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Η ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Γεώργιος Σιβρής
(Ομιλία για την επέτειο της ίδρυσης της Θ. Ε. στη Νέα Υόρκη,
17-11-1875)
Δύο είναι οι θεμελιώδεις διακηρύξεις της Θεοσοφικής Εται
ρείας. Η μία, διατυπώνεται στο έμβλημά της: «ΟΥ ΔΕΜΙΑ ΘΡΗ
ΣΚΕΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ». Και η άλλη, στο πρώτο
σκοπό της ίδρυσής της: Δημιουργία πυρήνα Παγκόσμιας Αδελφό
τητας της ανθρωπότητας, χωρίς διάκριση φύλου, φυλής, τάξεως,
χρώματος κλπ. Και οι δύο αυτές διακηρύξεις στοχεύουν στην καρ
διά του ανθρώπινου προβλήματος, στη ρίζα του κακσύ που μαστί
ζει την ανθρωπότητα επί χιλιάδες αιώνες. Και το κακό αυτό δεν
είναι άλλο από τις συγκρούσεις που οδηγούν στους καταστρεπτι
κούς πολέμους και τους αλληλοσπαραγμούς.
Μια από τις κυριότερες αιτίες των συγκρούσεων μεταξύ των
ανθρώπων και των εθνών προέρχεται από τις θρησκευτικές διαι
ρέσεις. Θα λέγαμε ότι αυτή είναι η κυριότερη. Ο Κρισναμούρτι
λέγει ότι οι άνθρωποι της θρησκείας έχουν δημιουργήσει τεράστιο
πρόβλημα στην ανθρωπότητα. Μια άλλη αιτία προέρχεται από τις
πολιτικές διαμάχες, τα οικονομικά συμφέροντα και τις φυλετικές
διακρίσεις. Γι' αυτό και σε άρθρο τού καταστατικού της Θ. Ε. ανα
φέρεται ότι στις συνεδριάσεις των Στοών απαγορεύονται οι πολι
τικές συζητήσεις και οι θρησκευτικοί δογματισμοί. Διότι και τα
δύο αυτά αντιστρατεύονται ευθέως το βασικό σκοπό της ίδρυσης
που είναι η Παγκόσμια Αδελφότητα, μια σχέση που (;)α πρέπει να
δημιουργείται πρώτα μέσα στους κόλπους της Εταιρείας μεταξύ
των μελών και κατ' επέκταση στην κοινωνία. Και τούτο διότι ο θε
όσοφος οφείλει να αποτελεί πρότυπο ανθρώπινης συμπεριφοράς
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στην κοινωνία, να αποφεύγει δηλαδti και στην καθημερινti ζαηi
του να παρασύρεται από θρησκευτικούς φανατισμούς και από πο
λιτικές αντιπαραθέσεις.
Δυστυχώς, το κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία, είναι κάθε
άλλο παρά ανθρώπινο και ο θεόσοφος πρέπει να αποστασιοποιεί
ται όσο μπορεί από αυτιi την κοινωνικti διαπάλη και να μη συμβά
λει στην αντιπαλότητα του κόσμου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία
ότι το όραμα της Παγκόσμιας Αδελφότητας προσκρούει σε πολλά
και ανυπέρβλητα εμπόδια, και δεν γίνεται αποδεκτό στην πράξη
από όλους σχεδόν τους ανθρώπους. Κανείς δεν δείχνει διατεθει
μένος να υποχωρήσει από τις θέσεις του και να θυσιάσει το ατομι
κό του συμφέρον. Πριί)ΤΟ και κύριο πρόβλημα, όπως είπαμε, είναι
οι διαιρέσεις των θρησκειών και των διαφόρων αιρέσεων οι οποί
ες οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στις διαφορετικές ερμηνείες που
δίνει η κάθε πλευρά στα βαθυστόχαστα ιερά κείμενα. Ενώ η Αλή
θεια είναι μία, οι αντιλήψεις περί αυτής είναι πολλές.
Για πρώτη φορά μετά τον Αμμώνιο Σακκά, τον ιδρυηi της Σχο
λής των ΝεοπλατωνικιίJν φιλόσοφων στην Αλεξάνδρεια τον 2ο
μ.Χ. αιιί)Vα, ετέθη επί τάπητος κατά τρόπο επιτακτικό από τη Θεο
σοφική Εταιρεία σε παγκόσμια διάσταση και προβολti, το θέμα
της ενότητας των θρησκειών και της κοινής προέλευσής τους από
τη μία και μοναδική πηγti Αληθείας, που είναι ο Πνευματικός Κό
σμος. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ στο
«Κλειδί της Θεοσοφίας», στο πριί)Το κεφάλαιο, αναφέρεται εκτε
νώς στον Αμμώνιο Σακκά. Λέγει δε επί λέξει τα εξής:
«Το όνομά μας το κληρονομήσαμε από τους Αλεξανδρινούς φι
λόσοφους που ονομάζονταν εραστές της αλήθειας, φιλαλήθεις. Ο
όρος Θεοσοφία καθιεριίJθηκε τον 3ο αιιίJνα της χριστιανικής πε
ριόδου από τον ΑμμιίJνιο Σακκά και τους μαθητές του, που ίδρυ
σαν το εκλεκτικό θεοσοφικό σύστημα και ονομάστηκαν αναλογι
κοί. Κύριος σκοπός της Εκλεκτικής σχολής ήταν ο ένας από τους
τρεις σκοπούς της σύγχρqνης Θεοσοφικtiς Εταιρείας που τη δια
δέχθηκε, δηλαδή η συμφι�ίωση όλων των θρησκειιίJν, των αιρέσε
ων και των εθνιίJν, κάτω· από ένα κοινό σύστημα ηθικής θεμελιω
μένο επάνω στις αιώνιες αλήθειες».

Οκτιίιj\ι_ιιος - Νοέμj\ι_ιιος - Δ�κέμ�ι_ιιος 2007

5

Στο ερώτημα που της έθεσαν: «Πώς θα μας αποδείξετε ότι αυ
τό δεν είναι ουτοπία και ότι όλες οι θρησκείες βασίζονται στη μία
και μοναδική Αλήθεια», η Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ απάντησε ως
εξής:
«Με τη συγκριτική μελέτη και ανάλυση (που είναι ο δεύτερος
σκοπός της ίδρυσης της Θεοσοφικής Εταιρείας). Στην αρχαιότητα
η θρησκεία της Σοφίας ήταν μία. Η ταυτότητα της φιλοσοφίας των
αρχέγονων θρησκειών μάς αποδεικνύεται με την όμοια διδασκα
λία που άκουγαν οι μυημένοι στις τελετές των Μυστηρίων, που για
μια εποχ11 υπήρχαν σαν παγκόσμιος θεσμός. Όπως αναφέρει ο
Δρ. Wi\der, όλες οι παλιές λατρείες αποδεικν-ύουν την ύπαρξη
μιας προγενέστερης, από αυτές, Θεοσοφίας. Το κλειδί που ανοί
γει την πύλης της μίας πρέπει να ανοίγει τις πύλες όλων, αλλιώς
δεν είναι το κατάλληλο κλειδί. 'Ετσι», καταλήγει, «ο Αμμώνιος
Σακκάς είχε πρώτα από όλα χαράξει βαθιά μέσα στην ψυχή των
μαθητών του, και όλων όσων λέγονταν εραστές της αλήθειας, ορι
σμένες μεγάλες ηθικές αλήθειες. Γι' αυτό και το έμβλημα της Θεο
σοφικής Εταιρείας είναι ΟΥΔΕΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ
ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.»
Για να γίνει όμως αυτό συνειδητό, χρειάζεται μια σε βάθος
έρευνα όλων των ιερών κειμένων και των παραδόσεων. Δηλαδή
μια προσπάθεια να διεισδύσει κανείς στο εσωτερικό νόημα των
διδασκαλιών και να συλλάβει το πνεύμα που κρύβεται πίσω από
το γράμμα. Να βρει, με άλλα λόγια, την αλήθεια που υποκρύπτουν
τα σύμβολα και οι αλληγορίες. Αργότερα ο Κρισναμούρτι ήλθε να
ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θεμελιώδη αυτή θεοσοφική διδα
σκαλία με τα εξής λόγια:
«Υποστηρίζω πως η Αλήθεια είναι τόπος χωρίς μονοπάτια, και
δεν μπορείς να φθάσεις εκεί ακολουθώντας οποιαδήποτε αίρεση.
Αφού η Αλήθεια είναι απεριόριστη, ανεπηρέαστη, απλησίαστη
από οποιοδήποτε μονοπάτι, δεν μπορεί και να οργανωθεί. Ούτε
και θα έπρεπε να σχηματισθούν οργανώσεις που να _οδηγούν και
να σπρώχνουν τους ανθρώπους προς ένα ορισμένο μονοπάτι. Θα
πρέπει να καταλάβετε ότι είναι αδ-ύνατο να οργανώσει κανείς μια
πίστη. Η πίστη είναι ένα καθαρά προσωπικό θέμα και δεν μπορεί
κανείς ούτε πρέπει να την οργανώνει. Αν το κάνει, (η πίστη) πε-
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θαίνει, απολιθώνεται, γίνεται δόγμα, αίρεση και θρησκεία και
επιβάλλεται στους άλλους. Αυτό προσπαθούν να κάνουν όλοι στον
κόσμο. Η αλήθεια στενεύει και γίνεται παιχνίδι των αδυνάτων,
αυτιδν που είναι μόνο στιγμιαία δυσαρεστημένοι. Η Αλήθεια δεν
μπορεί να κατεβάσει το επίπεδό της αλλά, αντίθετα, το άτομο πρέ
πει να προσπαθήσει να ανέβει έως εκεί. Δεν μπορείς να κατεβά
σεις τη βουνοκορφή στην πεδιάδα. Αν θέλεις να φθάσεις στηβου
νοκορφή, πρέπει να περάσεις από την πεδιάδα, να σκαρφαλώσεις
στις πλαγιές χωρίς να φοβάσαι τα επικίνδυνα βάραθρα. Εσύ πρέ
πει να σκαρφαλώσεις προς την Αλ11θεια. Δεν μπορεί η Αλήθεια να
χαμηλώσει και να οργανωθεί από εσένα. Σας προτρέπω λοιπόν να
τα παραμερίσετε όλα και να κοιτάξετε μέσα σας για τη φώτιση,
για τη δόξα, για την κάθαρση και για την αφθαρσία του εαυτού » .
Επαναλαμβάνει, έτσι, τη γνωστή ρήση του Ευαγγελίου: «Γνω
ρίστε την Αλ11θεια και η Αλήθεια θα σας ελευθερώσει», και «Ιδού,
η Αλήθεια εντός υμών εστί » . «Κανείς όμως » , προσθέτει ο Κρισνα
μούρτι, «δεν είναι διατεθειμένος να το κάνει. Μπορεί να υπάρ
χουν μερικοί αλλά είναι πάρα πολύ λίγοι. » Και τούτο διότι, κατά
την Ευαγγελική ρ11ση: «Στεν11 είναι η πύλη και τεθλ ιμμένη η οδός
η άγουσα στη ζω11 και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν » . Με άλ
λα λόγια, λίγοι είναι πρόθυμοι να ακολουθ11σουν την οδό του μαρ
τυρίου που συνίσταται στη θυσία της εγωκεντρικής οντότητας,
ακολουθιί)ντας την εσωτερική διδασκαλία για να βρουν την αλή
θεια και να έχουν ζωή αιιί)νια. Λίγοι είναι εκείνοι που δέχονται να
πεθάνουν σαν υλική προσωπικότητα για να ζ11σουν σαν πνευματι
κ11 ατομικότητα, όπως διδάσκει η Έλενα Μπλαβάτσκυ στη «Φωνή
της Σιγής». Και ο Κρισναμούρτι προσθέτει: «Ο θάνατος του πα
Χαιού είναι η αθανασία του νέου». Ζούμε στο παρελθόν και δια
φεύγει το αιώνιο παρόν. Ίσως ο δρόμος αυτός να είναι ουτοπικός
για την ανθριί)πινη φύση αλλά για την ψυχή είναι μια πραγματικ11
λυτρωτική πράξη, διότι την ελευθεριίη1ει από τα δεσμά της ύλης.
Έχει μεγάλη σημασία για τον ερευνητή θεόσοφο να συνειδη
τοποιήσει ότι το σώμα και ο άνθρωπος είναι δύο διαφορετικά
πράγματα. Ο πραγματικός άνθρωπος είναι πνεύμα, όπως και ο
Θεός, ενσαρκωμένο μέσα στο σώμα. Όπως αναφέρεται στα «Πό
δια του Διδασκάλου»: «Πρέπει να ψάξεις μέσα στον εαυτό σου
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για να βρεις εκεί το Θεό και να ακούσεις τη φωνή Του, που είναι
η δική σου φων11. Και δεν θα πρέπει να κάνεις το λάθος να παίρ
νεις τα σώματά σου για τον εαυτό σου, ούτε το φυσικό σώμα, ούτε
το αστρικό αύτε το νοητικό. Καθένα από αυτά θα προβάλλει ότι
είναι ο εαυτός σου για να πετύχει εκείνο που θέλει. Όμως εσύ
πρέπει να γνωρίζεις ότι είσαι Θεός και θέλεις ό,τι θέλει ο Θεός
και όχι τα κατώτερα σώματά σου, των οποίων είσαι ο κύριος. » Αλ
λά και ο Απ. Παύλος σε μια από τις επιστολές του λέγει: «Δεν
γνωρίζετε ότι είσθε ναός του Θεού του ζώντος και ότι το πνεύμα
του Θεού κατοικεί εν υμίν; Και ότι όσοι διοικούνται από το πνεύ
μα του Θεού αυτοί είναι Υιοί Θεαύ; »
Οι μεγάλ6ι Διδάσκαλοι όλων των εποχών μάς λένε ότι σκοπός
της ύπαρξης του ανθρώπου είναι να αφυπνίσει και να αναστήσει
το πνεύμα του Θεού μέσα του, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται εν
υπνώσει. Αυτός είναι και ο λόγος που τα μεγάλα αυτά Όντα εμ
φανίζονται κατά καιρούς στον κόσμο για να βοηθήσουν την πά
σχουσα ανθρωπότητα να συνειδητοποιήσει τον προορισμό της, και
να δώσουν έτσι μια ώθηση στο θείο σχέδιο της εξέλιξης. Στην
Μπαγκαβάτ Γκιτά αναφέρεται εν προκειμένω: «Όταν το αθάνατο
εαυτό, η άχρονη μονάδα, που αποτελεί ένα πολλοστημόριο του
ίδιου του Θεού ενσαρκώνεται επί της γης, ενώνεται με έναν ατομι
κό ψυχοσωματικό οργανισμό και συνεχώς ξαναγεννιέται και ξα
ναπεθαίνει, έως ότου έλθει η πολυπόθητη σωτηρία που συνίσταται
στην αποσύνδεση της αιώνιας μονάδος από την καθαρά υλική
προσωπικότητα στην οποία είναι δεσμευμένη». Οπότε, κλείνει ο
κύκλος των ενσαρκώσεων.
Όταν ρώτησαν τον Κρισναμούρτι για την απόλυτη ζωή και πώς
συ·,ιδέεται με τη μετενσάρκωση, απάντησε ως εξής: «Από τη στιγ
μ11 που υπάρχει η επιθυμία, ο ασυγκράτητος πόθος για ύπαρξη και
για συνέχιση του χωριστού 'είναι', τότε πρέπει αναγκαστικά να
υπάρχει εκείνο που ονομάζεται μετενσάρκωση. Η επιθυμία μας
για τη συνέχιση του 'εγώ' διαμέσου μιας σειράς πνευματικών ευ
καιριών, που είναι βίοι, είναι εκείνο που αποτελεί την αιτία της
μετενσάρκωσης. Μετενσάρκωση είναι μια σειρά ευκαιριών πνευ
ματικής ανέλιξης προς το καθαρό ΕΙΝΑΙ. Μέχρι τη στιγμή που θα
πραγματοποιηθεί αυτό το καθαρό ΕΙΝΑΙ (που είναι ο τερματι-
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σμός κάθε προσπάθειας) πρέπει να έχετε μια σειρά ευκαιριών.
Αν ο έσχατος σκοπός της ατομικ11ς ζω11ς είναι η πραγματοποίηση
του καθαρού εκείνου ΕΙΝΑΙ στο οποίο δεν υπάρχει χωρισμός,
που είναι αυηi η ίδια η καθαρή ζω11 και η αθανασία, και αν για να
φθάσει κανείς σε αυτό απαιτείται μια σειρά ευκαιριών που προ
έρχονται από μια σειρά βίων, τότε είναι αναπόφευκτο να έχετε
αυηi τη θεωρία της μετενσάρκωσης. Και τούτο διότι το ατομικό
'εσείς' δεν μπορεί να κυριαρχ11σει επί όλων των περιστάσεων της
ζωής αμέσως. Γι' αυτό παρατείνεται η ατομικ11 αυηi ύπαρξη σε
χρόνο, έως ότου η αντίληψη του 'εγώ' εκλείψει, έως ότου πραγμα
τοποιήσει το Εαυτό. Αν όμως ζούμε διαρκώς στην κατάσταση της
αλήθειας στο παρόν, τότε η θεωρία της μετενσάρκωσης δεν είναι
αναγκαία. Διότι το 'εγώ' συνδέεται με το θάνατο, και όσο υπάρχει
'εγf.JJ', υπάρχει γέννηση και θάνατος, και αυτό οφείλεται στην επι
θυμία που έχει το 'εγώ' να διαρκέσει, να αυξηθεί, να αποκηiσει
ιδιότητες. Το 'εγuJ' είναι η φυλακή του Εαυτού, είναι η πλάνη και
εξαρτάται από το χώρο και το χρόνο. Το καθαρό Εαυτό είναι η
Αλήθεια, είναι η ύπαρξη στο άχρονο παρόν, σε μια άλλη διάσταση
στην οποία δεν υπάρχει γέννηση και θάνατος αλλά το αενάως
ΖΗΝ.»
Στην ίδια ιδέα κατευθύνεται το έργο της Θεοσοφικής Εταιρεί
ας από την εποχή της ίδρυσ11ς της έως σήμερα. Επιδιι,Jκει να βοη
θήσει τα μέλη της να γίνουν αληθινοί θεόσοφοι και να πραγματο
ποιήσουν το σκοπό της ύπαρξής τους.
**********************

Ζώντας για αιuJνες στο βασίλειο της νύκτας, φανταζόμαστε
πως το σκοτάδι μας είναι καταμεσ11μερο. Λύπη και οργ1i, φιλαργυ
ρία και ματαιοδοξία, φθόνος και μίσος, επίκριση και συκοφαντία
είναι οι αμαρτίες που καταστρέφουν την ευτυχία του ανθρι.ίJπου.
Το Πνεύμα όμως, είναι εκείνο που κάτω από τις μυριάδες αυταπά
τες της ζωής εργάζεται σταθερά προς το σκοπό του. Σιωπηλά,
αδιόρατα, ακαταμάχητα, οδηγεί προς τη Θεότητα.
Έλενα Π. Μπλαβάτακv
(Βιβλίο Γενεθλίων, Κανόνων και ΛξιωμrJ.των)
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ΘΕΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΣΟΦΟΙ
Έλενα Π. Μπλαβάτοκv
Δεν είμαστε ιδιαίτερα προσκολλημένοι σε καμία θρησκεία, σε
καμία φιλοσοφία. Συλλέγουμε το καλό, όπου το συναντήσουμε. Τα
μέλη μας είναι ελεύθερα να πρεσβεύουν οποιαδήποτε θρησκεία ή
φιλοσοφία προτιμούν. Μπορεί να είναι Χριστιανοί ή Μωαμεθα
νοί, Ιουδαίοι ή Πάρσοι, Βουδιστές ή Βαχμανιστές. Δεν έχει σημα
σία. Αλλά, το ότι λέγονται μέλη διότι έχουν εγγραφεί στη Θεοσο
φική Εταιρεία, δεν σημαίνει ότι έγιναν και θεόσοφοι, αν δεν
έχουν αποκτήσει την έννοια των θείων σχέσεων των πραγμάτων.
Θεόσοφος είναι μόνον εκείνος που αποδεικνύεται στην πράξη θε
όσοφος. Πρώτος κανόνας του αποκρυφισμού είναι η τέλεια απάρ
νηση της προσωπικότητας. Πρέπει να γίνει κανείς τέλειος αλτρου
ιστής, να μη σκέπτεται καθόλου τον εαυτό του, να εγκαταλείπει
κάθε αλαζονεία και ματαιοδοξία, να εξυπηρετεί τους συνανθρώ
πους του, να ασκεί την εγκράτεια και να ακολουθεί άψογη γραμμή
ηθικής και αυταπάρνησης εκτελώντας πάντοτε και προς όλους το
καθήκον του. Ο πραγματικός θεόσοφος οφείλει να πραγματοποιεί
τα πιο υψηλά ηθικά ιδανικά. Να εργάζεται αδιάκοπα για τους άλ
λους και να αισθάνεται τον εαυτό του ενωμένο με όλους τους αν
θρώπους.
Η Θεοσοφία δεν είναι μια θρησκεία, διότι είναι η πεμπτουσία
από όλες τις θρησκείες. Είναι η συνένωση των αληθειών που
υπάρχουν σε κάθε θρησκεία. Οι θεόσοφοι δεν πιστεύουν σε έναν
ανθρωπόμορφο Θεό που δεν είναι παρά η γιγάντια σκιά του αν
θρώπου και μάλιστα, όχι στην ανώτερή του όψη. Πιστεύουν σε μια
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παγκόσμια Θεία Αρχ11, ρίζα των πάντων, από την οποία προέρχο
νται τα πάντα και στην οποία θα επιστρέψουν. Βρίσκεται παντού
στον ορατό και αόρατο κόσμο σε αδιάκοπη εξέλιξη, σε κάθε κομ
μάτι του κόσμου, γύρω. έξω και μέσα σε κάθε αδιαίρετο 11 διαιρε
τό άτομο 11 μόριο. Γιατί είναι η μυστηριώδης ικανότητα εξέλιξης
και ανέλιξης, η παντοδύναμη, πάνσοφη, πανταχού παρούσα, δημι
ουργικ11 δυναμικότητα. Είναι ο αιώνιος οικοδόμος των κόσμων
και το σύμπαν δεν δημιουργείται αλλά αναδύεται μέσα από την
ίδια της την ουσία.
Σύμβολό της είναι η χωρίς επιφάνεια σφαίρα, της οποίας το κέ
ντρο βρίσκεται παντού και η επιφάνεια πουθενά. Η μόνη ιδιότητά
της είναι ο ίδιος της ο ΕΑΥΤΟΣ. Είναι ο μοναδικός νόμος που δί
νει u)θηση για την εκδήλωση των αιώνιων αμετάβλ ητων νόμων,
που και αυτοί εκδηλύη1ονται μέσα στην καρδιά του πρώτου ΝΟ
ΜΟΥ, ενώ ο ίδιος δεν εκδηλώνεται. ποτέ, γιατί είναι απόλυτος,
και στις περιόδους εκδήλωσης αποτελεί το ΑΙΩΝΙΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ.
Η Παγκόσμια Θεία Αρχ11 είναι ο θείος σπινθ11ρας που είναι ίδιος
στην ουσία του με το Παγκόσμιο Πνεύμα και βρίσκεται στην καρ
διά κάθε ανθρώπου.
Ο Χριστός είπε: «Πνεύμα είναι ο Θεός και όσοι τον προσκυ
νούν οφείλουν να το πράττουν εν πνεύματι και αληθεία». Ένα
βουδιστικό κείμενο λέγει: «Ο Βουδιστής μπορεί να πιστέψει στην
ύπαρξη μιας υπέρτατης Θεότητας που βρίσκεται υπεράνω όλων
των ανθρύ)πινων ιδιοτήτων. μιας τέλειας Θεότητας που βρίσκεται
πέρα από την αγάπη, το μίσος και τη ζηλοτυπία, βυθισμένος στην
αιύη1ια γαλήνη που τίποτα δεν μπορεί να ταράξει.»
Για έναν Θεό τέτοιας υψηλής αντίληψης δεν είναι απαραίτητη
καμία άλλη μορφή λατρείας από το να πράττει κανείς το καθήκον
του, αποβλέποντας όχι στην προσωπική του ευτυχία αλλά στην ευ
τυχία των άλλων. Το καθήκον πρέπει να εκτελείται χωρίς κανένα
υπολογισμό. Η σύγχρονη ηθική είναι πολύ ωραία να τη διαβάζει
κανείς και να ακούει να τη συζητούν, αλλά τι αξίζουν τα λόγια δί
χως πράξεις;
Θεοσοφικό καθήκον είναι να πίνουμε και την τελευταία σταγό
να από το γεμάτο ποτήρι της ζωής χωρίς μεμψιμ οιρίες. Να δρέ
πουμε στο δρόμο μας τα ρόδα με σκοπό να προσφέρουμε το άρω-
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μά τους σtους άλλους και να κρατούμε για τον εαυτό μας τα αγκά
θια, αν είναι ανάγκη να στερηθεί κάποιος άλλος για να χαρούμε
εμείς την ευωδιά τους. Καθήκον προς την ανθρωπότητα είναι η
αναγνώριση ίσων δικαιωμάτων και προνομίων για όλους δίχως
διάκριση φυλής, χρώματος, κοινωνικής θέσης και γέννησης.
Οι βασικές αρχές της Θεοσοφίας είναι: Παγκόσμια Ενότητα,
αλληλεξάρτηση των ανθρώπων, νόμος του κάρμα, μετενσάρκωση.
Αυτοί είναι οι τέσσερις κρίκοι της χρυσής αλυσίδας που θα έπρε
πε να κρατάει την ανθρωπότητα συνενωμένη σε μια οικογένεια,
σε μια παγκόσμια αδελφότητα. Εφόσον οι πράξεις τού ενός επι
δρούν στη ζωή όλων των άλλων, είναι φανερό ότι μόνο όταν όλοι
οι άνθρωποι αποκτήσουν αδελφική διάθεση και εφαρμόζουν πρα
κτικά τη γνήσια αδελφότητα, εντός της οποίας ο ένας ζει για όλους
και όλοι για έναν, τότε μόνο θα πραγματοποιηθεί η γενική βελτίω
ση των ανθρώπων.
Κάθε θεόσοφος οφείλει όχι μόνο να διδάσκει την αδελφοσύνη
αλλά και να την πραγματοποιεί στην ατομική του ζωή. Κανείς θεό
σοφος δεν έχει το δικαίωμα να μένει ικανοποιημένος από μια νω
θρή και επιπόλαιη ζωή, μη πράττοντας τίποτε ουσιαστικώς καλό
στον εαυτό του και στους άλλους. Οφείλει να εργάζεται για την
ευημερία των λίγων που έχουν ανάγκη τη βοήθειά του, αν δεν εί
ναι ικανός να εργαστεί για την ανθρωπότητα. Κάθε θεόσοφος έχει
την υποχρέωση να σπείρει τον καλό το σπόρο στις ψυχές των αν
θρώπων και να είναι βέβαιος ότι θα έλθει μια ημέρα κατά την
οποία ο σπόρος θα βλαστήσει.
Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ

(«Το Κλειδί της Θεοσοφίας»)
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ΚΑΡΜΑ, ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΕΛΗΣΗ
Ricardo Li11deιna11

( Προέδρου της Θεοσοφικής Εταιρείας στη Βραζιλία,
πολιτικο1J μηχανικού με πτυχίο στη Φιλοσοφία,
καθηγητή της Αστρολογίας στο Πανεπιστήμιο Βιπ�ί/ία)

Μέροc lον
Αποτελεί γενική πεποίθηση ότι αν η αστρολογία ήταν πραγμα
τική επιστήμη, θα μπορούσε να τα προβλέψει όλα. Για αρκετούς
ανθρ<Δπους, αποδοχή των δυνατοη1των της αστρολογίας απλώς θα
σήμαινε παραδοχή της υπόθεσης ότι όλα είναι προκαθορισμένα
από μια άκαμπτη μοίρα, ή έναν αμείλικτο καρμικό νόμο, και ότι
δεν υπάρχει χώρος για ελεύθερη θέληση. Τα τρία θέματα της επι
κεφαλίδας μας θεωρούνται σε γενικές γραμμές ασύμβατα μεταξύ
τους, αλλά σκοπός αυτού του άρθρου είναι να δείξουμε ότι δεν
υπάρχει ασυμβατότητα, παρότι αυτό δεν αποτελεί μια ολοκληρω
μένη θέση που να στηρίζεται ακαδημαϊκά. Σχ,οπεύουμε, μάλλον,
να υποδείξουμε μια κατεύθυνση έρευνας που, &ν ακολουθηθεί με
σοβαρότητα και συστηματικότητα, θα μπορούσε να προσελκύσει
τον κόσμο στη μελέτη της αστρολογίας ως επιστήμης.
Το μεγάλο «αμάρτημα» στο οποίο υποπίπτουν πολλοί αστρολό
γοι είναι ότι προσποιούνται πως έχουν απόλυτη βεβαιότητα και
πεποίθηση στις προβλέψεις τους, αλλά αυτή η στάση τους εκθέτει
την αστρολογία στο χλευασμό, δεδομένου ότι δεν εκπληρό)νονται
όλες οι προβλέψεις. Επιπλέον, προϋποθέτει ότι δεν υπάρχει καθό
λου ελεύθερη θέληση στον άνθρωπο και αρνείται την πιθανότητα
της εξέλιξης εκείνου που επιζητεί να ανακαλύψει το νόημα της ζω
ής. Εδώ θέλουμε να αποδείξουμε ότι υπάρχει χu)ρος για ελεύθερη

13

θέληση εν'tός του πεδίου της αστρολογίας, και ότι η αστρολογία
δεν είναι καθοριστική. Θα ρωτήσει κάποιος: Ποια θα ήταν η χρη
σιμότητα της αστρολογίας αν αποτελαύσε κάτι καθοριστικό; Μή
πως θα είχε ως σκοπό της να ταράξει του� ανθρώπους προκαλώ
ντας ανησυχία και αγωνία για άμεσα ή μελλοντικά ανηλεή γεγο
νότα; Τι νόημα θα είχε η ζωή αν όλα ήταν απαρέκκλητα προκαθο
ρισμένα; Η επίλυση των μεγαλύτερων προβλημάτων που προκύ
πτουν από την άσκηση της αστρολογίας εξαρτάται από την ύπαρξη
ή μη, καθαρής προοπτικής στην αντιμετώπισή τους. Αναζητώντας
την καθαρότητα είναι απαραίτητο να έχουμε προηγουμένως κατα
νο11σει έστω και ελάχιστα το θέμα της αστρολογίας, του κάρμα και
της ελεύθερης θέλησης.
Αστρολογία σημαίνει «μελέτη των άστρων» (ή επιστήμη των
άστρων, ανάλογα πώς μεταφράζει κανείς την ελληνική λέξη λόγος
- logos). Σκοπός της είναι να μελετήσει τις σχέσεις ανάμεσα στα
ουράνια και τα γήινα φαινόμενα καθώς και όλα τα πλάσματα που
ζουν επί της γης. Αυτές οι σχέσεις μπορεί να είναι άμεσες, συγ
χρονιστικές ή άλλου είδους επιρροές. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν
πρόκειται για πεποίθηση αλλά για μελέτη, όπως είχε τονίσει και ο
Σερ Ισαάκ Νεύτων απαντώντας στην ερώτηση που του έθεσαν για
τη βάση της αστρολογίας, και είχε πει σε εκείνον που ανακάλυψε
τον Κομήτη Halley: «Κύριε, εγώ την έχω μελετήσει αλλά εσείς
όχι». (The Complete Planetaι-y Ephemeris, 1950-2000 μ. Χ.)
Η ελεύθερη θέληση αφορά τη δυνατότητα του ανθρώπου να
επιλέξει ελεύθερα και να πράξει ανάλογα ακολουθώνας την επι
λογήν του, έτσι ώστε να καταστεί ικανός είτε να διατηρήσει τα
πράγματα ως έχουν είτε να μεταβάλλει τις συνθήκες σύμφωνα με
την επιλογή του. Για το Κάρμα, η Δρ. Άννα Μπέζαντ - πρώην Πα
γκόσμια Πρόεδρος της Θεοσοφικής Εταιρείας - έλεγε:
«Λίγα πράγματα, ίσως, είναι τόσο επικίνδυνα όσο η μερική
γνώση του καρμικού νόμου. Και δυστυχώς, αρκετοί από εμάς
έχουν σταματήσει στο σημείο της μερικής γνώσης»
(The Theosophical Life).
Κάρμα, είναι ένας σανσκριτικός όρος που κυριολεκτικά σημαί
νει δράση, αλλά στην Ανατολή θεωρείται ότι περικλείει επίσης και
την αντίδραση που ακολουθεί τη δράση. Στην Ανατολική φιλοσο
φία το κάρμα δεν αποτελεί, πραγματικά, νόμο του πνευματικού
1
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κόσμου. Η Σχολ11 των Samkhya, για παράδειγμα, λέγει το αντίθε
το. Δηλαδ11, ότι ο νόμος του Κάρμα αφορά το βασίλειο της ύλης, 11
Prakriti, που περιλαμβάνει την ύλη, το χρόνο και όλα τα ρ,εταβλη
τά πράγματα, και ότι δεν αφορά το βασίλειο του πνεύματος, ή
Purusha, όπου υπάρχει ατrελευθέρωση (Mukti) από το Κάρμα. Θα
πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι στο βασίλειο της Prakriti συμπερι
λαμβάνονται όλα τα επίπεδα της ύλης, ακόμη και εκείνα που είναι
λεπτότερα από το αέριο, καθώς και τα συναισθ11ματα και οι σκέ
ψεις μας, δηλαδή η ψυχή μας (psyche).
Κατά συνέπεια, είναι fνδιαφέρον να παρατηρ11σουμε ότι μια
I
λεπτομερέστερη ανάλυση του τρόπου με τον οποί.ο κυβερνάται η
ίδια η ύλη από τους τρεις νόμους της κλασσικής μηχανικής του
Νεύτωνα, μας φανερώνει μια εκδ1iλωση του Κάρμα στη φυσική
ύλη. Από την άλλη πλευρά, όταν ο Αϊνστάιν παρουσίασε τη θεω
ρία του (E=mc2), οι φυσιολόγοι ανακάλυψαν ότι η ουσία της ύλης
δεν ήταν υλική υπό την έννοια που της έδιναν οι αρχαίοι Έλληνες
φιλόσοφοι. Ερευνώντας και προσπαθώντας να ελέγξουν τη βάση
της ύλης - το άτομο - τη διέσπασαν σε ολοένα μικρότερα σωματί
δια. Έτσι οι επιστήμονες, όσο προχωρούσε η έρευνα τόσο πλησία
ζαν στο σημείο να αντιληφθούν ότι το άτομο - που οι αρχαίοι
Έλληνες θεωρούσαν ως το ελάχιστο υλικό σωματίδιο - μπορούσε
να διασπασθεί και να διαλυθεί σταδιακά σε λεπτότερες μορφές
ενέργειας. Αυτό αποτέλεσε τη μεγάλη ανακάλυψη του 20ου αιώ
να, που πραγματικά άλλαξε την ιστορία του κόσμου. Ίσως η Έλε
να Π. Μπλαβάτσκυ να είχε συλλάβει αυτή την εξέλιξη της Επιστή
μης, όταν διαβεβαίωνε πως τα έργα της θα γινόταν περισσότερο
και καλύτερα κατανοητά «ύστερα από εκατό χρόνια» (Κλειδί της
Θεοσοφίας). Είχε γράψει επίσης στη «Μυστική Δοξασία» (1888)
ότι η ύλη ήταν «συμπυκνωμένο ή κρυσταλλοποιημένο πνεύμα».
Η ουσία της ύλης είναι ένας ωκεανός άχρονης ενέργειας, δη
λαδή εκτός του χρόνου στο αιιδνιο παρόν. Αναλογικά, η δική μας
ουσία, η ουσία της συνείδησής μας που είναι πλήρης εγρήγορσης,
αποτελεί, όπως ίσως γνό)ριζαν οι πρόγονοί μας, μια από τις
απλούστερες μορφές ενέργειας, δηλαδή αγνό Φως. Η προσοχή
της είναι πάντοτε στραμμένη στο παρόν, ο Εαυτός υπάρχει μόνο
στην παρούσα στιγμή και το Πνεύμα (Atman, Purusha) δεν επηρε
άζεται από το χρόνο ή το κάρμα (το νόμο του αίτιου και του απο-
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τελέσματος, ή της δράσης και της αντίδρασης). Το Πνεύμα είναι
πάντοτε ελεύθερο και ενωμένο με το παν. Δεν γνωρίζει μοναξιά
διότι δεν υπάρχει διαχωρισμός στο πνευματικό βασίλειο, ούτε χά
σμα μεταξύ αίiου και αποτελέσματος όπως συμβαίνει στον υλικό
κόσμο του χρόνου, σύτε μεταβολές και διαδοχές. Παρόλα αυτά το
Πνεύμα, ακόμα και στο επίπεδο της φυσ�κής ύλης, εκφράζει κάτι
από την αδιαίρετη ενότητα που αποτελεί�σν ωκεανό του πνευμα
τικού φωτός.
Υπάρχει ένας υλικός νόμος σύμφωνα με τον οποίο κάθε διατά
ραξη που προκαλείται αν ρίξουμε μια πέτρα σε μια λίμνη, δεν
επηρεάζει μόνο τα ·ύδατα στο σημείο της πτώσης αλλά η επίδρασή
της απλώνεται σε ολόκληρη τη λίμνη διαταράσσοντάς τα σε όλη
την έκτασή της, και αυτό δείχνει συμβολικά την ενότητα της λί
μνης. Εκείνο που επηρεάζει το μέρος (το σημείο της πτώσης) επη
ρεάζει και το όλο (όλη τη λίμνη) και το αντίστροφο. Όλα είναι αλ
ληλένδετα στον ωκεανό της ενέργειας, που είναι η ουσία της ύλης.
Η διατάραξη των υδάτων που προκαλείται από την πτώση μιας πέ
τρας στη λίμνη, διαμοιράζεται σε ομόκεντρα κυκλικά κύματα που
ξεκινούν από το σημείο της πτώσης και φθάνουν έως την ακτή,
από όπου επιστρέφουν εξ αντανακλάσεως προς τα πίσω στο ση
μείο της πτώσης. Αυτή είναι μια έκφραση του νόμου της δράσης
και της αντίδρασης, μέσω του οποίου αποκτάται η ισορροπία ανά
μεσα στα διάφορα τμήματα του όλου. Ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα
κυβερνά τις σχέσεις των τμημάτων ενός όλου, ή ακόμη κα τα διά
φορα σώματα και ορίζει ότι (Mathematical Principles of Natural
Philosophy) για κάθε δράση υπάρχει πάντα μια αντίθετη ισόποση
αντίδραση ή, ότι η αμοιβαία αλληλεπίδραση δύο σωμάτων είναι
ισόποση και κατευθ·ύνεται προς αντίθετες μεταξύ τους κατευθ'ύν
σεις. Χρησιμοποιώντας απλούστερα λόγια ο Απόστολος Παύλος
έλεγε (Προς Γαλάτες, 6,7):
«Εκείνο που σπέρνει κανείς, εκείνο θα θερίσει»
Η αστρολογία βασίζεται στον ίδιο ολιστικό συλλογισμό ότι όλα
τα πράγματα είναι αλληλένδετα ή, αν προτιμάτε την αρχαία βεβαί
ωση από τον Σμαράγδινο Πίνακα του Ερμή Τρισμέγιστου: «Όπως
επάνω έτσι και κάτω». Αυτό σημαίνει ότι τα ουράνια φαινόμενα
αντανακλώνται στα γήινα, ότι ο μακρόκοσμος αντανακλάται στο-
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μικρόκοσμο. Και αυτός είναι ο θεμελιώδης νόμος των αντιστοι
χιών στην αστρολογία. Δεν μπορούμε να διαβεβαιιόσουμε ότι το
κάρμα αποδεικνύει την αξία της αστρολογίας, διότι είνdι πάντα
πολύ δύσκολο να εξακριβωθεί κάτι τέτοιο. Στην Ανατολικ11 σκέψη
το κάρμα προϋποθέτει και ζητά τη μετενσάρκωση, που θα παρέχει
επιπλέον χρόνο ώστε να επιστρέψουν στη ζω11 του ατόμου ακόμη
και τα αποτελέσματα παλαιότερων πράξεών του. Αυτιi η αλληλε
ξάρτηση ανάμεσα στο κάρμα και τη μετενσάρκωση, παρότι είναι
απλιi στην ουσία της, απαιτεί μια λεπτομερ11 ανάλυση που δεν
μπορούμε να κάνουμε εδώ. Από την άλλη πλευρά, αληθινό είναι
και το αντίστροφο. Δηλαδή, όταν η αστρολογία μελετάται με επι
στημονικιi και στατιστική αυστηρότητα, αποτελεί έναν από τους
ευκολότερους τρόπους εξάγωγ11ς ενδείξεων ότι οι περιστάσεις της
ζω11ς ενός ατόμου δεν προκι,πτουν από απλιi τύχη, αλλά ότι κυβερ
νώνται από το μυστηριώδη νόμο της αλληλεξάρτησης.
Δεν χρειάζεται να διαθέτει κανείς ψυχικές ή υπεραισθητές δυ
νάμεις για να διαβάσει έναν αστρολογικό πίνακα, αλλά μόνο γνώ
σεις βασικής αστρολογίας και μερικά παραδοσιακά κλειδιά ερμη
νείας που αντιπροσωπεύουν τη σύνθεση αστρολογικών παρατηρή
σεων οι οποίες συγκεντρώνονταν και καταγράφονταν επί χιλιάδες
χρόνια. Έτσι, η αστρολογία είναι ένας από τους ευκολότερους
τρόπους να αποκτήσουμε ενδείξεις για τη λειτουργία του κάρμα,
διότι οι συνθήκες τού αποκαλούμενου πεπρωμένου ενός ατόμου,
ςυπάρχουν ήδη και μπορούν να διαβασθούν στον αστρολογικό
χάρτη του από τη στιγμή της γέννησής του. Επομένως, ο αστρολο
γικός χάρτης δεν συντάσσεται προκειμένου να κάνει κάποιος τις
επιλογές του σε αυτή τη ζω11, διότι αυτή η ζωή μόλις τώρα αρχίζει
=- με τον τοκετό - για ένα συγκεκριμένο άτομο που δεν επέλεξε
συνειδητά και ελεύθερα την στιγμή της γέννησής του. Είναι σαφές
ότι δεν μπορούμε να αποδόJσουμε στο άτομο την επιλογή του δι
κού του αστρολογικού χάρτη αλλά μάλλον στη Φύση ή σε άλλα
άτομα, όπως είναι οι γονείς του 11 ο μαιευτήρας ιατρός, οι οποίοι
�ιπορούν να θεωρηθούν ως εκπρόσωποι του κάρμα που έρχονται
από προηγούμενες ζωές του ατόμου.
Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την Ινδική αστρολογία και
φιλοσοφία, εκείνο που φέρνει το άτομο σε αυτή την ενσάρκωση
είναι το κάρμα του από περασμένες ζωές. Αλλά από τη στιγμή της
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γέννησής του, δηλαδή από τη στιγμή που το σώμα του βρέφους
εκτίθεται άμεσα στις αστρικές επιρροές δίχως την προστασία του
σώματος της μητέρας του, καταγράφεται ένας χάρτης που αντι
προσωπεύει τις βασικές ροπές που θα επηρεάσουν ολόκληρη τη
ζωή του. Αυτός ο χάρτης αποτελεί έκφραση του ώριμου κάρμα ή
Prarabdha Karma. Όπως έλεγε η Δρ. Άννα Μπέζαντ:
«Το ώριμο κάρμα .... μπορεί να εμφανισθεί ως σχέδιο μέσα στο
ωροσκόπιο που θα καταγράψει ένας πολύ ικανός αστρολόγος»
(Η Αρχαία Σοφία)
Παρόλα αυτά, το ώριμο κάρμα δεν είναι παρά μια ευρύτερη
παρουσίαση του :πρώτου νόμου του Νεύτωνα που αναφέρεται στην
αδράνεια, δηλαδή ότι κάθε σώμα παραμένfι σε κατάσταση ακινη
σίας 11 ομαλής ευθ'ύγραμμης κίνησης, εκτός και αν αναγκασθεί να
μεταβάλλει αυτή την κατάσταση ωθούμενο από εξωτερικές δυνά
μεις :που ασκούνται επάνω του. Δεν υπάρχει κάτι αυστηρά πνευ
ματικό εδώ. Ο νόμος της αδράνειας απλώς αναφέρει ότι αν τίποτε
δεν έρχεται να συναντήσει ένα σώμα, αυτό συνεχίζει να ακολου
θεί τις ροπές που ενεργοποιήθηκαν από το δικό του παρελθόν.
Μπορούμε επίσης να δεχθούμε ότι μια ευθεία είναι η καμπύλη
μιας άπειρης ακτίνας και αν θεωρήσει κανείς, όπως ο Αϊνστάιν,
ότι το σύμπαν είναι καμπύλο, δύο μόνο εναλλακτικές υπάρχουν:
το σώμα είναι ακίνητο (αδράνεια ή ακινησία) ή «έλκεται» γύρω
από ένα ακίνητο σημείο απείρως απομακρυσμένο (ομαλή ευθύ
γραμμη κίνηση - αδράνεια κίνησης).
Όλα αυτά είναι τμήμα της σύγχρονης Φυσικής όπου η κλασσι
κή μηχανική εξακολουθεί να ισχύει ως έκφραση των γενικών αρ
χών της διατήρησης της ενέργειας, της ορμής και της γωνιακής τα
χύτητας. Αναλογικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι και η ψυχή, επί
σης, έχει δύο εναλλακτικές: να έλκεται στο χρόνο (το παρελθόν
ενεργοποιεί το μέλλον) σε κυκλικές μετενσαρκώσεις (samsara)
γύρω από το άχρονο πνεύμα ή, έχοντας ολοκληρώσει το ταξίδι της
και ευρισκόμενη σε κατάσταση φώτισης, να μη χρειάζεται πλέον
να ενσαρκωθεί εκ νέου (mukti).
Οι αρχαίοι θεόσοφοι της Αλεξάνδρειας, τον 3ο μ.Χ. αιώνα,
ήταν Νεοπλατωνικοί και αποκαλούντο επίσης «Αναλογικοί» διότι
δεν αναζητούσαν τη Σοφία μόνο στη μελέτη των βιβλίων αλλά και
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στις αναλογίες και τις αντιστοιχίες. Έτσι, θεωρούσαν τα γεγονότα
που συνέβαιναν στον εξωτερικό κόσμο ως εκφράσεις και εμπει
ρίες της ανθρώπινης ψυχ11ς. Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον λοι
πόν να καταλάβουμε με ποιο τόπο μπορούν να διακριθούν αυτές
οι αναλογίες στις απλούστερες κιν11σεις της ύλης διότι, σύμφωνα
με τη φιλοσοφία, το σύμπαν αποτελεί μια ολοκληρωμένη ενότητα
η οποία διαπερνάται από μια πανταχού παρούσα αρχή. Έτσι, για
παράδειγμα, η Ανατολική αρχή της μετενσάρκωσης και της περιο
δικότητας μπορεί να εκληφθεί, αναλογικά, ως έκφραση σε ευρύτε
ρο επίπεδο των ίδιων γενικών αρχών της Φυσικ11ς όπως η διατ11ρη
ση της ενέργειας, της ορμής και της γωνιακής ταχύτητας.
Στην Ανατολική φιλοσοφία και κυρίως στην Advaita Vedanta,
δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ του αιώνιου πνεύματος
(Atman) και της αθάνατης ψυχής, 11 του ανώτερου νοητικού
(vijnanamayakosa) και του φυσικού σώματος (annamayakosa),
διότι σε αυτή τη φιλοσοφία δεν δέχονται το δυισμό αλλά μόνο μια
Υπέρτατη Πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει παρά μό
νο μια ζω11 σε ολόκληρο το σύμπαν, κάτι που ως ιδέα είναι παρό
μοιο με τη φιλοσοφία του Σπινόζα. Θα μπορούσαμε επίσης να
πούμε, από αυτό το σημείο αναλογίας, ότι υπάρχουν μόνο το
Πνεύμα ή αγνή ενέργεια (Atman) και η πλάνη (Maya) ή ψευδαι
σθητική, άρα παροδική, μορφή που προέρχεται από τη συμπύκνω
ση της άχρονης ενέργειας στην ύλη του χρόνου.
Το πνεύμα θα μπορούσε να συγκριθεί με τον ατμό, η ψυχή ή
νους με το ύδωρ, και το σόψα με τον πάγο. Και τα τρία έχουν την
ίδια ουσία (Η20) αλλά βρίσκονται σε διαφορετικές καταστάσεις
πυκνότητας και έτσι εμφανίζουν διαφορετικούς βαθμούς ελευθε
ρίας. Για παράδειγμα, σε ένα κύβο πάγου το νερό συμπιέζεται
στις τρεις διαστάσεις του χό)ρου και περιορίζεται στα όρια μιας
συγκεκριμένης μορφής, γεγονός που δεν συμβαίνει με τον ατμό.
Σύμφωνα με τον Lavoisier (Elements of Chemistry), σε όλα τα έρ
γα της τέχνης και της Φύσης δεν δημιουργείται τίποτα διαφορετι
κό αλλά μια ίση ποσότητα ύλης υπάρχει πριν και μετά το εγχείρη
μα. Η ποιότητα και η ποσότητα των χημικό)ν στοιχείων παραμέ
νουν ακριβό)ς οι ίδιες, και τίποτα δεν συμβαίνει πέρα από μεταβο
λές και τροποποιήσεις στο συνδυασμό τους.
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Αυτή η tδέα μπορεί να ερμηνευθεί ως μια αναλογία μεταβολής
της μορφής, των συνδυασμών, ή ως κατάσταση της διατήρησης της
ενέργειας. Το πνεύμα είναι ελεύθερο ενώ το σώμα όχι και εντού
τοις αυτά τα δύο, ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα, ενώ οι ιδιότη
τές τους διαφέρουν κατά πολύ ως αποτέλεσμα του διαφορετικού
βαθμού πύκνωσης. Το πνεύμα δεν απουσιάζει ποτέ από το τώρα,
από την παρούσα στιγμή. Πάντα είναι, ποτέ δεν ήταν ούτε και θα
γίνει, διότι αυτές οι παροδικές ψευδαισθήσεις αποτελούν μόνο
προϊόντα του νου. Το παρελθόν και το μέλλον δεν είναι αληθινά
παρά μόνο για την υποκειμενική μνήμη και τη φαντασία αντίστοι
χα. Αυτός είναι ο λόγος που όλες οι ψυχολογικές οδ-ύνες ουσιαστι
κά είναι φανταστικές και προέρχονται από την ταύτιση της αγνής
συνείδησης, που είναι πάντοτε παρούσα, με την προβολή μιας νοη
τικής προσδοκίας της φαντασίας που παράγεται από το νου στο
χρόνο. Αυτό μπορεί να είναι η επιθυμία να επαναληφθεί μια ευχά
ριστη στιγμή που έχει αποθηκευθεί στη μνήμη του παρελθόντος
(έλξη), ή να αποφευχθεί η επανάληψη μιας οδύνης που έχει απο
θηκευθεί στο παρελθόν (άπωση).
Οι υποκειμενικές κιν11σεις του νου, όπως η έλξη και η άπωση,
καθώς και τα αποτελέσματα που αυτές προκαλούν, π.χ. η επιθυμία
και ο φόβος, η αγωνία και το μίσος, η ευφορία και η κατάθλιψη,
στην πραγματικότητα είναι τόσο φανταστικά και ψευδαισθητικά
για την αγν11 συνείδηση του Πνεύματος fόσο είναι και η χαρά ή η
θλίψη ενός ανθρώπου που παρακολουθεί ένα έργο στην τηλεόρα
ση. Μπορούν επίσης να συγκριθούν με τις αντιδράσεις ενός μι
κρού παιδιού που δεν αντιλαμβάνεται ότι ο νυκτερινός εφιάλτης
του δεν είναι αληθινός, μόνο και μόνο επειδιi εκείνο έτσι τον νιώ
θει. Το παιδί υποφέρει επειδή ταυτίζεται με το φάντασμα του
εφιάλτη του, αλλά όταν μεγαλώσει και αντιληφθεί ότι η ψυχολογι
κή οδύνη του εφιάλτη είναι φανταστικ11 και παροδική, τότε το φά
ντασμα εξαφανίζεται και η οδύνη σταματάει.
Η ταύτιση (asmita, που κυριολεκτικά σημαίνει «είμαι αυτό το
πράγμα») βρίσκεται πίσω από το ψυχολογικό εγώ πού υποφέρει.
Μόλις σταμαηaσει η ταύτιση, σταματάει και η οδ-ύνη. Έτσι, δεν θα
έπρεπε να λέγει κάποιος: «Είμαι Κριός», πράγμα που σημαίνει
«νιώθω μεγαλύτερη έλξη προς τη δύναμη και την ορμή (Κριός)
παρά προς την αρμονία (Ζυγός)», αλλά μάλλον να λέγει: «Μοιάζω
με Κριό». Διότι αυτή η κατάσταση έλξης μέσω της ταύτισης είναι
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παροδικ11 και ψευδαισθητική για το φως της αγν11ς συνείδησης,
ακόμη και αν διαρκέσέι για μια ολόκληρη γψνη ζω11. Η Έλενα Π.
Μπλαβάτσκυ συχνά αναφερόταν στα λόγια του Πλούταρχου:
«Ο άνθρωπος είyαι σύνθετος και λαθεύουν όσοι νομίζουν ότι
αποτελείται μόνο από δύο μέρη. Ο συνδυασμός της ψυχής με την
κατανόηση (11 νου), παρέχει τη λογική. Με το σώμα (11 το θυμικό, 11
ζωική ψυχή) προκαλεί πάθος. Από αυτά, το ένα είναι η απαρχή
της ευχαρίστησης και του πόνου, και το άλλο είναι της αρετ11ς και
της κακίας. Όταν τα τρία αυτά μέρη πρόκειται να ενωθούν σε μια
ενιαία σύνθεση, η γη παρέχει το σώμα, η σελήνη την ψυχ11 και ο
ήλιος την κατανόηση για την αναγέννηση του ανθρώπου»
(Περί του Εμφαινομένου Προσώπου της Σελήνης)
«Αυτή η τελευταία πρόταση», έλεγε η Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ,
«είναι καθαρά αλληγορική και θα γίνει κατανοητή από εκείνους
που γνωρίζουν την εσωτερική επιστήμη των αντιστοιχιών, και ποι
ος πλανήτης συνδέεται με κάθε ξεχωριση1 αρχή»
(Το Κλειδί της Θεοσοφίας)
Η Εσωτερική Αστρολογία παραδοσιακά διαβεβαιώνει ότι ο
ωροσκόπος σε αυη1 τη ζωή (δηλαδή, η προβολή της γης διαμέσου
του ανατολικού ορίζοντα του ζωδιακού, ή το ζιίJδιο της «ιίJρας» της
γέννησης που επηρεάζει κατ' εξοχ11ν το σιίJμα), θα αποτελέσει το
ηλιακό ζιίJδιο της επόμενης ενσάρκωσης (δηλαδή, θα είναι το ζώ
διο του «μήνα» της γέννησης που επηρεάζει κυρίως το νου). Ότι
το σεληνικό ζιίJδιο σε αυτή τη ζωή (δηλαδή, το ζώδιο της «ημέρας»
της γέννησης που επηρεάζει κατ' εξοχήν τα συναισθήματα 11 τα
πάθη), θα πρέπει να υπήρξε το ηλιακό ζιίJδιο σε προηγούμενη εν
σάρκωση.
Αυτές οι αναλογίες, παρότι είναι αρκετά ενδιαφέρουσες ως
στοιχεία προς εξέταση, δεν μπορούν εύκολα να αποδειχθούν επι
στημονικά. Ωστόσο, μπορούν να υποδηλιίJσουν ότι η ζωή είναι ένα
σχολείο όπου η ψυχή ή νους (ηλιακό ζιί)διο), χρησιμοποιιί)ντας ένα
καινούργιο σιίψα, θα αφομοιώσει τμήμα των δονήσειί)ν του (ωρο
σκόπος) και με τον τρόπο αυτό θα διευρύνει τις ικανότητές της.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο ωροσκόπος τείνει να κυριαρ
χήσει σε ένα άτομο καθιίJς αυτό μεγαλιί)νει σε ηλικία. Στην πραγ
ματικότητα, ο ωροσκόπος αφομοιιί)νεται καλύτερα από την ψυχή
με την πάροδο του χρόνου.
(Συνεχίζεται)
(Από το περιοr)ικό Tl1eo.ωp/1i.\·t, Οκτr»βριος 2006)
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ΗΑΡΧΗ,
ΗΑΙΤΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΙΑ
Gίοrdαιιο Βrιιnο
(Απόσπασμα από τον δεύτερο διάλογό του)
Δεν περιμένουμε από έναν φυσικό φιλόσοφο να διευκρινίσει
όλες τις αιτίες και τις αρχές, παρά μόνο τις φυσικές, και από αυ
τές, τις κ·ύριες κατά προσέγγιση. Αν και τότε, καθώς τα πράγματα
εξαρτώνται από την πρώτη αρχ11 και την πρώτη αιτία, μπορεί να
λεχθεί ότι κατέχουν αυτή την αιτία και αυτ11 την αρχή, εν τούτοις
δεν υπάρχει σταθερά μια τέτοια αναγκαία σχέση ώστε από τη
γνώση της μιας να μπορούμε να συμπεράνουμε τη γνώση της άλ
λης. Συνεπώς, δεν θα έπρεπε να περιμένουμε αυτές τις δ-ύο να πε
ριγράφονται στο ίδιο σύστημα. Γιατί από τη γνώση των εξαρτημέ
νων πραγμάτων, δεν μπορούμε να συμπεράνουμε άλλη ιδέα για
την πρώτη αρχή και αιτία παρά μόνο με την μάλλον ανεπαρκή μέ
θοδο των αποδείξεων ότι όλα τα πράγματα προέρχονται από τη
βούληση ή την αρετή (της πρώτης αιτίας), η οποία είναι η αρχή της
λειτουργίας της και από την οποία δημιουργείται το παγκόσμιο
αποτέλεσμα.
Είναι άξιοι επαίνου εκείνοι που αγωνίζονται για τη γνώση αυ
τής της αρχής και αιτίας. Οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται όσο
είναι δυνατόν, το μεγαλείο της καθώς περιπλανώνται με τα μάτια
των γερά συγκροτημένων μυαλών τους ανάμεσα σε αυτ,ά τα μεγα
λόπρεπα άστρα και τα φωτεινά σώματα, που είναι τόσοι πολλοί
κατοικήσιμοι κόσμοι, μεγάλα ζώα και εξαιρετικές θεότητες, και
που φαίνονται και είναι αναρίθμητοι κόσμοι όχι πολύ διαφορετι
κοί από αυτόν που μας επνέει. Είναι αδύνατον γι' αυτσύς να έχουν
ύπαρξη έξω από τον εαυτό τους θεωρώντας ότι είναι σύνθετοι και
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ευδιάλυτοι. Είναι αναγκαίο σε αυτούς να γνωρίζουν την αρχ11 και
την αιτία και συνεπώς, με το μεγαλείο της ύπαρξ11ς τους, της ζω11ς
τους και της δράσης τους, αποκαλύπτουν και διακηρύσσουν στο
άπειρο σύμπαν με αμέτρητες φωνές την άπειρ11 τελειότητα και με
γαλοπρέπεια της πρώτης αρχ11ς και αιτίας.
Όταν μιλάμε για τον Θεό σαν πρώτη αρχ11 και πριότη αιτί.α, εν
νοούμε το ίδιο πράγμα από άλλη άποψη. Όταν μιλάμε για αρχές
και αιτίες στη Φύση, μιλάμε για πολλά και διαφορετικά πράγματα
από πολλές και διαφορετικές απόψεις. Μιλάμε για τον Θεό σαν
πρώτη αρχ11, στο βαθμό που όλα τα πράγματα προέρχονται από
αυτόν κατά ένα ορισμένο σύστημα, άλλα πριν και άλλα μετά σύμ
φωνα με τη φύση τους, τη διάρκειά τους 11 την αξί.α τους. Μιλάμε
για τον Θεό σαν πρώτη αιτία στο βαθμό που όλα τα πράγματα εί
ναι χωριστά από αυτόν, όπως είναι το αποτέλεσμα από την ικανή
αιτία και το πράγμα που παράγεται από αυτό που το παράγει. Και
αυτές οι δύο απόψεις διαφέρουν, εφόσον ό,τι προηγείται και είναι
πιο πολύτιμο, δεν είναι πάντα η αιτία αυτού που έπεται και είναι
λιγότερο πολύτιμο. Και ό,τι είναι η αιτία, δεν προηγείται πάντα
ούτε είναι πιο πολύτιμο από το αιτιατό, όπως είναι φανερό σε κά
θε προσεκτικό συζητηη1.
Αν κατά καιρούς .ο ένας όρος χρησιμοποιείται στη θέση του άλ
λου, παρόλα αυτά �nλώντας κυριολεκτικά, όλα όσα είναι αρχές
δεν είναι πάντα αιτία. Το σημείο είναι η αρχ11 της γραμμ11ς αλλά
όχι η αιτία της. Η στιγμ11 είναι η αρχή της δραστηριότητας, η θέση
από την οποία ξεκινάει κάτι είναι η αρχ11 της κίνησης, αλλά όχι η
αιτία της. Το σκεπτικό μέρος είναι η αρχ11 κάθε θέματος αλλά όχι
η αιτία του. Έτσι, η αρχή είναι γενικότερος όρος από την αιτία.
Όσον αφορά την ικανή αιτία, διακηρύσσω ότι η παγκόσμια φυσι
κή ικανή αιτία είναι η παγκόσμια διάνοια, η οποία είναι η πρι,ηη
και κύρια δύναμη της παγκόσμιας ψυχ11ς. Η παγκόσμια ψυχή με τη
σειρά της είναι η παγκόσμια μορφή.
Παγκόσμια διάνοια είναι η εσι,ηατη, η πιο αληθινή και ουσια
στική δύναμη και το πιο δραστικό μέρος της παγκόσμιας ψυχής.
Είναι το ένα και το αυτό πράγμα που γεμίζει το όλο, φωτίζει το
σύμπαν και οδηγεί τη Φύση στη δημιουργία των ειδι,)ν της με το
σωστό τρόπο. Παίζει τον ίδιο ρόλο στην παραγωγή των φυσικι,)ν
πραγμάτων, με το ρόλο που παίζει η διάνοιά μας σ την παράλληλη
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δημιουργία-λογικών συστημάτων. Οι Πυθαγόρειοι την ονομάζουν
υποκινητή και ταραχοποιό του σύμπαντος και ο Πλάτων την περι
γράφει με αυτά τα λόγια: «Ενσταλαγμένος μέσα στα μέλη ο νους,
αναταράσσει ολόκληρη τη μάζα και αναμιγνύεται με ολόκληρο το
σώμα».
Οι Πλατωνικοί την ονομάζουν παγκόσμιο τεχνίτη. Αυτός ο κτί
στης, ισχυρίζονται ότι προέρχεται από τον ανώτερο κόσμο - ο
οποίος είναι στην πραγματικότητα ένας - στον αισθητό κόσμο,
που είναι πολλαπλά διαιρεμένος και πάνω στον οποίο κυβερνάει
όχι μόνο η αρμονία αλλά και η συμφωνία, λόγω της διάσπασης σε
μέρη. Αυτή η διάνοια, ενσταλάζοντας και φέρνοντας κάτι δικό της
στην ύλη ενώ η ίδια παραμένει ήσυχη και ακίνητη, παράγει όλα τα
πράγματα. Οι Μάγοι την ονομάζουν εξαιρετικά γόνιμη σε σπό
ρους ή σπορέα, εφόσον είναι αυτό που γονιμοποιεί την ύλη με κά
θε μορφή, και ανάλογα με τον τύπο της και τις καταστάσεις κατορ
θώνει να τη διαπλάσσει, να τη διαμορφώσει και να την αλλήλο-συ
σχετίσει σε τόσο θαυμαστά συστήματα ώστε να μη μπορούν να
αποδοθούν στην τύχη ή σε κάποια αρχή ανίκανη να διακρίνει και
να βάλει τάξη.
Ο Ορφέας ονομάζει αυτή τη διάνοια μάτι του κόσμου, επειδή
παρατηρεί και το εσωτερικό και το εtωτερικό όλων των φυσικών
πραγμάτων, ώστε όλα τα πράγματα ν'α μπορούν να επιτύχουν τη
δημιουργία και τη διατήρηση του εαυτσύ τους, εσωτερικά και εξω
τερικά, στην κατάλληλη συμμετρία. Ο Εμπεδοκλής την ονομάζει
διαφοροποιητική, επειδή δεν κουράζεται ποτέ να ξεδιπλώνει τις
μορφές που είναι μπερδεμένες μέσα στους κόλπους της Φύσης,
και να διατάσσει τη γέννηση ενός πράγματος από τη διάλυση ενός
άλλσυ. Ο Πλωτίνος την ονομάζει πατέρα και προπάτορα επειδή
μοιράζει σπόρους στον αγρό της Φύσης και είναι ο άμεσος διανε
μητής των μορφών. Όσο για εμάς, την ονομάζουμε εσωτερικό τε
χνίτη επειδή διαμορφώνει την ύλη και τη διαπλάθει από μέσα,
όπως από μέσα ο σπόρος ή η ρίζα ξεπετάγεται και δημιουργείται
ο κορμός, από μέσα από τον κορμό ξεπροβάλλουν τα κλαδιά, και
από μέσα από τα κλαδιά τα βλαστάρια και μέσα από αυτά ξεδι
πλώνονται τα μπουμπούκια, και εκεί μέσα διαμορφώνονται, σχη
ματίζονται και συνυφαίνονται σαν νεύρα τα φύλλα, τα λουλούδια
και τα φρσύτα. Όσο για το εσωτερικό, μερικές φορές ο χυμός
1
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ανακαλείται από τα φύλλα και τα φρούτα στα βλαστάρια, από τα
βλαστάρια στα κλαδιά, από τα κλαδιά στον κορμό και από τον
κορμό στη ρίζα. Το ίδιο και με τα ζώα. Το έργο της ξεκϊνάει από
τον αρχικό σπόρο και από το κέντρο της καρδιάς προς τα εξωτερι
κά μέρη, και από αυτά τελικά συγκεντρώνει πάλι στην καρδιά τις
εκτυλισσόμενες δυνάμεις, συνδέοντας κατά κάποιο τρόπο τις ήδη
δημιουργημένες κλωστές.
Τώρα, αν πιστεύουμε ότι απαιτείται προμελέτη και διάνοια
ακόμη και για τη δημιουργία άψυχων έργων, τα οποία γνωρίζουμε
πώς να διαμορφώσουμε στην επιφάνεια της ύλης με μια ορισμένη
σειρά και μιμητικό αποτέλεσμα - όπως κόβοντας και σκαλίζοντας
ένα κομμάτι ξύλο, δημιουργούμε την εικόνα ενός αλόγου - πόσο
ανώτερη πρέπει να θεωρήσουμε αυηi τη δημιουργικ1i διάνοια που
από το εσωτερικό της σπερματικής ύλης συγκολλάει τα κόκκαλα,
προεκτείνει τους χόνδρους, κοιλαίνει τις αρτηρίες, κάνει τους πό
ρους να αναπνέουν, συνυφαίνει τις ίνες, εξαπλώνει τα νεύρα προς
διάφορες κατευθύνσεις και διευθετεί το σύνολο με τόσο θαυμαστή
κυριότητα; Πόσο ανιΔτερος τεχνίτης είναι, λέω, αυτός που δεν πε
ριορίζει τον εαυτό του σε ένα και μόνο μέρος της ύλης, αλλά εργά
ζεται συνεχώς παντού στο σύνολο.
Υπάρχουν τρία είδη διάνοιας: Η θεία διάνοια που είναι όλα τα
πράγματα, η εγκόσμια που κάνει όλα τα πράγματα, και οι επιμέ
ρους διάνοιες που γίνονται όλα τα πράγματα. Γι' αυτό είναι ανα
γκαίο να βρίσκουμε ανάμεσα στα άκρα το μέσο που είναι η αληθι
νή ικανή αιτία, όχι μόνο η εξωτερική αλλά και η εσωτερικ1i, όλων
των φυσικών πραγμάτων. Ονομάζω μια αιτία εξωτερική, όταν σαν
ικαν11 διαμορφu')Vει μέρος των πραγμάτων που συνθέτονται και
των πραγμάτων που δη��ιουργούνται. Ονομάζω μια αιτία εσωτερι
κή, εφόσον δεν λειτουρfγεί γύρω από την ύλη και έξω από αυτήν,
αλλά με τον τρόπο που μόλις περιέγραψα. Έτσι, μια αιτία είναι
εξωτερική με το να είναι χωριστή από το ουσιαστικό περιεχόμενο
αλλά και την πραγματική ουσία καθεαυτή των αποτελεσμάτων της,
και επειδή το ον της δεν μοιάζει με αυτό των πραγμάτων που είναι
ικανά να γεννηθούν και να φθαρούν, αν και τα περιέχει. Μια αι
τία είναι εσωτερική αναφορικά με τη δράση των δικu')ν της λει
τουργιυ)ν.
(Πηγή: «ΠF:ρί της Αιτίας, της Λρχής και του Ενός», Gίοι·dαηο
/3111110)
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ΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
(Προσευχή)
Ε.Ν. Γραμματικάκη
'

Αρχάγγελοι αγαθάγγελοι, Πρεσβευτές της αγάπης,
Ταξίαρχοι της άπειρης στρατιάς του βασιλείου των αγγέλων,
μα και των ανθρώπων οδηγοί, Αρχάγγελοι,
φωτεινά αστέρια που διακοσμούν το στερέωμα
με άδολη αγάπη, με ανιδιοτελή σκοπό.
Θείας εντολής εκπλήρωση για την κάλυψη μεγάλων κενών
και των αναγκών της ανθρωπότητας, βοηθοί του Θεαύ
μα και δικοί μας. Διπλός ο ρόλος της ύπαρξής σας.
Μεγάλος ο προορισμός σας και υπέροχο το έργο σας
για τη σωτηρία των κόσμων.
Εμπνευστές και εκπαιδευτές κάθε αγαθής σκέψης,
ζωγράφοι της ψυχής μας και των αγαθών οραμάτων μας,
γλύπτες που σμιλεύετε τη ζω11 μας και τη δράση της.
Επικαλούμεθα την ολοφώτιστη βοήθειά σας,
για να εισέλθουμε στους κόσμους σας και τα βασίλειά σας.
Ακούμε τη μελωδική υμνωδία σας
να ανοίγει τις πτυχές της ψυχής μας,
κι αυτή να πάλλεται στη θεία μελωδία της,
και να χορεύει μαζί σας με τις υπέροχες
ενεργειακές κινήσεις σας,
μέσα στους παλμαύς του Σύμπαντος Κόσμου
δημιουργώντας αρμονία, ισορροπία, ομορφιά,
τάξη, ρυθμό κι αγάπη.
Μια αγάπη χρυσαφένια που έπλασε ο Θεός
και σας τη χάρισε για να την μεταδώσετε σ' εμάς.
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Κι εσείς αγαθάγγελοι, αρχάγγελοι ανεβοκατεβαίνετε
από τα ύψη μέχρι τα τάρταρα αναζητώντας ανθρώπους
που να τη δεχθούν. Κι όσοι από εμάς την αναζητούν,
την παίρνουν, την αγκαλιάζουν με ζέση.
Ψάχνετε κάθε ώρα για έναν 11 για πολλούς από εμάς
και θέλετε να χαρίσετε το θείο σας δώρο.
Ερευνάτε για ανοικτές καρδιές
και για ελεύθερες ανθρώπινες διάνοιες
αδέσμευτες από προλήψεις που να μπορούν κι αυτές
να δεχθούν τα δώρα και τις προσφορές σας.
Και κάπου, κάπου συναντάτε και κάποιες.
Και τότε ευλογείτε και χαίρεστε γι' αυτό.
Ελπίζουμε να είμαστε κι εμείς μερικοί από αυτούς
κι ευχόμαστε να γίνουμε περισσότεροι,
για να χαρούμε όλο το μεγαλείο του Θείου Δώρου σας,
και να γιορτάσουμε μαζί σας της ζωής μας Αστέρια,
της ψυχής μας φλόγα και της σκέψης μας Φάρος.
Αγγίζετε τον μέσα κόσμο μας
και τον απαλύνετε και τον ευλογείτε.
Φωτίζετε το έξω σώμα μας και μας προστατεύετε.
Εσείς θαυμαστοί οδηγοί που μας εξυπηρετείτεσυνεχώς
με αγάπη αφανή κι αδιόρατη, με διάκριση,
με σύνεση και με μεγαλείο απρόβλεπτο πολλές φορές,
δοξάζουμε τ' Όνομά σας και το κάνουμε δικό μας,
με την ελπίδα να έχουμε έστω και κάτι λίγο από εσάς,
Αστέρια τ' Ουρανού και της ζωής μας.
Μείνετε σας παρακαλούμε κοντά μας συνεχcδς
για να βοηθήσετε την αφύπνιση τη δική μας
μα και όλης της ανθρωπότητας.
Σας ευχαριστούμε για όσα κάνετε για εμάς
κι ευχόμαστε να είστε κοντά μας την κάθε μέρα
την κάθε στιγμή καΊ για πάντα.
Ας γίνει!
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Τα 'Έξη Ντάρσανας
Το Φιλοσοφικό Σύστημα Σάνκυα
Τάσος Προύσαλης
(Ομιλία στη Θεοσοφική Εταιρεία, Στοά ΥΠΑΤΙΑ,
Μάιος 2007)
Στην Ινδικ11 Φιλοσοφία διακρίνουμε έξη βασικές θεάσεις, αντι
λήψεις περί πραγματικότητας, έξη Ντάρσανας. Τα Ντάρσανας
αποκαλσύνται και ορθόδοξα φιλοσοφκά συστήματα: ορθόδοξα
γιατί θεμελιώνονται στις Βέδες, σε αντίθεση με συστήματα όπως ο
Βουδισμός και ο Ζαϊνισμός που απορρίπτονν την εγκυρότητα των
Βεδών. Η Νυάγια είναι το φιλοσοφικό εκείνο σύστημα που ασχο
λείται κυρίως με τη διατύπωση των αρχών της Λογικής και τη διε
ρεύνηση των μέσων κτήσεως γνώσης. Η Βαϊσέσικα είναι κατά βά
ση οντολογία, αφού αναλύει τον εμπειρικό κόσμο σε 9 κατηγορίες
- κοσμικές αρχές. Η Σάνκυα ασχολείται με το κοσμικό γίγνεσθαι
(Κοσμολογία) ενώ η Γιόγκα μεταθέτει το ενδιαφέρον από την εξέ
λιξη του Μακρόκοσμου σε αυτήν του Μικρόκοσμου. Η Μιμάμσα
εστιάζει στην ορθ'ή ερμηνεία των Βεδών και στη σημασία των έρ
γων, πράξεων ενώ η Βεδάντα εστιάζει στη σημασία της γνώσης
και στην αναζ11τηση της Έσχατης Πραγματικότητας, του Όντως
Όντος.

Γενικά για τη Σάνκυα

Παραδοσιακά τα έξη Ντάρσανας εξετάζονται ανά δυάδες'λό
γω της συνάφειάς τους: Νυάγια-Βαϊσέσικα, Σάνκυα-Γιόγκα, Μι
μάμσα-Βεδάντα. Η Σάνκυα, λοιπόν, έχει ιδιαίτερη συνάφεια με τη
Γιόγκα, αφού η τελευταία εφαρμόζει τις αρχές της Σάνκυα στον
μικρόκοσμο. Καθώς η ρίζα σανκ- σημαίνει απαριθμώ, η Σάνκυα
δεν είναι παρά ένα σύστημα απαρίθμησης μέσα από μία λογική
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ανάλυση των αρχών της κοσμικ11ς εξέλιξης. Κατά μία άποψη, τα
αρχαιότερα κείμενα σχετικά με τη Σάνκυα εί.ναι τα Samkya
pravacana sutra και Tattva samasa που αποδίδονται. ωτο άλλους
στον Κωτί.λα και από άλλους σε κάποιον μαθητ11 της γραμμ11ς του.
Το κλασσικό εγχειρίδιο του σανκιακσύ συση1ματος, και το πι.ο δη
μοφιλές είναι τα 72 Samkl1ya akarikas του lsνaΓkrsn<1. Τα τρία
πρώτα περιγράφουν εν συντομία την ουσία της διδασκαλίας ολό
κληρου του έργου. Η ανθρώπινη ύπαρξη υποφέρει, και αυτός ο
πόνος και το πάθος (εκ του πάσχω) δεν μπορεί να αφαιρεθεί με
εμπειρικά μέσα ή με αποκαλύψεις γραφών, παρά μόνο με τη γνώ
ση που χαρίζει η διάκριση. Στη σωη1ρια γνώση περιλαμβάνεται το
ανεκδήλωτο, δηλαδή Πρακρίτι 11 πρωταρχική Φύση, το εκδηλωμέ
νο ή ο Κόσμος που προέρχεται από την Πρακρίτι, και ο γνώστης 11
Πουρούσα. Το σύστημα Σάνκυα δίνει έμφαση στα εξ11ς θέματα:
• Στη θεωρία της αιτιότητας
• Στην αντίληψη για δύο αρχές, Πρακρίτι και Πουρούσα.
• Στο μετασχηματισμό του Κόσμου
• Στην αντίληψη περί απελευθέρωσης και,
• Στη θεωρία της γνu'>σης.

Η θεωρία της αιτίας και του αποτελέσματος
Θεμελιό)δης θεωρία της Σάνκυα - προκειμένου να εξηγηθεί
περαιτέρω το κοσμικό γίγνεσθαι - είναι αυτή της αιτίας και του
αποτελέσματος. «Δεν μπορεί κάτι να προέλθει από το τίποτε», δη
λώνει η Σάνκυα. Η Σάνκυα ακολουθεί τη σχολή σκέψης
Satkary,ιvada σύμφωνα με την οποία «το αποτέλεσμα υπάρχει εν
δυνάμει στην αιτία, προ της δημιουργίας ή εκδ11λωσης του». Έτσι,
για παράδειγμα, κανείς δεν μπορεί να παράγει γάλα από άμμο,
γιατί δεν υπάρχει γάλα στην άμμο. Η παραπάνω θέση της Σάνκυα
είναι καθοριστική για τη θεωρία της κοσμικής εκδήλωσης και συ
νσψίζεται στα εξής: Από την ανυπαρξία δεν μπορεί να προέλθει
ύπαρξη. Αυτό που υπάρχει δεν μπορεί να διαλυθεί εντελό)ς. Για
την υποση1ριξη αυτής της θέσης δίδεται το παράδειγμα της χελό)
νας και των άκρων της που εξέρχονται από το καβούκι της. Με
αυτή τη συλλογιστική η Σύ.νκυα καταλήγει στην αποδοχή μιας αρ
χικής ουσίας, της Πρακρίτι.
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Η Πρακρίτι (Prakriti)
Pr- σημαίνει προ- και kι-- σημαίνει φτιάχνω, παράγω. Πρακρίτι
(prakriti), επομένως, είναι η πρωταρχική ή ανεκδήλωτη Ύλη. Με
ταφράζεται επίσης ως πρωταρχική Φύση ή κοσμική Ουσία. Είναι
η πρωταρχική αιτία από την οποία ο Κόσμος προέρχεται και στην
οποία επιστρέφει. Η Σάνκυα δεν δέχεται τη θέση της Nyaya
Vaisesika ότι τα υλικά άτομα παράγουν τα πάντα, ακόμα και λε
πτοφυή αντικείμενα όπως το νου, τη διάνοια και το εγώ. Στη Φύση
παρατηρούμε ότι οι αιτίες είναι πάντα πιο λεπτοφυείς από τα απο
τελέσματα (δίδεται το παράδειγμα του σπόρου και του δέντρου).
Με αυτό το σκεπτικό και αναζητώντας μία αιτία λεπτοφυέστερη
από λεπτοφυ� αντικείμενα όπως η διάνοια, το εγώ και ο νους, καταλήγει στη λ:επτοφυέστατη αιτία, την Πρακρίτι.
Προς αποφυγή της ατέρμονης παλινδρόμησης, η Πρακρίτι προ
τείνεται ως το «αγέννητο αίτιο». Η Πρακρίτι είναι: Αιδιος,
άφθαρτη, διαποτίζουσα τα πάντα, άμορφη, απέραντη, ακίνητη και
πανταχού παρούσα, η γενεσιουργός αιτία του Κόσμου, η δυνητι
κότητα του γίγνεσθαι, η ουσία στην οποία υπάρχει κάθε ιδιότητα
και κάθε δραστηριότητα, το στήριγμα των πάντων, αλλά η ίδια εί
ναι αστήριχτη, απορροφάει τα πάντα κι όμως δεν απορροφιέται
από τίποτε. Στην Σάνκυα, η Πρακρίτι είναι χωρίς συνείδηση.
Η Πρακρίτι έχει τρεις ιδιότητες ή κατηγορήματα, τις γκούνας.
Δεν πρόκειται για εξωτερικά γνωρίσματα.: Οι γκσύνας είναι τόσο
απαραίτητες για την Πρακρίτι, όσο η θερμότητα για τη φωτιά.
Πριν την κατάσταση εκδήλωσης, οι γκούνας βρίσκονται σε τέλεια
ισορροπία. Δεν συγχωνεύονται ποτέ και εξακολουθούν να παρα
μένουν εν δυνάμει. «Κάποια στιγμή» η κατάσταση αυτή ισορρο
πίας ανατρέπεται και «τότε» αρχίζει η φαινομενική εκδήλωση
(Vikriti). Οι τρεις γκούνας είναι η σάττβα, η ράτζας και η τάμας.
Σατ σημαίνει «αυτό που Είναι», δηλαδ1i, αυτό που είναι αληθινό.
Η σαττβα, λοιπόν, εκ του σατ-, έχει τις ιδιότητες της διαύγειας,- της
ελαφρότητας, της καθαρότητας, του φωτός, της διαστολής και την
τάση να ανέρχεται, αν και η ίδια δεν διαθέτει κίνηση. Ρατζ- σημαί
νει χρωματίζομαι, συγκινούμαι. Είναι η δράση, η κίνηση, το πά
θος. Η γκούνα τάμας τέλος, είναι η δ-ύναμη τ\1ς αδράνειας, εμποδί-
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ζει την κίνηση και σχετίζεται με την καθοδικ11 ρωη1, τη συστολ11,
το σκότος. Ανακεφαλαιώνοντας, λοιπόν, η Πρακρίτι έχει δύο δια
στάσεις: Την ανεκδ1iλωτη όπου οι γκούνας βρίσκονται σε αρμονι
κή ισορροπία και, την εκδηλωμένη, Βικρίτι (Vikriti), όπου οι γκού
νας έχουν διαταραχτεί.

Ο Πουρούσα
Όπως τονίσαμε εξαρχ11ς, η Σάνκυα είναι ένα δυικό σύστημα.
Εξετάσαμε ήδη τη μία Αρχή, την Πρακρίτι. Για την Πρακρίτι ανα
φέραμε ότι δεν έχει δική της συνείδηση. Επομένως, η άλλη κοσμι
κή Αρχή πρέπει να έχει συνείδηση, ή καλύτερα, να είναι συνείδη
ση. Αυτή η Αρχή είναι ο Πουρούσα. Στα Σάνκυα Κάρικας περι
γράφεται ως εξής: Παγκόσμιο πνεύμα, α'ϊδιο, αδιαίρετο και άμορ
φο, αγέννητο, απερίγραπτο, αμετάβλητο, χωρίς δραστηριότητα
και χωρίς ιδιότητες, το υπόβαθρο που χαρίζει την αίσθηση της συ
νέχειας, ο σιωπηλός θεατής της Φύσης, το τελεσιουργό αίτιο που
χαρίζει μία φαινομενική συνείδηση σε όλες τις υλικές εκδηλώσεις.
Η Σάνκυα επιχειρηματολογεί ως εξ11ς για την απόδειξη του Που
ρούσα: Κάθε προϊόν δεν χρησιμ εύει στο ίδιο αλλά σε κάποιο άλ
λο. Εφόσον όλες οι εκδηλι:iJσεις της κοσμικής ουσίας είναι εξ ορι
σμού αντικείμενα, πρέπει να υπάρχει ένα υποκείμενο, ένας γνώ
στης των αντικειμένων στερούμενος από συστατικά και ποιότητες
γκούνας. Εφόσον τα πάντα μέσα σ' αυτόν τον κόσμο αποτελούνται
από τις τρεις γκούνας και δεν έχουν συνείδηση, πρέπει να υπάρχει
κάτι που να έχει συνείδηση και να τα κυβερνάει και να τα ελέγχει.
Εφόσον η Πρακρίτι δεν είναι σε θέση να βιώσει και να απολαύ
σει, θα πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο για να εξηγ11σει το παγκό
σμιο φαινόμενο των βιωμάτων. Αφού υπάρχει δραστηριότητα που
αποσκοπεί στη λύτρωση από τον πόνο και από τις δυστυχίες, θα
πρέπει να υπάρχει κάτι υπερβατικό σε σχέση με την Πρακρίτι,
ό)στε να μπορεί να επιτευχθεί η «απελευθέρωση » από αυτήν.

Το Κοσμικό γίγνεσθαι
Η Πρακρίτι, όπως ήδη τονίσαμε είναι η ανεκδήλωτη Ύλη .
Όταν αυτή βρεθεί σε «στεν11 γειτνίαση» με τον Πουρούσα, οι
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γκούνας διαταράσσονται και αρχίζει μία διαδικασία εκδήλωσης
(Βικρίτι), μετασχηματισμού, που αφορά όμως μόνο την Πρακρίτι
και όχι τον Πουρούσα. Το πρώτο «προ�όν»
αυτής της εκδήλωσης
•!
είναι το Mahat, η κοσμικ1· 1 νοημοσύνη� Όταν αναφερόμαστε σε
ατομικό επίπεδο, το Mahat αναφέρεται ως buddhi, που μεταφρά
ζεται ως διάνοια ή ευφυ'ϊα. Είναι το ό�γανο εκείνο που διακρίνει
το Αληθινό από το μη αληθινό. Το MaHut ή buddhi παρομοιάζεται
με έναν καθαρό καθρέφτη που αντανακλά χωρίς καμία διαστρέ
βλωση το φως του Πουρούσα. (εξαιτίας αυτού του φωτός, ο Βού
δας είναι ο Φωτισμένος). Λέγεται ότι ο Πουρούσα κοιμάται και
μόλις η Πρακρίτι τον ξυπνά, λέει «ΕΙΜΑΙ». Αυτό το «Είμαι» είναι
το Mahat- buddhi.
Πρόκειται για ένα επίπεδο καθαρά σατβικό, καθαρού Είναι,
χωρίς δράση. Το επόμενο «προϊόν» είναι το Ahankara, το Εγώ. Η
πρόταση «εγώ Ειμί», αλλάζει πλέον και γίνεται «Εγώ ειμί». Η ση
μασία λοιπόν, δίδεται πλέον όχι στο «είναι» αλλά στο «εγώ». Το
εγώ αρχίζει και πράττει. Πράττει και δέχεται εμπειρίες από τα
αποτελέσματα των πράξεων του: Χαρά, λύπη, αδιαφορία. Το εγώ,
προκειμένου να αντιληφθεί και να πράξει, χρειάζεται αισθήσεις,
όργανα αντίληψης και δράσης. Καταρχήν προβάλλει αυτόματα το
νου ή manas. Το μάνας είναι ο τρίτος μετασχηματισμός της Πρα
κρίτι. Από το «(εγώ) ειμί», στη συνέχεια στο «εγώ πράττω», φτά
νουμε τώρα στο «εγώ έχω». Η εξατομίκευση που συμβαίνει 11δη με
το Αχανκάρα, οδηγεί και στο αίσθημα της ιδιοκτησίας, στο «δικό
Μου», που είναι συνυφασμένο με το νου.
Όταν μιλάμε για μάνας, αναφερόμαστε στον αισθητικοκινητι
κό ή κατώτερο νου. Το τριπλό νοητικό όργανο, μπούντι, αχανκάρα
και μάνας αποκαλείται επίσης και αντακαράνα, όταν θέλουμε να
αναφερθούμε συλλιiβδην σε ανώτερο και κατώτερο νου. Το Αχαν
κάρα δεν προβάλλει μόνο το νου-μάνας, αλλά και τις πέντε ου
σίες-ρίζες ενέργειες δηλαδή, τα πέντε λεπτοφυ11 ή αιτιατά στοι
χεία (tanmatras): Ήχος, αφή, μορφή, γεύση, οσμή. Τα τανμάτρας
είναι ουσίες υπεραισθητές. Το Εγώ, αχανκάρα, μετασχηματίζει
περαιτέρω τα τανμάτρας σε τρεις πεντάδες: τα πέντε αισθητήρια
όργανα: Αυτιά, δέρμα, μάτια, στόμα, μ·ύτη Unana indι-iyas)- ακο11,
αφή, όραση, γεύση και όσφρηση, στα πέντε όργανα δράσης
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(karma indri) as) - στόμα για λόγο, γεννητικά όργανα για τεκνο
ποιί.α, πρωκτό για αποβολ11, χέρια για ψηλάφηση και πόδια για κί
νηση, και στα πέντε χονδροειδή στοιχεία (mahabhutas) αιθέρα,
αέρα, φωτιά, νερό, γη. Έτσι, ολοκληρώνεται ο μετασχηματισμός
της Πρακρίτι. Σύμφωνα, λοιπόν, με το σύστημα Σάνκυα το κοσμι
κό γίγνεσθαι αναλύεται σε 24 ουσίες συν μί.α, τον Πουρούσα, που
γονιμ οποιεί, τρόπον τινά την Πρακρίτι και τη θέτει σε μετασχημα
τισμό.
1

Η διαδικασία του μετασχηματισμού συνοπτικά
Το πνεύμα 11 συνείδηση, ο Πουρούσα, είναι εκείνη η Αρχ11 χά
ρη της οποίας η Φύση εξελίσσεται. Η Πρακρίτι είναι το μέσον
ώστε το πνεύμα να αυτό-συνειδητοποιηθεί.. Η Πρακρίτι δεν είναι
η πηγή της συνείδησης. Το λεπτοφυές τριπλό νοητικό όργανο,
αντακαράνα, που κυριαρχείται κυρίως από τη σάττβα γκούνα,
χρησιμεύει ως ενδιάμεσο στη σύζευξη Πρακρίτι-Πουρούσα, δίδο
ντας τη δυνατότητα της εμπειρίας, άρα και της γνu)σης. Οποιαδή
ποτε σκέψη, επιθυμία κλπ. εσωτερικό 11 εξωτερικό ερέθισμα, με
ταλλάσσει το νου.
Το μάνας, ο αισθητικοκινητικός νους, παρουσιάζει την εμπει
ρία στο αχανκάρα, το οποίο με τη σειρά του την παρουσιάζει στο
μπούντι. Το μπούντι διακρίνει και καθορίζει τη φύση της εμπει
ρίας και αποφασίζει το είδος της δράσης, και η εντολή παίρνει κα
θοδική πορεία πάλι προς το μάνας και από εκεί στα όργανα δρά
σης. Το μπούντι τu) ρα, παρουσιάζει όλες αυτές τις αλλαγές στον
Πουρούσα ο οποίος τις παρακολουθεί αλλά δεν επηρεάζεται από
αυτές. Ο Πουρούσα είναι σαν τον άχρωμο ουρανό που πάνω του
προβάλλεται το γαλάζιο χρu)μα, αν και δεν είναι δικό του. Το
αχανκάρα, το εγώ, είναι εκείνο που συγχέει την κατάσταση ταυτί
ζοντας εσφαλμένα τον Πουρούσα με την Πρακρίτι.

Γενικά για τη Γιόγκα
Το γιογκικό σύστημα, τu)Qα, δέχεται τις ίδιες κοσμ?λογικές θέ
σεις με τη Σάνκυα. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο συσtήματα είναι
ότι η Σάνκυα αναφέρεται στην παγκόσμια όψη της Φύσης ενu) η
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Γιόγκα στηv ατομική της όψη. Στη Γ�όγκα δεν ενδιαφέρει η πα
γκόσμια ψυχή, ο Πουρούσα, αλλά η ατομική ψυχή, που ονομάζε
ται τζίβα Uiv- στα σανσκριτικά σημαίνει ζω). Η τζίβα Uiva) λοιπόν,
προτείνεται για να εξηγηθεί η υποκειμενική υπόσταση του ατόμου
μέσα στο φαινομενικό κόσμο. Η τριάδα μπούντι, αχανκάρα και
μάνας, απαντάται και στο γιογκικό σύστημα. Εδώ, όταν θέλουμε
να αναφερθούμε συλλ11βδην στο τριφυές νοητικό όργανο, εκτός
της λέξης αντακαράνα συναντούμε και τη λέξη citta. Ο Πατάντζα
λι αναφέρει: «Γιόγκα σημαίνει παύση των νοητικών λειτουργιών»
και στο χωρίο αυτό, για τη λέξη νσυ)χρησιμοποιεί τον όρο citta,
από τη ρίζα cit που σημαίνει αντιλαμβάνομαι, κατανοώ.
Οι διεργασίες της citta χωρίζονται σε συνειδητές και ασυνείδη
τες (ή υποσυνείδητες). Ολοκληρώνοντας, θα σημειώσουμε μία
ακόμα διαφορά ανάμεσα στη Σάνκυα και τη Γιόγκα. Όπως διαπι
στώσαμε, στη Σάνκυα δεν περιλαμβάνεται η έννοια του Θεσύ.
Πρόκειται λοιπόν, για ένα δυικό, μη θεοτικό σύστημα (Nirisvara
samkhya). Παρόλα αυτά, μια μερίδα φιλοσόφων Σάνκυα δέχτηκε
την εισαγωγή της έννοιας του Θεού στο σύστημα. Στη Γιόγκα,
ωστόσο, το έτερο κομμάτι της δυάδας, εισάγεται η έννοια του Θε
ού, του Ίσβαρα, ως ενός ιδιαίτερου Πουρούσα, ως πρώτου δασκά
λου.

Κριτική προς το σύστημα Σάνκυα
Αν και το σύστημα Σάνκυα φαίνεται να δίνει μία ικανοποιητι
κή εξήγηση για το Κοσμικό γίγνεσθαι, υπάρχει ένα σημείο που
δεν διευκρινίζει απόλυτα: Πώς επιτυγχάνεται η στενή γειτνίαση
Πουρούσα-Πρακριτι και η περιοδικ11 εκδήλωση και απορρόφηση
του Κόσμου. Άλλα συστήματα και Ντάρσανας έρχονται, όχι να
γκρεμίσουν τη σανκυακή θεωρία αλλά να προχωρήσουν περαιτέ
ρω την ερμηνεία της πραγματικότητας. Για να αντιληφθούμε τη
σχέση ανάμέσα στη Σάνκυα και τη Βεδάντα, θα μπορούσαμε.να
παρομοιάσουμε το ζεύγος με τη νευτώνεια μηχανική καΊ την κβα
ντική φυσική. Μια άλλη κριτική που ασκήθηκε προς τη Σάνκυα εί
ναι για την ύπαρξη πολλών Πουρσύσα. Ωστόσο, ορισμένοι φιλό
σοφοι Σάνκυα δέχQΥται την ύπαρξη ενός μόνο Πουρούσα.
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ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΟ ΣΥΝΑΝΡΘΩΠΟ
(Το περιοδtκό μας έλαβε μtα επtστολ1j απο εναν φίλο του
ΙΛΙΣΟΥ, ο οποtΌς πρόσφερε μεγάλη βοήθεtα σε συνάνθρωπό μας
κατά το θεοσοφtκό 1δεώδες. Θεωρούμε χρέος μας να τη δημοσtεύ
σουμε, όχt μόνο δtότt αποτελεί παράδεtγμα απλ1jς αλλά ουσtαστt
κής βοήθεως προς κάθε αδελφό μας που υποφέρεt αλλά καt επε1δ1j, ανάμεσα στtς γραμμές της, περ1λαμβάνονταt θαυμάσω λόγtα
καt εκφράσε1ς που φανερώνουν καλλ1έργε1α ψυχ1jς, ευαtσθησία,
φως αγάπης καt σvμπόνtας γtα τον άνθρωπο. Ιδtότητες που είναt
τόσο αναγκαίες σε όλους γtα έναν καλύτερο κόσμο, γtα μtα καλύτε
ρη ζωή, κω σε απόλυτη συμφωνία με τtς άγtες ημέρες των Χριστου
γέννων. Στη συνέχεtα, δημοσtεύοvμε ένα κείμενο που επέλεξε καt
μας έστε1λε γtα το περωδtκό μας.)
Προς τον Αξιότιμο
κ. Πρόεδρο της Θεοσοφικ11ς Εταιρείας, κ. Γ. Σιβρή
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Πριν λίγες μέρες έλαβε χό)ρα, στο κατάστημα στο οποίο εργά
ζομαι, ένα μικρό ανθρό)πινο περιστατικό που πιστεύω ότι θα συ
γκινήσει εσάς όσο και όλους τους θεράποντες των υψηλό)ν ιδεω
δό)V που υπηρετεί το περιοδικό ΙΛΙΣΟΣ. Προσήλθε ένας κύριος
που είχε υπερβεί τα ογδόντα έτη της ζωής του, με χαραγμένη στο
πρόσωπό του τη θλίψη από τον αποχωρισμό του με τη λατρεμένη
του σύζυγο, μετά σαράντα-πέντε έτη αρμονικής συνύπαρξης.
Ήταν απαρηγόρητος. Όταν έφυγε , του πρόσφερα ένα μαγευτικό
κείμενο από την πρώτη ανθολογία του περιοδικού ΙΛΙΣΟΣ, που
επιγράφεται «Νεότης».
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Την επόμενη μέρα ήρθε ξανά με τη γαλήνη ζωγραφισμένη στο
πρόσωπό του, όπως ο ήλιος φωτίζει μια κοιλάδα με αγριολούλου
δα μετά την καταιγίδα. Μου έσφιξε το χέρι και μου ζήτησε δέκα
αντίτυπα του εμπνευσμένου κειμένου, που είχε φιλοτεχνήσει σε
τόσο ωραία ελληνικά ο αείμνηστος ιδρυτής του ΙΛΙΣΟΥ, για να τα
προσφέρει σε φίλους του.
Σκέφθηκα ότι θα ήταν δίκαιο να μοιραστώ με όλους τους λει
τουργούς του ΙΛΙΣΟΥ λίγα ροδοπέταλα από την αιθέρια συγκίνη
ση της ευλογημένης εκείνης ημέρας, παράλληλα με την παράκλη
ση να μου δοθεί η δυνατότητα να αγοράσω όσα τεύχη του περιοδι
κσύ υπάρχουν, ώστε να μοιραστώ σαν ένα απλός πωλητής, τις ου
ράνια εμπνευσμένες σελίδες του σε ένα απλό κατάστημα έργων
τέχνης.
Παρακαλώ δεχθείτε τις άπειρες ευχές μου για κάθε καλό.
Με κάθε τιμή,
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩ. ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗΣ

(Το εν λόγω κείμενο που αναδημοσιεύθηκε στο τεύχος 252, του
έτους 2003, είχε γράψει ο Δρ. G. Anιndale, Παγκόσμιος Πρόεδρος
της Θεοσοφικής Εταιρείας για το διάστημα 1934-1945 - JΛJΣΟΣ)

ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΟΥ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΥ
ΥΠΟΣΧΕΣΟΥ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ:
1. Να είσαι τόσο δυνατός που τίποτε να μην μπορεί να διαταράξει τη γαλήνη του νου σου.
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2. Να συζητάς για υγεία, ευτυχία και για το καλό σε κάθε πρό
σωπο που συναντάς.
3. Να κάνεις όλους τους φίλους σου να νιιύθουν ότι εχουν κάτι
ωραίο μέσα τους.
4. Να βλέπεις το κα�ετί από την ευχάριστη πλευρά του και να
επιδιώκεις την πραγματοποίηση της φιλοδοξίας σου.
5. Να σκέφτεσαι μόνο το άριστο, να επιδιώκεις μόνο το άριστο
και να προσδοκάς μόνο το άριστο.
6. Να ενθουσιάζεσαι τόσο για την επιτυχία των άλλων, όσο
ακριβώς ενθουσιάζεσαι για τη δικ11 σου.
7. Να μην επηρεάζεσαι από τα λάθη του παρελθόντος και να
επιμένεις στις μεγαλύτερες επιτεύξεις του μέλλοντος.
8. Να έχεις χαρούμενη όψη πάντοτε και να χαρίζεις ένα χαμό
γελο σε όσους συναντάς.
9. Να αφιερώνεις τόσο πολύ χρόνο για την καλυτέρευση του
εαυτού σου, ώστε να μη σου μένει καθόλου χρόνος για να επικρί
νεις τους άλλους.
10. Να μη σε ανησυχούν τα μικροπράγματα, να είσαι ανώτερος
από το θυμό σου, πολύ δυνατός στο φόβο σου και πολύ ευτυχής,
ώστε να μην επιτρέπεις στις δυσκολίες να σταθούν εμπόδιο στην
πορεία σου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
,
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ
1

Αντώνιος Αvδριανόπονλος
Η απαιδευσία παρακωλύει την ανθρώπινη πρόοδο διότι δημιου ρ
γεί ατροφική κατάσταση για το πνεύμα, το κύριο δηλαδή _μέρος της
ανθρώπινης υπόστασης. Με τη λέξη παιδεία, δεν πρέπει να εννοού
με απλώς τη γραμματική και επιστημονικ11 ανάπτυξη του ανθρώπου,
αλλά εκείνη την αγωγή του αισθήματος και της διάνοιας που συντε
λεί στην ανάπτυξη της ημερότητας, της ελεύθερης σκέψης και της εμ
βρίθειας, που μόνο αυτές δίνουν τα μέσα της γνώσης της αλ11θειας
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και της πτήσης του πνεύμ�τος προς ευρύτερους ορίζοντες. Έτσι, μό
νο η εκπαιδευμένη διάνοια καθ(σταται ελεύθερη και ικανή να απαρ
νηθεί προλήψεις οποιασδήποτε φύσης και ψευδιi δόγματά, που κα
τεργάζονται την πνευματικιi δουλεία και την κακοδαιμονία του αν
θριδπου.
Προσπάθησε να μορφώσεις χαρακτήρα. Κάποιος έχει χαρακτή
ρα όταν είναι πάντοτε συνεπιiς προς τον εαυτό του, δηλαδιi όταν
σκέπτεται, μιλάει και ενεργεί πάντοτε κατά τον ίδιο τρόπο για τα
ίδια πράγματα υπό τις ίδιες περιστάσεις, και όταν οι σκέψεις του, τα
λόγια του και οι πράξεις του είναι σύμφωνες προς άλληλα. Όταν
αυτό δεν συμβαίνει σε κάποιον, τα στοιχεία της ύπαρξής του έρχο
νται σε σύγκρουση, το εγώ του αποτελεί κάτι συγκεχυμένο και η ζωιi
του δεν μπορεί να έχει κατεύθυνση ούτε ωφέλιμο αποτέλεσμα.
Αν δυσκολεύεσαι να κατανικήσεις ένα ελάττωμά 'σου, ένα πάθος
σου, μην απελπίζεσαι. Η επιμονή σου, αν σταθερά εμμένεις στην
οδό της αρετής, θα τα κατανικήσει μια ημέρα. Αρκεί ότι απαρνείσαι
την κακία, έστω και αν δεν έχεις ακόμη τη δύναμη να την εκριζώσεις
εντελώς από την ψυχή σου. Η μεταμόρφωση του ανθρώπου σε φω
τεινή ύπαρξη δεν είναι εύκολο πράγμα ώστε να το επιτύχει κανείς με
μιας. Συχνά θα σε καταλαμβάνει πειρασμός. Τι είναι πειρασμός; Εί
ναι η ανάπτυξη σφοδρής επιθυμίας για την απόλαυση κάποιου πράγ
ματος, απαγορευμένου για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Είναι η επιθυ
μία υπό μορφή ισχυρότερη. Είναι οι κακές έξεις και η εκ συνηθείας
ακαταμάχητη <Δθηση προς αυτές. Η εμφάνιση του πειρασμού υπό
οποιαδήποτε μορφή να μη σε τρομάζει. Αν τρέφεις σεβασμό προς
τον εαυτό σου και αυτοπεποίθηση, θα μπορείς να τον κατανικήσεις
αναπτύσσοντας τη θέλησή σου. Πολλές φορές θα βρεθείς στην ανά
γκη να υποχωρήσεις μπροστά του, μη έχοντας τη δύναμη να αντιστα
θείς όσο πρέπει. Και αυτό ας μη σε φοβίζει. Σημαίνει απλώς ότι η
θέλησιi σου ακόμη δεν έχει ασκηθεί αρκετά, ότι δεν κατέστη ακόμη
αρκετά ισχυρή ώστε να κατανικάει κάθε πάθος και κάθε πειρασμό.
Η διαρκής εγρήγορση της συνείδησης, η προσοχή και η συνεχής
άσκηση εντείνουν τη θέληση, την καθιστούν ακατάβλητη. ΑσΚ(J}ντας
τη θέλησιi σου, να εργάζεσαι μεθοδικά εφαρμόζοντάς την διαδοχικά
από τα μικρά προς τα μεγάλα. Η εξοικείωση της σκέψης προς την
κατάσταση την οποία ποθούμε να αποκτήσουμε, εντείνει τη θέληση
και τη βοηθάει να επιτύχει το ποθούμενο. Οι πονηρές σκέψεις ή
πράξεις καταβιβάζουν το επίπεδο της συνείδησης. Ενισχύονται τότε
όλα τα πονηρά στοιχεία του πνεύματός μας. Η ένταση της θέλησης
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μειώνεται και φερόμαστε τότε μοιραία προς το σκότος, προς την
ατέλεια. Να διατηρείς πάντοτε τη θέλησή σου σε ένταση. Όταν η θέ
λησή σου χαλαρώνει, εκτίθεσαι στον κίνδυνο να γίνεις και πάλι λεία
των παθών και των πονηρών εμπνεύσεων. Για να εκδηλώνεται και
να μεγεθύνεται η θέληση, :πρέπει όλα στον άνθρωπο να λειτουργσύν
φυσιολογικά. Όταν το νευρικό σύστημα διατελεί σε έκρυθμη κατά
σταση, είναι απολύτως αδύνατη η καλλιέργεια της θέλησης και η τε
λειοποίηση του ανθρώπου.
Να σκέπτεσαι πάντοτε με τέτοιο τρόπο ώστε αν κάποιος σε ρωτή
σει αιφνιδίως, τι σκέπτεσαι; Να του το πεις. Διότι δεν αρκεί να μην
προβαίνουμε σε πράξεις για τις οποίες να ντρεπόμαστε, αλλά και να
μην απασχολούν το νου μας σκέψεις επαίσχυντες. Να είσαι ειλικρι
ν11ς με τον εαυτό σου. Μη ζητάς να δικαιολογείς ενδόμυχα τις κακές
σου πράξεις με δικολαβικά επιχειρ11ματα, διότι τότε εξαπατάς τον
εαυτό σου. Όταν λείπει από τον άν�ρωπο η ευθύτητα και η ειλικρί
νεια προς τον εαυτό του, η ψυχικ·ή τdυ υπόσταση μοιάζει με κίβδηλο
νόμισμα που στερείται κάθε εσωτερικ11 αξία. Να αποφεύγεις να λέ
γεις ή να πράττεις, όχι μόνο οτιδήποτε μπορεί να βλάψει κάποιον,
αλλά και οτιδ11ποτε μπορεί να τον ερεθίσει. Να είσαι πάντοτε πράος
και ψύχραιμος. Η ψuχικιi ταραχή, η οργή και ο ερεθισμός των νεύ
ρων βλάπτουν :προπαντός εσένα τον ίδιο διότι συσκοτίζουν το νου
σου, διαταράσσουν την ψυχιΚ'ή σου ισορροπία και τη γαλήνη του
πνεύματός σου.
Τα περιστατικά του βίου παρουσιάζουν, κατά το πλείστον, σύν
θετη και περίπλοκη όψη. Βρισκόμαστε πάντοτε σε δυσκολία να δί
νουμε στα ζητήματά μας απόλυτη λύση. Διαρκώς τιθέμεθα προ δι
λημμάτων, οπότε έχουμε υποχρέωση να π�άττουμε το μη χείρον. Πο
τέ να μην μεταχειριστείτε τη βία, που πάντοτε ανατρέπει την ισορρο
πία των δυνάμεων που κινσύν τον κόσμο. Μόνο όπλο προς διάδοση
της αλήθειας, προς αναγνώριση της δικαιοσύνης και προς επίτευξη
της προόδου, ας είναι ο διαφωτισμός των συνειδήσεων δια του λογι
κού και της πειθσύς. Εναντίον της βίας των άλλων, να αντιτάσσεις τη
διαμαρτυρία δια του λόγου και της παθητικ11ς αντίστασης.
«Να μη ζητάς να γίνονται τα πράγματα όπως εσύ θέλεις, αλλά-να
δέχεσαι τα πράγματα ι'τσι όπως γίνονται»
(Επίκτητος, Εγχειρίδιο)
(Πηγή: «Υποθήκες τι.νές εκ της Βιοτικής»)
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Ο ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗΣ
(Λόγια μεγάλων διανοητών για τον Έλληνα φιλόσοφο)

Ο Κικέρων παρέβαλε το λόγο του Αριστοτέλη με ποταμό «εκχέο
ντα χρυσόν » και μίλαγε για απίστευτη γλυκύτητα του λεκτικού του
τρόπου, χαρακτηρίζοντάς τον ως «Χρυσό Ποτάμι», «Χρυσ11 ρο11 του
λόγου » . Από αυτές τις εκφράσεις φαίνεται ότι έκρινε έργα από τα
οποία έχουν διασωθεί σήμερα μόνο αποσπάσματα. Ακόμη, δεν έχα
νε την ευκαιρία να τον επαινέσει για την ακριβολογία και την πειστι
κότητά του. Ο Οράτιος ανέφερε για το τεράστιο έργο που επιτέλεσε,
ότι ανήγειρε μνημείο στερεότερο του χαλκού, μνημείο «αιώνιο», ενώ
ο Κουϊντιλιανός επαινούσε τη «ρητορική του ηδύτητα » .
Ο Άγιος Αυγουστίνος έγραφε στη μελέτη του «Εξομολογήσεις»,
για το έργο του Αριστοτέλ1r που έχει τίτλο «Προτρεπτικός», από το
οποίο έχουν διασωθεί λίγα' αποσπάσματα: «Αυτό το βιβλίο άλλαξε
τις ιδέες μου και έστρεψε την προσοχή μου προς Σε, Κύριε.» Ο Χρι
στόφορος Κοπτίτης, ποιητής του 6ου αιώνα, τον χαρακτήρισε αρχη
γό της σοφίας. Ο Ιωάννης Δαμασκηνός, εφάρμοσε πλήρως την Αρι
στοτελική φιλοσοφία επί της Χριστιανικής Θεολογίας, και έγραψε
ένα σημαντικό σύγγραμμα περί λογικής και οντολογίας του Αριστο
τέλη. Ο Αβικέννας, ο διασημότερος από τους σχολιαστές του Αρι
στοτέλη, είχε διαβάσει σαράντα φορές τη Μεταφυσική του και την
είχε αποστηθίσει πριν την καταλάβει.
Ο Αβερόης έλεγε: «Ο Αριστοτέλης είναι το θαύμα, ο κανόνας
και το πρότυπο που η Φύση έπλασε για να δείξει την κορωνίδα της
ανθρcί)πινης τελειότητας στον υλικό κόσμο. Είναι ο μέγιστος στοχα
στής των αιcί)νων.» Ο Μωυσ11ς Μαϊμονίδης τον ονόμασε «Ηγεμόνα
των Φιλοσόφων » . Ο Θωμάς Ακινάτης αναγνcί)ριζε τον Αριστοτέλη
ως τον «κατ' εξοχή φιλόσοφο » , και χρησιμοποίησε τη διδασκαλία
του ως βάση για να οικοδομηθεί η χριστιανική θεολογική επιστήμη.
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Ο Πατριάρχης Φώτιος, κατά τον 9ο αιώνα, μελέτησε τον Αριστο
τέλη και συνέταξε εγχειρίδια για τη διδασκαλία της διαλεκτικ11ς στα
σχολεία. Ο Μιχαήλ Ψελλός, αν και θαυμαστής του Πλάτωνα, έγρα
ψε μια «Σύνοψη στην Αριστοτέλεια λογική επιστήμη» . Ο Γαλιλαίος,
από τη μελέτη των γνωμών του Αριστοτέλη περί κενού, παρακινήθη
κε να αφήσει να πέσουν από τον Πύργο της Πίζης σώματα διαφορε
τικού βάρους. Ο φίλος του Λούθηρου Μαλάγfων, διδάσκαλος της
Γερμανίας, ίδρυσε την προτενσταντική σχολαστική φιλοσοφία επί
αριστοτελικών βάσεων, ενώ ο Πέτρος Πομπονάτος από τη Μά
ντουα, ήταν ο τολμηρότερος αριστοτελικός της !ταλικής Αναγέννη
σης.
Ο Λάιμπνιτς θεωρήθηκε ως ανανεωτής του αριστοτελισμού, και
ο ποιητής Δάντης, τον αποκάλεσε διδάσκαλο αυτών που γνωρίζουν.
Στο «Συμπόσιο των Φιλοσόφων», τον αποκαλεί κατ' εξοχήν φιλόσο
φο. Ο Ρέμπραντ, το 1653, του αφιέρωσε ένα πίνακα που εικονίζει
τον Αριστοτέλη στοχαζόμενο μπροστά στην προτομή του Όμηρου
ενώ ο Γκαίτε έλεγε: «Αν εξετάσει κανείς τα προβλήματα του Αρι
στοτέλη, εκπλήσσεται με το χάρισμα της παρατήρησης και με τον
αριθμό των πραγμάτων που μπορούσαν να βλέπουν οι Έλληνες».
Ο Μαρξ τον αποκαλούσε γίγαντα της σκέψης και τον χαρακτήρι
ζε ως το μεγαλύτερο διανοητή της αρχαιότητας, ενώ ο Τ!,γκελς τον
χαρακτήριζε καθολικό νου της αρχαίας φιλοσοφίας. Το 1879, ο Πά
πας Λέων ΙΓ' συνέστησε με εγκύκλιό του την παραδοχ11 του αριστο
τελισμού. Για τον Wilhelm Nestle, ο Αριστοτέλης υπήρξε ο μέγιστος
δάσκαλος και παιδαγωγός της Ευρωπαϊκής κοινότητας και δήλωνε
ότι το γιγαντιαίο έργο του προεξέχει όπως ένα ψηλό βουνό την επο
χή του Ελληνισμού. Ο J. Barnes έλεγε ότι: «Δεν επιχειρηματολογού
με απλώς μετά τον Αριστοτέλη αλλά εξακολουθσύμε ακόμη να επι
χειρηματολογσύμε με τον Αριστοτέλη. »
Για τον Rudolf Eucken ο Αριστοτέλης υπήρξε βεβαίως ένας με
γάλος πολυμαθής, μάλιστα ο μέγιστος όλων των εποχών, αλλά βασι
κά υπήρξε βαθ-ύς στοχαστής. Ένας άνδρας με οικουμενικές ιδέες
και εξαιρετικά διεισδυτική διαμορφωτική δύναμη. Ο Γαίγκερ έλεγε
ότι για τον Σταγειρίτη ύψιστη ευτυχία ήταν η πνευματική δραστηριό
τητα. Ότι διδασκαλία σαν του Αριστοτέλη δεν ξανάγινε ποτέ και ότι
ο Αριστοτέλης έγινε, αντίθετα με την πρόθεσή του, ο διδάσκαλος
όλων των εθνών και έμεινε κοντά στους ανθρώπους παντοτινός
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πνευματικός οδηγός και δάσκαλός τους. Ο Leon Soestow είπε για
τον Αριστοτέλη ότι ήταν μέγας αρχιερέας της ορατ�1ς και αόρατης
εκκλησίας των σκεpττόμενων ανθρώπων. Ο Λίβινξτον, άναφερόμε
νος στους λίγους εκείνους σοφούς, τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τον
Αριστοτέλη, έγραφε: «Αυτοί οι Έλληνες μάς έφεραν όλη την αν
θρωπότητα τυλιγμένη μέσα τους και γι' αυτό, σε αυτούς πρέπει να
στρέψουμε την προσοχ11 μας, όχι όμως σε κείνο που 11ταν αλλά σε
κείνο που έτειναν να γίνουν». Ο J.M.Zemb έλεγε ότι με εκείνον: «Η
Ελληνικ11 φιλοσοφία έφθασε στο απόγειό της και ίσως στο τέλος
της».
Για τον Ντούρινγκ, ο Αριστοτέλης ήταν το πρότυπο του σοφού
καθηγητή. Με αυτόν άρχιζε η εποχή της λογιότητας και στα έργα του
κυριαρχεί σταθερά η σκοπιά του φιλόσοφου της Φύσης. Ο Σπ. Με
λάς έλεγε: «Εκπληκτική διάνοια που αγκάλιασε όλες τις περιοχές
του επιστητού και έβαλε τα θεμέλια της ανθρώπινης επιστήμης. Η
τεράστια τούτη μορφή του αρχαίου Ελληνικού κόσμου». Ο 1. Θεο
δωρακόπουλος είπε ότι ο Αριστοτέλης ήταν: «Το μεγαλύτερο και
καθολικότερο μυαλό της κλασικής Ελληνικής αρχαιότητας, ο μεγα
λύτερος νους του κόσμου». Και ο Ντε Γκωλ έλεγε ότι: «Πίσω από
την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου 11ταν ο δάκτυλος του Αρι
στοτέλη».
Ο Κ. Γεωργούλης έγραψε ότι: «Ο Αριστοτέλης .ήταν μία εκ των
μεγαλυτέρων διανοιόΝ της ανθρωπότητας, που ο πολιτισμένος κό
σμος τιμούσε και θαύμαζε. Δικαίως κατατάσσεται και μεταξύ των
σπουδαιότερων, από ηθική και πολιτιστική άποψη, φρονηματιστών
ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ερεύνησε βαθιά νέα προβλήματα και
υπέδειξε λύσεις που μέχρι σήμερα παραμένουν σεβαστές και αξιο
πρόσεκτες». Ο Χ. Θεοδωρίδης έγραφε: «Το 'είδος'του Αριστοτέλη
είναι η Πλατωνική 'Ιδέα', με τη διαφορά ότι τη φαντάζεται μέσα στα
πράγματα σαν μια εσωτερική ορμ11, κάτι που ενυπάρχει στα πράγμα
τα ενώ η Πλατωνική 'Ιδέα' είναι υπερβατική.» Ο Κ. Τσάτσος χαρα
κτήρισε τον Αριστοτέλη ως «Πανίσχυρο νομοθέτη του Πνεύματος
που όρισε και επέβαλε τίς μορφές της σκέψης του σε απειράριθμους
στοχαστές και, διαμέσου αυτό)ν, σε ολόκληρη την πολιτισμένη αν
θρωπότητα». Τέλος, ο Π.Π.Παναγιόηου έγραφε: «Ο Σταγειρίτης εί
ναι ο επιστημονικότερος νους της Κλασικής Ελληνικής Αρχαιότητας,
Κολοσσός της Σκέψης».
(Πηγή: «Αριστοτέλης ο Σταγr:ιρίτης», Λ. Κονiίιτζή)
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«Συχνά πιστεύω, Αλέξανδρε, πως η φιλοσοφία είναι στ' αλήθεια
θεϊκή και υπερφυής δραστηριότητα. Και τούτο στις περιπτώσεις κυ
ρίως οπότε μόνη αυτή υψώνεται προς τη θέα του παντός και μελετά
να ανακαλύψει την αλήθεια που κρύβεται σε αυτό. Οι άλλες επιστή
μες τότε μένουν μακριά της, λόγω του ύψους και της έκτασης της
αναζήτησης. 1-/ ίδια όμως δεν φοβήθηκε τη μελέτη αυτή ούτε έκρινε
τον εαυτό της ανάξιο για την ωραιότερη γνώση, αλλά θεώρησε πως η
απόκτησή της είναι πράγμα κατ' εξοχήν συγγενικό και ταιριαστό της.
Δεν είναι βέβαια δυνατό να φθάσουμε εν σώματι στην υυράνια περιο
χή ούτε να εγκαταλείψουμε τη γη και να εξερευvιjσουμε το χώρο του
ουρανού, όπως προσπάθησαν κάποτε οι ανόητοι Αλωάδες. Για τούτο
η ψυχή, δια της φιλοσοφίας, υπό την καθοδήγη\,η του νου, διαπεραιώ
θηκε και ταξίδεψε, βρίσκοντας δρόμο διόλου κουραστικό. »
«Όσα είχαν μεταξύ τους μεγάλη απόσταση κατά τόπο, τα ένωσε
μέσα στη διάνοια, αναγνωρίζοντας, νομίζω, με ευκολία αυτά που
ήταν συγγενικά της. Με τον θεϊκό οφθαλμό της ψυχής συνέλαβε τα θε
ϊκά ζητήματα και τα διερμήνευσε για χάρη των ανθρώπων. Τούτο συ
νέβη γιατί θέλησε απλόχερα να μεταδώσει σε όλους, στο βαθμό που
είναι δυνατόν, τα σεβαστά της δόγματα. Έτσι, εκείνους οι οποίοι με
σοβαρότητα μας έδωσαν περιγραφές της φύσης κάποιου μέρους, του
σχεδίου μιας πόλης, του μεγέθους ενός ποταμού ή της ωραιότητας
ενός βουνού - ορισμένοι έχουν κάνει μέχρι σήμερα κάτι τέτοια - μι
λώντας άλλοι για την Όσσα, άλλοι για τη Νύσσα, άλλοι για το Κωρύ
κιο σπήλαιο κι άλλοι για οτιδήποτε ασήμαντο, θα μπορο15σε κάποιος
να τους λυπηθεί για τη μικρόνοιά τους που εκπλήσσονται με τυχαία
πράγματα και υπερηφανεύονται για ασήμαντες παρατηρήσεις. »
«Τους συμβαίνει τούτο επειδή δεν έχουν ατενίσει τα ευγενέστερα,
εwοώ τον κόσμο και τα σπουδαιότερα στοιχεία του κόσμου. Αν είχαν
αποκτήσει αληθι.νή γνώση των παραπάνω, ουδέποτε θα θαύμαζαν τί
ποτε άλλο, αλλά όλα τα υπόλοιπα θα τους φάίνονταν ασήμαντα και
χωρίς καμία αξία μπροστά στην υπεροχή τούτων. Ας μιλήσουμε λοι
πόν κι εμείς και, όσο είναι εφικτό, ας θεολογήσουμε για όλα τούτα
ω
περιγράφοντας τη φύση, τη θέση και την κίνηση του καθενός. Νομι;
γνώση
τη
πως κι εσύ, ως κορυφαίος ηγεμόνας, πρέπει να αποκτήσεις
προ
των σπουδαιότερων πραγμάτων. 1-/ φιλοσοφία δεν έχει ταπεινές
χα
υπέρο
τέτοια
με
ς
θέσεις αλλά χαιρετίζει τους σπουδαίους άνδρε
δώρα. »
(Αριστοτέλης - Περί Κόσμου, 391αβ)
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Ο ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΩΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ
Κρυοταλλία /ωαννίδου
(Ομιλία στο Εσωθέατρο, Νοέμβριος 2004)

Αναλογίες στον Πλατωνικό
και τον Ουπανισαδικό στοχασμό
Η Ινδική σκέψη, καθ' όλη τη διάρκεια της μακράς ιστορίας της,
χαρακτηρίζεται από την πεποίθηση ότι πίσω από τη συνεχ11 ροή των
φαινομένων υπάρχει κάτι, το άφθαρτο και το Απόλυτο, που για τη
γν<iJση του και την πραγμάτωσή του, η Ινδική εσωτερικ11 παράδοση
αφιέρωσε την αποκλειστική της φροντίδα. Αυτό το κάτι που οι Ινδοί
αποκαλούν Μπράχμαν, Υπέρτατο Πνεύμα, μόνη Πραγματικότητα,
Αγέννητο, Αι<i)νιο, Αυθύπαρκτο, Απεριόριστο, Απροσδιόριστο και
Ακατανόητο, βρίσκεται έξω από τις κατηγορίες της νόησης και δεν
υπόκειται σε κανένα προσδιορισμό. Τόσο οι Βέδες όσο και οι Ου
πανισάντς ασχολούνται με τη σπουδή του Μπράχμαν. Όλοι οι Ινδοί
πνευματικοί διδάσκαλοι είναι ένθερμοι σπουδαστές και απόστολοι
των Ουπανισάντς. Γράφτηκαν στη σανσκριτική γλώσσα και η μετά
φρασή τους καθώς και η μετάδοση των νοημάτων τους είναι δύσκο
λη, ιδιαίτερα για το Δυτικό κόσμο.
Ο Σρι Αουρομπίντο υποστηρίζει ότι η πανεπιστημιακή μόρφωση
δεν αρκεί, γι' αυτό και μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα και αλλοι<ir
σεις, κριτικάροντας τον ψ.θηγητή Max Muller που προσπάθησε να
κάνει μετάφραση των «ιερ<i)V άγιων βιβλίων της Ανατολής», που με
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τη μελέτη τους - όπως λέει ο Αουρομπίντο - «ο άνθρωπος ξεπερνάει
το επίπεδο σκέψης του εμπειρικού κόσμου και ανεβαίνει στη γνώση
του Απόλυτου, του Αιώνιου και του Ατελεύτητου». Οι Ουπανισάντς
ενέπνευσαν κάθε θρησκεία και φιλοσοφικό σύστημα του κόσμου.
Αυτό συνέβη ιδιαίτερα με την Ελληνικ11 φιλοσοφία καθώς ανάμεσά
τους υπάρχουν εντυπωσιακές ομοιότητες, οι οποίες δεν μπορεί να εί
ναι τυχαίες. Πρέπει να υπάρχει κάποια σχέση των Ουπανισάντς με
τους, Ιωνες σοφούς, τον Ηράκλειτο, τον Πυθαγόρα, τον Μεγασθένη,
τον Ηρόδοτο και τον Πλάτωνα. Φαίνεται ότι οι προαναφερθέντες
φιλόσοφοι καθώς και άλλοι Έλληνες και Ρωμαίοι, είχαν μυηθεί
στην Ινδική φιλοσοφία, τη Σοφία των Βεδών και των Ουπανισάντς.
Ιδιαίτερες ομοιότητες υπάρχουν στα βιβλία του Πλάτωνα: Τίμαι
ος, Πολιτεία, Φαίδρος, Φαίδων, Θεαίτητος, Παρμενίδης κλπ. Τόσο
στον Πλάτωνα όσο και στις Ουπανισάντς, απορρίπτεται η εμπειρία
των αισθήσεων - που οδηγεί στο φαινομενικό κόσμο, στον κόσμο
των σκιών όπως περιγράφεται στην Πολιτεία, στο μύθο της σπηλιάς
- σύμφωνα με τον οποίο ο άνθρωπος αποκτά μόνο μια εντύπωση (τη
δόξα) ενώ ο άλλος δρόμος, αυτός της νόησης, οδηγεί στη Γνώση (την
Επιστήμη).
Όπως στα Πλατωνικά κείμενα έχουμε δυο είδη γνώσης, την κα
τώτερη της εμπειρίας που οδηγεί στη δόκηση και την ανώτερη της
ανάτασης του νου που οδηγεί στη «Γνώση», έτσι και στις Ουπανισά
ντς έχουμε την κατώτερη προς τον φαινομενικό κόσμο, ή paravidya,
και την ανώτερη προς το Μπράχμαν, ή aparavidya. Ο Πλάτωνας,
όπως και οι Ουπανισάντς, στρέφει τη σκέψη και την αναζήτηση από
τον κόσμο της εμπειρίας προς ένα άλλο κόσμο νοητό, «εκεί που η
ψυχή θα αναπολήσει και θα θυμηθεί τις άφθαρτες και αιώνιες Ιδέ
ες».
Πριν ο άνθρωπος γίνει γνώστης αυτής της πραγματικότητας, τόσο
στον Πλάτωνα όσο και στις Ουπανισάντς, είναι σαν να κοιμάται!
Στο έργο «Μένων», ο Πλάτων χαρακτηρίζει τον άνθρωπο εκείνο
σαν «υπνοβάτη που κυνηγάει φαντάσματα» ενώ στην Κάτχα Ουπα
νισάντ, ο Γιάμα φωνάζει στον μαθητή τ<;>υ: «Ξύπνα και λάβε φωτι
σμό». Το φως σαν σύμβολο και σαν εικ?να για να υποδηλώσει το
θείο, το βρίσκουμε τόσο στα Πλατωνικά κείμενα όσο και στις Ουπα-
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νισάντς. Στην Πολιτεία, ο 11λιος, το φως του κόσμου της εμπειρίας,
παρομοιάζεται με το «Αγαθό» 11 το «Θείον» του κόσμου των Ιδεών.
Οι Ουπανισάντς χρησιμοποιούν κατά παρόμοιο τρόπο ·το φως ως
σύμβολο όταν αναφέρονται στο Απόλυτο ΟΝ, το Μπράχμαν. Στην
Τσαντόγια Ουπανισάντ διαβάζουμε:
«Το Μπράχμαν είναι ο 11λιος του σύμπαντος». «Ο ορατός 11λιος
είναι η (φαινομενικ11) μορφ11 του Μπράχμαν»
Και στη Σβετασβάταρα Ουπανισάντ:
«Όπως ο ήλιος με τη λάμψη του φωτίζει όλο το χώρο προς τα
επάνω, προς τα κάτω και πέρα, έτσι κι ένας λατρευτός θεός, ο θεμα
τοφύλακας όλης της καλοσύνης και της μεγαλοσύνης, διαφεντεύει
οτιδήποτε είναι Αιτία».
Αυτό το φως, στον Πλατωνικό λόγο γίνεται ένας προβολέας για
να φωτιστεί ο εσωτερικός «Εαυτός» και να γίνει γνωστός πέρα από
το στενό «Εγώ» (γνώθι σαυτόν). Αυτός ο «Εαυτός» πέρα από το στε
νό εγώ, είναι καθρέφτισμα και αφετηρία της κοινωνίας με τις Ιδέες
και με την υπέρτατη Ιδέα, το «Αγαθό», με το οποίο συγγενεύει και
προς το οποίο ο Φωτισμένος έλκεται από τη «θύμηση» και από τον
«έρωτα» (Μένων, Αλκιβιάδης, Συμπόσιο). Στις . Ουπανισάντς κυ
ριαρχεί η ίδια αναζήτηση. Για να γνωρίσει ο άνθρωπος την υπέρτατη
αλήθεια, πρέπει να νιιi)σει και να βιώσει το Μπράχμαν - δηλαδή «το
φως που φωτίζει όλα τα όντα», την πρώτη ουσία που βρίσκεται πέρα
από τη νόηση - και να ζήσει την ενότητα με το Άτμαν.
Απόρριψη της εμπειρικής γνιΔσης και στροφή προς τη νόηση βρί
σκουμε με απαράλλαχτες σχεδόν εικόνες, στην Πολιτεία. Για τον
Πλάτωνα, ο κόσμος της εμπειρίας είναι η «σκιά της πραγματικότη
τας». Στο μύθο της Σπηλιάς, οι άνθρωποι βρίσκονται αλυσοδεμένοι
με την πλάτη προς το φως και γνωρίζουν μόνο τις σκιές που προβάλ
λονται σαν φαντάσματα στον τοίχο μπροστά τους. Εκείνος, όμως,
που θα λυθεί και θα κοιτάξιι προς το αληθινό φως, «θα μείνει θα
μπωμένος από τη μεγάλη του λάμψη».
Η Σβετασβάταρα Ουπανισάντ μιλάει για τη maya, «την πνευματι
κή τυφλότητα εκείνου που δεν έχει αληθινή γνιi>ση ή vidya» (από
σπασμα από το «Πλάτων και Ουπανισάντ», Β. Βιτσαξής). Η Σβετα
σβάταρα Ουπανισάντ μάς μιλάει για τη maya, «την ψευδαίσθηση»
του εμπειρικού κόσμου. Στην Κάτχα Ουπανισάντ, γίνεται λόγος για
το σκοτάδι στο οποίο βυθίζει τον άνθρωπο η avidya (πνευματική τυ-
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φλότητα ή αγνωσία) και μέσα στο οποίο προβάλλει σαν φάντασμα ο
κόσμος της maya.
«Όπως βλέπει κανείς πως ένα όνειρο και μια μαγεία δεν είναι
αληθινά, ή ακόμα μια πόλη στον ουρανό, έτσι βλέπει ολόκληρο το
Σύμπαν, όχι αληθινό, από τις Ουπανισάντς ο Σοφός».
(Μαντούκια Ουπανισάντ)
είναι ψευδαίσθηση,
Φύση
η
πως
«Θα πρέπει κανείς να γνωρίζει
maya»
(Σβετασβάταρα Ουπανισάντ)
Οι περισσότεροι από εμάς δυσκολεύονται πολύ στο να διατηρούν
κάθε στιγμή τη συνείδηση των περιορισμών και της σχετικότητας του
κόσμου της εμπειρίας. Τα μοντέλα της πραγματικότητας που φτιάχνουμε με τη σκέψη μας - γιατί αυτ11 είναι η ευκολότερη διαδικασία
- μας οδηγούν στο να τα θεωρούμε σαν τα μόνα στοιχεία της πραγ
ματικότητας και έτσι, επαναπαυόμαστε στην αληθοφάνειά τους.
Ένας από τους βασικούς στόχους των Ουπανισάντς είναι ακριβώς η
απαλλαγή από την παραπάνω σύγχυση και πλάνη. Στην Κάτχα Ου
πανισάντ διαβάζουμε:
«Όποιος ακούσει αυτό που δεν ακούγεται, όποιος πιάσει αυτό
που δεν πιάνεται, όποιος δει αυτό που δεν βλέπεται, όποιος γευτεί
και μυρίσει αυτό που δεν έχει γεύση και ς>σμή, αυτό που δεν έχει αρ
χή και τέλος, αυτό που είναι το μεγαλύτtρο και το μικρότερο συνά. μα, αmός θα ελευθερωθεί από τα δεσμά του θανάτου»
Η περιγραφή του Θείου και του Απόλυτου (ή της θείας Σοφίας
και Επιστήμης) με το λόγο ή, καλύτερα, με τα γλωσσικά σύμβολα,
αναγνωρίζεται σαν κάτι αδύνατο από τον Πλάτωνα, στον Τίμαιο και
στην Έβδομη Επιστολή στον Δίωνα. Στον Τίμαιο λέγει:
«Είναι δύσκολο να βρει κανείς τον Δημιουργό και Πατέρα του
σύμπαντος, και όταν ακόμη τον βρει, είναι αδύνατο να μιλήσει γι'
Αυτόν. »
Σαν τρόπο έκφρασης του υπερβατικού, τόσο ο Πλάτων όσο ιtαι
οι Ουπανισάντς καταφεύγουν στην αποφατική μέθοδο. "Στην προ
σπάθειά μας να κάνουμε μια σύγκριση, επιλέξαμε δύο παρόμοια
κείμενα. Στον Παρμενίδη, ο Πλάτων υποστηρίζει:
«Ούτε οποιοσδήποτε λόγος ούτε οποιοδήποτε όνομα ανήκει στο
Εν. Γιατί δεν είναι ούτε το όλον ούτε τα μέρη του. Δεν είναι ούτε ευ-
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θύ ούτε κυκλικό. Δεν είναι ούτε μέσα σε άλλο πράγμα ούτε στον
εαυτό του. Δεν είναι οι3τε σε κίνηση ούτε σε ακινησία. Δεν είναι ού
τε όμοιο ούτε διαφορετικό. Δεν είναι ούτε ίσιο ούτε άνισο με κάτι
άλλο. Δεν είναι ούτε στο παρελθόν ούτε στο παρόν ούτε στο μέλ
λον. »
Αυτή η άρνηση (σε κάτι) δεν σημαίνει κατ' ανάγκη την ανυπαρ
ξία. Το ότι κάτι δεν είναι ούτε έτσι ούτε αλλιώς, ούτε αυτό ούτε εκεί
νο, δεν σημαίνει πως αυτό το κάτι δεν υπάρχει αλλά πως είναι κάτι
άλλο ασύλληπτο, άπιαστο και ακατανόητο από τις αισθ11σεις. Αυτή
την αποφασιστικότητα σε αναφορά προς το Άφθαρτο, το Απόλυτο,
το Μπράχμαν, τη βρίσκουμε και στις Ουπανισάντς διατυπωμένη με
τη σανσκριτική ρήση neti-neti, που σημαίνει ούτε-ούτε. Στη Μπρχα
νταρανυάκα Ουπανισάντ διαβάζουμε:
«Το άφθαρτο δεν είναι ούτε τραχύ ούτε λεπτό, ούτε κοντό ούτε
μακρύ, ούτε λαμπερό (σαν τη φωτιά) ούτε ρευστό (σαν το νερό). Δί
χως σκιά, δίχως σκοτάδι, δίχως αέρα, δίχως χώρο, δίχως αντίσταση
στην αφή, δίχως μυρωδιά, δίχως γεύση, δίχως μάτι, δίχως αυτί, δίχως
φωνή, δίχως άνεμο, δίχως ενέργεια, δίχως πνοή, δίχως στόμα, δίχως
μέτρημα, δίχως εσωτερικό, δίχως εξωτερικό. »
Παρόλα αυτά οι άνθρωποι θέλουν να μιλούν γι' αυτ11 την υπέρτα
τη Αλήθεια και έτσι οι Ινδοί, με τη χαρακτηριστική τους ικανότητα
να τυλίγουν τα πάντα στο πέπλο του μύθου, εμφάνισαν το Μπράμ
χμαν σαν μια θεϊκή οντότητα. Με ιδιαίτερη θέσ11 στα ιερά κείμενα
και τα Ινδικά έπη, το τοποθετούν στη βαθύτερη ουσία όλων των θε
ών και θεαινών που λατρεύουν, παράλληλα όμως επισημαίνουν και
διευκρινίζουν πως όλοι οι θεοί και οι θεές δεν είναι παρά αντανά
κλασή Του. Στη Μπρχανταρανυάκα Ουπανισάντ διαβάζουμε:
«Ο κόσμος λέει: Πίστεψε σε αυτόν το Θεό, πίστεψε σε αυτή τη
Θεά και έχει δίκιο. Γιατί κάθε θεός και κάθε θεά είναι δημιουργία
του Μπράχμαν και το Μπράχμαν είναι όλοι οι θεοί. »
Η εκδήλωση του Μπράχμαν στο επίπεδο της ανθρ(J)Πινης ψυχής
ονομάζεται Άτμαν (ή στη θεοσοφική ορολογία, εσωτερικός εαυτός).
Ο μύθος του Ίντρα και του Βιροτσάνα που αναφέρεται στη Χαντό
γυα Ουπανισάντ, φωτίζει ωραία το γεγονός πως χρειάζεται κατάλ
ληλη και επίμονη αναζήτηση για να καταλάβει κανείς τη φύση του
εσωτερικού εαυτού, του Άτμαν. Ο εσωτερικός εαυτός, το Άτμαν, μας
λένε οι Ουπανισάντς, δεν πρέπει να συγχέεται με το σώμα - που εί-
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ναι μόνο η προσωρινή κατοικία του - ούτε με τις διάφορες βαθμίδες
της εμπειρίας. Όσο κανείς ταυτίζεται με το σώμα, τόσο ταλαντεύεται
ανάμεσα στην απόλαυση και τον πόνο. Όταν κανείς απαλλαγεί από
τη λανθασμένη αυτή ταύτιση, δεν νιώθει π�α ούτε απόλαυση ούτε πό
νο. Όταν αποκτηθεί η αληθινή γνώση, ο εdωτερικός εαυτός συνειδη
τοποιεί τη φύση του σαν μακαριότητα και αυτοσυνείδηση. Σε μια
Ουπανισάντ δfαβάζουμε:
«Ο σοφός, δηλαδ11 το πνεύμα, δεν γεννιέται ούτε πεθαίνει. Αυτός
δεν έχει έλθει από πουθενά. Αγέννητος, Αμετάβλητος, Αιώνιος, Αρ
χέτυπος δεν σκοτώνεται όταν το σώμα πεθαίνει.;>
Στις Ουπανισάντ, ο κατ' εξοχήν «γνώστης» είναι το Άτμαν, απα
ράλλακτα όπως και ο «Νους» στον Πλάτωνα, «που αν και κρυμμέ
νος, είναι παρών σαν θεόδοτη σπίθα που δένει με τόξο φωτεινό την
ψυχή με το αιώνιο». Είναι ακόμα αξιοπρόσεκτο για τον παραλληλι
σμό ότι στο μύθο της δημιουργίας, τον Τίμαιο, «ο Νους μέσα στον
άνθρωπο» έχει την αντιστοιχία του στο «Νου της Παγκόσμιας Ψυ
χής>>. Όσο για το φωτεινό τόξο που αναφέρει, στη Μουντάκα Ουπα
νισάντ διαβάζουμε ότι: «Το τόξο είναι η συλλαβή ΟΜ, το βέλος εί
ναι το Άτμαν, το Μπράχμαν είναι ο στόχος».
Στην Ταϊτρίγια Ουπανισάντ, ο εαυτός αποτελείται από πέντε
στρώσεις (koshas) που ακολουθούν η μία την άλλη, από έξω προς τα
μέσα και από την κατώτερη και πιο υλοβαρή, προς την ανώτερη και
πιο λεπτή. Οι διάφορες αυτές στρώσεις ή θήκες που κλείνουν σαν
μέσα σε κλουβί, όχι μόνο τον εσωτερικό εαυτό αλλά και γενικότερα
το πολύμορφο κρυμμένο Μπράχμαν, πρέπει να αφαιρεθσύν μία-μία
έτσι που να γυμνωθεί και η τελευταία εσωτερική στρώση, «σαν το
ρύζι από τις αλλεπάλληλες φλούδες του». Στην Πολιτεία, ο Πλάτων
'
λέει:·
«Η ψυχή μοιάζει με τον Γλαύκο, το θεό εκείνο της θάλασσας που
έχει κολλημένες επάνω του αχιβάδες, φύκια και πέτρες, έτσι που να
δυσκολεύεται κανείς να την αναγνωρίσει.»
Η Πλατωνική αντίληψη για την ψυχή, μαζί με τη διδαχή πως σκο
πός της φιλοσοφίας και της πραγματικής γνώσης, είναι io καθάρι
σμα από τις χαμηλότερες στρώσεις της, τα συμβολικά χαλίκια και
αχιβάδες, η απαλλαγή της δηλαδή από τις υλικές επιθυμίες «έτσι που
να μπορέσει να πετάξει ελεύθερη στον κόσμο του αληθινού». Οι τό-
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σες ομοιότητες με τις Ουπανισάντς, που μέχρι τώρα αναφέραμε, μας
κάνουν να σκεφτούμε τον Ευσέβιο που το 315π.Χ. μιλάει για μια
«παράδοση» που την αποδίδει στον Αριστοξένη, τον πολύ γνωστό
συγγραφέα «περί Αρμονικών» και μαθητή του Αριστοτέλη, σύμφω
να με την οποία Ινδοί Σοφοί πράγματι επισκέφθηκαν τ,�ν Αθήνα και
μίλησαν με τον Σωκράτη. Αναφορά σε επίσκεψη Ινδών Σοφών στην
Αθήνα περιέχεται ακόμη και σε απόσπασμα από τον Αριστοτέλη,
που διασώθηκε από τον Διογένη το Λαέρτιο.
Η εποχή εκείνη δεν έκανε διάκριση ανάμεσα στην Ανατολή και
τη Δύση. Ο κόσμος ψαν ένας και 11ταν καλό σημάδι για το μέλλον
του ανθρώπου ότι, τόσο νωρίς στην ιστορία, συναντήθηκαν η Ελληνι
κή και η Ινδική πνευματικότητα και άφησαν μια τόσο ευνοϊκή επί
δραση η μία στην άλλη. Ο κόσμος σ11μερα, όπως και χθες, έχει ανά
γκη από τη σύνθεση των δύο. Ο Αγαθός και ο Σοφός, δεν διακρί
νουν άνθρωπο από άνθρωπο, λαό από λαό. Είναι πολίτες του κό
σμου και αποτελούν παράδειγμα ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗ
ΤΑΣ.
Η αναζήτηση των Σοφών της Ελεατικής Σχολής (Ξενοφάνη,
Παρμενίδη, Ζ11νωνα) για μια πραγματικότητα που βρίσκεται πίσω
από τα υλικά φαινόμενα, μοιάζει πολύ με την αναζψηση των οραμα
τιστών των Ουπανισάντς για «εκείνο που όταν γίνει γνωστό, γίνο
νται όλα γνωστά». Μπορεί κανείς, έτσι στην τύχη αν διαλέξει όμοιες
ρήσεις ειπωμένες από σοφούς σε όλες τις χώρες και σε διάφορες
εποχές, να δείξει πως όλοι τους αν11κουν στην ίδια πνευματική οικο
γένεια.
Ο ερμηνευτής των Ουπανισάντς δίδασκε: «Συνειδητοποιώντας
τον Εαυτό» (atmaman viddhi) και ο Σωκράτης έλεγε: «Γν(iJθι σαυ
τόν». Ο Ισοκράτης παρατηρεί πως «ο τίτλος του Έλληνα ανήκει μάλ
λον σ' αυτούς που μοιράζονται τον πολιτισμό μας, παρά σε εκείνους
που έχουν αίμα όμοιο με εμάς. » . Και ο Σουάμι Βιβεκανάντα συμπλη
ρuΊνει: «Οι Έλληνες μπορεί να είναι ξένοι, αλλά εκείνοι ανάμεσά
τους που έχουν ριζωμένη μέσμ τους τη Σοφία είναι άξιοι σεβασμού.
Όταν πρόκειται για τη Σοφία και το Θείον, δεν υπάρχει διάκριση
ανάμεσα σε ομοεθνείς και αλλοεθνείς.»
0
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ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΑΥΡΗΛΙΟΥ
_ • Να έχεις το βλέμμα στραμμένο μέσα σου. Να μη σου διαφεύ
γει μήτε η ουσία μήτε η αξία κανενός πράγματος.
_ • Αν σου είναι δύσκολο να φέρεις σε πέρας κάποιο πράγμα,
μην πεις ότι το πράγμα αυτό είναι ακατόρθωτο για έναν άνθρωπο.
Αντιθέτως, οτιδήποτε είναι εν γένει δυνατό στον άνθρωπο και ανή
κει στη σφαίρα του, να το θεωρείς εφικτό και για σένα.
_ • Είναι χαρά του ανθρώπου να κάνiι ό,τι είναι ίδιον στον άν
θρωπο. Και ίδιον στον άνθρωπο είναι να δείχνει καλοσύνη στους άλ
λους, περιφρόνηση για τα σκιρτήματα των αισθήσεων, να διακρίνει
τις εύλογες σκέψεις από τις απατηλές, να παρατηρεί προσεκτικά τη
φύση του σύμπαντος και ό,τι συντελείται σε αυτό.
_ • Δεν έχεις τη δυνατότητα να μελετάς βιβλία. Έχεις όμως τη
δυνατότητα να συγκρατείς την αλαζονεία. Έχεις τη δυνατότητα να
νικάς τις ηδονές και τους πόνους, τη δυνατότητα να στέκεσαι πιο ψη
λά από την κενοδοξία, να μην οργίζεσαι με τους αναίσθητους και
τους αχάριστους, τη δυνατότητα ακόμα και να φροντίζεις γι' αυτούς.
• Αν μπορεί κανείς να με αντικρούσει και να με πείσει ότι μια
.
γνώμη ή μια πράξη μου δεν είναι σωστή, θα το δεχτώ μετά χαράς
ζη
δεν
τώρα
Γιατί αναζητώ την αλήθεια από την οποία κανένας έως
στην
μιώθηκε ενώ, απεναντίας, βγαίνει ζημιωμένος όποιος επιμένει
πλάνη του και στην άγνοιά του.
, ξεκά
_ • Θα γίνεις άραγε ποτέ ψυχή μου καλή, ειλικρινής, απλή
νιώ
Θα
του;
μέσα
ει
θαρη, πιο ευδιάκριτη από το σώμα που σε κρύβ
νθείς
αισθα
σεις άραγε ποτέ αγάπη και τρυφερή στοργή για κάτι; Θα
επιθυμείς
μην
να
εις
άραγε ποτέ πληρότητα κι αυτάρκεια, θα φθάσ
για την ικανο
παράφορα και να μην ποθείς τίποτα έμψυχο ή άψυχο,
ν περισσότεποίησης μιας απόλαυσης; Ούτε χρόνο για να διαρκέσου
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ρο οι απολαύσεις σου, ούτε μέρη και τόπους 11 κλίματα κατάλληλα ή
ανθρώπους που να σου ταιριάζουν; Δεν θα μείνεις ικανοποιημένη
με την τωριν11 κατάστασ11 σου κι ευχαριστημένη με όσα έχεις τώρα;
Θα φθάσεις άραγε ποτέ να συνυπάρχεις με τους άλλους σε αυτό τον
τόπο, που είναι κοινός για τους θεούς και τους ανθριύπους, χωρίς ού
τε εσύ να κατακρίνεις τους άλλους ούτε εκείνοι να σε κατηγορούν;
• Τι παράξενο αυτό που συμβαίνει με τους ανθρώπους! Για τους
υ
σ γκερινούς τους και γι' αυτούς που ζουν δίπλα τους, δεν θέλουν να
πουν ούτε έναν επαινετικό λόγο. Οι ίδιοι όμως δίνουν μεγάλη σημα
σία στο τι θα πουν γι' αυτούς οι μεταγενέστεροι, τους οποίους ούτε
έχουν δει ποτέ ούτε πρόκειται να τους δουν. Είναι περίπου σαν να
λυπάσαι που και οι προγενέστερο( σου δεν μιλούσαν επαινετικά για
σένα.
_ • Πρόσεξε μην παραγίνεις αυτοκράτορας, μη σε ποτίσει αυτό
το πνεύμα. Γιατί αυτό μπορεί να συμβεί. Κράτησε τον εαυτό σου
απλό, καλό, ακέραιο, αξιοπρεπ11, ανεπιτιiδευτο με αγάπη για τη δι
καιοσύνη, με σεβασμό απέναντι στους θεούς, με αγαθιi διάθεση
απέναντι στους άλλους, με στοργιi για τους δικούς σου, αμετακίνη
τος στην εκτέλεση του καθήκοντος. Πάλεψε για να μείνεις πάντα
όπως θέλησε νη σε φτιάξει η φιλοσοφία. Να φοβάσαι τους θεούς, να
προστατεύεις τους ανθρό)πους. Η ζωή είναι σύντομη. Ένας είναι ο
καρπός της επίγειας ζω11ς: Μια αίσθηση ιερότητας και έργα αγάπης.
(Πηγ11: Τα «Εις Εαυτόν». Επιλογή Θεόδωρου Κατσιφή)
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ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Dανίd Trίce

(Συνταξιούχου μηχανικού δορυφ6ρων και μέλους της Θεοσο,
φικής Εταιρείας-Αριζόνα, ΗΠΑ)

Σε ολόκληρη τη ζω11 μας, η ψυχή τείνει με ακατανίκητη ορμή
προς την ανάληψη ευθυνών και την υπακοή στους ηθικούς νόμους,
θείους και ανθρώπινους. Επί πολλά έτη και, προφανώς πολλές εν
σαρκώσεις, αντιλαμβανόμαστε τους ηθικούς νόμους πολύ αμυδρά,
έως ότου έλθει η ώρα να αρχίσουμε να στρεφόμαστε προς την ψυχή.
Όταν καταλάβουμε ότι η ψυχή είναι η καθοδηγητική δύναμη της ζω
ής μας, τότε αρχίζει να αναδύεται το αίσθημα 1του σωστού και του
λάθους. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη του εαυτού μας, αρχίζουμε να
δημιουργούμε στο νου μας την έννοια του ηθικού, του μη εγωιστικού
και του αληθινού. Το αίσθημα της υπευθυνότητας είναι η πρώτη έν
δειξη της παρουσίας της ψυχής. Όταν είμαστε νέοι, το αίσθημα αυτό
εκδηλώνεται στο εξωτερικό περιβάλλον μας μέσω της οικογένειας,
της μόρφωσης, της επαγγελματικ1iς δραστηριότητας και τους φίλους,
δηλαδ1i όλα όσα αποτελούν τον κύκλο της εγρήγορσής μας. Από την
ηλικία των επτά ετών και έπειτα, καθώς μεγαλώνουμε, η ψυχή δέχε
ται εντυπώσεις.
Μέσα από το φακό των ψυχικών οφθp.λμών βλέπουμε τ:η ζωή μας
να αντιβαίνει την ηθική της ψυχ1iς μας. Ο Πυθαγόρας είχε αντιλη
φθεί αυτό το γεγονός και γι' αυτό ζητούσε από τους μαθητές του να
εξετάζουν τις καθημερινές πράξεις τους στο τέλος της ημέρας: Τι
έπραξα σήμερα; Τι καλύτερο θα μπορούσα να είχα πράξει; Στη συ
νέχεια, αν είχαν διαπράξει κάποιο σφάλμα, έπρεπε να συλλογίζο
νται το αντίθετο από εκείνο. Η διαδικασία αυτή προκαλεί ένταση. Η
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ένταση προκαλεί τριβή και η τριβ11 παράγει το πυρ που κατακαίγει
τα εσωτερικά σκοuπίδι.α. Πάντοτε μας δίδεται μια δεύτερη ευκαιρία
να επανορθώσουμε ένα σφάλμα μεταβάλλοντας τον εαuτο μας και
την ηθική μας, έτσι ώστε να συγχρονιστούμε τελικά με την ψυχ11. Ας
θυμόμαστε ότι αυτό απαιτεί πολύχρονη εργασία, πολλές ζωές και
υπομονή.
«Για τούτο σας λέγω, κάθε αμαρτία καί βλασφημία θα συγχωρε
θεί στους ανθρώπους. Η βλασφημία όμως κατά του Πνεύματος, δεν
θα συγχωρεθεί στους ανθρώπους»
(Κατά Ματθαίον, 12:31)
Πολλοί μεγάλοι άνδρες και γυναίκες ήλθαν και μας έδωσαν κα
νόνες και παραδείγματα ορθού βίου, ηθικής και υπευθυνότητας.
Ανέλαβαν μεγάλες ευθύνες και πρόσφεραν μεγάλες θυσίες, μερικές
φορές μέχρι θανάτου, προκειμένου να μεταφέρουν το θείο μ11νυμα
από τα ύψιστα πεδία. Ο Γκαουτάμα Βούδα μάς έδωσε τις τέσσερις
Ευγενείς Αλήθειες και το Οκταπλό Μονοπάτι: Μην ταυτίζεστε με τα
υλικά πράγματα ή τις επιθυμίες. Αναπτύξτε σωστή αίσθηση αξιών.
Μη θεωρείτε ότι τα υλικά αποκη1ματα, ή ακόμη και η υλική υπόστα
σή σας, έχουν μείζονα σπουδαιότητα. Ακολουθεί η διδασκαλία για
το ευγενές Οκταπλό Μονοπάτι, που αρχίζει με τις αληθινές αξίες
και ολοκληρώνεται με την αληθινή ευτυχία.
Ο Μωυσής έφερε τις Δέκα Εντολές. Παρά την ομιχλιδδη ιστορία
τους, οι Δέκα Εντολές παρέχουν ένα βασικό πλαίσιο ηθικής που
ακόμη διατηρεί την ισχύ του. Αργότερα, ο Αριστοτέλης έγραψε περί
ηθικής στο έργο του «Ηθικά Νικομάχεια» (από το όνομα του γιου
του Νικόμαχου), αντλιδντας από τον Πλάτωνα που δίδασκε πως όλα
· όσα κάνει κάποιος είναι, τελικά, για το καλό. Ο Διδάσκαλος Ιησούς,
μας παρέδωσε την Κυριακή Προσευχή:
«Πάτερ, ο εν τοις Οuρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η
βασιλείου Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν Ουρανό) και επί της
γης .....»
'
Η προσευχή, η ανιδιοτελής προσευχή πάντοτε φέρνει αποτέλε
σμα. Ας θυμόμαστε ότι εξελισσόμαστε ως όντα και απαιτείται χρό
νος για να αποβούμε ένα με την ηθική. Οι περισσότεροι από εμάς
αποτελούν μείγμα καλού και κακού, και γι' αυτό θα πρέπει να συγ
χωρούμε τον εαυτό μας για τα σφάλματά του και να συνεχίζουμε τον
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αγώνα μας για την τελειοποίηση της ηθικής που ήδη υπάρχει μέσα
μας (Ναι, 1iδη υπάρχει). Η συνείδησή μας πάντα μας ενημερώνει
όταν δεν πρέπει να πράξουμε κάτι. Αυτή, αγαπητοί αδελφοί και
αδελφές είναι η ψυχ1i, σιωπηλή αλλά ακλόνητη. Τα μεγάλη έθνη που
άνθισαν και κατόπιν χάθηκαν, όλα διέθεταν ένα βασικό σύστημα
ηθικής που είχαν εγκαθιδρύσει οι πρώτοι καθοδηγητές τους. Ο θρύ
λος του Βασιλιά Αρθούρου και του Κάμελοτ αποτελεί ένα πολύ κα
λό παράδειγμα υψηλών επιδιώξεων, για ένα νέο κόσμο θεμελιωμένο
στην ηθική και την υπευθυνότητα.
Έχουμε ευθύνη απέναντι στους Διδασκάλους που υπηρετούμε,
και μπορούμε να τιμήσουμε αυτή την ευθύνη αποφεύγοντας σκέψεις
αλλά και τόπους που απέχουν πολύ από κάθε κοινό αίσθημα ηθικής
και υπεύθυνης συμπεριφοράς. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύ
γουμε αμφότερα διότι, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στις προει
δοποιήσεις του:
«Δεν διεξάγοψ.ε πάλη με σάρκα και αίμα αλλά με τις αρχές, τις
εξουσίες, τους κοσμοκράτορες του σκοτεινού τούτου κόσμου, με τα
πονηρά πνεύματα στους ουρανσύς»
(Προς Εφέσιους, 6:12)
Η λέξη «ουρανοί» δεν αναφέρεται, φυσικά, στον ορατό ουρανό.
Το μονοπάτι είναι δύσκολο και γεμάτο παγίδες ενώ ο εγωισμός
παρακινεί τον άνθρωπο σε σφάλματα. Πάντοτε θα πρέπει να ελέγ
χουμε τα κίνητρά μας διότι πρέπει να είναι αγνά. Μπορούμε να ερω
τούμε τον εαυτό μας κάθε φορά: Αυτό που κάνω υπηρετεί την ψυχή
και την ανθρωπότητα; Επιτρέπει στη Χριστική αρχή να εισέλθει στη
ζωή μου και κατόπιν να ακτινοβολήσει στο περιβάλλον μου; Υπάρ
χουν περισσότερες από μία αλήθειες που θα πρέπει να μεταδοθούν;
Ο χειρότερος εχθρός του Διδασκάλου δεν προέρχεται από τις δυνά
μεις του σκότους αλλά από το οικείο περιβάλλον. Τα αθώα σφάλμα
τά μας, τα προβλήματα της προσωπικότητας, οι κατώτερες επιθυμίες
μας (που θα έπρεπε να είχαν ήδη κυριαρχηθεί) και το αίσθημα της
χωριστικότητας, όλα αυτά επηρεάζουν τη συλλογική αύρα της αν
θρωπότητας. Όταν κάποιος πέφτει (ηθικά), δημιουργείται μια
«οπή», ένα κενό το οποίο εκμεταλλε-ύονται εκείνοι που επιθυμούν
να συμβεί μια πτώση, και τότε το κακό εισβάλλει. Η ηθική και η
υπευθυνότητα όμως, αποτρέπουν την πτώση.
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Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε άφοβοι. Όταν δεν υπάρχει
αφοβία, επέρχεται παράνοια και παραλυσία. Η �φοβία είναι ο στα
θερός βράχος που όλοι θα έπρεπε να αναζητούμε. Στη «Φωνή της
Σιγής», η Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ δίνει μια από τις πιο περιεκτικές
περιγραφές της ατραπού και των ηθικιόν προϋποθέσεών της:
«Δεν υπάρχει παρά ένας δρόμος που οδηγεί στην ατραπό, και
στο τέρμα του μόνο μπορεί να ακούσει κανείς τη Φων11 της Σιγ11ς. Η
σκάλα από όπου ανεβαίνει ο μαθητής, είναι φτιαγμένη από σκαλο
πάτια οδύνης και δοκιμ ασίας, που η φων11 της αρετής και μόνο μπο
ρεί να κάνει να σιγήσουν οι φωνές τους. Δυστυχία σου λοιπόν, ω μα
θηηi, αν υπάρχει έστω και ένα ελάττωμά σου που να μην το έχεις πί
σω σου αφημένο. Γιατί τότε η σκάλα θα υποχωρήσει και θα σε ανα
ποδογυρίσει. Το πόδι της στηρίζεται μέσα στη βαθιά λάσπη των
αμαρτιών και των λαθών σου, και πριν θελήσεις να περάσεις τη βα
θιά αυτή άβυσσο της ύλης, θα πρέπει τα πόδια σου να έχεις πλύνει
μέσα στα νερά της απάρνησης.»
«Πρόσεχε, μη βάλεις πόδι λερωμένο ακόμη επάνω στο πρώτο
σκαλοπάτι. Δυστυχία σε αυτόν που θα τολμήσει να μολύνει έστω και
ένα σκαλοπάτι, με τα πόδια λερωμένα από τη λάσπη. Ο βούρκος, ο
ακάθαρτος και -ιλιστερός, θα ξεραθεί και το πόδι του στον τόπο θα
καρφ<Δσει. Σαν το πουλί μέσα στην ξόβεργα του δολερού κυνηγού
πιασμένα, θα εμποδιστεί να ανέβει πιο ψηλά. Οι κακίες του θα πά
ρουν ευθύς μορφή και θα τον τραβήξουν προς τα κάτω. Τα αμαρτή
ματά του θα υψu'Jσουν τη φωνή τους, όπως το τσακάλι που μετά το
ηλιοβασίλεμα γελάει και θρηνεί. Οι σκέψεις του, στρατιά θα γίνουν
και αιχμάλωτό τους θα τον σύρουν.»
(Από το πr,ριοδικό «T/1e JJat/1», όργανο της Θεnσnφικής Εταιρείας
της Αμερικ1jς, Μάιος-Ιούνιος 2007)
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ΟΠΟΘΟΣ
ΓΙΑΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΙΑ
Παναγιώτης Βλαχόπουλος
Ο άνθρωπος έχει μια ενδόμυχη τάση να βάζει τα πράγματα σε
κάποια τάξη για να πάρει το μονοπάτι από το σκοτάδι στο φως. Αν
αναλύσουμε κάθε βήμα της ζω11ς μας, θα δούμε ότι αυτή η τακτοποί
ηση πολλές φορές γίνεται ασυνείδητα. Δημιουργήσαμε ιδεώδεις
ιδιότητες με αριθμούς και σχήματα. Έπειτα, με εκείνες ξεκιν11σαμε
και πήραμε το δρόμο για την παντοδυναμία. Ο Λέσιγκ είπε:
«Ο μεγαλύτερος πόθος του ανθρώπου είναι να μάθει την Αλή
θεια»
Όμως ο πόθος αυτός δεν είναι μόνο για την Αλήθεια. Επιθυμεί
μέσα από την Αλήθεια να ανέβει πάνω στην κορυφή του λόφου όπου
εκεί θα βλέπει «τα πάντα». Θα γίνει κυρίαρχος στους κόσμους της
πραγματικότητας.
Ο αποκρυφιστ11ς και ο μυστικιστής προχωρούν μέσα στους αόρα
τους κόσμους με δυο σκοπούς, που ο ένας έρχεται έπειτα από τον
άλλο. Και αυτοί είναι οι γνώσεις κι έπειτα η παντοδυναμία. Ο εργά
της της Επιστήμης, με το σύστημα της λογικής βρίσκει σχέσεις ανά
μεσα στις ποσοτικές εκφράσεις κάθε φαινομένου της πραγματικpτη
τας. Σ' αυτή την ενεργητικότητά του σπρώχνεται από μtα άγνωστη
δύναμη να γίνει παντοδύναμος πάνω στο συμπαντικό χώρο.
Από το άλλο μέρος, ο άνθρωπος της Τέχνης δουλεύει το όμορφο
υλικό του και παρουσιάζει κάποιο έργο, με την επιθυμία μέσα από
την αρμονικότητα να αγκαλιάσει το απόλυτο. Τι είναι όμως το από
λυτο; Είναι η κυριαρχία μας σε όλες τις διευθ'ύνσεις της πραγματικό-
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τητας σε άπειρο βάθος. Ο :rτοιηηiς με τις λέξεις, ο μουσικός με τους
ήχους, ο ζωγράφος με πι σχήματα και τα χριόματα κλπ, επιθυμεί η1ν
παντοδυναμία του, να φτάνει στο τέλειο, να τα πει όλα μέσά ωτό το
έργο του. Να πει εκείνα :rτου αισθάνεται, βλέπει, φωrτάζεται και δι
αισθάνεται. Κι αν δεν το κατορθώσει απόλυτα, όμως προς τα εκεί
βηματίζει, προς τα εκεί επιθυμεί να φτάσει, με την παντοδυναμία θέ
λει να ταυτιστεί.
Υπάρχουν περιπτώσεις στην ανθρώπινη δραστηριότητα που ο
πόθος για την παντοδυναμία οδηγεί σε ποικίλα μεγάλα, μικρά και
απίθανα αποτελέσματα. Μερικά πλάσματα όμως, που γεννήθηκαν
πάνω στη Γη, στη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας πλησιάσανε την
παντοδυναμία με την τεράστια ψυχοπνευματική τους Δ ΥΝΑΜΗ.
(Πηyιj: «Η Ψvχοπνεvματικιj Ενέργεια»)

, .
1

•
1

Μην επιθυμείτε κάτι πέρα από το r)vνατό. Κάτι το φεύτικο
υπάχει σε όσους προσπαθούν να κάνουν ό,τι υπερβαίνει τις προ
σωπικ{ς r)υνάμεις τους.

ΝΙΤΣΕ

Μιά άλογη ενερyι7τικότητα, μια iξα}λη ΜJναμη, χωρίς όρια
και φραγμοιJς, θα καταλήξει κάποτε μοιραία στη χρεωκοπία.

ΓΚΑΙΤΕ

Οκτιί1Ιiuως - ΝοέμΙiuως - Δεκέμ�uως 2007
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Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΚΉ
ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΟΜΑΝΤΕΙΑ
'
Θεόφραστος Παράκελσος

Η φuσιογνωμικ1i είναι η τέχνη της ανακάλυψης εκείνου που βρί
σκεται κρυμμένο μέσα στον άνθρωπο. Μας λέει ποια είναι η σχέση
της καρδιάς του με τον Θεό και τον πλησίον του. Μας λέει τι είδους
μάτια είναι αυτά, ποια γλώσσα είναι πονηρή και ποια όχι. Ποια αυ
τιά είναι ανοικτά στο κακό και ποια στο καλό. Από τέτuια στοιχεία
γνωρίζουμε την ιδιοσυγκρασία ενός μνθρώπου και τη στάση του
προς τον Θεό. Οι τρόποι δράσης, ακοής και όρασης, όλα αυτά είναι
συμπτώματα με τα οποία μπορσύμε να γνωρίσουμε την καρδιά του.
Εκείνο που γεμίζει την καρδιά, ξεχειλίζει στο στόμα και ό,τι επιθυ
μεί η καρδιά, αυτό ακούν τα αυτιά και αναζητούν τα μάτια. Η ουρά
νια φυσιογνωμική μάς προμηθεύει με παρόμοιες ενοράσεις. Είναι
γραμμένο: Από τον καρπό τους θα τους γνωρίσετε!
Αν θέλουμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα για τη φύση ενός
ανθρώπου στη βάση της φυσιογνωμίας του, οφείλουμε να λάβουμε
υπόψη μας τα πάντα. Δθκιμάζεται κανείς στην ένταση γιατί εκεί
αποκαλύπτεται η φύση του. Στις ακραίες καταστάσεις τα πράγματα
αποκαλύπτουν τη φύση τους και γίνονται ορατά. Με αυ;ιόν τον τρό
πο μπορούμε να πούμε πως είναι κανείς σωστός; σταθερός ή πιστός,
γιατί έτσι εκδηλώνει την εσωτερική του ύπαρξη. Εκδηλώνει κάποιος
περισσότερα χαρακτηριστικά πίστης και λιγότερα απιστίας. Κάποι
ος άλλος διαθέτει σε μεγάλο βαθμό αυτά τα στοιχεία ενώ ένας τρί
τος κάποια άλλα. Χρειάζεται λοιπόν να διακρίνουμε τα εξωτερικά
χαρακτηριστικά τα οποία παρέχει η φύση σε κάποιον άνθρωπο, δί-
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νοντάς του συγκεκριμ ένη μορφ11. Η φύση σχηματίζει την ανατομία
ενός αχλαδιού με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπτυχθεί αργότερα ο καρ
πός στο αντίστοιχο δένδρο. Από το μούσμουλο θα άναπτυχθεί μια
μουσμουλιά και το ίδιο συμβαίνει με το αmiμι και το χρυσό. Η φύση
σφυρηλατεί τον άνθρωπο πότε χρυσό και πότε αm1μένιο, πότε αδιά
φορο και πότε γεμάτο κέφι και ζωή.
Υπάρχουν πολλά είδη χειρομαντείας. Όχι μόνο η χειρομαντεία
των χεριών του ανθρώπου, από την οποία είναι δυνατό να συμπερά
νουμε και να ανακαλύψουμε τις τάσεις και τη μοίρα του και να βε
βαιώσουμε ό,τι καλό ή κακό θα συναντ11σει. Υπάρχουν και πολλά
άλλα είδη χειρομαντείας. Για παράδειγμα, εκείνη που χρησιμοποιεί
φύλλα δένδρων, ξύλα, βράχους, κάρβουνα ή τη χειρομαντεία των το
πίων, των δρόμων και των ποταμών κλπ. Όλα αυτά χρειάζεται. να
μελετηθούν και να κατανοηθούν καλά. Ο γιατρός οφείλει, επίσης, να
μελετά τις γραμμές των βοτάνων και των φύλλων και με την εφαρμο
γ11 της χειρομαντείας να ανακαλύπτει την αποτελεσματικότητα και
τις ιδιότητές τους.
Εκείνοι που δουλεύουν το ξύλο σαν μαραγκοί, πρέπει να προσ
διορίσουν την ποιότητα του ξύλου μέσω της χειρομαντείας και να
ανακαλύψουν τις χρήσεις του. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο εργάτης του
ορυχείου θα μελετήσει τα ορυκτά με τη βοήθεια της χειρομαντείας,
για να γνωρίζει τι μεταλλεύματα περιέχει ένα ορυχείο και αν βρί
σκονται κοντά στην επιφάνεια ή βαθιά μέσα στη γη. Παρόμοια, ο
κοσμογράφος μπορεί να μελεη1uει τη χειρομαντεία των περιοχu')ν
και των ποταμών.
Οι συνήθειες είναι έμφυτες μέσα μας και ανατρεφόμαστε με ορι
σμένα έθιμα. Οι τρόποι και τα έθιμά μας εξαρτu'ηrται από τον τρόπο
με τον οποίο ανατραφήκαμε. Ερευνώντας τα κάτω από διαφορετι
κές συνθ11κες, αν υπηρετούν ή όχι τον Θεό και τον συνάνθρωπό μας,
έχουμε μια καθαρή εικόνq της φύσης μας. Επομένως, μπορείτε να
διακρίνετε την αθάνατη όψη του ανθρu')που από τα ορατά, έμφυτα
χαρακτηριστικά σημεία του και είναι δυνατόν να τον γνωρίσετε ακό
μη και από την εμφάνισή του, γιατί το εξωτερικό αποκαλύπτει το
εσωτερικό.
(Πηγή: Κrίμενα Θεόφραστου-Άνθρωπος και Έργα)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ
ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 25, 106 71 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.210 3620702 ΤΗΛ & FAX: 210 3610961
Είσοδος Ελευθέρα - Ώρα 8:00 μμ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Πέμπτη 10, ΑΠΟΛΛΩΝ. Γεώργιος Σιβρ11ς:
Τα Σύμβολα και οι Αλληγορίες
Παρασκευή 11, ΑΛΚΥΩΝ. Ελεύθερη Συζψηση
Θέμα: Βιο-τεχνολογία και Θεοσοφία.
Τετάρτη 16, ΥΠΑΤΙΑ Έρικα Leιzerich Γεωργιάδη:
Πλάτων: Απολογία Σωκράτους (μέρος lov).
Παρουσίαση και σuζ11τηση
Πέμπτη 17, ΑΡΤΕΜΙΣ. Αλέξανδρος Μπουσουλέγκας:
Ναοί της Κίνας και της Ταϋλάνδης - Προβολή σλάιντς
Παρασκευή 18, ΑΛΚΥΩΝ. Θεόδωρος Κατσιφής:
Κρινσναμούρτι - Η μη βία
Σαράντος Νικητόπουλος:
ΥΠΑΤΙΑ
Τετάρτη 23,
Το βασίλειο των Αγγέλων
Πέμπτη 24, ΑΠΟΛΛΩΝ. Ηρώ Ζάραγκα: Το ιερόν Πυρ
Παρασκευή 25, ΑΛΚΥΩΝ. Κυριακή Αντωνίου:
Τα μυστήρια στους προϊστορικούς χρόνους (μέρος lον)
Τετάρτη 30, ΥΠΑΤΙΑ Κρuσταλλία Ιωαννίδου: Μυστική Δοξασία
Πέμπτη 31, ΑΡΤΕΜΙΣ. Κρυσταλλία Ιωαννίδου: Οι Επτά Ακτίνες

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Παρασκευή 1, ΑΛΚΥΩΝ. Ηρώ Ζάραγκα: Καθαρμοί Εμπεδοκλέους
Τετάρτη 6, ΥΠΑΤΙΑ Κuριακ11 Αντωνίου: Περί Κοσμογονί�ς
Πέμπτη 7, ΑΠΟΛΛΩΝ. Γεώργιος Σιβρής:
Η Μαγεία ανά τους αιώνες (μέρος lον)
Παρασκευή 8, ΑΛΚΥΩΝ. Κυριακ-ή Αντωνίου:
Τα μυστήρια στους προϊστορικούς χρόνους (μέρος 2ον)
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Τετάρτη 13. ΥΠΑΤΙΑ. Σαρ�ντο; Νικητόπουλος:
Η ιερ11 ενέργεια της Κουνταλίνι
Πέμπτη 14, ΑΡΤΕΜΙΣ. Κυριακ11 Αντωνίου: Αδu>νια Μυσ111ρια
Παρασκευ11 15, ΑΛΚΥΩΝ. Θεόδωρος Κατσιφ11ς:
Κρισναμούρτι - Περί Θεού
Τετάρτη20, ΥΠΑΤΙΑ. ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ADYAR.
Προβολ11 video και συζ11τηση
Πέμπτη21, ΑΠΟΛΛΩΝ. Κυριακ11 Αντωνίου: Περί Αστρονομίας
Παρασκευή22, ΑΛΚΥΩΝ. Θέμις Μανσόλας: Η Αλ11Οεια
Τετάρτη27, ΥΠΑΤΙΑ. Έρικα Lctzcricl1 Γεωργιάδη:
Πλάτων: Απολογία Σωκράτους (μέρος2ον).
Παρουσίαση και συζψηση
Πέμπτη28, ΑΡΤΕΜΙΣ. Κρυσταλλία Ιωαννίδου:
Κρισναμούρτι - Το τάγμα του Αστέρος
Παρασκευ1129, ΑΛΚΥΩΝ. Κρυσταλλία Ιωαννίδου:
Μυστικ11 Δοξασία

ΜΑΡΤΙΟΣ
Τετάρτη 5, ΥΠΑΤΙΑ. Κυριακ11 Αντωνίου: Περί ΕλευΟερίας
Πέμπτη 6, ΑΠΟΛΛΩΝ. Αικατερίνη Νοτιά:
Η ρεφλεξυλογία και το όχημα της ψυχ11ς
Παρασκευή 7, ΑΛΚΥΩΝ. ΕλεύΟερη Συζ11τηση.
Θέμα: Θεοσοφία και Παγκοσμιοποίηση
Τετάρτη 12, ΥΠΑΤΙΑ. Κρυσταλλία Ιωαννίδου:
Ο Διδάσκαλος Σαιν Ζερμαίν
Πέμπτη J 3, ΑΡΤΕΜΙΣ. Σαράντος Νικητriπουλος: Θεοσοφικό Οέμα
Παρασκευή 14, ΑΛΚΥΩΝ. Φu>φη Καραμανλή: Αρχές ΗΟικ11ς
Τετάρτη 1 9, ΥΠΑΤΙΑ. Σαράντο; Νικητόπουλυς:
Μαγικά πλάσματα - Μέδουσα
Πέμπτη20, ΑΠΟΛΛΩΝ. Γεu>ργιος Σιβρ11ς:
Η Μαγεία ανά τους αιι,>νες (μέρος2ον)
Παρασκευ1121, ΑΛΚΥΩΝ. Θεόδωρος Κατσιφής:
Ινδουισμός - Μπαγκαβάτ Γκιτά
Τετάρτη26, ΥΠΑΤΙΑ. Έρ. Lctzerich Γεωργιάδη - Ιφιγ. Κασταμονίτη:
Γιόγκα και Αποκρυφισμός
Πέμπτη27, ΑΡΤΕΜΙΣ. Αικατερίνη Νοτιά: Τυ Μάνας και η φύση τυυ
Παρασκευ1128, ΑΛΚΥΩΝ. Παναγιι,ηης Ζu>ης: Σούφι - Σουφισμός

Μεταξύ μας
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ
ΙΛΙΣΟΥ

Τα Γραφεία του «ΙΛΙΣΟΥ »
Βουκουρεστίου 25, α' όροφος
Κωδ. 106 71, είναι ανοικτά
κ άθε ημέρα από 10.30 - 1,
εκτός Σαββάτου και Κυρια
κής.

Ζάκυνθος: Παν. Βλαχόπουλος
Βόλος: Γ. Κουκουβίνος
Ηράκλειο: Μ. Λασηθιωτάκη
Ιωάννινα: Ελευθ. Τζομάκας
Κέρκυρα: Γεώργιος Αγιούς
Λαμία: Γ. Μουτάφης
Λάρισα: Ια., Φελλούς
Πάτρα: Αθ. Ζαφειρόπουλος
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ-ΔΩΡΕΕΣ
Ρόδος: Αντ. Βεργωτής
Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης
Παρακαλο ύμε ό πως απο 
Χαλκίδα: Δημ. Δημαρέλος
στέλλετε με ταχ υ δρομική
επιταγή προς: Περιοδικό
Χανιά: Εμμ. Νοδαράκης
«Ι Λ Ι Σ Ο Σ »
; Κύπρος:
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 25,
ι Αθαν. Παπαδόπουλος
106, 71 Αθήνα.
Γρ. Αυξεντίου 29
Επίσης αποστέλλετε με τρα
Μέγαρο Δίπα 456
πεζική επιταγή μόνο εις:
Τ.Τ. 6021, Λάρνακα
Θεοσοφικ11 Εταιρεία, Βου
κουρεσίου 25, 106 71, Αθήνα
Τηλ. 00357-24654511 (Οικίας)

Όλα τα άρθρα γνωστών συγγραφέων που δημοσιεύοντα_ι
στο περιοδικό Ιλισός φέρουν την ευθύνη των ιδίων για το
περιεχόμενό τους και δεν σχολιάζοyται ούτε λογοκρίνονται
από την συντακτική επιτροπή του Ιλlσού.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ:
Στα Πόδια του Διδασκάλου - Κρισναμούρτι ........................5€
Η Εξέλιξη της Μορφ11ς και της Ζωής - Άννη Μπέζαντ .... 10€

Προσέγγιση στην Πραγματικότητα - Ν. Sri Ram ................8€
Οι Βαθύτερες 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 ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ
ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΘΕΟΣΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑ
Γιόγκα και Απόκρυφισμός - Έλενα 11. Μπλαβάτσκυ
Μελέτη επί της Συνείδησης - Άννη Μπέζαντ
Η Ατραπός του Αποκρυφισμού - Α. Μπέζαντ, C.W.Leadbeater

Θεοί εν Εξορία - G. G. Van Der Leeuw

Διατίθενται στα κεντρικά βιβλιοπωλεία και
στα γραφεία της Θ. Ε. Βουκουρεστίου 25,
τ. τ. 106 71
Τηλ. +Fax. 210 3610961
Τηλ. 210 3620702

i

Ταχυbρομική ή τηλεφ,,νική παραγγελία με αντικαωβολτj

Ονοματεπώνυμο.......................................Τηλέφωνο...............................

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

Κυκλοφορεί σύντομα
σε πρώτη έκδοση
στην ελληνική γλώσσα
ΕΛΕΝΑ Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ

ΓΙΟΓΚΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ
(Κείμενα Εσωτερικής Γνώσης )
Ένα βιβλίο που απευθύνεται. προς Κ(ίθε σπουδα<πή της
Αλ11θειας. Απαρτίζεται απ6 (tρθρα της Έλενας Π. Μπλιιf·�(ίτσκυ
που είχαν δημοσιευθεί στα (-)εοσοφικ(ί περιοδικ(ί Thc Pίltl1;
Lucifcr, Thc Thcosophist,, καθ<iJς και σε εφημεvίδες και (ίλλα
έντυπα της εποχ11ς της. Περιλαμβ(ίνει, επίσης, αποσπ(ίσματα
οδηγι<iJV προς τον Εσωτερικ6 Κύκλο της Θεοσοφικ11ς Εταιvείας,
και κειμένων που δημοσιεύτηκαν, μαζί με <ίλλα, μεπί το 0(ίνατ<>
της ως τμ11μα εν6ς τρίτου τ6μου της Μυστικ11ς Δοξασίας.
Κύριο θέμα του βιf1λίου είναι η ΜαΟητεία, οι σχέσεις
Αποκρυφισμού και Γι<Sγκα, καΘι,Jς και πολλ(ί (ίλλα που διδάσκο
νται επί της Ατραπού - Π(ίντοτε υπ6 την καΟοδ11γηση εν<>; Μι1στη
Διδασκάλου της Αγ<ίπης και της Σοφίας - και τα οποία είναι χιηi
σιμα σε 6λους.

ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

