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ΘΕΟΣΟΦΙΑ 

Τί είναι καί ποία ή θέσις της έν τή ΈπιστήμΙ] 

Διον. Π. Καλογερόπουλου 

Έκ τών σπουδαιοτέρων μυσταγωγικών καί φιλοσοφικών συστημά

των, τά όποία έπιδιώκουν τήν ήθικήν καί πνευματικήν βελτίωσιν τής άν

θρωπότητος, είναι καί ή θ ε ο σ ο φ ί α  . 

Αϋτη δέν άποτελεί ϊδιον κλάδον τής έπιστήμης, άλλά τμήμα τού άπο

κρυφολογικού κλάδου τού ύποδιαρουμένου, ώς ή Μπλαβάτσκυ έδίδα

ξεν, είς τήν κυρίως άποκρυφολογίαν καί τήν θεοσοφίαν. 

Ή πρώτη περιλαμβάνει τήν πρόξιν καί ή δευτέρα τήν θεωρίαν, άμφό

τεραι δέ σχηματίζουσι γέφυραν συνδέουσαν τήν έρευναν τών συγκεκρι

μένων γεγονότων πρός τήν τού άυλου αίτίου. 

Καί αί δίιο μελετώσι τά έν τή φύσει φαινόμενα. Ή άποκρυφολογία, 

διά νά δείξη ήμίν τήν παρελθούσαν, παρούσαν καί μέλλουσαν κατάστα

σιν τών όντων· καί ή θεοσοφία, διά νά μός ώθήση πρός έξεύρεσιν τού 

πνευματικού θεμελίου τού Σύμπαντος, τής πηγής τής τρεφούσης πάσαν 

ϋπαρξιν, τής δυνάμεως, έξ ής άπορρέει καί είς rϊν έπιστρέφει πόσα 

όντότης. Τοιούτον έργον ή θεοσοφία έπιτελούσα παραξεγήθη, καί έξε

λήφθη ώς θρησκευτική αϊρεσις, τά δέ όρια της συνεχύθησαν πρός τά 

τής μυστικολογίας, ητις διδάσκει τήν όμεσον γνώσιν τής θείας ούσίας 

καί τήν μυστικήν ένωσιν μετά τού θεού. Ή θεοσοφία δέν είναι θρη

σκευτική αϊρεσις, ούδέ δύναται νά ταυτισθή πρός τήν θρησκευτικήν 

έκείνην τάσιν, τήν προτιθεμένην μυστικώς νά συνενώση τόν όνθρωπον 
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μετά τού θεού, τή βοηθείQ τού συναισθήματος, τής φαντασίας, τής έκ

στάσεως καί τής προσευχής, άλλά διά τών διδαγμάτων της προτίθεται νά 

άφυπνίση τάς λανθανούσας δυνάμεις τού άνθρώπου, αϊτινες άποτελούσι 

τό έν έαυτQ οίκούν θείον πνεύμα. 

Ώς έκ τούτου ή θεοσοφία ούσιωδώς διαφέρει πάσης θρησκείας, 

καίτοι καί αί δύο άσχολούνται μέ τήν κοινήν άλήθειαν, έξ ής τά πάντα 

άπορρέουν. 
Διακρίνονται όμως είς τό ότι ή μέν θρησκεία έξ άποκαλύψεως κέκτη

ται τήν άλήθειαν ταύτην, ή δέ θεοσοφία διά μεθοδικής τού νού ένερ

γείας προσπορίζεται αύτήν. Πάς λοιπόν γενόμενος θεόσοφος διατηρεί 
τήν θρησκείαν, τήν όποίαν είχε προτού είσέλθη είς τήν παγκόσμιον 

άδελφότητα, σπουδάζει τάς θρησκευτικός μυσταγωγικός καί φιλοσοφι

κός παραδόσεις τών διαφόρων λαών καί ούδέποτε θίγει τά δόγματα, τά 

όποία είναι ή κυριωτέρα άφορμή τών θρησκευτικών αίρέσεων καί τής 

δυσαρμονίας τής διαχωριζούσης τούς άνθρώπους. Φιλοσοφεί περί τήν 
πρώτην τών όντων άρχήν καί προσπαθεί διά παντός μέσου νά τήν κατα

στήση όρατήν καί είς τούς πλέον άδαείς. 
Αύτή διακηρύττει ότι είναι ή μία, ή άλάθητος, ή άδιαίρετος, ή άληθής 

καί καθολική άρχή τής όποίας έκφάνσεις είναι τά όντα. 
Ώς δέ ή λευκή άκτίς είναι ή σύνθεσις τών έπτά άποχρώσεων τού 

ήλιακού φάσματος, τοιουτοτρόπως καί ή αίωνία αύτή άρχή άποτελείται 
έκ τής συνθέσεως τών περί αύτής δοξασιών πάντων τών συστημάτων, τά 

όποία έρχονται καί παρέρχονται άφίνοντα τήν περί οϋ ό λόγος άρχήν 

άναλλοίωτον. 

Ό όρος θεοσοφία άποδίδεται είς τόν Π ό τ Ά μ ό ν , ζήσαντα κατά 

τούς πρώτους χρόνους τών Πτολεμαίων. Παράγεται έκ τού Έλληνικού 
θ ε ί α Σ ο φ ί α καί έχρησιμοποιήθη τό πρώτον ύπό τού Ά μ μ ω -

ν ί ο υ Σ α κ κ ά τ ο ύ θ ε ο δ ι δ ά κ τ ο υ πρός έκφρασιν τών γνώσε
ων τής τότε γνωστής έπιστήμης. 

Ό Σακκάς έδίδασκεν, ότι όλα τά φιλοσοφικά καί μυσταγωγικά συστή
ματα διατελούν έν άρμονία πρός άλληλα καί ότι πασών τών δοξασιών 
κοινή είναι ή πηγή. 

Προσεπάθει δέ παντί σθένει νά όρη τάς ύπαρχούσας μεταξύ τών φι
λοσόφων διαφοράς καί νά συμβιβάση τάς διϊσταμένας γνώμας. 

Τόν Άμμώνιον είς τάς θεοσοφικάς του δοξασίας ήκολούθησαν καί οί 
λοιποί τής 'Αλεξανδρινής σχολής φιλόσοφοι, οί Έκλεκτικοί, οί Νεοπλα

τωνικοί, οί Γνωστικοί, οϊτινες διεκήρυξαν τήν άρχήν τής αίωνιότητος καί 

ότι τό μέγα μυστικόν τής δημιουργίας έγκειται είς τήν θείον σοφίαν. 

Τά διδάγματα τής Άλεξανδρινής σχολής ήκολούθησαν πλείστοι όσοι 
φιλόσοφοι, οί όποίοι περιέλαβον είς τά συστήματά των ούκ όλίγας θεο
σοφικάς δοξασίας. 

Τούτων κατά πρώτον άναφέρομεν τούς Χέγκελ καί Σπινόζα οϊτινες 
έδίδαξαν ότι ό κόσμος είναι προϊόν έξελίξεως τής θείας φύσεως. 

Ό θεός κατ' αύτούς δέν είναι τίποτε άλλο η ή άρχή τής ένότητος ή 
συνδέουσα όλα τά όντα, ή πηγή πάσης ύπάρξεως. 
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Έni τά ϊχνη τών δύο αύτώv φιλοσόφων έβάδισαν έτεροι δύο, ό "Εκ

καρτ καί ό Μnαϊμε. 

Ό πρώτος ύnέλαβε τόν θεόν, ώς τήν ούσίαν τής δυναμικότητος 

bλων τών πραγμάτων. 

Πάντα τά όντα έδiδαξε, τεiνουσι νά έξομοιωθώσι nρός τήν ούσίαν αύ

τήν διότι ό θεός ύnάρχει έντός τών έμψύχων καί άψύχων ύnάρξεων. 

Έάν ό θεός δέν ύnήρχεν έντός όλων τών πραγμάτων, ή φύσις θά 

έστερεϊτο δράσεως καί έnιθυμίας. 

""Εάν έντός τού ποτού δέν ύnήρχεν ό θεός, ό όνθρωnος δέν θά ώρέ

γετο αύτού, bσην δίψαν καί αν ύnοτεθή bτι ήσθάνετο. 

Ό όνθρωnος γεννάται έν τQ θεQ καί ό θεός γεννάται έν τQ άνθρώ

n�. Ή φύσις τού πατρός είναι τό νά γεννQ τόν υίόν, τού δέ υίού τό νά 

γεννάται καί νά γεννώμαι έγώ έν αύτQ. Τού δέ πνεύματος τό νά φλέγω

μαι έν αύτQ καί νά μεταβάλλω μαι είς καθαρόν όγάnην». 

Έν ένί λόγ� ό "Έκκάρτ έnίστευεν, bτι έν τή ούσiQ, ιϊν άnεκάλει θεόν, 

ύnάρχουν τρία πρόσωπα νοούμενα ώς στάδια μιάς καί τής αύτής ύnάρ

ξεως. 

Ή αiωνία γενεά τού υίού ίσοδυναμεί μέ π1v αίωνίαν δημιουργίαν τού 

κόσμου. 

Αί αίσθήσεις καί τά φαινόμενα δέν δύνανται νά νοηθούν άνεξάρτητα 

τού θεού, καθόσον όνευ αύτού δέν ύφίστανται τά πράγματα, ύnάρχουν 

μόνον διά τής παρουσίας τού θεού έν αύτοίς καί ό σκοπός τής δημιουρ

γίας, bnως καί ή άρχή της είναι ή άνάnαυσις τής θεότητος. 

Ή ψυχή τού άνθρώnου, ητις, ώς μικρόκοσμος περιλαμβάνει τήν φύ

σιν τών πραγμάτων, προσπαθεί διά τής αύταnαρνήσεως η αύτομηδενίσε

ως νά έnιτύχη τήν άνέκφραστον ενωσιν nρός τήν θ ε ό τ η τ α ή όnοία, 

ώς ό β υ σ σ ο ς παρά τQ Μnαίμε έμφανίζεται. Ή όβυσσος αϋτη είναι τό 

αiώνιον μηδέν, ή όυλος ήσυχία. Αϋτη είναι ή αίωνία φύσις, τό μέγα μυ

στήριον, τό όnοίον είναι, όπως ή όργή είς τήν άγάnην, τό σκότος εiς τό 

φώς καί γενικώς τό όρνητικόν είς τό θετικόν. 

Κατά τόν Μnαίμε, πάντα τά όντα είναι άγαθά όμα καί κακά, ώς δέ τό 

άγαθόν, οϋτω καί τό κακόν προέρχεται έκ τού θεού, διότι έν άρχή τό πάν 

έμφανiζεται έν τή άντιθέσει του καί κατά συνέπειαν ό θεός θά εμενεν 

άγνωστος, άν δέν ύnήρχεν έν αύτQ ή άντίθεσις δηλ. τό κακόν. 

Ό Μnαίμε είς τήν όβυσσόν του είδεν έκδηλουμένην τήν αίωνίαν βού

λησιν είς έnτά δυνάμεις διηρημένος είς δύο τρίγωνα, ών τό κατώτερον 

περιλαμβάνει τήν ελξιν, ώθησιν καί ένέργειαν, τό δέ άνώτερον τό φώς, 

τόv ήχον καi τήν όντότητα. 

Τά δύο αύτά τρίγωνα γεφυρούνται διά τής λάμψεως τού πυρός. 

Περαιτέρω ό αύτός φιλόσοφος άναnτύσσει ώς έξής τό θεοσοφικόν 

του σύστημα. 

«·Ως τό πνεύμα τού όνθρώnου, γράφει, κυριαρχεί τού όλου σώματος 

καί πληροί τόν όλον άνθρωnον, οϋτω πληροί καi τό άγιον πνεύμα όλό

κληρον τήν φύσιν. Είναι ή καρδία τής φύσεως καί έκφαiνεται είς bλας 

τάς καλός ίδιότητας τών όντων. 

Oi όνθρωnοι έδημιουργήθησαν έκ τής φύσεως, τών άστέρων καί τώv 
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στοιχείων, ό δέ δημιουργός θεός κυριαρχεί έν πάσιν ώς ό χυμός δι' όλο

κλήρου τού δένδρου. 

'Όπως τά άνθη ϊστανται όλα έπί τής γής καί αϋξουσι τό έν παρά τό 

άλλο, καί ούδέν έξ αύτών δάκνει τό άλλο, χάριν τού χρώματος η άρώμα
τος, άλλ' άφίνουσι τήν γήν καί τόν ηλιον, τήν βροχήν καί τόν άνεμον, τήν 

θερμότητα καί τό ψύχος νά κάμουν ό,τι θέλουν μαζί των αύξοντα έκα

στον κατά τήν ίδίαν των φύσιν, αύτό άκριβώς συμβαίνει καί μέ τά τέκνα 

τού θεού». 
Έκ τών 'Ελλήνων θεοσόφων δύο άνάγκη νά μνημονευθώσι: «'Ο 

θ ε ό φ ι λ ο ς Κ α Τ ρ η ς και ο Β ρ ά ϊ λ α ς Ά ρ μ έ ν η ς . Ό 

πρώτος δύναται νά θεωρηθή ώς ό ίδρυτής τής νεωτέρας θεοσοφίας, 

διότι έν 'Αγγλία εύρισκόμενος, έπηξε τ(i) 1833 τόν έν Λονδίν� Έ λ λ η 

ν ι κ ό ν Σ ύ λ λ ο γ ο ν τ ή ς θ ε ο σ ο φ ί α ς έν συνεργασία μετά 

τών έκεί έγκατεστημένων όμογενών Γεωργίου καί Λασκάρεως Λασκαρί

δου καί τού Κασσαβέτη. 

Ό Καίρης τήν θεοσοφίαν άπεκάλει καί θ ε ο σ έ β ε ι α ν , ύπεδή

λου δέ δι' αύτής τήν έπιοτήμην τής Φύσεως, ητις άπορρέει έκ τού θεού. 

Ό θεός κατά τάς φιλοσοφικός θεωρίας αύτού ητο τό ύπέρτατο όν τό 

πανταχού παρόν καί διέπον τάς δυνάμεις τού Σύμπαντος, όπερ άποκα

λύπτεται είς πάντα λογικόν άνθρωπον έπιχειρούντα νά έρευνήση τά καθ' 

έαυτόν. 'Όταν ό άνθρωπος γνωρίση, τί αύτός ό ϊδιος είναι, τότε θά δυνη

θή νά εϋρη τούς νόμους, τά στοιχεία καί τάς δυνάμεις, αϊτινες κυβερνώ

σι τόν κόσμο. 

θ ε ό ς λοιπόν Κ ό σ μ ο ς καί 'Ά ν θ ρ ω π ο ς είναι αί τρείς λέ

ξεις, είς ας συνοψίζεται ή τού Κα'ϊρου διδασκαλία. 

Εϊκοσι περίπου έτη μετά τόν ΚαΤρην άνεφάνη ό Β ρ α ί λ α ς Ά ρ -
μ έ ν η ς , όστις τήν θεοσοφίαν έθεώρησεν, ώς άπαραίτητον κλάδον 

τής Φιλοσοφίας. 

Κατά τόν Άρμένην, θ ε ο σ ο φ ί α  είναι ή διά τών νοητικών δυνάμε

ων μελέτη τής θείας φύσεως. Ούδέν δέ μέρος τής φιλοσοφίας είναι 

πλήρες άνευ θεοσοφίας. Ή έννοια τού όπείρου είναι ή ύψίστη είς ην 

φθάνει ό άνθρωπος διά τής ψυχολογίας, Λογικής, Αίσθητικής κλπ. 

Κατά τόν Βραίλαν ό άνθρωπος άδυνατεί μέν διά τήν πεπερασμένην 

αύτού φύσιν νό φθάση τελείως τού άληθούς, δύναται όμως διαδοχική 

τινι καί βαθμιαίς� έπιδόσει νά έπιτύχη σχετικής αύτού καταλήψεως, είς 

ην άγει ή όρθή τής παρατηρήσεως χρήσις, ή όποία όπαλλάσσει τών αί

σθήσεων καί τη βοηθείςι τού νού προσποιεί τήν πραγμάτωσιν τής ήθικής 

καί ύλικής δυνατής τελειώσεως. 

Ή τού όντος έννοια, κατ' αύτόν, είναι πρώτη, άπλουστάτη, γενικωτά

τη άναγκαία καί έμφυτος, περιλαμβάνει δέ πέντε στοιχεία, τά όποία καί 
σ υ  μ β ε β η κ ό τ α  ό φιλόσοφος όποκαλεί. 

Ή συνένωσις τών στοιχείων τούτων όποτελεί τήν ά ρ μ ο v ί α v , ης 

συνέπεια είναι ή τής τού παντός τάξεως έννοια. 

Ό Βρc:ϊλας διακρίνει είς τό Σύμπαν τρείς διακεκριμένος ύποστάσεις 

τό Έ γ ώ , τουτέστι τόν dνθρωπον, τόν κ ό σ μ ο ν  καί τόν θεόν. 
Πλήν τών τριών τούτων ούδέν ύπάρχει, διό καί ή θεοσοφία κατ' αύ-
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τόν δέον νά διορεθή εiς τρίο κεφάλαιο. Τό ένοσχολούμενον μέ τό τιϊς 

ύnόρξεως τοϋ θεοϋ ζήτημα, τό περί τής φύσεως κοί τό περί ωϋ 6νθρώ

nου κοί τών σχέσεων ούτοϋ πρός τόν κόσμον κοί τόν θεόν. 

Εiκοσαετίον περίπου μετά τόν Βρ6ϊλαν άνεφ6νη 11 'Ελενο Πέτροβνο 

Μnλοβ6τσκυ ή όnoio γνωρισθεϊσο μετά τοϋ συνταγματάρχου 'Όλκοττ 

συνέnηξε τι1ν 17ην Νοεμβρίου 1875 τήν πρώτην θ ε ο σ ο φ ι κ 1'1 ν 

Έ τ ο  ι ρ ε  ί ο ν  τi1ς όποίος τριπλοϋς ήτα ό σκοπός: 

1. Σχηματισμός nυρί']νος παγκοσμίου 6δελφότητος, 6νι:::υ διακρίσεως

φυλ1ϊς, πίστεως, γένους, τάξεως, χρώματος κλπ. 

2. 'Ενθάρρυνσις τi']ς συγκριτικi']ς ιιελέτης τών θρησκι:::υ1 ικών, φιλο

σοφικών K(li ιιυστυγωγικών συστημάτων. 

3. Μελέτη τών 6νερμηνεύτων νόμων τι"1ς φύσεως καί <Ίφύπνιοις τών

λανθανουσών δυν<'ψεων τοϋ άνθρώπου. 

Ό πρώως οκοπός προϋποθέτει cιναγκοiαν 6λληλεξάρτηοιν τών 

όντων 6116 τijς <'ιρχικi1ς μονάδος. 

Ό δcύτεrος σκοπός προτiθcται ν<'J μας ώθrΊοη πρός εϋρεοιν τών κοι

νών οτοιχεiων όλων τών ουοτι111άτων καi ιιος διδ<'Jοκει, ότι ΗΊ μεγ<Ίλα ου-

011'1ματα τοϋ κόσμου πrοrϊλθον 6116 τι)ν αιJτι)ν ι'Jνωτάτην nηγ1·1v. 1'1ς έκδη

λώοεις είναι οί θρηοκεϊαι, τά ιιυοτι)ρια καi ui φιλοοοφικcιί παρ<ιδόοεις 

έκrΊοτου έθνους. 

Ό τρίως σκοπός μας όεικνύει ότι ιιελετώντcς τό tv ι)μϊν οiκοϋν 

πνεϋμο διά τιϊς μcθόδου τi']ς έκ τών γνωστών πρός ΤίΊ 6γνωοτο, όυν6μc

θu νά γνωρiοωμεν ηΊ όόρατα διrΊ τών έν τώ κόομ(i) όρυτών. 

'Ίνα δέ κοτασrιϊ δυνατόν τοϋτο, 6 6νθρωnος όφεiλει νά μυηθrϊ εiς 

τούς νόμους τι-�ς φύσεως τούς διδάσκοντας ότι τό 66ρα1 ον άρχέτυnον 

ι:::ϋρητοι tv cιύτιϊ τi,i φύοr:ι τι"�ς όποiας ηΊ μυοτι)ρια ιΊποκαλύπτονηιι μόνον 

ι:::iς tκεϊνον, όοτις δί1νnηιι v<'1 tξr;ύρη ΤΙ)ν λύοιν τών άκολούθων rφοβλη

μ6των: 

Ποϊος είνrιι 6 ίiνθρωπος, 6 κόοιιος καi 6 Θεός. 

Τiνες οχtοεις καi νόμοι διέnουοι τούς τρεϊς. 

Πόθεν, πώς καi διαιi tγένοντο καi ιιοϊον τό μέλλον ίllJ1ώv. 

Κατά τι'1ν Θι:::οοοφίιιν 6 <'iνθοωπος είναι cιφθ<ιρτον όν θciυς κω rιγω

γi']ς, δr:κτικόν όnεiρου τελειοποιι)οcως. 

Eivuι προϊόν όντος διuνύοnντος τόν όρυκιόν, φιηικόν K(li (ωικόν βίον 

καi έξελιχθι':ντος εiς 6ν0ρωπον. 

Μι':λλι:::ι δι': νrΊ nροrιχθrϊ ι:::iς ιΊνώτι:::ρον πεδίον κυi tκεϊ νιΊ διrινιJοη ι':κ 

νι':ου τά περί οιJ 6 λόγος οΗΊδιο, λόγω τi']ς άνι:::ξnν1λ11του δι1111ουργικ6τη

τος τιϊς ειJριοκοιιtνης ι':ν λονθrινοιJοη κcιταοτύοει κυi (ιν<ψι�νούοι1ς όν(ι

πτυξιν καi χρηοιμοrιοiηοιν έ'.ν τώ ι':ργω τιϊς κοομικiϊς όνελiξcως. 

'Ίνα οιιως του ΙΟ ι':πι ιι:υχθιι (Ηρciλ�:ι 1) rΊνθρωπότης V(Ί Κ(ΙΤ(ΙVΟι']ΟΙ 1 1 ι)ν 

nαντοδυναμίαν ι ,-1ς ιΊγ<'Jπι 1ς, ι) όποi(Ι πrJέπι:::ι v(ι ουνοέη όλα ΗΊ όνω, ι<< ι

θόσον αύτι) εiνοι 1·1 συντελοΟοrι πρός τελcιοποίηοiν των. 

Ό {ινθρωπος κιιτcι τι'1ν Θεοοοφiιιν ιΊποτελεϊτοι t;κ ψΙ<iJV στοιχείων ι';κ 

τοϋ φθuρτοΟ σ ώ ιι α r ο ς , τijς C:ιφθ(ψτου ψ υ χ ii ς κ<ιi τοϋ π v ε ιJ -
μcι τ ο ς. 
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Τό σώμα σύγκειται έκ τριών φθαρτών περιβλημάτων. 
1. Τού ό ρ α τ ο ύ  ή ύλικού ή φυσικού σώματος.
2. Τού α ί θ ε ρ ί ο υ  ή άστρικού σώματος, όπερ ύφίσταται πρό τής

γεννήσεως τού όρατού καί όποθνήσει μετά τόν θάνατόν του. 
Τούτο είναι έλαστικόν, αύξομειούται κατά τάς περιστάσεις καί όφίνει 

ένίοτε όπομακρυνόμενον τό σώμα έν ληθόργ4>. 
Τό τρίτον στοιχείον τό νοητικόν εΙναι διακεχυμένον είς τήν φύσιν καί 

χρησιμεύει ώς έστία διοχετεύσεως τής ζωτικότητας είς τό αίθέριον 
σώμα.-

Ή ψυχή είναι άφθαρτος, σύγκειται δέ καί αύτή έκ τριών στοιχείων, 
τής κ υ ρ ί α ς ψ υ χ ή ς , καί δύο περιβλημάτων ένός έσωτερικού καί 
ένός έξωτερικού. Καί ή μέν κυρίως ψιJ.χή άποτελεί τό έγώ τού άνθρώ
που, τήν άτομικότητά του, χάρις είς τήν όποίαν διαχωρίζεται ό άνθρωπος 
είς ζωώδη καί πεπολιτισμένον. 

Τό έσω περίβλημα είναι ή έστία τών θείων ίδιοτήτων τού όνθρώπου 
καί τό έξω ή έστία τών ένστίκτων, τών όρέξεων καί τών έπιθυμιών. Τό 
πνεύμα εΙναι τό συνδέον τόν άνθρωπον πρός πάσαν άλλην ϋπαρξιν. Είναι 
δέ άφθαρτον, άδιαίρετον καί ένιαίον. Ώς ό άνθρωπος οϋτω καί ό κόσμος 
ύποδιαιρείται είς 7 πεδία τά όποία είναι άντ_ίστοιχα πρός τήν έπταπλήν 
τού άνθρώπου φύσιν. Οϋτω έχομεν: 

Τό φ υ σ ι κ ό  ν πεδίον άντιστοιχούν πρός τό όρατόν σώμα, τό 
ό σ τ ρ ι κ ό ν πεδίον άντιστοιχούν πρός τό αίθέριον σώμα, τήν 
κ α μ α  λ ό κ α όντιστοιχούσαν πρός τήν πνοήν τής ζωής, τό ν ο  η τ ι  -
κ ό ν πεδίον άντιστοιχούν πρός τήν κυρίως ψυχήν, τό δ ε  β α χ  ά ν 
όντιστοιχούν πρός τό έξω περίβλημα, τόν θυμάνθρωπον, τό έ ν ο ρ α -
τ ι κ  ό ν ή β ο υ  δ δ ι κ ό  ν πεδίον, άντιστοιχούν πρός τό έσω περίβλη
μα, τόν θεάνθρωπον καί τό ν ι  ρ β α ν  ι κ ό ν ή πνευματικόν άντιστοι
χούν πρός τό πνεύμα. 

Τών κόσμων τούτων ύπερέχει ό τού Λόγου, όσης περικλείει έν έαυ
τci") τό πάν, καί μάς διδάσκει ότι τό Σύμπαν διέπεται ύπό νόμων αίωνίων 
καί άναλλοιώτων. Οί νόμοι οίιτοι μάς δεικνύουσι τάς σχέσεις τού όπεί
ρου καί τού πεπερασμένου καί συνοψίζονται είς τρείς κυρίως: Τόν νό
μον τής ά ν ε λ ί ξ ε ω ς , τόν τής μ ε τ ε ν σ α ρ κ ώ σ ε ω ς καί τόν τού 
α ί τ ι α τ ο ύ .  

Αύτά έν συνόψει είναι τά κυριώτερα προβλήματα τά όποία άπασχο
λούν τήν άδελφότητα τής θεοσοφικής Έταιρίας. 

\r 
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Έορτή τού «Λευκού Λωτού» 

Τή Δευτέρα 8 Μαίου έγινε, δπως κάθε χρόνο, στήv αίθουσα τής θεοσο

φικής 'Εταιρίας, ή έορτή τού Λευκού Λωτού πρός τιμήν τής ίδρύτριας τής 

'Εταιρίας Ε.Π. Μπλαβάτσκου. Κατά τήv τελετήv έγιναν όμιλίες άπό τόv Γ. 

Γραμματέα τής θ.Ε. Π. Άvτζακα καί άπό τούς Χ. Καμαρωτάκη, Γ. Σιβρή, Η. 

Κίμο, Μαργαρίτα Λαμπριvού, Π. Παπασλιώτη. 'Επίσης έκαναν σχετικές άvα

φορές καί άπηύθυvαv χαιρετισμό οί Ν. Παπαγεωργάκης καί Α. Σαρακηvός. 

Ή/. Χατζηδημητρίου διάβασε tva κομμάτι άπό τό ποίημα τού Ε. Άρνολντ 

"Τό Φώς τής 'Ασίας" δπως γίνεται κάθε φορά, σύμφωνα μέ τήv έπιθυμία 

τής Μπλαβάτσκυ. Τέλος άπεvεμήθησαv τά διπλώματα τής θ.Ε. ατά νέα της 

μέλη. Στήv έορτή παραβρέθηκαν τά περισσότερα μέλη προσκομίζοντας καί 

λίγα άνθη, δπως συνηθίζεται. 

Παραθέτουμε τίς έvδιαφέρουσες όμιλίες πού έγιναν γιά τά μέλη πού 

έλειψαν καί γιά τούς φίλους τού ΙΛΙΣΟΥ. 

Όμιλία Πολ. Άντζακα 

'Όπως γίνεται κάθε χρόνο, έτσι καί φέτος βρισκόμαστε όλοι μαζί 

έδώ, στή γιορτή τού ΛΕΥΚΟΥ ΛΩΤΟΥ γιά νά γιορτάσουμε τήν έπέτειον 
τού θανάτου τής ίδρύτριος τής θ.Ε., 'Έλενας Πετρόβνα Μπλοβάτσκυ, 

σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία της μέ λουλούδια, ομιλίες κλπ. 

θά μού έπιτρέψετε κηρύσσοντας rήν ένορξι τής γιορτής αύτής, νά 

σάς διαβάσω ένα μικρό άπόσπασμα άπό τό βιβλίο «ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ» τού 

Κρισναμούρτι. 
Στόν πρόλογό του έγραφε: 

Ό άνθρωπος μέσα άπ' τίς άντιθέσεις του, έπινόησε πολλές μορφές 
διαλογισμού. Αύτές έχουν κτιστεί πάνω στήν έπιθυμία, στή θέληση καί 

στή διάθεση γιά «έπιτυχία» καί περιέχουν άντιθέσεις κι ένα άγώνα γιά νά 

φτάσουνε κάπου. 

Αύτή ή συνειδητή, ή θεληματική «προσπάθεια» ήταν πάντοτε μέσο 

στά όρια ένός περιορισμένου μυαλού καί σ' αύτό δέν μπορεί νά ύπάρξει 
έλευθερία. 

Κάθε «προσπάθεια» διαλογισμού, άποτελεί άρνησι τού διαλογισμού. 

Ό διαλογισμός είναι τό τέλος τής σκέψεως. 
Μόνο τότε ύπάρχει μιά διαφορετική διάστασι πο_ύ είναι πέρα άπό τό 

χρόνο. 

Άπό τό βιβλίο τού ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ «ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ» Έκδοση 1969 

(Άπόσπασμα) 

... Είχε βρέξει πολύ κατά τή διάρκεια τής νύχτας κοί τής μέρος - κοί 

κάτω στίς ρεματιές, τό λασπωμένο ρέμα χύνονταν στή θάλασσα, κάνο

ντάς την καφετιά σάν σοκολατένια. 
Καθώς περπατούσες στήν άκρογιαλιά, έβλεπες τά τεράστια κύματα 
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πού έσπαζαν μέ ύπέροχες καμπύλες καί δύναμη. Περπατούσες άντίθετα 

στόν άνεμο καί ξαφνικά αίσθάνθηκες πώς δέν ύπήρχε τίποτε πού νά σέ 

χωρίζει απ' τόν ούρανό κι' αύτή ή άνοιχτοσύνη ήταν παράδεισος. Τό νά 

είσαι τόσο άνοιχτός -τόσο εύάλωτος- άπό τούς λόφους, άπό τή θάλασσα 

καί τόν άνθρωπο - είναι ή ϊδια ή ούσία τού διαλογισμού. 

Τό νά μήν έχεις άντιστάσεις, τό νά μήν έχεις φραγμό ένδομύχως 

πρός ότιδήποτε, τό νά είσαι έντελώς έλεύθερος πλήρως, άπ' όλες τίς μι

κρές άνάγκες, τίς διαθέσεις καί τίς άπαιτήσεις - μ' όλες τίς μικρές άντι

φάσεις καί τίς ύποκρισίες - είναι σάν νά περπατάς στή ζωή μ' άνοιχτά τά 

χέρια. Καί αύτό τ' άπόγευμα, περπατώντας έκεί, πάνω στήν ύγρή άμμο, 

μέ τούς γλάρους γύρω σου, αίσθάνθηκες τήν ύπέροχη αίσθηση άπ' τήν 

άνοιχτοσύνη τής έλευθερίας καί τήν μεγάλη όμορφιά τής άγάπης πού 

δέν ήταν μέσα σου η έξω άπό σένα - άλλά παντού. 

Δέν άναγνωρίζεις πόσο σπουδαίο είναι νά είσαι έλεύθερος άπό τίς 

εύχαριστήσεις καί τούς πόνους τού νού έτσι ώστε νά μπορεί νά παραμεί

νει ό νούς μόνος του. Μονάχα ό νούς πού μένει μόνος του είναι άνοι

χτός. Αίσθάνθηκες όλα αύτά, ξαφνικά, σάν δυνατό άνεμο πού φύσηξε 

πάνω στή γη καί μέσα σου. Έκεί, ησουν άπογυμνωμένος άπό κάθε :ι 

-άδειος- καί γι' αύτό τέλεια άνοιχτός. Ή όμορφιά όλων αύτών δέν ήταν

σέ λέξεις η σ' αίσθήματα άλλά έμοιαζε σάν νά είναι παντού, γύρω σου,

μέσα σου - πάνω άπ' τά νερά καί στούς λόφους. Αύτό είναι διαλογι

σμός ...

'Ομιλία Χρ. Καμαρωτάκη 

«Τό έσωτερικό νόημα τού θανάτου» 

'Αδελφέ Πρόεδρε, 'Αδελφοί μου 

Τήν έσπέραν αύτή 8 Μαίου, όπως κάθε χρόνο συγκεντρωθήκαμε είς 
τόν χώρον αύτόν διά νά τιμήσουμε τήν μνήμη της Ε.Π. Μπλαβάτσκυ πού 

τό 1875 μαζί μέ τόν συνεργάτη της Χ.Σ. "Ολκοτ 'ίδρυσαν είς Νέον· 'Υόρκη 
τήν θεοσοφ. Έταιρεία. 

Ή ήμέρα αύτή είναι ή έπέτειος τού θανάτου της πού συνέβει στό 

Λονδίνο τό 1891. Ή ήμερομηνία αύτή πού έορτάζεται άπό τούς θεοσό

φους όλου τού κόσμου, δέν άποτελεί μία τυπική ύποχρέωσι έκ μέρους 

μας, άλλά ένα έπιβεβλημένο καθηκον, ή τήρηση τού όποίου συμβάλλει 

καί βοηθεί στό νά συντονισθούμε μέ τό πνεύμα της, πού δέν έπαψε μέ

χρι τήν τελευταία στιγμή νά έργάζεται διά τό καλό καί τήν πρόοδο της 

θεοσ. Έταιρείας. 
Ή Ε.Π. Μπλαβάτσκυ ήταν μιά ψυχή ώριμη καί καλλιεργημένη, ένα 

σκεύος έκλογης πού έπέλεξε τόν περασμένο αίώνα ό Πνευματικός κό
σμος διά νά μεταδώσει είς τούς άνθρώπους τήν αίώνια σοφία μ' ένα νέο 
όνομα, τό βαθύτερο νόημα τού όποίου άντιπροσωπεύει τή θεία γνώση 
πού κατέχουν τ' άνώτερα όντα, οί διδάσκαλοι τής σοφίας. Ή Ε.Π. Μπλα
βάτσκυ ένεφανίσθη σέ μιά περίοδο πού ή άθεία καί ό ύλισμός είχαν κλο
νίσει έπικίνδυνα τίς πνευματικές άξίες της ζωής καί έφερε είς τόν κό-
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σμο tva μήνυμα έλnίδας καί αίσιοδοξίας. Τό μήνυμα αύτό πού άnευθύ

vεται είς όλους τούς άνθρώnους καλής θελήσεως, είναι ή έσωτερική 

γνώση τώv θείων έκnαιδευτώv καί μυστών, ή μελέτη καί τό βίωμα τής 

όnοίας θά μός έλευθερώσει άnό τήν άμάθεια καί τό σκότος. 

'Αδελφοί μου, έn' εύκαιρία τού πνευματικού αύτού μνημοσύνου, πα

ράλληλα μέ τήv μορφή τής Ε.Π. Μnλαβάτσκυ άς άvαnολήσουμε στοχα

στικά τό φαινόμενο τοϊι θανάτου. Διά μός τούς θεοσόφους ό θάνατος 

δέν είναι τό τέρμα τής ζωής, άλλά ή άφετηρία μιός άλλης είς λεπτότε

ρους κόσμους. Δι' αύτό ή έvθύμηση αύτού δέv πρέπει vά δημιουργεί είς 

τήv ψυχή μας θλίψη καί φόβον, άλλά ήρεμία καί γαλήνη, άφού γνωρίζου

με ότι ή ζωή συνεχίζεται χωρίς διακοπή σέ μιά άλλη διάσταση. Ό θάνα

τος άnό έσωτερικής άnόψεως είναι ή θύρα τής μυήσεως πού πρέπει vά 

διέλθουμε ώς μαθητές, διά vά κερδίσουμε τό έπαθλο τής άθαvασίας. 

Συνεπώς ή φιλοσοφία τού θανάτου μός προετοιμάζει πρός κατάκτηση 

τής θείας μακαριότητος. Στόv Έκκλησιαστή διαβάζουμε. «Καλύτερα vό 

πηγαίvης σέ οίκον πένθους παρά σέ οίκον χαράς, διότι έκ ϊής σκυθρο

πότητας τού προσώπου γεννάται ή φαιδρότης έv τή καρδία». Ό θάνατος 

είναι tva φαινόμενο τής ζωής πού είς μέv τούς άμαθείς δημιουργεί φό

βον καί λήθη, στούς δέ με μυημένους χορό καί άγαλίαση, διότι γνωρίζουν 

ότι διό μέσου αύτού ή ψυχή μεταφέρεται είς τήν περιοχήν τώv ίδεών. Ο 

έλεύθερος στοχασμός έnί τού θανάτου τού καταλυτή τώv μορφών, μός 

όvυψώvει νοερώς είς πνευματικές σφαίρες καί μός άnομακρύvει αίσθη

τώς άnό τήν προσκόλληση είς τό πράγματα τού κόσμου. 'Επίσης μός 

βοηθεί vό συνειδητοποιήσουμε τήv πλάνη καί τήv ματαιότητα τού κό

σμου, όφαιρεί όπό τήv ψυχή μας τόν έγωϊσμό καί τήν έπαρση, καί μός 

καθιστό όπλούς καί ταπεινούς. Άλλό διατί μός τρομάζει ό θάνατος; 

Μήπως διότι φοβούμεθα τό άγvωστοv, η διότι άπό άγνοια εϊμεθα προ

σκολλημένοι είς τήν φθαρτή προσωπικότητα είς τό έξωτερικό ένδυμα 

τής ψυχής καί φοβούμεθα μήπως έξαφανισθούμε; Ό Λουκρήτιος λέγει, 

ότι οί άνθρωποι φοβούνται τόv θάνατο όπως τό παιδιά φοβούνται τό σκό

τος, διότι δέv γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. 

Άπό τήv άρχαιότητα οί άνθρω·ποι nροσεnόθησαv vά λύσουν τό μυ

στήριο τού θανάτου καί όνειρεύθησαv τήv όθαvασία μ' tva έντελώς δικό 

τους τρόπο. 

Πίστεψαν μέ όφέλεια ότι θό μπορούσαν vό εϋρουν τό μυστικό φάρ

μακο, διό vό παρατείνουν έπί άόριστοv τήν έπίγεια ζωή τους. Κατά τήv 

όρχαία παράδοση ό ϋπvος καί ό θάνατος είναι δίδυμα άδέλφια. Καί είς 

τούς μετ' έπειτα Χριστιανικούς χρόνους έπεκράτησε ή συνήθεια όταν 

άπέθνησκε κάποιος vά λέγουν ότι έκοιμήθη. Ή 'Ελληνική Μυθολογία 

άvαφέρει σχετικά μέ τόν θάνατο μιάv έvδιαφέρουσα άλληγορία. Ό Σίσυ

φος βασιλεύς τής Κορινθίας γενόμενος δεκτός είς τό συνέδριο τώv 

θεών, έnεθύμισε τήv άθαvασία καί πρός τούτο έvόμισε ότι ό καλύτερος 

τρόπος ήταν ή δέσμευση τού θανάτου. Διά τήv πράξη του όμως αύτή έτι

μωρήθη άπό τούς θεούς καί ύποχρεώθη είς τό 'Άδη νά κυλάει είς δρό

μοv άvηφορικό μέγαv λίθον. Άλλά μόλις έφθανε πρός τό τέρμα, τού 

έφευγε άπό τά χέρια καί κατρακυλούσε, πού σημαίνει τό μάταιοv αύτής 
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τής προσπαθείας. Είς τό μεσαίωνα, περίοδο σκοταδισμού ένεφανίσθη

σαν διάφοροι μεμυημένοι διδάσκαλοι πού άσχολήθησαν μέ τήv έννοια 

καί τό νόημα τής άθανασίας, άλλά έπί άλλης βάσεως καθαρής πνευματι

κής. Παράλληλα όμως μέ αύτούς παρουσιάσθησαν καί πολλοί άγύρτες 

πού διακήρυτταν ότι είχαν άνακαλύψει τό θρυλούμενο μυστικό τής ζωής 

τό μαγικό έλιξήριο. Αύτό όμως ήταν μιά τραγική πλάνη πού έκαλλιέργη

σε ή άμάθεια καί διετήρησε έπί αίώvες ή άφελής έλπίδα. 

Τό έλιξήριο τούτο τό όποίο έκανε τόση αϊσθηση καί πού έκμεταλλεύ

θησαν οί άπατεώνες καί οί μάγοι πρός ίδιοτέλεια καί πλουτισμόν, ούδένα 

άποτέλεσμα είχε έπί τής ύλικής φύσεως τού άνθρώπου. Διότι όπως έπι

γραμματικά λέγει ό 'Ηράκλειτος: «Τά πάντα ρεϊ». Τό έλιξήριο τών φιλο

σόφων σχετίζετο μέ τήν άθανασία όχι τής ύλικής φύσεως, άλλά τής 

πνευματικής. Ή άθανασία διά τούς μεμυημένους είναι ένα άληθινό γε

γονός τό όποϊον άνήκει είς άλλης διαστάσεως σφαϊραν· διά τούτο δέν 

πρέπει νά τήν άναζητούμε είς τόν φυσικόν κόσμον. Διά νά είσχωρήσου

με είς τό μυστήριο τής ζωής καί τού θανάτου φρονώ ότι δέν ύπάρχει άλ

λος τρόπος άπό τήν μύηση. Μόνον δι' αύτής ή ψυχή άνοίγει τά φτερά 

της καί μεταφέρεται άπό τό όρατό είς τό άόρατον. Ό άδελφός Λεvτμ11ί

τερ είς τό βιβλίον του «τ' άρχαϊα μυστήρια», ύποστηρίζει «ότι ή μύηση 

έχει σχέση μέ τήv μετά θάνατον ζωήν καί μέ τήν προετοιμασία τού άν

θρώπου όπως τήν άντιμετωπίση». Είς τά Αίγυπτιακά μυστήρια ό μυούμε

vος είσερχόμεvος έvτός τού μαύρου τάφου ύποδυόμενος τόν νεκρόν 

'Όσιριν, κατά θείον χάρην έβλεπε τόν ηλιο τού μεσονυχτίου λάμποντα έν 

πλήρη μεσημβρία. Δηλαδή έβλεπε μέ τούς όφθαλμούς τής ψυχής τόv 

πνευματικόν ηλιο, όπως χαρακτηριστικώς άναφέρει διά τόν Λούκιο ό 

Άπουλήϊος είς τό βιβλίο του ό Χρυσούς 'Όνος. Διά τούτο όσοι έκ τών άν

θρώπων έμυούντο είς τά μυστήρια, λόγω τής εύνοίας αύτής έθεωρούvτο 

εύδαίμονες, διότι μετά θάνατον θά συγκατοικούσαν μέ τούς θεούς. Ό 

Πλάτων είς τόν Φαίδωνα παραθέτει ένα 'Ορφικό λόγιον πού λέγει: «·Ως 

αν άμύητος καί άτέλεστος είς "Αδου ·άφήκεται έν βορβόρω κείσεται, ό 

δέ κεκαθαρμένος τε καί τετελεσμένος έκείσαι άφικόμενος μετά θεών 

οίκήση». Έπίσης είς έναν άλλο μικρόν διάλογοv άναφέρει ότι ό Σωκρά

της έπισκεφθείς τόv άσθενή Άξίοχον πού είχε τρομοκρατηθή άπό τόν 

φόβο τού θανάτου τού λέγει: ,."Οχι είς τόν θάνατον, άλλά είς τήν άθανα

σία θά περιέλθης ώ Άξίοχε καί δέν θά στερηθής τών άγαθών, άλλά θά 

έχεις πιό άληθινή τήν άπόλαυση, άφού μόνον, ή ψυχή σου θά τ' άπολαμ

βάvει, χωρίς τήv άνάμιξιν τού σώματος. Έκεϊ ή ζωή είναι άπηλλαγμένη 

άπό πόνους καί στεναγμούς καί ή ψυχή γεύεται θείων ήδονών. 'Όσοι δέ 

έχουν μυηθεί τιμώνται ίδιαιτέρως καί έχουν τήv πρωτοκαθεδρία». Καί 

είς τόν Φαίδωνα συνεχίζει: «'Η λύσις καί ό χωρισμός τής ψυχής άπό τό 

σώμα καλείται θάνατος. Νά λύνουν όμως τήv ψυχή πιό πολύ προθυμία 

δείχνουν πάντα έκείνοι πού φιλοσοφούν άληθινά». 'Ακολούθως ό Πλωτί

νος προσθέτει, ότι «ή ψυχή διά τού θανάτου έλευθερώνεται άπό ότι τήν 

κρατούσε δεσμία στόν κόσμον καί άνυψώνεται πρός τό συγγενές μέ αύ

τήν θείον». 
Σέ μιά παράγραφο τού βιβλίου τών νεκρών διαβάζουμε: «·Όπως ή 
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άνάρρωση έπειτα άπό τήν άσθένεια, έτσι είναι καί ό θάνατος μετά άπό 
τήν ζωή». Διά τόν έσωτερισμό οί άνώριμοι καί άπαίδευτοι κυριαρχούμε

νοι άπό τίς άδυναμίες καί τά πάθη, είναι ήθικά νεκροί, διότι δέν έχουν 
έπαφή μέ τόν πνευματικό κόσμον. 

Αύτούς τούς ήθικά νεκρούς έπεδίωκε ν' άναστήσει καί ό Ίησοϋς μέ 

τήν διδασκαλία της άγάπης. 'Επίσης σέ μιά τραγωδία τοϋ Εύριπίδη δια
βάζουμε: «Ποίος γνωρίζει άν δέν εΤναι ή ζωή έκείνο πού καλείται θάνα

τος, καί θάνατος έκείνο πού λέγεται ζωή;» 

Ή θεοσ. Διδασκαλία τίς βάσιες της όποίας έθεσε ή άλησμόνητος 
άδελφή μας Ε.Π. Μπλαβάτσκυ θά μάς βοηθήση έάν είλικρινά τό έπιθυ

μοϋμε, νά έξέλθουμε έκ τοϋ ήθικοϋ θανάτου κερδίζοντες τήν άθανασία. 
Δι' αύτήν τήν άπολυτρωτική διδασκαλία της έμείς οί θεόσοφοι της 

όφείλουμε άπειρη εύγνωμοσύνη, διότι μέ τίς άλήθειες πού μάς μετέδω

σε έρριψε άφθονο φώς είς τό σκοτάδι της ψυχής μας. 

'Ομιλία Γ. Σιβρή 

Ό συμβολισμός τοϋ Λωτοϋ καί ή θεοσοφία 

Ό Λωτός είναι ένα πανάρχαιο πνευματικό Σύμβολο. Συναντάται είς 
τούς μύθους τών άρχαίων Αίγυπτίων καί τών 'Ινδών, ώς έπίσης καί άλλων 

λαών, καί συνδέεται πάντοτε μέ τήν ύψηλή καί άπρόσιτη ίδέα της θεότη

τας. Τόν βρίσκουμε έπίσης καί είς τίς παραδόσεις τών κινέζων βουδι
στών όπου ή σύναξις τών Μποντισάτβας είς τό έπίπεδον τοϋ ΣΑΜΑΝΤΙ 

πέριξ τοϋ βωμοϋ έπί τοϋ όποίου έκάθητο ό Βούδδας όνομάζετο συνά
θροισις τοϋ Λωτοϋ. 'Υπάρχουν άκόμη καί οί Σοϋτρες τοϋ Λωτοϋ (σούτρα 

σημαίνει στίχος). Είς τήν ίδίαν ώσαύτως παράδοσιν τών Τσάν καί Ζέν, ό 
σκοπός της Διδασκαλίας τοϋ Λωτοϋ συνοψίζεται είς τέσσερα κινέζικα 

γράμματα, τά όποία σημαίνουν «άνοίγειν, δεικνύειν, άφυπνίζειν καί εί
σέρχεσθαι». Έπεξηγηματικώς δέ τό έργον αύτό συνίσταται είς τό 

«άνοιγμα» τοϋ θησαυρού της άταράχου σοφίας τοϋ Βούδδα, είς τήν «πα

ρουσίασιν» αύτης είς τούς μαθητάς της, καί είς τήν καθοδήγησιν αύτών 
οϋτως ώστε νά μπορέσει νά «άφυπνισθοϋν» είς αύτήν καί νά «είσέλ

θουν» είς αύτήν. Ώς έκ τούτου καταλήγει ό Διδάσκαλος είς τό συμπέρα
σμα ότι τό πνευματικόν έργον θά πρέπει νά άρχίζει μέ τήν φύσιν τοϋ 

«έαυτό», όπως άποκαλοϋν τόν θείον έαυτόν μας οί κινέζοι βουδισταί. Οί 

κάτοχοι της θείας Σοφίας είναι τά θεία όντα, αί μεγάλοι μεταμορφωταί 

τής άνθρωπότητας, οί όποίοι κατέρχονται είς τόν κόσμον αύτόν διά νά 
μεταφέρουν είς ήμάς, ώς όλλοι Προμηθείς, τό ούράνιον Πϋρ, καί νά 

άνάψουν στίς καρδιές τών ώρίμων τήν φλόγα τής άναζητήσεως. 'Όταν 
μπορέσει νά άνάψει ή φλόγα αύτή μ' ένα τεμάχιο ξύλου, λέγουν καί πάλι 

οί κινέζοι βουδισταί, τότε ή λάσπη θά παράγει άσφαλώς τό όνθος τοϋ 

Λωτοϋ. (Τό ξύλο άντιπροσωπεύει τόν ζήλο, τήν άφοσίωση, τήν έπιμέλεια

τό δέ όνθος τοϋ Λωτοϋ παριστάνεται ώς ή Γη τοϋ Βούδδα). Δέν έπέλεξε 

έπομένως τυχαία ή άείμνηστος 'Έλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ, τό ίερόν 



158 ΙΛΙΣΟΣ 1989 

αύτό άνθος, διά νά δώσει τό όνομα του στή σημερινή έορτή. Ήθελε προ

φανώς νά τό συνδέσει μέ τό ύψηλόν θεοσοφικόν Ίδεώδες καί νά τό 

άφήσει είς ήμός ώς ύποθήκη διά τήν έκπλήρωσιν τών σκοπών τής θεο

σοφικής 'Εταιρίας. Τό θεοσοφικόν έργον διά νά άνταποκρίνεται είς τήν 

άποστολήν του πρέπει νά είναι όμοιον μέ έκείνο πού ύποδεικνύεται άπό 

τούς κινέζους βουδιστάς, ή δέ θεοσοφική διδασκαλία δέν διαφέρει άπό 

έκείνη τού Λωτού. Ή "Έλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ ύπήρξε καί αύτή 

ένα πεφωτισμένο πνεύμα τό όποίον έπελέγη διά νά φέρει είς τόν κό

σμον τήν σοφίαν τών θείων όντων καί νά βοηθήσει ήμός τούς θεοσό

φους νά γίνουμε κοινωνοί αύτής τής σοφίας. 

Ό ούράνιος Λωτός έρχεται νά άφυπνίσει τό ένυπάρχον είς τόν άν

θρωπον όμοίον του, διά νά γίνουν τά δύο έν. Αύτό είναι κατά τήν ταπεινή 

μου γνώμη τό μεγάλο μυστικό πού κρύβει ό συμβολισμός αύτός. 
Άδελφοί μου, 
"Ένα άπό τά σοβαρά προβλήματα πού άντιμετωπίζαν άνέκαθεν οί 

πνευματικοί κύκλοι, ήταν ή διάρθρωσις, ή λειτουργία καί ή πλαισίωσις. 

Διά νά λειτουργήσει σωστά ένας τέτοιος όργανισμός άπαιτείται ή κατάλ

ληλος όργανωτική δομή, καί χρειάζονται έπίσης καί τά μέλη. Τό κλειδί 

είς τήν ύπόθεσιν αύτήν είναι κατά πόσον ή προσπάθεια τών όργανωτών 
κατευθύνεται άπό τά κατώτερα σώματά τους ή άπό τό ένυπάρχον πνευ

ματικόν στοιχείον. Πολύ συχνά οί άνθρωποι πού άσχολούνται μέ τά θέ

ματα αύτά παρασύρονται άπό τόν ένθουσιασμό τους καί ένεργούν όχι 

πνευματικά άλλά συναισθηματικά. Τότε οί ένέργειές τους καθορίζονται 

άπό τήν σκέψη, γίνονται άνυπόμονοι καί πέφτουν στήν παγίδα τού χρό

νου, όπως τό έξομολογείται ή ϊδια ή Μπλαβάτσκυ γιά τόν έαυτό της, όταν 

στήν άρχή της πνευματικής σταδιοδρομίας της, έβιάζετο νά προσελκύ

σει ότο τό δυνατόν περισσότερα μέλη στήν θεοσοφική Έταιρία. Έπειδή 

όμως οί ζηλωταί σπανίζουν, ένοιωσε άπογοήτευση άπό τήν άπροθυμία, 

καί άπό τήν περιορισμένη άνταπόκριση, καί άναγκάσθηκε βεβαίως νά 

άλλάξει τακτική καί νά προσαρμοστεί στούς άπαράβατους κανόνες πού 

διέπουν τήν λειτουργία μιός έσωτερικής κινήσεως. Καί οί κανόνες αύτοί 
όπως τούς άναφέραμε προηγουμένως όρίζουν ότι δέν δύναται νά ύπάρ
ξει έσωτερισμός χωρίς έσωτερικότητα. "Όταν ύπάρχει τό χαρακτηριστι

κόν αύτό, ό άριθμός δέν έχει καμμία άπολύτως σημασία. Ό Κρισναμούρ
τι είχε διέλθει καί αύτός άπό τούς ίδιους προβληματισμούς καί άναγκά
σθηκε νά διαλύσει τό Τάγμα τού Άστέρος διά τόν ίδιο λόγο. Άργότερα 

σέ κάποια όμιλία του άναφέρει τά έξης: «ΓΤόσον έξαιρετικά σπουδαϊον 
είναι νά βρεθούν τουλάχιστον μερικοί άνθρωποι πού νά μήν άνήκουν σέ 
καμμία ίδιαίτερη όμάδα ή φυλή, η σέ κάποιαν είδικευμένην θρησκείαν η 
κοινωνία. θά δημιουργήσουν αύτή τήν άληθινή άνθρώπινη άδελφότητα, 
έπειδή θά ζητούν τήν άλήθεια. Τό ρεύμα τής άνθρώπινης άναπτύξεως 
μπορεί νά άλλάξει τήν πορεία του άπό λίγους άφυπνισμένους άνθρώ
πους. Αύτοί δέν είναι ξένοι άλλά έσείς κι έγώ». 

Είναι έξ άλλου πολύ σημαντικό νά έχουμε έπίγνωση τής έσωτερικής 
καταστάσεώς μας διότι μόνον έτσι θά διαπιστώσουμε έάν δυνάμεθα ν' 
άποτελέσουμε κι' έμείς ένα μέλος μιάς έσωτερικής όμάδος καί νά συμ-
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βάλλουμε είς τήν δημιουργίαν ένός πραγματικού πυρήνος άδελφότη

τας. ·Άς έξετάσουμε λοιπόν ό καθένας γιά τόν έαυτό του μέ όπόλυτη εί

λικρίνεια, έόν έχουμε όφυπνισθεί έσωτερικό όπό τήν θεοσοφική Διδα

σκαλία η τήν δεχόμεθα μόνον διανοητικά. Διότι χωρίς τήν έσωτερικήν 

αύτήν όφύπνισιν δέν έχουμε τήν προϋπόθεση γιό τήν δημιουργία τού 

ίδιαιτέρου αύτού κύκλου. Τό γεγονός ότι εϊμεθα μέλη τής θεοσοφικής 

Έταιρίας δέν σημαίνει ότι φέρουμε καί τήν σφραγίδα τού θεοσόφου. 

"Όλοι έχουμε δεχθεί τήν ίδέα τής όδελφότητας Έκείνο όμως πού 

έχει σημασία είναι όν ή ίδέα ούτή έχει κάνει μέσο μας τήν όνόλογη έγ

γραφή. Άδελφότης σημαίνει έκτός τών όλλων κοί ένότης. Ζούμε λοιπόν 

είς αύτήν τήν ένότητα η βρισκόμαστε σέ κατάσταση χωριστικότητας; 

'Υπάρχει όπως ξέρουμε ένα κοινό στοιχείο πού ένώνει τούς όνθρώπους 

καί αύτό είναι ή πνευματική μας φύσις. Στίς παραδόσεις Τσόν καί Ζέν 

όναφέρονται έν προκειμένω τό έξης: «Μπορεί οί όνθρωποι νό διακρίνο

νται σέ Βορείους καί Νοτίους, ή Βουδική τους όμως φύσις είναι θεμε

λιωδώς ή ϊδια παντού. "Ένας βάρβαρος μπορεί νό διαφέρει είς τό φυσικό 

χαρακτηριστικό, ποιό είναι όμως ή διαφορά είς τήν βουδικήν φύση;» Τό 

κλειδί έπομένως της ένότητος καί τr1ς φιλότητος εύρίσκεται είς τό ίδιαί

τερον αύτό γνώρισμα τής φύσεως μας. ·Όσο αύτό βρίσκεται έν ύπνώσει 

είναι όνενεργός καί ή όδελφότης, διότι λείπει ή φλόγα τής όγόπης. 

Έπομένως ή όργόνωσις πού όnΩτελείται όπό μή όφυπνισμένους όν

θρώπους δύναται νό παρομοιασθεί μέ νεκρό σώμα, διότι δέν έμψυχώνε

ται όπό τό ζωοποιόν καί όνανεωτικόν πνεύμα της θείας ούσίος. Μία τέ

τοια όργόνωσις είναι καταδικασμένη σέ μαρασμό καί παρακμή, διότι 

στηρίζεται έπί τού φθαρτού καί όχι έπί τού όφθόρτου μέρους τών όν

θρώπων πού τήν όποτελούν. 'Υπάρχει έπ' ούτού μία πολύ λακωνική φρά

σις καί πόλι τών κινέζων βουδιστών: «"Όταν ή φύσις τού έαυτού (ό tv 

ήμών Βούδδας) είναι έντός, σώμα καί νούς ύπάρχουν. ·Όταν όμως όπο

μακρύνεται σώμα καί νούς χάνονται». 

Πέραν όμως αύτού, ή έλλειψις πνευματικότητος έχει σόν αποτέλε

σμα τήν στέρηση τής έπικοινωνίος μέ τόν πνευματικό κόσμο, διότι τό 

όμοιον μόνον διό τού όμοίου συναλλάσσεται. "Όπως ένεκρούντο κοί τό 

μυστήρια κατά τό παρελθόν, όταν όπεσύρετο τό Πνεύμα, προφανώς διό

τι ότονούσε τό ένδιοφέρον όπό πλευράς ότόμων. Ή θεοσοφία, όπως 

λέγει κοί ή Μπλοβότσκυ, όποτελεί τό πνεύμα της όργονώσεώς μας κοί 

είναι δημιούργημα τών Διδασκάλων της Σοφίας. Ή θ.Ε. είναι το σώμα 

πού έδημιούργησον οί όνθρωποι. Διό νά εύδοκιμήσει λοιπόν κοί νό όνο

πτυχθή ό όργονισμός καταλλήλως, έχει όνόγκη τής όνωθεν ζωοποιού 

δυνάμεως, όπως τό δένδρο έχει όνόγκη τής βροχής. Είς έμός ένοπόκει

τοι να δημιουργήσουμε τίς προϋποθέσεις μιας τέτοιος συνδέσεως, διό 

της όνοπτύξεως τού συγγενούς μέ τόν Πνευματικόν κόσμον στοιχείου. 

Έφ' όσον έργοσθούμε πρός τήν κοτεύθυνσιν ούτήν μεθοδικό, κι' έφ' 

όσον τό έπιτρέπουν οί κορμικές οίτίες, τότε ή έπιτuχίο θό πρέπει νό θε

ωρείται βεβαία, διότι τίποτε δέν δύναται ν' όντιστοθή είς τήv δύναμιν τής 

θείας θελήσεως. 
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'Ομιλία Η. Κίμου 

Άγαπητοί άδελφοί καί φίλοι, 

1989 

Μέ βαθειά συγκίνηση συγκεντρωθήκαμε έδώ άπόψε, γιά τήν μνήμη 
τού θανάτου τής ίδρύτριας τής θεοσοφικής 'Εταιρείας 'Έλενας Πετρόβ
να Μπλαβάτσκυ. 'Επιθυμία της ήταν, τά μέλη τής θεοσοφικής 'Εταιρείας, 
σ' δλο τόν κόσμο, νά φέρναν στήν μνήμη τους τόν θάνατό της πού έπήλ
θε τήν 8ην Μαίου 1891 στήν Άγγλία, μέ άπλό καί θεοσοφικό τρόπο, 
φέρνοντας λίγα λουλούδια καί διαβάζοντας άποσπάσματα άπό τήν Μπα
γκαβάδ Γκιτό καί ένα κεφάλαιο άπό τό Φώς τής Άσίας. Στρέφαμε λοι
πόν καί μείς άπόψε τήν σκέψη μας στήν μεγάλη μας Δάσκαλο, σάν έν
δειξη σεβασμού, άγάπης καί εύγνωμοσύνης γιά τό έργο της καί τή συμ
βολή της στήν πνευματική μας φώτιση καί άνάπτυξη. Ή ίστορία τής 
Μπλαβάτσκυ είναι γνωστή. Ήταν γόνος άριστοκρατικής Ρωσσικής οίκο
γενείας. Γεννήθηκε τήν 31 Ίουλίου 1831. Ύπήρξε πρωτοπόρος στήν φι

λοσοφική έρευνα καί γνώση τής άρχαίας θείας Σοφίας, πραγματικός 
γίγαντας τού Πνεύματος, ένα πρακτικό μυαλό στήν χάραξι τού όρθοϋ 
δρόμου γιά την ζωή τού άνθρώπου καί τής άνθρωπότητας γενικότερα. 

Άνήσυχος φύσις, έταξίδευσε άπό νεαρός ήλικίας είς δλον τόν κό
σμον, Άμερικήν, Εύρώπη, Άσίαν, Ίνδίαν, Θιβέτ κλπ. ένεβάθυνε στίς 
πηγές τής σοφίας, έμυήθη είς τόν άποκρυφισμόν καί συνέγραψε τά 
θαυμάσια βιβλία της ·Ίσις Άποκαλυπτομένη, Μυστική Διδασκαλία, τό 
κλειδί τής θεοσοφίας καί τήν Φωνή τής σιγής. Συνειδητοποίησε τήν 
άναγκαιότητα καί τήν σπουδαιότητα τής ϊδρυσης τής θεοσοφικής 'Εται
ρείας μέ τόν Άμερικανό Συνταγματάρχη Χένρυ 'Όλκοτ, τήν όποίαν 'ίδρυ
σαν τήν 17ην Νοεμβρίου 1875. Έθεσαν τούς γνωστούς σκοπούς της με 
σοφία, πού είναι πολύ ύψηλοί καί πνευματικοί, σπουδαίοι και πρακτι

κοί. Μέ τήν είσήγηση τού Χένρυ 'Όλκοτ τήν πρώτη έπέτειο τού θανάτου 
της στίς 8 Μαίου 1892, καθιερώθηκε όπως ή ήμέρα τής μνήμης τού θα
νάτου της όνομασθεί ήμέρα τού «Λευκοό Λωτού», καί μέ αύτήν τήν όνο
μασίαν τήν έορτάζομεν καί έμείς άπόψε. Ή καθιέρωσις αύτή άσφαλώς 

περικλείει βαθυτέραν πνευματικήν σημασίαν, γιά τήν όποίαν έν συντο
μία θά άσχοληθώ κατωτέρω. 

Ό Λευκός Λωτός είναι φυτόν πού φύεται στίς τροπικές καί θερμές 
κυρίως χώρες. Ήτο, γνωστός στούς Ίνδούς άπό δπου είσήχθη στό Θι
βέτ, Κίναν, Αύστραλίαν, Αϊγυπτον κλπ. Στήν 'Ελλάδα γνωστότερο είναι τό 
είδος του «Νυμφαία ή Λευκή» τό κοινώς όνομαζόμενο «Νούφαρο».
'Υπάρχουν πολλά εϊδη του Λωτού. Έχρησιμοποιήθη, λόγω τής κομψότη
τας καί τής ώραιότητός του, σάν διακοσμητικό στοιχείο τής Φαραωνικής 
τέχνης στήν Άρχαία Αϊγυπτο καί στήν 'Ανατολική Ίνδική ποιήση. Ό 
θεός Ώρας τής Αίγύπτου παρίστατο άναδυόμενος άπό άνθος τού 
Λωτού. Οί 'Ινδικοί θεοί παριστάνοντο κατά τήν γέννησίν των ξαπλωμένοι 
έπί άνθους λωτού, πού συμβόλιζε τήν βραχμανικήν άντίληψιν ότι ή ζωή
tνεφανίσθη πρώτον άπό τοϋ ϋδατος. Ό Λωτός είναι πολύ άρχαίο σύμ
βολο μέ τεράστια φιλοσοφική σημασία - σπουδαιότητα, γιά τήν όποίαν 
καί ή Μπλαβάτσκυ άσχολείται στήν Μυστική Διδασκαλία της. 
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Σύμφωνα λοιπόν, μέ τήν ϊδια τήv Μπλαβάτσκυ, ό Λευκός Λωτός είναι 

τό σύμβολο τών δημιουργικών δυνάμεων τού πνευματικού κόσμου καί 
τής ύλικής φύσεως. Συμβολίζει, τήν δημιουργία - γέννησι τής ζωής, τήν 

έξέλιξη της καί τήν έμφάνισή της ατόν ύλικό κόσμο, άπό τήν θεία Διά

νοια. Συμβολίζει τήν γονιμότητα καί τήν εύκαρπίαν. Ό Λωτός συμβολίζει 

τό Πνεύμα τό όποίο ζωογονεί τήν ϋλη, δημιουργώντας τήν έμφάνιση 

τής ζωής στό Σύμπαν. Συμβολίζει τήν παρουσίαν τού Πνεύματος ατόν 

όνθρωπο, τήν άνάγκην τής έκδήλωσης του, γιά τήν Πνευματική ζωή 

τού άνθρώπου σέ κόσμους πνευματικούς μέ μεγαλύτερη δόξα καί λαμ

πρότητα. Ό Λωτός έξεικονίζει τήν υλική ζωή, τήν άστρική ζωή καί τήν 

πνευματική ζωή μέ τίς ρίζες του ατόν βούρκο, τόν κορμό του καί τά άνθη 

του. Έξεικονίζει τήν άόρατο - όϋλο ούσία ή όποία είναι παρούσα στήν 

αίωνιότητα καί ή όποία έρριψε τήν σκιά της στήν ϋλη - «Μάγια» γιό τήν 

Δημιουργία. 

Μέ τόν Λωτό έξεικονίζεται τό Πνεύμα κινούμενο έπί τών «ύδάτων 

τής ζωής» όπως όναφέρεται στήν Γένεση, α· κεφ. 2 έδ. «καί Πνεύμα 

θεού Έφέρετο έπί τής έπιφανίας τών ύδάτων». Συμβολίζει τό «θείο 

Πύρ», τό Πνεύμα τού θεού ατόν όνθρωπο, γιά τό όποίο ό Παύλος γράφει 

ότι εϊμεθα ναός τού Πνεύματος τού θεού πού κατοικεί έv ήμίν (Α' Κορ. 

γ· 16) καί: «ό θεός ήμών είναι πύρ καταναλίσκον» (Έβρ. ιβ' 29). 

Ό Λωτός έξεικονίζει τήν ώραιότητα τής ζωής μέ τήν παρουσία - έμ

φόνιση τού Πνεύματος, πού στόν άνθρωπο δημιουργεί άπόκτηση τής 

πνευματικής, συνείδησης καί τής Άθανασίας. Τονίζει τήν όναγκαιότη

τα ό όνθρωπος νό έργασθεί γιά τήν άπόκτηση αύτής τής συνείδησης γιά 

τήν άπόκτηση αύτής τής συνείδησης γιό νό φθάσει στήν ένότητα μέ την 

θεότητα, τόν ϊδιο τόν θεόν. Πολλά μπορούν άκόμη να λεχθούν γιά τόν 

συμβολισμό τού Λευκού Λωτού τά όποία δέν άναφέρω λόγω τού περιο

ρισμένου χρόνου. θά ήθελα μόνο νά προσθέσω τήν παρότρυνση πού γί

νεται πρός τούς θεοσόφους, νό άκολουθήσουv τίς διδασκαλίες τών 

ίδρυτών τής θεοσοφικής Έταιρείας, νά έμβαθύνουν στήν μελέτη τής 

άρχαίας καί θείας Σοφίας, νά έργασθούν γιά τήν θεμελίωση τής 

Πνευματικής των ζωής καί τήν Άθανασία. θό πρέπει vό τονισθεί ή 

σπουδαιότητα τής συμβολής όλων στό έργο σχηματισμού Πυρήνας τής 

Παγκοσμίου άδελφότητος τής άνθρωπότητος, όνευ διακρίσεως, φυλής, 

πίστεως, τάξεως ή χρώματος, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, πού 

όποτελεί τήν πρακτική θεοσοφία γιό τήν άνθρωπότητα καί τήν έκπλή

ρωση τών δύο μοναδικών βασικών έντολών τού Ίησού γιό τόν όνθρωπο. 

(Ματθ. κβ' 37-39) Ή Παγκόσμιοις όδελφότης όποτελεί όναγκαιότητα 

καί ζωτικό μήνυμα τών καιρών μας. Σίγουρο θεμέλιο γιά τήν άσφόλεια 

- είρήνη καί τήν πνευματική συγγένεια - σύνθεση τών άνθρώπωv, στήv

κοινή καταγωγή καί κληρονομία των. Άποτελεί τήν ύλοποίηση τού

θείου θελήματος, γιά τήν άνθρώπινη Οίκογένεια. Δέν ύπάρχει άμφιβο

λία, ότι στόν σκοπό αύτό πού μέ σοφό τρόπο έθεσε ή 'Έλενα Πετρόβνα

Μπλαβότσκυ, θά φθάσει όργά η γρήγορα ή όνθρωπότης, σύμφωνα μέ

τόν νόμο τής έξέλιξης καί τής έκπλήρωσης τού θείου θελήματος στήν

γή.
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Φίλτατοι Άδελφοί, νομίζω, δέν θα μπορούσε νά εύρεθεί καλλίτερο 
σύμβολο γιά τήν μνήμη τοϋ θανάτου τής 'Ιδρύτριας τής θεοσοφικής 
'Εταιρείας 'Έλενας Π. Μπλαβάτσκυ, τού σπουδαίου έργου της καί τής 
σημασίας του γιά τήν πνευματική μας, πρόοδο καί άνάπτυξη. Μάς χάρι
σε, τήν θαυμάσια - θεία Σοφία τών άρχαίων χρόνων. Μάς άνοιξε τήν Λε

ωφόρο πρός τήν Αίώνια 'Αλήθεια, τήν άποκεκαλυμμένη Άλήθεια, τούς 
Πνευματικούς Κόσμους. Μός έλευθέρωσε άπό τά δεσμά τής ϋλης καί 

τόν ύλισμό τοϋ 19ου αίώνα. Μός ώδήγησε πρός τήν θεοσοφία πού 
ύπάρχει άπό τήν πρώτη έμφάνιση τού άνθρώπου έπί τής γης. 'Εργάσθη
κε γιά τήν άλλαγή στήν πορεία τού κόσμου καί τήν ένότητα τών άθρώ

πων. Μός δίδαξε τό μάθημα νά μtνωμε tλεύθεροι στήν σκέψη, νά είμε

θα άφοσιωμtνοι στήν άλήθεια όπως τήν κατανοούμε καί νά παραμένο
με σ' αύτήν. Νά δίδωμε τόν καλλίτερο tαυτό μας, στήν έρευνα τής 

άλήθειας καί νά ένθαρρύνομε τούς πάντες σ' αύτό. Νά άποκλείουμε τήν 
δογματική η συναισθηματική, η άλλου εϊδους προσκόλληση σέ μιά μόνο 
άποψη. Ή Μπλαβάτσκυ θεμελίωσε τόν δρόμο, πρός τήν πληρότητα τής 

ζωής, καί τής άλήθειας, τήν θεοσοφία. Τιμόντες, τήν μνήμη της άς έμ

βαθύνουμε συνεχώς στήν θεία Σοφία, ός άφήνομε τό φώς νά λάμπει 

στόν κόσμο μας, άς έργαζόμεθα όσο δύναται έκαστος, γιά τήν ύλοποίη

ση τών ίδεωδών τής θεοσοφικής 'Εταιρείας, γιά τήν θεμελίωση tνός 

καλλίτερου, κόσμου, γιά τό καλό, τό ίδικό μας τών συνανθρώπων μας, 
καί τήν δόξαν τοϋ θεοϋ. Αίωνία ή Μνήμη της. 

Ομιλία Π. Παπασλιώτη 

«'Επιθυμώ μιά φορά τό χρόνο, στήν έπέτειο τού θανάτου μου, vά συγ
κενρώνονται μερικοί φίλοι στό άρχηγείο τής θεοσοφικής 'Εταιρείας καί 
νά διαβάζουν ένα κομμάτι άπό τό «Φ.ώς τής Άσίας» καί άπό τή «Μπαγα
βάvτ Γκιτά». 

Μέ αύτά τά λόγια στή διαθήκη της, καθιερώθηκε άπό τήν ϊδια τήν
Μπλαβάτσκυ ή έτήσια γιορτή τού «Λευκού Λωτού», γιά vά τιμάται ή
μνήμη της. Καί πράγματι άπό τόν έπόμενο κιόλας χρόνο τού θανάτου της
άρχισε νά έκτελείται ή έπιθυμία της, όχι μόνο στό 'Άντυαρ, άλλά καί σέ
κάθε τμήμα τής θεοσοφικής 'Εταιρίας . 

. Είναι μία συγκινητική εύχαρίστηση γιά κάθε θεόσοφο vά έκπληρώνει
κάθε χρόνο τή σεμνή έπιθυμία αύτής τής μεγάλης ψυχής. 

'Όμως, ούτε ή πραγματική έπιθυμία τής Μπλαβάτσκυ οϋτε, άσφαλώς
καί τό δικό μας θεοσοφικό καθήκον μπορεί νά έξαντλούvται σέ λίγα λου
λούδια καί μερικά όμορφα λόγια. 

Ή πολυτάραχη ζωή της ήταν όλη μιά μεγάλη θυσία γιά τό συνάνθρω
πο. Γιά τοϋτο άκριβώς, είναι ένα παράδειγμα καί πραγματικά μ•ά κληρο
νομιά γιά μάς ίσάξια μέ τό πνευματικό της έργο. Ή έπαvάληψη αύτής
τής θυ_

σίας, �τό μέτ�ο βέβαια πού έπιτρέπουν οί μικρότερες δικές μας
ψυχικες δυναμεις, ειναι τό πραγματικό δικό μας καθήκον, πού όφείλου
με νά προσπαθούμε νά έκπληρώνουμε. 
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Οί εύκαιρίες γιά νά δοκιμάσουμε τόν έαυτόν μας εΤναι καθημερινές. 

Νά είμαστε πρόθυμοι σέ κάθε θυσία. Νά έργαζόμαστε γιά τήν άδελφότη
τα κάθε στιγμή. Νά μή ξεχνούμε τό διπλανό, άκόμη καί μέσα στήν όδύνη 
μας. Νά τί μάς λέει ή ίδια ή Μπλαβάτσκυ γι' αύτό ατό «Κλειδί τής θεοσο

φίας». 

«Μέ έρωτάτε, πώς έννοώ πρακτικά το θεοσοφικό καθήκον. Σάς άπα
ντώ, ότι τό καθήκον μας είναι νά πίνουμε χωρίς γογγυσμό, ώς τίς τελευ
ταίες σταγόνες, ό,τι μπορεί νά μάς έπιφυλλάσσει τό κύπελλο τής ζωής, 
νά δρέπουμε τά ρόδα τής ζωής, μόνο γιά νά χαρίσουμε σέ άλλους τό 

άρωμά τους καί έμείς νά άρκούμεθα στ' άγκάθια, άν δέν είναι δυνατόν 

νά άπολαύσουμε τό άρωμά τους, δίχως νά τό στερηθεί κάποιος άλλος». 
Άσφαλώς, είναι καί σκληρό καί πολύ δύσκολο νά έκπληρωθεί ένα τέ

τοιο καθήκον. "Όμως, αύτό πού σήμερα θεωρούμε ώς ύπερβολική θυσία 
γιά μάς, θά πρέπει κάποτε νά γίνει καθημερινή πράξη. Άν, βέβαιο, έπιθυ

μούμε νά βαδίσουμε καί μέ τά δυό μας πόδια μέσα ατό μοναχικό καί δύ
σβατο μονοπάτι τής άληθινής Άγάπης καί Σοφίας. 

Σέ μία τέτοια γιορτή σάν τήν σημερινή, στίς 8 Μαίου τού 1917, ή 
Μπλαβάτσκυ έστειλε -όπως μαρτυρεί ένας συνεργάτης της- ένα μήνυ
μα: «Σάς χαιρετώ -έλεγε- όλους έσάς πού συναντιέστε γιά νά έορτάσε
τε τά γενέθλιά μου ατό νέο μου σώμα. Τό δικό μου έργο ύπήρξε ή 
σκληρή άποστολή τού σκαπανέως. Έγώ έφαγα όλη τήν μπόρα. Έσείς 
πλεύστε ησυχα πρός τήν είσοδο τού λιμανιού. Άλλά κι έσείς δέν θά 

δρέψετε καθόλου εύκολα τή συγκομιδή ... ». 
Ό Λευκός Λωτός, σύμβολο τής άναγέννησης, τής κάθαρσης τής 

άνέλιξης καί τής δημιουργίας, άς έμπνεύσει τή δύσκολη πορεία πού πε

ριμένει κάθε πνευματικό έργάτη. 

Λόγος τής Προέδρου RADHA BURNIER 

στό 1090 Έτήσιο Διεθνές Συνέδριο τής θ.Ε. 

Πολλά μέλη τής θ. Ε. άποκαλούνται τόσο συχνά «θεόσοφοι» ώστε ή 
έπωνυμία αύτή νά έχει χάσει τήν έννοια τής εύγένειας καί τού σεβασμού 
πού θά έπρεπε νά έχει. Ό όρος ARY Α άπό τόν όποίο προήλθε καί ή λέξη 

άρειος άναφερόταν ατό παρελθόν σέ πρόσωπο η πράγμα άνώτερης φύ
σης. "Όταν ό Βούδας έδίδαξε τόν τρόπο τής άπελευθέρωσης άnό τή δυ
στυχία όνόμασε αύτόν τόν τρόπο ARY Α, τή γνωστή σέ μάς «εύγενή 

Άτραπό». Αύτός πού βαδίζει σέ αύτή τήν άτραπό ύψώνεται πάνω άπό 
τόν πόνο τής έγκόσμιας ύπαρξης στό υψηλό βασίλειο τής Σοφίας. Άλλά 

ή λέξη έχασε τήν πραγματική της έννοια καί σπουδαιότητα καί μέ τό πέ
ρασμα τού χρόνου κατέληξε νά είναι συνδεδεμένη μέ μιά όρισμένη κοι
νωνική τάξη. Οί Ναζί στή συνέχεια τήν ύποβάθμισαν έντελώς συνδέο
ντάς την μέ τίς δικές τους τρομερές καί άντιανθρώπινες δραστηριότη
τες. 



164 ΙΛΙΣΟΣ 1989 

Ή λέξη «θεόσοφος» έχει έπίσης άνώτερης μορφής έννοια. Άναφέ

ρεται σέ έκείνους πού, μέ τόν τρόπο πού ζούν καί στοχάζονται πλησιά

ζουν τίς θείες άρχές καί βιώνουν όλο περισσότερο τό φώς τής Σοφίας 

καί τής Άλήθειας. Ή μικρότερη σημασία πού μπορεί νά δοθεί στή λέξη 

«θεοσόφος» ύποδείχθηκε άπό τήν Η.Ρ.Β. όταν έγραφε: «Είναι εύκολο 

νά γίνει κάποιος θεόσοφος. Κάθε άνθρωπος μέ μέσο όρο πνευματικών 

ίκανοτήτων καί μέ κλίση στή μεταφυσική. Μέ άγνή καί άνιδιοτελή ζωή, 

πού βρίσκει περισσότερη χαρά βοηθώντας τό γείνονά του παρά δεχόμε
νος τή βοήθειά του. Κάθε άνθρωπος πού εΤναι έτοιμος νά θυσιάσει τήν 
εύχαρίστησή του γιά χάρη τών άλλων καί πού άγαπάει τήν Άλήθεια τήν 

Καλωσύνη καί τη Σοφία μόνο γιά χάρη τους καί όχι γιά τό όφελος πού πι
θανόν νά τού προσκομίσουν, είναι ένας θεοσόφος». Μέλος τής θ.Ε. πού 
δέν προσπαθεί σοβαρά νά πλησιάσει έστω καί τό έλάχιστο άπό όλα αύτά, 
δέν δικαιούται νά όνομάζεται θεόσοφος. Στήν ούσία, ό λόγος γιά νά γί
νει κάποιος μέλος τής θ.Ε. θά πρέπει νά είναι ή έπιθυμία του νά γίνει 
ένας πραγματικός θεόσοφος. Έάν ή Έταιρεία έπρόκειτο νά έχει έναν 
μεγάλο άριθμό μελών πού δέν θα ένδιαφέρονταν γιά τίς βασικές αύτές 
ίδιότητες, θά ήταν μιά άχρηστη όργάνωση μέ σκοπό νά ύποβαθμίσει τήν 
έννοια τής λέξης θεοσοφία στήν βαθύτερη έννοιά της. 

"Όλοι όσοι άποτελούν τή θ.Ε. δέν είναι δυνατόν νά είναι πνευματικά 
ώριμοι καί σοφοί. Αύτοί πού είναι σοφοί δέν έχουν λόγο νά είναι μέλη 
καμμιάς όργάνωσης. "Όμως, έστω καί άν ύπάρχει άνωριμότης σέ κά
ποιους, θά πρέπει νά διακρίνονται γιά τήν είλικρίνειά τους στήν άναζήτη
ση τής Άλήθειας, τής Καλωσύνης καί τής Σοφίας μέ τήν όρθότητα τής 
συμπεριφοράς τους καί τήν έλλειψη έγωϊσμού. 

Ή όρθή άντίληψη παρέχει τήν έπίγνωση στή φύση τού αίώνιου καί 
τού πρόσκαιρου. Τό πρόσκαιρο είναι χωρίς άξία γιά έκείνους πού μπο
ρούν νά καταλάβουν. "Έχει όμως πλασματική άξία γιά άλλους. 

Ό ύλισμός, ό έγωϊσμός καί ή δυστυχία είναι προϊόντα λανθασμένης 
γνώσης. Ή μεγάλη πλειονότης τών άνθρωπίνων όντων άποδέχεται άνε
ξέταστα τίς άξίες πού έπικρατούν στό άμεσο περιβάλλον της καί στήν 
όμάδα πού άνήκει. Έκείνοι όμως πού είσέρχονται στή·θ.Ε. θά πρέπει νά 
είναι σάν «νεο-γεννημένοι» θά πρέπει νά χρησιμοποιήσουν όλες τίς 
πνευματικές τους ίκανότητες γιά τήν άντιμετώπιση τής ζωής, γινόμενοι 
έτσι μιά δύναμη εύεργετική γιά όλη τή φύση. 

Ό ύλισμός δημιουργείται άπό τήν προσκόλληση σέ άντικείμενα πού 
γίνονται άμεσα άντιληπτά όπως έπίσης καί άπό τήν άμφιβολία η δυσπι
στία σέ ό,τι δέν γίνεται κατανοητό ιϊ εύχάριστο στό πεδίο τού γνωστού 
καί τού προβλέψιμου. Έγωϊσμός, σύγκρουση καί όλα τά εϊδη τής άνθρώ
πινης δυστυχίας είναι άναπόφευκτα άποτελέσματα τών ύλιστικών δοξα
σιών. "Όμως, ό νούς ό άσκημένος στή διάκριση άναγνωρίζει τό πρόσκαι
ρο γι' αύτό πού άντιπροσωπεύει καί άποκτά έπίγνωση γι' αύτό πού έχει 
άκατάλυτη καί αίώνια άξία. Άληθινά μέλη τής θ.Ε. είναι έκείνοι πού 
έχουν άναπτύξει τήν ίκανότητα διάκρισης σέ τέτοιο βαθμό ώστε νά μή
μπορούν πιά νά άποδεχτούν γιά τούς έαυτούς των συμπεριφορά καί στό
χους πού δημιουργούν έγωϊσμό καί διαμάχη. «·Η θεοσοφία μπορεί νά
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διαμορφώσει τά ηθη καί έξαγνίσει τήv ψυχή» είχε πεί ή Η.Ρ.Β. 

Αύτό μάς όδηγεί κατ' εύθείαν στήν έρώτηση: «Τί εϊδους μελέτη 

χρειαζόμαστε καί τί μορφή στοχασμού;». Καί πάλι έδώ χρειάζεται ή διά

κριση, ίδιαίτερα άπό τότε πού ή παραγωγή τής λογοτεχνίας καί ή πληρο

φόρηση συνεχώς αύξάνονται καί δέν πρέπει vά σπαταλάται χρόνος καί 

ένέργεια στήv άπόκτηση έπουσιώδους γνώσης. Ή ούσιώδης γνώσις 

άφορά τήν ούσία, δηλαδή τήv καρδιά, τόν πυρήνα τών πραγμάτων. Συνε

πώς δέν άναφέρεται μόνο στίς μορφές άλλά έξετάζει τίς μορφές σέ 

σχέση μέ τή ζωή πού τίς έμψυχώvει. Δέν είναι δηλαδή τό άθροισμα καί ή 

ταξινόμηση τών γεγονότων. Είναι ή σύλληψη τής βαθύτερης έvιαίας καί 

μοναδικής άλήθειας. Ό νούς δέν προσκολλάται πιά στίς πολυπλοκότη

τες καί τίς άντιθέσεις. 'Ανυψώνεται σ' ένα έπίπεδο άρμονίας, είρήvης 

καί ένότητας. Άπλά, ούσιώδης γνώση είναι ή γνώση πού δίνει τή δυνατό

τητα ατόν άνθρωπο νά ζεί μ' έναν έvτελώς διαφορετικό τρόπο άπορίχνο

ντας ό,τι ψεύτικό καί χυδαίο. 

Είναι γνωστό ότι άφηρημέvες έννοιες καί διανοητικά έπιτεύγματα 

μπορούν νά όδηγήσουν σέ λανθασμένο δρόμο. Είναι πολύ εϋκολο νά πι

στέψει κανείς ότι όρισμένες ίδέες η έννοιες άνταποκρίνονται καί στήν 

άλήθεια. 'Υπεροψία λεπτότατης μορφής συχνά σκιάζει τήν άντίληψη 

ένός άτόμου πού κατέχει διανοητική εύστροφία. Είναι σημαντικό νά εϊ

μαστε σέ έγρήγορση όταν μελετάμε τήν όγκώδη διαθέσιμη θεοσοφική 

λογοτεχνία. Ή ούσία τών πραγμάτων είναι ατό βάθος καί δέν μπορεί νά 

τήν άντιληφθεί ένας κουρασμένος καί φορτωμένος νούς.'Η έκλογή ένα

πόκειται σέ κάθε μέλος τής θ.Ε. 'Όμως, αν δέν ύπάρχει άνάπτυξη τής 

άνιδιοτέλειας, έάν οί άρετές τής άγάπης τής συμπάθειας καί τής άρμο

νίας δέν έχουν καρποφορήσει, τότε ό μελετητής πρέπει νά συμπεράνει 

ότι αύτό πού γνωρίζει δέν είναι γνώση θεοσοφική άλλά κάτι άλλο. Ή έπι

βεβαίωση τής πραγματικής θεοσοφικής γνώσης βρίσκεται στήν ποιότη

τα τής ζωής καί ατή φύση τών σχέσεων πού έχει δημιουργήσει ό σπου

δαστής. 

Σκοπός τής θ.Ε. είναι νά ένώσει σοβαρούς έρευνητές. 'Ερευνητές 

πού άναζητούν τήν άλήθεια πού μπορεί νά ώφελήσει όλους καί όχι μόνο 

τούς έαυτούς των. Στή ζωή αύτών τών άθρώπων ό σκοπός δέν μπορεί νά 

διαχωριστεί άπό τά μέσα. Ή πορεία πρός τήv άλήθεια καί τή γνώση είναι 

τό ϊδιο σημαντική όσο ή άλήθεια αύτή καθ' έαυτή. Γι' αύτό κάθετί στήv 

καθημερινή ζωή αύτώv τώv άνθρώπων, αύτών τών άvαζητητώv τής άλή

θειας καί τής άγάπης, πρέπει νά είναι συνδεδεμένο μέ τόν τελικό σκοπό 

καί τήv έννοια τής όλοκλήρωσης. Ή θεοσοφία δέν μπορεί νά μπεί σέ 

χωριστό διαμέρισμα. Ή θεοσοφική γνώση δέν μπορεί νά διαχωρισθεί 

άπό κίνητρα, αίσθήματα καί ύποσυνείδητες πνευματικές κινήσεις πού 

ύπάρχουν σέ έναν άνθρωπο. 'Όταν ό νούς έχει τήv τάση νά διατηρεί τίς 

ίδέες σέ χωριστά διαμερίσματα καί νά διαχωρίζει τούς στόχους άπό τά 

μέσα, τότε τό φώς τής θεοσοφίας άπουσιάζει. 

Ζούμε σέ έναν κόσμο γεμάτο άvτιφάσεις. Γίνονται πολλές συζητή

σεις γιά τήν είρήνη καί προετοιμασίες γιά πόλεμο. 'Υπάρχει προόδος 

στήν τεχνολογία καί σέ άλλους τομείς καί φριχτή φτώχεια καί δυστυχία 
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σέ μεγάλες περιοχές τού κόσμου. Ύπάρχει αϋξηση τής γνώσης καί ύπο
βάθμιση τών άξιών συγρόνως. 'Όλα αύτά άντανακλούν σέ μεγάλο βαθμό 
τήν άπουσία όλοκλήρωσης στήν άνθρώπινη διάνοια. "Όταν ύπάρχει 
πραγματική θεοσοφική γνώση ένεργεί σάν άντίδοτο σέ αύτές τίς κατα
στάσεις - άσθένειες. Άλλοιώς δέν ύπάρχει θεοσοφία. 

Τό νά είσαι μέλος τής θ.Ε. σημαίνει συνεχή καί σοβαρή άπασχόληση 
μέ τά προβλήματα τού άνθρώπου, τής φύσης τής άνθρώπινης δυστυχίας 
καί τόν τρόπο άπελευθέρωσης τού άνθρώπινου νού άπ' αύτή τή δυστυ
χία. Τό νά μάθεις νά είσαι θεόσοφος σημαίνει νά μήν είσαι κλεισμένος 
μέ τίς ίδέες σου στόν έαυτό σου, άλλά νά είσαι όλάνοιχτος στήν καρδιά 
καί στό πνεύμα. Τό καθήκον τής θ.Ε. δέν περιορίζεται σέ ένα έπίπεδο 
τής ϋπαρξης: φυσικό, συναισθηματικό - ήθικό η πνευματικό. Ή Έταιρεία 
μας άσχολείται μέ τήν πρόοδο τού άνθρώπου σέ όλα τά έπίπεδα. Στήν 
ούσία, όλα τά έπίπεδα ϋπαρξης άποτελούν άναπόσπαστα μέρη μιός μόνο 
όντότητας. Κάθε πνευματική πρόοδος πού έπιτυγχάνουμε έχει άμεση 
έπίδραση στό πώς ένεργούμε στά άλλα έπίπεδα. Ή πνευματική έπίγνω
ση σημαίνει εύσπλαχνία καί σοφία στό ζείν. Άδιαφορία γιά τό τί ύπάρχει 
και διαδραματίζεται στό φυσικό έπίπεδο άνειλικρίνεια στό συναισθηματι
κό καί νοητικό έπίπεδο είναι άσυμβίβαστες μέ τήν πνευματική έπίγνωση. 
Ή ένιαία καί μοναδική άποψη γιά τή ζωή δέν άφορά μόνο τήν άρρηκτη 
ένότητα τών πάντων πού ύπάρχουν σέ κάθε πεδίο, άλλά έπίσης καί τήν 
ένότητα όλων τών έπιπέδων καί πεδίων τής κάθε ϋπαρξης. Ή θεοσοφία 
είναι ή άναγνώριση καί συνειδητοποίηση αύτής τής άπόλυτης καί θαυμα
στής Μοναδικότητας. Είρήνη σέ όλα τά ·οντα.

(Έκφωνήθηκε στήν έορτή τού Λευκού Λωτού άπό 
τήν Μ. Λαμπρινού, ή όποία καί τόν μετέφρασε) 
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Μπαγκαβάν Σρί Σάτυα Σάϊ-Μπάμπα 

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΝΔΙΑ 

«'Υπάρχει μόνον μία φυλή, ή φυλή τής 'Ανθρωπότητας. 
'Υπάρχει μόνον μία γλώσσα, ή γλώσσα τής καρδιάς. 
'Υπάρχει μόνον μιά θρησκεία, ή θρησκεία τής 'Αγάπης. 
'Υπάρχει μόνον ένας θεός καί είναι πανταχού παρών.» 

'Αναμονή στό Άντυαρ 
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Γύρω άπό τό μακρύ τραπέζι τής τραπεζαρίας τού 'Άντυαρ -

αίθουσες Λεντμπίτερ - οί άξιωματούχοι θεόσοφοι μαζί μέ τούς έπι

σκέπτες πού κατά καιρούς φιλοξενούνται έκεί, έχουν δειπνήσει έκεϊ

νο το βράδυ, bταν ή συζήτηση, άρχίζει νά περιστρέφεται γύρω άπό τό 

φαινόμενο «Saϊ-Baba», τόν διδάσκαλο πού μέ τίς ύπερφuσικές καί θε

ραπευτικές του δυνάμεις έχει καταπλήξει όχι μόνο τήν 'Ινδία, άλλά τόν 

κόσμο όλόκληρο. Οί φήμες λένε ότι ό Swami πρόκειται νά έπισκεφθή τό 

"Αντυαρ καί οί θεόσοφοι είναι περίεργοι νά τόν ίδούν καί νά τόν άκού

σουν. Άπό τούς συνδαιτημόνες έκείνο τό βράδυ οί τρεϊς είναι παράλλη

λα μέ τή θεοσοφική τους ίδιότητα καί μαθητές τού Baba. 'Ανάμεσά τους 

ή Coralie Leyland, πρόεδρος θεσοφικής στοάς στό Hobart τής Τασμα

νίας. Ή τελευταία αύτή, έχοντας προσβληθεί άπό μιά όλοκληρωτική πα

ράλυση στό μισό σώμα, είχε καταφύγει στόν Baba, άναζητώντας σ' αύ

τόν τή βοήθεια πού δέν μπορούσε νά τής δώσει ή έπιστήμη. Καί, νά την 

τώρα, άνάλαφρη καί ζωηρή, νά περπατάει κάτω άπό τόν καυτό ηλιο, νά 

άνεβοκατεβαίνει τίς σκάλες τού ·Άντυαρ, καί πάνω άπ' όλα νά πάλλεται 

άπό έναν ένθουσιασμό, άπό μιάν εύτυχία, μιά πίστη καί μιά γαλήνη 

πρωτόγνωρη. 

Βρισκόμαστε στά μέσα τής δεκαετίας τού 1970. Πρόεδρος τής θε

σοφορικής 'Εταιρίας είναι ό άείμνηστος John Coats. Ή συζήτηση είναι 

άνοιχτή καί έλεύθερη. 'Άλλοτε, σέ παλαιότερη έποχή, μιά κοί μόνον 

μνεία γιά διδασκάλους «Γκουρού» μέ ύπερφυσικές δυνάμεις καί θαύμα

τα, θά ήταν άρκετή γιά νά προκαλέσει στήν ήγεσίο τής θεοσοφικής 

'Εταιρίας μιά δυσαρέσκεια κοί μιά δυσπιστία, σχόλιο είρωνικά ϊσως ... 

'Υπήρχε πάντα έκεί μία πρόληψη, μιά πείρο ϊσως κακή ώς πρός τούς 

Γκουρού, πού κατά καιρούς είχαν διαφημίσει τίς δυνάμεις τους άνά τόν 

κόσμο, κοί ή θεοσοφία δέν ηθελε νά έχει κομμιά σχέση μ' αύτούς. Μέσό 

στή διδασκαλία της, στά βιβλίο της, ύπήρχον τά πάντα, όλη ή άρχοίο Σο

φία, καταχωρημένη έκεϊ μέ σοβαρότητα, μέ ύπευθυνότητο, μέ έπιστη

μονική θόλεγε κανείς άκρίβειο. Πρός τί λοιπόν ν' άνοζητήσει ένας θεό

σοφος τή Γνώση έξω άπό τήν έταιρίο; 'Υπήρχε ϊσως, παράλληλο, κοί μιά 

κάποιο φοβία στό 'Άντυορ, μέ άφορμή τά γεγονότα πού είχαν συγκλονί

σει όλλοτε τήν 'Εταιρία καί τίς άντιδράσεις πού είχαν προκαλέσει οί δυ

νάμεις τής 'Έλενας Μπλοβάτσκυ. Μέ τόν καιρό, ώστόσο, τά πνεύματα 

αρχισον ν' άλλάζουν κοί οί όνεμοι τών νέων καιρών ήρθαν νά πνεύσουν 
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μέσα ατή συντηρητική άτμόσφαιρα τής 'Εταιρίας. Έτσι, πρίν άπό μερικά 
χρόνια, μέ πρόεδρο τόν άείμνηστο Sri Ram, άνθρωπο σοφό καί γαλήνιο, 
όλοι οί θεόσοφοι μέ έπικεφαλής τόν πρόεδρό τους πήγαιναν νά παρακο
λουθήσουν τίς όμιλίες τού Κρισναμούρτι σ' ένα γειτονικό κτήμα έξω άπό 
τό 'Άντυαρ. Μέ τόν τρόπο αύτόν ό Σρί Ράμ ήταν ό πρώτος πού έμπαζε 
τόν άναγκαίο νέο άνεμο μέσα στήν 'Εταιρία, πιστός ατή μεγάλη άλήθεια 
ότι τά πάντα ρέουν, ή ϊδια ή ζωή είναι μία έκατάπαυστη ροή, τά πάντα 
σκουριάζουν όταν δέν έρχεται νά τά φρεσκάρει ό άνεμος τής άλλαγής 
καί τής άνανέωσης. Στή συνέχεια, ό εύρωπαίος Πρόεδρος John Coats, 
ήρθε ν' άνοίξει άκόμη περισσότερο τίς πόρτες τής 'Εταιρίας καί νά προ
σαρμόσει τή συντηρητική της άτμόσφαιρα ατούς νέους καιρούς. 'Άλλοτε 
ό Κρισναμούρτι μέ τήν έπαναστατική διδασκαλία του είχε δυσαρεστήσει 
τούς παλαιούς θεοσόφους. Σήμερα έχει έπέλθει μιά έξισορρόπηση καί 
μιά συμφιλίωση. 'Έτσι, πρόεδροι θεοσοφικών τμημάτων καί στοών, στήν 
Άμερική, τήν 'Ινδία, τήν Αύστραλία, παράλληλα μέ τή θεοσοφική τους 
κατάρτιση δέν διστάζουν νά μελετούν τή διδασκαλία τού Baba, να γρά
φουν άρθρα ή βιβλία γι' αύτόν, vά δίνουν όμιλίες μέσα στίς θεοσοφιι..:ές 
στοές. 'Άλλωστε ή διδασκαλία του δέν είναι παρά ένας καθάριος Ίνδουϊ
σμός, άπαλλαγμένος άπό κάθε πρόληψη, πού άπλώνει τό χέρι πρός 
κάθε άλλη θρησκεία: «'Υπάρχουν πολλές θρησκείες, άλλά δέν ύπάρχει 
παρά ένας μόνον θεός, καί ή ούσία του είναι ή άγάπη». 

Ή φήμη ότι ό Sai-Baba έπρόκειτο νά έπισκεφθή τό 'Άντυαρ άρχισε 
νά διαδίδεται καί οί θεόσοφοι περίμεναν μέ ένδιαφέρον νά τόν ίδούν. 
Μερικοί έλεγαν ότι θά μιλούσε κάτω άπό τό περίφημο Banyan Tree (ίν
δοσυκή) τού Άντυαρ, τό δεύτερο σέ μέγεθος σ' όλη τήν 'Ινδία. Κάτω άπό 
τό ίερό αύτό δένδρο έμπvυεσμένες πνευματικές όμιλίες είχαν κατά και
ρούς άκουστή, άπό τήν έποχή τής Μπέζαντ, τού Ζιναραζαντάσα τού Σρί 
Ράμ. Καί ήταν κάτω άπό τό ϊδιο αύτό δένδρο μέ τή σκεπή του σχηματι
σμένη άπό τά φυλλώματά του, πού ό «Κύριος», ό «Μαϊτρεγιά», έκείνος 
πού οί θεόσοφοι άποκαλούν Παγκόσμιο 'Εκπαιδευτή, είχε μιλήσει γιά 
πρώτη φορά διά μέσου τού νεαρού τότε Κρισναμούρτι. Ήταν στίς 28 Δε
κεμβρίου 1926, μιά άξέχαστη, συγκλονιστική έμπειρία γιά όσους παρευ
ρίσκονταν τότε έκεί. Τόσο ή Annie Besant, όσο καί όλοι οί άλλοι, καί πρό 
παντός ό ϊδιος ό Κρισναμούρτι, δέν άμφέβαλαν ότι πράγματι ήταν 'Εκεί
νος πού μιλούσε διά μέσου αύτού. 

Οί φήμες ότι ό Sai-Baba έπρόκειτο νά έπισκεφθή τό 'Άντναρ δέν άρ
γησαν vά διαψευσθούν. Τό ταξίδι τού Swami δέν μπόρεσε νά πραγματο
ποιηθή. 'Ίσως άλλη φορά. 

Ίνδία - Ή χώρα τού παράδοξου καί τού ύπερφυσικού 

Τό Πουτταπάρτι, τό μέρος όπου ό Sai-Baba γεννήθηκε -τό 1926- καί 
έζησε τά παιδικά του χρόνια, είναι ένα μικρό χωριό, χαμένο άνάμεσα 
ατούς λόφους τής Νότιας 'Ινδίας -πολιτεία 'Άντρα Πραντές- πυρπολη
μένο άπό τόν άνελέητο ηλιο της. Οί παλαιοί κάτοικοι τού χωριού μιλούν 
σήμερα μέ εύλάβεια γιά τόν μικρό Σάτυα Ναραγιάνα Ρατζού (τό όνομά 
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του), ένα παιδί διαφορετικό άπό τ' άλλα, γεμάτο άγγελική άγνότητα, 
άπειρη καλωσύνη καί τρυφερότητα, πού άγαπούσε νά τραγουδάει μέ τή 
μελωδική του φωνή τούς θρησκευτικούς ύμνους τής πατρίδας του, τά 
περίφημα Bhajans. -Καί, όπως ή Ίνδία εΤναι ή χώρα τού παράδοξου καί 
τού ύπερφυσικού, δέν παύουν ν' άναφέρουν τά ύπερφυσικά φαινόμενα, 
πού εΤχαν λάβει χώρα έκεί κατά τή γέννηση τού παιδιού. Άνάμεσα στ' 
άλλα, ένα κουλουριασμένο φίδι, μιά κόμπρα μέσα στό κρεββατάκι τού μι
κρού, ήταν σημάδι άσφαλτο μιός γέννησης θεϊκής. Ή κόμπρα, τό φίδι 
γενικά είναι γιά τήν Ίνδία τό σύμβολο τού θεού Σίβα, τού θεού πού κατα
στρέφει καθετί τό ύλικό, γιά τήν έπικράτηση τού πνευματικού. 

Πράγματι ό μικρός Σάτυα δέν άργεί νά καταπλήξει έκείνους πού τόν 
συναναστρέφονται μέ τήν πρόωρη φανέρωση τών ύπερφυσικών του δυ
νάμεων, τών Sίddhis. Τής ίκανότητας δηλαδή νά χειρίζεται τούς φυσι
κούς νόμους, ύλοποιώντας μέσα άπό τό κενό, μέ μόνη τή δύναμη τής 
σκέψης του διάφορα άντικείμενα, πέννες, μολύβια, λουλούδια, ζαχαρω
τά ... Καί πάνω άπ' δλα τήν ίερή τέφρα μέ τίς θεραπευτικές ίδιότητες, τήν 
«Vίbhuti» άπό ύλοποιημένη A'Kashe (1) _ 

Είναι μόλις δεκατριών έτών, δταν ύστερα άπό μιά παράξενη ψυχική 
κρίση, ένα είδος έκστασης, πού κράτησε περίπου «τρείς μήνες», ό νεα
ρός Σάτυα παρουσιάζεται στούς δικούς του μέ άλλαγμένη προσωπικότη
τα. Είναι σοβαρός, μέ άλλη φυσιογνωμία, μέ άλλη φωνή, μιλάει σανσκρι
τικά, πού ποτέ του δέν είχε διδαχθεί, καί άφηγείται περιστατικά πού 
έμοιαζαν νά είχαν συμβή σέ άλλες έποχές καί χώρες άλλες, πού ποτέ 
του δέν είχε έπισκεφθή. Δηλώνει τέλος μπρός στήν κατάπληκτη οίκογέ
νειά του τήν πραγματική του ταυτότητα, πού τού έχει άποκαλυφθή: Είναι 
ή μετενσάρκωσις τού Saί-Baba τού Shirdi, ένός άγίου πού είχε ζήσει 
τόν 190 αίώνα στήν περιοχή τής Βομβάης, καί είχε προείnει τόν χrιόνο 
καί τόν τόπο τής προσεχούς του ένσάρκωσης. Πρέπει νά φύγει άπό τό 
σπίτι του, ό προορισμός του είναι νά διδάξει τό λόγο τού θεού. 

Ή πλάνη tξαφανίστηκε - Ή άποστολή μου άρχίζει 

Τό Πουτταπάρτι, ή μικρή καί άσημη πατρίδα τού Σάτυα Ναραγιάνα 
Ρατζού, έχει έδώ καί χρόνια ένα κέντρο διάσημο σ' δλη τήν Ίνδία γιά 
θρησκευτικές καί άλλες πνευματικές έκδηλώσεις. Ό Σάτυα Ναραγιάνα 
είναι ό Μπαγκαβάν Σρί Σάτυα Σάϊ-Μπάμπα, ό διδάσκαλος μέ τήν παγκό
σμια φήμη καί τίς ύπερφυσικές δυνάμεις, ό άνθρωπος τών θαυμάτων. Τό 
όνομα Saί-Baba είναι συμβολικό καί δηλώνει τόν ;,Πατέρα-μητέρα», 
έκείνον πού έχει ύπερβή τίς ίδιότητες τών δύο φύλων, έχοντας συγκεν
τρώσει καί έναρμονίσει μέσα του τίς δύο φύσεις-όψεις τού Σύμπαντος, 

1. Vibhuti: Ή ίεpή στάχτη είναι συμβολική, συμβολίζει τόν θρίαμβο τού πνευματι
κού έπάνω στό ύλικό. Ή στάχτη είναι τό τελικό στάδιο όλων τών ύλικών πραγ
μάτων, ό άφανισμός καί ή έκμηδένισή τους, πού δέν έπιδέχεται καμμιά πεpαι
τέpω μεταβολή. Γι' αύτό καί άνήκει στόν Σίβα τόν καταστροφέα κάθε ύλικού, 
κάθε ύλικής έπιθυμίας καί σκέψης.
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τήν άρσενική καί τή θηλυκή όψη. Οί άφοσιωμένοι πιστοί του, τόσο στήν 

'Ινδία, όσο καί στόν κόσμο όλόκληρο άνέρχεται σέ έκατομμύρια, έτσι 

πού τά δύο Άσραμ ( 1)
, τό Prasanti Nylayam (οίκος Γαλήνης) τό μεγάλο 

Άσραμ έξω άπό τό Πουτταπάρτι, καί το θερινό, τό «Brindavan» στό Whi

tefield κοντά στήν Bangalore, νά μήν εΙναι σέ θέση νά τούς χωρέσουν 
καί νά τούς προσφέρουν τίς στοιχειώδεις άνέσεις γιά στέγαση καί δια

τροφή. 
Οί όμιλίες τού Sai-Baba στά δύο Άσραμ γίνονται συνήθως σέ συγκε

ντρώσεις τών δύο ή τριών χιλιάδων άτόμων. Κάθε πρωί οί πιστοί άπό 
κάθε χώρα, κάθε φυλή, έθνικότητα ή θρησκεία, συναθροίζονται στό 
προαύλιο καί ένα ήμικύκλιο σχηματίζεται έμπρός άπό τό Mandir (2

\ οί άν
δρες άπό τή μιά μερία, οί γυναίκες άπό τήν άλλη. Καθισμένοι σταυροπό
δι κάτω άπό τόν καυτό ηλιο, περιμένουν τή στιγμή πού μέσα άπό τόν ναό 
θά προβάλει τό λεπτοκαμωμένο σχήμα τού Διδασκάλου γιά τό καθημερι
νό «Oarshan» -Darshan σημαίνει τό «πέρασμα» ή τό «κύταγμα» τού Δι
δασκάλου, πράγμα πού θεωρείται έντελώς άπαραίτητο. Πρέπει οί πιστοί 
νά ίδούν τόν διδάσκαλό τους νά διασταυρώσουν τό βλέμμα τους μέ τό 
δικό του, άντλώντας δύναμη καί πίστη άπό αύτό. 'Όταν ή πορτοκαλοκόκ
κινη σιλουέττα φανή, μιά σιγή εύλαβική άπλώνεται όλόγυρα. 'Αρχίζει 
τότε έκείνος, μ' ένα περπάτημα τόσο άνάλφρο σάν νά αίωρείται πάνω 
στό έδαφος, τό άργό πέρασμα του γύρω άπό τό ήμικύκλιο τών πιστών. 
'Ένα χαμόγελο ύπέρτατης καλωσύνης, κατανόησης καί συμπόνιας άνθί
ζει στή μορφή του, τή σχεδόν παιδική, μέ τά χαρακτηριστικά νέγρου. Πα
ρατηρεί ηρεμα, σταθερά τόν καθένα, σταματάει κάθε τόσο, εϊτε γιά νά 
πλησιάσει κάποιον, εϊτε γιά νά περιστρέψει τό χέρι του στόν άγέρα, γυ
μνό, μέ άνασηκωμένο ψηλά τό μανίκι, καί νά ύλοποιήσει μέσα άπό τό 
κενό τήν ίερή τέφρα, η κάποιο άντικείμενο, ένα κόσμημα, ένα φυλακτό, 
χαρίζοντάς το σέ κείνον πού μαντεύει πώς τό έπιθυμεί καί τό περιμένει. 
Πού καί πού κάνει νεύμα σέ κάποιο πρόσωπο γιά μιά ίδιαίτερη συνάντη
ση. Τότε τό πρόσωπο έκείνο γνωρίζοντας τή σημασία τού νεύματος, 
σηκώνεται καί κατευθύνεται πρός τό Mandir. 'Έτσι όταν ό Baba έχει τε
λειώσει τό πέρασμά του, ή βεράντα τού "Ασραμ είναι γεμάτη άπό έκεί
νους πού χωρισμένοι σέ μικρά γκρούπ, θά γίνουν δεκτοί στό χώρο τών 
ίδιαίτερων συνεντεύξεων. Μέ ποιά κριτήρια γίνεται ή έπιλογή άνάμεσα 
στό πλήθος έκείνο; Σέ σχετική έρώτηση πιστών του ό Saϊ-Baba είχε 
άπαντήσει: «Βλέπω ποιός έχει τήν πιό έπείγουσα άνάγκη καί χρειάζεται 
τή βοήθειά μου. Διαβάζω τίς σκέψεις πίσω άπό τή μορφή, βλέπω τίς 
έσώτατες έπιθυμίες τού καθενός, τό παρελθόν, τό παρόν, τό μέλλον». 

«Τό νά είσαι άντίκρυ σ' αύτό τό πλάσμα - γράφει ό 'Αμερικανός ψυ
χίατρος Dr. Σ. Σαντουάϊς (Sandweiss) άποτελεί μιά συναρπαστική 
έμπειρία. Μιά εύδαιμονία πρωτόγνωρη, όμοια μέ τήν όποία δέν έχει 
νοιώσει κανείς έως τότε, σέ κυριεύει. Οί κινήσεις του είναι κοφτές καί 

1. 'Ασραμ: Κέντρον Διδασκαλίας.

2. Mandίr: Ή βεράντα στήν nρόσοψη τοϋ ·Άσραμ.



1989 ΜΠΑΓΚΑΒΑΝ ΣΡΙ ΣΑΤΥΑ ΣΑϊ-ΜΠΑΜΠΑ 171 

ζωηρές, τό χαμόγελό του συναρπαστικό, τό βλέμμα διαπεραστικό, τό 
πρόσωπό του, τό σώμα του έκπέμπουν μιάν αϋρα ένέργειας θεϊκής ... 
Στήν άρχή άναστατώνεσαι στήν παρουσία του, τελικά όμως ίσορροπείς, 

παραδίνεσαι τυλίγεσαι μέσα σέ μίαν αϋρα άγάπης, πού σέ μεταβάλλει 

αύτόματα γίνεσαι εύτυχής ... ». 

Ή ζωή μου είναι τό μήνυμά μου 

Ό Saϊ-Baba είναι άφιερωμένος στό έργο τής πνευματικής άφύπνι

σης τοϋ άνθρώπου. Ή ϊδια ή ζωή καί οί πράξεις του είναι σέ τέλεια άρμο

νία μέ τή διδασκαλία του. Ή ϋπαρξή του όλόκληρη, μέ τίς ύπερφυσικές 

του δυνάμεις, ένα μήνυμα έλπίδας γιά το τί μπορεί νά έπιτύχει ό άνθρω

πος όταν άφυπνισθή στήν έσωτερική του πραγματικότητα. Μιλώντας σέ 

μιά γλώσσα παγκόσμια, άποτείνεται σέ κάθε άνθρώπινο πλάσμα, άπό 

κάθε γωνιά τής γής, κάθε έθνικότητας, κάθε κοινωνικ,-ις τάξης, κάθε 

θρησκείας: «·Αλήθεια - Άγάπη - Είρήνη - Δικαιοσύνη - Προσφορά ύπη

ρεσίας - Μή βία». (Sathya - Prema - Santhi - Dharma - Seva - Ahimsa) 

είναι τό διάγραμμα γύρω άπό τό όποίο άναπτύσσεται ή διδασκαλία του. 

"Όλοι οί δρόμοι -λέγει- πού όδηγοϋν στό θεό είναι κυκλικοί, μόνον ό 

δρόμος τής Άγάπης είναι ό πιό εύθύς καί ό πιό σύντομος. «Άρχίστε τή 

μέρα σας μέ άγάπη. Γεμίστε τή μέρα σας μέ άγάπη. Τελειώστε τή μέρα 

σας μέ άγάπη». Ή άγάπη είναι ό βασιλικός δρόμος, πού όδηγεί κατ' εύ

θείαν άπό τήν καρδιά τοϋ άνθρώπου στήν καρδιά του θεοϋ. 

Δέν ήρθα -λέγει- γιά να ίδρύσω μιά νέα θρησκεία, άλλά γιά νά ένι

σχύσω καί νά ζωντανέψω τίς άλήθειες πού ύπάρχουν μέσα σ' όλες τίς 

θρησκείες, νά τίς ένώσω σέ μιά καί μόνο θρησκεία, τή θρησκεία τής 

Άγάπης. Έτσι, ένας χριστιανός μέ τή διδασκαλία του μπορεί νά γίνει κα

λύτερος χριστιανός, τό ϊδιο ένας ίνδουϊστής, ένας βουδιστής, ένας μου

σουλμάνος. «Δέν ύπάρχει παρά ένας θεός, δέν ύπάρχει παρά μιά θρη

σκεία. Μπορείτε νά άπευθύνεστε ατόν Κύριο μέ όποιο όνομα σάς είναι 

πιό άγαπητό καί πιό οίκείο. Μπορείτε νά τόν φαντάζεστε μέ όποιαδήποτε 

μορφή σάς προκαλεί ένα συναίσθημα εύλαβείας, λέγετέ τον Ίησοϋ Χρι

στό, Κρισνά, Βούδδα, Άλλάχ ... δέν έχει καμμιά σημασία. Ό θεός είναι 

όμορφος καί είναι ό Κύριος όλων τών μορφών». «Οί άναρίθμητοι θεοί, 

δέν είναι παρά οί άναρίθμητες μορφές μου» λέγει ό Κρίσνα στήν Μπα

γκαβάτ Γκιτά. Ή λέξη θρησκεία, «Relίgion» -λέγει ό Baba- προέρχεται 

άπό τό λατινικό «Relίgare» πού σημαίνει έπανασυνδέω, καί άφορά τήν 

. έπανασύνδεση τοϋ άνθρώπου μέ τή θεότητα. Πίσω άπό κάθε άνθρώπινη 

μορφή ύπάρχει ό θεός, τό πνεύμα, τό Άτμαν, ή μόνη πραγματικότητα 

καί ή άλήθεια όλων. Κάθε άνθρώπινο έγώ είναι ένας σπινθήρας άπό τή 

θεία φλόγα, ένα σπερματοκύτταρο άπό τή θεία γονιμότητα. ·Έτσι ό άν

θρωπος είναι μιά άναπτυσσόμενη θεία Μονάδα. Τό σώμα μεταβάλλεται, 

παρακμάζει, γεράζει, είναι άρρωστο ή ύγιές, πίσω όμως άπ' όλες αύτές 

τίς μεταβολές καί διά μέσου αύτών τό έγώ παραμένει αίώνιο. Τή θεμε

λιώδη αύτή άλήθεια ό άνθρωπος δέν τήν γνωρίζει. Ζώντας μέσα στή 

σωματική του ύπόσταση σάν μέσα σέ μιά βαθειά ϋπνωση, ο' ένα είδος 
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νάρκης καί άμνησίας, τυλιγμένος μέσα στά πέπλα τής Maya, έχει άποκο

πή άπό τήν πνευματική του ύπόσταση. Οί μίσχοι πού τόν συνδέουν μ' αύ

τήν έχουν άτονίσει, έχουν σχεδόν νεκρωθή, ώστε νά μήν μπορούν πιά νά 

τροφοδοτήσουν τήν ϋπαρξή του. "Έχοντας άνατραφή έπί χιλιετηρίδες μέ 

τήν ψευδαίσθηση ότι τό άληθινό είναι ψεύτικο, ότι τό πρόσκαιρο είναι 

άληθινό, έχει καταλήξει στό νά ταυτιστή άπόλυτα μέ το φυσικό σώμα καί 

τίς φυσικές άνάγκες. "Όμως τό σώμα καί οί έμπειρίες τής φυσικής ζωής 

δέν είναι παρά ένα πρόσκαιρο δράμα, μιά κατάσταση όνείρου καί πλά

νης. Τό σώμα είναι τό έργαλείο, είναι τό όχημα η τό πλοίο γιά τό μεγάλο 

ταξίδι τής αύτοπραγμάτωσης καί τής ένδοξης έπιστροφής στήν πνευμα

τική του πατρίδα. 

Ή διδασκαλία τού Saϊ-Baba έπικεντρώνεται όπως εϊπαμε, στήν άφύ

πνιση αύτή τού άνθρώπου στήν άληθινή του φύση, γιά τήν έπιτάχυνση 

τοϋ γήϊνου ταξιδιού καί τήν έπανασύνδεση μέ τή χαμένη θεότητα. Ή 

άνάγκη αύτής τής άφύπνισης -λέγει- προβάλλει έπιτακτική σήμερα όσο 

ποτέ άλλοτε. Ό κόσμος στήν έποχή μας μοιάζει νά ζεί στά σύνορα τής 

παραφροσύνης, έχοντας άποδεχθή σάν τρόπο ζωής τίς πιό μεγάλες 

σκληρότητες σέ βάρος τής άνθρωπότητας καί τήν καταστροφή τής φύ

σης. Χάρις στίς άνεξέλεγκτες τεχνολογικές έπιτεύξεις, έχουμε έμπλα

κή όλοι σέ μιά παράλογη λατρεία τοϋ χρήματος καί τών ύλικών άπολαύ

σεων, τοϋ άνταγωνισμοϋ, τών έξοπλισμών, τών πολέμων ... Οί άνησυχίες 

τών νέων άνθρώπων, κοινωνικές, ύπαρξιακές, δέν βρίσκουν καμμιά 

ίκαννοποιητική άπάντηση. Τά άναρίθμητα βιβλία, οί θεωρίες, οί ίδεολο

γίες, πού άποσκοπούν στό νά τόν διαφωτίσουν, έχουν έπιφέρει άκόμη 

μεγαλύτερη σύγχιση. Ζεί έτσι ό σημερινός άνθρωπος μπερδεμένος, πα

γιδεμένος, χωρίς προσανατολισμό καί έσωτερική πειθαρχία, νεκρός 

στήν άληθινή του ύπόσταση. 

«Ποιός είμαι - άπό πού έχω έλθει - πού πηγαίνω;» 

"Εχει ώστόσο ό άνθρωπος μέσα του ένα άπεριόριστο δυναμικό γιά νά 

μεταβάλει τήν ϋπαρξή του, ν' άνακαλύψει τή θεϊκή του ύπόσταση, νά 

ταυτιστή μαζί της καί νά πραγματοποιήσει τό μεγάλο δλμα πρός τήν αύ

τοσυνειδησία καί τήν αύτοπραγμάτωση. Ή γνώση τής άλήθειας -λέγει ό 

Baba- πρέπει νά θεωρείται τόσο ζωοδότρια γιά τόν άνθρωπο, όσο καί ή 

άναπνοή. Δέν ύπάρχει πράγματι τίποτε πιό πολύτιμο στή ζωή άπό τήν 

γνώση αύτή. 

Ποιός είμαι, άπό ποϋ έχω έλθει, ποϋ πηγαίνω; Στή Δύση, στόν δυτικό 

κόσμο, μιά τέτοια έρώτηση καί μιά τέτοια άναζήτηση δέν θάπαιρνε καμ

μιά άπάντηση ίκανοποιητική. Είναι γιά τόν λόγο αύτό πού ό δυτικός άν

θρωπος έχει στροφή σήμερα πρός τήν Άνατολή καί τίς πανάρχαιες φι

λοσοφικές καί έσωτερικές παραδόσεις της. Ή Ίνδία, ή «Aryavarta», ή 

πρώτη πατρίδα καί γή τών Άρίων, ύπήρξε άνέκαθεν ή προμάμμη τής 

πνευματικότητας. Κοιτίδα πανάρχαιων θρησκευτικών παραδόσεων, πα

τρίδα μεγάλων όραματιστών καί σοφών, είναι ή χώρα όπου γεννήθηκε 

καί διδάσκεται άδιάλειπτα μέσα άπό τίς χιλιετηρίδες ή έπιστήμη τής συ-
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vειδητότητας, μέ τόση άκρίβεια όσο καί μιά θετική έπιστήμη. Είναι μέσα 

ατό άστείρευτο αύτό πνευματικό όρυχείο, όπου είχαν καταφύγει γιά vά 

έμπλουτίσουv τίς γνώσεις τους οί μεγάλες μορφές τής έλληvικής άρ

χαιότητας, ό Πυθαγόρας, ό Ήράκλειτος, ό Δημόκριτος ... Ή πανάρχαιη 

θρησκεία, τού Ίvδουϊσμού είναι ή μόνη άπό τίς άλλες μεγάλες θρη

σκείες τής άρχαιότητας - τήv αίγυπτιακή, τήv έλληvική, τή ζωροαστρική, 

τή θρησκεία τώv Κελτών- πού έχει έπιζήσει άκέραια καί διδάσκεται 

χωρίς διακοπή, σέ άvτίθεση πρός τίς άλλες πού έχουν σχεδόν vεκρωθή. 

Ή θρησκεία τώv Βεδώv, τώv Ούπαvισάvτ καί τώv Σάστρας έχει έπικε

vτρώσει τή διδασκαλία της ατό μεγάλο και θεμελιώδες έργο της αύτο

γvωσίας καί τής αύτοπραγμάτωσης. Κύριος στόχος τής διδασκαλίας της 

ή πνευματική ύπόστασις τού άvθρώπου, τό Βράχμαv μέσα ατόν άνθρωπο 
πού γίνεται ·Άτμαv, ένας θεϊκός σπινθήρας κρυμμένος μές στήv καρδιά 

τού άvθρώπου, πού είναι προορισμένος vά γίνει φλόγα καί vά κάνει τόv 

άνθρωπο ίσόθεο. Ή ίδια αύτή άλήθεια έπαvαλαμβάvεται βέβαια σέ όλες 

τίς θρησκευτικές παραδόσεις. «·ο θεός έπλασε τόv άνθρωπο κατ' είκό

vα» διδάσκει ή Ίουδαϊκή παράδοση, καί «θεοί έστέ» έπαvαλαμβάvει ό 

Ίησούς, έvώ καί ατό Κοράνι ό ϊδιος ό Άλλάχ φέρεται vά άvαφωvεί: «Εί

μαι μές στίς καρδιές σας, γιατί δέv μέ βλέπετε;». Σέ καμμιά, ώστόσο 

άλλη θρησκεία δέv έχει τοvιστή μέ τόση άκρίβεια καί πειστικότητα ή 

άλήθεια αύτή όσο στήv Ίvδική. ·Άν ρωτήσετε ένα παιδί ατή Δύση -λέγει ό 

Saί-Baba- vά σάς δείξει πού είναι ό θεός, θά σάς δείξει μέ τό δακτυλάκι 

του τόv ούραvό ... Αν ρωτήσετε γιά τό ϊδιο πράγμα ένα παιδί στήv Ίvδία, 

θά σάς δείξει τήv καρδιά του. 

Ό άνθρωπος άvαζητά τόv θεό πρός τά έξω, μέσα στήv πολυπλοκό

τητα τού έξωτερικού Σύμπαντος, άλλά ξεχνάει vά τόv άvαζητήσει μέσα 

του. ·Έχει άκολουθήσει μέσα άπό τίς χιλιετηρίδες τήv Pravritti Marga 

άvτί γιά τήv Nivritti Marga (l)_ Ό θεός σάv Δημιουργός είναι άvεξιχνία

στος. Είναι πέρα καί πάνω άπό τήv άvθρώπιvη άvτιληπτικότητα, δέv μπο

ρεί vά καταvοηθή διά μέσου τώv αίσθήσεωv, δέv μπορεί vά τόv συνειδη

τοποιήσει κανείς ατόν έξωτερικό κόσμο τώv φαινομένων. Βρίσκεται 

όμως μέσα στήv καρδιά κάθε πλάσματος, ατό έπίκεvτρο κάθε ϋπαρξης, 

πηγή καί ρίζα κάθε ζωής. ·Έτσι γνωρίζοντας τόv έαυτό του ό άνθρωπος, 

γνωρίζει τόv θεό, έvώvεται καί έπικοιvωvεί μαζί του, όπως μιά σταγόνα 

νερού μέ τόv ώκεαvό. Τόσο οί Ούπαvισάvτ, όσο καί οί άλλες Ίvδικές 

Γραφές είναι γεμάτες άπό θαυμάσιες συμβολικές διατυπώσεις ώς πρός 

τή μεγάλη αύτή άλήθεια καί τόv δρόμο πού πρέπει vά άκολουθήσει ό άν

θρωπος γιά vά φθάσει στήv ποθητή ένωση: «Μακρυά, πολύ μακρυά βρί

σκεται Έκείvος. Κι' έv-τούτοις είναι τόσο κοντά, άvαπαύεται μές στήv 

έσώτατη κάμαρα τής καρδιάς όλων» ... «·Εκεί είναι ή έδρα τού θεού, ό 

βωμός όπου βρίσκεται έvθροvισμέvος ό Σίβα, ή ίερή κόγχη όπου είναι 
άvαμμέvο τό φώς τής Γνώσης» (Mundaka Upanishad). «θαρθεί κάποτε 

1. Pravritti marga = ή έξωτεpική όδός τών αίσθήσεων καί τοϋ νοϋ - Nivritti marga:

Ή έσωτεpική Άτpαnός.
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ό καιρός πού θα ίδώ τή μορφή Σου ... Θά πάω βαθεία, πολύ βαθειά μές 
ατό είναι μου καί θά Σέ γνωρίσω, θά ίδώ τή μορφή Σου» άναφωνεί ό με

γάλος Ταγκόρ. 
Σύμφωνα μέ τήν άλήθεια αύτή ό άνθρωπος είναι ένας δυνάμει Θεός. 

«ΕΊστε Θεός;» ρωτάει κάποιος τόν Saϊ-Baba. Κι' έκείνος μέ εύστοχία 

τού άπαντά: «Είστε Θεός». Ποιά διαφορά ύπάρχει μεταξύ ένός Βούδδα 

καί ένός Μη-Βούδδα, ένός κοινού θνητού, ρωτήσαν κάποτε τόν Γκαου

τάμα Βούδδα. Κι έκείνος άπάντησε: «Μία καί μόνον διαφορά. "Ότι ένας 

Βούδδας γνωρίζει πώς είναι Βούδδας καί ένεργεί σάν τέτοιος, ένώ ένας 

μή-Βούδδας δέν τό γνωρίζει». 

Εϊμαστε θεοί χωρίς νά τό γνωρίζουμε καί άπό μάς έξαρτάται τό νά 

συνειδητοποιήσουμε τή μεγάλη έσωτερική μας άλήθεια καί νά τήν πραγ

ματώσουμε ζώντας έπάνω σ' αύτόν έδώ τόν πλανήτη. Ό άνθρωπος παρά 

τήν έπιφανειακή του τυφλότητα, κατέχει μές ατά θολά ύποσυνείδητα 

βάθη τής ϋπαρξής του τή γνώση ώς πρός τό μεγάλο θαύμα πού κατοικεί 

μέσα του. Γιατί άν αύτή τή γνώση δέν ύπήρχε μέσα του, δέν θά τήν άνα

ζητούσε ποτέ. "Έχει χάσει όμως τόν προσανατολισμό, έχει άπωλέσει τό 

όραμα αύτό καί πρέπει νά τό ξανακερδίσει. 

Sadhana: Ή πνευματική άσκησις - ή πνευματική πειθαρχία καί 

ή tσωτερική πορεία 

Ή άφύπνιση τού άνθρώπου στήν έσωτερική του πραγματικότητα καί 

ή έπανασύνδεσή του μέ τή θεότητα, ύπήρξε άνέκαθεν τό κύριο έργο 

όλων τών έσωτερικών παραδόσεων καί τών μυστηρίων. 

Γιά νά έπιτευχθή ό μεγάλος αύτός άθλος, πού θα φέρει τόν άνθρωπο 

σέ μιά νέα γέννηση, στήν πνευματική άναγέννηση, προβάλλει άμεση καί 

έπιτακτική ή άνάγκη νά στροφή αύτός πρός ένα νέο τρόπο ζωής έκ δια

μέτρου άντίθετο πρός τήν παλαιά ζωή τών αίσθήσεων, νά έγκαταλείψει 

τήν έξωτερική όδό, τήν Praνritti Marga, καί νά διανοίξει τίς φραγμένες 
μέσα του διαβάσεις πρός τήν έσωτερική πορεία τήν Νίνrίttί Marga. Πρέ

πει ή άνθρώπινη συνειδητότητα ν' άπαλλαγή άπό τή σκουρία τών χιλιετη

ρίδων, άπό τά πέπλα τής πλάνης καί τής ψευδαίσθησης, πού σάν ένα πα

ραπέτασμα άπό όμίχλη τής κρύβουν τόν ηλιο νά έπικοινωνήσει μέ τόν 

πυρήνα της καί νά αύτο-αναγνωριστή. Τό έξω πρέπει νά συνδεθή μέ τό 

μέσα, ή περιφέρεια μέ τό κέντρο. «Πρέπει νά,βουτήξετε βαθειά μές ατή 

θάλασσα γιά νά βρήτε μαργαριτάρια. Τί ώφελεί νά παίζετε μέ τα κύματα 

στήν άκροθαλασσιά καί νά λέτε ότι ή θάλασσα δέν έχει μαργαριτάρια καί 

ότι όλα όσα λένε γι' αύτά εΤναι ψέματα». Ή μεγάλη αύτή βουτιά μέσα ατά 

βαθιά νερά τής ϋπαρξής μας, τής δικής μας θάλασσας, μπορεί νά έπι

τευχθή μέ τή «Sadhana». τήν συστηματική πνευματική άσκηση καί 

πνευματική πειθαρχία. Ή πνευματική άσκηση -λέγει ό Baba- όμοια μέ 
τη σωματική άσκηση καί τήν τροφή, πού δίνει ύγεία καί συντηρεί τό 

σώμα, τρέφει καί άναπτύσσει τό πνευματικό σώμα, είναι τό πνευματικό 

όξυγόνο, πού δίνει ζωή ατά πνευματικά κύτταρα καί τούς πνευματικούς 

ίστούς. 
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Ό άνθρωπος, όπως είπαμε, άντi νά κάνει τούς ύλικούς φορείς καί τίς 
αισθήσεις του όδηγούς και πληροφοριοδότες γιά νά τόν ύπηρετούν, 
τούς έχει άφήσει άνεξέλεγκτα νά κυριαρχούν έπάνω του. Σπαταλά έτσι 
όλη τή ζωτική του ένέργεια γιά νά Ικανοποιήσει τις άσήμαντες και ταπει
νωτικές άπαιτήσεις τών άπειθάρχητων αύτών ύπηρετών του. "Όταν όμως 
ή ταύτιση τού έγώ μέ τήν ύλική ύπόσταση ύποχωρεί -χάρις στήν άδιάλει
πτη έσωτερική άσκηση και πειθαρχία- τότε ή πρόσληψη δύναμης άπό 
τήν πνευματική ύπόσταση αύξάνει, ή μεγάλη ένέργεια πού ρέει άπό τό 
Σύμπαν εισχωρεί μέσα μας και μάς πλημμυρίζει. Ό έγκλειστος θείος 
σπινθήρας, έλευθερωμένος άπό τά ύλικά φράγματα, άναπνέει, ένδυνα
μώνεται, άκτινοβολεί, γίνεται φλόγα ... τό "Ατμαν άποκαλύπτεται τέλος σ' 
όλο τό μεγαλείο του. 

Στή σημερινή έξελικτική του φάση ό άνθρωπος ζεί καί έπεξεργάζεται 
τόν κόσμο μέ τή λογική, τόν συγκεκριμένο η κατώτερο νού. Ό νούς αύ
τός εΤναι ένα πλέγμα σκέψεων, πού ύποκινούνται άπό έπιθυμίες, έρεθι
σμούς καί περισπασμούς τού ύλικού κόσμου καί τού ύλικού έγώ. Τό φώς 
του εΤναι δάνειο σάν τό φώς της Σελήνης, γι' αύτό καί ή Σελήνη συμβολί
ζει τή φάση αύτή τού άνθρώπινου νού, της ταύτισής του δηλ. μέ τόν σε
ληνιακό η θυμικό φορέα. Στραμμένος άκατάπαυστα, χάρις σ' ένα μακρο
χρόνιο αύτοματισμό, πρός τίς αισθήσεις και τόν κόσμο τών έπιθυμιών, ό 
νούς ξεχνά τήν πνευματική του πηγή, πού εΤναι τό «"Ατμαν (ή τό 
Buddhi)», βγάζει πλοκάμια, ριζώνει στήν ϋλη καί δένει τόν άνθρωπο 
μέσα στή σύγχιση τού κόσμου τής πολλαπλότητας, τών άντιθέσεων, τής 
δυαδικότητας. Γιατί ό συγκεκριμένος νούς κρίνει, διαχωρίζει, μή όντας 
σέ θέση νά έρμηνεύσει τήν ένότητα τού σύμπαντος: καλό-κακό, εύχάρι
στο-δυσάρεστο, άγάπη-μίσος, χαρά-πόνος ... «Πόνος εΤναι τό διάστημα 
άνάμεσα σέ δύο άπολαύσεις, εύτυχία τό διάστημα άνάμεσα σέ δυό πό
νους. "Όλα αύτά όμως εΤναι παροδικά, άνήκουν στόν κόσμο τών μεταβο
λών, πάνε κι' έρχονται σάν τα κύματα στόν ώκεανό καί δέν θά πρέπει νά 
τούς δίνει κανείς σημασία. Ή πραγματική εύτυχiα δέν βρίσκεται ποτέ 
στόν έξωτερικό κόσμο τών συνεχών μεταβολών, εΤναι ό κρυμμένος θη
σαυρός βαθιά μέσα στήν άνθρώπινη φύση καί όταν τόν έχει άνακαλύψει 
κανείς, παύει νά εΤναι θλιμένος». Γιατί ό άληθινός έαυτός ύπάρχει καί ζεί 
στόν κόσμο τής άχρονης καί χωρίς τέλος εύδαιμονίας. 

Ό νούς εΤναι ένα εύαίσθητο, άμφίρροπο καί άπειθάρχητο όργανο, 
πού μπορεί νά κάνει τόν άνθρωπο σκλάβο τής ϋλης καί τών αίσθσήσεων, 
η άντίθετα νά τόν έλευθερώσει άπ' όλα αύτά καί νά τόν λυτρώσει. Άπό 
μάς έξαρτάται νά τού δώσουμε τήν όρθή κατεύθυνση καί νά τόν πειθαρ
χήσουμε, μέ τήν συνεχή έπαγρύπνηση καί τήν έπιβολή τάξης στήν κίνη
σή του. «θά άκολουθήσει πιστά τίς προσταγές σας -λέγει ό Baba- καί θά 
σάς όδηγήσει κατά μήκος τού βασιλικού δρόμου, έως τήν πύλη της Αύ
τοπραγμάτωσης». Ή έπιλογή έπομένως εΤναι δική μας, νά διαλέξουμε 
τόν θεό σάν έπίκεντρο της προσοχής μας, η άντίθετα νά δεχθούμε τή 
σύγκρουση, τόν πόνο, τή σύγχιση καί τήν άγνοια. Στήν πραγματικότητα 
έμείς οί ϊδιοι δημιουργούμε τόν κόσμο μας καί τό κλειδί τής έπιτυχίας 
βρίσκεται μέσα μας: «"Αν σκέφτεστε τόν θεό, θεός θά γίνετε, όν σκέ-
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φτεστε τό χώμα, χώμα θά γίνετε. Γιατί οί σκέψεις είναι πραγματικότη
τες. ·Ό,τι σκέφτεστε, αύτό καί γίνεστε». «·ο άνθρωπος είναι αύτό πού 
σκέπτεται» λέγει καί ή 'Ιουδαϊκή παράδοση, ένώ ό Κρισναμούρτι έχει 
έπικεντρώσει τήν όλη διδασκαλία του έπάνω στό θεμελιώδες καί δύσκο
λο αύτό έργο τής πνευματικής έγρήγορσης καί τής άπελευθέρωσης τού 
νού άπό τά δεσμά τού μακρυνού παρελθόντος του. (1)

Ό Baba παρομοιάζει τόν άνθρώπινο νού με ένα μεθυσμένο πίθηκο, 
πού άσταμάτητα πηδάει έδώ καί κεί, χωρίς προσανατολισμό καί πειθαρ
χία «Μάθετε νά κυβερνάτε τόν νού σας, νά τόν έξουσιάζετε σ' όλες τίς 
κινήσεις, ώς τήν παραμικρή λεπτομέρεια. Κρατήστε τον καθαρόν άπό 
χαμηλές σκέψεις, άπαλλαγμένον άπό φόβους, τύψεις, διαμορφώσεις, 
προσκολλήσεις, προλήψεις, καί θά όδηγηθήτε μέ άσφάλεια έως τήν 
πύλη τής Άπελευθέρωσης ... Μή γίνεστε όκνηροί ούτε μία στιγμή. Μήν 
άφήνετε ούτε μιά μέρα νά περνάει χωρίς τήν πνευματική πειθαρχία. Κά
νετε ένα βήμα πρός τόν θεό, κι' 'Εκείνος θά κάνει άλλα δέκα γιά νάρθει 
κοντά σας». 

Viveka & Vaϊragya 

«Καθαρίστε τόν καθρέφτη τού νού σας μέ τή βούρτσα τής Διάκρισης 
(Viveka). "Όταν ό καθρέφτης τού Νού είναι καθαρός καί καλογυαλισμέ
νος, θά σάς άποκαλύψει τόν Έαυτό. Ό έαυτός δηλαδή θά άποκαλύψει 
στόν έαυτό του τόν έαυτό του». Αύτή είναι ή Αύτο-ανακάλυψη καί ή Αύ
τογνωσία. Ή διάκριση τού άληθινού άπό τό άπατηλό (Viveka) καί στή συ
νέχεια ή άποδέσμευση άπό τό άπατηλό (Vairagya) πρέπει νά γίνουν οί 
άλάνθαστοι όδηγοί τού νού.(1) Είναι οί δυό φτερούγες πού θά σηκώσουν
ψηλά στόν άγέρα τό πουλί τού Έγώ. 

Ή πνευματική πειθαρχία κάνει τόν νού άτάραχο, διαυγή, δυνατόν, 
ίσορροπημένον, μάς πλημμυρίζει μέ μιά αίσθηση είρήνης, συνειδησια
κής διεύρευνσης καί πληρότητας. Καί μέσα σ' αύτή τήν έσωτερική σιγή, 
ή φωνή τού θεού μπορεί ν' άκουστή ... Αύτός είναι ό όθρός διαλογισμός 
-λέγει ό Baba- ή άνευ όρων παράδοση τής καρδιάς καί τού νού στόν
θεό, ή όλοκληρωτική συγχώνευση όλων τών σκέψεων καί τών αίσθημά
των μας μέσα σ' Αύτόν: «Κάνετε καθετί σάν νά τό εϊχατε άφιερώσει στό
θεό, σάν ό θεός νά σάς τό είχε άναθέσει ό ϊδιος, σάν έργασία γι' Αύτόν,
γιά τό έργο του. Μήν άφήνετε ούτε ένα δευτερόλεπτο νά περνά χωρίς
τή συνειδητοποίηση τής παρουσίας τού θεού. Μήν άφήνετε κανένα γε
γονός νά περνά χωρίς νά σάς θυμίζει ότι 'Εκείνος τό έχει προκαλέσει. ..
Τότε καί μόνον ή καρδιά καί ό νούς σας θά έπικοινωνίσουν μέ τή θεία

1. «·Αγρυπνος έσω τόν νούν, συγγενής γάρ τού άληθινού θανάτου ό περί τούτον
ύπνος .. παραγγέλλει καί ό Πυθαγορισμός, μέ τήν ϊδια σημασία τής νοητικής
έγρήγορσης.

1. Viveka - Vaϊragya: Πρόκειται γιά τήν «Convertion .. τήν Μεταστροφή τής Χρι
στιανικής όρολογίας. 
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καρδιά καί τόν θείο νού ... Κι' ώ πόσο θαυμάσιο είναι τό νά Τόν έχει κα
νείς πάντα μαζί του». 

Ό Saί-Baba, όπως βλέπουμε, δέν προτείνει κανένα Ιδιαίτερο σύστη

μα διαλογισμού. Ό Διαλογισμός στίς γενικές του γραμμές είναι ή κατά

σταση κατά τή διάρκεια τής όποίας ό διαλογιζόμενος, άποκομμένος άπό 

τούς έρεθισμούς τού έξωτερικού κόσμου, καθώς καί άπό κάθε έσωτερι

κό έρεθισμό, σκέψη, συναίσθημα ή φαντασία, μέσα στήν έσωτερική σιγή 

καί άταραξία, άρχίζει νά έρχεται σέ έπικοινωνία μέ τόν άληθινό έαυτό καί 

ν' άποκτά έμπειρίες πνευματικές άπό αύτόν. Ποιές είναι οί έμπειρίες αύ

τές; Ό Saί-Baba μάς λέγει: «Πρώτα βρίσκεστε μέσα στό φώς. Μετά τό 

φώς βρίσκεται μέσα σας. Καί τέλος τό φώς καί σείς γίνεστε ένα". 

Ό άνθρωπος τών θαυμάτων 

Τί έχει ό πνευματικός αύτός έκπαιδευτής καί σκλαβώνει τόσο, διε

ρωτώνται οί όπαδοί τού Saί-Baba, συγκλονισμένοι άπό τίς καταπληκτι

κές έμπειρίες πού έχουν κοντά του. 'Επιστήμονες μέ κύρος παγκόσμιο, 

έκπαιδευτικοί, άρχηγοί κρατών, διεθνείς προσωπικότητες, άλλά καί 

φτωχοί, άδύναμοι, άσημοι, ένδεείς, όλο τό φάσμα τής άνθρωπότητας, 

βεβαιώνουν ότι ό Baba έχει τήν ίκανότητα νό κάνει μπρός στό έκπληκτα 

μάτια τους, τά πιό άπίστευτα πράγματα. Ή ποικιλία τών δυνάμεων πού 

τού άποδίδονται είναι τέτοια ώστε συγχέει τή σκέψη τού σύγχρονου δυ

τικού άνθρώπου. 'Όχι μόνον οί περίφημες ύλοποιήσεις άντικειμένων 

μέσα όπό τό κενό μέ μόνη τή δύναμη τής σκέψης του, καθώς καί τής ίε
ρής τέφρας, τής Vίbhutί, άλλό καί οί άλλες ίκανότητές του, παραψυχο
λογικές η τηλεπαθητικές, τό νά γνωρίζει τίς σκέψεις τών άλλων πίσω 

άπό τή μορφή, τό νά έμφανίζεται σέ πρόσωπα πού διαμένουν χιλιάδες 
μίλια μακρυά άπ' αύτόν καί ποτέ δέν τόν έχουν γνωρίσει, είναι έμπειρίες 
συγκλονιστικές γιό τούς όπαδούς του. 

Είναι δύσκολο, βέβαια γιό τόν άνθρωπο τής Δύσης, τόν όρθολογιστή 

καί σκεπτικιστή, νό πάρει έντελώς στό σοβαρό δλες αύτές τίς μαρτυ

ρίες. Το ύψηλό έν τούτοις πνευματικό έπίπεδο τών όπαδών του, όσο καί 

ό αύξανόμενος όγκος τών όποδεικτικών στοιχείων γιά τίς ύπερφυσικές 

του δυνάμεις είναι έντυπωσιακές. Ό Dr. S. Bhagavantam, πρώην έπι

στημονικός σύμβουλος τού 'Υπουργείου 'Αμύνης τής 'Ινδίας καί πρόε

δρος τής 'Ινδικής 'Επιστημονικής 'Ένωσης, περιγράφει τόν έαυτό του 
σάν άνθρωπο έντελώς λογικό, όγνωστικό, έτοιμον ν' άπορρίψει καθετί 

πού δέν στηριζόταν στήν έπιστημονική έξήγηση. Ή γνωριμία του μέ τόν 

Baba -λέγει- έγινε άφορμή νά ξεπεράσει έκείνο, πού κάποτε όποτελού

σε γι' ούτόν κοί γιά τίς έπιστημονικές του γνώσεις μία άντίφοση. «Στό 

έργαστήριό μας -λέγει- έμείς οί έπιστήμονες μπορεί νό όρκιζόμαστε 

στή λογική, άλλό κάθε φορά πού προσθέτουμε κάτι στίς γνώσεις μας, 

μαθαίνουμε ταυτόχρονα ότι ύπόρχουν πολλά άλλα πράγματα, πού τήν 

άληθινή τους φύση δέν γνωρίζουμε. 'Επομένως όσο προσθέτουμε στίς 

γνώσεις μας, τόσο προσθέτουμε καί στήν άγνοιά μας. Αύτά πού γνωρί

ζουμε γίνονται όλοένα κι' ένα πιό μικρό ποσοστό σέ σχέση μέ κείνα πού 

δέν γνωρίζουμε. Πώς μπορεί νό συμβιβαστεί ή λογική, ή έπιστημονική 
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μου κατάρτιση, μ' αύτό πού είναι ό Sai-Baba; Τα δεκαπέντε χρόνια, πού 
τόν γνωρίζω τόν έχω ίδή νά κάνει χιλιάδες ύπερφυσικά πράγματα, ύλο
ποιήσεις άντικειμένων μιάς άτέλειωτης ποικιλίας, καθώς καί θεραπείες. 
Πρέπει νά παραδεχθώ ότι, μέ όλη τή λογική πού διαθέτω καί μέ τήν έπι
στημονική μόρφωσή μου, δέν εΤναι δυνατόν νά πιστέψω ότι ό Baba εΤναι 
ένας κοινός άνθρωπος. Έχει τήν ίκανότητα νά ξεπερνάει τούς γνωστούς 
νόμους τής φυσικής καί τής χημείας. Πρέπει γι' αύτό νά τόν χαρακτηρί
σω σάν φαινόμενο καί νά τόν παραδεχθώ σάν μιά ϋπαρξη ύπερβατική». 

'Όλες οι έσωτερικές παραδόσεις μιλούν γιά άτομα, πού έχοντας 
φθάσει σέ ένα ύψηλό βαθμό πνευματικής άναπτύξεως, άποκτούν τήν 
ίκανότητα νά χειρίζονται τίς φυσικές δυνάμεις, νά ύλοποιούν άντικείμε
να μέ μόνη τή δύναμη τής σκέψης τους καί νά γίνονται κατά κάποιον 
τρόπο δημιουργοί καί πλάστες μετά τού Πλάστου. Ό ίδιος ό Saϊ-Baba 
ώστόσο, συνιστά στούς μαθητές του νά μήν ύπερβάλλουν τήν άξία αύτών 
τών θαυμάτων, πού τά θεωρεί σάν ένα εΤδος παιχνίδια, «Leelas», θεία 
παιχνίδια. 'Όλα τά πράγματα έξ άλλου τού ύλικού κόσμου καί τών αίσθή- · 
σεων είναι παιχνίδια τού θεού καί «ό θεός παίζει δημιουργώντας». Ή 
πιό σημαντική καί ή πιό ούσιαστική δύναμή μου καί τό μόνο μου θαύμα 
-δηλώνει ό ίδιος- είναι ή άπέραντη άγάπη μου γιά όλο τόν κόσμο, γιά κά
θετί πού ζεί. «Τά θαύματά μου, όπως άποκαλείτε τίς φυσικές δυνάμεις
πού έχω άπό τή γέννησή μου, δέν είναι στήν πραγματικότητα τίποτε
ύπερφυσικό. Άν καί δέν μπορούν νά έξηγηθούν μέ τά μέσα πού διαθέτει
ή φυσική έπιστήμη, γιά μένα εΤναι τόσο φυσικά, πού μού φαίνεται άστείο
τό ότι τά χαρακτηρίζετε σάν θαύματα ... Ή πραγματική μου άποστολή δέν
είναι τά θαύματα, οϋτε κάν οί θεραπείες καί ή άνακούφιση τής άτομικής
δυστυχίας. Όχι. Ό σκοπός τής έλευσής μου είναι άλλος, πολύ πιό σημα
ντικός. Ή άποστολή μου είναι νά φέρω καί πάλι στό φώς τής άλήθειας
τίς 'Ιερές Γραφές τής 'Ινδίας καί νά άποδείξω τήν αίώνια καί άκατάλυτη
άξία τους. θά τό έπιτύχω καί τίποτε δέν θά μπορέσει νά μέ σταματήσει ιϊ
νά μέ καθυστερήσει. Αύτή ή ζωή μού έχει δοθή γι' αύτόν τόν σκοπό».

Πολλές φορές -λέγει ό Baba- ή άπόκτησις τών ύπερφυσικών δυνά
μεων, τών Siddhis, είναι γιά τόν πνευματικό άναζητητή ένα έμπόδιο στό 
δρόμο τής αύτοπραγμάτωσης. Γιατί οί δυνάμεις αύτές περικλείουν τόν 
κίνδυνο νά παρασύρουν τόν μαθητή μακρυά άπό τό δρόμο του καί νά τόν 
καθυστερήσουν στήν έπίτευξη τού σκοπού του. Είναι άνάγκη, λοιπόν, ό 
μαθητής νά παραμένει ψυχρός καί άπαθής μπροστά σέ τέτοιες έκδηλώ
σεις, γνωρίζοντας ότι δέν άντιπροσωπεύουν παρά ένα μόνο στάδιο καί 
ότι δέν είναι ό τελικός σκοπός. Έξ άλλου κινδυνεύει νά παρασυρθή άπό 
τόν πειρασμό νά έπιδεικνύει τίς δυνάμεις του, αύξάνοντας έτσι τήν ύπε
ρηφάνειά του καί τόν έγωϊσμό. Δέν πρέπει λοιπόν νά μέ συγκρίνετε μ' 
αύτούς τούς πνευματικούς έρευνητές. Οί ύπερφυσικές δυνάμεις, πού 
έχω άπό τή γέννησή μου, είναι ένα μέρος τής φύσεώς μου. 'Έτσι, ή 
δημιουργία ύλικών άντικειμένων -κατασκευή αύτόματη καί διαρκής- γί
νεται μόνο καί μόνο σάν μιά άνταμοιβή γιά τούς πιστούς μου, γιά νά τούς 
προσελκύσω, νά τονώσω τήν πίστη τους καί νά τούς βοηθήσω. «Σάς 
καλώ κοντά μου καί σάς προσφέρω αύτά τά μικρά δώρα, γιά νά σάς εύ
χαριστήσω, γιατί σάς άρέσουν, σάς δίνουν χαρά ... ». 
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Οί θεραπείες 

Ή φήμη τού Saί-Baba σάν θεραπευτού κάνει χιλιάδες άσθενείς άπ' 

όλες τίς γωνίες τής γής νά συρρέουν στά 'Άσραμ. Λίγοι άπό αύτούς θε

ραπεύονται. 'Ένα παιδί παράλυτο ύπακούει στό κέλευσμά του: «Περπά

τησε». Περπατάει, πηδάει τά σκαλιά, έχει έλευθερωθή άπό τά δεσμά 

του. Μιά καρκινοπαθής, ένας καρδιοπαθής νοιώθουν ξαφνικά θεραπευ

μένοι ... «Πολλοί άπό σάς έρχονται vά μέ ίδούν γιατί έχουν προβλήματα 

μέ τή σωματική η τήν πνευματική τους ύγεία. Αύτά όμως δέν εΤvαι παρά 

δολώματα γιά νάρθετε κοντά μου. Ό πραγματικός σκοπός τού έρχομού 

σας εΤναι νά ένισχυθή ή πίστη σας, γιά νά μπορέσετε νά δεχθήτε οί ϊδιοι 

τή θεία χάρη». 

Γιατί τάχα ό Saί-Baba δέν θεραπεύει όλους έκείvους πού μάταια πε

ριμένουν έλπίζοvτας, γιατί δέν τούς έλευθερώνει άπό τά δεσμά τους, 

άναρωτιώνται πολλοί. Στήν πραγματικότητα, βέβαια, ό ίδιος θά ήθελε νά 

άνακουφίσει όλο τόν άνθρώπινο πόνο. 'Αλλά τό θέμα τής θεραπείας τού 

άνθρώπινου σώματος θέτει προβλήματα βαθειά καί πολύπλοκα, εΤναι συ

σχετισμένο άμεσα μέ το θέμα τού Κάρμα καί τής έλευθέρας βουλήσε

ως, τών συνεπειών δηλ. πού έχουν άπορρεύσει άπό τήν άσκηση τής 

έλευθερίας αύτής άπό τόν άνθρωπο. Τόσο ή άσθένεια όσο καί οί άλλες 

δοκιμασίες εΤvαι άποτελέσματα τής άνθρώπινης άγνοιας καί τών σφαλ

μάτων τού παρελθόντος. Γιατί: «άν. ό θεός έδιωχνε κάθε συνέπεια τής 

άνθρώπιvης πλάνης μέ ένα νεύμα τού χεριού του, ό άνθρωπος δέν θά 

μπορούσε τίποτε νά διδαχθή, θά ξαναγύριζε άμέσως στά ίδια κανάλια 

τής άγνοιας καί τής πλάνης». Αύτή τή σημασία έχουν άλλωστε καί τά λό

για τού 'Ιησού πρός τόν θεραπευμένον άπό αύτόν άσθενή: «Πήγαινε καί 

μηκέτι άμάρτανε». 
Στίς θεραπείες, ώστόσο, φαίνεται ότι ή θέση καί ή στάση τού πάσχο

ντος, τό θέμα δηλαδή τής πίστης, παίζει ένα ρόλο πρωταρχικό. 'Ακούμε 

καί πάλι τόν 'Ιησού νά λέγει: «'Η πίστις σου σέ έσωσε» καί «άν εϊχατε πί

στη σάν κόκκο συνάπεως» τά πάντα θά ηταν γιά σάς δυνατά. Τί εΤναι λοι

πόν αύτή ή πίστις, πού καί ένας κόκκος της μόνο εΤναι άρκετός γιά νά 

δράσει ή θεϊκή δύναμη καί ένέργεια; Πολλοί δηλώνουν ότι τήν έχουν καί 

δείχνουν πράγματι έπιφανειακά ότι τήν έχουν, ένώ στήv πραγματικότητα 

δέν τήv έχουν, έφόσον καμμιά άπόκριση δέν έρχεται στίς θερμές παρα

κλήσεις τους. Άπό τήν άλλη μεριά άλλοι, παρά τήν φαινομενική έλλειψη 

πίστης, δέχονται τή θεία χάρη καί θεραπεύονται. Φαίνεται ότι ή άληθινή 

πίστις δέν εΤναι κατάστασις νοητική, δέν είναι άποτέλεσμα λογικών συ

νειρμών, άλλά μιάς έσώτατης έμπειρίας καί γνώσης, πού άνήκει στήν 

περιοχή τού ύποσυνείδητου. Είναι ένα κανάλι, μιά διώρυγα άνοιγμένη 

μέσα μας γιά τήv είσροή τής θείας ένέργειας καί τών θεραπευτικών η 

λυτρωτικών έπιδράσεών της. Ό κόκκος συνάπεως έπομένως μπορεί νά 

ύπάρχει κάπου κρυμμένος στά άγνωστα βάθη μας, χωρίς ή λογική η ή 

συγκεκριμένη διάνοια νά τόν ύποψιάζεται κάν. 

Ώς πρός τίς θεραπείες, όπως είπαμε, έρχεται στό προσκήνιο τό με

γάλο καί πολύπλοκο θέμα τού Κάρμα, πού γιά τίς άνατολικές ίδιαίτερα 
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παραδόσεις άποτελεί τόν ύπέρτατο νόμο Αίτίου- 'Αποτελέσματος, τόν 
νόμο τής κοσμικής Δικαιοσύνης καί τής άνταποδόσεως γιά κάθε ήθική 

παράβαση τού παρελθόντος μας. Οί καρμικές έπιπτώσεις -λέγει ό 

Baba- μπορούν νά έξαλειφθούv μέ δύο τρόπους. Ό ένας είναι ό πόνος 

καί ή δοκιμασία, διά μέσου τών όποίων διδάσκεται ό άνθρωπος, άποκτά 

έμπειρία, κατανόηση καί δύναμη πού τόν καθιστούν ίκανόν νά μεταβάλει 

τή στάση του άπέναντι στή ζωή καί τόν κόσμο. Ό άλλος είναι ή πλήρης 

καί όλοκληρωτική ύποταγή στό θεό, ύποταγή μέ τήν έννοια τής άνεύρε

σης τού άληθινού έαυτού καί τής ένωσης μαζί του. Γιατί μόνον μέ τήν 

ένωση αύτή μπορεί νά μεταβληθή ριζικά ό άνθρωπος καί νά αύτο

άποκαθαρθή. Τότε, σύμφωνα μέ τή χριστιανική όρολογία τά άμαρτήματα 

καί οί έπιπτώσεις του έξαγοράζοvται. «"Αν ή καρδιά σας είναι ένωμένη 

μέ τόv θεό, τότε θά έλευθερωθήτε άπό τό Κάρμα άκόμη καί σ' αύτή τή 
ζωή» λέγει ή Bhagavat Gita. 

Έφόσον άντίθετα οί έπιπτώσεις τού Κάρμα έξακολουθούν νά ύπάρ

χουν, δέν είναι χρήσιμο καί δέν έχει μεγάλη άξία τό νά θεραπεύσει κα

νείς τή φυσική άσθένεια, πού στήν πραγματικότητα δέν είναι παρά ένα 

σύμπτωμα μιάς άλλης έσώτατης δυσαρμονίας καί βλάβης. "Έτσι, όταν iι 

άσθένεια είναι τέτοιας φύσεως καί δέν έχει έπέλθει άκόμη ή έσωτερική 

κάθαρσις, ένας Διδάσκαλος - θεραπευτής δέν προβαίνει στή θεραπεία 

της. «Γνωρίζω τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον τού καθενός καί γι' 

αύτό δέν άφήνω τόν έαυτό μου vά συγκινηθή εϋκολα καί να παρασυρθή. 

Καί άκριβώς έπειδή γνωρίζω τό παρελθόν σας, ή άντίδρασίς μου είναι 

άναγκαστικά διαφορετική άπό έκείνην πού ίσως θά περιμένατε. "Αν ύπο

φέρετε άπό κάποια αίτία, δεχθήτε ότι αύτό είναι άποτέλεσμα τώv δικών 
σας ένεργειών, κατά τή διάρκεια προηγουμένων ύπάρξεώς σας. Σείς οί 

ίδιοι είστε οί δημιουργοί τής λύπης ή τής χαράς σας, τών δύο αύτών δε

σμών πού σάς περισφίγγουv. Δεχθή'"tε λοιπόν μέ καρτερία τά κάθε εί

δους βάσανα, γιατί σάς διδάσκουν τήν ταπεινοφροσύνη, μέ τή διάψευση 

τώv έπιθυμιών καί τήν έξάρτησή σας άπό τά έξωτερικά πράγματα». 

Μιά άσθένεια ή μιά άλλη δοκιμασία, μπορεί άκόμη νά είναι καί ένα 
τέστ ώς πρός τήν πίστη, μιά άφορμή γιά νά άνοιχθή μέσα μας τό μυστικό 

κανάλι τής πίστης. Σχετικά μ' αύτό ό Baba λέγει: «·ο ήλιος λάμπει πρός 

κάθε κατεύθυνσι. Μπορεί τό φώς του νά έμποδίζεται άπό τά σύννεφα ή 

άπό κάποιον τοίχο πού ύψώσαμε μπρός του, άλλά παρ' όλα αύτά έκείνος 

λάμπει. Κατά τόv ίδιο τρόπο ή θεία ένέργεια στέλνεται πρός τόν καθένα 

μας, οί περισσότεροι όμως είμαστε κρυμμένοι πίσω άπό τά σύννεφα ή 

τόv τοίχο τής ίδιας τής δικής μας νοητικής ή συγκινησιακής στάσης καί 

έμποδιζόμαστε νά τή δεχθούμε. Ή θεία αύτή ένέργεια (πού μπορεί νά 
διοχετευθή καί διά μέσου ένός πνευματικού διδασκάλου, όπως π.χ. ό 'Ιη

σούς) είναι μιά δύναμη θετική μέσα στό Σύμπαν. "Αν μπορέσει νά φθάσει 

στόv άρνητικό πόλο τού πάσχοντος καί νά συνδεθή μαζί του, ένα κύκλω

μα δημιουργείται καί μιά θεραπεία μπορεί νά προκύψει. Άν άντίθετα τά 

τείχη τού έγώ, συγκινησιακά ή νοητικά, μπλοκάρουν τή θεία ένέργεια, 

παρεμποδίσοντας τήv είσροή της, τότε ή σύνδεση δέν γίνεται, καί συνε

πώς καί ή θεραπεία. Είναι άvάγκη έπομένως όλοι μας, γιατί όλοι νοσούμε 
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σέ κάποιο σημείο, ν' άναζητήσουμε μέσα μας τά τείχη αύτά τοϋ περιορι
σμού καί τής διαμόρφωσής μας, πού μάς άπομονώνουν καί μάς άποκό
βουν άπό τίς ζωοδότριες άκτίvες τής θείας ένέργειας. 

Το κοινωνικό έργο τού Saί-Baba 

Τό όνειρο τοϋ Saί-Baba είναι νά άναμορφώσει τό λαό τής Ίνδίας, νά 

ξυπνήσει καί πάλι μέσα του τή χαμένη πίστη καί τήν πνοή τοϋ πνεύματος. 

Ό λαός αύτός μέ τήν άκρότατη εύαισθησία, μέ τή βαθειά ριζωμένη θρη

σκευτικότητα, κάτω άπό τίς έπιδράσεις τής σύγχρονης θετικής έπιστή

μης καί τής τεχνολογίας, τείνει νά στροφή καί αύτός σήμερα πρός τόν 

ύλισμό, άδιαφορώντας γιά τίς πανάρχαιες παραδόσεις καί τή μεγάλη 

πνευματική του κληρονομιά. Ό Saί-Baba δηλώνει: «'Έχω χρέος νά όνο

λάβω ό ϊδιος σήμερα τήν πνευματική άναμόρφωση τής πατρίδας μου, 

τήν άνακαίνιση τοϋ «Oharma», τοϋ αίώνιου ήθικοϋ νόμου, πού έχει ξεπέ
σει. Ή άποστολή μου είναι νά φέρω καί πάλι στό φώς τής άλήθειας τίς 

Ίερές Γραφές τής Ίνδίας καί v' άποδείξω τήν αίώνια άξία τους. Οί δρό

μοι τοϋ Brahman πρέπει νά ξαναζωντανέψουν στή χώρα αύτή, άνανεω
μένοι καί έμπλουτισμένοι άπό τή νέα σκέψη καί τήν έπιστήμη. θά τό έπι

τύχω καί τίποτε δέν θά μπορέσει νά μέ σταματήσει η νά μέ καθυστερή

σει. Αύτή ή ζωή μοϋ έχει δοθή γι' αύτό τό σκοπό». 

Σύμφωνα μέ το πνεύμα αύτό, σχολεία, κολλέγια, πανεπιστήμια, νοσο

κομεία καί πάσης φύσεως έκπαιδευτικά καί νοσηλευτικά ίδρύματα τοϋ 
Baba φυτρώνουν κάθε τόσο σέ διάφορα μέρη τής Ίνδίας -έκτός άπό τά 

κέντρα διδασκαλίας του, πού άνέρχοvται σέ 3.000 σ' όλη τήν Ίνδία- καί 
τό άπώτερο σχέδιό του είναι νά ύπάρξουν τουλάχιστον δύο πανεπιστήμια 

σέ κάθε Ίνδική πολιτεία. 

Στά σχολεία αύτά τοϋ Baba οί μαθητές έκπαιδεύονται όχι μόνο γιά τή 

έγκόσμιες κλίσεις καί τήν έπαγγελματική τους κατάρτιση, όπως στή όλ
λες χώρες, άλλά παράλληλα καί ώς πρός τήν πνευματική έννοια καί τό 

σκοπό τής ζωής, όπως αύτά άvαπτύσσονται μέσα στήν πανάρχαιη σανσ
κριτική φιλολογία καί όπως είχαν διδαχθή άπό τούς μεγάλους έκπαιδευ

τές όλων τώv καιρών καί όλων τών θρησκειών. Δέν πρόκειται έπομένως 
γιά μιά στενή έπαγγελματική μόρφωση, άλλά γιά μιά βαθειά καί πλατειά 

έκπαίδευση, πού νά άνυψώσει όχι μόνον τό έπίπεδο τής ύλικής ζωής, 
άλλά καί τής πνευματικής. Γιά νά διδαχθή ό όνθρωπος όχι μόνο γιά τό μι
κρό διάστημα τών 70 η 80 χρόνων τής γήϊνης ζωής, άλλά γιά τήν αίωνιό
τητα. 'Όχι μόνον γιά νά μάθει νά ζεί σωστά, άλλά καί νά πεθαίνει σωστά. 

Μέ τόν τρόπο αύτόν έκείνοι πού βγαίνουν άπό τίς σχολές τοϋ Baba έλά

χιστα μοιάζουν μέ τούς άπόφοιτους τών όλλων σχολών -κολλεγίων

αvεπιστημίων καί, αν καί λιγοστοί πρός τό παρόν, θά μπορέσουν νά γί
νουν τό προζύμι, καθώς πιστεύει ό ϊδιος, γιά μιά εύρύτερη μελλοντική 

άνάπτυξη. 
Ό Baba θέλει περισσότερα σχολεία κοριτσιών παρά άγοριών. Ό λό

γος γι' αύτό είναι τό ότι βλέπει τίς γυναίκες σάν ένα δυνατό προζύμι, πού 

θά μπορούσε vά ύψώσει τίς νέες γενηές πρός νέους ύψηλούς όρίζο

ντες. Οί μητέρες, λέγει, είναι οί πρώτοι Γκουρού τών παιδιών καί άσκοϋν 
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μεγάλη έπίδραση στήν ψυχική διαμόρφωσή τους. "Έτσι είναι αύτές πού 

καθορίζουν τόν πολιτισμό καί τή μοίρα ένός έθνους. "Άν θέλετε νά διαπι

στώσετε πόσο προηγμένο είναι ένα έθνος, παρατηρήστε τίς γυναίκες 

του. Είναι άπελευθερωμέvες άπό φοβίες, άγχη, προλήψεις, είναι γεμά

τες άγάπη πρός δλους, είναι διαπαιδαγωγημένες σέ άρετή καί σέ γεν

ναιότητα; ·Όποια ή μητέρα, τέτοια ή άγωγή τών πολιτών. 
Μέ τέτοια έκπαιδευτικά προγράμματα καί παράλληλα μέ τήν κύρια 

πνευματική έργασία του στό νά διδάσκει τά πλήθη, ό Saί-Baba έλπίζει 
δτι δέν θά άργήσει νά έλθει ή έπιθυμητή πνευματική άφύπνιση στή χώρα 

του. Στήν έποχή μας -λέγει- έπαναστάτες, σοσιαλιστές ήγέτες καί κοι

νωνικοί άναμορφωτές, προσπαθούν νά άλλάξουν τόν κόσμο έργαζόμε

νοι πρός τά έξω, πράγμα έντελώς σφαλερό. Βλέπουμε έτσι, άργά η 

γρήγορα τό προβαλλόμενο σάν ίδεώδες κοινωνικό σύστημα νά βρίσκε

ται στημένο καί πάλι στά παληά θεμέλια, τόν άτομισμό, τήν πλεονεξία, τά 
πάθη, τή βία, τήν άγνοια. 

Ό κόσμος είναι τό σπίτι μου - Ή Ίνδία ή κάμαρά μου 

«Baba, πότε θά έλθετε στήv Άμερική;» Ρωτούν καί ξαναρωτούν οί 

όπαδοί του, φεύγοντας άπό τό ·Άσραμ, γεμάτοι συγκλονιστικές έμπει

ρίες άπό τήν έπαφή καί τήν έπικοιvωνία μαζί του: «Πρέπει νά καθαρίσω 

καί vά τακτοποιήσω πρώτα τήv κάμαρά μου, πού είναι ή Ίνδία καί μετά νά 

προχωρήσω πρός τίς άλλες κάμαρες ... Γιατί ή κάθε χώρα δέν είναι παρά 

ένα δωμάτιο μέσα στό σπίτι τού θεού, πού είναι ό κόσμος μας. Κι' έπει

τα, μερικοί Ίνδοί Γκουρού έχουν δημιουργήσει τά τελευταία χρόνια μιά 

πολύ κακή έvτύπωση γιά τούς Ίνδούς Διδασκάλους. Έξ άλλου είμαι πά

ντα μαζί σας στον μέ σκέπτεστε, δπου κι' άν βρίσκεστε, ή άπόσταση δέν 

ύπάρχει παρά μόνον στή φαντασία σας. Δέν είναι άνάγκη λοιπόν νά ύπο

βάλλεστε στά έξοδα καί τόν κόπο νόρχεστε έσείς έδώ νά μέ βρίσκετε. 

·Έρχομαι έγώ σέ σάς, είμαι κοντά σας δποτε μέ χρειάζεστε, δποτε μέ

καλείτε μέ πίστη, χωρίς τά σύνορα καί τίς άναστολές τού νού σας, πρό

θυμος v' άκούσω καί v' άνταποκριθώ σέ κάθε σας κάλεσμα. Ή σωματική

μου παρουσία_έπομένως δέν είναι άναγκαία».

Σέ άντίθεση μέ άλλους διδασκάλους ό Saί-Baba διδάσκει τούς όπα

δούς του νά μήν είναι προσκολλημένοι στό πρόσωπό του, άλλά νά μπο
ρούν νά προχωρούν πέρα άπό τή μορφή του, νά βιώνουν τή διδασκαλία 

του μακρυά άπ' αύτόν, νά γίνονται αύτοδύναμοι, χωρίς τήv προσωπική 

συνδρομή καί τήv προστασία του, κάνοντας δπως λέγει, ό καθένας τό 

σπίτι του τό περιβάλλον του ένα "Ασραμ, ένα «Prasantί Nylayam»: «"Ως 

πότε θά ζήτε σάν τά μικρά παιδιά μέ τό γάλα, κρεμασμένα άπό τό στήθος 

τής μάννας τους. Πρέπει v' άρχίσετε νά παίρνετε μόνοι σας, στερεή τρο

φή. Ή μεταβολή βέβαια άπό τό γάλα είναι δύσκολη στήν άρχή, έπιβάλ

λεται δμως όταν έχει έλθει ή ώρα». Καί: «Πρέπει vά μεγαλώνετε μέρα μέ 

τή μέρα, όχι μόνο στό σώμα άλλά καί στό πνεύμα. Πόσα χρόνια θά παρα

μείνετε στό δημοτικό σχολείο, γράφοντας τό άλφάβητο ξανά καί ξανά. 

Έτοιμασθήτε λοιπόν νά περάσετε τίς έξετάσεις σας, ώστε vά προβιβα-
σθήτε σέ άvώτερη τάξη». 

Α" λ" "Ιβ ιμι ια ου 
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ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

«·Εστι γάρ δημιουργός τών όλων καί αίτία ή Τετράς. θεός νοητός καί αϊ
τιος τοϋ ούρανίου καί αίσθητοϋ θεοϋ. Παραδίδεται δέ ή γνώσις τούτου 
τοίς Πυθαγορείοις δι' αύτοϋ τοϋ Πυθαγόρου» 

'Ιεροκλής 

Οί Πυθαγόρειοι έκτιμοϋσαν έξαιρετικά τήν Τετρακτύ όχι μόνο έπειδή 
όλες οί συμφωνίες περιέχονται σ' αύτήν, άλλά καί έπειδή φαίνεται πώς 
περικλείει τή φύση όλων τών πραγμάτων. Αύτά μάς πληροφορεί ό θέω
νας τής Σμύρνης στήν έκδοση τοϋ Ίσμαήλ Μπουλιάλντο τό 1644 μ.Χ. ό 
δέ Νικόμαχος λέει ότι οί Πυθαγόρειοι άποκαλοϋσαν τόν άριθμό τέσσερα 
«τό μέγιστο θαϋμα», «θεό κατ' άλλο τρόπο», «πολλαπλή θεότητα», 
«πηγή τής φύσης» καί «κλειδοκράτορά» της. 

Ό Τετραδικός Νόμος πού έκφράζει τήν Ύλική Τελειότητα, συμβολί
στηκε άπό τούς άρχαιότατους χρόνους μέ τό θαυμάσιο κα• μεγαλοπρε
πές οίκοδόμημα τής Πυραμίδας. 

'Άν παρατηρήσουμε αύτό τό άρχετυπικό σύμβολο, θά διαπιστώσουμε 

πώς γεωμετρικώς άποτελείται, άπό τέσσερα ϊσια μεταξύ τους τρίγωνα 
άνορθωμένα καί βασισμένα ο' ένα τετράγωνο. 

Είναι εύκολο νά άντιληφθοϋμε, πώς τό τετράγωνο είναι τό γεωμετρι

κό σχήμα πού άναπαριστά τήν ϋλη διά τών τεσσάρων ϊσων πλευρών του 

καί πού αύτές δηλώνουν τίς τέσσερις καταστάσεις της, σέ Στερεά, 

Ύγρά, Άέρια, Πύρινη, γνωστά στήν άλχημεία ώς Γη, Ύδωρ, Άήρ, Πϋρ. 

Τά τέσσερα τρίγωνα άναπαριστοϋν τήν έκδήλωση η έξέλιξη, τήν άνόρ

θωση η άνοικοδόμηση τών τεσσάρων στοιχείων γιά νά καταλήξουν στήν 

κορυφή, δηλαδή στό ένα η στήν ένότητα. "Ας άναφέρω ο' αύτό τό 

σημείο, ότι Πυραμίς στά Έλληνικά σημαίνει, 'Ένδοξο Φώς. 

Δέν είναι τυχαίο έπίσης, ότι ή Πυραμίδα ήταν προσανατολισμένη 

ατούς τέσσερις όρίζοντες τής γης, Δύση, Νότος, Άνατολή, Βορράς, μιά 

άντίστοιχη άναλογία τής παραπάνω τετράδας. 

Πολλές άλλες τετράδες άντιστοιχοϋv στά παραπάνω, γιά παράδειγ
μα, ή τετράδα τής μαντείας: Γεωμαντεία, Ύδατομαvτεία, Άερομαvτεία, 

Πυρομαντεία, πού έκδηλώνεται στήν τετράδα: Χαρτομαντεία, Κρυστα

λομαντεία, Όνειρομαντεία, Διορατισμός. 

Ώς πρός τήν τετράδα τής κράσης: Μελαγχολική, Φλεγματική, Αίμα
τώδης, Χολερική, πού έκδηλώνεται άπό τήν τετράδα: Μέλανα Χολή, 

Λέμφος, Αίμα, Xoλti. 

Ώς πρός τά στοιχειακά η τήν τετράδα τών Πνευμάτων: Γνώμη, 

Νηρηίδα, Συλφίδα, Σαλαμάνδρα, πού σχετίζεται μέ τήν τετράδα τών με

τάλλων : Σίδηρος, 'Άργυρος, Χαλκός, Χρυσός. 

Ώς πρός τήν τετράδα τών άνέμων: Ψυχρό - Ξηρό, Ψυχρό - Ύγρό, 

θερμό - Ύγρό, θερμό - Ξηρό. 
Ώς πρός τήν τετράδα τών έποχών: Φθινοπωρινή ίσημερία, Χειμερινό 

ήλιοστάσιο, Έαρινή ίσημερία, θερινό ήλιοστάσιο η 21 /9, 21 /12, 21 /3, 

21 /6. 
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'Ώς nρός τήν τετράδα τών άριθμών: Τετράδα - 4, Τριάδα - 3, Δυάδα -

2, Μονάδα - 1. 

"Ως nρός τήν τετράδα τών σχημάτων: Κύβος, Είκοσάεδρο, 'Οκτάε

δρο, Πυραμίδα. 
"Ως nρός τήν τετράδα τής έκδήλωσης: στερεό - πάχος, έnιφάνεια -

πλάτος, γραμμή - μήκος, σημείο - σπόρος. 

'Αξίζει νά σημειωθεί πώς ή Πυραμίδα συμβολίζει τή μεσημβρία τής 

ζωής η τό ήλιακό μεσουράνημα διά τού είκοσιτετραώρου, μέ άλλα λόγια, 

μάς δείχνει άλλες δύο τετράδες, δηλαδή, τίς τέσσερις περιόδους τού 

ήμερονυκτίου καθώς καί τίς τέσσερις περιόδους τής ζωής. 

Γιά νά γίνει nιό σαφές αύτό, άρκεί νά φανταστούμε δτι βρισκόμαστε 

στήν Πυραμίδα. θά συμφωνήσουμε τότε, πώς ό ηλιος διανύει μιά περίο

δο άnό τήν 'Ανατολή έως τή Μεσημβρία δnου έδώ θά μεσουρανήσει 

πάνω άnό τήν Πυραμίδα, θά συνεχίσει στή δεύτερη περίοδο άnό τή Με

σημβρία έως τή Δύση, μετά άnό τή Δύση έως τό Μεσονύκτιο καί τέλος 

στήν τέταρτη περίοδο, άnό τό Μεσονύκτιο έως τή ξαναεμφάνισή του 

στήν 'Ανατολή, δηλαδή στό τέλος τού τετάρτου έξαώρου. 'Έτσι έχουμε 

τήν τετράδα τού ήμερονύκτιου: Μεσονύκτιο - 00.00, Πρωία - 06.00, Με

σημβρία - 1 2.00, 'Εσπέρας - 18.00. 

Ή ϊδια άναλογία ύφίσταται καί στίς τέσσερις περιόδους η έnοχές τής 

ζωής στόν ύλικό κόσμο άnό τή γέννηση έως τό θάνατο, σέ Νεανική, 

'Εφηβική, 'Ενήλικη, Γεροντική. 

Ώς nρός τήν τετράδα τής σελήνης, ή άναλογία είναι ένδιαφέρουσα: 

Νέα Σελήνη - ?η μέρα, ?η μέρα - Πανσέληνος, Πανσέληνος - 21 η μέρα, 

21 η μέρα - Νέα Σελήνη. 

Ώς nρός τήν τετράδα τών κατηγορημάτων: Αίσθηση, Αϊσθημα, Σκέ

ψη, Διαίσθηση, η Αϊσθηση, Δόξα, 'Επιστήμη, Νούς, η Ψυχολογικώς, "Εν

στικτο, Αϊσθημα, Λογική, Βούληση. 

"Ως nρός τήν τετράδα τού βίου: 'Απαρχή, 'Απόγειο, Παρακμή, Πτώση. 

"Ως nρός τήν τετράδα τής ψυχής: 'Επιθυμητικό, θυμικό, Λογιστικό, 

Βουλητικό η Διαισθητικό. 

"Ως nρός τήν τετράδα τού σώματος: Κοιλιά - Πράξη, Στήθος -

'Επιθυμία, Κεφάλι - Σκέψη, Coronal - Φώτιση. 

"Ως nρός τήν τετράδα τών έnοχών: Χειμών, 'Έαρ, θέρος, Μετόnωρο. 

"Ως nρός τήν τετράδα τής κοινωνίας: 'Άνθρωπος, Οίκος, Κώμη, 

Πόλη. 

Ή σφίγγα τής Πυραμίδας πού άnοτελείται άnό τίς τέσσερις μορφές 

σέ, Ταύρο, Άετό, 'Άνθρωπο, Λέοντα, συμβολίζει έnίσης τόν τετραδικό 

νόμο. 
Ό τετραδικός νόμος, χρησιμοποιήθηκε καί γιά τούς τέσσερις εύαγ

γελιστές άντίστοιχα, μέ τό Λουκά, 'Ιωάννη, Ματθαίο, Μάρκο. 
Στό μύθο τού ίεροϋ δισκοπότηρου, ή άναλογία τών ίπποτών είναι: 

Λάνοελοτ,Πέρσιβαλ,Γκάγουεν,Γκάλαχαντ. 
Συνεχίζοντας τήν έξετασή μας περί τής τετράδας, θά άνακαλύψουμε 

δεκάδες άναλογίες πού προκύπτουν, οτήν άστρολογία, στήν ταρώ, 
στούς μύθους, οτίς γραμματοσοφίες καί οέ πλήθος άλλων τομέων. 
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Γιά παράδειγμα, στήν τράπουλα έχουμε τήν τετράδα: Δηνάριο, Κού
πα, Ξίφος, Σκήπτρο, rϊ Καρό, Κύπελλο, Σπαθί, Μπαστούνι. 

Ή τετράδα τής φιγούρας πού άντιστοιχεί εΤναι: Βαλές, Ντάμα, 'Ιππό
της, Ρήγας. Οίκογεvειακώς: Παιδί, Μητέρα, 'Έφηβος, Πατέρας. Κοινωνι

κώς: Ύπηρέτης, Βασίλισσα, Καβαλλιέρος, Βασιλεύς. 
Στό σκάκι ή τετράδα παρουσιάζεται κατά ζεύγη: Βασιλικό ζεύγος, ·Ίπ

πων, Άξιωματικών, Πύργων. 

Στήν άστρολογία έχουμε τήν τετράδα τού σταθερού σταυρού: Ταύ
ρος, Σκορπιός, Ύδροχόος, Λέων. 

Στήν τετράδα τού γωνιώδη σταυρού: Αίγόκερος, Καρκίνος, Ζυγός, 
Κριός. 

Στήν τετράδα τού κινητού σταυρού: Παρθένος, Ίχθείς, Δίδυμοι, Το
ξότης. 

Στή φυσική έχουμε τίς τέσσερις διαστάσεις, δηλαδή, τίς τρείς τού 

χώρου, Μήκος, Πλάτος, ·Ύψος καί τήν τέταρτη τό Χρόνο. 

Στήν «·Αποκάλυψη» άναφέρονται οί τέσσερις ϊπποι: Μέλας, Πράσι

νος, Έρυθρός, Λευκός. ·Άς λεχθεί ότι καί ό Άριστοτέλης χρησιμοποιεί 

αύτήν τήν τετράδα τών χρωμάτων γιά τήν άνθρώπινη άνατομία καί ψυχο
λογική κράση. 

Ό Πλάτων στό Φαίδρο άναφέρει τήν τετράδα τής μανίας: τού Διονύ

σου, Μουσών, Άπόλλωνος, Άφροδίτης. 

Μυστικιστικώς τό ·Έργο πραγματώνεται άπό τέσσερα στάδια: Σήψη, 

Καθαρκτήριο, Άναγέννηση, Άνάσταση. 

Τέσσερις άρετές - ίκανότητες χρειάζονται άνάλογα γιά τήν έπιτυχία 

του: Έγκράτεια, Άνδρεία, Φρόνηση, Δικαιοσύνη. 

Στήν Έλληνική μυθολογία συναντάμε τούς τέσσερις ποταμούς πού 

διέρεαν στόν ύποχθόνιο κόσμο: Φλεγέθοντα, Κοκυτό, Στύγα, Αχέροντα. 

Στή θρησκειολογία έχουμε τίς τέσσερις βασικές θρησκείες, δηλαδή, 

τό Χριστιανισμό μέ ρίζες τήν Κάββαλα καί τόν 'Ιουδαϊσμό, τόν 'Ισλαμισμό 
μέ ρίζες τό Μιθραϊσμό καί τό Ζωροαστρισμό, τόν 'Ινδουισμό μέ ρίζες τό 

Λαμαϊσμό καί τό Βραχμανισμό καί τέλος, τό Βουδδισμό μέ ρίζες τό ταό 

καί τό ζέν. 

Στήν Έλληνική γραμματοσοφία έχουμε τήν τετραγράμματή λέξη τού 

θεού, δηλαδή θ, Ε, Ο, Σ, πού δηλώνουν στήν πρωτογενή τους μορφή 

έννοιες σχετιζόμενες μέ τίς τέσσερις καταστάσεις rϊ ίδιότητες, πού διέ

πουν τόν άνθρωπο. Γιά παράδειγμα, οί λέξεις - έκπορεύεις τού θ, είναι: 

θείο, θαύμα, θέα, θέωση, θέμις, θεσμός, θρίαμβος, θόλος, θρόνος, θάμ

βος. 
Ε, εΤναι: έρως, έρις, έτεός, έχυρός, έσθής, έλεος. 

Ο, εΤναι: όρμή, όδύνη, όδός, όκνος, όργή, όρρος, ότλος. 

Σ, είναι: σκέψη, σκοπός, στόχος, (συγκέντρωση, στοχασμός, στόχα

στρο). 
Ή τετραγράμματη λέξη έπίσης, δηλώνει καί τίς τέσσερις έποχές ώς, 

θ-θέρος, Ε-έαρ, O-όπώρη, Σ-σφίγξ (δύναμη τού θανάτου). 
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'Εντύπωση κάνει τό γεγονός, ότι σέ πολλές γλώσσες ό θεός είνναι 
τετραγράμματος: 

Στά 'Εβραϊκά IHVH η ΙΗΙΗ η ΑΗΙΗ. 
Στά Άσυρικά ADAD. 
Στά Αίγυπτιακά ΑΜΩΝ.

Στά Περσικά SURE η SIRE. 
Στά Λατινικά DEUS. 
Στά Γερμανικά GOTT. 
Στά Γαλλικά DIEU. 
Στά Τουρκικά ΕΣΑΡ. 
Στά Ταρταρικά ITGA. 
Στά Άραβικά ALLH. 
Στά Σαμαρειτικά JABE. 
Στά Αίγυπτιακά TEUT, TAUT. 
Στά Σανχονιάθωνα βρίσκουμε νά όνομάζεται IEVO. 
Στόν Κλήμη τής Άλεξάνδρειας βρίσκουμε τό IAOU. 
Στή συμβολογία τό σύμβολο πού έπικράτησε, ώς ή τελειότερη άπει

κόνιση τού Τετραδικού Νόμου, είναι ό Σταυρός καί ίδιαίτερα ό Πυραμιδι
κός η Τευτονικός. Μός ύποδείχνει τήν κάθοδο τών θεϊκών δυνάμεων 
μέσα στά τέσσερα στοιχεία άπό τό σημείο τής συνενωσής τους, πού εί
ναι οί κορυφές τών Πυραμίδων. 

Οί 'Ερμητικοί άπέδωσαν στό τετραδικό σύμβολο τού σταυρού, τά 
τέσσερα στοιχεία καί συνέδεσαν αύτά μέ τό τετραγράμματό όνομα INRI, 

1 (ϋδωρ), Ν (πύρ), R (άήρ), 1 (γη), Ίησούς Ναζωραίος Βασιλιάς Ίουδαίων η 
Διά τού Πυρός ή Φύση Άναγεννάται Διαρκώς. 

Ό άνθρωπος είναι προικισμένος μέ τέσσερα κλειδιά στήν πορεία του 
πρός τό θρίαμβο τής ύπαρξής του. Ή Βούληση, ή Γνώση, ή Τόλμη καί ή 
Σιωπή. "'Αν τά χρησιμοποιήσει σωστά καί άρμονικά ή άναζητησή του θά 
άνταμειφθεί μέ τό ίερό Γκράαλ. 

Ή σχέση τού άνθρώπου ώς άναζητητή γιά τό Ίερό Γκράαλ, μέ τόν Τε
τραδικό Νόμο έκφράστηκε ώραιότατα στό μύθο τού Ήρακλή, (τή λαμ
πρότητα τής Ήρας). Ή Άθηνά (σοφία), τού έδειξε τό δρόμο. Ύστερα 
τέσσερις θεοί τού έδωσαν τέσσερα δώρα γιά νά μπορέσει νά πορευτεί: 

Άπόλλων: Τόξο ... θέληση ... Βούληση ... Φώτιση ... Πύρ. 
'Ερμής: Ξίφος ... Διάνοια ... Γνώση ... Σκέψη ... Άήρ. 
Ποσειδών: Ίπποι. .. Αίσθημα ... Τόλμη ... 'Επιθυμία ... Ύδωρ. 
"Ήφαιστος: θώρακα ... Σώμα ... Σιγή .... "Ενστικτο .... Γη. 
Μέ αύτά τά όπλα δίνει τή μάχη του; έπί τού Σταθερού Σταυρού τών 

Ούρανών, πού σχηματίζεται άπό τούς τέσσερις άστερισμούς τού Ταύ
ρου, τού Λέοντος, τού Σκορπιού καί τού Ύδροχόου, έκφράσεις τής 
Σφίγγας. Ή δέ είμαρμένη, θά προικιστεί μέ τό "Ένδοξο Φώς τού Ίερού 
Γκράαλ. 

«Ναί, μά τόν άμετέρςι ψυχςι παραδόντα τeτρακτύν, παγάν άενάου φύ
σεως» (Ιάμβλιχος). 

Κυρ. Ήλιάδης 
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Ή ύπερνίκηση τοϋ Κάρμα 

Ή διδασκαλία τής δικαιοσύνης δέν φέρνει μόνο τήν έλπίδα, άλλά καί 

προκαλεί φόβο ατή συνείδηση τού άνθρώπου. Ή δικαιοσύνη βρίσκει 

άπήχηση ατό καλό πού ύπάρχει μέσα ατόν άνθρωπο. Τό κακό πού ύπάρ

χει μέσα του, τόν κάνει νά τρομάζει καί τόν σπρώχνει ατή γωνία τού δει

λού. Αύτό τού δημιουργεί μία έξάρτηση άπό ένα έξωτερικό παράγοντα: 

ένα άνθρωπόμορφο θεό η τήν ύποτιμητική δοξασία, ότι κάποιος έχει τήν 

ίσχύ νά συγχωρεί τίς άμαρτίες του, η σέ μυστήρια καί τελετές πού θά τού 

έξασφαλίσουν τήν είσοδο ατόν ούρανό. Μεγαλύτερα όμως δεινά περι

μένουν τόν δειλό πού τόν άναγκάζουν ν' άντιμετωπίσει τήν άλήθεια γιά 

τό πεπρωμένο πού ό ίδιος φτιάχνει. Αύτοί πού πιστεύουν σέ τέτοια ψέμ

ματα άπορρίπτουν τήν δοξασία τών διαδοχικών ζωών ατή γή. Ή άπόρρι

ψη όμως άπό τόν άνθρωπο τών νόμων τής φύσης δέν άλλάζει τόν τρόπο 

πού οί νόμοι αύτοί λειτουργούν. "Ένας άνθρωπος μπορεί νά μήν πιστεύει 

ατό νόμο της βαρύτητας, δέν παύει, όμως, νά είναι κάτω άr,ό τήν κυριαρ

χία του. 

Ό Νόμος τού Κάρμα είναι μία άπό τίς πιό άπλές διδασκαλίες της 

Έσωτερικης Φιλοσοφίας: «·Ό,τι σπείρεις, θά θερίσεις». "Όταν όμως άρ

χίσουμε νά μελετάμε τόν τρόπο πού λειτουργεί αύτός ό Νόμος, θά δού

με ότι είναι, όπως λέει ή "Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ, «ή δυσκολότερη άπ' 

όλες τις δοξασίες μας». Ή κεντρική άλήθεια αύτού τού Νόμου είναι σα

φής γιά κάθε νού, όμως οί διακλαδώσεις του είναι πολλές καί πολύ πο

λύπλοκες. Είναι εϋκολο νά καταλάβουμε ότι «ή πιπεριά δέν μπορεί νά 

βγάλει τριαντάφυλλα, οϋτε τό γιασεμί νά μετατραπεί σέ άγκάθι». Δέν εί

ναι, όμως εϋκολο νά καταλάβει κανείς πώς «μία σκληρή λέξη πού είπώ

θηκε σέ περασμένες ζωές δέν καταστρέφεται, άλλά έπανέρχεται». Ποϋ 

διατηρείται; Πώς έπανέρχεται; 

Ή μελέτη τού Κάρμα γίνεται δυσκολότερη, όταν ό σπουδαστής τής 

θεοσοφίας άκολουθεί τίς όδηγίες τής δικής του φιλοσοφίας καί προ

σπαθεί νά έργαστεί έπάνω ατό Νόμο. Τί πάει νά πεί έργάζεται ατό Νόμο; 

Πώς είναι δυνατό ένας μαθητής νά τό κάνει αύτό όταν οί γνώσεις του γιά 

τό Νόμο περιορίζονται μόνο ατή κεντρική ίδέα: «"Οπως κρίνεις έτσι καί 

θά κριθείς». Άκόμα καί τό πνεύμα τής καλοσύνης καί τής θυσίας δέν 

μας προστατεύει, γιατί έφαρμόζοντας τήν έλεημοσύνη κάνουμε λάθη 

καί χειροτερεύουμε τή σύγχυση πού έπικρατεί. Ε1ναι άλήθεια ότι «ή 

άδράνεια πού βασίζεται σ' έγωϊστικό φόβο, μπορεί νά παραγάγει πονη

ρούς καρπούς». Πόσοι όμως δέν άποτόλμησαν πράξεις γεμάτες κινδύ

νους πιστεύοντας πώς θά πετύχουν γλυκούς καρπούς; Ή δράση πού βα

σίζεται έπάνω στήν έκπλήρωση τών έπιθυμιών -όσο ίερή κι' όν είναι ή

έπιθυμία- γοητεύει τόν μαθητή. "Όταν, όμως, κάνει τό έπόμενο βήμα,

βλέπει ότι πρέπει νά προχωρήσει προσεκτικά καί μέ έσωτερική νοητική

άποσύνδεση. Συμβουλευόμενος όμως τόν δικό του κώδικα τών κανόνων

καί νόμων, νέα προβλήματα προκύπτουν. Αύτός πού βλέπει τή ζωή του

σάν ένα στάδιο Δοκιμασίας, αύτός πού άξιολογεί κάθε γεγονός σάν μιά

εύκαιρία γιά ψυχική άνάπτυξη, άντιμετωπίζει πολύ περίπλοκα φαινόμε

να, όχι άντικειμενικά γεγονότα, άλλά ψυχικές καί ψυχολογικές συγκλο-
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νιστικές έμπειρίες. Είναι γι' αύτό τό στάδιο πού ό Διδάσκαλος Κ.Χ. γράφει:

«·Η μάζα τής άνθρώπινης άμαρτίας καί άδυναμίας κατανέμεται σ' όλη 

τή ζωή του άνθρώπου, ό όποίος είναι ίκανοποιημένος παραμένοντας 

ένας μέσος θνητός. Συγκεντρώνεται καί έπικεντρώνεται, θά λέγαμε, 

μέσα σέ μιά μονάχα περίοδο στή ζωή ένός Chela (μαθητού)- στήν 

περίοδο τής δοκιμασίας. Αύτό πού γενικά συσσωρεύεται γιά νά βρεί τή 

νόμιμη έκβασή του μόνο στήν έπόμενη ένσάρκωση τού κοινού άνθρώ

που, έπιταχύνεται καί άποκτά πνοή ϋπαρξης στόν Chela, ίδιαίτερα στόν 

άλλαζόνα καί έγωϊστή ύποψήφιο, ό όποίος όρμά χωρίς νά έχει ύπολογί

σει τίς δυνάμεις του». 

Γιατί συμβαίνει αύτό; Γιατί άντί νά ξεκαθαρίσει τό δρόμο γι' αύτόν πού 

είναι άποφασισμένος νά ύπηρετήσει, καί άγαπά τούς συνανθρώπους 

του, γιατί ό Καλός Νόμος νά περιπλέκει τήν κατάσταση; Αύτή ή πλευρά 

τού Νόμου τού Κάρμα περιγράφεται ώς έξής άπό τόν ϊδιο μεγάλο Μύ

στη: 
«"Εάν θέλεις νά μάθεις καί ν' άποκτήσεις Άποκρυφιστικές γνώσεις, 

πρέπει νά θυμάσαι, φίλε μου, ότι αύτή ή διδασκαλία άνοίγει στό ρυάκι 

τής μαθητείας πολλά άπρόβλεπτα κανάλια, στό ρεύμα τών όποίων άκόμα 

κι' ένας δόκιμος μαθητής πρέπει κατ· άνάγκη νά ύποταχθεί, διαφορετικά 

θά παραμείνει στό κοπάδι. Καί γνωρίζοντάς το αύτό, ν· άπέχεις γιά πάντα 

άπό τό νά κρίνεις μόνο άπό όσα βλέπεις». 

·Ένα παράδειγμα γιά τήν πρακτική έφαρμογή αύτής τής άποψης τού

Νόμου τού Κάρμα δίνεται άπό τό ϊδιο Διδάσκαλο πάλι: 

«'Ηταν άπόλυτα άπαραίτητο, ή μυστική διεργασία τού Κάρμα νά γίνει 

μέσα άπό τήν προσωπική έμπειρία αύτών τών λίγων σθεναρών μελών, 

έτσι ώστε τό βαθύτερο νόημα νά έξηγηθεί μ' ένα πρακτικό τρόπο (καθώς 

καί τ' άποτελέσματά του) σ' αύτούς τους φαντασμένους έθελοντές καί 

ύποψήφιους γιά τή μαθητεία, οί όποίοι τρέχουν βιαστικά κάτω άπό τή 

μαύρη σκιά τών τροχών της». 
Ό W.Q. Judge έδειχνε πραγματική άγάπη γιά όλους αύτούς πού 

προσπαθούν νά βαδίσουν στό μονοπάτι της μαθητείας. Μέσα σ' αύτά πού 

γράφει κρύβονται ύπονοούμενα γιά τόν ύποψήφιο Chela. Άνάμεσα στίς 

γραμμές καί μεσ· άπ' αύτά πού άφησε στά γραπτά του βρίσκει κανείς 

άποκρυφιστικές όδηγίες -τό έσωτερικό πνεύμα τών τυπικών προτάσε

ων. Πάνω σ' αύτό τό θέμα τού Κάρμα έχει γράψει πολλά καί όλα είναι 

πολύτιμα, ίδιαίτερα (γιά τόν έσωτεριστή) τό άρθρο του «·ο Ήθικός Νό

μος τής Άποζημίωσης» (ϊδε Ήνωμ. Στοά τών θεοσοφιστών Φυλ. Νο.6). 

·Όμως, μεγάλη πρακτική άξία γιά τόν ύπό δοκιμασία μαθητή έχουν οί

τριάντα ένας Άφορισμοί πάνω στό Κάρμα, πού έχουν άνατυπωθεί στό

Φυλ. Νο. 21. Έδώ θά έξετάσουμε μερικούς άπό τούς άφορισμούς άπό

τήν είδική άποψη τού έσωτεριστή πού έπιδιώκει νά γίνει ένας Chela τών

Μεγάλων Γκουρού. Πρώτ' άπ' όλα, ένώ κάθε τέτοιος μαθητής καταλα

βαίνει ότι ό κάθε άνθρωπος υφίσταται η άπολαμβάνει τίς έπιδράσεις τού

δικού του Κάρμα, κανένας τους δέν βλέπει τήν άλήθεια: ότι ό Νόμος τής

Άλληλοεξάρτησης λειτουργεί κατά τήν διαδικασία τών Καρμικών προ

σαρμογών.
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Τό έκδηλούμενο Κάρμα κάθε άσκούμενου δέν είναι παρά ένα μέρος
μιός μεγάλης άποθήκης άπό συσσωρευμένο Κάρμα. Πώς προσδιορίζε
ται ή κατανομή τού Κάρμα γι' ούτή τή ζωή; Τό μελλοντικό δρομο τού
ΕΓΩ στό τέλος τής Ντεβοχιονικής ϋπορξης κοί πρίν άπ' τήν ένσάρκωση
παίζει σημαντικό ρόλο στή διαδικασία. Ή "Έλενα Π. Μπλοβάτσκυ γράφει: 

«Τή στιγμή πού ό άνθρωπος ξαναγεννιέται στή γή, τό ΕΓΩ, ξυπνώ
ντας άπό τήν κατάσταση τού Ντεβοχάν, έχει ένα μελλοντικό δρομο τής 
ζωής πού τόν περιμένει κοί άντιλομβάνετοι δλες τίς οίτίες, πού όδήγη
σον σ' ούτό. Τίς άντιλομβάνετοι κοί βλέπει πρός τό μέλλον, γιατί είναι 
άνάμεσο στό Ντεβοχάν κοί τήν έπονογέννηση πού τό Έγώ έπονοκτό μο
νοσική συνείδηση κοί ξαναγίνεται γιά λίγο ό Θεός πού ητον, προτού 
-σύμφωνο μέ τόν Κορμικό Νόμο- κατέβει γιά πρώτη φορά στήν ϋλη κοί
ένσορκωθεί στόν πρώτο άνθρωπο άπό σάρκα. Τό «χρυσό νήμα» βλέπει
δλο του τά μαργαριτάρια κοί δέν τού ξεφεύγει ούτε εν' άπ' ούτά». (Τό
Κλειδί τής Θεοσοφίας).

Τώρα, έάν οί τελευταίες σκέψεις ούτών πού πεθαίνουν προσδίδουν 
χρώμα κοί τάσεις στή ζωή στό Ντεβοχάν, κατ' άντιστοιχίu τά έπικροτέ
στερο άποτυπώμοτο τής καταγραφής τού Κάρμα συνιστούν τό μελλοντι
κό δρομο του ΕΓΩ κοί δίνουν τόν τόνο, τού τί θ' άκολουθήσει. Μεσ' άπ' 
τή μεγάλη πινακοθήκη τού Κάρμα πρέπει νά γίνει μία διαδικασία έπιλο

γής. Ή ένωση όρισμένων σκεπτομορφών δημιουργεί «ένα μελλοντικό 

δρομο της ζωής πού τόν περιμένει» κοί ούτός πού τό βλέπει άνογνωρίζει 

δτι είναι άπόλυτο δίκαιο. "Όπως λέει ό W. Q. Judge, «δέν άγονοκτεί, 

άλλά ξανασηκώνει τό σταυρό του». Αύτή ή διαδικασία έπιλογής μπορεί 

νά περιγραφεί σάν δραστηριότητα τών άνωτέρων σκάντος πού περιτυλί

γουν τό ΕΓΩ, κοί μετά έρχεται προσελκυόμενη ή στρατιά τών κατώτε

ρων σκάντος. Οί έπιλεγμένες σκεπτομορφές σχηματίζουν τή βάση του 

Κάρμα γιά τήν καινούργιο ζωή. "Έτσι χαράσσεται ή έπομένη γραμμή δια

λογισμού τής ζωής του ΕΓΩ. Σκάβουν τό κανάλι πού ρέουν οί κορμικοί 

συντελεστές μέσω τών όποίων θά γίνουν οί Κορμικές προσαρμογές. 

·Ό,τι είναι γιά τό ΕΓΩ άνοδρομική θεώρηση πρίν άπό τό θάνατο, πού περ

νώντας άπό τό δεύτερο θάνατο μπαίνει στή κατάσταση τού Ντοβοχάν, τό

ϊδιο είναι κοί ή μελλοντική θεώρηση του ΕΓΩ, στον βγαίνει άπό τό Ντε

βοχάν κοί συναντά τά «τονχοϊκά» στοιχειακά πρίν άπ' τή γέννηση.

Ό άνογνώστης καλά θά κάνει νά σημειώσει δύο παράγοντες: ή γραμ

μή διαλογισμού τής ζωής είναι ό ένας κοί οί Κορμικοί συντελεστές είναι 

ό δεύτερος. Ό πρώτος άντιστοιχεί στήν δψη τής οίτίος, ό δεύτερος στήν 

δψη τού άποτελέσμοτος τού Κάρμα. Ό πρώτος συνδέεται μέ τή φάση 

τής έλεύθερης βούλησης του Κάρμα, κοί ό δεύτερος μέ τήν άποψη τής 

μοίρας τού άτόμου. 

-Εχοντος ούτό ύπόψη μας, ας έξετάσουμε όρισμένες έννοιες τών

Άφοριστών 4,5 κοί 1 5. 
Άριθ. 4- Αύτό πού φαίνεται σάν διακοπή ούτής τής κατάστασης ίσορ

ροπίος όφείλετοι στήν άποροίτητη προσαρμογή τής διοτορο

χrϊς σέ κάποιο άλλο σημείο η κάποιο έστίο πού μόνο σ' ένα 
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Γιόγκι ένα Σοφό η ένα προφήτη είναι όρατά. Δέν ύπάρχει λοι

πόν, διακοπή, άλλά μόνο ένα κρύψιμο τής συνέχειας τής ίσορ

ροπίας. 

Άριθ. 5- Τό Κάρμα λειτουργεί σέ όλα τά πράγματα καί τά όντα, άπό τό 

πιο μικρό άτομο πού μπορούμε νά φανταστούμε μέχρι τό 

Βράχμα. Προχωρώντας στούς τρείς κόσμους: τών άνθρώπων, 

τών θεών καί τών στοιχειακών όντων, δέν ύπάρχει σημείο στό 

εκδηλωμένο σύμπαν πού νά εξαιρείται άπό τήν κυριαρχία του. 

Άριθ. 15 'Ώσπου νά βρεθεί τό κατάλληλο όργανο, τό Κάρμα πού συν

δέεται μ' αύτό παραμένει άδιάθετο. 

Στόν πρώτο άπ' αύτούς λέγεται, ότι δέν ύπάρχει διακοπή τού Κάρμα 

άλλά μόνο κάλυψη άπ' τή θέα. Στόν τρίτο λέγεται, ότι άν δέν βρεθεί τό 

κατάλληλο όργανο, τό Κάρμα παραμένει άδιάθετο. Αύτά τά όργανα δέν 

είναι μόνο άλλοι άνθρωποι. Είναι, έπίσης «θεοί καί στοιχειακά όντα» πού 

είναι άναμεμιγμένα, σύμφωνα μέ τόν Άφορισμό άριθ. 5. 

·Έτσι στήν Καρμική προσαρμογή, τό Κάρμα τού καθενός ύφαίνεται μέ 

τό Κάρμα τού συνόλου. Ό σωστός τρόπος νά εκτιμήσουμε τά όφέλη καί 

τά εμπόδια τού Κάρμα είναι νά έξετάσουμε τήν επιρροή του παγκόσμιου 

νόμου άπό μιά συμπαντική άποψη.; "Ας μή λέμε μέ έμφαση «τό Κάρμα 

μου», «τό Κάρμα σου», «τό Κάρμα του», άλλά νά λέμε «τό Κάρμα μας». 

Τό σημαντικό σημείο πού πρέπει νά προσέξουμε γιά τούς σκοπούς 

τής άσκησης είναι αύτό: σάν άτομα μας άφορά πιό άμεσα ή αίτιώδης όψη 

τού Κάρμα. Άπό πλευράς άποτελέσματος, τά όργανα τού Κάρμα παί

ζουν ένα σημαντικό ρόλο, γιατί μέσ' άπ' αύτά τό καθένα αίσθάνεται τίς 

επήρειες τού δικού του Κάρμα. Ή άναλογία τού φαγητού καί τής χώνε

ψης δίνει ένα καλό παράδειγμα. Στήν έπιλογή τών τροφών γιά φαγητό, 

τό έγώ πού διαλέγει, είναι ή όντότητα πού έχει άμεση άνάμειξη. Μετά, 

όμως, τήν κατανάλωση, ή όντότητα αύτή έχει νά κάνει, εϊτε τό θέλει εϊτε 

όχι, μέ τά στοιχειακά πού άπορρόφησε. Σύμφωνα μέ αύτά πού λέει τό 

Άφορισμός 16, «ό άνθρωπος νιώθει τό·Κάρμα του μέ τό όργανο πού τού 

παρέχεται». Αύτό δέν σημαίνει, ότι έπειδή άλλες όντότητες - θεοί, άν

θρωποι, στοιχειακά - άναμιγνύονται σάν όργανα τού Κάρμα μας, δέν 

μπορούμε νά ύπερνικήσουμε αύτό τό Κάρμα. 

Προτού άσχοληθούμε μέ τό πώς θά νικήσουμε τό Κάρμα, ό άσκούμε

νος καλά θά κάνει νά προσέξει τίς έννοιες τής διδασκαλίας πού λέει, ότι 

συμβαίνουν μεταβολές στό όργανο. 'Όταν λέμε: «θέλω νά ύπερνικήσω 
τό Κάρμα μου», έννοούμε: «πρέπει ν' άποκτήσω καινούργια όργανα μέσα 
άπό τά όποία τό Κάρμα θά μπορέσει νά γκρεμιστεί». ·Όταν αύτή ή πρότα
ση δέν είναι άρκετά κατανοητή, δίνουμε περισσότερη έμφαση στό όργα
νο, δηλ. στήν όψη τού άποτελέσματος καί κατά συνέπεια προσπαθούμε 
ν' άλλάξουμε τό περιβάλον μας, μάλλον, παρά τόν έαυτό μας. Μέ αύτή 
τήν τακτική δέν κατανικούμε, άλλά, άπλά, άναβάλλουμε τήν εξάντληση 
τού Κάρμα. Στόν Άφορισμό 29 άναφέρεται ό Νόμος τής Κατανομής. Ό 
νόμος αύτός συνδέεται μέ τά όργανα τού Κάρμα. Ή 'Έλενα Π. Μπλαβά
τσκυ λέει ότι «ή άλληλοεξάρτηση τής άνθρωπότητας είναι ή αίτία αύτού 
πού όνομάζεται Κάρμα Κατανομής». Άλλάζοντας τό περιβάλλον δέν με-
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ταβάλλουμε τό Κάρμα, άλλά, τό άναβάλλουμε καί μέσα άπό τό νέο περι
βάλλον, δηλ. μέσ' άπ' τά νέα όργανα προσκαλούμε άλλες πλευρές τού 
Κάρμα. ΕΊναι άπαραίτητο νά κάνουμε διάκριση άνάμεσα στήν έξάντληση
τού Κάρμα πού βάζει σέ λειτουργία ένα καινούργιο παρθένο Κάρμα καί 
τήν άναβολή τού π�ρόντος Κάρμα άπομακρύνοντας τούς έαυτούς μας, 
-όσο έχουμε τή δύναμη νά τό κάνουμε- άπό τό σημερινό περιβάλλον καί
μέ τή βοήθεια τού νέου περιβάλλοντος καί τών όργάνων νά κάνουμε, νά
λειτουργήσει ένα καινούργιο Κάρμα. Ό άποκρυφισμός τονίζει πόσο
σημαντικό είναι νά μήν άποφεύγουμε τό Κάρμα άλλά νά τό έξαντούμε.

Τό σωστό είδος άλλαγής πού άκολουθεί τήν έξουδετέρωση τού Κάρ

μα άφήνεται νά έννοηθεί στόν Άφορισμό Νο. 19. 
«"Αλλαγές μπορούν νά συμβούν στό όργανο μέσα σέ μιά ζωή, γιά νά 

γίνει κατάλληλο γιά μιός νέας τάξης Κάρμα, κι' αύτό μπορεί νά γίνει μέ 
δύο τρόπους: (α) μέσα άπό τήν ένταση τής σκέψης καί τήν ίσχύ ένός δρ
κου καί (β) μέσ' άπό φυσικές μεταβολές πού όφείλονται στήν πλήρη 
έξάντληση τών παληών αίτίων». 

Δύο βασικοί παράγοντες άναφέρονται: ( 1 ) ή δύναμη ένός δρκου καί 
(2) ή πλήρης έξάντληση τών παληών αίτίων. "Ας κοιτάξουμε καί τούς δύο

άπό τήν ίδιαίτερη άποψη τού έσωτεριστή.

(1) Έσκεμμένη, δηλ. θεληματική καί δημιουργημένη άπό τή θέληση
διάλυση είναι, αύτή καθεαυτή, ένα άποτέλεσμα. Ό W.Q. Judge λέει: 

Γινόμαστε μαθητές. Στήν πραγματικότητα άποκτούμε αύτή τή θέση 

γιάτι ή έσωτερική μας φύση είναι άνοικτή σέ τέτοιο βαθμό, πού μπορεί 

καί δέχεται τή γνώση: παίρνουμε τήν άνταμοιβή μας άπό τά χέρια τού 
Νόμου». 

'Ένας δρκος που νά συνεπάγεται τήν έπίκληση τού Άνώτερου 'Εαυ

τού, είναι φυσικό νά δημιουργεί ένα καινούργιο ψυχικό καί πνευματικό 

περιβάλλον. Οϋτε γίνεται σέ μιά στιγμή αύτή ή δημιουργία. 'Όμως, ό όρ

κος πού δίνεται είναι βέβαιο δτι ξεκινά τήν άλλαγή ή όποία μέ τήν πάρο
δο τού χρόνου, έάν μπορέσει κανείς νά έκμεταλλευτεί τίς εύκαιρίες, 

πράγματι φέρνει μιά όλοκληρωτική μεταμόρφωση. 'Όσο πιό ένθερμος 

είναι ό ύποψήφιος - άσκούμενος, τόσο πιό τέλεια είναι ή ψυχο

πνευματική άλλαγή. Πρώτ' άπ' δλα, δμως, τό έξωτερικό περιβαλλοντικό 
Κάρμα διατηρεί, η φαίνεται νά διατηρεί τήν ύπάρχουσα κατάσταση. Φυ

σικά, ή έξωτερική άλλαγή, πού άκολουθεί σάν άποτέλεσμα τής έσωτερι
κής, χρειάζεται χρόνο γιά νά έκδηλωθεί. Καί, έπί πλέον, αύτή ή φυσική 

άλλαγή στό έξωτερικό γίνεται κατά τέτοιο άπροσδόκητο τρόπο, πού ό 

άσκούμενος δέν μπορεί νά τήν έξηγήσει. Στήν άνυπομονησία του καί μή 

κατανοώντας σωστά τί λαμβάνει χώρα, ό άσκούμενος μαθητής άποθαρ

ρύνεται. Ένώ ό έσωτερικός διανοητικός άγώνας αύξάνει, τά έξωτερικά 

έμπόδια τού περιβάλλοντος φαίνονται δλο καί τρομερότερα. Συχνά, πα

ραβλέπει τό γεγονός, ότι τά έξωτερικά έμπόδια δέν έχουν άλλάξει. Τό 

έξωτερικό μέρος παραμένει τό ϊδιο δπως καί πρώτα, δμως, έκείνος έχει 

άλλάξει μέσα του καί τό έξωτερικό του φαίνεται τρομερό. 'Εμφανίζεται ό 

πειρασμός νά ξεφύγει άπό τό περιβάλλον, άλλά μιά τέτοια πορεία άπο

δεικνύεται μοιραία, γι' αύτό καί δίνονται συγκεκριμένες προειδοποιή

σεις έπάνω σ' αύτό τό σημείο. 
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2) Πλήρης έξασθέvιση τώv παληώv αίτίωv. "Ένα άτομο έρχεται στή

θεοσοφία, γίνεται σπουδαστής, έμπvέεται vά βελτιώσει τόv έαυτό του 

καί δίνει μία ύπόσχεση. "Όλ' αύτά συμβαίνουν έξ αίτίας τού προηγούμε

νου Κάρμα του. Πρέπει vά είχαν παραχθεί οί αίτίες στό παρελθόν καί 

κάτω άπό τήv έπίδραση τού σημερινού θεοσοφικού περιβάλλοντος 

πρός τό όποίο έχει προσελκυστεί, τά παληά πνευματικά σκάντας ξυ

πνούν. 'Όμως, άργά ή γρήγορα, είναι βέβαιο ότι θάρθει ή κόπωση καί ή 

τάση vά μπούv σέ ϋπvωση έκδηλώvεται. "Αν δέν ύπήρχαv οί μεγάλες 

προσπάθειες τώv Διδασκάλων τής θεοσοφίας, ό μαθητής αύτός δέν θά 

είχε ποτέ καμμιά έπαφή μέ τή Φιλοσοφία. Χάρη στίς θεοσοφικές προ

σπάθειες τώv Μεγάλων Διδασκάλων, είχε τήv εύκαιρία vά έvτυπωσια

στεί καί vά έμπvευστεί άπό τή δύναμη τώv αίώvιωv άληθειώv. Σ' αύτό τό 

φαινόμενο βρίσκεται τό αϊτιο πού προκαλεί τίς άποτυχίες καί τίς άποστα

σίες στή θεοσοφία. Πώς; 'Ανταποκρινόμενος στό κάλεσμα τής 'Εσωτε

ρικής Φιλοσοφίας, ό vεόφυτος έξαvτλεί τό κατάλληλο καλό Καρμικό δυ

ναμικό του. Δέv φροντίζει vά ξαvαφορτίσει τόv έαυτό του μέ τίς ίδιες δυ

νάμεις καί τ' άποτέλεσμα είναι ή άποστασία. Πολλοί άvάμεσα στούς μα

θητές μας είναι νεόφερτοι, όμως, οί περισσότεροι δέv είναι κι' άνεμο

δαρμένοι ναύτες στά πλοία τώv Διδασκάλων. 'Έτσι δέv είναι λίγοι έκεί

vοι, πού προχωρούν ταλαvτευόμεvοι. Κοιτάξτε τούς νεόφερτους. Πόσοι 

άπ' αύτούς δέv είπαν: «Αύτό είναι έκείνο πού θέλω» καί μετά άπό μερι

κές έβδομάδες σταμάτησαν vά παρακολουθούν τίς θεοσοφικές συνα

ντήσεις; 'Ένα άπό τά κύρια καθήκοντα πού ό σπουδαστής όφείλει στόv 

έαυτό του, είναι vά έvεργεί κατάλληλα, ώστε ή πνευματική του μπαταρία 

vά είναι φορτισμένη μέ τήv ίσχύ της θεοσοφίας: τακτική παρακολούθη

ση τώv συναντήσεων τής Στοάς, τακτική μελέτη τώv βιβλίων μας, τακτι

κή προσπάθεια γιά τή βελτίωση τού έαυτού του όπως περιγράφεται άπό 

τήv 'Εσωτερική Φιλοσοφία. Αύτοί είναι οί δρόμοι πού θά έμποδίσουv τόv 

μαθητή άπό τό vά χάσει σιγά-σιγά τό πνευματικό του σφρίγος καί μετά 

vά βγεί άπό τίς τάξεις τώv συναδέλφων του. 

'Όμως, άv ό μαθητής δέv πρέπει vά έπιτρέψει τήv έξασθέvηση τού 

πνευματικού Καρμικού σφρίγους του, έχει καθήκον vά μάθει τήv τέχνη 

του πώς vά έξουδετερώσει τό παληό Κάρμα τής προσωπικής του φύσης. 

Αύτό καθεαυτό τό καθήκον έξαρτάται, σέ μεγάλο βαθμό, άπό τήv έπαvε

vεργοποίηση τού έαυτού του μέ τήv ίσχύ τού όρκου του καί τήv τήρηση 

τής άποκρυφιστικής πειθαρχίας. Αύτά άδυvατίζουv τήv ϋλη καί τ' άποτε

λέσματα τής έπήρειας τού κοσμικού προσωπικού Κάρμα, καί τελικά τό 

έξαvτλούv. Ή πρακτική vήξη δίνεται στόv 'Αφορισμό 25 πού μιλά γιά τή 

«γραμμή τής Καρμικής τάσης». 

«'Η γέννηση σ' όποιοδήποτε σώμα καί ή άπόκτηση τώv καρπών 

όποιουδήποτε Κάρμα όφείλεται στήv ύπερίσχυση τής Καρμι

κής τάσης». 

Τί είναι ή ύπερισχύουσα γραμμή της δικής μας Καρμικής τάσης; Είναι 

ό πνευματικός μας όρκος καί ή άπόφαση ή είναι κάτι άλλο; 'Απαντώντας 

σ' ούτές τίς πολύ πρακτικές έρωτήσεις, ό έσωτεριστής μπορεί vά δώσει 

μιά καινούργια καί πιό ζωτική έννοια στόv όρο «ύπερvικώvτας τό Κάρ-
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μα». Οί Άφορισμοί 13, 26 καί 27 προσφέρουν τήν άπαραίτητη διδασκα
λία γιά τή δική μας όσκηση πάνω σ' αύτό τό σκοπό. 

Στόν Άφορισμό 1 2 λέγεται δτι «οί αίτίες πού έχουν ηδη τεθεί σέ κί
νηση, πρέπει ν' άφεθούν νά προχωρήσουν σαρώνοντας, ώσπου νά τε
λειώσουν». Αύτό πού θέλει νά πεί είναι δτι δέν πρέπει ν' άνησυχούμε γιά 
τίς έπήρειες πού, δπως οί σωματικές άσθένειες, βγαίνουν άπό τό σύστη
μά μας. Όλόκληρος ό πολιτισμός μας μοχθεί μέ 6,τι άφορά τά άποτελέ
σματα καί παραμελεί τίς αίτίες. 

Τά έκπαιδευτικά του προγράμματα, τά σχέδιά του γιά τήν κοινωνική 
έξυπηρέτηση, ή ίατρική του έπιστήμη κλπ., δλα άσχολούνται μέ τά άπο
τελέσματα. Ή θεοσοφία άσχολείται μέ τά αϊτια καί προτιμά ν' άνακουφί
ζει τή ψυχική πείνα καί οχι τή σωματική πείνα. 
Άριθ. 13- Τά άποτελέσματα μπορούν νά έξουδετερωθούν η νά μετρια

στούν άπό τίς σκέψεις καί τίς πράξεις τίς δικές μας η κάποιου όλ
λου καί τότε τ' άποτελέσματα πού προκύπτουν άντιπροσωπεύουν 
τόν συνδυασμό καί τήν άλληλοεπίδραση δλων τών αίτίων πού συμ
βάλλουν στό νά δημιουργηθούν τ' άποτελέσματα. 

Άριθ. 26- Ή κυριαρχία τής Καρμικής τάσης θά έπηρεάσει τήν ένσάρκω
ση ένός ΕΓΩ ιϊ όποιασδήποτε οίκογένειας ΕΓΩ γιά τρείς τουλάχι
στον ζωές, έάν δέν υίοθετηθούν μέτρα καταστολής, περιορισμού η 
έξουδετέρωσης. 

Άριθ. 27- Τά μέτρα πού παίρνει ένα ΕΓΩ γιά νά καταστείλει μιά τάση πε
·ριορίζουν τά έλαττώματα. Καί γιά νά τήν έξουδετερώσει, θά προβά
λει διαφορετικά αϊτια πού θά μεταβάλουν τήν κυριαρχία τής Καρμι
κής τάσης καί θά συντομεύσουν τήν έπίδρασή της, σύμφωνα μέ τή
δύναμη ιϊ τήν άδυναμία τών προσπαθειών πού καταβάλλονται γιά νά
έφαρμοστούν τά μέτρα πού υίοθετούνται.

Στόν Άφορισμό 26 ό μαθητής πρέπει νά παρατηρήσει μία πρόταση 
πού δίνει έλπίδα. Όποιοδήποτε Κάρμα άφήνεται άνενόχλητο, θά έξου
δετερωθεί σέ τρείς ζωές. Πρέπει δμως νά μήν ύπάρξουν παρεμβολές 
καί δέν είναι πολλοί έκείνοι πού μπορούν ν' άφήσουν τά προσωπικά τους 
Κάρμα χωρίς νά έπέμβουν. Μέ τίς παρεμβολές μας τούς δίνουμε ζωή. 
Έπανερχόμενοι στή θετική έργασία πού θ' άναλάβουμε, βρίσκουμε δτι 
ύπάρχουν τρία πράγματα πού πρέπει νά κάνουμε: 1) νά καταστείλουμε 
τίς τάσεις, 2) νά περιορίσουμε τά έλαττώι-ιατα, 3) νά τό έξουδετερώσου
με μέ καινούργια αϊτια. Πρέπει νά προσδιορίσουμε ποιές είναι οί τάσεις 
πού όφείλουμε νά καταστείλουμε, ποιά τά έλαττώματα πού όφείλουμε 
νά περιορίσουμε καί μέ τή βοήθεια τής Έσωτερικής Φιλοσοφίας, θά 
πρέπει νά έπιβάλλουμε καινούργια αϊτια, πού θά μετριάσουν τά έμπόδια 
τού προηγούμενου Κάρμα. 

Ή νίκη έπάνω στό Κάρμα είναι μία έσωτερική διαδικασία. Ή μετα

μόρφωση τού έξωτερικού περιβάλλοντος προκύπτει άπ' αύτή τή διαδι

κασία. Πρέπει νά μάθουμε ν' αύξάνουμε τή συγκέντρωση τών πνευματι

κών δυνάμεων γιά νά έχουμε μεγαλύτερο πνευματικο σφρίγος. Καθήκον 

μας είναι ν' άπασχολούμε τούς έαυτούς μας, ώστε νά ζούμε μέ τή δύνα

μη τής θεοσοφίας γιά νά μή μάς άνατρέψει ή πλευρά τών άποτελεσμά-
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των τού προσωπικού μας Κάρμα. Έάν δέν δαπανήσουμε χρόνο καί ένέρ

γεια άπλώς καί μόνο γιά νά καταπολεμήσουμε τά προσωπικά μας Κάρμα 

(καί έτσι δανείζοντάς τους τή δύναμη τής σκέψεως τά βοηθάμε να συ

νεχίσουν νά ζούν), άλλ' άντ' αύτού μαζεύουμε όσο τό δυνατό περισσότε

ρο πνευματικό Κάρμα δημιουργώντας καί συντηρώντας τά κατάλληλα 

αϊτια, τότε είναι βέβειο ότι: ή άπελευθέρωση άπό τήν Καρμική δουλεία 

θά είναι τό άποτέλεσμα καί άκόμα, ή δύναμη τού νά ύπηρετούμε σωστά, 

θ' αύξηθεί. 

(The Theosophical Moνement 

Sept. 1988) 

Μετάφραση: Ε. Μπούρα. 

Ό Μυστικισμός σκάλα πρός τόν ούρανόν 

Αίδ. Δ. Ζάνου Γουγούτα 

Ή έσωτερική ώθηση πρός καταφυγήν στό μυστικισμό έκπληρεί ψυχι

κή άνάγκη πρός θεϊκή βίωσιν καί λύτρωση άπό τήν πικρή πραγματικότη

τα. 

Ή κυριαρχία τού συναισθηματισμού καί ή δίψα γιά τόν ψυχοτρόφον 

μυστικισμόν μός βοηθάει νά βρούμε τούς κεκρυμμένους θησαυρούς τής 

ψυχής μας! 

Καί 'Ορθοδοξία χωρίς μεταφυσικός όράσεις καί μυστικοπαθή βιώμα

τα σημαίνει ότι δέν έχομε ψυχοπνευματική ταυτότητα! 

Άπό τήν ίστορία μανθάνουμε ότι «πολλοί άρχηγοί έκκλησιών ζύμω

σαν τόν χριστιανισμόν μέ τά άτομικά τους ψυχοπνευματικά ύλικά! 

'Αλλά χριστιανός χωρίς θερμή άγάπη στό συνάνθρωπό μας καί μετα

φυσική δίψα δέν έχει άγνή χριστιανική ψυχή. Γιά νά μή χαθεί μέσα στό 

δάσος τού έσωτερικού έαυτού του. Καί ή έκκλησία πρέπει νά τού άνάψει 

τά έλληνορθόδοξα χριστιανικά φώτα. 

Νά μήν ξεχνάμε δέ ότι ή θρησκευτική μας πίστη χωρίς μυστικισμόν 

είναι άνάλατο ψωμί! 

Τόν όποιον μυστικισμόν χρειαζόμεθα ώς προζύμι τής χριστιανικής 

μας πίστης, άλλιώς θά όμοιάζωμε μέ άψυχες πλάκες γραμμοφώνου 

θρησκευτικών όμιλιών! -'Άψυχες, μάλιστα ή έκκλησία μας πρέπει νά έπι

στρέψει περισσότερον στόν μυστικισμόν ώς ψυχοτρόφον διδαχήν πού 
λυτρώνει τόν άνθρωπον άπό τούς «'Ανέμους τού βίου!» καί τόν άνεβάζει 
νοερώς στόν ούρανό! 
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Τ ρείς 'Αρετές 

Η ΑΝΟΧΗ. Τό άληθινό νόημα τής άνοχής είναι ή πίστις στήν άνθρώπι
νη άξιοπρέπει καί στήν άξία καί σημασία τού άτόμου, τού πιό σημαντικού 
στοιχείου τής δημοκρατικής πίστεως. 

Ό άληθινά δημοκρατικός άνθρωπος ούδέποτε λέγει δτι είναι βέ
βαιος πώς έχει δίκιο, διότι άπειρες είναι οί πιθανότητες νά κάνη λάθος. 
Γι' αύτό έπιτρέπει σ' όλα τά λουλούδια ν' άνθίζουν, σ' δλα τά όντα νά πει
ραματίζωνται μέ τή ζωή τους. Ή άλήθεια θ' άναδυθή μονάχα άπό τή σύ
γκρουσι τών ίδεών. Ή καταπάτησις ή ή πειθάρχησις άποτελούνε τό βα
ρύτερο άμάρτημα κατά τού φωτός. 

Ή άνοχή σημαίνει έπίσης συμπάθεια καί κατανόησι. Πώς μπορούμε 
νά κατακρίνουμε τούς άλλους, όταν έμείς δέν έχομε βρεθεί κάτω άπό 
τίς ίδιες συνθήκες καί δέν έζήσαμε μέ τόν ίδιο τρόπο; Άντί νά κατακρί
νουμε, καλύτερα είναι νά κατανοούμε, γιατί άπό τήν κατc.νόησι γεννιέται 
ή συμπάθεια καί μέ τήν συμπάθεια μπορεί νά λυθούνε δλα τά προβλήμα
τα καί όλες οί καταστάσεις. 

Η Τ ΑΠΕΙΝΟΤΗΣ. Γιά τίς έπιτυχίες μας είμαστε πάντα ύπερήφανοι. 
Τίς άποδίδουμε στίς θαυμάσιες ίδιότητές μας, στήν έπιδεξιότητά μας, 
καί τήν έπιχειρηματικότητά μας καί άλλα τέτοια χαρίσματα. Τό μόνο πού 

ξεχνάμε, μάλιστα γυρεύουμε νά τό ξεχνάμε, είναι πώς συνέβαλε καί ή 
τύχη, ότι ύπάρχουνε έκατοντάδες καί χιλιάδες άνθρωποι καλύτεροί μας, 

πού όμως δέν έπέτυχαν μόνο καί μόνο γιατί δέν τούς έτυχαν εύνοϊκές 
συνθήκες. Ή άλαζονεία καί ή άμάθεια μαρτυρούν φτώχεια τού άνθρώ
που καί βλάπτουν τούς άλλους. Τό δυσκολώτερο πράγμα είναι ή άντιμε
τώπιση τής έπιτυχίας. Έάν τό οίνόπνευμα είναι έπιβλαβές στήν σωματι
κή ύγεία, ή έπιτυχία μπορεί νά δηλητηριάση καί νά διαφθείρη τήν ψυχή. 

Η ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΣ. Δέν ύπάρχει άκεραιότης, μέ τό νά μή δέχεται κα
νείς δώρα καί νόναι τίμιος τούτο είναι τό έλάχιστο συστατικό της. Ούτε, 
δταν είναι κανείς λυτρωμένος άπό τήν διαφθορά· εύκολα τό πετυχαίνει 
κανείς. Ή άκεραιότης είναι όλα αύτά, πρό πάντων όμως είναι μιά ίδιότης 
τής ψυχής καί τού νού, πού έπιτρέπει στόν άνθρωπο νά είναι άντικειμε
νικός καί δίχως πάθη στήν καρδιά μπροστά στή μάχη τής ζωής. Αύτή ή 
άκεραιότης είναι πίστις. Είναι άστέρι πού όδηγεί τόν άνθρωπο σ' όλες τίς 

δυσκολίες τής ζωής. Μπορούμε ν' άρνούμεθα νά γονατίσουμε σέ μιά έκ

κλησία, σ' ένα τέμενος, σ' ένα βωμό, όμως πρέπει νά βρίσκουμε τήν δύ

ναμι, όταν είμαστε στή θεμελιακή μοναξιά μας, ν' άπευθυνθούμε σέ κάτι 

έξω άπό έμάς, πρός τό όποίον νά στρέψουμε τούς φόβους μας καί τούς 

πόνους μας, καί τό όποίον νά μπορή ν' άντικαθιστά τήν λυδία λίθο γιά τήν 

κρίσι τών πράξεών μας. Δέν μπορούμε καί δέν όφείλουμε νά κρίνουμε 

τούς άλλους, όφείλουμε μόνον νά κρίνουμε τούς έαυτούς μας μέ άκε

ραιότητα. 
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Ή ζωή διδάσκει ... 

Γρήγορα ή άργά ό άνθρωπος άνακαλύπτει ότι ή ζωή είναι ένα μίγμα 

καλών καί κακών ήμερών, νίκης καί ήττας, δώσε καί πάρε. 

Διδάσκεται ότι δέν άποδίδει τό νά είναι κανείς εύαίσθητος καί θά

πρεπε ν' άφήνη μερικά πράγματα νά περνούν πάνω άπ' τό κεφάλι του, 

καθώς περνούνε οί σταγόνες τού νερού πάνω άπό τή ράχη τής πάπιας. 

Διδάσκεται ότι όποιος χάνει τήν ψυχραιμία του, χάνει γενικά. 

Διδάσκεται δτι δλοι οί άνθρωποι κάποτε «έκαψαν τίς φρυγανιές τού 

προγεύματος», έπομένως δέν θά έπρεπε νά παίρνη κανείς στά σοβαρά 

τίς γκρίνιες τών άλλων. 
Διδάσκεται δτι ό ταχύτερος τρόπος νά γίνη κανείς άντιδημοτικός εί

ναι νά μεταφέρη ίστορίες καί κουτσομπολιά γιά τούς άλλους. 

Διδάσκεται δτι πολλοί άνθρωποι είναι καλόκαρδοι καί δέν βλάπτει νά 

χαμογελά κανείς καί νά λέγη «καλημέρα» άκόμα κι' όταν βρέχη. 

Διδάσκεται δτι περισσότερο κι' άπό τήν εύφυία ή σκληρή δουλειά 

όδηγεί στήν έπιτυχία. 
Διδάσκεται δτι πρέπει νά συμπαθή τούς νέους, ένθυμούμενος τίς δι

κές του δυσκολίες τόν καιρό πού ήταν νέος. 
Διδάσκεται ότι κανένας άνθρωπος δέν παίζει ποδόσφαιρο μόνοςτου 

καί δτι μέ συνεργατική προσπάθεια προχωρούμε πρός τό καλύτερο. 

Διδάσκεται ότι τό νά περάση «καλά» στή ζωή του έξαρτάται κατά 98 

τοίς έκατό άπό τόν ίδιον. 

Φυσικοί έορταί 

Τροπαί καί ίσημέριαι 

Ύπό Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

Αί χρονικοί στιγμαί, κατά τάς όποίας ό "Ήλιος διέρχεται άπό tά σημεία 

τών Τροπών, όνομάζονται Τροπαί τού Ήλίου καί έχομεν δύο τοιαύτας, 

τήν θερινήν καί τήν Χειμερινήν. Αί χρονικοί στιγμαί, κατά τάς όποίας 

διέρχεται άπό τά σημεία τού "Ισημερινού, όνομάζονται Ίσημερίαι. 

Κατά τάς φυσικός αύτάς έορτάς άς κρούσωμεν τήν θύραν τού Μεγά

λου Ναού τής φύσεως, ένθα τελούνται τά θαυμάσια άπόκρυφα αύτής, 

διά τών λειτουργούντων θε.ίων νόμων της. 

"Άς άπομακρύνωμεν άπό τάς διανοίας μας πάσαν τεπεινήν σκέψιν καί 

άς στρέψωμεν άμέριστον τήν προσοχήν μας πρός τό μέγα Μυστήριο τής 

Φύσεως, φροντίζοντες νά άρυσθώμεν τά κατάλληλα ώφελήματα διά τό 

πνεύμα καί τήν ψυχήν μας. Διά τής μυστικής κλειδός τής Άρχαίας 

Γνώσεως, θά έπιχειρήσωμεν ν' άνοίξωμεν τάς πύλας τού Ναού τούτου 

καί μέ εύλάβεια νά σταθώμεν πρό τών ύπερτάτων Δυνάμεων καί Νόμων 

τής Φύσεως, τής κοινής τών πάντων Μητρός, πού λειτουργούν έν αύτή 
τά θεία γνωστά καί άγνωστα είς ήμάς Μυστήριά της. 
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Έκ τών έπιδράσεων τούτων τής φυσικής μεταβολής, γαλήνη ας 
πλημμυρίση τάς ψυχός μας καί τό φώς ας φυγαδεύση έκ τών διανοιών 
μας τά σκότη τής άμαθείας, ό ύπατος πνευματικός κόσμος ας μας 
έμπνέει, έν όψει τού μεγάλου φυσικού γεγονότος, τών φυσικών έορτών. 

Αί δύο Ίσημερίαι καί αί δύο Τροπαί τού Ήλίου έωρτάζοντο ύπό τών 
άρχαίων Μυστών τών άρχαίων 'Ελληνικών Μυστηρίων τής άρχαίας 'Ελ
ληνικής θρησκείας. Αί τέσσαρες έποχαί τού έτους είναι περίοδοι κατά 
τάς όποίας, έν έκάστη, διαφορετικά φαινόμενα λαμβάνουν χώραν έnί 
τής Γης, λόγω τής θέσεως τού Ήλίου έπί τής τροχιάς τού Ζωδιακού. Οί 
πρόγονοί μας ήσαν φυσιολάτραι καί πνευματόδοξοι, δέν ήσαν Είδωλολά
τραι καί, ϊσως, πλησιέστερα πρός τήν άλήθειαν έν τή λατρείc;ι τής Φύσε
ως. 

Οί Μύσται τής άρχαιότητος, έν τή σοφίc;ι τής άστρολογικής των παρα
τηρήσεως, διέκριναν, έκτός τών φυσικών άποτελεσμάτων, τά όποία τό 
όμμα τού θνητού παρατηρεί, έπί τής έπιφανείας τής Γης, καί έκτακτα 
φαινόμενα, τής έπιδράσεως τών έποχών τούτων έπί τών μορφών καί τών 
ψυχών τής Γης, διά τής έπιρροής τών Ούρανίων Σωμάτων έπί τού Πνεύ
ματος τής Γης καί τής καθόλου ζωής αύτής. 

'Ίνα δέ, έκ τής έπιρροής αύτής, ώφελώνται οί μύσται, τά μυστήρια 
διέγραψαν είδικάς τsλετάς, όπως δι' αύτών οί συμμετέχοντες ένισχύο
νται είς τάς πρός τήν πνευματιι:<ήν άνύψωσιν προσπαθείας των. Έλπίς 
μεγάλων ώφελημάτων καί βοηθείας διά τάς ψυχός μας ύπάρχει καί δι' 
ήμάς, μετέχοντας ένσυνείδητα είς αύτάς, έάν ή σκέψις μας άνυψωθή, 
είς τά ύψηλά έκείνα έπίπεδα, όπου τά ταπεινά πάθη καί ίδέαι δέν μολύ
νουν τήν άγνότητα τής έμπνεύσεως. 

Τά Μυστήρια, παρά τήν σιγήν των, ζούν καί σήμερα καί μέ τόν τρόπον 
των όδηγούν τούς ζηλωτάς τής άληθείας, όπως καταλάβουν τά σκήπτρα 
τής Γνώσεως. Μέ μόνην διάκρισιν, ότι μεταδίδουν τάς άληθείας των είς 
έκλεκτάς ψυχός καί ίσχυράς διανοίας, άποκλείοντα τάς διεστραμένας 
καί έκτρόπους φύσεις μέχρις ότου ύποστούν τούς άπαραιτήτους καθαρ
τηρίους κύκλους τής ψυχικής των άνελίξεως. Τούτο ήτο καί είναι άνέκα
θεν τό έργον, τών καλώς λειτουργησάντων καί λειτουργούντων Μυστη
ρίων. 

Σήμερον μας άπασχολεί, διά τήν φυσικήν καί έσωτερικήν έννοιαν τού 

έορτασμού τών Τροπών καί 'Ισημεριών καί πιστεύω αί φωτεινοί διάνοιαί 

σας, νά δυνηθούν νά διακρίνουν τό φωτεινόν σήμα τό όποίον όδηγεί 
πρός τήν θείον Φύσιν. θά πιστεύσουν τότε, ότι τό πάν, άνθρωπος καί 

πάσα κατωτέρω καί άνωτέρα του ύπόστασις, έκ τού συνόλου τών ούσιών 

τού άπείρου προέκυψε καί πρός τήν φύσιν ώς Μητέρα καί τροφόν, όφεί

λομεν νά άτενίζωμεν. Καί μέ συναίσθημα πνευματικής εύθύνης, εϊμεθα 

ύποχρεωμένοι νά ύπογραμμίσωμε τά έξης: 
Έάν τά φαινόμενα τής Φύσεως δέν μελετήσωμεν σοβαρώς καί δέν 

κατανοήσωμεν τούς αίωνίους καί άσαλεύτους Φυσικούς Νόμους της, ή 

άπόκτησις τών άλλων ποικίλων γνώσεων θά άποτελέση άπλήν έμπειρίαν 

τού νοητικού, χωρίς νά προσθέση έφόδια πρός άνύψωσιν τού πνεύματος 

καί κατανόησιν τών έσωτερικών άληθειών τής Φύσεως. 
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Μόνον ή μελέτη τών φαινομένων τής Φύσεως θά μός βοηθήση νά 

άνακαλύψωμεν τούς Αίωνίους Νόμους, οί όποίοι διέπουν τήν άπανταχοϋ 

αύτής ζωήν καί έκ τής ταξινομήσεως τών έν τή σπουδή μας άποκαλυ

πτομένων αίτίων, θά άποκτήσωμεν τήν Σοφίαν, τουτέστιν τήν έπιστήμην 

τής ζωής. 
Τά Μυστήρια, διά τούς είλικρινείς έρευνητάς, βροντοφωνοϋν: Στρα

φήτε, άνθρωποι, πρός τήν Μητέρα Φύσιν καί μάθετε νά άναγινώσκετε τό 

«Μέγα Βιβλίον τής ζωής». Αύτό θά σάς όδηγήση είς τήν γνώσιν πάσης 

Άληθείας». 
Κάθε σελίδα του, γραμμένη μέ τής αίωνιότητος τήν πείραν καί μέ τής 

θείας Άγάπης τήν θέρμην, θά μός άποκαλύψη, ήμέρα τή ήμέρα, τά μυ

στικά της, έφ' όσον έχωμεν καθαρόν καρδίαν καί κατέστημεν δεκτικοί 

τών θείων τούτων έπιδράσεων. 

Διά τά Μυστήρια καί τήν Άρχαίαν Σοφίαν, ό φυσικός βίος είναι συνώ

νυμος μέ τόν κατ' άρετήν βίον. 

Κατά τόν άείμνηστον Σπυρίδωνα Νάγον: 

Προσαρμογή όλων τών ένεργειών καί έκδηλώσεών μας, πρός ό,τι 

ώφελεί ήμός καί τούς άλλους, άποφυγή δέ άπό ό,τι βλάπτει ήμός κuί 

τούς άλλους. Ίδού τό Α καί τό Ω τοϋ συστήματος τής ήθικής τών Μυστη

ρίων. Τότε, όταν αί άκτίνες τοϋ Βασιλέως Ήλίου, θά κατευθύνωνται έφ' 

ήμών, θά εϋρουν κατάλληλον έδαφος είς τάς ψυχός μας καί θά τάς με

ταμορφώσουν είς θειοτέραν κατάστασιν, κατά τούς φυσικούς καί θείους 

νόμους. Διότι, όπως έπιδρό καί εύεργετεί ό "Ήλιος έπί τών μορφών της 

Γης, οϋτω καί έπί τών ψυχών αύτών έπιδρά ή έν αύτώ δρώσα μυστηριακή 

δύναμις. 

Κατά τούς Μύστας τής Έλευσίνος, ή έποχή ή άρχομένη άπό τής φθι

νοπωρινής Ίσημερίας καί λήγουσα είς τήν χειμερινήν Τροπήν τοϋ 

Ήλίου, είναι ή έποχή καθ' ην παρασκευάζεται ή Μήτηρ Γη, όπως δεχθή 

είς τούς κόλπους αύτής πρός γονιμοποίησιν τά σπέρματα τών καρπών. 

Ό άπό τής χειμερινής Τροπής τοϋ."Ηλίου μέχρι τής έαρινής Ίσημε

ρίας χρόνος είναι ή έποχή καθ' ιϊν γίνεται ή έκκόλαψι τών κυοφορηθέ

ντων σπερμάτων τών καρπών, είναι ή έποχή τής έκδηλώσεως τής φυσι

κής ζωής καί τής βλάστήσεως αύτής. Ό άπό τής έαρινής Ίσημερίας μέ

χρι τής θερινής Τροπής τοϋ Ήλίου χρόνος είναι έποχή τής μεταμορφώ

σεως τής βλαστήσεως τών άνθέων καί τών χρωμάτων αύτών, ή έποχή 

τής δημιουργίας τών μύρων τοϋ φυσικού κόσμου. 

Ό άπό τής θερινής Τροπής τοϋ Ήλίου μέχρι τής φθινοπωρινής Ίση

μερίας χρόνος είναι ή έποχή τής έκ νέου μεταμορφώσεως τών άνθέων 

καί τών μύρων αύτών είς καρπούς καί ή έποχή τής ώριμάσεως τών καρ

πών. Ίδού διατί οί Μύσται έορτάζουν τάς Ίσημερίας καί Τροπάς τοϋ 

Ήλίου, κατά τάς όποίας ή ένέργεια αύτοϋ παράγει διαφορετικά άποτε

λέσματα έπί τής ζωής, τών ψυχών καί πνεύματος τών κόσμων. 

Άς στραφώμεν λοιπόν καί ήμείς, φίλοι ψυχαί, πρός τόν "Ήλιον, τόν 

Μέγαν ήμών εύεργέτην, όπως μάς παράσχη τήν γαλήνην, τήν ύγείαν καί 
όλα τά άγαθά τοϋ φωτός του. 

Εϋχομαι, φίλοι μου, νά δεχώμεθα τός εύεργετικάς έπιδράσεις τής 
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θείας τούτης δυνάμεως, έπί τών όργανισμών καί τών ψυχώνμας καί ν'
άποτελέσουν αύται θείον άγωγόν συνεχούς δεκτικότητος, πρός βοή
θειαν καί φωτισμόν μας, 'ίνα όδηγηθώμεν πρός τήν φυσικήν καί θείον εύ
δαιμονίαν, πού όδηγεί είς τόν κόσμον τών θείων καί φωτεινών συνειδή
σεων. Ό πνευματικός κόσμος τού 'Ηλίου ός είναι βοηθός καί συμπαρα
στάτης έπί τών μορφών καί ψυχών τής Γής. 

Π.Δ.Α. 

Ή Πυροβασία 

Άπό τήν άρχαιότητα έως τήν tποχή μας. Αί ίέρειαι της 'Αρτέμιδος, 

oi «άναστενάρηδες» της Θράκης, οί «χιβατάρι» της 'Ιαπωνίας καί οί 

πυροβάται της Κεϋλάνης. 

Ή έορτή τών 'Αγίων Κωνσταντίνου καί 'Ελένης είναι άπό έτών συνδε
δεμένη μέ τά «'Αναστενάρια» είς τήν περιοχήν Σερρών καί Λαγκαδά, 
όπου τελείται ή παναρχαίας προελεύσεως «πυροβασία». 

Οί έπιχειρούντες τήν πυροβασίαν -είς τά πλαίσια τουριστικής όργα
νώσεως καί έπί παρουσία τών άρχών- άπαρτίζουν κάποιαν «ίεραρχίαν». 
'Υπάρχει στό χωριό ό «όρχι - άναστενάρης», τό σπίτι τού όποίου καλείται 
«κονάκι» καί χρησιμοποιείται ώς άφετηρία τών έκδηλώσεων. Είς τό μα
γειρείον τού σπιτιού του σφάζεται ένα άρνί καί ένα μοσχάρι, τών όποίων 
τεμάχια διανέμονται είς όλος τάς οίκογενείας τού χωριού. Πρό τής δια
νομής, ένώπιον τών σφαγίων τελείται άγιασμός άπό κανονικόν ίερέα 

(μία χρονιά έχρειάσθη νά έπέμβη ή Χωροφυλακή, διά νά προστατεύση 
τόν ίερέα, τού όποίου τήν «άπαγωγήν» έπεχείρησεν ίεροκήρυξ έκ Θεσ

σαλονίκης, θεωρών τό έθιμον είδωλολατρικόν). 'Επακολουθεί χορός, ό 
όποίος είναι «όργιαστικού» χαρακτήρος, ήτοι άποβλέπει είς τήν έκστα
σιν τών άναστενάρηδων. Ίδού μία περιγραφή αύτόπτου: 

«Οί άναστενάρηδες ήγείροντο άπό τά καθίσματα ή τό δάπεδον, άνά 
δύο ή τρείς καί ήρπαζον τάς είκόνας «τών πατέρων», όπως τάς λέγουν, 
ήτοι τάς είκόνας τών άγίων Κωνσταντίνου καί 'Ελένης, αί όποίαι είναι 

έπενδεδυμέναι μέ πορφύραν καί κατάφορτοι άφιερωμάτων, άρχίζοντες 
τόν χορόν ύπό τούς ήχους θρακικής λύρας καί γύφτικου νταουλιού, 

ήχους μονότονους καί μάλλον έκνευριστικούς. Οί άναστενάρηδες, έπά

νω είς τόν οίστρον των χειρονομούσαν είς τόν άέρα, έσειον μανδήλια 

κόκκινα καί έξέβαλλον κραυγάς άνάρθρους, άπό τάς όποίας διεκρίνοντο 

μόνο άναστεναγμοί: Άχ! ... βάχ! ... ίχ! ... Κατά διαστήματα ένας έξ αύτών, 

σάν νά έδιδε παράγγελμα έφώναζεν «άντε» καί ή είκών κατετίθετο είς 

τό είκονοστάσιον, άπό δπου τήν παρελάμβανεν άλλη όμ(jς διά νά χορέ

ψη διαδοχικά. Ένώ οί χορευταί περιήρχοντο είς ύπερδιέγερσιν, οί γερε

οντότεροι τών θεατών, γυναίκες ίδίως, άναβαν κεριά ή έκαιον θυμιάμα

τα. Έν τ<ϊ:> μεταξύ είς τήν πλατεία τού χωριού άναβαν τήν φωτιά. 'Όταν ή 

φωτιά είχεν έτοιμαστή, έξήρχοντο έν πομπή οί άναστενάρηδες άπό τό 

κονάκι καί έβάδιζαν πρός τήν πλατεία. Έκεί, πάντοτε ύπό τούς ήχους 
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τής λύρας καί τοϋ νταουλιοϋ, είς κατάστασιν καταληπτικήν, μέ τάς είκό
νας πρό τοϋ στήθους των, είσήρχοντο είς τήν θράκα, ή όποία άνέδιδε 
θερμοκρασίαν 200 βαθμών περίπου. Πρώτα έχόρευαν κυκλικώς γύρω 
άπό τήν φωτιά, έπειτα περνοϋσαν άπό έπάνω της σταυροειδώς, τρέχο
ντες. "Επειτα άπό τρία - τέσσερα μικρά βήματα έξήρχοντο, διά νά είσέλ
θουν έκ νέου καί νά πατήσουν τά κάρβουνα, έως ότου νά γίνουν στάχτη». 

'Έχει άναφερθή ότι άνδρες καί γυναίκες γίνονται διά πρώτην φοράν 
κάθε χρόνο άναστενάρηδες, άφοϋ περιέλθουν είς έκστασιν, ένώ άλλοι 
παλαιότεροι άποφεύγουν νά μποϋν στήν φωτιά έάν «δέν λάβουν τήν 
άδεια τοϋ άγίου», έάν δηλαδή δέν αίσθανθοϋν τήν προτροπήν. Μετά τήν 
πυροβασίαν, τά πόδια των δέν παρουσιάζουν κανένα σημάδι καψίματος, 
πράγμα τό όποίον έχει διαπιστωθή καί άπό ίατρούς, οί όποίοι καί πρίν 
άπό τήν πυροβασίαν έκαμαν έλεγχαν καί έβεβαίωσαν ότι τά πόδια τών 
πυροβατών δέν άλείφθηκαν μέ καμμίαν ούσίαν. 

Κατά καιρούς έχει ύποστηριχθή ότι ό έλεγχος δέν είναι άποτελεσμα
τικός, ούτε καί ή πυροβασία κάτι τό σπουδαίον, διότι οί άναστενάρηδες 
πατοϋν σέ κάρβουνα μισοσβησμένα κuί στά «πεταχτά», πράγμα πού 
«μπορεί νά τό κόμη ό καθένας». Καί έπεχείρησαν πέρυσι νά κάμουν ΠL'

ροβασίαν χωρίς είκόνας καί έκστασιν, είς τό στάδιον τής Καβάλας, τρείς 
νέοι άπό τήν Ξάνθην, διά νά άποδείξουν ότι δέν έχει τό έθιμον καμμίαν 
σχέσιν μέ τήν θρησκείαν ή τόν άποκρυφισμόν. Άλλά αί έπιπτώσεις τού 
κοινού ύπήρξαν άπογοητευτικαί, ώς άνέγραψεν ό Τύπος, διότι οί τρείς 
πυροβάται, οί όποίοι έκαμαν τήν έμφάνισίν των μέ φανταχτερός στολάς, 
ώς ταυρομάχοι, καί παρήλασαν ύπό τούς ήχους φιλαρμονικής, έν τέλει 
πήδησαν πάνω άπό φωτιά, πού εϊχεν ήδη μεταβληθή είς στάχτη καί μέ τά 
πρώτα πατήματα διελύθη. 

'Άλλοι, πάλιν, ύπεστήριξαν ότι σημειούται «ύπερφυσική» παρέμβασις 
διά τήν πραγματοποίησιν τής πυροβασίας καί ή φωτιά είναι πραγματική 
καί καυτερή. Έάν δέν παθαίνουν τίποτε οί άναστενάρηδες, αύτό όφείλε
ται είς τήν «χάριν» τού άγίου. 

θά ήτο πλέον άντικειμενικόν έάν έλέγετο, ότι όφείλεται είς τήν δύ
ναμιν τής πίστεως ή κάποιαν άνεξήγητον δύναμιν τής φύσεως, διότι ή 
πυροβασία γίνεται καί είς άλλος χώρας μή χριστιανικός, μέ τήν ίδίαν έπι
τυχίαν. 

Ό Κούρτ Τάουερ, Βρεταννός άνταποκριτής, εύρέθη είς τήν Κεϋλά
νην καί παρηκολούθησε πυροβασίαν ύπό τήν αίγίδα τοϋ θεοϋ τών 'Ινδών 
Σουμ Πραπανιάμ, υίοϋ τού Σίβα - κατάστροφέως. Ή τελετή έγινεν είς τό 
χωριό Καταραγκάμα τής ΝΑ. Κεϋλάνης. 

«Είδα τούς πυροβάτας -γράφει ό άνταποκριτής- νά περιπατοϋν είς 
τήν φωτιά ταχέως, άλλά μέ έκφρασιν άπολύτου ήρεμίας. 'Ενίοτε βαδί
ζουν άργά, τόσον άργά, ώστε διακρίνονται τά κάρβουνα πού μετακινοϋν
ται άπό τά πόδια των. Μερικοί χορεύουν έξάλλως, διά νά προετοιμα
σθοϋν διά τό βάδισμα έπί τής πυρός. 'Έπειτα φαίνονται νά άλλοφρονοϋν 
καί νά πάσχουν άπό άγχος. 'Άλλοι κινοϋν σημαίας ή σπαθιά συμβολίζο
ντα τήν πίστιν των». 
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Τό περίεργον εΤναι ότι καί έκεί ή τελετή γίνεται ύπό τούς ιϊχους τυ
μπάνων. 

Έπίσης ό άνταποκριτής Σ. Φλόρις Μορμόν, πρίν άπό τόν πόλεμο, με
τέδωσε άπό τήν Ίαπωνία γιά τήν έορτή «Χιβατάρι» (περίπου πάνω στή 

φωτιά), πού γίνεται δύο φορές τόν χρόνο, τήν όνοιξι καί τό φθινόπωρο, 
τίς άκόλουθες λεπτομέρειες: 

Καταγωγή τού έθίμου τής πυροβασίας: Κατασκεύζαν κάποτε, στό Σε

τακάγια - Κού τού Τόκιο, μιά άψίδα γιά τόν θεό Όντάκε, έναν άπό τό ία

πωνικό πάνθεο. "Ένας άπό τούς πιστούς πού είργάζετο μαζί μέ τούς όλ

λους γιά τήν κατασκευή τής άψίδος, είχε παγώσει κυριολεκτικώς άπό τό 

κρύο πού έκανε έκείνη τήν ήμέρα καί άπεφάσισε νά άνάψη μιά φωτιά, 

γιά νά ζεσταθή. Έμάζεψε λοιπόν, μερικά ξύλα καί όναψε μιά φωτιά, 

άλλά οί φλόγες έφούντωσαν γρήγορα καί άπειλούσαν νά κάψουν όλα τά 

σανίδια πού εύρίσκοντο έκεί γιά τήν κατασκευή τής άψίδος. Ό έργάτης 

τότε φοβήθηκε καί έπεχείρησε νά σβήση τά κάρβουνα τής φωτιάς. 
Έπειδή όμως δέν είχε νερό, έπάνω στήν ταραχή του άρχωε νά σβήνη 

τήν φωτιά μέ γυμνά πόδια του. Ό αύτοσχέδιος πυροσβέστης τά έκατά-

φέρε μιά χαρά καί έσωσε τήν άψίδα άπό τήν πυρκαϊά. Αύτό όμως τό γε

γονός άφησε όλους τούς άλλους κατάπληκτους, διότι τά γυμνά πόδια 

τού έργάτου δέν έπαθαν τίποτε. Τά άναμμένα κάρβουνα τής φωτιάς δέν 
τού έπροξένησαν κανένα έγκαυμα! Ήταν λοιπόν φανερόν, ότι έπρόκειτο 

περί ένός «θαύματος τών θεών». Οί πιστοί άμέσως έκαναν μιά θρησκευ

τική τελετή, γιά νά εύχαριστήσουν τάς θεϊκός δυνάμεις καί κατ' αύτό τόν 
τρόπο έδημιουργήθη ή «Χιβατάρι». 

Προετοιμασία τής τελετής: Πυροβάται είναι καλόγηροι, 
άκολουθούντες τό θρήσκευμα τών Σίντο. Κλείνονται έπί 21 ήμέρες στό 

ναό τού θεού Όντάκε γιά νά έξαγνισθούν μέ νηστεία καί προσευχή. Μό

νον μετά τήν προετοιμασία αύτή γίνονται ίκανοί νά πατήσουν στή φωτιά 

δίχως νά πάθουν τό έλάχιστο έγκαυμα. Τήν ώρισμένη ήμέρα σέ μιά πλα

τεία περιορίζουν ένα χώρο τού έδάφους μέ 8 καλάμια μπαμπού τά όποία 

παριστάνουν τούς 8 ούράνιους δράκοντας, οί όποίοι φέρνουν τάς εύερ

γετικάς βροχάς. Έπάνω είς τά μπαμπού, κατόπιν, οί μόναχοί κρεμούν τά 

«'Αοχέϊ» δηλαδή διαφόρους έnιγραφάς μέ ποιητικός καί μυστηριώδεις 

προσευχάς μέ τάς όnοίας ζητούν άnό τούς θεούς νά προσέξουν νά 

έκτελέσουν μέ έπιτυχία τήν πυροβασία. "Άλλοι μοναχοί προετοιμάζουν 
τήν «ίερή πυρά», άπλώνοντας ένα στρώμα άπό κάρβουνα καί πάνω τους 

ροκανίδια καί κομμάτια ξύλα, πού ένθυμίζουν τήν φωτιά τού πρώτου έρ
γάτου. 

Ή έκτέλεσις τής πυροβασίας: Οί nυροβάται μοναχοί παρακολουθούν 

τήν έτοιμασία τής φωτιάς, άnό μιά άκρη, ψιθυρίζοντες ίκεσίες. Φορούν 

πολυτελή στολή άπό μετάξι καί ένα είδος κωνικής μίτρας στό κεφάλι. 
Τρείς - τρείς έκτελούν τήν πυροβασία. Τήν κατάλληλη στιγμή οί τρείς 
τής πρώτης όμάδος άποσπώνται άπό τόν όμιλο καί προχωρούν μέ άργό 
καί έπίσημο βήμα πρός τή φωτιά. "Όταν φθάσουν θά ψιθυρίσουν μιά προ

σευχή τήν όποίαν έπαναλαμβάνει μέ δέος τό πλήθος τών θεατών. Κατό-
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πιν, ό ένας πίσω όπό τόν άλλον μπαίνουν στό χώpο τής φωτιδς, μέ γυμνό 
πόδια. Περνούν όpγό - όpγό όλο τό στpώμα τής πυpάς καί όταν φθάσουν 
στήν άκpη, έπιστpέφουν πόλι στό σημείον όπό τό όποίον έξεκίνησαν. 
Κατ' αύτό τόν τpόπο κάνουν τόν πεplπατο τpείς φοpές. Τό κάρβουνα πε
τούν σπίθες, βγάζουν μικpές φλόγες καί όμως τό ένδύματό των τό όποία 
εΤναι όπό λεπτό, πολύτιμο μεταξωτό ϋφασμα δέν καίγονται! Έπl πλέον, 
κάθε φοpό πού θό κάνουν ένα «περίπατο» έπόνω στήν πυpό ένας μονα
χός όνακατεύει τό κάρβουνα μέ μιό μακpυό σιδερένια τσιμπίδα., γιά νά 
μή σβήσουν καί σκορπίζει έπόνω είς αύτά μικpές ποσότητες όπό «Ιεpόν 
όλάτι». 

Άλλά εΤναι πανάpχαιον τό έθιμον. Ό Στράβων άναφέpει (ΧΙΙ, 2 § 7) 
ότι είς τήν πόλιν Καστόβαλα τής Κιλικίας ύπήpχεν ίεpόν τής Πεpασίας 
Άpτέμιδος όπου «φασίν τάς ίεpείας γυμνοίς τοίς ποσί δι' όνθpακιάς βα
δίζειν όπαθείς». Ίσως δέ όπό τήν περιοχήν αύτήν νά μετεφέpθη τό έθι
μον είς τήν θpάκην. Μερικοί θέλουν καί τό όνομα τών όναστενάpηδων 
νά πpοέpχεται όχι όπό τούς όναστεναγμούς τών πυροβατών, όλλά όπό 
αpαφθοpάν τού θεού τών όpχαίων Καταόνων Ίστάνου, πού οί όπαδοί του 
έλέγοντο Ίστανάpι. 

Τήν πpοχpιστιανικήν πpοέλευσιν δέχεται καί ή 'Εκκλησία τής 'Ελλά
δος, ή όποία διά σειράς έγκυκλίων έχει καταδικάσει τά Άναστενόpια ώς 
είδωλολατpικά (λόγc.,;J τής θυσίας ζώων, κυpίως). 

Πολλοί, όμως, διανοούμενοι έχουν άντιταχθή είς αύτήν τήν στάσιν 
τής 'Εκκλησίας, τήν όποίαν χαpακτηpίζουν ώς άβάσιμον, διότι ή όpχαιό
της κάθε άλλο παpά ήτο είδωλολατpική. Αί άpχαίαι θpησκευrικαί ίδέαι 
έστpέφοντο πεpί τήν ϋπαpξιν τού θεού καί δή τού ένός θεού, αύτού τόν 
όποίον, μέ τόσην ένάpγειαν όπεκάλυψεν ό 'Απόστολος Παύλος είς τούς 
'Αθηναίους όπό τού Άpείου Πάγου. Έξ άλλου, πλείστα όσα στοιχεία τού 
τυπικού τής έκκλησίας έχουν ληφθή όπό τήν όpχαίαν θpησκείαν καί αί 
πλείστοι τών έοpτών έχουν τοποθετηθή είς τήν θέσιν καί μέ τόν αύτόν 
συμβολισμόν τών όpχαίων είδωλολατpικών λεγομένων, έοpτών. 

Γpόφει σχετικώς ό γυμνασιάρχης κ. Νικ. Ρέμπελης-

«'Όταν ηpχισε νό έπικpατή ό χριστιανισμός συνάντησε σοβαpά έμπό
δια είς τήν έξάπλωσίν του τά είδωλολατpικά έθιμα τών 'Ελλήνων, οί 
όποίοι, πιστοί είς τό πατpοπαpόδοτα καί καθιερωμένα, δέν ηθελαν νά 
έγκατασλείψουν αύτά καί νά άσπασθούν νέα τοιαύτα. Διά νά τούς πpο
σεκλύσουν οί πpώτοι χριστιανοί ίεpείς είς τήν νέον θpησκείαν καί νά γε
φυρώσουν έτσι τά διεστώτα, εύpέθησαν είς τήν άνάγκην νά χρησιμοποι
ήσουν διάφορα μέσα συντελεΌτικά τής άμβλύνσεως τών παθών καί τής 
άποφυγής διενέξεων καί φιλονικιών. 'Έτσι ό μέγαλος θεός τών άpχαίων 
'Ελλήνων, ό Ζεύς, πού έκυβέpνα τόν κόσμον άπό τού 'Ολύμπου, ώς καί 
άπό πάσης ύψηλής κορυφής βουνού, ύποτίθεται ότι άντικατεστάθη ύπό 
τού Προφήτου Ήλία, ό όποίος σήμερον, ώς διάδοχός του, έχει άπό ένα 
έξωκκλήσι είς ύψηλάς πάντοτε κοpυφάς όpέων. 'Άλλοι παραλληλίζουν 
τόν Πpοφήτην Ήλίαν πpός τόν θεόν τού φωτός 'Ήλιον είς τόν όποίον 
ήσαν άφιεpωμέναι αί κορυφαί τών όpέων. 

»Κατά παpόμοιον τρόπον ό Ποσειδών ό θεός τής θαλάσσης, άντικα-
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τεστάθη ύπό τοϋ 'Αγίου Νικολάου, προστάτου σήμερον τών ναυτικών, ό 
Έρμης ό άγγελιοφόρος τών θεών, άντικατεστάθη ύπό τών 'Αγγέλων, 
θεοί τής ίατρικής έχουν άντιστοίχως τούς 'Αγίους Άναργύρους, είς δέ 
τήν Ήπειρον ό 'Άγιος Παντελεήμων θεωρείται ίατρός τών πάντων, όπό
θεν καί ή παροιμιώδης φράσις: «όλοι κουτσοί, στραβοί στόν 'Άγιο Παντε
λεήμονα». 

»'Ομοίως διά λόγους θρησκευτικής σκοπιμότητος παρελλήλισαν τόν
ναόν τής Παρθένου 'Αθηνάς είς τήν Άκρόπολιν πρός τόν ναόν τής Παρ
θένου Μαρίας, είς τόν όποίον καί τόν μετέτρεψαν κατά τούς μεταγενε
στέρους χρόνους. Άλλ' εκεί όπου ό χριστιανισμός ευρε πείσμονα άντί
στασιν ήτο ή έμμονή καί ή άσάλευτος πίστις τών 'Ελλήνων τής τότε έπο
χής είς μερικούς μικροτέρους δαίμονας καί δευτερευούσας θεότητας, 
διότι ουτοι ήσαν βαθύτερον ριζωμένοι είς τήν ψυχήν των καί δέν ήτο δυ

νατόν εύκόλως νά άποβληθοϋν καί λησμονηθούν. 'Έτσι αί σημερινοί Νε
ράϊδες, είς τάς όποίας πιστεύουν πολλοί 'Έλληνες χωρικοί καί όνθρωποι 
τής ύπαίθρου, εΊναι αί άρχαίαι Νύμφαι, αί Νηρηίδες, διάδοχοι δέ τών άρ
χαίων 'Ηρώων, ίερά καί τάφοι τών όποίων εύρίσκονται πολλαχού τής 'Ελ
λάδος, είναι οί 'Άγιοι καί οί Μάρτυρες τής 'Εκκλησίας μας. 

»Τιμώμεν σήμερον αύτούς, όπως καί οί άρχαίοι έλάτρευον τούς
"Ηρωάς των, τούς όποίους έθεώρουν προστάτας τής πόλεώς των, όπως 
καί ήμείς σήμερον θεωρούμεν τούς 'Αγίους φρουρούς καί προστάτας, 
δηλαδή πολιούχους». 

Άλλά, μόνον οί όγιοι μέ τάς έορτάς των; Τόσα όλλα έθιμα, άποδεκτά 
ύπό τού χριστιανισμού, έλήφθησαν έκ τής «είδωλολατρικής» άρχαιότη
τος. Τά κόλλυβα είναι οί άρχαίοι «χύτροι», παντοειδείς σπόροι βραζόμε
νοι καί προσφερόμενοι τήν τρίτην ήμέραν τών Άνθεστηρίων, άφιερωμέ
νην είς τόν Έρμήν, θεόν ψυχοπομπόν. 'Αναθήματα άφιέρωναν καί οί άρ
χαίοι είς τούς θεούς των, όπως καί οί σύγχρονοι άκριβώς. Νηστείαι κα

θαρμού έτηρούντο έπίσης. Τό θυμιάτισμα είναι καί αύτό άρχαίον, μόνον 

ότι ό καθαρμός έτελείτο δι' ϋδατος, όπως σήμερα (μέ τό περιρραντήρι

ον) είς τούς Καθολικούς. Αί νεκρικοί σπονδαί καί χοαί τών άρχαίων τε

λούνται καί σήμερα, μέ άκρίβειαν. Μνημόσυνα συνεχίζουν τά περίδει

πνα. Διατί αύτά δέν τα κατακρίνει ιϊ δέν τα άρνείται ή έκκλησία ώς είδω

λολατρικά; 
Συνεπώς, έστω καί όν ή πυροβασία είναι, όπως είναι, κατάλοιπον άρ

χαίας «όργιαστικής» λατρείας τής 'Αρτέμιδος ιϊ τού Διονύσου ιϊ όλλης τι

νός θεότητας, άφού έπέζησε τών αίώνων, ας τελήται καί ας μήν ένοχλή 

κανένα -πλήν έάν είναι τό «κάρφος» είς τόν όφθαλμόν τών όλλων καί όχι

ή «δοκός» είς τόν όφθαλμόν τών «άδιαλλάκτων χριστιανών». 

ΟΔΥΣΣΕΥΣΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ 



ΘΑΝΑΤΟΣ 
ΚΑΙ 

ΥΠΕΡΠΕΡΑΝ 

ΑΝΝΙΕ BESANT 

Η μεγάλη 

μαθήτρια της Μπλαβάτσκυ, 

Άννυ Μnέζαντ, πραγματεύεται 

με συστηματικό και γλαφυρό τρόπο 

το Μυστήριο του θανάτου, 

τη μεταθανάτια πορεία του ανθρώπου 

και τη δυνατότητα επικοινωνίας 

με τις άσαρκες οντότητες. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ 

ΤΕΛΟΣ Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

Θεμιστοκλέους 38, Αθήνα 106 78, Τηλ. 36 30 824 
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Μεταξύ μας

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τού «'Ιλισού», Βουκου
ρεστίου 25, a· όροφος, Κωδ. 106 71, 
είναι άνοικτά καθημερινώς πλήν Σαβ
βάτου 1 Ο - 1. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Πaρaκaλούμεν, άποστέλλετε μέ 
τaχυδρομικήv ή τρaπεζικήv έπιτaγήv 
είς τήv διεύθυvσιv: «Πολυδεύκηv 
"Αντζaκa, Βουκουρεστίου 25, a· όρο
φος Κωδ. 106 71, Άθήvaς». Άποστο
λaί μέ τραπεζικός έvτολάς μός δυσκο
λεύουν πολύ. 

ΑΛΛΑΓ ΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποστaλέvτa στούς κατωτέ
ρω συvδρομητάς μας, έπεστράφησaν 
άπό τό Ταχυδρομείον μέ τήv σημείω
σιv: «μετώκησε» ή «άγνωστος». Παρα
καλούνται όσοι τούς γνωρίζουν νά 
τούς είδοποιήσουv ή νά μός δώσουν 
τάς διευθύνσεις των: 

ΑΘΗΝΩΝ 

Παύλος Γοvτικάκης 
Άvτ. Μιχαηλίδης 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Πavτ. Γaγάνης 
Κωv/vος Θεοδόσης 
Νικόλ. Τόνος 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 
ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Πέτρος Γρaβίγγερ, Άθήvaι 
"Αρης Γρηγοράκης, Άθήvaι 
Διοv. Κaρaουλάvης, Δράμα 
Δ. Κολτσιδόπουλος, Λάρισα 
Εύστ. Άγaλιώτης, Ζάκυνθος 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

(Μέ τή σειρά λήψεως) 

Παναγιώτη Βλaχοπούλου: «Χωρίς Δε
σμά» 

Νικ. Π. Στaυροπούλου: «'Ο χώρος, ό 
χρόνος, ό λόγος» (Ποιήματα) 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

«Φίλοι Φυλακισμένων» Ίούλ.-Σεπτ. 
1988 

Περιοδική "Εκδοσις 'Εθνικού Συμβου
λίου 'Ελλάδος τής Εύρωπaϊκής 
Κινήσεως διά τήv 'Ενότητα τής 
Εύρώπης (Τεύχος 6 - Δεκέμ
βριος 1988) 

"'Ηπειρωτική 'Εστία» Ίav.-Φε-
βρ -Μάρτ 1 989 

«Τό Κουτί τής Πανδώρας» Ίav.-Μάρτ. 
1989 

«Βορειοελλαδικά» Ίav.-Φεβρ.-Μάρτ. 
1989 

« 'Ισραηλινά Νέα» Ίav.-Φεβρ. 1989 
«·ο Φυσιολάτρης» Άπρ.-Μάϊος-Ίούv. 

1989 
«Χρονικά» Μάρτ.-Ίούv. 1989 (2 τεύχη) 
«'Αθήνα '96» Άπρίλιος 1989 

ΔΩΡΕΕΣ 

Ή 'Ελβίρα Σουλιώτη κατέθεσε είς 
μνήμην τού συζύγου της Κωv. Σου
λιώτη δρχ. 5.000 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

Βόλος: Γ. Κουκουβίvος 
Δράμα: Φιλ. Τζάλλaς 
Ήράκλειοv: Βaσ. Βασιλείου 
Ίωάvvιva: Μιχ. Πρaπίδης 
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Καβάλα: Μιχ. Παράσχου 

Κέρκυρα: Άλεξ. Λοϋβρος 

Λαμία: Άντ. Τριανταφύλλου 

Λάρισα: Ίο. Φελλούς 

Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης 

Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 

Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 

Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 

Ρόδος: Άντ. Βεργωτής 

Σέρραι: Άνέστης Σάββας 

Σύρος: Π.Ζαραφωνίτης 

Χαλκίδα: Στ. Άλιφέρης 

Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης 

Κύπρος: θεοφ. Παναγιώτου, 

ΙΛΙΣΟΣ 1989 

2 Όθωνος, Τ.Τ. 102, τηλ. 474815 

Λευκωσία 

Τουρκία: Έλευθ. Καρακάσης 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 

τής θεοσοφικής Έταιρίας 

έν Έλλάδι 

Βουκουρεστίου 25-Άθήναι 106 71 

Έκδότης-Διευθυντής: 

ΠολυδεύκηςΆντζακας 

Τιμή τεύχους Δρχ. 200 

Μάϊος - Ίούνιος 1989 
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ΣτόπροσεχέςτεΟχος

Σ. Νόγου: ·ο Διόνυσος 

Δ. "Ιωαννίδη: ""Εν τό Πάν 

Π. "Αναγνώστου: ·ο Δίσκος τής Φαιστού 
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