
.1 

1891-1991 

ΣΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 

ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ 

ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΣΠΕΡΟΥ ΦΩΤΟΣ 

ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡ. ΜΠ�ΑΒΑΤΣΚΥ 

ΕΤΟΣ36ον ΤΕΥΧΟΣ 201 

ΜΑΪΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 1991 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

σελ. 

Β. ZIRKOFF: Ή "Έλενα Πετρ. Μnλαβάτσκυ 147 

ΙΛΙΣΟΣ: Χένρυ Στήηλ "Ολκοττ 152 

ΕΛ. Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ: Ή Κοσμική Έξέλιξη 162 

ΕΛ. Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ: Τό «Κλειδί τής θεοσοφίας» γιά τόν "Αν-

θρωnο 173 

ΕΛ. Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ: Ψυχή καί Πνεύμα 179 

ΕΛ.Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ: Ή τύχη τής Ψυχής 185 

ΧΡ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ: Ή θεοσ. nρίν τήν Μnλαβάτσκυ 197 

ΔΙΟΝ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ή θεοσοφία 206 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΛΩΤΟΥ: Όμιλίες 216 

Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Σπερματική σκέψη είναι..... 215 



J • J � 

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

Βουκουρεστίου 25 Κωδ. Τ αχ. 106 71, Άθηναι Τηλ. 362.0702 

Ιδρυτής tΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 
'Ιδιοκτησία: θεοσοφική Έτοφίο έν 'Ελλάδι 

'Εκδότης-Διευθυντής: Πολ. Άντζοκος 
Συντακτική 'Επιτροπή: Π. Άναγνώστου, Π. Ποποσλιώτης 

Ετος 36ον • Μάιος- 'Ιούνιος 1991 • Τεύχος 201 

'Έλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκu 

ΙΔΡΥΤΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Ύnό BORIS de ZIRKOFF 

Ή 'Έλενα Πετρόβvα Μnλαβάτσκu, ίδρύτρια τής παγκοσμίου 

Θεοσοφικής 'Εταιρίας, έγεννήθη τήν 31 η Ίοuλίοu 1831 στό Αί

κατερίνοσλαβ, πόλι τής νοτίου Ρωσίας έnί τού ποταμού Δνειnέ

ροu. -Ητο κόρη τού συνταγματάρχου Πέτερ Άλεξέγιεβιτς φόν 

Χάν καί τής 'Έλενας Άντρέγιεβνα τό γένος Φαντιέγιεφ. Άnό τόν 

κλάδο τού πατέρα της ή καταγωγή έφθανε ατούς κόμητος Χάν 

φόν Ρότερσεv-Χάν, nαληά οίκογένεια τού Μεκλεμβούργου. 

Άnό τόν μητρικό κλάδο, ητο έγγοvή τής nριγκιnίσσης 'Έλενα 

Πάβλοβα Δολγορούκοβα, έnιστήμονος καί συγγραφέως, ή δέ 

καταγωγή έφθανε στόν διάσημο πρίγκιπα Ρούρικ. Μετά τόν πρό

ωρο θάνατο τής μητέρας της, άνετράφη στό σπίτι τώv πάππων 

της, στό Σαράτωβ, δnou ό πάππος της Άvτρέϊ Μιχαήλοβιτς ηταν 

κυβερνήτης. 

Ή 'Έλενα ητο ένα έξαιρετικό παιδί καί άnό πολύ νεαρή ήλικία 

άντελήφθη δτι δέν έμοιαζε μέ τά όλλα, διότι κατείχε μερικές 

ψυχικές δυνάμεις πού έnροβλημάτιζαν οίκογένεια καί φίλους. 
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Ήτο πολύμορφα προικισμένη. Ταλέντο στό πιάνο καί στόν 

χρωστήρα, έδειχνε μεγάλη τάσι στίς γλώσσες, άλλά καί τάσι 

nρός τήν φυσική ζωή. "Ατρόμητα ϊnnευε άλογα χωρίς πλήρη 
σκευή. Σέ πολύ νεαρή ήλικία αίσθάνθηκε ότι ήτο άφιερωμένη σέ 
μιά ζωή ύnηρεσίας καί ότι έτέλει ύnό είδική καθοδήγησι καί προ
στασία. 

Σέ ήλικία 18 έτών παντρεύθηκε τόν ύnερήλικα ύnοκυβερνή
τη τής έnαρχίας "Εριβάν στρατηγό Νικηφόρο Μnλαβάτσκυ. ·ο 
γάμος αύτός ήτο μάλλον μιά διέξοδος nρός τήν άnαλλαγή της 
άnό τό οίκογενειακό περιβάλλον καί άnόκτησι άνεξαρτησίας. 

Ώς γάμος ούδέnοτε όλοκληρώθηκε. "Έπειτα άnό λίγους μήνες 
έγκατέλειψε καί τήν συζυγική στέγη καί τήν Ρωσία, ταξιδεύο
ντας στήν Τουρκία, Αϊγυnτο καί "Ελλάδα, μέ χρηματική ένίσχυσι 

τού πατέρα της. 
··οταν έγινε 20 έτών, ήτο ατό Λονδϊνον καί συνήντησεν έκεί

τό άτομον πού είχε γνωρίσει στά ψυχικο-nνευματικά της όράμα
τα τής παιδικής ήλικίας - έναν Μύστη άnό τήν "Ανατολή, τόν Δι

δάσκαλο Μορύα. 'Αμέσως άnεδέχθη τήν καθοδήγησίν του, άφού 
τής είπε γιά τό έργον, πού ήτο nροωρισμένη νά έnιτελέση. ·Αρ
γότερα, τό ϊδιο έτος, πήγε ατόν Καναδά. ··Επειτα άnό περιπε
τειώδη ταξίδια στίς Η.Π.Α., τό Μεξικό καί Νότια 'Αμερική, 

τό1852, έφθασε διά τού 'Ακρωτηρίου τής Καλής "Ελπίδας στήν 
Κεϋλάνη καί Ίνδία. "Η πρώτη της άnόnειρα νά είσέλθη στό Θιβέτ 
άnέτυχε. "Επέστρεψε στήν °Αγγλία μέσ� Ίάβας τό 1853. Τό κα

λοκαίρι τού 1854 ξαναγύρισε στήν "Αμερική καί διέσχισε τά Βρα
χώδη ··ορη μ' ένα καραβάνι μεταναστών. Πρός τό τέλος τού 
1855, μέσ� "Ιαπωνίας έφθασε στήν Ίνδία. Στό ταξείδι της αύτό 
έnέτυχε νά είσέλθη στό Θιβέτ άnό τό Κασμίρ καί Λαντάχ, όπου 
έξεnλήρωσε μέρος τής έκnαιδεύσεώς της άnό τόν Διδάσκαλό 

της. Τό 1858 πήγε στήν Γαλλία καί Γερμανία καί έnέστρεψε στή 
Ρωσία τά Χριστούγεννα. 'Έμεινε γιά λίγο διάστημα στό Πσκόφ μέ 
τήν άδελφή της. Μεταξύ 1860 καί 1863 έταξίδεψε στόν Καύκα
σο. Τήν έnοχή έκείνη πέρασε σοβαρή φυσική καί ψυχική κρίσι 
μέ τελικό άnοτέλεσμα νά δεσnόση έnί τών άnοκρύφων δυνάμε
ών της. 'Εγκατέλειψε καί πάλι τήν Ρωσία τό 1863 καί ταξίδεψε 
στά Βαλκάνια, Ίταλία καί Συρία. Πιθανόν νά έnεσκέφθη έκ νέου 
τό Θιβέτ, άλλά τήν περίοδο έκείνη αί κινήσεις της έμειναν σκε
πασμένες άnό μυστήριο. Τό 1870 ήλθε πάλι στήν 'Ελλάδα. Άnό 

έκεί στήν Αϊγυnτο, άφού είχε μιά φοβερή περιπέτεια, διότι τό 
πλοίο έναυάγησε στήν Σnέτσια. Στό Κάϊρο έδοκίμασε νά ίδρύση 
μία Πνευματική 'Εταιρία χωρίς έnιτυχία. 'Έπειτα άnό διάφορα 
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άλλα ταξίδια οτήv Μέση 'Ανατολή, έπέοτρεψε γιά λίγο ατούς 

συγγενείς της οτήν 'Οδησσό τό 1872. Τήν όνοιξι τοϋ 1873 έκλή

θη άπό τόv Διδάοκαλό της vά μεταβή ατό Παρίσι καί κατόπιν ατή 

Νέα 'Υόρκη, όπου άπεβιβάοθη τήν 7η 'Ιουλίου 1873. Σχεδόν άπό 

τήν χρονολογία αύτή άρχίζει ή δημοσία σταδιοδρομία της. 

Ή 'Έλενα Πετρόβνα Μnλαβάτοκυ ήτο τότε 42 έτώv καί είχε 

πλήρη έλεγχο τώv πολλών καί λίαν άουνήθιοτωv πνευματικών 

καί άποκρύφωv δυνάμεών της. Κατά τήν γνώμη τώv Διδασκάλων 

της, τήν όποίαν έξέφραοαv άργότερα, ήτο άριστον όργανον γιά 

τήν έργαοία πού είχαν ύπ' όψει των, είδικώς vά προοφέρη ατόν 

κόσμο μιά νέα παρουοίαοι τής παvαρχαίας Θεοσοφίας, «τής 

συσσωρευμένης Σοφίας τών αίώνωv, ήλεγμέvης καί έπαληθευ

μέvης άπό γενεές σοφών», τοϋ σώματος έκείvου τής 'Αλήθειας, 

πού οί θρησκείες, μικρές καί μεγάλες, δέν είναι παρά τά κλαδιά 

τοϋ γονέως δένδρου. 

Σύντομα μετά τήv άφιξί της ατή Νέα 'Υόρκη έτέθη είς έπαφή 

μέ τόv συνταγματάρχη Χέvρυ Στήηλ "Ολκοττ, έναν άνδρα άκρα

δάvτου άξίας, ό όποίος είχε άποκτήοει σημαντική φήμη κατά τόv 

'Εμφύλιο πόλεμο, είχε ύπηρετήοει είς δημοσίας θέσεις καί τήν 

έποχή έκείνη άοκοϋοε τήν δικηγορία καί δημοσιογραφία ατή 

Νέα 'Υόρκη. Συvήντηοε έπίοης τόv Ούϊλλιαμ Κουάv Τζάτζ, νεα

ρό Ίρλαvδό δικηγόρο, ο όποίος θά έπαιζε σημαντικό ρόλο ατό 

Θεοοοφικό έργο. Αύτές οί τρεις ήγετικές μορφές, μέ λίγους συ

νεργάτες άκόμη, 'ίδρυσαν τήv Θεοοοφική 'Εταιρία. Ή 17η Νοεμ

βρίου 1875 θεωρείται έπίοημη χρονολογία τής ίδρύοεως, έπει

δή τήv ή μέρα εκείνη ό 'Όλκοττ έξεφώνηοε τόv έvαρκτήριο λόγο 

του ώς πρόεδρος. 

Οί σκοποί τής 'Εταιρίας, μέ έλάχιοτες καί άvεπαίοθητες άλ

λαγές, σήμερα είναι οί άκόλουθοι: 

1 ον. Σχηματισμός πυρήνας τής παγκοσμίου άδελφότητος τής 

Άνθρωπότητος άνευ διακρίσεων φυλής, πίστεως, φύλου, τάξε

ως η χρώματος. 

2ov. 'Ενθάρρυνσις τής συγκριτικής μελέτης τών θρησκειών, 

τής Φιλοσοφίας καί τής 'Επιστήμης. 

3ov. 'Έρευνα τώv άvερμηvεύτωv νόμων τής Φύσεως καί τώv 

άποκρύφωv δυνάμεων τοϋ άvθρώπου. 

Τόν Σεπτέμβριο 1877 ή 'Έλενα Πετρόβvα Μπλαβάτοκυ έδη

μοοίευοε τό έργον της ,/Ιοις άποκαλυπτομένη», πού προεκάλε

οε ζωηρή αϊοθηοι. Μέσα οέ δύο ήμέρες έπωλήθηοαν χίλια άvτί

τυπα καί ό «Κήρυξ-Βήμα» τής Νέας 'Υόρκης έχαρακτήριοε τό 

έργον αύτό ώς «τό μάλλον άξιοοημείωτοv τοϋ αίώνος». Τό έργον 
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αύτό ειναι σήμερα νέο, όσο καί στήν άρχή τής έκδόσεc�ς του. 

Άναφέρονται ή ίστορία καί ό προορισμός τών άποκρύφων έπι

στημών, ή φύσις καί προέλευσις τής μαγείας, ή ρίζα τού Χριστια

νισμού, τά λάθη τής έπιστήμης καί μιά σειρά άπό μυστικές διδα

σκαλίες χιλιάδων έτών. 

Τήν 8η 'Ιουλίου 1878 ή 'Έλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ έλαβε 

τήν άμερικανική ίθαγένεια. Ήτα ή πρώτη Ρωσίδα πού έγινε Άμε

ρικανίδα καί τό γεγονός, λόγc,;J τής προσωπικότητάς της, πήρε 

μεγάλη δημοσιότητα. 

Τρία έτη άργότερα, μαζί μέ τόν 'Όλκοττ έφυγε γιά τήν Ίνδία, 

όπου εγκατέστησαν τό άρχηγεϊο τής Θεοσοφικής Έταιρίας. 

Έκεί συνεδεθησαν μέ τόν 'Άλφρεντ Πέρσυ Σίννετ, δημοσιογρά

φον, ζωηρώς ενδιαφερόμενον γιά τήν Θεοσοφία. Τήν έποχή 

έκείνη ή 'Έλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ ειχε στενή έπαφή μέ 

δύο Μύστας οί όποϊοι υίοθέτησαν τήν Θεοσοφική κίνησι, τόν Δι

δάσκαλο Μορύα καί τόν Διδάσκαλο Κούτ-Χούμι. Ό δεύτερος 

ήτα Βραχμάνος άπό τό Κασμίρ. Τά πρωτότυπα τών επιστολών 

αύτών τών δύο Μαχάτμας εύρίσκονται στό τμήμα σπανίων χειρο

γράφων τού Βρεταννικού Μουσείου. 

Οί δύο ίδρυταί, τόν Όκτώβριο τού 1879 άρχισαν νά εκδίδουν 

τό περιοδικό «The Theosophist» πού έξακολουθεί έκδιδόμενον. 

Τόν Μάϊο τού 1882 άγόρασαν ένα μεγάλο άγρόκτημα στό 

'Άντυαρ, κοντά στήν πόλι Μαδράς, όπου καί εγκατέσησαν τό άρ

χηγεϊον τής Έταιρίας. Πολύ σύντομα τό 'Άντουαρ έγινε κέντρο 

Παγκοσμίου άκτινοβολίας. 

Πρός τό τέλος τού 1884 έγκατεστάθη στό 'Έλδερφελδ τής 

Γερμανίας, όπου άρχισε νά γράφη τήν «Μυστική Διδασκαλία». 

Έν τQ μεταξύ, έδημιουργήθη στό 'Άντυαρ, ζήτημα εναντίον της, 

άπό ψευδείς καταγγελίες δύο ύπηρετών της (τού ζεύγους Κου

λόμπ) περί τεχνασμάτων γιά τήν πρόκλησι άποκρυφιστικών φαι

νομένων καί έπηκολούθησε έρευνα τής Άγγλικής Έταιρίας Ψυ

χικών Έρευνών. Έχρησιμοποιήθησαν έπιστολαί τής Μπλαβά

τσκυ πού δέν ειχαν γραφή ποτέ άπό τήν ίδία καί ή πλαστότης των 

διεπιστώθη άργότερα. Ή 'Έλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ, πικρα

μένη έγκατέλειψε τήν Ίνδία καί έγκατεστάθη στό Λονδιϊνον. 

Έκεί, τόν Όκτώβριο τού 1888, εδημοσίευσε τήν «Μυστική Διδα

σκαλία» σέ δύο όγκώδεις τόμους. 

Ή «Μυστική Διδασκαλία» παρουσιάσθηκε ώς «Σύνθεσις Έπι

στήμης, Θρησκείας καί Φιλοσοφίας». Τό έργον ξεκινάει άπό τήν 

πίστιν ότι ύπάρχει, άπό πανάρχαια έποχή, μιά άπόκρυφη Γνώσις, 

ή όποία, διά μέσου τών Άpχαίων Μυστηρίων, φθάνει στήν εποχή 
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μας, σέ σχολές έσωτερικής φιλοσοφίας. 'Ανώτερα όντα, πού 
έχουν παρακαταθήκη τής γνώσεως αύτής, τήν έδίδαξαν στήν 
Μnλαβάτσκυ καί αύτή τήν γνώσι έκθέτει στό έργον της, πού έχει 
σκοπό τήν τοnοθέτησι τής Φύσεως καί τού 'Ανθρώπου στίς άλη
θείς θέσεις των. Οί δύο τόμοι nεριεγράφοντο άnό τήν ϊδια τήν 
'Έλενα Πετρόβνα Μnλαβάτσκυ ώς πρόλογος, μετά τόν όnοίον θά 
έρχόταν, άργότερα, τό κύριον έργον. Άλλά, θά έπρεπε νά κατα
νοηθούν. Τούτο δέν έχει άκόμη έnιτευχθή, γι' αύτό καί ύnοστη
ρίζεται ότι ή ccΜυστική Διδασκαλία» θά έκτιμηθή καί κατακτηθή 
στόν 21 ον αίώνα. 

Έnίσης, ή 'Έλενα Πετρόβνα Μnλαβάτσκυ έγραψε, τό 1889, 
τό ccΚλειδί τής Θεοσοφίας» (σέ έρωτήσεις καί άnοκρίσεις}, κα
θώς καί τήν «Φωνή τής Σιγής», συλλογή άνατολικών κειμένων. 

Ή 'Έλενα Πετρόβνα Μnλαβάτσκυ πέθανε στίς 8 ΜαίΌυ 1891, 
κατά τήν μεγάλη έnιδημία ίμφλουέντζας. Ή σορός της άnετε
φρώθη στό κρεματόριον τού Γουόκινκ, στό Σάρρεϋ. 

Θά άναγνωρισθή μία ή μέρα ώς ή μεγαλύτερη Άnοκρυφίστρια 
στήν ίστορία τού δυτικού πολιτισμού, καί κατ' εύθείαν σύνδε
σμος τής 'Αδελφότητος Μυστών τών Ίμαλαϊων. 
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Γεωπόνος, νομικός, δημοσιογράφος καί συγ

γραφεύς, συνταγματάρχης τού Άμερ. Στρα

τού, κατηχητής τού Βουδισμού, θεραπευτής, 

άσκητής 

«- Μού έπιτρέπετε, Μαντάμ;» 

Καί τής προσέφερε φωτιά γιά τό σιγαρέτο της. 

1991 

Μέ ενα σπίρτο καί μιά τολύπη καπνού άρχισε ή γνωριμία τους, 

άλλά εϊχε ηδη άνάψει μιά μεγάλη φωτιά, πού δέν έσβησε άκό

μη ... 
Μέ αύτό τό πεζό περιστατικό άρχισε ή γνωριμία τής Ρωσσί

δος άnοκρυφίστριας "Έλενας Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ καί τού 

Άμερικανού Συνταγματάρχη Χένρυ Στήλ "Όλκοττ, πού έπρόκει

το νά γίνουν οί συνιδρυταί τής παγκοσμίου Θεοσοφικής Έται

ρίας, τής όργανώσεως, ή όποία άπέβη πυρήν παγκοσμίου άδελ
φότητος μέσα στήν ανθρωπότητα χωρίς διάκρισι φυλής, πίστε

ως, τάξεως, γένους η χρώματος, αλλά καί σημαντικός μοχλός, 

γιά τήν μελέτη τών άνερμηνεύτων νόμων τής φύσεως καί τών 

λανθανουσών δυνάμεων τού άνθρώπου ... 

·Ένα βράδυ τού Σεπτεμβρίου τού 187 4, σ' ενα άγρόκτημα τού

Βέρμοντ στήν Άμερική, όπου συνέβαιναν περίεργα πνευματιστι

κά φαινόμενα εϊχαν συναντηθή ... Έκείνη, κατά παρότρυνσι τού 

πνευματικού της Διδασκάλου. Έκείνος, μέ έντολή τού αρχισυ

ντακτου τού «"Ηλίου» τής Νέας Ύόρκης. 

Άπλή σύμπτωσις, πού συνέδεσε τόσο στενά δύο ζωές; 

Στή γη τής Άτλαντίδος 

Ό ·Άγγλος έπίσκοπος Λεντμπήτερ, στό σύγγραμμά του «·ο 

Άποκρυφισμός είς τήν Φύσιν», ύποστηρίζει ότι ή Μπλαβάτσκυ 

καί ό "Όλκοττ είχαν όρίσει τήν συνάντησί τους από προηγούμενη 

ένσάρκωσί τους καί δέν ήταν ή «δεύτερη» φορά πού συνηντώ

ντο, αλλά πολλοστή ... Γυρίζοντας πίσω στήν ίστορία τής γής, μέ 

τίς δυνάμεις τής διοράσεως, είδε όλη τήν αλυσίδα τών ένσαρκώ

σεων αύτών τών δύο ψυχών καί τήν περιγράφει μ' ενα τρόπο πα
ραμυθένιο. 

Άρχίζει άπό τήν βυθισμένη Άτλαντίδα τού Πλάτωνος ... Ό 

βασιληός τού ·Αστεος μέ τήν Χρυσή Πύλη εΊχε γιά τήν φρούρησι 

τού διαδόχου εναν άφωσιωμένο αξιωματικό αρχηγό τής σωματο

φυλακής. Μιά ήμέρα, συνωμόται έπετέθησαν κατά τού πρίγκη-
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nος καί ό λοχαγός μπόρεσε, προτάσσοντας τό στήθος του, νά 

τούς έξουδετερώση. Άλλά τραυματίσθηκε θανάσιμα. «Τί μπορώ 

νά κάμω yιά σένα, nού έδωσες γιά μένα τή ζωή σου;», ρώτησε ό 

βασιληάς συγκινημένος. Καί ό λοχαγός ψυχορραγώντας, είπε: 

«Δώστε μου τή χαρά νά σάς ύnηρετώ πάντοτε, σάς καί τό τέκνον 

σας, σέ όλες τίς ζωές nού θά έnακολουθήσουν, γιατί άνάμεσά 

μας τώρα ύnάρχει ό δεσμός τού αϊματος». Μέ μιά τελευταία προ

σπάθεια, βυθίζοντας τά δάκτυλά του στήν άνοικτή πληγή του, 

έβαψε τά πόδια τού ήγεμόνος καί τό μέτωπο τού νεαρού πρίγκη

nος, nού άκόμη έκειτο άναίσθητος δίπλα του. Ό βασιληάς ϋψω

σε τό χέρι του σ' εύλογία καί άnήντησε. "Έν όνόματι τού αϊματος 

πού έχύθηκε yιά μένα καί τό τέκνον μου, όρκίζομαι ότι άμφότε

ροι θά μέ ύnηρετεϊτε μέχρι τέλους». Καί άφού πέρασαν πολλές 

φορές άnό τόν τροχό τών γεννήσεων καί τών θανάτων, ό βασι

ληάς έγινε τώρα ό Διδάσκαλος Μ., ό πρίγκηπας διάδοχος είναι ή 

'Έλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ καί ό άρχηγός τής σωματοφυλα

κής ό συνταγματάρχης Χένρυ Στήηλ ·Όλκοττ. Ό δεσμός έμεινε 

άδιάσnαστος ... 

Τά πρώτα χρόνια 

Ό ·Όλκοττ έγεννήθη τήν 2 Αύγούστου 1832, στήν Όράyyη 

τής Νέας Ύερσέης (ΗΠΑ). Ή καταγωγή του ηταν άnό παλιά άy

yλική πουριτανική οίκογένεια, άπό τίς πρώτες nού έγκατεστάθη

σαν στόν κόλπο τής Μασσαχουσέτης. 

·Έδειξε κλίσι στήν γεωπονία καί διεκρίθη πολύ νωρίς. Σέ ήλι

κία 23 έτών έλαβε πρόσκλησι τής έλληνικής κυβερνήσεως γιά 

νά διευθύνη τό ύnουρyεϊο Γεωργίας, άλλά ήρνήθη. Έπίσης 

ήρνήθη όμοια nρότασι γιά τήν Ούάσιyκτων. Προτιμούσε νά έρyά

ζεται ώς πρόσκοπος γιά τήν γεωργική άναγέννησι τού τόπου του. 

Έδημοσίευσε πολλά συγγράμματα καί όρθρο, έnίσης ϊδρυσε γε

ωπονική σχολή. 

Παράλληλα μέ τήν έπαγyελματική του έκστρατεία, όρχισε μιά 

πνευματική γιά τήν διάδοσι τής έλευθερίας τής σκέψεως καί 

«έκρουσε τήν θύραν» τών Τεκτόνων. Ή άκριβής χρονολογία δέν 

είναι γνωστή, άλλά άnό εύρεθέντα διπλώματα προέκυψε ότι 

ηταν μέλος τής Στοάς τών Ούγενότων ύn' άριθ. 448 καί ότι τόν 

Δεκέμβριο 1851 ηταν Β' Έn. Έnίσης άnό τό 1860 ηταν μέλος 

τής Βασιλικής Άψϊδος. 
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Σώζεται άπό Τέκτονας 

Ή συμμετοχή του στόν Έλευθεροτεκτονισμό έμελλε νά τοϋ 

σώση τή ζωή, όταν ένεπλάκη στίς έξελίξεις τής ύποθέσεως Τζών 

Μπράουν. 

Ό Τζών Μπράουν ήταν άρχηγός τοϋ «ύπογείου σιδηροδρό

μου» μιάς όργανώσεως πού διέσωζε μαύρους τών νιηίων φυ

τειών άπό τήν δουλεία καίτούς μετέφερε σ' έλεύθε )ες πολι

τείες. Πιστεύοντας ότι μόνο μέ τά όπλα θά έτερματίζε:το τό κα

θεστώς τής δουλείας, ώργάνωνε έπιδρομές έναντίον τών δου

λοκτητόρων καί τούς έπέβαλλε σκληρά άντίποινα γιά τίς άπαν

θρωπίες των. Τή νύχτα τής 17 Όκτωβρίου 1859, ό Τζών 

Μπράουν, ϋστερα άπό μάχη, συνελήφθη τραυματισμένος, άφοϋ 

δύο άπό τά τέσσερα παιδιά του, πού όλα πολεμούσαν δίπλα του, 

σκοτώθηκαν· Τόν κατεδίκασαν είς θάνατον δι' άπαγχονισμοϋ. 

'Άκουσε άτάραχος τήν καταδίκη του. Τό μόνο πού ειπε στούς δι

καστάς του, ήταν: «Μέ στέλνετε στήν κρεμάλα, ένώ έπρεπε σεϊς 

νά παραπεμφθήτε σ' αύτήν. Διότι, σείς παραβιάζετε τόν ίερό καί 

άκατάλυτο νόμο τοϋ Θεοϋ, πού όλους τούς άνθρώπους τούς 

έπλασε ϊσους καί γιά νά ζήσουν έλεύθεροι, ένώ έγώ δέν έκανα 

τίποτε άλλο παρά νά ύπενθυμίζω τόν νόμο τοϋ Θεοϋ καί νά τόν 

ύπερασπίζωμαι». 

Στίς 2 Δεκεμβρίου 1859, χωρίς να λυγίση, βάδισε στό μαρτύ

ριο. Παρίστατο στήν έκτέλεσι ό 'Όλκοττ, ώς άπεσταλμένος τής 

έφη μερίδος «Νιού Γιόρκ Τρίμπιουν». Τόν ειχαν διαλέξει έξ αίτίας 

τών άγώνων του γιά τήν κατάργησι τών φυλετικών διακρίσεων. 

'Ανάμεσα στό φανατικό πλήθος, τόν άνεγνώρισαν καί τόν συνέ

λαβαν. Τόν κατεδίκασαν διά βοής είς θάνατον καί πήγαιναν νά 

τόν τουφεκίσουν. Σ' έκείνη τή στιγμή τής άπελπισίας, ό ·Όλκοττ 

θυμήθηκε τόν Τεκτονισμό. 'Αμέσως, όσο έπιδεικτικά μπορούσε, 

έκαμε τό μυστικό «σημείον» καί φώναξε τήν «έπίκλησιν κινδύ

νουν». Δέν άργησαν νά σπεύσουν είς βοήθειάν του άγνωστοι 

άδελφοί καί τόν άφήρεσαν άπό τά χέρια τών δημίων του. 

Στόν έμφύλιο πόλεμο 

Όδηγημένος άπό τό πάθος τής έλευθερίας, όταν ξέσπασε ό 

έμφύλιος πόλεμος, έσπευσε νά καταταγή στούς βορείους καί 

διέτρεξε όλη τήν βόρειο Καρολίνα ύπό τάς διαταγάς τοϋ στρατη

γού Μπάρνσαϊντ. 'Αρρώστησε καί ένοσηλεύθη στό νοσοκομείο 

Νέας Ύόρκης. 'Έγινε καλά καί έτοιμαζόταν νά πάη καί πάλι στό 

μέτωπο, όταν ή κυβέρνησις έχοντας ξεχωρίσει τήν άκεραιότητά 
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του καί τό θάρρος του, τού άνέθεσε τήν διεξαγωγή έλέγχου ατό 

Γραφείο Στρατολογίας καί 'Επιμελητείας. Ή άποστολή του αύτή 

άπεδείχθη περισσότερο έπικίνδυνη άπό τήν σύγκρουσι μέ τούς 

Νοτίους, διότι όλα τά πλοκάμια τής διαφθοράς έκινήθησαν ένα

ντίον του, μέ άπόπειρα δωροδοκίας στήν άρχή, μέ άπειλές έπει

τα. 'Έφερε τό έργον του είς πέρας καί ξεκαθάρισε τή σαπίλα. Ή 

έκδοθεϊσα ήμερησία διαταγή τού ύπουργού Στρατιωτικών άνέ

φερε ότι τό έπίτευγμά του ηταν «τόσο σημαντικό όσο καί μιά νίκη 

έπί τού πεδίου τής μάχης». ·Έγινε συνταγματάρχης καί είδικός 

πληρεξούσιος τού ύπουργείου Στρατιωτικών. Δύο χρόνια άργό

τερα, τού άνέθεσε όμοια άποστολή τό ύπουργεϊο Ναυτικών καί 

τήν έφερε έπίσης είς πέρας. Ό ύπουργός έδήλωσε στήν έγγρα

φη εϋφημη μνεία του: «Ούδέποτε άλλοτε συνήντησα άνδρα μέ 

τόσην ίκανότητα, δεξιοτεχνίαν, ταχύτητα καί άκερΟίότητα». 

Μέ τήν Μπλαβάτσκυ 

Αύτόν τόν άνδρα, έστειλε τήν 'Έλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ 

ό Διδάσκαλός της νά γνωρίση ατό άγρόκτημα 'Έντυ, όπου συνε

κεντρώθησαν, τόν Σεπτέμβριο τού 187 4, έπιστήμονες, διανοού

μενοι καί δημοσιογράφοι, γιά νά παρακολουθήσουν καί έλέγξουν 

τά περίεργα φαινόμενα. Άπό έκείνη τήν δημοσιογραφική άπο

στολή ξεκίνησε τό ένδιαφέρον τού 'Όλκοττ γιά τόν άποκρυφι

σμό. Έδημοσίευσε τό έργον του «·Άνθρωποι άπό άλλους κό

σμους» καί οί περιγραφές του στίς έφημερίδες «'Ήλιος» καί 

«Νιού Γιόρκ Γκράφικ» έδίχασαν τό ένδιαφέρον τού άναγνωστι

κού κοινού γιά τήν έπανεκλογή τού στρατηγού Γκράντ ώς προέ

δρου τών Ήνωμένων Πολίτειών. 

Ό 'Όλκοττ είχε παραιτηθή άπό τό στρατό καί άσκούσε τή δι

κηγορία. Τήν έγκατέλειψε κι' αύτήν, γιά νά άφοσιωθή ατό πνευ

ματικό έργο, πού τό διέκρινε ο' ένα ύπέροχο λυκαυγές, άπό τήν 

πρώτη στιγμή πού έγνώρισε τήν Μπλαβάτσκυ καί τής προσέφερε 

φωτιά γιά τό σιγαρέττο της ... 

Ή Θεοσοφική 'Εταιρία 

Τόν έπόμενο χρόνο 'ίδρυσαν τήν Θεοσοφική 'Εταιρία, μαζί μέ 

άλλα 12 πρόσωπα: Άκριβώς, στίς 8 Σεπτεμβρίου 1875. Ό σκο

πός καθωρίσθηκε τότε περιεκτικά: Μελέτη τού άποκρυφισμού. 

Ό, 'Όλκοττ, έκλεγείς ίσόβιος πρόεδρος τής 'Εταιρίας, έξε

φώνησε τόν έναρκτήριο λόγο στήν πρώτη τακτική συγκέντρωσι 

τών μελών καί μεγάλου πλήθους άνθρώπων μέ πνευματικά έν-
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διαφέροντα, στίς 17 Νοεμβρίου 1875, στό Μεμόριαλ Χώλλ τής 
Νέας 'Υόρκης. 

Εϊμαστε λίγοί, είπε ... Άφήστε νά μιλήση τό μέλλον ... Ξεκινάμε 
γιά τήν Άλήθεια! Θά έλθη καιρός, πού θά γίνη λόγος γι' αύτό τό 
ταπεινό ξεκίνημά μας. Άλλά καί όν πρόκειται ή 'Εταιρία μας, νά 
διαλυθή τού χρόνου, δέν θά έχωμε έργασθή έnί ματαίψ Τό 
σήμερα είναι δικό μας, τό αϋριο πιθανόν, τό χθές έφυγε γιά πά
ντα. Στήν οίκονομία τής φύσεως, μιά ώθησις, όσο καί νάνοι έλα
φριά, στήν ϋλη, είναι αίώνια. Μιά πράξις θά φέρη άnοτελέσματα, 
γρήγορα η άργά. Τό καπρίτσιο μιάς γυναίκας συνέβη ν' άλλάξη 
τό πεπρωμένον έθνών. Ή προφορά μιάς λέξεως έnάνω στά βου
νά μπορεί νά ρίξη μιά τρομερή χιονοστιβάδα πάνω στό χωριου
δάκι πού άνύnοnτο κοιμάται ατούς πρόποδές των. ·Ένα βήμα 
nρός τά δεξιά η τά άριστερά, μπορεί ν' άλλάξη όλακερη τή ζωή 
ένός άνθρώnου. 

Φωτισμένα πνεύματα, όπως ό Θωμάς 'Έντισον, άρχισαν νά 
προσχωρούν στήν 'Εταιρία. 'Όταν έγινε άρκετά δυνατή, ώστε νά 
nροχωρήση μόνη της, οί ίδρυταί της άνεχώρησαν γιά τήν 'Ινδία, 
μέ τήν προτροπή τών Διδασκάλων τους. 

Σέ μιά όμιλία του, στήν Βομβάη, στίς 23 Μαρτίου 1879, ό 'Όλ
κοττ έδωσε περισσότερες πληροφορίες γιά τήν 'Εταιρία. ΕΊχαν 
ηδη ίδρυθή τμήματα στή Ρωσσία, Γαλλία, Κωνσταντινούnολι καί 
'Ελλάδα. (Ή 'Ιόνιος Στοά τής Κερκύρας). Τήν είρωνία, εΤχε δια
δεχθή ή περιέργεια καί έκείνην τό ένδιαφέρον. Ό 'Όλκοττ θ' 
άnαντούσε σέ όλα τά έρωτήματα. 

Ό ίνδικός τύπος είχεν έnιτεθή κατά τής 'Εταιρίας. 'Έπρεπε, 
είπε, νά έλθουν στήν 'Ινδία γιά νά μάθουν, όχι νά διδάξουν. Ό 
·Όλκοττ άnήντησε: «Εϊμεθα άnλώς έρευνηταί σοβαρών προθέ
σεων. Ζητούμε, έρευνούμε. Δέν άnορρίnτομε τίποτε δίχως αίτιο
λόγία, δέν άnοδεχόμεθα τίποτε χωρίς άnόδειξι. Εϊμεθα σnουδα
σταί, όχι διδάσκαλοι».

Σημεία καί συνθήματα 

'Έδωσε τήν πληροφορία ότι ή 'Εταιρία είχε ώρισμένα μυστικά, 
άλλά τελείως άβλαβή. 'Επειδή άnοτελείτο άnό άνθρώnους 
σκορπισμένους σ' όλον τόν κόσμο, πού μιλούν διάφορες 
γλώσσες, αισθάνθηκε τήν άνάγκη, καθώς καi οί Έλευθεροτέ
κτονες, ώρισμένων μέσων έλέγχου τής ταυτότητος. Έχρησιμο
nοιούσε, λοιπόν, ή Θεοσοφική 'Εταιρία έκείνη τήν περίοδο 
σημεία καί συνθήματα, πού όλλαζuν συχνά. Ή δράσις τής Έτσι-
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ρίας δέν άπειλούσε τήν nολιτικη η κοινωνική τάξι, οϋτε άνεμι
γνύετο σέ ζητήματα οίκογενείας. 

Μέλη χρηστών ήθών 

Έπί πλέον άνέφερε τούς θεμελιώδεις όρους είσδοχής μελών: 
«Δέν δεχόμεθα είς τήν άδελφότητά μας -είπε- ότομα έπιδεί

ξαντα άσέβειαν πρός γονείς η άνηθικότητα nρός συζύγους. 
Οϋτε έχομεν χώρον διά τόν μέθυσον η τόν άκόλαστον ... 'Εγκαρ
δίως ύποδεχόμεθα είς τό κατώφλι μας κάθε όνδρα η γυναίκα βε
βαιωμένου άξιοσεβάοτοu χαρακτήρος καί δεδηλωμένης είλικρι
νείας προθέσεων, πού έnιθuμούν νά μελετήσουν τήν άρχαία σο
φία. Μένουν ύπό δοκιμασίαν. Έάν είναι άληθείς θεοσοφισταί, θά 
τό δείξουν μέ έργα, όχι μέ λόγια. Έάν όχι, θά σταλούν πίσω είς 
τούς παλαιούς των φίλους καί τό περιβάλλον των καί ας τούς 
ζητήσουν συγγνώμην, διότι έσκέφθησαν ν' άnομακρuνθούν άπό 
έκείνοuς. Καί εϊχομεν τοιαύτην nείραν, άκόμη καί έδώ είς τήν 
Ίνδία, άνθρώnων, οί όποίοι ηλθαν μέ nροσφοράν είρήνης άνά 
χείρας, άλλά έδοκίμασαν νά διαπράξουν κάτι τό φαύλον, κατά 
τήν ίδικήν μας κρίσιν, τούς όnοίοuς έδέχθημεν μόνον βάσει τού 
λόγου των καί έσκεφθήκαμε ότι ησαν καλύτεροι όνθρωποι άπό 
ό,τι άπέδειξαν. 

Τό έnίσημον όργανο τής 'Εταιρίας, μέ τήν εύκαιρία τής έκα
τονταετηρίδος τής γεννήσεως τού "Ολκοττ, έτόνιζε τόν Αϋγοu
στο τού 1 932: 

«'Η άντίληψις τών ήθικών άξιών πού έδέσποζε στό πνεύμα 
τού "Ολκοττ, θά είναι έσαεί άναγκαία ατούς άνά τόν κόσμο θεο
σοφιστάς, διότι ή ήθική ζω11 καί μόνον εΤναι πρακτικός 'Αποκρυ
φισμός». 

'Ατομική βελτίωσις 

Ό ϊδιος ό 'Όλκοττ έδωσε δείγματα σωστής θεοσοφικής δια
γωγής. 'Όχι μόνον δέν πρέπει νά πράξη τι το φαύλον - διότι θά 
άnοπεμφθή - άλλά πρέπει καί νά βελτιωθεί περισσότερο, ώστε ή 
ίδιότης τού μέλους τής Θεοσοφικής 'Εταιρίας ν' άποτελή αύτο
μάτως ένα πτυχίον. 'Όλοι έλεγε, έχομε έλαττώματα καί ασχη
μοuς τρόπους ζωής η σκέψεως. Πρέπει, όμως νά μεταμορφω
θούμε. Κρασί έπινε λίγο καί τό έκοψε τελείως. Έσύχναζε σέ θέ
ατρα, λέσχες καί άγώνες, καί σέ όλλοuς τόπους όπου οί όνθρω
ποι ζητούν εύχαρίστησι. Τά έκοψε όλα, χωρίς νά τά άναπολή μέ 
λύπη. Ό καθένας κάτι μπορεί νά κόμη γιά τόν έαuτό του. 
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Σεβασμός τών θρησκειών 

'Επίσης έτόνισε ότι ή 'Εταιρία σέβεται όλες τίς θρησκείες καί 

άναζητεί τήν κοινή πηγή των, άφού παραδέχεται τήν ϋπαρξι 

Θείας Δυνάμεως. 

'Εμπνεόμενος άπό αύτήν τήν άρχή, ό ·Όλκοττ έργάσθηκε γιά 

τήν άναγνώρισι ϊσων δικαιωμάτων ατούς πιστούς κάθε θρη

σκείας. 'Ύστερα άπό αίματηρή σύγκρουσι μεταξύ χριστιανών καί 

βουδδιστών κατά τήν διάρκεια μιάς λατρείας τών δευτέρων, ό 

"Ολκοττ έκαμε διαβήματα στόν 'Άγγλο διοικητή, πήγε καί στό 

Λονδίνον, καί έπέτυχε νά άναγνωρισθούν ώς άργίαι ή ήμέρα γεν

νήσεως τού Βούδδα, καθώς καί τού Μωάμεθ. 'Έφθασε άκόμη νά 

βοηθήση τούς Βουδδιστάς, συντάσσοντας μιά σύγχρονη «Κατή

χησι». Οί Βουδδισταί τού έδωσαν δίπλωμα έξουσιοδοτήσεως νά 

δέχεται πιστούς στόν Βουδδισμό, προνόμιο πού δέν είχε ποτέ 

άλλοτε δοθή σέ λαϊκόν, οϋτε Ίνδόν άκόμη. Σέ μιά συγκέντρωσι 

Μουσουλμάνων, τόν έξέλεξαν διά βοής πρόεδρον. 

Οί Διδάσκαλοι 

Στό έργον του, ό 'Όλκοττ είχε τήν συνδρομή μερικών απο 

τούς Διδασκάλους, οί όποίοι καθώς έχει άφηγηθη τόν έπεσκέ

πτοντο. 'Έχει περιγράψει ύπό ποιές συνθήκες τόν έπεσκέφθη

καν ό Διδάσκαλος Κ.Χ. ό Διδάσκαλος Ίλ. καί ό Διδάσκαλος Μ. Ό 

τελευταίος, πρός ύλικήν άπόδειξιν τής έπικοινωνίας των, τού 

άφηκε τό τουρμπάνι του (0,64χ2,24μ.) μέ διάφορα κεντήματα 

καί τό μονόγραμμά του. 'Όταν ξαφνικά ό Διδάσκαλος χάθηκε 

άπό τά μάτια του, έμεινε στό τραπέζι του τό τουρμπάνι. ·Άλλες 

φορές, τού άφήκαν έπιστολάς. Δέν κρίνομε χρήσιμο νά έπεκτα

θούμε σέ λεπτομέρειες, διότι τό θέμα τής ύπάρξεως καί τής έμ

φανίσεως Διδασκάλων, άνωτέρων όντοτήτων πάνω στή γη, είναι 

πολύ βαρύ καί ξεφεύγει άπό τά πλαίσια τού όρθρου. 

Θεραπευτής 

Τό γεγονός είναι ότι ό 'Όλκοττ έπίστευε πώς εύρίσκεται στήν 

ύπηρεσία τών Διδασκάλων. 

Καί μέ τήν βοήθεια τών Διδασκάλων, έβεβαίωνε ότι άπέκτησε 

τίς δυνάμεις τού θεραπευτού, μέ τίς όποίες προεκάλεσε δυνατή 

έντύπωσι στήν Ίνδία. Στό «Θεόζοφιστ» τού Ίουνίου 1 883 άναφέ

ρεται ότι σ' ένα τα�ίδι 57 ήμερών διέτρεξε 7.000 μίλια στήν Ίν

δία καί έθεράπευσε 2.812 άτομα. 
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Πολλές φορές άnασχολήθηκε ό τύπος μαζί του. Στiς 11 Ίou

λiou 1883 έδημοσιεύθη μακρά άνακοiνωσίς του, μέ τήν όnοία 

προειδοποιούσε τίς λεγεώνες τών δυστυχισμένων πού έτρεχαν 

παντού όπου περνούσε, ότι πρώτον, δέν έχει τήν iκανότητα νά 

θαυματουργή, δέν άναπληρώνει μάτια, αύτιά ή άλλα όργανα πού 

λείπουν· δεύτερον δέν θεραπει'Jει μέ ζωογόνα ύγρά η έnιθέσεις 

χειρών όγκους η άλλα νοσήματα, όργανικά· τρίτον, ότι δέν μπο

ρεί ένας άνθρωπος αύτός, όση δύναμι κι' αν εΙχε, νά έπαρκέση 

στίς άνάγκες όλης τής Ίνδίας τέταρτον ότι σκοπός του δέν εΙναι 

ή θεραπευτική, άλλά μόνον ένα μέσον, άφ' ένός γιά τήν άνακού

φισι τής δυστυχίας καi άφ' έτέροu γιά τήν παροχή άnοδεiξεως 

ότι πρεσβύτεροι άδελφοi μέ άνώτερες δυνάμεις ϊστανται όπι

σθεν τής Θεοσοφικής Έταιρiας. 

'Αργότερα διέκοψε τελείως τiς θεραπείες, έr1ειδή, καθώς 

είπε, δέν διέκρινε νά προέρχεται καμιά ήθική βελτίωσις ατούς 

άνθρώnοuς, εϊτε ατούς άσθενείς τούς ϊδιοuς. 

Ένώ έξακολοuθούσε τήν δραστηριότητά του γιά τήν όργάνω

σι καi έξάnλωσι τής Θεοσοφικής Έταιρiας, έργαζόταν παράλλη

λα, άnό άλλους τομείς, ύnέρ τών λαϊκών τάξεων. Ύnιϊρξεν έκ 

τών πρώτων, πού άσχολήθηκαν μέ τό πρόβλημα τών «άθiκτων» 

τών παριών τής Ίνδικής ζωής, πού «έμολύνοντο» όσοι τούς 

έnλησίαζαν. Ώράνωσε τό πρώτο σχολείο, δωρεάν στοιχειώδους 

έκπαιδεύσεως καi χωρίς κανενός εϊδοuς προσηλυτισμό. Μέσα 

σέ 1 Ο χρόνια ίδpuθηκαν άλλα τέσσερα σχολεία. 

Ή ϊδρυσις τοϋ 'Άντυαρ 

Τό μεγάλο όνειρο τού ·ολκοττ ήταν ή Παγκόσμιος 'Αδελφό

της, μέσω τής συγκριτικής μελέτης όλων τών θρησκειών. 'Αρχι

κά, σuνεκέντρωνε παλιά χειρόγραφα καί βιβλία. Τελικά έδη

μιούργησε αύτό τό παγκοσμίου άκτινοβολίας έργον, πού όνομά

ζεται Άντυαρ. Μέ χρήματά τους, ή Μπλαβάτσκu καi ό "Ολκοττ, 

άγόρασαν μιά έκτασι στό Μαδράς καί έγκατέστησαν τήν έδρα 

τής Θεοσοφικής Έταιρiας, τήν Βιβλιοθήκη τών θρησκειών καi 
τού άποκρuφισμού, άνήγειραν δέ καί έκκλησίας όλων τών θρη

σκειών. Ύπάρχοuν σήμερα στό 'Avτuap έκκλησiες τού Χριστια

νισμού, τού Βοuδδισμού, τού Μωαμεθανισμού, τού ΈβραΊσμού 

κ.λn. Έniσης ύnάρχει ή μεγάλη αϊθοuσα διαλέξεων τής Έται

ρίας, ή όnoia περιλαμβάνει τούς άνδριάντας τού Σρί Κρισνό, τού 

Βούδδα, τού Ζωροάστροu, καί τού Χριστού. Δέν ήτο δυνατόν νά 

ύnάρξη άνδριάς τού Μωάμεθ έnειδή κάθε εϊδοuς άπεικονiσεις 
άπαγορεύοντο άπό τήν θρησκεία του· γi' αύτό, τόν άνδριάντα 
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άναπληρώνει μιά άραβική έnιγραφή έκθειάζουσα τό Κοράνιον. 

'Όταν έγιναν τά έγκαίνια τής Βιβλιοθήκης τού 'Άντυαρ, δια

βάσθηκαν εύχές διαδοχικά άnό 8 ίερείς διαφόρων θρησκειών 

καί δογμάτων (άnό Ίνδουϊστήν, Πέρσην, Βουδδιστήν, Μωαμεθα

νόν καί τρία άλλα δόγματα άνατολικά). 'Έκτοτε τηρείται τό έθι

μον αύτό. Καί στό Θεοσοφικόν συνέδριον τών Παρισίων ( 1949), 

στήν έναρκτήριο λειτουργία οί παρευρισκόμενοι όnαδοί τής Χρι

στιανικής, 'Εβραϊκής, Ίνδουϊστικής καί Βουδδιστικής θρησκείας 

άπήγγειλαν nροσευχάς τής ίδιαιτέρας θρησκείας των, είς τό τέ

λος δέ συνενώθηκαν σέ μιά κοινή έnίκλησι nρός τήν Μίαν Ζωήν, 

ή όnοία ύnάρχει όπισθεν όλων τών μορφών. 

«Μιά φωτεινή άκτίνα» 

Έταξίδευε στήν 'Ινδία, στήν άνατολή καί τήν Εύρώπη, προ

σπαθώντας νά διαδώση τήν Θεοσοφία, γιά νά έξωραϊΌη τή ζωή 

τών άνθρώnων. 

Ή Θεοσοφία -συνήθιζε νά λέγη- δέν ειναι ένα ειδος μιας μα

κρινής άνατολής ήλίου, πού πρέπει νά προσπαθήσουμε νά φθά

σουμε· είναι μιά φωτεινή άκτίνα πού πέφτει στά πόδια μας, στό 

σπίτι μας, στόν καθημερινό μας περίπατο. Τό νά κάνουμε κουβά

ρια μέ λέξεις, δέν άξίζει τίποτε. Τό νά άnοκτήσουμε ένα ίδανικό 

ζωής, ειναι πράγμα άνεκτίμητο. Ή θρησκεία μας χρειάζεται γιά 

νά ζήσουμε κοντά της, μέρα μέ τήν ήμέρα, όχι νά πεθάνουμε κο

ντά της. Καί ή Θεοσοφία ειναι ή θεία ψυχή τής θρησκείας, τό ένα 

κλειδί γιά όλες τίς Βίβλους, ή λύσις τού αίνίγματος όλων τών μυ

στηρίων, ή παρηγοριά στίς βαρειές καρδιές, ή γλύκα στή θλίψη, 

ή άνακούφισι κάθε κοινωνικού πόνου ... Ας θελήσουμε νά έξελι

χθούμε, βήμα μέ βήμα, χωρίς ύnοκpισία, χωρίς έγωϊσμό ... 

Σέ ήλικία 75 έτών, ένας άσκητής nιά, άφησε τόν κόσμο μας, 

σβήνοντας ησυχα, στίς 7 .17 τό πρωϊ τής 17 Φεβρουαρίου 1907. 

Προαισθανόμενος τόν θάνατό του, ύπηγόρευσε τό τελευταίο 

του μήνυμα nρός τά μέλη καί τό ύπέγραψε μέ τά χέρια του - στίς 

2 Φεβρουαρίου - μέ τήν παράκλησι νά διαβασθή έnάνω στό νε

κρό κορμί του. 

Πρό τής σορού του έτοnοθετήθησαν αί Βέδαι, ή Ζέιδ-Άβέ

στα, τά Πιτάκια, ή Βίβλος, τό Κοράνιον καί χειρόγραφον τού Ζαι

νισμού- άντιπροσωnεύοντα όλες τίς θρησκείες τού κόσμου. Τό 

σώμα του έκαλύφθη άnό λουλούδια, πού έκόμισαν πλήθη λαού 

όλων τών πίστεων - έκτός άnό τό όλόλευκο πρόσωπό του μέ τήν 

μακριά του γενιάδα. Οί έκπρόσωnοι τών θρησκειών έδιάβασαν 

διαδοχικά τήν νεκρώσιμη άκολουθία. 
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Τελευταία μίλησε ή 'Άννα Μnέζαντ πού έπρόκειτο νά τόν δια

δεχθή στά καθήκοντά του. 

- Καί τώρα άγαπημένε μας φίλε, άnοδίδομε τό σώμα σου, πού

τόσο τό άγαπήσαμε είς τά στοιχεία έξ ώv προήλθε. Δέν σοϋ 

άπεuθύνομε άποχαιρετισμόν, διότι ή ψυχή είναι άγέννητη, άπέ

θαντη, διαρκής, αίωνία καί δέν ύπάρχει θάνατος. Γενναίε Στρα

τιώτη τής 'Αληθείας, μαχητή τοϋ Καλοϋ σοϋ εύχόμεθα Φώς καί 

Είρήνη. Τήν σημαία τής Θεοσοφίας πού έπεσε άπό τό ψυχρό 

σου χέρι, όρκίζομαι νά τήν κρατήσω ύψηλά, έάν ή έκλογή σου 

περί τής διαδοχής έnιβεβαιωθή άπό τήν 'Εταιρία, καί νά ύπηρε

τήσω τήν Θεοσοφία έφ' όρου ζωής, καθώς έσύ μέχρι θανάτου, 
καθώς έσύ ... 

Κατόπιν τό σώμα μετεφέρθη πρός άποτέφρωσιν έπάνω σέ 

άρωματικά ξύλα. 

Τό πρωΤ τής έπομένης συνελέγη ή τέφρα καί έσκορnίσθηκε 

είς τά κύματα nρό τοϋ 'Άντuαρ· ένα μέρος μετεφέρθη είς τό 

Μπενάρες καί έρρίφθη ατόν ίερό ποταμό Γιάνγκα, όπου είχε ρι

φθή καί μέρος τής τέφρας τής Μπλαβάτσκu. 

Στό "Αντuαρ, τό δημιούργημα τοϋ Χένρu Στήηλ 'Όλκοττ, άνη

γέρθη ένα «τρίλιθον» πρός τιμήν του, άποτελεσθέν άπό τμήματα 

άρχαίων ίνδικών ναών. 

Ή δέ ήμέρα τοϋ θανάτου του -ή 17η Φεβρουαρίου- ή όnοία 

συμπίπτει νά είναι καί ή έπέτειος τής γεννήσεως έvός άλλου 

άγωνιστοϋ τής Θεοσοφίας, τοϋ Καρόλου Λεντμπήτερ ( 1 7 Φε

βρουαρίου 1847), καθώς καί ή έπέτειος τοϋ μαρτυρικού έnί τής 

πυρός θανάτου τοϋ Τζιορντάνο Μπρούνο ( 1 7 Φεβρουαρίου 

1 600)- καθωρίσθη νά έορτάζεται κάθε χρόνο άπό τούς θεοσό

φοuς όλου τοϋ κόσμου, ώς «'Ημέρα τοϋ "Αντuαρ». 

Τό τελευταίο μήνυμα 

Πρός τούς πολυαγαπημένους μου είς φυσικόν σώμα άδελ

φούς: Σάς άποχαιρετώ όλους. Είς μνήμην μου, συνεχίσετε τό 

μεγάλο έργον τής διακηρύξεως καί τής βιώσεως τής 'Αδελφό

τητας τών Θρησκευμάτων. 

Πρός τούς πολυαγαπημένους μου είς άνώτερα πεδία άδελ

φούς: Σάς χαιρετώ καί έρχομαι πρός σάς, σάς ίκετεύω δέ νά μέ 

βοηθήσετε ώστε νά έγχαράξω είς όλους τούς άνθρώπους έπί 

τής γής ότι «Ούδεμία θρησκεία ύπερτέρα τής 'Αληθείας», καί 

ότι είς τήν 'Αδελφότητα τών θρησκευμάτων κείνται ή είρήνη 

καί ή πρόοδος τής άνθρωπότητος. 
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ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΒΝΑ- ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ 

Η ΜΥΣΤΙΚΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Ή Κοσμική Έξέλιξη 

Άπό τίς «Στροφές» τού βιβλίου τού ΤΖΙΑΝ 

ΣΤΡΟΦΗΑ. 

1991 

1 .- Ό Αίώνιος Πατέρας-Μητέρα, τυλ!γμένος ατούς πάντοτε 

άόρατους πέπλους του, είχε πάλι κοιμηθή γιά Έπτά Αίωνιότητες. 

2.- Ό Χρόνος δέν ύπήρχε, διότι έκοιμόταν ατόν Άπέραντο 
Κόλπο τής Διαρκείας. 

3.- Ή Παγκόσμια Διάνοια δέν ύπήρχε, διότι δέν ύπήρχαν 
ΑΗ-ΗΙ (ούράνιες δυνάμεις) γιά νά τήν περιέχουν. 

4.- Οί Έπτά δρόμοι πρός τή Μακαριότητα δέν ύπήρχαν. Οί 

μεγάλες αίτίες της άθλιότητος δέν ύπήρχαv, διότι δέν ύπήρχε 

κανείς νά τίς δημιουργήση, οϋτε v' άφεθή νά αίχμαλωτισθή άπ' 

αύτές. 

5.- Τά σκοτάδια μονάχα έγέμιζαν τό χωρίς 6ριο 'Όλον, διότι ό 
Πατέρας, ή Μητέρα καί ό Υίός είχαν πάλι γίνει 'Έ v α ,  καί ό Υίός 

δέν είχε άκόμη ξυπνήσει γιά τόν νέο Τροχό καί τήν όδοιπορία 
του ο' αύτόν. 

6.- Οί Έπτά 'Υπέρτατοι Κύριοι καί οί Έπτά Άλήθειες είχαν 
παύσει νά ύπάρχουν, καί τό Σύμπαν, τέκνο τής Άνάγκης, ηταν 
βυθισμένο σε Paranishpanna (άπόλυτη τελειότητα), γιά νά άνα
ταραχθή άπό τήν πνοή Έκείνου, πού ύπάρχει, καί ομως δέν 

ύπάρχει. Τίποτε δέν ύπήρχε. 

7.- Οί αίτίες τής 'Υπάρξεως είχαν έξαφανισθή. Τό Όρατό 

πού ύπήρξε, καί τό Άόρατο πού ύπάρχει, άναπαύονταν ατό Αίώ
νιο μή-Είναι, τό μοναδικό Είναι. 

8.- Μόνη, ή Μοναδική Μορφή τής 'Υπάρξεως, άπλωνόταν 
χωρίς 6ρια, άπέραντη, άναίτια, ο' έναν ·Ύπνο χωρίς 'Όνειρα. Καί 

ή Ζωή επαλλε, χωρίς συνείδηση, ατόν Παγκόσμιο Χώρο, παντού 
στήν 'Απόλυτη αύτή Παρουσία, ή όποία είναι αίσθητή άπό τό 
άνοιχτό μάτι τοϋ Dangma (Μύστου). 
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το ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ 

τής Ε.Π. Μπλαβάτσκυ 

1.- Ό Αίώνιος Πατέρας-Μητέρα, τυλιγμένος ατούς πάντοτε άό

ρατους πέπλους του, είχε πάλι κοιμηθή yιά Έnτά Αίωνιότη

τες. 

Ό Χώρος είναι ή αίωνία, πάντοτε παρούσα, αίτία πάντων, ή 

άκατανόητη θεότης, τής όnοίας οί «άόρατοι πέπλοι» είναι ή μυ

στική ρίζα τής ϋλης καί τού Σύμπαντος. Ό Χώρος είναι τό μόνον 

αίώνιον, πού μπορούμε εύκολώτατα νά φαντασθούμε, άκίνητο 

στήν άφηρημένη του έννοια καί άνεnηρέαστο. Είναι άnό κάθε 

αnοψη χωρίς διάσταση καί αύθύnαρκτος. Τό πνεύμα είναι ή 

πρώτη διαφόρεση « Έκείνου», τής άναίτιας αίτίας Πνεύματος καί 

'Ύλης. Δέν είναι οϋτε «άnεριόριστο κενό» οϋτε «nεριωρισμένη 

πλησμονή», άλλά καί τά δύο. Ύnήρχε καί θά ύnάρχη πάντοτε. 

Τά «πέπλα» παριστούν τή μή διαφορεσθεϊσα Κοσμική 'Ύλη. 

Δέν είναι ή ϋλη όπως τήν γνωρίζομε, άλλά ή πνευματική ούσία 

τής ϋλης, καί είναι ένα μέ τόν Χώρο στήν άφηρημένη του έννοια. 

Ή Ρίζα-Φύσις είναι ή ψυχή τού Μοναδικού Άnέραντου Χώρου. 

Οί Ίνδοί τήν όνομάζουν Μουλαnρακpίτι καί λένε, ότι είναι ή 

πρωταρχική ούσία, πού άnοτελεϊ τή βάση τού φορέως κάθε φαι

νομένου, φυσικού, ψυχικού η νοητικού. 

Μέ τό «έnτά αίωνιότητες», νοούνται μακροί περίοδοι. Σημαί

νουν τίς έnτά περιόδους ένός Μανβαντάρα, ένός Μαχακάλnα, η 

«Μεγάλου Αίώνα» ( 100 έτη τού Βράχμα) πού άnοτελούν ένα σύ

νολον 311.040.000.000.ΟΟΟ έτών. 

2.- Ό χρόνος δέv ύnήρχε, διότι έκοιμόταν ατόν άnέραντο κόλ

πο τής διαρκείας. 

Ό «Χρόνος» ειναι μόνον μία άnάτη, πού παράγεται μέ τή δια

δοχή τών καταστάσεων τής συνειδήσεώς μας, έφ' όσον ταξιδεύ

αμε διά μέσου τής Διαρκείας, καί δέν ύnάρχει έκεϊ όπου δέν 

ύφίσταται συνείδησις. Τό παρόν είναι μόνον μία μαθηματική 

γραμμή, πού χωρίζει τό μέρος έκεϊνο τής Αίωνίας Διαρκείας πού 

όνομάζομε Μέλλον, άnό τό μέρος έκεϊνο πού όνομάζομε Πα

ρελθόν. Τίποτε έnάνω ατή Γη δέν έχει πραγματική διάρκεια, διό

τι τίποτε δέν παραμένει άμετάβλητο κατά τό δισεκατομμυριοστό 

τού δευτερολέπτου. Ή αϊσθηση πού έχομε τής διαιρέσεως τού 

χρόνου ώς παρόντος, προέρχεται άnό τό σκοτεινό μέρος μιας 
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στιγμιαίας έλλάμψεως η διαδοχής έλλάμψεων πραγμάτων, τά 

όποία μάς δίνουν οί αίσθήσεις, όταν τά πράγματα αύτά περνούν 

άπό τόν τόπο τών ίδανικών, πού όνομάζομεν Μέλλον, είς τόν τό
πον τών άναμνήσεων, πού όνομάζομεν παρελθόν. Τό πραγματι

κόν δέν συνίσταται μόνον άπό έκείνο πού βλέπει κανείς σέ μιά 

στιγμή, άλλά άπό τό άθροισμα όλων τών ποικίλων καί μεταβαλλο
μένων συνθηκών άπό τής έμφανίσεώς του σέ ύλική μορφή μέχρι 

τής έξαφανίσεώς του άπό τής Γής. Περνάνε άπό τό Μέλλον γιά 
νά υπάρξουν αίωνίως ατό Παρελθόν. 

3.- Ή Παγκόσμια Διάνοια δέν υπήρχε, διότι δέν υπήρχαν ΑΗ-ΗΙ

(ουράνιες δυνάμεις) γιά νά τήν περιέχουν. 

Διάνοια είναι τό όνομα πού δίδεται στίς καταστάσεις συνειδή
σεως, πού όνομάζονται Σκέψη, Θέληση, Αϊσθηση. Κατά τόν φυ
σικό ϋπνο, ή ίδεοπλασία καί ή μνήμη σταματούν. "Έτσι καί κατά τή 
μακρά νύκτα τής άναπαύσεως, πού όνομάζεται πραλάγια, όταν 

όλες οί ύπάρξεις έχουν διαλυθή, ή Παγκόσμια Διάνοια παραμέ

νει άδρανής, μιά διαρκής δυνατότης νοητικής ένεργείας. Οί ΑΗ

- ΗΙ (Τζιάν Τσόχαν) είναι οί φάλαγγες τών πνευματικών "Όντων -

οί Άγγελικές φάλαγγες τού Χριστιανισμού, οί ΈλοΤμ καί οί Προ

φήται τών Ίουδαίων - πού εΤναι οί φορείς γιά τήν έκδήλωση τής
Θείας η Παγκόσμιας Σκέψεως η θελήσεως. Αύτές είναι οί προι

κισμένες μέ διανόηση Δυνάμεις, πού δίδουν τούς Νόμους τής
Φύσεως.

4.- Οί Έπτά δρόμοι πρός τήν Μακαριότητα δέν ύπήρχαν. Οί με
γάλες αίτίες τής άθλιότητος δέν ύπήρχαν, διότι δέν ύπήρχε 

κανείς νά τίς δημιουργήση, οϋτε ν' άφεθή νά αίχμαλωτισθή 

άπ' αύτές. 

Έπτά ύπάρχουν Άτραποί πρός τήν Μακαριότητα τής Μή-Ύ
πάρξεως (τή Νιρβάνα), πού είναι τό Άπόλυτο, ή "Ύπαρξη καί ή 
Συνείδηση. Δέν ύπήρχαν διότι τό Σύμπαν ήταν κενό καί ύπήρχε 

μόνον ατή θεία Σκέψη. 
Τό πάν ύπόκειται ατό ρεύμα τού άναπόφευκτου νόμου, τού 

παντοδύναμου νόμου τού Κάρμα. Ό θάνατος δέν μπορεί νά άπο
λυτρώση τόν άνθρωπο, διότι είναι άπλώς ή θύρα άπό τήν όποία 

διέρχεται, μεταβαίνοντας άπό τή μία στήν άλλη ζωή, άφού άνα
παυθή ατό Δεβαχάν. Ή Χιναγιάνα, καθώς καί ή Μαχαγιάνα, διδά

σκουν ότι ό άνθρωπος μπορεί νά διαφύγη τίς θλίψεις τής άνα

γεννήσεως καί τήν ψευδή μακαριότητα τού Δεβαχάν, άποκτώ
ντας Σοφία καί Γνώση, πού μόνες μπορούν νά διασκορπίσουν 



1991 Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 165 

τούς καρπούς της 'Απάτης καί της 'Αγνοίας. Ή Μάγια η 'Απάτη 

είναι ένα στοιχείο πού είσέρχεται σέ όλα τά άντικείμενα, διότι, 

κάθε τι πού ύπάρχει, έχει μόνον σχετική καί όχι άπόλuτη πραγ

ματικότητα. Τίποτα δέν είναι διαρκές, έκτός της μοναδικής 

κρυμμένης άπολύτοu 'Υπάρξεως, πού περιέχει τά νοούμενα 

όλων τών πραγματικοτήτων. "Όλα τά πράγματα είναι σχετικώς 

πραγματικά, διότι καί ό παρατηρητής είναι έπίσης μία άντανά

κλαση καί τά παρατηρούμενα είναι τόσο πραγματικά, όσο καί ό 

ϊδιος. Σέ όποιοδήποτε πεδίο καί άν δρά ή συνείδησίς μας, τόσον 

έμείς όσο καί τά άνήκοντα σ' έκείνο τό πεδίο πράγματα, είναι 

πρός στιγμήν οί μόνες μας πραγματικότητες. Άλλ' όσο άνεβαί

νομε στήν κλίμακα της άναπτύξεως, άντιλαμβανόμεθα ότι στά 

στάδια, άπό τά όποια περάσαμε, εϊχαμε θεωρήσει τίς σκιές σάν 

πραγματικότητες καί ότι ή άνερχόμενη πρόοδος τοίJ Έγώ ειναι 

μιά σειρά προοδευτικών άφuπνίσεων. Καί κάθε πρόοδος φέρνει 

τήν ίδέα ότι τώρα, έπί τέλους έφθάσαμε στήν «πραγματικότητα», 

άλλά μόνον όταν φθάσωμε νά ένώσωμε τή συνείδησή μας μέ τήν 

άπόλuτη Συνείδηση, θά άπελεuθερωθούμε άπό τίς άπάτες πού 

δημιουργούνται άπό τή Μάγια. 

5.- Τά σκοτάδια μονάχα έγέμιζαν τό χωρίς όρια "Όλον, διότι ό 

Πατέρας, ή Μητέρα καί ό Υίός ειχαν πάλι γίνει 'Έν α καί ό 

Υίός δέν είχε άκόμη ξυπνήσει γιά τόν νέο Τροχό καί τήν 

όδοιπορία του σ' αύτόν. 

Μιά παλαιά 'Ανατολική παροιμία λέει: «Τά σκοτάδια είναι ό 

Πατέρας-Μητέρα. Τό φώς έναι ό Υίός». Τά σκοτάδια είναι ή Αίώ

νια Μήτρα, στήν όποία οί πηγές τού Φωτός έμφανίζονται καί 

έξαφανίζονται. Φώς καί σκοτάδι, ειναι φαινόμενα της ϊδιας 

πραγματικότητος, πού είναι άπόλuτο σκοτάδι γιά τήν έπιστημονι

κή διάνοια, ένα σκοτεινό λυκόφως γιά τήν άντίληψη τού κοινού 

Μυστικού, καί άπόλuτο φώς γιά τόν πνευματικό όφθαλμό τού 

Μεμuημένοu. 'Εκείνο πού είναι φώς γιά μάς, ειναι σκοτάδι γιά 

όρισμένοuς μικροοργανισμούς. Καί ό όφθαλμός τού ένορατικού 

βλέπει φώς έκεί όπου ό φυσιολογικός όφθαλμός δέν βλέπει 

παρά σκοτάδι. 'Όταν όλόκληρο τό Σύμπαν ειχε πέσει σέ ϋπνο -

Σημ.: «Τροχός» είναι ή συμβολική έκφραση, που δείχνει έναν κόσμο η μιό 
σφαίρα. Τούτο όnοδεικνύει, ότι οί όρχαίοι έγνώριζαv δτι ή Γη μας ήταν μιό περι
στρεφόμενη σφαίρα καί οχι ένα όκίνητο έnίnεδο. δnως μερικοί Χριστιανοί Πατέ
ρες έδίδασκον. Ό «Μέγας Τροχός» είναι όλόκληρη 1 Διάρκεια τού Μαχακόλnα, 
δηλ όλόκληρη ή περιστροφή τής Αλύσσου τώv έnτό Σφαιρών, όnό τήν όρχή ώς 
τό τέλος. Οί «Μικροί Τροχοί» σημαίνουν τούς Γύρους, πού είναι έnίσης έnτό. 
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είχε έπανέλθει στό πρωταρχικό του στοιχείο - δέν ύπήρχε οϋτε 
κέντρο φωτεινότητας, οϋτε όφθαλμός διά νά διακρίνη τό φώς. 
Κατ' άνάγκην, τά σκοτάδια έγέμιζαν τό χωρίς όρια 'Όλον. 

Ό Πατέρας καί ή Μητέρα είναι τό άρσενικό καί τό θηλυκό 
στοιχείο στή Φύση, οί άντίθετοι πόλοι πού έκδηλώνονται σέ κάθε 
πεδίο τού Κόσμου. 'Ή τό Πνεύμα καί ή Ούσία, τών όποίων άποτέ
λεσμα είναι τό Σύμπαν η ό Υίός. Κατά τή διάρκεια τής Πραλάγια, 
τό κάθε τι στό άντικειμενικό Σύμπαν, έπανέρχεται στήν πρωταρ
χική του αίτία, γιά νά ξαναφανερωθή κατά τήν έπόμενη μανβα
νταρική Αύγή, όπως γίνεται περιοδικώς. Ό Βραχμό είναι ό Πατέ
ρας-Μητέρα-Υίός η Πνεύμα-Ψυχή-Σώμα. Κάθε πρόσωπο συμ
βολίζει μία ίδιότητα. Κάθε ίδιότητα η άρετή είναι μιά βαθμιαία 
έκπόρευση τής Θείας Πνοής κατά τήν κυκλική της διαφόριση, 
έλικτική καί έξελικτική. Στήν κοσμοφυσική έννοια ειναι τό Σύ
μπαν, ή Πλανητική 'Άλυσος καί ή Γή. Στήν πνευματική έννοια, ή 
'Άγνωστη Θεότης, τό Πλανητικό Πνεύμα καί ό 'Άνθρωπος, τό 
πλάσμα τού Πνεύματος καί τής 'Ύλης. Μιά έκδήλωση αύτών κατά 
τίς περιοδικές έπάνω στή Γή έμφανίσεις, κατά τή διάρκεια τών 
Τροχών ιϊ Μανβαντάρα. 

6.- Οί Έπτά 'Υπέρτατοι Κύριοι καί οί Έπτά 'Αλήθειες είχαν παύ
σει νά ύπάρχουν, καί τό Σύμπαν, τέκνο τής 'Ανάγκης, ηταν 

βυθισμένο σέ Paranίshpanna* (άπόλυτη τελειότητα), γιά νά 
άναταραχθή άπό τήν πνοή 'Εκείνου, πού ύπάρχει καί όμως 

δέν ύπάρχει. Τίποτε δέν ύπήρχε. 

Οί «'Επτά Ύπέρτaτοι Κύριοι» είναι τά Έπτά Δημιουργικά 
Πνεύματα, οί Dhyan Chohans, οί όποίοι άντιστοιχούν ατούς 
'Εβραϊκούς Έλο'ϊμ. Ειναι ή ίεραρχία τών 'Αρχαγγέλων, στήν 
όποία άνήκουν ό Μιχαήλ καί ό Γαβριήλ τής Χριστιανικής όρολο
γίας. Άπό τίς Έπτά 'Αλήθειες τής τωρινής Μανβαντάρα, μόνον 
τέσσερες έδόθησαν μέχρι τώρα, διότι βρισκόμεθα στόν Τέταρτο 
Γύρο. Στούς έπόμενους τρείς θά δοθούν οί ύπόλοιπες τρείς 

'Αλήθειες. 
Ή Μυστική Διδασκαλία διδάσκει τήν προοδευτική άνάπτυξη 

κάθε πράγματος, τόσο τών κόσμων, όσο καί τών άτόμων. Άπό 
αύτή τή θαυμάσια άνάπτυξη οϋτε τήν άρχή μπορούμε νά συλλά
βωμε, οϋτε τό τέλος νά φαντασθούμε. Τό δικό μας Σύμπαν ειναι 
μόνον ένα άπό άπεριόριστο άριθμό Συμπάντων, πού ειναι όλα τέ-

• Paranishpanna είναι ή άπόλυτη τελειότης, στήν όποία φθάνουν όλοι αί 

ύπάpξεις κατά τό τέλος μιός μεγάλης περιόδου δράσεως, η Μαχαμανβα-.τάρα,

καί στήν όποία άναπαύονται κατά τήν έπακολουθοϋσα περίοδο τής Πραλάγια. 
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κνα τής Άνάγκης, δακτύλιοι ατή μεγάλη κοσμική άλuσο τών Συ

μπάντων, καθένα άποτέλεσμα έν σχέσει πpός τό προηγούμενο 

καί αίτία έν σχέσει πpός τό έπόμενο. Ή έμφάνιση καί έξαφάνιση 

τοϋ Σύμπαντος περιγράφονται σάν έκπνοή καί είσπνοή τής «Με

γάλης Πνοής», πού είναι αίωνία. 'Όταν ή Μεγάλη Πνοή προβάλ

λεται, άποκαλεϊται Θεία Πνοή καί είναι ή έκπνοή τής Άγνώστοu 

Θεότητας, τής Μοναδικής Ύπάpξεως πού έκπνέει μιά σκέψη 

πού άποβαίνει ό Κόσμος. Τό ϊδιο συμβαίνει όταν ή Θεία Πνοή είσ

πνέεται. Τό Σύμπαν έξαφανίζεται ατούς κόλπους τής Μεγάλης 

Μητέρας, ή όποία τότε κοιμαται, τυλιγμένη ατούς πάντοτε άόpα

τοuς πέπλους της. 

7.- Οί αίτίες τής Ύπάpξεως είχαν εξαφανισθή. Τό Όpατό πού 

ύπήpχε καί τό Άόpατο πού ύπάpχει, άναπαύονταν ατό Αίώ

νιο μή-Είναι, τό μοναδικό Είναι. 

Οί αίτίες τής 'Υπάρξεως δέν σημαίνουν μόνον τίς γνωστές 

στήν 'Επιστήμη φυσικές αίτίες, άλλά καί τίς μεταφυσικές αίτίες, 

ή κupιώτεpη άπό τίς όποϊες είναι ή έπιθuμία τής ύπάpξεως. Ή 

έπιθυμία μιας αίσθησιακής ζωής έμφανίζεται σέ κάθε τί, άπό τό 

άτομο μέχρι τοϋ Ήλίοu καί είναι μιά άντανάκλαση τής Θείας 

Σκέψεως, πού προεβλήθη στήν άντικειμενική ϋπαpξη, σάν νό

μος πού θέλει νά ύφίσταται τό Σύμπαν. Σύμφωνα μέ τήν έσωτε

pική διδασκαλία, ή πραγματική έπιθυμία τής ύπάpξεως παραμέ

νει γιά πάντα κρυμμένη καί οί πρώτες της έκποpεύσεις είναι οί 
μεγαλύτερες άφηpημένες έννοιες πού μπορεί νά σuλλάβη ή 
διάνοια. 

Ή ίδέα τοϋ Αίωνίου μή-Είναι, πού είναι τό μοναδικό ΕΙναι, θά 

φανή παράδοξη σέ καθέναν πού δέν θuμαται ότι πεpιοpίζομε τίς 

ίδέες μας στήν παpοϋσα συνείδησή μας τής ύπάpξεως. Ένα έμ

βρυον, έάν μποpοϋσε νά σκεφθή, θά περιόριζε κατ' άνάγκην τίς 

άντιλήψεις του περί τοϋ 'Όντος στήν ένδομήτpιο ζωή του, πού 

είναι ή μόνη πού γνωρίζει. "Αν πpοσπαθοϋσε νά έκφpάση ατή συ

νείδησή του τήν ίδέα τής ζωής μετά τή γέννησή του (πού ειναι 

θάνατος γι' αύτό) θά κατέληγε νά έκφpάση τή ζωή αύτή σάν 

«μή-Είναι», τό όποίον όμως είναι τό πραγματικό «ΕΙναι». 

8.- Μόνη, ή Μοναδική Μορφή τής 'Υπάρξεως, άπλωνόταν χωρίς 

όρια, άπέpαντη, άναίτια, ο' έναν 'Ύπνο χωρίς "Ονειpα. Καί ή 

Ζωή έπαλλε, χωρίς συνείδηση, ατόν Παγκόσμιο Χώρο, πα-
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ντού στήν 'Απόλυτη αύτή Παρουσία, ή όποία είναι αίσθητή 

άπό τό άνοιχτό μάτι τού Dangma• (Μύστου). 

Ή τάση τής σύγχρονης σκέψεως είναι ν' άνατρέχη στήν άρ

χαϊκή ίδέα μιάς όμογενούς βάσεως γιά πράγματα φαινομενικώς 

έντελώς διάφορα. Οί βιολόγοι άναζητούν τό όμογενές πρωτό

πλασμα καί οί χημικοί τήν προθύλη. Ή έπιστήμη ζητά τή δύναμη, 

τής όποίας, ό ήλεκτρισμός, ό μαγνητισμός, ή θερμότης κ.τ.λ. εί

ναι οί διαφορίσεις. Ή Μυστική Διδασκαλία μεταφέρει αύτή τήν 

ίδέα στό μεταφυσικό πεδίο καί διακηρύσσει μιά «Μοναδική Μορ

φή Υπάρξεως» σάν βάση καί πηγή όλων τών πραγμάτων. 

"Ύπνος χωρίς όνειρα είναι μιά κατάσταση τής συνειδήσεως, 

γνωστή στόν Έσωτερισμό. Στήν περίπτωσή μας έφαρμόζεται αλ

ληγορικώς στό Σύμπαν γιά νά έκφράση μιά κατάσταση, πού δέν 

δίνει λαβή σέ καμμιά άνάμνηση στή γρηγορούσα συνείδηση καί 

φαίνεται σάν νά μήν ύπήρξε ποτέ. 

9.- Άλλά πού ηταν ό Dangma (Μύστης), όταν ή Alaya (Ψυχή) 

τού Σύμπαντος ηταν σέ Paramartha (άπόλυτη τελειότητα) 

καί ό Μεγάλος Τροχός ηταν Anupadaka (σέ άδράνεια); 

Άλάγια ειναι ή Ψυχή τού Κόσμου -Anima Mundi- ή Ύπερψυ

χή τού "Έμερσον- ή όποία, σύμφωνα μέ τίς έσωτερικές διδασκα

λίες, μεταβάλλει περιοδικώς φύση, ό.ν καί είναι αίωνία καί άμετά

βλητη στήν έσωτερική της ούσία. 

Ή έσωτερική φιλοσοφία διδάσκει, ότι τό πάν ζή καί είναι έν

συνείδητο, όχι όμως ότι κάθε ζωή καί κάθε συνείδηση είναι 

όμοιες με τήν άνθρώπινη. Θεωρούμε τή ζωή σάν τή μοναδική 

μορφή ύπάρξεως, πού έκδηλώνεται στήν αποκαλούμενη ϋλη η σ' 

έκείνο πού έσφαλμένως χωρίζοντας άποκαλούμε Πνεύμα-Ψυ

χή-"Ύλη. Ή ϋλη είναι ό φορέας γιά τήν έκδήλωση τής ψυχής στό 

πεδίο τούτο τής ύπάρξεως, καί ή ψυχή ό φορέας σ' ενα ύψηλό

τερο πεδίο γιά τήν έκδήλωση τού Πνεύματος. 

Ή πίσω άπό τά φαινόμενα «'Απόλυτη Συνείδηση» ύπερβαίνει 

τήν ανθρώπινη άντίληψη. Ό άνθρωπος δέν μπορεί νά σηκώση 

τόν πέπλο πού καλύπτει τή μεγαλειότητα τού Άπολύτου. Μόνον 

τό απολυτρωμένο Πνεύμα μπορεί νά άντιληφθή τή φύση τής 

πηγής, άπό τήν όποία ξεκίνησε καί στήν όποίαν τελικώς θά έπα

νέλθη. Καί ό ϋψιστος Τζιάν-Τσόχαν δέν μπορεί παρά νά ύποκλι-

• Dangma σημαίνει έξαγνισμένη ψυχή, tvας Μαχάτμα. Τό άνοιχτό μάτι του εί

ναι ό έσωτερικός πνευματικός όφθαλμός τού ένορατικού, ό όnοίος tχει άμεση 

καί βέβαιη γνώση. Ή ιδιότητα αύτή συνδέεται μέ τό «τρίτο μάτι». πού ή μυθολογι

κή παράδοση άποδίδει σέ μερικές φυλές άνθρώnων. 
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θή, μέσα στήν άγνοιά του, μπροστά στό τρομερό μυστήριο τού 
'Απολύτου 'Όντος. Τό πεπερασμένο δέν μπορεί νά συλλάβη τό 
'Απόλυτο. 

Anupadaka, σημαίνει χωρίς γονείς η χωρίς προγόνους. 'Εν

νοούνται τά Ούράνια 'Όντα. 'Εκείνος πού βυθίστηκε στό 'Απόλυ

το, δέν μπορεί νά έχη γονείς, άφού είναι αύτοϋnαρκτος καί ένω

μένος μέ τό Παγκόσμιο Πνεύμα. 

Ό τροχός ηταν Anupadaka σημαίνει ότι τό Σύμπαν ηταν σέ 

άμορφη, σέ άnόλυτη κατάσταση. 

Άπό τήν «Rig Veda» 

Οϋτε ύnήρχε τίποτε, οϋτε καί δέν ύnήρχε· οϋτε ό λαμπρός ούρα

νός, 

Οϋτε ό ύnεράνω μας πλατύς τών ούρανών ό θόλος. 

Τί όλα τά έκάλυnτε; Τί τά έnροφύλασσε; Τί τά έκρυβε; 

Μήπως ή χωρίς βυθό άβυσσος τών ύδάτων; 

Θάνατος δέν ύnήρχε-άλλ' όμως τίποτε άθάνατο δέν ηταν. 

Οϋτε κάτι πού έχώριζε τήν ή μέρα άnό τή νύχτα. 

Τό Μοναδικό άνέnνεε, χωρίς πνοή, άnό τόν 'Εαυτό του, 

Οϋτε ύnήρχε άλλο τι άφ' ότου Αύτό ύnήρχε, 

Τό Σκότος έβασίλευε, καί βυθισμένα, στήν άρχή, ησαν τά πάντα, 

Σ' ένα βαθύ σκοτάδι- σ' έναν ώκεανό χωρίς φώς. 

Τό σπέρμα πού έκοιμόταν άκόμη μέσ' τό περίβλημά του 

'Ανοίχθηκε σάν Μοναδική Φύσις, άnό τήν τρομερή τή ζέστη. 

Ποιός γνωρίζει τό μυστικό; Ποιός τό διεκήρυξεν έδώ; 

Άnό πού, άnό πού ηλθεν, ή πολλαπλή αύτή δημιουργία; 

Καί αύτοί οί Θεοί πολύ nιό άργά ηλθαν στήν ϋnαρξη. 

Ποιός τό γνωρίζει άnό πού ηλθεν ή άπειρος αύτή δημιυργία; 

Έάν ή θέλησίς Του έδημιούργησεν η άnέσχε; 

Ό Μέγιστος 'Ορατικός, πού είναι στόν ϋψιστο τόν ούρανό, 

Τό ξέρει άναμφιβόλως - άλλά μπορεί καί νά μή τό ξέρη. 

Παρατηρώντας μακράν είς τήν αίωνιότητα ... 

Προτού κατασκευασθούν τού κόσμου τά θεμέλια. 

Ύnήρχες. Καί όταν ή ύnόγεια ή Φλόγα, 

θραύοντας τή φυλακή της, θά καταστρέψη τού κόσμου τή 
μορφή, 

Σύ θά ύnάρχης άκόμη, όπως καί άλλοτε ύnήρχες. 

Μεταβολή δέν θά γνωρίσης, όταν ό χρόνος nιά δέν θά ύnάρχη. 

Ώ άτέρμων σκέψις, Θεία Αίωνιότης! 
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Γέννησις-Θάνατος 

στήν διδασκαλία της Μπλαβάτσκυ 

Άπό τό «ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ» 

Μετά τή διάλυση τού σώματος, άρχίζει μιά περίοδος, όπου ή 

συνείδηση η είναι έντελώς ξύπνια, η ζεϊ μέσα σ' ένα χάος άπό 

συγκεχυμένα όνειρα, η άκόμη κοιμάται έναν ϋπνο χωρίς όνειρα, 

πού μοιάζει μ' έκμηδένιση. Αύτά είναι τά τρία εϊδη ϋπνου. "Άν οί 

φυσιολόγοι μας ίσχυρίζονται, πώς άφορμή γιά τά όνειρα καί τίς 

όπτασίες είναι ένα εΤδος άσυναίσθητης προετοιμασίας, πού γί

νεται τίς ώρες πού εϊμαστε ξύπνιοι, γιατί νά μή δεχτούμε μιάν 

άνάλυγη έρμηνεία καί γιά τά μετά τό θάνατο όνειρα; Τό έπανα

λαμβάνω ό θάντος εΤναι ένας ϋπνος. Μετά τό θάνατο έμπρός στά 

πνευματικά μάτια τής ψυχής άρχίζουν νά ξετυλίγονται διάφορες 

σκηνές, πού τό πρόγραμμά τους πολύ συχνά έχουμε έμεϊς οί 

ϊδιοι συνθέσει. Είναι ή πραγματοποίηση τών όρθών η σφαλερών 

πεποιθήσεων, πού έμεϊς οί ϊδιοι έχουμε δημιουργήσει. Ό Μεθο

διστής μένει Μεθοδιστής, κι' ό Μουσουλμάνος μένει Μουσουλ

μάνος, γιά λίγο καιρό τουλάχιστο, σ' ένα φανταστικό Παράδεισο, 

πού ό ϊδιος έχει μέ τή σκέψη του δημιουργήσει. Αύτοί εΤναι οί 

καρποί τού δένδρου τής ζωής μετά τόν θάνατο. Τό άν πιστεύου
με η όχι, δέν έnηρεάζει βέβαια τό πραγματικό γεγονός τής συ

νειδητής άθανασίας. ΕΤναι φυσικό όμως αύτή ή πίστη η ή άπιστία 

στήν άθανασία, σάν ίδιότητα μιάς ξεχωριστής άνεξάρτητης όντό

τητας, νά δίνει κάποια είδική άπόχρωση σ' αύτό τό γεγονός, όταν 

θά έφαρμόζεται ίδιαίτερα σέ κάθε τέτοια όντότητα. 

'Ερώτησις: Γιατί μοϋ λέτε, δτι ή μετά τό θάνατο ζωή εΤvαι άπει
ρη, άθάvατη, πραγματική, έvώ ή γήινη είναι μιά άπλfί ψευδαίσθηση, 
μιά πλάνη. Κι' αύτή εχει τά 6ριά της, 6σο κι' dv εΤvαι πιό πλατειά άπ' 

τά δρια τής γήϊvης ζωής. 

'Απάντησις: Δίχως άλλο. Τό πνευματικό Έγώ τού άνθρώπου 

αίωρεϊται μέσα στήν αίωνιότητα σάν έκκρεμές άνάμεσα στή γέν

νηση καί τό θάνατο. "Άν όμως αύτές οί ώρες, πούναι οί περίοδοι 

τής γήϊης καί τής πνευματικής ζωής, έχουν περιορισμένη διάρ

κεια, άν εΤναι έπίσης περιορισμένος ό άριθμός άπ' τά διαστήματα 

αύτά μέσα στήν αίωνιότητα, ό πνευματικός περιπλανώμενος τα

ξειδιώτης εΤναι αίώνιος. Γι' αύτό τό λόγο, ή μόνη πραγματικότη

τα, ή προσιτή στήν άντίληψή μας, είναι οί μετά τό θάνατο ώρες 

ζωής, όπου ό άσαρκος άνθρωπος -σ' όλη αύτή τήν περίοδο τής 
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μεγάλης περιπλάνησης, πού λέγεται «κύκλος γεννήσεων - στέ

κεται άντιμέτωπος στήν άλήθεια μπροστά, κι' οχι στήν ψευδαπά

τη τοϋ έφήμερου γηϊνου βίου. Αύτά τά διαστήματα, έστω καί πε

ριορισμένα, δέν έμποδίζουνε τό Έγώ, πού τελειοποιείται λίγο

-λίγο, ν' άκολουθεί χωρίς παρέκκλιση τό μονοπάτι, πού τό όδη

γεί στήν τελευταία του μεταμόρφωση, όταν θά φθάσει στό σκο

πό του, νά γίνει αύτό τό Έγώ ένα θείο ον. Αύτά τά διαστήματα, 

αύτά τά στάδια βοηθοϋνε στό τελικό άποτέλεσμα, δέν τό έμnοδί

ζουνε. Τό θείο Έγώ δέν θά μπορούσε ποτέ vά φτάσει στόv τελι

κό σκοπό του χωρίς αύτά τά όρισμένα ένδιάμεσα διαστήματα. 

Κάποτε σάς έδωσα μιά συνηθισμένη παρομοίωση, συγκρίνοντας 

τό Έγώ η τήν άτομικότητα μ' ένα ήθοποιό καί τίς διάφορες πά

μπολλες μετενσαρκώσεις του στούς ρόλους πού παίζει. Θά θεω

ρούσατε ποτέ ότι αύτοί οί ρόλοι η οί έvδυμασίες πού φορεί είναι 

ό ϊδιος ό ήθοποιός; Σάν τόv ήθοποιό, είναι καί τό Έγώ, ύποχρεω

μέvο νά παίζει πολλούς ρόλους, πού μπορεί νά τοϋ είναι δυσάρε

στοι, σ' όλη τή διάρκεια τοϋ Κύκλου τής Άνάγκης. 'Όπως όμως ή 

μέλισσα άπομυζά τό μέλι πετώντας άπό λουλούδι σέ λουλούδι, 

έγκαταλείποντας τ' άλλα μέρη στά σκουλήκια τής γής, τό ϊδιο 

κάνει κι' ή πνευματική μας όντότητα Συναθροίζει άπό κάθε γήϊ

νη προσωπικότητα, μέσα στήν όποία τό Κάρμα τήν άναγκάζει vά 

ένσαρκωθεί, τό νέκταρ μονάχα άπ' τίς πνευματικές ίκαvότητες 

κι' άπό τό αύτενσυνείδητο, τ' άφομοιώνει όλα σ' ένα σύνολο καί 

τελικά βγαίνει σάv τή χρυσαλλίδα άπ' τό κουκούλλι της, μετα
μορφωμένη σ' ένα Dhyan-Chohan (Σημ. άνώτερες πνευματικές 

όντότητες). Τόσο τό χειρότερο λοιπόν γιά τίς προσωπικότητες, 

άπ' τίς όποίες δέν μπορεί τίποτε νά συλλέξει. Είναι φανερό ότι 

αύτές δέν έχουν τή δυνατότητα vά ζήσουνε πέρα άπ' τό γήϊνο βίο 
τους. 

Έρώτ.- Δέv θά η τανε πιό όρθό vά λέμε δτι ό θάνατος είναι γέν

νηση σέ μιά καινούργια ζωή, η δτι είναι μιά νέα έπιστροφή στήν αίω

vιότητα; 

- Σύμφωνα μέ τίς άντιλήψεις τής Δύσης σχετικά μέ τήν ύλική
ζωή, οί έκφράσεις «ζωντανός» καί «6ν» δέv μπορούν διόλου νά 

έφαρμοσθοϋvε σέ μιά καθαρά ύποκειμεvική κατάσταση, όπως ή 

ϋπαρξη στό 'Υπερπέραν. Γι' αύτόv άκριβώς τό λόγο οί άντιλή

ψεις σας τής Δύσης, οί σχετικές μέ τή ζωή καί τό θάνατο, έχουνε 

γίνει τόσο πολύ στενές, (μέ τήν έξαίρεση όλίγων φιλοσόφων), 

πού γενικά δέv διαβάζονται, καί πού οί ϊδιοι έξ άλλου δέν κατέ

χουν άρκετά ξεκαθαρισμένες ίδέες γιά νά γίνουνε νοητοί), κι' 
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όδηγήσανε ο' ένα χονδροειδή ματεριαλισμό ιϊ σέ μιά άκόμη πιό 

ύλική άντίληψη τής μελλοντικής ζωής, πού οί Πνευματιστές έκ

θέτουν στήν περιγραφή τού δικού τους Σάμμερλαντ. 'Εκεί τά 

πνεύματα τρώνε, πίνουνε, παντρεύονται καί ζούνε ο' ένα παρά

δεισο όλότελα αίσθησιακό, 600 κι ό Μουσουλμανικός, μόνο πού

ναι άκόμη λιγώτερο φιλοσοφικός. Κι' οί δοξασίες 6μως τών συ

νηθισμένων Χριστιανών δέν είναι καλλίτερες, είναι άκόμη πιό 

κατά τό δυνατόν ύλικές. Ό χριστιανικός παράδεισος μέ τούς άγ

γέλους χωρίς κορμί, τίς χάλκινες σάλπιγγες, τίς χρυσές άρπες 

καί τήν κόλαση μέ τίς ύλικές φλόγες, 6λα μοιάζουν μέ παραμυ

θένια άναπαράσταση χριστουγεννιάτικης παντομίμας. 

Αύτές οί τόσο στενές άντιλήψεις δημιουργούν μεγάλη δυσκο

λία στήν κατανόηση τού θέματός μας. Οί φιλόσοφοι τής 'Ανατο

λής παρομοιάσανε τή ζωή τής άσαρκης ψυχής μέ τά όράματα 

τού ϋπνου, γιατί παρόλο πού παρουσιάζει 6λη τή διαύγεια τής 

πραγματικότητος, 6πως καί μερικά όνειρα, είναι ώστόσο άπαλ

λαγμένη άπ' 6λες τίς χονδροειδείς άντικειμενικές μορφές τής 

γήϊνης ζωής. 

Η ΟΜΟΡΦΙΑ 

Ή όμορφιά δέν εύρίσκεται στό μουσείο, ατούς ζωγραφικούς 

πίνακες, στά άγάλματα ιϊ στά κονσέρτα. Ή όμορφιά δέν εύρίσκε

ται σ' ένα ποίημα ιϊ σ' έναν έναστρο νυκτερινό ούρανό, στό παι

γνίδισμα τού φωτός έπάνω στά νερά, στήν θέα προσώπου άγα

πημένου ιϊ σ' ένα έπιβλητικό κτίριο. 

'Υπάρχει 'Ομορφιά, 6ταν ό νούς είναι άπόλυτα έναρμονισμέ

νος μέ τήν καρδιά. Αύτήν τήν όμορφιά δέν μπορεί νά τήν έπιτύχη 

ένας νούς άβαθής καί δέσμιος στήν άταξία τού κόσμου. 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ 

Ζούμε έν τQ μέσu) τής Φύσεως καί 6μως τής εϊμεθα ξένοι ... 

Τό στέμμα της είναι ή 'Αγάπη. Μόνον μέ τήν 'Αγάπη θά τήν 

πλησιάσωμε. 

ΓΚΑΙΤΕ 



1991 

Τό «Κλειδί τής Θεοσοφίας» 
γιά τόν 'Άνθρωπο 

173 

ΕΛΕΝΑΣ ΠΕΤΡΟΒΝΑ ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ 

'Ερώτησις.- Μπορείτε vά μας πληροφορήσετε τί είναι - σύμφω

να μέ τή διδασκαλία σας - ό dvθρωπος; 

Άπάντησις - Στήν άρχή, μέσα στήν αίωνιότητα, τό Σύμπαν, μ' 
ό,τι περιέχει, είναι ενα μέ τήν άπόλυτη μονάδα, τήν άγνωστη θεία 

ούσία. Δέν πιστεύουμε σέ δημιουργία, άλλά σέ περιοδικές δια
δοχικές έκδηλώσεις τού Σύμπαντος άπό τήν ύποκειμενική στήν 
άντικειμενική μορφή τού Είναι, σέ κανονικά χρονικά διαστήματα, 
πού καθένα τους εχει μιά άπέραντη διάρκεια. 

Έρώτ.- Έξηγήσετέ μου, παρακαλώ, μέ περισσότερες λεπτομέ

ρειες. 

Άπάντ.- Γιά ν' άντιληφθήτε καλλίτερα, ας πάρουμε γιά σύ

γκριση τό ήλιακό ετος, ας τό χωρίσουμε στά δυό κι' ας πούμε ότι 
τό ενα μέρος είναι μιά νύχτα καί τ' άλλο μιά ήμέρα διαρκείας εξη 

μηνών, όπως στόν Βόρειο Πόλο. Φαντασθήτε τώρα, άντί τίς 365 

ήμέρες τού χρόνου, τήν αίωνιότητα. Ό ηλιος θά παριστάνει τό 
Σύμπαν, κι' ή πολική ήμέρα καί νύκτα τών εξη μηνών θ' άντιπρο
σωπεύουν ήμέρες καί νύκτες, πού κάθε μιά διαρκεί 182 τρισε
κατομμύρια καί τετράκις έκατομμύρια χρόνια, κι όχι πιά 182 

ή μέρες. "Όπως ό ηλιος άνατέλλει κάθε πρωΤ στόν άντικειμενικό 

μας όρίζοντα, έρχόμενος άπό τό ύποκειμενικό διάστημα, πούναι 
γιά μάς ατούς Άντίποδες, ετσι καί τό Σύμπαν άναδύεται περιοδι
κά στό πεδίο τής άντικειμενικότητος, προεχόμενο άπό τό πεδίο 

τής ύποκειμενικότητος, πούναι ατούς άντίποδες τού πρώτου. 

Αύτός ειναι ό «Κύκλος τής Ζωής». Κι όπως ό ηλιος βασιλεύει καί 
χάνεται κάτω άπ' τόν όρίζοντα, έτσι καί τό Σύμπαν έξαφανίζεται 

σέ κανονικές περιόδους, όταν κατέβει ή «Παγκόσμια Νύκτα». Οί 
ΊνδουΊΌτές όνομάζουνε αύτή τήν έναλλαγή «'Ημέρες καί Νύκτες 
τού Βράχμα» η Manvantara καί Pralaya (διάλυση). Στή Δύση 

μπορούνε νά όνομασθούνε καλλίτερα: Παγκόσμιες Ήμέρες καί 

Νύκτες. Σέ μιά τέτοια νύκτα τό "Όλ ο είναι μ έ ο α ο τ ό 'Όλ ο . 
Κάθε άτομο εχει έπιστρέψει στήν όμοιογένεια. 
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Έρώτ.- 'Όμως, τί είναι έκείvο πού κάθε φορά δημιουργεί τό Σύ

μπαν; 

Άπάντ.- Κανείς δέν τό δημιουργεί. Ή έπιστήμη θά μπορούσε 

νά όνομάσει αύτή τή λειτουργία έ ξ έ λ ι ξ η . Οί nρό τού Χριστια

νισμού φιλόσοφοι καί οί Άνατολιστές τή λένε έκnόρευση (ema

nation). Έμείς, άnοκρυφιστές καί Θεόσοφοι, τή θεωρούμε μόνη 

παγκόσμια αίώνια Π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η  τ α  , πού περιοδικά προ

βάλλει τόν έαυτό της στ' άnύθμενα βάθη τού χώρου. Ή προβολή 

αύτή είναι τό άντικεψενικό ύλικό Σύμπαν, μιά έφήμερη δηλαδή 

πλάνη καί τίποτε άλλο. Μονάχα τό αίώνιο είναι πραγματικό. 

Έρώτη.-Σάv vά λέμει, σείς κι έγώ είμαστε "πλάνες»; 

Άπάντ.- Οί έφήμερες προσωπικότητές μας, σήμερα αυτη, 

αϋριο ή άλλη, είναι πραγματικά μιά πλάνη. Θά ώνομάζατε ποτέ 

πραγματικότητα τίς γρήγορες λάμψεις, πού άκτινοβολεί τό «βό

ρειον σέλας», όσο πραγματικές κι άν φαίνονται τήν ώρα πού τίς 

βλέπετε; "Όχι βέβαια. Τήν αίτία πού δημιουργεί, όταν είναι στα

θερή κι αίώνια, θεωρούμε μόνη Πραγματικότητα. Τό άnοτέλεσμα 

είναι μιά πρόσκαιρη άπατηλότητα. 

Έρώτ.- 'Όλα αύτά δέv διευκριvίζουvε τί είναι αύτό πού 

δημιουργεί τήv πλάνη, τή λεγόμενη «Σύμπαν». Πώς τό συνειδητό 

'Ό v προέρχεται άπό τό άσυvείδητο Ε ί v α ι ;  

Άπάντ.- Είναι άσυνείδητο γιά τή δική μας περιωρισμένη συ

νείδηση. Στ' άλήθεια, μπορούμε νά κάνουμε μιά παράφραση στά 

λόγια τού «κατά Ίωάννην» Εύαγγελίου (1, 5) καί νά πούμε: «Καί 

(τό άπόλυτο) φώς (nούναι γιά μάς τό σκοτάδι), έν τή σκοτίςι 

(ποϋναι τό άπατηλό ύλικό φώς), φαίνει, καί ή σκοτία αύτό ου κα

τέλαβεν». Αύτό τό άπόλυτο φώς, είναι ό σταθερός άπόλυτος νό

μος. Εϊτε μ' άκτινοβολία, εϊτε μ' έκnόρευση τό Σύμπαν βγαίνει 

άnό τήν ύnοκειμενική του όμοιογένεια καί περνάει στό πρώτο 

πεδίο εκδήλωσης. Αύτά τά πεδία μάς διδάσκουν ότι είναι έnτά. 

Σέ κάθε πεδίο τό σύμπαν συμπυκνώνεται κι ύλοποιείται περισσό

τερο, μέχρις ότου φθάσει τό δικό μας πεδίο, τό μόνο πού έχει γί

νει νοητό καί γνωστό άn' τήν Έnιστήμη, στή φυσική του σύσταση 

καί στό όnοίο βρίσκεται τό πλανητικό η ήλιακό σύστημα. Είναι, 

όπως μάς λένε, ένα sui generis σύστημα. 

Έρώτ.- Τί έvvοείτε μέ sui generis; 

Άπάντ.- Έννοώ ότι παρ' όλο πού ό βασικός νόμος κι ή πα

γκόσμια έnίδραση τών φυσικών νόμων είναι όμοιόμορφοι, τό 
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ήλιακό μας σύστημα - όπως κάθε άλλο άνάλοyο σύστημα μέσα 

ατά έκατομμύρια συστήματα τοΟ Κόσμου - κι ή Γη μας άκόμη, 

έχει δικό της σχέδιο έκδηλώσεων, διαφορετικό άπό τ' άντίστοιχο 

σχέδιο τών άλλων. 'Όταν μιλούμε yιά τά όντα πού κατοικοΟνε ο' 

άλλους πλανητες, φανταζόμαστε πώς άν είναι άνθρωποι, δηλαδή 

σκεπτόμενες ύπάρξεις, πρέπει νά μας μοιάζουν. Οί ποιητές, οί 

ζωγράφοι, οί γλύπτες, μέ τή φαντασία τους πάντα, μας παριστά

νουνε καί τούς άyyέλους άκόμη σάν έξιδανικευμένους άνθρώ

πους μέ φτερά. 'Υποστηρίζουμε πώς όλα αύτά είναι πλάνες καί 

αύταπάτες. "'Αν κ' 1i Γη μας παρουσιάζει τέτοια ποικιλία ατή 

χλωρίδα, τήν πανίδα καί τούς άνθρώπους - άπό τό φύκι της θά

λασσας μέχρι τόν κέδρο τοΟ Λιβάνου, άπό τή μέδουσα μέχρι τόν 

έλέφαντα, κι άπ' τό Βουσμανό καί τό Νέγρο μέχρι τόν Άπόλλωνα 

τοΟ Belvedere - άρκεϊ ν' άλλάξουν οί συνθηκες ατούς πλανητες 

καί ατόν Κόσμο, yιά νά δημιουρyηθοΟνε μιά έντελώς διαφορετι

κ1i χλωρίδα, πανίδα κι άνθρωπότητα. Οί ϊδιοι νόμοι, καί ατό ϊδιο 

μας τό πεδίο πού περιλαμβάνει όλους τούς πλανητες, θά σχημα

τίσουνε μιάν έντελώς διαφορετικ1i δημιουργία πραγμάτων καί 

όντων. Πόσο λοιπόν διαφορετικ1i πρέπει νά είναι ή έξωτερική 

φύση ο' άλλα ήλιακά συστήματα καί πόσο είναι άνόητο νά κρί

νουμε τούς άλλους κόσμους, τ' άλλο άστέρια καί τους άλλους 

άνθρώπους έξ ίδίων μας, όπως τώρα κάνουν οί Φυσικές Έπιστη

μες .. 

Έρώτ.- Καί που βασίζετε αύτή τήν αποιμη; 

Άπάντ.- Πάνω σέ μία άπόδειξη, πού ή έπιστήμη γενικά δέν θά 

παραδεχθεί ποτέ, δηλαδή τίς συγκεντρωμένες μαρτυρίες μιας 

άτέλειωτης σειράς άπό προφητες, κι ένορατικούς. Οί έσωτερι

κές τους όπτασίες, πούναι πραγματικές έξερευνήσεις μέ τίς ψυ

χοδυναμικές 1ους ίκανότητες άπαλλαyμένες άπ' τά έμπόδια της 

σάρκας, έγιναν άντικείμενο συστηματικοΟ έλέyχου, σύγκρισης 

καί βυθοσκόπησης. "Όσες δέν έπιβεβαιώθηκαν, άπ' όλες τίς άλ

λες άπορρίφθηκαν κι' άνοyνωρίσθηκαν yιά άληθινές μονάχα 

όσες, σέ ποικίλες έποχές, σέ διαφορετικά κλίματα, ϋστερα άπό 

άμέτρητες παρατηρήσεις, βρέθηκαν νά συμφωνοΟνε μεταξύ 

τους καί δέν έπαυσαν κι άρyότερα νά έπαληθεύωνται. Ή μέθο

δος έρευνας τών σπουδαστών καί τών σοφών τών άπόκρυφων 

Έπιστημών δέν είναι άλλη, όπως βλέπετε, άπό έκείνη πού άκο

λουθοΟνε όσοι μελετοΟνε τίς φυσικές έπιστήμες. Μόνο πού οί 

έρευνές μας διεξάγονται σέ διαφορετικά πεδία καί τά όργανά 

μας δέν είναι καμωμένα άπ' άνθρώπινα χέρια, κ' ϊσως γι' ούτό νά 
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παροuσιάζοuνε καί μεγαλύτερη άσφάλεια. Τά χημικά όργανα, οί 

συσσωρευτές καί τά μικροσκόπια τού φυσικού καί τού χημικού 

μπορεί νά χαλάσοuνε, τό τηλεσκόπιο καί τά ρολόγια τών άστρο
νόμων μπορεί νά πάθοuνε βλάβη, άλλά τά δικά μας όργανα κατα

γραφής είναι έξω άπ' τήν έπίδραση τού καιρού καί τών στοιχείων. 

Έρώτ.- Κι' αύτός είναι ό λόγος πού σας κάνει vά εχετε άκράδα

vτη πίστη σ' αύτό; 

Άπάντ.- Ή λέξη «πίστη» δέν βρίσκεται στά θεοσοφικά λεξι

κά. Μόνο ή λέξη «γνώση», βασιζόμενη στήν παρατήρηση καί τήν 
πείρα. Ή διαφορά μας άπ' τούς άλλους είναι ότι ένQ ή παρατή

ρηση καί τό πείραμα στίς Φυσικές Έπιστήμες μπορούν νά όδη

γήσσuνε τούς έπιστήμονες νά ίδρύσοuνε τόσες ύποθέσεις καί 

θεωρίες, όσα είναι καί τά πνεύματα πού μπορούνε νά τίς συλλά
βουν, ή δική μας γνώση δέν άναγνωρίζει βάσιμα, παρά μόνο τά 

γεγονότα πού έγιναν άναμφισβήτητα καί πού έχουν έντελώς 
άποδειχθή. Δέν ύπάρχοuν δuό πίστεις η δuό ύποθέσεις πάνω 

στό ϊδιο θέμα. 

Έρώτ.- Αύτά είναι λοιπόν τά δεδομένα σας, πού σας εκαvαv vά 

παραδεχθείτε δλες τίς παράδοξες θεωρίες, πού βρίσκονται στόv 

Έσωτερικό Βουδδισμό; 

Άπάντ.- Άκριβώς. Αύτές οί θεωρίες μπορεί νά μή παροuσιά

ζοuνε τέλεια άκρίβεια στίς άσήμαντες λεπτομέρειες. Μπορεί 

άκόμη νά ύπάρχοuνε καί λάθη στίς έκθέσεις πρωτόπειρων σπου

δαστών. Ειναι ώστόσο γεγονότα, πού σuμβαίνοuνε μέσα στή 
φύση καί βρίσκονται πολύ πιό κοντά στήν άλήθεια άπό κάθε έπι

στημονική ύπόθεση. 

Έρώτ.- Ά v κατάλαβα καλά, ή γή μας είναι άπ' τή σειρά τώv 

έπτά; 

Άπάντ.- Ναί, οί άλλοι όμως έξη κόσμοι δέν βρίσκονται στό 

ϊδιο πεδίο άντικειμενικότητας μέ τή Γή μας καί γι' αύτό δέν ειναι 

όρατοί. 

Έρώτ.- Μήπως αύτό όφείλεται στήv πολύ μεγάλη άπόσταση; 

Άπάντ.- Διόλου. Μέ γυμνό όφθαλμό διακρίνουμε όχι μόνο 
τούς πλανήτες, άλλά κι άστρα, πού βρίσκονται σέ καταπληκτικά 

μεγαλύτερες άποστάσεις. Οί έξη αύτοί κόσμοι ειναι έξω άπ' τίς 

δυνατότητές μας νά τούς άντιληφθούμε μ' όποιαδήποτε φυσικά 

μέσα. Μ' άλλα λόγια, είναι έξω άπό τό δικό μας πεδίο ϋπαρξης. 
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'Όχι μόνο ή πυκνότητα, τό βάρος κ' ή ύλική σύστασή τους είναι 
διαφορετικές άπ' τής Γης καί τών άλλων πλανητών, άλλά, σάν νά 
πούμε, βρίσκονται σ' ενα τέλεια διαφορετικό στρώμα τού χώρου, 
πού δέν μπορούμε ν' άντιληφθούμε, νά νοιώσουμε μέ τίς φυσι
κές μας αίσθήσεις. 'Όταν λέμε «στρώματα», μή νομίσετε, παρα
καλώ, πώς πρόκειται γιά κοιτάσματα τοποθετημένα τό ενα πάνω 
στό άλλο, πράγμα πού θά ώδηγούσε σέ μιάν άλλη έξωφρενική 
παρανόηση. Μέ τήν λέξη «στρώμα» έννοούμε ένα πεδίο τού 
άπειρου χώρου, πού άπ' τήν ϊδια του τή φύση δέν μπορεί νά μάς 
γίνει άντιληπτό μέ τά πνευματικά καί φυσικά μέσα πού διαθέτου

με όταν εϊμαστε ξύπνιοι. Αύτό τό πεδίο ύπάρχει ώστόσο μέσα 

στή Φύση έξω άπ' τήν συνηθισμένη, τήν κανονική συνειδητότητα 

καί διανοητικότητά μας, έξω άπ' τόν τρισδιάστατο χώρο, έξω άπό 

τόν χρόνο. Τό καθένα απ' τά έπτά βασικά πεδία η στρώματα μέσα 

στόν χώρο (λέμε χώρο, μέ τήν έννοια πού δίνει ό Locke στόν όρι

σμά τού διαστήματος, κι όχι μέ τήν συνηθισμένη άντίληψη τού 

περιωρισμένου χώρου), έχει τήν δική του ύποκειμενικότητα, τόν 

δικό του χώρο καί χρόνο, τήν δική του συνειδητότητα, καί τίς δι

κές του αίσθήσεις. Αύτά όλα όμως δύσκολα γίνονται άντιληπτά 

άπό ενα άνθρωπο συνηθισμένο στόν σύγχρονο τρόπο τού σκέ

πτεσθαι. 

Έρώτ.- Τί σημαίνει ή φράση «δικές του αiσθήσεις»; Δέv ύπάρ

χει ατό άνθρώπιvο πεδίο μας καμμιά δυνατότητα συγκριτικής είκό

vας, πού vά μας δώσει κάποια ίδέα, τού τί έvvοείτε μέ αίσθήσεις, 

χώρους κι άvτίστοιχες άvτιλήιμεις πραγμάτων; 

Άπάντ.- 'Όχι, δέν ύπάρχει. Τό μόνο πού θά κατωρθώναμε ει

ναι νά δώσουμε λαβή στήν 'Επιστήμη νά δημιουργήσει ενα νέο 

έπιχείρημα έναντίον μας. Μήπως στά όνειρά μας, οί αίσθήσεις 

μας δέν διαφέρουν; Αίσθανόμαστε, μιλούμε, άκούμε, βλέπουμε, 

γευόμαστε κ' ένεργούμε γενικά σ' ένα άλλο πεδίο. Ή άλλαγή 

τής συνειδητότητός μας άποδεικνύεται άπ' τό γεγονός, ότι μιά 

σειρά άπό γεγονότα καί πράξεις πού άντιστοιχούνε σέ διάστημα 

πολλών χρόνων διασχίζει τό μυαλό μας σέ μιά στιγμή. Ή έξαιρε

τική αύτή ταχύτητα τής διανοητικής μας λειτουργίας σέ όνειρο, 

σέ συνδυασμό μέ τήν τέλεια φυσικότητα τής ϋπαρξής μας καί 

κάθε άλλης λειτουργίας μας, δείχνει πώς βρισκόμαστε σέ πεδίο 

διαφορετικό άπ' έκεϊνο όπου εϊμαστε ξύπνιοι. Ή φιλοσοφία μας 

διδάσκει πώς έπτά ειναι οί βασικές δυνάμεις μέσα στή Φύση κ' 

έπτά τά πεδία ϋπαρξης, κ' έπομένως έπτά είναι κ' οί καταστάσεις 

συνειδητότητος, στίς όποϊες ό άνθρωπος μπορεί νά ζή, νά σκέ-



178 ΙΛΙΣΟΣ 1991 

φτεται, νά θυμάται, νά ύπάρχει. Δέν είναι δυνατό ν' άπαρριθμή

σουμε έδώ όλα τά πεδία συνειδητότητος. Θά χρειαζότανε γι' 

αύτό νά έπιδοθή κανείς στήν μελέτη τής Μεταφυσικής τής 'Ανα

τολής. Ή κατάσταση όμως στήν όποία βρισκόμαστε ξύπνιοι, άπό 

έκείνη πού εϊμαστε στον όνειρευόμαστε, παρουσιάζει διαφορά 

άρκετή, ώστε νά τίς παραδέχεται, τόσο ό πολυμαθής φιλόσοφος, 

600 κι ό πιό άγράμματος άγριος. 

Έρώτ.- Δέv δέχεσθε λοιπόv τίς γνωστές θεωρίες τής βιολογίας 

καί τής φυσιολογίας σ' 6, τι άφορά τό 6vειρο; 

Άπάντ.- 'Όχι, δέν τίς δεχόμαστε, καθώς έπίσης δέν συμφω

νούμε καί μέ τίς θεωρίες τών ψυχολόγων. Προτιμούμε τά διδάγ

ματα τής σοφίας τής 'Ανατολής. Σχετικά μέ τόν Μακρόκοσμο πι

στεύουμε, ότι ύπάρχουν έπτά πεδία κοσμικής ϋπαρξης κ' έπτά 

πεδία συνειδητότητος. 'Εμείς σταματούμε στό τέταρτο πεδίο, 

γιατί μδς εΤναι άδύνατο νά προχωρήσουμε πιό πέρα μέ βεβαιότη

τα. 'Όσο γιά τόν Μικρόκοσμο, τόν άνθρωπο, μελετούμε έλεύθε

ρα καί τίς έπτά καταστάσεις η τά έ π τ ά σ τ ο ι χ ε  ί α  . 

Έρώτ.- Πώς τό έξηγεϊτε; 

Άπάντ.- Πρίν άπ' όλα μέσα ατόν άνθρωπο βρίσκουμε δυό 

όντα ξεχωριστά: τό π ν ε υ  μ α τ  ι κ ό καί τό φ υ σ ι κ ό  "Ον. Τόν 

άνθρωπο πού σκέφτεται, καί τόν άνθρωπο πού συγκρατεί άπ' τίς 

σκέψεις του 6,τι τού ειναι δυνατό ν' άφομοιώσει. Τόν χωρίζουμε 

λοιπόν σέ δυό φάσεις: τήν άνώτερη, τό πνευματικό ον, πού άπο

τελείται άπό τρείς όψεις η στοιχεία, καί τήν κατώτερη η τή φυσι

κή τετράδα, πού άποτελεϊται άπό τέσσαρα στοιχεία. 'Όλα μαζί εΤ

ναι έπτά. 

·••···················◄
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Ψυχή καί Πνεϋμα 

Άnό τό «ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ» 

Τής ΕΛΕΝΑΣ ΠΕΤΡΟΒΝΑ ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ 

Έρώτ.- Χαίρομαι v' άκούω, πώς πιστεύετε στήv άθαvασία τής 

ψυχής. 

Άnάντ.- ·Όχι τής ψυχής, άλλά τού θείου πνεύματος, η μάλ

λον στήν άθανασία τού μετενσαρκωνόμενου « ·Εγώ». 

Έρ. Ποιά εlvαι ή διαφορά; 

Άπ. Είναι μεγάλη διαφορά ατή δική μας φιλοσοφία, πολύ 

όμως δύσκολη καί δυσνόητη μέ μιά πρόχειρη έξήyηση. Θ' όνο

λύσουμε λοιπόν χωριστά τό Πνεύμα καί χωριστά τήν Ψυχή, κι 

ϋστερα συνδυασμένα καί τά δυό μαζί. 'Ας άρχίσουμε μέ τό 

πρώτο. 

Πρεσβεύουμε ότι τό Πνεύμα, ό «Πατήρ έν τQ κρυnτQ» τού Ίη

σού η τού ·Άτμαν, δέν είναι άτομική ίδιοκτησία κανενός άνθρώ

nου, άλλά, είναι ή θεία ούσία, πού δέν έχει σώμα οϋτε μορφή, 

αύτή εΊναι άβαρής, άόρατη, άδιάκριτη, δέν ύ n ά ρ χ ε  ι όμως 

ε 1 ν ο ι , όπως λένε οί βουδδιστές, όταν μιλούνε yιά τό Νιρβάνα. 

Πλανιέται πάνω άnό κάθε θνητό τό μέρος της πού είσχωρεί μέσα 

του καί διαποτίζει τό σώμα του, είναι μονάχα οί άκτίνες της, τό 

φώς της τό πανταχού παρόν καί πού φεyyοβολεί μέσα άπ' τό 

Μούντι, τό φορέα, τήν άπευθείας έκnόρευση τής θείας ούσίας. 

Αύτή είναι ή μυστική έννοια, τών όσων βεβαιούν οί άρχαίοι φιλό

σοφοι λέγοντας ότι τό «λογικό μέρος τής άνθρώπινης ψυχής*», 

ποτέ δέν είσχωρεί έντελώς μέσα στόν άνθρωπο, παρά μόνο τόν 

σκεπάζει περισσότερο η λιyώτερο, διαμέσου τής αλοyης πνευ

ματικής ψυχής η τού Μnούντι. 

· Στήν έτυμολογική της έννοια ri λέξη λογικός σημαίνει κάτι, πού πηγάζει άπ' 

τό Λογο, τήν Αίώνιο Σοφία. 

-Αλογο μέ τήν έννοια, ότι μιά άγνή άπόppοιο τού Παγκόσμιου Πνεύματος δέν

μποpεϊ νόχει δικri της άτομική λογική ο' ούτό τό πεδίο τής ύλης, άλλ' όπως ή σε
λήνη δανείζεται τό φώ της άπ' τόν ήλιο κοί τή ζωή της απ· τή γη, έτσι κοί τό Μπού

ντι δέχεται τό φώς τής σοφίας άπ' τό ·Ατμο, κοί τίς λογικές του ίδιότητες άπ· τό 
Μάνος. Τό Μπούντι, σάν κάτι «έν έουτών ομοιογενές δέν έχει ίδιότητες. 
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Έρ.- Είχα τήν έντύπωση, 6τι μόνο ή ζωϊκή, ένστικτώδικη ψυχή 

ήτανε άλογη κι' οχι τό «θείο πνεύμα». 

Άπ.- Πρέπει νά μάθετε τή διαφορά, πού ύπάρχει άνάμεσα σ' 
έκείνο πουναι άρνητικά ιϊ παθητικά «ό.λογο», γιατί δέν είναι διό
λου διαφορισμένο, διαχωρισμένο, καί σ' αύτό πού έπίσης γίνεται 
ό.λογο, γιατί είναι ύπερβολικά ένεργητικό, ύπερβολικά θετικό. Ό 
ό.νθρωπος είναι ένα σύνολο άπό πνευματικές δυνάμεις, καθώς 
καί φυσικοχημικές, κι' όλες μαζί μπαίνουν σέ κίνηση μέ τήν ώθη
ση έκείνου πού όνομάζουμε «άρχή» ιϊ «στοιχείο». 

Έρ.-Διάβασα πολλά σχετικά μ' αύτό τό θέμα. Μού φαίνεται, 6τι 

οί άντιλήψεις τών άρχαίων φιλοσόφων, διαφέρουνε πολύ άπ' τίς 

θεωρίες τών Καββαλιστών τού Μεσαίωνα, μολονότι σέ μερικά 

σημεία παρουσιάζουνε κάποια σχέση. 

Άπ.- Ή πιό ούσιαστική διαφορά άνάμεσα σ' έμάς καί σ' έκεί
νους είναι αύτή: Ένώ έμείς πιστεύουμε μέ τούς Νεοπλατωνικούς 
καί τούς Διδασκάλους τής 'Ανατολής, ότι τό πνεύμα ('Άτμα), 
ποτέ δέν κατεβαίνει όλόκληρο μέσα στό ζωντανό ό.νθρωπο, 
παρά μονάχα έκπέμπει τήν άκτινοβολία του στόν έ σ ώ τ ε ρ ο 
ό. ν θ ρ ω π ο , τήν ψυχική καί πνευματική σύνθεση τών άστρικών 
στοιχείων, οί Καββαλιστές ύποστηρίζουνε, ότι τό άνθρώπινο 
πνεύμα, άφού άποσπασθεί άπ' τό φωτεινό ώκεανό τού παγκό
σμιου πνεύματος, μπαίνει μέσα στήν άνθρώπινη ψυχή, όπου μέ
νει σ' όλη τή διάρκεια τής ζωής φυλακισμένο μές στό άστρικό 
κέλυφος. 'Όλοι οί χριστιανοί Καββαλιστές πιστεύουνε τό 'ίδιο, 
γιατί είναι άνίκανοι ν' άποφύγουν όλωσδιόλου τίς άνθρωπόμορ
φες άρχές τής Βίβλου. 

Έρ.-Καί σείς τί πρεσβεύετε; 

Άπ.- Έμείς παραδεχόμαστε τήν παρουσία τής άκτινοβολίας 
τού πνεύματος ιϊ τού 'Άτμα μές στό άστρικό κέλυφος καί μόνο, 
έφ' όσον πρόκειται γι' αύτήν. Ό ό.νθρωπος κι' ή ψυχή χρειάζεται 
νά κατακτήσουνε τήν άθανασία τους μέ τήν άνύψωσή τους μέχρι 
τήν Μονάδα. "Αν τό κατορθώσουνε, τότε ένώνονται, συγχωνεύο
νται μαζί της. Ή άτομικότητα τού άνθρώπου μετά τό θάνατο 
έξαρτάται, άπ' τό πνεύμα, κι' όχι άπ' τήν ψυχή του καί τό σώμα 
του. Μολονότι ή λέξη «προσωπικότητα», στή συνηθισμένη της 
έννοια, μοιάζει παραλογισμός, ό.ν τήν έφαρμόσουμε κατά γράμ
μα στήν άθάνατη ούσία μας, όμως ή τελευταία αύτή είναι, όπως 
καί τό άτομικό μας Έγώ, μιά ξεχωριστή όντότητα, άθάνατη κι 
αίώνια, «έν έαυτή». Μόνο στούς μαύρους Μάγους καί στούς πο-
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ρωμένους έγκληματίες, πού έμειναν βυθισμένοι στό έγκλημα, 
σέ μιά μακριά σειρά ύπάρξεων, τό φωτεινό νήμα πού συνδέει τό 
Πνεύμα μέ τήν προσωπική ψυχή άπ' τή στιγμή τής γέννησης τού 
παιδιού, κόβεται βίαια. Ή άσαρκη τότε όντότητα χωρίζεται άπ' 
τήν προσωπική ψυχή καί δέν διατηρεί τήν παραμικρή άνάμηση 
άπ' αύτήν, πού έκμηδενίζεται έντελώς. "Άν κατά τή διάρκεια τής 
ζωής δέν γίνει ή ένωση τού κατώτερου προσωπικού Μάνας μέ τό 
άτομικό μετενσαρκωνόμενο Έγώ, τότε τό προσωπικό Μάνας 
άκολουθεί τή μοίρα τών κατώτερων ζώων. Διαλύεται σιγά-σιγά 
στόν αίθέρα κι' ή προσωπικότητά του έξαγνίζεται. Καί στήν περί
πτωση αύτή, όμως τό πνευματικό Έγώ, μένει ένα ξεχωριστό όν, 
μόνο πού χάνει -ϋστερα άπό μιά τέτοιας ποιότητας κι' άχρηστη 
στ' άλήθεια ζωή- τήν εύδαιμονία τού Ντεβαχάν, πού θά χαιρόταν 
άλλιώς σάν έξιδανικευμένη προσωπικότητα. Μετενσαρκώνεται 
σχεδόν άμέσως, άφού γιά λίγο διάστημα άπολαύσει τήν έλευθε

ρία του σάν πλανητικό πνεύμα. 

Έρ.- Στό βιβλίο, ή "Ίσις χωρίς πέπλο» άvαφέρεται δτι τέτοια 

Πλαvητικά Πvεύματα ή Άγγελοι - οί «Θεοί ατούς είδωλολάτρες καί 

οί 'Αρχάγγελοι ατούς Χριστιαvούς»- δέv γίvοvται ποτέ 6.vθρωποι 

στόv πλαvήτη μας. 

Άπ.- Πολύ σωστά. «·Όχι τέτοια πλανητικά πνεύματα», άλλά 

μερικές τάξεις άπό άνώτερα πλανητικά πνεύματα. Δέν θά γίνου

νε ποτέ άνθρωποι στόν πλανήτη μας, γιατί είναι πνεύματα λυτρω
μένα σ' ένα περασμένο κόσμο κι' έπομένως δέν μπορούνε νά ξα

ναγίνουν άνθρωποι πάνω στή γή. Θά ξαναζήσουν όμως όλα στό 

έπόμενο πολύ άνώτερο μαχαμανβαντάρα, όταν αύτή ή «Μεγάλη 
Έποχή» καί τό βραχμικό pralaya (μιά μακρά περίοδος μέ κάπου 
60 άριθμητικά στοιχεία) περάσουνε. Γιατί δίχως άλλο, θ' άκού

σατε, πώς ή φιλοσοφία τής Άνατολής διδάσκει, ότι ή άνθρωπό

τητα άποτελείται άπό τέτοια «Πνεύμαα φυλακισμένα μέσα σ' άν

θρώπινα κορμιά. Ή διαφορά άνάμεσα στούς άνθρώπους καί τά 

ζώα είναι ή έξης: Τά ζώα έμψυχώνονται άπό τά στοιχεία «δυναμι

κά», ένώ οί άνθρωποι «ένεργητικά». Καταλαβαίνετε τή διαφορά; 

Έρ.- Ναί, άλλά σ' δλες τίς έποχές ή διάκριση αύτή στάθηκε τό 

μεγάλο έμπόδιο τώv μεταφυσικώv. 

Άπ.- Βέβαια. 'Όλος ό έσωτερικισμός τής βουδδιστικής φιλο

σοφίας βασίζεται πάνω σ' αύτή τή μυστηριακή διδασκαλία, πού 

λίγοι κατανοούνε, κι' οί περισσότεροι άπ' τούς πιό μορφωμένους 

σύγχρονους σχολιαστές παρερμηνεύουν έντελώς. Άκόμη κι' οί 
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μεταφυσικοί κάνουνε συχνά τό λάθος νά συγχέουνε τήν αίτία μέ 

τό άnοτέλεσμα. "Ένα Έγώ, πού κέρδισε τήν άθάνατη ζωή σάν 

πνεύμα, θά μείνει πάντα ό ϊδιος έσώτερος Έαυτός σ' όλες τίς 

γενήσεις πάνω στή γή. Αύτό δέν σημαίνει ότι θά μείνει πάντα ό κ. 

Σμίθ η ό κ. Μπράουν, πού ητανε στή γήϊνη ζωή, οϋτε ότι θά χάσει 

τήν άτομικότητά του. Γι' αύτό τό λόγο, έστω κι' άν στό ύnερnέραν 

ή άστρική ψυχή καί τό γήϊνο σώμα τού άνθρώnου μπορούνε ν' 

άnορροφηθούνε μέσα στόν Κοσμικό 'Ωκεανό τών μετουσιωμέ

νων στοιχείων, καί παύσουν νά αίσθάνονται τό τελευταίο n ρ ο  -

σ ω n ι κ ό Έγώ (έφ' όσον δέν κατόρθωσε ν' άνυψωθή περισσό

τερο), παρ' όλα αύτά τό θείο Έγώ μένει ή ϊδια άμετάβλητη όντό

τητα. Μπορεί μόνο νά λησμονήσει όλοσδιόλου τή γήϊνη πείρα 

τής προσωπικότητας, πού έκnορεύθηκε άn' αύτό, τήν ϊδια στιγμή 

τού χωρισμού του άn' τόν άνάξιο φορέα του. 

Έρ.- Ά v τό πνεύμα rj τό θείο μέρος τής ψυχής, εχει προϋπάρ

ξει στήv αίωvιότητα σάv ξεχωριστό 6v, 6πως δίδαξαν ό Ώριγέvης, ό

Συvέσιος κι' dλλοι μεσο-χριστιαvοί, μεσο-πλατωvικοί φιλόσοφοι, 

κι' dv εΤvαι τό ίδιο πράγμα μέ τή μεταφυσική άvτικειμεvική ψυχή, 

τότε πώς μπορεί vά μή εΤvαι αίώvια; Καί στήv περίπτωση αύτή, τί 

σημασία εχει dv ό dvθρωπος διάγει ζωή άγvή rj κτηvώδικη; Άφοϋ, 

δ, τι κι' dv κάνει, δέv πρόκειται vά χάσει τήv άτομικότητά του; 

Άn.- Ή άρχή αύτή έχει συνέπειες τόσο βλαπτικές, όσο κι' ή 

άρχή τής έξιλαστήριας θυσίας. ""Αν τό τελευταίο αύτό δόγμα, κα

θώς κι' ή σφαλερή ίδέα τής παγκόσμιας άθανασίας τού άνθρώπι

νου γένους, μπορούσανε νά παρουσιασθούνε μέ τήν άληθινή 

τους όψη, τότε πραγματική ώφέλεια θά μπορούσε νά προκύψει 

γιά τήν έξέλιξη δλης τής άνθρωπότητος. Θά σάς τά έπαναλάβω, 

άλλη μιά φορά. Ό Πυθαγόρας, ό Πλάτων, Τίμαιος ό Λοκρός κι' ή 

παλιά Άλεξανδρινή Σχολή πρεσβεύουνε, πώς ή ψυχή τού άν

θρώπου, η τ' άνώτερα στοιχεία κι' οί ίδιότητές του πηγάζουν άπ' 

τήν παγκόσμια ψυχή τού Κόσμου, πούναι, σύμφωνα μέ τή διδα

σκαλία τους, ό Α ί θ ή ρ (Ζεύς-πατήρ). Κανένα λοιπόν άπ' αύτά 

τά στοιχεία δέν μπορεί νά είναι ή ά γ ν ή ούσία τής «Μ ο ν  ά -

δ α  ς » τού Πυθαγόρα, η τού δικού μας Α t m a , γιατί ή Anima 

Mundi (ψυχή τού κόσμου) δέν είναι παρά τό αποτέλεσμα, ή ύπο

κειμενική έκπόρευση η μάλλον ή ακτινοβολία τής «Μονάδας». 

Καί τ' ανθρώπινο πνεύμα η ή άτομικότητα, καί τό πνευματικό με

τενσαρκωνόμενο Έγώ, καθώς καί τό Μπούντι, ή πνευματική 

ψυχή, προϋnάρχουνε. Έν(J όμως, τό πρώτο ύnάρχει σάν ξεχωρι

στή όντότητα, άτομικοποιημένο, ή ψυχή είναι ή προϋπάρχουσα 
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πνοή, τό άσuνείδητο μέρος ένός σuνειδητοΟ προικισμένου μέ 

νοημοσύνη όλου. Καί τά δuό προέρχονται άn' τόν αίώνιο Ώκεανό 

φωτός όπως όμως έλεγαν οί Φιλόσοφοι «τοΟ πυρός», οί θεόσο

φοι τοΟ Μεσαίωνα, στή φωτιά ύnάρχει ένα όρατό κι' ένα άόρατο 

nνεΟμα. Ξεχωρίζαν τήν anima bruta (ζωώδικη ψυχή}, άn' τήν ani

ma divina (θεία ψυχή). Ό Έμnεδοκλής πίστευε σταθερά, ότι 

όλοι, άνθρωποι καί ζώα, έχουνε δυό ψυχές. Ό Άριοτοτέλης nα

ραδεχότανε τό «νοΟ», τή λογικεuόμενη ψυχή, καί τήν «ψυχή», τή 

ζωώδικη ψυχή. Σύμφωνα μ' αύτούς τούς φιλοσόφους, ή λογικεu

όμενη ψυχή προέρχεται άn' τά έ ο ω τής Παγκόσμιας Ψυχής, 

καί ή άλλη άn' τά έξω. 

Έρ.- Θά μπορούσατε νά όνομάσετε ϋλη τήν ψυχή, δηλαδή τήν 

άνθρώπινη σκεπτόμενη ψυχή, αύτό πού λέτε Έγώ; 

Άn.- Όχι ϋλη, άλλά δίχως άλλο «Ούσία» (substance). Θά 

μπορούσαμε νά χρησιμοποιήσουμε τόν όρο ϋλη, άλλά μέ τό έnί

θετο «πρωτογενής» μπροστά. ΑύτοΟ τοΟ εϊδοuς ή ϋλη συνυπάρ

χει αίώνια μέ τό ΠνεΟμα, δέν είναι ή δική μας ϋλη, πού βλέπουμε, 

άγγίζοuμε καί διαιροΟμε, άλλά ή ύnέρτατη εξαρσή της. Τό άγνό 

ΠνεΟμα δέν άnέχει παρά ένα βαθμό άn' τό Μή-ΠνεΟμα, τό άnό

λuτο όλο. Πώς είναι δυνατόν νά θεωρήσουμε τόν έ σ ώ τ ε  ρ ο  

άνθρωπο άθάνατο, νά τόν δεχθοΟμε σάν ταυτόχρονα πνευματική 

όντότητα καί θνητή ϋnαρξη, άν δέν πιστεύουμε, ότι προέρχεται 

άn' αύτό τό πρωταρχικό ΠνεΟμα-.. Υλη, κι' ότι άντιnροσωnεύει μιά 

πραγματικά διαδοχική διαβάθμιση όλων τών «στοιχείων», όρχί

ζοντας άπ' τό Ύnέρ-ΠνεΟμα, μέχρι τήν nιό χονδροειδή ϋλη; 

Έρ.- Τότε λοιπόν, γιατi δέν θεωρείτε καi τό θεό μιά άνάλογη 

όντότητα; 

Άn.- Γιατί, ό,τι είναι άπειρο κι' άnεριόριστο, δέν μπορεί νά εί

ναι ένα "Ον, σύμφωνα μέ τήν nιό άξιόλογη φιλοσοφική διδασκα

λία τής Άνατολής. Μιά «όντότητα» είναι άθάνατη μόνο στήν 

έσώτατη ούσία της (essence}, όχι στήν άτομική μορφή της. 

'Όταν φθάσει στό τελευταίο σημείο τοΟ κύκλου της, άnορροφό

ται άπ' τήν πρωταρχική ούσία, χάνει τ' όνομά της, σάν όντότητα, 

καί γίνεται nνεΟμα. 

Ή άθανασία της ατή μορφή περιορίζεται μόνο ατόν Κύκλο 

Ζωής η τό μαχαμανβαντάρα. 'Ύστερα απ' αύτόν ταυτίζεται μέ τό 

Παγκόσμιο ΠνεΟμα καί δέν είναι nιά μιά ξεχωριστή όντότητα. 

·Όσον άφορά τήν «προσωπική» ψυχή (μ' αύτήν έννοοΟμε τό

σπινθήρα σuνειδητότητας, πού μέσα στό πνευματικό Έγώ διατη-
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ρεί τήν ίδέα τής προσωπικότητας τής τελευταίας ένσάρκωσης), 
αύτή διαρκεί σάν ξεχωριστή, διαφορετική άνάμνηση στή Ντεβα
χανική περίοδο μόνο. 'Αθροίζεται ϋστερα στή σειρά όλων τών 
άναρίθμητων ένσαρκώσεων τού Έγώ, άκριβώς όπως στή μνήμη 
μας μένει ή θύμηση μιάς μέρας άπο τίς μέρες όλες στό τέλος 
τού χρόνου. Πώς θά δεσμεύσετε μέτρα σέ περιορισμένους 
όρους ϋπαρξης τό Θεό σας, πού τόν θέλετε άπειρο; Μόνο έκείνο 
πούναι άξεδιάλυτο ένωμένο γιά τό 'Άτμα είναι άθάνατο, δηλαδή 
τό Μπούντι-Μάνας. Ή ψυχή τού άνθρώπου, δηλαδή τής προσω
πικότητας «έν έαυτή», δέν είναι οϋτε άθάνατη, οϋτε αίώνια, ούτε 
θεία. 'Όπως λέει τό Ζοχάρ: 

«'Όταν ή ψυχή έκπέμπεται στή γή, περιτυλίγεται μ' ενα γήϊνο 
ένδυμα γιά νά προφυλαχθεί. Γιά- τόν 'ίδιο λόγο, κεί έπάνω 
άποκτά μιά λαμπερή περιβολή, ώστε νά μπορεί χωρίς κίνδυνο 
νά κυττάζει τόν καθρέφτη, πού άντανακλά τό φώς, πού πηγά
ζει άπ' τόν Κύριο τού φωτός». 
Τό Ζοχάρ διδάσκει άκόμη, ότι ή ψυχή δέν μπορεί νά φθάσει 

στό πεδίο τής εύδαιμονίας, άν δέν λάβει τό «άγιο φίλημα», κι' 
αύτό σημαίνει, άν δέν ένωθεί μέ τήν ο ύ σ ί α  ά π ' τ ή ν ό π ο ί α
έ π ή γ α σ ε ,  τό πνεύμα. 'Όλες οί ψυχές είναι διπλές. Ή ψυχή ή 
'ίδια είναι θηλυκό στοιχείο, τό πνεύμα είναι άρσενικό. Φυλακι
σμένος μές στό σώμα ό άνθρωπος είναι τριάδα, έκτός άν ή δια
φθορά του φθάσει σέ τέτοιο σημείο, ώστε νά διακοπεί ό δεσμός 
του μέ τό πνεύμα « 'Αλλοίμονο στή ψυχή, πού προτιμάει άπ' τό 
θείο της σύζυγο (τό πνεύμα) τόν ύλικό δεσμό της μέ τό γήϊνο 
σώμα», άναφέει ενα 'Ερμητικό σύγγραμμα. «Τό βιβλίο τών κλει
διών». Άλλοίμονο πραγματικά, γιατί δέν θ' άπομείνει τίποτε άπ' 
τήν άνάμνηση αύτής τής προσωπικότητας ατούς άφθαρτους πί
νακες τής μνήμης τού Έγώ. 

Έρ.- Πώς είναι δυvατόv, σύμφωνα μέ τά δικά σας λόγια, αύτό 

πού είναι άπ' τήv ίδια ούσία μέ τή θεία ούσία, μολονότι δέv τό εχει 

έμφυσήσει ό Θεός στόv dvθρωπο, vά μή εlvαι άθάvατο; 

Άπ.- Κάθε άτομο, κάθε μόριο ϋλης κι' όχι μόνο ούσίας, είναι 
άφθαρτο «έν έαυτώ», όχι όμως στήν ά τ ο  μ ι κ ή τ ο υ  σ υ ν  ε ί -
δ η σ η . Ή άθανασία δέν είναι τίποτε άλλο, άπό μιά κατάσταση συ
νείδησης χωρίς διακοπή. Ή π ρ ο σ ω πικ ή συνείδηση δέν μπο
ρεί νά διαρκέσει, όπως σάς εχω έξηγήσει, ζεί σ' όλη τή διάρκεια 
τού Ντεχαβάν, ϋστερα άπορροφιέται πάλι, πρώτα μέσα στήν 
ά τ ο  μ ι κ ή κι ϋστερα στήν π α γ κ ό σ μ ι α  συνείδηση. Καλλίτε
ρα νά έρωτήσετε τούς θεολόγους σας, πώς καταφέρανε νά 
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δημιοuργήσοuνε τόση σύγχυση μέ τίς έβραϊκές βίβλους. Διαβά

σετε τή Βίβλο καί θά βρείτε τήν πειστική άπόδειξη, ότι οί συγ

γραφείς τής Πεντατεύχου κι' ίδιαίτερα τής Γένεσης, ποτέ δέν 

θεωρήσανε τή Neρhesh -τήν πνοή τού Θεού μέσα στόν άνθρω

πο- σάν άθάνατη ψυχή (Γεν. 8. 7). 'Ιδού μερικά παραδείγματα: 

«Κι ό Θεός δημιούργησε ... κάθε neρhesh (ζωή}, πού κινείται 

(Γέν. Α" 21 )» Αύτό άναφέρεται στά ζώα. «Κι' ό άνθρωπος έγινε 

μιά ζωντανή ψυχή (neρhesh) «Γέν. 8. 7), αύτό δείχνει ότι ή λέξη 

neρhesh έφαρμόζεται άδιάφορα στόν άθάνατο άνθρωπο καί στό 

θνητό ζώο. «Καί δίχως άλλο θά σάς ξαναζητήσω τό αίμα άπ' τίς 

ψυχές σας (neρhesim). Θά τό ξαναζητήσω άπό κάθε ζώο, κι' άπ' 

τόν άνθρωπο». (Γέν. e· 5). «Σώσε τή ζωή σου (neρhesh)». (Γέν. 

ιe· 17). «"Ας μή τόν σκοτώσουμε» (Γέν. ΛΖ- 21) λέγει τό Άγγλικό 

κείμενο. «"Ας μή σκοτώσουμε τό neρhesh του» λέγει τό έβραϊκό 

κείμενο. «Neρhesh άντί neρhesh» (Λευιτικόν ΙΖ 8). «·Όποιος 

σκοτώνει άνθρωπο δίχως άλλο θά πεθάνει», είναι ή μετάφραση. 
Στό κείμενο κατά γράμμα, γράφει: «·Όποιος σκοτώνει τή neρhe

sh (ψυχή) ένός άνθρώπου» (Λευιτικόν ΚΔ", 17). Στό στίχο 18 καί 

ατούς έπόμενοuς, διαβάζουμε: «Κι' όποιος σκοτώνει ένα ζώο, θ' 

άνταποδώσει ζώο άντί ζώου», ένQ στό πρωτότυπο ή φράση είναι 

«neρhesh άντί neρhesh». Πώς όμως ό άνθρωπος μπορεί νά σκο

τώσει κάτι άθάνατο; ·Έτσι έξηγείται, γιατί οί Σαδδουκαίοι δέν πα

ραδέχονται τήν άθανασία τής ψυχής, καί γι' αύτό τό λόγο έπίσης 

μπορούμε νά δεχθούμε, πώς πολύ πιθανόν είναι, οί Ίοuδαίοι τού 

Μωσαϊκού νόμου -όσοι άμύητοι βέβαια- νά μή πίστευσαν ποτέ 

στήν έπιβίωση τής ψυχής. 

Ε. Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ 

Ή τύχη τής Ψυχής 

ΑΠΟ το «ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ» 

Έρ.- ·εχετε μιλήσει γιά τό Κάμα-Λόκα. Τ' εΤv' αύτό; 

Άπ.- ·Όταν ό άνθρωπος πεθάνει, τά τρία κατώτερα στοιχεία 

του τόν έγκαταλείποuν γιά πάντα, δηλαδή τό σώμα, ή ζωή, κι ό 

φορέας της, τό άστρικό σώμα η τό αίθερικό σώμα (τό Διπλό) τού 

ζωντανού άνθρώποu. Τότε, τό τέταρτο, ένδιάμεσο η κεντρικό 

στοιχείο (ή ζωϊκή ψυχή η Κάμα Ρούπα) μαζί μ' ό,τι άφομοίωσε 
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άπ' τό κατώτερο Μάνας καί τήν ά·ιώτερη Τριάδα, πηγαίνουν στό 

Κάμα-Λάκα. Αύτό είναι ενας άστρικός τόπος τό I ί m b u s * τής 
Σχολαστικής θεολογίας, ό "Άδης τών άρχαίων. Γιά νά μιλήσουμε 

άκριβέστερα, ή εννοια τού τόπου είναι πολύ σχετική. Δέν καθο

ρίζεται άπό ώρισμένη έκταση η όρια, ύπάρχει μές στόν ύποκει

μενικό χώρο, δηλnδή έξω άπ' τόν κόσμο τών αίσθήσεών μας. 

'Όμως ύπάρχει, κι έκεί τά άστρικά εϊδωλα όλων όσων έχουν 

ύπάρξει, άκόμη καί τών ζώων, περιμένουν τό δ ε ύ τ ε ρ ο  θ ά -

ν α  τ ο .  Στά ζώα συμβαίνει μέ τήν άποσύνθεση κι' όλοκληρωτική 

έξαφάνιση όλων τών άστρικών μορίων τους. Γιά τό άνθρώπινο 

άστρικό εϊδωλο άρχίζει, όταν ή Τριάδα Μάνας-Μπούντι-"Ατμα 
«χωρίζεται» άπ' τά κατώτερα στοιχεία της, άπ' τήν άνάκλαση 

δηλαδή τής περασμένης προσωπικότητας, καί πορεύεται στό 

Ντεχαβάν. 

Έρ.- Καί τί συμβαίνει ϋστερα; 

Άπ.- Χωρίς έγκέφαλο γιά νά έκδηλωθεί χωρίς άνώτερο σκε
πτόμενο στοιχείο, δηλαδή χωρίς άνώτερο Μάνας κι οϋτε κατώ

τερο Μάνας, άφού αύτό φωτίζεται άπ' τό προηγούμενο, τό κάμα 
- ρουπικό φάσμα έξαφανίζεται.

Έρ.- Μέ ποιό τρόπο;

Άπ.- Ή όντότητα αύτή γίνεται ό,τι κι ό βάτραχος άπ' τόν 

όποίο ό άνατόμος άφαιρεί ώρισμένα τμήματα τού έγκεφάλου. 

Δέν μπορεί πιά νά σκεφτεί, οϋτε κατά τόν πιό κατώτερο ζωώδικο 

τρόπο. Δέν είναι πιά οϋτε κάν κατώτερο Μάνας, άφού τό τελευ

ταίο δέν εΤναι τίποτε χωρίς τό άνώτερο Μάνας. 

Έρ.- Κι αύτή ή μή-όvτότητα είvαι πού ύλοποιεϊται στίς συγκε

ντρώσεις τώv πvευματιστώv μέ τή βοήθεια τού μέντιουμ; 

Άπ.- Μάλιστα, αύτή ή μή-όντότητα. Μή-όντότητα σ' ό,τι άφο

ρά τήν ίκανότητα σκέψης καί λογίκευσης. Δέν παύει όμως νά εί

ναι μιά ρευστή άστρική Όντότητα, όπως άποδεικνύουνε μερικά 

παραδείγματα. "Αν άσυνείδητα τήν έλκύσει μέ τό μαγνητισμό του 
ενα μέντιουμ, τότε ή όντότητα αύτή ξαναζεί γιά λίγο καιρό, ξανα

ζεί μέσα του δανεική ζωή, σάν νά πούμε. Μπορούμε νά συγκρί

νουμε αύτό τό Κάμα-ρουπικό φάσμα μέ τή Μέδουσα, πού όσο 
βρίσκεται στό νερό τό στοιχείο της, (γιά τό φάσμα είναι ή ίδιαίτε-

• Τόπος δπου πηγαίνετε, κατά τήν Θεολογία, οί ψυχές τών δικαίων nρίν έρθει 

ό Χριστός, κι' δπου τώρα κατοικούν οί ψυχές άπό τά άβάnτιστα παιδιά. (Σημ. Με

τάφρ.) 
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ρη αϋρα τού μέντιουμ), μοιάζει νά έχει ένα σώμα άπό διάφανη 

πηκτινική ούσία. "Αν τήν βγάλετε άπό τό νερό καί τήν κρατήσετε 

στό χέρι, η τήν άφίσετε στήν άμμο, διαλύεται άμέσως μέ τό φώς 

τού ηλιοu. Αύτή λοιπόν ή όντότητα ζεί μέσα στήν αϋρα τού μέ

ντιουμ τή δανεική ζωή, μιλεί καί λογικεύεται διά μέσου τού έγκέ

φαλοu τού μέντιουμ η τών άλλων γύρω. Τό θέμα όμως αύτό μάς 

τραβάει πολύ μακρυά σέ περιοχές άνθρώπων, πού κατ' ούδένα 

λόγο θέλω νά πειράξω. "Ας περιοριστούμε στή Μετενσάρκωση. 

Έρ.- Τί εχετε vά μας πείτε γι' αύτήv; Πόσον καιρό τό έvσαρκω

vόμεvο Έγώ μένει ατό Ντεβαχάv; 

Άπ.- Αύτό έξαρτάται άπ' τό βαθμό πνευματικότητας, άπ' τήν 

άξία η άναξιότητα τής τελευταίας ένσάρκωσης. Ό συνηθισμένος 
χρόνος εΤναι δέκα έως δεκαπέντε αίώνες. 

Έρ.- Γιατί δμως αύτό τό Έγώ δέv μπορεί vά φανερωθεί ατούς 

κοινούς θνητούς, δέv μπορεί vά έπικοιvωvήσει μαζί τους, δπως 

iσχυρίζοvται οί Πνευματιστές; Τί είναι έκείvο πού θά έμποδίσει μιά 

μητέρα vά έπικοιvωvεϊ μέ τά παιδιά της, πού άφησε ατή γη, εvα σύ

ζυγο μέ τή γuvaiκa του κ.ο.κ.; Σας όμολογώ δτι αιjτό είναι γιά μένα 

μιά παρήγορη σκέψη, καi πιστεύω, δτι κι δσοι πιστεύουν σ' αύτή τήv 

dποψη δέv εχοuvε καμμιά διάθεση vά τήv έγκαταλεiψοuvε. 

Άπ.- Κανείς δέν τούς ύποχρεώνει, έκτός αν οί Ίδιοι προτιμή

σοuνε τήν 'Αλήθεια άπό μιά όσοδήποτε παρήγορη φαντασιοπλη

ξία. Οί θεωρίες μας δέν γίνονται δεκτές μέ συμπάθεια άπ' τούς 

πνευματιστές, κι όμως ό,τι πιστεύουμε καί διδάσκουμε, εΤναι 

πολύ λιγώτερο σκληρό, πολύ λιγώτερο έγωϊστικό άπό τίς δικές 

τους δοξασίες. 

Έρ.- Δέv σάς καταλαβαivω. Τί είναι έγωϊστικό; 

Άπ.- Ή θεωρία τους γιά τήν έπάνοδο τών πνευμάτων, πού 

κατά τήν άντίληψή τους είναι πραγματικές προσωπικότητες. Νά 

σάς έξηγήσω τό γιατί; "Αν υπάρχει τό Νεβαχάν -ό παράδεισος, 

αν προτιμάτε- ενας τόπος ύπέρτατης εύτuχίας, εύδαιμονίας, αν 
ύπάρχει κάτι τέτοιο, μιά θέση, η μάλλον μιά κατάσταση τέτοια, ή 

λογική έπιβάλλει νά σκεφτούμε, πώς έκεί δέν μπορεί νά ύπάρχει 

διόλου πόνος, οϋτε Ίχνος λύπης. Ό «Θεός θά σφουγγίσει όλα τά 

δάκρυα άπό τά μάτια» όσων βρίσκονται στόν Παράδεισο, αύτό, 

γράφει τό βιβλίο τών πολλών ύποσχέσεων. 'Αν όμως τά πνεύμα

τα τι-;:,ν νεκρών εχοuν τήν δυνατότητα νά έπιστρέψοuν καί νά 

δούνε ό,τι γίνεται στή γη καί προπαντός στό σπίτι τους, τί εΊδοuς 

εύδαιμονία δοκιμάζουν; 
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Έρ.- Τί έvvοεϊτε; Σέ τί θά έζημιώvετο ή εύτυχία τους; 

Άπ.- Νά σάς δώσω ένα άπλό παράδειγμα. Μιά μητέρα πεθαί
νει άφήνοντας πίσω της άπροστάτευτα τά μικρά της παιδιά, πού 

λατρεύει, κι ϊσως άκόμη ένα πολυαγαπημένο σύζυγο. Έμείς 

πρεσβεύουμε, ότι τό πνεϋμα της η τό Έγώ της, ή άτομικότητα 
πού σ' όλη τή Ντεβαχανική περίοδο διαπνέεται άπ' τά πιό εύγενι

κά αίσθήματα πού δόνησαν τήν τελευταία της προσωπικότητα 

(δηλαδή άγάπη γιά τά παιδιά της, οίκτος γι' αύτούς, πού πονοϋνε 

κ.λπ. κ.λπ), βρίσκεται τώρα έντελώς χωρισμένη άπ' τήν κοιλάδα 

τών δακρύων». Ή μελλοντική της εύδαιμονία συνίσταται στήν εύ

τυχισμένη άγνοια όλης τής δυστυχίας, πού άφησε πίσω της. Οί 

πνευματιστές, άντίθετα, θεωροϋνε ότι έχει ζωηρή συναίσθηση 

όλων αύτών κι άλλων περισσότερων άκόμη πραγμάτων, γιατί τά 

«πνεύματα βλέπουν πολύ περισσότερα απ' τούς ένσαρκωμένους 

θνητούς». Σύμφωνα μέ τήν άποψή μας, ή εύδαιμονία τοϋ Ντεβα

χάν στηρίζεται στήν πλήρη πεποίθηση ότι ποτέ δέν έφυγε άπ' τή 

γή καί στήν άπόλυτη άγνοια ότι ύπάρχει κάτι, πού λέγεται θάνα

τος. Ή μεταθανάτια πνευματική συνείδηση τής μητέρας θά τήν 

κάνει νά πιστεύει ότι έξακολουθεί νά ζεί τριγυρισμένη άπ' τά παι

διά της κι όλους τούς άλλους άγαπημένους της. Δέν ύπάρχει κα

νένα κενό, κανένας δεσμός δέν λείπει, γιά νά μειώσει καί κατά 
τό έλάχιστο τήν μεταθανάτια κατάσταση τής πιό άπόλυτης εύτυ

χίας. Αύτό οί πνευματιστές τό άρνοϋνται έντελώς. Σύμφωνα μέ 

τήν άποψή τους, οϋτε ό θάνατος δέν λυτρώνει τόν άνθρωπο άπ' 

τίς λύπες τής ζωής. Καμμιά σταγόνα άπ' τά βάσανα καί τίς κακο

μοιριές δέν θά τοϋ χαρισθεί άπ' τό ποτήρι τής Ζωής «έκών 

άκων», άφοϋ τά βλέπει όλα τώρα, θά πιεί μέχρι τέλους όλες τίς 

πικρίες. Κι έτσι ή στοργική γυναίκα, ή έτοιμη όσο ζοϋσε, νά γλυ

τώσει μέ τό αίμα τής καρδιάς της άπό κάθε θλίψη τόν άντρα της, 

είναι τώρα καταδικασμένη νά στέκει μάρτυς άνίσχυρος τής 

άπελπισίας του, νά μετράει κάθε φλογερό δάκρυ, πού χύνει γιατί 

τήν έχασε. "Ή, άκόμη χειρότερα, ϊσως ίδεί τά δάκρυά της νά στε

γνώνουνε σέ λίγο κι' ένα άλλο άγαπημένο πρόσωπο νά χαμογε

λάει τώρα στόν πατέρα τών παιδιών της, μιά όλλη γυναίκα νά τήν 

άντικαθιστάει. Θά είναι ύποχρεωμένη ν' άκούει τά παιδιά της νά 

δίνουν τό άγιο όνομα τής μάνας σέ κάποια, πού τούς είναι όλωσ

διόλου άδιάφορη, καί νά βλέπει νcι τά παραμελούν, η καί νά τά 

κακομεταχειρίζονται. Σύμφωνα μ' αύτή τή θεωρία τό «άνάλαφρο 

φτερούγισμα πρός τήν άθάνατη ζωή» γίνεται ένα άπ' εύθείας 

καινούργιο μονοπάτι πνευματικής όδύνης. Κι' όμως οί στήλες 

τών έφημερίδων τών πνευματιστών είναι γεμάτες άπό έπικοινω-
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νίες μέ τούς νεκρούς «τούς προσφιλείς άποβιώσαντες», πού 

όλοι δηλώνουνε, πώς είναι άπόλυτα εύτυχείς. Πώς μπορεί μιά 

τέτοια γνώση νά συνδυασθεί μέ τήν εύτυχία; Στ' άλήθεια μιά τέ

τοια εύδαιμονία ίσοδυναμεί μέ τήν πιό μεγάλη κατάρα πού μπο

ρεί κανείς νά φαντασθεί, κι ή όρθόδοξη κόλαση είναι, σέ σύγκρι

ση, μιά πραγματική άνεση. 

Έρ.- Πώς ή δική σας θεωρία άποφεύγει αύτή τήv περιπλοκή; 

Πώς μπορείτε vά συμβιβάσετε τήv παντογνωσία τής ψυχής μέ τήv 

άγνοιά της σχετικά μ' δσα συμβαίvουvε ατή γή; 

Άπ.- Γιατί αύτός είναι ό Νόμος τής Άγάπης καί τής Εύσπλαγ

χνίας. Τό Έγώ, πού «έν εούτώ» είναι παντογνώστης, περιβάλλε

ται ο' όλη τή Ντεβαχανική περίοδο μέ τήν άνάκλαση τής προσω

πικότητας, πού δέν ύπάρχει nιά. Σός έχω σέ προηγοίJμενη συζή

τηση έξηγήσει, ότι ή ίδανική άνθιση, ή πεμπτουσία άπ' όλες τίς 

ίδιότητες, άπ' όλα τά άφηρημένα κι έπομένως αίώνια προτερή

ματα, πού εϊχανε κάποια άπήχηση μές τήν καρδιά τής ζωντανής 

προσωπικότητας όπως ή Άγάπη, ή Εύσπλαγχνία, ή άγάπη τού 

καλού, τού άληθινού, τού ώραίου, συνδέεται μέ τό Έγώ, καί μετά 

θάνατον τό άκολοuθεί στό Ντεβαχάν. 'Έτσι γιά ένα χρονικό διά

στημα τό Έγώ γίνεται ή ίδανική προβολή τής προηγούμενης άν

θρώπινης ϋπαρξης, όπως ητανε όταν ζούσε πάνω στή γή. Κι αύτή 

καταλαβαίνετε, δέν μπορεί νά είναι παντογνώστης, γιατί άλλοιώς 

ποτέ δέν θά μπορούσε νά βρεθεί στήν κατάσταση, πού όνομά

ζουμε Ντεβαχάν. 

Έρ.- Γιά ποιό λόγο; 

Άπ.- "Αν έπιθuμείτε μιά άπάντηση, πού νά είναι αύστηρά συ

ντονισμένη μέ τή φιλοσοφία μας, θά σός πώ, γιατί όλα είναι πλά

νη, Μάγια, έκτός άπ' τήν αίώνια Άλήθεια, πού δέν έχει μορφή, 

οϋτε χρώμα, οϋτε όρια. 'Όποιος βρίσκεται έξω άπ' τόν πέπλο τής 

Μάγια -όπως οί μεγάλοι Διδάσκαλοι κι οί πιό προχωρημένοι Μύ

στες- δέν μπορεί νά ζήσει τό Ντεβαχάν. Γιά τόν κοινό θνητό στό 

Ντεβαχάν ή μακαριότητά του είναι άπόλυτη. Πέφτει σε μιά άπό

λuτη λήθη όλων όσων τού δώσανε θλίψη καί πόνο στήν τελευ

ταία του ένσάρκωση. Ξεχνάει άκόμη καί τό ότι ύπάρχει αύτό, πού 

λέγεται λύπη η όδύνη. Έκείνος πού βρίσκεται ατό Ντεβαχάν, 

στόν ένδιάμεσο κύκλο μεταξύ δυό ένσαρκώσεων, είναι τριγυρι

σμένος μ' ό,τι μάταια πόθησε, μαζί μ' όσους άγάπησε πάνω στή 

γή. Βλέπει τήν έκπλήρωση όλων τών πόθων τής ψυχής του. Κι 

έτσι περνάει αίώνες όλόκληρους μιά ζωή γνήσιας εύτυχίας, πού 
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άντισταθμίζει πραγματικά όλες τίς ταλαιπωρίες τής γήϊνης ζωής 

του. Μέ λίγα λόγια βρίσκεται βυθισμένος μέσα σ' ενα ώκεανό 

άδιατάρακτης εύδαιμονίας, όπου έναλάσσονται γεγονότα άκόμη 

μεγαλύτερης εύφροσύνης. 

Έρ.- Μ' αύτό δέv είναι κάτι χειρότερο άπό μιά άπλή πλάνη; Δέv 

πρόκειται γιά μιά κατάσταση άπό τρελλές φαντασιώσεις; 

Άπ.- "Ίσως, άπ' τή δική σας, όχι όμως άπ' τήν δική μας φιλο

σοφική άποψη. Μήπως έξ άλλου όλόκληρη ή γήϊνη ζωή μας δέν 

είναι γεμάτη άπό τέτοιου εϊδους ψευδαπάτες; Δέν συναντήσατε 

ποτέ άνδρες καί γυναίκες, πού ζήσανε γιά χρόνια χίμαιρες; "Άν 

ποτέ μαθαίνατε, ότι κάποιος σύζυγος, πού ή γυναίκα του λατρεύ

ει, καί πού νομίζει ότι κι έκείνος τής άνταποδίδει τήν άγάπη της, 

είναι άπιστος θά πηγαίνατε νά διακόψετε τ' ώραίο της όνειρο, νά 

τής συντρίψετε τήν καρδιά της άποκαλύπτοντας τήν άλήθεια; 

Δέν πιστεύω. Σάς έπαναλαμβάνω, μιά τέτοια λήθη, η φαντασίωση 

(άν προτιμάτε τή λέξη), είναι ενας αύστηρά δίκαιος κι εύσπλαγ

χνικός νόμος τής φύσης. Κι αύτή ή προοπτική είναι όπωσδήποτε 

πιό γοητευτική άπ' τήν όρθόδοξη χρυσή άρπα μέ δυό φτερά. Πι

θανόν σέ μερικούς νά φαίνεται πιό εύλαβική ή βεβαιότητα, πώς 

«ή ψυχή πού ζεϊ, συχνά άνεβαίνει καί περιφέρεται μ' οίκειότητα 

ατούς δρόμους τής Ούράνιας 'Ιερουσαλήμ, έπισκέπτεται τούς 

Πατριάρχες καί τούς Προφήτες, χαιρετάει τούς 'Αποστόλους κι 

άποθαυμάζει τή στρατιά τών Μαρτύρων». Δέν παύει όμως νά εί

ναι μιά πλάνη πολύ πιό άπίθανη. 'Όλοι μας ξεύρουμε ότι οί μητέ

ρες άγαπούνε τά παιδιά τους μέ μιά άθάνατη άγάπη, ένώ τά πρό

σωπα τής «Ούράνιας 'Ιερουσαλήμ» είναι πολύ πιό άμφισβητήσι

μης ύπόστασης. Ώστόσο, βρίσκω πολύ προτιμότερη τή «Νέα 'Ιε

ρουσαλήμ» μέ τούς δρόμους της στολισμένους σάν βιτρίνα κο

σμηματοπωλείου, άπ' τήν άσπλαγχνη θεωρία τών Πνευματιστών. 

Κι ή σκέψη μόνο, ότι πνευματικές ένσυνείδητες ψυχές ένός πα

τέρα, μιάς μητέρας, μιάς κόρης η ένός άδελφού μπορούν νά 

βρούν τήν εύτυχία τους ο' ενα Σάμμερλαντ, πού ή περιγραφή του 

άν καί πιό φυσική, δέν παύει νάνοι έξ ϊσου γελοία μέ τής «Νέας 

'Ιερουσαλήμ» θ' άρκούσε γιά νά χάσουμε κάθε εϊδους σεβασμού 

πρός τούς «νεκρούς μας». Είναι πραγματική τρέλλα, νά σκεφτεί 

κανείς, πώς ενα γνήσιο Πνεύμα μπορεί νά νιώθει εύτυχία, όντας 

καταδικασμένο νά γίνεται μάρτυς κάθε άμαρτίας, κάθε πλάνης, 

κάθε προσδοκίας, καί προπαντός κάθε πόνου τών άνθρώπων, άπ' 

τούς όποίους τόν έχώρισε ό θάνατος, καί πού είναι γι' αύτόν, ό,τι 

προσφιλέστερο εχει ατόν κόσμο, κι όλα αύτά χωρίς νά μπορεί νά 

κάνει τίποτε, γιά νά τούς βοηθήσει. 
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Έρ.- 'Υπάρχει κάποια άλήθεια ατό έπιχείρημά σας. 'Ομολογώ, 

δτι ποτέ ώς τώρα δέv είχα άvτιμετωπίσει τό ζήτημα άπ' αυτή τήv 

πλευρά! 

Άπ.- Τό πράγμα είναι φανερό. Πρέπει κανείς νά είναι ριζικά 
έγωϊστής, νά τού λείπει κάθε ϊχνος ίσορροπημένης δικαιοσύνης 
μέσα στήν ψυχή του, γιά νά μπορέσει νά έφεύρει μιά τέτοια κα
τάσταση. Ε'ίμαστε μαζί μ' έκείνους, πού χάσαμε στό φυσικό πε
δίο, καί πολύ πιό κοντά μάλιστα, παρά όταν ζούσανε στό σώμα 
τους. Κι' αύτό δέν είναι φαντασιοπληξία κανενός κατοίκου τού 
Ντεβαχάν, όπως μπορεί νά πιστέψουν μερικοί, άλλά είναι μιά 
πραγματικότητα. Ή γνήσια θεία άγάπη είναι άθάνοτη, κοί τό 
Κάρμα άργά η γρήγορα ένώνει όλους όσους άγαπήθηκαν μέ μιά 
τέτοια πνευματική άγάπη, τούς ένσαρκώνει όλλη μιά φορά στήν 
ϊδια οίκογενειακή όμάδα. Σάς έπαναλαμβάνουμε, ότι ή πέρα άπ' 
τόν τάφο άγάπη, όσο κι όν τή θεωρείτε ϊσως ψευδαπάτη, έχει μιά 
θεία μαγική δύναμη, πού έπιδρά έπάνω ατόν ζωνταντό όνθρωπο 
Τό Έγώ μιάς μητέρας γεμάτης άγάπης γιά τά παιδιά της, πού ή 
ϊδια νομίζει κοντά της ζώντας τή ζωή τής εύδαιμονίας της -τόσο 
πραγματικής, όσο κι ή γ1iιVη ζωή της- θά κάνει αίσθητή τήν έπιρ
ροή αύτιϊς τής άγάπης πάνω στά ένσαρκωμένα παιδιά της. Θά 
έκδηλώνεται ο' όνειρα καί συχνά σέ διάφορα γεγονότα, σέ προ
στασίες «θείας πρόνοιας» σέ διαφυγές, σάν άπό θαύμα, γιατί ή 
άγάπη είναι μιά ίσχυρή άσπίδα, πού δέν περιορίζει οϋτε ό χώρος, 
οϋτε ό χρόνος. ·ο.τι γίνεται μέ τή «Ντεβαχαικ1i» μητέρα, τό ϊδιο 
συμβαίνει καί μέ τούς άνθρώπινους δεσμούς καί σχέσεις, έκτός 
άπ' τίς καθαρά ύλιστικές έγωϊστικές. 'Ανάλογα μπορείτε νά φα
ντασθείτε καί τ' όλλα. 

Έρώτ.- Έπομέvως, σέ καμμιά περίπτωση δέv παραδέχεστε τή 

δυνατότητα έπικοιvωviας άvάμεσα ατούς ζωντανούς καi τ' dσαρκα 

πνεύματα; 

Άπ.- Ναί, ύπάρχουν όμως δυό έξαιρέσεις στόν κανόνα. Ή 
πρώτη περίπτωση είναι οί πρώτες μέρες μετά τό θάνατο καί πρίν 
τό Έγώ περάσει στό Ντεβαχανικό πεδίο. Τό κατά πόσον όμως 
έχει τίποτε νά κερδίσει ένας κοινός θνητός άπ' τήν έπιστροφή 
ένός Πνεύματος στό άντικειμενικό πεδίο, μένει άμφίβολο. Μόνο 
σέ μερικές, πολύ σπάνιες, περιπτώσεις, όταν 1i ένταση τής έπι
θυμίας αύτού πού πεθαίνει είναι τόσο μεγάλη σχετικά μέ τήν έπι
στροφή του στή γή γιά κάποιο σκοπό, ώστε νά ο υ γ κ ρ α τ ε ί 
ξ ύ π ν ι α τήν άνώτερη συνείδηση. Τότε πρόκειται πραγματικά 
γιά ά τ ο  μ ι κ ό τ η  τ α ,  συμβαίνει δηλαδή έπικοινωνία μέ «πνεύ-
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μα». Γενικά, μετά θάνατον τό Πνεύμα πέφτει σέ μιά κατάσταση 

λήθαργου, σ' αύτό πού όνομάζουμε «προντεβαχανική έλλειψη 

συνείδησης». 
Ή δεύτερη έξαίρεση άφορά τούς Νιρμανακάγια. 

Έρ.- Ποιοί είναι αύτοί; Τί σημαίνει αύτό τ' 6vομα; 

Άπ.- Είναι τ' όνομα έκείνων πού κέρδισαν τό Νιρβάνα καί τήν 

κυκλική άνάπαυση* καί πού παραιτούνται άπ' αύτό άπό συμπόνια 

γιά τήν άνθρωπότητα καί γιά όσους δικούς τους άφησαν πάνω 

στή γη. "Ένας τέτοιος μύστης, ιϊ όγιος, ιϊ όπως άλλιώς θέλετε νά 
τόν όνομάσετε, πιστεύοντας, ότι είναι πολύ έγωϊστικό ν' άπολαύ

σει τήν άνάπαυση τής μακαριότητας, όταν ή άνθρωπότητα βογ
γάει κάτω άπ' τό βάρος τής δυστυχίας της, πού δημιουργεί ή 

άγνοια, παραιτείται άπ' τό Νιρβάνα, κι άποφασίζει νά μείνει στή 

γη άόρατο πνεύμα. Οί Νιρμανακάγια δέν έχουν ύλικό σώμα, τό 

έχουν έγκαταλείψει γιά πάντα. "Έξω άπ' αύτό διατηρούνε όλα 
τους τά στοιχεία, άκόμη καί στό άστρικό πεδίο τής σφαίρας μας. 

Τέτοια όντα μπορούν κι έπικοινωνούνε μόνο όμως μέ μερικούς 

έκλεκτούς, κι όχι βέβαια μέ συνηθισμένα μέντιουμ. 

Έρ.- Σάς έρώτησα γιά τούς Νιρμαvακάγια, γιατί διάβασα σέ με

ρικά γερμανικά κι άλλα βιβλία, δτι τ' όνομα αύτό δίνει ή βουδδιστική 

διδασκαλία τού Βορρά στίς γήϊvες έμφαvίσεις, ή ατά σώματα τού 

Βούδδα. 

Άπ.- Κι αύτό είναι πραγματικά, μόνο πού οί Άνατολιστές 

έχουν κάμει σύγχυση μέ τό «γήϊνο σώμα», νομίζοντας ότι πρόκει

ται γιά τό φυσικό, άντικειμενικό σώμα, άντί τό καθαρά άστρικό κι 

ύποκειμενικό. 

Έρ.- Καί ποιό είναι τό καλό, πού κάνουν οί Νιρμαvακάγια ατή 

γή; 

Άπ.- "Όχι τόσο μεγάλο, όσον άφορά τα ατομα, γιατί δέν 

έχουνε δικαίωμα νά έnέμβουν στόν καρμικό νόμο· μπορούνε 

μόνο νά συμβουλεύσουν καί νά έμπνέουν τούς θνητούς nρός τό 

γενικό καλό. Ώστόσο ή εύεργετική τους δράση, είναι πολύ πιό 

μεγάλη, άπ' ό,τι μπορείτε νά φαντασθείτε. 

• Δέν πρόκειται γιά τό Ντεβαχάν, πούναι μιά ψευδαίσθηση τής συνείδησής
μας, ένα εύτυχισμένο όνειρο. 'Όσοι είναι έτοιμοι γιά τό Νιρβάνα έχουν χάσει 
έντελώς τήν έπιθυμία τής ψευδαπάτης αύτοϋ τού κόσμου, καί δέν έχουν νομικά 
δυνατότητα νά τήν άπολαύσουν. 
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Έρ.- Στό Ντεβαχάv κατέχουμε περισσότερες γνώσεις άπ' όσες 

εϊχαμε ατή γfί; 

Άπ.- Κατά ενα τρόπο, μπορούμε νά πλουτίσουμε τή γνώση 

μας. Μπορούμε δηλαδή ν' άναπτύξουμε περισσότερο κάθε ίδιό

τητα πού άγαπούμε καί πού καλλιεργήσαμε ατή γή καί πού άφο

ρά, βέβαια, άφηρημένα ίδανικά θέματα, όπως μουσική, ζωγραφι

κή ποίηση κ.λπ. Τό Ντεβαχάν είναι ή έξιδανικευμένη ύποκειμενι

κή συνέχιση τής γήϊνης ζωής. 

Έρ.- "Α v ατό Ντεβαχάv τό πνεύμα είναι λυτρωμένο άπό κάθε 

ϋλη, γιατί τότε δέv είναι πάνσοφο; 

Άπ.- Έπειδή, όπως σάς είπα, τό Έγώ είναι σάν νά πούμε, αίχ

μαλωτισμένο άπ' τήν άνάμνηση τής τελευταίας ένσάρκωσης. "Άν 

λοιπόν σκεφθείτε όσα σάς είπα καί συνδέσετε τά γεγονότα με

ταξύ τους, θά κατανοήσετε, ότι ή Ντεβαχανική κατάσταση, δέν 

είναι κατάσταση πανσοφίας, άλλά μιά ύπερβατική συνέχιση τής 

προσωπικής ζωής, πού τέλειωσε. Είναι ή άνάπαυση τής ψυχής 

άπό τίς ταλαιπωρίες τής ζωής. 

Έρ.- Οί έπιστήμοvες ματεριαλιστές βεβαιούvε, δτι μετά τό θά

νατο δέ μένει τίποτε. Τό σώμα διαλύεται ατά συστατικά του στοι
χεία. Αύτό πού όvομάζουμε ψυχή, εΤvαι μονάχα μιά πρόσκαιρη συ
νείδηση τού έαυτού μας, παραπροϊόν όργαvικής λειτουργίας πού 
έξατμίζεται σάv τόv άτμό. Δέv είναι περίεργη αύτή τους ή νοοτρο
πία; 

Άπ.- ·Όχι καί τόσο. "Άν δηλώνουν, ότι ή συνείδηση τού έαυ

τού σταματάει μαζί μέ τό σώμα, άσυνείδητα κάνουν μιά προφη

τεία ο' ό,τι τούς άφορά. Έφ' όσον είναι βαθειά πεπεισμένοι, γι' 

αύτό πού λένε, καμμιά συνειδητή μεταθανάτια ζωή δέν τούς εί

ναι δυνατή. Γιατί ύπάρχουνε έξαιρέσεις σέ κάθε κανόνα. 

Έρ.- "Α v γενικός κανόνας είναι vά έπιζεί ή συνείδηση τού έαυ
τού μας μετά τό θάνατο, γιατί vά ύπάρχουv κι έξαιρέσεις; 

Άπ.- Καμμιά έξαίρεση δέν είναι δυνατή στίς βασικές άρχές 

τού πνευματικού κόσμου. Ύπάρχουν όμως κανόνες, πού άφο

ρούνε έκείνους, πού βλέπουνε, καί κανόνες γιά έκείνοuς πού 

προτιμούμε νά μείνουνε τυφλοί. 

Έρ.- Πολύ καλά, τό καταλαβαίνω. Είναι ή πλάνη τού τυφλού, 
πού άρvιέται τήv ϋπαρξη τού fjλιου γιατί δέv τόv βλέπει. Άμα πεθά
νει δμως, ή πνευματική του 6ραση θά τόv ύποχρεώσει δίχως άλλο 
vά τόv δεί. Αύτό δέv θέλατε vά πείτε; 
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Άπ.- Κανείς δέν θά τόν ύποχρεώσει νά ίδεί, καί δέν θά ίδεί 

τίποτε. Άφοϋ σ' όλη του τή ζωή καλλιέργησε μ' έπιμονή, τήν 

ίδέα ότι δέν ύπάρχει μετά τό θάνατο έπιβίωση, έγινε άνίκανος νά 

τήν ίδεί, οί πνευματικές του ίκανότητες πάθανε άτροφία. "Έπειτα 

άπ' τό θάνατο δέν μποροϋνε πιά ν' άναπτυχθοϋνε, κι έτσι θά μεί

νει τυφλός. "Άν έπιμένετε, ότι «πρέπει» νά ίδεί, έννοείτε κάτι 

όλλο άπό έμένα. Θά μιλάτε γιά τό «Πνεϋμα τοϋ πνεύματος», γιά 

τή «φλόγα τής φλόγας», γιά τό "Άτμα, μέ μιά λέξη, πού μπερδεύ

ετε μέ τήν άνθρώπινη ψυχή, μέ τό Μάνας ... Δέν μέ καταλαβαίνε

τε, θά προσπαθήσω νά σάς ξεκαθαρίσω τή σκέψη μου. 'Όλος ό 

σκοπός αύτής τής συζήτησης είναι νά ίδοϋμε, όν σ' ένα τέλειο 

ματεριαλιστή είναι δυνατή ή συνολική άπώλεια τής συνείδησης 

τοϋ Έαυτοϋ, τής άντίληψης τοϋ έαυτοϋ του μετά τό θάνατο. 

·Έτσι δέν είναι; Σάς άπαντώ: Είναι δυνατή. Πιστεύοντας σταθερά

στήν 'Εσωτερική μας Διδασκαλία, πού θεωρεί ότι ή μετά τό θά

νατο περίοδος, τό διάστημα δηλαδή άνάμεσα σέ δύο βίους, η

δυό γεννήσεις, είναι μεταβατικό, σάς λέγω ότι: εϊτε αύτό τό διά

στημα άνάμεσα σέ δυό πράξεις τοϋ όλο ψευδαίσθηση δράματος

τής ζωής διαρκέσει ένα χρόνο, εϊτε διαρκέσει ένα έκατομμύριο

χρόνια μπορεί νά μήν είναι τίποτε όλλο άπ τήν κατάσταση ένός

άνθρώπου, πού έχει πάθει βαθειά λιποθυμία. Τίποτε έτσι δέν άλ

λάζει τό νόμο.

Έρ.- Πώς γίνεται αύτό, άφου πρό όλίγου τονίσατε δτι καμμιά 

έξαίρεση δέν ε7ναι δυνατή ατούς βασικούς νόμους τής μεταθανά

τιας ζωής; 

Άπ.- Οϋτε καί τώρα άναφέρω καμμιά έξαίρεση. Ό πνευματι

κός νόμος τής συνέχειας έφαρμόζεται μόνο σέ ό,τι είναι άληθι

νό, πραγματικό. Άρκεί νά κατανοήσετε τό δυαδισμό τοϋ Μάνας 

καί τό τί σημαίνει Μπούντι, γιά ν' άντιληφθείτε τό λόγο, γιά τόν 

όποίο ό ματεριαλιστής δέν συνειδητοποιεί τήν έπιβίωσή του 

μετά τό θάνατο. Έφ' όσον τό Μάνας στήν κατώτερή του όψη εί

ναι ή έδρα τής γήϊνης νοημοσύνης, δέν μπορεί νά δώσει όλλη 

άντίληψη τοϋ σύμπαντος, έξω άπ' έκείνην πού βασίζεται στήν 

διατύπωση αύτής τής νοημοσύνης. Δέν μπορεί ν' άναπτύξει τήν 

πνευματική ένόραση. Ή Σχολή τής 'Ανατολής μάς λέει ότι στήν 

πραγματικότητα ή διαφορά άνάμεσα στό Μπούντι καί τό Μάνας 

τό Έγώ, η τήν 'Ίσβαρα* καί τήν Πράζνα, δέν είναι άλλη άπ' έκείνη 

· Ισβαρα είναι ή όμαδική συνείδηση τής έκδηλωμέvης θεότητας, Βράχμα, 
δηλαδή ή όμαδική συνείδηση τής στρατιάς τών Ντίαν Τοόχαv (Μυστική Διδασκα

λία). Πράζvα είναι ή άτσμική τους σοφία. 
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πού ύπάρχει άνάμεσα στό δάσος καί τά δέντρα του, τή λίμνη καί 

τά νερά της. ·Ένα η έκατό ξερά, η ξερριζωμένα δέντρα δέν έμπο

δίζουνε, τό δάσος νά είναι δάσος. 

Έρ.- Av, άφοϋ διαλυθεί τό σώμα μου, τό Έγώ μου μπορεί vά 

βυθισθεί σέ μιά κατάσταση όλικής άvαισθησίας, πώς τότε θά τιμω

ρηθοϋvε οί άμαρτίες τής περασμένης ζωής; 

Άπ.- Ή φιλοσοφία μας διδάσκει ότι τό Έγώ θά ύποστεί τήν 

καρμική τιμωρία μόνο στήν έπόμενη ένσάρκωση. Μετά τό θάνα

το δέχεται τήν άμοιβή του γιά όσες dδικες ταλαιπωρίες πέρασε 

στήν περασμένη του ένσάρκωση. Καί γιά τό ματεριαλιστή έπομέ

νως ή μόνη τιμωρία, πού θά ύποστεί dμα πεθάνει, είναι νά μή 

γευτεί καμμιά άνταμοιβή, νά μή έχει συνείδηση τής εύδαιμονίας 

καί τής άνάπαυσης τού Ντεβαχάν. Τό Κάρμα είναι τό παιδί τού 

γήϊνου Έγώ, καρπός τού δέντρου τής άντικειμενικής, όρατής 

προσωπικότητας, καθώς κι όλων τών σκέψεων καί τών κίνητρων 

τού πνευματικού « ·Εγώ». Είναι έπίσης τό Κάρμα ή στοργική 
μητέρα, πού θεραπεύει τίς πληγές, πού δημιούργησε ή ϊδια στήν 

προηγούμενη ζωή πρίν άρχίσει νά βασανίζει τό Έγώ έπιβάλλο

ντάς του dλλες. ·Άν, άπ' τή μιά μεριά μπορούμε νά πούμε, πώς 

δέν ύπάρχει πόνος σωματικός η ψυχικός, στή ζωή τού άνθρώ

που, πού νά μήν είναι dμεσος καρπός, dμεση συνέπεια κάποιας 

άμαρτίας τής προηγούμενης ϋnαρξης άπ' τήν dλλη μεριά, έφ' 
όσον ό dνθρωπος δέν συγκρατεί τήν παραμικρότερη άνάμνηση 

στήν τωρινή του ζωή, μένcι μέ τό αϊσθημα πώς δέν είναι dξιος 

μιάς τέτοιας τιμωρίας, πώς ύποφέρει όχι έξ αίτίας του. Αύτό εί

ναι άρκετό γιά νά έχει δικαίωμα νά δοκιμάσει στή μεταθανάτια 

ϋπαρξη άπόλυτη παρηγοριά, άνάπαυση καί μακαριότητα. Γιά τόν 

πνευματικό έαυτό μας ό θάνατος είναι πάντα φίλος καί λυτρω
τής. Γιά τό ματεριαλιστή, πού άνεξάρτητα άπ' τό ματεριαλισμό 

του δέν είναι κακός dνθρωπος, τό διάστημα άνάμεσα σέ δυό 

ζωές κυλάει σάν ένας άδιατάρακτος κι ησυχος ϋπνος ένός παι

διού, χωρίς όνειρα, γεμάτος άκαθόριστες είκόνες. Γιά τούς συ

νηθισμένους άνθρώπους είναι ένα όνειρο πολύ ζωντανό όσο κι ή 

ζωή, γεμάτο όράματα καί πραγματική εύτυχία. 

Έρ.- Κι έτσι ό προσωπικός dvθρωπος είvαι ύποχρεωμέvος vά 

ύπομέvει τυφλά τίς καρμικές πηγές, πού βαρύvουv τό Έγώ; 

Άπ.- ·Όχι άκριβώς. Στήν έπίσημη στιγμή τού θανάτου, άκόμη 

καί τού αίφνιδίου, κάθε dνθρωπος βλέπει νά περνάει έμπρός 
του, όλη ή περασμένη του ζωή καί στίς μικρότερες λεπτομέ-
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pειες. Γιά μιά σύντομη στιγμή ή προσωπικότητα γίνεται ένα μέ 

τήν άτομικότητα, τό πάνσοφο Έγώ. Είναι άpκετή όμως γιά νά 
δείξει στόν άνθρωπο όλη τήν άλυσσίδα άπό τίς αίτίες, πού τίς .συ

νέπειές τους δέχτηκε σ' όλο του τό βίο. Βλέπει τώρα καί καταλα

βαίνει τόν έαυτό του, όπως είναι χωρίς κολακείες κι αύταπάτες. 
Διαβάζει τή ζωή του, σάν τό θεατή, πού άγναντεύει τό στίβο, πού 

έγκαταλείπει. Αίσθάνεται καί γνωρίζει, ότι δίκαια ύπέφεpε όλα 
τά βάσανα πού πέρασε. 

Έρ.-Αύτό συμβαίνει σ' δλους; 

Άπ.- Σ' όλους, χωρίς έξαίpεση. Μάς διδάσκουν, ότι πολλοί 

καλοί, κι αγιοι άνθρωποι βλέπουν όχι μόνο τή ζωή πού άφίνουν, 

άλλά καί άpκετές προηγούμενες, στίς όποίες δημιουργήθηκαν, 

οί αίτίες τής τωρινής τους διαμόρφωσης στόν τελευταίο αύτό 

ένσαρκο βίο. Άναγνωρίζουν τό νόμο τού Κάρμα σ' όλη του τή 

μεγαλοπρέπεια καί τή δικαιοσύνη. 

Έρ.-Συμβαίvει τίποτε άvάλογο πρίv άπό τή γέννηση; 

Άπ.- Ναί. 'Όπως τήν ώρα τού θανάτου ό άνθρωπος ρίχνει μιά 

σύντομη ματιά στή ζωή πού πέρασε, έτσι κι όταν ξαναγεννιέται 
στή γή, τό Έγώ, ξυπνώντας άπ' τό Ντεβαχάν, βλέπει μπροστά του 

τό προφητικό όραμα τής ζωής, πού τόν περιμένει καί κατανοεί 
όλες τίς αίτίες, πού τόν όδήγησαν σ' αύτή. Τίς βλέπει καί προ
βλέπει τό μέλλον, γιατί τό Έγώ ξαναβρίσκει όλόκληpη τή Μανα

σική του συνείδηση μεταξύ τού Ντεβαχάν καί τής στιγμής τής 
ξαναγέννησης. Γίνεται πάλι γιά λίγο ό θεός, πού ήτανε πρίν ό 

καρμικός νόμος τόν κατεβάσει στήν ϋλη γιά νά ένσαpκωθεί στόν 

πρώτο ένσακpο άνθρωπο. Τό «χρυσό νήμα» βλέπει όλα τά μαρ
γαριτάρια, χωρίς νά παραλείπει ούτε ένα. 

(Μετάφρ. Μαρίκας Σακελλαpίου-Κανδήλη) 
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Ύπό ΧΡΙΣΤΟΥ Α. ΡΙΖΟΠΟΥ ΛΟΥ 

«Λέγοντες θεοσοφία-άναφέρει ή Ε.Π.Μ. στό «Κλειδί τής θε
οσοφίας»- έννοούμε τή θεία σοφία η τή σοφία τών θείων όντων». 
Συνεπώς, μόνον ή λέξις είναι άνθρωnινο δημιούργημα, όχι τό πε
ριεχόμεο. Καί ή έννοια τής θεοσοφίας πρέπει νά είναι ή βαθμίδα 
τών γνώσεων τών άνθρώπων γιά τή θεία σοφία. Όχι έπομένως 
μιά ώρισμένη θεωρία, πολύ λιγώτερο ενα ώρισμένο δόγμα. 

'Ένας άκόμη ώραιότερος χαρακτηρισμός nρίν άπό 20 περί
που χρόνια, έδόθη άπό τόν άλησμόνητο διεθνή πρόεδρο τής θε
οσοφικής 'Εταιρίας, τόν άδελφό Ν.Σρί Ράμ - καί θεωρώ μεγάλη 
μου τιμή, ότι αύτός ό χαρακτηρισμός έδόθη σ' έπιστολή πρός τήν 
ταπεινότητά μου, σάν ύστερόγραφο σέ μακρά έπιστολή. 

«'Η άποψίς μου -λέγει 6 Ν.Σρί Ράμ- είναι, ότι πάσα 'Αλήθεια, 
όπουδήποτε είναι δυνατόν νά εύρεθή, είναι μέρος τής θεοσο
φίας». 

Στήν συνέχεια τού χαρακτηρισμού του διετύπωνε τήν άποψή 

του, πώς «ή άλήθεια, πού μπορεί νά περιέχεται στίς διδασκαλίες 
τού Κρισναμούρτι, πρέπει, έπομένως, νά θεωρηθή ώς θεοσο
φία». 

'Επεκτείνοντας τόν όρισμό - καί πάσα έπέκτασις δικαιολογεί

ται άφ' έαυτής - εύρίσκομε, ότι ή θεοσοφία ταυτίζεται μέ τήν 
'Αλήθεια καί έχει δυό κύρια μέρη. Τό πρώτο μέρος είναι τό 
γνωστό καί περιέχεται, όχι σέ μιά ώρισμένη διδασκαλία, πού νά 
μονοπωλή τήν θεοσοφία, άλλά σέ κάθε διδασκαλία, πού τήν 
φωτίζει, έστω καί μιά σπίθα τής Άλήθεις, συνεπώς τό πρώτο μέ
ρος τής θεοσοφίας είναι ή 'Αλήθεια, τήν όποία διαπιστώνουμε 
.σέ όποιαδήποτε διδασκαλία καί όnοιαδήποτε άποψη, καί δικαιω
ματικά τήν ένσωματώνουμε στήν θεοσοφία. Τό δεύτερο μέρος 
είναι ή 'Αλήθεια, πού άκόμη δέν μπορέσαμε νά προσεγγίσουμε, 
διότι, φυσικά, είναι παράτολμο νά σκεφθούμε πώς είναι δυνατόν 
ποτέ νά γίνουμε κάτοχοι άκέριας τής 'Αλήθειας. 
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Άπό τούς όρισμούς αύτούς συνάγεται ότι θεοσοφία είναι ή 

ό λ ο  έ ν κ α τ  α κ τ ω  μ έ ν η 'Αλήθεια. 
Μού φαίνεται, πώς αύτός ό όρισμός άποκλείει κάθε άποκρυ

στάλλωση καί κάθε δογματισμό, γιατί είναι πολύ δυνατόν μιά με

ταγενέστερη άλήθεια νά φωτίση σάν πλάνη μιά παλαιότερη άπο

ψη, πού τήν περνούσαμε γιά 'Αλήθεια. 
Δηλαδή, στάσις θεοσοφική είναι τό νά έρευνά κανείς παντα

χού, νά συλλέγη τό άρωμα καί τό μέλι άπό κάθε λουλούδι, καί νά 
εΤναι πάντα ετοιμος ν' άπορρίψη μιά παλαιότερη άποψη γιά χάρη 

μιάς καινούργιας, όταν αύτό τού έπιβάλλεται άπό τήν σωστή 
ερευνα τής 'Αληθείας. Στάσις θεοσοφική άποκλείει τήν δογματι
κή η συναισθηματική η κάθε εϊδους προσκόλληση σέ μιά άποψη. 

Πολύ ώραία τό είχε περιγράψει ή Μπέζαντ: « Έγίναμε θεόσο
φοι -εΤπε- σπάζοντας τίς άλυσίδες ένός παλιού δόγματος. 
Άλλά, δέν σπάσαμε τίς παλιές άλυσίδες γιά νά τίς άλλάξουμε μέ 
τίς νέες». 

Αύτά ίσχύουν άπόλυτα. Ώστόσο, λέγοντας θεοσοφία έννοού
με ενα άθροισμα άπόψεων γιά τόν κόσμο καί τόν άνθρωπο, κα
θώς εχει διατυπωθή άπό τήν Ε.Π.Μ. καί τούς άλλους συγγραφείς 
τής ίδρυτικής περιόδου τής Θ.Ε., όσο καί νά μήν εΤναι, ό π ω ς
δ έ ν ε ί ν α ι ,  ύποχρεωτική καμμία άπό τίς άπόψεις αύτές. Καί 

λέγοντας «θεοσοφία πρίν άπό τήν Μπλαβάτσκυ» -πού είναι τό 
θέμα μας- έννοούμε άνάλογες απόψεις, πού εΤχαν διατυπωθή 
παλαιότερα. 

Πόσο παλαιότερα όμως; 
Ό όρος «Θεοσοφία» καθιερώθηκε άπό τόν 'Αμμώνιο Σακκά 

-τόν Γ αίώνα π.Χ.- τόν περιώνυμο νεοπλατωνικό φιλόσοφο, πού
θέλησε νά συμφιλιώση όλα τά θρησκευτικά δόγματα, έν όνόματι
κοινής καταγωγής καί κοινής έσωτερικής ούσίας, ώστε ν' άπο
καταστήση μιά παγκόσμια πίστη, βασιζόμενη στίς αίώνιες καί
ήθικές άλήθειες. Ή σχολή του ήταν μιά θεοσοφική έταιρία.
Άλλά ή θεοσοφία του δέν ήταν μιά δική του άνακάλυψις, γιατί τό

έκλεκτικό σύστημα άπαντάται καί ατά άδυτα πολλών Μυστηρίων
τής άρχαιότητος.

Ή λέξις άρχίζει άπό τότε, άλλά ή έννοια τής θεοσοφίας εΤναι 
τόσο άρχαία, όσο καί ό άνθρωπος, άφού, σύμφωνα μέ τόν βασικό 
όρισμό, ή πρώτη σπίθα πού φώτισε τό μυαλό τού πανάρχαιου 
προγόνου μας ήταν τό πρώτο ψηφίο' αύτό τό συγκρότημα ίδεών, 
πού σήμερα άποκαλούμε Θεοσοφία. 

"Όχι όμως τόσο παλιά -δέν θά άνατρέξουμε. Είναι άσύγκριτα 
πιό μετριόφρων ή πρόθεσίς μας. 
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θά ήταν πιά κυριολεκτικός ό τίτλος άν εΊχε συνταχθή έτσι: Ή 

θεοσοφία, λίγα χρόνια πρίν άπό τήν Μπλαβάτσκυ. Άκριβώς, 21 

χρόνια πρίν. 

Τό έτος 1854 έξεδόθη στό Παρίσι τό σύγγραμμα τοϋ Ζάν 

Ρεϋνώ «Γή καί Ούρανός». 

ΕΊναι μιά εύχάριστη έκπληξις γιά ένα θεόσοφο, νά βρίσκη 

στίς γραμμές αύτοϋ τοϋ βιβλίου τήν φιλοσοφία καί τήν διδασκα

λία, πού τοϋ εΊναι τόσο άγαπητές. Καί όμως ή θεοσοφία δόθηκε 

τυπικά στόν δυτικό κόσμο άπό τήν Μ. τό έτος 1875. 

Σκοπός μας λοιπόν εΊναι ένας μικρός περίπατος άνάμεσα 

στίς έκτεταμένες σελίδες τοϋ βιβλίου τοϋ Γάλλου φιλόσοφου 

καί έπιστήμονος Ζάκ Ρεϋνώ. 

«·Η γή -γράφει στήν άρχή- έδόθηκε στούς άνθρώπους σάν 

μακροπρόθεσμο δάνειο. ·Έχουν νά τήν άξιοποιήσουν, όχι μόνον 

γιά τήν συντήρηση τοϋ σώματός των, άλλά καί γιά τήν πνευματι

κή καί ψυχικη τους έξέλιξη». 

Περιγράφει κατόπιν τήν μεγαλειώδη πορεία τοϋ άνθρώπου 

γιά τήν κατάκτηση τοϋ ύλικοϋ κόσμου καί τήν έξουδετέρωση τών 

άντιξοοτήτων. Καί φθάνει στό μεγάλο πρόβλημα τοϋ μέλλοντος 

τοϋ άνθρώπου, μ' έναν πολύ τρυφερό παραβολικό τρόπο. 

«'Όποιος -γράφει- κοιμάται στόν θεό, καθώς τό βρέφος 

στήν άγκαλιά τής μάνας του, βέβαιο πώς θά ξανανοίξη τά μά

τια του στό φώς, δέν έχει τίποτε νά φοβηθή άπό τόν ϋπνο. 

Άλλά σέ τί θά χρησίμευε νά διαμορφώσουμε γήι'νες άφοσιώ

σεις, άν πρόκειται ό θάνατος νά τίς άποσυνδέση τελείως; 

ΤΩ θάνατε, πού συντρίβεις τά πιό όμορφα πεπρωμένα στό 

μέσον, πού άνατρέπεις τά πιό λεπτολογημένα σχέδια, πού 

κάνεις νά δεσπόζη γύρω μας ή άβεβαιότης, σύ πού κανεις νά 

χύνωνται στή γή τόσα δάκρυα, γιατί προσαρμόζεσαι στήν πα

ροϋσα μας άτέλεια, ώ μή μείνεις γιά πάντα άθεράπευτη μά

στιγα! 

»Εϊθε ό θεός νά μάς έπιτρέψη νά άξιωθοϋμε τής άθανα

σίας, εϊθε ν' άγρυπνή στήν προσπάθειά μας γιά νά γίνωμε τέ

τοιας άνταμοιβής άξιοι, εϊθε νά μάς ένδυναμώση στήν ίδέα, 

ότι μέ τά έργα μας τά προσωπικά, μέ τήν ζωή μας τήν ϊδια, θά 

κάμωμε τήν ζωή μας εύκολώτερη καί θά γίνουν οί άπόγονοί 

μας εύτυχέστεροι ... Εϊθε νά βροϋμε τόν δρόμο, πού δέν εΊναι 

άλλος άπό τήν συνεργασία, γιά νά άνοίξουμε πρός τό άπειρον 

ένα παραθυράκι άπό τήν μεταβατική μας ϋπαρξη ... ". 

Ό Ρεϋνώ έν συνεχεία έξετάζει τήν διαδοχή τών αίώνων, άπό 

τήν Γένεση ώς τά σήμερα, λέγοντας χαρακτηριστικά, πώς «ή 
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ίστορία τής γής δέν είναι παρά ένα κεφάλαιο τού βιβλίου τού ού

ρανού, καί ή ίστορία τού άνθρωπίνου γένους μονάχα μιά παρά

γραφος τού κεφαλαίου». 

«Γιά τόν άνθρωπο -λέγει- ή 'Εκκλησία δέν διδάσκει τίποτε τό 

βέβαιο σχετικά μέ τήν προέλευση τής ψυχής, καί αύτή ή σιωπή, 
όμολογία άγνοίας, είναι μιά παρότρυνσις γιά τό άνθρώπινο πνεύ
μα, ώστε κάποια ήμέρα νά μπορέση νά γίνη ίκανό καί νά διαλύση 
τήν τωρινή άβεβαιότητα, βγαίνοντας θριαμβευτικά μέσ' άπό τήν 

νεφελώδη κατάσταση. 
θά παραθέσω μερικές ώραιότατες, νομίζω, περικοπές αύτού 

τού κεφαλαίου: 
«Είναι άδιάψευστο, πώς οί άνθρώπινες ψυχές έμφανίζ,ο

νται προικισμένες, έκ γενετής τών όντων, μέ ποικίλες ίκανό

τητες. Αύτή ή ποικιλία μπορεί νά θεωρηθή άποτέλεσμα τύ
χης, μέ τήν όποία έπιτελεί τά έργα του ό Πλάστης; Τί θά λέ

γαμε τότε γιά τόσες ψυχές, πού άπό τό λίκνο τους άκόμη έκ
δηλώνουν κακότητα; 'Υπάρχουν παιδιά, πού πρίν άκόμη 

σχηματίσουν όποιαδήποτε άντίληψη, έχουν στά χαρακτηρι
στικά τού προσώπου τους τήν έκδήλωση κακών ένστίκτων, 
πού δέν περιμένουν παρά τήν άφύπνιση γιά νά σταδιοδρομή

σουν. Είναι άδύνατο νά πιστέψη κανείς, πώς τέτοιες ψυχές 
βγήκαν σέ τέτοια κατάσταση άπό τού θεού τά χέρια. 'Υπάρ

χουν άλλοι πού γεννώνται τελείως ήλίθιοι. 
»·ο ·Άγιος Ίερώνυμος καί ό ·Άγιος Αύγουστίνος διεπίστω

σαν τίς περιπτώσεις καί τίς έμελέτησαν, χωρίς νά μπορούν νά 

τίς έξηγήσουν, γιατί δέν ύπάρχει άμφιβολία σέ όσους έχουν 
παρακολουθήσει τήν παιδική ήλικία, ότι οί μέν έχουν άγνή 

ψυχή σέ καθαρό σώμα, χωρίς σαρκικές έξάψεις, καί οί δέ 
μαρτυρούν άπό τά πρώτα τους χρόνια ψυχή έκφυλισμένη σέ 
σώμα αίσθησιακό καί εύερέθιστο. 

»·Έτσι, οί άνθρωποι άμέσως μόλις βγούν άπό τούς κόλ

πους τής μάνας των, έχουν διαμορφωμένον κατά μεγάλο μέ
ρος τόν χαρακτήρα τους καί ό θεός, πού ξέρει τό μυστικό 

τής παιδικότητας, γνωρίζει ότι γιά τούς μέν ή ζωή θά ειναι 
ένα δώρον, γιά τούς δέ μιά τιμωρία. 

»'Η ϊδια μητέρα έφερε στόν κόσμο τόν Ήσαύ καί τόν Ία
κώβ ... Μήπως θά πρέπει νά συμπεράνουμε πώς οί ψυχές, πού 
φαίνονται άδελφές, δέν προήλθαν άπό τήν ϊδια στιγμή τής 
θεϊκής δημιουργίας, άλλά άπό διαφορετική καί, ότι ό θεός, ό 
δημιουργών διά τής καλωσύνης, προώρισε τούς μέν γιά τήν 

εύτυχία καί τούς δέ γιά τό μαρτύριο; θά ήταν βλασφημία». 
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Στό σημείο αύτό, ό Ρεϋνώ άναφέρει περικοπή άπό τόν 'Άγιο 
Αύγουστίνο: «'Όταν παρατηρώ τά μαρτύρια τών παιδιών -έλεγε ό 
'Άγιος Αύγουστίνος- πιστέψτε με, άγωνιώ καί άδυνατώ ν' άπα
ντήσω ... διότι δέν είναι δυνατόν νά λεχθή ότι τά παιδιά ύποφέ
ρουν χωρίς νά τό ξέρη ό θεός, οϋτε ότι ό θεός είναι άνίσχυρος 

νά τό άποτρέψη, οϋτε ότι στέλλει τά μαρτύρια ό ϊδιος, χωρίς νά 
είναι δίκαια. Ή κραυγή ένός παιδιού πού πονάει, έχει μιά ζωηρή 
εύφράδεια καί δέν μπορώ νά τήν άκούω, χωρίς νά σκεφθώ, πώς 
δέν είναι δυνατόν νά έθεσε ό θεός δωρεάν αύτήν τήν ψυχή σέ 

τέτοιες όδυνηρές συνθήκες». 

Κατόπιν ό Ρεϋνώ άσχολείται μέ τό θάνατο παιδιών μετά τή 

γέννησή τους. Τό θέμα αύτό είναι ίδιαιτέρως ένδιαφέρον, γιατί, 

χωρίς τήν έξήγηση τών διαδοχικών ύπάρξεων τοϋ άνθρώπου, θά 
ήταν άκατανόητο νά φεύγουν όντα άπό τή ζωή σχεδόν πρίν φθά

σουν. Καθώς λέγει ό Ρεϋνώ, όν ή γη ήταν ό μοναδικός σταθμός 
μεταξύ τοϋ μηδενός καί τοϋ ούρανοϋ, θά ήταν παράλογο νά φθά

νουν καθημερινώς χιλιάδες ψυχών καί νά άναχωροϋν άμέσως, 

χωρίς νά πραγματοποιούν τόν σκοπό τής ένσαρκώσεώς των. 

Πάλι μιά περικοπή άπό τόν 'Άγιο Αύγουστίνο: «Είναι ξένο 

πρός τήν άντίληψη τοϋ άνθρώπου, η τουλάχιστον τήν δική μου, 

νά γεννιέται ένα παιδί πού είναι προωρισμένο νά πεθάνη πάνω 
στή γέννα η λίγο άργότερα. Τί έρχεται νά κόμη έδώ κάτω ή ψυχή 
πού πρόκειται νά φύγη άμέσως προτοϋ νά προλάβη ν' άφυπνι

σθή; Καί τί πάει νά κόμη άλλοϋ;» 
Ό Ρεϋνώ θέτει καί ένα όλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά μέ τά 

παιδιά, γιά νά παραδεχθή ότι ή ψυχή δέν πλάθεται κάθε φορά, 

γιά κάθε περίπτωση γεννήσεως, όπότε θά ήταν άκατανόητο νά 

μή μένη στή ζωή, γιά νά έκπληρώση τόν προορισμό της. Τό πρό

βλημα πού θέτει, εΤναι όν, στίς περιπτώσεις τής κλεψιγαμίας, ή 

όποία είναι παραβίασις θείων καί άνθρωπίνων όμων, γίνεται έκ 

μέρους τών δραστών «ένα νευμα» ατόν Παντοδύναμο, ό όποίος 

άνταποκρίνεται, παρέχοντας τή ζωή σέ μιά ότυχη ψυχή, ή όποία 

ατόν κόσμο μας άντιπροσωπεύει τόν καρπό τής άκολασίας. 

«'Όχι -λέγει ό Ρεϋνώ- δέν θά παραδεχθώ ποτέ ότι σέ κάθε 

γέννηση ένσωματώνεται μιά νέα ψυχή, γιατί θά ημουν ύποχρεω

μένος τότε νά παραδεχθώ τήν συνενοχή τοϋ θείου στίς παράνο

μες συλλήψεις». 

Ή δημιουργία καινούργιας ψυχής σέ τέτοιες περιστάσεις 

-συνεχίζει- παρουσιάζει έμπόδιο πού δέν μπόρεσε κανείς θεο

λόγος νά τό περάση. Είναι βράχος, πού δέν κατώρθωσαν οϋτε νά

τόν παρακάμψουν».
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Σχετικά μέ τό θέμα αύτό, ό 'Άγιος Αύγουστίνος διερωτάται: 

«'Η ψυχή προέρχεται άπό τόν θεό, άλλά άμέσως ιϊ έμμέσως, τήν 

στιγμή τής γεννήσεως ιϊ πρωτύτερα;» 

Πάντως, δέν άπεφάνθη καμμιά 'Εκκλησιαστική Σύνοδος. 

Ό ϊδιος ό 'Άγιος Αύγουστίνος δέν μπόρεσε νά καταλήξει σέ 

ίκανοποιητικό συμπέρασμα. Ή έπιστολή του πρός τόν 'Άγιο 'Ιε

ρώνυμο είναι χαρακτηριστική: «Διδάξετέ με, έάν αί ψυχαί 

δημιουργούνται ίδιαιτέρως γιά έκείνους πού είναι νά γεννηθούν 

κάθε ήμέρα καί πώς μπορεί νά διατελούν σέ κατάσταση άμαρ
τίας στά παιδιά; Έν όνόματι ποίας δικαιοσύνης τού Πλάστου 

μπορεί νά ύποχρεωθούν νά φορτωθούν τίς άμαρτίες άλλων; Καί 

μπορούμε νά πούμε πώς ό θεός ύποχρεώνει τίς ψυχές νά γίνουν 

άμαρτωλές ιϊ τιμωρεί άθώους; Έάν όμως ό θεός δέν μάς άνοίγει 

ώρισμένες πόρτες, έστω κι' άν χτυπούμε, όφείλω νά ένθυμηθώ τί 

είπε ατούς 'Αποστόλους: «'Έτι πολλά έχω λέγειν ύμίν, άλλ' ού 

δύνασθε βαστάζειν άρτι». (Κατά Ίωάννην, 16:12)». 
Τό συμπέρασμα τού Ρεϋνώ είναι, ότι ή ίδέα περί άθανασίας 

τής ψυχής δέν κλονίζεται μέ τό νά μή βλέπουμε τί γίνεται μετά 

θάνατον. Πρέπει -λέγει- νά συνηθίσουμε τό μάτι μας μέσα στό 

σκοτάδι ν' αναζητή τό φώς. 

«'Η πύλη, άπό τήν όποία είσερχόμεθα στή γήινη ζωή, δέν εί

ναι λιγώτερο σημαντική, γιά τήν ήθική μας οίκοδόμηση, άπό 

έκείνην, άπό τήν όποίαν έξερχόμεθα. Ή μία είναι πύλη τής προϋ

πάρξεως, ή άλλη πύλη τής έπιβιώσεως». 

Ό Ρεϋvώ σ' αύτό τό σημείο άναφέρει τίς άντιλήψεις τών άρ

χαίων, Πλατωνικών καί 'Αλεξανδρινών, γιά τήν άθανασία τής ψυ

χής καί φθάνει στήν έποχή τού Χριστού. Ή ίδέα τής έπιβιώσεως 

-λέγει- παρουσιάζεται σέ διάφορα χωρία τών Εύαγγελίων. Ό

Ναζωραίος δέν έρωτά ποιοί εΤναι οί γονείς του, ποιά ή γενέθλιος

πόλις του, άλλά ποιός είναι αύτός ό 'ίδιος, δηλαδή πιό πρόσωπο

παλαιοτέρων έποχών άναζή σ' αύτόν. Είναι ό 'Ηλίας; ΕΙναι ό 'Ιε

ρεμίας; ιϊ κάποιος άλλος; Καί ό 'Ιησούς στρέφεται πρός τούς μα

θητάς Του γιά νά τούς έρωτήση, κι' αύτοί «ποιός νομίζουν πώς
είναι».

Τό περιστατικό άναφέρεται άπό τούς Εύαγγελιστάς Λουκόν 

καί Μάρκον. Ό Λουκάς (θ
Τ 

18-20), διηγείται πώς ό 'Ιησούς έρώ

τησε τούς μαθητάς Του «τίνα μέ λέγουσιν οί όχλοι είναι» καί έλα

βε τήν άπάντηση: « Ίωάννην τόν Βαπτιστήν, άλλοι δέ Ή λίαν, άλ
λοι δέ ύ μ ε  ί ς δέ τίνα μέ λέγεται είναι;». Καί άποκρίθηκε ό Πέ

τρος: «Τόν Χριστόν τού θεού». (06:14). Ό Μάρκος άναφέρει πε

ρίπου τά ϊδια (8:27-30), προσθέτει όμως πώς ό 'Ηρώδης ό ϊδιος 
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είχε τήν γνώμη ότι έnρόκειτο περί άναβιώσεως τού 'Ιωάννου τού 

Βαnτιστού, ένώ άλλοι έλεγαν γιά τόν 'Ηλία η κάποιον άρχαίο 

προφήτη». 

Ύnήρχε λοιπόν στά χρόνια τού Χριστού γενική άντίληψις γιά 

τήν δυνατότητα ένσαρκώσεως καί ό 'Ιησούς δέν τήν άnέκρουσε. 

Τώρα, nοιό ειναι τό σύστημα πού άναnτύσσει ό Ρεϋνώ; Αί γε

νικοί άρχαί τού σύμπαντος είναι τέσσαρες, λέγει. Ή πρώτη είναι 

ότι ή δημιουργία συνεχίζεται. «·ο πατήρ μου έργάζεται έως άρτι» 

καθώς είπε ό 'Ιησούς (Ίω. 5, 17). 
Ή δεύτερη είναι ή ένωσις ψυχής καί σώματος η ή τάσις όλων 

τών όντων νά έκδηλωθούν μέ αίσθητά όργανα. 
Ή τρίτη, θαυμασίως έκτιθεμένη στήν Γένεση, είναι ή προο

δευτική έξέλιξις τής ζωής. 

Ή τέταρτη, είναι ή πλειονότης τού κόσμου. 
«·Έτσι λοιπόν -λέγει ό Ρεϋνώ- κάθε ψυχή κάνει τήν πρώτη 

της έμφάνιση στή ζωή σέ ίεραρχικό βαθμό, έκεί όπου σταματάει 

τό ζώον καί ξεκινάει τό έλεύθερο όν. Μιά ώρισμένη στιγμή, ή 

ψυχή δέχεται τή θεία πνοή τής τελειοποιήσεως καί άφυnνίζεται 

γιά τήν έnιτέλεσι τού προορισμού της. Τό λογικό λάμπει, ή καρ

διά χτυπάει, ή συνείδησις άνοίγει, ό άνθρωπος έnλάσθηκε. Ξεκι

νάει γιά τίς πρώτες γνώσεις, δέν ξέρει άκόμη νά διακρίνη τό 

καλό καί τό κακό, ή ψυχή του έχει v' άγωνισθή γιά νά ξεριζώση 

μέσα της τά τυφλά ένστικτα καί νά άφυnνίση τίς ήθικές δυνά

μεις. Άnό ζωής είς ζωήν, άnό κόσμου είς κόσμον, ή ψυχή περ

νάει τίς διαδοχικές φάσεις τής τελειοnοιήσεώς της. Συνεχώς, μέ 

τήν άδιάκοnη ένέργεια τού Δημιουργού, νέες ψυχές βγαίνουν 

άnό τό μηδέν καί άρχίζουv τήν πορεία του. Έδώ εϊμεθα σέ μιά 

έ n ι σ τ α θ μ ί α . θά είναι άνόητος όποιος γελασθή άnό τά φαι

νόμενα καί θεωρήση τή γή σάv τό θέατρο τών καθημερινών 

δημιουργιών. Τί σημασία έχει ό χρόνος καί ό ηλιος πού εϊδαμε 

γιά πρώτη φορά; Ξέρουμε τάχα τ' όνομά μας; Μάς έδωσαν χθές 

ένα καί θά τό χάσουμε αϋριο, άλλά ό θεός ξέρει nοιό θά έχουμε 

τήν άθανασία! Κάθε πλάσμα είναι χωρίς έλάττωμα τήν ώρα τής 

δημιουργίας του, είναι έλεύθερο καί μέ τήν έλευθερία του τείνει 

στήν τελειοποίηση». 

Άλλά, ό συγγραφεύς πέφτει σ' ένα άλλο θέμα. Άφού κάθε 

ψυχή γεννιέται άθώα, τί γίνεται μέ τό προπατορικό άμάρτημα; 

Φυσικά πρόκειται γιά μιά άλληγορια, άλλά nοιά έρμηνεία δίνει; 

Ύnοστηρίζει τήν άποψη ότι ή έξέλιξις τού άνθρώnου ύnήρξε 

βαθμιαία, κάπως σάν τήν μεταμόρφωση τών θηλαστικών άnό τό 

έσωτερικό τής μητέρας των, τών πουλιών άnό τό αύτό, τών ψα-
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ριών άπό τά αύγά έπίσης. Ό άνθρωπος, ό βασιλεύς τής δημιουρ

γίας, ώνομάσθηκε έτσι έπειδή, περνώντας άπό τήν ζωική φάση, 

έπρόκειτο νά τήν κατανικήση. Ή 'Εδέμ συμβολίζει τό πλαίσιο τής 

άρχικής έξελίξεως. 
Ό άνθρωπος είναι, καθώς είπε ό Πασκάλ, μεταξύ άγγέλου 

καί κτήνους. Άπό τό ένα κατέχει τίς βλέψεις, άπό τό άλλο τίς 

συνήθειες. Ύπό τήν κυριαρχία τών ένστίκτων, δέν ύπάρχει κακό, 

όπως δέν ύπάρχει καί ύπό τήν κυαριαρχία τής νοήσεως. Στήν έν

διάμεση όμως φάση, ή ψυχή τείνει πρός τά ύψηλά, ένώ τό ένστι

κτο σύρει πρός τά χαμηλά. Ό "Απόστολος Παϋλος έχει περιγρά

ψει τήν σύγκρουση τών δύο δυνάμεων έντός μας. «Ού γάρ ό 

θέλω έγώ τοϋτο ποιώ, ούκέτι έγώ κατεργάζομαι αύτό, άλλ' ή οί

κοϋσα έν έμοί άμαρτία» (8:19). 
Ό Ρεϋνώ σχολιάζει: «Τό παιδί πού βυζαίνει, δέν άμαρτάνει μέ 

τό νά τά θέλη όλα δικά του. "Όταν όμως άρχίση νά διακρίνη τό 

δικό «μου» καί τό δικό «σου» τότε γεννάται ή δυνατότης τοϋ κα

κοϋ. Τό κακό γεννήθηκε τήν ήμέρα πού ένας άνθρωπος άρπαξε 

άπό έναν άλλον άνθρωπο τόν καρπό, πού έκείνος είχε κόψει. Μέ 

τέχνη, ύπό τήν μορφή τοϋ άπαγορευμένου καρποϋ, μάς δίδεται ή 

άφήγησις γιά τό πρώτο άμάρτημα. Πάντως ό άνθρωπος δέν πρέ

πει νά παραπονήται πού έγκατέλειψε τήν 'Εδέμ άφοϋ έξήλθε 

άπό τήν άδράνεια τοϋ πρώτου αίώνος διά τής πύλης τής άμαρ

τίας, γιά νά είσέλθη στήν περιοχή τοϋ μόχθου καί τών τρικυμιών. 

Τό καθεστώς τής μονιμότητας θά ήταν κατώτερο τοϋ καθεστώ

τος τής τελειοποιήσεως. "Άς άναγνωρίσουμε λοιπόν τό σφάλμα 

καί σάν τόν "Άγιο Αύγουστίνο άς τό εύλογοϋμε: Εύτυχές σφάλ
μα! «Εϊμεθα όλοι άλληλέγγυοι τοϋ άμαρτήματος τοϋ Άδάμ, διότι 
όλοι τό διεπράξαμε. Στά σκοτάδια τών προηγουμένων ύπάρξεων, 
όλοι μας στήν ώρα μας, ύπήρξαμε ό πρώτος ... » 

"Έχει λοιπόν τήν δόξα της καί τό μεγαλείο της ή γήϊνη ζωή, 
γιατί σημαδεύει τήν πορεία τοϋ άνθρώπου πρός τήν τελειοποίηση 
καί γιατί έξασφαλίζει τήν συνειδητή άνοδο. Ό άνθρωπος -άνα
φέρω πάντοτε τίς άπόψεις τοϋ Ρεϋνώ- δέν είναι άδρανής. Περι
κλείει τήν δημιουργική σπίθα καί μπορεί έλεύθερος ν' άνέλθη, 
νά γίνη καλύτερος. 'Εργάζεται γιά τόν έαυτό του, έργαζόμενος 
γιά τούς άλλους, ένώ άν έμενε άκίνητος σέ άτένιση τοϋ θείου, 
δέν θά άναπαρήγε τό ύπόδειγμά του. Κι' άν καταργείτο ή άρχή 
τής δράσεως, πού δένει τά πλάσματα μεταξύ τους καί τό συνδέει 
μέ τό θεό, θά έσπαγε τοϋ κόσμου ή άρμονία. Δέν τό κατάλαβαν 
αύτό στόν μεσαίωνα, όταν ύnεστήριζαν τό παγερό δόγμα τής 
έσχάτης κρίσεως. "Όλα θά έπαιρναν θέση σταθερή καί άναλ-
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λοίωτη, οί έκλεκτοί γιά πάντα ατόν παράδεισο, οί άμαρτωλοί γιά
πάντα στήν κόλαση. Οί παραπλανημένοι δέν θά μπορούσαν νά
ξαναγυρίσουν ατό φώς καί δέν θά ύπήρχε πλέον ατούς έρχόμε
νους αίώνες καμμιά πρόοδος. Οί έκλεκτοί θά έμεναν στίς βαθμί
δες τού παράξενου αύτού ούρανού, τοποθετημένοι στήν άνάλο
γη μέ τήν άξία τους θέση καί ένδεδυμένοι αίωνίως μέ τά γήινα 
σώματα, ατά όποία θά τούς είχε αίφνιδιάσει ό θάνατος. 

« 'Ω, Χριστέ! -άναφωνεί ό Ρεϋνώ- πόσο μέ τρομάζει ένας 
τέτοιος παράδεισος καί πόσο προτιμώ άκόμη τίς δυστυχίες 
τής ζωής άπό τήν μακάρια άθανασία!. Άπό έναν τέτοιο πα
ράδεισο θά έλειπαν όλες οί προσφιλείς άρετές πού άγαπού
με ατή γή. Χαίρε δύναμις χαρακτήρος, έπιείκια, έλευθερο
φροσύνη, μεγαλοψυχία, εύγνωμοσύνη, ύπομονή, δικαιοσύ
νη, άρετές δημιουργικές πού γεννούν τόσες άλλες ... ». 

Ό Ρεϋνώ δέν ίκανοποιεϊται μέ τήν μοναδική άρετή πού ύπό
σχονται οί θεολόγοι, τήν άρετή τής άτενίσεως τού θεού, ή όποία 
όμως άρετή θά έκανε τήν ψυχή νά δέχεται άπαθώς τά μαρτύρια 
τών κολασμένων καί νά μή μπορή νά τούς βοηθήση. 

'Υποστηρίζοντας ότι τό σώμα δέν είναι παρά μιά σκιά τής 
άστρικής δημιουργίας καί πώς ή άθανασία είναι μιά σκιά τής αίω

νιότητος, δέν ίκανοποιείται άπό τήν ίδέα τής άναστάσεως τής 

σάρκας, γιατί αύτή ίκανοποιεί μόνον τά χονδροειδέστερα τών 

ένστίκτων μας, έκείνα πού μάς κάνουν νά ταυτίζομε τό άτομο μέ 

τήν ϋλη. 

θά τελειώσω μέ μιά άκόμη περικοπή άπό τόν Ρεϋνώ κατά λέ

ξιν, άπό τό τελευταίο κεφάλαιο τοϋ βιβλίου του. 

«·ο θάνατος είναι ή άφετηρία γιά έναν άλλο κόσμο, άλλ' 

άν δέν ήταν τυλιγμένος άπό τήν νύχτα, αύτός ό μεγάλος 

ϋπνος θ' άλλαζε χαρακτήρα καί άντί νά τόν θεωρούμε ή μέρα 

πένθους, θά τόν γιορτάζαμε, γιατί ή άπογύμνωσις άπό τό 

σώμα είναι τό άπαραίτητο διαβατήριο γιά τήν μετανάστευσι. 

Ή ήμέρα τοϋ θανάτου είναι ή λήξις ένός δανείου πού συνά

ψαμε πάνω ατό άστρο πού ζούμε. Πρέπει νά έπιστρέψουμε 

τά ύλικά πού μάς δόθηκαν γιά τήν έκδήλωσί μας. Αύτή είναι 

όλη ή ίστορία τής τελευταίας μας πνοής. 

Γιατί μιά τέτοια ώρα νά τήν κάνουμε μακάβρια; Τί έχομε 

νά φοβηθούμε άν ή συνείδησίς μας είναι ησυχη, άνη ή προ

σμονή μας γιά τήν άθανασία είναι άπόλυτα άσφαλής καί άν ή 

πίστις μας γιά τήν θεία δικαιοσύνη είναι άνέφελη; 
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Φεύγοντας άπ' αύτόν τόν κόσμο, π ρ ο η γ ο ύ μ ε θ α έκεί
νων πού άφήνομε πίσω μας. Έάν δέν εϊμεθα κύριοι τής ώρας 
άναχωρήσεως, εϊμεθα όμως κύριοι τών συνεπειών. Δέν θά φθά
σωμε στό στεφάνωμα τής έξελίξεώς μας, όν δέν μάς άποδοθούν 
όλες οί άναμνήσεις τών περασμένων ύπάρξεων, δεμένες μία 
πρός μία. Ναί, οί θεμελιώδεις συνθήκες τής γήϊνης ζωής, ή φυσι
κή τάξις τής ύδρογείου, ή δραστηριότης τής ψυχής, ή όργάνωσις 
τού σώματος, ή γέννησις, οί άφοσιώσεις, ό θάνατος, όλα συσχε
τίζονται σ' ενα ούράνιο ίδεώδες, πού οί άνθρωποι τό προσεγγί
ζουν συνεχώς, άπό ένσαρκώσεως είς ένσάρκωσιν ... Ένώ, παραλ
λήλως, άπό αίώνος είς αίώνα, τό άνθρώπινο γένος έπί τής γής, 
προσεγγίζεται άμοιβαίως ... ». 

Στίς τελευταίες αύτές λέξεις βλέπομε, στά όμορφα λόγια τού 
Ζάν Ρεϋνώ, ν' άστράφτη τό βασικό ίδεώδες τής θεοσοφίας, τό 
ίδεώδες τής παγκόσμιας άδελφότητος. 

Η θΕΟΣΟΦΙΑ 

+ ΔΙΟΝ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥ ΛΟΥ

Δ/ΝΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗΣ ΒΟΥ ΛΗΣ 

Άπό τά σπουδαιότερα μυσταγωγικά καί φιλοσοφικά συστή
ματα, τά όποία έπιδιώκουν τήν ήθικήν έξύψωσιν καί πνευματικήν 
βελτίωσιν τής άνθρωπότητος εΤναι καί ή Θεοσοφία. 

Αϋτη εΤνια ή σύνθεσις τών ούσιωδών άληθειών τής θρη
σκείας τής 'Επιστήμης καί τής Φιλοσοφίας καί δέν άποτελεί 
'ίδιον κλάδον τής έπιστήμης, άλλά τμήμα τού άποκρυφολογικού 
κλάδου, τού ύποδιαιρουμένου, ώς ή Μπλαβάτσκυ έδίδαξεν, είς 
τήν κυρίως άποκρυφολογίαν καί τήν Θεοσοφίαν. 

Ή πρώτη περιλαμβάνει τήν πράξιν καί ή δευτέρα τήν θεω
ρίαν, άμφότεραι δέ σχηματίζουν γέφυραν, συνδέουσαν τήν 
ερευναν τών συγκεκριμένων γεγονότων πρός τήν τού άυλου αί
τίου. 

Καί οί δύο μελετώσι τά έν τή φύσει φαινόμενα, ή άποκρυφο
λογία, διά νά δείξη είς ήμάς τήν παρελθούσαν, παρούσαν καί 
μέλλουσαν κατάστασιν τών όντων· καί ή θεοσοφία, διά νά μάς 
ώθήση πρός διερεύνησιν τού πνευματικού θεμελίου τού Σύμπα
ντος, τής πηγής, τής τροφοδοτούσης πάσαν ϋπαρξιν, τής δυνά
μεως, έξ ής άπορρρέει καί είς τήν όποίαν έπιστρέφει πάσα όντό
της. Τοιούτον έργον ή θεοσοφία έπιτελούσα, παρεξηγήθη καί 
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έξελήφθη ώς θpησκευτική αϊpεσις, έπελθούσης συγχύσεως τών 
όpίων της πpός τά τής μυστικολογίας, ητις διδάσκει τήν αμεσον 
γνώσιν τής θείας ούσίας καί τήν μυστικήν ενωσιν μετά τού Θεού. 

Ή θεοσοφία δέν είναι θpησκΩτική αϊpεσις, ούδέ δύναται νά 
ταυτισθή πpός τήν θpησκευτικήν τάσιν, τήν πpοτιθεμένην μυστι
κώς νά συνενώση τόν ανθpωπον μετά τού Θεού, τή βοηθείQ τού 
συναισθήματος, τής φαντασίας, τής έκστάσεως καί τής προσευ
χής, άλλά διά τών διδαγμάτων της πpοτίθεται νά άφυπνίση τάς 

λανθανούσας δυνάμεις τού άνθpώπου, αϊτινες άποτελούν τό έν 

έαυτQ οίκούν θείον πνεύμα. Ώς έκ τούτου, ή Θεοσοφία διαφέ

pει ούσιωδώς τής θpησκείας, καίτοι καί οί δύο άσχολούνται μέ 

τήν κοινήν άλήθειαν, έκ τής όποία τά πάντα άποppέουν. 

Διακpίνονται δμως είς τό δτι ή μέν θρησκεία κέκτη1οι τήν 

άλήθειαν ταύτην έξ άποκαλύψεως, ή δέ θεοσοφία προσποpίζε

ται αύτήν διά μεθοδικής ένεpγείας τού νού. 

Πός λοιπόν γενόμενος Θεόσοφος, διατηpεί τήν θρησκείαν 

τήν όποίαν είχε npiv η είσέλθη είς τήν παγκόσμιον άδελφότητα, 

σπουδάζει τάς θpησκευτικάς μυσταγωγικός καί φιλοσοφικός 

παpαδόσεις τών διαφόpων λαών καί ούδέποτε θίγει τά δόγματα, 

τά όποία είναι ή κυpιωτέpα άφοpμ1i τών θpησκευτικών αίpέσεων 

κοί τής δυσαpμονίας, τής διαχωpιζούσης τούς άνθpώπους. 

'Ωσαύτως ή θεοσοφία διακpίνεται τών πεpισσοτέpων φιλο

σοφικών συστημάτων είς τό δτι αύτά μέν όpμώνται άπό τά φαινό

μενα καί έξάγουν συμπεpάσματα σχετικά πpός τόν Θεόν, ένQ ή 

θεοσοφία έκκινεί άπό τό σύνολον τών πεpί Θεού γνώσεων καί 

έπιτυγχάνει τόν σκοπόν της, πpοχωpούσα διά τής πνευματικής 

έπικοινωνίας είς τήν σπουδήν καί τήν έpμηνείαν τών φαινομέ

νων, φιλοσοφεί πεpί τήν πpώτην άpχήν τών όντων καί πpοσπαθεί 

διά παντός μέσου νά καταστήση αύτήν όpατήν καί είς τούς πλέον 

άδαεϊς. 

Ή Θεοσοφία έπίσης διακηpύττει δτι μία είναι ή άλάθητος, ή 

άδιαίpετος, ή άληθής καί καθολική άpχή, τής όποίας έκφάνσεις 

είναι τά όντα. 

Ώς δέ ή λευκή άκτίς είναι σύνθεσις τών έπτά άποχpώσεων 

τού ήλιακού φάσματος, τοιουτοτpόπως καί ή αίωνία αύτή άpχή 

άποτελείται έκ τής συνθέσεως τών πεpί αύτής δοξασιών πάντων 

τών συστημάτων, τά όποία εpχονται καί παpέpχονται, άφίνοντα 

άναλλοίωτον τήν πεpί ής ό λόγος άpχήν. 

Ή θεοσοφία ήτο γνωστή άπό άpχαιοτάτων χpόνων, έκαλείτο 

δμως θεία σοφία η θεία φιλοσοφία. 
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Τάς πρώτος άρχάς τής άρχαίας θεοσοφίας, πρέπει ν' άναζη
τήσωμεν είς τούς άρχαίους 'Έλληνας φιλοσόφους καί δή είς τόν 
Ξενοφάνη, τήν θείον φιλοσοφίαν τού όποίου ήρμήνευσεν ό Σι
μπλίκιος. 

Ό Άλεξανδρινός φιλόσοφος Άριστόβουλος ό καί διδάσκα
λος τού Πτολεμαίου Φύσκωνος καί τού Φίλωνος, θεωρείται κατά 
τινας ό ίδρυτής τής θεοσοφίας τών χρόνων του. 

Τέλος ή "Έλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ είναι ή ίδρύτρια τής 

νέας θεοσοφίας. Αϋτη τQ 1875 διεκήρυξεν ότι δέν ύπάρχει 
ύψηλοτέρα θρησκεία τής άληθείας. 

Ό Ξενοφάνης έδίδαξε τήν ένότητα τού κόσμου καί τού θεού 
καί άπεφήνατο ότι ό θεός είναι είς καί άγέννητος, διότι τό γεν
νητόν είναι φθαρτόν, ένQ ό θεός είναι άφθαρτος, αίώνιος καί 
άναλλοίωτος, είναι κυβερνήτης τών πάντων διά τών σκέψεων 
τού πνεύματός του, είναι εν καί τό πάν τούτέστι είναι ή άρχή τών 
πάντων. Είς τήν άρχήν αύτήν ό περί ου ό λόγος φιλόσοφος άπέ
διδεν μόνον αίσθήσεις, δι' ό έκήρυξε τόν πόλεμον κατά τών θεω
ρούντων τό θείον ώς άνθρωπόμορφον καί άνθρωποπαθές. 

Ό Άριστόβουλος έγραψεν πρός Πτολεμαίον τόν Φιλομή
τορα: « Έξηγήσεις ή έρμηνείας τών ίερών νόμων ήτοι τής Πεντα
τεύχου». Είς τό έργον τούτο ύπεστήριξεν ότι ή πηγή τής άρχαίας 
Σοφίας είναι ή Πεντάτευχος. Έξ αύτής ένεπνεύσθησαν ό 'Όμη
ρος, ό 'Ησίοδος, ό Μουσαίος καί ό 'Ορφεύς. "Ίνα δέ ό φιλόσοφος 
ουτος καταστήση εύσπρόδεκτον είς τήν έλληνικήν νοοτροπίαν, 
τήν βρίθουσαν άνθρωπομορφισμών Πεντάτευχον, έφήρμοσε τήν 
άλληγορικήν έρμηνείαν, διδάξας μεταξύ τών άλλων καί τά έξής: 

«'Εκ τής σοφίας, διεκήρυξεν ό Άριστόβουλος, τό Φώς έστίν. 
Δι' ό καί τινες είρήκασι. .. λαμπτήρας αύτήν είς τήν έπίγνωσιν τών 

όντων, έχειν τάξιν. Άκολουθούντες γάρ αύτή συνεχώς άτάραχοι 
(άπαθείς), καταστήσονται δι' όλου τού βίου». 

'Ιουστίνος ό μάρτυς, άναγράφει ώς μίαν τών κυριοτέρων δι
δασκαλιών τού · Αριστοβούλου τό «διακρατείσθαι θείς� δυνάμει τά 
πάντα καί γεννητά ύπάρχειν καί έπί πάντων είναι τόν θεόν» όσης 
είναι «κόσμοιο τυπωτής», «αύτού δι' ύπό πάντα τελείται έν δ' αύ
τοίς αύτός περινίσσεται κ.λπ.». 

Τέλος ή Μπλαβάτσκυ άπεφήνατο ότι ή γνώσις τής θείας Σο
φίας είναι ή θεοσοφία. Πρός άπόκτησιν δέ τούτης, πρέπει νά 
σπουδάσωμεν τούς μεγάλους νόμους τής Φύσεως, τούς ίδρυμέ
νους ύπό τού θεού πρός κανονισμόν τού προορισμού τού Σύ
μπαντος καί τού άνθρώπου. 
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Τό αύτό όμως μελετοϋν καί τά μυστήρια, έξ ών ώς φαίνεται, 
προήλθεν καί ή θεοσοφία, ητις ίδρύθη, διά νά διαδοθοϋν είς εύ
ρύτερον κύκλον αί μυσταγωγικαί διδασκαλίαι. Δι' ό καί δύο θεο
σοφικά ρεύματα ύπάρχουν: τό Άνατολικόν, τό όποίον έχει τήν 
άρχήν του είς τά έλληνικά καί ίνδικά μυστήρια καί τό Δυτικόν η 
Ροδοσταυρικόν, τό γεννηθέν έκ τών νεωτέρων μυστηρίων. 

Ό όρος θεοσοφία άποδίδεται είς τόν Πότ Άμούν, ζήσαντα 
κατά τούς πρώτους χρόνους τών Πτολεμαίων. Παράγεται δέ έκ 
τοϋ έλληνικοϋ θεία Σοφία καί έχρησιμοποιήθη τό πρώτον ύπό 
τοϋ Άμμωνίου Σακκά τοϋ θεοδιδάκτου πρός έκφρασιν τών 

γνώσεων τής τότε γνωστής έπιστήμης. 

Ό Σακκάς έδίδασκεν ότι όλα τά φιλοσοφικά καί μυσταγωγικά 
συστήματα, διατελοϋν έν άρμονίQ πρός άλληλα καί ότι πασών 
τών δοξασιών κοινή εΤναι ή πηγή, προσεπάθει δέ παντί σθένει νά 

άρη τάς ύπαρχούσας μεταξύ τών φιλοσόφων διαφοράς καί νά 

συμβιβάση τάς διϊσταμένας γνώσεις. 

Τόν Άμμώνιον είς τάς θεοσοφικάς του δοξασίας ήκολούθη

σαν καί οί λοιποί τής Άλεξανδρινής σχολής φιλόσοφοι, οί έκλε

κτικοί, οί νεοπλατωνικοί, οί γνωστικοί, οϊτινες διεκήρυξαν τήν 

άρχήν τής αίωνιότητος καί ότι τό μέγα μυστικόν τής δημιουργίας 
έγκειται είς τήν θείαν σοφίαν. 

Τά διδάγματα τής Άλεξανδρινής σχολής, ήκολούθησαν πλεί

στοι όσοι φιλόσοφοι, οί όποίοι περιέλαβαν είς τά συστήματά των 

ούκ όλίγας θεοσοφικάς δοξασίας. Τούτων κατά πρώτον άναφέ

ρομεν τούς Έγελον καί Σπινόζαν, οϊτινες έδίδαξαν ότι ό κόσμος 

εΤναι προϊόν έξελίξεως τής θείας φύσεως. 

Κατ' αύτούς, ό θεός είναι ή άρχή τής ένότητος, ή συνδέουσα 

όλα τά όντα, ή πηγή πάσης ύπάρξεως. 
Έπί τά ίχνη τών δύο αύτών φιλοσόφων έβάδισαν έτεροι δύο: 

ό Έκχαρτ καί ό Μπαίμε. 

Ό πρώτος ύπέλαβε τόν θεόν, ώς τήν ούσίαν τής δυναμικότη

τος όλων τών πραγμάτων καί έδίδαξεν ότι πάντα τά όντα τείνουν 

νά έξομοιωθοϋν πρός τήν ούσίαν αύτήν, διότι ό θεός ύπάρχει 
έντός τών έμψύχων καί άψύχων ύπάρξεων. 

Έάν ό θεός δέν ύπήρχεν έντός όλων τών πραγμάτων, ή Φύ

σις θά έστερείτο δράσεως καί έπιθυμίας. 

«"Εάν έντός τοϋ ποτοϋ δέν ύπήρχεν ό θεός, ό άνθρωπος δέν 

θά ώρέγετο αύτοϋ, όσην δίψαν καί άν ύποτεθή ότι ήσθάνετο. 

Ό άνθρωπος γεννάται έν 14> θε4) καί ό θεός γεννάται έν 14> 
άνθρώπφ. 
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Ή φύσις τοϋ πατρός είναι τό νά γεννq. τόν υίόν, τοϋ δέ υίοϋ τό 
νά γεννάται καί νά γεννώμαι έγώ έν αύτώ. Τοϋ δέ πνεύματος τό 
νά φλέγωμαι έν αύτQ καί νά μεταβάλλωμαι είς καθαρόν άγάπην». 

Έν ένί λόγ� ό .. Εκχαρτ έπίστευσεν ότι έν τη ούσίςι, τήν όποίαν 
άπεκάλει Θεόν, ύπάρχουν τρία πρόσωπα, νοούμενα ώς στάδια 
μιάς καί τής αύτής ύπάρξεως. 

Ή αίωνία γενεά τοϋ υίοϋ, ίσοδυναμεί μέ τήν αίωνίαν δημιουρ
γίαν τοϋ κόσμου. Αί αίσθήσεις καί τά φαινόμενα δέν δύνανται νά 
νοηθοϋν άνεξάρτητα τοϋ Θεοϋ, διότι άνευ αύτοϋ δέν ύφίσανται 
τά πράγματα· ύπάρχουν μόνον διά τής παρουσίας τοϋ Θεοϋ έν 
αύτοίς καί ό σκοπός τής δημιουργίας, όπως καί ή άρχή της είναι 
ή άνάπαυσις τής Θεότητας. 

Ή ψυχή τοϋ άνθρώπου, ητις, ώς μικρόκοσμος περιλαμβάνει 
τήν φύσιν τών πραγμάτων, προσπαθεί διά τής άπαρνήσεως τοϋ 
έαυτοϋ της ιϊ αύτομηδενίσεως νά έπιτύχη τήν άνέκφραστον ενω
σιν πρός τήν Θεότητα, ή όποία, ώς άβυσσος, παρά τώ Μπαίμε έμ
φανίζεται. Ή άβυσσος αϋτη είναι τό αίώνιο μηδέν, ή άϋλος ήσυ
χία. Αϋτη είναι ή αίωνία φύσις, τό μέγα μυστήριον, όπερ είναι, 
όπως ή όργή είς τήν άγάπην, τό σκότος είς τό φώς καί γενικώς 
τό άρνητικόν είς τό θετικόν. 

Κατά τόν Μπαίμε, πάντα τά όντα είναι άγαθά, άμα καί κακά, 
ώς δέ τό άγαθόν, οϋτω καί τό κακόν, προέρχεται έκ τοϋ Θεοϋ, 
διότι έν άρχή τό πάν έμφανίζεται έν τη άντιθέσει του καί κατά 
συνέπειαν ό Θεός θά εμενεν άγνωστος, άν δέν ύπήρχεν έν αύτώ 
ή άντίθεσις δηλ. τό κακόν. 

Ό Μπαίμε είς τήν άβυσσόν του είδεν έκδηλουμένην τήν αίω
νίαν βούλησιν είς έπτά δυνάμεις, διηρημένος είς δύο τρίγωνα, 
τών όποίων τό κατώτερον περιλαμβάνει τήν ελξιν, ώθησιν καί 
ένέργειαν, τό δέ άνώτερον τό φώς, τόν ήχον καί τήν όντότητα. 
Περαιτέρω ό αύτός φιλόσοφος, άναπτύσσει ώς έξης τό Θεοσο
φικόν του σύστημα: 

«·Ως τό πνεϋμα τοϋ άνθρώπου, γράφει, κυριαρχεί τοϋ όλου 
σώματος καί έκπληροί τόν όλον άνθρωπον, οϋτω πληροί καί τό 
άγιον πνεϋμα όλόκληρον τήν φύσιν. Είναι ή καρδία τής φύσεως 
καί έκφαίνεται είς όλας τάς καλός ίδιότητας τών όντων. Οί άν
θρωποι έδημιουργήθησαν έκ τής φύσεως τών άστέρων καί τών 
στοιχείων, ό δέ δημιουργός Θεός κυριαρχεί έν πάσιν ώς ό χυμός 
δι' όλοκλήρου τοϋ δένδρου. Καθώς τά άνθη ϊστανται όλα έπί τής 

γης καί αϋξουσι τό εν παρά τό άλλο καί ούδέν έξ αύτών δάκνει 
τό άλλο, χάριν τοϋ χρώματος ιϊ άρώματος, άλλ' άφίνουν τήν γην 
καί τόν ηλιον, τήν βροχην καί τόν άνεμον, τήν θερμότητα καί τό 
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ψϋχος νά κάμνουν ό,τι θέλουν μαζύ των. αϋξοντα έκαστον κατά 
τήν ίδίαν των φύσιν, τοϋτο άκριβώς συμβαίνει καί μέ τά τέκνα τοΟ 
Θεοϋ». 

Έκ τών Έλλήνων φιλοσόφων δύο άξίζει νά μνημονευθούν. 
Θεόφιλος ό Καϊρης καί Βράϊλας Άρμένης. Ό πρώτος δύναται νά 

θεωρηθή ώς ό ίδρυτής τής νεωτέρας θεοσοφίας, διότι έν Άγ

γλίςι εύρισκόμενος πολύ nρό τής Μnλαβάτσκυ συνέστησε τό 

1833 τόν έν ΛονδίνCιJ ""Ελληνικόν σύλλογον τής Θεοσοφίας» έν 

συνεργασίςι μετά τών έκεί έγκατεστημένων όμογενών Γεωργίου 
καί Λασκάρεως Λασκαρίδου καί τοϋ Κασσαβέτη. 

Ό Καϊρης τήν Θεοσοφίαν άnεκάλει καί Θεοσέβειαν, ύnεδή

λου δέ δι' αύτής τήν έnιστήμην τής φύσεως. ή όnοία άnορρέει έκ 

τοϋ Θεοϋ. Ό Θεός κατά τάς φιλοσοφικός θεωρίας αύτοΟ, ητο τό 

ύnέρτατον όν, τό nανταχοϋ παρόν καί διέnον τάς δυνάμεις τοϋ 

Σύμπαντος, όπερ άnοκαλύnτεται είς πάντα λογικόν άνθρωnον, 

έnιχειροϋντα νά έρευνήση τά καθ' έαυτόν. 

"Όταν ό άνθρωπος γνωρίση τί αύτός ό ϊδιος είναι, τότε θά δυ

νηθή νά εϋρη τούς νόμους, τά στοιχεία καί τάς δυνάμεις, αϊτινες 
διέπουν τόν κόσμον. 

Θεός λοιπόν, Κόσμος καί ·Άνθρωπος, εΤναι αί τρείς λέξεις είς 

τάς όnοίας συνοψίζεται ή διδασκαλία τοϋ Καϊρη, ή άσχολουμένη 

περί τήν έρευναν τής άληθείας έnί τή βάσει της περί τό κρίνειν 

καί διανοείσθαι έλευθερίας, ην ό ίδρυτής της Θεοσεβείας, έθε

ώρει σύμφυτον nρός τήν φύσιν τοϋ άνθρώnου. Τέλος ή θεοσέ
βεια άρνείται πόσον ύnερφυσικήν άnοκάλυψιν έnί τής φυσικής 

άnοκαλύψεως καί τοϋ όρθοϋ λόγου. 

Ε"ίκοσι περίπου έτη μετά τόν Καϊρην, άνεφάνη ό Βράϊλας Άρ

μένης, όστις τήν θεοσοφίαν έθεώρησεν ώς άnαραίτητον κλάδον 

τής φιλοσοφίας. 

Κατά τόν Βράϊλαν Θεοσοφία είναι ή διά τών νοητικών δυνά

μεων μελέτη τής θείας φύσεως. Ούδέν δέ μέρος τής φιλοσο
φίας είναι πλήρες άνευ θεοσοφίας. Ή έννοια τοϋ άnείρου εΤναι ή 

ύψίστη, είς ην φθάνει ό άνθρωπος διά της ψυχολογίας, λογικής, 

αίσθητικής κ.λn. 
Ό άνθρωπος άδυνατεί μέν διά τήν nεnερασμένην αύτοϋ φύ

σιν νά φθάση τελείως τήν άnόλυτον άλήθειαν, δύναται όμως, 

διαδοχική τινι καί βαθμιαίςι έnιδόσει, νά έnιτύχη σχετικής αύτοϋ 
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καταλήψεως, είς τήν όποίαν άγει ή όρθή χρήσις τής παρατηρή
σεως. Αϋτ άπαλλάσσει τόν άνθρωπον έκ τής άπάτης τών αίσθή
σεων καί τή βοηθείc;� τού νου προσποιεί τήν πραγμάτωσιν τής τε 
ήθικής καί ύλικής δυνατής τελειώσεως. 

Ή έννοια τού όντος κατ' αύτόν είναι πρώτη, άπλουστάτη, γε
νικωτάτη, άναγκαία καί έμφυτος, περιλαμβάνει δέ πέντε στοι
χεία, τά όποία καί συμβεβηκότα ό φιλόσοφος αποκαλεί. 

Ή συνένωσις τών στοιχείων τούτων άποτελεί τήν άρμονίαν, 
τής όποίας συνέπεια είναι τής τάξεως τού παντός. 

Ό Βράϊλας διακρίνει είς τό Σύμπαν τρείς διακεκριμένος ύπο
στάσεις: τό Έγώ, τούτέστι τόν άνθρωπον, τόν κόσμον καί τόν 
Θεόν. 

Είκοσαετίαν περίπου μετά τόν Βράϊλαν, άνεφάνη ή Μπλαβά
τσκυ. Αϋτη περισυνέλεξε τά διδάγματα τής Θεοσοφίας, όπως τά 
ευρεν καί τά έφερεν είς τήν ύποφέρουσαν άνθρωπότητα, έλπί
ζουσα ότι οϋτω συντελεί είς τό νά έλαττώση τήν δυστυχίαν τού 
κόσμου. Ούδέποτε έκαυχήθη ότι αύτή έπενόησε τά διδάγματα 
τής θεοσοφίας, τά όποία είναι τόσον παλαιά, όσον καί ό κόσμος, 
άλλ' αύτή άνέσυρε τόν πέπλον δι' ήμάς καί μάς παρουσίασε τό 
εύρύ, ύψηλόν καί αίώνιον μέλλον. Αύτή μάς ύπέδειξε τήν άτρα
πόν, τήν όποίαν πρέπει νά άκολουθήσωμεν, διδάξασα ότι ό άν
θρωπος είναι μικρογραφία τής Θεότητας καί μόνον διά τής 
γνώσεως τής αύτού ύποστάσεως δύναται πνευματικώς ν' άνα
γεννηθή. 

Γνωρισθείσα έν Nέc;i Ύόρκη μετά τού συνταγματάρχου "Όλ
κοττ συνέστησε τήν 17ην Νοεμβρίου 1875 τήν πρώτην θεοσοφι
κήν έταιρίαν, τής όποίας βραδύτερον τήν έδραν μετέφερεν έκ 
Νέας Ύόρκης είς τάς Ίνδίας. Τής έταιρίας αύτής τριπλούς ήτο ό 
σκοπός: 

1.- Σχηματισμός πυρηνος παγκοσμίου άδελφότητος άνευ δια
κρίσεως φυλής, πίστεως, τάξεως, γένους, χρώματος κ.λπ. 

11,- Ένθάρρυνσις τής συγκριτικής μελέτης τών θρησκευτι
κών, φιλοσοφικών καί μυσταγωγικών συστημάτων. 

111.- Μελέτη τών άνερμηνεύτων νόμων τής φύσεως καί άφύ
πνισις τών λανθανουσών δυνάμεων τού άνθρώπου. 

Ό πρώτος σκοπός προϋποθέτει άναγκαίαν άλληλεξάρτησιν 
τών όντων άπό τής άρχικής μονάδος. 

Ό δεύτερος σκοπός προτίθεται νά μάς ώθήση πρός εϋρεσιν 
τών κοινών στοιχείων όλων τών συστημάτων καί διδάσκει ήμάς 
ότι τά μεγάλα συστήματα τού κόσμου προήλθαν άπό τήν αύτήν 



1991 Η ΘΕΟΣΟΦΙΑ 213 

πηγήν, τής όποίας έκδηλώεις είναι αί θρησκείαι, τά μυστήρια καί 

αί φιλοσοφικοί παραδόσεις έκάστου έθνους. 

Ό τρίτος σκοπός μός δεικνύειbτι μελετώντες τό έν ήμίν οί

κούν πνεύμα διά τής μεθόδου τής έκ τών γνωστών πρός τά 

άγνωστα, δυνάμεθα νά γνωρίσωμεν τά άόρατα διά τών έν τώ κό

σμ4> όρατών. 

"Ίνα δέ καταστή δυνατόν τούτο, ό άνθρωπος όφείλει νά μυηθή 

είς τούς νόμους τής φύσεως, τούς διδάσκοντας bτι τό άόρατον 

άρχέτυπον εϋρηται έν αύτή τή φύσει, τής όποίας τά μυστήρια 

άποκαλύπονται μόνον είς έκείνον, bστις δύναται νά έξεύρη τήν 

λύσιν τών άκολούθων προβλημάτων: 

Ποίος είναι ό άνθρωπος, ό κόσμος καί ό Θεός. 

Τίνες σχέσεις καί νόμοι διέπουσι τούς τρείς. 

Πόθεν, πώς καί διατί έγένοντο καί ποίον τό μέλλον αύτών. 

Κατά τήν Θεοσοφίαν, ό άνθρωπος είναι όφθαρτον όν θείας 

καταγωγής, δεκτικόν άπείρου τελειοποιήσεως. 

Είναι προϊόν όντος διανύσαντος τόν όρυκτόν, φυτικόν καί 

ζωικόν βίον καί έξελιχθέντος είς όνθρωπον. 

Μέλλει δέ νά προαχθή είς άνώτερον πεδίον καί έκεί νά δια

νύση έκ νέου τά περί ών ό λόγος στάδια, λόγ4> τής άνεξαντλήτου 

δημιουργικότητας, τής εύρισκομένης έν λανθανούση καταστά

σει καί άναμενούσης άνάπτυξιν καί χρησιμοποίησιν έν τώ έργω 

τής κοσμικής έξελίξεως. 

·Ίνα όμως τούτο έπιτευχθή, όφείλει ή άνθρωπότης νά κατα

νοήση τήν παντοδυναμίαν τής άγάπης, ή όποία πρέπει νά συν

δέει όλα τά όντα, διότι αύτή είναι ή συντελούσα πρός τελειοποί

ησίν των. 

Ό άνθρωπος κατά τήν θεοσοφίαν, άποτελείται έκ τριών στοι

χείων, έκ τού φθαρτού σώματος, τής άφθάρτου ψυχής καί τού 

πνεύματος. 

Τό σώμα σύγκειται έκ τριών φθαρτών περιβλημάτων. 

1.- Τού όρατού η ύλικού φυσικού σώματος. 

11.- Τού αίθερίου η άστρ1κού σώματος, τό όποίον ύφίσταται 

πρό τής γεννήσεως τού όρατού καί άποθνήσκει μετά τόν θάνα

τόν του. 

Τούτο είναι έλαστικόν, αύξομειούται κατά τάς περιστάσεις 

καί άφίνει ένίοτε άπομακρυνόμενον τό σώμα έν ληθάργ4>. 

Τό τρίτον στοιχείον, τό νοητόν είναι διάχυτον είς τήν φύσιν 

καί χρησιμεύει ώς έστία διοχετεύσεως τής ζωτικότητας είς τό 

αίθέριον σώμα. 
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Ή ψυχή ε1ναι άφθαρτος, σύγκειται δέ καί αύτή έκ τριών στοι
χείων τής κυρίας ψυχής, καί δύο περιβλημάτων ένός έσωτερι
κού καί ένός έξωτερικοΟ. Καί ή μέν κυρίως ψυχή άποτελεί τό 
έγώ τού άνθρώπου, τήν άτομικότητά του, χάρις είς τήν όποίαν 
διαχωρίζεται ό άνθρωπος είς ζωώδη καί πεπολιτισμένον. 

Τό έσω πρόβλημα ε1ναι ή έστία ίδιοτήτων τού άνθρώπου καί 
τό έξω ή έστία τών ένστίκτων, τών όρέξεων καί τών έπιθυμιών. 

Τό πνεύμα ε1ναι τό συνδέον τόν άνθρωπον πρός πάσαν άλλην 
ϋπαρξιν. Ε1ναι δέ άφθαρτον, άδιαίρετον καί ένιαίον. 

Ώς ό άνθρωπος, οϋτω καί ό κόσμος ύποδιαιρείται είς έπτά 
πεδία, τά όποία ε1ναι ·άvτίστοιχα πρός τήν έπταπλήν φύσιν τού 
άνθρώπου. Οϋτω έχομεν τό φυσικόν πεδίον άντιστοιχούν πρός 
τό όρατόν σώμα, τήν καμαλόκα, πρός τήν πνοήν τής ζωής, τό 
νοητικόν άντιστοιχούν πρός τήν κυρίως ψυχήν, τό δεβαχάν άντι
στοιχούν πρός τό έξω περίβλημα τόν θυμάνθρωπον, τό ένορατι
κόν η Βουδδικόν άντιστοιχούν πρός τό έσω περίβλημα, τόν θε
άνθρωπον καί τό νιρβανικόν η πνευματικόν πρός τό πνεύμα. 

Τών κόσμων τούτων ύπερέχει ό τού λόγου, bστις περικλείει 
έν εαυτQ τό πάν καί μάς διδάσκει ότι τό Σύμπαν διέπεται ύπό νό
μων αίωνίων καί άναλλοιώτων. Οί νόμοι ουτοι μάς δεικνύουν τάς 
σχέσεις τού άπείρου καί πεπερασμένου καί συνοψίζονται είς 
τρείς κυρίως. 

Τόν νόμον τής άνελίξεως, τόν τής μετενσαρκώσεως καί τόν 
τού αίτιατού. 



1991 215 

ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΕΙΝΑΙ. .. 

Τού ΠΑΝ. Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

« "Εχει ή ψυχή λόγον δς έαυτόv αϋξει" (ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ) 

1 .- Κάτι πού νά παράγει τόν έαυτό του καί νά τόν πολλαπλασιά
ζει. 

2.- Κάτι στό όnοϊο νά δώσουμε μιά κυκλική κίνηση, γιά νά έnα
νέρχεται έκεϊ άnό onou ξεκίνησε, διαρκώς φωτιζόμενο καί 

μεταμορφωνόμενο. 
3.- Μιά κίνηση μέσα στό άστρικό έnιταχύνεται, φωτίζεται καί 

μεταμορφώνεται. Κατόπιν τούτου πρέπει νά δημιουργούμε 
κάτι μέσα στό άστρικό πεδίο, γιά νά πολλαπλασιάζεται καί 

ένδυναμώνεται, μέ τό πέρασμα τού χρόνου, αυτοματα, σέ 
μιά μεταμόρφωση, όχι μόνο ποσοτική, άλλά καί ποιοτική, 

φωτοβόλο. 
4.- Ή προσθήκη, στό άστpικό πεδίο, είναι πολλαπλασιασμός καί 

ή ϋψωση τού πολλαπλασιασμού, στό πνευματικό πεδίο, είναι 
γεωμετρική πρόοδος (2, 4, 16, 256, 65336 κ.ο.κ.) πού παρά
γει άνάλογες δονήσεις άκτινοβόλες μέ άνάλογα πνευματικά 
άnοτελέσματα. 
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'Από τήν έορτή τοϋ Λευκοϋ Λωτοϋ στήν 

Θεοσ. 'Εταιρεία 

1991 

8 ΜαϊΌυ 1991 

ΧΡ. ΚΑΜΑΡΩΤΑΚΗΣ 

Άδελφέ Πρ/δρε, Άδελφοί μου. 

Άπόψε όπως κcιθε χρόνο έορτάζουμε σεμνά καί ταπεινά τήν 

έπέτειο τού Λευκού Λωτού πού έχει καθιερωθεί είς μνήμην τής 

άλησμόνητης άδελφής μας Ε.Π. Μπλαβάτσκυ. ·Ήδη συνεπληρώ

θη άκριβώς ένας όλόκληρος αίώνας άπό τήν ή μέρα έκείνη πού ή 

άείμνηστος άδελφή μας έγκατέλειψε τόν γήϊινο κόσμον. Ψυχή 

ώριμη καί καλλιεργημένη ή έκλεκτή άδελφή μας, άσχολήθη μέ 

ζήλον άπό νεαρός ήλικίας στήν έρευνα τής άληθείας καί άφιέ

ρωσε τή ζωή της πρός τόν σκοπό αύτόν. 

Τό άμεσο ένδιαφέρον της περιεστράφη πρός τίς άπόκρυφες 

έπιστήμες, διότι σ' αυτές βρήκε τίς σωστές άπαντήσεις στά έρω

τήματα πού τήν άπασχολούσαν. Οί άντιλήψεις πού διεμόρφωσε 

άπό τήν έρευνα τού άοράτου κόσμου, όπως ηταν φυσικό τήν 

έφεραν άντιμέτωπη μέ τούς ύλιστές τής έποχής της, τίς θεωρίες 

τών όποίων κατέριψε άποδείξας διά σοβαρών πειραμάτων, ότι 

έκτός τού φυσικού κόσμου ύπάρχουν παράλληλα καί άλλοι λε

πτότεροι κόσμοι έντός τών όποίων ύπάρχουν καί ζούν όϋλες 

όντότητες. Οί κόσμοι όμως αυτοί πού ησαν οίκείοι καί γνώριμοι 

είς αύτήν, διά τό πλήθος τών άνθρώπων ήσαν άγνωστοι. Διατί ή 

έμβέλεια τών κοινών αίσθητηρίων καί τού νού δέν έπεκτείνεται 

πρός αυτούς. 

Άπ' ότι είναι γνωστόν ή Ε.Π. Μπλαβάτσκυ έγεννήθη στό Έκα

τερινοσλάβ τής Ρωσσίας τό 1831 καί άπεβίωσε είς Λονδίνο στίς 

8 ΜαϊΌυ 1891 σέ ήλικία 60 έτών. Τό 1848 σέ ήλικία μόλις 17 

έτών παντρεύτηκε τόν 70χρονο Στρατηγό Μπλαβάτσκυ. Ό γά

μος όμως αυτός διελύθη άμέσως, διότι ή Μπλαβάτσκυ φύση 

έλεύθερη καί άνεξάρτητη δέν μπορούσε ν' άνεχθεί μιά τέτοια 

παράλογη σχέση. "Έτσι έγκατέλειψε ένα βράδυ τόν σύζυγό της 

καί έφυγε άπό τήν πατρίδα της. Καθοδηγούμενη άπό μιά έσωτε

ρική φωνή ταξίδευσε σ' όλο τόν κόσμο σπουδάζων καί μελετών 

τήν ζωήν καί τίς παραδόσεις τών λαών. Ή 'Ινδία καί τό Θιβέτ 

ήσαν οί χώρες έκείνες πού περισσότερο άγάπησε, διότι σ' αυτές 

βρήκε τά στοιχεία πού συνθέτουν τό πραγματικό νόημα τής 

θρησκείας, τής Φιλοσοφίας, καί τού Μυστικισμού πού διεμόρ

φωσαν καί όλοκλήρωσαν τό ίδεολογικό της πιστεύω τό όποίο 
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έπαιξε άnοφασιστικό ρόλο στήν μετέπειτα ζωή της. Σ' αύτές τίς 
χώρες συνήντησε τούς Μύστες καί διδασκάλους πού τήν δίδα
ξαν καί ποδηγέτησαν στήν θείον γνώσιν η Θεία Σοφία. Τό 187 4 
μ' έντολή τών άοράτων όδηγών της ήλθε στήν 'Αμερική, στό 
Βέρμοντ καί έnεσκέφθη τό κτήμα τών άδελφών 'Έντυ όπου 
έλάμβαναν χώρα περίεργα ψυχικά φαινόμενα, τά όnοϊα είχαν 
προκαλέσει δυνατή αϊσθηση στήν κοινή γνώμην. 'Εκεί θεία τή 
μοίρςι συναντήθη μέ τόν έν άnοστρατείςι Συντ/χην 'Όλκοτ άντα
nοκριτήν τής έφημερίδος 'Ήλιος. Αύτή ή συνάντηση πού δέν 
ήταν τυχαία, άλλά προκαθορισμένη άnό τούς Διδασκάλους τής 
Σοφίας έπαιξε άnοφασιστικό ρόλο στήν μελλοντική τους συνερ
γασία πάνω στά θέματα τών ψυχικών έρευνών. Τό πλήρωμα τού 
χρόνου είχε φθάσει ... ή Ε.Π. Μnλαβάτσκυ μαζί μέ τόν 'Όλκοττ 
καί μερικούς όλλους πιστούς 'ίδρυσαν ηiν 17ην Νοεμβρίου 1875 
είς Νέον Ύόρκην τήν Θεοσοφικήν 'Εταιρεία. "Ε:.νας άnό τούς 
τρείς σκοπούς πού έθεσαν οί ίδρυτές στό καταστατικό τής 'Εται
ρείας ήταν « Ή έρευνα τών άνερμηνεύτων νόμων τής φύσεως καί 
τών λανθανουσών δυνάμεων τού άνθρώnου». 

Στήν έnέτειο αύτή θ' άσχοληθώ δι' όλίγων μέ τόν σκοπό αύτό 
πού σχετίζεται όμεσα μέ τό έnίκαιρο θέμα τών άnοκρύφων έnι
στημών, τό όnοίο ήταν προσφιλές στήν Ε.Π. Μnλαβάτσκυ. 

Θά πρέπει όμως νά πούμε καί νά τονίσουμε nρός όρσιν πά
σης παρεξηγήσεως ότι τi Θεοσοφική 'Εταιρεία δέν είναι άnλώς 
μιά σχολή άnοκρυφισμού καί μαγείας, άλλά κατά κύριον λόγον 
ένα σύστημα έσωτερικής γνώσεως καί ήθικής έξασκήσεως. Δι' 
αύτό όλλωστε καί προέχει ή δημιουργία nυρήνος παγκοσμίου 
άδελφότητος χωρίς διάκριση φυλής, πίστεως, φύλου, τάξεως η 
χρώματος, καί ή συγκριτική έρευνα τών θρησκειών καί τής Φι
λοσοφίας πού έπεται ή έρευνα τών άnοκρύφων δυνάμεων τής 
φύσεως καί τού άνθρώnου. 

Ή Ε.Π. Μnλαβάτσκυ παρ' όλο τό ένδιαφέρον της nρός τόν 
άnοκρυφισμό, διατηρούσε έντούτοις πολλές έnιφυλάξεις, διότι 
έγνώριζε έξ' ίδίων τήν θετική καί άρνητική του πλευρά. 

'Ήδη άnό τό 1871 όταν πήγε στό Κάιρο, έκεί διά πρώτην φο
ράν έθεσε τίς βάσεις μιάς 'Εταιρείας πού είχε ώς άντικειμενικό 
σκοπό τήν έρευνα τού Πνευματισμού διά νά άnοκαλύψει όπως 
είπε τίς άnάτες του, τίς όnοίες έγνώριζε έκ πείρας καί διά νά 
θέση τά διάφορα φαινόμενα σέ καθαρώς έnιστημονική βάση. 
'Αργότερα στό κλειδί τής Θεοσοφίας έγραψε τά έξης. «Θέλω νά 
μέ καταλάβετε. Δέν είμαι ένάντια στόν πραγματικό Πνευματισμό, 
άλλά στό σύγχρονο ρεύμα πού πήρε αύτό τό όνομα στήν έτσι 
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όνομαζομένη φιλοσοφία πού έφευρέθηκε διά νά έξηγήση αύτά 
τά φαινόμενα». Καί προσθέτει. «'Η θεοσοφία είναι ό γνήσιος 
Πνευματισμός. Ή σύγχρονος κίνηση μέ τόν τίτλο Πνευματισμός 
δέν είναι παρά ύπερβατικός ύλισμός». 

Είναι άλήθεια ότι ή Μπλαβάτσκυ έγαλουχίσθη άρχικώς στήν 
φιλοσοφία τού Πνευματισμού άλλά δέν στάθηκε σ' αύτόν. Προ
χώρησε θαρετά σέ άλλα πεδία γνώσεως καί άξιώθη νά προσεγγί
ση τά θεία όντα τούς Διδασκάλους τής Σοφίας μετά τών όποίων 
είχε όμεσον έπαφή καί συνεργασία. Άπ' αύτούς ένεπνεύσθη καί 
όραματίσθη τήν θεία Άλήθεια πού πλημμύρισε τήν ψυχήν καί τό 
πνεύμα της. Τήν άλήθεια αύτή κατόπιν έντολής τών Διδασκάλων 
της μετέδωσε πρός όλο τόν κόσμον καί άποκάλυψε είς τούς 
πολλούς ό,τι ήταν προορισμένο διά τούς όλίγους. Ή μετέπειτα 
Πρ/δρος της θεοσοφικής Έταιρείας "Άννι Μπέζαντ τότε μαθή
τριά της έλεγε, ότι «ή Ε.Π. Μπλαβάτσκυ μέ τίς ίκανότητες πού 
είχε άπέδειξε τήν ϋπαρξη πνευματικού κόσμου. ένός κόμου πού 
ή έπιστήμη δέν μπόρεσε άκόμη ν' άνασύρει τό μαγικό πέπλο 
του». "Ένας βιογράφος της μεταξύ άλλων έγραψε. « Ή γυναίκα 
αύτή ηταν ένας Γλάδστων στήν εύφράδεια καί ένας θηλυκός Κα
λιόστρο στήν Μαγείαν». Μερικοί είπαν ότι ή γέννησί της άναμέ
νετο διατί τό είχαν άναγγείλει προφήτές άπό τήν μακρινή Άνα
τολή .. Τά όσα κατά καιρούς είπε καί έγραψε σέ περιοδικά καί βι
βλία 1 δέν ησαν άπλές θεωρίες καί διανοητικά συμπεράσματα, 
άλλά προϊόν μεταφυσικής έμπειρίας. Διά ν' άποκτήσουμε καί 
μείς τήν έμπειρία αύτή έργον δύσκολο καί μακρόπνοο κατ' άνά
γκη θά πρέπει κάποτε νά στρέψουμε τήν μελέτη καί έρευνά μας 
πρός τίς άπόκρυφες έπιστήμες, οί όποίες όμως ας μή ξεχνούμε 
ύποκρύπτουν κινδύνους πού δέν μπορούμε άμύητοι όντες ν' 
άποφύγουμε. Δι' αύτών τών έπιστημών άνάλογα τής κλήσεως ιϊ 
τής άκτίνος πού άνήκουμε, δυνάμεθα μέ τήν πάροδο τού χρόνου 
νά είσχωρήσουμε στά μυστήρια τής φύσεως, άλλά καί τού άν
θρώπου, άφού προηγουμένως τύχουμε τής δέουσας προπαρα
σκευής. Μέ τήν μικρά αύτή όμιλία, δέν σκοπεύω ν' άσχοληθώ μέ 
τό θέμα τών άποκρύφων έπιστημών τό περιεχόμενο τών όποίων 
είναι άρκετά έκτεταμένο καί δυσχερές. 

Πρόθεσίς μου έν προκειμένω είναι όχι άπλώς νά σάς ένθαρ
ρύνω είς έρευνα καί μελέτη αύτών, άλλά προπαντός νά σάς κα
ταστήσω εί δυνατόν προσεκτικούς, διότι καθώς νομίζω ή έπιπό
λαια άπα6χόλησις τού θεοσόφου μέ αύτές είναι °λίαν έπικίνδυνη 
διά τήν σωματικήν καί ψυχικήν του ύγείαν. Κατά καιρούς πολλοί 
άπό τούς έρευνητές παρεσύρθησαν καί άκολούθησαν μία ιϊ πε-
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ρισσότερες έξ αύτών τών έnιστημών nρός ίκανοnοίηση κυρίως 

τών άναγκών τής προσωπικότητος καί έnλήρωσαν άκριβά δι' 
αύτό όπως ό Φαέθων, ό 'Ίκαρος, ό μαθητευόμενος μάγος, ό 
Λούκιος η 'Όνος, καί ό Φάοuστ τού Γκαίτε. Διότι μή γνωρίζοντες 

έnαρκώς τίς δυνάμεις τών άνωτέρων πεδίων τής φύσεως, είσήλ
θαν λάθρα είς αύτά καί έπεσαν θύματα τών παγίδων πού περι
κλείουν. 

Ό ανθρωnος πού δέν έτυχε μuητικής άγωγής καί παιδείας, 
μοιραίως τρέπεται nρός τούς κατώτερους κόσμους μέ τούς 
όnοίοuς έnικοινωνεί καί συντονίζεται διά τών έσωτερικών του 
δυνάμεων. �ατά τήν έσωτερική παράδοση, δύο εΤναι οί δρόμοι 

πού άκολοuθούν κατ' άρέσκειαν οί παντός εϊδοuς έρεuνητές τής 

άληθείας. Ό ένας άn' αύτούς όδηγεί τόν ανθρωnο στήν άλήθεια 
καί ό αλλος nρός τήν πλάνην. Νομίζω ότι έκείνοι πού άκολοu

θούν τόν δρόμο nρός τίς άnόκρuφες έnιστήμες χωρίς τήν δέου
σα προπαρασκευή τους καί κάθαρση, βαδίζουν έν άγνοία τους στόν 

λαβύρινθο τού nαραλογ'ισμού καί τής σuγχίσεως. Ό δρόμος πού 
θά μάς φέρει nρός τήν πηγή τού φωτός καί τής άληθούς γνώσε
ως εΤναι ό μυσταγωγικός ό όnοίος σταδιακά προετοιμάζει τόν 
ανθρωnο όπως σuναnοκτήση τήν άγιότητα. 'Αδελφοί μου σκο
πός κάθε είλικρινά σκεnτομένοu άνθρώnοu θά πρέπει νά εΤναι ή 

άναζήτηση τής άληθείας παντού καί πάντοτε. Ή άλήθεια όμως 
αύτή εΤvαι κάτι τό πολύ μεγάλο, καί διά νά τήν κατανοήσουμε 
όφείλοuμε νά γίνουμε μαθητές, άγωνιζόμενοι έναντίον τών ίδίων 
ζωϊκών ένστίκτων τής προσωπικότητος. 'Όσοι κατώρθωσαν νά 
κυριαρχήσουν έnί τής ύλικής των φύσεως έδέχθησαν έκ τού 
θείου κόσμου δέσμες πνευματικού φωτός. Διότι χωρίς τήν καθυ

πόταξη τών παθών «τό καθαρόν δέν αnτεται τού άκαθάρτοu διότι 

τούτο ού θεμιτόν είναι» όπως λέγει ό Πλάτων. "Ας στρέψουμε 
λοιπόν όσο είναι καιρός τό ένδιαφέρον μας, όχι βέβαια nρός τά 
έnικίνδuνα πειράματα τού άnοκρuφισμού πού έντunωσιάζοuν, 

τούς άφελείς άλλά στήν ασκηση τής άρετής διά νά καταστούμε 
ίκανοί όπως ό 'Ηρακλής καί άξιωθούμε τού πνευματικού 'Ολύ
μπου. Διότι σύμφωνα μέ τήν έσωτερική παράδοση, ό έξαγνισμός 

διά τής άρετής προηγείται τού φωτισμού. Οί πειραματικές 
έμnειρίες διά τήν ψυχήν είναι κύμβαλα άλλαλάζοντα πού παρα

ποιούν τό άνθρώnινο πνεύμα μέ τό θόρυβο πού δημιουργούν καί 
τό άnοnροσανατολίζοuν άnό τόν άντικειμενικό του σκοπό. Τό εί

δος τής γνώσεως αύτής πού προέρχεται άnό τούς κατώτερους 
κόσμους είναι άμφιβόλοu ποιότητος καί λίαν παραπλανητικό. Οί 

Διδάσκαλοι μάς λέγουν ότι οί γνώσεις πού προέρχονται άnό τόν 
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άστρικό καί νοητικό κόσμον δέν είναι μόνον άπατηλές, άλλά 
συγχρόνως καί πολλαπλώς έπιζήμιες. Διότι ή πλάνη είναι τό 

στοιχείο πού διάχυτα κυριαρχεί καί δεσπόζει στούς κόσμους αύ

τούς. Η έσωτερική παράδοση είναι διά μός ή μόνη συνταγή διά 

νά μετατρέψουμε ώς άλλοι άλχημιστtς τόν μόλυβδον τής κακίας 

είς χρυσόν άγάπης. Διά τού τρόπου αύτού πού είναι ό μόνος έν

δεδειγμένος καί άσφαλής, άφυπνίζονται σταδιακά χωρίς τόν κίν

δυνο οί λανθάνουσες ίδιότητες καί δυνάμεις, οί όποϊες άνάλογα 

μέ τήν ψυχική ώριμότητα τού μαθητού όδηγούν αύτόν είς είδί

κευση πάνω στίς άπόκρυφες έπιστήμες. Χωρίς τήν προϋπόθεση 

αύτή είναι καλύτερα ν' άπέχουμε άπό τήν πρακτική έρευνα τού 

άποκρυφισμού. Ή έπιδίωξις τού μαθητού όπως γνωρίση άμεσα 

τόν άόρατο κόσμο χωρίς νά έχει τό άνάλογο ήθικό ύπόβαθρο, θά 

τόν όδηγήση στήν τρέλλα η στόν θάνατο. Χωρίς τόν ένάρετο βίο 

πού όδηγεϊ στήν κάθαρση, τό σκοτάδι πού μός περιβάλλει γίνε

ται πυκνότερο καί ή ψυχή τυφλώνεται . 

.. Ας έχουμε ύπ' όψιν μας ότι ό έξαγνισμός είναι τό πρώτο σκα

λοπάτι στό δρόμο τής μαθητείας καί ό φωτισμός τό δεύτερο καί 

ή σειρά δέν άλλάζει . 
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«ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΛΩΤΟΥ» 

Γ. ΣΙΒΡΗ 

'Αδελφοί μου, 
Ή έφετινή έορτή τού Λευκού Λωτού έχει ένα ίδιαίτερο έορ

ταστικό τόνο, διότι δέν είναι άnλώς μία άnό τίς πολλές έnετείους 
τού θανάτου τής Ε.Π.Μ. Συμπληρώνεται μία έκατονταετηρίδα 
άnό τότε πού ή άείμνηστος ίδρύτρια τής Θ.Ε. έφυγε άnό τόν 
πρόσκαιρο αύτό κόσμο. 'Έτσι τό 1991 κηρύχθηκε «Παγκόσμιον 
έτος τής Ε.Π.Μ.». Καί μέ τήν εύκαιρία αύτή όργανώθηκαν είδικά 
προγράμματα καί τελετές σ' ολο τόν κόσμο. 

Ή Παγκόσμια Πρόεδρος τής Θ.Ε. Radha Burnier άναφερό
μενη στό γεγονός αύτό προέβη στήν έξής άνακοίνωση: 

- «Μία τέτοια σημαντική εύκαιρία δέν θά πρέπει νά προκαλέ
σει άnλώς ένα πρόσκαιρο ένθουσιασμό. Μπορεϊ ν' άποτελέσει 
τήν άφορμή πρός άναζωπύρωση τού έvδιαφέροvτός μας γιά τό 
πελώριο καί εύγενές έργο τής παγκοσμίου άναμορφώσεως γιά 
τό όποϊο έχει ίδρυθεί ή Θ.Ε. Θά μnροούσαμε νά έμβαθύνουμε 
στίς βασικές φιλοσοφικές προτάσεις πού διεκήρuξε γιά τήν κα
τανόηση τού άνθρώπου καί τού Σύμπαντος ώς έπίσης καί στίς 
ύψηλές ήθικές διδασκαλίες καί μάς μετέδωσε μέσω τής Φωνής 
τής Σιγής καί άλλων Συγγραμμάτων. Θά μπορούσαμε νά κάνου
με μιά ίδιαίτερη προσπάθεια γιά vά βεβαιωθούμε οτι τά κείμενά 
της έχουν γίνει γνωστά άπό τόν μεγαλύτερο άριθμό άνθρώπων 
σέ οσο τό δυνατόν περισσότερες γλώσσες». 

Ή μεγάλη αύτή Θεοσοφική 'Επέτειος συνέπεσε με ένα αλλο 
σημαντικότατο γεγονός καί συvεκλόνισε τήν άνθρωπότητα. Πρό
κειται γιά τήν άποκατάσταση τών άτομικών έλευθεριών στίς άvα
τολικές χώρες. Ή μεγάλη αύτή άλλαγή, προκάλεσε, δπως ήταν 
φυσικό, τό έντονο ένδιαφέρον τής Θ.Ε. όχι άπό πολιτικής άλλά 
άπό πνευματικής πλευράς. 'Έσπευσε νά δώση τό παρόν μέ τήν 
έπίσκεψη τής Παγκοσμίου Προέδρου Randha Burnier στή Μό
σχα καί τό Λένιγκραντ άπό τίς 1 4-24 Ιουνίου 1990. 

Ή έπίσκεψη αύτή έγινε κατόπιν προσκλήσεως άπό τήν 'Ένω
ση Σοβιετικών Συγγραφέων καί τόv Σύνδεσμο «Είρήνη διά τής 
καλλιεργείας». 'Έτσι τό ένδιαφέρον είναι τώρα ζωντανό γιά τή 
ζωή καί τό έργο τής Μαντάμ Μπλαβάτσκυ στή γενέτειρά της. 
'Ένα μεγάλο πορτραίτο της περιβεβλημένο άπό ανθη στόλιζε τό 
βάθρο στήν τεράστια αϊθουσα τής 'Ενώσεως Σοβιετικών Συγγρα
φέων. Ό Πρόεδρός της σκιαγράφησε τή ζωή τής Μnλαβάτσκυ, 
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άνέπτυξε τούς σκοπούς τής θ.Ε. καί καλωσόρισε τήν Παγκόσμια 
Πρόεδρο, τής όποίας ή έπίσκεψη είπε, άπετέλεσε ένα ίστορικό 
γεγονός ϋστερα άπό μιά περίοδο έβδομήντα καί πλέον χρόνων 
άπαγορεύσεως τών βιβλίων της καί άποκλεισμού τής θ.Ε. άπό 
τήν χώρα πού γεννήθηκε. Τό πρόγραμμα τών δραστηριοτήτων 
έκτός άπό τίς διαλέξεις καί τίς συζητήσεις προβλέπει γιά τό 
έτος τής Ε.Π.Μ. τήν άνατύπωση τής Ρωσσικής μεταφράσεως τής 
Μυστικής Διδασκαλίας καί τήν τοποθέτησή της στίς βιβλιοθήκες 
καί όλλα σημαντικά ίδρύματα τής Σοβ. ·Ένωσης. Διεθνείς έπα
φές θά όργανωθούν ώς μέρος τού προγράμματος γιά τό 1 991 
καί ϊσως παρευρεθούν άντιπρόσωποι άπό τήν Ρωσσία στό έπόμε
νο Συνέδριο στό ADY AR. Έν τQ μεταξύ μελετάται νά σχηματι
σθούν όμάδες «φίλων τής Ε.Π.Μ. στή Σ. "Ένωση γιά νά μελετή
σουν τήν θεοσοφία καί τό έργο της. 

"Ένα έλπιδοφόρο νέο ξεκίνημα έχει γίνει τοιουτοτρόπως γιά 
τήν εύρύτερη διάδοση τής θεοσοφίας στήν Άνατολική Εύρώπη. 
Είναι παρήγορο τό γεγονός ότι ή πρωτοβουλία έχει προέλθει 
άπό τούς ϊδιους ούς κατοίκους τής άχανούς αύτής περιοχής οί 
όποίοι παρέμειναν δυστυχώς βυθισμένοι στό σκότος τής άμα
θείας τόσο καιρό καί διψούν τώρα γιά πνευματική γνώση. Άδελ
φοί μου, μία άπό τίς σημαντικώτερες έπαγγελίες τής θεοσοφίας 
είναι ή έλευθερία τής σκέψης καί τού λόγου, άγαθό τόσο πολύτι
μο, πού στερούνται δυστυχώς πολλοί άνθρωποι σέ διάφορα μέρη 
τού κόσμου. Ή ύποδούλωση πού έπιβάλλεται άπό τά όλοκληρω
τικά καθεστώτα δέν περιορίζεται μόνο στή στέρηση τής σωματι
κής έλευθερίας, άλλά έπεκτείνεται δυστυχώς στή σκέψη καί τήν 
έκφραση. Δέν ύπάρχει χειρότερη μορφή δουλείας άπό αύτή, 
διότι έκτός άπ' τήν σωματική βία, στραγκαλίζεται ή έλευθέρα 
βούλησις καί καταδυναστεύεται ή σκέψη διά τού μηχανισμού τής 
προπαγάνδας. Είναι άδύνατον νά ύποψιασθούμε τόν τερατώδη 
τρόπο μέ τόν όποίον έξυφαίνονται τά άόρατα δεσμά στήν άνθρώ
πινη διάνοια. Άνατριχιαστικά στοιχεία ήλθαν στή δημοσιότητα 
προσφάτως γιά τόν τρόπο μέ τόν όποίον λειτουργεί και άναπτύσ
σεται ή Ίσλαμική προπαγάνδα στήν Περσία. Τό 30% τών νέων 
πού στρατεύονται έχουν προηγουμένως φοιτήσει έπί 2-4 χρόνια 
στήν ίερατική σχολή. Κυκλοφορούν 150.000 περίπου θρησκευ
τικά έντυπα. Τέσσερις μεγάλοι έκδοτικοί οϊκοι, άσχολούνται 
άποκλειστικά μέ τήν έκτύπωση αύτών τών έντύπων. Ύπάρχουν 
άναρρίθμητα τζαμιά καί κτίζονται συνεχώς νέα. Ύπάρχουν έκα
τοντάδες ίερατικές σχολές καί ίδρύονται συνεχώς ·καινούργιες. 
Προετοιμάζεται έτσι πυρετωδώς καί μεθοδικά ένα νέο δίκτυο 
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όλοκληρωτισμού μέ διαφορετικό ίδεολογικό μανδύα σέ μία άλλη 
περιοχή τού κόσμου. Οί άδελφοί τού σκότους nού έδρεύουν στό 
άστρικό πεδίο, κατεργάζονται άκατάnαυστα τό καταδυναστευτι
κό γιά τήν άνθρωnότητα έργο τους, τό όnοίον σπεύδουν νά 
έφαρμόσουν οί έnί τής γης έκnρόσωnοί τους. Ματαίως nροσnα
θούν οί άνθρωποι, μέ τούς διάφορους όργανισμούς, ν' άναχαιτί
σουν, μέ έξωτερικά μέσα, τήν συνεχώς αύξανόμενη άnειλή. Δέv 
είναι τυχαίο nού ό Κρισναμούρτι χαρακτήρισε τήν nροnαγάνδα 
ώς τό nιό άnοτρόnαιο έγκλημα κατά τής άνθρωnότητος, διότι 
διαστρέφει τήv άλήθεια. Άλλά καί ό Πλάτων στήν έnοχή του, κα
ταγγέλει διά στόματος Σωκράτους ώς τούς πλέον φοβερούς καί 
έnικίνδυνους έκείνους οί όnοίοι έκ τού άφανούς καί άnρόσβλη
του χαλκεύουν ψευδολογίας καί διασπείρουν φήμες οί όnοίες 
είναι τόσο δύσκολο νά έξαλειφθούv άnό τό πνεύμα τού άvθρώ
nου στό όnοίον έχουν ριζοβολήσει έnί μακρόν. Τούτο συμβαίνει 
διότι ή άνθρώnιvη διάνοια, όnως συνήθως λειτουργεί, είναι εύά
λωτη κι' έnιρρεnής σέ κάθε εϊδους έnιρροές. Άδραvής, όκνηρή 
κι' άτροφική, δέν δύναται vά προβάλλει καμμία άντίσταση στίς 
διαρκείς έnιθέσεις τών μωρών σκέψεων nού πλανώνται στόν 
νοητικό χώρο. Άnοτελεί έτσι εϋκολη λεία στήν κάθε εϊδους 
nροnαγάvδα καί πρόσφορο έδαφος γιά παντοειδείς προλήψεις 
καί δεισιδαιμονίες. Γι' αύτό καί ό Κρισναμούρτι μάς παροτρύνει 
νά άναnτύξουμε ένα νού ύγιή, σφριγηλό καί ρωμαλαίο, γιά νά 
μπορεί νά άνθίσταται στίς μεθοδεύσεις τής άρvήσεως nού είναι 
τόσο δόλιες καί ϋnουλες. Διά νά ύnάρξει όμως ένας τέτοιος 
νούς nρέnει άnαραιτήτως νά καθοδηγείται καί νά κατευθύνεται 
άnό τό πνευματικό στοιχείο μέσα μας. Τό πνεύμα είναι ή μόνη 
δύναμις nού μπορεί νά άνατρέψη τήν άvελέητη ύλιστική κατα
πίεση, μέ μία είρηνική καί άθόρυβη έnανάσταση. ·Έχοντας έnί
γνωση αύτής τής πραγματικότητος ή Ε.Π.Μ. έλεγε τόν Μάϊο τού 
1885: «·Η μόνη άnοστολή τής θ.Ε. είναι ή άvαζωnύρωσις τής δά
δας τής άληθείας, nού είναι έnί τού παρόντος σβησμένη γιά 
όλους μέ έξαίρεση τούς nολύ όλίγους, καί ή διατήρησις αύτής 
τής άληθείας ζωνταν�ς διά τού σχηματισμού μιάς άδελφικής 
ένώσεως τής άνθρωnότητος, τό μόνο έδαφος, ατό όnοίο ό κα
λός σπόρος δύναται νά εύδοκιμήσει. Ή πραγματική όμως βάσις 
γιά μία Παγκόσμια Άδελφότητα δέv είναι ή άvθρώnινη φύσις 
μας, άλλά ή κοινή θεία Φύσις ή όnοία καθιστά όλους μας μία 
ένότητα nού δέν μπορεί nοτέ νά διαλυθεί». Στήv εύγενή καί ύnε
ράνθρωnη αύτή nροσnάθειά του, ό άνθρωπος δέν είναι μόνος
έχει τήν άμέριστη βοήθεια καί συμπαράσταση τώv Άδελφών τού 
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Φωτός. Τά θεία ·Όντα, στά όποία ή θεοσοφία όφείλει τήν ϋπαρ
ξή της, έπαγρυπνούν. Οί άκούραστοι φρουροί τής άνθρωπότη

τος, πού είναι ό Πνευματικός Κόσμος, άναμένουν τήν κατάλληλη 
στιγμή γιά νά έπέμβουν, νά άναχαιτίσουν τό ρεύμα τής άρνήσε
ως, καί νά δώσουν νέο φώς καί νέα έλπίδα στήν πάσχουσα άν
θρωπότητα ... Ας προσπαθήσουμε λοιπόν έμείς, μέ τή στάση μας, 

καί τήν συμπεριφορά μας νά μείνουμε οί ταπεινοί συνεργάτες 
τους, καί οί άντάξιοι συμπολεμιστές τους. 

'Ομιλία Π. Παπασλιώτη 

Έφέτος, τό πνευματικό μνημόσυνο πού κάθε χρόνο κάνουμε 
γιά τήν ·Έλενα Μπλαβάτσκυ, άποκτά ίδιαίτερη σημασία μιά πού 
συμπληρώνονται έκατό χρόνια άπό τότε πού έγκατέλειψε τήν 
γήϊνη ζωή γιά νά μεταβεί σέ φωτεινότερους καί πνευματικότε
ρους κόσμους. Έκατό χρόνια, πού δέν στάθηκαν ίκανά νά ξεθω
ριάσουν τό όνομά της άπό τίς σελίδες τής πνευματικής ίστορίας 
τής άνθρωπότητος. Άντίθετα, τήν κατέταξαν όριστικά στήν χο

ρεία τών άνθρώπων πού πρέπει νά τούς όφείλεται εύγνωμοσύνη 
καί τιμή γιά τήν προσφορά τους. 

Ή Μπλαβάτσκυ ύπήρξε καί άκόμη άντιμετωπίζεται ώς μία άμ

φιλεγόμενη προσωπικότητα, όπως συνήθως συμβαίνει μέ τό εί
δος τών άνθρώπων ατούς όποίους άνήκε. Άναμφισβήτητα ήταν 

ένας ίδιαίτερος άνθρωπος, μέ ξεχωριστή δύναμη, πάθος καί πί
στη, χαρακτηριστικά πού σημάδεψαν τή ζωή καί τό έργο της καί 
πού τήν βοήθησαν νά άντιμετωπίσει τά άνυπέρβλητα γιά τόν κοι
νό άνθρωπο έμπόδια πού διαρκώς όρθώνονταν μπροστά της. 

Τό πνευματικό έργο καί ή προσφορά τής Μπλαβάτσκυ είναι 
γνωστά, καί κανείς σήμερα δέν τολμά νά παραγνωρίσει τήν τερά
στια σημασία τους. Έκεϊνο όμως πού συχνά ξεχνούμε καί πού 
ίδίως γιά έμάς πρέπει νά έχει ίδιαίτερη σπουδαιότητα, είναι ό 
τρόπος πού παρήχθη αύτό τό έργο. ·Ένα έργο πού θά ήταν άκα
τόρθωτο, άν δέν έμψυχώνετο άπό τήν άγάπη καί τήν πίστη τού 

δημιουργού Του. 'Άν, κυρίως, δέν ύπήρχε ή άταλάντευτη άφο
σίωση στίς ύψηλές ίδέες πού ύπηρετούσε, καί ή άξιοθαύμαστη 
προσήλωση στήν άποστολή πού τής είχε άνατεθεί. 'Έχουμε, 
πραγματικά, ενα ύπόδειγμα αύταπάρνησης καί άνιδιοτέλειας. 
'Έχουμε μιά άνάλωση ζωής πού σφραγίσθηκε μέ τήν πύρινη 
σφραγίδα τής αύτοθυσίας. 
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'Έτσι, άnέναντι οτίς μικρόψυχες κατηγορίες γι' αύτή τήν 
ήpωϊκή μορφή ας άντιτάξουμε τό λαμπρό φώς πού άναδύεται 
άnό τό έpγο της καί τήν θέρμη πού διαχέει ή θυσία της. 

Μακάρι, τό παράδειγμά της νά μήν παραμείνει άnλώς μία νο

οταλ γική άνάμνηοη, άλλά νά άnοτελέοει γιά τόν πνευματικό κό

σμο, καί ίδιαίτεpα γιά μάς τούς θεοσοφιστές έναν φωτεινό όδη

γό ατόν δύσκολο δρόμο πού πρέπει νά βαδίσουμε. 

Ίφιάνασσας Χατζηδημητρίου 

Θά σάς διαβάσω άnό τό βιβλίο μου ,.-ο Βούδδας», τή σκηνή 

μιας άnό τίς καθοριστικές στιγμές -συγκεκριμένα τήν πpώτη
της ζωής τού Γκοτάμα npiv γίνει Βούδδας. 'Έχει κιόλας άνταμώ
οει «Τό γέpο, τό λεnpό, τό νεκpό», μόλις τώpα εΤδε καί τόν 

άοκητή», τό τέταρτο πρόσωπο της «προφητείας» πού βεβαίωνε 

πpώς μόλις θ' άντικpύοει ό πρίγκηπας Θ' άnαpνηθη τή ζωή τού 

παλατιού, θ' άκολουθήοει τόν άγκαθένιο δρόμο της λύτρωσης. 

Προβληματισμένος καί ταραγμένος ό Γκοτάμα, γιομάτος έpωτή

ματα, δέ συνεχίζει τόν περίπατό του. Διατάζει νά γυρίσουν όλοι 

ατό παλάτι. 

Κείνη τή στιγμή τήν ϊδια -ή βούληση τών θεών έκανε vά συ

μπέσει - τού στέλνουν μήνυμα vά χαρεί καί νά γιορτάσει, γιατί ή 

Γκοnά γέννησε γιό άντάξιό του. Μά κείνου ή καρδιά οφίχτηκε άκό

μα πιότερο: «'Ένα ράουλΌ, μιά άλυσίδα γεννήθηκε γιά μένα", ψιθύ

ρισε. Κι' άnό τότε, Ράουλα έμεινε τό όνομα τού μικρού πρίγκιπα. 

Καθώς ζύγωνε ατό παλάτι, μιά άpχοντοnούλα, βλέποντάς τον 

άnό τό nαpάθυpό της, νά περνά μέσα στό όpμα του τό όλόχpυσο, 

θαμπωμένη άnό τήν όμοpφιά του τήν περίσσια, τή λεβεντιά, τού 

φώναξε άβάσταχτη: «Μακάρια ή μάνα, μακάριος ό πατέρας, πού 

έχουν ένα τέτοιο γιόΙ Μακάρια ή γυναίκα, πού έχει ένα τέτοιο 

σύΖ:υvnΙ» 

Ό Σιντάpτcι τήν άκουσε. Άπό ό,τι εΤπε, ητανε ή πρώτη της 

κουβέντα πού τόν συγκλόνισε: τού έφερε στό νού τήν άπειρη 1<1 

άτέλειωτη μακαριότητα, έκεϊ πού ούτε γέννηση, οϋτε γηρατειά, 

οϋτε θάνατος, οϋτε πόνος κανένας θά ύπηpχε. Συγκινημένος, 

ξεκρέμασε ένα πολύτιμο πεpιδέpαιο άπό τό λαιμό του καί της τό 

έστειλε, ένώ έκείνος συνέχισε τό δρόμο του. 

Οί κοπέλες τού χαρεμιού του, μόλις τόν εΤδαν, όpχισαν τή 

μουσική, τό χοpό καί τά τραγούδια. Τίς κοίταξε βαριεστημένος. 

Καταλυπημένος άπό τήν πάλη πού γινόταν μέσα του, έπεσε στήν 

κλίνη του κι άnοκοιμήθηκε. 
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Σουρούπωσε-βράδιασε. Οί μπαγιαντέρες, άποκαμωμένες, 
τόν μιμήθηκαν καί κείνες. ··Αξαφνα, ό Σιντάρτα ξύπνησε. Αύτές, 
πού πρίν λίγο ήταν όμορφες σά θεές, λές κι από κόσμους ούρά
νιους φερμένες τώρα στά πόδια του κείτονταν μέδουσες τρομα
κτικές, ξεμαλλιασμένες, ξεβαμμένες, τά ρούχα τους τσαλακω
μένα, άκατάστατα, άχαρα τύλιγαν τό κορμί τους τό φιδίσιο τό 
δείχνανε άπαίσιο. "Άλλες ροχάλιζαν, άλλες τρίζαν τά δόντια 
τους, άλλες βογγούσαν, άλλες μουρμούριζαν λόγια άκατάληπτα, 
άλλες φιλούσαν τά λαγούτα τους, σά νά φιλούσαν κάποιον έρα
στή. 

"Ανατρίχιασε. Σηκώθηκε. Μ' άηδία πέρασε άνάμεσα άπ' αύτή 
τή θάλασσα, πού άπλωνότανε μπροστά του πέλαγος άπό σάρκες, 
ίδρώτα κι' άρώματα. Τίποτε πιά δέ μπορούσε νά τού φράξει τό 
δρόμο. "Ως τώρα δίσταζε νά πραγματοποιήσει τήν άπόφαση, πού 
μέσα του όρίμαζε χρόνια καί χρόνια, μά άλλο δέ βαστούσε. Αϊφ
νης, στό νού του έρχεται ό γιός του καί ή Γκοπά Γιασοντάρα, ή 
πεντάμορφη πριγκίπισσά του. Προχώρησε ώς τό διαμέρισμά της. 
··Ανοιξε τή θύρα σιγαλά. Στό φώς τού λυχναριού, πού έκαιγε μέ
μυρωμένο λάδι, είδε τήν πριγκίπισσα νά κοιμάται άμέριμνα στήν
κλίνη της τή στολισμένη μέ γιασεμιά καί ρόδα. Ό Σιντάρτα κοντο
στάθηκε στό κατώφλι. Τρελή έπιθυμία ένοιωθε νά παραμερίσει
τό χέρι, πού τού έκρυβε τό πρόσωπο τού γιού του. «Μά σάν δώ τό
γιό μου συλλογίσθηκε, θαρρώ πώς δέν θά μπορέσω πιά νά βρώ
τή δύναμη νά φύγω. "Άμα γίνω Βούδδας, τότε θά γυρίσω καί θά
γνωρίσω τό παιδί μου!». Ξανάκλεισε τή θύρα άθόρυβα, κατέβηκε
βιαστικά στήν αύλή, διάταξε τόν πιστό του Τσάνα, τόν ύπηρέτη
του, νά ζέψη τό ότι του τ' άγαπημένο, τόν Καντάκα, καβάλησε,
καβάλησε κι ό Τσάνα στά καπούλια καί σά σίφουνας έφυγε μέσα
στή νύχτα, άφήνοντας πίσω του χαρές, πλούτη, οίκογένεια, κά
στρα, θρόνο!

Σάν τρελλός κάλπαζε κι όλο άγκάλιαζε τ' άλογό του καί τού 
'λεγε στ' αύτί: «Τρέχα, πέτα, ότι μου άγαπημένο, σώσε με αύτή τή 
νύχτα κι έγώ θά γίνω Βούδδας καί θά σώσω τόν κόσμο, τούς ντέ
βας ·καί τούς άνθρώπους!» Καί τό ότι έτρεχε, πετούσε ... 

Κοντά τά ξημερώματα, μακριά πιά άπό τήν Καπιλαβαθού καί 
τόν κίνδυνο νά τόν προφτάσει ό πατέρας του, στάθηκε. Ξεπέζε
ψε. Βλέπει έναν φτωχό κυνηγό πού τραβούσε κατά τήν πόλη. 
Τόν φώναξε, τού'δωσε τά ρούχα του τά όλομέταξα καί χρυσοκε
ντημένα καί τού ζήτησε τά κουρέλια πού φορούσε. Ντύθηκε μ' 
αύτά. ·ο Τσοάνα γονατιστός, έκλαιγε. "Έκλαιγε κι ό Καντόνα. Τά 
δάκρυά τους καίγαν τή γή. "Αλύγιστος, άποφασισμένος, έκείνος 
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πήρε τό σπαθί του τό πλουμισμένο μέ διαμάντια καί ζαφείρια, 

πετράδια άνεχτίμητα λογής-λογής, έπιασε τά όλόσγουρα μα

κρυά μαλλιά του, σύμβολο τής κάστας του, τής άρχοντιός του 

καί, χωρίς οίχτο κανένα, τά έκοψε. Διέταξε τόν Τσάνα νά φύγει 

άμέσως, νά πάρει τά όπλα του, τά κοσμήματα καί τ' άγαπημένο 

του ψαρί πίσω στόν πατέρα του. Μέ τό θάνατο στήν καρδιά, ό 

ύnηρέτης ύnάκουσε, πήρε τό δρόμο τοϋ γυρισμού. Ό άφέντης, 
ξυπόλητος, προχώρησε nρός τό νοτιά: 

Φίλους του πιά θά ·χε τ' άγρίμια τού βουνού, 
Σκέπη του όλόχρυση, τά πυκνόφυλλα δέντρα τού δάσους, 
Γιά κλίνη του, τήv ξερή γη. 
Καί τή συμπόνια του γιά τούς δυστυχισμένους, λατρευτή βα
σίλισσά του.

λέει ένα παλιό τραγούδι τοϋ Κασμίρ. 
Ό πρίγκιπας Σιντάρτα Γκοτάμα δέν ύnήρχε nιά. Τή θέση του 

είχε πάρει ό Σάκuα, ό άσκητής, πού σκοπό του ειχε βάλει νά βρεί 

τό μυστικό τής Εύτυχίας. 
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ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ 

Ή θεατρική έρευνητική όμάδα σύνθεση είναι ένας νέος θυ
γατρικός όργανισμός πού λειτουργεί σέ μή κερδοσκοπική βάση 
καί έχει σάν βασικό σκοπό, τήν παρουσίαση του 'Αρχαίου 'Ελλη

νικού Πνεύματος καί τήν ένωση αύτού, μέ τήν σύγχρονη άλλά καί 
νέα έποχή, μέσω τής Θεατρικής τέχνης. Χρησιμοποιεί τήν Σοφία 
τού παρελθόντος, τίς προτάσεις έξελίξεις καί άνησυχίες τού πα

ρόντος καί τόν όραματισμό γιά τήν τέχνη καί τήν 'Ανθρωπότητα. 
Στά πλαίσια τής έρευνητικής του έργασίας, θά παρουσιάσει καί 
τήν 'Ελληνική Μυθολογία προσπαθώντας νά άποκαλύψει τόν 
'Εσωτερικό Θείο συμβολισμό της. 

Γιά πρώτη έμφάνιση έπέλεξε τό φιλοσοφικό έργο τού Άνα
στάση Άσημακόπουλου (Ένωδών) «ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΜΑΘΗΤΕΙΑ»

πού έχει άποκομίσει τίς καλύτερες κριτικές στό έξωτερικό καί 
χαρακτηρίστηκε έξαιρετικής τελειότητας. Τό έργο αύτό εΤναι ή 

συνέχεια άλλά καί ή έσωτερική άνάλυση τού «Οίδίπους Τύραν
νος» καί «Οίδίπους έπί Κολωνώ» τού Σοφοκλή. Καρπός έρευνας 

εϊκοσι έτών τού συγγραφέα. 'Αποκαλύπτει καί προσθέτει έντε

λώς νέα στοιχεία γιά τό μυστικό τής θανατηφόρου γοητείας πού 
άσκεί όλη ή Οίδιποδεία. 'Έργο καί παράσταση έξακτινώνουν τήν 
έσωτερικ·ή άλήθεια τού μύθου καί πέραν τού χρόνου δημιουργώ
ντας μιά - κοσμική τραγωδία - μέ είκόνες άλλά καί μέ λόγο με
στό σέ ποίηση καί σοφία. Ό μύθος ξεπερνώντας τό χρόνο άτενί
ζει τόν πυρέσοντα όρίζοντα τού 'Απόλυτου! 

Ή θεατρική Έρευν. Όμ. Σύνθ. θά δώσει παραστάσεις στό 

Πάρκο 'Ελευθερίας (Πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ) 1 Ο, 11, 12, 13 'Ιουλίου 

1991. 

Louis Claude de Saint-Martin 

ECCEHOMO 

'Εκδόσεις ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ

Θεμιστοκλέους 38 - 'Αθήνα, τηλ. 363.0824 



Μεταξύ 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφείο τού "ΙΛΙΣΟΥ» 
είναι Βουκουρεστίου 25, ο· οροφος, 
Κωδ. 1 06 71, είναι άvοικτά κάθε ή μέ
ρα άπό 10.30-1. 
έκτός Σαββάτου κοί Κυριακής. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Ποροκολούμεv, άποστέλλετε μέ 
τοχυδρομικήv η τροπεζικήv έπιτογήv 
είς τήv διεύθυvσιv: "Πολυδεύκηv 
Αvτζοκο, Βουκουρεστίου 25, ο· όρο

φος Κωδ. 106 71, Αθήνας». Η άπο
στολή μέ Τροπεζικιi έvτολή μας δυ
σκολεύει πολύ. 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

Τριοvτ Μωϋσιiδης, Καβάλο 
Ρούσσος Καπετανάκης, Κρ11τη 

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΛΟΥΙ ΚΛΩΝΤ ΣΑΙΝ ΜΑΡΤ ΑΙΝ 
"ECCE ΗΟΜΟ» 
Εκδόσεις: ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

- ΝΑ ΕΜΒΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟ
ΜΗ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΙΡΩΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ το ΕΤΟΣ 
1991 · 2.000 Δρχ. 

- ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝ
ΔΡΟΜΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

.. πνευματική Κύπρος»: 'Ιούλιος-Σε
πτέμβρης 1990 
ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛh: Μάης-Αύγουστος 
1991 

μας 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

Βόλος: Γ. Κουκουβivος 
Ήράκλειοv: Συμεών Νικολόπουλος 
Ίωάvvιvο: Μιχ. Προπίδης 
Καβάλο: Μιχ. Παράσχου 
Κέρκυρα: Άλεξ. Λοϋβρος 
Λαμία: Άvτ. Τριανταφύλλου 
Λάρισα: Ίο. Φελλούς 
Μυτιλήνη: Δ. Ροδάκης 
Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 
Πάτρα: Άθ. Κοvτοοάκης 
Ρέθυμνο: Άvτ. Βιστάκης 
Ρόδος: Άvτ. Βεργωτής 
Σέρροι: Άνέστης Σάββας 
Σύρος: Π. Ζοροφωνίτης 
Χαλκίδα: Δημ. Δημητρέλος 
Χανιά: Έμμ. Νοδοράκης 
Κύπρος: θεοφ. Πονογιώτου, 
Τ.Κ. 1720, ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Τηλ. 474.815 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 
τής θεοσοφικής Έτοιρiος 

έv Ελλάδι 
Βουκουρεστίου 25-Άθιϊνοι 106 71 

Ιδρυτής: 
t ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

·Εκδότης-Διευθυντής:
Πολυδεύκης"Αvτζοκος
Τιμή τεύχους: Δρχ. 400 
ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1991



Ποιός εχει τήν Μεγάλη Εύθύνη; 

ΑΙΔΕΣ. ΖΑΝΟΥ ΓΟΥΓΟΥΤΑ 

Άπό τό 1985 ώς τά τέλη τού περασμένου χρόνου έχουν ύπο

στή τήν ποινήν τού θανάτου 3.399 ώς «Κακούργοι». 

Καί οί περισσότεροι - 65% στήν Άφρική, Μέση Άνατολή καί 

Κίνα. 125 χώρες - έθνη, διατηρούν τήν θανατικήν ποινήν καί 35 

έθνη τήν έχουν καταργήσει. 
Ό άριθμός αύτός μάς δίδει τό έρώτημα ήμείς οί «πολιτισμέ

νοι» πόσον εϊμεθα ύπεύθυνοι διά τούς 3.399 πού τούς κρέμασαν 

ώς κακούργους; Καί αύτοί οί ϊδιοι πόση εύθύνη έχουν διά τήν 

βάρβαρον διαγωγή των; 
«·ο κακούργος είναι δημιούργημα τής κοινωνίας ιϊ παιδί τού 

προβληματικού έαυτού του; Μπορεί νά διορθωθεί; 

Ή ψυχοβιολογία τί φρονεί; Καί ή έγκληματικότητα; Καί ήμείς 

ώς έκκλησία ποιά είναι ή δράσης μας διά τούς προβληματικούς 

αύτούς άδελφούς μας; 
θά πρέπει νά ύπάρχουν αί άγρυπνούσες χριστιανικές ψυχές 

μέ φιλανθρωπική καρποφορία καί φροντίδα διά τούς φυλακισμέ

νους άδελφούς μας. 

Καί σέ κάθε δωμάτιο τής φυλακής ή Άγία Γραφή καί οί Βίοι 
τών Άγίων μας ώς καρπός τής Χριστιανικής μας πίστης. Ματ

θαίου 25-43». 

Έάν tδοκίμασες καί άπtτυχες, μή χάνεις τό θάρρος σου. 

'Εξακολούθησε τόν άγώνα καί πάλι καί πάντα. 

Ε.Π. Μπλαβάτσκυ 





ΕΟΡΤΗ ΛΩΤΟΥ 
1891 -1991 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ 

ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 
ΤΗΣ ΙΔΡΥΤΡΙΑΣ ΤΗΣ θ.Ε. 

ΕΛΕΝΑΣ ΠΕΤΡΟΒΝΑ-ΜΠΛΑΒΑΠΚΥ 
(31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1831 -8 ΜΑΪΟΥ 1891) 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

ΠΑΝ.Δ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
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