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H οικογζνεια τοφ Leadbeater  
Θ καταγωγι τισ οικογζνειασ τοφ Καρόλου Γουζμπςτερ Λεντμπιτερ (C.W. Lead 
beater) ιταν από τθν Νορμανδία τισ Γαλλίασ. Το αρχικό όνομα τθσ οικογζνειασ ιταν 
LeBâtre, το οποίο αργότερα πζραςε -λόγω τθσ προφοράσ- ςτθν αγγλικι γλϊςςα ωσ 
Leadbeater. Ο παλαιότεροσ καταγεγραμμζνοσ κλάδοσ τθσ οικογζνειασ εγκακίςταται 
ςτο Northumberland τθσ Αγγλίασ, ενϊ ίχνθ ενόσ άλλου ςυναντϊνται ςτθν Λρλανδία. 
Ο πρϊτοσ κλάδοσ, από τον οποίο κατάγεται και θ οικογζνεια του Leadbeater, ακο-
λοφκθςε τον Πρίγκθπα Κάρολο τθσ Σκωτίασ, ταςςόμενοσ ςτο πλευρό τθσ δυναςτείασ 
των Στιοφαρτ (Stuart).  
Ο Charles Webster Leadbeater γεννικθκε ςτισ 17 Φεβρουαρίου 1847. Από μικρόσ 
διακρίνεται για το ηωθρό και ανιςυχο πνεφμα του. Κατά τθ διάρκεια των παιδικϊν 
του χρόνων ακολουκεί τθν υπόλοιπθ οικογζνεια ςτθ Βραηιλία, όπου ο πατζρασ του 
εργάηεται ωσ επιβλζπων τθν καταςκευι του εκεί ςιδθροδρομικοφ δικτφου.  
Όμωσ, τόςο ο πατζρασ του όςο και ο μικρότερόσ του αδελφόσ αρρωςταίνουν από 
μία τροπικι νόςο και πεκαίνουν ξαφνικά, προτοφ θ οικογζνεια επιςτρζψει ςτθν 
Αγγλία.  
 

Ο Leadbeater και η Εκκλησία της Αγγλίας  
Όταν πζκανε ο πατζρασ του Leadbeater, αυτόσ βριςκόταν ςτθν εφθβεία. Θ οικογζ-
νειά του, αν και ιταν εφπορθ, λίγα χρόνια αργότερα χάνει όλθ τθσ τθν περιουςία 
μετά τθ χρεοκοπία μιασ μεγάλθσ τράπεηασ. Για τον λόγο αυτό δθμιουργείται άμεςα 
θ ανάγκθ εργαςίασ για τον ανιλικο ακόμα Charles. Για ζνα μικρό διάςτθμα 
εργάηεται ωσ κλθτιρασ ςτθ γνωςτι τράπεηα William Deacons & Co., θ δουλειά όμωσ 
αυτι είναι για τον ανιςυχο νζο βαρετι και χωρίσ το παραμικρό ενδιαφζρον.  
Ο Leadbeater κατά τα μακθτικά του χρόνια αποδεικνφεται εξαιρετικά επιμελισ ςτα 
εκκλθςιαςτικά του κακικοντα, παρακολουκεί δε ςυχνά τθ λειτουργία και τισ εκκλθ-
ςιαςτικζσ εκδθλϊςεισ ςτο Ναό των Αγίων Πάντων ( Church of All Saints ) ςτθν οδό 
Margaret του Λονδίνου.  



Επειδι ο κείοσ του είχε μεγάλθ επιρροι ςτουσ εκκλθςιαςτικοφσ κφκλουσ, υπιρχε 
μεγάλθ πικανότθτα να χειροτονθκεί και ο ίδιοσ. Ο Αιδεςιμότατοσ W.W. Capes, ο 
κείοσ του Leadbeater, ιταν τθν εποχι εκείνθ Εφθμζριοσ (Rector) ςτθν ενορία του 
Bramshott, ςτο Liphook του Hampshire.  
Ιταν, επίςθσ, Λζκτορασ ςτο μάκθμα τθσ αρχαίασ ιςτορίασ ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ 
Οξφόρδθσ, δίδαςκε δε ςτο Queen’sCollege, κακϊσ και ςτο περίφθμο Hertford 
College. Μετά από κεολογικζσ ςπουδζσ, ο νεαρόσ Charles χειροτονείται Διάκονοσ 
από τον Επίςκοπο HaroldBrowne του Winchester, ςτισ 22 Δεκεμβρίου 1878 και 
κατόπιν, ιερζασ ςτισ 21 Δεκεμβρίου του επομζνου ζτουσ ςτο Ναό του Αγ. Ανδρζου, 
ςτο Farnham του Surrey.  
Θ δεκαετία του 1870 βρίςκει τον Charles Leadbeater να διδάςκει και να διευκφνει 
το ςχολείο το οποίο ιταν υπό τθν επίβλεψθ τθσ ενορίασ τθσ Αγίασ Τριάδοσ ςτθν 
ςυνοικία Tottenham του Βορείου Λονδίνου. Στθν ςυνζχεια διορίηεται βοθκόσ εφθ-
μζριοσ ςτθν ενορία Bramshott του Hampshire. Ο νεαρόσ κλθρικόσ αποδεικνφεται 
ιδιαίτερα δραςτιριοσ.  
Οργανϊνει εκδθλϊςεισ για παιδιά και νζουσ, ιδρφει μάλιςτα πολλζσ οργανϊςεισ 
υπό τθν αιγίδα τθσ Εκκλθςίασ τθσ Αγγλίασ, όπωσ « Λζςχεσ Μελζτθσ για νζουσ », 
αργότερα το « Union Jack Field Club », τθν «Εκκλθςιαςτικι Εταιρεία» («Church 
Society») και, τζλοσ, τον «Τομζα των Νζων τθσ Εκκλθςία τθσ Αγγλίασ» («The Juvenile 
Branch of the Church of England») τον Μάρτιο του 1884. Τισ ελεφκερεσ του ϊρεσ 
μελετά Αςτρονομία, διακζτει δε ζνα αξιόλογο κατοπτρικό τθλεςκόπιο με το οποίο 
παρατθρεί τθν κίνθςθ των πλανθτϊν.  
Επίςθσ, ςυνθκίηει να παρευρίςκεται ςε πνευματιςτικζσ ςυνεδρίεσ (séances) ςτο 
Λονδίνο, όπου και ςυναντά τον William Eglinton, τον διάςθμο πνευματιςτι και διά-
μεςο (medium). Δεν παραλείπει, όμωσ, να οργανϊνει και ο ίδιοσ ανάλογεσ ςυναν-
τιςεισ ςτο ςπίτι του. Μζςω του πνευματιςμοφ και τθσ μελζτθσ των ψυχικϊν φαινο-
μζνων ανακαλφπτει τα κείμενα τισ Ζλενα Πζτροβνα Μπλαβάτςκυ ( Helena Petrovna 
Blavatsky ) και τθ Κεοςοφικι Εταιρεία.  
Λδιαίτερθ ιταν θ απιχθςθ που είχε ςτον ίδιο το βιβλίο Ο Απόκρυφοσ Κόςμοσ (The 
Occult World) τoυ Α.Π. Σίννεττ (A.P. Sinnett). Όπωσ είναι αμενόμενο, γίνεται μζλοσ 
τθσ Κεοςοφικισ Εταιρείασ ςτισ 21 Νοεμβρίου του 1883.  
Ο Leadbeater είχε προςπακιςει να ζλκει ςε επικοινωνία τον Μάρτιο του 1884 με 
τουσ Διδαςκάλουσ τθσ Σοφίασ (με τθν Μεγάλθ Λευκι Αδελφότθτα). Είχε χρθςιμο-
ποιιςει ωσ πνευματικό οδθγό τον Eglinton, αλλά δεν είχε λάβει απάντθςθ για 
πολλοφσ μινεσ. Τθν 1θ Νοεμβρίου του ιδίου ζτουσ θ Κυρία Μπλαβάτςκυ (Madame 
Blavatsky) ετοιμαηόταν να αποπλεφςει για τθν Λνδία μαηί με τον κφριο και τθν κυρία 
Α.Τ. Κοφπερ-Ό(α)κλεχ (A. J. Cooper-Oakley). Δφο θμζρεσ πριν, ςτισ 30 Οκτωβρίου ο 
Leadbeater ιρκε ςτο Λονδίνο για να τθν αποχαιρετιςει και κατζλυςε ςτο ςπίτι του 
κυρίου και τθσ κυρίασ Sinnett.  
Εκείνο το βράδυ πλθροφορικθκε από τον Διδάςκαλο Ντηβαλ Κουλ, μζςω τθσ 
Blavatsky, ότι υπιρξε απάντθςθ ςτο γράμμα του αλλά πωσ δεν γνϊριηε τίποτε για το 
περιεχόμενό του. Το πρωινό τθσ 31θσ Οκτωβρίου ο Leadbeater επζςτρεψε με το 
τραίνο των 11:35 ςτο ςπίτι του, ςτο Liphook, μια περιοχι 45 μίλια μακριά από το 
Λονδίνο, όπου και τον περίμενε θ απάντθςθ του Διδαςκάλου.  
Στισ 3 Νοεμβρίου 1884 ο Leadbeater καλεί όλα τα μζλθ τθσ ενορίασ του ςτο ςπίτι 
του και, μετά από μία γιορτι με πυροτεχνιματα, τουσ προςφζρει τςάι και 
γλυκίςματα και τουσ ανακοινϊνει ότι τθν επόμενθ θμζρα κα ζφευγε προσ άγνωςτθ 



κατεφκυνςθ. Μάλιςτα, δωρίηει όλα του τα υπάρχοντα (ακόμα και τον αγαπθμζνο 
του γάτο τον Peter) ςε τρία μικρά παιδιά του χωριοφ. Το πρωί παίρνει το τραίνο για 
το Λονδίνο και το ίδιο απόγευμα αναχωρεί για τθ Μαςςαλία. Από εκεί επιβιβάηεται 
ςε ζνα ατμόπλοιο με κατεφκυνςθ τθν Αλεξάνδρεια. Στο PortSaid αλλάηει πλοίο, 
αυτι τθ φορά με προοριςμό το Madras των Λνδιϊν.  
Θ -για πολλοφσ- ξαφνικι αναχϊρθςθ του Leadbeater, που εγκατζλειψε το ποίμνιό 
του και τθν διαφαινόμενθ λαμπρι καριζρα του, μοιάηει αρχικά παράλογθ. Αυτι, 
όμωσ, ςυνδζεται με το γεγονόσ ότι ο Διδάςκαλοσ Κ.Χ. τον επζλεξε για Μακθτι 
Του.Όταν φτάνει ςτο Άντυαρ (Adyar), όπου βρίςκεται θ ζδρα τθσ Κεοςοφικισ 
Εταιρείασ, εργάηεται ςτο περιοδικό « Ο Κεοςοφιςτισ» («The Theosophist»), το 
οποίο είχε ιδρφςει θ Κυρία Blavatsky. Το 1886, ςυνοδεφει τθν ίδια τθν Blavatsky 
ςτθν Κεχλάνθ ( ςθμερινι Σρι Λάνκα ), όπου ςυναντά τον Συνταγματάρχθ Όλκοττ ( 
Olcott ), ο οποίοσ τότε βριςκόταν εκεί με ςκοπό τθ μελζτθ και τθ διατιρθςθ του 
Βουδιςμοφ. Ο Leadbeater αποφαςίηει να εργαςκεί ωσ βοθκόσ του Olcott και 
εγκακίςταται ςτο νθςί.  
 

Ο Leadbeater και ο Βουδισμός  
Στον Leadbeater προτάκθκε από τον Olcott να αςπαςκεί τον Βουδιςμό. Δζχεται, 
υπό τον όρο ότι δεν κα αποκθρφξει τθν Εκκλθςία τθσ Αγγλίασ, από τθν οποία είχε 
δεχκεί το Μυςτιριο του Βαπτίςματοσ.  
Τον Λοφνιο του 1886 τον βρίςκουμε ςτο Colombo τθσ Κεχλάνθσ όπου ςτον αρικμό 61 
τθσ οδοφ Maliban ςτεγάηει τθν ζδρα τθσ Βουδιςτικισ Κεοςοφικισ Εταιρείασ 
(«Buddhist Theosophical Society»). Ο Leadbeater ςυνικιηε να ταξιδεφει ςτα μικρά 
χωριά με ζνα αμαξίδιο για τθν οργάνωςθ των ςχολείων και τθν επιμόρφωςθ του 
φτωχοφ πλθκυςμοφ. Μάλιςτα, ιδρφει ζνα Αγγλικό Σχολείο ςτο Colombo το οποίο 
αργότερα ονομάςκθκε «Amanda College». Εκείνθ τθν περίοδο γράφει το βιβλίο 
«Σφνοψισ τθσ Κατθχιςεωσ του Βουδιςμοφ» («Little Buddhist Catechism»), εμπνεό-
μενοσ από το βιβλίο του Olcott «Βουδιςτικι Κατιχθςισ» («Buddhist Catechism»).  
Κατά τθν διάρκεια τθσ παραμονισ του ςτθν Κεχλάνθ ο Leadbeater γνωρίηει ζναν 
νεαρό αγόρι ονόματι Κορουποφμουλατη Ηιναραηαντάηα (Coruppumulagge Jinara 
jadasa). Προκαλείται ς’ αυτόν μεγάλθ εντφπωςθ διότι πιςτεφει ότι αποτελεί μετε-
νςάρκωςθ τοφ μικροφ του αδελφοφ. Παραμζνει ςτο Colombo μζχρι τον Νοζμβριο 
του 1888, όταν και επιςτρζφει ςτθν Αγγλία για λόγουσ που παραμζνουν άγνωςτοι.  
 

Ο Leadbeater και η Αγγλική Θεοσοφική Εταιρεία.  
Το 1889 ο C.W. Leadbeater επιςτρζφει ςτθν Αγγλία μαηί με τον Jinarajadasa. Στο 
μεταξφ ο κείοσ του ζχει πεκάνει, ζχει δε αποκοπεί από τουσ ςυγγενείσ του. Ηει ςτα 
όρια τθσ φτϊχειασ, δουλεφοντασ ωσ δθμοςιογράφοσ και παραδίδοντασ ιδιαίτερα 
μακιματα. Παρά τθν κακι οικονομικι του κατάςταςθ καταφζρνει να πλθρϊνει τα 
δίδακτρα για τθν εκπαίδευςθ του Jinarajadasa, αλλά και ενόσ μικροφ Άγγλου του 
Τηωρτη Άραντζιλ (George Arundale). Αργότερα και οι δφο κα γίνουν παγκόςμιοι 
Πρόεδροι τθσ Κεοςοφικισ Εταιρείασ.  
Τθν εποχι εκείνθ ειςζρχεται ςτθν Κεοςοφικι Εταιρεία θ Δρ. Άννυ Μπζηαντ (Dr. 
Annie Besant). Είναι θ περίοδοσ που ο Leadbeater αςχολείται εντατικά με τθν 
ενορατικι ζρευνα. Δίδει, επίςθσ, διαλζξεισ, και γράφει βιβλία για μία πλθκϊρα 
κεμάτων αναφορικά με τα πειράματά του επάνω ςτισ ιδιότθτεσ τθσ ενοράςεωσ.  
Σταδιακά, γίνεται ζνασ από τουσ πιο ικανοφσ και γνωςτοφσ ςτο κοινό ομιλθτζσ τθσ  



Κεοςοφικισ Εταιρείασ. Στισ αρχζσ του 1900 θ φιμθ του ξεπερνά τα Βρετανικά 
ςφνορα. Πολλά μζλθ τθσ Εταιρείασ ςτζλνουν τα παιδιά τουσ για να τα διδάξει 
Εςωτεριςμό κακϊσ και τθν ανάπτυξθ των ψυχικϊν και πνευματικϊν δυνάμεϊν τουσ 
που βρίςκονται ςε λανκάνουςα κατάςταςθ. Από το 1900 ζωσ το 1904 δίδει περι-
οδικά διαλζξεισ ςτισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ, ςτον Καναδά και τθν Αυςτραλία.  
Ατυχϊσ, θ πορεία αυτι κα επιςκιαςκεί ςτα 1906 από ζνα ςκάνδαλο το οποίο ξεςπά 
ςτουσ κόλπουσ τθσ Κεοςοφικισ Εταιρείασ, γνωςτό και ωσ το «Σκάνδαλο Lead 
beater». Ο λόγοσ είναι δυο καταγγελίεσ νεαρϊν μακθτϊν του Leadbeater με ςεξου- 
αλικό περιεχόμενο. Τριβζσ δθμιουργοφνται ςτουσ κόλπουσ τθσ Εταιρείασ.  
Αμζςωσ, ο ίδιοσ παραιτείται για να μθν διαςαλεφςει τθν τάξθ ςτθν αδελφότθτα που 
τόςο αγαπά, αλλά, παρ’ όλθ τθν καλι του κζλθςθ θ Κεοςοφικι Εταιρεία διαςπάται. 
Τθν αποπομπι του ηθτοφν, εκτόσ των άλλων, τόςο ο Olcott όςο και θ Besant. Από 
τθν άλλθ πλευρά, ςθμαίνοντα μζλθ τθσ Κεοςοφικισ Εταιρείασ, όπωσ οι Sinnett και 
Μιντ (Mead), οργανϊνουν μία «Επιτροπι Διαμαρτυρίασ» υπζρ του. Παρά τθν 
προςπάκειά τουσ ο Leadbeater κζτει τον εαυτό του εκτόσ Κεοςοφικισ Εταιρείασ.  
Μετά τθν παραίτθςι του ο Leadbeater επιλζγει ωσ τόπο διαμονισ τθν Θπειρωτικι 
Ευρϊπθ, τθν νιςο του Jersey και αποφεφγει τθν Αγγλία και το Adyar. Συνεχίηει τισ 
ενορατικζσ του ζρευνεσ και διδάςκει. Ζχει το προνόμιο να απολαμβάνει τθ φιλία και 
τθν υποςτιριξθ πολλϊν μελϊν τθσ Κεοςοφικισ Εταιρείασ. Στισ αρχζσ του 1907 ο 
Olcott, αντιλαμβανόμενοσ ότι αδίκθςε τον Leadbeater του ςτζλνει ζνα απολογθτικό 
γράμμα. Το ίδιο κα κάνει και θ Besant, θ οποία τον Φεβρουάριο του ιδίου ζτουσ, 
του γράφει: «Δεν μπορϊ να ςου εκφράςω το πόςο πολφ ανακοφφιςε τθν ψυχι μου 
το γεγονόσ ότι αναςφρκθκε επιτζλουσ από τα μάτια μου ο πζπλοσ».  
Ο Συνταγματάρχθσ Olcott μετζςτθ ςτο Adyar τον Φεβρουάριο του 1907. Θ Besant, 
μετά από μεγάλθ εκλογικι μάχθ, γίνεται -με πολφ μικρι πλειοψθφία- θ δεφτερθ 
παγκόςμια Πρόεδροσ τισ Κεοςοφικισ Εταιρείασ τον Λοφνιο του ιδίου ζτουσ. Στα 
τζλθ του 1908 οι Πρόεδροι τϊν Διεκνϊν Τμθμάτων τισ Κεοςοφικισ Εταιρείασ, 
κεωρϊντασ ότι ο Leadbeater είχε αδικθκεί, ηιτθςαν τθν επανζνταξι του ςτουσ 
κόλπουσ τισ Εταιρείασ. Ο Leadbeater εκλικθ ςτο Adyar τον Φεβρουάριο του 1909 
όπου και αναλαμβάνει εκ νζου κακικοντα.  
 

Leadbeater και Krishnamurti  
Ζνα απόγευμα του Απριλίου του 1909 ο Leadbeater ςυνάντθςε ζνα παιδί με 
αςυνικιςτθ αφρα. Θ εμφάνιςι του ιταν πολφ κακι. Ιταν ςαφϊσ υποςιτιςμζνο, 
βρϊμικο, ντυμζνο με κουρζλια και ζβθχε ςυνεχϊσ. Τα δόντια του ιταν ςπαςμζνα 
και το βλζμμα του δεν ζδειχνε, εν πρϊτοισ, πολφ ζξυπνο άνκρωπο. Σφμφωνα δε με 
τθν μαρτυρία τοφ Ζρνεςτ Γοφντ (Ernest Wood), επρόκειτο για ζνα εξαιρετικά 
αδφναμο παιδί, το οποίο ζδειχνε ότι κινδφνευε ανά πάςα ςτιγμι να πεκάνει. 
Επιπλζον, δεν γνϊριηε κακόλου τθν Αγγλικι, γεγονόσ που κακιςτοφςε τθν επικοι-
νωνία μαηί του εξαιρετικά δφςκολθ.  
Μία μζρα, κατά τθ διάρκεια μιασ τοπικισ εορτισ, ο Leadbeater ηθτά από το παιδί να 
κακίςει δίπλα του. Τοποκετεί τότε τα χζρια του ςτο κεφάλι του και προχωρεί ςε μία 
ενορατικι εξζταςθ. Από τθ ςτιγμι εκείνθ κζτει ωσ ςκοπό του τθν πνευματικι καλ-
λιζργεια του παιδιοφ. Ο Leadbeater δεν ανακοινϊνει τθν ανακάλυψθ του Κριςνα-
μοφρτι ( Krishnamurti ) ςτθν Annie Besant παρά αρκετοφσ μινεσ αργότερα. Στο διά-
ςτθμα αυτό αςχολείται προςωπικά με τθν μόρφωςθ του παιδιοφ και πείκει τον πατ-
ζρα να ςταματιςει τθ φοίτθςι του ςτο τοπικό ςχολείο και να του τον εμπιςτευκεί. 



Το παιδί αρχίηει να διδάςκεται αγγλικι ιςτορία, ξζνεσ γλϊςςεσ, κολφμβθςθ, τζνισ. 
Όλα αυτά δυςαρεςτοφν μζχρι ενόσ ςθμείου τον Narianiah, τον πατζρα του παιδιοφ, 
διότι πίςτευε ότι ζκιγαν τισ κρθςκευτικζσ του αντιλιψεισ.  
Με τα χρόνια τθν εκπαίδευςθ του παιδιοφ αναλαμβάνει θ Besant, θ οποία κζλει να 
του μεταδϊςει μια παιδεία ακόμθ περιςςότερο ευρωπαϊκοφ τφπου.  
Ο Leadbeater και θ Besant κεϊρθςαν, με βάςθ τα γραπτά τθσ Blavatsky, πωσ μζςα 
ςτο ςϊμα του Krishnamurti κα ειςερχόταν ο Παγκόςμιοσ Εκπαιδευτισ, που ςτθν 
Δφςθ ζγινε γνωςτόσ με το όνομα Χριςτόσ και ςτθν Ανατολι με το όνομα Μαϊτρζγια, 
ο οποίοσ, μάλιςτα, ζφερε τον τίτλο του Μποντιςάτβα, δθλαδι του διαδόχου του 
Βοφδδα. Για τον λόγο αυτό ο Leadbeater ίδρυςε το 1911 το Τάγμα του Αςτζροσ τθσ 
Ανατολισ (The Order of the Star in the East) που είχε ςκοπό του να προετοιμάςει 
τθν ανκρωπότθτα για τθν ζλευςθ του Παγκόςμιου Εκπαιδευτοφ, κακϊσ και να 
εκπαιδεφςει τουσ πρϊτουσ μακθτζσ του.  
Μάλιςτα, ο Leadbeater δθμοςίευςε μια ςειρά από άρκρα όπου ανζφερε τισ προθ-
γοφμενεσ ενςαρκϊςεισ του Krishnamurti.  
Όμωσ, ο Παγκόςμιοσ Εκπαιδευτισ ουδζποτε ειςιλκε ςτο ςϊμα του Krishnamurti, με 
αποτζλεςμα να ξεςπάςει μεγάλο ςκάνδαλο που αποτζλεςε και το μεγαλφτερο 
τραφμα τθσ Κεοςοφικισ Εταιρείασ. Ο Krishnamurti, παρ’ όλο που μυικθκε ςτθν 
Μεγάλθ Λευκι Αδελφότθτα και ανάδοχόσ του ιταν ο ίδιοσ ο Leadbeater, απαρνι-
κθκε τθν Κεοςοφικι Εταιρεία και ακολοφκθςε τον δικό του δρόμο. Ζχει λεχκεί πωσ 
οι εςωτερικζσ οργανϊςεισ, που εδρεφουν ςτον ορατό κόςμο, πάντοτε υπόκεινται 
ςτθν πικανότθτα του λάκουσ, και θ Κεοςοφικι Εταιρεία δεν διζφυγε από αυτόν τον 
κανόνα.  
Θ εξζλιξθ του Krishnamurti, ωσ φιλοςόφου, είναι εν πολλοίσ γνωςτι. Πρζπει, όμωσ, 
να τονιςκεί ότι θ ςχζςθ του Leadbeater με τον Krishnamurti δεν εξελίχκθκε, αν και 
κα ιταν αναμενόμενο, ςε μία βακιά και φυςικι ςχζςθ, όπωσ είκιςται μεταξφ μακ-
θτι και διδάςκαλου. Όμωσ, ο μακθτισ παρζμεινε εφ’ όρου ηωισ ευγνϊμων ςτον 
μζντορά του, απζδιδε δε ςε αυτόν τθν πραγματικι ςτροφι ςτθ ηωι του προσ τθν 
μελζτθ του απόκρυφου (αόρατου), κακϊσ και τθσ ανϊτερθσ εςωτερικισ εκπαιδεφ-
ςεωσ.  
 
Leadbeater και Τεκτονισμός  
Τον Φεβρουάριο του 1914 ο Leadbeater αναχωρεί από το Adyar για μία ςειρά 
διαλζξεων ςτθ Βιρμανία, τθν Λάβα, τθ Νζα Ηθλανδία και τθν Αυςτραλία. Το 1915 
φτάνει ςτο Σφντνεχ (Sydney) τθσ Αυςτραλίασ. Συναντάται με τον James Ingall 
Wedgwood τον οποίο γνωρίηει ιδθ από το 1906. Κατά τθν παραμονι του ςτθν 
Αυςτραλία ο Leadbeater μυείται ςτον Τεκτονιςμό ςε μία Στοά θ οποία τελοφςε υπό 
τθν αιγίδα τθσ Παγκόςμιασ Μικτισ Στοάσ «Το Ανκρϊπινον Δίκαιον» (Droit Humain).  
Ο Leadbeater χαρακτθρίηει τθ νζα μυθτικι του εμπειρία «εξαιρετικά χριςιμθ» και 
αρχίηει αμζςωσ ενορατικζσ ζρευνεσ και μελζτεσ για τθ δομι και τθν καταγωγι των 
Τεκτονικϊν τυπικϊν. Προτείνει, μάλιςτα, ςυγκεκριμζνεσ αλλαγζσ για τθν καλφτερθ 
εφαρμογι και απιχθςθ του Τεκτονικοφ τυπικοφ ςτουσ αόρατουσ κόςμουσ.          
Να ςθμειωκεί ότι ο Leadbeater είχε ζρκει ςε επαφι με τον Τεκτονιςμό ςε πλείςτεσ 
περιπτϊςεισ κατά το παρελκόν και μάλιςτα με το Μικτό Τεκτονικό Τάγμα. Αυτό, 
διότι θ ίδια Besant είχε μυθκεί ςτο Λονδίνο από τθν πρϊτθ εκεί Μικτι Τεκτονικι 
Στοά με το όνομα «Ανκρϊπινο Κακικον» («Human Duty»).  
Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιοσ δεν είχε ηθτιςει ειςδοχι, περιοριηόμενοσ ςτθν εναςχόλθςι  



του με τισ ζρευνεσ και τισ μελζτεσ του.  
Ο Wedgwood είναι αυτόσ που τα επόμενα χρόνια κα τον μυιςει και ςτον Μαρτινι-
ςμό, μεταδίδοντάσ του τθν Μαρτινιςτικι Μφθςθ που είχε λάβει από τον Επίςκοπο 
Ωγκυςτζν Σαμποηϊ (Augustin Chaboseau) ςτο Παρίςι λίγα χρόνια πριν. Αναφζρεται 
ότι ο Wedgwood μφθςε τον Leadbeater και ςτουσ ανϊτερουσ Βακμοφσ του Αιγυπτι-
ακοφ Τφπου του Μιςραΐμ και τθσ Μζμφιδοσ ςτουσ οποίουσ είχε και ο ίδιοσ μυθκεί 
από τον Τηων Γυάρκερ ( JohnYarker ) το 1910.  
Στα χρόνια που ακολουκοφν ο Leadbeater ανζρχεται ςτον 33ο και τελευταίο Βακμό 
του Α.Α.Σ.Τ. Αναλαμβάνει δε τθν οριςτικι ανακεϊρθςθ των τυπικϊν των Συμβολι-
κϊν Βακμϊν, ςφμφωνα με τθν αρχαία απόκρυφθ ςθμαςία και παράδοςθ. Το 1923 
πρωτοςτατεί ςτθν μετάφραςθ του τυπικοφ του 18ου Βακμοφ από τα Λατινικά ςτα 
Αγγλικά, κακϊσ και τθν υιοκζτθςθ ςτο τυπικό αυτό ςτοιχείων από τθν αρχζγονθ 
Αιγυπτιακι Τεκτονικι Εργαςία.  
 
Ο Leadbeater και η Φιλελεφθερη Καθολική Εκκλησία  
Το 1916 ο Wedgwood επζςτρεψε ςτο Sydney ωσ Επίςκοποσ τθσ Φιλελεφκερθσ 
Κακολικισ Εκκλθςίασ. Στισ 22 Λουλίου του ιδίου ζτουσ χειροτονεί Επίςκοπο τον 
Leadbeater. Οι δυο τουσ αναλαμβάνουν το τεράςτιο ζργο τθσ αναμορφϊςεωσ τθσ 
Παλαιάσ Κακολικισ Λειτουργίασ (Old Catholic Liturgy), ιδρφουν δε το Φιλελεφκερο 
Κακολικό Λνςτιτοφτο Μελετϊν ( «Liberal Catholic Institute of Studies» ).  
Τα επόμενα χρόνια ο Leadbeater κα αναλάβει τθν κρθςκευτικι οργάνωςθ και τθ 
διοίκθςθ τθσ Ωκεανίασ, ενϊ ο Wedgwood κα αναλάβει τθν εξάπλωςθ τθσ νζασ κινι-
ςεωσ ςτισ Βρετανικζσ νιςουσ. Να ςθμειωκεί ότι τα πρϊτα ζντυπα εκκλθςιαςτικά 
τελετουργικά (rituals) εκδίδονται το 1919 ςτο Sydney βαςιςμζνα ςτθν Παλαιά Κακο-
λικι Λειτουργία με τθν προςκικθ ςτοιχείων μυςτικιςμοφ.  
Από τότε, θ Φιλελεφκερθ Κακολικι Εκκλθςία γίνεται για τον Leadbeater θ κφρια 
δραςτθριότθτά του, αν και ςυνεχίηει να αςχολείται και να γράφει για ηθτιματα που 
ςχετίηονταν με τθ Κεοςοφικι Διδαςκαλία και τον Τεκτονιςμό. Δεν ςταματά να δίδει 
διαλζξεισ, ςθμαντικι δε ιταν θ αρωγι του και οι πράξεισ φιλανκρωπίασ προσ νζα 
παιδιά, αγόρια και κορίτςια.  
 
Τα τελευταία χρόνια  
Το 1930 θ Besant ηθτά από τον γθραιό πλζον Leadbeater (τότε 83 χρονϊν) να 
μεταβεί ςτο Adyar για να τθν βοθκιςει. Εκείνοσ δζχεται, επικυμϊντασ αυτόσ να 
είναι ο τόποσ που κα τερματίςει τθν επίγεια φπαρξι του. Το 1934 ο ογδοντα-
επτάχρονοσ Leadbeater αποφαςίηει να επιςκεφτεί το Sydney. Κατά τθ διάρκεια, 
όμωσ, του ταξιδιοφ αρρωςταίνει και αποβιβάηεται ςτο Περκ (Perth) τθσ Δυτικισ 
Αυςτραλίασ για άμεςθ νοςθλεία. Παραμζνει για 16 θμζρεσ ςε νοςοκομείο, αλλά 
ςτισ 26 Φεβρουαρίου οι γιατροί δθλϊνουν ότι ζχει χακεί κάκε ελπίδα. Μετζςτθ εν 
Αιωνία Ανατολι τρείσ θμζρεσ αργότερα, τθν 1θ Μαρτίου του 1934. Σφμφωνα με τον 
Αιδεςιμότατο Σ. Φίςερ (S. Fisher) τα τελευταία του λόγια ιταν: «Συνεχίςτε το Ζργο, 
προχωριςτε ακόμθ μακρφτερα, διατθριςτε τον ενκουςιαςμό ςασ».  
Αυτόσ ιταν ο επίλογοσ τθσ ηωισ ενόσ ςπουδαίου ανκρϊπου. Ενόσ Διδαςκάλου ο 
οποίοσ με το παράδειγμά του δίδαξε τθν παιδεία προσ τθν τελειότθτα και τθ κζωςθ. 
Άλλωςτε, όπωσ ο ίδιοσ ςυνικιηε να λζει: «Θ απόλυτθ ανιδιοτζλεια αποτελεί τθν  
κορωνίδα όλων των αρετϊν».  
Πθγι : http://tektonikadromena.blogspot.gr 


