
Байланыс ақпараты: 
Доктор Рави Чопра, Этикалық корпоративті басқару бойынша Ганди форумы,  

SCOPE, Дели 
gandhianforum@gmail.com, gandhikatha1@gmail.com 

www.shobhana.org, www.gandhianforum.in, +919810078620; 011-41540597 

@Gat150, @GandhiKatha2, http;// gandhitalk.blogspot.in, WA +919868502974  

(Махатма Гандидің туғанына 150 жыл)  

Катхавачака (баяндаушы)  

Доктор Шобхана Радхакришна  

Ұйымдастырушы: 
Свами Вивекананда мәдени орталығы 

Үндістан елшілігі, Нұр-Сұлтан (Қазақстан) 
Тікелей эфирде дүйсенбі, 27 шілде, 2020 ж.   18.00 - 19.00,   GMT + 6 

             https://www.facebook.com/shobhana.radhakrishna 
        https://www.facebook.com/IndiaInKazakhstan  

Ганди Катха 

(Ганди жайлы әңгіме)  



Кіріспе 

Ежелгі өркениеттердің көпшілігінде бүкіл білім ауызша дәстүр арқылы ұрпаққа беріліп 
келді. Үндістанда оны «Катха Парампара» деп атайды. Катха - үнділердің ауызша 
дәстүрі және діни әңгімелерде кеңінен танымал, оның көрсетілімдері индуизмдегі ри-
туалдық ғұрып болып табылады. Әдетте Пураналар, Рамаяна немесе Бхагавата Пурана, 
одан кейін Правачан (түсініктеме) сияқты үнділердің қасиетті мәтіндерін оқыған кәсіби 
әңгіме айтушылар (Катхавахчак немесе Виас) қатысады. 

Үндістандағы Катха дәстүрінің ауызша баяндауының танымалдылығына сүйене 
отырып, Ганди Катханың Вяаспен катхавачаны Махатма Ганди ұстанымдарын жеткізу 

үшін әнұрандары мен әндерді ұсынады. 

Қазақстандағы онлайн Ганди Катхада Махатма Гандидің 
философиясы, оның этикалық көшбасшылығы, адамгершілік 
өмірі, қайталанбас тәжірибелері, экологиялық сенімі және 
Еуропаға сапары туралы сөз болады. Жаһандық 
коронавирустық COVID-19 пандемиясының барысында біз 
Махатма Гандидің денсаулыққа қосқан үлесін, оның алдын-
ала медициналық көмек көрсету тәжірибесін, физикалық, 
ақыл-ой, эмоционалды және рухани қауіпсіздікті сақтап қалу 
үшін дененің, ақыл-ойдың саулығы қол жеткізу жолдарын 
білуге болады. 

Ганди Катха 'Упанишадтар' (жазбалардың) шексіз даналығы 
мен керемет шындықтарына сүйене отырып, оларды жетілдіруге ұмтылған ұрпақтар 
үшін шабыт көзі бола отырып, өмір сүрудің практикалық әдісі ретінде ұсынады. Ганди 
Катха адамдарға Махатма Гандиді түсінуге және 'әлемде көргіңіз келетін өзгеріске' 
шабыттандыруға мүмкіндік береді. Оның көмегімен адамдар барлық салаларда 
керемет жетістіктерге жетеді. 

Махатма Ганди - әлемдегі ең танымал үнділік азамат. Ол Ягния рухында байланусыз 
және иеліксіз Бхагавад Гитаның хабарлары бойынша өмір сүрді. Ганди Антараратма 
дауысына еріп, оны өмір бойы ұстанды. Ол «Васудхайка Кутумбакамның» жоғары 
қабылдауынан кейін барлық адамдармен біртұтастықты сезінді. Ганди бейбітшілік пен 
келісімге қарай дамитын әлемді ойлады - әлемде әртүрлі діндер, мәдениеттер мен 
халықтар күдік пен өшпенділік емес, өзара құрмет пен төзімділікпен бірге өмір сүретін 
әлемді ойлады. Махатма Гандидің этика, құндылықтар, руханият туралы ойлары мен 
ұстанымдары өзін-өзі басқаруға арналған нұсқаулық болып 
табылады және әлемнің кез-келген нүктесіндегі адамдарға 
бағыт-бағдар бере алады, өйткені оның шабыттандыруға және 
өзгертуге мүмкіндіктері бар. 

Ганди Катха - адамзаттың қызметінде ерекше адами рухына 
айналу үшін қарапайым пенделіктің ұсақ және жеке бас қамын 
аулақ қойып, қалай көтерілуі туралы ең әсерлі және жан-жақты 
көрсетілім. Катха бүкіл әлемде үлкен қызығушылық тудырды. 

 

Катхавачака 

Доктор Шобхана Радхакришна Махатма Гандидің 
ашрамында Махараштрадағы Вардха маңында 
Севаграмда туып өскен. Ол бала кезінен Махатма 
Ганди ұстанымдарымен берік идеологиялық байланыс 
орнатты. Соңғы екі онжылдықтан бері ол Үндістандағы 
және шет елдердегі адамдарға Махатма Ганди 
философиясын таратудың түрлі тәсілдерін қолданды: 
дәрістер, семинарлар мен Ганди Катха. 

Радхакришна 42 елде болып, 182 дәріс пен Ганди Катханы өткізді. Махатма Гандидің 
туғанына 150 жылдығын еске алу барысында 2018 жылдың қазан айынан бастап Ганди 
Катха мен дәрістерді Сауд Арабиясы, Малайзия, Камбоджа, Вьетнам, Египет, Түркия, 
Бахрейн, Италия, Греция, Швеция, Австралия, Фиджи, Жаңа Зеландия, Жапония, 
Оңтүстік Корея, Өзбекстан, Ресей, Финляндия, Норвегия, Эстония, Ұлыбритания, 
Франция, Индонезия, Сингапур, Австрия, Словакия, Венгрия, 
Хорватия, Словения, Мальдив, Шри-Ланка және елшіліктерінде, 
мәдени орталықтарда, университеттерде және жергілікті 
ұйымдарда оқыды. Ол Ганди Катханы Упа Раштрапати Нивас, 
Ченнай, Порт-Блэр, Кохима, Патна, Дели, Гоа, Агартала, Шимла 
Радж Бхавандары; Бхарат Бхаван Бхопал, Ганди Бхаван 
Джодхпур, Ганди Даршан Раджгхат және басқа жерлерде өткізді. 

Радхакришна дәрістері мен Ганди Катханы көпшілік жақсы 
қабылдайды. Кейбіреулерге Махатма Гандидің қоғамдық 
белсенді, саяси ұйымдастырушы, көшбасшы, бостандықты 
жақтаушы, діни ойшыл, кемеңгер, экономист, көреген және журналист және жазушы 
ретіндегі рөлі туралы, ал басқаларына оның зорлық-зомбылыққа қарсылық мұрасы, 
конфессияаралық диалог, жанжалдарды зорлық-зомбылықсыз шешу үшін, оның 
экологиялық сенімі, адамгершілік және этикалық өмір, ашықтық, әзілін айтады. 
Корпоративтік және бизнес көшбасшыларына Радхакришна этикалық басқару, 
қамқоршылық пен ганди экономикасы және көшбасшылықтың ерекшеліктері туралы 
әңгімелейді. 

Катхамен бірге аудиовизуалды презентация өтеді. Ганди Катха хинди және ағылшын 
тілдеріндегі әнұрандар мен әндерімен қоса ұзақтығы - 60 минут. 

Катха кезінде техникалық қолдау және презентацияны доктор 
Рави Чопра өткізеді және танымал әншілер Свати Бхагат пен Ди-
пак Калра музыкалық өнерін көрсетеді. Ганди Катха контекстік 
сипатқа ие және Махатма Гандидің философиясына, оның адам-
гершілік қызметіндегі ерікті түрде өзін-өзі басқарудағы шындық 
пен зорлық-зомбылықсыз өміріне назар аударады. Махатма Ган-
дидің практикалық әрекеттері қазіргі уақытта позитивті болып, 
адамдардың адамзатқа қызмет ету жолында өмірге жағымды 
өзгерістер енгізуге мүмкіндік беруі керек, ол үшін Махатма Ганди 
барлық уақытта үлгі болып табылады!  


