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1. A Sri Ramajana egy életdráma, amelyben Isten emberként jelenik meg, és megmutatja
hogyan éljünk tökéletes életet és hogyan állítsuk vissza a Dharmát, az igazságosságot a
Földön.
2. A Ramajana koroktól független és mindenkor jelen van a történelemben. Örökérvényű
történet arról, amint az emberiség megtanulja hogyan győzze le a gonoszt és hogyan
cselekedjen helyesen a körülmények ellenére.
3. A Ramajana egyedülálló története az élet minden szintjét érinti, a fizikai, mentális, és
spirituális szintet egyaránt. Ez az oka annak, hogy a Ramajana különböző kultúrákból
származó emberek millióit inspirálta és lelkesítette már a világ minden táján.
4. Sri Rama és három fiútestvére a négy Védákhoz hasonlítható, melyek együtt a
világegyetem minden bölcsességét magukban hordozzák a létezés minden szintjén. A
Vedanta, Yoga, Sankhya, Jyotish stb. alapelvei a Ramajanában is megtalálhatóak.
5. Sri Rama a Belső Én vagy Atma. Ő a szeretet, a béke és az igazságosság megtestesítője, aki
az emberi elmén, testen és érzékszerveken keresztül cselekszik.
6. Ma Sita a bölcsesség, az intellektus, az odaadás és a tökéletes nőiesség megszemélyesítője.
Dasaratha királyról azt tartják, hogy a tíz érzékszervhez hasonlatos, a három királyné pedig a
három gunához.
7. Sri Hanuman a szerénység, az odaadás és a hűség jelképe, aki feltétlen szeretettel ajánlja
életét az Úrnak. A majmok hadserege az elménkhez hasonlatos, melyben a gondolatok ideoda szaladgálnak és ágról-ágra ugrálnak. Végtelen szeretetével és iránymutatásával Sri Rama
visszavezet minden gondolatot egy fókuszpontba, ami által az elme rendkívül erős lesz és
hidat tud építeni a sötétség és a fény, a tudatlanság és a bölcsesség, valamint a halál és a
halhatatlanság között.
8. Hogyan építhetjük fel az örök bölcsesség gyönyörű hídját egy olyan világban, ahol a
politikai és gazdasági erők, nemzetközi konfliktusok és a terrorizmus uralkodnak? Sri Rama
megadja a választ azzal, hogy megmutatja nekünk, hogy a valódi erő belülről fakad. Az Ő
gondolatai és cselekedetei tiszták és önzetlenek. A belülről fakadó isteni erő segítségével
nincs semmi a világon, amit Ő ne tudna a legtökéletesebb módon véghez vinni.
9. Ravana testesíti meg egyrészt a világ vezetőinek önző egóját és arroganciáját, másrészt az
egyén szintjén az elménkben és a testünkben lévő feszültségeket.
10. Egyéni szinten az első feladatunk az, hogy megtisztítsuk az elménket és a testünket a
meditáció, a jóga és egyéb spirituális eszközök segítségével és az Isteni Kegyelem
keresésével. ’Azáltal változtathatod meg a világot, ha magadat megváltoztatod’ szól a régi
mondás.

11. A családi és társadalmi szinten szervezhetünk spirituális összejöveteleket és
imádkozhatunk, meditálhatunk azért, hogy béke legyen a világon.
12. Minden ország közül India rendelkezik olyan ősi kinccsel, mellyel megváltoztathatja az
idő folyamát, mégpedig a Ramajana örökérvényű bölcsességén és a védikus bölcsességen
keresztül. Az Indiában és a világ más tájain élő isteni tanítómesterek (satguruk) felemelhetik
az emberiséget a tudatosság magasabb szintjeire, ahol az emberek az Egy Világcsalád
polgáraivá válhatnak.
13. Itt az idő, hogy a nemzetek családjának tagjaiként mi magunk vállaljunk felelősséget
azért, hogy világszerte megismerjék a Ramajana bölcsességét, mely bemutatja a tökéletes
vezetést és a közösségért való szolgálatot, az ideális testvériséget, a gondoskodó és hűséges
kapcsolatokat, és az Istennek, szülőknek és tanároknak való tiszteletteljes odaadást.
14. Az ideális és harmonikus világ a régi mondás szerint megfogalmazva ’Vasudaiva
Kutumbhakan’, ’a világ az én családom’. Csak akkor válhat ez a tökéletes eszménykép
valósággá, ha követjük a Sri Ramajana példáját és univerzális bölcsességét, mely az élet
örökérvényű bölcsességét tükrözi.

