
1 

ΜΕ Ί
1

ΕΝΣΑΡl(ΩΣΙΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ C. JINARAJADASA 

Του ΓΕΡΛΣΙΜΟΥ ΠΕΦΑΝΗ 

'Όταν yενναται ενα η:αιδί, έη:ικρατεΊ yενικως ή η:εη:οίθησις 
δτι ή συνείδησίς του έη:λάσθη συyχρόνως 1με τό σωμα του, διότι 
η:αρατηρουμεν δτι αϋτη άναη:τύσσεται δσον μεyαλώνει τό σωμα 
του η:αιδιου, έξασθενεΊ δταν yερνάn καί έξαφανίζεται δταν η:ε
θαίνn. Αί η:αράλληλοι αδται μεταμορφώσεις μας δίδουν την έντύ
η:ωσιν δτι δημιουρyός της συνειδήσεως είναι δ έyκέφαλος. Κατά 
την Θεοσοφικήν δμως άη:οψιν, ό έyκέφαλος δεν είναι δ δημιουρyός 
οϋτε της συνειδήσεως, οϋτε της διανοίας, άλλά τό δρyανον αύτων. 
Ό έy'κέφαλος του βρέφους είναι ελάχιστα ευαίσθητος, διότι είναι 
ο.κόμη η:ολύ η:λαστικός, μόλις άρχίζει νά 6ρyανουται, καί διά του
το ή διάνοια του βρέφους, έη:ειδή δεν εχει κατάλληλον άκόμη δρ
yανον, έλαχίστας έντυη:ώσεις δη μιουρyεΊ. Έψ' δσον δμως άνα
η:τύσσεται τό η:αιδί, 6ρyανουται καλλίτερον ό έyκέφαλός ϊΟU καί 
τότε ή διάνοιά του ένημερουται καλλίτερον, διότι έι3ελτιώθη τό 
δρyανον καί μεται3ιι3άζει τάς έντυη:ώσεις είς την συνείδησιν. 

Είς τούς yέροντας έξασθενεΊ συνήθως δ έyκέφαλος καί κα
θιστ� δυσκολωτέραν την φυσικήν ιεκφρασιν της συνειδήσεως, ό δε 
θάνατος καταστρέφει τό δρyανον καί ώς έκ τούτου ή συνείδησις 
δεν ήμη:ορεΊ η:λέον νά έκδηλωθfj είς τόν φυσικόν κόσμον. Δηλαδή 
ή ϋη:αρξις της συνειδήσεως του άνθρώη:ου δεν έξαρταται έκ του 
έyκεφάλου, δη:ως άκριι3ως ή ϋη:αρξις του μουσικου δεν έξαρταται 
'άη:ό τό δρyανόν του. Ή συνείδησις, δη:ως καί ό μουσικός, εχουν 
άνάyκην των 6ρyάνων τούτων, του έyκεφάλου καί του μουσικου 
6ρyάνου, διά νά έκδηλωθουν είς τόν φυσικόν κόσμον. 

Ή διάνοια 'καί ό έyκέφαλος είναι δύο πράyματα έντελως δια
φορετικά. Ό έyκέφαλος άη:οτελεΊται άπό έκατομμύρια vευρικων 
κυττάρων καί είναι ενα η:ολύη:λοκον καί θαυμαστόν δρyανον, η:ού 
προορισμός του είναι νά δέχεται καί νά έκη:έμη:11 κραδασμούς. 
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Ή έν έyρηγόρσει συνείδησις είναι ενα 1μικρόν μέρος της δλοκλη
ρωτικης συνειδήσ1:.ως του άνθρώττου, τό μέρος έκείνο ττού έττηρεά
ζει τον έyκέφαλον. Κατά τήν θεοσοφίαν είμεθα συνειδητά οντα, 
έκτος καί έντός του φυσικου σώματος, ττρό της γεννήσεώς μας καί 
μετά τον θάνατόν μας. 

Άφου έκάναμε τάς τταρατηρήσεις αύτάς, ας άντικρύσωμε τό 
αίώνιον ττρΜλημα της ζωης καl του θανάτου. 

Διά τήν έξήyησιv του αίνίyματος της ζωης καί του θανάτου, 
τρεις κυρίως. λύσεις τταρουσιάζονται: 

1.-Ή ττρώτη υττοστηρίζει δτι ή ζωή είναι ενα ταξίδι ττού άμ
χίζει άττό τό λίκνον yιά νά τελειώσn είς τον τάφον, δτι ή διάνοια 
ε1ναι άττοτέλεσμα ώρισμέvης λειτουργίας της ϋλης, δτι δ ανθρω
ττος είναι ενα φευyαλέον φαινόμενον, τό δττοίον χάνεται όριστικως 
δταν τό σωμα διαλύεται μετά τον θάνατον. Αύτή είναι ή υλιστική 
λύσις. 

2.-Ή δευτέρα διατείνεται δτι διά κάθε άνθρώττινον ον, μία 
τrροσφάτως δημιουργηθείσα ψυχη 'ερχεται είς την ζωήν, ττρό όλί
yου έξελθουσα άττό τά χέρια τοϋ θεοϋ, καί κατά την yέννησιν ττερ
νςi' άττό μίαν άόρατον κατάστασιν είς μίαν δρατην ϋτταρξιν, δτι 
μετά βραχείαν ζωηv είς τον υλικόν κόσμον, δσον διαρκεί ενας άν
θμώττινος βίος, ττερν(χ διά του θανάτου είς τό άόρατον υττερττέραν, 
έκ τοϋ δττοίου ούδέττοτε ττλέ,ον δύναται νά έττανέλθn καl δτι ή εύ
rυχία της η ή δυστυχία της είς τό υττερττέραν καθορίζονται είς την 
αίωνιότητα, άττό τάς ττράξεις της κατά την άττειροελαχίστην χρο
νικήν ττερίοδον ττpύ διαρρέει μεταξύ της γεννήσεως καl του θα
νάτου. Αύτη είναι ή στενη θεολοyικη λύσις. 

3.-Ή τρίτη διδάσκει δτι κάθε ψυχη είναι ενας σττινθ·ήρας της 
θείας Σοφίας, δτι ττεριέχει τά σττέρματα θείων Δυνάμεων, δττως 
'ό σττόρος ττεριέχει τό μέλλ,ον νά: άνατττυχθfi φυτόν, δτι δια διαδο
χικων υττάρξεων είς φυσικά σώματα, των δττοίων ή ττοιότης διαρ
κως καλλιτερεύει, αί λανθάνουσαι δυνάμεις βραδέως άνατττύσ
σονται είς ίκανότητας, καl δτι καμμία ψυχη δεν χάνεται είς την 
έξέλιξιν αύτήν, ή δέ άνθρωττότης θα φθάσn είς τόν τελικόν της 
dκοττόν, την τελειότητα καl την ενωσίν της μέ τον θεόν. Αύτη εί
ναι ή τρίτη λύσις, της Μετενσαρκώσεως. 

θά έξετάdωμεν την σχέσιν των θεωριων αύτων μέ τούς γνω
στούς νόμους της φύσεως, διά νά ίδωμεν ττοία έξ αύτων ευρίσκε
ται είς άρμονίαν μέ τούτους, ττοία ίκανοττοιεί ττερισσότερον τό αί
σθημα της τάξεως ττού υττάρχει μιέσα μας, ττοία yονιμοττοιεί την 
εμττνευσίν μας καl έντείνει την δραοιν μας. 

Ή υλιστικη λύσις ερχεται είς αντίθεσιν μέ ττλείστους φυσι-
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κούς νόμους, δπως μέ τήν άρχήν της διατηρήσεως της ένερyείας. 
·Όλοι μας yνωρ(ζομεν δτι αί έπl της διατηρήσεως της ϋλης καl
έπl της ένερyείας άρχαl ε!ναι δύο άκλόνητοι βάσεις της σημερινης
έπιστήμης. Ή ύλιστική δμως άποψις λέγει δτι ή διάνοια σ(;ήvει
την στιγμήν του θανάτου, δτι δια παντός χάνεται ή θαυμαστή αύ
τή δημιουργός ένέρyεια πού έκδηλώνεται δια των άνθρωπίνων
πράξεων.

Έξ άλλου, ή 'Επιστήμη άνεκάλυψεν δτι δλα τα κύτταρα του 
σώματός μας διαρκως άνανεώνονται, είς τρόπον ωστε έντός μιας 
έπταετίας να εχουν έναλλαyft δλα. Έάν ή υλιστική θεωρία ητο 
αληθής, επρεπε καl ή συνείδησις να μετα(;άλλεται έντός της έ
πταετίας, αψου καl αύτή είναι αποτέλεσμα της φύσεως των κυτ7 

τάρων. Ή μνήμη επρεπε να εσ<5ηνεν ωστε νό: μη μποροϋμε να έν
θυμούμεθα γεγονότα παλαιότερα μιας έπταετίας. Καl δμως τουτο 
δέν συμ(;αίνει, ένθυμούμεθα γεγονότα των μικρων μας παιδικων 
χρόνων καl κάποτε, δπως διηyουνται δσοι ηyyισαν τόν θάνατον, 
π. χ. δσοι έσώθησαν άπό πνιyμόν, ένθυμουνται είς ταχειαν έπι
σκόπησιν, δλα τα συμ(;άvτα της ζωης των, μέ δλας τάς συγκινή
σεις των. Ή ύλιστική θεωρία άδυνατει να έξηyήσn τα ψc:ινόμενα 
αύτά, καθώς καl τό υπ,οσυνείδητον καl τό ύπερσυνείδητον καl άρ
κεΊ:ται να τα αyvoft. 

Ή θεολογική λύσις είναι ανεπαρκής, διότι τοιοϋτον σχέδιον 
έξελίξεως, κατά τό όποιον μια ψυχή είναι αίωνίως καταδικασμένη 
να ύποψέρn ενεκα πράξεων τάς δποίας εκαμε σέ μια έλαχιστό
χρονηι περίοδον της υπάρξεως, χωρίς νό: εχn καμ:μίαν έλπίδα δτι 

θα ήμπορέσn ποτέ νό: μετα(;άλn την κατάστασίν της καl να λι: 
τρωθfi1 από τήν καταδίκην της, τό τοιcυτον σχ,έδιον εξελίξεως εϊ 
ναι ανάξιον Δημιουρyου Πανσόψου καl Παναyάθου. υΟπως ελε 

yεν δ Βούδδας: «Έό:ν δ Θεός έπέτρεπε τοιαύτην βαρειάν συμψc· 
ράν, δΙΞν θό: ητο καλός, καl έό:ν δέν ήδύνατο νό: τήν έμποδίσn, δtι 
μποροσσε νό: ητο Θεός». Είς την φύσιν τίποτε δέν μας αποκαλί
πτει τοιοϋτον σχέδιον δημιουργίας, τό δποιον γίνεται μέ την πρό 
<5λεψιv τελικης καταστροψης. Καl δμως μας λέγουν οί Θεολόγοι 
δτι δ Θεός έπιθυμει ΟΛΟ I νό: σωθουν, καl δτι έναντιώνεται προς 
κάθε καταστροψήν. Καl qμως μέ ολα αυτά θα ύπάρξουν στό τέλ<1c; 
πολλά έκατομμύρια χαμένων ψυχων. Έό:ν έκινδύνευεν ενα ύπεcμ
ωκεάνειον νά βυθισθft είς τόν ώκεανόν καl νό: πνιyουν χιλιάδεc 
έπι(;ατων, δέν θό: ητο καθόλου «ενδοξον σχέδιον σωτηρίας» τό νό: 
αποσταλft μία μόνον ατμάκατος δυναμένη νό: χωρέσn όλίyα μόνοΊι 
άτομα. Θά ητο μαλλον σχέδιον ασψαλοϋς καταστροψης, έάν δέν 
άπεστέλλοvτο τά άναyκαια μέσα διό: τήν διάσωσιν τούλάχιστον 
των πλείστων έπι(;ατων. � Ετσι, ή θε,ολοyική λύσις δύναται νό: χα--



4 

ρο.κτηρισθfi σάν τιαράλοyος, καθόσον δ θεός, ή «θεία Σοφία», 
εχει αλλο, άτιοτελεσματικώτερον σχέδιον. 

Καί τοϋτο είναι τό σχιέδιον της έξελίξεως της Μορψης καί της 
Ζωης. Τήν έξέλιξιν της Μ.ψφης έξετάζει ή Έτιιστήμη, χωρίς 0.11-ως 
μέχρι σήμερον νά έξετάσn καί τήν έξέλιξιν της Ζωης, ή δτιοία διά 
των μορφων τούτων έκδηλc.ϋται, διότι ή Έτιιστήμη δέν γνωρίζει 
τήν cύσίαν της ζωης. Ή Μετενσάρκωσις, ή δτιοία διδάσκει δτι ή 
ζωή μέσ� διαδοχικών σωμάτων έξελίσσεται άνυψουμένη 1φός 
μίαν ώραιοτέραν καί εύκολωτέραν ίκανότητα σκέψεως καί αίσθή
σεως, καί ή έξέλιξις της μορφης, ητις μας καταδεικνύει την άν
ιοϋσαν τιρόοδον έξ άτιλουστέρων μορφων είς συνθετωτέρας, δ
μοιάζουν - λέyει δ C. Jinaraja,da$a - 1μέ ηΊv δεξιάν καί άριστεράν 
χειρα του Μεγάλου Άρχιτέκτcνος τοϋ Συμτιαντος, δ δτιοιος δη
μ,ουρyει καί συντηρει τον Κόσμον. Τό α'ίνιyμα δέ τοϋ σύμτιαντος 
θά εί"αι κατά τό ημισυ μόνον λυμένον αν τιεριορισθωμεν καί τό 
έξετάσωμεν υτιό τό φως μιας μόνον των άληθειων αύτων. "Αν 
θεωρήσn ταύτας άχωρίστους καί άλληλοσυμπληρουμ,ένας, ό αν
θρωτιος ευρίσκεται κάτοχος μιας θεωρίας πού άνατιτύσσεται σύμ
φωνα μέ τήν έξέλιξίν του, φωτίζcυσα καi δδηyοϋσc: αύτόν τιρόc 
την τελειοτιοίησίν του. 

Σήμερον είναι γνωστόν καi είς τούς μαθητάς άκόμη των σχο
λείων, δτι, έκτος της ϋλης την ότιοίαν διά των αίσθήσεών μας δυ
νάμεθα νά άντιληφθωμεν, είς τό Σύμπαν υπάρχουν καi μορφαί 
ϋλης λεπτοτέρας άκόμη συστάσεως, μή υπJπίπτουσαι άμέσως 
εις τάς 'άτελεις μας αίσθήσεις, άλλά την ϋπαρξιν την δτιοίαν έμ
μέσως πλέον κατανοοϋμεν καί δεχόμεθα. 

'Όπως δέ είς τό Σύμπαν υπάρχουν τύπc,ι ϋλης λεπτοτέρας 
έι-..είνων τάς δποίας άντιλαμ<,άνονται αί αίσθήσεις μας, οϋτω υ
πάρχουν καί μορq,αί ένερyείας, περί των δποίων έλάχιστα οί αν
θρωποι μέχρι σήμερον γνωρίζουν. /v\ία των ,μορφων τούτων της 
ένερyείας είναι καί ή Ζωή. 

'Όταν έξετάζωμεν την μορφήν, βλέτιομεν μόνον ενα τμημα 
της 'Εξελίξεως, καθόσον τιίσω άπό κάθε μορφήν υπάρχει Ζωή, ή 
δποία άκρι�ως yιά τήν έξέλιξίν της χρησιμοποιει τάς διαφόρους 
μορφάς της ϋλης. 

Έκεινο τιού όνομάζομεν θάνατον είναι ή άποχώρησις της 
ζωης έπί ώρισμένον χρόνον άπό τον όρyανιοψόν, κατά τον όποιον 
αϋτη μετατρέτιει τάς συνηθείας τάς δτιοίας άπέκτησεν είς ίκανό
τητας διά την δόμησιν ένός τελειοτέρου όρyανισμοϋ. 

Η ζωή κατ' άρχάς ζωοyονει τά όρυκτά, είς άνώτερον βαθμό 
ζωοyονει τά φυτά καί ·άφοϋ δι' αύτων άποκτήσn δλην την τιειραν 
την δτιοίαν διά την έξέλιξίν της δύνανται ταϋτα νά της παρά
σχουν, ζωοyονει τά ζωα καί είς άνώτερον στάδιον τον ανθρωτιον. 
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Ό άνθρωπος δέν είναι δ τελευταϊος κρϊκος της έξελίξεως. Μετ' 
αύτόν άκολουθεϊ τό στάδιον του Μύστου. Κάθε ζωή ένός σταδίου 
εχει άποκομίσει δλην τήν πεϊραν πού είναι δυνατόν νά προσΦέ
ρουν τά κατώτερα στάδια. · Αφοϋ δέ ή ζωή «άτομικοποιηθfi», δη
λαδή καταστfi άνθρωπίνη, δέν ήμπορεϊ νά έπανέλθn πλέον υπό 
μορφήν κατωτέρου σταδίου, φuτοϋ η ζώου, καθόσον διά τοιαύτης 
έπανενσαρκώσεως τίποτε δέν θά είχε νά άποκομίσn. 

Καλόν είναι ηδη νά καθορίσωμεν είς τήν άντί \ηψίν μας τήν 
ίδέαν της Μετενσαρκώσεως, διότι υπό τό ονομα αύτό περιλαμ<5ά
νονται διαφορετικαl άπόψεις. 

1) 'Ότι κατά τήν yέννησιν δ άνθρωπος πpούπηρχε της στι

Ύμης της γεννήσεώς του είς πνευματικήν κατάστασιν καl δτι διά 
πρώτην καl τελευταίαν φοράν κατά τήν yέννησίν του παίρνει τήν 
άνθρωπίνην μορφήν έπl της yης καl μετά θ6:νατον μεταίf�αίνει είς 
αλλους πλανήτας διά νά προοδεύσn. 'Αλλά έαν παραδεχώμεθα 
δτι υπάρχουν 'άνθρώπινα οντα έπl των αλλων πλανητων, δέν δυ
νάμεθα νά παραδεχθωμεν δτι ευρίσκονται είς τόν αύτόν βαΟμον 
έξελίξεως μέ έμας. 'Αλλά έάν καl δ <5αθμός της έξελίξεώς των εί
ναι δ αύτός μέ τόν ιδικόν μας, διά ποϊον λόyον νά ένσαρκωνώμε
θα έκεϊ; Έάν, πάλιν, είναι άνώτερος, πως θά ήδυνάιμεθα νά πα
ρακολουθήσωμεν έκεϊνα, έάν δέ είναι κατώτερος, τότε περιττή θά 
ητο ή μετά<5ασίς μας έκεϊ. 

2) "Αλλη αποψις είναι ή της Μετεμψυχώσεως, κατά τήν ό'
ποίαν ή άνθρωπίνη ψυχή παρουσιάζεται είς τήν γην έμψυχοϋσα 
μορφήν αλλcτε ζώου καl αλλοτε άνθρώπου. Ή απο,μις αϋτn είναι 
σφαλερά, διότι δταν ή ψυχή διανύσn τό στάδιον της έξελίξεώς 
της, κατά τό δποϊον πεpιεκλείετο είς τήν μορφήν �νός ζώου, καl 
άτομικοποιηθfi ώς ανθρωπος, δέν είναι δυνατόν νά όπισθοδρομήσn 
διά νά λά<5n έκ νέου τήν μορφήν ένός ζώου. Ή όpθή αποψις ι::ίναι: 

3) 'Ότι δ άνθρωπος, πρό της γεννήσεώς του είχε ξαναζήσει
έπl της yης ώς ανδρσς η yυναικα, άλλά ουδέποτε ώς ζωον η φυ
τόν, έκτός προτοϋ «άτομικοπcιηθfi», δηλαδή προτοϋ άποκτήσn 
αύτοσυνείδησιν καl άτψικήν <5ούλησιν. Καl δτι μετά θάνατον με
τα<5αίνει είι, πνευματικάς σφαίρας, δπου πανδ,τι έκ των νοητικών 
καl ήθικων δοκιμασιών -χπεκόμισεν έκ της τερματισθείσης ζωης, 
γίνεται έκεϊ άντικείμενον κατεργασίας καl βαθείας μελέτης καl 
μετατρέπεται είς νοητικάς καl ήθικάς δυνάμεις καl ίκανότητας. 
Κατόπιν δέ, προιι-.ισμέvος μέ τάς δυνάμεις καl ίκανότητας ταύτας, 
έπανέρχεται είς τήν yην, διά νά συνεχίσn τήν έξέλιξίν του ώς αν
δρας η yυναϊκα. ούζ>έποτs ομως πλέον ώς φυτόν η ζωον. Λύτή εί
ναι ή αποψις της Μετενσαρκώσεως, τήν δποίαν διδάσκει ή · Αρ
χαία Σοφία, η ι-,:α:λλον παρουσιάζει, καθόσον ή 'Αλήθεια ούδέποη: 
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διδάσκεται, άλλά άποτελε� άντίκείμενον άτομικης άνακαλύψεως, 
ούδεlς δέ δύναται εtς άλλον νά προσφέp!] τι καλλίτερον, ΊΙαpά 
άΊΙλως νά του δείξ!] τον δpόμον ΊΙpΟς αύτήν. 

Μελετωντες τήν φύσιν, παρατηροϋμεν δτι ό θάνατος παρου
σιάζεται παντοϋ καl δτι έλαχίστην άξίαν εχει ή διατήρησις της 
μορφης. Τά φυτά πεθαίνουν διά νά γίνουν τροφή στά ζωα, τά ζωα 
καl τά φυτά είς τον άνθρωπον. 'Από τήν αΊΙοψιν αύτήν ή φύσις 
παρουσιάζεται ώς 'άπέραντον σφαyεϊον καl τοϋτο κάνε� ΊΙολλους 
ν& άπελΊΙίζωνται καl τούς ύλιστάς νά άντλοϋν έπιχειρήματα κατά 
της ύπάρξεως ένος θεlου Σχεδίου. 

'Αλλά μέ το φως της Μετενσαρκώσεως βλέπομεν δτι, έάν ή 
φύσις έλάχιστα ένδιαφέρεται διά την διατήρησιν τοΟ φυσικοΟ σώ
ματος, τοϋτο συμeαίνει διότι ταϋτα ·όλίyην πραyματικως εχουν 
άξίαν. Ό μόνος σκοπός του φυσικοϋ σώματος ε1ναι νά δώση είς 
την συνείδησιν τά μέσα ΊΙpος άπόκτησιν ΊΙείρας. 'Όταν ή συνείδη
σις χρησιμοποιήστι έπαρκως τον φυσικόν της φορέα, ή φύσις άνευ 
δισταyμων τον καταστρέφει, διά νά δcψήση ενα άλλον καταλλη
λότερον διά την έξέλιξιν της άθανάτου συνειδήσεως. 

'Από τήν άΊΙοψιν αύτήν ή yη είναι ενα άπέραντον σχολεϊον καl 
σκοτιον εχει νά έξελίξ!] τον θεϊον έν ήμϊν άνθρω-rrον. Καl οΊΙως το 
ΊΙαιδl τηyαίνει είς το σχολεϊον, μαθαίνει τά μαθήματά του καl 
άϊωΚΤCf πεϊραν διά νά προeι�ασθft είς άνωτ.s.ραν τάξιν, ετσι και ό 
ανθpωΊΙος κατ" έπανάληψιν μετενσαρκοϋται διά νά έκμάθn καl 
προαχθft. 

Είς την άρχην της έξελ[ξεώς μας εύρισκόμεθα εtς 'άyρίαν κα
τάστασιν καί μετά πολλάς ένσαρ'κώσεις είσήλθομεν είς τήν ΊΙpω
τοyενη, δταν δέ κατωρθώσαμεν νά ό:ποκτήσωμεν ήθικάς τάσεις, 
έyεννήθημεν είς ενα κάπως ΊΙολιτισμένον τύπον. 'ΑΊΙοκτωντες ΊΙpο
τερήματα καl γνώσεις yεννώμεθα είς περιeάλλον κατά\ληλον διά 
νά δυνηθωμεν νά ό.ναπτύξωμεν τήν μίαν η την αλλην άρετήν. 'Ο 
μέγας σκοΊΙος της ζωης μας είναι νά άναπτύξωμεν τό:ς δυνάμεις, 
αί όποϊαι έν λανθανούση καταστάσει εύρίσκονται έντος ήtιων. Ή 
ψυχή μας περικλείει παν δ,τι είς το μέλλον θά κατέχωμεν καl οί 
μέλλοντες βίοι μας έπl της γης εχουν σκοπόν νά συy'κομίσουν την 
πεϊραν πού χρειάζεται διά νά άφυΊΙνίστι τό:ς λανθανούσας ίδιότη
τάς μας καl νά τάς θέση είς δρασιν. 

Είς ,ο σχολεϊον του κόσμου άναρίθμητοι ψυχαl εύρίσκονται 
έv έξελίξει, δεν είναι δμως δλαι είς την αύτην τάξιν καl οϋτε δλαι 
είναι καλοl μαθηταί. Ή λύτη καl ό ΊΙόνος είναι δ μέγας διδάσκα
λος καl ή τιμωρία εΙναι το άΊΙοτέλεσμα της άyνοίας η της μή 
συμμορφώσεως ΊΙpος τούς φυσικους και ήθικούς Νόμους. 

Έφ' δσον ό τρ-οχος της ζωης καl τοΟ θανάτου ΊΙεpιστρέφεται, 
μέ ΊΙόνον διδασκόμεθα νά άπλώνωμεν τά δρια τοΟ άτομικοΟ μας 

ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΙΣ 
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κύκλου, του καθαρως έyωϊστικου, καί άρχίζομεν νά περικλείωμεν 
είς αύτόν τήν οίκοyένειάν μας, τούς συyyενεϊς καί φίλους, τήν πα
τρίδα μας καί τέλος 6λόκληρον τόν κόσμον. Ό έyωίσμός •μας με
τετράπη είς άλτρουϊσμόν, ή καρδιά μας πλημμυρίζει άπό άπει
ρην άyάπην, ή διάνοιά μας άγκαλιάζει τό Σύμπαν, κάθε τί ,τού ζfi 
θεωροΟμεν ένωμένον μέ τόν έαυτόν μας καί μόνη •μας έπιθυμία 
είναι νά έρyαζώμεθα δια τήν έξυπηρ,έτησιν δλων των 'Όντων. Αύ
τό είναι τό στάδιον τοΟ Μύστου, είς αύτό τείνομεν καί είς αύτό 
μίαν ήμέραν θά φθάσωμεν. 

Την ίδέαν αύτήν, την δποίαν ή θεία Σοφία δέχεται ώς νό
μον, ας τήν έφαρμόσωμεν καί ήμεϊς είς την ζωήν, μέ τόν τρόπον μέ 
τόν όποιον ενας έπιστήμων χρησιμοποιεϊ δια τάς έpεύνας του μίαν 
θεωρίαν καί ας ίδωμεν κατά πόσον μας ίκανοποιεϊ καί μας καθι
στ� yονίμους. 

Λοιπόν, ή Μετενσάρκωσις άτrοτελεϊ άδιάσπαστον μέρος της 
ήθικης θείας τάξεως καί ίκανοποιεϊ τό άνώτερόν μας αίσθηι--α της 
δικαιοσύνης. Βλέπομεν άνθρώπους έγκληματοΟντας κο.ί εύτυ
χουντας καί άλλους πού δέν εκαμαν κανένα κακόν νά δυστυχουν. 
Βλέ,τομεν μίαν άδικίαν, πρό της δποίας παραμένει άφωνος έκεϊ
vος πού δέv παραδέχεται τόν νόμον αυτόν. Ό γνωρίζων δμως τόν 
νόμον βλέπει δτι δ εύτυχωv σήμερον άμεί�εται διά καλήν πραξιv 
συντελεσθεϊσαv κατά τό παρελθόν 'καί δτι ή κακή χρησις της πα
ρασχεθείσης είς αύτόν εύτυχίας θά είναι αίτία δυστυχίας του είς 
τό μέλλον η είς άλληv ένσάρκωσιν. 

Ή Μετενσάρκωσις δέν είναι άντίθετος πρός τήν θρησκείαν, 
διότι ούδείς νόμος ήμπορεϊ vά διδάξ!] τάς μεyάλας αρχάς της ή
θικτiς, αλτρουϊσμόv καί δικαιοσύνην, καλύτερον ·από αύτόν. 'Αντί 
νά διδάσκn ,μέ ποιον τρόπον θά είναι δυνατή ή σωτηρία της ψυχης 
μας, πράγμα πού είναι καθαρός έyωϊσμός, μας διδάσκει μέ ποϊον 
τρόπον yιvόμεθα ίκαvοί νά βοηθωμεν τούς εχοvτας ανάγκην της 
βοηθείας μας. Διά τόv σκοπόν αύτόν ακρι�ως εχομεv yεννηθfi. Ό 
Χριστός δέν φαίνεται σαφως διδάσκων τόν νόμον τοΟτον. 'Εν τού
τοις, είς τό κατά Ματθα'ϊον Εύαyyέλιοv ( κεφ. 11) δ Χριστός, δμι
λων ,τερί του '1 ωάννου του Βαπτιστου, ΛJέyει δτι «αύτός έστιν 'δ' 
'Ηλίας δ μέλλων ερχεσθαι». Είς δέ τό κατά Λουκαν (κεφ. 9) έρω
τ<'5- τούς μαθητάς Του: «Τίνα με λέyουσιv οί οχλοι είναι: οί δέ απο
κριθέντες είτrοv- '1 ωάννην τόν Βαπ-:ιστήv, άλλοι δε Ήλ(αν, άλλοι 
δΞ δτι προφήτης τις των αρχαίων άνέστη. είπε δέ αύτοϊς· ύμεϊς δε 
τινα μέ λέγετε είναι; άποκριθείς δέ δ Πέτρος είπε: τόν Χριστόν 
του θεοΟ». 

Ή Μετενσάρκωσις μας επιτρέπει vά τύχωμεν της τελειότητος 
καί νά yίvωμεν «τέλειοι ωσπερ δ Πατήρ ήμων δ έν το'ϊς ούρανο'ϊς 
τέλειος έσ-r:ίν». Πόσαι εύκαιρίαι λοιπόν μας παρ')υσιάζονται πρός 
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τοϋτο εις μίαν και μόνην ζωήν; 'Ίσως και καμμιά. Έν� διά της 
Μετενσαρκώσεως τό ιδανικόν της τελειότητας εύρίσκεται είς τά
χερια μας. 

Μέ την Μετενσάρκωσιν θαυμάσια έξηyεί:ται ή γέννησις των 
ύπερφυσικων παιδιων, τά όποια είς νεαρωτάτην ήλικίαν είναι θαυ
μάσιοι καλλιτέχναι, μουσικοί, μαθηματικοί. Ο Πασκάλ είς ήλι
κίαν έπτά έτων ελυε δύσκολα προ'5λήματα γεωμετρίας και ό /''ιό
ζαρτ είς την αυτήν ήλικίαν συνέθετε κλασσικήv μουσικήv. Τοιαϋτα 
nαραδείyματα εχομεν άπειρα και ασφαλως δλοι μας αρκετά έξ 
αυτων yvωρίζομεv. 

Ή Μετενσάρκωσις δέv 'ερχεται είς αντίθεσιν πρός την κληρο
νομικότητα, οϋτε βε'5αίως την αρνεί:ται. Είναι αναν,ίρρητον δτι οί 
yονεί:ς κληρονομοϋν φ υ σ ι κ ά  ς ίδιότητας είς τά παιδιά των. Ό 
αλκαλικός, δ συφιλιδικός θά yενvήσn άρρωστα παιδιά και δ μου
σικός παιδιά προικισμένα μέ μουσικόν αυτί, δ βιολιστής και δ 
πιανίστας παιδιά προικισμένα μέ την ξεχωριστήν έχ.είvην ευκιvη
σίαv των δακτύλων κ.ο.κ. Ή Μετενσάρκωσις μας διδάσκει δτι 
μιό: 4-υχή, δταν πρόκειται vό: yεννηθfi, κατευθύνεται είς οίκοyέ
νειαν ή δπ•cία τιαFέχει διό: της κληρονομικότητας τό πλέον κα
τό.λληλον και ίκανόν σωμα διό: νό: έκφpάστ� τό: ίδιαί-τερά της χα
ρακτηριστικά. 

Μέ τήν Μετεvσάρκωσιν ήμποροϋμεν νό: έξηyήσωμεν yια:τί τό 
παιδιά των μεγάλων ανδρων δέν γίνονται και αυτό: μεγάλοι άν
δρες, και yιατί οί μεyαλοφυεί:ς yεvνωvται πολλάκις από ασήμουc 
κοινωvικως yονεί:ς. Μέ τόν τρόπον αυτόν έξηyοϋμεv και τάς δια
φοράς μεταξύ των ατόμων. Έκ δύο ατόμων πού yεννωνται ύπό 
τό:ς ιδίας συvθήκας, δ ενας γίνεται αρyότερον έyκληματίας, δ 
άλλος αyιος, δ ενας μένει άyριος και δ άλλος σοφός. 'Ή πρέπει 
νά παραδεχθωμεν ίδιοτροπίαν της φύσεως, η δτι οί άνθρωποι αυ
τοί είχον διαφορετικήν ψυχικήν ήλικίαν. 

Αί αίφνίδιαι ίσχυραί φιλίαι και αί συμπάθειαι, καθώς και οί 
yνωρίζεται αμέσως από ενα άνθρωπον, έν� ενας άλλος ύπερ'5ο
λικό: κοπιάζει διό: νό: την κατανc.ήσn. Ό ενας μαθαίνει αμέσως 
διότι έ ν θ υ μ ε  ί: τ α  ι, αναπολων παλαιάν yνωσιν, δ άλλος διότι 
διό: πρώτην φοράν αντικρύζει την αλήθειαν ταύτηv. 

Αί αίφνίδιαι ίσχυραί φιλίαι και αί συμτιάθειαι, καθώς καί οί 
αόριστοι φό'5οι και αντιπάθειαι πρός πρόσωπα πού διά πρώτην 
φοράν συναvτωμεv, είναι ή μνήμη παλαιωv δεσμωv φιλία:; η 
εχθρας πρός τό: «Έyώ» ταϋτα είς παρελθούσας ένσαρκώrιειc,. 

Ή Μετενσάρκωσις έρμηvε.ύει τό πρό'5λημα του κακοϋ. 'Άνευ 
του νόμου τούτου, οί φιλόσοφοι και οί θεολόγοι δυσκόλως δύναν
ται νά έρμηνεύJουν τό πρΜλημα της ύπάρξεως θεοί} παντοδυνά-
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μου καί παναyάθου, ό όποιος έπιτρέπει τόση άθλιότης καί τόσος 
πόνος νά ύπάρχn είς τόν κόσμον. 

'Εκάστη ψυχή ένσαρκουμένη περιέχει έv έαυτfi έν λανθανού
σn καταστάσει δλας τάς ήθικάς καί διανοητικάς άρετάς, τάς ό
ποίας θά άναπτύξ!] άpyότερον, μέχρις στου δμως τάς άναπτύ·ξn 
παρουσιάζεται σκληρά, άνήθικη καί πλήρης έλαττωμάτων. Τά 
κακά ένστικτα προέρχονται έκ της μή άναπτύξεως των άντιστοί
χων προτερημάτων. Είμεθα σκληροί διότι άyνοουμεν τήν εύ
σπλαyχνίαν, έyωϊσταί διότι άyνοοCιι-:-εν τήν αύταπάρνησιν. 'Όταν 
δμως άvαπτύσσεται τό προτέρημα, έξαφανίζεται τό έλάττωμα 
η τό κακόν ενστικτον. 'Όταν θεωρουμεν τόν κόσμον ώς τό μέγα 
σχολειον καί άντιλαμι5ανώμεθα δτι κάθε ον προοδεύει διά της 
πείρας του καί οχι διά των έντολων καί των νόμων, τότε βλέπομεν 
τό πρόι5λημα του κακου ύπό τήν πραyματικήν του οψιν. 

Ή φωνή της συνειδήσεώς μας είναι ή μνήμη άποφάσεων πού 
έλάι5αμε είς περασμένους βίους. Δέν ένθυμούμεGα δμως τούς πε
ρασμένους μας βίcυς καί τουτο κάνει πολλούς μέ δυσκολίαν νά 
παραδέχωνται τήν Μετενσάρκωσιν. Τουτο προέρχεται έκ του δτι 
κατά τούς παρελθόντας βίους μας δέν είχομεν τό σημερινόν μας 
σωμα. 'Όλη ή μνήμη του παρελθόντος κατέχεται ύπό του «Έyώ», 
του πραyματικου έαυτου μας, έκείνου πού μόνος έπιζfi άπό βίου 
είς βίον. 

Και δπως γεγονότα καί συμι5άντα της σημερινης μας ζωης 
μένουν λησμονημένα άπό τήν έν έyρηyόρσει συνείδησιν καί άπο
θηκεύονται είς τό βάθος της μνήμης, έμφανιζόμενα μόνον δταν ο 
έyκέφαλος εύρίσκεται έν είδικfi ύπερευαισθησί<;τ, κατόπιν θε \ή
σεως η άσθενείας, ύπνωτισμου κλπ., ετσι και δταν καθαρίσωμεν 
τελείως τό φυσικόν μας σωμα άπό τάς χονδροειδεις του ροπάς 
καί τάσεις, ωστε νά είναι είς θέσιν νά άποκρίνεται είς τάς ταχείας 
καί λεπτάς δονήσεις, έπιτρέπον είς τό «Έyώ» νά έκδηλουται πλη
ρέστερον, μόνον τότε άρχίζομεν νά ένθυμούμεθα τούς παρελθόν
τας βίους, μόνον τότε ή «προσωπικότης» άρχίζει νά yνωρίζ!] τό 
άπcθηκευμένον παρελθόν. Τουτο είναι δυνατόν νά yίνn καταλη
πτόν δι' ένός παραδείγματος έκ της συγχρόνου έπιστήμης. 'Όλοι 
μας yνωρίζομεν δτι τήν στιγμήν ταύτην πεοιι5αλλόuεθα άπό πλη
θος έρτζιανων κυμάτων, τά όποια θά ησαν ίκανά νά μας γεμίσουν 
μέ τήν άFμονίαν της μουσικης, έάν είχομεν νά καταλληλον ορ
yαν::>ν, ενα δέκτην διά νά τά παραλά'5!] καί νά τά καταστήσn αν
τιληπτά. Έφ' δσον δέν εχωμεν είς τήν διάθεσίν μας ενα τοιουτον 
δέκτην καί έφ' δσον δέν δυνάμεθα νά τόν μεταχειρισθωμεν, δέν 
ήμπορουμεν νά άντιληφθωμεν τά κύματα μουσικης πού μας περι
'5άλλουν καί τά όποια πράγματι ύπάρχουν δσον και αν έμεις δέν 
τά άντιλαμι5ανώμεθα. 
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Έφ' δσον λοιπόν 'ό αv·eρωπος δεν εχει τοιοϋτον δέκτην, έφ' 
δσον δεν εχει φθάσει είς τά ϋψη της ήθικης, έφ' δσον δεν είναι γε
μάτος άyάπην καl άλτρουϊσμόν, δεν δύναται νά λά(?n yνωσιν των 
παρελθόντων βίων του. 

Ή άνάμνησις αύτων υπάρχει καl ε1ναι άντιληπτη είς τό «Έ
yώ», δταν τοϋτο κινηται είς τόν ίδικόν του κόσμον, είς τόν πνευ
ματικόν, καl μόνον δταν δια των έπανειλημμένων του μετενσαρ
κώσεων άναmύξΙ] δλας του τάς ίδιότητας και εtναι έντελως κύ
ριον του φυσικοG σώματος είς τό όποϊον ένοικεϊ, τότε μόνον τοϋτο 
ήμπορεϊ νά έπιτρέψΙ] είς τόν έyκέφαλον νά άναμνησθfi δλων των 
περασμένων γεγονότων. 'Επομένως, μόνον δταν έξαyνίσωμεν τό 
σωμα μας, καθαρίσωμεν την καρδιά μας, έξαyνίσωμεν τό:ς σκέ
ψεις μας, μόνον δταν πειθα.ρχήσωμεν τελείως τόν κατώτερον έαυ
τόν μας είς τόν άνώτερον, μόνον δταν άνακαλύψωμεν έντός ήμων 
τG «Έyώ» καl ύποτάξωμεν είς αύτό την προσωπικότητά μας, η, 
δπως ώραιότατα λέγει δ 'Απόστολος ΠαGλος, δταv yεννηθfi έντός 
ήμων ό Χριστός, τότε μόνον θό: δυνάμεθα νό: έvθυμούμεθα τό πα
ρελθόν μας. 

Ή Μετενσάρκωσις, μη έρχομιένη είς αντίθεσιν πρός τό:; πορί
σματα της έπιστήμης, μη άντιστρατευομένη την θρησκείαν, ίκανο
ποιοϋσα τά έσώτερά μας αίσθήματα της τάξεως καl άρμονίδ:ς, 
μας άνοίyει τον δρίζοvτα της σκέψεως καl μας παρέχει το αίσθη
μα της αίωνιότητος, διεγείρει τr1ν φαντασίαν μας καl βυθίζει τά 
βλέμματά μας είς τούς αtωνας. 

Μας έμπνέει, μας φωτίζει, μας γεμίζει άξιοπρέπειαν, αύτο
ττεποίθησιν καl χαράν, μας δείχνει τον δρόμον προς την θsότητα . 
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