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εκείσκα ηνπ Δθδόηε ηνπ αλάηαλα άξαηη

ΣΟ ΜΟΝΟΠΑΣΗ ΠΟΤ ΟΓΖΓΔΗ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ο

Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα ελζαξθψζεθε ηνλ
20φλ αηψλα γηα λα δψζεη ην Μήλπκά Σνπ ηεο Αγάπεο ζηελ
αλζξσπφηεηα. Απηφο ήηαλ ν αηψλαο ησλ κεγάισλ
επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ζαπκάησλ, θαζψο θαη ν αηψλαο
ησλ κεγάισλ ηξφκσλ θαη θφβσλ. ε απηφλ ηνλ αηψλα ν άλζξσπνο
πξνζγεηψζεθε ζηε ζειήλε θαη θαηαζθεχαζε θνληθά φπια, φπσο νη
αηνκηθέο
βφκβεο,
θαη
δχν
απφ
απηέο
ξίρηεθαλ
ζε
ππθλνθαηνηθεκέλεο πφιεηο, κε απνηέιεζκα λα γίλεη εθηεηακέλε
θαηαζηξνθή. Έγηλαλ δχν παγθφζκηνη πφιεκνη απηφλ ηνλ αηψλα, νη
νπνίνη πξνμέλεζαλ αλείπσηε δπζηπρία ζηελ αλζξσπφηεηα. Ζ
κηζαιινδνμία ηνπ αλζξψπνπ θαηέιεμε ζε θξηθηαζηηθή αηκαηνρπζία.
Δθαηνκκχξηα αλζξψπσλ ζθνηψζεθαλ, επεηδή ε κία θπιή
πξνζπάζεζε λα εμνινζξεχζεη ηελ άιιε, επεηδή κία ρψξα ζέιεζε
λα θπξηεχζεη άιιεο ρψξεο θαη κηα ηάμε αλζξψπσλ επηρείξεζε λα
εμαιείςεη άιιε. Ο άλζξσπνο, κε ηελ παξαθξνζχλε ηνπ, ζθφησζε
ζρεδφλ 100 εθαηνκκχξηα ζπλαλζξψπσλ ηνπ, κφλν θαηά ηνλ 20φλ
αηψλα. Ο θφβνο ηνπ ππξεληθνχ πνιέκνπ βαζάληζε ηελ
αλζξσπφηεηα, ζε απηφλ ηνλ αηψλα.
Ήηαλ απηή ε θξίζηκε ζηηγκή πνπ ν Θεφο «θαηέβεθε» ζηε γε κε
ηελ αλζξψπηλε κνξθή ηνπ Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα.
Γελλήζεθε κφιηο είρε ηειεηψζεη ν Πξψηνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο θαη
γλσζηνπνίεζε ηελ Θετθή Σνπ Απνζηνιή ζηελ ειηθία ησλ κφιηο 14
εηψλ, φηαλ είρε αξρίζεη ήδε ν Γεχηεξνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο.
Γλψξηδε απφ ηη έπαζρε ε αλζξσπφηεηα θαη γη‟ απηφ φξηζε ηελ
ζσζηή ζεξαπεία. Έβαιε ην βάιζακν ηεο Θετθήο Σνπ Αγάπεο ζηηο
πιεγέο ηεο αλζξσπφηεηαο πνπ αηκνξξαγνχζαλ θη έδσζε ην Θείν
Σνπ Μήλπκά ηεο Δλφηεηαο ζηνλ βαζαληζκέλν θφζκν: «Τπάξρεη
κόλν κία ζξεζθεία, ε ζξεζθεία ηεο αγάπεο. Τπάξρεη κόλν κία
θάζηα, ε θάζηα ηεο αλζξσπόηεηαο. Τπάξρεη κόλν κία γιώζζα, ε
γιώζζα ηεο θαξδηάο. Τπάξρεη κόλν Έλαο Θεόο, θαη είλαη παληαρνύ
Παξώλ». Απηφ ην κήλπκα δελ ήηαλ έλα ρσξίο λφεκα ζχλζεκα. Σν
κήλπκά Σνπ γηα Δλφηεηα ηεο αλζξσπφηεηαο έθηαζε ζηα πέξαηα ηνπ
θφζκνπ. Δίκαζηε νη ηπρεξνί απηφπηεο κάξηπξεο πνπ έρνπκε δεη
ρηιηάδεο αλζξψπσλ, πξνέξρνληαλ απφ πεξηζζφηεξεο απφ 160
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ρψξεο ηνπ θφζκνπ, λα δνπλ καδί, λα ηξψλε καδί, λα ηξαγνπδνχλ
Μπάηδαλ καδί θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε γηνξηέο, ζπλειεχζεηο θαη
ζπλέδξηα καδί, ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ. Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα
πνχκε φηη έρνπκε δεη κε ηα κάηηα καο παγθφζκηα Δλφηεηα ζε
κηθξνγξαθία ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ.
Καηά ηελ πξνζσξηλή Σνπ δηακνλή ζηε γε, ν Μπαγθαβάλ έζπεηξε
ηνπο ζπφξνπο αγάπεο ζηελ θαξδηά ηνπ αλζξψπνπ, πεξηπνηήζεθε
ην θπληάλη ηεο αγάπεο κε ην λεξφ ηεο πίζηεο θαη ην έζξεςε κε ην
ιίπαζκα ηεο ζπκπφληαο, ηεο αιήζεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο εηξήλεο
θαη ηεο κε-βίαο. πγθίλεζε θη εληππσζίαζε ηελ δσή εθαηνκκπξίσλ
αλζξψπσλ. Σνπο κεηακφξθσζε θαη ηνπο έδσζε απφιπηε αμία.
Δθαηνκκχξηα πηζηψλ Σνπ αζρνινχληαη κε ηελ δηάδνζε ηνπ Θείνπ
Μελχκαηφο Σνπ, δειαδή ηεο αλεπηθχιαθηεο αγάπεο θαη ηεο
αληδηνηεινχο ππεξεζίαο ζε φια ηα κέξε ηνπ θφζκνπ. Υσξίο
ακθηβνιία, έρεη δείμεη ζηνλ άλζξσπν ην κνλνπάηη πνπ νδεγεί ζηνλ
Θεφ.
Γηα λα εθθξάζνπκε ηνλ κέγηζην ζεβαζκφ καο ζ‟ Δθείλνλ, πξέπεη
λα αθνινπζνχκε ην κνλνπάηη πνπ καο έδεημε θαη λα ελψζνπκε
νιφθιεξν ηνλ θφζκν ζε κηα αγαπεκέλε νηθνγέλεηα, ρσξίο
ζηελφκπαιεο ζθέςεηο εζληθνηήησλ, θπιψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ
πίζηεσλ. Ζ ζσκαηηθή Σνπ απνπζία, αο κελ θάλεη αζηαζή ηα βήκαηά
καο, δηφηη, φπσο είρε πεη ζηελ Νηατάλα Μπάζθηλ: «Γελ πξφθεηηαη λα
πάσ πνπζελά» (δηαβάζηε ην άξζξν ηεο ζε απηφ ην Σεχρνο). Δίλαη,
αθξηβψο εδψ, εθεί θαη παληνχ.

Γελ ήιζα γηα λα κηιήζσ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε
ζξεζθεία. Ήιζα γηα λα ζαο κηιήζσ γηα ηελ
νηθνπκεληθή αξρή ηεο Αγάπεο, ην δξόκν
ηεο Αγάπεο, ην θαζήθνλ ηεο Αγάπεο. Ήιζα
γηα λα αλάςσ ην ιύρλν ηεο Αγάπεο ζηηο θαξδηέο
ζαο. Να δσ όηη ιάκπεη, κέξα κε ηε κέξα,
κε όιν θαη πεξηζζόηεξν θσο.
Μπάκπα
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Οκηιία ηνπ Μπαγθαβάλ, 13 Ηνπιίνπ 1996

ΝΑ ΔΜΜΔΝΔΣΔ ΣΖΝ ΑΛΖΘΔΗΑ
OΠΟΗΔ ΚΗ ΑΝ ΔΗΝΑΗ ΟΗ ΤΝΘΖΚΔ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΥΠΟΛΗΨΗΣ
Αλ ην ζπλαίζζεκα πίζσ από κηα πξάμε είλαη θαιό, ην απνηέιεζκα ζα
είλαη θαξπνθόξν. Αλ ην ζπλαίζζεκα είλαη κνιπζκέλν, ην απνηέιεζκα,
θαη‟ αλαινγία, ζα είλαη αξλεηηθό.
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)
Ο ειέθαληαο δελ ράλεη ηελ δύλακε θαη ην κεγαιείν ηνπ επεηδή ηνλ
γαβγίδνπλ νη ζθύινη. Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, νη επγεληθέο ςπρέο
επεξεάδνληαη θαηά ην ειάρηζην, όηαλ θαθόβνπινη άλζξσπνη αζθνύλ
αξλεηηθή θξηηηθή ελαληίνλ ηνπο θαη ηνπο γεινηνπνηνύλ.
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)
πνπδαζηέο!

Τ

ε ζεκεξηλή επνρή, ε δήιηα θαη ην εγψ έρνπλ επηθξαηήζεη ρσξίο
θαλέλα φξην ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. ηαλ έλαο απφ ηνπο
ζπνπδαζηέο έξζεη πξψηνο, νη άιινη ηνλ δειεχνπλ. Καηά ηνλ
ίδην ηξφπν, αλ θάπνηνο είλαη πγηήο θη επηπρηζκέλνο, νη άιινη ηνλ
δειεχνπλ. Ο θησρφο δειεχεη ηνλ πινχζην. Σν ίδην ζπκβαίλεη κε ηα
πνπιηά θαη ηα δψα: Οη γεξαλνί θνξντδεχνπλ ηνπο θχθλνπο. ην κεισδηθφ
θειάηδηζκα ηνπ θνχθνπ απνηειεί θαθνθσλία γηα ηα θνξάθηα. Οη
άλζξσπνη είλαη ζαλ ηα θνξάθηα. γη‟ απηφ, εθείλνη πνπ βξίζθνληαη ζην
κνλνπάηη ηεο αιήζεηαο, δελ πξέπεη λ‟ αζρνινχληαη κε φζα ιέλε νη
άιινη. Μνλαδηθή ηνπο κέξηκλα πξέπεη λα είλαη λα δνπλ κηα ελάξεηε
δσή.
Μελ Αλαζηαηώλεζηε από ηελ Κρηηηθή ηφλ Άιιφλ
Υσξίο λα ελνριείηαη απφ ην γάβγηζκα ησλ ζθχισλ, ν ειέθαληαο
ζπλερίδεη κεγαιφπξεπα ηνλ πεξίπαηφ ηνπ. Πνηνο είλαη ν ειέθαληαο θαη
πνηα ηα ζθπιηά; Γελ ππάξρεη ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο. Αλάινγα, ν θνχθνο
ζπλερίδεη ην κεισδηθφ θειάεδηζκά ηνπ, ρσξίο λα ηνλ απαζρνιεί ην
θξψμηκν ησλ θνξάθσλ. Θα ζηακαηήζεη άξαγε λα ηξαγνπδάεη επεηδή
ηνπ θξάδνπλ ηα θνξάθηα; ρη βέβαηα! Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, νη άλζξσπνη
ελδέρεηαη λα δειεχνπλ ηελ θαινζχλε, ηελ πξφνδν, ηελ επεκεξία θαη ηελ
αγλφηεηά ζαο. Δζείο θαιφ είλαη λα ζπλερίζεηε λα δηαηεξείηε ηελ θαξδηά
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ζαο αγλή, ρσξίο λα ηνπο δίλεηε ζεκαζία. Γελ πξέπεη λα ληψζεηε
κειαγρνιία ή θαηάζιηςε εμ αηηίαο ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο
θαη ηεο θξηηηθήο ηνπο.
Αλ ην αίζζεκα πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ κηα πξάμε είλαη θαιφ, ηφηε
ην απνηέιεζκα ζα είλαη αλαπφθεπθηα θαξπνθφξν. Καιφ είλαη, ινηπφλ,
λα θαηαβάιεηε θάζε πξνζπάζεηα ψζηε λα δηαηεξήζεηε ηα αηζζήκαηά
ζαο αγλά θαη λα κελ ηνπο επηηξέπεηε λ‟ αιιάδνπλ θάησ απφ ηελ
επήξεηα ησλ άιισλ. Καηά ηα αηζζήκαηα θαη ην απνηέιεζκα (Γηαλη
Μπάβακ Σαλη Μπαβαηί). πνηα θαη αλ είλαη ε θχζε ηεο πξάμεο ζαο,
αλάινγα ζα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Σνλ Θεφ απαζρνινχλ ηα
αηζζήκαηα πνπ ηξέθεηε κέζα ζαο θαη φρη ν ηξφπνο πνπ εκθαλίδεζηε
ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. Οη άλζξσπνη, φκσο, βιέπνπλ κφλν ηελ
εμσηεξίθεπζε ησλ πξάμεψλ ζαο θαη ζαο θνξντδεχνπλ. Ο Θεφο είλαη
ιάηξεο ησλ αγλψλ αηζζεκάησλ. Δίλαη επραξηζηεκέλνο καδί ζαο, φηαλ
ηα εζσηεξηθά ζαο αηζζήκαηα είλαη αγλά. Πξέπεη λα δηαηεξείηε ηα
αηζζήκαηά ζαο αγλά πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηψζεηε ηε ζεηφηεηα, ε
νπνία δηαπεξλάεη ηα πάληα. ιεο νη πξάμεηο ζαο εμαξηψληαη απφ ηα
αηζζήκαηά ζαο. είλαη νη αληαλαθιάζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ζαο θφζκνπ.
,ηη βιέπεηε ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, δελ είλαη παξά ε αληίδξαζε, ε
αληαλάθιαζε θαη ε αληήρεζε ησλ εζσηεξηθψλ ζαο αηζζεκάησλ.
Δπνκέλσο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε ζσζηά ην ζψκα ζαο, ηνλ ρξφλν
θαη ηελ ελέξγεηά ζαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαγλίζεηε ηα αηζζήκαηά ζαο.
Δγθαηαιείυηε ηα Δγθόζκηα σλαηζζήκαηα θαη Καιιηεργήζηε Θεχθά
σλαηζζήκαηα
Οη άλζξσπνη ζήκεξα θάλνπλ δηαθφξσλ κνξθψλ πλεπκαηηθέο
πεηζαξρίεο (άληαλα). Πνην είλαη ην λφεκα ηεο άληαλα; Δίλαη κήπσο ε
απαγγειία ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Θενχ (Σδάπα), ν δηαινγηζκφο (Νηπάλα) ή
ε ιαηξεπηηθή ςαικσδία (Μπάηδαλ); Απηέο δελ είλαη παξά ιαηξεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Πξαγκαηηθή άληαλα είλαη λα απαιιαγείηε απφ ηα
ειαηηψκαηά ζαο (Ακπάβα) θαη ην αίζζεκα ηαχηηζεο ηνπ Δαπηνχ κε ην
ζψκα (Αλάηκα Μπάβα). Πξέπεη λα εθηειείηε ηα εγθφζκηα θαζήθνληά
ζαο κε έλα πλεχκα απνηαχηηζεο. πγθεληξσζείηε ζηνλ Κζεηξάγθληα,
δειαδή ηνλ Γλψζηε ηνπ αγξνχ – ηνλ Θεφ, θαη φρη ζην Κζέηξα, δειαδή
ηνλ αγξφ - ην ζψκα. Απηφ ζεκαίλεη, φηη πξέπεη λα εγθαηαιείςεηε ηα
εγθφζκηα ζπλαηζζήκαηά ζαο θαη λ‟ αλαπηχμεηε ζετθά ζπλαηζζήκαηα.
Αθήζηε ην εμσηεξηθφ κνλνπάηη Πξάβξηηηη (ησλ εγθφζκησλ
απνιαχζεσλ) θαη αθνινπζήζηε ην εζσηεξηθφ κνλνπάηη Νίβξηηηη (ηεο
πλεπκαηηθφηεηαο). Απηφ είλαη αιεζηλή άληαλα. Πξέπεη λα θαηαβάιιεηε
θάζε πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζεηε ηελ θχζε ηνπ Νίβξηηηη. Πνηα είλαη ε
πεγή ηνπ; Έρσ κηιήζεη γη‟ απηφ επαλεηιεκκέλα ζηνπο ζπνπδαζηέο καο.
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Σν Αράκ (πνπ ζεκαίλεη „Δγψ‟) πεγάδεη απφ ηνλ Άηκα (ην Θετθφ
Πλεχκα). Απηφ είλαη ην πξψην φλνκα ηνπ Θενχ. ια ηα αλζξψπηλα
φληα αλαθέξνληαη ζε απηφ ην „Δγψ‟ ζηηο εγθφζκηεο ελαζρνιήζεηο ηνπο.
Απφ απηφ ην Αράκ γελληέηαη ν λνπο. Ζ νκηιία γελληέηαη απφ ην λνπ.
Οπφηε, ην Αράκ είλαη γηνο ηνπ Άηκα, ν λνπο είλαη ν εγγνλφο θαη ε νκηιία
είλαη ν δηζέγγνλνο. ια απηά αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα ηνπ Άηκα.
ια έρνπλ κία θαη κφλε ηδηφηεηα – Όπαξμε, πλεηδεηφηεηα, Δπδαηκνλία
(αη-Σζηη-Άλαληα). Καη ηα ηξία – ην Αράκ, ν λνπο θαη ε νκηιία – είλαη
πξνηθηζκέλα κε αη-Σζηη-Άλαληα. ηελ νπζία, ην αη-Σζηη-Άλαληα είλαη
δηάρπην κέζα ζηα πάληα. Με ρέξηα, πφδηα, κάηηα, θεθάιη, ζηφκα θαη
κάηηα λα ππάξρνπλ παληνχ, [ν Θεφο] δηαπεξλάεη νιφθιεξν ην ζχκπαλ
(Sarvatah Panipadam Tat Sarvathokshi Siromukham, Sarvatah
Srutimalloke Sarvamavruthya Tishthati). πνπ θαη αλ ζηξέςεηε ην
βιέκκα ζαο, βξίζθεηε ηελ αξρή ηνπ αη-Σζηη-Άλαληα. Απηή είλαη ε
ηδηφηεηα ηνπ Θενχ. ηαλ ιέηε φηη ν Θεφο δελ έρεη ηδηφηεηεο, ηφηε, απφ
πνχ πξνέξρεηαη ην αη-Σζηη-Άλαληα;
πσο ε θσηηά έρεη ηξεηο ηδηφηεηεο – εξπζξφηεηα, δχλακε λα θαίεη
θαη ζεξκφηεηα – έηζη θαη ν Θεφο έρεη απηέο ηηο ηδηφηεηεο – αη, Σζηη,
Άλαληα. Σν αη (Αιήζεηα) είλαη απηφ πνπ δηαξθεί γηα πάληα. Δίλαη
ζηαζεξφ, ακεηάβιεην, αγλφ θαη αληδηνηειέο. Απηή είλαη ε αξρή ηεο
Αιήζεηαο. Μεηά έξρεηαη ην Σζηη, ην νπνίν ζεκαίλεη πλεηδεηφηεηα. Απφ
πνχ πεγάδεη ε Άλαληα (Δπδαηκνλία); Άλαληα είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ
αη θαη Σζηη. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ θάζε άλζξσπνο, απφ ηε γέλλεζή
ηνπ σο ην ζάλαηφ ηνπ, πξνζβιέπεη πξνο ηελ επηπρία. Οη ζπνπδαζηέο
ραίξνληαη φηαλ πεξλνχλ ηα δηαγσλίζκαηά ηνπο. Ζ ραξά φκσο απηή
είλαη εθήκεξε. Δπηδηψθνπλ αλψηεξα επίπεδα ραξάο. Καη φκσο, αθνχ
θαηαθηήζνπλ αλψηεξα επίπεδα ραξάο, πάιη δελ είλαη επηπρηζκέλνη.
Θέινπλ λα εμαζθαιίζνπλ κηα εξγαζία. Αιιά αθφκα θαη φηαλ
απνθηήζνπλ εξγαζία δελ είλαη επηπρηζκέλνη. Πεδνχλ απφ ηε κία
επηζπκία ζηελ άιιε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Γελ ππάξρεη
ηέινο ζηηο επηζπκίεο ηνπο. ζν ηξέθνπλ αηειεχηεηεο επηζπκίεο, δελ
είλαη ζε ζέζε λα θαηαθηήζνπλ ηελ παληνηηλή επηπρία.
Ζ Πίζηε θαη ε Αγάπε είλαη Οσζηώδεης ζηολ Πλεσκαηηθό Γρόκο
Ζ «θαηά θφζκνλ» επηπρία δελ είλαη παξά ζηηγκηαία. Γελ είλαη
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο λα επηδηψθεη κηα ηέηνηνπ είδνπο
επηπρία.
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Μελ ππεξεθαλεύεζηε γηα ηα πινύηε ζαο, ηνπο απνγόλνπο
ζαο θαη ηελ λεόηεηά ζαο. Σν ξεύκα ηνπ ρξόλνπ κπνξεί λα ηα
εμαιείςεη αλά πάζα ζηηγκή.1
ια απηά αιιάδνπλ θαη αθαλίδνληαη κέζα ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ
δηάζηεκα. Δζείο φκσο ηα ζεσξείηε κφληκα θαη ζπαηαιάηε ηελ δσή ζαο
κε ην λα ηα αλαδεηάηε. ια απηά δελ είλαη παξά έλα φλεηξν. Σα κέγαξα
θαη ηα παιάηηα πνπ βιέπεηε ζηα φλεηξά ζαο, εμαθαλίδνληαη φηαλ
μππλήζεηε. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, απηφ πνπ βιέπεηε ζηελ θαηάζηαζε
εγξήγνξζεο, δελ ππάξρεη φηαλ νλεηξεχεζηε. Σν έλα είλαη φλεηξν ηεο
λχρηαο, ελψ ην άιιν φλεηξν ηεο εκέξαο, δειαδή κηα νλεηξνπφιεζε. Καη
ηα δχν είλαη θαηά βάζε φλεηξα. Δζείο, φκσο, είζηε παξφληεο θαη ζηα
δχν. Δίζηε, ινηπφλ, παληαρνχ παξφληεο. Απηή ε αηψληα Αξρή είλαη
κέζα ζαο, φρη θάπνπ έμσ απφ εζάο. Ζ επηπρία πνπ παίξλεηε απφ
εμσηεξηθά αληηθείκελα, ππνζέζεηο ή άηνκα δελ είλαη κφληκε. ια απηά
δελ είλαη παξά πεξαζηηθά ζχλλεθα. Ο άλζξσπνο φκσο λνκίδεη φηη ζα
δηαξθέζνπλ θαη ππνβάιιεηαη ζε πνιιέο δνθηκαζίεο πξνθεηκέλνπ λα ηα
απνθηήζεη.
Γηα λα θαηαιάβεηε ηελ αιήζεηα, πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ην
πλεπκαηηθφ κνλνπάηη. Τπάξρνπλ ρηιηάδεο άλζξσπνη πνπ παίξλνπλ ηνλ
πλεπκαηηθφ δξφκν θαη θάλνπλ πνιιέο πλεπκαηηθέο πεηζαξρίεο. κσο,
πφζνη απφ απηνχο θαηνξζψλνπλ λα βηψζνπλ επδαηκνλία; Κάλνπλ
πλεπκαηηθέο πεηζαξρίεο επί ρξφληα θαη γεξλνχλ κε απηή ηελ δηαδηθαζία.
ην ηέινο, αθήλνπλ ην αλζξψπηλν ζψκα ηνπο ρσξίο λα έρνπλ επηηχρεη
θαλέλα απνηέιεζκα. Πνηνο είλαη ν ιφγνο; Ο ιφγνο είλαη φηη δελ έρνπλ
ζηαζεξή πίζηε, φηη δελ εθδειψλνπλ αγάπε απφ ηελ θαξδηά ηνπο. αο
έρσ πεη πνιιέο θνξέο, φηη ππάξρνπλ δχν βαζηθέο αξρέο πνπ
ζηεξίδνπλ ηελ ζθάια ηεο πλεπκαηηθφηεηαο: Ζ αξρή ηεο αγάπεο ηελ
ζηεξίδεη ζηε βάζε θαη ε πίζηε ζηελ θνξπθή. Μφλν φηαλ έρεηε θαη
αγάπε θαη πίζηε ζα κπνξέζεηε λ‟ αλεβείηε ηε ζθάια ηεο
πλεπκαηηθφηεηαο θαη λα θηάζεηε ην ζθνπφ ηεο δσή ζαο. Σελ ζεκεξηλή
επνρή, θάπνηνη άλζξσπνη έρνπλ αγάπε αιιά φρη πίζηε, ελψ άιινη
έρνπλ πίζηε αιιά θακηά αγάπε. Ζ πίζηε απφ κφλε ηεο δελ αξθεί, ε
αγάπε είλαη εμίζνπ νπζηαζηηθή. Πίζηε θαη αγάπε είλαη άξξεθηα δεκέλεο
ε κία κε ηελ άιιε.
Σελ ζεκεξηλή επνρή, ε θαξδηά πνιιψλ πλεπκαηηθψλ αλαδεηεηψλ
είλαη γεκάηε αξλεηηθέο ζθέςεηο. Πψο, ινηπφλ, λα επηηχρνπλ ζεηηθά
1

Ma Kuru Dhana Jana Yauvana Garvam, Harathi Nimeshath Kalah Sarvam.
Από ην πνίεκα “Μπάηδα Γθνβίληακ” ηνπ ξη άλθαξα.
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απνηειέζκαηα; Πξέπεη πξψηα απφ φια λ‟ απαιιαγνχλ απφ ηηο
αξλεηηθέο ζθέςεηο ηνπο.
Έλαο άδεηνο λνπο κπνξεί λα γεκίζεη κε νηηδήπνηε. Δίλαη όκσο
δπλαηό λα βάιεηο θάηη ζην λνπ, όηαλ είλαη ήδε γεκάηνο; Πώο λα
γεκίζεη από ηεξά αηζζήκαηα, αλ πξώηα δελ αδεηάζεη;
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)
Κάπνηα ζηηγκή, φινη καο ζ‟ αθήζνπκε απηφ ηνλ θφζκν. Σν
αλζξψπηλν ζψκα δελ είλαη κφληκν. Αθφκα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ
πξάμεψλ καο είλαη πξνζσξηλά, φπσο ηα πεξαζηηθά ζχλλεθα. Γηαηί λα
ππνθέξεηε ηφζα δεηλά γηα απνηειέζκαηα πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο; Οη
άλζξσπνη δελ θαηαβάιινπλ ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα λα θεξδίζνπλ ηνλ
Θεφ, πνπ είλαη αιεζηλφο θαη αηψληνο. Αθνινπζνχλ ζπνπδέο πνπ ζα
ηνπο εμαζθαιίζνπλ πιηθά αγαζά (Μπνύθηη) θαη φρη απειεπζέξσζε
(Μνύθηη). Ση κπνξεί λα ζαο δψζεη απηή ε κφξθσζε; Μφλν πιηθά αγαζά,
δχλακε θαη κηα ζέζε ζηελ θνηλσλία. Μφλν δχν πξάγκαηα ζα έπξεπε λα
ζαο απαζρνινχλ ζ‟ απηή ηε δσή: ην έλα είλαη ε αιήζεηα θαη ην άιιν ε
θαιή ζαο ππφιεςε.
Ζ δσή ζηνλ θόζκν είλαη πξόζθαηξε. Σν ίδην θαη ηα ληάηα θαη
ν πινύηνο. Ζ ζύδπγνο θαη ηα παηδηά δελ είλαη κόληκα. Μόλν
ε αιήζεηα θαη ην θαιό όλνκα είλαη κόληκα.
(αλζθξηηηθή ζηξνθή)
Καηαλοήζηε ηελ Έλλοηα ηες Δλόηεηας κέζα ζηελ Ποιιαπιόηεηα
Πξέπεη λ‟ απνθηήζεηε έλα θαιφ φλνκα. Πψο κπνξεί λα γίλεη απηφ;
Μφλν αθνινπζψληαο ην κνλνπάηη ηεο αιήζεηαο – κε θαλέλαλ άιιν
ηξφπν. Ζ αιήζεηα είλαη ε πεγή θαιήο θήκεο γηα ηνλ άλζξσπν. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ε αιήζεηα είλαη Θεφο. δηαπεξλάεη ηα πάληα. Ζ αιήζεηα
είλαη ε ίδηα ε δσή καο θαη ε πεγή πνπ επζχλεηαη γηα ηε ζπληήξεζή καο.
Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ν αξραίνο πνιηηηζκφο καο δηδάζθεη: Να ιέηε
ηελ αιήζεηα, ε νκηιία ζαο λα είλαη επράξηζηε θαη πνηέ κελ μεζηνκίδεηε
αιήζεηεο πνπ δελ είλαη εππξφζδεθηεο (Sathyam Bruyath, Priyam
Bruyath, Na Bruyath Sathyamapriyam). Ζ αιήζεηα θαη ε ελάξεηε
ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα γίλνπλ ε βάζε ηεο δσήο ζαο. Αλ ζέιεηε λ‟
απνθηήζεηε έλα θαιφ φλνκα ζε απηφ ηνλ θφζκν, πξέπεη νη πξάμεηο ζαο
λα είλαη εμίζνπ θαιέο. Ο θφζκνο ζα ζαο ζέβεηαη φζν έρεηε πινχην,
ρξπζφ θαη άιια πιηθά αγαζά. Βαζηθά, γηαηί ζαο ζέβνληαη νη άλζξσπνη;
Απαηάζζε αλ λνκίδεηε φηη ζαο ζέβνληαη. Κάζε άιιν! Γε ζέβνληαη εζάο,
αιιά ζέβνληαη ηνλ πινχην ζαο, ηελ ζέζε ζαο, ηελ δχλακε θαη ηηο
δηαλνεηηθέο ζαο επηδεμηφηεηεο. Πξέπεη λα θεξδίζεηε ζεβαζκφ ιφγσ ηνπ
θαινχ ζαο ραξαθηήξα. Μφλν ν ραξαθηήξαο ζάο ραξίδεη θαιή θήκε.
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Πξέπεη λα έρεηε θαιφ αηνκηθφ ραξαθηήξα, αιιά θαη εζληθφ. Πξψηα,
πξέπεη λα έρεηε θαιφ ραξαθηήξα, ζε αηνκηθφ επίπεδν. Πψο κπνξεί λ‟
απνθηήζεη θαλείο εζληθφ ραξαθηήξα αλ δελ έρεη θαιφ αηνκηθφ
ραξαθηήξα; Αλ έρεηε θαιφ εζληθφ ραξαθηήξα, ε ηζηνξία ζα ζαο ζπκάηαη
ζαλ έλα θαιφ άλζξσπν.
Πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή έλλνηα ηεο ηζηνξίαο; Ζ Ηζηνξία Σνπ είλαη
απηφ πνπ απνθαιείηαη «ηζηνξία»2, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο αθεγήζεηο ησλ
Αβαηάξ, φπσο Ράκα θαη Κξίζλα. Γελ κπνξείηε λα γξάςεηε ηελ δηθή
ζαο ηζηνξία θαη λα ηελ νλνκάζεηε «Ηζηνξία» [δει. αθήγεζε ηζηνξηθήο
ζεκαζίαο]. Απηφ ζα απνηεινχζε πξνζβνιή γηα ηελ ίδηα ηελ Ηζηνξία. Ζ
ηζηνξία ηνπ Θενχ είλαη πξαγκαηηθή Ηζηνξία. Απηφ πνπ πεξηγξάθεη ηα
ζετθά γλσξίζκαηα ησλ Αβαηάξ θαη ηα ηδαληθά πνπ Δθείλνη θαζφξηζαλ,
είλαη πξαγκαηηθή Ηζηνξία. Γελ πξέπεη λα παξακείλεηε έλαο θνηλφο
ζλεηφο. Πξέπεη λα γίλεηε αζάλαηνη, θεξδίδνληαο κηα ζέζε ζηελ ηζηνξία.
Γελ πξέπεη λα επηζπκείηε πιηθά νθέιε πνπ είλαη εθήκεξα, φπσο ηα
πεξαζηηθά ζχλλεθα. Μήπσο δελ ππάξρνπλ αξθεηνί πινχζηνη θαη
ηδηαίηεξα κνξθσκέλνη δηαλννχκελνη ζηνλ θφζκν; Απηνί φκσο νη
ππνηηζέκελνη δηαλννχκελνη δελ βιέπνπλ παξά πνιιαπιφηεηα κέζα
ζηελ ελφηεηα. Ο θφζκνο ρξεηάδεηαη ελάξεηνπο αλζξψπνπ πνπ λα
βιέπνπλ
ηελ
ελφηεηα
κέζα
ζηελ
πνιιαπιφηεηα,
φρη
ςεπηνδηαλννχκελνπο πνπ δηαηξνχλ ηελ ελφηεηα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ
πνιιαπιφηεηα. Μφλν φζνη βιέπνπλ ελφηεηα κέζα ζηελ πνιιαπιφηεηα
κπνξνχλ λα ιάβνπλ κηα πςειή ζέζε ζηελ ηζηνξία. Καηαλνήζηε,
ινηπφλ, ηελ αξρή ηεο ελφηεηαο κέζα ζηελ πνιιαπιφηεηα. Σα νλφκαηα
θαη νη κνξθέο κπνξεί λα πνηθίιινπλ, αιιά ε αξρή ηεο ζεηφηεηαο είλαη ε
ίδηα κέζα ζε φια. Απηή ε αξρή ηεο ζεηφηεηαο είλαη αιήζεηα. Πψο
θαηαθηάηε απηή ηελ αιήζεηα; Γελ είλαη θάηη πνπ κπνξείηε λα δηδαρηεί
απφ έλα δάζθαιν ή απφ έλα βηβιίν. Γελ είλαη θάηη πνπ κπνξείηε λ‟
αγνξάζεηε ζηελ αγνξά, νχηε πνπ κπνξείηε λα ιάβεηε σο δψξν απφ
έλα θίιν. Δίλαη θάηη πνπ κπνξείηε λ‟ απνθηήζεηε κφλν απφ πξνζσπηθά
ζαο βηψκαηα. Να έρεηε απηή ηελ αξρή ηεο αιήζεηαο ζαλ ζθνπφ, θάζε
ζηηγκή ηεο δσήο ζαο. Απηφ είλαη πνπ ραξαθηεξίδεη έλα πξαγκαηηθφ
αλζξψπηλν νλ. Ζ ζσζηή κειέηε ηεο αλζξσπφηεηαο είλαη ν άλζξσπνο.
σζηφο άλζξσπνο είλαη εθείλνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ελφηεηα
ζθέςεσλ, ιφγσλ θαη πξάμεσλ (Σξηθάξαλα νύληη). Αιιά πφζνη
άλζξσπνη έρνπλ απηή ηελ ελφηεηα; Πφζνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
βηψζνπλ ελφηεηα; Σνλ έλα ρξφλν κεηά ηνλ άιιν ππνβάιινληαη ζε
πλεπκαηηθέο πεηζαξρίεο. Κάλνπλ Παξάγηα λα (ηειεηνπξγηθή κειέηε)
2

Δδώ ν νπάκη ρσξίδεη ηε ιέμε „history‟ (=ηζηνξία) ζε „Ζis‟ θαη „story‟ – δει. ε δηθή
Σνπ ηζηνξία.
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πνιιψλ ηεξψλ θεηκέλσλ, φπσο ε Ρακάγηαλα, ε Μπαγθαβάηα θαη ε
Μαρακπάξαηα. Αιιά ζε ηη σθειεί απηφ; Απνθνκίδνπλ θάπνην φθεινο;
Βάιηε ην ρέξη ζηελ θαξδηά θαη ξσηήζηε ηνλ εαπηφ ζαο. Μεηά, ζα είζηε
ζε ζέζε λα θαηαιάβεηε ηελ αιήζεηα. Έρεηε θάλεη έζησ θαη ηελ
παξακηθξή πλεπκαηηθή πξφνδν; ρη, θαζφινπ! Ση λφεκα έρεη λα
πεξλάηε ηελ δσή ζαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθφ
δηάζηεκα; Ζ θαξδηά ζαο είλαη ν απηφπηεο κάξηπξάο ζαο. Οπφηε, ζε ηη
ρξεζηκεχνπλ φιεο απηέο νη πλεπκαηηθέο πεηζαξρίεο, φπσο ζπκκεηνρή
ζε πλεπκαηηθέο ζπγθεληξψζεηο, ε κειέηε ησλ ηεξψλ θεηκέλσλ, ε
πξνζεπρή θαη ε ιαηξεία; ιεο απηέο νη πξνζπάζεηεο δελ είλαη παξά
ςεκέλνη ζπφξνη, πνπ παξαζχξνληαη απφ ηνλ αέξα κε ην πξψην
θχζεκα. Γελ είλαη απηφ ην δεηνχκελν. ηαλ έρεηε πξαγκαηηθή
πλεπκαηηθή πξφνδν, ε θαξδηά ζαο ζα ην επηβεβαηψζεη. Να αγσλίδεζηε
γη‟ απηή.
Προζηαηεύζηε ηελ Αιήζεηα θαη ηελ Αρεηή (Ντάρμα)
πνπδαζηέο! Σε ζεκεξηλή επνρή, φιεο νη πξάμεηο ζαο έρνπλ
θαηαληήζεη ςεχηηθεο, ξερέο. Με φ,ηη θαη αλ θαηαπηάλεζηε, λα ην θάλεηε
κε φιε ηελ θαξδηά ζαο. Ζ ηέρλε είλαη έμσ, αιιά ε θαξδηά είλαη κέζα.3
Αθνινπζήζηε, ινηπφλ, ηελ θαξδηά ζαο. Γελ έρεη θαλέλα λφεκα λ‟
αθνινπζείηε ηνπο άιινπο. Οη γλψκεο αιιάδνπλ απφ άηνκν ζε άηνκν.4
Τπάξρνπλ ηφζεο απφςεηο, φζεο θαη θεθάιηα. Οη πξάμεηο θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπο δηαθέξνπλ απφ άηνκν ζε άηνκν. Αθνχ έηζη είλαη ηα
πξάγκαηα, γηαηί κηκείζηε ηνπο άιινπο; Αθνινπζήζηε ηηο πξνζηαγέο ηεο
θαξδηάο ζαο. Ζ κίκεζε είλαη αλζξψπηλε, ελψ ε γλεζηφηεηα είλαη ζετθή.
Ζ γλεζηφηεηα έξρεηαη απφ ηελ θαξδηά. ηαλ αθνινπζείηε ηελ θαξδηά
ζαο, φιεο νη ακθηβνιίεο ζαο ζα δηαιπζνχλ. Θα πξνρσξήζεηε ζηνλ
πλεπκαηηθφ δξφκν παξά ηα πνιιαπιά εκπφδηα, πξαγκαηψλνληαο
ηειηθά ηελ αιήζεηα. Απηφ είλαη πνπ απνθαιείηαη «άηπα κξίηη»
(αλάκλεζε ηεο αιήζεηαο). Καηαδπζείηε ζηηο δνλήζεηο ηεο αιήζεηαο.
Απηέο νη δνλήζεηο είλαη παξνχζεο παληνχ, αιιά εζείο δελ είζηε ζε
ζέζε λα ηηο πξνζιάβεηε λνεξά. Δπεηδή δελ είζηε ζε ζέζε λα ηηο δείηε,
δελ κπνξείηε λα αξλεζείηε ηελ χπαξμή ηνπο. Τπάξρεη αέξαο παληνχ
ηξηγχξσ καο, αιιά ηα κάηηα καο δελ είλαη ζε ζέζε λα ηνλ δνπλ.
Μπνξείηε εζείο λ‟ αξλεζείηε ηελ χπαξμή ηνπ; Καηά ηνλ ίδην ηξφπν,
ζετθέο δνλήζεηο ππάξρνπλ κέζα ζαο, καδί ζαο, πάλσ ζαο, θάησ ζαο
θαη ηξηγχξσ ζαο. Οθείιεηε λα θαηαβάιιεηε πξνζπάζεηεο γηα λα
θαηαλνήζεηε απηή ηελ ζετθή αξρή ηνπ Άηκα.

3
4

Δδώ ν νπάκη παίδεη κε ηηο ιέμεηο „art‟ (= ηέρλε) θαη „heart‟ (=θαξδηά).
Munde Munde Mathir Bhinna.
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Τπάξρνπλ πνιινί πνπ θάλνπλ πλεπκαηηθέο αζθήζεηο θαη πεηζαξρίεο
θαη πεγαίλνπλ ζε ζπλαληήζεηο γηα λ‟ αθνχζνπλ ηηο ηζηνξίεο ησλ
κεγάισλ ςπρψλ. Σίπνηα, φκσο, απφ απηά πνπ αθνχλ δελ παξακέλεη
ζηελ θαξδηά ηνπο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ εθπλένπκε ηνλ αέξα πνπ
έρνπκε εηζπλεχζεη, απνβάιινπκε θαη φια φζα αθνχζακε. Πξέπεη λ‟
αθνκνηψλεηε κφλν φ,ηη είλαη ζετθφ θαη λ‟ απνβάιιεηε φ,ηη είλαη
πιηζηηθφ/εγθφζκην. Οη άλζξσπνη ζήκεξα αζθνχληαη κε πλεπκαηηθέο
πεηζαξρίεο, αιιά δελ πξνζιακβάλνπλ θακία επδαηκνλία (Άλαληα) απφ
απηέο. Ο ιφγνο είλαη ε πξνζθφιιεζή ηνπο ζηελ χιε. Σα πιηθά αγαζά
είλαη παξνδηθά. ην ηέινο ηεο δσήο ζαο πξέπεη λα εγθαηαιείςεηε φια
ηα πιηθά αγαζά ζαο. Σν κφλν πνπ πάληα ζα παξακέλεη ζ „εζάο, κέζα
ζαο, γχξσ ζαο θαη ζα ζαο πξνζηαηεχεη, είλαη ε αιήζεηα. Απηφ είλαη ην
ηεξφ κνλνπάηη πνπ πξέπεη λ‟ αθνινπζήζεηε. Γελ έρεη θαλέλα λφεκα λα
ςάιιεηε κεραληθά «Ράκα, Ράκα». Ζ επαλάιεςε γίλεηαη κφλν κε ηα
ρείιε ζαο, δελ έξρεηαη απφ ηελ θαξδηά ζαο. Έλα θαζεηφθσλν ή έλα
γξακκφθσλν κπνξεί λα επαλαιακβάλεη ην Θετθφ λνκα ρσξίο
δηαθνπή. Πνην φθεινο απνθνκίδνπλ;
Πνιινί κηινχλ γηα ειεχζεξε βνχιεζε, ειεχζεξε βνχιεζε, ειεχζεξε
βνχιεζε. Καλείο δελ έρεη ειεχζεξε βνχιεζε εθηφο απφ ηνλ Θεφ.
Μπνξεί λα ιέηε φηη έρεηε ειεχζεξε βνχιεζε, αιιά ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα δελ έρεηε. Υξεζηκνπνηήζηε ηελ δχλακε ηεο ζέιεζήο
ζαο θαη ζπλδέζηε ηελ θαξδηά ζαο κε ηνλ Θεφ – φρη ηε θπζηθή ζαο
θαξδηά, αιιά ηελ πλεπκαηηθή. πνπ θαη αλ είζηε, φ,ηη θαη αλ θάλεηε, λα
ζηνράδεζηε ηνλ Θεφ ηφζν θπζηθά, φπσο εηζπλέεηε θη εθπλέεηε. Απηή ε
δηαδηθαζία ηεο εηζπλνήο/εθπλνήο ζπλερίδεηαη θαη φηαλ θνηκάζηε,
εξγάδεζηε ή θαπγαδίδεηε κε άιινπο. Δίλαη κηα θπζηθή ιεηηνπξγία θαη
ηίπνηα δελ κπνξεί λα ηελ εκπνδίζεη. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, λα
ζηνράδεζηε ζπλέρεηα ηνλ Θεφ, κε νπνηαδήπνηε κνξθή επηιέμεηε, φ,ηη
θαη αλ θάλεηε. Αθνινπζήζηε απηφ ην κνλνπάηη, πνπ είλαη αιεζηλφ θαη
αηψλην.
πνπδαζηέο! Απηφ πνπ πξέπεη λα θαιιηεξγήζεηε ηελ ζεκεξηλή
επνρή είλαη Αιήζεηα θαη Αξεηή (άηπα θαη Νηάξκα). Γελ ρξεηάδνληαη
ηδηαίηεξεο πξνζπάζεηεο γηα λα πξνζηαηεχζεηε απηφ ηνλ θφζκν. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, θαλέλαο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα ηνλ πξνζηαηεχζεη.
Μφλν ε Αιήζεηα θαη ε Αξεηή κπνξνχλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ θφζκν.
Απηφ ινηπφλ πνπ έρεηε λα πξνζηαηεχζεηε είλαη ε Αιήζεηα θαη ε Αξεηή.
Αλ πξνζηαηεχζεηε ηελ Αιήζεηα θαη ηελ Αξεηή, απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο
ζα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ θφζκν. Θεσξήζηε ηελ Αιήζεηα θαη ηελ Αξεηή
σο ηελ ίδηα ηελ αλάζα ηεο δσήο ζαο. Αλ θαηαζηξέςεηε ηελ Αξεηή, ε
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Αξεηή ζα ζαο θαηαζηξέςεη. Παξνκνίσο, αλ πξνζηαηεχζεηε ηελ Αξεηή,
ε Αξεηή ζα ζαο πξνζηαηεχζεη.5 Αιιά ν θφζκνο ζήκεξα δε γλσξίδεη ηη
είλαη Αιήζεηα θαη ηη Αξεηή. Ζ Αιήζεηα παξακέλεη αλαιινίσηε θαηά ηηο
ηξεηο πεξηφδνπο ηνπ ρξφλνπ – παξειζφλ, παξφλ θαη κέιινλ. Ζ Αιήζεηα
δελ αιιάδεη. Απηφ πνπ αιιάδεη απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ, είλαη κφλν ε
«θαηά θφζκνλ» αιήζεηα (Νηηδάκ). Σν πξσί έρνπκε Γηόγθα
(πλεπκαηηθφηεηα), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, Μπόγθα (παξάδνζε
ζηηο απνιαχζεηο) θαη ην βξάδπ, Ρόγθα (αξξψζηηα). Απηή είλαη ε θχζε
ηεο «θαηά θφζκνλ» αιήζεηαο. Απηφ δελ είλαη θαζφινπ αιήζεηα.
Απαιιαγείηε από ηελ Δπηζσκία, ηο Θσκό θαη ηελ Απιεζηία
Ζ Ρακάγηαλα είλαη ε ηζηνξία ηνπ πνιέκνπ κεηαμχ Ράκα θαη Ράβαλα. Ο
Ράβαλα είρε κφλν έλα ειάηησκα θαη απηφ ήηαλ ε επηζπκία (Κάκα), ε
νπνία θαη ηνλ νδήγεζε ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ. Παξνκνίσο, ν πφιεκνο
ηεο Μαρακπάξαηα έγηλε ιφγσ ηεο απιεζηίαο ηνπ Νηνπξπφληαλα, ε
νπνία ηνλ νδήγεζε ζηελ πηψζε ηνπ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ε
Μπαγθαβάηα πεξηγξάθεη ηελ ηζηνξία ηνπ Υηξαλπαθαζίπνπ, πνπ
νδεγήζεθε ζηελ θαηαζηξνθή, ιφγσ ηνπ ζπκνχ ηνπ. Άξα, ε Ρακάγηαλα,
ε Μαρακπάξαηα θαη ε Μπαγθαβάηα κάο δηδάζθνπλ φηη, θαη κία κφλε
αξλεηηθή ηδηφηεηα λα έρεη ν άλζξσπνο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιε
θαηαζηξνθή θαη λα νδεγήζεη ζηε ζπληξηβή ηνπ. Ση λα πνχκε, ινηπφλ,
γηα ηελ κνίξα ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ πνπ έρεη θαη ηηο ηξεηο
αξλεηηθέο ηδηφηεηεο – επηζπκία, ζπκφ θαη απιεζηία (Κάκα, Κξόληα θαη
Λόκπα); Απηέο νη ηξεηο ηδηφηεηεο είλαη ηα θχξηα εκπφδηα ζην δξφκν
πξνο ηνλ Θεφ. Αιεζηλά, ε Γθίηα δειψλεη φηη απηέο είλαη νη ηξεηο θχξηεο
πχιεο πνπ νδεγνχλ ζηελ θφιαζε. Απηφο πνπ έρεη απηέο ηηο αξλεηηθέο
ηδηφηεηεο είλαη θαηαδηθαζκέλνο λα αθαληζηεί. Άξα, πξψηε ζαο κέξηκλα
είλαη λα πξνζπαζήζεηε λ‟ απαιιαγείηε απφ απηέο ηηο αξλεηηθέο
ηδηφηεηεο. Μφλν ηφηε ζα έρεη αμία ε δσή ζαο θαη ζ‟ απνθηήζεηε εθηίκεζε
ζηελ θνηλσλία, δηαθνξεηηθά ζα θαηαιήμεηε ζε αηίκσζε. Απέμσ, ην ζχθν
κπνξεί λα θαίλεηαη φκνξθν, αιιά φηαλ ην αλνίμεηε ίζσο αλαθαιχςεηε
φηη είλαη γεκάην ζθνπιήθηα. Έηζη γίλεηαη θαη κε ηνλ άλζξσπν ζήκεξα:
απέμσ ιάκπεη θαη ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ λα ήηαλ επηπρηζκέλνο. Απηφ
φκσο δελ είλαη παξά ζέαηξν. Απηή δελ είλαη πξαγκαηηθή επηπρία. Ζ
πξαγκαηηθή επηπρία αλαδχεηαη απφ ηελ θαξδηά. Απηή είλαη πξαγκαηηθή
πιεξφηεηα θαη επδαηκνλία. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθή ζαο πεξηνπζία.
Πνηνο είλαη ν θησρφηεξνο άλζξσπνο ζ‟ απηφ ηνλ θφζκν; Απηφο πνπ
έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο επηζπκίεο. Πνηνο είλαη ν πινπζηφηεξνο; Απηφο
πνπ ληψζεη ηελ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε. Μφλν απηφο πνπ βηψλεη
5

Dharmayeva Hatho Hanthi, Dharmo Rakshati Rakshitah.
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ηθαλνπνίεζε ζα κπνξέζεη λα ληψζεη γαιήλε. Πνηνο φκσο ληψζεη
ηθαλνπνίεζε ηελ ζεκεξηλή επνρή; ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαλείο. Οη
άλζξσπνη ηξέθνπλ ζθνδξέο επηζπκίεο (Σξίζλα) θαη θακία ηθαλνπνίεζε
(Σξνύπηη). Οη επηζπκίεο ηνπο απμάλνληαη ιεπηφ πξνο ιεπηφ. Ο
άλζξσπνο πξέπεη λα εγθαηαιείςεη ηελ επηζπκία (Σξίζλα) θαη λ‟
αθνινπζήζεη ηνλ Κξίζλα. ηαλ αθνινπζήζεη ηνλ Κξίζλα, ηφηε ζα
θεξδίζεη ηα πάληα. Σν ίδην, αλ αθνινπζήζεη ηνλ Ράκα, ζ‟ απαιιαγεί
απφ θάζε δπζθνιία. Να ςάιιεηε, ινηπφλ, ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ θαη λα
ππαθνχηε ηηο εληνιέο Σνπ. Πφζν αθνινπζείηε ηηο εληνιέο ηνπ Κπξίνπ; Ο
Ράκα ήηαλ ην ηδεψδεο ηεο ππαθνήο πξνο ηηο εληνιέο ηνπ παηέξα Σνπ.
Πφζνη άλζξσπνη, ζήκεξα, αθνινπζνχλ ηηο εληνιέο ησλ γνληψλ ηνπο; Ο
Ράκα ήηαλ ε ελζάξθσζε ηεο αιήζεηαο. Οη άλζξσπνη ζήκεξα δελ
αθνινπζνχλ παξά ηελ αλαιήζεηα. Σεξνχλ ηε άηπα Ναξάγηαλα Βξάηα6
κηα θνξά ην ρξφλν, αιιά ηνλ ππφινηπν ρξφλν θαηαθεχγνπλ ζηελ
αλαιήζεηα (Αζάηπα). Απηφ δελ είλαη ζσζηφ. Να ζηνράδεζηε ηνλ Θεφ
φπνπ θαη αλ βξίζθεζηε, φιεο ηηο ψξεο ηεο εκέξαο θαη θάησ απφ
νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο.7 Οη άλζξσπνη δελ θαηαβάιινπλ θακηά
πξνζπάζεηα λ‟ αθνινπζήζνπλ ηελ αιήζεηα. ηαλ αλνίγνπλ ην ζηφκα
ηνπο, μεζηνκίδνπλ κφλν αλαιήζεηεο. Γελ πξνζπαζνχλ θαλ λα
θαηαιάβνπλ ηη είλαη Αιήζεηα (άηπα).
Ο Άλζρφπος είλαη ε Δλζάρθφζε ηοσ Σατ-Τσιτ-Άναντα
πνπδαζηέο! Πνηέ λα κελ εγθαηαιείπεηε ηελ αιήζεηα θάησ απφ
νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. Να ηελ ππεξαζπίδεζηε, αθφκα θαη φηαλ
θηλδπλεχεη ε δσή ζαο. Ζ αιήζεηα είλαη κέζα ζαο, καδί ζαο, γχξσ ζαο
θαη ζα ζαο πξνζηαηεχζεη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηα βιέθαξα
πξνζηαηεχνπλ ηα κάηηα ζαο. Ο Υαξηζηζάληξα θέξδηζε ηνλ ηίηιν «άηπα
Υαξηζηζάληξα» κε ηα λα εκκείλεη, άλεπ ζπκβηβαζκψλ, ζηελ αιήζεηα.
Πφζα βάζαλα έπξεπε λα πεξάζεη θαη πφζεο δπζθνιίεο λα ππνκείλεη!
Αλαγθάζηεθε λα πνπιήζεη αθφκα θαη ηελ γπλαίθα ηνπ θαη ην γην ηνπ.
Έραζε ην βαζίιεηφ ηνπ θαη θαηάληεζε θχιαθαο ζ‟ έλα ρψξν
απνηέθξσζεο. Παξφια απηά, παξέκεηλε αηάξαρνο. Παξέκεηλε
εδξαησκέλνο ζηελ αιήζεηα. ην ηέινο, ν Ίδηνο ν Θεφο εθδειψζεθε
6

Πεηζαξρία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ιαηξεία ηνπ άηπα Ναξάγηελα, κηα κνξθή ηνπ
Βίζλνπ πνπ ιαηξεύεηαη ηδηαίηεξα ζηελ πνιηηεία Άληξα Πξαληέο. Βξάηα είλαη ην ηάκα,
ε πεηζαξρία πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ηειεηή (πνύηδα) θαη κπνξεί λα είλαη λεζηεία θαη
αθήγεζε ηζηνξηώλ πνπ κηινύλ γηα ηε δόμα ηνπ άηπα Ναξάγηελα. Σνλ άηπα
Ναξάγηελα ιάηξεπε θαη ε πεζεξά ηεο Δζβαξάκκα θαη άηπα Ναξάγηελα είλαη ην
όλνκα πνπ έδσζαλ ζηνλ κηθξό Μπάκπα, πνπ γελλήζεθε κόιηο ε πεζεξά ηήο
Δζβαξάκκα ηήο έδσζε λα θάεη ην πξαζάληακ από ηε άηπα Ναξάγηελα Πνύηδα από
ηελ νπνία κόιηο είρε επηζηξέςεη.
7
Sarvada Sarva Kaleshu Sarvatra Hari Chintanam.
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κπξνζηά ηνπ θαη απνθαηέζηεζε φζα είρε ράζεη. Παξάιιεια, ηνπ
απέλεηκε ηνλ ηίηιν ηνπ άηπα Υαξηζηζάληξα. Οη Βέδεο δειψλνπλ: Χ,
παηδηά ηεο αζαλαζίαο! Αθνχζηε. Ο άλζξσπνο πξέπεη λα θεξδίζεη απηφ
ηνλ ηίηιν – «Γηνο ηεο Αζαλαζίαο» (Ακξνύηα Πνύηξα). Δίζηε Ακξνύηα
Πνύηξα θαη φρη Αλξνύηα Πνύηξα (γηνί ηνπ ςεχδνπο). Γελληέζηε ζηελ
αιήζεηα θαη φρη ζηελ αλαιήζεηα. Ο Θεφο είλαη ε ελζάξθσζε ηεο
αιήζεηαο θαη φινη είζηε ηέθλα Σνπ. πσο νη θπζαιίδεο ηνπ λεξνχ
πεγάδνπλ απφ ην λεξφ, έηζη θαη φια ηα αλζξψπηλα φληα πεγάδνπλ απφ
ηνλ σθεαλφ ηνπ αη-Σζηη-Άλαληα (Όπαξμε-πλεηδεηφηεηα-Δπδαηκνλία).
ινη είζηε ελζαξθψζεηο ηνπ αη-Σζηη-Άλαληα. Πξέπεη φινη λα
θαηαλνήζεηε απηή ηελ αιήζεηα. Δίζηε άλζξσπνη κφλν θαηά ηε κνξθή,
αιιά ζηελ νπζία είζηε ελζαξθψζεηο ηνπ αη-Σζηη-Άλαληα. ηαλ έρεηε
απηφ ην αίζζεκα θαιά ξηδσκέλν κέζα ζηελ θαξδηά ζαο, πφζν
επηπρηζκέλνη ζα είζηε! Σν αίζζεκα, φκσο, δελ πξέπεη λα είλαη
πξνζπνηεηφ. Απηά πξέπεη λα είλαη ηα θπζηθά αηζζήκαηα ηεο θαξδηάο
ζαο. Οθείιεηε λα έρεηε ηελ ζηαζεξή πεπνίζεζε: «Δίκαη ε ελζάξθσζε
ηνπ αη-Σζηη-Άλαληα. Σν ζψκα, ν λνπο θαη ε δηάλνηα κπνξεί λα ραζνχλ,
αιιά εγψ είκαη ε αζάλαηε, αηψληα αξρή ηνπ Δλφο, δειαδή, ηνπ Άηκα.»
ηαλ θαιιηεξγήζεηε ζηαζεξά αηζζήκαηα φπσο απηά, ζα θηάζεηε ζηε
ζπγρψλεπζε κε ηνλ Θεφ.
Οη άλζξσπνη, φκσο, ζήκεξα δελ δίλνπλ βάζε ζ‟ απηά ηα αηζζήκαηα.
Πψο ινηπφλ κπνξνχλ λα πξαγκαηψζνπλ ηνλ Θεφ; Γη‟ απηφ, λα έρεηε
εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ζαο θαη πίζηε ζηνλ Θεφ. Αλ έρεηε απηά ηα
δχν, έρεηε ηα πάληα. Να είζηε αηξφκεηνη. λα κε θνβάζηε ηίπνηα. Γηαηί
λα θνβάζηε, φηαλ έρεηε ηελ αιήζεηα κε ην κέξνο ζαο; Ζ αιήζεηα δελ
θνβάηαη ηίπνηα. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ νη Βέδεο αλαθέξνπλ: Να ιέηε
ηελ αιήζεηα. Μφλν ε αιήζεηα ζξηακβεχεη (άηπακ Βάληα. αηπακέβα
Σδαγηαηέ). Θα θαηαθηήζεηε ηελ αξρή ηεο αιήζεηαο κφλν αλ
αθνινπζήζεηε ην δξφκν ηεο αγάπεο. ιεο νη νκηιίεο κνπ αξρίδνπλ θαη
ηειεηψλνπλ κε αιήζεηα θαη αγάπε. Μπνξεί λα αλαθεξζψ ή λα κελ
αλαθεξζψ ζε άιια ζέκαηα, αιιά πάληα ζα επηκέλσ ζην ζέκα ηεο
Αιήζεηαο (άηπα) θαη ηεο Αγάπεο (Πξέκα). Γελ ππάξρεη νκηιία πνπ λα
κε ζίμσ ηα δχν απηά ζέκαηα. Ζ αηηία είλαη φηη ε Αιήζεηα θαη ε Αγάπε
είλαη, φλησο, ε δσή φισλ. Καη νη δχν είλαη ζαλ ηελ εηζπλνή θαη ηελ
εθπλνή καο. πσο ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα δήζεη ρσξίο εηζπλνή
θαη εθπλνή, δελ είλαη δπλαηφλ λα δήζεη ρσξίο άηπα θαη Πξέκα. Ζ
Αιήζεηα ζπκβνιίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο εηζπλνήο – ην „ν‟ – θαη ε Αγάπε
ζπκβνιίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο εθπλνήο – ην „Υακ‟. Αιήζεηα θαη Αγάπε
ελψλνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ ην αζάλαην Μάληξα „νράκ‟, πνπ
ζπληεξεί ηε δσή καο.
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Να Κάλεηε ηολ Θεό Έλοηθο ηες Καρδηάς ζας
πνπδαζηέο! Καιιηεξγήζηε ηελ Αιήζεηα θαη ηελ Αγάπε απφ ηε κηθξή
θηφιαο ειηθία. Πνηέ λα κε θάλεηε θαθή ρξήζε ηεο Αιήζεηαο θαη ηεο
Αγάπεο. Παξακείλεηε ζηελ Αιήζεηα θαη αθνινπζήζηε ην ζσζηφ δξφκν.
Οη άλζξσπνη, φκσο, δηαζηξεβιψλνπλ ηελ Αιήζεηα θαη ηελ Αγάπε ιφγσ
ηνπ εγσηζκνχ ηνπο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ζπκθέξνληνο. Ο άηπα
Υαξηζηζάληξα κπφξεζε λα παξακείλεη ζηελ αιήζεηα, δηφηη ην
πεξηβάιινλ ηνπ εθείλε ηελ επνρή ήηαλ αγλφ. Σίπνηα δελ κπνξνχζε λα
ηνλ θάλεη λα παξαθάκςεη απφ ην κνλνπάηη ηεο αιήζεηαο. Ζ αξλεηηθή,
φκσο, επίδξαζε ηεο Δπνρήο Κάιη (Κάιη Γηνύγθα) είλαη ηέηνηα, πνπ αλ
δνχζε ν Υαξηζηζάληξα ζήκεξα, νη άλζξσπνη ζα θαηφξζσλαλ λα ηνλ
θάλνπλ λα μεζηνκίζεη αλαιήζεηεο. Πνιινί είλαη εθείλνη πνπ παίξλνπλ
ακεηάπεηζηε απφθαζε λα ιέλε ηελ αιήζεηα, αιιά ζηελ θαζεκεξηλφηεηά
ηνπο θαηαιήγνπλ λα ιέλε κφλν αλαιήζεηεο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ
επίδξαζε ηεο Κάιη Γηνχγθα. Γελ πξέπεη λα πέθηεηε ζχκαηα ηεο Κάιη
Γηνχγθα. Αθήζηε ηελ αιήζεηα λα θάλεη ηελ Δπδαηκνλία λα πιεκκπξίζεη
ηελ θαξδηά ζαο. Γελ έρεη ζεκαζία αλ δελ επηδίδεζηε ζε πλεπκαηηθέο
πεηζαξρίεο. Αξθεί κφλν λ‟ αλαπηχμεηε αιήζεηα θαη αγάπε. Ζ βία δελ
έρεη θακία ζέζε εθεί πνπ ππάξρεη αιήζεηα, αξεηή, αγάπε θαη εηξήλε. ε
φινπο φζνη είλαη πξνηθηζκέλνη κε Αιήζεηα, Αξεηή, Δηξήλε θαη Αγάπε,
ζα εθδεισζεί κέζα ηνπο ε Με-βία ζε φιν ηεο ην κεγαιείν. Δπεηδή
φκσο ιείπνπλ απηέο νη αμίεο, ν θφζκνο ζήκεξα πεξηζηνηρίδεηαη απφ ηε
βία. πνπ θαη λα θνηηάμεηε, επηθξαηεί βία, είηε απηφ είλαη ζην ζπίηη, ηελ
αγνξά, ην ηξαίλν, ην ιεσθνξείν ή ζην αεξνπιάλν.
Ζ δσή ζήκεξα είλαη γεκάηε θφβν θαη ν άλζξσπνο έρεη εγθισβηζηεί
ζην ιαβχξηλζν ηνπ θφζκνπ. ιε ε αηκφζθαηξα βξίζεη θφβνπ. Ο
άλζξσπνο είλαη γεκάηνο θφβν, αθφκα θαη φηαλ είλαη ζην ζπίηη ηνπ,
ρσξίο λα ηνικάεη λα βγεη έμσ γηα λα πάεη νπνπδήπνηε. Πνην είλαη ην
κέξνο εθείλν φπνπ δελ βαζηιεχεη ν θφβνο; ηαλ είλαη θαλείο θνληά
ζηνλ Θεφ, δελ ππάξρεη θφβνο. Γελ ππάξρεη ιφγνο γηα θφβν, φηαλ Θεφο
έρεη εγθαηαζηαζεί ζηελ θαξδηά ζαο. Γηα ην ιφγν απηφ, πξψηε ζαο
κέξηκλα είλαη λα θάλεηε ηνλ Θεφ έλνηθν ηεο θαξδηάο ζαο. Ο άλζξσπνο
είλαη πξνηθηζκέλνο κε θαξδηά (Υξνύληαγηα), ψζηε λα κπνξέζεη λα
εγθαηαζηήζεη ηνλ Θεφ κέζα ηεο θαη λα κελ αθήλεη ρψξν γηα ζθέςεηο
πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. Ο Θεφο είλαη ν θάηνηθνο
ηεο θαξδηάο ζαο. Καη φρη κφλν απηφ… Ο Θεφο έδσζε ην ιφγν Σνπ:
Καηνηθψ εθεί φπνπ νη πηζηνί Μνπ δνμάδνπλ ην λνκά Μνπ, Νάξαληα.
Θα Σνλ βξείηε, ινηπφλ, εγθαηεζηεκέλν νπνπδήπνηε δνμάδεηαη ην φλνκά
Σνπ.
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Οη ποσδαζηές πρέπεη λα Γλφρίδοσλ ηελ Πλεσκαηηθή Κιερολοκηά
ηες Ηλδίας
πνπδαζηέο! Να ιέηε ηελ αιήζεηα, φπνηεο θαη αλ είλαη νη ζπλζήθεο.
Μπνξεί ζηελ αξρή λα έρεηε θάπνηεο δπζθνιίεο, αιιά ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα είλαη πνιχ εχθνιν λα ιέεη θαλείο ηελ αιήζεηα. Γελ
ρξεηάδεηαη θακηά πξνζπάζεηα απφ κέξνπο ζαο. Αλ φκσο ζέιεηε λα
πείηε θάπνηα αλαιήζεηα, πξέπεη λα ζθεθηείηε πνιχ θαη λα ηελ
νξγαλψζεηε πξνζεθηηθά. Πφζε πξνζπάζεηα ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιιεηε
γηα λα πείηε κηα αλαιήζεηα! Γηαηί πξέπεη λα κπείηε ζε φιν απηφ ηνλ
θφπν; Να ιέηε ηελ αιήζεηα, πνπ δελ απαηηεί θακηά πξνζπάζεηα απφ
κέξνπο ζαο. Σν λα ιέεη θαλείο ηελ αιήζεηα είλαη ηφζν εχθνιν, φζν ην λα
ηζαθίζεη ηα πέηαια ελφο ινπινπδηνχ. Πφζν εχθνιν είλαη λα πεξηγξάθεη
θαλείο ηα πξάγκαηα φπσο είλαη! Αλ θάπνηνο ζαο ξσηήζεη, «Πνηνο
έθαλε ηελ κεηάθξαζε;» κπνξείηε ακέζσο λ‟ απαληήζεηε, «Ο Αλίι
Κνπκάξ». Αλ φκσο δελ ζέιεηε λ‟ αλαθέξεηε ην φλνκα ηνπ Αλίι Κνπκάξ,
πξέπεη λα ην ζθεθηείηε αξθεηή ψξα. Γηαηί πξέπεη λα κπείηε ζε φιν απηφ
ηνλ θφπν; Γηαηί δελ ιέηε ηελ αιήζεηα, ιέγνληαο ηα πξάγκαηα φπσο ηα
βιέπεηε; Μήπσο ρξεηάδεζηε θαζξέπηε πξνθεηκέλνπ λα θνηηάμεηε ην
βξαρηφιη ζαο; Μπνξείηε λα ην δείηε απ‟ επζείαο. Σα κάηηα ζαο, φκσο,
δελ κπνξνχλ λα δνπλ ηνλ Δαπηφ ζαο. Υξεηάδεζηε έλα ηξίην κάηη γη‟
απηφ. Σν ηξίην απηφ κάηη είλαη ην κάηη ηεο αγάπεο. Με ηα ηξία κάηηα ηεο
αιήζεηαο, ηεο αξεηήο θαη ηεο αγάπεο, κπνξείηε λα δείηε ηα πάληα.
Ζ άζθεζε ηεο γηφγθα πξνυπνζέηεη ηξεηο δηαδηθαζίεο: Πνύξαθα
(εηζπλνή), Κνύκπαθα (θξάηεκα) θαη Ρέηζαθα (εθπλνή). Τπάξρνπλ ηξία
ιεπηά θαλάιηα λεχξσλ κέζσ ησλ νπνίσλ ε αξρή ηεο δσήο (Πξάλα)
ξέεη κέζα ζην ζψκα: Ίληα, Πίλγθαια θαη νπζνύκλα. Ζ Ίληα είλαη ην
δεμί θαλάιη λεχξνπ, ε Πίλγθαια είλαη ην αξηζηεξφ θαλάιη λεχξνπ θαη ε
νπζνύκλα είλαη ζην θέληξν. ηαλ ε Μίξα ηξαγνχδεζε ην ηξαγνχδη: Χ
λνπ! Πήγαηλε ζηηο φρζεο ηνπ Γάγγε θαη ηνπ Γηακνχλα…, ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα αλαθεξφηαλ ζηελ Ίληα θαη ηελ Πίλγθαια. Ο Γάγγεο θαη
ν Γηακνχλα είλαη, βαζηθά, κέζα ζαο. Γελ ρξεηάδεζηε εηζηηήξην ή θάπνην
φρεκα πξνθεηκέλνπ λα πάηε ζηηο φρζεο ηνπο. Δίλαη πνιχ εχθνιν λα
πάηε εθεί: Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε είλαη λα εζηηάζεηε ηελ
πξνζνρή ζαο ζην θέληξν αλάκεζα ζηα θξχδηα (Μπξνπκάληπα). Σφηε ζ‟
απειεπζεξσζείηε απφ φιεο ηηο ζθέςεηο. Δθεί βξίζθεηαη ην ηξίην κάηη.
Γελ κπνξείηε φκσο λα ην δείηε, αθφκα θαη αλ αλνίμεηε ζηε κέζε ην
κέησπφ ζαο. Μφλν αίκα ζα δείηε λα ηξέρεη απφ εθεί. Σν ηξίην κάηη δελ
ππάξρεη ζην θπζηθφ πεδίν. Βξίζθεηαη ζ‟ έλα πην ιεπηνθπέο πεδίν.
Ο Θεφο απνθαιείηαη Σξηλέηξα (απηφο πνπ είλαη πξνηθηζκέλνο κε
ηξία κάηηα). Γηαηί έρεη απηφ ην φλνκα; Κάζε άλζξσπνο έρεη δχν κάηηα,
κε ηα νπνία κπνξεί λα δεη ην παξειζφλ θαη ην παξφλ, αιιά φρη ην
ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011  16

κέιινλ. Μφλν ν Θεφο κπνξεί λα δεη ην κέιινλ. Ο αξραίνο Ηλδηθφο
πνιηηηζκφο καο είλαη γεκάηνο κε εζσηεξηθά λνήκαηα ζαλ απηά. Πφζν
ηεξφο, ηδαληθφο, επηθαλήο, αμηνζέβαζηνο θαη γεκάηνο δσληάληα είλαη ν
Ηλδηθφο καο πνιηηηζκφο! ινη νη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα ην θαηαιάβνπλ.
Γπζηπρψο, δε γλσξίδνπλ θαλ ηη είλαη πνιηηηζκφο. Ο Έιηνη έθαλε κεγάιε
έξεπλα πάλσ ζην ζέκα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ζην ηέινο απεθάλζε: «Ο
πνιηηηζκφο είλαη ηξφπνο δσήο». Ση ππνλνεί ν ηξφπνο δσήο; Δίλαη ν
δξφκνο πνπ καο νδεγεί ζην ζθνπφ ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Δίλαη ε
ζετθή θαη ηεξή καο θιεξνλνκηά. Γηαηί παξαζηξαηνχλ νη θάηνηθνη ηεο
Ηλδίαο, αθνχ έρνπλ ηφζν πινχζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά;
Σνπιάρηζηνλ, απφ ζήκεξα θαη ζην εμήο, θαηαβάιιεηε θάζε πξνζπάζεηα
λα ππεξαζπηζηείηε ηελ πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά. Απηφ κπνξεί λα
γίλεη κφλν κε ηελ αγάπε.
(ην ζεκείν απηφ, ν Μπαγθαβάλ έθιεηζε ηελ Οκηιία ηνπ κε ην
Μπάηδαλ: Πξέκα Μνπληίηα Μάλα ζε Κάρν…)
- Από ηελ Οκηιία ηοσ Μπαγθαβάλ ζηελ Αίζοσζα άη Κοσιβάλη
ηοσ Πραζάληη Νίιαγηακ, ζηης 13 Ηοσιίοσ 1996.

ΔΟΡΣΑΜΟΗ ΣΟ ΠΡΑΑΝΣΗ ΝΗΛΑΓΗΑΜ
Οη ενξηαζκνί θαη νη επηζθέςεηο ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ ζπλερίζηεθαλ
ακείσηνη παξά ηελ θπζηθή απνπζία ηνπ Μπαγθαβάλ. Πνιππιεζείο
νκάδεο αηφκσλ πξνζήιζαλ απφ δηάθνξα κέξε ηεο Ηλδίαο, αιιά θαη
απφ άιιεο ρψξεο γηα λα πξνζθπλήζνπλ ηνλ ηάθν Σνπ. πγρξφλσο
παξνπζίαζαλ δηάθνξα πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ επηκειψο είραλ
πξνεηνηκάζεη – κνπζηθά, ρνξεπηηθά ή ζεαηξηθά – ηα νπνία
εθηειέζηεθαλ απφ εμαηξεηηθνχο θαιιηηέρλεο θαη απεηθφληδαλ ηνλ Ηλδηθφ
πνιηηηζκφ θαη ηηο Αμίεο ηνπ, αιιά θαη ηελ αθνζίσζή ηνπο ζηνλ
Μπαγθαβάλ. πσο θαη πξηλ, πνιιέο νκάδεο ζπλδχαζαλ ηελ επίζθεςή
ηνπο κε ηελ πξνζθνξά αληδηνηεινχο ππεξεζίαο, φπσο π.ρ., νη 100 λένη
πνπ ήιζαλ απφ ηε Μεγάιε Βξεηαλία γηα ηελ Νηάζαξα..

Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΔΟΡΣΖ ΝΣΑΑΡΑ
Ζ Νηάζαξα (αθηέξσκα ζηε Θεία Μεηέξα) ενξηάζηεθε κε ηειεηέο πνπ
άξρηζαλ ζηηο 28 επηεκβξίνπ 2011, ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ, κε
επιάβεηα θαη αθνζίσζε, φπσο αθξηβψο ενξηαδφηαλ κε ηε θπζηθή
παξνπζία ηνπ Μπαγθαβάλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ελλέα ηεξψλ εκεξψλ
ηεο ενξηήο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιά πξνγξάκκαηα κεγάιεο
θνηλσληθήο, πνιηηηζηηθήο θαη πλεπκαηηθήο ζεκαζίαο. Αμηνζεκείσηεο
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ήηαλ ε ππεξεζία ζε ρσξηά απφ θνηηεηέο θαη πξνζσπηθφ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ξη άηπα άη, φπσο επίζεο θαη ε δηεμαγσγή ηεο
Δπηαήκεξεο Γηάγθλα ηεο Γλψζεο πξνο ηνλ Βέληα Πνύξνπζα, ηνλ
Κχξην ησλ Γξαθψλ (Βέληα Πνύξνπζα άπηαρα Γθληάλα Γηάγθλα). Σν
επηαήκεξν απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία σο επθαηξία ηεο γλψζεο ηνπ
Δαπηνχ. Σα βξάδηα αθνινπζνχζαλ κνπζηθά
θαη πνιηηηζηηθά
πξνγξάκκαηα θαηάιιεια γηα ηελ πεξίζηαζε.
Σηο ίδηεο εκέξεο, ηα απνγεχκαηα, γίλνληαλ νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ
Πξαζάληη Βηληβάλ Μαραζάκπα (ζηελ θπξηνιεμία «Φηινζνθηθνύ Οκίινπ
ηνπ Πξαζάληη») κε νκηιίεο πάλσ ζε πλεπκαηηθά ζέκαηα θαη εκπεηξίεο
κε ηνλ Μπαγθαβάλ. Δπίζεο, παξνπζηάζηεθε κηα κεγάιε πνηθηιία
θαιιηηερληθψλ πξνγξακκάησλ, δίλνληαο ραξά θαη πλεπκαηηθή αλάηαζε
ζηνπο αθξναηέο. Με κεγάιν ζεβαζκφ, ηαπεηλφηεηα θαη αγάπε, νη
θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ξη άηπα άη
εηνίκαζαλ θαη επί νθηψ εκέξεο κνίξαδαλ, παθέηα κε ηξφθηκα θαη
ξνχρα, πεγαίλνληαο απφ ζπίηη ζε ζπίηη θαη δίλνληαο απέξαληε ραξά
θαη ηελ επινγία ηνπ Μπαγθαβάλ ζε ρηιηάδεο ρσξηθνχο, ζε 150 ρσξηά.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ήξζαλ γηα λα πξνζθέξνπλ ππεξεζία θαη 100 λένη
απφ ηε Μεγάιε Βξεηαλία.

Ο ΚΟΜΟ ΟΛΟ ΔΗΝΑΗ Ο ΑΪ8
απφ ην άξζξν ηνπ Indulal θαη ηεο Sarla Shah

Η

Τπέξηαηε Κνζκηθή Δλέξγεηα (πνπ ζηνλ θαζεκεξηλφ ιφγν
νλνκάδεηαη Θεφο ή Θετθή Όπαξμε) είλαη απεξηφξηζηε, πέξα
απφ ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν, πέξα απφ ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο
ηδηφηεηεο θαη είλαη πιήξεο ζπλεηδεηφηεηαο. Μέζα απφ ηηο
δνλήζεηο απηήο ηεο ελέξγεηαο δεκηνπξγήζεθε ην χκπαλ κε ηα πέληε
ζηνηρεία (δηάζηεκα ή αηζέξαο, αέξαο, θσηηά, λεξφ, γε). Απφ ηελ
ελαιιαγή θαη ην ζπλδπαζκφ ησλ πέληε βαζηθψλ απηψλ ζηνηρείσλ
πξνήιζε θάζε δσληαλφο νξγαληζκφο. Οη αιιειεπηδξάζεηο ησλ έκβησλ
θαη άβησλ φλησλ ζην ζχκπαλ, είραλ σο απνηέιεζκα ηνλ
απνζπγρξνληζκφ, ηελ δπζαξκνλία, ηελ έιιεηςε ηάμεο θαη γεληθά ην
ράνο. ε απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε Τπέξηαηε Κνζκηθή Θετθή Δλέξγεηα
έιαβε δψζα ρνλδξνεηδή κνξθή – αλζξψπηλν ζψκα – πξνθεηκέλνπ λα
8

άξβακ άη-κάγηακ Σδαγθάη: Οιόθιεξνο (άξβακ) ν θόζκνο (Σδαγθάη) είλαη ν άη.
Τπάξρεη ε εμήο ξήζε ζηα ζαλζθξηηηθά: άξβακ Βίζλνπ-κάγηακ Σδαγθάη, από ηελ
νπνία ν ζπγγξαθέαο εκπλεύζηεθε ηελ πξώηε. Με άιια ιόγηα, ν άη είλαη ν Βίζλνπ,
δει. ε Κνζκηθή πλεηδεηόηεηα πνπ απνηειεί (κάγηακ) ή πιεξώλεη απηό ην ζύκπαλ ή
κάιινλ πνπ είλαη απηό ην ζύκπαλ.
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επαλαθέξεη ηελ ηάμε, ζεζκνζεηψληαο θαλφλεο, θψδηθεο, δηαδηθαζίεο,
νδεγίεο, αξρέο, ζεσξίεο θιπ. Σν ζψκα πνπ ελδχεηαη ε Τπέξηαηε
Κνζκηθή Θετθή Δλέξγεηα νλνκάδεηαη Αβαηάξ (Θετθή ελζάξθσζε).
Σέηνηεο ελζαξθψζεηο ππήξμαλ ν Ράκα, ν Κξίζλα, ν Βνχδαο, ν
Ηεζνχο θαη άιινη. ηελ επνρή καο εκθαλίζηεθε ν ξη άηπα άη
Μπάκπα, ν νπνίνο εξγάζηεθε κε θπζηθή κνξθή απφ ην 1926 κέρξη ην
2011 θαη έθηνηε εξγάδεηαη ζε θνζκηθφ επίπεδν.
Σν Πξαζάληη Νίιαγηακ, ν ηφπνο πνπ έδεζε θαη φπνπ ηψξα έρεη
ηαθεί, εμαθνινπζεί λα αθηηλνβνιεί ηελ ελέξγεηά ηνπ θαη λα
ζπγθεληξψλεη πιήζνο θφζκνπ.
Ζ Αηώληα Κιερολοκηά ηοσ Μπάκπα
Ζ δσή θαη ην Έξγν ηνπ ξη άηπα άη Μπάκπα απνηειεί κηα
πλεπκαηηθή επαλάζηαζε πνπ, φπσο είρε πεη ν ίδηνο: «Θα είλαη πην
δπλακηθή θαη πην δηεηζδπηηθή απφ θάζε άιιε πνπ έγηλε κέρξη ζήκεξα –
πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, επηζηεκνληθή ή ηερλνινγηθή. Ζ επαλάζηαζε
απηή, κε κέζνλ θαη ζηφρν ηελ Αγάπε, ζα αθππλίζεη φιν ηνλ θφζκν ζε
φια ηα επίπεδα – ηεο παηδείαο, ηεο εζηθήο, ηνπ λφκνπ, ηεο πνιηηηθήο,
ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο επηζηήκεο. Θα εκπλεχζεη ηνλ άλζξσπν λα
ππεξεηεί κε αγάπε θαη ζα απνθαιχςεη ηελ αδειθφηεηα ησλ
αλζξψπσλ θαη ηελ παηξφηεηα ηνπ Θενχ. Ο θαζέλαο, φπνπ θαη αλ
βξίζθεηαη, νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην επίπεδφ ηνπ, νπνηαδήπνηε θαη
αλ είλαη ε πίζηε ηνπ, ζα ζπκκεηάζρεη ζ' απηή ηελ επαλάζηαζε θαη ζα
απνηειέζεη φξγαλν γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αλζξσπφηεηαο απφ ηελ
άγλνηά ηεο».
Ζ επαλάζηαζε απηή γίλεηαη ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε νηθνπκεληθφ
επίπεδν. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε πλεπκαηηθή επαλάζηαζε πνπ
εηζήγαγε ν άη Μπάκπα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηφζν ην ζχγρξνλν ηξφπν
δσήο φζν θαη ηελ επηζηήκε. Μαο ελέπλεπζε λα αληηιεθζνχκε ηε
ζεκαζία ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ε αλαγλψξηζε ηνπ ζείνπ κέζα ζηνλ
θαζέλα. Καη' επαλάιεςε, ηφληζε φηη θαλείο δελ πξέπεη λα αιιάμεη ηε
ζξεζθεία ζηελ νπνία γελλήζεθε θαη κεγάισζε, αιιά λα εκβαζχλεη ζε
απηήλ, έηζη ψζηε έλαο ρξηζηηαλφο λα γίλεη θαιχηεξνο ρξηζηηαλφο, έλαο
ηλδνπηζηήο λα γίλεη θαιχηεξνο ηλδνπηζηήο θ.ιπ., γηαηί ππάξρεη κφλν
κία θπιή – ε θπιή ηεο αλζξσπφηεηαο – ππάξρεη κφλν κία γιψζζα – ε
γιψζζα ηεο θαξδηάο – ππάξρεη κφλν κία ζξεζθεία – ε ζξεζθεία ηεο
αγάπεο θαη ππάξρεη κφλνλ έλαο Θεφο, ν νπνίνο είλαη παληαρνχ
Παξψλ.
ακάζηα Λόθα νύθηλν Μπαβάληνπ
(είζε φινη νη θφζκνη λα είλαη επηπρηζκέλνη)
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ΓΔΝ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΝΑ ΦΤΓΩ
ηεο Diana Baskin

Ό

ηαλ πήγα ην 1969 ζηελ Ηλδία γηα πξψηε θνξά, ν νπάκη
έγηλε ν Γθνχξνπ κνπ θαζψο κε δίδαμε ηηο αξρέο ηεο
πλεπκαηηθήο δσήο, πνπ είλαη βαζηζκέλε ζηε ζσζηή θαη
ελάξεηε ζπκπεξηθνξά (Νηάξκα). Αξγφηεξα, έγηλε ε κεηέξα
κνπ, εθπαηδεχνληαο κε ζηελ απνδνρή θαη ηελ αγάπε ρσξίο φξνπο.
Σειηθά ην 1979, αλέιαβε ην ξφιν ηνπ παηέξα, γλσξίδνληάο κνπ ηνλ
άληξα κνπ, Ρφκπεξη. Ο νπάκη ήηαλ ν ππξήλαο ηεο δσήο καο γηα ηα
ηειεπηαία 40 ρξφληα θαη ληψζακε ζπληξηβή θαη αβάζηαθην πφλν θαζψο
ράζακε ζπγρξφλσο ηνλ γθνχξνπ, ηελ κεηέξα θαη ηνλ παηέξα καο. Ο
νπάκη φκσο δελ καο δίδαμε λα είκαζηε αδχλακνη θαη, αθφκε θαη κέζα
ζηε ζπληξηβή καο, έλησζα ηε δηδαζθαιία Σνπ λα κνπ δίλεη βνήζεηα θαη
δχλακε, ελψ κνπ ζχκηδε απαιά πσο φια έρνπλ έλα ηέινο.
Δίρα αληηιεθζεί πσο γηα λα ηηκήζσ ηνλ νπάκη θαη ηελ δηδαζθαιία
ηνπ έπξεπε λα ηελ
ζέζσ ζ‟ εθαξκνγή, λα γίλσ θπξία ησλ
ζπλαηζζεκάησλ κνπ θαη λα εζηηάδνκαη ζε ζεηηθέο θαη επνηθνδνκεηηθέο
ζθέςεηο. Παξ‟ φιν πνπ απηφ βνήζεζε σο έλα ζεκείν, δελ ήηαλ αξθεηφ.
Δπηζπκνχζα λα δεκηνπξγήζσ κε ηνλ νπάκη απηή ηελ επαθή θαξδηάοκε-θαξδηά, πνπ θέξλεη ηελ ραξά ζηε δσή.
Έλα πξσί κεηά ηα Μπάηδαλ, ελψ επέζηξεθε ζηελ θαηνηθία Σνπ, ην
απηνθίλεηφ Σνπ ζηακάηεζε κπξνζηά κνπ θαη θαζψο ν νδεγφο
θαηέβαδε ην ηδάκη, ν νπάκη κνπ έθαλε λφεκα λα πιεζηάζσ. Απφ ηελ
αδχλακε θσλή Σνπ άθνπζα ηα ηειεπηαία ιφγηα Σνπ, ηα νπνία, κέζα
ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνινχζεζε, ζπιινγηδφκνπλ θαη
αλαξσηηφκνπλ πνην λα ήηαλ ην λφεκά ηνπο.
Γελ ήηαλ παξά κεξηθέο εβδνκάδεο αξγφηεξα πνπ έθπγε ν νπάκη,
κέζα ζηε κεγάιε ζιίςε θαη ην πέλζνο, πνπ κε ρηχπεζε ζαλ θεξαπλφο!
ρη κφλν θαηάιαβα ηη ελλννχζε κε απηά πνπ είπε, απφ ηελ πιεπξά
κηαο βαζχηεξεο θαηαλφεζεο ηεο θηινζνθίαο ηνπ Με-δπηζκνχ
(Αληβάηηα) αιιά ε ζχκεζε θαη κφλν ησλ ιφγσλ Σνπ είρε ηελ δχλακε λα
επαλαζπλδέζεη ηελ πνιχηηκε επαθή θαξδηάο θαη λα κε πιεκκπξίζεη
αγάπε. Σα ηζρπξά ιφγηα αιήζεηαο, αγάπεο θαη ζνθίαο πνπ ν νπάκη
κνπ είρε ηφζν γιπθά ςηζπξίζεη, ήηαλ: «Γελ πξφθεηηαη λα θχγσ».
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ΑΓΑΠΖ ΓΗΥΩ ΟΡΗΑ
ηνπ R. J. Rathnakar
«Δθείλνο πνπ έρεη γλσξίζεη αιεζηλά ηε ζετθή Μνπ γέλλεζε θαη έρεη
θαηαλνήζεη ηε ζετθή Μνπ δξάζε, όηαλ αθήζεη ην ζώκα ηνπ, δελ
επηζηξέθεη πηα ζ‟ απηό ηνλ θόζκν, αιιά έξρεηαη γηα πάληα ζ‟ Eκέλα».
Μπάγθαβαλη Γθίηα, θεθ. 4, ζη. 9

Τ

ν ρσξίο γέλλεζε Θείν ελδχεηαη κηα αλζξψπηλε κνξθή θαη
παίδεη έλα ζετθφ ξφιν, εθηειψληαο ηεξέο πξάμεηο γηα ην θαιφ
νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ, θαζαγηάδνληαο έηζη ηελ αλζξψπηλε
δσή.

Απφ ηα παλάξραηα ρξφληα, πνιινί πξνθήηεο, ζνθνί, άγηνη θαη
κεγάινη Πλεπκαηηθνί Γηδάζθαινη έρνπλ έξζεη ζ‟ απηφ ηνλ θφζκν. Αιιά
ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο, δελ ππάξρεη θάηη αλάινγν κε ηνλ
εξρνκφ ηνπ Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα, πνπ έδσζε ηνλ Δαπηφ
Σνπ ζε φζνπο ηνλ αθνινπζνχλ θαη ηνπο αγάπεζε ηφζν πνιχ. Απηφ
είλαη έλα γεγνλφο πνπ δελ έρεη ζπκβεί ζην παξειζφλ θαη πηζαλφλ λα κε
ζπκβεί μαλά ζην κέιινλ.
Έλα ηαμίδη κε ηνλ Μπαγθαβάλ είλαη κηα αιεζκφλεηε εκπεηξία. Ζ
ζηνξγή θαη ε θξνληίδα πνπ δίλεη ν νπάκη ζηνλ θαζέλα πνπ Σνλ
ζπλνδεχεη είλαη έλαο πνιχηηκνο ζεζαπξφο γηα νιφθιεξε ηε δσή ηνπ.
Με πνιιή αγάπε ζπκάκαη έλα φκνξθν πεξηζηαηηθφ πνπ ζπλέβε
θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ καο απφ ην Κνληατθαλάι ζην Οχηη.
Ξεθηλήζακε απφ ην Κνληατθαλάι ακέζσο κεηά απφ έλα γεχκα πνπ
είρακε λσξίο ην κεζεκέξη. ην δξφκν ην κπξνζηηλφ παξκπξίδ ηνπ
ιεσθνξείνπ κε ην νπνίν ηαμηδεχακε έζπαζε. Ακέζσο πήγακε ζε έλα
ζπλεξγείν ζηελ πφιε Πνιιάηζη, πνπ βξίζθεηαη ζην δξφκν πξνο ην
Κντκπαηφξ. Ζ ηνπνζέηεζε ελφο θαηλνχξγηνπ παξκπξίδ καο πήξε 3 κε
4 ψξεο. Ο νπάκη είρε ήδε θζάζεη ζην Κντκπαηφξ θαη καο πεξίκελε ζην
ζπίηη ελφο πηζηνχ. Φζάζακε ζην Κντκπαηφξ πεξίπνπ ζηηο 6.30 κκ,
φπνπ ν νπάκη καο ππνδέρζεθε κε κεγάιε αγάπε. ηα κάηηα ηνπ
κπνξνχζακε λα δνχκε ηε ραξά κηαο κεηέξαο πνπ αγσληνχζε γηα ηα
θνπξαζκέλα ηεο παηδηά! Ακέζσο, καο νδήγεζε ζηελ ηξαπεδαξία, φπνπ
λνζηηκφηαηα θαγεηά είραλ ήδε ζεξβηξηζηεί ζηα πηάηα θαη καο
πεξίκελαλ. Αθνχ θξφληηζε ψζηε φινη λα είκαζηε άλεηα, ν νπάκη καο
είπε λα πάξνπκε ην δείπλν καο θαη αλαρψξεζε γηα ην Οχηη. Αθνχ
ηειεηψζακε ην γεχκα, θχγακε θη εκείο γηα ην Οχηη γχξσ ζηηο 8.30 κ.κ.,
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φρη φκσο κε ην ιεσθνξείν απηή ηε θνξά, αιιά κε απηνθίλεηα,
θνβνχκελνη κήπσο ην ιεσθνξείν πάζεη θάπνηα βιάβε.
Σν απηνθίλεην κε ην νπνίν ηαμηδεχακε ήηαλ ην ηειεπηαίν ζηε ζεηξά.
Γελ γλσξίδσ αλ ήηαλ ε θαθή καο ηχρε ή έλα ζετθφ παηρλίδη, αιιά ην
απηνθίλεην έπαζε βιάβε θαη ζηακάηεζε. Ήηαλ 11.30 ην βξάδπ θαη
βξηζθφκαζηαλ ζηακαηεκέλνη ζην κέζν ελφο ππθλνχ δάζνπο, ρσξίο λα
κπνξνχκε λα δνχκε ηίπνηε γχξσ καο επεηδή ήηαλ ππθλφ ζθνηάδη.
Φηιφβξερε θαη πεξηκέλακε κέζα ζην ακάμη. Σα θηλεηά ηειέθσλα δελ
ρξεζηκνπνηνχληαλ ζπρλά ηφηε θαη θαλείο απφ εκάο δελ είρε καδί ηνπ.
Σν κφλν πνπ κπνξνχζακε λα θάλνπκε ήηαλ λα πξνζεπρεζνχκε ζηνλ
Μπαγθαβάλ λα καο βνεζήζεη ζ‟ απηή ηελ δχζθνιε θαηάζηαζε.
Μεηά απφ αλακνλή κηαο ψξαο ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ θαλείο δελ
κπνξνχζε λα καο βνεζήζεη παξά κφλν ν Μπαγθαβάλ, είδακε μαθληθά
ηα θψηα ελφο νρήκαηνο πνπ καο πιεζίαδε. Πεηαρηήθακε έμσ γηα λα
δεηήζνπκε βνήζεηα. Καη λα! Ήηαλ ην δηθφ καο ιεσθνξείν πνπ αλέβαηλε
πνιχ αξγά ηνλ αλεθνξηθφ δξφκν γηα ην Οχηη. Δπραξηζηήζακε ηνλ
νπάκη κε φιε καο ηελ θαξδηά γηα ηε ζετθή ηνπ παξέκβαζε, γηαηί
αιιηψο ζα πεξλνχζακε νιφθιεξε ηε λχρηα κέζα ζην θξχν ησλ
Γαιάδησλ Βνπλψλ.
ηαλ θζάζακε ζην Οχηη ήηαλ ήδε 1.45 πκ. Καζψο κπαίλακε ζην
Μαληίξ, άθνπζα κηα πνιχ γλψξηκε θσλή λα κε θσλάδεη: «Δ,
Ραηλάθαξ!» Κνίηαμα γχξσ κνπ, αιιά δελ κπνξνχζα λα δσ θαλέλαλ.
«Κνίηα πάλσ» άθνπζα, θαη θαζψο γχξηζα λα θνηηάμσ, είδα φρη κφλν
κηα κεηέξα, αιιά ρίιηεο κεηέξεο! Λεζκνλψληαο ηελ θνχξαζή ηνπ απφ
ην ηαμίδη, ν νπάκη πεξίκελε κέρξη εθείλε ηελ ψξα γηα καο!
Υηιηάδεο δσέο δελ αξθνχλ γηα λα μεπιεξψζνπκε ην ρξένο καο ζηνλ
Μπαγθαβάλ γηα ηελ δίρσο φξηα αγάπε ηνπ. Αο είκαζηε ηνπιάρηζηνλ
επγλψκνλεο πνπ καο έδσζε ηελ επθαηξία λα έξζνπκε θνληά Σνπ θαη λα
βηψζνπκε ηε ζετθή Σνπ Αγάπε. Αο θάλνπκε ηελ δσή καο Μήλπκά Σνπ.
Καζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο παξεπηδεκίαο Σνπ εδψ, ν νπάκη ηφληδε
πσο δελ είλαη ην θπζηθφ ζψκα θαη απηφ καο ην έδεημε θαζαξά ζε
ακέηξεηεο πεξηπηψζεηο. Ο νπάκη είλαη πάληα καδί καο θαη ζπλερίδεη λα
καο θαζνδεγεί, λα καο πξνζηαηεχεη θαη λα καο ζθεπάδεη κε ηε ράξε
Σνπ. Αο έρνπκε αηαιάληεπηε πίζηε ζ‟ Eθείλνλ θαη αο ζπλεηζθέξνπκε
ζχκθσλα κε ην κεξίδην πνπ καο αλαινγεί ζηε ζπλέρηζε ηνπ ζετθνχ Σνπ
Έξγνπ.
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Ο ΑΗΩΝΗΟ ΖΝΗΟΥΟ… ΘΑ ΕΔΗ ΓΗΑ ΠΑΝΣΑ…
ηεο Dr. J. Geeta Reddy

Π

ξνζθέξσ κε αγάπε ηνπο ηαπεηλνχο κνπ ραηξεηηζκνχο ζην
Γάζθαιφ κνπ θαη Θεφ κνπ, ζηνλ νπάκη κνπ, ζηνλ
Μπαγθαβάλ ξη ξη ξη άηπα άη Μπάκπα, πνπ θαηήιζε
ζηε γε κε απηή ηελ ππέξνρε αλζξψπηλε κνξθή ζε
απάληεζε ησλ πξνζεπρψλ θαη ησλ πλεπκαηηθψλ αζθήζεσλ ηφζσλ θαη
ηφζσλ νθψλ θαη Αγίσλ.
Ο οσάκη είλαη Αζάλαηος θαη Αηώληος
Δίκαζηε νη πην ηπρεξνί φισλ ησλ φλησλ απηνχ ηνπ θφζκνπ, γηαηί είρακε
ηελ επινγία λα είκαζηε θνληά Σνπ, λα Σνλ δνχκε, λα Σνλ αθνχζνπκε
θαη λα Σνλ ππεξεηήζνπκε. Δίρακε ηελ ζπάληα ράξε λα έρνπκε
Νηάξζαλ, πάξζαλ θαη ακπάζαλ, δειαδή ηε ζέαζή ηνπ, ην άγγηγκά
ηνπ θαη ηελ ζπλνκηιία καδί ηνπ. ινη καο δήζακε πξαγκαηηθά κε ηνλ
Θεφ! Ο Κχξηφο καο πεξπάηεζε ζ‟ απηή ηελ γε γηα 85 ρξφληα.
Γελλεκέλνο ζην καθξηλφ ρσξηφ ηνπ Πνπηηαπάξηη ζε κηα απιή θησρηθή
νηθνγέλεηα, ν νπάκη εθδήισζε ηε ζετθή ηνπ θχζε απφ ηε ζηηγκή ηεο
γέλλεζήο ηνπ.
Κάζε θφθθνο άκκνπ ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ Σζηηξάβαηη θαη θάζε
εθαηνζηφ απφ ην ρψκα ηνπ Πνπηηαπάξηη θέξλεη η‟ αρλάξηα ηνπ Θετθνχ
Γηδαζθάινπ. ινο ν ρψξνο εθεί είλαη πιήξεο απφ ηηο ζετθέο Σνπ
δνλήζεηο θαη ε παξνπζία Σνπ είλαη έληνλε ζε φινπο.
Ο νπάκη άθεζε απιψο ην θπζηθφ Σνπ ζψκα, αιιά ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα είλαη αζάλαηνο θη αηψληνο. Ήηαλ ε αγάπε θαη ε
ζπκπφληα Σνπ πξνο φινπο εκάο, πνπ έθαλε ηνλ Άκνξθν Έλα λα πάξεη
κνξθή, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα Σνλ δνχκε θαη λα Σνλ
ιαηξέςνπκε. Ζ κνξθή Σνπ ήηαλ ε πην γνεηεπηηθή, αγαπεηή θαη
κεγαιφπξεπε απφ φιεο ηηο κνξθέο. Σν ρακφγειφ Σνπ ήηαλ ζαλ ηελ
ιάκςε ρηιίσλ ήιησλ.
Οπιηζκέλνο κε ηελ δχλακε κηαο αγάπεο ρσξίο φξνπο, καο δίδαμε κ‟
έλαλ απιφ ηξφπν ηελ ζεκαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Αμηψλ, ηεο Αιήζεηαο,
ηεο Αξεηήο, ηεο Δηξήλεο, ηεο Αγάπεο θαη ηεο Με-βίαο. Απινπνίεζε θαη
ζπλφςηζε ηελ δηδαζθαιία ηεο Γθίηα, ηνπ Κνξαλίνπ θαη ηεο Βίβινπ ζε
δπν θξάζεηο: «Να αγαπάηε φινπο θαη λα ππεξεηείηε φινπο» (Love All,
Serve All) θαη «Πάληα λα βνεζάηε, πνηέ λα κε βιάπηεηε» (Help Ever,
Hurt Never). Έδεζε κε ηνλ ηξφπν πνπ δίδαμε: «Ζ Εσή Μνπ είλαη ην
Μήλπκά Μνπ», είπε ν Κχξηφο καο.
ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011  23

Ηδαληθά ζηελ Κοηλφληθή Τπερεζία, ηελ Δθπαίδεσζε θαη ηελ
Ηαηρηθή Περίζαιυε
Πξφζθεξε πνιχηηκε βνήζεηα ζηνπο αλζξψπνπο ηεο Αλαληαπνχξ κε ην
έξγν πδξνδφηεζεο, πνπ αλαθνχθηζε ηε δίςα ησλ ζηεγλσκκέλσλ
ιαηκψλ ηνπο. Σν ίδην έγηλε θαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ Μεληάθ, ηνπ
Μάρακπνπκπλαγθάξ, ηνπ Αλαηνιηθνχ θαη Γπηηθνχ Γθνληάβαξη, θαζψο
θαη ζηελ πφιε ηνπ Σζελλάη.
Ίδξπζε ζρνιεία θαη θνιέγηα πςεινχ αθαδεκατθνχ επηπέδνπ, πνπ
παξέρνπλ δσξεάλ παηδεία. Σν Παλεπηζηήκην ξη άηπα άη έρεη
ραξαθηεξηζηεί σο ην θφζκεκα ηνπ Ηλδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Σα πξνγξάκκαηα Τγείαο πνπ εγθαηλίαζε είλαη απαξάκηιια. Πνπζελά
ζηνλ θφζκν δε ζα βξεη θαλείο δσξεάλ ηαηξηθή θξνληίδα ζε γεληθά θαη
εηδηθεπκέλα λνζνθνκεία, φπσο ζην Πνπηηαπάξηη ή ην Γνπάηηθηιλη.
Έρεη ζέζεη απηά ηα πεξίιακπξα παξαδείγκαηα γηα λα ηα
αθνινπζήζνπλ νη θπβεξλήζεηο θαη νη πινχζηνη πνιίηεο θάζε ρψξαο.
Σο ζαύκα ηες Δζφηερηθής Μεηακόρθφζες
Ο νπάκη πξνζέιθπζε αλζξψπνπο απφ φιε ηελ νηθνπκέλε. ην
εμσηεξηθφ δελ ηαμίδεςε, παξά κφλν κηα θνξά. Καη φκσο, άλζξσπνη
απφ φιεο ηηο ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο ηνπ θφζκνπ ήξζαλ ζην
Πνπηηαπάξηη γηα λα δνπλ ην Μεγάιν Γάζθαιν. Ο νπάκη ήηαλ
κεγαιφπξεπνο κε ηνλ πνξηνθαιί ρηηψλα ηνπ θαη ηα ζθνχξα ζαλ ζηέκκα
καιιηά ηνπ. Ζ αγάπε πνπ αθηηλνβνινχζαλ ηα κάηηα ηνπ ήηαλ ζαλ ηελ
αγάπε ρηιίσλ κεηέξσλ. Ζ ζηνξγή θαη ε ζπκπφληα ηνπ άγγημε ηελ δσή
εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ ζ‟ νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε. Μαο δίδαμε λα
λνηαδφκαζηε θαη λα κνηξαδφκαζηε. Μαο δίδαμε λα ππεξεηνχκε ηνπο
ζπλαλζξψπνπο καο. Μα πάλσ απ‟ φια, καο δίδαμε λα αγαπνχκε
ρσξίο φξνπο. ινη ηνλ είδακε λα θάλεη ηφζα θαη ηφζα ζαχκαηα, κα ην
κεγαιχηεξφ ζαχκα ηνπ ήηαλ ε εζσηεξηθή κεηακφξθσζε πνπ έθεξε
κέζα καο.
Ο Κχξηνο είπε: «Κάληε έλα βήκα πξνο Δκέλα θη εγψ ζα θάλσ δέθα
βήκαηα πξνο εζάο». Αλ παξαδνζνχκε ζ‟ Απηφλ νινθιεξσηηθά,
ζέηνληαο φιε καο ηελ πίζηε θαη ηελ αθνζίσζε ζηα Λψηηλα Πφδηα Σνπ,
Δθείλνο αλαιακβάλεη ηελ δσή καο. Σφηε κπνξνχκε λα αθήζνπκε θάζε
καο έλλνηα ζε Απηφλ. «Σα πξνβιήκαηα έξρνληαη θαη θεχγνπλ ζαλ ηα
πεξαζηηθά ζχλλεθα», καο ιέεη· «Οηηδήπνηε ζαο ζπκβαίλεη, λα
ζθέθηεζηε πσο είλαη γηα ην θαιφ ζαο».
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Ας γίλοσλ οη Καρδηές κας οη Ναοί Σοσ
Πφζεο ζιίςεηο δελ έρεη πάξεη πάλσ Σνπ; Έρεη ζεθψζεη ηνλ πφλν φισλ
ησλ αζζελεηψλ καο θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ καο πξνβιεκάησλ, θαη
άθεζε ην ζψκα Σνπ λα ππνθέξεη. Καζεκεξηλά ηαιαηπσξνχζε ηνλ
εαπηφ Σνπ γηα λα ζεξαπεχζεη ηηο αζζέλεηέο καο. Απηφο ήηαλ ν ιφγνο
πνπ ην ζψκα Σνπ ππέθεξε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εκεξψλ
Σνπ ζηε γε. Θα κπνξνχζε λα αθήζεη ην ζψκα Σνπ ζε κηα ζηηγκή, αιιά
παξέηεηλε απηή ηελ ψξα γηα λα καο βνεζήζεη λα δερζνχκε ην
αλαπφθεπθην. Απηή είλαη ε ζπκπφληα ηνπ πνιπαγαπεκέλνπ καο άη.
ε πνιιέο νκηιίεο ηνπ έρεη πεη: «Δίκαη ν Υξνχληαγηα Νηβάζη», ν
Κάηνηθνο ηεο Καξδηάο ζαο. Πξέπεη ινηπφλ λα ρηίζνπκε έλαλ λαφ ζηελ
θαξδηά καο θαη λα Σνλ ελζξνλίζνπκε εθεί, έηζη ψζηε πνηέ λα κε καο
αθήζεη. Ση αλείπσηε εκπεηξία ήηαλ γηα καο ην φηη δήζακε κε ηνλ
Αβαηάξ! Απηή ε εκπεηξία ζα κείλεη γηα πάληα ραξαγκέλε ζηηο θαξδηέο
καο. Ο Κχξηφο καο δελ φξηζε θαλέλαλ σο δηάδνρφ ηνπ, γηαηί φινη εκείο,
νη πηζηνί Σνπ, είκαζηε νη αιεζηλνί Σνπ δηάδνρνη. Ζ επζχλε ηεο
απνζηνιήο Σνπ είλαη ηψξα ζηνπο ψκνπο καο. πσο καο έρεη ηνλίζεη
ηφζεο θνξέο, «Υέξηα πνπ ππεξεηνχλ είλαη αγηφηεξα απφ ρείιε πνπ
πξνζεχρνληαη».
Ο θφξνο ηηκήο πνπ νθείινπκε λα απνηίζνπκε ζηνλ Αγαπεκέλν καο
Μπαγθαβάλ είλαη λα θάλνπκε ηε δσή καο Μήλπκά Σνπ. Δκείο είκαζηε
ηψξα νη ιακπαδεθφξνη Σνπ. Πνηέ μαλά δε ζα γελλεζεί έλαο ηέηνηνο
ζηνξγηθφο θαη θηιεχζπιαρλνο Αβαηάξ. Ήηαλ πξαγκαηηθά έλα
ππεξθφζκην θαηλφκελν ησλ θαηξψλ καο. Ήκαζηαλ νη εμαηξεηηθά ηπρεξνί
πνπ είραλ ηελ επθαηξία λα είλαη ζχγρξνλνη ελφο δψληνο Θενχ. Ση άιιν
είλαη δπλαηφλ λα ζειήζνπκε; Αο θξαηήζνπκε ηελ δφμα ηνπ άη ςειά.
Μπνξεί λα κελ μαλαδνχκε ηελ ππέξνρε κνξθή Σνπ, αιιά ζα ληψζνπκε
ην άγγηγκά Σνπ θάζε θνξά πνπ έλα απαιφ αεξάθη καο ρατδεχεη, φηαλ νη
ζηαγφλεο ηεο βξνρήο καο δξνζίδνπλ θαη φηαλ ν ήιηνο ιάκπεη πάλσ καο
ζθνξπψληαο ηε ιάκςε ηνπ ζ‟ νιφθιεξε ηελ πιάζε.
Πξέπεη ηψξα λα αλπςψζνπκε πλεπκαηηθά ηνπο εαπηνχο καο γηα λα
Σνλ δνχκε θαη λα Σνλ ληψζνπκε κέζα ζην θαζεηί γχξσ καο. Γελ
είκαζηε παξά δηθέο Σνπ ζπίζεο – είλαη κέζα καο θαη είκαζηε κέζα Σνπ.
Γελ ππάξρεη ηίπνηε πνπ λα καο ρσξίδεη. Ενχκε κέζα Σνπ θη Δθείλνο δεη
κέζα καο. Δίλαη πάληα θνληά καο, πάλσ, θάησ, κπξνζηά, πίζσ, γχξσ
καο παληνχ. Δίλαη ν κφληκνο ζχληξνθφο καο – ν Μπαγθαβάλ ξη
άηπα άη Μπάκπα. Κιίλνπκε ην θεθάιη καο κε ζεβαζκφ ζηα Λψηηλα
Πφδηα Σνπ θαη πξνζεπρφκαζηε λα καο επινγεί θαη λα είλαη πάληα θνληά
καο. Δίλαη ν Υξνχληαγηα Νηβάζη, ν Κάηνηθνο ηεο θαξδηάο καο. ην λαφ
ηεο θαξδηάο καο ΘΑ ΕΔΗ ΓΗΑ ΠΑΝΣΑ…
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ΑΦΗΔΡΩΜΑ
ΣΟΝ ΜΠΑΓΚΑΒΑΝ ΡΗ ΑΣΤΑ ΑΪ ΜΠΑΜΠΑ
ηνπ .. Ναγθαλάλη

Ο

Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα επέιεμε ηελ Ηλδία θαη ην
απνκαθξπζκέλν
ρσξηφ
Πνπηηαπάξηη,
θαζψο
θαη
αλαιθάβεηνπο γνλείο, γηα ηε γήηλε παξεπηδεκία Σνπ πνπ
δηήξθεζε 85 ρξφληα. Σα πξψηα ρξφληα ηεο παηδηθήο ηνπ
ειηθίαο ηα πέξαζε ζηα πεξίρσξα ηνπ ρσξηνχ, φπσο θάζε άιιν
ρσξηαηφπαηδν πνπ δεη ζ‟ έλα κηθξφ ζπηηάθη, αληιψληαο λεξφ απφ ην
πεγάδη ηνπ ρσξηνχ, θάλνληαο αζηεία ζην ζρνιείν θαη κηθξνδνπιεηέο
ζην ζπίηη.
Αρτίδοληας ε Αποζηοιή θαηά ηελ Παηδηθή Σοσ Ζιηθία
Πξηλ θαλ απνθνηηήζεη απφ ην ζρνιείν, αλαθνίλσζε ζηνλ θφζκν φηη δελ
αλήθε ζηελ νηθνγέλεηά Σνπ θαη φηη είρε έξζεη λα ιπηξψζεη ηνλ θφζκν κε
έλα κήλπκα αγάπεο. φηη ζα εξρφηαλ εκέξα πνπ πςειφβαζκνη θαη
ηζρπξνί ζα ζπγθεληξψλνληαη ζην ρσξηνπδάθη πνπ γελλήζεθε γηα λ‟
αθνχζνπλ ην κήλπκα πνπ είρε έξζεη λα δψζεη. Ο θφζκνο άθνπζε ηε
δηαθήξπμε απηνχ ηνπ κηθξνχ αγνξηνχ κε ζθεπηηθηζκφ. Απηφ φκσο δελ
εκπφδηζε ηνλ Μπάκπα λα ζπλερίζεη.
ηελ επφκελε θάζε ηεο δσήο ηνπ, ν Μπάκπα ηαμίδεςε πνιχ,
αξρίδνληαο απφ ην Ναφ ηνπ Βηξνππάθζα ζην Υάκπη ηεο Δπαξρίαο
Καξλάηαθα, ηφπνο πνπ είρε γλσξίζεη κεγάιε δφμα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
βαζηιείαο ησλ Βηηδάγηαλάγθαξα, πάλασ απφ ρίιηα ρξφληα πξηλ. Ο
Μπάκπα άξρηζε ηελ πεξηνδεία ηνπ απφ ην Πνπηηαπάξηη κε κηα κηθξή
νκάδα πηζηψλ θαη επηζθέθηεθε πνιιέο πφιεηο θαη ρσξηά ζηα θξαηίδηα
Άληξα Πξαληέο, Καξλάηαθα θαη Σακίι Νάληνπ. Παξφιν πνπ πιεζίαζε
επξχηεξεο νκάδεο ηεο θνηλσλίαο, ηαμηδεχνληαο ζε κεγαιχηεξεο πφιεηο,
φπσο κηα επίζθεςε ζην Μπαληξηλάη ηεο Βφξεηαο Ηλδίαο, παξέκεηλε
ξηδσκέλνο ζην Πνπηηαπάξηη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο Σνπ, ην
1968, ν Μπάκπα πέξαζε ηα φξηα ηεο Ηλδίαο κφλν κηα θνξά γηα λα πάεη
ζηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή. Χο ηφηε, είρε ήδε αξρίζεη λα αλαγλσξίδεηαη σο
εζληθή πξνζσπηθφηεηα.
πσο είρε πξνβιέςεη, ην Πνπηηαπάξηη κεγάισζε θαη απφ
ρσξηνπδάθη έγηλε πφιε θαη ζηε ζπλέρεηα κηα κηθξν-κεγαινχπνιε. ηαλ
ε Ηλδία απέθηεζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο, ν Μπάκπα απνθάζηζε λα ρηίζεη
έλα λαφ (Μαληίξ) ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ. Απηφ ήηαλ έλα πνιχ
θηιφδνμν ζρέδην γηα ην Πνπηηαπάξηη, πνπ βξηζθφηαλ θνληά ζηηο φρζεο
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ηνπ πνηακνχ Σζηηξάβαηη. Οη γνλείο ηνπ έκεηλαλ εκβξφληεηνη κε ηα
κεγάια ζρέδηα θαη δελ κπνξνχζαλ λα πηζηέςνπλ ηα ιφγηα ηνπ
Μπάκπα, φηη ν ηεξάζηηνο λαφο (γηα ηα πξφηππα εθείλεο ηεο επνρήο) ζα
κπνξνχζε θάπνηα κέξα λα είλαη αλεπαξθήο γηα ηνπο πηζηνχο Σνπ. Οη
πξνβιέςεηο ηνπ Μπάκπα απνδείρηεθαλ ζσζηέο. Δθαηνληάδεο ρηιηάδεο
πηζηνί έπξεπε λα ζπγθεληξσζνχλ ζην ηάδην Hill View ηνπ
Πνπηηαπάξηη γηα ηηο ενξηαζκνχο ησλ 85σλ Γελεζιίσλ ηνπ Μπάκπα, ζηηο
23 Ννεκβξίνπ 2010.
Δλζάρθφζε Αληδηοηέιεηας θαη Ασηοζσζίας
Ο Μπάκπα είρεη επαλαιάβεη πνιιέο θνξέο φηη ήηαλ πξνζσπνπνίεζε
ηεο Απηνζπζίαο θη έρνληαο ελδπζεί ηνλ πνξηνθαιί ρηηψλα ηνπ αλλπάζη
(αλαρσξεηή), δελ είρε θακία απνιχησο πξνζθφιιεζε, νχηε θαη
πξνζσπηθά ππάξρνληα. Ο,ηηδήπνηε πεξηεξρφηαλ ζηελ θαηνρή Σνπ, ηα
έδηλε θαηεπζείαλ ζε θνηλσθειή ηδξχκαηα. Μεξηθά ηέηνηα ηδξχκαηα
(Trust) ίδξπζε ν Ίδηνο, ελψ άιια ηδξχζεθαλ απφ πηζηνχο Σνπ, είηε
χζηεξα απφ θαζνδήγεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα, είηε
εκπλεπζκέλνη απφ ηνλ Ίδην. Ζ θαζνδήγεζε θαζψο θαη ε έκπλεπζε ηνπ
Μπάκπα ζπλέρηδε ζε κεγάιν βαζκφ. ια απηά ηα ηδξχκαηα
απνζθνπνχζαλ ζην γεληθφ θαιφ: γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζην ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο, θ.ιπ. Σα ηδξχκαηα ηνπ Μπάκπα πνηέ δελ
έθαλαλ εθθιήζεηο πξνο ην θνηλφ γηα δσξεέο ή ρξήκαηα. Έρνληαο
επινγεζεί απφ ηνλ Μπάκπα, πνιινί θηιάλζξσπνη ηνλ πξνζέγγηδαλ θαη
έλησζαλ ηδηαίηεξα ηπρεξνί, αλ εθείλνο δερφηαλ ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο. Ο
Μπάκπα θξφληηδε θαη θαζνδεγνχζε φια απηά ηα ηδξχκαηα πξνζσπηθά
θαη βεβαησλφηαλ φηη γηλφηαλ ζπλεηή ρξήζε ησλ ρξεκάησλ ησλ
ηδξπκάησλ, ρσξίο θακία ζπαηάιε.
Γεηλός Ρήηορας θαη Γοληκόηαηος σγγραθέας
Ο Μπάκπα έγξαςε πνιιά βηβιία, ηα νπνία είλαη γλσζηά σο „Βαρίλη‟.
Έγξαςε επίζεο εξκελεπηηθά ζρφιηα γηα ηελ Ρακάγηαλα. Δμάιινπ, ήηαλ
δεηλφο ξήηνξαο θαη ζηηο νκηιίεο Σνπ αλαθεξφηαλ εηο βάζνο ζε φιεο ηηο
γξαθέο, φρη κφλν ηεο Ηλδνπηζηηθήο ζξεζθείαο, αιιά θαη άιισλ
ζξεζθεηψλ. Παξά ηε θηινζνθηθή ρξνηά ηνπ ιφγνπ Σνπ, ην κήλπκά Σνπ
ήηαλ απιφ θαη άκεζν, αγγίδνληαο θάζε θαξδηά. Ήηαλ επηδέμηνο
αθεγεηήο θαη είρε επηλνήζεη ηελ ηέρλε ηνχ λα δηαθφπηεη μαθληθά ηηο
θηινζνθηθέο νκηιίεο ηνπ θαη, χζηεξα απφ κηα κηθξή παχζε, λα ιέεη «[θαη
ηψξα] κηα κηθξή ηζηνξία». Σν αθξναηήξην άθνπγε ηνλ Μπάκπα κε
πξνζήισζε, ζαπκαζκφ, αγάπε θαη, ην πην ζεκαληηθφ απ‟ φια, κε
απφιπηε πξνζνρή. Απηέο νη δεκφζηεο νκηιίεο ζπλερίζηεθαλ επί 50
ρξφληα θαη θάζε κία απφ απηέο πεξηέρεη ζεκαληηθέο δηδαζθαιίεο γηα ηελ
αλζξσπφηεηα. Παξφιν πνπ πνηέ δελ ζπνχδαζε ηελ αλζθξηηηθή
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γιψζζα, ηηο Βέδεο ή ηηο γξαθέο, ε γλψζε ηνπ γη‟ απηέο αλάβιπδε κε
θπζηθφ ηξφπν. ηηο νκηιίεο πνπ έδηλε, ζηα Μπάηδαλ πνπ ζπλέζεηε θαη
ζηηο κηθξέο θξάζεηο πνπ έπιαζε, απινπνηνχζε κεγάιεο θηινζνθηθέο
αιήζεηεο πνπ ήηαλ εχθνιν λα ηηο ζπγθξαηήζεη θαλείο ζηε κλήκε. ηαλ
θαη ν ίδηνο ήηαλ κηθξφο ηελ ειηθία, ην κήλπκά Σνπ ήηαλ απιφ. Γίδαζθε
ηελ αγάπε θαη ηελ αθνζίσζε ζην Θεφ. Έγξαθε πνηήκαηα ζηηο γιψζζεο
Σέινπγθνπ θαη Καλλάληα, ηα κεινπνηνχζε θαη ηα ηξαγνπδνχζε ζε
ηέιεην ξπζκφ. πνπ θαη αλ πήγαηλε ζηελ Καξλάηαθα, ήηαλ γλσζηφο σο
«ν Μπάκπα ησλ Μπάηδαλ». Σν κήλπκά Σνπ ήηαλ εηιηθξηλέο θαη γηλφηαλ
εχθνια θαηαλνεηφ. Παξάιιεια κε ηηο δεκφζηεο νκηιίεο Σνπ, ν Μπάκπα
είρε άπεηξεο ζπλαληήζεηο κ‟ έλαλ ηεξάζηην αξηζκφ πηζηψλ Σνπ, ζην
ιεγφκελν „ηληεξβηνχ‟ (ζπλέληεπμε). Απηέο νη ζπλαληήζεηο απνηεινχληαλ
απφ πξνζσπηθέο ζπδεηήζεηο πάλσ ζε νηθνγελεηαθά δεηήκαηα, ζέκαηα
ζξεζθεπηηθήο θαηεχζπλζεο ή πλεπκαηηθήο θαζνδήγεζεο, θαη ηηο
θαηέθιπδε κε κεγάιε αγάπε θαη ζηνξγή.
Σεράζηηο Κοηλφληθό Έργο
Δκπλεπζκέλνο απφ ηα απιά ιφγηα ηεο κεηέξαο Σνπ, Δζβαξάκκα, ν
Μπάκπα έζεζε ζε εθαξκνγή έλα κεγαιεηψδεο δεκφζην έξγν πνπ είρε
ηεξάζηηα θνηλσληθή απήρεζε. Αξρίδνληαο κε κηα κηθξή δξαζηεξηφηεηα
ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, επηλφεζε
κεγάια έξγα πνπ πεξηιάκβαλαλ δχν Τπεξζχγρξνλα Ννζνθνκεία
Τςειήο Δμεηδίθεπζεο ζην Γνπάηηθηιλη (Μπελγθαινχξνπ) θαη ζην
Πνπηηαπάξηη. Ίδξπζε επίζεο δχν Γεληθά Ννζνθνκεία θαη έλα Κηλεηφ
Ννζνθνκείν. Ο Μπάκπα ελέπλεπζε ηελ ίδξπζε παξφκνησλ ηαηξηθψλ
κνλάδσλ ζε άιια κέξε ηεο ρψξαο, φπσο έλα Καξδηνινγηθφ
Ννζνθνκείν ζην Ραηδθφη ηνπ Γθνπηδαξάη. Σα ηδξχκαηα απηά
ιεηηνπξγνχλ κε έλα πλεχκα αληδηνηεινχο ππεξεζίαο, παξέρνληαο
εμαίξεηε ηαηξηθή πεξίζαιςε εληειψο δσξεάλ ζε φινπο ηνπο θησρνχο
θαη άπνξνπο αζζελείο, ρσξίο δηάθξηζε σο πξνο ηε ζξεζθεία, ηελ
θάζηα, ηελ γιψζζα ή ηελ εζληθφηεηα.
ην ρψξν ηεο παηδείαο, ν Μπάκπα ίδξπζε έλα Γεκνηηθφ ρνιείν
ζην Πνπηηαπάξηη, ην νπνίν αξγφηεξα έγηλε Γπκλάζην. ηε ζπλέρεηα,
ίδξπζε θνιιέγηα γηα θνξίηζηα ζηελ Αλαληαπνχξ, θαζψο θαη γηα αγφξηα
ζην Γνπάηηθηιλη, Μπελγθαινχξνπ θαη Πνπηηαπάξηη, φπσο επίζεο θαη
έλα κνπζηθφ θνιιέγην ζην Πνπηηαπάξηη. Ίδξπζε αθφκα έλα ζρνιείν ζην
Ραηδακνχληξη ηνπ Άληξα Πξαληέο. Σν ζπνπδαηφηεξν φισλ ήηαλ ε
ίδξπζε ελφο Παλεπηζηεκίνπ ζην Πνπηηαπάξηη, κε ζρνιέο ηνπ ζηελ
Μπελγαινχξνπ, Αλαληαπνχξ θαη Πνπηηαπάξηη. Σν παλεπηζηήκην πνπ
ίδξπζε ν Μπαγθαβάλ, είρε ηελ πςειφηεξε βαζκνιφγεζε απφ
νπνηνδήπνηε άιιν παλεπηζηήκην, ζχκθσλα κε ην Δζληθφ πκβνχιην
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Αμηνιφγεζεο θαη Δπηθχξσζεο.9 Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ην απνθάιεζε
«ην ζηνιίδη ηνπ Ηλδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο». ια απηά ηα
ηδξχκαηα παξέρνπλ δσξεάλ εθπαίδεπζε ζηνπο ζπνπδαζηέο. Ο
Μπάκπα έδσζε έκθαζε ζην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο „Γθνπξνχθνπι‟10
θαη αξγφηεξα επηζεκνπνίεζε ην ζχζηεκα πνπ νλφκαζε „Educare‟ –
ζχζηεκα πνπ δίλεη έκθαζε ζε αηψληεο αμίεο, νη νπνίεο είλαη παγθφζκηεο
θαη δελ ζπλδένληαη κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζξεζθεία. Οη αηψληεο αμίεο
είλαη: Αιήζεηα, Οξζή πκπεξηθνξά, Δηξήλε, Αγάπε θαη Με βία (άηπα,
Νηάξκα, άληη, Πξέκα θαη Αρίκζα).
Ο Μπάκπα έηξεθε κεγάιε αγάπε γηα ηνπο ζπνπδαζηέο Σνπ. Σνπο
θξφληηδε πξνζσπηθά, γλψξηδε ηα πξνβιήκαηά ηνπο, ηνπο θαζνδεγνχζε
ζπλερψο θαη ηνπο παξαθηλνχζε λα δνπλ κε απηνπεπνίζεζε. Γλψξηδε
πξνζσπηθά φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο ηζηνξηθφ
θαη είρε επαθή καδί ηνπο θαζεκεξηλά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Νηάξζαλ.
Σνπο θαζνδεγνχζε ζηηο αλαδεηήζεηο ηνπο, ηνπο ελζάξξπλε ζε φιεο
ηνπο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, επέβιεπε ηηο ζπλαπιίεο θαη ηα ζεαηξηθά
δξψκελα ησλ ζπνπδαζηψλ, θαη θακάξσλε ηνπο ζπνπδαζηέο ζηνπο
Δηήζηνπο Αζιεηηθνχο Αγψλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Άιια θνηλσληθά έξγα, φπσο εθείλν ηεο παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ ζε
πέληε πεξηνρέο ηνπ Άληξα Πξαληέο, θαζψο θαη ζηελ πφιε Σζελλάη ηνπ
θξαηηδίνπ Σακίι Νάληνπ, είλαη κλεκεηψδε θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο
αγάπεο ηνπ Μπαγθαβάλ γηα ηελ αλζξσπφηεηα. Απηά ηα έξγα
παξέρνπλ πφζηκν λεξφ ζε εθαηνκκχξηα θησρνχο θαη άπνξνπο
ρσξηθνχο, θαζψο θαη ζηηο θησρφηεξεο πεξηνρέο πνιιψλ κεγάισλ
πφιεσλ. Με ηε δχλακε ηεο αγάπεο ηνπ, ν Μπάκπα πέηπρε εθείλν πνπ
αδπλαηνχζαλ λα θάλνπλ νη θπβεξλήζεηο. Ο Μπάκπα δελ πεξίκελε
θακία αληαπφδνζε απφ ηνπο πηζηνχο Σνπ, παξά κφλν λα δνπλ κηα
ελάξεηε δσή θαη λα ππεξεηνχλ ηελ αλζξσπφηεηα.
Παγθόζκηα Γηδαζθαιία
Αλζρφπόηεηα

θαη

Αληδηοηειής

Αγάπε

γηα

ηελ

Ο Μπάκπα δίδαζθε φηη ν άλζξσπνο δελ ζα κπνξέζεη λα εμειηρζεί
πλεπκαηηθά, αλ δελ αγαπήζεη φια ηα φληα. Ο ηξφπνο πνπ έβιεπε ηα
πξάγκαηα ήηαλ νηθνπκεληθφο. Γηαθήξπηηε φηη κφλν κηα ζξεζθεία
ππάξρεη θαη απηή είλαη ε Θξεζθεία ηεο Αγάπεο. Δίρε θάλεη κηα ζχλζεζε
ησλ δηδαζθαιηψλ φισλ ησλ ζξεζθεηψλ. Ο Μπάκπα επηλφεζε έλα
9

National Assessment and Accreditation Council.
Gurukul: Παξαδνζηαθά ζρνιεία, ζηα νπνία νη καζεηέο έκελαλ κε ηνλ δάζθαιό
ηνπο, ζπκκεηέρνληαο ζηηο εξγαζίεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, όπσο καγείξεκα,
πιύζηκν θ.ιπ.
10
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ζχκβνιν γηα φιεο ηηο ζξεζθείεο (άξβα Νηάξκα), πνπ πεξηιάκβαλε ηα
ζχκβνια ησλ κεγαιχηεξσλ ζξεζθεηψλ ηνπ θφζκνπ. Οη πηζηνί ηνπ
Μπάκπα απιψλνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 160 ρψξεο. ινη βιέπνπλ
ηνλ Μπαγθαβάλ σο ηελ ελζάξθσζε ηεο αγάπεο, σο πλεπκαηηθφ ηνπο
δάζθαιν, σο κέινο ηεο νηθνγελείαο ηνπο, σο νδεγφ ηνπο, σο ηα πάληα
γη‟ απηνχο. Απηή ε ηεξάζηηα ζάιαζζα πηζηψλ απνηειεί απφ κφλε ηεο
ηελ κέγηζηε ζπλεηζθνξά θαη ην κήλπκα ηνπ Μπάκπα. Ζ πξνζεπρή καο
ζηνλ Μπαγθαβάλ είλαη λα ζπλερίζεη λα δίλεη αθαηάπαπζηα ηηο επινγίεο
Σνπ ζηελ αλζξσπφηεηα θαη λα ηνπο θαζνδεγεί λα δνπλ εηξεληθή δσή,
γεκάηε αγάπε θαη ζπκπφληα, πξνζπαζψληαο λα επηηχρνπλ ηελ
εθαξκνγή ησλ αηψλησλ αμηψλ πνπ ν Ίδηνο παξνπζίαζε κ‟ επραξίζηεζε,
θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο γήηλεο παξεπηδεκίαο Σνπ.
Ζ θήκε ηνπ Μπάκπα απιψζεθε ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, ζε φιεο
ηηο επείξνπο θαη ζε φιεο ηηο γισζζηθέο δψλεο. Απφ ηελ Νφηην Ακεξηθή
φπνπ νκηινχλ Ηζπαληθά, ζηελ Πνισλία φπνπ νκηινχλ Πνισληθά, ζηε
Ρσζία θαη ηηο άιιεο Βαιηηθέο ρψξεο φπνπ νκηινχλ Ρσζηθά, ζηηο ρψξεο
ηεο Μέζεο Αλαηνιήο φπνπ νκηινχλ Αξαβηθά, ζηελ Ηηαιία φπνπ νκηινχλ
Ηηαιηθά, ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην φπνπ νκηινχλ Αγγιηθά,
ζπλ φιεο ηηο Πνιηηείεο ηεο Ηλδίαο κε ηηο δηαθνξεηηθέο γιψζζεο ηνπο…
φινη ιαηξεχνπλ ηνλ Μπάκπα. Θεσξνχλ ηνλ Μπάκπα Θεφ ηνπο θαη
είλαη δηαηεζεηκέλνη λα θάλνπλ ηα πάληα πξνθεηκέλνπ λα δνπλ ζχκθσλα
κε ηηο δηδαζθαιίεο Σνπ. Απηφ απνηειεί απφδεημε φηη ν Μπάκπα είλαη
έλα νηθνπκεληθφ θαηλφκελν.
Τπνβάιινπκε κε άπεηξν ζεβαζκφ θαη αγάπε ηα ζέβε καο ζηνλ
Μπάκπα, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ Οηθνπκεληθή Φπρή πνπ
πεξηγξάθνπλ νη Βέδεο ζηε ξήζε: Σν Μπξάκαλ είλαη πην ιεπηνθπέο
απφ ηα πην ιεπηνθπή θαη πιένλ απέξαλην απφ ηα πην απέξαληα
(Anoraneeyan Mahato Maheeyan). ηηο Οππαληζάλη αλαθέξεηαη σο:
Απηφ απφ ην νπνίν νη ιέμεηο, καδί κε ην λνπ, αλαπεδνχλ κέζα ζηε
καηαηφηεηα, ρσξίο λα αληηιακβάλνληαη ηελ Θεφηεηα (Yatho Vacho
Nivarthanthe Aprapya Manasa Saha). ε απηή ηελ παληαρνχ παξνχζα,
αθηηλνβφιν πλεηδεηφηεηα (Σζέηαλα), ππνβάιινπκε ηαπεηλά ηα ζέβε
καο θη εθθξάδνπκε ηηο γεκάηεο επγλσκνζχλε επραξηζηίεο καο γηα ηελ
γήηλε επίζθεςή Σνπ. Σνλ επραξηζηνχκε πνπ ήξζε αλάκεζά καο, πνπ
καο θξάηεζε ηα ρέξηα θαη καο θαζνδήγεζε, καο ελέπλεπζε θαη καο
ελζάξξπλε, καο αγάπεζε θαη καο έθαλε λ‟ αγαπήζνπκε ηνπο άιινπο,
πνπ γέκηζε ηηο δσέο καο θαη καο ιχηξσζε. Ο κφλνο ηξφπνο, κε ηνλ
νπνίν ζα κπνξέζνπκε πξαγκαηηθά λ‟ απνηίζνπκε θφξν ηηκήο πξνο ην
πλεχκα ηνπ Μπάκπα, είλαη λα δνχκε ηηο δσέο καο θαηά ηξφπν πνπ ζα
Σνλ επραξηζηνχζε, θαηά ηξφπν πνπ εθείλνο ζα πεξίκελε λα δνπλ νη
αιεζηλνί πηζηνί Σνπ.
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Ο ΜΠΑΜΠΑ ΔΝΑΡΚΩΘΖΚΔ ΓΗΑ ΝΑ ΔΠΗΦΔΡΔΗ
ΣΖ ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΖ ΜΔΩ ΣΖ ΑΓΑΠΖ
ηνπ Καζεγεηή Vishwanath Pandit
ε θάζε Κνζκηθή Δπνρή (Γηνύγθα), ν Θεόο έρεη ελζαξθσζεί σο
Αβαηάξ γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζθνπό. Απηή ε Δλζάξθσζε είλαη
δηαθνξεηηθή, δηόηη έρεη λ‟ αληηκεησπίζεη ηελ θξίζε, πνπ είλαη
παγθόζκηα θαη έρεη ζπγθινλίζεη ηνλ πιαλήηε.
- Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα

Α

πηή είλαη ε δήισζε πνπ ζπλνςίδεη ηελ Απνζηνιή ηνπ
Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα, Αβαηάξ ηεο Δπνρήο
Κάιη (Κάιη Γηνχγθα). ηαλ ελζαξθψζεθε, ν θφζκνο δελ είρε
αθφκα ζπλέιζεη απφ ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν. ηηο 20
Οθησβξίνπ 1940, φηαλ ν Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο είρε αξρίζεη, απηφ
ην 14ρξνλν ζρνιηαξφπαηδν πέηαμε ηελ ηζάληα κε ηα βηβιία Σνπ,
δειψλνληαο φηη είρε έξζεη λα επαλαθέξεη ηελ αλζξσπφηεηα ζην
ηεξφ κνλνπάηη.
Ζ Αποζηοιή
Ο θφζκνο Σνλ πεξίκελε, γηαηί ήηαλ ζηα πξφζπξα κηαο θαηαζηξνθήο
πνπ δε θαηλφηαλ νχηε θαλ ζ‟ εθείλνπο πνπ ηελ είραλ αξρίζεη.
Ακέζσο κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, άξρηζε λ‟ απνθαιχπηεηαη
κηα λέα επνρή απαλζξσπηάο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε
επφκελσλ δεθαεηηψλ, ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία έθαλαλ
πξσηνθαλή πξφνδν. Παξά ην γεγνλφο φηη έλα κέξνο ηνπ θφζκνπ
θαηαθιχζηεθε απφ εθπιεθηηθή επεκεξία, ε επηπρία ηνπ θφζκνπ
έπεζε θαηαθφξπθα. Σν ππφινηπν ηνπ θφζκνπ δνχζε ζε απμαλφκελε
θηψρηα, ζηέξεζεο θαη κηα αλαπφθεπθηε αίζζεζε εγθαηάιεηςεο.
Καλείο δελ κπνξνχζε νχηε θαλ λα ζθεθηεί γηα επηπρία. Ζ νιέζξηα –
είηε πξαγκαηηθή είηε απεηινχκελε – ιάκβαλε γηγαληηαίεο δηαζηάζεηο
παληνχ. Ζ θνηλσλία έραζε ηελ αίζζεζε αξκνλίαο, θαζψο ην
αίζζεκα γαιήλεο έκνηαδε λ‟ απνπζηάδεη αθφκα θαη απφ ην
νηθνγελεηαθφ πιαίζην.
Ο Μπάκπα γλψξηδε πνιχ θαιά ηελ αζζέλεηα θαζψο θαη πνην ζα
ήηαλ ην θάξκαθν. Αληίζεηα απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο Αβαηάξ, δελ
είρε έξζεη λα ζθνηψζεη θαλέλαλ. Ζ απνζηνιή ηνπ ήηαλ ζαθήο, λα
ελψζεη ηελ αλζξσπφηεηα. Ζ ελφηεηα απηή ζα νδεγνχζε ζηελ
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αγλφηεηα, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζα δεκηνπξγνχζε ηελ ζεηφηεηα. Ζ
κνλαδηθή ζπληαγή πνπ έδσζε ήηαλ εθείλε ηεο αγάπεο θαη ην
κήλπκα ήηαλ δπλαηφ θαη ζαθέο, θαζψο δήισλε:
«Έρσ έξζεη λ‟ απνθαηαζηήζσ ηελ Αγάπε ζηελ
αλζξσπόηεηα, λα ηελ εμαγλίζσ από θάζε ζηελόηεηα
αληίιεςεο θαη από ηε λννηξνπία πνπ ηελ πεξηνξίδεη».
Απηφ ήηαλ ζεακαηηθά δπλακηθφ θαη νπζηαζηηθφ, δηφηη – θαη πάιη,
αληίζεηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο ελζαξθψζεηο – ν άη είρε λα θάλεη
κε νιφθιεξε ηελ πθήιην – φρη απιά κε έλα κέξνο ηεο –
δηαζρίδνληαο φια ηα ζηξψκαηα ησλ ιαψλ.
Ζ πλεπκαηηθφηεηα ππήξμε αλέθαζελ ν θνηλφο παξαλνκαζηήο
θάζε ζξεζθείαο θαη απηή βέβαηα καο δηδάζθεη θάζε ζξεζθεία. Καη
φκσο, ζξεζθείεο, εζλφηεηεο θαη
θνηλσληθέο νκάδεο, αληί λα
ελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, είραλ δηραζηεί. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
ζα κπνξνχζε θαλείο λ‟ απαιιαγεί απφ ην πξφβιεκα, ήηαλ κε ηελ
απάιεηςε ηεο απιεζηίαο θαη ηνπ εγσηζκνχ. Απηφ φκσο ήηαλ εθηθηφ
κφλν, αλ θάζε άλζξσπνο έβιεπε ηνλ άιιν σο ελζάξθσζε ηεο
ζεηφηεηαο, κε απνηππσκέλν κέζα ηνπ ην πλεχκα ηεο αγάπεο, ππφ
ηε κνξθή ππεξεζίαο πξνο φινπο. Έπξεπε λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη κε
ηελ αγάπε θάζε είδνπο εκπφδην ήηαλ θαηαδηθαζκέλν λα
θαηαξξεχζεη. Γελ είλαη ινηπφλ πεξίεξγν πνπ πηζηνί απφ εθαηφ θαη
πιένλ ρψξεο θαη πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεηψλ, ήξζαλ λα
αλαδεηήζνπλ γαιήλε ζηνλ άη. Δθείλνο έιεγε ζε φινπο: «πλερίζηε
λα ιαηξεχεηε ηνλ Θεφ πνπ έρεηε επηιέμεη, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο
πνπ ζαο είλαη γλψξηκεο».
Πξνέηξεπε ζπλερψο ηνπο πηζηνχο λα είλαη θαινί Μνπζνπικάλνη,
θαινί Υξηζηηαλνί, θαινί Βνπδηζηέο θαη θαινί Ηλδνπηζηέο. ε φινπο
έιεγε λα ηεξνχλ ηηο δηδαζθαιίεο ηεο πίζηεο ηνπο, θαηά ηνλ θαιχηεξν
δπλαηφ ηξφπν. Γελ είλαη επξέσο γλσζηφ φηη ν Μπαγθαβάλ έρηηζε
γηα ηνπο Μνπζνπικάλνπο αδειθνχο έλα φκνξθν ηδακί ζην
Πνπηηαπάξηη, ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη λα δηαλχνπλ κεγάιεο
απνζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα εθηεινχλ ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο
θαζήθνληα.
Σο Αληηθιείδη
ινη, πηζαλφλ, επηδηψθνπκε ηνλ ίδην αληηθεηκεληθφ ζθνπφ, λα
απνθηήζνπκε εηξήλε γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηελ ζεφηεηα κέζα
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καο. Κάζε έλαο φκσο απφ εκάο έρεη δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε θαη
δηαθνξεηηθφ ζηάδην εμέιημεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη, παξφιν πνπ ν
ζθνπφο είλαη ν ίδηνο, ε ζεηξά ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζ‟ αθνινπζήζεη
ν θαζέλαο καο πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί θαζαξά, λα γίλεη θαιά
αληηιεπηή θαη λα ηεζεί ζ‟ εθαξκνγή. Γη‟ απηφλ ηνλ ζθνπφ, νη
κέζνδνη πνπ κεηαρεηξηδφηαλ ν Μπαγθαβάλ ηαίξηαδαλ απφιπηα ζηνλ
θαζέλα. Γελ ζπκπεξηθεξφηαλ ζε θαλέλα καο κε ηνλ ίδην ηξφπν. Ο
θαζέλαο απφ εκάο ήηαλ θαη παξακέλεη ηδηαίηεξνο γη‟ απηφλ. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ν θαζέλαο απφ εκάο έιαβε θαη κηα δηαθνξεηηθή
ζπληαγή. Χζηφζν, έλα θνηλφ πξάγκα ήηαλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
καο έθαλε λα ληψζνπκε πφζν αγαπεηφο ήηαλ ν θαζέλαο καο γηα
Δθείλνλ. Απηφ ην ακεηάβιεην ζπλαίζζεκα παξέκεηλε ζηα βάζε ηεο
θαξδηάο καο. Πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη λα παξακέλεη θαη λα καο
βνεζήζεη λα ζπλερίζνπκε.
Ο Μπαγθαβάλ κάο ζπκβνχιεπε επαλεηιεκκέλα, θαη κε ην δίθην
Σνπ: «Μελ πξνζπαζείηε λα κε θαηαιάβεηε. Απιά, αθνινπζείηε απηά
πνπ ιέσ». κσο, πνιινί „πηζηνί‟ θαη άιινη πξνζπάζεζαλ ζπρλά λα
πεξηβάιινπλ ηελ ζεηφηεηα κε αλζξψπηλε νξνινγία πξνθεηκέλνπ λα
εξεπλήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο πιεπξέο θαη δηαζηάζεηο ηεο. Απηφ
γηλφηαλ θάπνηεο θνξέο κε θαιφ ζθνπφ γηα ηε βειηίσζε ηεο
θαηαλφεζεο, αιιά πνιιέο θνξέο, απνζθνπνχζε – ιαλζαζκέλα λα δεκηνπξγήζεη ακθηβνιίεο κέζα ζηνλ απιντθφ λνπ. Απηφ πξέπεη
λα αληηκεησπηζζεί κε βαζηά πίζηε. Σν θαιχηεξν πνπ έρνπκε λα
θάλνπκε είλαη λα δνχκε ηελ πξνζσπηθή καο ζρέζε κ‟ Δθείλνλ – κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ έρνπκε θαηαλνήζεη – σο πξνλφκην πνπ
έρνπκε θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα ηελ ελδπλακψζνπκε,
αθνινπζψληαο απηφ πνπ πηζηεχνπκε φ,ηη ζα καο έιεγε είηε αηνκηθά
είηε νκαδηθά, ζε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο. Ο παληνγλψζηεο
Μπαγθαβάλ γλψξηδε ηη ήηαλ θαιχηεξν γηα ηνλ θαζέλα καο. Αθνχ ε
αγάπε είλαη ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ θάζε ζπληαγήο, ε δηαηχπσζε
άιιαδε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Ζ Αγάπε είλαη φλησο ην βαζηθφ
ζπζηαηηθφ ζηηο άιιεο ηέζζεξηο αμίεο, ηε ζεκαζία ησλ ν νπνίσλ είρε
εμαίξεη ν Μπαγθαβάλ: Αιήζεηα, Νηάξκα, Δηξήλε θαη Με-βία. Απηφ
ηζρχεη θαη γηα άιιεο πνιχηηκεο δειψζεηο ηνπ, πνπ πεξηιακβάλνπλ
αθφκα θαη θάπνηεο θαηλνκεληθά πιηζηηθέο, φπσο ην «ξην ζηηο
Δπηζπκίεο» θαη ην «Ζ κειέηε ζηελ νπνία πξέπεη λα επηδνζεί ε
Αλζξσπφηεηα είλαη ν ίδηνο ν Άλζξσπνο». Αιιά ε πην ζεκαληηθή θαη
κε ηε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα, είλαη: «Αγάπε γηα ηνλ Θεφ,
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Φφβνο γηα ηελ Ακαξηία θαη Ζζηθή ζηελ Κνηλσλία». Γηα κέλα, απηή
απνηειεί ζεκείν αθεηεξίαο γηα ηνλ θαζέλα καο ζην Γξφκν ηνπ άη.
Ο Γηδάζθαινο ηεο Αιήζεηαο άη (αληγθνύξνπ) εηζεγήζεθε έλα
πξφηππν πξνο κίκεζε γηα φ,ηη επέιεγε λα θάλεη αιιά θαη γηα ηνλ ηξφπν
πνπ ην έθαλε. Απηφ έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία, αιιά δελ γίλεηαη πάληνηε
αληηιεπηφ. Δπεηδή θάπνηνη απφ εκάο είρακε ηελ θαιή ηχρε λα ηα δνχκε
απηά θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη πεξηζηάζεηο, είλαη
απαξαίηεην λα ηα επαλαθέξνπκε ζηε κλήκε καο ρσξίο λα κπαίλνπκε
ζε ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο. πνηνο θαη αλ ήηαλ ν θνπφο Σνπ
(αλθάιπα), ν παληνδχλακνο Μπαγθαβάλ δελ είρε παξά λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ βνχιεζή Σνπ θαη λα ηνλ πξαγκαηνπνηήζεη – είηε κ
„ εκάο ζην αηνκηθφ είηε ην καθξνθνζκηθφ επίπεδν, κε ηελ αλζξσπφηεηα
σο ζχλνιν. Απηφ φκσο δελ ζα καο δίδαζθε ηίπνηα. Πξνθεηκέλνπ λα
καο δηδάμεη ην ζσζηφ κάζεκα, ν νπάκη κπήθε ζηε δηαδηθαζία λα
«θαηέβεη» ζην γήηλν πεδίν θαη θαηλνκεληθά ζπκπεξηθεξφηαλ ζαλ έλα
αλζξψπηλν νλ, αιιά κε εθπιεθηηθή ηειεηφηεηα. ε θάζε πεξίπησζε, ν
νπάκη κάο νδεγνχζε βήκα-βήκα, αθνχ πξψηα βεβαησλφηαλ φηη είρακε
ηελ επθαηξία λα κάζνπκε ηα πάληα. Κάζε θνξά, ν Μπαγθαβάλ θξφληηδε
φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη βεβαησλφηαλ φηη ηίπνηα δελ είρε παξαιεθζεί.
Δίηε ζθελνζεηψληαο ην ζεαηξηθφ θαηά ηελ ηειεηή απνθνίηεζεο ηνπ
ζπνπδαζηψλ, είηε δηνξγαλψλνληαο θάπνηα εθδήισζε ζην Άζξακ, είηε
κνηξάδνληαο θάπνηα δψξα ζηνπο πηζηνχο, ηίπνηε απφ φια απηά δελ
κπνξνχζε θαλείο λα ηα πάξεη σο δεδνκέλα. Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη κε
ηεξάζηηα έξγα, φπσο εθείλν ηεο παξνρήο πφζηκνπ χδαηνο ζε κεγάιε
θιίκαθα, ηεο ίδξπζεο εμεηδηθεπκέλσλ λνζνθνκείσλ ή ηεο δηακφξθσζεο
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. ια απηά πξνυπέζεηαλ ηελ άλεπ
ζπκβηβαζκψλ αλάκεημή ηνπ. Σα πάληα νξγαλψλνληαλ ζσζηά θαη ηελ
θαηάιιειε ζηηγκή. Σίπνηε δελ ήηαλ κηθξφ ή αζήκαλην γηα ηνλ νπάκη,
ψζηε λα ην αθήζεη ζηελ ηχρε ηνπ. Σα θαηάιιεια άηνκα επηιέγνληαλ
ηελ ζσζηή ζηηγκή, ην θάζε άηνκν έηνηκν λα ελεξγήζεη σο φξγαλφ ηνπ
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Δθ ησλ πζηέξσλ, είλαη αδχλαην λα
δηαλνεζεί θαλείο ηη ρξφλνο, ηη πξνζπάζεηα θαη ηη ζπζία απαηηνχληαλ
απφ ηνλ νπάκη πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έξγα πνπ εκείο ηα
βιέπακε νινθιεξσκέλα θαη άςνγα. Σν θάζε έλα απφ απηά έπξεπε λα
έρεη ζρεδηαζηεί θαη εθηειεζηεί ζηελ εληέιεηα, θαη απηφ αθξηβψο γηλφηαλ.
Σο Δπίηεσγκα
Ο θφζκνο ζήκεξα είλαη γεκάηνο αλζξψπνπο πνπ βιέπνπλ ηνλ εαπηφ
ηνπο λα λνηάδεηαη γηα ηελ ηχρε ησλ πξαγκάησλ θη επηζπκνχλ λ‟
αιιάμνπλ ηα πάληα. κσο δε βιέπνπκε αιιαγή. Ο ιφγνο είλαη ζαθήο:
Οη άλζξσπνη πνπ έρνπλ θαιέο πξνζέζεηο δελ γλσξίδνπλ ηη είλαη
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αιεζηλφ θαη ηη ιαζεκέλν. Θέινπλ λα κεηακνξθψζνπλ ηνπο πάληεο
εθηφο απφ ηνπο εαπηνχο ηνπο. Οχηε ελεξγνχλ κε ηα φζα ιέλε. Ννκίδνπλ
φηη ε δνπιεηά ηνπο έρεη ηειεηψζεη κε ην λα αζθνχλ θξηηηθή θαηά ησλ
άιισλ. Αληίζεηα, ν Μπαγθαβάλ κάο δηδάζθεη ηε δηάθξηζε κεηαμχ
αιεζηλνχ θαη κε-αιεζηλνχ, ζέηεη ηνλ Δαπηφ ηνπ σο πξφηππν ζε θάζε
ηνκέα θαη αλαιακβάλεη λα θέξεη εηο πέξαο ηεξάζηηα έξγα κε ηέιεην
ζρεδηαζκφ, ζεσξψληαο φηη θακία ζπζία δελ είλαη ηφζν κεγάιε, φηαλ
πξφθεηηαη γηα ηελ επηπρία ηεο αλζξσπφηεηαο.
Σν φηη είρακε ηελ ηηκή λα ζπκπνξεπφκαζηε κε ηνλ άη ζε απηφ ηνλ
θφζκν θαη ην φηη καο επεηξάπε λα γίλνπκε φξγαλά Σνπ γηα θάπνηεο
αζήκαληεο εξγαζίεο, απηφ δελ είλαη παξά ζετθή ράξε. Απηφ καο ην
εμέθξαζε φηαλ δήισζε: «Δίζηε ηπρεξνί πνπ ηψξα, ζ‟ απηή ηελ
ζπγθεθξηκέλε ελζάξθσζε, έρεηε ηελ ηχρε λα βηψλεηε ηελ επδαηκνλία
ηεο ζέαζεο ηεο ελζάξθσζεο φισλ ησλ κνξθψλ ηνπ Θενχ (άξβαληατβάηβα βαξνύπα)».
Γελ ζα κπνξέζνπκε πνηέ λ‟ αληαπνθξηζνχκε αξθεηά ζε απηφ ην
πξνλφκην. Δίλαη φκσο απαξαίηεην λα ην ζπκφκαζηε γηα φζν θαηξφ
είκαζηε εδψ θαη λα πξνσζνχκε ηελ απνζηνιή Σνπ ζην κέηξν ησλ
δπλαηνηήησλ καο.
Δίλαη επξέσο γλσζηφ πφζν εληππσζηαθά, πξσηνθαλή θαη ηέιεηα
ζρεδηαζκέλα ππήξμαλ ηα έξγα πνπ αλέιαβε ν Μπαγθαβάλ Μπάκπα.
Γελ ππάξρεη αλάγθε λα ηα πεξηγξάςνπκε απηή ηε ζηηγκή. Θα ήηαλ
φκσο παξάιεηςή κνπ, αλ δελ αλέθεξα ηα εθαηνκκχξηα θησρψλ πνπ
σθειήζεθαλ απφ ηελ παξνρή δσξεάλ εθπαίδεπζεο, ππεξεζηψλ
πγείαο, επαξθνχο ζηέγαζεο θαη ηνπ βαζηθνχ ζπζηαηηθνχ γηα κηα πγηεηλή
δσή, δειαδή θαζαξνχ, πφζηκνπ λεξνχ. Δπί πιένλ, φινη φζνη είλαη
αθνζησκέλνη ζην έξγν Σνπ αλά ηνλ θφζκν, εκπλεχζηεθαλ απφ ηνλ
νπάκη λα πξνσζήζνπλ αλάινγα, αλ θαη φρη ηφζν αθξηβά έξγα, γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο επεκεξίαο.
Έρνπκε αθνχζεη λα ιέγεηαη ζπρλά φηη επηζηήκε ρσξίο ζξεζθεία
είλαη ηπθιή θαη ζξεζθεία ρσξίο επηζηήκε είλαη ρσιή. Ζ επηζπκία γηα
ππεξεζία πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Ζ ηζνξξνπία κεηαμχ θαιιηέξγεηαο αμηψλ θαη
επηηεδεηφηεηαο ήηαλ πάληα ν ππξήλαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
πνπ ηειεηνπνίεζε ν νπάκη, πνπ ζεκαίλεη ηελ κεηάδνζε αιεζηλήο
παηδείαο θαη πνπ απνζθνπεί ζην λα πξνζζέζεη ζηνλ θφζκν ηδαληθνχο
πνιίηεο. Σν θεληξηθφ κήλπκα πνπ ιάκβαλαλ νη ζπνπδαζηέο κε θάζε
Οκηιία ηνπ νπάκη, ήηαλ: «Τπεξεηήζηε ηελ θνηλσλία κε αγάπε θαη
αθνζίσζε, γηα λα θάλεηε ηνλ νπάκη επηπρηζκέλν».
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ΣΟ ΚΑΛΔΜΑ ΣΖ ΜΖΣΔΡΑ ΑΪ
ηνπ . νπξέο Ράν
Σν θάιεζκα ηεο Μεηέξαο άη, ηεο πξναηώληαο,
Ωθεαλόο ρσξίο αθηή, γαιάδηνο, απαξάκηιινο.
Δπηθξνηεί, θαζώο ζηνράδνκαη, εξεπλώ, ζπιινγίδνκαη, αλαδεηώ.
Μνπ γλέθεη λα βπζηζηώ, ίζσο θαη ζπγρσλεπηώ!
Αληερώληαο κέζα κνπ: «άη Οκ Σαη αη Οκ!»
Σν θάιεζκα ηνπ άη – απόθξπθν, βαζύ, επδαηκνληθό.
Σν όξακα ηνπ άη – θξπζηάιιηλν, εθζακβσηηθό, εκςπρσηηθό.
Λύλεη ηεο θαξδηάο ηνπο θόκπνπο, ηηο ρνξδέο, ηα ζρνηληά, ηηο θιεηδαξηέο.
πάεη αιπζίδεο ζηδεξέληεο, αζεκέληεο θαη ρξπζέο.
Αληερώληαο κέζα κνπ: «άη Οκ Σαη αη Οκ!»
Σν ερεξό θάιεζκα ηνπ άη – θαζαξό, δνλνύκελν, δπλαηό.
Καηαθαλώο ζεηηθό, έληνλα βαζύ.
Βξπρεζκόο ιένληνο, ζθνξπίδεη ησλ θαηνίθσλ ηα κηθξά,
Σν δάζνο ηεο ακζάξα11 ηξέπνληαο ζε θπγή. Εσηθέο ξίδεο, βιαζηνί.
Αληερώληαο κέζα κνπ: «άη Οκ Σαη αη Οκ!»
Σν θάιεζκα θσηόο ηνπ άη – απαιιαγκέλν από δνθεξό ζθνηάδη, ζιηβεξό.
«Παηδηά, ειάηε, όινη εδώ!» ζπληζηά ε Φσλή,
«Κνηηάμηε ην θσο κέζα, έμσ θαη παληνύ!
Υσξίο ζθηέο, άμνλεο, ζηεξίγκαηα, θξαγκνύο!»
Αληερώληαο κέζα κνπ: «άη Οκ Σαη άη Οκ!»
Σν θάιεζκα ηνπ άη – ν Πξάλαβα12 αλαδύεηαη.
πηλζεξνβόιεο ιάκςεηο, ρξώκαηα δσεξά, ππξήλαο πνπ αθηηλνβνιεί,
Γηαιύεη κέζα ζηνλ Ήρν ην εγώ, εμαθαλίδνληάο ην κέζ‟ ζηεο
επδαηκνλίαο ηελ πεγή!
Από ηα πόδηα ηνπ άη αλαδύεηαη ην γαιήλην, θνζκηθό θηιί!
Αληερώληαο κέζα κνπ: «άη Οκ Σαη άη Οκ!»
Σν θάιεζκα ηνπ άη – δελ γλσξίδεη ινγηθή! Αθαηαλίθεην!
Ζ αγάπε ηνπ άη – δελ δεηά αληακνηβή! Αθαηακέηξεηε!
Ο άη θιαδεύεη, γπαιίδεη, θάλεη ηελ θαξδηά άμηα λα θαηνηθεζεί!
Ζ πξνζελήο ράξε ηνπ άη, όια ηα όξηα θαηαξγεί! Απνιαπζηηθή!
Αληερώληαο κέζα κνπ: «άη Οκ Σαη αη Οκ!»

11
12

ακζάξα: Ο θύθινο ηεο γέλλεζεο θαη ηνπ ζαλάηνπ.
Πξάλαβα: Ο ήρνο Οκ, πνπ ελέρεη ηελ έλλνηα ηνπ Θενύ σο Πξσηαξρηθνύ Ήρνπ.
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ΒΗΩΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΔΤΓΑΗΜΟΝΗΑ
ΣΖ ΔΓΓΤΣΖΣΑ ΣΟΤ ΜΠΑΓΚΑΒΑΝ
ηνπ Β. Ν. Νarasimha Murthy

Ό

ηαλ ν αγαπεκέλνο καο νπάκη ήξζε σο Κξίζλα πξηλ απφ
πέληε ρηιηάδεο ρξφληα, έδσζε ζηελ αλζξσπφηεηα πνιιέο
εγγπήζεηο ιχηξσζεο. Μεξηθέο απφ ηηο πην εληππσζηαθέο απφ
απηέο, φπσο βξίζθνληαη δηαθπιαγκέλεο ζηελ Μπάγθαβαλη
Γθίηα, είλαη:
«Θα πξνζηαηεχζσ ηελ επεκεξία φισλ φζνη είλαη ζηαζεξνί ζηελ
πίζηε ηνπο πξνο Δκέλα».
«Αθφκε θαη ν ρεηξφηεξνο ακαξησιφο ζα ιπηξσζεί, αλ ςάιιεη η‟
φλνκά Μνπ ζπλερψο. Πνιχ ζχληνκα ζα γίλεη έλαο αλψηεξνο
άλζξσπνο θαη ζ‟ απνθηήζεη αηψληα εηξήλε. Οη άλζξσπνη πνπ κνπ είλαη
αθνζησκέλνη, δελ ζα ραζνχλ πνηέ – ζαο ην ππφζρνκαη».
Έρνληαο δψζεη ηηο ππέξνρεο θαη γελλαηφδσξεο απηέο ππνζρέζεηο,
ζην ίδην θείκελν εμέθξαζε ζπγρξφλσο ηηο αλεζπρίεο θη επηθπιάμεηο ηνπ
γηα ηελ αλζξσπφηεηα:
«ηαλ αλαιακβάλσ ζηελ αλζξψπηλε κνξθή, νη αλφεηνη άλζξσπνη
δελ θαηαλννχλ ηελ ππέξηαηε αιήζεηα Μνπ σο ηνλ Κχξην φισλ ησλ
πιαζκάησλ».
«Γελ απνθαιχπηνκαη ζε φινπο, γηαηί πεξηβάιινκαη απφ ζετθή
πιάλε (Γηνγθακάγηα). Ο θφζκνο πνπ βξίζθεηαη ζε πιάλε δε Με
αλαγλσξίδεη σο ηελ αζάλαηε θαη ηελ αγέλλεηε βάζε ηεο φιεο
χπαξμεο».
Απηέο νη δειψζεηο κνηάδνπλ ζαλ παξάπνλα ηνπ Θενχ πξνο ηνλ
άλζξσπν. Απηή ε αληίιεςε δηθαηνινγείηαη, αλ θνηηάμνπκε ηη έθαλαλ νη
άλζξσπνη φηαλ εκθαλίζηεθε ν ξη άηπα άη Μπάκπα ζηελ επνρή
καο. Βεβαίσο, κπνξψ λα κηιήζσ γη‟ απηά πνπ έθαλα εγψ, αιιά
γλσξίδνληαο ηελ αλζξψπηλε θχζε, είκαη ζε ζέζε λα καληεχζσ
ηνπιάρηζηνλ, ηη πηζαλφλ έρνπλ θάλεη θαη άιινη. Αλαθέξνκαη εδψ κφλνλ
ζε φζνπο ζεψξεζαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο «πηζηνχο» Σνπ θαη φρη ζ‟
εθείλνπο πνπ νπδέπνηε Σνλ απνδέρηεθαλ, νχηε ζ‟ εθείλνπο πνπ Σνλ
επέθξηλαλ θαη θαθνιφγεζαλ θαη ηνπο «πηζηνχο» Σνπ σο ην ηέινο.
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Ζ Απερηόρηζηε Αγάπε ηοσ Μπαγθαβάλ
Δίρα ηελ θαιή ηχρε λα γλσξίζσ ηνλ Μπαγθαβάλ Μπάκπα φηαλ ήκνπλ
κφιηο 19 εηψλ θαη πξνζπάζεζα λα παξαδνζψ ζε Απηφλ θαη λα δήζσ
πιένλ ηελ δσή κνπ ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο Σνπ. κσο, φπσο νη
πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο «πηζηνχο» Σνπ, απέηπρα πνιιέο θνξέο ζηηο
πξνζπάζεηέο κνπ. Οη θνξέο πνπ πέηπρα ήηαλ ιίγεο! Σψξα, νκνινγψ
πσο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ζπκπεξηθέξζεθα φπσο ζα έπξεπε
ζηνλ Θεφ κε αλζξψπηλε κνξθή. Κη απηφ, παξφιν πνπ ζεσξνχκαη έλαο
απφ ηνπο ζηελνχο πηζηνχο Σνπ, πνπ κνπ είρε δψζεη ακέηξεηεο
επθαηξίεο λα βξίζθνκαη θνληά Σνπ, λα Σνπ κηιψ πξνζσπηθά θαη λα Σνλ
αθνχσ λα κνπ κηιάεη, κεξηθέο θνξέο γηα ψξεο νιφθιεξεο. Μνπ ράξηζε
ηελ επθαηξία λα ππεξεηψ ην ζθνπφ Σνπ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο
κνπ, κέρξη ηψξα. Με πήξε καδί Σνπ ζε πνιιά κέξε θαη κνπ έδσζε ηελ
επθαηξία λα παξαθνινπζήζσ ην κεγαιείν Σνπ. Μνπ ράξηζε ηελ
επθαηξία λα απεπζπλζψ – ζηελ παξνπζία Σνπ - ζε θάπνην αθξναηήξην,
άιινηε κηθξφ, άιινηε ηεξάζηην. Με κάισζε πνιιέο θνξέο, αιιά θαη κε
επαίλεζε πνιιέο θνξέο, ηδηαηηέξσο αιιά θαη δεκνζίσο. Φξφληηζε φιεο
κνπ ηηο αλάγθεο, πιηθέο θαη πλεπκαηηθέο. Ήξζε αθφκε θαη ζην δσκάηην
κνπ λα κε δεη φηαλ ήκνπλ άξξσζηνο, ηαμίδεςε κάιηζηα απφ ην
Πξαζάληη Νίιαγηακ ζην Μνπληελάραιιη γηα λα κε δεη δχν θνξέο – ην
1982 θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2000, φηαλ ήηαλ 75 εηψλ. Αλέβεθε ζην
δσκάηηφ κνπ απφ ηελ δχζθνιε ζθάια ηνπ μελψλα ζην Μπξηληάβαλ, γηα
λα κε ζεξαπεχζεη.
Υσξίο ακθηβνιία, έλησζα ηεξάζηηα επγλσκνζχλε ζηελ θαξδηά κνπ
γη‟ απηφλ. Σψξα, φκσο, αηζζάλνκαη πσο δελ έθαλα απηά πνπ έπξεπε
λα είρα θάλεη. Γελ ήκνπλ ζηαζεξφο ζηελ αγάπε κνπ πξνο Απηφλ, νχηε
ζηελ πξνζήισζή κνπ ζηηο δηδαζθαιίεο Σνπ. Πάληνηε, φκσο, κε
ζπγρσξνχζε θαη κε αγαπνχζε παξά ηηο ακέηξεηεο αδπλακίεο κνπ.
Απηφ κε θάλεη ζήκεξα λα θαηαιαβαίλσ γηαηί ηνλ ιάηξεςαλ ηφζνη πνιινί
άλζξσπνη θαη ηη ζήκαηλε απηφ πνπ είρε δειψζεη πνιιέο θνξέο:
«Πάληνηε εθάξκνδα θαη δίδαζθα κηα κφλν αξρή – ηελ Αγάπε» (Naa
Pracharamu Elappadu Okate, Adiye Prema).
Από ηο Μοσληελάταιιη ζηο Πραζάληη Νηιαγηακ
Γηαηί λα κνπ ζπκβεί απηφ; Έθηαηγε ε ζετθή πιάλε (Γηνγθακάγηα) ή ε
δηθή κνπ αδπλακία; Γελ κπνξψ λα πσ πσο έθηαηγε ην πξψην, γηαηί κε
είρε πξνεηδνπνηήζεη ζρεδφλ απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ κε πήξε θνληά
Σνπ. Απηφ ζπλέβε ζηηο 7 Απγνχζηνπ 1983, φηαλ ε αλαηνιή ηνπ ήιηνπ,
εθείλε ηελ αιεζκφλεηε κέξα, ζήκαλε κηα θαηλνχξγηα δσή γηα κέλα.
Απηή ήηαλ ε κέξα πνπ πξνβηβάζηεθα απφ θάπνηνλ πνπ δεη ζηε Υάξε
ηνπ, ζε θάπνηνλ πνπ δεη πιεζίνλ Σνπ. Ήηαλ ε κέξα πνπ ν νπάκη κε
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πήξε απφ ην Μνπληελάραιιη θαη κε πήγε ζην Πνπηηαπάξηη,
επινγψληαο κε ηελ επθαηξία λα Σνλ ππεξεηψ απφ πνιχ θνληά. ηαλ
μχπλεζα εθείλν ην πξσί, ε θαξδηά κνπ ήηαλ πιεκκπξηζκέλε απφ κηα
αηζέξηα ραξά. Παξ‟ φιν πνπ δελ είρα ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο απφ ηνλ
νπάκη ψζηε λα πξνεηνηκαζηψ γηα ην ηαμίδη, αηζζαλφκνπλα
ελζηηθησδψο πσο απηή ήηαλ ε κέξα πνπ ζα εθπιεξψλνληαλ νη
βαζχηεξεο επηζπκίεο ηεο θαξδηάο κνπ. (Ο Μπάκπα κε είρε ήδε θαιέζεη
ιίγεο εκέξεο λσξίηεξα ζην Μπξηληάβαλ θαη κνπ απνθάιπςε ηελ
πξφζεζή Σνπ λα κε πάξεη ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ γηα λα ππεξεηήζσ
εθεί σο δηεπζπληήο ηνπ μελψλα ηνπ παλεπηζηεκίνπ). Έκαζα ην βξάδπ,
πσο ην επφκελν πξσί ν νπάκη ζα ηαμίδεπε απφ ην Μπξηληάβαλ ζην
Πξαζάληη Νίιαγηακ, αιιά δελ καο είρε πεη ηίπνηα γηα ηπρφλ επίζθεςε
ζην άηπα άη Γθξάκα, δειαδή ηελ θνηλφηεηα άηπα άη ηνπ
Μνπληελάραιιη, θαζ‟ νδφλ πξνο ην Πξαζάληη. πνηε ν νπάκη ηαμίδεπε
απφ ην Γνπάηηθηιλη ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ, κεξηθνί ζπλεξγάηεο κνπ θη
εγψ πεγαίλακε ζηνλ θεληξηθφ δξφκν πνπ νδεγεί ζην Πξαζάληη. Ο
θεληξηθφο δξφκνο απέρεη 7 ρηιηφκεηξα απφ ην άηπα άη Γθξάκα. Ο
νπάκη ζηακαηνχζε ζπλήζσο, φηαλ καο έβιεπε ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ
θαη καο επινγνχζε, ελψ δερφηαλ κεξηθά απφ ηα ινπινχδηα θαη ηα
θξνχηα πνπ Σνπ πξνζθέξακε.
Δθείλν ην πξσί, κφιηο κάζακε πσο ν νπάκη έθπγε απφ ην
Μπξηληάβαλ, ν ξη Γθαλγθάληαξα Μπαη θη εγψ θχγακε θαη
θαηεπζπλζήθακε πξνο ηνλ θχξην δξφκν. Μεηά πήγακε γχξσ ζηα 5
ρηιηφκεηξα θνληχηεξα πξνο ην Γνπάηηθηιλη θαη πεξηκέλακε ζηελ άθξε
ηνπ δξφκνπ. Ο νπάκη έθηαζε εθεί ζηηο ελλέα παξά ηέηαξην.
ηακάηεζε ην απηνθίλεην δίπια καο, ρακήισζε ην ηδάκη, καο επιφγεζε
πςψλνληαο ην ρέξη, θαη είπε: «Γελ ζα κπνξέζσ λα έξζσ ζην
Μνπληελάραιιη ζήκεξα. Θα έξζσ ηελ επφκελε θνξά» Γέρηεθε ηα ιίγα
ινπινχδηα θαη θξνχηα πνπ είρακε θέξεη θαη καο ξψηεζε: «Πψο
θηάζαηε σο εδψ;» Σνπ δείμακε ην απηνθίλεην πνπ ήηαλ ζηακαηεκέλν
ιίγν πην πέξα. Μνπ είπε λα κπσ ζην απηνθίλεηφ Σνπ θαη ζηνλ ξη
Γθαλγθάληαξα Μπαη λα καο αθνινπζήζεη.
Μπήθα ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ, ζην νπνίν θάζνληαλ
επίζεο δπν ειηθησκέλνη θχξηνη θαη έλαο απφθνηηνο ηνπ θνιεγίνπ πνπ
εθηεινχζε θαη ρξέε νδεγνχ. ηαλ μεθίλεζε ην απηνθίλεην, ν νπάκη κάο
πξφζθεξε ιίγν θαγεηφ. Δπεηδή είρε πεη πσο δελ ζα επηζθεπηφηαλ ην
Μνπληελάραιιη εθείλε ηελ εκέξα, λφκηδα πσο ζα ηαμίδεπα καδί Σνπ
κφλν γηα ιίγν θαη δελ ήζεια λα ζπαηαιήζσ ην ιίγν ρξφλν πνπ ζα είρα
καδί Σνπ, ηξψγνληαο. Έζηξηςα πξνο ηα πίζσ, ηνλ θνίηαμα παξαθιεηηθά
θαη πξνζεπρήζεθα: «νπάκη, έια γηα ιίγα ιεπηά ζην Μνπληελάραιιη. Οη
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καζεηέο θαη νη δάζθαινη πνπ ζα έρνπλ ηελ ηχρε λα ζε δνπλ έζησ θαη
γηα ιίγν, ζα είλαη πάξα πνιχ επηπρείο».
«ρη ζήκεξα» είπε, «ζα έξζσ νπσζδήπνηε ηελ άιιε θνξά».
Αλ θαη δελ επαλέιαβα ηελ παξάθιεζή κνπ, ε θαξδηά κνπ ζπλέρηζε
λα πξνζεχρεηαη. Ο νπάκη κε ξψηεζε: «Πψο είλαη ηα παηδηά;» «Πνιχ
θαιά, νπάκη. Υαίξνληαη πνιχ λ‟ αθνχλε ηζηνξίεο γηα ηνλ νπάκη».
«Δίκαη επηπρήο πνπ ην αθνχσ. Σα λεαξά κπαιά ρξεηάδνληαη ζπλερή
ελζάξξπλζε. Γλσξίδσ πσο νη δάζθαινί ζαο είλαη θαινί ζ‟ απηφ».
Μεηά απφ ιίγα ιεπηά θηάζακε ζηε δηαζηαχξσζε ηνπ δξφκνπ πξνο
ην Μνπληελάραιιη. Πεξηκέλνληαο πσο ν νπάκη ζα ζπλέρηδε επζεία γηα
Πνπηηαπάξηη, εηνηκάζηεθα λα ηνλ απνραηξεηίζσ θαη λα θαηέβσ. Πξνο
κεγάιε κνπ φκσο ραξά, άθνπζα ηνλ νπάκη λα ιέεη ζηνλ νδεγφ:
«ηξίςε αξηζηεξά, πάκε ζην ζρνιείν ηνπ Μνπληειαράιιη. Ο Ναξαζίκα
Μνχξηπ πξνζεχρεηαη έληνλα». Μεηά γχξηζε πξνο εκέλα θαη είπε:
«Άθνπζε, Ναξαζίκα Μνχξηπ. Ζ θαξδηά ηνπ νπάκη είλαη ζαλ βνχηπξν.
Λίγε ζεξκφηεηα ηελ ιηψλεη εχθνια… Θα κείλσ φκσο ζην ζρνιείν κφλν
γηα ιίγα ιεπηά».
πγθηλεκέλνο βαζηά απφ ηελ θαινζχλε ηνπ, είπα: «νπάκη, δελ έρσ
ιφγηα λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ». Απάληεζε ακέζσο,
ιέγνληαο: «Γε ρξεηάδεηαη λα ην θάλεηο. Δίλαη αξθεηφ πνπ είζαη
επηπρήο… Δίζαη επηπρήο;»
«νπάκη, είκαη παλεπηπρήο. Με ηε ράξε ηνπ νπάκη, δελ κνπ ιείπεη
ηίπνηα ζηε δσή… Πεξηκέλσ ηελ εληνιή ηνπ νπάκη λα κεηαθνκίζσ ζην
Πξαζάληη Νίιαγηακ».
«Υαίξνκαη. Πφηε κπνξείο λα έξζεηο εθεί;»
«νπάκη, κπνξψ λα έξζσ αθφκε θαη ζήκεξα!»
«Πνιχ θαιφ
εηνηκαζηείο;»

απηφ.

Πφζν

ρξφλν

ρξεηάδεζαη

φκσο

γηα

λα

«νπάκη, ζα είκαη έηνηκνο ζε κηζή ψξα».
Ο νπάκη κε θνίηαμε έθπιεθηνο, αιιά είπε: «Σφηε κπνξείο λα έξζεηο
καδί κνπ αθφκα θαη ζήκεξα».
Ζ θαξδηά κνπ άξρηζε λα ρηππάεη ηφζν δπλαηά πνπ θφληεςε λα
ζπάζεη. Δίπα «νπάκη, απηή είλαη κεγάιε ηχρε γηα κέλα. ‟
επγλσκνλψ!» θη έζηξεςα πίζσ λα ηνλ θνηηάμσ, κε ηηο παιάκεο
ελσκέλεο. Δθείλνο έζθπςε ιηγάθη κπξνζηά θαη κνπ ράηδεςε απαιά ην
θεθάιη κε ην ρέξη Σνπ. ηαλ θηάζακε ζην άηπα άη Γθξάκα, φινη
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ελζνπζηάζηεθαλ θαη θαηαράξεθαλ. Μεηά απφ 30 ιεπηά, ηαμίδεπα κε ηνλ
Γάζθαιφ κνπ πξνο ην Πξαζάληη Νίιαγηακ, βηψλνληαο κηα απεξίγξαπηε
αίζζεζε πιεξφηεηαο. κσο, φηαλ θνίηαμα έμσ θαη είδα εθαηνληάδεο
καζεηέο θαη πνιινχο ζπλεξγάηεο κνπ κε δάθξπα ζηα κάηηα, κε ηχιημε
έλα αλεμήγεην ζπλαίζζεκα!
Σν ζετθφ δψξν λα δσ θαη λα ππεξεηψ ηνλ Γηδάζθαιν απφ θνληά,
ήηαλ ε κεγαιχηεξε ράξε πνπ κνπ δφζεθε. Σν ζεψξεζα σο ηνλ ίδην ηνλ
ζθνπφ ηεο δσήο κνπ θαη ήιπηδα θπζηθά λα θξαηήζσ απηή ηε ράξε σο
ην ηέινο κνπ!
O Αβαηάρ θαη ε Θεχθή Πιάλε ηοσ (Γιογκαμάγια)
Σν επφκελν πξσί κεηά ην Νηάξζαλ, έλαο ειηθησκέλνο θχξηνο –
ζεκαληηθφο αμησκαηνχρνο ηνπ Οξγαληζκνχ ξη άηπα άη πνπ ήζειε ην
θαιφ κνπ θαη ήηαλ ζπρλφο επηζθέπηεο ζηελ θαηνηθία ηνπ νπάκη – κε
ζπλεράξε γηα ηελ θαιή κνπ ηχρε θαη είπε: «Ο νπάκη είλαη φπσο ε
θσηηά. Έρεηο έξζεη πνιχ θνληά Σνπ. Πνιινί πνπ έθηαζαλ πνιχ θνληά
Σνπ, «ηειείσζαλ» γηαηί δελ ήζαλ αγλνί. Δίζε ν νπάκη λα ζε βνεζήζεη
λα αληέμεηο θαη λα ραίξεζαη ηελ εγγχηεηά Σνπ ζε φιε ζνπ ηελ δσή».
Καηάιαβα ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ επηπρία κνπ θαη ηνλ επραξίζηεζα.
Ζ ζπκβνπιή ηνπ, παξφιν πνπ ηελ παξαθίλεζαλ αγαζά θίλεηξα,
πξνθάιεζε κέζα κνπ κηα ζεηξά απφ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. Σα
νπνία
κνπ
δεκηνχξγεζαλ
ζνβαξή
αλεζπρία
θη
έιιεηςε
απηνπεπνίζεζεο. Οη πξνζεπρέο κνπ ζηνλ νπάκη βεβαίσο
ζπλερίζηεθαλ. Θπκφκνπλ ηα ιφγηα ηνπ Θενχ ζρεηηθά κε ηελ
Γηνγθακάγηα Σνπ ζηελ Μπάγθαβαλη Γθίηα! Θπκφκνπλ επίζεο κεξηθέο
απφ ηηο απνθαιχςεηο γηα ηνλ εαπηφ Σνπ πνπ έθαλε ν ίδηνο ν Μπάκπα:
«Δπεηδή θηλνχκαη αλάκεζά ζαο, ηξψσ φπσο εζείο θαη κηιψ φπσο
εζείο, ζαο δεκηνπξγείηαη ε απαηειή πεπνίζεζε πσο έρεηε λα θάλεηε κε
έλαλ θνηλφ ζλεηφ. αο πξνεηδνπνηψ λα κελ θάλεηε απηφ ην ιάζνο. αο
παξαπιαλψ κε ην λα ηξαγνπδψ, λα παίδσ θαη λα παίξλσ κέξνο ζηηο
δξαζηεξηφηεηέο ζαο. Αιιά, κπνξεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα ζαο
απνθαιπθζεί ε εζψηεξε θχζε Μνπ. Πξέπεη λα είζηε έηνηκνη θαη
πξνεηνηκαζκέλνη γη‟ απηή ηε ζηηγκή. Δθ‟ φζνλ ε πξαγκαηηθή Μνπ θχζε
είλαη θαιπκκέλε απφ ηελ αλζξψπηλε θχζε, πξέπεη λα πξνζπαζήζεηε
πνιχ λα μεπεξάζεηε ηελ πιάλε (Μάγηα) πνπ ηελ θξχβεη απφ ηα κάηηα
ζαο».
Οη ιέμεηο θαη νη έλλνηεο «Αβαηάξ» θαη «Γηνγθακάγηα» έγηλαλ ην ζέκα
ησλ ζηνραζκψλ κνπ γηα ηηο επφκελεο δχν εκέξεο. Ο νπάκη κνχ
έδσζε ηελ εληνιή λα κεηαθνκίζσ ζηνλ μελψλα σο δηεπζπληήο, κεηά
απφ ιίγεο εκέξεο. Δπνκέλσο, είρα άθζνλν ρξφλν ζηε δηάζεζε κνπ γηα
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λα ζπιινγίδνκαη θαη λα ζηνράδνκαη. Δθείλεο ηηο πξψηεο κέξεο, θαηφπηλ
νδεγηψλ ηνπ νπάκη, ν ξη Κνπηνχκπα Ράν, Γξακκαηέαο ηνπ Κεληξηθνχ
Ηδξχκαηνο ξη άηπα άη, θξφληηζε λα κε κνπ ιείςεη ηίπνηα. Με
επηζθεπηφηαλ ζπρλά ζην δσκάηην κνπ γηα λα ξσηήζεη αλ κνπ έιιεηπε
θάηη.
Δθ‟ φζνλ ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ βξηζθφηαλ πνιιά ρξφληα θνληά
ζηνλ νπάκη, ζθέθηεθα πσο ζα ήηαλ θαιφ λα κάζσ πψο εθείλνο
θαηαλννχζε ηελ «Γηνγθακάγηα» ηνπ νπάκη. Έηζη, φηαλ θάπνην βξάδπ
ήξζε ζην δσκάηηφ κνπ, ηνλ ξψηεζα: «Οη άλζξσπνη ιέλε πσο ν νπάκη
πεξηβάιιεηαη απφ ζετθή πιάλε (Γηνγθακάγηα). Δζείο ηη λνκίδεηε γη‟
απηφ;» Υσξίο δηζηαγκφ κνπ απάληεζε: «Ναξαζίκα Μνχξηπ, δελ είλαη
απιψο πιάλε, είλαη ε κέγηζηε πιάλε (Μαρακάγηα)!»
Σα ιφγηα ηνπ κε ηξφκαμαλ. Σνλ ξψηεζα: «Σφηε πψο κπνξνχκε λα
πξνθπιαρηνχκε απφ απηήλ;» Με πεξλνχζε ηνπιάρηζηνλ είθνζη ρξφληα
θαη δελ ήηαλ άλζξσπνο πνπ ρακνγεινχζε ή γεινχζε ζπρλά.
Υακνγέιαζε, φκσο, απζφξκεηα θαη είπε: «Γελ ρξεηάδεηαη λ‟ αλεζπρείο.
Πξέπεη λα πξνζεπρφκαζηε ζπλερψο ζε Απηφλ. Δίλαη θηιεχζπιαρλνο.
Δίλαη ηδηαηηέξσο ζηνξγηθφο ζε φζνπο είλαη γχξσ Σνπ. Γλσξίδεη ηηο
αδπλακίεο καο».
πιινγηδφκνπλ απηά ηα ιφγηα γηα πνιιέο ψξεο κέζα ζηε λχρηα θαη
ηέινο απνθάζηζα λα ζέζσ ην εξψηεκα ζηνλ ίδην ηνλ νπάκη θαη λα
δεηήζσ ηε ράξε θαη ηελ θαζνδήγεζή Σνπ. Σν επφκελν πξσί, ν νπάκη
κε θάιεζε ζε ζπλέληεπμε κε κεξηθνχο επηζθέπηεο απφ ην εμσηεξηθφ.
Μίιεζε γηα πλεπκαηηθά ζέκαηα γηα πεξίπνπ είθνζη ιεπηά θαη ήηαλ ε
πξψηε θνξά πνπ κνπ δήηεζε λα κεηαθξάζσ ηα ιφγηα Σνπ απφ ηα
Σέινπγθνπ ζηα Αγγιηθά. ιε ηελ ψξα, εγψ ζθεπηφκνπλ πψο λα Σνπ
ζέζσ ην εξψηεκά κνπ ζρεηηθά κε ηε Γηνγθακάγηα. ηαλ ηειείσζε λα
κηιάεη, θνίηαμε ην ξνιφη πνπ θνξνχζα θαη είπε: Απηφ ην ξνιφη είλαη
πνιχ παιηφ. Ξεθηλάο κηα θαηλνχξγηα εξγαζία ζήκεξα θαη ζα ζνπ
ραξίζσ έλα θαηλνχξγην». Κνχλεζε ην ρέξη Σνπ θπθιηθά θαη πινπνίεζε
έλα ξνιφη. ινη ζην δσκάηην άξρηζαλ λ‟ αλαθσλνχλ ραξνχκελα κφιηο
είδαλ ην ξνιφη πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ παιάκε ηνπ νπάκη απφ ην
ηίπνηα. «Σν θαιχηεξν ξνιφη γηα ην θαιχηεξν παηδί», είπε ν νπάκη
ραξνχκελα, δίλνληάο κνπ ην ξνιφη.
Όζηεξα, θάιεζε θάζε κηα απφ ηηο νηθνγέλεηεο μερσξηζηά ζ‟ έλα
δηπιαλφ δσκάηην θαη ηνπο κίιεζε. Δγψ έκεηλα ηειεπηαίνο. Καζψο
ήκνπλ κφλνο, κε θάιεζε γηα κηα πξνζσπηθή ζπδήηεζε. Ο νπάκη
θαηλφηαλ πνιχ επραξηζηεκέλνο θαη γεκάηνο ζπκπφληα. Δίπε: «Δίκαη
πνιχ επραξηζηεκέλνο κ‟ εζέλα. Με κηα ιέμε ηνπ νπάκη, άθεζεο ην
ρνιείν ζην Μνπληελάραιιη θαη ήξζεο εδψ. Έλαο πξαγκαηηθφο
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πλεπκαηηθφο αλαδεηεηήο πξέπεη έρεη απηή ηελ ζηάζε ηεο κε
πξνζθφιιεζεο. Ση είλαη απηφ πνπ ζέιεηο; Εήηεζέ κνπ ην θαη ζα ζνπ ην
δψζσ! ια βξίζθνληαη εδψ!» ....θαη κνπ έδεημε ηε δεμηά ηνπ παιάκε.
«νπάκη, κνπ έρεηο δψζεη ηα πάληα. Πξαγκαηνπνίεζεο ηελ επηζπκία
ηεο θαξδηάο κνπ λα ζε ππεξεηψ. Ση άιιν ζα κπνξνχζα λα ρξεηάδνκαη;»
«Καιφ παηδί... Αιιά δήηεζέ κνπ θάηη».
«νπάκη, ηελ επινγία ζνπ λα δσ γηα πάληα θνληά ζνπ!» Απηά ηα
ιφγηα βγήθαλ απζφξκεηα απφ ηελ θαξδηά κνπ.
Ο νπάκη αθνχκπεζε ηελ δεμηά Σνπ παιάκε ζην ζθπκκέλν θεθάιη
κνπ θαη είπε: «Αο γίλεη έηζη».
Ήκνπλ θαηαραξνχκελνο αζθαιψο, αιιά έλησζα πσο ήηαλ κηα θαιή
ζηηγκή λα ηνλ ξσηήζσ γηα ην ζέκα πνπ κε απαζρνινχζε. Πνιχ
δηζηαθηηθά είπα: «νπάκη, πνιινί ιέλε πσο κηα ηζρπξή Γηνγθακάγηα
πεξηβάιιεη ηνλ νπάκη!»
Ο νπάκη γέιαζε δπλαηά θαη ξψηεζε: «Πνηνο ην ιέεη;»
«νπάκη, αλαθέξεηαη θαη ζηελ Μπάγθαβαλη Γθίηα».
«Μελ αλεζπρείο. Αλ θαιιηεξγήζεηο ην αίζζεκα ηεο πιήξνπο
παξάδνζεο ζηνλ νπάκη, θακία Μάγηα δελ ζα ζ‟ επεξεάζεη».
Έζθπςα θη αθνχκπεζα ην θεθάιη κνπ ζηα πφδηα Σνπ.
ηαλ βγήθα απφ ην δσκάηην ησλ ζπλεληεχμεσλ, ζπκήζεθα ηελ
βεβαίσζε ηνπ Κπξίνπ ζηελ Μπάγθαβαλη Γθίηα: «Δίλαη δχζθνιν λα
μεπεξάζεη θαλείο ηελ ζετθή Μνπ πιάλε, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο ηξεηο
Γθνύλα.13 Απηνί φκσο πνπ θαηαθεχγνπλ ζ‟ Δκέλα θαη παξαδίδνληαη ζ‟
Δκέλα, κπνξνχλ λα ππεξβνχλ απηή ηε Μάγηα». Αξρίδνληαο απφ εθείλε
ηελ επινγεκέλε κέξα, είρα ηελ ηχρε λα δήζσ θνληά ζηνλ νπάκη
(Νηίβπα άλληληη) ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ θαη ζην Μπξηληάβαλ επί 27
νιφθιεξα ρξφληα, έσο φηνπ ν νπάκη εγθαηέιεηςε ην πιηθφ Σνπ ζψκα,
ζηηο 24 Απξηιίνπ 2011. χκθσλα κε ηελ εληνιή πνπ κνπ είρε δψζεη
έλα ρξφλν λσξίηεξα, έρσ γπξίζεη ζην Μνπληελάραιιη γηα λα ζπλερίζσ
λα ππεξεηψ ηελ απνζηνιή Σνπ.

13

Γθνύλα: Οη Γθνύλα είλαη ηξεηο ηδηόηεηεο πνπ απνηεινύλ ηα ηξία ζπζηαηηθά ηεο
Μάγηα, ηεο Κνζκηθήο Πιάλεο: (1) άηηβα: αληηπξνζσπεύεη ηελ ηζνξξνπία, ηε ζνθία,
ηελ αξεηή θαη ηελ αγλόηεηα. (2) Ράηδαο: αληηπξνζσπεύεη ηε δξαζηεξηόηεηα, ην
πάζνο θαη ηελ πξνζθόιιεζε. (3) Σάκαο: αληηπξνζσπεύεη ηελ αδξάλεηα, ην ζθνηάδη,
ηελ άγλνηα θαη ηελ έιιεηςε δηάθξηζεο.
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Ο Γρόκος ηες Απόισηες Παράδοζες
Ο θαζέλαο καο έρεη βηψζεη ηνλ νπάκη σο ην ζεκείν πνπ εθείλνο ηνπ
απνθαιχθζεθε! ε απηνχο πνπ έδεζαλ θνληά Σνπ (Νηίβπα άλληληη) ή
απφιαπζαλ ηελ ράξε Σνπ (Νηίβπα Κξηπαζξάγηα), ν δξφκνο πνπ φξηζε
ν ίδηνο ν νπάκη είλαη ε απηνπαξάδνζε (αξαλάγθαηη), πνπ είλαη ην
απνηέιεζκα ηεο πίζηεο θαη ηεο αγάπεο. Σν εκπφδην ζ‟ απηφ ην δξφκν
είλαη ν εγσηζκφο καο. Ζ ζετθή πιάλε (Γηνγθακάγηα) ηνπ Αβαηάξ,
πξνθαιεί ην εγψ ηνπ πηζηνχ λα ακθηζβεηήζεη ηελ απζεληηθφηεηα ηνπ
Θενχ, πνπ έρεη ελδπζεί ηελ αλζξψπηλε κνξθή. Απηφ θάλεη ηνλ λνπ ηνπ
πηζηνχ λ‟ ακθηηαιαληεχεηαη αλάκεζα ζηελ πίζηε θαη ηελ ακθηβνιία.
ζν ππάξρεη ακθηβνιία, δελ κπνξεί λα ππάξμεη παξάδνζε.
Δπνκέλσο, παξάδνζε ζεκαίλεη εμάιεηςε ηνπ εγψ. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ
αλζξψπνπ λα ην επηηχρεη, πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη απφιπηα
εζηηαζκέλε. ηαλ ε πίζηε θαη ε αθνζίσζε πιεκκπξίδνπλ ηελ θαξδηά,
ην εγψ αδξαλεί. Ζ Γηνγθακάγηα ηνπ Αβαηάξ πξνθαιεί ην αδξαλέο εγψ
ηνπ αλζξψπνπ λα εθδεισζεί μαλά θαη μαλά, ψζηε λα γίλεη αληηιεπηφ
κέζσ ηεο ελδνζθφπεζεο θαη ζην ηέινο λα εμαιεηθζεί. Ζ λίθε επί ηνπ
εγψ είλαη βέβαηα δπλαηή κφλν κε ηελ απέξαληε ράξε ηνπ ζπιαρληθνχ
Αβαηάξ, πνπ είλαη πάληα πξφζπκνο λα βνεζήζεη θάζε εηιηθξηλή
πλεπκαηηθφ αλαδεηεηή. Ο νπάκη έρεη πεη: «Αλ θάλεηε έλα βήκα πξνο
εκέλα, ζα θάλσ εθαηφ βήκαηα πξνο εζάο».

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

ΔΗΝΑΗ ΣΟΤΣΟ ΑΛΖΘΗΝΟ Ζ ΔΚΔΗΝΟ;

Κ

άπνηα λχρηα, ν βαζηιηάο Σδάλαθα, ελψ ζπδεηνχζε κε ηνπο
ππνπξγνχο ηνπ κεηά ην δείπλν, αηζζάλζεθε ιίγν
θνπξαζκέλνο θαη απνζχξζεθε ζην ππλνδσκάηηφ ηνπ. Ζ
βαζίιηζζα θαη νη βαζηιηθνί ππεξέηεο ηνλ πεξηπνηήζεθαλ
φπσο έπξεπε θη εθείλνο απνθνηκήζεθε. Ζ βαζίιηζζα, βιέπνληαο φηη ν
βαζηιηάο θνηκήζεθε, έθαλε λφεκα ζηνπο ππεξέηεο λα απνζπξζνχλ, ελψ
ε ίδηα έκεηλε δίπια ηνπ.
Μεηά απφ ιίγν, ν βαζηιηάο ζεθψζεθε απφηνκα απφ ην θξεβάηη θαη
άξρηζε λα επαλαιακβάλεη θσλαρηά, «Δίλαη ηνχην αιεζηλφ ή εθείλν;» Ζ
βαζίιηζζα αλεζχρεζε πάξα πνιχ θαη ππέβαιε ζην βαζηιηά δηάθνξεο
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εξσηήζεηο, αιιά εθείλνο, ρσξίο λα απαληάεη ζηα εξσηήκαηά ηεο,
ζπλέρηζε λα ξσηάεη, «Δίλαη ηνχην αιεζηλφ ή εθείλν;» Σφηε, ε
βαζίιηζζα έζηεηιε ηνπο ππεξέηεο λα θαιέζνπλ ηνπο ππνπξγνχο.
Ήξζαλ νη ππνπξγνί θαη ξψηεζαλ ηνλ βαζηιηά πνηα ήηαλ ε ακθηβνιία
ηνπ, αιιά ν βαζηιηάο ζπλέρηδε λα δίλεη κφλν ηελ ίδηα απάληεζε,
«Δίλαη ηνχην αιεζηλφ ή εθείλν;» Σφηε, νη ππνπξγνί απνθάζηζαλ λα
θαιέζνπλ ηνλ ζνθφ Βαζίζηα. Ο ζνθφο ξψηεζε ηνλ βαζηιηά,
«Βαζηιηά κνπ! Ση ζνπ έρεη ζπκβεί;» Αθφκα θαη ζην εξψηεκα ηνπ
ζνθνχ Βαζίζηα, ν βαζηιηάο έδσζε ηελ ίδηα απάληεζε. Σφηε, ν
ζνθφο Βαζίζηα έθιεηζε ηα κάηηα ηνπ θαη δηαινγίζηεθε. Δπεηδή ήηαλ
πξνηθηζκέλνο κε ηελ γλψζε ησλ ηξηψλ πεξηφδσλ ρξφλνπ, ηνπ
παξειζφληνο, ηνπ παξφληνο θαη ηνπ κέιινληνο, θαηέιεμε ζην λα
γλσξίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Ο ζνθφο εμήγεζε ζηνπο παξηζηάκελνπο απηφ πνπ ζπλέβεθε, «Ο
βαζηιηάο είδε έλα φλεηξν, ην νπνίν ήηαλ σο εμήο. Δίρε ράζεη ην
βαζίιεηφ ηνπ θη έηζη πεξηπιαληφηαλ ζ‟ έλα δάζνο. Δθεί, ππέθεξε απφ
έληνλε πείλα θαη άξρηζε λα θξαπγάδεη, «Πεηλάσ! Πεηλάσ!» Δθεί
θνληά βξηζθφηαλ κία νκάδα θιεθηψλ πνπ έηξσγαλ θάηη. Βιέπνληάο
ηνλ, ζθέθηεθαλ ηη θξίκα, απηφο ν άλζξσπνο κνηάδεη ζαλ βαζηιηάο!
Καη ηνπ πξφζθεξαλ θάηη λα θάεη. Μφιηο ν βαζηιηάο άπισζε ηα ρέξηα
ηνπ λα πάξεη ηελ ηξνθή πνπ ηνπ πξφζθεξαλ νη θιέθηεο, έλαο αεηφο
φξκεζε θαη ηελ άξπαμε απφ ηα ρέξηα ηνπ. Δπεηδή δελ κπφξεζε λα
πξνζηαηέςεη ηελ ηξνθή πνπ ηνπ έδσζαλ νη θιέθηεο, άξρηζε λα
θξαπγάδεη πην δπλαηά, «Πεηλάσ! Πεηλάσ!» Σφηε, αθξηβψο, μχπλεζε.
Μφιηο ζπλήιζε ιίγν απφ ηνλ χπλν, είδε φηη ήηαλ μαπισκέλνο ζην
θξεβάηη ηνπ, ζην παιάηη, ελψ ζην φλεηξφ ηνπ πεξηπιαληφηαλ ζην
δάζνο, θξαπγάδνληαο, «Πεηλάσ! Πεηλάσ!» Γη‟ απηφ ην ιφγν
απνξνχζε γηα ην ηη ήηαλ αιεζηλφ, ηνχην ή εθείλν».
Μεηά, ν ζνθφο Βαζίζηα απεπζχλζεθε ζηνλ βαζηιηά θαη ηνπ
έδσζε λα θαηαιάβεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ιέγνληαο: «Βαζηιηά κνπ!
Οχηε ηνχην νχηε εθείλν είλαη αιεζηλφ. Απηφ πνπ είλαη αιεζηλφ είζαη
εζχ. Τπήξρεο ζην φλεηξν, αιιά ππάξρεηο θαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο
εγξήγνξζεο. κσο, ην φλεηξν δελ πθίζηαηαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο
εγξήγνξζεο, θαη ε θαηάζηαζε ηεο εγξήγνξζεο δελ πθίζηαηαη ζην
φλεηξν. Αιεζηλφ είλαη απηφ πνπ ππάξρεη θαη ζηηο δχν θαηαζηάζεηο,
ζην φλεηξν θαη ηελ εγξήγνξζε».
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ΜΠΑΓΚΑΒΑΝ ΡΗ ΑΣΤΑ ΑΪ ΜΠΑΜΠΑ:
Ο ΑΗΩΝΗΟ ΤΝΣΡΟΦΟ
ηνπ Γξ. Narendranath Reddy

Ο

Μπαγθαβάλ ξη άηπα άηπα Μπάκπα είλαη άξβα Νηεβαηά
βαξνύπα, δειαδή ε ελζάξθσζε φισλ ησλ ζετθψλ νλνκάησλ
θαη κνξθψλ. Δίλαη επίζεο άξβα Νηέβα-αηίηα βαξνύπα,
δειαδή ε Θεφηεηα πνπ είλαη πέξα απφ φια ηα νλφκαηα θαη φιεο ηηο
κνξθέο. Δίλαη ηα πάληα κέζα ζε έλα, έλα κέζα ζηα πάληα, ηα πάληα
κέζα ζηα πάληα θαη πέξα απφ ηα πάληα. Γελ επηρεηξψ λα εληξπθήζσ
ζ‟ απηφ ην αλεμηρλίαζην κπζηήξην νχηε λα εμεγήζσ ηελ πξαγκαηηθφηεηα
ηνπ Μπαγθαβάλ Μπάκπα, αιιά κε ηαπεηλφηεηα ζα ήζεια λα κνηξαζηψ
καδί ζαο ηελ αηειείσηε αγάπε πνπ Δθείλνο έινπζε εκέλα θαη ηελ
νηθνγέλεηά κνπ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.
Μηα θνξά, φηαλ πξνζεπρήζεθα ζην νπάκη γηα ην πψο ζα
κπνξνχζα λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ γηα φιε ηελ αγάπε θαη
ηελ επινγία Σνπ, ν θηιεχζπιαρλνο Κχξηνο κνχ είπε ζηα Σέινπγθνπ:
Πξέκαλνπ Πάληζνπθν Πέληζνπθν, πνπ ζεκαίλεη: λα κνηξάδεζαη ηελ
Αγάπε Μνπ, κ‟ απηφ ηνλ ηξφπν ζα δηεπξπλζεί.
Ποσηηαπάρηη - ο πηο Ηερός από ηοσς Άγηοσς Σόποσς
Σν Πνπηηαπάξηη είλαη ν πην Ηεξφο απφ ηνπο Άγηνπο Σφπνπο. Δίλαη ε
Βατθνύληα (ε νπξάληα θαηνηθία ηνπ Βίζλνπ) γηα ηνπο Βατζλαβίηεο, ην
Κατιάζα (ε νπξάληα θαηνηθία ηνπ ίβα) γηα ηνπο ατβίηεο, ε Ηεξνπζαιήκ
γηα ηνπο Δβξαίνπο θαη ηνπο νξζφδνμνπο Υξηζηηαλνχο, ην Βαηηθαλφ γηα
ηνπο Καζνιηθνχο Υξηζηηαλνχο, ε Γθνύξνπληβάξα γηα ηνπο ίρ θαη ε
Μέθθα γηα ηνπο Μνπζνπικάλνπο. Έρνπκε αθνχζεη πνιιέο ηζηνξίεο γηα
ην πψο ν νπάκη ράξηζε ην φξακα ηεο Μέθθαο ζηνπο Μνπζνπικάλνπο,
ην φξακα ηνπ Ηεζνχ ζηνπο Υξηζηηαλνχο, ην φξακα ηνπ Βνχδα ζηνπο
Βνπδηζηέο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ Μπξάκαλ ζηνπο δηαλνεηέο ηνπ Μεδπηζκνχ (Αληβάηηα). Πεξπάηεζε αλάκεζά καο, καο επιφγεζε κε ην
ζετθφ, γεκάην γιχθα κήλπκά Σνπ, καο θαιφπηαζε, καο παξεγφξεζε,
καο ζπκπαξαζηάζεθε, γέιαζε καδί καο, ηξαγνχδεζε καδί καο θαη
έπαημε καδί καο. Κάζε δέλδξν, θάζε ζάκλνο, θάζε πέηξα, θάζε
ζσκαηίδην ζθφλεο, θάζε άηνκν θαη θχηηαξν ζ‟ απηφ ηνλ άγην ηφπν ηνπ
Πνπηηαπάξηη είλαη εκπνηηζκέλν κε ηελ ζετθή αγάπε θαη επινγία ηνπ
Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα.
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ηηο 6 Μαξηίνπ ηνπ 2011, πξνζεπρήζεθα ζηνλ Μπαγθαβάλ κέζα
ζην Γηαηδνύξ Μαληίξ (ην θηίξην φπνπ έκελε ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ) γηα ηηο
επινγίεο θαη ηελ ζπγθαηάζεζή Σνπ γηα ηνπο ενξηαζκνχο ηεο Μπνύληα
Πνύξληκα ζηηο 17-18 Μαΐνπ 2011. Πηζηνί ηνπ Βνχδα απφ 11 ρψξεο
ήζειαλ λα απνηίζνπλ θφξν ηηκήο ζηνλ «άη Μπνχληα» ζην Πξαζάληη
Νίιαγηακ. Ο νπάκη, κε επγέλεηα, έδσζε ηε ζπγθαηάζεζή Σνπ γηα ηνπο
ενξηαζκνχο. Σνπ έδεημα, επίζεο, ην θπιιάδην ησλ λέσλ ησλ ΖΠΑ, πνπ
ήζειαλ λα έξζνπλ ζην Πξαζάληη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011. Ο νπάκη
έδσζε πάιη ηε ζετθή Σνπ θαζνδήγεζε: «Πείηε ηνπο λα έξζνπλ γηα ηα
Γελέζιηά Μνπ απηφ ην Ννέκβξε». Απηφ δείρλεη φηη ν νπάκη ζπλερίδεη
λα θαηνηθεί θαη λα καο επινγεί ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ.
Ο Μπαγθαβάλ Μπάκπα είλαη ο Κάηοηθος ηοσ ζώκαηος (Ντέχι) θαη
ότη ηο ζώκα (Nτέχα)
Παξαπιαλεκέλνη απφ ηε Μάγηα, δειαδή ηελ άγλνηα, λνκίδνπκε φηη ν
νπάκη κάο εγθαηέιεηςε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είκαζηε πνηέ κφλνη,
γηαηί ν νπάκη κάο έρεη δηαβεβαηψζεη φηη πνηέ δε ζα καο εγθαηαιείςεη.
Ο νπάκη πάληα ηφληδε φηη είλαη ν “Νηέρη”, δειαδή ν εζσηεξηθφο
θάηνηθνο, θαη φρη ην “Νηέρα”, δειαδή ην ζψκα. Πξφζθαηα, είρα ηελ
επινγία θαη ηελ ηχρε λα είκαη κάξηπξαο απηήο ηεο δήισζεο. Δίρα ηελ
επθαηξία λα ππεξεηήζσ ην νπάκη σο κέινο ηεο ηαηξηθήο επηηξνπήο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο Σνπ ζην λνζνθνκείν, ηνλ Απξίιην ηνπ
2011. Μηα κέξα, κεηέθεξα ζην νπάκη ηελ επγλσκνζχλε, ηηο
παγθφζκηεο πξνζεπρέο θαη ηελ έληνλε αγάπε απ‟ φινπο ηνπο πηζηνχο
ζε φιν ηνλ θφζκν. Ο νπάκη επγεληθά αληαπφδσζε κε έλα παλέκνξθν
ρακφγειν. Έλαο απφ ηνπο παζνιφγνπο ήζειε λα κάζεη εάλ ν νπάκη
πνλνχζε. Ο νπάκη θαηεγνξεκαηηθά είπε φηη δελ πνλνχζε θαη φηη ήηαλ
κέζα ζε επδαηκνλία. Μφλν ν Κχξηνο πνπ έρεη ππεξβεί ηε ζσκαηηθή
ζπλείδεζε κπνξεί λα θάλεη κία ηέηνηα βαξπζήκαληε δήισζε θάησ απφ
απηέο ηηο ζπλζήθεο.
Μηα εβδνκάδα κεηά ην Μάρα-ζακάληη ηνπ Μπαγθαβάλ, ζρεδίαδα λα
επηζηξέςσ ζηηο ΖΠΑ, ηελ 1ε Μαΐνπ ηνπ 2011, γηα λα δσ ηνπο αζζελείο
κνπ. Αθνχ παξαθνινχζεζα ην απνγεπκαηηλφ πξφγξακκα, πήξα ηελ
άδεηα απφ ην νπάκη λα θχγσ, αθνχ πξφζθεξα πξψηα ηηο πξνζεπρέο
κνπ ζην ακάληη Σνπ. Μφιηο έθηαζα ζην δσκάηηφ κνπ, έλησζα έλαλ
μαθληθφ θαη έληνλν πφλν κεηαμχ ησλ ψκσλ κνπ θαη ηεο θνηιηάο κνπ.
Πνηέ ζηε δσή κνπ δελ είρα μαλαληψζεη έλα ηφζν ηζρπξφ πφλν πνπ δελ
κε άθελε λα θαζίζσ, λα ζηαζψ ή λα μαπιψζσ. ληαο γηαηξφο, κνπ
ήξζαλ ζην κπαιφ πνιιέο δηαγλσζηηθέο πηζαλφηεηεο. θέθηεθα ηε
ρεηξφηεξν ζελάξην, φπσο κηα θαξδηαθή πξνζβνιή ή έλα αλεχξπζκα
ανξηήο ή κηα νμεία παγθξεαηίηηδα. Γηα ηέζζεξηο κε πέληε ψξεο ππέθεξα
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απφ αθφξεηνπο πφλνπο. Ζ ζχδπγφο κνπ ηειεθψλεζε ζηελ αεξνπνξηθή
εηαηξία θαη αθχξσζε ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο καο. Όζηεξα απφ
απηφ, ν πφλνο έγηλε ππνθεξηφο θαη έηζη έλησζα πσο ν νπάκη ήζειε λα
παξακείλσ ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ.
Σελ επφκελε εκέξα, πήγα γηα έιεγρν ζην πνιπθιηληθφ λνζνθνκείν
ξη άηπα άη ηνπ Πξαζάληηγθξάκ (ζ.η.κ.: ν επξχηεξνο ρψξνο ηνπ
Πξαζάληη Νίιαγηακ, πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζρνιεία, ην παλεπηζηήκην θαη
ηα λνζνθνκεία ηνπ Μπάκπα). Τπνβιήζεθα ζε ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα,
αθηηλνγξαθία ζψξαθνο, αμνληθή ηνκνγξαθία ζψξαθνο, αμνληθή
ηνκνγξαθία, ππέξερν θνηιηαθήο ρψξαο θαη εμεηάζεηο αίκαηνο. Οη
εμεηάζεηο αίκαηνο απνθάιπςαλ φηη ην ζπθψηη κνπ δελ ιεηηνπξγνχζε
θαζφινπ ζσζηά, ν δε ππέξερνο ηεο θνηιηαθήο ρψξαο έδεημε φηη είρα
έλα ρνιφιηζν θαη κηα θιεγκνλή ζηε ρνιεδφρν θχζηε. Ζ ζπλήζεο
ηαηξηθή ζπκβνπιή ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη ε εγρείξεζε.
Με ηε ράξε ηνχ Μπαγθαβάλ ν πφλνο άξρηζε λα ππνρσξεί. Μέζα ζε
δχν εκέξεο εμαθαλίζηεθε ηειείσο. Με ην λα θαζπζηεξήζσ ηελ πηήζε
κνπ, είρα ηε ζπάληα επθαηξία λα παξεπξεζψ ζηνλ ενξηαζκφ ηεο
πεξηθνξάο ησλ εηθφλσλ (Αξάληαλα Μαρόη-ζαβακ) ηνπ Μπαγθαβάλ,
ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ, ζηηο 4 Μαΐνπ. Αηζζάλζεθα ην ζετθφ ρέξη ηνπ
νπάκη λα παξεκβαίλεη γηα λα κνπ επηηξέςεη λα είκαη παξψλ ζ‟ απηή
ηελ αμηνκλεκφλεπηε πεξίζηαζε θαη λα κνηξαζηψ ηελ απνζηνιή θαη ην
κήλπκα ηεο αγάπε Σνπ κε πηζηνχο απ‟ φιν ηνλ θφζκν.
Σελ ίδηα λχρηα, πήγα ζην αεξνδξφκην γηα λα επηζηξέςσ ζηηο ΖΠΑ.
Ζ νηθνγέλεηά κνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη πνιινχο γηαηξνχο,
αλεζπρνχζε κήπσο θαη πάζσ παξφκνηα θξίζε θαζψο ηαμηδεχσ.
Παξαδφζεθα ζηνλ Μπαγθαβάλ θαη ζπλέρηζα ην ηαμίδη κνπ. Με ηελ
επινγία ηνπ Μπαγθαβάλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, αιιά θαη
φηαλ έθηαζα ζηηο ΖΠΑ, δελ εκθάληζα θαλέλα ζχκπησκα.
πσο κε ζπκβνχιεςαλ θαη νη ηαηξηθνί κνπ ζχκβνπινη, έθαλα
εμεηάζεηο αίκαηνο θαη ππεξερνγξάθεκα ηεο θνηιηαθήο ρψξαο. Καη ψ
ηνπ ζαχκαηνο! Ο ππέξερνο έδεημε φηη ε ρνιεδφρνο θχζηε ήηαλ ηειείσο
θπζηνινγηθή θαη κε θαλέλα ρνιφιηζν. Οη εμεηάζεηο αίκαηνο έδεημαλ φηη
ην ζπθψηη ιεηηνπξγεί ηειείσο θπζηνινγηθά. Αιήζεηα, δελ είκαζηε θάησ
απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ ζετθνχ ρεηξνχξγνπ, ηνπ πνιπιαηξεκέλνπ
νπάκη καο, ηνπ ηέιεηνπ παζνιφγνπ; Απηφ ην πεξηζηαηηθφ δελ καο
δείρλεη πσο Δθείλνο εμαθνινπζεί λα καο θξνληίδεη θαη λα καο
πξνζηαηεχεη, αθφκα θαη κεηά ην Μάρα-ζακάληη Σνπ; Αο είκαζηε πηα
ζίγνπξνη, φηη ήηαλ καδί καο, φηη είλαη καδί καο θαη ζα είλαη γηα πάληα
καδί καο. Σν κφλν πνπ ρξεηαδφκαζηε είλαη πίζηε θαη ππνκνλή (Nishta
θαη Saburi).
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Απερηόρηζηε Αγάπε θαη σκπόληα
Ζ κεηέξα κνπ, ε νπνία είλαη δηαβεηηθή θαη έρεη θαη ππέξηαζε, έπαζε
εγθεθαιηθφ επεηζφδην ηνλ Ηαλνπάξην 2011. Αθνχ πήξε εμηηήξην απφ ην
λνζνθνκείν, δελ κπνξνχζε λα θάεη ή λα πηεί γηαηί δελ κπνξνχζε λα
θαηαπηεί. Γνθηκάζακε δηάθνξνπο ηξφπνπο, αιιά ρσξίο απνηέιεζκα.
Έραλε βάξνο θαη νη γηαηξνί εθηίκεζαλ πσο κε απηφ ηνλ ξπζκφ δελ ζα
κπνξνχζε λα δήζεη γηα πνιχ. Έηζη, πξφηεηλαλ λα ηεο ηνπνζεηήζνπλ
γαζηξηθφ ζσιήλα κε κία δεπηεξεχνπζα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. ηηο 4
Μαξηίνπ 2011 πξνζεπρήζεθα ζην νπάκη λα δψζεη ηελ επινγία Σνπ
γηα λα πάεη θαιά ην ρεηξνπξγείν. Ο νπάκη απάληεζε: «Καλέλα
ρεηξνπξγείν γηα ηε κεηέξα ζνπ. Θα ηε θξνληίζσ Δγψ». Δίλαη άμην
απνξίαο θαη ζαπκαζκνχ φηη κφλν κε ηε Υάξε Σνπ, θαη ρσξίο θαλέλα
ρεηξνπξγείν, είλαη ηψξα ηθαλή λα θάεη θαη λα πηεί θπζηνινγηθά,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο θαγεηνχ, ηνπ Νηφζα.
Πνηέ δε ζα μεράζνπκε έλα ηδηαίηεξν ζπκβάλ, γηα ην νπνίν ε
νηθνγέλεηά καο ζα Σνπ είλαη γηα πάληα ππνρξεσκέλε. Καηά ηε δηάξθεηα
κηαο ζπλέληεπμεο πνπ καο παξαρψξεζε, ν νπάκη είπε ζηε
κεγαιχηεξε θφξε κνπ φηη ζα θαλνλίζεη Απηφο γηα ην γάκν ηεο θαη φηη ζα
θξνληίζεη λα παίδεη θαη κηα ζηξαηησηηθή κπάληα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
γάκνπ. Σφηε ε θφξε κνπ ήηαλ κφιηο 12 εηψλ. ηηο 8 Ηνπλίνπ 1995, ν
νπάκη, κε ηελ απέξαληε θαινζχλε ηνπ, έθαλε ην γάκν ηεο ζε κεγάιε
θιίκαθα, ζην Καιπάλα Μαληάπακ ηνπ Μπξηληάβαλ, ζην Γνπάηηθηιλη.
Φξφληηζε γηα θάζε ιεπηνκέξεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δείπλνπ
θαη ηνπ κελνχ, ηνπ ηεξέα, ηεο δηακνλήο ησλ θαιεζκέλσλ θαη ηνπ
δηαθφζκνπ ηεο αίζνπζαο ηεο ηειεηήο.
Ο νπάκη πξνζσπηθά αλέιαβε θάζε ηη, φπσο πνηα ηξαπεδνκάληεια
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, πσο ζα είλαη ληπκέλνη νη ζεξβηηφξνη θαη φηη ζα
πξέπεη λα θνξνχλ γάληηα θαζψο ζεξβίξνπλ ην θαγεηφ ζηνπο
θαιεζκέλνπο. Σελ εκέξα ηνπ γάκνπ, ν νπάκη θάζηζε ζηελ αίζνπζα
θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο θαη καο θαζνδεγνχζε ζε θάζε βήκα.
Δμήγεζε ζηνπο αλζξψπνπο πνπ θάζνληαλ ηξηγχξσ Σνπ, ηελ
πλεπκαηηθή ζεκαζία ηνπ Ηλδνπηζηηθνχ γάκνπ. Ήηαλ πξνζελήο θαη
αμηνιάηξεπηνο θαη πινπνίεζε ην Μάλγθαια νύηξα, δειαδή ην ηεξφ
θνιηέ ηνπ γάκνπ. Μεηά αλέβεθε ζηε ζθελή θαη επιφγεζε ηε λχθε, ην
γακπξφ θαη φιε ηελ νηθνγέλεηα, θαη φινη καδί βγήθακε θσηνγξαθίεο.
Πξνο κεγάιε καο έθπιεμε θαη ραξά δηαπηζηψζακε φηη ν νπάκη είρε
θαλνλίζεη λα παίδεη κηα ζηξαηησηηθή κπάληα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
γάκνπ. Αξγφηεξα, ν νπάκη κνπ ππελζχκηζε φηη είρε δψζεη ην ιφγν ηνπ
ζηελ θφξε κνπ, ζ‟ εθείλε ηε ζπλέληεπμε. Παξφιν πνπ φινη ην είρακε
μεράζεη, ζπγθηλεζήθακε ηφζν πνιχ απφ ηελ Αγάπε Σνπ θαη πνπ ν
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ζπκπνλεηηθφο καο Κχξηνο πνηέ δελ μερλά. Ση θαηαπιεθηηθφ κάζεκα
αξκνλίαο κεηαμχ ζθέςεο, ιφγνπ θαη πξάμεο καο έδσζε ν νπάκη!
Ο Παληογλώζηες Κύρηος
ηε κνξθή ηνχ Μπαγθαβάλ Μπάκπα έρνπκε έλαλ Παγθφζκην
Γάζθαιν, έλαλ Θετθφ Γάζθαιν θαη έλαλ Γάζθαιν ησλ δαζθάισλ, ν
νπνίνο καο θαζνδεγεί απφ ηελ αλαιήζεηα ζηελ αιήζεηα, απφ ην
ζθνηάδη ζην θψο θαη απφ ην ζάλαην ζηελ αζαλαζία. Κάπνηε ξψηεζα
ηνλ νπάκη: Αλ ε δσή είλαη έλα φλεηξν, ηφηε κήπσο είλαη θη Δθείλνο έλα
κέξνο ηνπ νλείξνπ; Άκεζε ήηαλ ε απάληεζε πνπ ήξζε απφ ηνλ Κχξην
ηεο Αιήζεηαο, φηη είλαη Παξψλ θαη ζηηο 4 θαηαζηάζεηο ηεο
ζπλεηδεηφηεηαο: ζηνλ χπλν, ζην μχπλην, ζηνλ χπλν ρσξίο φλεηξα θαη
ζηελ ππεξβαηηθή θαηάζηαζε πνπ νλνκάδεηαη Σνπξίγηα. Με απηφ ηνλ
ηξφπν, απνθάιπςε φηη Απηφο είλαη ην Αλψηαην, ην ρσξίο
ραξαθηεξηζηηθά θαη κνξθή Μπξάκαλ.
Ο νπάκη ιέεη: Mee Intane, Ventane, Jantane, Kantane, Untanu,
δειαδή «Δίκαη καδί ζαο, πάλσ ζαο, θάησ ζαο, πίζσ ζαο, κπξνζηά
ζαο, κέζα ζαο θαη έμσ ζαο». Πφζνη απφ εκάο δελ είραλ ηελ εκπεηξία
ηεο παληνγλσζίαο θαη ηεο παληαρνχ Παξνπζίαο Σνπ!
Ο νπάκη μέξεη ηα πάληα γηα καο θάζε ζηηγκή, αζρέησο απφ ην πνχ
κπνξεί λα βξηζθφκαζηε. Κάπνηε, ε θφξε κνπ θη εγψ είρακε κηα
ζπδήηεζε ζην ζπίηη καο ζηηο ΖΠΑ ζρεηηθά κε κηα δχζθνιε νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε. Δίπα ζηελ θφξε κνπ φηη είλαη αλαπφθεπθην λα
πιεξψζνπκε ην Κάξκα καο, αιιά, κε ηε ράξε ηνπ νπάκη, ζα έρνπκε
ηε δχλακε λα αληέμνπκε ηηο δπζθνιίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ επφκελνπ
ηαμηδηνχ καο ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ, φηαλ ν νπάκη καο θάιεζε γηα
ζπλέληεπμε, αλέθεξα ηελ νηθνγελεηαθή καο θαηάζηαζε ζηνλ
πνιπαγαπεκέλν νπάκη θαη Σνλ επραξίζηεζα γηα ηε ράξε Σνπ. Ο
νπάκη είπε: «Αιιά είπεο ζηελ θφξε ζνπ φηη πξέπεη λα πιεξψζεηε γηα
ην Κάξκα ζαο. Καη απηφ δελ είλαη ζσζηφ». Μεηά ζπλέρηζε: «Ζ ράξε
Μνπ κπνξεί λα θάςεη βνπλά απφ Κάξκα, φπσο ε θσηηά απφ έλα
ζπίξην κπνξεί λα θάςεη ηφλνπο απφ κπακπάθη ζην ιεπηφ». Δδψ
ππήξμαλ ηξία καζήκαηα γηα κέλα: Σν πξψην κάζεκα ήηαλ λα κε
θνβάκαη, αιιά λα έρσ πιήξε πίζηε θαη εκπηζηνζχλε. Ο νπάκη ιέεη:
«Γηαηί θνβάζηε φηαλ Δγψ είκαη εδψ;» Σν δεχηεξν κάζεκα ήηαλ φηη εάλ
παξαδνζνχκε ζ‟ Δθείλνλ, κε ηε ράξε Σνπ κπνξεί λα ζβήζεη ην Κάξκα
καο ζε κηα ζηηγκή. Σν ηξίην κάζεκα ήηαλ ε ππελζχκηζε ηεο
παληνγλσζίαο Σνπ, ηεο παληνδπλακίαο Σνπ θαη ηεο παληαρνχ
παξνπζίαο Σνπ. Γλσξίδεη θάζε ζθέςε καο, θάζε ζπλνκηιία καο, θάζε
φλεηξφ καο, θάζε πξάμε καο θαη ν,ηηδήπνηε καο αθνξά, φπνπ θαη λα
είκαζηε. Ξέξεη ην παξειζφλ καο, ην παξφλ καο θαη ην κέιινλ καο.
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Γελ Τπάρτοσλ Όρηα γηα ηε Μορθή Σοσ
Γελ ππάξρνπλ θπζηθά φξηα γηα ηνλ νπάκη, κπνξεί λα εκθαλίδεηαη
παληνχ, φπνπ θαη φπνηε Δθείλνο επηζπκεί. Σν Κέληξν Βηβιίνπ άηπα
άη ηεο Ακεξηθήο ζην Σάζηηλ ηεο Καιηθφξληαο, βξηζθφηαλ ζε θάζε
αλαδηνξγάλσζεο θαη είρακε πξνζιάβεη αξθεηνχο εξγάηεο γη απηφ ην
ζθνπφ. Μηα κέξα, κηα νκάδα απφ εξγάηεο ήξζε λα εγθαηαζηήζεη κηα
κνλάδα θιηκαηηζκνχ. Σελ επφκελε εκέξα, έλαο απφ ηνπο εξγάηεο είπε
ζηνπο εζεινληέο άη: «Σν αθεληηθφ ζαο ήξζε εδψ, επέβιεπε ηηο
εξγαζίεο θαη καο έθαλε εξσηήζεηο.» Ο εξγάηεο έδεημε κηα κεγάιε
εηθφλα ηνπ νπάκη ζην Κέληξν θαη είπε φηη ήηαλ Δθείλνο φπνπ ήξζε θαη
επέβιεπε ηηο εξγαζίεο. Οη εζεινληέο ηνπ Κέληξνπ Βηβιίνπ έκεηλαλ
θαηάπιεθηνη, αιιά θαη παλεπηπρείο πνπ ν νπάκη επέβιεπε
πξνζσπηθά ην έξγν θαη πνπ έδσζε Νηάξζαλ ζηνπο εξγάηεο. Κάπνηα
κέξα, αξγφηεξα, φηαλ ήκνπλ κε ην νπάκη ζην απηνθίλεην, Σνπ
αλέθεξα απηφ ην γεγνλφο ιέγνληαο: «νπάκη, ήξζεο θαη έδσζεο
Νηάξζαλ ζ‟ εθείλνπο ηνπο εξγάηεο πνπ πνηέ ηνπο δελ είραλ αθνχζεη γηα
έλα θαη πνπ δελ ήηαλ πηζηνί νπ.» Ο νπάκη ραξηηνινγψληαο κνπ
είπε: «Καη πσο μέξεηο φηη δελ είλαη πηζηνί Μνπ;» πλεπψο, δελ πξέπεη
λα θξίλνπκε πνηνο είλαη θαη πνηνο δελ είλαη πηζηφο. Μφλν ν Κχξηνο
μέξεη.
Ο Μπαγθαβάλ δελ είλαη πεξηνξηζκέλνο ζηελ παλέκνξθε θαη
αμηαγάπεηε αλζξψπηλε κνξθή πνπ πεξπάηεζε ζηελ άκκν ηνπ
Πνπηηαπάξηη θαη καο επιφγεζε κε ην Νηάξζαλ, ην πάξζαλ θαη ην
ακπάζαλ Σνπ, δειαδή ηε ζέαζε, ην άγγηγκα θαη ηε ζπλνκηιία καδί
Σνπ, δψξα πνπ αθφκα θαη νη ζενί ησλ νπξαλψλ ιαρηαξνχλ. Δάλ
θάπνηνο πηζηφο πξνζεχρεηαη ζ‟ Απηφλ γηα θαηαθχγην θαη Σνλ θαιεί κε
απφιπηε πίζηε θαη κε αλαπφζπαζηε αθνζίσζε, ν νπάκη ζα
παξνπζηαζηεί κπξνζηά ηνπ, φπνπ θαη αλ βξίζθεηαη. Απηνί πνπ έρνπλ
ριηαξή αθνζίσζε, αθφκα θη αλ εμαζθνχληαη ζηελ πλεπκαηηθφηεηα γηα
ρξφληα ή θαη γηα δσέο, δελ ζα κπνξέζνπλ λα επηηχρνπλ απηφ ην ζηφρν.
Πξέπεη λα έρνπκε ηφζν έληνλε αγάπε γηα ην Θεφ, φπσο ε ιαρηάξα γηα
κηα αλάζα αέξα πνπ έρεη έλαο άλζξσπνο πνπ πλίγεηαη. Κάπνηε
ξψηεζα ην νπάκη: «νπάκη, πσο κπνξψ λα μέξσ αλ έρσ αθνζίσζε;»
Με έλα ειαθξφ ρηχπεκα ήξζε θαη ε απάληεζε: «Πξέπεη θαλείο λα έρεη
έληνλε ιαρηάξα γηα ην Θεφ. ηαλ έρεηο έληνλε αγάπε γηα ην Θεφ, ηφηε
έρεηο αθνζίσζε».
νπάκη, νχηε ιφγηα έρνπκε γηα λα πεξηγξάςνπκε ηελ αγάπε πνπ
έρνπκε βηψζεη ζηε ζετθή νπ Παξνπζία, νχηε κπνξνχκε λα
αληηιεθζνχκε ηε Θετθή νπ Γφμα. Μπνξνχκε κφλν λα πξνζεπρεζνχκε
γηα λα καο ραξίζεηο ην δψξν ηεο αθνζίσζεο πξνο Δζέλα.
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Από ηα Αξρεία καο

Ο ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΠΟΤΣΣΑΠΑΡΣΗ ΘΑ Α
ΠΡΟΣΑΣΔΤΔΗ ΠΑΝΣΟΣΔ
ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΪ ΚΑΙ Ο ΣΑΪ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΕΣΑΣ
Δλζαξθώζεηο ηεο Αγάπεο!

Ο

Αβαηάξ είλαη ε ελζάξθσζε Πλεπκαηηθήο Γχλακεο, Γχλακεο
Γξάζεο θαη ηεο Αηκηθήο Γχλακεο. Ζ «θάζνδφο» ηνπ δε
ζεκαίλεη φηη ε δχλακή Σνπ ειαηηψλεηαη, επεηδή θαηεβαίλεη ζε
ρακειφηεξν επίπεδν. Απηή ε «θάζνδνο» δε κεηψλεη ηελ Θετθή
Σνπ Γφμα, κε θαλέλαλ ηξφπν. Ο Θεφο ελζαξθψλεηαη θαη παίξλεη
αλζξψπηλεο ηδηφηεηεο, κε ζθνπφ λα ειεπζεξψζεη ηνλ άλζξσπν απφ
θάζε πεξηνξηζηηθή ηδηφηεηα. Σν κσξφ δελ κπνξεί λα ζεθσζεί κφλν ηνπ,
γη‟ απηφ ε κεηέξα ζθχβεη θαη ην παίξλεη ζηελ αγθαιηά ηεο. ηαλ ην
κσξφ θιαίεη, ε κεηέξα ζθχβεη θαη ην ζεθψλεη. Σν φηη ζθχβεη δε ζεκαίλεη
φηη ε ζέζε ηεο κεηψλεηαη. Παξνκνίσο, επεηδή ν άλζξσπνο δελ κπνξεί
λα ζεθσζεί κφλνο ηνπ, ε Μεηέξα άη ζθχβεη γηα λα ηνλ ζεθψζεη θαη λα
ηνπ ραξίδεη επδαηκνλία. Έλα αεξνπιάλν δελ θηλείηαη ζην έδαθνο κε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηα άιια νρήκαηα. Χζηφζν, ην αεξνπιάλν
θαηεβαίλεη ζε νξηζκέλα κέξε γηα λα πάξεη αλζξψπνπο πνπ έρνπλ
βγάιεη εηζηηήξην θαη δηθαηνχληαη λα ηαμηδέςνπλ κε απηφ. Ο Θεφο είλαη
ππεξάλσ κνξθήο θαη ηδηνηήησλ, αιιά αλαιακβάλεη κηα κνξθή θαη
γίλεηαη πξνζηηφο ζε αλζξψπνπο πνπ ην αμίδνπλ, κε ζθνπφ λα ηνπο
ειεπζεξψζεη θαη ηνπο ραξίζεη Δπδαηκνλία.
Ζ Δσδαηκολία ζας είλαη ηα Γελέζιηά Μοσ
Ζ εκέξα πνπ ζα εδξαησζείηε ζε απηή ηελ Δπδαηκνλία, είλαη ε εκέξα
ησλ πξαγκαηηθψλ κνπ Γελεζιίσλ. Πξέπεη λα ζαο κηιήζσ θαη γηα έλα
άιιν γεγνλφο. Σα Γελέζιηα ηνπ νπάκη γηνξηάδνληαη ζην Πνπηηαπάξηη,
επεηδή έξρνληαη εδψ πνιιέο ρηιηάδεο αλζξψπσλ απφ καθξηλά κέξε,
αςεθψληαο ηα έμνδα θαη ηηο κεγάιεο δπζθνιίεο πνπ πθίζηαληαη θαηά
ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ. Μελ ζεσξείηε φκσο φηη, επεηδή είλαη ηα
Γελέζιηα ηνπ νπάκη, πξέπεη λα έξζεηε εδψ. Γελ έρσ θακηά επηζπκία
λα γηνξηάδνληαη Γελέζιηά κνπ. Σέηνηεο αζήκαληεο ζθέςεηο πνηέ δελ
κπνξεί λα εηζέιζνπλ ζην λνπ κνπ. Ζ κφλε κνπ επηζπκία είλαη λα
κνηξαζηψ καδί ζαο ηελ Δπδαηκνλία κνπ θαη λα ζαο ελζαξξχλσ λα
θάλεηε κηα δσή γεκάηε Δπδαηκνλία. Γελέζιηά κνπ είλαη φηαλ
απνθηήζεηε απηή ηελ Δπδαηκνλία. Ζ Απνζηνιή κνπ είλαη λα γίλεη φινο
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ν θφζκνο επηπρηζκέλνο «ακάζηα Λφθα νχθηλν Μπαβάληνπ».
πλεηδεηνπνηείζηε ηελ ελφηεηα ηεο αλζξσπφηεηαο. πκβάιιεηε ζηελ
ραξά θαη ηελ επεκεξία ηνπ θαζελφο πάλσ ζηε γε πξνζθέξνληαο ζε
φινπο ηελ αγάπε θαη ηελ ππεξεζία ζαο. Καηαθιχζηε ηελ θαξδηά ζαο κε
απηή ηελ αγλή επηζπκία, θαη ηφηε ζα γίλεη αιεζηλά έλαο Ναφο ηνπ άη.
Απφ εθείλε ηελ ζηηγκή ζα βξίζθνκαη πάληα εθεί φπνπ βξίζθεζηε.
Από ηα Θαύκαηα ζηελ Ασηοπραγκάηφζε
Πνιινί δελ θαηαλννχλ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν θάλσ πξάμεηο πνπ
πξνθαινχλ θαηάπιεμε θαη ζαπκαζκφ. Απηέο κπνξνχλ λα νλνκάδνληαη
πξάμεηο ζαπκαζκνχ, πνπ νδεγνχλ ζε πξάμεηο εμαγληζκνχ, νη νπνίεο –
κε ηελ ζεηξά ηνπο – παξνηξχλνπλ θάπνηνλ ζην λα βνεζάεη άιινπο, κε
ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ Απηνπξαγκάησζε. Σα ζαχκαηα δελ κπνξνχλ
λα εμεγεζνχλ θαη καγεχνπλ ηνλ λνπ. Απηή ε δχλακε πνπ γνεηεχεη θη
ειθχεη είλαη έκθπηε ζε φιεο ηηο Θετθέο Δλζαξθψζεηο. Σν φλνκα Ράκα
ζεκαίλεη θπξηνιεθηηθά, «Δθείλνο πνπ δίλεη ραξά θαη πξνθαιεί
αγαιιίαζε». Σν φλνκα Κξίζλα ζεκαίλεη επίζεο, «Δθείλνο πνπ γνεηεχεη
θη ειθχεη πξνο ηνλ Δαπηφ ηνπ». Απηή ε έιμε είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
Θεφηεηαο. Ο Θεφο πξέπεη λα απνθαιπθζεί κε απηέο ηηο εθδειψζεηο,
θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο θάζε θνξά ζην ρξφλν, ηνλ ηφπν θαη ην
πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ.
Γηα πνην ιφγν πξνθαιεί ηελ έιμε ν Θεφο κε ηα ζαχκαηά Σνπ
(Σζακαηθάξα); Μήπσο είλαη γηα λα παξαπιαλήζεη ή λα εμαπαηήζεη;
Αζθαιψο φρη! Σν θάλεη γηα λα ζαο κεηακνξθψζεη, λα ζαο αλαπιάζεη
θαη λα ζαο αλνξζψζεη εζηθά θαη πλεπκαηηθά. Πξφθεηηαη γηα κηα
δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη ακζθάξα. Πνηνο είλαη ν ζθνπφο απηήο ηεο
αλακνξθσηηθήο δξάζεο; Δίλαη γηα λα θαηαζηήζεη ηνλ άλζξσπν ηθαλφ
γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο ζηελ θνηλσλία, λα εμαιείςεη ην εγψ ηνπ θαη λα
ελζηαιάμεη κέζα ηνπ ηελ βεβαηφηεηα ηεο «ελ Θεψ» ελφηεηαο φισλ ησλ
φλησλ. Έλαο άλζξσπνο πνπ έρεη εμαγληζηεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ
ακζθάξα, γίλεηαη ηαπεηλφο ππεξέηεο εθείλσλ πνπ έρνπλ αλάγθε. Απηφ
ην ζηάδην νλνκάδεηαη Παξόπαθάξα. Μηα ηέηνηα ππεξεζία, πνπ γίλεηαη
κε επιάβεηα θαη αληδηνηέιεηα, πξνεηνηκάδεη ηνλ άλζξσπν γηα λα
ζπλεηδεηνπνηήζεη ηειηθά ην Έλα, πνπ δηαπνηίδεη ηα πάληα. Σν ηειεπηαίν
ζηάδην είλαη ην άθζαηθάξα, δειαδή ζετθή πξαγκάησζε.
Πραγκαηώζηε ηολ Θεό κέζφ ηες Αγάπες
Ο Θεφο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφο κφλν κέζσ πίζηεο θαη πλεπκαηηθήο
άζθεζεο, πνπ είλαη εκπνηηζκέλεο κε αγάπε. Ζ ινγηθή είλαη πνιχ
αζζελέο φξγαλν γηα λα εθηηκήζεη απηή ηελ αγάπε. Σν λα απαξλεζεί ε
ινγηθή ηνλ Θεφ, δε ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα Σνλ θαηαξγήζεη. Ζ ινγηθή
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δελ κπνξεί λα Σνλ απνθαιχςεη. Υσξίο ηελ Υάξε ηνπ Κπξίνπ, φια ηα
άιια απνθηήκαηα είλαη ρσξίο αμία. Μφλν ε αγάπε κπνξεί λα ελψζεη
ηνλ άλζξσπν κε ηνλ Θεφ, δηφηη Αγάπε είλαη ε ίδηα ε Τπφζηαζε ηνπ
Θενχ. Δθείλνο πνπ είλαη ε ίδηα ε Δλζάξθσζε ηεο Αγάπεο, κπνξεί λα
γίλεη αληηιεπηφο κφλν κέζσ αγάπεο, θαη κε θαλέλα άιιν ηξφπν. ινη
άλζξσπνη είλαη πξνηθηζκέλα κε αγάπε. Μέζσ απηήο ηεο αγάπεο, ν
άλζξσπνο κπνξεί λα βηψζεη ηελ Αγάπε ηνπ Θενχ, λα θαηαθιπζζεί απφ
αγάπε θαη λα δήζεη κηα δσή γεκάηε αγάπε. Ζ αγάπε δελ είλαη κηα
ζνδεηά, πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζ‟ έλα θνκκάηη γεο, νχηε εκπνξηθφ
αγαζφ πνπ κπνξείηε λα ην αγνξάζεηε ζε θάπνην θαηάζηεκα. Δίηε
θάπνηνο είλαη κνλάξρεο είηε θνηλφο ζλεηφο, πινχζηνο ή θησρφο, ε
αγάπε κπνξεί λα αλζίζεη κέζα ηνπ κφλν, φηαλ εγθαηαιείςεη ηνλ
εγσηζκφ θαη ηελ ππεξνςία θαη είλαη έηνηκνο λα θάλεη ζπζίεο ζηε δσή
ηνπ.
Ο Θεφο είλαη κέζα ζε φια ηα πιάζκαηα. Σν θαζεηί ζε απηφ ηνλ
θφζκν είλαη κηα κνξθή ηνπ Θενχ. Ζ Θετθή Γχλακε πνπ δηέπεη ηα πάληα
είλαη εθείλε πνπ δίλεη δσή ζην θαζεηί, φιν ηνλ θαηξφ. Κάζε άλζξσπνο
είλαη θαη κία ελζάξθσζε ηνπ Θενχ. ηαλ θαηαλνήζεηε απηή ηελ πςειή
αιήζεηα θαη απνθηήζεηε απηή ηελ βέβαηε πίζηε, δε ζα είλαη δπλαηφλ λα
αθνινπζήζεηε ιαλζαζκέλν δξφκνη. Ο θάζε άλζξσπνο πξέπεη λα
αλαγλσξίζεη ηελ Θεφηεηα πνπ ελνηθεί κέζα ζε φινπο. Απηή ε
πξνζπάζεηα πξέπεη λα γίλεη απφ ηνλ θαζέλα. Γη‟ απηφλ, αθξηβψο, ηνλ
ζθνπφ ηνπ έρεη παξαρσξεζεί ε αλζξψπηλε γέλλεζε.
Δζείς θη Δγώ είκαζηε Έλα
Τπάξρνπλ πνιινί, νη νπνίνη δελ έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ θχζε ηνπ άη
θαη αλαξσηηνχληαη: Πνηνο είλαη ν άη; Γηαηί δξα κε απηφλ ή κ‟ εθείλνλ
ηνλ ηξφπν; Απηά ηα εξσηήκαηα ππνβάιινληαη. αο ιέγσ φηη δελ είκαη
αλλπάζη, δειαδή απαξλεηήο ή κνλαρφο. Γελ είκαη Γηόγθη, δειαδή
πλεπκαηηθφο αζθεηήο. Γελ είκαη Μπόγθη, δειαδή άλζξσπνο ηεο
εγθφζκηαο απφιαπζεο. Γελ είκαη νχηε Σπάγθη, δειαδή πνπ
ππνβάιιεηαη ζε ζπζίεο. Δγψ είκαη Δγψ. Απηφ ην κεγάιν Δγψ» είλαη ην
πξσηαξρηθφ φλνκα ηνπ Άηκα, ηνπ ζετθνχ Δαπηνχ. Ο ζαλλπάζη, ν γηόγθη,
ν κπόγθη ή ν ηπάγθη, φινη δεζκεχνληαη απφ εμσηεξηθνχο πεξηνξηζκνχο.
Δγψ, φκσο, δελ ππφθεηκαη ζε θαλέλαλ πεξηνξηζκφ. Δίκαη ε απέξαληε
Δπδαηκνλία. Σν αιεζηλφ φλνκά κνπ είλαη απιψο «Δγψ». Σν «Δγψ» δελ
είλαη έλα φλνκα πνπ δίλεηαη κεηά ηελ γέλλεζε θάπνηνπ. Γηα λα
κπνξέζεηε λα κε θαηαλνήζεηε, πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε φηη απηφ
ην «Δγψ» ππάξρεη κέζα ζηνλ θαζέλα. Ζ ιέμε «Δγψ» ρξεζηκνπνηείηαη
απφ φινπο ζε θάζε επθαηξία γξαπηνχ ή πξνθνξηθνχ ιφγνπ, είηε
πξφθεηηαη γηα εθαηνκκπξηνχρν είηε γηα επαίηε. Απηφ ην «Δγψ» είλαη ην
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ίδην ην Μπξάκα, δειαδή ν Θεφο. ηαλ ζαο ξσηνχλ γηα ην φλνκά ζαο,
πξέπεη λα είζηε ζε ζέζε λα απαληήζεηε, «Αράκ Μπξακάζκη», δειαδή
«Δγψ είκαη ην Μπξάκα».
Δλζαξθώζεηο ηεο Αγάπεο!
Τπάξρεη κφλν έλα πξάγκα, ην νπνίν ζα ήζεια λα Μνπ λα
πξνζθέξεηε ζήκεξα. Απηφ είλαη ε πξνζεπρή ζαο γηα ηελ επηπρία θαη
ηελ επεκεξία φισλ ησλ αλζξψπσλ: «ακάζηα Λφθα νχθηλν
Μπαβάληνπ». Μφλν φηαλ ην θάλεηε απηφ, ζα ππάξμεη αιεζηλή ελφηεηα.
Μελ εχρεζηε γηα εηξήλε θη επεκεξία κφλν γηα ηελ ρψξα ζαο. Να
πξνζεχρεζηε γηα ηελ επεκεξία φισλ ησλ ρσξψλ. ινη είλαη αδέιθηα
καο, είηε βξίζθνληαη ζηελ Ηλδία είηε ζην Παθηζηάλ, είηε ζηελ Ακεξηθή,
είηε ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα ηνπ θφζκνπ. Δίηε ην πηζηεχεηε είηε φρη,
κπνξψ λα πξνζειθχζσ αλζξψπνπο απφ ηφζεο πνιιέο ρψξεο, ιφγσ
ηεο αγάπεο Μνπ, ε νπνία αγθαιηάδεη ηνπο πάληεο θαη ηα πάληα.
Σξεηο είλαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα ηεξείηε, αλ ζέιεηε λα
βηψζεηε ηνλ Θεφ κέζα ζαο θαη λα γίλεηε Έλα κε ηνλ νπάκη. Δίλαη ηα
ηξία «Ρ»: Purity (Αγλφηεηα), Patience (Τπνκνλή) θαη Persevearance
(Δκκνλή). Οπνηνζδήπνηε δηαζέηεη απηέο ηηο ηξεηο αξεηέο δελ έρεη ηίπνηε
λα θνβεζεί. Οπνπδήπνηε θαη αλ βξίζθεηαη, ζα έρεη ηελ πξνζηαζία ηνπ
άη, ηνπ Κπξίνπ ηνπ Πνπηηαπάξηη.
Ο Κύξηνο ηνπ Πνπηηαπάξηη ζα ζαο πξνζηαηεύεη πάληνηε. Δίλαη
ε ελζάξθσζε ηεο πκπόληαο. Θα ζαο πηάζεη από ην ρέξη θαη
ζα ζαο βνεζήζεη λα δηαζρίζεηε ηνλ σθεαλό ηεο δσήο. Πνηέ δε
ζα ζαο εγθαηαιείςεη, ζα είλαη πάληα θνληά ζαο.
(Πνίεκα ζηα Σέινπγθνπ)
Δλζαξθώζεηο ηεο Αγάπεο!
Αιεζηλά, είζηε πνιχ ηπρεξνί, πνπ κπνξείηε λα απνιακβάλεηε ηελ
Θετθή εγγχηεηα ηνπ άη. Απηφ είλαη απνηέιεζκα ησλ πξάμεψλ ζαο ζε
πνιιέο πξνεγνχκελεο γελλήζεηο. Δίλαη πνιχ κεγάιε επινγία πνπ έρεηε
ηελ επηπρία λα βαδίδεηε λα κηιάηε, λα ηξαγνπδάηε θαη λα δείηε κε ηνλ
άη. Δίζηε κε ηνλ άη θαη ν άη είλαη κ‟ εζάο. Να ζπκάζηε πάληα πσο,
Δζείο θη Δγψ είκαζηε Έλα. πλεπψο, αλαπηχμηε αθιφλεηε πίζηε ζηνλ
Θεφ.
- Αποζπάζκαηα από Οκηιίες Γελεζιίφλ ηοσ Μπαγθαβάλ

ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011  55

ΑΘΑΝΑΣΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΔ
ΣΟΤ ΜΠΑΓΚΑΒΑΝ ΡΗ ΑΣΤΑ ΑΪ ΜΠΑΜΠΑ
ηνπ θαζεγ. Μ. Nanjundaiah

Ο

Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα είλαη ν Αβαηάξ ηεο
Δπνρήο Κάιη. ινη εκείο, νη ζχγρξνλνη ηνπ Κπξίνπ, είκαζηε
βαζχηαηα επγλψκνλεο ζ‟ Δθείλνλ γη‟ απηφ ην πξνλφκην. Πφζν,
φκσο, πην ηπρεξνί είλαη φζνη απφ εκάο έδεζαλ θνληά Σνπ
(άλληληη), απνιακβάλνληαο ηελ ζαιπσξή ηεο γιπθηάο αγάπεο θαη
ράξεο Σνπ! Σν λα δεη θαλείο καδί Σνπ, είλαη θαζαξή απφιαπζε. Πψο
κπνξεί θαλείο λα πεξηγξάςεη ηελ ραξά πνπ αλαβιχδεη βιέπνληαο ηελ
παλψξηα κνξθή Σνπ, ςάιινληαο κπάηδαλ καδί Σνπ, βηψλνληαο ηε
ζετθή Σνπ αγλφηεηα, ηελ αζσφηεηα, ηελ ζνθία, ηελ ζπκπφληα, ηελ
επγέλεηα θαη ηελ ζπάληα αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ Σνπ! Έρνπκε θάεη,
έρνπκε ηαμηδέςεη θη έρνπκε αιιεινγξαθήζεη καδί Σνπ. Δίλαη ηέηνηα ε
επγλσκνζχλε πνπ ληψζεη θαλείο, πσο είλαη αλζξσπίλσο αδχλαην λα
μεπιεξψζεη ην ρξένο πξνο Απηφλ, αθφκε θαη εάλ δνχζε αλαξίζκεηεο
δσέο.
Θα ήζεια λα κνηξαζηψ καδί ζαο κεξηθέο απφ ηηο δηδαζθαιίεο πνπ ν
νπάκη έδσζε πξνζσπηθά ζ‟ εκέλα. ε κηα απφ ηηο ζπδεηήζεηο καο,
φηαλ Σνπ αλάθεξα φηη ε θάζε ιέμε πνπ πξνθέξεη είλαη «ζαλ κάληξα»,
Δθείλνο κε δηφξζσζε ιέγνληάο κνπ: «ρη ζαλ Μάληξα. Δίλαη
πξαγκαηηθφ Μάληξα».
Γηα λα κπνξέζσ λα κνηξαζηψ κεξηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ είρα ην
πξνλφκην λα απνθηήζσ ζηε δηάξθεηα ηεο καθξάο παξακνλήο κνπ θάησ
απφ ηε ζθέπε ηνπ άη, έρσ δηαηξέζεη απηφ ην άξζξν ζε ηέζζεξα κέξε.
Σν πξψην κέξνο πεξηέρεη απαληήζεηο ηνπ νπάκη ζε κεξηθέο απφ ηηο
εξσηήζεηο πνπ Σνπ έζεζα θαηά θαηξνχο. Σν δεχηεξν κέξνο πεξηέρεη
απνζπάζκαηα απφ επηζηνιέο Σνπ, ζηηο νπνίεο θαίλεηαη φιε ε κεηξηθή
αγάπε, ε αλεζπρία θαη ην ελδηαθέξνλ Σνπ γηα ηνπο καζεηέο Σνπ. Σν
ηξίην κέξνο πεξηέρεη έλα πνιχηηκν κήλπκα. Σν έγξαςε θαη κνπ ην
έδσζε, φηαλ κε επηζθέθζεθε ζην ζπίηη κνπ. Μέζα ζ‟ απηφ, ζπλνςίδεη
ηελ νπζία φισλ ησλ γξαθψλ κε χθνο ιαθσληθφ θαη επηηαθηηθφ, κε ην
θχξνο ηεο απζεληίαο. Σν ηέηαξην κέξνο πεξηέρεη δηδαζθαιίεο απφ
επηζηνιέο Σνπ πξνο εκέλα, σο πλεπκαηηθνχ αλαδεηεηή (Sadhaka).
Μέρος 1

ο

Κάπνηε, είρα ηελ επθαηξία λα είκαη καδί Σνπ φιε ηελ εκέξα. Μνπ
θαηλφηαλ φηη ήηαλ κηα εμαηξεηηθά πνιπάζρνιε εκέξα γηα ηνλ νπάκη,
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θαη φκσο Δθείλνο αζρνιηφηαλ κε θαζεκεξηλέο, θαηλνκεληθά αζήκαληεο
ιεπηνκέξεηεο θαη φρη ηφζν κε ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο. Ήκνπλ
ζπγθινληζκέλνο απφ ηελ ζθελή θαη ηνλ ξψηεζα. «νπάκη, πψο λα ε
θαηαλνήζσ»; Ζ απάληεζή Σνπ ήηαλ: «Μελ πξνζπαζείο λα Με
θαηαλνήζεηο, ληψζε θαη απφιαπζε ηελ εκπεηξία». Ση δηδαζθαιία! Γελ
ήζειε λα πέζσ ζχκα ηνπ λνπ κνπ, ν νπνίνο είλαη πνιχ κηθξφο γηα λα
θαηαλνήζεη ηελ απεξαληνζχλε ηνπ νπάκη. Πνιιέο απφ ηηο ελέξγεηέο
Σνπ κπνξεί λα θαίλνληαη αληηθαηηθέο κεηαμχ ηνπο. Αλ πξνζπαζήζνπκε
λα ηηο εμεγήζνπκε θαη λα ηηο θαηαλνήζνπκε, κπνξεί λα θαηαιήμνπκε λα
Σνλ παξεμεγήζνπκε, κε ζπλέπεηα λα ράζνπκε ηελ ράξε Σνπ. Θα ήηαλ
αξθεηφ λα Σνλ αλαγλσξίδνπκε σο Θεφ, λα Σνλ αγαπάκε θαη λα
απνιακβάλνπκε ηηο πξάμεηο Σνπ.
ε κηα άιιε πεξίπησζε, βιέπνληαο ηνλ νπάκη λα θαζπζηεξεί
κεξηθά δεπηεξφιεπηα πξηλ απαληήζεη ζηελ παξάθιεζε ελφο πηζηνχ,
ηφικεζα λα ηνλ ξσηήζσ αζψα: «νπάκη, γλσξίδεηο φια ηα πξάγκαηα
θάζε ζηηγκή ή ηα γλσξίδεηο φηαλ επηζπκείο λα ηα γλσξίζεηο;»
λνκίδνληαο φηη ν νπάκη ρξεηαδφηαλ απηφ ην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα
λα αλαθαιέζεη ζηε κλήκε Σνπ ηελ πεξίπησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πηζηνχ. Ζ εκθαηηθή απάληεζή Σνπ φκσο ήηαλ: «Γλσξίδσ ηα πάληα,
θάζε ζηηγκή. Πνιιέο θνξέο παίδσ ζέαηξν. Να κελ επεξεάδεζηε απφ
απηφ πνπ θάλσ».
Κάπνηα άιιε θνξά, ζηεθφκνπλ κπξνζηά ζηελ θαηνηθία ηνπ νπάκη
θαη ζθεθηφκνπλ: «νπάκη, έκεηλα καδί νπ γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα. Πφζν, άξαγε, έρσ σθειεζεί;» Δθείλε ηε ζηηγκή βγήθε έμσ
θαη απάληεζε ζηηο ζθέςεηο κνπ, ιέγνληαο: «Γψζηε, δψζηε, δψζηε!
Γψζηε Μνπ ην λνπ ζαο άλεπ φξσλ. Πνηέ κελ πείηε φηη ν λνπο ζαο
καιάθσζε αξθεηά θαη φηη δελ ρξεηάδεηαη άιιν ηε ζεξαπεία Μνπ.
Αθήζηε Με λα ηνλ κεηαρεηξίδνκαη φπσο Δγψ ζέισ. ζν γηα εζάο, λα
ηνλ θξνληίδεηε ζαλ έλα πνιχηηκν θφζκεκα, ψζηε λα απνηειεί
ππφδεηγκα γηα ηνλ θφζκν. Γελ πξφθεηηαη γηα ηελ δηθή Μνπ ζσηεξία,
νχηε γηα ηελ δηθή ζαο. Πξφθεηηαη γηα ηελ ζσηεξία ηνπ θφζκνπ».
ε θάπνηα άιιε πεξίζηαζε Σνλ ξψηεζα: «νπάκη, νηηδήπνηε θαιφ
ζπκβαίλεη νθείιεηαη ζηελ θαινζχλε νπ θαη νηηδήπνηε κε αξεζηφ
ζπκβαίλεη νθείιεηαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ θνζκηθψλ λφκσλ νπ; Έρσ
δίθην, νπάκη;» Δθείλνο απάληεζε: «ρη, θάλεηο ιάζνο. Έρσ ην δηθφ
Μνπ «Δπηηειείν». Έρσ αλαζέζεη δηάθνξα θαζήθνληα ζε δηαθνξεηηθνχο
ππνπξγνχο. Γελ παξεκβαίλσ ζην έξγν ηνπο. Αλ, γηα παξάδεηγκα,
ιάβσ κηα επηζηνιή κε ηελ πξνζεπρή «νπάκη, ζηείιε καο βξνρέο», ζα
ηελ πξνσζήζσ ζην Βαξνχλα, ηνλ ζεφ ηεο βξνρήο. Θα αζρνιεζεί
εθείλνο κε ην ζέκα. κσο, έρσ θαη ηξία ηκήκαηα αθξηβψο θάησ απφ
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Μέλα: ηελ Αγάπε, ηελ Αληδηνηειή Τπεξεζία θαη ηελ Πλεπκαηηθή
Άζθεζε. πνηνο Με αγαπά, ηνλ αγαπψ θη Δγψ. Γελ κε ελδηαθέξνπλ νη
άιιεο ηνπ ηδηφηεηεο θαη εάλ ην αμίδεη ή φρη. πνηνο πξνζθέξεη ππεξεζία
ρσξίο λα πεξηκέλεη αληακνηβή, ζα θξνληίζσ Δγψ γη απηφλ. πνηνο θαη
φπνηε θάλεη πλεπκαηηθή άζθεζε, ζα βξίζθεηαη ππφ ηελ πξνζηαζία
Μνπ. Θα αλαιάβσ Δγψ ηελ θξνληίδα ηνπ. Σα άιια ηκήκαηα ηα
θξνληίδνπλ νη ππνπξγνί Μνπ». Ση απνθάιπςε!
Μηα θνξά, ηαμίδεπα κε ην νπάκη κε απηνθίλεην. Έρνληαο δηαβάζεη
θάπνηεο ςεπδείο αλαθνξέο γηα Δθείλνλ, πιεγψζεθα θη έηζη Σνλ
ξψηεζα: «νπάκη, πξνζεχρνκαη λα κελ επηηξέπεηο ζηνπο αλζξψπνπο
λα κηινχλ άζρεκα ή λα γξάθνπλ ςεπδή πξάγκαηα γηα έλα». Ο
ππέξνρνο θαη απφιπηα απνζπαζκέλνο Γάζθαινο κνχ απάληεζε: «ε
πξνζεπρή ζνπ είλαη ιάζνο. Γελ είλαη ζσζηφ λα πξνζεχρεζαη έηζη.
πσο αθξηβψο εζχ έρεηο ηελ ειεπζεξία λα Με ιαηξεχεηο, έηζη θαη νη
άιινη έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα Με επηθξίλνπλ. Γελ επεξεάδνκαη νχηε
απφ ηνπο επαίλνπο νχηε απφ ηηο θαηεγφξηεο. Δγψ θάλσ ην έξγν Μνπ
θαη δσ ηελ δσή Μνπ. Δίκαη πάληνηε ηέιεηνο. Δίκαη αγάπε. Κηλνχκαη κε
θίλεηξν κφλν ηελ αγάπε. Γελ θάλσ ηίπνηα πνπ κπνξεί λα βιάςεη ή λα
πιεγψζεη ηνπο αλζξψπνπο. Καλείο δελ κπνξεί λα Με βιάςεη ή λα Με
πιεγψζεη. Γελ κπνξείο λα πξνζεχρεζαη ζ‟ Δκέλα λα ζηεξήζσ ηελ
ειεπζεξία ησλ άιισλ». Οπφηε, Σνλ ξψηεζα: «νπάκη, κπνξψ λα
πξνζεχρνκαη ψζηε ε θξηηηθή γηα έλα λα κελ κε αγγίδεη;» Κη Δθείλνο
κνπ απάληεζε: «Ναη, κπνξείο λα πξνζεχρεζαη γη‟ απηφ.»
Έλα άιιν εξψηεκα πνπ Σνπ έζεζα ήηαλ: «Πψο ζα ζσζνχλ νη θαθνί
άλζξσπνη απφ ην θαχιν θχθιν ηεο θαθίαο;» Δθείλνο απάληεζε,
«Καηέβεθα γηα λα ζψζσ φζνπο έρνπλ παξαδνζεί ζ‟ Δκέλα. Αθφκε θαη
αλ θάπνηνη πξνζεπρεζνχλ κία κφλν θνξά κέζα απφ ηελ θαξδηά ηνπο
κε πιήξε παξάδνζε ζ‟ Δκέλα θαη δεηήζνπλ λα ηνπο ζψζσ, ζα ηνπο
δερηψ θαη ζα ηνπο βγάισ έμσ απφ ηνλ θαχιν θχθιν ησλ πξάμεψλ ηνπο
θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο θαη απφ ηνλ θχθιν ηεο γέλλεζεο θαη ηνπ
ζαλάηνπ. Μάιηζηα, κεξηθνί άλζξσπνη πνπ δελ θαηαλννχλ ηελ αγάπε
Μνπ, αλαξσηηνχληαη γηα πνην ιφγν λα δίλσ θαηαθχγην ζηνπο
ακαξησινχο. Αλ, φκσο, δε δερηψ Δγψ ηνλ ακαξησιφ γηα λα ηνλ
κεηακνξθψζσ, πνηνο άιινο ζα ην θάλεη;»
Μέρος 2

ο

Σα αθφινπζα απνζπάζκαηα απφ ηηο επηζηνιέο πνπ κνπ έζηεηιε
δείρλνπλ πφζν πνιχ, ην Θείν ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο καζεηέο Σνπ θαη
ηελ εηθφλα ηνπο ζηα κάηηα ηνπ θφζκνπ:
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Σν 1982, φηαλ νη καζεηέο είραλ αλαιάβεη λα αλεβάζνπλ ην
ζεαηξηθφ έξγν «Μπάηδα Γθνβίληακ» κπξνζηά ζ‟ έλα κεγάιν
αθξναηήξην, ν νπάκη κπήθε ζηνλ θφπν λα γξάςεη νξηζκέλεο
ιεπηνκεξείο νδεγίεο: «Δίλαη επηζπκεηφ, ηα παηδηά ηεο ζεαηξηθήο
παξάζηαζεο, λα θξαηνχλ ζηα ρέξηα ηνπο, φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ, ηα
δηάθνξα κηθξναληηθείκελα πνπ ρξεηάδνληαη ζην έξγν. Γειαδή, έλα
πηάην πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ ηεξέα, ην ηεξφ βηβιίν απφ μεξά θχιια
θνθθνθνίληθα, έλα κπαζηνχλη, έλα γακπξηάηηθν παιηφ, κεξηθά ληφηη,
θιπ. Δπίζεο, θαιφ ζα ήηαλ λα κεηαθεξζεί θαη ε ιεπθή νζφλε πνπ
έρνπκε, κήπσο θαη ρξεηαζηεί. Έρσ θαλνλίζεη γηα ην ηνπξκπάλη πνπ
ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν πινχζηνο θχξηνο. Τπάξρνπλ επηά ή νθηψ
κπαζηνχληα ζηε βεξάληα ηνπ πξψηνπ νξφθνπ. Ο Μπηκεζβάξ ην
γλσξίδεη. Ο Ραληαθξίζλα ιέεη φηη θπιάζζνληαη θάησ απφ ην
θξεββαηάθη, ζηε βεξάληα. πιιέμηε ηα φια απηά θαη παξαδψζηε ηα
ζηνλ Υίξνθ. Δίλαη πηζαλφ ην ιεσθνξείν λα έξζεη ζηηο 12 ή ζηηο 13
ηνπ κήλα. Ζ πξφβα ηνπ έξγνπ κπνξεί λα γίλεη εδψ ζηηο 13, 14 θαη
ζηηο 15. ηηο 15, ζα δσ θη Δγψ ην έξγν. Εεηήζηε ηνπο λα θνπξεπηνχλ
θαη λα πεξηπνηεζνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Θα ηνπο παξαθνινπζήζνπλ
ρηιηάδεο άλζξσπνη. Αθφκα θαη ζ‟ απηφ ηνλ ηνκέα, σο καζεηέο ηνπ
νπάκη, ζα πξέπεη λα δίλνπλ ην θαιφ παξάδεηγκα. Πείηε ηνπο λα
είλαη πξνζεθηηθνί θαη λα θξνληίζνπλ λα πάξνπλ φια ηα απαξαίηεηα
θνζηνχκηα γηα ηνπο ξφινπο ηνπο ζην έξγν».
Σν επφκελν γξάκκα γξάθηεθε αθνχ παίρηεθε ην έξγν θαη δείρλεη
πψο ν Αβαηάξ απνιακβάλεη αλζξψπηλα φιε ηελ επηηπρία θαη ηελ
ραξά ησλ καζεηψλ: «Υζεο, ην ζεαηξηθφ έξγν ήηαλ πάξα πνιχ
σξαίν. Ήηαλ πνιχ θαιχηεξν απφ φ,ηη ήηαλ ζηε Βνκβάε. Οη καζεηέο
έπαημαλ θαιά. Ο Κπβεξλήηεο κνίξαζε δψξα ζε φινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο. Σηο ππφινηπεο ιεπηνκέξεηεο ζα ζνπ ηηο πνπλ νη
ζπνπδαζηέο».
Σν παξαθάησ απφζπαζκα πεξηέρεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο
πξνο έλαλ θαιφ δάζθαιν θαη απνθαιχπηεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ
νπάκη, απφ ηνπο δαζθάινπο Σνπ:
«Μαδί κε ηνπο ηδαληθνχο καζεηέο, νη ηδαληθνί δηδάζθαινη
κπνξνχλ λα θάλνπλ ην θνιέγηφ καο θαιχηεξν θαη απφ ηνλ
παξάδεηζν. Ζ είδεζε πνπ αθνχζηεθε, «αλ ππάξρεη άιινο
παξάδεηζνο εθηφο απφ ηα Ηδξχκαηα άηπα άη», πξέπεη λα θηάζεη
ζε θάζε ζπίηη. Δίλαη αλάγθε νη εθπαηδεπηηθνί, έζησ θαη έλαο κηθξφο
αξηζκφο ηνπο, λα αιιάμνπλ ηνλ ιαλζαζκέλν ηξφπν ζθέςεο ηνπο.
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Μφλνλ έηζη ζα εμαγηάζνπλ ηελ δσή ηνπο θαη ζα βνεζήζνπλ ηνπο
καζεηέο ηνπο. Με λνκίδεηε φηη ε δσή πξννξίδεηαη κφλν ζην λα
θεξδίδεηε πεξηζζφηεξα ρξήκαηα, θαηαζηξέθνληαο ηηο δσέο ζαο θαη
ηηο δσέο ησλ άιισλ. Απηά ηα πηζηεχνπλ νη άλζξσπνη πνπ δελ
θαηαλννχλ ηελ νπζία ηεο εθπαίδεπζεο. Μφλν απηφο, πνπ
πξνζπαζεί γηα ηελ βειηίσζε θαη ην θαιφ ησλ ζπνπδαζηψλ, είλαη
πξαγκαηηθφο δάζθαινο. Γηαθνξεηηθά, είλαη παιηάλζξσπνο.
Ζ εθπαίδεπζε δελ είλαη εκπφξεπκα πξνο αγνξαπσιεζία.
Δθπαίδεπζε ζεκαίλεη κνίξαζκα θαη κεηάδνζε γλψζεο. Πξέπεη
θαλείο λα εθαξκφζεη ηηο δηδαζθαιίεο ζηελ πξάμε, λα ηηο βηψζεη θαη
λα βνεζήζεη θαη ηνπο άιινπο λα ηηο βηψζνπλ. Ζ πξαγκαηηθή
εθπαίδεπζε δελ απνθηηέηαη νχηε κε απιή αθξφαζε νχηε κε
απνζηήζηζε. Πξέπεη λα ηελ εθαξκφζεηε ζηελ πξάμε θαη λα ηελ
κνηξαζηείηε κε ηνπο άιινπο. Πξέπεη λα μεξηδψζεηε ηελ λφζν ηεο
άγλνηαο θαη ηνπ άγρνπο (Asanthi) θαη λα δηαζθαιίζεηε φηη νη ελ ιφγσ
αζζέλεηεο δελ ζα μαλαεκθαληζηνχλ. Οη καζεηέο είλαη φπσο ν
ρξπζφο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα έρνπλ εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα ηνπο
ελζαξξχλνπλ θαη ζα ηνπο εκπλένπλ. Δάλ νη δάζθαινη δελ κπνξνχλ
λα αληαπνθξηζνχλ, ηφηε νχηε νη ίδηνη νχηε νη καζεηέο ηνπο ζα είλαη
επηπρηζκέλνη. Δπνκέλσο, ηη αμία έρεη λα επαλαιακβάλνπλ κεραληθά
νη δάζθαινη ηα πεξηερφκελα ησλ βηβιίσλ ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπο;
Έλαο καζεηήο είλαη γηνο ηεο επηζπκίαο γηα ηνλ παηέξα ηνπ, αιιά
γηνο ηεο αγάπεο γηα ην δάζθαιφ ηνπ. Μφλν φπνηνο γλσξίδεη απηή
ηελ αιήζεηα θαη πξάηηεη αλάινγα, είλαη ζσζηφο δάζθαινο. Έηζη δελ
είλαη;
Μέρος 3ο: Μήλσκα
Αγαπεηέ Ναληδνπληάγηα: Γέμνπ ηηο επινγίεο Μνπ. Ζ θαιχηεξε
κέζνδνο γηα ηελ δηάδνζε ηεο θηινζνθίαο ηεο Βεληάληα είλαη λα ηελ
βηψλεηο. Γελ ππάξρεη άιιε βαζηιηθή νδφο.
Εήζε κέζα ζην Θεφ θαη φια ζα είλαη εληάμεη. Κάλε θη άιινπο λα
δνπλ κέζα ζην Θεφ. ια ζα πάλε θαιά. Πίζηεςε απηή ηελ αιήζεηα.
Θα ζσζείο.
Σφζν ζην κηθξφηεξν ζθνπιήθη φζν θαη ζηελ πςειφηεξε
αλζξψπηλε χπαξμε, είλαη παξνχζα ε ίδηα ζεία θχζε. Σν ζθνπιήθη
απνηειεί ηε ρακειφηεξε κνξθή, είλαη εθεί φπνπ ε ζεφηεηα έρεη
επηζθηαζηεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ ςεπδαίζζεζε (Μάγηα), ελψ ν
άλζξσπνο είλαη ε πςειφηεξε κνξθή, εθεί φπνπ ε ζεφηεηα έρεη
ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011  60

επηζθηαζηεί ιηγφηεξν. Μέζα ζηα πάληα ελππάξρεη ε ίδηα ζεφηεηα θαη
κέζα απφ απηήλ πεγάδεη ε βάζε ηεο εζηθήο.
Δπηβεβαηψζηε ηελ Θεφηεηά ζαο. Ζ κηθξή θνχζθα ζα ζθάζεη θαη
ζα βξεη ηνλ εαπηφ ηεο ζε νιφθιεξν ηνλ σθεαλφ. Δίζηε ην ζχλνιν, ην
άπεηξν, ην Παλ.
Δίζηε ν ίδηνο ν Θεφο, ν αγηφηεξνο ησλ αγίσλ. Ο θφζκνο δελ είλαη
ηα πάληα. Δζείο είζηε ην Παλ ηνπ Παληφο, ε Αλψηαηε Γχλακε, πνπ
θακηά ιέμε δελ κπνξεί λα ηελ πεξηγξάςεη, θαλείο, νχηε θαη ν λνπο.
Δίζηε ην γλήζην «Δγψ Δηκί». Ο παξάδεηζνο ππάξρεη κέζα ζαο. Μελ
αλαδεηάηε ηελ επηπρία ζην ρψξν ησλ αηζζήζεσλ. Αληηιεθζείηε φηη ε
επηπρία ππάξρεη κέζα ζαο.
Με ηηο επινγίεο Μνπ
ξη άηπα άη Μπάκπα
24/4/1974
Μέρος 4ο
Ζ επηζηνιή πνπ αθνινπζεί δείρλεη ηελ αγάπε θαη ηελ έλλνηα πνπ
έρεη ν νπάκη γηα ηνπο πλεπκαηηθνχο αλαδεηεηέο:
«Γηα ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη δεζκεχνληαη απφ ηηο ηξεηο
πξνδηαζέζεηο, ην λα δεηο πιεζίνλ ηνπ άη (άη άλληληη) είλαη
κεγαιχηεξνο ζεζαπξφο θη απφ ηνλ ίδην ην ζεζαπξφ ηεο Θεφηεηαο.
Γπζηπρψο, απηνί δελ ην γλσξίδνπλ θαη δελ αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία
ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη γη απηφ αζρνινχληαη κε ηελ εγθφζκηα
δσή. Δίζηε πνιχ ηπρεξνί. Σν ζψκα πνπ έρεηε ηψξα, είλαη ε
αληακνηβή πνπ θεξδίζαηε κεηά απφ πνιιέο επαλαγελλήζεηο. Οη
εγθφζκηεο απνιαχζεηο είλαη ζηηγκηαίεο. Ζ θσηηά δελ κπνξεί λα
ζβήζεη ξίρλνληαο θαχζηκε χιε. ρη κφλν δελ κπνξεί λα ζβήζεη,
αιιά φζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα θαχζηκα, ηφζν κεγαιχηεξε ε έληαζε
ηεο θσηηάο. Έηζη θαη νη εγθφζκηεο επηζπκίεο. πνηνο θαη αλ είλαη ν
αξηζκφο ησλ γελλήζεσλ πνπ απνιαχζαηε, νη επηζπκίεο ζαο, αλ θαη
παιηέο θαη μεζσξηαζκέλεο, εκθαλίδνληαη λέεο θάησ απφ ηελ
επίδξαζε ηεο ςεπδαίζζεζεο (Μάγηα). Υξεζηκνπνηήζηε ην ζψκα
ζαο γηα λα εθπιεξψζεηε ηα θαζήθνληά ζαο θαη ηελ θαξδηά ζαο γηα
λα απνιαχζεηε ην αξσκαηηθφ λέθηαξ ηεο αγάπεο ηνπ Μπάκπα.
Δπσκηζηείηε ηηο νηθνγελεηαθέο επζχλεο ζαο θαη αθηεξψζηε ηνλ λνπ
ζαο ζην Θεφ ... Ο δξφκνο απηφο δελ είλαη νχηε θαθφο νχηε ζηξαβφο.
Μφλν εζείο γλσξίδεηε ην λνπ ζαο. Σί γλσξίδνπλ νη άιινη; Άλζξσπνη
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πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ην δηθφ ηνπο λνπ, πψο κπνξνχλ
λα θαηαλνήζνπλ ηελ ππεξβαηηθή αξρή;
Ο θφζκνο θαίλεηαη αλάινγα κε ην ρξψκα ησλ γπαιηψλ πνπ
θνξάεη θαλείο. Βεβαηψζνπ φηη ε φξαζή ζνπ είλαη θαιή. Αιιά δελ
ρξεηάδεηαη λα πηθξαίλεζαη απφ ηηο απφςεηο ησλ άιισλ. Γηαθνξεηηθνί
άλζξσπνη έρνπλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηνλ θφζκν. Ζ θαξδηά
ζνπ είλαη εληειψο αγλή. Δίλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαξδηά
ηνπ άη. Γελ κπνξείο λα βξεηο θαιχηεξν κνλνπάηη απηή ηελ επνρή
Κάιη. Έρεηο απιφρεξε ηελ αγάπε θαη ηελ ράξε ηνπ άη...
Μεηαβίβαζε ηηο επινγίεο Μνπ ζηε ζχδπγν θαη ζηα παηδηά ζνπ.
Έξρεηαη ε ενξηή Νηάζαξα, πνπ θέξλεη επδαηκνλία θαη ραξά. Υαξείηε
ηελ θαη πξνζθέξεηε ηελ θαξδηά ζαο ζην Θεφ. Μπάκπα».
Απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα κπνξεί θαλείο λα αληηιεθζεί φηη
ν νπάκη ζέιεη λα καο θάλεη φινπο πλεπκαηηθνχο αλαδεηεηέο. Μαο
δηεπθξηλίδεη, καο επηβεβαηψλεη, καο παξαθηλεί, καο ελζαξξχλεη θαη
καο εκπλέεη, ψζηε λα έρνπκε κηα ζηάζε αθνζίσζεο ζηελ θαξδηά
καο.
Ο θφξνο ηηκήο κνπ γηα ηνλ άη ζα ήηαλ ειιηπήο αλ δελ
αλαθεξφκνπλ, έζησ θαη ελ ζπληνκία, ζην ηη έρεη θάλεη, σο Μεηέξα
άη, γηα κέλα. Με πιεκκχξηζε κε ηε ράξε Σνπ θαη κε δξφζηζε κε ηελ
αγάπε Σνπ. Κάπνηε κνπ πινπνίεζε έλα δαρηπιίδη κε δχν δηακάληηα
ην έλα απέλαληη ζην άιιν θαη κνπ δήηεζε λα ην δείμσ ζηε γπλαίθα
κνπ - θπξίσο ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηακαληηψλ - θαη λα ηεο πσ φηη ην
έλα δηακάληη ζην δαρηπιίδη είλαη ν άη θαη ην άιιν εγψ. Σέηνηα είλαη
ε ζρέζε κνπ κε ην άη. ηαλ θάπνηε έλησζα ζπλεπαξκέλνο απφ ηελ
αγάπε Σνπ πνπ ζπκθψλεζε λα ηξππήζεη ηα απηηά ηεο κηθξφηεξεο
θφξεο κνπ θαη λα ηελ πάξεη ζην ζρνιείν, Σνπ είρα εθθξάζεη ηελ
επγλσκνζχλε κνπ κε δάθξπα ζηα κάηηα. Σφηε κνπ είπε φηη είρε έξζεη
γηα λα ππεξεηήζεη ηνπο πηζηνχο Σνπ θαη φηη δελ είρε θακία άιιε
εξγαζία θαιχηεξε απφ απηήλ!
Μνπ έκαζε πψο λα Σνλ αγαπψ, πψο λα Σνλ ππεξεηψ, πψο λα
Σνπ δίλσ ραξά. Μνπ έδσζε ακέηξεηεο επθαηξίεο λα αζθήζσ ηνλ
εαπηφ κνπ θαη λα Σνλ ππεξεηήζσ νιφςπρα ζην Παλεπηζηήκηφ Σνπ,
σο θαζεγεηήο θαη ππεχζπλνο εμεηάζεσλ. Σν κήλπκά Σνπ πξνο
εκέλα ήηαλ λα εθαξκφζσ ζηελ πξάμε ηελ πλεπκαηηθφηεηα θαη λα
ιπηξσζψ απφ ηνλ θχθιν ηεο γέλλεζεο θαη ηνπ ζαλάηνπ.
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H ΖΥΩ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΓΑΠΖ ΣΟΤ ΜΠΑΓΚΑΒΑΝ:
ΜΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ
ηνπ Γξ. Keki Mistry

Μ

εηά απφ 46 ρξφληα, θαζψο θνηηάδσ πίζσ ζην παξειζφλ,
κέλσ άλαπδνο γηα ην πφζν πξνλνκηνχρνο ήκνπλ πνπ
βίσζα έλα «Φαηλφκελν», φκνην ηνπ νπνίνπ ε
αλζξσπφηεηα ίζσο λα κελ έρεη πάιη ηελ επθαηξία λα
βηψζεη γηα αηψλεο.
Σν γεγνλφο φηη γελλήζεθα ηελ ίδηα επνρή πνπ ν Μπαγθαβάλ ξη
άηπα αη Μπάκπα πεξπάηεζε πάλσ ζ‟ απηή ηελ γε, ην φηη ήηαλ
γξαπηφ κνπ λα Σνλ ζπλαληήζσ, ην φηη κπφξεζα λα Σνπ κηιήζσ, λα
αγγίμσ ηα άγηα πφδηα Σνπ θαη ην φηη κνπ κίιεζε θαη έπαημε κε ηα
παηδηά κνπ φηαλ ήηαλ κηθξά, ην φηη επιφγεζε ην ζπίηη καο ηφζεο
θνξέο θαη πνπ κε επγέλεηα έηξσγε καδί καο, φιεο απηέο νη
αλακλήζεηο έξρνληαη θαη μαλάξρνληαη ζην λνπ κνπ, θαζψο
ζπλεηδεηνπνηψ πφζν ηπρεξνί ήκαζηαλ - πφζν ηπρεξνί είκαζηε φινη
καο - κε ην λα έρνπκε κνηξαζηεί ην ίδην θνκκάηη γεο καδί Σνπ.
Θασκαηοσργή Θεραπεία ελός Όγθοσ ζηο Λαηκό
Ζ Υάξε Σνπ καο ηξάβεμε θνληά Σνπ. Οη πξνζθιεηήξηεο θάξηεο πνπ
ρξεζηκνπνηεί γηα λα καο θαιέζεη έρνπλ πνηθίιεο κνξθέο. Οη δηθέο
κνπ ήξζαλ κε ηε κνξθή ελφο φγθνπ ζε κέγεζνο κπάιαο ηνπ γθνιθ
ζην ιαηκφ, εηδηθφηεξα ζην ξηλνθάξπγγα. Γελ κπνξνχζα λα
μαπιψζσ θαη λα θνηκεζψ, δελ κπνξνχζα λα κηιήζσ νχηε θαη λα
θάσ. Έηζη, φηαλ έγηλε ε δηάγλσζε, πξνγξακκαηίζηεθε θαη ην
ρεηξνπξγείν. Σν επαθφινπζν ελφο ηέηνηνπ ρεηξνπξγείνπ είλαη φηη
πξέπεη θαλείο λα κάζεη λα κηιάεη απφ ηελ αξρή θαη, κάιηζηα, κε
αβέβαην ην απνηέιεζκα ζρεηηθά κε ηνλ παξαγφκελν ήρν. Πεξηηηφ λα
ζαο πσ φηη ν πνιπεχζπιαρλνο άη κε θάιεζε θαη, κφλν κε έλα
λεχκα Σνπ, κε γηάηξεςε! Μαδί κε ηνλ φγθν, εμαθαλίζηεθαλ θαη φια
ηα ζπκπηψκαηα. Αξγφηεξα, απηφ επηβεβαηψζεθε θαη απφ ηνλ εηδηθφ
πνπ πξσηχηεξα κε είρε εμεηάζεη. Ζ μαθληθή εμαθάληζε κηαο
νξγαληθήο κάδαο, ελφο θαξθηληθνχ φγθνπ, απνηειεί κπζηήξην γηα ηελ
ηαηξηθή θαη ηελ θπζηθή επηζηήκε. Μπνξεί λα εμεγεζεί κφλν ζην
ζετθφ θφζκν. Ζ νηθνγέλεηά κνπ θη εγψ αηζζαλφκαζηε αλεθηίκεηα
επινγεκέλνη θαη βαζχηαηα επγλψκνλεο.
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Σν δηθφ κνπ ζπκβάλ δελ είλαη ην κνλαδηθφ. Απφ ηνλ Βνξξά έσο
ηνλ Νφην, απφ ηελ Αλαηνιή έσο ηελ Γχζε, φρη κφλν ζηελ Ηλδία αιιά
θαη ζε φιν ηνλ θφζκν, είλαη πάξα πνιιά ηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ
απνηειέζεη ηηο «πξνζθιεηήξηεο θάξηεο Σνπ» θαη πνπ έρνπλ
θαηαγξαθεί θη επηβεβαησζεί. Σν πην ζεκαληηθφ, φκσο, είλαη ε
εζσηεξηθή κεηακφξθσζε. ηγά αιιά ζηαζεξά, κε ηε Υάξε Σνπ,
θάζε άηνκν κεηακνξθψλεηαη ζε θαιχηεξν άλζξσπν.
Ζ Εφή Σοσ είλαη ηο Μήλσκά Σοσ
Θα Σνλ ραξαθηήξηδα σο ππφδεηγκα «Οηθνπκεληθνχ Αλζξψπνπ»
εμαηηίαο ηεο θνηλσληθήο Σνπ πξνζθνξάο θαη ηεο δηάδνζεο ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ησλ αμηψλ γηα ηε δηακφξθσζε κηαο ζσζηήο
θνηλσλίαο πάλσ ζηε γε. Έρεη πεη πνιιέο θνξέο: «Αλ είζαη
Ηλδνπηζηήο, γίλε έλαο θαιφο Ηλδνπηζηήο, αλ είζαη Μνπζνπικάλνο,
γίλε έλαο θαιφο Μνπζνπικάλνο, αλ είζαη Υξηζηηαλφο, γίλε έλαο
θαιφο Υξηζηηαλφο, αλ είζαη Εσξνάζηξεο, γίλε έλαο θαιφο
Εσξνάζηξεο θαη νχησ θάζε εμήο…». Ο γλσζηφο Απζηξαιφο
ζπγγξαθέαο Υάνπαξλη Μάξθεη, ζην βηβιίν ηνπ «άη Μπάκπα
Αβαηάξ», ζηε ζειίδα 236 γξάθεη: «ην πιήζνο πνπ βξίζθεηαη γχξσ
απφ ην άη Μπάκπα, κπνξείο λα δηαθξίλεηο κέιε απφ φιεο ηηο
ζξεζθείεο ηνπ θφζκνπ. Πνηέ δελ πξνζπάζεζε λα πξνζειπηίζεη
θαλέλαλ ζε θάπνηα άιιε ζξεζθεία, αληηζέησο πξνζπαζεί λα θάλεη
ηνλ θαζέλα λα εκβαζχλεη θαη λα θαηαλνήζεη ηε δηθή ηνπ ζξεζθεία».
Ο Μπάκπα ιέεη φηη ζηε βάζε ππάξρεη ε ζξεζθεία ηεο θαξδηάο,
δειαδή ηεο αγάπεο, αιιά νη άλζξσπνη ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο
ηδηνζπγθξαζίαο θαη θχζεο ηνπο ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο σο πξνο ηνλ Θεφ. Έηζη πξνθχπηνπλ νη δηαθνξεηηθέο
κνξθέο ηεο ίδηαο ζξεζθείαο. Μαο έδεημε ηνλ δξφκν. Ζ δσή Σνπ είλαη
ην Μήλπκά Σνπ. Μπνξνχκε, άξαγε, λα ζηαζνχκε ζην χςνο καο θαη
λα εθπιεξψζνπκε ηελ Απνζηνιή Σνπ πάλσ ζηε γε;
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