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Ειςαγωγή
Οι μεγάλεσ κρθςκευτικζσ παραδόςεισ που επικράτθςαν ςτον κόςμο, φαίνεται να
επθρζαςαν βακφτατα τισ κοινωνίεσ και τουσ τομείσ ηωισ και δράςθσ τουσ. Αυτι τθ ςτιγμι ςτον
ςφγχρονο κόςμο, διακρίνουμε κάποιεσ από τισ μεγάλεσ μονοκεϊςτικζσ και πολυκεϊςτικζσ
κρθςκευτικζσ παραδόςεισ, οι οποίεσ διαμόρφωςαν ι/και ςυνδιαμόρφωςαν αντιλιψεισ και
πρακτικζσ, τρόπουσ και ςχιματα ςκζψθσ που επζδραςαν ςτθν εργαςία και τθν οικονομία.

Κομφουκιανιςμόσ:
Η Ανατολική παράδοςη του Ορθολογιςμοφ ςτην διαμόρφωςη του
τρόπου παραγωγήσ
Ο Κομφουκιανιςμόσ είναι θ πιο διαδεδομζνθ κρθςκεία ι θκικι ςτθ Κίνα. Θ ίδια βαςίηεται
ςτθν θκικι διδαςκαλία του Κομφοφκιου (551-479) κακϊσ και ςτθν αρχαία κινεηικι κρθςκευτικι
και θκικι παράδοςθ που μελζτθςαν τόςο ο Κομφοφκιοσ, όςο και οι μακθτζσ του. Θ θκικι
αυτι ζχει διαδοκεί κυρίωσ ςτθν Κίνα, ςτθν Λαπωνία, ςτθν Κορζα και ςτο Βιετνάμ.
Στθν εποχι του ο κινεηικόσ λαόσ ςπαραςςόταν από εμφφλιουσ πολζμουσ ςτουσ οποίουσ θ
κεντρικι εξουςία τθσ δυναςτείασ Τςε αδυνατοφςε να επιβλθκεί, ο Κομφοφκιοσ αφιζρωςε τθν
ηωι του ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ θκικό-κρθςκευτικοφ ςυςτιματοσ που κα επζφερε τισ βάςεισ
για μια αρμονικι κοινωνία.
Θ βάςθ αυτι ιταν περιςςότερο θκικι παρά κρθςκευτικι. Ιταν αντίκετοσ με τισ
δειςιδαιμονίεσ με τισ οποίεσ οι μάηεσ του κινεηικοφ λαοφ είχαν ταυτιςτεί.
Ρίςτευε ότι θ κοςμικι τάξθ ταυτίηεται με τθν θκικι τάξθ, δίδαξε τθν αρετι ωσ προχπόκεςθ
για τθ ςυντιρθςθ τθσ κοινωνίασ.
Σφμφωνα με τθν διδαςκαλία του θ «αυτάρκθσ πραγματικότθτα» (τάο θ ντάο) από τθν
οποία ζχουν δθμιουργθκεί τα πάντα, αποτελεί δθμιοφργθμα του Ουρανοφ. Ο Ουρανόσ
κεωρείτε ο κεμελιωτισ τθσ αρετισ , θ οποία ςτθν πλζον απόλυτθ μορφι τθσ είναι θ καλοςφνθ,
«μθτζρα» όλων των αρετϊν. Αυτι ονομάηεται Ηζν. Θ ςθμαςία τθσ λζξθσ αυτισ είναι τθσ
αυτοεπιβολισ, που προχποκζτει τον πλιρθ αυτοζλεγχο για τθν εξάλειψθ όλων των επικετικϊν
ενορμιςεων και αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων, που βρίςκονται μζςα ςτον άνκρωπο. Θ ενάρετθ
ςυμπεριφορά επιβάλλει τθν αγάπθ ςτον πλθςίον, με ςυγκεκριμζνο τρόπο. Ζτςι ό άνκρωποσ
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πρζπει να μάκει να αγαπά πρϊτα τθν οικογζνεια του, ακολοφκωσ να τθν επεκτείνει ςτα μζλθ
τθσ κοινωνίασ και τζλοσ να ςυμπεριλάβει και τθν πολιτεία, τθσ οποίασ ο θγεμόνασ είναι ο γιοσ
του Ουρανοφ και πατζρασ όλων των υπθκόων του.
Θ Κομφουκιανι αρετι επιβάλει τθν ευςζβεια (χιάο), μζςω τθσ οποίασ επιτυγχάνεται θ
ςφνδεςθ από τθν μία των ηωντανϊν με τουσ νεκροφσ προγόνουσ τουσ και από τθν άλλθ των
ατόμων με το ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο.
Θ Κομφουκιανικι ευςζβεια εκφράηεται ςτισ εξισ 5 αμοιβαίεσ ςχζςεισ δικαιωμάτων και
κακθκόντων (Βοφ Λοφ).
1. καλοςφνθ του άρχοντα-νομιμοφροςφνθ του αρχόμενου.
2. αγάπθ του πατζρα – υπακοι του γιου.
3. αγακότθτα των θλικιωμζνων – ςεβαςμόσ των νζων.
4. δικαιοςφνθ του ςυηφγου – υπακοι τθσ ςυηφγου.
5. αμοιβαία πίςτθ μεταξφ φίλων.
Ταυτόχρονα θ πρϊτθ αρετι (Ηζν) ςυμπλθρϊνεται με τισ 4, που πθγάηουν από αυτιν και που
είναι θ
1. Τιμιότθτα(ι),
2. θ παραδοχι θ ςυμφωνία θ ςυνταίριαςμα (λι)
3. θ αλικεια(ςιν)
και 4. θ ςοφία (τςι)
Οι ανωτζρω αρετζσ κακιςτοφν τον άνκρωπο ευτυχι και ευγενι. Ππωσ και ςτθν Ρλατωνικι
κεϊρθςθ του ςφμπαντοσ κόςμου ζτςι και ςτθ Κομφουκιανικι διδαςκαλία θ τζχνθ τθσ
διακυβζρνθςθσ είναι ο μόνοσ τρόποσ για τθν επιβολι τθσ ειρινθσ και τθσ ευθμερίασ ςε όςο
γίνεται μεγαλφτερο αρικμό ανκρϊπων.
Θ διδαςκαλία του Κομφουκιανιςμοφ ζχει κωδικοποιθκεί ςε δφο ςυλλογζσ βιβλίων., Τα
«Ρζντε βιβλία»(Wu-King) που τα ζγραψε ο Κομφοφκιοσ 1.(Το βιβλίο των μεταβολϊν), 2.(Το
Βιβλίο των πθγϊν), 3.(Το Βιβλίο των ωδϊν),4.(Το Βιβλίο των ιεροτελεςτιϊν), 5.(Το Βιβλίο
Άνοιξθ και Φκινόπωρο).
Επίςθσ και τα «Τζςςερα Βιβλία» (Sze-chu) που ζγραψαν οι μακθτζσ του 1. οι (Διάλογοι) του
Κομφοφκιου με τουσ μακθτζσ του και τουσ θγεμόνεσ, 2. θ (Μεγάλθ διδαςκαλία), 3. θ
(Διδαςκαλία τθσ μεςότθτασ) και 4. το βιβλίο του φιλόςοφου Μζνγκ-Τςζ.

4

Η θζαςη τησ οικονομίασ και τησ εργαςίασ ιδωμζνη μζςα από την
Ινδουιςτική και Ινδική παράδοςη
Οι Λνδουιςτικζσ κρθςκείεσ είναι θ τρίτθ κατά ςειρά κρθςκεία ςτον κόςμο που αρικμεί
περίπου 940 εκατομμφρια πιςτϊν θ πλειονότθτα των οποίων βρίςκεται ςτθν Λνδία. Οι
Λνδουιςτικζσ κρθςκείεσ δεν είναι μια και μοναδικι κρθςκεία αλλά είναι ζνα ςφνολο τοπικϊν
κρθςκειϊν, λατρειϊν, αντιλιψεων και πρακτικϊν. Οι ρίηεσ των Λνδουιςτικϊν κρθςκειϊν
βρίςκονται 3.000 χρόνια π.Χ. και είναι ουςιαςτικά ζνα ςυνονκφλευμα παραδόςεων, δοξαςιϊν
και κρθςκειϊν που αναμίχκθκαν με το πζραςμα του χρόνου και ζδωςαν αυτό που ονομάηουμε
ςιμερα Λνδουιςτικζσ κρθςκείεσ. Αυτό που χαρακτθρίηει τθν κρθςκείεσ του Λνδουιςμοφ είναι θ
απουςία του δογματιςμοφ ςε ςχζςθ με άλλεσ κρθςκείεσ όπωσ ο Χριςτιανιςμόσ και το Λςλάμ.
Ρρόκειται για μια κρθςκεία γεμάτθ αντικζςεισ που ςυνκζτει ετερόκλθτα ςτοιχεία και
παραδόςεισ από άκρθ ςε άκρθ τθσ αςιατικισ θπείρου και που πιρε τθν ςθμερινι μορφι τθσ
1500 χρόνια π.Χ., με τθν πρόςμιξθ βόρειων πλθκυςμϊν των λεγόμενων Αρίων που κατζφκαςαν
ςτθν Λνδία. Οι Λνδουιςτικζσ κρθςκείεσ είναι πολυκεϊςτικζσ κρθςκείεσ με ζντονα ανιμιςτικά
ςτοιχεία, δθλαδι τθν λατρεία των πνευμάτων. Κεντρικζσ λατρευτικζσ μορφζσ των Λνδουιςτικϊν
κρθςκειϊν, είναι θ κεότθτα Σίβα και θ κεά Κάλι, αλλά μια ςειρά άλλων κεοτιτων ςυμπλθρϊνει
τθν πολυκεϊςτικι αυτι κρθςκεία μζςα από τα γραπτά ιερά κείμενα τθσ τα λεγόμενα Βζδα. Οι
Βζδεσ είναι μια ςειρά ιερϊν βιβλίων και αποτελοφνται από τθν ιγκ-Βζδα που ςθμαίνει ιερι
γνϊςθ ςτα ςανςκριτικά, τθν Σάμα-Βζδα, τθν Γιαχοφρ-Βζδα και τθν Ακάρβα –Βζδα. Το
ςθμαντικότερο και αρχαιότερα ιερό βιβλίο είναι θ ιγκ Βζδα που απαρτίηεται από μια ςειρά
φμνων, επικλιςεων και προςευχϊν. Θ μορφι των κεϊν είναι φυςιολατρικι και ζτςι
ςυναντοφμε κεοφσ όπωσ ο Ουρανόσ-Ρατζρασ, θ Γθ-Μθτζρα, ο Ιλιοσ- αδελφόσ ι ο κεόσ Άγκνι
που είναι ο κεόσ τθσ ιερισ πυράσ του βωμοφ. Μερικζσ όμωσ από τισ πιο ςθμαντικζσ κεϊκζσ
προςωπικότθτεσ είναι ο κεόσ Βράχμα ο δθμιουργόσ του ςφμπαντοσ και ο κεόσ Βιςνοφ ο
ςυντθρθτισ του κόςμου που κεωρείται ότι ςε διάφορεσ ιςτορικζσ περιόδουσ ενςαρκϊνεται ςε
Σρι Κρίςνα και αποτελεί το Υπζρτατο Ον. Το ςφνολο των κεϊν του Λνδουιςμοφ φτάνει τουσ 33,
χωρίσ όμωσ να ςταματά εκεί ο αρικμόσ αυτόσ, από τθ ςτιγμι που κάκε πιςτόσ και κυρίωσ για
τθν ακρίβεια, κάκε οικογζνεια μπορεί να δθμιουργιςει τθ δικι τθσ κεότθτα ι κεότθτεσ. Οι
ιερείσ των ινδουιςτικϊν κρθςκειϊν ονομάηονται Βραχμάνεσ που κι αυτοί με τθν ςειρά τουσ
ζχουν ςυγγράψει μια ςειρά από βιβλία, τισ Ουπανιςάδεσ που είναι ερμθνείεσ των ιερϊν
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κειμζνων των Βζδα. Οι Βραχμάνεσ ιερείσ βρίςκονται ςτθν κορυφι τθσ ιεραρχίασ των καςτϊν
που είναι ζνα ςφςτθμα κοινωνικισ διαςτρωμάτωςθσ που ενδεχομζνωσ διαμορφϊκθκε με τθν
ανάμειξθ των Βόρειων Αρίων φυλϊν με τουσ αυτόχκονεσ νότιουσ πλθκυςμοφσ το 1500 π.Χ. και
ενςωματϊκθκε ςτισ Λνδουιςτικζσ κρθςκείεσ και διαπερνοφν τισ κοινωνικζσ, πολιτικζσ και
οικονομικζσ δομζσ τθσ Λνδίασ. Ρολλζσ κοινωνιολογικζσ μελζτεσ ζχουν γίνει για να εξθγθκεί το
ςφςτθμα των Καςτϊν που απζχει από τθν ζννοια τθσ ταξικισ διαςτρωμάτωςθσ με τθν μορφι
που ζλαβε ςτον δυτικό κόςμο. Κάςτα ςθμαίνει χρϊμα και οι ρίηεσ αυτισ τθσ ονομαςίασ
ενδεχομζνωσ ζλκουν τθν καταγωγι τουσ ςτθν πρόςμιξθ των βόρειων ανοιχτόχρωμων
πλθκυςμϊν με τισ νότιεσ ςκουρόχρωμεσ φυλζσ. Οι κάςτεσ είναι τζςςερισ, αυςτθρά
διαχωριςμζνεσ και χωρίσ κανζνα περικϊριο μεταπιδθςθσ από μια κάςτα ςε μια άλλθ. Θ πρϊτθ
κάςτα όπωσ προαναφζραμε είναι οι Βραχμάνοι ιερείσ, θ δεφτερθ είναι οι Κςατρίγιασ δθλαδι οι
πολεμιςτζσ, θ τρίτθ οι Βαϊςφασ δθλαδι οι ζμποροι και θ τζταρτθ οι Σοφντρασ οι
δουλοπάροικοι. Στο περικϊριο των καςτϊν βρίςκονται οι ανζγγιχτοι δθλαδι θ πιο μιαρι
πλθκυςμιακι ομάδα που ηει ςε κυριολεκτικό κοινωνικό αποκλειςμό. Το ςφςτθμα των Καςτϊν
επιβιϊνει ακόμθ και ςιμερα ςτθν Λνδία με μικρότερθ ωςτόςο ζνταςθ, δθμιουργϊντασ ςειρά
ρατςιςτικϊν διαχωριςμϊν μεταξφ των μελϊν τθσ κοινωνίασ που ωσ αποτζλεςμα ζχει μια
κοινωνικι και οικονομικι ςταςιμότθτα όπου τα μζλθ τθσ κοινωνίασ είναι καταδικαςμζνα ςε
ζνα αιϊνιο Κάρμα. Εξάλλου κομβικό ςθμείο του κεωρθτικοφ υποβάκρου των Λνδουιςτικϊν
κρθςκειϊν είναι αυτό ακριβϊσ το Κάρμα και θ λεγόμενθ Σαμςάρα, οι παγιωμζνεσ αντιλιψεισ
που προςδιορίηουν τθν διαδικαςία κατά τθν οποία θ ψυχι παίρνει μια ανϊτερθ ι κατϊτερθ
μορφι ςτον διαρκι κφκλο τθσ μετεμψφχωςθσ. Τελικά θ ςωτθρία τθσ ψυχισ ςυνδζεται με το
κοινωνικό status quo του ανκρϊπου, επιβάλλοντασ μάλιςτα τθν διατιρθςθ αυτισ τθσ
κοινωνικισ κατάςταςθσ, όςο εξακλιωμζνθ και αν είναι, ωσ ζνδειξθ πίςτθσ και ολοκλιρωςθσ του
Κάρμα που κα οδθγιςει ςτθν ςωτθρία. Θ διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ ανιςότθτασ ζχει
ενςωματωκεί πλιρωσ ςτθν κεολογία των Λνδουιςτικϊν κρθςκειϊν που πρεςβεφει τθν
ατζρμονθ μετεμψφχωςθ και αναγζννθςθ. Από το ςφνολο των ιερϊν βιβλίων Βζδα και των
Ουπανιςάδων που είναι όπωσ προαναφζραμε θ μετζπειτα ερμθνεία των Βζδα από τουσ
Βραχμάνουσ ιερείσ, ςυνάγονται οι βαςικζσ ιδεολογικό-κρθςκευτικζσ αντιλιψεισ του
Λνδουιςμοφ. Σφμφωνα με τθν διδαςκαλία του, το κείο βρίςκεται μζςα ςε όλα τα όντα κι εδϊ
ςυναντοφμε ενδεχομζνωσ τα πρϊτα μονοκεϊςτικά ςτοιχεία. Δθλαδι το κείο ςυνενϊνει όλα τα
πράγματα ςε ζνα. Θ ψυχι και θ ουςία του ςφμπαντοσ, δθλαδι το Βράχμα, είναι το κζντρο του
ινδουιςτικοφ κεολογικοφ προβλθματιςμοφ. Σκοπόσ τϊρα τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ που είναι το
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Άτμαν είναι να ενωκεί με το Βράχμα για να επζλκει θ απόλυτθ πλιρωςθ και ευτυχία που
ταυτίηεται με τθν κατάςταςθ τθσ Νιρβάνα. Νιρβάνα είναι μια κατάςταςθ απάκειασ και
μακαριότθτασ θ οποία δεν γίνεται να περιγραφεί με ςαφινεια παρά μόνο να βιϊςει.

Σθμαντικό ρόλο ςτθν ινδουιςτικι φιλοςοφία παίηει ο κφκλοσ των ςυνεχϊν αναγεννιςεων
και μετεμψυχϊςεων του ανκρϊπου. Ο βακμόσ ανϊτερθσ ι κατϊτερθσ μετεμψφχωςθσ ενόσ
ατόμου, εξαρτιζται από τισ πράξεισ του ςτθ ηωι. Θ λογικι είναι ότι οτιδιποτε κάνεισ ςε αυτι
τθν ηωι κα ςε ακολουκιςει ςτθν επόμενθ. Ζτςι αν ζνα ον ηιςει μια καλι ηωι, ςτθν επόμενθ
ηωι του κα ξαναγεννθκεί με μια ανϊτερθ μορφι. Από τθν αλυςίδα αυτι δεν αποκλείονται τα
ηϊα κακϊσ θ ψυχι μπορεί να πάρει όλεσ τισ μορφζσ. Ζτςι αν κάποιοσ ζηθςε μια ηωι αμαρτωλι,
δεν αποκλείεται ςτθν επόμενθ ηωι του να ζχει τθν μορφι εντόμου ι κάποιου άλλου ηϊου.
Ουςιαςτικά ο ςτόχοσ τθσ ινδουιςτικισ κρθςκείασ είναι θ απελευκζρωςθ του ανκρϊπου από
τον αζναο κφκλο αυτϊν των μετεμψυχϊςεων και τθσ διαρκοφσ γζννθςθσ και του κανάτου. Αυτό
επιτυγχάνεται όταν το Βράχμα ενωκεί με το Άτμαν και τότε ο άνκρωποσ γίνει ζνα με το
ςφμπαν. Και για να γίνει αυτό ο άνκρωποσ κα πρζπει να ακολουκιςει τον δρόμο τθσ αλικειασ
που κα τον οδθγιςει ςτθ γνϊςθ τθσ υπζρτατθσ αλικειασ, μζςω του αςκθτιςμοφ και τθσ γιόγκα
που αποτελεί μια ςειρά ςωματικϊν αςκιςεων που ζχουν φιλοςοφικζσ προεκτάςεισ.

Τζλοσ χαρακτθριςτικό τθσ ινδουιςτικισ κρθςκείασ είναι θ λατρεία τθσ αγελάδασ που
κεωρείται ιερό ηϊο μζςα ςτο οποίο κατοικοφν πνεφματα κεϊν. Θ εξόντωςθ τθσ αγελάδασ
απαγορεφεται ρθτά και κεωρείται θ μεγαλφτερθ αμαρτία. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα να
κυκλοφοροφν ςιμερα ςτθν Λνδία χιλιάδεσ αδζςποτεσ αγελάδεσ τισ οποίεσ δεν πειράηει και δεν
ενοχλεί κανείσ όπου και αν βρεκοφν αυτζσ, όταν τθν ίδια ςτιγμι ο πλθκυςμόσ τθσ Λνδίασ
υποςιτίηεται.

Ρρζπει να ζχουμε κατά νου δφο κυρίαρχα χαρακτθριςτικά του ινδικοφ πολιτιςμοφ. Ρρϊτον,
ότι δεν ιςχφει ο τυπικόσ δυτικόσ διαχωριςμόσ μεταξφ τθσ κρθςκευτικισ και τισ
κοινωνικοοικονομικισ και πολιτικισ ςφαίρασ ςτισ ηωζσ και τθν δραςτθριότθτα των ατόμων. Ο
διαχωριςμόσ αυτόσ είναι ελάχιςτοσ ζωσ κακόλου ςτθ βακφτερθ νοοτροπία του Λνδικοφ
πολιτιςμοφ και τθσ Λνδικισ κοινωνίασ, οι κοινωνικζσ πρακτικζσ υποτίκεται ότι ςυμφωνοφν με τισ
κρθςκευτικζσ και φιλοςοφικζσ αντιλιψεισ. Ζτςι, οι κϊδικεσ του δικαίου που πικανϊσ
προκφπτουν από το τελευταίο μπορεί να κεωρθκοφν ωσ μζροσ του Λνδουιςμοφ. Δεφτερον,
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κακϊσ δεν υπάρχει κεντρικι κρθςκευτικι αρχι για τθ δθμιουργία ενόσ αυςτθρά δομθμζνου
δόγματοσ, οι διδαςκαλίεσ των αναγνωριςμζνων πνευματικϊν δάςκαλων ενςωματϊνονται
ςυνικωσ ςτθν κακθμερινι ηωι των ανκρϊπων. Κα πρζπει επίςθσ εδϊ να ςυμπεριλάβουμε ότι
οι Λνδουιςτικζσ κρθςκείεσ ζχουν δεχκεί τθν επιρροι, άλλων θκικϊν, κοινωνικϊν, οικονομικϊν
και πολιτικϊν ςυςτθμάτων που ενδεχομζνωσ να διαμόρφωςαν μια άλλθ οπτικι ςτθν κοινωνία,
ςτθν πολιτικι, ςτθν οικονομία.

Θ κατανόθςθ του ςυςτιματοσ των καςτϊν είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν κατανόθςθ των
Λνδικϊν κοινωνικϊν και οικονομικϊν αντιλιψεων και πρακτικϊν. Το καςτικό ςφςτθμα
αναφζρεται για πρϊτθ φορά ςτθ Rig Veda, ςτο περίφθμο φμνο ςτθν Ρουροφςα, και ςτθ
ςυνζχεια ερμθνεφκθκε εκτενζςτερα ςτισ Ουπανιςάδεσ.
Ζνα τζτοιο ςφςτθμα δεν αντανακλά απλϊσ μια κατανομι τθσ εργαςίασ, ζχει τισ ρίηεσ του ςτθν
ιδζα ότι ο άνκρωποσ φκάνει ςτθν εκπλιρωςθ μόνο με τθν άςκθςθ των κακθκόντων του, θ
οποία ςυνίςταται ςτθν ανάπτυξθ των φυςικϊν δυνατοτιτων του. Στθν πραγματικότθτα, το
ςφςτθμα ςυνεπάγεται μόνο μια κατάταξθ ι τθν ιεραρχία των κόπων που προκφπτουν από τισ
διαφορετικζσ ικανότθτεσ, δεν είναι μια διάκριςθ ςτο πλαίςιο τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ ι
αξία, θ οποία ιταν το αποτζλεςμα των κατεςτθμζνων ςυμφερόντων και των ανκρϊπινων
αδυναμιϊν. Ο Βουδιςμόσ ςτθν πραγματικότθτα δεν αντιτάχκθκε το ίδιο το ςφςτθμα τθσ
κάςτασ, το μόνο του ηιτθμα ιταν όςοι ανικουν ςε αυτζσ που κεωροφνται κατϊτερεσ, λζγοντασ
ότι ο κακζνασ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των κατϊτερων καςτϊν, κα μποροφςαν να φκάςουν
ςτθ φϊτιςθ .

Ππωσ ιςχφει για όλεσ τισ μεγάλεσ κρθςκείεσ, οι Λνδουιςτικζσ κρθςκείεσ προειδοποιοφν τον
άνκρωπο για τουσ κινδφνουσ από τθ ςυςςϊρευςθ του πλοφτου

και μερικζσ φορζσ του

απαιτοφν να τισ καταγγείλει. Αλλά ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, ο πλοφτοσ είναι το πρόβλθμα, διότι
είναι πικανό να υποβλθκεί ο άνκρωποσ ςτθν εξάρτθςθ, ςτθν προϊκθςθ του εγωιςμοφ, ςτθν
απλθςτία και ςτθ φιλαργυρία. Ο πλοφτοσ κεωρείται καλό να ςυνεχιςτεί εντόσ τθσ ςφαίρασ των
κοςμικϊν υποκζςεων, προςπακϊντασ ταυτόχρονα διατθρθκεί και θ πνευματικι εξζλιξθ του
ανκρϊπου. Ο πλοφτοσ είναι το αποτζλεςμα μιασ καλισ προθγοφμενθσ εργαςίασ και ότι οι
κεότθτεσ αφινουν τον άνκρωπο ανεξάρτθτο να αςκεί τισ δραςτθριότθτεσ που αρμόηει ςτο
υλικό κόςμο.
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Στισ Λνδουιςτικζσ κρθςκείεσ το άτομο κεωρείτε ότι ζχει δικαιϊματα πριν από τθν πολιτεία. Ο
περιοριςμόσ τθσ εξουςίασ του κράτουσ μπορεί να απεικονιςτεί ςτο κζμα των αφιερωμάτων.
Κατά κανόνα, αυτζσ ανιλκαν το ζνα τρίτο και το ζνα ζκτο τθσ παραγωγισ. Πςον αφορά ςτθ
μικροοικονομία, οι βιοτζχνεσ, οι ζμποροι και πολλοί άλλοι διακινοφν τα προϊόντα ι τισ
υπθρεςίεσ τουσ ελεφκερα, αν και υπάρχουν ςυντεχνίεσ και νομικοί μθχανιςμοί για να μπορεί
να υφίςταται ζνασ χαλαρόσ ζλεγχοσ. Ρολλοί ζχουν τα εργαςτιρια τουσ ςτθν κατοικία τουσ,
αλλά υπάρχουν και κρατικά εργοςτάςια παραγωγισ.
Σφμφωνα με τα ανωτζρω ενδεχομζνωσ το καςτικό ςφςτθμα των Λνδιϊν να μπορεί να
βρίςκεται ςε μια ςχετικι επικοινωνία με τον καπιταλιςτικό τρόπο παραγωγισ των αγακϊν
Ο τρόποσ με τον οποίο διαμορφϊνεται το καςτικό ςφςτθμα περιορίηει πολλζσ ελευκερίεσ,
αλλά επίςθσ δίνει και τθ δυνατότθτα ςε κάκε κάςτα να είναι ελεφκερθ και να ηιςει με το δικό
τθσ τρόπο. Φυςικά, θ ενδογαμία και άλλα χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ των καςτϊν δεν
υπάρχουν ςτον καπιταλιςτικό τρόπο παραγωγισ .
Ο κεντρικόσ κρατικόσ ςχεδιαςμόσ και οι νόμοι τζκθκαν ςε εφαρμογι ςφμφωνα με τισ
παραμζτρουσ που ορίηονται από τθν κοςμοκεωρία των Λνδουιςτικϊν κρθςκειϊν, οι οποίεσ
ζγιναν δεκτζσ από τθν ςυλλογικι ςυνείδθςθ ωσ παραδοςιακζσ κοινωνικζσ αξίεσ, με το κράτοσ
να είναι, τουλάχιςτον ςτθν ιδανικι περίπτωςθ, ζνα όργανο τιρθςθσ αυτϊν των Λνδουιςτικϊν
αξιϊν.
Θ Λνδουιςτικι κζαςθ του κόςμου δεν αρνείται το δικαίωμα τθσ ιδιοκτθςίασ. Θ επίτευξθ του
πλοφτου, ενςωματϊνεται ςτθν κοινωνικι λειτουργία και κεωρείται μια αξιζπαινθ πράξθ και
ατομικό επίτευγμα. Κεωρϊντασ κατ’ αυτό τον τρόπο, ότι το άτομο εργάηεται για το καλό τθσ
κοινωνίασ, το ατομικό είναι αυτό που κα καλυτερεφςει και κα βοθκιςει το ςυλλογικό. Εδϊ
παρατθροφμε ότι θ Λνδουιςτικι αντίλθψθ των πραγμάτων αντιλαμβάνεται, όπωσ και ο
καπιταλιςτικόσ τρόποσ παραγωγισ, το άτομο ςτο κζντρο τθσ δράςθσ των τομζων τθσ ηωισ και
όχι τθν ίδια τθν κοινωνία, αλλά θ δεφτερθ ζπεται, ωσ απόρροια τθσ πρϊτθσ, δθλαδι του
ατόμου.
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