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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΓΚΟΥΡΟΥ 

 

Κάθε ψυχή είναι προορισµένη να γίνει τέλεια, και κάθε ύπαρξη, στο τέλος, θα επιτύχει την 
κατάσταση της τελειότητας. Ο,τι είµαστε τώρα είναι το αποτέλεσµα των πράξεων και των 
σκέψεων του παρελθόντος µας· και ο,τι θα είµαστε στο µέλλον θα είναι το αποτέλεσµα αυτών 
που σκεφτόµαστε και πράττουµε τώρα. Όµως αυτή, η διαµόρφωση του πεπρωµένου µας, δεν 
αποκλείει την λήψη εξωτερικής βοήθειας· το αντίθετο µάλιστα, στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων, µια τέτοια βοήθεια είναι απολύτως αναγκαία. Όταν έρχεται, επιταχύνονται οι 
ανώτερες δυνάµεις και οι δυνατότητες της ψυχής, αφυπνίζεται η πνευµατική ζωή, ζωογονείται η 
ανάπτυξη, ο άνθρωπος αγιάζει και τελικά γίνεται τέλειος.  

Αυτή η επιτάχυνση ώθησης δεν µπορεί να προέλθει από τα βιβλία. Η ψυχή µπορεί να λάβει 
ωθήσεις µόνο από µια άλλη ψυχή, και από πουθενά αλλού. Μπορούµε να µελετάµε βιβλία όλη 
µας την ζωή, µπορούµε να γίνουµε πολύ διανοητικοί, αλλά στο τέλος διαπιστώνουµε ότι δεν 
έχουµε καµιά πνευµατική πρόοδο. ∆εν είναι αλήθεια ότι µια υψηλή διανοητική ανάπτυξη 
συνοδεύεται πάντα µε µια ανάλογη ανάπτυξη της πνευµατικής πλευράς του Ανθρώπου. Μερικές 
φορές µελετώντας βιβλία εξαπατόµαστε στη σκέψη ότι βοηθιόµαστε πνευµατικά· αλλά εάν 
αναλύσουµε τις επιπτώσεις της µελέτης των βιβλίων σε µας, θα διαπιστώσουµε ότι το πολύ πολύ 
µόνο η διάνοιά µας ωφελείται από τέτοιες µελέτες, και όχι το εσωτερικό µας πνεύµα. Αυτή η 
ανεπάρκεια των βιβλίων να ενεργοποιήσουν την πνευµατική ανάπτυξη είναι ο λόγος για τον 
οποίο, αν και σχεδόν κάθε ένας από µας µπορεί να µιλάει  θαυµάσια πάνω σε πνευµατικά θέµατα, 
όταν ερχόµαστε στην πράξη και τη βίωση µιας αληθινά πνευµατικής ζωής, τότε ανακαλύπτουµε  
πόσο τροµερά ανεπαρκείς είµαστε. Για να επιταχυνθεί το πνεύµα, η ώθηση πρέπει να έλθει από 
µια άλλη ψυχή.  

Το άτοµο από την ψυχή του οποίου έρχεται µια τέτοια ενεργοποίηση, ονοµάζεται Γκουρού — 
δάσκαλος· και το άτοµο στην ψυχή του οποίου η ώθηση µεταβιβάζεται ονοµάζεται Σχίσγια — 
µαθητής. Για να µεταβιβαστεί µια τέτοια ώθηση σε κάποια ψυχή, κατά πρώτο λόγο, η ψυχή από 



την οποία µεταβιβάζεται πρέπει να έχει την ικανότητα να το κάνει αυτό, και κατά δεύτερο, η 
ψυχή στην οποία διαβιβάζεται πρέπει να είναι κατάλληλη να την λάβει. Ο σπόρος πρέπει να είναι 
ζωντανός, και το χωράφι πρέπει να είναι οργωµένο· και όταν πληρούνται και οι δύο αυτές 
προϋποθέσεις, πραγµατοποιείται µια θαυµάσια άνθηση αληθινής θρησκείας. ‘‘Ο αληθινός κήρυκας 
της θρησκείας πρέπει να έχει θαυµάσιες ικανότητες, και ο ακροατής του πρέπει να είναι ευφυής’’ 

— · και όταν και οι δύο είναι πραγµατικά θαυµάσιοι και εξαίρετοι, τότε 
ακολουθεί µία θαυµάσια πνευµατική αφύπνιση, ειδάλλως όχι. Τέτοιοι µόνο είναι οι πραγµατικοί 
δάσκαλοι, και επίσης µόνο τέτοιοι είναι οι πραγµατικοί µαθητές, οι πραγµατικοί αναζητητές. Όλοι 
οι άλλοι παίζουν µόνο µε την πνευµατικότητα. Έχει αφυπνιστεί µόνο µια µικρή περιέργεια, έχει 
διεγερθεί µια µικρή διανοητική φιλοδοξία, αλλά αυτοί απλώς στέκονται µόνο στο εξωτερικό 
περιθώριο του θρησκευτικού ορίζοντα. Χωρίς αµφιβολία υπάρχει κάποια αξία ακόµη και σ’αυτό, 
δεδοµένου ότι µπορεί στην πορεία του χρόνου να οδηγήσει στην αρχή µιας πραγµατικής δίψας 
για τη θρησκεία· και είναι ένας µυστηριώδης νόµος της φύσης ότι µόλις το χωράφι είναι έτοιµο, ο 
σπόρος πρέπει να’ρθει και έρχεται· µόλις η ψυχή επιθυµεί αληθινά τη θρησκεία, ο µεταδότης της 
θρησκευτικής δύναµης πρέπει να εµφανιστεί και εµφανίζεται για να βοηθήσει αυτήν την ψυχή. 
Όταν η δύναµη που προσελκύει το φως της θρησκείας στη λαµβάνουσα ψυχή είναι πλήρης και 
ισχυρή, τότε αναπόφευκτα έρχεται η δύναµη που ανταποκρίνεται σ’αυτήν την έλξη και µεταδίδει 
το φως.  

Στην πορεία όµως, υπάρχουν, ορισµένοι µεγάλοι κίνδυνοι. Για παράδειγµα, ο κίνδυνος για την 
ψυχή αποδέκτη είναι να παρερµηνεύσει  και να εκλάβει στιγµιαίες συγκινήσεις για πραγµατική 
θρησκευτική λαχτάρα. Μπορούµε να το µελετήσουµε αυτό στους εαυτούς µας. Πολλές φορές στη 
ζωή µας, πεθαίνει κάποιος που αγαπάµε· είναι ένα πλήγµα για µας· νιώθουµε ότι ο κόσµος 
γλιστρά µέσα από τα χέρια µας, ότι θέλουµε κάτι σίγουρο κάτι ανώτερο, και ότι πρέπει να γίνουµε 
θρήσκοι. Λίγες ηµέρες µετά που το συναισθηµατικό κύµα έχει κοπάσει, αφηνόµαστε 
προσαραγµένοι ακριβώς εκεί όπου ήµαστε πριν. Όλοι µας συχνά µπερδεύουµε τέτοιες ωθήσεις µε 
την πραγµατική δίψα για τη θρησκεία· αλλά όσο θα µπερδεύουµε έτσι αυτές τις στιγµιαίες 
συγκινήσεις, εκείνος ο συνεχής, πραγµατικός πόθος της ψυχής για τη θρησκεία δεν θα έρθει, και 
δεν θα βρούµε τον αληθινό µεταδότη της πνευµατικότητας στη φύση µας. Έτσι όποτε µπαίνουµε 
στον πειρασµό να παραπονεθούµε ότι η αναζήτησή µας για την αλήθεια που επιθυµούµε τόσο 
πολύ, αποδεικνύεται µάταια, αντί να παραπονούµαστε, το πρώτο καθήκον µας είναι να 
εξετάσουµε τις ψυχές µας και να βρούµε εάν ο πόθος της καρδιάς µας είναι αληθινός. Τότε στην 
συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων θα ανακαλύπταµε ότι δεν ήµαστε κατάλληλοι να 
λάβουµε την αλήθεια, ότι δεν υπήρξε καµία πραγµατική δίψα για την πνευµατικότητα.  

Υπάρχουν ακόµα µεγαλύτεροι κίνδυνοι όσον αφορά τον µεταδότη, τον Γκουρού. Υπάρχουν 
πολλοί που, ενώ είναι βυθισµένοι στην άγνοια, όµως, η υπερηφάνεια της καρδιάς τους, 
δηµιουργεί φαντασιώσεις ότι τα ξέρουν όλα, και δεν σταµατούν µόνο εκεί, αλλά προσφέρονται να 
πάρουν άλλους στους ώµους τους και έτσι ο τυφλός οδηγεί τον τυφλό, και οι δύο πέφτουν στο 
χαντάκι.  

 

—‘‘Οι ανόητοι που κατοικούν στο σκοτάδι, οι επαρµένοι σοφοί φουσκωµένοι µε 
µαταιοδοξία για τις γνώσεις τους, περιφέρονται γύρω γύρω παραπατώντας πέρα δώθε, 
σαν τυφλοί που οδηγούνται από τυφλό.’’ — (Κάθα Ουπανισάδ, Ι. ii. 5).  



Ο κόσµος είναι γεµάτος από τέτοιους. Καθένας θέλει να είναι δάσκαλος, κάθε επαίτης θέλει να 
κάνει δώρο ένα εκατοµµύριο δολάρια! Ακριβώς όπως αυτοί οι επαίτες είναι γελοίοι, έτσι είναι και 
αυτοί οι δάσκαλοι.  
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