
 

 

 

1 Κεφάλαιο από το βιβλίο Γκνιάνα Γιόγκα  

του Σουάµι Βιβεκάναντα 

ΠΗΓΗ: http://www.ramakrishnavivekananda.

 

Ό Σουάµι Βιβεκάναντα (1863 -1902), ό πρώτος προς τη ∆ύση, ερµηνευτής του πραγµατικού Ινδουισµού, 

ήταν ό σηµαντικότερος µαθητής του Σρι Ραµακρίσνα (1836 

πλευρές, ό µεγαλύτερος από το πλήθος των µεγάλων αγίων και φωτισµένων διδασκάλων, πού παρουσίασε ή 

Βεδάντα στη διάρκεια των αιώνων. 

Μετά από τη θριαµβευτική του συµµετοχή στο Παγκόσµιο Κοινοβούλιο των Θρησκειών, που ορ

στο Σικάγο, το 1893, όπου δίδαξε την αρµονία των θρησκειών

τρία χρόνια, ταξιδεύοντας, κηρύττοντας και µελετώντας τις αµοιβαίες προσφορές πού θα µπορούσαν να 

κάνουν ή ∆ύση και ή Ανατολή. Το 1895 επισκέφ

ΓΙΟΓΚΑ έτυχαν θερµής υποδοχής.  (Το πιο πάνω κειµενάκι δεν είναι από την ίδια πηγή)
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Ο ΣΟΥΑΜΙ ΒΙΒΕΚΑΝΑΝΤΑ 

 

 

1902), ό πρώτος προς τη ∆ύση, ερµηνευτής του πραγµατικού Ινδουισµού, 

ήταν ό σηµαντικότερος µαθητής του Σρι Ραµακρίσνα (1836 -1886), πού είναι ό τελευταίος, κι από ορισµένες 

πλευρές, ό µεγαλύτερος από το πλήθος των µεγάλων αγίων και φωτισµένων διδασκάλων, πού παρουσίασε ή 

Μετά από τη θριαµβευτική του συµµετοχή στο Παγκόσµιο Κοινοβούλιο των Θρησκειών, που ορ

την αρµονία των θρησκειών, ό Σουάµι Βιβεκάναντα έµεινε στην Αµερική για 

τρία χρόνια, ταξιδεύοντας, κηρύττοντας και µελετώντας τις αµοιβαίες προσφορές πού θα µπορούσαν να 

κάνουν ή ∆ύση και ή Ανατολή. Το 1895 επισκέφθηκε το Λονδίνο, όπου οι οµιλίες του πάνω στη ΓΚΝΙΑΝΑ 

ΓΙΟΓΚΑ έτυχαν θερµής υποδοχής.  (Το πιο πάνω κειµενάκι δεν είναι από την ίδια πηγή)
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1902), ό πρώτος προς τη ∆ύση, ερµηνευτής του πραγµατικού Ινδουισµού, 

είναι ό τελευταίος, κι από ορισµένες 

πλευρές, ό µεγαλύτερος από το πλήθος των µεγάλων αγίων και φωτισµένων διδασκάλων, πού παρουσίασε ή 

Μετά από τη θριαµβευτική του συµµετοχή στο Παγκόσµιο Κοινοβούλιο των Θρησκειών, που οργανώθηκε 

, ό Σουάµι Βιβεκάναντα έµεινε στην Αµερική για 

τρία χρόνια, ταξιδεύοντας, κηρύττοντας και µελετώντας τις αµοιβαίες προσφορές πού θα µπορούσαν να 

θηκε το Λονδίνο, όπου οι οµιλίες του πάνω στη ΓΚΝΙΑΝΑ 

ΓΙΟΓΚΑ έτυχαν θερµής υποδοχής.  (Το πιο πάνω κειµενάκι δεν είναι από την ίδια πηγή) 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙΙ  

 

Ο ΑΤΜΑΝ  
(∆ιάλεξη που δόθηκε στην Αµερική)  

 

 

Πολλοί από σας θα έχουν διαβάσει το περίφηµο βιβλίο του Μάξ Μύλλερ, Τρεις ∆ιαλέξεις πάνω 

στη Φιλοσοφία της Βεδάντα, και ίσως κάποιοι, να έχουν διαβάσει, στα Γερµανικά, το βιβλίο του 

Καθηγητή Ντόυσσεν πάνω στην ίδια φιλοσοφία. Σε ο,τι γράφεται και διδάσκεται στην ∆ύση για τη 

θρησκευτική σκέψη της Ινδίας, αντιπροσωπεύεται κυρίως µια σχολή της ινδικής σκέψης, αυτή που 

ονοµάζεται Αντβάïτα, η µονιστική πλευρά της Ινδικής θρησκείας· και µερικές φορές θεωρείται ότι 

όλες οι διδασκαλίες των Βεδών αποτελούνται από εκείνο το ένα φιλοσοφικό σύστηµα. Ωστόσο, 

υπάρχουν, διάφορες φάσεις της Ινδικής σκέψης· και ίσως, αυτή η µη-δυϊστική µορφή είναι 

µειονότητα αν συγκριθεί µε τις άλλες φάσεις. Από τους αρχαιότερους χρόνους υπήρξαν διάφορες 

αιρέσεις σκέψης στην Ινδία, και δεδοµένου ότι δεν υπήρξε ποτέ µια διατυπωµένη ή 

αναγνωρισµένη εκκλησία ή οποιοδήποτε σώµα ανθρώπων για να καθορίσει τα δόγµατα που πρέπει 

να ακολουθούνται από κάθε σχολή, οι άνθρωποι ήταν πολύ ελεύθεροι να επιλέξουν τα δικά τους 

σχήµατα, να κάνουν τη δική τους φιλοσοφία και να καθιερώσουν τις  δικές τους αιρέσεις. 

Εποµένως, διαπιστώνουµε ότι από τους αρχαιότερους χρόνους η Ινδία ήταν πλήρης θρησκευτικών 

αιρέσεων. Ακόµη και σήµερα, δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες αιρέσεις έχουµε στην Ινδία, και πολλές 

νέες έρχονται στην ύπαρξη κάθε χρόνο. Φαίνεται ότι η θρησκευτική δραστηριότητα αυτού του 

έθνους είναι απλά ανεξάντλητη.  

 

Από αυτές τις διάφορες αιρέσεις, αρχικά, µπορούν να γίνουν δύο κύριοι διαχωρισµοί, οι 

ορθόδοξες και οι ανορθόδοξες. Εκείνοι που πιστεύουν στις Ινδικές γραφές στις Βέδες, ως τις 

αιώνιες αποκαλύψεις της αλήθειας, καλούνται ορθόδοξοι, και εκείνοι που στηρίζονται σε άλλες 

αρχές, που απορρίπτουν τις Βέδες, είναι οι ετερόδοξοι στην Ινδία. Οι κύριες σύγχρονες 

ανορθόδοξες Ινδικές αιρέσεις είναι οι Τζαϊνιστές και οι Βουδιστές. Μεταξύ των ορθοδόξων µερικοί 

υποστηρίζουν ότι οι Γραφές είναι πολύ ανώτερες αρχές από την λογική· άλλοι πάλι λένε ότι µόνο 

εκείνο το τµήµα των Γραφών που είναι ορθολογικό πρέπει να γίνει αποδεκτό και το υπόλοιπο να 

απορριφθεί.  

 

Από τους τρεις ορθόδοξους διαχωρισµούς, Σάνκχγιας, Ναϊγιάγικας και Μιµάµσακας, οι δύο 

πρώτες, αν και υπήρξαν ως φιλοσοφικές σχολές, απέτυχαν να διαµορφώσουν οποιοδήποτε 

αίρεση. Η µία αίρεση που πραγµατικά καλύπτει τώρα την Ινδία είναι αυτή των µεταγενέστερων 

Μιµάµσακας ή των Βεδαντιστών. Η φιλοσοφία τους ονοµάζεται Βεδάντα ή Βεδαντισµός. Όλες οι 

σχολές της Ινδουιστικής φιλοσοφίας αρχίζουν από την Βεδάντα ή τις Ουπανισάδες, αλλά οι 

µονιστές υιοθέτησαν το όνοµα αυτό ως ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, επειδή ήθελαν να βασίσουν 

το σύνολο της θεολογίας και φιλοσοφίας πάνω στην Βεδάντα και πουθενά αλλού. Στην πορεία του 

χρόνου η φιλοσοφία της Βεδάντα υπερίσχυσε, και όλες οι διάφορες αιρέσεις της Ινδίας που 

υπάρχουν τώρα µπορούν να αναφερθούν σε µία ή άλλη σχολή της Βεδάντα. Ωστόσο αυτές οι 

σχολές δεν είναι οµόφωνες στις απόψεις τους.  



 

 

∆ιαπιστώνουµε ότι υπάρχουν τρεις κύριες διαφοροποιήσεις µεταξύ των Βεδαντιστών. Όλοι 

όµως συµφωνούν σε ένα σηµείο, και αυτό είναι ότι όλοι πιστεύουν στο Θεό. Όλοι αυτοί οι 

Βεδαντιστές πιστεύουν επίσης ότι οι Βέδες είναι ο εξ αποκαλύψεως λόγος του Θεού, όχι ακριβώς 

µε την ίδια έννοια, ίσως, όπως οι Χριστιανοί ή οι Μουσουλµάνοι πιστεύουν, αλλά µε µια πολύ 

ιδιαίτερη έννοια. Η άποψή τους είναι ότι οι Βέδες είναι µια έκφραση της γνώσης του Θεού, και 

δεδοµένου ότι ο Θεός είναι αιώνιος, η γνώση Του είναι αιώνια µαζί µε Αυτόν, έτσι οι Βέδες είναι 

αιώνιες. Υπάρχει µία άλλη κοινή πεποίθηση: αυτή της δηµιουργίας σε κύκλους, ότι το σύνολο της 

δηµιουργίας εµφανίζεται και εξαφανίζεται· ότι προβάλλεται και γίνεται χονδροειδές και όλο πιο 

χονδροειδές, και στο τέλος µιας ανυπολόγιστης χρονικής περιόδου γίνεται λεπτότερο και 

λεπτότερο, ώσπου διαλύεται και χάνεται, µετά ακολουθεί µια περίοδος ανάπαυσης. Πάλι αρχίζει να 

εµφανίζεται και περνάει µέσω της ίδιας διαδικασίας. Θέτουν ως αξίωµα την ύπαρξη ενός υλικού 

που αποκαλούν Ακάσα, το οποίο είναι κάτι σαν τον αιθέρα των επιστηµόνων, και µιας δύναµης 

που ονοµάζουν Πράνα. Σχετικά µ’ αυτήν την Πράνα δηλώνουν ότι από τις δονήσεις της παράγεται 

το σύµπαν. Όταν ένας κύκλος τελειώνει, όλη αυτή η εκδήλωση της φύσης γίνεται λεπτότερη και 

λεπτότερη και διαλύεται σε εκείνο το Ακάσα που δεν µπορεί να γίνει ορατό ή αισθητό, όµως είναι 

αυτό από το οποίο παράγονται τα πάντα. Όλες οι δυνάµεις που βλέπουµε στη φύση, όπως η 

βαρύτητα, η έλξη, η άπωση, ή ως σκέψη, συναίσθηµα, και νευρική κίνηση  — όλες αυτές οι 

διάφορες δυνάµεις διαλύονται σε εκείνη την Πράνα, και οι δονήσεις της Πράνα σταµατούν. Στην 

κατάσταση αυτή παραµένει µέχρι την έναρξη του επόµενου κύκλου. Τότε η Πράνα αρχίζει να 

δονείται, και εκείνη η δόνηση ενεργεί επάνω στο Ακάσα, και όλες αυτές οι µορφές προβάλλονται 

διαδοχικά.  

Θα σας πω πρώτα για την σχολή που ονοµάζεται δυϊστική σχολή. Οι δυϊστές πιστεύουν ότι ο 

Θεός, που είναι ο δηµιουργός και ο κυβερνήτης του κόσµου, είναι αιώνια χωριστός από τη φύση, 

αιώνια χωριστός από την ανθρώπινη ψυχή. Ο Θεός είναι αιώνιος· η φύση είναι αιώνια· έτσι είναι 

και όλες οι ψυχές. Η φύση και οι ψυχές εκδηλώνονται και αλλάζουν, αλλά ο Θεός παραµένει ο 

ίδιος. Σύµφωνα µε τους δυϊστές πάλι, αυτός ο Θεός είναι προσωπικός δηλαδή έχει ιδιότητες, όχι 

ότι έχει ένα σώµα. Έχει ανθρώπινες ιδιότητες· είναι φιλεύσπλαχνος, είναι δίκαιος, είναι ισχυρός, 

είναι παντοδύναµος, µπορούµε να Τον προσεγγίσουµε, µπορούµε να προσευχηθούµε σ’ Αυτόν, 

µπορούµε να Τον αγαπήσουµε, ανταποδίδει την αγάπη µας, και ούτω καθ'εξής. Με µια λέξη, είναι 

ένας ανθρώπινος Θεός, µόνο που είναι απείρως µεγαλύτερος από τον άνθρωπο· δεν έχει καµία 

από τις κακές ιδιότητες που έχουν οι άνθρωποι. "Είναι η παρακαταθήκη άπειρου αριθµού 

ευλογηµένων ιδιοτήτων"  — αυτός  είναι ο ορισµός τους για τον Θεό. ∆εν µπορεί να δηµιουργήσει 

χωρίς υλικά, και η φύση είναι το υλικό από το οποίο Αυτός δηµιουργεί το σύµπαν. Υπάρχουν 

µερικοί µη- Βεδαντικοί δυϊστές, αποκαλούµενα "Ατοµιστές", οι οποίοι πιστεύουν ότι η φύση δεν 

είναι παρά ένας άπειρος αριθµός ατόµων, και η θέληση του Θεού, ενεργεί επάνω σε αυτά και 

δηµιουργεί. Οι Βεδαντιστές αρνούνται την ατοµική θεωρία  και λένε ότι είναι εντελώς παράλογη. 

Τα αδιαίρετα άτοµα είναι όπως τα γεωµετρικά σηµεία χωρίς τµήµατα ή µέγεθος·  αλλά εάν κάτι 

χωρίς τµήµα ή µέγεθος το πολλαπλασιάσουµε άπειρες φορές, θα παραµείνει το ίδιο. Ότι δεν έχει 

τµήµατα δεν θα κάνει ποτέ κάτι που να έχει τµήµατα· οποιοδήποτε αριθµό µηδενικών και να 

προσθέσουµε δεν θα κάνουν  ούτε έναν αριθµό. Έτσι, εάν αυτά τα άτοµα είναι τέτοια που δεν 

έχουν τµήµα ή µέγεθος, η δηµιουργία του σύµπαντος απλά είναι αδύνατη από τέτοια άτοµα. 



 

 

Εποµένως, σύµφωνα µε τους Βεδαντικούς δυϊστές, υπάρχει αυτό που ονοµάζουν αδιαχώριστη ή 

αδιαφοροποίητη φύση, και που από αυτήν ο Θεός δηµιουργεί το σύµπαν. Η συντριπτική µάζα του 

Ινδικού λαού είναι δυϊστές. Σε γενικές γραµµές η ανθρώπινη φύση δεν µπορεί να συλλάβει κάτι 

υψηλότερο. ∆ιαπιστώνουµε ότι το ενενήντα τοις εκατό του πληθυσµού της γης που πιστεύουν σε 

κάποια θρησκεία, είναι δυϊστές. Όλες οι θρησκείες της Ευρώπης και της ∆υτικής Ασίας είναι 

δυϊστικές· και τέτοιες πρέπει να είναι. Ο απλός άνθρωπος δεν µπορεί να σκεφτεί κάτι που δεν είναι 

συγκεκριµένο. Εκ φύσεως του αρέσει να προσκολλάται σε ο,τι η διάνοιά του µπορεί να συλλάβει. 

∆ηλαδή, µπορεί να αντιληφθεί υψηλότερες πνευµατικές ιδέες µόνο εάν τις κατεβάσει  στο επίπεδό 

του. Μπορεί να αντιληφθεί αφηρηµένες έννοιες, µόνο αν τις κάνει συγκεκριµένες. Αυτή είναι η 

θρησκεία των µαζών σε όλο τον κόσµο. Πιστεύουν σε έναν Θεό που είναι εξ ολοκλήρου χωριστός 

απ’ αυτούς, όπως σε έναν µεγάλο βασιλιά, σε έναν υψηλό, ισχυρό µονάρχη. Συγχρόνως Τον 

καθιστούν αγνότερο από τους µονάρχες της γης· Του δίνουν όλες τις καλές ιδιότητες και 

αφαιρούν τις κακές απ’ Αυτόν. Σαν να ήταν ποτέ δυνατόν να υπάρξει το καλό χωρίς το κακό· σαν 

να µπορούσε να υπάρξει οποιαδήποτε αντίληψη του φωτός χωρίς την αντίληψη του σκότους!  

Σε όλες τις δυϊστικές θεωρίες η πρώτη δυσκολία είναι, πώς είναι δυνατόν  κάτω από την 

κυριαρχία ενός δίκαιου και φιλεύσπλαχνου Θεού, που είναι η παρακαταθήκη άπειρου αριθµού 

καλών ιδιοτήτων, να µπορούν να υπάρχουν τόσα κακά σ’ αυτόν τον κόσµο; Αυτή η ερώτηση 

τίθεται σ’ όλες τις δυϊστικές θρησκείες, αλλά οι Ινδουιστές δεν εφεύραν ποτέ έναν Σατανά ως 

απάντηση σ’ αυτήν. Οι Ινδουιστές οµόφωνα έριξαν το φταίξιµο στον άνθρωπο, και ήταν εύκολο 

γι’ αυτούς να το κάνουν. Γιατί; Επειδή, όπως σας είπα προ ολίγου, δεν πιστεύουν ότι οι ψυχές 

δηµιουργήθηκαν από το τίποτα.  Βλέπουµε ότι σ’ αυτήν την ζωή µπορούµε να σχηµατίσουµε και 

να διαµορφώσουµε το µέλλον µας, κάθε ένας από µας, κάθε ηµέρα, προσπαθεί να διαµορφώσει 

το αύριο· σήµερα καθορίζουµε τη µοίρα του αύριο· αύριο θα καθορίσουµε τη µοίρα του µεθαύριο, 

και ούτω καθεξής. Είναι πολύ λογικό ο συλλογισµός αυτός να ωθηθεί επίσης προς τα πίσω. Εάν 

από τις πράξεις µας διαµορφώνουµε την µοίρα µας στο µέλλον γιατί να µην εφαρµόσουµε τον ίδιο 

κανόνα στο παρελθόν; Εάν, σε µια άπειρη αλυσίδα, ορισµένοι κρίκοι επαναλαµβάνονται διαδοχικά 

τότε, εάν µια από αυτές τις οµάδες κρίκων εξηγηθεί, µπορούµε να εξηγήσουµε ολόκληρη την 

αλυσίδα. Έτσι, σε αυτό το άπειρο χρονικό διάστηµα, εάν µπορούµε να κόψουµε ένα τµήµα και το 

εξηγήσουµε, το καταλάβουµε, τότε, εάν είναι αλήθεια ότι η φύση είναι ενιαία, η ίδια εξήγηση 

πρέπει να ισχύσει για ολόκληρη την αλυσίδα του χρόνου. Εάν είναι αλήθεια ότι επεξεργαζόµαστε 

την µοίρα µας εδώ µέσα σ’ αυτό το σύντοµο χρονικό διάστηµα, εάν είναι αλήθεια ότι όλα πρέπει 

να έχουν µια αιτία όπως την βλέπουµε τώρα, πρέπει επίσης να είναι αλήθεια ότι αυτό που είµαστε 

τώρα είναι το αποτέλεσµα του συνόλου του παρελθόντος µας· εποµένως, κανένα άλλο πρόσωπο 

δεν είναι απαραίτητο για να διαµορφώσει την µοίρα της ανθρωπότητας εκτός από τον ίδιο τον 

άνθρωπο. Τα δεινά που υπάρχουν στον κόσµο δεν προκαλούνται από κανέναν άλλο παρά από 

εµάς τους ίδιους. Έχουµε προκαλέσει όλο αυτό το κακό· και ακριβώς όπως βλέπουµε συνεχώς τη 

δυστυχία ως αποτέλεσµα κακών ενεργειών, έτσι µπορούµε επίσης να δούµε ότι ένα µεγάλο µέρος 

της υπάρχουσας δυστυχίας στον κόσµο είναι το αποτέλεσµα του παρελθοντικού κακού του 

ανθρώπου. Εποµένως, σύµφωνα µε την θεωρία αυτή, µόνο ο άνθρωπος, είναι υπεύθυνος. Ο Θεός 

δεν φταίει. Αυτός, ο αιώνια φιλεύσπλαχνος Πατέρας, δεν φταίει καθόλου. "Θερίζουµε ό, τι 

σπέρνουµε."  



 

 

Ένα άλλο ιδιαίτερο δόγµα των δυϊστών είναι, ότι κάθε ψυχή πρέπει τελικά να αποκτήσει τη 

σωτηρία. Καµιά δεν θα µείνει έξω. Μέσα από διάφορες αντιξοότητες, θλίψεις και χαρές, κάθε µία 

θα βγει στο τέλος. Θα βγει από τι; Η µία κοινή ιδέα όλων των δυϊστικών Ινδουιστικών αιρέσεων 

είναι ότι όλες οι ψυχές πρέπει να βγουν απ’ αυτόν τον κόσµο. Ούτε ο κόσµος που βλέπουµε και 

αισθανόµαστε, ούτε ακόµη και ο φανταστικός, µπορεί να είναι ο σωστός, πραγµατικός, επειδή και 

οι δύο είναι ένα µείγµα καλού κακού. Σύµφωνα µε τους δυϊστές, υπάρχει πέρα απ’ αυτόν τον 

κόσµο ένας τόπος γεµάτος ευτυχία και χαρά µόνο· και όταν εκείνος ο τόπος επιτευχθεί, δεν θα 

υπάρξει άλλη ανάγκη γέννησης και επαναγέννησης, ζωής και θανάτου· και αυτή η ιδέα είναι πολύ 

πολύτιµη σ’ αυτούς. Ούτε ασθένεια, ούτε θάνατος θα υπάρχει εκεί. Θα υπάρχει αιώνια ευτυχία, 

και θα βρίσκονται στην παρουσία του Θεού αιώνια απολαµβάνοντάς Τον για πάντα. Πιστεύουν ότι 

όλα τα όντα, από το µικρότερο σκουλήκι µέχρι τους ανώτερους αγγέλους και θεούς, όλοι, αργά ή 

γρήγορα, θα φτάσουν σ’ εκείνο τον κόσµο όπου δεν θα υπάρχει πια δυστυχία. Αλλά ο κόσµος µας 

δεν θα τελειώσει ποτέ· θα συνεχίζεται στο άπειρο, αν και κινείται κατά κύµατα. Αν και κινείται σε 

κύκλους δεν τελειώνει ποτέ. Ο αριθµός των ψυχών που πρόκειται να σωθούν, που πρόκειται να 

τελειοποιηθούν, είναι άπειρος. Μερικές είναι στα φυτά, µερικές είναι στα κατώτερα ζώα, µερικές 

είναι στους ανθρώπους, µερικές στους θεούς, αλλά όλοι τους, ακόµη και οι ανώτεροι θεοί, είναι 

ατελείς, είναι στη δουλεία. Ποια είναι η δουλεία; Η αναγκαιότητα του να γεννιούνται και να 

πεθαίνουν. Ακόµη και οι ανώτεροι θεοί πεθαίνουν. Ποιοι είναι αυτοί οι θεοί; Εννοούν  ορισµένες 

καταστάσεις, ορισµένα αξιώµατα. Για παράδειγµα, ο Ίντρα ο βασιλιάς των θεών, σηµαίνει ένα 

ορισµένο αξίωµα· κάποια ψυχή που ήταν πολύ υψηλή έχει πάει να καλύψει εκείνη την θέση σε 

αυτόν τον κύκλο, και µετά από αυτόν τον κύκλο θα γεννηθεί πάλι ως άνθρωπος, και θα έρθει 

κάτω στην γη, και ένας άνθρωπος που ήταν πολύ καλός σε αυτόν τον κύκλο θα πάει και θα 

καλύψει εκείνη την θέση στον επόµενο κύκλο. Έτσι µε όλους αυτούς τους θεούς συµβαίνει το 

ίδιο· είναι ορισµένα αξιώµατα που διαδοχικά συµπληρώθηκαν από τα εκατοµµύρια και 

εκατοµµύρια των ψυχών, οι οποίες, αφού συµπλήρωσαν εκείνα τα αξιώµατα, ήρθαν κάτω στην γη 

και γεννήθηκαν ως άνθρωποι. Εκείνοι που κάνουν καλές πράξεις σ’ αυτόν τον κόσµο και βοηθούν 

άλλους, αλλά µε γνώµονα την ανταµοιβή, ελπίζοντας να φθάσουν στον παράδεισο ή για να 

πάρουν τον έπαινο των συνανθρώπων τους, πρέπει όταν πεθαίνουν, να καρπωθούν τα οφέλη 

εκείνων των καλών εργασιών — να γίνουν αυτοί οι θεοί. Αλλά αυτό δεν είναι σωτηρία· η σωτηρία 

δεν θα έρθει ποτέ µέσω της ελπίδας της ανταµοιβής. Ο,τι επιθυµεί ο άνθρωπος ο Κύριος του το 

δίνει. Οι άνθρωποι επιθυµούν δύναµη, επιθυµούν γόητρο, επιθυµούν τις απολαύσεις ως θεοί, και 

οι επιθυµίες αυτές εκπληρώνονται, αλλά κανένα αποτέλεσµα καµιάς εργασίας δεν µπορεί να είναι 

αιώνιο. Η επίδραση θα εξαντληθεί µετά από ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα· µπορεί να είναι 

αιώνες, αλλά µετά θα χαθεί, και αυτοί οι θεοί πρέπει να έρθουν κάτω στην γη και να γίνουν πάλι 

άνθρωποι και να έχουν άλλη µια ευκαιρία για απελευθέρωση. Τα κατώτερα ζώα θα ανέβουν και θα 

γίνουν άνθρωποι, γίνονται θεοί, ίσως κατόπιν γίνουν πάλι άνθρωποι, ή επιστρέφουν ως ζώα, µέχρι 

το χρόνο που θα απαλλαγούν από όλες τις επιθυµίες για τις απολαύσεις, τη δίψα για ζωή, από την 

προσκόλληση στο "εγώ και το δικό µου". Αυτό το "εγώ και το δικό µου" είναι η ίδια η ρίζα όλου 

του κακού στον κόσµο. Εάν ρωτήσετε έναν δυϊστή, "Είναι δικό σας το παιδί;" θα πει, "Είναι του 

Θεού. Η περιουσία µου δεν είναι δική µου, είναι του Θεού." Τα πάντα πρέπει να θεωρούνται ό, τι 

είναι του Θεού.  



 

 

Τώρα, αυτές οι δυϊστικές αιρέσεις στην Ινδία είναι ένθερµοι οπαδοί της χορτοφαγίας, και 

µεγάλοι κήρυκες του µη-φόνου των ζώων. Αλλά οι απόψεις τους είναι αρκετά διαφορετικές από 

αυτήν του βουδιστών. Εάν ρωτήσετε έναν βουδιστή "Γιατί κηρύσσεις ενάντια στον φόνο 

οποιουδήποτε ζώου;"  θα απαντήσει, "∆εν έχουµε κανένα δικαίωµα να αφαιρέσουµε καµία ζωή"· 

και εάν κάνετε την ίδια ερώτηση σε έναν δυϊστή, θα σας απαντήσει, "Επειδή το ζώο ανήκει στον 

Κύριο." Έτσι ο δυϊστής λέει ότι αυτό το "εγώ και το δικό µου" πρέπει να εφαρµόζεται στο Θεό και 

µόνο στο Θεό. Αυτός είναι ο µόνος "εγώ" και όλα είναι δικά Του. Όταν ένας άνθρωπος φτάσει 

στην κατάσταση όπου δεν έχει κανένα "εγώ και δικό µου", όταν τα πάντα έχουν παραδοθεί στον 

Κύριο, όταν αγαπά όλους, και είναι έτοιµος να θυσιάσει ακόµη και την ζωή του για ένα ζώο, χωρίς 

καµία επιθυµία για ανταµοιβή, τότε η καρδιά του θα έχει εξαγνιστεί, και όταν εξαγνιστεί η καρδιά, 

σε εκείνη την καρδιά θα έρθει η αγάπη του Θεού. Ο Θεός είναι το κέντρο έλξης για κάθε ψυχή, και 

ο δυϊστής λέει, "Μια βελόνα καλυµµένη µε πηλό δεν θα ελκυθεί από έναν µαγνήτη, αλλά µόλις 

ξεπλυθεί ο πηλός, θα προσελκυστεί". Ο Θεός είναι ο µαγνήτης και η ανθρώπινη ψυχή είναι η 

βελόνα, και οι κακές  πράξεις, είναι ο ρύπος και η σκόνη που την καλύπτουν. Μόλις η ψυχή γίνει 

αγνή, από φυσική έλξη θα έρθει στο Θεό και θα παραµείνει µαζί Του για πάντα, παραµένοντας 

όµως αιώνια χωριστή από Αυτόν. Η τελειοποιηµένη ψυχή, εάν επιθυµεί, µπορεί να λάβει 

οποιαδήποτε µορφή· µπορεί να πάρει εκατό σώµατα, ή να µην έχει κανένα, εάν επιθυµεί έτσι. 

Γίνεται σχεδόν παντοδύναµη, εκτός από το ότι δεν µπορεί να δηµιουργήσει· εκείνη η δύναµη 

ανήκει µόνο στο Θεό. Κανένας, όσο τέλειος και να είναι, δεν µπορεί να διαχειριστεί τις υποθέσεις 

του σύµπαντος, αυτή η λειτουργία ανήκει στο Θεό. Αλλά όλες οι ψυχές, όταν γίνονται τέλειες, 

γίνονται ευτυχείς για πάντα και ζουν αιώνια µε το Θεό. Αυτή είναι η δυϊστική δήλωση.  

Μια άλλη ιδέα των δυϊστών που κηρύσσουν, είναι ενάντια στην ιδέα της επίκλησης στο Θεό 

"Κύριε, δώσε µου αυτό δώσε µου εκείνο". Πιστεύουν πως  δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Εάν 

κάποιος πρέπει να ζητήσει κάποιο υλικό δώρο, πρέπει να ζητήσει από τα κατώτερα από τον Θεό 

όντα, να ζητήσει από ένα από αυτούς τους θεούς, ή τους αγγέλους, ή ένα τελειωµένο ον για τα 

πρόσκαιρα πράγµατα. Ο Θεός είναι µόνο για να αγαπιέται. Είναι σχεδόν βλασφηµία η προσευχή 

στο Θεό, "Κύριε, δώσε µου αυτό δώσε µου εκείνο." Σύµφωνα µε τους δυϊστές, λοιπόν, ο,τι ο 

άνθρωπος επιθυµεί αργά ή γρήγορα, θα το έχει µε την προσευχή σε έναν από τους θεούς· αλλά 

εάν θέλει τη σωτηρία, πρέπει να λατρέψει το Θεό. Αυτή είναι η θρησκεία των µαζών στην Ινδία.  

Η αληθινή φιλοσοφία της Βεδάντα αρχίζει µ’ αυτούς που είναι γνωστοί ως σχετικοί µη- 

δυϊστές. Αυτοί δηλώνουν ότι το αποτέλεσµα δεν είναι ποτέ διαφορετικό από την αιτία· το 

αποτέλεσµα δεν είναι παρά η αιτία που αναπαράγεται µε µια άλλη µορφή. Εάν το σύµπαν είναι το 

αποτέλεσµα και ο Θεός η αιτία, το σύµπαν πρέπει να είναι ο Ίδιος ο Θεός  — δεν µπορεί να είναι 

τίποτα άλλο από αυτό. Αρχίζουν µε τον ισχυρισµό ότι ο Θεός είναι και η τελεσιουργός και η υλική 

αιτία του σύµπαντος· ότι Αυτός είναι ο δηµιουργός, και Αυτός ο ίδιος είναι το υλικό από το οποίο 

όλη η φύση προβάλλεται. Η λέξη "δηµιουργία" στη γλώσσα σας δεν έχει καµία αντίστοιχη λέξη 

στην σανσκριτική, επειδή δεν υπάρχει καµιά αίρεση στην Ινδία που να πιστεύει στη δηµιουργία, 

έτσι όπως θεωρείται στη ∆ύση, ως κάτι που να προέρχεται από το τίποτα. Φαίνεται ότι κάποτε 

υπήρξαν µερικοί που είχαν µια τέτοια ιδέα, αλλά πολύ γρήγορα σιώπησαν. Την σηµερινή εποχή 

δεν ξέρω καµία αίρεση που να το πιστεύει αυτό. Αυτό που εννοούµε µε τη λέξη δηµιουργία είναι 



 

 

προβολή αυτού που ήδη υπάρχει. Τώρα, ολόκληρο το σύµπαν, σύµφωνα µε αυτή την αίρεση, 

είναι ο Θεός ο ίδιος. Αυτός είναι το υλικό του κόσµου. Στις Βέδες διαβάζουµε, "όπως η 

Ουρνανάµπνχι (αράχνη) βγάζει, το νήµα από το σώµα της .... όµοια και ολόκληρο το σύµπαν 

προήλθε από το Ον."  

Εάν το αποτέλεσµα είναι η αιτία που αναπαράγεται, το ερώτηµα είναι: "Πώς γίνεται και 

βρίσκουµε αυτό το υλικό, αδρανές, και χωρίς νόηση σύµπαν να προήλθε από έναν Θεό, ο οποίος 

δεν είναι υλικός, αλλά είναι αιώνια νοηµοσύνη; Πώς, όταν η αιτία είναι αγνή και τέλεια, µπορεί το 

αποτέλεσµα να είναι τόσο διαφορετικό;" Τι µας λένε αυτοί οι σχετικοί µη- δυϊστές; Η θεωρία τους 

είναι ιδιόρρυθµη. Λένε πως οι τρεις υποστάσεις, Θεός, φύση, και ψυχή, είναι ένα. Ο Θεός είναι, 

τρόπον τινά, η Ψυχή, και η φύση και οι ψυχές είναι το σώµα του Θεού. Ακριβώς όπως έχω ένα 

σώµα και µια ψυχή, έτσι όλο το σύµπαν και όλες οι ψυχές είναι το σώµα του Θεού, και ο Θεός 

είναι η Ψυχή των ψυχών. Έτσι, ο Θεός είναι η υλική αιτία του σύµπαντος. Το σώµα µπορεί να 

αλλάξει  — µπορεί να είναι νέο ή γέρικο, δυνατό ή αδύναµο  — αλλά αυτό δεν επηρεάζει την ψυχή 

καθόλου. Είναι η ίδια η αιώνια ύπαρξη, που εκδηλώνεται µέσω του σώµατος. Τα σώµατα έρχονται 

και παρέρχονται, αλλά η ψυχή δεν µεταβάλλεται. Έτσι όλο το σύµπαν είναι το σώµα του Θεού, 

και υπό αυτήν την έννοια είναι Θεός. Αλλά οι µεταβολές στο σύµπαν δεν επηρεάζουν το Θεό. Από 

αυτό το υλικό δηµιουργεί τον κόσµο, και στο τέλος ενός κύκλου το σώµα του γίνεται λεπτότερο, 

συστέλλεται· στην αρχή ενός άλλου κύκλου διαστέλλεται πάλι, και από αυτό εξελίσσονται όλοι 

αυτοί οι διαφορετικοί κόσµοι.  

Τώρα τόσο οι δυϊστές όσο και οι σχετικοί µη- δυϊστές δέχονται ότι η ψυχή είναι από τη φύση 

της αγνή, αλλά εξαιτίας των πράξεών της γίνεται ακάθαρτη. Οι σχετικοί µη- δυϊστές το εκφράζουν 

πιο όµορφα από τους δυϊστές, λέγοντας ότι η αγνότητα και η τελειότητα της ψυχής συστέλλονται 

και πάλι ξανά εκδηλώνονται. Και αυτό που προσπαθούµε τώρα να κάνουµε είναι να εκδηλώσουµε 

πάλι την νοηµοσύνη, την αγνότητα, και την δύναµη που είναι φυσική στην ψυχή. Οι ψυχές έχουν 

ένα πλήθος ιδιοτήτων, αλλά όχι την παντοδυναµία και την παντογνωσία. Κάθε κακή πράξη 

συστέλλει τη φύση της ψυχής, και κάθε καλή πράξη την διαστέλλει, και αυτές οι ψυχές, είναι όλες 

µέρη του Θεού. "Όπως από µια πυρακτωµένη φωτιά πετάγονται εκατοµµύρια σπίθες της ίδιας 

φύσης, έτσι, από αυτήν την Άπειρη Ύπαρξη, τον Θεό, προήλθαν όλες αυτές οι ψυχές." Ο καθένας 

έχει τον ίδιο στόχο. Ο Θεός των σχετικών µη- δυϊστών είναι επίσης ένας Προσωπικός Θεός, 

παρακαταθήκη άπειρου αριθµού θείων ιδιοτήτων, µόνο που Αυτός διαποτίζει τα πάντα στο 

σύµπαν. Αυτός ενυπάρχει σε όλα και παντού· και όταν οι γραφές λένε ότι ο Θεός είναι τα πάντα, 

σηµαίνει ότι ο Θεός διαποτίζει το πάντα, όχι ότι ο Θεός έγινε τοίχος, αλλά ότι ο Θεός είναι στον 

τοίχο. ∆εν υπάρχει ένα µόριο, ένα άτοµο µέσα στο σύµπαν όπου Αυτός δεν είναι. Οι ψυχές είναι 

όλες περιορισµένες δεν είναι πανταχού παρούσες. Όταν αναπτυχθούν οι δυνάµεις τους και γίνουν 

τέλειες, δεν υπάρχει πια γι’αυτές ούτε γέννηση ούτε θάνατος· ζουν µε τον Θεό για πάντα.  

Τώρα ερχόµαστε στην Ατβάιτα, το τελευταίο και, από ο,τι νοµίζουµε το ωραιότερο λουλούδι 

της φιλοσοφίας και της θρησκείας που παρουσιάστηκε σε οποιαδήποτε χώρα και οποιαδήποτε 

εποχή, όπου η ανθρώπινη σκέψη επιτυγχάνει την υψηλότερη έκφρασή της και υπερβαίνει ακόµη 

και το µυστήριο που φαίνεται να είναι αδιαπέραστο. Αυτή είναι η µη-δυϊστική  Βεδάντα. Είναι 

πάρα πολύ βαθειά, πάρα πολύ ανυψωµένη για να είναι η θρησκεία των µαζών. Ακόµη και στην 



 

 

Ινδία, την πατρίδα της, όπου δεσπόζει συνεχώς τα τελευταία τρεις χιλιάδες χρόνια, δεν µπόρεσε 

να διαπεράσει τις µάζες. Καθώς προχωρούµε θα διαπιστώσουµε ότι είναι δύσκολο ακόµη και για 

τον πιο βαθυστόχαστο άνδρα ή γυναίκα σε οποιαδήποτε χώρα να κατανοήσει την Ατβάιτα. 

Έχουµε καταστεί τόσο αδύναµοι έχουµε φτάσει τόσο χαµηλά. Μπορεί να λέµε µεγάλα λόγια, αλλά 

φυσικά θέλουµε να ακουµπάµε σε κάποιον άλλο. Είµαστε σαν µικρά, αδύναµα φυτά, που διαρκώς 

θέλουµε ένα υποστήριγµα. Πόσες φορές µου ζήτησαν µια "βολική θρησκεία!" Πολύ λίγοι άνθρωποι 

ζητούν την αλήθεια, ακόµα λιγότεροι δε τολµούν να µάθουν την αλήθεια, και πολύ πιο λίγοι 

τολµούν να την ακολουθήσουν σε όλες τις πρακτικές της απόψεις. ∆εν φταίνε οι άνθρωποι είναι 

αδύναµος ο νους τους. Οποιαδήποτε νέα σκέψη, ειδικά ενός υψηλού επιπέδου, δηµιουργεί µια 

διαταραχή, προσπαθεί να κάνει ένα νέο αγωγό, τρόπον τινά, στον εγκέφαλο, και αυτό κλονίζει το 

σύστηµα, εκτρέποντας τους ανθρώπους από την ισορροπία τους. Έχουν συνηθίσει σε ορισµένο 

περιβάλλον, και πρέπει να υπερνικήσουν µια τεράστια µάζα αρχαίων προλήψεων, προγονικών 

προλήψεων, πρόληψη κοινωνικών τάξεων, πρόληψη πόλεων, πρόληψη χωριών, και πάνω από 

όλες, την απέραντη µάζα της πρόληψης  που είναι έµφυτη σε κάθε άνθρωπο. Και όµως υπάρχουν 

µερικές γενναίες ψυχές στον κόσµο που τολµούν να αντιληφθούν την αλήθεια, οι οποίες τολµούν 

να την δεχθούν, και που τολµούν να την ακολουθήσουν ως στο τέλος.  

Τι δηλώνει ο Ατβαϊτιστής;  Λέει, εάν υπάρχει Θεός, εκείνος ο Θεός πρέπει να είναι και η υλική 

και η τελεσιουργός αιτία του κόσµου. Αυτός, όχι µόνο είναι ο ∆ηµιουργός, αλλά Αυτός επίσης, 

είναι και το δηµιούργηµα. Αυτός ο ίδιος είναι το Σύµπαν. Πώς γίνεται αυτό; Ο Θεός, ο Αγνός, το 

Πνεύµα, να έχει γίνει το Σύµπαν; Ναι φαινοµενικά έτσι είναι. Αυτό που όλοι οι άνθρωποι εν αγνοία 

θεωρούν ως σύµπαν στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει.  Τι είσαστε εσείς, εγώ και όλα αυτά τα 

πράγµατα που βλέπουµε; Απλά αυτό–υπνωτισµός. Υπάρχει µόνο µια ‘Ύπαρξη, το Άπειρο, και 

Παµµακάριο Ένα. Σ’αυτήν την Ύπαρξη ονειρευόµαστε όλα αυτά τα διάφορα όνειρα. Είναι ο Άτµαν, 

που είναι πέρα από όλα, το Άπειρο, πέρα από κάθε τι γνωστό, πέρα από κάθε τι που µπορεί να 

γνωσθεί· εντός και µέσω Αυτού βλέπουµε το σύµπαν. Αυτό είναι η µόνη πραγµατικότητα. Είναι 

αυτό το τραπέζι· Είναι το ακροατήριο µπροστά µου· Είναι ο τοίχος· Είναι τα πάντα, πλην του 

ονόµατος και της µορφής. Αφαιρέστε τη µορφή του τραπεζιού, αφαιρέστε το όνοµά του· ο,τι 

παραµένει είναι Αυτό. Ο Βεδαντιστής δεν αναφέρεται σε Αυτό ούτε ως Αυτός — ούτε ως Αυτή 

αυτά είναι µυθοπλασίες, αυταπάτες του ανθρώπινου εγκεφάλου  — δεν υπάρχει φύλο στην Ψυχή. 

Οι άνθρωποι που είναι κάτω από την ψευδαίσθηση, οι οποίοι έχουν γίνει σαν τα ζώα, βλέπουν µια 

γυναίκα ή έναν άνδρα· οι ζωντανοί Θεοί δεν βλέπουν άνδρες ή γυναίκες. Πώς µπορεί αυτοί που 

είναι πέρα από όλα να έχουν οποιοδήποτε συναίσθηση φύλου; Όλοι και όλα είναι Άτµαν  — ο 

Εαυτός — χωρίς φύλο, ο Αγνός, ο για πάντα ευλογηµένος.  Είναι το όνοµα και η µορφή, δηλαδή 

το σώµα, που είναι υλικά και κάνουν όλη αυτήν την διαφορά.. Εάν αφαιρέσετε αυτές τις δύο 

διαφορές του ονόµατος και της µορφής, όλο το σύµπαν είναι ένα· δεν υπάρχουν δύο, παντού 

υπάρχει µόνο ένα. Εσείς και εγώ είµαστε ένα. ∆εν υπάρχει ούτε φύση, ούτε Θεός, ούτε σύµπαν, 

υπάρχει µόνο εκείνη η µια Άπειρη Ύπαρξη, από την οποία, µέσω του ονόµατος και της µορφής, 

όλα αυτά παράγονται. Πώς να γνωρίσει κανείς τον Γνώστη; Ο γνώστης δεν µπορεί να γνωσθεί. 

Πώς µπορείτε να δείτε τον ίδιο σας τον Εαυτό; Το µόνο που µπορείτε να κάνετε είναι να 

αντικατοπτρίσετε τον εαυτό σας. Έτσι όλος αυτός ο κόσµος είναι η αντανάκλαση εκείνης της Μίας 

Αιώνιας Ύπαρξης, του Άτµαν, και καθώς η αντανάκλαση πέφτει επάνω σε καλούς ή κακούς 



 

 

ανακλαστήρες, δηµιουργούνται καλές ή κακές εικόνες. Κατά συνέπεια στο δολοφόνο, ο 

ανακλαστήρας είναι κακός και όχι ο Εαυτός. Στον Άγιο ο ανακλαστήρας είναι αγνός. Ο Εαυτός — ο 

Άτµαν — είναι από τη φύση Του αγνός. Είναι η ίδια Μία Ύπαρξη του σύµπαντος που αντανακλάται 

από το χαµηλότερο σκουλήκι έως  το µεγαλύτερο και τελειότερο ον. Το σύνολο αυτού του 

σύµπαντος είναι µία Ενότητα, µία Ύπαρξη, φυσικά, διανοητικά, ηθικά και πνευµατικά. Κοιτάµε 

επάνω σ’ αυτήν την Ύπαρξη µε τις διαφορετικές µορφές και δηµιουργούµε όλες αυτές τις εικόνες 

επάνω Της.  Στο ον που έχει περιοριστεί στην κατάσταση του ανθρώπου, Αυτή εµφανίζεται ως 

κόσµος του ανθρώπου. Στο ον που είναι σε ένα υψηλότερο πεδίο της ύπαρξης, Αυτή µπορεί να 

φαίνεται σαν παράδεισος. Υπάρχει µόνο µια Ψυχή στο σύµπαν, όχι δύο. Αυτή ούτε έρχεται ούτε 

παρέρχεται. Ούτε γεννιέται, ούτε πεθαίνει, ούτε µετενσαρκώνεται. Πώς µπορεί να πεθάνει; Πού 

µπορεί να πάει; Όλοι αυτοί οι παράδεισοι, όλες αυτές οι γήινες σφαίρες, και όλα αυτά τα µέρη 

είναι µάταιες φαντασιώσεις του νου. ∆εν υπάρχουν, δεν υπήρξαν ποτέ στο παρελθόν, και δεν θα 

υπάρξει ποτέ στο µέλλον.  

Είµαι πανταχού παρών, αιώνιος. Πού µπορώ να πάω; Πού δεν είµαι ήδη; ∆ιαβάζω αυτό το 

βιβλίο της φύσης. Τελειώνω µια µια τις σελίδες, και τις γυρίζω, και το ένα µετά το άλλο τα όνειρα 

της ζωής φεύγουν. Μια άλλη σελίδα της ζωής τελειώνει· ένα άλλο όνειρο ζωής έρχεται, και φεύγει, 

έτσι γυρνώ τις σελίδες, και όταν τελειώσω την ανάγνωσή µου, το αφήνω και στέκοµαι παράµερα, 

πετάω το βιβλίο, και το όλο θέµα έχει τελειώσει. Τι κηρύσσει ο Ατβαϊτιστής;  Εκθρονίζει όλους 

τους Θεούς που υπήρξαν ποτέ, ή που θα υπάρξουν ποτέ στο σύµπαν και σε εκείνο τον θρόνο 

τοποθετεί τον Εαυτό του ανθρώπου, τον Άτµαν, που είναι ανώτερος από τον ήλιο και την σελήνη, 

ανώτερος από τους παράδεισους, µεγαλύτερος από αυτό το µεγάλο σύµπαν. Κανένα βιβλίο, καµία 

γραφή, καµία επιστήµη δεν µπορεί ποτέ να φανταστεί τη δόξα του Εαυτού που εµφανίζεται ως 

άνθρωπος, του πιο ένδοξου Θεού που υπήρξε ποτέ, του µοναδικού Θεού που υπήρξε, υπάρχει, ή 

θα υπάρξει ποτέ. Εποµένως δεν πρέπει να λατρέψω, κανέναν εκτός από τον  εαυτό µου. 

"Λατρεύω τον Εαυτό µου," λέει ο Ατβαϊτιστής. Σε ποιον θα υποκλιθώ; Χαιρετίζω τον Εαυτό µου. 

Σε ποιον θα προστρέξω για βοήθεια; Ποιος µπορεί να βοηθήσει εµένα, την Άπειρη Ύπαρξη του 

σύµπαντος; Αυτά είναι ανόητα όνειρα, παραισθήσεις· ποιος βοήθησε ποτέ κάποιον; Κανένας. 

Όποτε βλέπετε έναν αδύνατο άνθρωπο, ένα δυϊστή, να κλαίει και να οδύρεται για βοήθεια από 

κάπου επάνω από τους ουρανούς, είναι επειδή δεν ξέρει ότι οι ουρανοί είναι επίσης µέσα του. 

Θέλει βοήθεια από τους ουρανούς, και η βοήθεια έρχεται. Βλέπουµε ότι έρχεται· αλλά έρχεται από 

µέσα του, και το µπερδεύει νοµίζοντας πως έρχεται απ’ έξω. Μερικές φορές ένα άρρωστο άτοµο 

που βρίσκεται στο κρεβάτι του µπορεί να ακούσει ένα χτύπο στην πόρτα. Σηκώνεται επάνω 

ανοίγει την πόρτα και δεν βλέπει κανένα εκεί. Επιστρέφει στο κρεβάτι, και πάλι ακούει ένα χτύπο. 

Σηκώνεται πάλι και ανοίγει την πόρτα. Κανένας δεν είναι εκεί. Στο τέλος καταλαβαίνει ότι ήταν ο 

κτύπος της καρδιάς του και φαντάστηκε ήταν ένας κτύπος στην πόρτα. Έτσι ο άνθρωπος, µετά 

από την µάταια αναζήτηση διαφόρων θεών έξω απ’ αυτόν, ολοκληρώνει τον κύκλο, και επιστρέφει 

στο σηµείο από το οποίο ξεκίνησε  — την ανθρώπινη ψυχή, και διαπιστώνει ότι ο Θεός που 

έψαχνε στα βουνά και τα λαγκάδια, που τον αναζητούσε σε κάθε ποταµάκι, σε κάθε ναό, στις 

εκκλησίες και στα ουράνια, εκείνον τον Θεό που φανταζόταν να κάθεται στους ουρανούς  και να 

κυβερνά τον κόσµο, είναι ο ίδιος ο Εαυτός του. Εγώ είµαι Αυτός, και Αυτός είναι εγώ. Κανένας 

εκτός από εµένα δεν ήταν Θεός, και αυτό το µικρό εγώ δεν υπήρξε ποτέ.  



 

 

Όµως, πώς µπόρεσε εκείνος ο τέλειος Θεός να έχει εξαπατηθεί; Ποτέ δεν εξαπατήθηκε. Πώς 

µπόρεσε ένας τέλειος Θεός να ονειρευτεί; Ποτέ δεν ονειρεύτηκε. Η αλήθεια δεν ονειρεύεται ποτέ. 

Η ίδια η ερώτηση από που προέκυψε αυτή η ψευδαίσθηση είναι παράλογη. Η ψευδαίσθηση 

προκύπτει µόνο από µια ψευδαίσθηση. ∆εν θα υπάρξει καµία ψευδαίσθηση µόλις φανεί η αλήθεια. 

Η ψευδαίσθηση στηρίζεται πάντα επάνω στην ψευδαίσθηση δεν στηρίζεται ποτέ επάνω στο Θεό, 

στην Αλήθεια, στον Άτµαν. ∆εν είστε ποτέ σε ψευδαίσθηση· είναι η ψευδαίσθηση που είναι µέσα 

σας, ενώπιον σας. Ένα σύννεφο είναι εδώ· ένα άλλο έρχεται το ωθεί κατά µέρος και παίρνει τη 

θέση του. Μετά ένα άλλο έρχεται και το ωθεί µακριά. Όπως στον αιώνιο µπλε ουρανό, σύννεφα 

διαφόρων χρωµάτων και αποχρώσεων έρχονται, παραµένουν για λίγο και εξαφανίζονται, 

αφήνοντας το ίδιο αιώνιο µπλε, έτσι είστε και εσείς, αιώνια αγνοί, αιώνια τέλειοι. Είστε οι 

πραγµατικοί Θεοί του σύµπαντος, όχι δεν υπάρχουν δύο  — υπάρχει µόνο Ένα. Είναι λάθος να 

λέτε, "εσύ και εγώ" πείτε "Εγώ". Είµαι εγώ που τρώω σε εκατοµµύρια στόµατα· πώς µπορώ να 

πεινάω; Είµαι εγώ που εργάζοµαι µέσω άπειρου αριθµού χεριών· πώς µπορώ να είµαι αδρανής; 

Είµαι εγώ που ζω τη ζωή ολόκληρου του σύµπαντος· πού υπάρχει θάνατος για µένα; Είµαι πέρα 

από κάθε ζωή, πέρα από κάθε θάνατο. Πού θα αναζητήσω την ελευθερία; Είµαι ελεύθερος από τη 

φύση µου. Ποιος µπορεί να µε δεσµεύσει   εµένα — τον Θεό αυτού του σύµπαντος; Οι γραφές 

του κόσµου δεν είναι παρά µικροί χάρτες, που θέλουν να σκιαγραφήσουν τη δόξα µου, Εγώ είµαι 

η µόνη ύπαρξη στον κόσµο. Τότε τι να κάνω αυτά τα βιβλία; Έτσι λέει ο Ατβαϊτιστής.  

"Γνωρίστε την αλήθεια και ελευθερωθείτε στη στιγµή". Τότε όλο το σκοτάδι θα εξαφανιστεί. 

Όταν ο άνθρωπος έχει δει τον εαυτό του ως ένα µε το Άπειρο Ον του σύµπαντος, όταν όλη η 

χωριστικότητα  έχει σταµατήσει, όταν όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες, όλοι οι θεοί και οι άγγελοι, 

όλα τα ζώα και τα φυτά, και όλο το σύµπαν έχουν λιώσει σε εκείνη την Ενότητα, τότε ο κάθε 

φόβος εξαφανίζεται. Μπορώ να κάνω κακό στον εαυτό µου; Μπορώ να σκοτώσω τον εαυτό µου; 

Μπορώ να τραυµατίσω τον εαυτό µου; Ποιον να φοβηθώ; Μπορείτε να φοβηθείτε τον εαυτό σας; 

Τότε όλη η θλίψη θα εξαφανιστεί. Τι µπορεί να µου προκαλέσει θλίψη; Είµαι η Μία Ύπαρξη του 

σύµπαντος. Τότε κάθε ζήλια θα εξαφανιστεί· ποιον να ζηλέψω; Τον εαυτό µου; Τότε όλα τα κακά 

συναισθήµατα εξαφανίζονται. Εναντίον ποιου να έχω κακό συναίσθηµα; Εναντίον του εαυτού 

µου; ∆εν υπάρχει κανένας στο σύµπαν εκτός από εµένα. Και αυτός είναι ο µόνος δρόµος προς την 

Γνώση, λέει ο Βεδαντιστής. Εξοντώστε όλη αυτήν την διαφοροποίηση, εξοντώστε όλη αυτήν την 

προκατάληψη ότι υπάρχει πολλαπλότητα. "Αυτός που σε αυτόν τον κόσµο της πολλαπλότητας 

βλέπει το Ένα, αυτός που σε αυτήν την άψυχη µάζα, βλέπει το Συναισθανόµενο Ον, αυτός που σε 

αυτόν τον κόσµο των σκιών συλλαµβάνει εκείνη την Πραγµατικότητα, σ’ αυτόν ανήκει αιώνια 

γαλήνη, σ’αυτόν και κανένα άλλον."  

Αυτά είναι τα σηµαντικότερα σηµεία των τριών σταθµών που η Ινδική θρησκευτική σκέψη 

έχει κάνει όσον αφορά το Θεό. Είδαµε ότι άρχισε µε τον έξω-κοσµικό Προσωπικό Θεό. 

Προχώρησε από τον εξωτερικό στο εσωτερικό κοσµικό σώµα στον Θεό  που ενυπάρχει  στο 

σύµπαν, και κατέληξε στην ταύτιση της ίδιας της ψυχής µε εκείνον τον Θεό, και να καθιστά µια 

Ψυχή ως ένα τµήµα όλων αυτών των διαφόρων εκδηλώσεων στον κόσµο. Αυτή είναι η τελευταία 

λέξη των Βεδών. Αρχίζει µε το δυϊσµό, περνά από τον σχετικό µη- δυϊσµό και τελειώνει στον 

τέλειο µονισµό. Ξέρουµε ότι είναι πολύ λίγοι σε αυτόν τον κόσµο που µπορούν να έρθουν στον 



 

 

τελευταίο, ή ακόµα και να τολµήσουν να πιστέψουν σ’ αυτό, και ακόµη λιγότεροι τολµούν να 

ζήσουν σύµφωνα µ’ αυτό. Ωστόσο γνωρίζουµε ότι εκεί µέσα του βρίσκεται η εξήγηση κάθε ηθικής 

και κάθε πνευµατικότητας µέσα στο σύµπαν. Γιατί ο καθένας λέει, "Κάντε καλό σους άλλους;" 

Ποια είναι η εξήγηση σ’ αυτό; Γιατί όλοι οι µεγάλοι άνθρωποι κήρυξαν την αδελφοσύνη της 

ανθρωπότητας, και γιατί οι ακόµη µεγαλύτεροι άνθρωποι κήρυξαν την αδελφοσύνη κάθε ζωής; 

∆ιότι είτε είχαν επίγνωση αυτού είτε όχι, πίσω από όλα αυτά, πίσω όλων των παράλογων και 

προσωπικών προλήψεων τους, έλαµπε το αιώνιο φως του Εαυτού που απορρίπτει την 

πολλαπλότητα, βεβαιώνοντας ότι όλο το σύµπαν δεν είναι παρά ένα.  

Και πάλι, η τελευταία λέξη των Βεδών µας έδωσε ένα σύµπαν, το οποίο µέσω των αισθήσεων 

βλέπουµε ως ύλη, µέσω της διάνοιας ως ψυχές, και µέσω του πνεύµατος ως Θεό. Στον άνθρωπο ο 

οποίος ρίχνει επάνω του πέπλα, τα οποία ο κόσµος ονοµάζει µοχθηρία και κακία, αυτό το ίδιο το 

σύµπαν θα αλλάξει και θα γίνει ένας φοβερός τόπος· σε ένα άλλον άνθρωπο, που θέλει τις 

απολαύσεις, αυτό το ίδιο το σύµπαν θα αλλάξει την εµφάνισή του και θα γίνει ένας παράδεισος, 

και στον τέλειο άνθρωπο ολόκληρο το σύµπαν θα εξαφανιστεί και θα γίνει ο ίδιος ο Εαυτός του.  

Τώρα, για την σηµερινή κοινωνία, τα τρία αυτά στάδια είναι απαραίτητα. Το ένα δεν αρνείται 

το άλλο, το ένα συµπληρώνει το άλλο. Ο Ατβαϊτιστής ή ο σχετικός Ατβαϊτιστής δεν λέει ότι ο 

δυϊσµός είναι λάθος· λέει ότι είναι µια σωστή άποψη, αλλά χαµηλότερη, που βρίσκεται στον δρόµο 

προς την αλήθεια. Γι’ αυτό αφήστε τον καθένα να εργαστεί στο δικό του όραµα αυτού του 

σύµπαντος, σύµφωνα µε τις δικές του ιδέες. Μην βλάπτετε κανέναν, µην αµφισβητείτε τη θέση 

κανενός· δεχθείτε τον άνθρωπο όπου και να βρίσκεται και, εάν µπορείτε, δώστε ένα χέρι βοήθειας 

και οδηγείστε τον σε ένα υψηλότερο επίπεδο, αλλά µην βλάπτετε και µην καταστρέφετε. 

Μακροπρόθεσµα όλοι θα φτάσουν στην αλήθεια. "Όταν όλες οι επιθυµίες της καρδιάς θα 

νικηθούν, τότε αυτός ο θνητός θα γίνει αθάνατος"  — τότε ο ίδιος άνθρωπος θα γίνει Θεός.  
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