Η ΑΤΡΑ ΣΗ ΑΝΙΔΙΟΣΕΛΟΤ ΑΓΑΠΗ
Ο θαζεγεηήο Φξαλθ Μπαξαλόθζθη (Frank Baranowski), ςπρνιόγνο θαη ζεξαπεπηήο
κέζσ ησλ πξνεγνύκελσλ δσώλ (regression therapist), εηδηθεύεηαη ζηελ έξεπλα
ζρεηηθά κε ηελ αύξα ησλ αλζξώπσλ θαη ηα ελεξγεηαθά πξόηππα πνπ πεξηβάιινπλ
όια ηα δσληαλά όληα. Δξγάδεηαη ζην παλεπηζηήκην ηεο Αξηδόλα. Δίλαη εηδηθόο ζηε
θσηνγξάθεζε ηεο αθηηλνβνιίαο ησλ βηνκαγλεηηθώλ πεδίσλ. Έρεη θσηνγξαθήζεη θαη
εξκελεύζεη ηηο αύξεο πνιιώλ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εμαηξεηηθά
επαίζζεηε θάκεξα Κίξιηαλ (Kirlian).
Ο
θαζεγεηήο
Μπαξαλόθζθη
είρε
δηαβάζεη πνιιά βηβιία ζρεηηθά κε ηνλ ξη άηπα
άη Μπάκπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη
εθείλνπ ηνπ άκηνπει αληβάηο (Samuel
Sandweiss) «άη Μπάκπα, ν Άγηνο θαη ν
Ψπρίαηξνο», θη αλαξσηηόηαλ αλ πξαγκαηηθά
ήηαλ δπλαηόλ λα ππάξρεη έλα ηέηνην άηνκν θαη
αλ όια απηά πνπ γξάθνληαη γη 'Απηόλ ήηαλ
αιεζηλά. Δθείλε ηελ επνρή, έγξαθε έλα βηβιίν
ζρεηηθά κε ηελ κεηελζάξθσζε ην νπνίν
βαζίδνληαλ ζε πεξηπηώζεηο θαη επξήκαηα
δηαθόξσλ κειεηώλ. Απηό πνπ ηνπ θέληξηζε πην πνιύ ην ελδηαθέξνλ ήηαλ ν
ηζρπξηζκόο ηνπ ξη άηπα άη Μπάκπα όηη ήηαλ ε κεηελζάξθσζε ηνπ ίξληη άη
Μπάκπα.
Σα Χξηζηνύγελλα ηνπ 1977, ν θαζεγεηήο Μπαξαλόθζθη ήηαλ θαιεζκέλνο ζε
έλα ζπίηη όπνπ έςαιιαλ Μπάηδαλ (ιαηξεπηηθά ηξαγνύδηα) θαη ε όιε δηαδηθαζία
βξηζθόηαλ ζε εμέιημε. Δπεηδή έλησζε μέλνο πξνο απηή ηελ κνξθή ιαηξείαο
απνζύξζεθε ζε έλα δσκάηην ζηνλ πάλσ όξνθν. Σελ ώξα πνπ αλαπαπόηαλ ήζπρα
ζην ζθνηεηλό δσκάηην, έλα θεξί πνπ βξηζθόηαλ πάλσ ζην ηξαπέδη μέζπαζε μαθληθά,
πξνο κεγάιε ηνπ έθπιεμε, ζε κηα θσηεηλή θιόγα.
Η θσηεηλή θιόγα θώηηζε κηα εηθόλα ηνπ ξη άηπα άη Μπάκπα πνπ
βξίζθνληαλ εθεί θνληά. Γελ κπνξνύζε λα θαηαιάβεη πνηνο ζα κπνξνύζε λα έρεη
αλάςεη ην θεξί. Ήηαλ κόλνο ηνπ ζην δσκάηην. Γελ άθνπζε θαλέλαλ ζόξπβν θαη θαλείο
δελ είρε κπεη κέζα. Πώο ζα κπνξνύζε κηα θιόγα λα εκθαλίδεηαη μαθληθά ζην θπηίιη
ηνπ θεξηνύ; Κνίηαμε ηελ εηθόλα ε νπνία ηνλ επεξέαζε πάξα πνιύ. Έκνηαδε ζαλ λα
δηείζδπε κέζα ηνπ θαη λα ηνλ πξνθαιεί. Γηα έλαλ άλζξσπν ηεο επηζηήκεο, ην
πεξηζηαηηθό απηό ήηαλ εληειώο αλεμήγεην.
Μεηά απ’ απηήλ ηελ εκπεηξία πνπ είρε κε ην θεξί, ε ζθέςε ηνπ ξη άηπα άη
Μπάκπα ηνλ θπξίεπε γηα έλα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Απνθάζηζε ινηπόλ λα πάεη
ζηελ Ιλδία λα Σνλ επηζθεθζεί. ηηο επόκελεο ζεηξέο γίλεηαη έλαο απνινγηζκόο κε
δηθά ηνπ ιόγηα από ηελ πξώηε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ άη Μπάκπα:
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άηπα άη Μπάκπα; Ναη, είρα αθνύζεη γη’ απηόλ θαη είρα πνιιά, αλάκεηθηα
ζπλαηζζήκαηα. Οη ηζηνξίεο πνπ απνδίδνληαλ ζ’ απηόλ ηνλ άλζξσπν άγγηδαλ ην
απίζηεπην. Ωο άλζξσπνο ηεο επηζηήκεο, έρσ επίγλσζε ηεο ςπρνζσκαηηθήο
ζεξαπείαο, θαη έρσ δεη λα γίλνληαη ζαπκαηνπξγέο ζεξαπείεο από αμηνζεκείσηεο
πξνζσπηθόηεηεο όπσο ε ιγα Γνπόξει (Worrell), θαζώο θαη ζε κεξηθά δηάζεκα
κέξε, όπσο ε Λνύξδε. Ωζηόζν, εδώ ππήξραλ θήκεο γηα έλαλ άλδξα από ηελ Ιλδία
πνπ κπνξνύζε λα ζεξαπεύεη κε έλα απιό άγγηγκά Σνπ. Οη ηζηνξίεο γηα Δθείλνλ ήηαλ
απίζηεπηεο.
Σνλ Ινύιην ηνπ 1978, παξεπξέζεθα ζηελ πξώηε δηάζθεςε γηα ηελ Παγθόζκηα
Δηξήλε ζηελ Μπάλγθαινξ ηεο Ιλδίαο. Δίρα αθνύζεη όηη ν άηπα άη Μπάκπα
θαηνηθνύζε ζε έλα κέξνο πνπ ιέγεηαη Γνπάηηθηιλη. Απηή ε κηθξή θνηλόηεηα κπνξεί λα
ππεξεθαλεύεηαη γηα ην θνιέγην πνπ ηδξύζεθε από ηνλ άηπα άη Μπάκπα θαη είλαη
αθηεξσκέλν ζηελ επηζηήκε θαη ην εκπόξην. πσο έθηαζα κε ην ηαμί, ην πξώην
πξάγκα πνπ έλησζα ήηαλ ν αλαδσνγνλεηηθόο θαζαξόο αέξαο ηεο πεξηνρήο.
Παξόιν πνπ ε δέζηε θαη ε πγξαζία ήηαλ αζθπθηηθέο, εθαηνληάδεο Ιλδνί θαη
αιινδαπνί ζπλσζηίδνληαλ θαζηζκέλνη ζην πάησκα γύξσ από ην Άζξακ θαη ηελ
θαηνηθία ηνπ άηπα άη Μπάκπα. Έλησζα έλα κε ην ππνκνλεηηθό πιήζνο πνπ
θαζόηαλ νθιαδόλ θαη θάζηζα αλάκεζα ζε άηνκα ηεο Αλαηνιήο. Γελ ρξεηάζηεθε λα
πεξηκέλνπκε πνιύ όηαλ εκθαλίζηεθε ν άηπα άη Μπάκπα. Οθείισ λα νκνινγήζσ,
όηη ηελ πξώηε θνξά πνπ Σνλ είδα, δελ εληππσζηάζηεθα.
Ήηαλ κηθξνύ αλαζηήκαηνο θαη πεξπαηνύζε αλάκεζα ζην πιήζνο ζαλ λα ηνλ
απαζρνινύζε θάηη. Κάπνηεο ζηηγκέο κηινύζε ή θνίηαδε θάπνηνλ θαη άιιεο έζηξηβε
απόηνκα ην θεθάιη Σνπ ζαλ λα έςαρλε θάπνηνλ κέζα ζην πιήζνο. Μόλν ην επόκελν
πξσί θαηάιαβα όηη είρα δεη έλα άηνκν ραξηζκαηηθό, γεκάην κε δώξα, έλα άηνκν πέξα
από θάζε πεξηγξαθή.
Ήηαλ πεξίπνπ πέληε ε ώξα ην πξσί θαη νη πηζηνί ζαλ ζε παξέιαζε, έςαιιαλ
ιαηξεπηηθά ηξαγνύδηα θαη πξνζεπρέο ζηνπο ρώξνπο ηνπ Άζξακ, όηαλ ν άη Μπάκπα
βγήθε από ηελ θαηνηθία Σνπ.
Δίκαη πάληνηε ζε ζέζε λα βιέπσ ηελ αλζξώπηλε αύξα. Η αύξα γύξσ από
ηνπο θαλνληθνύο αλζξώπνπο επεθηείλεηαη ηνπιάρηζηνλ 3 έσο 5 πόδηα (1 έσο 1,5
κέηξα) θαη απνηειείηαη από όηη ρξώκα κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί. Σα δε ρξώκαηα
αιιάδνπλ, αλάινγα κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή, ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ
αηόκνπ. ε γεληθέο γξακκέο, θάζε θνξά πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ αύξα ελόο αηόκνπ ην
κπιε ρξώκα είλαη κηα έλδεημε ηεο βαζηάο πλεπκαηηθόηεηάο ηνπ. Σν πξάζηλν ρξώκα
δείρλεη ζεξαπεπηηθή ηθαλόηεηα, ην θίηξηλν δείρλεη πςειή λνεκνζύλε θαη ην θόθθηλν
ζπκό ή απνγνήηεπζε.
Σν ξνδ ρξώκα ηεο αύξαο είλαη ζπάλην, απεηθνλίδεη πξόζσπν ηθαλό γηα
αληδηνηειή αγάπε, θαη απηό ήηαλ ην ρξώκα πνπ είρε γύξσ ηνπ ν άηπα άη Μπάκπα.
Η αύξα γύξσ από ηνλ άηπα άη Μπάκπα ππεξέβαηλε ην θηίξην, επεθηείλνληαλ 30 κε
40 πόδηα (10 κε 13 κέηξα) πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. Πνηέ δελ έρσ δεη ηέηνηα
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αύξα όπσο απηή, ελώ ε πξώηε κνπ αληίδξαζε ήηαλ λα ειέγμσ κήπσο θάπνπ
ππήξραλ ιακπηήξεο θζνξηζκνύ, πνπ ελδερνκέλσο λα Σνλ θώηηδαλ. Αιιά, όπσο
δηαπίζησζα, ην όκνξθν ξνδ ελεξγεηαθό πξόηππν κεηαθόκηδε θαζώο Δθείλνο
κεηαθηλνύληαλ. Γελ ππήξρε θακία ακθηβνιία όηη απηή ήηαλ ε αύξα Σνπ.
Μαγεκέλνο από ην αμηόινγν απηό ζέακα, κεηά βίαο άθνπγα ηα ιαηξεπηηθά
ηξαγνύδηα πνπ έςαιε ην πιήζνο θαη πξηλ θαιά-θαιά ην θαηαιάβσ ν άηπα άη
Μπάκπα είρε θύγεη. Σν πιήζνο μαλαπήξε ηε γλσζηή νθιαδόλ ηνπ ζηάζε ζην
πάησκα θαη πξνεηνηκάδνληαλ γηα ηελ επόκελε εκθάληζή Σνπ (Νηάξζαλ) πνπ ζα
γίλνληαλ ηέζζεξηο ώξεο αξγόηεξα.
ηελ δσή κνπ είρα ηε ραξά λα ζπλαληήζσ πξνζσπηθόηεηεο όπσο ν
πξόεδξνο Σδέξαιλη Φνξλη, ε βαζίιηζζα Σδνπιηάλα ηεο Οιιαλδίαο θαη ν Πάπαο
Ισάλλεο Παύινο ΙΙ θαη λα κειεηήζσ ηηο αύξεο ηνπο, θαζώο θαη δεθάδεο ρηιηάδεο
άιισλ αλζξώπσλ. Απηά ηα αλαθέξσ όρη ζαλ απιή καξηπξία, αιιά ζαλ
θαηαγξακκέλα γεγνλόηα. Ούηε ζε έλαλ άλζξσπν από όζνπο έρσ δεη δελ έρσ
ζπλαληήζεη κηα αύξα πνπ λα ζπγθξίλεηαη κε ην κέγεζνο θαη ην ρξώκα ηεο αύξαο ηνπ
άηπα άη Μπάκπα.
Η δέζηε ήηαλ κεγάιε. Η πγξαζία θξεκόηαλ ζαλ έλα πγξό ύθαζκα πάλσ από
ην ζπγθεληξσκέλν πιήζνο. Δλ κέζσ ςαικσδηώλ, παξαθνινπζνύζα αλήζπρνο ηνλ
απεηιεηηθό νπξαλό πνπ ήηαλ γεκάηνο από καύξα ζύλλεθα. Δίρα έλα πξναίζζεκα όηη
ζα αθνινπζήζνπλ θαηαξξαθηώδεηο βξνρέο. κσο όινη νη πηζηνί γύξσ κνπ
δηαβεβαίσλαλ ν έλαο ηνλ άιινλ όηη, «ν άηπα άη Μπάκπα δελ ζα επηηξέςεη λα
βξέμεη».
Καη ηόηε, εκθαλίζηεθε. Έλησζα ηελ θαξδηά κνπ λα θηππάεη ζαλ ηξειή, όηαλ
Δθείλνο γύξηζε πξνο ην κέξνο κνπ. ύληνκα βάδηζε δίπια κνπ, κε θνίηαμε, θαη ζηε
ζπλέρεηα έθαλε κηα γξήγνξε θίλεζε πξνο ηνλ άλδξα πνπ θαζόηαλ δίπια κνπ.
Ξαθληθά άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ζηηο παιάκεο ησλ ρεξηώλ Σνπ ζπαζκέλα θξηλάθηα
πνπ ηα πέηαιά ηνπο έπεθηαλ κέζα ζηηο παιάκεο ηνπ δηπιαλνύ κνπ γεκίδνληαο ηα
ρέξηα ηνπ. Αιιά ηα πέηαια ησλ ινπινπδηώλ δελ ζηακάηεζαλ λα ξένπλ από ηα ρέξηα
Σνπ! Ο άη Μπάκπα, ζπλέρηζε λα θάλεη ην ίδην θαη ζε έλαλ δεύηεξν άλδξα θαη ζ’ έλαλ
ηξίην θαη ζ’ έλαλ ηέηαξην!
Έηζη όπσο απνκαθξύλνληαλ απηόο ν ππέξνρνο άλζξσπνο γύξηζε θαη κε
θνίηαμε ζαλ λα έιεγε, «Δίδεο απηό πνπ κόιηο έθαλα;» Γελ ήηαλ δπλαηόλ λα κελ είρα
δεη όιν απηό ην ζαύκα, θαη γηα λα πξνιάβσ πηζαλέο αληηπαξαζέζεηο επηρεηξεκάησλ,
ζαο ιέσ όηη ηα καλίθηα ηνπ άηπα άη Μπάκπα έθηαλαλ έσο ηνπο αγθώλεο Σνπ. Γελ
ήηαλ ινηπόλ καγηθό θόιπν ην όηη εκθαλίζηεθαλ απηά ηα πέηαια. Ούηε ήκνπλ
ππλσηηζκέλνο πηζηεύνληαο όηη ηα βιέπσ, γηαηί εγώ ν ίδηνο έρσ άδεηα ππλσηηζηή θαη
είλαη πνιύ δύζθνιν λα κε ππλσηίζνπλ. Με ηελ πεξηνξηζκέλε κνπ αληίιεςε, ήηαλ
δύζθνιν λα πηζηέςσ όηη κόιηο είδα κηα ζαπκαηνπξγή επίδεημε. Κάζηζα εθεί, ζηελ ίδηα
ζέζε, γηα πνιύ κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, απνζβνισκέλνο από απηό πνπ είρα δεη.
Σν ακέζσο επόκελν πξσηλό, βξήθα ηνλ εαπηό κνπ λα βξίζθεηαη ζηελ ίδηα απηή
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ζύλαμε λα θάζεηαη ζηε ζηάζε ηνπ ισηνύ θαη λα πεξηκέλεη ηνλ άηπα άη Μπάκπα λα
εκθαληζηεί γηα άιιε κηα θνξά.
Έηζη, όπσο θαζόκνπλ ήζπρα, άθνπζα κηα θσλή ζην κπαιό κνπ λα κνπ ιεεη
όηη πξέπεη λα δηαζρίζσ κε ηα πόδηα ηνλ ρώξν όπνπ ζηέθνληαλ νη γπλαίθεο θαη λα
κηιήζσ κε έλαλ άλδξα πνπ βξηζθόηαλ θάπνπ εθεί, δίπια ζε έλα θηίξην. Γελ
αηζζαλόκνπλ άλεηα λα κηιήζσ κε έλαλ μέλν, εηδηθά ζε κηα μέλε ρώξα όπνπ
νκηινύληαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο γιώζζεο, αιιά κνπ ήηαλ αδύλαηνλ λα αγλνήζσ ηε
θσλή κέζα ζην κπαιό κνπ. Γηέζρηζα όιε ηελ δηαδξνκή θαη όλησο βξήθα έλα άηνκν
λα ζηέθεηαη δίπια ζην θηίξην θαη ηνπ κίιεζα.
«Διπίδσ λα κηιάηε αγγιηθά. Μηα θσλή ζην κπαιό κνπ, κε πξνηξέπεη λα ζαο
κηιήζσ». Δθείλνο κνπ ζπζηήζεθε ζαλ ηνλ θαζεγεηή Ναξέληεξ (Narender), θαη κνπ
απάληεζε, «ζα πξέπεη λα είζηε ν ιέθηνξαο πνπ ν άηπα άη Μπάκπα, κνπ είπε όηη
ζα κνπ κηιήζεηε ζήκεξα».
Ναη, είκαη ιέθηνξαο. Έρσ δώζεη πεξίπνπ 9.000 δηαιέμεηο ζε όιν ηνλ θόζκν.
Αιιά πώο ην γλσξίδεη Απηόο ν άλζξσπνο;
ηηο επόκελεο ηέζζεξηο εκέξεο παξαθνινπζνύζα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ
άηπα άη Μπάκπα πξνο ην πιήζνο. Σνπο εξεκνύζε, ηνπο έδηλε ειπίδεο. πσο
πεξπαηνύζε αλάκεζα ζην πιήζνο κηα όκνξθε ξνδ αύξα ηνλ πεξηέβαιε
δηαθόπηνληαο εθείλε ηελ θόθθηλε ηνπ πνιύρξσκνπ πιήζνπο. Η αληδηνηειήο Σνπ
αγάπε έδησρλε όινπο ηνπο θόβνπο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ. Ίζσο πξέπεη λα
ζπλαληήζεηε απηόλ ηνλ άλζξσπν γηα λα θαηαλνήζεηε ηα δώξα Σνπ. Σα δίλεη από ηνλ
ίδην Σνπ ηνλ εαπηό ζε ρηιηάδεο αλζξώπνπο από όιν ηνλ θόζκν, νη νπνίνη πεξηκέλνπλ
ώξεο γηα ηηο επινγίεο Σνπ.
Σν κήλπκα ηνπ Καζεγεηή Ναξέληεξ ήηαλ όηη επξόθεηην λα δώζσ κηα νκηιία
ζην παλεπηζηήκην άηπα άη Μπάκπα ηελ Παξαζθεπή ην απόγεπκα. Σελ νκηιία κνπ
άθνπζαλ νθηαθόζηνη θνηηεηέο θαη αξγόηεξα εθαηό θαζεγεηέο. Καζώο ζηεθόκνπλ
δίπια ζηνλ άηπα άη Μπάκπα, κπνξνύζα λα δσ ηελ αύξα ηνπ λα ππεξβαίλεη ηα
όξηα ηεο εμέδξαο πνπ ζηεθόκαζηαλ. Πεξηθύθισλε όινπο ηνπο παξεπξηζθόκελνπο
αλζξώπνπο ζηελ αίζνπζα. ύληνκα ε αγάπε Σνπ - θαη απηή είλαη ε κόλε ιέμε πνπ
κπνξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ γηα ηε ζεξκή, δπλακηθή, απόιπηε ζπγθίλεζε πνπ δήζακε
εθείλν ην βξάδπ – έθηαλε ζε θάζε άηνκν ηεο αίζνπζαο θαη όινη καδί άξρηζαλ λα
ηξαγνπδνύλ θαη λα ςάιινπλ ύκλνπο πξνο Δθείλνλ.
Η ιέμε «Αβαηάξ» ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ άηπα
άη Μπάκπα, θαη ζεκαίλεη απηόο πνπ έρεη δπλάκεηο ζαλ ηνλ Χξηζηό ή ηε δύλακε ηνπ
Θενύ ή θαη απηόλ πνπ κπνξεί αθόκε λα είλαη ν ίδηνο ν Θεόο.
Σώξα, είκαη έλαο αθνζησκέλνο θαζνιηθόο. Ωζηόζν, ζα ήκνπλ αλόεηνο αλ δελ
αλαγλώξηδα ηηο δπλάκεηο πνπ έρεη απηόο ν άλζξσπνο. Σελ ώξα ινηπόλ ησλ ςαικώλ
ν Aβαηάξ γύξηζε θαη κνπ είπε: «Δπεηδή είζαη έλαο άλζξσπνο κε ηόζν κεγάιε αγάπε
...." Καη ηόηε κνπ έδεημε ηελ άδεηα παιάκε ηνπ ρεξηνύ Σνπ. Έθαλε ηξεηο θύθινπο κε
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ηελ παιάκε Σνπ ζηνλ αέξα θαη δεκηνύξγεζε έλα δαρηπιίδη κε ελλέα πνιύηηκνπο
ιίζνπο δεκέλνπο ζε ρξπζό. Μνπ είπε: «Θα ηαηξηάδεη κόλν ζην πξώην δάρηπιν ηνπ
δεμηνύ ρεξηνύ». Καη πξάγκαηη, απηό είλαη ην κόλν δάρηπιν πνπ κνπ ηαηξηάδεη.
Δίλαη ππέξνρν! Δίλαη έλα παλέκνξθν δαρηπιίδη! Αιιά έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία
γηα κέλα, επεηδή απηόο ν ζπνπδαίνο άλζξσπνο, απηόο ν Αβαηάξ κε επιόγεζε κε ηα
έμεο ιόγηα Σνπ: «Δπεηδή είζαη έλαο άλζξσπνο κε ηόζν κεγάιε αγάπε...»
Σελ επόκελε κέξα γηα άιιε κηα θνξά κε ηίκεζε ν άηπα άη Μπάκπα κε κηα
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. Αλππνκνλνύζα λα ζπδεηήζσ καδί Σνπ όρη κόλν γηα ηελ
κεηελζάξθσζε, αιιά θαη γηα ηνλ εγγνλό κνπ. Σν παηδί γελλήζεθε κε αλσκαιίεο ζηελ
θαξδηά ηνπ. ηελ ειηθία ηνπ ελόο έηνπο δύγηδε θάηη ιηγόηεξν από επηά ιίβξεο
(πεξίπνπ 3,2 θηιά). Μεηά από κεξηθέο επεκβάζεηο πνπ έθαλε από ηηο νπνίεο
θαηάθεξε λα επηδήζεη, είρε πνιύ ιίγεο πηζαλόηεηεο λα δήζεη κηα θπζηνινγηθή δσή.
Αιιά πξνηνύ αλαθέξσ θαλ απηό ην ζέκα ζηνλ Μπάκπα, Δθείλνο κνπ είρε ήδε
πεη όηη ζα ππνβαιιόηαλ ζε κηα εγρείξεζε ηελ εκέξα πνπ ζα πήγαηλα ζην ζπίηη κνπ
ζηελ Αξηδόλα θαη όηη ην κσξό ζα γηλόηαλ θαιά. Δγώ ηνπ είπα: «Θα πξέπεη λα θάλεηε
ιάζνο, δηόηη ην κσξό δελ είλαη αξθεηά κεγάιν γηα λα ππνβιεζεί ζε κηα ηέηνηα
εγρείξεζε. Οη γηαηξνί έρνπλ πεη όηη ην θαηώηαην όξην ειηθίαο γηα ηελ εγρείξεζε είλαη
ε ειηθία ησλ δύν ή αθόκε θαη ησλ δπόκηζη εηώλ». Ο άηπα άη Μπάκπα απιά
ρακνγέιαζε θαη είπε: «ρη, ζα γίλεη ηελ εκέξα πνπ ζα θηάζεηο ζην ζπίηη ζνπ».
Δίρε δίθην. Σελ εκέξα πνπ έθηαζα ζηελ Αξηδόλα, ην κσξό ππνβιήζεθε ζε
εγρείξεζε. Ωζηόζν, ν γηαηξόο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ επέκβαζε ζηνλ εγγνλό κνπ,
καο έδσζε ειάρηζηεο ειπίδεο γηα επηβίσζε. ηαλ ε θόξε κνπ κε ζύζηεζε ζηνλ
γηαηξό, αλαθάιπςα όηη ήηαλ από ηελ Ιλδία. Σνπ είπα όηη κόιηο είρα επηζηξέςεη από
ηελ παηξίδα ηνπ θαη αλάθεξα νξηζκέλεο ηνπνζεζίεο πνπ επηζθέθζεθα. ηαλ
αλέθεξα ην Γνπάηηθηιλη κε δηέθνςε θαη είπε: «Απηή είλαη ε ρώξα ηνπ άηπα άη
Μπάκπα, έηζη δελ είλαη;»
Δίπα λαη, θαη ηνπ έδεημα ην δαρηπιίδη πνπ κε επιόγεζε. Ο γηαηξόο κε θνίηαμε κε
κάηηα πνπ έιακπαλ θαη είπε: «Σν παηδί ζα δήζεη», ζαλ ην κόλν πνπ ρξεηαδόηαλ γη’
απηό ήηαλ ε αλαθνξά ηνπ νλόκαηνο ηνπ άηπα άη Μπάκπα.
Πξάγκαηη, ην παηδί επέδεζε.
Απ’ όια ηα ζαύκαηα πνπ είδα κέζα ζηηο δέθα εκέξεο πνπ ήκνπλ ζηελ Ιλδία,
θαλέλα ζαύκα δελ ήηαλ κεγαιύηεξν από ηελ απέξαληε αγάπε ελόο αλζξώπνπ πξνο
ηόζνπο πνιινύο αλζξώπνπο. Καηά ηελ εθηίκεζή κνπ θαη ηελ εκπεηξία κνπ, ν ξη
άηπα άη Μπάκπα είλαη, ζύκθσλα κε ηελ αύξα ηνπ, απηό αθξηβώο πνπ θεξύζζεη
θαη απηό αθξηβώο πνπ δεηάεη από ηνλ θαζέλα καο λα είλαη: Αγάπε. Δίλαη αγλή,
θαζαξή, απιή Αγάπε. Δίλαη ε ίδηα ε Αγάπε πνπ βαδίδεη ζε δύν πόδηα. Σέηνηα
αληδηνηειήο Αγάπε δελ είλαη παξά κόλν ε ίδηα ε Θεόηεηα. Σα ίδηα Σνπ ηα ιόγηα ην
πεξηγξάθνπλ θαιύηεξα:

5

«Αγαπάηε. Σσλετίζηε λα αγαπάηε θαη όια ζα πάλε θαιά».
- Από ηο βηβιίο: "Living Divinity" ηες Shakuntala Balu, ζειίδες: 47 - 50.
Εθδόηες: S B Publications, Bangalore, 1983.

πσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηαήκεξεο παξακνλήο
ηνπ ζηελ Ιλδία, ν θαζεγεηήο Μπαξαλόθζθη έδσζε κηα νκηιία ζηηο 30 Ινπιίνπ 1977,
ζηελ Μπάλγθαινξ ηεο Ιλδίαο, πξνο ηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ξη άηπα άη,
απνηππώλνληαο ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα ρξώκαηα ηεο
αλζξώπηλεο αύξαο, ζε δηαθάλεηεο. Σν ίδην βξάδπ, κίιεζε θαη ζε κηα νκάδα από 665
εθπαηδεπηηθνύο ηεο Άληξα Πξαληέο πνπ παξαθνινπζνύζαλ έλα θύθιν καζεκάησλ
γηα ηελ πλεπκαηηθή εθπαίδεπζε άηπα άη, ελώπηνλ ηεο Θετθήο Παξνπζίαο ηνπ
Μπαγθαβάλ:
«Δίκαη πνιύ ραξνύκελνο πνπ βξίζθνκαη εδώ απόςε γηα λα ζαο κηιήζσ γηα ηα
θαηλόκελα πνπ αθνξνύλ ηνλ άλζξσπν. Κάζε κέξα πνπ πεξλάεη θαηαλννύκε
πεξηζζόηεξα γηα ηνλ άλζξσπν θαη κάιηζηα γηα ην πην ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ
- ηελ απιή ιέμε κε ηέζζεξα γξάκκαηα, πνπ ιέγεηαη LOVE (ΑΓΑΠΗ). Δίκαη βέβαηνο
όηη όινη ζα έρεηε αθνύζεη γηα ηε θσηνγξαθηθή κεραλή Κίξιηαλ πνπ πξηλ από κεξηθά
ρξόληα ηειεηνπνηήζεθε θαη έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απεηθνλίδεη ηηο ελεξγεηαθέο δώλεο
πνπ πεξηβάιινπλ ην αλζξώπηλν ζώκα. Με απηή ηε κεραλή κπνξνύκε λα
θσηνγξαθίζνπκε ηελ “αύξα” ηνπ αλζξώπνπ, ε νπνία πνιύ ζπρλά εθηείλεηαη πέξα
από ηα όξηα ηνπ θπζηθνύ ζώκαηνο. Η αύξα πνπ παξάγεηαη από ην εζσηεξηθό ελόο
αλζξώπνπ, ε ελέξγεηα, ε αγάπε, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, όια απηά απνηππώλνληαη κε
ζαθήλεηα ζηε θσηνγξαθία πνπ, ηώξα πηα, κπνξνύκε λα πάξνπκε.
Από ην 1969, έρνπλ ιεθζεί θαη κειεηεζεί ρηιηάδεο θσηνγξαθίεο
βηνκαγλεηηθώλ πεδίσλ θαη ζήκεξα είκαζηε ζε ζέζε λα πνύκε αλ θαη πόηε έλα άηνκν
ληώζεη Αγάπε, εθπέκπεη Αγάπε, πξνζθέξεη Αγάπε. Σν θσηνζηέθαλν ή αύξα γύξσ
από ηνπο αλζξώπνπο έρεη έληνλα ρξώκαηα. Η ελέξγεηα είλαη ιεπθή. ηαλ έλα άηνκν
είλαη γεκάην από αγάπε, ε αύξα γύξσ ηνπ είλαη κπιε, όηαλ απηή ε αγάπε εθθξάδεηαη
θαη εθπέκπεηαη, ε αύξα γίλεηαη ξνδ. ηαλ έλα άηνκν είλαη γεκάην κε κίζνο, ε αύξα
ηνπ από κπιε γίλεηαη θόθθηλε. Οη δώλεο απηέο κπνξνύλ λα εληνπηζζνύλ, επίζεο, από
εθπαηδεπκέλα κάηηα, κεηά από κηα ζεηξά αζθήζεσλ. Ο ρξόλνο δελ κνπ επηηξέπεη λα
ζαο δείμσ ηηο θσηνγξαθηθέο καξηπξίεο απηώλ πνπ ζαο ιέσ, αιιά ζαο δηαβεβαηώλσ
όηη ηηο έρνπκε.
ηαλ κηζείηε ή ζπκώλεηε, ζπκβαίλνπλ πεξίεξγα πξάγκαηα ζην ζώκα ζαο. ε
κηα ζηηγκή ζπκνύ, ρξεζηκνπνηείηε ηόζε ειεθηξηθή ελέξγεηα όζε γηα λα αλάςεηε έλα
θιαο δύν θπηηάξσλ (2 cell flash bulb), γηα ηξεηο κήλεο! Έηζη, επηζηεκνληθά θαη θιηληθά
ζηνηρεία καο ιέλε όηη πξέπεη λα αγαπάκε. Η αγάπε είλαη απηό πνπ πξέπεη λα
αλαπηύμεηε θαη λα κνηξαζηείηε κε ηνπο άιινπο. Σώξα, κε ηηο ηειεηνπνηεκέλεο θάκεξεο
κπνξνύκε λα θσηνγξαθήζνπκε πέληε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο αύξαο: ηε θπζηθή, ηελ
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ςπρηθή, ηελ εζηθή, ηελ πλεπκαηηθή θαη ηε δηαλνεηηθή. Βαζηθά είλαη πέληε, αιιά ην
ρξώκα ηνπο κπνξεί λα αιιάδεη, επεηδή επεξεάδεηαη από ηα ζπλαηζζήκαηα.
ηελ Ιλδία, έρσ ζπλαληήζεη πάλσ από εθαηό αγίνπο. Πάξα πνιινί από
απηνύο αζρνινύληαλ κε ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο θαη ην εγώ ηνπο. Οη αύξεο ηνπο
έδεηρλαλ σο επί ην πιείζηνλ ηελ έγλνηα πνπ είραλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηα ηδξύκαηά
ηνπο. Έηζη, ην κέγεζόο ηνπο ήηαλ 1, ην πνιύ 2 πόδηα. Γελ είκαη θαλελόο νπαδόο,
ήξζα ζηελ Ιλδία από ηελ Ακεξηθή ζαλ επηζηήκνλαο, γηα λα γλσξίζσ ηνλ ξη άηπα
άη Μπάκπα.
Σνλ είδα, ηελ Κπξηαθή λα ζηέθεηαη εθεί, ζην κπαιθόλη, δίλνληαο Νηάξζαλ ζην
ζπγθεληξσκέλν πιήζνο πνπ έςαιιε ύκλνπο. Η αύξα ηνπ νπάκη δελ ήηαλ ελόο
ζπλεζηζκέλνπ αλζξώπνπ. Σν ιεπθό ρξώκα ηεο αύξαο Σνπ ήηαλ ζε κέγεζνο δύν
θνξέο κεγαιύηεξν από ελόο θαλνληθνύ αλζξώπνπ, ην κπιε ήηαλ ζρεδόλ
απεξηόξηζην, ελώ ζηε ζπλέρεηα ππήξραλ ρξπζέο θαη αζεκέληεο δώλεο πνπ
απιώλνληαλ πνιύ πέξα από ην θηίξην κέρξη θαη ηνλ νξίδνληα. Κακία επηζηεκνληθή
εμήγεζε δελ ππάξρεη γη’ απηό ην θαηλόκελν.
Η αύξα Σνπ είλαη ηόζν ηζρπξή πνπ επεξεάδεη θη εκέλα πνπ ζηέθνκαη δίπια
ζηελ πνιπζξόλα Σνπ. Νηώζσ ηελ αύξα Σνπ θαη όπσο ίζσο παξαηεξήζαηε, ηελ
αγγίδσ κε ην ρέξη κνπ πνπ θαη πνπ. Δίλαη πνιύ δύζθνιν λα ην παξαδερηώ. Δίκαη
έλαο επηζηήκνλαο. Έρσ δώζεη πάλσ από 6.000 δηαιέμεηο ζε όια ηα κέξε ηνπ
θόζκνπ, αιιά γηα πξώηε θνξά, πηζηέςηε κε, ηα γόλαηά κνπ ηξέκνπλ. Η αύξα πνπ
πξνέξρεηαη από ηνλ νπάκη δείρλεη απέξαληε αγάπε γηα όινπο. Έρσ ζπλαληήζεη
αξθεηνύο άγηνπο, αιιά θαλέλαο ηνπο δελ ήηαλ δηαζέζηκνο γηα ηνπο αλζξώπνπο όζν
είλαη Δθείλνο γηα όινπο. Απηό είλαη έλα ζεκάδη ηνπ κεγαιείνπ Σνπ.
Πξηλ από πνιιά ρξόληα, είρακε ζηελ Ακεξηθή έλαλ θηιόζνθν πνπ ιέγνληαλ
Ralph Waldo Emerson. Κάπνηε ηνλ ξώηεζαλ: «Ση είλαη επηηπρία ζηε δσή;» Κη εθείλνο
απάληεζε: «ην λα γειάο ζπρλά, ην λα θεξδίζεηο ηελ αγάπε ησλ παηδηώλ, ην λα
βιέπεηο ην θαιό ζηνπο άιινπο, ην λα ππνκέλεηο ηελ πξνδνζία ησλ ςεύηηθσλ θίισλ,
ην λα θάλεηο ηνλ θόζκν ιίγν θαιύηεξν γηα λα δεη θαλείο, ην λα βειηηώζεηο ηελ
θνηλσληθή θαηάζηαζε νξηζκέλσλ αλζξώπσλ ή λα βνεζήζεηο έλα παηδί λα γίλεη πην
πγηέο. Σν λα βνεζήζεηο ώζηε θάπνηα δσή λα αλαπλέεη επθνιόηεξα... απηό είλαη
επηηπρία. «Ο νπάκη ζαο έρεη δώζεη ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο - ζηελ απιή εθείλε ιέμε
πνπ έρεη ηέζζεξα γξάκκαηα: LOVE (Αγάπε). Αλ κπνξνύζα πνηέ λα ρξεζηκνπνηήζσ
απηή ηε θξάζε, ζα έιεγα απεξίθξαζηα όηη, είδα ηελ αιεζηλή Αγάπε λα πεξπαηά ζε
δύν πόδηα.»
(Σηο ζεκείο ασηό ο Δρ. Μπαραλόθζθη θάζηζε ζηε ζέζε ηοσ θαη ο Μπαγθαβάλ
άρτηζε ηελ οκηιία Τοσ. Ο Δρ Μπαραλόθζθη, απορροθήζεθε κε απιεζηία θαη κε όιες
ηοσ ηης αηζζήζεης ζηολ ιόγο Τοσ. Όηαλ ε ζσδήηεζε οιοθιερώζεθε, ο θαζεγεηής
δήηεζε ηελ άδεηα λα κηιήζεη ιίγο αθόκε).
«Παξαηεξνύζα ηνλ νπάκη, όζε ώξα ζαο κηινύζε. Η ξνδ αύξα Σνπ πνπ
εθδειώζεθε ήηαλ ηόζν κεγάιε θαη δπλαηή πνπ επεθηεηλόηαλ αθόκε θαη πέξα από
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ηνλ ηνίρν πίζσ από ηελ θαξέθια Σνπ. Γέκηζε απηή ηε κεγάιε αίζνπζα θαη αγθάιηαζε
όινπο ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο. Γελ ππάξρεη θακία επηζηεκνληθή εμήγεζε γηα ην
θαηλόκελν απηό. Σνλ παξαηεξώ εδώ θαη κηα εβδνκάδα, λα πεξπαηά αλάκεζά ζαο,
πξσί θαη βξάδπ. Έρσ δεη ηελ αύξα Σνπ, πνπ είλαη ρξώκαηνο ξνδ, λα πεγαίλεη κέζα
ζην άηνκν κε ην νπνίν κηιά ή αγγίδεη θαη λα επηζηξέθεη πίζσ ζε Δθείλνλ. Απηό
ζπκβαίλεη επεηδή αληινύκε από ηελ ελέξγεηα Σνπ. Η ελέξγεηά Σνπ θαίλεηαη λα είλαη
αηειείσηε. Δμαπιώλεηαη παληνύ θαη κπνξεί λα αληιεζεί από ηνλ θαζέλα γύξσ Σνπ.
Έλαο ζπλεζηζκέλνο άλζξσπνο ζύληνκα ζα είρε εμαληιεζεί, αλ έθαλε ό,ηη Δθείλνο.
Να θπθινθνξεί δειαδή γύξσ - γύξσ, αλάκεζα ζε ηόζα πνιιά άηνκα. Σνλ είδα λα
ζηακαηάεη ζε έλα κηθξό θνξίηζη ζε αλαπεξηθό θαξνηζάθη θαη λα ην γαξγαιάεη θαη
εμεπιάγελ κε ηελ αύξα ηεο αγάπεο πνπ είδα εθείλε ηε ζηηγκή γύξσ Σνπ.
Γελ κεγάισζα κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πίζηε. Αλ θαη είκαη Χξηζηηαλόο
Ρσκαηνθαζνιηθόο, ε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ηεο ρώξαο κνπ δπζθνιεύεηαη λα
απνδερζεί ηελ έλλνηα ηνπ Θενύ. Ιζρπξίδεηαη όηη δελ αθνξά ηελ επηζηήκε.
Γηαθηλδπλεύσ ηε θήκε κνπ όηαλ θάλσ απηή ηε δήισζε. Γύν κέξεο πξηλ, αθξηβώο
έμσ από απηή ηελ αίζνπζα, θνίηαμα κέζα ζηα κάηηα Σνπ. Έρνπλ κηα ιάκςε κέζα
ηνπο. Ήηαλ μεθάζαξν ζ’ εκέλα όηη είρα δεη έλα Θείν Ολ. Γελ ππάξρεη θακία
επηζηεκνληθή εμήγεζε γη’ απηό. Απηή ε ιάκςε δελ είλαη θπζηνινγηθή θαη δελ ζα
’πξεπε λα ππάξρεη. Κη όκσο είλαη εθεί!
Καηά ηελ εθηίκεζή κνπ, ν Μπάκπα είλαη αθξηβώο Απηό πνπ θαίλεηαη όηη είλαη,
Απηό πνπ ζέιεη από εζάο λα είζηε, Απηό πνπ ιέεη όηη πξαγκαηηθά είζηε ... Αγάπε.
Απηό αθξηβώο είλαη Δθείλνο.»
-

Από ηα αρτεία ηοσ Σαλάηαλα Σάραηη, Σεπηέκβρηος 1978.
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