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ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ; 

Γεώργιος Σιβριίς 

Ο ΚρισναμοιΊρτι γενν11θηκε το 1895 στην Ινδία, είκοσι χρόνια 
μετά την ίδρυση της Θεοσοφικ11ς Εταιρείας. Πρόεδρος, τότε 111αν 
η Άννη Μπέζαντ. Μαζί με τον C.W.Leadbe,ιter ανακάλυψαν τον 
Κρισναμούρτι όταν 11ταν μικρό παιδί. Διέγνωσαν τις μεγάλες 
πνευματικές ικανότητές του και ανέλαβαν τη μόρφωση και την 
εσωτερικιi εκπαίδι::υσ11 του. Μπορούμε έτσι να πούμε ότι ο Κρισ
ναμούρτι βγ11κε από τα σπλάχνα της Θ.Ε. και αναδείχθηκε ως το 
εκλεκτότερο τέκνο της. Μέχρι να ενηλικιωθεί τελσύσε υπό την 
προστασία και καθοδ11γηι1η των πνευματικών γονέων του. Σε ηλι
κία μόλις δεκατριών ετών έγραψε το βιβλίο «Στα Πόδια του Διδα
σκάλου», με το όνομα ΑΛΚΥΩΝ. Το βιβλίο περιέχει τις διδασκα
λίες που του μετέδωσε ο Διδάσκαλος Κουτχσύμι. 

Το 1911 ιδρύθηκε στην Ανατολ11 το Τάγμα του Αστέρος από 
την Άννη Μπέζαντ για να διακηρύξει τον ερχομό του Παγκόσμιου 
Εκπαιδευη1. Επικεφαλιiς του Τάγματος τέθηκε ο Κρισναμσύρτι με 
την ιδιότητα του Παγκόσμιου Εκπαιδευη1. Για δέκα, περίπου, 
χρόνια οι ομιλίες και οι διαλέξεις του γίνονταν ως επί το πλείστον 
προς τα μέλη του Τάγματος, τα οποία αριθμούσαν 3000 άτομα. Το 
1925 τυπιόθηκε ένα άλλο θαυμάσιο βιβλίο με τον τίτλο «Το Βασί
λειο της Ευδαιμονίας». Στο βιβλίο αυτό περιέχονται οι ομιλίες του 
στην Ολλανδία και αποτελεί έναν ύμνο προς τον Ουράνιο Διδά
σκαλο. ΊΌ 1929 ο ΚρισναμοιΊρτι αποφάσισε να διαλιΊσει το Τάγμα 
του Αστέρος εξηγcJ)ντας τους λόγους προς τα μέλη που συγκεντρώ
θηκαν. Την ίδια περίοδο, στο ΟΜΜΕΝ της Ολλανδίας, παρουσία 
της Α. Μπέζαντ και μιας μικρ11ς ομάδας σπουδαστών, διiλωσε για 
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πριδτη φορά ότι είναι ο φορέας του Παγκόυμιου Εκπαιδευη1. 

Έκτοτε ταξίδευε συνεχιδς στα πέρcιτα της γης διακηρύσσοντας 

την αλ11θεια. 

Κατά τη διάρκειu του Β' Παγκόσμιου Πολέμου. από το 1939 
και επί εννέα χρόνια, έμεινε στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ πFρνιδ

ντας όλο. σχεδόν, το χρόνο τοι• εκF.ί. Μετά το τέλος του Πολέμου. 
και ί,uτερα από μια μακροχρόνια ασθένεια από μόλυνση των νε

φριίΝ του (που δι 11ρκεσε δί,ο περίπου χρόνια) <ί.ρχιuF. πάλι να τα
ξιδεύει εκτός Αμερικ11ς πηγαίνοντuς πρ<•JΤU στην Ινδία μέσω Αγ

γλίuς. Στην Αμερικ,j και την Αγγλίu ίδρι•σε δι•ο κέντρα με την 
επωνηιίu KRISNAMURTI FOUNDA ΤΙΟΝ. τα οποίu λειτουρ

γοvν μέχρι σ11μερu. 
Πέθuνε στις 17 ΦεΒρουuρίου 1 !J86 ύστερα από Βuριά αuΟέ

νειu. Όλες οι ομιλίες του έχουν εκδοθεί σε Βι('Jλία. φι•λλάδια και 
κuυέτες. 

• 
ι 

• 
ι 

/ Ιολλο( r(11u.ι F%f-/ΙJ(Jt γιιι τοι .ις ο;το(οι•ς η Λπό

σ;ταση α;τό τα 1-γκόσμιιι ι-/11u.ι μιυ αρπιί ι)ιiσκολη 

να αποκτηθιΊ; rιrόσον ;τισπιiοιJ11 ότι οι f·;rιθιψfες 

τοι ις α;τοπλΝn iν αιπό το (ι)ιο το 1-/1 1ω τοιJς, χυ.ι ότι 

ω1 τα προσω:τικά τους u.ισθιjματu., οι ιτι 1μ:τιJ..θ1Ί/'ς 

χu.ι οι U.Ι'τιπάθrιrς 1·ξολFΊ<fθο1J\ J ι)ι·ν Ηυ ο;τομ1-/11π 

πιu. τ(ποπ u.πό τον ΙΊJ.Ι JΤό τους. ϊ)λοι ω•το( όμως 

ι)r11 {χουν u.χόμη ι)ιΊ τον Δ")άσκu.λο, γιυ.τ( κιJ.τω 

από το qως της άγιυς //uψ11ΗJ(υ.ς Τοι, κrί.ΗF· γιjινη 

rπιθι•μfα εξυ.quι1ίςπυι, rκτι;ς υ.πό τη1 1 1πιθι 1μ(υ. νu 

f·ξομοιωθr( κuνι-fς προς Λ ,,u51 1. 

(Στα Jf()hιu του Διhιωκύ.λου) 
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Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ 

Κρισναμούρτι 

Υπάρχει κάτι που να μην είναι προϊόν της σκέψης; Υπάρχει, 
δηλαδ11, κάτι που να είναι πέρα από το χρόνο; Δεν ξέρω τον εαυτό 
μου. Επομένως χρειάζομαι χρόνο για να μάθω τον εαυτό μου. 

Η ΣΚΕΨΗ ΕΙ ΝΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΆΜΕΣΑ «ΣΕ Α ΥΤΟ ΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ» ΚΑΙ ΣΤΟ «ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ». Η σκέψη εί
ναι ο χρόνος που χρειάζεται για να καλυφθεί αυτό το διάστημα, 
και όσο υπάρχει ψυχολογικά διαίρεση ανάμεσα σε αυτά τα δύο, η 
κίνηση ανάμεσά τους είναι ο χρόνος της σκέψης. Η σκέψη λοιπόν 
είναι κίνηση που χρειάζεται ψυχολογικό χρόνο. Αλλά υπάρχει 
χρόνος σαν κίν11οη, σαν σκέψη, όταν υπάρχει μόνο η παρατήρηση 
«αυτού που είναι»; Δηλαδή όχι παραηiρηση χωρίς την κίνηση να 
ξεπεραστεί «αυτό που είναι». 

Είναι πολύ σημαντικό για το νου να το κατανο11σει αυτό, γιατί 
η σκέψη μπορεί να δημιουργ11σει τις πιο θαυμαστές εικόνες για το 
τι είναι ιερό και άγιο, πράγμα που έχουν κάνει όλες οι θρησκείες. 
Όλες οι θρησκείες Βασίζονται στη σκέψη. Κάθε θρησκεία είναι 
οργάνωση της σκέψης μέσα σε πιστεύω, σε δόγματα, σε ιεροτελε
στίες. Επομένως, αν δεν υπάρξει μια ολοκληρωτική κατανόηση 
της σκέψης ως χρόνου και κίνησης, ο νους ίσως να μην μπορέσει 
να πάει πέρα από τον εαυτό του.Ο ψυχολογικός χρόνος έχει μπει 
από τη σκέψη. 

Χρειάζεσαι στ' αλ11θεια χρόνο για να ελευθερωθείς από την 
απληστία; Το παίρνω αυτό ως παράδειγμα. Χρειάζεσαι στ' αλ11-
θεια χρόνο μερικu')ν ημερών για να ελευθερωθείς από τη ζιiλια, 
απ6 την ανησυχία, την απληοτία, από το φθόνο; Έχετε συνηθίσει 
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να σκέφτεστε ότι: Ναι. χρειάζεστε. Όταν λέω: «Θcι το ξεπεράσω», 
εκείνο το «θα» είναι χρόνος. Είναι η συν11θειά μας. η παράδοσ11 
μας. ο τρόπος της ζω11ς μας να λέμε: «Θα ξεπεράσω το θυμό μου. 
τη ζ1,λια μου, την αίσθηση ανικανότητας ποι• έχω». Έτσι ο νους 
έχει εθιστεί στην ιδέα του ψυχολογικού χρόνοι• - του αvριο 11 των 
πολλών αύριο. Το αμφισβητοvμε τι,'>ρα αυτό. Λέμε ότι δεν είναι 
αναγκαίο. Ο χρόνος δεν είναι αναγκαίος για να ελευθερωθείς 
από την απληστία. Που σημαίνει ότι αν είσαι ιί.πληστος και έχεις 
ελει•Οερωθεί ωτό το χρόνο. δεν ι•πάρχει cιι•ριο. Δίνεις μια στην 
απληστία και τελειιΓη1εις. Δρας, κάνεις κάτι αμ{σως. 

Η σκέψη έχει επινο11σει τον ψυχολογικό χρόνο ως μέσο για να 
αποφεύγει. ως μέσο για να αναβάλλει να κcί.νFι κάτι, ως μέσο για 
να παραδίνεται σε αυτό ποι• 11δη κάνει. 11 σκέψη έχει επινο11σει 
τον ψυχολογικό χρόνο από τεμπελιά. Μπορείτε να απαλλαγείτε 
από την ιδέα του αύριο ψυχολογικά; Σας πuρακαλι,'> να το δείτε 
όντως βαθιά αυτό. Ψάξτε το. Πάρετε τις ανηουχίες σας, οτιδ11πο
τε, την παράδοσ11 σας στο σεξ. Αν νομίζετε ότι Οιι φθάσετε εκεί 
που θέλετε με κάποιες διεργασίες των αισθιiσFιΓιν σας, αυτό το να 
φθάσετε είναι χρονικ11 κίνηση. Μπορείτε να δFίτε την αλ11θεια uυ
τού του πράγματος, και ότι uυτι1 ακριβu'>ς η αντίληψη βάζει τέλος 
σε αυτό που θέλετε να φΟύ.σετε; Το κ6.νετε ω•τό καθuJς σας μι
λάω; Ί-1 είναι uπλuJς μια ιδέα για εσάς; 

Για να ανuκαλύψουμε uν υπάρχει κάτι πέρα u.πό το χρόνο, δεν 
πρέπει να κουβαλάμε κανένα πρόΡ,λημα μuζί μας. Είμαστε φορτω
μένοι με προβλ11ματυ. προσωπικά, ομαδικά, διεθν11 προβλ111.ιατα. 
Γιατί έχουμε προβλψιu.τu: ΑνuρωτηΟείτε, σuς πυ.ρυ.κuλuJ, γιατί 
έχετε προβλ11ματα σεξουαλικά, φυ.ντuστικ6., πραγματικά προβλ11-
μuτu, το πρόβλημα της ανεργίας, της ανικανότητας, το πρόβλημu 
που λέει: «Θέλω νu φθάσω στους ουρανούς κu.ι δεν μπορuJ». Είναι 
δυνατόν να ζ11σουμε μια ζω11 χωρίς το παραμικρό πρόϊ,λημα; Αυτό 
σημαίνει ότι κάθε πρόβλημα που πu.ρουσιύ.ζετω, το λύνεις αμέσως 
και δεν το αναβάλλεις. Τι είναι πρόϊ,λημu.; [ίναι κ6.τι που δεν 
έχεις κατανο11σει, λύσει, τελειu'>σει μαζί τοι•. Σε ανησυχεί, σε 
απορροφά, δεν μπορείς νu. το κu.τu.λι.ί.βεις και πι1.λrι•εις μαζί του τη 
μια μέρα μετύ. την ύ.λλη. Ο νο1 1ς σακατεύεται από ω1τι1 τη διαδικα
σία. Αλλά αν δεν υπύ.ρzει ο zρόνος, δεν υπι.ί.ρzει πρ6Ρ,λημα. 



7 

Το βλέπετε αυτό αληθινά με την καρδιά σας; Όχι με το μυαλό 

αλλά με την καρδιά σας; Βλέπετε ότι ο άνθρωπος που έχει προ

βλήματα είναι παγιδευμένος στο χρόνο, και ότι όταν εμφανίζεται 

κάποιο θέμα αν ο νους είναι ελεύθερος από το χρόνο το αντιμετω

πίζει την ίδια στιγμιi; Από τη στιγμιi που έχεις την ιδέα του χρόνου 

και λες: «Θα μου πάρει χρόνο για να το λύσω», απομακρύνεσαι 

από το γεγονός. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αν πρόκειται να το 

ερευν11σουμε αυτό, δεν πρέπει να υπάρχουν κανενός είδους προ

βλήματα. Ο νους πρέπει να είναι ελεύθερος να δει. 

Ερευνώντας μέσα σε κάτι που r1ρίσκεται πέρα από το χρόνο, 

πρέπει να υπάρχει μια πλήρης αίσθηση σχέσης με αυτό που μπο

ρεί να γεννηθεί μόνο όταν υπάρχει αγάπη. Η αγάπη δεν είναι ευ
χαρίστηση. Προφανώς. Η αγάπη δεν είναι επιθυμία. Η αγάπη δεν 

είναι η ικανοποίηση των αισθιiσεων. Για να βρεις κάτι πέρα από 

το χρόνο πρέπει να υπάρχει η σωστιi σχέση και εκείνη 11 ποιότητα 
της βαθιάς στοργιiς, της αγάπ11ς, που δεν είναι αποτέλεσμα σκέ
ψης. Και πρέπει να είναι έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλιiματα. 

Στο διαλογισμό που γίνεται για να φέρει έναν απολύτως 11συχο 

νου, οποιαδιiποτε μορφιi προσπάθειας είναι μάταιη. Προσπάθεια 

για να διαλογιστείς σημαίνει χρόνο, σημαίνει αγώνα, σημαίνει 

προσπάθεια να πετύχεις κάτι που έχεις σχεδιάσει. Μπορεί λοιπόν 

να υπάρχει παρατιiρηση χωρίς προσπάθεια, χωρίς έλεγχο; Χρησι

μοποιώ τις λέξεις «χωρίς έλεγχο» με μεγάλο δισταγμό, γιατί ζούμε 

σε μια ανεκτικιi κοινωνία όπου κανείς κάνει οτιδ11ποτε του αρέ

σει. Και όσο πιο ανόητο είναι αυτό, τόσο το καλύτερο. Ένας τέ

τοιος νους δεν r1λέπει το γεγονός αλλά έχει γίνει σκλάβος μιας 

ιδέας, μιας αφηρημένης έννοιας, ενός συμπεράσματος, όπως ένα 

πρόσωπο ποι, πιστεύει ακλόνητα σε κάποια θρησκεία και είναι 

ανίκανο να σκεφτεί ελεύθερα. 

Ένας νους που βρίσκεται σε σύγκρουση, που έχει προβλ11ματα, 

ένας νους που δεν έχει λύσει το θέμα των σχέσεων και επομένως 

δεν έχει αγάπη, είναι ανίκανος να πάει παραπέρα. Μπορεί να πά

ει μόνο σε εκείνο που νομίζει ότι είναι παραπέρα, εκείνο που βρί

σκεται μέυα στον κύκλο του. Μπορεί να επινο11σει ότι πηγαίνει 

παραπέρα, αλλά δεν π11Υαίνει. Αν είμαστε σοβαροί και έχουμε 

φτάσει σε αυτό το σημείο όπου παραμερίζονται όλα τα πράγματα 
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μέσα στα οποία είναι εγκλωβισμένος: ο άνθρωπος. τότε μέσα στο 

νου, σε όλες: τις: αισθιiuεις: , στο εγκέφαλο, υπάρχει μια τροr�εριi αί
σθηση αγάπης: με τη δικιi μας: νοημοutiνη. Τότε μποροtiμε νc.ι συνε
χίσουμε νc.ι ψάχνουμε. 

Ο uνθρωπος: c.ινc.ιζητu από πάντα νc.ι βρει κάτι ιFρό, κάτι άγιο, 
κάτι αιu)νιο, κάτι ακατάλυτο, κuτι άφΟαρτο, κάτι άχρονο. Λέει: 

«'Εχω κατανο11σει εντελι,:,ς τη ζω1i μο1 1 και τι()ρα. τι υπάρχει εκεί; 
Τι περισσότερο υπάρχει παραπέρα;» Πρέπει νc.ι πάψει κάθε ανc.ι
ζ11τηση γιατί c.ιν ζητάς: το Θεό 11 την c.ιλιiΟειc.ι σε οτιδ11ποτε ε, μπορεί 
νc.ι είναι η προuωπικ1i σου ευχαρίστηση, μπορεί να είναι το τέλος: 
κάποιων προσωπικών σου προβλημάτων. Η c.ιναζ1iτηuη προίiποθέ

τει ότι όταν βρεις αυτό που ψάχνεις πρέπει να το αναγνωρίσεις. 
Κω θc.ι πρέπει νc.ι σε ιχc.ινωτοιεί, c.ιλλιιδς: 0c.ι το πετuξεις. Θc.ι πρέ

πει να σου λύνει όλα σου τc.ι προβλ11ματα. αλλά δεν θc.ι το κάνει 

γιατί τc.ι προβλιiμc.ιτα έχο1 1ν δημιουρyηΟεί απιS εοένc.ι τον ίδιο. 
Όταν λοιπόν όλη c.ιυηi η ιστορία τελειuJuει ολοχληρωτιχu, τότε ο 

νους είναι απολύτως 11uυχος: να παρατηρεί καθαρά. Καθετί πέρα 

από αυτό είναι απλ(JJς μια πFριγρc.ιφ1i, είναι απλι,)ς ένας συνδυα
σμός λέξεων για να μεταδοθεί κάτι που δεν μεωδίδεται με λόγια. 

Εκείνο που μποροtiμε νu. κάνο1•rιε δεν είναι νu. το περιyρuψου
με, αλλά να σ1 1νc.ινηiσουμε κύ.ποιον άλλο με την ίδια ικανότητα, 
την ίδια ένταση στο ίδιο επίπεδο. Τι είναι λοιπι5ν αγάπη; Είναι να 

uυνανηiuεις κάποιον uλλον με την ίδια ένταση. στο ίδιο επίπεδο, 

την ίδια χρονικιi στιγμ11. Έτοι δεν είναι; Αυτό είναι αγάπη. Δεν μι
λάω για τη σωμc.ιτικιi αγάπη. Μιλύ.ω για την αγ(ί.πη που δεν είναι 

επιθυμία, που δεν είναι ευχαρίστηση. Το να uυνανηiuεις κc.ί.ποιον 

με την ίδια ένταση, με την ίδια αίuΟηuη του χρόνου ;ωι με το ίδιο 

πάθος:. είναι c.ιγύ.πη. Αν υπάρχει αυηi η αγάπη κu.ι u.ν ο νους έχει 

εκείνη την ποιότητα της uιιωηiς, τότε ι 1πάρχει Fπι;ωινωνία χωρίς 
λέξεις. Αυτή είναι μια επικοινωνία που είνu.ι πρυ.γματικιi κοινω
νία, ολοzληρωτικό μοίρασμα ενός πρύ.γματος που δεν μπορεί να 

χωρέσει σε λέξεις. Τη στιγμιi που το Ρ,6ζεις οι:: λέξεις, έχει φύγει, 
γιατί η λέξη δεν είνu.ι το πράγμu .. 

Πού βρισκόμαστε λοιπόν: Σε ποιο σημείο rιvίuzεuτε σε σχέση 
με όσα ακούσατε, όσα μυ.Ου.τε, ύσυ. είδu.τε από μ6νοι σας; Ί--Jτu.ν 

όλα μόνο u.πλές: λέξεις για να τις πύ.ρετε μu.ζί οας; Ί I υπ6ρχει μιu. 
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βαθιά, ριζική αλλαγιi έτσι ώστε τιi')ρα να είστε ελεύθεροι από όλα 

τα προβλ11ματά σας, ελε'ύθεροι από το φόf�ο για να υπάρχει εκείνο 

το άρωμα που δεν μπορεί να πεθάνει ποτέ, που είναι η αγάπη; 

Από αυ111ν έρχεται νοημοσύνη και δράση, 

Είμαστε διαπωδαγωγημέvοι, εκπαιδευμένοι, εξασκημένοι να 

αλλάζουμε «αυτό που είναι» κάποιος, στο «πώς θα έπρεπε να εί

ναι», στο ιδανικό, Και αυτό παίρνει χρόνο, Όλη αυτιi η κίνηση 

που κάνει η σκέψη προκειμένου να καλύψει το διάστι1μα ανάμεσα 

σε «αυτό που είναι» και στο «Πιi')ς θα έπρεπε να είναι», είναι ο 

χρόνος που χρειάζεται για να αλλάξουμε το πρώτο στο δεύτερο. 

«Αυτό που είναι», στο «πιύς θα έπρεπε να είναι». Αλλά ο παρατη

ρητ�iς είναι το παρατηρούμενο, άρα δεν υπάρχει τίποτε για να αλ

λάξει, υπάρχει μόνο «αυτό που είναι». 

Ο παρατηρητιiς δεν ξέρει τι να κάνει με «αυτό που είναι», οπό

τε δοκιμάζει διάφορες μεθόδους για να αλλάξει «αυτό που είναι», 

για να ελέγξει «αυτό που είναι». Προσπαθεί να καταπνίξει «αυτό 

που είναι». Αλλά ο παρατηρητιiς είναι το παρατηρούμενο. «Αυτό 

που είναι», είναι ο παρατηρητιiς. Δεν υπάρχει ζιiλια ξεχωριστά 

από τον παρατηρητιi - είναι και τα δύο ένα. Όταν δεν υπάρχει 

σκέψη με τη μορφιi της κίνησης μέσα στο χρόνο για να αλλάξει 

«αυτό που είναι», όταν η σκέψη αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει 

πιθανότητα να αλλάξει «αυτό που είναι», τότε ό,τι και αν είναι 

«αυτό που είναι» παύει εντελώς να υπάρχει γιατί ο παρατηρητιiς 

βλέπει ότι είναι το παρατηροιΊμενο. 

Ερευνήστε το αυτό πολύ βαθιά και θα διαπιστώσετε από μόνοι 

σας. Είναι πραγματικά αρκετά απλό. Αν δεν μου αρέσει κάποιος, 

η αντιπάθεια δεν είναι ξεχωριστιi από το «εγώ11. Η οντότητα που 

αντιπαθεί, αυτιi είναι και η αντιπάθεια. Δεν είναι διαφορετική 

από αυτήν. Και όταν η σκέψη λέει: «Πρέπει να ξεπεράσω την 

αντιπάθειά μου», τότε υπάρχει κίνηση μέσα στο χρόνο για να ξε

περαστεί εκείνο που όντως ι1πάρχει, που είναι δημιούργημα της 

σκέψης. 
Ο παρατηρητιiς, λοιπόν, η οντότητα που αντιπαθεί και εκείνο 

που ονομάζεται «αντιπάθεια» είναι το ίδιο πράγμα. Τότε υπάρχει 

πλ11ρης ακινησία. Δεν είναι η ακινησία να μένεις στατικός, αλλά 

είναι μια πλιiρης απουσία κίν11σης και επομένως υπάρχει πλιiρης 
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σιωπ11. Ο χρόνος ως χίνηuη. ο χρόνος ως σχέψη που πετυχαίνει 
ένα αποτέλεσμα. έχει uτc.ιμc.ιη1σει εντελιίJς, οπότε η δράσ_η είναι 
στιγμιαία. Ο νοι•ς λοιπόν έχει βάλει το θεμέλιο χαι είναι ελεύθε
ρος από την αταξία. Και έτσι ι•πάρχει η ίινθιυη χω η ομορφιά της 
c.ιρεη1ς. 

Σε αυτό το Οειιέλιο υπάρχει η βάση της σχέσης c.ινc'Ίμεσc.ι σε σέ
να χαι στον άλλον. Σε μια τέτοια σχέση δεν λειτουργούν εικόνες 
αλλά υπάρχει μόνο σχέση. Όχι μια ειχόνc.ι που προσαρμόζεται 
στην ειχόνc.ι ενύς άλλου. Υπάρχει μόνο «αυτό ποι• είναι». Όχι μια 
μετc.ιτροπ11 «αυτού που είναι». Cτούτη η αλλc.ιγ11 «αυτού που εί
ναι», 11 η μετc.ιτροπ11 «αυτού που είναι», είναι η χίνηση της σκέψης 
μέσα στον ψυχολογικό χρόνο. 

Όταν έχεις φθάσει σε αι•τό το σημείο, ο νοι•ς χω τα εγκεφαλι
κά χί-τταρc.ι μένουν επίσης εντελιί1ς c.ιχίνητιι. Ο εγχέφc.ιλος που 
δουλειά του είναι να συγχρc.ιτεί μν11μες, ειιπειρίες χαι γνιίJσεις. 
μπορεί χαι πρέπει να λειτοι•ργεί μέσιι uτιι πλαίσια του γνωστού. 
Αλλά σε αυτό το σημείο, ο ίδιος αυτός εγκέφαλος είναι απελευθε
ρωμένος από τη δραστηριότητcι του χρόνοι• χω της σχέφης. Τότε ο 
νους είναι εντελύ'>ς 11συχος. Όλο αυτό σιψβιιίνει χωρίς προσπά
θεια. Όλο αυτό πρέπει να συμβεί χωρίς καμία ιιίσUηση πειUιιρ
χίας χαι ελέγχου, πράγματα που ιιν11χουν στην uτυ.ξία. 

Αυτό που λέμε είναι εντελύ'>ς διαφορετικό απ6 εκείνο που λένε 
οι Δάσκαλοι, οι φιλόσοφοι του Ζεν, επειδ1i σε ω•τό δεν τίθεται θέ
μα υ.υΟεντίυ.ς. δεν τίθπαι Urμc.ι νυ. υ.κολουUιiσFις κάποιον. Όταν 
ωωλουθείς κάποιον δεν κc.ιτυ.στρι::φεις ιιόνο εσένα τον ίδιο, αλλά 
χι εκείνον που ακολουθείς. Για ένα θρηuκει•όιιενο νου δεν υπάρ
χει κανενός είδοι•ς αυθεντία. ΑντίUετα υπcί.ρχει νοημοσί•νη, χαι τη 
χρησιμοποιεί αuη1 τη νοημοοί-νη. 

Στο αντικειμ ενικό πεδίο ι•πάρχει η αυUεντία του επιστήμονα, 
του Ίtατρού, του ανθρύ,JJΤου που σε μc.ιΟαίνει νυ. οδηγείς. Αλλά πέ
ρα cιπό cιυτό δεν υπάρχει αυΟεντία, δεν υπύ.ρχει δύ.σχαλος. Όταν 
λοιπόν Ucι έχετε πάει τόσο fιυ.Οιά, ο νους Uα έzει εδραιιίJσει την τά
ξη στις σzέσεις ;ωι θα χc.ιτc.ινοεί όλο το σί-μπλεγμα της αταξίας της 
χιιΟημερι ν11ς ζω11ς. 

Από την χυ.τανόηση αυηiς της αταξίας, από την επίγνωu1i της, η 
οποία υπcί.ρχει χ(Ι)ρίς επιλογές, fιΊαίνει η ομορφι(}. της υ.ρεηiς που 
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δεν είναι κάτι που καλλιεργιiθηκε, δεν είναι κάτι που το γέννησε η 

σκέψη. Αυτή η αρεηi είναι αγάπη, είναι τάξη. Και αν ο νους την 

έχει πραγματικά εδραιώσει, την έχει ριζώσει βαθιά, είναι ακλόνη

τη και αμετάβλητη. Και τότε μπορείς να ερευν11uεις την κίνηση του 

χρόνου στο σύνολό της. Τότε ο νους είναι ολοκληρωτικά ακίνητος. 

Δεν υπάρχει παρατηρηηiς, δεν υπάρχει πειραματιζόμενος, δεν 

υπάρχει σκεπτόμενος. Υπάρχουν διάφορες μορφές αντίληψης τό

σο με τις αισθιiοεις όσο και πέρα από τις αισθ11σεις. Μπορσύν να 

υπάρξουν μαντικές ικανότητες, θεραπείες, οτιδ11ποτε. Αλλά όλα 

αυτά είναι δευτερεύοντα και ο νους που ενδιαφέρεται πραγματικά 

να ανακαλύψει τι είναι αληθινό, τι είναι ιερό, δεν θα τα αγγίξει 

ποτέ αυτά. 
Ο νους είναι ελεύθερος τότε να παρατηρεί. Τότε υπάρχει εκεί

νο που αναζητά ο άνθρωπος μέσα στους αιώνες, εκείνο που δεν 

έχει όνομα, το άχρονο. Και δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια αυ

τό. Η εικόνα που έχει δημιουργηθεί από τη σκέψη παύει εντελώς 

και ολοκληρωτικά να υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει οντότητα που να 

θέλει να το εκφράσει με λέξεις. Ο νους σας μπορεί να το ανακα

λύψει 11 να το uυνανηiσει αυτό, μόνο όταν έχετε εκείνο το παράξε

νο πράγμα που ονομάζεται αγάπη, συμπόνια όχι μόνο για τον πλη

σίον σας αλλά και για τα ζώα, για τα δένδρα, για τα πάντα. 

Τότε, ένας τέτοιος νους γίνεται ο ίδιος ιερός. 

(Γ/ηγιj: <<Λυτό το Φως μέσα μας») 
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ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΘΕΜΕΛΙΟ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 

Χ.Σ.Όλκοττ 

(Λπύσπυ.ομu ομιλ{uς) 

Ο l-lerbert Spencer έλεγε ότι η θρησκεία ι:ίναι «μια ανώτερη 
πραγματικότητα (η ύψιστη. Uα έλεγα) και μια μεγciλη αλ11θεια» 
Ότι δεν είναι «τίποτε λιγότερο από ένα ουσιαστικό και ακατάλυτο 
στοιχείο της ανθρu)πινης φt'iσης». Υποστηρίζει ότι όλα τα θρη
σκευτικά συση1ματα του κόσμου εκπροσωποι1ν ένα γν11σιο, πα
γκόσμιο συναίσθημα της φυλ11ς όπως και κciUε ύ.λλο ανUρcι'>πινο 
σύστημα. Οι δεισ ιδαιμονίες που αναπτι,χθηκαν συνοδεύοντας και 
διαστρεΒλυ1νοντας το θρησκευτικό συνυίσθημu. δεν Uα πρέπει να 
uι•γχέονται με αυτό το ίδιο. Διότι μια τέτοια σιiγχυση αποτελεί 
ολέθριο σφάλμα τόσο για τους Uρησκευόμενοι•ς όσο και για τους 
μη θρησκευόμενους ανθρι,1πους. 

Απομακρύνοντας τέτοιου είδους διαστρεΡ,λι/ωεις, η [,πιση1μη 
μας οδηγεί πλησιέστερα στην υποκείμενη U.Ι.11Οειu. κυ.ι επομένως 
γίνεται φίλη και u.ρωγός της αληΟιν11ς UρησχFίυς. Το υπόστρωμα 
της αλψ::Jειυ.ς μοιuζει με εκτεν11 r,ρu.χυJδη επιφύ.νειu. επι1νω στην 
οποία έχουν ανεγερθεί τα Οεολογικύ. οικοδομ111.ω.τu. του κόσμου, 
κυ.ι που u.ποτελεί το κοινό Οεμέλιο όλων των (:JρηοκειυJν. Τι είναι 
όμως αυηi η Βραχυ1δης επιφάνειυ; Πναι μιυ. ουνύ.Οροισ η στοιχεί
ων με περισ σότερα u.πό ένu. στη σύνθεσ11 της. 1 Ιρι/ηu. από όλυ., κυ.ι 
εξ ανάγκης, ενέχει την ιδέα ενός τμ11μu.τος της: ιι.νΟρι/Jπινης φύσης 
που είνu.ι μη φυσικό (σωμιι.τικι5). Δεύτερον. την ιδ{u. μω.ς μετυ.Οu.
νuτιας συνέzισης αυτού του μη σωματικοί• μέροι•ς τοι• υ.νΟρυJΠΟ\Ι. 
Τρίτον, την ύπαρξη μιας ί\πειρης Αρz11ς πο1 1 1 1π6κειτυ.ι όλων των 
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φαινομένων- και τέλος, μια καθοριομέν11 σχέση μεταξύ της Άπει
ρης Αρχιiς και του μη σωματικού μέρους του ανθρώπου. 

Η προοδευτικ11 εξέλιξη της κατιύτερης διανοητικής αντίληψης 
σε ανώτερη αναγνωρίζεται u11μερα τόσο από την Επισηiμη όσο 
και από της θεολογία. Αυτιi η εξέλιξη όμως συνοδεύεται από έναν 
περιορισμό, διότι στη θρησκεία, όπως και σε άλλους τομείς της 
διανόησης, το φως δεν μπορεί να διακριθεί παρά μόνο όταν έχουν 
απομακρυνΟεί τα νέφη. Η αρχέγονη αλ11θεια είναι το φως ενώ οι 
διάφορες θεολογίες είναι τα νέφη, και παραμένουν ως νέφη πα
ρόλο που μπορεί να λαμπυρίζουν με όλες τις αποχρώσεις του φά
σματος. Λατρεία των φετίχ, των ζώων, των ηρώων, των προγόνων, 
λατρεία της Φύσης, των γραφών, πολυθεϊσμός-μονοθεϊσμός, θεϊ
σμός-αθεϊσμός, υλισμός (που περιλαμβάνει και το θετικισμό) και 
αγνωστικισμός, τι1φλ11 πίστη στα είδωλα, τυφλ11 αφοσίωση στα θύ
ματα της θυσίας - όλα αυτά συνιστούν το Άλφα και το Ωμέγα της 
θρησκευτικ11ς αντίληψης του ανθρώπου και γίνονται το μέτρο της 
αντίστοιχης πνει,ματικ11ς του τύφλωσι1ς, καθώς όλα περνούν μέσα 
από το φακό της ανθρώπινης σκέψης. 

Αυτός είναι ο λόγος που οι διάφορες θρησκείες συχνά φαίνο
νται ατελείς και τόσο άτοπες, ώστε ο άνθρωπος αδυνατεί να δε
χθεί το αληθινό φως εφόσον uτενίζει τον εξωτερικό κόσμο μόνο 
με το μυαλό του. Είναι σαν να βλέπει το φως της ημέρας μέσα από 
το λασπωμένο τζάμι ενός παραθύρου, 11 σαν να εξετάζει τα άστρα 
χρησιμοποιώντας ένα χαλασμένο τηλεσκόπιο. Γιατί όμως συμβαί
νει αυτό; Συμβαίνει επειδ11 οι φυσικές αισθήσεις μας είναι έτσι 
προσαρμοσμένες ιί>uτε να uι•λλαμβάνουν καθαρά μόνο τα πράγ
ματα του αισθητού κόσμου, ενιύ η ίδια η θρησκεία είναι κάτι υπερ
βατικά. Η θρηuκευτικ11 αλ11θεια δεν μπορεί να παρατηρηθεί μέσω 
των φυσικών αιuθ11σεων αλλά μόνο με την ενόραση της ψυχ11ς. 
Ένας άνθρωπος που δεν έχει ακόμη αναπτύξει αυτιi τη δύναμη, 
δεν θα μπορέσει να γνωρίσει το γεγονός της Θρ11σκείας. Μπορεί 
μόνο να την αποδεχθεί σαν δογματικ11 πίστη 11 να την ενδύσει με 
συναισθηματισμό. Ο φανατισμός χαρακτηρίζει το πρώτο·και ο συ
ναισθηματικός ενθουσιασμός το δεύτερο. Ωστόσο, ο Σκεπτικισμός 
κρύβεται πίσω από αμφότερα και τα απειλεί εξίσου. 

Όπως ο άνθρωπος έτσι και κάθε θρ11σκεία έχει περιόδους 
ανάπτυξης 11 διάφορα στάδια στην πορεία της. Αρχικά παρατηρεί-
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ται η διακ11ρυξη. η διάδοση. το μαρτύριο. Κατόπιν ακολουθεί η 
χαηiχηση. Ύστερα η απόρριψη και η αυτοκριτικ11. Στη συνέχεια 
έρχεται η παρωφ1i, η ανυποχι,)ρητη τυποποίηση της διδασκαλίας. 
ο φορμαλισμός. και αργότερα η ι•ποκρισία. Μετcι ο σι,μβιβασμός 
και τέλος η φθορύ. χαι ο αφανισμός. Φυσικύ.. όπως οι ανθριύπινες 
φυλές έτσι και κύ.θε θρησκεία δεν διέρχεται ως σιiνολο από όλα 
τα παραπύ.νω στύ.δια. Μια ματιά στην ιστορία των θρησκειιιJν θα 
μας δείξει ότι ωηiρξε σταδιακ11 εμφάνιση αιρέσεων και σχισμύ.
των σε κύ.θε μεγύ.λη θρησκεία του κόσμοι•. ΚcιΟένcι εξ αυτιύν αντι
προσώπευε ένα διαφορετικό κομμύ.τι της αρχικψ: ορθόδοξης δι
δασκαλίας τους και μια ιδιαίτερη εξέλιξη στην πορεία τους προς 
τον τελιχό στόχο. 

Θα τονίσω εδώ ότι, όπως ένcις Οεραπευηiς εξπύ.ζει προσεκτι
κύ. τα συμπτύJματα που παροι•σιuζει ένας ασΟεν11ς τοι1, η ιστορία 
συνεχύ)ς παρέχει τις καΟαρότερες ενδείξεις JΤ<ι)ς ο σι1λλογισ μός 
μας είναι ορθός όταν δηλιι)νοι.ψε - όπως τι,)ρα - ότι ο φυσικός 
εγκέφαλος του ανθρύJJΤου δεν Οα μπορέσει ποτέ να γνωρίσει τη 
Θρησκεία. Αυτό το ωτοδεικνιiει η ιοτορία καταγρc1φοντω; το πι
κρόχολο αμοιβαίο μίσος μεταξίt των διαφόρων αιρέσεων και των 
σχισμύ.των σε κι1θε Ορησχεία. Όλο αυτό το μίσος, τα πικρά απάν
θρωπα αντίποινα της μιας αίρεσης εναντίον τη: ύ.λλης, της μιας πί
στης εναντίον μιας ύ.λλης, καταδεικνίοουν ότι Ωι <1νΟρωποι σφuλ
λουν ερμηνεύοντας τα ανοί1σιu. ως οι•σιιίJδη και τις φευδαισθ11σεις 
ως πραγματικότητες. 

Όλα τα παραπuνω μποροί,με να τα ελέγξοηιε μF μεγάλη ευκο
λία. Στρέψατε το βλέμμα σας μακριά από τον πόλι,μο μεταξύ των 
θρησκειολόγων και παρατηρ11στε προσεκτι κu τοι•ς ανθριί)πους 
εκείνους που έχουν αναπτί-ξει τις δυνύ.μεις της ψυχ1iς τους. Τι βλέ
πετε; Λντί διαμύ.χης υπάρχει ειρ11νη, ομοψυχία, αμοιϊ>αία ανοχ1i, 
αδελφικ11 συνύπαρξη και σι,μφωνία ως προς τις 0FμF:λιιί)δεις θρη
σκευτικές διδασκαλίες όλων των πίστεων. Οποιυ.δ11ποτε και αν εί
ναι η εξωτερικ1i πίστη που ακολουθούν προοωπικιί., οι ύ.νΟρωποι 
αυτοί Βρίσκονται υπερύ.νω όλων των πίστεων ενύ'J η έμφυτη αγιό
τητα και η ευγένεια της φύσης τους παρέχει ζωντάνια και δύναμη 
στην Εχχλησία την οποία υ.ντιπροού>πεύουν. Λυτοί είνω τα 6νUη 
του δένδρου του υ.νθριί)που, είναι τα υ.δέλφιυ. ολόκληρης της αν
θρ<JJΠι νης φυλ11ς. Διότι γνωρίζουν τι είναι ε%είνο που λύ.μπει πίσω 
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από τα σύννεφα και διακρίνουν τον ίδιο λίθο στα θεμέλια όλων 
των Εκκλησιών. 

Ας δούμε τώρα το ζήτημα της συνέχισης της ύπαρξης μετά το 
φυσικό θάνατο τοι1 ανθρώπου, καθώς εδώ υπάρχει μια διαχωρι
στικ11 γραμμ11 μεταξύ των θρησκειών του κόσμου. Τόσο η Χριστια
νική θρησκεία όσο και οι πνευματιστικές θεωρίες υποστηρίζουν τη 
δυαδικότητα σώμα-ψυχ11. Ωστόσο, στη χριστιανιχ11 διδασκαλία, 
εδώ χι εκεί, μπορεί κανείς να διακρίνει σποραδικούς υπαινιγμούς 
που αναφέρονται σε μια τρίτη ανώτερη αρχ11, δηλαδ11 το «πνεύ
μα», όπως διαφαίνεται π.χ. στην Καινή Διαθ11κη στα λόγια του Απ. 
Παύλου: 

«Ο Θεός της ηριjνης νιι σιις κάνtϊ κιιθ' ολοκληρ(α άγιους και 

ολόκληρο το πνειίμιι σιις κω η ψυχιj και το (J(»μα σας να διατηρη

θούν άμεμπτιι κιιτύ. τηιι έλtΊJση του Κvρ(ου μιις Ιησού Χριστού» 

(Επιστολή Α' προς Θεσσαλονιχείς) 

Υποστηρίζουν λοιπόν ότι όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, η ψu
χ11 του αρχίζει μια διχ11 της διαχριτι1 πορεία έως ότου προσεγγίσει 
την ανώτερη κατάσταση του καλού 11 του κακού. Ότι μεταβαίνει 
σε τόπους παραδεισένιους 11 τόποι1ς κόλασης, όπου ζει ευτυχισμέ
νη 11 δυστυχισμένη ανάλογα με τις πράξεις του φυσικού ανθρώπου 
στον οποίο αν11χε. Παρότι στις θεωρίες τους αυτές δεν χρησιμο
ποιούν την λέξη ανταπόδοση, ωστόσο διδάσκουν ακριβώς αυτό. 

Ακόμη και η ιδιαιτέρως αντί-επιστημονιχ11 θεολογική διδασκα
λία όσων υποστηρίζουν πως η τιμωρός 11 βραβεύοuσα θεότητα έχει 
εκ προοιμίου χαΟορίσει ότι ορισμένοι θα σωθούν ενώ άλλοι θα 
χαθούν, μας λέγει πως τόσο 11 επιβράβευση της πίστης σε ένα συ
γκεκριμένο κώδικα ηθιχ11ς και πειθαρχίας όσο και το μερίδιο στην 
τιμωρία, αποτελοίiν προϋποθέσεις μιας μελλοντικ11ς μακαριότη
τας. Μπορούμε να υποθέσουμε λοιπόν ότι ο νόμος της ανταπόδο
σης 11 νόμος του Κάρμα αποτελεί θεμέλιο λίθο της Θρησκείας γε
νικά.Αυτή είναι μια επιστημονιχ11 και λογιχ11 δ11λωση διότι οι σκέ
ψεις, οι λέξεις και τα έργα του ανθρό)που αποτελούν άίτια που 
επιφέρουν τα ανάλογα αποτελέσματα. Κάθε καλό έργο γίνεται αί
τιο ενός καλού αποτελέσματος και μόνο, ενώ οτιδήποτε άσχημο 
προκαλεί μόνο άσχημα αποτελέσματα εκτός και αν κάτι κακό 
εξουδετερωUεί από ένα άλλο, καλό έργο αρκετά ισχυρό ώστε με 
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τη δύναμ11 του να υπερβεί και να εξισορροπ11uει το κακό. Ας μην 
αναλύσω εδιό το καλό και το κακό από μεταφυuικιj άποψη. Ας το 
προσπεράσω αναφέροντας μόνο ότι εκείνο που τείνει να υποβιβά
σει τον άνθρωπο ιj να οδηγ11σει στην κοινωνικ11 αδικία, την αθλιό
τητα, την οδύνη. την άγνοια και τον ανιμαλισμό. αι•τό είναι πραγ
ματικά κακό. Ενιό εκείνο που τείνει σε αντίθετη συμπεριφορά και 
ειτυχ11 αποτελέσματα είναι το καλό. Θα έλεγα ότι «κακψ> θρη

σκεία είναι εκείνη που διδάσκει πως είναι 
σωστό να πράττει κανείς το κακό προκει
μένου να έλθει το καλό. Διότι το καλό ποτέ 
δεν έρχεται από το κακό και το κακό δέν
δρο δεν μπορεί ποτέ να δι(1οει καλούς καρ
ποvς. 

Μια θρησκεία που διαδίδεται με τη δύ
νιφη του ξίφους uυuuωρεύοντuς πληθώρα 
μαρτίsρων με τα βασανιση1ριά της, 11 κατα
κτι/1ντu.ς άλλες χι()ρες και uκλαβι,)νοντας 
τους λαούς τους, '1 χρησιμ οποιιϊιντας πα

νούργα στρu.τηγικ11 για να παραπλαν11σει πu.ιδιιi κu.ι ανίδεους 
εν11λικες απομακρvνοντας τους από την οικογένεια, τη φυλ11 και 
τις προγονικές παραδόσεις, u.υη1 είναι μια κακ11 κu.ι μοχθηρ11 θρη
σκεία. Είναι εχΟρός της u.λ11Οειας κu.ι κατu.σφοφέας της κοινωνι
κής ευτυχίας. Μόνο όταν μια θρησκεία δεν στηρίζεται σε ανακρί
βειες αλλά τεκμηριι(η•ει το αληθές των γεγον6των. τότε μπορεί να 
σταθεί ακλόνητη σαν βράχος απέναντι στις προοr)ολές των uκεπτι
κιστu1ν. 

Αληθιν11 θρησκεία δεν rίναι εκείνη που κρ1οβπω σε κοιλ<;ψα
τα και σκοτεινές γωνιές, uιιν γ1ψνός λεπρός που τρέχει για να μην 
u.ποκαλυφΟούν οι πληγές στο σuJμα του, αν κάποιος τολμηρός κρι
τής απλιΓ1uει το ερευνητικό του βλέμμα επάνω της ζητu1ντας τα δια
πιστευη1ριά της. Αν στέκομαι εδu'� ι•περασπίζοντας τον Ινδουισμό
είναι διότι έχω πεισΟεί απόλυτα πως uε αυη1 τη Ορηuκείu. υπάρχει
το καλό. Παρόλο που κάποιες πρακτικές του, Ορ\11.οι κu.ι δεισιδαι
μονίες φαντάζουν στο νου ορισμένων ανΟρu)πων ως παιδαριuιδεις
προκατu.λψμεις, κάτω από αυτ6 εκτείνετυ.ι ο fιρύ.χος της αλ11Οειας,
της επιστημονικ11ς αλήΟειu.ς. [πάνω σε αυτό το βρύ.χο πέπρωται
να στηριχθεί σε μελλοντιi<ές εποχές και γενιές, όπως σε αυτόν εί-
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χε στηριχθεί-έως τώρα από αμέτρητους εποχές στις γενιές του πα

ρελθόντος, οι οποίες μετέδωσαν τη διδασκαλία των σοφών τους 

Rishis, τη διδασκαλία που διαχύθηκε από τα υψίπεδα των Ι μα

λα'ϊων απλώνοντας το αστραφτερό φως της πνευματικής αλήθειας 

επάνω στο σκοτεινό κόσμο της άγνοιας. 
Είναι απόλυτα λογικό να με ρωτι1σετε, τι μπορεί να κάνει εκεί

νος που δεν είναι προικισμένος με τη δ-ύναμη να διακρίνει πέρα 

από την ψευδαισθητικ11 οθόνη του φυσικού σώματος, ώστε να 

αντιληφθεί τη Θεία Αλιiθεια με την βοήθεια των ανεπτυγμένων 

δυνάμεών του; Όπως γνωρίζετε, δεν μπορούν όλοι να είναι Μύ

στες. Τι θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν; Το ερώτημα αυτό μας οδη
γεί σε μια στιγμιαία εξέταση της θεωρίας των επαναγεννήσεων. 

Αν αυτός, ο τωρινός μικρός κύκλος ζωιiς που σ11μερα βιώνου

με, αποτελεί το σι3νολο της ανθρώπινης ύπαρξης, αν εσείς και εγώ 
δεν είχαμε προηγουμένως ζ11σει μια άλλη ζω11 στο παρελθόν και
ούτε θα ξαναζ·11σουμε στο μέλλον σαν άνθρωποι, τότε δεν υπάρχει 

ούτε μια μόνη ελπίδα να προσφέρουμε στο νοητικό μας δίχως να 

κινδυνεύουμε να καταπέσουμε σε διανοητικιi αυτοκτονία ή τυφλιi 

πίστη. Το δόγμα της δοτιiς εξιλέωσης δεν είναι απλώς αδιανόητο 

ως θεωρία αλλά, σίγουρα, απωθητικό σε όποιον θέλει νr.ι εξερευ
νήσει την προέλευση και τον προορισμό του ανθρώπου με έναν 

τρόπο ευρύτερο και επιστημονικότερο από εκείνον που χρησιμο

ποιούν οι οπαδοί του δυαδισμσύ. 
Ένας άνθρωπος του οποίου η θρησκευτική πεποίθηση στηρίζε

ται στην ενορατικιi αντίληψη ότι αίτιο και αποτέλεσμα είναι ίσης 

αξίας, ότι υπάρχει απόλυτη αναλογία στο Νόμο που κυβερνά ολό

κληρο το Σύμπαν, ότι κάτω από οποιαδήποτε λογική ιδέα και 

εντύπωση περί αιωνιότψας θα πρέπει οπωσδ11ποτε να υπ11ρξαν οι 

ίδιες δυνάμεις της Φύσης που εργάσθηκαν και εξακολουθούν να 

εργάζονται, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να αποκηρύξει την υπό
θεση ότι η τωρινή ύπαρξη της αισθητής ζωής μας είναι η μοναδικιi 

για εμάς. Η Επισ111μη έχει ήδη ιχνηλατ11σει τη ζωή στην ασύλλη
πτα μακριά ακολουθία υπάρξεων στο ανθρώπινο, ζωικό, φυτικό 

και ορυκτό βασίλειο έως την κλίνη της μελλοντικιiς αισθη111ς ζωής 

που είναι ο Αιθέρας του διαστήματος. Η δύναμη που οδήγησε την 

εξέλιξη του ανθρώπου στο σημερινό επίπεδο, δεν μπορεί να 11ταν 
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ωτλιΔς μια σπατάλη ενέργειας δίχως λόγο. Θcι τολμούσε ένας επι
στψιονας να βεβαιu)σει ότι εμείς τα ανθριύπινα όντα που, αναλο
γικά. αποτελούμε την κορωνίδα της φυσιχ11ς εξέλιξης τιύν ειδών. 
έχουμε γίνει αυτό που είμαστε σ11μερα δίχως να έχει προηγηθεί 
άλλη ύπαρξη και ανάπτυξ11 μας σε προηγούμενες γενν11σεις; Αν 
δεν το χάνει, τότε, εφόσον ακολουθεί τοι•ς διχοίος του κανόνες πε
ρί διαη1ρησης και σχέσεων της ενέργειας διαμέσου των αντιστοι
χιισν σε ολόκληρη τη Φύση, θα πρέπει να χαταλ11ξει στο συμπέρα
σμα ότι πρά'(ματι υπάρχει και άλλη ζω11 για εμάς τοι•ς ανθριύπους 
πέρα από αυη1ν εδώ σ11μερα. 

Η δύναμη που μας εξέλιξε έως τu)ρα δεν μπορεί να σταμαη1-
σει, αλλά πρέπει να διατρέξει ολόκληρη την πορεία της,έως ότου 
φθάσει στον υπέρτατο σκοπό της. Λυτός ο σκοπός, 11 το όριο, είναι 
εκείνο που όλοι ανεξαιρέτως - Ινδοι•ιστές, J3οι•διστές, Ζωροα
στριστές, Χριστιανοί, Ζαϊνιστές κλπ - ορίζουν ως αφηρημένο κό
σμο. Οποιαδ11ποτε ονομασίcι και αν τοι• δι()σuι·ν. είτε Μιιktί-απε
λευθέρωση, είτε Νιρβάνα 11 Θείο Φως, όλα αυτά εγκλείουν την 
ίδια ιδέα: Το προϊόν της αιu)νιας Αρχ11ς της ενέργειας μετά την 
ολοχλ11ρωση του κύκλου των σχέσει,'ιν της με την ύλη. 

Οι περισσότεροι από εοάς, όπως και η πλειο ψηφία των Ινδουι
ση/Jν, εξακολουθείτε να φαντάζεστε ότι έχουμε έλθει να διδάξου
με ένα νέο δόγμα, μια νέα θρησκεία. Βλέπετε πόσο έχετε απομα
κρυνθεί από τα γεγονότα και πόσο μας έχει (1λάψει η άδικη χριτι.
χ1i; Αντί να διδάξοι,με μια νέα θρησκεία, εμείς προσφέρουμε στις 
σημερινές γενιές τα ύψιστα διδάγματα των αρχαίων θρησκειιΛν 
του κόσμου. Δεν προτάσσοι,με εμάς τους ίδιοι•ς ως καθοδηγητές 
σας αλλά τους σεβύ.σμιους Risl1is της αρχαϊκ11ς εποχ11ς. Δεν 1,Χθα
με να κατακρημνίσουμε και να καταστρέψουμε, αλλά να οικοδο
μ11σουμε εκ νέου την αρχαϊκ11 θρησκεία. 

Σας ζητούμε να μας βοη011σεπ σε αυτό, όχι βαδίζοντας στην 
κινούμενη άμμο της τι•φλ11ς πίστης αλλά επύ.νω στο σταθερό βρα
χuJδες έδαφος της αλήθειας, και να συγκολλψ;οι,με τους διάφο
ρους λίUους που την αποτελούν με το ισχυρό σκυρόδερμα της σύγ
χρονης Επιση1μης. Ο αληθινός Ινδουισμ<5ς δεν έχει τίποτε να φο
βηθεί από τις έρευνες της Επιση1μης. Οτιδ11ποτε κίβδηλο έχει δια
τηρηθεί σε αυτόν από τις παλαιότερες γενιές, μπορούμε u11μερα 
να το αποτινάξουμε κu.ι έτσι, όταν έλθει η r,JQU., να διακρίνουμε 
πέρα από την τωριν11 πλι1.νη μας. Θυ. το πρύ.ξοιψε με zυ.ρά διότι ο 
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κόσμος δεν οικοδομι1θηκε σε μια ημέρα, και εμείς δεν είμαστε εν
θουσιώδεις ονειροπόλοι ώστε να πιστεύουμε πως μπορούν να 
απαλειφθούν τα σφάλματα των παλαιότερων γενεών μέσα σε μια 
ημέρα, ένα χρόνο 11 ακόμη και μια γενιά. Θέλουμε μόνο να γνωρί
σουμε την αλ11θεια και να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας ώστε να 
μιλήσει γι' αυτι1ν, να πράξει για λογαριασμό της, να πεθάνει γι' 
αυτήν αν είναι αναγκαίο όταν την ανακαλύψουμε. 

Συχνά μας ρωτούν σε ποια θρησκεία πιστεύουμε, και πώς είναι 
δυνατόν να διατηρούμε φιλικές σχέσεις με ίσους όρους με άλλα 
άτομα που ανήκουν σε διαφορετικές αναγνωρισμένες Πίστεις. 
Σας απαντώ ότι οι προσωπικές μας προτιμ11σεις για αυτήν 11 την 
άλλη θρησκεία δεν έχουν καμία σχέση με το γενικό ζ11τημα της 
Θεοσοφίας. Υπερασπιζόμαστε τη Θεοσοφία ως τη μόνη μέθοδο 
δια της οποίας μπορούμε να διακρίνουμε το Αιώνιο Κάτι, αλλά 
δεν απαιτούμε από τους πιστούς κάποιας άλλ11ς θρησκευτικής Πί
στης να υιοθετι1σοuν 111 δικ11 μας απορρίπτοντας όλες τις άλλες. 

Εμείς οι ιδρυτές διακηρύσσουμε μια θρησκεία ανοχής, φιλαν
θρωπίας, καλοσι3νης, αλτρουισμού 11 αγάπης προς τον άνθρωπο. 
Μια θρησκεία που δεν προσπαθεί να ανακαλύψει όλο το κακό 
στην πίστη του συνανθρώπου αλλά όλο το καλό σε αυτιiν, και που 
τον παροτρύνει να ζει βίο σύμφωνο με τον ύψιστο κώδικα ηθικ11ς 
και ευσέβειας που υπάρχει στη δική του πίστη. Με άλλα λόγια, 
διακηρύσσοι,με τη θρησκεία που ενσωματώνεται στους Χρυσούς 
Κανόνες του Κομφούκιου, του Γκαουτάμα Βούδα και όλων των 
Ιδρυτών των μεγάλων θρησκειών του κόσμου. 

Ακολουθώντας τα παραπάνω δεν δυσκολευόμαστε να συνυ
πάρχουμε αρμονικά με τους πιστούς κάθε διαφορετικού δόγματος 
εφόσcν και εκείνοι μας προσεγγίζουν με ανάλογο πνεύμα. Αν 
υπάρχει κάποια διαμάχη με ορισμένους κατά θεωρία Χριστια
νούς, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παραδέχονται μόνο τις διδα
σκαλίες Εκείνου που προσποιούνται ότι θεωρούν Διδάσκαλό 
τους, και για το λόγο αυτό προσπαθούν με κάθε δαιμόνιο και ανά
ξιο μέσο να αποτρέψουν τη δικ11 μας ανάπτυξη. Εκείνοι έίναι που 
μας πολεμσύν επειδ11 εμείς υπερασπιζόμαστε τον Ινδουισμό κα
θώς και τις άλλες Ασιατικές θρησκείες. Δεν τους πολεμσύμε εμείς. 

Αν πραγματικά ασκούσαν τις χριοτιανικές διδασκαλίες, τότε 
θα σέβονταν το θρησκευτικό συναίσθημα των Ινδουιστών, των 
Πάρσων, των Ζαϊνιστών, των Βουδιστών και των Μουσουλμάνων 
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και εμείς ουδέποτε θα αντιδροί-uαμε εναντίον τους αλλά, αντίθε
τα, θα κέρδιζαν το uεβcιuμό μας. Ελάτε, λοιπόν, νέοι και ηλικιω
μένοι ενωθείτε μαζί μας και βοηθ11uτε μας. Δεν ζητάμε ·κοσμικά 
προνόμια 11 αμοιβές για τον εαυτό μας. Δεν ζητάμε οπαδοϊiς. Επι
λέξετε εσείς τους καθοδηγητές uας ανάμεσα στους σοφότερους 
και αγνότερους των ανθρι,)πων και εμείς θα τους ακολουθ11σουμε. 
Δεν προτάσσουμε τον εαυτό μας ως δαuκάλοι•ς uας διότι όλα όσα 
μπορούμε να διδάξουμε τα μάθαμε εδιδ, και τα «κείμενα» που σας 
δίνουμε προέρχονται από τα ερημητ11ρια των Ιμαλαϊων. 

Μέχρις ότου ένας uvγχρονος καθηγητ11ς ι•ποδείξει μια απρό
σβλητη φιλοσοφία, μια αυταπόδεικτη επιστι1μη - δηλαδ11 αξιωμα
τικ11 - μια ψυχολογία που να περιλαμβάνει κάΟε είδους ψυχικό 
φαινόμενο, μια νέα Ορηuκεία εξολοκλ11ρου αληΟιν11 δίχως ψεγά
δια, εγuJ θα διαχηρvuuω εκείνο που νιι(Jθω, που γνωρίζω ότι είναι 
γεγονός. Θα διακηρύσσω ότι οι σοφοί H.isl1is της μακριν11ς αρχαιό
τητας γνυ)ριζαν τα μυστικά της Φι'•uης και τοι• ΑνΟριύπου, και ότι 
δεν υπάρχει παρά ένα μόνο κοινό Οεμέλιο για όλες τις θρησκείες. 
Ότι επάνω uε αυτό οικοδομ11θηκαν όλες μεγάλες Uρησκείες, και 
επάνω uε αυτό στέκονταν και στέκονται με αδελφοuvνη και σύ
μπνοια ανάμεσά τους όλοι οι Ιεροφάντες χω οι Μί-uτες του κό
σμου. 

Αυτό το θεμέλιο είναι η Θεία Σοφία. 

(Ι /ηγιj: Λμρ/ίeι/ Ίl1l:ο.ωμ/1;· (Ιιιι/ Οι/1eι- E.s.\·ay.\) 

// θρψJΚf"fu. μου ι-ι'νυ.ι πολύ u.;τλιί 

// θρησκ!'(u. μοιJ 1-ι'1 1υ.ι κu.λοσιίνη 

Δuλύ.ι Λάμα Tcnzin (;yatso 
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ΟΙΘΕΟΙΣΚΟΤΩΝΟΥΝ 

Μανώλης Μανιαδάκης 

Παντοδότρα Γη, τη ζω11 σου σκοτώνουν των θνητών οι θεοί. 
Ανάβουν πολέμους, τους λαούς οδηγούν στη σφαγιi. 
Κι αν, των ιερών πολέμων η μανία, 
τη ζωιi ξεκληρίσει τους θεσύς να τιμ11σει, 
τι, κι αν βγαίνει ο 11λιος; 

_ Ποια χαρά να φωτίσει σε μια πένθιμη Γη, 
που ο θάνατος έχει κερδίσει; 
Ποιος το χέρι του να βάλει, να 'ρθει η ώρα η μεγάλη, 
να μονιάσουν οι θεοί, να φιλιώσουν οι λαοί; 
Εν ειρ11νη κι ευτυχία να 'χει χάρη η ζωιi-

Μας σκοτώνουν και μας αφανίζουν, 
όσοι μας χωρίζουν και δεν μας ενώνουν. 
Μας σκοτιόνουν οι θρ11σκείες, σοφιστών θεωρίες, οι προφήτες, 
τα συνθιiματα που ψάχνουν θύτες για θύματα. 
Μας σκοτώνουν όλοι, θεοί και διαβόλοι, 
Μας σκοτώνουν των πολέμων οι εμπόροι. 

Γαιήτες ενωθείτε μ' ένα σύνθημα να ζείτε, 
Μ' έναν ιiλιο, μ' ένα δίκιο, μ' ένα νόμο. 
Πίοτη μας, θεός μας, ο Συνάνθρωπός μας. 
Πατρίδα μας σημαία, η μάνα μας η Γαία. 

Μέσα απ' την ενότητα να 'ρθει η φιλότητα. 
Της δικαιοσύνης η φανέρωσ11, των θνητιί>ν η Θέωση. 
Ω, ανέφικτο, δεν θα σε ζ11σω. 

Με φθάνει που εσέ το άριστο, 

ονειρεύτηκα να τραγουδ11σω. 

( ΒρσιJχι Αγίου Νικολάου, Κρ1jτη) 
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ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ 

Σαράιιτος Νικητόποvλος 

Άγγελος, θα πει μαντατοφόρος. Την ίδια έννοια έχει και η 
αντίστοιχη εβραϊκιi λέξη mal\1k, έννοtι.ι ποι• ταιριάζει στο έργο 
των Ουράνιων αυη.ι)ν όντων. αν και καλύπτει μόνο μέρος από τις 
δραστηριότητές τους. 

Σύμφωνα με τις τρεις μεγάλες μονοΟεϊuτικές Θρησκείες, οι άγ
γελοι περιβάλλουν το Θρόνο του Ύιι•ιuτου κω ζ<ιJντι.ις ακατάπαυ
στα στο ανυπέρβλητο μεγαλείο Του, φρουρο11ν την Πύλη της Εδέμ, 
εκτελούν το Θέλημά Του και μεταφέρουν τις εντολές Του στους 
ανUρι.ι)πους. Με τη μεuολύ.βηuιi τους παραδόUηκε ο Μωσαϊκός 
Νόμος, ενu·) ιiταν άγρυπνοι φύλω{ες της ΚιβωτοιΊ της Διαθιiκης τό
σο στα χρόνια της rrεριrrλύ.νηuης στην έρημο ( όπου δρούσαν ως 
οδηγοί του περιούσιου λαοί•) όσο κω στη Σκηνιi του Μαρτυρίου 
κω στα Άγιο των Αγίων του Νι.ιού του Σολομ<ι·Jντυ.. 

Ένας άγγελος έφερε το μ1jνιψι.ι της θυ.υματουργιiς γέννησης 
του Συ.μψι.ι)\', του Ιωι.iννη Βυ.rrτιuτιj και του Ι ηοnι\ συμβούλευσε 
τον Ιωuιiφ να μείνει κοντά στη Μαρία κω βοιjΟηuε τον Πέτρο να 
ωτοδράuει από τις φ1•λι.ικές τοι• Ηρu'1δη. ΠιJ.μπολλα τα βιβλικά 
εrrειuόδιυ. που αναφέρονται στις αγγελικές παψμβιJ.uεις, κω ακό
μη περισσότερες οι λαϊκές rrυ.ρυ.δόuεις και οι αναφορές για το uω
τιjριο ρόλο τους στη ζω11 των υ.νUρu:ιπων. 11 ομορφιά και το μυστή
ριο των αγγελικιι>ν υπάρξεων %έντριuε τη δημιοι•ργικιi φαντασία 
του υ.νθρu'>ποι•, ο οποίος έπλασε εικυ.uτικύ. κω ι.ο-ιοτεχνικύ. αρι
uτουργιiμυ.τυ. προκειμένου να εκφράσει τα υ.γνότερα uυνυ.ισθ11μυ.
τα και τις ει•γενέuτερες σ%έψεις που διε'(είρει η f'νυ.τένιuιi τους. 
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Αναφορές στα Βιβλικά Κείμενα 

Η πρώτη αναφορά στους αγγέλους γίνεται στο τρίτο κεφάλαιο 
της Γένεσης. Η πτώση του ανθρώπου έχει πλέον συντελεστεί και 
τα χερουβείμ με την «πύρινη ρομφαία» ορίζονται φύλακες της 
«οδού του ξύλου της ζω11ς». Από εκεί και πέρα οι άγγελοι παρεμ
βαίνουν συχνά στους βίους και τα έργα των βιβλικών ανθρώπων, 
άλλοτε ως μαντατοφόροι, ως οδηγοί και βοηθοί, ενίοτε δε και ως 
τιμωροί των ασεβών. Η Παλαιά Διαθιiκη είναι γεμάτη αινιγματι
κές και λακωνικές αναφορές στη δράση των «Αγγέλων του Κυρί
ου». 

Εστιάζοντας στη σχέση Θεσύ και ανθρώπου, δεν κάνει λόγο 
για τη φύση 11 τη θέση τους στην οικονομία του Θεϊκού Σχεδίου. 
Μετά τη Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία, η αγγελολογική παράδοση 
εμπλουτίστηκε και επεκτάθ11κε, έντονα επηρεασμένη από τον πο
λυθεϊσμό και τον περσικό δυϊσμό. Σταδιακά, η διαφοροποίηση 
των αγγέλων και αρχαγγέλων αποκρυσταλλώθηκε ενώ ο διαχωρι
σμός των αγγελικών ταγμάτων διευρύνθηκε και σε άλλες ομάδες 
εκτός των αρχαϊκών σεραφείμ και χερουβείμ. 

Η πίστη στους αγγέλους πέρασε αυτούσια στο Χριστιανισμό. 
Στα Ευαγγελικά Κείμενα, ο Ιησούς αναφέρεται συχνά στους αγ
γέλους ενώ, αντλώντας από την αρχαία Εβραϊκ11 παράδοση, οι 
Απόστολοι Πέτρος και Παύλος κατονομάζουν στις Επιστολές τους 
κάποιες ιδιαίτερες αγγελικές ομάδες. Κάνοντας λόγο για την Ου
ράνια Ιερουσαλιiμ, ο Απόστολος των Εθνών περιγράφει την πόλη 
του ζωντανσύ Θεού γεμάτη από μυριάδες αγγέλων, όπου ο ανα
στημένος Ι11σσύς τελεί ως Αρχιερέας τη λειτουργία των Αγγέλων. 
Η δε Αποκάλυψη του Ιωάννη είναι εξολοκλήρου ένα όραμα που 
παραδόθηκε με αγγελική μεuολάβησ11 και περιγράφει τη συμμετο
χή των θεϊκών εντεταλμένων στις δραματικές ώρες της Δευτέρας 
Παρουσίας. 

Όμως, σύτε οι αναφορές της Καινής Διαθιiκης αποκαλύπτουν 

κάτι πέρα από την πίστη στην ύπαρξη των αγγέλων και. το ρόλο 

τους ως μεσολαβητές μεταξύ Θεού και ανθρώπου - αν και εδώ 

υπάρχουν κάποιοι αινιγματικοί υπαινιγμοί για πάταξη εξεγερμέ

νων αγγελικών ταγμάτων από τον Χριστό. Οι Εκκλησιαστικοί Πα

τέρες προσπάθησαν να συστηματοποι11σουν, κάπως, τη σχετικ11

Παράδοση προτείνοντας διάφορες ερμηνείες για τη φύση και το 
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ρόλο των αγγέλων. Μια πριδτη ταξινόμηση βρίσκεται σε ένα κεί
μενο των πριδτων μεrά-χριυτιανικι(η1 αιιδνων, ποι, η πs:ιράδοση 
απέδιδε στον Διονύσιο τον Αεροπαγίτη ( σ11μερα γνωστό ως: «Ψευ
δό-Διονίiσιο» ). Σιiμφωνα με αι•τό, τα τάγματα των αγγέλων χωρί
ζονται σε Σεραφείμ, Χερουβείμ, Θρόνους:, Κι•ρι6τητες:, Δυνάμεις, 
Αρχές, Εξουσίες, Αρχαγγέλους και Αγγέλοι•ς. Στο έργο του 
SUMMA THOLOGICA, ο Θωμάς: Ακινάτης: ( 1225-1274) κατα
πιάνεται εκτενό)ς: με το θέμα αυτό, συστηματοποιι(Jντας παλαιότε
ρες: αναφορές: και ετερόκλητες: ερμηνείες: σιiμφωνα με τις φιλοσο
φικές: πεποιθ11σεις της εποχψ:: του. 

Νοήμονες Φυσικές Δυνά�ιεις 

Εξετάζοντας: μορφές ύπαρξης και κόσμους έξω, πέρα, και ταυ
τόχρονα σιiμφυτους με το δικό μας, οι λέξεις (ινcιπόφευκτα απο
κτούν μια ει•ρύτερη όσο κω σι,μβολικ11 έννοια. Αν θέλουμε να 
συλλάβουμε κάτι από τη φύση των αγγέλων, πρέπει να σκεφτόμα
στε με όρους ενέργειας και νο11μονος συνείδησης και όχι ύλης και 
λογικ11ς. Σιiμφωνα με τη Δυτικ11 Εσωτερικ11 Παράδοση, τα αγγελι
κά τάγματα αντιπροσωπεύουν ν011μονες φυσικές: δυνάμεις. 

Ίσως αυτό μας βοηΟά να κατανο11σουμε την ουδέτερη και, 
ενίοτε, αινιγματικ11 «στάση» τους απέναντι στον άνθρωπο, που 
εξαιτίας της δυσαρμονίας της προσωπικότητάς τοι, δεν ευθυγραμ
μίζεται με τις αρμονικές εκδηλόωεις των ενεργεωκόη1 ρευμάτων 
που εξωτερικεύουν τη Θεία Θέληοη. Η νοητικ11 του στάση θέλει 
τις φυσικές δι 1νάμεις τυφλές: 11 σκληρές όταν «αντιτίθενται» στο 
προσωπικό του συμφέρον, 11 τη χειραγu>γηση όταν Uέλει να κερδο
σκοπ11σει κω ετούτη η κερδοσκοπία δεν στοχει i r.ι κατ' ανάγκη στο 
οικονομικό όφελος. 

Η «τιμωρία των ασεβυ>ν» εκ μέρους των αγγελικιδν δυνάμεων 
μπορεί να ερμηνευτεί ως φυσικ11 αποκατάσταση της ενεργειακ11ς 
ισορροπίας που ανέτρεφε η δράση των ανUρuΊπων, όπως και η 
«μεταφορά των προσευχόΝ των ευυεβόΝ» ως το άνοιγμα ενός δι
αύλου επικοινωνίας με τους ανόηερους κόυμοι,ς. Ενός διαύλου 
που διει•ρύνετω και ενισχι,εται z6ρη στη δ1αρκ11 εναρμόνιση με 
τα πεδία του Πνεύματος. Ερμηνεύοντας τη δι(1.κριση μεταξύ αγγέ
λων και αρχαγγέλων, η Δυτικ11 Εσωτερικ11 Παρύ.δοοη εξηγεί ότι οι 
αρχάγγελοι είναι ν011μυνες οντότητες με εξυ.τομικcι•μένη υυνείδη-
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ση. Συλλαμβάνουν και εκδηλώνουν τη Θεία Βούληση, ενώ οι αμέ
τρητες στρατιές των αγγέλων είναι επιφορτισμένες με την εκτέλε
ση των επιταγών τους. Αντίθετα με τους αρχαγγέλους που αναφέ
ρονται ονομαστικά, οι άγγελοι δεν έχουν ατομικά ονόματα και 
αναφέρονται πάντοτε ως χορός, πλ11θος, τάγμα 11 στρατιά, γεγονός 
που υποδηλώνει 111 συλλογικ11 φύση της συνείδησ11ς τους. Στη Με
σαιωνικ11 Μαγεία χρησιμοποισύσαν ατομικά ονόματα αγγέλων, 
αλλά χρειάζεται να είναι κανείς επιφυλακτικός για την εγκυρότη
τα όλων αυτών. Γενικότερα, τα αγγελικά όντα μπορσύν να ορι
στούν ως συνειδητές κοσμικές δυνάμεις που η ανθρώπινη φαντα
σία τις ντύνει με ανθρωπομορφικά ενδύματα. 

Η ιεραρχική οργάνωση 
που υποδηλώνεται από 
τους παραδοσιακούς τίτ
λους των Ταξιαρχών και 
των ταγμάτων, καθώς και 
η διαφορά συνειδησιακού 
τύπου, υπογραμμίζεται 
και από τη διάκριση των 
σφαιρών ύπαρξης αγγέ
λων και αρχαγγέλων της 
ΚαΒαλιστικής διδασκα
λίας, την οποία ακολου
θεί και η Δυτική Παράδο
ση. Το πεδίο 'ύπαρξης των 
αρχαγγέλων ορίζεται ως 

Κόσμος της Δημιουργίας, ως πεδίο εκδ11λωσης των πανίσχυρων 
δημιαvργικών δυνάμεων που διαμόρφωσαν και συντηρούν το Δ11-
μιουργημένο Κόσμο σύμφωνα με το Θεϊκό Σχέδιο, ενώ τα αγγελι
κά τάγματα κινσύνται στον Κόσμο του Σχηματισμού ή η1ς Διαμόρ
φωσης που μεσολαβεί μεταξύ του προηγούμενου και εκείνου της 
απτής ·ύλης. 

Πρόκειται για ένα πεδίο κινητικότητας, ενέργειας και συγκε
κριμενοποίησης των αφηρημένων πνευματικών ωθ11σεων. Τα πε
δία αυτά νοούνται ξεκομμένα το ένα από το άλλο, μα συνυπάρ
χουν και διαπερνούν το ένα το άλλο μέχρι το δικό μας, αυτό του 
υλικσύ κόσμου. 1-1 διδασκαλία περί αγγέλων ήρθε και πάλι στο 
προσκ11νιο από τον περίφημο μάγο και αστρολόγο Δρ. Τζων Ντι, ο 



26 

οποίος υπ11ρξε προσωπικός αστρολόγος της βασίλισσας Ελισάβετ 
της Αγγλίας. Αυτός, σε συνεργασία με τον Έντουαρντ !(έλι, που 
11ταν διάμεσο, λέγεται ότι πειραματίστηκε κω 11ρΟε σε επαφ11 με 
αγγελικές οντότητες ποι,• του μετέδωσαν ολόκληρο uίiστημα. Έτσι 
δημιουργ11θηκε το αποκαλοίiμενο Ενωχικό «αλφάβητο» που θεω
ρείται η γλιi)σuα των αγγέλων: 

ΟΦΑΝΙΜ 11 ΤΡΟΧΟΙ. μέσω των οποίων. κατά τον Κορν1,λιο 
ΑΊρίππα, ο Θεός διαμόρφωσε το Χάος. 

ΑΡΑΛΙΜ 11 ΘΡΟΝΟΙ. Μέσω αι,•τι,'>ν των τραν<,'>ν και πανίσχυ
ρων αγγέλων ο Θεός έδωσε μορφ11 στο Υγρό Στοιχείο. 

ΧΑΣΜΑΛΙΜ 11 ΛΑΜΠΕΡΟΙ. Η ίδια πηγ11 u.νu.φέρει πως μέσω 
u.υτύ'>ν ο Θεός διαμόρφωσε τις Εικόνες των Σωμάτων. 

ΣΕΡΑΦΙΜ 11 ΠΥΙJΙΝΑ ΦΙΔΙΑ. Κατ' εντολ11 του Θεού σχημάτι
σαν τα στοιχεία (Πυρ, Αέρα, Γη, Ύδωρ). 

ΜΑΛΑΧΙΜ 11 ΒΑΣΙΛΕΙΣ, που διαμόρφωσαν τu. Μέταλλα. 
ΕΛΟΧΙΜ 11 ΘΕΟΙ. Σίiμφωνu. πάντα με τον Κορν11λιο Αγρίππα, 

μέσω αυτι(Jν σχηματοποι 11Οηκε η Χλωρίδα. 
ΜΠΕΝ ΕΛΟΧΙΜ 11 ΥΙΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ. Μέοω cωτι()\, δημιουρ

γψ:}ηκαν τu. ZύJU.. 
ΧΕΡΟΥΙ3ΙΜ 11 ΙΣΧΥΡΟΙ. Σύμφωνα με τον Κορν1,λιο Αγρίππα, 

μέσω αυτύ'Jν δημιουργ11θψ{f. η Ανθρωπότητα. 

Οι Οικσδ()μοι της Δημιουργίας 

Παραδοuιακ<1., οι χοροί των αγγέλων χωρίζονται σε ομάδες 
ανάλογα με τις λειτουργίες τους. Στο πέρασμα των αω'Jνων έγιναν 
διάφορες κατατάξεις από τις οποίες η u.κόλουΟη είναι η πιο συνη
θισμένη: ΧΑΊΟΘ ΧΑ ΚΑΝΤΕΣ, τα Άγια Ζύ'Jντα Δημιουργ11ματα 
του Ιεζεκιήλ και της Αποκcί.λυψης, που uτέκοι•ν ιί.γρυπνοι φύλακες 
μπροστά στο Θρόνο του Ύψιστου. Σιiμφωνυ με τον Κορv�μ,ιο 
Αγρίππα, στο έργο του «Τρία Βιβλία περί Απόκρυφης Φιλοσο
φίας», αυτοί κρατούν το διι'ιρο της ζω11ς. Είναι φανερό ότι ο 
Α'(ρίππας ακολουθεί την εuωτερικ11 παράδοση ποι1 διδάσκει ότι 
το Υπέρτατο Ον αποτυπύ'ινει το Σχέδιο της Δημιοι 1ρΊίας στο Ανύ'J
τu.το Αρzετυπικό πεδίο. u.πό όπου το uυλλαμΡ,6νοι 1ν οι αρχάγγελοι 
και το προβάλλουν στις στρατιές των αγγέλων πο11 δομούν «πέτρα 
την πέτρα» το ενεργειακό υπόστρωμα του υλικοί� κόσμου. J I ιδέα 
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της συμμετοχιiς στην εξέλιξη η1ς Δημιουργίας, καθώς και η λει
τουργία του μεσολαβηηi μεταξύ του υλικσύ και των ανώτερων κό
σμων, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά. Αυθόρμητα έρχεται στο 
νου η κλίμακα του Ιακώβ με όλη τη λαμπρ11 κινητικότητά της. 

Δημιουργία και llτώση 

Το ζ11τημα της δημιουργίας των αγγέλων απασχόλησε αρκετά 
τους στοχαστές του μονοθεϊσμού. Η Γένεση δεν κάνει λόγο για δη
μιουργία των αγγέλων και η παράδοση τούς θέλει παρόντες στην 
εκπόνηση του Δημιουργικσύ Σχεδίου. Μήπως, λοιπόν, δημιουργή
θηκαν σε μια εποχιi πριν από η1 Δημιουργία; Και αφού ο ΧΡΟ
ΝΟΣ (όπως και ο ΤΟΠΟΣ) υφίσταται μόνο μέσα στο Δημιουργη
μένο Κόσμο, μπορσύμε να υποθέσουμε μια δημιουργία προ-Δημι
ουργίας; Οι απόψεις διίστανται. Οι , Ελληνες Πατέρες, όπως ο 
Γρηγόριος Ναζιανζηνός, ο Δαμασκηνός και ο Ιερώνυμος, θεω
ρούν ότι η δημιουργία των αγγέλων προηγείται εκείνης του υλικσύ 
κόσμου. 

Ορισμένοι στοχαστές της Δύσης θέλουν τη δημιουργία των αγ
γέλων σε μια από τις πρώτες Ημέρες της Δημιουργίας (π.χ. την 
Ημέρα Δημιουργίας των Φωστήρων). Η εuωτερικ11 παράδοση πε
ριγράφει τις αγγελικές υπάρξεις ως μια προγενέστερη «ανθρωπό
τητα» με τη δικ11 της, κι ωστόσο παράλληλη με τη δική μας, εξελι
κτικ11 πορεία. Η Βιβλική Παράδοση αναφέρει την εξέγερση και 
ακόλουθη Πτώση ενός τρίτου (1/3) των Ουράνιων ταγμάτων, γεγο
νός που συσχετίζεται άμεσα με την πτώση του ανθρώπου. Τούτη η 
Πτώση προηγείται της δημιουργίας του ανθρώπου και συχνά ανα
φέρεται ως αιτία της επακόλουθης δικ11ς του πτώσης. 

Σύμφωνα με το μύθο, ο κορυφαίος όλων των αγγελικών πλα
σμάτων θέλησε να μοιάσει στον Δημιουργό και εξεγέρθηκε ενα
ντίον Του ( επιθυμώντας άκαιρα να γίνει και ο Δημιουργός, σύμ
φωνα με τον Θωμά Ακινάτη, που αναγνωρίζει στους αγγέλους την 
ύπαρξη της ελεύθερης βσύλησης αλλά και τη δυνατότητα της συ
νειδησιακ11ς εξέλιξης). Μετά τη uυντριβ11 του, έκπτωτος και απο
γυμνωμένος από το πρωταρχικό μεγαλείο του, επέλεξε να δια
φθείρει τα αγαπημένα δημιουργήματα του Πατέρα του, προικι
σμένα και αυτά με το χάρισμα της ελεύθερ11ς βούλησης. 
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Έχει ενδιαφέρον ότι ο μύθος θέλει ως μέσον διαφθοράς τον 
καρπό του Δένδρου της Γνι()σης, ι•πονοιόντcις ίσως το άκαιρο της 
απόκτησ11ς της. Υπάρχει και μια άλλη μεταφυσικ11 εκδό'χ11 για την 
Πτι,)ση των Αγγέλων:Όταν το αρνητικό φως, ποι• στις Γραφές ορί
ζεται ως σκότος, ενιόθηκε με το ενεργητικό φως, πολλά από τα αγ
γελικά τάγματα παραπλαν11θηκαν από την προσωριν11 αναταραχ11 
και συμπεραίνοντας ότι υπ11ρχε ανταγωνισμός μεταξύ των δύο, τά
χθηκαν με το μέρος του πριότου και ετοιμάστηκαν να εξεγερθούν 
κατά του δεύτερου. Όταν η αναταραχ11 αποκαταστάθηκε με την 
εκδ11λωση της Τέλειας  Ενότητας του Θεού, τα περισ σότερα τάγμα
τα αναγνύ)ρισαν το λάθος τους, αποποι11θηκαν τη μάχη και υποτά
χθηκαν. Οι άγγελοι αυτοί, ποι• μόνη τους πρόθεση 11ταν η υπερά
σπιση της ουράνιας λαμπρότητας και δομ11ς. αποκαταστάθηκαν 
στην αρχικ11 τους κατάσταση και επέστρεφαν στον παράδεισο. 
Κάποιοι άλλοι. όμως, επέμειναν στΩ λάΟος τοι•ς κηι κ11ρυξαν πό
λεμο, γεγονός που οδ11γησε στη δημιοι•ργία της κόλασης. 

Η εκδοχ11 αυηi στηρίζεται σε μια ερμηνεία του στίχου 1.7 της 
Γένεσης: «Και εποίησεν ο Θεός το στερέωμα, και διαχύ)ρισεν ο 
Θεός ανάμεσον του ύδατος, ο ην υποκάτω τοι• στερειόματος και 
ανάμεσον του ύδατος του επάνω στερεύψατος», σύμφωνα με την 
οποία ο Θεός διαχύ)ρισε τη δυσαρμονία που προκ(ιλεσαν οι πρύ)
τοι άγγελοι από εκείνη που δημιούργησε η εξέγερση των δεύτε
ρων. Η μάχη που προηγψ:)ηκε της Πτu'>σης των εξεγερμένων αγγέ
λων είναι η απαρχ11 ενός διαρκούς πολέμου του καλού με το κακό, 
στον οποίο η ανθρωπότητα δεν μένει αμέτοχη. 

Είναι γνωστός ο λαϊκός Ορύλος που λέει πως κάθε άνθρωπος 
από την ύ)ρα της γέννησ11ς του, συνοδεύεται σε όλη του τη ζω11 από 
δύο φύλακες-αγγέλους, έναν εκπρόσωπο του Φωτός στα δεξιά και 
ένuν εκπρόσωπο του Σκότους στα αριστερύ., που τον συμβουλεύ
ουν και τον πuροτρ13νουν σε κάθε του βψιu. Σύμφωνu με τον ίδιο 
θρύλο, οι επιλογές του uτόμου ενισχύουν τον αντίστοιχο άγγελο, 
μέχρι που τελικά ο ισχυρότερος uφομοιύη1ει τΩν ύ.λλον. Έτσι, η 
επικράτηση του κuλού αλλά και η αποκατάσταση των εκπεσόντων 
είναι, κατά κάποιο τρόπο, και προσωπικ11 υπόθεση κάθε ανθρύ>
που ξεχωριστά. Η ιδέα του προσωπικού φύλωω.-αγγέλου είναι 
εξαιρετιχύ. διαδεδομένη και βαθιά ριζωμένη στις καρδιές των u.ν
θρύ)πων. Σύμφωνα με την FιΗ,nερικ11 παρύ.δοοη, τούτος ο φύλα-
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κας-άγγελος δεν είναι άλλος από τον ηλιακό μας άγγελο, την ΨΥ

ΧΗ καθενός μας, που συνεργάζεται με τις αγγελικές δυνάμεις πα
σχίζοντας να μας μεταδώσει τις ανώτερες πνευματικές ωθ11σεις. 

Άγγελοι και Μουσική 

Η σχέση της ανθρώπινης φυλιiς με τους αγγέλους, αλλά και η 
ιδιαίτερη δεξιοτεχνία των θείων υμνωδών στη μουσικ11, απεικονί
ζεται με ένα ξεχωριστό λυρισμό σε ένα Σουφικό ποίημα του 16ου-
17ου αιώνα:Η ψυχ11 καθόταν ανάμεσα στους αγγέλους στα ριζά 
του Ουράνιου Θρόνου, δοξολογώντας μαζί τους το Απροσμέτρητο 
Μεγαλείο Του. Ο Θεός, έχοντας πλάσει το υλικό σώμα, διάλεξε 
εκείνη τη μακάρια στιγμιi να το παρουσιάσει στην ψυχή και της 
ζψησε να το φορέσει. Εκείνη αποστράφηκε μεμιάς το βαρύ π11λι
νο καλούπι και αρvιiθηκε. Οι άγγελοι απόρησαν και σώπασαν. 

Ο Θεός, με λόγια τρυφερά σαν υπομονετικός Πατέρας, προ
σπάθησε να πείσει την ψυχ11 να δοκιμάσει το καινσύργιο της ένδυ
μα, μα εκείνη αρνήθηκε και πάλι. Ο Μεγαλοδύναμος συνοφρυώ
θηκε. Πώς να πείσει το δημισύργημά Του, προικισμένο με τη δικιi 
του ελεύθερη βσύληση να μπει στο άκαμπτο, δυσκίνητο σώμα; Τό
τε ο μεγάλος αρχάγγελος έπιασε τι1ν άρπα του και άρχισε να τρα
γουδάει. Η θεσπέσια φων11 του έπλαθε υπέροχες οπτασίες ενώ το 
στερέωμα παλλόταν στις νότες της μελωδίας του. 

Αυθόρμητα οι άγγελοι έπιασαν το τραγούδι, υφαίνοντας με το 
αιθέριο νήμα του αρχαγγέλου μια λεπτεπίλεπτη δαντέλα. Η ψυχιi, 
που είχε ζαρώσει σε μια γωνιά από το φόβο της Θεϊκ11ς οργιiς, γλί
στρησε σιγά-σιγά στο κέντρο τι1ς συγκέντρωσης και συνεπαρμένη 
από τη μουσικιi άρχισε να χορεύει εκστατικά όταν, στο αποκορύ
φωμα ακριβώς, ο μεγάλος αρχάγγελος σταμάτησε να παίζει. Πλη
σίασε την ψυχιi και της ψιθύρισε πως αν ήθελε να αντιλαμβάνεται 
καλύτερα τις δοv11σεις της υπέροχης μελωδίας, δεν είχε παρά να 
τρυπώσει για μια στιγμ11 στα σάρκινο ρούχο. Παραζαλισμένη από 
τη μέθη της έκστασης, εκείνη έτρεξε πρόθυμα και ενδύθηκε το σώ
μα για να μείνει από τότε παντοτινά δεμένη μαζί του. Μα κάθε 
φορά που ακούει μουσικ11, ξεχνά για λίγο τα δεσμά της και νο
σταλγεί μελαγχολικά την ουράνια πατρίδα της!!! 

(Πηγές: Περιοδικά ΑΒΛ ΤΟΝ, ΛΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ, ΑΝΕΞΙΙΓΙ /ΤΟ) 
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ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ADYAR 

Θεόδωρος Καταιφιίς 
(Ομιλ(u στψ υψτιj της ημ{ρuς του Λr/ya,) 

Γεννιέται σε μερικοί�ς το ερι;ηημα αν έχει αξία, σ11μερα, ένα 

σί�στημα που γενν11θηκε πριν από 120 χρόνια μέσα σε ένα κόσμο 

που διπλασιάζει τις γνιδuεις του κϊιθε τρία-τέσσερα χρόνια, σε 

έναν κόσμο που αντιμετωπ(ζει πρωτοφαν11 κοινωνικά και ηθικά 

πρ0Βλ11μιιτu, σε έναν κόσμο που σι•νεχύJς απορρίπτει και υιοθετεί 

αξίες, σε έναν κόσμο που συνεχιι'>ς εξελι'σσετu.ι. Υπάρχει κάτι που 

μπορε( να uτηρ(ξει και στους καιροι•ς μας το Οεοσοφικό κίνημα, 11 

πέπρωται τοί�το νu λειτουργψJει δεινοuω•ρικc'ι. νu απομονωΟεί, 

να σΒ11σει; 

Θα uιψφωνοί•σατε ότι ένυ. κίνημα ζει όοο ζοι•ν οι σκοποί του, 

οι στόχοι του. Και τούτο νομίζω ότι uι•μΒuίνει με το δικό μας. Από 

τους τρεις Βuσικούς σκοπούς, οι διiο τελευτuίοι είναι εκπαιδευτι

κοί για να μάθουμε. Ο πρόηος είναι ο κύριος, ο ενεργητικός σκο

πός. Να πράττουμε. Και οι τρεις όμως ενέχουν τη διαχρονικ11 ιδιό

τητα. Τόσο η uυγκριτικ11 μελέτη των εuωτερικιι:ιν συστημάτων όσο 

και των απόκρυφων μυστηρίων της Φύσης, και ιδιυ.(τερα των ψυχι

κό)\! δυνάμεων του ανθρόJπου, ανυ.μφισΒήτητα {χουν διαχρονικές 

δω.στάσεις. Αποδεικνύεται τούτο μεταξύ των άλλων από τη δια

χρονικιi επιΒίωση των θρηuχειόΝ, την ασάλευτη αν6γκη του αν

θρώπου για πνευμυ.τιχές και μεταφυσικές υ.νυ.ζητψπις, και το πά

ντοτε λειτουργούν ουντυ.ίριυ.uμυ. των θυ.υμυ.στιι'ιν επινοψπων του 

ανθρόJJΤου με τις ανυ.ζηηiuεις αυτές. 

Το πιο σπουδαίο όμως, ο πριι'�τος σκοπός, ο σχηματισμός ενός 

πυρ11νυ. παγκόσμιας αδελφότητας των ανθρύιπιJJν όχι μόνο εξακο

λουθεί να είναι ιερός για τον 6ν0ρωπο, υ.λλ6 οι οημερινές συνθ11-
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κες στον πλαν11τη διατρανώνουν επιτακτικά την ανάγκη του σε κά
θε πνευματικά σκεπτόμενο άτομο. Απαιτείται όμως και μια άλλη 
βασικ11, αποφασιστιΚ'Ιl, θα λέγαμε, πρσϋπόθεση για την επιβίωση 
ενός συση1ματος. Είναι αυτονόητο. Πέραν της διαχρονικότητας 
των σκοπών πρέπει να υπάρχουν και εκείνοι που θα πιστεύουν σε 
αυτούς. Που θα εμπνέονται και θα μπορούν να εμπνέουν και τους 

άλλους. 
Αν θέλουμε λοιπόν το σύστημά μας να επιβιώσει, και αυτό για

τί έχουμε πεισθεί οι ίδιοι ότι πρέπει να επιβιώσει, έχουμε τερά
στια ευθύνη έκαστος εξ ημών. Ευθύνη να το στηρίξουμε με την πα
ρουσία μας και να το ενισχύσουμε με εκείνους που θα μας διαδε
χθούν. Όμως, ας μη ξεχνάμε ότι και αυτό δεν αρκεί για την επι
βίωση. Από μόνο του το πλ11θος δεν αποδιώχνει την κατάρρευση 
των αξιών. Χρειάζεται και οι θιασώτες του να έχουν κάποια βασι
κά προσόντα τα οποία ουδέποτε να παραμελούν. Δεν μπορείς να 
κάνεις από κάθε ξύλο έναν Ερμ11. Στο πνεύμα αυτό θα μου επιτρέ
ψετε να παραθέσω μια ρήση του Λάο Τσε: 

«Όταν το Ταό χάθηκε, εκδηλώθηκαν οι ιδιότητές του. Όταν 
χάθηκαν οι ιδιότητές του, εκδηλώθηκε η καλοσύνη. Όταν η καλο
σύνη χάθηκε, εκδηλώθηκε η τιμιότητα. Όταν η τιμιότητα χάθηκε, 
εκδηλώθηκαν 11 ευπρέπεια και οι θρησκευτικές τελετές.» 

Αντιστρέφοντας τη διαχρονική αυηi κληρονομιά της ανθρωπό
τητας που δείχνει το δρόμο για τη διαιώνιση των αξιών, θα μου δι
καιολογ11σετε την ασέβεια να διατυπώσω διαφορετικά το παραπά
νω μ11νυμα: Όταν η ευπρέπεια κατακτι1θ11κε, εκδ11λώθηκε η τιμιό
τητα. Όταν η τιμιότητα κατακτιiθηκε, εκδηλώθηκε η καλοσύνη. 
Όταν η καλοσύνη κατακτήθηκε, εκδηλώθηκαν οι ιδιότητες του 
Ταό. Όταν οι ιδιότητες του Ταό κατακτήθηκαν, εκδηλώθηκε το 

Ταό. 
Φαίνεται έτσι το ανηφορικό μας μονοπάτι. Ας ξεκινήσουμε να 

το ανεβαίνουμε, γιατί είναι φανερό ότι και το πρώτο ακόμη σκα
λοπάτι θέλει πάρα πολύ μεγάλο κόπο για να φθά�εις και να το 
ανέβεις. Ας διαλογισθούμε πάνω σε αυτά, ας βοηθ11σσύμε έκα
στος όσο μπορεί και, όπως έγραφε ο Ν. Καζαντζάκης, όσο δεν 
μπορεί. Τότε Οα είμαστε βέβαιοι ότι η λαχτάρα των ψυχών που 
γέννησαν το Ady,ιr, δεν θα κατασιγάσει ποτέ μέσα στις ψυχές 
όλων εκείνων που σ11μερα το διuχρονίζουν. 
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ΚΑΡΜΑ, ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΕΛΗΣΗ 

Ricaπlo Lίιιc/eιηαιι 

(!Ιροfδροv της Θωσ(ψικιjς Ετu.ιψ-/uς στη /Jραζιλ(υ., 

Ι !ολιτικοιί Μηχω ιικοι.ί με πτι,χ(ο πτη Φιλοσοφ(α, 

Κuθηγητιj Λστρολογ(uς πτο Ι!αι !f'πωτιjμιο /Jι-cι.\·ί/iα) 

(Μέροc 2ον) 
Από τη σκοπιά της Καρμι κ11ς Αστρολογίας Κ(t0ε άστρο είναι 

ένας δάσκαλος για κάποιο ιδιαίτερο μάθημά μαc:: οτο μυστι1ριο της 
ζω11ς. Κανείς άνθρωπος δεν φει•γει από το σχολείο δίχως να έχει 
μάθει έστω ελύ.χιστc.ι πρϊ.ίγματc.ι, ειδύ.λλως θc.ι πρ{πει να γυρίσει 
πύ.λι στο ίδιο μάθημα. Δεν έχει σημασία αν ιιας ((ρέσει ένας δά
σκαλος μόνο και έχουμε 11δη μάΟει το δικό τοι, μϊιΟημα. Πρέπει να 
γυρίσουμε στο σχολείο ίJΗΗε να μύ.θουμε κω τα υπόλοιπα μαθιiμα
τα. Στο «Φως στην Ατραπό» διαΒάζουμε: 

«! Ι νοημοσύνη ε(νu.ι uιπρόλψττη. Κuιη.-(ς (Jι ιθρωπος ()εν ει'tJαt 

εχθρός σου, κuνε(ς όf:ν f'f1 1u.ι ({ ι'λος σου. Όλnι ε(ι ιu.ι ι·ξ(σοv ()ύ.σκαλn( 

σου. Ο εχθρός σου uποπλf'f ϊι ιυ. μυπτιjριn ποιJ θυ. πQfπΕ:ι να τn λύ

rπις uκόμη κu.ι uν χψιuσπ(ς υ.ιοΊ1 1Ε·ς γι' υ.ιπό. Διότι ο ύ.νθρωπος 

πρέπει νι:.ι κι:.ιτω Jοηθr.f.» 

Το ίδιο ισχύει για τα ζυJδια και τα ύ.οτρα. Υπό (H'Tll την έννοια, 
η πρώτη προίiπόθεση για να αναπτυχθεί μια κu.λ11πρη ισορροπία 
στην προσωπικότητα, είναι να προσπυ.Ο11σει κανείς να κατυ.νοιiσει 
τις ιδιότητες του ζωδίου που Βρίσ;.ιεται υ.κρι ϊ>u'Jς απέναντι από το 
γενέθλιο ζυ:ιδιό του, και που ποτέ δεν Οα πρέπει να θεωρείται ως 
«εχθρικό». Αυτά τα δύο είναι συμπληρωματικύ. μεταξύ τους και 
Ου. υ.νυ.πτυχθούν μέσα μας μόνο όταν τα κυ.τu.νοψ;ουμε. Όσο και
ρό συμπυ.θuJ μόνο το δικό μο1 1 ζ{JJδιο και τον κ1•ϊιι::ρν11τη του (πλυ.
ν11τη), θα πρέπει να ενσυ.ρ;.ιυ'Jνομυ.ι συνεχυJς επειδ11 δεν έχω ακόμη 
χυ.τυ.νοιiσει το δρύ.μυ. της ζω11ς. Ταυτίζομαι με τον ψευδαισθητικό 
εαυτό μου που δεν είναι πυ.ρύ. ιιιυ. παροδιχιi προοωπιχότητυ., ένu. 
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αποκύημα της φαντασίας μου. Υποφέρω επειδ11 δεν γνωρίζω την 
ουσία μου, η οποία δεν περιορίζεται από τις παροδικές εικόνες 
αλλά είναι η ίδια η ελευθερία, παντοτινά παρούσα σαν διαυγ11ς 
εγρήγορση. 

Εκεί όπου βρίσκεται η προσοχ11 μας, εκεί Βρίσκεται η καρδιά 
και το πνε'ύμα μας. Όταν το αιώνιο πνεύμα ταυτίζεται με την ψευ
δαίσθηση και την παροδικότητα, τότε υποφέρει επειδ'ή χάνει την 
έμφυτη ελευθερία του και αδυνατεί να αποδεχθεί τους περιορι
σμσύς του χρόνου, του χώρου, του διαχωρισμσύ και της μοναξιάς 
που όλα αν11κουν στο σώμα και όχι στο πνεύμα. Όταν το Πνεύμα, 
που είναι ελεύθερο και συμπαντικό, ταυτίζεται μέσω της ψυχ11ς 
και του νου με ένα ζώδιο, και αρχίζει να το λατρεύει ως το καλύτε
ρο όλων 'Ιl να το απεχθάνεται ως το χειρότερο, ανάλογα με τη διά
θεση της στιγμής, τότε υποφέρει επειδ11 έχει χάσει την ελεύθερη, 
πλατιά συμπαντικ11 προοπτικ11 του την οποία κατείχε μέσω της κα
τανόησης της θεμελιιδδους αρμονίας που κυριαρχεί σε κάθε σ11-
μείο του Σύμπαντος. Διότι στο Βασίλειο του χρόνου, που στο πεδίο 
του πνεύματος ι1 της διαυγσύς εγρ11γορuης είναι μια στιγμιαία 
αντίληψη, κυΒερνάται από τον Καρμικό Νόμο. 

Αυτ11 η παρένθεση μας παρέχει μια πανοραμικ11 άποψη της 

Ανατολικ11ς φιλοσοφίας και της Καρμικ11ς Αστρολογίας, και μπο
ρεί να αποβεί χρ11uιμη στην κατανόηση του Καρμικσύ Νόμου. Θα 
ρωτήσει κάποιος: «Υπάρχει πράγματι ελεύθερη θέληση;» Θα προ
σπαθ11σω να διευκρινίσω το θέμα αυτό μέσω ενός παραδείγματος. 

Ας υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος αποκοιμάται ενώ το πλοιάριό 
του πλέει στο καθοδικό ρεύμα ενός ποταμού, και αναρωτιέται κα
νείς αν θα πέσει 11 όχι στον καταρράκτη που Βρίσκεται εμπρός 
του. Ποια θα 11ταν η πρόΒλεψ11 μας σε αυτι1 την περίπτωση; Δεν θα 
ακουγόταν παράλογη μια υπόθεσ11 μας ότι πιθανόν να συμΒεί ένα 
θαύμα έτσι ώστε το ρεύμα του ποταμσύ να αλλάξει κατεύθυνση 
προς τα άνω, 11 ότι θα κάνει το πλοιάριο να υπερπηδ11σει τον κα
ταρράκτη; Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε ότι το άτομο αυτό 
θα πέσει στον καταρράκτη μαζί του; 

Από αυστηρά επιuτημονικ11 σκοπιά μπορώ να σας διαβεβαιώ
σω ότι σύμφωνα με τον Πρώτο Νόμο της Κλασικ11ς Μηχανικ11ς, ή 
νόμο της αδράνειας, αν δεν συμβεί κάτι δραστικό που να αποτρέ

ψει την πτώση, ο άνθρωπος αυτός θα πέσει στον καταρράκτη. Βέ-
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βαια, υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα να ξυπν11σει την τελευταία 
στιγμ11 από το βαΟύ ύπνο τοι• και να δράσει ασκιύντας μι_α δύναμη 
(πχ χρησιμ οποιιίJντας τα κουπιά) και να αλλάξει την κατεύθυνση 
πλεύσης του πλοιαρίου τοι•! Σε μια τέτοια περίπτωση μπορούμε να 
δηλu)σουμε επισ τημονικά ότι εισιiγαγε μια νέα δίiναμη που έδρα
σε αποτρέποντας την πτu:ιση. Δεν μπορεί όμως να προβλεφθεί το 
αποτέλεσμα μιας κίνησης του ανθρι,)ποι•. εκτός κω αν είναι γνω
στιi η νέα δίιναμη και η δράση της στο σί>στημα. Εδι(J μπορούμε να 
δοι'iμε καθαρά τη σπουδαιότητα τοι• Δεύτερου Νόμου του Νεύτω
να, 11 νόμου της δύναμης (Ρ = n1.a), που δηλu)νει ότι η αλλαγ11 της 
κίνησης είναι ανάλογη της δύναμης που ασκείται, και ακολουθεί 
την κατεύθυνση της ορθιiς πορείας επί της οποίας ιωκείται η δύ
ναμη (Matl1ematical Principles of Nίltur,11 Pl1ilosoρl1)1). 

Ο Νεύτων χρησιμ οποιούσε τη λέξη «κίνηση» εννοι,'>ντας εκείνο 
που σ11μερα αποκαλούμε κεκ τημένη ταχύτητα ( ορμ1i), δηλαδ11 το 
προϊόν μάζας και ταχύτητας. Ο χρονικός παράγοντας εκφράζει 
την αλλαγ11 της κίνησης του Νεύτωνα, η οποία γίνεται προϊόν μά
ζας και επιτάχυνσης. Ειδικότερα, η επιτάχυνση είναι ανάλογη της 
δύναμης, η οτυ.Οερότητα της αναλογίας είναι η οuηιατικ1i μάζα, 
που αποτελεί το μέτρο της αδράνειας (Tl1c Ne,v IΞncyclopedia 
Brit,ιnica). Με άλλα λόγια. υπάρχει πάντοτε η πιΟuνότητα μιας αλ
λuγ11ς στην u.δρανιi κίνηση αλλά αυτι1 εξuρτάτιιι από την εφαρμο
γ11 μιας άλλης δύναμης, ανάλογης με το μέτρο της μάζας του σu)μα
τος που κινείται. Επομένως. αν δεν υπάρξει κάποια νέα δύναμη, η 
Φύση ακολουΟεί το νόμο της αδράνειας που γενικά είναι γνωστός 
ως νόμος της ελάχιστης αντίστασης. 

Κατά παρόμοιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι είναι πιθανόν να 
αλλάξει το πεπρωμένο 11 u'ιριμο κάρμα ενός ατ6μου, αλλά μια τέ
τοια αλλαγ11 εξαρτάται από τη δύναμη της Οέλησ11ς του να εισάγει 
ένα νέο στοιχείο (νέα δύναμη) με βαθμό δράσης υ.νύ.λογο με την 
αδράνεια του συση1ματος. Όταν τα αστρολογικά προγνωστικά 
επαληθεύονται, υ.υτό οφείλεται στο γεγονός <Jτι η πλειοψηφία των 
υ.νΟρu)πων δεν διuΟέτει την απαραίτητη δύναμη της Οέλησης. ΙΞί
νω εκείνοι που αποχοιμοί•ντu.ι ( όπως στο πυ.ρύ.δειγμύ. μας) και 
στη συνέχεια ισχυρίζονται ότι 11τυ.ν θέλημα Θεού να πέσουν στον 
καταρράχτη. Ο Πλάτων (Πολιτεία) έγραψε με οοφία σχολιάζο
ντας την επιλογ11 του ίδιο υ  του u.νΟρu'>που u.νι.ί.μεσι.ι. στους διu.φο-
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ρετικούς βίους, 11 τα πεπρωμένα. Παρόμοια, ο C.W.Leadbeateι· 

έλεγε σχολιάζοντας την αστρολογία των αρχαίων Χαλδαίων: 
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι Χαλδαίοι είχαν δίκιο όταν βεβαί

ωναν τη δύναμη της ανθρ(vπινης θέλησης να τροποποιήσει το πε

πρωμένο που καθορίσθηκε από τον Καρμικό νόμο. Ο νόμος αυτός 
μπορεί να οδηγήσrι έναν άνθρωπο σε συγκεκριμένο περιβάλλον ιj 

υπό την επήρεια ορισμένων συνθηκιvν, αλλά δεν μπορεί ποτέ να 

τον εξαναγκάσει να διαπράξει ένα έγκλημα, παρότι. είναι πιθανό 
να του προκαλϊσει η:τοια δεδομένα ιvστε να απαιτείται μεγάλη δύ
ναμη και αποφασιστικότητα f'Κ μέρους του ατόμου για να μην το 
διαπράξει. Επομένως, φαίνεται ότι εκείνο που μπορεί να κάνει η 
Αστρολογία είναι να προειδοπο11jσει τον άνθρωπο για τις περιστά

σεις υπό τις οποίες θα βρεθεί μια δεδομένη στιγμή ή χρονική περίο

δο της ζωής του. Δrν θα μπορσιίσε θεωρητικά να προβλεφθεί με βε
βαιότητα η δράση του ατόμου σε κάποια από αυτές τις περιστά

σεις, παρότι αναγνωρ(ζ,ουμε απόλυτα πόσο εύκολο είναι να μετα
βληθεί μια πιθανότητα σε βεβαιότητα όταν πρόκειται για τον συνή
θη άνθρωπο που έχει αδύναμη θϊληση.» 

(Man: Whence, How and Whither) 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ως θεωρία, θα μπορού
σαμε να παραθέσουμε χάριν συζήτησης κάποια ενδεικτικά στοι
χεία από τους αστρολογικούς χάρτες διδύμων αδελφών και από τα 
δύο φύλα. Η εξέταση χάρτη διδύμων αδελφιόν είναι πολύ σημαντι
κ11 καθώς έτuι μπορεί να διαπιστωθεί η διαφορά της ψυχολογίας 
τους ως διακριτά άτομα. Μπορούμε να παραθέσουμε πολλές τέ
τοιες περιπτώσεις για λόγους στατιστικ11ς, αλλά από τη σκοπιά της 
επιστημονικ11ς λογικ11ς απλώς μια μόνο περίπτωση θα ήταν αρκε
τή. 

Μπορεί εύκολα να αποδειχθεί ότι η Αστρολογία δεν είναι κα
θοριστικ·ή καθώς τα δίδυμα αδέλφια, που έχουν πρακτικά παρό
μοιους χάρτες και Βρίσκονται υπό τις ίδιες αστρικές επιρροές, κά
νουν διαφορετικές επιλογές στη ζω11 τους εισάγοντας νέες δυνά
μεις στο όλο σύστημα με αποτέλεσμα να ζ11σουν βίους με σημαντι
κές διαφορές μεταξύ τους παρότι η μοίρα τους είχε προσφέρει πα
ρόμοιες δυνατότητες και στους δύο. Το θέμα αυτής της εργασίας 
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όμως δεν είναι να ωτοδει'ξοι•με την αποτελεσματικότητα της 
Αστρολογίας αλλά. απλιύς, να προβάλλουμε την πιθα�1ότητα της 
αλλαγ11ς της μοίρας και των τάσεων που προκαλεί σε έναν άνθρω
πο. και οφείλεται στις επιλογές μας 11 εκείνο που αποκαλούμε 
«ελεύθερη θέληση». 

Κατ' αναλογία λοιπόν με το Δεύτερο Νόμο του Νεύτωνα, η ει
σαγωγ11 μιας νέας δύναμης είναι δυνατόν να μετατρέψει την αδρα
ν11 κίνηση, 11 την πιθαν11 και προβλέψιμη ροπ11 και εμφάνιση ορι
σμένων γεγονότων που μπορούμε να συγκρίνουμε με το πεπρωμέ
νο, όπως συν11θως αποκαλείται, 11 το «u'>ριμο χάρμα». Στο παρά
δειγμά μας, το πεπρωμένο του αποκοιμισμένου ατόμου είναι να 
καταλ11ξει στον καταρράκτη αλλά εκείνος μπορεί, ωστόσο, να το 
αλλάξει εισάγοντας μια νέα δύναμη ανάλογη με το μέγεθος του 
προβλ11ματος που αντιμετωπίζει. Υπάρχουν μέβαια περιπτώσεις 
κατά τις οποίες μπορεί κανείς πρακτικά απλι,:ις να μειώσει το μέ
γεθος του προβλ11ματος. Στο Uέμα αυτό η Α. Μπέζαντ έλεγε: 

«! Ι προσπύ.θειu είνω πr111τnπ μιu σοq,ιί πρύ.ξη. Λδιύ.φορn uν 

φαίνεται uνiλπιc')η, μrιu1νει το βύ.ρος ποv πϊq,πι t·πύ.11rι, σας. Κάθε 

πρnσπύ.θειu επιq;iρt:ι τn uποτϊλεσμύ. της κω όσο σnφύτερnι είσπ 

τόσn καλύτερα μπορείτε νu σκrqθt:ίτε, νu rπιθιιμιjσrπ κω 11u πρύ.

ξrτr. Λ ν ϊτσι σκϊφτεσπ γιu το Κύ.ρμu, uvτό πnτ{ r)r11 θu σuς πuρu

λιJσrι αλλύ. πύ.ντu θu σuς ιμπ11έει. Λϊπ: Ύπύρχουιι κάποια πράγ

μα.τα στα οποία η μοίρα vπrρωχι;ε, '. Μερικϊς <fnρϊς μπορrίτε νu 

ξr,γrλύ.σετr, τη μnίρα. σuς αν r)t:ν κuτuφέρνεπ vu τη11 uντιμι:τωπίσε

π κατύ πρόσωπο. Όταν ο κυ.ππύνιος σuλπr1ψΊ το πλοίο του με 

αντίθετους ανέμους, <)εν μπορrί να α.λλύξι:ι τηιι καπι3θvvσιj τους. 

Μποψί όμως να α.λλύ.ξιΊ τα ιστία του πλοίου του (}tύτι η πορεία 

τοv κω η κuπύθυvσιj της t·ξαρτύτω από τη αχϊση ανϊμου κω 

ιστίω11
.

» 

«Ετσι, μr, προσεκτικιj (}ιευθ{τηση, μπορείτε κr1λλιστu vu τuξιδϊ

Ί/'FΤF με υ.vτίθετnvς uν{μους κω 11α φθύσετε στο λιμϊι.νι σας uv κω 

θu χρειαστεί να καταβύλλιπ μt:γαλιJπρη πρnσπύ.θt.ΊU. Λυτό είvω 

μια παραβολιί για τn Κr1ρμα. Λv (}rv μπορείπ 11υ υ.λλr1ξεπ τη μοί

ρα σας, uλλύ.ξετε τον εαυτό σας, σvναντηθείη: μαζί τnυ από μια άλ

λη nπτικιj γωνίυ. κω θυ. ξεπrρrJ.σπε μι: επιτι ιχίυ. εκι:ίvα για τα 

οπnία ψJ.ίνετω uναπόrμυκτη η απnτυχία. // f'Π((}εξιr5τητu στη <)ρύ.

ση rίνω Γιόγκα, κω αυτός ι-ι'11 υ.ι ϊνας τρόπος μι: τοι 1 οπnίn ο σοφός 
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κυβερνά τα άστριι αντί να κυβερνάτω ιιπό αυτά. Σε όλα τα πράγ
ματα που είναι πριιγματικά ανιιπόφευκτα, και απέναντι στα οποία 
δεν μπορείτε νιι αλλάξετε στάση, σε ιιυτά να κάνετε υπομον1j. Δ ιό
τι αυτά είναι πολι5 λίγιι. Όταν υπάρχει μια μοίρα τόσο ισχυριj ώστε 
το μόνο που μπορrίτε νιι κάνετε είναι να υποκλιθείτε εμπρός της 
και να υποταχθι-'ίτε σε αυτ-ήν, ακόμη και τότε διδάσκεστε. Από αυ
τή τη μοίρα θα έχετε συλλϊξει {να άνθος σοφίας που, πιθιινόν, ένας 
άλλος πιο εύκολος βίος δεν θα σας έδινε την ευκαιρία να το συλλέ
ξετε. Έτσι λοιπόν βλϊπουμε ότι σε κάθε περίπτωση που συναντού
με και κυριαρχσι5με, ιj ακόμη και σε κάθε ήττα μας, μπορο15με να 
συλλέξουμε ένα άνθος νίκης.» 

(Tl1e T11eosophica\ Life) 

Συμπεραίνουμε επομένως ότι το κάρμα δεν είναι ασύμβατο με 
την ιδέα της ελεύθερης θέλησης, διότι από τις τωρινές επιλογές 
μας αρχίζουμε να διαμορφώνουμε ένα νέο πεπρωμένο για το μέλ
λον. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αφορσύν ένα πολύ μακρι
νό μέλλον σε μια άλλη ενσάρκωση, διότι μπορεί να είναι και αύ
ριο. Όλα εξαρτώνται από την ισχύ των δυνάμεων που έχουμε 11δη 
θέσει σε δράση στο παρελθόν, και την ισχύ της τωριν11ς θέλησ11ς 
μας. Η Α. Μπέζαντ έλεγε σχετικά με αυτό: 

«Εδ(v έγκειται η επίλυση του πιιλαιού ζηηjματος της αναγκαιό

τητας και της ελειiθερης θέλησης. Με την άσκηση της θέλησιjς του ο 

άνθρωπος μπο.ψί σταδιακά να διαμορφώσει τις αναγκαιότητες 

του εαυτού του. Α vάμεσα στα δύο άκρα βρίσκονται όλοι οι συνδυα

σμοί της ελεύθf'ρης θέλησης κu.ι της αναγκαιότητας, που προκα

λούν μι1σιι μιις τις <)ιu.μάχες τις οποίες αντιλαμβανόμιιστε.» 

(Αρχαία Σοφία) 

Φαίνεται λοιπόν ότι δεν υπάρχει πραγματικ-11 ασυμβατότητα 
μεταξύ Αστρολογίας, Κάρμα και ΕλΕ'ύθερης Θέλησης όταν αυτές 
οι ιδέες κατανοηθούν βαθιά. Καθώς μπορούμε πά\'τοτε yα αφυ
πνίσουμε τις εσώτερες δυνάμεις μας, κανείς αστρολόγος δεν θα 
έπρεπε να κάνει προβλέψεις για γεγονότα ως μη αναστρέψιμα. 
Πραγματικά, δεν γνωρίζουμε πόση δύναμη και ισχύς κρύβεται μέ
σα μας και συχνά εκπλ11σσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό όταν επι
τυγχάνουμε σε δοκιμασίες που μέχρι πρότινος πιστεύαμε ότι ψαν 
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υπεράνω των δυνάμειύν μας. Είναι προφανές ότι το να χάνει κά
ποιος την πρόβλεψη πως ο άνθρωπος θα χαταλιiξει σι:: έναν κα
ταρράχτη (όπως στο παράδειγμά μας). δεν είναι οι}τε εποικοδομη
τικό ούτε αληθινό. Μπορούμε να μιλ1jσουμε μόνο για πιθανότητες, 
δεδομένου ότι κάθε άτομο μπορεί να αφυπνισθεί και να εισάγει 
νέες απρόβλεπτες δυνάμεις σε μια συγκεκριμένη περίσταση της 
ζω11ς του. Σοβαρές συνέπειες και μη αναγκαία οδύνη μπορεί να 
ηροκί�ψει αν γίνει πρόβλεψη για την ιι>ρα του θανάτου ενός ατό
μου. Για το θέμα αυτό ο C.W.Leι:ιιlL)eί:ιteι- είχε κάνει την παρακάτω 
σημαντικιi διiλωση: 

«Φu.(11rτu.ι πιθω1ό ότι πτ,711 πλrιοψηφ(α τωι 1 π1·ριπΗιΊσrων, η 
u.κριβ1jς οΊρu. κu.ι ο τρόπος του θu.ι1ύ.τοιι ()rι1 r1ποψ1σ(ςrται εκ των
προτέρω αλλύ. ούτε κu.ι κατύ. τη yfιΨηση του u.τ(5μοιJ. Οι αστρολό
γοι λfνε ότι σε πολλϊς πf·ριπτοΊσεις δι:ν μπορού11 πρυ.yματικύ. να
προβλέψουν το θύ.11ατο rι1ός υ.Η5μου ιξπ(1ζοJJτας το γrνfθλιο χύ.ρτη
του. Λfνε ότι σr μια ορισμf,,η πrρ(οc)ο της ζωιjς τοι•ς οι καταστρο
q·ικfς rπιρροfς μπορr( 11u. rιΊ1u.ι πησχιψϊJJf'ς, κu.ι ότι πιθανόι1 το
ύ.τομο αυτό να πεθύ.JJf:ι. Οτι αν (}FJJ σι•μ(Jrι: τόπ η ζωιj του θu. (JΙJJJε
χισθε( fως c5του σε μιu. (J.λλη περ(στu.ση, rξ(σοι• ()σχημ1-:ς όψrις 1:μ
φu.νιστο11ν ι:μπρr5ς του κλπ. Ι:Ί'ι1u.ι σu.ν αυτfς οι u.βfβu.ιότηπς να
u.ντι;τροσωππirηιν σημ ι'ι'ο τοι• πf:πvωμ{νοv τυ. ο;τοι'u. f'ι'χυ.ν παρu.
μrιΊ1rι u.ι1οικτύ. για ια)]οντικ{c; u.;το(f'U(Πις, οι oπo(rc; εξαρτοΊντu.ι 
υ.ποκλειστικύ. u.πό τις ()ιωθπψπις ποιJ fΊσύ.γιΊ μι· τη (}ρύ.ση του ο 
(()ιος ο άνθρωπος καΗJ. τη r)ιύ.ρκf:ια του β(οιJ τοιι, κω /lf: τις οπο(ις 
rκε(νος ,)ημιουρyε( τις r)ικ{ς τοιι π,κu.ιριΊ·ς ζωιjς.» 

(lnner Life) 

Από ηθικ11 άποψη είναι σωστό να δό>σουμε έμφcωη στο γεγο
νός ότι η Αστρολογία Ου. έπρεπε να στρέφεται ιδιυιτέρως εναντίον 
ηροf,λέψεων για γεγονότα που θεωροι1ντυ.ι ως μη αναστρέψιμα, 
όπως η ό>ρα του θανάτου ενός ατόμου. Είναι σαφές σε εμένα ότι 
ένας αστρολόγος δεν θα έπρεπε να κι1.νει τέτοιοι, είδους προβλέ
ψεις αλλά να παραθέτει, μύ.λλον, τις πιθανές οχετικές τάσεις και 
να Ουμάται ηύ.ντοτε ότι γιυ. να αλλύ.ξει κανείς τη μοίρα του είναι 
απαραίτητο να αφυπνίσει ηρι;ηα και να αλλύ.ξει τον εαυτό του. 
Με ύ.λλα λόγια, οι επιλογές που υηοκινούντυ.ι από το υποσυνείδη
τό μας προσδιορίζουν, τελικύ., τα χυ.τύ. περίυτυ.ση αποτελέσματα 
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που ερμηνεύονται ως αποκαλύψεις του ασυνείδητου υπό μια αντι
κειμενιΚ'ή και διδακτικ11 μορφ11. Το Κάρμα δεν υπάρχει για να μας 
αφανίσει αλλά για να μας διδάξει, διότι η ζω11 είναι ένα μεγάλο 
σχολείο που απαιτεί οξ·ύνοια και κατανόηση. 

Η Αστρολογία θα μας 11ταν πιο χρήσιμη αν, αντί προβλέψεων 
για μη αναστρέψιμα γεγονότα, αναζητσύσαμε σε αυτιiν ένα τρόπο 
να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να μεταμορφωθσύμε και να απε
λευθερωθσύμε. Η ηθικ11 κάθε αστρολόγου θα έπρεπε να κυριαρ
χείται από την ταπεινότητα της παραδοχιiς ότι γνωρίζει μόνο τις 
πιθανότητες των γεγονότων, και ότι ο ίδιος δεν είναι σε θέση να 
προβλέψει πώς τελικά αυτές θα μπορούσαν να διαμορφωθούν κα
θώς άλλες δυνάμεις μπορεί να εισαχθούν και να μετατρέψουν το 
αποτέλεσμα. Αν αυτιi η ηθικ11 αρχή δεν γίνει σεΒαστιi, τότε η 
Αστρολογία δεν θα μπορέσει να παρουσιασθεί επιστημονικά αλλά 
μόνο δεισιδαιμονικά, προκαλώντας ίσως,μεγαλύτερο κακό από 
καλό στον άνθρωπο παραλύοντάς τον αντί να τον βο11θ11σει να 
απαλλαγεί από τις ψευδαισθητικές οδύνες του, έτσι ώστε να ανα
καλύψει την αληθιν11 δυναμικ11 της οντότητάς του. 

Αυτή θα έπρεπε να είναι η ουσιαστιΚ'ή αποστολ11 της Αστρολο
γίας. 

(ΊΊ1e ΊΊιeο.ωρ/1ί.�·t, Νοέμβριος 2006) 
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ΠΕΡΙΘΑΝΑΤΟΥ 

(Από τις διδασκαλίες των Σούφι) 

S/ιαίk/ι S/ιαιfiιddίιι Μαιιerί 

Υπcί.ρχοuν τρεις κατηγορίες ανΟριύπων: 
1) Ο άνθρωπος των επιθψιύ>ν
2) Ο αρχάριος rroι• μόλις έχει αρχίσει το rrνειψατικό ταξίδι της

εrrιuτροφ11ς 
3) Ο προχωρημένος Γνύωτης του Θεοι.i.
Ο rrρύηος δεν έχει καμία ανάμνηση του θανάτοι• τοι•. Ί-1, αν ποτέ

το θυμηθεί, Οα κc.ιταληφΟεί αrrό πνι:ι.iμα οδύνης για την ιmύ>λεια των 
κοσμικυ'>ν πραγμάτων και θα αρχίσει να παραπονιέται. Η ανάμνηση 
του θανάτου τον ιmομακρύνει από τον Θεό. 

Ο δει.iτερος ασκείται στην ανάμνηση του θανάτου έτσι ύ>στε να 
ζει με το φόΒο του και να εκrrληρυ'>σει την εrrιuτροφ11 με επιτυχία. 

Ο τρίτος ουδέποτε λησμονεί το θάνατο και αυτό είναι η εγγύηση 
της ενότητάς του με τον Αγαπημένο. Ωuτόuο, η ί�ψιστη κατάσταση 
της ανcί.πτυξης εμφανι":ετc.ιι στην ψυχ11 που ι•ποτr1.uuπc.ιι ολοκληρωτι
κά στον Κvριο, και αυτό υπι:ρέχει κάθε άλλης r.πιλογ11ς για ζωή 11 
θάνατο. 

Όπως παραη1ρηuε ένας αγαπητός φίλος, η γψνη ζω11 είναι μια 
κατάσταση ύπνου, η μετά το Οάνc.ιτο ζω11 είναι μια κατάσταση αφύ
πνισης, και ο ίδιος  ο θύ.νατος αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο. Για 
τον συν110η Ονητό ο θύ.νατος είναι rrεριuuότερο οδυνηρός από όuο 
μια uπυ.Οιά 11 μια τuεκουριύ., 11 αφαίρεση της U(J.ρκυ.ς από το uύJμα 
του. 

Η 11ρεμη αντιμετύ>rrιuη κυ.ι η επανcί.ληφη της ιr,ρ11ς προuευχ11ς, 
αυτά είναι τα δέοντα για τον ύ.νΟρωrrο την ύ>ρα του Οανι1.του. 

(I Jηyιj: l,e/lcι:1·.fioι11 α ,\ιιjί Τeαι-/ιeι) 
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ΤΩΝ ΚΑΒΕΙΡΙΩΝ 

ΜΥΣΤΉΡΙΩΝ 

Δρ. Νικόλαος Χαρακάκος 
(Καθηγητιjς Θεολογίας, ()Η)άκτωρ Θωλογίας και Φιλο.σοφίας)

Ο Μυστικισμός που αναπτύχθηκε και έγινε κραταιός στην αρ
χαία Ελλάδα, εξακολουθεί να αποτελεί Υψηλό Απαγορευμένο Με
λέτημα για τη μαθητεία στην Απόκρι1φη Εσωτερική Γνώση. Τη Μυ-
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στιχ11 Εuωτερικιi Φιλοσοφία την έχουν αναγcιγει σε Υπέρ-επιστ11μη 
τα αρχαία Ελληνικά Μυστ11ρια. Αυτά έδωσαν τη Μίiηση για την 
Αναζιiτηση της Αλ1iθειας. Δικιi τους είναι η πρωτοκαθϊδρία στην 
ωτοχρυπτογράφηuη των μυστικιύν διδαγμάτων. Με τα αρχαία Ελλη
νικά Μυστιiρια εγκαινιάζετω η Ατραπός της Έρευνας των Υπερβα
τικυ)ν ΠροτροπυJ\'. ΦανεριιJνονται οι Μύστες, ιχνηλατείται η Αόρατη 
Πνευματικιi Ενέργεια που μας βυθίζει στα δροuερcι πνευματικά 
ύδατα της Αγάπης κω της Ενορατικιiς Γνώσης. που οδηγεί στην 
Άρρητη Επίγνωση. Ενόραση σημαίνει Γνιύuη. Τα Μυστιiρια αυτιi 
την ενορατικ11 γνι,Juη αuκοί-ν στο έπακρο. 

Στα αρχαία Ελληνικά Μυuηiρια ανιχνεί,ουμε τη γόνιμη και εποι
κοδομητιχ11 διαuι'iνδεuη μεταξύ Φιλοσοφίας, Εuωτεριuμού, Επιuηi
μης. Η υποχειμενικιi ιδεοκρατία του Πλάτωνος 1 1πουτασιοποιείται 
ως μυστικιστικό πνευματικό άθλημα για μια ακμωυ κω ενεργ11 φι
λοuοφικιi συνείδηση. Το ωτόχρυφο χρησιμεύει στο Μυστ11ριο ως 
πρόκληση για το πνεύμα να γνωρίσει την ωτοκάλυφη του Μυστικού. 
Να εισδύσει στο Μυστικό. Να το ιδιοποιηθεί. Να το εγχολπωθεί. Να 
το βιυ)uει. Στη βίωση του Μυστηρίου εναuκείτω η απιύτατη ψυχικ11 
u.γωγ11. Αυτιi την ενάσκηση διαπιuτυJνουμε στα Καβείρια Μυuτιiρια.

Πρόκειτω για τα uπουδυιότερα αρχαία Ελληνικά Μυuτιiρια. Εί
ναι τα αρχαιότερα Μ1 1uη1ριu στην αρχαία Ελλάδυ. Καβείρια και 
Ελευσίνια Μυuηiρια, άλλωστε, Οεωροί�ντω ότι έχουν την ίδια μυ
uτηριακιi σπουδωότητα. Οι Κάβειροι, προς τιμιi των οποίων γίνο
νταν τα εν λόγω Μυuτιiρια, θεωρούνταν «θεότητες» του πυρός. Η 
λατρεία τους μεταλαμπu.δεύUηκε κω στον Κέλτικο Δρυϊδιuμό. Από 
την πλευρά της συγκριτικιiς θρησκειολογίας, οι Κάβειροι αντιuτοι
χο11ν στους Κουμάρας του Ινδουισμού. Οι Κουμύ.ρας είναι τα τέσσε
ρα ανυηατα όντα στη Μυuτικιi Ιεραρχία. Συμβύ.λλοιιν στην εξέλιξη 
του εκλεχτού μέρους του ανΟρι()πινου γένους. 

Η λατρεία των Κu.βείρων παρουuιύ.ζετω υ.ρχικά οτη Σαμοθράκη. 
Η Συ.μο0ρύ.κη ονομύ.ζετω, λό'{ω των Κυ.βείριων Μυστηρίων, ιερό
τυ.το νησί (Ζαθέη). Οι Κάβειροι στην αρχιi 11ταν δί,ο. Αργότερα έγι
ναν τέσσερις. Πολλοί ερευνητές τοίiς τυ.υτίζουν με τους Διόσκου
ρους. Σί�μφωνα με την υ.ττικιi διάλεκτο, οι Διόσκουροι (Διόσχοροι 11 
Διόu%ωροι στη δωρικιi διύ.λεzτο) εχλu.μΡιύ.νοντυι ως '{tοι του Διός. 
Δηλυ.διi «Οεοί» του φωτός. Άiλοτε κυ.ι αλλοί, λωι>εt1οντu.ν σαν «θεό
τητες» και ύ.λλοτε ως ηρωικές μορφές. Από τα rι.ρχυ.ιότατα έτη η λα
τρεία τους άκμαζε στη Μεσσηνία κυ.ι τη Λυ.κωνίυ .. Λπό εκεί διυ.δό
Οηκε σε όλη την Ειλύ.δυ .. Η μιιf.Jολογία μύ.ς πληροφορεί ότι οι Διό-
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σκουροι Κάutωρ και Πολυδεύκης Θεωραύνται γιοι της Λήδας και 
του Διός (PHton, De cultu Dioscuronιm ,ιpucl Graecos, 1894), αδελ
φοί της Ελένης που γενν11θηκε από αυγό (Ορφικά Μυστι1ρια, Θεο
σοφία). Και οι Διόσκουροι γενν11θηκαν από αυγό. Εκκολάφθηκαν 
από το αυγό της αρχέγονης μυστηριακ11ς παράδοσης. 

Κάβειροι, Διόσκουροι, Τυνδαρίδες είναι ονομασίες συγχεόμενες 
μεταξύ τους. Τυνδάρεως ονομαζόταν στη Λακωνία ο Ζευς. Η ηρωι
κ11 μορφ11 του Τυνδάρεως χαρακτιiριζε επίσης τον σύζυγο της Λ11δας 
και βασιλιά της Λακωνίας. Γι' αυτό επικράτησε ο μύθος πως οι Διό
σκουροι ήταν οι γιυι του Τυνδάρεως. Οι Ομηρικοί ·ύμνοι μάς διαφω
τίζουν πώς γενν11θηκαν κάτω από τις κορυφές του Ταυγετου. Προ
σφιλής διαμονιi των Διόσκουρων εικάζεται πως είναι και η κωμόπο
λη Θεράπνη της Λακωνίας. Εκεί ήταν κάτω από τη γη κατά το ήμισυ 
του έτους. Το υπόλοιπο 11μιuυ βρίσκονταν κοντά στον Δία επάνω 
στον Όλυμπο. Συμβολοποιούν το μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας 
φως. Τόσο ο Κάστωρ όσο και ο Πολυδεύκης θεωρούνται κράτιστοι 
ιππείς. Κυβερνούν λευκά άλογα. Ο Κάστωρ παριστάνεται και ως 
δρομέας. Ο Πολυδεύκης και ως κραταιός πυγμάχος. Γι' αυτό και ετι
μώντο σαν «θεοί» uε αγώνες (ο Πίνδαρος τους ονομάζει «ευρυχώ
ρου ταμίας Σπάρτας αγώνων»). Καθιέρωσαν την ένοπλο όρχηση. 
Χαρακτηρίζονταν από υποδειγματικ11 ηθικ11 ανωτερότητα, που επι
δρούσε στην ηθικό-κοινωνικ11 διάuτασ11 της πολιτικιiς οργάνωσης. 
Έμαθαν στους Λακεδαιμόνιους την όρχηση των Καρυών της Λακω
νίας. 

Οι Διόσκουροι είχαν τις παρακάτω ηθικές αρετές που αποδίδο
νται και στους Κάβειρους: 1) Αξιέπαινη ανδρεία, 2) Βαθιά ευσέ
βεια, 3) Στρατηγικές ικανότητες, 4) Αδέκαστη δικαιοσύνη, 5) Επε
ξεργασμένο Μυστικισμό, 6) Υπερφυσικές δυνάμεις. 

Εικfιζεται ότι βοηθούσαν όποιον χρειαζόταν τη βοήθειά τους σε 
κάθε στιγ�111. Διέσωζαν όσους κινδύνευαν στη θάλασσα επιφαινόμε
νοι σαν αστέρια επάνω uτα πλοία. Γι' αυτό οι Διόσκουροι ονομάζο
νταν τα ηλεκτρικά φώτα που πολλές φορές εμφανίζονταν στα πλοία 
τη νύκτα. Ονομάζονται επίσης πυρά του αγίου , Ελμου 11 τελώνια. 
Όμως και οι Κάβειροι διέσωζαν τους ναυαγούς. Είχαν μυηθεί uτα 
Μυστιiρια της Σαμοθράκης. Έλαβαν μέρος στην αργοναυτική εκ
στρατεία και κάποτε διέσωσαν τους uυμπλέοντες κατασιγάζοντας 
την τρικυμιώδη θάλασσα. Διατυπώνεται και η γνώμη του Bιyand ότι 
όταν μιλάμε για Κάβειρους οφείλουμε να εννοαύμε τον Νώε και 
τους τρεις γιους του, και ότι τα Καβείρια Μυσηiρια αποτελούν μετα-
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γενέστερη τροποποίηση της Λατρείας της Κι[)ωτοίi. Ενδιαφέρουσα 
διuθρησκειακ11 επισ11μανση. 

Κατά τον Αχουσίλαο τον Αργείο, από την Κάβειρα και τον 
'Ηφαιστο γεννψ)ηκε ο Κάσμιλος. Από τον Κάσμιλο έγιναν τρεις θυ
γατέρες Καβειρίδες και τρεις γιοι Κuβειροι. (Ακουσιλάου του Αρ
γείου, Γενεαλογία, στο Mullcr, ΜΗ6, 1, 100-10 4, IV 624). Άλλοι αρ
χαίοι συγγραφείς θεωρούν τους Κορύβαντες 11 Κιiρ[)αντες της Φρυ
γίας ταυτιζόμενους με τους Κάβειρους της Σαμοθράκης. Άλλες 
έρευνες θεωρούν Κάβειρους τους γιοι•ς της Ηλέκτρας και του Διός, 
Δάρδανο και Ιασίονα. Έλαβαν το όνομα Κάβειροι από το φρυγικό 
βουνό Κάβειρον, επάνω στο οποίο έμεναν. Κατ' ουσία τα Καβείρια 
Μυσηiριc.ι αποσκοποιiσαν στην πραγμc.ιτικ11 γένεση του ανθριύπου. 
(Κων. Γ. Κουρτίδου, Τα Αρχαία Ελληνικά Μωηiρια, Α011να 1934). 
Πάντως, το κύριο περιεχόμενό τους 11τc.ιν η διαμόρφωση Κοσμογο
νίας βασιζόμενης στη γενεαλογία των Καβείρων. Παιδιu, γυναίκες, 
άνδρες μυούνταν στα παραπuνω Μυuη1ρια. Οι ιιι•11uεις γίνονταν σε 
ορισμένη εποχ11 του έτους. Διαρκοίiuαν εννέα ημέρες. Κατά τη διάρ
κειά τους η φωτιά σβηνόταν σε όλη τη ΣαμοΟράχη. Ακολουθούσε η 
λψι,η νέας φωτιάς c.ιJΤό τη Δ�iλο ποι• Οεωρούτc.ιν ιερό νησί. Πριν από 
τη μύηση, ο υποψψριος έπρεπε νc.ι εξομολοy11uει τu c,ψαρη1μc.ιτά του 
για την ψυχιχ11 κάθαρσ11 του. 

Ο σχολιc.ιση1ς του Ομ11ρου μ<.ί.ς πληροφορεί πως όταν άρχιζε η 
μύηση, ο υποψψριος  περνούσε μέσα στο σκοτάδι της νύχτας δάση 
και ποταμούς για να φθάσει στο «ιερό» χραη.iιντι1.ς στεφάνι από 
κλαδιά ελιάς, και έχοντας γίiρω από τα νεφρά τοι 1 πορφυρ11 ταινία. 
Η μύηση 11ταν ολοκληρωτικά φαλλικ11. Ολοκληρωνόταν με την ανά
σταση του δολοφονημένου Κcί.βειρου και το χu.ροιiιιενο πανηγύρι 
που διαδεχόταν το πένθος και τη συνοφρύωση, όπως γινόταν και στα 
Μυuη1ρια του Ίακχου, του Άδωνι, του Όσιρι κλπ. Όταν ολοκληρω
νόταν η μύηση, ο μυημένος τοποθετούταν επύ.νω σε Ορόνο. Γύρω 
από αυτόν επιδίδονταν οι τελεστές σε χορό. Αυη1 η τελεηi ονομαζό
ταν θρονισμός. Στον μύστη προσφερόταν πορψ1 1ρ11 ταινία για την 
προφύλαξ11 του από τους κινδ1•νους. Στα Καβείρια Μι•σηiρια διαπι
uη.i>νοιψε τη σκοποθετικ11 αξία της μύησης γιυ. τη διαμόρφωση του 
ηθικού προσιί>που στους μυοίiμενο1•ς. 

Ο Πυθαγόρας οφείλει, σίiμφωνα με τον /ύ.μf,λιχο, μεγcί.λο μέρος 
της Μυστικ11ς Φιλοσοφίας του στη μί�ησ11 του σω Κυβείρια Μυστή
ρια (Ιυμβλίχου, Περί του Π1 1Θυ:rορικού Βίου). Τα Καβείρια σχετίζο-
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νται με τα Ελευσίνια γιατί και στα δύο Μυση1ρια λατρευόταν η Δη
μήτηρ ή Δ11μητρα ως χθόνια «θεά» και ονομαζόταν Καβειρία (Ser. 
Ε. Ouvaroff - Essai sιιΓ les MysteΓes d' Eleusis, PaΓis 1816. Προβλ. 
του ιδίου, Ελευσίνια Μυστήρια - μετ. Ουρ. Τζεν, εκδ. ΔΗΜΙΟΥΡ
ΓΙΑ, Αθ11να J 992). Επίσης, το ιερατείο των Καβείριων Μυστηρίων 
11ταν πολυπληθές όπως και αυτό των Ελευσινίων (Εικάζεται πως το 
ιερατείο των Καβείριων υφίσταται και στην εποχ11 μας ως ιερατείο 
της Σαμοθράκης). Στο ιερατείο των Καβείριων διακρίνονταν ο εξο
μολογητ11ς «ιερέας» Κόης ·ή Κοί11ς, οι Ανακτοτελεστές, οι δικαστές 
«ιερείς», που αποφάσιζαν ποιοι και ποιες θα μυηθούν, η «ιέρεια» 
Λουτροφόρος που μεριμνούσε για την ψυχική κάθαρση των υποψ11-
φιων. 

Πολλοί ερευνητές διεξέρχονται και τη σχέση των Καβείριων Μυ
στηρίων με τον Ορφέα (SeΓ. S. ΟιινaΙΌΠ). Η φαλλική διάσταση των 
Καβείριων αποτελεί την πρωταρχ11 της εκστατικ11ς μαγείας (Edw. 
Art. Waite, Α Ne,v Encyclopedia of FΓeemaso11Γy, τόμ. Α, Β, Λονδί
νο). Μερικοί αρχαιολόγοι επιδιώκουν να θεωρ11σουν τους Κάβει
ρους ως Φοίνικες. Αυθαιρετσύν, όμως, γιατί εδράζονται μόνο στο 
σημιτικό όνομα Καβέρ (μεγάλος). Όταν όμως οι 'Ελληνες ονόμαζαν 
τους Κάβειρους «μεγάλους θεούς», δεν συνέχεαν αυτ�i την ονοματο
δοσία με το σημιτικό Καβέρ (Bloch, Meg,ιloi "tl1eoi" στο RoscheΓs, 
Mythologiscl1e Lexikon). Άλλωστε, η συνεκφορά «μεγάλοι θεοί» 
απαντάται και στη Μυθολογία Κθσύλου, στην οποία ιδιαίτερα έχει 
ενδιατρίψει ο κ. Γ. Γεώργιος Μπαλάνος, εστιάζοντας αυηi τη Μυθο
λογία στις παρεμφερείς προς το «μεγάλοι θεοί» συνεκφορές «πρε
σβύτεροι θεοί» και «παλιοί θεοί». Μερικοί ερευνητές διατείνονται 
πως η λέξη Κάβειρος προέρχεται από το ρήμα κάπτω. 

Τα Καβείρια λάμβαναν χώρα και στη Λήμνο. Το υφαιστειογενές 
του νησισύ προξένησε τη συσχέτιση των Καβείρων με τον, Ηφαιστο. 
Θεωρούνταν παιδιά του. Εγγυώντο την πλούσια καρποφορία των 
αμπελιών της Λ11μνου. Για τη λατρεία των Καβείρων στη Λήμνο συ
γκεντρώνουμε πληροφορίες, λίγες αλλά αρκετά σαφείς από τον Λα
τίνο ποιητιi Άκτιο στο έργο του «Φιλοκτήτης». Σαφέστερες πληρο
φορίες μας δίνει ο Φιλόστρατος (Φιλοστράτου, Ηρωικός 7ι40). Στα 
Καβείρια της Σαμοθράκης, η Δ11μητρα ονομαζόταν Αξίερος, ο Άδης
Αξιόκερσος, η Περσεφόνη Αξιόκερσα, ο Ερμ·ής Κάσμιλος. Παρι
στανόταν ως ιθύφαλλος για να συμβολίζει την ευφορία. Το πρόθημα 
άξιος νοείται ως ιερός. Για τα άλλα συνθετικά δεν απαντάται έγκυρη 
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θειι')ρηση. Οι Ρωμαίοι ονόμαζαν τους Κάβειρους Penates (Γενέθλιοι 
«θεοί»).Τα Καβείρια Μυσηiρια γίνονταν σε όλη την Ελλάδα, όχι 
όμως στην πληρότητά τους όπως στη Λ11μνο και τη Σαμοθράκη. Προ
σέγγιζαν, πάντως, τη μυστηριακ1i ατμόσφαιρα της Λ11μνου και της 
Σαμοθράκης τα Καβείρια της Θράκης, της Θάσου, της Ίμβρου, της 
Μικράς Ασίας, της Μακεδονίας (F. Lenoι-n1ant, CabiΓi, στο 
DaΓembeΓg Saglio, Dictionaire des Antiquites). Πριν από τον Bre 
Παγκόσμιο Πόλεμο ανακαλύφθηκε Καβείριον («Ιερόν») κοντά στη 
Θ11βα. Σε αυτό υφίσταται ταύτιση τοι 1 Κά[)ειρου με τον Διόνυσο. Κο
ντά στον Διόνυσο παριστάνεται ο Πως. 

Στα Καβείρια Μυσηiρια της Σαμοθράκης μ1 11iθηκαν η Ολυμπιάς 
και ο σύζυγός της Φίλιππος ο Μακεδόνας. Το 86 π.Χ., επί Σύλλα, 
πειρατές σύλησαν τον πλουσιότατο ναό των Καβείρων. Πρέπει να 
σημειωθεί πως η ΣαμοΟράκη έχει τεράστια μυστικ1i δύναμη. Στη βό
ρεια Σαμοθράκη, κοντά στην Παλαιόπολη, σιι)ζονται τα ερείπια της 
αρχαίας πόλης στην οποία βρίσκεται και το Καβείριον. Αυτά ανα
σχάφηκαν αρχικά το 1874 από τους Αυστριακοι•ς αρχαιολόγους Κό
ντσε και Χάουζερ από τη Βιέννη. Τα ερείπια αποτελούνται από δύο 
ναούς των Καβείρων του 4ου και 3ου αιιι)να π.Χ .. μία στοά στα δυτι
κά των ερειπίων και το Αρσινόειον προς βορρά, περιφερειακού κτι
ρίου αφιερωμένου από τον βασιλιά Λυσίμαχο στην σί,ζυγό του Αρ
σινόη. Τα Καβείρια Μυσηiρια δίνουν στη ΣαμnUράκη το προβάδι
σμα στην εδραίωση του αρχαίο�• Ελληνικού Μυστικισμού. 

(1 Ιιτyές ε}J,ηι,όγλωσcπς κuι ξ1:1 ιόγλωσα1:ς: /11 πuρινθfπης cπn κι'ίfιr,νο) 
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Περί Ακρασίας 

Γιατί όλα ταύτα τα παινείς; Ο κάθε μεθυσμένος είναι σε οργ11 κα
τώτερος και άδειος στο κεφάλι, κι όταν πιάσει τον άνθρωπο, τον τρι
κυμίζει ν' ακούει χωρίς να θέλει, εκείνους τους ανθρώπους που με τη 

θέλησή του κατηγόρησε πιο πρώτα. 

Σοφοκλέους 

Δεν είναι ο μεθυσμένος 11 ο τρελός που τα 'χει τετρακόσια, όπως 

νομίζει, ενώ για τους πολλούς τα 'χει χαμένα; 

Σκληρίου 

Το κρασί όσο κι η φωτιά έχει μένος, κι όταν πιάσει τον άνθρωπο 

τρικυμίζει όπως το Λιβυκό το πέλαγος βορράς ή νότος που φέρνει 

απάνω ακόμα κι όσα είναι στο βυθό. Έτσι και το κρασί το μυαλό τα'

ανθρώπου το τινάζει. 
Ερατοσθένους 

Το πολύ ανέρωτο κρασί το μυαλό σηκώνει. 

Δεν είναι το πολύ κρασί που τα μυαλά σηκώνει όταν κανείς προ

σέξει, αλλά η φύση αυτσύ που πίνει. 

Μενάνδρου 

(Πηγή: Ανθολόγιο Ιωάννου Στοβαίου) 



4R «ΙΛΙΣΟΣ» πιiχο; 271 

ΗΣΚΕΨΗ 

(Θέματα της Άγκνι Γιόγκα) 

, Ελεvα /. Ρέριχ 

Η φυχικ11 ενέργεια είναι σαν τον μυθικό Πρωτέα με τις άπειρες 
μορφές του. ΕχδηλιΔνεται με αμέτρητους τρόποι•ς: ένστιχτο, επιθυ
μία, συναίσθημα, όνειρο, όραμα, ραδιαισθησία. διαίσθηση, ενόρα
ση, έμπνευση κλπ. Επίσης, ποικίλλει απεριόριστα cιπό cί.τομο σε άτο
μο. Εντούτοις διέπεται από ορισμένους γενιχοι'iς: νόμυι•ς, πχ: το δυ
ναμικό της αυξάνει όταν αυτι1 συνειδητοποιείται. 11 ψι•χιχ11 ενέργεια 
είναι παν ό,τι έχουμε, παν ό,τι είμαστε. Το ποιόν της καθορίζει το 
ποιόν μας, άρα και το πεπρωμένο μας. Αλλά τι καθορίζει το ποιόν 
της ενέργειά; μας; Η σκέψη - η βασικ11, η ανυ1τερη λειτουργία της 
ψυχικ11ς ενέργειας. ,,Οπως σκέπτεται κανείς στην καρδιά του έτσι 
και είναι». Είμαστε ό,τι σκεπτόμαστε. Η σκέψη λοιπόν είναι το κλει
δί που θα ανοίξει τις πί�λες του μέλλοντός μας. και όχι μόνο στο γψ
νο αλλά και στο αόρατο πεδίυ. Η ουσία των σχέφει(J\1 μας είναι ο δη
μιουργός του παρόντος μας και Οα είναι ο δημιουργός του μέλλοντός 
μας, αφοί� η σκέψη είναι ο κύριος χαρμικός παράγοντας. Είναι δημι
ουργός όπως και καταστροφέας. , Ετσι, η σκέψη είναι η μεγαλύτερη 
συμπαντικ11 δύναμη. «Ο Κόσμος είναι σκέψη». 

Η διδασχu.λία επισημαίνει διu.ρχυ:�ς την u.νύ.γχη γιu. καθαρή, πει
θαρχημένη και δημιο υργικ11 σκέψη. Η άσκηση στην τέχνη του σκέ
πτεσθαι οδηγεί στην πειθαρχία της σκέψης και η πειΟu.ρχία της σκέ
ψης οδηγεί στην αγνότητά της, αλλcΊ. η αγν11 χαθαρ11 οχέψη ισοδυνα
μεί με δημιουργικ11 σκέψη. Τι σημαίνει όμως «κu.Οαρψ> 11 «αγνή» 
σκέψη; Σημαίνει cmJ...υ'>ς τη σκέψη η οποία είναι απαλλαγμένη από 
προσωπικ11 επιΟυμίu., δηλαδ11 από u.στριχ11 ύλη. Με ιΊ.λλα λόγια, ση
μαίνει ικανότητα χρ11σης του u.ν((ηερου νου γιατί ο χατυ'ηερος νους ή 
διάνοια είναι πάντα δεμένος με το στοιχείο της επιΟυμίu.ς (Kama

m,ιnas). Η διάνοια λοιπόν λειτοι•ρ'(εί με την τυπιχ11 (χυτιίηερη 11 χοι-
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νή) λογικ11 η οποία είναι ασφαλ11ς και αναγκαία για την επιΒίωση. 
Ωστόσο στον πνευματικό δρόμο είναι αναγκαία και η υπέρβασή της 
- όχι η κατάργησ11 της αλλά η υπόταξ11 της στον ανώτερο νου.

Ο ανώτερος νους αποτελεί τη βάση της ανώτερης Τριάδας
(atman-bιιddhi-manas, κατά την Ανατολικ11 ορολογία), και συνιστά 
το στοιχείο της πνευματικότητας. Χωρίς πνευματικότητα, η Ατραπός 
είναι ανέφικτη όπως και η αθανασία, αφού το αθάνατο τμ11μα της 
ανθρώπινης οντότητας είναι η ανώτερη Τριάδα, η τριπλ11 έκφραση 
του «πνευματικού σπέρματος» 11 μονάδας. «Ούτε η καλοσύνη μόνη 
ούτε η εξυπνάδα μόνη οδ11γεί σε Εμάς. Χρειάζεται κάτι περισσότε
ρο. Μπορεί να είναι κανείς ένας Αριστοτέλης ή ένας Βάκων κι όμως 
τα ρε-ύματά του να μη Μας φθάνουν ... ». Αυτό το «περισσότερο» εί
ναι πνευματικότητα, 11 αφύπνιση του ανώτερου νου, ο οποίος είναι 
δεμένος με το Βιιdd11ί-ενόραση και με το Αtm,ιη-Παγκόσμιο Νου. Ο 
ανώτερος λειτουργεί με καθαρή σκέψη, ασχολείται με τη φιλοσοφία, 
θρησκεία, επιστι1μη, τέχνη, αντικείμενα τα οποία, στην υψηλή τους 
έκφραση είναι από τη φύση τους πέρα από προσωπικές επιθυμίες. 

Όταν η κατιότερη διάνοια, ο «φονιάς του Πραγματικού» σιγήσει, 
τότε ανατέλλει ο 11λιος του ανώτερου 11 Πνευματικαύ Κόσμου. «Η 
διανόηση αδυνατεί να αντιληφθεί την υπεροχ11 της πνευματικής 
·ύπαρξης. Η διάνοια καλλιεργείται από φυσικά αίτια (εγκέφαλο) και
τείνει σε φυσικά αποτελέσματα (υλικ11 ευημερία) και μόνο.» (Επι
στολές των Μαχάτμας). Η λειτουργία της πνευματικότητας διασφα
λίζει τη διηνεκ11 Ύπαρξ11 11 αθανασία. «Το ζήτημα είναι όχι αν κά
ποιος είναι αρκετά καλός για να ζ11uει, αλλά αν μπορεί να ζ11σει σε
ανώτερα επίπεδα ύπαρξης όπου τελικά πρέπει να εξελιχθεί η αν
θρωπότητα. , Εχει αποκτι1uει την ικανότητα να ζ11σει με το διαρκές
τμήμα της φύσης του; Αν όχι, τότε έχει φθάσει στην άκρη του σχοινι
ού του».'Ετuι, η ποιότητα της σκέψης καθορίζει τις δυνατότητες ενός
αυτοσυνείδητου όντος. Η Άγκνι Γιόγκα είναι η επιστήμη του σκέπτε
σθαι, και επομένως η επιστι1μη του Είναι, αφού «ταυτόν εστίν Τε νο
είν και είναι» (Παρμενίδης).

(Επιλογή: Κρvιπα}.λία /ωάννίδον) 
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ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Νικόλαος Κορμανός 

Η μουσικιj θίγει κατά πρuΊτον την έδρα όλων των αισθ11σεων, το 
ΘΑΛΑΜΟ, που έτσι τονωμένος διεγείρει τον εγκέφαλο από όπου 
προέρχονται όλα τα αι-τοτελέσματα τα σχετικά με τη σκέψη και τη 
λογικ11. Το σύμπαν συντίθεται από τον αριθμό, το r>άρος και το μέ
τρο. Θα συναντι1σουμε τον αριθμό στην ποσότητα των κραδασμών, 
το Βάρος στο ύψος του - οξv ιj Βραχί• - και το μέτρο οτο διατιθέμενο 
χρόνο. Όμως οι ποιότητες της μουσικιiς πάνε μακρίlτερα, και αν εμ
Βαθύνετε περισσότερο σε αυτψ• Uα συναντιjσετε τu επτά κλειδιfJ της 
γνιi)σης του μυστηρίου των Ιεροφαντιi)ν, που περιέχουν επτά δι.αλέ
κτους κλειδιά ιj σημασίες που διακρίνονται σε σχέση με τα επτά μυ
σηiρια της Φύσης, τα οποία περικλείουν καθένα και τον αντίστοιχο 
συμΒολισμό του. Αυτά είναι: 1) Φυσικιi, 2) Αστρονομία, 3) Φιλολο
γία, 4) Φιλοσοφία, 5) Βιολογία, 6) Μυστικισμ6ς κω 7) Απόκρυφη 
Μαγεία. 

J) Γιu. τη Φυσικιj αρκεί να UιομηUείτε ότι έν(J.ς από τους κλάδους
της πραγματεύεται την ακουστικιj, και άρα τον 11χο. Επομένως, ο 
ανQηερος άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει αυηj την πειθαρχί.α: Μαθη
ματικά και Μουσικιj που ωταιτούν την ίδια ακρίr>εια και εξάλειψη 
όλων των διαφόρων ιδεuΊν ατός από αυτά τα δvο. Στο πεδίο της γε
ωμετρίας κάθε μουσικιj γρcι.φιj αποτελείται cι.πό γεωμετρικά σχιiμα
τcι.. Θα συναντιjσετε το σημείο στο σημείο, την ι::υΟεία στην παύση 
του ημιτόνιου ιj του ελύ.χιστου, τον κvκλο στο κεφc.1λι του uχ1jματος, 
το τετράγωνο στη δίεση. το τόξο στη διάρκεια, την καμπύλη στη σύν
θεση, τη γωνία στον τονισμό της «(J.νιούσ(J.ς» και «Κ(J.τιούσας», ή παύ
λα που αποτελείτcι.ι από δύο παράλληλες. Το κλειδί του ΦΑ είναι η 
παραϊ>ολιj και το σημείο του πεντύ.λ είναι το αοτερ6κι. 

2) Στην Αστρονομία οι νότες της κλίμακας αντιστοιχούν στους
επτά πλανιjτες, και έτσι έχουμε το ΝΤΟ στον Ί Ιλιο, το JJE στον Δία, 
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το ΜΙ στη Σελιiνη, το ΦΑ στην Αφροδίτη, το ΣΟΛ στον Άρη, το ΛΑ 
στον Κρόνο και το ΣΙ στον Ερμ11. 

3) Για το τρίτο κλειδί, τη Φιλολογία, όλα τα μουσικά σύμβολα εί
ναι μια συνέχεια από χαρακτιiρες που αποτελούν τη γλώσσα της. 
Κάθε κράτος έχει τη γλώσσα του και τις διαλέκτους του. Παρόλα αυ
τά μουσικοί από διάφορες χώρες συγκεντρώνονται σε μια ορχήστρα 
γιατί η γραφιi της μουσικής είναι διεθνής. Όλοι γνωρίζετε το μουσι
κό αλφάβητο. Αποτελείται από επτά ψηφία και μόνο με αυτά μπο
ρείτε, με την τοποθέτησιi τους στο πεντάγραμμο, να διαβάσετε όλη 
τη σειρά των 11χων που μπορεί να παράγει οποιοδ.1ποτε μουσικό όρ

γανο. 
4) Το τέταρτο κλειδί, 11 Φιλοσοφία. Γνωρίζετε ότι αυτιi είναι η

ανάλυση, το αποτέλεσμα και η πραγματοποίηση. Είναι ό,τι κάνουμε 
όλο το συγκρότημα των αρχών και των αιτιών που περιέχει αυτή η 
αγγελία. Είναι 11δη Φιλοσοφία. 

5) �ε τη Βιολογία ιiδη αρχίζει να αποδεικνύεται η αξία των υπε
ρήχων στην εξέλιξη των φυτών, και η αξία της μουσικιiς στο θερα
πευτικό τομέα. Σας διαβεβαιώνω ότι αργότερα, η πνευματικ11 και 
σωματική αρμονία θα επιτυγχάνεται με τη μουσική. Ο μουσικός ρυθ
μός προέρχεται από μια σύνθεση των ρυθμών της κοσμικ11ς και σω
ματικής φύσης που ονομάζεται ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ και είναι 
σταθερός και κανονικός. Η εξαιρετική θεραπευτικιi και μαγν11τικ11 
αξία του ήχου, είτε παράγεται από απλ1i προφορά των λέξεων είτε 
όταν τραγουδιέται, είναι η υλοποίησ11 των επτά χρωμάτων του ηλια
κού φάσματος. 
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6) Το έκτο κλειδί. Σας θυμίζω ότι σε όλες τις δοξασίες από αμνη
μόνευτους χρόνους, 11 μουuικ11 παίρνει μέρος στα μυcπι_κά τυπικά 
uυμΒάλλοντας στην ενοποίηση των αισθημάτων και στη συγκέντρω
ση. μια κω η μουuικ11 μάς εναρμονίζει με τον κραδασμό του Σύμπα
Υτος. 

7) Το έβδομο κλειδί. EδuJ παρατηρούμε την παρουσία της αριθ
μολογίας στη μουσικ11. Έτσι, συναντάμε τη μονάδα στον 11χο, τη βά
ση της μουσικ11ς, τη διττότητα στην παύλα και την κλείδα, που μας 
διασαφηνίζοι•ν τη νότα σε 11χους «ελύ.σuονες» κω «μείζονες». Κα 
την τριάδα στην ποιότητα τοι• 11χοι 1 που είναι ένταση. ισχύς και κρα
δασμός. Στην«Αποκάλυψη» του Ιωάννη. κεφ. 14, παρ. 3, γράφει: 
«Και τραγουδούν νέα ωδιi ενυ)πιον του Ορόνου και ενι,'Jπιον των τεσ
σάρων ζώων και των πρεuΒύτερων, και ουδείς μποροι,uε να μάθει 
την ωδ11 παρά μόνο οι εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες, οι αγορα
σμένοι από τη γη». Σας σηχu'Jνω μια άκρη του πέπλου. Οι εκατόν σα
ράντα τέσσερις χιλιάδες είναι ο αριUμός των δον11σεων της νότας 
ΣΟΛ. 

Ό,τι αναπνέει δονείται και δημιουργεί 11χο, γιατί κύ.θε κραδα
σμός είναι 11χος έστω και αν δεν γίνεται αντιλψπ6ς από το φυσιολο
γικό αυτί μας. Υπάρχουν 11χοι εσωτερικοί και εξωτερικοί, υπάρχουν 
νότες που αν προφερUούν σωστά προκαλούν 11 σταματούν τη Βροχιi, 
uβ11νουν την πυρκαγιά 11 θεραπεύουν. Τα φωνητικύ. όργανα, μιλuJ
ντας εσωτερικά, είναι τα δημιουργικά όργανα του λόγου. Πολλοί 
γνωρίζετε την αξία διαφόρων γραμιιάτων που uι 1νδι 1αζόμενα σε δια
φορετικούς συνδυαuμο11ς προκαλούν διύ.φορα ωτοτελέσματα στην 
ύλη. Τέτοια είναι το AUM, το ΟΜ, το ADONAI. το ΑΜΕΝ, το ΙΑΟ, 
όπως και τα εβδομ11ντα δύο ιερά ονόματα στην Κιψπάλα είναι θερα
πευτικά μάντραμ. Κcι.Οένα έχει μιcι. συμφωνία, όπως έλεγαν οι Έλλη
νες όταν σύγκριναν την ψι1χ11 με μια λύρcι. που την κι.:tνει να δονείται, 
μια και η αρμονία είναι το χλειδί που ανοίγει το δρόμο της αθανα
σίας. 
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Αλέξανδρος Μπονσοvλέγκας 

Στις χώρες όπου επικρατεί ο Βουδισμός, όπως στο Θιβέτ, στην 
Ταϋλάνδη, τη Βιρμανία, το Βιετνάμ, τη Σρι Λάνκα, την Ιαπωνία, την 
Κίνα, αλλά και μεταξ·ύ των Ινδών Βουδιστών, ένα μίγμα μ·ύθων και 
ιστορικών πηγών που χάνονται στα βάθη των αρχαίων παραδόσεων 
των λαών αυτών αναφέρονται σε Βσύδες που περπάτησαν στη Γη 
πριν από τον Κύριο Γκαουτάμα Βούδα. Τρεις όμως είναι οι Βσύδες 
που θεωρσύνται από τους λασύς αυτσύς ως οι «Βούδες των τριών 
Εποχών»: 

1) Ο Κύριος Ντιπανκάρα 11 Βαϊροκάνα, που είναι ο Βούδας του
παρελθόντος 

2) Ο Κύριος Γκαουτάμα 11 Σακυαμούνι, που είναι ο Βούδας του
παρόντος 

3) Ο Κύριος Μαϊτρεγιά, που είναι ο Βσύδας του μέλλοντος
Ως παρόν θεωρείται ο 25ος αιώνας π.Χ., όταν δηλαδή έζησε ο

Γκαουτάμα Βούδας. Ανάλογα προσδιορίζονται το παρελθόν και το 
μέλλον. 

Ντιπανκάρα ή Βαϊροκάνα: Το όνομα Ντιπανκάρα έχει ως ρίζα 
το deepa που σημαίνει λύχνος 11 λάμπα. Αυτός λατρεύτηκε περισσό
τερο στο παρελθόν και ήταν ο πρώτος από εικοσιτέσσερις Βούδες. 
Ήταν βασιλιάς με πρωτεύουσά του τη Ντιβαπάτι. Σε μια προηγού
μενη «κάλπα» (δηλαδ11 Κοσμικ-11 Περίοδο) ο Κύριος Ντιπανκάρα 
ήταν ένας Βοδιuάττβα στον ουρανό Τουσίτα. Εδώ η εξιστόρηση 
ακούγεται περισσότερο σαν ρομαντικός μύθος παρά σαν ιστορία: 
Όταν ήρθε ο καιρός για την κάθοδό Του, ο Ντιπανκάρα μπήκε στη 
μήτρα μιας από τις συζύγους του βασιλιά Αρκίστρα. Όταν πλησία
ζαν οι ημέρες της γέννας, η βασίλισσα ζ11τησε να πάει σε μια λίμνη 
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με λωτούς. Μόλις έφθασε σε εκείνο το σημείο, ένα νησί ξεπρόβαλε 
στο μέσον της λίμνης για να γεννηθεί εκεί ο πρ<δτος Βού�ας. Κατά 
θαυμαστό τρόπο πολλά φωτεινά λυχνάρια υλωτοι1jθηκαν επάνω στο 
νησί. Πιστεύεται ότι ο Βούδας Νωτανκάρα έζησε επuνω στη Γη για 
100.000 χρόνια. Συνεχι,:>ς έβρισκε κάποιον που 1jταν άξιος να ακού
σει τη Θεία Αλ11θεια. Κάποτε αποφάσισε να δυ')σει στον κόσμο μια 
νέα πίστη και προκάλεσε ένα θαίιμα υλοποιu:>,rτcις μια μεγάλη πόλη 
μέσα από το λυχνάρι του. 

Όπως και οι άλλοι Βούδες, ο Ντιπανκάρα απFικονίζεται με κο
,rτά βοστρυχυ')δη μαλλιu και με αι•τιu μF μακριοί•ς λοr,οι•ς. ορισμένες 
φορές στο μέσο μιας τριάδας έχοντας στις δυο πλει•ρές του δ\Ιο Βο
δισάττβα. Πολλά αγάλματα τοι• Κl'ρίου Ντιπανκuρα {χουν βρεθεί 
στις σπηλιές του Γιουν-ΚωΎΚ και Λουνγκ-μεν οτην Κίνα. Ο Κύριος 
Ντιπανκάρα 11 Βαϊροκάνα 11τcιν ο πρι,πος από τους πέντε Έξοχους 
Βοί•δες. Ί-Ιταν ο πρόγονος των πέ\rτε Ταταγκάτας. Εκείνος είναι η 
αμέτρητη φωτεινότητα που εκχέεται μέσα στοι•ς π{ντε Ταταγκάτας 
και μας θυμίζει τα πέ\rτε στοιχεία της κοσμολογίας. Ο Ί Ιλιος συμβο
λίζει το φως και το φως είναι yνυ')ση. Ο 13ούδας Ντιπανκάρα αποθε
ιι:>θηκε ως Αμιτάμπα και αργότερα ως Βυϊροχuνu. 

Ένα μεγάλο μέρος των Ιαπυ:ινων 13ουδιστι,:ιν λατρεύουν περισσό
τερο τον Βούδα Αμιτάμπα από όσο τον Γκαουτuμα 13ούδα. Το όνο
μα Βαϊροκάνα εμφανίζεται επίσης ως το όνομα ενός Τσακραβάρτιν, 
μια προηγούμενη ενσuρκωση του Μαϊτρέyια. Απεικονίζεται ακόμη 
αντιπροσωπεύοντας το συ'ψα της αρχ11ς, το Νταρμcι.κάγια, το «ένδο
ξο πνευματικό συ'ηιω>, όπως υπuρχει μέσα στο σύνολο της φαινομε
νικιjς ύπαρξης. Συμβολίζει την ευσπλαχνία, την εξέλιξη και τη δυνα
τότητα του κόσμου για φι,πιση. ΚάΟε υ.νΟρcί)πινο ον έχει μια εγγεν11 
δυνατότητα 11 σπόρο που μπορεί να διατραφεί μfσα στη μ11τρα της 
ευ-σπλαχνίας (μια κατασκευ11 του ΣcίJματος της Χύ.ριτος) για να επι
τύχει τη φυ:>τιση. 

Σακυαμούνι ή Γκαουτάμα Βούδας: Ο Σακυαμuύνι είναι ο ιστορι
κός Βοί1δας που είναι γνωστός και ως Κύριος Γχrι.ο1•τύ.μα Βούδας, ο 
ιδρυηjς του Βουδισμού. Γενν11θηχε στη r,ασιλικ,j οικογένεια των 
Σuνχυυ. ως πρίγκιπας Σι,rτύ.ρτα. Έζησε μεταξύ τοι 1 563-4�3 π.Χ. Λα
τρεύεται ως Ταταyκάτα, δηλαδ11 ένας που έχει φΟύ.οει στην επίτευξη 
της Ουσίuς της Αλ11θειας. Επίσης ως ένας Τζίνα, δηλαδ11 ένας που 
έχει κατακηjσει τη φu:>τιση. Βούδας σημυ.ίνι::ι «Φυ'πιση». 13ούδuς εί-
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ναι Εκείνος-που έχει φθάσει στην επίτευξη της Φώτισης, μια καθ' 
όλα ηρωικ11 επίτευξη. Έφθασε σε αυηi την κατάσταση στη Μπο
ντγκάγια όπου κάθισε επί 49 ημέρες κάτω από το δένδρο Μπόντι. 
Εκεί σήμερα υπάρχει ο ιερός χώρος, ο Άγιος Κ11πος, γύρω από το 
Ναό Μαχαμπόντι. Έδωσε την πρώτη ομιλία του στη Σάρνα. Αυτιi η 
ομιλία έγινε γνωστ11 ως η Πρώτη Περιστροφή του Τροχσύ του Νό
μου. Ο Βούδας κάθισε σε μια πέτρινη βάση και, κατά την παράδοση, 
δίπλα του στεκόταν ο Μπράχμα και ο Ίντρα. Το ακροα111ριό Του 
ήταν οι πέντε πρώτοι Μαθητές Του. Οι Μεγάλοι Θεοί του Ινδουι
σμού, ο Μπράχμα και ο Ίντρα ήρθαν και στάθηκαν δίπλα στον Βού
δα για να κάνει τη μεγάλη εκκίνηση, να δώσει την πρώτη Διδασκα
λία! 

Ο Νίκολας Ρέριχ, Ρώσος ζωγράφος, συγγραφέας, μυστικιστιiς 
και εξερευνηηiς, σύζυγος της Έλενας Ρέριχ που έγραψε τα βιΒλία 
της Άγκνι Γιόγκα, περιόδευσε το 1927-28 στο Θιβέτ ψάχνοντας για 
τη μυθικ11 πόλη του ΚυΒερνψη της Γης, τη Σαμπάλλα. Σε ένα διάλο
γό του με έναν υψηλσύ αξιώματος Λάμα, αυτός του είπε: «Ο ένατος 
Αβατάρ του θεσύ Βισνού 11ταν ο Άγιος Βσύδας, ένας τρανός Αβατάρ 
για τον οποίο προφ11τευσε ο Βισνσύ πως θα είναι ο θρίαμΒος της σο
φίας και η καταστροφ11 των δαιμόνων και των αμαρτωλών από το 
ίδιο τους το κάρμα. Ο όγδοος Αβατάρ 11ταν ο Κύριος Κρίσνα ενώ ο 
δέκατος, ο οποίος δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη, είναι ο μελλοντικός 
Μαϊτρέγια». 

Ο Κύριος Γκαουτάμα Βσύδας περιόδευσε κυρίως στο κρατίδιο 
Μπιχάρ της ΒΑ Ινδίας, διδάσκοντας επί 45 χρόνια. Πέρασε στη Νιρ
βάνα στο Κουσιναγκάρ, στο Βόρειο τμήμα του Μπιχάρ κοντά στα 
σύνορα με το Νεπάλ. Η ζω11 του είναι ένα παράδειγμα για να το 
ακολουθήσουν όλοι. Στην ατραπό της Μαχαγιάνα (του Μεγάλου 
Οχ11ματος), ο Βούδας είναι μια εκδήλωση της Αλ11θειας και του 
Απόλυτου. Ο λόγος Του είναι η Αποκάλυψη η1ς Αλ11θειας. Ο Βού
δας έχει έναν άπειρο αριθμό Αδελφιόν που είναι όλοι αντανακλά
σεις της ίδιας Αλήθειας. 

Αυτή όμως η αντίληψη έχει αλλάξει σε βάθος και ο Κύριος Γκα
ουτάμα θεωρείται μια εκδήλωση της αυτό-αποκάλυψης της, Υπέρτα
της Ύπαρξης. Μπορεί να ιδωθεί στα Ουράνια Πεδία. Τελικά, θεω
ρείται ως ο Υπέρτατος Βούδας. Όπως μας λέει ο Δαλάι Λάμα στις 
«Ουσιώδεις Διδασκαλίες», και τα δύο Οχ11ματα του Βουδισμού, το 
Μικρό Όχημα (Χιναγιάνα) και το Μεγάλο Όχημα (Μαχαγιάνα), 
όπως και οι τάντρες και οι σσύτρες της Μαχαγιάνα, διδάσκουν το 
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δόγμα του μη εαι•τού (Ανάτμαν) 11 της μη πραγματικότητας (Ναϊρά
τμαγια). Οι Βουδιστές διακρίνονται από τους μη Βουδιστές στην 
πρακτιχ11 καταφεύγοντας στα τρία Πολύτιμα Πετράδια, καΊ στη δογ
ματιχ11 αποδεχόμενοι τις τέσσερις σφραγίδες που πιστοποιούν ότι το 
δόγμα είναι ο Λόγος τοι• Βούδα. Αυτές οι τέσσερις σφραγίδες είναι 
οι εξ11ς: 

1) Όλα τα σύνθετα πράγματα είναι παροδικά
2) Η ουσία της σαμσαρικ11ς ύπαρξης είναι δl'Οτυχία
3) Όλα τα φαινόμενα (ντάρμα) είναι κενά και μη πραγματικά
4) Η Νιρβάνα είναι Ειρ11νη
Αυτά δίδαξε ο Γχαουτάμα Βούδας. rι· αυτό η μη πραγματικότητα

είναι αποδεκη1 από όλοι•ς τους 13ουδιστές. Όσον αφορά τη σημασία 
της μη πραγματικότητας, οι τέσσερις φιλοσοφικές Βουδιστικές Σχο
λές (Βαϊμπασίχα, Σαουταντρίχα. Βιζναναβάντιν και Μαντυαμίκα) 
όλες αποδέχονται τη μη ύπαρξη της προσωπικότητας σαν μια αυτε
παρκή πραγματικ11 οντότητα. Ακόμη, για τη Σχολ11 Βιζναναβάντιν, 
τα φαινόμενα είναι επίσης μη πραγματικά και. σύμφωνα με την άπο
ψή της, δεν υπάρχει δυαδικότητα μεταξύ της αντιληπτικότητας και 
του αντιληπτού. Όλα τα φαινόμενα έχουν τη φύση του νου. 

«Κu.ι σ' εκι(νt·ς τις ηιιf.ψς ω)ιλψn( MnΙ J, θυ. ::τυ.ρnΙJσιuσθε( στnν 
κόσμο ένας Λ νvψωθr(ς πnιJ θυ. q έρει τn ύιιnιιυ. Μυ.ϊτρέγιυ. ( n Ι::υγrνιjς 
Κύρως), f.νας Λρχιίτ, ένας /ΙΛΙΙΙ'ΩΣ Φωτισιιiνοc;. 1/ροικισιιf.νος ιιr. 
Σnq-Ια και Δικu.ιnσύνη. Ί::νας ι�Ίπι ιχιjς, fvu.c; ι·νοJ(Πψ. του ΚόσμnΙJ, n 
Λσι;γκριτος //ν(οχnς των υ.νθροJπων ποιJ πρf::τrι 1 ιυ. t.·ξημr.ρωθοιJν, 
ένας Δυ)ιίσκυ.λnς αγγϊλω11 κu.ι υ.νθψιJπων, ϊνυ.ς Λ1 ιιιψωθr.(ς, ένας 13011-
r)ας όπως κι Εγολ Λιπός, fΙΕ' τις ι·ξαιρrτικές Ίr.ιιJ r)ιJ1 1r)ιιπς fJu. πρυ.γιιυ.
τοΎσει κu.ι θυ. κιίνrι γ11ωστό τον κrjσιιn και τους κύσιιους των vτέf1υ.ς
κu.ι των αγ;ιϊλω11, με τοΙJς Μιίρυς τnυς, τους ΜπρrΧyJιυ.ς τnυς, το πλιj
θος τω11 r.ρηιιιτοΎν και των βρυ.χιιύ.ιιων, των υ.γγΟ.ων ό::τως και των υν
θροΊπων, ακόιιη όπως κι l:Ύrl) κιίνω T(l)(}U.. ΛΙJτός θυ. r)ιυ.κηρι5ξt:ι το
//ρότυπο, ωρυ.(ο στην uρχιj τnυ, ωραιΌ στο ιιfσnν τοιJ κu.ι ωρυ(ο {ως
το τϊλος του και μπfπιπυ.. Λιπι1ς θυ κιίνt·ι γνωστιj την πλιjρως τ{λt:ιυ.
Ζυιιj Δικαιοσύνης σε ύλη της την κυθυρrjτητυ., και κυτr1 το πνf:11μυ.
κu.ι κυ.τιί το γριίιιμα, ακύιιη ό::τως Ι:ΎοΊ κιί.νω τrιΎρυ.. Λ ΙJτός fJu. οr)ηγιj
σrι f.11α Τιίγμυ. Λr)Fλψιίν πnιι θυ υ.ριθμr( πολλ{ς χιλιrί.r)f'ς, όπως κι Eyrl)
Tll)QU or)ηyr!J f.νυ. Τιίγμυ. Λr)F)ψιΊν ποιJ υ.ριθμr( λ(γr·ς t·κυ.τοvτr)r)ις.»

(Dighί.1 Nikay;.ι) 
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Μαϊτρέγια, ο Βούδας του μέλλοντος: Συνδέεται με τον 'Ηλιο, με 
το θεό Μίθρα. Γύρω Του γενν11θηκαν οι λατρείες του φωτός. Αυτές 
αντιπροσωπεύονται από τον Αμιτάμπα, τον Βαϊροκάνα και τον Μαϊ
τρέγια. Ο Μαϊτρέγια είναι επίσης ένας uπό τους Βούδες των τριών 
Εποχών. Όπως είπαμε, ο Ντιπανκάρα είναι ο Βαύδας του παρελθό
ντος, ο Γκαουτάμα είναι ο Βούδας του παρόντος και ο Μαϊτρέγια 
του μέλλοντος. Οι Βουδιστές πιστεύουν ότι περιμένει τον κατάλληλο 
χρόνο για να κατέλθει στη Γη. Αντιπροσωπεύει την ελπίδα του πολι
τισμού που εκφράζει το αόρατο μέλλον διαμέσου του ορατού. Εκεί
νος φέρνει «τύχη αγαθή», δηλαδ11 ευτυχία. Η λατρεία Του 11ταν δη
μοφιλής τους πρώτους μ. Χ. αιώνες. Οι αφοσιωμένοι σε Αυτόν 11λπι
ζαν να ξαναγεννηθούν στο παράδεισό Του. Η αντίληψη ότι Εκείνος 
είναι ο Μελλοντικός Βούδας, τους γέμιζε με την ελπίδα ότι όταν θα 
ξαναγεννηθούν θα απολυτρωθούν μέσω της Διδασκαλίας Του. 

Ο Μαϊτρέγια είναι χρυσός στο χρώμα, είναι ειρηνικός και με λα
μπρότητα. Είναι όρθιος 11 κάθεται στη θέση «λαλίτα», δηλαδ11 με τα 
πόδια Του να κρέμονται από το κάθισμά Του. Είναι ο μόνος Βούδας 
που απεικονίζεται έτσι και συμβολίζει την ετοιμότητά Του να πατι1-
σει στη Γη για να υπηρετι1σει ξανά την ανθρωπότητα, και να αποκα
ταστήσει τη χαμένη αλ11θεια σε όλη της την καθαρότητα. Ο ουρανός 
Του αποκαλείται Τουσίτα. Στο Θιβέτ απεικονίζεται επίσης ως Βοδι
σάττβα που κάθεται σε στάση βαδραuάνα φορώντας κορώνα και 
στολίδια σύμβολα. Συχνά απεικονίζεται επίσης με τους δυο φωτι
σμένους Μαθητές, τον Ασάνγκα και τον Βασουμπάντου. Ο Ασάνγκα 
υπήρξε καθηγητι1ς στο πρώτο Βουδιστικό Πανεπιστψιιο στη Ναλά
ντα του Ινδικού Μπιχάρ ενώ ο νεότερος αδελφός του, ο Βασουμπά
ντου, ήταν ένας λόγιος της φιλοσοφίας. 

Ο Μαϊτρέγια θεωρείται ότι είναι αφιερωμένος να υπηρετεί την 
ανθρωπότητα δ11μιουργώντας ένα καιναύργιο κύμα πολιτισμού 11 
θρησκείας, είτε καθοδηγώντας και επισκιάζοντας ένα Αβατάρ, είτε 
ενσαρκούμενος ο ίδιος. Αναλυτικά uε αυτό το θέμα αναφέρθηκε η 
Δρ. Άννη Μπέζαντ στην ομιλία της στο Λονδίνο, το 1925, για τον ερ
χομό του Παγκόσμιου Διδασκάλου (βλ. ΙΛΙΣΟΣ, τεύχος 270). Ο 
Μαϊτρέγια ήταν ο Διδάσκαλος του Κρισναμαύρτι, θέμα για. το οποίο 
έγιναν τόσες uυζητι1σεις στο παρελθόν μέσα και έξω από τη Θεοσο
φικ11 Εταιρεία. Χωρίς αμφιβολία, όμως, ο Μαϊτρέγια είναι ο Παγκό
σμιος Διδάσκαλος. Στην Ανατολή πολλές είναι οι προφητείες και οι 
δοξασίες για την εποχ11 της ενσάρκωσης του Μαϊτρέγια στη Γη. Οι 
ερμηνείες των γραφών, τόσο των Ινδουιστών όσο και των διαφόρων 
Σχολών του Βουδισμού, συχνά δεν είναι σαφείς. 
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Μια Σχολ11 της Ιαπωνίας υπολογίζει J 00.000 χρόνια μετά την εν
σάρκωση του Γκαουτάμα Βοιiδα. Οι πιο συνηθισμένες ερμηνείες 
οδηγοιiν στα 2500 11 cπα 5000 χρόνια μετά τον Γκαουτάμα Βούδα. Η 
σύνδεση επίσης με την ολοκλ11ρωuη μιας μικρ11ς Μανβαντάρα, δηλα
δή ενός κύκλου 25.000 ετι()ν, εκτός ωτό την αλλαγ11 των 2300 ετιύν 
στο Ζωδιακό Κιiκλο, δηλαδ11 ωτό τους Ιχθιiς <πον Υδροχόο, μας 
φέρνει στις ημέρες που ακριβιός τι,Jρα ζοι1με. Γιu την Άννη Μπέζαντ 
11ταν πεποίθηση ότι αυη1 είναι η περίοδος που ο Παγκόσμιος Διδά
σκαλος θα ξαναέρθει. 

Ο Γκαουτάμα Βούδας έλεγε: «Ω! Μο11αχο( κu.ι υοφο( ύ.νθρωποι. 
Όπως όοκιμύ.ζουμε το χρυσό τριJ1οιιτύ.ς τn11

, κό/101 1τάς το11 και τιjκο
ιιτύ.ς τον, έτσι νιι κρ(νrπ τηιι nμιλ(ιι Mnv. Κu.ι ιιι 1 τη1 1 ιιπnδrχθε(τε, ας 
μην το κάνπε αυτό μόιιο από σFβιισμό.» 

Και ο Δαλάι Λάμα λέει:«// rπ7μu.σ(ιι u.ιπιjς της qρύ.σης εξηγιjθηκr. 
κιιθιιρύ. από τον Μu.ϊτρfγιu. στις 'Ί/σσrρις Ι /εποιθιjυrις στην Μαχιι
γιu.νu.σουτραλu.μκύ.ριι '» (Στολίδι των Σούτρας της Μαχαγιάνα, κεφλ 
XVIII, 31-33): 

_ • «ΔF.11 πρέπει νιι f.χοΙ Jμr πr:πο(θψπ7 στο ;τψ;υωπn του r)Ι()u.σκύ.
λου ιι}JΔ σε αvτύ. ;του r)ιr)ύ.σκπ» 

_ • «Όσον ιιφορύ. τη <>ιr)u.σκιιλ(ιι, <)εν ;τρf.πει 1 10 {χουμε πεπο(θηση 
στη11 ομορφιύ. κu.ι τη γλυκι Jτητu. τω11 λr5γων ιιλλύ. στη rπ7μιισι'α τους» 

_ • </Οσον ιιφορύ. τη σημu.σ(ιι ιj τις σημu.σι/ς μιu.ς διr)ασκαλ(u.ς, 
Μν πρϊπει να {χουμε πεπο(θηση σε αε(νu. που θu. πρfπει νιι ερμη
νευθούν. 11 ερμηνF:ι'α 1-ι'11u.ι u.νu.γκα(u. σε τρεις πf"ριπτrίJσεις: Για νu 
εξηγιjσει μιu εuωπρικιj r)ιr)uσκu.λ(ιι, για vu. r)οΊσι:ι μιu. r)ιr)ασκαλ(u ιπ
τρόπο κu.τύ.Jληλο για τον u.κροu.τιj, κu.ι yιu. την u.ιιu.σκπ1ιj μιας εξωτε
ρικής r)Η)ασκαλ(u.ς. Γι' u.vτό πρ{πιΊ vu. (χουμε JΤF.-πο(θψπ7 στην υπ' 
rυθε(ας σημασ(u. που r)rv χρειrJ.ζπu.ι να ερμηιιππι-(» 

_ • «ϊJσον u.φορύ. την οριrπικιj rπ7μu.σ(u., r)ι:ιι πu/ππ vu. {χουμε πF:
πο(θηση σε μιu. r>vu.i>ικιj κu.τu.11όηση u.}JΔ rπη μη σΙJλληπτιj σοφ(α, την 
πρu.γμύ.τωση της ΚF:νότητu.ς.» 

Αυη1 η αναφορύ. του Δαλύ.ι Λάμα σε Σούτρες του Μαϊτρέγια, 
μπορεί να μας βύ.λει σε κάποιες σκέψεις. Βέβυ.ιιι., η Άννη Μπέζαντ 
έλεγε ότι ο Μαϊτρέγια και ύ.λλοι Διδάσκαλοι της Σοφίας, πράγμα 
που προηγουμένως είχε πει η Έλενα Π. Μπλrι.βι1.τuκυ, διατηρούν 
ένu. φυσικό σι/ψu. στα Ιμαλύ.ια και έχουν τη δυνατότητα να επικοινω-



νούν συγχρόνως τηλεπαθητικά με μαθητές Τους ανά τον κόσμο. Το 
ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι ότι, αν ο Μαϊτρέγια συνεχίζει να 
διατηρεί ένα φυσικό σώμα επάνω στη Γη και να δίνει συγχρόνως τα 
μηνύματά του, τότε ερχόμαστε πολύ κοντά στη δυνατότητα της Πα
ρουσίας Του, μια και Βρισκόιίαστε σ11μερα στην αλλαγιi του ζωδίου 
και στο κλείυιμ ο  μιας ΜανΒαντάρα. Γιατί Εκείνος είναι ο μελλοντι
κός Βσύδας, ο Αρχηγός της Ιεραρχίας των Διδασκάλων, ο Διδάσκα
λος Διδασκάλων και Αγγέλων. 

(/Ίηγfς: /)ι· 8/1ω-/ιilΗιlα, "/Jιι&Ι/ιί.\'l Λι·t, Ιιι />/'(/ίΔ·�· 0JΊ/1e Di1ιi11e", Roli 
Book.\� N.Dellιi 2003- Dalai ιaιιια, "E.Heιιtial Τe(κ/1ίιιg!�·", Ν. Atlaιιtic 

/)ook\·, Bakley, Ca.1995- Ν(κολu.ς J>fριχ, «Σαμπάλu.», Αρχέτυπο 2003) 

.;.\.,..,,:...ι::• .. 

. ,.;,,,; ___ .. , . 
, 
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ΟΙ ΒΟΔΙΣΑΤΤΒΑ 

Σεβάσμιος Τσόχαν Λάμα του Θιβέτ 

Οι Θιβετιανοί Βουδιστές - εννοu'> την τάξη των καλλιεργημένων 
Βουδιστu'>ν - δεν πιστεύουν στην f:Πιστροφ11 των πνει•ιιάτων των νε
zριίJ\1 ανθριί)πων καθu'>ς, εκτός ωτό την περίπτωση ποι• μια ψι•χ11 εξα
γνι'ζεται επί της γης u'>στε να δηιιιουργ11σει για τον εαι•τό της την κα
τάσταση ενός Βοδισάττβα, ποι• f:ίνω ο ύψιστος ΠαΙ:Jμός τελειότητας 
πριν από την κατάσταση ενός Πεφωτισμένου Βούδu, ακόμη και οι 
άγιοι, υπό την κοινu'>ς ωτοδεκηi έννοια του όροι•, δεν Ι:Jα μπορούσαν 
μετά το θάνατό τους να διδάξουν 11 να ελέγξουν τους ζωντανούς. 

Απορρίπτοντας τις θεωρίες περί δημιουργίας, Θεού, φυχ11ς και 
μελλοντικ11ς ζωής για την προσωπικότητα του αποθανόντος, σύμφω
νu με την έννοια που αποδίδεται σε uυτά από τοι•ς Χριστιανούς και 
τους πνευματιστές, πιστεύουν ότι ο άνθρωπος διαθέτει τέτοια δυνα
μικ11 στη θέλησ11 του ιδuτε από αυτόν τον ίδιο εξαρτάται αν θα γίνει 
ένας Βοδιuάττβα και ωτοκη1σει τη δύναμη να διευθετεί μόνος του 
τις μελλοντικές του υπάρξεις, είτε υ.υτές αφορούν μιu υλικ11 είτε μιu 
ημι-υλικ11 μορφ1i, 

Επειδ11 χρειάζεται περισσότερο θάρρος για νυ υ.ποδεχUεί κuνείς 
την ύπαρξη από τη μη ύπuρξη, τη ζω11 από το θ(J.νυ.το, υπάρχουν 
εκείνοι ανάμεσα στους Βοδισάττβυ. και τους Ll1,1 - που είναι τόσο 
δυσεύρετοι όπως το άνθος του γαλάζιου λωτού - οι οποίοι εθελοντι
zά απαρνούνται την ευλο'{ίυ. να απολαύσουν την ολοκληρωτική ωτε
λευθέρωση, και έτσι παραμένουν ως ο προσωπικός εαυτός τους με 
οραηi 11 αόρατη μορφ11 στα μύ.τια των θνητιίΝ, ιί)οτε να διδ(J.ξουν και 
vu βοηθ11σουν τους αδύναμους αδελφούς τους. 

Μερικοί από αυτούς παρατείνουν τη γήινη ζω11 τους, αν και όχι 
σε υπερφυσικό βαθμό. Άλλοι '{ίνοντυ.ι Διδύ.σκυ.λοι Dhy,ω-Chohans, 
μιυ. ομύ.δυ. πλανητικu'η, πνευμύ.των 11 «αγγέλων» οι οποίοι, έχοντας 



fil 

αποβεί, θα λέγcψε, φύλακες άγγελοι των ανθρώπων, αποτελούν τη 

μόνη από τις Fπτά τάξεις της ιεραρχίας των πνευμάτων του συστψια
τός μας (της Γ11ς) που διατηροίiν την προσωπικότητά τους. Αυτοί οι 
άγιοι L11a, αντί να δρέψουν τον καρπό των καλών τους πράξεων, Ου

σιάζονται στους αόρατους κόσμους όπως έκανε ο Κύριος SH11g Gy,ιs, 
ο Βούδας επί της Γης, και παραμένουν στην κατάσταση Ντεβαχάν 

που είναι ο κοντινότερος στη Γη κόσμος της μακαριότητας. 

(/ /ηγιj: Ίϊ/Jetaιι Τeαι·ΙιiιιgΔ� ιικi/eι; Οκηδβριος 1894) 
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Εις Μνήμην 

Δύο αγαπητοί αδελφοί μας, από τα παλαιότερα μέλη 
της Θεοσοφικ11ς Εταιρείας, αναχιί)ρησαν για άλλους κό
σμους. 

Όπως πληροφορηΟ11καμε τελευταία, η αδελφ11 Άσπα 
Κωστοβασίλη απεβίωσε κατά τους καλοκαιρινούς μ11νες. 
Επί πολλά έτη η αδελφ11 Α. Κωστοβασίλη υπ11ρξε μέλος 
του Δ.Σ. της Θ.Ε., υπειiθυνη της δανειστικ11ς βιΒλιοθ11κης 
μας και πρόεδρος της Στοάς ΑΛΚΥΩΝ. Τα δι•ο τελευταία 
χρόνια είχε αποσυρθεί στην κατοικία της και δεχόταν μό
νο την επίσκεψη της οικογένειάς της. 

Ο έτερος αδελφός μας, ο Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης, 
κατέληξε τον περασμένο Φεβρουάριο ύστερυ από αρκετό 
καιρό με προβλ11ματα υγείας. Υπ11ρξε επίσης μέλος του 
Δ.Σ. της Θ.Ε. και μέχρι την τελευταία στιγμ11 τακτικός συ
νεργό.της του περιοδικού μας. 

Στις οικογένειες των αδελφu'>ν μας εκφρύ.ζουμε τα συλ
λυπητι1ριά μας. 



Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τα Γραφεία του «ΙΛΙΣΟΥ» 
Βουκουρεστίου 25, α' όροφος 
Κωδ. 106 7 ι, είναι ανοικτά 
κάθε ημέρα από 10.30 - 1, 
εκτός Σαββάτου και Κυρια
κtiς. 

ΕΜΒΑΣΜΑΊΆ-ΔΩΡΕΕΣ 

ΠαρακαλΟ'ύμε όπως απο
στέλλετε με ταχυδρομικιi 
επιταγti προς: Περιοδικό 

«Ι Λ ΙΣΟ Σ » 
ΒΟΥΚΟΥΙ>Ε ΣΊΊΟΥ 25, 

106, 71 Αθήνα. 
Επίσης αποστέλλετε με τρα
πεζικ11 επιταγιi μόνο εις: 
Θεοσοφικιi Εταιρεία, Βου
κουρc:σίου 25, 106 71, Α011να 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ 

ΙΛΙΣΟΥ 

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

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



ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: 

Στu Π6διu του Διδuοzύ.λου - Κρισναμούρτι ........................ 5€ 

Η Εξέλιξη τη; Μοuφ11; zω τη; Ζω11; - Άννη Μπέζαντ .... 10€ 

Πι>οοέγγιuη οτην Πucιγμuτιχ6τητα - Ν. Sri Ram ................ 8€ 

Οι 13α0ιiτψε; Όψεις τη; ΖιιΗJ; - Ν. Sri Ram ........................ 8€ 

Το Φως τη; Ασία; - Sir Ed"·in Arnold ................................ 16€ 

Οι ΕπΤ<t Κοιτμιzές Αzτίνε; Ernest Wood .......................... 14€ 

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ 

ΚΛΑΣΣΙΚΆ ΘΕΟΣΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Γιύγzα zαι Αποzρυφιομύς - Έλενα 11. Μπλαβάτσκυ 

Μελέτη επί της Συνείδηση; - Άννη Μπέζαντ 

Η Ατι>απ6ς τυυ Αποzuυφισμού - Λ. Μπέζαντ, C."'.Lcadbeater 

Θεuί εν Εξορία - G. G. Van Der Leeu,v 

Διu.τ{θF·11τuι οτu. κr11τρικύ. βιβλιnπωλr{υ. κυ.ι 

στυ. yρu.φr{u. της Θ. Ι:Ό /inl)κnυρrστ{ου 25, 

Τ. Τ. 106 71 

Τηλ. +Fa:r. 210 3610961 

Τηλ. 210 3620702 

Ταχυbρομική ή τηλεφιιrνική παραγγελία με αντικαταβολή 

ΟνοματεποJνυμο ....................................... Τηλέφωνο .............................. . 
Οδός .................................. Αριθμός ......... Πόλη .................. Τ.Κ ............ .. 
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