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Η ΑΠΟΤΙΑ ΑΞΙΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΣΙΑ
ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΑ ΠΟΤ ΕΠΙΚΡΑΣΕΙ ΣΟΝ ΚΟΜΟ
ΤΟ ΦΩΣ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΕΝΩ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ
Σπνπδαζηέο!

Ο

άλζξσπνο ζήκεξα είλαη ζε θαηάζηαζε κεγάιεο ζύγρπζεο.
Ζ ιέμε ‘Θεόο’ κεηαθξάδεηαη κε πνιινύο ηξόπνπο. ύκθσλα
κε κία από ηηο εξκελείεο, Θεόο είλαη εθείλνο πνπ ππεξβαίλεη
ην ρξόλν.
Θεός εκαίλεη Φως
Ζ ιέμε Θεόο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζεκαίλεη θσο, ην νπνίν είλαη
παξόλ ζε όια ηα όληα. Οη πξόγνλνί καο πεξηέγξαςαλ ηνλ Θεό σο
ηελ πεγή ηνπ θσηόο, ηεο ιακπξόηεηαο θαη ηεο αθηηλνβνιίαο. Σν
θσο αιιάδεη ζε ζθνηάδη θαη ην ζθνηάδη αιιάδεη ζε θσο. Σν θσο θαη
ην ζθνηάδη δελ κπνξνύλ λα ζπλππάξρνπλ κέζα ζηνλ ίδην ρξόλν θαη
ρώξν. Σν θσο είλαη ε απνπζία (Ακπάβα) ηνπ ζθόηνπο θαη ην
ζθνηάδη είλαη ε απνπζία ηνπ θσηόο. Ακπάβα ζεκαίλεη κε ύπαξμε
θαη Μπάβα ζεκαίλεη ύπαξμε. Σν θσο ζπκβνιίδεη ηε γλώζε θαη ην
ζθνηάδη ηελ άγλνηα.
Ζ ιέμε Μπάβα έρεη πνιιέο έλλνηεο. Μία από απηέο είλαη ην
αίζζεκα κε ην νπνίν πξνζεύρεζηε ζηνλ Θεό. Αληίζηνηρα, ε
πξνζεπρή είλαη ηεζζάξσλ εηδώλ: Μπάβα Πξάξηαλα (πξνζεπρή κε
όιε ζαο ηελ θαξδηά), Λίια Πξάξηαλα (εμύκλεζε ηνπ ζετθνύ
παηρληδηνύ Σνπ), Γθνύλα Πξάξηαλα (πεξηγξαθή ησλ ηδηνηήησλ Σνπ)
θαη αλθίξηαλα Πξάξηαλα (εμύκλεζε ηνπ Θείνπ Ολόκαηόο Σνπ). Ο
άλζξσπνο κπνξεί λα βηώζεη ηε ζεηόηεηα αθνινπζώληαο έλα από ηα
ηέζζεξα απηά κνλνπάηηα. Πεγή όισλ απηώλ ησλ ηύπσλ πξνζεπρήο
είλαη ε θαξδηά ηνπ αλζξώπνπ.
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Ο Θεόο δελ δεη ζε θάπνηα μέλε γε. είλαη κέζα ζνπ.
Η ακαξηία δελ δεη θάπνπ αιινύ. βξίζθεηαη εθεί όπνπ έρεη
δηαπξαρζεί κηα αλάξκνζηε πξάμε.
(Πνίεκα ζηα Τέινπγθνπ)
Ούηε ε αμία νύηε ε ακαξηία δνπλ ζε θάπνηα μέλε γε. Δίλαη κέζα
ζαο. Σα πάληα ελππάξρνπλ κέζα ζην αλζξώπηλν ζώκα. Σν Άηκα
κέζα ζην Νηέρα (αλζξώπηλν ζώκα) νλνκάδεηαη Νηέρη (έλνηθνο).
Αληίζηνηρα, νλνκάδεηαη θαη αξίξη (έλνηθνο) δηόηη βξίζθεηαη κέζα ζην
αξίξα (ζώκα). Άιιν όλνκα πνπ θέξεη είλαη Κζεηξάγθληα (γλώζηεο
ηνπ αγξνύ), επεηδή ελνηθεί ζην Κζέηξα (ζώκα). «Σν ζώκα είλαη
λαόο θαη έλνηθνο είλαη ν Θεόο».1 To ζώκα (Νηέρα) είλαη λαόο θαη ε
ςπρή (Σδίβα) είλαη Θεόο (Νηέβα).
Η δωή ζ’ απηό ηνλ θόζκν είλαη παξνδηθή.
Τν ίδην ηα ληάηα θαη ηα πινύηε.
Παξνδηθά είλαη ε ζύδπγνο θαη ηα παηδηά.
Μόληκα είλαη κόλν ε αιήζεηα θαη ην θαιό όλνκα.
(Σηξνθή ζαλζθξηηηθνύ πνηήκαηνο)
Όια ηα Εγθόζκηα είλαη Παροδηθά
Σν αλζξώπηλν ζώκα, ηα δηάθνξα ζηάδηά ηνπ, ηα πιηθά αληηθείκελα,
ε επηπρία θαη ε δπζηπρία, είλαη όια εθήκεξα. Ζ ληόηε είλαη επίζεο
πξνζσξηλή. Γελ ππήξρε από ηελ αξρή θαη δελ ζα ππάξμεη
αξγόηεξα. Έξρεηαη θαη παξέξρεηαη ζαλ έλα πεξαζηηθό ζύλλεθν.
Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, γηα πόζν θαηξό έρνπκε ζηελ θαηνρή καο ην
ρξήκα; Ρέεη όπσο ην ηξερνύκελν λεξό θάησ από ηα πόδηα καο. Αο
ππνζέζνπκε όηη έρεηε έλα ραξηνλόκηζκα ησλ 100 ξνππηώλ θαη ιέηε
κε ππεξεθάλεηα: «Απηό ην ραξηνλόκηζκα ησλ 100 ξνππηώλ είλαη
δηθό κνπ.» Σόηε, ην ραξηνλόκηζκα ζα ζαο θνξντδέςεη, ιέγνληαο:
«Βξε, άκπαιε! Πόζν θαηξό λνκίδεηο όηη ζα είκαη καδί ζνπ; Σν κόλν
πνπ έρεηο λα θάλεηο είλαη λα παο κέρξη ηελ αγνξά θαη λα ςσλίζεηο
θάηη. Καη ηόηε ζα ζ’ εγθαηαιείςσ. Γελ πξόθεηηαη λα ’καη καδί ζνπ γηα
πάληα. Έρσ δεη πνιινύο ζαλ εζέλα. Καη ε δηθή κνπ κνξθή έρεη
αιινησζεί, δηόηη κ’ έρνπλ πηάζεη πνιιά ρέξηα.» ιεο νη κνξθέο
ππόθεηληαη ζε αιιαγή. Αθόκα θαη ε κνξθή ελόο ζθιεξνύ πιηθνύ
όπσο ε πέηξα ζα ππνβιεζεί ζε αιιαγή κε ηε ρξήζε. ινη
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γλσξίδνπκε πόζν κηθξό είλαη έλα κπξκήγθη. Αλ όκσο θνηηάμεηε
πξνζεθηηθά, ζα δείηε όηη θαη ηα κπξκήγθηα αθήλνπλ ρλάξηα, αθόκα
θαη πάλσ ζε κηα ζθιεξή επηθάλεηα, αλ θηλνύληαη πάλσ ηεο
ζπλερώο, ην έλα πίζσ από ην άιιν. ηαλ έλα πιηθό ηόζν ζθιεξό
όζν ε πέηξα θηάζεη λ’ αιιάμεη κνξθή, πόζν κάιινλ έλα
ραξηνλόκηζκα πνπ είλαη θηηαγκέλν από ραξηί!
Ζ επόκελε γξακκή ηεο ζηξνθήο ηνπ ζαλζθξηηηθνύ πνηήκαηνο
ιέεη: «Ζ γπλαίθα θαη ηα παηδηά ζνπ είλαη εμίζνπ παξνδηθά».2 Πόηε
ήξζαλ ηα παηδηά ζνπ; Ήξζαλ κήπσο καδί ζνπ ηελ ώξα πνπ
γελλήζεθεο; ρη. Πξηλ γελλεζείο, δελ είρεο παηδηά θαη κεηά ην
ζάλαηό ζνπ, δελ ζα είλαη πιένλ καδί ζνπ. Αληίζηνηρα, πξηλ
παληξεπηείο δελ είρεο γπλαίθα θαη όηαλ πεζάλεηο δελ ζα είλαη πιένλ
καδί ζνπ. Μόλν κεηά ην γάκν ζνπ, ιεο: «Απηή είλαη ε γπλαίθα κνπ.»
Παξνκνίσο, κόλν όηαλ γελλεζεί ν γηνο ζνπ, ιεο: «Απηόο είλαη ν γηνο
κνπ.» Πξηλ ην γάκν ζνπ, πνηνπο ζεσξνύζεο ζύδπγν θαη γην;
Καλέλαλ. Να γηαηί ιέλε: «Ζ γπλαίθα θαη ηα παηδηά ζνπ είλαη εμίζνπ
παξνδηθά.» Μνινληνύην, ππάξρνπλ δύν κόληκα πξάγκαηα ζ’ απηό
ηνλ θόζκν: «Ζ αιήζεηα θαη ην θαιό όλνκα είλαη κόληκα.»3 Ζ θαιή
θήκε ηνπ αλζξώπνπ παξακέλεη αθόκα θαη κεηά ην ζάλαηό ηνπ. «Ζ
αιήζεηα παξακέλεη αλαιινίσηε θαηά ηηο ηξεηο πεξηόδνπο ηνπ ρξόλνπ
– παξειζόλ, παξόλ θαη κέιινλ.»4 Ζ αιήζεηα είλαη παξνύζα πξηλ
γελλεζείο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ζνπ, αιιά θαη κεηά ην ζάλαηό
ζνπ. Δίλαη αλαιινίσηε. Ζ αιήζεηα είλαη κία, ρσξίο δεύηεξε.5
Αποκόλωζε εκαίλεη Επηθοηλωλία κε ηο Θεό
Ση είλαη απηό πνπ απνκέλεη ηειηθά ζηνλ άλζξσπν; Ζ αιήζεηα θαη
κόλν ε αιήζεηα. Ο Θεόο είλαη ε ελζάξθσζε ηεο αιήζεηαο. Ζ αιήζεηα
είλαη Θεόο. Δκπηζηεπηείηε, ινηπόλ, ηελ αιήζεηα. ηελ
πξαγκαηηθόηεηα, είζηε ε ελζάξθσζε ηεο αιήζεηαο. Απηό δελ είλαη
θάηη θαηλνύξγην ή θάηη πνπ πξέπεη λ’ αλαθαιπθζεί από ηελ αξρή. Ζ
αιήζεηα ζα εθδεισζεί κέζα ζαο, αλ θαζίζεηε ζε βαζηά ζησπή θαη
απνκόλσζε. Ση ζεκαίλεη ε ιέμε ‘απνκόλσζε’; Οη άλζξσπνη έρνπλ
ιαλζαζκέλε εληύπσζε γη’ απηή ηε ιέμε θαη ηελ παξεξκελεύνπλ κε
πνιινύο ηξόπνπο. Ννκίδνπλ όηη ην λα θάζεηαη θάπνηνο κόλνο ζ’ έλα
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δσκάηην κε θιεηζηέο πόξηεο θαη παξάζπξα, απηό απνηειεί
απνκόλσζε. Απηό δελ είλαη απνκόλσζε αιιά κνλαμηά. Άιινη πάιη
λνκίδνπλ, όηη ην λα θάζεηαη θάπνηνο θάησ από έλα δέληξν ζην
δάζνο ή κέζα ζε κηα ζπειηά ζην βνπλό, απνηειεί θαη απηό
απνκόλσζε. Γελ είλαη νύηε απηή ε ζσζηή έλλνηα ηεο απνκόλσζεο.
Απνκόλσζε ζεκαίλεη λα έξρεζηε ζε θνηλσλία κε ηνλ Θεό, όπνπ θαη
αλ βξίζθεζηε – ζηελ αγνξά, ζε κηα ζπλάληεζε ή κέζα ζε πνιύ
θόζκν. πνπ θη αλ είζηε, ν λνπο ζαο πξέπεη λα είλαη εζηηαζκέλνο
ζηνλ Θεό, ρσξίο λ’ απνζπάηαη από εγθόζκηα ή νηθνγελεηαθά
ζέκαηα. Απνκόλσζε είλαη πιήξεο θνηλσλία κεηαμύ πκώλ θαη ηνπ
Θενύ. Σίπνηα δελ πξέπεη λ’ απνζπά ηελ πξνζνρή ζαο από ηνλ
Θεό. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθή έλλνηα ηεο απνκόλσζεο. ,ηη θαη αλ
θάλεηε, αθόκα θαη αλ είζηε κέζα ζε ιεσθνξείν, ηξαίλν ή
αεξνπιάλν, ν λνπο ζαο πξέπεη λα είλαη πάληα εζηηαζκέλνο ζηνλ
Θεό.
Δλώ δηαινγίδεζηε ή ζηνράδεζηε ηνλ Θεό, κελ επηηξέπεηε ζε
ηίπνηα λ’ απνζπάζεη ην λνπ ζαο. Μόλν ηόηε ζα κπνξέζεηε λα έρεηε
ηελ εκπεηξία ηνπ ζετθνύ θσηόο. ’ έλα δάζνο, όηαλ ηα θιαδηά ησλ
δέληξσλ ηξίβνληαη ην έλα κε ην άιιν, δεκηνπξγνύλ θσηηά. Καηά ηνλ
ίδην ηξόπν, όηαλ ππάξρεη ζπλερήο θνηλσλία κεηαμύ Σδίβα θαη Νηέβα,
ζα επέιζεη ε εκπεηξία ηνπ θσηόο ηεο αγάπεο. Μηα ζάιαζζα ρσξίδεη
ηελ αγάπε ηνπ Θενύ από ηελ αγάπε ηνπ ελόο ζπδύγνπ γηα ηνλ
άιινλ, ησλ γνληώλ γηα ηα παηδηά, ηνπ ελόο αδειθνύ γηα ηνλ άιινλ
αδειθό. Ζ εγθόζκηα αγάπε είλαη ζηηγκηαία, εθήκεξε, πεξαζηηθή θαη
αζηαζήο. Ζ αιεζηλή αγάπε κεηαμύ πκώλ θαη ηνπ Θενύ είλαη
δηαξθήο, αλαιινίσηε θαη ρσξίο ίρλνο ςεπδαίζζεζεο. ηαλ θάπνηνο
είλαη πξνηθηζκέλνο κε έλα παξόκνην αιεζηλό θαη αηώλην αίζζεκα
αγάπεο, ζα θαηαθηήζεη θάζε είδνπο επηπρίαο θαη όια ζα είλαη θάησ
από ηνλ έιεγρό ηνπ. Γη’ απηό ην ιόγν ήηαλ πνπ ν Σπαγθαξάηδα είπε:
«Ω, Ράκα! Δάλ έρσ ηε δύλακε ηεο ράξεο νπ θαη νη ελλέα πιαλήηεο
ζα είλαη θάησ από ηνλ έιεγρό κνπ.» Ο Πνπξαληάξαληάζα είπε,
εμάιινπ: «Ση λόεκα έρνπλ ηα κάηηα πνπ δελ βιέπνπλ ηνλ Θεό; Πνην
ιόγν ύπαξμεο έρεη ε όξαζε πνπ δελ είλαη εζηηαζκέλε ζηνλ Θεό;»
Να τρεζηκοποηείηε ηης Αηζζήζεης ζας γηα λα βηώλεηε ηολ Θεό
Κάπνηε ν Κξίζλα εκθαλίζηεθε κπξνζηά ζηνλ νύξληαο ζαλ απιόο
βνζθόο θαη ηνλ ξώηεζε: «Πνύ πεγαίλεηο, θύξηέ κνπ;» Ο νύξληαο
ηνλ ξώηεζε κε ηε ζεηξά ηνπ: «Αγαπεηέ κνπ, κπνξώ λα κάζσ πνηνο
είζαη;» Ο Κξίζλα απάληεζε: «Δίκαη βνζθόο.» Ζ ιέμε ‘βνζθόο’ έρεη
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δύν έλλνηεο: Ζ κία είλαη ν βνζθόο πνπ νδεγεί έλα θνπάδη ζηε
βνζθή. Ζ άιιε είλαη ε έλλνηα ‘Γθνπάια’, πνπ ζεκαίλεη πξνζηάηεο
ησλ αγειάδσλ. Γθνπάια είλαη άιιν όλνκα γηα ηνλ Κξίζλα. Ο
Κξίζλα ηνλ ξώηεζε θαη πάιη: «Πνύ παο;» Καη ν νύξληαο
απάληεζε: «Αγαπεηέ κνπ, πεγαίλσ ζηελ Νηβάξαθα.» Ο Κξίζλα
είπε: «Γελ είλαη απηόο ν δξόκνο πνπ νδεγεί ζηελ Νηβάξαθα. Έια,
ζα ζνπ δείμσ.» Ο Κξίζλα ξώηεζε θαη πάιη ηνλ νύξληαο:
«Γλσξίδεηο πνηνο είκαη;» «Δζύ ν ίδηνο είπεο όηη είζαη βνζθόο,»
απάληεζε ν νύξληαο. Ο Κξίζλα ηνλ ξώηεζε κηα αθόκε θνξά:
«Ξέξεηο ηη είδνπο βνζθόο είκαη; Δίκαη ν Γθνπάια. Δζύ ζθνπεύεηο λα
παο σο ηελ Νηβάξαθα γηα λα ζπλαληήζεηο ηνλ Γθνπάια, όηαλ απηόο
βξίζθεηαη κπξνζηά ζνπ απηή ηε ζηηγκή. Θα απνθαηαζηήζσ ηελ
όξαζή ζνπ ώζηε λα κπνξέζεηο λα Με δεηο.» Ο νύξληαο απάληεζε:
«Ω Κξίζλα! Αλ θαη νη άλζξσπνη έρνπλ κάηηα, έρνπλ πξάγκαηη ράζεη
ηελ όξαζή ηνπο δηόηη δελ πξνζπαζνύλ λα δνπλ ηελ εμαίζηα κνξθή
νπ. ’ απηό ηνλ θόζκν, πόζνη άλζξσπνη ππάξρνπλ πνπ λα έρνπλ
κάηηα; Ση λόεκα όκσο έρεη; Πόζνη είλαη ζε ζέζε λα ε δνπλ; Καλείο!
Μνπ θηάλεη λα έρσ κάηηα γηα λα κπνξώ λα ε δσ. Οη άλζξσπνη
έρνπλ απηηά, αιιά είλαη θνπθνί ζηε κεισδία ηεο καγεπηηθήο ζετθήο
θινγέξαο νπ. Τπάξρεη θάπνηνο πνπ λα έρεη αθνύζεη ηε ζετθή νπ
θινγέξα; Καλείο! ηαλ έρσ κπξνζηά κνπ ηνλ Ίδην ηνλ Θεό, πώο
κπνξώ λα ιαρηαξώ ηελ απερζή εγθόζκηα δσή; Γελ ζέισ ηίπνηα απ’
όια απηά. ηαλ είζαη καδί κνπ ζαλ ην ίδην ην Μέξνπ (βνπλό από
ρξπζό), γηα πνην ιόγν λα ιαρηαξώ ηα κηθξνθέξκαηα; Ω, Γθνπάια!
Γελ είζαη έλαο ζπλεζηζκέλνο βνζθόο, ηώξα ην μέξσ. Δίζαη ν
Κξίζλα. ηνλ ήρν ησλ γιπθώλ νπ ιόγσλ, κπόξεζα λα νξακαηηζηώ
ηελ ζεζπέζηα κνξθή νπ.» Ο Θεόο πάληα κηιάεη ρακειόθσλα θαη
γιπθά.
Η νκηιία Τνπ, ηα κάηηα Τνπ θαη ε κνξθή Τνπ είλαη όια
γιπθά. Είλαη ν Κύξηνο ηεο γιπθύηεηαο θαη ε γιπθύηεηα
πξνζωπνπνηεκέλε.6
Να δείηε ζηολ Κόζκο τωρίς Προζθόιιεζε ζηα Εγθόζκηα
ια ηνπ Θενύ είλαη γιπθά. Ο Σνύιζηληάο ζπλέθξηλε ηα πόδηα, ηα
ρέξηα, ηα κάηηα θαη ην πξόζσπν ηνπ Θενύ κε ην ισηό. Γηα πνην
ιόγν; Πνύ αλαπηύζζεηαη ν ισηόο; Γελληέηαη ζηε ιάζπε θαη
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κεγαιώλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ. Γελ ηνλ αγγίδεη νύηε ε ιάζπε
κέζα ζηελ νπνία γελληέηαη, νύηε ην λεξό πάλσ ζην νπνίν επηπιέεη.
Μνινληνύην, δελ κπνξεί λα δήζεη νύηε ζηηγκή ρσξίο ηε ιάζπε θαη
ην λεξό. Καηά παξόκνην ηξόπν, γελληέζηε ζηε ιάζπε ησλ
πξνεγνύκελσλ ελζαξθώζεώλ ζαο θαη δείηε ζ’ έλα θόζκν πνπ
κνηάδεη κε λεξό. πσο ν ισηόο, πνπ δελ αγγίδεηαη νύηε από ηε
ιάζπε νύηε από ην λεξό, λα δείηε ηε δσή ζαο ρσξίο λα επεξεάδεζηε
από ηηο πξνεγνύκελεο δσέο ζαο, αιιά νύηε θαη από ηα εγθόζκηα.
Γελ πξέπεη λα επεξεάδεζηε από ην λεξό ηνπ Πξαπάληζα. Ση είλαη
Πξαπάληζα; ‘Πξα’ ζεκαίλεη εθδειώλσ θαη ην ‘Πάληζα’ ππνδειώλεη
ηα πέληε ζηνηρεία. Οπόηε Πξαπάληζα είλαη ε εθδήισζε ησλ πέληε
ζηνηρείσλ. Σα πέληε απηά ζηνηρεία βξίζθνληαη παληνύ όπνπ θαη αλ
πάηε, αθόκα θαη αλ θηάζεηε κέρξη ην θεγγάξη. Γελ κπνξείηε λα
ππάξρεηε ρσξίο απηά ηα πέληε ζηνηρεία. Μπνξεί λα δείηε ζ’ απηό ηνλ
θόζκν, αιιά δελ πξέπεη λα έρεηε θακηά πξνζθόιιεζε ζ’ απηόλ.
Τπάξρνπλ θπξίεο πνπ βάδνπλ θνιιύξην κε ηέηνην ηξόπν, πνπ λα κε
ζηάμεη ζηνπο βνιβνύο ησλ καηηώλ ηνπο. Σξώηε ιαδεξά θαγεηά
όπσο Παιάβ, Κνύξκα, θ.ιπ., ε γιώζζα ζαο όκσο δελ θνιιάεη.
Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, εγώ αλ θαη δσ ζ’ απηό ηνλ θόζκν, δελ
επεξεάδνκαη από απηόλ. Γελ κε επεξεάδνπλ ηα δίδπκα ησλ ελλνηώλ
επηπρία - δπζηπρία, πξνζθόιιεζε - απνζηαζηνπνίεζε, έλσζε ρσξηζκόο. Ζ ζρέζε κνπ κε όινπο είλαη ζην επίπεδν ηνπ Άηκα θαη
όρη ζην θπζηθό ή ην λνεηηθό επίπεδν. Ο λνπο ηνπ αλζξώπνπ νξίδεη
ηε ζρέζε ηνπ κε ηα αληηθείκελα απηνύ ηνπ θόζκνπ. ηξέςηε, ινηπόλ,
ηνλ λνπ ζαο πξνο ηνλ Θεό. Απηό ππνλνεί ε ιέμε ‘απνκόλσζε’.
Να θσιάηε ηελ Αγάπε θαη ηελ Αρεηή ζηελ Καρδηά ζας
Πνύ είλαη ν Θεόο; Βξίζθεηαη παληνύ. Γελ ππάξρεη κέξνο πνπ λα κε
βξίζθεηαη ν Θεόο. Σα πάληα ζ’ απηό ηνλ θόζκν είλαη εθθάλζεηο ηνπ
Θενύ. Οπόηε, δελ ππάξρεη αλάγθε λα ςάρλεηε εηδηθά γηα ηνλ Θεό. Ο
Θεόο ιάκπεη κέζα καο κε ηε κνξθή ηεο αιήζεηαο. Ζ αιήζεηα
αθνινπζεί ηελ αξεηή. πνπ ππάξρεη αιήζεηα θαη αξεηή, ππάξρεη
αγάπε. πνπ ππάξρεη αγάπε, δελ κπνξεί λα ππάξμεη βία. πνηνο
δεη ηε δσή ηνπ κε αιήζεηα, αξεηή, αγάπε θαη εηξήλε, δελ ζα ελδώζεη
πνηέ ζηε βία. Οπόηε, λα θπιάηε ηελ αιήζεηα, ηελ αξεηή, ηελ εηξήλε,
ηελ αγάπε θαη ηε κε βία (άηπα, Νηάξκα, άληη, Πξέκα θαη Αρίκζα)
κέζα ζηελ θαξδηά ζαο. Ζ γιώζζα ζαο λα ιέεη πάληα ηελ αιήζεηα,
ηα ρέξηα ζαο λα θάλνπλ ελάξεηεο πξάμεηο θαη ε θαξδηά ζαο λα
βηώλεη αγάπε. Σόηε ν λνπο ζαο ζα είλαη γεκάηνο γαιήλε. Απηό ζα
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έρεη σο απνηέιεζκα, ε βία λα κελ έρεη πιένλ ζέζε ζηε δσή ζαο.
Βαζηθά, όπνπ ππάξρεη αιήζεηα, αξεηή θαη αγάπε, δελ κπνξεί λα
ζπλππάξρεη ε βία. Πξέπεη λα απνβάιεηε ηε βία αθόκα θαη από ηηο
ζθέςεηο ζαο. Ζ αηηία ηεο ηόζεο βίαο πνπ θπξηαξρεί ζηνλ θόζκν
ζήκεξα, είλαη ε απνπζία αμηώλ. Πξώη’ απ’ όια, πξέπεη λα
θαιιηεξγήζεηε ηελ αγάπε. ηαλ έρεηε αγάπε, έρεηε ηα πάληα. Πνηέ,
ινηπόλ, λα κελ εγθαηαιείςεηε ηελ αγάπε. ε όιεο κνπ ηηο νκηιίεο, ε
αγάπε θαη ε αξεηή έρνπλ εμέρνπζα ζέζε. Γελ θάλσ νκηιία ρσξίο λα
κηιήζσ γη’ απηέο ηηο δύν. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε αγάπε θαη ε αξεηή
είλαη ε ίδηα ε αλάζα κνπ. πνην θαη αλ είλαη ην ζέκα ησλ νκηιηώλ
κνπ, ε αγάπε θαη αξεηή ζα πεξηιακβάλνληαη πάληα ζ’ απηέο.
Ζ θύξηα δηδαζθαιία ησλ Βεδώλ είλαη: «Να ιέηε ηελ αιήζεηα θαη
λα ζέηεηε ζ’ εθαξκνγή ηελ αξεηή.»7 Ο άλζξσπνο πξέπεη λ’
αθνινπζεί απηέο ηηο δύν αμίεο αλειιηπώο ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ.
Σπνπδαζηέο!
Μειεηάηε έλα ζσξό βηβιία θαη εηδηθεύεζηε ζε δηάθνξα ζέκαηα.
Μέρξη πνίνπ, όκσο, ζεκείνπ είζηε ζε ζέζε λα θπιάηε ηηο αξρέο ηεο
αγάπεο θαη ηεο αιήζεηαο ζηελ θαξδηά ζαο; Να θάλεηε ππεξεζία. Ση
είδνπο όκσο ππεξεζία πξέπεη λα θάλεηε; Δθείλε πνπ εμαιείθεη ην
εγώ ζαο. Γελ ππάξρεη ζέζε γηα επίδεημε ζηελ ππεξεζία ζαο. Πνιινί
από εθείλνπο πνπ αθνινπζνύλ ηε δηδαζθαιία κνπ πξνζεύρνληαη,
ιέγνληαο: «νπάκη, δώζε κνπ ην λνπ θαη ηε δύλακε λ’ αθνινπζώ ην
ζσζηό δξόκν.» Καηά ηε γλώκε κνπ, απηνί πνπ δεηνύλ θάηη ηέηνην,
δελ αθνινπζνύλ θαζόινπ ηηο δηδαζθαιίεο κνπ. Δίζηε πξνηθηζκέλνη
κε έλα θαιό λνπ, αιιά δελ ηνλ ρξεζηκνπνηείηε ζσζηά. Δδώ δελ
έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα ηξαπεδηθή ζπλαιιαγή ηύπνπ δνύλαη θαη
ιαβείλ. Ζ ηξνθή ζάο ζεξβίξεηαη ζην πηάην. Πώο όκσο ζα
ηθαλνπνηήζεηε ηελ πείλα ζαο αλ δελ ηε θάηε; Γύλακε ζα ιάβεηε
κόλν όηαλ θαηαλαιώζεηε ηελ ηξνθή. Δζείο όκσο δελ ηξώηε. Καηά
ζπλέπεηα, δελ απνθηάηε δύλακε θαη ζεσξείηε ηνλ εαπηό ζαο
αδύλακν θαη αβνήζεην.
Να ζέηεηε ζ’ Εθαρκογή Όζα αθούηε
Να ζέηεηε ζ’ εθαξκνγή θαη λα βηώλεηε όια όζα ζαο δηδάζθνληαη. Με
πνην ηξόπν ζέηνπλ νη άλζξσπνη απηέο ηηο δηδαζθαιίεο ζ’ εθαξκνγή;
Πεγαίλνπλ ζε κέξε ζξεζθεπηηθνύ ελδηαθέξνληνο πξνθεηκέλνπ λ’
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Sathyam Vada, Dharmam Chara.
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αθνύζνπλ νκηιίεο, δηδαθηηθέο ηζηνξίεο (Υάξη Κάηα) ή θείκελα
επιαβηθνύ πεξηερνκέλνπ. ζν αθνύλ, έρνπλ ην αίζζεκα ηεο
απνηαύηηζεο θαη ηεο απηαπάξλεζεο. Πόζν, όκσο, δηαξθνύλ απηά ηα
αηζζήκαηα απνηαύηηζεο θαη απηαπάξλεζεο; Δμαθαλίδνληαη κόιηο
ηειεηώζνπλ νη νκηιίεο. Γελ παξακέλνπλ κέζα ηνπο νύηε κέρξη λα
θηάζνπλ ζην ζπίηη ηνπο. Ση όθεινο κπνξνύλ λ’ απνθνκίζνπλ απηνύ
ηνπ είδνπο νη άλζξσπνη αθνύγνληαο απηέο ηηο νκηιίεο; Απιά θαη
κόλν ηηο αθνύλ, ρσξίο λα ηηο ζέηνπλ ζ’ εθαξκνγή. ηαλ ζέζεηε ζ’
εθαξκνγή απηά πνπ αθνύζαηε, ηόηε κόλν ζα έρεηε ην επηζπκεηό
απνηέιεζκα. ηαλ γεπηείηε ην θαγεηό, ηόηε ζα είζηε ζε ζέζε λα
γλσξίδεηε ηε γεύζε ηεο ηξνθήο, λα ηθαλνπνηήζεηε ηελ πείλα ζαο θαη
λ’ απνθηήζεηε δύλακε. Αλ δελ γλσξίδεηε ηε γεύζε θαη δελ πάξεηε
δύλακε, απηό ζα ζεκαίλεη απιά θαη κόλν όηη δελ θαηαλαιώζαηε ηελ
ηξνθή.
Απηά πνπ αθνύηε, λα ηα ζέηεηε ζ’ εθαξκνγή θαη λα η’
αθνκνηώλεηε. Λόγσ ηεο επίδξαζεο ηεο Δπνρήο Κάιη, όκσο, ε
παξαθνινύζεζε πλεπκαηηθώλ ζπγθεληξώζεσλ έρεη ζήκεξα
θαηαληήζεη θη απηό κόδα. Παληνύ έρνπκε κόδα θαη θακηά ζπκπόληα! 8
ηαλ θαιιηεξγήζεηε ζπκπόληα, δελ ζα ππάξρεη πιένλ ρώξνο γηα
κόδα. Αλ θάπνηνο ζαο ξσηήζεη: «Πνύ ήζνπλ;», απαληάηε: «Πήγα λ’
αθνύζσ ηελ νκηιία ηνύ ….» Αλ ζαο ξσηήζεη ηη ζπλέβε εθεί, ιέηε:
«Πνιιά ζπλέβεζαλ.» Αλ πάιη ζαο δεηήζεη λα ηνπ πείηε θάηη απ’ όζα
αθνύζαηε, εζείο απαληάηε όηη δελ ζπγθξαηήζαηε ηίπνηα. Γηα πνην
ιόγν ινηπόλ πήγαηε ζ’ απηή ηε ζπλάληεζε;
Ενύζε θάπνηε έλαο επηρεηξεκαηίαο πνπ παξαθνινπζνύζε
θαζεκεξηλά νκηιίεο πάλσ ζε θείκελα ηεο κπζνινγίαο. Ο νκηιεηήο
έδηλε έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο απηαπάξλεζεο θαη σζνύζε ηνπο
αθξναηέο λα θαιιηεξγήζνπλ απηό ην πλεύκα. Γέθα ρξόληα πέξαζαλ
θαη’ απηό ηνλ ηξόπν. Αξρίδνληαο κηα εηδηθή ζεηξά δηαιέμεσλ πνπ ζα
δηαξθνύζε κία εβδνκάδα, ν νκηιεηήο είπε θάπνηα ζηηγκή ζηνλ
επηρεηξεκαηία: «Καιό είλαη λα παξαθνινπζήζεηο απηή ηελ εηδηθή
ζεηξά θαζεκεξηλά κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο. Με ηε δηαθόςεηο
θαζόινπ. Αλ ηελ νινθιεξώζεηο κε επηηπρία, ζα έρεηο κεγάιν
όθεινο.» πλέπεζε όκσο ν επηρεηξεκαηίαο λα πξέπεη λα πάεη ζ’
έλα άιιν ρσξηό γηα κηα επείγνπζα δνπιεηά. Ρώηεζε ηνλ νκηιεηή αλ
κπνξνύζε λα ζηείιεη ην γην ηνπ ζηε ζέζε ηνπ γηα κηα θαη κόλε θνξά.
Σ.Μ.: Εδώ ο Σουάμι κάνει λογοπαίγνιο με ηις λέξεις fashion (μόδα) και
compassion (ζυμπόνοια).
8
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Ο νκηιεηήο είπε: «Ναη, ν γηνο ζνπ κπνξεί λα έξζεη λα
παξαθνινπζήζεη ηελ νκηιία.» ηαλ όκσο ν επηρεηξεκαηίαο πήγε
ζπίηη, ηνπ ήξζε κηα άιιε ζθέςε ζηνλ λνπ: «Ο νκηιεηήο δίλεη κεγάιε
έκθαζε ζην πλεύκα ηεο απηαπάξλεζεο ζηηο νκηιίεο ηνπ. Λέεη όηη ν
θόζκνο είλαη παξνδηθόο, όηη ηα πινύηε θαη ηα ληάηα είλαη εμίζνπ
παξνδηθά. Αλ ν γηνο κνπ η’ αθνύζεη όι’ απηά,
κπνξεί λα
θαιιηεξγήζεη ην πλεύκα ηεο απηαπάξλεζεο, λα ηα παξαηήζεη όια
θαη λα θύγεη από ην ζπίηη.» Καζώο ε ακθηβνιία άξρηζε λα
θαηαιακβάλεη ηνλ λνπ ηνπ, πήγε ζηνλ νκηιεηή λσξίο ην πξσί θαη ηνλ
ξώηεζε: «Κύξηε, νη νκηιίεο ζαο είλαη πνιύ θαιέο. Ση ζα θάλσ όκσο
εγώ, αλ ν γηνο κνπ, κεηά ηελ νκηιία ζαο, απαξλεζεί ηα πάληα θαη
θύγεη από ην ζπίηη;» Σόηε ν νκηιεηήο ηνύ είπε: «Παξαθνινπζείο ηηο
νκηιίεο κνπ επί δέθα ρξόληα ηώξα. ε ηη πνζνζηό έρεηο θαιιηεξγήζεη
ην πλεύκα ηεο απηαπάξλεζεο; Λεο ν γηνο ζνπ λα ηα εγθαηαιείςεη
όια αθνύγνληάο κε, κηα θαη κόλν θνξά; Γελ είλαη ηόζν απιό λ’
αλαπηύμεηο απηό ην πλεύκα ηεο απηαπάξλεζεο.»
Οη άλζξσπνη αθνύλ ηηο νκηιίεο κνπ εδώ θαη ρξόληα. Ούηε όκσο
κηα ζηάια απνζηαζηνπνίεζεο ή αθνζίσζεο δελ έρεη ξηδώζεη κέζα
ηνπο. ζν αθνύλ ηελ νκηιία, ληώζνπλ κεγάιε ραξά. Μόιηο όκσο
θύγνπλ από ην ρώξν ηεο νκηιίαο, μαλαγπξλνύλ ζην κεδέλ απ’ όπνπ
μεθίλεζαλ. Ση λόεκα έρεη λα παξαθνινπζεί θαλείο νκηιίεο επί ζεηξά
εηώλ; Οκηιίεο δίλσ θαζεκεξηλά. Δγώ κελ δελ αηζζάλνκαη θακία
έληαζε δίλνληαο ηελ νκηιία, εζείο όκσο ληώζεηε κεγάιε θνύξαζε
θαζώο ηελ αθνύηε. Φπιάηε έζησ θαη κηα δηδαζθαιία ζηελ θαξδηά
ζαο; Παξάιιεια, κνπ ιέηε: «νπάκη, ζέισ απηό, ζέισ ην άιιν…
Κάλε απηό γηα κέλα, θάλε ην άιιν…» Πώο κπνξώ λα ην θάλσ; Πώο
πεξηκέλεηε λα θηάζεηε ζηελ απειεπζέξσζε ρσξίο λα ζέηεηε θάηη ζ’
εθαξκνγή; Γελ ληξέπεζηε θαζόινπ λα κνπ δεηάηε ζπλερώο
πξάγκαηα; Έρεηε κεγάιν ζξάζνο λα κνπ ηα δεηάηε. Πόζν ζέηεηε ηηο
δηδαζθαιίεο κνπ ζ’ εθαξκνγή; Πξώη’ απ’ όια, πξέπεη λα
θαηαιάβεηε ην εμήο: Αθνύηε ηηο νκηιίεο κνπ εδώ θαη ρξόληα. Γελ
αζθείηε όκσο θαλέλα έιεγρν πάλσ ζηηο εγθόζκηεο αλαδεηήζεηο ζαο.
Αληίζεηα, απμάλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν θάζε κέξα. Καη δελ
θηάλεη κόλν απηό, αιιά κνπ δεηάηε λα ζαο θάλσ ην έλα θαη ην άιιν.
Να πξάηηεηε ζύκθσλα κε όζα ιέσ. Σόηε, εγώ από κέξνπο κνπ ζα
θάλσ ηα πάληα γηα ζαο, ρσξίο θαλ λα κνπ ην δεηήζεηε. ην λα
δεηάηε είζηε όιν παιεθαξηά… ζην λα ζέηεηε όκσο ν,ηηδήπνηε ζ’
εθαξκνγή, δελ είζηε παξά κεδεληθά!
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Ζ θαηάζηαζε όζσλ αθνινπζνύλ ηηο δηδαζθαιίεο κνπ ζήκεξα
είλαη ηέηνηα πνπ είλαη πάληνηε έηνηκνη γηα θαγεηό, αιιά πνηέ έηνηκνη
γηα δνπιεηά. Γελ αθνινπζνύλ θακία από ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο
δίδνληαη. Πξώη’ απ’ όια, πξέπεη λ’ αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο θαη λα
πξνζπαζείηε λα ζέηεηε ζ’ εθαξκνγή ηνπιάρηζηνλ κία ή δύν από
απηέο. Ζ πξαθηηθή είλαη νπζηώδεο. ια ηα ηεξά θείκελα, όπσο ε
Ρακάγηελα, ε Μαρακπάξαηα, ε Μπαγθαβάηα, ην Κνξάλη θαη ε
Βίβινο είλαη θείκελα πνπ πξέπεη θαλείο λα εθαξκόδεη θαη όρη απιά
λα δηαβάδεη (Παξάγηελα). Βαζηθά, ν ζθνπόο όισλ ησλ ηεξώλ
θεηκέλσλ όισλ ησλ ζξεζθεηώλ είλαη λα ηα ζέηεη θαλείο ζ’ εθαξκνγή
θαη όρη κόλν λα ηα κειεηάεη. Ζ πξαθηηθή είλαη θαηαθαλώο απνύζα ηε
ζεκεξηλή επνρή. Οη πην πνιινί άλζξσπνη δελ θάλνπλ ηίπνη’ άιιν
από ην λα δηαβάδνπλ ηα ηεξά θείκελα. Ση λόεκα έρεη λα δηαβάδεη
θαλείο ηε Ρακάγηελα ή ηελ Μπαγθαβάηα ή ηε Βίζλνπ αράζξαλάκα
ρσξίο λα ηε ζέηεη ζ’ εθαξκνγή; Απηό ην δηάβαζκα δελ είλαη παξά
κηα αλώθειε δξαζηεξηόηεηα. Ση όθεινο ζα απνθνκίζεη θαλείο
δηαβάδνληαο απιά απηά ηα θείκελα, αλ δελ ζέζεη ζ’ εθαξκνγή ηηο
δηδαζθαιίεο ηνπο; Έλα θνπηαιάθη αγειαδηλό γάια είλαη πην ρξήζηκν
από βαξέιηα νιόθιεξα γατδνπξίζηνπ γάια. Ζ πξαθηηθή ινηπόλ είλαη
πςίζηεο ζεκαζίαο.
Με θιπαξείηε αθαηάζρεηα. Ζ δσή ζαο λα είλαη ήξεκε. Μελ
θαιιηεξγείηε άζθνπεο ζρέζεηο. Να βνεζάηε όζνπο ρξεηάδνληαη
βνήζεηα. Πάληα λα βνεζάηε. Πνηέ λα κελ πιεγώλεηε. Καη κόλν απηή
ηελ αξρή λα ζέηεηε ζ’ εθαξκνγή, είλαη αξθεηό. Να κηιάηε πάληα
απαιά θαη κε γιπθύηεηα. Σόηε κόλν ε παξακνλή ζαο ζην Άζξακ, ε
παξαθνινύζεζε ησλ νκηιηώλ θαη ε κειέηε ησλ ηεξώλ θεηκέλσλ, ζα
έρεη έλα θαξπνθόξν απνηέιεζκα. Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δνπλ
ζην Άζξακ, αιιά δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζηνλ εαπηό ηνπο θαη
ζηνπο άιινπο. Ση λόεκα έρεη ηόηε ε παξακνλή ηνπο εδώ; Έξρεζηε
ζην Άζξακ επεηδή ζέιεηε λ’ απαιιαγείηε απ’ όια ηα πξνβιήκαηα
θαη ηηο έγλνηεο ζαο. Οη άλζξσπνη όκσο δεκηνπξγνύλ έλα ζσξό
πξνζθνιιήζεηο κέλνληαο εδώ. Σν Άζξακ είλαη ην κέξνο εθείλν πνπ
είλαη απαιιαγκέλν από πξνβιήκαηα (ξακ). Αλ ινηπόλ κέλεηε ζην
Άζξακ, ε δσή ζαο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλε από πξνβιήκαηα.
ηαλ δίλσ νκηιίεο θαζεκεξηλά, ελδέρεηαη λα επαλαιακβάλσ θάπνηα
πξάγκαηα. Απηό ην θάλσ ώζηε λα ηα ζηνράδεζηε θαη λα ηα ζέηεηε ζ’
εθαξκνγή.
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(ην ζεκείν απηό, ν Μπαγθαβάλ έθιεηζε ηελ Οκηιία ηνπ κε ην
Μπάηδαλ, «Ράκα Σδέηακ Ραγθνπξάκα Σδέηακ…»)
- Από ηελ Οκηιία ηοσ Μπαγθαβάλ ζηο Πραζάληη Νίιαγηακ,
ζηης 11 Ιοσιίοσ 1996.

ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΒΟΗΘΑΤΕ – ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗ ΒΛΑΠΤΕΤΕ
HELP EVER – HURT NEVER
- ΜΠΑΜΠΑ
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