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Η καρδιά που ακολουθεί τις περιφερόμενες αισθή
σεις, απομακρύνει την κρίσ11 όπως ο �νεμος παρασύρει
τη βάρκα επάνω στα νερά. Αυτός που αποβάλλει όλες
τις επιθυμίες, ζώντας ελεύθερος από προσκολλ11σεις
και από εγωισμό, αυτός κερδίζει τη μακαριότητα.
Έλενα Π. Μπλαβάτσκν
(Βιβλίο Γενεθλίων, Κανόνων και Αξιωμάτων)
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ΘΕΟΣΟΦΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ
Γεώργιος Σιβρ1ίς
(Ομιλία που έγινε στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Σχολής της Θε
οσοφίας στην Αθήνα, τον Οκτώβριο 2006)
Πριν αποφασίσω να δώσω αυτό τον τίτλο, στοχάστηκα επί μα
κρόν επάνω στην εξής δ11λωση του Κρισναμούρτι: «Το μέσον είναι
ο σκοπός, και το σωστό μέσον οδηγεί στη σωση1 κατάληξη». Ανα
λύοντας περαιτέρω τη δήλωσή του αυη1 προτείνει ότι, προτού αρ
χίσουμε να ερευνούμε, θα πρέπει να διαθέτουμε το κατάλληλο όρ
γανο που απαιτείται για την έρευνα. Ότι θα πρέπει να έχουμε την
ικανότητα να ερευνούμε - όχι απλώς να αρχίσουμε να ερευνούμε.
Αυτό σημαίνει πως για να έχουμε την ικανότητα αυη1 θα πρέ
πει απαραιτήτως να κατανοήσουμε προηγουμένως τον εαυτό μας.
Διότι, πώς μπορούμε να ερευνήσουμε χωρίς προηγουμένως να
γνωρίζουμε το αντικείμενο της έρευνάς μας και τι είναι εκείνο
που ερευνά; Γι' αυτό επιμένει ότι είναι πρωταρχικής σημασίας η
γνώση του εαυτού μας, όπως επίσης να ανακαλύψουμε ποιο είναι
το πρόσωπο που ερευνά και τι είναι εκείνο που ερευνάται. Επομέ
νως, αν το αντικείμενο της έρευνας είναι η Θεοσοφία, θα πρέπει
να διαθέτουμε το κατάλληλο μέσον που να μας οδηγήσει σ' αυη1ν.
Εξ ου και η ανάγκη να ανακαλύψουμε το Μυστικό Κλειδί. Έτσι,
το κλειδί είναι πολύ σημαντικό, είναι πρωταρχικ11ς σημασίας, εί-
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ναι η πριίΗη κίνηση στην έρευνά μας για τη Θεοσοφία. Θα μπο
ρούσαμε να πούμε ότι το κλειδί είναι η αρχ11 και η Θεοσοφία είναι
το τέλος.'Οπως γνωρίζουμε, η Θεοσοφία δεν βρίσκετ,ςχι στα βι
βλία. Η γραπη1, η .διανοητικ11 γνώση είναι το ένδυμα της μυστικ11ς
σοφίας που αποτελεί το σώμα, και ο σκοπός μας είναι να αγγίξου
με το σιόμα. Νομίζω ότι, πριν προχωρ11σουμε στην εξέταση του θέ
ματός μας είναι απαραίτητο να δώσουμε ορισμούς στις παρακάτω
έννοιες:
1) Τι είναι Θεοσοφία, ποιά είναι η φύση της και ποιά η προέ
λευσ11 της;
2) Τι ακριβύ)ς εννοούμε με το «Κλειδί»;
3) Πώς μπορούμε να ανακαλύψουμε το κλειδί που θα μας επι
τρέψει να αντικρίσουμε τους πνευματικούς θησαυρούς της, να
αποκαλύψουμε με άλλα λόγια το πρόσωπο της Ίσιδος καθότι η
Ίσις είναι η θεότητα που αντιπροσωπεύει τη θεία γνώση;
Είναι προφανές πως όταν ασχολούμαστε με την ανεύρεση ενός
πράγματος, αναζητάμε ένα σημείο 11 ένα αντικείμενο που δεν εί
ναι ορατό, που βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση, κάτι για το
οποίο δεν έχουμε επίγνωση. Κάτι που υπάρχει μεν αλλά δεν το αι
σθανόμαστε ούτε το βλέπουμε, που είναι άγνωστο και κρυμμένο
και θα πρέπει να μας αποκαλυφθεί. Στην προκειμένη περίπτωση
μιλάμε για μια απόκρυφη εσωτερικ11 αντίληψη, που θα μας δύ)σει
τη δυνατότητα να αφαιρέσουμε το πέπλο της άγνοιας και να έχου
με μια άμεση προσέγγιση στη φύση της Θεοσοφίας.
Λέγοντας αυτό καταλήγουμε φυσιολογικά στο συμπέρασμα ότι
με το νου που για εμάς είναι το γνωστό, δεν μπορούμε να έχουμε
άμεση γνώση των θεοσοφικύ)ν Αληθειών, που είναι για εμάς το
άγνωστο. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται ένα διαφορετικό είδος
αντίληψης. Αυτό είναι το κλειδί για το οποίο ψάχνουμε, και όπως
μπορούμε να φανταστούμε, αυτό το κλειδί είναι ο πολυτιμότατος
άγνωστος εαυτός μας. Είναι η αληθινή θεία φύση μας που θα πρέ
πει να ενεργοποιήσουμε αν πρόκειται να ανακαλύψουμε τι είναι
Θεοσοφία.
Η αληθινή φύση μας, η φύση του Εαυτού της βουδιστικής διδα
0
σκαλίας, είναι βαθιά κρυμμένη μέσα μας και περιμένει την αφύ
πνισή της. Για το λόγο αυτό όλες οι αρχαίες φιλοσοφίες και παρα
δόσεις τονίζουν την ανάγκη να μάθουμε την τέχνη της αυτογνω-
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σίας. Και βέβαια, η Θεοσοφικ11 Εταιρεία είναι παράλληλη με αυτή
τη διδασκαλία που υποστηρίζει πως αν δεν γνωρίσουμε τον εαυτό
μας, δεν θα μάθουμε ποτέ τι είναι Θεοσοφία, τι είναι Θείον. Γι'
αυτό ο Κρισναμσύρτι λέγει ότι «χωρίς αυτογνωσία δεν υπάρχει το
ορθώς σκέπτεσθαι. Και το ορθώς σκέπτεσθαι θα πρέπει να το θε
ωρήσουμε ως μια ιδιότητα της θείας σοφίας». Πιο συγκεκριμένα
μας λέγει ότι όσο περισσότερο γνωρίζουμε τον εαυτό μας, τόσο
υπάρχει περισσότερη καθαρότητα.
Η αυτογνωσία δεν καταλ11γει κάπου, δεν; φθάνει σε ένα επί
τευγμα, δεν φθάνει σε ένα συμπέρασμα αλλα είναι ένας ποταμός
χωρίς τέλος. Και καθώς κανείς ασχολείται με αυη1ν, καθώς προ
χωρεί σε βάθος, ολοένα περισσότερο βρίσκει τη γαλήνη. Μόνο
όταν ο νους είναι ατάραχος - δια της αυτογνωσίας και όχι δια της
επιβαλλόμενης πειθαρχίας - μόνο τότε σε εκείνη την αταραξία, σε
εκείνη τη σιγή μπορεί να εμφανιστεί το πραγματικό. Μόνο τότε εί
ναι που μπορεί να υπάρξει δημιουργική δράση. Με άλλα λόγια, να
υπάρξει αληθινή Θεοσοφία διότι η Θεοσοφία αποτελεί αναπό
σπαστο τμήμα του πραγματικσύ. Στην αυτογνωσία «προσπαθσύμε
να απογυμνώσουμε τον εαυτό μας και να τον δούμε, και στην κα
τάσταση αυτ* της απογύμνωσης έρχεται η σοφία».
Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι το εξ11ς: Μπορούμε να αφυ
πνίσουμε την εσωτερική αυτ11 αντίληψη μόνοι μας; Είναι η αυτο
γνωσία θέμα προσωπικής επιλογής 11 απόφασης; Και αν είναι, για
τί η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων δείχνουν ανίκανοι να
κάνουν την παραμικρή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση,
και είναι απρόθυμοι ακόμη και να ακούσουν κάποιον που τους
παροτρύνει έστω και μόνο να το σκεφθούν;
Ίσως αρνσύνται να δεχθούν την ιδέα να ασχοληθούν σοβαρά
με τον αληθινό εαυτό τους, ή το βρίσκουν πολύ δύσκολο και κο
πιώδες, αν όχι αδύνατο, να εμπλακούν σε μια τέτοια περιπέτεια
προφανώς διότι δεν το θεωρσύν τόσο αναγκαίο και απαραίτητο.
Πρόκειται αναμφισβήτητα για μια πολύ σκληρή εργασία, να πα
ρατηρούμε δηλαδή τον εαυτό μας όπως είναι και να ερι,:υνούμε
βαθιά το εσώτερο τμήμα της φύσης μας. Ίσως διότι δεν έχουμε την
ικανότητα να παρατηρήσουμε την εσωτερικ11 πλευρά του εαυτού
μας επειδή ο οφθαλμός της ψυχής μας είναι ανενεργός. Και αυτός
είναι προφανώς ο λόγος που ο Κρισναμούρτι λέγει: «Σας ζητώ το
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αδύνατο». Παρόλα αυτά επιμένει ότι θα πρέπει να το κάνουμε κα
θότι υπάρχει επιτακτικ11 ανάγκη για μια βαθιά και ριζικ11 αλλαγ11
στο νου και την καρδίά μας. Προφανώς το αδύνατο αναψέρεται εν
προκειμ ένω στην υλικ11 προσωπικότητα, στην ανθριύπινη διάνοια,
όχι όμως και στην πνευματικ11 ατομικότητα.
Όπως αναφέρεται στην Καιν11 Διαθήκη:
« Τα u.δύιιατα για τους ανθρ(ύποvς, ε(ναι δυνατά για τον Θεό».
Και κατ' επέκταση για τον Εαυτό, την εντός ημο:ιν θεία φύση.
Εξ ου και η παρότρυνση να γνωρίσουμε τον αληθινό εαυτό μας. Ο
Κρισναμούρτι λέγει επίσης ότι το γνωστό είναι η δράση της θέλη
σης, αλλά στην αυτογνωσία θα πρέπει κανείς να ξεκιν11σει από το
άγνωστο, να αρχίσει δηλαδ11 από την άλλη πλευρά. Σύμφωνα δε
με μια βουδιστικ11 διδασκαλία, όταν φθάσει κανείς στην άλλη
όχθη ελευθεριΔνεται από τη γέννηση και το θάνατο, από τον κύκλο
δηλαδ11 των ενσαρκιΔσεων. Έτσι, το ξεκίνημα από την άλλη όχθη
μπορεί ενδεχομένως να ερμηνευθεί ως μια εκκίνηση από το Βασί
λειο της ορθότητας που είναι η διαμον11 των Διδασκάλων, των Μα
χάτμας της Θεοσοφίας. Γι' αυτό ο Κρισναμούρτι λέγει ότι η αφύ
πνιση της νοημοσύνης δεν είναι θέμα θέλησης αλλά είναι κάτι που
πρέπει να συμβεί. Να συμβεί όμως από ποιον; Κατά τον Απόστολο
Παύλο, η πνευματικ11 αφύπνιση «δεν είναι του θέλοντος ούτε του
τρέχοντος αλλά του ελεούντος Θεού». Ένας γνωστός μυστικός του
χριστιανισμού, ο Άγιος Ιωάννης του Σταυρού γράφει στο βιΒλίο
του «Η Σκοτεινή Νύκτα της Ψυχ11ς»:
<<'Ενα iργο τόσο μεγu.λει(ίJδες όπως ε(vαι η {vωση της αvθρ(ύπι
vης θϊλησης μι την άγια θέληση του Θεού, πρ{πει να u.ρχ(σει από
τον Θεό κu.ι vu. ολοκληροJνετu.ι από Λ υτόv. 11 αρχή συv(στu.ται στη
χάρη της κλιjσης, το τέλος στο μεγαλε(ο της όρασης. Το τiλος της
αvθροΎπινης θϊλησης ε(vu.ι η αρχιj της θε(u.ς θϊλησης, της θε(ας χάρι
τος».
Το ίδιο θέμα συναντάται και στην ελληνική μυθολογία και πε
ριγράφεται ως εξής: Όλες οι ψυχές αποτελούν τμήμα της παγκό
σμια ς ψυχ11ς, η ολότητα της οποίας είναι ο Διόνυσος και αυτός
οδηγεί το περιπλανόψενο πνεύμα στην αρχικ11 κατοικία του και το
συνοδεύει δια της εξαγνιστικής διαδικασίας, τόσο της πραγματι
κής όσο και της συμΒολικ11ς κατά τη διέλευσή του από τη γη. Αυ
τός είναι ο αθάνατος μνηστήρας της ψυχής, η θεϊκή επίδραση που
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δημιούργησε τον κόσμο και η οποία, αφυπνίζοντας την ψυχή από
τη Στυγία νάρκη, την επαναφέρει από τη γη στον ουρανό.
Οι Διδάσκαλοι: Αν θέλουμε να προσαρμόσουμε τον ελληνικό
μύθο στα θεοσοφικά πλαίσια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η θεϊ
κή επίδραση εκπορεύεται από την άλλη όχθη, από ένα άγνωστο
και αθέατο για εμάς χώρο όπου, όπως μας λένε, βρίσκεται η δια
μον11 ή κατοικία των Διδασκάλων που απαρτίζουν την «κοινότητα
των ζώντων» και διαμορφώνουν το σώμα της Θεοσοφίας. Από τον
τόπο αυτό εκπέμπεται το αφυπνιστικά πνεύμα της Θεοσοφίας που
ενεργεί απόκρυφα και ασυνείδητα στην ανθρώπινη φύση, κατά
τον ίδιο τρόπο που επιδρά ο Διόνυσος στην ψυχ11. Διότι η δράση
των Διδασκάλων μεταδίδει στην ανθρωπότητα τη θέληση και τη
χάρη του Θείου.
Επομένως, αν με τη Θεοσοφία εννοούμε τη σοφία των θείων
όντων, των μεμυημένων Διδασκάλων, τότε μπορσύμε να πσύμε ότι
η θαυματουργός θεοσοφικ11 ενέργεια δρα ευεργετικά στον κόσμο,
λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η ΘεοσΌφία δεν είναι απλώς μια
ιδέα ή μια θεωρία αλλά ένα ζωντανό κύτταρο που εκπέμπει την
ευλογημένη επίδρασή του στην ανθρώπινη συνείδηση. Συνεπώς,
όταν σκεπτόμαστε τη Θεοσοφία, ο στοχασμός μας θα πρέπει να
κατευθύνεται προς τις ευλογίες των Πρεσβυτέρων Αδελφών μας,
που είναι οι εσωτερικοί ιδρυτές της Εταιρείας και που συνεχίζουν
να την ζωοποιούν και να την καθοδηγούν.

Θα πρέπει να επαναλάβουμε εδώ την επίκληση και να εκφρά
σουμε την ευχή όπως: Εκείνοι που είναι οι ενσαρκώσεις της αιώ
νιας αγάπης, να ευλογούν και με τη βσήθειά τους να καθοδηγούν
την Ετωρεία που ιδρύθηκε για να αποτελέσει το δίαυλο για το έρ
γο τους. Να την εμπνέουν με την αόρατη παρουσία τους και τη σο
φία τους, να την ενισχύουν με τη δύναμή τους και να την ενεργο
ποιούν με τη δραστηριότητά τους. Τόσο όμως η επίκληση όσο και
η ευχ11, θα έχουν αξία αν προέρχονται από τα βάθη του εσώτερου
Είναι μας και όχι από την επιφάνεια της εγωκεντρικής προσωπι
κότητας. Οι άνωθεν ευλογίες δεν προορίζονται για τη σωματική
σντότητά μας αλλά για τον αθάνατο εαυτό μας, διότι αυτός είναι ο
συνδετικός κρίκος μεταξύ του ανθρώπου και της Θείας Σοφίας.
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Κατά την εσωτερικ11 παράδοση, η υλικ11 προσωπικότητα αποτε
λεί βδέλυγμα για το Θείον και επομένως και για τα θεί.α όντα που
αποκαλούνται υπηρέτες και αξιωματούχοι του Θεού. f)εωρείται
μάλιστα ως ο εχθρός του ανθρώπου και ως εκ τούτου δεν δικαιού
ται να μετέχει στις ευλογίες των θείων όντων. Οι. μεμυημένοι. Πρε
σβύτεροι Αδελφοί μας ζητούν από εμάς να θυσιάσουμε το κατα
στρεπτικό αυτό μόρφωμα, και αυηi είναι μια απαραίτητη προϋπό
θεση για να αξιωθούμε να λάβουμε τις ευλογίες τους. Αυτό βέ
βαια, είναι μια οδυνηρ11 αλλά αναπόφευκτη θυσία στην οποία αρ
γά ή γρ11γορα όλοι άνθρωποι θα κληθούν να υποβληθούν, σύμφω
να με το θείο σχέδιο της εξέλιξης.
Ένα φιλοσοφικό γνωμικό λέγει ότι το καθαρό δεν άπτεται του
ακάθαρτου, διότι αυτό δεν είναι θεμιτό. Είναι μια θεία εντολ11
σύμφωνα με την οποία το βέβηλο δεν δικαιούται να αγγίξει το ιε
ρό που είναι εν προκειμένω η Θεία Σοφία. Ή, όπως λέγει ο Κρισ
ναμούρτι, πρέπει να πεθάνει το παλιό για να υπάρξει το νέο. Και
η Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ επιβεβαιώνει στη «Φωνή της Σιγής» λέ
γοντας ότι θα πρέπει κανείς να πεθάνει ως υλικ11 προσωπικότητα
για να ζ11σει ως πνεύμα, δηλαδ11 ως πραγματικός θεόσοφος. Στην
ερι/ηηση γιατί η μάθηση και η γνu')ση αποτελούν εμπόδια στην κα
τανόηση του αιιJ)νtου, ο Κρισναμούτρι απάντησε ως εξής:
«Πάρπ ως παράr)ειγμα fva πnλvσυνηθισμfνn πράγμα που συμ
βαίνει στους περισσότερnvς από rμάς. Αυτοί πnυ Fίναι θρ1jσκnι nτιr)ήπnπ μπnψί να σημαίνFι αυηj η λfξη - πρnσπαθn15ν να φα
ντασθn11ν τι r,ίναι n ΘF:ός. Ί:.χουν διαβάσει αναρίθμητα βιβλία,
{χnυν διαβύ.σει για τις εμπειρίr,ς r)ιαφόρων αγίων, των Διr)ασκάλων
και όλα τα σχπικά, και πρnσπαθούν να φαντασθnύν 1j να αισθαν
θοι5ν πnια ε(ναι η rμπr,ιρία ενός άλλου ατόμnυ. Που σημαίνFι ότι με
το γνωστό πρnσπαθούν να προ(πγyίσουν το άγνωστο. Είναι αυτό
δυνατό; Μπορείπ 11α σκεφθr,ίπ για κάτι πnv r)εν είναι κατανοητό;
//ροφανrίJς, αν n νους σας είναι φnρτωμfνος με το γνωστό, r)εν
υπάρχει χr!ψnς μfσα του να δr.χθεί κάτι που απορρfει από το
ύ.yνωστο. 11 (r)ια η φ15ση του νnυ είναι πρnσκολλημένη στο χρόνο.
Είναι ιπnμfνως γεγονός ότι η r)ιύ.νοια r)r.v μπορεί να κατανοήσει τι
r.(vu.ι Αλ1jθεια ιj Θεός»
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Ο Διαλογισμός: Σύμφωνα με ένα αρχαίο ρητό, με το γνωστό
δεν μπορούμε -να συλλάβουμε το άγνωστο, και με το μέρος δεν
μπορούμε να γνωρίσουμε το Όλον. Για να μπορέσουμε επομένως
να δούμε την Αλήθεια, θα πρέπει να μεταβούμε υπεράνω της διά
νοιας, που σημαίνει να πετάξουμε μεταφορικά από τη γη προς τον
ουρανό. Αυτό θεωρείται ότι είναι αληθινός διαλογισμός. Έχει
όμως ειπωθεί από τους Διδασκάλους ότι αληθινός διαλογισμός
δεν μπορεί να υπάρξει αν προηγουμένως δεν θέσουμε τα θεμέλια
της αρετής και της ηθικής. Όπως δίδαξε ο σοφός Πυθαγόρας,
πρέπει πρώτα να είμαστε άνθρωποι και μετά να γίνουμε θεοί. Οι
ευγενείς αρετές κάνουν τον άνθρωπο και οι επιστήμες οδηγαύν
στη Θεία Αρετή, η οποία κάνει τον Θεό.
Αναπτύσσοντας λεπτομερέστερα το θέμα αυτό ο Κρισναμαύρ
τι, μας λέγει πως υπάρχουν πολλές σχολές όπου διδάσκεται ο δια
λογισμός. Αλλά για να καταλάβει κανείς τι είναι διαλογισμός, θα
πρέπει να οικοδομήσει το θεμέλιο της ηθικής συμπεριφοράς. Χω
ρίς αυτή τη βάση, ο διαλογισμός είναι στην πραγματικότητα μια
αυτό-ύπνωση. Χωρίς να είναι κανείς ελεύθερος από το θυμό, τη
ζήλια, το φθόνο, την απληστία, την κτητικότητα, τον ανταγωνισμό,
την επιθυμία για επιτυχία χωρίς να θέσει τη σωστή βάση, χωρίς να
ζει αληθινά μια καθημερινιi ζωή ελεύθερη από την διαστροφ1i του
προσωπικού φόβου, την αγωνία, την πλεονεξία κλπ, ο διαλογισμός
έχει πολύ μικρή σημασία γι' αυτόν.
Το θεμέλιο οικοδομείται μέσα από τις σχέσεις ασκώντας την
τέχνη της αυτογνωσίας. Τα τεχνάσματα του νου δεν είναι διαλογι
σμός και γι' αυτό, διαλογισμός είναι η αρχή της αυτογνωσίας και
χωρίς αυτόν δεν υπάρχει αυτογνωσία. Ο διαλογισμός είναι παρα
κολαύθηση, είναι παρατήρηση. Σημαίνει να είναι κανείς ενήμερος
του εαυτού του όχι μόνο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα της
ημέρας αλλά όλη την ώρα, όταν περπατάμε ή τρώμε ή μιλάμε ή
διαβάζουμε ή στις σχέσεις μας με τους άλλους. Όλα αυτά συνι
στούν τη διαδικασία στην οποία ανακαλύπτουμε τις διόδους του
εγώ και τελικά οδηγούμαστε στο τελείωμα του εγώ ή, όπ½)ς ανα
φέρεται στη «Φωνή της Σιγ11ς», εκείνο,ς που έχει σταμαηiσει να
ακούει τα πολλά, μπορεί να διακρίνει το �να, δηλαδή τον εσωτερι
κό ήχο που σκοτώνει τον εξωτερικό. Είναι προφανές από αυτά ότι
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στην άσκηση του διαλογισμού υπάρχουν διάφορα στάδια, διάφο
ρες φάσεις. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι η διαδικασία της
κάθαρσης, του εξαγνωμού της καρδιάς και του νου, της_ επιτακτι
κ11ς ανάγκης να αποκηiσουμε ένα νέο, φρέσκο νου και μια αθώα
καρδιά, δηλαδή να εξανθρωπισθούμε. Και αυτό μπορεί να επιτευ
χθεί μόνο με την άσκηση της αυτογνωσίας, με την Ενέργεια της
Αγάπης και με τη Δύναμη της Αλ11θειας.
Η προετοιμασία: Οι Διδάσκαλοι της Σοφίας τον(ζουν με κάθε
έμφαση πως αν θέλουμε να ζ11σουμε στο δικό τους κόσμο, θα πρέ
πει να εγκαταλείψουμε αυτόν τον κόσμο και να απαρνηθούμε τον
ίδιο τον εαυτό μας. Αυτό παριστάνεται με σαφήνεια στην παρο
μοίωση των Τριών Αιθουσών στη «Φων11 της Σιγ11ς», που αντιστοι
χούν στις τρεις καταστάσεις της συνείδησης. Α παρνήσου τη ζω11
σου αν θέλεις να ζήσεις. Απαρνήσου την υλικ11 προσωπικότητα για
να ζ11σεις σαν πνευματική ατομικότητα, μας λέγει η Έλενα Π.
Μπλαβάτσκυ, και το νόημα αυτού του μηνύματος είναι ότι δεν
μπορούμε να πάμε κατ' ευθείαν στην κατάσταση της τελειότητας,
11 στην έκσταση του διαλογισμού χωρίς πρώτα να διέλθουμε επιτυ
ΧΙJ)ς από τα ενδιάμεσα στάδια προπαρασκευής και προετοιμασίας.
Οι άνθρωποι, ως επί το πλείστον, αμελούν αυτό το θεμελιώδη
κανόνα του εσωτερισμού. Προσπαθούν με διάφορες μεθόδους να
αναρριχηθούν με τη φαντασίας τους στο ανώτερο επίπεδο της
υπέρ-συνείδησης, χωρ(ς να έχουν προηγουμένως αναπτύξει το κα
τάλληλο όχημα (το βουδικό σώμα ή όχημα) με το οποίο και μόνο
μπορούν να διαφύγουν και να εξέλθουν από τον τριπλό αυτό κό
σμο της ψευδαίσθησης και της άγνοιας, και να ανέλθουν στην
υπέρτατη και τέλεια φΙJηιση της Νιρβάνα, που είναι η κατάσταση
της πλήρους ανάπτυξης. , Ετσι όπως διέφυγε από τα δηλητηρω>δη
πλοκάμια της Χίμαιρας ο Έλλην ήρωας Βελλερεφόντης, εποχού
μενος στον φτερωτό Π11γασο.
Πολύ διδακτικός επί του θέματος αυτού είναι ο βουδιστικός
μύθος που μας λέει ότι υπ11ρξε κάποτε ένας πλούσιος αλλά ανόη
τος άνθρωπος ο οποίος, όταν είδε το ωραίο τριΙJ)ροφο σπίτι του
γείτονά του ζ�iλεψε και θέλησε να αποκτήσει και αυτός ένα ακρι
βΙJ)ς όμοιο, νομ(ζοντας ότι ήταν άξιος και ικανός γι' αυτό. Κάλεσε
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τότε έναν μηχανικό και του ανέθεσε να το κτίσει. Εκείνος συγκα
τατέθηκε και άρχισε αμέσως νd ρίχνει τα θεμέλια, τον πρώτο και
τον δεύτερο όροφο και ύστερα τον τρίτο. Ο πλσύσιος όμως είπε:
«Δεν θέλω θεμέλια ούτε πρώτο και δεύτερο όροφο. Θέλω μόνο
τον τρίτο όροφο. Κτίσε τον αμέσως» Το ηθικό δίδαγμα αυτού του
μύθου είναι ότι ένας ανόητος άνθρωπος ενδιαφέρεται πάντοτε μό
νο για το αποτέλεσμα, και είναι ανυπόμονος χωρίς να κάνει την
παραμικρή προσπάθεια που είναι αναγκαία για να έχει την επιθυ
μητή κατάληξη. Τίποτε καλό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την
κατάλληλη προετοιμασία, ακριβώς όπως δεν μπορεί να υπάρξει
τρίτος όροφος χωρίς να προηγηθούν τα θεμέλια, ο πρώτος και ο
δε-ύτερος όροφος.
Σε μια άλλη εσωτερική διδασκαλία που προέρχεται από την
Καμπαλά, η οποία διαφωτίζει τόσο όμορφα και σοφά τον παρα
πάνω βουδιστικό μύθο, αναφέρονται τα εξ·ής: Τα ονόματα των
τριών βαθμών της ψυχιiς του ανθρώπου είναι: Νεφές (ζωική ψυ
χή), Ρουάχ (πνεύμα), Νεσαμάχ (άγια, πνευματικιi ψυχή) και αντι
στοιχούν στους θεοσοφικούς όρους «αστρικό», «νοητικό» και
«βουδικό». Το Νεσαμάχ είναι η υπέρ-ψυχή, η βαθύτερη ενορατική
δ-ύναμη που οδηγεί στα μυστικά του Θεσύ και του Σύμπαντος. Τα
τρία αυτά μέρη γίνονται κατανοητά ως το ένα εντός του άλλου τουτέστιν σχηματίζουν ένα ενιαίο οικοδόμημα - το καθένα όμως
έχει τη δική του ιδιαίτερη διαμονή ή το δικό του ιδιαίτερο όροφο 11
πεδίο ύπαρξης. Το Νεφές συγγενεύει στενά με το φυσικό σώμα
διατρέφοντάς το και διατηρώντας το. Βρίσκεται σε χαμηλότερο
επίπεδο και είναι η πρώτη ανέγερση. Έχοντας αναπτυχθεί κατάλ
ληλα γίνεται ο θρόνος για στηριχθεί το Ρουάχ ή πνε-�μα. Όταν αυ
τά τα δύο πρώτα έχουν προετοιμασθεί κατάλληλα, αξιώνονται να
δεχθούν το Νεσαμάχ, την πνευματική ή υπέρ-ψυχή, που κάθεται
επί του θρόνου του Ρουάχ. Η υπέρ-ψυχή δεσπόζει σε εξέχουσα
θέση και δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή. Υπάρχει θρόνος επί θρό
νου και στο ανώτερο, ένας ακόμη θρόνος. Τα Νεφές και Ρουάχ εί
ναι συνδεδεμένα μεταξ·ύ τους ενώ το Νεσαμάχ έχει τη διαμqνή του
στον αληθινό χαρακτήρα του ανθρώπου, ένα μέρος που παραμέ
νει άγνωστο και αναποκάλυπτο.
Βλέπουμε ότι τόσο η μεταφορική όσο και η ηθική έννοια των
δύο παραπάνω κειμένων είναι απόλυτα ταυτόσημες, όπως μπο-
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ρούμε να διαπιστώσουμε. Τόσο η καμπαλιστικ11 ηθικ11 διδασκαλία
όσο και η βουδιστική καταλ11γουν στο εξ11ς: Αν ένας άνθρωπος
αγωνίζεται για μια αγν11 ζω11, βοηθείται στη προσπάθειg του αυτ11
από το άγιο Νεσαμάχ, μέσω του οποίου καθίσταται αγνός και
αγιοπρεπ11ς και κατακτά το όνομα του αγίου. Αν όμως δεν αγωνί
ζεται να είναι ηθικός και να διάγει αγνό βίο, τότε δεν ζωοποιείται
από το άγιο Νεσαμάχ αλλά μόνο από τους δύο πρώτους βαθμούς,
τα Νεφές και Ρουάχ (το αστρικό και το νοητικό της θεοσοφικ11ς
ορολογίας). Επιπλέον, αυτός που ρέπει στην ακολασία, βυθίζεται
περισσότερο σ' αυ111ν. Έτσι ο καθένας κινείται επάνω στο δρόμο
που αυτός ο ίδιος έχει χαράξει. Επίσης, ο Κύριος Βούδας μcις δεί
χνει το δρόμο που οδηγεί στην Αλ11θεια και τοιουτοτρόπως στην
ελευθερία. Πιο συγκεκριμένα, μας μιλά για το Ευγενές οκταπλό
μονοπάτι που ανοίγει τους οφθαλμούς και απονέμει κατανόηση, η
οποία οδηγεί στη γαλ11νη του νου, στην ανόπερη σοφία, στην πλ11ρη φόηιση, στη Νιρβάνα. Το ερώτημα λοιπόν, όπως αυτό τίθεται
από τον Δρ. John Algeo είναι πάντοτε επίκαιρο:
«Είμαστε αφυπνισμένοι στις Λλιjθειr.ς της Θωσοφίας; Διότι αν
μια αλιjθεια δεν r.ίvαι ζ(vσα μέσα μας, η αλιjθεια αυτιj είναι για
r.μάς vεκριj και r.πομέvως, r.ίμαστr. νεκροί ως προς αυτιj την αλιj
θr.ια και δούλοι στο ψr.ύ()ος αντί της αλήθειας».
Παρομοίως, η χα Radha Burnier στην προσφόη ησ11 της στο
ετήσιο διεθνές συνέδριο της Παγκόσμιας Θεοσοφικ11ς Κοινότητας
στο Adyar, τον Δεκέμβριο 2005, ως Παγκόσμια Πρόεδρος της Θε
οσοφικ11ς Εταιρείας, καταλήγει ως εξής:
«Συναισθανόμαστε ότι πρέπει να βρrθr.ί ένας δρόμος που θα μας
βγάλει από τη ()ιαστρrβλωτικιj κατύ.σταση της βίας, του μίσους και
της πνευματικής ύ.γvοιας (Λ,·iι/yα) που σκοτεινιάζr.ι τον κόσμο. /1(δς
όμως μπορο1Jμr. να βύ.λουμε το πό()ι μας σταθερά στην ατραπό που
οδηγεί στην ειριjvη, την αγάπη και τη γνο>ση; Θα έλεγα ότι με αυτύ
το σκεπτικό θα πρι:πει να αρχίσουμε, ()ιερωτοΎμενοι όχι μόνο αν εί
μαστε αφυπvισμι:vοι στις θεοσοφικiς αλιjθειες α)J.ά αν είμαστε κατ'
ελάχιστον ζωντανοί και αν ναι, πόσο ζωντανοί είμαστι-:;»
1

Που σημαίνει, πόσο γνωρίζουμε τον αληθινό εαυτό μας, ο
οποίος αντιπροσωπεύει το μυστικό «κλειδί» που αναζητάμε;
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ΟΙ ΗΡΩΕΣ
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Χένρυ Στηλ Όλκοττ
(Απόσπασμα από ομιλία του με τίτλο:
«Τα διδάγματα της Ζωής του Γκαουτάμα Βούδα»)
Ερευνώντας τη θρησκευτική πορεία της φυλής, ο στοχαστικός
σπουδαστής συναντά συνεχώς ένα γεγονός. Δηλαδή ότι υπάρχει
μια αμετάβλητη τάση να θεοποιούνται όσοι υπερέχουν υπερβαίνο
ντας τις αδυναμίες τιiς μέσης ανθρωπότητας. Σε όποια εποχιi κι αν
στραφούμε θα συναντήσουμε άγιους ανθρώπους, τους οποίους
εξ·ύψωσαν σε θεία πρόσωπα και λάτρεψαν ως θεούς. Παρόλο που
όσο ζούσαν ίσως να τους είχαν παρεξηγήσει, διασύρει και καταδι
κάσει, σχεδόν πάντοτε ακολουθούσε η αποθέωσή τους μετά θάνα
τον και έτσι, το χθεσινό θύμα του όχλου γινόταν ο Μεσολαβητ11ς
στον Ουρανό προς τον οποίο απευθύνονταν με προσευχές, δά
κρυα και συμφιλιωτικές μετάνοιες για να μεσολαβ11σει στο Θεό να
συγχωρήσει τα ανθρώπινα αμαρτήματα.
Αυτό όμως είναι ένα απαίσιο και ποταπό χαρακτηριστικό της
ανθρώπινης φύσης, είναι απόδειξη άγνοιας, εγωισμού, ζωώδους
δειλίας και δεισιδαιμονικού υλισμού. Δείχνει το χαμερπές ανθρώ
πινο ένστικτο που μας ωθεί είτε να καταπατήσουμε και να κατα
στρέψουμε οτιδήποτε και οποιονδ11ποτε κάνει τον άνθρωπο να
νιώσει τις δικές του ατέλειες, είτε να αντιδράσουμε αγνοώντας τις
και αρνούμενοι να τις δεχθούμε οδηγσύμαστε στη θεοποίηQη εκεί
νων που απλώς έχουν πνευματοποιήσει τη φύση τους, καθώς και
στην υπόθεση ότι επρόκειτο για ουράνιες ενσαρκώσεις και όχι για
ανθρώπους θνητούς όπως όλοι οι υπόλοιποι.
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Η διαδικασία η οποία μετατρέπει τους ανθριύπους σε θεούς
και τους θεούς σε ανθρώπους μερικές φορές, αν και πολύ σπάνια
,αρχίζει κατά τη διάρκεια της ζω11ς του 11ρωα, αλλά συν11θως γίνε
ται μετά το θάνατό του. Τα πραγματικά γεγονότα του βίου του
σταδιακά μεγαλοποιούνται και διανθίζονται με θεαματικά συμβά
ντα που να ταιριάζουν με το νέο χαρακτι1ρα που του έχει δοθεί με
τά θάνατον. Καλοί και θαυμαστοί οιωνοί δημιουργούνται τώρα
που να ακολουθούν τη ζω11 του γήινου αβατάρα, ενιύ παρουσιάζε
ται να έχει μια υπερφυσικ11 ανάπτυξη που περιγράφεται ως υπε
ρανθρcΔπινη. Όσο είναι ν11πιο 11 μικρό παιδί που ακόμη ψευδίζει
όταν μιλάει, κάνει τους σοφούς λόγιους της εποχ11ς του να σιω
πούν εμπρός στη θεία γνώση του. Κάνει θαύματα με την ίδια ευκο
λία που άλλα παιδιά κάνουν σαπουνόφουσκες. Παιχνίδια του εί
ναι οι τρομερές ενέργειες της φύσης ενώ θεοί, άγγελοι και δαίμο
νες είναι η συν11θης συνοδεία του. Ο 11λιος, η σελ11νη και όλα τα
άστρα συγκεντρώνονται γύρω από τη βρεφικ11 κλίνη του και η γη
αναριγά με χαρά που γέννησε τέτοιο θαύμα, ενώ την τελευταία
ώρα της θνητι1ς ζωής του ολόκληρος ο κόσμος σείεται από αντι
κρουόμενα συναισθ11ματα.
Για ποιο λόγο είναι απαραίτητο να χρησιμοποι11σω λίγο από το
χρόνο μου για να κατονομάσω διάφορα πρόσωπα για τα οποία
έχουν γραφτεί τέτοιοι μύθοι; Ας πούμε πως πρέπει να επιστήσω
την προσοχή σας σ' αυτό το γεγονός και να σας καλέσω να συγκρί
νεται τις αντίστοιχες βιογραφίες του Βραχμάνου Κρίσνα, του Πέρ
ση Ζωροάστρη, του Αιγυπτίου Ερμ11 Τρισμέγισ του, του Ινδού Γκα
ουτάμα και του Κανονικού αλλά κυρίως Απόκρυφου Ιησού. Λαμ
βάνοντας τον Κρίσνα 11 τον Ζωροάστρη ως τους αρχαιότερους
11ρωες και προχωρύ)ντας χρονολογικά προς την εποχ11 μας, διαπι
στcΔνουμε ότι ακολουθούν τον ίδιο τύπο ζωής και ότι το πραγματι
κό πρόσωπο καλύπτεται και τυλίγεται στα διακοσμημένα πέπλα
των ρομαντικcί>ν και ενθουσιωδύ)ν ισ τοριογράφων. Αυτό που με εκ
πλήσσει είναι ότι η τάση προς την υπερβολή και τη μεγαλοποίηση
δεν είναι σήμερα εξίσου αποδεκη1 από όσους προσπαθούν να συ
ζηη1σουν και να συγκρίνουν τις θρησκείες. Μας υπενθυμίζουν συ
νεχcί>ς και επιπόνως ότι η προκατάληψη της εχθρικ11ς κριτικής από
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τη μια πλευρά και η μανιώδης μισαλλοδοξία από την άλλη, τυφλώ
νουν τον άνθρωπο απέναντι στο γεγονός και την πιθανότητα και
οδηγσύν στην κατάφωρη αδικία. Ας δώσω ένα παράδειγμα από τη
μυθική βιογραφία του ήρωα της νεότερης θρησκείας, του Ιησού.
Όταν συγκλήθηκε η Σύνοδος της Νίκαιας με σκοπό να διευθε
τ11σει τις διαφωνίες ορισμένων επισκόπων και να εξετάσει τα 300
περίπου διαφορετικά απόκρυφα ευαγγέλια που διαβαζόταν τότε
στις χριστιανικές εκκλησίες ως εμπνευσμένα γραπτά, η ιστορία
της ζωής του Ιησού είχε αγγίξει το ύψος ενός παράδοξου μύθου.
Μπορούμε να δούμε τέτοια σημεία στα σωζόμενα χειρόγραφα της
απόκρυφης Καιν11ς Διαθήκης αλλά τα περισσότερα από αυτά
έχουν πλέον χαθεί. Ό,τι έχει διατηρηθεί στα σημερινά Κανονικά
κείμενα αναμφίβολα μπορεί να θεωρηθεί ως λιγότερο απαράδε
κτο. Ωστόσο δεν πρέπει να υιοθετήσουμε βεβιασμένα ούτε και αυ
τό το συμπέρασμα, διότι ένας από τους επισκόπους που μίλησε
στο Συμβούλιο της Συνόδου της Νίκαιας, βεβαίωσε ότι «εκτός από
τον Κωνσταντίνο και τον Επίσκοπο της Παμφυλίας, οι υπόλοιποι
αποτελσύσαν ένα σύνολο αμόρφωτων απλών ανθρώπων που δεν
καταλάβαιναν τίποτα». Ήταν δηλαδή ως να είπε ότι ήταν ανίδεοι.
Και ο Pappus, στο έργο του «Συνοδικόν» για εκείνη τη Σύνοδο της
Νίκαιας, μάς αποκαλύπτει το μυστικό ότι τα κείμενα που περιλαμ
βάνονται στον Κανόνα δεν αποφασίστηκαν μετά από προσεκτικ11
σύγκριση των διαφόρων ευαγγελίων που είχαν τεθεί στη διάθεση
των επισκόπων, αλλά στην τύχη. Λέει όtι:
«'Εχοντας τοkοθετήσει όλα τα κείμενα που τους δόθηκαν για να
αποφασίσουν, ανακατεμένα κάτω από την Αγία Τράπεζα μιας εκ
κλησίας, εκείνοι (οι επίσκοποι) προσευχ1jθηκαν στον Κύριο να εμ
φανιστούν τα εμπνευσμένα κείμενα επάνω στο τραπέζι εν(v τα κί
βδηλα γραπτά να παραμείνουν από κάτω. Και αυτό συνέβη όπως
ζητήθηκε.»
Ας τα αφ11σουμε όμως αυτά και ας δσύμε μόνο τι είναι εκείνα
που περιέχονται στον τωρινό Κανόνα. Θα διαπιστώσουμε την ίδια
ακριβώς τάση υπερβολής, δηλαδή να υποχρεώνουν ολόκληρη τη
φύση να πιστοποιεί τη θειότητα του ήρωα των συγγραφέων. Στη
γέννησή του ένα άστρο εγκαταλείπει την τροχιά του και οδηγεί
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τους Πέρσες αστρολόγους στο θείο Βρέφος, και άγγελοι έρχονται
και συνομιλούν με τους Βοσκούς ενιύ μια ολόκληρη σειρά ουρά
νιων φαινομένων συμβαίνουν σε όλη τη διάρκεια του γψνου βίου
του που τελειιύνει εν μέσω σεισμιϊ1ν, σκοτεινιάσματος του τόπου
όπου θανατώθηκε, ωτερφυσικού πόλεμου ανάμεσα στα στοιχεία
της φύσης, άνοιγμα τάφων και ανέγερση νεκρών, και άλλων παρο
μοίων υπερβολιiJν.
Αν τώρα, ο ειλικριν11ς Βουδιστιiς παραδεχθεί ότι η πραγματικ1i
ιστορία του Γκαουτάμα είναι επίσης διανθισμένη με παρόμοιες
υπερΒολές, και αν μπορούμε να διακρίνουμε τις αντίστοιχες ανα
φορές στη Βιογραφία του Ζωροάστρη, του Σανκαρατσάρυα και
άλλων πραγματικu)ν προσu)πων της αρχαιότητας, δεν έχουμε το
δικαίωμα να συμπεράνουμε ότι η πραγματικ1i ιστορία του Ιδρυτιi
του Χριστιανισμού - αν μπορούσαμε να την γράψουμε εκ νέου σιi
μερα - θα ήταν πολύ πιο δια φορετικιi από τις αρχαίες αφηγιiσεις
που κυκλοφορούν; Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι η Ιερουσα
λ1iμ 11ταν τότε υπό την κατοχ1i της Ρu)μης, και ότι η σιωπ1i των Ρω
μαίων ιστορικών της εποχ1iς εκείνης για οποιαδ11ποτε βίαιη διατα
ραχ1i στην ισορροπία της φύσης, είναι εξαιρετικά σημαντικ11.
Παρέθεσα το παράδειγμα αυτό με τον απλό και μοναδικό σκο
πό να γνωστοποιιiσω στους μη Βουδιστές ακροατές μου ότι, εξετά
ζοντας τη ζωή του Sakya Muni και τα διδάγματα που μας δίνει, δεν
θα πρέπει να καταλογίζουμε ευθύνη στους σημερινούς πιστούς
του Βούδα για την πληθu)ρα των υπερΒολών που αναφέρουν οι
Βιογράφοι του παρελθόντος. Η διδασκαλία του Βούδα και η επί
δρασιi της στη ζω11 μας θα πρέπει να κρίνονται ξέχωρα από τον
άνθρωπο Γκαουτάμα, ακριΒu)ς όπως η διδασκαλία που αποδίδεται
στον Ιησού και η επιρροή της θα πρέπει να εξετάζεται ξέχωρα
από την προσωπικιi ιστορία του 11ρωα των Ευαγγελίων, έτσι όπως
παρουσιάζεται σε αυτά.
Ελπίζω ότι σας έχω αποδείξει πως οι πραγματικές πράξεις και
τα λόγια κάθε ιδρυτή μιας Πίστης 11 σχολ1iς φιλοσοφίας, πρέπει να
ξεχωρίζονται και να ανασύρονται μέσα από ένα σωρό φανταχτε
ρά στολίδια και ανοησίες που προσαρηiθηκαν από τις διαδοχικές
γενιές των εκάστοτε πιστιiJν.
(Λ;τό το βιβλ(n, «Λμμliccl ΤΊ1cω-nμ/1y αιιcl οt/1α E.1·.1·ay.1·»)
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ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗ
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΣΙΓΗΣ»
Δρ. Jο/ιιι Algeo
--«Οι οδηγίες αυτές είναι για εκείνους που αγνοούν τους κινδύ

νους των κατώτερων !,ίclclhi. »
--«Όποιος θέλει να ακούσει και να καταλάβει τη φωνιj της
Nada, τον άηχο ήχο, θα πρέπει να έχει μάθει τη φύση τον
Dhαπιηα» .
Η πρώτη παράγραφος του βιβλίου της , Ελενας Π. Μπλαβάτσκυ
ορίζει το είδος του (ένα βιβλίο οδηγιών) και το είδος των αναγνω
στών προς τους οποίους απευθύνεται (κυρίως εκείνους που βαδί
ζουν στην Ατραπό της αυτό-ανάπτυξης αλλά δεν γνωρίζουν τους
κινδύνους των κατώτερων ψυχικών δυνάμεων). Η δεύτερη παρά
γραφος μάς πληροφορεί ότι όσοι επιθυμσύν να ακσύσουν τη φωνή
της σιγής, πρέπει να αρχίσουν να καλλιεργούν το dharana, δηλαδ11
την αυτοσυγκέντρωση ή αλλιώς, να επικεντρώνονται στο εσωτερι
κό του εαυτού τους. Οι ακόλουθες παράγραφοι μάς παρουσιάζουν
μια μέθοδο για να το επιτύχουμε. Στις παραγράφους 3-5, το βιβλίο
αναφέρεται στο νου και το ρόλο του στην αντίληψη της πραγματι
κότητας.
--<<Αφού γίνει αδιάφορος στα πράγματα της αίσθησης, ο μαθη
τής θα πρέπει να αναζητήσει τον πιjα των αισθήσεων, τον δημιουρ
γό της σκέψης, εκείνον που ξυπνάει την πλάνη. »
--«Ο νους είναι ο μεγάλος καταστροφέας του αληθινού»
--<<Ας καταστρέψει τον καταστροφέα ο μαθητής».
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Σχόλιο: Μερικοί από εμάς, κυρίως οι Δυτικοί, πιθανόν να συ
ναντι1σουμε μια μικρ11 δυσκολία ως προς αυτές τις παραγράφους.
Η δt•σκολία προέρχεται από την τάση μας να ταυτίζουμ� τον εαυ
τό μας με το νου μας - που για εμάς έχει γίνει μόνο ένας άλλος
τρόπος να πούμε το ίδιο πράγμα - και από την τάση μας να σκε
φτόμαστε ότι η μοναδικ11 «πραγματικψ> συνείδηση ε(ναι η νοητι
κ11. Η Παράδοση της Σοφίας λέγει ότι η συνείδηση - συμπεριλαμ
βανομένης και της εντός ημών συνείδησης - αποτελείται από δια
φορετικούς τύπους 11 είδη (συγκεκριμένα από επτά τύπους), και
ότι η νοητικ11 συνείδηση είναι μόνο ένας από αυτούς. Υπάρχει λοι
πόν η συνείδηση του πυκνού υλικού σu'>ματος, η συνείδηση του ει
δu'Jλου 11 διπλού αιθερικού, της ενέργειας που ρέει μέσα μας και
γύρω μας (pra11a), η συνείδηση των παθών και των επιθυμιών
(αστρικ11) και φυσικά η συνείδηση του νου και των σκέψειύν του.
Έχουμε όμως και μια συνείδηση πολύ πιο ενορατικ11 από το
νου μας, που μερικές φορές την αποκαλούμε «διαίσθηση» (παρότι
η λέξη αυτι1 χρησιμοποιείται και με άλλους τρόπους πιο επιπόλαι
ους και πιο ασ11μαντους). Αποκαλείται επίσης «λογικψ> 11 «νόηση»
11 «ενόραση», δηλαδ11 ιδιότητες τις οποίες τείνουμε να ταυτίσουμε
με τον απλό νου. Πέραν όλων αυτu'>ν έχουμε έναν τύπο συνείδησης
που μας ενuJνει με όλα όσα υπάρχουν γύρω μας. Τις περισσότερες
φορές αυτός ο τελευταίος τύπος αποτελεί για την πλειοψηφία των
ανθρu'Jπων μια ασυνείδητη - αν και ενεργ11 συνείδηση που βρίσκε
ται μέσα μας σε λανθάνουσα κατάσταση μόνο.
Το θέμα είναι ότι διαθέτουμε αρκετούς τύπους συνείδησης
ανάμεσα στους οποίους η νοητική συνείδηση αποτελεί μόνο ένα.
Αν ταυτίσουμε τον εαυτό μας με ένα μόνο τύπο όπως π.χ. τη νοητι
κή, περιορίζουμε την αντίληψη του εαυτού μας με τρόπο που ίσως
προκαλέσει επιβλαβή αποτελέσματα. Αν σκεπτόμαστε τον εαυτό
μας μόνο ως νου, θα δυσκολευτούμε να εργαστούμε αποτελεσμα
τικά με τα υπόλοιπα είδη συνείδησης. Γι' αυτό, σύμφωνα με όλες
τις πνευματικές παραδόσεις, το βασικό ερu'ηημα που θα πρέπει να
θέτει ο μαθητής στον εαυτό του ζητu'Ντυ.ς απάντηση, είναι: «Ποιος
είμαι;» Αυτό το ερu'ηημα προβάλλει μέσα από τις τρεις αυτές πα
ραγράφους και απευθύνεται κυρίως στην εσφαλμένη απάντηση
του Δυτικού που τείνει να πει: «Είμαι ο νους μου», 11 όπως είπε ο
Descartes: «Cogito, ergo sum - Σκέπτομαι, άρα υπάρχω».
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Η παράγραφος τρία προτείνει να γίνουμε αδιάφοροι στα
πράγματα της αίσθησης. Αυτό αποτελεί το πέμπτο βήμα της κλασι
κής yoga. Στα σανσκριτικά ονομάζεται Pratyahaι-a, που σημαίνει
απόσυρση της προσοχής από τον εξωτερικό προς τον εσωτερικό
μας κόσμο. Πρέπει λοιπόν να σταμαηiσουμε να απλώνουμε το
βλέμμα μας γύρω και έξω από εμάς και να αρχίσουμε να το στρέ
φουμε προς τα μέσα. Διότι αν θέλουμε να ανακαλύψουμε κάτι, θα
πρέπει να ψ άξουμε στο μέρος όπου αυτό βρίσκεται. Η pratyahara
μάς λέει πως αν θέλουμε να ανακαλύψουμε την πραγματικιi ταυ
τότητά μας, καλύτερα να στραφούμε μέσα μας ακόμη κι αν δεν
υπάρχει πολύ φως εκεί, και όχι να ψάχνουμε έξω από εμάς. Ο raja
ή βασιλιάς των αισθιiσεων που αναφέρεται στη συνέχεια της πα
ραγράφου, είναι βέβαια ο νους.
Η μεσαιωνική ψυχολογία αναγνώριζε ότι καθεμία από τις πέ
ντε αισθήσεις μας αντιλαμβάνεται ένα διαφορετικό είδος πραγμα
τικότητας. Αλλά αν δαγκώσουμε π.χ. ένα μήλο, δεν αντιλαμβανό
μαστε πέντε διαφορετικές πραγματικότητες, δηλαδιi το κόκκινο
χρώμα, τον 11χο της δαγκωνιάς, τη γλυκιά γεύση του φρούτου, τη
λεία φλούδα του και το άρωμά του, αλλά μάλλον όλα αυτά μαζί
αποτελούν τη συνολική εμπειρία εκείνου του αντικειμένου που
ονομάζεται «μήλο». Θα πρέπει επομένως να υπάρχει κάτι άλλο
μέσα μας που να συγκεντρώνει τα ερεθίσματα και να μας πληρο
φορεί για όλα όσα λέγουν οι ξεχωριστές αισθήσεις μας.
Η ιδιότητα αυτή αποκλήθηκε «κοινή λογική» (ιi «κοινή αίσθη
ση») και είναι εκείνο που συνδυάζει τα διαφορετικά μηνύματα των
πέντε αισθήσεων. Σήμερα χρησιμοποιούμε τον όρο «κοινή λογική»
με έναν μάλλον διαφορετικό τρόπο από ό,τι τότε, δηλαδή για να
δηλώσουμε την «καλή και πρακτική κρίση». Ωστόσο, είναι εύκολο
να διαπιστώσουμε πως αυτή η εξήγηση πρόβαλλε μέσα από μια
προγενέστερή της. Δηλαδή είναι η «κοινή λογική» (σε αμφότερες
τις σημασίες της) ότι οι πέντε αισθήσεις μάς πληροφοραύν για μια
μόνο πραγματικότητα και όχι για πέντε διαφορετικές.
Η «κοινή λογικψ> είναι ο νους, ο βασιλιάς και κύριος των πέντε
αισθήσεων. Είναι επίσης ο δημιουργός των σ�έψεων διότι·γεννά
ιδέες, αλλά κατά τη διαδικασία αυτή μπορεί να παραποι11σει τις
πληροφορίες των αισθ11σεων. Όταν συσχετίζει μεταξύ τους όλα τα
δεδομένα που έρχονται σ' αυτόν, σχηματίζει μια εικόνα για να
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αντιληφθεί το νόημά τους αλλά η εικόνα μπορεί να μην ανταπο
κρίνεται ακριβώς, ούτε ακόμη και κατά προσέγγιση στον εξωτερι.
κό κόσμο, τον οποίο και οι ίδιες οι αισθ11σεις συλλαμβάνουν ατε
λώς. Εξ αυτού φαίνεται ότι η πραγματική «κοιν11 λογικψ> (στην
πιο πρόσφατη χρ11ση του όρου) είναι ένα από τα πιο ασυν11θιστα
πράγματα στον κόσμο. Σχηματίζουμε εικόνες με το νου, σχεδιά
ζουμε χάρτες, φανταζόμαστε ότι όλα γύρω μας είναι όμοια, και
πολύ συχνά κάνουμε λάθος. Νομίζουμε πως γνωρίζουμε τα πράγ
ματα έτσι όπως πραγματικά είναι, αλλά πολύ συχνά σφάλλουμε.
Θυμόμαστε με λάθος τρόπο, προεξοφλούμε μελλοντικές καταστά
σεις που ποτέ δεν προκύπτουν, συμπεραίνουμε έχοντας ως βάση
λίγες ενδείξεις με λάθος λογικ11, αποδίδουμε στους άλλους χαρα
κτηριστικά που δεν έχουν. Εν ολίγοις, ο νους γεννά την πλάνη.
Πρέπει να αναζηη1σουμε αυτό τον βασιλιά για να ανακαλύ
ψουμε τη φύση του που, όπως μας εξηγεί η παράγραφος 4, είναι
«να καταστρέφει το Αληθινό». Η σανσκριτικ11 λέξη για το «αληθι
νό» ή «πραγματικό» είναι sat, μετοχή ενεστώτα του σανσκριτικού
ρ11ματος «είμαι». Η βασικ11 ερμηνεία της λέξης αυτ11ς είναι «ον».
Σημαίνει επίσης το «υπάρχον», το «αληθινό», το «καλό». Η λέξη
satya, «αλ11θεια» προέρχεται από το ίδιο ρ11μα. Αυτό λοιπόν που
υπάρχει πραγματικά είναι καλό και αληθινό. Υπό ποία έννοια
επομένως ο νους καταστρέφει το αληθινό, το καλό, το πραγματι
κό; Συνδυάζοντας - όπως είπαμε - τις πληροφορίες των αισθ11σε
ων σχηματίζει για εμάς μια εικόνα, αλλά κατά τη διαδικασία του
σχηματισμού παραποιεί την αλ11θεια και υπό αυτή την έννοια γίνε
ται ο «καταστροφέας».
Η καταστροφή είναι μεταφορική διότι βλέπουμε και καταλα
βαίνουμε με το νου και αυτός ορίζει όλα όσα γνωρίζουμε. Αποκα
λύπτει ορισμένες πλευρές του κόσμου γύρω μας αλλά ταυτόχρονα
αποκρύπτει άλλες πλευρές του, και έτσι έχουμε μόνο μια τμηματι
κή και ανακριβή εικόνα του Πραγματικού. Αν θέλουμε να γνωρί
σουμε τι είναι πραγματικό, θα πρέπει να υπερβούμε τους περιορι
σμούς αυτούς και αυτό σημαίνει μεταφορικά την καταστροφ11 του
καταστροφέα. Δεν εννοούμε βέβαια πως πρέπει να αγνοήσουμε
το νου διότι δίχως αυτόν δεν θα είμαστε σοφοί αλλά διανοητικά
καθυστερημένοι. Επομένως, καταστροφή δεν σημαίνει να περιο
ρίσουμε εντελιΔς το νου αλλά να αντισταθμίσουμε το περιορισμέ-
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νο οπτικό του πεδίο. Εφόσον ο νους καταστρέφει το αληθινό πε
ριορίζοντας την αντίληψη του αληθινού, εμείς καταστρέφουμε τον
καταστροφέα περιορίζοντας τους περιορισμούς του.
Η «Φωνή της Σιγής» είναι κατά κάποιο τρόπο ένα είδος θεοσο
φικών yoga sutras, και οι τρεις αυτές παράγραφοι ενισχύουν αυτή
την άποψη. Στις yoga sutras διαβάζουμε (The Science οι- Yoga 1.Κ.Taimni) ότι «η yoga αναστέλλει τις τροποποιήσεις του νου». Οι
τροποποι11σεις είναι οι συνεχείς διεργασίες του νου μέσω των
οποίων ζωγραφίζει μια εικόνα εκείνου που θεωρεί ως πραγματι
κότητα, αλλά έτσι γίνεται ουσιαστικά ο «μεγάλος καταστροφέας»
διότι ζωγραφίζει μια ανακριβιi εικόνα. Η «Φωνή της Σιγής» και οι
yoga sutras του Παντάζαλι λένε το ίδιο πράγμα με ελαφρά διαφο
ρετικό τρόπο. Αμφότερα μας διδάσκουν να μάθουμε να ελέγχουμε
τις νοητικές δραστηριότητες έτσι ώστε να μην μας παραπλανά ο
νους και να μην τον ταυτίζουμε με την ουσιαστικ1i μας_ φύση.
Παράγραφοι 6-13. Αναφέρονται στη φύση των εμπειριών μας
από τη στιγμ1i που θα έχουμε αρχίσει να ελέγχουμε το νου. Ορι
σμένες από αυτές ίσως να φαίνονται παράδοξες και ανατρεπτικές
στη δικ1i μας uυν1iθη Δυτικιi αντίληψη.
--«Όταν στον ίδιο του εαυτό η μορφή του θα φαίνεται απατηλή,
όπως στο ξύπνημα φαντάζουν οι μορφές οι ιδωμένες στο όνειρο. »
--«Όταν θα έχει πάψει πια να ακούει το πολλαπλό, τότε θα μπο
ρέσει να ξεχωρίσει το ΜΟΝΑΔΙΚΟ, τον εσωτερικό ήχο που σκοτώ
νει τον εξωτερικό. »
--«Τότε και μόνο τότε θα αφήσει τη χ(iJρα του ω·αt, την ψεύτικη,
για να μπει στο βασίλειο του !ωt, του αληθινού!»
--«Πριν να μπορέσει η ψυχή να ακούσει, η εικόνα (ο άνθρωπος)
θα πρέπ,;ι να έχει γίνει κουφή όμοια στις βροντές καθώς και στους
ψίθυρους, στις φωνές των βρυχωμένων ελεφάντων, καθώς και στο
ασημένιο θρόισμα της χρυσής πυγολαμπίδας. »
--«Πριν να μπορέσει η ψυχή να καταλάβει και να θυμηθεί, θα
πρέπει να έχει ενωθεί με τον Σιωπηλό Ομιλητιj, όπως με την ιδέα
του τεχνίτη η μορφή που αποτυπώνεται επάνω στον πηλό. »
--«Τότε η ψυχή θα καταλάβει και θα θυμηθεί» .
--«Τότε στο εσωτερικό αυτί θα μιλ1jσει»
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΣΙΓΗΣ
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Σχόλιο: Μια από τις πρώτες εμπειρίες που βιιύνουμε είναι να
διακρίνουμε ανάμεσα στο αληθινό και το μη αληθινό ( στο sat και
το asat). Είναι εκείνο που στο βιβλίο «Στα Πόδια του,_Διδασκά
λου» αποκαλείται διάκριση - διάκριση ανάμεσα στο πραγματικό
και το μη πραγματικό, το σωστό και το λάθος, το σημαντικό και το
ασ11μαντο, το χρ11σιμο και το άχρηστο, το αληθινό και το ψεύτικο,
το εγωιστικό και το μη εγωιστικό. Η λέξη asat προέρχεται από το
sat με το πρόθεμα -a κατά τον Ελληνικό τύπο, που δηλιόνει την
αντίθετη έννοια. Έτσι το αληθινό είναι αυτό που υπάρχει, το
υπάρχον, και το μη αληθινό είναι εκείνο που δεν υπάρχει ή δεν
έχει ύπαρξη. Το ερόπημα λοιπόν είναι: Τι είναι πραγματικό, αλη
θινό; Νομίζουμε πως είμαστε ξυπνητοί αλλά πιθανόν η κατάσταση
του ξυπνήματος να είναι στην πραγματικότητα ένα είδος ύπνου
του πνεύματος, ενώ αφυπνιζόμαστε πραγματικά μόνο όταν ξεφεύ
γουμε από το όνειρο που λέγεται ζω11. Γι' αυτό, Βούδας σημαίνει
εκείνον που έχει αφυπνιστεί.
Μέσα σε όλες αυτές τις παραγράφους εμφανίζεται ένα σύνολο
αντιθέτων είτε καθαρά στις ίδιες τις λέξεις τους είτε μεταφορικά:
Πραγματικό - μη πραγματικό, ύπνος - ξύπνημα, ένα - πολλά,
εσωτερικό - εξωτερικό, αληθινό - ψεύτικο, Βλέπω - τυφλώνομαι,
αρμονία - δυσαρμονία, πραγματικότητα - πλάνη, ψυχή - εικόνα,
Βρυχηθμοί - ψίθυροι, θυμάμαι -ξεχνώ, ενωμένος - χωριστός, μορ
φ11 - νους, ακούω - κωφεύω, φωνή - σιγή. Ποιος είναι ο σκοπός
όλων αυτών των αντιθέτων και με ποιο τρόπο συνδέονται με την
έννοια του όντος ή sat; Κινούμαστε από το ένα στο άλλο όταν «κα
ταστρέφουμε τον καταστροφέα» 11 όταν υπερβαίνουμε αυτό το
διαχωρισ μό;
Εκτός από τα παραπάνω ζεύγη των αντιθέτων, οι παράγραφοι
6-J 3 και κυρίως η 1 1, εισάγουν την έννοια μιας τριάδας: σόψα, ψυ
χή και Σιωπηλός Ομιλητής που παρομοιάζονται με πηλό, αγγείο
(μορφ1Ί) και ιδέα του τεχνίτη. Αυτή η μεταφορικ11 παρομοίωση πα
ρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον. Πό)ς συνδέονται όλα αυτά μεταξύ
τους; Αναφέρονται επίσης ως εξωτερικό αυτί, εσωτερικό αυτί και
Φων11 της Σιγής. Τι αντιπροσωπεύουν αυτά τα τρία; Μόλις η ψυχή
ακούσει τη Φωνή της Σιγής, θα «θυμηθεί». Τι θυμάται; Τι είναι
αυτό που έχουμε ξεχύ.σει; Ο Πλάτων μιλούσε για τη λ11θη και τη
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μνήμη λέγοντας ότι όλοι υποφέρουμε από αμνησία και ότι στην
πραγματικότη1;α, μάθηση είναι ενθύμηση εκείνου που έχουμε ξε
χάσει. Δηλαδή είναι μια διαδικασία ανάμνησης. Τελικά, τι μας λέ
ει η Φων11 της Σιγής; Ποιο μ11νυμα μας παραδίδει; Ας δούμε τι
απαντήσεις μας έρχονται γι' αυτά. Ψάχνοντας αυτές τις απαντή
σεις, ίσως καταφέρουμε να ακαύσουμε τη Φωνή της Σιγ11ς.
Παράγραφοι 14- τέλος. Εδώ μας δίδεται μια απάντηση στην
ερώτηση ως προς το μ11νυμα της Φωνής της Σιγ11ς. Για να καταλά
βουμε ποιοι είμαστε, αρχίζει να μας αποκαλύπτει τι δεν είμαστε.
--«Αν η ψυχή σου χαμογελάει καθώς λο1Jζεται μέσα στον ήλιο
της ζωής, αν τραγουδάει μέσα στη χρυσαλλίδα της από σάρκα και
ύλη, αν κλαίει μέσα στο φανταστικό παλάτι της, αν μάχεται να
σπάσει την αργυρή κλωστιj που την ενώνει με τον Διδάσκαλο, ξέρε
το ω μαθητή (chela), πως η ψυχή σου δεν είναι παρά γήινη»
--«Όταν η ψυχή σου μπουμπουκιασμένη στήνει το αυτί της στο
θόρυβο του κόσμου, όταν αποκρίνεται στο βρυχηθμό της μεγάλης
πλάνης, όταν τρομαγμένη στη θέα των καυτών δάκρυων του πόνου,
ξεκουφαμένη απ' τις αγωνίας τις κραυγές, αποτραβιέται σαν τη
δειλή χελώνα στο καβούκι του εγωισμού, ξέρε το ω μαθητή, πως η
ψυχή σου δεν είναι παρά ένα σκήνωμα ανάξιο για το σιωπηλό Θεό
της»
--«Όταν αυξάνοντας σε δύναμη η ψυχή σου, γλιστράει έξω απ'
το ασφαλισμένο καταφύγιό της, κι αποσπασμένη απ' το προστα
τευτικό της κάλυμα ξετυλίγει την αργυρή κλωστή της και τινάζεται,
όταν παρατηρώντας την εικόνα της πάνω στα κύματα του διαστιj
ματος ψιθυρίζει: 'αυτό είμαι εγώ', ομολόγησε ω μαθητή, πως η ψυ
χή σου έχει πιαστεί μέσ' στον ιστό της πλάνης»
Για τις παραγράφους 14-16, η Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ παραθέ
τει σημειώσεις που ξεκαθαρίζουν τις ιδέες που περιλαμβάνονται
σ' αυτές, και τις οποίες θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Η
πρώτη σημείωση (αρ. 4) είναι εξαιρετικά σημαντιΚ'ή αλλά π_εριέχει
ορισμένους όρους που χρειάζονται εξήγηση. Chela είναι μια σαν
σκριτικ11 λέξη για τον «υπηρέτη, τον μαθητψ> και στα αγγλικά συ
χνά μεταφράζεται ως «μαθητής ενός Διδασκάλου». Η λέξη lanou
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(ή lanoo) σημαίνει το ίδιο στη βουδιστικ11 παράδοση. Ο
Aνalokitesvara είναι ο Bodhisattva της Συμπόνιας, η ενσωμάτωση
του ελέους και της πρόνοιας για την ευημερία όλων των ζώντων
όντων.
Το Adi-budha είναι το πρωταρχικό budha από το οποίο προ
βάλλουν όλα τα άλλα. Adi σημαίνει «πρώτο», «πρωταρχικό». Το
Atman είναι η ουσία του παντός που διαπερνά ολόκληρη την
ύπαρξη αλλά προηγείται όλων. Είναι η υπέρτατη πραγματικότητα.
Ο «Χριστός» δεν είναι το ιστορικό πρόσωπο του Ιησού αλλά το
θείο πνεύμα εντός ημών, ο Χριστός εντός ημών όπως ανέφερε ο
Απόστολος Παύλος (που 11ταν επηρεασμένος από τους Γνωστι
κούς) Το εξαιρετικά σημαντικό σε αυηi τη σημείωση είναι ότι
εδu\ ο «Διδάσκαλος» είναι μια εσωτερικ1i πραγματικότητα και όχι
κάτι εξωτερικό. Είναι η δικ1i μας εσώτατη φύση και όχι κάποιο άλ
λο άτομο.
Στη σημείωση αρ. 5, ο όρος «ψυχψ> χρησιμοποιείται με πολ
λούς διαφορετικούς τρόπους. Η «ζωώδης ψυχή» μας είναι συνεί
δηση κοινού τύπου ανάμεσα σε εμάς και τα αδέλφια μας τα ζώα.
Η «πνευματική ψυχή» είναι ένας τύπος συνείδησης ατελώς ανε
πτυγμένης στους περισσότερους σημερινούς ανθρώπους, ενό) σε
μερικούς πιθανόν να μην έχει αναπτυχθεί καθόλου. Είναι ένα εί
δος εγρήγορσης που μερικές φορές αποκαλείται «κοσμικ1i συνεί
δηση». Η «ανθρώπινη ψυχή» είναι εκείνο που ξεχωρίζει το αν
θρό)πινο βασίλειο από τα άλλα, και είναι μια αρχ1i μέσω της οποί
ας ζητούμε να κατανο11σουμε το σύμπαν που μας περιβάλλει και
κυρίως τους εαυτούς μας. Είναι η αρχή μέσω της οποίας προσπα
θούμε να αποκαλύψουμε ποιοι είμαστε - πράγμα που αποτελεί το
κύριο ζητούμενο αυτών των παραγράφων.
Η σημείωση αρ. 6 αναφέρει το σανσκριτικό όρο Mahamaya
που συνήθως μεταφράζεται «Μεγάλη Πλάνη». Ο όρος Maha (που
συνδέεται με το λατινικό magna) σημαίνει μεγάλη (όπως στη λέξη
Mahatma = Mεγάλη Ψυχή και Mahabharata = Mεγάλα γεγονότα
που αφορούν τους απογόνους του Bharata). Η λέξη maya προέρ
χεται από τη ρίζα ma = μετρό), οικοδομώ. Η ερμηνεία της ως «πλά
νη» είναι μάλλον παραπλανητικ1i γι' αυτή τη λέξη διότι δεν σχετί
ζεται ορθά μαζί της. Ο όρος Maya σημαίνει τη μαγική δύναμη της
δημιουργίας μορφό>ν. Είναι η δύναμη που κάνει τα πράγματα να
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φαίνονται διαφορετικά από ό,τι είναι και κυρίως είναι η δύναμη
που κάνει το Ένα να εμφανίζεται ως πολλά. Ο Radhakrishnan την
αποκάλεσε «αρχή η οποία ευθύνεται για το φαινομενικό περιορι
σμό του απεριόριστου Απόλυτου».
Το αντικειμενικό σύμπαν φαίνεται ν'α είναι γεμάτο από πληθώ
ρα διαφορετικών πραγμάτων που οι Κινέζοι ονομάζουν «δέκα χι
λιάδες πράγματα». Αλλά στην πραγματικότητα, ολόκληρο το σύ
μπαν αποτελεί μια έκφραση της μίας Πραγματικότητας. Η μεγάλη
μαγική δύναμη που κάνει τα πράγματα να φαίνονται διαφορετικά
από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, είναι εκείνο που κάνει το σύ
μπαν να εμφανίζεαι έτσι όπως εμείς το βλέπουμε. Στη σημείωση
αρ. 7, αναφέρεται η «πλάνη της προσωπικότητας». Η προσωπικό
τητα σίγουρα είναι αρκετά πραγματικ11, ή τουλάχιστον είναι τόσο
πραγματική όσο οτιδήποτε άλλο στον κόσμο της Μεγάλης Πλάνης,
ενώ πλάνη 11 παραίσθηση, είναι η σκέψη πως εμείς είμαστε αυηi η
προσωπικότητα.
Οι τρεις παράγραφοι (14-16) μας αποδεικνύουν ότι δεν είμα
στε η προσωπικότητα, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε καλά
προτού ανακαλύψουμε ποιοι τελικά είμαστε. Η παράγραφος 14
μας πληροφορεί ότι δεν είμαστε το φυσικό σώμα που αποτελεί την
έδρα της προσωπικότητας, η οποία αποτελεί μίγμα «ζωώδους» και
«ανθρώπινης» ψυχής. Η παράγραφος 15 μας λέει ότι δεν αποτε
λούμε μια ξεχωριστή μονάδα μέσα στον κόσμο, δηλαδιi δεν είμα
στε κάτι που δημιουργείται από τις εμπειρίες του περιβάλλοντος
κόσμου, ενώ η επόμενη (παράγρ. 16) μας εξηγεί ότι δεν είμαστε η
εικόνα που σχηματίζει ο νους μας για τον εαυτό μας και που στη
συνέχεια την προβάλλουμε στο περιβάλλον μας.
Όλα αυτά είναι μια παραίσθηση, μια ψευδαίσθηση ·ή πλάνη, εί
ναι το μαγικό παιχνίδι της mahamaya. Ποιοι πραγματικά είμαστε,
αποκαλύπτεται διεξοδικά στις επόμενες παραγράφους του βιβλί
ου της «Φωνιiς της Σιγής».
(Από το περιοδικό Theosophist, Νοέμβριος 2006)
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ΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Στην είσοδο της πόλης και μέσα στις εστίες σας, σας έχω δει να
πέφτετε κατάχαμα και να προσκυνάτε τη δικ11 σας ελευθερία.
Ακριβο)ς όπως κάνουν οι σκλάβοι που ταπεινu)νουν τους εαυτούς
τους μπροστά σε ένα τύραννο και τον επαινούν μολονότι τους σκο
τοΝει.
Ναι, μέσα στο δασύλλιο του ναού και στη σκιά της ακρόπολης
έχω δει τους πιο ελευθερωμένους ανάμεσά σας να φοράνε την
ελευθερία τους σαν ένα ζυγό και μια χειροπέδη. Και η καρδιά μου
μάτωσε μέσα μου, γιατί μπορείτε να ελευθερωθείτε μόνο όταν
ακόμα και αυτός ο πόθος για την απόκτηση της ελευθερίας γίνει
ένα χαλινάρι μέσα σας, και όταν πάψετε να μιλάτε για την ελευθε
ρία σαν να είναι ένα τέρμα και μια εκπλ11ρωση.
Θα ελευθερωθείτε πραγματικά όχι όταν οι ημέρες σας είναι
χωρίς καμία έννοια και οι νύκτες σας δίχως κανένα πόθο και κα
μία πίκρα. Αλλά, μάλλον όταν παρόλο που αυτά τα πράγματα πε
ριζο)νουν τη ζωή σας, εσείς υψο)νεστε υπεράνω τους γυμνοί κι
αδέσμευτοι. Και πο)ς θα υψωθείτε πιο ψηλά από τις ημέρες σας
και τις νύκτες σας αν προηγουμένως δεν σπάσετε τις αλυσίδες που
εσείς οι ίδιοι έχετε βάλει ολόγυρα στη μεσημεριάτικη ώρα σας;
Στ' αλήθεια, αυτό που αποκαλείτε ελευθερία είναι ακόμα πιο
δυνατό από αυτές τις αλυσίδες, μολονότι οι κρίκοι τους που ακτι
νοβολούν στον ήλιο θαμπu)νουν τα μάτια σας. Και τι άλλο είναι
παρά κομμάτια από τον ίδιο σας τον εαυτό που θα θέλατε να πε
τάξετε από επάνω σας ο>στε να ελευθερωθείτε;
Αν υπάρχει κάποιος άδικος νόμος που θα θέλατε να τον κα
ταργ11σετε, αυτός ο νόμος έχει γραφτεί από το ίδιο σας το χέρι
επάνω στο δικό σας μέτωπο. Δεν μπορείτε να τον ξεγράψετε με το
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να κάψετε τα νομικά σας βιβλία ούτε με το να ξεπλύνετε τα μέτω
πα των δικαστών σας, ακόμα κι αν ρίξετε επάνω τους ολόκληρη τη
θάλασσα.
Και αν υπάρχει κάποιος δικτάτορας που θα θέλατε να εκθρονί
σετε, κοιτάξτε πρώτα απ' όλα αν έχει γκρεμιστεί ο θρόνος του που
στήθηκε μέσα στο είναι σας. Γιατί πώς μπορεί να κυβερνήσει ένας
τύραννος τους ελεύθερους και τους υπερήφανους, αν δεν υπάρχει
κάποια τυραννία μέσα στην δική τους ελευθερία και κάποια ντροπ11 μέσα στη δική τους υπερηφάνεια;
1
Και αν υπάρχει κάποια σκοτούρα που θα θέλατε να διώξετε
μακριά, αυτή η σκοτσύρα έχει διαλεχτεί από εσάς τους ίδιους προ
τού επιβληθεί επάνω στους εαυτούς σας.
Και αν υπάρχει κάποιος φόβος που θα θέλατε να διαλύσετε, η
έδρα αυτού του φόβου βρίσκεται μέσα στην καρδιά σας και όχι
στο χέρι εκείνου που σας φοβερίζει.
(Πηγή: Kah/i/ Gibπιn, «Ο Προφ1jτης»)
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ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Κρvαταλλία /ωαννίδοv
(Λπόσπασμυ. ομιλ/ας στη Θωσοφικ1j Εταιρε(α)

Στη γλώσσα των συμβολισμών, το δένδρο εκφράζει το σύνολο της
εκδιiλωσης. Είναι σύνθεση ουρανού, γης και ύδατος. Είναι δυναμικιi
ζωιi ως αντίθεση στη στατικιi ζωιi της πέτρας. Το Δένδρο της Ζω1iς
αναπτύσσεται στον Παράδεισο. Βρίσκεται στο κέντρο και φανερώ
νει την αναγέννηση, την επιστροφ1i στην αρχέγονη κατάσταση της
τελείωσης. Είναι ο κοσμικός άξονας, το «Δένδρο στο μέσον» που
συνδέει τους τρεις κόσμους και καθιστά δυναηi την επικοινωνία με
ταξύ τους. Είναι μοναδιαίο, υπερβατικό καλό και κακό. Αντιπροσω
πεύει επίσης την αρχή και το τέλος ενός κύκλου, έχει δ(i>δεκα καρ
πούς που είναι μορφές του ήλιου, και που θα εμφανιστούν ταυτόχρο
να στο τέλος του κύκλου ως εκδηλ(Δσεις του Ενός. Ο άνθρωπος απο
κτά την αθανασία είτε τρ(δγοντας τον καρπό του Δένδρου, ή πίνο
ντας το υγρό που εξάγεται από αυτό.
Ένα αειθαλές δένδρο αντιπροσωπεύει την αιώνια ζωιi, το αθά
νατο πνεύμα, την αθανασία. Ένα φυλλοβόλο δένδρο είναι ο κόσμος
σε σταθεριi ανανέωση και αναγέννηση, σε θάνατο χάριν της ζω11ς.
Είναι ανάσταση, αναπαραγωγή, ζωτική αρχή. Είναι ένα σύμβολο της
διαφοροποίησης ότο πεδίο της εκδιiλωσης, ιi της πολλαπλότητας σε
ενότητα. Διότι οι πολλοί κλάδοι του (πολλαπλότητα - διαφοροποίη
ση) που προβάλλουν από τη μία ρίζα, επιστρέφουν πάλι στην ενότη
τά της με τη δύναμη του σπόρου των καρπό)Υ που σχηματίζονται επά
νω στα κλαδιά του. Το δένδρο συμβολίζει επίσης τη θηλυκή αρχιi, τη
θρεπτικιi στεγαστικιi, προστατευτική και υποστηρικτικιi όψη της Με
γάλης Μητέρας, τη μ1iτρα κu.ι τη δύναμη των ανεξάντλητων και γονι
μωτοιών υδάτων που αυηi ελέγχει. Γι' αυτό, τα δένδρα συχνά απει-
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κονίζοvται με ένα είδος θηλυκής μορψ11ς. Όταν· υπάρχει ένα φίδι
κουλουριασμένο γύρω του απεικονίζει τους κ-ύκλους της εκδήλωσ11ς,
αλλά είναι και ο δράκοντας που φυλάει το δένδρο και συμβολίζει τι1
δυσκολία απόκτησης της σοφίας. Από την άλλη πλευρά συμβολίζει
και τον πειρασμό προς τον άνθρωπο που επιθυμεί να αρπάξει τον
καρπό του ώστε να αποκτήσει την αθανασία 11 τη γνώση μόνο για τον
εαυτό του. Η αναρρίχηση στο Δένδρο της Ζω11ς συμβολίζει το πέρα
σμα από ένα οντολογικό πεδίο σε ένα άλλο. Είναι άνοδος προς τους
θεούς, τον ουρανό ή τη θεία πραγματικότητα. Είναι επίτευξη τι1ς
εσωτερικής γνώσης με υπέρβαση του κόσμου. Ριζωμένο στα βάθη
της γης, στο κέντρο του κόσμου και σε επαφή με τα ·ύδατα, το δένδρο
αναπτύσσεται στον κόσμο του Χρόνου προσθέτοντας δακτυλίους για
να φανερώνει την ηλικία του, ενώ τα κλαδιά του φθάνουν στον ου
ρανό και την αιωνιότητα.
Ως Κοσμικό Δένδρο, μερικές φορές απεικονίζεται με διαιρεμέ
να και εκ νέου συνδεδεμένα τα κλαδιά του, 11 με δύο κορμούς που
έχουν κοιν11 ρίζα και συνδεδεμένα μεταξύ τους τα κλαδιά τους. Η
απεικόνιση αυτή δείχνει την ένωση ουρανού και γης. Μπορεί επίσης
να απεικονιστεί ως δύο ξεχωριστά δένδρα που συνδέονται μεταξ·ύ
τους με ένα μόνο κλάδο, από τον οποίο ξεπηδάει ένα βλαστάρι που
φανερώνει την ενότητα των συμπληρωματικών αρχών. Π.χ. αρσενι
κή και θηλυκή ή τον Ανδρόγυνο.
Ως Κοσμικός Άξονας συνδέεται με το βουνό και τον κίονα και
όλα όσα είναι αξονικά. Ως άλσος, βουνό, λίθος και ύδατα, το δένδρο
μπορεί από μόνο του να αντιπροσωπεύει τον κόσμο στην ολότητά
του. Συχνά δε απεικονίζεται ριζωμένο στην κορυφ11 ενός βουνού ·ή
στην κορυφή ενός κίονα. Το Κοσμικό Δένδρο στηρίζει το θόλο του
ουρανού και τα άστρα διαμένουν στα κλαδιά του. Στην Ινδικ-ή παρά
δοση, ο κόσμος είναι ένα μεγάλο δένδρο με τις ρίζες του στον κάτω
κόσμο, τον κορμό του στον κόσμο των ανθρώπων και της γης, και τα
κλαδιά του στον ουρανό. Παριστάνεται μερικές φορές να ξεφυτρώ
νει από το Κοσμικό Αυγό και να πλέει στον ωκεανό του χάους.
Ως Δένδρο της Γνώσης είναι δυαδικό με τη γνώση του κα�ού και
του κακού. Σε πολλές παραδόσεις συνδέεται με τον πρώτο άνθρωπο
και την πτώση του από την παραδεισιακ-11 κατάσταση, αλλά και με τις
σεληνιακές φάσεις παρακμής και αναγέννησης, θανάτου και ανά
στασης. Συχνά απεικονίζεται ως η Άμπελος ενώ ο θνήσκων θεός πά-
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ντα θανατώνεται
επάνω σε ένα δέν
\.. l
,.
-- / ,,
�
δρο. Ένα Ανε
στραμμένο Δέν
,,,.,
δρο είναι ένα μα
γικό δένδρο και
ένα πολύ διαδεδο
μένο σύμβολο. Οι
ρίζες του είναι
στον αέρα και
αντιπροσωπεύουν
την αρχ11, ενώ τα
κλαδιά του συμβο
λίζουν την ανάπτυ
ξ11 του στην εκδ11λωση. Έτσι, αυτό
που είναι ψηλά (το
Θείον) κατέρχεται Ι!....==================και εκείνο που είναι χαμηλά (το ανθρώπινο) ανέρχεται. Είναι η
αμοιβαία αντανάκλαση του ουράνιου και του γψ.νου, και δείχνει επί
σης την επαναφορά της γνώσης στις ρίζες της. Ακόμη, μπορεί να
υποδηλώνει τον ήλιο που σκορπίζει τις ακτίνες του επάνω από τη γη
και τη δύναμη των ουρανών που εκτείνονται προς τα κάτω, δηλαδ11
τη φό:rτιση. Στις μυητικές τελετές φανερώνει το αντίστροφο, δηλαδ11
το θάνατο του μυούμενου ενόJ σε νεκρικές τεφροδόχους απεικονίζει
το θάνατο. Ανεστραμμένο είναι συνήθως το Σεφιροθικό Δένδρο.
Ο σταυρός μερικές φορές ταυτίζεται με το Δένδρο στο Μέσον,
τον κατακόρυφο άξονα επικοινωνίας ουρανού και γης. Ο μεσαιω
νικός χριστιανικός συμβολισμός έχει ένα Δένδρο των Ζωντανό)ν
και των Νεκρό)V, που φέρει καλούς και κακούς καρπούς στις αντί
θετες πλευρές του. Όταν το Δένδρο της Ζω11 ς απεικονίζεται με
τον Χριστό στον κορμό του, είναι το ενοποιούν Δένδρο που είναι
ο κεντρικός από τους τρεις σταυρούς στο Γολγοθά. Μια άλλη
απεικόνισή του δείχνει τον Χριστό σταυρωμένο στο ίδιο Δένδρο
από το οποίο έφαγαν ο Αδάμ και η Εύα τον καρπό της πτώσης,
ενώνοντας έτσι σε ένα μοναδικό σύμβολο τα δύο οριακά σημεία
του Μυστηρίου της Λύτρωσης.
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Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ADYAR
Γ. Σιβριίς

Εορτάστηκε στις 16-2-2007 στην κεντρική αίθουσα των γραφείων
μας η ημέρα του Adyar (17η Φεβρουαρίου). Έγιναν ομιλίες από τον
Πρόεδρο της Θεοσοφικιίς Εταιρείας εν Ελλάδι Γεώργιο Σιβριί, και άλ
λους αδελφούς.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΒΡΗ
Η 17η Φεβρουαρίου είναι μια ημερομηνία με συμβολικ11 σ11μασία
διότι συνδέεται, εκτός των άλλων, και με την επέτειο του θανάτου του
συνιδρυτή και πρώτου Παγκόσμιου Προέδρου της Θεοσοφικής Εται
ρείας, συνταγματάρχη Χένρυ Στηλ Όλκοττ. Την ημέρα εκείνη, το νε
κρό σώμα του ωτοτεφρώθηκε στις όχθες του ,;τοταμσύ Adyar, κοντά
στις εγκαταστάσεις της Θεοσοφικής Εταιρείας. Έκτοτε, η 17η Φε
βρσυαρίου εορτάζεται ως η Ημέρα του Adyaι-, ενώ το άγαλμα τσυ
Χένρυ Στηλ Όλκοττ τοποθεηiθηκε δίπλα στο άγαλμα της, Ελενας Πέ
τροβα Μπλαβάτσκυ στη μεγάλη αίθουσα του κεντρικού κτιρίου των
εγκαταστάσεων της Θεοσοφικής Εταιρείας.
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Το 1878, ο συνταγματάρχης Όλκοπ είχε εξουσιοδοn1θεί να διαλέ
ξει μια τοποθεσία για να εγκατασταθεί η έδρα της Εταιρείας. Τον
επόμενο χρόνο, μαζί με την Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ αφ�χθηκαν στη
Βομβάη, όπου εγκαταστάθηκε προσωρινά η έδρα της Θεοσοφικ11ς
Εταιρείας σε ένα μικρό οίκημα στην οδό Γκραντ. Μετά n1ν κατα
σκευή της σιδηροδρομικ11ς γραμμιiς, η Βομβάη συνδέθηκε με το Μα
ντράς με μια γέφυρα και ο Όλκοττ ταξίδεψε προς τα εκεί. Με τη βο11θεια μερικών φιλανθρωπιστών μπόρεσε να αγοράσει ένα από τα οι
κήματα (καμπάνες) του κ11που στη δεξιά όχθη του ποταμού Adyar.
Οι δύο ιδρυτές μετέφεραν κατόπιν εκεί την έδρα της Θεοσοφικ11ς
Εταιρείας. Σύντομα έγιναν προσθήκες και αλλαγές στο αρχικό οίκη
μα, συμπεριλαμβανομένης και της ανατολικ11ς πτέρυγας όπου τοποθε
τ11θηκε ένα ανάγλυφο οκτu) ελεφάντων στο χώρο της βιβλιοθ11κης, τ11ν
οποία εγκαινίασε ο Χένρυ Στηλ Όλκοττ. Στα χρόνια που ακολούθη
σαν, κτίσn1καν επίσης μερικά μικρότερα οικ11ματα γύρω από το αρχι
κό. Κατά τη συνέλευση της Εταιρείας το 1884, αποφασίστηκε να μετα
βληθεί η βεράντα του κεντρικού κτιρίου σε αίθουσα έτσι όπως είναι
σ11μερα, και όταν η Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ πέθανε το 1891, ο συνταγ
ματάρχης τοποθέτησε σε αιmi την αίθουσα το άγαλμά της, μέσα σε
ένα περίπτερο. Τη φετινή χρονιά, η εορτιi της Ημέρας του Adyar είναι
αφιερωμένη από την Παγκόσμια Θεοσοφική Κοινότητα στα εκατό
χρόνια από το θάνατο του συνταγματάρχη Όλκοπ. Το περιοδικό της
Θ. Ε. στο Adyar, θα φιλοξεν11σει στα τεύχη Φεβρουαρίου και Μαρτί
ου άρθρα που αναφέρονται αποκλειστικά στη ζω11 και το έργο του με
γάλου αυτού ανδρός.
Οι αξιωματούχοι της Θ.Ε. εκφράζονται με πολύ επαινετικά λόγια
για τον υπέροχο άνθρωπο - όπως τον αποκαλεί η κα. Radha Burnier και αποτίνουν φόρο τιμ 11ς στο πρόσωπό του. Σε νεαρή ηλικία, ο συ
νταγματάρχης Όλκοπ ασχολ11θηκε συστηματικά με την επιστημονικ11
γεωργία και είναι ενδιαφέρουσα η πληροφορία πως όταν ήταν 23
ετών, του προσφέρθηκε από την τότε ελληνική κυβέρνηση η έδρα της
Επιστημονικ11ς Γεωργίας στην Αθ11να, την οποία όμως εκείνος δεν
απεδέχθη.
Η κα Radha Burnier εξαίρει το δυναμισμό και την αποφασιστικό
τητα του ανδρός, τον εύθυμο, ευγενικό και φιλικό χαρακτήρα του και
πάνω απ' όλα τη βu.θειά γνu'ιση του στα εσωτερικά θέματα, κu.θιδς και
την ανεκτίμητη προσφορά του στην ηθική και πνευματική πρόοδο της
ανθρωπότητας εν γένει. Ο σημερινός Παγκόσμιος Αντιπρόεδρος της
Θ.Ε. Δρ. John Algeo, ωτοκu.λεί τον συνταγματάρχη Όλκοπ, «Πολίτη
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του Κόσμου», και του αποδίδει σπάνια ψυχικά χαρίσματα και ικανό
τητες. Μεγάλη ήταν η προσφορά του συντ;αγματάρχη στην αναγέννη
ση της βουδισιικής παράδοσης στην Ινδία και τι,ν Σρι Λάνκα, και την
προβολ11 της σε όλο τον κόσμο. Απέκτησε μαζί με την Έλενα Μπλα
βάτσκυ το βουδιστικό θρήσκευμα και έγραψε ένα εγκόλπιο γνωστό
ως «Βουδιστικ11 Κατήχηση». Για να το γράψει έπρεπε, όπως λέγει ο
ίδιος, να διαβάσει 10.000 σελίδες βουδιστικών βιβλίων. Ιδιαίτερα κο
λακειrτ:ικά σχόλια είχε κάνει για τον Χένρυ Στηλ Όλκοττ και 11 Άννη
Μπέζαντ, η οποία έγραψε πολλά μακροσκελή άρθρα για τι1 ζωιi και
το έργο του. Υπηρέτησε τη Θεοσοφικ·ή Εταιρεία με πίσtη και αυτα
πάρνηση, και το όραμά του 11ταν η Παγκόσμια Αδελφότητα. , Εδινε δε
μια ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή της θεοσοφικ11ς διδασκαλίας,
και αιrτ:ό αποδεικνύεται από τα εξ11ς λόγια του:
«Εάν η Θεοσοφία δεν έκανε τους ανθρώπους καλύτερους, αγνότε
ρους και σοφότερους, περισσότερο χρήσιμους για τον εαυτό τους και
για την κοινωνία, τότε η οργάνωσή μας αυτή θα ήταν καλύτερα να μην
είχε γεννηθεί ποτέ».
Αυτό είναι ένα μ11νυμα για πολλούς αποδέκτες και κυρίως για
όλους εμάς τους θεόσοφους. Η Άνvη Μπέζαvt, σε ένα άρθρο της στη
μνήμη του συνταγματάρχη Όλκοττ καταλ11γει ως εξ11ς:
«Ο συνταγματάρχης ήταν ένας μεγάλος υποστηρικτής της ενότητας
των θρησκειών. Κτύπησε στη ρίζα τους τις χωριστικότητες, τα μίση με
ταξύ των θρησκειών, των φυλών και των τάξεων. Οι άνθρωποι μιλούν
για την τέλεση μνημόσυνων προς τιμή του. Για εμένα, η ανάμνησή του
βρίσκεται οπουδήποτε άνθρωποι διαφορετικών θρησκειών συνυπάρ
χουν με αγάπη, οπουδήποτε άνθρωποι λευκοί και έγχρωμοι συναντώ
νται σαν αδελφοί. Οπουδήποτε υπάρχει μια τέτοια ενότητα, οπουδή
ποτε οι άνθρωποι λησμονούν τις διαφορές
τους και ζουν αδελφικά, όπου Μουσουλμάνοι
χειροκροτούν Ινδούς, και Βουδιστές, Πάρσοι
και Χριστιανοί ενώνουν τα χέρια τους, εκεί εί
ναι η αληθινή επιμνημόσυνος του συνταγμα
τάρχη Όλκοττ. Εκεί είναι και μόνον εκεί μπο
ρεί κανείς να δει το σκοπό της ζωής του. »
Με αυηi την έννοια, ο Χένρυ Στηλ Όλκοττ
υπήρ ξε θεμελιωηiς, όχι μόνο του οικ11ματος
της Θεοσοφικής Εταιρείας σιο Adyar, αλλά
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και του ανθρωπιστικού πνεύματός του. Με αυη1 την έννοια, το να ζει
κανείς στο Adyar θεωρείται το μεγαλύτερο προνόμιο καθότι είναι
ένας Ναός η1ς Θεοσοφίας.
,_
Όλες οι μεγάλες φυσιογνωμίες της Θ.Ε. έχουν εξυμνήσει το χώρο
αυτό με πολύ ευλάβεια, προεξέχοντος του Κρισναμούρτι. Το 2003, η
κα. ΣούμJtα Νιλακάντα περιέγραψε με πολύ σεβασμό τη ζω11 και τις
στιγμές του Κρισναμούρτι εκεί. Ενδιαφέρον προκάλεσε στη συνά
θροιm1 όταν άκουσαν ότι εκείνος δεν αρν11θηκε ποτέ την ύπαρξη των
Διδασκάλων. Πριν από το θάνατο της Άννης Μπέζαντ (1980), επισκέ
φθηκε ο ίδιος το Adyar (1932) και αργότερα, μετά το 1980, δεν παρέ
λειπε να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις του κάθε φορά που βρισκό
ταν στο Μαντράς. Ίσως να είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε μία από
αυτές τις επισκέψεις του, είπε με έμφαm1 στη m�μερινι1 Παγκόσμια
Πρόεδρο της Θ.Ε. κα Radha Burnier, ότι «είναι ένας ιερός τόπος, που
θα πρέπει να τον φροντίζει». Ο Κρισναμούρτι επίm1ς πέθανε στις 17
Φεβρουαρίου 1986, και όπως αναφέρει η κα. Νιλακάντα, είχε πει για το
Adyar το 1924, το εξ11ς:
«Είναι οvσ{(δδες για κάθε μέλος και για την Εταιρεία, να διατηρηθεί
το Λdya,- σαν ϊνα μεγάλο κέντρο στην επάξια και αξιοπρεπή θέση που
του αρμόζει. Είναι, και 1jταν πάντοτε μια πνευματικ1j όαση. ,Εχω επι
σκεφθεί πολλο15ς θαυμαστοι5ς τόπους και έχω δει πολλά περίφημα
αξιοθέατα, αλλά δεν υπάρχει κανένα που να είναι ισάξιο με το δικό
μας εκπληκτικό και ανέγγιχτο Aclycπ. Υπάρχει εκεί μια ατμόσφαιρα
που δεν συναντάει κανείς σε πολλές εκκλησίες και ναούς, και υπάρχει
επίσης μίυ. Παρουσία που προσδοκά κανείς να αντιληφθε( και να αι
σθανθε( σε ένυ. ιερό σκήνωμα Στο Λclycπ μπορε( κανε(ς ε(τε να γ(νει
iνας θεός ε(τε να VΙ(ίJσει σαν αξιοθρ1jνητος αμαρτωλός. Ε(ναι ένα κατα
πληκτικό μέρος και θα πρέπει να διατηρηθε( έτσι, σαν να ήταν ένα ιερό
τέμενος. Το Λc/yαι· υπάρχει για να υπενθυμίζει στα μέλη της Θ.Ε. και να
τα παροτρύνει νυ. κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να παραμε(νει ο
ένδοξος αυτός τόπος ένα επάξιο και αξιοπρεπές ιερό σκήνωμα για
τους Διδασκάλους»
Αργότερα, ο Κρισναμούρτι εκφράστηκε με τον ίδιο ευλαβικό τρό
πο και για τον Παρθενu'ηια όταν επισκέφθηκε την Αθήνα, παρόλο που
σήμερα διατηρείται σαν ένα ακατοίκητο μνημείο στο οποίο, κατά την
αρχαιότητα, υπ11ρξε η αόρατη Παρουσία της θεάς Αθηνάς. Το Adyar
όμως συνεχίζει να κατοικείται και επί των ημερu'>ν μας από άτομα που
προσβλέπουν στην αόρατη Παρουσία των Διδασκάλων, οι οποίοι εί
ναι δυνατόν και σ11μερα ακόμη να φαrrίζουν την πορεία της Θεοσοφι
κ11ς Εται ρείας για το καλό της ανθρωπότητας. Το βcί.ρος πέφτει και
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στους δικούς μας ώμους να εργαζόμαστε πνευματικά στον τομέα της
Αδελφότητας, για να μπορούμε να μεταφέρουμε και εδώ, στο δικό μας
χώρο, κάτι από την ευλογία του ένδοξου Θεοuοφικού κέντρου, την
Ημέρα του οποίου εορτάζουν κάθε χρόνο οι απανταχού θεόσοφοι.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΤΣΙΦΗ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Εορτή του Adyar. Εορτή της εστίας φωτός για την οικουμένη, για
όσους έχουν τη δυνατότητα να το γνωρίσουν και τη δύναμη να το ατε
νίσουν. Ουσία του φωτός αυτού είναι η δημιουργία μια Παγκόσμιας
Αδελφότητας. Ακούγεται τετριμμένο και ίσως επικίνδυνο εξαιτίας της
πικρ11ς πείρας μιας επιχειρούμενης σήμερα «παγκοσμιοποίησης», που
αποδεικνύεται κατάρα αντί για ευλογία. Η Παγκόσμια όμως Αδελφό
τη1α, ο πρώτος και βασικότερος σκοπός της Θ.Ε. δεν έχει σχέση με
την παγκοσμιοποίηση αυτή. Το όραμά της έχει ως στερεή βάση του
την ισοδύναμη παρουσία όλων. Μακράν παντός δογματισμού, μέσα
στα πλαίσια όχι μόνο της ανοχής αλλά και της εκτίμησης της πνευματι
κής και πολιτικής κληρονομιάς κάθε τόπου και κάθε χρόνσu.
Με οδηγό την απόλυτη ελευθερία στη σκέψη, στο λόγο και τι�ν
πράξη - όταν η τελευταία δεν αναιρεί την ελευθερία του άλλου - προ
σφέρει μια εστία στην οποία μπορείς να ζεσταθείς και να εκκολάψεις
ό,τι το ιερό κρύπτεται μέσα σου. Αυτή η ανόθευτη υιοθέτηση του «δια
φορετικού», δεν νοείται όμως ως φύτρο ασυδοσίας και αναρχίας. Η
Θεοσοφική Εταιρεία προσφέρει ακτίνες φωτός που φωτίζουν την
αλήθεια και συγχρόνως καίνε τα ζιζάνια. Το ξεκαθάρισμα της ήρας
από το σιτάρι, έργο καθόλου αναχρονιστικό αλλά τουναντίον τόσο
επίκαιρο όσο και αναγκαίο στις ημέρες μας.
Πιστεύουμε ότι ζούμε άμεσα ή έμμεσα μια πνευματικ·11 ή, ακόμη,
και μια υλιστικ11 ζωή ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουμε να μας κ�τακλύ
ζουν τα ελεεινότερα κατακάθια της πνευματικ·11ς απαξίωσης. Παντα
χού παρόντες και τα πάντα διαφεντεύοντες οι «καφετζούδες», οι «ζω
οδιοερμηνευτές», οι «γκουρουεπιδειξίες» και οι κάθε λογής εκμεταλ
λευτές με παρόμοιες αγυρτείες, της ανθρώπινης ευπιστίας και της αν
θρώπινης αδυναμίας. Κατακλύζουν τη ζω11 μας εις βάρος της τσέπης
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μας και το χειρότερο, εις βάρος κάθε ανθρώπινης αξιοπρέπειας και
καταξίωσης των πραγματικών πνευματικών αξιών. Και τούτο συμβαί
νει miμερα σε βαθμό μεγαλύτερο από τότε που η Έλενα Π. Μπλαβά
τσκυ επαναστατούσε για να γκρεμίσει τα αντίστοιχα πάραπ11γματα
καταρράκωσης του νοημονέστερου δημιουργ11ματος της φύm�ς.
Η άδολη, καθαρ1i διείσδυση του θεοσοφικού φωτός αναδεικνύει
ευτυχώς και σ11μερα τη διαχρονικ11 του αξία στην καταπολέμηση των
παράσιτων της ανθριΔπινης πλάνης. Πλέον όμως σωτήρια είναι η συμ
βολή του θεοσοφικού οράματος, του θεοσοφικού τρόπου ζω11ς, αν
αναλογιστούμε τα συμβαίνοντα στο μεγάλο χωριό που αποτελεί τη Γη.
Είναι γνωστό σε όλους ότι η ανθρωπότητα ολόκληρη, ο ίδιος ο πλαν11της κινδυνεύει θανάσιμα. Αιτία είναι η απληστία, η πλεονεξία και ο
εγωισμός του ανθρώπου. Μια εγωιστικ11 αφροσύνη είτε καθαρά και
κυνικά υλιστικ11, είτε περιβεβλημένη με κάποιες ιδεαλιστικές αρχές
που διατηρούνται όσο βολεύει για να παραμεριστούν μόλις το επιβάλ
λει το υλικό συμφέρον. Είτε ακόμη, αφροσύνη φονταμενταλιστικής
υφ1iς που, στο όνομα Μυστών - τα οστά των οποίων θα έτριζαν βλέπο
ντας n1 σημερινή κατάντια των οραμάτων τους - επιτυγχάνουν να
εξευτελίζουν κάθε ανθρu)πινη αξία, να θυσιάζουν ό,τι ιερότερο υπάρ
χει, μυριάδες ανθρώπινες υπάρξεις και έτι χείρον, και αυτή την ίδια
την επιβίωση του πλανήτη μας.
Όλα αυτά καταδεικνύουν τη μεγάλη ανάγκη που, ιδιαίτερα miμε
ρα, έχει η ανθρωπότητα από το υγιές μ11νυμα της Θεοσοφίας. Μεγάλο
λοιπόν το χρέος μας να ενισχύσουμε την ουσιαστικ11 παρουσία της
στην κοινωνία μας. Είναι ένα καθήκον που υλοποιείται φωτίζοντας
πρu)τα τον εαυτό μας με τις λογικές, φιλοσοφικές, μεταφυσικές και
επιστημονικές αποδείξεις και θεάσεις και μεταλαμπαδεύοντας στη
συνέχεια στους άιJ,ους τις προκύπτουσες αξίες και τον τρόπο ζωής.
Δεν είναι πλέον στυφή για εμάς η γεύση ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν
την ίδια φυσική και πνευματική καταγωγή και τον ίδιο τελικό προορι
σμό. ΑντλόJντας από τη βιωματική αντίληψη πως ό,τι συμβαίνει σε ένα
έθνος, σε έναν άνθρωπο έχει αντίκτυπο στα άλλα έθνη και όλους τους
άι.Jωυς ανθρ(.iJπους, θα νιόJσουμε την ουσία, την αξία και το καθήκον
που απορρέει για κάθε θεόσοφο και για κάθε άνθρωπο μέσα από την
τελευταία φράση που βγήκε από τα χείλη της Έλενας Π. Μπλαβά
τσκυ:
«ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΔΕΝΔΡΙΤΗΣ
«Τον Διόνυσο προσκαλώ, τον θορυβώδη που φωνάζει ευά! Τον
πρωτογενή που έχει δύο φύσεις και γενν1jθηκε τρεις φορές. Τον
Βακχικό βασιλιά, που ζει στους αγρούς, τον ανέκφραστο, τον
απόκρυφο που έχει δύο κέρατα και δύο μορφές, τον γεμάτο από
κισσό, που έχει πρόσωπο ταύρου, τον βακχικό, τον αγνό, τον τριετή που τρέφει τα σταφύλια και έχει για πέπλο βλαστάρια..... .
Αθάνατε θεέ, άκουσε μακάριε τη φωνή μου και σπεύσε με_γλυκύ
τητα και με προσήνεια, έχοντας ευμενή διάθεση μuζ( με τις καλλf
ζωνες συντρόφους σου».
( Ορφέως, «Διονύσου θυμίαμα»)
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Η μέθη είναι η ουσία του θεού Διόνυσου, ένα στοιχείο που
τον ξεχωρίζει από τους άλλους θεούς. Οπωσδ11ποτε όμως η δημι
ουργία του δεν εξαντλείται μόνο σε αυτό το στοιχείο,.αλλά σχετί
ζεται και με κάποιους άλλους πρωτόγονους παράγοντες, κοινούς
και σε θεούc άλλων λαών Στο διαφωτιστικό και διδακτικό πα
ραλληλισμό που επιχειρεί μεταξύ του Όσιρη και του Διόνυσου, ο
Πλούταρχος βλέπει ότι όπως και θεοί πολλών άλλων λαών, ο
Διόνυσος είναι θεός που κατά μια έννοια ενσαρκώνει τη ζω11 της
φύσης που έρχεται και φεύγει με τις εποχές, που πεθαίνει και
ξαναγεννιέται με τους καρπούς της γης. Σε ένα απόσπασμά του
γεμάτο διορατικότητα παρατηρεί ότι:
«Οι ΦριJγr,ς πιστε1Jουν ότι ο θεός κοιμάται το χr,ιι((όνα και ξυ
πνά το κυλοκα(ρι. Στη μια r,ποχ1j γιορτάζουν μr, βακχικfς τελπfς
την κο(μησ1j τον, και στην άλλη την ανάστασιj του. Και οι Παφλα
γόνες πιση:ύουν ότι το χειμrόνα ε(ναι φvλακισμι-:νος και αποκλει
σμένος ενοJ την ύ.νοιξη r,ξαν(σταται και r,λr,υθr,ροΊνεται».

Το ότι ο Διόνυσος ψαν θεός της ορμ11ς της ζω11ς στη φύση, όχι
μόνο το είχε αντιληφθεί ο φιλόσοφος αλλά το μαρτυρούσε και η
λατρεία. Αυτό διακρίνεται πολύ καθαρά σε δύο δημοφιλείς
όψεις της λατρείας του θεού Διόνυσου, τη λατρεία του ως «δεν
δρίτης» και τη λατρεία του ως «ταύρος». Ο Διόνυσος είναι θεός
του Δένδρου, Δενδρίτης, ένας φυτικός θεός κατά μια ευρύτερη
έννοια. Είναι θεός της αμπέλου, είναι θεός της συκιάς, Συκίτης.
Είναι θεός του κισσού, Κισσός, είναι Άνθιος, θεός των ανθισμέ
νων φυτών, είναι Φυτάλμιος, θεός της ανάπτυξης.
Κατά αυηi την έννοια ελάχιστα διαφέρει από ορισμένες μορ
φές του νεαρού θεού της Πελοπονν11σου, του Ερμ11- Πιθανόν αυ
ηi η ηπιότερη και ευρύτερη μορφ11 του θεού να 11ταν πάντα απο
δεκτιi στη νότια Ελλάδα, διευκολύνοντας τη σχέση με τον αυτό
χθονα Ερμή. Η σχέση τους αυηi σαφcδς φανερώνεται από το γε
γονός ότι στην τέχνη, Ερμιiς και Διόνυσος εμφανίζονται και λα
τρεύονται ως ερμαϊκές στήλες. Σύμβολο και των δύο ως θε(J)ν της
γονιμ ότητας είναι φυσικά ο φαλλός. Ο νεαρός Διόνυσος, ο ενήλι
κος Λικνίτης, δεν είναι άλλος από τον Ερμ11.
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Ο Διόνυσος είναι ο θεός όλων των αναπτυσσόμενων πραγμά
των, κάθε δένδρου και φυτού και φυσικού προϊόντος, και μόνο
αργότερα γίνεται αποκλειστικά θεός της αμπέλου. Οικειοποιεί
ται τον κισσό και το πεύκο και την κερήθρα. Μόνο την ελιά δεν
οικειοποιείται ποτέ διότι την είχε ήδη η Αθηνά. Ειδικά ο κισσός
ήταν ιερός για εκείνον, και οι Μαινάδες του μασούσαν φύλλα
κισσαύ για να εμπνευστούν, όπως η Δελφική Πυθία μασαύσε
φύλλα δάφνης. Στον κρατήρα από τη σuλλογιi Campana στο Λού
βρο, ο θεός εμφανίζεται σε μια πρωτόγονη μορφή αλλά οπωσδιi
ποτε ως θεός της αμπέλου. Είναι ένα ξόανο, ένας κίονας παρου
σιασμένος ως ερμαϊκ11 σηiλη και μας θυμίζει ότι ο Διόνυσος απο
καλούταν επίσης Περικιόνιος και Περίστυλος.
«Τον Βάκχο τον περίστυλο επικαλούμαι, τον δωρητή του κρα
σιού, που περιστρεφόμενος προς κάθε κατεύθυνση στα δώματα
του Κάδμου, τη γη στήριξε.... »
(Ορφέως, Βάκχου Περικιόνιου θυμίαμα)

ί
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Η λατρεία του δένδρου ψαν ίσως αύτοχθον στη Θράκη πολύ
πριν έλθει η άμπελος. Έχουμε μαρτυρίες ότι διατηρ11θηκε εκεί
ως τα ρωμαϊκά χρόνια. Μια επιγραφ1i σε ταφικ1i στήλη που ανα
καλύφθηκε στο Εσκί Τζαμί και βρίσκεται στο μουσείο της Θεσ
σαλονίκης, μας παρέχει μια περίεργη μαρτυρία. Η ταφικ1i στ1iλη
11ταν στο τάφο μιας ιέρειας του Διονύσου που είχε δύο χαρακτη
ριστικά βακχικά επίθετα, «θύσα» και «ευεία». Ήταν ιέρεια του
θιάσου των «Πρινοφόρων» και τους κληροδοτούσε κτ�iματα με
αμπέλια. Οι όροι του κληροδοτ�iματος συμπεριλάμβαναν την
προσφορά στεφανιού από ρόδα προς τον θεό, και αν δεν εκπλη
ρωνόταν η προσφορά, η περιουσία θα περιερχόταν σε άλλο θία 
σο, τους «Δρυοφόρους», κάτω από τους ίδιους όρους.
Ο θεός του δένδρου ήταν κάτι πολύ απλοϊκό για τον αρχαίο
φιλόσοφο που επιζητούσε τον αφηρημένο Διόνυσο, για να τον
απογυμνώσει όχι μόνο από τον ανθρωπομορφισμό αλλά και από
το ζωομορφισμό και φυτομορφισμό του. Χρησιμοποιούσε ωστόσο
το θεό του δένδρου ως σκαλοπάτι για να προσεγγίσει τη δική του
«αρχ11 της υγρασίας». Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι οι Έλληνες
θεωρούσαν τον Διόνυσο όχι μόνο ως κύριο και επινοητή του κρα
σιού, αλλά και όλης της φύσης της υγρασίας. Στο έργο του «Συ
μποσιακά» αναφέρει ένα απόσπασμα του Πίνδαρου που λέει:
«Των δένδρων το νόμο αυξάνει ο χαρωπός Διόνυσος,
το αγνό φέγγος της αυγής που συλλέγονται οι καρποί»
Ο Πίνδαρος βέβαια δεν αποτελεί μαρτυρία για την Αρχή της
Υγρασίας. Ούτε οι ποιητές ούτε οι πρωτόγονοι χρησιμ οποιούν
τέτοια φιλοσοφική διάλεκτο, αλλά ανά τον κόσμο ο πρωτόγονος
- και τότε και τώρα ακόμη - καλωσορίζει την έλευση και θρηνεί
την αποχώρηση εκείνου που κάνει τα δένδρα και τα φυτά να
αναπτύσσονται, και τα ζώα και τον άνθρωπο να αναπαράγονται .
Αργότερα, αν και πολύ λίγο γνωρίζουν τι ακριβώς είναι αυτό το
κάτι ή ο κάποιος, θα το αποκαλέσουν «Αρχ11 της Υγρασίας», ή αν
είναι ποιητές, θα το ονομάσουν Αγάπη ή Ζωή. Η αρχή αυτή ήταν
διαδεδομένη ανάμεσα στους θεολόγους πολύ πριν τον Πλούταρ-
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χο. Αυτό φαίνεται στους στίχους του Ευριπίδη στις «Βάκχες»,
όπου υποδηλώνεται η Αρχή της Ξηρότητας ως Δήμητρα και η Αρ
χή της Υγρασίας ως Διόνυσος.
« Η θεά Δ ήμητρά μας που είναι η Γη με τη στέρια τροφή της
που μας θρέφει...... κι εκείνος που ύστερα ήρθε, της Σεμέλης ο
γιος... και των ανθρώπων έδωσε το πιόμα, το υγρό του σταφυλωι1
του»
Αναμφίβολα ο χυμός των δένδρων και των φυτών που είναι
ιερά για τον Διόνυσο, βσήθησαν την αφηρημένη έννοια. Γνώριζε
όμως ο Πλούταρχος ότι η έννοια σχετίζεται όχι τόσο με τον Δεν
δρίτη όσο με μια μορφιi περισσότερο πρωτόγονη, τον Ταύρο
Διόνυσο; Ως Δενδρίτης και ως Ταύρος, ο Διόνυσος φαίνεται ξε
κάθαρα ότι δεν είναι απλώς ένα πνεύμα της μέθης, αλλά μάλλον
ένας πρωτόγονος θεός της φύσης που αφέθηκε να καταληφθεί
και να διαμορφωθεί από ένα πνεύμα μέθης.
Η Δήμητρα και η Κ όρη, που επίσ11ς είναι θεές της φύσης,
έχόυν τις ανόδους και τις καθόδους τους αλλά ως το τέλος παρα
μένουν νηφάλιες και πειθαρχημένες. Ο Διόνυσος είναι - θα μπο
ρούσαμε να πούμε - το αρσενικό αντίστοιχο της Κόρης, αλλά αλ
λαγμένο, μεταμορφωμένο από το νέο στοιχείο της μέθης και των
αγροτικών οργίων. Η διπλ11 του φύση εκφράζεται σε ένα από τα
προσων-ύμιά του, δηλαδή το λατρευτικό επίθετο «Διθύραμβος»,
και μόνο αν έχουμε κατά νου αυτή τη διπλιi φύση του θεού μπο
ρούμε να κατανσ11σουμε πλήρως αυτό το δύσκολο επίθετο.
(Πηγή: 1. Α. Ηcπί5·5·011, «Ο θεός Διόνυσος»)
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Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 9 - Η ΕΝΝΕΑΣ
«Ονόμαζαν την r,ννεάδα και Κοvρ1jτιδα, ιδ(ως ο Ορφεύς και ο
Πυθαγόρας, rπrιδ1j από τους Κουριjτες θrωρε(το ιrρή ως προερχό
μrνη από το τρ(α και ε(ναι τριπλάσιο του αριθμού 3... Καλε(ται και
ΤΈλεσφόρος, διότι ολοκληρο,νπ την κ1Jηση των εwεάμηνων. Ακόμη
και τέλειος διότι από π:λειο αριθμό, το 3, γ(νεται»
(Ιάμβλιχος- «Τα Θεολογούμενα της Αριθμητικής»)
Προ πολλού οι ερευνητές ανακάλυψαν περίεργες ιδιότητες στον
αριθμό 9. Μια από αmές είναι ότι η διαφορά μεταξύ ενός οποιου
δψrοτε σύνθετου αριθμού (ανώτερου της πρώτι1ς δεκάδας) και του
αριθμού που προκύπτει από την αναστροφή των ψηφίων του, είναι
πάντοτε ένα πολλαπλάσιο του 9. Πολλαπλασιαζόμενος επί τον εαυ
τό του 11 επί ενός άλλου αριθμού, το 9 έχει την περίεργη ιδιότητα να
δίδει ως γινόμενο έναν αριθμό που αν αθροισθούν τα ψηφία του,
μας δίδει πάλι το 9. Για παράδειγμα:

9Χ2=18
9Χ3=27
9Χ4=36
9Χ5=45

1+8=9
2+7=9
3+6=9
4+5=9 κλπ.

Κατά τον κανόνα του Fontenelle, αν τα πολλαπλάσιά του αθροι
uθούν και δ<i)σουν αριθμό σύνθετο μεγαλύτερο της δεκάδας, με την
περαιτέρω πρόσθεση των ψηφίων του παρέχεται τελικά πάλι ο
αριθμός 9. Η τελεmαία αmή πράξη καλείται στον εσωτερισμό «θε
οσοφική πρόσθεση» και έχει χρησιμοποιηθεί από τους Πυθαγόρει
ους και τους Καμπαλιuτές ως μέθοδος συναγωγής συνθετικών εν
νοιών από τα τελικά αποτελέσματα. Κατά τους Πυθαγόρειους, κά
θε κυκλικ11 έκταση και κυκλικ11 γραμ�ι1i είχε ως αντιπροσωπευτικό
σημείο της τον αριθμό 9. Ήταν το σημείο πάσης περιφερείας διότι
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η περιφέρεια κάθε κ-ύκλου απαρτίζεται από 3600, δηλαδή
3+6+0=9. Επίσης, ο αριθμός 9 παρείχε στο πνεύμα χαρακτηριστι
κό έμβλημα της ύλης, η οποία συντίθεται ακαταπαύστως προ των
οφθαλμών μας δίδοντας μύριες όσες διαφορετικές συνθέσεις. Ο
Θέων ανέφερε ότι το 9 είναι ο πρώτος τετράγωνος μεταξύ των πε
ριπών. Ο Πρόκλος, στα σχόλιά του στην «Πολιτεία», λέγει για τις 9
Μούσες ότι:
«Είναι μια ποΜότητα που προέρχεται από τη μονάδα του Μου
σηγέτη ΑπόΜωνα, εκ μt:ρους της μονάδας του μέχρι τον πλήρη
αριθμό 9, και αποβΜπει σε μια νέα ενότητα ..... Ο ιερός αριθμός των
Μουσών είναι ο αριθμός του Ταυτού και του Ομοίου, διότι είναι το
τετράγωνο του πρώτου περιττο15 και τέλειου (3), προσδιορ(ζ,εται
από τρεις τριάδες και δεν ε(ναι μόνο τέλειος αΜά κατά τα πάντα τέ
λειος. Αφενός συγκεντρώνεται στη Μονάδα από την οπο(α προήλθε
και αφετέρου αποβλέπει να καταστε( και αυτός εν νέον»
(Πολιτεία 11 4, 22 - 80, 22)
. Παρουσιάζεται λοιπόν η Μονάδα ως αρχή της Εννεάδας με την
οποία κλείνει ολόκληρος ο κύκλος της γένεσης και η επαναφορά
των γεννηθέντων όντων στην αφετηρία της Μονάδας, ενώ η Εννέα
δα εμφανίζεται ως μια νέα Μονάδα αρχίζοντας ένα νέο κύκλο. Η
πρωταρχική Ορφική θεολογία παραδεχόταν τρεις τριάδες αρχών.
Πρώτη τριάδα ή πρώτο τρίγωνο: Αιθήρ - Χάος και Κοσμογονικό
Αυγό. Δεύτερη τριάδα: Το επάνω ηι11μα του Αυγού διαχωρίζεται
από το κάτω τμήμα του και έτσι εμφανίζεται η δεύτερη τριάδα ή
δεύτερο τρίγωνο, Ουρανός - Γαία - Έρως. Η τρίτη τριάδα 11 τρίτο
τρίγωνο σχηματίζεται από το Νου (Μψις), τη Δύναμη (Ηρικεπαί
ος) και τον Πατέρα (Φάνης, Πρωτόγονος, Ζευς, Παν). Με τον τρό
πο αυτό έχουμε την Εννεάδα. Στους Αλεξανδρινούς, η πρωταρχικ11
θεία Τριάδα αναπτύσσεται επίσης κατά τριάδες ή κατά τρίγωνα
και κατ' αυτό τον τρόπο σε ολόκληρη την εκδήλωση της Παγκο
σμιότητας δημιουργούνται εννεάδες.
Ως τρία επί τρία στα θρησκευτικά συστήματα και τον εσωτερι
σμό, ο αριθμός 9 είναι αριθμός της σωτηρίας και σύμβολο της πνευ
ματικής αναγέννησης, έννοια της ύψιστης τελειότητας. Ο Δρ. R.
Allendy ανακαλύπτει σχέσεις του αριθμού 9 με το Αζώθ των Ερμη
τιστών και τον αστρικό 11 ουροβόρο όφη της Ινδικ11ς και της Αλε-
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ξανδριν1iς παράδοσης. Ο Παράκελσος παραniρησε ότι ο κυκλικά
περιστρεφόμενος ουροβόρος όφις κατατρώγει την ουρά του πα
ρουσιάζοντας τη συγχώνευση της αναλυτικ11ς μονάδας με τη συνθε
τικ1i μονάδα, που απαιτεί την εκμηδένιση της ατομικ11ς προσωπικό
τητας. Η αποκατάσταση αυni του όντος στην κοιν11 πηγ1i αποτελεί
την πνευματικ1i όψη της εννεάδας. Είναι η κοσμικ11 αλληλεγγύη, η
οποία δρα όχι πλέον στην αλληλουχία των φαινομένων και των δυ
νάμεων, αλλά πραγματοποιείται και βιώνεται από το ον που απαρ
νείται την ατομικότητά του για να πλησιάσει και να συγχωνευθεί
τελικά με το Ύπατο Εν.
Ο Γνωστικός Μάρκος, συσχετίζοντας τη βεβαίωση του Ιησού ότι
είναι το Α και το Ω, η αρχ11 και το τέλος - που έχουν αριθμητικ11
αξία 1 +800, δηλαδ11801 - με την αριθμητικ1i αξία της λέξης «Περι
στερά» που καηiλθε κατά τη βάπτιση του Ιησού, κατέληγε στη βε
βαίωση ότι όταν ο Ιησούς έλεγε «εψί το Α και το Ω» είναι ως να
έλεγε ότι είναι ο αριθμός801, δηλαδ1i το Άγιο Πνεύμα. Με τη θεο
σοφικ11 πρόσθεση του αριθμοιj 801 κατέληγε στην ταύτιση του Ιη
σού, της Περιστεράς και του Αγίου Πνεύματος με την εννεάδα, η
εσωτερική σημασία της οποίας είναι ακριβώς η επάνοδος ολόκλη
ρης της εκδ11λωσης στη Μονάδα, 11 τον Πατέρα, την τελικ11 αποκα
τάσταση των πάντων. Οι αρχαιότεροι όμως Γνωστικοί συγγραφείς
11ταν πολύ φειδωλοί στις ερμηνείες του αριθμού 9.
Ο Δρ. Allendy αναφέρει ότι η ένατη κάρτα του Ταρu\ ο Ερημί
της που επιδιό)κει την ίδια συγχώνευση, παραδόξως φέρει επάνω
του το ένατο γράμμα του εβραϊκού αλφάβητου, το Τεθ (που σημαί
νει «ελιγμός» και «όφις»), και κατά τον Charrot υπενθυμίζει τη δί
νη 11 περιδίνηση του Μεγάλου Μαγικού Παράγοντα γύρω από τους
11λιους, οι οποίοι αποτελούνται από την ίδια ουσία όπως όλα τα σώ
ματα της Δημιουργίας. Μοιάζει επίσης με τον αραβικό αριθμό 9
και το ελληνικό γράμμα «Θ». Με αυτό το ελληνικό γράμμα μοιάζει
ο αριθμός 9 της θιβετανικ11ς, βιρμανικής, αρμενικής, περσικ1iς, αι
γυπτιακ11ς ιερατικής αρίθμησης.
Αναφέρει ακόμη ότι ο Ιησο1Jς σταυρό)θηκε την τρίτη ώρα, άρχι
σε να αγωνιά την έκτη ενώ το σκότος άρχισε να καλύπτει τη γη, και
εξέπνευσε την ένατη ό)ρα και τότε τα πάντα συντελέστηκαν, η εξα
γορά εκπληρό)θηκε και δι' αυτής η οριστική αποκατάσταση του
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Θείου Ανθρώπου στο Απόλυτο Εν. Ότι μετά την ανάστασή του, εμ
φανίστηκε εννιά φορές στους μαθι1τές του και τους Απόστολους.
Καταλ11γει συμπεραίνοντας ότι η μεγάλη θυσία είναι στην πραγμα
τικότητα ο προτιθέμενος σκοπός όλων των όντων, όταν έχουν φθά
σει στον αναγκαίο βαθμό πνευματικής αναγωγιiς, και ότι τελικά, ο
αριθμός 9 μας αποκαλύπτει την έσχατη σημασία του που είναι η
απώλεια της προσωπικότητας δια του οικουμενικού , Ερωτος.
Η Καμπαλά μιλάει περί 9 ουράνιων σφαιρών και 9 τάξεων ου
ράνιων πνευμάτων 11 αγγέλων. Ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης αναφέρει
9 αγγελικούς χορούς, τους οποίους παρέλαβε αργότερα η χριστια
νικ11 αγγελολογία και σε αυτούς βάσισε τις οντολογικές θεωρήσεις
της. Στη Θεία Κωμωδία του Δάντη περιγράφονται οκτώ κύκλοι
στον Παράδεισο στους οποίους αντιπαρατάσσονται 9 κύκλοι της
Κόλασης. Μεγάλο μέρος των βουδιστών που παραδέχονται 9 πνευ
ματικές βαθμίδες, οικοδομεί ναούς με 9 ορόφους και 9 στέγες. Ο
κυβερνήτης του Πεκίνου αποκαλούταν στρατηγός των 9 πυλών, ενώ
το αρχαίο ροδοσταυρικό τάγμα διαιρούταν σε 9 βαθμούς.
Τόσες πολλές «συμπτώσεις» δεν είναι δυνατόν να μας αφ11σουν
αδιάφορους και είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε ότι ο αριθμός
9, λόγω του παγκόσμιου σχ11ματός του σε τόσες παραδοσιακές
γλώσσες και των συμβολισμών του, μπορεί να εκληφθεί ως το σύμ
βολο της επανόδου στη Μονάδα δια της Αγάπης και της Σοφίας.
(Πηγή: ΓΙ. Γράββιγyερ,
«Ο Πυθαγόρας και η Μυστική Διδασκαλια των Πυθαγορε(ων»)
(Επιλογή Κωνσταντ(νον Γρηγοριάδη)
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ΤΟ ΧΑΟΣ - ΧΩΡΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Ιφιγένεια Καοταμονίτη
«/Ίρrύτα-πψύτα το Χάος f.γινε και 1Jστερα η πλατύστηθη Γη, το
αιrvνια στέρεο βάθρο όλων..... Και από το Χάος, το Έρεβος γενν1j
θηκε και η μαύρη η Νύκτα, κι από τη Ν1Jκτα πάλι ο Αιθέρας και η
/Ιμf.ρα... . . . Και η Γη γf.ννησε πρώτα ίσο με τον εαυτό της, τον Ουρανό τον αστερόπληθο... »
(Ησίοδος, «Θεογονία»)
Σε κάθε κοσμογονία, υπεράνω και πίσω από τον Δημιουργό,
γύρω εντός και εκτός, βρίσκεται το Άγνωστο, το Ακατανόητο, η
Πηγή και η Αιτία όλων. Το σύμπαν προβάλλει από αυτό το Μεγά
λο Άγνωστο που κανένας ανθρύ)πινος νους δεν μπορεί να συλλά
βει. Πολλά ονόματα έχουν δοθεί σε αυτό το μυστήριο που περιέχει
εντός του το παν. Αποκαλείται «απύθμενη άβυσσος», «κενότητα»,
«χάσμα», «άβυσσος των υδάτων», «άγνωστο σκότος», «βυθός». Ο
Δημόκριτος το ονόμαζε «Κενό» αλλά επίσης και βυθό. Ο Πλάτων
«Άπειρο» και ο Αναξαγόρας «Απειρία». Τα Ορφικά μυστήρια μι
λούσαν για το τρεις φορές Άγνωστο Σκότος από όπου ξεπήδησε ο
Κρόνος-Ηρακλής, και ο Ησίοδος μάς μιλά για το Χάος με την έν
νοια του κενού αρχικά, διότι αργότερα η λέξη αυτή απέκτησε δια
φορετική σημασία στη σκέψη των ανθρύ)πων. Το Χάος του Ησίο
δου δεν είναι όμοιο με εκείνο του Αναξαγόρα που διακοσμήθηκε
από το Νου. Κατά την ετυμολογία της λέξης από τη ρίζα ΧΑ Υ 11
XAF, σημαίνει το χάσμα αλλά όχι κάτι που είναι εντελύ)ς κενό.
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Το Ησιόδειο Χάος είναι ο γενάρχης και η «οντότητα» από την
οποία πρόβαλλαν όλα. Το ίδιο δεν ενώνεται ποτέ με τι1 Γαία, που
είναι κατά κάποιο τρόπο μια διαφοροποίησή του, ένας εν δυνάμει
χώρος που προβάλλει από τον αφηρημένο χώρο. Με το όνομα
Γαία δεν εννοείται βέβαια ο πλαν11της Γη, διότι οι αρχαίοι Έλλη
νες την ονόμαζαν Χθόνα. Στο πεδίο της αφαίρεσης, ο χώρος αποε
λεί την άγνωστη θεότητα που φαίνεται κεν11 μόνο στον πεπερα
σμένο νου. Είναι μια καθαρ11 υποκειμενικότητα που η ανθρώπιν11
διάνοια δεν μπορεί να συλλάβει, δίχως αυτό να σημαίνει ότι ο
αφηρημένος χώρος είναι κάτι μη υπάρχον. Ο Ορφέας δίδασκε ότι
το Ησιόδειο Χάος δεν είναι τόπος αλλά η άπειρη και γεμάτη αιτία
των θεών και το κόσμου, και το ονόμαζε χάσμα πελώριο χωρίς τέ
λος σύτε πυθμένα ούτε βάση, αλλά «αζητές σκότος», διότι το ίδιο
δεν έχει μορφοποιημένη φύση αλλά από αυτό προβάλλει το νοού
μενο της ύλης ως Γαία. Αποτελεί κενό χώρο, αχανές σκοτεινό και
μυστηριώδες διάστημα, έρεβος και νύκτα.
Όταν ο Δημόκριτος μιλσύσε για τα άτομα και το κενό, εννοού
σε μεν το χώρο αλλά όχι έναν εντελώς κενό χώρο, δεδομένου ότι
«η φύση αποστρέφεται το κενό» όπως έλεγαν οι Περιπατητικοί. Ο
Δημόκριτος όριζε δύο αρχές: το ον που θεωρσύσε πλήρες και το
μη ον που θεωρσύσε κενό, εντός του οποίου το πλ11ρες δημιουρ
γούσε τα πάντα με τροπ11 και ρυθμό. Στο απόσπασμα Bl 17, ομολο
γεί ότι «στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτε
γιατί η αλήθεια βρίσκεται στο Βυθό». Ο όρος αυτός αποτελεί ση
μαντικό στοιχείο στην Ορφική παράδοση για το Χάος, και εδώ
χρησιμοποιείται από τον Δημόκριτο με την έννοια τσύ αφηρημέ
νου ή υπερβατικού χώρου.
Ο Δαμάσκιος περιγράφει το Βυθό ως «κρυφό κόσμο που συ
γκεντρώνει μέσα του όλους τους κόσμους, ως κόσμο των κόσμων
που εγκυμονεί την Κοσμική Ιδέα». Η Κοσμική Ιδέα μπορούμε να
πσύμε ότι γίνεται η Κοσμική «Άτομος» του Δημόκριτου (απόσπ. Α
47), δηλαδή όχι απλώς ένα άτομο με διαστάσεις ενός κόσμ?υ αλλά
η αρχικ11 συμπύκνωση όλων των κόσμων, όλων των αρχετυπικών
ατόμων-ιδεών εντός του Βυθσύ πριν από την έναρξη κάθε δημι
ουργίας.
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Η έννοια του αφηρημένου 11 υπερβατικού χιύρου μπορεί να
εξεταστεί με δύο, φαινομενικά, διαφορετικούς τρόπους. Από τη
μια πλευρά, ως το απεριόριστο διάστημα στην πλέον αφηρημένη
όψη του δίχως όρια 11 χαρακτηριστικά, δηλαδ11 ως κεv'dτητα. Αλλά
από την άλλη, ως η άπειρη πληρότητα του παντός. Στην πρώτη πε
ρίπτωση είναι το σύμπαν με όλα όσα υπάρχουν σε αυτό από την
άποψη του πνευματικού κόσμου 11 των υπερβατικών, για εμάς, κα
ταστάσεων παρόλο που στη δικ11 μας περιορισμένη αντίληψη φαί
νεται ως το Μεγάλο Κενό δίχως καμία πνευματικ11 υπόσταση. Ως
κενότητα, είναι το εσωτερικό μυστηριιδδες διάστημα που αναφέ
ρεται και ως Βυθός. Στη δεύτερη περίπτωση ταυτίζεται με το Πλ11ρωμα των Γνωστικuη1 και είναι μια πληρότητα. Είναι το εκδηλωμέ
νο ψυχικό διάστημα που προβάλλει από το Βυθό ti Προπάτορα,
και σ' αυτόν επιστρέφει όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος της δημιουρ
γίας.
Κανένας από τους μεγάλους Διδασκάλους δεν απέδωσε ποτέ
ιδιότητες στον υπερβατικό χu)ρο, παρότι όλες οι ιδιότητες και όλες
οι δυνάμεις εμπεριέχονται σε αυτόν και προβάλλουν από αυτόν.
Ούτε μίλησαν για φυσικές διαστάσεις του αφηρημένου χώρου,διό
τι για τη φιλοσοφία, οι φυσικές διαστάσεις αφορούν μόνο το συ
γκεκριμένο χuJρο ή το φυσικό σύμπαν. Το μόνο που ειπώθηκε 11
μάλλον, υπαινίχθηκε είναι η υπόθεση της αιωνιότητάς του και η
ακατάπαυστη κίνησή του, που δεν σταματά ποτέ ούτε και στα με
σοδιασ111ματα «δημιουργίας - ανάπαυσης». Γι' αυτό και θεωρ11θη
κε ως θείος και αιώνιος.
Ο Πλάτων έλεγε ότι αυτό που είναι ακίνητο δεν μπορεί να εί
ναι θείο και αιu)νιο. Ότι δεν υπάρχει τίποτε ακίνητο μέσα στον
Υπερβατικό Απόλυτο XuJρo, -- που είναι η Παγκόσμια Ψυχή -
διότι η Ψυχή είναι η ίδια η κίνηση και το αυτοκινούμενο, η μια πα
νταχούσα ουσία και ενέργεια, η απεριόριστη έκταση, η πρωταρχι
κή ενσωμάτωση της Μονάδας, το άγνωστο δοχείο των πάντων.
Στον Τίμαιο έλεγε ότι καθετί που υπάρχει είναι απαραίτητο να
υπάρχει κάπου και να κατέχει κάποιο χuJρο. Αυτό το «κάπου» ή
αυτός ο «χu)ρος» στη αντίληψή μας λαμβάνει την έννοια του «εκεί
έξω», δηλαδή κάτι που βρίσκεται πολύ μακριά από εμάς. Αυτό
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όμως συμβαίνει διότι είμαστε παρατηρητές τσύ έξω κόσμου ή του
διαστημικσύ χώρου που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας. Στην
αρχαιότητα ωστόσο, ο χώρος ή το διάστημα δεν 1iταν απαραιτήτως
κάτι αποκλειστικά εξωτερικό και απτό, αλλά συχνά θεωρσύταν
πως περιείχε βαθμίδες εσωτερικών διαστάσεων.
Ο όρος «εσωτερικ11 διάσταση» είναι μεταφορικός και όλα όσα
ανήκουν στη διάσταση αυτή δεν είναι ορατά από τις αισθήσεις
μας. Περιέχει όλα τα μη ορατά, για εμάς, πράγματα και τις μη
ορατές ενέργειες και δυνάμεις του σύμπαντος, τις οποίες συχνά
αντιλαμβανόμαστε από τη δράση τους στο φυσικό περιβάλλον. Η
επιστήμη δέχεται ότι το φυσικό σύμπαν περιέχει οέκα διαστάσεις,
από τις οποίες μόνο τέσσερις έχουν έως τώρα εκδηλωθεί, ενώ οι
υπόλοιπες βρίσκονται «διπλωμένες εντός του» - ό,τι κι αν σημαί
νει αυτό.
Ο όρος αυτός έχει ωστόσο και μια άλλη έννοια που πρέπει να
τη λάβουμε υπόψη. Θεωρούμε ότι η διάσταση αυτιi υπάρχει μέσα
στον άνθρωπο ή μάλλον στην υποκειμενικότητά μας ή τον ψυχισμό
μας και μόνο. Οι αρχαίο λαοί όμως θεωρούσαν ότι το «εσωτερικό
διάστημα» είναι χώρος αντικειμενικός αν και ανεξάρτητος από
τον ανθρώπινο ψυχισμό. Ότι είναι ένα πεδίο ή μια κατάσταση μέ
σα στην οποία κινούμαστε μάλλον, και η οποία μας πεcιβάλλει
ακριβώς όπως και το ορατό διάστημα, και δεν βρίσκεται περιορι
σμένη μέσα στον ψυχισμό μας. Επιπλέον οι Ιδέες, που είναι πνευ
ματικές εικόνες, έχουν εσωτερικές διαστάσεις, δηλαδ11 έχουν
«έκταση» ή χώρο. Ο χώρος αυτός είναι καθαρά μορφή πνεύματος
και δεν είναι ούτε μπορεί να γίνει ποτέ αισθητό στοιχείο, αλλά
παραμένει καθαρά νοητό στοιχείο.
Κατά το Χαλδαϊκό λόγιο, το χάος-χώρος είναι μψρα «συνέ
χουσα cα πάντα», άπειρος κατάσταση κατά τον Δαμάσκιο, ενώ
στην Ινδική παράδοση είναι το πρωταρχικό χάος που κρύβει μέσα
του το θάνατο και την αθανασία που παρέχεται στους θεσύς με τη
μορφή της amrita, του ινδικού νέκταρος της αθανασίας. Στη δια
φοροποιημένη φύση του ως ψυχικός χώρος, αποτελεί την πηγ11 των
λεπτοφυών ιδιοτ1iτων και τη ριζικ11 φύση της οραηiς ύλης. Στο πε
δίο της αντίληψης ερμηνεύεται ως το δοχείο όσων υπάρχουν, ή αλ
λιώς η «υποδοχή» ή το «δεχόμενο» του Πλάτωνα.
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Το Ησιόδειο Χάος λοιπόν, διαφοροποιημένο ως Γαία γεννά
τον Ουρανό που κατόπιν την γονιμ οποιεί.. Ο Χώρος γίνεται τώρα
χο:�ρα και σώμα της Ψυχ11ς, φορέας των νοητών υποστάσεων, των
θεών που μετέχουν στο «είναι» της. Συνεχής και άμορφος, απέρα
ντος και απεριόριστος ο χώρος - Γαί.α, γεννά ύστερα τον Χρόνο
(Κρόνο), αλλά κατόπιν γίνεται σύζυγός του και παράγοντας ρο11ς
με τη μορφ11 της Ρέας. Ακόμη, γίνεται ο μεγάλος τάπητας, ο ψυχι
κός ιστός των άπειρων ιεραρχιών των δυνάμεων 11 αρχών 11 θεών,
αν βέβαια οι δυνάμεις αυτές προσωποποιηθούν όπως στη Θεογο
νία του Ησίοδου. Γίνεται το δοχείο που ο Πλάτων αποκαλεί «υπο
δοχ11 ή δεχόμενο» και το περιγράφει ως την έκταση που περιέχε
ται στο πνεύμα, και ως χ(i)ρο τον οποίο οι πνευματικές εικόνες ή
ιδέες αποκαλύπτουν τόσο ως νοητό αλλά και ως γνωστικό στοι
χείο. Εκτός από «υποδοχ11» 11 δοχείο των ιδεατών, αρχετυπικών
μορφών, ο ψυχικός χώρος αποτελεί τη βάση, την ύπαρξη, και το
πεδίο της απεριόριστης Ζω11ς και του άπειρου Νου, του Δημιουρ
γού.

****************
«Αντί πρrδτης ιJλης έθισuν τον Χρόνο, αντίδι τηςδrύπρης, τον
Αιθέρα και το Χάος»

(Δαμάσκιος, απ. 60)

« Το χιί.ος στον 1 Ισίοr)ο r)ιν είναι τόπος αλλά η άπειρος κω γφά
τη πλ1jθος αιτία των θεrδν. Λυηjν ο Ορφέας ονομάζει χάσμα πελώ
ριον, την τοποθετείδε μετά τον Χρόνο, λfγοντας ότι οι θεοί πρ01jλ
θαν uπό τον Αιθέρα κω το Χάος... Εκ του Χάσμuτος r)r,, προέρχε
τω η απιιροfΗ>ής φιJαη τους. Λέγει r)ε ότι του Χάσμuτος r)εν vπύ.ρ
χr.ι οιJτε τέλος ούτr. πυθμένας οι3τr. βάση. Καλr.ίται δε και αζηχfς
σκότος, r>ιότιδεν fχει μορφοποιημένη φι3πη... Ο Λιθ1jρ εις τα πράγ
ματu λέγετω πfρας, το r)F: Χάος λέγετω άπειρον... »

(Δαμάσκιος, απ. 74)
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Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ
Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ
Ο Εσωτερισμός, αγνός και καθαρός, δεν δέχεται ένα προσω
πικό Θεό και γι' αυτό μας θεωρούν ως Αθεϊστές. Στην πραγματι
κότητα, στο σύνολό της η Απόκρυφη Φιλοσοφία βασίζεται από
λυτα επάνω στην πανταχού παρουσία του Θείου, της Απόλυτης
Θεότητας. Και μπορεί να μην εξετάζει Αυτή την ίδια επειδιi είναι
εξαιρετικά ιερή και ακατανόητη ως Μονάδα για τον πεπερασμέ
νο νου, ωστόσο ολόκληρη η φιλοσοφία βασίζεται στις θείες
Ενέργειες που είναι η πηγιi όλων όσων αναπνέουν και ζουν και
υπάρχουν.
Σε όλες τις αρχαίες θρησκείες, το Ένα εκδηλωνόταν διαμέ
σου των πολλών. Στι�ν Αίγυπτο και την Ινδία, στη Χαλδαία και τη
Φοινίκη και στην Ελλάδα, οι ιδέες για το Θείον εκφραζόταν δια
μέσου των τριών, πέντε και επτά, καθώς και των οκτώ, εννέα και
δώδεκα μεγάλων θεών που συμβόλιζαν τις δυνάμεις και τις ιδιό
τητες της Μιας και Μόν11ς Θεότητας.
Όλα αυτά σχετιζόταν με την άπειρη διαίρεση με ακανόνι
στους και περιττούς αριθμσύς, στην οποία υπέβαλλαν αυτοί οι
λαοί τη ΜΙΑ ΘΕΟΤΗΤΑ τους. Έτσι, ο κύκλος των θεών εξέφρα
ζε όλες τις ιδιότητες και τις αρχές του ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ και
ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΟΥ. Διότι στο σύνολο των θείων αυτών προσώπων
11 μάλλον, των προσωποποιημένων συμβολισμών, ενοικεί ο
ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ, ο ΘΕΟΣ ΕΝ, ο Θεός εντός που, όπως λέγουν
στην Ινδία, είναι ΕΝΑΣ ΑΝΕΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ.
«Ω Θεέ Αηί ( ο Πνευματικός Ήλιος) κατοικείς στο σύνολο των
θείων προσώπων σου»
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Τα λόγια αυτά δείχνουν ότι οι αρχαίοι λαοί πίστευαν πως
ολόκληρη η εκδ11λωση πρόβαλλε από ,ιια και μόνη πηγ11, ότι όλα
11ταν απορροές η1ς μιας αρχ11ς που ποτέ δεν μπορεί να αναπτυ
χθεί στην ολότητά της παρά μόνο μέσα και διαμέσου της συλλογι
κ11ς και συνολικ11ς συσσώρευσης των απορροών της. Το Πλήρω
μα του Βαλεντίνου είναι ακριβι.ίJς και απολύτως το Διάστημα
(Χώρος) της Απόκρυφης Φιλοσοφίας, διότι η λέξη Πλ11ρωμα ση
μαίνει την «Πληρότητα», τις υπέρτερες περιοχές. Είναι το σύνο
λο όλων των θείων εκδηλώσεων και των απορροών που εκφρά
ζουν το plenum 11 την ολότητα των ακτίνων, οι οποίες διαχέονται
από το Ένα και διαφοροποιούνται σε κάθε επίπεδο και μετα
τρέπονται στις θείες Ενέργειες 11 Δυνάμεις, που στη φιλοσοφία
κάθε έθνους αποκαλούνται Άγγελοι και Πλανητικά Πνεύματα.
ΟΙ Γνωστικοί Αιώνες και οι Δυνάμεις του Πληρώματος είναι
οι μεγάλοι Devas και οι Saddl1us των Puranas. Η επίνοια
(epinoia), η πρώτη θηλυκ11 εκδήλωση του Θεού, η «Αρχψ> του
Σίμωνα Μάγου και του Σατουρνίνου, μιλά με την ίδια γλώσσα
όπως ο Λόγος του Βασιλίδη. Και όλα ανιχνεύονται στην αγν11
εσωτερική Αλ11θεια (Aletheia), την ΑΛΗΘΕΙΑ των Μυστηρίων.
Όπως διδασκόμαστε, όλα επαναλαμβάνουν σε διαφορετικές
εποχές και σε διαφορετικές γλώσσες και όρους, τον υπέροχο
ύμνο του αρχαίου Αιγυπτιακού πάπυρου που είναι χιλιάδων ετών
και λέγει:
«Οι θεοί σε λιιτρπ5ουν, σε χαιρετούν ως Μία, Σκοτεινή Αλή
θεια»

Και στο θεό Ra, λέγει:
«Οι θεοί υποκλίνονται στη Μεγαλειότητά σου, εξαίροντας τις
Ψvχfς εκείνου που τις δημιουργεί..... και σου λέγουν: Ειρ1jνη σε
όλες τις απορροές τον Ασύνειδου Πατρός του Συνειδητού Πατfρα
των θεών.... Ω δημιοvργf των όντων, λατρεύουμε τις Ψvχfς που
απορρfοvν από Σε. Εσι5 μας γεννάς, ω Άγνωστε, και εμείς σε χαι
ρετούμε λατρεύοντας όλες τις Θείες Ψvχϊς που προέρχονται από
εσένα και ζουν εντός ημοΊν»
(Ύμνος στον Arnon - Ra)
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Αυτός ο πάπυρος είναι η πηγή της βιβλικής δ·ήλωσης:
((Δεν γνωρ(ζετε πως είστε θεοί και ναοί Θεού;»
Αληθινά, όπως ειπώθηκε πολλούς αιώνες πριν:
((Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατακτιjσει. την Αλήθεια
(Aletheia) αν δεν μετέχει στη Γνώση (Gnosis)»
Έτσι, μπορούμε τώρα να πούμε ότι κανείς άνθρωπος δεν μπο
ρεί να μάθει την Αλ11θεια, εκτός κι αν μελετήσει τα μυστικά του
«Πληρώματος» του Αποκρυφισμού. Και ότι όλα αυτά τα μυστικά
βρίσκονται στη Θεογονία της αρχαίας Σοφίας - Θρησκείας, που
αποτελεί την Αλ11θεια (Aletheia) της Απόκρυφη.; Επιστήμης.

(Collected Wι·itίng.s·, τόμος Xll)

Στην αρχή, μέσα στην αιωνιότητα, τα τρία καθώς και
το Σύμπαν με ό,τι περιέχει, είναι ϊνα με την απόλυτη μο
νάδα, την άγνωστη θεία ουσία.
Δεν πιστεύουμε στη δημιουργία αλλά στις περιοδικϊς
διαδοχικές εκδηλώσεις του Σ1Jμπαντος από την υποκειμε
νική στην αντικειμενική μορφή τού Είναι, σε κανονικά
χρονικά διαστήματα που καθένα έχει μια απέραντη διάρ
κεια. Οι Ινδουϊστές ονομάζουν αυτή την εναλλαγή ((Ημέ
ρες και Νύκες του Μπράχμα». Στη Δύση, μπορούν να
ονομαστούν καλύτερα: Παγκόσμιες Ημέρες και Νύκτες.
Σε κάθε τέτοια νύκτα, το ΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΛΟ,
και κάθε άτομο έχει επιστρέψει στην ομοιογένεια.
Έλενα Π. Μπλαβάτf!ΚV
(Το Κλειδί της Θεοσοφίας)
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ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ
Erίca Letzerίclι
(/1 Αλήθεια θα σας ελευθερώσει αφού πρώτα σας βασανίσει)

Μέσα στην παραηiρηση υπάρχει πάντοτε ο παρατηρηηiς. Με
τις προκαταλ11ψεις του, τις συνήθειές του, το φόβο, την ενοχή και
άλλα, ο παρατηρητής είναι επίσης ο λογοκριτής. Παρότι κοιτάζει,
στην πραγματικότητα δεν βλέπει καθόλου αλλά καταλήγει σε συ
μπεράσματα βασισμένα επάνω σε περασμένες εμπειρίες και γνώ
σεις. Ο Κρισναμούρτι λέει ότι η γνώση μάς εμποδίζει να βλέπου
με. Ο παρατηρηηiς είναι η προσωπικότητα, το σύμπλεγμα των συ
ναισθημάτων και των σκέψεών μας και επομένως δεν μπορούμε
πραγματικά να δούμε. Ο Κρισναμούρτι αναφέρει επίσης ότι ο πα
ρατηρητής και το παρατηρούμενο δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγ
ματα αλλά ένα. Ο Διδάσκαλος Κουτχούμι περιγράφει αυτή την
κατάσταση του νου ως εξής:
«Η Αληθινή ΓνοΊση για την οποία μιλώ εδώ, δεν είναι γνοΊση νοη
τική αλλά πρόκειται για μια πνευματικ1j κατάσταση, που συνεπά
γεται μια ολοκληρωτική ένωση ανάμεσα στον Γνώστη και το αντι
κείμενο της Γνώσης»

(Επιστολή

t(J)V

Μαχάτμας προς τον Α. Π. Σίννετ, αρ. 69)

Η πνευματικότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί ούτε και η πνευ
ματική εγρήγορση, αν ο νους ενός ατόμου δεν είναι ικανός να
ερευνήσει τα βάθη του εαυτού. Η διαδικασία της αυτογνωσίας
που βασίζεται στη βαθιά αναζήτηση και την αποτελεσματική εσω-
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τερικ11 αλλαγή, είναι το βασικότερο βήμα στο μονοπάτι της Θεο
σοφίας και τ�υ αποκρυφισμού. Ο Ιησούς είχε πει:
«Σας βεβαιώνω ότι, αν δεν μετανοήσετε και δεν γίνετε σαν τα
παιδιά, δεν θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών. Εκείνος που
θα ταπεινώσει τον εαυτό του σαν το1Jτο το παιδί, αυτός θα είναι ο
μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών. Και εκείνος που θα δεχθεί
ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, εμένα δέχεται».
(Ματθαίος 18, 1-5)
Όταν ο νους δεν φωτίζεται από το budhi (τιιν πνευματική ψυ
χή) δεν θα εκδηλώσει σοφία παρά μόνο νόηση. Θα οδηγήσει τον
υποψήφιο να έρθει αντιμέτωπος με το μεγάλο δράκοντα, την αλα
ζονεία. Αν αρνηθείτε να τον αντιμετωπίσετε, ο δράκος θα σας πα
γιδεύσει στο μέλλον. Αν πιστέψετε ότι τον έχετε νικ11σει, τότε σας
έχει ήδη καταβροχθίσει. Η ταπεινοφροσύνη είναι μια εσωτερική
κατάσταση, υποκείμενη στην πιθανότητα του λάθους και πάντοτε
ανοικτή στο καινούργιο. Ο σοφός άνθρωπος γνωρίζει την άγνοιά
του. Ένας νους που ερευνά προσδοκώντας, δεν είναι ταπεινός ού
τε απλός. Υπόκειται σε προγενέστερες συν11θειες, είναι ανίκανος
να συλλάβει την αλ11θεια, ανίκανος για την αληθινιi αναζψηση.
Η διαδικασία της αναζήτησης της αλήθειας απαιτεί ένα νου
ελεύθερο από συν11θειες. Με ποιο άλλο τρόπο θα μπορούσε το αι
ώνιο να εκφράσει τον εαυτό του μέσω του μη αιώνιου, ή το πραγ
ματικό μέσω του μη πραγματικού; Πώς αλλιώς μπορεί το μη πραγ
ματικό να υποθέσει την ύπαρξη του πραγματικαύ; Τι προκαλεί την
προσκόλληση στην προσωπικότητα, τη σωματική ζω11, τους προ
σφιλείς, τις διδασκαλίες και τις πίστεις; Όλα είναι προβολές ενός
νου που αποζητά να ικανοποιήσει το εγώ, που είναι βυθισμένο
στην ψευδαίσθηση και τα προσχψιατα. Ένας νους όπως αυτός,
δεν μπορεί να εισέλθει στην αλήθεια.
Οι επιστημονικές θεωρίες είναι μόνο δείγματα της πραγματι
κότητας, ένας τρόπος θεώρησης και ερμηνείας της φύσης. Οι θεω
ρίες αυτές δεν είναι η ίδια η πραγματικότητα. Ακόμη και τα απο
τελέσματα των πειραμάτων είναι απανη1σεις σε ερωτήματα που
καθορίστηκαν από τους επιστι1μονες, και η φύση μιας τέτοιας
απάντησης βασίζεται πάντα στη φύση του ερωτήματος. Μια απο
σπασματική ερώτηση θα έχει μια αποσπασματική απάντηση. Ποια
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είναι η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση σύμφωνα με τη Θεοσοφία; Είναι
η χωριστικότητα 11 διαίρεση. Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον μα
θητή είναι όχι απλώς να αντιληφθεί θεωρητικά την Ενότητα αλλά
να την εφαρμόσει επίσης στην πράξη. Δεν είναι μόνο μια πρόκλη
ση αλλά μάλλον ένα σκαλοπάτι που θα πρέπει κανείς να ανέβει
τελικά, που απαιτεί εσωτερική αλλαγή, αναγέννηση.
Τα ανακλαστικά μας, οι αντιδράσεις και οι σκέψεις μας συνδέ
ονται με τις προηγούμενες εμπειρίες μας. Αν η αναζ11τηση δεν
υψώσει το νου πέρα από τις συν11θειές του, οι προσδοκίες κάθε
ανθρώπου ενεργούν ως φίλτρο και τότε η αναζήτηση δεν αποδίδει
καρπούς. Η διαδικασία της αναζ11τησης απαιτεί ένα νου που να εί
ναι εντελώς ελεύθερος από προσδοκίες, από επιθυμία για ανέσεις
και απαντ11σεις που να ικανοποιούν το εγuJ. Μόνο όταν ο νους εί
ναι ελεύθερος από την επιθυμία να επιτύχει κάτι, να φέρει κάποιο
αποτέλεσμα και κατά συνέπεια είναι ελεύθερος από το φόβο, τότε
μπορεί να προσεγγίσει την κατάσταση της πνευματικής εγρ11γορ
σης. Το μονοπάτι προς την αλήθεια είναι γεμάτο πέτρες, μια πο
ρεία για λίγους διότι δεν πρέπει να υπάρχει υποκρισία ούτε προ
σκόλληση σε δόγματα, πίστεις ή συστήματα. Η ανοδική πορεία αρ
χίζει από μέσα μας. Στις πρώτες σελίδες της «Φων11ς της Σιγής», η
Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ γράφει:
«Αφο1; γίνει αδιάφορος στα πράγματα της αίσθησης, ο μαθηηjς
πρέπει να αναζητήσει τον ι·αjα των αισθ1jσεων, δημιουργό της σκέ
ψης, εκείνον που ξυπνά την πλάνη».
Αναφέρεται εδό) στην πλάνη της ατομικής ύπαρξης, την ψευ
δαίσθηση του εγυ>. Το στάδιο αυτό δεν μπορεί να προσεγγιστεί με
πρακτική άσκηση μέσω κάποιας μεθόδου. Όπως λέγει ένας από
τους Μαχάτμας, αν αυτό γινόταν τότε ολόκληρος ο πληθυσμός της
Ινδίας θα είχε ήδη επιτύχει τη φόηιση. Για πολλούς ανθρώπους το
εσωτερικό ταξίδι αρχίζει ύστερα από μια κρίση και σύγκρουση
του εγώ. Σε άλλες περιπτώσεις η ψυχή ακούει μερικούς τόνους
από τον υψηλό αν και αμυδρό αιό)νιο ήχο. Το εσωτερικό ταξίδι
αρχίζει πάντα με μια ό)θηση, με έναν από εκατομμύρια διαφορετι
κούς λόγους. Ο νεόφυτος θα πρέπει τότε να αντιμετωπίσει τους
εσωτερικούς του δαίμονες. Χαμένος στο λαβύρινθο της ψυχής του,
θα περιπλανηθεί στην υπέρτατη μοναξιά αναζηtό)Vτας το φως. Αυ-
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τή είναι η σκοτεινή V'ύκτα της ψυχής που μπορεί να διαρκέσει μια
ζωή ή πολλές ζωές. Σε μερικσύς ανθρώπους ίσως καταλήξει σε
τραγωδία, στην απώλεια της νοητικ11ς και ψυχικής ισορροπίας.
Εντούτοις, σε άλλους έχει ως αποτέλεσμα τη φώτιση. Όλοι θα
χρειαστεί τελικά να αντιμετωπίσουν αυτή τη δοκιμασία στο σωστό
σημείο του μονοπατιού της εξέλιξής τους.
Πώς μπορσύμε να γίνουμε αδιάφοροι απέναντι στα αντικείμε
να της αντίληψης και να εντοπίσουμε πού βρίσκεται ο δημιουργός
της σκέψης; Είναι απαραίτητο να υπερβούμε το εγώ. Είναι απα
ραίτητο να σπάσουμε όλους τους εσωτερικούς φραγμούς, κάθε συ
νήθεια και κάθε πίστη. Τα κάστρα από. άμμο που έκτισαν η σκέψη
και το συναίσθημα, πρέπει να γκρεμιστσύν.

Όταν το κατώτερο νοητικό (mαηω') συγχωνεύεται με
το ανώτερο νοητικό, και αυτό με τη σειρά του ενώνεται
με εκείνο που είναι Σοφία (bιιd/1ί), τότε η όψη της καθα
ρής Θt:λησης εμφαν{ζεται ως Δύναμη του Πνεύματος, η
οπο{α Αυτοκαθορ{ζεται και Αυτοκυβερνάται, σε πλήρη
αρμον{α με την Ύψιστη Θ{ληση, και κατ' επ{κταση ε{ναι
ελεύθερη.
Τότε μόνο σπάζουν τα δεσμά των επιθυμιών και το
Πνεύμα απολυτρώνεται διαπαντός.
. Τότε και μόνο τότε, μπορο15με να πούμε ότι η Θϊληση
ε{ναι ελεύθερη.
Άννη Μπέζαντ
(Μελέτη επάνω στη Συνείδηση)
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΧΡΟΝΗ ΣΟΦΙΑ
Το Θείον, το Πνεύμα, που εν αρχ11 γενν11θηκε από το πυρ της
σκέψης προτού υπάρξουν τα ύδατα, που εμφανίστηκε στα στοι
χεία και αναπαύεται, έχοντας εισέλθει στην καρδιά,
Αληθινά, αυτό είναι Εκείνο.
Η θεά της Αιωνιότητας που έρχεται ως δύναμη Ζω11ς και Φύ
ση, που γενν11θηκε από τα στοιχεία και αναπαύεται, έχοντας ει
σέλθει την καρδιά,
Αληθινά, αυτό είναι Εκείνο.
Η ψuχ11 ενοικεί μέσα μας, σαν μια φλόγα στο μέγεθος ενός
αντίχειρα. Όταν γίνεται γνωστή ως ο Κύριος του παρελθόντος
και του μέλλοντος,
Αληθινά, αυτό είναι Εκείνο.
Σαν μια φλόγα δίχως καπνό, στο μέγεθος ενός αντίχειρα είναι
η ψυχ11, ο Κύριος του παρελθόντος και του μέλλοντος, η ίδια σ11μερα και αύριο μαζί.
Αληθινά, αυτό είναι Εκείνο.
Όπως το νερό της βροχής που πέφτει στις κορυφές των βου
νών κατρακυλάει προς όλες τις πλευρές τους επάνω στα βράχια,
έτσι και ο άνθρωπος που βλέπει μόνο μερικά πράγματα τρέχει
ξωπίσω τους προς όλες τις κατευθύνσεις. Αλλά, όπως το καθάριο
νερό που πέφτει επάνω σε καθάριο νερό ενώνεται σε ένα και το
αυτό μαζί του, έτσι ενι:Δνεται, ω Nacl1ikelas, η ψυχή του σοφού
που γνωρίζει.
Κάθα Ουπανισάντ 11, 1
(Περιοr)ικό ΤΙ1eω;σpl1ί!,Ι, Σεπτέμβριος 2006)
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ΤΟ ΑΝΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΟ
Όταν είμαστε νέοι, τότε είναι ακριβώς ο καιρός να είμαστε δυ
σαρεστημένοι όχι μόνο με τον εαυτό μας αλλά και με τα πράγματα
γύρω μας. Οι νέοι, αν είναι κάπως ζωντανοί, είναι γεμάτοι από ελ
πίδες και δυσαρέσκεια. Και πρέπει να είναι, γιατί διαφορετικά εί
ναι ήδη γέροι και πεθαμένοι. Και οι γέροι είναι εκείνοι που ήταν
κάποτε δυσαρεστημένοι αλλά έχουν καταπνίξει επιτυχώς αυηi τη
φλόγα και έχουν βρει εξασφάλιση και άνεση κατά διαφόρους τρό
πους. Ποθσύν τη μονιμότητα για τον εαυτό τους και την οικογέ
νειά τους, ποθσύν διακαώς τη βεβαιότητα στις ιδέες τους, στις σχέ
σεις τους, στα αποκτήματά τους. Έτσι, όταν αισθάνονται το ανικα
νοποίητο, απορροφούνται από τις ευθύνες τους, τις εργασίες τους
ή από οτιδήποτε άλλο, ώστε να ξεφύγουν από το ανησυχαστικό αί
σθημα του ανικανοποίητου.
Οι περισσότεροι άνθρωποι ζητούν επιτυχία αυτής ή εκείνης
της μορφής, είτε στον αθλητισμό είτε στον κόσμο των επιχειρ11σε
ων ή στην πολιτική. Όλοι μας θέλουμε να βρισκόμαστε στην κορυ
φή, και αυτή η επιθυμία δημιουργεί διαρκή σύγκρουση μέσα μας
και προς τον πλησίον μας, και οδηγεί στον ανταγωνισμό, στο φθό
νο, την έχθρα και τελικά στον πόλεμο. Εφόσον η επιτυχία γίνεται
σκοπός, δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από το φόβο, γιατί η επι
θυμία να επιτύχουμε προκαλεί αναπότρεπτα το φόβο της αποτυ
χίας. Αυτός είναι ο λόγος που οι νέοι δε θα έπρεπε να διδάσκο
νται να λατρεύουν την επιτυχία.
Οι περασμένες γενιές, με τις φιλοδοξίες τους, τις παραδόσεις
και τα ιδεώδη τους έχουν φέρει στον κόσμο αθλιότητα και κατα
στροφή. Ίσως οι ερχόμενες γενιές, με τον ορθό τρόπο εκπαίδευ
σης, να μπορέσουν να βάλουν ένα τέλος σε αυτό το χάος και να
δημιουργήσουν μια πιο ευχάριστη κοινωνική τάξη. Αν όσοι είναι
νέοι έχουν το πνεύμα της έρευνας, αν διαρκώς αναζητσύν 1ην αλή
θεια όλων των πραγμάτων, πολιτικών και θρησκευτικών, προσω
πικών και περιβαλλοντολογικών, τότε οι νέοι θα έχουν μεγάλη ση
μασία και υπάρχει ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο. Η πρόθυμη
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έρευνα των νέων αμβλύνεται από τις πατριαρχικές μας διαβεβαι
ώσεις, την υπεροπτικ11 ανυπομονησία μας και από τον τρόπο που
συχνά αγνοούμε τις ερωτι1σεις τους, επειδ11 φοβόμαστε το τι θα
μπορούσαν να μας ρωτήσουν. Δεν τροφοδοτούμε τη δυσαρέσκειά
τους, επειδ11 εμείς οι ίδιοι έχουμε πάψει να ρωτάμε.
Θα οφείλαμε να μάθουμε να σκεπτόμαστε καθαρά και χωρίς
προκατάληψη, ώστε να μην εξαρτόμαστε εσωτερικά ούτε να έχου
με φόβο. Η ανεξαρτησία δεν είναι κάτι για το χρωματιστό χρώμα
του χάρτη που το ονομάζουμε πατρίδα μας, αλλά για τον εαυτό
μας σαν άτομα. Μολονότι εξωτερικά εξαρτόμαστε ο ένας από τον
άλλο, αυη1 η αλληλεξάρτηση δεν γίνεται σκληρή 11 καταπιεστικ11
αν είμαστε εσωτερικά ελεύθεροι από τον πόθο για δύναμη, για
κοινωνική θέση και για αυθεντία. Πρέπει να καταλάβουμε το αί
σθημα του ανικανοποίητου που οι περισσότεροι το φοβόμαστε. Το
ανικανοποίητο μπορεί να φέρει εκείνο που φαίνεται σαν αταξία.
Αν όμως οδηγεί όπως θα όφειλε, στη γνό)ση του εαυτού μας και
στην αυταπάρνηση, θα δημιουργήσει τότε μια νέα κοινωνικ11 τάξη
και διαρκή ειρ11νη. Με την αυταπάρνηση έρχεται αμέτρητη χαρά.
Αν εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι μπορούμε να βοηθήσουμε
τα παιδιά καθώς αναπτύσσονται να σκέπτονται καθαρά και χωρίς
πάθος, να αγαπούν και να μην προκαλούν εχθρότητα, τι περισσό
τερο μπορούμε να κάνουμε; Αν όμως εμείς διαρκώς πολεμούμε ο
ένας τον άλλο, αν είμαστε ανίκανοι να φέρουμε ειρήνη και τάξη
στον κόσμο μεταμορφώνοντας βαθιά τον εαυτό μας, τι αξία έχουν
τα ιερά βιβλία και οι μύθοι των διαφόρων θρησκειών;
Το ανικανοποίητο είναι το μέσον για την ελευθερία, αλλά για
να ψάξει κανείς να ανακαλύψει χωρίς προκατάληψη, δεν πρέπει
να υπάρχει καμιά από τις συναισθηματικές εκείνες σπατάλες που
συχνά παίρνουν τη μορφή πολιτικό>ν συγκεντρώσεων, διακηρύξε
ων συνθημάτων, της αναζήτησης ενός πνευματικού διδασκάλου
και των θρησκευτικό>V τελετό>V διαφόρων ειδών. Αυτή η διασπορά
αμβλύνει το νου και την καρδιά και τα κάνει ανίκανα για μια βα
θιά γνώση, και επομένως μπορούν εύκολα να διαπλαστούν από τις
περιστάσεις και το φόβο. Ο ένθερμος πόθος για έρευνα και όχι η
εύκολη μίμηση του πλ11θους, θα φέρει μια νέα κατανόηση των τρό
πων με τους οποίους ενεργεί η ζωή.
(Πηγή:Κρισναμοι3ρτι, «/1 Εκπαίr)ωση και η σημασία της ζωιjς»)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ QΜΙΛΙΩΝ
ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 25, 106 71 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.210 3620702 ΤΗΛ & FAX: 210 3610961
Είσοδος Ελευθέρα - Ώρα 8:00 μμ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Πι::μπτη 12,
ΑΠΟΛΛΩΝ. ΓΗίιιιγως Σι11ιιής: Το 13uΩύηιιο Ν()ημu του Πuοχu
Τι-:τuιιτη IR,
ΥΠΑΤΙΑ. Ιοιh<ίιιιu Γι-:ωι�γιuhη: Η Μι-:τι-:νοϊιvκωοη
ΑΡΤΕΜΙΣ. Κι�υοτuλλίu Iωuvvίhou: Η Πι�οοι-:υχ11
Πι::μπτη 19,
Πuι�uοκι-:u11 20, ΑΛΚΥΩΝ. Νίκος Κιψμuν()ς: Η Ψυχή
Τι�ίτη 24,
ΗΛΙΟΣ. Θ.Κuφι-:ντζ<\ποuλος:
Η Εοωτι-:ιιικ11 Γι-:νι-:ολογίu του ΑνΩιι<ίJποu
κατά την Άννι Μπι:'ζuντ (Μι:'ιιος 6")
ΥΠΑΤΙΑ. Τάοος Πι� ούοuλης:
Τι-:τuι�τη 25,
Ο ι�ι\λος του Πνι-:υμuτικού Διhuοκuλου rιτι1ν Ινhικ11 Σκι:'ψη.
ΑΠΟΛΛΩΝ. Κuι�ιuκή Αντωνίου: 'ro Ντι-:j1uχuν
Πι::μπτη 26,
Πuι�uοκι-:υή 27, ΑΛΚΥΩΝ. Κυι�ιuκή Αντωνίου:
Tu ούμj1ολu της Μινωικ11ς Θι�ηοκι-:ίuς

ΜΑΪΟΣ

Τι-:τuι�τη 2,
Πι:'μπτη 3,
Πuι�uοκι-:υ11 4,
Τι�ίτη R.
Τι-:τuι�τη 9,

ΥΠΑΤΙΑ. Κιιuοτuλλίu lωuvvίhou: Tu Αι�χuίu Μuοτι1ιι ιu
ΑΡΤΕΜΙΣ. Κιιυοτuλλίu lωuvvίhou: Η Εοι1Jτι-:ι�ικ11 ΓνιίJΟη
ΑΛΚΥΩΝ. ΠuνuγΗίηης ΖιίJης: ΑνuζητιίJντuς τη Σιωπή
Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΛΩΤΟΥ
ΥΠΑΤΙΑ. Πι-:ιι ικλής Ιοιιhuνίhης:
Η Απι\κι�uφη Διhuοκuλίu οτοuς ΜύΩοuς
ΑΠΟΛΛΩΝ. Γι-:1ί1ιιγιος ΣιΙ1ι�11ς:
Πι:'μπτι1 ιο,
Μάγοι και Αλχ11μιοτι::ς του Μι-:οuίωνu
Πuι�uοκι-:υή 11, ΑΛΚΥΩΝ. ΗιιιίJ Zuιiuγκu:
ΎΙ1ιι ις - Άτιι - Νι::μι-:οις - ΚuΩuι�οις
ΗΛΙΟΣ. Ελι-:-ύΩι: ιι ο Φιλοοοφtκ() Θι::μu
Τιι ίτη 15,
ΥΠΑΤΙΑ. Γι-:ιίJι�γως ΣιΙ1ιι11ς:
Τι-:τuι�τη 16,
Στιγμιι\τuπu uπιi τις οχι:'οι-:ις Άνν11ς Μπι:'ζuντ - Κιι ιονuμούιιτι
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Πέμπτη 17,

ΑrΤΕΜΙΣ. Ιφιγένεια Κuστuμονίτη:
Οι Επτά Κοσμικές Ακτίνες
Πuvuσκευιj ΙΚ ΑΛΚΥΩΝ. Κvυστuλλίu Ιωuννί/Ίου:
Η ζω1j κuι ο Ωάνuτος του Κvισνuμούvτι
ΗΛΙΟΣ. Θ.Κuφεντζιiπουλος:
Τvίτη 22,
Η Εσωτεvικιj Γενεολογίu του ΑνΩvιι>που
κuτά την Άννι Μπέζuντ (Μέvος η
ΥΠΑΤΙΑ. Γειι>vγιος Τσuγκvινιiς:
Τετάvτη 23,
Η Avχuίu Ελληνικ1j Θvησκείu κuι Φιλοοοφίu
ΑΠΟΛΛΩΝ. Ηvιι> Ζάvuγκu: Ο «Αινίκτης» Ηvάκλειτος
Πέμπτη 24.
Πuvuοκευ1j 25. ΑΛΚΥΩΝ. Θέμις Μuνσιiλuς: Είνω η Αvετή /Ίι/Ίuκτέu;
ΗΛΙΟΣ. ΕλεύΩεvο Φιλοσοφικιi Θέμu
Τvίτη 29,
Τετάvτη 3Ω,
ΥΠΑ ΤΙΑ. Τάιτος Πvούσuλης
Tu έξη Dl1arsanas - Το ούοτημu της Sankya Yoga
Πέμπτη 31,
ΑrΤΕΜΙΣ. Κvυοτuλλίu Ιωuννί/Ίου: Μπuγκuj1άτ Γκιτά

ΙΟΥΝΙΟΣ

Πuvuοκευή 1,

ΑΛΚΥΩΝ. ΘειiΙΊωvος Κuτοιφ1jς:
Κvισνuμούvτι - Πεvί Αλχημείας
ΥΠΑ ΤΙΑ. Τάσος Πvούοuλης:
Τετάvτη 6,
Uakli Yoga - Η Ατι_JUJΤιiς της Αφοσίωσης
ΑΠΟΛΛΩΝ.
Πέμπτη 7,
Γει,>vγιος Σι11 vής: Η Ελευnεvίu της Σκέψης
Πuvuοκευή R, ΑΛΚΥΩΝ. ΕλεύΩψη Συζιjτηση

Μεταξύ μας
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τα Γραφεία του «ΙΛΙΣΟΥ »
Βουκουρεστίου 25, α' όρο
φος Κωδ. 106 71,είναι ανοι
κτά κάθε ημέρα από 10.30 1, εκτός Σαββάτου και Κυ
ριακ11ς.
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ-ΔΩΡΕΕΣ
Παρακαλο ύ με όπως απο
στέλλετε με τ α χ υδρομική
επιταγή προς: Περιοδικό
«Ι Λ Ι Σ Ο Σ »
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 25,
106,71 Αθήνα.
Επίσης αποστέλλετε με τρα
πεζική επιταγή μόνο εις:
Θεοσοφική Εταιρεία, Βου
κουρεσίου 25,106 71,Αθήνα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ
ΙΛΙΣΟΥ
Ζάκυνθος: Παν. Βλαχόπουλος
Βόλος: Γ. Κουκουβίνος
Ηράκλειο: Μ. Λασηθιωτάκη
Ιωαννινα: Ελευθ. Τζομάκας
Κέρκυρα: Γεώργιος Αγιούς
Λαμία: Γ. Μουτάφης
Λάρισα: Ισ. Φελλούς
Πάτρα: Σ. Ιγγλέσης
Ρόδος: Αντ. Βεργωτής
Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης
Χαλκίδα: Δημ. Δημαρέλος
Χανιά: Εμμ. Νοδαράκης
Κύπρος:
Αθαν. Παπαδόπουλος
Γρ. Αυξεντίου 29
Μέγαρο Δίπα 456
Τ.Τ. 6021,Λάρνακα
Τηλ. 00357-24654511 (Οικίας)

Όλα τα άρθρα γνωστών συγγραφέων που δημοσιεύονται
στο περιοδικό Ιλισός φέρουν την ευθύνη των ιδίων για το
περιεχόμενό τους και δεν σχολιάζονται ούτε λογοκρίνονται
από την συντακτικ11 επιτροπή του Ιλισσύ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ:
Στα Πόδια του Διδασκάλου - Κρι(Jναμούρτι ........................5€
Η Εξέλιξη της Μορφ11ς και της Ζω11ς - Άννη Μπέζαντ .... 10€
Προσέγγιση στην Πραγματικότητα - Ν. Sri Ram ................ 8€
Οι ΒαΟύτερες Όψεις της Ζω11ς - Ν. Sri Ram ........................ 8€
Το Φως της Ασίας - Sir Edwin Arnold ................................ 16€
Οι Επτά Κοσμικές Ακτίνες Ernest Wood .......................... 14€

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΆ
ΚΛΑΣΣΙΚΆ ΘΕΟΣΟΦΙΚΆ ΕΡΓΑ
Η Αρχαία Σοφία - Άννη Μπε'ζαντ
Η Ατραπός του Αποκρυφισμού - Α. Μπέζαντ, C.W.Leadbeater
Θεοί εν Εξορία - G. G. Van Der Leeuw
Yoga και Αποκρυφισμός -'Ελενα 11. Μπλαβάt(JΚU

Διατίθενται στα κεντρικά βιβλιοπωλεία και
στα γραφεία της Θ.Ε. Βουκουρεστίου 25,
Τ. Τ. 106 71
Τηλ. +Fax. 210 3610961
Τηλ. 210 3620702
Ταχυbρομική ή τηλεqωvική παραγγελία με αντικαταβολή

Ονοματεπ<iJνυμο.......................................Τηλέφωνο...............................

Οδός..................................Αριθμός......... Πόλη ..................Τ.Κ..............

