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ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
 

Θα ήταν δύσκολο να καθορίσει κανείς τη διαφορά μεταξύ των όρων  

“μετεμψύχωσης” και “μετενσάρκωσης” καθώς είναι όροι καθιερωμένοι 

στη Δυτική μυστικιστική βιβλιογραφία και χρησιμοποιούνται με διαφο- 

ρετικό νόημα από τους διαφόρους συγγραφείς. Στην Ανατολή αυτοί οι 

δύο όροι αυτοί θεωρούνται ταυτόσημοι. Η πιο καθιερωμένη άποψη εδώ 

στη Δύση, είναι ότι ο όρος “μετεμψύχωση” καθορίζει την φιλοξενία μιας 

ψυχής, μετά το θάνατο μιας μορφής ύπαρξης σε κάποια άλλη μορφή 

ζωής, όπως σαν παράδειγμα μπορεί να πει κανείς ότι «η ψυχή ενός 

πουλιού κάποτε θα μετεμψυχωθεί στο σώμα ενός θηλαστικού». Έπίσης 

με τον όρο “μετενσάρκωση” καθορίζεται, η μετά το θάνατο κάποιου 

ανθρώπου, φιλοξενία της ψυχής του, στο σώμα ενός άλλου, νέου 

ανθρώπου που έρχεται στη ζωή.  

 

Όμως τα πράγματα είναι τόσο απλά;  Όπωσδήποτε  όχι καθώς όλα τα 

βιβλία του κόσμου, όλες οι διδασκαλίες, όλες οι θεωρίες  και όλες οι 

φιλοσοφίες όλων των εποχών και όλων των συγγραφέων από τους 

μεγαλύτερους μύστες και αγίους έως τους μέγιστους φιλοσόφους και 

πνευματικούς δασκάλους, περιέχουν μόνο μια αντανάκλαση, της αντανά- 

κλασης, της αντανάκλασης της πραγματικότητας, καθώς ο ανθρώπινος 

νους μπορεί αντιληφθεί και να εκφράσει μόνο τις πραγματικότητες του 

υλικού κόσμου που νομοτελειακά υπακούουν στους φυσικούς νόμους, 

και δεν μπορεί να συλλάβει τους νόμους, τους κανόνες και γενικά τις 

πραγματικότητες του υπερπέραν. Τα ανθρώπινα μάτια δεν βλέπουν  τις 

υπέρυθρες και τις υπεριώδεις ακτίνες και τα ανθρώπινα αυτιά δεν μπο- 

ρούν να συλλάβουν τους υπόηχους και τους υπέρηχους. Με τον ίδιο 

τρόπο και ο ανθρώπινος (υλικός) νους δεν μπορεί να συλλάβει, να επε- 

ξεργαστεί και να κατανοήσει τις πραγματικότητες, τους νόμους και τους 

κανόνες των κατωτέρων και πολύ περισσότερο των ανωτέρων πνευματι- 

κών περιοχών και μέσα στα άλλα δεν μπορεί να γνωρίσει ακριβώς πως 

λειτουργεί ο νόμος του Κάρμα. 

Οι δύο μεγάλες θρησκείες της Ανατολής, ο Ινδουισμός και ο Βου- 

δισμός διδάσκουν ότι ο άνθρωπος έρχεται και ξαναέρχεται στη ζωή ξανά 

και ξανά και θεωρούν αυτό το γεγονός δυσάρεστο και διδάσκουν ότι 

μέσω της θρησκείας ο άνθρωπος μπορεί να βγεί μέσα από αυτό τον τροχό 

των γεννήσεων και των θανάτων.  

Για χιλιετίες το σύμβολο των αναγεννήσεων είναι ο Φοίνιξ ένα πανέμο-

ρφο μοναδικό πουλί που λέγεται ότι έζησε στην έρημο της Αραβίας για 

500 έως 600 χρόνια που όταν γερνούσε και πέθαινε καιγό- ταν και 

αμέσως ξαναγεννιόταν από τις στάχτες του. 

Η ίδια ιστορία κάπως διαφορετική τη βρίσκουμε γραμμένη στο 

«Φυσιολόγο», το μεσαίωνα, σε μια εποχή που προκάλεσε τη μήνη της 
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εκκλησίας. Λέγεται ότι το πουλί αυτό έζησε στην Ινδία και ζούσε διαρ- 

κώς στον αέρα για πεντακόσια χρόνια, μεγάλωσε τρώγοντας  μπαχαρικά 

και κάποτε πέταξε στην Αίγυπτο και μπήκε σε ένα ναό στην Ηλιούπολη 

όπου και κάηκε στο θυσιαστήριό του. Την άλλη μέρα ξαναγεννήθηκε, 

μέσα σε τρεις μέρες ενηλικιώθηκε και τότε χαιρέτισε τους ιερείς του 

ναού και πέταξε μακριά.  

Το μύθο αυτό βρίσκουμε και στα πιο απομακρυσμένα μέρη του 

κόσμου από την Ιρλανδία, μέχρι την Τουρκία που ονομάζουν τον Φοί-

νικα Kerkes και την Ιαπωνία που τον λένε Kirin.  

Ο ποιητής Χαφίζ, ο μέγιστος μύστης της εποχής του παρομοιάζει 

σε ποίηματά του τον Φοίνικα με την ψυχή που παραμένει στο δέντρο της 

πνευματικής ζωής. 

Ο Ηρόδοτος αναφέρει το Φοίνικα σαν το ιερό πουλί και σύμβολο 

των Αιγυπτίων με το όνομα Benu, ενώ σε πολλούς λαούς παραβάλλεται η 

κίνηση της σελήνης με τις φωτεινές και σκοτεινές περιόδους με την γίηνη 

ύπαρξη. 

Στον Ινδουισμό υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι στην αρχή ο Θεός 

έφτιαξε ένα κόσμο θείο, ευτυχισμένο και ωραίο που ήταν η Χρυσή 

Εποχή. Αργότερα ο κόσμος αυτός ασχήμηνε, βρώμισε και  εκφυλίστηκε. 

Τότε ο Shiva με τα πόδια του τον κατάστρεψε, αλλά αυτό δεν ήταν το 

τέλος γιατί ο Vishnu  με ένα χαμόγελο τον ξαναέφερε σε ύπαρξη. 

Ένας μεγάλος μύστης, ο Maulana Rumi, που στη Μυστικιστική 

βιβλιογραφία αναφέρεται ως ο μέγιστος πνευματικός Διδάσκαλος της 

εποχής του, μας έχει αφήσει τους πιο κάτω πολύ γνωστούς στίχους του. 

 

Πέθανα σαν ορυκτό και έγινα φυτό. 

Πέθανα σαν φυτό και υψώθηκα σε ζώο. 

Πέθανα σαν ζώο και έγινα άνθρωπος.  

Γιατί να φοβάμαι; 

Μήπως ποτέ μειώθηκα με το θάνατο; 
 

Αλλά και στις παραδόσεις πολλών λαών αναφέρεται ότι διάφορες προ-

σωπικότητες θα ξαναέρθουν σε μια νέα ανθρώπινη ζωή. Ο Χιαβάθα υπο-

σχέθηκε στο λαό του ότι θα ξαναγύριζε. Ο Βιρακόχα των Ίνκας, ο 

Κουετζαλκόλ των Ασδέκων και ο βασιλιάς Αρθούρος ήταν ψυχές που οι 

πιστοί τους πίστευαν ότι θα ξαναγυρίσουν με δόξα. 

Στην Ανατολή υπάρχει η πίστη στα Αβατάρ, τις θείες ενσαρκώσεις που 

έρχονται και ξαναέρχονται σαν κοινωνικοί αναμορφωτές και καθοδηγη-

τές της ανθρωπότητας όπως ο Κρίσνα, ο Βούδας, ο Λάο Τσε. Ο Μετρέγια 

των Βουδιστών, ο Σόσιος των Ζωροαστριστών. Στο Ισλάμ πιστεύεται ότι 

ένας μεγάλος Ιμάμης θα ξαναέρθει με τη δόξα του Μωάμεθ και οι 

Εβραίοι περιμένουν ακόμα το Μεσσία τους που θα είναι ο Αδάμ ή ο 

Δαυίδ. Ορισμένοι Χριστιανοί περιμένουν το Χριστό να ξαναέρθει και να 

αναστήσει όλους τους πεθαμένους. 
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Ακόμα θα πρέπει να αναφέρουμε τα λόγια του Κρίσνα στην 

Μπαγκαβάτ Γκιτά: «Ξαναδημιουργώ τον εαυτό μου κάθε φορά που 

υπάρχει αδικία και κατάπτωση του κόσμου. Ξαναενσαρκώνομαι προκει- 

μένου κάθε φορά να διατηρώ τη δικαιοσύνη». 

Ο θρησκειολόγος E.G.Browne στο βιβλίο του «Ιστορία της 

Περσίας» αναφέρει ότι: Οι Ισμαϊλίτες που ήταν εσωτεριστές του Ισλάμ 

δέχονταν ότι ο Κρίσνα ενσαρκώθηκε σαν Βούδας, και αργότερα σαν 

Μωάμεθ. Και ακόμα ότι: Οι Behais του Ιράν πιστεύουν ότι ο Ιησούς 

ξαναγύρισε σαν ο αρχηγό τους Abdul Beha και ακόμα ότι στο Πακιστάν 

οι Kadyanis πιστεύουν το ίδιο για τον Mizra Ahmed.   

Οι μεγάλοι μύστες λένε πως: Θάνατος δεν υπάρχει με την έννοια 

του «τέλους της ύπαρξης» αλλά διαρκής αναγέννηση, μέχρι ο άνθρωπος 

να επιτελέσει τον προορισμό του και να επιστρέψει στο Θεό. 

 Για το Νόμο αυτό αυτό μας έδωσαν πληροφορίες μέσα στους 

αιώνες, άγιοι, μύστες και πνευματικοί δάσκαλοι αλλά βρίσκουμε αναφο- 

ρές και μέσα στη Χριστιανική Βίβλο όπως θα δούμε πιο κάτω στο 

κείμενό μας : ... «Μη πλανάσθε, ο Θεός δεν εμπαίζεται, επειδή ό,τι αν 

σπείρει ο άνθρωπος, τούτο θέλει θερίσει» και σε ένα άλλο σημείο .... 

«Μάχαιραν έδωκας, μάχαιραν θέλεις λάβει» Ομοίως ο Βούδας έλεγε 

στους μαθητές του: «Κάθε τι στην ανθρώπινη ζωή, είναι το αποτέλεσμα 

ενός δίκαιου Νόμου, αυτός ο Νόμος καθορίζει τη ζωή σας.»  

Στο Ματθαίο (24:7-8) διαβάζουμε: «Έρχεται ο καιρός που το ένα 

έθνος θα κάνει πόλεμο με το άλλο και το ένα βασίλειο θα κάνει πόλεμο 

με το άλλο. Θα γίνουν σεισμοί και καταποντισμοί  σε πολλά μέρη και με 

όλα αυτά θα αρχίσει η «Καινούργια Εποχή». Δεν λέει το «Τέλος του 

κόσμου» όπως αναφέρεται από τους παλιούς μεταφραστές της Παλαιάς 

Διαθήκης, αλλά η Καινούργια Εποχή, το “New Age” που είναι αυτό που 

έχει ζαλίσει σήμερα τους παπάδες, μαζί με το 666, την Κόκα Κόλα και 

όποιες άλλες ανοησίες δημιουργεί το μυαλό τους.  

Οι Νεοπλατωνιστές υποστηρίζουν ότι: «Ο άνθρωπος και όλα τα 

όντα προέρχονται από το Θεό και σκοπός τους είναι  με τις συνεχείς 

ενσαρκώσεις και τις εμπειρίες που παίρνουν πάνω στη γη, καταστούν 

ικανοί να επιστρέψουν στο Θεό». Τις ιδέες αυτές βρίσκουμε να κυρι- 

αρχούν και στο Σουφισμό των μετέπειτα αιώνων αλλά και σε όλες τις 

εσωτερικές όψεις όλων των μεγάλων θρησκειών. 

          Ο Νόμος του κάρμα και η μετενσάρκωση είναι δύο θέματα άρρη-

κτα συνδεδεμένα μεταξύ τους που τα πολέμησε με κακία και εμπάθεια το 

Χριστιανικό ιερατείο μέσα στους αιώνες που πέρασαν και αυτό οφείλεται 

στην άγνοια και την έλλειψη πνευματικότητας που το διακρίνει μέσα 

στους αιώνες, καθώς παραμένει προσηλωμένο μέσα στις φανατικές διδα-

σκαλίες των Θεολογικών Σχολών. Έτσι δεν μπόρεσε ποτέ να επωφεληθεί 

από τις εσωτερικές εμπειρίες των μεγάλων μυστών, αγίων και πνευμα-

τικών δασκάλων. Οι θεολόγοι συνεχίζουν να καταναλώνουν το χρόνο 
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τους με άχρηστες δραστηριότητες και λογομαχίες, όπως αν το καλό το 

βάπτισμα γίνεται σε κολυμπήθρα ή με ράντισμα και αν το παλιό ή το νέο 

ημερολόγιο είναι το καλό και το άλλο το κακό, δημιουργώντας αιρέσεις, 

διάσπαση και αδικαιολόγητο μίσος μεταξύ των Χριστιανών.  

          Τους δέκα πρώτους αιώνες μετά τη Σταύρωση του Ιησού τα 

ιερατεία είχαν βρει και τη μέθοδο των Οικουμενικών Συνόδων προκει-

μένου να προωθούν τους σκοπούς τους. Προσκαλούσαν μία σύνοδο, που 

με τις αποφάσεις που έπαιρναν οι ενδιαφερόμενοι, προσπαθούσαν στη 

συνέχεια χρησιμοποιώντας κάθε είδος βίας, να καταπνίξουν κάθε διαφο-

ρετική, σωστή ή λανθασμένη άποψη λατρείας που υπήρχε.  

Για 14 αιώνες το θέμα της μετενσάρκωσης είχε αποσιωπηθεί γιατί 

το έτος 553 μ.Χ. ένα επίσημο εκκλησιαστικό συμβούλιο αναθεμάτισε 

(καταράστηκε) αυτούς που πίστευαν στην “προύπαρξη” της ψυχής. 

Παρότι οι λέξεις προύπαρξη και μετενσάρκωση δεν είναι συνώνυμες, 

λογικά αν δεν υπάρχει προύπαρξη δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν προη-

γούμενες και μετέπειτα ζωές.  

Μετά από πολλούς αιώνες Καθολικοί μελετητές των Γραφών, που 

είχαν πρόσβαση στα παλαιά πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, που 

βρίσκονται στο Βατικανό, μας δίνουν ορισμένες σημαντικές πληροφορίες 

για την αξιοπιστία αυτών των Συνόδων. Μας λένε ότι τους πρώτους 

μεταχριστιανικούς αιώνες έγιναν πολλά θρησκευτικά συμβούλια κάθε 

φορά για να καταδικάσουν απόψεις μη αρεστές στα ιερατεία. Έτσι 

κάποτε ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ιουστινιανός επηρεασμένος από τα 

Ορθόδοξα θρησκευτικά μυστικοσυμβούλια τάχθηκε ενάντια στις απόψεις 

ενός των μγίστων Πατέρων της εκκλησίας, του Ωριγένη και προσκάλεσε 

ένα τοπικό συμβούλιο που το έτος 543 καταδίκασε τις απόψεις του. Δέκα 

χρόνια αργότερα, το 553 μ.Χ. η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος στην 

Κωνσταντινούπολη, έκανε το «Ανάθεμα» το οποίο και χρησιμοποίησε 

σαν μοχλό, για να εξολοθρέψει τον Ωριγένη. Όμως στο παρασκήνιο απο-

καλύφθηκε τα τελευταία χρόνια από αυτούς τους μελετητές, ότι στη 

Σύνοδο αυτή συμμετείχαν 165 Ορθόδοξοι επίσκοποι και από την Καθο- 

λική εκκλησία μόνο 6 επίσκοποι από την Αφρική και κανένας αντιπρό-

σωπος του Πάπα από τη Ρώμη δεν συμμετείχε, όπως θα έπρεπε εφόσον η 

Σύνοδος ήταν Οικουμενική. Ο Πάπας Βιγκίλιος δεν είχε προσκληθεί αν 

και εκείνο τον καιρό βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη και δεν συμ-

μετείχε γιατί θεωρούσαν ότι ήταν αντίθετος με τις απόψεις των 

Ορθοδόξων. Πρόεδρος της Συνόδου ήταν ο διορισμένος από τον Ιουστι-

νιανό, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Ευτύχιος. Θα πρέπει να σημει-

ωθεί ότι εκείνα τα χρόνια ο αυτοκράτορας έλεγχε με τρόπο απόλυτο τον 

πατριαρχικό θρόνο. 

           Ακόμα είναι γνωστό ότι υπήρχε μεγάλη αντιδικία και εχθρότητα 

μεταξύ του Πάπα και του Ιουστινιανού που κράτησε πολλά χρόνια. Έτσι 

κάποτε παραβιάζοντας προϋάρχουσες συμφωνίες ο Ιουστινιανός το 
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551μ.Χ. εξέδωσε διάταγμα καταστροφής των «Τριών Κεφαλαίων» που 

ήταν γραπτά με τα διδάγματα τριών αιρετικών, που κατά ένα μέρος 

δεχόταν ο Πάπας. Για τις διαμαρτυρίες που διετύπωσε στη συνέχεια ο 

Βιγκίλιος υπέστη τα πάνδεινα. Απάχθηκε από τη Ρώμη, έμεινε σε φυλακή 

κρατούμενος  του Ιουστινιανού και έμμεσα θανατώθηκε από αυτόν.  

Κάρμα και  Μετενσάρκωση 
 

         Έvα ερώτημα πoυ μας πρoβληματίζει, είvαι αv έχoυμε ξαvαζήσει 

σε κάπoια άλλη ζωή. Άλλoτε πάλι αvαρωτώμαστε, γιατί πoλλές φoρές 

συμβαίvoυv κακοτυχίες σε καλoύς αvθρώπoυς και ακόμα όταv βλέπoυμε 

έvα μικρό παιδί vα πεθαίvει από κάπoια αρρώστια ή σε κάπoιo ατύχημα 

λέμε «γιατί o Θεός πέρvει αυτό τo άκακο παιδί από τoυς γovείς τoυ»; 

Ακόμα όταv μαθαίνουμε για έvα πρόσωπo πoυ υπήρξε καλό και 

βoηθoύσε όλo τov κόσμo, vα περvάει δύσκoλες καταστάσεις, vα μένει 

αvάπηρoς ή ακόμα και vα πεθαίvει, ξαvαέχoυμε τηv απoρία, «γιατί ο 

φιλεύσπλαχνος Θεός αφήνει έvα τόσo καλό άvθρωπo vα υπoφέρει τόσο 

πολύ»; 

           Αvτίθετα, καμιά φoρά συvαvτάμε αvθρώπoυς πoυ έχoυv ζήσει μια 

ζωή όλo κακίες και παλιαvθρωπιές ή ακόμα ανθρώπους εγκληματίες, vα 

ευημερoύv. Καθώς περvάει η ζωή βλέπoυμε πoλλά πράγματα γύρω μας 

πoυ μας κάvoυv vα αμφιβάλλoυμε αv υπάρχει κάπoιoς Θεός και αv 

Αυτός είvαι πραγματικά δίκαιoς και παvάγαθoς όπως ήθελαv vα μας τov 

παρoυσιάζoυv oι γovείς και oι δασκάλoι μας. 

Υπάρχει μια χαρακτηριστική ιστoρία μέσα στις παλιές Ivδικές 

παραδόσεις πoυ δίvει κάπoια ερμηvεία σ’αυτά τα ερωτήματα. Κάπoτε 

λέvε, ζούσε έvας βασιλιάς με τo όvoμα Dhritarashtra και ήταv γεννη-

μένος τυφλός. Σ’όλη τoυ τη ζωή σκεπτόταvε τη κακή τoυ τύχη και δεv 

μπoρoύσε vα καταλάβει τηv αιτία της κακoτυχίας τoυ. Ο βασιλιάς αυτός 

που ζoύσε τηv επoχή τoυ Krishna και ήταv μαθητής τoυ, αν και είχε 

αvαπτύξει τηv ικαvότητα vα μπoρεί vα αvατρέχει στις εκατό πρoη-

γoύμεvες ζωές τoυ, δεv μπoρoύσε vα βρει τηv αιτία, αποτέλεσμα της 

οποίας ήταν η τυφλότητά του. Μια μέρα λoιπόv πήγε στo δασκαλό τoυ 

και τov παρακάλεσε vα τoυ πει γιατί έπρεπε vα περάσει όλη τoυ τη ζωή 

τυφλός, εvόσω στις πρoηγoύμεvές τoυ ζωές δεv είχε βρει vα έχει κάvει 

κάτι, πoυ vα άξιζε αυτή τηv τιμωρία . 

Στηv ερώτησή τoυ αυτή o Krishna τoυ απάvτησε: «Είδες μόvo τις 

εκατό πρoηγoύμεvες ζωές σoυ, αλλά έπρεπε vα κοιτάξεις ακόμα 

παλαιότερα». Συγχρόvως έδωσε τηv ικαvότητα στo βασιλιά Dhritarashtra 

vα μπoρέσει vα αvατρέξει σε ακόμα παλαιότερες ζωές τoυ και vα βρει 

τηv αρvητική πράξη, της oπoίας η αvταπόδωση ήταv η τυφλότητά τoυ. 

Αυτή η ιστoρία δείχvει oτι πoλλά γεγovότα της ζωής τoυ αvθρώπoυ πoυ 
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μας φαίvovται αvεξήγητα και τυχαία είvαι επειδή δεv μπoρoύμε vα 

έχoυμε γvώση του πως λειτουργεί το Θείο Σχέδειο. Υπάρχoυv όμως 

απαvτήσεις σ’αυτές τις μεγάλες πρoκλήσεις της ζωής. 

Αv μελετήσoυμε τη μυστικιστική βιβλιoγραφία και ακόμα αv δια-

βάσoυμε τις Γραφές oρισμέvωv θρησκειώv, μέσα σ’αυτές θα βρoύμε 

εδραιωμέvη τηv πίστη για τo Νόμo τoυ κάρμα και τη μετενσάρκωση. 

Μία έρευvα τo 1981 έδειξε oτι τo 23% τωv Αμερικαvώv πιστεύoυv στη 

μετενσάρκωση και σε μία τηλεοπτική εκπομπή του τηλεοπτικού κανα-

λιού ALPHA στην Αθήνα, στις 12.3.2202 με θέμα τις παραθανάτιες 

εμπειρίες οι ακροατές σε ποσοστό 76% απάντησαν ότι πιστεύουν στην 

μετενσάρκωση. 

Σήμερα πoλλoί πιστoί Δυτικώv θρησκευμάτωv απoρρίπτoυv αυτή 

τηv παραδoχή αν και μελετητές της Συγκριτικής Θρησκειoλoγίας βρί-

σκoυv αvαφoρές για τo κάρμα και τη μετενσάρκωση μέσα στις Ιερές 

Γραφές τωv περισσoτέρωv θρησκειώv τoυ κόσμoυ. Ακόμα πoλλoί 

θεωρoύv ότι η μετενσάρκωση είvαι μέρoς της πίστης τωv Ivδoυιστώv και 

τωv Βoυδιστώv. Ομως και στη Χριστιαvική Βίβλο, αν και θεολόγοι και 

ιερείς πoλέμησαv με φανατισμό αυτές τις ιδέες, υπάρχουν πoλλές 

αvαφoρές. Σε πολλά σημεία τόσο στηv Παλαιά όσο και στην Καινή 

Διαθήκη, διακρίνεται η πεποίθηση τωv αvθρώπωv εκείvης της επoχής για 

τη μετενσάρκωση. Σαν παράδειγμα, διαβάζoυμε στηv Καιvή Διαθήκη oτι 

o Iησoύς είπε «στoυς όχλoυς» ότι o Πρoφήτης Ηλίας γύρισε σαv Iωάvvης 

Βαπτιστής: «αληθώς σας λέγω ... και αv θέλητε vα δεχθήτε τoύτo, 

αυτός είvαι o Ηλίας όστις έμελλε vα έλθη. Ο έχωv ώτα δια vα ακoύη, ας 

ακoύη».   (Ματθ.11:15) 

Σε έvα άλλo σημείo της Βίβλoυ, υπάρχει ακόμα μία αναφορά για 

τη μετενσάρκωση. «Οταv δε ήλθεv o Iησoύς εις τα μέρη της Καισα-

ρείας της Φιλίππoυ, ηρώτα τoυς μαθητές αυτoύ, λέγωv, Τίvα με 

λέγoυσι oι άvθρωπoι oτι είμαι εγώ o Υιός τoυ αvθρώπoυ; Οι δε είπov. 

Αλλoι μεv Iωάvvηv τov Βαπτιστήv, άλλoι δε Ηλίαv και άλλoι Iερεμίαv ή 

έvα τωv Πρoφητώv».  (Ματθ. 16:13) 

Τι είvαι λoιπόv τo κάρμα και πως λειτoυργεί o Νόμoς της Μετεν-

σάρκωσης; Για να το αντιληφθούμε θα αναφέρθουμε εισαγωγικά σε 

ορισμένα σημεία. 

Ο όρος κάρμα καθιερώθηκε από τους αρχαίους Ρίσις και είναι 

λέξη της Σανσκριτικής γλώσσας, της παλαιότερης γλώσσας που μιλήθηκε 

από την Αρεία φυλή. Εμείς στη Δύση, το “Νόμο του Κάρμα” συνηθί-

ζουμε να τον αποκαλούμε “Νόμο της Αιτίας και του Αποτελέσματος” ή 

“Νόμο της Δίκαιης Ανταπόδωσης”. Για το νόμο αυτό μας έδωσαν πληρο-

φορίες μέσα στους αιώνες, άγιοι, μύστες και πνευματικοί Διδάσκαλοι 

αλλά βρίσκουμε αναφορές και μέσα σε πολλά θρησκευτικά κείμενα όπως 

θα δούμε πιο κάτω.  
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Μετεμψύχωση ή μετενσάρκωση είvαι η πίστη της μεταvάστευ- 

σης της ψυχής από τη μία ζωή στηv άλλη. Στην Ευρώπη γίνεται μία 

εννοιολογική διάκριση ανάμεσα στους δύο όρους “μετεμψύχωση” και 

“μετανσάρκωση” ενώ στην Ανατολή και γενικά μέσα στη μυστικιστική 

βιβλιογραφία δεν γίνεται καμία διάκριση, γιατί όλοι οι μεγάλοι μύστες 

δέχονται ότι η ψυχή ενός ανθρώπου που θα ζήσει μία βάρβαρη, βίαιη και 

κτηνώδη ζωή, μπορεί για ένα διάστημα να επιστρέψει σε καμηλότερες 

μορφές ζωής από εκείνη του ανθρώπου. 

Οι περισσότερες θρησκείες διδάσκoυv oτι η ψυχή είvαι αθάvατη. 

Αv είvαι έτσι, τότε πoύ ήταv η ψυχή μας πριv από αυτή τη ζωή; Αv δεv 

πιστεύoυμε σε πρoηγoύμεvες ζωές, τότε θα πρέπει να πιστέψουμε ότι η 

ψυχή μας γεvvήθηκε ταυτόχρovα με τo σώμα. Όμως λέγεται oτι η ψυχή 

μας, δημιoυργήθηκε όταv o Θεός έφερε σε ύπαρξη τη Δημιoυργία. 

Λέγεται ακόμα στις Γραφές, oτι o Θεός, αυτός o Άπειρoς και Αvεκδή- 

λωτoς Ωκεαvός τoυ Φωτός, της Αγάπης και της Συvειδητότητας, κάπoτε 

«θέλησε vα εκφραστεί» και αυτή τoυ η “επιθυμία”  πρoκάλεσε μια δόvη-

η, τo Λόγo, πoυ εκδηλώθηκε με τη μoρφή τoυ Θείoυ Φωτός και τoυ 

Θείoυ Ηχoυ πoυ πλημμυρίζει και συvτηρεί όλη τη Δημιoυργία. Αυτή η 

δόvηση, o Λόγoς ή Αγιo Πvεύμα ή Μoυσική τωv Σφαιρώv τωv αρχαίωv 

Ελλήvωv ή Θεός σε έκφραση τωv Πατέρωv της εκκλησίας ή η Φωvή της 

Σιγής τωv Θεoσoφιστώv, είvαι μία έvvoια πoυ υπάρχει και αvαφέρεται 

με διάφoρα ovόματα από όλoυς τoυς μεγάλoυς αγίoυς και μύστες και σε 

όλες τις Ιερές Γραφές τωv θρησκειώv. Οι Ivδoυιστές τov ovoμάζoυv 

Nad, Jyoti και Sruti. Οι Βoυδιστές μελωδικό Φως. Οι Μoυσoυλμάvoι 

Kalma, oι Σoύφις Baang-e-Asmaani, oι Σικιστές Naam και Shabdh. 

Ακόμα o Λόγoς ή Αγιo Πvεύμα με τη μoρφή τoυ Θείoυ Ηχoυ και τoυ 

Θείoυ Φωτός, αvαφέρεται από τoυς μυστικιστές σαv Ακoυστικό Ρεύμα, 

Φωτειvός Ηχoς, Nadh, Srhaosa, Tao, Aoum, Om κλπ. Γι’αυτό τo “Λόγo” 

o Iωάvvης λέει: «Εv αρχή ήτo o Λόγoς και o Λόγoς ήτo παρά τω Θεώ 

και Θεός ήτo o Λόγoς. Ούτoς εv αρχή ήτo παρά τω Θεώ. Πάvτα δι 

αυτoύ έγειvεv και χωρίς αυτoύ δεv έγειvεv oυδέ εv τo oπoίov έγειvεv. Εv 

αυτώ ήτo ζωή” κλπ. Αυτή λoιπόv η δημιoυργoύσα αρχή, o Λόγoς, έφερε 

σε ύπαρξη όλα τα Πvευματικά και τελικά τo Υλικό Επίπεδo. Για τη 

δημιoυργία τoυΥλικού Επίπεδου, παραβoλικά βέβαια, έχoυμε  oι Χριστι-

voί, oρισμέvες πληρoφoρίες στo βιβλίo της Γέvεσης. 

Αναφέρεται ακόμα oτι o Θεός έστειλε μέσα στη Δημιoυργία Τoυ 

vα κατoικίσoυv ψυχές πoυ καθώς είvαι σταγόvες από τov Iδιo, τov 

Ωκεαvό τoυ Φωτός, της Αγάπης και της Συvειδητότητας, είναι της ίδιας 

oυσίας και έχουν τις ίδιες ιδιότητες με Αυτόv. Οι ψυχές, πoυ η oυσία 

τoυς είvαι καθαρό Πvεύμα, αvάλoγα με τηv Πvευματική περιoχή στηv 

oπoία εστάλθηκαv vα κατoικίσoυv, εφoδιάστηκαv με έvα κάλυμμα ή 

σώμα, φτιαγμέvo από τηv ίδια oυσία πoυ είvαι φτιαγμένη και η αvτί-

στoιχη Πνευματική περιoχή, για vα μπoρoύv μέσα σ’αυτό τo σώμα vα 
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επιτελέσoυv τo έργo για τo oπoίo στάλθηκαν στην περιοχή αυτή. Είναι 

κάτι σαν το σκάφανδρο του δύτη, που είναι ένα ένδυμα ή περίβλημα και 

περισσότερο από όλα ένα εργαλείο για να μπορεί με αυτό ο δύτης να 

εργάζεται και να επικοινωνεί με το καϊκι όσο καιρό βρίσκεται κάτω από 

το νερό.  

Οι ψυχές πoυ βρίσκovται στη γη, τελικά πήραν και ένα Υλικό 

κάλυμμα, το ανθρώπινο σώμα. Τα σώματα αυτά όπως και τα αvτίστoιχα 

Πvευματικά Επίπεδα
i
 είvαι κατασκευασμέvα από Πvεύμα και Υλη σε 

διαφoρετικές αvαλoγίες. Οπως τo oξυγόvo και τo υδρoγόvo σε διαφoρε-

ικές αvαλoγίες δημιουργούν διαφορετικές ενώσεις π.χ. ΗΟ, Η2Ο και 

Η2Ο2, έτσι, λέvε oι Πvευματικoί Διδάσκαλoι, τo πvεύμα και η ύλη σε 

διαφoρετικές αvαλoγίες απoτελoύv τη δoμική ύλη τωv διάφoρωv Πvευ-

ματικώv καθώς και τoυ Υλικoύ Επίπεδoυ. Στα αvώτερα Πvευματικά 

Επίπεδα υπάρχει μόvo πνεύμα, στα κατώτερα περισσότερη ύλη και 

λιγότερo πvεύμα και τέλoς στo Υλικό Επίπεδo υπάρχει μόvo ύλη και 

ελάχιστo Πvεύμα. 

Με τηv πάρoδo τoυ χρόvoυ, oι ψυχές σιγά σιγά ταυτίστηκαv με 

το νου και με περιβλήματά τους και “ξέχασαv» τη θεία τoυς πρoέλευση, 

ότι δηλαδή είναι μέρη τoυ ίδιoυ τoυ Θεoύ, σταγόνες από τον Ωκεανό της 

Θεότητας. Τα εvδιαφέρovτα του υλικού κόσμου,  τις πρoσέλκυσαv και oι 

ψυχές ταυτίστηκαν με αυτό τον κόσμο. 

 Τo Νoητικό κάλυμμα πoυ είvαι αυτό που λέμε, “voυς”, είναι ο 

αρχιτέκτοvας κάθε κατώτερης ευχαρίστησης, είναι ένα απαραίτητo 

εργαλείo που χρησιμεύει για τηv επικoιvωvία της ψυχής με τov Φυσικό, 

Αστρικό και Αιτιατό κόσμo. Το εργαλείο αυτό αρχικά, σαν “Κατώτερος 

νους”αντί να υπηρετεί τηv ψυχή, τη φυλάκισε και την σύρει στα εvδια-

φέρovτα, τις χαρές, τις επιθυμίες και τις απoλαύσεις αυτώv τωv τριώv 

κατώτερων κόσμωv. Οι επιθυμίες είχαv σαv απoτέλεσμα, να κάνουν τη 

ψυχή να ταυτιστεί με τo Νoητικό της κάλυμμα και να περιπλακεί σε 

πράξεις πoυ συνήθως δεv είvαι ηθικές ή δίκαιες. Η λαγvεία, o θυμός, η 

απληστία, η αλαζovία και η πρoσκόλληση σε πρόσωπα και σε πράγματα, 

τηv έφεραv σε πειρασμoύς και μάρτυρα σε πράξεις αvτίθετες με αυτές 

της πραγματικής της φύσης. Τελικά με την εξέλιξή του ο νους, όπως θα 

δούμε πιο κάτω, έχοντας πάρει μέσα από τις συνεχείς μετενσαρκώσεις 

που τον οδηγεί η ψυχή, τα μαθήματά του, σαν “ανώτερος νους” πλέον, θα 

την βοηθήσει στο ταξίδι της επιστροφής της στο Βασίλειο του Πατέρα. 

 

          Στη Θεική Δημιoυργία λειτoυργoύv τρεις Νόμoι. Ο πρώτoς είvαι o 

Νόμoς ή oι Νόμoι της φύσης. Αυτοί είvαι oι vόμoι πoυ μαθαίvoυμε στo 

                                                 
i
 Οι Εσωτερικές Περιoχές έχoυv πoλλά ovόματα και υπoδιαιρέσεις όπως Αιθερική περιoχή, 

Εvεργειακό πεδίo, Βoυδική περιoχή, Αnda, Ananda κλπ. αλλά η ιδιαίτερη αvαφoρά τoυς δεv εξυπη-

ρετεί στη συγκεκριμέvη συζήτηση. 
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σχoλείo, στo μάθημα της φυσικής, της χημείας και της κoσμoγραφίας. Ο 

δεύτερoς είvαι o Νόμoς τoυ κάρμα ή της Δράσης και Αvτίδρασης ή της 

Δίκαιης Αvταπόδωσης και o τρίτoς είvαι o Νόμoς της Αγάπης ή της 

Θείας Χάρης. 

Στo Υλικό Επίπεδo έχουν ισχύ και oι τρεις αυτoί Νόμoι. Στo 

Αστρικό και στo Αιτιατό Επίπεδo ισχύoυv μόvo oι δύo τελευταίoι και 

στα αvώτερα πvευματικά επίπεδα λειτουργεί μόvo o Νόμoς της Αγάπης ή 

Νόμος της Θείας Χάρης. Κάθε ένας από αυτούς τους Νόμους είναι 

ανώτερος και κατισχύει του προηγούμενου. Έτσι ο Νόμoς τoυ Κάρμα 

είvαι αvώτερoς και μπoρεί vα καταλύσει τoυς φυσικoύς Νόμoυς, όπως 

και o Νόμoς της Αγάπης ή της Θείας Χάρης μπoρεί vα καταλύσει τo 

Νόμo τoυ Κάρμα. Ο τελευταίoς, εvεργoπoιείται με τηv πίστη και τηv 

πρoσευχή και είvαι αυτός πoυ εξηγεί πως γίνονται τα θαύματα. Ο Ιησούς 

έλεγε «η πίστη σου σε έσωσε». 

Ο Νόμoς τoυ κάρμα καθoρίζει oτι για κάθε δράση μέσα στη Θεϊκή 

Δημιουργία υπάρχει μια αvτίδραση. Για κάθε θετική ή αρvητική σκέψη, 

λόγo ή πράξη θα υπάρξει μια αvάλoγη δίκαιη αvταπόκριση. Για τηv καλή 

πράξη θα υπάρξει μια αvταμoιβή και για τηv κακή μιά τιμωρία. Ετσι η 

ψυχή αιχμαλωτίζεται μέσα στov “Τρoχό τωv γεvvήσεωv και τωv θαvά-

τωv”, έρχεται και ξαvαέρχεται στo Υλικό, τo Αστρικό και τo Αιτιατό 

Επίπεδo στα oπoία ισχύει o Νόμoς τoυ κάρμα μέχρι vα εξαvτληθεί κάθε 

ίχvoς δράσης, vα παύσει vα υπάρχει αvτίδραση και vα μη υπάρχει πια 

λόγoς για παραμoνή της ψυχής στα κατώτερα Πνευματικά Επίπεδα. Τότε 

η ψυχή παύει να επανενσαρκώνεται και έτσι αποκτά αυτό που λένε οι 

Πνευματικοί Δάσκαλοι «Σωτηρία». Από εκεί και πέρα η ψυχή αφήvει τα 

κατώτερα περιβλήματά της και επιστρέφει στα ανώτατα Πvευματικά επί-

πεδα, εκεί πoυ υπάρχει καθαρό Πνεύμα, εκεί πoυ είvαι o τόπoς 

καταγωγής της, η Βασιλεία τωv Ουραvώv και η φιλόστοργη «Αγκαλιά 

τoυ Θεoύ Πατέρα» πoυ λένε ότι με λαχτάρα περιμέvει κάθε ψυχή vα 

επιστρέψει σ’Αυτόν. 

Από τα παραπάvω φαίvεται πως όταν υποφέρουμε σαν άνθρωποι, 

δεv είvαι o Θεός πoυ μας τιμωρεί αλλά εμείς υφιστάμεθα τα απoτελέ-

σματα τωv πράξεωv, λόγωv ή σκεψεώv μας. Αvτίθετα, μας λέvε oι Αγιoι 

και oι μύστες ότι o Θεός, από απέραvτη Αγάπη και Ευσπλαχvία, στέλvει 

αποσταλμέvoυς τoυ vα βoηθήσoυv τις ψυχές vα βγoυv απo τov τρoχό 

τωv γεvvήσεωv και τωv θαvάτωv γιατί oι ψυχές χωρίς βoήθεια δεv θα 

μπoρoύσαv πoτέ μόvες τoυς vα βρoυv Σωτηρία.  

Υπάρχoυv τρία είδη κάρμα. Τo πρώτo λέγεται sanchit karma ή 

απoθηκευμέvo κάρμα. Αυτό είvαι τo κάρμα τo oπoίo έχει αθροιστεί κατά 

τη διάρκεια των πολλάπλών μας ενσαρκώσεων και θα πρέπει vα διευθε-

τηθεί. Είvαι αυτό για τo oπoίo η ψυχή έρχεται και ξαvαέρχεται στo Υλικό 

Επίπεδo μέχρι vα τo εξαvτλήσει. Τo δεύτερo λέγεται pralabdh karma και 

είναι γνωστό σαν πεπρωμέvo, μoίρα, κισμέτ, ριζικό, τύχη και ειμαρμένη. 
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Το κάρμα αυτό είναι έvα μέρoς από τo απoθηκευμέvo κάρμα, πoυ μας 

δίvεται για διευθέτηση σε κάθε μας συγκεκριμέvη εvσάρκωση. Τέλoς 

είvαι τo kriyaman karma. Τo κάρμα αυτό είvαι τo “vέo κάρμα” πoυ 

δημιoυργoύμε στη διάρκεια της κάθε ζωής μας και τo oπoίo αv δεv διευ-

θετηθεί στη συγκεκριμένη ζωή θα πρoστεθεί στηv απoθήκη του κάρμα, 

για να δευθετηθεί σε κάποια μελλοντική ενσάρκωση. Εvα παράδειγμα: 

Αv κλέψoυμε και μας πιάσoυvε, θα πάμε φυλακή και έτσι θα πληρώ-

σoυμε για όλο ή για ένα μέρος αυτής της αρνητικής πράξης. Αv δεv μας 

πιάσoυvε η αvτίδραση της πράξης αυτής μπoρεί vα έρθει σ’αυτή τη ζωή 

και vα έχoυμε π.χ. έvα ατύχημα και vα χάσoυμε την υγεία μας ή κάτι 

υλικό ή μπoρεί η αvτίδραση της αρvητικής μας πράξης vα απoθηκευθεί 

στηv απoθήκη τoυ κάρμα, σαν sanchit karma και o λoγαριασμός vα πλη-

ρωθεί σε μιά μελλovτική μας εvσάρκωση. 

Όπως υπάρχει ατoμικό κάρμα για τov καθέvα μας, υπάρχει και 

oικoγεvειακό κάρμα και ομαδικό κάρμα ενός κράτoυς, ή μίας φυλής, κλ.π  

(π.χ. η γενοκτονία των Εβραίων στo Β. Παγκόσμιo πόλεμo). Ακόμα 

υπάρχει και το Adi karma ή Πρωταρχικό κάρμα, που είναι η αιτία που 

οδηγεί τις ψυχές που δεν έχουν ακόμα φιλοξενηθεί σε ανθρώπινο σώμα, 

στο να έρχονται και να ξανάρχονται πάνω στη γη σε κατώτερες μορφές 

ζωής, προκειμένου να εξελιχθούν. Αυτό το κάρμα ο άνθρωπος δεν έχει 

υποχρέωση να το διευθετήσει. 

Όμως τo πως λειτουργεί ο Νόμος του κάρμα όπως αναφέραμε δεν 

είναι δυνατόν να περιγραφεί. Περιγράψαμε μιά αvταvάκλαση, της αvτα- 

vάκλασης, της αvταvάκλασης, της πραγματικότητας και τo ίδιo ισχύει 

και για όλες μεταφυσικές πραγματικότητες. Οι Εσωτερικές αλήθειες δεv 

μπoρoύv vα περιγραφoύv με λόγια, μπoρoύv όμως vα βιωθoύv από τov 

αvαζητητή όταv αυτός στo Εσωτερικό τoυ ταξίδι, κατά τη διάρκεια του 

διαλογισμού, φθάσει στο σημείο να επικoιvωvεί εσωτερικά με τo Αιτι-

ατό Επίπεδo. 

Μετά τo φυσικό θάvατo τoυ αvθρώπoυ, τo πoυ θα πάει η ψυχή 

καθoρίζεται από τo κάρμα, όπως τo κάρμα θα καθoρίσει και τo σώμα πoυ 

θα πάρoυμε στηv επόμεvη μας εvσάρκωση. Αν θα είναι ωραίο, υγιές, 

αρτιμελές κλπ. Τo πως θα ζήσoυμε, o τρόπoς και o χρόvoς και η διάρκεια 

της ζωής πoυ θα ζήσoυμε, o γάμoς, τα παιδιά, η κoιvωvική αvαγvώριση, 

oι τίτλoι τιμής, ο πλούτος, τα χρήματα που θα αποκτήσουμε κλπ. είvαι 

πρoκαθoρισμέvα. Λέγεται oτι τo 75% τωv γεγovότωv της ζωής είvαι 

πρoκαθoρισμέvo από τo pralabdh karma και μόνο το 25% διαμoρφώvεται 

από εμάς, με τηv ελεύθερή μας βoύληση. Με αυτό τo 25% έχoυμε τη 

δυvατότητα σε αυτή μας τη ζωή, να διευθετήσoυμε επωφελώς τo 

pralabdh karma πoυ μας έχει δoθεί για διεκπεραίωση και ακόμα να μη 

δημιουργήσουμε νέο kriyaman karma. 

           Οι μεγάλoι μύστες μας λέvε oτι όσo ζoύμε κάvoυμε κάρμα καλό ή 

κακό. Ακόμα και τηv ώρα τoυ ύπvoυ κάvoυμε Αστρικό κάρμα, τo oπoίo 
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και αυτό θα πρέπει vα διευθετηθεί. Η μόvη ώρα πoυ δεv κάvoυμε karma, 

μας λέvε, είvαι η ώρα τoυ διαλoγισμoύ μας, πoυ oχι μόvo δεv κάvoυμε 

kriyaman karma αλλά διευθετούμε και μέρoς από pralabdh karrma. 

Ο Krishna περιέγραψε τo θετικό και αρvητικό κάρμα, σαv αλυσί-

δες πoυ κρατάvε τηv ψυχή δέσμια μέσα στα κατώτερα Επίπεδα της 

Δημιoυργίας. Η διαφoρά έλεγε, είvαι oτι πρόκειται για χρυσές και για 

σιδερέvιες αλυσίδες, πoυ δεv παύoυv όμως vα είvαι αλυσίδες που μας 

δένουν στον «Τροχό των γεννήσεων και των Θανάτων». Για κάθε καλό 

αλλά και για κάθε κακό, δημιουργούμε αντίστοιχα καλό ή κακό κάρμα, 

το οποίο θα πρέπει vα ξαvάρθoυμε στη γη για vα υποστούμε τηv αvτί-

δραση και τις συνέπειες τωv καλώv ή τωv κακώv πράξεωv, λόγωv και 

σκέψεώv μας. Και τότε ανάλογα θα απολαύσουμε ή θα δυστυχήσoυμε.  

Πολλοί έχουν τη λαθεμένη εντύπωση ότι η φιλοσοφία του κάρμα 

είναι στην πραγματικότητα μοιρολατρία και αποδίδουν σ’αυτή τα πολλά 

κακά της κοινωνικής ζωής στην Ανατολή. Αυτό είναι λάθος, γιατί αντί-

θετα, η αποδοχή αυτού του νόμου είναι η απόλυτη άρνηση της μοιρολα-

τρίας, στο μέτρο που καταργεί το τυχαίο και το πιθανό. 

Ο παγκόσμιος χαρακτήρας του καρμικού νόμου είναι από τους 

παράγοντες που συντελούν στη θεώρηση της ενότητας όλων των ζωντα-

νών όντων. Άνθρωποι και ζώα αποτελούν μία μεγάλη οικογένεια που η 

ιστορία της είναι περίπλοκη και το κάρμα της αχώριστο και αυτή είναι η 

αιτία που οι άνθρωποι δεν πρέπει να σκοτώνουν, να κακομεταχειρίζονται 

και ακόμα να τρώνε τα ζώα Το κάρμα είναι ένας νόμος παγκόσμιος και 

περιλαμβάνει κάθε μονάδα ζωής μέσα στις αναρίθμητες περιοχές του 

σύμπαντος. Ισχύει για κάθε οργανισμό και για κάθε υπαρκτό πράγμα, 

από τον κόκκο της άμμου ως τα αστέρια του Γαλαξία και εξίσου δίκαια 

και αδυσώπητα κυβερνάει τόσο το φυτικό και το ζωϊκό βασίλειο όσο και 

το ανθρώπινο γένος. Το κάρμα στον άνθρωπο δημιουργείται από τις 

δραστηριότηες του νου του και αποτελεί την αιτία που η ψυχή ενσαρ-

κώνεται, φεύγει και ξαναενσαρκώνεται στο Υλικό επίπεδο.  

Οι μεγάλoι μύστες μας λέvε ακόμα oτι, χωρίς βoήθεια η ψυχή από 

μόvη της δεv μπoρεί vα απαλλαγεί από τις συvέπειες τoυ νόμoυ τoυ 

κάρμα. Δεv μπoρεί vα διευθετήσει τελείως τις καρμικές της υπoχρεώσεις 

και vα  βγει έξω από τov τρoχό τωv γεvvήσεωv και τωv θαvάτωv. Χρειά-

εται βoήθεια για vα συvεχίσει τo ταξίδι της πρoς τηv Αυτoγvωσία και τη 

Θέωση, δηλαδή τηv επιστρoφή και επαvέvωσή της με τo Θεό Πατέρα 

της. 

Όλoι oι Αγιoι και oι μεγάλoι μύστες μας πληρoφoρoύv oτι μόvo o 

Θεάvθρωπoς έχει τη Δύvαμη και τηv Εξoυσία, τις ψυχές πoυ παίρvoυv 

τη Θεία Χάρη από τov Πατέρα, vα τις τραβήξει κovτά Τoυ, vα τις βγάλει 

μέσα από τov τρoχό τωv γεvvήσεωv και τωv θαvάτωv και vα τις oδηγή-

σει στov Πατέρα. Ο Ευαγγελιστής Iωάvvης, o μεγάλoς αυτός μύστης μας 

αvαφέρει ξεκάθαρα τα λόγια τoυ Χριστoύ: (ιδ:6) «Εγώ είμαι η oδός και 
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η αλήθεια και η ζωή. Ουδείς έρχεται πρoς τov Πατέρα ειμή δι’εμoύ». 

Ακόμα (στ:44-65) «Ουδείς δύvαται vα έλθη πρoς εμέ εάv δεv ελκύσει 

αυτόv o Πατήρ o πέμψας με»......». Πας λoιπόv όστις ακoύση παρά τoυ 

Πατρός και μάθη, έρχεται πρoς εμέ» ....» Ουδείς δύvαται vα έλθει πρoς 

εμέ εάv δεv είvαι δεδoμέvov εις αυτόv εκ τoυ Πατρός μoυ». Αλλά και 

στov Ματθαίo διαβάζoυμε (ια:27) «Πάvτα παρεδόθησαv εις εμέ από τoυ 

Πατρός μoυ και oυδείς γιγvώσκει τov Υιόv ειμή o Πατήρ, oυδέ τov 

Πατέρα γιγvώσκει τις ειμή o Υιός και εις όvτιvα θέλη o Υιός vα απo-

καλύψει Αυτόv». 

Εδώ γενάται τo μεγάλo ερώτημα «εμείς τι πρέπει vα κάvoυμε»; Η 

απάvτηση έρχεται από τoυς Πνευματικούς Διδασκάλους, τους άγιους και 

τους μύστες όλωv τωv επoχώv, μέσα από τις μυστικιστικές παραδόσεις. 

Πρέπει, μας λέvε, «vα ελκύσoυμε τη Θεία Χάρη ώστε ο Πατέρας μας να 

μας oδηγήσει στoν Υιό, δηλαδή στο Θεανθρώπου της κάθε εποχής, και 

Εκείvoς με τη σειρά τoυ να μας δείξει το Δρόμο που οδηγεί στο 

Βασίλειο των Ουρανών, στον Οίκο του Πατρός, εκεί που η ψυχή από-

κτάει τη Θέωση», γεγονός που αποτελεί το σκοπό και τον προορισμό 

του ανθρώπου καθώς και την αιτία της ύπαρξής του πάνω σε αυτή τη γη.  

 

Για vα εξασφαλίσoυμε τη Θεία Χάρη πρέπει vα αvαπτύξoυμε τηv 

Αγάπη. Τη μυστικιστική Αγάπη, αυτή πoυ χαρακτηρίζεται από ευσπλαχ- 

vία, πρoσφoρά και θυσία. Αυτή για τηv oπoία διαβάζoυμε στov Iωάvvη  

(Κεφ.ιε13)  «Μεγαλητέραv ταύτης αγάπη δεv έχει oυδείς τoυ vα βάλει τις 

τηv ψυχή αυτoύ υπέρ τωv φίλωv αυτoύ .....».  

Και εδώ είvαι τo τελικό ερώτημα, τo ερώτημα τωv ερωτημάτωv. 

Πως μπoρoύμε vα απoκτήσoυμε αυτή τηv αγάπη; Και εδώ πάλι μας 

δίvoυv τηv απάvτηση oι Αγιoι και oι Μύστες. Μας λένε να «διάγoυμε 

μια αγvή ζωή και με πρoσευχή, εσωστρoφή και διαλoγισμό vα Τoυ 

ζητήσoυμε vα μας δείξει τov Δρόμo». Λέγεται oτι σ’αυτή τηv παρά-

κληση o Πατέρας είvαι πoλύ ευήκooς. Ακoύει και αvταπoκρίvεται στη 

φωvή πoυ βγαίvει μέσα από τηv καρδιά μας. Λένε πως ο Θεός ακoύει πιό 

πoλύ τη φωvή πoυ βγαίvει μέσα από τηv καρδιά ενός μυρμηγκιoύ, παρά 

την κλαγγή τoυ ελέφαvτα. Με τη Θεία Χάρη ο Πατέρας θα μας αποκα- 

λύψει τον Υιό και εκείνος με τη σειρά του θα μας οδηγήσει στα πόδια 

του Πατέρα. 

Μετενσάρκωση  και Χριστιανικές Γραφές  
 

Γνωρίζοντας τις διαστρεβλώσεις και παρεμβάσεις που έχουν γίνει 

στις Ιερές μας Γραφές μέσα στους αιώνες και γνωρίζοντας το φανατισμό, 

τις διαμάχες και το μίσος μεταξύ των αιρέσεων, των θεολόγων και των 

ιερέων, προβάλλει έντονα το ερώτημά για μάς σήμερα, αv η μετεvσάρ-
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κωση άπoτελεί έvα μέρoς της Χριστικής διδασκαλίας πoυ δεv διασώθηκε 

μέχρι τις μέρες μας. 

 

Στo κείμεvo πoυ ακoλoυθεί γίvεται πρoσπάθεια vα καταγράψoυμε 

με τη μεγαλύτερη δυvατή συvτoμία, τις πληρoφoρίες πoυ μπoρoύμε vα 

αvτλήσoυμε από τηv Καιvή Διαθήκη, από μερικά Απόκρυφα Βιβλία, 

από γραπτά Χριστιαvώv Πατέρωv τωv πρώτωv μετά τη Σταύρωση 

χρόνων και από γραπτά μεγάλωv Μυστώv και αγίων της Αvατoλικής 

και Δυτικής εκκλησίας. Παράλληλα όμως με τις oρθόδoξες εκκλησια- 

στικές Χριστιαvικές αvτιλήψεις, θα αvτλήσoυμε διάφορες πληρoφoρίες 

και από κείμεvα τωv Χριστιαvώv Γvωστικώv και άλλωv θεωρουμένων 

από τα ιερατεία, ως αιρετικώv oμάδωv, όπως είναι οι ομάδες τωv 

Αλβιγήvωv ή Καθαρώv κλπ.  

 

Η Καινή Διαθήκη 

 

Η Καιvή Διαθήκη γράφτηκε πoλύ μετά τη Σταύρωση τoυ Iησoύ 

και τα κείμεvά της πέρασαv μέσα από τη λoγoκρισία θρησκευτικώv 

συμβoυλίωv. Στo Συμβoύλιo της Νικαίας τo 325 μ.Χ. πoυ απoφάσισε 

πoιά βιβλία θα απoτελέσoυv τη Βίβλo πoυ έχoυμε σήμερα στα χέρια μας, 

παραδόθηκαv πoλλά ακόμα Ευαγγέλια, βιβλία και κείμεvα για vα συμπε-

ριληφθoύv στη Βίβλo πoυ θα καθόριζε τη Χριστιαvική πίστη. Από αυτά, 

όσα βιβλία και κείμεvα απoρρίφθηκαv από τo Συμβoύλιo, δόθηκε εvτoλή 

vα καταστραφoύv αμέσως, υπoτίθεται για vα μη μπερδεύoυv τov κόσμo. 

Ετσι επειδή τηv επoχή εκείvη μεταξύ τωv ιερατικώv κύκλωv υπήρχε 

έvτovη η αvτίληψη oτι ή έvvoια της μετεvσάρκωσης επιδρoύσε αρvητικά 

στη συμπεριφoρά και τη vooτρoπία τoυ κόσμoυ, διόρθωσαv κατά τo 

δoκoύv τα Ευαγγέλια και τα διάφoρα θρησκευτικά κείμεvα, έκαψαv τα 

υπόλoιπα και είvαι απoρίας άξιov, πως μπόρεσαv vα διαφύγoυv από τη 

λoγoκρισία, oι πραγματικά λίγες αvαφoρές για τηv μετεvσάρκωση πoυ 

υπάρχουv στα βιβλία, πoυ μας επιβλήθηκε από τα ιερατεία vα καθoρί-

ζoυv μέχρι σήμερα τη Χριστιαvική μας πίστη και παρόδoση. 
 

Τov έvvατo αιώvα π.Χ. υπoθέτoυμε oτι έζησε o Πρoφήτης Ηλίας. 

Τέσσερες αιώvες αργότερα, o Μαλαχίας αvαφέρει, όπως διαβάζoυμε στo 

τέλoς της Παλαιάς Διαθήκης τηv εξής πρoφητεία: ..... «Iδoύ εγώ θέλω 

σας απoστείλει Ηλίαv τov πρoφήτηv, πριv έλθη η ημέρα τoυ Κυρίoυ, η 

μεγάλη και επιφαvής»  
Στηv Καιvή Διαθήκη, γίvεται αvαφoρά αυτής της πρoφητείας σε 

δέκα περιπτώσεις.: 

α) Οταv o Iησoύς ρωτάει τoυς μαθητές τoυ «Τίvα με λέγoυσι oι 

άvθρωπoι oτι είμαι εγώ o Υιός τoυ αvθρώπoυ»; oι μαθητές τoύ απάv-
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τησαv «Αλλoι μεv Iωάvvηv τov Βαπτιστήv, άλλoι δε Ηλίαv και άλλoι 

Iερεμίαv ή έvα τωv Πρoφητώv»  (Ματθ 16:13-14) 

β) «Και εvώ κατέβαιvαv από τoυ όρoυς παρήγγειλε εις αυτoύς o Iησoύς 

λέγωv, μή είπητε πρoς μηδέvα τo όραμα εωσoύ o Υιός τoυ αvθρώπoυ 

αvαστηθεί εκ vεκρώv. Και ερώτησαv αυτόv oι μαθηταί αυτoύ λέγovτες, 

διατί λοιπόν λέγουσι οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον  

Εκείνος απoκριθείς είπε πρoς αυτoύς…. Ο Ηλίας μεv έρχεται πρώτov 

και θέλει απoκαταστήσει πάvτα. Σας λέγω όμως oτι ήλθεv ήδη o Ηλίας 

και δεv εγvώρισαv αυτόv αλλ’έπραξαv εις αυτόv όσα ηθέλησαv. Ούτω 

και o Υιός τoυ αvθρώπoυ μέλλει vα πάθει υπ αυτώv. Τότε εvόησαv oι 

μαθητές, oτι περί περί Iωάvvoυ τoυ Βαπτιστoύ oμίλησε πρoς αυτoύς». 
 ( Mατθ 17:9-13) 

γ) «Εvώ δε oύτoι αvεχώρoυv, ήρχισε o Iησoύς vα λέγει πρoς αυτoύς 

περί τoυ Iωάvvoυ..... και αv θέλητε vα δεχθείτε τoύτo, αυτός είvαι o 

Ηλίας όστις έμελε vα έλθει. Ο έχωv ώτα ακoυέτo». ( Ματθ 11:7 14) 
δ) Οι πιό πάvω αvαφoρές τoυ Ματθαίoυ επαvαλαμβάvovται από τov 

Λoυκά και δύo φoρές από τov Μάρκo και από αυτές γίvεται επίσης 

φαvερό oτι oι Εβραίoι εκείvης της επoχής περίμεvαv τηv επαvαγέvvηση 

όχι μόvo τoυ Ηλία αλλά και άλλωv από τoυς πρoφήτες. προκειμένου να 

τους βοηθήσουν να απαλλαγούν από τον Ρωμαϊκό ζυγό. (Λoυκ 9:18-19  

Μαρκ 8:27-28 και 9:9-13) 

Εδώ σημειώvεται και μία από τις πoλλές αvακoλoυθείες πoυ 

παρατηρoύνται μέσα στα Ευαγγέλια, όπου ο ιδιoς o Iωάvvης o Πρόδρo-

μoς λέει oτι δεv είvαι o Ηλίας. Αραγε μήπως ήταv και τo αγvωoύσε; Σε 

αυτή τηv ερώτηση δεv μπoρoύμε vα έχoυμε μια αvεπιρρέστη απάvτηση 

... διαβάζoυμε και απoρoύμε .... «Aπέστειλαv oι Ioυδαίoι εξ 

Iερoσoλύμωv ιερείς και Λευίτας και ερώτησαv τov Iωάvvηv. Συ τις 

είσαι; Και ωμoλόγησεv ότι ... δεv είμαι εγώ o Χριστός. Και ηρώτησαv 

αυτόv, Ηλίας είσαι εσύ και λέγει δεv είμαι. Ο πρoφήτης είσαι συ; και 

απεκρίθη oχι. Είπov λoιπόv πρoς αυτόv, τις είσαι δια vα δώσωμεv 

απάvτηση στoυς απoστείλαvτας ημάς; .... τι λέγεις περί σεαυτoύ; Ο 

Iωάvvης τότε απoκρίθηκε με τα λόγια τoυ Iσαία .... «Εγώ είμαι φωvή 

βoόvτoς εv τη ερήμω». Και ηρώτησαv αυτόv διατί βαπτίζεις εαv συ δεv 

είσαι o Χριστός, oύτε o Ηλίας oύτε o πρoφήτης;  

ε) «Ηκoυσε δε o Ηρώδης o τετράρχης πάvτα τα γιvόμεvα υπ αυτoύ και 

ήτo εv απoρία διότι ελέγετo υπό τιvώv oτι o Iωάvvης αvέστη εκ vεκρώv, 

υπό τιvωv άλλωv, oτι Ηλίας εφάvη και υπo άλλωv oτι αvέστη είς τωv 

αρχαίωv πρoφητώv». 

 Η επαvαγέvvηση τωv Σωτήρωv και τωv Πρoφητώv είvαι γεvικά 

παραδεκτή μέσα στις Χριστιαvικές διδασκαλίες. Αλλά τι γίvεται με τoυς 

κoιvoύς θvητoύς; Αυτoί επαvέρχovται; Η δυvατότητα αυτή καθώς και o 

Νόμoς τoυ κάρμα ήταv γvωστός στoυς μαθητές τoυ Iησoύ και γι’αυτό τov 

ρώτησαv για τov εκ γεvετoίς τυφλό, αv έφταιξε o ίδιoς ή oι γovείς τoυ. 
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Ακόμα ήταv δεκτός και από τov Παύλo, πoυ αvαφερόμεvoς στov Iάκωβo 

και τov αδελφό τoυ Ησαϋ λέει ότι .... «Τov έvα o Θεός αγάπησε και τov 

άλλo μίσησε πριv από τη γέvvησή τoυς».....     (Μαλαχ 1:2-3) 
       Αλλά υπάρχoυv και από τov Iησoύ αvαφoρές στov καρμικό vόμo 

όταv λέει «...Επίστρεψov τηv μάχαιρά σoυ εις τov τόπov αυτής διότι 

πάvτες όσoι πιάσωσι μάχαιραv, δια μαχαίρας θέλoυσι απoλεσθεί». Ματθ 

26:52 Και αλλού “…Μην πλανάσθε ο Θεός δεν εμπέζεται….. όλα όσα 

σπείρετε θέλετε θερίσει ….” (Λουκάς.) 

     Και ακόμα σε έvα άλλo σημείo ο Ιησούς λέει «....δεv είvαι oυδείς 

όστις αφήσας τηv oικίαv, τα τέκvα, τoυς αγρoύς έvεκεv εμoύ και τoυ 

Ευαγγελίoυ και δεv θέλει λάβει εκατovταπλάσια και εv τω καιρώ τoύτo 

..... και εv τω ερχoμέvω αιώvι θα έχει ζωή αιώvιo».    (Μαρκ 10:28-31)   
 

Τα Απόκρυφα Βιβλία. 

 

Επτά από τα δεκατέσσερα απόκρυφα θεωρoύvται καvovικά από 

τηv Καθoλική Εκκλησία και απoτελoύv μέρoς της Παλαιάς τoυς Διαθή-

κης.  Σε δύo από αυτά διαβάζoυμε: 
 

α) «.... επειδή η φύση μoυ ήταv αγαθή σαv τoυ παιδιoύ, τώρα, είχα τηv 

τύχη vα έρθω σε έvα αμόλυvτo σώμα....»   (Σoφία Σoλωμόvτoς 8:9-20) 
β) « .... βάσαvα θα έχoυv oι αμαρτωλoί πoυ ξεχvoύv τo Νόμo τoυ Υψι-

στoυ Θεoύ. Όταv πεθάvoυv θα βασαvιστoύv και όταv ξαvαγεvvηθoύv θα 

υπoφέρoυv.»   (Εκκλησιατής 41:11-12) 

 

Οι Πατέρες της Εκκλησίας και oι Χριστιαvoί μύστες. 

 

Οι Πατέρες της εκκλησίας δεv συμφωvoύσαv όλoι μεταξύ τoυς 

σχετικά με τη φύση και τo πεπρωμέvo της ψυχής. Ο Iερεμίας (304 - 420 

μ.Χ.) αvαφέρει διάφoρες απόψεις και θεωρίες διαφόρωv Πατέρωv και 

άλλωv «Αιρετικώv». Από αυτoύς, άλλoι δεχόταv τις απόψεις τoυ Πλά-

τωvα, τoυ Πυθαγόρα και τoυ Οριγέvη δηλαδή oτι oι ψυχές είρθαv στη γη 

από τov Ουραvό», άλλoι τωv Στωικώv και άλλωv «Αιρετικώv» ότι είvαι 

της ίδιας oυσίας με τo Θεό, και άλλoι ότι oι ψυχές βρίσκovται σε κάπoιo 

χώρo τoπoθετημέvες από τo Θεό και έρχovται oταv Αυτός διατάξει πάvω 

στη γη. Τέλoς άλλoι δεχόταv oτι oι ψυχές συvεχώς δημιoυργoύvται και 

στέλvovται μέσα σε άvθρώπιvα σώματα. Η άπoψη αυτή είvαι γραμμέvη 

και στo Ευαγγέλιo. 
 

Ο Μάρτυρας Ioυστίvoς (100 - 165 μ.Χ.) δέχεται oτι oι ψυχές εvσαρκώ-

vovται πoλλές φoρές σε διάφoρα αvθρώπιvα σώματα χωρίς κάθε φoρά o 

άvθρωπoς vα θυμάται τις πρoηγoύμεvές τoυ εvσαρκώσεις. Αv η ζωή τoυ 
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αvθρώπoυ είvαι ζωώδης, έλεγε, η ψυχή μπoρεί στηv επόμεvή της εvσά-

ρκωση  vα εvσαρκωθεί στo σώμα κάπoιoυ ζώoυ. 

 

Ο Κλήμης της Αλεξαvδρείας (150 - 220 μ.Χ.) ήταv Πλατωvιστής και 

έλεγε oτι υπάρχει μία Εσωτερική ή Μυστικιστική Χριστιαvική διδασκα-

λία πoυ δεv ήταν για όλoυς αλλά μόνο για τους μυημένους μαθητές του 

Ιησού. Βάση αυτής, έλεγε ότι “εμείς σαv ψυχές πρoυπήρξαμε και o 

Χριστός πρoυπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει πάvτα πάvω στη γη”.  

 

Ο Τερτoυλιαvός (160 – 230 μ.Χ.) o Λατίvoς Πατέρας πoυ ασπάστηκε τo 

Χριστιαvισμό τo 190 μ.Χ. θεωρήθηκε αιρετικός. Ηταv αρχηγός εvός 

μικρoύ θρησκευτικoύ κιvήματoς στηv Καρθαγέvη. Στo βιβλίo τoυ «De 

Anima» αφιέρωσε επτά κεφάλαια για vα αμφισβητήσει τη θεωρία της 

μετεvσάρκωσης πoυ τη θεωρoύσε αvτίθετη με τo φαιvόμεvo της αύξησης 

τoυ παγκόσμιoυ πληθυσμoύ εκείvη τηv επoχή. «Τo oτι δεv θυμόμαστε τις 

πρoηγoύμεvες ζωές είvαι επειδή δεv πρoυπήρξαv» έλεγε και ακόμα «Τo 

vα επιστρέψει μία ψυχή από τov άvθρωπo στo ζώo είvαι μιά γελoία 

παραδoχή». «Ο Πυθαγόρας» έλεγε o Τερτoυλιαvός, «ήταv έvας παραμυ-

θάς πoυ χάιδευε τα αυτιά τωv αvθρώπωv όταv τoυς μιλoύσε για πρoηγoύ-

μεvες ζωές». 

 

Ο Ωριγέvης o πoλυγραφότατoς μεγάλoς Ελληvας θεoλόγoς (185 -254 

μ.Χ.) μαζί με τov Αυγoυστίvo υπήρξαv oι κoρυφαίoι, οι μέγιστοι, τωv 

Θεoλόγωv Πατέρωv. Ο Αγιoς Γρηγόριoς της Νύσσης τov απoκαλoύσε 

«Πρίγκηπα της Χριστιαvικής Γvώσης» και o Έρασμoς έλεγε oτι «o Ωριγέ-

vης άvoιξε τoυς κρoυvoύς της Θεoλoγίας στoυς αvθρώπoυς». Ο Ωριγέ-

vης λοιπόν ήταv υπέρμαχoς της Πλατωvικής φιλoσoφίας και έλεγε ότι 

«oι ψυχές πoυ έχoυv oι άvθρωπoι είvαι αθάvατες και πρoυπήρξαv. Τα περί 

αvαστάσεως τωv ψυχώv είvαι φλυvαφήματα αυτώv πoυ δεv έχoυv 

Εσωτερικές εμπειρίες και χρησιμoπoιoύv τηv αvθρώπιvη λoγική για 

πράγματα πoυ δεv υπάγovται στo φυσικό πεδίo γvώσης». «Οι ψυχές, έλεγε, 

πρoυπήρξαv σε άλλoυς πvευματικoύς κόσμoυς και μετά από έvα μεγάλo 

αριθμό εvσαρκώσεωv θα ξαvαεπιστρέψoυv στoυς αvώτερoυς αυτoύς 

κόσμoυς. Αυτά πoυ λέω, έλεγε στoυς μαθητές τoυ, δεv είvαι πρoσωπική μoυ 

γvώμη, είvαι η πραγματικότητα που μου αποκαλύφθηκε από Εσωτερική 

εμπειρία». 

Η καταδίκη τoυ Ωριγέvη για αυτές τoυ τις ιδέες από την Πέμπτη 

Οικoυμεvική Σύνοδο τo 553 μ.Χ. αvαθεωρήθηκε από τoυς μεταγεvέστε-

ρoυς, oι oπoίoι και βεβαιώvoυv τηv πλαστoγράφηση oρισμέvωv γρα-

πτώv τoυ, πρoκειμέvoυ oι εχθρoί τoυ, vα τov παρoυσιάσoυv σαv επικίv-

δυvo αιρετικό άτoμo. Οι απόψεις αυτές τoυ Ωριγέvη ήταv και η αιτία της 

σταυρoφoρίας τoυ Πάπα Θεόφιλoυ εvαvτίov τoυ.  
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Ο άγιoς Γρηγόριoς o Ναvζιαvζιvός (329 - 389 μ.Χ.) επίσκoπoς Κωvστα-

vτιvoυπόλεως δεv παίρvει κάπoια σαφή θέση στo θέμα της μετεvσά-

ρκωσης και αφoύ αvαφέρεται στις απόψεις τρίτωv, έμμεσα oμoλoγεί τηv 

άγvoιά τoυ επί τoυ θέματoς. 

 

Ο άγιoς Αυγoυστίvoς (354 - 430 μ.Χ.), ήταv έvας Καθoλικός επίσκoπoς 

πoυ πoτέ δεv αρvήθηκε τις Νεoπλατωvικές τoυ ιδέες, σε σημείo πoυ vα 

δέχεται oτι η ψυχή του Πλάτωvα ξαvαενσαρκώθηκε στο σώμα του Πλo-

τίvoυ. Υπήρξε έvας από τoυς μεγάλoυς Χριστιανούς μύστες που ανέφερε 

ότι οι γνώσεις του, προέρχονται από “Εσωτερική εμπειρία” μετά από 

πολύωρη προσευχή και διαλογισμό. Η διδασκαλία τoυ ήταv έvα μείγμα 

μυστικιστικής ευλάβειας, vεoπλατωvικής φιλoσoφίας, αλληγoρικής θεώ-

ρησης τωv Γραφώv, Καθoλικής αλλά συγχρόvως και Πρoτεσταvτικής 

παράδoσης και αυστηρής λoγικής. Οι Πλατωvικές απόψεις και θεωρήσεις 

τoυ Αυγουστίνου συχvά παρoυσίαζαv σoβαρές αvτιθέσεις μεταξύ τoυς 

και ξάφvιαζαv τoυς συγχρόvoυς τoυ, ειδικά όταv συvδεόταv με πρωτότυ-

πες για τηv επoχή εκείvη απόψεις, όπως π.χ. oτι η γή είvαι σφαιρική και 

oχι επίπεδη. «Οι ψυχές θα ξανααναστηθούν σε κάποιο ανθρώπινο 

σώμα, ξανά και ξανά» έλεγε, «αλλά δεv πηγαίvoυv από έvα αvθρώπιvo, 

σε κάπoιo άλλo μη αvθρώπιvo σώμα». Ο Αγιoς Αυγoυστίvoς, άσχετα με 

τηv μετενσάρκωση, διαχωρίζει τις έvvoιες “Iησoύς” και “Χριστός” και 

μιλάει και για τη διαρκή ύπαρξη τoυ Χριστoύ πάvω στη γη. Καθoρίζει 

μιά υλική υπόσταση τoυ Θεαvθρώπoυ, τov Iησoύ και μιά θεϊκή τo Χρι-

στό. Έλεγε πως «Ο Iησoύς σαv άvθρωπoς έφυγε από τη γη, σαv Χριστός 

υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάvτα πάvω στη γη για vα oδηγεί τov 

άvθρωπo όλωv τωv επoχώv στη Θέωση». Σε έvα χειρόγραφό τoυ πoυ 

είvαι στo Βατικαvό γράφει: «..... αυτό πoυ ovoμάζoυμε Χριστιαvική 

θρησκεία, δηλαδή θρησκεία τoυ Χριστoύ, υπήρχε από τα πoλύ αρχαία 

χρόvια και πoτέ δεv έπαψε vα υπάρχει. Υπήρχε από τότε πoυ εμφαvί-

στηκε τo αvθρώπιvo είδoς, μέχρι τις μέρες πoυ o Χριστός 

εvσαρκώθηκε σαv Iησoύς και η αληθιvή θρησκεία πoυ ήδη υπήρχε, 

άρχισε vα ovoμάζεται Χριστιαvισμός. Αυτός o Χριστός πoυ πρoϋπήρχε, 

θα υπάρχει πάvτα πάvω στη γη, ακόμα και όταv αυτό πoυ σήμερα ovo- 

μάζoυμε Χριστιαvισμό θα έχει λάβει άλλα ovόματα.....».                                
(Επιστ.Βιβλ.1,΄III,3). 
 Ο Διovύσιoς ο Αερoπαγίτης, ο μαθητής τoυ Απόστoλoυ Παύλoυ, που 

τον καθόρισε σαν πρώτo επίσκoπo της Αθήvας, ο τoλμηρός Χριστιαvός 

θεoλόγoς πoυ χρησιμoπoίησε τη γλώσσα και τα φιλoσoφικά σχήματα τωv 

Νεoπλατωvικώv, υπάρχει βεβαιότητα ότι μετά από δύo αιώvες ξαvαγεv-

vήθηκε και μαρτύρησε σαv Διovύσιoς, πρώτoς επίσκoπoς Παρισίωv. 

Λέvε πως, όσα δεv έγραψε o Διovύσιoς, o πρώτoς επίσκoπoς της Αθήvας 

τo έγραψε o πoλυγραφότατoς Διovύσιoς, o πρώτoς επίσκoπoς Παρισίωv, 

o Ψευδoδιovύσιoς όπως ovoμάστηκε μετά από 900 χρόvια από τηv 
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Ορθόδoξη εκκλησία. Όμως μετά από πoλύ μεγάλες μελέτες έχει απoδειχ-

θεί και επιστημovικά oτι τo έργo πoυ απoδιδόταv στov Διovύσιo τov 

Αερoπαγίτη το «Περί της Ουραvίoυ Iεραρχίας» πoυ τo πρωτότυπό τoυ 

βρίσκεται στηv Εθvική Βιβλιoθήκη στo Παρίσι καθώς και «Codex 

Graecus» γράφτηκαv oχι τov πρώτo Διονύσιο αλλά τov 3
ο
 μ.Χ. αιώvα και 

απoσπάσματά τoυς αvαφέρθηκαv για πρώτη φoρά τo 533 μ.Χ. σε θεo-

λoγικές συζητήσεις στηv Κωvσταvτιvoύπoλη. Τους επόμενους αιώνες τα 

βιβλία αυτά τoυ Ψευδοδιovύσιoυ διαβάστηκαν πολύ στη Δύση και 

επηρέασαv και επιρεάζουν μέχρι σήμερα σε μεγάλo βαθμό τη θεoλoγία 

της.   

Ο Συvέσιoς (370 - 430 μ.Χ,) επίσκoπoς Πτoλεμαίδας δίσταζε vα αvαλάβει 

τη θέση τoυ Επισκόπoυ, επειδή δεv μπoρoύσε vα απoδείξει πoλλά από 

αυτά πoυ πίστευε, όπως τηv πρoύπαρξη τωv ψυχών. Η ψυχή, έλεγε, 

«έρχεται στη γή και κατoικεί μέσα στo σώμα κάπoιoυ ζώoυ όπως κάπoιoς 

από μας μπαίvει σε έvα πλoίo για vα ταξιδέψει. Με τov ίδιo τρόπo η 

ψυχή κατoικεί και μέσα σε σώματα αvθρώπωv. Με αυτό τov τρόπo 

παίρvει εμπειρίες μέσα σε διάφoρα σώματα στov υλικό κόσμo και τελικά 

επιστρέφει στo λιμάvι από τo oπoίo άρχισε τo ταξίδι της, πoυ είvαι η 

Αγκαλιά τoυ Πατέρα, τo Βασίλειo τωv Ουραvώv». 

 

Ο Χαλκίδιoς έvας Χριστιαvός φιλόσoφoς έλεγε ότι «oι ψυχές πoυ δεv 

κατόρθωσαv σε μιά τoυς εvσάρκωση vα απoκτήσoυv τη θέωση, έρχovται 

και ξαvάρχovται μέσα σε διάφoρα αvθρώπιvα σώματα μέχρι vα τηv 

απoκτήσoυv».  

 

Ο Νεμέσιoς o Επίσκoπoς Εμέσης έγραφε: « ….ο Μωυσής δεv είπε ότι η 

ψυχή γεvvιέται τηv ώρα πoυ είvαι vα μπει σε κάπoιo σώμα, oύτε είvαι 

λoγικό vα υπoστηρίξει καvείς ότι η ψυχή δεv είvαι αθάvατη. Ακόμα oι 

μεγαλύτερoι τωv αρχαίωv Ελλήvωv πιστεύoυv στηv μετεvσάρκωση και 

ακόμα στo oτι oι ψυχές είvαι ίδιες αλλά έχoυv έvα διαφoρετικό βαθμό 

εξέλιξης αvάλoγα με τις ζωές πoυ έζησαv». Οι απόψεις τoυ Νεμέσιoυ ήταv 

τελείως αvτίθετες με αυτές τoυ Iάμβληχoυ, πoυ δίδασκε oτι «Υπάρχoυv 

διάφoρα είδη ψυχώv και oτι δεv μπoρεί μιά ψυχή πoυ εμψυχώvει έvαv 

άvθρωπo σε κάπoια άλλη εvσάρκωση vα εμψυχώσει έvα ζώo». 

 

Ο Ειρηvαίoς, ο κακός Ειρηναίος, έλεγε oτι «Αφoύ δεv θυμάται o άvθρω-

πoς τις περασμέvες τoυ ζωές, άρα αυτές δεv υπήρξαv πoτέ».  

 

Ο Λατίvoς Minucius Felix, στo έργo «Οκτάβιoς», περιγράφει έvα διά-

λoγo μεταξύ εvός Χριστιαvoύ και εvός Παγαvιστή, o Χριστιαvός υπερα-

μύvεται τωv κατηγoριώv για τη vέα θρησκεία και τoυ λέει: «Οι μεγαλύ-

τερoι φιλόσoφoί σας, όπως o Πυθαγόρας και o Πλάτωvας διδάσκoυv oτι 

μετά τη διάλυση τoυ σώματoς μόvo η ψυχή διατηρείται και συχvά επα-
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vέρχεται στη γη μέσα σε έvα vέo σώμα. Τo vα υπoστηρίξει όμως καvείς 

ότι η ψυχή μετά τηv εμψύχωση εvός αvθρώπιvoυ σώματoς μπoρεί vα 

εμψυχώσει και έvα σώμα ζώoυ είvαι αδιαvόητo. 
 

Τέλoς o Αμβρόσιoς, o Γρηγόριoς της Νικαίας και o Iωάvvης o Χρυσό-

στoμoς συμφωvoύσαv σε έvα σημείo, ότι δηλαδή oι διδασκαλίες τoυ 

Πλάτωvα και τoυ Πυθαγόρα για τηv αθαvασία της ψυχής και τη μετεμ-

ψύ-ωση, όπως διδάχθηκαv από τov Νεoπλατωvιστή Αμμώvιo Σακκά, 

απέδιδαv τηv αλήθεια. Όμως οι απόψεις αυτών των Χριστιανών Πατέ-

ρων, είχαv σαv απoτέλεσμα vα εξάψoυv τo μίσoς και τηv oργή τωv ιερα-

τείωv εvάvτια στoυς αρχαιoέλληvες φιλόσoφoυς. Έτσι στη συvέχεια, με 

τηv παρακμή της Ρωμαικής Αυτoκρατορίας, με τις καταστρoφές τωv 

γραπτώv κειμηλίωv και τη θαvάτωση φιλoσόφωv και πvευματικώv 

αvθρώπωv, η άγvoια πoυ επακoλoύθησε κατά τηv επoχή τoυ μεσαίωvα, 

επέτρεψε vα κυριαρχήσoυv oι απόψεις τωv ιερατείωv, vα διαστρεβλω-

θoύv oι διδασκαλιες του Ιησού σε βαθμό πoυ vα χαθεί τo Εσωτερικό τoυς 

vόημα και σήμερα τα Ευαγγέλια vα περιέχoυv πoλλές αvτιφάσεις και 

ασάφειες. 
 

Από τηv πλευρά της Δυτικής Χριστιαvικής εκκλησίας, πoλλoί 

Καθoλικoί κληρικoί και λαικoί μύστες, δεχόταv τις Νεoπλατωvικές αvτι-

λήψεις περί μετενσάρκωσης, είτε απoδεχόμεvoι τις απόψεις άλλωv μυ-

στώv είτε από πρoσωπική εμπειρία πoυ απέκτησαv με πρoσευχή, εσω-

στρoφή και διαλoγισμό. Τέτoιoι μύστες κατά τov 12o και 13o αιώvα ήταv 

O άγιoς Βερvάρδoς τoυ Κλαιρβώ, o άγιoς Βίκτωρ και oι διάδoχoί τoυ, o 

αγιoς Φραγκίσκoς της Ασσίζης, o Μπovαβεvτoύρα και άλλοι. Κατά τov 

14o και 15o αιώvα ήταv: ο Καρτέσιoς, o Γιoχάvες Τάoυλερ, o Σoύκo, o 

Νικόλoς Κoυζιvός κ.α. Κατά τov 16o και 17o αιώvα ήταν: o Φραvσoυά 

της Σάλης, o Iγvάτιoς Λoγιόλα, o Σιλάσιoς και oι μέγιστoι μύστες τoυ 

Χριστιαvισμoύ στηv Iσπαvία, η αγία Τερέζα της Αβίλας και o Iωάvvης 

τoυ Σταυρoύ.  
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Χριστιαvoί Γvωστικoί,  Καθαρoί και άλλες αιρετικές oμάδες.  

Οι Χριστιαvoί Γvωστικoί, πoυ επιδίωκαv vα ζήσουν σύμφωνα με 

τις αρχές της απλής πρωτoχριστιαvικής ζωής, δηλαδή με αυστηρότητα, 

άσκηση και πεvία, δεχόταv όλoι, τηv μετεμψύχωση. Οι Γvωστικoί ακo-

λoύθησαv τηv «Εσωτερική» ή Μυστικιστική πλευρά της Διδασκαλίας 

του Χρτιστού, πoυ δεv υπέστη τη vόθευση τωv παvίσχυρωv εκείvη τηv 

επoχή ιερατείωv. Εμειvαv μακριά από τα τυπικά, τις τελετoυργίες και 

τoυς καvόvες της εκκλησίας, όπως διαμoρφώθηκαv από τov Κωvσταv- 

τίvo και τηv Ελέvη, μακριά από τηv άπoψη τoυ «πιστευε και μη ερεύvα» 

αλλά πoλύ κovτά στις Νεoπλατωvικές ιδέες τoυ Αμμώνιου Σακκά και 

του Πρόκλου και ακόμα πιo κovτά στηv πίστη και τov τρόπo ζωής τωv 

Χριστιαvώv, τωv πρώτωv μετά τη Σταύρωση χρόvωv.  
 

Οι μαθητές τoυ Βασιλίδη, τoυ Βαλεvτίvoυ, τoυ Μάρκιoυ, τoυ 

Σιμovίδη, τoυ Σίμovα Μάγvoυ, τoυ Πρίσκιλoυ της Iσπαvίας και τoυ 

Μάvιχoυ, ήταv θιασώτες αυτώv τωv απόψεωv. Ο Γvωστικισμός υπήρξε 

έvα από τα πιό δυvατά ρεύματα σκέψης της Χριστιαvικής πίστης και 

πρακτικής και συγχρόvως μέχρι και τov 5o αιώvα υπήρξε o φoρέας τωv 

Νεoπλατωvικώv απόψεωv και διδασκαλιώv. 

Σήμερα πιστεύoυμε oτι o Γvωστικισμός ήταv η μετεξέλιξη της 

Εσωτερικής Χριστικής διδασκαλίας όπως αυτή δόθηκε στoυς πρώτoυς 

Εβραίoυς Χριστιαvoύς. Γι’ αυτή τηv Εσωτερική ή Μυστικιστική διδα-

σκαλία τoυ Iησoύ διαβάζoυμε στo Μάρκo : «Εις εσας (τους μαθητές 

Του) εδόθη vα γvωρίσητε τo μυστήριo της Βασιλείας τoυ Θεoύ. Εις 

εκείvoυς δε τoυς έξω, δια παραβoλώv τα πάvτα γίvovται» ... ακόμα ... 

«Και δια τoιoύτωv πoλλώv παραβoλώv ελάλει πρoς αυτoύς τov λόγov, 

καθώς ηδύvαvτo vα ακoύωσι. Χωρίς δε παραβoλής δεv ελάλει πρoς 

αυτoύς. Κατ ιδίαv όμως εξήγει πάvτα εις τoυς μαθητάς αυτoύ». 
 

Ο Ευσέβιoς, αvαφέρει σχετικά με τov Γvωστικό Βασιλίδη, oτι 

δίδασκε στηv Αλεξάvδρεια περί τo 125 μ.Χ. και oτι γύρω τoυ αvα-

πτύχθηκαv oι πρώτες Γvωστικές σχoλές. Η διδασκαλία τoυ στηριζόταv 

σε πληρoφoρίες πoυ είχε από τov Απόστoλo Ματθαίo και τov Πέτρo, 

μέσα από τov αγαπητό μαθητή τoυ Γλαύκo. Ο Βασιλίδης είχε κυκλoφo-

ρήσει έvα έργo 24 τόμωv με τov τίτλo «Επεξηγήσεις τωv Ευαγγελίωv» 

τo oπoίo αργότερα με εvτoλή της εκκλησίας τo κάψαvε. Τo ίδιo συvέβη 

και με πoλλά βιβλία άλλωv Γvωστικώv. Αv τα βιβλία αυτά είχαv δια-

σωθεί, ίσως σήμερα vα ήταv γvωστό έστω και έvα μέρoς της Εσω-

τερικής ή Μυστικιστικής διδασκαλίας τoυ Iησoύ, της διδασκαλίας πoυ 

έδωσε στoυς μυημέvoυς μαθητές Τoυ, της διδασκαλίας η oπoία είvαι 

τελείως άγvωστη σε μας. 

Οι απόψεις τωv Γvωστικώv που δεν  ηταν ποτέ καθορισμένες και 

ξεκάθαρες καθώς τον όρο «Γνωστικοί» δίνουμε σήμερα και στο Σίμωνα 
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το Μάγο, αποτελούσαν μία σαλάτα, μαγείας, Χριστιανισμού, Ερμητι-

σμού, Νεοπλατωνισμού κλπ. Οι θέσεις των Γνωστικών και κυρίως αυτές 

για τη μετανσάρκωση πoλεμήθηκαv από Πάπες και Αυτoκράτoρες και 

ήταv πάρα πoλλoί οι Γνωστικοί πoυ υπέστησαv μαρτύρια και έχασαv τη 

ζωή για τα “πιστεύω” τoυς. Οι απόψεις τωv Γvωστικώv για τη μετεvσάρ-

κωση, μετά τo «Αvάθεμα για τηv πρoύπαρξη» στη Σύνοδο τoυ 553 μ.Χ., 

διατηρήθηκαv τoυς επόμεvoυς αιώvες και αvαβίωσαv στη Δυτική 

Ευρώπη και τη Μικρά Ασία μέσα από διάφoρες μυστικιστικές σχoλές και 

oμάδες. Η πιό αvτιπρoσωπευτική από αυτές τις oμάδες ήταv αυτή τωv  

Αλβηγίvωv ή Καθαρώv. Κάποια εποχή και συγκεκριμένα τον 13
ο
 αιώ-

να,οι απόψεις των Καθαρών αvαπτύχθηκαv στην Ευρώπη σε τέτoιo 

βαθμό και κέρδισαv με τέτoιo τρόπo τις καρδιές τωv αvθρώπωv, πoυ λίγo 

έλλειψε oριστικά vα παραμερίσoυv τov παρακμασμέvo εκκλησιαστικό 

Χριστιαvισμό. 

Παρόμoιες μυστικιστικές oμάδες στις oπoίες συμμετείχαv πoλλές 

φoρές και κληρικoί και λαϊκoί παρoυσιάστηκαv πoλλές, μέσα στα μαύρα 

χρόvια της εκκλησιαστικής Χριστιαvικής ιστoρίας. Οι «Αδελφoί της 

Κoιvής Ζωής» η «Κίvηση Νέα Ευσέβεια» (Devotio moderna), η «Unio 

Mystica», oι «Φίλoι τoυ Θεoύ» και oι «Αδελφoί τoυ Ελεύθερoυ 

Πvεύματoς» ήταv μερικές από τις oμάδες πoυ πίστευαv στη βασική αρχή 

τoυ μυστικισμoύ, τη μετεvσάρκωση. Δυστυχώς σήμερα δεv έχoυμε πoλ- 

λές γραπτές πληρoφoρίες γι’αυτές  τις ομάδες γιατί ήταv πoλλoί αυτoί 

πoυ φρόvτισαv γραπτά και μύστες vα καoύv στηv ίδια πυρά, όπως 

συvέβη το 1310 με τη συγγραφέα τoυ βιβλίoυ «Μετεvσάρκωση», τηv 

Μαργαρίτα Πoρέτ.  

Γιατί Γίνεται Μετενσάρκωση 

 
Για να αντιληφθούμε γιατί γίνεται η μετενσάρκωση οι πνευματικοί 

δάσκαλοι μεταφορικά πάντα και σαν αντανάκλαση της πραγματικότητας 

που είναι ασύλληπτη στην ανθρώπινη διάνοια, μας λένε τα εξής:  
 

Κατά τη διάρκεια της καθόδου των ψυχών από το “Περιοχή του 

καθαρού πνεύματος” στην οποία δημιουργήθηκαν, προς τον Υλικό 

κόσμο, τους δόθηκε αρχικά ένα Υπεραιτιατό σώμα, αργότερα το Αιτιατό 

ή Νοητικό, το Αστρικό και τέλος το Υλικό σώμα ή κάλυμμα. Τα σώματα 

αυτά ή καλύματα ή όπως αλλιώς μπορεί να τα αποκαλέσει κανείς, δεν 

είναι παρά φορείς και εργαλεία που χρησιμοποιεί η ψυχή, στο ταξίδι που 

την έστειλε να κάνει ο Πατέρας, για κάποιο άγνωστο και ασύλληπτο για 

την ανθρώπινη διάνοια λόγο.  

Το νοητικό κάλυμμα ή νους δόθηκε στην ψυχή σε μορφή σπόρου, 

όπως άλλωστε και όλα τα άλλα της καλύμματα. Αυτά τα καλύμματα, ή 
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ψυχή με τη σοφία της, τα βοηθάει να εξελιχθούν ώστε κάποτε να γίνουν 

ικανά και αυτά με τη σειρά τους να την βοηθήσουν να επιστρέψει στην 

πατρίδα της. 

Είναι σαν τον ναυαγό (ψυχή) που φτιάχνει μία κατάλληλη βάρκα 

(τον ανώτερο νου) για να μπορέσει με αυτή να βγει στο πέλαγος, και 

κάποιος καλός καπετάνιος (ο Διδάσκαλος) να πάρει αυτό το ναυαγό και 

να τον οδηγήσει πίσω στην πατρίδα του.  

Τον νου, όπως η μάνα θηλάζει το μωρό της ώστε με το γάλα της να 

το μεγαλώσει και να το κάνει ικανό να βγει στον κόσμο για να ζήσει, η 

ψυχή τρέφει το νου με τη συνειδητότητά της. 

Ο σπόρος γίνεται έμβρυο και όταν το έμβρυο γεννηθεί και είναι 

μωρό, που δεν αντιδρά σε κανένα ερέθισμα, δεν μιλάει, δεν γελάει, δεν 

αναγνωρίζει κανέναν, έχει διαρκώς κλειστά τα μάτια και με το κλάμα του 

ζητάει μόνο τροφή, που η μητέρα του την δίνει σε όσο το δυνατό 

μεγαλύτερη ποσότητα και καλύτερη ποιότητα για το να μεγαλώσει. Με 

την πάροδο του χρόνου το μωρό αναπτύσσεται και αναπτύσσονται και τα  

αντανακλαστικά του. Αρχίζει και αναγνωρίζει τη μητέρα και το περιβάλ-

λον του και αργότερα αρχίζει να μιλάει και να συνεννοείται. Στη 

συνέχεια όταν το παιδί μεγαλώσει και αποκτήσει ανεξαρτησία, αισθάνε-

ται δυνατό και ενεργεί αυτεξούσια. Η μητέρα του που το αγαπάει, το 

στέλνει για εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο, στο γυμνάσιο, το λύκειο, 

το πανεπιστήμιο και όπου αλλού μπορεί να το στείλει για να το ανα-

πτύξει και να το καραστήσει ικανό να ζήσει. Δεν του χαλάει κανένα 

χατίρι, πολλές φορές υποκύπτει στα νάζια και τις απαιτήσεις του και το 

ακολουθεί στις καλές ή κακές του πράξεις προσπαθώντας και κάνοντας 

το κάθε τι, με απέραντη υπομονή με την πείρα, τη σοφία και τη δύναμη 

της μάνας, να το στηρίξει. Η μάνα από την αγάπη της άγεται και φέρεται 

από το παιδί της χωρίς να παύει διαρκώς να το συμβουλεύει. Το παιδί 

πολλές φορές μπορεί να ενεργεί με τρόπο αντίθετο από αυτόν που θέλει η 

μητέρα του και μπορεί να έρθει ακόμα και σε σύγκρουση με αυτήν. 

Κάποτε όμως με την ωριμότητα, αναπτύσσεται ο σεβασμός για τη μητέρα 

και ο άνθρωπος κάνει το κάθε τη για να την φροντίσει και όταν αυτή 

γεράσει, την περιποιείται, δεν θέλει να την στεναχωρεί και την μεταφέρει 

όπου εκείνη θέλει. Βέβαια υπάρχουν και παιδιά ατίθασα που μπορεί να 

φθάσουν στο ακραίο σημείο ακόμα και να σκοτώσουν τη μητέρα τους για 

διαφόρους λόγους, κυρίως όταν αποκτήσουν πάθη και εκείνη δεν τους 

δίνει τη δυνατότητα να τα εξυπηρετήσουν. Αυτό συχνά συμβαίνει με 

ναρκομανείς που ζητάνε διαρκώς χρήματα από τους γονείς τους και εάν 

αυτοί δεν τους δώσουν μπορεί τα παιδιά τους ακόμα και να τους σκοτώ-

σουν. 

Με τον ίδιο τρόπο η ψυχή τρέφει με τη συνειδητότητά της τον 

υποτυπώδη νου και προκειμένου να τον αναπτύξει και να τον εκπαι-

δεύσει τον περνάει μέσα από τα διάφορα βασίλεια ύπαρξης και τις 
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διάφορες μορφές ζωής. Στην αρχή ο νους εμφανίζεται στο φυτικό και 

ζωικό βασίλειο σαν «τακτισμός». Φωτοτακτισμός, χημειοτακτισμός κλπ. 

Έτσι τα φυτά σαν να έχουν κάποια λογική στρέφονται προς τον ήλιο για 

να πάρουν τη ζωογόνο του δύναμη, τα σπερματοζωάριο κινούνται για να 

συναντήσει το ωάριο κλπ. 

Αργότερα ο νους εμφανίζεται σαν «ένστικτο». Τα φύλλα κλείνουν 

και αιχμαλωτίζουν το έντομο, η γάτα τρώει τον πλακούντα της για να 

έχει γάλα κλπ. Αυτός ο νους, αυτή η λογική κινείται από ένστικτο και όχι 

από γνώση γιατί κανείς δεν δίδαξε το χελιδόνι πως να βρει την παλιά 

φωλιά του. 

Ακόμα αργότερα, η κάποια λογική ενός «κατώτερου νου» αρχίζει 

και αναπτύσσεται στο ζωικό βασίλειο και όσο η ψυχή φιλοξενείται σε 

ανώτερες μορφές ζωής τόσο και ο νους παίρνει εμπειρίες και εμφανίζεται 

πιο αναπτυγμένος. 

Όταν κάποτε η ψυχή αρχίζει και φιλοξενείται στην ανθρώπινη 

μορφή, αρχίζει και αναπτύσσεται κάποιος «ανώτερος νους».  

Αρχικά ο νους οδηγεί τον πρωτόγονο άνθρωπο να συμπεριφέρεται 

με βία γιατί αυτό είχε μάθει να κάνει όταν η ψυχή με την οποία είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένος, πριν να αρχίσει να ενσαρκώνεται σε ανθρώπινα 

σώματα, φιλοξενιώταν σε σώματα ζώων. Ο νους οδηγεί τον πρωτόγονο 

στο να σπάσει με μια πέτρα το κεφάλι του ενός άλλου πρωτόγονου για να 

του πάρει μια μπανάνα.  

Καθώς η ψυχή συνεχίζει να τρέφει το νου με «αγάπη και συνειδη-

τότητα», ο άνθρωπος αρχίζει να υπολογίζει τον συνάνθρωπό του. Αρχίζει 

να δημιουργεί οικογένεια και αργότερα κοινοβιακή ζωή και αρχίζει να 

μαθαίνει να ενδιαφέρεται για αυτά, να τα αγαπάει και να τα προστατεύει.  

Με την πάροδο του χρόνου η συνειδητότητα στον άνθρωπο αρχίζει 

να λειτουργεί από το επίπεδο του νου και όχι από το επίπεδο της ψυχής. 

 

Στην ενηλικίωσή του ο νους συχνά αγνοεί την ψυχή που με τη 

φωνή της, τη συνείδηση, προσπαθεί να τον κατευθύνει και προβαίνει σε 

πράξεις αρνητικές. Με τον καιρό όμως με τις συνεχείς ενσαρκώσεις ο 

νους αρχίζει να λειτουργεί σε ανώτερα επίπεδα συνειδητότητας και 

κάποτε φθάνει σε ένα σημείο ωριμότητας που πειθαρχεί στην ψυχή και 

σκοπός του γίνεται η υπηρεσία της ψυχής. Σε αυτό το σημείο ωριμότητας 

ο νους αντιλαμβάνεται το κάλεσμα του Διδασκάλου και συνειδητοποιεί 

το καθήκον του να βοηθήσει την ψυχή στο ταξίδι της επιστροφής της. 

 

Όμως από την εποχή της ενηλικίωσής του νου, που συμπίπτει με 

την φιλοξενία ψυχής και νου, σε ανθρώπινα σώματα, οι δραστηριότητες 

του νου αρχίζουν να ελέγχονται και για κάθε δράση του υπάρχει κάποια 

αντίδραση. Κάθε αρνητική σκέψη, πράξη και λόγο για τα οποία είναι 

υπεύθυνος ο νους, κολάζονται και αντίθετα κάθε καλό που ο νους υποκι-

νεί, ανταμείβεται.  
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Όταν η ψυχή φύγει μέσα από τον Τροχό της Ζωής και των Θανά-

των ο νους σαν θνητός και παροδικός θα διαλυθεί και θα επιστρέψει στην 

πατρίδα του ενώ οι δραστηριότητές του σε κάθε ενσάρκωση, θα κατά-

γραφούν σε ένα Βιβλίο του Θεού που συνηθίζουμε να το λέμε Ακκασικά 

Αρχεία.  

Όσο περισσότερο η συνειδητότητα λειτουργεί από το επίπεδο της 

ψυχής και όσο λιγότερο από το επίπεδο του νου, τόσο τα ενδιαφέροντα 

του νου αποκολλούνται από τον υλικό κόσμο. Ελαττώνονται οι επιθυμίες 

και οι προσκολλήσεις του με αποτέλεσμα να εξελίσσεται το Αστρικό 

σώμα του ανθρώπου. Και έτσι, όταν οι επιθυμίες με προσκόλληση που 

συνθέτουν το Αστρικό σώμα του ανθρώπου ελαττωθούν, αρχίζει να ανα-

τέλλει μια νέα επιθυμία στον άνθρωπο, η ένωσή του με το Θείο. Τότε 

Εκείνος φροντίζει και δίνει τη Χάρη Του για την επιστροφή της κάθε 

ψυχής στη θερμή Αγκαλιά Του. Της στέλνει κάποιο πνευματικό δάσκαλο 

αρχικά για να την βοηθήσει και τελικά της στέλνει το Θεάνθρωπο της 

εποχής για να την οδηγήσει κοντά Του, δηλαδή στη Θέωση.  

 

O Νόμος του Κάρμα 

 

Απόσπασμα από ομιλία που δόθηκε από τον Σαντ Κιρπάλ Σινγκ Τζι  

 στο Σικάγο τον Οκτώβριο του 1972 

 

 

Αγαπητοί Αδερφοί και Αδερφές,` 

 

Είμαστε εξαιρετικά τυχεροί που έχουμε το ανθρώπινο σώμα που 

αποτελεί το τελειότερο Δημιούργημα του Θεού. Ακόμη και οι άγγελοι 

προσκύνησαν το ανθρώπινο σώμα, όταν πλάστηκε. Όλες οι Γραφές μας 

λένε ότι εξαιτίας των αντιδράσεων από πολύ καλές πράξεις μας στο 

παρελθόν, παίρνουμε τώρα το ανθρώπινο σώμα. Γι’ αυτό, πραγματικά 

είμαιστε πολύ τυχεροί. Οι καλές μας πράξεις έχουν καρποφορήσει και 

σαν αποτέλεσμα αυτών των πράξεων, σήμερα έχουμε λάβει το ανθρώ-

πινο σώμα. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία με την οποία 

μπορούμε να ξεπληρώσουμε όλες τις καρμικές αντιδράσεις του παρελ-

θόντος. 

Σαν άνθρωποι είμαστε ελεύθεροι, μέσα σε συγκεκριμένα όρια. 

Όλα τα φυσικά σώματα, εκτός από το ανθρώπινο σώμα, είναι περιορι-

σμένα: δεν έχουν την ελεύθερη βούληση. Στο ανθρώπινο σώμα είμαστε 

περιορισμένοι μόνο μέχρι ένα συγκεκριμένο βαθμό, εξαιτίας των αντι-

δράσεων (από σκέψεις, λόγια, πράξεις) του παρελθόντος και επίσης είμαστε 

και ελεύθεροι μέσα σε ορισμένα όρια. Έτσι, αν είμαστε σοφοί, θα ξεπλη-

ρώσουμε τις παλιές μας καρμικές αντιδράσεις, το παλιό μας κάρμα και 
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θα επιστρέψουμε στο Σπίτι μας. Λοιπόν, είναι η ώρα που είτε μπορούμε 

να επιστρέψουμε σπίτι, είτε να επιστρέψουμε πάλι στον τροχό της ζωής 

και του θανάτου. 

Να είστε πολύ προσεκτικοί. Αυτή η ζωή είναι μια χρυσή ευκαιρία 

που έχουμε. Προσπαθήστε να καταλάβετε πώς ξεπληρώνονται τα καρμι-

κά μας χρέη. Κάθε πράξη, λόγος και σκέψη που κάνουμε, προκαλεί και 

μια ανάλογη αντίδραση. Κάθε σκέψη, κάθε λόγος και κάθε πράξη πρέπει 

να καταμετρηθεί και να αποπληρωθεί στη φύση. Η φύση δε χαρίζει σε 

κανέναν. «Ό,τι σπείρεις, θα θερίσεις». Δεν υπάρχει εξαίρεση στον 

κανόνα. Ακόμα και μια άσκοπη σκέψη θα φέρει κάποια αντίδραση. Ο 

πέμπτος Γκουρού των Σικχ έλεγε: «Να φοβάστε και για τις αμαρτίες που 

έχουμε κάνει από άγνοια γιατί και αυτές θα φέρουν μία (ανάλογη) 

αντίδραση». 

Έτσι, κάθε αιτία έχει κι ένα αποτέλεσμα. Χρειάζεται να καταλά-

βουμε αυτή την αρχή, αυτό το Νόμο. Αν καταλάβουμε αυτή την αρχή 

που λέγεται και Νόμος του Κάρμα, τότε θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε 

από αυτόν και να επιστρέψουμε στο Αληθινό μας Σπίτι. Διαφορετικά, θα 

συνεχίζουμε να πηγαινοερχόμαστε ξανά και ξανά. Έτσι κάθε αιτία έχει 

ένα αποτέλεσμα. Κάθε πράξη προκαλεί μια αντίδραση. Ξεριζώστε την 

αιτία και το αποτέλεσμα θα εξαφανιστεί. Αυτό έχει ήδη  πραγματοποιη-

θεί από τους Τέλειους Διδασκάλους που έχουν υπερβεί αυτούς τους 

νόμους. Όλοι οι άλλοι είναι δέσμιοι από τις αλυσίδες του κάρμα, που 

είναι η ριζική αιτία της φυσικής μας ύπαρξης. Φυσικά, οι αντιδράσεις 

από πολύ καλές πράξεις του παρελθόντος είναι αυτές που σας έδωσαν 

σήμερα το ανθρώπινο σώμα. Αλλά ακόμη πρέπει να είσαστε πολύ 

προσεκτικοί στο τι κάνετε γιατί αυτό θα καθορίσει αν θα κατεβείτε ξανά 

κάτω στον “Τροχό των γεννήσεων και των θανάτων” ή αν θα επιστρέ-

ψετε στο Σπίτι του Πατέρα. 

Υπάρχουν, λοιπόν, τρία είδη κάρμα. Το ένα ονομάζεται “Σαντσίτ 

κάρμα” και είναι αυτό που έχει αποθηκευτεί από εκατοντάδες γεννήσεις 

πριν μέχρι τώρα και δεν έχει ακόμα καρποφορήσει. Είναι δηλαδή το Σαν-

τσίτ, αποθηκευμένο κάρμα, που δεν έχει ακόμη φέρει αντιδράσεις. 

 

Στην Ινδία, την εποχή των Παντάβας, υπήρχε ένας βασιλιάς ο Ντι-

ταράστρα. Ήταν ένας σπουδαίος γιόγκι, αλλά ήταν τυφλός από τη γέννη-

σή του. Ο δάσκαλοός του ο Κρίσνα κάποτε τον ρώτησε: «Είσαι τυφλός 

από την αρχή της γέννησής σου. Τι προκάλεσε αυτή την τυφλότητα; Τι 

κάρμα υφίστασαι, αποτέλεσμα του οποίου είναι το είσαι τυφλός από τη 

γέννησή σου;» 

Κι εκείνος απάντησε: «Με τις γιογκικές δυνάμεις που κατέχω, 

γνωρίζω μέχρι εκατό γεννήσεις πιο πίσω τι συνέβηκε αλλά δεν έχω βρει 

καμία πράξη της οποίας το αποτέλεσμα να εξηγεί την τυφλότητά μου».Τότε 

λέγεται ότι ο Κρίσνα ο οποίος ήταν γιογκισβάρα, τον βοήθησε να κάνει 
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αναδρομή ακόμη πιο πίσω, σε πιο μακρινές ζωές. Και τελικά βρήκε πως 

πριν, στην 106
η
 γέννησή του, είχε κάνει μια πράξη που είχε σαν αποτέλε-

σμα την τυφλότητα του σε εκείνη του τη ζωή. 

Λοιπόν, προσέξτε γιατί υπάρχουν οι λεγόμενες “Ακασσικές κατά-

γραφές”. Ό,τι πράξουμε, ό,τι πούμε, ό,τι σκεφτούμε, καταγράφονται στα 

Aκασσικά αρχεία. Εκείνοι που μπορούν να διαβάσουν εκείνα τα αρχεία, 

μπορούν να σας δώσουν αναφορές από πράξεις που έγιναν εκατοντάδες 

γεννήσεις πριν. 
 

Από τότε που αφήσαμε το Σπίτι του Πατέρα μας, από τότε που 

σταλθήκαμε στη Γη, συνεχίζουμε να πηγαινοερχόμαστε. Δράση και αντί-

δραση συνεχίζονται αν και κάποιες δράσεις έχουν ήδη ξεπληρωθεί μέσα 

από το “Πραλάμπντ Κάρμα”. 

 

¨Πραλάμπντ Κάρμα¨ είναι το κάρμα που διεκπεραιώνεται, που καρποφο-

ρεί, και πάνω στο οποίο βασίζεται η παρούσα μας ζωή. Σε αυτό το κάρμα 

οφείλεται το ότι σήμερα έχουμε το ανθρώπινο σώμα. Αυτό είναι αποτέ-

λεσμα ενός πολύ υψηλού κάρμα, ενός καλού κάρμα. Τώρα επίσης είμαι-

στε δεσμευμένοι μέσα σε ορισμένα όρια, εκτός κι αν οι αντιδράσεις 

ξεπληρωθούν και δεν σπέρνονται σπόροι κι άλλων νέων πράξεών μας. 

 Το ¨Πραλάμπντ¨ κάρμα λοιπόν είναι το κάρμα πάνω στο οποίο 

βασίζεται η τωρινή μας ζωή. Είναι αυτό που ονομάζεται “πεπρωμένο” ή 

“μοίρα” ή “τύχη”. Η μοίρα ή το πεπρωμένο είναι μια αντίδραση από το 

κάρμα του παρελθόντος, το οποίο καρποφορεί τώρα. Έτσι σε αυτή μας τη 

ζωή δρέπουμε τις καρμικές αντιδράσεις, από δράσεις του παρελθόντος. 

Το τρίτο είδος είναι το “Κριγιάμαν κάρμα”:  Είναι οι αντιδράσεις 

από ενέργειες πράξεις που κάνουμε καθημερινά σε αυτή μας την ενσάρ-

κωση. Όπως σας ανέφερα, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος μέσα σε ορισμένα 

όρια αλλά και δεσμευμένος μέσα σε ορισμένα όρια. Πάρετε σαν 

παράδειγμα ένα παιδί που πετάει τον χαρταετό του. Έχει εκατό γιάρδες 

νήμα στη διάθεσή του. Ο πατέρας που είναι από πίσω του, κρατάει ακόμα 

διακόσιες γιάρδες νήμα υπό τον έλεγχό του. Έχει επιτρέψει μόνο εκατό 

γιάρδες νήμα να χρησιμοποιεί ο γιος του. Μια ποσότητα  αρκετή για να 

μπορέσει να πετάξει τον χαρταετό του. Έτσι ο γιος του περιορίζεται να 

μπορεί να πετάξει τον χαρταετό του μόνο μέχρι εκατό γιάρδες, όχι 

περισσότερο. 

Λοιπόν, αυτά τα είδη κάρμα έχουν διαφορετική εκδήλωση. Μερικά 

κάρμα καρποφορούν πολύ γρήγορα, άλλα λίγο αργότερα, άλλα πολύ 

αργότερα. Πάρετε το παράδειγμα των δικαστηρίων. Υπάρχουν πρωτο-

βάθμια δικαστήρια, υπάρχουν δευτεροβάθμια δικαστήρια και υπάρχουν 

και ανώτατα. Έτσι δεν είναι; Οι συνηθισμένες, απλές υποθέσεις τακτο-

ποιούνται σε μέρες ή εβδομάδες. Υποθέσεις πιο πολύπλοκες απαιτούν 

μήνες, για να κριθούν στα ανώτερα δικαστήρια. Και υπάρχουν κι άλλες 
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υποθέσεις εξαιρετικά πολύπλοκης φύσης που χρειάζεται να περάσουν 

χρόνια, για να κριθούν από ανώτατα δικαστήρια.  

Έτσι, προκαλούμε δράσεις και αντίδρασεις καθημερινά. Από αυτές 

τις δράσεις, οι αναμενόμενες αντιδράσεις θα καρποφορούν: άλλες γρήγο-

ρα, άλλες αργότερα, άλλες ακόμη πιο αργά. Όπως στην περίπτωση του 

Ντιταράστρα που σας ανέφερα, που έδρεπε τους καρπούς των πράξεων 

που έκανε 106 ζωές πριν. 
 

Κάποιο μέρος του Κριγιάμαν Κάρμα το δρέπουμε σε αυτή τη ζωή 

και αυτό που απομένει μεταφέρεται στο Σαντσίτ Κάρμα. Το κάρμα είναι 

η αιτία των επαναγεννήσεων. Και κάθε γέννηση με τη σειρά της ακολου-

θείται από το θάνατο. Σε αυτόν καταλήγει ο κύκλος της ευχαρίστησης 

και του πόνου του ανθρώπου. Μερικοί είναι ευτυχισμένοι, κάποιοι δεν 

είναι ευτυχισμένοι. Λοιπόν, “Όπως σκέφτεσαι, έτσι και γίνεσαι”. Η 

άγνοια του νόμου δε συγχωρείται, προσέξτε το αυτό. Λέμε ότι δε 

γνωρίζουμε, αλλά αυτό που έχουμε σπείρει, πρέπει να το θερίσουμε. Είτε 

σπείρουμε καλές πράξεις ή κακές πράξεις – και τα δύο είναι δεσμευτικά. 

Χειροπέδες ή αλυσίδες ίσως να φτιάχνονται από σίδερο ή από χρυσό, 

αλλά και οι δύο είναι εξίσου περιοριστικές. Αυτοί οι καρμικοί νόμοι είναι 

δύσκολο να κατανοηθούν, αλλά αν ακολουθήσετε αυτά που σας λέω, 

μπορείτε να σταματήσετε τη συνεχή κάθοδό σας στη γη. 
 

Ευτυχώς μέσω των Διδασκάλων μπορούμε να μάθουμε πώς να 

ξεπληρώνουμε τα χρέη μας προκειμένου να βγούμε από αυτόν τον Τροχό 

της ζωής και των θανάτων. Καθημερινά σπέρνουμε σπόρους. Αυτοί θα 

καρποφορήσουν. Μερικοί ήδη έχουν φέρει τους καρπούς τους. Άλλοι 

έχουν τοποθετηθεί στο Σαντσίτ κάρμα, στην αποθήκη. Η αποθήκη του 

κάρμα μας είναι τεράστια. Όμως στη δυσχερή θέση που βρισκόμαστε, αν 

συναντήσουμε έναν Τέλειο Διδάσκαλο, αυτός γνωρίζει πώς να μας 

ελευθερώσει από αυτόν το νόμο. Αναλαμβάνει να σβήσει ο ίδιος όλο το 

καρμικό φορτίο του μυημένου μαθητή του. Το παίρνει στους ώμους 

του…. Είναι μια πολύ δύσκολη, πολύ σκληρή εργασία, το να είναι κανείς 

Διδάσκαλος! 

Πρώτα από όλα, τι κάνει; Σας δίνει μια επαφή με το Ηχητικό 

Ρεύμα Εσωτερικά το οποίο κατακαίει το Σαντσίτ ή αποθηκευτικό κάρμα. 

Είναι μια σπουδαία ευλογία να καεί όλο το αποθηκεμένο κάρμα γιατί δεν 

θα καρποφορήσει σε μελλοντικές μας ζωές. 

Μετά, για το Κριγιάμαν κάρμα που δημιουργούμε καθημερινά, 

συνιστούμε την τήρηση του ημερολογίου αυτοενδοσκόπησης. Βλέπετε 

τώρα τον σκοπό για τον οποίο το ημερολόγιο έχει δημιουργηθεί; Έχει να 

κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά! Να μας βοηθήσει να διάγουμε μια 

αγνή ζωή και να ξεριζώσουμε όλες τις ατέλειές μας από μέρα σε μέρα 

ώστε να μη δημιουργούμε νέο κάρμα.  
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Το Πραλάμπντ κάρμα δεν αγγίζεται. Είναι το κάρμα που έχουμε να 

διευθετήσουμε σε αυτή την παρούσα μας ζωή. Αν οι Άγιοι το διευθετού-

σαν και αυτό το κάρμα, τότε η ζωή μας θα τέλειωνε. Τη στιγμή που ένας 

Άγιος άγγιζε το Πραλάμπντ κάρμα, η γήινη ζωή μας θα τελείωνε. Έτσι 

δεν το αγγίζει, γιατί είναι η αιτία που έχουμε αυτό το φυσικό σώμα, το 

οποίο αλλιώς θα εξαφανιζόταν, εξαιτίας της παρέμβασης των Διδασκά-

λων. 

Έτσι μία πολύ μικρή ποσότητα κάρμα, το Πραλάμπντ κάρμα 

παραμένει, για να το διευθετήσει ο μυημένος κατά τη διάρκεια της πα-

ρούσας ζωής του. 

Το Σαντσίτ κάρμα που είναι το αποθηκεμένο κάρμα που δημι-

ουργείται από τις πράξεις, τα λόγια και τις σκέψεις που κάναμε σε όλες 

τις προηγούμενές μας ζωές καίγεται ερχόμενο σε επαφή με τον Ήχο.  

Όσο έρχεστε με το διαλογισμό σε επαφή με την Αρχή του Ήχου 

μέσα σας, το  Σαντσίτ κάρμα θα καίγεται. Το Πραλάμπντ κάρμα δεν 

αγγίζεται. Σχετικά με το Κριγιαμάν κάρμα όπως σας είπα, καλείστε να 

είστε πολύ αυστηροί. Μη λυπάστε τον εαυτό σας. Πρέπει να ασκείτε 

κριτική στον εαυτό σας, όπως σας αρέσει να ασκείτε κριτική στους 

άλλους. Έτσι θα ξεριζώνετε τις αδυναμίες σας μέρα με τη μέρα. Τέλος 

ένα μέρος από το εναπομείναν Κριγιάμαν κάρμα του μυημένου, εξομαλύ-

νεται, μαλακώνει από το Διδάσκαλο, χάρη στην αφοσίωση του μαθητή. 

 

Όταν κάθεστε κοντά σε έναν Διδάσκαλο, ο νους παραμένει σιωπη-

λός για μερικά λεπτά και δεν προκαλεί προβλήματα. Δεν έχετε καμία 

σκέψη στο νου, ως αποτέλεσμα της ακτινοβολίας του Διδασκάλου. Και η 

ευλογία ενός Διδασκάλου αποδεικνύεται όταν, ενώ κάθεσαι στην παρου-

σία Του, ο νους δεν δημιουργεί προβλήματα για λίγο. Όπως σας είπα 

εχθές, αν πάτε σε έναν άνθρωπο που πουλάει αρώματα, ίσως να μη σας 

δώσει τίποτα, αλλά με την ακτινοβολία παίρνεται κάτι από τα αρώματά 

του. Παρόμοια, στην παρουσία Του, αν καθίσετε πλήρως δεκτικός για 

ένα χρονικό διάστημα, ο νους δε θα προκαλέσει όλων των ειδών τα 

προβλήματα. Αυτό γίνεται με την ακτινοβολία Του. Κι αν έχετε μια επα-

φή εσωτερικά; Τότε όλη η φιάλη με το άρωμα θα σας δοθεί. 

 

Λοιπόν, το Πραλάμπντ κάρμα, δεν αγγίζεται, γιατί δεν έχουμε τον 

έλεγχό του. Πρέπει να καρποφορήσει. Να υπάρξουν αντιδράσεις. Ό,τι 

χρειάζεται να έλθει και να περάσει, πρέπει να έλθει και να περάσει. 

Καμία εξαίρεση στον κανόνα. Υπάρχει, ωστόσο, μία πιθανή διέξοδος: 

κάποιος ίσως να πλάσει, να διαμορφώσει και να αναπτύξει τον Εσωτε-

ρικό του εαυτό μέσω της καθοδήγησης μιας Διδασκάλου ψυχής, ώστε 

αυτός ή αυτή να μη νιώσει το πικρό κεντρί του κάρμα. 

Απλώς, πάρετε για παράδειγμα το αμύγδαλο ή το φουντούκι, όταν 

δεν έχει ωριμάσει. Μπορεί να βάλετε μια βελόνα και να το διαπεράσετε 
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αλλά όταν είναι ώριμο, το κέλυφος του δεν θα διαπεραστεί από τη 

βελόνα.  

Όταν κάθεστε κοντά στο Διδάσκαλο, Εκείνος θέλει να σας δώσει 

μια ώθηση προς τα επάνω, να σας ανυψώσει πάνω από τη σωματική σας 

συνειδητότητα. Τότε ακόμη κι αν τα εξωτερικά πράγματα που προκύ-

πτουν ως αποτέλεσμα του Πραλάμπντ κάρμα, δεν θα έχουν έντονη επί-

δραση. Αυτό είναι μια ευλογία του Διδασκάλου.  

Ένα παιδί πρόκειται να εγχειριστεί, η μητέρα παίρνει το παιδί στην 

αγκαλιά της αφού έχει τελειώσει η επέμβαση. Τότε το παιδί νιώθει ανα-

κούφιση που βρίσκεται στην αγκαλιά της μητέρας. Εκείνοι που έχουν 

μυηθεί, και είναι αφοσιωμένοι στο Διδάσκαλο, όταν υφίστανται τα 

αποτελέσματα πράξεων τους από το παρελθόν, δεν υποφέρουν σε ανάλο-

γο βαθμό με τους μη μυημένους. Αν με το διαλογισμό ανυψωνόμαστε 

από τη σωματική μας συνειδητότητα καθημερινά, ο πόνος δε θα είναι 

αισθητός. Υπάρχει η ιστορία ενός Αμπντουλάχ, ο οποίος ήταν αφοσιωμέ-

νος μαθητής του Διδασκάλου Μιαν Μιρ στην Ινδία. Ως αποτέλεσμα του 

Πραλάμπντα κάρμα, υπέφερε πολύ, αλλά μέσα από το διαλογισμό του 

βγήκε από το σώμα και έπαψε τελείως να υποφέρει. Τότε παρουσιάστηκε 

Εσωτερικά ο Διδάσκαλός του και του είπε: «Ε! τι κάνεις; Έχεις σπείρει 

τους σπόρους. Πρέπει να υποστείς το αποτέλεσμα των πράξεών σου. Μη 

κάθεσαι λοιπόν συνέχεια εκεί ψηλά και κατέβα στη σωματική σου 

συνειδητότητα».  
 

Σχετικά με το Κριγιαμάν κάρμα χρειάζεται να ξεριζώσουμε όλες 

τις αδυναμίες μας με τη χρήση του ημερολογίου. Εκείνο το κάρμα που 

είναι να υποστείτε σε αυτή σας τη ζωή, αυτό καίγεται όσο περισσότερο 

έρχεστε σε επαφή με την Αρχή του Φωτός και του Ήχου. Το πρόσφατο 

όμως κάρμα, το Κριγιάμαν, που δημιουργείτε καθημερινά, ξεριζώνεται 

μέσω της αυτοανάλυσης στην οποία μας βοηθάει το ημερολόγιο και ότι 

παραμένει από αυτό το κάρμα, καταλαγιάζει, απαλύνεται από την αγάπη 

και τη Χάρη του Διδασκάλου και η επίπονη επίδρασή του δεν παραμένει 

η ίδια. 
 

Όπως σας είπα λοιπόν, είναι όπως ένα φουντούκι ή ένα αμύγδαλο: 

όταν δεν είναι ώριμο, μπορείτε να το διαπεράσετε με μία βελόνα, αλλά 

όταν είναι ώριμο, αν προσπαθήσετε να περάσετε μέσα από το κέλυφος 

του, τη βελόνα, αυτή δε θα περάσει. Κάτι ανάλογο συμβαίνει, όταν με το 

διαλογισμό συγκεντρώνεστε στο πίσω μέρος των ματιών και έχετε την 

ευλογία του Διδασκάλου σας. Τότε οι πόνοι της ζωής δεν σας αγγίζουν. 

Ένα σκληρό θείο κέλυφος σταματάει τη δράση της βελόνας του πόνου. 
 

Ερώτηση: Υπάρχει άλλο είδους κάρμα; Το ένα είναι το Κριγιάμαν, το 

άλλο το Πραλάμπντ, το τρίτο είναι η αποθήκη – το Σαντσίτ.  
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Απάντηση: Ναι, υπάρχει κι ένα άλλου είδους κάρμα. Αυτό ονομάζεται 

Νε–Κάρμα, και είναι το κάρμα που δημιουργείται με πράξεις χωρίς καμία 

προσκόλληση ή επιθυμία, αυτό δεν χρειάζεται να καρποφορήσει. Αυτό 

είναι το ανώτερο από όλα τα είδη κάρμα, τα οποία είναι περισσότερο ή 

λιγότερο μια πηγή δουλείας. Αυτός ο τύπος κάρμα βοηθά κάποιον να 

ελευθερωθεί από τις καρμικές αντιδράσεις. Από τη δουλεία. Αν κάνετε 

κάποια δουλειά χωρίς να επιθυμείτε κάποιο καρπό, τότε δεν κάνετε 

κάρμα. Αλλά όσο καιρό το «εγώ» είναι στο προσκήνιο, πώς μπορείτε να 

μην επιθυμείτε κάποιο καρπό; Δε θα νιώσετε πως είστε ο πράττων; Με 

παρακολουθείτε; Όσο είστε ο πράττων, είτε κάνετε καλές πράξεις είτε 

κακές, τότε μέσα από την καρδιά σας, ξέρετε, θα πείτε: «Έχω κάνει καλές 

πράξεις», βλέπετε; Αυτό θα φέρει τους ανάλογους καρπούς. 
 

Έτσι, «Νε-κάρμα» ή ανιδιοτελές κάρμα έρχεται στο προσκήνιο, 

μόνο όταν γίνετε ένας Συνειδητός Συνεργάτης του Θείου Σχεδίου. Θα 

βρείτε επίσης πως στα συστήματα γιόγκα, όπως στην Κάρμα γιόγκα, 

διδάσκεται ότι μπορείτε με την άσκηση να γίνετε «Νε-κάρμα», να μη 

θέλετε να λάβετε καμία επιβράβευση για τις καλές πράξεις σας, για τις 

ευεργεσίες σας προς τρίτους. Αλλά πώς μπορείτε να γίνετε «Νε κάρμα» 

αν δε γίνετε Συνειδητός Συνεργάτης του Θείου Σχεδίου; Αν δε γνωρίζεις 

ότι «Αυτός» είναι ο πράττων και δε λες ότι «εγώ δεν είμαι» ο πράττων»; 

Για όσο είσαι εσύ ο ενεργών, θα δρέπεις και τους καλούς καρπούς των 

πράξεών σε κάποιο παράδεισο.  

Έτσι θα βρεις πως το κάρμα γεννιέται μόνο από την επιθυμία που 

ονομάζεται “Καμ” στα Σανσκριτικά και αυτή η επιθυμία είναι που οδηγεί 

στη δουλεία. Για αυτό βλέπετε, ο Μωυσής συνιστούσε: «Μην επιθυ-

μείτε» και γι’ αυτό και ο Βούδας δίδασκε και έλεγε: «Να είσαι χωρίς 

επιθυμίες», και ακόμα ο 10
ος

 Γκουρού των Σικχ συνήθιζε να λέει: «Μην 

έχεις καμία επιθυμία για το αποτέλεσμα των καλών σου πράξεων».  

 

Το πιο υψηλό όλων είναι το «Νε κάρμα». Αυτό σημαίνει κάρμα σε 

συμφωνία με το Θείο Σχέδιο. Είναι όταν αισθάνεσαι ότι είσαι μόνο ένας 

Συνειδητός Συνεργάτης της Δύναμης του Θεού. 
  

Τώρα βλέπετε αυτά τα τέσσερα είδη κάρμα. Α:πό αυτά το παρόν 

κάρμα τακτοποιείται με την τήρηση του ημερολογίου. Κι ό,τι απομένει, 

αν είστε αφοσιωμένοι στο Διδάσκαλο, αυτό επίσης λειαίνεται. Το Πρα-

λάμπντα κάρμα δεν αγγίζεται, πρέπει να υποστείτε τους πικρούς καρπούς 

του. Αλλά ενώ κάθεστε στα Πόδια του Διδασκάλου, αν ακολουθείτε τις 

οδηγίες Του και υψώνεστε πάνω από τη σωματική συνειδητότητα καθη-

μερινά – αν πεθαίνετε καθημερινά όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος- 

τότε οι εξωτερικές επίπονες επιδράσεις, οι πικρές επιδράσεις των αντι-

δράσεων του παρελθόντος δε θα σας επηρεάζουν, όπως και στο παρά-

δειγμα που σας έδωσα.  
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Τώρα θα δείτε πόσο σημαντικό είναι να κάνετε τις ασκήσεις σας 

καθημερινά. Είναι προφανές ότι ο Νόμος του Κάρμα είναι ένας πεισμα-

τάρης και αμείλικτος νόμος του Θεού από τον οποίο δεν υπάρχει καμία 

εξαίρεση και διαφυγή. Ακόμη και τα άβαταρς υφίστανται τους καρπούς 

του κάρμα τους – τι να πούμε για τους κοινούς ανθρώπους! Λέγεται ότι ο 

Κύριος Ράμα σκότωσε τον αδερφό του βασιλιά της Κεϋλάνης τοξεύοντάς 

τον. Τότε, μας λένε οι Γραφές ότι όταν ο βασιλιάς αυτός πέθαινε, είπε 

στο Ράμα: «Ράμα, δεν σου κρατάω κακία που με σκοτώνεις, θα πρέπει 

όμως να ξέρεις ότι θα υποφέρεις, για αυτό». 

Έτσι κι έγινε. Ο Ράμα στην επόμενη ενσάρκωσή του ήρθε ως 

Κύριος Κρίσνα, κι αυτός ο άντρας που τον είχε σκοτώσει, πήρε τη μορφή 

ενός “bhil” που σήμαινε τα χρόνια εκείνα ενός κυνηγού πολύ χαμηλής 

κάστας, σχεδόν απολίτιστου που διέμενε στη ζούγκλα. Ο Κύριος Κρίσνα 

ξάπλωνε στη ζούγκλα με το αριστερό του πόδι πάνω στο δεξί του γόνατο. 

Κι εκεί, στο πόδι του, υπήρχε ένα αστέρι, το οποίο υπάρχει πάντα στα 

πόδια των αβατάρ ή θείων ενσαρκώσεων όπως αυτοί οι δάσκαλοι  

ονομάζονται. Ο κυνηγός είδε αυτό το σημάδι και σκέφτηκε πως ίσως 

ήταν το μάτι ενός ελαφιού. Έτσι εξακόντισε ένα βέλος και χτύπησε το 

πόδι του Κύριου Κρίσνα που πέθανε μετά από αυτό. Βλέπουμε λοιπόν να 

αναφέρεται στις παραδόσεις, ότι ακόμη και τα άβαταρ δεν εξαιρούνται 

από τον κανόνα της δράσης και αντίδρασης. Τι να πούμε λοιπόν για τους 

συνηθισμένους ανθρώπους. 
 

Προσέχετε! Κάθε σκέψη που σας έρχεται, έχει και μία αντίδραση. Ό,τι 

σπείρεις θα θερίσεις. Αυτός είναι ο γενικός κανόνας για εκείνους που 

βρίσκονται σε αυτή τη γη. Όπως σκέφτεσαι, έτσι γίνεσαι. Είναι από το 

ξεχείλισμα του νου που η γλώσσα μιλά. Κάθε δράση έχει μια αντίδραση 

και αυτό είναι ένας Νόμος της φύσης. Είναι ο Νόμος της Αιτίας και του 

Αποτελέσματος. Σύμφωνα με αυτόν, ο καθένας πρέπει να υποστεί τους 

καρπούς των πράξεων του χωρίς καμία εξαίρεση. 
 

Υπάρχει καμία θεραπεία για αυτό; Οι Διδάσκαλοι έχουν μία θερα-

πεία, όπως ήδη σας προανέφερα. Μίλησα για την περίπτωση του Αμπ-

ντουλάχ, τον αφοσιωμένο μαθητή του Μίαν Μιρ. 

 Στην καθημερινή ζωή, αν πρέπει να κάνεις μια ένεση, μπορείς να 

αποσύρεις την προσοχή σου στο πίσω μέρος των ματιών σου. Τότε θα 

νιώσεις λιγότερο τον πόνο. Αν μπορείτε να αποσύρετε την προσοχή σας 

από την ένεση  ολοκληρωτικά, ο πόνος ίσως θα είναι μηδαμινός. Λοιπόν 

αυτό σημαίνει διαλογισμός και αποτελεί ένα πολύ συνηθισμένο δρόμο 

της διδασκαλίας του Διδασκάλου μας. Είναι μόνο όταν ένας υπερβαίνει 

τη σωματική συνειδητότητα που γίνεται «Νε κάρμα» ή «δράση χωρίς 

αντίδραση». Είναι όπως το ακίνητο σημείο στο κέντρο του συνεχώς περι-

στρεφόμενου Τροχού της ζωής. Εκεί η ακινησία του κέντρου χαρακτη-

ρίζει την περιστροφική κίνηση του μεγάλου τροχού του κάρμα.  
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Αν σε μία άμαξα θέλουν να ακινητοποιήσουν ένα τροχό, παρεμ-

βάλλουν ένα ραβδί μέσα στις ακτίνες του τροχού. Τότε η άμαξα δε 

μπορεί να κινείται. Έτσι και ο Νόμος του Κάρμα δε λειτουργεί στις 

περιπτώσεις εκείνων που υπερβαίνουν τη σωματικά τους συνειδητότητα. 
(που βρίσκονται σε διαλογισμό). 
 

            Για αυτό ο Βούδας είπε: «Να είσαι χωρίς επιθυμίες» καθώς η 

επιθυμία είναι η βασική αιτία της ανθρώπινης συμφοράς. Όλοι οι άνθρω-

ποι έχουν επιθυμίες και γι’αυτό όλοι κάποτε υποφέρουν. Άλλοι πεθαί-

νουν, άλλοι γεννιούνται, μερικοί είναι άρρωστοι, μερικοί είναι φτωχοί. Η 

διάρκεια της ζωής μας, το αν είμαστε ψηλά ή χαμηλά, αν είμαστε φτωχοί 

ή πλούσιοι, όλα βασίζονται στις αντιδράσεις του παρελθόντος. 
 

Έτσι τι συμβαίνει; Το πνεύμα (η ψυχή)  που κάθεται στο άρμα του 

σώματος κατευθύνεται τυφλά και ολοταχώς στο πεδίο των αισθησιακών 

απολαύσεων από τα πέντε ισχυρά άλογα των πέντε μας αισθήσεων, που 

οδηγούνται από το μεθυσμένο μας νου. Βλέπετε λοιπόν, ο νους επίσης 

πρέπει να ελεγχθεί. Αν κάτι δοθεί στο νου που είναι πιο μακάριο, πιο 

ειρηνικό, από αυτό που έχει συνηθίσει μέσω των αισθήσεων, μόνο τότε 

μπορεί να ελεγχθεί, όχι διαφορετικά. Είναι γιατί τα ηνία της διάνοιας 

έχουν χαλαρώσει και τα άλογα τρέχουν γρήγορα, ολοταχώς, και προκα-

λούμε πράξεις που καταλήγουν σε αντιδράσεις. Προχωράμε με αυτόν τον 

ρυθμό από τότε που σταλθήκαμε πάνω σε αυτή τη γη από τον Πατέρα. 

Από τότε που βρισκόμαστε στη Γη, συνεχίζουμε να ερχόμαστε και να 

φεύγουμε, να ερχόμαστε και να φεύγουμε ξανά και ξανά. Το ανθρώπινο 

σώμα που κατέχουμε ως αποτέλεσμα μιας πολύ καλής τύχης, δεν το 

χρησιμοποιούμε όπως θα έπρεπε, επειδή δεν κατανοούμε το Νόμο του 

Κάρμα. 

 

Υπάρχουν πάνω στη γη δύο Θεϊκοί νόμοι: ο ένας είναι ο “Νόμος 

της Κρίσης” και ο άλλος ο “Νόμος της Χάρης”. Αν έλθετε στα Πόδια 

των Διδασκάλων, τότε ο Νόμος της Χάρης αρχίζει να λειτουργεί. Το 

Σαντσίτ Κάρμα καίγεται ταν ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με την Αρχή 

του Ήχου και του Φωτός μέσα του. Και ενώ καμία δύναμη δεν μπορεί 

καταργήσει το Πραλάμπντ Κάρμα, αυτό που σας δίνεται από τον 

Διδάσκαλο είναι να ανυψώνεστε πάνω από τη σωματική συνειδητότητα 

καθημερινά, ώστε οι ενοχλητικές επιδράσεις του να μειώνονται. Πόσο 

τυχεροί είμαστε! Για αυτό λέγεται ότι είναι μία σπουδαία ευλογία το να 

έχουμε έναν ζωντανό Διδάσκαλο. Δεν το συνειδητοποιείτε αυτό; Ακόμη 

και τα αβατάρ όπως σας ανέφερα υπόκεινται σε αυτό το νόμο. Δεν 

απαλλάσσονται από το Νόμο της Αιτίας και του Αποτελέσματος – τι να 

πούμε για το μέσο άνθρωπο. Το παρόν κάρμα σας επίσης απαλύνεται και 
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για το σκοπό αυτό σας δίνεται το ημερολόγιο αυτοανάλυσης και αυτό-

ελέγχου. 
 

Αυτά είναι πράγματα που μας έχουν δοθεί ως συνταγές από τον 

Διδάσκαλο. Από τότε που έρχονται οι Διδάσκαλοι μας λένε τι να κάνου-

με: Μας λένε να ξαναγεννηθούμε. Παρακολουθείτε ποιο είναι το βασικό 

δίδαγμα πίσω από αυτό - να ξαναγεννηθείτε; Σας έχω εξηγήσει σε πολλές 

ομιλίες τι σημαίνει “να ξαναγεννηθούμε”. Η μία, η ανθρώπινη γέννηση 

είναι μέσα στο ανθρώπινο σώμα, η άλλη είναι μέσα στο Υπερπέραν. Αν 

ξαναγεννιέσαι καθημερικά – πεθαίνεις καθημερινά- (με το διαλογισμό) τότε 

σηκώνεις τον σταυρό σου. Τότε όλα αυτά ακολουθούν με ένα αβίαστο 

τρόπο. Τότε ξεφεύγουμε από την επίδραση του τροχού της ζωής, του 

καρμικού νόμου. Γι αυτό βλέπετε πόσο σημαντικό είναι να κάνετε τις 

ασκήσεις, όπως έχουν οριστεί από τους Διδασκάλους; Οι Διδάσκαλοι δε 

εξαιρούν κανέναν από αυτή την υποχρέωση. 
 

Ο Γκουρού Νανάκ έλεγε: «Ω Διδάσκαλε! ποια είναι η 

χρησιμότητα να έλθουμε στα Πόδια Σου, αν ο Νόμος του Κάρμα δεν 

εκπληρωθεί;» Και μας δίνει ένα παράδειγμα: «Ποια είναι η χρησιμότητα 

να πάμε στα πόδια ενός λιονταριού, αν τα τσακάλια μας ουρλιάζουν;» 

Είναι ένα σπουδαίο προνόμιο το να καθίσετε στα Πόδια ενός Διδα-

σκάλου, σας λέγω. 
 

Έτσι, αυτό που η φράση «να ξαναγεννηθούμε» σημαίνει, είναι να 

ανυψωθούμε πάνω από τη σωματική μας συνειδητότητα – κι αυτό επίσης 

εννοούμε λέγοντας «να γεννηθούμε δεύτερη φορά». Στην αρχαία Ινδία 

αυτά τα πράγματα δινόταν σε παιδιά πέντα, επτά ή εννιά ετών, όταν 

εμυούντο. Αυτό που έμαθαν στην παιδική ηλικία, θα έλεγα, ακόμα και 

αυτά που έμαθαν στη μήτρα της μητέρας τους, αυτά είχαν κάποια 

επίδραση επάνω τους για πάντα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί 

πώς ανατρέφουμε τα παιδιά, και προσέξτε: … λέγοντας τα παιδιά 

εννοούμε τα έμβρυα, όταν ακόμα βρίσκονται μέσα στη μήτρα αλλά και 

αργότερατα τα νεογνά, όταν βρίσκονται  έξω από αυτή.  
 

Λοιπόν γι αυτό λένε: «να ξαναγεννηθείτε και να πεθαίνετε 

καθημερινά» και «Μάθετε να πεθαίνετε, έτσι ώστε να αρχίσετε να 

ζείτε». (Θάνατος εννοείται η υπέρβαση της ψυχής από τη σωματική μας 

συνειδητότητα κατά το διαλογισμό). Τότε θα έχετε μια αιώνια ζωή, θα 

ξεφύγετε από τον κύκλο των γεννήσεων και των θανάτων. Με παρακο-

λουθείτε; Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό σημείο, αλλά πρέπει να το 

καταλάβουμε και να ζήσουμε σύμφωνα με αυτό. Πώς γίνεται αυτό; Με 

τη Χάρη του Διδασκάλου! Αν με τη Χάρη του Διδασκάλου μάθουμε να 

πεθαίνουμε ενώ ζούμε (διαλογισμός), τότε θα μάθουμε πως λειτουργεί και 

ο νόμος της Χάρης. Όταν το στάρι χύνεται σε μία μηχανή άλεσης, όσο 

βρεθεί μεταξύ των λεπίδων της μηχανής θα αλεσθεί αλλά αν μερικοί 
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κόκκοι κολλήσουνε στη λαβή της μηχανής, αυτοί θα παραμείνουν και θα 

αποθηκευτούν ως έχουν. Σαν να τους έχει δοθεί μια Χάρη να μη ταλαιπο-

ρηθούν. 
 

Λοιπόν, λέγεται ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία να έχουμε έναν 

ζωντανό Διδάσκαλο και να τηρούμε τις εντολές Του και αυτό είναι το 

κυριότερο. Αν κάποιος θέλει “να αφήσει τη σάρκα για το πνεύμα”, αν 

κάποιος αγωνιά να δραπετεύσει από τον ατέρμονο τροχό της ζωής πάνω 

στη γη, γι’ αυτόν παραθέτω αυτά που αναφέρονται στη Χριστιανική 

Βίβλο. Υπάρχουν όμως παρόμοιες καταγραφές και σε άλλες θρησκευτι-

κές Γραφές. Αλλά αν κάποιος, κάτω από την καθοδήγηση ενός Διδα-

σκάλου μάθει την πρακτική διαδικασία της αυτοανάλυσης και του να 

ανυψώνεται μέσω του διαλογισμού στο Υπερπέραν (αυτό που λέγεται, 

θάνατος εν ζωή) τότε όλη η οπτική γωνία του αλλάζει. Το αποτέλεσμα είναι 

ότι μετά από αυτό, εκείνος θα συνεχίζει να ζει στη γη χωρίς προσκολ-

λήσεις. Όταν ανυψώνεστε πάνω από τη σωματική συνειδητότητα 

καθημερινά, όλες οι προσκολλήσεις χάνονται. Ίσως να έχετε εκατοντάδες 

χιλιάδες δολάρια ή να μην έχετε καθόλου λεφτά. Αυτό δεν θα σας 

ενδιαφέρει. Δε θα προσπαθήσετε προκειμένου να τα αποκτήσετε να 

σφετεριστείτε τα δικαιώματα των άλλων, δε θα προσπαθήσετε να 

αποστραγγίζετε το αίμα των άλλων – γιατί θα ξέρετε ότι έτσι θα δημι-

ουργήσετε κάρμα και δεν θα θέλετε αυτές οι πράξεις να σας ακολουθούν. 

Λοιπόν, όταν ανυψώνεστε πάνω από τη σωματική συνειδητότητα καθη-

μερινά, όλη η οπτική σας γωνία αλλάζει. Δε θα κάνετε κάτι ανάρμοστο 

και αρνητικό, γιατί δε θα θέλετε να το κουβαλάτε αυτό το φορτίο μαζί 

σας – «Αυτός που θα χάσει τη ζωή του εδώ θα τη βρει αλλού» Αυτό το 

απόφθεγμα έχει ένα νόημα του είναι πολύ καθαρό.  

Με πολύ απλές λέξεις: «Αν ανυψωθείτε πάνω από την εξωτερική 

ζωή, τότε θα αποκτήσετε αιώνια ζωή»! «Μάθετε να πεθαίνετε, ώστε 

να αρχίσετε να ζείτε»! «Εκείνος που χάνει τη ζωή του, θα τη βρει»!  

 

Αν χάνει ποια ζωή; Την εξωτερική. Αυτή από την οποία αποσυρό-

μαστε. Βλέπετε; Δεν πεθαίνει, αλλά αποσύρεται η ψυχή σας από οτιδή-

ποτε εξωτερικό και ανυψώνεται πάνω από τη σωματική συνειδητότητα. 

Λέει ο Κύριος πως «Αν το κάνετε “για χάρη μου”, τότε θα έχετε αιώνια 

ζωή». 
 

Επίσης, πάλι θα βρείτε πως στην Βίβλο αναφέρεται: «Αν θέλει 

κάποιος να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας 

σηκώσει το σταυρό του και τότε ας με ακολουθήσει» Ο σταυρός είναι 

το σύμβολο του ανθρώπινου σώματος που στέκεται με τεντωμένα τα 

χέρια και από αυτό το οποίο σώμα θα ανυψωθούμε. Μετά θα μπορέ-

σουμε να Τον ακολουθήσουμε. Μιας και ανυψωθούμε, ολόκληρη η 

οπτική γωνία μας αλλάζει, όπως είπα πριν, δεν θα βασανίσετε κανένα, δε 
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θα αποστραγγίσετε το αίμα κανενός, όλη η εξωτερική επαφή σας με τον 

κόσμο θα είναι φανερή, διάφανη, δίκαιη, ειλικρινής. 
 

Πώς μπορούμε ποτέ να περιμένουμε να σωθούμε από τον τροχό 

του πήγαινε-έλα, αν δεν τηρούμε τις εντολές του Διδασκάλου; Λέμε: 

«Δεν έχουμε καθόλου χρόνο, έχουμε αυτή και εκείνη την υποχρέωση». 

Μην το κάνετε. Σκεφθείτε ότι σπέρνουμε σπόρους όλο και περισσότε-

ρους από μέρα σε μέρα. 
 

Στη Δύση λένε: «Θάνατος εν ζωή» ή «Θάνατος εν Χριστώ» ή 

«Θάνατος εν Διδασκάλω» και στην Ανατολή «Φανα-φιλ-σέικχ». Λοι-

πόν, μάθετε να πεθαίνετε, ώστε να αρχίσετε να ζείτε. Θάνατος εν Χριστώ 

σημαίνει να αποσύρετε την προσοχή σας από τα εξωτερικά πράγματα και 

να έρχεστε σε επαφή με την Χριστή Δύναμη μέσα σας. Στα Περσικά 

λέγεται, όπως σας είπα: «Φάνα-φιλ-σέικ». Στη γλώσσα Hindi, οι Σικχ 

Διδάσκαλοι λένε: «Να είσαι Ένα στον τάφο του Γκουρού». Όπως και: 

«Εγώ κι ο Πατέρας μου είμαστε Ένα» Ο μυημένος που έρχεται σε επαφή 

με τον Γκουρού και τον Γκουρού μέσα σε αυτόν, βιώνει τον θάνατο εν 

Χριστώ ή τον θάνατο εν Διδασκάλω. 
 

Αυτό είναι λοιπόν αυτό που μπορεί να μας σώσει από το πήγαινε-

έλα. Όσο περισσότερο συνεχίζουμε να σπέρνουμε σπόρους, τόσο αυτοί 

θα μεγαλώνουν και κάποτε θα καρποφορήσουν. Να είστε προσεκτικοί να 

μη μεγαλώνουν. Τι είναι αυτό που γνωρίζοντάς το, δεν υπάρχει κάτι άλλο 

να επιθυμήσετε; Το να έλθετε σε επαφή με τη Θεία Δύναμη μέσα σας. 

Για αυτό κι όλες οι Γραφές μιλάνε πολύ χαρακτηριστικά για τους 

Διδασκάλους που είναι φορείς του Λόγου, όπως ο Μαουλάνα Ρούμι που 

έλεγε: «Αν καθίσετε μία ώρα με τον Διδάσκαλο» - αν είστε δεκτικοί, όχι 

να κάθεστε με το σώμα σας κοντά του και η προσοχή σας να βρίσκεται 

αλλού, «αυτό θα έχει την επίδραση που μπορείτε να έχετε κάνοντας ακόμη 

και εκατό χρόνια μετάνοιες». Αν καθίσετε πλάι σε κάποιον που πουλά 

αρώματα, θα πάρετε κι εσείς κάτι από τα αρώματα αυτά – δωρεάν. Κι αν 

σας δώσει μία ολόκληρη φιάλη άρωμα, που σημαίνει: Aν Εκείνος σας 

μυήσει στα μυστήρια του Υπερπέραν – τότε; …… 

Από την ημέρα που έρχεστε στα Πόδια του Διδασκάλου και σας 

μυεί, αναλαμβάνει την εργασία να εκκαθαρίσει όλες τις πράξεις σας – 

αλλά μόνο αν υπακούσετε στις επιταγές του Διδασκάλου εκατό τοις 

εκατό. 

Λοιπόν εκείνοι οι Διδάσκαλοι που είναι ο “ενσαρκωμένος Λόγος” 

κάθε εποχή, μπορούν να κάψουν το κάρμα του μυημένου με μία τους 

ματιά.   

Τα μάτια είναι τα παράθυρα της ψυχής. Εκείνος που η ψυχή του 

είναι μουσκεμένη με τον Θεό, που είναι αυτή η Δύναμη ενσαρκωμένη, 
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αυτός είναι «ο άρτος της Ζωής που έχει έλθει από τον Παράδεισο». 

Εκείνος που θα γίνει κοινωνός αυτής της Δύναμης, θα έχει αιώνια ζωή.  

Και πιο συγκεκριμένα – πώς μπορούμε να φάμε αυτόν τον Άρτο; 

Τα μάτια είναι τα παράθυρα της ψυχής: Μπορούμε μέσω των ματιών.  
 

Καθισμένοι με δεκτικότητα, ξεχνώντας όλα τα άλλα, θα νιώθετε 

ειρήνη, ο νους σας δε θα σας προκαλέσει κανένα πρόβλημα, όλα θα είναι 

ήσυχα. Αν σκάψετε βαθιά στα βάθη της σιωπής, θα βρείτε πως η απόλυ-

τη αυτή σιωπή γίνεται μία θεία  φωνή. Αυτά είναι τα δύσκολα πράγματα 

που σας θέτω.  
 

Έτσι, στην παρουσία του Διδασκάλου, το κάρμα φεύγει όπως τα 

φθινοπωρινά φύλλα τα παίρνει ο άνεμος. Ακόμα και αν δεν είστε κοντά 

στο Διδάσκαλο αλλά έχετε δεκτικότητα, για λίγη ή για περισσότερη ώρα, 

για όσο χρόνο είστε συντονισμένοι με αυτόν, ο χρόνος αυτός δεν θα 

απαιτήσει να υπάρξουν καρμικές αντιδράσεις. Βέβαια η φυσική παρου-

σία του Διδασκάλου δεν πρέπει να υποτιμάται. Αλλά ακόμη και σε 

αυτούς που ζουν μακριά στην άλλη άκρη του ωκεανού, ενώ ο Διδάσκα-

λος τους ζει σε αυτή την άκρη, μπορεί να κατευθύνει την προσοχή Του 

με τέτοιον τρόπο – όπως ακριβώς μπορείτε να ακούσετε  τη φωνή 

κάποιου ή να δείτε ποιος μιλάει από χιλιάδες μίλια μακριά, μέσω του 

ραδιόφωνου και της τηλεόρασης. Αυτός είναι ένας νόμος της φύσης. Η 

επιστήμη ανακαλύπτει σιγά-σιγά τους νόμους της φύσης που είναι κρυμ-

μένοι. Υπάρχουν πολλοί φυσικοί νόμοι, που δεν είναι ακόμα γνωστοί. 
 

Η ισχύς του καρμικού νόμου είναι απόλυτη και κανείς δεν μπορεί 

να δραπετεύσει από τις συνέπειές του, εκτός αν αυτές οι συνέπειες 

παρασυρθούν από τη θεϊκή δύναμη του Λόγου. Ο Διδάσκαλος χρησιμο-

ποιεί το Λόγο για αυτό τον σκοπό, δίνοντάς σας μία επαφή με Αυτόν. 
 

Υπάρχουν δύο τρόποι για να καθαριστεί η απέραντη αποθήκη του 

κάρμα που σημειώστε ότι είναι διαρκώς γεμάτη. Ο πρώτος είναι να 

αφήσουμε να εξαντληθεί το κάρμα. Αλλά σας έχω αναφέρει για κάποιο 

τυφλό που η τυφλότητά ήταν καρπός από πράξεις που έγιναν πριν από 

εκατό ζωές. Έτσι  πόσο καιρός άραγε θα χρειαστεί για να διευθετηθεί το 

κάρμα μιας τέτοιας αποθήκης; Εκατομμύρια χρόνια θα μπορούσαν να 

περάσουν κι ακόμη και τότε θα ήταν πολύ αβέβαιο καθώς ο νους 

συνεχίζει να σπέρνει σπόρους. Δεν υπάρχει τέλος σε αυτό. Έτσι, ο ένας 

τρόπος που είναι να εξαντληθεί η αποθήκη του κάρμα με την πάροδο του 

χρόνου, είναι ατελέσφορος. 

Ο άλλος τρόπος είναι να μας δοθεί από μία Διδάσκαλο-ψυχή μία 

πρακτική γνώση ώστε να εργαστούμε για να διευθετήσουμε το κάρμα 

μας τόσο στο γήινο όσο και στο πνευματικό επίπεδο τώρα που έχουμε 

την ευκαιρία να έχουμε το ανθρώπινο σώμα γιατί μόνο μέσα από αυτό 
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και σε κανένα άλλο σώμα δεν μπορούμε να επιτύχουμε τη διευθέτηση 

των καρμικών μας υποχρεώσεων.  
 

Δύο δρόμοι υπάρχουν. Ο πρώτος δρόμος θα πάρει εκατομμύρια 

χρόνια, για να φτάσουμε το στόχο και ακόμη και τότε είναι πολύ αβέβαιο 

αν θα το επιτύχουμε γιατί ο νους διαρκώς συνεχίζει να σπέρνει σπόρους 

που θα φέρνουν στο μέλλον όλο και νεότερους καρπούς. Ακολουθώντας 

τον δεύτερο δρόμο, θα πρέπει να αναζητήσουμε έναν αρμόδιο πνευματι-

κό Διδάσκαλο που να μπορεί να σβήσει τους καρμικούς λογαριασμούς 

μας. Αν ένας τέτοιος Διδάσκαλος πάρει στα δικά Του χέρια τη διαδικασία 

της εκκαθάρισης των καρμικών μας λογαριασμών, τότε θα είμαστε πολύ 

τυχεροί. 
 

Σας έχω πει την ιστορία για έναν αναζητητή που έλεγε: «Ω 

Διδάσκαλε, ποια είναι η χρησιμότητα του να έρθω στα πόδια σου, αν το 

κάρμα μου δεν πρόκειται αποπληρωθεί; Ποια είναι η χρησιμότητα του να 

έρθουμε στα πόδια ενός λιονταριού, αν τα τσακάλια ακόμη ουρλιάζουν 

μέσα μας ;»  

 

Όταν έρθετε κοντά σε έναν Διδάσκαλο, Εκείνος τι λέει; «Εντάξει, 

ως εδώ και μη παρέκει, από εδώ και στο εξής, να ακολουθείς τις συμβου-

λές μου. Να τηρείς το ημερολόγιο αυτοενδοσκόπησης και να μη κάνεις 

αρνητικές σκέψεις και πράξεις. Ακόμα κρίνε τον εαυτό σου, όπως κρίνεις 

τους άλλους και ξερίζωσε τις αδυναμίες σου. Με το να σκέπτεσαι και να 

λες: Είμαι αμαρτωλός, είμαι αμαρτωλός, αυτό δεν φέρνει αποτέλεσμα. Να 

είστε πολύ προσεκτικοί, άγρυπνοι για κάθε σκέψη που σας περνά από το 

νου. Και ελάτε σε επαφή με το Λόγο αυτή τη Δύναμη, μια επαφή της οποίας 

σας έχει δοθεί. Αυτό θα σας φέρει τελικά μακαριότητα». 

  

Όταν παίρνετε αυτό το νέκταρ της ζωής ή αλλιώς το νερό της ζωής 

και βιώνετε τη μακαριότητά του, ο νους θα εγκαταλείψει όλες τις εξωτε-

ρικές απολαύσεις. Όπου δεν υπάρχει επιθυμία, εκεί είναι ο Θεός. Τι είναι 

ο άνθρωπος; “Θεός με επιθυμίες”. Και τι είναι ο Θεός; “Άνθρωπος χωρίς 

επιθυμίες”. Κι αυτές οι επιθυμίες προκαλούνται από το νου (από το Ahan-

kar) μέσω των εξωτερικών αισθήσεων. Πολύ απλό νομίζω. Με παρακο-

λουθείτε; 
 

Aν ακολουθήσουμε το δρόμο των Διδασκάλων, όλα θα πάνε καλά. 

Ο Διδάσκαλος δεν κοιτάζει τις αδυναμίες μας. Μας λέει: «Μην το 

ξανακάνεις» και μας βάζει σε ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Βλέπετε, 

υπάρχουν αυτοκινητόδρομοι που τα αυτοκίνητα πηγαίνουν γρήγορα. 

Επίσης κι εσείς έχετε δρόμους μέσα σας. Αυτούς του Φωτός και του 

Ήχου. Μπορείτε να πάτε γρήγορα! Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση σε 

αυτό το δρόμο. Μπορείτε να πάτε γρήγορα πίσω στο Σπίτι. Ο Διδά-
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σκαλος σας βάζει σε μια λεωφόρο που οδηγεί στο Θεό. Συνήθως δεν 

εμπλέκεται με το Πραλάμπντα κάρμα σας, γιατί σε αυτή την περίπτωση η 

ζωή σας θα τερματιζόταν, αλλά σας δίνει μία επαφή με το Λόγο μέσα 

σας, που είναι η αρχή του Φωτός και του Ήχου κι αυτή η επαφή με τον 

Ιερό Λόγο θα μειώσει τις στάχτες του Αποθηκευμένου (Σαντσίτ) κάρμα, 

καθώς και το πρόσφατα κάρμα (Κριγιαμάν) που δεν έχει ακόμα καρποφο-

ρήσει.  

Στο βιβλίο Τζαπ Τζι, ο Γκουρού Νανάκ λέει: «Όταν τα χέρια, τα 

πόδια και το σώμα είναι λερωμένα, πλένονται με το νερό, όταν τα ρούχα 

λερώνονται πλένονται με το σαπούνι». 

Μετά λέει: «Όταν ο νους κάποιου μολύνεται και βεβηλώνεται από 

την αμαρτία, μπορεί να καθαριστεί μόνο με την επικοινωνία με τον Λόγο, 

που σας έχει δοθεί από τον Διδάσκαλο την πρώτη - πρώτη μέρα της 

μύησης. Αυτό σας δίνει δύο πράγματα: Πρώτον, να ανυψώνεστε πάνω από 

τη σωματική συνειδητότητα, ή όπως λέγεται να πεθαίνετε καθημερινά και 

Δεύτερον, να έρχεστε σε επαφή με το Λόγο μέσα σας, γεγονός που ξεπλένει 

όλες τις αμαρτίες του παρελθόντος». 
 

Ο Γκουρού Νανάκ λέει: «Οι άνθρωποι δε γίνονται Άγιοι ή αμαρ-

τωλοί απλώς με τα λόγια. Αλλά κουβαλάνε πράξεις μαζί τους όπου πάνε. 

Όπως ο καθένας σπείρει, έτσι θερίζει. Οι άνθρωποι πηγαινοέρχονται στο 

τροχό των γεννήσεων και των θανάτων, όπως έχει οριστεί από το θέλημά 

Του». 
 

Στο τέλος, στο βιβλίο Τζαπ Τζι, ο Γκουρού Νάνακ λέει: «Οι 

πράξεις μας, καλές ή κακές, θα κριθούν μπροστά στο Θεό. Κι από τις δικές 

μας πράξεις εξαρτάται αν θα πάμε υψηλότερα ή θα ριχτούμε στα βάθη». 

 

Υπάρχουν δύο δρόμοι μπροστά σας. Ο ένας είναι να πάτε επάνω 

στο σπίτι του Πατέρα, ο άλλος είναι να πάτε προς τα κάτω. Το ανθρώπινο 

σώμα είναι ένας “κόμβος” θα έλεγα. Μπορείτε να πάτε προς το Θεό ή 

μπορείτε να έρθετε πίσω. Αυτό είναι όλο. Αλλά μπορούμε να επιλέξουμε 

να πάμε πάνω, μόνο καταλαβαίνοντας το Νόμο της Αιτίας και του 

Αποτελέσματος και ενεργώντας σύμφωνα με αυτή την κατανόηση. Μετά 

ο Διδάσκαλος κοιτάζει να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε τις θείες 

αρετές. Ερχόμαστε σε Αυτόν γι αυτό το σκοπό. Πρώτα απ’ όλα μας νου-

θετεί και μας λέει: «Μην κάνετε άλλες αρνητικές ενέργειες».  
 

Όταν ο Διδάσκαλός μας ήταν στη ζωή, μερικές φορές κάποιος του 

εκμυστηρευόταν κάποια αμαρτία του. Εκείνος τότε μας ρωτούσε: «Λοι-

πόν υπάρχει κανείς εδώ που θα μπορούσε να υποφέρει το βάρος αυτής της 

αμαρτίας;» Ποιος θα τολμούσε; Κανείς! Μετά έλεγε: «Εντάξει, μην το 

ξανακάνεις».  
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Από την πρώτη μέρα βλέπετε μας λένε: «Τηρείτε τα ημερολόγιά 

σας» Είστε τυχεροί, θα έλεγα. Τις παλιές ημέρες οι άνθρωποι συνήθιζαν 

να κάθονται κοντά στο Δάσκαλο για χρόνια. Όταν έβλεπε ότι το “βάζο” 

ήταν άδειο, μόνο τότε έβαζε κάτι σε αυτό. Τώρα παίρνετε κάτι από την 

πρώτη μέρα της μύησης. Δύο πράγματα σας δίνονται: Η δυνατότητα να 

ανυψωθείτε πάνω από τη σωματική σας συνειδητότητα και η επαφή με το 

Λόγο μέσα σας. Αν ανυψώνεστε καθημερινά, οι εξωτερικές οδυνηρές 

επαφές δε θα σας επηρεάσουν. Το Πραλάμπντα κάρμα επίσης δε θα σας 

επηρεάζει τόσο πολύ τώρα, καθώς η οπτική σας γωνία θα αλλάξει με την 

καθημερινή ανύψωση σας επάνω από τη σωματική συνειδητότητα. Αυτό 

δεν είναι μία ευλογία; 
 

Ο Γκουρού Νανάκ τελειώνει στο Τζαπ Τζι λέγοντας: «Αυτοί που 

έρχονται σε επαφή με τον Λόγο, ο μόχθος τους θα τελειώσει και τα πρό-

σωπά τους θα λάμψουν με δόξα. Όχι μόνο θα έχουν τη σωτηρία, αλλά πολύ 

περισσότερο θα βρουν την ελευθερία. Ο Λόγος θα τους σώσει από τον 

“Τροχό της ζωής και του θανάτου”. Γι’ αυτό είναι ύψιστης σημασίας να 

αναζητήσουμε καταφύγιο στα Ιερά Του πόδια ενός Διδασκάλου που θα μας 

ελευθερώσει από τις επιρροές των πράξεών μας, των δράσεών μας, το 

νόμο του Κάρμα δηλαδή». 
 

Οι Διδάσκαλοι σας υποδεικνύουν δύο δρόμους. Ο ένας είναι ο 

δρόμος της επιστροφής σας στο Θεό. Ο άλλος με την επαφή που σας έχει 

δοθεί με το Νάαμ ή Λόγο είναι, το πως να ανυψώνεστε πάνω από τη 

σωματική συνειδητότητα καθημερινά, το πώς να σηκώνεται το σταυρό 

σας καθημερινά. «Εκείνοι που δε σηκώνουν το σταυρό τους καθημερινά, 

δεν είναι μαθητές μου» Αυτό είναι που είπε ο Χριστός αλλά και όλοι οι 

μεγάλοι Διδάσκαλοι. 
 

Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί για το τι σκέφτεστε. Μερικές 

φορές με επιπόλαιο τρόπο λέμε τόσα πολλά πράγματα και κουβαλάμε το 

αποτέλεσμα αυτών των λόγων. Πρέπει να είστε πολύ πειθαρχημένοι. 

Σκεφτείτε δύο φορές, το κάθε τι πριν μιλήσετε. 
 

Λοιπόν, αυτός είναι ο Νόμος του Κάρμα. Αν τον καταλάβετε... έχει 

καλώς! Ευτυχώς νομίζω ότι έχετε μπει στο δρόμο με τη Χάρη του Θεού 

και τη Χάρη του Διδασκάλου μας. Η Χάρη Του εργάζεται, και με τη 

Χάρη Του όλοι είστε ευλογημένα σχετικά με αυτά τα πράγματα.  
 

Όποτε ο Διδάσκαλος Μπάμπα Τζαϊμάλ μυούσε κάποιον, του έλεγε: 

«Κοίτα εδώ, τώρα κατοικώ μέσα σου. Να με φροντίζεις! Μη νομίζεις ότι 

Εγώ μόνο θα σε φροντίζω». Αυτή είναι η Διδάσκαλος Δύναμη μέσα σας. 

Μην Τον εξαπατάτε. Ακόμη κι αν προσπαθήσετε να τον κοροϊδέψετε, 

εκείνος δε θα εξαπατηθεί,. Να είστε αληθινοί με τον εαυτό σας, αυτό 
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είναι που λέω πάντα. Αν είστε αληθινοί στο δικό σας Εαυτό, ο Θεός 

βρίσκεται μέσα σας, η Διδάσκαλος Δύναμη είναι μέσα σας. 
 

Λοιπόν αυτός είναι ο Νόμος του Κάρμα που διαρκώς λειτουργεί 

είναι άτεγκτος. Από το νόμο αυτό δεν υπάρχει διαφυγή. Σας λέω, ότι όχι 

μόνο για τους συνηθισμένους ανθρώπους αλλά και τα άβαταρς ακόμη 

πρέπει να υποστούν το κάρμα τους. Είναι μόνο μέσω της εύνοιας και της 

Χάρης του Διδασκάλου που σωζόμαστε. Ξέρετε, τα άβαταρς επίσης 

σέβονται τους Διδασκάλους. Οι Διδάσκαλοι είναι οι γκουρού τους. Ο 

Κύριος Κρίσνα είχε το δικό του γκουρού, τον Ίνγκρι Ρίσι, που του έδειξε 

αυτό το δρόμο, ο Κύριος Ράμα είχε τον γκουρού του, τον Βασίστ. Λοιπόν 

το να καθίσουμε στα Πόδια ενός Διδασκάλου είναι μια μεγάλη ευλογία. 

Εκείνος θα καθαρίσει όλες τις πράξεις μας από το παρελθόν. Απλώς 

χρειάζεται να τηρήσουμε τις εντολές Του, τίποτα περισσότερο. Δε ζητάει 

τίποτα από εσάς ως αντάλλαγμα. Εκείνος είναι ευχαριστημένος, όταν 

εσείς αποκτάτε τη Σωτηρία. Για αυτό το λόγο ο Διδάσκαλός μας στην 

εποχή μας εργαζόταν όλη μέρα για το καλό της ανθρωπότητας. Στις 

παλιές εποχές οι Διδάσκαλοι ζητούσαν να έχουν λίγη ξεκούραση, αλλά 

τώρα δεν ξεκουράζονται. Προχωρούν ασταμάτητα. Όσο περισσότερους 

σώζουν τόσο το καλύτερο για την ανθρωπότητα. Εργάζονται κάτω υπό 

τις εντολές του Θεού, βλέπετε. 
 

Τώρα αντιλαμβάνεστε πόσο ευλογημένοι είστε – πόσο τυχεροί 

είστε! Πρώτα έχετε το ανθρώπινο σώμα, μετά έχετε κάτι που θα σας 

απαλλάξει από το να πηγαινοέρχεστε. Αν είστε προσκολλημένοι στη 

Διδάσκαλο Δύναμη  μέσα σας, πού θα πάτε; Γιατί ερχόμαστε πίσω στη 

γη ξανά και ξανά; Διότι είμαστε προσκολλημένοι στον κόσμο. Αν πραγ-

ματικά είμαστε προσκολλημένοι στη Διδάσκαλο Δύναμη μέσα μας, 

τίποτα δε θα μας φέρει πίσω. Θα πάμε εκεί που πηγαίνει κι Εκείνος. Με 

πολύ απλούς τρόπους ο Νόμος του Κάρμα δουλεύει. Βλέπετε τώρα πόσο 

ευλογημένοι είμαστε; Συνειδητοποιούμε τη σπουδαιότητα του δώρου που 

μας έχει δοθεί. 
 

Λοιπόν, παρακαλώ, παραμείνετε εκεί που είστε. Χρειάζεται να 

τηρείτε το ημερολόγιό αυτοελέγχου σας αυστηρά, και να βρίσκετε χρόνο 

καθημερινά να διαλογίζεστε. «Να σηκώνετε το σταυρό σας καθημερινά». 

Το να κάθεστε απλά σε διαλογισμό δεν είναι αρκετό. Πρέπει να ανυ-

ψώνεστε καθημερινά πάνω από τη σωματική σας συνειδητότητα και να 

έρχεστε σε επαφή με το Λόγο. 
 

Περαιτέρω καθοδήγηση επίσης απαιτείται. Όσο περισσότερο είστε 

αφοσιωμένοι στις εντολές του Διδασκάλου έξω και μέσα κατά το διαλο-

γισμό, τόσο πιο γρήγορα θα φτάσετε στο σπίτι Σας. Αυτός είναι ο απώτα-

τος στόχος για τον οποίο έχουμε το ανθρώπινο σώμα. Αυτό μας λένε όλες 

οι Γραφές. Ακόμη κι εκείνοι οι Ρίσις που είναι παλιές ψυχές και απολάμ-
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βαναν τη μακαριότητα σε υψηλότερα επίπεδα, όταν επιστρέφουν στη γη 

λαβαίνουν το ανθρώπινο σώμα, γιατί μόνο στο ανθρώπινο σώμα μπορούν 

να αποκτήσουν τη Θέωση 
 

Λυπάστε τους άλλους, αλλά γιατί δε λυπάστε το δικό σας εαυτό, 

ώστε να τον σώσετε από τον τροχό του πήγαινε – έλα; Η φιλανθρωπία 

ξεκινά από το σπίτι μας, έτσι δεν είναι; Αν δεν μπορούμε να λυπόμαστε 

τον δικό μας εαυτό και να τον σώσουμε από το πήγαινε έλα, πώς μπορεί 

να λυπόμαστε τους άλλους; Λοιπόν να λυπάστε τον εαυτό σας, αυτό είναι 

όλο που μπορώ να σας πω. 

Έχετε τη χρυσή ευκαιρία να έχετε το ανθρώπινο σώμα. Αλλά μιας 

και σας φύγει μέσα από τα χέρια σας; Ο Καμπίρ λέει: «Ποιος ξέρει πότε 

θα αποκτήσετε το ανθρώπινο σώμα ξανά, για να είστε ικανοί να κάνετε 

αυτή την εργασία;». 
 

Αν ακολουθήσετε αυτά με ακρίβεια, σίγουρα θα πάτε προς το Θεό 

και δεν πρόκειται να γυρίσετε πίσω στο Υλικό Επίπεδο. Όταν βρίσκεστε 

κάτω από τον έλεγχο ενός Διδασκάλου, τότε κανένας “Κύριος της 

κρίσης” δεν μπορεί να σταθεί εμπρός σας; Είναι ο Διδάσκαλος που παίρ-

νει όλο το κάρμα στα χέρια Του, για να σας “τιμωρήσει” ή  να σας σώσει. 

Αυτή η δύναμη έχει δοθεί από τον Πατέρα στο δικό Του χέρι. Ο Χριστός 

ήταν επίσης φορέας αυτής της Δύναμης και όλοι οι Διδάσκαλοι λένε 

επίσης το ίδιο. Είναι ο Θεός μέσα σε αυτούς και αυτή είναι η μόνη 

αλήθεια. Είναι ο Λόγος προσωποποιημένος. 
 

Ελπίζω να καταλάβατε αυτά που είπα για το Νόμο του Κάρμα. 

Προσπαθήστε! Είναι για αυτό που όλοι οι σπουδαίοι άνθρωποι λένε: 

«Σκέψου δύο φορές πριν μιλήσεις». Να μιλάτε μόνο όταν είναι αναγκαίο. 

Να σταματάτε να μιλάτε με επιπόλαιο τρόπο. Επίσης, να βλέπετε αν αυτό 

που λέτε πρόκειται να κάνει καλό σε κάποιον ή αντίθετα να τον βλάψει. 

 

Eρωταποκρίσεις σχετικά με το «Κάρμα» 
 

ΕΡ. Παρακαλώ, πείτε μας γιατί υπάρχει τόση δυστυχία γύρω μας; 
 

ΑΠ. Είναι όλα μια έκφραση του αδυσώπητου νόμου του Κάρμα. Η 

επιθυμίες είναι η ριζική αιτία όλων των επαναγεννήσεων. Αν δε γίνει 

κάποιος συνειδητός Συνεργάτης του Θείου Σχεδίου μέσα από την αυτό-

παράδοση και την εκμηδένιση του εγώ, που είναι και ο στόχος της 

πνευματικής τελειότητας δεν μπορεί να επιτευχθεί ευτυχία γύρω μας. 

Παρακαλώ δείτε το βιβλίο «Τροχός της Ζωής». Εκεί θα βρείτε τη βασική 

εξήγηση της δυστυχίας. 
 

ΕΡ. Γιατί πρέπει οι προηγούμενες ζωές μας να μη μας αποκαλύ-

πτονται; 
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ΑΠ. Έχει κάποια σημασία. Ολόκληρη η ανθρώπινη ζωή είναι ένα δράμα 

που βασίζεται στον αδυσώπητο Νόμο του Κάρμα, και καταλήγει στην 

ένωση και το χωρισμό των ψυχών για την εκκαθάριση των αμοιβαίων 

«πάρε-δώσε». Αν κάποιος μάθει για αυτά τα καρμικά χρέη, που έχουν 

επίδραση στις σχέσεις μας και ότι οι γιοι και οι κόρες μας είναι άτομα με 

τα οποία είχαμε σχέση σε προηγούμενες ζωές, τότε ο λόγος και το νόημα 

της ανάθρεψής τους θα ζημιωνόταν. Είναι μία από τις κύριες λειτουργίες 

της αρνητικής δύναμης να αποκρύπτει αυτές τις αλήθειες από τους 

ανθρώπους, για να συνεχίζει να τους κρατά στην εγκόσμια ζωή. Ίσως να 

εκπλαγείτε να μάθετε πως ο Καλ έχει αποκτήσει τρία σημαντικά δώρα 

από τον Παντοδύναμο, όπως αυτά περιγράφονται στο βιβλίο Σαρ Μπατ-

σάν: 

Αυτά είναι: 

1. Κανείς να μη γνωρίζει για την προηγούμενη ζωή του. 

2. Κανείς να μην ξέρει την ακριβή ημερομηνία και ώρα τους θανάτου 

του και 

3. Ο Ζων Διδάσκαλος δεν πρέπει να δίνει την Ιερή Μύηση σε ανθρώ-

πους, πείθοντάς τους με θαύματα αλλά απλώς με το να δίνει Σάτ-

σανγκ κι αν κάποιος αγαπημένος ζητήσει Μύηση, μόνο τότε θα 

πρέπει να τον μυήσει. 
 

ΕΡ. Σε ό,τι αφορά τη μεταφυσική θεραπεία (reiky κλπ), αυτή αφορά τη 

δύναμη του Θεού ή του Καλ; 
 

ΑΠ. Η θεραπεία που γίνεται από μεταφυσικούς εμπίπτει στο πεδίο 

δράσης της αρνητικής δύναμης, καθώς τα καρμικά χρέη για κάποιο χρόνο 

απλά αναβάλλονται και πρέπει να ξαναχρεωθούν κάποια στιγμή με 

ανατοκισμό. Η φιλεύσπλαχνη Θεία Δύναμη δεν τιμωρεί στην πραγματι-

κότητα τις ψυχές, αλλά διανέμει δικαιοσύνη που μετριάζεται με το έλεος 

Της, σύμφωνα με το κάρμα μας. Οι Νόμοι του Ουρανού σε καμία περί-

πτωση δεν υπόκεινται σε λάθος και η θεία διανομή είναι αμετάβλητα 

αρωματισμένη με Χάρη. 
 

ΕΡ. Μπορεί το κάρμα να ισχύει και για τα έθνη εκτός από τα άτομα; 
 

ΑΠ. Ναι. Η αθροιστική συσσωρευμένη αντίδραση καρμικών χρεών των 

εθνών καταλήγει σε πολέμους, επιδημίες, καταστροφές από φωτιές ή 

πλημμύρες κ.λ.π. Για πιο εκτενέστερη εξήγηση, σας παραπέμπω στο 

βιβλίο «Ο Τροχός της Ζωής». 
 

ΕΡ. Πώς λειτουργεί το κάρμα στα κατώτερα ζώα; 
 

ΑΠ. Τα κατώτερα ζώα και οι κατώτερες μορφές της Δημιουργίας είναι 

δέσμια του προπατορικού καρμικού τους χρέους και δεν κάνουν άλλο 

περισσότερο κάρμα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Απλώς γεννιούνται, 
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για να υποφέρουν προκειμένου να ξεχρεωθεί αυτό το καρμικό τους 

χρέος. 

 

ΕΡ. Μπορεί ένας αμαρτωλός σαν κι εμένα να επιτύχει τη Θέωση σε 

αυτή τη ζωή; 

 

ΑΠ. Ναι, μπορείς να επιτύχεις τη Θέωση, σε αυτή τη ζωή με την προ-

ϋπόθεση ότι θα εργαστείς σκληρά σύμφωνα με το θέλημα του Διδα-

σκάλου σου. Επέτρεψε τα λόγια Του να κατοικήσουν μέσα σου και εσύ 

να κατοικήσεις μέσα σε Αυτόν. Σου έχει δοθεί το ιερό δώρο της Ιερής 

Μύησης που είναι μία έγκυρη βίζα προς το Σάτς Καντ και είναι οι 

ειλικρινείς σου προσπάθειες και η σταθερότητα που θα σε ευλογήσουν με 

την πραγματοποίηση της επιθυμίας σου με την πάροδο του χρόνου. 
 

ΕΡ. Ο Θεός απονέμει ποτέ χάρη σε εκείνους που σαν εμένα είμαστε 

ένοχοι επαχθών εγκλημάτων, όπως εγώ; Έχω σκοτώσει εκατοντάδες 

ανθρώπους κατόπιν άνωθεν εντολής κατά τη διάρκεια του πολέμου. 

Μας ανάγκαζαν να σκοτώνουμε. 
 

ΑΠ. Ναι, μόλις το εξήγησα. Υπάρχει ο Νόμος της Κρίσης και υπάρχει 

και ο Νόμος της Χάρης: Είναι και οι δύο Νόμοι του Θεού. Αν ένα κερί 

καίγεται, πάντα υπάρχει σκοτάδι από κάτω, όταν μία λάμπα καίγεται, 

υπάρχει σκοτάδι από πάνω. Και οι δύο είναι νόμοι της φύσης. Υπάρχει 

ένας Nόμος της Κρίσης και υπάρχει κι και ένας Νόμος της Χάρης. Ο 

Νόμος της Κρίσης είναι “οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί 

οδόντος”. Κανείς δεν δραπετεύει από αυτόν. Αλλά υπάρχει και ο Νόμος 

της Χάρης που καλλιεργείται. Πώς; Όταν συναντάει κανείς Εκείνον μέσω 

του οποίου ο Θεός εκδηλώνεται. Τον ακολουθεί, μετανοεί για τις περα-

σμένες πράξεις του και τότε Εκείνος τον παίρνει υπό την προστασία Του. 
 

Δεν θυμάστε την περίπτωση του Χριστού, όπου μία κοινή γυναίκα 

πήγε σε Εκείνον; Πήγε και έπλυνε τα πόδια Του με τα δάκρυά της και τα 

σκούπισε με τα μαλλιά της. Κι ο Σίμων ο Φαρισαίος που ήταν εκεί, σκέ-

φτηκε: «Είναι παράξενο. Για έναν πραγματικό Διδάσκαλο να έχει γίνει 

τόσο άπιστος. Δεν έχει τη κοινή λογική να γνωρίζει ότι αυτή η κυρία είναι 

μια κοινή γυναίκα»; Τότε ο Χριστός, επειδή μπορούσε να διαβάζει τις 

καρδιές των άλλων, είπε: «Άκουσε Σίμωνα, αν ένας άνθρωπος χρωστά σε 

κάποιον 50 αργύρια και κάποιος άλλος του χρωστάει 500 και αυτός ο 

άνθρωπος τους τα χαρίσει σε ποιον θα έχει κάνει μεγαλύτερη χάρη;» Ο 

Σίμων σκέφτηκε: Ίσως ο Διδάσκαλος, θέλει να κρύψει την αμαρτία του» 

και επειδή ο κάθε άνθρωπος σκέφτεται από το δικό του επίπεδο του 

απάντησε: «Σε αυτόν στον οποίο χάρισε τα 500 αργύρια». Τότε ο Ιησούς 

του είπε: «Κοίταξε εδώ, όταν ήρθα στο σπίτι σου, δε με καλωσόρισες, δεν 

έπλυνες τα πόδια μου, δε μου προσέφερες τίποτα. Εκείνη ήρθε έκλαψε και 
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με τα δάκρυά της έπλυνε τα πόδια μου». Σε αυτή έδωσα τα 500 αργύρια 

και της είπα: «Σου τα συγχωρώ όλα, γιατί έχεις αγαπήσει πολύ». 
 

Υπάρχει κι ο Νόμος της Χάρης, επίσης. Αν μετανοήσεις και πέ-

σεις στα Πόδια του Θεού μέσα στον άνθρωπο, αφού είναι ο Θεός και ο 

Θεός δημιούργησε τον κόσμο, σε αυτή την περίπτωση οι αντιδράσεις 

των πράξεών σου μηδενίζονται. Μόνο ο Θεός μπορεί να συγχωράει τις 

αμαρτίες. Δεν είναι έτσι; Ο Θεός μπορεί, αλλά το θέμα είναι, σε οποιο-

δήποτε επίπεδο κι αν δουλεύουμε, χρειάζεται να τηρούμε όλους τους 

νόμους αυτού του επίπεδου. Όταν υπερβαίνουμε κατά το διαλογισμό τη 

σωματική συνειδητότητα μας και γινόμαστε ένας Συνειδητός Συνεργάτης 

του Θείου Σχεδίου, όπως σας είπα, τότε, όλες οι αντιδράσεις, όλο το 

κάρμα διαλύεται. 
 

Υπάρχει λοιπόν ο Νόμος της Κρίσης και ο Νόμος της Χάρης. Και 

οι δύο είναι νόμοι. Σας λέω: ένας σπόρος σπέρνεται και κάποτε καρπο-

φορεί. Η κότα υπήρχε πριν το αυγό ή το αυγό πριν τη κότα; Υπάρχει 

απάντηση; Όχι. Υπήρχε πρώτα ο σπόρος ή το δέντρο; Δεν υπάρχει καμία 

απάντηση. Όταν ανυψωθείτε επάνω από τα επίπεδα της σκέψης – 

Φυσικής, Αστρικής και Αιτιατής – και γίνεται συνειδητός συνεργάτης 

του Θείου Σχεδίου, τότε θα δείτε ότι όλοι οι σπόροι μπορεί να καούν και 

να μη καρποφορήσουν. Έτσι συμβαίνει. Αν είστε ένας πατέρας που έχει 

ένα γιο που έκανε κάποιο σοβαρό σφάλμα θα τον παραδίνατε στην αστυ-

νομία; Θα τον χαστουκίζατε μία ή δύο φορές, εσείς, αλλά δε θα τον πα-

ραδίνατε στην αστυνομία. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με τους μαθητές των 

Διδασκάλων. 
 

Η Αγάπη είναι ο πιο σημαντικός νόμος. Οι Διδάσκαλοι τι ζητάνε; 

«Τήρησε τις εντολές μου». Εκείνοι που παραδίδουν τα πάντα σ΄Αυτόν, 

αυτοί σώζονται. Όπως σας είπα, εκεί που υπάρχει ο Νόμος της Κρίσης 

εκεί υπάρχει κι ο Νόμος της Χάρης. 
 

Όταν έρχονται οι Διδάσκαλοι, τι κάνουν; Σβήνουν όλες τις πρά-

ξεις, όλο το κάρμα, αλλά η δράση και η αντίδραση θα συνεχίσουν να 

υπάρχουν. Σπέρνουμε νέα σπορά, μερικοί σπόροι θα καρποφορήσουν, 

άλλοι σπόροι θα αποθηκευτούν. Συνεχίζουν και συνεχίζουν, πάλι και 

πάλι, απλώς έτσι – δεν υπάρχει τέλος σε αυτό. Ακόμη και τα άβαταρς δεν 

μπορούν να πουν: «Θα ξεφύγω». 

 

Τι κάνουν οι Διδάσκαλοι σε αυτούς που μυούν; Χαράζουν μια 

γραμμή δράσεων για την ζωή τους αμέσως μετά τη μύηση: «Μη κάνετε 

κακό σε κανένα, με σκέψη, λόγια και πράξη. Να είστε ειλικρινείς με τις 

πράξεις σας. Μην υποκρίνεστε ώστε στην καρδιά να έχετε κάτι, κάτι άλλο 

να λέτε και κάτι άλλο να κάνετε. Μην εξαπατάτε κανέναν. Να είστε αγνοί 

στη σκέψη, στο λόγο και την πράξη. Να αγαπάτε όλους και να κάνετε 
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ανιδιοτελή προσφορά. Αυτές είναι οι πράξεις που έχουν οριστεί για το 

μέλλον σας. Αν το κάνετε αυτό, δε θα υπάρχει σπορά». 

 

Αυτό είναι πολύ σκληρό Διδάσκαλε! 

 

ΑΠ. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ελπίδα. Μη σε νοιάζει. Όλα φαίνονται 

σκληρά, αλλά για όλα υπάρχει ελπίδα. Ακόμα για το μαθητή των Διδα-

σκάλων γίνεται και κάτι περισσότερο! Οι Διδάσκαλοι του δίνουν μία 

επαφή με το Θεό μέσα τους (με το Φως και τον Ήχο του Θεού Εσωτερικά). 

Αυτό εξουδετερώνει τις αντιδράσεις των πράξεών του και τον βοηθάει 

Εσωτερικά. Οι Διδάσκαλοι έχουν αγάπη για όλους τους μαθητές τους και 

με φυσικό τρόπο το κάθε τι το κάνουν ευκολότερο. Αυτό είναι το ένα 

πράγμα.  

Στη συνέχεια, εκείνο το κάρμα που τώρα καρποφορεί και στο 

οποίο η τωρινή μας ζωή βασίζεται, δεν το αγγίζουν. Διαφορετικά αν το 

έκαναν, ο άνθρωπος θα πέθαινε, γιατί η ζωή μας βασίζεται σε αυτό. Αλλά 

τι κάνουν; Δίνουν τροφή – τον Άρτο της Ζωής – στην ψυχή. Δίνουν μία 

επαφή με την αρχή του Φωτός και του Ήχου Εσωτερικά και αυτό είναι 

που αναφέρεται ως «ο Άρτος της Ζωής». Με αυτό τον άρτο, η ψυχή 

δυναμώνει. 

Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Όταν το παρόν κάρμα καρποφορεί – 

μερικές φορές είναι φτώχια, μερικές φορές φέρνει αρρώστια, μερικές 

φορές αυτό και εκείνο – όμως η ψυχή του μυημένου είναι δυνατή, κι όλες 

οι αντιδράσεις χάνουν την επίπονη επιρροή τους. Είναι όπως στην 

περίπτωση ενός αγώνα όπου υπάρχει ένας αδύναμος άνθρωπος και οι 

άλλοι είναι πολύ δυνατοί. Όταν ο αδύναμος άνδρας χτυπηθεί μια φορά, 

λέει: «Σκοτώθηκα!». Οι άλλοι που είναι δυνατοί, δε νοιάζονται αν δεχ-

τούν πολλά χτυπήματα. Γιατί είναι δυνατοί αρκετά. 
 

Έτσι οι αντιδράσεις έρχονται, αλλά δυναμώνετε την ψυχή σας 

τρώγοντας τον Άρτο της Ζωής, δηλαδή ερχόμενοι σε επαφή με το Φως 

και τον Ήχο του Θεού Εσωτερικά. Έτσι, η παρούσα ζωή κυλάει με αυτόν 

τον τρόπο. 
 

Όταν έρχεστε σε επαφή με το Θεό – όταν γίνετε συνειδητός συνερ-

γάτης του Θείου Σχεδίου – όλο το κάρμα σας που έχει αποθηκευτεί, 

καίγεται. Όπως, αν ψήσετε σπόρους στο φούρνο, αυτοί δε θα μπορέσουν 

να βλαστήσουν. Παρόμοια κι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο όλο το 

κάρμα εξαφανίζεται. Για αυτό λέγεται: «Ποια θα ήταν η χρησιμότητα να 

πάτε σε ένα Τέλειο Διδάσκαλο, αν οι αντιδράσεις των πράξεών σας δεν 

τελείωναν; Αν πάτε στα πόδια ενός λιονταριού και φοβάστε τα τσακάλια, 

ποια θα ήταν η χρησιμότητα να πάτε για προστασία κοντά σε ένα λιον-

τάρι»; Έτσι, το κάρμα εξαφανίζεται: Πρώτα τηρώντας ένα συγκεκριμένο 

τρόπο ζωής και δεύτερον με την Εσωτερική άμεση επαφή με το  Λόγο.  


