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Νά νικάει κανείς τόν έαυτό του 
είναι άπ' δλες τίς νίκες ή πρώτη καί 
ή καλύτερη, δπως καί νά νικιέται άπό 
τόν 'ίδιο τόν έαυτό του, είναι άπ' δλα 
τό άσχημότερο καί τό χειρότερο. 
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ΟΔΙΟΝΥΣΟΣ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ 

Σπυρίδωνος Νάγου 

(ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ) 

·Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ έννοια τών θεών τών όρχαίων ήμών Προγόνων, ή

πνευματική έννοια πόσης θρησκείας, δέν είναι δυνατόν νό εύρίσκεται 

είς τό περιεχόμενον τών τελετών καί τών πανηγύρεων, είς τός όnοίας 

πρωτίστως ζητείται νό θεραnεύηται ή λαϊική φαντασία καί νό δημιουρ

γείται ή λαϊκή πίστις. 

Αί μεγάλοι πνευματικοί έννοιαι πάντοτε ύnόρχουσι κατά πολύ θαυμα

στόν τρόπον διατετυnωμεναι είς τός όλληγορικός είκόνας τής μεγάλης 

"Ελληνικής παραδόσεως καί τών έν γένει θρησκειών. "Η πνευματική, κατ' 

όκολουθίαν, έννοια τού θεού Διονύσου δέν δύναται παρά νό είναι τοπο

θετημένη είς τήν όλληγορίαν τής γεννήσεως αύτού καί είς τό έργον του 

έnί τής όνθρωnίνης ψυχής. Ή όλληγορική έννοια τής γεννήσεως τού 

Διονύσου καί τού έργου του έnί τής όνθρωnίνης ψυχής, φρονώ, ότι πε

ριέχει έκείνο, τό όnοίον δύναται νό καταστήση έναν όνθρωnον γνώστην 

τών λειτουργιών τού πνεύματος καί διό τής όnοκτωμένης τούτης γνώσε

ως, εύτυχή έν τώ έnιγείu) αύτού βίu). 

Ό Διόνυσος κατά τήν έλληνικήν παράδοσιν ήτο τέκνον τού θεού 

Διός καί τής Νύμφης Σεμέλης. "Η Σεμέλη ήτο θυγότηρ τού κτίσαντος 

τός Έnταnύλους Θήβας Κόδμου. Ό Κόδμος, κατά τούς σοφωτέρους 

έρμηνευτός τής έλληνικής παραδόσεως, είναι τό σύμβολον τού ιν.ιaκού 

φωτός, τού έρχομένου καί όn' εύθείας καί διό τών nλr:v:;�c-;•; �pcς 
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δημιουργίαν τού άνθρωπίνου όργανισμού. Ό άριθμός τώv έπτά πυλών 

τών Θηβών, καθιστό κατάδηλον τήν έξήγησιν ταύτην περί Κάδμου. 

Ή δημιουργία τού άνθρωπίνου όργανισμού δέν είναι παρά άποτέλε

σμα συνεργασίας τής ούσίας τής Γης καί τού φωτός τού Ήλίου. 

Ή Σεμέλη είναι τό ψυχικόν άνθρώπινον πλάσμα, τό όποίον έρχεται 

είς έρωτικάς σχέσεις πρός τόν θεόν τού Ούρανού Δία, πρός τό θείον 
δηλαδή ούράνιον πρωτοποριακόν πύρ, είς τού όποίου τήν ίσχύν όφείλο

vται πόσοι αί συγκροτήσεις, μεταβολαί καί μεταμορφώσεις τών κόσμων. 

Έκ τής πρός τόν θεόν Δία έπαφής τής Σεμέλης προκύπτει ή πρός αύ
τήν μετάδοσις θείου πυρός, έξ' ης ή άπαρχή τού έξελικτικού σταδίου τού 

άνθρώπου. Είς τούτο τό γεγονός όφείλεται ή προαγωγή καί βελτίωσις 
τής άνθρωπίvης φύσεως. καί ή έξ αύτής έκπόρευσις τών λειτουργιών τής 
έλευθέρας βουλήσεως, τής έλευθέρας διανοήσεως καί τών μάλλον άρ
μονικών συναισθημάτων. 

"Άς τονίσωμεν τό σημείον τούτον περισσότερον. Είς τήν άλληγορικήν 
ταύτην είκόνα εύρίσκεται ή έννοια, ότι ό θεός Ζεύς, δστις ηλθεν είς μί

ξιν πρός τήν νύμφην Σεμέλην, πρός τήν άνθρωπίνην δηλαδή ψυχικήν 
ύπόστασιν, δέν είναι παρά αύτό τούτο τό θείον πύρ, τό πληρούν τούς με

ταξύ τών ούρανίων σωμάτων χώρους, έν οίς δέν ύπάρχει τιτανική ούσια, 

δηλαδή ύλική. Έκάστη άκτίς τού πυρός τούτου έρχομένη είς τήv γην, 
έρχεται μεϊαμορφωμένη. Τό περιβάλλον τής γης άναγκαίως τήν μετα

μορφώνει. Ή νύμφη Σεμέλη δέν pρκείται είς τάς δαψιλείς τού έρωμέ
νου θεού περιπτύξεις, δέν άρκείται vά έρχεται ούτος πρός αύτήv μετα
μορφωμένος. Παροτρύνεται καί ζητεί παρ' αύτού ύπόσχεσιν, ότι θά τής 

δωρήση δ,τι άν ηθελε τού ζητήση. Ό θεός Ζεύς ύπόσχεται, καί έκείνη 

ζητεί νά έμφανισθή ούτος έvώπιόν της, ώς έμφανίζεται πρός τήv σύζυ

γοv αύτού θεάν "Ήραν. Είς τό σημείον τούτο παρουσιάζεται ή είκών τού 
άνησύχου καί φιλοδόξου άνθρωπίνου πνεύματος, τού ζητούντος τό 

πνευματικόν φώς καί τήν άλήθειαν, χωρίς νά έξετάση προηγουμένως 
έάν ή διανόησις αύτού είναι άνάλογος καί ίκανή όπως δεχθή άποκαλύ

ψεις καί μάθη τάς λειτουργίας τού πνευματικού φωτός καί τούς νόμους 

τής ούσίας τής φύσεως, ών τό σύνολον έν τη έκδηλώσει των άποτελεί 
τήν Άλήθειαν. 

Άείποτε ό άνθρωπος πρός τήν ίδίαν αύτού διανόησιν, πρός τό ϊδιοv 

αύτού άτομον προσδίδει μείζονα τής πραγματικής άξίαν. Ό θεός Ζεύς, 
συνεπής πρός δ,τι ύπεσχέθη, έμφανίζεται πρό τής Σεμέλης μέ πλήρη 

τήν ούρανίαν περιβολήν του. Μή δυναμένη όμως αϋτη vά άνθέξη πρό 
τής άπείρου λάμψεως τού Ούρανίου πυρός κατακαίεται ύπό τούτου. Καί 

έδώ βλέπομεν τήν άλληγορικήν είκόνα, ότι οί θεοί άνεξαρτήτως τού 

άποτελέσματος μιός πράξεως αύτών, έφ' όσον ύπεσχέθησαν ταύτην, 
τήν πληρούσι, κατ' άντίθεσιν πρός ήμός τούς άνθρώπους, οϊτιvες πάντο
τέ εύρίσκομεν λόγους σκοπιμότητος ϊνα μή πληρούμεν ό,τι ύποσχόμεθα. 
Ή διαφορά αϋτη είναι διά τόν έρευνώντα τήν άλήθειαν άξιοσημείωτος. 

Ή κατακαείσα Σεμέλη έφερεν έν τή γαστρί αύτής τό άποτέλεσμα 
τών έρωτικών της σχέσεων πρός τόν θεόν Δία. "Έδει τούτο νά σωθή. Ή 

έλθούσα πρός τόν ψυχικόν άνθρωποv άκτίς τού ούραvίου πυρός καί γο-
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νιμοnοιηθείσα είς έν έμβρυον δέν έπρεπε νά άnολεσθή, διότι ή άκτίς 

αϋτη θά άnετέλει έφ' έξης τήν βάσιν μιάς νέας πνευματικής δημιουρ

γίας. Σπεύδει, ώς έκ τούτου, ύ θεός Ζεύς, άnοσnά άnό τήν ι<αιομένην 

Σεμέλην τό έν γαστρί αύτής έμβρυον, διανοίγει τόν μηρόν αύτού καί το

ποθετεί αύτό έκεί, nρός περαιτέρω κυοφορίαν. 

Τό έμβρυον τούτο είναι πλέον διττής φύσεως. Φέρει τό σπέρμα τού 

ούρανίου θεού, άλλά καί ώς κληρονομικότητα τήν φύσιν τής μητρός του. 

Τό θείον έμβρυον άnοτελειώνει τήν κυοφορίαν του έν τQ μηρώ τού θεού 

Διός καί έκείθεν γεννάται, ώς έγεvνήθη καί ή θεά τής Σοφίας έκ τής κε

φαλής τού αύτού πατρός. Ό έκ τού μηρού τού θεού Διός γεννηθείς εί

ναι ό Διόνυσος. 

Ή γέννησις τού Διονύσου καί τής Άθηνάς άnοτελούσιν έν τη διατυ

nωθείση έλληνικιϊ nαραδόσει τά πλέον άξιοσnούδαστα μέρη αύτής, διότι 

ταύτα άnοκαλύnτουσι τά αϊτια τής δημιουργίας τής άνθρωnίνης διανοή

σεως καί τούς νόμους τής άναnαραγωγής τών ίδεώ\ καί ττϊς άnείρου 

διαιωνίσεως αύτών. Άnοτελούσι τήν έμφάνισιν τών πνευματικών νόμων, 

ο'iτινες καθιστώσι τό άτομικόν πνεύμα αίώνιον καί αφθαρτον καί nροσδί

δουσιν είς αύτό τάς έλευθερίας, ών έχει άνάγκην, Ίνα άnροσκόnτως βαί

νη nροαγόμενον τήν διανόησιν καί τό συναίσθημα. Άλλ' έnί πλέον ιi γέν

νησις τού Διονύσου φέρει είς ή μας τήν έννοιαν τών μέσων, δι' ών θά δυ

νηθή ή άνθρωnίνη ψυχή νά έλθη είς άδιάσnαστον σύνδεσιν nρός τήν 

nρωτίστην ούσίαν, ήν άλληγορεί ό θεός Ζεύς, έξ ής καί μόνης συνδέσε

ως θά έnιτύχη τήν μεταβολήν τής γηίνης αύτής φύσεως, θά άnοβάλη 

τής φύσεως τούτης τά έλαττώματα καί οϋτω θά έκδηλώση τήν πλήρη 

έλευθερίαν, ητις θά τή έnιτρέψη τήν nτήσιν nρός τάς χώρας τού φωτός, 

έν αίς βασιλεύει ή πραγματική χαρά, ή πραγματική εύδαιμονία καί ή 

πλήρης εύθυμία. 

Ό Διόνυσος γενόμενος έφηβος, έξεδήλωσεν όλην τήν χαράν καί τήν 

εύθυμίαν, όλλά nρός τούτοις καί κάποιαν άμεριμνησίαν, τήν άμεριμνη

σίαν έκείνην, ην έκδηλούμεν πάντες ήμείς οί ανθρωnοι, προκειμένου 

περί τής περαιτέρω πνευματικής ήμών τύχης. Τά γεγονότα τής άνθρωnί

νης ζωής μας έχουν φθείρει καί προσέτι μας κρατούν προσηλωμένους 

nρός αύτά κατά τρόπον ώστε νά λησμονώμεν νά έρευνώμεν διατί εϊμεθα 

ανθρωnοι καί τίνα ώς τοιούτοι σκοπόν έχομεν. Δέν μάς άφήνουν σοβα

ρώς v' άnασχοληθώμεν καί μελετήσωμεν τάς έκδηλώσεις τών ίδεών, έξ' 

ής μελέτης θά έβελτιώναμεν τήν φύσιν ήμών καί θά μετεμορφώναμεν 

αύτήν έnί τό τελειότερον. Ή άμεριμνησία τού Διονύσου προέρχεται έκ 

τής κληρονομικής φύσεως τής μητρός του. Εύρισκόμενος όμως έν τή 

καταστάσει τούτη έδέχθη έξ άnίνης τήν έnίθεσιν έnτά Τιτάνων, ο'iτινες 

καί τόν έθανάτωσαν, διεμέλισαν τό σώμα αύτού, διεμοιράσθησαν τούτο 

μεταξύ των καί έλαβαν έκαστος έν μέρος. Ό θάνατος καί διαμελισμός 

τού Διονύσου ύnό τών Τιτάνων άnέβλεnεν έκ μέρους αύτών είς 

nλήρωσιν σκοπού. Οί Τιτάνες, άφ' ένός, θά ή μπόδιζαν τήν μετάδοσιν ύnό 

τού Διονύσου ίδεών καί μέσων, ίκανών Ίνα ώθήσωσι τήν άνθρωnίνην ψυ

χήν nρός τήν έλευθερίαν. Άφ' έτέρου, έν τή ύnοστάσει αύτού ύnήρχε 

σπέρμα τού ούρανίου πυρός. Κατατρώγοντες έnομένως τάς σάρκας τού 
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Διονύσου, θά ήδύναντο διά τού ένυπάρχοντος είς τάς σάρκας τού ούρα

νίου πυρός νά έμβολιάσωσι τήν φύσιν αύτών, όπως καταστή ίσχυροτέρα 

είς μέλλοντας πνευματικούς άγώνας. Βλέπομεν καί έδώ τήν είκόνα τής 

προσπαθείας τού άνοήτου πνεύματος, τού δι' έκτρόπων μέσων ζητού

ντος νά καταστή ίσχυρόν καί λησμονούντος άξιοθρηνήτως, ότι δέν δύνα

ται παρά διά τής όδού, ην έχουν χαράξει οί μεγάλοι νόμοι τής φύσεως νά 

συντελήται πάσα πρόοδος. Τόν φόνον καί διαμελισμόν τού Διονύσου 

παρά τών Τιτάνων άντιλαμβάνεται ή θεά τής Σοφίας καί σπεύδει καί 

σώζει τήν καρδίαν αύτού. Σώζει δηλαδή, τό μέρος έκείνο, έπί τού όποίου 

έδρεύει κατά τούς άρχαίους σοφούς ή ψυχή, τό όργανον έκείνο, τό 

όποίον πρώτον δίδει τήν έννοιαν τής ύπάρξεως τής κινήσεως είς τούς 

ζώντας όργανισμούς. Τήν διασωθείσαν καρδίαν προσκομίζει ή θεά τής 

Σοφίας είς τόν πατέρα τών Άθανάτων, όστις, κατ' έμή γvώμην, δέν έθλί

βη διά τόν θάνατον τού Διονύσου. Άντιθέτως τού παρεσχέθη ή εύκαιρία 

νά άναγεννήση έν τή φύσει αύτού έκ τής διασωθείσης καρδίας ένα νέον 

άθάνατον Διόνυσον. Ή είκών τής άλληγορίας τής άναγεννήσεως τού 

Διονύσου ύπό τού πατρός τών Άθανάτων άποτελεί ένα άπό τά μεγα

λουργήματα τής διανοήσεως τών άρχαίων ήμών προγόνων καί παρέχει 

πλήρη τήν έννοιαν τού τρόπου τής μεταμορφώσεως τής άνθρωπίνης 

ψυχής καί τής είσόδου αύτής είς τήν άθανασίαν. Εύτυχείς οί σπουδάσα

ντες τήν έλληνικήν παράδοσιν. Εύτυχείς έσονται καί έκείνοι, οϊτινες θά 

μυηθώσιν είς τά μεγάλα αύτής νοήματα. 

Τόν φόνον τού Διονύσου παρεμφερώς πως εύρίσκομεν καί είς άλλος 

άνατολικάς παραδόσεις. Τήν στιγμήν ταύτην μού έρχεται είς τόν νούν νά 

έξωτερικεύσω τό μέρος έκείνο τής έβραϊκής παραδόσεως, τό όποίον 

οvαφέρεται είς τόν φόνον τού άρχιτέκτονος Χιράμ, τού άναλαβόντος 

τήν κατασκευήν τού ναού τού πνεύματος έπί τής βασιλείας τού Σολομώ

ντος. Καί ό Χιράμ έφονεύθη, ώς ό Διόνυσος. Άλλ' έφονεύθη ούχί ύπό 

έπτά Τιτάνων, άλλ' ύπό τριών άμαθών άνθρώπων. Πρόκειται περί τής αύ

τής άλληγορικής έννοίας. Ή μετέπειτα τού θανάτου τού Χιράμ άφήγησις 

άποδεικνύει τούτο. Ή διαφορά μεταξύ τής παραδόσεως τού φόνου τού 

Διονύσου καί τού φόνου τού Χιράμ ύπάρχει είς τήν διατύπωσιν τών πα

ραδόσεων. Ή έλληνική όμως είναι έπικρατεστέρα, διότι είς τήν έννοιαν 

τών έπτά Τιτάτων άποκαλuπτει καί τάς σχέσεις αύτών πρός τάς έπί τού 

κόσμου τούτου έπιδράσεις τών έπτά πλανητών. 

Ό έκ νέου άναγεννηθείς έκ τής φύσεως τού πατρός τών Άθανάτων 

Διόνυσος είναι άφθαρτος καί άθάνατος ώς τοιούτος δέ, λαμβάνει μέρος 

είς τήν κατά τών Τιτάνων πάλην τών Άθανάτων θεών καί άναδεικνύεται 

μετ' έκείνων νικητής. Ό νέος Διόνυσος δέν φέρει έν τή φύσει αύτού τί

ποτε πλέον τό φθαρτόν καί διά τούτο παραμένει έν Όλύμπeμ καί έκείθεν 

έξασκεί τό έργον αύτού πρός τό άνθρώπινον γένος. 

Είς τό σημείον τούτο θά σάς παρακαλέσω νά μοί έπιτρέψητε νά κάμω 

μίαν παρέκβασιν. Αίσθάνομαι τήν άνάγκην νά εϊπω όλίγας λέξεις περί 

τής Τιτανομαχίας, περί ής τόσα άναφέρει ή έλληνική παράδοσις καί έν 

τή όποίς1 κατ' έμέ, έγκλείονται ϋψισται άλήθειαι. 
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Πρό τής Τιτανομαχίας ό κόσμος διεκuβερνότο ύnό τής βασιλείας τών 

Τιτάνων. Τό άθάνατον έλληνικόν πνεύμα μός έκληροδότησεν, ότι ή βα

σιλεία αϋτη ώς άρχήν έnί τού άνθρωnίνοu κόσμου είχε τιiν έnιβολήν κοί 

τήν βίαν, ώς δικαιοσύνην δέ τό δίκαιον τού ίσχuροτέροu. Ό πνευματικός 

κόσμος τής γής εύρίσκετο unό μίαν άφόρητον δοuλείαν. Ή πρόοδος αύ

τού ητο προβληματική. Ό δέ διακανονισμός τών σχέσεων τών μελών αύ

τού τελείως όνισος. 'Ακόμη κατέχουσα ή βασιλεία αϋτη τάς ώρας τού 

ούρανού, ή μπόδιζε πόσον έnαφ1iν τού πνεύματος τής γής nρός τό πνεύ

μα τού ούρανού. Κατά τής βασιλείας τών Τιτάνων τούτης, ητις τόσον 

στερεώς έκρατούσε είς παθητικότητα τό πνεύμα τής γής, έnολέμησαν 

οί Όλύμnιοι θεοί καί τήν άνέτρεψαν. Τήν βασιλείαν τών Τιτάνων διεδέ

χθη ή βασιλεία τών 'Αθανάτων, ητις καί διετύπωσε νέον σύστημα διακυ

βερνήσεως τού κόσμου. Τό νέον σύστημα έζήτησε νά έnανοφέρη τόν 

όνθρωnον έnί τής φυσικής του τροχιάς, άnό τήν όnοίαν είχεν άnομα

κρυνθή, διότι τόν έξώθησε nρός τούτο ή βασιλεία τών Τιτάνων. 

Κατά τήν νέον διακuβέρνησιν έδει ό όνθρωnος νό nροάγηται πνευ

ματικώς καί νά άnοκαταστή κοινωνικώς συμφώνως nρός τάς ύnαyορεύ

σεις τών νόμων τής φύσεως, οϊτινες καί άnοτελούσι τήν βάσιν τιϊς 

δημιουργίας τής είμαρμένης, πάσης είμαρμένης καί θεών καί άνθρώ

nων. Ή πέραν τών όρίων τής λειτουργίας τών φυσικών νόμων ένέργεια 

καί τού πνεύματος καί τού άνθρώnοu άnοτελεϊ τάς κολασίμοuς πράξεις, 

αϊτινες γεννώσι τάς δοκιμασίας. 

Άnό τότε ένεφανίσθη ιi έννοια τής δικαιοσύνης καί έξεδηλώθη ό σε

βασμός nρός τό άνθρώnινον δίκαιον. Άnό τότε έξεδηλώθη ό σεβασμός 

nρός τήν έλεuθερίαν τής σκέψεως καί ό σεβασμός nρός τήν άnόλuτον 

λειτουρyίαν τής σuνειδιiσεως τού πνεύματος. Άnό τότε ηρξατο ό διακα

νονισμός τών σχέσεων μεταξύ τών άνθρώnων καί αί άνθρώnιναι κοινω

νίαι έσχον τήν έμφάνισιν αύτών. Δυστυχώς όμως οί όνθρωnοι, φέροντες 

τά έλαττώματα τής τιτανικής αύτών ούσίας, δέν ήδuνήθησαν νά nροσα

νατολισθώσι nρός τήν νέον δημιοuργηθεϊσαν κατάστασιν καί τά τιτανικά 

πάθη καί αύθις έκράτησαν είς τάς σχέσεις ούτών. Ταύτα έξώθησαν τό 

άνθρώnινον γένος έξω τής φυσικής του τροχιάς καί δισ τούτο είς τάς 

σημερινός κοινωνίας αύτού βλέnομεν νά κρατούν οί μέθοδοι τών Τιτά

νων. Τό φαινόμενον τούτο δέν είναι όμως nραγματικόν. Είναι φαινόμε

νον κατ' έnίφασιν καί τούτο καταδηλούται έκ τού ότι ή έσωτερική ώθησις 

τού άνθρώnοu τείνει είς άnελεuθέρωσιν αύτού έκ τών τιτανικών παθών. 

Άλλ' έκτός τούτου οί δημιοuργήσαντες τήν νέον διακuβέρνησιν, θεοί, 

έδημιούρyησαν καί τό έnοnτικόν σώμα τών μοιρών, ός έθεσαν ύnό τιiν 

έnοnτείαν τού θεού Έρμού, όστις συγκεντρώνει έν τιj έξουσίQ αύτού 

άnάσας τάς βουλάς τών άθανάτων. Αί Μοϊραι κλώθοuσι καί ύφαίνοuσι 

τήν είμαρμένην έκάστοu, βάσει τών παραβάσεων η μιi τών φυσικών νό

μων. Ή είμαρμένη έκάστοu έθίζει ήμός διό τών δημιουργουμένων παρ' 

αύτής δοκιμασιών, ν' άnοστρεφώμεθα ό,τι άnοτελεϊ nρόξιν κολάσιμον 

nρός τούς όμοίους μας. Τό άντιnεnονθός, περί ου τόση έξεδηλώθη ύnό 

τών Πυθαγορείων έκτίμησις, ό θείος ούτος τής είμαρμένης έκάστοu νό-
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μος, άναγκαίως θά μός φέρη είς τό συναίσθημα νά μή πράττωμέν τι, 
όπερ άδικεί τόν πλησίον μας καί άναιρεί έν τ(i") προσώπC!) ήμών τήν λει

τουργίαν τών φυσικών νόμων. Εύτυχείς οί μυηθέντες είς ταύτην τήν 
γνώσιν. Εύτυχείς οί κατανοούντες, ότι έν τ(i") κόσμC!) τούτC!) πρέπει νά βα
σιλεύη ή εύτυχία καί ή χαρά. Οί καταχρώμενοι έν ταίς κοινωνίαις τών άν
θρώπων τών πλεονεκτημάτων, δι' ών ή θεία φύσις έπροίκισεν αύτούς 
πρός τόν σκοπόν νά προάγωσι τό άνθρώπινον γένος, είναι άσθενείς, εί

ναι δυστυχείς. Ό νόμος τού άντιπεπονθότος θά έχη έπ' αύτών νά 
δημιουργήση σκληρός δοκιμασίας. 

Τό ότι ή διακυβέρνησις τών κόσμων ύπό τών άθανάτων θεών βάσιν 
έχει τόν σεβασμόν τού άνθρώπου πρός τούς φυσικούς νόμους καί τήν 
έφαρμογήν αύτών είς τάς πρός τούς όμοίους αύτού σχέσεις καί τήν έκ 
μέρους τού άνθρώπου δημιουργίαν κοινωνικών νόμων έπί τή βάσει τών 
λειτουργούντων νόμων τής φύσεως, τούτο καθίσταται αύτονόητον έκ 
τής μελέτης τής θρησκείας τών άρχαίων ήμών προγόνων, ητις άπό 
άκρου είς άκρον διαπνέεται άπό πλήρη σεβασμόν πρός τούς φυσικούς 
καί πνευματικούς νόμους. 

Άλλ' άς έπανέλθωμεν είς τό θέμα ήμών τού Διονύσου. 
Ό Διόνυσος, έν τή διακυβερνήσει τών πνευματικών κόσμων καί άνθρώ

πων ύπό τών Όλυμπίων θεών, έχει παμμέγιστον νά πληρώση έργον, τό 
έργον νά δώση είς τήν ψυχήν τού κόσμου τήν έλευθερίαν αύτής. Πόσοι, 
κατ' άκολουθίαν, αί σχέσεις αύτού πρός τό άνθρώπινον γένος έχουν 
τούτον τόν σκοπόν. 

Τήν δοξασίαν ταύτην περί Διονύσου πρώτος έξεδήλωσεν ό θείος 
Όρφεύς. Τά ύπό τούτου δημιουργηθέντα καί λειτουργήσαντα άλλοτε 
μυστήρια ώς άντικείμενον μυήσεως είχον τήν γέννησιν, τόν φόνον, τήν • 
άναγέννησιν, τήν έπί τής άνθρωπίνης ψυχής δρόσιν τού Διονύσου. 

Πόσοι αί είς τά μυστήρια ταύτα μυηθείσαι άνθρώπιναι ψυχαί έπρεπεν 
έν τή άνεξελίξει αύτών, έν τή θείς1 γνώσει τών μυστικών τής πνευματικής 
φύσεως, νά άκολουθήσουν τήν όδόν τού Διονύσου μέχρις άποθεώσεως 
αύτών. "Έπρεπε νά μάθουν τήν μυστικήν έννοιαν τού χυμού τής σταφυ
λής διά νά παρασκευάσουν τά μέσα τού έξαγνισμού καί τής άποθεώσε
ως. Διόνυσος ό Ζαγρεύς ήτο τό άντικείμενον τής λατρείας τών Όρφι
κών φυσιολατρών. 

Άλλά τόν Διόνυσον εύρίσκομεν καί έν αύτή τή λειτουργί<;1 τών μυστη
ρίων τής Έλευσίνος. Καί έκεί κατά πρώτον ό "Ίακχος, όστις άνταπεκρίνε
το πρός τήν έννοιαν τού φονευθέντος Διονύσου ύπό τών έπτά Τιτάνων, 
άπετέλει τό άντικείμενον τής έρεύνης τής πνευματικής φύσεως ύπό 
τών μυστών τής Έλευσίνος. Αί σχέσεις τών ψυχών τής Γης πρός τό φώς 
τbύ ούρανού είχον άναλογίαν πρός τήν ύπόθεσιν τού τέκνου τού Διός 
καί τής Σεμέλης. Άλλ' έκείνο, όπερ άπετέλει έν τή λειτουργί<;1 τών 
Έλευσινίων μυστηρίων, τό άπόρρητον, ήσαν αί σχέσεις τής Περσεφόνης 
πρός τόν άφθαρτον καί άθάνατον Διόνυσον. Ό Διόνυσος καί ή Περσε
φόνη έρχονται είς ένωσιν γάμου καί τούτο δίδει τή Περσεφόνη τό δι
καίωμα νά έγκαταλείψη τόν θεόν τού "Άδου Άϊδωνέα. Έκ τού γάμου της 
μετά τού Διονύσου ή κόρη τής θεός Δήμητρας έλευθερούται καί τό γε-
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νονός τούτο δίδει τήν έnωνυμίαν τού Έλευθερέως είς τόν Διόνυσον. 

Διόνυσος ό 'Ελευθερεύς είναι τό έμβλημα τής λατρείας παντός άνθρώ

nου δυνηθέντος νά κατανοήση τάς δοξασίας τών Ίεροφαντών τής 

"Ελευσίvος. 

Ό Διόνυσος έν τη έλληνική nαραδόσει φέρεται, ότι έλαβε καί όλλην 

σύζυyον έκτός τής Περσεφόνης. Γνωρίζετε τήν είς Κρήτην μετάβασιν 

τού Θησέως καί τόν σκοπόν αύτής. ·ο Θησεύς nροωρίσθη ύnό τού βασι

λέως τής Κρήτης Μίνωος διά μέyαν άθλον. ·Η νίκη έν τώ όθλ(ι) τούτω 

τού Θησέως θά άnήλλασσε βαρυτάτου είς άνθρωnίνας ύnάρξεις φόρου 

τούς "Αθηναίους. Ύnεχρεώθη ό Θησεύς ύnό τού Μiνωος νά εiσέλθη είς 

τόν Λαβύρινθον καi φονεύση τόν έκεί εύρισκόμενον Μινώταυρον. Τό έρ

γον τού Θησέως όνευ τής παρεμβάσεως τιϊς ·Αριάδνης ήτο πολύ δυσχε

ρές. Ή παρέμβασις όμως αύτής διά τής nρός τόν Θησέα χορηγήσεως 

τού μίτου έnέφερε τήν ν;κην, διότι ό Μινώταυρος έφονεύθη. Oi 'Αθη

ναίοι άnηλλάyησαν τού βαρυτάτου φόρου καί ό Θησεύς έnιστρέφων είς 

"Αθήνας έλαβε μεθ' έαυτού τήν ·Αριάδνηv. Τήν Άριόδνην, ώς άναφέρει 

ή παράδοσις, άφήκεν ό Θησεύς είς τήν νήσον "Ανδρον. Τούτο άντιλαμ

βάνεται έκ τώv ούρανίων δωματίων του ό Διόνυσος, κατέρχεται καί λαμ

βάνει αύτήν ώς σύζυyον. Πόσα δέν μός άnοκαλύnτει ή ύnόθεσις αϋτη. 

·Η φωτεινή ψυχή τής ·Αριάδνης, γνωρίζουσα τά μέσα, κατέστησε τόν

Θησέα νικητήν. Τό έργον τής ·Αριάδνης έκnληροί πόσα ψυχή φωτεινή 

πόσα ψυχή, ητις κατενίκησε τά πάθη τής Τιτανικής φύσεως. Τό έργον 

τιϊς ·Αριάδνης είναι έργον, τό όnοίον πρέπει νά nληρώση πόσα ψυχή έν 

τώ κόσμω τούτ(ι) ϊvα δικαιωθή τής έκ τού "Αδου άnελευθερώσεώς της. 

·ο Διόνυσος είναι ό άντιλήnτωρ τού έργου τών ψυχών, τών έξαyνισθει

σών έκ τών μολυσμάτων τής κακίας, καί ό φυσικός έλευθερωτής αύτών.

Τάς τοιαύτας ψυχός τάς έyκαθιστό είς τάς Ούρανiας χώρας καί άnοτε

λούν τήν άκολουθίαν αύτού. Νύμφαι άnοτελούν τήν άκολουθίαν τού Διο

νύσου. "Αλλά, διά νά γίνουν αί ψυχαί τής yής νύμφαι καί άnοπλέσουν

τήν άκολουθίαν τού Διονύσου, έδει αυται νά άnοβάλουν όλον τόν ρύnον

τών παθών, ατινα κατακλύζουσι τάς ψυχός τού κόσμου τούτου.

Σάς έξέθηκα έν nλήρει είλικρινεία τάς περί Διονύσου άντιλήψεις 

μου, αϊτιvες έσχηματίσθησαν έκ μακρός μελέτης τής έλληνικής παρα

δόσεως. Καί ηδη σάς παρακαλώ νά μοί έnιτρέψητε νά άnευθύνω μίαν εί

λικριν1ϊ εύχιiν nρός τούς νεαρούς βλαστούς τής έλληνικής φυλής, όπως 

μετ' ένθέοι: ζήλου μελετιiσωσι τήν έλληνικήν παράδοσιν, άφήνοντες 

κατά μέρος τάς κρατούσας ύλιστικάς τού σημερινού περιβάλλοντος 

σκέψεις, αϊτινες τόσον πολύν φθείρουν τήν ψυχήν τού σημερινού άν

θρώnου καί τόν άnοξενούσιν άnό τόν φυσικόν σκοπόν αύτού. Ή μελέτη 

τής 'Ελληνικής παραδόσεως είμαι βέβαιος ότι θά τούς όδηyήση είς τήν 

σύλληψιν ένός νέου ίδανικού κόσμου, ίκανού νά διαμορφώση ένα νεώ

τερον nολιτισμόν, άyνότερον, φυσικώτεροv καί θειότερον. ·ο πολιτισμός 

οuτος, έάν έκδηλωθή, ού μόνον θά δικαι�Jση τήν "Ελληνικιiν φυλήν είς 

τόν nροορισμόν αύτής, άλλά καί θά φέρη είς σύμπαντα τόν κόσμον τήν 

εύτυχίαν καί τήν χαράν καί, είς δόξαν τού "Ελληνικού Διονύσου, τήν εύ

θυμίαν είς anav τό άνθρώnινον γένος. 
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Ύπό Παν. Δ. Άναγνώστου 

Πολλά έχουν γραφή γιά τόν δίσκο τής Φαιστού, πού βρέθηκε άπό 
Ίταλούς άρχαιολόγους στήν Κρήτη. Ό δίσκος αύτός δέν έχει καμμιά 
σχέση μέ τήν γνωστή Μινωϊκή γραφή, «Γραμμική Α», όπως καί καμμιά 
σχέση μέ άλλα γνωστά γραπτά τής έποχής αύτής. 

Είκάζεται ότι πρόκειται περί γραφής συμβολικής, μυστηριακής πιθα
νόν προελεύσεως, έπειδ,i παρουσιάζεται κάποια όμοιότητα, μεταξύ τής 
γραφής τού Δίσκου καί τής γραφής, έπάνω σέ μερικά άναθήματα, πού 
βρέθηκαν στό σπήλαιο τού Άρκαλοχωρίου, στήν κεντρική Κρήτη. 

Σέ κάθε πλευρά τού Δίσκου τής Φαιστού, είναι χαραγμένη μία σπει
ροειδής γραμμή, πού κατά μήκος της είναι γραμμένο τό κείμενο, τό 
όποίον άρχίζει στήν περιφέρεια καί τελειώνει στό κέντρο η καί άντιθέ
τως, γραμμές δέ χαραγμένες καθέτως, χωρίζουν τά σημεία, σέ όμάδες 
λέξεων. 

Ύπάρχουν 242 σύμβολα, πού δίνουν 45 διαφορετικούς χαρακτήρες
δλα είναι πολύ λεπτομερειακού, είκονογραφικού τύπου, έτσι ώστε δια
κρίνονται άνδρες καί γυναίκες, άκόμη καί άνδρες διαφόρων φυλών, φαί
νεται δέ τυπωμένος, μέ κινητά τυπογραφικά στοιχεία. 

Έκ τών άνωτέρω, συμπεραίνεται, ότι κανείς δέν θά έκανε τόν κόπο 
νά κόμη πλήρη σειρά τυπογραφικών στοιχείων, γιά νά τυπώση ένα καί 
μόνο γραπτό. Αύτό είναι άναγκαίο, κατά τήν κοινή λογική, μόνο γιά πα
ραγωγή γραπτών, σέ μεγάλη κλίμακα. "Έτσι, ό Δίσκος τής Φαιστού, πα
ραμένει ένα μοναδικό μυστηριώδες ντοκουμέντο, ϊσως Μινωϊκών η καί 
προμινωϊκών μυστηρίων, δείγμα μιός άλλης έποχής, πού περιμένει τήν 
άνακάλυψή της, άπό τήν άρχαιολογική έρευνα. Λέγεται άκόμη, ότι πιθα
νόν νά είναι Άτλαντικής τ:-ιροελεύσεως. 

Τό κείμενο τού Δίσκου είναι όλοφάνερα συνεχές καί δέν περιέχει 
άριθμητικά σύμβολα, άλλά κάποια φιλοσοφική σκέψη, διδασκαλία η πα
ράγγελμα, πού έπρεπε νά διασωθή, τό όποίον παρά τάς προσπαθείας 
τών είδικών, παραμένει αϊνιγμα-μυστήριο. 

Στήν άρχαία Κρήτη, έλειτούργουν καί έτελούντο Μυστήρια, πρός τι
μήν τής προγόνης τών θεών, τής μητρός των Ρέας, είς τά όποία έλάμ
βανον μέρος οί Κουρήτες (Κρήτες;) ίερείς διακρινόμενοι γιά τή σοφία 
τους. Ό Πορφύριος άναφέρει, ότι ό Πυθαγόρας πήγε είδικά στήν Κρήτη, 
γιά νά μυηθή στά μυστήρια τών Κουρητών, ό δέ Μίνως, έθεωρείτο θεό
πνευστος νομοθέτης, ίδρυτής Μυστηρίων τής άρχαίας Κρήτης. 

Ή Έλληνική παράδοση, στόν Μινώταυρο, διατυπώνει όλοκληρωμένο 
τό δράμα τής ύπάρξεως τής άνθρωπίνης μορφής καί ψυχής. Τό έγκλημα 
καί τό κακό πρέπει ν' άποκλείεται άπό τήν Έλληνική Μυθολογία, είναι 
συμβολισμός, πράξη ήρωϊσμού πρός μεταβολήν, άλμα προόδου καί με
τάβαση έκ τού σκότους πρός τό φώς. 
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Κόρη κοί νύφη βασιλιά ή Πασιφάη, έρωτεύεται tvov ταύρο. Στά Μυ
στήριο, ή άνθρώπιvη ψυχή, παριστάνεται πάντοτε ώς κόρη κοί νύμφη 
Βασιλιά. Βασιλιάς όμως εΤναι τό πνεύμα, ταύρος είναι ή ϋλη. Σέ όλες τίς 
παραδόσεις, ή ψυχή περιγράφεται άπιστούσο στό πνεύμα, πρός χάριν 

τής ϋλης. Κάθε ψυχή, συναντά tvov «ταύρο» κοί γεννά tvo «τέρας», τό 
όποίον πάντοτε φονεύεται άπό tvov ηρωο-θησέο, γιά vά έπισπεύδεται 

ή έξέλιξη, κάθε ψυχής κοί vά σuντελήται ή έκπνεuμάτωση τής ϋλης. 
Έπί τού προηγουμένου, μπορεί vά μός βοηθήση στίς σκέψεις μας, ή 

έτuμολογίο τής λέξεως Πασιφάη (πόσο + φώς). Είναι ήλιω<ής καταγω
γής, κόρη του Ήλίοu κοί γυναίκα του Μίνωα Μuστογωγοί:i, πού σημαίνει 
ό καθαρός, ό άπηλλογμένος τών έχθρών-έλοττωμάτωv τής ψυχής, ό 
φωτεινός κοί λαμπρός, όπως ό "Ηλιος. 

Έκ τούτων συμπεραίνεται, ότι ό μί:iθος του Μινωτούροu, είναι βαθύ
τατο συμβολικός, άvαφερόμενος είς σοβαρά προφανώς Μυστήριο, 
όμοιο τών τής Έλεuσίνος, είς τά όποίο δι' άλληγοριώv καί τρομερών 
άνοπαροστάσεων, έδίδοσκαν κοί άπεκάλuπτοv άληθείος, τώv όποίων 
σήμερα, «ό λόγος άπωλέσθη». Σήμερα, λέγεται, ότι τήv συνέχεια τών άρ
χοίων Μυστηρίων άποτελεί ό Έλεuθεροτεκτονισμός, ό όποίος άποκολεί 
τόv Θεόν «Μέγον Άρχιτέκτονο του Σύμπαντος». 

Έπανερχόμεvοι στόν «Δίσκο τής Φοιστοί:i» καί έπειδή πιθανολογεί
ται, ότι άνήκε στόv Βασιλιά Μίνωα, μuσταγωγό κοί ίδρuτή Μυστηρίων, 
στήv Κρήτη, ό Βραζιλιανός καθηγητής τής Ίστορίος, "Αλμπερτ Μοντές 
ντέ Ολιβιέρο, ό όποίος κατέχει τήv έδρα τής Ίστορίος στό κολλέγιο του 

Ρίο Ίονtϊρο, έδήλωσε, ότι θά ύποβάλη τά πορίσματα έξοετών έρεuνών 

του στήv Έλληνική Άκοδημίο κοί τήν ΟΥΝΕΣΚΟ. Ό καθηγητής, πρό
σθεσε, ότι μπόρεσε ν' άποκρuπτογραφήση τήν έπιγροφή, ή όποία ύπάρ
χει έπί του δίσκου κοί ή όποίο κατ' ούτόv, tχει ώς κατωτέρω: 

« Εν άρχή - έγώ ό παντοδύναμος άρχων καί άνώτατος Άρχιτέκτων τού Σύμπα

ντος, παντογνώστης καί πανταχού παρών καί παντοδύναμος, ό δημιοuργήσας 

τόν ούρανόν καί τήν Γήν καί τήν θάλασσαν καί πάντα τά εύρισκόμενα έντός 

αύτών, προστατεύω τήν Άλήθειαν έσαεί, δι' δλους τούς λαούς, ϊά έθνη καί 

τάς φυλάς τής άγίας μου Επικρατείας". 

Τό θέμα μας, σάv πρόβλημα, εΤvοι πολύ δύσκολο, γι' ούτό κοί άφήνεται 
στήν έλεύθερη κρίση τώv άνογνωστών, νά βγάλουν, άνάλογα μέ τά όσο 
γνωρίζουν έκ πηγών, οί όποίες δέν μός έπιτρέποuν μεγαλυτέραν έπέ
Κϊοση, τά συμπεράσματά των. 
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Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΒΝΑ- ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 

·Ένα άρχαϊκό χειρόγραφο σέ φύλλα φοίνικας, τά όποία, μέ μιά άγνω

στη μέθοδο, δέν μπορούν νά προσβληθούν άπό τό νερό, τή φωτιά καί τόν 

άέρα, βρίσκεται κάτω άπό τά βλέμματα τής συγγραφέως. 

Στήν πρώτη σελίδα, είναι ένας άσπιλος λευκός δίσκος σέ μαύρο φό

ντο. Στήν έπόμενη σελίδα, ό ϊδιος δίσκος μέ ένα σημείο στό κέντρον τού 
λευκού δίσκου. Ό σπουδαστής γνωρίζει, ότι ό δίσκος τής πρώτης σελί
δας συμβολίζει τόν κόσμο στήν αίωνιότητά του, πρίν ξυπνήση καί πάλι ή 

ναρκωμένη άκόμη Ένέργεια, πρίν πραγματοποιηθή ή έκπομπή τού Σύ

μπαντος σέ μεταγενέστερα συστήματα. Συμβολίζει τόν Χώρο καί τήν 
Αίωνιότητα στήν κατάσταση τής Πραλάγια, δηλ. τήν άνεκδήλωτη κατά

σταση τής Φύσεως, τήν άνεκδήλωτη κατάσταση τού Σύμπαντος. Τό 
σημείον στό κέντρον τού κύκλου τής δευτέρας σελίδας συμβολίζει τήν 
αύγήν τής διαφοροποιήσεως, τήν αύγή τής έκδηλώσεως. Είναι τό σπέρ
μα μέσα στό αύγό τού κόσμου, τό όποίον θά άποΒή τό Σύμπαν, τό 'Όλον, 

ό άπεριόριστος περιοδικός κόσμος τό σπέρμα, πού είναι περιοδικώς καί 
άλληλοδιαδόχως ηρεμο καί ένεργητικό. 

Ό δίσκος συμβολίζει τή θεία Μονάδα, άπό τήν όποία τά πάντα προ
έρχονται, καί στήν όποία τά πάντα έπιστρέφουν. Ή περιφέρεια τού κύ
κλου, σύμβολο άναγκαστικά περιορισμένο, άκόμη καί άπό τά όρια τού 
άνθρωπίνου πνεύματος, συμβολίζει τήν άφηρημένη Παρουσία, τήν πά
ντοτε άκατανόητη, καί τό πεδίο της, τήν Παγκόσμια Ψυχή, άν καί τά δύο 
δέν άποτελούν παρά ένα μόνο. 

Ή έπιφάνεια τού δίσκου είναι λευκή καί τό φόντο πού τήν περιβάλ
λει, είναι μαύρο. Τούτο φανερώνει, ότι τό πεδίο αύτό είναι ή μοναδική 
γνώση - όσο όμιχλώδης καί άν φαίνεται - ή όποία είναι προσιτή στόν άν
θρωπο. Στό πεδίο αύτό άρχίζουν οί Μανβανταρικές έκδηλώσεις, διότι 
μόνον στήν παγκόσμια Ψυχή κοιμάται ή θεία Σκέψη κατά τή διάρκεια 
τής Πραλάγια, καί άναπαύεται κρυμμένο τό σχέδιο κάθε μελλοντικής 
Κοσμογονίας καί θεογονίας. 

Οί όροι «θεία Σκέψη» καί «Παγκόσμιο Πνεύμα», δέν πρέπει νά έρμη
νευθούν άναλογικά μέ τίς άνθρώπινες πνευματικές δυνατότητες. Τό 
«άσυνείδητο» έφθασε στό πλατύ πεδίο τής δημιουργίας - η μάλλον τής 
έ ξ ε λ ί ξ ε ω ς - άπό μιά ένοραματική καί άπόλυτη Σοφία, άνώτερη άπό 
κάθε συνειδητότητα. 

Μόνον όσοι άντιλαμβάνονται πώς τριγυρίζει ή έμπνευση έπάνω άπό 
τίς άργές λειτουργίες τής θετικής σκέψεως, μπορούν νά σχηματίσουν 
μιά πολύ άόριστη ίδέα αύτής τής άπόλυτης Σοφίας, ή όποία ξεπερνάει 
τίς ίδέες τού χρόνου καί τού χώρου. 

Τό πνεύμα, όπως τό γνωρίζομε, μπορεί ν' άναλυθή σέ καταστάσεις 
συνειδήσεως μεταβλητές σέ διάρκεια, ένταση, συνδυασμό, κ.λπ., όλες 
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βασιζόμενες στήν αίσθηση, ή όποία είναι πάντοτε πλανερή, πάντοτε «μά
για». "Αλλωστε, ή αίσθηση προϋποθέτει πάντοτε όρια. Ό προσωπικός 
θεός τού θεϊσμού παρατηρεί, σκέπτεται καί συγκινείται. Μετανοεί καί 
αίσθάνεται «μεγάλο θυμό».'Αλλά ή έννοια παρομοίων νοητικών καταστά
σεων προϋποθέτει τήν έξωτερικότητα τών αίτίων έρεθισμού. Καί είναι 
άδύνατο νά άποδοθή άκινησία σέ ένα "Ον, τού όποίου οί συγκινήσεις 
κραδαίνονται μέ τά γεγονότα τών κόσμων, τούς όποίους κυβερνά. Ή έν
νοια, λοιπόν, ένός προσωπικού θεού, πού θεωρείται άμετάβλητος καί 
άπεριόριστος, είναι άψυχολόγητη καί άφιλοσόφητη. 

Ή θεία Σκέψη είναι ή «Μοναδική Ζωή», αίώνια, άόρατη καί έν τού
τοις, πάντοτε παρούσα. Χωρίς άρχή καί τέλος, άλλά κανονική στίς περιο
δικές έκδηλώσεις της, άνάμεσα στίς όποίες βασιλεύει τό σκοτεινό μυ

στήριο τού Μή-"Οντος. 'Ασυνείδητη καί έν τούτοις άπόλυτη συνείδηση. 
'Ακατανόητη, καί όμως ή μόνη ύπάρχουσα πραγματικότης. Έν συνόψει, 
«ένα χάος γιά τίς αίσθήσεις, ένας κόσμος γιά τό λογικό». 

Τό μοναδικό καί άπόλυτο χαρακτηριστικό της είναι ή αίώνια καί άδιά
κοπη κίνηση, πού όνομάζεται στή γλώσσα τού Έσωτερισμού «'Η μεγάλη 
Πνοή». Είναι ή άδιάκοπη κίνηση τού Σύμπαντος, μέ τήν έννοια τού Δια

στήματος ή Χώρου, χωρίς δρια καί πάντοτε παρόντος. 'Ό,τι είναι άκίνητο, 

δέν μπορεί νά είναι θείο. 'Αλλά είναι πραγματικότης καί γεγονός, ότι τί

ποτε δέν είναι άκίνητο στήν Παγκόσμια Ψυχή. Ό Πλάτων άποδεικνύεται 

Μύστης, λέγοντας στόν Κρατύλο, ότι ή λέξις «θεός» παράγεται άπό τό 

«θέειν», που σημαίνει κινείσθαι, τρέχειν. Διότι οί πρώτοι άστρονόμοι, πού 

παρετήρησαν τίς κινήσεις τc�v ούρανίων σωμάτων, όνόμασαν τούς πλα

νήτες θεούς. 

Πέντε περίπου αίώνες π.Χ., ό Λεύκιππος, διδάσκαλος τού Δημοκρί

του, ύπεστήριζε ότι ό χώρος εΤναι πάντοτε γεμάτος άπό ότομα, πού βρί

σκονται σέ άδιάκοπη κίνηση, ή όποία σέ ώρισμένη στιγμή καθίσταται πε

ριστροφική. Ό 'Επίκουρος καί ό Λουκρήτιος έδίδασκαν τό ϊδιο, ι�ροσθέ

τοντας στήν κίνηση τών άτόμων τήν ίδέα της τάσεώς των πρός ένωση, 

πού άποτελεί άπόκρυφη διδασκαλία. 

Άπό τήν άρχή τής άνθρώπιvης κληρονομίας, όπότήν πρώτη έμφάνι

ση τών άρχιτεκτονικών γραμμών τής σφαίρας, έπάνω στήν όποία ζούμε, 

άναγνωρίστηκε ή μή άποκαλυφθείσα θεότης καί θεωρήθηκε άπό τή μο

ναδική φιλοσοφική της όποψη, τήν παγκόσμια κίνηση, τό ρίγος τής 

δημιουργικής πνοής στή Φύση. Ό 'Αποκρυφισμός καθορίζει ώς έξης τή 

«Μοναδική 'Ύπαρξη»: «·Η θεότης είναι άπόρρητη, ζών (ή κινούμενον) 

πύρ, καί οί αίώνιοι μάρτυρες της άοράτου αύτής παρουσίας είναι τό Φώς, 

η θερμότης καί ή 'Υγρασία». Ή τριάς αύτή άποτελεί τή Σύνθεση καί τήν 

Αίτία όλων τών φαινομένων στή Φύση». 

'Έχει λεχθη ότι τό νά ένεργή κανείς μέ δικαιοσύνη νά άγαπά τήν εύ

σπλαγχνία καί νά είναι ταπεινόφρων άπέναvτι τού θεού, περικλείει τήν 

ούσία όλων τών θρησκειών, παρελθόντος, παρόντος καί μέλλοντος. 

Συμφωνούμε, άρκεί νά έννοούμε μέ τή λέξη θεός, οχι τόν χονδροειδή 

άνθρωπομορφισμό, ό όποίος άποτελεί άκόμη τόν σ!<ελετό της σύγχρο-
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νης θεολογίας μας, άλλά τή συμβολική άντίληψη έκείνου πού είναι ή 

ζωή καί ή κίνηση τού Σύμπαντος. 
Ή ένδοκοσμική κίνηση είναι αίώνια καί άδιάκοπη. Ή κοσμική κίνηση -

έκείνη πού είναι όρατή καί άντιληπτή - είναι πεπερασμένη καί παροδική. 
Ώς αίώνια Άφαίρεση είναι τό πάντοτε Παρόν. Ώς έκδήλωση είναι πεπε

ρασμένη καί ώς πρός τό μέλλον καί ώς πρός τό παρελθόν. Μέλλον καί 

παρελθόν είναι τό Α καί τό Ω τών διαδοχικών άνακατασκευών. 
Ό κόσμος - τό νοούμενον - δέν έχει καμμιά συνάφεια μέ τίς αίτιώ

δεις σχέσεις τού φαινομενικού κόσμου. Μόνον έν σχέσει μέ τήν ένδο
κοσμική ψυχή, τι':>ν ίδανικό κόσμο, στήν άμετάβλητη θεία Σκέψη, μπο
ρούμε νά πούμε: «Δέν είχε ποτέ άρχή καί δέν θά έχη ποτέ τέλος». ·Όσον 
άφορά όμως τό σώμα της ή τήν κοσμική έκδήλωση καί όργάνωση, άν καί 
δέν μπορούμε νά πούμε ότι είχε μιά άρχική κατασκευή, ή ότι θά έχη ποτέ 
μιά τελευταία, έν τούτοις, σέ κάθε νέο μανβαντάρα μπορεί νά θεωρηθή 
ή όργάνωσή της πρώτη καί τελευτaία στό είδος της, διότι κάθε φορά 
έξελίσσεται σέ ύψηλότερο πεδίο. 

Έλέγαμε πρίν άπό μερικά χρόνια (Β
. 

Τόμος Άποκαλυπτομένης Ίσι
δας): 

«·Η έσωτερική Διδασκαλία, όπως ό Βουδδισμός, ό Βραχμανισμός, καί 

αύτή ή Καββάλα, διδάσκει ότι ή μοναδική Ούσία, άπειρη καί άγνωστη, 
ύπάρχει πρίν άπό κάθε αίωνιότητα καί γίνεται άλληλοδιαδόχως παθητική 
καί ένεργητική, σέ κανονικές καί άρμονικές διαδοχές, πού όνομάστηκαν 
ποιητικά «·Ημέρες καί νύχτες τού Βράχμα», ό όποίος βρίσκεται σέ έγρή
γορση ή σέ ϋπνο. Οί φιλόσοφοι τής πιό παλαιάς Σχολής τού Βουδδισμού 
περιορίζουν τίς θεωρίες τους μόνον στήν ένεργητική κατάσταση τής 
«Ουσίας» καί δέν θέλουν νά κάνουν θεωρίες γιά τήν άφηρημένη παθητι
κή κατάσταση, πού δεν μπορεί νά γνωσθή. Όνομάσθηκαν άθεοι άπό 
τούς θεολόγους καί έπιστήμονες, πού δέν καταλαβαίνουν τή βαθιά λογι
κή τής φιλοσοφίας τους. Οί θεολόγοι δέν θέλουν νά παραδεχθούν άλ
λον θεό, άπό τήν προσωποποίηση δευτερευουσών δυνάμεων, οί όποίες 
ϋφαναν τό όρατό σύμπαν, καί οί όποίες έγιναν γι' αύτούς ό άνθρωπόμορ
φος θεός, ό βρυχώμενος μέσα στίς άστραπές καί τούς κεραυνούς. 

Οι Βουδδισταί ύποστηρίζουν ότι δέν ύπάρχει Δημιουργός, άλλ' άπει
ρος άριθμός δημιουργικών δυνάμεων, τό σύνολον τών όποίων σχηματί
ζει τή μοναδική καί αίώνια ύπόσταση, τής όποίας ή ούσία είναι άνεξερεύ
νητη καί συνεπώς δέν μπορεί νά είναι τό άντικείμενον θεωρητικής έξε
τάσεως γιά έναν πραγματικό φιλόσοφο. 

Στήν άρχή μιας περιόδου δράσεως -λέει ή Μυστική Διδασκαλία- έγι
νε μιά διαστολή-τής θείας Ούσίας άπό τά έσω πρός τά έξω καί άπό τά 
έξω πρός τά έσω, σύμφωνα μέ τόν αίώνιο καί άμετάβλητο Νόμο. Τό φαι
νομενικό η όρατό σύμπαν είναι τό τελικό άποτέλεσμα μιας μακράς άλυ
σίδας τών κοσμικών δυνάμεων, οί όποίες έτέθησαν προοδευτικά σέ κί
νηση. Μέ παρόμοιο τρόπο, κατά τήν έπιστροφή στήν παθητική κατάστα
ση, ή θεία Ούσία συστέλλεται καί τό προηγούμενο έργο τής δημιουρ
γίας καταστρέφεται βαθμιαίως καί προοδευτικώς. Τό όρατό Σύμπαν δια

λύεται, τά ύλικά του διασκορπίζονται καί μόνον τό «σκοτάδι» σκεπάζει 
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γιά άλλη μία φορά τή θέα τής άβύσσοu. κατά τήν έκφραση τώv ίερώv βι

βλίων, μιά έκnvοή τής «άγνωστης ούσίος» παράγει τόν κόσμο κοί μιά εί

σnνοή τόv έξοφονίζει. Ή μέθοδος ούτή τής Δημιουργίας κοί καταστρο

φής ητο έv ένεργείQ nρίν άnό κάθε οiωvιότητο. Τό παρόν Σύμπαν είναι 

μία φάση άnεράvτοu σειράς, ή όnοίο οϋτε άρχή έχει, οϋτε θά tχη τέ

λος». Αύτά γράφονται στόv s· τόμο τής Άnοκολunτομέvης 'Ίσιδας. 

Ή περικοπή ούτή θά έξηγηθή, όσο είναι δυνατόν, στό παρόν έργο. 

"Αν κοί κάτω άnό τή μορφή ούτή δέv περιέχεται τίποτε τό ούσιοστικά 

καινούργιο γιά έναν 'Ανατολιστή, ή έσωτερική της έξήγηση μπορεί νά 

nεριέχη πολλά πράγματα έvτελώς άγνωστο μέχρι σήμερα στούς σοφούς 

τής Δύσεως. 
Ή πρώτη είκόvο είναι ένας άnλός δίσκος. Ή δεύτερη ένας δίσκος μέ 

μιά στιγμιi στό κέντρον. Είναι ένα άρχοϊκό σύμβολο πού φανερώνει τ;iν 

πρώτη διαφοροποίηση στίς περιοδικές έκδηλώσεις τής οίώvιος κοi 

χωρίς γένος άnεριόριστης Φύσεως. Είναι ό δυναμικός χώρος μέσο στόv 

άφηρημέvο χώρο. Κατά τό τρίτο στάδιο, ή στιγμή μετασχηματίζεται σέ 

διάμετρο όριζόντιο. Είναι τό σύμβολο τής Μητέρας-Φύσεως, θείος κοί 

άσπιλης, ή όnοίο περιλαμβάνει τά πάντα. 'Όταν ή διάμετρος ούτιi διο

στοuρώvετοι μέ μιάv άλλη, κάθετη διάμετρο, έχομε τόv σταυρό τού Κό

σμου (σταυρό έvτός κύκλου). Ή άvθρωnότης έχει φθάσει στό σημείο 
τής άρχής τής άvθρωnίνης ζωής. ·οτοv ή περιφέρεια τού κύκλου έξο

φανίζεται κοί μένει μόνον ό σταυρός, συμβολίζει τήν όλοκληρωτική 

πτώση τού άvθρώnοu στήν ϋλη, τόv φυσιολογικό διαχωρισμό τώv δύο 

φύλων. Ό σταυρός μέσο στόv κύκλο είναι ένα καθαρά πανθεϊστικό σύμ

βολο. 

Τό τρίτο σύμβολο - ό κύκλος διαιρούμενος σέ δύο άnό τήν όριζόντιο 

διάμετρο - έσήμαιvε τήv πρώτη έκδήλωση τής δημιουργού Φύσεως. Ή 

πρώτη κοί άόριστη άvτίληψη τού άνθρώnου, σχετικά μέ τή γέννηση, είναι 

θηλυκή, διότι ό άνθρωπος γνωρίζει περισσότερο τή μητέρα του, παρά 

τόv πατέρα του. Γι' αυτό, οί θηλυκές θεότητες ησοv ίερώτερες άnό τίς 

άρσενικές. Ή Φύση είναι θηλυκή κοί μέχρις έvός σημείου άvτικειμεvική 

κοί άnτή. Ή πνευματική Άρχή πού τήν κάνει vά κορnοφορή, είναι κρυμ

μένη. 

Ό κύκλος έnάvω σ' ένα κεφαλαίο Τ άnοτελεί τόv γνωστό Αίγυnτιοκό 

σταυρό, σύμβολο τής Ζωής. Ό κύκλος μέ ένα μικρό σταυρό έξω άnό τόν 

κύκλο, στό κάτω μέρος του, είναι τό σύμβολο τού πλανήτη 'Αφροδίτη. Τό 

έσωτερικό σύμβολο τής Κάλι-Γιούγκο είναι τό nεντάκτιvο άστέρι, μέ τή 

μία κορυφή nρός τά κάτω κοί δύο κορυφές nρός τά άνω, σύμβολο τής 

μογγοvείος, χρησιμοποιούμενο σέ τελετουργίες Μούρης Μαγείας, ή 

Μαγείας τής «άριστεράς χειρός» 
Ελπίζομε ότι ή άvάγvωση τού παρόντος βιβλίου θά τροnοnοιήση τίς 

λανθασμένες ίδέες τού κοινού, σχετικά μέ τόv Πανθεϊσμό. Είναι λάθος 

κοί άδικο vά θεωρούμε σcν ο.θεους τούς Βουδδιστάς κοί τούς άnοκρυ

φιστάς Adwaitas. ·Αν δt·: , ,.,,.,, όλοι φιλόσοφοι, είναι όλοι λογικευόμε

νοι. Οί άvτιρρήσεις τους ι�ο· ·.:,επιχειρήματά τους στηρίζονται σέ μιά ού 
στηρή λογική. "Αν πάρωμί." το Ποpοβράχμαv τώv Ίvδώv ώς άvτιπροσω-



224 ΙΛΙΣΟΣ 1989 

πεύόν τίς κρυμμένες καί άνώνυμες Οεότητες τών άλλων έθνών, θά πα
ρατηρήσωμε, ότι ή άπόλυτη αύτή Άρχή είναι τό πρωτότυπο, άπό τό όποίο 
προήλθαν όλες οί άλλες. Τό Παραβράχμαν δέν είναι θεός, διότι δέν είναι 
ένας θεός. «Είναι ό,τι ϋψιστον καί μή ϋψιστον». Ύψιστον ώς αίτία, μή 
ϋψιστον ώς άποτέλεσμα. Είναι «ή πραγματικότης χωρίς δεύτερη», ό Κό
σμος πού περιέχει τά πάντα. Είναι τό άπειρο Κοσμικό Διάστημα (Χώρος), 
μέ τήν πιό ύψηλή πνευματική έννοια. 

Τό Βράχμαν (ούδέτερο) είναι ή άμετάβλητη ρίζα, ή καθαρή, ή έλεύ
θερη, ή ύψίστη καί άδιάφθορη, ή μόνη πραγματική ϋπαρξη, τό άπόλυτο. 
Δέν μπορεί νά είναι γνώστης, «διότι αύτό δέν μπορεί νά έχη κανένα άντι
κείμενο γνώσεως». Μήπως μπορεί νά όνομασθή ή φλόγα ούσία τής 
φωτιάς; Ή ούσία τής φωτιάς είναι «ή Ζωή καί τό Φώς τού Σύμπαντος. Ή 
όρατή φωτιά καί ή φλόγα είναι καταστροφή, θάνατος καί κακό». «'Η 
φωτιά καί ή φλόγα καταστρέφουν τό σώμα ένός Άρχάτ, ή ούσία τους τό 
κάνει άθάνατο». 'Όπως λέει ό Σανκαρατσάρια, «'Η γνώση τού άπολύτου 
Πνεύματος, όπως ή λαμπρότης τού 'Ήλιου η ή θερμότης τής φωτιάς, δέν 
είναι άλλο τίποτε, παρά αύτή ή ϊδια, ή άπόλυτη Ούσία». Είναι τό πνεύμα 
τής φωτιάς, τού Πυρός, καί δχι τό πύρ. «Οί ίδιότητες τού Πυρός, θερμό
της καί φλόγα, δέν είναι ίδιότητες τού Πνεύματος, άλλά έκείνου τού 
όποίου τό Πνεύμα είναι ή μή συνειδητή αίτία». Ή φράση αύτή είναι τό θε
μελιώδες σήμα τής μεταγενέστερης Ροδοσταυρικής φιλοσοφίας. 

Συνοπτικά, τό Παραβράχμαν είναι τό όμαδικό σύνολο τού Κόσμου, 
στήν άπεραντωσύνη του καί τήν αίωνιότητά του, τό « 'Εκείνο» καί τό 
«Τούτο», στά όποία δέν μπορούν νά έφαρμοσθούν έπιμεριστικές άθροί
σεις. Αί Ούπανισάντ γράφουν: «Στήν άρχή τό ΤΟΥΤΟ ήταν τό ΕΑ ΥΤΟ, 
ένα μόνον». Καί ό μεγάλος Σανκαρατσάρια έξηγεί δτι τό ΤΟΥΤΟ άναφέ
ρεται στό Σύμπαν καί δτι «στήν άρχή» σημαίνει πρίν άπό τήν άναδημιουρ
γία τού φαινομενικού Σύμπαντος. 

·Όταν, λοιπόν, οί Πανθεϊσταί άπηχούν τίς Ούπανισάντ, οί όποίες λένε
-δπως καί ή Μυστική Διδασκαλία- δτι τό ΤΟΥΤΟ δέν μπορεί νά δημιουρ
γή, δέν άρνούνται έναν Δημιουργό (μάλλον ένα όμαδικό σύνολο
δημιουργών), άλλ' άρνούνται -λογικώτατα- νά άποδώσουν τή «δημιουρ
γία» καί είδικώτερα τή όχηματοποίηση, δηλ. κάτι τό πεπερασμένο, σέ
μιάν άπόλυτη Άρχή. Γι' αύτούς τό Παραβράχμαν είναι μία παθητική αίτία,
διότι είναι άπόλυτη, ή χωρίς περιορισμούς Mukta. Τού άρνούνται μόνον
τήν περιωρισμένη παντογνωσία καί παντοδυναμία, διότι καί αύτές είναι
ίδιότητες, τέτοιες όπως άντανακλώνται στίς άντιλήψεις τού άνθρώπου.
'Επειδή τό Παραβράχμαν είναι τό «ύπέρτατον δλον», τό αίωνίως άόρατο
Πνεύμα καί ή ψυχή τής Φύσεως, άμετάβλητο καί αίώνιο, δέν μπορεί νά
έχη ίδιότητες, διότι τό άπόλυτο άποκλείει -πολύ φυσικά- κάθε σχέση μέ
τήν έννοια τού πεπερασμένου καί ύποκειμένου σέ περιορισμούς. 'Όταν
οί Βεδαντίνοι βεβαιούν, δτι οί ίδιότητες άνήκουν άπλώς στήν άπόρροιά
του, τήν όποία όνομάζουν «'Ισβάρα πλέον Μάγια» καί Avidίa = 'Αγνωστι
κισμό (μάλλον άνεπιστήμη παρά άγνοια), είναι δύσκολο νά βρούμε 'Αθεϊ
σμό σ' αύτή τήν άντίληψη. 'Επειδή δέν μπορεί νά ύπάρχουν οϋτε δύο
·Άπ ε ι ρ α ,  οϋτε δύο Ά π ό λ υ � α σ' ένα Σύμπαν, πού τό ύποθέτουμε
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χωρίς bρια, δέν μπορούμε νά έννοήσωμε τήν Αύτούπαρξη νά δημιουρyή 
προσωπικά. Στίς αίσθήσεις καί τίς άντιλήψεις πεπερασμένων «όντων» τό 
ΕΚΕΙΝΟ είναι τό ΜΗ ΟΝ, διότι είναι τό μοναδικό ΕΙΝΑΙ. Διότι μέσα ο' 
αύτό τό "Όλον βρίσκεται κρυμμένη ή συναιώνια καί σύγχρονη άπόρροιά 
του, ή συμφυής άκτινοβολία, ή όποία καθισταμένη περιοδικά Βράχμα 
(άρσενική καί θηλυκή δυναμικότης) έξαπλώνεται ατό έκδηλωμένο Σύ
μπαν. Ό Ναραyυάνα, φερόμενος έπάνω ατά άφηρημένα νερά τού Δια
στήματος (Χώρου), μεταμορφώνεται ατά νερά τής συγκεκριμένης ού
σίας, πού τίθεται σέ κίνηση άπό αύτόν, καί γίνεται ό έκδηλωμένος Λό
γος. 

Οί όρθόδοξοι Βραχμό.νες πού έξεyείρονται έναντίον τών Πανθεϊστών 

καί τών Adwaitas, τούς όποίους όνομάζουν άθέους, είναι άναyκασμένοι 

- έάν ό Μανού έχει αύθεντίαν έπί τού θέματος- νά παραδεχθούν τόν θά
νατο τού Βράχμα, τού Δημιουργού, τής δημιουρyικιϊς c�ύτής θεότητος,

κατά τή λήξη κάθε «αίώνος», άnοτελουμένου άπό έκατόν «θεία χρόνια»,

περίοδος, ή όποία έκφράζεται μέ εναν 1 5ψήφιο άριθμό έτών. Καί ομως,

κανείς άπό τούς φιλοσόφους των δέν έννοεϊ ούτόν τόν «θάνατο», παρά

σάν μιά προσωρινή έξαφάνιση τού πεδίου τής έκδηλωμένης ύπάρξεως,

σάν μιά περιοδική άνάπαυση.
Οί άποκρυφισταί είναι σύμφωνοι μέ τούς Βεδαντίνους Adwaita φιλο

σόφους γι' αύτή τή διδασκαλία. Άnοδεικνύουν τό άδύνατον τής παραδο

χής, έπί τού φιλοσοφικού πεδίου, τής ίδέας τού άnολύτου "Όλου, ώς 

δημιουργούντος, ή άκόμη καί ώς έξελίσσοντος τό «χρυσό αύγό», μέσα 

ατό όποϊο παραδέχονται bτι είσέρχεται yιά νά μετασχηματισθή σέ Βράχ

μα-Δημιουργό, τού όnοίου ή μεταγενέστερη έξάπλωση παράγει τούς 

θεούς καί όλόκληρο τό όρατό Σύμπαν. Λένε, bτι ή άπόλυτη Ένότης η 

Μονάς δέν μnορεϊ νά γίνη μιά άnεραντοσύνη, διότι τό άnέραντο προϋπο

θέτει τήν άπεριόριστη έπέκταση κάποιου πράγματος καί τή διάρκειά του. 

Τό "Έν-Πό.ν, bπως ό Χώρος, πού είναι ή μοναδική νοητή καί φυσική άντι

προσώnευσή του έπάνω ατή yή, ατό πεδίο τής ύπάρξεώς μας, δέν είναι 

άντικείμενο, ούτε ύποκείμενο παρατηρήσεως. ·Άν μπορούσαμε νά ύπο

θέσωμε bτι τό αίώνιο τό άnέραντο "Ό λ ο ν  , ή πανταχού παρούσα Ένό

της (Μονάς), άντί νά ύπάρχη στήν Αίωνιότητα, γίνεται - μέ περιοδικές 

έκδηλώσεις - ενα πολλαπλό Σύμπαν, η μιά πολλαπλή προσωπικότης, 

τότε ή Ένότης αύτή θά έπαυε νά είναι μοναδική. Ό Χώρος δέν είναι 
ούτε «ενα κενό χωρίς bρια», ούτε μιά «περιωρισμένη πληρότης», άλλά 

είναι καί τό ενα καί τό άλλο. Είναι ατό πεδίο τής άπολύτου άφαιρέσεως, 

ή αίωνίως άγνωστη θεότης, ή όποία δέν είναι οδεια (παρά μόνον γιά τά 

περιωρισμένα πνεύματα), άλλά τό άnόλυτο, πού περιέχει bλα bσα ύπάρ

χουν, έκδηλωθέντα ή όνεκδήλωτα. Συνεπώς, είναι τό Ά n ό λ υ τ ο 

Π ο ν . Δέν ύπάρχει διαφορα μεταξύ τής φράσεως τού Χριστιανού Άnο

στόλου « ·Εν αύτώ ζώμεν καί κινούμεθα καί έσμέν», καί τής φράσεως τού 

Ίνδού Rishi, «Τό Σύμπαν ζή μέσα ατό Βράχμαν, έκπορεύεται άπό τό 
Βράχμαν, καί θά έnιστρέψη ατό Βράχμαν». Διότι τό Βράχμαν, τό άνεκδή

λωτον, είναι τό Σύμπαν, καί ό έκδηλωμένος Βράχμας είναι ό Λόγος. Ό 
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θεός τού Άnοστόλου καί τού Rishi είναι ταυτόχρονα ό όρατός καί άόρα

τος Χώρος, ό «αίώνιος Μητέρα-Πατέρας, μέ τά έnτά δέρματα». 

Ή έσωτερική κατήχηση έρωτά: Τί είναι έκείνο πού ύnήρξε, πού 

ύnάρχει καί θά ύnάρχη, εϊτε ύnάρχει Σύμπαν εϊτε όχι, εϊτε ύnάρχουν θεοί 

εϊτε δέν ύnάρχουν; Καί άnαντά: είναι ό Χώρος (τό Διάστημα). 

Δέν άnορρίnτεται ό μόνος καί άγνωστος θεός, ό πάντοτε παρών στή 

Φύση rϊ ή Φύση, άλλά ό θεός τού άνθρωnίνου δόγματος καί ό έξανθρω

nισμένος Λόγος του. Ό άνθρωπος μέ τήν άnέραντη κουφότητά του καί 

τήν κενοδοξία του, κατασκεύασεν ό ϊδιος τόν θεόν του μέ τό ίερόσυλο 

χέρι του, άnό τά ύλικά πού βρήκε στή μικρή έγκεφαλική του ούσία, καί 

τόν έnέβαλε στούς συνανθρώπους του, σάν μιά άμεση άnοκάλυψη τού 

μοναδικού καί μή άnοκαλυφθέντος χώρου. Ό άnοκρυφιστής δέχεται 

τήν άnοκάλυψη ώς έρχομένην άnό θεία, άλλά πεπερασμένα άκόμα όντα, 

άnό έκδηλωθείσες ζωές, άλλά ποτέ άnό τή Μοναδική Ζωή, ή όnοία δέν 

είναι δυνατόν νά έκδηλωθή. Άnό τίς όντότητες αύτές πού όνομάζονται 

πρωταρχικός άνθρωπος, Dhyan - Buddas, Dhyan - Chohans, Rishi, 

Έλοίμ rϊ γυιοί τού θεού, πού έγιναν θεοί γιά τούς άνθρώnους. 

Ή «ούσιώδης Μονάς», ή «ζώσα πηγή τής ζωής», ή «άγνωστη καί άναί

τιος αίτία», είναι τό nιό άρχαίο δόγμα τού Άnοκρυφισμού, άρχαιότερο 

κατά χιλιάδες χρόνια άnό τό «Πατήρ - Αίθήρ» τών Έλλήνων καί Λατίνων. 

Τό ϊδιο συμβαίνει καί γιά τή «δύναμη καί ϋλη», θεωρούμενες σάν δυνά

μεις τού Χώρου, άχώριστες καί άγνωστες άnοκαλύπτριες τού άγνώ

στου». 

Οί άρχαίες θρησκείες τού κόσμου - έξωτερικά βέβαια, διότι ή ρίζα 

τους ιϊ έσωτερική θεμελίωσή τους είναι μία - είναι ή Ίνδική, ή Μαζδαϊκή, 

ή Αίγυπτιακή. "Έπειτα έρχεται ή Χαλδαϊκή, παραφυάς τών προηγουμέ

νως, πού έχει έξαφανισθή όλοκληρωτικά γιά τόν σύγχρονο κόσμο. Άρ

γότερα, φθάνομε στήν Ίουδαϊκή, τής όποίας ή έσωτερική όψη -ή Καβ

βάλλα- άκολουθεί τά ϊχνη τού Βαβυλωνιακού Μαζδαϊσμού καί ή έξωτε

ρική όψη - Γένεση καί Πεντάτευχος - δέν είναι παρά συλλογή άλληγορι

κών παραδόσεων. Τά τέσσερα πρώτα κεφάλαια τής Γενέσεως, όταν δια

βάζωνται μέ τό φώς τού Ζοχάρ, είναι τεμάχια μιάς άνωτάτης φιλοσοφι

κής σελίδας τής Κοσμογονίας. "Άν τά άφήσωμεν στή συμβολική τους 

μεταμόρφωση, δέν είναι παρά ένας μύθος, ένα ένοχλητικό άγκάθι στό 

πλευρό τής Έπιστήμης καί τής Λογικής. 

Ή κατήχηση τού Άποκρυφισμού περιέχει τά έnόμενα σημεία: 

- Ποιό είναι έκείνο, πού είναι nαντοτεινό;

- Ό Χώρος, τό αίωνίως χωρίς όμοιο.

- Ποιό είναι έκείνο, πού ύπήρχε πάντα;

- Τό σπέρμα στή ρίζα.

- Ποιό έπαναλαμβάνεται άενάως;

- Ή Μεγάλη Πνοή.

- 'Υπάρχουν λοιπόν, τρία Αίώνια;

"Όχι, τά τρία άποτελούν "Ένα. Τό άείποτε ύnάρχον είναι ένα. Έκείνο

πού ύπήρχε πάντα, είναι ένα- έκείνο πού άδιάκοπα πηγαινοέρχεται, είναι 

έnίσης ένα. Τούτο είναι ό Χώρος. 
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Τό ένα είναι κύκλος άδιάσnαστος καί χωρίς περιφέρεια, διότι βρίσκε
ται παντού καί δέν είναι σέ κανένα μέρος. Τό ένα είναι τό άnέραντο έnί

nεδο τών κύκλων πού έμφανίζει μιά διάμετρο μόνο κατά τή διάρκεια τών 

μανβανταρικών περιόδων. Τό ένα είναι τό άδιαίρετο σημείο πού δέν βρί

σκεται σέ κανένα μέρος καί διακρίνεται παντού. Είναι ή κατακόρυφη καί 

ή όριζοντία, ό Πατέρας καί ή Μητέρα, ή κορυφή καί ή βάση τού Πατέρα, 
τό δύο άκρα τής Μητέρας, πού δέν συναντώνται ποτέ. 

Είναι τό φώς στό σκοτάδι καί τό σκοτάδι στό φώς. Ή πνοή πού είναι 

αίώνια. Ένεργεί άnό τό έξω nρός τό μέσα, δταν είναι παντού, καί άnό τά 
μέσα nρός τά έξω, δταν δέν είναι πουθενά. Διαστέλλεται καί συστέλλε

ται (έκnνοή καί είσnνοή). "Όταν διαστέλλεται ή Μητέρα διαχέεται καί 

διασκορπίζεται. ·Όταν συστέλλεται, ή Μητέρα άnοσύρεται καί συγκε

ντρώνεται στόν έαυτό της. Αύτό δημιουργεί περιόδους έξελίξεως καί 

διαλύσεως, Μανβαντάρα καί Πραλάγια. Τό σπέρμα είναι άόρατο καί nιj

ρινο. Ή ρίζα είναι δροσερή. Άλλό κατά τή διάρκεια τής έξελίξεως καί 

τού Μανβαντάρα, τό περίβλημά της είναι ψυχρό καί άκτινοβόλο. Ή θερ

μή Πνοή είναι ό Πατέρας, ό όnοίος καταβροχθίζει τόν γόνο τού Στοι

χείου μέ τίς πολυάριθμες όψεις (τά έτερογενή}, καί όφήνει έι<είνα πού 
έχουν μιό μόνον όψη (τό όμογενή). Ή δροσερή Πνοή είναι ή Μητέρα, ή 

όnοία τά συλλαμβάνει, τά σχηματοποιεί, τά γεννά καί τά έnαναφέρει 

στόν κόλπο της, γιό νό τό όναμορφώση κατά τήν αύγή τής ήμέρας τού 
Βράχμα η Μανβαντόρα. 

Γιό νό βοηθήσωμε τόν συνηθισμένο όναγνώστη νό καταλόβη καλύτε
ρα, όφείλομε νά πούμε ότι ή όnόκρυφη έnιστήμη όναγνωρίζει έnτό κο

σμικό στοιχεία. Τέσσερα έντελώς φυσικό καί τό πέμπτο (τόν αίθέρα) 

ήμιϋλικόν. Τό τελευταίο τούτο στοιχείο θό γίνη όρατό στόν όέρα κατά τό 
τέλος τού 4ου Γύρου, γιά νό βασιλεύση κυρίαρχο έnάνω στά ύnόλοιnα 

κατά τή διάρκεια τού 5ου γύρου. Τά ύnόλοιnα δύο είναι άκόμη έντελώς 
πέραν όnό τόν όρίζοντα τής άνθρωnίνης όντιλήψεως. Άλλά θό έμφανι

σθούν σάν προαισθήματα κατά τή διάρκεια τής 6ης καί ?ης φυλής τού 
παρόντος Γύρου, καί θά γίνουν πλήρως γνωστά άντιστοίχως στόν έκτο 

καί τόν έβδομο Γύρο. Τά έnτά αύτό στοιχεία, μέ τά όναρίθμητα ύnοστοι

χεία τους, είναι άnλώς περιωρισμένες τροποποιήσεις καί όψεις τοϋ 

Ένός μοναδικού στοιχείου. 

Ό άναγνώστης πρέπει νά έχη πάντοτε ύπ' όψη του, ότι οί Στροφές 
πού δίδονται στό παρόν έργο, πραγματεύονται μόνο γιά τήν Κοσμογονία 

τού δικού μας πλανητικού συστήματος καί γιά ό,τι είναι όρατό γύρω του, 

ϋστερα όnό μιά ήλιακή Πραλόγια. Οί μυστικές διδασκαλίες, πού όφο
ροϋν στήν έξέλιξη τού παγκοσμίου Σύμπαντος δέν μπορούν νά δοθοιJν, 
διότι δέν είναι δυνατόν νό κατανοηθούν οϋτε καί όnό τό μεγαλύτερα 

πνεύματα τής έnοχής μας. Καί φαίνεται, ότι ύπάρχουν πολύ λίγοι Μύ

σται, άνάμεσα καί ατούς nιό άνώτερους, ατούς όποίους έχει έnιτροπή νά 

έξετάσουν αύτό τό θέμα. Έξαλλου, οί Διδάσκαλοι δηλώνουν καθαρά, ότι 

καί αύτοί οί πιό όνώτεροι Dhyan - Chohans δέν έχουν ποτέ είσδύσει στό 
μυστήρια, πού βρίσκονται πέρα όnό τά όρια ποίJ χωρίζουν τίς μυριάδες 
1e;;ν ήλιακών συστημάτων όπό Έκείνο πού όνομόζεται Κεντρικός· Ηλιος 
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'Έτσι, έκείνο πού δόθηκε, άvαφέρεται μόνον στόν όρατό μας κόσμο, 
ϋστερα άnό μιά «Νύχτα τού Βράχμα». 

Πρίν nαρουσιάσωμε τίς Στροφές τού βιβλίου τού Τζιάν, πού άnοτε
λούv τή βάση αύτού έδώ τού έργου, είναι άνάγκη νά nαρουσιάσωμε 
τρείς θεμελιώδεις έννοιες τής Μυστικής Διδασκαλίας. 

1.·Υπάρχει μία Άρχή, πανταχού παρούσα, αίώνια, άnεριόριστη, άμε
τάβλητη, γιά τήv όnοία είναι άδύνατη κάθε έρευνα, διότι ξεπερνάει τή 
δύναμη τής άνθρώnινης άντιλήψεως. Ή Άρχή αύτή βρίσκεται πέραν 
άnό τόν όρίζοντα καί τήν περιοχή τής σκέψεως, άκατανόητη καί άκατα
νόμαστη. 

Γιά νά έvνοήση καθαρώτερα ό άναγνώστης αύτές τίς ίδέες, ός ξεκι
νήση άnό το άξίωμα, ότι ύnάρχει μία άnόλυτη Πραγματικότης, ή όnοία 
προηγείται άnό κάθε έκδηλωμένο όν. Ή άnέραντη καί αίώνια αύτή Αίτία 
- ή όnοία σχηματοποιείται άσαφώς στό «άσυνείδητο» καί στό «μή δυνά
μενο vά γνωσθή» τής σύγχρονης εύρωnαϊκής φιλοσοφίας - είναι ή ρίζα
χωρίς ρίζα «όλων έκείvωv πού ύnήρξαν, ύnάρχουν καί θά ύnάρξουv
ποτέ». Φυσικά, στερείται κάθε ίδιότητος καί δέν έχει καμμιά σχέση μέ τό 

έκδηλωθέν καί nεnερασμένον όν. Είναι ή «'Οντότης» μάλλον, παρά τό όν 
(στή Σανσκριτική SAT) καί βρίσκεται έξω άnό κάθε έρευνα ή σκέψη.

Αύτή ή «'Οντότης» συμβολίζεται στή Μυστική Διδασκαλία μέ δύο 
όψεις. Άφ' ένός μέ τόν άnόλυτο άφηρημένο χώρο, ό όnοίος άvτιnροσω
nεύει τήν καθαρή ύnοκειμενικότητα, τό μόνο πράγμα τό όnοίο δέν μπο
ρεί ή άνθρώnινη διάνοια νά τό άnοκλείση άnό καμμιά άντίληψη, ούτε νά 
τό συλλάβη καθ' έαυτό. Άφ' έτέρου, μέ τήν άnόλυτη άφηρημένη Κ ί -
v η σ η , ή όnοίο άντιnροσωnεύει τήν άnεριόριστη Συνείδηση. Οί φιλόσο
φοι τής Δύσεως άnέδειξαν ότι μάς είναι άκατανόητη ή συνείδηση χωρίς 
τή μεταβολή, καί ότι ή κίνηση είναι τό καλύτερο σύμβολο τής μεταβολής, 
τό ούσιαστικό χαρακτηριστικό της. Ή τελευταία αύτή όψη τής μοναδικής 
Πραγματικότητος συμβολίζεται έnίσης μ� τόν όρο, «·Η Μεγάλη Πνοή» 
καί τό σύμβολο αύτό είναι άρκετά έκφραστικό. 

'Ώστε τό πρώτο θεμελιώδες άξίωμα τής Μυστικής Διδασκαλίας είναι 
τό μεταφυσικό αύτό μοναδικό 'Απόλυτον ΕΙΝΑΙ, τό όnοίον ή πεπερασμέ
νη άντίληψη συμβολίζει μέ τή θεολογική Τριάδα. 

Ό φιλόσοφος Σπένσερ τελευταίως έτροnοnοίησε τόν 'Αγνωστικισμό 
του, μέχρι τού σημείου, νά βεβαιώνη ότι ή φύση τής «Πρώτης* Αίτίας», 
τήν όnοία ό άnοκρυφιστής λογικώτερα έξάγει άnό τήν 'Αναίτια Αίτία, τό 
«Αίώνιον» καί τό «'Άγνωστον», μπορούσε νά είναι ούσιωδώς ή ίδια μέ τή 
Συνείδηση, πού έχει τήν πηγή της έν ήμίν. Μέ άλλα λόγια, ότι ή άnρόσω
nη Πραγματικότης, ή όnοία είσχωρεί στόν κόσμον, είναι τόν καθαρόν vo-

• Ή λέξη «πρώτη» προϋποθέτει κατ' άνάγκην κάτι, τό όnοίον, «έγεvνήθηκε

πρώτο», τό «πρώτον έν τώ χώρ�, τώ χρόν� καί τή τάξει», έnομένως πεπερασμένο 

καί nεριωρισμένο. Τό «πρώτον» δέν μπορεί νά είναι 'Απόλυτον, διότι άnοτελεί μιά 

έκδήλωση. Γι' αύτό, ό 'Ανατολικός 'Αποκρυφισμός όνομάζει τό Άφηρημένον 

'Όλον «Μοναδική άναίτια αίτία», «Ρίζα χωρίς ρίζα», καί περιορίζει τήν «Πρώτη Αί

τία» στόν Λόγο, μέ τήν έννοια πού δίνει στόν Λόγο ό Πλάτων. 



'989 Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 229 

Jύμενον τής σκέψεως. Αύτό τό πρός τά έμπρός βήμα του τόν φέρνει 

1λησιέστερα πρός τήν έσωτερική καί τή Βεδαντίνη διδασκαλία. 

Τό Παροβράχμαν (ή μοναδική Πραγματικότης, τό 'Απόλυτον), είναι τό 

πεδίον τής άπολύτου Συνειδήσεως, δηλ. ή ούσίο πού είναι έξω άπό κάθε 

σχέση μέ τή συμβατική ϋπαρξη. Άλλά μόλις βγούμε μέ τή σκέψη έξω 

άπό τήν άπόλυτη άρνηση τού Παραβράχμον, φανερώνεται ή δυοδικότης 

στήν άντίθεση Πνεύματος κοί Ύλης, 'Υποκειμένου καί 'Αντικειμένου. 

Πρέπει νά θεωρηθούν τό Πνεύμα κοί ή 'Ύλη, όχι σάν άνεξάρτητες πραγ

ματικότητες, άλλά σάν δυό έδρες η όψεις τού 'Απολύτου (Ποραβράχ

μον), οί όποίες άποτελούν τή βάση τού περιωρισμένου όντος. 'Υποκει

μενικού ή 'Αντικειμενικού. 

'Ώστε τό έκδηλωμένο Σύμπαν περιέχει τή δυαδικότητα, ή όποίο είναι 

ή ούσία τής ύπάρξεώς του. 'Εκείνο πού συνδέει τό πνεύμα μέ τήv ϋλη, τό 

ύποκείμενο μέ τό άvτικείμενο, όνομάζετοι στόν 'Αποκρυφισμό Φοχάτ 

(Fohat). Είναι ή «γέφυρα», διά τής όποίος οί «ίδέες» πού ύπάρχουv στή 

«θείο Σκέψη», έντυπώνοντοι στήν κοσμική ούσίο σάν «Νόμοι τής Φύσε

ως». Το Fohat είναι ή δυναμική έvέργειο τής κοσμικής Ίδέας, ή δύναμη 

πού διευθύνει κάθε έκδήλωση τής θείος Σκέψεως, πού διαβιβάζεται μέ 

τούς Dhyaπ - Chohans, τούς άρχιτέκτονος τού όροτού κόσμου. Fohat 

είναι 6 μυστηριώδης σύνδεσμος μεταξύ Πνεύματος καί 'Ύλης, ή ζωογο

νούσα Άρχή, πού ήλεκτρίζει κάθε ότομο στή ζωή. 

Μετά τήν ϋπαρξη μιας· Αρχής, ή Μυστική Διδασκαλία βεβαιώνει: 

2. Τήν οίωνιότητα τού Σύμπαντος ώς άπέραντου πεδίου, όπου άπει

ράριθμα Σύμπαντα έκδηλώνονται καί έξαφονίζονται άδιάκοπα, όνομοζό

μενο «έκδηλωμένα άστρα» καί «Σπινθήρες τής αίωvιότητος». Ή έμφάvι

ση καί έξαφάνιση τών κόσμων είναι σάν τήν κανονική διαδοχή πλημμυρί

δας κοί άμπώτιδος. 

Ή δεύτερη αύτή βεβαίωση τής Μυστικής Διδασκαλίας είναι ό άπόλυ

τα παγκόσμιος χαρακτήρ τού Νόμου τής Περιοδικότητας, τής πλημμυρί

δας καί άμπώτιδος, τής άνοπτύξεως κοί παρακμής, όπως παρετήρησε 

καί έσημείωσε ή φυσική έπιστήμη σ' όλες τίς περιοχές τής Φύσεως. 

Ή έναλλαγή ήμέρας καί νύχτας ζωής καί θανάτου, ϋπνου καί έγρη

γόρσεως, είναι γεγονότα τόσο κοινά, τόσο τελείως καί άνεξαιρέτως πα

γκόσμια, ώστε βλέπομε σ' αύτήv έναν άπό τούς θεμελιώδεις Νόμους τού 

Σύμπαντος. 

Ή Μυστική Διδασκαλία βεβαιώνει άκόμη: 
3. Τήν θεμελιώδη ταυτότητα όλων τών ψυχών μέ τήv παγκόσμια

Ύπερ-Ψυχή, ή όποία είναι καί αύτή μιά όψη τής όγvωστης Ρ ί ζ α ς , καί 

τήν άναγκαστική διάβαση κάθε ψυχής διά τού Κύκλου τών ένσαρκώσε

ων, σέ όρμονία μέ τόν Κυκλικό καί Καρμικό Νόμο, κατά τή διάρκεια όλο

κλήρου τής περιόδου. Συνεπώς δέν μπορεί νά ύπάρξη μία άνεξάρτητη 

συνειδητή ϋπαρξη, πρίν ό σπινθήρας πού προέρχεται άπό τήv 'Υπέρ-Ψυ

χή, περάση άπό όλες τίς μορφές τού φαινομενικού κόσμου καί άπαιτ11ση 
τήν άτομικότητα, τόσο μέ φυσική ώθηση, όσο καί μέ άτομικές προσπά

θειες, οίκειοθελείς κοί άποφασιστικές, πού τροποποιούνται οπό τούς 
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περιορισμούς τού Κάρμα, άνεβαίνοντας όλους τούς βαθμούς τής έξελί

ξεως. 
Ή βασική διδασκαλία τής έσωτερικής φιλοσοφίας δέν παραδέχεται 

διακρίσεις καί είδικά χαρίσματα γιά τόν άνθρωπο, έκτός άπό έκείνες πού 

κερδίζονται άπό τό Έγώ, ϋστερα άπό προσωπικές προσπάθειες καί προ

σωπική άξία κατά τή διάρκεια μακράς σειράς έπανεσαρκώσεων. Έν τού

τοις, οί ψυχικές, πνευματικές καί φυσικές έναλλαγές - στό πεδίο τής 

έκδηλώσεως καί τής μορφής - θεωρούνται άπατηλές καί όφειλόμενες 

στή μάγια όλοκλήρου τής έκδηλώσεως, ή όποία δέν είναι παρά φαινομε

νική καί προσωρινή, τίποτε περισσότερο άπό μιά έφήμερη άπάτη τών αί

σθήσεων. 

Ό Σπένσερ, ό όποίος - καθώς ό Σοπενχάουερ καί ό Χάρτμαν - προ

βάλλει μόνον μιά όψη τής άρχαίας έσωτερικής φιλοσοφίας, καί άπό 'κεί 

μεταφέρει τούς άναγνώστες του στήν ψυχρή όχθη τής άγνωστικής 

άπελπισlας, διατυπώνει ώς έξης τό μέγα μυστήριο: «·Ό,τι μένει άμετά

βλητο σέ ποσότητα, άλλά πάντοτε μεταβλητό σέ μορφή, κάτω άπό τίς αί

σθητές φαινομενικότητες, τίς όποίες μάς παρουσιάζει τό Σύμπαν, είναι 

μία άγνωστη δύναμη, πού δέν μπορεί νά γίνη γνωστή, ή όποία είναι χωρίς 

όρια, άπέραντη στόν χώρο καί χωρίς άρχή καί τέλος στόν χρόνο». Καί 

συνεχίζει ή Η.Ρ.Β.: «Μόνον ή τολμηρή θεολογία - ούδέποτε ή έπιστήμη 

η ή φιλοσοφία - έπιζητεί νά καταμετρήση τό άπειρο καί νά άποκαλύψη 

τό άπύθμενο, πού δέν μπορεί νά γνωσθή». 

"Όταν ό άναγνώστης άντιληφθή καθαρά τίς θεμελιώδεις αύτές άρ

χές, έπάνω στίς όποίες στηρίζεται ή Μυστική Διδασκαλία, καί συνειδητο

ποιήση τό φώς πού ρίχνουν σέ κάθε πρόβλημα τής ζωής, ή άλήθειά τους 

θά τού φανή τόσο προφανής, όσον ό 'Ήλιος στόν Ούρανό. 

Οί έπτά Στροφές τού Τζιάν, πού δίδονται σ' αύτό τόν τόμο, δέν περι

γράφουν όλόκληρη τήν ίστορία τής κοσμικής έξελίξεως, άλλά δίνουν 

τόν άλγεβρικό τύπο αύτής τής έξελίξεως. 

Περιγράφουν τά έπτά μεγάλα στάδια τής πορείας τής έξελίξεως, γιά 

τά όποία μιλούν οί Πουράναι ώς 7 Δημιουργίες καί ή Βίβλος ώς 7 'Ημέ

ρες Δημιουργίας. 

Ή α· στροφή περιγράφει τήν κατάσταση τού Μοναδικού 'Όλου κατά 

τή διάρκεια τής Πραλάγια, πρίν άπό τήν α· δόνηση τής άφυπνιζομένης 

έκδηλώσεως. Μιά τέτοια κατάσταση, μόνον συμβολικά μπορεί νά παρα

σταθή. Είναι άδύνατον νά περιγραφή. Διότι, έπειδή είναι ή κατάσταση 

τού καθ' έαυτού ΆΑπολύτου, δέν μπορεί νά έχη καμμιά άπό τίς είδικές . 

ίδιότητες, οί όnοίες χρησιμεύουν γιά τή θετική περιγραφή τών άντικει

μένων. Γι' αύτό, μόνον μέ άρνητικό συμβολισμό μπορεί νά παρασταθή. 

Ή β' στροφή περιγράφει μιά κατάσταση, ή όποία - ίδίως γιά ένα 

πνεύμα τής Δύσεως - είναι πολύ κοντά σ' έκείνην πού πραγματεύεται ή 

α· στροφή. Πρέπει v' άφήσωμε στήν ένόραση καί τίς άνώτερες ίκανότη

τες τού άναγνώστου τήν προσπάθεια νά συλλάβη, όσο μπορεί, τήν έν

νοια τών χρησιμοποιουμένων άλληγορικών φράσεων. Οί στροφές αύτές 

άπευθύνονται μάλλον στίς έσωτερικές δυνάμεις, παρά στήν κοινή άντί

ληψη τού φυσικού έγκεφάλου. 
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Ή γ· στροφή περιγράφει τήν έκ νέου άφύπνιση τού Σύμπαντος στή 

ζωή, μετά τήν Πραλάγια. Δείχνει τήν άνάδυση τών Μονάδων άπό τήν κα

τάσταση τής άπορροφήσεώς τους μέσα στό 'Έ ν α . ΕΊναι τό πρώτο καί 

ύψηλότερο στάδιο στή διαμόρφωση τών κόσμων. Ό δρος «Μονάδα» 

μπορεί νά έφαρμοσθή τόσο στό εύρύτατο ήλιακό σύστημα, δσο καί στό 

πιό μικρό άτομο. 

Ή δ' στροφή έκθέτει τή διαφοροποίηση τού σπέρματος τού Σύμπα

ντος στήν έπταδική 'Ιεραρχία τών συνειδητών θείων Δυνάμεων, οί 

όποίες ε1ναι δρώσες έκδηλώσεις τής μιας ύψίστης ένεργείας. ΕΊναι οί 

Χύτες, οί προπλάστες, οί δημιουργοί δλου τού έκδηλωμένου Σύμπαντος, 

τού δίνουν μορφή καί τό καθοδηγούν. ΕΊναι τά νοήμονα δντα, τά όποία 

διευθετούν καί έλέγχουν τήν έξέλιξη, ένσωματώνοντας στούς έαυτούς 

των τίς έκδηλώσεις τού μοναδικού Νόμου, τίς όποίες γνωρίζομε σάν 

«Νόμους τής Φύσεως». ΕΊναι γνωστοί μέ τό δνομα Dhyan Chohans, αν 

καί κάθε όμάδα έχει τήν ίδιαίτερη όνομασία της στή Μυστική Διδασκα
λία, στήν όποία τό στάδιο αύτό τής έξελίξεως όνομάζεται «Δημιουργία 

τών θεών». 

Ή ε· στροφή περιγράφει τήν πορεία τού σχηματισμού τού κόσμου. 

Στήν άρχή παρουσιάζεται ή διάχυτη κοσμική ϋλη, έπειτα ό πύρινος στρό

βιλος, πρώτο στάδιο στόν σχηματισμό ένός νεφελώματος. Τό νεφέλωμα 

συμπυκνούται καί άφού περάση άπό διάφορους σχηματισμούς, σχηματί

ζει ένα 'Ηλιακό Σύστημα, μιά πλανητική άλυσίδα, η έναν άπλό πλανήτη, 

άναλόγως τής περιπτώσεως. 

Ή στ· στροφή δείχνει τά έπόμενα στάδια τού σχηματισμού ένός «Κό
σμου» καί περιγράφει τήν έξέλιξή του, μέχρι τής τετάρτης μεγάλης πε

ριόδου του, πού άντιστοιχεί σ' αύτή τήν όποία ζούμε σήμερα. 

Ή ζ' στροφή συνεχίζει αύτή τήν ίστορία καί χαράζει τήν κάθοδο τής 

ζωής μέχρι τής έμφανίσεως τού άνθρώπου. 
Έδώ σταματάει ό Πρώτος Τόμος τής Μυστικής Διδασκαλίας. 

Ή άνάπτυξη τού άνθρώπου, άπό τήν πρώτη του έμφάνιση έπάνω στή 

γή, κατά τόν Γύρο τούτον, μέχρι τήν κατάσταση, στήν όποία τόν βρίσκου

με σήμερα, άποτελεί τό άντικείμενο τού Δευτέρου Τόμου. 
"Ας σημειωθή, δτι δέν δίδεται, παρά ένα μόνο μέρος άπό τίς έπτά 

Στροφές, διότι όλόκληρο τό κείμενο δέν θά ήταν κατανοητό άπό κανέ

ναν. Καί οϋτε ή συγγραφεύς τών σελίδων αύτών - η μάλλον, ή ταπεινή 

συντάκτις τού έργου τούτου - θά τίς έννοούσε. 
Ό μή θεόσοφος άναγνώστης μπορεί - όν τού άρέση - νά θεωρήση 

δλα δσα άκολουθούν σάν ένα μύθο, η σάν ένα άναπόδεικτο ρεμβασμό 

όνειροπόλου, η σάν κάποια καινούργια ύπόθεση, ή όποία έρχεται νά 

προστεθή στίς ύπόρχουσες όλων τών έποχών. 

'Απόδοση Κ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 
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ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣ!Σ 

'Εκατομμύρια άνθρώπων πιστεύουν: 

- ότι ύπάρχει μεγάλο απόθεμα καλωσύνης στήν άνθρωπότητα.

- ότι ή άνθρώπινη όικογένεια εΤναι ίκανή νά ζήση μέ είρήνη καί κα-

λές σχέσεις.

- ότι οί καλές σχέσεις μεταξύ λαών καί έθνών εΤναι τό κλειδί τής

ένότητος καί τής παγκοσμίου είρήνης,

- ότι ή άσκηση τής καλής θελήσεως εΤναι τό κλειδί γιά τίς καλές

σχέσεις,

- ότι ή έκ τής καλής θελήσεως ένέργεια έδραιώνει τήν είρήνη, δι

καιοσύνη καί πρόοδο γιά τήν άνθρωπότητα.

καί θέλουν: 

- νά έφαρμόζουν τήν καλή θέληση σ' όλες τίς σχέσεις, στίς καθημε

ρινές έργασίες των καί δραστηριότητες πρός όλα τά έθνη, φυλές,

θρησκείες καί κοινωνικές όμάδες,

- νά ύποστηρίζουν καί νά βοηθούν όσους, άπό θέσεις εύθύνης καί

έπιρροής, χρησιμοποιούν τήν καλή θέληση, άντί τής δυνάμεως καί

τοϋ έξαναγκασμοϋ,

- νά ένθαρρύνουν καί νά διαδίδουν τήν παραδοχή τής καλής θελή

σεως, έργαζόμενοι ό καθένας στόν κύκλο του.

(Άπό τό AMERICAN THEOSOPHIST) 

Άρχαία 'Ελληνική Σοφία 

Σωκράτης έρωτηθείς ύπό τινος, τί όριστόν έστι τών μαθημάτων, έφη· 

τό άπομαθείν τά κακά. 

Δημάδης ό ρήτωρ έρωτηθείς ύπό τινος, τί ή γή βαρύτερον βαστάζει; 

έφη· 

όνθρωπον άπαίδευτον. 

Διογένης δεινόν έλεγεν, εί οί μέν άθληταί καί οί κιθαρωδοί γαστρός 

καί ήδονών κρατοϋσιν, οί μέν τής φωνής χάριν, οί δέ τοϋ σώματος 

σωφροσύνης δέ ένεκα ούδείς ... 

Λόγων άπορρήτων έκφοράν μή ποιοϋ. 

Μελέτα τό πάν. Έριν μίσει. 

Όμόνοιαν δίωκε. Αίσχύνην φεϋγε. 

Περίανδρος 
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ΕΝΤΟ ΠΑΝ 

Δημ. Α. Ίωαννίδη 

Τό περίφημο αύτό ρητό τών άλχημιστών - τών φιλοσόφων άλχημι

στών, νά έξηγούμεθα - φέρεται γραμμένο μέσα σ' ένα σχήμα κυκλικό, 

πού τόν κύκλο άποτελεί ένα φίδι, τό όποίο παριστάνεται σάν νά δαγκώνη 

τήν ούρά του. Είναι ό «ούροβόρος όφις» (πού, καθώς ξέρουμε, άποτελεί 

καί τό περίγραμμα τού έμβλήματος τής θεοσοφικής 'Εταιρίας). 

Στό ρητόν αύτό, γιά συντομία ίσως, καθώς cλλοτε συνήθιζαν νά γρά

φουν περιληπτικά, μέ άποφθέγματα, έχουν παραλείψει τό ρήμα, πού δί

χως άλλο είναι τό ρήμα ι:;στί. "Έν τό πάν έστί, λοιπόν. 

Σάν τί όμως θά ήθελαν άραγε νά πούν μέ τό ρητόν αύτό καί τό συμβο

λικό του περίγραμμα οί άλχημισταί; 

Οι φιλόσοφοι άλχημισταί, καθώς ξέρουμε, ήσαν πολύ σκοτεινοί, πολύ 

έnιφυλακτικοί στούς συμβολισμούς τους, έτσι πού είναι πολύ δύσκολο 

νά τούς άποκρυπτογραφήσουμε γιά νά δούμε τί θέλουν νά πούν. Ή κε

ντρική τους άσχολία ήταν τό μεγάλο τους έργο, μέ τή φιλοσοφική λίθο, 

μέ τό έλιξήριο, μέ τά μέταλλα ... Είναι έννοιες στίς όποίες δέν ήμπορού

με νά μπούμε βαθειά, γαιτί μάς λείπει τό ποθητό κλειδί. "Αν καί μάς έχει 

δώσει ό περίφημος Raymondus Lullus τήν «Clavicula» του ... Μά κι' αύτή 

είναι γεμάτη άπό άλληγορίες ... 

'Εκείνο όμως πού ή μπορούμε νά ξέρουμε μέ βεβαιότητα είναι πώς οί 

άσχολίες τών άλχημιστών ήταν πνευματικές. Γι' αύτό καί τίς κρυπτογρά

φησαν μέ τόση φροντίδα κατά τή συνηθισμένη μέθοδο όσων ήσαν μεμυ

ημένοι στά μυστικά τής Φύσεως καί τού πνεύματος- τού πνεύματος, πού 

είναι τό νεώτερο, άλλά καί τό λαμπρότερο παιδί Της. Τίς κρυπτογράφη

σαν σέ μύθους, σέ άλληγορίες, σέ σύμβολα, σέ ρητά. Άπό αύτή καί 

μόνη, τήν τόσο έπιμελημένη κρυπτογράφησι φαίνεται καθαρά, καθώς θά 

δούμε καί πάρα-κάτω, πώς οί ίδέες τους ήσαν πνευματικές, πού μόνο σέ 

άγνούς στήν καρδιά καί δίκαιους μπορούσαν νά λέγωνται καί νά τούς δί

δεται τό κλειδί, έάν ήσαν ίσχυροί στό νοϋ καί δέν είχαν φόβους, προλή

ψεις, φανατισμό. 

"Άς έξετάσουμε λοιπόν τώρα άν μπορούμε νά καταλάβουμε σάν τί 

ηθελαν νά nούν μέ τό «έν τό πάν». Στό βάθος βέβαια δέν είναι δυνατό νά 

προχωρήσουμε, καθώς εϊnαμε. 'Εκείνο πού θά μπορούσαμε θά ήτο ϊσως 

νά σχηματίσωμε μία γενική άντίληψι yιά τό ρητό, μία άντίληψι έξωτερική 

θά έλεγε κανείς. 

Στά κοσμογονικά άναφέρεται, καθώς πολλοί τό νομίζουν; Άσφαλώς 

όχι, yιαιί γιά έκείνα είχαν ένα άλλο ρητό, χωρίς μάλιστα νά τό συνοδεύη 

κανένας συμβολισμός όπως έδώ. ΕΤχαν ένα ρητό πού άnό πολλούς έχει 

συγχυστή, έnειδή ι<άnως μοιάζει μ' αύτό πού μελετούμε τώρα, μέ τό «έν 

τό πάν». 

Πρόκειται γιά τό ρητό πού έχει άnοδοθεί στόν μυθικό Έρμή τόν Τρι

σμέγιστο -καί τί δέν τοϋ έχει άnοδοθή- πού εΤναι τό «·Έν καί Πάν». 
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Αύτό λοιπόν τό «"Εν καί Πάν», είναι φανερό, πολύ φανερό, πώς όνο

φέρεται στά κοσμογονικά αϊτια, στίς κοσμογονικές άρχές. «"Εν» είναι ή 

μία άρχή καί «Πάν» ή άλλη. Καί γραμματικώς άλλωστε ό σύνδεσμος 

«καί», πού είναι σύνδεσμος συμπλεκτικός, συνδέει καθώς ξέρουμε πά

ντοτε δύο διαφορετικές έννοιες. Τό ότι άναφέρεται στά κοσμογονικά 

φαίνεται καθαρά, γιατί αύτό τό "Εν καί Πάν, έτσι μέ κεφαλαία, περιλαμ

βάνεται στό μυστικό -καθώς λένε- ϋμνο τού Έρμού, πού λέγει: «·Ανοι

γήτωσαν οί ούρανοί καί οί άνεμοι σιγησάτωσαν, πόσοι μου αί δυνάμεις 

άνεστάτωσαν τό Πάν καί τό "Έν». 

Ήξευρε λοιπόν καλά τί έλεγε έκείνος πού τό έγραψε, γιατί άναφέρε

ται στά κοσμογονικά αίτια πού είναι δ ύ ο . Ήταν «αίνος» πρός τίς θείες 

δημιουργικές άρχές, πού οί Πυθαγόρειοι ώνόμαζαν Μονάδα καί Δυάδα. 

Πάλιν όμως ξεφύγαμε άπό τό θέμα μας. "Ας ξαναγυρίσουμε σ' αύτό. 

Στό «έν τό πάν». Δέν άναφέρεται λοιπόν αύτό τό ρητό στά κοσμογονικά, 

άλλά σέ πνευματικά ζητήματα καί πάει νά πή, καθώς νομίζουμε, τουλάχι

στον, ό τ ι έ ν α ε ί ν α ι τ ό ά π α ν τ ο , τ ό ό π ο ί ο π ρ έ π ε ι ν ά 

ά π α σ χ ο λ ή  τ ό ν  μ ύ σ τ η .  

Ποιό όμως είναι αύτό τό άπαντο, αύτό τό «πάν», πού είναι ένα, μονα

δικό; Ποιός ήταν ό μοναδικός σκοπός τού κάθε μύστου; Τί άλλο άπό τήν 

πνευματική του άπολύτρωσι; Άπό τήν πνευματική του έλευθερία; Άπό 

τό ξεκόλλημά του άπό τήν άγκαλιά τής ϋλης; Άπό τό ξαγκίστρωμά του 

άπό τόν άδυσώπητο «κύκλο» τών γεννήσεων στή Γη; Ό «όφις», πού όταν 

είναι σκοτεινός σημαίνει τό γήινο καί πού περιβάλλει σφικτά τό ρητό 

μας, αύτό δέν είκονίζει; Δέν συμβολίζει τίς δυνάμεις τίς γήινες πού 

έμποδίζουν τό πνεύμα νά φύγη, νά πετάξη; Καί πού όταν τό πνεύμα τού 

μύστου γίνη άγνό καί φωτεινό ξεπερνάει τόν κλοιό, τό σφικταγκάλιασμα 

τής ϋλης, τής Γης, πού παιδί της είναι τό μαύρο φίδι; 

Αύτό τό «έν τό πάν», δέν τό έχει πή καί ό Ίησούς μέ άλλα βέβαια λό

για; "Όταν έλεγε στή Μάρθα τήν άδελφή τού Λαζάρου -καθώς γράφει ό 

εύαγγελιστής Λουκάς- «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς καί τυρβάζεις περί 

πολλά. Ένός δέ έστι χρεία», αύτό δέν έννοούσε; 

Είναι χαρακτηριστική ή σκηνή πού μάς περιγράφει ό εύαγγελιστής (ι· 

38-41 ). "Όταν ό 'Ιησούς πήγε στό σπίτι τού Λαζάρου -είναι έκείνος στόν

όποίον άργότερα έδωσε τή ζωή- ή Μάρθα «περιεσπάτο περί πολλήν δια

κονίαν», ένώ ή άδελφή της ή Μαρία «παρακαθήσασα παρά τούς πόδας

τού 'Ιησού ήκουε τόν λόγον αύτού». Σάν λοιπόν ή Μάρθα ήλθε καί παρε

πονέθη στόν 'Ιησού ότι ή Μαρία τήν άφισε μόνη στίς δουλειές τού σπι

τιού, τότε ό 'Ιησούς τής είπε τό πάρα-πάνω καί πρόσθεσε χαρακτηριστι

κά: «Μαρία δέ τήν άγαθήν μερίδα έξελέξατο, ητις ούκ άφαιρεθήσεται

άπ' αύτής»."Η άγαθή μερίδα ήσαν τά λόγια τού Ίησού, πού σάν τά κάμει

βίωμά του ό άνθρωπος, ήμπορούν νά όδηγήσουν τό πνεύμα του στή βα

σιλεία τών Ούρανών. Καί όχι μόνον οί άσχολίες μέ τά κοινά πράγματα.

"Ένα λοιπόν ήταν τό απαντο γιά τόν μύστη, «ένός έστι χρεία» - «έν τό 

πάν». Ή κληρονομία τής βασιλείας τών Ούρανών, ή άπαλλαγή του άπό τό 
μακρύχρονο τροχό τών γεννήσεων. Ή άπολύτρωσί του άπό τήν ϋλη. Ή 
πνευματική του έλευθερία. 
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θΕΟΣΟΦΙΑ 

· Από τούς Νεοπλατωνικούς έως τήν Μπλαβάτσκυ

Κωστή Ν. Μελισσαρόπουλου 

Ή ίδρύτρια τής θεοσοφικής 'Εταιρίας 'Έλενα Πετρόβνα Μπλαβά
τσκυ, έπεξηγώντας τόν όρο «θεοσοφία», λέγει ότι, όπως «θεογονία» εί
ναι ή γενεαλογία τών θεών, έτσι «θεοσοφία» είναι ή σοφία τών θεών, 
δηλαδή τών θείων 'Όντων. 'Ώστε θεοσοφία δέν είναι ή σοφία τού θεού, 
άλλά ή θεία Σοφία, πού κατέχουν τά θεία 'Όντα, ή Γνώσις, τήν όποίαν 
κατέχουν περί τών θείων πραγμάτων οί μεμυημένοι. 

Ό 'Ελληνικός όρος «θεοσοφία» καθιερώθηκε ϊόν Γ' αίώνα μετά Χοι
στόν άπό τούς νεοπλατωνικούς φιλοσόφους ('Αμμώνιο Σακκό καί τούς 
μαθητάς του Πλωτίνο, Πορφύριο, Ίάμβλιχο), οί όποίοι 'ίδρυσαν τό έκλε
κτικό θεοσοφικό σύστημα. 'Αλλά ό Διογένης Λαέρτιος άποδίδει τόν όρο 
«θεοσοφία» στόν Αίγύπτιο ίερέα Πότ-Άμών, πού έζησε τόν Δ' αίώνα 
πρό Χριστού. Τό έκλεκτό θεοσοφικό σύστημα τών νεοπλατωνικών δε

χόταν τήν ϋπαρξη μιός ύπερτάτης θείας Ούσίας, πού είναι άπρόσιτη 

ατόν άνθρώπινο νού, άπό τήν όποία άπέρρευσε κάθε όρατή καί άόρατη 

ϋπαρξη. Δεχόταν έπίσης ότι ό άνθρωπος είναι άθάνατος καί δεκτικός 

άπείρου τελειοποιήσεως. 'Ότι μέ τήν άγvότητα τής ζωής του μπορεί νά 

μυηθή στά θεία Μυστήρια καί νά γνωρίση τή λειτουργία τού σύμπαντος 

καθώς καί τήν πραγματική φύση τού άνθρώπου, δηλαδή τό μακρόκοσμο 

καί τό μικρόκοσμο. Αύτά έπρέσβευε τό έκλεκτικό θεοσοφικό σύστημα 
τών νεοπλατωνικών. 

'Αλλά πολύ npiv άπό τήν καθιέρωση τού όρου, εϊτε άπό τόν Πότ-Ά

μών, εϊτε άπό τούς νεοπλατωνικούς, ή θεοσοφία, δηλαδή ή γνώσις τών 

σοφών περί τών θείων πραγμάτων, άποτελούσε τήν έσωτερική διδασκα

λία τών Μυστηρίων. Τί ήσαν τά Μυστήρια τής άρχαιότητος; Δέν είναι δυ

νατόν νά έχωμε αύθεντική άπάντηση. Γνωρίζομε μόνον ότι Μυστήρια 

λειτουργούσαν σέ πλείστες χώρες τής άρχαιότητος καί ότι έπέσυραν τό 

σεβασμό τών σοφών. 'Υπήρχαν Μυστήρια 'Ινδικά, Κινεζικά, Αίγυπτιακά, 

'Ιουδαϊκά, Φρυγικά, Μιθραϊκά. Άπό τά 'Ελληνικά γνωστότερα είναι τά Μι

νωϊκά, τά Καβείρια, τά 'Ορφικά, τά Δελφικά, τά 'Ελευσίνια. Μερικοί πα

ρουσιάζουν τά άρχαία Μυστήρια σάν μιά χονδροειδή άπάτη τών ίερέων 

σέ βάρος τών άφελών. Άπό τό σεβασμό όμως πού μιλούν γι' αύτά οί άρ-

χαίοι σοφοί, ό άνεπηρέαστος άπό τά ύλιστικά ρεύματα η τή θρησκευτική 

προκατάληψη έρευνητής μπορεί νά άντιληφθή τήν ήθική καί ψυχουργι

κή άποστολή τους, καθώς καί τή σοφία πού περιείχαν. 

Σκοπός τών Μυστηρίων ήταν νά χειραγωγήσουν τήν άνθρώπινη ψυχή 

στήν πορεία τής τελειοποιήσεώς της. Νά μυήσουν όσους είχαν καθαρή 

σκέψη, άψογη ήθική καί άγνές προθέσεις, στίς άλήθειες τής Φύσεως 

πού τίς έγνώριζαν τά θεία 'Όντα, «οί σοφοί περί τά θεία, οί θεοφιλείς καί 

έγγύς θεών οίκούντες». Καί τούτο, διότι ή γνώσις τών θείων νόμων, δέν 

έγκατέλειψε ποτέ τούς άγαπημένους τών θεών. 'Αλλά ή «Θεία Γνώσις» 
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δέν ήταν δυνατόν νά είναι φανερή καί προσιτή στούς πολλούς. Οί μεμυ

ημένοι τήν έφύλαγαν προσεκτικά στό βάθη τών Τελεστηρίων, στά άδυτα 

τών Μυστηρίων, γιά νά μή βεβηλωθή άπό τούς άνάξιους νά τήν άτενί

σουν. 
Τά άρχαϊα Μυστήρια, καθώς καί οί Πυθαγόρειοι, οί Νεοπλατωνικοί, οί 

Γνωστικοί, οί Άλχημισταί, οί Ναίται καί οί Ροδόσταυροι, έγνώριζαν πολύ 

καλά τή θεοσοφία καί αύτήν άκριβώς έδίδασκαν, μέ διαφορετικές βέ

βαια κάθε φορά έκφράσεις, προσεκτικοί πάντοτε κατά τόν αύστηρότερο 

τρόπο, ώστε νά μή μεταδοθή ή θεία Σοφία σέ άνέτοιμους νά δεχθούν τό 

έκτυφλωτικό φώς της. 

Ή "Ελενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ, ίδρύοντας τό 1875 τή θεοσοφική 

·Εταιρεία έκανε μιά πρωτότυπη τολμηρή προσπάθεια, έναν πειραματισμό

προσαρμοσμένο στόν αίώνα τής διαδόσεως τών φώτων. 'Ανέσυρε τή

θεοσοφία άπό τά βάθη τών Μυστηρίων καί τήν έφερε στό προσκήνιο

τής ζωής. Τήν προσέφερε μέ έμπιστοσύνη σέ όλόκληρη τήν άνθρωπό

τητα. Άνεσήκωσε μέ άγνά χέρια τόν πέπλο τής Ίσιδας καί τό μυστικό

Φώς έλαμψε στόν κόσμο. ·Εγκρέμισε μέ στιβαρά χέρια τούς φραγμούς

έπιφυλακτικότητος, πού κρατούσαν άπόκρυφα τά μυστικά τών θείων νό

μων άπό τό πολύ πλήθος. Καί ένώ άλλοτε ή άρχαία Σοφία- ή άπόκρυφη

Γνώσις - έδίδετο μέ τό σταγονόμετρο στά άδυτα τών Μυστηρίων, τήν

προσέφερε τώρα ή Μπλαβάτσκυ, μέ τά θεοσοφικά συγγράμματά της, σέ

μεγάλες ποσότητες καί πρός όλους.

"Εν τούτοις τά μυστήρια τής λειτουργίας τού σύμπαντος καί τής έξε

λίξεως τού άνθρώπου, τά μυστήρια τού μακροκόσμου καί τού μικροκό

σμου, άπό τήν 'ίδια τους τή φύση, είναι αύστηρά άποκλεισμένα άπό τούς 

άνέτοιμους νά τά έννοήσουν. Οί πέπλοι τής Ίσιδας κατέπεσαν, άλλά ή 

·1σις παραμένει πάντοτε άθέατη στά μάτια τών βεβήλων, πού άντιπαρέρ

χονται άπρόσεκτοι καί άδιάφοροι.

·Η Θεοσοφία διδάσκει τή θεία προέλευση τού άνθρώπου καί τό όμο

ούσιό του μέ τή θεία Ούσία. Δίνει έτσι τό κλειδί τής πραγματοποιήσεως 

τού όνείρου τών μυστικιστών, δηλαδή τής συνειδητής ένώσεως τού άν

θρώπου μέ τή θεότητα. 'Επομένως ή θεοσοφία είναι σχολείο μυστικι

σμού. Άλλά είναι συγχρόνως καί σχολείον άποκρυφισμού, διότι προσφέ

ρει στούς σπουδαστάς της τi1 δυνατότητα νά γνωρίσουν τούς άόρατους 

κόσμους καί τούς άπόκρυφους φυσικούς νόμους, πού ρυθμίζουν τή λει

τουργία τού σύμπαντος καί τήν έξέλιξη τού άνθρώπου. 'Ακούραστα όμως 

1'] θεοσοφία διακηρύσσει ότι ή έξέλιξη τού ήθικού όντος πρέπει νά βαδί

ζη παράλληλα μέ τήν έξέλιξη τού διανοητικού όντος, γιατί άν καθυστε

ρήση ή ήθική έξέλιξη άπέναντι τής διανοητικής έξελίξεως, προκύπτουν 

τεράστιοι κίνδυνοι. Άπό τή γνώση τών άπόκρυφων φυσικών νόμων, 

άπορρέουν βιονομικοί κανόνες, τούς όποίους είναι άπαραίτητο ν' άκο

λουθή έκείνος πού θέλει νά μυηθή στή θεία Σοφία. Οί βιονομικοί αύτοί 

κανόνες άναφέρονται στήν κάθαρση καί άyνότητα τού σώματος καί τής 

ψυχής, τών πράξεων, τών αίσθημάτων καί τών σκέψεων, στήν έξαφάνιση 

τώv zγωϊστικών τάσεων, στήν άνάπτυξη όνυπόκριτης, άληθινής, ζωντα-
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νής καί ένεργητικής άγάπης πρός όλα τά όντα, στήν άρμονική καί σύμ
φωνη μέ τούς φυσικούς νόμους ζωή. 

Ή θεοσοφία δέν είναι θρησκεία, δέν έχει δόγματα, οϋτε "Ιερατείο, 
οϋτε ύπόσχεται σωτηρία, οϋτε άναζητά πιστούς. Νά πούμε ότι είναι σύν
θεση όλων τών θρησκειών, θά ήταν ϊσως τολμηρό. Μπορούμε όμως νά 
πούμε ότι είναι ό έσωτερισμός κάθε θρησκείας, ή ούσία, ή βάση καί ή 
κρυμμένη ζωή κάθε θρησκείας, άνεξάρτητα άπό τίς έξωτερικές της 
μορφές. ··Αν άπό κάποια θρησκεία έλειπε ή θεία Σοφία, πού ύπάρχει 
στόν έσωτερισμό κάθε θρησκείας, ή θρησκεία αύτή θά ξέπεφτε σέ εί
δωλολατρεία. ·Η θεοσοφία δέν έχει δικές της τελετουργίες, γιατί στέ
κεται ψηλότερα άπό τίς έξωτερικές έκδηλώσεις τής λατρείας. ·ο άπέ
ραντος ούρανός είναι ό Ναός της καί τό άσίγαστο τραγούδι τής φύσεως 
ή τελετουργία της. Σέβεται όμως κάθε τελετουργία, καθώς έπίσης σέ
βεται κάθε θρησκευτική πίστη καί κάθε πεποίθηση η γνώμη. ·Η Ε.Π.Μ. 
γράφει: «Δέν εϊμαστε ίδιαίτερα προσκολλημένοι σέ καμμιά θρησκεία, σέ 
καμμιά φιλοσοφία. Συλλέγουμε τό καλό, όπου τό συναντήσουμε. Τά 
μέλη τής θεοσοφικής 'Εταιρίας είναι έλεύθερα νά πρεσβεύουν όποια
δήποτε θρησκεία η φιλοσοφία προτιμούν». ·Η θεοσοφία, λοιπόν, δέν εί
ναι θρησκεία. Ή θεοσοφία δέν εϊχει δόγματα. Ή θεοσοφική ·Εταιρία 
έχει σάν έμβλημά της τή φράση «Ούδεμία θρησκεία ύπερτέρα τής "Αλη
θείας». 

Ή ήθική τής θεοσοφίας είναι ή πρακτική τής θεοσοφίας καί συνί
σταται στόν έξαγνισμό τής βουλήσεως, τής διανοίας, τών έπιθυμιών καί 
τών πράξεων. --Οχι στήν πειθάρχηση, στήν καταπίεση καί στόν έξανάγκα
σμό, άλλά στόν έξαγνισμό, πού έρχεται μέ τή βαθειά κατανόηση καί μέ 
τήν έξαφάνιση τού έγωϊσμού. Συνίσταται έπίσης στόν άπεριόριστο σεβα
σμό τής έλευθερίας τής σκέψεως, τής έλευθερίας τού λόγου, τής έλευ
θερίας τής συνειδήσεως. Στήν είλικρινή άγάπη πρός όλα άνεξαιρέτως 
τά όντα. Στήν προθυμία τής προσφοράς ύπηρεσιών καί τής θυσίας γιά 
τούς άλλους. «θεοσοφικό καθήκον - γράφει ή Ε.Π.Μ. - νά δρέπωμε στό 
δρόμο μας τά ρόδα, μέ σκοπό νά προσφέρω με τό άρωμά τους στούς άλ
λους, άν είναι άπαραίτητο νά στερηθή κάποιος τή χαρά τής εύωδίας 
τους, κρατώντας γιά τόν έαυτό μας τά άγκάθια». 

Ή θεοσοφία είναι άντίθετη πρός κάθε ίδέα μισαλλοδοξίας η φανατι
σμού καί άποστρέφεται τίς διχόνοιες. Σέβεται τίς άντίθετες γνώμες. 
Επιθυμεί ν' άντικατασταθή στόν κόσμο ή καχυποψία διά τής έμπιστοσύ
νης, ή άπλησία διά τής προσφοράς, ό άνταγωνισμός διά τής συνεργα
σίας, τό μίσος διά τής άγάπης. Κηρύσσει τήν παγκόσμια άδελφότητα, 
χωρίς διακρίσεις φυλής, πίστεως, φύλου, τάξεως η χρώματος. Καί γιά 
τήν πραγματοποίηση ένός πυρήνος τής παγκοσμίου άδελφότητος στό 
πρακτικό πεδίο, ίδρύθη καί ύπάρχει ή θεοσοφική 'Εταιρία στόν κόσμο. 
Ή θεοσοφική ·Εταιρία συγκεντρώνει άνδρες καί γυναίκες άπό όλες τίς 
φυλές, τί πίστεις καί τίς κοσμοθεωρίες σέ ένα κοινό σκοπό, τήν έρευνα 
τής άληθείας καί γιά τήν παγκόσμια άδελφότητα, τήν άγάπη γιά τόν άν
θρωπο, γιά κάθε άνθρωπο καί γιά όλα τά όντα. 

Ή θεοσοφία, μέ τό νά μήν είναι δογματική, δέν tχει μιά άπόλυτα κα-
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θωρισμένη διδασκαλία. Γιατί ή Άλήθεια δέν είναι δυνατόν ν' άποκρυ

σταλλωθή σέ δόγματα. Ή ζωή δέν είναι ποτέ στατική. Είναι δυναμική, 
πάλλουσα, συνεχώς δημιουργική. Εύρίσκεται σέ διαρκή ροή. Είναι ενα 
αίώνιο Γίγνεσθαι. Έπομένως καί ή θεοσοφία δέν είναι εvα καθωρισμένο 

γνωσιολογικό σύστημα, άλλά ή συνεχής έ ρ ε υ ν α γιά τήν κατανόηση 
τού συνόλου τής θείας Σοφίας έρευνα πού έπεκτείνεται σέ όλα τά πε
δία τής άνθρώπινης ένεργείας. 

Έν τούτοις ύπάρχουν μερικές διδασκαλίες, μερικές άντιλήψεις καί 
άπόψεις διακεκριμένων θεοσόφων μελετητών, σχετικά μέ τούς νόμους 
τής λειτουργίας τού σύμπαντος καί τής έξελίξεως τού άνθρώπου, σάν 

ύλικής καί πνευματικής όντότητος, πού άποτελούν τή λεγόμενη «θεοσο

φική διδασκαλία». Άλλ' ή διδασκαλία αύτή δέν προβάλλεται σάν δογμα
τική, ούτε μονοπωλεί τήν άλήθεια, ούτε διεκδικεί τό άλάθητο. Άπενα
ντίας, μέ τήν πεποίθησιν ότι οί άλήθειες τού πνευματικού κόσμου είναι 

άδύνατον νά συλληφθούν συνολικά άπό τήν περιωρισμένη άνθρώπινη 
διάνοια, δέν κουράζεται νά τονίζη ότι όλόκληρη ή θεοσοφική διδασκαλία 

. δέν είναι, παρά μιά άσθενική προσπάθεια μεταφράσεως καί μεταφοράς 
τού όράματος τής πραγματικότητος τού πνευματικού κόσμου στήν πλά

νη τού κόσμου τών φαινομένων. Μόνο μ' αύτή τήν έννοια δίδεται ή θεο
σοφική διδασκαλία καί άνήκει σέ κάθε σπουδαστή της τό ήράκλειο έργο 

νά διεισδύση στό βάθος τών διδασκαλιών της καί νά συλλάβη τή ζωντανή 
πραγματικότητα πού κρύβεται κάτω άπό τά νεκρά σύμβολα τών λέξεων. 

Ή θεοσοφική διδασκαλία ξεκινάει άπό τήν άποψη ότι δέν ύπάρχει 
παρά μία, μοναδική καί ένιαία ζωή, πού είναι ή ζωή το παντός. 'Όλα τά 

κατά μέρος όντα είναι.τεμαχισμένες έκδηλώσεις τής μοναδικής ένιαίας 
ζωής στόν κόσμο τών φαινομένων, στόν κόσμο τής σχετικότητος. Ό άν
θρωπος, σάν τμήμα τής μοναδικής ένιαίας θείας ζωής, μπορεί ν' άπε

λευθερωθή άπό τούς πέπλους τής άγνοίας καί νά λάβη έπίγνωση τής 
άληθινής φύσεώς του. Τότε, θά έννοήση ότι ή παγκόσμια άδελφότης 
δέν είναι άπλώς μιά συναισθηματική η μιά ήθική έννοια, άλλά είναι φυσι

κός νόμος. Ή άλληλεγγύη όλων τών άνθρώπων είναι ή ήθική συνέπεια 
τού φυσικού νόμου τής άδελφότητος. Ή ύπαρξη τής μοναδικής ένιαίας 

ζωής καί ή παγκόσμια άδελφοσύνη άποτελούν τίς θεμελιώδεις άλήθειες 
τής θεοσοφίας. 

Μιά όλλη θεμελιώδης θεοσοφική διδασκαλία είναι ή ύπαρξη λεπτο
τέρων κόσμων, μέ διαφορετική σύσταση καί ύφή τής ύλης πού τούς 

άποτελεί. Αύτοί οί κόσμοι είναι άόρατοι γιά τά μάτια τού φυσικού σώμα
τος, όρατοί όμως γιά τά μάτια τής ψυχής. Οί λεπτότεροι αύτοί κόσμοι 
άποτελούν πεδία έξελίξεως τής άνθρωπίνης συνειδήσεως πού έρχεται 

σέ έπαφή μαζί τους μέ τά λεπτότερα περιβλήματά της. Διότι ή συνείδη
ση έκτός άπό τό φυσικό σώμα, έχει καί άλλα, λεπτότερα περιβλήμΌτα. Οί 
κόσμοι αύτοί είναι τό άστρικό πεδίο, τό νοητικό πεδίο, καί άλλα λεπτότε
ρα πεδία, άπρόσιτα σήμερα γιά'τή νόησή μας. Σ' αύτούς τούς άόρατους 
γιά τά φυσικά μάτια κόσμους ένεργεί ό άνθρωπος μέ τίς λεπτότερες 
ύλικές ύποστάσεις του η περιβλήματα τής όμοούσιας μέ τήν ούσία τού 
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παντός ψυχής του, όχι μόνον, κατά τό διάστημα τής έπίγειας ζωής του, 

άλλά καί μετά τόν λεγόμενο θάνατό του. 

·Άλλες θεμελιώδεις θεοσοφικές διδασκαλίες είναι ή έξέλιξη, ή Με

τενσάρκωση καί τό Κάρμα. Σ' αύτούς τούς φυσικούς νόμους ύποτάσσο

νται όλα τά όντα, άπ' άρχης μέχρι τέλους τού κύκλου τής έκδηλώσεως 

Πώς λειτουργεί ό νόμος της Έξελίξεως; 

Κάθε όν άποτελεί ένα τμήμα της μοναδικής ένιαίας παγκόσμιας 

ζωής, είναι ένας σπινθήρας πού άνεπήδησε άπό τήν αίώνια Φλόγα, μιά 

άκτίνα πού έκπορεύτηκε άπό τό κέντρον της Ύπάρξεως, μέ τό όποίον 

όμως είναι πάντοτε άδιάσπαστα ήνωμένη. Έν τούτοις στόν κόσμο της 

εκδηλώσεως, έμφανίζεται σάν ξεχωριστή μονάδα, περιβαλλομένη άπό 

ύλικά σώματα, τά όποία τήν κρατούν δεσμευμένη στόν κόσμο της ϋλης. 

Έξέλιξη είναι ή βαθμιαία άπελευθέρωση της μονάδος η πνεύματος η 

ψυχής η συνειδήσεως άπό τά δεσμά τών ύλικών σωμάτων (φυσικού, 

άστρικού, νοητικού κ.λπ.). Ή εξέλιξη προχωρεί κατά στάδια. Ή δράση 

της άρχίζει φανερή άπό τό όρυκτό βασίλειο, γιά νά περάση σιγά-σιγά 

στό φυτικό. Καί όταν τό φυτικό βασίλειο δέν είναι πιά σέ θέση νά συ

γκρατήση τή ζωή πού σκιρτάει γιά ένεργητικώτερη έκδήλωση, τότε ή 

ζωή περνάεί στό έπόμενο στάδιο έξελίξεως, τήν έκδήλωση στό ζωικό 

βασίλειο. Ή μονάδα-πνεύμα-ψυχή-συνείδηση έχει τώρα γιά ύλικό έξω

τερικό περίβλημα μορφές τού ζωϊκού βασιλείου, στήν άρχή άτελέστε

ρες καί άπλούστερες, πού μέ τήν πάροδο τών χιλιετηρίδων έξελλίσονται 

σέ τελειότερους καί πολυπλοκώτερους όργανισμούς, κατάλληλους γιά 

νά έκδηλώσουν πληρέστερα τήν όλοένα έξελισσομένη ζωή, τήν όλοένα 

πλουτιζόμενη σέ πείρα ψυχή. ·Έτσι φθάνομε στά τελειότερα εϊδη τού 

ζωϊκού βασιλείου. Καί τότε Όυντελείται τό έπόμενο μεγάλο βήμα της 

έξελίξεως. Ή μετάβαση άπό τό ζωϊκό βασίλειο στό άνθρώπινο. Ή μονά

δα-πνεύμα-ψυχή-συνείδηση άτομικοποιείται καί έχει τώρα γιά ύλικό 

έξωτερικό περίβλημα ένα άνθρώπινο σώμα. Δέν θά έκδηλωθή πιά μέ 

μορφές τού ζωϊκού βασιλείου. ·Έτσι ό άνθρωπος είναι μία άτομικότης, 

πέραν τής έμφανούς προσωπικότητος, προϊόν μιάς μακροτάτης ύλικής 

καί πνευματικής έξελίξεως, έκδήλωση μιάς πνευματικής μονάδος, πού 

συνεχώς έξελίσσεται ή μάλλον, πού όλοένα άπελευθερώνεται. 

Ή έξέλιξη στό άνθρώπινο βασίλειο συνεχίζεται μέ άλλεπάλληλες με

τενσαρκώσεις της άτομικότητος σt άλληλοδιάδοχες προσωπικότητες, 

χωρίς διάκριση φύλου καί φυλής, σύμφωνα μέ τό νόμο της Μετενσαρ

κώσεως. 

Ποιός είναι ό νόμος της Μετενσαρκώσεως καί πώς λειτουργεί; 

Τό θέμα αύτό, άφ' ενός προσελκύει πολύ ενδιαφέρον, άφ' έτέρου 

σκανδαλίζει πολλούς. Γι' αύτό άξίζει νά τό έξετάσωμε κάπως άναλυτικώ

τερα. Γιατί άραγε, σκανδαλίζει; ·Άλλους διότι έπηρεάζονται άπό τίς ύλι

στικές άντιλήψεις, πού είναι πάντοτε πολύ δυνατές καί άποκρούουν 

κάθε τι άλλο πέρα άπό τό φυσικό κόσμο μέσα στόν όποίο σήμερα ζούμε, 

άλλους διότι επηρεάζονται άπό τή σφαλερή άντίληψη ότι ή Μετενσάρ

κωση είναι άντιχριστιανική διδαόκαλία καί φοβούνται νά τήν μελετή

σουν. Οί θεόσοφοι δέν έχουν καμμιά πρόθεση προπαγάνδας τιϊς ίδέας 
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τής Μετενσαρκώσεως. Καμμιά σημασία δέν έχει άν πολλοί η λίγοι παρα

δέχωνται η άπορρίπτουν τήν ϋπαρξη ένός φυσικού νόμου. Οί φυσικοί νό

μοι λειτουργούν χωρίς τήν άδειά μας καί χωρίς νά λαμβάνουν ύπ' όψιν τή 

γνώμη τής πλειοψηφίας. Κανένας λόγος δέν ύπάρχει νά παραδεχθή κα

νείς τή Μετενσάρκωση, άν ή κατανόησή του τήν άποκρούει. Δέν πρόκει

ται, λοιπόν, νά προπαγανδίσωμε τή θεωρία τής Μετενσαρκώσεως. 

Άπλώς νά τήν έκθέσωμε συνοπτικά. 

Ό νόμος τής Μετενσαρκώσεως δέν είναι, παρά ό νόμος τής Περιοδι

κότητας. Έναλλαγή θανάτου καί ζωής, έκδηλώσεως καί άνεκδηλώτου, 

ύλικού καί πνευματικού βίου. Τό πνευματικόν Όν, ό άληθινός άνθρωπος, 

δέν πεθαίνει μέ τόν θάνατο. Άπλώς άποχωρίζεται άπό τό ύλικό σώμα καί 

έξακολουθεί νά ζή χωρίς έκδηλώσεις στόν ύλικό κόσμο. Άκολουθώντας 

μιά μακρά διαδρομή έξελίξεως, άλλοτε ζή στόν πνευματικό κόσμο χωρίς 

ύλικό σώμα, καί άλλοτε ζή έvcv έπίγειο βίο. Ή έναλλαγή τής ζωής τού 

πνευματικού άνθρώπου, άλλοτε στόν ύλικό κόσμο μέ ένα άνθρώπινο 

σώμα καί άλλοτε στόν πνευματικό κόσμο χωρίς ύλικό σώμα, άποτελεί 

τήν Μετενσάρκωση. 

Κατά τή θεοσοφική άντίληψη, ό άνθρωπος άποτελείται άφ' ένός άπό 

τό πολλαπλό φθαρτό σώμα του (πολλαπλό, διότι άποτελείται άπό τό φυ

σικό σώμα μέ τό όποίον ένεργ.εί, τό άστρικό μέ τό όποίον έπιθυμεί καί 

συναισθάνεται, καί τό νοητικό μέ τό όποίο σκέπτεται) καί άφ' έτέρου άπό 

τήν έπίσης σύνθετη άθάνατη ψυχή, πού όνομάζεται στή θεοσοφική δι

δασκαλία «άτομικότης». Ή άτομικότης είναι έκείνη πού μετενσαρκώνε

ται. Ένώ τό πολλαπλό φθαρτό σώμα, πού θά τό όνομάζωμε «προσωπικό

τητα», ζή γιά μιά μόνον φορά. Τί είναι ό θάνατος; Είναι άπλώς ή κατα

στροφή καί άποσύνθεση τής ύλικής μορφής, δηλαδή τού φυσικού σώμα

τος. Ή άτομικότης δέν έχει πιά τή δυνατότητα νά έκδηλώνεται στό φυσι

κό κόσμο, δπως τό έκανε μέ τό φυσικό σώμα, άπό τό όποίο έξ αίτίας τού 

θανάτου άποχωρίζεται όριστικά. Διατηρείται δμως ή δυνατότης νά έκδη

λώνεται στόν άστρικό καί στόν νοητικό κόσμο, έφ' δσον έξακολουθούν 

νά ύπάρχουν τό άστρικό καί τό νοητικό σώμα, δηλαδή ή δυνατότης νά 

συναισθάνεται καί νά έπιθυμή, καθώς καί ή δυνατότης νά σκέπτεται. 

·Έπειτα όμως άπό κάποιο χρονικό διάστημα, τή φθορά τού φυσικού

σώματος, άκολουθεί ή φθορά τού άστρικού σώματος, καί άργότερα ή

φθορά τού νοητικού σώματος. Αύτός είναι ένας δεύτερος καί τρίτος θά

νατος. "Έτσι τερματίζεται όλοκληρωτικά ή ζωή τής προσωπικότητος. Τε

λειώνει μιά ένσάρκωση. Ή άτομικότης όμως συγκεντρώνει τήν πείρα

πού συνέλεξε ή ύλική μορφή κατά τόν έπίγειο βίο, καί ή έπεξεργασία αύ

τής τής πείρας είναι πού δημιουργεί ένα βήμα έξελίξεως τής άτομικότη
τος.

Άφού περάσει μιά μακρά η συντομώτερη χρονική περίοδος, όση 
χρειάζεται γιά τήν άφομοίωση τής πείρας πού συγκεντρώθηκε άπό τόν 
έπίγειο βίο πού προηγήθηκε, ή άτομικότης προσλαμβάνει νέο πολλαπλό 
ύλικό περίβλημα, κατά τήν άντίστροφη σειρά τής έγκαταλείψεώς του, 
δηλαδή πρώτα νοητικό, έπειτα άστρικό καί τελευταία φυσικό περίβλημα. 
Τούτο είναι ή γέννηση στό φυσικό κόσμο ένός νέου παιδιού, πού όποτε-
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ζωή. 'Εκείνο πού έχει σημασία δέν είναι ή έξέταση τοϋ μετά θάνατον, 

άλλά τό νά ζή κανείς μέ πλήρη καί τέλειο τρόπο στό παρόν». 

Ή Μετενσάρκωση, καθώς καί ή Έξέλιξη, ρυθμίζονται άπό τό νόμο 

τοϋ Κάρμα. 

Ποιός είναι ό νόμος τοϋ Κάρμα; Είναι ό νόμος τής αίτιότητος, ό νόμος 

τής ίσοσταθμίσεως δράσεως καί άντιδράσεως ή ό νόμος τής ίσορροπίας, 

δηλαδή τής άναπόφευκτης σχέσεως αίτίας καί άποτελέσματος. Είναι ή 

«Είμαρμένη» τών άρχαίων Έλλήνων. Ή θεοσοφική διδασκαλία λέγει ότι 

κάθε πράξη, έπιθυμία ή σκέψη φέρνει τό άναπόφευκτο άποτέλεσμά της 

στόν ύλικό, στόν άστρικό ή στό νοητικό κόσμο. Τό άποτέλεσμα δέν είναι 

ποτέ τυχαίον, άλλά όφείλεται πάντοτε στή δημιουργό αίτία πού τό προ

κάλεσε. Αύτός είναι ό νόμος τοϋ Κάρμα. Έπομένως νόμος άπόλυτης καί 

άπρόσωπης δικαιοσύνης διέπει τή λειτουργία τοϋ σύμπαντος ..... ο γάρ 

έάν σπείρη άνθρωπος, έκείνο καί θερίσει». Έν τούτοις ό ψυχοπνευματι

κά έξελιγμένος άνθρωπος είναι δυνατόν νά τροποποιήση τό Κάρμα του 

μέ ζωηρή θέληση καί έντονη δράση. Συνεπώς μπορούμε νά πούμε ότι ή 

Εξέλιξη είναι ή άπαλλαγή τού άνθρώπου άπό τά δεσμά τού Κάρμα. Ό 

άνθρωπος πού βρίσκεται στήν κορυφή τής κλίμακας τής άνθρωπίνης 

έξελίξεως έχει παύση νά δημιουργή δεσμευτικό κάρμα, διότι οί πράξεις 

του, οί έπιθυμίες του, οί σκέψεις του είναι άγνές, καθαρές καί άπελευ

θερωτικές. Τό πρόβλημα τής έλευθερίας τής βουλήσεως λύνεται κατά 

τόν άπλούστερο καί λογικώτερο τρόπο. Ό άνεξέλικτος άνθρωπος είναι 

δέσμιος τού πεπρωμένου του καί τού περιβάλλοντός του, τά όποία τού 

διαμορφώνουν τή βούλησή του. Δέν έχει έλευθερία βουλήσεως. 'Όσον 

όμως προχωρεί ή έξέλιξη, τά δεσμά τού πεπρωμένου καί τού περιβάλλο

ντος λύνονται, ή έλευθερία τής βουλήσεως μεγαλώνει. Καί ό τέλεια έξε

λιγμένος άνθρωπος είναι έλεύθερος άπό τό πεπρωμένο καί άπό κάθε 

έπιρροή τού περιβάλλοντος, έχει πλήρη έλευθερία βουλήσεως. 

Καί τώρα θά ξαναγυρίσουμε στό νόμο τής 'Εξελίξεως, γιά νά τόν συ
μπληρώσωμε, κατά τό δυνατόν. 

Σέ μακρά σειρά ένσαρκώσεων ό άνθρωπος ποθεί διαδοχικά διάφορα 
άγαθά στήν άρχή ύλικά, άργότερα πνευματικά (όπως συνήθως τά όνομά
ζομε), καί οί πόθοι του, στή μιά ή στήν άλλη ένσάρκωση, πραγματοποιού
νται. Άλλά κάθε φορά, πρίν άκόμη άπολαύση τήν εύτυχία τής πραγματο
ποιήσεως τών πόθων του, έπακολουθεί ό κόρος καί ή άπογοήτευση. 
·Έτσι ό άνθρωπος κατανοεί ότι οί γήϊνες άπολαύσεις, όσο κι άν τίς χαρα
κτηρίζωμε «πνευματικές», δέν είναι παρά ταπεινές καί πρόσκαιρες. Δέν
ίκανοποιούν τίς βαθύτερες άνησυχίες τής ψυχής. Άρχίζει τότε νά νιώθη
τήν πλάνη τής γήϊνης ζωής, τής δεσμευμένης άπό τόν έγωϊσμό καί άπό
τά πάθη, καί νά διψάη γιά τήν Πραγματικότητα, τήν 'Ελευθερία, τήν Άπο
λύτρωση. Αίσθάνεται ότι ό άνθρώπινος έγωϊστικός βίος είναι μία φυλα
κιi. όσο κι άν στολισθή μέ άπατηλές ώραιότητες καί μέ δήθεν ίδανικά.
Νιώθοντας τή ματαιότητα τής ψεύτικης κατά συνθήκη ζωής, ποθεί τήν
Αιωνιότητα, τήν Άπολύτρωση, τήν ΆΑ.λήθεια. Τότε λέμε ότι ή άτομικότης
πλησιάζει στό άπόγειο τής άνθρωπίνης έξελίξεώς της. Τότε άναπτύσσο-



1989 ΘΕΟΣΟΦΙΑ 243 

ντοι καί τελειοποιούνται, φυσιολογικό καi χωρiς βεβιασμένη προσπά

θεια, νέες γνωστικές δυνάμεις καί iκανότητες στόν όνθρωπο, οπως ή 

διαίσθηση, ή μεταβίβαση σκέψεως, ή ένόραση. Τότε καί τό φυσικό σώμα 

λειτουργεί όρμονικό. ·ο έγκέφαλος καί τό νευρικό σύστημα γίνονται 

εύαίσθητα όργανα, κατάλληλα γιό ν' όποκρίνωντοι στούς λεπτότερους 

παλμούς τής συνειδήσεως. Χρειάζεται βεβαίως όρθός τρόπος διαβιώ

σεως καί διατροφής. Μεγαλύτερη έπαφή μέ τή φύση. Αγνότης σκέψε

ων, έπιθuμιών καi πράξεων. "Ηρεμία καi γαλήνη. "Αποβολή κάθε έγωϊστι

κής τάσεως. Τότε ό όνθρωπος ζή μιό πλούσια ζωή, νιώθοντας τόν έαuτό 

του ένωμένο μέ τίς χαρές καί μέ τiς λύπες τών συνανθρώπων του, συμ

μετέχοντας στίς σuγκινιiσεις τους καi στούς εύγενικούς ένθοuσιασμούς 

τους, πρόθυμος νό βοηθή στiς δuοκολiες καί νό έξuπηρετή στίς όνό

γκες. 

""Ετσι ό όνθρωπος κάνει ένα μεγάλο βήμα πρός τό έμπρός καί γίνεται 

κάτι περισσότερο όπό άνθρωπος. ·Υπεράνθρωπος η όληθινός "Ανθρω

πος, πρεσβύτερος όδελφός, Διδάσκαλος η Μύστης Τόη: ή ότομικότης 

έχει έκπληρώσει τόν προορισμό της. ·"Εχει παύσει νό όποτελή όντίδραση 

στή ζωή. Εχει μεταβληθή σέ μιό διώρυγα, πού έπιτρέπει τήν έλεύθερη 

ροή τής Ζωής. ·Η μονάδα - πνεύμα - ψuχιi - συνείδηση όπελεuθερώνε

τοι όπό τό δεσμό τής ϋλης καi όπό τήν πλάνη. ·ο όνθρωπος φθάνει στήν 

ίσοστόθμιση λογικού καi όγόπης, στήν όρμονική ζωή, στήν καθαρή 

"Υπαρξη, στήν "Απολύτρωση, στήν Πραγματικότητα στήν "Αλήθεια. ·ο

Μύστης όνασταiνεται σέ νέα ζωή, στή Θεία Ζωή. Δέ·J άποτελεί πιό ξεχω

ριστιi ϋπαρξη. ·"Εχει ένωθή μέ τή Θεία Ζωή, μέ τόν "Ωκεανό τής "Υπάρξε

ως. Ό σπινθήρας έπικοινωνεί συνειδητό μέ τήν αiώνια Φλόγα. Αύτό είναι 

τό ένδοξο - ταπεινό τέρμα τής όνθρωπiνης έξελίξεως. 

Σκοπός τής Θεοσοφίας είναι νό βοηθήση τόν όνθρωπο νό προχωρή

ση στή στενή ότραπό τής έξελiξεώς του, νό τού διδόξη τήν όνuπόκριτη 

είλικρινή ένεργητική "Αγάπη πρός ολα τό οντα, καί νό τού όφuπνίση τίς 

έσωτερικές δυνάμεις πού φωλιάζουν στό βάθη τού Είναι του, τίς Θείες 

δυνάμεις τής ψυχής. 

ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

31.7.1988 - 31.7.1989 

ΠΕΡΑΣΕ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΦΗΣΕ ΤΟΝ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙ

ΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΚΑΙ 
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ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 
'Ομιλία στήν Άρχαία 'Ολυμπία (1933) 

1989 

'Ιωάννου Α. Βασιλή 

Είς μάτην τού χρόνου ή φθοροποιός δύναμις στρέφεται άδιαλείπτως 
κατά τών άριστουργημάτων τής 'Ελληνικής Τέχνης, είς τά όποία έστεγά
σθη τό πάλαι, άλλά καί τά όποία καθηγίασε μιά θεία μυσταγωγία. Ίδού 
δμως δτι ή ίσχύς του πρό αύτών έκάμφθη. 

Είς μάτην βέβηλοι χείρες, όδηγούμεναι άπό τήν έμπάθειαν τής άμα
θείας, έπεχείρησαν τήv κατακρήμνισιν τώv Ναών καί Βωμών τής άρχαίας 
'Ελληνικής Λατρείας. Ή μανία τής καταστροφής, τήv όποίαν έμπνέει είς 
χαμηλός διανοίας τό πνεύμα τής άρνήσεως, δέν 'ίσχυσε νά έξαφανίση τά 
έπί τής γής ίχνη τής διαβάσεως ένός άνωτέρου πολιτισμού. Ούτε οί συ
λήσεις τών Βυζαvτίνων Αύτοκρατόρων, ούτε έκείναι τών Φράγκων, άλλ' 
οϋτε καί ό έμπρησμός τού Θεοδοσίου έτελεσφόρησαν. Πόσοι αί καταλυ
τικοί δυνάμεις τού σκότους έδώ άπώλεσαν τήν ίσχύν των. 

Καί ότε βαρύ τό πέλμα τού κατακτητού έβάρυνε τήv 'Ελληνίδα γήν, 
αuτη έσχίσθη καί έκάλυψε στοργικά είς τούς κόλπους της τούς άνεκτι
μήτους τούτους θησαυρούς, διά νά τούς άποδώση καί πάλιν μέ τήv χα
ραυγήν τής 'Ελληνικής Παλιγγενεσίας, είς τήν έκτίμησιν τού συγχρόνου 
πολιτισμού. Είς τόν άγιον τούτον τόπον, ή κακία, ή άρνησις καί ή βαρβα
ρότης κατησχύνθησαν. 

Καί ίδού τά ίερά ταύτα έρείπια κείνται πρό ήμών μέ μεγαλοπρεπή 
ύπερηφάνειαν, μάρτυρες άλλά καί όδηγοί τής πηγής, έξ ής ηντλησεν ή 
έλληvική σύλληψις τήν τεχνουργίαν των. Τό Είμαρμένον έθεσεν έπί τών 
'Ελληνικών ίερών τήν σφραγίδα τής αίωνιότητος, διότι θεϊκή είναι ή 
φωνή, ή ύπαγορεύσασά ποτε είς τόν τόπον τούτον τήν άνέγερσιν Ναών 
καί Βωμών είς μίαν καθαρόν bσov καί ύπέροχον λατρείαν. Ή άφθαστος 
έλληνική γραμμή, αί άρμονίαι τού 'Ελληνικού Ρυθμού καί ή άρχιτεκτονι
κή έπιβλητικότης καί χάρις θά έκτιμώνται καί θά θαυμάζωνται, bσov πε
ρισσότερον άναπτύσσεται τό καλαισθητικόν αϊσθημα τών προηγμένων 
άνθρώπων. Έν τούτοις, πάντα ταύτα δέν είναι είμή μόνον αί έξωτερικαί 
διακοσμήσεις τών ίερών μνημείων, έντός τών όποίων έτελετουργείτο ή 
λατρεία τών φυσικών, πνευματικών καί αίωνίων Νόμων τής Άρμονίας, 
τού Κάλλους καί τής Άληθείας, διά τής γνώσεως καί έφαρμογής τών 
όποίων ή γήϊνη ψυχή ένούτο μέ τό θείον. Έάν λοιπόν ή έξωτερική όψις 
τών 'Ελληνικών Ναών καί τά έρείπια αύτών άκόμη προκαλούν έντονον τό 
ένδιαφέρον ήμών, όποίον άραγε ένδιαφέρον έπρεπε vά γεννάται είς πά
σαν άνωτέραν καί έξευγεvισμένην διάνοιαν πρός τά έν τ<;:> έσωτερικ<;:> 
αύτών μυστικώς τελούμενα; Άλλά διά νά γεννηθή τοιούτον ένδιαφέρον 
προαπαιτείται μία ψυχική έντέλεια, μία έσωτερική άνωτερότης. Άτυχώς, 
παρά τήν φυλετικήν συγγένειαν, μας χωρίζει ή διαφορετική νοοτροπία. 
Μάς χωρίζουν ή όγνοια καί ή προκατάληψις. Μάς χωρίζει ή κατά τής άρ-
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χαίος πίστεως έπικρατήσασα παιδαριώδης, όσον καί κακόβουλος συκο

φαντία τής είδωλολατρείας. Ταύτα πόντο όπεμόκρuναν τούς συγχρό

νους 'Έλληνας τής σοβαρός μελέτης τής πίστεως τών προγόνων μας. Τό 

έμπόδια ταύτα έτέθησαν μεταξύ ήμών καί έκείνων ώς όγκόλιθοι, τούς 

όποίοuς μόνον διό τής έλεuθέρας καί πεφωτισμένης έρεύνης θά κα

τωρθώσωμεν νό ύπερπηδήσωμεν. 

Ή έπίσκεψις τών όρχαιολογικών τόπων εΤναι ή όπαρχή τι'Ίς ψυχικής 

ήμών προσεγγίσεως πρός τόν άρχαίον κόσμον. Ή όργόνωσις ήμών, θέ

σασα ώς ενα τών σκοπών της τήν έπίσκεψιν τών όρχαιολογικών τόπων, 

δέν περιορίζεται μόνον είς άρχαιολογικάς μελέτας, άλλ' έπιδιώκει καί 

τήν άνόπτuξιν τής μυστηριακής σημασίας αύτών. Περισσότερον μάλιστα 

ένδιαφέρεται νά έρεuνήση τί έντός τών Ναών έτελείτο, τί έκεί έδιδά

σκετο καί τί έλατρεύετο. 

'Οπαδοί καί ήμείς Μuσταγωγικ1ϊς όργανώσεως, θά ήτο άσύνετον \Ιό 

ζητήσωμεν νό είσέλθωμεν είς τό "Άδuτον τών Έλληνικών Μυστηρίων, 

άνευ τών όρων, τούς όποίους έκείνα όπήτοuν. Ζητούμεv μόνον νά μάθω

μεν παν ό,τι μία έξωτερική η λευκή διδασκαλία θά μας έπέτρεπε νά 

γνωρίσωμεν, διό νό κατcιστώμεν ίκανοί νά φωτίσωμεν τόν νούν μας καί 

νά έξεuγενίσωμεν τό αϊσθημά μας. Ζητούμεν νά μάθωσιν οί πολλοί ότι τά 

κέντρα ταύτα ησαν κέντρα Σοφίας, κέντρα, ένθα διεπλόσθησαν οί 

ηρωες καί οί ήμίθεοι. Ζητούμεν νά διακηρύξωμεν, ότι είς τό Έλληνικόν 

"Άδuτον έδιδόσκετο καί έλατρεύετο ή Άρετή. Ζητούμεν νά διαλύσωμεν 

τάς έκτοξεuθείσας βδελυρός συκοφαντίας κατά τής όγιότητος καί 

όγνότητος τών Έλληνικών Μυστηρίων. 

Έπί πλέον αίσθανόμεθα τήν ύποχρέωσιν, όπως δείξωμεν νέας όδούς 

έρεύνης καί θετικής γνώσεως είς τός διανοίας έκείνας, αϊτινες δέν ίκα

νοποιούνται μέ τά μέχρι τούδε δεδομένα τής άνθρωπίνης έπιστήμης η 

θεωρίας. 'Ημείς τουλάχιστον πιοτεύομεν, ότι διά μιας τοιαύτης κατευ

θύνσεως καί προσπαθείας ή σύγχρονος διανόησις μεγάλως θό ένισχύε

το, όναβαπτιζομένη είς τάς μυστηριακός πηγάς, άπό τάς όποίας άναβλύ

ζει ή αίωνία άλήθεια καί τό Έλληνικόν Φώς. 

Ή χώρα ήμών έκτιμδται διά τά μνημεία τής Τέχνης καί τής άρχαίας 

Σοφίας. Ταύτα εΤναι τά κύρια γνωρίσματα τού έκλείψαντος πολιτισμού. 

Άλλά ποίοι αi πηγαί, τίνα τά στοιχεία τού πολιτισμού έκείνοu; Ή συγκρι

τική μελέτη καί έρευνα πείθουν, ότι ό άρχαίος πολιτισμός, ή έλληνική 

άκμή καί πνευματική δόξα εΤναι άπόρροια τών 'Ιερατικών έκείνων θε

σμοθεσιών, αϊτινες καλούνται Μυστήρια. Τά Μυστήρια εΤναι όργανώσεις 

μυστικών 'Αδελφοτήτων, ας άποτελούν άνθρωποι ένάρετοι, ποθούντες 

νά μάθωσι πλήρως τήν άλήθειαν έν τη φύσει. Έπί τη βάσει ώρισμένης 

κοσμοθεωρίας οί όπαδοί των έμάνθανον τάς κοσμογονικός άρχάς, έμε

λέτων π:-;6ς έ,-Cι ιλuυμένοuς νόμους τής φύσεως, ήρεύνων τά φαινόμε

να καί τάς έκφάνσεις τού πνει;ματος καί έν τή έρεύνη των τούτη, έγνώ

ριζον καί αύτό τό μυστικόν τής δημιουργίας. Έγνώριζον σαφώς τήν άρ

χήν καί τόν σκοπόν τής ζωής. Έγνώριζον τήν έκπόρεuσιν τής ψuχ1ϊς καί 

έπί πλέον, τόν τρόπον τής άπολuτρώσεως τούτης άπό τού γηίνοu περι

βάλλοντος. 
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Ό Πίνδαρος περιγράφει οϋτω έν όλίγοις τήν έπίδρασιν καί τά άποτε
λέσματα τής διδασκαλίας τών Μυστηρίων: «Μανθάνειν έν μέν τώ ούρα

ν(;;J τό δράν έν δέ τή γή τό άναμιμνήσκεσθαι. Μακάριος ό διά τών μυστη

ρίων διελθών· ουτος γινώσκει τήν άρχήν καί τόν σκοπόν τής ζωής». Καί 

άλλοι άλλαχού τονίζουν «καί δικαιοτέρους καί εύσεβεστέρους γίγνεσθαι 

τούς τών Μυστηρίων κοινωνήσαντας». Θά ήδυνάμην νά παρατάξω τάς 

μαρτυρίας καί τάς άντιλήψεις πλείστων σοφών τής Άρχαιότητος, ώς τού 

Εύριπίδου, τού Πλουτάρχου, τού Παυσανίου, τού Σοφοκλέους, τού Άρι
στείδου, τού Αίσχύλου καί άλλων μυηθέντων είς τά άρχαία Μυστήρια. 

Άλλ' έξ' όσων έθιξα, ό καλής πίστεως έρευνητής, ό έλεύθερος τόν 

νούν καί άπηλλαγμένος τών θρησκευτικών καί έπιστημονικών προλήψε

ων, πείθεται ότι αί διδασκαλίαι καί αί δοξασίαι τών Μυστηρίων δέν είναι 

οϋτε ύλιστικαί οϋτε είδωλολατρικαί. Έν συνάψει, παρεδέχοντο Θεόν μέ 

δημιουργικήν ένέργειαν, έδίδασκον τό άθάνατον τής άνθρωπίνης ψυχής 

καί έπίστευον είς τήν έν τ(;;J άπεiρί.\) έξέλιξιν πάσης έναρέτω συνειδήσε

ως. 

Διά σοφού καί άρτίου μυστικού συστήματος, τού όποίου, άτυχώς, μάς 
διαφεύγει ή κατανόησις, έπεδίωκον τήν άποθέωσιν, τήν άπελευθέρωσιν 

τής γηίνης ψυχής. Τό σύστημα τούτο μετεδίδετο διά συμβόλων καί άλ

ληγορικών παραστάσεων. 
Αί μυθολογικοί συνθέσεις, αί όνομασίαι καί αί μεγαλοπρεπείς μορφαί 

τών θεών δέν είναι είμή παραστάσεις περικλείουσαι έννοίας, άναγομέ

νας είς φυσικός καί πνευματικός λειτουργίας, τάς όποίας έσπούδαζον 

καί έλάτρευον οί με μυημένοι. 
Άλλά προτού μυηθώσιν είς τάς μεγάλος άληθείας τής φύσεως, ύπε

βάλλοντο είς καθαρμούς σωματικούς καί ήθικούς, ύπεβάλλοντο είς 

άθλους. Είς τάς μετόπας τού Ναού τούτου άναπαρίσταντο οί άθλοι τού 
'Ηρακλέους. Πάς μυούμενος ένταύθα έπρεπε νά γίνη 'Ηρακλής ν' άνα

δειχθή "Ήρως. "Ώφειλε νά κατανικήση τάς ίδίας του ψυχικός άτελείας 

καί ν' άποβάλη πάσαν άνθρωπίνην άδυναμίαν. Ύπεχρεούτο νά κυριαρχή
ση τών έναντιοτήτων τής άρνήσεως, καί νά δαμάση πάν ό,τι άντιτίθεται 

κατά τής άπελευθερώσεως καί τού φωτισμού τής ψυχής του. "Έπρεπε 
καί αύτήν τήν ίσχύν τού Κερβέρου νά καθυποτάξη είς τήν θέλησίν του. 

Έκτός τής σωματικής άλκής, τήν όποίαν έκαλλιέργουν ένταύθα οί 
άρχαίοι ήμών πρόγονοι καί έστεφαν κατά τάς 'Ολυμπιάδας διά τού κοτί

νου, άνέπτυσσον καί έσφυρηλάτουν τήν διανοητικήν καί πνευματικήν 

ρώμην, τήν όποίαν ώς άθάνατον καί αίωνίαν έβράβευον κατά τά τελού
μενα έν τοίς Ναοίς. "Έχομεν ένταύθα δύο συμβολικά συμπλέγματα, άτινα 

είς ένα μύστην πολλά άποκαλύπτουν. Τό έν είναι τό άριστούργημα τού 
Πραξιτέλους, διά τό όποίον έλέχθη, ότι η ό γλύπτης άνήλθεν είς τούς 

ούρανούς διά νά συλλάβη τήν θείον έκείνην έκφρασιν τού Έρμού, η ό 
Θεός κατήλθεν έπί τής Γής καί άπεκαλύφθη είς τόν εύνοηθέντα ύπ' αύ

τού τεχνουργόν. Τό ίερόν τούτο σύμπλεγμα ητο ό Θεός Έρμής κρατών 

διά τής μιάς χειρός σταφυλήν καί διά τής άλλης τόν Διόνυσον. Τό έτερον 
συμβολικόν άριστούργημα τού Φειδίου, τό όποίον ώνομάσθη «θαύμα 
θαυμάτων», ήτο τό μεγαλοπρεπές άγαλμα τού Διός, έχοντος έπί τής 
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μιός παλάμης τανύπτερον Νίκην καί έπί τής άλλης τό σκήπτρον. Ή σειρά 
αϋτη τών άλληγορικών παραστάσεων όμού μέ τήν σειράν τών άθλων τού 

Ήρακλέους, τής μάχης Λαπιθών καί Κενταύρων, άπετέλει όλόκληρον 

καί πλήρη μυστηριακήν διδασκαλίαν μέ περιεχόμενον, όπερ καταλλήλως 

άναπτυσσόμενον ήσκει μεγάλην έπίδρασιν έπί τής ήθικής καί ψυχικής 

διαπλάσεως τών μυουμένων. 

Αί έορταί τής μυήσεως, είς τό μέρος τούτο, έλάμβανον χώραν άκρι

βώς κατά τήν έναρξιν τής θερινής τροπής τού ήλίου, τόν έορτασμόν τής 

όποίας καί ή ήμετέρα Όργάνωσις (*) έχει καθιερώσει. Καί τό γεγονός 

τούτο δέν είναι άμοιρον σημασίας. Οί μεγάλοι έκεϊνοι σοφοί έξετίμων τά 

μεγάλα φαινόμενα τής Φύσεως καί έσπούδαζον βαθέως τήν σπουδαιό

τητα τής άσκουμένης έπιδράσεως τού ήλίου έπί τής γής. Έγνώριζον οί 

ίεροί έκεϊνοι άνδρες τήν μυστικήν έπίδρασιν τού ήλιακού φωτός έπί τής 

ψυχής τής γής κατά τήν έναρξιν τών 4 ώρών τού έτους, καί τότε έτέλουν 

τελετάς καί ίερουργίας, ρυθμίζοντες οϋτω τάς ένεργείυς των πρός τάς 

μεγάλος άρμονίας τών φυσικών φαινομένων. Ίδού τό μέγα μυστικόν τής 

έπιτυχίας τών όπαδώv τής Μυστηριακής Σοφίας. Διά τής έρεύνης καί 

μελέτης τών άναλλοιώτων νόμων τής Φύσεως. Διά τής έναρμονίσεως 

όλων τών έκδηλώσεων τής άνθρωπίνης άτομικότητας πρός τάς άπαιτή

σεις τών νόμων τούτων έπιτυγχάνεται ή άπόκτησις μιας άσφαλούς καί 

άσαλεύτου Γνώσεως. Αϋτη πάλιν ύπαγορεύει τήν άρετήν, rϊτις καί μόνη 

καθορίζει τούς καταλληλοτέρους νόμους τού άνθρωπίνου βίου, διά τής 

έφαρμογής τών όποίων καί μόνο άπολαμβάνει ό θνητός τά θέλγητρα καί 

τήν χαράν τής ζωής. 

Ίδού, φίλοι συνεκδρομεϊς, τί έτελεϊτο τό πάλαι ένταύθα. Ίδού τί, πε

ρίπου, έδιδάσκετο καί τί έλατρεύετο. Οί σοφοί έκεϊνοι Μύσται έπεδίω

κον όπως άρθώσιν είς τήν πνευματικήν έντέλειαν καί δημιουργήσωσι είς 

τό περιβάλλον τούτο, κατ' άπομίμησιν τού ούρανίου Όλύμπου, κοινωνίαν 

άνθρώπων, σοφών, ίσχυρών καί μακάρων, ώς είναι οί κάτοικοι τού Όλύ

μπου τής έλληνικής πίστεως. Φαίνεται δέ ότι ύπήρχεν έποχή, καθ' rϊν 

έπετεύχθη τό τοιούτον, καί έντεύθεν ή όνομασία τού Ίερού τόπου ένθα 

ξενιζόμεθα. 

Τερματίζω τήν όμιλίαν μου ταύτην μέ τήν θερμήν εύχήν, όπως πά

ντες αίσθανθώμεν τήν άγαθήν έπίδρασιν τού Όλυμπίου τούτου περιβάλ

λοντος. Είθε ή άδολος χαρά καί ή πνευματική ίσχύς γίνωσιν άχώριστοι 

σύντροφοι τής ζωής μας. 

(") Άpχαιόφιλος 'Όμιλος Έκδpομών. 
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ΣΧΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ 

ΓΙΟΓΚΑ 

Άπό τήν Βιβλιοθήκη τού έν 'Ελλάδι Τμήματος τής θ. 'Εταιρίας 

1989 

ΔΕΝ θά είναι εύκολον, είς τό προκείμενον θέμα, νά άποφευχθη μία 
σύντομη άνασκόπησις τής ίνδικής έσωτερικής φιλοσοφίας, ή όποία μέ 
τήν έξαιρετική της ίδιότητα, νά συμπλέκεται άνέκαθεν μέ τήν ζωήν τού 
άνθρώπου, έχει κυριαρχήσει τών αίώνων καί φθάνει μέχρις ήμών όχι 
πλέον ώς λαμπρόν μνημείον διανοητικής παραγωγής συλλογισμών καί 
συμπερασμάτων, άλλ' ώς μοναδική μορφή άποκρυσταλλωμένη, ώς φά
ρος παμεγγίστης όλκής, ίκανός νά φωτίση κάθε άνθρώπινη σκοπία- Σύ
νολον άσαλεύτων νόμων, γίνεται πειραματική 'Επιστήμη. Παύει ώς Φιλο
σοφία νά είναι θέμα άκαταμαχήτου δοξασίας ή άποτέλεσμα εύκαταπεί
στου άποδείξεως. Ύπερβαίνει τά όρια αύτά, καί νέος, εύρύτατος όρίζων 
άνοίγεται, ό τής διαισθήσεως. Γίνεται έμπνευσις καί προαγωγή τού άν
θρώπου, συνειδητή κατάστασις, πραγματική ήθική, ζωή τής ζωής του, 
ύπαρξις τής ύπάρξεώς του. Γίνεται πείρα ζώσης άληθείας. Αύτό είναι, 
είς τήν όλότητά της, ή έσωτερική ίνδική φιλοσοφία. 

Καί τώρα, τό μεγάλο πρόβλημα τού άνθρώπου! Ή φύσις του, ή θέσις 
του έν τώ σύμπαντι, ή παγκοσμία άρχή τής Ύπάρξεως - αύτά τά σημεία 
θά μάς άπασχολήσουν, ώς άναπόσπαστα τού θέματός μας καί ώς είσα
γωγή είς αύτό. Καί τέλος, ποίοι αί δυνατότητες τού άνθρωπίνου πνεύμα
τος: Πώς δύναται ό άνθρωπος νά πιστοποιήση, έπί τής Γής ών, τήν ϋπαρ
ξιν τών μεταφυσικών πραγματικοτήτων καί πώς, έπί τής Γής διατελών, 
δύναται ό άνθρωπος νά γίνη θεάνθρωπος. 

Τ ό αίνιγμα 'Άνθρωπος 

Άπό μυθικών χρόνων, είς κάθε δυνατό κύμα πολιτισμού πού διήλθεν 
άπό τόν ώκεανό τής άνθρωπότητος, ό άνθρωπος έστεκεν ώς τό αϊνιγμα, 
ή Σφίγγα, ώς τό μεγάλο πρόβλημα πρός λύσιν. Γι' αύτό καί όλη ή προ
σπάθεια τής βαθείας έρεύνης έστράφη πέριξ αύτού καί έντός αύτού. 
«Γνώθι σαυτόν» έλεγε τό Σωκρατικόν άπόφθεγμα, «γνώθι σαυτόν» ήτο 
έγγεγραμμένον (χαραγμένον) είς τά άρχαιότατα τεμένη τών παλαιών 
μυστηρίων. Άλλά μέχρι ποίου σημείου έλύετο τό πρόβλημα; Δέν είναι 
πλέον άπορία. "Όπου τό τέρμα τής έννοίας τού φωτισμένου κλασσικού 
φιλοσόφου, έκεί ή εϊσοδος τής στενωπού τού Μύστου. Ή πολύπτυχος 
καί δύσβατος δίοδος: «στενή ή πύλη καί τεθλιμμένη ή όδός ή άγουσα 
πρός τήν ζωήν», λέγει ό Κύριος: ή άγουσα όμως άσφαλώς πρός τό πραγ
ματικόν τέμενος έντός τού άνθρώπου, τήν έσωτερική φλόγα, πρός τό 
Φώς τής γνώσεως καί τής άληθείας, πρός τήν Βασιλείαν τών Ούρανών. 



1989 ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ 249 

Μέ όρους ϊσως έπιστημονικωτέρους, ή όδός ή άγουσα πρός τό άρχικόν 
αίώνιον Στοιχείον της 'Υπάρξεως, πρός τήν κοσμικήν Δύναμιν, πρός τό 
Κέντρον. 

Τό σώμα ύπόκειται είς μεταλλαγάς, ώς γνωστόν, αί όποίαι όμως δια

πιστώνονται άπό άλλο τι στοιχείον έντός τού άνθρώπου, σχετικώς άμε

τάβλητον. Διότι, ϊνα μία κίνησις σημειωθη, πρέπει ό παρατηρών, άναγκα

στικώς, νά εύρίσκεται η έν άκινησίQ η τουλάχιστον νά κινήται μέ διαφο

ρετικόν ρυθμόν. Συνεπώς, έάν καί ό νούς μας ηλλαζε κατά τόν ϊδιον τρό

πον, μέ τόν όποίον καί τό σώμα, δέν θά ήτο δυνατόν νά έννοηθή ή διαφο

ρά. Έξ ού προκύπτει ό νόμος τής σχετικότητας, όστις διέπει ό,τι γνωρί

ζομεν. Τίποτε δέν γίνεται άντιληπτόν άνευ άντιθέσεως. 

Ή άντίληψις ένος έξωτερικού άντικειμένου όφείλεται έπίσης είς 

μίαν διαδοχήν μεταλλαγών, προβαλλομένων είς τό ύποκείμενον, τό 

όποίον άντιλαμβάνεται. Αύταί δέ αί μεταλλαγαί συστηματικώς συνδέο

νται άναμεταξύ των ύπό τής συνειδητότητος. ·Άνευ αύτι'Ίς τής συνοχής, 

ή συνειδητή κατάστασις τού ύποκειμένου δέν θά ήτο δυνατόν νά προσ

λάβη τίποτε. 'Όλα όσα προσπίπτουν είς τήν άντίληψιν, άλληλοσυνδέο

νται καί διατηρούνται έντός τής μνήμης. Ή νόησις συνεπώς, μέ τήν εύ

ρυτάτην της σημασίαν, είναι τό όλλο τμημα τού άνθρώπου, τό όποίον 

σημειώνει καί κατατάσσει καί πιστοποιεί όλος τάς φυσικός παρατηρή

σεις. Ή πρώτη, λοιπόν, σαφής διάκρισις είς τόν όνθρωπον είναι ή διάκρι

σις μεταξύ σώματος καί νοήσεως η σώματος καί ψυχής - διάκρισις, προ

κύπτουσα άπό τόν διάφορον τρόπον τής ένεργείας ϋλης καί πνεύματος, 

χωρίς ν' άμφισβητή τις τήν ένιαίαν βάσιν των. 

Ή νόησις 

Η νόησις, έπίσης, δέν παραμένει στάσιμος. 'Υφίσταται καί έκείνη πα

ραλλαγάς. Τά πάθη τήν διαταράσσουν έξακολουθητικώς. Ποικιλίαι ψυχι

κών καταστάσεων άλληλοδιαδέχονται ή μία τήν όλλην. Άπό χρόνου είς 

χρόνον ή διανόησις όξύνεται η άμβλύνεται. Αί δυνάμεις τής έμφύτοu 

άντιλήψεως κυμαίνονται. Τέλος, ή συνείδησις αύτή καθ' έαυτήν διευκρι

νίζεται έκ τής άναπτύξεως τής άνθρωπίνης φύσεως. καί άφού αί όνω με

ταβολαί μός είναι γνωστοί καί μός γίνονται άντιληπταί, πρέπει άπαραιτή

τως πέραν τής νοήσεως νά ύπάρχει τι τό πλέον σταθερόν. Καί ύπάρχει: 

Τό πνευματικόν στοιχείον, τού όποίου τά χαρακτηριστικά είναι ή θυσία, 

δηλ. ή άγάπη καί ή αύταπάρνησ:ς, e,;Jς καί όλοι έκείναι αί άρεταί, αί όποίαι 

χωρίζουν κατ' ούσίαν τόν όνθρωπον άπό τό ζώον. Μία άνάλυσις όμως 

τής πνευματικής φύσεως τού άνθρώπου μός άποδεικνύει, ότι καί αύτή 

ύπόκειται είς μεταβολάς. Διότι ή πνευματικότης δύναται νά αύξηθή σύν 
τώ χρόνC!). Δύναται ν' άναπτυχθή τις έν τιϊ αύταπαρνήσει καί τή άγάπη, 

καλλιεργών τάς άνω άρετάς. 'Η μεγάλη εύδαιμονία, ή όποία κάποτε μός 

καταλαμβάνει, τήν έπομένην στιγμriν μός έγκαταλείπει. Καί άσφαλώς 

άντιλαμβανόμεθα αύτάς τάς διαφορετικός καταστάσεις. Άρα ύπάρχει 

άκόμη άλλο σημείον άμετάβλητον, δυνάμενον νά έπιθεωρή. Καί τώ όνπ 

πέραν τής πνευματικής φύσεως, ύπάρχει γνώμων, όστις άντιλαμβάνεται 
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τάς μεταστροφάς τών άνωτέρων σφαιρών τής ύπάρξεώς μας. Αύτό είναι 
τό κέντρον τού άνθρώπου, τό πραγματικόν «Είναι», ό μοναδικός μάρτυς 
πού άναγράφει καί κατατάσσει καί πιστοποιεί πάσας τάς διακυμάνσεις 
τού πνεύματος καί τής νοήσεως καί τού σώματος. 

·Ώστε, ή άμεσος άνάλυσις τού άνθρωπίνου όντος μάς παρουσιάζει
τέσσαρας παράγοντας: σώμα, νούν, πνεύμα καί «Είναι», μέ κέντρον καί 
γνήσιον ύποκείμενον τό «Είναι», τούς δέ λοιπούς ώς άντικείμενα αύτού. 
"Όλοι, κατά τό μάλλον καί ήττον, εϊμεθα είς θέσιν νά αίσθανθούμε τήν 
ένέργεια τών διαφόρων αύτών παραγόντων. Άλλά ό είλικρινής μαθητής, 
ό καί προικισμένος μέ τάς άπαιτουμένας ίκανότητας, δύναται διά τής 
ύπομονής καί έπιμονής νά διαπιστώση ό ϊδιος τά πράγματα αύτά - δύνα
ται νά χωρίση τούς διαφόρους παράγοντας, άποσυρόμενος άλληλοδια
δόχως, έν πλήρει συνειδητότητι, είς τάς όλονέν άνωτέρας άρχάς, αί 
όποίαι τόν άποτελούν. Ή διαδικασία δέ αϋτη, ή όποία συνίσταται είς τό 
χωρίζον τό άμετάβλητον κέντρον τού άνθρώπου άπό τά διάφορα μετα
βαλλόμενα προβλήματά του, καλείται έκστασις. Διά τής έκστάσεως ό 
μύστης τών τοιούτων ύπερόχων καταστάσεων δύναται, άφήνων προ
σκαίρως τό σώμα του, νά άντλή πείραν καί γνώσιν άπό τάς ύπερφυσικάς 
σφαίρας τής Φύσεως. "Όσοι έφθασαν έκεί μάς διαβεβαιούν, ότι πρόκει
ται περί άπτής πραγματικότητος. 

Κίνησις τό Σύμπαν 

Είναι βασική άλήθεια, ή διαβεβαίωσις ότι τό Σύμπαν αν καί άντικείμε
νον τής παρατηρήσεώς μας καί τής άντιλήψεώς μας, δέν είναι άλλο τι 
παρά κινήσεις καί μόνον κινήσεις, καί συνεπώς τά άντικείμενα αύτά καθ' 
έαυτά ύφίστανται σχετικώς πρός τήν συνείδησιν, ην έχομεν. Κατ' άκο
λουθίαν, αί άξίαι τών αντικειμένων άποδίδονται καί προσδιορίζονται άπό 
ήμάς αύτούς, μεταβαλλομένου δέ τού ρυθμού έντός μας, άλλάζουν καί 
όλα γύρω μας, μέχρις ότου φθάσωμεν τό σημείον τού Άπολύτου, όπου 
τίποτε δέν «γίνεται», άλλά τό πάν «ύπάρχει». 

Άλλά κάθε κίνησις είναι καί άποτέλεσμα μιάς δυνάμεως. Αύτό τό 
διαπιστώνομεν εύρέως ·είς τήν αύτοπαρατήρησιν καί μελέτην τού έαυ
τού μας καί κατ' άνιούσαν άναλογίαν τό έπεκτείνομεν καί είς τό Σύμπαν, 
διότι «όπως άνω, οϋτω καί κάτω», λέγει 6 Νόμος, καί συνεπώς 6 Μικρό
κοσμος δύναται νά διαμορφώνη συμπεράσματα διά τόν Μακρόκοσμον -
Μία Δύναμις, ή όποία, ένεργούσα ύπό διαφόρους νόμους, έπιφέρει δια
φορετικά άποτελέσματα. "Όλοι αί κινήσεις τού Σύμπαντος προέρχονται 
άπό μίαν καί μόνην Δύναμιν. Καί μάς δίδονται άμέσως αί δύο μεγάλοι 
άπόψεις τού Σύμπαντος Κόσμου: ή άποψις τού Άπολύτου έν τή παρου
σίςι τής Δυνάμεως καί ή άποψις τού σχετικού έν τή κινήσει μέ τάς μυρίας 
έκφάνσεις. Ή Δύναμις είναι τό μόνον αίτιον τού Σύμπαντος, ή κίνησις εί
ναι ή άπόρροια, είναι τό άποτέλεσμα. Ή έν λόγr.,;J Δύναμις ώνομάσθη 
θεός, ώνομάσθη Βράχμα, Άρχικόν Αϊτιον, Νόμος, Ζωή, Άλήθεια, Διά
νοια καί μέ άπειρίαν άλλων �ναμάτων άπό τάς προσκυνούσας τό θάμβος 
τής Άνθρωπότητος. Τό γεγονός όμως παραμένει εν, ότι αύτή ή Δύναμις 
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παράγει τά πάντα καί, ούσα άδιάσπαστος αύτή καθ' έαυτήν, ώς άδιαίρε
τον όλον ένυπάρχει είς πόσον τήν διαβάθμισιν τής έκδηλώσεώς Της, 
άπό τήν άπλουστέραν μορφήν τής ϋλης, έως τήν εύρείαν συνείδησιν 
'Εκείθεν δέ καί ή βασική έννοια τής συνοχής καί ένότητος τού Σύμπα
ντος Κόσμου. Κέντρον, λοιπόν, ό θεός, ή Διάνοια, τό άποτέλεσμα ή πλά
σις ώς θεία διανόησίς Του. Ή παγκόσμιος δέ έκπόρευσις, ό μεγάλος 
Ρυθμός, τό αίώνιον Γίγνεσθαι, εν καί τό αύτό μέ τό Άπόλυτον. Καί συ
ντελείται τό μυστήριον τής Δημιουργίας. 

Ή ένότης είς τήν ζωήν 

Ή προκαταρκτική αύτή πίστις, άποτέλεσμα τής θεωρητικής μελέτης, 
συνοψίζεται είς τά έξης κύρια σημεία: 1 ον) μία μόνον Άλήθεια είς τό 
Σύμπαν - Άλήθεια, τής 'Οποίας πάν τό ύπάρχον δέν είναι παρά φαινομε
νική έκδήλωσις. 2ον) Τό άμετάβλητον έσωτερικό τού άνθρώπου, όμοού
σιον πρός τό Πάν. 3ον) Ό σκοπός τής Ζωής, ή πραγματοποίησις δι' έρ
γων αύτής τής ούσιώδους ταύτότητος. 

Ό τρόπος δέ, τό μέσον πρός έπίτευξιν τού άνω σκοπού, τού μοναδι
κού σκοπού, δηλαδή τής συγχωνεύσεως τού άνθρωπίνου «Είναι» μέ τό 
παγκόσμιον «Είναι», έγκειται είς τήν πρόοδον πρός τήν « 'Ενότητα» η Γιό
γκα. Εϊδομεν, ότι ό παγκόσμιος Νόμος είναι ένέργεια, δράσις. Ή δράσις 
έπομένως είναι κάτι τό άπολύτως συναφές μέ τήν ϋπαρξιν. Άφού λοιπόν 
δέν δυνάμεθα νά ύπάρχωμεν άνευ τής ένεργείας, άκόμη όλιγώτεροv 
δυνάμεθα νά έξελιχθώμεν άνευ αύτής. Συνεπώς, αϋξησις προϋποθέτει 
ένέργειαν. 

Εϊδομεν, έπίσης, ότι ή ποικιλία δέν ύφίσταται αύτή καθ' έαυτήν, άλλ' 
άποκλειστικώς εiς τά διάφορα πεδία τής έκδηλώσεως διά μέσου τής 
ϋλης. 'Ίνα δέ φθάση τις είς τήν κατανόησιν τής ένότητος, πρέπει άπαραι
τήτως νά έκλείψη άπό τήν συνείδησίν του ή αϊσθησις τής ποικιλίας αύ
τής, τής έκδηλουμένης τούτ' έστι ζωής. Έν άλλοις, πρέπει νά άποκλει
σθή άπό τήν άνθρωπίνην φύσιν κάθε συναίσθημα έγώτητος. 'Όρος, λοι
πόν, άπόλυτος τής προόδου είναι ή πλήρης άνιδιοτέλεια, ή άπογύμνωσις 
τού «'Εγώ» άπό κάθε σκέψιν καί συναίσθημα καί πρόξιν γύρω όπό τό 
άτομόν μας. Ό έγωϊσμός, τό ένστικτον τής χωριστικότητος, δέν είναι 
δυνατόν ποτέ νά προσδιορίση τήν όκριβή θέσιν τού Άνθρώnου έν τώ Σύ
μπαντι, αύτό δηλ. πού κυρίως ζητεί ό εiλικρινής έρευνητής τού Ύπερκό
σμου. Ό έγωϊσμός παρουσιάζει μόνον τήν nρόσκαιρον θέσιν μας εiς τάς 
σφαίρας τής πολυμορφίας καί τής διαφορότητος. Διά νά φθάσωμεv 
όμως εiς τό κεντρικόν σημείον, πρέπει νά έξαλειφθή ή ίδέα τής διαχωρί
σεως. Ό έγωϊσμός γεννά τήν έπιθυμίαν: τό ένα άναπόσπαστον τού άλ
λου. (Δέν φαντάζομαι vά ύπάρχη όνάγκη νά σημειωθή, ότι αί άνω κατα
ότάσεις έκλαμβάνονται εiς τήν εύρυτάτην φιλοσοφικήν καί ψυχολογι
κήν των άπόδοσιν). Καί τό έπιθυμείν συνενώνει τόν άνθρωπον μέ τήν 
ποικiλην άντικειμενικότητα καί τόν δεσμεύει είς τόν κύκλον τών άναγεv
νήσεων καί τών θανάτων. Ή έπιθυμία είναι τό συναίσθημα έκείνο, τό 
όποίον τυφλώνει τήν διάκρισιν καί όδηγεί είς τό βασίλειον τής άπατηλό-
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τητος, όπου όλα έκλαμβάνονται λανθασμένα - τό βασίλειον, τό όποίον 

όνομάζομεν όρατόν κόσμον - τόν άδιέξοδον αύτόν λαβύρινθον τού 

«χρόνου» καί τού «χώρου», όπου τό κάθε «τ ο ύ τ ο »  διαφέρει άπό τό 

κάθε «έ κ ε ί ν ο » . Συνεπώς τό Έπιθυμείν πρέπει νά έξαφανισθή, έάν 

θέλη τις διακαώς νά γνωρίση τήν "Αλήθειαν καί νά κατακτήση τήν έλευ

θερίαν του. 

Ή πρόοδος, λοιπόν, διά τής πράξεως, άνευ έγωϊσμού, άνευ έπιθυ

μίας, εΤναι ή διπλή καί άπαραίτητη προϋπόθεσις τού άνθρώπου, τού βαί

νοντος πρός τελειοποίησιν - ή όρθή τούτ' έστιν έξέλιξις διά μέσου τής 

ένεργείας, ή όποία άπαλλάσσει τόν άνθρωπον άπό τήν άγνοιαν, τήν 

άγνοιαν τού μοναδικού γεγονότος, τής μόνης πραγματικότητος, ότι μία 

εΤναι ή Άλήθεια καί ότι αύτό τούτο εΤναι ούσιωδώς καί ό "Άνθρωπος. «ΕΤ

σαι αύτό! ΤΩ δυστυχισμένε Σκλάβε τής πλάνης σου, νεκρέ, πού κλαίς 

τούς νεκρούς σου είς τήν έρημον τής ζωής. ΕΤσαι κατ' ούσίαν ό Θεός. 

Έάν σού ήτα δυνατόν νά χαράξης αύτήν τήν "Αλήθειαν έν τή καρδίQ σου, 

θά έβλεπες νά συντρίβωνται μόνοι τους, ένας πρός έναν, οί άπατηλοί 

περιορισμοί πού έπιφέρουν τήν θλίψίν σου, καί τάς ταλαιπωρίας σου, ή 

άγνοιά σου εΤναι τό αϊτιον τού έγωϊσμού σου, ό έγωϊσμός σου τό αϊτιον 

τής δυστυχίας σου. "Όταν θά πραγματοποιηθή έντός σου τό «αύτούσιον», 

τότε καί μόνον τότε, τέλειε άνθρωπε, θά δύνασαι νά εϊπης, όπως ό Χρι

στός, «·ο Πατήρ μου καί Έγώ εϊμεθα εν». Έάν δέν εΤναι αύτός ό σκοπός, 

τόν όποίον σοϋ ύποδεικνύει ό Διδάσκαλος, πρός τί λοιπόν λέγει είς σέ 

καί είς όλους τούς συνανθρώπους σου « "Εστέ τέλειοι», ώς ό Πατήρ ό έν 

τοίς ούρανοίς τέλειός έστι»; 

Κατανίκησις τής άγνοίας 

Αύτήν τήν άγνοιαν όφείλει ό άνθρωπος νά καταπατήση, ϊνα γίνη εν 

μετά τού όλου. Καί νικόται ή άγνοια αϋτη διά τής εύρύνσεως τής συνει

δήσεως. Τούτο άκριβώς σημαίνει ή αϋξησις τού άνθρώπου. Ό άνθρωπος 

δέν διαφέρει άπό τό ζώον καί τό ζώον άπό τό φυτόν παρά μόνον διά τού 

βαθμού τής έξελίξεως τού στοιχείου τής συνειδήσεως. Ή Θεότης εύρί

σκεται κρυμμένη καί ύπνώττουσα είς τούς κόλπους τής ψυχρός πέτρας, 

μός διδάσκουν. Άφυπνίσατέ την, βήμα πρός βήμα, καί έν τή έξελίξει της, 

άπολύτως άμετάβλητη κατ' ούσίαν άλλά έκδηλουμένη διά διαφόρων μέ

σων κατ' άνιούσαν κλίμακα πρός τήν τελειότητα, θά πιστοποιήσετε τήν 

μεταμόρφωσιν τής πέτρας είς φυτόν, τού φυτού είς ζώον, τοϋ ζώου είς 

άνθρωπον, τέλος τήν Μεταμόρφωσιν τού "Ανθρώπου είς "Άγγελον, είς 

Διδάσκαλον, είς Χριστόν. Καί ή μεγαλειώδης Ίεραρχία έξακολουθεί πέ

ραν κάθε έφικτής συλλήψεως τών ούτιδανών άντιλήψεών μας, μέχρι 

τοϋ θρόνου τής άφάτου Θεότητας, όλοκληρωτικώς έκδηλουμένης. 

Τοιουτοτρόπως, άπ' άκρου εiς άκρον ή πρόοδος δέν εΤναι άλλο τι εiμή ή 

βαθμιαία άπολύτρωσις, ή άνάπτυξις τής θείας Ίσχύος, ή ένυπάρχουσα 

άκεραία ώς καί λανθάνουσα, είς κάθε δημιουργηθείσαν μορφήν. Αύτό 

σημαίνει ό όρος «έξέλιξις», καi εΤναι ή λογική έξακολούθησις, ή δευτέρα 

πράξις τής Θείας Δημιουργίας, τό άπαραίτητο άποτέλεσμα τής καθόδου 
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τού Πνεύματος, διά τής όποίας «ό Λόγος έγένετο σάpξ», διά τής όποίας 
τό μοναδικόν καί παγκόσμιον «"Ον» μυστηριωδώς περιετυλίχθη μέχρι 
τού σημείου νά παραγάγη τήν ύστάτην πλάνην, τό φυσικόν έπίπεδον, 
διαφοροποιούμενον κατά φοράν καί στάδια άντίστροφα έκείνων, τά 
όποία άκολουθεί ώς «Έγώ» πλέον τού άνθρώπου, όταν άπορροφάται 
ύπό τής πρωταρχικής Άρχής. Ή άνω δέ έξέλιξις άποκτάται είς όλος τάς 

διαβαθμίσεις τής άπολυτρωτικής αύτής κλίμακας πρός τελειοποίησιν, 

διά τής ένεργείας Ή δράσις καί ή άντίδρασις προκαλούν τήν έκδήλωσιν 

όλων τών έν λανθανούση καταστάσει σημείων τής ύπάρξεώς μας. 

Μήπως καί αύταί αί αίσθήσεις μας δέν άνεπτύχθησαν έκ τών έξωτερικών 

έπιδράσεων; Ή έπιστήμη παραδέχεται, ότι ή λειτουργία δημιουργεί τό 

όργανον, καί όταν παύση ή λειτουργία τό όργανον ύπόκειται είς άτρο

φίαν. Ή δράσις, έπομένως, είναι άπαραίτητος, καί άφού άναγνωρίζομεν 

πλέον, ότι κάθε μεταγενεστέρα πρόοδος, πέραν τής καταστάσεως τής 

άτομικότητος, πρέπει νά τείνη ούχί πρός τήν διαφοράν, 6πως είς τά κα

τώτερα βασίλεια, άλλά πρός τήν ένότητα, τότε ή δράσις αύτή όφείλει 

άναγκαστικώς νά συνυπάρχη μέ τήν έξόντωσιν τού έγωϊσμού καί τής έπι

θυμίας ώς φυσική του συνέπεια. 

Έξάγνισις 

Αύτά τά δύο στοιχεία θά έπρεπε, λοιπόν, νά συνδυασθούν έν τη φύ

σει τού άνθρώπου - στοιχεία, τά όποία παρουσιάζονται ώς τελείως άντί

θετα, δεδομένου, ότι ή πλειονότης τών άνθρώπων θέτει τήν έπιθυμίαν 

ώς άφετηρίαν τής ένεργείας καί είς περίπτωσιν, καθ' ην τό κίνητρον 

τούτο θά έξηφανίζετο, θά έπαυε καί αύτή ή δράσις. Άλλά ή άνω άντινο

μία πρέπει νά άναλυθή καί γενναία νά άποφασισθή διά νά πραγματοποιη

θή ή διαστολή τής άνθρωπίνης συνειδήσεως πρός τάς ύπερόχους σφαί

ρας τού Σύμπαντος. Καί άναλόγως τοCι τεχνήεντος χωρισμού τής διπλής 

αύτής κλειδός τής Σοφίας, θά άναπτύσσεται ό άνθρωπος, όπως αύξάνει 

τό άνθος ύπό τάς θωπείας τού Ήλίου, χωρίς κάν v' άπασχολήται μέ τήν 

σκέψιν τής αύξήσεως. Καί έδώ έγκειται τό πρώτον βήμα κάθε έσωτερι

κής έφαρμοζομένης διδασκαλίας. Οί πρεσβύτεροι άδελφοί ήμών μός 

διαβεβαιώνουν, ότι άν θέλωμεν νά πιστοποιήσωμεν μόνοι μας τήν πραγ

ματικότητα τού Ύπερκόσμου, τάς ύπερόχους άληθείας τού Άπείρου, 

πρέπει νά καλλιεργήσωμεν τήν συνείδησίν μας, δηλαδή νά μεταφέρω

μεν όλίγον κατ' όλίγον τήν συνειδητήν μας κατάστασιν είς τάς όλονέν 

άνωτέρας Άρχάς, άπό τάς όποίας συντελείται ή πολύπλοκος φύσις μας. 

Καί διά vά έπιτύχωμεν τούτο, πρέπει, διαμένοντες πλήρως έν τή δράσει, 

νά έξαγνισθώμεν τελείως άπό τό ρύπος τού Έγωϊσμού, μέχρι τής έσχά

της άποχρώσεως. «Μακάριοι οί καθαροί τή καρδίςι ότι αύτοί τόν θεόν 

όψονται», είπεν ό Κύριος. Πόσα προσπάθεια θά άποβή ματαία, έξακο

λουθούν νά μός διδάσκουν, έάν τό πρώτο βήμα τούτο, ή έ ξ ά γ ν ι σ ι ς , 

δέν συντελεσθή. 'Άνευ αύτής, αί άνώτεραι σφαίραι τής Φύσεως, θά μεί

νουν άείποτε άγνωστοι. Ναί, τό άστρικόν έπίπεδον δυνατόν νά κατανοη

θή. Αύτό άλλως τε συμβαίνει καί είς τούς άπλούς ταχυδακτυλουργούς 
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καί παρομοίου τεχνίτας, οί όποϊοι συνηθέστατα, είς τάς άνατολικάς κυ

ρίως χώρας, θεώνται άνά τούς δρόμους, έπιδεικνύοντες τά πειράματά 

τους. Άλλά πραγματικός Φιλόσοφος, πραγματικός Μύστης δέν δύναταί 

τις νά yivη άν δέν προβή είς τόν καθαρμόν τής φύσεώς του διά τής πα

ντελούς έξοστρακίσεως τής « Έyώτητος» καί τής άνιδιοτελούς δράσε

ως. Καί οϋτω βαίνων ό άνθρωπος πρός τόν δρόμον τής τελειοποιήσεως, 

βαθύτατα άπορροφημένος άπό τήν ίδέαν τής ένότητος, άνέρχεται συ

νειδητά, διαδοχικώς, άπό κόσμον είς κόσμον μέχρι τού άσυλλήπτου. 

Μετά τό άστρικόν καί τό κατώτερον νοητικόν πεδίον τής συγκεκριμένης 

σκέψεως, άρχεται ή μεγάλη άνάβασις διά τής άφηρημένης σκέψεως, 

άρχεται ή μεγάλη άνάβασις διά τής άφηρημένης σκέψεως, ή εϊσοδος 

πρός τό 'Υπερπέραν. Ή διδασκαλία καί ή δράσις, ή πρόσληψις καί ή άπό

δοσις γίνεται πλέον έν τη άφηρημένη έννοίς�. Μορφή δέν ύπάρχει. Ίδέαι 

είναι ό άντικειμενικός κόσμος τής μεταφυσικής πραγματικότητος. Διότι 

Διάνοια ό θεός καί άπόρροια Διανοίας τό θαύμα τής Δημιουργίας Του. 

Είς τό έπίπεδον αύτό τής άφηρημένης σκέψεως εύρίσκονται τά άρχέτυ

πα τών πάντων, ώς άφηρημέναι ίδέαι, αί όποϊαι προσλαμβάνουν μορφήν 

συyκεκριμένην δσον κατέρχονται έκδηλούμεναι πρός τά κατώτερα πε

δία. Ή έπομένη άνάβασις πρός τήν θείον Άποκάλυψιν είναι ό πνευματι

κός καθαρώς κόσμος η τό βουδδικόν πεδίον, bnou άποκτάται μία ταυτό

χρονος άντίληψις τής ένότητος καί τής χωριστικότητος, τής άτομικότη

τος καί τού δλου. Είναι άπερίyραπτος ή εύδαιμονία τής καταστάσεως αύ

τής, μάς λέγουν οί προπορευθέντες. Είς τό πεδίον αύτό εύρίσκεται ή 

βάσις τής πραγματικής άδελφότητος, ή κλείς τής άλληλεyyύης μεταξύ 

τών άνθρώπων. Καί, τέλος, δταν ή άτομική συνείδησις, άπηλλαyμένη 

άπολύτως άπό τήν έπίκτητον είδικήν συνείδησιν τού φυσικού, άστρικού 

καί νοητικού κόσμου, έπεκταθή μέχρι τής κορυφής, μέχρι τού Νιρβάνα, 

έκεϊ γίνεται αύτούσιος μέ τό Κέντρον τού Παντός. Έκεϊ ό Μύστης είναι 

άπολύτως άπολυτρωμένος τής διπλής άπατηλότητος τού χώρου καί τού 

χρόνου, ή όποία εύρίσκεται είς τά έπίπεδα τής πλειονότητας καί ή όποία 

γεννά τήν θλϊψιν. Έκεϊ συντελείται ό τέλειος άνθρωπος. 

Αύτή είναι ή άνοδος τής συνειδήσεώς μας, ή πλήρης άναyέvνησις διά 

τής έξαyνίσεως, ητις διαγράφει τήν άτραπόν τής έξελίξεως - τήν όδόν, 

τής όποίας στενή είναι ή πύλη καί τεθλιμμένη ή δίοδος καί πολύμοχθος 

ή διέλευσις, ή άγουσα πρός τήν Ζωήν. 

Οί Νόμοι τής Γιόγκα 

·Έως έδώ παρουσιάσαμε, έν σκιαyραφίς� βέβαια, τήν ίδεολοyίαν τής
Γιόγκα, τήν μεγάλην ήθικήν της άποψιν. Άλλά ή Γιόγκα είναι καί Έπιστή
μη, δηλαδή συστηματοποιημένη συλλογή νόμων, οί όποϊοι, έν τη έφαρ
μοyή των, έπιδιώκουν ώρισμένον άποτέλεσμα. Συστήματα άφορώντα τό 
σώμα τού άνθρώπου καί τείνοντα nρός σαφή σκοπόν: Δ ι α ι τ η τ ι κ ή , 
·Άσ κ η σ ι ς ,  Ά ν α π ν ο ή ,  έχ ο ν τ α  ώ ς  δ ε δ ο κ ι μ α σ μ έ ν ο ν
ά π ο τ έ λ ε σ μ α τ ή ν  π λ ή ρ η  ύ y ε ί α ν  κ α ί  τ ή ν  κ α θ υ π ό 
τ α ξ ι ν  τ ή ς  ϋ λ η ς  ε ί ς  τ ό  π ν ε ύ μ α  - κ α ί  Σ υ σ τ ή μ α τ α
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ά φ ο ρ ώ ν τ α  τ ό  π ν ε ύ μ α: Αύ τ ο σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ι ς ,

Α ύ τ ο δ ι α λ ο γ ι σ μ ό ς , 'Έ κ σ τ α σ ι ς , μέ έniσης άnοτέλεσμα δο

κιμασμένον, άnόσnασιν τού νού άnό τήν άντικειμενικότητα γενικά, στρο

φήν άnό τά έξω nρός τά έσω, άnό τά έγκόσμια nρός τά ύnερκόσμια, καi 

αύτοβυθισμόν μέχρις ένώσεως μετά τού θείου. 

Πρός έniτευξιν τής έξαιρετικής αύτής διαστολής, προσλαμβάνει ή 

Γιόγκα τούς νόμους τής Ψυχολογίας, τούς έφαρμοζομένους ώς nρός 

τήν έξέλιξιν τής άνθρωnίνης συνειδήσεως, είς όλα τά πεδία κοί τά βασί

λεια καi τούς χρησιμοποιεί λογικώς είς τήν είδικήν περίπτωσιν. 'Ένεκα 

τούτου ή Γιόγκα είναι προσιτή είς όλους, διότι εύρiσκεται έντός τών 

όρίων τών άνθρωnίνων δυνατοτήτων. Οί κανόνες της nρός καθοδήγησιν 

τών μαθητών πάντα ύnήρξαν οί ϊδιοι καί θά παραμείνουν πάντα οί ϊδιοι είς 

κάθε έnοχήν, είς κάθε χώραν καί ύnό οίονδήnοτε όνομα τιτλοφορείται ή 

έσωτερική διδασκαλία. Διότι βασίζονται έnί τών άρχών τής Άληθείαc, 

καί, άnοκρυσταλλωθέντες διά μέσου μακροτάτου χρόνου, έφθασαν μέ

χρι ήμών, φέροντες άσφαλείς ένδείξεις τού σοφού χειρισμού αύτών έκ 

μέρους τού nροnορευθέντος πλήθους τών πρεσβυτέρων άδελφών μας, 

έκείνων oi όnοίοι κάποτε διήλθαν τήν όδον, έντός τής όnοίας καί ήμείς 

nοθούμεν καί nροσnαθούμεν νά είσέλθωμεν, καί έnροχώρησαν nρός τά 

ϋψη, τά όnοία καί ήμείς θά φθάσωμενΟ: ασφαλώς μία μέρα. 

Μία διάκρισις, όμως, είναι άnαραίτητη ώς nρός τή Γιόγκα, άnό άnό

ψεως πρακτικής έnιστήμης: Έnειδή ό άνθρωπος τήν ένδιαφέρει - άnο

κλειστικώς διά καθωρισμένον σκοπόν - δέν χρονοτριβεί, οϋτε καi προ

σέχει τάς διαφόρους θεωρίας τής ύnάρξεως καi τά διάφορα σώματα αύ

τής, τά διδασκόμενα ύnό τού άnοκρυφισμού, ύnοδιαιρέσεις έξ άλλου 

άκριβείς, αί οnοίαι παρατίθενται nρός διασάφησιν καi πλήρη μελέτην τού 

θαυμαστού αύτού συγκροτήματος, τό όnοίον λέγεται «άνθρωπος». 

ΠράνακαiΠραδχάνα 

Ή Γιόγκα έκλαμβάνει τόν άνθρωnον ώς άnαρτιζόμενον έκ δύο δια

φορετικών μερών, έκ τής ζωτικής δυνάμεως «Πράνα» καί έκ τής ϋλης 

«Πραδχάνα». Δέον νά σημειωθή, ότι ή πνοή τής ζωής, τό Πράνα, έρμη

νεύεται είς τήν Γιόγκα γιά λόγους πρακτικούς πάντα καί συντομίας, καί 

ώς Συνείδησις καί ώς Νούς. Πνεύμα καi ϋλη, συνεπώς, τά δύο κύρια 

σημεία, νούς καi σώμα, καi πέριξ αύτών συγκεντρώνει ή διδασκαλία τής 

Γιόγκα καί έντείνει όλας τάς άnοτελεσματικάς προσπαθείας της. 'Ένεκα 

τής άνω δυαδικής έκδοχής τής φύσεως τού άνθρώnου θεωρείται ή Γιό

γκα ώς κλάδος τής Φιλοσοφίας Σάμκυα, έν έκ τών έξ μεγάλων ίνδικών 

φιλοσοφημάτων, τά όnοία διεκδικούν τήν προτεραιότητα τής άνθρωnί

νης διανοήσεως καi στέκουν ώς κλείς όλων τών μεταγενεστέρων περί 

άρχικών αίτίων πονημάτων. Άλλά βαθυτέρα έξέτασις έni τού προκειμέ

νου άnοδεικνύει, ότι άnό άnόψεως καθαρώς φιλοσοφικής, ή Γιόγκα δέν 

βασίζεται είς τήν θεωρίαν τής δ,uαρχiας, όπως τό σύστημα Σάμκυα, παρ' 

όλον, ότι άnό τεχνικής άnόψεως καί πρακτικής άνάγκης, είς τήν όnοίαν 

πολύ άnοβλέnει, μέγα μέρος τής Γιόγκα προέρχεται άnό τήν Σάμκυα. 
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'Αλλά, ϋλη καί πνεύμα διά τήν φιλοσοφίαν τής Γιόγκα δέν είναι 

άπλώς καί μόνον οί δύο πόλοι, αί άντίθετοι φάσεις τού 'Ενός. Κατόπιν 

λεπτοτάτης άναλύσεως τών σχέσεων μεταξύ πνεύματος καί ϋλης, προ

κύπτει σπουδαία συνάφεια, ώς γεφύρωσίς των. Ό Μύστης τού Ύπερπέ

ραν βλέπει, ότι είς κάθε κόσμον θέτει ό Λόγος έπί τής ϋλης ώρισμένην 

συγγένειαν ρυθμών, άντιστοιχούντων πρός ώρισμένην κατάστασιν συ

νειδήσεως. Συνεπώς, κάθε είδικός παλμός τής ϋλης, συνεπιφέρει καί 

είδικήν μορφήν συνειδήσεως: δεδομένου, ότι χαρακτηριστικόν τής συ

νειδήσεως είναι ή άλλαγή, μέ τήν βεβαιότητα, φυσικά, ότι αύτή καθ' έαυ

τήν ύπάρχει καί είναι άμετάβλητος έν τή βάσει της, δηλαδή ώς συνείδη

σις τής ύπάρξεως, όλοι δέ αί ένδιάμεσαι καταστάσεις αύτής ύπόκεινται 

είς μεταβολήν, μέχρι τής πλήρους άνατάσεώς της, χωρίς ή έκάστοτε άλ

λαγή νά συνεπάγεται καί άλλαγήν θέσεως όπως έν τή ϋλη. 

Δέν ύπάρχει, λοιπόν, άλλαγή συνειδήσεως, όσονδήποτε λεπτή, χωρίς 

νά οίκειοποιήση κραδασμόν τής ϋλης, καί τό άντίθετον: δέν ύπάρχει δό

νησις τής ϋλης, όσονδήποτε ταχεία καί λεπτή, ή όποία δέν συνδυάζεται 

μέ ώρισμένην μεταβολήν τής συνειδήσεως. "Ένεκα τού μεγάλου τούτου 

έργου τού «Λόγου», τό όποίον άντανακλά είς τήν πλάσιν τού άτόμου, 

ένεκα τού μέτρου τούτου τής Συνειδήσεως, παρέχεται είς τόν όνθρω

πον ή πιθανότης τής άνελίξεώς του μέχρι τού Λόγου. 

Αί άντιστοιχίαι δέ αύταί, ϋλης καί πνεύματος, έν τc;Ό) συνόλ4), άποτε

λούν καί τήν πλήρη κλίμακα τού συστήματος Γιόγκα: μέ σκοπόν όπως εϊ

πομεν, άφ' ένός τήν τελείαν καθυπόταξιν τού σώματος διά τής αύτοκυ

ριαρχίας καί άφ' έτέρου τήν διαστολήν τής ψυχής διά τών δυναμικοτή
των τού πνεύματος. 

Καθυπόταξις τοϋ έαυτοϋ 

Είς τήν συνήθη άντίληψιν τής ζωής μας, ό νούς, όπως τόν έχομεν 

διαμορφώσει, θεωρείται ώς ό μόνος άκριβής πνευματικός παράγων τής 

ύπάρξεώς μας. Είς τήν έφαρμογήν τής Γιόγκα τό πρώτον συντελεστικόν 

βήμα είναι νά δυνηθή τις νά χωρισθή άκριβώς άπό τόν νούν, ώς είναι: 

«Φόνευσον τόν καταστροφέα τού πραγματικού», μάς διδάσκουν, καί 

φαίνεται άκατανόητος ό συλλογισμός. 'Αλλά άπλή συγκέντρωσις έπί τών 

λόγων αύτών θά μάς διευκρινίση τήν εύλογον άνάγκην τής άπομακρύν
σεως τής σκέψεως, ώς προϊόντος τής άντιλήψεως κατ' αϊσθησιν. Διότι 
άκριβώς τήν όρατήν άπατηλότητα τού έξωτερικού τούτου κόσμου καί 
τάς άναλόγους δεσμεύσεις πρέπει νά διαφύγωμεν, ϊνα συλλάβωμεν τήν 

άόρατον πραγματικότητα. 'Επομένως, «φόνευσον τόν νούν» μέ τάς άπο
κρυσταλλωμένας πλέον παραστάσεις καί τήν συναρμολογίαν του. Έξ 
όλλου τό νοητικόν σώμα είναι άενάως κινούμενον, άκόμη καί μηχανικά, 

μέ άφάνταστον ταχύτητα, προσλαμβάνον έξακολουθητικώς έντυπώσεις 

καί άνταποκρινόμενον είς αύτάς. Ή Γιόγκα άπαιτεί τήν όρσιν όλων αύ
τών τών δονήσεων καί τών μεταλλαγών. 'Απαιτεί ήρεμίαν πλήρη, άκινη
σίαν τού νού. Ό μέγας Διδάσκαλος τής Γιόγκα Παταντζάλι, δίδων όρι

σμόν περί αύτής λέγει: « ·Η Γιόγκα είναι άναχαίτισις τών λειτουργιών τού 
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νού». Καί έπέρχεται ή πλήρης καθυπόταξίς του, όταν άκινητήση σέ βαθ
μόν, ώστε νά μή άνταποκρίνεται πρός έξωτερικούς κραδασμούς, είτε 
συνειδητώς εϊτε άσυνειδήτως πλέον, άλλά συγκεντρωμένος καί άδιά
σπαστος, νά καταστή τυφλόν όργανον τής βουλήσεως, διευθυνόμενον 
άκέραιον όπου δεί: διότι οί δυνάμεις τού νού είναι όπως αί διεσπαρμένοι 
άκτίνες τού φωτός. "Όταν συγκεντρωθούν, καταυγάζουν τά πάντα. Αύτή 
είναι ή μόνη μας έξ άλλου πηγή, όσον καί άφετηρία τής γνώσεως. Τότε ό 
ποθών τήν λύτρωσιν φέρεται πρός τό «αίτιατόν σώμα», προσπαθών διά 
τού ίδίου τρόπου, πτυχήν πρός πτυχήν, καί αύτού τήν κατάκτησιν. Λαμ
βάνει τήν συμβολικωτάτην μύησιν τής «γεννήσεως τού Χριστού», διότι 
τ<i) όντι ό Χριστός γεννάται τότε έντός του. Ό όρίζων του πλέον εΤναι τό 
βασίλειον τής άγάπης. Άναπτυσσόμενος διά τής Άποκαλύψεως, φθάνει 
τόν θρόνον τών Άθανάτων. Ό πολυαγαπημένος όμως καί έκλεκτός καί 
εύλογημένος Έκείνος, έπέκτείνων τήν πτήσιν του μέχρι τού Λόγου κGί 
δυνάμενος νά κατανοήση τήν τρίμορφον όποψιν τής θεότητας καί νά 
συλλάβη τήν έννοιαν τού Άπολύτου, γίνεται ό «Υίός του θεού» καί τέ
λος διακηρύσσει ,,-Ο Πατήρ μου καί έγώ εϊμεθα .. Εν». 

Έπτάσχολαί 

Έπτά είναι αί Σχολαί τής Γιόγκα, τών όποίων τήν κατεύθυνσιν μέ όλι
γίστας λέξεις θά έκθέσωμεν, αν καί κάθε μία θά άπήτει καί ίδιαιτέραν 
διάλεξιν, λόγ� τού έξαιρετικώς ένδιαφέροντος περιεχομένου. Καμμία 
έξ αύτών δέν παραλείπει ούδέν ούσιώδες σημείον τού κυρίως συστήμα
τος, άλλά παρουσιάζονται ώς είδικαί σχολαί, διότι μία έκάστη προσλαμ
βάνει ώς όδηγόν δύναμιν, μίαν διαφορετικήν ίδιότητα τού χαρακτήρος, 
συμφώνως πρός τάς 7 σπουδαίας καί βασικός κατευθύνσεις, κατ' άλ
λους 7 άκτίνας, έντός τών όποίων κατατάσσονται όλοι αί φύσεις, όλοι αί 

άνθρώπιναι ίδιοσυγκρασίαι. Διότι ή συνολική διάθεσις τοϋ κάθε άνθρώ
που δέν είναι άποτέλεσμα τυχαίον η συμπτωματικόν. Έκπροσωπεί τήν 

συνισταμένην τής σκέψεως καί τής δράσεως, ας έπεδίωξεν ή ψυχή καθ' 

όσον αϋτη διεμορφοϋτο. "Έχομεν, λοιπόν, 7 Σχολάς: τήν «Ράτζα Γιόγκα», 

τήν «Κάρμα Γιόγκα», τήν «Γνάνα η Τζνάνα Γιόγκα», τάς τρείς κυριωτέ

ρας, αί όποίαι σημειώνονται ώς «δεσπόζουσαι», «βασικοί», καί μετά τήν 

«Χάθα Γιόγκα», «Λάγια», «Μπάκτι» καί «Μάντρα» Γιόγκα. 

Χάθα Γιόγκα 

Ή « Χ ά θ ο Γ ι ό γ κ ο » άποτελείται άπό μίαν σειράν σωματικών κα

θαρμών, άσκήσεων καί πολυσυνθέτων μεθόδων άναπνοής, κανονιζομέ

νων πάντοτε ύπό είδικοϋ Διδασκάλου. Σκοπόν έχει τήν πλήρη έναρμόνι

σιν τοϋ έξωτερικοϋ μετά τού έσωτερικοϋ άνθρώπου διά τής ύποτάξεως, 

φυσικά, τού κατωτέρου είς τό άνώτερον. Ή δέ μέθοδός της βασίζεται 

είς τόν μέγαν νόμον τών άντιστοιχιών μεταξύ ϋλης καί πνεύματος, ό 

όποίος κατά τό μάλλον καί ήττον διέπει όλος τάς ανω Σχολάς. 
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Λάγια Γιόγκα 

Ή « Λ ά γ ι α Γ ι ό  γ κ α » είναι μία έvτελώς ξεχωριστή έπιστήμη, 
έχουσα ώς βάσιν τήv χρήσιν τού έσωτερικού πυρός. Παραδέχεται έvτός 
τού σώματος έv ήλεκτρικόv, τρόπον τινά, ρεύμα άφαvτάστου έvτάσεως, 
έδρεύοv είς τό τέλος τής σπονδυλικής στήλης, τό περίφημοv «Κουvδα
λίvι». Καί άπασχολείται ή «Λάγια Γιόγκα» άποκλειστικώς, μέ έπιστημοvι
κήv μεθοδικότητα, είς τήv άvάπτυξιv αύτής τής δυνάμεως, ή όποία, άφυ
πvισθείσα, διοχετεύεται είς άλλα έξ κύρια κc::vτρα τού σώματος, γνωστά 
ύπό τό όνομα «Σάκρας», ατιvα συνδεόμενα μέ παρόμοια κέντρα τού 
άστρικού καί λοιπών σωμάτων, μεταδίδουν, διά τού νευρικού κυρίως συ
στήματος, τό άvαπτυχθέv πύρ καί ό άνθρωπος άποκτά καταπληκτικήv 
κυριαρχίαv καί μεγίστης σπουδαιότητος δυνάμεις. Είναι έξαιρετικού έv
διαφέροvτος ή άποκρυφιστική βιολογική άvάλυσις τού κυττάρου, καθώς 
καί ή άποκρυφιστική φυσιολογία, τήv όποίαv μάς άποκαλύπτει ή «Λάγια 
Γιόγκα», ώς πρός τήv λεπτοτάτηv, σχεδόν άσuλληπτοv, διοχέτευσιv τής 
έv λόγ(,,) δυνάμεως καί τής συσχετίσεώς της μέ όλος τάς λειτουργίας 
τού όργαvισμού. 

Ή άνω μέθοδος, άνευ έπισταμένης παρακολουθήσεως τού είδικού 
Διδασκάλου, δύναται v' άποβή έπικίvδυvος, έvίοτε δέ καί καταστρεπτική. 

Μπάκτι Γιόγκα 

Ή " Μ π ά κ τ ι  Γ ι ό γ κ α »  , είναι ή έvτατική, παράφορος αγαπη 
πρός τόv θεόv, διά μέσου μιάς προσωπικότητος, τήv όποίαv οί άνθρωποι 
θεωρούν ώς έvσάρκωσιv τού θεού, δηλαδή όπως ό Χριστός διά τούς 
Χριστιανούς, ό Βούδδας διά τούς όπαδούς του, ό Κρίσνα διά τούς Ίv
δούς κ.λπ. Προϋποθέτει ή Μπάκτι Γιόγκα πλήρη αύταπάρvησιv πρός τό 
θείον καί ύπέρμετροv λατρείαv. Λόγ(,,) τής εύκολίας της άπό άπόψεως 
έφαρμογής καί τής έπιρρεπούς πρός τήv προσωπολατρείαv φύσεως τού 
άvθρώπου, είναι ή πλέον διαδεδομένη, άv καί δέv άποφεύγεται πάντοτε 
ή άvεπιτυχής έκδήλωσις καί μειονεκτική έκδοχή αύτής, δηλαδή ό φανα
τισμός, ή διαμάχη ή ή έκμετάλλευσις τού θείου. Αί περισσότεροι έκκλη
σίαι καί παρόμοιοι άvά τόv κόσμον όργαvώσεις έργάζοvται έvτός αύτής 
τής άκτίvος, άλλά όλίγιστοι έφαρμόζουv τήv ίδεολογίαv τής Μπάκτι Γιό
γκα, ή όποία είναι πραγματικώς έξόχου μεγαλείου. Πλήρης κατάνυξις 
καί άπόλυτη άγάπη μέ κάθε συναφές άπαύγασμα ψυχικής άvωτερότη
τος. 

Μάντρα Γιόγκα 

Ή Γιόγκα τής 7ης άκτίvος όvομάζεται Μάντρα Γιόγκα. Μάντρα είναι 
μία μορφή τού λόγου, ή όποία καί ώς ήχος καί ώς έννοια προξενεί ώρι
σμέvηv έvτύπωσιv. Τά πάντα, ώς ηδη εϊπομεv, διά μέσου τής δοvήσεώς 
των έπιφέρουv άvάλογοv άποτέλεσμα έφ' ήμώv, ίδιαιτέρως δέ όσα έλ
κύουv τήv όρασίv μας καί έπηρεάζουv τήv άκοήv μας. Είναι γνωστή ή με-
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γάλη έπίδρασις τής Μουσικής, είναι γνωστή έπίσης ή έπιρροή τών γραμ
μικών σχημάτων έπί τής σκέψεως, καθώς καί τής καμπυλότητας έπί τού 
συναισθήματος. Καί όταν, είς οίανδήποτε μορφήν, συλλάβωμεν μίαν 
θείον άντανάκλασιν, όνομάζομεν αύτήν κάλλος. Κάλλος, λοιπόν, είναι ή 
θεία δύναμις ή όποία φθάνει μέχρις ήμών διά μέσου ύλικών πραγμάτων. 
Ή κατάστασις όμως αύτή έχει βάσιν μαθηματικήν. 'Υπάρχουν ώρισμένοι 
ρυθμοί καί άντισταθμίσεις, διά μέσου τών όποίων τό «ώραίον» διJναται νά 
προκαλέση ίδιαιτέραν όλως συγκίνησιν είς τήν άνθρωπίνην ίδιοσυγκρα

σίαν. Είς αύτήν τήν κατηγορίαν ύπάγονται τά «μάντρας». Είναι μορφαί καί 

ήχοι καθωρισμένοι διά συχνήν έπανάληψιν, ύπολογισμένοι έπίσης νά 
συνδέσουν τόν όνθρωπον μετά τού θείου, βοηθούντες αύτόν είς τάς 

πνευματικός καί συναισθηματικός πτήσεις του. Καί πάλιν εύρισκόμεθα 

έντός τού μεγάλου νόμου τού Ρυθμού καί τών άντιστοιχιών αύτού. Οί 

ήχοι, λοιπόν, αί είκόνες, τά σύμβολα, αί κινήσεις, ένίοτε καί οί χοροί είναι 

μέσα τής «Μάντρα Γιόγκα», διά τόν ίδιον πάντα λόγον τής έπιρροής τών 

έντυπώσεών των έπί τού σώματος καί τούτου έπί τής ψυχής. 

Καί τώρα έρχόμεθα είς τάς τρείς βασιλικός σχολάς μέ τάς τρείς κυ

ρίας άρτηρίας των πρός έπεξεργασίαν: «Βούλησις», «σκέψις», «άγάπη». 

Ράτζα Γιόγκα 

Ή Ράτζα Γιόγκα τού σπουδαίου Διδασκάλου Παταντζάλι μέ τούς πε

ριφήμους άφορισμούς του καλλιεργεί τήν όλοκληρωτικήν δύναμιν τής 

θελήσεως, ϊνα άποκτηθή ή έλευθερία μέ τήν έννοιαν, καθ' ην ύπονοού

μεν τόν θεόν έλεύθερον. Ό Παταντζάλι έκλαμβάνει τήν βούλησιν τού 

άνθρώπου ώς ένα σπινθήρα τής άνθρωnίνης έλευθερίας καί δι' αύτού 

έπιτυγχάνει τήν αύτοκυριαρχίαν τού νού, τήν όρθήν σκέψιν, τήν άγάnην 

μέχρι τής ούρανίας γαλήνης. Οί μή γνωρίζοντες καλώς τό πράγμα 

έκλαμβάνουν τήν προκύψασαν έκ τού άνω συστήματος άταραξίαν ώς 

άδράνειαν, ένώ άντιθέτως είναι ή πληρεστέρα άποψις τής δράσεως διά 

τής συνεχούς άναχαιτίσεως, είναι ή μεγαλυτέρα έκδήλωσις τής δυνάμε

ως, άξίας πάσης άναζητήσεως. Τό έξής γνωμικόν θά μός κατατοnίση κα

λύτερα: Δ ρ ό σ ι ς = έκδήλωσις τής κατωτέρας δυνάμεως - γ ο λ ή ν η 

= έκδήλωσις τής άνωτάτης ίσχύος. Οί άφορισμοί τού Παταντζάλι έχουν 

μέγιστον περιεχόμενον φιλοσοφικόν, φυσιολογικόν καί ψυχολογικόν. 

Έκίός τού ότι θά έχρειάζετο είδική διάλεξις, όν όχι διαλέξεις, περί τού

των, θά έχρειάζετο άσφαλώς καί είδικώτερον πρόσωπον άπό έμέ. 

Γνάνα Γιόγκα 

Ή Γνάνα Γιόγκα ή «Τζνάνι Γιόγκα» άπό τήν σανσκριτική ρίζα - λέξιν 

«τζνά», σημαίνουσαν «γνωρίζειν», είναι ή κατ' έξοχήν Γιόγκα τού όρθού 

συλλογισμού. Έμπεριέχει μεταφυσικήν θεωρίαν καί λογικήν λεπτοτάτης 

διανοητικής φύσεως έρευναν, φιλοσοφίαν καί έπιστήμην καί ό,τι σχετι

κόν μέ τόν όρθόν λόγον καί τήν άνωτάτην διανόησιν. Μελετά τήν θέσιν 

τοϋ άνθρώπου έν τώ Σύμπαντι καί τόν τρόπον τής συντονίσεώς του μέ 
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τόν παγκόσμιον Νόμον, λαμβάνουσα ώς βάσιν, ότι τό μέρος προέρχεται 

έκ τού όλου καί ότι τά πάντα είναι ένέργεια ύπό οίοδήποτε σχήμα καί 

όνομα άν παρουσιάζωνται. Ό δέ παγκόσμιος Νόμος, καί αύτός ένέργεια 

είναι. Σκοπός, λοιπόν, τής «Τζνάνι Γιόγκα» είναι ή περί άληθείας τού άν

θρώπου πραγμάτωσις καί ή έναρμόνισις αύτού έν 14> Κόσμ� διά τής άτο

μικής του δράσεως ή «Κάρμα»-Κάρμα, έκλαμβανόμενον όχι βέβαια ώς 

παθητική άντίστασις τού άνθρώπου, έτοιμη διά κάθε συγκατάβασιν καί 

συμβιβασμόν, άλλά «Κάρμα», δηλαδή τελεία άφύπνισις, ύπεύθυνος δρά

σις, πλήρης άπόδοσις. 

Ή «Μάγια» 

Μία έκ τών κυριωτέρων δοξασιών τής έν λόγω Σχολής είναι ή γνωστή. 

«Μάγια», ή πολλάκις έρμηνευθείσα ώς άπατηλότης, τούτ' έστιν ή πλάνη 

τής όρατής άντικειμενικότητος. Νικών ό μαθητής αύτήν, ζή ένσυνειδή

τως καί μόνον μέ τάς τρείς κυριαρχούσας δυνάμεις τής συνειδήσεως, 

τήν θέλησιν, τήν άγάπην, τήν σκέψιν, καί όνομάζεται «περιπλανώμενος», 
διότι, άποσπασθείς άπό τήν συγκεκριμένην άντίληψιν, ούδέν ύλικόν 

πράγμα έχει πλέον δι' αύτόν τήν δύναμιν νά τόν έλκύση, έως ότου είς 

μίαν στιγμήν ύπερτάτης καταυγάσεως διαπιστώση, ότι καί ή συνείδησις 

δέν είναι αύτός ό ϊδιος, άλλά μέσον ίδικόν του. Τότε φθάνει τήν εύδαιμο

νίαν, εύρίσκει δηλαδή τόν πραγματικόν έαυτόν του. 
Ό ίδρυτής τής Τζνάνα Γιόγκα, δηλαδή τής Σχολής τής άφηρημένης 

μορφής είναι ό Μέγας Διδάσκαλος Σρί Σανκαρασάρυα. 'Έζησε 500 έτη 

π.Χ. καί έθεωρήθη άπό τούς όπαδούς του ώς θεία ένσάρκωσις. 

Κάρμα Γιόγκα 

Καί τέλος, φθάνομεν είς τήν Κάρμα-Γιόγκα, τήν Γιόγκα τής «Δράσε

ως" η τής «'Αγάπης .. , διότι ή άγάπη συνεπάγεται δράσιν. Ή λέξις Κάρμα 

προέρχεται άπό τήν σανσκριτικήν λέξιν «Κρί», σημαίνουσαν «κάμνω", 

«πράττω", άλλά έν τώ προκειμέν� ύπονοούσαν τό πνευματικόν αίτιατόν. 

Διότι είς τόν μέγαν νόμον τού αίτίου καί αίτιατού, έφαρμοζόμενον είς τό 

πνευματικόν έπίπεδον, βασίζεται ή έν λόγω Σχολή. Γνωρίζόμεν, ότι τά 

άποτει\έσματα τών πράξεων προκύπτουν άπό προηγηθείσας πράξεις, 

όπως καί αύταί αί πράξεις άκολουθούν σκέψεις. Διότι τό γνήσιον άποτέ

λεσμα τών πράξεων, είναι έν άκριβείςι τών σκέψεων άποτέλεσμα: αί 

πράξεις πηγάζουν άπό σκέψεις. Εϊμεθα ό,τι εϊμεθα σήμερον άπλώς διότι 

έκάναμεν η δέν έκάναμεν ώρισμένα πράγματα είς παρελθούσας ζωάς. 

Εϊχομεν έπιθυμίας δηλαδή καί σκέψεις, έντός τών όποίων έδράσαμεν 

καί τό άποτέλεσμα έκδηλώνεται σήμερον, καλόν η κακόν. Αύτόν τόν μέ

ναν νόμον άκολουθεί ή Κάρμα Γιόγκα, τόν νόμον διά τού όποίου δύναται 

νά διαμορφώνεται διαρκώς ό άνθρωπος μέχρι τελείας έξελίξεώς του καί 

λυτρώσεως, συνεπώς ή Κάρμα Γιόγκα έμπεριέρχεται είς τήν Μπαγκα
βαδγκίτα, τού Σρί Κρίσνα τήν ύπέρbχον διδασκαλίαν, ή όποία έπί αίώνας 
έφώτιζε καί φωτίζει άμέτρητα πλήθη. Τόν βασιλέα Κρίσνα τοποθετεί ή 
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παράδοσις ώς ζήσαντα nρό 4000 η 5000 έτών καί ώς διδάξαντeι τήν 

άγάnην διά τής πράξεως. Έλατρεύθη καί λατρεύεται ώς ένανθρωnήσας 

θεός. 

Τ ό έν λόγc,;ι σύστημα καλλιεργεί τήν άnόλυτον άnόσnασιν έκ τής άντι

κειμενικότητος διά νό έnιτευχθιϊ ή άnόλυτος άνιδιοτέλεια καί δι' αύτής ή 

έξάγνισις. 

Δέν θεωρείται ή άnόσnασις άδιαφορία, άλλό προσκόλλησις είς τό 

άνώτερον. "Ένθερμον, ένεργητικόν καί άκέραιον ένδιαφέρον, μεταφερ

θέν είς ύψηλοτέρας σφαίρας. Ή βασική δέ σημασία τής άnοσnάσεως 

έγκειται είς τό νό καταστήση τόν άνθρωnον κυρίαρχοv κάθε καταστάσε

ως, ώστε νά δύναται έν έnιγνώσει nλήρει νά διευθύνη αύτός, ούχί μέ 

πνεύμα ίσχύος, άλλό μέ πνεύμα προσφοράς. Τούτο είναι έξ άλλου καί τό 

μυστικόν τής έργασίας, όπως τό έννοεί ή άνω διδασκαλία, διά τού όnoiou 

ό πιστός μαθητής θά δύναται νά δρά άνελλιnώς, ώς ηλιος, δίδων nρός 

όλος τός κατευθύνσεις καί δίδων καί μόνον δίδων. Τό κορύφωμα δέ εύ

ρίσκεται είς τήν συνένωσιν τής έργασίας μετά τής άγόnης, έν τη άγνή 

δράσει. Ή Κάρμα Γιόγκα ζητεί καί τήν άφοσίωσιν nρός συγκεκριμένον 

ίδεώδες, διό τού όnοίου κάθε προσπάθεια άναζωnυρώvεται. Ζητεί 

έμnλεον άφοσίωσιν nρός τόν θείον Διδάσκαλον, τόν Διδάσκαλον τής 

Άγόnης, τόν ίκανόν τούς πόντος νό nεριμαζεύση είς τός όγκάλας του. 

«"Οσοι nρός με έρχονται - λέγει ό Κρίσνα - άσχέτως πώς καί πόθεν, 

όλους τούς περισυλλέγω καί τούς δέχομαι». Μέ αύτήν τήν nεnοίθησιν 

καί δι' αύτής τής όδού, ό φιλόσοφος τής Κάρμα Γιόγκα εύρίσκει τόν 

θεόν του. 

Έδώ συμπληρώνονται, μέ όλιγίστας γραμμάς καί μέ έλλιnεστάτην 

έκφρασιν, αί μεγάλοι ί v δ ι κ ο ί  διδασκαλίαι τής Γιόγκα. Άλλά ή ήθική 

λάμψις, τό nαμμέγιστον ίδανικόν, είναι nαγκόσμιον, διότι ό θεός ύnάρ

χει - ύnάρχει δι' όλους καί δι' όλα. Τό δείχνει τό φυτόν όταν άσυνείδητα 

στρέφεται nρός τόν "Ήλιον, τό λέγει τό πτηνόν μέ τό nρωϊνό καί βραδυνό 

του κελάδημα. Τό πιστοποιεί ό πρωτόγονος, όταν άτενίζη ένστικτωδώς 

τόν ούρανόν. Τό γνωρίζει έκείνος, όστις συνειδητό προσεύχεται, όλη ή 

φύσις, όλη ή πλάσις τό διαλαλεί: Ό θεός ύnάρχει. Καί ή άναζήτησίς του, 

όσονδήnοτε ύnολανθόνουσα η μή, είναι ή μοναδική κίνησις τού άνθρώ

nου, ό μοναδικός σκοπός, αύτή αϋτη ή ϋnαρξις. Διότι τό τριεδρικόν ίσό

nλευρον σύμβολον είναι έντός μας. Αί άσύλληnται άλήθειαί του, όσον 

καί vό εύρίσκουν άnήχησιν είς τήν πνευματικότητα τού άνωτάτου Μύ

στου, έχουν έnίσης τήν όnλότητα καί τού άnλουστέρου άνθρωnίνου 

πνεύματος. "Εκδηλώνονται ώς ένστικτον, όδηγούν μέ άnαίτησιν ύnοτα

γής. "Εκδηλώνονται ώς ένστικτον, όδηγούν μέ άnαίτησιν ύnοταγής: "Εκ

δηλώνονται ώς διαίσθησις μέ δύναμιν καταυγάσεως: Έκδηλώνονται ώς 

πίστις, ίκανή νό μετακινήση όρη. 

Τήν nίστιν αύτήν, άnόρροιαν τού θεϊκού κυττάρου έντός μας, άς 

όνεύρωμεν καί άnοφασιστικό άς καταχθώμεν είς τήν άσφαλή έμnνευσίν 

της, ϊνα καί ήμείς, ταπεινοί όδοιnόροι, όδηγηθώμεν nρός τόν Κύριον. 

«·Αμήν, άμήν, λέγω ήμίν, ό nιστεύων είς έμέ έχει ζωήν αίώνιοv»ι 
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ΟΙ 4 ΜΕΓ ΑΛΟΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΤ Α ΤΟΝ ΒΟΥ ΔΔΑ 

Λέγεται, ότι κάποτε ένας μοναχός ήλθε στόν Βούδδα καί τοϋ ζήτησε 
νά τοϋ δείξει τόν δρόμο γιά τή Γή τής Εύτυχίας. «Πράγματι» είπε ό Βούδ
δας, «ύπάρχει ένας τέτοιος παράδεισος, ή χώρα όμώς αύτή είναι πνευ
ματική, καί προσιτή μόνο σ' έκείνους πού είναι πνευματικοί». 

Είπε ό μαθητής: «Δίδαξέ με, ώ Κύριε, τούς διαλογισμούς στούς 
όποίους πρέπει νά άφιερώσω τόν έαυτό μου, ώστε νά μπορέσει ό νοϋς 
μου νά είσέλθει στόν παράδεισο τής άγνής γής». 

Ό Βούδδας είπε: «·Υπάρχουν τέσσαρες μεγάλοι διαλογισμοί. Ό 
πρώτος διαλογισμός είναι ό διαλογισμός τής άγάπης, κατά τόν όποίον 
πρέπει νά διευθετήσεις τήν καρδιά σου μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά ποθείς 
τήν εύημερία καί τό καλό όλων τών όντων, άκόμα καί τήν εύτυχία τών 
έχθρών σου. 

Ό δεύτερος διαλογισμός είναι ό διαλογισμός τής εύσπλαγχνίας, 
κατά τόν όποίον σκέπτεσαι όλα τά όντα πού βρίσκονται σέ δοκιμασία, 
άvαπαριστώντας ζωηρά στή φαντασία σου, τίς θλίψεις καί τίς άγωνίες 
τούς, ώστε νά άφυπνίσεις μέσα στήν ψυχή σου μιά βαθειά συμπόνια γι' 
αύτά. 

Ό τρίτος διαλογισμός είναι ό διαλογισμός τής χαράς, κατά τόν 
όποίον σκέπτεσαι τήν εύημερία τών άλλων καί εύφραίνεσαι μέ τίς χαρές 
τους. 

Ό τέταρτος διαλογισμός είναι ό διαλογισμός τής γαλήνης, κατά τόν 
όποίον έγείρεσαι πάνω απ' τήν άγάπη καί τό μίσος, τήν τυραννία καί τήν 
καταπίεση, τήν ένδεια καί τά πλούτη, καί άντιμετωπίζεις τήν ίδια σου τήν 
μοίρα μέ άμερόληπτη ήρεμία καί τέλεια ήσυχία. 

Αύτός πού άκολουθεί πραγματικά τόν Διδάσκαλο, δέν στηρίζει τήν 
πίστη του στίς δοκιμασίες ή τά τυπικά, άλλά έγκαταλείποντας τήν ίδέα 
τοϋ έαυτοϋ, βασίζεται μ' όλη του τήν καρδιά στό θείο άπεριόριστο φώς 
τής άλήθειας». 

Τό γεγονός, ότι τό νά μάθουμε νά χάνουμε τόν έαυτό μας μέσα στήν 
άπεριόριστη άγάπη καί τήν ένότητα, μέ όλα τά ζώντα πράγματα, άποτε
λεί τήν βασική νότα τής διδασκαλίας Του, ένσωματώνεται στά λόγια Του, 
bταν είπε: 

"Όπως ή μητέρα, άκόμα καί μέ κίνδυνο τής ίδιας της τής ζωής, προ
στατεύει τόν γιό της, τόν μονάκριβο γιό της, μέ τόν ίδιο τρόπο ας καλ
λιεργήσει ό άνθρωπος τήν χωρίς μέτρο κάλή θέληση έναντι όλων τών 
όντων. Άς παραμείνη ό άνθρωπος καθαρός σ' αύτή τήν νοητική κατά
σταση, είτε περπατάει, είτε κάθεται, είτε είναι ξύπνιος, είτε κοιμισμένος, 
είτε ύποφέρει άπό άρρώστια ή χαίρει άκρας ύγείας, εϊτε ζεί, είτε πεθαί
νει: γιατί αύτή ή κατάσταση τής καρδιάς είναι ή καλλίτερη στόν κόσμο». 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟθΕΩΡΙΑ

Τοϋ άειμνήστου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Άπό τό «θεοσοφικόν Δελτίον» 1939 

Ή γνώσις τών λειτουργιών τής φύσεως, τής άνθρωπίνης ψυχής καί 
τής παγκοσμίου ζωής δέν δύναται νά προκύπτη μέσω έρεύνης συντε
λουμένης τή βοηθείςι τών άνθρωπίνων αίσθήσεων. Διά τούτο μόνον διά 
τής μυήσεω� δύναται νά άποκαλύπτεται ή νά διαγινώσκεται δι' έπο
πτείας μέσC!) τών έκδηλουμένων ύπό τής άνθρωπίνης ψυχής δυνάμεων 
καί ίκανοτήτων. 

Άλλά διά νά φθάση τις μέχρι τής μυήσεως, μέχρι τού Διδασκάλου, εί
ναι άνάγκη, ώς είπομεν ήδη, νά ύποστή μίαν προπαρασκευήν, μίαν μετα
βολήν, ίδίως τού συναισθηματικού μέρους τού είναι του. 'Ίνα δμως ή 
πρός τούτο προσπάθειά του είναι άποτελεσματική, ή Βιοθεωρία, τήν 
όποίαν θά έφαρμόση, πρέπει νά στηρίζεται έπί μιάς κοσμοθεωρίας προ
σιτής είς τήν άνθρωπίνην άντίληψιν. Καί αύτό προσεπάθησε νά έπιτύχη ή 
άρχαία έλληνική σκέψις διά τής διαμορφώσεως τού συστήματος τής έλ
ληνικής φιλοσοφίας, ητις έκτός τής θεωρίας τής γνώσεως, περιελάμβα
νε μίαν κοσμοθεωρίαν, άπορρεύσασαν έκ τών άποκαλύψεων τών τότε 
λειτουργησάντων μυστηρίων, καί μίαν βιοθεωρίαν καί ήθικήν στηριζομέ
νην έπί τής κοσμοθεωρίας τούτης. 

Ή βιοθεωρία καί ή ήθική τής έλληνικής φιλοσοφίας παλαιότερον δέν 
είχον διατυπωθή συστηματικώς είς τά συγγράμματα τών τότε φιλοσό
φων, διότι καί είς τήν Πυθαγόρειον καί είς τήν Πλατωνικήν σχολήν, καί 
ύπ' αύτού τού Σωκράτους, έδιδάσκοντο προφορικώς είς τούς έσωτερι
κούς άκροατάς. Πρώτος περί τούτων συστηματικώς έγραψεν ό 'Αριστο
τέλης. Άλλ' ή έλληνική βιοθεωρία καί ήθική διετυπώθη συστηματικώτε
ρον καί εύρύτερον ύπό τών Στωϊκών. 

Κατά σύντομον περίληψιν ή έλληνική κοσμοθεωρία δέχεται δύο 
πρώτα αίτια τής δημιουργίας ή δημιουργικός άρχάς, έξ ών παρήχθησαν 
τά άτομα τής ϋλης, τά φυσικά σώματα καί αί άτομικαί ψυχαί. Αί άρχαί αίι
ται ώνομάσθησαν διαφοροτρόπως ύπό τών διαφόρων φιλοσόφων. Ή μία, 
οίισα άβαρής συνεχής ούσία, μή διακρινομένη τούτέστι είς άτομα, 
πληρούσα τό πάν, ώνομάσθη ένεργητική ή πλαστική ούσία (τό ποιούν), 
μονάς, πύρ, αίθήρ, πέμπτον στοιχείον, είδος, νούς, θεός καί Λόγος. Ή δ' 
έτέρα, κατανεμημένη είς άτομα ή μεριστή ούσία, ώνομάσθη άόριστος 
δυάς, παθητική άρχή (τό πάσχον) τής δημιουργίας, ϋλη κ.κ.θ. Τά ύλικά 
σώματα καί αί ψυχαί άποτελούνται έι< τής δευτέρας τούτης ούσίας, τά 
άτομα τής όποίας συγκροτεί καί διαμορφώνει είς μορφάς ή πρώτη τών 
δημιουργικών ούσιών, ητις πληροί τό πάν, διαθέουσα άπασαν τήν φύσιν 
καί δι' όλων τών έν αύτή δημιουργημάτων. Αύτή είναι ή πλαστική δύναμις 
τής φύσεως καί αύτή προσδιορίζει τάς ίδιότητας, τάς όποίας έμφανίζουν 
τά δημιουργήματα ταύτα, καθώς καί τόν τρόπον τής έμφανίσεως καί λει
τουργίας των, είτε ταύτα είναι ύλικά σώματα, είτε έμψυχα όντα. Κατ' 
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άκολουθίαν ή ούσία τής μονάδος, τού Λόγου, αποτελεί καί τήν άρχήν τής 

ζωής. Είναι τό "Εν, τό nάνσοφον "Εν. Είς τήν γνώσιν αύτού συνίσταται ή 

άνθρωπίνη σοφία. 

Ή παρατηρουμένη ένότης καί άρμονία έν τή φύσει όφείλεται είς τό 

ένιαίον καί συνεχές τής ούσίας τούτης ό δέ φυσικός νόμος άπορρέει έκ 

τής φύσεως αύτής, έκ τού Λόγου τούτου, όστις έξαναγκάζει τά πάντα ν' 

άκολουθώσι τό ύπό τών νόμων αύτού προδιαγεγραμμένον, οϋτως είπείν, 

σχέδιον. Ώς έκ τούτου ούδεμία δυσαρμονία, ούδέν κακόν ύπάρχει κατά 

φύσιν. Τά πάντα δέ είναι συνηρτημένα καί έπιδρώσιν όλληλα, άναπτυσ

σόμενα ύπό τό κράτος άδηρίτου καί πρός σκοπούς κατεινούσης άνά

Υκης. 'Ένεκα τούτου ή Μονάς ώνομάσθη καί άνάγκη, άδράστεια, δικαιο

σύνη καί είμαρμένη. 

Ώς έκ τής ένότητος τής φύσεως καί τού φυσικού νόμου τής συνδέ

σεως τών δημιουργημάτων μεταξύ των, πάντα έπιπλέκονται πρός άλλη

λα καί πάντα είναι πρός άλληλα φίλα διά τήν ταύτότητα τού χώρου, έν ώ 

εύρίσκονται, καί τής ούσίας, έξ ής άποτελούνται. Ή μεταξύ τών όντων 

σύνδεσις αϋτη είναι ώς έκ τούτου ίερά καί ούδέν έν τή φύσει είναι ξένον 

πρός τά άλλα, διότι ό κόσμος είναι είς έξ άπάντων και είς θεός, είς Λό

γος ύnάρχει διά πάντων, καί ούσία μία, καί νόμος είς καί λογική μία, κοι

νή πάντων τών έμψύχων καί λογικών όντων. 

'Ένεκα τής κοινότητος τούτης πόσα μεταβολή έπερχομένη είς έν 

οίονδήnοτε κτίσμα η μέρος τής φύσεως έχει τόν άντίκτυπόν της είς τά 

συνεχόμενα nρός αύτό άλλα μέρη τής φύσεως. Τούτο δημιουργεί μετα

ξυ τών δντων μίαν άλληλεγγύην, ένεκα τής όποίας έκαστον τούτων δέον 

νά ένεργή κατά τρόπον μή βλάnτοντα, άλλά προάγοντα τά άλλα. Οϋτως 

ένεργούν πόν λογικόν όν καθίσταται έργάτης καί συνεργός τών συμβαι
νόντων έν τή φύσει. 

Γενικώς είπείν, ή φύσις, τό Σύμπαν, έμφανίζεται ώς τι ένιαίον σύνο
λον, φέρον έν έαυτώ τόν Θεόν η Λόγον καί συνεπώς ώς είς όργανισμός, 
έν τεράστιον καί άπειρον τήν έκτασιν καί τάς δυνάμεις όν, έχον ζωήν καί 
συνείδησιν, οίιτινος μέλη άποτελούν όλα τά έν τή φύσει όντα. 

Διά τήν σύστασιν τών έν τή φύσει πραγμάτων καί ζωϊκών μορφών 
άπαιτείται άπαραιτήτως ή συμβολή καί συλλειτουγία καί τών δύο 
δημιουργικών ούσιών. 'Ένεκα τούτων ή έξωτερική μορφή τών όντων, ή 
λειτουργία αύτών καί ό έσωτερικός αύτών Λόγος τελούν είς στενωτάτην 
σχέσιν καί άλληλουχίαν. Ή δέ έκφρασις, σύνθεσις καί λειτουργία τής 
μορφής είναι συγχρόνως καί πραγματοποίησις τού σκοπού τού όντος, 
καθόσον ό αύτός λόγος προσδιορίζει άμφότερα τοιαύτα. Έπειδή δέ 
κατά φυσικόν νόμον καί ύπό τήν ώθησιν τού έσωτερικού νόμου τής ού
σίας των δλα τά όντα τείνουσι πρός πάντοτε άνωτέρους σκοπούς, έξε
λίσσονται πρός άνωτέρας πάντοτε ύλικάς καί πνευματικός μορφάς καί ό 
Κόσμος άκόμη, ώς σύνολον, άνυψούται διαρκώς είς άνώτερα έπίπεδα. 
'Όσον δέ περισσότερον έξελίσσονται τά όντα καί πραγματοποιούνται 
έκάστοτε άνώτεραι μορφαί αύτών, κατά τοσούτον ή ϋλη ύποχωρεί καί ό 
Λόγος άποκτό περισσοτέραν έπικράτησιν. Σκοπός έπομένως, πρός όν 
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κατατείνουσι τά όντα είναι ή άπαλλαγή αύτών άπό της ϋλης, ή άπεργασία 
τQύ καθαρού Λόγου καί ή πλήρης πνευματοποίησις ούτών. 

··ολα τά έν τη φύσει λογικά όντα, είς οίανδήποτε πνευματικήν βαθμί
δα καί ον εύρίσκωνται, άποτελούν μίαν λογικήν κοινωνίαν, ής τό μέλη 
συνδέονται άρρήκτως πρός όλληλα καί συνεπώς είναι άλληλέγγυα πρός 
κοινήν πρόοδον. Καί παρά τοίς άνθρώποις ή κοινω"ικότης καί ή όλλη
λεγγύη είναι άπότοκος της λογι;ης αύτών ίδιότητος καί της άνάγκης τής 
πνευματικής αύτών όναπτύξεως καί τού πορισμού τών άναγκαίων τού 
βίου. 

Έπί κεφαλής της κοινωνίας τών λογικών όντων εύρίσκονται οί Θεοί, 
οϊτινες είναι λογικό όντα, εύρισκόμενα έπί πνευματικής βαθμίδος ύπερ
τέρας της άνθρωπίνης καταστάσεως, είναι όντα φύσεως καί δυνάμεως 
τελειοτέρας καί ύπερτέρας της όνθρωπίνης, σοφό, παντοδύναμα καί 
άθάνατα. 'Εχουν πλήρες καί τέλειον λογικόν, άναλλοίωτον εύθιδικίαν, 
τόπον διαμονής τόν καθαρόν καί έλεύθερον αίθέρα τών μεσοnλανητι
κών διαστημάτων, είναι εύδαίμονα καί κυβερνώσι μετά δικαιοσύνης τόν 
πνευματικόν κόσμον, καθοδηγούντα τούς άνθρώπους διά τών 
χρηστηρίων, τών όνείρων καί τών έμπνεύσεων. 

Μεταξύ άνθρώπων καί Θεών ύπόρχει μία ίεραρχία πνευματικών 
όντοτήτων, διαδοχικώς τελειοτέρων, καθόσον πλησιάζουν περισσότε
ρον πρός τήν κατάστασιν τών Θεών. 

Ό όνθρωπος είναι καί ούτος λογικόν όν, άποτελών μέλος της κοινω
νίας τών λογικών όντων, της αύτής μέν ούσίας μετά τών Θεών, όλλό 
πολύ ύποδεεστέρος όργανικης φύσεως κοί δυνάμεως. 'Έχει περιωρι
σμένας πνευματικός δυνάμεις, άναλόγους πρός τό αίσθητήρια όργανο, 
ότινα διαθέτει, άποτελείται δ' έκ της ψυχής, ητις καί άποτελεί τό κύριον 
μέρος της ύποστόσεώς του, τό ήγεμονικόν, καί τού σώματος, όπερ ύπό
κειται είς τόν νόμον τής φθοράς καί τού θανάτου, δι' ό κοί ό όνθρωπος 
είναι θνητός. 'Υπόκειται δέ κατά τό διάστημα της ζωής του είς τήν Μοϊ
ραν, τήν όποίαν δι' έκαστον προσδιορίζουν οί θεοί. Μετά θάνατον, δηλα
δή τόν όποχωρισμόν όπό τού ύλικού σώματος, ή ψυχή έπιβιοί καί άναζη 
καί πάλιν είς άλλα σώματα, κατ' αύτόν τόν τρόπον άποκτώσα έκάστοτε 
νέας πνευματικός δυνάμεις καί βαίνουσα προοδευτικώς έν τη όδώ της 
έξελίξεως. Έόν διό τού ρυγκεντρουμένου οϋτω πνευματικού κεφαλαίου 
κατορθώση νό έξαγνισθη, γνωρίση έουτόν ό όνθρωπος κοί φονερωθη ή 
έν αύτώ ύπάρχουσα θεία δύναμις, σώζεται άπό τών βασάνων της έπι
γείου ζωής καί λuτρούτοι· όπότε, όταν άποχωρισθη τού γηίνου σώματος, 
καθίσταται άθόνατος, όμβροτος θεός, παραμένων είς τόν έλεύθερον αί
θέρα. 

Ή σχέσις ή συνδέουσα τόν όνθρωπον πρός τούς θεούς είναι σχέσις 
ώς nρός ήγεμόνας καί προστάτας. Η όγάπη nρός τούς θεούς άπαιτεί νό 
ύπακούωμεν είς τόν καθολικόν νόμον της φύσεως, έφ' όσον έπιτρέnει 
τούτο ή άνθρωπίνη ήμών άδυναμία. Ό όνθρωπος έnικοινωνεί πρός τούς 
θεούς διά της προσευχής καί διά τών ύnό της θρησκείας έφαρμοζομέ
νων ίεροτελεστιών· όν δέν είναι άγνός καί ζη κατά φύσιν, δέχεται έκ τών 
θεών έμπνεύσεις, μονονουχί διδασκαλίας. Ή δέ καλλιέργεια κοί έξέλι-
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ξις τών άνθρωπίνων δυνάμεων καί ίκανοτήτωv φέρει τήν άνθρωπίνην 
ψυχήν είς ένωσιν μετά τού θείου διά τής έκστάσεως. 

Παράγγελμα τής Στωϊκής Φιλοσοφίας είναι: «Συζήν θεοίς». Ό άν
θρωπος πρέπει νά φαντάζεται έαυτόν πάντοτε ένώπιον τών θεών, άπέ
ναντι τών όποίων πρέπει νά τρέφη εύγνωμοσύνην, ώς παρεχόντων πάν 
άγαθόν πρός τούς άνθρώπους νά έπιδεικνύη τήν ψυχήν του πράττου
σαν ό,τι είναι σύμφωνον πρός τούς νόμους τής φύσεως τού θείου Λό
γου, καί νά έχη έμπιστοσύνην πρός τήν πορείαν τής φύσεως, καί τήν έν 
αύτή έπικρατούσαν τάξιν καί δικαιοσύνην. 

Ό άνθρωπος πρέπει νά έχη πάντοτε ύπ' όψει του, ότι είναι μέλος τού 
συστήματος τής κοινωνίας τών λογικών όντων, ότι ή ίδιότης του ώς λογι
κού όντος άπαιτεί τήν έν κοινωνίςι ζωήν, ότι βούλημα τής φύσεως είνΌι 
όπως πάντα τά λογικά όντα συνδέονται πρός άλληλα δι' άλληλεγγύης καί 
άγάπης καί ότι πρέπει νά βοηθώσι καί ώφελώσι καί ούχί νά βλάπτωσι άλ
ληλα. 

Ώς πρός τόν άνθρωπον καί πάν λογικόν όν βιωτικαί καί ήθικαί άρχαί 
είναι αί αύταί πρός τάς άρχάς, τούς νόμους τούτέστι τής καθόλου φύσε
ως. Ή δέ πρός τούς φυσικούς νόμους συμφωνία τής ζωής καί τής δια
γωγής άποτελεί συμφωνίαν πρός τόν Λόγον, δστις εύρίσκεται έν τη ού
σίςι τού άνθρώπου άμα καί τού συνόλου τής φύσεως, διότι ό άνθρώπινος 
Λόγος είναι μόριον τού θείου Λόγου, συγγενής καί όμοειδής πρός αύ
τόν. Σκοπός άρα τού βίου είναι ή ρύθμισις αύτού συμφώνως πρός τόν 
Λόγον τούτον, δηλαδή πρός τόν φυσικόν νόμον. 

Κατά τούς Στωϊκούς, έν ήμίν φέρομεν τόν δαίμονα (1 ), δστις είναι 
αύτή ή ψυχή μας, συγγενή καί τούτον καί όμοίας φύσεως πρός τόν διοι
κούντα τόν όλον Κόσμον. Ουτος προσδιορίζει καί τάς λειτουργίας_ τής 
άνθρωπίνης ζωής καθ' όλος τάς λεπτομερείας καί έκδηλώσεις αύτής. 
Κατ' άκολουθίαν, έκτός τού φυσικού νόμου, ον δέον ν' άκολουθή ό άν
θρωπος, ϊνα διάγη έν άρετή, δέον άκόμη νά σκέπτεται πρός τάς ύπαγο
ρεύσεις τού έν αύτ4°> δαίμονος, όστις άποτελεί τό λογικόν καί θείον μέ
ρος τού είναι μας. Έάν ύφίσταται τοιαύτη συμφωνία, τότε ό άνθρωπος ζή 
όμολογουμένως τη φύσει, τούτέστι κατ' άρετήν. Έφ' όσον όμως παρα
βλέπη τάς ύπαγορεύσεις τού έν αύτώ λόγου καί άγεται ύπό τού άλόγου 
καί κακοδαίμονος μέρους τού είναι του, ζή κατά πάθος καί ούχί όμολο
γουμένως τη φύσει. Έκ τούτου προκύπτει, ότι τά έκδηλούμενα ύπό τών 
άνθρ�1πων πάθη είναι άποτέλεσμα τής μή συμφωνίας τών συναισθημά
των καί σκέψεων αύτών πρός τήν έν τη φύσει τάξιν καί τόν έν αύτοίς 
δαίμονα. 

Πρός έπίτευξιν τής πρός τόν έν ήμίν δαίμονα συμφωνίας δέν άρκεί ή 
γνώσις τής θείας τάξεως έν τώ κόσμ4>, άλλά καί ή έλευθέρα άπόφασις 
τού άνθρώπου πρός μεταβολήν τής γνώσεως τούτης είς πράξιν, καθό
σον ό άνθρωπος, πεπροικισμένος, ώς έκ τής συστάσεώς του, μέ έλευθέ
ραν βούλησιν, δύναται συμφώνως πρός ταύτην ν' άκολουθή ή νά παρα-

(1) Παρά τοίς άρχαίοις ή λέξις δαίμων σημαίνει ψυχήν, πνεύμα, θεόν.
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βαίνη τάς ύπαγορεύσεις τής φύσεως καί τού έν αύτώ δαίμονος. Ένώ τά 

κατώτερα ούτού όντα, στερούμενα λογικού καί έλευθέρας βουλήσεως, 

ένεργούν σύμφωνα πρός τόν έν έαυτοίς νόμον, όστις έκδηλούται ώς έν

στικτον. Άλλ' έάν ό άνθρωπος κοτανοή καλώς τά έν τή φύσει συμβαίνο

ντα, άποκτά τελείον γνώσιν καί έαυτού, άποκτά τουτέστι τήν αύτογνω

σίον καί τότε ταυτίζει τήν βούλησίν του έλευθέρως πρός τήν βούλησιν 

τής δημιουργού θεότητας, ητις διήκει διά σύμπαντος τού κόσμου ώς 

φυσικός νόμος. Ή γνώσις τότε ήμών αύτών, όμού μέ τήν γνώσιν τής 

άληθούς φύσεως καί τάξεως τού παντός, έπιφέρει τήν νέκρωσιν τών κα

τωτέρων όρμών ήμών καί τήν έφαρμογήν βίου άναλόγου πρός τάς ένερ

γείας τού Λόγου τού Παντός. Αϋτη είναι κατά τήν έλληνικήν σκέψιν ή 

πραγματική σοφία καί ό ϋψιστος καί μοναδικός σκοπός, πρός όν πρέπει 

νά κατατείνη ό άνθρωπος, όστις διά τής έπιτεύξεως αύτού καθίσταται 

καί εύδαίμων, καθόσον ή εύδαιμονία του έγκειται είς τήν έντός αύτοι-ι 

εύρισκομένην πηγήν τού άγαθού καί έν τώ πράττειν ό,τι άπαιτεί ή φύσις 

τού άνθρώπου. 

Διά δέ τής έπερχομένης μεταβολής είς τό έσωτερικόν είναι τού άν

θρώπου, διά τής πραγματώσεως τού άνθρωπίνου σκοπού, δημιουργείται 

ό νέος άνθρώπwος τύπος,ό άληθής άνθρωπος,ό σοφός. 

·Έχομεν τήν άντίληψιν, ότι ή έκτεθείσα κοσμοθεωρία καί βιοθεωρία,

άποτέλεσμα τής έλληνικής σκέψεως καί έμπνεύσεως, μελετωμένη έν 

ταίς λεπτομερείαις αύτής έξ αύτών τών πηγών τής έλληνικής φιλοσο

φίας, δύναται ν' άποτελέση πραγματικόν φόρον διά τόν προσανατολι

σμόν παντός άνθρώπου μέσα είς τόν σκοτεινόν καί πλήρη σκοπέλων 

ώκεανόν τής άνθρωπίνης άγνωσίας καί νά προπαρασκευάση τόν έρευ

νητήν δι' άνωτέρας γνώσεις. 

Καθώς περνούν τά χρόνια ...

Μέ έπλασες αίώνιο, αύτό ήταν τό θέλημά σου. Τούτο τό άδύναμο λα

γήνι τό άδειάζεις καί τό ξαναδειάζεις καί όλο τό γεμίζεις πάλι μέ και

νούργια ζωή. 

Τούτη τή μικρή καλαμένια φλογέρα τήν έχεις περάσει άπό βουνά καί 

λαγκάδια, φυσώντας μέσα άπ' αύτήν πάντα σκοπούς καινούργιους. 

Μέ τό άθάνατο άγγιγμα τών χεριών σου ή μικρή μου καρδιά ξεχειλίζει 

άπό χαρά κι' άπλώνεται έξω άπό τά όριά της, προφέροντας άνείπωτα λό

για. 

Τά άπειρα δώρα σου τά δέχομαι μέσα σ' αύτές τίς μικρές τίς πολύ μι

κρές παλάμες μου. Τά χρόνια περνούν, καί έσύ όλο χαρίζεις, καί πάντα

ύπάρχει χώρος γιά νά τόν γεμίζεις. 

ΡΑΜΠΙΝΤΡΑΝΑθ ΤΑΓΚΟΡ 
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ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΖΩΗΣ 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΙΟΓΚΙ 

Άnό τό περιοδικό τού Πανεπιστημίου τής Yoga Vedanda ύnό τήν 

προεδρεία τού SWAMIJI SIVANANDA 

'Ένας νέος μαθητής ρώτησε τόν Σουάμιτζη αν θά μπορούσε νά 

τηρήση άnόλυτη σιωπή τήν έnόμενη ή μέρα. Ό Σουάμιτζη άnάντησε: «Μή 

σωπαίνεις τελείως στήν Άσράμ (Σχολή). Άnόφευγε μόνο νά συζητάς 

πολύ. Μίλα λίγο.» 

Ό Σουάμιτζη μας διδάσκει ότι γιά νά τάξη κανείς νά τηρήση άnόλυτη 

σιωπή, τό πράττει μόνον όταν άnοκτήση τόν έλεγχο στό όργανο τού λό

γου. 

Ό Σουάμιτζη, καθώς είναι γνωστό, συνιστά τήν μέση όδό σέ όλα τά 

ζητήματα. Καί ή μέση όδός είναι ή δυσκολώτερη. Ό καθένας μπορεί νά 

φθάση στό ένα η τό άλλο άκρον κάθε ζητήματος, άλλά τό nιό δύσκολο 

είναι νά κρατηθή στή μέση όδό. Αύτό άnαιτεί μεγαλύτερο αύτοέλεγχο. 

παρά ή πλήρης άnοφυγή ένός ώρισμένου πράγματος. Καί ό Σουάμιτζη 

ζητάει άnό τούς μαθητάς του νά έφαρμόζουν τήν «μέση όδό». 

Ό Σουάμιτζη έnίσης ύnοστηρίζει ότι στήν Άσράμ ή nιό ένδιαφέρου

σα Σαντχάνα (άσκησις) είναι ή ύnηρεσία. 'Όχι πώς δέν πρέπει νά έφαρ

μόζη κανείς άλλος Σαντχάνα - άλλά νά τίς θεωρεί βοηθητικές γιά τήν 

ύnηρεσία. Αί μέθοδοι τού Διαλογισμού, τής nραναγιάμ (Γιόγκα τής άνα

nνοής) κ.λn. είναι άναγκαίες γιά νά δώσουν στόν άσκούμενο δύναμι γιά 

περισσότερο άnοτελεσματική ύnηρεσία. Δέν πρέπει όμως μ' αύτές τίς 

άσκήσεις ν' άnοβλέnη κανείς σέ θέσι άνώτερη άnό έκείνην πού έξασφα

λίζει ή ύnηρεσία. Άnοτελούν μέρος τής ύnηρεσίας. Ή ύnηρεσία είναι ό 

σκοπός - οί διάφορες Σαντχάνα τά μέσα. 

Μή βλάπτης άλλους 

'Ένα άντεnιστέλλον μέλος τής Σχολής έγραψε τού Σουάμιτζη νά τού 

στείλη μιά ίδιαίτερη Μάντρα (τύπο διαλογισμού). Ό Σουάμιτζη έδωσε 

έντολή στό γραφείο νά στείλουν τήν Μάντρα. 'Όταν, όμως, έφεραν τό 

γράμμα γιά νά τό ύnογράψη, ό Σουάμιrζη διάβασε τήν Μάντρα, καί είδε 

ότι άnέβλεnε στήν καταστροφή έχθρών. «Νομίζω, είπε πώς δέν πρέπει 

νά τή στείλουμε», καί είδοnοίησε τό γραφείο νά τήν κρατήση. 

'Έτσι ό Σουάμιτζη έδίδαξε ότι δέν πρέπει νά χρησιμοnοιή κανείς τήν 

Μάντρα γιά νά βλάψη άλλον. 

Ό Φακιρισμός δέν όδηγεί στή λύτρωσι. 

Ή κόμησσα Μάγιο, έnισκέnτρια τής Άσράμ, θέλησε νά μάθη άnό τόν 

Σουάμιτζη τήν τεχνική τού φακιρισμού καί συγκεκριμένα πώς μnορή κα

νείς ν' άνασηκώση άnό τό έδαφος τό κορμί του άλύγιστο. Ό Σουάμιτζη 
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άπάντησε άμέσως: «Αύτό τό σήκωμα δέν μπορεί νά σάς δώση τή λύτρω
σι. Μήν καταφεύγετε ατόν φακιρισμό. 'Επαναλαμβάνετε τό όνομα τού 
Κυρίου». Ή κόμησσα Μάγιο έξήγησε ότι ένας άπό τούς φίλους της ηθε
λε τήν πληροφορία. Ό Σουάμιτζη είπε: «Πέστε του νά έφαρμόζη τήν 
Πραναγιάμ καί νά τρώη έλαφρά. 'Αλλά τί χρησιμότητα έχει τό άλύγιστο 
σήκωμα; Μαζεύει περιέργους γύρω σας. Δέν συντελεί σέ τίποτε τό 
καλό. Δέν σάς όδηγεί ατή λύτρωσι». 

Όχι μόνον τό σήκωμα άπό τό έδαφος, μά καί όλα τά άλλα έντυπωσια
κά φερσίματα καταδικάζονται άπό τόν Σουάμιτζη σάν έμπόδια στήν 
πνευματική άτραπό, καί συνιστά ατούς μαθητάς του νά μή δελεάζωνται, 
ούτε νά τά έκτελούν δημοσίς�. 

Τά πράγματα τοϋ κόσμου είναι άπατηλά. 

'Όταν ό Σουάμιτζη πήγαινε ατό Σατσάγκ, ή κόμησσα Μάγιο τόν συνά

ντησε ατό δρόμο καί είπε: «Μόλις, περάσαμε άπό τήν κρεμαστή γέφυρα. 

Τί όμορφη πού είναι καί όλα τά μέρη τριγύρω». «Καί τί όπατηλό», πρό

σθεσε άμέσως ό Σουάμιτζη, θέλοντας νά ύποσημειώση ότι είναι μάταιο 

νά ψάχνη κανείς γιά χαρές σέ όμορφες σκηνές καί πράγματα τού κό

σμου, πού όλα τους είναι βραχύζωα καί άπατηλά. 

Φιλοσοφία τής ζωής. 

Κατά τήν διάρκεια μιάς διδασκαλίας του, ό Σουάμιτζη είπε: «Τό νόη

μα τής ζωής είναι νά ύπηρετής, νά δίνης, νά συγχωρής, νά έλέγχης. τό 

νού, νά παλεύης γιά τελειοποίησι. Ζωή σημαίνει ν' άγαπάς τά πάντα, νά 

κάνης άλλους εύτυχείς, νά συμμερίζεσαι τού άλλου τά κτήματα. Ζωή 

σημαίνει εύγένεια, άγνότητα, γενναιότητα». Ύστερα άπό λίγη σιωπή, ό 

Σουάμιτζη πρόσθεσε: .... Αν τά κόμης όλα αύτά, θά κερδίσης είρήνη καί

άθανασία!» 

Ό θεός διαβλέπει τίς άνθρώπινες σκέψεις 

Ό Σουάμιτζη περνούσε έμπρός άπό ένα κτίριο, όταν παρετήρησε ότι 

ή πόρτα τού σπιτιού είχε μία είδική κουρτίνα, μέσον τής όποίας οί άν

θρωποι μέσα ατό σπίτι μπορούσαν νά βλέπουν τούς άνθρώπους πού 

περνούσαν άπ' έξω, ένώ οί άνθρωποι άπ' έξω δέν μπορούσαν νά ίδούν 

τούς άνθρώπους μέσα ατό σπίτι. Καί είπε ό Σουάμιτζη: «Αύτοί μάς βλέ

πουν, ένώ έμείς δέν μπορούμε νά τούς ίδούμε. Τό ϊδιο καί ό θεός μπο

ρεί νά βλέπη τίς σκέψεις τού άνθρώπου, ένώ ό άνθρωπος δέν μπορεί νά 

ίδή τό θεό». 

Ή "Επιστήμη είναι άγνοια. 

Ό κ. Χάνς είχε άναφέρει, σέ μιά όμιλία του, τή Γιόγκα σάν «έπιστή

μη». Ό Σουάμιτζη τόν εύχαρίστησε καί είπε: «'Η Γιόγκα είναι ή έπιστήμη 

τών έπιστημών. Λαμβάνει ύπ' όψει της καί τίς τρείς καταστάσεις - έγρή

γορσι, όνειρο, καί ϋπνο. Ή έπιστήμη βασίζεται μόνον στήν πείρα τής
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έγρηγόρσεως. Οί άνακαλύψεις τής έπιστήμης έλέγχονται πολλάκις 

άνακριβείς άπό μεταγενέστερες άνακαλύψεις. Οί έπιστήμονες συχνά 

λέγουν σήμερα καί άντιλέγουν αύριο. Τά εύρήματά τους δέν έχουν διαρ

κή άξία. Ή έπιστήμη είναι άγνοια». 

Ή τεχνική τής άγάπης 

Ό Σουάμιτζη άποσπά έργασία άπό άλλους μέ τήν άγάπη καί τήν έν
θάρρυνσι, όχι μέ παρατηρήσεις καί άπειλές, όπως γίνεται στίς έπιχειρή
σεις. ·Ότι ή πολιτική τού Σουάμιτζη είναι ή σωστή άποδεικνύεται άπό τό 
γεγονός ότι άνθρωποι μέ μικρά προσόντα η ίκανότητες έρχονται στήν 
Άσράμ καί μέσα σέ σύντομο χρονικό διάστημα λάμπουν σάν διαμάντια 
σέ διαφόρους τομείς. Στήν Άσράμ γιά κάθε τέχνη η έπιστήμη ό Σουάμιτ
ζη σπάνια δίνει λεπτομερείς όδηγίες καί τό πιό θαυμαστό πράγμα είναι 
ότι σπουδασταί μελετούν τίς πιό περίπλοκες τεχνικές. 

Μήν προσκολλάσθε σέ τίποτε. 

Ό Σουάμιτζη γύρισε στό σπίτι του ϋστερ' άπό τήν έργασία στό γρα
φείο. Στό δρόμο άντάμωσε τόν Σουντανάντα, ό όποίος έρχόταν μέ ένα 
κύπελλο στό χέρι. 

«Παίρνεις τό φαγητό σου σ' αύτό τό κύπελλο μόνον;» ρώτησε ό Σουά
μιτζη. 

«Μάλιστα, Σουάμιτζη», άπάντησε ό Σουντανάντα. 
«Πολύ καλά κάνεις» παρετήρησε ό Σουάμιτζη (γιατί ένα κύπελλο δεί

χνει άπλότητα), άλλά, πρόσθεσε, θά μπορούσε καμμιά φορά νά τό παίρ
νης καί σέ πιάτο» (ϊσως γιά ν' άποφύγη τήν προσκόλλησι στό κύπελλο!). 

·Απόσπασις-Προσήλωσις

Ό Καλιανάντα τόν ρώτησε: «Σουάμιτζη, έχετε γράψει πάνω άπό δια
κόσια βιβλία. Τά διδάγματά σας είναι τόσο πολλά, ώστε τά χάνω'καί δέν 
ξέρω ποιό είναι καλύτερα ν' άκολουθήσω. Μπορείτε νά μέ βοηθήσετε;» 

Ό Σουάμιτζη1είπε: 
«'Απόσπασις-Προσήλωσις». 
Ό Καλιανάντα ρώτησε: 
«Τίποτε άλλο, Σουάμιτζη;» 
Καί ό Σουάμιτζη είπε: 
«Τίποτε άλλο. 'Απόσπασις-προσήλωσις. Αύτό περιέχει όλα τά διδάγ

ματα. Τά διακόσια βιβλία πού έγραψα δέν είναι παρά σχόλια πάνω σ' 
αύτό. 'Απόσπασε τό νού άπό σκέψεις τών άντικειμένων. 'Απόσπασε τό 
νού άπό κάθε ύπερβολική τάσι, άπό τήν άντικειμενική γνώσι, άπό τήν έν
νοια της δυάδας. «'Απόσπασις» - ή  λέξις αύτή μονάχη της συνοψίζει τήν 
ούσία όλων τών γραφών καί όλων τών Σαντχάνα. «Προσήλωσις»-είναι ή 
λέξις πού έξηγεί, άλλά καί διευκολύνει τήν «άπόσπασι». Προσήλωσε τό 
νού στόν Κύριο. Προσήλωσε τό νού «είς Αύτόν». Προσήλωσε rό νού στήν 
ύποκειμενική γνώσι, τήν μή-δυαδική συναίσθησι. Στήν έξέλιξι αύτης της 
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προσηλώσεως, συντελείται ή άnόσnασις. Ή άnόσnασις τού νού άnό άντι

κειμενικές τάσεις δέν είναι δυνατή δίχως nροσήλωσι τού νού σέ θεία 

συνείδησι η αύτογνωσία. «·Απόσπασις» καί «Προσήλωσις» μοιάζουν μέ 

τίς δύο όψεις ένός νομίσματος- όπου ύnάρχει ή μία ύφίσταται καί ή άλλη. 

«·Η Κάρμα, ή Βάκτι, ή Ράγια, ή Γνάνα καί άλλες Γιόγκα δέν είναι παρά 

ποικίλες μορφές τής μοναδικής διαδικασίας τού «·Αποσπάσου-Προση

λώσου». Είναι βοηθοί στήν διευκόλυνσι αύτής τής μοναδικής μεθόδου 

Ό συνηθισμένος άνθρωπος προσηλώνει τό νού του στήν έργασία κ' έτσι 

τόν έλευθερώνει άnό τό δόλωμα τών άντικειμένων. Τό ϊδιο καί ό άσκη

τής τής Βάκτι κρατάει τό νού του προσηλωμένο στήν έnανάληψι τού 

όνόματος τού Κυρίου καί στήν έφαρμογή τής εύλαβείας, έλευθερώνο

ντάς τον έτσι άnό τίς έγκόσμιες σκέψεις. Τό ϊδιο καί οί άσκηταί σέ άλλα 

εϊδη Γιόγκας προσηλώνουν τό νού ό καθένας ατό είδος τής άσκήσεως 

καί τόν άnοσnούν άnό τίς αίσθησιακές σκέψεις. Ή έφαρι1ογή τής Σα

ντχάνα τελικά όδηγεί στήν nροσήλωσι ατόν Κύριο η Αύτόν κι αύτό είναι 

τό άnοκορύφωμα όλων τών Γιόγκα. Τώρα έννοήσατε;» 

Ό Καλιανάντα είπε: 

«Μάλιστc;ι, Σουάμιτζη». 

Άγάπα λίγο, άλλά άγάπα έπί πολύ. 

Ήταν μιά γυναίκα πού γιά λίγον καιρό διατηρούσε καλές σχέσεις μέ 

τήν Άσράμ. Άργότερα οί σχέσεις έσπασαν. Καί ό Σουάμιτζη nαρετήρη

σε: «Τέτοια είναι ή φύσις τού κόσμου. Οί άνθρωποι άγαnούν ό ένας τόν 

άλλον γιά μερικόν καιρό. Ύστερα έρχεται ή προστριβή. Δέν είναι καλό 

αύτό. Άγαnάτε λίγο, άλλά άγαnάτε έnί πολύ». 

Ό Σουάμιτζη πρόσθεσε: «Μόνον ένας ·Άγιος μπορεί ν' άγαnά όλους 

καί γιά πάντα». 

Καθημερινή ρουτίνα. 

Ό Σουάμιτζη είναι πολύ τακτικός στίς ώρες του. Στίς 9 τό πρωί βρί

σκεται ατό γραφείο καί στίς 6.30 τό άnόγευμα στήν αϊθουσα. Είναι ταχύ

τατος στήν έργασία του. Γράφει πολύ γρήγορα. Διαβάζει τίς έφημερίδες 

πού έχουν άρθρα κ.λn. πολύ γρήγορα. Σέ όλα του είναι ταχύς καί έχει 

άnό τούς άλλους τήν ϊδια άnαίτησι. 

Σχετικά ι.-ιέ τή δίαιτα λέει: 

,."Ο καθένας θά έπρεπε νά έκnαιδεύση τόν έαυτό του νά δέχεται 

όποια τροφή τού τυχαίνει. Άκόμη καί πέτρες θά έπρεπε κανείς νά μπο

ρεί νά χωνεύει. "Όταν ένας ζή μόνον μέ γάλα, δέν θά μnορή άργότερα νά 

nάρη άλλο είδος τροφής. Έγώ τρώγω άnό όλα, άλλά κατά διαστήματα 

νηστεύω. Αύτή είναι ή μέθοδός μου!». 

Τά {ένεια, ό Σουάμιτζη τά θεωρεί άκάθαρτη συνήθεια. ·Ένας σπουδα

στής πού δι .Jτηρούσε μακριά γενειάδα, ένα πρωί παρουσιάσθηκε ξυρι

σμένος. -r, Σουάμιτζη τού πρόσφερε φυστίκια καί είπε: «Τ ώ ρ α φ α ί -

ν ε σ α ι καθαρός• 
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θεωρεί τόν χρόνο πολύτιμο καί δέν τού άρέσει νά τόν �αιρετούν οί 

έι'τισκέπται μέ ύποκλίσεις. 
Καί ό ϊδιος άποφεύγει νά σπαταλά τόν χρόνο τών άλλων. Στή συνά

θροισι, άν καί φθάνη κατάκοπος άπό τίς περιπατητικές συζητήσεις, έν

vοεί v' άρχίση τήν όμιλία του άμέσως μόλις καθήση στήν έδρα καί θέλει 

έκείνη τή στιγμή άκριβώς νά έχει τελειώσει στό γραμμόφωνο ή προσευ

χή η τό άσμα. Πρίν άπό τή συνάθροισι 6 άρμόδιος πρέπει, σύμφωνα μέ 

τίς όδηγίες τού Σουάμιτζη, νά έχη κόμη τήν έπιλογή τών δίσκων, νά έχη 

άλλάξει τίς βελόνες, κανονίσει τό γραμμόφωνο κ.λπ. ώστε νά μήν παρα

τηρηθή καμμιά χασμωδία. Σ' αύτούς πού πρόκειται νά διαβάσουν άπό τήν 

Μπαγκαβάντ ή τήν Ραμαγιάνα, συνιστά νά είναι προετοιμασμένοι, έχο

ντας άφαιρέσει τήν θήκη, στήν όποία συνήθως κλείνονται αύτά τά βιβλία, 

καί νά έχουν σημάδι στή σελίδα πού θά διαβάσουν, ώστε νά μή ψάχνουν 

τήν τελευταία στιγμή. 

Καθημερινώς ό Σουάμιτζη έξακολουθεί τήν Γιόγκα τής Συνθέσεως. 

Άνταποκρίνεται στά διάφορα θέματα τής ρουτίνας, στήν ώρισμένη ώρα; 

χωρίς νά παραλείπη τίποτε, όση καί νάνοι ή έργασία η ό άριθμός τών έπι

σκεπτών. Τάξις, άκρίβεια, ταχύτης, προσεκτική διατήρησις άρθρων, 

άσμάτων κ.λπ. όχι έξαντλητική δίαιτα, ξύρισμα, προετοιμασία στό καθή

κον, όχι σπατάλη τού χρόνου τών άλλων καί έφαρμογή τής Γιόγκα τής 

Συνθέσεως, αύτά είναι τά κύρια σημεία τής 'Επιστήμης τού Σιβανάντα. 

'Εσωτερικά κακά. 

Μιά όμάδα άπό τό Νότο έφθασε γιά προσκύνημα στήν Άσράμ. Ό 
Σουάμιτζη τούς ρώτησε: «Τί έγκαταλείψατε σάν σημάδι τής έπισκέψεώς 
σας στό Μπενάρες;». (Διότι είναι έθιμο, πού έπικρατεί άκόμη, νά έγκατα
λείπουν κάτι όσοι έπισκέπτονται τό Μπενάρες. Κάνουν, συνήθως, τάξιμο 
νά μή χρησιμοποιούν κάτι σ' όλη τους τή ζωή η μόνον έπί ένα χρόνο). 
'Ένας έπισκέπτης άπάντησε ότι παραιτήθηκε άπό κάποιο φαγητό. Τότε ό 
Σουάμιτζη είπε: «Τί χρησιμεύει νά έγκαταλείπη κανείς τέτοια πράγματα; 
Έγκαταλείψατε τήν όργή. Δέν είναι σπουδαίο νά παραιτήται κανείς άπό 
έξωτερικά πράγματα. Τά έσωτερικά έλαττώματα πρέπει νά έγκαταλεί
ψη». 



1989 ΠΕΡΙ ΕΛΑ ΤΤΩΜΑ ΤΟΣ 273 

ΠΕΡΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ 

τοϋ n. Γκράβιγγερ 

Έάν άνατρέξωμεν είς τήν έτυμολογίαν τού όρου «έλάττωμα» διαπι
στούμεν 6τι έν αύτώ ύπάρχει ή έννοια τής έλαττώσεως, τής μειώσεως 

άπό κάτι. ·ο όνθρωπος έπομένως πού κατέχεται άπό έλαττώματα (καί 

μειονεκτήματα) έχει χάσει κάτι πού ό έστερημένος έλαττωμάτων όν

θρωπος κατέχει. 

Ποία η ποίοι είναι αί άπώλειαι αυται; Κατά τί δηλ. παρουσιάζεται πλου
σιώτερος ό πρωταρχικός η άναγεννημένος όνθρωπος, έναντι τού σημε

ρινού καί κοινού άνθρώπου; Έάν άπαντήσωμεν είς τάς έρωτήσεις τού
τος, θά έχωμεν τόν πλέον άπόλυτον καί μεταφυοικώτεpον όρισμόν τού 
έλα πώματος. 

Έάν έξαιρέσωμεν τάς νεο,εύκτους παραδόσεις, τάς έπηρεασμένας 
άπό τάς άπατηλάς θεωρίας περί «έξελίξεως» τιϊς έπιστήμης, αί παλαιό

τεροι παραδόσεις π.χ. ή άρχαίι• έλληνική, ή έβραϊκή κ.ό. κάμνουν λόγον 
περί χρυσού γένους περί παρaδείσοιι δηλ. περί τής καταστάσεως τού 

πρωταρχικού άνθρώπου τού Κt�κτημένου 6λα τά θεία δικαιώματα καί 

πλασμένου κατ' είκόναν καί όμοίωσιν τού Θεού. Είς τήν παpαδεισιακήν 

ταύτην κατάστασιν ό "Ανθρωπος-Πνεύμα, μετείχε τών θείων ίκανοτήτων 

καί ώς έκ τούτου εύρίσκετο είς όμεσον έπαφήν μετά τού Πατρός του. 

·ολόκληρος ή Φύσις καί ή Δημιοιιργία ήτο ύποδεεστέρα του καί έπ' αύ
τής ησκει, διά τού λόγου του ήγεμονίαν. ·ο όνθρωπος ητο ό έκπρόσω

πος τού Θεού έπί τής Δημιουργίας καί έκείνη ώφειλε ύπακοήν είς τά κε

λεύσματά του, τά όποία ήσαν κελεύσματα τού θείου Νόμου. 
Έμεσολάβησεν όμως γεγονός μεγίστης σημασίας διά τήν όλην πο

ρείαν τού Παντός, τό όποίον αί παραδόσεις διαφοροτpόπως έκθέτουν, 
πλήν έπί τού όποίου όλοι συμφωνούν άπό συμβολικής άπόψεως: Είναι ό 
μύθος τής Πτώσεως τού "Ανθρώπου μέ άποτέλεσμα καί συνέπειαν τήν 

διάχυσιν έντος τής Δημιουργίας τής άρχής τού Έγωϊσμού, τής "Ετερότη

τας, τής Διχονοίας, τής Διαφορίσεως, τής Πάλης 

"Εκτοτε ό όνθρωπος παύει νά είναι «άνδpόγυνος» έπικpατεί διαφόρι

σις μεταξύ Έγώ καί Σύ, μεταξύ "Αρρενος καί Θήλεος καί ή ύπόστασίς 

του διασπάται. ·"Αμεσον έπακολούθημc1 ειναι έγκατάλειψις τής παραδει

σιακής καταστάσεως, ή στέρησις τών πρωταρχικών προνομίων καί ή 

άπομάκρυνσις άπό τής θείας Πηγής. Τότε δημιουργείται καί ή ϋλη, ή 

σταθμητή ϋλη, ό δέ όνθρωπος, καθίσταται όνθρωπος, περιβαλλόμενος 

ύλικόν περίβλημα. ·Από τής μοιραίας έκείνης στιγμής, όλοι του αί δυνα

τότητες ύφίστανται περιορισμόν, μείωσιν, έλάττωσιν καί γίνεται δέσμιος, 

τού μεταβλητού, τής ποσότητος, τής βαρύτητος καί παύει νά ειναι άθά

νατος. 

Είς τήν μειονεκτικήν ταύτην κατάστασιν εύpισκόμενος, δέν παύει νά 

όραματίζεται τόν «άπολεσθέντα παράδεισον» καί έπιζητεί παντί τρόnu.J

τήν άνάκτησιν τής έλευθερίας του. Αί περιβάλλουσαι όμως αύτόν δυνά-



274 ΙΛΙΣΟΣ 1989 

μεις, δέν διάκεινται πλέον πάντοτε πρός αύτόν φιλικώς καί έχει συνε
χώς νά άντιπαλαίση έναντίον τών φυσικών νόμων, έναντίον τών άστρι
κών έπηρειών τού στερεώματος, έναντίον τού Μοιραίου. 

Καί, άν μέν ποδηγετούμενος άπό τάς εύμενείς πρός αύτόν πνευματι
κός δυνάμεις, αί όποίαι δέν παύουν νά τόν ύποστηρίζουν είς τόν άγώνα 
του, έπιτυγχάνει άπό καιρού είς καιρόν νά έξέρχεται νικητής καί νά κα
τάγη περιλάμπρους νίκας, άνακτά τό άπολεσθέν βασιλικόν στέμμα καί 

άνάγεται πρός τάς περιοχάς τής βασιλείας τού θεού. Δυστυχώς όμως αί 
περιπτώσεις αύταί είναι σπάνιοι, οί νικηταί δέ τού Μοιραίου, είναι έλάχι
στοι. ·ο περισσότερος κόσμος σφαδάζει ύπό τό πέλμα τής άταξίας, τής 
διχονοίας καί τού έμφύτου είς τόν ύλικόν άνθρωπον έγωϊσμού. 

Έκ τών άνωτέρω δυνάμεθα τώρα νά συναγάγωμεν τί είναι έλάττωμα. 
Είναι όλοι έκείναι αί άρνητικαί ίδιότητες τού άνθρώπου, αί όποίαι τού 
άπέμειναν μετά τήν άπώλειαν τών πρωταρχικών του δικαιωμάτων καί 
μετά τήν λήθην περί τής ένδόξου του καταγωγής, αί όποίαι συμποσού
νται είς τήν λέξιν ΕΓΩΪΣΜΟΣ. 

Διότι είς τό θεμελιώδες τούτο έλάττωμα άνάγονται όλα τά άλλα 
έλαττώματα τού άνθρώπου. ΕΓΩΪΣΜΟΣ όμως ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΑΓ ΑΠΗΣ,

άγάπης πρός ήμάς αύτούς, πρός τόν πλησίον, πρός τήν Φύσιν, πρός τόν 
Κόσμον καί πρός αύτόν τόν θεόν, έλλειψις δέ άγάπης είναι όλόκληρος 
ή σειρά τών άτελειών, μειονεκτημάτων καί μικροτήτων μέ τάς όποίας 
χαρακτηρίζεται ό κοινός άνθρωπος. Διότι τί είναι μισαλλοδοξία, τί είναι 
ύπεροψία, τί είναι έλλειψις άνοχής, ή έπίκρισις τών άλλων, ή διαβολή, ό 
χωρισμός τών άνθρώπων είς άντιμαχομένας μερίδας, ή συνεχής καί 
λυσσαλέα προσπάθεια πρός έπικράτησιν έπί τών άλλων διά παντός μέ
σου και πάση θυσίςι, άν μή έλλειψις άγάπης πρός τόν πλησίον καί έπιβο
λή τού πνεύματος τής χωριστικότητος, ήτοι τού έγωϊσμού; 

Έκ τών άνωτέρω συμπεραίνομεν ότι τά έλαττώματα τού άνθρώπου 
δέν είναι όντότητες συγκεκριμένοι, δέν έχουν ούσιαστικήν ύπόστασιν, 
άλλ' είναι τό ό,τι άπέμεινε μετά τόν συσκοτισμόν τού πνεύματος, μετά 
τήν άπώλειαν τής 'Αγάπης. ··οπως τό σκότος δέν έχει ούσιαστικήν ϋπαρ
ξιν, άλλ' είναι στέρησις φωτός, όπως ή άγνοια είναι στέρησις γνώσεως, 
έτσι καί τό έλάττωμα, είναι άπλώς καί μόνον μείωσις έως έκμηδένισις 
τής 'Αγάπης. 

Καί τώρα προβάλλει αύτομάτως ή έρώτησις: Έάν πράγματι τό έλάτ
τωμα δέν ύπάρχει καθ' έαυτό, είς τί συνίσταται ή «καταπολέμησις τών 
έλαττωμάτων» μέ τήν όποίαν κατατρίβονται όλα τά «συστήματα» ήθικής; 

"Ενώ έπιδιδόμενοι είς τήν καλλιέργειαν τών θετικών χαρισμάτων καί 
καρπών τής 'Αγάπης, ύπό τήν πλατυτέραν της έννοιαν, δηλ. τών θετικών 
ίδιοτήτων τής καλωσύνης πρός σύμπασαν τήν φύσιν, τής εύσπλαγχνίας, 
τού καλού καί τού ώραίου, είς τήν άνάπτυξιν μέ μίαν λέξιν τών ψυχικών 
μας ίδιοτήτων, έκτελούμεν έργον γόνιμον καί άποδοτικόν, έργον θετι
κόν καί συντελεστικόν είς τήν καθολικήν πρόοδον τού Είναι μας. Διότι, 
όταν ό ψυχικός παράγων έκλεπτυνθή, καί τό πνεύμα έλευθερούται τών 
δεσμών πού παρακωλύουν τήν έκδηλωσίν του καί τό σώμα ύγιαίνει. 
'Όταν, άντιθέτως, ή ψυχική ύπόστασις κατατρύχεται ύπό τών παθών καί 
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δονείται άτάκτως, παρακωλύει τήν λειτουργίαν τών πνευματικών μας 
ίδιοτήτων καί τό σώμα- τό «κάτοπτρον τής ψυχής» - φθίνει. 

Διά τούτο ή λέξις ΕΥΤΥΧΙΑ, όπως καί ό όρος ΓΝΩΣΙΣ, έχουν κατα

ντήσει έννοιαι άκατανόητοι είς τόν άνθρωπον, παρ' όλος του δέ τάς κα

τακτήσεις καί τήν φαινομενικήν εύμάρειαν είς ην τόν ηγαγεν ό μηχανι

κός πολιτισμός, ούδέποτε ύπήρξε δυστυχέστερος καί άδαέστερος. 

Τό έργον όμως τού Άνθρώπου δέν συνίσταται είς τό νά διαπιστώνη 

άπλώς μίαν δυσμενή κατάστασιν καί νά σταυρώνη τά χέρια. 

Έλαυνόμενος άπό τά ψιχία τής άγάπης καί άπό τά ϊχνη τής γνώσεως, 

όσα τού άπέμειναν, ύποστηριζόμενος δέ άπό τάς φιλανθρώnους δυνά

μεις τής πνευματικής ίεραρχίας, προετοιμάζει τόν έαυτόν του, καλλιερ

γών τάς ύnερόχους δυναμικός ίδιότητας τάς άnορρεούσας έκ τής άρ

χής τής Άγάnης, καί άποφασίζει νά άναλάβη ένεργόν ύnηρεσίαν παρά 

τό πλευρόν τού θείου Λόγου καί μίαν ήμέραν καθίσταται έργάτης τού 

Κυρίου καί ώς πραγματικός ίnnότης έnωμίζεται τό βαρύ καί διά τούς 

πολλούς «παράλογον» έργον τής άνανήψεως τού nνεύμοτος καί δια

θερμάνσεως τής ψυχής τής nασχούσης άνθρωnότητος. Τά όπλα του, 

μολονότι κατ' ούδέν όμοιάζοντα nρός έκείνα τών άνθρώnων, είναι πολύ 

δραστικώτερα καί άnοτελεσματικώτερα: είναι ταύτα ό Λόγος καί ή 

άστείρευτος Άγάπη. 

Τίς περισσότερες φορές ό κόσμος τόν περιγελ(Ι καί είς άντάλλαγμα 

τών θυσιών του τόν διώκει, τόν μαστιγώνει καί τόν σταυρώνει. "λλλά τί 

τόν ένδιαφέρει ή πρόσκαιρος άντίδρασις; Μήπως ό καλός γεωργός δέν 

γνωρίζει ότι ό σπειρόμενος σπόρος είναι άναπόφευκτον νά άποδώση τά 

άνθη καί τούς καρπούς του κατά τήν έρχομένην όνοιξιν; 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΚΤΗΤΟ 

Εχεις μέσα σου εvα κομμάτι άπό τόv θεό. Γιατί λοιπόν άγvοείς αύτή τή 

συγγένεια; Τόv έχεις μέσα σου καί δέv αίσθάvεσαι δτι Τόv μολύνεις μέ 

άκάθαρτα διανοήματα καί μέ ρυπαρές πράξεις. "Α v ήταν μπροστά σου εvα 

άγαλμα θεού, δέ θά τολμούσες vά κόμης τίποτα άπ' δσα κάνεις τώρα. Καί 

έvώ είναι ό ίδιος ό θεός παρών μέσα σου καί τά βλέπει δλα καί τ' άκούει, 

δέv ντρέπεσαι vά κόμης τό κακό, μήv έχοντας συναίσθηση τού τί είναι ή 

φύση σου! 

Έσύ πού είσαι τό κατασκεύασμα αύτού τού Δημιουργού, θέλεις vά τό 

καταισχύνης; Καί δμως ό θεός δχι μόνο σέ κατασκεύασε, άλλά καί έμπι

στεύθηκε καί παρέδωσε σέ σένα τόv έαυτό σου. Κι έσύ δέ θά τό θυμηθής 

αύτό άλλά θά vτροπιάσης τήv κηδεμονία σου; "Αν ό θεός σού παρέδιδε εvα 
όρφαvό, έτσι θά τό παραμελούσες- Έκείvος σού παρέδωσε τόv έαυτό σου 
καί είπε: «Δέv είχα άλλον πού vά τόv έμπιστευόμουv περισσότερο άπό 
σένα· φύλαγέ μου αύτόv τόv άνθρωπο δπως είναι ή φύση του: ταπειvόv, πι
στόv, ύψηλόφροvα, άτρόμητοv, χωρίς πάθη, άτάραχοv». Κι έσύ δέ θά Τού 
τόv φυλάξης; 
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Ή 'Ισλαμική άντίληψις γιά τή Μετενσάρκωση 

τοϋ Μ. Η. ABDI 

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ - τού Κορανίου καί τών 

σχολίων πάνω σ' αύτή τήν ίερά Βίβλο τών Μουσουλμάνων - όδηγεί σέ

δύο διδασκαλίες: Πρώτον, ότι ό άνθρωπος είχε καί άλλη ζωή, πρίν άπό τή 

γέννησή του, καί δεύτερον ότι ό θάνατός του δέν είναι τό τέρμα τής 

ζωής του. 

Ό μεγάλος ποιητής Ίκμπάλ έκφράζει αύτές τίς διδασκαλίες στούς 

άκόλουθους στίχους του: 
Άπ' τόν πατέρα τού Χασάν* 

τό μυστικό έμαθα, 

πώς δέν άκολουθεί ό θάνατος 

τού σώματος τό θάνατο! 

Ό ηλιος θάχανε τή λαμπράδα 

του, άν είχε γιά πάντα άπό τίς άκτίνες του 

άπελπισθή! 

Ό Ίκμπάλ παρομοιάζει τή ζωή μέ τόν ηλιο καί τίς άκτίνες του, μέ τό 

άνθρώπινο σώμα. "Όπως ή άκτίνα τού ηλιου είναι ή έκφραση τής λα

μπρότητας τού ηλιου, έτσι καί ή φυσική ϋπαρξη τού άνθρώπου είναι ή 

έκφραση τού μεγαλείου τής αίώνιας ζωής του. Ή συνέχιση τής ζωής δί

νει στή φυσική ϋπαρξη σκοπιμότητα καί χαρά, διότι στό τέλος περιμένει 

ή αίώνια εύλογία. 
Τό Κοράνιο (κεφ. 16, σουρά 19), στίχοι 12-9-3) λέγει: «·ο Ζαχαρίας 

λέγει στό γιό του: Ώ Ίωάννη! Κρατήσου σταθερά στό Βιβλίο. Καί τού 

έχορηγήθη άπό τά παιδικά του χρόνια φύσις άγαθή καί άγνότης έσωτε

ρική. Καί ήταν εύσεβής καί εύπειθής πρός τούς γονείς του, όχι άλύγι

στος καί άνταρτικός. Είρήνη έγένετο είς αύτόν κατά τήν ήμέρα πού γεν

νήθηκε, καί κατά τήν ήμέρα τού θανάτου του, καί είρήνη θά ύπάρξη κατά 

τήν ή μέρα πού θά έγερθή, όταν θά έχη έπαναφερθή στή ζωή». 

Κατά τούς σχολιαστάς τού Κορανίου, μέ τήν λέξη «Βιβλίο», έννοείται 

ή μυστική διδασκαλία. Π ιό κάτω ( στίχοι 1 -1 5-9 τού αύτού κεφαλαίου) τό 

Κοράνιο λέγει: 

«'Έπειτα ή Μαρία πήγε μέ τό βρέφος της, πρός τόν λαό της. Καί είπα

ν: Ώ Μαρία! Τί παράδοξο πράγμα! Ώ άδελφή τού Άαρών! Ό πατέρας 

σου δέν ήταν άνθρωπος τής φαυλότητας, οϋτε ή μητέρα σου ήταν άσε

μνη. 'Εκείνη τούς έκαμε ένα σημείον, δείχνοντας τό βρέφος. Καί τής εί

παν: «πώς νά μιλήσουμε μέ τό βρέφος, πού είναι στό λίκνον;» Τούς είπε, 

«άληθώς, είμαι δούλη τού θεού. 'Εκείνος μού έδωσε τό Βιβλίο καί μ' εύ

λόγησε. Καί ή είρήνη τού θεού ήταν πάνω μου τήν ήμέρα που γεννήθη-

• Πατέρας τού Χαοάν ήταν ό Άλή, γαμβρός τού Μωάμεθ.
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κα, θά είναι τήv ήμέρα πού θά πεθάνω, καί τήv ήμέρα πού θά έπαvέλθω 
στή ζωή». 

Στό κεφ. 16, σουρά 20, στίχοι 2-30-11, τό Κοράνιο λέγει: «Σέ φέρα
με έδώ σ' αύτή τή γή καί θά έπαvέλθης σ' αύτή, στον θά ξαvαγεννηθής». 

«Γή» δέν σημαίνει τήν φυσική γή πού βλέπουμε, άλλά τήν πρωταρχι
κή ϋλη. Ό Ίμάρ Ζαφάρ γράφει στό βιβλίο του «Καφί» στι στον συντελεί
ται ή σύλληψις, ό θεός στέλλει έναν άγγελο vά κομίση τήν πρωταρχική 
ϋλη, μέ τήv όποίαv ό άνθρωπος θά περάση τήν ζωή του καί θά συγκροτή
ση τόν χαρακτήρα καί τίς τάσεις του. Τό χωρίον αύτό δέv έχει μεγάλη 
σχέση μέ τό ζήτημα τής έπαναγενvήσεως, άλλά έξάγεται άπό αύτό στι ό 
χαρακτήρας καί οί τάσεις του ύφίστανται κατά τόv χρόνο τής γεvvησε
ως, όρο ό άνθρωπος είχε προηγούμενη ϋπαρξη. 

Στό κεφ. 21, σουρά 30, στίχοι 1-10-4, τό Κοράνιο λέγει: «·Έφερεv 
έμπρός τό ζών έκ τού νεκρού καί έφερεv έμπρός τό vεκρόv έκ τού 
ζώντος. καί άναζωογοvεί τήν γήv στον νεκρώνεται. "Έτσι καί σύ θά φερ
θής έμπρός». 

Οί στίχοι μιλούν γιά προηγούμενη ζωή, γιά παρούσα ζωή, έπειτα θά
νατο καί πάλι ζωή. 

Στό κεφ. 23, σουρά 37, στίχοι 5-16-4, τό Κοράνιο λέγει: «"Όταν πε
θάνουμε καί γίνουμε κόκκαλο καί σκόνη, θ' άvταμειφθούμε η θά τιμωρη
θούμε. θέλετε vά δήτε; θά πή στούς τριγύρω του. Καί θά σκύψη vά τόv 
βρή στό μέσον τής κολάσεως καί θά τού πή: «Μέ τήv χάρη τού Κυρίου, 
θά ημουv κοντά σου, αν ό θάνατος δέv ήταν παρά ένας πρώτος θάνατος 
καί δέv πρόκειται νά ύποφέρουμε γιά πάντα». 

Καί στό κεφ. 24, σουρά 40, στ. 1-9-6: «Οί άπιστήσαvτες θ' άκούσουv 
μιά φωνή: «"Ασφαλώς, τό μίσος τού θεού είναι βαρύτερο άπό τό μίσος 
τού έαυτού σας, στον έκλήθητε στήν "Ατραπό καί άρνηθήκατε.» θά πού
ν�«Δύο φορές, ώ Κύριε, μας έδωσες θάνατο καί δύο φορές μας έδωσες 
ζωή καί άvαγvωρίσαμε τίς άμαρτίες μας. Τώρα δέv ύπάρχει τρόπος νά 
ξεφύγουμε;». 

Άvαφέροvται δύο θάνατοι καί δύο ζωές. 
Στό κεφ. 1, σουρά 2, στ. 2-13-2, λέγει: «Πώς μπορείτε v' άρνηθήτε 

τήν ϋπαρξη τού θεού; Εϊσαστε νεκροί καί σάς έδωσε ζωή. Πάλι θά φέρη 
τόv θάνατο καί πάλι θά σάς δώση γέννηση. Τελικά, θά έπιστρέψετε κο
ντά Του». 

θάνατος, διαδοχική ζωή, πρίv άnό τήv παρούσα ϋπαρξη, θάνατος 
στήν παρούσα ϋπαρξη, καί έκ νέου γέννηση άvαφέροvται σαφέστατα σ' 
αυτούς τούς στίχους. Καί ή διαδοχή θανάτου-ζωής είναι συνεχής, έως 
στου μία ζωή άvαμάρτητη όδηγήση στή λύτρωση άπό τόv τροχό γεννή
σεων καί θανάτων. 

Στό κεφ. 3, σουρά 3, στ. 2-11-1 Ο, λέγει: «Νύχτα μπήκες στήv ήμέρα 
καί ήμέρα μπήκες στή νύχτα καί άπό τό νεκρό στό ζωντανό και άπό τό 
ζωντανό στό νεκρό καί πλουσιοπάροχα δόθηκες στούς προσφιλείς σου». 

Ή διαδικασία ζωής-θανάτου παρομοιάζεται μέ τήν έvαλλαγή νύχτας 
καί ήμέρας. 

Στό κεφ. 17, σουρά 22, στ. 8-7-15, λέγει: «Σού έδωσε έπαvαγέννηση 
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καί θά σοϋ δώση θάνατο καί πάλι θά σοϋ δώση γέννηση. Ό άνθρωπος, 

άληθινά, είναι άχάριστος». 
Σαφώς, ή τωρινή ζωή έμφανίζεται ώς έπαναγέννηση. Δέν γίνεται λό

γος γιά άνάσταση (στό παλαιό σώμα) άλλά γιά νέα γέννηση. Γιά τούς 

άμαρτωλούς (Καφίρ) ύποστηρίζεται, ότι δέν θά μπορέσουν νά ένωθοϋν 

μετά τοϋ θεού, μέ τήν διαδικασία γεννήσεων καί θανάτων. 

Στό κεφ. 27, σουρά 56, στ. 8-38-14, λέγει: «"Εμείς (Έγώ) νομοθετή

σαμε τόν θάνατο άναμεταξύ σας. Δέν έμποδιζόμαστε νά σάς άναπληρώ

σουμε μέ άλλους όμοίους σας, παράγοντας μορφές πού δέν τίς ξέρετε! 

Έγνωρίσατε μονάχα τήν πρώτη γέννηση». 

Ό Ίμάμ Ζαφάρ στό μνημονευθέν βιβλίο του «Καφί» δεχόμενος τή 

διαδικασία τής έναλλαγής γεννήσεων καί θανάτων, άναφέρεται στό κεφ. 

29, σουρά 71, στίχους 2-9-8 τοϋ Κορανίου, πού λέγει: «·ο θεός σέ 

έπλασεν άπό πηλό, όπου θά έπιστρέψης, καί πάλι θά σέ φέρη στή ζωή». 

Πηλός είναι ή Βιβλική ϋλη τής δημιουργίας τοϋ άνθρώπου. "Αναφέρει 

έπίσης μιά άφήγηση γιά τήν έπιθυμία τοϋ Άβραάμ νά κατανοήση τήν δια

δικασία τών γεννήσεων καί θανάτων. "Εζήτησε άπό τόν θεόν νά τοϋ έξη

γήση πώς άπό τόν θάνατο θά προέλθη ζωή καί πάλι. Ό θεός παρετήρη

σε ότι δέν είχε άποδεχθή τήν πίστη. Ναί, τήν είχε άποδεχθή, άπάντησε ό 

Άβραάμ, άλλά ήθελε διευκρίνιση. Καί τότε ό θεός τοϋ είπε: «Πάρε τέσ

σαρα πουλιά καί κόψε τά κομμάτια καί άνακάτεψέ τα καί βάλε κάθε κομ

μάτι πάνω στό λόφο, έπειτα φώναξε καί θά πετάξουν πρός έσένα. Μάθε 

λοιπόν, ότι ό θεός είναι παντοδύναμος καί σοφός». 

Ό ίδιος συγγραφεύς, άναφέρει μιά άλλη ίστορία. "Ότι ό "Αβραάμ είδε 

κάποτε ένα άνθρώπινο σώμα, πού τό μισό ήταν στήν ξηρά καί τό άλλο 

μισό στή θάλασσα. Τό νεκρό σώμα τό έτρωγαν ζώα. Είδε άκόμη, ότι ζώα 

τής θάλασσας καί τά ζώα τής στεριάς έτρωγαν τό ένα τό άλλο. Καί πί

στεψε, ότι ό φόνος είναι νόμος καί τέρμα τής ζωής. Άλλά ό θεός τόν 

ένέπνευσε νά άποβάλη αύτή τήν πίστη καί νά πιστέψη, άντιθέτως, ότι 
ύπάρχει καί άλλη ζωή μετά θάνατον. 

Τό ότι τά κομματιασμένα πουλιά ξαναζωντάνεψαν, δείχνει ότι ό θάνα

τος τοϋ σώματος δέν είναι καί τέρμα τής ζωής. Περαιτέρω, ότι τό διαρ

κές καί διατηρούμενον όχημα τής ψυχής δέν είναι παρά ένα έξωτερικό 

της ένδυμα. Τό ξαναζωντάνεμα δέν γίνεται ξαφνικά σέ μιά δραματική 

πράξη. Σημαίνει, ότι ό Άβραάμ σκέφθηκε πολύ καί διαλογίσθηκε πάνω 

στό πρόβλημα τοϋ θανάτου καί τής έπαναγεννήσεως καί στό τέλος 
έφθασε στό συμπέρασμα, ότι ό θάνατος δίνει διέξοδο στήν έπαναγέννη
ση σ' ένα νέο φυσικό σώμα. 
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το ΜΕΓ ΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΣΩΝΩΝ 

Τό άκόλουθο άρθρο δημοσιεύθηκε γιά πρώτη φορά στήν «Arkansas 

State Gazette», τήv 1 Οην Μαίου 1849, στό περίεργο ϋφος τής έποχής. 

Δέν χρειάζεται πρόλογο, οϋτε σχόλια. 

Κατά τήν έπίσκεψίν μου τελευταίως σέ μιά γειτονική πόλι, κατέλυσα 

στό σπίτι τού φίλου μου 8-, μέ τόν όποίο μέ συνέδεε μακριά καί στενή 

γνωριμία. Πρός μεγάλην μου έκπληξιν, είδα τήν κυρία νά διαβάζη ένα 

Μασωνικό έντυπον. Τήν ρώτησα τί είχε συμβή, ώστε όχι μόνον νά άνέχε

ται τέτοια έφημερίδα στό σπίτι της, μά καί νά τήν διαβάζη τόσον έμβρι

θώς. Διότι έγνώριζα ότι ή οίκογένεια τού πατέρα της ήσαν μεταξύ τών 

πλέον ζωηρών καί φανατικών άντι-μασώνων πού ύπήρξαν ποτέ στή Νέα 

Ύόρκη. Μού άπάντησε ότι είχε άνακαλύψει τό μεγάλο μυστικό τής Μα

σωνίας καί, άν μού άρεσε, θά μού άφηγείτο πώς έφθασε σ' αύτή τήν άνα

κάλυψι. Τήν παρεκάλεσα νά προχωρήση. Καί νά τί μού είπε: 

«Λίγον καιρόν μετά τήν άναχώρησί σου άπό έδώ τήν τελευταία φορά, 

έμαθα πρός έξαιρετική μου άποσβόλωσι, ότι ό σύζυγός μου είχε γίνει 

Μασώνος. Τό άπέδωσα στήν έπιρροή σου καί δέν χρειάζεται νά άναφέ

ρω τί αίσθήματα έδοκίμασα άπέναντί σου καί τού συζύγου μου. Κατέληξα 

στό συμπέρασμα ότι όλόκληρη ή οίκογενειακή μου εύτυχία έφθασε στό 

τέλος. Ώστόσο άπεφάσισα νά έξακολουθήσω, χωρίς νά μιλήσω, τήν τέ

λεια έκπλήρωσι τών καθηκόντων μου ώς συζύγου καί μητέρας. Τρείς ή 

τέσσαρες μήνες άργότερα, συνέβη ένα περιστατικό πού μ' έκανε ν' άμ

φιβάλλω γιά τήν άκεραιότητα τού συζύγου μου. Ήταν μία άπό τίς nαγε

ρώτερες νύχτες τού περασμένου χειμώνα, όταν ό σύζυγός μου έπέ

στρεψε σέ ώρα πολύ περασμένη καί μού είπε: «Μάργκαρετ, μπορείς νά 

κόμης δίχως τό μάλλινο σάλι σου;».·Απήντησα ότι μπορούσα. Μού έξήγη

σε τότε νά τού τό φέρω, μαζί μέ μιά κουβέρτα. Τού τά έφερα καί ξανά

φυγε άμέσως. Ή πρώτη μου σκέψις ήταν νά τόν άκολουθήσω. Έτρεξα

στό παράθυρο καί στό φώς τού φαναριού είδα έναν άλλον άνδρα, πού

κρατούσε ένα καλάθι καί μέσα είχαν ριχτή τό σάλι καί ή κουβέρτα. 'Απο

μακρύνθηκαν άμέσως. Ό σύζυζός μου γύρισε σέ μισή ώρα περίπου. Πε

ρίμενα ότι τό πρωί θά είχε έτοιμάσει κάποια ίστορία γιά νά δικαιολογήση

τήν μυστηριώδη διαγωγή του. 'Αλλά δέν τού άnέσπασα ούτε λέξι. 'Απε

φάσισα νά έχω τά μάτια μου τέσσαρα μήπως άνακαλύψω πουθενά τό

σάλι μου, γιατί θά μπορούσα νά λύσω τό μυστήριο. Καί δέν πέρασε πολύς

καιρός, μιά μέρα στό δρόμο, πού είδα μιά γυναίκα νά φορά τό σάλι μου!

Μέ προσπέρασε βιαστικά. 

«Τήν άδιάντροπη», σκέφτηκα έκνευρισμένη καί τάχυνα τό βήμα μου

γιά νά τήν παρακολουθήσω. Άπό δρόμο σέ δρόμο έφθασα σ' ένα διαμέ

ρισμα, όπου τήν είδα νά βγάζη τό σάλι καί νά στρώνεται στή δουλειά της.

Άπό τήν άκόρεστη δίψα μου νά μάθω τό μυστικό τής άπιστίας τού συζύ

γου μου, έμαθα τό όνομά της καί τήν διεύθυνσί της κι' έφυγα άμέσως γιά

έκεί. Δέν είχε γίνει λάθος, διότι βρήκα έκεί καί τήν κουβέρτα μου. Τότε

όμως όλο τό μυστικό έλαμψε στά μάτια μου σά νά γράφηκε μέ ήλιαχτί-
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δες στόν ούρανό. Βρήκα έκεί μία ήλικιωμένη χήρα στά τελευταία της, μέ 

τρία παιδιά γύρω της, άδελφάκια τής κοπέλλας πού είχα παρακολουθή
σει μέ τόση ύποψία. Άπό τήν έτοιμοθάνατη πήρα ένα μάθημα πού δέν τό 
είχα όνειρευθή σέ όλη τήν φιλοσοφία μου, όταν μού άφηγήθηκε τήν 

ίστορία τής έλεημοσύνης πού είχε γίνει άφορμή τόσης δυστυχίας μου. 
«Δέν ξέρω, μού είπε, πώς θά ζούσαμε, άν δέν είχαν τήν καλωσύνη ν' 
άσχοληθούν μέ μάς δύο κύριοι, πού ήρθαν μιά νύχτα καί μάς άφησαν ένα 
καλάθι μέ προμήθειες, μιά κουβέρτα, ένα σάλι καί πέντε δολλάρια. Μό
λις άνοιξε ή πόρτα, έσπρωξαν μέσα τό καλάθι λέγοντας: «Δεχθήτε καί μή 
ρωτάτε». Κ' έφυγαν πρίν προλάβουμε νά ρωτήσουμε ποιοί ήσαν. Δέν 
γνωρίζω ποιοί ήσαν, άλλά προσεύχομαι νά τούς φυλάη ό θεός, αύτούς 
καί τούς δικούς των, μακριά άπό κάθε θλίψι». 

Έφυγα άπό έκείνο τό σπίτι καλύτερη άπό ό,τι τό είχα έπισκεφθft». 
«Καλά, είπα μά τό μεγάλο μυστικό τής Μασωνίας, πού είπες πώς θά 

μού έλεγες;» 
Μού άπήντησε: «Είναι αύτό: Κάνε τό καλό καί μή μιλάς γι' αύτό». 

ΜΑΧΑΤΣΟΧΑΝ, Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

Π. ΠΑΠΑΣΛΙΩΤΗ 

Ή θεία Τριάδα τού Πατρός, τού Υίός καί τού Άγίου Πνεύματος έκ
δηλώνεται πάνω στή Γή μέ τήν Τριάδα τριών Όντων, μελών τής Λευκής 
Άδελφότητος, τού Μάνου, Πατέρα τής Φυλής, τού Βοδισάτβα ή Χρι
στού, τού Παγκόσμιο 'Εκπαιδευτή, καί τού Μαχατσόχdν πού γιά τή δική 
μας άνθρώπινη έξέλιξη είναι ό Παράκλητος. Τό έργο τής Άγίας Τριάδος 
γιά τή fή πραγματοποιείται μέσω τών άντιπροσώπων της στήν Ίεραρχία. 
'Όλες οί δυνάμεις άπό τά τρία Πρόσωπα τής Τριάδος έρχονται στή Γή 
μέσω αύτών τών άντιπροσώπων τους καί μέσω αύτών άνέρχονται πρός 
τήν Τριάδα όλες οί δυνάμεις καί οί προσευχές πού στέλνονται άπό τή Γή. 

Ώς πρός τόν Μαχατσόχαν, μπορούμε νά πούμε, ότι, έν εύρεία έν
νοία, όλο τό έργο τού Άγίου Πνεύματος πού σχετίζεται μέ τή Γή, καθώς 
καί ή έξέλιξη έπάνω σ' αύτήν πραγματοποιούνται άπό αύτόν καί δι' αύ
τού. Είναι άπό κάθε άποψη τό 'Άγιο Πνεύμα γιά τή Γή μας. Έτσι, όλο τό 
έργο τής δημιουργίας πού είδαμε ώς τή χαρακτηριστική έκδήλωση τού 
θεού-Άγίου Πνεύματος πραγματοποιείται μέσω τού Μαχατσόχαν. Αυ
τός προσλαμβάνει, έλέγχει καί κατευθύνει τίς τεράστιες δυνάμεις τής 
κοσμικής δημιουργικής ένέργειας πού δέχεται άπό τό 'Άγιο Πνεύμα. 
Αύτό είναι μόνο ένα μέρος τού έργου του. Άρκε{ όμως γιά νά άντιλη
φθούμε τήν τεράστια εύθύνη πού προϋποθέτει ένα τόσο μεγαλειώδες 
έργο. 'Οποιοδήποτε έργο έπάνω στή Γή είναι άσήμα\ιτο συγκρινόμενο 
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μέ αύτό τού Μαχατσόχαν πού, πραγματικά, έλέγχει τό κέντρο άπ' όπου 
προέρχεται όλη ή δημιουργική ένέργεια. Σ' ενα μεγάλο έργαστήριο ή 
όπώλεια έλέγχου τής έκλυόμενης ένέργειας, μπορεί νό προκαλέση κα
ταστροφή. Στήν περίπτωση όμως τού Μαχατσόχαν δέν ύπάρχει περίπτω
ση όποτυχίας. Τό χερι αύτού τού όνώτατου έλεγκτή τών δυνάμεων δέν 
κάνει ποτέ λάθος. Λάθος έδώ θά έσήι.:αινε άνυπολόγιστη καταστροφή 
καί θάνατο έκατομμυρίων άνθρώπων, μία διατάραξη, πραγματικά, τής 
έξελίξεως τού κόσμου. Κάθε δύναμη πρέπει νά κατευθύνεται έκεί όπου 
όκριβώς χρειάζεται καί στήν ποσότητα πού χρειάζεται, ότιδήποτε λιγό
τερο η περισσότερο είναι λάθος καί έπικίνδυνο. 

Μάς είναι άκατανόητο, πώς ενα μόνον "Ον, όσοδήποτε τελειοποιη
μένο, μπορεί νά έλέγχει τά έκατομμύρια τών διαφορετικών μορφών 
δημιουργικής δραστηριότητας πού κινούνται συνεχώς στή φύση καί στήν 
όνθρωπότητα. Καί όμως ό Μαχατσόχαν μπορεί καί συντελεί αύτό τό 
έργο - καί όχι μόνον αύτό - έnικεφαλής τών Δημιουργικών Ίεραρχιών 
του. 

Ό Μαχατσόχαν είναι ό Κύριος τής Έξελίξεως. Αύτός έλέγχει αύτό 

πού έδώ κάτω όνομάζουμε άρχή έξελικτικών κινήσεων, είσαγωγή νέων 

σκέψεων, καθώς καί τή γενική κατεύθυνση τού πολιτισμού. Γι' αύτόν, στ' 

άλήθεια, τό μέλλον είναι ενα άνοικτό βιβλίο. Γνωρίζει τί πρόκειται νά 

συμβεί καί ποιό συγκεκριμένο μέρος όποιουδήποτε έξελικτικού κύκλου 

θά συμπληρωθή σέ μιά δεδομένη στιγμή. Μέσω τών πέντε άκτίνων πού 

είναι έπικεφαλής έλέγχει τήν πορεία τού πολιτισμού καί έμπνέει τίς άλ

λαγές πού γίνονται μέσα σ' αύτόν. 

Ό Μαχατσόχαν, λοιπόν, δέν είναι μόνον ό Κύριος τής δημιουργικής 

δραστηριότητος, στή φύση καί στήν άνθρωπότητα άλλά έχει καί τή φρο

ντίδα τής άτομικής έξελίξεως. Αύτός έπιβλέnει τά διάφορα βήματα πού 

πρέπει νά γίνουν στήν έξέλιξη τού άτόμου άπό τήν άρχή τής άτομικοποι

ήσεώς του μέχρι τήν τελειοποίησή του. Αύτός καταγράφει τίς προόδους 

πού γίνονται άπό έκείνους πού βρίσκονται στήν Άτραπό. Τώρα, έν όψει 

τής έnιστροφής τού Παγκόσμιου Έκπαιδευτού, τό έργο τού Μαχατσό

χαν, όπως καί όλης τής Άδελφότητος, είναι σημαντικότερο άπό ποτέ καί 

ή εύκαιρία γι' αύτούς πού θέλουν νά ύπηρετήσουν τήν Άδελφότητα εί

ναι μοναδική. Ό Μαχατσόχαν παρατηρεί όλους πού προσπαθούν νά 

πραγματοποιήσουν τό σκοπό τής έξελίξεως. Πράγματι, δέν μπορούμε 

παρά νά θαυμάσουμε τήν παντογνωσία αύτής τής λαμπρότατης Διά

νοιας. 

"Εχουμε πεί, ότι κάθε δημιουργική προσπάθεια, κάθε έμπνευση καί 

ένθουσιασμός, κάθε ίδεαλισμός καί άγώνας γιά έξαγνισμό ένθαρρύνο

νται όπό τό θεό-.. Αγιο Πνεύμα. Καί τούτο γίνεται μέσω τού όντιπροσώ

που του στή Γή, τού Μαχατσόχαν. 

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, τί τρομερή έπιρροή έχει στή ζωή μας, ότι 

δέν είναι μόνον ό Κύριος τής Δημιουργίας στή φύση, άλλ' ότι οί βαθύτε

ρες καί ίερώτερες έμπνεύσεις καί φιλοδοξίες μας θερμαίνονται όn' αύ

τόν! Ή λάμψη τής έμπνευσης πού έρχεται στό μεγάλο έπιστήμονα ϋστε

ρα όπό πολύχρονη ύπομονετική έρευνα γιά νά τού άποκαλύψη τή θεω-
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ρία ή τό νόμο πού έρευνούσε· ή φώτισις καί ή έμπειρία μιός μεγάλης 

άλήθειας πού έρχεται στόν φιλόσοφο μέσα στή σιωπή τού διαλογισμού 
του· τό όραμα τού Κάλλους πού βλέπει ό καλλιτέχνης καί τό κάνει έργο· 
ή άγνότητα τού άγίου καί ή δύναμη τού μάγου ή τού ίερέα- ό ίερός έν

θουσιασμός τού άναμορφωτή - όλα είναι έκδηλώσεις τού Άγίου Πνεύ
ματος μέσω τού Μεγάλου Κυρίου, τού Μαχατσόχαν. Άληθινά, είναι ό δι

κός μας Παράκλητος, πού μπορούμε νά έπικαλούμαστε, γνωρίζοντας ότι 
καί ή μικρότερη προσπάθεια άπό μέρους μας προκαλεί τήν άνταπόκρισή 
Του. "Όταν σκεπτόμαστε τόν Μαχατσόχαν δέν αίσθανόμαστε μόνο δέος 
καί θαυμασμό για τό τεράστιο δημιουργικό έργο πού έπιτελεί, άλλά καί 
μιά βαθειά εύγνωμοσύνη γιά τίς πολλές εύλογίες πού μός στέλνει, έστω 
κι άν άγνοούμε τήν πηγή τους. 

Τό έργο τών τριών μεγάλων "Όντων πού στή Γή άντιπροσωπεύουν τή 
θεία Τριάδα έπιτελείται μέσα άπό τίς έπτά ύποδιαιρέσεις τής έξελίξεώς 

μας, γνωστές ώς οί έπτά Άκτίνες τής άνάπτυξης. 
Τήν τρίτη άπό τίς Άκτίνες άντιπροσωπεύει τό "Άγιο Πνεύμα καί συν

δέεται μέ τόν κόσμο τής άνώτερης διάνοιας. Είναι ή Άκτίνα τής 
δημιουργικής σκέψεως καί μέσω αύτής τής άκτίνας μπορούμε νά έλ
θουμε σέ έπαφή μέ τόν κόσμο τής θείας Διάνοιας, τόν κόσμο τού Άγίου 
Πνεύματος. Έπειδή ό Μαχατσόχαν είναι ό Άντιπρόσωπος τού Άγίου 
Πνεύματος στή Γή, ή τρίτη Άκτίνα βρίσκεται κάτω άπό τήν κυριαρχία 
του, όπως ή πρώτη καί ή δεύτερη είναι κάτω άπό τήν κυριαρχία τού Μα
νού καί τού Βοδισάτβα. 

Άλλά καί οί ύπόλοιπες τέσσερις άκτίνες βρίσκονται κάτω άπό τήν 
κατεύθυνση τού Μαχατσόχαν, κι έτσι τό έργο του πραγματοποιείται 
μέσω πέντε Άκτίνων. 

Έφ' όσον γνωρίζουμε πώς σχετίζονται οί Άκτίνες μέ τά πεδία έπί 
τών όποίων πραγματοποιείται ή έξέλιξη, μπορούμε νά άντιληφθούμε για
τί ό Μαχατσόχαν είναι ό Κύριος πέντε Άκτίνων καί όχι μιός, όπως οί με
γάλοι άδελφοί Του. Οί τρείς πρώτες Άκτίνες άντιστοιχούν στό Νιρβανι
κό, Βουδδικό καί Άνώτερο Νοητικό Πεδίο. 

Οί ύπόλοιπες τέσσερις συνδέονται μέ τούς κόσμους τής Μάγια, τόν 
φυσικό, άστρικό καί κατώτερο νοητικό, καί στήν περίπτωση τής τέταρτης 
Άκτίνος, μέ τό κέντρο τής συνειδήσεως, όπου συναντώνται οί έσωτερι
κοί μέ τούς έξωτερικούς κόσμους. Αύτοί οί κόσμοι τής έξωτερικής έκ
δηλώσεως είναι άποτέλεσμα τής θείας δραστηριότητος τής δημιουργίας
πού άντιπροσωπεύεται άπό τήν τρίτη Άκτίνα. "Έτσι, άπό τόν κόσμο τού
άνώτερου νοητικού μέ τόν όποίο συνδέεται ή τρίτη Άκτίνα, προσεγγίζο
νται εύκολότερα οί ύπόλοιποι κόσμοι, πού τρόπον τινά έκπηγάζουν άπό
τόν κόσμο τής θείας Διάνοιας. Άπ' αύτή τήν άποψη οί τέσσερις Άκτίνες
πού συνδέονται μέ αύτούς τούς κόσμους, άνήκουν στήν τρίτη Άκτίνα. Γι'
αύτό τό λόγο οί πέντε Άκτίνες τής άναπτύξεως βρίσκονται κάτω άπό τή
διεύθυνση τού Μαχατσόχαν. Ή μελέτη αύτών τών πέντε Άκτίνων μάς
προσφέρει καλύτερη κατανόηση τού έργου τού Μαχατσόχαν, γιατί έπά
νω σ' αύτές πραγματοποιείται τό δημιουργικό του έργο, διαφοροποιημέ-



1989 ΜΑΧΑΤΣΟΧΑΝ 283 

να σέ κάθε 'Ακτίνα. Κοί oi πέντε 'Ακτίνες έχουν κοινό χαρακτηριστικό τό 

έργο τού 'Αγίου Πνεύματος, δηλαδή τήν δημιουργική δραστηριότητα κοί 

τή διανομή τής δημιουργικής ένέργειος σέ κάθε σημείο κοί τμήμα τού 

σύμnοντός μας. Κ.οί στήν περίπτωση κάθε 'Ακτίνας ούτό τό δημιουργικό 

έργο γίνεται στόν κόσμο πού άντιστοιχεί ούτή ή 'Ακτίνα. ·Έτσι, τό έργο 

τού Μοχοτσόχον πού διευθύνει κοί κατευθύνει τίς δυνάμεις τού κόσμου 

μας, είναι διαφορετικό σέ κάθε μία άnό τίς 'Ακτίνες τής κυριαρχίας του. 

Κοί άν δούμε τό έργο τών πέντε 'Ακτίνων ώς τό έργο τούΆγίου Πνεύμα

τος γιά τόν κόσμο μας, θά κατανοήσουμε περισσότερο τό τεράστιο έργο 

πού έnιτελείτοι άnό τήν ίερορχίο πού βρίσκεται κάτω άnό τήν οίγίδο τού 

Κυρίου τών πέντε 'Ακτίνων. 

Κατά πολλούς τρόπους ή τρίτη άκτίνο είναι πολύ χαρακτηριστική τού 

έργου τού τρίτου Λόγου ή τού μεγάλου Του άντιnροσώnου, τού Μοχα

τσόχον. Ή έκδήλωση τού 'Αγίου Πνεύματος στόν άνθρωπο είναι ούτό 

πού όνομάζουμε Μάνος η άνώτερη διάνοια, κοί ή τρίτη "Λκτίνο άντιστοι

χεί σ' ούτή τήν άρχή στόν άνθρωπο, καθώς κοί στόν άνώτερο νοητικό κό

σμο, τόν κόσμο τής δημιουργικής σκέψεως, δnου έχουμε συνείδηση τής 

θείος Διάνοιας μέσο μας. Μέσο σ' ούτή τήν άκτίνο μπορεί νά γίνει ή προ

σέγγιση τού κόσμου τής θείος Διάνοιας, τού κόσμου τού πραγματικού η 

τών 'Αρχετύπων κοi ,έnομένως, ή γνώση ούτού τού κόσμου είναι τό 

δώρο τής τρίτης 'Ακτίνας. 

Έnικtφολής τής τρίτης 'Ακτίνας είναι ό Τσόχον πού άnοκολείτοι Δι

δάσκαλος Βενετός. Τό έργο Του έχει τεράστιο σημασία, γιά τή ζωή μας, 

άφού διευθύνει τή δημιqυργική ένέργεια στά έnίnεδα τής άνώτερης διά

νοιας κοί δικό του είναι τό έργο τής δημιουργικής σκέψεως πού στόν 

κόσμο μας κυβερνά τήν έξέλιξη. Ό μεγάλος κυκλικός νόμος τής έξελί

ξεως κοί τά έκατομμύρια τών διαφόρων έξελικτικών κύκλων, είναι ή έnι

στήμη του· ή άστρολογία είναι ή μαγεία Του· ή θέαση τών πραγμάτων 

καθ' έαυτών ή σοφία Του· καί ή άnοκάλυψη τού μέλλοντος μέ τήν προ

φητεία ή δύναμή Του. 

Τό μεγάλο έργο Του δέν είναι πολύ γνωστό, δμως άν καί μπορεί νά 

μήν έχουμε συνείδηση τού γεγονότος ή ίσχυρότατη έnιρροή του διαπερ

νά όλόκληρη τήν πολιτιστική μας ζωή. 

Ή έnόμενη άκτίνα πού βρίσκεται κάτω άnό τήν κυριαρχία τού Μοχα

τσόχαν, ή τέταρτη, είναι ή 'Ακτίνα τής 'Αρμονίας. Είναι ή 'Ακτίνα πού 

σημαδεύει τή συνάντηση τών έσωτερικών καί τών έξωτερικών κόσμων 

πού γίνεται στό κέντρο της συνειδήσεως. 

"Όταν άnοσύρουμε τή συνείδησή μας άnό τούς έξωτερικούς κόσμους 

καί μέσω τού κέντρου της συνειδήσεώς μας μεταφερόμαστε στόν κό

σμο τού Πραγματικού, τό σημείον δnου πραγματοποιούμε τή μεγάλη άλ

λαγή, άντιnροσωnεύεται άnό τήν τέταρτη 'Ακτίνα. Μπορούμε, λοιπόν, νά 

πούμε δτι ή τέταρτη 'Ακτίνα δέν συνδέεται τόσο μέ κανένα τόπο η κόσμο 

ύnάρξεως, δσο άντιnροσωnεύει τή συνάντηση τού έντός καί τού έκτός 

κόσμου τό σημείον άn' δnου ή έντός πραγματικότητα προβάλλεται στήν 

κοσμική μας είκόνα. 

Τό έργο τού Τσόχαν ούτής της 'Ακτίνας, γνωστού ώς Διδασκάλου Σε-
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ράπιδος, συνδέεται μέ τήν κατεύθυνση τών δημιουργικών δυνάμεων άπό 

τούς έσωτερικούς κόσμους στούς κόσμους τής έξωτερικής έκδηλώσε

ως καί ένα άπό τά άποτελέσματα αύτού τού έργου είναι ή δημιουργική 

δραστηριότητα τού καλλιτέχνη. 

Ή διεύθυνση καί ό έλεγχος τώv δημιουργικών δυνάμεων άναφορικά 

μέ τόν κατώτερο νοητικό κόσμο είναι τό έργο έπί τής πέμπτης Άκτίvος 

καί σ' αύτήν άvήκει ό,τιδήποτε γνωρίζουμε ώς έπιστήμη. Τό έργο τής 

έπιστήμης δέν είναι μόνον ή γνώση τών νόμων πού κυβερνούν αύτόν τόν 

κόσμο, άλλά καί ό έλεγχος τών δυνάμεων μέσω αύτής τής γνώσεως. 

Έπικεφαλής τής πέμπτης Άκτίvος είναι ό Διδάσκαλος Ίλαρίων, με

τενσάρκωση καθώς λέγεται τού Νεοπλατωνικού φιλοσόφου Ίάμβλιχου. 

·Έργο του είναι ή διεύθυνση καί ό έλεγχος τών δημιουργικών δυνάμεων

μέ τήν έπιστήμη τόσο τή σύγχρονη, όσο καί τήν άρχαία έπιστήμη τού άό

ρατου, τή Μαγεία.

Ή έκτη Άκτίvα έχει σχέση μέ τή διεύθυνση καί τόν έλεγχο τής 

δημιουργικής Ένέργειας στό συναισθηματικό έπίπεδο καί συχνά άποκα

λείται Άκτίνα τής Άφοσιώσεως. Πολλοί άναρωτιούνται γιατί ή άφοσίωση 

νά είναι μία έκδήλωση τής δυνάμεως τού 'Αγίου Πνεύματος, άφού οί έκ

δηλώσεις του έχουν πάντα μία ένεργητική φύση, σέ άντίθεση μέ τό πα

θητικό συναίσθημα τής άφοσιώσεως. ·Όμως ή άφοσίωση τής έκτης 

Άκτίvος είναι μία πύρινη καί παθιασμένη άφοσίωση, μία όλοκληρωτική 

άφιέρωση στό θεό. 

Έδώ συναντάμε τό μεγάλο μυστήριο τής μεταμορφώσεως τής έπιθυ

μίας καί τού συναισθήματος πού μπορεί νά κάνει τόν άνθρωπο θεία 

δημιουργικό μέ τήv πνευματοποίηση τής δημιουργικής ένέργειας. Συνε

πώς, είναι ή 'Ακτίνα τής πνευματικότητας καί τής άγvότητος. Ό άνθρω

πος γίνεται άληθινά πνευματικός μόνον όταν όλόκληρη ή συναισθηματι

κή του φύση, όχι μόνον τεθεί ύπό έλεγχαν, άλλά καί μεταμορφωθεί, καί 

ό δρόμος γι' αύτή τή μεταμόρφωση είναι ή άγνότητα. Άρχηγός τής 

έκτης Άκτίvος είναι ό Διδάσκαλος Ίησούς, ή ένσάρκωση τής τέλειας 

άγνότητος καί τής όλοκληρωτικής άφοσιώσεως. 

Στήν τελευταία άκτίvα, τήv έβδομη, έχουμε τή διεύθυνση τής 

δημιουργικής ένέργειας τού 'Αγίου Πνεύματος στόν φυσικό κόσμο. 

Αύτό γίνεται μέ πάρα πολλούς τρόπους καί όταν έξετάσουμε τό έργο 

τού Τσόχαν αύτής τής Άκτίvος, τού πρίγκηπα Ρακότζι, έκπλησσόμεθα 

άπό τήν τεράστια ποικιλία του. ·Έτσι, δέν είναι μόνον έπικεφαλής κάθε 

τελετουργικής έργασίας, στενά συνδεόμενος μέ τά άγγελικά τάγματα, 

άλλά τό έργο του έπεκτείνεται καί στήv πολιτική καί τήv κουλτούρα τών 

έθνών πού βρίσκονται ύπό τήv κυριαρχία Του. 'Όταν άvτιληφθούμε ότι τό 

έργο Του είναι ή διεύθυνση τής δημιουργικής ένέργειας στό φυσικό πε

δίο βλέπουμε πώς αύτές οί φαινομενικά άνεξάρτητες δραστηριότητες 

μπορούν νά συμφιλιωθούν. 

Τό έργο Του λοιπόν στή διεθνή πολιτική σημαίνει τέτοια προσαρμογή 

τών δημιουργικών δυνάμεων, ώστε νά έπιφέρουν τίς έπιθυμητές άλλα

γές στό 'Έθνος γιά τό όποίο έργάζεται μία δεδομένη χρονική περίοδο. 

'Έτσι, bταν τόν 190 αίώvα, ό Διδάσκαλος γνωστός τότε μέ τό όνομα Κό-
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μης τού Άγ. Γερμανού, ταξίδευε στήν Εύρώnη, στενά συνδεόμενος μέ 

ίσχυρούς όνδρες, τό έργο του δέν συνίστατο μόνο στήν πολιτική μέ τήν 

έξωτερική έννοια τής λέξεως, όσο στή διεύθυνση τών δυνάμεων πού κα

θορίζουν τή μοίρα 1ών έθνών. Γι' αύτό τό λόγο, άκόμη ταξιδεύει πολύ καί 

χρησιμοποιεί τούς μαθητές Του στίς χώρες όπου χρειάζεται νά έκχύσει 

δυνάμεις. 
Καθώς τά άγγελικά τάγματα είναι οί πράκτορες τής διανομής τής 

δημιουργικής ένέργειας σέ όλα τά τμήματα τού φυσικού κόσμου, τό 

έργο τού Τσόχαν τής έβδομης Άκτίνος είναι, φυσικά, στενά συνδεδεμέ

νο μέ αύτό τών 'Αγγέλων. 'Όμως, στό τελετουργικό έργο, στά τυπικά, εί

ναι πού βρίσκουμε τήν nιό στενή συνεργασία άνάμεσα ατόν άνθρωπο καί 

στό άγγελικό βασίλειο. Κατά τό τελετουργικό έργο, δέν βοηθούμε μόνο 

τό μεγάλο έργο τής δημιουργίας μέ τή συνεισφορά τής μικρής μας 

ένέργειας, άλλά καί κατεβάζουμε καί διανέμουμε τίς δυνάμεις τής 

δημιουργίας ατόν φυσικό κόσμο. 

'Όταν άντιληφθούμε, λοιπόν, κάτι άnό τό έργο τών πέντε 'Ακτίνων, 

πού είναι κάτω άnό τήν κυριαρχία τού Μαχατσόχαν, αίσθανόμαστε ένα 

βαθύ σεβασμό καί δέος γιά τό τρομερό έργο καί τήν εύθύνη πού βρίσκο

νται στά χέρια αύτής τής μεγάλης μορφής, πού γιά τή Γή άnοτελεί τήν 

ένσάρκωση τού 'Αγίου Πνεύματος. 

Δέν είναι μόνο έnιφορτισμένος μέ τό μεγάλο έργο τής δημιουργίας 

στή Γή, άλλά nροϊσταται καί παντός έργου έnί τών πέντε 'Ακτίνων τής 

άναnτύξεως. Δικό Του είναι τό όραμα τής άλήθειας τού φιλοσόφου, δικό 

Του τό ίδεώδες τής όμορφιός τού καλλιτέχνη, δική Του ή ύnομονή καί 

αύτοθυσία τού έnιστήμονος, δική Του ή πύρινη άφοσίωση τού άσκητή καί 

ή λαμπρότητα τού Τελετουργού. 'Αληθινά, ή έnιρροή τού Μαχατσόχαν 

στήν καθημερινή μας ζωή είναι τεράστια καί δύσκολα θά βρούμε ένα το

μέα τής ζωής μας πού δέν έχει σχέσή μέ τό έργο Του. 

Μέσω αύτού ό κόσμος μας εύεργετείται μέ τά ποικίλα δώρα τού 

'Αγίου Πνεύματος, καί μέσω αύτού διαχέεται ή δημιουργική ένέργεια, 

χάρη στήν όnοία ύnάρχει καί συντηρείται ό κόσμος μας. 
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ΓΝΩΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

Χαρ. Μπάρακλη 

'Από τό βιβλιοπωλείο τής «'Εστίας» 

'Ένα άξιόλογο βιβλίο 

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 

1989 

Τό βιβλιοπωλείο τής «'Εστίας» έξέδωσε ένα πολύτιμο βιβλίο μέ τίτλο 
«Γνωμικά καί Παροιμίες». Είναι τό τέταρτο πού έκδίδεται άπό τόν άνθο
λόγο μέ άνάλογο περιεχόμενο, κατά πολύ βελτιωμένο των προηγούμε
νων. Άποτελεί τήν πεμπτουσία μιάς προσεγμένης έπιλογής. 

Τό έpγο περιέχει 1400 περίπου γνωμικά καί άποφθέγματα τών άp
χαίων 'Ελλήνων (κείμενο - μετάφραση), καί έκατοντάδες άπό τίς ώpdιό
τεpες καί ώφελιμότεpες λαϊκές παροιμίες. Στή πολύχρονη αύτή έpγασία 
του ό Χαp. Μπάpακλης, μάς δίνει τίς ίδέες τών άpχαίων 'Ελλήνων γιά 
όλα τά θέματα πού ένδιαφέpουν, όχι μόνο κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο, 

• άλλά καί κάθε άνθρωπο πού έχει φιλοσοφικές άναζητήσεις καί ζητά τήν
άλήθεια καί τήν άληθινή γνώση. Τό βιβλίο στό πρώτο μέρος του, περιέχει
ύποθήκες πού άφοpοϋν τόν όpθό τρόπο πού πρέπει νά ζοϋμε καί άναλύ
ει όλες τίς έννοιες, όπως τήν άpετή, τή δικαιοσύνη, τήν ίσότητα, τήν
έλευθεpία, τή συνέπεια, τή φρόνηση, τήν άλήθεια κλπ.

Στό δεύτερο μέρος πpοχωpεί στη σφαίρα τής φιλοσοφίας μέ θαυμα
στή μεθοδολογία. 'Αξίζει νά άναφέpουμε μερικές ένότητες τών θεμά
των αύτών: Κοσμογονία, ή φύση, ή φύση σάν πρότυπο τής άνθpώπινης
ζωής, αίτία καί άναγκαιότητα, ή ψυχή, τό άφθαρτο τής ψυχής, άσθένειας
καί ύγιεινή τής ψυχής, ή μοίρα, τό άναπότpεπτο τής μοίρας, ό άνθρωπος
δημιουργός τής μοίρας του, άντιμετώπιση τών συμφορών, ό θάνατος,
άντιμετώπιση τοϋ θανάτου, ή μετενσάρκωση, ή έξέλιξη τής ψυχής, ή εύ
δαιμονία, ή ψυχική γαλήνη, ή θεία δικαιοσύνη.

Ό συγγραφέας μελέτησε όλους τούς άpχαίους διανοητός, άν κρί
νουμε άπό τήν πλουσιότατη καί σπάνια βιβλιογραφία πού παραθέτει καί
κατώpθωσε νά μάς δώσει τό άπόσταγμα όλου αύτοϋ τοϋ πνευματικού
θησαυpοϋ άπό τήν άνεπανάληπτη έκείνη έποχή. Πρόκειται γιά μιά πολύ
τιμη συλλογή πού περιέχει τή σοφία τοϋ έθνους μας. Ή μελέτη τών συγ
γραμμάτων τών 'Ελλήνων σοφών τής άpχαιότητος καί τής σοφίας τοϋ
λαού μας άπό τήν άpχαιότητα μέχρι σήμερα, δέν είναι έpγο εύκολο.
'Απαιτεί πολύχρονη καί έπίμονη προσπάθεια, πίστη στό έpγο καί τήν άξία
του, φιλοσοφική κατάρτιση καί φιλολογική εύσυνειδησία. Ή πλήρωση
όλων αύτών τών προϋποθέσεων είχε ώς άποτέλεσμα τήν έκδοση τοϋ
άξιόλογου αύτού βιβλίου, πού είναι καί ένας πολύτιμος σύντροφος γιά
όλες τίς στιγμές τού βίου.

Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
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Ή θεοσοφική 'Εταιρία έν 'Ελλάδι 

Βουκουρεστίου 25, 1 06 71 Άθήνα 

Συνεδριάσεις Στοών 
μηνών 'Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 1989 (ώρα 8 μ.μ.) 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

2 Δευτέρα ΕΛ. ΣΚΕΨΙΣ Π. Άναγνώστου - θεοσοφικές διδασκαλίες 
Σπύρου Νάγου 

6 Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ Π. Άντζακας - «Κρισναμούρτι» 
10 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Παπασλιώτης - 'Επιστολές Διδασκάλων 
12 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Γ. Σιβpής - Ή λειτουργία τής Σκέψεως 
13 Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ Π. Άντζακας- «Κρισναμούρτι" 
16 Δευέpα ΕΛ. ΣΚΕΨΙΣ Π. Άναγνώστου - θεοσοφικέr, διδασκαλίες 

Σπύρου Νάγου 
17 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Ν. Παπαγεωpγάκης - Έλέξιξις τοϋ Μυστικι-

σμοϋ 111 

19 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Xp. Καμαpωτάκης- «'Η άπόκpυφος πλευρά 

είς τίς έpγασίες τής Στοάς» 

20 Παρασκευή Αλκυων Π. Άντζακας - «Κρισναμούρτι .. 

24 Τρίτη ΗΛΙΟΣ θ. Κaφετζόπουλος - Σχέσεις θεοσοφικής 

'Εταιρείας & 'Εσωτερικής 'Ιεραρχίας, Α. Μπέ-

ζaντ, Διάλεξις 1 

26 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Ά. Τριανταφυλλόπουλος- 'Εσωτερικές άπό-

ψεις κaί Πολιτισμός 1 ο 

30 Δευτέρα ΕΛ. ΣΚΕΨΙΣ Π. Άναγνώστου - θεοσοφικές διδασκαλίες 

Σπύρου Νάγου 

31 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Παπασλιώτης - 'Επιστολές Διδασκάλων 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

2 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Συζήτησις γύρω άπό τό θέμα τής Μαθητείας 

3 Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ Π. Άντζακaς - Κρισναμούρτι 

7 Τρίτη ΗΛΙΟΣ θ. Καφετζόπουλος - Σχέσεις θεοσοφικής 

'Εταιρείας & 'Εσωτερικής 'Ιεραρχίας, Α. Μπέ-

ζαντ, Διάλεξις 11 

9 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Γ. Σιβpής - Ή λειτουργία τής Σκέψεως 

10 Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ Π. Άντζακας- «Κρισναμούρτι» 

13 Δευτέρα ΕΛ. ΣΚΕΨΙΣ Π. Άvaγνώστου - θεοσοφικές διδασκαλίες 

Σπύρου Νάνου 

14 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Ν. Παπαγεωpγάκης - 'Υπάρχει ύπέpτατο Όν; 

16 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Xp. Κaμαpωτάκης - Ό πνευματισμός ύπό τό 

φώς τοϋ Έσωτεpισμοϋ 1 ο 

17 Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ Π. Άντζακaς - Κρισναμούρτι 

21 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Παπασλιώτης- 'Επιστολές Διδασκάλων 

23 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Ά. Τ pιaνταφυλλόπουλος - 'Εσωτερικές άπό-

ψεις & Πολιτισμός 2ο 
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24 Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ Π. Άντζακας- Κρισναμούρτι 
27 Δευτέρα ΕΛ. ΣΚΕΨΙΣ Π. Άναγνώστου - θεοσοφικές διδασκαλίες 

Σπύρου Νάγου 

28 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Ν. Παπαγεωργάκης- 'Οντότητες διαφόρων 

τάξεων 

30 Τρίτη ΑΡΤΕΜΙΣ Ή. Κίμος- Ποία ή διαφορά μεταξύ πνευματι-

ομού καί Πνευματικής ζωής 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ Π. Άντζακας- Κρισναμούρτι 
5 Τρίτη ΗΛΙΟΣ θ. Καφετζόπουλος - Σχέσεις θεοσοφικής 

'Εταιρείας & 'Εσωτερικής 'Ιεραρχίας, Ά. Μnέ-

ζαντ, Διάλεξις 111 

7 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Γ. Σιβρής - Ή λειτουργία τής Σκέψεως 
8 Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ Π. Άντζακας- Κρισναμούρτι 

11 Δευτέρα ΕΛ. ΣΚΕΨΙΣ Π. Άναγνώστου - θεοσοφικές διδασκαλίες 

Σπύρου Νάγου 
12 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Παπασλιώτης - 'Επιστολές Διδασκάλων 
14 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Χρ. Καμαρωτάκης - Ό πνευματισμός ύnό τό 

φώς τού Έσωτερισμού, 2ο 
15 Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ Π. Άντζακας - Κρισναμούρτι 

19 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Παπασλιώης- 'Επιστολές Διδασκάλων 
21 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Ά. Τριανταφυλλόπουλος - 'Εσωτερικές άπό-

ψεις καί Πολιτισμός 3ο 

Ή Στοά «'Ελευθερία» τού ΒΟΛΟΥ θά συνεδριάσει τίς ήμερομηvίες: 

30/9, 14/1 Ο, 11 /11, 25/11 καί 9/12/89 μέ θέμα: «'Ανάλυσις - 'Ερωτή

σεις καί άπόψεις πάνω στό βιβλίο «Τό κλειδί τής θεοσοφίας» τής 'Έλε

νας Πετρόβvα Μπλαβάτσκυ. 
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Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τού «'Ιλισού», Βουκου

ρεστίου 25, α· όροφος, Κωδ. 10671, 

εΤναι άνοικτά καθημερινώς πλήν Σαβ

βάτου 1 Ο - 1. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλούμεν, άποστέλλετε μέ 

ταχυδρομικήν ή τραπεζικήν έπιταγήν 

είς τήν διεύθυνσιν: «Πολυδεύκην 

Άντζακα, Βουκουρεστίου 25, α· όρο

φος Κωδ. 106 71., Άθήνας». Άποστο

λαί μέ τραπεζικός έντολός μάς δυσκό

λεύουν πολύ. 

ΑΛΛΑΓ ΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Τεύχη άποσταλέντα ατούς κατωτέ

ρω συνδρομητάς μας, έπεστράφησαν 

άπό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω

σιν: «μετώκησε» ή «άγνωστος». Παρα

καλούνται όσοι τούς γνωρίζουν νά 

τούς είδοποιήσουν ή νά μάς δώσουν 

τάς διευθύνσεις των: 

ΑθΗΝΩΝ 

Παρασκευή Δούκα 

ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

Γ. Δεληγιάννης, Βόλος 

Άντ. Ζιούρας, Βόλος 

Μιχαλάκης Σεραφίδης, Λευκωσία-Κύ

προς 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ 

ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Στέλιος Βανίτας, Θεσσαλονίκη 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ 

(Μέ τή σειρά λήψεως) 

Μαρία Δαφνομήλη-Κωστοβασίλη: «Οί 

άδυναμίες τών κοινωνικών άρχών 

«έλευθερία - ίοότης- όδελφό

της» τής Γαλλικής Έπαναστάσε

ως» 

ΠΕΡΙΟΔιΚΑ 

«'Ελληνίδων Βόρειας Έλλάδας» Νο. 

173 

«Νέα Άκρόπολη» Μάϊος - Αύγουστος 

1989 

ΔΩΡΕΕΣ 

Έρατώ Αίκατερίνη Γ. Μέλλου είς 

μνήμην Γεωργίου Κ. Μέλλου δρχ. 

5.000. 

Γεώργιος 

Κωστή 

1.000. 

Κακαδέλης είς μνήμην 

Μελισσαρόπουλου δρχ. 

Κώστας Νικ. Χάγιερ-Μπουφίδης είς 

μνήμην Κωστή Μελισσαρόπουλου 

δρχ. 1 0.000. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥΙΛΙΣΟΥ 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 

Ήράκλειον: Βασ. Βασιλείου 

Ίωάννινα: Μιχ. Πραπίδης 

Καβάλα: Μιχ. Παράσχου 

Κέρκυρα: Άλεξ. Λούβρος 

Λαμία: Άντ. Τριανταφύλλου 

Λάρισα: Ίο. Φελλούς 
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Μυτιλήνη:Δ.Ροδάκης 
Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 
Πάτραι: Άθ. Κοντοσάκις 
Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 
Ρόδος: Άντ. Βεργωτής 
Σέρροι: Άνέστης Σάββας 
Σύρος: n.Ζοροφωνίτης 
Χαλκίδα: Στ. Άλιφέρης 
Χανιά: Έμμ. Νοδοράκης 
Κύπρος: θεοφ. naνογιώτου, 
2 Όθωνος, Τ.Τ. 102, τηλ. 474815 

Λευκωσία 
Τουρκία: Έλευθ. Κοροκάσης 

ΙΛΙΣΟΣ 1989 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 
της θεοσοφικής Έτοιρίος 

έν Έλλάδι 
Βουκουρεστίου 25-Άθήνοι 1 06 71 

Ίδρυτής: 
t ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Έκδότης-Διευθυντής: 
Πολυδεύκης Άντζοκος 
Τιμή τεύχους Δρχ. 200 

Ίούλιος - Όκτώβριος 1989 

� 
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ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 
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Σπ Νάγου: Ο Διόνυσος εις τήν Έλληνικήν Παράδοσιν 211 

Παν Δ. Άναγνώστου: Ό Δίσκος τής Φαιστού 218 

'Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ. Η Μυστική Διδασκαλία 220 

Δημ. Α. Ίωαννίδη: 'Έν τό πάν 233 
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Άντ. Αδριανόπουλου: 'Ελληνική Βιοθεωρία 263 

Μία ήμερα ζωής μέ τούς Γιόγκι 268 
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Μ.Η. Abdi: Η 'Ισλαμική άντίληψις γιά τή Μετενσάρκωση 276 
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Στό προσεχές τεϋχος 

Αιμ. Ίβου Ή Αλχημεια 
Διδώ Καλλέργη « Η γνώση» 
Π Αναγνωστου: "Περί άκρεοφαγίας»
Δημ. Ιωαννίδη , Η κατάσταση πρό της δημιουργίας» 


	Ilisos_Issue_191-192_p002_R
	Ilisos_Issue_191-192_p003_L
	Ilisos_Issue_191-192_p004_R
	Ilisos_Issue_191-192_p005_L
	Ilisos_Issue_191-192_p006_R
	Ilisos_Issue_191-192_p007_L
	Ilisos_Issue_191-192_p008_R
	Ilisos_Issue_191-192_p009_L
	Ilisos_Issue_191-192_p010_R
	Ilisos_Issue_191-192_p011_L
	Ilisos_Issue_191-192_p012_R
	Ilisos_Issue_191-192_p013_L
	Ilisos_Issue_191-192_p014_R
	Ilisos_Issue_191-192_p015_L
	Ilisos_Issue_191-192_p016_R
	Ilisos_Issue_191-192_p017_L
	Ilisos_Issue_191-192_p018_R
	Ilisos_Issue_191-192_p019_L
	Ilisos_Issue_191-192_p020_R
	Ilisos_Issue_191-192_p021_L
	Ilisos_Issue_191-192_p022_R
	Ilisos_Issue_191-192_p023_L
	Ilisos_Issue_191-192_p024_R
	Ilisos_Issue_191-192_p025_L
	Ilisos_Issue_191-192_p026_R
	Ilisos_Issue_191-192_p027_L
	Ilisos_Issue_191-192_p028_R
	Ilisos_Issue_191-192_p029_L
	Ilisos_Issue_191-192_p030_R
	Ilisos_Issue_191-192_p031_L
	Ilisos_Issue_191-192_p032_R
	Ilisos_Issue_191-192_p033_L
	Ilisos_Issue_191-192_p034_R
	Ilisos_Issue_191-192_p035_L
	Ilisos_Issue_191-192_p036_R
	Ilisos_Issue_191-192_p037_L
	Ilisos_Issue_191-192_p038_R
	Ilisos_Issue_191-192_p039_L
	Ilisos_Issue_191-192_p040_R
	Ilisos_Issue_191-192_p041_L
	Ilisos_Issue_191-192_p042_R
	Ilisos_Issue_191-192_p043_L
	Ilisos_Issue_191-192_p044_R
	Ilisos_Issue_191-192_p045_L
	Ilisos_Issue_191-192_p046_R
	Ilisos_Issue_191-192_p047_L
	Ilisos_Issue_191-192_p048_R
	Ilisos_Issue_191-192_p049_L
	Ilisos_Issue_191-192_p050_R
	Ilisos_Issue_191-192_p051_L
	Ilisos_Issue_191-192_p052_R
	Ilisos_Issue_191-192_p053_L
	Ilisos_Issue_191-192_p054_R
	Ilisos_Issue_191-192_p055_L
	Ilisos_Issue_191-192_p056_R
	Ilisos_Issue_191-192_p057_L
	Ilisos_Issue_191-192_p058_R
	Ilisos_Issue_191-192_p059_L
	Ilisos_Issue_191-192_p060_R
	Ilisos_Issue_191-192_p061_L
	Ilisos_Issue_191-192_p062_R
	Ilisos_Issue_191-192_p063_L
	Ilisos_Issue_191-192_p064_R
	Ilisos_Issue_191-192_p065_L
	Ilisos_Issue_191-192_p066_R
	Ilisos_Issue_191-192_p067_L
	Ilisos_Issue_191-192_p068_R
	Ilisos_Issue_191-192_p069_L
	Ilisos_Issue_191-192_p070_R
	Ilisos_Issue_191-192_p071_L
	Ilisos_Issue_191-192_p072_R
	Ilisos_Issue_191-192_p073_L
	Ilisos_Issue_191-192_p074_R
	Ilisos_Issue_191-192_p075_L
	Ilisos_Issue_191-192_p076_R
	Ilisos_Issue_191-192_p077_L
	Ilisos_Issue_191-192_p078_R
	Ilisos_Issue_191-192_p079_L
	Ilisos_Issue_191-192_p080_R
	Ilisos_Issue_191-192_p081_L
	Ilisos_Issue_191-192_p082_R
	Ilisos_Issue_191-192_p083_L
	Ilisos_Issue_191-192_p084_R
	Ilisos_Issue_191-192_p085_L

