόθιεξν ζπκπόζην γηαηί
λα ηξέρεηε ζηα απνθάγηα άιισλ ηξαπεδηώλ; Σέηνηνπ είδνπο
επηζπκίεο θαη επηδηώμεηο δελ είλαη νύηε νξηζηηθέο νύηε κόληκεο. Γελ
έρνπλ θακία πξαγκαηηθή αμία.
Διέγμηε ηνλ Ννπ, Ρπζκίζηε ηε Γηαγωγή ζαο
Μείλεηε ακεηαθίλεηνη ζηνλ θύξην ζηόρν ζαο, ηνλ νπνίν ήξζαηε λα
πξαγκαηώζεηε ζ’ απηό εδώ ην ζρνιείν. Μελ απνθιίλεηε απ’ απηόλ,
όπνηεο θη αλ είλαη νη πξνθιήζεηο πνπ πάλε λα ζαο παξαζύξνπλ.
Διέγμηε ην λνπ ζαο, ξπζκίζηε ηε ζπκπεξηθνξά ζαο, έηζη ώζηε λα
επηηύρεηε ηνλ ζηόρν ζαο. Μελ αθήζεηε ηε κέξηκλα γηα ην ζώκα ή
ηελ νηθνγέλεηα, ηνλ εγσηζκό ή ηε καηαηνδνμία λα ζησπήζνπλ κέζα
ζαο ην θάιεζκα ηνπ Πλεύκαηνο. Η Τπέξηαηε Πξαγκαηηθόηεηα
(Siva), ε εμαηνκηθεπκέλε ύπαξμε (Jiva) θαη ν θόζκνο (Prakriti) είλαη
ηα ηξία πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεηε. Ο θόζκνο πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηελ αηνκηθή ςπρή (Jiva) γηα ηελ
πξαγκάησζε ηεο Τπέξηαηεο Πξαγκαηηθόηεηαο (ίβα), ε νπνία
απνηειεί ην βαζηθό ζηνηρείν θαη ησλ δύν. Μέρξη λα βηώζεηε Φπρηθή
Δπδαηκνλία (Atmananda) πξαγκαηώλνληαο ηνλ ίβα, ην βάξνο ηνπ
θόζκνπ ζα ζαο θαηαπηέδεη, ζρεδόλ κέρξη αζθπμίαο. Μεηά ηελ
πξαγκάησζε όκσο, ν θόζκνο ζα θαηαξξεύζεη από κόλνο ηνπ.
Σν λα θεξδίζεη θαλείο ηε ράξε ηνπ Θενύ είλαη ηόζν εύθνιν όζν
εύθνιν είλαη λα ιεηώζεη θαλείο βνύηπξν. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ
ε θαξδηά ηνπ Κπξίνπ παξνκνηάδεηαη κε βνύηπξν. Λέλε όηη είλαη
καιαθηά ζαλ βνύηπξν. Με ηελ παξακηθξή δεζηαζηά είλαη έηνηκε λα
ιηώζεη, αξθεί λα επηδείμεηε ιίγε δεζηαζηά θαη αγάπε ζ’ έλαλ
ζπλάλζξσπό ζαο πνπ ππνθέξεη, ελώ πξνθέξεηε ην Όλνκά Σνπ
αλάκεζα ζηε γιώζζα ζαο. Σν Όλνκα είλαη ε Πεγή από ηελ νπνία
αλαβιύδεη ε πλεηδεηόηεηα (Chaitanya). Δπαλαιακβάλνληαο λνεξά
ην Όλνκα (Namasmarana) βηώλεηε ηε πλεηδεηόηεηα. Σν ζείν
Όλνκα είλαη ην λέθηαξ ηεο δσήο. Δίλαη ε πεγή ηεο πξσηαξρηθήο
ελέξγεηαο. Απαγγείιαηε ην Όλνκα θαη ν Ολνκαδόκελνο ζα
εκθαληζηεί κπξνζηά ζαο. Οξακαηηζηείηε ηνλ Ολνκαδόκελν θαη ην
Όλνκα ζα αλέβεη ζηα ρείιε ζαο. Σν Όλνκα θαη ε Μνξθή είλαη νη δπν
όςεηο ηνπ ηδίνπ λνκίζκαηνο.
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Δζηηάδεηε ηνλ Ννπ ζην Όλνκα
Τπάξρνπλ θάπνηνη πνπ παίξλνπλ ηελ ηεξή ππόζρεζε λα γξάςνπλ
ην Όλνκα ηνπ Ράκα ή θάπνην άιιν όλνκα ηνπ Θενύ έλα
εθαηνκκύξην θνξέο, αιιά πνιύ ζπρλά απηό θαηαληάεη ζέκα
δαθηύισλ θαη ζηπιό. Ο λνπο απηνύ πνπ γξάθεη είλαη ζαλ ην θνπηάιη,
πνπ δελ γεύεηαη ην κέιη. Ο λνπο δελ πξέπεη λα μεθεύγεη από ην
Όλνκα. Θα πξέπεη λα εληξπθά ζηε γιπθύηεηά Σνπ, λα ζηνράδεηαη
ηελ νκνξθηά ηεο Μνξθήο πνπ αλαθαιεί ζηε κλήκε, ην άξσκα πνπ
εμαπιώλεη. Η δηαγσγή θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ γξάθνληα πξέπεη λα
είλαη ηέηνηα πνπ λα αξκόδεη ζε έλαλ ππεξέηε ηνπ Θενύ. Οη άιινη ζα
πξέπεη λα παξαδεηγκαηίδνληαη θαη ε πίζηε ηνπο λα αλαδσνγνλείηαη
από ηελ εκπεηξία ηνπ γξάθνληα.
Γηα λα θεξδίζεηε ηε ράξε ηνπ Γηδαζθάινπ, ππάξρεη κόλν κία
ζπληαγή: Τπαθνή ζηηο εληνιέο Σνπ, ρσξίο θαλέλαλ δηζηαγκό. αο
ιέσ ηελ αιήζεηα Μνπ, όρη γηα λα ππεξεθαλεπηώ, αιιά γηα λα Με
θαηαλνήζεηε. Δάλ δελ κηιήζσ Δγώ γηα ηνλ Δαπηό Μνπ πνηνο ζα
κπνξνύζε λα ην θάλεη; Η Υάξε πιεκκπξίδεη εθείλνπο πνπ
ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο νδεγίεο θαη αθνινπζνύλ ηηο εληνιέο. Αιιά ν
αξηζκόο ησλ αηόκσλ απηώλ είλαη πνιύ κηθξόο. Αθόκα θη αλ νη
νδεγίεο είλαη ραιαξέο θαη εύθνιεο, είλαη έηζη ζρεδηαζκέλεο γηα λα
ζαο θάλνπλ λα πάηε πέξα από ηελ ηξηπιή δηάθξηζε (Triputi), ηνπ
Πξνζθπλεηή, ηνπ Γξόκνπ θαη ηνπ θνπνύ. Σεο Bhagavata, ηνπ
Bhakta θαη ηνπ Bhagavan. Σνπ Αγαπόληα, ηνπ Αγαπεκέλνπ θαη ηεο
Αγάπεο.
Η Αξραία Λεωθόξνο Οδεγεί ηνλ Άλζξωπν ζηνλ Θεό
Σε κηα ζηηγκή βξίζθεζηε ζε δηάζεζε αθνζίσζεο θαη ηελ άιιε ζε
δηάζεζε νξγήο. Απηό είλαη ιάζνο. Θα πξέπεη λα είζηε ζηαζεξνί ζηελ
πνξεία ζαο θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ζαο. Γη' απηό, έμσ από ην
Πξαζάληη Νίιαγηακ, είκαη - όπσο ζα ιέγαηε - ενξηαζηηθόο ζηηο
νκηιίεο κνπ (vindu), αιιά εδώ, ζε ζαο, πάληνηε κεηαρεηξίδνκαη ηε
ζεξαπεπηηθή κέζνδν (Mandu). Απηό είλαη ην Kέληξν (Kendra), ε
έδξα ησλ ζετθώλ (Astika) Γπλάκεσλ, ην ζηξαηεγείν πνπ ζα
εγθαζηδξύζεη ηελ επεκεξία ζηνλ θόζκν (Loka Kalyanam). Φπζηθά,
παληνύ επηκέλσ γηα ηελ επζέβεηα θαη ηελ πςειή εζηθή δσή. Αιιά
εδώ έρσ ζεζπίζεη πην απζηεξνύο θαη πην ζρνιαζηηθνύο θαλόλεο.
Λνηπόλ, ζα ζαο πσ θάπνηα ζθιεξά ιόγηα. Καηεγνξείηε ην λνπ όηη
ζπκπεξηθέξεηαη όπσο ν πίζεθνο, αιιά πηζηέςηε Με, ε θαηάζηαζή
ηνπ είλαη πνιύ ρεηξόηεξε. Η κατκνύ πεδάεη από ην έλα θιαδί ζην
άιιν, αιιά ην κπαιό ηνπ αλζξώπνπ πεδάεη από ηα ύςε ησλ
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Ικαιαΐσλ κέρξη ηα βάζε ησλ ζαιαζζώλ, από ζήκεξα κέρξη θαη
δεθάδεο ρξόληα πξηλ. Γακάζηε ην λνπ ζαο κε ηελ δηαδηθαζία ηεο
Δλζύκεζεο ηνπ Θείνπ Ολόκαηνο (Namasmarana). Κάληε ην όπσο
ην έθαλε ν Ramadasa ζην ηεξό βνπλό Bhadrachala, πεηζαξρεκέλα
θαη ζηαζεξά. Απηό είλαη ην θαζήθνλ πνπ ζαο αλαζέησ. Κάληε ηελ
θαξδηά ζαο κηα Ayodhya κε ηε βνήζεηα ηνπ νλόκαηνο ηνπ Ράκα.
Ayodhya ζεκαίλεη ηελ πόιε πνπ δελ κπνξεί πνηέ λα θαηαιεθζεί δηα
ηεο βίαο. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθή θύζε ζαο - Ayodhya θαη
Bhadrachala. Αλ ην μεράζεηε απηό είζηε ρακέλνη. Δγθαηαζηήζηε ηνλ
Ράκα ζηελ θαξδηά ζαο θαη ηόηε θαλέλαο εμσηεξηθόο θίλδπλνο δελ ζα
κπνξεί λα ζαο βιάςεη.
πλεηδεηνπνηήζηε όηη, όπσο ηα θύκαηα ηεο ζάιαζζαο, έηζη θαη ε
ραξά θαη ε ζιίςε (Sukha θαη Dukha) έξρνληαη θαη θεύγνπλ. Δίλαη
ζαλ ηελ εηζπλνή θαη ηελ εθπλνή. Δάλ επηηύρεηε ηελ εξεκία, ην
έδαθνο όπνπ ζηέθεζηε γίλεηαη ηεξή γε (Kasi), θάζε εξγαζία πνπ
εθηειείηε κεηακνξθώλεηαη ζηελ πςειόηεξε κνξθή ιαηξείαο ηνπ
ίβα (Puja Shiva). Δμεξεπλήζηε ηα κνλνπάηηα ηνπ λνπ ζαο θαη
θαηαλνήζηε ηηο δηαζέζεηο θαη ηα κπζηήξηά ηνπ. Μελ νλεηξεύεζηε λα
εμεξεπλήζεηε μέλα κέξε, πξνηνύ γλσξίζεηε θαιά ην δηθό ζαο
βαζίιεην. Γλσξίζηε ηνλ εαπηό ζαο. Αλ κάζεηε απηό ην κάζεκα, ζα
έρεηε κάζεη θαη ηα ππόινηπα πνιύ πην γξήγνξα θαη πνιύ πην
ζσζηά.
Αθηεξώζηε απηή ηε δσή ζηελ ππεξεζία ησλ άιισλ, γηαηί νη
άιινη είλαη απιώο νη νξαηνί εθπξόζσπνη ηνπ Κπξίνπ, πνπ θαηνηθεί
κέζα ζαο. Έρσ έξζεη γηα λα απνθαηαζηήζσ ηελ αξραία ιεσθόξν
πνπ νδεγεί ηνλ άλζξσπν ζηνλ Θεό. Γίλεηε εηιηθξηλείο, επηδέμηνη
εξγνιάβνη, κεραληθνί θαη εξγάηεο θαη ειάηε καδί Μνπ. Η ιεσθόξνο
πνπ αλαθέξνκαη είλαη νη Βέδεο, νη Οππαληζάδεο θαη νη άζηξαο.
Έρσ έξζεη γηα λα ζαο απνθαιύςσ ηηο αξραίεο απηέο Ιεξέο Γξαθέο
θαη γηα λα ηηο αλαβηώζσ.
Ο Λωηόο ηεο Καξδηάο Αλζίδεη κε ηηο Θεϊθέο Αθηίλεο
Οη θαλόλεο πνπ έρσ πξνδηαγξάςεη γη' απηνύο πνπ έξρνληαη ζην
Πξαζάληη Νίιαγηακ ίζσο λα θαίλνληαη απζηεξνί θαη απόιπηνη. Αιιά
είλαη κόλν γηα ην θαιό ζαο. Πξώηα έξρεηαη ε εζσηεξηθή θαζαξόηεηα
θαη κεηά αθνινπζεί ε εμσηεξηθή. Απηή είλαη ε θπζηθή ζεηξά. Πιήξε
ηθαλνπνίεζε κπνξείηε λα αηζζαλζείηε όηαλ θάλεηε πξώηα ην κπάλην
ζαο θαη κεηά θνξέζεηε θαζαξά ξνύρα. Πξέπεη λα είκαη απζηεξόο,
γηαηί αλ ζπγρσξέζσ έλα ιάζνο, έρεηε ηελ ηάζε λα δηαπξάμεηε θη
άιιν. Έλα θπηό αλαπηύζζεηαη ζσζηά κόλν όηαλ ην έδαθνο γύξσ
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από ην θπηό ζπγθξαηεί ην κίζρν ηνπ θαη εθηίζεηαη ζηνλ ήιην θαη ζηε
βξνρή. Θέισ λα απαιιαγείηε από ηηο βαζηά ξηδσκέλεο ζπλήζεηεο
ηνπ παξειζόληνο ζαο γηα άζθνπεο ζπδεηήζεηο, καηαηνδνμία, θζόλν
θαη ζθάλδαια. Γελ ήξζα-ηε εδώ γηα λα δήζεηε ζαλ έλζεξκνη
πλεπκαηηθνί αλαδεηεηέο (Sadhakas) κόλν θαη κόλν γηα λα Με
επραξηζηήζεηε. Δίλαη έλα θαζήθνλ πνπ νθείιεηε ζηνλ εαπηό ζαο,
νπόηε πξέπεη λα ζπκκνξθώλεζηε κε απηνύο ηνπο θαλόλεο όπνπ θη
αλ βξίζθεζηε. Όρη κόλν κέζα ζηα όξηα ηνπ Πξα-ζάληη Νίιαγηακ.
Φπζηθά, ζα έρεηε πξνζέμεη όηη ην Πξαζάληη Νίιαγηακ δελ έρεη νύηε
ηείρε νύηε θξάρηεο γύξσ ηνπ. Γελ πεξηνξίδεηαη από θαλέ-λα όξην.
Απιώλεηαη θαη εμαπιώλεηαη κέρξη λα ηπιίμεη όιν ην ζύκπαλ.
Γεληθά κηιάσ όκνξθα θαη γιπθά, αιιά ζην ζέκα ηεο πεηζαξρίαο
δελ θάλσ ζπκβηβαζκνύο. Γε κε λνηάδεη αλ ζα έξζεηε ή αλ όληαο ήδε
εδώ, θύγεηε. Θα επηκείλσ ζηελ απζηεξή ππαθνή ζηνπο θαλόλεο.
Γελ ζα θάλσ ζπκβηβαζκνύο ζηελ πεηζαξρία γηα λα ηαηξηάμεη ζην
δηθό ζαο επίπεδν, γηαηί απηό κόλν θαηαζηξνθή ζα ζαο θέξεη.
Φξνληίδσ γηα ην θαιό ζαο. Να δείηε εηξεληθά, επηπρηζκέλα θαη
ηθαλνπνηεκέλνη, ζεσξώληαο ηελ θάζε ζαο εκέξα σο έλα δώξν από
ηνλ Κύξην. Με βηάδεζηε θαη αγσληάηε, κελ εθλεπξίδεζηε θαη
εμάπηεζηε. Να είζηε ζε εγξήγνξζε θαη λα κελ επηηξέπεηε ζηελ
απιεζηία θαη ζην ζπκό λα ζαο παξαζύξνπλ.
Να ζπκκεηέρεηε ζε όιεο ηηο ζπλεδξίεο ζηελ αίζνπζα – ζηελ
απαγγειία ηνπ ΟΜ (Pranava Japa), ζηνπο ςαικνύο (Bhajans), ζηηο
νκηιίεο. Μελ θαηαθεύγεηε ζε δηθαηνινγίεο. Δάλ είζηε άξξσζηνη, ηα
κπάηδαλ ζα ζαο βνεζήζνπλ ζηε ζεξαπεία, ή, επηηξέςηε λα ζαο πσ,
ζα ήηαλ πνιύ θαιύηεξα αλ πεζαίλαηε ζηε δηάξθεηα ησλ κπάηδαλ κε
ην όλνκα ηνπ Κπξίνπ ζηα ρείιε ζαο. Οη πλεπκαηηθνί αλαδεηεηέο
νδεγνύληαη ζε ιάζνο κνλνπάηηα. Ο ζεβαζκόο πνπ νθείινπλ ζηνπο
επζεβείο αλζξώπνπο αθνινπζεί θζίλνπζα πνξεία, επεηδή δελ
ηεξνύλ ην απζηεξό κνλνπάηη. Σνπο έρνπλ αιινηξηώζεη νη
παξαρσξήζεηο. ην εμήο, δελ ζα δηθαηνινγήζσ ηελ παξακηθξή
απόθιηζε. Βξίζθεζηε εδώ πνιιά ρξόληα γη απηό ζα ζαο
ζπκπεξηθεξζώ ζαλ ελήιηθεο θαη όρη ζαλ παηδηά. Λόγσ ηεο Αγάπεο
(Prema) πνπ ζαο έρσ, ζαο επηπιήηησ όηαλ θάλεηε ιάζνο βήκαηα.
Έηζη, από ηηο αθηίλεο ηεο ράξηηόο Μνπ (Anugraha Kiranas), ζα
αλζίζεη ν ισηόο ηεο θαξδηάο ζαο.
Όπνπ θη αλ Βξίζθεζηε, Δίζηε Γίπια Μνπ
ε έλα λνζνθνκείν, νη γηαηξνί λνηάδνληαη γηα ηελ αζζέλεηα θαη όρη γηα
ην κέγεζνο ησλ θαηαζέζεσλ πνπ έρνπλ νη αζζελείο ζηελ ηξάπεδα.
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Η λόζνο είλαη ην ζεκαληηθό. Σν ίδην θη ν θαζέλαο ζαο, πνπ πάζρεη
από ηελ αζζέλεηα ηεο γέλλεζεο θαη ηνπ ζαλάηνπ (Bhava Roga) θαη
ηελ δπαδηθόηεηα ηνπ θαινύ θαη ηνπ θαθνύ, έρεη ην δηθαίσκα λα
θξνληηζηεί θαη λα εμεηαζηεί από ηνλ γηαηξό. Ο γηαηξόο ζπληαγνγξαθεί ην θάξκαθν θαη ηελ αγσγή. Καη ηα δύν είλαη ζπκπιεξσκαηηθά. Όηαλ ππάξρεη επηδείλσζε ηεο ακθηβνιίαο θαη ηεο ζιίςεο,
πάξηε ην θάξκαθν πεξηζζόηεξεο θνξέο θαη ζε κεγαιύηεξεο δόζεηο.
Κάληε ζπληξνθηά κε επζεβείο αλζξώπνπο (Satsanga). Αθξηβώο
όπσο νη εμεκεξσκέλνη ειέθαληεο πεξηβάιινπλ ηνλ άγξην ειέθαληα
θαη ηνλ αθηλεηνπνηνύλ πξνθεηκέλνπ λα ηνλ εμεκεξώζνπλ, νη
πλεπκαηηθνί άλζξσπνη ζα επαλαθέξνπλ ηνλ δύζπηζην ζηνλ θαιό
δξόκν.
Σν ξεύκα ξέεη πάληα θαηά κήθνο ηνπ θαισδίνπ. Σν κόλν πνπ
έρεηε λα θάλεηε είλαη λα ζπλδεζείηε κε ην ξεύκα θαη λα παηήζηε ηνλ
δηαθόπηε γηα λ΄ αλάςεη ην θσο. Δάλ ε ζύλδεζε δελ είλαη ζσζηή,
ηόηε ε ξνή ηνπ ξεύκαηνο ζα επεξεαζηεί θαη κπνξεί λα ζηακαηήζεη.
Δζείο είζηε απηόο πνπ ην ζπλδέεη ή ην απνζπλδέεη. Δζείο αλάβεηε ή
ζβήλεηε ην θσο θαη έρεηε ζθνηάδη θαη θσο. Μειεηήζηε ηελ Γθίηα.
Ξέξεηε, ζηελ Γθίηα ππάξρεη κηα γξακκή πνπ δελ πξέπεη λα
δηαζρίζεηε. Γελ ζαο δεηώ λα θάλεηε όξθνπο. Γηαηί λα ζαο πηέζσ λα
νξθηζηείηε θαη λα είκαη Δγώ ε αηηία λα παξαβείηε ηνπο όξθνπο ζαο;
Αλ ην θάλεηε απηό, ε δσή ζαο ζα γίλεη ζαλ έλα ζθηζκέλν ύθαζκα,
ξακκέλν ραιαξά, πνπ θαη πάιη κπνξεί λα ζρηζηεί κε ην παξακηθξό
ηξάβεγκα.
Σέινο, επηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ έλα πξάγκα: Όπσο θαη αλ
είζηε, είζηε δηθνί Μνπ. Γελ ζα ζαο εγθαηαιείςσ. Όπνπ θη αλ είζηε,
είζηε θνληά Μνπ. Γελ κπνξείηε λα πάηε πνπζελά πέξα από ηελ
Ύπαξμή Μνπ.
- Από ηελ Οκηιία ηνπ Μπαγθαβάλ ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ,
ζηηο 28 Απξηιίνπ 1962.
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