


111 '111\8\�, 

Η Φ!!\11 ΊΚ �ΙΙΊΙ� 
Ε. Π. ΜπλοUάτσκυ 

ΜΙΙΔΙ 
τια 

θfΟΣΟΦΙΑΣ 
ΊΑ ΙΙΡΩΊΑ 

Dll\1ATA 

l.TO� 

ΙΙΙΟΚΡ, Φι�:,ιο 



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Βουκουρεστίου 25 Κωδ. Ταχ. 106 71, Αθήνα Αττικής, Κωδικός:431 l 

Τηλ. 210 36.20.702 - 210 36.10.961 Fax: 210 36.10.961 

www.theosophicalsociety.gr 

email (περιοδικού): ilisos@theosophicalsociety.gr 

emaίl(Εtαιρείας): info@theosophicalsociety.gr 

Διανέμεται δωρεάν στα μέλη 

Ιδρυτ11ς + ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Ιδιοκτησία - Έκδοση: Θεοσοφικ11 Εταιρεία εν Ελλάδι 

Εκδότης - Διευθυντ11ς: Θεόδωρος Κατσιφ11ς 
Επιμέλεια ύλης: Κρυσταλλία Ιωαννίδου, Ιφιγένεια Κασταμονίτη 

Μεταφράσεις: Ιφιγένεια Κασταμονίτη 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΜΑΪΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 

Τρία πράγματα κάνουν πλούσιο ένα φτωχό άνθρωπο: Η 
ευγένεια, ο σεβασμός προς τους άλλους και η αποφυγ11 υπο
ψίας. �Οταν φε'ύγει η εμπιστοσύνη έρχεται η δυστυχία. Όταν 
πεθαίνει η πίστη γεννιέται η εκδίκηση.Και όταν εμφανίζεται 
η προδοσία, όλες οι ευλογίες φΕ'ύγουν μακριά. 

Ο κόσμος υπάρχει λόγω κάποιας αιτίας. Όλα υπάρχουν 
ένεκα αιτίας, και τα όντα δένονται από την αιτία _όπως_ ένα 
αμάξι που τρέχει δένεται από το καρφί του άξονά του. 

Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ 

( Βιβλίο Γενεθλίων, Κανόνων και Αξιωμάτων) 



2 «ΙΛΙΣΟΣ» πί-zο; 272

ΠΕΡΙΕΧΟl\1ΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Σελ. 

0. Κατσιφής: Η Παγzόσμια Αδελφότητα .................................................. 3 

Edna Ritz: Υπόσχομαι .................................................................................. 5 

\'ictor Penaranda: Στην Υπηρεσία τη; Ευτυχίας ...................................... 6 

Γ. Σιβρής: Λέων Τολστόι - Ένας ΑληΟινύς: Θεύσοφο; .......................... 12 

Ραβί Ραβίντρα: ΕγύJ Ειμί ο Άρτος τη; Ζω11ς ............................................ 16 

Έλενα 11. Μπλαβάτσκυ: Η Δύναμη του Ιερού Ήχου ............................ 20 

Γκουρού Αμάρ Ντας - Γκουρού Ραμ Ντας: 

ΚΙΡΤΑΝ, Η Ουράνια Μουσιz11 ........................ 27 

Χαράλαμπος Μπάρακλης: Η Ευτι•χίu ...................................................... 32 

Timothy Freke - Peter Grandy: Ο Θε6ς των Μυοτηuίων ...................... 36 

Κυριακή Αντωνίου: 1-1 Οδός τη; Μαzuριύτητα; ..................................... .41 

Κικέρων: Περί Φιλίας ................................................................................. .45 

Κρυσταλλία Ιωαννίδου: Η Κοομιz11 Ρ011 zαι ο zορ<>; του Σίβα ............ 50 

Κρισναμούρτι: Ζu1ντuς με zαλοσύνη .......................................................... 59 

Μεταξύ μα; .................................................................................................. 63 

Ι\1ι χωJύ. ;τi.ηι_ΗΗ(ΙΙ(.101.'!ll τl!U: ι_1ν(('(\'ΙΙ)ΙΙΠ; μι,.: ι>τι ΙΙΠΟΙJΙΗίν νι1 lΠlΟΥ.[

<r,Ο,ιί-ν την 11η11<1ιi.ίίΊυ. τη; θ[οιJΙ1ψιz1j; Εω.ιι1ιίιl: ιπφ• ι'�ιι1ί()υνοη: 

,1°"·"-.1/ιrιιsομlιίηι/s(1ι:ίrt�·.gι· 

11 ιιrτοοιί.ίι'Jιι [ίνυ.ι γ1Ju.μμί:νη οι ,')ιίο γί.ι,ιιΗ11·;- L:ί.ί.ηνι·ι.ιί Υ.11.ι Αγγί.ιχιί .. 

Αν -zu.ι ,,,ι_ιίπ-zιτω ιι.-zι,μη υ;τιί zυ1<ι.11zιυ1j. ιι.ι_,-zπιί. τμιj1l(/_τιί .  τη; ιίνι,.ι ψ'�η 

Οιι LiιH.:. Γlιι11ηπιΊτιΊJl; ;τί.ψ_>ιl(r•Ι)(.Ιίι; ίlιι. 1,ιηίη ΙΙΤΙΙ ,'�ιιύΟυνοη 

,1·rhm:.ιstrι·(,1 Ιlιrιιsορ/ι ίι::.ι/sοι:ίι-ι.,·.gr 



Απι�ίλιος - Μιiϊος - lιιι1,•ιος 200R 3 

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 

Θ. Κατσιφ1ίς 

Βασικός σκοπός της Θεοσοφικ11ς Εταιρείας είναι ο σχηματι
σμός πυρ11να Παγκόσμιας Αδελφότητας. Σαν τους βασικούς σκο
πούς όλων των εσωτερικών κινημάτων που εμφανίστηκαν στον 
πλανήτη μας, μοιάζει και αυτός να εμπίπτει στη σφαίρα της ουτο
πίας όπως παραδέχεται και η ίδια η Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ στο 
«Κλειδί της Θεοσοφίας». Λαμπερό, όμως, αστέρι ο σκοπός αυτός 
εξακολουθεί και σ11μερα να καταυγάζει στο στερέωμα των προσ
δοκιών της ανθρωπότητας για την επικράτηση της αρμονικ11ς πα
γκόσμιας συμβίωσης, της ευλογίας που πάντοτε αναζητούσε ο άν
θρωπος. Η Οεοσοφικ11 παιδεία μάς φωτίζει δείχνοντας ότι, όπως 
τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες δεν θα τους βρεις αν μέσα 
σου δεν τους κουβαλείς (κατά τον Αλεξανδρινό ποιητή μας), 
όμοια και την Παγκόσμια Αδελφότητα δεν θα τη βρεις αν δεν την 
φτιάξεις πρώτα μέσα σου. 

Όπως δέχονται όλες οι εσωτερικές φιλοσοφίες, καθεμιά με το 
δικό της τρόπο, χίλιες μαϊμούδες χορεύουν ασταμάτητα κάθε στιγ
μ11 μέσα στο κεφάλι μου. Πασχίζει η καθεμιά να αδράξει τα ηνία 
των σκέψεων, των λόγων, των έργων μου. Όσο δεν καταφέρνω να 
τις ομονοήσω σε μια αρμονικ11 συμβίωση, όσο δεν τιθασεύω τις κε
φαλές του πολυκέφαλου τέρατος των επιθυμιιδν και των παθιδν, 
όσο αδυνατώ να σιγ11σω τις χιλιάδες εγώ μέσα μου γι,α να εμφανι
στεί και να βασιλεύσει το ένα, το πραγματικό μου Εγώ, κάθε σκέ
ψη για αρμονία στις σχέσεις μου με τους άλλους, κάθε ελπίδα για 
Παγκόσμια Αδελφότητα είναι άτοπη Στην καλύτερη περίπτωση, 
ένα κακέκτυπο του οράματος της Έλενας Π. Μπλαβάτσκυ, μια 
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μορφ11 τύπου ΟΗΕ όπου, εν ονόματι της δ11Οεν παγκόσμιας ειρ11-
νης, ο καθένας προασπίζει τα ατομικά του και μόνο συμφέρ_οντα, 
επιβραβεύοντας την JΤα'(κόσμια εκμετάλλευση των πολλιδν από 
τους λίγους. 

ΒωJνοντας όμως τη γαλ11νη, την ενότητα μέσα σου. η εξωτερικ11 
αδελφότητα αρχίζει να μοιάζει πραγματικότητα για σένα. Βλέπεις 
ότι ο «άλλος» δεν είναι τί;τοτε περισσότερο παρά η έκφραση, την 
κάθε στιγμιi, κάποιου 11 κάποιων εγuJ από αυτά πυυ βρίσκονται 
στο κεφάλι σου, και που ακόμη δεν σιώπησαν. Ό,τι κι αν κάνεις 
δεν μπορείς παρά να τον νοωJΟεις σαν κάποια έκφραση από τις 
μαϊμούδες που δεν έπαψαν ακόμη το χορό τους. Πι,Jς μπορείς πλέ
ον να τον δεις διαφορετικά από ένα δικό σοι• κομμάτι, από μια 
επέκταση του εαυτού σου; Και αυτό, βέβαια, χωρίς την παραμικρ11 
αίσθηση αλαζονείας. Μόνο με την ευλογημένη κατανόηση της τα
πεινοφροσύνης, ακριβ1jς κόρης της πραγματικ11ς σοφίας. Και το 
πιο σημαντικό: Η προσωπικ11 αυηi αίσθηση της Παγκόσμιας 
Αδελφότητας δεν είναι τόσο απόμακρη όσο θα νόμιζε κανείς. 

Όπως λένε οι Διδάσκαλοι της Ανατολικ11ς εσωτερικ11ς φιλοσο
φίας, είναι δίπλα μου, μπροστά μου. ΜποριιJ να την πιάσω τυΊρα. 
Αυηi τη στι-ιμ1j. Από εμένα εξαρτάται. Από χu.νέναν άλλο. Ξανοί
γει τότε για μένα ο δρόμος για την ουσιαστικ1j Παγκόσμια Αδελ
φότητα. Από το ξεχείλισμα της εσωτερικ11ς αρμονίας, από τη βα
Οιά εσωτεριχ1j αντίληψη ότι ψηφίδες είμαστε ο κu.Οένας μας σε 
ένα μωσu.ϊχό αγνιδuτου σχεδίου και σχεδιαστυv. Από την αίσθηση 
ότι αναγκαία είναι η χαΟεμιά ψηφίδα για την u.νύ.δειξη και αξιο
ποίηση κάθε άλλης, για το αρμονικό σύμπ).ε-ιμα, η ουσία της αδελ
φότητας θρονιάζεται μέσα μου ποΟιiη1τυ.ς νu. ευφραίνει με τους 
πλούσιους καρπούς της όλο χω πιο πολλούς. Να φέρει την τόσο 
αναγκαία άνοιξη στη βαρυχειμ ωνιά που ζοφερύ. καλύπτει σήμερα 
τη Γη μας. 

Θα αρχίσει, ΒέΒαιu., το ταξίδι πριiηu. με την οικογένειά σου, 
τους κοντινοί1ς σου, τους αδελφούς σου στην Ετu.ιρείu.. Με συνε
χuΊς διευρυνόμενοι•ς κύχλους Ου δημιουρ'(είς, όσο το μπορείς, τον 
επίγειο παράδεισο. 

• 
• 

• 
1 
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ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ ... 

Ed11a Rίtz 

(Μετάφρ.: Αλέξανδρος Μπουσουλέγκας:) 

Υπόσχομαι πίστη στη Γη 
και προς το Συμπαντικό Πνεύμα 
που μας δίνει ζω11. 
Ένας πλανήτης αδιαίρετος 
με ειρ11νη και δικαιοσύνη για όλους μας. 

Υπόσχομαι να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ 
για να κρατήσω την παραχθείσα εμπιστοσύνη 
μέσα στο δώρο της ζωής μου. 
Να φροντίζω για την κυρία Γη και την ατμόσφαιρά της, 
να σέβομαι και να τιμώ όλους τους κατοίκους της, 
όλους τους ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά, τους φυσικσύς πόρους, 
έτσι ώστε να μπορέσω να βοηθήσω να διατηρηθσύν, 
και να δημιουργ11σω ένα κληροδότημα για τα παιδιά μας 
και τα παιδιά των παιδιών μας. 
Έναν κόσμο Αρμονίας και Αγάπης! 

Υπόσχομαι πίστη στο Συμπαντικό Πνε-ύμα, 
καθώς ευθυγραμμίζω τη ζω11 μου 
με τη συνεχιζόμενη διαδικασία της Δημιουργίας. 
Να αναπτύσσω τον εαυτό μου με φροντίδα 
και να ενεργώ μέσα από τη δική μου ολοκλ11ρωση, 
να είμαι για τους άλλους όπως θα ήθελα να είναι αυτοί για μένα. 
Μαζί είθε να φέρουμε αυτό το όραμα στις καρδιές μας, 
μέσα στις καθημερινές επιλογές μας, 
και μέσα από την επεκτεινόμενη συνείδησή μας, 
μέσα και πέρα από τον όμορφο πλανψη μας Γη. 

(Πηγιj: Erlna Πitz - 1Ί1e Global JJ!eclge of Allegiaιιce) 
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ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥfΥΧΙΑΣ 

Victoι· Pe11araιιda 

(Μϊλος της Θωσοvιχιjς Ετωψ(u.ς - Φιλιππι'ι1ες)

Ο Βουδισμός στηρίχθη;{ε στο γεγονός ότι L'πύρχει μεγάλη οδύ
νη στον κόσμο, κάτι που κύΟε λογικός ύνθρωπος Οα παραδεχθεί 
ωτό προσωπικ11 του πείρα. Όλοι οι φιλόσοφοι των αιώνων δίδα
ξαν τέσσερις τρόπους αντιμετι/)πισης: της οδύνης: 

1) Την άρνηση της ιΊπαρξ11ς της παρύ τις αμέτρητες αποδεί.-
ξε ις για το αντίΟετο. 

2) Την παθητικ11 παραίτηση από εκείνο που χαρακτηρι'ζεται
ως αναπόφευκτο. 

3) Την εκλογίκευση 1j διzαιολόγηση της σt 1νΟ11κης του πόνου
,υ'>στε με τον τρόπο αυτό να γίνεται αποδεκτός zυ.ι πιο υποφερτός. 

4) Τον αγΙJ)νu. κατύ της οδύνης με την πεποίΟηση ότι θu. ξεπε
ραστεί. 

11 �ουδιστι;{Jl θεΙJ)ρηση, που δεν είναι ωτu.ισιόδοξη u.λλύ αντι
μετωπίζει το πρόfιλημu., υιοΟετεί τον τέταρτο τριiπο κu.ι τον κωδι
κοποιεί στις Τέσσερις Ευγενείς Αλ11Uειες: 

• Η οδύνη υπάρχει ως γεγονός της ζω11ς
• 1-1 ύγνοια προzαλεί την οδύνη. Λπό την ύ.γνοιu. γεννιέται η

επιθυμία χω η δρύ.ση για την ιzυ.νοποίησ�j της. Σu.ν αποτέλεσμα 
της ιzυ.νοποίησης προfιύ.λλει μιu. νέυ. επιΟιψίu. χr;.ι αυτό συνεχίζε
ται όσο κυ.ιρό κυριαρχεί η ύ'(νοιu.. 

• 11 οδύνη μ.Jιορεί να στu.μυ.η1σει
• Ακοι.ουθυ'>ντu.ς το Ευγενές Οzτυ.πλό Μονοπ6τι, ο ύνθρωπος

μπορεί νu. υ.πεi.ευΟερωΟεί u.πό την οδύνη. 
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Σε ένq,ν κόσμο γεμάτο πόνο και παροδικότητα, ο άνθρωπος εί
ναι ελεύθερος να μεταμορφώσει τον εαυτό του, να αναπτύξει τις 
ικανότητές του αποβλέποντας στην ευτυχία. Η πορεία αυτής της 
μεταμόρφωσης απαιτεί ηθικ11 πειθαρχία και αυτοέλεγχο. Το άτο
μο μαθαίνει να περιορίζει την επιθετικότητα, την ψευδαίσθηση 
και τις προσκολλι1σεις. Μαθαίνει ότι η απελευθέρωση απαιτεί τη 
συνεχή άσκηση διαχρονικών αρετών, κυρίως της συμπόνιας, της 
αγάπης και του αλτρουισμού. Ωστόσο ο νους δεν μπορεί να υπερ
βεί τους περιορισμούς του δίχως να διέλθει από μια διαδικασία 
εξαγνισμού, ή απόλυτο έλεγχο του ατόμου επάνω στις σκέψεις 
του, τα λόγια του και τις πράξεις του. Ο προσκυνητής στην Ατραπό 
υφίσταται μια εσωτερικ11 μεταμόρφωση καθώς αντιλαμβάνεται ότι 
ελευθερία σημαίνει έλλειψη εγωισμού, έλλειψη εγωκεντρισμαύ 
στην καθημεριν11 δραστηριότητά του στη ζω11, Ελευθερία σημαίνει 
να έχει κανείς αποτινάξει τις απαι111σεις και τις προτροπές του 
εγώ, διότι τότε μόνο ο άνθρωπος αναπτύσσεται πνευματικά. Η Α. 
Μπέζαντ έλεγε σχετικά με αυτό: 

«Η συνείδηση ζει πνευματικά όταν αναγνωρ(ζει την Ενότητα, 

όταν βλέπει τον Εαυτό σε όλα, και όλα σε έναν Εαυτό. Πνευματική 

ζωή είναι εκείνη που βλέπει το ένα Αιώνιο σε κάθε παροδικ1j μορ

φή». 

(The La\vs of the Higher Life) 

Η πνευματικότητα είναι μια επιβεβαίωση της θεμελιώδους ενό
τητας ολόκληρης της 'ύπαρξης. Δεν υπάρχει παρά μία ζω11, Όπως 
η εσωτερικ11, έτσι και η εξωτερικ11. Όπως το μεγάλο, έτσι και το 
μικρό. Όπως επάνω, έτσι και κάτω. Η Α. Μπέζαντ συνεχίζει πα
ρακάτω: 

«Ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να ζει ταυτ(ζοντας τον εαυτό 

με καθετί άλλο ζωντανό που κινείται. Σε αυτό τον κόσμο δεν υπάρ

χουν οι 'άλλοι'. Είμαστε όλοι ένα. Το καθετ( έχει μια διαφορετικ1j 

μορφή αλλά ένα Πνεύμα κινείται και ζει μέσα σε όλα.» 

Η αναγνώριση αυηiς της πνευματικότητας δεν έχει να κάνει 
τόσο πολύ με την οργανωμένη σωτηρία όσο με την ατομική προ
σπάθεια. Παρότι αρκετοί άνθρωποι μπορεί να έχουν ξεκιν11σει 
επί της Ατραπαύ, το αληθινό προσκύνημα είναι ζ11τημα ατομικής 
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επιλογ11ς. Το χάρισμα της ψιύτισης έρχεται σαν άμεση εμπειρία, 
σαν διαισθητικ11 ενόραση 11 φιύτιση που δεν ανψ�ει σε κανέναν άλ
λο παρά μόνο σε εκείνον που τη βιιύνει. Η αl'γ11 έρχεται σϊεκεί
νον που διαλογίζεται προσεχτικά. Ο διαλογισμός προσφέρει στον 
προσκυνηη1 ψυχικό σθένος και ηθικό σφρίγος, έτσι ι,;στε να εκ
πληριύσει μια ουσιαστικ11 αποστολ11 της ζω1jς του: Να γνωρίσει τον 
εαυτό του. Με τη βο11θεια της Μιας Ύπαρξης και της Μιας Ζω11ς, 
η yνιΛση του εαυτού ανοίγει την πύλη της γνυJσης του παντός. 

Τίποτα δεν t•πάρχει διαχωρισμένο 11 ανεξάρτητο από μόνο του 
αλλά όλα συνδέονται μεταξύ τους χαι συσχετίζονται προς άλληλα. 
Αυτό αποτελεί μια ΟεμελιιΓJδη διδασκαλία του Βουδισμού. και για 
το λόγο αυτό η Βουδικ11 (Χριστικ1i) φύση του ανθρ<ιJπου αποτελεί 
ένα ουσιιΓJδες δίδαγμα. Μέσα μας βρίσκεται ο Βουδικός σπόρος 
και απλιΓΝεται σε ολόκληρη τη Φύση. ΙΞφόσον τίποτε δεν είναι μό
νιμο, κάUε άνθρωπος μπορεί να προσπαθ11σει να μετοι 1σιώσει τον 
εαυτό του και να προσεγγίσει τη Βουδικ11 κατάσταση. Η παροδι
κότητα καΟιστά εφιχη1 την ανάπτυξη της ανθρu'>πινης δυναμικ11ς 
ακόμη και μέχρι την τελειότητα. Η πορεία της μεταμόρφωσης, ιj 
αυτοπρα·πιάτωσης, εμπεριέχει ένα έντονο ενδιαφέρον για την ευ
ημερία των ύ.λλων, το οποίο πηγάζει από τις κοσμικές αρετές που 
μοιράζονται όλοι οι άνθρωποι και όλα τu. έΟνη, u.νεξαρη1τως ιστο
ρι χ1jς περιόδου. 

Οι χυριότερες αρετές - σιιμπόνιu., αγάπη, αλτρουισμός, καλο
σύνη - βρίσκονται στον πυρ1jνα χάUι:: Ορησκευτικ1jς και φιλοσοφι
κ11ς διδασκαλίας. Η συμπόνια υποδηλιΓηιει τη σιιμπάUεια που απο
τελεί ισχι 1ρό παράγοντα συμπαράστασης στην οδύνη των άλλων. 
Η αγάπη είναι το έντονο αίσUημα της ενότητας, του ενδιαφέρο
ντος για την ευημερία και την ευτυχία του σι•νu.νUρυ:ιπου, ενu'> ο 
αλτρουισμός αφορά το δίχως εγωισμό ενδιu.φέρον γιu. τους ύ.λ
λους. Οι τρεις αυτές αρετές συνδέονται με ύ.ί).ες όπως είναι η Ου
σία και η καλοσύνη. Η πριΓηη περιλαμβύ.νει την πu.ραίτηση από 
χάποια προσωπικ1j αξία χύ.ριν κύ.ποιας ύ.λλης που έχει μεγαλύτε
ρη σημασία 1j σπουδαιότητα. Η καλοσύνη υποδηλιΓJνει την u.νιδιο
τελ1j προσφορά στους ύ.λλους. Σ1•μφωνu. με τον Δu.λάι Λάμu. 
Tenzin G)10tso είναι απαραίτητο νu. έχουμε u.λτρουιστικ1j δι6Uεση 
διότι με u.υηjν: 
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<<Αναλαμβάνουμε εξολοκλ1jροv να βοηθιjσουμε τους άλλους. Για 

να υπάρξει μια τόσο σπάνια διάθεση είναι απαραίτητο να νιώθου

με μεγάλη συμπόνια, να ενδιαφερόμαστε για τον πόνο των άλλων 

και να θϊλουμt: νu τους βοηθήσουμε. Για να υπάρξει η δύvαμη της 

συμπόνιας θα πρέπει να έχουμε μϊσα μας μια ισχυρή αίσθηση αγά

πης που, αντιλαμβuνόμενη την Ο()ιJνη των αισθηηίJν όντων, να επι

θυμεί την ευτυχία τους. Να διακρίνει την ευχάριστη πλευρά των αι

σθητών όντων και να ευχηθεί την ευτυχία για όλους, ακριβ(ίJς όπως 

μια μητϊρα εύχεται για το μονάκριβο παιδί της. Όταν δεν θα μπο

ρείτε να αντέξετε βλέποντας την οδι1νη των α.ισθηηίJν όντων γι1ρω 

σας, χωρίς εσείς να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κάτι γι' αυτά, 

τότε ας τους στέλνετε ένα ισχυρό κύμα συμπόνιας και αγάπης με 

την επιθυμία να απαλλαγοιJν από τις οδι1νες τους και να αποκηj

σουν τη χαρά. Βλϊποντας όμως ότι για να επιτευχθεί αυτός ο σκο

πός σας δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να αποκτήσετε τη δύνα

μη της Βουδικ1jς κατάστασης, τότε είναι που γεννιέται η αλτρουι

στική διάθεση να αποκηjσετε τη φrίJτιση.» 

Η ανάπτυξη των αρετών δεν επέρχεται εκ των έξω αλλά αποτε

λεί προϊόν του θείου όντος που αποκαλύπτεται μέσα μας. Η πνευ

ματικότητα λάμπει έσωθεν. Η αγάπη δεν μπορεί να είναι απλώς 

μια αντανάκλαση της σεληνιακής λαμπρότητας, αλλά η αιώνια δύ

ναμη του 11λιου. Η έλλειψη εγωισμού θρέφει την υπηρεσία. Στον 

τομέα αυτό η εργασία παρακινείται από μια ανώτερη ανάγκη, την 

ανάγκη για τη φροντίδα των άλλων και τη β011θειά μας ώστε να 

υπερβούν την οδύνη τους. Η εργασία αυτή μας θεραπεύει και μας 

ολοκληρώνει αποβαίνοντας ένα κυρίαρχο στοιχείο του διαλογι

σμού μας. Η Α. Μπέζαντ έλεγε: 

«Το ορθώς ζην υποδηλ(ίJνει εντιμότητα βίου και η εντιμότητα 

υποδηλώνει ότι προσφέρει κανείς όσα λαμβάνει, ότι επιστρέφει πε

ρισσότερα από όσα παίρνει, ότι μετρά την εργασία του με τη διJvα

μη της υπηρεσίας και όχι του εξαναγκασμού, ότι όσο ισχυρότερος 

είναι ο νους του ανθρ(ίJπου τόσο ισχυρότερο είναι το χρέος του να 

προσφέρει βοήθεια. Ότι όσο αν(ίJτερη θέση κατέχει κανείς τόσο πιο 

επιτακτική είναι η εσωτερικ1j κραυγή να προσανατολιστεί η εργα

σία του στην υπηρεσία των αναγκ(ίJν του ανθρ(vπου. Το ορθώς ζην 

στηρίζεται στη δικαιοσιJνη, ομορφαί11ει με την αγάπη, και αν πρό-
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κειται να υπάρξει ζύγισμα του δούιω και του )αβει'ι1
, τότε αφψπε 

τη ζvγιιριά 11a κ}.ι'ι1ει περισσότrρο προς τηι1 πλευρά του δού11(!Ι και 

προσφέρετε στο11 άνθρωπο πrρισσόπριι ιι:τό ό}.u. λιιμβά11ετε από 

εκείνοιι.» 

(Tl1e Sιιpι-en1e Duty) 

Από πρακτιχ11 άποψη, η ει1τι1χία υποδηλιόνει την αρμονία με τις 
κοσμικές αρετές που κάθε άνΟρωπος επέλεξε να φέρει μέσα του. 
Για το λόγο αυτό οι σοφοί πάντοτε έδιναν την απλ11 συμβουλ11 
στους κυβερν11τες και τους f\ασιλιάδες να συνεισφέρουν στην ει
ρ11νη του κόσμου, να είναι φιλειρηνικοί, να σταματούν τη διαφθο
ρά και να ζουν έντιμα. Η υπηρεσία έχει ερμηνευθεί ως εκείνο το 
είδος του μη εγωισμού που είναι άξιο της κατάστασης ενός Μπο
ντισάττβα. 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η υπηρεσία, δημόσια 
και ατομι;οi, επηρεάζεται σε μεγάλο βαΟμό από το ιδειίJδες της 
υφηλ11ς αυηiς κατάστασης. Στη βουδιστι κ11 παράδοση της 
Mahayana, ο Μποντισάττβα είναι το ύψιστο πρότυπο αλτρουισμού 
και συμπόνιας. Λέγεται ότι αυτό το έξοχο ον έχει τελειοπου1σει 
πολλές μεγάλες ιδιότητες και έχει επιτύχει σημαντικά επίπεδα 
πνευματικ11ς ανάπτυξης, που οδηγούν στη Βουδικ11 κατάσταση. 
Λέγεται ότι όλοι οι Βούδες υπιjρξαν Μποντισάττβα σε προηγού
μενες ενσαρκιί)σεις τους. Ο Μποντισάττβα έχει τη δυνατότητα να 
καUυστερήσει κατά βούληση την επίτευξη της Νιρβάνα, και να πα
ραμείνει στον κύκλο των γενν11σεων προκειμ ένου να ευεργεη1σει 
και να συμβάλλει στην απελευΟέρωση των αισ0ητιίJν όντων. 11 
υπηρεσία προς τους άλλους είναι το ύψιστο ιδανικό του, μια επι
f\εβαίωση της ενότητας από την οποία πηγάζει ;ωι αναπτύσσεται ο 
αλτρουισμός. Η Α. Μπέζαντ έλεγε σε αυτό: 

«! Ι βu.θι]τερη χαρά κu.ι η 13ψιστη εvχu.ρίατηση fQχετu.ι με την 

υπηρεσία εκείνου που ε/�1u.ι u.ληθινύ. ο F:u.υτr5ς κο.θι·νός. 'Ετσι, κα

θuΊς ω1u.πτvσσόμu.σπ προς την πνωματικιί ζωιj κω την u.ληθινιί 

ενότητu. της ανθQωπότητu.ς, u.νu.κu.λ15πτο1ψf· ατην r1.νθρωπr5τητu. 

εκε/110 ;του αγu.:τύ.με πrρισσόπρο u.:τr5 r5λu..» 

(Tl1eosop/1y and �ιhics) 
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Μια τέ.τοια αγάπη αρχίζει από ένα φωτισμένο άτομο και απλώ
νεται σχηματίζοντας ολοένα μεγαλύτερους κύκλους. Στην οικογέ
νεια, την κοινωνία, τη χώρα, την ανθρωπότητα. Αυτή η αγάπη που 
αγκαλιάζει τα πάντα προέρχεται από μια πηγή, και καθένας από 
εμάς μπορεί να υπηρετήσει σαν ένα κέντρο στο συνεχώς διευρυ
νόμενο κύκλο των πραγμάτων. Η εμπλοκ11 τους στην πνευματική 
περιπέτεια έχουν κάνει τα ανθρώπινα πλάσματα ομορφότερα και 
ευγενέστερα. Οι ηρωικές πράξεις τους έχουν τραγουδηθεί στα 
έπη και τους θρύλους. Όπως τόνιζε ο Αργεντινός συγγραφέας και 
ποιητής Χ.Λ.Μπόρχες, το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι δεν δί
νουν αρκετ11 σημασία στον εσωτερικό πόλεμο του ήρωα, τις οδυ
νηρές γι' αυτόν επιλογές του, τις σιωπηλές θυσίες του, την πορεία 
του στο θάνατο και τη λύτρωση. Κάποτε η λύτρωση ενός αρχηγού 
σήμαινε επίσης τη λύτρωση των ακολούθων του από τη θλίψη και 
τον πόνο, καθώς δεν υπήρχε διαχωρισμός ανάμεσά τους στην ευ
τυχία. Ο βασιλιάς ή ο κυβερνήτης θεωρείτο raja-buddha, ή παρο
μοιαζόταν με Μποντισάττβα και κυβερναύσε υπηρετώντας το λαό 
του. 

Η εκδίπλωση της πνευματικότητας μπορεί να μη λαμβάνει χώ
ρα μαζικά, αλλά παραμένει κίνητρο για ατομική μελέτη, διαλογι
σμό και υπηρεσία. Η , Ελενα Π. Μπλαβάτσκυ χαρακτήριζε αυτό το 
είδος τριπλού τρόπου ζωής σαν θεουργία, ή θεία εργασία για την 

«επιστροφ11 του ανθρώπου στην πρωταρχικ11 αγνότητα της Φύ
σης». Το καταπληκτικότερο όλων είναι ότι η ζω11 αυτή μπορεί να 
βιωθεί από όλους τους ανθρώπους. Όλοι μποραύν να προσπαθ11-
σουν στην Ατραπό και να γίνουν άγιοι Μποντισάττβα. Η ευτυχία 
του προσκυνηη1 θα μπορούσε κάλλιστα να συγκριθεί με το γαλή
νιο χαμόγελο του ΜποντισάττΒα. Κάποια ημέρα θα έχουμε μάθε 
να συνομιλαύμε με τον εντός ημών Βαύδα, και να επικοινωνούμε 
με τον Βούδα που βρίσκεται μέσα στους συνανθρώπους μας. Αυτ11 
η ημέρα έρχεται. 

(Πηγιj: T/1e T/1eω-oplιi!il, �άιος 2007) 
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ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΙ 

('Ένας γνήσιος Θεόσοφος) 

Γ. Σιβριίς 

J-1 παγκόσμια ιστορία του πολιτισμού περιλαμΡ,άνει πολλά ονό
ματα μεγάλων επuJνυμων ποιητuJν. συγγραφέων. πολιτικών, οι 
οποίοι, σε κάποια στιγμ11 της ζω11ς τους, αρν11θηκuν τον ιδιωτισμό 
και την εγκοσμιότητα και στράφηκαν προς τη φιλοσοφία και την 
πνευματικότητα. Μεταξύ αυτυ'ιν συγ;ωταλέγετω και ο μεγάλος 
ρuJσος συγγραφέας Λέων Τολστόι ο οποίος. με την πνευματικ11 
δραστηριότητά του, διαδραμάτισε ένα σπουδαίο κu.ι αποφασιστι
κό ρόλο στη διαμόρφωση της κοιν11ς γνuψης της χι;Jρας του κατά 
την εποχ11 του. Ο Τολστόι δεν ι•π11ρξε μόνο ένας μεγάλος συγγρα
φέας αλλά χαι ένας fιu.Οιά Ορησκευόμενος άνΟρωπος. Η φιλοσο
φικ11 του φύση 11ταν έκδηλη σε όλα πι. μυ0ιστορ11ματύ. του. Το θρη
σκευτιχό του όμως συνυ.ίσΟημα εzδηλuJΟηχε πολύ πιο έντονα και 
κu.Οu.ρά όταν σι•μπλ11ρωσε το 50ον έτος της ζω11ς του. 

11 φιλοσοφικ11 u.υτι1 διάΟεσ11 του έκανε την εμψ.ί.νισ11 της σε μια 
κρίσιμ η στιγμ11 της ζωής του, όταν τα πάντα Ίύρω του κατέρρεαν 
και τίποτε πλέον δεν τον γέμιζε και δεν τον ικανοποιούσε. Η υ.πο
φuσιστικ11 αυτιi u.λλu.γ11 έγινε μέσα του όταν είzε ψ)η επιτύχει μια 
παγκόσμια αναγνuJριση, ένα αξιοζψ.ευτο επίπεδο που πολύ λίγοι 
συγγραφείς είχαν αξιωΟεί να κατu.κτι1σουν. , .Cτσι, στις αρχές του 
1880, εξέπληξε τους πάντες όταν αποφύ.σιuε νu. απαρνηθεί τις μα
ταιότητες της λ0Ίοτεzνικ11ς του επιτυzίυ.ς κu.ι νu. εκψρu.στεί σχεδόν 
περιφρονητι zά '(LU τυ. πυ.σίΊνωστυ. έρΊu. του. Tu. προσωπικύ. του 
στοιχεία χu.ι τu. c.ί.τομu. που είzu.ν μαζί του %ι1.ποιυ. πνευματικ11 συγ
γένεια πιστοποιοί-ν την ειί.ικρίνειu. της αποοτροφής χu.ι της λύπης 
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του για τον ασυνείδητο τρόπο με τον οποίο εκτιμούσε τη ζω11 η 
ελίτ των πλουσίων. Το δικό του προτιμώμενο ιδειδδες 'lΤαν η επι
δίωξη μιας ζω11ς που να βασίζεται στις ηθικές αξίες, σε ένα φυσι
κό περιβάλλον, ελπίζοντας να πείσει με το παράδειγμά του. 

Η θρησκευτικ11 αντίληιιηi του στηριζόταν στη δέσμευση στη 
ζωή, μάλλον, παρά στην απομάκρυνση από αυτήν κατά το πρότυπο 
των ερημιτών. Αποποιούμενος τον κληρονομικό τίτλο του Κόμη, 
έγινε απλώς Λέων Νικολάγιεβιτς Τολστόι. Στάθηκε στο πλευρό 
των καταπιεσμένων και προασπίστηκε τους καταδιωκόμενους για 
τις ιδέες τους, δια της πειστικ11ς αμφισβ11τησης ολοκλ11ρου της κοι
νωνικής, θρησκευτικ11ς και πολιτικ11ς δομ11ς επί της οποίας στηρι
ζόταν η ζω11 των εύπορων. Η επίδρασή του ήταν τρομακτική, τόσο 
στην πατρίδα του όσο και στο εξωτερικό. Οι εξουσίες, τόσο της 
Εκκλησίας όσο και της Πολιτείας, ενοχλαύντο και ανησυχούσαν 
όλο και περισσότερο από την επίδοσιi του και από την κυκλοφο
ρία των συγγραμμάτων του, η κατοχ11 των οποίων θεωρείτο παρά
νομη και τιμωραύταν. Η κυβέρνηση όμως δεν τόλμησε να φυλακί
σει τον ίδιο και τηρούσε μια στάση 11πιας παρενόχλησης. Ωστόσο, 
το 1901, η Εκκλησία δια της Ιερ11ς Συνόδου προχώρησε στον αφο
ρισμό του, πλην όμως η ενέργειά της αυηi έπεσε στο κενό. 

Η δεσπόζουσα επιρρο11 που ασκαύσε ο Τολστόι σε ένα μεγάλο 
τμήμα του ρωσικού λαού αυξ11θηκε και, χωρίς υπερβολή, υπ11ρχαν 
την εποχιi εκείνη στη Ρωσία δύο δυνάμεις. Ο Νικόλαος Bce και ο 
Λέων Τολστόι, ο οποίος διεξ11γαγε δημόσιο πόλεμο εναντίον ολο
κλήρου της πολιτικ11ς και θρησκευτικ11ς τάξης. Γι' αυτό και η κυ
βέρνηση προσπάθησε μέσω της Εκκλησίας να τον φιμώσει. 

Όπως όλα τα φιλοσοφημένα πνεύματα έτσι και ο Τολστόι ψαν 
υπεράνω της πολιτικ11ς και δεν αναμίχθηκε ποτέ σε αυτι1ν. Παρό
λα αυτά όμως αποδείχθηκε ασυν11θιστα ακριβ11ς σε πολλές από τις 
προβλέψεις και τις εκτιμ11σεις του. Πίστευε, επί παραδείγματι, 
στην ελάττωση του κράτους. Δεν εννοούσε όμως να πραγματοποι
ηθεί αυηi δια της μαρξιστικ11ς φιλοσοφίας, και τούτο διότι γνιδριζε 
πολύ καλά ότι μια βίαιη επαναστατικ11 αλλαγή θα οδηγαύσε απλώς 
σε μια μεταλλαγ11 στη μορφ11 της τυραννίας, και ότι η εκμετάλλευ
ση, η κτηνωδία και η αδικία που θα διαπράττονταν εν ονόματι κά
ποιας ιδεολογίας δεν θα διέφερε κατά κανένα τρόπο από τα 
εγκλήματα των Τσάρων και των καπιταλιστιδν. Μεταξ'ύ των γόνι-
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μων ηθικών, θρησχευτιχύ)ν χαι διδακτιχιύν έργων που έγραψε 
από το 1880 μέχρι το θάνατό του. το 1910, τα τέσσερα αξιολογότε
ρα είναι αντιπροσωπευτικά αυτού που ο Τολστόι κατέληξε να 
αναγνωρίσει ως συνολιχό νόημα κω σκοπό της ζωιjς. Αυτά είναι: 

1) Μω εξομολόγηση που αποτελεί και πράξη μετάνοιας
2) Θρησχεία χαι ηΟιχιj

3) Τι είναι Ορησκεία και σε τι συνίσταται η ουσία της

4) Ο νόμος της Αγάπης και ο νόμος της βίας
Κcιτέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρακτικιj λιiση στο γρίφο της

ζωιjς βρίσκεται στη διδασκαλία του Χριστοί-, απογυμνωμένη από 
κάθε είδος δογματισμοί-. Στcι έργα του αυτά δωκηριiττει επίσης τα 
εξ1jς: Το θρησκευτικό συναίσθημα είναι συμφυές στη φύση του λο
γικού ανΟρι!)που. Οι θρησκείες δωφέρουν ως προς την εξωτερικ1j 
μορφιj τους, αλλά είναι όλες ίδιες στην εuωτερικιj πλευρά τους και 
στις βασικές αρχές τους. Υπάρχει ένας Θεός που είνω η προέλευ
ση των πάντων, και ότι ένα στοιχείο της θείυ.ς υ.ι,ηjς προέλευσης 
ενυπάρχει σε κάθε άτομο. 

Το δόγμα της Α'{άπης κω της Παγκόσμιας Αδελφότητας έγινε 
ο ακρογωνιυ.ίος λίθος της Ορησκευτικ1jς ιδεολο'{ίας του, ακριβώς 
όπως 1jταν και του Χριστού, χαι υποστήριξε με διiναμη και θέρμη 
την ιδέα της μη βίας, αντιτιΟέμενος σε κάθε αλλαΊΙΊ που επιτυγχά
νεται με βίωα μέσα. Πίστει•ε στην ιδέα της ακτημοσύνης και της 
αταξιχιjς κοινωνίας, όχι όμως ιδεολογικά, υλιστικά και συγκρου
σιυ.κά, αλλά πνευματικύ., με την έννοιυ. της μη προσκόλλησης στα 
εφιjμερα δημιοι•ργ1jματυ. του χόσμου καUότι το πνειiμα είναι φύση 
ακηjμον και αταξικό, και η επικρ6τησιj του επί της ύλης, που είναι 
και το επιδιωχόμενο, δημιουρ"fίU. μιυ.ς κοινωνίας ελεύΟερης από 
προσωπικές κατυ.χηjσεις χαι διυ.κρίσεις, χωρίς περιοριστικούς 
φραγμούς και διαχωριστικύ. σύνορα, χωρίς εUνιχισ τιχούς φανατι
σμούς. Οραματιζότυ.ν και αυτός, όπως κυ.ι ο Ιlλύ.των, μια ιδανιχ1j 
Πολιτεία που Ου. είναι Οεμελιωμένη στο φρόνημυ. της σύ.ρκας σαν 
μια ατυ.ξιz1j παγκόσμια χοινότητυ. ελεύUερων υ.νUρι!)πων, στην 
οποίυ. Ου. ίσχυε ο Οεσμός της αχτημοuύνης χωQίς διύ.κριση τάξης, 
φύλου, φυλιjς, χρι!ψυ.τος zλπ. 

Βλέπουμε λοιπόν πόσο οι ιδέες υ.υτές του Τολστόι ευθυγραμμί
ζονται πλ1jρως με τις ΟεμεΙ.ιύ'ιδεις αρχές zu.ι τοι•; σκοπούς της Uεο
σοφιzιjς διδασχαί.ίυ.ς. 11 πιο ισzυριj επιρροιj του ψαν στην Ινδία. 
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Αυτός και -ο Γκάντι είχαν αρχίσει μια αλληλογραφία στις αρχές 
του 20ου αιώνα, με τον Γκάντι να χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως 
τον «πιο ταπεινό οπαδό» του Τολστόι. Πολλά από τα πιστεύω τους 
έχουν συγγένεια. Το δόγμα της μη βίας, επί παραδείγματι, και η 
πεποίθηση ότι η βασιλεία του Θεού υπάρχει εντός του ανθρώπου. 
Το όραμα του Τολστόι όμως, όπως και του Γκάντι, για μια κοινω
νία στην οποία θα κυριαρχεί ο Νόμος της Αγάπης και του ανθρώ
πινου είδους αποδείχθηκε, όπως και στην περίπτωση του Γκάντι 
και άλλων, ουτοπικό. Η δεσπόζουσα επιρρσ11 που εξασκούσε ο 
Τολστόι σε ένα μεγάλο τμ11μα του ρώσικου λαού περιορίστηκε ση
μαντικά μετά τα αιματηρά γεγονότα του 1905. Το ξέσπασμα της 
βίας της περιόδου εκείνης επισκίασε το λόγο του, καθότι πολλοί 
«τολστοϊκοί» εγκατέλειψαν την ιδέα της αντίστασης της ξιφολόγ
χης και των σφαιρών με παθητικ11 αντίσταση, και προσχώρησαν 
στις τάξεις των επαναστατών. 

Ο ειρηνιστής Τολστόι προσπεράστηκε από ένα κύμα της ιστο
ρίας η οποία, ως συν11θως, επαναλαμβάνεται. 

«Εκείνο που κατ' εξοχιj καταστρfφει τηv πνευματική ζωιj είναι 

η επιθυμία της κτιjσης, της απόκτησης πλούτου. Οι άνθρωποι ξε

χνούν ότι παρόλυ. τα πλούτη, μπορο11ν να πεθάνουν κάθε στιγμιj 

και ότι ο πλο-ύτος δεν είναι ανυ.γκαίος στη ζωιj. Γνωρίζουμε και 

προβλέπουμε ό,τι υπύ.ρχει στη γη και τον ουρανό, και θfλουιιε να 

λησμονούμε μονάχα το θάνατο που μας απειλεί κάθε στιγμή». 

«! Ι αληθινιj ζωιj δόθηκε στους ανθρ(»πους και γη γvωρ[ζουν και 

ακούν τη φωνή της. Λλλά εγκαταλείπουν τον εαυτό τους στις καθη

μερινές μέριμνες για παροδικά πράγματα και έτσι στερούνται μό

νοι τους την αληθινιj ζωή. Ι Ι αληθινή ζωιf μοιάζει ιιε συιιπόσιο που 

ετο[μασε ένας πλο11σιος άνθρωπος και καλεί σvνδαιτηιιόνες. Πα

ρόμοια καλεί' η φωνιj του πνε11ματος όλους τους ανθρα,πους. Λλλά 

μεταξύ των καλεσιιfνων υπάρχουν μερικοί που εμποδiζ,ονται από 

τις ασχολίες τους νυ. παραστοι5v στο συιιπόσιο. Μονάχα όσοι δεν 

έχουν να φροντ[σοvν υλικά πράγματα γιατί είναι φτωχοί, μονάχα 

αυτn[ μποροι1v να πάνε και αυτοί χορτα[νουv» 

Λέων Τολστόι, Το Ευαγγέλιο 
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Εγώ Ειμί ο Άρτος της Ζωής� .. 

Ρυ.βί Ραβίvτρα 

(Λ;τόα;τασ,ιιu.) 
Αυτό που ενδιέφερε - και ενδιuφέρει - το πλψ:Jος δεν 11ταν η δι

δασr.αλίc.ι 11 ο δρόμος που έδειχνε ο Ιησούς Χριστός αλλά τους εντυ
πωσίαζαν πάντα τα σημεία και τα τέρατα, και έΠλεπαν μόνο n1ν επι
φάνεια των πραγμάτων. ΘεωριιJντας Τον σαν τον αναμενόμενο 
Προφ11τη, που σε αυτι1 την περίπτωση φαίνεται να είναι ταυτόσημο 
με τον αναμενόμενο Μεσσία, επιΟυμούσαν από τον Ιησού να συμ
μορφωΟεί με τις προκατασκευασμένες τους ιδέες για ένα τέτοιο 
πρόσωπο. Αν και ύλη η ζω11 και η διδασκαλία Του αφορούν την εσω
τεριi<Ιl πνειιματιi<ιj γέννηση, εντούτοις σzεδόν οι πάντες, και σίγουρα 
το πλ11Οος, Τον κατανοοvσαν μόνο εξωτερικά. 

Ο Ιησούς δεν ενδιαφερόταν για το πλ11θος ποι• Τον ακολουθούσε 
εντυπωσιασμένο από τις θυ.ηιατουργικές Του δυνάμεις. 1-1 εργασία 

Του αφορούσε κυρίως το στενό κύκλο των επιλεγμένων μαΟητών οι 
οποίοι, αφού είzαν 11δη εγκαταλείιj•ει όλα τα εγκόσμια ενδιαφέρο

ντά τους, i<αθιι')ς και τις οικογενι::ιακές τους φροντίδες, μάθαιναν να 
αi<ολουΟούν τον πνευματικό δρόμο. Απαιτοί>σε πύ.ρα πολλά από 
όποιον 11Οελε να Τον υ.κολουΟ11σει. 

Είναι μάταιο να φαντάζεται κανείς ότι χωρίς πρυ.γματικ11 πείνα 
γιυ. την αλ11Οεια του Πνεύματος και δί:,:ως μεγύ.λη προετοιμ ασία 
προη'(ουμένως, Ου. μποροί•σε νυ. υ.%ολουΟ11σει το δρόμο του Ιησού 
Χριστοί>. Οι μάζες, τότε και τιί)ρυ., ενδιαφέρονταν κυρίως για να 
zρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις Του για τη διχ11 τους προσωπική ευη
μερία και όφελος και για το όφελος της στι::ν11ς τους οικογένειας.
Παρότι ο Ιησούς προσπύ.Οησε νυ. διαφί>γει στα 1•ψιίηιατυ. όπου θα 
μποροvσε να διδάξει ανενόzλητος τους μαθητές Του, το πλήΟος ακο
λουΟοίοσε %υ.t εκεί. Θα πρέπει να μην ξεzνύ.με ότι το ωωτερικό πλή

Οο; είναι υ.ναπόσπυ.στο χομμιί.τι χύ.Οε u.ναζητη111 της Αλ11Οειας, και 
των ίδιων των μαΟητιι'J\' του Ιησοί>. Το εσωτερι;ι,ό πλψJος, όπως u.κρι-
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βώς και το -εξωτερικό, δεν έχει ούτε ενότητα ούτε ενιαίο σκοπό, κα

θώς κάθε μέλος του είναι απορροφημένο με τη δικ11 του ανακούφιση 

και επιτυχία. Το πλ11θος δεν καταλαβαίνει πολλά, παρά μόνο τα επι

φανειακά, επηρεάζεται εύκολα και ελάχιστα ενδιαφέρεται για οτι

δήποτε άλλο εκτός από τον άρτο και τα θεάματα. 

Ο συγγραφέας του Ευαγγελίου (Κατά Ιωάννη) θα πρέπει να είχε 

κατά νου κυρίως το εσωτερικό πλήθος, επειδή φαίνεται περίεργο 

ένα εξωτερικό πλ11θος να ανέβει τα υψώματα προσδοκώντας από 

τον Ιησού πραγματικό ψωμί, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το γεγονός 
ότι οι προσκυνητές, καθ' οδό προς την Ιερουσαλψι για την εορηi του 

Πάσχα, θα είχαν μαζί τους τρόφιμα. Επάνω στα υψώματα, που ση

μαίνει ακόμη και σε ένα υψηλότερο επίπεδο κατανόησης, υπ11ρχε 

μέσα στους μαθητές ένα εσωτερικό πλήθος που επέμενε για την ικα

νοποίηση των αναγκιόν του. Ίσως να πεινούσαν και να μην μπορού

σαν να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία Του γιατί σκέφτονταν την 

τροφή. Ανάμεσα στο πλήθος ήταν ένα παιδί, ή κάποιος που είχε μια 

παιδική αθωότητα και ψαν ελεύθερος από φιλοδοξίες. Όπως γνω

ρίζουμε από τις αναφορές των Ευαγγελίων, οι ίδιοι οι μαθητές είχαν 

να αγωνιστούν ενάντια στην προσωπικ11 τους φιλοδοξία και την 

ανταγωνιστικ1i τους διάθεση. 

Το αγόρι αυτό φαίνεται να ψαν ο μόνος που είχε μαζί του ψωμί, 
δηλαδή συμμετοχιi στη ζωή και την ύπαρξη του ίδιου του Χριστού 

(Εδάφιο 6:51 ). Ο Ανδρέας, αν και είναι αυτός που βλέπει το παιδί, 

ίσως εξαιτίας της ανταγωνιστικότητάς του προσπαθεί να υποτψiσει 

την πνευματικ1i κατάσταση του παιδιού ή του ανθρώπου με την παι

δικ11 απλότητα. Ο I ησούς Χριστός, πάντα διδάσκαλος, άδραξε την 

ευκαιρία για να διδάξει τους μαθητές ένα σπουδαίο μάθημα, και 

τους έδειξε την πνευματική υπεροχ1i της απλής και έμπιστης καρδιάς 
επάνω στους υπολογισμούς και τις μηχανορραφίες του νου. Πολλα

πλασίασε τους άρτους και τα ψάρια και επεξέτεινε περαιτέρω την 

κατανόηση του παιδιού, έτσι ώστε να χορτάσουν όλοι οι παρόντες 

παρά τις διαφορές νοημοσύνης και επιπέδου μεταξύ τqυς, υποδει

κνύοντας στους μαθητές να μην πετάξουν ακόμη και τα ψίχουλα του 

άρτου της παιδικής σοφίας. Ακόμη και αυτά ήταν αρκετά να γεμί

σουν ένα ολόκληρο κοφίνι για καθένα από τους μαθητές. 

Είναι ξεκάθαρο ότι αν δεν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι αρκετά 

προετοιμασμένοι να αναγνωρίσουν την πραγματική φύση του Λόγου 
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και να γίνουν μάρτυρες της πα

ρουσίας Του, ο Λόγος δεy μπο

ρεί να κατέλθει να ενσαρκωθεί 

κω να κατοικ1jσει μέσα στα αν

Ορι6πι να όντα, ανάμεσά τους. 

Γι· αυτό η προετοιμασία και η 

εκπαίδευση είναι ένα απαραί

τητο μέρος των δραστηριοηj

των του Ιησού προς τους μαθη

τές Του. Α)J,ά ακόμη και με αυ

τούς, όσο χι αν πρόκειται για 

μια εκλεκηi ομάδα, το έργο δεν 

είναι εύκολο. 

Κάθε φορά που συμβαίνει 

κάτι θαυμαστό και μυστηριuJ

δες, απροσδόκητο σύμφωνα με 

τους συνηθισμένους φυσικούς 

νόμους, οι μαθητές εκδηλιί>

νουν δυσπιστία κω φόβο. Πά

ντως, σε αυηiν ακριβώς την κα

τάσταση του σοκ, υπάρχει ένα 

άνοιγμα για τους μαΟητές,και ο 

Χριστός για πριίηη φορά εκδη

λώνει τη δύναμη και το μεγα

λείο του ιεροί, ονόματος. ΕΓΩ 

ΕΙΜΙ. 

«Ι· . .'γοΊ Ι:Ίμ( n άρτος της ζuηjς. 

1:·;α:(1ιος πο1J ι:ρχιτu.ι σε εμ{ r)εν 

θυ. JΤΙ.Ίνύ.σf.Ί χu.ι ι·χ,1·(νος που πι

σπι3π ω: φ( r)ι·ν θυ. r)ιψύ.σ1:ι 

ποτ{ Λί.λύ. r5:;τως σu.ς ε(πυ., αν 

χu.ι με Efr)u.π, r5μως r)εν πιστε13-

ηε. Κυ.θπ( που μnυ Μνει ο Ι Ιυ.

τϊρας, θυ. ι)(-Jπ σι ηι( κu.ι εκε(

νον που /ρμ-τω σι-: εμ{ r)1:ν θυ 

τον βγύ.λω /ξω r)ιr5τι κατfβηκυ 

υ.πύ τnν ουρυ.νό όχι για νυ. κύ.-
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νω το θέλημα το δικό μου αλλά το θ{λημα εκείνου που με έστειλε. 

Τούτο είναι το θfλημα του Πατfρα μου που με έστειλε, να μη χάσω τί

ποτε από ό,τι μσύ {χει δ(Ιίσει αλλά να το αναστήσω την εσχάτη ημfρα. 

Διότι τούτο είναι το θέλημα εκείνου που με fστειλε: ο καθfνας που 

βλέπει τον Υιό και πιστπ5ει σε αυτόν, να έχει ζαηj αιώνια και εγώ θα 

τον αναστ1jσω την εσχάτη ημέρα.» 

(Κατά Ιωάννη, 6.35-6.41) 

Το ΕΓΩ ΕΙΜΙ έχει διακηρυχθεί ως το πιο μυστηριώδες και ιερό 
όνομα του Θεού. Η πραγματικ11 του δύναμη φαίνεται να έχει φανε
ρωθεί και δοθεί μόνο σε δυο σπουδαία πρόσωπά σε όλη τη βιβλικ11 
φιλολογία. Δηλαδ11 στον Μωυσ11 και τον Ιησού Χριστό. Στον πρώτο 
προσωρινά, στον δεύτερο μόνιμα. Επειδ11 ο Ιησούς Χριστός ψαν 
ένα με τον Πατέρα, εξαιτίας αυτού και μόνο μπορούσε να μιλήσει με 
την εξουσία και τη δύναμη του ιερού ονόματος και, βέβαια, όχι χωρι
στά από τον Θεό. Η ελληνικ11 έκφραση ΕΓΩ ΕΙΜΙ χρησιμοποιείται 
στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη καθώς και στη μετάφραση των Εβδομ11-
κοντα, την παλαιότερη υπαρκτ11 μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης 
που χρονολογείται από το 250π.Χ και είναι γνωστ11 στους ελληνόφω
νους Χριστιανούς, συμπεριλαμβανομένου του Απόστολου Παύλου 
και των συγγραφέων των Ευαγγελίων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι για 
τους χρ11στες της μετάφρασης των Εβδομ11κοντα, η έκφραση ΕΓΩ 
ΕΙΜΙ είχε φθάσει να σημαίνει ένα θείο όνομα. 

Οι σχετικοί στίχοι από τον Ι Ισα"ϊα 43.25, 51.12, 52.6 για παράδειγ
μα) της μετάφρασης των Εβδομήκοντα, θα μπορούσαν να μεταφρα
στούν: «Εγώ Είμαι, Εγιό Είμαι Εκείνος που σβήνω και εξαλείφω τις 
ανομίες σου», «Εγώ Είμαι, Εγώ Είμαι ο προαιώνιος υπάρχων που 
σε παρηγορώ και σε ενδυναμώνω», και «εκείνη την ημέρα θα μάθει 
ο λαός μου ότι Εγώ Είμαι αυτό που ομιλώ». Σε αυτά τα παραδείγμα
τα φαίνεται ότι το ΕΓΩ ΕΙΜΙ λειτουργεί ως το αληθινό όνομα του 
Θεού και εμπεριέχει τη δύναμη και τη ζω11 Του. Με αυτό τον τρόπο 
ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιεί το ΕΓΩ ΕΙΜΙ για να ι_.,ποδηλώσει 
την ταύτισ11 του με τον Θεό και τη συμμετοχ11 του στη δύναμή Του 
και στη ζωή Του, και όχι σαν πιστοποίηση της δικής του ιδιαιτερότη
τας ή μοναδικότητας. 

(Πηγιj: 1Ίιe Yoga of tlιe Clπi.\·t) 
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Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΗΧΟΥ 

, Ελενα Π. Α-Ιπλαβάτσκυ 

Η περίφημη φράση-μάντρc,ψ «ΟΜ ΜΑΝΙ ΠΑΝΤΜΕ ΧΑΜ» 
μεταφράστηκε εσφαλμένα από τους Ανατολιστές ως: «Χαίρε Πε
τράδι στο Λωτό». Παρόλο που, κυριολεκτικά, ο ιiχος ΟΜ είναι ιε
ρός για τη θεότητα, παρόλο που η λέξη ΠΑΝΤΜΕ σημαίνει «στο 
Λωτό» και ΜΑΝΙ σημαίνει πολύτιμος λίΟος, ούτε οι ίδιες οι λέξεις 
ούτε η συμβολικιi τους ερμηνεία έχει αποδοΟεί σωστά. Σε αυηi, 
την πιο ιεριi από όλες τις επικλιiσεις της Ανατολ1iς, όχι μόνο σε 
κάθε συλλαβιi της αλλά και σε ολόκληρη τη φράση εμπεριέχεται 
μια μυστική δυναμικ1i που παράγει ένα συγκεκριμένο αποτέλε
σμα. Έχει επτά διαφορετικές έννοιες και μπορεί να προκαλέσει 
επτά διακριτά, μεταξύ τους, αποτελέσματα, καΟένα εκ των οποίων 
διαφέρει από όλα τα άλλα. 11 επτά έννοιες και τα επτά αποτελέ
σματα εξαρτu'Jνται όχι απλιί)ς από τον τονισμό κάUε συλλαβ1iς όταν 
εκφωνείται, αλλά και ολόκληρης της ιερ1iς φράσης. Επίσης, η 
αριΟμητικ1i αξία των γραμμάτων της προστίUεται 11 αφαιρείται 
σύμφωνα με το ρυθμό που χρησιμοποιείται στην εκφώνησιi της. 

Ας ενθυμείται ο σπουδαστιiς ότι ο αριUμός υποκρύπτεται στη 
ρίζα του εκδηλωμένου Σύμπαντος. Οι αριΟμοί και οι αρμονικές 
αναλογίες κατευθύνουν τις πριίηες διαφοροποι11σεις τιiς ομοιογε
νούς ουσίας, ωΟύ'η1τας την στη διαμόρφωση επρογενιί,ν στοιχείων. 
Ο αριθμός και οι αριΟμοί θέτουν όρια στη διu.μορφωτικ1i δύναμη 
της Φύσης. ΜάΟετε την αντιστοιzία των αριΟμu'Ν της Οεμελιιί,δους 
αρχ1iς κάθε στοιχείου και των υποδιαιρέσεύ'ιν του, μ(1.Οετε την αλ
ληλεπίδραση και τη συμπεριφορύ. τους στην ωτόκρυφη πλευρά της 
εκδηλωμένης Φύσης, και τότε ο νόμος των αναλογιιίιν θα σας χα-
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θοδηγήσει υτην ανακάλυψη των μεγαλύτερων μυστηρίων της μα
κροκοσμικ11ς ζω11ς. Αλλά, για να φθάσετε έως τη μακροκοσμικ11, 
θα πρέπει πρώτα να ξεκιν11σετε από την μικροκοσμική ζω11. Να 
μελετήσετε δηλαδ11 τον Άνθρωπο, τον μικρόκοσμο, ακολουθώντας 
σε αυτ11 την περίπτωση τη μεθοδολογία της Επιστ11μης και προχω
ρώντας επαγωγικά από το ατομικό στο συμπαντικό. Ταυτόχρονα, 
εφόσον είναι απαραίτητη η ·ύπαρξη ενός κλειδισύ ώστε να αναλυ
θαύν και να κατανοηθούν οι διαφοροποιήσεις του 11χου και οι συν
δυασμοί τους, δεν θα πρέπει ποτέ να λησμονείτε την Πλατωνική 
μέθοδο που αρχίζει με μια γενικ11 εξέταση του όλου και στη συνέ
χεια κατέρχεται από το κοσμικό στο ατομικό. Είναι η μέθοδος που 
χρησιμοποιείται στα Μαθηματικά, τη μοναδική Επιστήμη έως σ11-
μερα που είναι ακριβ11ς. 

Ας μελεη1σουμε λοιπόν τον Άνθρωπο, αλλά αν τον διαχωρί
σουμε έστω για ένα λεπτό από το Κοσμικό Όλο, 11 τον εξετάσουμε 
μεμονωμένα από μια μόνο πλευρά του (την υλική) χωριστά από 
τον «Ουράνιο Άνθρωπο» 11 Σύμπαν (που συμβολίζεται με τον 
Αδάμ-Κάδμο 11 το αντίστοιχό του σε κάθε φιλοσοφία) θα καταλ11-
ξουμε στη Μαύρη Μαγεία, 11 θα αποτύχουν οι προσπάθειές μας με 
άδοξο τρόπο. Συνεπιδς, όταν η μυστική επίκληση ΟΜ ΜΑΝΙ ΠΑ
ΝΤΜΕ ΧΑΜ κατανοηθεί ορθά, αντί να ερμηνεύεται με τις σχεδόν 
δίχως ουσία λέξεις «Χαίρε Πετράδι στο Λωτό», διαπιστώνεται ότι 
εμπεριέχει μια αναφορά στην ακατάλυτη ενότητα μεταξ·ύ Ανθρώ
που και Κόσμου, η οποία αποδίδεται με επτά διαφορετικούς τρό
πους και έχει τη δυνατότητα επταπλ11ς εφαρμογ11ς σε αντίστοιχου 
αριθμαύ επίπεδα σκέψης και δράσης. 

Από οποιαδ11ποτε πλευρά και αν την εξετάσουμε, η φράση ση
μαίνει «Είμαι εκείνο που είμαι», «Είμαι μέσα σε εσένα και εσύ 
μέσα σε Εμένα». Με αυτή τη σύνδεση και συνένωση, ο αγνός και 
καλός άνθρωπος γίνεται ένας θεός. Συνειδητά 11 υποσυνείδητα, με 
την εκφώνηση της επίκλησης θα προκαλέσει 11 θα αποβεί ο ίδιος 
αίτιο αναπόφευκτων αποτελεσμάτων. Στην πριδτη περίπτωση, αν 
είναι Μυημένος (εννοούμε φυσικά Μύστης της Δεξιάς Ατραπαύ 
και μόνον), μπορεί να αποστείλει ένα ευεργετικό 11 προστατευτικό 
κύμα ενέργειας, που θα ωφελ11σει και θα προασπίσει όχι μόνο 
άτομα αλλά και ολόκληρα έθνη ακόμη. Στη δεύτερη περίπτωση, 
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την υποσυνείδητη. παρότι ένας καλός άνθρωπος μπορεί να έχει 
πλ11ρη άγνοια του γεγονότος, εκφωνιύντας την αποβαίνει ο ίδιος 
ασπίδα προστασίας για οποιονδ11ποτε βρίσκεται πλησίον του. 

Αι•τό. μπορεί να συμβούν με την εκφιύνηση αλλό.. όμως, έχει με
γό.λη σημασία ο τρόπος με τον οποίο εξηγείται το γιατί και το πώς 
προκαλούνται τέτοια φαινόμενα. Μπορούν να επιτευχθούν μόνο 
αν ερμηνευθεί με σαφ11νεια η αληθιν11 παρουσία και δυναμικ11 των 
αριθμιύν στον 11χο και, κατό. συνέπεια, στα γρό.μματα και τις λέ
ξεις. Επέλεξα τη μαγιχ11 φρu.uη ΟΜ ΜΑΝ! ΓΙΑΝΤΜΕ ΧΑΜ ως 
παρό.δειγμα, εξαιτίας της σχεδόν απεριόριστης δυναμικ11ς της 
όταν εκφωνείται από ένα Μύστη, καθώς και για τις σχετικές δυνα
τότητές της όταν εκφωνείται από ένα απλό ό.νUρωπο. Να είυrε πο
λύ προσεχτικοί όλοι όσοι διαβu.ζεται τα αναγραφόμενά μου. Μη 
χρησιμοποιείτε μό.ταια τέτοιες λέξεις, 11 όταν βρίσκεστε εν βρα
σμuJ ψυχ11ς, για να μην γίνετε εσείς οι ίδιοι το πρuJτο Ούμα της κα
κ11ς χρ11σης της 11, ακόμη χειρότερα, να μην επισύρετε κινδύνους 
σε εκείνους που αγαπό.τε. 

Ένας πολυμαθ11ς Ανατολιση1ς που σε ολόκληρη τη ζω11 του δεν 
έχει διακρίνει παρό. μόνο τις εξωτερικές όψεις τι,Jν πραγμό.των, θα 
σας πληροφορ11σει με επιπολαιότητα και χλευάζοντας τη «δεισ ι
δαιμονία» του Θιβέτ, που ορίζει ότι αυη1 η φράση Uεωρείται ως η 
πιο ισχυρ11 εξαuύλλαβη μαγικ11 επίκληση και ότι παραδόθηκε στα 
έθνη της Κεντρικ11ς Ασίας από τον P,ιdn1,φίl11i, τον Θιβετανό 
Cherenzi. Αλλά ποιος είναι ο Pίldmcιpani; ΚαUένας εξ ημύ)\Ι θα τον 
ανα'{νωρίσει μόνος του όταν θα είναι έτοιμος. ΚαUένας r-ξ ημών 
έχει μέσα του το «Πετράδι στο Λωτό» είτε το αποκαλούμε 
Padmapani, Κρίσνα, Βούδα 11 Χριστό. 11 με οποιαδ11ποτε ό.λλη ονο
μασία θέλουμε να δύωουμε στον εντός ημόΝ Θείο Εαυτό. 

Στο μύθο του J)adn1,ιpani υπύ.ρχουν αναφορές στη δύναμη του 
ΗΧΟΥ, του ΧΡΩΜΑΤΟΣ και του ΑΡΙΘΜΟΥ, προκειμένου να 
χαλυφΟεί με ευφυ11 τρόπο η αληΟιν11 εσωτεριχ11 σημασία της εξι
στόρησης. Όποιος τον εξετύ.ζει μόνο από εξωτερικ11 άποψη, δεν 
διαμάζει παρά άλλον ένα από τους πολλούς ανούσιους μύΟuυς δη
μιοι•ργίας. Ωστόσο, αυτός ο μύΟος είναι πλψ:>ης πνευματικύ)ν και 

Οείων, φυσιχιιJ\Ι και μu:ιιχύ)ν νοημύ.των. Απ<5 τον Λmitabl1a - την 
ύ.νευ zρόηιατος 11 λευχ11 δόξα - εκπορεύονται τυ. επτά χρύψατα 
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του πρίσματος. ΚαΟένα εξ αυτών εκπέμπει έναν ανάλογο 11χο δια
μορφώνοντας τη μουσική κλίματα με τις επτά νότες. Επειδ11 η Γεω
μετρία μαζί με την Επιστήμη των Μαθηματικών συνδέονται με την 
Αρχιτεκτονικ11 και, επίσης - σε Συμπαντικό επίπεδο - με την Κο
σμογονία, οι δέκα Στιγμές της Πυθαγόρειας Τετρακτύος 11 Τετρά
δας, που έγιναν σύμβολο του Μακρόκοσμου και του Μικρόκο
σμου ή του ανθρώπου που είναι εικόνα του κόσμου, υποδιαιρέθη
καν στη συνέχεια σε δέκα επιμέρους στιγμές, και σε αυτό βο11θησε 
η ίδια η Φύση. 

Για τον σπουδαστι1 που μελετάει τις Εσωτερικές Επιστι1μες 
υπό τη διπλ11 τους σκοπιμότητα, η οποία είναι: α) να αποδειχθεί 
ότι ο Άνθρωπος είναι ταυτόσημος - από πνευματικ11 άποψη - τόσο 
με την Απόλυτη Αρχή όσο και με τη Θεότητα στη Φύση, και β) να 
διαφανεί η εντός αυτού ύπαρξη των ίδιων δυνατοτι1των σαν εκεί
νες που ενυπάρχουν στις δημιουργικές δυνάμεις της Φύσης, είναι 
απαραίτητο ως πρώτη προϋπόθεση να διαθέτει απόλυτη γνώση 
των αναλογιών μεταξ·ύ Χρωμάτων, Ί-Ιχων και Αριθμών. Όπως 
ήδη αναφέρθηκε, η ιερή φράση της Ανατολ11ς ΟΜ ΜΑΝΙ ΠΑ
ΝΤΜΕ ΧΑΜ, είναι το καλύτερο παράδειγμα άριστου υπολογι
σμσύ της αντιστοιχίας ιδιοτήτων και λειτουργιών. 

Σε αυτό το μύθο (του Πνευματικού Εγώ, 11 Πετραδιού στο Λω
τό, συμβόλου του ανδρόγυνου ανθριόπου) κυριαρχούν οι αριθμοί 
3,4,7,10 στη σύνθεση της Μονάδας, του Ανθρώπου. Η πρόοδος του 
σπουδαστ11 του Αποκρυφισμού εξαρτάται από την απόλυτη γνιόση 
και κατανόηση της έννοιας και της δυναμικ11ς αυτών των αριθμών 
στους διάφορους και ποικίλους συνδυασμούς τους, στην αμοιβαία 
αναλογία τους με τους 11χους (11 λέξεις) και τα χρώματα ή συχνότη
τες των κραδασμών (που αντιπροσωπε·ύονται από τις δον11σεις της 
Επιστήμης). Επομένως, θα πρέπει να ξεκινι1σουμε την ανάλυση 
από την αρχική ή πρώτη λέξη της ρ11σης, ΟΜ (ή AUM). 

Η λέξη αυτι1 είναι ένα «προκάλυμμα» διότι η φράση δεν αποτε
λείται από έξη αλλά από επτά συλλαβές, δεδομένου ό:ι:ι η πρώτη 
εξ αυτών είναι διπλ11 στη σωστι1 προφορά της και τριπλ11 στην ου
σία της. Δηλαδ11 Α - UM. Αντιπροσωπεύει την παντοτινά κρυμμέ
νη αρχέγονη τριαδικ11 διαφοροποίηση, όχι από το Ένα αλλά μέσα
στο ΕΝΑ Απόλυτο, και επομένως συμβολίζεται με τον αριθμό 4, 



24 «ΙΛΙΣΟΣ» 1cύzo; 272 

την Τετρακτύ στο μεταφι•σικό κόσμο. Είναι η Μονcιδα-ακτίνα 11 
Atman, το ύψιστο πνείiμu στον άνΟρωπο που, σε συνδυασμq με το 
budd/1i και το n1anas συνιστοίiν και αποκαλοίiνται ανιύτερη Τριά
δα. Αυη1 η τριάδα μαζί με τις τέσσερις κατιύτερες αρχές του αν
Ορι(Jπου περιϊιάλλεται από μια αυρικ11 ατμόσφαιρα, όπως ο κρό
κος του αυγοίi (11 το μελλοντικό έμϊιρυο) από το ασπράδι και το 
κέλυφος. Το γεγονός αυτό κάνει την ατομικότητα κάθε ανθρώπου 
να εμφανίζεται - στην αντίληψη των ανιύτερων όντων από άλλα 
πνευματικά πεδία - ως σφαίρα ωοειδούς σχ11ματος, η οποία εκπέ
μπει μικρότερη ή μεγαλίiτερη ακτινοϊιολία ανάλογα την πνεuματι
κ11 του εξέλιξη. 

Αν η λέξη ΟΜ (AUM), που αντιστοιχεί στο ανιύτερο τρίγωνο, 
εκφωνηθεί από έναν πολίi άγιο και αγνό άνΟρωπο, θα προσελκύ
σει 11 Οα αφυπνίσει μόνο τις λιγότερο εξυψωμένες δυνάμεις που 
ενοικοίiν στο πλανητικό διάστημα και τα στοιχεία, αλλά ακόμη και 
στον εντός αυτού Ανι(JΤερο Εαυτό 11 «Πατέρα». Αν εκφωνηθεί με 
το σωστό τρόπο από έναν μέσο αλλά καλό άνΟρωπο Οα τον ενδυ
ναμώσει ηθικά, ιδιαιτέρως αν μεταξύ δίiο συνεχόμενων ΟΜ 
(AUM) διυ.λογισΟεί με ένταση στο εντός αυτού υπάρχον ΟΜ, 
εστιάζοντας όλη την προσοχ11 του στην Ανείπωτη Δόξα. Αλίμονο 
όμως στον άνθρωπο εκείνο που τολμά να το εκφων11σει ύστερα 
από διάπραξη κάποιου ατοπ11ματος. Διότι τότε Ου. προσελκύσει 
στη δικ11 του ακάΟαρτη ατμόσφαιρα μόνο εκείνες τις αόρατες πα
ρουσίες και ενέργειες που, σε άλλη περίπτωση, δεν Οα μπορούσαν 
να διαπεράσουν το Οείο περίϊιλημα της αύρας του. 

Το AUM (1j ΟΜ) είναι η πηγ11 του Αμψ1
, που δεν είναι λέξη 

Εϊιραϊκ11 αλλά, όπως και το Αλληλούια, οι J;Ξϊιρu.ίοι την έλαβαν 
από τους Χαλδαίους. Η τελευταία αuη1 (Αλληλούια) επαναλαμβα
νόταν συχνά σε ορισμένες μα-ιικές επιγραφές επάνω σε κύπελλα 
και δοχεία που ανακαλύφΟηκαν ανάμεσα στα ερείπια της ΒαΒυ
λιiJνας και της Νινευ11. Η λέξη «Αμψ1» δεν σημαίνει «ας γίνει» ή 
«αληΟιiJς», αλλά στη μακριν11 αρχαιότητα είχε σχεδόν την ίδια έν
νοια με το AUM. Οι Εϊιραίοι Ταναϊμ (οι Μυημένοι) τη χρησιμο
ποιούσαν για τον ίδιο λόγο άπως οι ί\ριοι Μύστες το AUM, έχο
ντας ανύ.λογη επιτυχία χu.τύ. τη χρ11ση της. 11 u.ριθμητικ11 αξία του 
AMeN στο εϊιραϊχό u.λφάϊιητο είναι 9 J, όμοιu. με τη συνολικ11 
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αριθμητικ11· αξία του συνδυασμσύ των λέξεων YHVH και 
ADoNaY(26+65=91). Αμφότεροι όροι σημαίνουν την επιβεβαίω
ση του όντος, 11 την ·ύπαρξη τού δίχως φύλου «Κυρίου» εντός ημών. 
Το YHVH 11 .Jίιl1-Havah, ή ανδρόγυνο επί του γήινου πεδίου, 
εφευρέθηκε από τους Εβραίους που τώρα το χρησιμοποιούν ως 

Θεό Jehoval1 ενώ, στην πραγματικότητα και στην κυριολεξία, ση
μαίνει ο «παρέχων ύπαρξη» και ο «λαμβάνων ζωψ>. 

Οι σπουδαστές της Δύσης γνωρίζουν ελάχιστα, 11 δεν γνωρί
ζουν τίποτε για τις δυνάμεις που ενυπάρχουν στον Ήχο 11 τις Ακα
σικές δονήσεις, τις οποίες μπορεί να θέσει σε κίνηση μόνο εκείνος 
που κατανοεί τον τρόπο της σωστής εκφώνησης ορισμένων λέξεων 
και ήχων. Το ΟΜ, για παράδειγμα, ή ΟΜ ΜΑΝΙ ΠΑΝΤΜΕ 
ΧΑΜ, έχει πνευματικ11 συγγένεια με τις κοσμικές δυνάμεις, αλλά 
δίχως τη γνώση της φυσικ11ς διευθέτησης 11 της σειράς των συλλα
βών του πολύ λίγα πράγματα μπορούν να επιτευχθούν. Το ΟΜ εί
ναι φυσικά το AUM που μπορεί να εκφωνηθεί με δύο, τρεις 11 
επτά συλλαβές ενεργοποι<.όντας, αντίστοιχα, διαφορετικούς κρα
δασμούς. Τα γράμματά του, ως φωνητικοί 11χοι, αντιστοιχούν στις 
νότες της μουσικ11ς και επομένως σε αριθμούς και χρώματα. 

Η Εσωτερικ11 Επιστήμη διδάσκει ότι κάθε ήχος στον ορατό κό
σμο αφυπνίζει τον αντίστοιχό του στα αόρατα βασίλεια, και ωθεί 
μια δύναμη 11 άλλη ενέργεια σε δράση στην απόκρυφη πλευρά της 
Φύσης. Επιπλέον, κάθε ήχος αντιστοιχεί σε ένα χρώμα και έναν 
αριθμό (μια πνευματικ11, ψυχικ11 και φυσικ11 δύναμη), καθώς και 
σε μια αίσθηση επί ενός πεδίου. Όλα αυτά έχουν την ανη1χησ11 
τους σε κάποιο από τα μέχρι τιόρα ανεπτυγμένα στοιχεία της Φύ
ση και, ακόμη, επί του γήινου πεδίου, στις Ζωές που κατακλύζουν 
την ατμόσφαιρα της Γης, ωΟώντας τα όλα σε δράση. Έτσι, αν μια 
προσευχ11 δεν εκφωνηθεί νοερά και δεν απευθυνθεί στον εντός 
ημών «Πάτέρα», στη σιωπ11 και την απομόνωση του «άδυτου» στον 
άνθρωπο, είναι πιο πιθανό να επιφέρει καταστροφικές συνέπειες 
παρά ευεργετικές, διότι τα πλ11θη έχουν ολοσχερ11 άγνοια όσων 
μπορεί να προκαλέσει. Προκειμένου να επέλΟουν ευεργετικά 
αποτελέσματα, η προσευχή πρέπει να εκφωνείται από «κάποιον 
που γνωρίζει πώς να γίνεται ακουστός εν σιωπψ>. Διότι τότε δεν 
είναι πλέον απλώς μια προσευχ11 αλλά μια εντολ11. 
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Για ποιο λόγο αναγράφεται ότι ο Ιησούς απαγόρευσε στους 
μαθητές και τους ακόλοuθούς Του να μεταβαίνουν στις δημόσιες 
συναγωγές; Σίγουρα, κάθε προσευχόμενος άνθρωπος δεν 11ταν 
υποκριτι1ς και ψεύτης, ούτε Φαρισαίος που αγαπούσε να προσεύ
χεται δημοσίως ώστε να τον παρατηρούν οι άλλοι. Υποθέτουμε 
λοιπόν ότι ο Ιησούς είχε τους λόγους του. Τους ίδιους λόγους που 
ωθούν τον έμπειρο Αποκρυφιστι1 να απαγορεvει στους μαθητές 
του να συχνάζουν σε πολυπληθείς τόπους, σ11μερα όπως και τότε, 
και να αποφεύγουν θρησκευτικές συγκεντριύσεις 11 χώρους πνευ
μuτιστικύJν συνεδριών, εκτός και uν οι ίδιοι συμπλέοι1ν ψυχικά με 
το εκεί πλ11θος. 

Υπάρχει μια συμβουλ11 yιu τους αρχάριους που δεν καταφέρ
νουν να αποφvγουν τu πλ11θη. Είναι μια συμβουλ11 που ίσως ακου
στεί δεισιδαιμονικ11 σε μερικούς, αλλά ότuν υπάρχει αποuσίu 
uπόκρυφης γνύ;σης, η συμβουλ11 μπορεί να uποβεί uποτελεσμuτι
κ11 και ωφέλιμη. Όπως γνωρίζουν πολύ κuλά οι uστρολόγοι, οι 
ημέρες της εβδομάδος δεν ακολουθούν τη σειρά της θέσης των 
πλανητιδν στο στερέωμu, uπό τους οποίους έλuβuν τα ονόματά 
τους. Είναι γεγονός ότι οι uρχuίοι Αιγύπτιοι κυ.ι οι Ινδοί είχαν δι
αιρέσει την ημέρu σε τέσσερu τμ11ματu, και ύτι είχαν θέσει κάθε 
ημέρu υπό την προστασίu ενός πλuνψη. Κάθε ημέρu έλαβε το 
όνομά της uπό τον πλαν11τη που κυβερνοί1σε και προστάτευε το 
πρύηο τμ11μu της, 11 την αυγ11. Ας προστατεύει λοιπόν ο σπουδα
στι1ς τον εuυτό του uπό τις στοιχειακές «Δυνάμεις του Αέρα», που 
κuτuκλύζουν τους δημόσιους χύ;ρους, φορύ>ντu.ς ένu δακτυλίδι με 
πέτρu στο χρύψu του πλuν11τη που κυβερνύ.ει κύ.Οε ξεχωριση1 
ημέρα ή, uλλιώς, ένα δακτυλίδι uπό μέταλλο που νu είναι συγγε
νές προς το συγκεκριμένο πλuν11τη. 

11 καλύτερη προστασία απύ ύλες, βέβαια, είναι η αγνή συνεί

δηση και η αποφασιστική επιθυμία του μαθητή να ευεργετήσει 

την Λνθρωπύτητα. 

(1/ηγ,j: Collα:tcιl l,Vι-iting.\· τομ. ΧΙ/) 
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Από τις διδασκαλίες των Σικχ 

ΚΙΡΤΑΝ 

Η Ουράνια Μουσική 

Γκουρού Αμάρ Ντας 

Γκουρού Ραμ Ντας 
(Αποσπάσματα διδασκαλίας) 

«Ποιο πάθος l)εi, μπορεί η Μουσικιj να διεγείρει και να l)αμάσει;» 

ΝΤΡΑΪΝΤΕΝ 

Η ενόργανη και η φωνητικ11 μουσική παίζουν ένα σημαντικό 
μέρος σε σχεδόν όλες τις θρησκευτικές συναθροίσεις των Γιόγκι, 
των Ινδών, των Σσύφι, των Χριστιανών και των Σικχ. Συν11θως, 
όταν οι ·ύμνοι των αγίων ψέλνονται με συνοδεία μουσικών οργά
νων, έχουμε το «Κιρτάν». Αυηi η μουσικ11 - φωνητικ11 ή οργανικ11 
- έχει μεγάλη απ11χηση στο νου εξαιτίας της ελκυστικ11ς της δύνα
μης. Ακινητοποιεί για λίγο το νου και τις λεπτές ικανότητες.

Ο καθένας από εμάς έλκεται από το ένα 11 από το άλλο των 
εξής δύο πραγμάτων: Από τα ω(_)αία σχψιατα και σχέδια, 11 τη γλυ
κιά μουσικ11. Η τελευταία είναι πάρα πολύ πιο σαγηνευτικ11 από 
τα πρώτα. Έχει μια συναρπαστικ11 επίδραση σε όλα τα ζωντανc"ι 
πλάσματα. Πάρτε για παράδειγμα το γοργοπόδαρο ελάφι, τον 
κλαδοκέρατο μονάρχη. Κανένα άγριο άλογο δεν μπορε( να παρα
βγεί μαζί του. Αλλά παγιδεύεται και αιχμαλωτίζεται από τους κυ
νηγούς με τη δύναμη της μουσικ11ς. Ο κυνηγός φυσά το κέρας του 
και το ελάφι έλκεται από αυτό και γρ11γορα παραδίνεται στη δύ
ναμη της μουσικ11ς. Όμοια και το δηλητηριώδες φίδι ξεχνά, για λί-
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ΊΟ, τη φιίση τοι, zuτω ωτύ την υτίδρcωη της φλογι\Ηις τοι1 μciγοι1 

των ψιδιυ 'ιν κω περν(ι τον ι·πύλοιπο χρόνο τη; ζωψ:: τοι, κλεωμ{νο 

�ιrοιι σε πιινι'ρι. 
11 επίbl'ιωη τη; μυι•οιz1jς οτοι 1ς ανUρι,·,ποι•ς rίνω επίσης τρο

μι·v1j ιιλί.ιί ιιιοΟu\'ετω zιινι·ίς zιιταγοητπψ1'\'ος μ()\'Ο Χ(ιτιί τη 
bιrίυzrιιι της μυι 1υιz1jς. Δrν πηγιιίνrι πιίνω ιιπ6 τη οι1γκινητικ1j 
ι·πίhι1cωη ιιλλϊι πιψιψ{\'ει ιηη ιΗfΗίι�rι των οτοιzrίων. Λπ6 τη με
λf'τη της ιrvιj; γνι(JLJΙ]ς κιιι των διδαγμιίτ(Ι)ν Τ(Ι)ν Διhιιοκfίλων μα
Οιιίνοιψε ιiτι η Εοωτrριzιj Ι'νlοι 1ιτιz1j της φι•zιjς. ιj το I Ιχητικύ f >ι:1Ί
μιι. tj Λιηιuνίιι, ι·ξωωλοt•Οι-ί ιιz(ιτιίπω•ιτπι μι'οιι οι• κιίΟf· ιίτομο κω 
μπιψι-ί. ιιν {λΟι•ι zιι\'rί; οι- ι·;τιιψ1j μιιζί τη; zιιι την ιικοtΊοu μι• 
πιioooz1j, νιι οδηΊ11jοει οτην πί.ικ1j οωτηl_)ίιι. Στο ΓκοιiνΟ Σαχί�ιπ 
((l'T(! JΤ[L)ΙΊ'ψίψrτω ω; Λκzrιντ Κιιηιίν 1j Λτι'ί.ΙΊ(ΙJΤΙ] Λομονίιι. 

«Σε ω•τιj την ι·ποz1j 1ιιί()ι: πω; Σιψπτ rί\'ιι1 το Κψτιίν. Λφο
υίωοη οτο Σιψπτ διιωzιψπίζιΊ zιίΟι· ι•γι,ιιιψιi. » 

(ί\ζιι, ΜΊ) 

«Το rι•ί.ογημι'νο Νιί.ιιμ (Λιiγο;) 1Ίνιι1 το γν1jοιο Κψτϊιν το11 
Κ1•υίο1• οτην Κιί.i.ι ΙΊοιΊγzιι, zιι1 ι·ίνω η 011ι1ίιι ιiί.η; της ιιφοοίωοης. 
Μποψί zιινι:ί; νrι υ.ο;,:οί.ηΟι·ί οτο Κφπίν 101 1 Χιίο1 Νιίιιμ μι'οω 
των δι()ιι-πιιί.των το11 Διbιωzιί.λο11 .» 

Σι: ω•τιj τη Σιδι·ι�ι'ν1ιι Eπoz1j. την πλr11τιι.ι"ιι οτη ΟΙΊ()<ί των κι1-
zί.ιzι,·,ν πτο;,:ι,'ιν. δι·ν t•πrίι�zι:ι zιψ1rί ιίλλη πν1Ίψιιτ1z1j ιίοκηοη 1<100 
zιι.ι_JJΤοψιitJ<Ι. zιιι r1.ποτι:λι:ομιιτ1z1j ιiοο το Κφτιί.ν. 1j Νιίαμ, 1j Χιiuι 
Κιuτιίν (το Ί\Ηι.γοt•()ι τοι• Κι•ι�ίοι•), zω α111<i 1-ίνω το ιίλψι. κω το 
ωμι'γ(Ι. ιiλων των fΊι)ι,"η• τιυν ΟιJηοzιΊ•τ1zι,'ιν zιι.1 τι,Jν ιι.ξιιiλογων ι\>
γιrJν. 

0Στην τι'τιψτη Επο;,:1j. ιrJ ί\νΟι_ΗrJJΤΕ! Το Νιί.ιφ ι-ίνυ.ι ι:νιις rιν1·
zτί1ιητο; Οψτω1 ιJ<i;. 11 Επιινιί.i.ηψη. οι ιιι•οτιιι_!f'::: ;τι·ι()ιφzίrς κυι πι 
τιιξίι)ιιι. Ί'I(/. JT/_!00%11\'l]μrι. τιι.ίυιιι.�ιι.ν οτι; JΤLΗΙ1lΊ'Οt• 1ιι·νι·ς ι·ποz(ς. ΣΕ 
ιι.ι 1τιj την ι·ποz1j. το ΚιtJτιί.\' τοι• Χrίηι Νιί.ιψ ι·ίνω το ιι.νι,'ηιι.το φιίu
μιι.zο. » 

( Μnιi.ιίο11rι.λ, ΜΊ) 
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«Αυη1-είναι η εποχή του Χάρι Κιρτάν και το Χάρι Νάαμ εί

ναι η ανώτατη αφοσίωση. Ω, σπείρε τον αγρό σου με τους σπό

ρους του Χάρι Νάαμ. ΙΙ σπορά όλων των άλλων σπόρων δεν θα 

ωφελήσει σε τίποτε. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά χάσιμο χρόνου 

και κόπου.» 

(Άζα, Μ4) 

Μπορεί κανείς να έχει μια ζωνταν11 επαφη η επικοινωνία με 

αυτό το Κιρτάν με τη χάρη κάποιου Διδασκάλου της Αλ11θειας. 

«Το κορυφαίο κόσμημα του Ραμ Νάαμ Κιρτάν (της θείας Με

λωδίας) το έχει ο Διδάσκαλος, και σε αυτόν που ακολουθεί τα δι

δάγματα του Διδασκάλου, ο Διδάσκαλος το κάνει να εκδηλωθεί 

μέσα του.» 

(Κάλιαν, Μ4) 

Στις γραφές αναφέρεται ότι μόνο εκείνοι που έρχονται σε στε

ν11 επαφή με κάποιο Διδάσκαλο της Αλ110ειας μπορούν να ασκ11-

σουν και να επικοινωνήσουν με το Χάρι Κιρτάν. Με την αφοσίω

ση στον Διδάσκαλο μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή μι: τη Μεγά

λη Αρμονία. 

«Αυτός που είναι αφοσιωμένος σε έναν Σατγκουρσύ είναι πά

ντοτε απασχολημένος στο Χάρι Κιρτάν.» 

(Ουαντχάνς Ουώρ, Μ4) 

«Σε αυτή την εποχιi το Χάρι Κιρτάν είναι η ανώτατη πειθαρχία 

γιατί συναντά κανείς το Χάρι μέσω του Σατγκουρού (Διδασκάλου 

της Αλ11θειας). Θα θυσιάσω τον εαυτό μου στον Διδάσκαλό μου 

γιατί είναι Εκείνος που εκδ11λωσε μέσα μου τον κρυμμένο Λόγο.» 

(Τζαϊτάρι, Μ4) 

«Εκείνοι που ακολουθούν τον Σατγκουρού ακούν πάντα τη 

θεία Αρμονία. Το ελιξίριο του Λόγου κατοικεί μέσα τους και 

απορροφούνται στον Αληθινό Ί-Ιχο.» 

(Ουάντχ Ουώρ, Μ4) 
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Το Χάρι Κιρτάν είναι ένα αγνό διύρο από τον Διδάσκαλο και 

δεν το αξίζει κανείς ωσότου υπερβεί το σώμα. Ακριβιύς όπω,ς ένας 

μαγν11της έλκει ένα κομμάτι σίδερο, όμοια και το Ντουν 11 ο Λόγος 
που πηγάζει από τη θεότητα έλκει την ψυχ11 και την τραβάει πάνω 

μέχρι τα πόδια του Κυρίου. Ο ανΟριύπινος νους πάντοτε λαχταρά 
τις απολαύσεις του ενός είδοι•ς 11 του άλλου. αλλά καμιά γψνη 

απόλαυση δεν μπορεί να του εξασφαλίσει καμιά βαθμίδα σωτη
ρίας. Το μόνο φάρμακο για να ακινητοποιηθεί 11 να δαμαστεί ο 

νους είναι το Χάρι Κιρτάν 11 Νάαμ, που ακούγοντάς το, αυτό το 
υδροκέφαλο φίδι μεΟά κατά κάποιο τρόπο από κάποιο μαγικό πο
τό και παραμένει ακίνητο σαν σε έκσταση θανάτου, χωρίς να θυ

μάται τα αιuθητ11ρια όργανα μέσω των οποίων συν11θως εργάζε

ται. 
Οποιοσδψτοτε έχει δαμάσει το νου του αναγκάστηκε να το κά

νει μέσω του Νάαμ (Λόγου) 11 Χάρι Κιρτάν. Με Αυτό η ψυχ11 ξυ

πνά από τον αιώνιο ύπνο της και υψu:�νεται σε κοσμικ11 και υπέρ

κοσμικ11 ενημερότητα. Αυη1 είναι μια νέα γέννηση, η γέννηση του 

πνεύματος, που ονομάζεται αναγέννηση 11 ανύ.σταση. Στο εξ11ς το 

πνεύμα διαφεύγει από τα δίzτυα των καρμικu:�ν εντυπώσεων οι 

οποίες καψαλίζονται και γίνονται άκαρπες. Αποδίνει το Βασίλειο 
του Θεού στο πνεύμα και του χαρίζει αιώνια ειρ11νη και σωτηρία. 

«Κω Οέλω να σας δώσω νέα καρδιά, κω νέο πνεύμα θέλω να 

εμf,ύ.λω μέσα σας.» 

(Ιεζεκι11λ) 

Η εκδψωση του Ηχητιχού Γεύματος εξαρτάτω λοιπόν από τη 

γλυκιά Θέληση κω Ευχαρίστηση ενός Διδασκάλου της Αλ11Οειας, 
και δεν μπορεί κανείς να έλΟει σε επαφ11 με Λυτό ωσότου υπερβεί 

το αισθητό πεδίο του φυσικού uιι'ιματος. Αυτός είναι ο μόνος δρό
μος προς τη Σωτηρία από τη σzλαβιά του νου κω της ύλης. Δεν 
υπάρχει κανένας ύ.J.λος δρόμος. 

«'Ολες οι εκστατικές χειρονομίες κω τα τραγούδια δεν ωφε

λούν έναν που είναι τυφλός κω κουφός. Γεμάτος από απληστία 
zω σzεπτικισμό εσωτερικciJς, δεν μπορεί να έχπ το Ουράνιο Φως 
για να τον οδηΊ11σει στο Μονοπάτι.» 

(Άζυ., Μ 1) 



Απuίλιος - Μιϊίος - Ιούνιος 200R 31 

«Ενώ είναι απασχολημένος κανείς σε αμαρτωλές επιδιώξεις, 
τραγουδά τραγούδια (Ράγγας) και μαρτυρεί την αλήθεια αυτών 
που αυτά λένε, μη γνωρίζοντας ότι χωρίς το Λόγο όλα είναι μια 
φάρσα. 

(Ραγκ Άζα, Μι) 

Το Κιρτάν είναι η Σωτήρια Χορδ11 της Ζω11ς για όλους. 

«Ο νους πειθαρχείται μέσω του Χάρι Κιρτάν (του Τραγουδισύ 
του Κυρίου). Οποιοσδήποτε τραγουδά για τον Κύριο, ακούει 11 
επαναλαμβάνει τους ύμνους Του, αυτός είναι σίγουρα σωσμένος.» 

(Ντεβ Γκαντχ, Μ5) 

«Όπως με δίδαξε ο Διδάσκαλος, έτσι και κηρύσσω. Άκουσε 
αυτό που λέει ο Νανάκ: Μόνο με το Κιρτάν σώζεται κανείς.» 

(Γκάουρι, Μ5) 

(Πηγιj: Νάαμ ή Λόγος- Ο Δημιουργός του Σύμπαντος) 

Ι l ιδέα του αγιιθού δύσκολα είναι ορατή. Όταν όμως γίνει ορα
τή, φέρνει στο λογιπμό πως αυτή είναι η αιτία της αρετής και της 
ομορφιάς. 

Τη γλυκύτητα της ηδον1jς που παρέχει η θέα του Όvτος, είvαι 
αδύνατο να τη δοκιμάσει άλλος εκτός από τον φιλόσοφο. 

Φιλόσοφος και πλήθος είναι αδύνατο να συνυπάρχουν. Αvα
γκαστικά οι φιλόσοφοι θα κατηγορσύνται από το πλ1jθος. 

Η δειλή και ανεύθυνη φύση δεν μπορεί να έχει κανέν� δικαίω
μα επάνω στην αληθιν1j φιλοσοφία. 

Αληθινοί φιλόσοφοι είναι εκείνοι που βρίσκουν ευχαρίστηση 

στη θέα της αλήθειας. 
Πλάτων - Πολιτεία 
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.j,, 

Μμαι 1Jδη τοr μηι φιιι'J•Ηαι :j:(�} 
fl� T()J' β/ω• ea;jii •' 

1 /;�·,t; ι:/ .. ·ιστ{ι �ίιJΕ� 

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΗΕΥΤΥΧΙΑ 

Χαράλαμπος Μπάρακλης 

Η ευτυχία είναι μια ευ;,:άριστη και έντονη συναισθηματική κατά
σταση, μια u.γα)J,ίu.uη της ψυ;,:11ς. Γιu. την zcι.τύ.uταuη u.υηi θα πρέπει 
νu. uυντρέ;,:ουν ορισμένοι βασικοί όροι. Πρωτίστως, να έχει ο (1ν
Uρωπος υγεία., Ενας ορφικός ύμνος λέει: 

«Μu.κύ.ριu. Yyr.ίu. που q έρνf ις την ωτυχίυ., μητϊρυ. rJλωΙJ u.νεξυ.ιρέ
τως.» 

(Ύμνος Υγείας 2, 1-Ierman) 
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Έπειτα, να διαθέτει τα απαραίτητα υλικά για τη συνηiρησ1i του 
και την πνευματικ1i του ανάπτυξη. Και τέλος να χαίρει της ελευθε
ρίας του λόγου και της δράσης. Πολλοί άνθρωποι δεν απολαμΒά
νουν την ευτυχία γιατί οι ίδιοι την εμποδίζουν με τις ιδέες και τα συ
ναισθ1iματα που έχουν. Οι αιτίες που δεν χαίρονται την ευτυχία εί
ναι: 

Α) Η παράΒαση των φυσικών και ηθικών νόμων που επιφέρει 
δοκιμασίες. Μια σοφή λαϊκ1i ρ11ση λέει: 

«Ο καθένας θα βρει εκείνο που κάνει.» 

Β) Η ανθρώπινη κακία που δημιουργεί τη φρικωδέστερη κόλαση 
στην ανθρωπότητα, επίσης ο εγωισμός και η πλεονεξία. 

Γ) Η σωρεία των πεπλανημένων αντιλψvεων. Επιδιώκει ο άν
θρωπος πράγματα που νομίζει ότι είναι καλά και τα οποία τον οδη
γούν στον πνευματικό του καηiφορο. 

Ο Πλούταρχος τονίζει: 
« Την ευτυχία και τη μακαριότητα δεν φέρνουν 01Jτε τα πολλά χρ1j

ματα ούτε ο όγκος των υλικ(vν πραγμάτων, ούτε η εξουσία ούτε η 
ισχύς, αλλά η έλλtϊψJJ σrενοχ(vριας, η πραότητα των παθοΎν και η διά
θεση της ψυχής όταν είναι πύμψο1η7 με τη Φ1Jση.» 

(Ηθικά, 37Α) 
Ο Σωκράτης, όταν ρωτήθηκε ποιοι είναι ευτυχείς, απάντησε: 
<<Αυτοί που έχουν και καλά αισθιjματα και φρόνηση.» 

(Ανθολόγιο ΣτοΒαίου, ΡΓ 19) 
Ο Πλάτων συμπληρώνει: 
«Ο άνδρας και η γυναίκα είναι ευτυχείς όταν είναι καλοί και αγα

θοί. Το αντίθετο, δυcπυχείς είναι οι άδικοι και οι πονηροί.» Και ακό
μη: «Ευτυχέστατος είναι εκείνος που δεν έχει κακία σrην ψυχ1j του, 
γιατί αποδείχθηκε ότι αυτή είναι το μεγαλ1Jτερο από τα κακά.» 

(Γοργίας, 470Ε 478Ε) 

Ο Λέων Τολστόι ταυτίζει την ευτυχία με την αγάπη: 
«Για να είσαι ευτυχ1jς αρκεί να αγαπάς, να αγαπάς με αυταπάρ

νηση, να αγαπάς τους πάντες και τα πάντα. Να απλ(vνεις σε όλες τις 
μεριές τον αραχνσίJφαντο ισrό της αγάπης και να ρουφάς _όσους πέ
φτουν μέσα του.» 

(Οι Κοζάκοι, κεφ.28) 

Και σε άλλο του κείμενο γράφει: «Ευτυχία θα πει να ζεις mJμφω

να με τη Φύση.» 

(Περιοδικό Νέα Εστία, τόμος ΞΗ, 1960) 



34 «ΙΛIΣΟΣ» τείiχος: 272 

Ο Νίκος Καζαντζάκης θεωρεί σημαντικό για n1ν ευn1χία την εκ
πλ11ρωση του καθ11κοντος. Στο έργο του «Βίος και Πολιτεία τ�υ Αλέ
ξη Ζορμπά» (σελ. 346), λέει: 

«Αρχίζω να νομίζω πως τώρα μονάχα ξέρω τι θu πει ευτυχία. Τώ

ρu μο11άχα το %αταλuβuί1 1ω γιuτί το ζω, το πuμπάλαιο ρητό της Χρη
στομύ.θειας. Ευτυχίu θu πει 11u %ύ.11εις το χρϊος σου. Κι όσο πιο δύ
σκολο το χρέος, τόσο πιο ,ιιεγύ.λη η ευτυχίω> 

Σημω'Τικός παράγο\'Τας της ευn 1χίας είναι η φυσικ11 ζω11, η 
οποία εξασφαλίζει την υγεία και την ευεξία του σώματος. Επιπλέον, 
η ελευθερία σε όλες τις ενέργειες του ανθριύπου είναι απαραίτητη 
προϊ1πόΟεση για την ευτυχία. Ζω11 σκλάβα, αλυσοδεμένη από το πε
ριβάλλον και τις προλ11ψεις είναι κάτι ασυμβίβαστο με την ευτυχία. 
Αρχαίοι, Ελληνες φιλόσοφοι υποση1ριξαν ότι την ευτυχία την δίνει η 
γνιύuη των Οείων αληθειών. 

Κατά τον πυθαγόρειο φιλόσοφο Μέτωνα, «uρχιj, αιτίu κu.ι κω1ό-
1·ας της ανθρ(!Jπι1•ης ευόu.ιμο1•ίας εί11u.ι η γνώση τω11 θt:/ων και εκt:ίνων 
παν ϊχουν πνε1ψατικιj αξίω> (Ανθολόγιο Στοβαίου, Α64). 

Την ίδια γν(Jψη είχε και ο επιφαν11ς προσωκρατικός φιλόσοφος 
1Ξμπεδοκλ11ς: 

«J,;υτυχιjς εί11u.ι εκείνος ;τοι! {χr,ι uποκτιjσtϊ πλοιJτο θr,ίων γνώσε
ω11» 

(Λπ. J :Β, Diels Kra11z)

Ο φιλοσοφημένος ύ.νΟρωπος, όταν υπάρχουν οι βασικοί όροι, 
χαίρεται τη ζω11, ζει σύμφωνα με τη Φύση, κατακλύζεται από αγάπη 
προς το Παν. Έχει απαJλu.γεί από τους φόβους, u.πό τα παντοειδ11 
δεσμά και προσαρμόζεται στα γεγονότα που του συμβαίνουν έξω 
από τη δικ11 του θέληση. (Μάρκος Αυρ1iλιος, Τα ΙΞις Εαυτόν, Θ, λα) 
Αυτός ο άνΟρωπος ζει στην ευτυχία. Ο Λ\'Τu1νιος Ανδριανόπουλος 
κυ.Οορίζει την ευτυχία με τα ακόλουΟα λόγια: 

«Το 11u αγκαλιύ.ζεις το Σιiμ;τu�1 με τη σκfι;,η κω το συναίσθημu 
κu.ι νu u.ισθύ.11Fσαι το θr,ρμό αγκύ.λιu.σμύ. του, υ.υτό ι:ι'νu.ι ευτυχία. Το 
1 1α u.ισθύ.νεσu.ι την ομορ(f ιύ. της Φι;σης, την u.γνότητύ. της, το φως της, 
να τα %ατu.λυ.βαίνεις βuθιύ., αυτό t-ίναι ωτυχίu.. Το να χαίρεσu.ι την 
ομορψύ. του Jji.ιov, 11α απορρrψύ.ς μr, όλους σου τους πόρους το φως 
των α%τινώ11 τον %υ.ι νu (fωτίςεις μt: υ.υτfς την Ιj'ιJχιj σου, αυτό είνu.ι 
ευτι ιχ(α. Το νu. βλiπεις την αρμον(α που συνϊχιι το //αν (. .. ) , το να 
απολαμβύ.νrις σαν μιυ. υπf ροχη συμφων(u. το11 φιθυρισμό του r)ύ.σους, 
το11 πωr λαομό του κι1μu.τος, το σιι ,;ριγμα του u�ιϊμου κu.ι αvnj τη 
στιγμιj να μη ζητύ.ς τ(;τοτε ύ.)λο, αυτό ε(νu.ι ωτι ιχ(υ.. Το να υ.ισθϊ1νεσu.ι 
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τη ζωή σου γεμάτη ωσάν να τα έχει όλα και να μη σου λείπει τίποτε, 
να μη ζητάς τίπnτε, αυτό είναι ευτυχία.» 

«Το να αισθάνεσαι τον εαυτό σnv ελπ5θερο, να μηv εξαρτάσαι από 
πουθενά και από κανένu., να μπορείς να κινείσαι ελε15θερα χωρίς 
εμπόδια και φρu.γ,ιωύς, αυτό είναι ευτυχία. Ίο να χαίρεσαι πάvτnτε 
τη χαρά της πu.ρnύσu.ς στιγμιjς, χωρίς σκέψεις, χωρίς μέριμνες, αυτό 
είναι ευτυχία. Tn νu. αισθάνεσαι την 11παρξ1j σnυ μέσα στην αιωνιότη
τα, να αισθάνεσαι την ηδnνιj, που αισθάνεσαι μόνο με την αίσθηση ότι 
ζεις, όταν έχεις τη βu.θιά α(σθηση της ζωιjς, αυτό ε(ναι ευτυχία. Το να 
απολαμβάνεις τη ζr,nj με όλf'ς τις αισθιjσεις σnυ, τηv nμορφιά της, τη 
θειότητά της, αυτό Ε-ι'ναι ππυχ(u.. Ίο να αισθάνεσαι ότι Ε-ι'σαι μια 
ύπαρξη θεϊκής καταγωγιjς με πρnnπτικιj απέραντης Π) 1ειιματικιjς 
σταδιοδρnμίας, αυτό είναι ευτυχία. Λρμονία πρnς τη Φι5ση, αρμονία 
προς το περιβάλλον, αρμονίu. rσωπρικιj μεταξύ σκέψης και συναι
σθήματος, αυτό Ε:ίιJαι ευτυχία.» 

( /Ίηγιj: Ο JI ι•θρωπος σε αρμονία με τη Φι1ση 
- Γνrvση και Τρόπnς Ζωιjς)
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Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΉΡΙΩΝ 

Tίιnotlιy Freke 

Peter Gaιιdy 

«Και ότuν θu. το11 πιίισεπ, θu. τον λιθοβολιjσrτε μfχρι θανάτου. 

Θu. ;ωταρu.σπί τηιι (vρu. που fq rρι- στη Θιjβu. τις βu.κχικές τελετές 

τοΙ J. Ό,τι και u.ν εί11αι ο ίινθρω;τος u.υτός, δt·ν t-ί1 1u.ι. τίιχα, η αλαζο

νείu. του προσβολιj; Δε11 Υ.{ροισε γι· u.υτό σκοι1 1ί γι5ρω u.πό το λαιμό 

του;» 

(Ει•ρυτίδης - Βάκχες) 

Στο έργο του Ευριπίδη ο Διόνυσος είναι ένας ξένος με μακριά 

μαλλιu που φέρνει μια καινοί-ργια θρησκεία. Ο βασιλιάς Πενθέ

ας, που είναι ένας τύραννος, δεν πιστεύει στον Διόνυσο και τον 

κατηγορεί ότι φέρνει «αυηi την καινούργια αρρώστια που ρυπαί

νει τη χι.:ιρα». Στέλνει τους υ.νΟρόJπους του να συλλύ.βουν τον 

αθuJο θεό κομπάζοντας οργισμένος με τις ιστορίες περί της Οεϊκtiς 

καταγω'(11ς του Διονύσου, που αφ11νετu.ι παθητικά να συλληφθεί 

και να φυλακιστεί. Ο φρουρός που τον φοβύ.τu.ι διηγείται στον 

ΠενΟέα όλυ. τα θαυμαστά πρuγματα που είδε να κάνει ο Διόνυ

σος: «!Jασιλιίι μου αυτός ο ύ.11θρωπος ιjρθι- t:<)(JJ ;α: ϊιιu. φορτίο θu.ύ

μu.τω>. Ο βασιλιάς όμως ανακρίνει τον Διόνυσο που δεν υποκλίνε

ται μπροστά στην εξουσία του, και που απαντά στις απειλές λέγο

ντάς του: «Δεν ξέρεις τι κίινεις, τι λες, σύπ ποιος f:ίσαι». Όταν οι 

φρουροί παίρνουν τον Διόνυσο, αυτός τους απειλεί με θεϊκή εκδί

κηση προαναγγέλλοντας: 

«Όμως σας προι-Ι()οποιοΊ. Ο Διόνυσος που rσείς λέτε ότι είναι 

11εκρός, θα επιστρέψπ τu.1,ιJτu.τu. γιο. 11u. εΥ.ι)ικηΟεί γιu. τούτη την ιε

ροσυλίu.. » 
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Στην παράδοση των Μυστηρίων πολλοί μεγάλοι φιλόσοφοι 
βρήκαν άδικο θάνατο από τα χέρια τυραννικών αρχόντων. Ένας 
από αυτούς 11Ταν ο Σωκράτης που κατηγορήθηκε πως ψαν αιρετι
κός. Κατά τον αθηναϊκό νόμο η :π:οιν11 γι' αυτό το έγκλημα 11ταν 
θάνατος, εκτός αν ο συν11γορος πρότεινε μια εναλλακτικ11 ποιν11 
αποδεκτ11 από τους δικαστές. Οι Αρχές των Αθηνών 11λπιζαν πως 
ο Σωκράτης θα γλίτωνε το θάνατο πληρώνοντας ένα πρόστιμο και 
φεύγοντας 11συχα για την εξορία. Ο Σωκράτης, αρνούμενος να 
συμβιβαστεί με τους διώκτες του, προσφέρεται να πληρώσει μια 
μνα, ποσό εξευτελιστικό, αναγκάζοντας έτσι τις Αρχές να του επι
βάλλουν την ποινιi του θανάτου. Κάποιοι από τους μαθητές του 
προθυμοποιήθηκαν να πληρώσουν «τριάντα ασημένια νομίσματα» 
γι' αυτόν, αλλά κάτι τέτοιο θα σψιαινε προδοσία για τον Σωκράτη 
που επιθυμούσε να μείνει πιστός στις αρχές του, και έτσι θανατώ
νεται πίνοντας κώνειο. Ί-Ιταν άφοβος μπροστά στο θάνατο γιατί 
του είχαν πει, στο όνειρό του, πως θα αναγεννιόταν τρεις μέρες 
μετά το θάνατό του (Κρίτων, 44β). 

Υπήρξαν επίσης πολλοί στωικοί φιλόσοφοι που η έλλειψη σε
βασμού τους προς τις ρωμαϊκές αρχές οδήγησε στο θάνατό τους, 
αλλά τον αποδέχθηκαν πρόθυμα. Ο στωικός Επίκτητος περιγρά
φει έναν φιλόσοφο που αντιμετωπίζει με ανοχή την ποινιi της 
εκτέλεσής του, λέγοντας στον αυτοκράτορα: 

«Πάρτε το σrvμα μου ή την περιουσία μου, αλλά μην επιχειρ1jσε

τε να κατευθύνεται την ηθικ1j μου πρόθrση. Εσύ θα παίξrις το ρόλο 

σου κι εγrv το δικό μου, και αυτό θα γ(νr,ι χωρίς μεμφιμοιρ(α.» 

(MacMullen, R-1966) 

Οι αρχαίοι πίστευαν πως ο θεός των Μυστηρίων δίδαξε στους 
ανθρώπους την τέχνη της καλλιέργειας των σιτηρών και της αμπέ
λου, για την παραγωγ11 του άρτου και του οίνου. Στις «Βάκχες» ο
Ευριπίδης αποκαλεί τον άρτο και τον οίνο «δύο υπέρτατες δυνά
μεις στα ανθρώπινα», το ένα στερεό που διατηρεί το σώμα και το 
άλλο ρευστό που διεγείρει το μυαλό. Ο θεός των Μυστηρίων λοι
πόν ταυτιζόταν συμβολικά με τον άρτο και το σίτο από τον οποίο 
προέρχεται. Λέγεται πως ο Ορφέας γνώρισε το θάνατο διαμελι
σμένος, συμβολίζοντας έτσι το αλώνισμα του σίτου για να γίνει 
αλεύρι, ενώ τα οστά και το κεφάλι του Αδώνιδος λέγεται πως αλέ
στηκαν σε μύλο και σκορπίστηκαν στον άνεμο. Ο Διόνυσος ταυτί-



3Χ «ΙΛΙΣΟΣ» η:ιiχι1; 272 

ζεται με την άμπελο και τον οίνο. 'Ηταν γνωστός ως «θεός του οί

νου», και σε μεριΥ.ούς μί�θοuς πεθαίνει διαμελισμένος συμβ,ολίζο

ντας τα σταφύλια που πατιούνται για να παραχθεί το κρασί. Η 

ιδέα της βριδσης Υ.αι της πόσης του θεού είναι μια ιεροτελεστία τό

σο παλιά που συναντάται στην Αιγυπτιακ11 Βφλο των Νεκρών, 

όπου ο ωτοΟανών εικονίζεται να τριύει τους Οεούς και να εμποτί

ζεται έτσι με τις δυνάμεις τους. Μια τέτοια «κοινωνία» τελούταν 

%αt στα Μυση1ρια ως μέσον για να γίνει ο μυημένος ένα με τον 

Όσιρι-Διόνυσο. Οι αμύητοι 11ταν αυτοί που παρεξιi'γησαν τις ιερο

τελεστίες αυτές και κατηγόρησαν πως στα Μυση1ρια ασκούσαν 

κανιβαλισμό. 

Ο οίνος, πιθανόν. επηρέαζε τους αρχαίους πολύ περισσότερο 

από εμάς σ11μερα γιατί σπάνια τον έπιναν «άκρατο», δηλαδ11 χω

ρίς προσΟ11κη νερού Ο Πλάτων μιλάει με ενΟουσιασμό για την 

επαναστατικ11 του δύναμη στα Μuσηiρια του Διόνυσου, γράφο

ντας: «Καλύτερη η τρέλu. του θrού πu.ρύ. η νηψu.λιότητα των u.νθριύ

πω11» (Φαίδρος 244Ρι). Όπως γράφει ένας διακεκριμ ένος κλασικι

ση1ς (J. Cctmpbell): «Όποιος πίvrι 0{110 στις ιεuοπλωτίες του Διύ-

1 1υσου, σημu.ι'� ιιΊ πως επικοινωνεί με το11 θεύ κu.ι πu.ίρνει τη ι)ύvu.μιj 

του ;ωι τη φυσικιj τοιJ πu.ρουσίu. στο σuΊμu. του,>. Ομοίως ο Ευριπί

δης λέει πως ο Διόνυσος γίνετu.ι ο οίνος και «εκχύνεται» ως προ

σφορύ.. 

Σε κάποιες αναπαραστάσεις αγγείων, πυ.ρουσιύ.ζεται ο άρτος 

και ο οίνος μπροστά στο είδωλο του Διόνυσου, ενιΔ στα Μυσηiριά 

του έδιναν στον μυημένο την «μακαρία» με τη μορφ11 μιας πίτας. 

Σε μιc.ι επιγραφ11 c.ιναγρύ.φετω πως στα ML'Uniριc.ι της ΣαμοΟρά
zης ο ιερέας «κόβει κu.ι μοιψ)ζF:ι την τuοφιj κu.ι yηιίςF:ι την κούπα 

του μυημένου». Οι μυημένοι στα Μuση1ριc.ι του Άττιδος είχαν επί
σης μια μορφ1i κοινωνίας γιατί δηλu'Νουν: «Eq u.yu υπό το ηJμπu.-
1 10 κu.ι ιjπιu. u.πό το κιJμf1u.J.o». Το τι έφαγαν κu.ι τι 11πιαν από αυτά 

δεν χu.τu.γράφετυ.ι, αλλύ. το πιΟυ.νότερο είναι νυ. πρό;.ιειται για ύ.ρ

το zυ.ι οίνο. Οι συμμετέzοντες στα Διονuσιc.ιzύ. Μuσηiρια έπινc.ιν 

οίνο και ο Ιεροφύ.ντης, που u.ντιπροσι;πιευε τον Διόνυσο, λύ.μΡ,ανε 

ϊ.Ολιi. 
Στυ. Διονt•σιυ.zύ. Μt•ση1ριu. ένα μεγcί.i.ο γενειοφόρο προσω

πείο, που πc.ιρίστc.ινε τον θεό, zρεμότu.ν από ένα ξύλινο στύλο. Σε 

ορισμένους μύΟους, εκείνος που πεθαίνει στη Οέση του θεού είναι 
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ο αντίπαλος που αντιπροσωπεύει το κατώτερο εγώ. Στις «Βάκχες» 
ο βασιλιάς Πενθέας βάζει στόχο να σκοτώσει τον Διόνυσο αλλά 

είναι αυτός που κρεμάται σε ένα δένδρο. Σε έναν παρόμοιο σικε

λικό μύθο, αντίπαλος του θεού είναι ο βασιλιάς Λυκούργος και 

αυτός σταυρώνεται. Αυτό αφ11νει να εννοηθεί πως ενώ σε μερικά 
παραδοσιακά Μυση1ρια ο Διόνυσος, στεφανωμένος με κισσό, 

κρεμάται σε δένδρο, σε άλλα η μοίρα του είναι η σταύρωση. Μ11-

πως οι μύστες των Διονυσιακών Μυστηρίων έκτισαν την εικόνα 

του «εσταυρωμένου δικαίου» που υπαινίσσεται ο Πλάτων(Πολι

τεία, βιβλ.2, 361 ε ), για να προκαλέσουν αυ111 την εξέλιξη του μύ
θου; 

Ο σταυρός 11ταν ιερό σύμβολο των αρχαίων. Οι τέσσερις βρα
χίονές του παρίσταναν τα τέσσερα στοιχεία του φυσικού κόσμου -
γη, νερό, αέρα, φωτιά. Το πέμπτο στοιχείο, το πνεύμα, προοριζό
ταν να υλοποιηθεί από αυτά τα τέσσερα. Η μορφ11 ενός ανθρώπου 
καρφωμένου στους τέσσερις βραχίονες ενός σταυρού, συνεπώς, 

θα σήμαινε φυσιολογικά τη δυσχερ11 θέση του μυημένου σαν ψυχ11 

περιορισμένη σε ένα σώμα. Ο Πλάτων (Φαίδων, 83δ) παρομοιάζει 

τις επιθυμίες του σώματος με καρφιά που ένα-ένα προσηλώνουν 

την ψυχή στο σώμα. Τα τέσσερα καρφιά με τα οποία συν11θιζαν να 

σταυρώνουν έναν άνθρωπο στα χέρια και τα πόδια, θα μπορούσαν 

να συμβολίζουν τις αισθησιακές επιθυμίες μας που προσδένουν 

την ψυχ11 στον κόσμο των τεσσάρων στοιχείων. Στις αναπαραστά
σεις κάποιων αγγείων βλέπουμε το είδωλο του Διόνυσου κρεμα

σμένο σε ένα σταυρό. Μια σαρκοφάγος του 2ου ή 3ου μΧ. αιώνα, 

από τη Ρώμη, δείχνει έναν ηλικιωμένο μαθηηi να φέρνει στο θεϊκό 

παιδί, τον Διόνυσο, ένα μεγάλο σταυρό. Ένας σύγχρονος λόγιος 

(Kerenyi) περιγράφει αυτό το σταυρό ως «μια αναγγελία της τρα
γικής μοίρας του παιδιού». 

Από την ίδια περίοδο έχουμε και το αξιοπρόσεκτο φυλακτό 

που δείχνει μια μορφ11, η οποία αναγνωρίζεται άμεσα ως η μορφ11 

του Ιησού αλλά που είναι, στην πραγματικότητα, ο Όσιρις-Διόνυ

σος. Στην επιγραφ11 κάτω από τη μορφ11 διαβάζουμε «Ορφέας

Βακχικός», που σημαίνει ότι ο Ορφέας γίνεται Βακχείος. Ο Ορ
φέας ήταν μέγας θρυλικός ιεροφάντης του Διόνυσου, τόσο σεβα
στός ώστε συχνά Οεωρείτο κι ο ίδιος θεός. Ως Βακχείος 'ήταν ένας 

φωτισμένος μαθη111ς του Διόνυσου ο οποίος ταυτίστηκε με τον 
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θεό. Συνεπι6ς, το φυλαχτό παριστάνει τον Διόνυσο Θν11σχοντα επί 
του σταυρού, και συμβολfζει το 
μυστικιστικό Θάνατο της κατώτε
ρης φύσης του μυημένου και την 
αναγέννησιj του ως Θεό. Ο Όσι
ρις-Διόνυσος 11ταν ένας ιερός 
«φαρμακός» που πέθανε για να 
εξιλεωΟούν οι αμαρτίες του κό
σμου. Η μοίρα του «φαρμακού» 
11ταν να τον υβρίζουν, να τον κτυ
πούν και να τον Θανατώνουν 
(J.Harrison). Και αυτοί που μετεί
χαν στην πομπ11 οδεύοντας προς 
την Ιερά Οδό με κατεύθυνση την 
Ελευσίνu. γιu. να συμμεριστούν το 
Θάνωο-θυσία του Διόνυσου, προ
πηλακίζονταν, ι·rρίζονταν και εκ

φοfιίζονταν u.πό άντρες με μάσκες. Τα Μυση1ρια έχουν το δόγμα 
του «προπατορικού αμu.ρη1μυ.τος» όπως και ο χριστιu.νισμός. Ο 
Πλάτων (Κρατύλος) διδάσκει πως η ψυχ11 εξορίζεται στο σιίψα ως 
τιμωρία για ένα πανάρzωο cι.χωονόμαστο έγκλημα. 

Κατά τον Εμπεδοκλ11, περιJΤλu.νιόμαστε ανάμεσα στα τέσσερα 
στοιχεία για νu. εξιλεωΟοίιμε για ενοχές που Οεραπεύονται στο θε
ϊκό κόσμο (Κίι-k and Raνen, 1 <J57). Τα Μυση1ριu. διδάσκουν πως το 
προπατορικό αμάρτημα ιjτcι.ν ο αποχωρισμός από τον θεό, ο δε 
Οάνατο;-Οι•σία του Οεu.νθρύJΠοι•, ιj το ζύJΟ ποι• Uυσιάζετu.ι, αντι
προσωπεύει το συμβολικό Οάνατο της κcι.τι,'ηερης ζωύ1δους φύσης 
του μυημένου, και την ανα"{έννησιj του στη θεϊκιj του φύση που τον 
ενύJνει με τον θεό και έτσι τον εξιλειίη1ει. ΊΞνας u.νιίJVιψος Αιγύ
πτιος ποιητής λατρεύει τον Uυσιu.σμένο κυ.ι αναστημένο σωη1ρα 
του, τον Όσιρη, με τα εξ1jς λόγια: 

«Σε θυσ(uσu.ι1; Λ ϊγουv πως πϊθu.ιιF:ς γι' uιπο15ς; Δ ι·v ε(1ιαι νεκρός. 

Ζι-ι γιu. ;τύ.ιιτu.! Ι-.,ϊ11αι ;τιο ζωιιτu.vr5ς u.πύ u.υτοιJς γιu.τ( ε(vαι ο u.πύ

%fJV(f ος της θυσ(u.ς. 1-.,'ι'vu.ι ο Κι5ριύς τους, ζωv κu.ι u.ιr,1vιu. vioς!» 

( Ι Ιηγιj: ΊΊιe le.Ho· MyΔ"teι-ieΔ) 
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Η ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Κvριακιί Α vτωvίοv 

Ο Ιεροκλ11ς της Αλεξανδρείας θεωρείται ένας ωτό τους επιφανέ
στερους εκπροσώπους της νεοπλατωνικ11ς φιλοσοφίας. Έχει κάνει 
σχόλια στη συλλογ11 των πυθαγορείων δογμάτων «Χρυσά Έπη». Στα 
υπομν11ματά του αυτά, ο Ιεροκλής αναπτύσσει σκέψεις και απόψεις 
όσον αφορά τους κανόνες οι οποίοι πρέπει να διέπουν τη ζωή του 
ανθρώπου. Αναφέρομαι εν ολίγοις στα υπομν11ματα αυτά του Ιερο
κλή όπου φαίνεται η αντίληψη των υψηλιi')ν ιδεών και της βαθιάς 
θρησκευτικότητας του 'Ελληνα φιλόσοφου. 

Ο άνθρωπος, όπως λέει και ο Εμπεδοκλής, κατέρχεται και πίπτει 
ωτό έναν ευδαίμονα τόπο, εξόριστος από τον ουρανό, υποκείμενος 
στη μανιώδη έριδα. Ανεβαίνει όμως πάλι εκεί ψηλά και επανακτά 
την αρχικ11 του κατάσταση, εάν αποφεύγει τα πράγματα της γης και 
την άθλια εκείνη χώρα όπου βρίσκονται ο φθόνος και η εχθροπά
θεια, όπως και πλ11θος άλλων συμφορών, όπου οι πίπτοντες σε αυτήν 
πλανώνται μέσα στα σκοτάδια της κοιλάδας της δουλείας. Ο φλογε
ρός, λοιπόν, πόθος εκείνων οι οποίοι θέλουν να αποφύγουν την κοι
λάδα της δουλείας είναι να σπεύδουν να φθάσουν όσο το δυνατόν 

στα λιβάδια της αλ11Οειας. 
Ο Πλάτων ορίζει τη φιλοσοφία αποφυγti των δεινών του κόσμου 

τούτου. Πρέπει λοιπόν να φεύγουμε από εδώ κάτω προς τα εκεί 
επάνω. Η φυγ11 αυηi συνίσταται στο να ομοιάζουμε προς τον θεό 
όσο είναι ταύτο δυνατόν στον άνθρωπο. Αυτό δε σημαίνει - δηλαδή 
το να ομοιάζουμε με τον θεό - να είμαστε σώφρονες, δίκαιοι και 
άγιοι. Αυτός ο οποίος θέλει να αποφύγει τα δεινά του ανθρώπινου 
βίου οφείλει να απομακρύνεται από τη φθαρτ�i φύση διότι, κατ' ανά
γκη, οι συγχωνευόμενοι με αυτιiν φέρουν όλα τα κακά και Jα επακό
λουθά τους. Έτσι, λοιπόν, η απομάκρυνση από τον Οεό και η πτώση 
μας από εκείνα που ανύψωναν στα ουράνια πράγματα, μας έριξαν 
στη χώρα των θνητών και των δεινιόν. Αντιθέτως, η απόρριψη οποι
ονδήποτε τάσεων προς τα θνητά πράγματα και η ανάπτυξη των αρε
τών μπορούν να μας επαναφέρουν σε μια Οεία και ευτυχισμένη ζω11, 
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απαλλαγμένη cοτό τα δεινά και τα κακά. Η ουσία του ανθριόπου βρί
σκεται μεταξύ των όγτων τα οποία γνωρίζουν πάντοτε τον __ θεό και 
των όντων τα οποία, ένεκα της φύσης τους, ουδέποτε τον γνωρίζουν. 
Μπορεί, επομένως, ο άνθρωπος να υψωθεί προς τα μεν 11 να χαμη
λιϊ>σει προς τα άiJ.α, ανάλογα αν αναπτύσσει 11 όχι τη διάνοιά του 
και κατορθuJσει να ομοιάσει με τον θεό 11 με το κηiνος. 

Οι άνθρωποι εκλέγουν μόνοι τους και ελεύθερα τη δυστυχία τους 
,όταν δεν θέλουν να διδαχθούν ωτό τους άηοι•ς ούτε να καταβάλ
λουν προσπάθεια να βρουν την ορθ11 οδό. Όσοι όμως μοχθούν να 
βρουν μόνοι τους και να μάθουν ωτό τους άλλους τα αληθινά αγαθά, 
αυτοί ελευθερι.Δνονται από τα δεινά τους και τις θλίψεις του κόσμου 
τούτου, και ζουν μέσα σε μια ατμόσφαιρα αγνότητας και ελευθε
ρίας. Οι περισσότεροι των ανΟρι,Jπων κυριεύονται από το κακό και 
έχουν ροπές προς τα φθαρτά πράγματα. Δυστυχούν διότι απομακρύ
νονται από τον θεό και η απομάκρυνση αυηi θολώνει το πνεύμα των 
θνητό)ν. Βυθίζονται στην άβυσσο από τη ροπ11 τους προς καθετί θνη
τό και παρασύρονται στη ζω11 σαν ανεμοθύελλα. 

Ένας μόνο τρόπος υπάρχει για να ελευθερωθεί κανείς από αυτά 
τα δεινά. 11 επιστροφ11 στον θεό. Την επιστροφ11 αυηi την επιτυγχά
νουν μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν πάντοτε προσεκτικά τα μάτια και 
τα αυτιά τους για να αποκτοί1ν τα αληθινά αγαθά, και οι οποίοι με 
την ευχέρεια που έχουν να ανυψώνονται, κατόρθωσαν να θεραπευ
Uούν από το κακό. Το κακό, αυτό το οποίο είναι έμφυτο και συγχρό
νως επίκτητο, είναι μια κίνηση που ωθεί τη ελεύΟερη βούλησή μας 
να αντιτίθεται στους νόμους της Φύσης. Η κίνηση αυη1 μας παρασύ
ρει να αντιμαχόμαστε τους θείους κuνόνες. 

Δίνεται δε σε εμάς η παραίσθηση ότι uνυ.πτυσσόμαστε στον θεό 
και δεν μας επιτρέπει να αντιληφθούμε ποιων κακόΝ πρόξενοι γινό
μαστε τότε στον εαυτό μας, αλλά μας ωθεί να παρατηρούμε μόνο το 
γεγονός ότι μπορούμε να εξεγειρόμαστε εναντίον των νόμων του. 
Αλλύ. κάνουμε υπερβολικ11 χρ11ση αυη1ς της ελευθερίας της βούλη
σ11ς μυς ότuν τολμάμε να απομακρυνUούμε από τον θεό, να ανuλαμ
f,άνουμε εναντίον του μιυ. ολέUριυ. διαμάχη η οποία, τρόπο τινά, μας 
σπρό)χνει να γίνουμε αντίπαλοί τοι•, ούτως u'>στε όταν Αυτός μας λέ
ει: Δεν Ου. χάνεις αυτό, εμείς θέλουμε να το κάνουμε προπάντων αυ
τό που μας απαΊορεύει, και όταν μας λέει: Θα πι>ύ.ξεις αυτό, εμείς 
δεν θέλουμε να γίνει το Οέλημύ. του. , Ετσι βυί:Jίςοντυ.ι στη δουλεία 
όσοι παρuβαίνουν το θείο νόμο, με το να μην πράττουν ό,τι προτάσ
σει και με το να πράττουν ό,τι υ.παΊορεύει. Η μόνη θεραπεία στη δύ-
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ναμης αυ111 της άρνησης είναι ο στοχασμός, η αγάπη και η εφαρμογι1 
καθετί που μπορεί να μας οδηγήσει στην οδό της θείας αρετής. 

Οι Πυθαγόρειοι συνι1θιζαν να τιμσύν με το όνομα του Διός τον 
Δημιουργό και πατέρα του σύμπαντος κόσμου. Τα «Χρυσά , Επη» 
λέγουν: «Ζευ πάτερ, θα λύτρωνες όλους τους ανθρώπους από πολλά 
κακά, αν έδειχνες σε όλους ποιο Θείο πνεύμα χρησιμ οποιούν». Τι 
σημαίνει αυτό; Εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν τον εαυτό τους, απαλ
λάσσονται από κάθε κλίση που παρασύρει στα φθαρτά πράγματα. 
Οι άνθρωποι, όμως, δεν είναι όλοι απαλλαγμένοι και ας έχουν εκ 
φύσεως μέσα τους το μέσον της λύτρωσης. Και αυτό συμβαίνει διότι 
οι περισσότεροι προκαλσύν μόνοι τους με τη θέλησή τους, τα δεινά 
τους. Και ακόμη λιγότεροι είναι όσοι έμαθαν να ελευθερώνονται 
από τα δεινά τους και κατορθώνουν να γνωρίσουν το θείο πνεύμα 
που έχουν στη διάθεσή τους. Και οι λίγοι αυτοί είναι εκείνοι που μέ
σω της φιλοσοφίας εξαγνίστηκαν από όλα τα πάθη που προκαλεί η 
αφροσύνη, και ελευθερώθηκαν από τη φυλακ11 του γψνου κόσμου. 
Γιατί λοιπόν ο Ζευς θα απελευθερώσει και θα λυτρώσει τους αν
θρώπους από τα δεινά τους, αν τους έδειχνε ποιο θείο πνεύμα να 
χρησιμοποιούν; 

Σημαίνει αυτό ότι εξαρτάται από αυτόν να επαναφέρει όλους 
τους ανθρώπους στην αλήθεια, ακόμη και παρά τη θέλησι1 τους; Ή ο 
Ζευς αρνείται να το πράξει αυτό - είτε εξ αμελείας είτε εκ προθέσε
ως - για να μένουν οι άνθρωποι πάντοτε φυλακισμένοι μέσα στα 
δεινά τους; Αν όμως δεχθσύμε αυτι1 την άποψη θα είναι ασέβεια, 
ασέβεια απέναντι στο θεό. Αυτό που μάλλον θέλουν να εκφράσουν 
οι στίχοι αυτοί είναι ότι όποιος επιθυμεί να έχει μια ευτυχισμένη ζω11 
οφείλει να προστρέχει στον θεό, όπως απευθύνεται στον πατέρα, 
διότι ο θεός είναι ο δημιουργός όλων των όντων, είναι και ο πατέρας 
όλων των καλών. Ο άνθρωπος λοιπόν που γνωρίζει σε τι συνίσταται 
η απαλλαγ11 από τα δεινά και γλιτώνει με τη θέλησή του τον εαυτό 
του από τις δυστυχίες, στρέφεται προς την αιώνια βο11Θεια η οποία 
προέρχεται από τον θεό. Αποκαλεί τον Δία το θεό πατέρα, αφσύ 
έπραξε κα πραγματοποίησε έργο το οποίο είναι άξιο ενός υιού. 
Έτσι ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι αν αυτό που συνέβη_στον ίδιο 
συνέβαινε και σε όλους τους συνανθρώπους του, θα απελευθερώνο
νταν επίσης όλοι από τα δεινά τους. 

Τούτο όμως δεν συμβαίνει, όχι εξαιτίας του θεού αλλά διότι οι 
περισσότεροι εκλέγουν μόνοι τους και ελεύθερα τα δεινά και τα πά
θη τους. ΑΛΛΑ CΣΥ ΘΑΡΣΕΙ. Έχε θάρρος, λέει αυτός που βρ11κε 
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το δρόμο για να ελευΟερωΟεί από τα δεινά. Ο δρόμος αυτός είναι η 
ιερ1i φιλοσοφία, η επιστροcr11 στα αγαθά τα οποία μας δείχν�ι ο θε
ός. Αγαθά τα οποία οι περισσότεροι δεν τα βλέπουν, γιατί δεν ξέ
ρουν πu'>; να χρησιμ οποιούν τις κοινές εκείνες έννοιες που ο δημι
ουργός του κόσμου εμφί•σησε σε κάΟε λογικό πλάσμα για να κατορ
θώνει να τον γνωρίσει. Αλλά για να φανερωθεί ένα πράγμα σε κά
ποιον, πρέπει προφανώς να συντρέξει προς τοί,το μια διπλ11 ενέρ
γεια. Διότι πιύς θα μ.ι-τορούσες να δείξεις κάτι σε έναν τυφλό και αν 
ακόμη του παροl'Οιάσεις zίλιες φορές εκείνο που Οέλεις να του δεί
ξεις; Και πώς, αφετέρου, Οα μπορούσες να δείξεις κάτι σε αυτόν που 
έχει οφθαλμούς αν δεν του παρουσιάσεις εκείνο το οποίο θέλεις να 
του δείξεις; Είναι εξίσου αναγκαίοι αυτοί οι δύο όροι: Αυτός ο οποί
ος επιδεικνύει, πρέπει να έχει κάτι να παρουσιάσει και αυτός στον 
οποίο επιδεικνύεται ένα αγαΟό, πρέπει να έχει οξυδερκ11 οφθαλμό. 

Ας χάνουμε την υπόΟεση ότι όλοι οι άνΟρωποι θα απαλλάσσο
νταν εξίσου από τα δεινά τους αν ο οργανωτιiς, ο δημιουργός του κό
σμου, πρόσφερε χυ.ι αποκάλυπτε σε όλους τη γνu:ιση της ίδιας της 
Φί•σης και έδειχνε σε αυτούς ποιο Οείο πνεύμα κατέχουν στην χριiση 
τοι•ς. Είναι φανερό όμως ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ελεύθεροι 
από τα πάΟη τους. Ο Οεός λοιπόν δεν κάνει αυτιi τη φανέρωση σε 
όλους, υ.)J,ά μόνο σε εκείνους οι οποίοι καταβάλλουν οι ίδιοι προ
σπάθειες να υ.παΗαγούν από τα δεινά τους, και οι οποίοι από μόνοι 
τους. δηλαδ1i οι ίδιοι ανι.•4 1ιι'1νουν και τείνουν το βλέμμα τους για να 
παρατηρήσουν εκείνο που τους προστάζει ο θεός,και να το δεχθούν. 
Δεν είναι λοιπόν ο Οεός αιτία που δεν φανεριί)νει τα αγαθά του υ.Ί,λά

οι άνθρωποι που δεν τα βλέπουν και δεν τα ακούν. Γι' αυτό και οι 
Πυθαγόρειοι έλεγαν ότι οι άνΟρωποι εκλέγοι•ν μόνοι τους και με τη 
βούλησή τους τα δεινά τους. Το σφάλμα ανψω σε αυτόν που κάνει 
την εκλογ1i κυ.ι όχι στον Οεό. 

Τελιί{ά, τα μάτια της ψυχ1iς είναι τα μόνα που μπορούν να παρα
τηρ11σουν χυ.ι να χατανο11σουν ό,τι αγαΟό, τέλειο κυ.ι αληθινό μας 
απο;,ωλύπτει ο θεός. Αν τα αφήνουμε κλειστό. i{UL στρέφονται προς 
τυ. ί{άτω, αποκτούν τη συν11Οεια να κοιτάζουν τα κατu'ιτερα πράγμα
τα. Αν όμως αφψ1ουμε τα μύ.τιυ. της ψυχ1iς να στρέφονται μόνο προς 
τα άνω, τότε αποί{τούν τη συν11θεια να βλέπουν και να παρατηρούν 
τα αγαθύ., χυ.ι να γνωρίζουν όλο κυ.ι περισσότερο τη Uεία αλ11θεια. 
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ΠΕΡΙΦΙΛΙΑΣ 

Κικέρων 

(Απόσπασμα) 
Η φιλία αξίζει περισσότερο από τη συγγένεια επειδ11 στη συγ

γένεια μπορεί να λείπει η αγάπη, ενώ στη φιλία όχι. Γιατί όταν 
εκλείψει η αγάπη από τη φιλία, τότε η σχέση δεν είναι άξια να λέ
γεται φιλία ενώ, αντίθετα, η συγγένεια παραμένει 'συγγένεια. Το 
πόσο δυναηi σχέση είναι η φιλία φαίνεται και από το εξ11ς: Από 
όλα τα είδη των ανθρώπινων σχέσεων μόνο μια αναπτύχθηκε τόσο 
ισχυρή, η φιλία. Και ο μοναδικός λόγος είναι ότι στηρίζεται στην 
αγάπη δύο ανθρώπων. 

Η φιλία λοιπόν δεν είναι τίποτε περισσότερο παρά η από την 
ίδια σκοπιά αντιμετώπιση όλων των θεμάτων, φυσικών και μετα
φυσικών, που συνοδεύεται όμως από φροντίδα και στοργή. Η φι
λία αποτελεί το μεγαλύτερο αγαθό που δέχθηκε άνθρωπος από 
τους θεούς με εξαίρεση, ίσως, τη σοφία. Μερικοί βάζουν επάνω 
από τη φιλία τα πλούτη, την υγεία, την εξουσία, τη δόξα, τις απο
λαύσεις. Βέβαια αυτιi η τελευταία προτίμηση μοιάζει με την επιλο
γ11 των ζώων, αλλά και οι άλλες επιλογές είναι αβέβαιες και αστα
θείς, και εξαρτώνται μάλλον από τα κατά καιρούς καπρίτσια της 
τύχης και λιγότερο από δικές μας συνειδητές επιλογές. Όσο γι' 
αυτσύς που θεωρσύν ως υπέρτατο αγαθό την αρετή, θα λέγαμε ότι 
η επιλογή τους είναι πράγματι λαμπρ11, ακριβιδς επειδή η ίδια η 
αρετή γεννά και συντηρεί τη φιλία ενώ, αντιθέτως, χωρίς την αρε
τή φιλία 'δεν μπορεί να υπάρξει! 

Τα καλά της φιλίας μεταξ'ύ σωστών ανθρώπων είναι τόσα πολ

λά που με δυσκολία μπορώ να τα απαριθμήσω. Πώς θα μπορούσε, 

ας πούμε, να θεωρηθεί η ζωή κάποιου ανεκηi, κατά την έκφραση 
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του Έννιου. αν δεν μπορούσε να βρει τη χαλάρωση της στοργιiς 
που θα μοιρα�ότuν με ένα φίλο; Τι πιο ευχάριστο από το να έχεις 
κάποιον στον οποίο τολμάς να ομολογιiσεις τα πάντα όπως τα 
ομολογείς στον εαυτό σου; Πιδ; Οα μπορούσαμε να χαρούμε τις 
επιη•χίες μας χωρίς έναν άνθρωπο για να τις χαρεί και αυτός μαζί 
μας; Όσο για τις 11ττες μας, αλ11θεια πόσο δύσκολο θα ψαν να τις 
υποφέρουμε χωρίς κάποιον άνΟρωπο που να πονά εξαιτίας τους 
ίσως ακόμη περισσότερο και από εμάς τους ίδιοι•ς: 

Η αξία των αγαΟuΊν που σι·νιiΟως επιδιιύχουν οι άνΟρωποι εί
ναι μηδέν χωρίς την προοπτιχιi της χρησιμ ότητάς τους. Τα πλούτη 
χρησιμ εύουν για να ξοδεύονται. η εξοι•σία για να κολακεύεται κα
νείς πως είναι ισχυρός, η δόξα για να σε ανεβάζει κοινωνικά, οι 
απολαύσεις για να δίνουν την ηδονιi, η ι•γεία για να μην υποφέ
ροι•με από πόνους και για νu χαιρόμαστε το σι,:ιμα μας. Όμως η 
φιλίu έχει uσύγχριτu περισσότερες προεκτάσεις. Όπου κι αν 
στρuφούμε είναι εκεί, δεν απουσιάζει σε καμίu περίπτωση, ποτέ 
δεν είναι ενοχλητικιj οί1τε φορτικιj. Ούτε το νερό ούτε η φωτιά, 
που λέει ο λόγος, δεν μuς είναι πιο χριiσιμ η  ωτό τη φιλίu. Και δεν 
μιλάω, βέβαιu, γιu τη συνηΟισ μένη ιj την «κuτύ. συνΟιiκη» φιλία, 
uν κω uυτιj έχει τη χάρη της κω τη χρησιμότητά της, uλλύ. γιu την 
uληΟινιi, την uπόλυτη φιλία. 11 φιλία κάνει τη ζωιj μuς πιο γλυκιά 
κυ.ι τu άγριu κτωτψιuτu της μοίρας λιγότερο οδυνηρά. Και αυτό 
μόνο χω μόνο επειδιi επιχοινωνούμε χαι κuτuλuβuίνουμε ο ένuς 
τον άλλον. 

Ν.λά όλες τις χύ.ρες και τu ωφελιjμuτu της φιλίuς τu ξεπερνά 
ένu πρά'{μυ.. Το γεγονός ότι υ.υτιi μόνο μπορεί και στέφει το μέλ
λον με αισιοδοξία και μuς κάνει νu μην υποχωρούμε ούτε να χά
νουμε το Οάρρος μuς. Το νυ. αντικρίζεις τον υ.ληΟινό φίλο ισοδυ
νuμεί με το νu βλέπεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Με τη φιλίu οι uπό
ντες γίνονται παρόντες, οι ιρτωχοί γίνονται πλούσιοι, οι uδύναμοι 
πuίρνουν κουρύ.γιο κυ.ι, χάτι που είναι δύσχολο νυ. το υποδείξει 
κανείς με λόγια, οι νεκροί γίνονται ζωντανοί. Ο σε�υ.σμός, η ανά
μνηση, η Ολίψη των φίλων τους συνεχίζει νυ. τους συντροφεύει. Αν 
δεν υ.ντιλυ.μ�ανόμυ.υτε κυ.λύ. ποιυ. είναι η δύναμη της φιλίuς και 
της uγάπης που περιχλείει, μποροί-με νυ. πάρουμε μιυ. ιδέu μέσυ. 
υ.πό τις διχόνοιες κυ.ι τις ι)ιυ.ιμυνίες. ΊΞνυ.ς σοφός υ.πό τον Ακρύ.
γu.ντυ. της Σικελίας (Εμπεδοχλιjς) εξυμνεί r.υ.ι υ.ι•τός στυ. ελληνικ6 
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γραμμένα ποιήματά του αυτό το αγαθό. Λέει δηλαδή ότι όλα
πράγματα, σταθερά ή κινητά, μέσα στη Φύση και στο Σύμπαν δο
μούνται χάρη στη φιλία και διαλύονται από την έλλειψη αγάπης. 
Κάτι που όλοι οι θνητοί καταλαΒαίνουν και που όλα τα γεγονότα 
αποδεικνύουν. 

Αν συμΒεί σε κάποιον να Βοηθ11σει ένα φίλο του που Βρίσκεται 

σε κίνδυνο, είτε μπαίνοντας στη μέση μιας διαμάχης είτε δίνοντάς 

του χέρι βοηθείας, ποιος δεν θα τον συγχαρεί μέσα από την καρ

διά του; Αρκετά συχνά λοιπόν σκεπτόμενος για τη φιλία, έχω τη 

συνήθεια να επανεξετάζω το πιο κρίσιμο κατά τη γνώμη μου ση

μείο της. Είναι από αδυναμία και ανάγκη που επιζητοι3με τη φιλία 

αποσκοπώντας ο καθένας μας σε μια αμοιΒαιότητα εξυπηρεη1σε

ων, δηλαδή στο να πάρει κανείς κάτι από τον άλλο και στο να δώ

σει κάτι στον άλλον που μόνος του αυτός δεν μπορεί να αποκτιi

σει, 11 αυτή η αμοιβαιότητα εξυπηρετ11σεων είναι παρεπόμενη της 
ίδιας της φιλίας, της οποίας η αιτία είναι άλλη πιο σημαντικ11 και 
πιο μεγαλειώδης και Βρίσκεται μέσα στην ίδια τη Φύση; 

Στη φιλία τίποτα δεν είναι προσποιητό, τίποτα δεν είναι εικονι

κό, τα πάντα είναι αληθινά και αυθόρμητα και δεν έχουν σκοπό 

να καλύψουν κάποια βιοτική ανάγκη. Πρόκειται μάλλον για τάση 

της ψυχής προς ένα συγκεκριμένο αίσθημα αγάπης, παρά για κερ

δοσκοπική συνεκτίμηση των τόσων καλών που μπορεί να αποκομί

σει κανείς από αυη1ν. Η στιγμ11 που θα πρέπει να αποφασίσουμε 

να συνάψουμε μια φιλικ11 σχέση είναι, νομίζω, όταν αισθανόμαστε 

την ανάγκη να είμαστε γενναιόδωροι και ευεργετικοί χωρίς να 

απαιτούμε ανταπόδοση και αναγνώριση, όταν δηλαδιi η διάθεσ11 

μας να κάνουμε το καλό στον άλλο είναι αυθόρμητη. Τότε δηλαδ11 

που σκοπός μας δεν είναι να αποκομίσουμε κάποιο όφελος, αλλά 

γινόμαστε φίλοι του άλλου γνωρίζοντας ότι η αληΟιν11 αγάπη από 

μόνη της είναι ικαν11 να μας προσφέρει τους ωφέλιμους καρπούς 
της. 

Δεν είναι παράξενο που απέχουμε πολύ από εκείνους τους αν
θρώπους που, σαν να 11ταν ζώα, το μόνο που επιδιώκουν είναι το 

συμφέρον. Πώς θα μπορούσαν άραγε να στραφούν προς κάτι που 

είναι τόσο υψηλό, τόσο Οαυμάσιο, τόσο θεϊκό, όλοι αυτοί που χα

μηλώνουν καθετί στο επίπεδο της μικρότητας και της ευτέλειας 

μιας επιδίωξης τόσο ευκαταφρόνητης όπως τα μικροσυμφέροντα; 
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Οι περιπτu'Jσεις τέτοιων uνθρι(;πων δεν έχουν θέση στη συζ11τησ11 

μuς. Η ίδω η Φvση γεννά τα συναισθ11ματα της στοργής και της 

τρυφερότητuς που προέρχονται από την αγάπη, αφοί� όμως πριύτα 
έχει ωτοδειχθεί η ειλιχρίνεω των αισθημάτων. Εκείνοι που επιζη
τοvν όλu uυτά, uφού χάνουν την uρχιχ11 πριύτη αμοιβαία προσέγ
γιση, έρχονται μετά όλο και πιο κοντά και ζητούν να αντλ11σουν 
uπό την πuρουσίu εκείνου που άρχισαν να uγαποvν και από την 
προσωπικότητά του, για νu καθιερώσουν στο τέλος την αμοιβαιό
τητu και την ισότητu. Έτσι ο χαθένuς προτιμά νu δίνει παρά να 
πuίρνει και μεταξύ τους δημιουργείται ένα είδος άμιλλας για το 
ποιος Ou δι(;σει πιο πολλά. Αυτός είναι και ο λόγος που από τη φι
λία ωφελούμuστε πολύ περισσότερο uπό όσο κερδίζουμε από τη 
στεγν11 επιδίωξη του συμφέροντος και, μάλιστu, όσο πιο πολλά 
κερδίζουμε τόσο η σχέση γίνεται πιο στεν11 και uληθιν11. 

Αν δεχθούμε ότι τu συμφέροντα είνω uυτά που στερεώνουν τις 
φιλίες, στην πuρuμικρ11 uλλuγιi αυτών των συμφερόντων οι φιλίες 
0α έπρεπε νu διuλύονται. Όμως, uχριβu>ς επειδιi η Φύση δεν μπο
ρεί νu uλλάξει, έτσι και οι πρuγμuτικές φιλίες ως σχέσεις φυσικές 
είνω ανuλλοίωτες και αιώνιες. Αυηi είναι κuτά τη γνώμη μου η 
έννοια της φιλίuς, εκτός κι uν έχετε διuφορετικ11 γνu'ψη. 

Φιλ(u. r(νu.ι η λιπτιj u.πό}.uυαη τωv ωγενr/Jv uνθψιΊπιvωv ψυχώv 
ΣαΠ(fJώ 

Ίf ποτε (}ι;v προΜι)ει πιο πnλύ τηιι ύ.γιιοιu. τοιJ χ.όσμnv όσο τn να 
επικuλ1:(τu.ι κύ.:τοιος, σω1 uπό()ειξη της u.ξ(uς τοl! κυ.ι των προσό
vτων τnv, το ότι έχει πn}λοι5ς ιι ι'λοι ις, σuν 11u χύ.uιζυν οι ύ.νθρωποι 
τη ((Ι}.(υ τους, ω1ύ.λογυ μι· την υξ(υ χ.u.ι τu Π(_)οσόιιτu κu.θενός! Σu.ν 
,,u. μηιι ιjτuν όμοιοι με τους ακύί.οvς, ποι1 υγυπο15ν μόνο όποιον 
τους χu.ίΔ1·ύει χ.u.ι τους Δfνυ κόχ.κu.λu., χωρ(ς χ.u.ι %(1ποιυ. ύ.λλη περι
πο(ηαη. Όποιος ξέρει πιο κυ.ίΔ νu. χυiΛιύιι τους υ.νθροΊπους, (στω 
κι u.ν ε(νu.ι u.πό τα u.σχημόπ()u. όιιτu ποv υπύ.(_>χοl!ν, c.ι.υτός {χει και 
τους περισσότι ροι1ς σε u.ριΟμό ϊΤ(_)οαrιιπικούς rr(ί.οιις. 

Σοπενχάουερ 
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Αφού σ'Χ;εφθείς πώς θα φερθεί καθένας από τους γνώριμούς 
σου, άμα τον βλάψεις, θα ευρείς τότε και το ποιος είναι ο αληθινός 
σου φίλος. 

Δ. Καμπούρογλου 

Ο μόνος τρόπος να έχr.ις φ/λους είναι το να πετάς τα υπάρχο
ντά σου από το παράθυρο, μη κρατώντας κάτι για τον εαυτό σου. 
Τότε σ{γουρα θα έχr.ι πλείστους όσους. ..... αφοσιωμένους φίλους. 

Ντιντερό 

Η πραγματικιj φιλίu. r.ίνu.ι το σπανιότερο πράγμα σr. αυτό τον 
κόσμο. Τόσο σπάνιο μάλιστα, (.vστε όταν κάποτε επαληθεύεται 
στην πράξη, να αξ(ζr.ι να περιληφθt:( το γεγονός ακόμη και στην 
ιστορία. 

W. 

ll φιλία των ισχυρ(.vν μοιάζει με σκιά θάμνου, η οπο(α και εκλε(
πει πάντοτε ταχύτατα. 

1. Βενιζέλος

Η φιλία μοιάζr.ι μr. τα παλιά βιβλ(α που ο χρόνος έρχεται και 
τους προσδίδει πολύ μεγαλύτr.ρη αξ(α. 

Βίκτωρ Ουγκώ 

Η φιλ{α που κρ1Jβει τα ελατηύματά μας ε(ναι πολύ πιο χρήσιμη 
από την έχθρα που τα φανερ(ύνει. 

Βάκων 

Τέτοια 1jταν πάντα η ηJχη μου. Μόλις έφερνα σε επικοινων(α 
δύο φίλους μου που μέχρι τότε ήταν χ(ύρια ο καθένας φ(λος μου, 
δεν παράλειπαν ποπ: σχεδόν να r.νωθούν αυτο( ενάντια σε εμένα. 

Ζ.Ζ.Ρουσσώ 

Η ψεύτικη φιλ(α ειναι δυνατόν να γ(νει κάποτε αληθινιj, αλλά η 

αληθινή φιλ(α, άπαξ γκρεμιστεί, είναι αδύνατο μετά να επισ>:ευαστεί. 
Θωμάς Έλλιοτ 

Το μόνο τριαντάφυλλο, στερο15μενο αγκαθΗύν, είναι μια γνιjσια 

φιλία. 
Βολταίρος 
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Η ΚΟΣΜΙΚΉ ΡΟΗ 

ΚΑΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΙΒΑ 

Κρvαταλλία /ωαννίδοv 

(Ομιλ(u. υτο «Εαωθέατρο») 

Ο κεντρικός στόχος του Ανατολικού μυστικισμού είναι η εμπει
ρία όλων των φαινομένων του κόσμου σαν εκδηλιi)σεων της ίδιας 

ωτιiπερης Πραγματικότητας. 13λέπει την Πραγματικότητα αυτ11 
σαν την ίδια την Ουσία του σίομπαντος που συνδέει κω ενοποιεί το 
σίtνολο των πραγμάτων και συμΒάντων ποι 1 παρατηρούμε. Οι 
Ινδουιστές την ονομάζουν Μπράχμαν, οι Ι3οι 1διστές Νταρμακάγια 
( σιiψα του Όντος) 11 ΤαΟuτα (ΑυΟυπuρξία) χω οι Ταοϊστές Ταό. 
Λi.λu η κίνηση, η ρο11 κω η αλλαγ�j δεν αποτελούν μόνο τα χαρα
κτηριστικu διδάγματα των ανατολικιiη1 μυστιχιστικu)ν παραδόσε
ων. Τα ξαναΒρίσκουμε στις διδασκαλίες των μυστικιστιi)\Ι όλου 
του κόσμου κω όλων των εποχιi)\'. Στην αρχαίu [λλάδα ο Ηρά
κλειτος διακήρυξε πως «τυ. πύ.ντυ. ρει», κu.ι παοομοίασε τον κόσμο 
με την Αω'>νια Φωτιά. 

Στην Ινδικ11 φιλοσοφίυ. όλοι οι όροι που χρησιμ οποιούνται δια
Οέτουν δυναμικό περιεχόμενο. 1 r λέξη Μπράχμιι.ν, για παρuδειγ
μα, προέρχετω από τη σανσκριτικ11 ρίζα «r,ριχ» που σημαίνει ανα
πτίοσσομu.ι, κω με τον τρόπο αυτό υπογραμμίζει το δυναμικό κω 
οi.οζιiJντυ.νο χυ.ρακη1ρα της ωτιiπερης Πραγματικότητας. Σύμφω
να με τα λόγια του Σουύ.μι Ι)ανταχρισνύ.ν «ο ύρος Μπράχμαν ση
μαίνει ανύ.πτυξη, ενυ).λα-ι11, διυ.δοz�i, κίνηση κυ.ι πρόοδος». Οι 
Οι ljτυ.νισuντ περιγρuφουν το Μπρύ.zμαν σαν κc1.τι το «αδιαμόρφω
το, u.Ού.νυ.το κu.ι αεικίνητο» ( ΒrίΙ1c.ιdίΗί!Ι1Υί!kί! U ρ. 2.3.3 ), ανυ.γνωρί-
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ζοντας πως -η αέναη κίνησιi του, του επιτρέπει να εκδηλώνεται 
ασταμάτητα σε απειρcιριθμες μορφές. Η Ριγκ Βέδα χρησιμοποιεί 
έναν άλλο όρο για να εκφράσει τα δυναμικιi φύση του σύμπαντος, 
τον όρο «Ρίτα». Η λέξη προέρχεται από τη ρίζα «ρι» που σημαίνει 
κινούμαι. Η αρχικ11 έννοια της λέξης στο κείμενο της Ριγκ Βέδα 
ήταν «πηγιi των πάντων» και «τάξη της Φύσης». 

Η Ρίτα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στις Βεδικές παραδό
σεις και συνδέεται με το σύνολο των Ινδουιστικών Οεών. Οι σοφοί 
Βραχμάνοι που έγραψαν τις Βέδες δεν συνέλαβαν την τάξη της 
Φύσης σαν στατικό θεϊκό νόμο αλλά σαν δυναμικ11 αρχιi :που δια
ποτίζει τα πάντα μέσα στο σύμπαν. Η Ι3εδικ11 αρχιi της Ρίτα αντι
στοιχεί στην ιδέα του Κάρμα. Μιας έννοιας που αναπτύχθηκε αρ
γότερα για να εκφράσει τη δυναμικιi αλληλουχία όλων των πραγ
μάτων. Η λέξη Κάρμα σημαίνει δράση και υπογραμμίζει το «δρα
στ11ριο» και «δυναμικό χαρακτιiρα της αλληλοεξαρτώμενης σχέ
σης όλων των φαινομένων». Γράφει σχετικά η Μ:παγκαβάτ Γκιτά 

(8.3): 
«Όλες οι δράσεις πραγ,ιιατοποΙΟ'ύνται μ{σα στο χρό110 χάρη 

στην αλληλουχ(α των φυσικ(ύν δυνάμεων» 

Με αυτό τον τρόπο το Κάρμα έγινε η αέναη αλυσίδα του αίτιου 
και του αποτελέσματος στα πλαίσια της ανθρώπινης ζωής. Ο 
Ινδουισμός ανακάλυψε πολλούς τρόπους για να εκφράσει τη δυ
ναμική φύση του σύμπαντος μέσα από τις αλληγορίες των μύθων. 

Έτσι ο Κρίσνα λέει στην Γκιτά (3,24): 
<<Αν δεν αναλάβω δράση ο Κόσμος θα χαθεί>> 

Η εικόνα του κόσμου που προτείνει ο Ινδουισμός είναι οργανι

κή, αναπτυσσόμενη, ρυθμικιi και αεικίνητη. Πρόκειται για ένα κό

σμο ρευστό, διαρκώς μεταΒαλλόμενο. Όλες οι στατικές μορφές

υπάγονται στο κεφάλαιο της Μάγια, δηλαδιi της πλάνης και της

αυταπάτης. Ο ΣίΒα, ο Κοσμικός Χορευηiς, αποτελεί με την προ

σωπικότητα και τον ασταμάτητο χορό του την ιδανικότερη ενσάρ

κωση του συμπαντικού δυναμισμού. Η ιδέα του Σύμπ�ντος :που

εκρήγνυται, αναπτύσσεται και επανεκρ11γνυται μέσα σε ασίiλλη

πτα πλαίσια χι�ρου και χρόνου, δεν είναι καινούργια. Την ξανα

βρίσκουμε στην Ινδική μυθολογία. Οι Ινδουιστές αναγνωρίζοντας,

όπως είπαμε και πριν, πως το σύμπαν είναι ένα παλλόμενο και
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ρυθμικά κινούμενο σύνολο. ανέπτυξαν εξελικτικές κοσμολογίες 

που συμφωνούν σε πολλά σημεία με τις σύγχρονες επιστι1μονικές 

Οεωρίες. Μια από τις κοσμολογίες αυτές βασίζεται στον Ινδικό 

μύθο της «Λίλα» - του θεϊκού παιχνιδιού - όπου το Μπράχμαν με

ταμορφιιJνεται και παίρνει την όψη του σύμπαντος. Η «Λίλα» είναι 

ένα ρυθμικό παιχνίδι που επαναλαμβάνεται σε αναρίθμητες πε

ριόδους. Σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού, το ένα γίνεται 

πολλά και τα πολλά πάλι ένα. Στη Μπαγκαβάτ Γκιτά (9.7-10) ο 

Κρίσνα αναφέρεται στο ρυθμικό παιχνίδι της δημιουργίας και το 

περιγράφει με τα παρακάτω λόγια: 

«Στο τέλος της νιJχτιις του χρύvου ύλu. τα πρύ.yματα επιστρέ
rοv11 στη φύση μου. Κω ύταv u.ρχ(σει η χωvούρyιu. μfρα, τα ξava
(f (ρvω στο <{ως. 'Ετσι, χύ.ρη στη ((ύση μου προ/1ύ.).λω τις διαδοχικές 
r)ημιοvρy(1-:ς που διαρχοιJv χυχλιχύ. μϊσu. στο χρύ110. Ωστύσο <)εν
ι)ωμFύομu.ι u.πύ το έργο της δημιοvρy(u.ς. ι::_yοΊ ιψu.ι εγιύ, κu.ι πu.
ραχο).ουθuΊ τη δρύ.ση τωιι έρyω11 μου. Ι Ιu.ρu.τηψύ τη διαδικu.σ(α
τωι• {ρyωι ι σε χύ.θr ι)ημιοιφγ(u. μου. /Jλ{πω τη11 κ(νηση, επιβλϊπω
την u.δρύ.ν1-Ίu.. Κι (τσι συμ:τλψJυ'Ίvο11τu.ι ο ϊ1 1ας μπύ. τον ύ.λλοv οι
χιJχλοι της ιJ;τu.ρξης χu.ι της u.νυ;τu.ρξ(u.ς του κύσμοv.»

Οι Ινδοί φιλόσοφοι δεν δίστασαν να ταυτίσουν το ρυθμικό παι

χνίδι του θεού με την εξέλιξη του κόσμου, ιδωμένο σαν σύνολο. 

Υποστι1ριξαν πως το σί•μπαν επεκτείνεται κω συμπτί•σσεται ( απο

οvρεται) %ατά περιόδους (Μανβαντάρα και Ιlραλάγια) - κάτι που 

πολύ αργότερα υιοUέτησε και ανέλυσε η Ε.Π.Μπλαβάτσκυ στη 

«Μυστικ11 Διδασ%αλία», το ISSίJ - και ακόμα έδωσαν την ονομα

σία «Κάλπα» στο φαντυστικό διάστημα του χρύνου που μεσολαβεί 
μεταξύ της αρχ11ς και του τέλους κάUε δημιουργίας. Τρεις χιλιάδες 
χρόνια αργότερα, οι Δυτικοί επιστψιονες με πολύ δυσκολότερο 

τρόπο κατέληξαν στα ίδια σι•μπερύ.σματα, σε αυτύ. δηλαδ11 που 

υποστήριξαν μέσα από τις αλληγορίες των μύΟων οι οοφοί Ινδουι

στές. Ο Φορντ, ένας σύγχρονος φυσιzός, σε μιu. περιγραφή ενός 

διu.γρύ.μμυ.τος των σωματιδίων αναφέρει: 
«Όσο χuι uv qu.(11ovτω u;τ(σπvτu, ε(νuι πρuyμu.τικύ.. Κύ.θε 

πρωτόιηο u.κολοvθε( τη ιπιρr; του, το χορό της r)ημιοvρy(ας κu.ι της 
χuτu.στρο<r ιjς» 
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Ο χορός του θεού 

Ένα πολύ όμορφο παράδειγμα γύρω από την εικόνα αυτού του 
χορού και του ρυθμού μάς δίνει η Αλεξάνδρα ΝτέιΒιvτ Νελ στο 
Θιβετιανό ημερολόγιό της, όπου περιγράφει τον τρόπο που συνά
ντησε έναν Λάμα που της παρουσιάστηκε σαν «άρχοντας του 
ήχου», και της εξ11γησε τον τρόπο να «βλέπει» την 'ύλη. Λέει ο Λά
μα: 

«Όλα τα πράγμu.τu. είναι σνyκεντρrδσεις ατόιιων που χορπ5ονν 

και που χάρη στο χορό τους παράγουν 1jχοvς. Όταν ο ρυθμός ενός 

χορού αλλάζει, τότε και ο 1jχος υποβίι.λλεται σε αλλαγές. Κάθε άτο

μο τραγουδά συι1{χεια το τραγούδι του και ο ήχος κάθε λεπτό δημι

ουργεί λεπτές κι ΠJαίσθητες μορφές.» 

Αυηi η αλληγορία του κοσμικσύ χορού βρήκε τη βαθύτερη έκ
φρασ11 της στον Ινδουισμό με την εικόνα του θεού χορευηi Σίβα 
(Shiva NHtaraja). Ο Σίβα είναι ο θεός που η λατρεία του είναι η 
πιο διαδεδομένη στην Ινδία. Σε μία από τις γνωστότερες ενσαρ
κώσεις του εμφανίζεται συμβολικά ως βασιλιάς των χορευτών. Οι 
Ινδοί μπάκτας πιστεύουν πως κάθε εκδ11λωση ζω11ς αποτελεί ένα 
τμήμα της μεγάλης ρυθμικιiς εναλλαγ11ς ανάμεσα στη δημιουργία 
και την καταστροφ11, ανάμεσα στο θάνατο και την αναγέννηση. Ο 
χορός του θεού Σίβα συμβολίζει ακριβιδς αυτό τον αιιόνιο ρυθμό 
του θανάτου και της ζωής που επαναλαμβάνεται ασταμάτητα χω
ρίς τέλος. Γράφει σχετικά ο Ανάντα Κουμαρασβάμι στο έργο του 
«Ο Χορός του Σίβα»: 

«Κατά τη νι5κτu. του Μπράχμαν, η Φύση παραμf.νει αδρανιjς μέ

χρι να το θελ1jσει ο Σίβα. Ξάφνου σηκrδνπαι εκστατικός και αρχί

ζει να χορεύει. Ο χορός του στέλνει παλμικά κ15ματα που διαπερ

νούν την αδραν1j ύλη. Ι ! 15λη αρχίζει να χορεύει στο ρυθμό του θεού. 

Με το χορό του ο Σιβα τροφοδοτεί όλα τα φυσικά και υλικά φαινό

μενα. Στο πλ1jρωμα του χρόνου συνεχίζει 11α χορεύει αλλά αυτιj τη 

φορά ο χορός του θω1J καταστρέqΨι όλες τις μορφές με τη φωτιά, 

και δι'νει και πάλι την ευκαιρία στην ύλη να αναπαυτεί. Πρόκειται 

ίσως για μια ποιητικ1j εικόνα, αλλίι. καμιά άλλη ποιητικιj εικόνα 

στον κόσμο δεν πt·ριfχει τόση σοφία, τόση αλιjθεια.» 



54 «Ι ι \ΙΣΟΣ» τπiχι1; 272 

Ο χορός τοl' Σίβα δεν σιψβολίζει μόνο τοl'ς κοσμικούς κύκλους 
της δημιοl'ργίας και της καταστροφ11ς, αλλά τον καt:Ιημερι�ό ρυθ
μό της ζω11ς και του Οανάτου που, σύμφωνα με τον Ινδικό Μυστι
κισμό, αποτελεί τη βάση κάθε μορφ11ς ύπαρξης. Ο Σίβα με το χο
ρό του μας θι•μίζει πως η ανεξάντλητη ποικιλία των μορφιύν του 
κόσμου είναι «Μάγια», μια πρόσκαιρη και διαρκιύς εναλλασσόμε
νη ψευδαίσθηση, που τις δημιουργεί και τις εξαφανίζει αλλάζο
ντας κάθε τόσο ρυθμό. Γράφει σχεπκά ο Χύ.ινριχ Τσίμμερ: 

«Οι χr.ιρο1 1ομίες του, γφύ.τrς ()ι11 1αμη κu.ι χύ.ρη, σκορποι5ν ολό

γυρα την Υ.οσμουj ψευοu.ίυθηυη. Tu. πύδιu. του, τu. χiρια, το φιδωτό 

Υ.ορμί του, μ{υu. στην u.στu.μύ.τητη κίJ Jησιj τους !'ξu.σψ1.λίζοvν τη υυ

vη_όμενη δημιουργία κu.ι κu.ταυτροq·ιj τωι, κόσμω11
, όπου ο θύ.11α

τος εξωοΊ1 1rτu.ι με την ελπί()u. γιu. μιu. J J{u. οημιοι,ρyίu.. » 

Η απεικόνιση του θεού 

Οι Ινδοί καλλιτέχνες του ] 2ου αιυΊνα δημιούργησαν υπέροχα 
μπρούτζινα uγάλματα του Σίβα όπου τον παρουσίαζαν να χορεύει. 
11 έκφραση του αγάλματος δεν είναι τυχαίu. Κ(10ε του τμ11μα αντι
προσωπεύει μια ιδιαίτερη αλλη'{ορίu. Στην Ινδία, η χρ11ση της 
συμβολικ11ς uπεικόνισης επεκτείνεται σε κάθε λεπτομέρεια της ει
ί(όνας μιας θεότητu.ς, Οι τοπικές χF.ιρονομίες τις οποίες συνηθί
ζουν οι θεοί, ονομάζοντω μοιiντρu.ς και αποτελούν χu.ρακτηριστι
κά στοιχείu. των ιεριfΝ χορuη1

• Αυτές οι χειρονομίες Οεωρούντu.ι 
φορείς δί•ναμης. Οι πιο συνηΟισμένες είναι η uμπάγιu. μούντρu. 
που σημu.ίνει «μη φοβάσω», κυ.ι η βuρcί.ντα μούντρu που σημαίνει 
την «παρu.χιfJρηση μιας χάρης». Με αυτό τον τρόπο κάθε στοιχείο 
της εικόνας μιας θεότητας αποκτcί. ιδιαίτερη σημuσία. Δεν είνu.ι 
uπλά ένα ωραίο u.ντικείμενο αλλά μια πολύπλοκη έκφρu.ση: 

«11 εικύJJu μιuς θεότητας ι:ίνω uπλύ. μιu oμrJ.ι)u σιιμβόλων, κα.ι 

%UJ J{11u στοιι.ιιΌ της μορqιjς της ι)εν πρ{;τι:ι vu ι(ιιω uποτέλεσμu. 

της vποκειμει1ικότητuς ιj της l'q·πψιτικύτητuς ενός καλλιτiχνη. 
Κύ.θε ιι)ιuιτερύτητu. της υτύ.υης, της ϊκψρuυης ιj τω\J r)ιακοσμητι

Υ.uΊ11 στοιχι(ωJ J, ϊχει ιι)ιuίτεuη σημuυίu κuι f'χι, ι)ημιοι;ργηθεί uΊυτε 

1 1u u,-τοτrλι( {ιιu Υ.uτύ./).ηί.ο U\ JΤΙΥ.ι:ιίυι ιο γιu ι)ιυ.ί.ογισμό.» 
(Λ. Ντανιέλου, Ινδοι•ιστικός ΠολυΟεϊυμός) 
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Όπως ο Βισνού έτσι 
και ο Σίβα, όταν θεω
ρείται ο ·ύψιστος θεός 
,εμπεριέχει και τις 
τρεις λειτουργίες της 
Τριμ ούρτι. Δηλαδ11 του 
Μπράχμα ή Θείου Δη
μιουργαύ, του Βισνού 
11 προστάτη του Σύ
μπαντος, και του Σίβα, 
που είναι η αρχή εκεί
νη η οποία, απομακρυ
σμένη από τον κόσμο 
τον υπερβαίνει, και 
κατά αυτή την έννοια 
γίνεται η αιτία της κα
ταστροφ11ς του. Και ο 
Σίβα έχει τέσσερα χέ
ρια για να δηλιδσει την 
οικουμενικότητά του. 
Με το επάνω δεξί χέρι 

του κρατά ένα μικρό τύμπανο. Το τύμπανο αντιπροσωπεύει τον 
ήχο που ταυτίζεται με τη δημιουργία (τον πρώτο ήχο της δημιουρ
γίας). Σύμφωνα με την Ινδουιστική σκέφη, ο ήχος - είτε ως ομιλία 
(vach) και κατά συνέπεια, ευφυΊα και ικανότητα διάκρισης, ή 
απλώς σαν μια δόνηση - είναι αυτός μέσα στον οποίο ό,τι υπάρχει 
παίρνει ζω11. 

Ο ήχος είναι μια δόνηση και μπορούμε να πούμε ότι η ύλη απο
τελείται από δον11σεις. Η ακο11 είναι η τελευταία επαφή μας με τον 
κόσμο όταν χάνουμε τις αισθήσεις μας και η πρώτη όταν συνερχό
μαστε. Ο ρυθμός που παράγει ο Σίβα όταν κτυπά τον τύμπανό του 
είναι ο ρυθμός της καρδιάς του Σ11μπαντος - ο ρυθμός των ουρα
νίων σωμάτων, ο ρυθμός της δημιουργίας και τι1ς καταστροφής, ο 
ρυθμός κάθε είδους ζωής. Με αυτό τον αρχέγονο ρυθμό χορεύει ο 
Σίβα και όλα τα όντα γεννιούνται και πεθαίνουν. Το επάνω αρι
στερό του χέρι βαστάει τη φλόγα, το σύμβολο της καταστροφής 
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του κόσμου και του Σίβα στην πιο χαρακτηριστι κ11 του λειτουργία 
ως καταστροφέα των Μορφιύν. Είναι η φλόγα του Χιύρου της απο
τέφρωσης, το σύμβολο εκείνων που «πεθαίνουν» επάνω στη γη. 
Στην Ινδία, εκείνοι που έχουν απαρνηθεί τα εγκόσμια φορούν εν
δύματα του χριόματος της φλόγας. Η φλόγα είναι επίσης το σύμβο
λο της μεταμόρφωσης, διότι μόνο η μορφ11 είναι αυτό που κατα
στρέφεται και η πραγματικότητα που της δίνει ζω11 (και φαίνεται 
ότι περιορίζεται από αυη1ν) απελευθεριόνεται. Η φλόγα που κρα
τά ο Σίβα έχει έναν εξαιρετικά θετικό χαρακη1ρα. Είναι η φλόγα 
που κατακαίει τους περιορισμούς της εξατομικευμένης (πεπερα
σμένης) ύπαρξης, καθιΔς το εξαγνισμένο πνεί�μα υψώνεται στο 
άπειρο. Η ισορροπία ανάμεσα στα δύο επάνω χέρια αντιπροσω
πεύει τη δυναμικ11 ισορροπία ανάμεσα στη δημιουργία και την κα
ταστροφ11 του κόσμου, που επισφραγίζεται από την 11ρεμη έκφρα
ση του προuιί>που του Οεοί�, όπου η πολικότητα της δημιουργίας 
και της καταστροφ11ς χάνει τη σημασία της. 

Ο χορός του Σίβα αγκαλιάζει τα πάντα και περιλαμβάνει τις 
διαδικασίες της ζω11ς όπως και της υπέρβασης. Όπως τα δύο επά
νω χέρια του Σίβα Νατcι.ράτζα uιψβολίζουν τη δημιουργία και την 
καταuτροφ11 - ή την αποκάλυψη και τη λύτρωuη - έτσι και το κάτω 
δεξί zέρι σηκιίη1εται σε μια Οεϊκ11 χειρονομίcι. που σημαίνει «μη 
φοβάσαι» ( cι.μπάγια μούντρα), τη χειρονομία της προσταuίας, της 
προφύλαξης και της ειρ11νης. Εδιί> βλέπουμε ότι ο Σίβα έχει cι.φο
μοιιί>σει τα χαρακτηριστικά του Ι3ισνού. Γύρω από αυτό το χέρι 
του (και συχνά γύρω από το λcι.ιμό του) είναι τυλιγμένη μια κό
μπρα. Τα φίδια, cι.πό τα αρχcι.ιότερα χρόνια ταυτίζονται με τη γη 
κcι.ι τη γονιμ ότητα κcι.ι συνδέονται πάντα με τις Οεότητες που έχουν 
σχέση με τη συνέχεια της ζω11ς. Tu. τρία χέρια που έχουμε ήδη 
αναφέρει αντιπροσωπεύουν τις τρεις όψεις της κοομικ11ς διαδικα
σίας - τη δημιουργία, τη διu.η1ρηuη και τη μεταμόρφωση 11 διάλυ
ση. 

Αυτές οι τρεις λειτουργίες συνδέονται με το πεπρωμένο του 
ατόμου μέσω του τέταρτου χεριοί•, που περνύ. εμπρός u.πό το σιίψα 
του Σίβcι. και δείχνει προς τu. κύ.τω στο u.νcι.σηκωμένο πόδι, συμβο
λίςοντcι.ς τη λύτρωση u.πό την ψευδαίσθηση της Μύ.γιυ .. 

Αυη1 η zειρονομίu. που ονομύ.ζεται γκύ.τζu.-z6uτcι. μούντρα πα-
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ρομοιάζετ�ι με την προβοσκίδα 11 «το χέρι» ενός ελέφαντα, και 
υπενθυμίζει τη λατρεία των Ινδών στο γιο του Σίβα, τον λαοφιλ11 
θεό με κεφάλι ελέφαντα, τον Γκανέσα. Ο Γκανέσα είναι «εκείνος 
που παραμερίζει τα εμπόδια» και η χειρονομία γκάτζα-χάστα 
μούντρα φανερώνει το έλεος και την εύνοια του θεαύ, ο οποίος με 
αυτό τον τρόπο δείχνει στους ανθρώπους το δρόμο της λύτρωσης 
(απελευθέρωσης). Ο πιστός πιστεύει ότι κατευθύνοντας τη λα
τρεία του προς αυτό το πόδι, Οα ελκύσει την εύνοια του Σίβα και 
θα επιτύχει τη λύτρωσ11 του, που συμβολίζεται από τη φλόγα που 
κρατά ψηλά ο θεός. Ενιύ το αριστερό του πόδι δείχνει τη θετικιi 
όψη της Μόκσα (απελευθέρωσης), το δεξιό δείχνει την αρνητικ11. 
Πατάει επάνω στο σώμα ενός ξαπλωμένου νάνου (δαίμονα), το 
σύμβολο της άγνοιας του ανΟρώπου που πρέπει να κατανικηθεί 
για να έρθει η απελευθέρωση. Είναι ο «άνθρωπος-λήθη», η λιiθη 
τόσο του θεού όσο και της πνευματικ11ς φύσης του Ανθρώπου. 

Ολόκληρη η απεικόνιση του Σίβα Ναταράτζα στηρίζεται επά
νω στην ουσιαστική κατάκτηση της αρχ11ς της Άγνοιας, που είναι η 
βάση επάνω στην οποία οικοδομούνται τα πάντα. Ο Σίβα Ναταρά
τζα συνδέεται ειδικά με τη Ν. Ινδία και οι έννοιες που αναφέραμε 
περιλαμβάνονται σε ένα αρχαίο κείμενο των Ταμίλ που απευθύνε
ται στον Σίβα: 

«Ω Κ1Jριέ μου, το χέρι Σου που κρατά το ιερό τύμπανο δημιοιJρ

γησε και έβαλε τάξη στους ουρανο1Jς και στη γη, και στους άλλους 

κόσμους και στις αναρίθμητες ψυχές. Το ανασηκωμένο σου χέρι 

προστατε11ει την ενσυιιείδητη και τηιι ασυνείδητη τάξη της δημιουρ

γίας Σου. Όλοι αυτοί οι κό(ψου έχουν μεταμορφωθεί από το χέρι 

Σου που κρατιί τη φωτιά. Το ιερό πόδι Σου που στερε(όνεται στη 

γη, προσφέρει μιu κατοικία στις κουρασμ{νες ψυχές που αγωνίζο

νται μέσα στον κυκεώνα της σχ{σης αίτιου και αιτιατού. Το σηκω

μένο πόδι Σον χαρίζει αι(όνια ευδαιμονία σε εκείνους που σε πλη

σιάζουν.» 

Αυτά είναι τα μέλη τού χορευτ11 θεού Σίβα που αστράφτει μέσα

στον αέναο χορό του Κόσμου, όταν οι φτέρνες των πΌδιών του

κτυπούν στους μεγάλους και μικρούς ρυθμούς του σύμπαντος.

Επάνω από τα μέλη του, σε θαυμασηi ισορροπία, στέκει το κεφάλι

του με τα μακριά μαλλιά που απλώνονται προς τα πίσω ακολουθιδ-
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ντας το ρυθμό του χορού. Θα χρειαζόταν πολύ χρόνο για να ανα

φερθούμε στον πολλαπλό σι•μβολισμό αυτιύν των μαλλιιύν ανάμε

σα στα οποία είναι μπλεγμένα ένα κουλουριασμένο φίδι, ένα κρα

νίο, ο ποταμός Γάγγης με τη μορφιi μιας γοργόνας, μια ημισέληνος 

και ένα στεφάνι από φύλλα κασσία. Όμως αυτό που πρέπει να το

νίσουμε είναι το πρόσωπο του Σίβα. 

Αυτό το πρόσωπο στο κέντρο, ακίνητο επάνω από τα κινούμε

να μέλη, απαθές σαν μάσκα, είναι τόσο απόμακρο και μυστηριώ

δες. Μόνο ένα αδιόρατο χαμόγελο πλανιέται στα χείλη του. Είναι 

το πρόσωπο του Μεγάλου Γιόγκι (Μάχα Γιόγκι), εκείνου που 

γνωρίζει το μεγάλο κρυφό μι•στικό της δημιουργίας. Η αντίθεση 

ανάμεσα στο ακίνητο πρόσωπο και τα μεγάλα αεικίνητα μέλη με 

τα ανεμίζοντα μαλλιά, εκφράζει την αντίθεση μεταξύ του εσωτερι

κού εαυτού και του κόσμου του αεικίνητου πνεύματος. Γ:δώ, τελεί

ως ακίνητος στο κέ\'Τρο του χορού στέκεται ο πανταχού παρών 
εαυτός. Ακίνητος που κινεί τα πάντα, το σταθερό σημείο το κέντρο 
ενός συνεχιΔς μεταβαλλόμενου κόσμου. Σύμφωνα με τα λόγια του 

Κουμαρασβάμι: 
«Ο χορός του 2..'fβu. ε(νu.ι η κυ.θu.ρότερη εικόνα της δρu.στηριότη

τας του θιοι5 όπως την ένιωrπ κύ.θε τι::χνη κu.ι θρησκεfα» 

Ο θεός γίνεται η προσωποποίηση του Μπρύ.χμαν και η κίνηση 

που αντιπροσωπεύει τις αναρίΟμητες εκφράσεις του μέσα στον 
κόσμο. Ο χορός του Σίr,α είναι το σύμπαν που χορεύει, η ασταμά
τητη ρ011 ενέργειας μέσα από την ανεξύ.ντλητη ποικιλία των προ

τύπων που η ίδια γεννύ., διατηρεί και καταστρέφει ασταμάτητα. 

(Ι /ηγϊς: Λ.Κ Cοοιιιaπι.ηνω11;· - Ίl1e /Jωιι-e ο/.SΊ1ί1J{ι, 

//. Ζί111111α - M;1t/1.�· ιιιιι/ .S)·111/Jo/.\· ίιι /ιι<liαιι Λ,-1 αηι/ Ciι,ilizotioιι, 

Λ. Dανίι/ Neel - Ίϊbetωι Jοιιιηey, .SΊeμ/ιeιι (iΓΟΔ"Ι - Ι /ίιιdιιίΔn1, 

.SΊva111i //{ω-/1αιιαιιι/α -1 /ίιιιlιι (J·οι/.\· αηιl (]oιlιle.'ί.�·e.�·, 

J )ιγκ /Jir)u., Μ::ω.γκuβύ.τ Γκιτr1, Μπριχυ.ντυ.ψJ.νιυ.κu. Ουπανισύ.ντ, 

ιΌΙ Ι.Μπλuβύ.τσκυ - ΜιΗπικιί Διr)ασκαλfυ.) 
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ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΑΛΟΣΥΝΗ 

Κρισναμούρτ 

Γιατί δεν έχει μπορέσει ο άνθρωπος να αλλάξει; 
Αλλάζει μόνο λίγο εδώ κι εκεί κι ωστόσο έχει την απαίτηση να 

υπάρχει μια καλ11 κοινωνία. Θέλει τάξη, όχι μόνο μέσα του και στις 
σχέσεις του - είτε τις προσωπικές είτε άλλου είδους - αλλά θέλει 
επιπλέον και κάποιο είδος ειρ11νης στον κόσμο. Θέλει να τον αφ11-
σουν 11συχο να ανθίσει για να αποκη1σει κάποιο είδος ευδαιμο
νίας. Αν παρατηρ11σετε, θα δείτε ότι αυτ11 ήταν πάντα η απαίτηση 
της ανθρωπότητας σε όλη την ιστορία της από την αρχαιότητα. Κι 
ωστόσο, όσο πιο πολιτισμένος γίνεται ο άνΟρωπος, τόσο μεγαλύτε
ρη αταξία δημιουργεί και τόσο περισσότεροι πόλεμοι γίνονται. Η 
γη δεν έχει γνωρίσει μέχρι τώρα καμιά εποχή απαλλαγμένη από 
πολέμους. Άνθρωποι να σκοτώνουν ανθρώπους, η μια θρησκεία να 
εξολοθρεύει την άλλη, ένας θεσμός να κυριαρχεί και να εξαφανί
ζει τον άλλον, ένας οργανισμός να καταπιέζει τους άλλους. 

Έχοντας επίγνωση αυτής της αδιάκοπης πάλης, δεν αναρωτιέ
στε ποτέ αν είναι δυνατόν να ζ11σετε σε αυτό τον κόσμο χωρίς να 

πάρετε τα βουνά, χωρίς να αποτραβηχτείτε σε κάποιο κοινόβιο ή 

να γίνετε ερημίτης 11 μοναχός, αλλά να ζήσετε μέσα σε αυτόν τον 

κόσμο με πνευματικ11 υγεία, ευτυχισμένα, με νοημοσύνη, χωρίς όλη 

αυτή την πάλη που γίνεται μέσα σας και γύρω σας; Αν το κάνετε -

κι ελπίζω να το κάνετε τώρα επειδή συλλογιζόμαστε μαζί - τότε 

πρέπει να απαιτήσετε την ύπαρξη μιας καλής κοινωνίας. Η δημι

ουργία μιας καλ11ς κοινωνίας έχει υπάρξει το όνειρο των αρχαίων 

Ινδών, των αρχαίων Ελλήνων και των αρχαίων Αιγυπτίων. Και μια 

καλή κοινωνία μπορεί να υπάρξει μόνο όταν το ανθρώπινο γένος 

είναι καλό, αφού όντας καλό γεννάει καλοσύνη, φέρνει καλοσύνη 

μέσα στις σχέσεις του, στις πράξεις του, στον τρόπο της ζωής του. 

Καλό σημαίνει, επίσης, και αυτό που είναι ωραίο. Καλό σημαί

νει και αυτό που είναι άγιο, που είναι συνδεδεμένο με τον Θεό, με 

τις ύψιστες αρχές. Η λέξη καλό πρέπει να γίνει πολύ καθαρά κατα

νοητή. Όταν υπάρχει καλοσύνη μέσα σου, τότε οτιδ11ποτε κάνεις

θα είναι καλό. Οι σχέσεις σου, οι πράξεις σου, ο τρόπος που σκέ

φτεσαι. Μπορεί κανείς να πιάσει όλη τη σ11μασία αυτής της λέξης, 
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την εξαιρετικιi ποιότητας αυτι1ς της λέξης μέσα σε μια στιyμ11. Πα
ρωωλυJ, ας την μελετψ;ουμε μαζί με προσοχ11, γιατί αν πραγματι
κά την ερευν11σεις πολύ βαθιά, Οα επηρεάσει τη συνείδησ11 σου, 
τον τρόπο που σκέπτεσαι. τον τρόπο της ζωιiς σου. Σας παρακαλιό, 
λοιπό\', δυJστε λίγη προσοχ11 στην κατανόηση αι•τι1ς της λέξης. 

Η λέξη δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μπορώ να περιγράψω θαυμά
σια ένα βουνό, να το ζωγραφίσω, να γράψω ένα ποίημα γι' αυτό, 
αλλά η λέξη, η περιγραφ11. το ποίημα δεν .είναι το ίδιο το βουνό. 
Έχοι,με την τάση να παρασυρόμαστε συναισθηματικά, παράλογα 
από τις περιγραφές, από τις λέξεις. J -1 καλοσύνη δεν είναι το αντί
θετο κάτι κακού. Η καλοσίiνη είναι εντελυJς άσχετη από κάτι άσχη
μο, φΟονερό, κακό, από κάτι που δεν είναι ωραίο. Το καλό υπάρ
χει από μόνο του. Αν πεις ότι το καλό είναι συνέπεια του κακού, 
του φθονερού, του άσχημου, τότε το καλό έχει μέσα του το κακό, το 
άσ;,:ημο, το βάναυσο. Επομένως το καλό πρέπει να είναι - και είναι 
- εντελ<JJς άσχετο με ό,τι δεν είναι καλό.

Το καλό δεν μπορεί να υπάρξει όταν υπάρχει α:rι:οδοχ11 οποιασ
δ11ποτε αυθεντίας. 1 -1 αυθεντία είναι κάτι εξαιρετικά πολύπλοκο. 
Υπάρχει η αυΟεντία των νόμων. που ο άνΟρωπος την έχει φτιάξει 
μέσα από πάρα πολλούς αt<JJνες. Υπάρχουν οι νόμοι της φύσης. 
Υπάρχουν οι νόμοι των προσωπικu'ιν μας εμπειριu'Jν στους οποίους 
υπακοί•με, οι νόμοι των μικρόψυχων αντιδράσε<Jnι μας που κυριαρ
χούν στη ζω11 μας. Υπάρzει έπειτα ο νόμος των Οεσμ<JΝ, ο νόμος 
των οργανωμένων πεποιθ11σεων που αποκαλούνται Uρησκείες και 
δόΊματα. Λέμε λοιπόν ότι η καλοσύνη είναι εντελu'Jς άσχετη από 
κάθε είδος αυΟεντίας. Εξετάστε το, κοιτάξτε το. Καλοσύνη δεν ση
μαίνει κυν11γι της συμμόρφωσης, του σι,μβιβασμοί•, της υποταγ11ς. 
Στη συμμόρφωση σε μια πίστη, σε ένα δόγμα, σε μια ιδέα, σε κά
ποιες αρ;,:ές δεν υπάρzει καλό γιατί προκαλεί σί>γκρουση. 

Η ;ωλοσύνη δεν μπορεί να ανΟίσει μέσα από κύ.τι ύ.λλο έξω από 
εσένα, από έναν εκπρόσωπο κύ..ποιας Ορησκείυ.ς, από ένα δόγμα, 
από μια πίστη. Μπορεί να ανUίσει μόνο στο έδαφος της ολοκληρω
τικ11ς προσο;,:11ς όπου δεν υπύ.ρ;,:ει καμιά υ.υΟεντίu.. 11 ουσία της κα
λοσί•νης είναι ένας νους απαλλαγμένος από συγκρούσεις. Και η κα
λοσύνη συνεπάγεται με'(ύ.λη ευUύνη. Δεν μπορείς νu. είσαι καλός 
και νu. επιτρέπεις νu. ξεσπάνε πό)ηιοι. Επομένως, ένας πραγματικά 
καλός ύ.νθρωπος είναι απόλυτα υπεύθυνος για όλη του τη ζωή. Ρω
τάμε λοιπόν: Μπορεί ένας άνΟρωπος που ζει μέσα σε μια κοινωνία 
όπου υπάρzουν οι πιέσεις των Uεσμι/ιν, οι πιέσεις κύ.ποιcι.ς πίστης, οι 
πιέσεις από την cι.υΟεντίu. των i.ειτουρ'{<JJ\Ι της Ορησκείας, μπορεί 
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ένας τέτοι0ς άνθ()ωπος να είναι καλός; Γιατί μόνο αν είσαι καλός, 
αν εσείς ως ανθρώπινα πλάσματα είσαστε ολοκληρωτικά και από
λυτα καλοί - όχι εν μέρει - τότε μόνο θα δημιουργήσουμε μια δια
φορετική κοινωνία. Μπορεί, λοιπόν, ζώντας κανείς μέσα σε αυτό 
τον κόσμο - γάμος, παιδιά, δουλειά - να είναι καλός; 

Χρησιμοποιούμε τη λέξη πολύ προσεκτικά με την έννοια της με
γάλης ευθύνης, φροντίδας, προσοχιiς, επιμέλειας, αγάπης. Η λέξη 
καλός τα περιλαμβάνει όλα αυτά. Είναι δυνατόν αυτό για εσάς που 
κάνατε τον κόπο να έλθετε εδώ να ακούσετε; Αν όχι, τότε αποδέ
χεστε την κοινωνία έτσι όπως είναι. Αν θέλετε να δημιουργ11σετε 
μια διαφορετικ11 κοινωνία, μια κοινωνία ουσιαστικά καλ11, με τη 
σημασία που χρησιμοποιούμε εδώ αυτιi τη λέξη, αυτό απαιτεί την 
προσοχή σας δηλαδή την ενέργειά σας. Απαιτεί τεράστια ενέργεια. 
Οι άνθρωποι έχουν πολλή ενέργεια και όταν θέλουν να κάνουν κά
τι, το κάνουν. Τι ε�ιποδίζει κάθε ανθρώπινο πλάσμα από το να εί
ναι ολοκληρωτικά καλό; Ποιο είναι το εμπόδιο; Σε τι σταματάει; 
Γιατί τα ανθρώπινα πλάσματα - εσείς - δεν είναι ολοκληρωτικά 
γεμάτα πνευματική υγεία, καλά; 

Εκείνος που παρατηρεί, συνειδητοποιεί τι είναι ο κόσμος, και 
ότι ο κόσμος είναι αυτός ο ίδιος, ότι ο κόσμος δεν είναι διαφορετι
κός από αυτόν, ότι αυτός έχει δημιουργ11σει τον κόσμο, ότι αυτός 
έχει δημιουργ11σει την κοινωνία, τις θρησκείες με τα αναρίθμητα 
δόγματά τους, τα πιστεύω τους, τα τελετουργικά τους, τις διακρί
σεις τους, τις φατρίες τους. Τα ανθρώπινα πλάσματα το έχουν δημι
ουργήσει όλο αυτό. Είναι αυτό που μας εμποδίζει να είμαστε κα
λοί; Μήπως είναι επειδιi έχουμε κάποια πίστη ή επειδιi είμαστε πο
λύ απασχολημένοι με τα προσωπικά μας προβλψιατα ή με το σεξ, 
με τους φόβους, τα άγχη, τη μοναξιά, με την αναζιiτηση κάποιας 
εκπλήρωσης, με την αναζψηση της ταύτισης με το ένα ή το άλλο; 
Αυτά είναι που ειιποδίζουν ένα ανθρώπινο πλάσμα να είναι καλό; 
Αν είναι εμπόδιο, τότε δεν αξίζουν τον κόπο. Αν καταλάβετε ότι 
για να έρθει αυτιi η ποιότητα της καλοσύνης, οποιαδ11ποτε πίεση 
από οποιαδ11ποτε κατεύθυνση και αν προέρχεται - από τα πιστεύω 
σας, τις αρχές σας, τα ιδανικά σας - εμποδίζει ολοκληρωτικά αυτιi 
την καλοσύνη, τότε αβίαστε θα τα παραμερίσετε χωρίς να έχετε 
καμιά αμφιβολία, χωρίς καμιά σύγκρουση γιατί είναι ανοησίες. 

Το μεγάλο χάος και η αταξία που υπάρχουν σε ολόκληρο τον 
κόσμο είναι κίνδυνος για τη ζω11. Εξαπλώνονται παντού. Επομένως 
οποιοσδήποτε παρατηρεί σοβαρά τον εαυτό του και τον κόσμο, θα 
πρέπει να κάνει αυτά τα ερωτι1ματα. Οι επιστήμονες, οι πολιτικοί, 
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οι φιλόσοφοι, οι ψυχαναλι•τές. οι γκουρού - είτε έρχονται από την 
Ινδία 11 από το Θιβέτ, είτε από τη δικ11 σας χιϊ>ρα - δεν έχουν επιλύ
σει τα ανθριδπινα προβλ11ματά μας. Έχουν προσφέρει κάθε είδους 
θεωρία αιJ.ά δεν έχουν επιλύσει τα προβλ11ματα. Κανένας άλλος 
δεν Οα το κάνει. Εμείς λοιπόν πρέπει να λύσοιψε αυτά τα προβλ11-
ματα από μόνοι μας γιατί εμείς τα δημιουργ11σαμε. Δυστυχώς όμως 
δεν είμαστε πρόθυμοι να εξετάσουμε τα προβλ11ματά μας και να 
εμβαθύνουμε σε αυτά, για να ερευν11σουμε γιατί ζούμε τελείως 
εγωπαθ�i και εγωιστικ11 ζω11 όπως σι-μβαίνει στην περίπτωσ11 μας. 
Ρωτάμε αν μπορούμε να ζ11σοιψε με την καλοσύνη, με την ομορφιά 
που έχει, με την αγιότητά της. Αν δεν μπορούμε, τότε θα αποδε
χθούμε τον αυξανόμενο κίνδυνο του χάους στη ζω11 μας, στη ζω11 
των παιδι(!Jν μας και ούτω καΟεξ11ς. 

Είμαστε πρόθι,μοι να γνωρίσουμε σε βάθος τον εαυτό μας; Για
τί ο εαυτός ενός ανθρώπου είναι όλος ο κόσμος. Τα ανθρώπινα 
πλάσματα σε όλο τον κόσμο - άσχετα από το χρώμα τους, τη θρη
σκεία τους, την εθνικότητά τους, τα πιστεύω τους - υποφέρουν ψυ
χολογικά, εσωτερικά. Περνάνε μεγάλες αγωνίες, μεγάλη μοναξιά, 
έχουν μια έντονη αίσθηση απελπισίuς και Ολίψης, μια αίσθηση έλ
λειψης ν011ματος στη ζω11 έτσι όπως τη ζούμε. Σε όλο τον κόσμο οι 
άνθρωποι είναι ψυχολογικά όμοιοι. Αυτό είναι η πραγματικότητα, 
είναι η αλ11Οειu . Επομένως, ψυχολογικά, είστε ο κόσμος και ο κό
σμος είναι εσείς. Και ότuν κατανοείς τον εαυτό σου, κατανοείς όλη 
την ανθρυ'>πινη δομ11 και φί•ση. Δεν είναι απλιι'>ς μια εγωιστική διε
ρεύνηση, γιατί όταν κατuνοείς τον εαυτό σου, πηγαίνεις πέρα από 
αυτόν, μια διuφορετικ11 διάσταση γεννιέται. Τι Ou μας χάνει να uλ
λuξουμε; Περισσότερες κρίσιμες στιγμές; Περισσότερες κατα
στροφές; Διαφορετικές μορφές διακυβέρνησης; Διαφορετικές ει
κόνες; Διαφορετικύ. ιδανικά; 

Τα έχετε 11δη δοκιμάσει όλu uυτά σε μεγάλη ποικιλίu κω παρό
λα αυτά δεν αλλύ.ξατε. Όσο πιο περίπλοκη γίνεται η εκπαίδευσ11 
μας, όσο πιο πολιτισμένοι γινόμαστε - πολιτισμένοι με την έννοια 
ότι απομακρυνόμαστε από τη φύση - τόσο πιο u.πύ.νθρωποι γινόμα
στε. Τι πρέπει να χάνει λοιπόν κανείς; Μια και κανένα από όλα 
αυτά τα εξωτερικύ. πράγματα δεν θα με βοηθ11uει, συμπεριλαμβα
νομένων όλων των θε(J>V, τότε είναι προφuνές ύτι εγ(JJ μόνος μου 
πρέπει να κατανοήσω τον εαυτό μου. Πρέπει να δω τι είμαι και να 
αU.άξω τον εαυτό μου ριζικά. Και τότε γεννιέται από αυτό καλοσύ
νη. Και τότε μπορεί κανείς νυ. δημιο11ργ11σει μια κu.λ11 κοινωνία. 

(Ι Ι ηyιj: «Λ ιιτr5 τn Φως μέσα μας») 



Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τα Γραφεία του «ΙΛΙΣΟΥ» 

Βουκουρεστίου 25, α' όροφος 

Κωδ. 106 71, είναι ανοικτά 

κάθε ημέρα από 10.30 - 1, 

εκτός Σαββάτου και Κυρια

κής. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ-ΔΩΡΕΕΣ 

Παρακαλ ο ύμε όπως απο
στέλλετε με ταχυδρομικ 11 
επιταγ11 προς: Περιοδικό 

«Ι ΛΙ Σ Ο Σ » 

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 25, 

106, 71 Αθήνα. 

Επίσης αποστέλλετε με τρα
πεζική επιταγή μόνο εις: 
Θεοσοφική Εταιρεία, Βου
κουρεσίου 25, 106 71, Αθήνα 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ 

ΙΛΙΣΟΥ 

Ζάκυνθος: Παν. Βλαχόπουλος 
Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 

Ηράκλειο: Μ. Λασηθιωτάκη 
Ιωάννινα: Ελευθ. Τζομάκας 

Κέρκυρα: Γεώργιος Αγιούς 
Λαμία: Γ. Μουτάφης 
Λάρισα: Ισ. Φελλούς 
Πάτρα: Αθ. Ζαφειρόπουλος 
Ρόδος: Αντ. Βεργωτι1ς 
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 ιδίωy για το 
περιεχόμενό τους και δεν σχολιάζονται ούτε λογοκρίνονται 
από την συντακτικ11 επιτροπή του Ιλισσύ. 



ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: 

Στα Πύδια του Διδασzάλου - Κρισναμούρτι ........................ 6€ 

Η Εξέλιξη της Μυρφ11ς και της Ζω11ς - Άννη Μπέζαντ .... 10€ 

Προσέγγιση στην Πραγματικότητα - Ν. Sri Ram .............. 10€ 

Οι 13α0ύτερες Όψεις της Ζuη1ς - Ν. Sri Ram ...................... 10€ 

Το Φως της Ασίας - Sir EdH'in Arnold ................................ 16€ 

Οι Επτά Κοσμικές Ακτίνες Erncst \\'ood .......................... 16€ 

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΆ 

ΚΛΑΣΣΙΚΆ ΘΕΟΣΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Γιύγκα κu.ι Αποκρυφισμός - Έλενα 11. Μπλαβάτσκu 

Μετενσάρκωση - lrving Coopcr 

Οι Διδασκαλίες ενύ; Μύuτη - Δημ. Ιωαννίδης 

Μελέτη επί της Συνείδησης - Άννη Μπέζαντ 

1 -1 Ατρατrός του Αποκρυφισμού -Α. Μπέζαντ, C.W.Leadbcatcr 

Θεοί εν Εξορία - G. G. Van Der Lecuw 

Διατίθενται στα κεντρικά βιβλιοπωλrία και 

στα γραφεία της Θ. Ε. /Jοvκουρεστ(οv 25, 

Τ. Τ. 106 71 

Τηλ.+Fαχ. 210 3610961 

Τηλ. 210 3620702 

Ταχυhριιμική ή τηλι::qιι,νική παρα-;γι::λία μι:: αντικατα\Jιιλή 

Ονοματεπώνυμο ....................................... Τηλέφωνο .............................. . 
Οδός .................................. Αριθμός ......... Πόλη .................. Τ.Κ ............. . 






	Ilisos_Issue_272_p002_R
	Ilisos_Issue_272_p003_L
	Ilisos_Issue_272_p004_R
	Ilisos_Issue_272_p005_L
	Ilisos_Issue_272_p006_R
	Ilisos_Issue_272_p007_L
	Ilisos_Issue_272_p008_R
	Ilisos_Issue_272_p009_L
	Ilisos_Issue_272_p010_R
	Ilisos_Issue_272_p011_L
	Ilisos_Issue_272_p012_R
	Ilisos_Issue_272_p013_L
	Ilisos_Issue_272_p014_R
	Ilisos_Issue_272_p015_L
	Ilisos_Issue_272_p016_R
	Ilisos_Issue_272_p017_L
	Ilisos_Issue_272_p018_R
	Ilisos_Issue_272_p019_L
	Ilisos_Issue_272_p020_R
	Ilisos_Issue_272_p021_L
	Ilisos_Issue_272_p022_R
	Ilisos_Issue_272_p023_L
	Ilisos_Issue_272_p024_R
	Ilisos_Issue_272_p025_L
	Ilisos_Issue_272_p026_R
	Ilisos_Issue_272_p027_L
	Ilisos_Issue_272_p028_R
	Ilisos_Issue_272_p029_L
	Ilisos_Issue_272_p030_R
	Ilisos_Issue_272_p031_L
	Ilisos_Issue_272_p032_R
	Ilisos_Issue_272_p033_L
	Ilisos_Issue_272_p034_R
	Ilisos_Issue_272_p035_L
	Ilisos_Issue_272_p036_R
	Ilisos_Issue_272_p037_L
	Ilisos_Issue_272_p038_R
	Ilisos_Issue_272_p039_L
	Ilisos_Issue_272_p040_R
	Ilisos_Issue_272_p041_L
	Ilisos_Issue_272_p042_R
	Ilisos_Issue_272_p043_L
	Ilisos_Issue_272_p044_R
	Ilisos_Issue_272_p045_L
	Ilisos_Issue_272_p046_R
	Ilisos_Issue_272_p047_L
	Ilisos_Issue_272_p048_R
	Ilisos_Issue_272_p049_L
	Ilisos_Issue_272_p050_R
	Ilisos_Issue_272_p051_L
	Ilisos_Issue_272_p052_R
	Ilisos_Issue_272_p053_L
	Ilisos_Issue_272_p054_R
	Ilisos_Issue_272_p055_L
	Ilisos_Issue_272_p056_R
	Ilisos_Issue_272_p057_L
	Ilisos_Issue_272_p058_R
	Ilisos_Issue_272_p059_L
	Ilisos_Issue_272_p060_R
	Ilisos_Issue_272_p061_L
	Ilisos_Issue_272_p062_R
	Ilisos_Issue_272_p063_L
	Ilisos_Issue_272_p064_R
	Ilisos_Issue_272_p065_L
	Ilisos_Issue_272_p066_R
	Ilisos_Issue_272_p067_L
	Ilisos_Issue_272_p068_R
	Ilisos_Issue_272_p069_L

