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Το Βιογρα φικό τ ου Έλληνα Βουδδιστ ή
Μοναχού
Νιάναντάσσανα Μα χά Τχέρα
Ο
Έλληνας
Βουδδιστής
μοναχός
Nyanadassana ή Ñāṇadassana είναι επί 37
χρόνια Πρεσβύτατος ( Mahāthera) μονα χός
της
αρχαίας
Βουδδιστικής
παράδοσης
Τεραβάντα και ζει ως επί το πλείστον στην
Σρι Λάνκα (Sri Lanka).
Γεννήθηκε το 1959 ως Ιωάννης Τσέλιος στις Σέρρες. Τελείωσε το
γυμνάσιο στην Θεσσαλονίκη και σπούδασε κοινωνιολογία στο
Πανεπιστήμιο Goethe της Φρανκ φούρτης στην Γερμανία.
Το 198 1, σε ηλικία 22 ετών, ένα ταξίδι στην Ινδία υπήρξε το σημείο
καμπής της ζωής του. Ο νεαρός Έλληνας, κοιτάζοντας ένα τουριστικό
φυλλάδιο, διάβασε αυτές τις αξιομνημόνευτες λέξεις του Βούδδα:
«Αυτή είναι η τελευταία μου γέννηση.
Έχω πε ράσει πέρα από τον ωκεανό της ύ παρξης.»
Στοχαζόμενος βαθειά αυτά τα λόγια, κα ι αποφασισμένος να μάθει
περισσότερα για τον Βούδδα και τις Διδασκαλίες του, επισκέφθηκε την
Κουσινάρα (Kusinara), τον τόπο όπου ο Βούδδας επέτυχε την τελική
ανάπαυσή του στο Νιμπάνα ( parinibbāna ). Εδώ, υπό τις οδηγίες ενός
πρεσβύτερου Ινδού Βουδδιστού μοναχού, που ήταν ο Διευθυντής του
Μουσείου στην Κουσινάρα, ο Τσέλιος όχι μ όνο εξασκήθηκε στον
διαλογισμό αλλά και διάβασε σχετικά με τον Βουδδισμό. Με περισσότε ρο
ενδιαφέρον τώρα, αποφάσισε να αναζητήσει τις αρχικές και αυθεντικές
διδασκαλίες του Βούδδα, φτάνοντας έτσι στην Σρι Λάνκα.
Το 1982, σ την ηλικία των 23 ε τών, έλα βε την χειροτονία από τον
Σεβασμιώτατο Ka ḑav edduve Shrī Jīnava ṃsa Mahāthera, τον κρατικά
αναγνωρισμένο λόγιο ( rājakīya paṇḑi ta ), ως μέν τορα ( upajjhāya ) και
εισήλθε στην μοναστική ζωή για σπουδές και για πρακτική πλήρους
απασχόλησης.
Επί τέσσερα χρόνια εξασκήθηκε υπό την καθοδήγηση του
Σεβασμιώτατου
Mātara
Ñā ṇārāma
Mahāthera,
του
κ ρατικά
αναγνωρισμένου λόγιου ( rājakīya paṇḑita ) και περίφημου διδασκάλου
διαλογισμού στο μοναστήρι Nissara ṇa Vanaya, Meetirigala.
Το 1986, έλαβε την ανώτε ρη χειρο τονία ( upasampadā ) από τον
Σεβασμιώτατο Ka ḑav edduve Shrī Jīnava ṃsa Mahāthera, τον κρατικά
αναγνωρισμένο λόγιο ( rājakīya paṇḑita ), ως μέντο ρα ( upajjhāya ). Στη
συνέχεια σπούδασε την αρχαία ινδική γλώσσα Πάλι ( Pāḷi ) και τις Τρεις
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Συλλογές των Ιερών Βουδιστικών Κειμ ένων ( Tipiṭaka ) μαζί με τα
Εξηγηματικά και τα Επεξηγηματικά Σχόλια κάτω από τρεις πολυμαθείς
Πρεσβύτατους ( Mahāthera ) διδασκάλους στο μοναστήρι Gnānārāma
Dharmāyatanaya, Mee tirigala, όπου διέμε νε επί 16 χ ρόνια.
Το 1997 έλαβε, μετά από γραπτές και προφορικές εξετάσεις, τον τί τλο
Vinayācariya (Καθηγητής Μοναστικής Αγωγής). Παρακινούμενος από τον
διδάσκαλό του, άρχισε να διδά σκει για αρκετά χρόνια την αρχαία ινδική
γλώσσα Πάλι και τις Τρείς Συλλογές των Ιερών Βουδδιστικών Κειμέν ων,
γράφοντας επιπλέον πάνω από δέκα βιβλία.
Από το 2 003 έως το 2007 ασκούσε διαλογισμό στο κέν τρο διαλογισμού
Pa-Auk Tawya, Mawlayimine, Μιανμάρ (Βιρ μανία) και στη συνέχεια
επέστρεψε σ τη Σρι Λάνκα. Προσκλήσεις στην Σιγκαπούρη, στην
Ινδονησία, στην Μαλαισία και στην Ταϊβάν τον οδήγησαν να διεξάγει
ομιλίες και να δίνει μαθήματα για την Διδασκαλία του Βούδα και
μαθήματα διαλογισμού στις χώρες αυτές.
Είναι συγγραφέας και μεταφραστής πάνω από δέκα βουδιστικά βιβλία
στα γερμανικά, στα αγγλικά, στη σιναλεζική (η γλώσσα στη Σρι Λάνκα)
και στην γλώσσα Πάλι, και είναι έμπειρος να δίνει διαλέξεις στα αγγλικά
και στη σιναλεζική.
Το μοναστικό του όνομα Ñā ṇa-dassana ση μαίνει «Γνώση και Όραση».
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ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 – Μάθημα 1 ο ν
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Καλώς ορίσα τε.
Σήμερα θα ξεκινήσουμε το πρ ώτο μάθημα πάνω στη ν Ανάλυ ση
του Νου και της Ύλης που είναι μαθήματα Ψυχολογ ίας και
Φιλ οσοφίας
πάνω
στις
Υπέρτατες
Πραγματικότητες
όπως
αναφέρονται στις Ομιλίες του Βούδδα.
Ο Βούδδας όπως έχετε ακούσε ι, ήταν ένας από τους
μεγαλύτερους στοχαστές κα ι φιλοσόφους της εποχής του, κα ι η
διδασκαλ ία του ε ίχε επήρρεια σε πολλά μέρη του κόσμου . Παρ’ όλο
που ο βουδδισμός παρουσ ιάζεται στις μέρες μας σα ν ένα είδος
θρησκείας, στην πρωτότυπη μορφή του ήταν μία φιλ οσοφία
βασιζόμενη στην ανάλυση και σύ νθεση του νου και της ύλης. Έτσι
αυτά για τα οποία θα μιλή σουμε σήμε ρα, ε ίναι βασικά θέμα τα της
ύπαρξής μας σχετικά με τον νου και τη ν ύλη· δύο αντικε ίμενα που
τα χρησιμοποιού με καθημερινά αλλά δεν γνωρίζουμε το πώς
λειτουργ ούν, ποιός είναι ο μηχανισμός τους και το πώς εμφανίζουν
διάφορα φαινόμενα όπως διαθέσε ις, τάσεις και ορμές. Αυτό είνα ι
κάτι που χρήζει διάγνωσης μέσω συστημα τικής και μεθοδικής
μελέτης διότι τέτοια θέματα δεν είνα ι απλά και είναι πολύ δύσκ ολο
για τους απλούς ανθρώπους να τα κατα λάβουν.
Έτσι, από τις αρχαίες εποχές, οι άνθρωποι σκε πτόμενοι τί ε ίνα ι ο
νους και τί είνα ι η ύλη έφτιαξαν διάφορες ιστορίες αλλά και
φιλοσοφίες που υπάρχουν μέχρι σή με ρα. Εφ’ όσον όμως κανένας
δεν χρησιμοποίη σε κάποια μεθοδολογ ία για να αναλύσει τον νου και
την ύλη, αυτά τα δύο μυστικ οποιήθηκαν. Εάν βέβαια τα
αναλύσουμε όπως έκαναν οι επιστήμονες δεν θα βρούμε κανένα
μυστήρ ιο σ’ α υτά. Φαινόμενα ε πίση ς όπως η αστραπή και ο
κεραυνός που εθεωρούντο ως μυστήρια και γι’ αυτό αποδίδονταν
σε κάποια θεότη τα που βρισκόταν πίσω από αυτά όπως ο Δίας,
απομυθοποιήθηκαν εντελώς κάτω από τα «μάτι» της επιστή μης.
Όταν δηλ. ο ι επιστή μονες ανέλυσαν το φαινόμενο της αστραπής,
δεν βρήκαν κάποιον εκε ί παρά μόνον διαδικα σίες φυσικ ών
φαινομένων που παράγουν αυτό το φως στον ουρανό. Έτσι στην
σημερινή εποχή χρησιμοποιού με απρόσωπους όρους γι’ αυτά τα
φαινόμενα όπως ηλεκτρ ισμός, ηλεκτρομαγνητισμός κλπ., και όχ ι το
όνομα ενός ατόμου ή ενός θεού που υ ποτίθε ται ότι βρίσκε ται πίσω
απ’ αυτά.
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Κατά τον ίδιο τρόπο ο Βούδδας ανέλ υσε τον νου και τη ν ύλη
αποδεικνύ οντας ότι αυ τά είνα ι είδη ενέργειας που μας διέπουν κα ι
μας παρασύρουν ώστε να μην έχου με καθαρή ε ικόνα για την
πραγματική τους φύση. Η ανάλυ ση που θα κάνουμε βασίζε ται πάν ω
στην εμπειρ ική γνώση και ιδιαίτερα στην διορατική γνώση μέσω
ενόρασης, ενδοσκόπησης, κα ι διαλ ογισμού, που ο ίδιος ο Βούδδας
χρησιμοποίησε στη ν εξάσκησή του .
Ο νους είναι κάτι που βρίσκε ται μέσα μας και τ ον χρησιμοποιού με
καθημερινά, όπως κάθε μέρα χρησιμοποιο ύ με τις σκέψε ις μας, τις
επιθυμίες μας, τις ορμές μας και τις τάσεις μας. Όμως για να δού με
πώς λειτουργεί ο μηχανισμός πίσω από αυτά χρειάζετα ι
«χειρουργική» ή μεθοδική ανάλυση.
Εντρυφών τας στις ομιλ ίες του Βού δδα, μπορεί να έχει κανείς μία
πλήρη εικόνα του τί ση μαίνε ι νους και τί σημα ίνει ύλ η, και με ποιόν
τρόπο αλλη λοεπιδρούν μεταξύ τους. Σ την Δυτική φιλοσοφία έχου με
τον Γάλλ ο φιλόσοφο Ντεκάρτ (Καρτέσιο) ο οποίος έκανε την
διχοτόμηση με ταξύ νο υ και ύλης. Με α υτή την ανάλυση βλέπουμε
την αλληλοεξάρτηση ανάμεσα στα δύο· ότι δηλαδή ο νους
επηρρεάζει την ύλη και η ύλη επηρρεάζει τον νου .
Στις περισσότερες περιπτώσεις ε ίναι η ύλη που μας επηρρεάζει:
όταν βλέπου με όμορ φα χρώματα ή άσχ ημα χρώματα, όταν ακούμε
όμορφους ήχους ή θορύβους, όταν μυρ ίζουμε όμορφες μυρωδιές ή
γευόμαστε ν όστιμες ή αηδια στικές γεύσεις, κλπ. Η ύλη λοιπόν
βαραίνει πολύ ε πάνω μας και η ψυχολογική μας διάθεση
επηρρεάζεται ανάλογα με τα υλικά αντικείμενα με τα οποία
ερχόμαστε σε επαφή . Κατά την διάρκεια λοιπόν αυ τής της ανάλυσης
δεν θα επεισέλθ ουμε σε μετα φυσικές αναζητήσεις εφ’ όσον αυτά τά
οράματα και τα φαιν όμενα δε ν είναι κά τι μυ στήρ ιο, αλλά μπορεί ο
καθένας μόνος του να τα παρατηρήσει και να τα αναλύσει.
Κατ’ αρχάς θα εξηγήσω τί ση μα ίνε ι Υ πέρτατη Πραγμα τικ ότη τα.
Σημαίνε ι ότι δεν μιλάμε για άτομα ή για πρόσωπα π.χ. για τον
Γιάννη, τον Κώστα ή την Μαρία, αλλά για νοητικά και υλ ικά
φαινόμενα που συ μβαίν ουν σε όλα τα μήκη και τα πλά τη της γης.
Η διαδικασία της σκέψης για παράδειγ μα υπάρχει σε όλα τα όν τα,
ούτε και περιορίζε ται σε ένα κράτος ή σε μία χ ώρα. Ο νους
λειτουργε ί με μια συγκεκριμένη διαδικα σία παράγων τας σκέψεις, κα ι
αυτό το φα ινόμενο δεν περ ιορίζετα ι φυσικά σε ένα μόνο ον αλλά
σε όλα τα όντα! Ανθρώπους και ζώα. Επειδή λοιπόν τα νοη τικά και
τα υλικά φα ινόμενα είναι κά τι αν τικε ιμενικό και όχ ι υποκειμενικ ό,
καί συ μβαίνουν επίσης σε παγκ όσμιο επίπεδο, ον ομάζον ται
Υπέρτατες Πραγματικ ότη τες.
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Η επιθυμία λόγ ου χάρη ε ίναι ένα νοητικό φα ινόμενο που δεν
περιορίζετα ι σε μία χώρα, αλλά εμφαν ίζ εται παν τού σε όλα τα όν τα
ακόμα και στα ζώα, και διέπε ται από έν αν μηχανισμό που την κάνε ι
να εκδηλώνετα ι μέσα μας. Η ε πιθυ μία είναι μία μορφή του νου κα ι
ο νους έχει πολλές μορφές. Θα δού με ότι ο νους εμπερ ιέχει πολλούς
νοητικούς παράγοντες, κι έχε ι πολλέ ς ιδιότητες που παράγουν
ορμές, επιθυμίες, πάθη, ή ακόμα και θυμό και άλλα αρνητικά
συναισθή ματα μέσα μας. Ο νους δεν πε ριέχει μόνον θετικά αλλά και
αρνητικά στοιχεία τα οποία εκδηλώνον ται όταν έρχεται σε επαφή
με ορισμένα αντικε ίμενα.
Έτσι, στα πλα ίσια της Υπέρτατης Πραγματικότητας εξετάζουμε
πώς η επιθυμία λειτουργε ί, εμφαν ίζετα ι και εκδηλώνεται, τί είναι η
συνείδηση πώς εμφανίζετα ι, πώς εκδη λώνεται κα ι πώς λειτουργεί,
και βασικά σε γενικές γραμμές τί ε ίνα ι ο νους.
Αργότερα, αυτά τα νοη τικά φαιν όμενα θ α τα εξετάσουμε
μεμον ωμένα , θα τα αναλύ σουμε και θ α δούμε την σύνθεσή τους.
Διότι όλα τους είνα ι σύνθετα φαιν όμενα . Η επιθυμία γιά παράδε ιγμα
δεν είναι μεμον ωμέν ο φαινόμεν ο αλ λά σύνθετο, και υ πάρχουν
πολλές αιτίες και συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορε ί να εγερθεί
μία επιθυμία ή οποιοδή ποτε άλλο συν αίσθημα όπως ο θυμός, το
μίσος κλπ. Όλα αυτά είναι αίτιοκρατη μένα και συνθηκοκρατη μένα
φαινόμενα.
Όταν οι επιστήμονες εξετάζουν και αναλύουν ένα φαινόμενο, δεν
το κάνουν σύ μφωνα με το ν Γιώργο, τον Κώστα, τη ν Ελένη ή την
Μαρία, αλλά το εξετάζουν σύ μφωνα με τους νόμους που το διέπουν ,
σύμφωνα με το πώς αυτό εμφανίζε ται και εκδηλώνετα ι, σύμφωνα
με τις χημικές αντιδράσεις, κα ι σύ μφωνα με την δυναμική των
ηλεκτρονίων και των πρ ωτον ίων μέσα σε ένα σώμα. Δε ν μιλάνε δη λ.
για κάποιο πρόσωπο αλλά για φαινόμεν α και για διαδικασίες.
Κάτι ανάλογο ε ίναι κα ι τα ν οητικά φα ιν όμενα που τα εξετάζουμε
σαν στοιχεία. Ο ν ους είναι ένα στοιχείο όπως και το υλ ικό μας σώμα
αλλά με διαφορές. Ο νους είναι το πνευματικό ή νοητικ ό στοιχείο
μέσα μας και το σώμα μας είναι το υλικ ό.
Όταν για παράδειγμα ο Βούδδας μιλάει για την συνείδηση , μιλάε ι
για το στοιχε ίο τ ης συνείδησης, ή για το στοιχείο του αισθή ματος,
ή για το στοιχείο της επιθυ μίας, ή γ ια το στοιχείο της πρόθεσης. Εν
ολίγοις, τα βλέπου με με τελείως αντικε ιμεν ικό τρόπο και τα
εξετάζουμε ως άυλα στοιχεία κα ι όχι ως πρόσωπα . Φυσικά ε ίνα ι
άυλα στοιχεία που διαφέρουν από τα υλικά διότι δε ν έχουν χρώμα
ή σχήμα.
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Η επιθυμία για παράδειγ μα, τί χρώμα ν α έχει; τί σχήμα να έχει;
μήπως τε τράγωνο ή παραλληλόγραμμο; ασφαλώς δεν υφίστα ται
κάτι τέ τοιο! Έτσι τα άυλα φαιν όμενα μπορούμε να τα αισθανθού με
και να καταλάβουμε ότι υπάρχουν μέσα μας, αλλά δεν μπορού με να
τα περιγράψουμε όπως περιγράφουμε τα υλικά στοιχεία.
Για παράδειγ μα, όταν αγγίξουμε ένα γυμνό καλώδιο θα μας
χτυπήσε ι το ηλεκτρικ ό ρεύμα. Η αίσθηση της ηλεκτροπληξίας ε ίναι
κάτι απτό, όμως ο ίδιος ο ηλεκτρισμός δε ν εχει ούτε χρώμα ούτε
σχήμα και δεν μπορού με να τον δούμε · μόνο να τον α ισθανθού με.
Μπορούμε μέσω κάποιων μηχανη μάτων να το ν τροποποιήσου με
ώστε να εμφαν ισθεί ως φώς ή θερμότητα, αλλά ο ίδιος δεν έχει
κάποια μορφή α υτή καθ’ εαυτή.
Κάτι ανάλογο γίνε ται και με τον νου μας. Όταν αναδύε ται μέσα
μας θυμός, μπορού με να αισθανθού με το τράν ταγμα, το χ τύπημα
σαν ηλεκτρική εκκένωση , σαν ενέργε ια... αλλά δεν μπορούμε να
πούμε τί χρώμα έχ ουν ο θυμός ή οι άλ λες διαθέσεις του ν ου μας!
Υπάρχουν κι άλλες διαφορές μεταξύ νου ή συνειδητότητας και ύλης
τις οποίες θα εξετάσουμε παρακάτω.
Αυτές
ονομάζον ται
Υπέρτα τες
Πραγματικ ότη τες
διότι
υπερβαίνουν τις συνηθισμένες έννοιες που χρησιμοποιούμε στην
ομιλία μας καθημερινά , σχετικά με άτομα, με προσωπικότητες, με
ονόμα τα ανθρώπων, ζώων, φυ τών κλ π. Σε τελική ανάλυση μιλά με
με λεπτομέρειες για αυτά που συμβα ίνουν στον νου μας, στη ν ύλη,
και στο σώμα μας.
Για παράδε ιγμα, πώς εμφαν ίζετα ι η συνείδηση; υπάρχουν
συνθήκες και παράγοντες που
επιτρ έπουν στην συνε ίδη ση να
εγερθεί. Όταν βλέ που με κάτι με τα μά τια μας, π ώς το βλέπου με;
όταν ακούμε κάτι με τα αυτιά μας, πώς το ακούμε; πώς εμφαν ίζετα ι
η συνείδηση στο μάτι ή στο αυ τί; πώς παράγει αισθή ματα,
αντιλήψε ις, κλπ.; Για τέτοια πράγμα τα θα μιλάμε από εδώ και στο
εξής, για φαινόμενα, δραστηριότητες, και διαδικασ ίες που
συμβαίν ουν στο ν νου, κι όχ ι για πρόσωπα.

Ο άνθρωπος, κα ι γεν ικά κάθε έμβ ιο ον , αποτελε ίτα ι από τον Νου
που είνα ι το ν οητό στοιχε ίο, και από την Ύλη που ε ίναι το υλικ ό
στοιχείο.
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Η έννοια της ψυχής που χρησιμοποιείται πολλές φορές από
θρησκείες και φιλοσοφίες και ε ίναι μία πολύ αρχαία έννοια, η ένν οια
του πνεύ ματος, του εαυτού, ή του εγ ώ κλπ. , δεν ε ίναι άλλ ο από
παράγωγα ή κατασκευάσμα τα του ν οητού στοιχείου, δηλ . του ν ου,
και είναι ιδεατά .

Εν ολίγ οις, εάν δεν υ πήρχε ο νους μα ς δεν θα μπορούσα με να
σκεφτού με
τέ τοιες
αφηρημένες
έννοιες·
έννοιες
που
χρησιμοποιήθηκαν από τις αρχαίες εποχές από Αιγύπτιους, Ινδούς
και άλλες φυλές, που δε ν είχαν την κατάλληλη μέθοδο γ ια να
αναλύσουν τον νου κα ι το ν ονόμα σαν ψυχή, πνεύμα, κλπ.
11

Με την ανάλυση που θα κάνουμε θα κα τανοήσουμε ότι αυτές ε ίναι
έννοιες που παρήχθησαν από το ν ίδιο τον νού στην προσπάθε ιά μας
να βρούμε κάτι μόνιμο μέσα μας. Αυτό που μας κάνει ανθρώπους,
αυτό που μας κάνει έ μβια όν τα δεν είναι μόν ο το σώμα μας ή το
υλικό στοιχείο αλλά και ο νούς μας, το νοη τό στοιχείο, δηλ . η
ικανότη τα της νόησης καί τη ς συνείδησης σε σχέση με τα
αντικε ίμενα με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή.
Δίνου με ένα παράδειγ μα: μπροστά σας πιθανόν να έχετε ένα
τραπέζι ή μιά καρέκλα, δηλ. υλικ ό στοιχείο που συνήθως βρίσκε ται
πάνω στο πά τωμα. Το τραπέζι δεν γν ωρίζει ότι βρίσκετα ι πάνω στο
πάτωμα, κα ι το πάτωμα δεν ξέρει ότι επάνω του βρίσκε ται ένα
τραπέζι! Αυτό οφείλε ται στο ότι ε ίναι υλ ικά στοιχεία που τους λείπει
η συνείδηση , κάτι που συμβα ίνει με όλα τα αντικείμενα. Άλλ ο
παράδειγμα: πάν ω στο τραπέζι έχετε έ να ρολόι. Το ρολόι παρ’ όλο
που έχει μέσα του μηχανισμό, δεν ξέρει ότι βρίσκε ται πάν ω στο
τραπέζι και το τραπέζι δε ν ξέρει ότι πάνω του βρίσκ εται ένα ρολόι.
Ο μηχαν ισμός του ρολογ ιού ε ίναι άψ υχος και χωρίς συνείδηση.
Ρολόι, τραπέζι, πάτωμα , είνα ι όλα τους άψυχα ασυνείδητα υλ ικά
αντικε ίμενα.
Το χέρι όμως που σηκ ώνει το ρολ όι από το τραπέζι έχε ι
συναίσθηση , έχει συνείδηση, κα ι μπορ εί να καταλάβε ι ότι υπάρχει
ένα βάρος εδώ, ένα αντικε ίμεν ο. Επε ιδή λοιπόν μέσα μα ς υπάρχει
συνείδηση , μπορού με να αντιληφθού με ένα αντικείμενο, να δούμε
το χρώμα του κα ι τις λεπτομέρειες από τις οποίες αποτελείται . Εμε ίς
σαν ζωντανά, σαν έμβια όντα, δεν έχουμε μόνο αυτό το σώμα, αλλά
έχουμε και συνείδη ση και αυτή η συνείδηση είναι που μας κάνει να
καταλαβαίνου με τα αντικείμενα γύρω μας αλλά και το ίδιο μας το
σώμα.
Ένα παράδειγμα γ ια το σώμα: τα οστά μας δεν μπορούν να
καταλάβουν ότι είνα ι τυλιγ μένα από σάρκα και τένοντες, ούτε όμως
και η σάρκα και οι τέν οντες μπορούν να καταλάβουν ότι βρίσκον ται
γύρω από οστά· τα οστά, η σάρκα , οι τέν οντες, δεν έχουν
συνείδηση . Εμε ίς όμως έχου με, κα ι γι’ αυτό μπορού με να
καταλάβουμε πώς είναι και πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα.
Έχουμε το στοιχε ίο της νόησης και θα εξετάσουμε πώς λειτουργεί,
πώς εκδηλώνε ται, πώς ε μφαν ίζεται, πώ ς δραστηρ ιοποιε ίτα ι, κα ι
γενικά θα αναλύ σου με τον ν ού και την ύλη κ αι πώς ο νούς
επηρρεάζει αλλά και επηρρεάζεται με την σειρά του από την ύλη.
Η ανάλυση αυτή γίνετα ι ως εξής:
πρώτα διαιρού με τον νού κα ι την ύλη σε πέντε κατηγορίες:
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Η ύλη είναι το υλικό σώμα, κα ι ο νούς είναι το αίσθη μα, η
αντίληψη, η συνείδη ση, κα ι οι νοη τικές λειτουργ ίες. Στην συνέχεια
βλέπουμε την αλληλε πίδραση μεταξύ των πέντε αυτών στοιχε ίων.
Η ύλη για παράδειγμα επηρρεάζει το αίσθ ημα: όταν βλέπου με ή
ακούμε κάτι όμορφο νιώθ ουμε όμορφα , εάν βλέπουμε κάτι άσχημο
αισθανόμα στε άσχημα· η κριτική μας ικ ανότητα επηρρεάζεται πολύ
από την ύλη για τις αποφάσεις που πα ίρνουμε.
Το αίσθη μα με τη ν σειρά του έχει επίπτωση στην αντίληψη· π.χ .
ανάλογα με τα καλά ή τα άσχημα αισθήματα που μας προκαλούν ται
από την ύλη, διαμορ φώνε ται και η αντίληψή μας για τα αντίστοιχα
αντικε ίμενα.
Η αντίληψη δεν είναι κά τι σταθερό μέσα μας αλλά επηρρεάζεται
από τα α ισθήμα τα που κ ι αυ τά επηρρεάζονται α πό την ύλη, τα υλικά
φαινόμενα και τα υλ ικά αντικε ίμενα με τα οποία ερχόμαστε κάθε
μέρα σε επαφή. Η αν τίληψη με την σειρά της ανάλογα με το αν
είναι καλή ή άσχημη, επηρρεάζει τις νοητικές λειτουργ ίες
προκαλώντας είτε επιθυμία, είτε θυμό και άλλα αρνητικά
συναισθή ματα.
Οι νοη τικές λειτουργίες επηρρεάζουν την συνείδηση κι αυτή το
υλικό σώμα. Το υλ ικό σώμα μπορεί να επηρρεάσει απ’ ευθείας την
αντίληψη, οι νοητικές λειτουργίες να επηρρεάσουν το υλικό σώμα,
όπως για παράδειγ μα όταν ε ίμαστε θυμωμένοι η καρδιά μας χτυπάε ι
έντονα και γρήγορα, το αίσθη μα μπορεί να επηρρεάσει την
συνείδηση , και ού τω καθ’ εξής...
Βλέπου με
εδώ
ένα
σύμπλε γ μα
αλληλοσυσχέτισης
και
αλληλεπίδρασης με ταξύ αυτών των πέ ντε φαιν ομέν ων. Είναι κάτι
που
μπορούμε
να
το
κα ταλάβουμε
μέσ ω
συ στη ματικής
παρατήρησης. Ποιός είνα ι αυτός όμως πο υ θα κάνει την
παρατήρηση και πώς θα την κάνει;
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Η επιστή μη στην εποχή μας έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ώστε να
κατανοήσε ι τον κόσμο μας, να κατανοή σει το σύμπαν γενικά· έχουν
δωθεί ονόματα σε κάθε γν ωστό ά στρο κα ι γαλαξία, κα ι η
αστροφυσική, η αστρον ομία, κλ π. έχουν εξαντλήσει σχεδόν κάθε
είδους έρευνα και μελέτη για τη ν ύλη . Όμως ενώ έχουν διαλύ σει
τόσα ερωτή ματα που είχαμε για την ύλη, ο νους και ιδιαίτερα η
συνείδηση παραμένουν ακόμα μυστήριο.
Ποιός ε ίναι τελικά α υτός που αναλύε ι αυτά τα φαιν όμενα , και
πώς;
Για να το πε τύχου με δε ν επικεν τρωνόμαστε έξω από το σώμα
μας, αλλά μέσα σ’ α υτό. Έχου με ήδη διδάξει τον διορατικό
διαλογ ισμό που ε ίναι τόσο ἀναλυ τικ ός, και μέσω του οποίου
μπορού με να κατανοήσου με α υτά τα φαινόμενα και τον τρόπο που
συμβαίν ουν.
Ο διορατικός διαλ ογισμός χρησιμοποιε ί αυτήν τήν μεθοδική
αντικε ιμεν ική παρατήρηση, για να τα αναλύσει. Δεν προσπαθε ί να
τροποποιή σει α υτά τα φαιν όμενα αλλά να τα παρατηρήσει με έναν
συστη ματικό μεθοδικ ό τρόπο,
όπως ακριβώς κάνει ένας
επιστήμονας που παρατηρεί ένα άστρο χωρίς να προσπαθε ί να
τροποποιή σει την τροχιά του αλλά να την καταν οήσει , και να δει
την επίδραση που έχε ι αυτή η τροχιά στις τρ οχιές άλλων αστέρων
και το αντίθετο, ή πώς οι γαλαξίες επη ρρεάζουν τις κινήσεις άλλων
γαλαξιών με αποτέλε σμα κάποιοι απ’ αυτούς να συγκρούονται και
να συγχωνεύοντα ι δημιουργ ώντας καιν ούριους γαλαξίες, κλπ .
Το σύστη μα του διορατικού διαλ ογισμο ύ λειτουργεί ενδοσκ οπικά
ώστε να κα ταλάβουμε το σύμπαν που υπάρχει μέ σα μας... α υτόν
τον μικρόκοσμο που ἀκόμα δέν ἔχει ἀν αλυθεῖ ἐπαρκῶς τοὐλάχιστον
ἀπό τό κύριο σώμα τῆς ἐπιστήμης.

Πού
είναι
ο
κόσμος μας τελ ικά;
πού είναι η ύπαρξή
μας;
Ο Βούδδας δίνε ι
την απάντηση:
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Ο Βού δδας λοιπόν δίνει έμφαση σ’ αυτό εδώ το σύ μπλεγ μα που
ονομάζετα ι σώμα και νούς, το οποίο δεν είναι μακριά από εμάς αλλά
το κουβαλάμε κάθε μέρα μαζύ μας. Δεν χρειάζεται να στήνουμε
τηλεσκόπια
και
δορυφόρους
στον
ουρανό
για
να
το
παρατηρήσουμε . Ο νούς μας όμως έχει πάν τα αυτήν την
φυγοκεντρ ική τά ση να στρέφετα ι προς τα έξω· ενώ η κεντρομόλος
δύναμή του είνα ι πολύ ασθεν ική. Γι’ αυτό είναι δύ σκολο στους
περισσότερους ανθρώπους να στρέψου ν την προσοχή τους προς τα
μέσα και να αναλύσουν αυτά τα πράγ ματα.
Τι ε ίναι το υλ ικ ό
σώμα; Είνα ι το δικ ό
μας σώμα και τα
σώμα τα των άλλ ων
όντων ,
εξωτερ ικά
και εσωτερ ικά.
Τι είνα ι ο νούς;
Σε γενικές γραμμές
είναι το αίσθη μα, η
αντίληψη, οι νοη τι κες λειτουργίες, και η συνε ίδηση.
Έχουμε λοιπόν τον νού και την ύλη που συνθέτουν τις πέντε
κατηγορίες
που
ονομάζον ται «πέ ντε
συναθροίσμα τα». Τα
ονομάζου με πέντε συναθροίσμα τα διότι το σώμα για παράδειγ μα
δεν αποτελείται από ένα μόνο στοιχε ίο αλλά από πολλά. Το αίσ θημα
δεν είναι μόν ο ένα αλλά είναι ένα σύνολο αισθημάτων. Το ίδιο και
το αυτό γ ια τα υπόλ οιπα στοιχεία .
Προσκολλημέν οι στο σώμα μας και στις νοητικές μας λειτουργ ίες,
δίνου με την δυνα τότη τα στις πέντε αυτές κατηγορίες να υπάρχουν.

15

Χωρίς
αυτή
την
προσκόλληση αυτά
τα πέντε συναθροίσμα τα δεν θα
υπήρχαν.
Η
προσκόλληση
είναι η κόλλα που
κολλάει αυτά τα
υλικά και νοητικά
φαινόμενα μαζύ.
Η προσκόλληση λαμβάνε ι χώρα ως ακολούθως:

Δηλαδή: Το σώμα μου ε ίμα ι εγώ, τα α ισθήματά μου ε ίμα ι εγ ώ, οι
αντιλήψε ις μου κ ι η συνε ίδησή μου ε ίμαι εγώ... Η ε πιθυ μία ε ίναι
δικ ιά μου , ο θυ μός είνα ι δικός μου, αυ τή η ιδέα είνα ι δικιά μου, οι
σκέψεις μου ε ίναι δικές μου... όλα αυ τά είνα ι ο εαυτός μου... η
ψυχή μου...! Με την κόλλα της προσκόλλησης κολλάμε σε όλα αυτά
τα συναθροίσματα!
Θα δείξου με επίσης πως μπορεί κάποιος - εάν αντιληφθεί την
προσκόλληση που έχει στα πέν τε συναθροίσμα τα – να τα ξεπεράσει
με συγκεκριμέν ο τρόπο.

Ο Βού δδας λέει:
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Τι ση μαίνε ι συνάθροισμα;

Το σώμα μας είναι μια συσσώρευση στοιχείων και όχι ένα πράγμα,
ή μια μονάδα. Αποτελε ίτα ι από πολλά στοιχε ία, κα ι όλη αυτή η
συσσώρευση και η συγκρότη ση των στοιχείων είνα ι που συνθέτουν
το σώμα μας.
Το ίδιο συ μβαίνε ι και με το αίσθη μα. Το αίσθη μα δεν είναι ένα
πράγμα αλλά είνα ι κάτι που μπορεί να εμφαν ισθεί με πολλές
μορφές. Όλες αυτές τις μορφές τις παίρνουμε και τις λέμε
συνάθροισμα. Τις βάζουμε όλες μαζύ και λέμε ότι το τάδε αίσθημα
εμφανίζε ται με αυτόν ή τον άλλον τρόπο. Τα αισθήμα τα μπορεί να
είναι ευχάριστα, δυσάρεστα ή ουδέ τερα και δη μιουργούντα ι μέσα
από την επα φή ενός αισθη τήριου οργάνου με το ανάλ ογο
αντικε ίμενο. Όταν βλέπουμε ένα αντικείμενο με το μάτι έχουμε
διαφορετικ ό αίσθημα α π’ ότι όταν ακού με μουσικ ή με το αυ τί, κλπ.
Το ίδιο κα ι με την αν τίληψη . Έχουμε διάφορες αντιλήψεις. Το
ίδιο και με την συνείδηση και με τις νοητικές λειτουργίες.
Γι’ αυτούς που θα ήθελαν να γνωρίζουν τους όρους αυτούς στην
αρχαία ινδική γλώσσα Πάλι που χρ ησιμοποιού σε ο Βούδδας,
παραθέτω τον επόμενο πίνακα:
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Αυτά τα πέν τε είναι η πρ ώτη κατηγορ ία και φυσικά υπάρχει η
υποδιαίρεσή τους· όταν για παράδειγ μα αναλύουμε το σώμα, σε
πόσες υποκα τηγορίες το διαιρού με; ότα ν αναλύουμε την συνείδη ση,
πόσες υποκατηγορ ίες υπάρχουν; να σας πω εδώ σε πρώτη ανάλυση
ότι υπάρχουν 89 είδη συνε ίδησης, και αν τα αναλ ύσουμε
περισσότερο φτάνουμε στα 121 είδη!
Αυτή η ανάλυση λοιπόν μας δίνε ι μια ε ικόνα για το ότι εμε ίς δεν
είμαστε ένας απλός οργανισμός που α ποτελε ίτα ι από ένα πράγμα
μόνον , αλλά είμαστε ένας πολυσύνθετος οργανισμός που χρειάζετα ι
όλες αυτές τις πολύπλοκες λειτουργίες για να έχουμε μια εμπειρία
στην ζωή. Αυτόν τον πολύπλ οκο μη χανισμό μπορού με να τον
καταλάβουμε μόνο εάν τον αναλύσουμε.
Εξετάζωντας τώρα τα πέν τε συναθροίσματα διαπιστώνου με ότι
δεν είναι στα τικά μέσα μας, αλλά εγείροντα ι, παρακ μάζουν,
μεταβάλλον ται, κα ι επηρρεάζονται από πέντε αιτιώδεις νόμους.
Η ζωή μας πάνω σ’
αυτόν τον πλανήτη
εξαρτάται από αυτούς
τους πέντε νόμους.
Επηρρεαζόμαστε από
την βιολογ ία μας και
από τις ατμοσφαιρ ικές
συνθήκες. Εάν λόγου
χάρη
δεν
υπάρχει
οξυγόνο
εδώ
που
κάθεστε,
τότε
δεν
μπορείτε να υπάρχετε.
Ο ψυχολογικ ός μας κόσμος είναι βασισμένος κατά ένα μεγάλο
μέρος στον υλικό κόσμο εφ’ όσον το σώμα μας βασίζεται σε υλικά
στοιχεία γ ια να υπάρξει.
Στην συνέχεια, σύ μφωνα με τις ψυ χολογικές μας διαθέσε ις
κάνουμε πράξεις, και δημιουργού με κάρμα. Εάν η ψυχολογ ική μας
κατάσταση είνα ι καλή κάνουμε καλέ ς πράξεις, εάν είναι κακή
κάνουμε κακές πράξεις, κλπ.
Τέλος, εξαρτώμεθα από τους κοσμικ ού ς νόμους που διέπουν τα
πάντα.
Εν τέλει, αυτό που ονομάζου με νού , δεν είναι κά τι ανεξάρτη το
και αυτόνομο αλλά κάτι εξαρτημένο.
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Το υλικ ό σώμα
και τα στοιχε ία
που το αποτελ ούν
ονομάζον ται Ύλ η,
ενώ ο ν ούς και τα
παράγωγά
του
όπως το α ίσθη μα,
η αντίληψη, ο ι
νοητικές λειτουρ γίες
και
η
συνείδηση , ονομάζοντα ι Νοη τό.
Έχουμε δηλ . την ύλη , και έχ ουμε κ α ι το νοητό στοιχε ίο που
μπορεί να καταλάβει το νοη τό αλλά και το υλικό στοιχε ίο – κάτι που
η ύλη δεν έχει την δυνα τότη τα να το κάνε ι σύμφωνα με τα
παραδείγμα τα που σας είχα δώσει νωρ ίτερα.
Οι επιστήμονες στην εποχή μας προσπαθούν βέβαια να
δημιουργήσουν τεχν ιτή νοημοσύνη, όμως για την ώρα αυτή δεν
είναι παρά ένα ρομπότ που λε ιτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα
που του έχει ε μφυ τευτε ί. Όταν λοιπόν μιλά με για το νοητό στοιχε ίο
συμπεριλα μβάνου με αυτές τις τέσσε ρεις κατηγορίες: αίσθη μα,
αντίληψη, ν οητικές λειτου ργίες και συν είδηση.
Άλλος
τρόπος
απόδωσης για να
ονομάσουμε
το
υλικό σώμα ε ίναι
Υλικότητα, κα ι τα
4 στοιχε ία του νου
Νοητικότητα .
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Ένας
άλλος
τρόπος
είνα ι
να
ονομάσουμε το υλικό σώμα ως Υλικ ό
Στοιχε ίο, και τις 4
νοητικές κατηγορίες
ως Άϋλο Στοιχείο.

Ένας
ακόμα
τρόπος
είναι
να
ονομάσουμε
το
υλικό
σώμα
ως
Υλικότητα, τις 3
κατηγορίες του ν ου
Νοητικότητα ,
και
την 4 η κατηγορ ία
απλά ως Συνείδηση .
Αυτός ο τρόπος χρησιμοποιε ίτα ι από τον ίδιο τον Βούδδα όταν
θέλει να δώσει έ μφαση στη ν συνε ίδηση και να τη ν αναφέρει ως κάτι
ξεχωριστό. Ο όρος συνείδηση χρησιμοποιείται επίσης σαν όρος ομπρέλλα, που περικλείε ι όλες τις κατηγορίες του Νοη τού ή της
Νοητικότητας. Έτσι παρακάτω δίδεται μία πιο αναλυτική
παρουσίαση της Νοητικότητας ή του Νο ητού.
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Λέει λοιπόν ο Βούδδας:

Εδώ βλέπου με
την
ανάλυση
των
νοητικ ών
λειτουργ ιών:
Το
αίσθη μα
είναι το συνάθροισμα
του
αἰσθήμα τος, η αντίληψη είναι το συνάθ ροισμα της αντίληψης, και η
πρόθεση, η νοητικ ή επαφή και η προσοχή, είνα ι το συνάθροισ μα
των νοη τικ ών λειτουργι ών.
Εδώ έχου με μια
άλλη
ταξινόμηση:
οι 3 κατηγ ορίες της
νοητικότη τας ονομάζοντα ι Νοητικοί
παράγοντες και η
συνείδηση ονομάζεται Τσίττα , δηλ.
Σκέψη, Συνείδηση ,
Συνειδητότη τα.
Η Νοητικότητα δεν ανα φέρεται πλέ ον μ’ αυτόν τον όρο, αλλά με
την ιδιότητα των στοιχείων που την αποτελούν, δηλ . νοητικοί
παράγοντες, ενώ η Συνείδηση αναλύετα ι σε σκέψη , συνε ιδητότη τα,
και συνείδη ση.
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Ο Βού δδας λέει:

Από αυτό το απόσπασμα κα ταλαβαίν ουμε ότι οι όροι «σκέψη»,
«νούς», και «συνείδη ση» ε ίνα ι συνώνυ μοι κα ι έχουν να κάνουν με
το πνευ ματικό μέρος του εαυτού μας. Π αραθέτουμε κάποιους όρους
που σχετίζον ται με τον νού, καθ ώς και τα συν ώνυμά τους στην
Πάλι: Βινν ιάνα (συνείδηση ), Τσίττα (σκέψη), Μανό (νούς). Αύτές οι
τρεις λέξεις είναι οι σπου δαι ότερες που δίνου με για τον νού.
Σε σχέση με τα 5
Συναθροίσμα τα,
αναφέρονται μόν ο
οι όροι συνε ίδη ση
και σκέψη αλλά όχι
ο νούς.
Σχετικά με την
Σκέψη αναφέρονται
και οι τρε ις όροι
διότι μπορούν να
καλύψουν την λέξη σκέψη στα ελληνικ ά.
Στα 6 Αισθη τήρια όργαν α αναφέρεται μόνον ο νούς διότι είνα ι το
έκτο αισθη τήριο όργανο. Τα υπόλοιπα 5 είναι τα υλικά αισθητήρ ια
όργανα.
Στις 6 Αισθήσε ις αναφέροντα ι μόνον η συνείδηση (βινν ιάνα) κα ι
η σκέψη (τσίττα), διότι γ ι νόμαστε πιο συγκεκρ ιμέν οι στο πώ ς
αντιλα μβανόμαστε ένα αντικε ίμενο ή πώς σκεπτόμαστε κά τι.
Συντονιστής των 6 αισθή σεων είνα ι μόνον ο νούς (μανό).
Σχετικά με την Προσωπικ ότη τα έχουμε την συνείδη ση και την
σκέψη: λέμε ότι «αυτός έχει συνείδηση » ή «σκέφτεται ορθά».
Τέλος, την Διαδικασία Επαναγέννησης την αναφέρ ουμε εδώ, διότι
αργότερα που θα την συναντήσουμε θα δούμε ότι η συνείδηση και
η σκέψη έχουν κοινά στοιχε ία με αυτήν .
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Βασικά είνα ι ο νούς
που εμφαν ίζεται σαν
σκέψη
και
σαν
συνείδηση .
Έτσι θα πού με τώρα
δυό λόγια για το Ρεύμα
της Συνείδησης.

Ο Βού δδας περιγράφε ι
τον
νού
ή
την
συνείδηση , ως κάτι που
εκδηλώνετα ι και με ταβάλλεται από στιγ μή σε
στιγ μή ως μια στιγ μή
σκέψης κάθε φορά , που
κυλάει σαν ένα ρεύμα
γρήγορης ροής.
Αυτό δηλ . που
συμβαίνε ι μέσα μας
δεν
είναι
κάτι
στατικό αλλά ε ίναι
σαν ρεύμα σκέψεων
αισθημά των, αντιλήψεων και ανα μνήσεων,
το
οποίο
κυλάει και ανακυκλώνεται.
Κάθε άτομο
υπόκειται
ουσιαστικά σε
συνεχή αλλαγή,
καθώς
τα
συναθροίσματα
των
ν οητικών
φαινομένων
δεν είναι ποτέ
τα ίδια.
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Τον όρο δηλ. που χρησιμοποίησε ο Βούδδας πριν 2.500 χρόνια,
τον καθιέρωσε ο Ουίλ ιαμ Τζαίη μς το 1890. Το βιβλ ίο του «Οι Αρχές
της Ψυχολογίας» είναι ένα εγχειρίδιο στο οποίο βασίζον ται πολλ οί
ψυχολόγοι για να αντλήσουν πληροφορίες.
Ο Τζαίημς ισχυρίστηκε ότι η ανθρώπινη σκέψη μπορεί να
χαρακτηρισθεί ως ρέον ρεύμα (flowing stream), κάτι που ήταν τότε
μια νεοτεριστική ένν οια λόγ ω του προηγούμεν ου ισχυρ ισμού
άλλων, ότι η ανθρώπινη σκέψη ή ταν περισσότερο σαν μια
ξεχωριστή αλυσίδα.
Πίστευε
ε πίσης ,
ότι οι άνθρωπ οι δεν
μπορούν ποτέ να
βιώσου ν
ακριβώς
την ίδια σκέψη ή
ιδέα
περισσότερο
από μία φορά. Εκ τός
αυτού,
θεωρού σε
την
συνείδη ση
εντελώς
συνεχή
( continuous ).
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Σας παρουσιάζω εδώ τις κεντρικές ιδέες του Ουίλια μ Τζαίημς για
να συγκρίνουμε ότι αυτά που θα συναντήσου με στα επόμενα
μαθήματα είνα ι α κριβώς αυτό το ρεύμα της συνείδησης που το
αναλύουμε σε τεμάχια, ώστε να δούμε όλον τον μηχανισμό της
συνείδησης που βρίσκετα ι πίσω απ’ αυτό.
Λειτουργ ισμός είνα ι η ονομασία της φιλοσοφίας του Ουίλια μ
Τζαίημς, διότι μιλάε ι για λειτουργίες και όχι για άτομα . Είναι ένας
τρόπος να μελετήσε ι κάποιος ένα φαιν όμενο αν τικε ιμεν ικά κα ι όχ ι
προσωπικά.

Τό
Ρεύμα
της
Συνείδησης ε ίναι:
Συνεχές,
Μεταβλητό,
Επιλεκτικό,
και
Λειτουργ ικό.

Ως προς το ότι είνα ι Συνεχές Ρεύμα αλλά δεν μπορεί να δια ιρεθεί
για ανάλυση, οφε ίλετα ι στο ότι ο Τζαίη μς κατάλαβε ότι η συνείδη ση
είναι ένα συνεχές, αλλά δεν κατάφερε να την αναλύσει. Όμως η
συνείδηση μπορεί να αναλυθεί με πολύ λεπτομερή τρόπο, και όπως
θα δούμε στα επόμενα μαθήμα τα, αποτελείται από 89 και
περισσότερα είδη που μπο ρε ί να εμφανισθούν σε διάφορα επίπεδα
ύπαρξης.
Επίσης, το ότι το Ρεύμα της Συνείδησης πάντα αλλάζει και δεν
είναι κάτι στα τικ ό, ήταν μεγάλος νεοτε ρισμός γ ια την εποχή του.
Είναι επίσης επιλεκ τικ ό, διότι ορισμένα γεγονότα επιλέγον ται γ ια
περαιτέρω εξέταση ε νώ άλλα όχ ι.
Τέλος είνα ι λειτουργ ικό, διότι σκ οπός του ε ίναι να βοηθήσε ι το
άτομο να προσαρμοστε ί στο περ ιβάλλον.
Εκτός λοιπόν από την πρώτη άποψη ότι το Ρεύμα της Συνείδησης
δεν μπορε ί να διαιρεθε ί, όλες οι υπόλ οιπες απόψε ις του Τζαίη μς
βρίσκοντα ι σε μεγάλη συ μφωνία με αυτά που έχει πεί ο Βούδδας.
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Βρισκ όμαστε λοιπόν σ’ αυτό το ρεύμα χωρίς να υπάρχει τίποτα
στατικό μέσα μας. Τι κάνου με όμως εμείς; αποκόπτου με την
εμπειρ ία κάποιας συγκεκριμένης στιγμή ς και ταυτιζόμαστε μαζύ της.
Όταν η εμπειρία αλλάξει, πα ίρνου με ένα κομμάτι της επόμενης
εμπειρ ίας για να ταυτιστού με μαζύ του και πάε ι λέγον τας,
βιώνον τας αυτές τις μικρές μικρές στιγμές σαν «εγώ», «εαυτός»
κλπ.
Έτσι, όταν προσπαθεί κανείς να ταυτισθ εί με κάποιο από τα υλικά
και νοη τικά συναθροίσματα ή με το σύνολο αυτών, οι ένν οιες
«εαυτός», «εγώ» ή «ψυχή», δεν είναι παρά μία ψευδαίσθηση.
Λέει ο Βού δδας:
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Βλέπου με ότι ο Βούδδας έχει μιλήσε ι επανειλλημένα γ ια τη ν
αστάθεια και την παροδικ ότη τα των νοη τικ ών φαινομένων , τα οποία
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όμως δεν θα μπορούσαν να γ ίνουν κα τανοητά χωρ ίς ανάλυση. Εάν
δεν ταξινομήσου με αυτά τα φαινόμενα ώστε να δούμε τον
μηχανισμό τους, είνα ι αδύνα τον να καταλάβουμε πώ ς συ μβαίν ουν
αυτά τα πράγματα μέσα μας.
Τέτοιου ε ίδους ανάλυση μπορεί να γίνει και με άλλ ον τρόπο·
αυτόν των πέντε συναθροισμά των. Μπορεί κανείς να αρχίσει να
αναλύει πρώτα την σκέψη ή συνείδηση που είναι το συνάθροισμα
των συνε ιδήσεων, με τά να εξετάσει του ς νοητικούς παράγον τες, και
τέλος να αρχίσει να αναλύει την ύλη .
Είναι καλό να αρχίσει κανείς με την ανάλυση της συνείδησης,
διότι την ύλη πάνω κά τω την καταλα βαίνουμε λ όγω καθημερ ινής
επαφής μαζύ της, εν ώ την συνε ίδηση, την σκέψη, τους νοη τικούς
παράγοντες όπως αίσθη μα, αντίληψη, και νοητικές λειτουργίες,
είναι δύ σκολο να τις αναγνωρίσουμε και να τις αναλύσου με, εφ’
όσον δεν έχου με την ε μπε ιρία. Πρέπε ι κάποιος να πάει σε ένα πολύ
ήσυχο μέρος και να αρχίσε ι την παρατή ρησή του με τον διαλογ ισμό
και ιδιαίτερα με τον διορατικ ό διαλ ογισμό, ακριβ ώς όπως κάνει κα ι
ένας επιστή μονας που αποσύρετα ι μέσα σε ένα εργαστήριο κα ι κάνει
την έρευνα και την μελέτη του χωρίς να θέλει να τον ενοχλή σει
κανείς.
Η βασική μέθοδος είναι η παρατήρηση των φαιν ομέν ων και όχι η
τροποποίη σή τους. Αυτό είνα ι που έκανε ο Βούδδας και αυτό είναι
που κάνουν σή μερα και οι σύγχρονοι επιστήμονες: συστημα τική
παρατήρηση και συλλ ογή δεδομένων που δεν πρέπει να τα ξεχνάει
κανείς αλλά να τα θυμάται, να τα επανεξετάζει, εάν χρειάζεται
ακόμα και να τα αναθεωρεί, μέχρι να καταλήξει σε οριστικό
συμπέρασμα κα ι ολοκλ ηρωμένη κα τανόηση για τον μηχαν ισμό του
νού και της ύλης.
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Θα μιλή σουμε λοιπόν για τις τέσσε ρεις υπέρτατες πραγμα τικότη τες που ε ίναι όπως ε ίπαμε πα γκόσμια φα ινόμενα και όχι
προσωπικά ή ατομικά .

Η τέταρτη υπέρτατη πραγμα τικότη τα - το Νιμπάνα ή Νιρβάνα,
διαφέρει από τις άλλες τρεις, κα ι ε ίναι από μόνη της ένα ολόκλ ηρο
κεφάλαιο με το οποίο θα ασχοληθ ούμε ξεχωριστά όταν έλθε ι η ώρα
να μιλήσου με γι’ αυτό, κα ι θα απαντήσουμε σε ερωτήμα τα όπως τι
είναι το Νιμπάνα , γ ιατί το αναφέρει ο Βούδδας, πώς το έχε ι β ιώσε ι
ο ίδιος, και πώς το περιγρά φει.
Προς το παρόν σας δίνω μόνο έναν απλ ό ορισμό:

Εξετάζουμε λοιπόν
τα 5 συναθροίσματα
σύμφωνα
με
τον
πρώτο
τρόπο
ανάλυσης
αρχίζοντας από το
συνάθροισμα του
υλικού σώματος:
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Τα
στοιχε ία
αυτά μπορού με να
τα ταξινομήσου με
με
επιστημονικ ό
τρόπο , είτε αναλυτικά
ε ίτε
σε
βασική μορ φή.

Κατ’ αρχάς διαιρού με τη ν ύλη στα τέσσσερα βασικά στοιχε ία της:

Αυτή η διαίρεση της ύ λης και η ορολ ογία των στοιχείων της,
άρχισε από τους επιστήμονες της αρ χαιότη τας και συνεχίζει να
χρησιμοποιείται μέχρ ι σήμερα. Άλλοι έδιναν έμφαση στο υγρό
στοιχείο, άλλοι στο αέριο, και κάποιοι ά λλοι στο θερμό ή στο στερεό
στοιχείο.
Το στερεό στοιχείο περιλαμβάνε ι ορυκτά και μέταλλα, το υγρό
στοιχείο υγρά όπως ο υδράργυρος, το αέριο στοιχείο περ ιλαμβάνει
αέρια όπως το οξυγόνο, το υδρογόνο, το ήλιον, κλπ. και το θερμό
στοιχείο ε ίναι αυτό που διαμορφώνε ι τα υπόλοιπα.

31

Σωματικά, τα ανθρώπινα όντα αποτε λούνται ως επί το πλείστον
από υγρό στοιχε ίο ή νερό. Σ τον ακόλ ουθο πίνακα βλέπουμε την
αναλογία στερεού και υγρού στοιχε ίου στα διάφορα στάδια της
ζωής ενός ανθρώπου.
Από τη ν εμβρυική ηλικ ία εως τα γηρατειά το ποσοστό μείωσης
του υγρού στοιχε ίου και η αύξη ση του στερεού και λοιπών
στοιχείων είναι ως ακολούθως:

Πέρα ὅμως ἀπό τά τέσσερα πρωταρχικά στοιχεία ὑπάρχουν κα ί
τά παράγωγα α ὐτῶν.

32

Έχουμε τα ορατά, τα ηχητικά,
τα οσφρυντικά και τα γευστικά
αντικε ίμενα, τα οποία παίζουν
μεγάλο ρόλο στις αν τιλήψε ις
και
στα
α ισθή ματά
μας,
προκαλώντας
διαφορετικά
συναισθή ματα και αντιλήψε ις
ανάλογα με το αν είναι όμορφα ή άσχημα, και αντανακλ ούν στις
ψυχικές μας διαθέσεις όταν ερχόμαστε σε επαφή με αυτά.
Επηρρεαζόμαστε απ’ όλα αυτά τα υλικά αντικείμενα: εάν είμαστε
στεναχωρημέν οι από κά τι (κάποιο οπτικ ό, ακουστικ ό, ή άλλο
αντικε ίμενο) και κάποιος για παράδειγ μα μας προσφέρει παγωτό
(γευστικό αν τικε ίμεν ο) αλλάζει η διάθεσή μας· ενώ εάν ε ίμαστε
χαρούμενοι κα ι ακούσου με κάτι άσχη μο ή φάμε κάτι με κακή γεύση,
χάνουμε την ευδιαθεσία μας. Το ίδιο κα ι με το σώμα μας. Βλέ που με
έτσι πόσο μεγάλο ρόλο πα ίζει η ύλη στον ψυχολογικ ό μας κόσμο.
Έχουμε λοιπόν συν ολικά:
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Κάτι ανάλογο γ ίνετα ι και με το συνάθρ οισμα του Αισθή ματος, το
οποίο αποτελείται από 108 είδη α ισθήματος.

Εάν όχι καθη μερινά, τουλάχ ιστον όμως μέσα σε μία εβδομάδα ,
μπορού με να β ιώσουμε την ε μπειρ ία από 108 ε ίδη α ισθημά των . Όλα
τους είναι αποχρώσε ις αισθημά των:

Θα τα εξετάσου με στο επόμεν ο μάθημα .
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ΠΕΜΠΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 – Μάθημα 2 ο ν

Τα Αισθή ματα και οι Αντιλήψεις μας
Χαίρετε κα ι καλώς ορίσα τε σ’ αυτό το μάθημα με το οποίο θα
συνεχίσου με την ανάλυση του Νού και της Ύλης πάνω στις
Υπέρτατες Πραγματικότη τες όπως αναφέρονται στις Ομιλ ίες του
Βούδδα. Ίσως οι άνθρωποι να μη γν ωρίζουν πολλά πράγ ματα γ ια
τον Βούδδα αλλά τουλάχιστον πρέπε ι να ξέρουν ότι ή ταν ένας
ψυχαναλυτής, και ότι ο ίδιος ονομάζει τον εαυτόν του ως
βίμπα τζαβάντι, δηλ. αυτός που αναλύ ει τα φαινόμενα αντί να τα
αποδέχετα ι σαν δεδομένα . Αναλύει λ οιπόν τον ν ού, αναλύει κα ι την
ύλη, διότι στην ψυχολ ογία η ύλη πα ίζει σημαν τικ ό ρόλο μια και
ερχόμαστε σε ε παφή με την ύλη επί καθ ημερινής βάσεως. Είτε είνα ι
ήχοι, ε ίτε ε ίναι μυρωδιές, είτε γεύσεις κλπ., ε ίτε ευχάριστα, ε ίτε
δυσάρεστα, τα υλ ικά αντικε ίμενα επηρρ εάζουν τις διαθέσεις μας και
τον ψυχικ ό μας κόσμο.
Οι Υ πέρτατες Πραγμα τικ ότη τες ονομάζονται έτσι, διότι δεν είνα ι
μεμον ωμένα α τομικά φαιν όμενα αλλά υ φίσταντα ι σε παγκ όσμιο και
συμπαν τικ ό επίπεδο. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με μια σταδιακή βασική
ανάλυση και σύνθεση αυτών των φα ινομένων, πα ιρνών τας από
κεφάλαιο σε κεφάλαιο, και μετά θα προχωρήσου με πιο βαθειά για
να εξετάσουμε πως μπορούμε αυτά τα φαινόμενα να τα δούμε όχι
μόνο ξεχωριστά αλλά και πως συνδιάζονται μεταξύ τους για να μας
δώσουν την τελ ική μορφή όλ ων των σύνθετων φα ινομένων που
λαμβάνουν χώρα γύρω μας κάθε στιγμή , και επηρρεάζουν τις
διαθέσεις μας και τα συναισθή ματά μας .

Η επιθυμία γ ια παράδειγ μα ή η χαρά, είναι σύνθε τα φα ινόμενα
και θα αναλύσουμε πως σ υνδέον ται μεταξύ τους ώστε να μας
προκαλούν διά φορες διαθέσε ις, τάσε ις, ορμές και πάθη.
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Όπως έχου με ήδη ανα φέρει, σύ μφωνα με τη ν Βουδδιστική
φιλοσοφία ο άνθρωπος αποτελείται από ύλη, και ο νούς στην α πλή
του μορφή τουλάχ ιστον, από αίσθημα, αντίληψη, νοη τικές
λειτουργ ίες
και
συνείδηση .
Το
καθένα από αυτά
διαιρε ίτα ι επίσης σε
πολλά άλλα είδη –
για παράδειγμα το
αίσθημα. Αυ τά όλα
θα τα δούμε τώρα
περιληπτικά
κα ι
αργότερα πολύ πιο
επεξηγηματικά. Θα δού με επίσης π ώς συνδιάζοντα ι α υτά τα
φαινόμενα μεταξύ τους, διότι όπως είπαμε δεν είναι ανεξάρτητα,
δεν είναι μεμονωμένα, αλλά το ένα επηρρεάζει το άλλο. Σ τον
Βουδδισμό δεν υπάρχει η διχ οτομία που υπάρχει στην Δυ τική
φιλοσοφία,
ότι
άλλο πράγμα είναι ο
νούς και άλλο η
ύλη· ή ότι η ύ λη
είναι ξεχωριστή από
τον νού και ο νούς
ξεχωριστός από την
ύλη. Αλλά υπάρχει
αλληλοεξάρτηση,
και ο νούς μπορεί
να επηρρεάσει την
ύλη και η ύλη μπορεί να επηρρεάσει τον νού. Αυτές οι πέντε
κατηγορίες ονομάζοντα ι «Τα Πέντε Συναθροίσμα τα το υ Νου και της
Ύλης που υπόκειν ται στην προσκ όλ ληση» ( πάντσα -ουπαντάνα
κάντα ).
Σώμα,
α ισθήμα τα,
αντιλήψε ις, νοη τικές
λειτουργ ίες
και
συνειδήσε ις, είνα ι τα
πέντε συναθροίσμα τα πάνω στα οποία
προσκολλ ώμεθα και
τα οποία προκαλούν
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την υπαρξιακή μας ταλαιπωρία κα ι το ν υπαρξιακό μας πόνο.
Ο Βού δδας τα έχει ον ομάσε ι Φορτίο των Πέντε Συναθροισμά των .

Το φορτίο του Υλικού Σώματος που πρέπει να το τα ΐ ζουμε, να το
ποτίζουμε , να το ν τύνου με, και να το προστα τεύουμε από πάσης
φύσεως κακουχίες όπως από κρύο, από ζέστη και από ασθένειες.
Το φορτίο των Αισθη μάτων που άλλ οτε είνα ι ευχάριστα κα ι
άλλοτε δυσάρεστα, τραύμα τα του παρελθόντος που τα κουβαλάμε
μέχρι σήμερα, μνήμες και αναμνή σεις. Το φορτίο των Αντιλήψεων
για το πως πρέπει ή μπορεί να συμβ εί ένα πράγμα και πως δεν
πρέπει να συμβε ί. Το φορτίο των φόβ ων και του ά γχους μας, και
Το φορτίο των συνε ιδήσε ων που έχουμε σχετικά με οποιοδήποτε
φαινόμενο.
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Η διδασκαλ ία του Βούδδα δεν περιορ ίζεται στη ν διαπίστωση ότι
υπάρχει ένα φορτίο, αλλά ε πεκτε ίνεται στην διαπίστωση ότι υ πάρχει
κι απελευθέρωση από αυτό το φορτίο. Στα τε λευταία κεφάλαια δε,
θα δούμε πώς κάποιος μπορε ί να αποστασιοποιηθεί, να
αποταυτισθε ί και να αποπροσκ ολληθεί από αυτά τα φορτία των
πέντε συναθροισμάτων.
Προχωράμε τώρα να δού με την έννοια του συναθροίσμα τος.

Έχουμε πρ ώτα το υλ ικό σώμα που α ποτελείται από 28 ε ίδη υ λικ ών
φαινομένων τα οποία περιλα μβάνονται σε έναν κατάλ ογο που
δώσαμε στο προηγού μενο μάθη μα. Αργ ότερα, θα αφιερώσουμε ένα
ολόκληρο κε φάλαιο για να εξετά σουμε αυτά τα 28 είδη με
λεπτομέρειες. Στην συνέχεια έχου με το αίσθημα που αποτελείται
από 108 είδη για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα, την αν τίληψη που
συμπεριλα μβάνει κι αυ τή 108 είδη α ντιλήψεων που συμβα ίνουν
μέσα μας, τις νοητικές λειτουργ ίες που είναι 50 ειδών όπως ο
φόβος, η λύπη, η θλίψη, κλπ. και οι οποίες λειτουργίες συνδιάζον ται
με άλλους νοητικούς παράγον τες για να μας δώσουν τα
αποτελέσματα που β ιώνου με μέσα μας, και τις οποίες θα
εξετάσουμε αργότερα, κα ι τέλος έχ ουμε την συνε ίδη ση που
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αποτελε ίτα ι από 89 κα ι πάνω είδη συνείδησης, διότι αναλυτικά
φτάνου με στα 121 ε ίδη συνε ίδησης.

Αυτά τα 108 ε ίδη είνα ι απλώς μορφές κ αι αποχρώσε ις που μπορεί
να πάρει το αίσθημα όπως ευχάριστο, δυσάρεστο, και ου δέτερο,
καθώς και τις ενδιά μεσες αποχρώσε ις του.

Λόγω του ότι στην Ελλην ική γλώσσα υ πάρχει μία σύγχιση για το
τι ση μαίνε ι Αίσθημα , τι ση μαίνε ι Αίσθ ηση, και τι Συνα ίσθη μα, θα
ξεκαθαρίσουμε στην συνέχεια τι σημα ίνει αυτή η ορολογ ία.
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Τώρα, στις αρχαίες ινδικές γλώσσες, δηλ. στα Πάλι και στα
Σανσκριτικά, το Αίσθη μα ονομάζεται βέντανα .

Απλώς δηλώνε ι τη ν σκέ τη ή αμιγή αισθηματική ποιότητα μιας
εμπειρ ίας, η οποία μπορεί να είναι:
ευχάριστη, δυ σάρεστη, ή ουδέ τερη.

Όταν αγγίζου με ένα μαλακό κομ μά τι υφάσμα τος στο πρόσωπό
μας, έχουμε ευχάριστη εμπε ιρία αισθή ματος και όχι συναισθή ματος.
Όταν αγγίζ ουμε ένα τραχύ αντικείμεν ο όπως ένα ξυράφι, έχουμε
δυσάρεστη εμπε ιρία , δυσάρεστο α ίσθη μα· και όταν ακου μπά με στο
πρόσωπο το δάκ τυλό μας έχουμε ουδέτερο αί σθημα.
41

Γι’ αυτό ο Βούδδας λέει:

Αυτή είναι η πιο απλή και αμιγής μορ φή του α ισθή ματος, η οποία
είναι δυνα τόν στην συνέχεια να εξελιχθ εί σε συναίσθη μα.

Όταν δηλαδή ο νούς μας έλθει σε επαφή με ένα απτό, οπτικό ή
άλλο αντικε ίμεν ο, είνα ι αυτή η ίδια η επαφή που διευκ ολύνει το
αίσθημα να επέλθει μέσα μας. Εάν δε ν υπάρξει κάποια οπτική ή
άλλου είδους επαφή , τότε το α ίσθημα δεν αναδύεται.
Ενώ οι άλλοι νοη τικ οί παράγον τες, όπως η αντίληψη, η βούληση,
κλπ. βιών ουν το αντικε ίμενο μόν ον ως ε πακόλουθο, το αίσθημα το
βιώνει ά μεσα και πλήρως.
Η αντίληψη γ ια παράδειγ μα, έχει να κά νει με τις εντυπώσε ις που
λαμβάνουμε από ένα αίσθη μα· εάν είναι ευχάριστο έχουμε
ευχάριστη εντύ πωση , και όταν το ξαναδούμε η εντύπωση είνα ι ίδια,
κλπ. Η βούληση με την σ ειρά της έχει να κάνει με την επιθυμία ή
την απώθηση προς το αντικε ίμενο, ανάλογα με το αν είναι
ευχάριστο ή δυσάρεστο. Αυτά είνα ι επακόλουθα του αισθήμα τος,
δηλ. νοητικοί παράγον τες που συντελούν στον λογ ισμό μας, στον
συλλογισμό μας και γενικά στις εμπε ι ρίες μας.

42

Παρακάτω δίνου με ένα παράδειγ μα για το πώς το αίσθη μα είνα ι
ο βασιλιάς και οι νοη τικ οί παράγον τες ε ίναι ο μάγε ιρας.

Το χαρακτηριστικ ό του α ισθήμα τος λ οιπόν είνα ι ότι όταν κά τι
είναι ευχάριστο το απολα μβάνουμε , ή όταν είνα ι δυσάρεστο η
απόλαυση έρχεται αφού το έχου με αποφύγει.
Έχουμε έτσι το
αίσθημα, και στη
συνέχεια το συν αίσθημα μέσω του
οποίου μπορούμε να
καταλάβουμε
τις
διαθέσεις των άλ λων, εάν δηλ. είναι
χαρούμενοι, θυμω μένοι,
λυπη μένοι,
απογοητευ μένοι κλπ.
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Υπάρχουν πολλά συναισθή ματα που μπορεί να εμφανισθούν, κα ι
εδώ παραθέτου με μερ ικά από τα συνηθισμένα ε ικον ίδια που
βλέπουμε στην καθημερ ινή μας ζωή και στα μέσα ενημέρωσης , που
μας δείχνουν πώς αισθάνον ται οι άλ λοι άνθρωποι, τί διαθέσε ις
έχουν, τί συ ναισθή ματα έχ ουν. Όλα αυτά είνα ι εκ φράσεις του
συναισθή ματος.

Όταν έχουμε ευχάριστο αίσθη μα, έχουμε και ευχάριστο
συναίσθη μα. Εάν για παράδειγμα έχουμε ευχάριστο αίσθημα για ένα
λουλούδι, τότε έχου με ευχάριστα συν αισθήμα τα για αυτό, όπως
ἐπιθυμία να το αποκ τήσουμε κα ι όλα τα επακόλουθα συνα ισθ ήμα τα
όπως τα παρακάτω:

Όλα τα παραπάν ω είνα ι συνα ισθή ματα που παρουσιάζοντα ι όταν
θεωρούμε κάτι ή κάποιον ευχάριστο.
Υπάρχουν όμως και δυ σάρεστα αισθήματα που προκαλ ούν
δυσάρεστα συναισθήματα , όπως τα πα ρακάτω:
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Βλέπου με λοιπόν πόσο μεγάλο ρόλο παίζει το α ίσθημα για τα
συναισθή ματά μας. Εξ’ αρχής δηλαδή, από την πρώτη εν τύπωση
που παίρνου με από ένα αντικείμεν ο με το οποίο ερχόμαστε σε
επαφή, εάν το εγειρόμενο αίσθη μα είν αι ευχάριστο τότε συνήθως
επακολουθούν ευχάριστα συνα ισθήμα τα. Εάν το αίσθη μα είνα ι
δυσάρεστο
τότε
επακ ολουθούν
δυσάρεστα
ή
αρνητικά
συναισθή ματα.
Ακολουθεί παράδε ιγμα γ ια την επιθυμία :

Σύμφωνα με τον Βου δδισμ ό, η ε πιθ υμία ε ίναι ένας νοητικός
παράγοντας εάν την πάρου με μεμονωμένα, όμως εάν την δούμε
αναλυτικά, τότε στο σύνολό της συ σχ ετίζετα ι και παράγεται μέσω
μιας αλυσιδωτής αντίδρασης. Όταν επιθυμούμε κάτι αισθανόμαστε
μια λαχτάρα μέσα μας, έναν πόθο, ένα πάθος, ή μία αγωνία να το
αποκτήσουμε, συνα ισθή ματα δηλαδή που επιφέρε ι ο νοητικός
παράγοντας της επιθυμίας μέσα μας.
Δίνου με παρακάτω ένα παράδειγ μα, με το μάτι και ένα λουλού δι.
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Έχοντας ένα ελκυστικό αν τικε ίμεν ο όπως το λουλ ούδι,
εξετάζουμε τί γίνε ται μέσα στον νου μας ψυχολογικά ώστε να
εγερθεί μέσα μας η επιθυ μία . Δια πιστώνουμε ότι η επιθυμία προς
αυτό δεν εμφανίζε ται ουρανοκα τέβατη αλλά οφε ίλετα ι σε μια
αλυσιδωτή αντίδραση που συμβα ίνει στον νου μας.
Έ

Πρώτα πρέπει να
συνειδη τοποιήσου με ότι υπάρχει ένα
λουλούδι. Εάν δεν
υπάρχει συνείδη ση
τότε δεν μπορούμε
να
επιθυμήσουμε
ένα λουλούδι που
δεν το έχουμε δε ι.

Αισθανόμαστε
άμεσα
εάν
το
αίσθημα ε ίναι ευχά ριστο ή δυ σάρεστο.

Η αντίληψη είναι
η εντύπωση που
μας
δίνε ι
το
αίσθημα, εάν δηλ.
το αν τικε ίμεν ο είνα ι
ευχάριστο, δυσάρε στο ή ουδέ τερο, το
χρώμα, το σχή μα,
έτσι
ώστε
να
μπορού με να θυμηθού με αργότερα αυτό το αντικείμενο .
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Λογισμός είναι οι
σκέψεις που κάνου με για το λουλ ούδι.

Η επιθυμία λέε ι:
«Είναι κάτι καλό,
κάτι όμορ φο, θέλ ω
να το έχω, να το
πάρω σπίτι μου , να
το θαυμάζω», κλπ.

Βλέπου με λοιπόν ότι υπάρχει μια διαδικασία εδώ, και ότι η
επιθυμία δεν εγείρετα ι αμέσως.
Κάτι ανάλογο γίνε ται με το αυτί και τους ήχους:
Ακούμε μια μουσική ή ένα τραγούδι που μας
αρέσει. Πρώτα εγείρεται η συνείδηση , μετά η
νοητική επαφή με τον ήχο, μετά το αίσθημα
που μας λέει εάν ο ήχος είναι ευχάριστος, η
αντίληψη, ο λ ογισμός, κα ι τέλος η επιθ υμία.
Όλα
αυτά
δεν
είναι
θεωρίες
αλλά
συμπεράσμα τα
μέ σω
ενδοσκόπησης
ή
ενόρασης. Ιδιαίτερα μέσω του διορ ατικού
διαλογ ισμού μπορεί να δει κανείς αυτ ή την
αλληλουχία κα ι το πώς συ μβαίνε ι αυτή η διαδικασία. Εδώ α πλώς την
παρουσιάζου με, χωρ ίς αυτό να ση μαίνει ότι δεν μπορεί να έχει
κανείς αυτή την εμπε ιρία της διαδικασίας.
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Κάτι ανάλογο συ μβαίνει κα ι με τις υπόλ οιπες αισθή σεις:

Αυτό που συμβα ίνει
τελικά είνα ι το φαιν όμεν ο
του
ν τόμινο,
και
η
επιθυμία δεν είναι ένα
φαινόμενο που εγέρθηκε
τυχαία αλλά οφείλετα ι σε
μια αλληλουχία συμβά ντων.
Εάν την αναλύσουμε,
τότε μόν ον μπορού με να την καταλάβουμε. Εάν την δεχθού με σαν
κάτι δεδο μένο τότε φυσικά είναι αδύνα τον να έχουμε καθαρή ιδέα
για το πώς εγείρεται η επιθυμία μέσα μας ή ένα συναίσθημα.
Στην συνέχεια βλέπου με ότι τα αισθή ματα και τα συναισθή ματά
μας επηρρεάζονται και εξαρτώντα ι από ορατά, ηχητικά, οσφρητικά,
γευστικά , απτά κα ι νοητικά αντικε ίμενα.
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Τις ιδέες είτε τις δανε ιζόμαστε από τους άλλους ε ίτε τις
παράγουμε εμείς οι ίδιοι. Εάν είναι ευχάριστες ιδέες εγείρονται μέσα
μας ευχάριστα συ ναισθή ματα, κλπ. Και πάλι όμως, επειδή οι
διαθέσεις μας αλλάζουν, α ύριο μπορεί να δούμε την ίδια ιδέα με
διαφορετικ ό τρόπο και να την θεωρήσουμε κάτι κακό. Έτσι τα
συναισθή ματά μας θα αλλάξουν κι αυτά.
Εδώ λοιπόν έχουμε τα αισθητήρια όργανα και τα αισθητήρια
αντικε ίμενα:
Τα αισθήτηρια αντικείμενα παίζουν έναν
μεγάλο
ρόλο
στις
διαθέσεις μας.
Τα αντικε ίμενα προσ κρούουν στο ανάλογο
αισθητήρ ιο όργανο που
είναι υλ ικό αντικείμενο
και αποτελείται από
κύτταρα ευαίσθητα στούς ήχους, στις οσμές, στις γεύσεις κλπ.,
στην συνέχεια εγείρε ται η συνείδηση, που με την σε ιρά της
πυροδοτεί μέ σα μας αισθήμα τα.
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Διαπιστώνου με επομένως, πόσα πολλ ά αισθήμα τα εγείροντα ι από
αυτά τα α ισθητήρ ια όργανα και τα α ισθητήρια αν τικε ίμενα με τα
οποία ερχόμαστε σε επαφή. Τα αισθήματα που μπορεί να εγερθούν
ανά πάσα στιγμή είναι τόσα πολλά, που θα εξετάσ ουμε τώρα μια
ομιλία που έδωσε ο Βούδδας σχετικά με αυτά:

Καθημερινά λ οιπόν, έχουμε μέσα μας αυτόν τον ανεμοστρόβιλο
των αισθημάτων τα οποία ανά πάσαν στιγ μή μπορεί να αλλάξουν
από ευχάριστα σε δυσάρεστα ή ουδέτε ρα. Εάν ότ αν βγαίνουμε έξω
από το σπίτι μας αντικρύσου με έναν συννεφιασμένο ουρανό με
μαύρα σύννεφα, τα συνα ισθήμα τά μας, οι διαθέσεις μας μπορεί να
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αλλάξουν, οι αποφά σεις μας μπορεί να αλλάξουν. Εάν όμως ο
ουρανός είναι γαλανός και υπάρχει φως και λιακάδα , τότε τα
συναισθή ματά μας και οι διαθέσεις μα ς μπορεί να αλλάξουν ξανά,
και οι αποφάσε ις μας το ίδιο.
Φυσικά δεν είνα ι μόνον ο καιρός που αλλάζει τα συναισθήμα τά
μας αλλά και άλλα πράγμα τα, όπως το ντύσιμο των ανθρώπων ή η
εμφάνιση των άλλων ανθρώπων , που κάνει τα συναισθήματά μας
να αλλάζουν από την μια στιγμή στην άλλη όπως αλλάζει
κατεύθυνση ο άνεμος. Αυτά τα α ισθήματα είναι πολλαπλά κα ί έτσι
έχουμε το συνάθροισμα του αισθή ματος που αποτελείται από 108
είδη.
Τα

αισθήμα τα

τα

διαιρ ούμε

ως

εξής:

σε δύο κατηγορίες :
σωμα τικά
και
νοητικά.
Τα
σωματικά
συμβαίν ουν
στο
σώμα μας και στα
αισθητήρ ια όργανά
μας, και τα νοη τικά
στον νου μας, στις
σκέψεις μας, ως
συναισθή ματα.

Ή σε τρείς κα τηγορίες: ευχάριστα, δυσάρεστα, ή ουδέ τερα.
Σωματικά ευχάριστα, δυσάρεστα, ή ουδέτερα , και νοη τικά
ευχάριστα, δυσάρεστα, ή ουδέ τερα.
Ή
σε
πέντε
κατηγορίες
που
σχετίζον ται με το
νοητικό αίσθη μα:
ευχαρίστηση , δυσαρέσκεια,
χαρά,
θλίψη, αδια φορία .
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Ή σε έξη κατηγορίες
που σχετίζον ται με
τα όργανα αίσθησης:

Ή σε δεκαοχτώ κατη γ ορίες που σχετίζονται με τα αισθήμα τα που
προκύπτουν από τα αισθητήρ ια όργανα:
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Ή σε τριανταέξη κατηγ ορίες που σχε τίζ ονται με την οικογενειακή
ζωή:
Κάποιοι αισθάνον ται
χαρούμενοι μέσα στο
οικογενε ιακό
περ ιβάλλον, ενώ άλλοι
αισθάνοντα ι
χαρά
όταν φεύγουν από
αυτό, διότι α παλλά σοντα ι από όλες τις
ευθύνες και τα βάρη.

Άλλοι
αισθάνοντα ι
θλίψη όταν χάνουν το
οικογενε ιακό τους περιβάλλον, ενώ άλλ οι θλ ίβονται όταν ζουν μέσα
σε αυτό, εξ’ αιτίας της
πίεσης που δη μιουργε ίται από το άγχος των
ευθυνών.

Κάποιοι αισθάνο νται ηρεμία επειδή
έχουν τακ τοποιήσε ι
όλες τις υποχρε ώσεις τους, ενώ άλλοι
είναι ήρεμοι διότι
έχουν
απαλλαγεί
από αυτές.

Έτσι
έχουμε:
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Όλα αυτά τα αισθήματα τα αναφέραμε περιληπτικά, αργότερα
όμως σε άλλα κεφάλαια, θα αναπτύξουμε περισσότερο το πώς το
αίσθημα συνδιάζεται με άλλους νοητικ ούς παράγοντες και παράγει
όλα αυτά τα συναισθή ματα μέ σα μας, τις σκέψεις, τις ιδέες κλπ.
Περνάμε τώρα στο συνάθροισμα της αντίληψης που αποτελε ίτα ι
κι αυτό από 108 είδη .

Οι αντιλήψεις είνα ι οι εντυ πώσε ις που παίρνου με από τα
αισθήμα τά μας και ανάλ ογα με αυτά παράγουμε τις αντίστοιχες
εντυπώσε ις. Το α ίσθημα δηλαδή, πα ίζει μεγάλο ρόλ ο γ ια το πώς θα
αντιλη φθούμε τον κόσμο γύρω μας. Ένα ευχάριστο αίσθημα γ ια
παράδειγμα , θα μας δώσει την εντύ πωση ότι το τάδε αντικείμενο
είναι καλ ό, ή ο δείνα άνθρωπος είνα ι καλός, κλ π. Όταν δε, τα
αισθήμα τά μας αλλάζουν, αλλάζουν και οι αντιλήψεις μας.
Δεν θα
επεκταθού με
περισσότερο
στην ανάλυση
των
αντιλήψεων· αυ τό θα το κάνου με αργ ότερα όταν θα επανέλθου με
για να δούμε την αντίληψη ως νοητικ ό παράγοντα, και να
καταλάβουμε τα χαρακτηριστικά της, πώς δηλ. λειτουργεί, πώς
εμφανίζε ται, κα ι ποιά είνα ι η εγγύτατη αιτία της.
Μετά έχουμε το συνάθροισμα των νοη τικών λειτουργε ιών.
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Επανερχόμενοι στα πέντε συναθροίσματα, βλέπου με ότι οι
νοητικές λειτουργ ίες αποτελούν ται από 50 νοητικούς παράγον τες
στους οποίους περιλαμβάνον ται τό αίσθημα και η αντίληψη . Εάν
όμως πάρου με το α ίσθημα και την αντίληψη σαν ξεχωριστούς
νοητικούς παράγοντες (πού ούτως ή άλλως είναι), φτάν ουμε τους
52 νοη τικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, η επιθυμία όπως και το
μίσος ανήκουν στους νοη τικ ούς παράγοντες ως αισθήματα ,
εμφανίζ οντα ι όμως κα ι ξεχωριστά σαν νοητικές λειτουργίες, διότι
λειτουργ ούν όταν γ ίνετα ι μια σύνθεση του νου, παράγον ται από
έναν συνδιασμό.
Αργότερα
θα
δώσου με μια ιδέα
για το τί είνα ι αυτοί
οι νοη τικ οί παρά γοντες.

Αυτό όμως που πρέπε ι να καταλάβου με όταν αναλύου με τον νου
ή το νοη τό στοιχείο, είνα ι ότι δεν είνα ι ένα μεμον ωμέν ο σώμα αλλά
ένα σύνθετο και πολύ πλοκ ο φαιν όμενο.
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Για τους περισσότερους ανθρώπους η λέξη νους σημαίνει ένα
ομοιογενές, συ μπαγές και αδιάτμητο πράγμα. Αυτό όμως δεν ισχύε ι.
Οι σκέψεις και οι
ιδέες που ε μφαν ίζονται μέσα μας,
εμφανίζ οντα ι λόγω
αυτών
των
νοητικών παραγόντων.
Αυ τοί
οι
νοητικοί παράγοντες
είναι
τα
τεμάχια , που όταν
συνδιάζον ται μας
φέρνουν μια ιδέα, μια σκέψη, ένα αίσθ ημα, κλπ.

Φέρνουμε ε δώ σαν παρά δειγμα μια μονάδα σκέψης με
επίκεντρο την επιθυμία. Η
επιθυμία δεν εγε ίρεται έτσι,
αλλά
είναι
μια
μονάδα
σκέψης που προϋποθέτει την
ύπαρξη της συνείδησης, του
αισθήμα τος, της αντίληψης,
της βούλησης, της πρ οσοχής,
και της αρέσκειας. Αυτοί οι νοητικ οί
συνδιαστούν γ ια να επέλθει η επιθυ μία.

παράγοντες

πρέπει

Ας συγκρίνουμε εδώ ως παράδειγ μα, τον νου με το άτομο.
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να

Οι αρχαίοι φιλόσοφοι είχαν μιλή σει γ ια το άτομο που είναι:

Εκείνη την εποχ ή, νόμιζαν ότι το άτομο είναι κάτι που δεν μπορεί
να διαιρεθε ί· και κά τι ανάλ ογο πιστεύουμε κι ε μείς γ ια τον νου . Ότι
δηλ. είνα ι συ μπαγής και α διάσπαστος και δεν μπορεί να δια ιρεθεί
σε κομμά τια .
Όμως το 1938, επιτεύχθηκε η διάσπαση του ατόμου.
Οι
επιστήμονες
διαπίστωσαν ότι το
άτομο
αποτελε ίτα ι
από ενέργεια και από
άλλα
υποατομικά
σωμα τίδια.
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Όσο περισσότερο αναλύουμε το άτομο,
υποατομικά
σωμα τίδια
ανακαλύπτουμε .
Σήμερα έχουν ανακαλυφθεί πάν ω από 250
υποατομικά σωματίδια. Δια πιστών ουμε τελικ ά
ότι το άτομο δεν ε ίναι ένα πράγμα αλ λά ένα
πολυσύνθετο πολύπλοκο φα ινόμενο.

τόσο

πιο

πολλά

Παραθέτουμε εδώ ένα μέρος του καταλόγου
των υποα τομικ ών σωματιδίων που έχου ν βρεθεί μέχρι σήμερα:
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Κάτι ανάλογο έκανε ο Βού δδας με τον νου. Τον ανέλυσε με τόσο
λεπτομερή τρόπο, ώστε να καταλάβουμε ότι αποτελείται από αυτά
τα υποα τομικά σωμα τίδια που λέ γον ται νοητικοί παράγοντες, τους
οποίους μπορού με να τους δούμε μέσα μας μόλις στρέψουμε την
προσοχή μας επάνω τους και τους αναλύσουμε.
Την ίδια ανάλυση μπορούμε να κάνου με και με το σώμα μας:
Το σώμα μας αποτελε ίτα ι απο
υποατομικά σωμα τίδια .

Όχι μόν ον αυτό, αλλά και το
περιβάλλον
μας
αποτελε ίτα ι από
υποατομικά σωμα τίδια .

Με την ενδοσκόπηση και την ενόραση , μπορού με να δούμε ότι
και ο νούς μας είνα ι κάτι ανάλογο· ότι δεν ε ίναι ένα ομοιογενές
πράγμα αλλά όπως τα άτομα έχουν θετικό και αρνητι κό φορτίο, έ τσι
κι αυτός έχει θετικές και αρνητικές διαθέσεις μέσα του. Τά
αισθήμα τα επηρρεάζουν αυτές τις διαθέσεις, και έτσι μπορού με να
κάνουμε παράλληλη μελέτη του νου και της ύλης. Ανάμεσα στον
νου και την ύλη υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν όμως και
ομοιότητες, και με τον τρόπο που ανα λύουμε την ύλη, με τον ίδιο
τρόπου αναλύου με και τον νου. Τα ε ργαλεία και τά όργανα που
χρησιμοποιού με γι’ αυτή την ανάλυση είναι φυ σικά διαφορε τικά.
Για να αναλύσουμε την ύλη ξοδεύουμε πολλά χρήματα για
τηλεσκόπια, μικροσκ όπια, κα ι για οποιαδήποτε άλλα όργανα που
κοστίζουν πολύ ακριβά και είναι απαραίτητα για να γίνει η ανάλυσή
της.
Για την ανάλυση του νου όμως, δεν χρ ειάζεται να έχουμε κανένα
άλλο εργαλείο παρά μόνον τον ίδιο τον νου. Και την ανάλυση την
κάνουμε βέβαια με συστημα τικ ό τρόπο όπως και με την ύλη.
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Το μικροσκόπιο ή το τηλεσκόπιο που χρ ησιμοποιού με εδώ ε ίναι η
ίδια η συνείδη σή μας, φτάνει να ξέρουμε πώς να κάνου με την
παρατήρηση. Ο τρόπος της παρατήρησης είναι αυτός που μας δίνει
όλη την εν όραση. Όταν μιλάμε λ οι πόν γι’ αυτά τα συναθροίσματα
και για την ανάλυσή τους, βλέπου με από τί αποτελούν ται.
Επανερχόμενοι στο συνάθροισμα των νοητικών λε ιτουργιών
βλέπουμε ότι αποτελείται από 50 ή πιο αναλυτικά από 52 νοητικούς
παράγοντες. Αυτούς τους νοητικούς πα ράγοντες τους ταξινομού με
σύμφωνα με τις ιδιότη τες που έχουν που συνήθως είναι 50, και όχι
αναγκαστικά με τη ν ποσότη τά τους στην οποία μπορεί κανείς να
προσθέσει και κάτι άλλο. (Εξ’ ου και 50 ή 52 στον αριθμό· όπως
έχουμε 11 ή 7+6=13 ηθικά μεταβλητού ς).
Αυτοί δια ιρούντα ι σε:

Όλα αυτά, το τί σημαίνε ι δηλ. ηθικά μεταβλητοί νοητικοί
παράγοντες, ή το τί σημα ίνει καθολικ οί κα ι περιστασιακοί, ηθ ικά
καθορισμέν οι, φαύλοι και καλοί, θα τα εξηγήσουμε στα επόμενα
μαθήματα . Προς το παρόν να πούμε ότι οι φαύλοι ν οητικοί
παράγοντες είνα ι αρνητικά φορτισμένοι όπως το αρνητικό φορτίο
που έχουν τα διά φορα ηλεκτρόν ια κ αι πρωτόνια , και οι καλ οί
νοητικοί παράγοντες είναι θετικά φορ τισμένοι, δη μιουργώντας έτσι
αντίθετες δυνά μεις, αν τίθετα πεδία που υπάρχουν μέσα στον νου
μας. Ή ότι οι διάφοροι καθολ ικοί νοη τικοί παράγοντες ε ίναι αυ τοί
που δίν ουν ζωτικότητα στον νου, όπως υπάρχει και η ζωτικότητα
αναπαραγωγής στην ύλη (π.χ . τα φυτά όπως και τα σώμα τά μας
έχουν ζωτικ ότη τα για να αναπαράγουν τα κύτταρά τους).
Κάτι ανάλογο γίνεται κ αι με τον νού μας, όπου χρειάζεται νοητική
ζωτικ ότη τα για να αναπαραχθούν οι σκ έψεις και οι ιδέες μας.
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ΠΕΜΠΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 – Μάθημα 3 ο ν

Οι Νοητικές Λειτουργίες και η Συνείδησή μας
Καλησπέρα σε όλους και καλ ώς ορίσα τε σ’ αυτό το μάθημα. Αυ τό
είναι το τρίτο μάθημα κα ι βρισκόμαστε ακόμα στην εισαγ ωγή και
στα βασικά στάδια ανάλυσης. Εξηγήσα με ότι έχ ουμε την σταδιακή
ανάλυση και την σταδιακή σύνθεση , ή την βασική κα ι προχωρημένη
ανάλυση και σύνθεση . Όσο προχ ωράμε βαθύτερα θα εξηγούμε και
περισσότερα.

Είχαμε μιλήσε ι για
την
ύλη
που
αποτελείτα ι από διάφορα
στοιχεία κα ι για το
υλικό μας σώμα που
αντιπροσωπεύε ι
την
ύλη που υπάρχε ι γύρω
μας
αλλά
σε
διαφορετική μορφή .
Μιλήσαμε και γ ια τον νου που αποτελε ίται από διάφορα συναθροί σματα, και είχα με εξηγήσει επιφανε ιακά ότι υπάρχει αλληλεπίδραση
και αλληλοεξάρτηση με ταξύ αυτών των συναθροισμά των πάνω στα
οποία γίνετα ι όλη η ανάλυση και η σύν θεση.
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Μπορούμε να αποκαλέσου με τα πέντε συναθροίσματα , ως τους
πέντε πυλώνες που αποτελούν ή απα ρτίζουν την προσωπικότητά
μας.

Παρ’ όλο που τους ονομάζου με πυλώνε ς, δεν πρέπει να κάνουμε
το λάθος να νομίσου με ότι είναι κάτι σταθερό μέσα μας. Το υλικό
σώμα, όπως και τα αισθήμα τα, οι αντιλήψεις μας, οι νοητικές μας
λειτουργ ίες και οι συνειδήσε ις μας, βρίσκοντα ι σε μιά συνεχή ροή
και μεταβάλλον ται διαρκώς. Δεν υπάρχει κάτι σταθερό και μόνιμο
μέσα μας που να μπορούμε να το αποκαλέσουμε μόν ιμη
προσωπικότητα παρά μόνον η ροή αυτών των φα ινομέν ων που
λέγονται ύλη κα ι νους.
Αυτό που ονομάζου με προσ ωπικότητα είνα ι πολλ ών ειδών και
μπορεί να αλλάξει κα τά περιόδους.
Σύμφωνα με τις περιστάσε ις και τις
συνθήκες που υπάρχουν στην ζωή,
άνθρωποι που είνα ι ήρεμοι μπορεί να
γίνουν άγριοι, και άγριοι άνθρωποι να
γίνουν ήρεμοι.
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Σχετικά με τους βιολ ογ ικούς ή κληρονομικούς νόμους, θα δώσω
ένα παράδειγμα γ ια το πώς αυτά που ονομάζουμε προσωπικ ότη τα,
αισθήμα τα, αντιλήψεις, κλπ. βασίζοντα ι πάνω στην κληρονομιά που
έχουμε από τους γονείς μας. Αυτό που θεωρούμε δικό μας σώμα,
δική μας προσωπικότη τα, δεν εί ναι πα ρά ένα δάνειο κυττάρων και
κωδικ ού χρωμοσωμάτων και DNA από τους γονείς μας.

Οι γ ονείς μας με την σε ιρά τους οφείλουν την προσωπικ ότη τά
τους στα γον ίδια και στο D NA των δικ ών τους γονέ ων, που με την
σειρά τους οφείλ ουν το ίδιο στους δικ ούς τους γονε ίς. Εν ολ ίγοις,
αυτό που κ ουβαλάμε τώρα αποκαλόντας το προσωπικότητα , ή
εαυτό, ή Εγ ώ, ε ίναι μια προσωρινή έννοια επηρρεασμένη από
βιολογ ικούς ή κληρονομικ ούς νόμους.
Εξετάζωντας πιο βαθειά αυτό που ονομάζου με «εγώ μου»,
«προσωπικότητά μου», «σώμ α μου», διαπιστώνου με ότι:

Έτσι, πάνω από
το μισό του σώμα τός μας δεν είναι
ανθρώπινο.

63

Και όσο κ ι αν το βρίσκ ουμε παράξενο, το 57% των
μικροοργανισμών στο σώμα μας είναι απαραίτητοι για την ύπαρξή
μας.

Επιπλέον, αυτές οι αποικ ίες μικροοργανισμών μπορούν να
αλλάξουν και την διάθεσή μας, δηλα δή τις νοητικές ή ψυχικές μας
λειτουργε ίες.

Στην εποχή μας υπάρχουν προοδευ τικ οί ψυχίατροι και ψυχολ όγοι
που έχουν καταλάβει ότι δεν είνα ι μόν ο οι ψυχολογικοί παράγον τες
που καθορίζουν μια προσωπικότητα ή τις διαθέσεις ενός ανθρώπου,
αλλά και αυτός ο μικρόκοσμος, συνιστώντας συνε πώς, μία
συγκεκριμένη δία ιτα ώστε να επέλθε ι κάποια ισορροπία με ταξύ
αυτών των μικροσκοπικ ών οργανισμών μέσα μας .
Η ψυχολογία λοιπόν αυτού που ον ομά ζουμε «εαυτός μας», δεν
εξαρτάται μόνον α πό την συναναστροφή μας με τα άλλα άτομα στην
καθημερινή μας ζωή, αλλά και από την βιολογ ική κληρονομιά και το
DNA που κουβαλάμε όχι μόν ον από τους γονείς μας αλλά και α πό
αυτούς τους μικροσκοπικ ούς οργανισμούς.
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Εξετάζοντας αυτούς τους πέντε πυλώνες της προσωπικότη τας,
μιλήσα με στα προηγ ούμενα μαθήμα τα για το υλ ικό σώμα , τα
αισθήμα τα και τις αντιλήψεις, και θ α περάσουμε σήμερα στον
τέταρτο πυλώνα, αυτόν των νοητικών λειτουργε ιών.
Όπως είχαμε πε ι την τελευ ταία φορά, αυτός αποτελε ίτα ι από 50
είδη, συγκεκρ ιμένα από 50 νοη τικ ούς παράγοντες.

Τους λέμε παράγοντες διότι αυ τοί, σαν ιδιότητες μέ σα στον νου
μας, συντελούν ώστε να κατανοήσου με πράγματα και να έχουμε
εμπειρ ίες στην ζωή μας. Επειδή το α ίσθ ημα και η αντίληψη παίζου ν
επίσης μεγάλο ρόλο ως παράγον τες για να κατανοήσου με πράγματα
και να έχουμε εμπε ιρίες, τους προσθέτουμε στους προηγούμεν ους
50 φτάν οντας σε ένα σύνολο 52 νοητικ ών παραγόντων που ανήκουν
στο συνάθροισμα των ν οητικών λε ιτουργειών. Έ τσι σή μερα θα
εξετάσουμε τους 50 ν οητικούς παρ άγοντες που ανήκουν στο
συνάθροισμα των ν οητικών λε ιτουργειών, αλλά και το αίσθη μα και
την αντίληψη ως νοητικούς παράγοντες .
Αυτοί οι παράγον τες δια ιρούντα ι σε διά φορες κατηγορίες:
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Θα εξηγήσουμε πρώτα τους 13 Ηθικά Μεταβλητούς Νοητικούς
Παράγοντες. Πρίν καν να εγερθεί μέσα μας μια γνωστική διαδικασία
ώστε να έχου με εμπε ιρία ενός αντικε ιμένου ή μιας κατά στασης,
πρέπει να εγερθεί η συνείδηση ώστε να συνειδητοποιήσου με ότι
υπάρχει ένα αντικε ίμεν ο ή μια κ ατάσταση μπροστά μας την οποία
χρειάζεται να την κα τανοήσου με. Σε αυτή την περίπτωση έχου με
τους Καθολ ικούς Νοη τικ ούς Παράγοντε ς που βοηθούν σε αυτή την
εμπειρ ία, διότι η συνείδηση από μόνη της – όπως θα δούμε
παρακάτω - δεν μπορε ί να μας δώσει όλη την ε μπ ε ιρία, αλλά
χρειάζεται την βοήθε ια ορισμένων νοη τικ ών παραγόντων, ώστε να
συνειδη τοποιήσουμε ένα αντικε ίμενο ή μια κατάσταση από πολλές
πλευρές:

Χρειάζεται πρώτα η νοητικ ή επαφή με το αντικε ίμεν ο, με τά το
αίσθημα που μας δίνει την «γεύση» αυτής της εμπειρ ίας (θετικής,
αρνητικής ή ουδέτερης), μετά η αντίληψη που μας δίνε ι την
εντύπωση γ ια το αντικείμενο, η πρόθεση ή η βούληση που μας λέει
τί θα κάνουμε με αυτό το αντικε ίμεν ο ή την κατάσταση , η ενότη τα
του νου που μας δίνει την ευκαιρ ία να συγκεντ ρωθού με ξανά και
ξανά πάνω στο αντικείμενο, με τά η νοητική ζωτικ ότη τα που
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διατηρε ί τον νου μας πάνω στο αντικείμενο ή στην κα τάσταση , και
τέλος η προσοχή γ ια να μπορέσου με να έχουμε την όλη εμπειρ ία.
Αυτή ονομάζετα ι στοιχε ιώδης νοητική λ ειτουργ ία κατά την οποία
η συνείδηση συν διάζετα ι με αυτούς τους 7 νοητικ ούς παράγοντες.
Αυτοί λέγονται καθολ ικοί
νοητικοί παράγοντες, διότι
συνδιάζον ται πάν τα με μια
συνείδηση . Ακόμα και στην
πιο
στοιχε ιώδη
νοητική
λειτουργ ία,
πρέπει
να
υπάρχουν
αυτοί
οι
7
παράγοντες για να μας
δώσουν έστω μια γεύ ση της
εμπειρ ίας που έχουμε.

Στην μοντέρνα ψυχολογία
που
ονομάζεται
Γνωστική
(Cognit ive Psych ology) και η
οποία εξετάζει πώς μπορού με
να έχουμε γνώση ή εμπειρ ία
ενός αντικειμένου , συναν τού με τους όρους Ανθρώπινη
Νοημοσύνη,
Αν τίληψη ,
Προσοχή, Μνήμη, Σκέψη και
Επίλυση Προβλήμα τος, κα ι
τέλος Γλώσσα.
Εδώ βλέπου με ότι σε αυτή τη ν Γνωστική διαδικασία
συμπεριλα μβάνον ται η Αντίληψη και η Προσοχή. Την Μνήμη και την
Σκέψη που είναι από τους καλούς νοητικ ούς παράγοντες θα τις
αναφέρουμε αργότερα.
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Η Γλώσσα βασικά, είνα ι ένα φαινόμενο μεταξύ Ανθρώπινης
Νοημοσύνης και Σ κέψης. Εάν δέν υπήρ χαν η ανθρώπινη ν οημοσύνη
και η σκέψη δεν θα υ πήρχε και το φαινόμενο της γλώσσας στους
ανθρώπους. Θα εξετάσουμε αργότερα ποίοι είναι οι νοητικοί
παράγοντες που παράγουν αυ τή την γλ ωσσική ικαν ότη τα μέσα μας.
Κάτι ανάλογο με τήν Γνωστική ψυχολογία κάνουμε κι εμείς εδώ
με τις γνωστικές διαδικασίες όπως τις ονομάζουμε. Θα δού με ότι
για να επέλθει μια γνωστική διαδικα σία είναι απαραίτητη η ύ παρξη
ορισμέν ων νοη τικών παραγόντων . Π.χ. η Αντίληψη και η Προσοχή ,
παρ’ όλο που στην μοντέρνα ψυχολογία δεν ονομάζονται νοητικοί
παράγοντες, είνα ι ιδιότητες του νου. Εάν δεν υπήρχαν αυτές οι
ιδιότη τες του νου τότε δεν θα είχαμε κάποια γνωστική διαδικασία
ή εμπειρία γν ώσης ενός αντικε ιμέν ου ή μιας κατάστα σης.
Συνεχίζοντας με τους νοητικούς παράγοντες (μέχρι τώρα
αναφέραμε τους επτά καθολικούς) βλέπουμε ότι το Αίσθημα δεν
αναφέρεται εδώ, παρ’ όλο που στο πρ οηγούμεν ο μάθη μα είχα πε ι
πόσο μεγάλο ρόλο πα ίζει το α ίσθημα γ ια την σκέψη μας.
Περνάμε τώρα στους έξη περιστασιακ ούς νοητικούς παράγον τες.

Ονομάζον ται
περιστασιακοί
διότι
άλλες φορές παρου σιάζοντα ι
σε
μια
εμπειρ ία και άλλες
φορές όχι.

Ο λογ ισμός όμως και ο συλ λογ ισμός είν αι οι δύο παράγον τες που
συντελούν στην γλ ωσσική λειτουργία. Σ ύμφωνα με την Βουδδιστικ ή
ψυχολογία, ο άνθρωπος λόγ ω του μεγ αλύτερου βαθμού λογισμού
και συλλ ογισμού , έχει την ιδιότητα ν α μπορε ί να εκ φραστε ί δια
μέσου των φωνητικών χορδών. Φυσικά τα ζώα έχουν κι αυτά
φωνητικές χορδές, αλλά λόγω του υψηλώτερου βαθμού λογισμού
και συλλογισμού στον άνθρωπο, μπορεί να εκφραστεί η γλωσσική
λειτουργ ία καλύτερα, ώστε ο άνθρωπος να αναπτύξει ένα ανώτερο
λεξιλόγιο από τα ζώα.
Το ότι τα ζώα δεν έχουν γλωσσολ όγιο, έχει α μφισβη τηθεί από
ορισμέν ους ζωολόγους και άλλους επιστήμονες. Τα ζώα έχουν το
δικό τους γλωσσολ όγιο, απλώς του ανθρώπου είναι πιο
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ανεπτυγμέν ο λόγ ω του υψηλού βαθ μού λογισμού και συλλογ ισμού.
Αυτό που αποκαλού με γλώσσα δεν είναι παρά οι δύο αυτοί
παράγοντες που συνεισφέρουν στην γλ ωσσική ικα νότητα .
Αυτοί οι 6 Περιστασιακ οί Νοη τικ οί Πα ράγοντες διαφέρουν α πό
τους Καθολικ ούς νοητικ ούς παράγοντες, στο ότι βρίσκ οντα ι σε
συγκεκριμένα ε ίδη συνε ίδησης και όχ ι σε όλα. Οι 7 καθολ ικοί
βρίσκοντα ι σε όλα τα είδη συνείδη σης , ενώ οι περιστασιακοί
βρίσκοντα ι μόν ο σε συγκεκριμένα είδη. Η χαρά για παράδειγμα,
κάποιες φορές μπορεί να υπάρχει μέσα μας και κάποιες φορές όχι.

Αυτοί καθ’ αυτοί είνα ι ηθικά ουδέ τεροι, λαμβάν ουν όμως την
ηθική ποιότητα που τους παραχωρήθηκε μέσω της συνείδησης
( citta ) από τους καλούς ή τους φαύ λους νοητικούς παράγον τες
( cetasika ), μεταβάλλον τας έτσι την ου δέτερή τους φύση .

Για παράδε ιγμα η αν τίληψη αυτή καθ’ ε αυτή είνα ι ουδέ τερη· δεν
έχει καμία ηθική αξία μέσα μας. Εάν όμως συνδιαστε ί με έναν καλό
νοητικό παρ άγον τα όπως την μη -επιθετικότητα ή το μη -μίσος
γίνετα ι καλή, ση μαίνε ι δηλ. ότι το άτομο έχει αναπτύξει καλή
αντίληψη γ ια το τί ση μαίνε ι μη -μίσος ή μη-επιθετικότη τα.
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Εάν όμως η αντίληψη συνδιαστε ί με έναν φαύλο νοητικό
παράγοντα όπως το μίσος, τότε γίνετα ι φαύλη, με αποτέλεσμα το
άτομο να υποστηρίζει φαύλες συμπεριφορές. Η αντίληψη εν τέλει
διαμορφώνε ται σύ μφωνα με τον ανάλογο νοητικό παράγον τα.
Ονομάζον ται λ οιπόν οι 13 αυτοί παρά γοντες ηθικά μεταβλη τοί,
διότι μπορούν να μεταβάλλουν την φύ ση τους από την ουδέτερη
κατάσταση , σε καλή ή φαύλη.
Περνάμε τώρα στους 39 Καθορισμένου ς Νοητικούς Παράγοντες.

Θα μιλή σου με πρώτα γ ια τους 14 φαύλ ους νοητικ ούς παράγοντες
και θα δούμε για τί τους ονομάζουμε έτσι.

Αυταπάτη ση μαίνε ι έλλειψη γν ώσης. Το άτομο είναι συγ χισμένο
και δεν ξέρει πώς να κρίνε ι επακριβώς μια κατάσταση, έχει δηλ.
έλλειψη κρίσης που μπορε ί να τον οδηγήσει σε δυσάρεστες
καταστάσε ις.
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Η μη-ν τροπή/α διαν τροπία σημα ίνε ι ότι μπορε ί κάποιος να κάνε ι
πράγματα που φαίνον ται σοκαρισ τικά στους άλλους.
Ο μη-ηθικ ός φόβος είναι όταν κάποιος κάνει κακά πράγματα σε
άλλους χωρίς να φοβάται την τιμωρία, την φυλάκιση κλπ.
Ακολουθούν η ανησυχ ία, η α πληστία, η λανθασμένη νόηση , η
υπερηφάνεια κα ι η αλαζονε ία, το μίσος , η ζήλεια, η φιλαργυρία, η
τύψη, η νωθρότη τα, η υπνηλ ία, και η α μφιβολία .
Όλοι αυτοί οι 14 νοητικοί παράγοντες μπορούν να συν τελέσουν
σε πολλές φαύλες πράξεις.
Στην συνέχεια έχου με τους 25 Καλούς Νοητικούς Παράγοντες
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Όλοι αυτοί είνα ι καλοί νοη τικο ί παράγ οντες διότι παράγουν μία
ευφορία στο σώμα και στον νου μας.
Όλους αυτούς τους νοητικούς παράγον τες που αναφέραμε μέχρι
τώρα θα τους εξηγήσουμε αναλυτικά έ ναν προς έναν στα επόμενα
μαθήματα . Για την ώρα παρουσιάσαμε μία περιλη πτική εικόνα τους,
για να πάρουμε μια ιδέα για τις διαφορέ ς μεταξύ φαύλων κα ι καλών.
Προχωρόντας σταδιακά, θα καταλάβουμε το νόη μα αυτών των
λέξεων, των όρων , και των εννοιών πολύ περισσότερο, διότι θα
δώσου με παραδείγ ματα γ ια το πώς εμφανίζον ται αυτοί οι νοη τικ οί
παράγοντες στην καθημερ ινή μας ζωή.
Για παράδε ιγμα μιλά με για την συμπόνοια. Η συ μπόν οια όμως
είναι κάτι που για πολλούς ανθρώπου ς έχει κάνει φτερά από την
ζωή τους! Κάποιοι άλλοι προσπαθούν ν α την καλλιεργήσουν, διότι
για να εγερθεί η συμπόνοια ή η σοφία στην συνε ίδησή μας
χρειάζεται καλλιέργεια .
Θα μιλήσου με τώρα για την σχέση ανά μεσα στην συνε ίδηση και
τους νοητικούς παράγοντες.
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Η συνείδηση από μόνη της δεν μπορεί να μας δώσει την εμπειρ ία
ενός φαινομένου ή μιας κατά στασης, α λλά χρειάζεται την β οήθεια
αυτών των συγκεκριμένων λειτουργιών για να έχουμε μια γνωστική
διαδικασία ή μια εμπειρία .

Για να έχ ουμε μια εμπε ιρία, για να συνειδη τοποιήσουμε ένα
αντικε ίμενο ή μια κα τάσταση , η συνείδηση προηγείται κα ι
ακολουθούν οι νοη τικοί παράγ ον τες για να βοηθήσουν στην
εμπειρ ική δια δικασία.
Οι ν οητικοί παράγον τες (παρ’ όλ ο που τους αναφέραμε
ξεχωριστά), δεν είνα ι αποκ ομένοι ο ένα ς από τον άλλον αλλά έχουν
ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά.
Τα Τέσσερα Κοινά Χαρακτηριστικά των Νοητικών Παραγόν των
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Επαναλαμβάνου με εδώ το παράδειγ μα με το μάτι και το λουλούδι.
Για να εγερθεί η επιθυμία μέσα μα ς χρειάζεται μία ορισμένη
διαδικασία .

Η συνείδη ση λοιπόν
προπορεύετα ι για να
συνειδη τοποιήσουμε
τί ε ίναι αυ τό που
βλέπουμε.
Η νοητική επαφή
είναι το «τρέμουλ ο»
που υπάρχει μέσα
μας για να μας δώσει
την αίσθη ση ότι υπήρξε σύγκρου ση μεταξύ του μα τιού , του
λουλουδιού που ε ίναι το αντικείμενο , κ αι της συνείδη σης.

Το αίσθη μα είνα ι
αυτό που αισθάνε ται
ή
«γεύεται»
το
αντικε ίμενο.
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Αυτό ήταν ένα απλό παράδειγμα για το πώς οι νοητικ οί
παράγοντες βοηθούν στην εμπε ιρία μας· από το να δού με ένα
λουλούδι μέχρι και να το λαχταρίσουμε . Η συνείδηση από μόνη της
δεν μπορεί να εκ τελέσει όλες αυτές τις λειτουργ ίε ς αλλά χρειάζοντα ι
οι νοη τικ οί παράγοντες που την βοη θούν ώστε να έχου με την
εμπειρ ία.
Κατατάσουμε λ οιπόν τον νου στην κα τηγορία μεταξύ συνε ίδησης
και νοητικ ών παραγόντων , και παρ’ όλο που οι νοητικοί παράγοντες
έχουν διαφορετικά χαρακτηρ ιστικά ο ένας από τον άλλον, εν
τούτοις έχουν και τα τέσσερα προαν αφερθέντα χαρακτηριστικά ,
όπως ότι εγείρον ται πάντα μαζύ με την συνείδηση , παύουν μαζύ με
την συνείδηση, έχουν το ίδιο αντικείμενο με την συνε ίδηση , και
έχουν το ίδιο α ισθητήρ ιο όργανο με τη ν συνείδηση .
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Θα περάσουμε τώρα στο πέ μπτο συνάθροισμα ή στον πέμπτο
πυλώνα της προσωπικότητας που είνα ι οι συνειδήσε ις . Αυτές είναι
πάνω από 89 είδη .

Δίνου με παρακάτω μερικά παραδείγ ματα σχετικά με την γλώσσα :
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Συνειδητοποιεί όμως και με άλλα όργανα:
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Το χαρακτηριστικό της είναι η επίγνωση ή η συνε ιδη τοποίηση των
νοητικών και υλικ ών αντικε ιμένων, κάτι που τα υλικά φαιν όμενα δεν
έχουν. Όπως είχα αναφέρε ι σε πρ οηγούμενα μαθήμα τα, εάν
χτυπήσε τε με το χέρι σας ένα τραπέζι ή έναν τοίχο, αυτά δεν θα
πονέσουν ού τε θα διαμαρτυρηθούν· το χέρι σας είναι αυτό που θα
πονέσει! Θα πονέσε ι διότι είνα ι ζωντανός οργανισμός που έχει
κύτταρα, ευα ισθησία, συνε ίδηση . Ότα ν βέβαια το σώμα μας είνα ι
νεκρό, πεταμέν ο σαν κούτσουρο στο έδαφος, δεν έχει πλέ ον
συνείδηση μέσα του και δεν καταλαβα ίνει όσο και να το χτυπάει
κάποιος. Όταν όμως είνα ι ζωντανό, τότε έχει συνείδηση και μπορεί
να καταλάβει το ευχάριστο, το δυσά ρεστο, ή και το ουδέτερο
αίσθημα. Γι’ αυτό το α ίσθη μα συγκα τα λέγεται στους πρ ωταρχικ ούς
νοητικούς παράγοντες που μας δίνει τη ν γεύση μιας εμπε ιρίας.
Η λειτουργία της είναι να είναι ο πρόδρομος των νοη τικ ών
παραγόντων , διότι ηγείται και συνοδεύεται πάντα από αυτούς.
Όπως είπα με, ε ίναι πρωτογενής και πρ ω τοπόρος για μια γν ωστική
λειτουργ ία.
Η εκδήλωσή της είναι η σύνθεση και η συνένωση μιας συνέχειας
νοητικών δια δικασιών . Η συνείδηση είναι αυτή που συνενώνει μια
νοητική διαδικασία . Εάν η συνείδηση απουσιάζει τότε δεν μπορού με
να συνδιάσουμε τις διάφορες νο ητικές διαδικασίες. Στην απουσία
της οφείλετα ι και το κενό που παρου σιάζεται στον νου μας όταν
ξεχνάμε πράγματα ή καταστάσεις.
Η εγγύτατη αιτία της είνα ι το Νοη τό, δη λ. οι νοητικοί παράγοντες
και η ύλη. Λόγ ω των νοη τικ ων παραγόντων εγε ίρεται η συνείδη ση,
αλλά και λόγ ω της ύλης εγείρε ται επίσης η συ νείδη ση. Για
παράδειγμα , όταν ανοίγ ουμε το μάτι μας και υπάρχει ένα ερέθισμα
φωτός, αυτή η ίδια η ύλη μπορεί να παρ ακινήσει την συνε ίδησή μας
να ενεργοποιηθε ί ώστε να συνειδητοποιή σουμε τί είνα ι αυτό το
φως. Επίσης αισθήμα τα που εγείρον ται μέσα μας μπορούν να
ενεργοποιή σουν την συνείδη σή μας ώστε να αντιληφθ ούμε τί
συμβαίνε ι μέσα μας.
Στα επόμενα μαθή ματα θα εξηγήσουμε πολλά περισσότερα
πράγματα για την συνείδη ση και για τις μορφές που μπορε ί να
πάρει.
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ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 – Μάθημα 4 ο ν
Οι Νόμοι πού διέπουν τόν Ψυχολογικό μας Κόσμο
Χαίρετε και καλή ακρόαση. Όπως κάθε φορά, υ πενθυ μίζου με ότι
αυτή είνα ι μία σταδιακή ανάλυση πολλών μαθημά των που πρόκε ιτα ι
να ακολουθήσουν. Ξεκ ινώντας από την βασική ανάλυση κ αι
προχωρόντας στην πιο λεπτομερή θα εμβαθύνουμε περ ισσότερο
στον νου κα ι στην ύλη και στο πώς συ νδιάζοντα ι αυτά τα δύ ο.
Για την ύλη είπαμε ότι είνα ι το υλικ ό μα ς σώμα, τα σώματα άλλ ων
όντων , και κάθε άλλο υλ ικό σώμα που υπάρχει γύρω μας, μέσα κα ι
έξω από εμάς. Για τον νου είπαμε ότι αποτελείται από τέσσερεις
κατηγορίες:
αίσθημα ,
αντίληψη,
νοητικές
λειτουργίες
και
συνείδηση . Αναφέραμε επίσης πώς η ύλη επηρρεάζει αυτά τα
τέσσερα, και πώς αυτά τα τέσσερα επη ρρεάζουν την ύλη αλλά και
το ένα το άλλο.
Από αυτό καταλαβαί νουμε ότι δεν υ πάρχει
κάποιος δυϊσμός μεταξύ
ύλης
και
νου
όπως
ισχυρίζον ται κα ι θέλουν
να προωθήσου ν μερ ικοί,
αλλά
αλληλοεξάρτηση
και
αλληλοσυ σχέτιση
μεταξύ υλικ ών και νοη τι κών φαιν ομέν ων.
Είχαμε αναφέρε ι επίσης ότι αυ τά είναι τα πέντε συναθροί σμα τα
και ότι η έννοια του συναθροίσμα τος είναι η συσσώρευση στοιχείων
που προστίθεν ται μαζύ και μπορούν ν α αποτελέσου ν μία ενότητα,
ένα σύνολο, μία συγκρότη ση. Τα ονομά ζουμε πέντε συναθροίσματα
της ύπαρξης, διότι σε τελική ανάλυση μπορούμε να κατα τάξουμε
όλα τα φαινόμενα, υ λικά ή νοη τικά, σ’ αυτές τις πέντε κα τηγορίες.
Αργότερα θα τα εξετάσουμε με λεπτομέρειες και θα δούμε τις
μορφές που μπορεί να πάρει το καθένα από αυτά, όπως τις νοητικές
λειτουργ ίες που άλλες είναι παθη τικές και άλλες δυναμικές. Όλα
αυτά αποτελούν την προσωπικότητά μας. Και παρ’ όλο που
αποκαλούντα ι πυλώνες της προσωπικ ότητάς μας, το υλικό σώμα, τα
αισθήμα τα, οι αντιλήψει, οι νοη τικές λε ιτουργίες και οι συνειδήσεις,
δεν είναι στατικά αλλά παροδικά φα ινόμενα που μεταβάλλον ται
διαρκώς, που εμφαν ίζον ται και παρακμάζουν, εμφαν ίζοντα ι και
παρακμάζουν...κ λπ.
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Είχαμε αναφέρε ι επίσης ότι οι άνθρωποι προσκ ολλών ται σ’ αυτά
τα πέντε συναθροίσματα, κα ι λόγ ω της προσκόλλησης επέρχετα ι και
η ταλαιπωρία στην ύπαρξή μας.
Σήμερα πρόκειται να αναλύσουμε με ρικούς νόμους που διέπουν
τον ψυχολ ογικ ό μας κόσμο ώστε να κα ταλάβουμε τί ε ίνα ι αυτό που
ονομάζου με ύπαρξη και από τί επηρρεάζεται, αλλά και να
καταλάβουμε ότι είμαστε εξαρτώμενα και όχ ι αυτόνομα όν τα, που
εξαρτώνται από ορισμένους νόμους οι οποίοι υπάρχου ν πάντα γύρω
μας. Αυτούς τους νόμους πρέπει να του ς συνειδη τοποιήσουμε, διότι
έχουν να κάνουν και με την επιστήμη κ αι με την βιολογ ία.
Η προσωπικότητά μας, ο ψυχ ολογ ικός μας κόσμος, η ύπαρξή μας
στην παρούσα στιγ μή επηρρεάζονται α πό πέντε αιτιώδε ις νόμους :

Ατμοσφα ιρικοί, φυσικοί νόμοι: περιβαλ λόμαστε από αυτούς ανά
πάσα στιγ μή σ’ αυ τόν τον πλανήτη , κ αι εάν δεν υ πήρχαν δεν θα
μπορούσα με να υπάρξουμε κι ε μείς.
Βιολογ ικοί, ή κληρονομικοί νόμοι: αποτελού μαστε από τα
κύτταρά μας που διέπον ται από α υτούς τους νόμους.
Ψυχολογικ οί ν όμοι, Καρμικοί νόμοι των πράξεών μας, και τέλος
Κοσμικ οί νόμοι.
Όλους αυτούς θα τους εξετάσουμε σταδιακά, αρχίζον τας όμως
από τους Κοσμικ ούς νόμους. Ο λόγ ος είναι ότι αυτοί οι Κοσμικ οί
νόμοι καλύπτουν όλους τους άλλους νόμο υς. Όταν τους
καταλάβουμε θα δούμε ότι και όλοι οι άλλοι νόμοι υπόκειν ται σ’
αυτούς τους κοσμικ ούς νόμους και έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά .
Όσο γι’ αυτούς που ενδιαφέροντα ι να μάθουν αυτή την ορολογία
και στην αρχαία γλ ώσσα Πάλι που ή ταν η γλώσσα στην οποί α
μιλ ούσε ο Βού δδας, παραθέτουμε τον ακόλουθο πίνακα γ ια να
δείξουμε ότι η ορολογ ία που χρησιμοποιού με δεν είνα ι αυθαίρετη
αλλά έχει την βάση της σε αντίστοιχες Βουδδιστικές γραφές .
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Ξεκινά με με τα πέν τε χαρακτηριστικά των Κοσμικών νόμων για
να αποδείξου με ότι αυτοί δεν συ μβαίνουν τυχαία αλλά μπορ ούμε να
τους καταλάβουμε μέσω συστηματικής παρατήρησης και να δούμε
ότι τα χαρακτηριστικά τους είναι παν τα χού παρόντα.
Αυτά είναι:

Αιτιοκρατία: Χαρακτηριστικ ό αποδεκ τό και από την επιστή μη.
Όλα τα είδη επιστη μών , μαθη ματικά, φυσική , βιολογ ία, χη μεία,
μιλάνε γ ια τον νόμο της αιτιοκρατίας και βασίζον ται σ’ αυτόν .
Συνθηκοκρατία: Χαρακτηριστικ ό που σημαίνε ι ότι οι αιτίες δεν
μπορούν να συ μβούν χωρίς τις συνθήκ ες.
Παροδικότητα: Τίποτα σ’ αυτούς το υ ς νόμους δεν παραμένε ι
στατικό αλλά όλοι βρίσκον ται σε πα ροδική κα τάστα ση, κα ι σε
συνεχή μεταβολή. Όπως είπε ο Ηράκλειτος, «Π ᾶν ρεῖ, οὐδέν μένει».
Ταλαιπωρία: Η παροδικότητα είνα ι αυτή που φέρνει την
ταλαιπωρία στα έμβ ια όν τα. Όλη η πάλη της ζωής από τη ν εμφάνιση
του ανθρώπου μέχρ ι σήμερα, όλη η ταλαιπωρία, οφείλε ται στην
παροδικ ότη τα. Ό,που κα ι να εμφανισθούν τα έμβια όντα και ο
άνθρωπος επίσης, σε όποια μορφή ύπαρξης, θα υποστεί αυτή την
ταλαιπωρία λόγ ω της παροδικής φύσης όλων των φαινομένων .
Απροσωπία, Μη Εαυ τός: Όλοι αυτοί οι ν όμοι είνα ι διαδικασίες κα ι
δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο από πίσω με μουστάκ ια και γένε ια,
που κάθεται κα ι ορίζει εάν πρέπει να γ ίνει αυτό ή το άλλ ο.
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Είναι απλ ώς διαδικα σίες που συμβα ίν ουν κάτω από ορισμένες
αιτίες και συ νθήκες, κ αι όταν οι συνθ ήκες αλλάξουν αλλάζουν κι
αυτές. Είναι φυ σικ οί νόμοι και δεν υπάρχει Εαυτός , ή κάποια
κοσμική ψυχή, ή κάποια μόν ιμη Οντότη τα από πίσω τους που τους
δημιουργεί· ένν οιες που προσπαθούν πολλές θρησκείες να δώσουν .
Ας αναλύσουμε το πρώτο χαρακ τηρ ιστικό, την Αιτιοκρατία:

Στην περίπτωσή μας
λοιπόν, δεν ισχύε ι η
θεωρία του Ντετερ μιν ισμού ότι όλα είναι
καθορισμένα εξ’ αρχής
ότι θα συμβ ούν έτσι
και στο μέλ λον, και ότι
δεν υπάρχει τρόπος να
αλλάξει κάτι. Αυ τοί
που βασίζοντα ι φυσικά
στον Ντετερ μιν ισμό και ε ίναι σκληροπυρηνικοί α ιτιοκράτες έχουν
μια τέ τοια άποψη.
Όμως εμε ίς θα δού με ότι η αιτιοκρατία δεν μπορεί να υ πάρξει
μόνη της χωρίς την συνθηκ οκρατία , χωρίς δηλ. συνθήκες που
επηρρεάζουν τις αιτίες. Αυτό ισχύε ι γ ια τις φυσικές δυνάμε ις , όμως
κάτι ανάλογο συ μβαίνε ι και με την ψυχ ολογία .
Η ψυχολογία ως επιστή μη, προϋποθέ τει τη ν αιτιοκρα τία των
φαινομένων του ψυχικού βίου. Αυτά δε, που θα εξηγήσου με,
συμφωνούν κα ι με την σημερ ινή επιστή μη της φυσικής και με αυτή
της ψυχολογίας· διότι και ο ι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι της εποχής
μας, έχουν καταλάβει την α ιτιότητα και την αιτιοκρατία αυτού του
φαινομένου του ψυχικού β ίου.
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Συνεχίζουμε
με
τον
συνδιασμό
της
αιτιοκρατίας
και
συνθηκοκρατίας , μια και αυ τά τα δύο δεν μπορούν να υπάρξουν
χωριστά το ένα από το άλλο.

Όταν για παράδειγμα έχ ουμε μία α ιτία, αυτή δεν μπορεί να
υπάρχει από μόνη της εάν δεν υ πάρχουν και συνθήκες που την
υποστηρ ίζουν ώστε να εξελιχθεί. Αυτέ ς οι συνθήκες επηρρεάζουν
την αιτία, την θρέφουν και την υποστηρίζου ν, για να δώσει
αποτελέσματα. Για να μη πάμε σε γαλα ξίες και άλλους πλανήτες για
να δούμε το φαιν όμενο της αιτιοκρ ατίας και συνθηκοκρατίας,
δίνου με παρακάτω ένα πολύ απλό παράδειγμα , που μπορού με να το
δούμε ακόμα και στον κήπο μας ή σε μια γλάστρα.
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Όπως βλέπου με, η ίδια η α ιτία δηλ. ο σπόρος, δεν μπορεί να
ευδοκιμήσε ι και να εξελιχθεί εάν δε ν υπάρχουν οι κατάλληλες
συνθήκες στο περ ιβάλλον. Οι συνθήκ ες αυτές είναι το χώμα , το
νερό, το οξυγόν ο, το φως κα ι η θερμότητα. Ένας σπόρος πάνω σε
γυαλί για παράδειγ μα, δεν μπορεί να αναπτυχθεί, αλλά πρέπε ι να
περιβάλλεται από όλες τις κατάλληλ ες συνθήκες για να δώσει
αποτέλεσμα. Εάν αφαιρέσουμε έστω και μία από τις συνθήκες, τότε
η αιτία (σπόρος) κα ι το αποτέλεσμα (β λαστός) μη δενίζον ται.
Άλλο ένα παράδειγμα:
Έχουμε την α ιτία, έχου με
και τις συνθήκες. Όσο πιο
πολύπλοκ ο είνα ι το αποτέ λεσμα, τόσο πιο πολλές
είναι και οι συνθήκες, που
μπορεί να ε ίναι άπε ιρες.
Οι συνθήκες λοιπόν δεν
στηρίζουν μόν ο την αιτία
αλλά και το αποτέλεσμα .
Ο βλαστός χρειάζετα ι και το φως, κα ι το χώμα, και το νερό, κλ π.
για να υπάρξει, ειδάλλ ως εξαφανίζεται.
Είναι λ οιπόν πολύ ση μαντικό να καταλά βουμε την συνθηκοκρατία
ώστε να μην υποπέσου με στον ντε τερμιν ισμό πιστεύοντας ότι όλα
είναι προκαθορ ισμένα , εφ’ όσον εάν αλλάξει ή παραλειφθ εί έστω
και μια συνθήκ η, όλη η αιτιοκρατία αλλ άζει ή εξαφανίζεται.
Κάτι ανάλογο γίνε ται κα ι με τις συνθήκ ες της ζωής.

Όπως τα φυτά, έτσι κι
εμείς
είμαστε
ζων τανοί
οργανισμοί, και τα κύτταρά
μας έχουν πολλές ομοιότη τες με τα κύτταρα των
φυτών . Όπως τα φυ τά
χρειάζονται συνθήκες ζωής
χρειαζόμαστε
κι
εμε ίς
συνθήκες ζωής. Κατά ένα
μέρος είμαστε βιοχημικοί οργανισμοί, κ αι για την ζωή μας σ’ αυτόν
τον πλανήτη γη χρειάζοντα ι ορισμένες συνθήκες. Όπως τα φυτά
χρειάζονται φως, τροφή, νερό, θερμότητα , οξυγόνο, πα ρόμοια
χρειαζόμαστε κ ι εμε ίς.
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Υπάρχουν λοιπόν πολλές συνθήκες ζωής που πρέπε ι να
συνδιαστούν γ ια την ύπαρξή μας. Κι α υτές οι συνθήκες δεν είναι
μία, δύ ο, ή τρείς, αλλά είνα ι πολ λαπλές, χιλιά δες.
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Μόλις καταλάβουμε ότι υπάρχει αυτή η συνθηκοκρατία και η
αιτιοκρατία, τότε εξε τάζωντάς το από αυτή την πλευρά,
διαπιστώνου με ότι δεν υπάρχει τίποτα στατικό μέσα μας, είτε στο
σώμα μας είτε στον νου μας.

Μέχρι τον 19 ο αιώνα μ.Χ. οι ε πιστή μονες θεωρούσαν ότι τ ο
σύμπαν είνα ι στα τικ ό, ότι δεν αλλά ζει, δεν μεταβάλλετα ι, και
παραμένει πάν τα το ίδιο. Η θε ωρία του Στατικού Σύ μπαν τος ήταν
διαδεδομένη κα ι την είχε υ ποστηρίξε ι α κόμα κα ι ο ίδιος ο Αϊνστάιν .
Μετά το 1930 βέβαια, τα πράγ ματα άλλ αξαν , η επιστή μη άρχισε να
προχωρά περισσότερο, οι επιστή μονες αντελήφθησαν ότι η
στατικότητα του σύμπαντος είναι μία ψ ευδαίσθηση που έχουμε , και
άλλαξαν κατά συνέπεια όλη τη ν θεωρ ία τους. Σήμερα, μέσω της
συστη ματικής και μεθοδικής παρατήρη σης, έχουμε την σύγχρονη
φυσική που βασίζετα ι στη ν θεωρία του μη -στα τικού σύμπαντος.
Ας ρίξουμε μια μα τιά στην θεωρία του στατικού σύ μπαν τος για
να κάνουμε μια σύγκριση και να καταλάβουμε πώς κ ι ε μείς σαν
έμβια όν τα στην καθημερ ινή μας ζωή, έχουμε αυτή την αν τίληψη
της στατικότητας , του ότι δηλ. υπάρχε ι κάτι σταθερό μέ σα μας.
Όλα δηλ. ε ίναι
σαν ένα ρολόι με τα
γρανάζια του τοπο θετημένα σε συγκε κριμένη θέση που
δεν αλλάζει ποτέ.
Αυτό
πίστευε
ο
Νεύτων αλλά και ο
Αϊνστάιν.
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Ότι το σύμπαν:

Όμως το 1929, ο αστρ ονόμος Έντγου ιν Χάμπλ
( Edwin Hubble ) στο Παρατηρητήρ ιο Wilson στην
Καλιφόρνια, διαπίστωσε, μετά από επίμονες
παρατηρήσεις ότι ο σύ μπαν δεν ε ίναι στατικό αλλά
διαστέλλεται.

Σύμφωνα με τις
ανακαλύψεις του, ο
Χάμπλ κα τάλαβε ότι
οι
προηγ ούμενες
θεωρίες πρέπει να
εγκαταλλειφθ ούν.
Μέχρι και ο Αϊνστά ιν το κατάλαβε αυτό. Όταν τον κάλεσαν να πάε ι
στην Αμερική, πήγε στο παρατηρητήρ ιο του Χάμπλ και μέσα από το
τηλεσκόπιο διαπίστωσε ιδίοις όμμασι ότι το σύ μπαν δια στέλλετα ι.
Είπε τότε: «Έκανα το μεγαλύτερο λά θος της ζωής μου». Τελικά
πέταξε τις εξισώσεις του τις οποίες μέχρι τότε τις προσάρμοζε έτσι
ώστε να συ μφωνούν με την θεωρ ία του στατικού σύμπαντος, κα ι
ακολούθησε την νέα θεωρία του διαστελλόμενου σύ μπαν τος και την
θεωρία της σχετικότη τας με την οποία έγινε διάση μος .
Αυτό που ανακαλύφθηκε βέβα ια, δεν ή ταν μόνο η διαστολή του
σύμπαν τος , αλλά και άλλα πράγματα τα οποία ήταν σοκαριστικά για
την κοινή λογική του συγκεκριμένου ανθρώπου αλλά και πολλών
άλλων φιλ οσόφων κα ι θρησκευτικ ών η γετών .
Ένα από αυτά ήταν ότι τα άστρα γεννιούντα ι, εξελίσσον ται κα ι
πεθαίνουν διαρκώς. Το πώς όμως θα πεθάνουν και τί θα αφήσουν
πίσω τους εξαρτάται από την αρχική τους μάζα.
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Τα νεφελώμα τα είνα ι Βρεφοκ ομε ία Άστρων.
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Έτσι σε γεν ικές γραμμές έχουμε:

Και όπως ήδη αναφέραμε, η Αιτιοκρατία και η Συνθηκοκρατία δεν
είναι κάτι στα τικ ό
όπως εμε ίς νομί ζουμε, αλλά με ταβαλλόμενα φαινό μενα που αλλάζουν
σύμφωνα με το
περιβάλλον κα ι τις
περιστάσε ις. Όλοι
αυτοί
οι
νόμοι
εμφανίζ οντα ι
σε
ένα
ορισμέν ο
σημείο αναφοράς, σε ένα ορισμένο περιβάλλον, όταν συγκεκρ ιμένες
συνθήκες συνδιαστούν κα τα ένα ορ ισμένο τρόπο. Μπορούν όμως
και να εξαφανιστούν διότι δεν υπάρχε ι κάτι που μπορεί να τις κάνε ι
να κρατήσουν για πάν τα.
Στην συνέχεια έχουμε τα χαρακτηριστικ ά της Παροδικότητας , της
Ταλαιπωρίας και του Μη -Εαυτού. Εμε ίς σαν έμβια όντα ζούμε μέσα
στην Αιτιοκρατία και την Συνθηκοκρατία που διέπον ται από την
Παροδικότητα κα ι τη ν Ταλαιπωρία . Μοχθούμε να κρατήσουμε κά τι
μόν ιμο μέσα αλλά και έξω από εμάς. Παλεύουμε, μοχθού με, και
πονάμε προσ παθώντας να βιώσουμε κά τι σταθερό μέ σα σ’ αυτή την
Παροδικότητα της ύπαρξης και του Μη -Εαυτού.
Η ύπαρξή μας διέπε ται από ατμοσφαιρ ικ ούς και φυσικούς νόμους,
βιολογ ικούς ή κληρονομικ ούς νόμους, ψυχολογικούς νόμους,
καρμικούς νόμους των πράξεών μας, και φυσ ικά από κοσμικούς
νόμους που μόλις τώρα τους εξηγήσαμε. Λόγω του ότι καταλάβαμε
τους κοσμικούς νόμους που καλύπτουν όλους τους άλλους , θα πάμε
τώρα να εξηγήσουμε τους υπόλοιπους τέσσερεις νόμους.
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Οι ατμοσφαιρ ικοί και οι φυσικοί νόμοι διέπον ται όχ ι μόνον από
τα πέντε χαρακτηριστικά των κοσμικών νόμων αλλά και από άλλες
δομές.
Εμείς σαν άνθρωποι πάνω
στον πλανή τη Γη, εν μέσω του
ηλίου και των άλλων πλανη τών
του
ηλιακού
συστή ματος,
εξαρτώμεθα από αυ τούς τους
νόμους που μπορούμε να τους
αποκαλέσου με
και
θερμοστατικούς νόμους. Τους απο καλούμε θερμοστα τικ ούς διότι
παίζουν ρόλο στις μεταβ ολλές
της θερμοκρασίας εντός του ηλιακού συστήματος και από την
θερμοκρασία που πα ίρνουν από τον ήλ ιο.
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Έχουμε επίσης τις κα ιρικές συνθήκες που είνα ι αποτέλεσμα των
θερμοστα τικ ών αλλαγών, και τους κλιμα τολογ ικούς με τασχημα τισμούς που επηρρεάζουν τον οργανισμό μας με τις αλλαγές της
θερμοκρασίας υποχρεώνον τάς τον να προσαρμοστε ί για να
επιβιώσει α πό αυτές τις αλλαγές .

Η θερμοκρασία από τον ήλ ιο επηρρεάζει τις εποχές. Αυτ ές δηλ .
οι καιρ ικές συνθήκες δεν είνα ι στα θερές αλλά έχουν επίσης
παροδική κα ι μεταβλη τή φύση . Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε
την παροδικ ότη τα της θερμοκρασίας και της υγρασίας όχι μόνον
ανά μήνα αλλά και ανά ημέρα και νύχτα.
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Ο ψυχολογ ικός μας κόσμος εξαρτάται κ αι από την ισορροπία των
καιρικών συνθηκ ών. Η ανισορροπία α υτών, όχ ι μόν ον μπορεί να
επιφέρει ανισορροπία στην σωμα τική και ψυχική μας υγεία αλλά και
να οδηγήσει ακόμα και στην απώλε ια της ζωής μα ς, στον θάνατο.

Οι
α τμοσφα ιρικές
συνθήκες εμφαν ίζοντα ι
και με τους ανέ μους
που
παίζουν
μεγάλ ο
ρόλο και επηρρεάζουν
την ατμόσφα ιρα εντός
της οποίας ζούμε

Αλλά και τα αέρια
παίζουν
μεγάλο
ρόλο, διότι παρ’ όλο
που είνα ι δηλη τήρια
χωρίς αυτά η ζωή
μας καταστρέφε ται.
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Στους φυσικούς νόμους ανήκουν επίση ς και οι νόμοι:
 του ηλεκτρομαγνητισμού,
 του φωτός,
 της ελξης της βαρύτητας, και
 των ισχυρών και ασθενών δυνάμεων που κυριαρχούν στον
μικροσκοπικό χώρο του ατομ ικού πυρή να.
Το
σώμα
μας
αποτελε ίτα ι
από
κύτταρα που έχουν
μέσα τους ηλεκτρομαγνητισμό
που
ονομάζετα ι βιοη λεκ τρομαγνη τισμός,
χωρίς τον οποίον
δεν μπορού με να
υπάρχουμε.
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Εδώ βλέπου με μία φωτογραφία
για το πώς το σώμα μας είναι
ένας καλός αγωγός φόρ τισης για
τον ηλεκτρομαγνητισμό.

Οι δυνά μεις αυτές
πρέπει να βρίσκοντα ι
σε μια ισορροπία γ ια
να
μπορού με
να
υπάρχουμε. Διότι κ ι
εμείς
αποτελούμα στε από αυτά τα
μικροσκοπικά σωμα τίδια
όπως
τα
πρωτόν ια, τα ηλεκ τρόνια , κλπ. Στους φυσικούς νόμους αν ήκουν
επίσης:
Μετεωρολογ ικοί, γεωλογ ικοί,
χημικ οί, αστρονομικοί, κλπ.
νόμοι, που κυβερνών ται από
την αιτιοκρα τία κα ι την συνθη κοκρατία. Γν ωρίζου με ότι οι
γεωλογικ οί
μετασχη ματισμοί
όπως τα η φαίστεια συντελού ν
στην ύπαρξη της ζωής πάνω
στον πλανή τη Γή .
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Το
σώμα
μας
παίρνει
ενέργεια
από
αυτα
τα
συστατικά
που
υπάρχουν
πάνω
στον πλανή τη Γή .

Για την ενέργειά
μας χρειαζόμαστε την
γλυκόζη, οι τιμές της
οποίας δεικνύ ουν την
ποσότητα ενέργειας
που έχουμε.
Βλέπου με
στους
δείκτες ότι το πρωί η
ενέργεια είναι υψηλή
και το βράδυ χαμηλή.
Αυτό οφείλε ται στις
τιμές της γλυκόζης οι οποίες με την λήψη του πρωινού γεύματος
μας δίνουν την ανάλογη ενέργεια για κινηθούμε και να
δραστηριοποιηθούμε . Πρίν το μεσημέρ ι η ενέργειά μας πέφτει, και
πρέπει να φάμε το μεση μεριανό μας φα γητό για να την ανεβάσουμε
ξανά. Το απόγευμα η ενέργειά μας πέφτει πάλ ι και πρέπει να φά με
το βραδυνό μας φαγη τό γ ια να την α νεβάσουμε. Τέλος κατά την
διάρκεια της νύχτας πέφτει πάλ ι μέχρι το επόμενο πρ ωί, κι αυτό
επαναλαμβάνεται καθη με ρινά.
Δεν αρκεί να φάμε μια φορά και να διατηρηθού με για ένα μήνα,
αλλά κάθε μέρα πρέπει να τροφοδοτού με το σώμα μας με αυτά τα
συστατικά για να έχουμε ενέργεια. Διαπιστώνουμε γ ια άλλη μια
φορά εδώ, την έγερση και την πα ρακμή της ενέργειας, την
παροδικ ότη τά της, και τη ν συνεχή ανάγκη μας για τροφοδοσία.
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Η ανισορροπία των συ στα τικ ών της τρ οφής, όπως η υπερβολική
ποσότητα ή η ανεπάρκεια, μπορεί να επιφέρει αν ισορροπία στην
σωμα τική κα ι ψυχική μας υγεία, αλλά κ αι να οδηγήσε ι στην απώλεια
της ζωής μας, στον θάνατο.

Χρειάζονται επίσης τροφή για ενέργεια, συντήρηση και επιβ ίωση.
Η τροφή των όντων είνα ι τα φυτά, αλλά και ο φόνος άλλων όντων
για θρέψη. Η ύπαρξη στον πλανήτη Γη, σημα ίνει να φας και να
αποφεύγεις να μη σε φάνε .
Επομέν ως, ολόκληρη η γη είναι μου σκε μένη και λερωμένη από το
αίμα αμέ τρητων εκατομμυρίων πλασμάτων που σκ οτώθηκαν κα ι
εξακολουθούν να σκ οτώνον ται γ ια φαγητό, στην ξηρά, στην
θάλασσα και στον αέρα.
Πολλά αρχαία είδη ζώων εξαφαν ίστηκαν κα ι νέα είδη
εξαφανίζοντα ι επε ιδή δεν κατά φεραν και δεν μπορούν να
αποφύγουν
να
πέσου ν
θύματα
των
αρπακτικ ών
ζώων,
συμπεριλα μβανομένου και του ανθρώπου.
Σχεδόν όλα τα πλάσματα ζουν με τον φόβο των αρπακ τικ ών που
τα σκοτώνουν και τα τρώνε.
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Ποιοί είμαστε εμε ίς τελικά; Ποιοί ε ίμαστε στην πραγμα τικ ότη τα;
Η απάντηση είνα ι:
Είμαστε συνθηκοκρατη μένοι, εξαρτώμενοι από τις συνθήκες
τροφής και θρέψης.
Όσο οι συνθή κες διαρκούν, είμαστε.
Όταν οι συνθήκες παύσουν, δεν είμαστε.
Έτσι, η ζωή μας εγείρεται και παρακμάζει σύμφωνα με τις
συνθήκες που επικρατού ν στο περ ιβάλλ ον διατρ οφής.
Μέχρι εδώ, εξηγήσαμε τους ατμοσφαιρικούς ή θερμοστατικ ούς,
τους φυσικ ούς, τους χημικούς και τους διατροφικ ούς νόμους, (διότι
η δια τροφή υ πάγετα ι κατά ένα μέρος στους χημικούς νόμους). Όλες
οι τροφές που παίρνο υ με ε ίναι βασικ ά χημικές ου σίες και εμε ίς
είμαστε ένας βιοχημικός οργανισμός που πρέπει να συνδιάζουμε
αυτές τις χη μικές ου σίες κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μας δώσουν
τα κατάλληλα αποτελέ σμα τα. Διότι εάν πάρουμε λάθος έστω και μία
ουσία, είτε σε υπερβολική είτε σε ανεπαρκή δόση, μπορε ί να
προξενήσουμε ανισορροπία στην υγεία μας και στον ψυχολογικό
μας κόσμο.
Θα εξετάσου με τώρα τους Βιολ ογικούς ή Κληρονομικούς νόμους
οι οποίοι έχουν να κάνουν με τα κύττα ρά μας και το DNA.
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Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος αποτελείται από
χρωμοσώμα τα και από D NA. Το DNA βρίσκε ται μέσα στα
χρωμοσώμα τα
τα
οποία
με ταδίδουν
τα
κληρονομικά
χαρακτηριστικά , κα ι περιέχει περιγρ αφές και κωδικοποιη μένες
οδηγίες για την ανάπτυξη του κάθε ατόμου. Αυτά τα χρωμοσώματα
και το D NA που αποτελούν αυ τό που ονομάζου με σώμα ή εαυτό,
δεν είνα ι δικά μας αλλά τα έχου με κλ ηρονομήσε ι από τους γονείς
μας. Έτσι, όταν κάθεται κανε ίς μπροστά σε έναν καθρέφτη, αυτό
που βλέπε ι δεν ε ίναι ο εαυ τός του αλλ ά αυτό που έχει δανεισθεί ή
έχει κληρονομήσει από τους γονε ίς του. Τα χρωμοσώματα κα ι το
DNA επηρρεάζουν πέρα από τον σωματικό, και τον ψυχικό μας
κόσμο, την προσωπικότητά μας. Οι γον είς μας τώρα έχουν πάρει τα
δικά τους χαρακτηριστικά από τους δικούς τους γονείς, δηλ. τους
παππού δες και τις γιαγιά δες μας , αυτοί με την σε ιρά τους από τους
δικούς τους γονείς, δηλ. τους προπάππους μας και τις προγ ιαγιάδες
μας, και πάει λέγον τας επ’ αόριστον.
Αυτό που λέγεται άνθρωπος είναι ένα εξαρτώμενο ον, ένα ον που
εξαρτάται από βιολογ ικές ή κληρονομικ έ ς συνθήκες, τις οποίες έχει
δανεισθεί από τους γονείς του. Έτσι μπορούμε να πού με ότι υ πάρχει
κατά κάποιον τρόπο μια απροσωπία · διότι τελικά ποιανού ε ίναι αυ τό
το DNA; Δεν είναι κανενός συγκεκριμέν α αλλά είναι μία συνεχόμεν η
διαδικασία , μία φυσική διαδικασ ία, που εάν την εξετάσου με
βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόσωπο που έχει φτιάξει αυτό
το DNA, αλλά μια αιτιοκρατία και μια συνθηκοκρατία. Σύμφωνα δε
με την θε ωρία της εξέλιξης των ε ιδών , το DNA δεν υπήρχε εξ’ αρχής
αλλά εμφανίσθηκε σταδιακά . Όλα αυτά τα πράγματα δεν
δημιουργήθηκαν αλλά εξελίχθηκαν, και εμείς σήμερα είμαστε ένα
μέρος αυτής της εξέλιξης. Βλέπου με δηλ. μόν ο διαδικασίες κα ι όχ ι
ένα πρόσωπο που υπάρχει πίσω από αυτές και τις δη μιουργεί.
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Κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζου με ε ίναι ότι εμε ίς σαν άτομα,
δεν αποτελ ούμαστε μόνο από τα χρωμοσώμα τα και το DNA α πό τους
γονείς μας, αλλά και από άλλους παρ άγοντες που δεν είνα ι δικοί
μας. Εν ολ ίγοις, όχι μόν ον τον σώμα μα ς δεν είναι δικό μας διότι το
πήραμε από τους γονείς μας, αλλά επιπλέον μέσα του ζουν άλλοι
οργανισμοί. Τα ανθρώπινα κύ τταρα α ποτελούν μόνο το 43% του
συνολικ ού αριθμού των κυ ττάρων του σώμα τός μας.
Τί είνα ι το υ πόλοιπο;
Έτσι, το περισσότερο από το
μισό του σώματός
μας
δεν
είναι
ανθρώπινο.

Όσο δε κι αν το
βρίσκουμε παράξενο
το 57% των μικροοργανισμών
στο
σώμα
μας
είναι
απαραίτητο για την
ύπαρξή μας.

Η ανισορροπία των μικροοργανισμών,
όπως η υ περβολική ποσότη τα ή ή
ανεπάρκεια,
μπορεί
να
επιφέ ρει
ανισορροπία στην σωμα τική και ψυχ ική
μας υγεία, αλλά και να οδηγήσει στην
απώλεια της ζωής μας, στον θάνατο.
Επιπλέον, αυτές οι αποικ ίες μικροοργανισμών μπορούν να
αλλάξουν και τήν διάθεσή μας, δηλα δή τις νοητικές ή ψυχικές μας
λειτουργ ίες. Η κατάθλιψη και τό άγχος λόγου χάρη, συνδέοντα ι
μερικές φορές με αυ τά τα μικροσκοπικά πλάσμα τα. Α υ τό που έχουν
ανακαλύψει οι ψυχ ίατροι και οι ψυχολόγοι είνα ι ότι υ πάρχουν
μικροοργανισμοί που μπορούν να αλλάξουν τις διαθέσε ις μας, και
ότι με την κατάλληλη δία ιτα χωρ ίς φάρμακα, να επέλθει ισορροπία.
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Τελικά, αυ τό που ονομάζουμε άνθρωπο δεν ε ίναι παρά ένα ς
συνδιασμός αυτών των αιτιών και συνθηκών, των ατμοσφα ιρικ ών
νόμων , των βιολογ ικών νόμων, (που συνθέτουν τη ν υλική πλευρά
της προσωπικότητά μας) αλλά και άλλων νόμων όπως είναι οι
ψυχολογικ οί.

Έχουμε δηλαδή μέσα μας θυμό, έχουμε αυταπάτη, επιθυ μία,
έχουμε ιδέες, έχου με πολλά συναισθή ματα, κα ι γεν ικά πράγμα τα
που πρέπει να τα εξετάσουμε, διότι σ’ αυτόν τον κ όσμο υπάρχουν
ορισμένες α ιτίες και συνθήκες που διέπουν την προσωπικ ότη τά μας,
τον εαυτόν μας, τις εμπειρ ίες μας.

Όλοι έχ ουμε μέσα μας επιθυ μίες αλλά πώς τις έχουμε; γ ιατί κα ι
πώς εγείρον ται οι επιθυμίες μέσα μας; γιατί επιθυμούμε τα
πράγματα που υ πάρχουν γύρω μας; Τί είναι αυτό που μας δίνει την
ορμή να τα επιθυ μού με; Υπάρχει μια ελκυστικ ότη τα, υπάρχει ένα
ερέθισμα;
Θα εξετάσουμε ότι η έγερση της επιθυμίας μέσα μας δεν είναι ένα
τυχαίο γεγον ός αλλά βασίζεται στην αιτιοκρατία και την
συνθηκοκρατία , υπάρχουν δηλαδή α ιτίε ς και συνθήκες. Έτσι αυ τός
ο κοσμικός νόμος για τον οποίον μιλήσαμε προηγουμέν ως ισχύει σ’
αυτή την περίπτωση και γ ι α τους ψυχολογικούς νόμους.
Στην συνέχεια δίνου με ένα χονδρικό παράδειγμα:
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Έχουμε επιθυμία γ ια το λου λούδι· βλέπουμε ένα όμορφο
λουλούδι και έχ ουμε την επιθυμία να το θαυμάσουμε, να το
απολαύσου με, να πάμε κον τά του, να το αγγίξουμε , να το κόψου με,
να το βάλου με σε ένα βάζο, κλπ. Κά τι μας ωθεί προς το λουλού δι.
Τί είνα ι αυτό; Είνα ι η ομορφιά του. Το λ ουλούδι λοιπόν είναι η αιτία
της επιθυμίας που εγείρεται μέσα μας. Εάν δεν το βλέπαμε δεν θα
είχαμε επιθυμία.

Η αιτία όμως δεν μπορε ί να υπάρχει χωρ ίς συνθήκες, δηλ. πέρα
από το λουλού δι πρέπε ι να υπάρχει και το μά τι . Το μά τι είναι μία
συνθήκη διότι εάν δεν υπήρχε, δεν θα βλέπαμε το λουλού δι κα ι δεν
θα εγείρονταν η επιθυμία μέσα μας. Άλλη μία συνθήκη είνα ι η
συνείδηση , που μας βοηθάει να συνειδητοποιή σου με ότι αυτό το
λουλούδι είναι μπροστά μας. Εάν δεν το συνειδητοποιήσου με δεν
θα μπορεί να εγερθεί η επιθυ μία μέ σα μας.
Αναφορικά με το λουλού δι, άλλη μία συνθήκη είναι το φως. Εάν
το λουλούδι βρισκόταν σε ένα πολύ σκοτεινό μέρος δεν θα
μπορούσα με να το δού με, και η επιθυ μία δεν θα εγείρον ταν μέ σα
μας. Τα χρώματα επίσης παίζουν ρόλο, διότι εάν το φόντο πίσω από
ένα κόκκινο λ ουλούδι είναι επίσης κόκ κινο, τότε είνα ι δύσκ ολο να
το ξεχωρίσουμε και να εγείρου με επιθυμία. Πρέπει να υπάρχει
αντίθεση χρωμάτων γ ια να συνειδητοποιή σουμε ότι το λουλ ούδι
βρίσκεται εκε ί και να εγερθεί επιθυ μία .
Βλέπου με δηλ. εδώ, πέρα από την αιτία, πόσο μεγάλο ρόλο
παίζουν οι συνθήκες για να εγερθεί η επιθυμία.
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Κάτι ανάλογο συ μβαίνε ι και με τα φυ τά. Για να εγερθεί ο βλαστό ς
πρέπει κατ’ αρχάς να υπάρχει ο σπόρος που είναι η αιτία , αλλά και
οι συνθήκες που είνα ι το χ ώμα, ο αέρα ς, το νερό, και το φως.
Τα φαιν όμενα λοιπόν που εγε ίροντα ι μέ σα μας, τα συνα ισθήμα τά
μας, δεν εγείρονται τυχα ία· αυτό είναι ψυχολογικ ός νόμος. Όταν
νομίζουμε ότι κάτι συ μβαίνε ι τυχαία , οφείλε ται στο ότι δεν το
ερευνούμε και δεν μπορούμε να δού με εάν υπάρχουν αιτίες και
συνθήκες· δεχόμαστε δηλ. το χάος. Τύχη ή τυχαίο σημαίνει χάος.
Στην περίπτωσή μας όμως δεν υπάρχει χάος. Εάν παρατηρήσουμε
τα φαιν όμενα, κα ταλαβαίνου με ότι υπά ρχει μια διαδικασία η οποία
ακολουθεί μια ορισμένη σε ιρά συ μβάντων. Αυτή την σε ιρά
μπορού με
να
την
ξεχωρίσουμε
δια
μέσω
συστημα τικής
παρατήρησης.
Συνεχίζουμε με ένα άλλο παράδε ιγμα:
Η συνείδηση για να
εγερθεί χρειάζεται το
μάτι και το αντικείμενο.
Χρειάζεται δηλα δή ένα
ερέθισμα.

Εάν το λουλ ούδι ε ίναι
όμορφο υπάρχει ευχά ριστο αίσθημα, εάν είνα ι
μαραμένο η επιθυμία δεν
εμφανίζε ται.

Η
αντίληψη
μας
βοηθάει στην εν τύπωση
που δη μιουργείται α πό
το αίσθημα, πώς είνα ι
δηλ. το λου λούδι.
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Παρατηρούμε εδώ μία αλυσιδωτή αντίδραση για το πώς
συμβαίν ουν τα πράγματα μέσα στον νου μας, που καταλήγει τελικά
σ’ αυτό που ονομάζουμε επιθυμία. Το ίδιο συμβαίνε ι και με τις άλλες
αισθήσεις.
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Π.χ. επιθυμία για μυρωδιές: Μυρίζουμε καφέ και έχουμε επιθυμία.
Αναλύουμε λοιπόν , πώς έρχεται αυτή η επιθυμία μέσα μας; Έτσι
τυχαία; Εντάξει, υπάρχει η αιτία , το αντικε ίμεν ο που είναι ο καφές
και η μυρωδιά. Όμως εάν δεν υπάρχει η μύ τη, ή εάν η μύ τη μας
είναι βουλωμένη, τότε δεν θα είχαμε επιθυμία για μυρωδιά. Αυτές
είναι κάποιες από τις συνθήκες. Στην συνέχεια έχου με την
συνείδηση με την οποία συνε ιδη τοποιούμε ότι υπάρχει αυτή η
μυρωδιά, και με τά την ν οητική επα φή. Ακολουθεί το α ίσθη μα που
μας λέει ότι εάν η μυρωδιά είναι ευχάριστη θα υπάρξει επιθυμία ,
εάν είναι δυ σάρεστη φυσικά η επιθυ μία δεν εγείρετα ι. Μετά έρχετα ι
η αντίληψη που μας δημιουργε ί την εντύπωση που προκαλείται από
το αίσθη μα, με τά ο λογισμός, και τέλος η έρχεται η επιθυμία που
μας λέει να πάμε να πιούμ ε καφέ . Έχουμε δηλ. το φα ινόμενο του
ντόμινο.
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Όσο διάστη μα οι νοητικές συνθήκες διαρκούν, αισθανόμαστε ότι
είμαστε. Όταν οι ν οητικές συνθήκες παύ σουν, αισθανόμαστε ότι δεν
είμαστε. Αυτό που ονομάζου με νου, ε ίναι ένα ρεύμα, ένα ποτάμι
από σκέψεις, α ισθή ματα, αν τιλήψεις και αναμνήσεις που ρέουν μέσα
μας. Εμείς πα ίρνουμε ένα κομμάτι από αυτό το ποτά μι κα ι
αισθανόμα στε ότι είμαστε τώρα η τάδε προσωπικ ότη τα, και όταν
αλλάξουμε και πάρουμε άλλο κ ομμάτι αισθανόμα στε ότι είμ αστε η
δείνα προσωπικότητα, κλ π. Ταυ τιζόμαστε με αυτά τα α ισθήμα τα και
τις αντιλήψεις ή τις αναμνήσε ις για ένα χρονικό διάστημα , και όταν
αυτά ξεθωριάσουν, προσπαθού με να πάρουμε άλλες σκέψεις, άλλες
αντιλήψε ις, άλλες εμπειρίες για να αισθανθούμε ότι υπάρχ ουμε .

Αυτές ήταν περιληπτικά οι εξηγήσε ις για τους ψυχολογ ικούς
νόμους· σε ε πόμενα μαθήμα τα θα μελε τήσουμε αυ τούς τους νόμους
σε ένα ευρύτερο φάσμα και θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση, διότι
αυτά είναι μαθήμα τα ψυχολογ ίας και φιλοσοφίας όπως έχο υ με ήδη
αναφέρει.
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Συνεχίζουμε με τους καρμικ ούς νόμους των πράξεών μας οι οποίοι
είναι στενά συν δεδεμέν οι με τους ψυχολογικ ούς νόμους· διότι
ανάλογα με τους ψυχολογ ικούς νόμους κάνουμε και πράξεις.

Η λέξη κάρμα στα σανσκριτικά λέγεται κάμμα στα Πάλι και είναι
οι πράξεις που κάνου με, τα καμώματά μας δηλαδή, που πα ίζουν
μεγάλο ρόλο για την διαμόρφωση τη ς προσωπικ ότη τάς μας. Οι
πράξεις μας, τα καμώματά μας, πηγ άζουν από τις ψυχικές μας
διαθέσεις, από τις αν τιλήψε ις μας, α πό τις ιδέες που έχουμε . Κι οι
πράξεις αυτές φέρνουν αποτελέσματα.
Θα δούμε ότι κ ι εδώ υπάρχει μια αλ υσιδωτή αντίδραση, ένα
ντόμινο, μεταξύ της δράσης και της αντίδρασης.

Η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας μας, είναι απλ ώς ένα
συνάθροισμα όλων των εκού σιων ενεργειών και π ράξεών μας· ένα
αντιπροσωπευ τικ ό δείγ μα όλου του συσσωρευμέν ου μας Κάρμα
(Πράξεων). Σαν άτομα, συνε ιδητοποιούμε τον εαυτόν μας από τις
πράξεις που κάνουμε.
Οί συν ήθειές μας διαμορ φώνουν τον χαρακτήρα μας και τις
πράξεις μας. Καθώς αλλάζου με βα θμια ία τις συ νήθειές μας,
αλλάζουμε τον χαρακτήρα μας, κα ι, καθώς αλλάζουμε τον
χαρακτήρα μας, αλλάζουμε όλη την ύπαρξή μας.
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Οι άλλοι δεν μπορούν να δούν τις σκέ ψεις μας ή τις ιδέες μας.
Τις καταλαβαίν ουν όμως και μας κρίνουν από τις πράξεις μας. Οι
πράξεις μας είναι μ ία χονδροε ιδής απε ικόνιση του εσωτερικ ού μας
κόσμου , της προσωπικότη τάς μας και του χαρακτήρα μας.
Η ζωή μας εγείρεται, συντηρείται και εξαρτάται από την
ισορροπία των συνθηκ ών των Πράξεών μας. Η ανισορροπία αυτών,
μπορεί να επιφέρει ανισορροπία στην σωμ ατική και ψυχική μας
υγεία, αλλά και να οδηγήσει στην απώλεια της ζωής μας, στον
θάνατο.

Ένα από τα αξιώμα τα της επιστήμης είναι ότι το σύμπαν
κυβερνάται από θεμελ ιώδεις φυσικούς ν όμους οι οποίοι λειτουργούν
όσο οι δυνάμε ις ή οι ενέργειες της φύ σης είναι σε εκδήλωση .
Οι φυσικοί νόμοι ανακαλύπτοντα ι μέσω παρατηρήσεων και
κατανοούν ται από συγκεκριμένα γεγον ότα. Σε όλες τις περιπτώσεις
βασίζοντα ι άμεσα ή έμμε σα σε εμπειρ ικ ά αποδεικ τικά στοιχε ία. Είναι
γενικά κατανοη τό ότι αντικατοπτρίζ ουν αιτιώδε ις σχέσεις που είνα ι
οι θεμελ ιώδεις αρχές για την πραγ ματικ ότητα των φαιν ομένων, και
αυτοί οι νόμοι ανακαλύπτον ται μάλλον , παρά εφευρίσκοντα ι.
Έτσι, οι λέξεις «τύχη» και «σύ μπτωση» δεν έχουν θέση στο
λεξιλόγιο ενός επιστή μονα ή ενός ανθρώπου που χρησιμοποιε ί ως
εργαλείο την μεθοδικη και συ στηματική παρατήρηση των
φαινομένων .
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Όταν οι άνθρωποι έχουν ένα αποτέλεσμα που δεν γνωρίζουν από
πού προέρχεται επικαλούν ται την τύχη ή την σύμπτωση.

Θεωρούν ότι υπάρχει μία ανώτερη, αόρατη, αθέατη, μυσ τήρια,
μυστηρ ιώδης, ανεξήγητη δύ ναμη, που θεωρείται υπεύθυνη γ ια ότι
συμβαίνε ι στον κάθε άνθρωπο – γ ια την ευτυχία του ή την δυστυχία
του – καθ ώς και γ ια ό,τι αυ τή η δύ ναμη έχει ορ ίσε ι για κάθε
άνθρωπο, δηλαδή το πεπρ ωμένο του.

Όχι μόνον στη ν α ρχαία ελληνική θρησκεία, αλλά και μέχρι σήμερα
έχουμε ανθρώπους που πιστεύ ουν στην μοίρα, που είνα ι
μοιρ ολάτρες.
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Ιδιαίτερα στην Ελλην ιστική ε ποχή, οι πόλεις είχαν ως προστάτιδα
την δική τους Τύχη, η οποία απε ικον ιζόταν συχνά σε νομίσ ματα,
έχοντας ως κορώνα τα τείχη της πόλης. Στην πόλη των Αθηνών
υπήρχε ένας μεγάλος ναός της θε άς Τύχης κάτω από τον
Παρθενώνα.
Τέτοιες αντιλήψεις αναπτύχθηκαν από πρωτόγον ους απλοϊκούς,
ευκολόπιστους ανθρώπους, και επικρατούν ακόμη και σήμερα. Δεν
βασίζοντα ι σε παρα τηρήσεις και πειράματα ή σε εμπε ιρικά
αποδεικ τικά στοιχε ία. Αντιθέτως, ολόκλ ηρη η ιστορ ία της επιστή μης
είναι η σταδιακή συνε ιδητοποίηση ότι τα γεγονότα δεν συμβαίνουν
με αυθαίρετο, τυχα ίο τρόπο, χ ωρίς συγκεκριμένες αιτίες και
αποτελέσματα, αλλ ά ότι αντικατοπτρίζουν μια συγκεκριμένη
υποκείμενη τάξη.
Έτσι, από την άποψη αυτού του συγκεκριμένου νόμου, κάθε
αποτέλεσμα έχει μια αιτία ή μία αλυσίδα αιτιών, και συ μβαίνε ι
σύμφωνα με μια καθορισμένη τάξη. Συχνά τα πράγματα είναι μια
σειρά αιτιών και απ οτελεσμάτων. Πρόκ ειται γ ια μία συνέχε ια, όπου
όλα συνδέοντα ι και αλληλ οσχετίζοντα ι.
Οι φυσικοί νόμοι υπονοούν μια αιτία και ένα αποτέλεσμα, καθώς
και μιά αδιάκοπη αλληλουχ ία δράσης και αντίδρασης μεταξύ των
παρατηρούμενων στοιχε ίων. Κάθε αποτέλεσμα πρέπε ι να έχει μια
επιβεβαιωμένη και επαληθευμένη αιτία, και με την σειρά της αυτή
η αιτία πρέπε ι να έχε ι κάποιο επιβεβα ιωμένο α ποτέλε σμα. Είνα ι ο
διαρκής, ατέλειωτος κύκλος αιτίας και αποτελέσματος.
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Ο φυσικός νόμος της αιτίας και του αποτελέσμα τος, επι κρατε ί όχι
μόνο στις φυσικές διαδικασίες, αλλά και στις πράξεις μας. Κα τά
συνέπεια, η ηθικ ώς επιδέξ ια σκέψη, ομιλία, και πράξη, φέρνουν σαν
αποτέλεσμα ευτυχ ία στον πράττοντα σε κάποια δεδομένη στιγμή .
Αντίθε τα όμως, οι πράξεις που είναι ηθικά αδέξιες φέρνο υν σαν
αποτέλεσμα μελλον τικό πόν ο, ταλα ιπωρία και βάσανα.

Δηλαδή, εάν προβάλλει κάποιος κάτι θ ετικό, θα πάρει πίσω κάτι
θετικό. Αντιθέτως, εάν προβάλλει κάτι α ρνητικό, θα πάρει πίσω κά τι
αρνητικό.
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Πώς λειτουργεί αυ τός ο νόμος; Για τί γ ινόμαστε αυτό που
σκεφτόμαστε; Πώς βιώνου με τα αποτελ έσματα των πράξεών μας;
Ας υποθέσουμε ότι ένας γεωργός έχει
ένα κομμάτι γης που είναι καλή, εύφορη
γη. Η γη δίνει στον γεωργό μία επιλογή :
Μπορεί να φυτεύσει στην γη ό,τι αυτός
επιλέξει. Η γη θα επιστρέψει αυτό που
ο γεωργός φυτεύε ι, αλλά δεν νοιάζετα ι
για το τί φυ τεύετα ι σ’ αυτήν . Εξαρτάτα ι
από τον γεωργό να πάρε ι την απόφαση .
Εδώ συγκρίνου με τον ανθρώπιν ο νου με
την γη, επειδή ο νους όπω ς και η γη, δεν
νοιάζεται γ ι’ αυτό που φυτεύου με σ’ αυτόν.
Θα επιστρέψει αυτό που του φυτεύ ουμε,
αλλά δεν νοιάζεται για το τί του φυτεύ ουμε.

Ας πούμε τώρα ότι ο γε ωργός έχει δύο σπόρους στο χέρ ι του· ο
ένας είναι ένας σπόρος από καλαμπόκ ι, και ο άλλος α πό στρύχνο,
ένα φυτό με τοξικ ούς καρπούς. Σκάβει δύο μικρές τρύπες στη ν γη
και φυ τεύει τους δύο σπόρους – στην μία
το καλαμπόκ ι και στην άλλη το στρύχνο.
Σκεπάζει τις τρύ πες, ποτίζει τους δύο
σπόρους και φροντίζει για την γη. Τί θα
συμβεί...; Κατά κανόνα, η γη θα του
επιστρέψει καρπό από τους σπόρους που
της φύτεψε.
Θυμηθε ίτε ότι η γη δεν νοιάζεται. Θα
επιστρέψει τοξικ ό καρπό με την ίδια αφθονία που θα επιστρέψει
καλαμπόκ ι. Και νά... εμφανίζον ται και τα δύο φυ τά και ο καρπός
τους· ένα καλαμπόκ ι και ένας στρ ύχνος με τοξικ ό καρπό.

112

Κάτι ανάλογο γίνετα ι με τον νου μας. Εάν ο σπόρος είναι καλός
τότε έχ ουμε καλό α ποτέλε σμα (όπως το καλαμπόκι που μπορού με
να το χρησιμοποιήσουμε επωφελώς). Εάν έχουμε κακή αιτία, δηλ.
τοξικ ό σπόρο, τότε θα έχουμε κακό αποτέλε σμα (όπως το στρύχνο
που όταν το χρησιμοποιή σουμε μπορε ί να μας βλάψει).
Ο ανθρώπινος νους είνα ι πολύ πιο εύ φορος,
και απίστευτα πιο γόν ιμος από την γ η, αλλά
λειτουργε ί με τον ίδιο τρόπο. Δεν τον νοιάζει
τί
φυτεύου με...
την
ε πιτυχία
ή
την
αποτυχ ία..., το καλό ή το κακό..., έναν
συγκεκριμέν ο, αξιόλ ογο στόχο..., ή την
σύγχιση, τον φόβο, το άγχ ος, και ούτω
καθεξής. Αυτό όμως που φυτεύου με πρέπει να
το επιστρέψει σε εμάς.
Γι’ αυτό κα ι στα Βουδδιστικά κε ίμενα α ναφέρεται:

Εκατον ταετίες αργότερα, η σχέση της αιτίας και του
αποτελέσματος και συνεπώς η ηθική συνέπεια του νόμου του
κάρμα, εκφράστηκε και στην ρήση του αποστ όλου Παύλου όπου
επιση μαίνε ται:

Στα Ελληνικά υπάρχει κα ι η έκφραση:

Τελικά, ο ανθρώπινος νους θα μας επιστρέψει ό,τι θέλ ουμε , ό,τι
επιλέγου με, ό,τι έχου με πρόθεση να φυτεύσου με, δηλ. ό,τι έχουμε
πρόθεση να πράξουμε· το καλό ή το κακό.
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Είναι βασικά η πρόθεση που καθ ορίζει τις πράξεις μας ως καλές
και επιδέξ ιες, ή ως κακές και αδέξιες.
Γι’ αυτό λέε ι ο Βού δδας:

Εάν κάποιος έχει σκοπό να κάνει μια πρ άξη πρέπει να έχει και μια
πρόθεση, δηλ. με τί τρόπο θα κάνει αυτή την πράξη για να πετύχει
τον σκοπό του.

Έτσι, αυτό που πραγματικά βρίσκετα ι πίσω από όλες τις πράξεις
μας, δηλ. η ουσία όλ ων των πράξεών μας, είνα ι η πρ όθεσή μας, η
δύναμη της θέλησής μας, της βούλησή ς μας.
Είναι αυτή η πρόθεση που εκφράζεται ως πράξη του σώματος,
της ομιλ ίας, και του νου , που ο Βούδδας αποκαλεί Κάρμα (Πράξη).
Και εδώ πρόθεση και πράξη ση μαίνε ι « ηθική πρόθεση» κα ι «ηθική
πράξη». Αυτό ση μαίνε ι ότι η ακ ούσια πράξη, δηλ. η πράξη άνευ
προθέσεως, δεν θε ωρείτα ι ως Κάρμα, ως «ηθική πράξη». Εάν π.χ .
μας πέσει κατά λάθος ένα χαρτονόμισμα στο σκεύος ενός ζητιάνου,
αυτό δεν θεωρείτα ι ως Κάρμα (Πράξη) γενναιοδωρ ίας, επειδή δεν
υπήρχε πρόθεση να το δωρ ίσου με.
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Εάν όμως το δώσου με με πρόθεση γενναιοδωρίας, σκόπιμα και
εσκεμμένα, τότε αυ τό θεωρε ίτα ι ως Κά ρμα (Πράξη) γενναιοδωρ ίας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορού με να διακρίνου με εδώ το ηθικ ό
περιεχόμεν ο μιας πράξης, σύμφωνα με την καλή ή την κακή
πρόθεση. Έτσι, Κάρμα βασικά σημα ίνει ηθικά εκ ούσιες, ή εκ
προθέσεως καλές ή κακές πράξεις. Συνεπώς, μπορού με να πού με ότι
ο πράττων το κακ ό με κακή πρόθεση, θερίζει το κακό, κα ι ο
πράττων το καλό με καλή πρόθεση, θερίζει το καλό.
Παρακάτω βλέπουμε τη ν διαδικασία:
Η πρόθεση μπορεί να φέρει την πράξη, η πράξη μπορεί να φέρει
το αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα μπορεί να δημιουργήσε ι ξανά
πρόθεση που θα επιφέρει πράξη και αποτέλεσμα, σε μια συνεχόμενη
διαδικασία μεταξύ πρόθεσης, πράξης, κ αι αποτελέσματος .

Εάν έχουμε φαύλη πρόθεση , τότε με αυ τή θα κάνουμε μία φαύλη
πράξη που θα φέρει ένα φαύλο αποτέλ εσμα, δηλαδή ένα επώδυνο
αποτέλεσμα, το οποίο (εάν έχουμε ασύνετη προσοχή) μπορεί να
προξενήσει άλλη φαύλη πρόθεση, επαναλαμβάνοντας φαύλες
πράξεις ξανά και ξανά με φαύλα αποτελέσματα. Αυτός λέγεται
φαύλος κύκλος από τον οποίον είνα ι δύσκολο να ξεφύγουν οι
άνθρωποι, διότι το φαύλο αποτέλεσμα μπορεί να εγείρει μέσα τους
φαύλες προθέσεις με τις οποίες θα κάνουν φαύλες πράξεις.
Εάν όμως έχου με καλή πρό θεση, τότε αυτό θα επιφέρει καλές
πράξεις με καλό αποτέλεσμα. Όταν κά ποιος αρχίζει να αρέσκετα ι
στο καλό αποτέλεσμα τότε εγείρετα ι ξανά η καλή πρόθεση για να
κάνει καλές πράξεις με καλό αποτέλεσμα, δημιουργών τας έτσι έναν
ενάρετο κύκλο.
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Έτσι στον Βουδδισμό, δεν αξιολογού με απλώς την εξωτερικ ή
εκδήλωση μιας πράξης ορίζοντάς την ως ηθική ή ανήθικη, αλλά
αξιολογού με και την εσωτερική τη ς εκδήλωση ως πρόθεση.
Συνεπώς, ο ν όμος του Κάρμα (της Πράξης) , δηλ. της αιτίας και του
αποτελέσματος των πράξεων, εξηγεί τη ν δύναμη της πρόθεσής μας.

Μέσα στον σπόρο των προσωπικ ών μα ς προθέσεων, βρίσκον ται
οι ρίζες των αιτιών. Αυ τές οι αιτίες δη μιουργούν αποτελέσματα που
τα βιώνου με στην ζωή μας ως συνθήκες ζωής. Αυτή η εξήγηση του
Κάρμα (της Πράξης) θέτει έ τσι την τελ ική ευθύνη του ανθρώπινου
πεπρωμέν ου στα χέρια μας και όχ ι στη ν τύχη .
Μας αποκαλύπτει πως οι ηθικές μας επιλ ογές και πράξεις μπορούν
να γίνουν είτε αιτία πόν ου και δεσμών , είτε μέ σον γ ια πνευ ματική
ελευθερία. Έτσι το Κάρ μα (η Πράξη) είναι η Βουδδιστική αντίληψ η
της εκούσιας πράξης ως μιας δύναμης που διαμορ φώνε ι και
μεταμορφώνε ι το ανθρώπιν ο πεπρωμέν ο. Και το μήνυ μα εδώ ε ίναι:

Μέχρι εδώ εξηγήσαμε τους ατμοσφαιρ ικ ούς και φυσικούς νόμους,
τους βιολογ ικούς ή κληρονομικούς νόμους, και τους ψυχολογικούς
νόμους οι οποίοι επηρρεάζουν τους καρμικ ούς νόμους των πράξεών
μας. Όλοι αυτοί οι νόμοι επικαλύπτονται όπως είπαμε από τους
κοσμικούς
νόμους. Στα
επόμενα
μαθήματα
θα
δώσουμε
περισσότερη έμφα ση στούς ψυχολογ ικούς νόμους, διότι αυτοί
επηρρεάζουν τις πράξεις που κάνουμε καθημερινά, αλλά και στους
καρμικούς νόμους των πράξεών μας. Θα εξετάσουμε επίσης την
συνείδηση που παίζε ι καθοριστικ ό ρόλο για τους ψυχολογ ικούς
νόμους, τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει..., και ποιοί είνα ι οι
νόμοι που την επηρρεάζουν.
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ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 – Μάθημα 5 ο ν
Οι Διαστάσεις της Συνείδησ ης
Καλησπέρα σας και καλώς ορ ίσατε σ’ α υτό το μάθημα που είναι
το πέμπτο κα τά σειρά μαθημάτων ψυχολογίας και φιλοσοφίας πάνω
στις Υπέρτατες Πραγματικ ότη τες, όπως αναφέρονται στις Ομιλίες
του Βούδδα.
Σήμερα θα εξετάσουμε τις δια στάσε ις της συνείδησης και το πόσο
μεγάλο ρόλο πα ίζουν στον ψυχολογ ικό μας κόσμο. Θα δού με πόσες
διαστάσεις μπορεί να πάρει η συνε ίδηση και πόσα είδη συνείδησης
υπάρχουν, δίν οντας περισσότερη έμφαση στην ουσία του
ψυχολογικ ού μας κόσμου.
Είχαμε πει ότι η συνε ίδηση ε πηρρεάζεται από την ύλη κα ι τα υλ ικά
σώμα τα, και από τον νου που αποτελείτα ι από τις κατηγορίες του
αισθήμα τος, της αντίλ ηψης, των νοη τικ ών λειτουργιών και της ίδιας
της συνείδησης, καθώς και το πώς η ύλ η επηρρε άζει τις κατηγορίες
του νου, που με την σε ιρά τους επηρρ εάζουν την ύλη, αλλά και το
πώς το αίσθημα, η αντίληψη, οι νοητικ ές λειτουργίες, η συνείδηση
και η ύλη αλληλοεπηρρεάζονται. Αυ τά τα ονομάσαμε «Πέντε
Συναθροίσμα τα» που υπόκε ιντα ι στην προσκόλληση .

Εμείς σαν άνθρωποι αποτελού μαστε α πό το σώμα, το αίσθη μα,
την αντίλ ηψη, τις νοητικές λειτουργ ίες, και την συνείδη ση, και
είμαστε προσκολλημένοι σε αυτά . Η προσκόλληση παίζει μεγάλο
ρόλο στην υπαρξιακή ταλα ιπωρ ία, στον υπαρξιακό πόνο, κα ι για το
πώς αντιλα μβανόμαστε τον κόσμο μας.
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Γι’ αυτό ο Βούδδας λέε:

Αυτό σημα ίνει ότι στην Βουδδιστική ψ υχολογία , δεν μαθαίν ουμε
αυτά τα πράγματα απλά για να καταλάβουμε τί συμβα ίνει στον νου
σε γενικές γραμμές, αλλά να καταλάβουμε ότι δια μέσου αυτ ού του
νου μπορούμε και α ισθανόμαστε τον πόνο κα ι την εμπειρ ία του
πόνου, και ότι ο ίδιος ο νους είναι αυτός που μπορεί να μας φέρει
πόνο, η ίδια η συνε ίδησή μας μπορε ί να μας φέρει πόνο.

Από τους πέν τε πυλώνες της προσωπικότητας για τους οποί ους
είχαμε μιλήσε ι στα περασμένα μαθή ματα, σήμερα (αλλά και σε
επόμενα μαθή ματα) θα επικεντρωθ ούμε στον πυλώνα των
συνειδήσε ων οι οποίες όταν συνδιασθούν με τους υπόλοιπους
πυλώνες μπορούν να μας δώσουν μία πληθώρα εμπειρ ιών. Διότι οι
πυλώνες δεν είνα ι κάτ ι μόνιμο κα ι στα θερό ώστε να μπορού με να
επικαλεσθού με έναν μόν ιμο Εαυτό, αλλά μεταβάλλοντα ι συνεχώς.
Είχαμε αναφέρει ότι η προσωπικ ότη τά μας, ο ψυχολογικός μας
κόσμος, η ύπαρξή μας στην παρούσα στιγμή , καθώς και η συνείδησή
μας επηρρεάζονται από πέντε α ιτ ιώδε ις νόμους: ατμοσφαιρ ικούς
φυσικ ούς
νόμους,
βιολογ ικούς
ή
κληρονομικούς
νόμους,
ψυχολογικ ούς νόμους, καρμικούς νόμους, και κοσμικούς νόμους
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Πρίν όμως προχωρ ήσουμε στην ανάλυ ση της συνείδησης, είνα ι
απαραίτητο να δού με πρώτα τις τέσσε ρεις μεθόδους με τις οποίες
εξετάζουμε ένα φαιν όμενο, συμπε ριλαμβανομένου και της
συνείδησης.
Υπάρχουν τέσσερεις μέθοδοι για να καθ ορίσου με και να ορίσουμε
την έννοια ενός φα ινομένου που ανήκει στην υπέρτα τη
πραγματικότητα:

Η συνείδηση για παράδε ιγμα, ε μφ αν ίζεται έτσι τυχα ία; όχι, αλλά
για να εμφανισθεί η συνείδηση στο μάτι ή σε κάποιο άλλο
αισθητήρ ιο όργανο χρειάζετα ι μια α ιτία, ένα ερέθισμα. Όλα αυτά
πρέπει να τα εξετάσει κανε ίς χωρίς με ροληψία και με μια ολ ιστική
μορφή γ ια να καταλάβουμε τί εννοούμε με τον όρο συνε ίδη ση, ή
αίσθημα, ή αντίληψη, κλ π.
Ένας απλός ορισμός της συνε ίδησης είν αι ότι:

Και τί συνε ιδητοποιεί;
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Δίνου με ένα παράδειγμα με το αισθητή ριο όργανο της γεύσης:
Εν αντιθέσε ι με
την
γλώσσα,
το
κουτάλι ως άψυχο
αντικε ίμενο δεν έχει
συνείδηση
όλων
αυτών. Αυτή ε ίναι
και
η
διαφορά
μεταξύ
ύλης
και
έμβιων οργαν ισμών.
Η ύλη αυτή καθ’
εαυτή
δεν
έχει
συνείδηση γ ια να
καταλάβει αυτά τα
φαινόμενα
της
γεύσης
ή
άλλα
φαινόμενα
όπως
ήχους,
οσμές,
οπτικά αντικε ίμενα,
κλπ. όπως εμείς που
είμαστε έμβ ιοι οργανισμοί και διαθέτουμε όργανα μέσα από τα
οποία η συνείδηση μπορε ί να συνειδη τοποιήσει τα φαιν όμενα που
υπάρχουν γύρω μας.

Ως προς τα χαρακτηριστικά , η συνείδηση δεν συνειδητοποιεί
μόνον υλικά φαιν όμενα όπως οι οσμές , οι γεύσεις, κλπ. αλ λά και
νοητικά φαιν όμενα όπως οι σκέψε ις, οι ιδέες, οι αν τιλήψε ις, κλπ.
Ως προς την λειτουργ ία, οι νοητικοί παράγοντες όπως η επιθυ μία ,
ο φόβος, η ζήλεια, κλ π. έποντα ι της συνείδησης. Π.χ . μόλις
συνειδη τοποιήσουμε ένα φα ινόμενο μπορεί να ν ιώσουμε φόβο, ή να
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νιώσουμε χαρά, ή να μας προκαλέσε ι επιθυμία. Έ τσι η συ νείδη ση
είναι ο πρόδρομος για να εμφαν ισθού ν άλλα συναισθήματα μέσα
μας.

Λαμβάνει δηλ. ερεθίσματα είτε από υλικά φαιν όμενα είτε από
νοητικά. Όταν γ ια παράδε ιγμα βλέ πουμε ένα χρώμα, αυτό είνα ι ένα
ερέθισμα για να εγερθεί η συνείδηση και να συνειδητοποιήσου με
αυτό το χρώμα. Όταν έχου με μια ιδέα μέσα μας που ε ίναι έν τονη ,
αυτό είνα ι ένα ερέθισμα για να εγ ερθεί η συνείδηση κα ι να
συνειδη τοποιήσουμε αυ τή την ιδέα . Η συνείδηση εκτελεί διά φορες
διαδ ικασίες σύ μφωνα με συνθήκες και περιστάσε ις.
Αυτό σημα ίνει ότι δεν
έχει μόν ο μία μορ φή αλλά
μπορεί να πάρει διάφορες
αποχρώσεις. Ανάλ ογα δε
με τίς περ ιστάσε ις της
δίνου με και διαφορετικ ό
όνομα. Για παράδειγ μα, η
συνείδηση στο μάτι είνα ι
διαφορετική
από
τη ν
συνείδηση στο αυτί, η συνείδηση στην μύτη είνα ι δια φορετική από
την συνείδηση στην γλ ώσσα κλπ.
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54 είδη συνείδησης που ανήκουν στη ν «ηδονική σφαίρα» της
ύπαρξης, σχετιζόμενες με τις πέν τε αισθήσεις, καθώς και με την
επιθυμία για ηδονική ευχ αρίστηση .
15 είδη συνε ίδησης που ανήκουν στην «σφαίρα της λεπτοφυούς
ύλης», σχετιζόμενες με τον ηρεμιστικό διαλογ ισμό και τις εκστάσε ις
( τζάνα ) που βασίζοντα ι σε αντικε ίμενα λεπτοφυούς ύλης.
12 είδη συνείδησης που ανήκουν στην «άυλη σφαίρα», σχετιζό μενες με τον ηρεμιστικό διαλ ογισμό κα ι τις εκστάσε ις ( τζάνα ) που
βασίζοντα ι σε άυλα αντικε ίμενα, κα ι τέ λος
8 είδη συνε ίδη σης που ανήκ ουν στην « υπερκόσμια σφα ίρα», σχε τιζόμενες με τον διορα τικό διαλ ογισμό ( βιπάσσανα ) κα ι με τις
υπερκόσμιες εκστάσεις ( λοκουττάρα-τζ άνα ), που βασίζον ται στην
κατανόηση των τριών χαρακτηρ ιστικ ών της ύπαρξης που είναι η
αστάθεια, η ταλα ιπωρ ία, και ο μη Εαυτός.

Μέσω
του
διορατικού
διαλογ ισμού μπορεί κανείς να
αναπτύξει την γνώση του σε
μεγάλο βαθμό, να δει αυτά
τα
χαρακτηρ ιστικά
της
ύπαρξης, να τα υπερβεί και
να
πραγματοποιήσει
την
Νιρβάνα σε τέσσερα στά δια.
Επανερχόμαστε στο θέμα μας που είναι οι διαστάσεις της
συνείδησης. Η συνε ίδηση μπορε ί να πά ρει διάφορες μορφές και να
εμφανισθεί σε διάφορες σφαίρες ύπαρ ξης. Παρακάτω δίνουμε μια
ολοκληρωμένη εικόνα γ ια το πού μπορεί να εμφανισθε ί η
συνείδηση .
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Από τον ανθρώπινο κόσμο και πάνω έχουμε τους ηδονικούς
καλότυχους κόσμους , και αυτοί που γεννιούν ται εκεί είναι αυτοί που
έχουν κάνει καλές πράξεις. Αυτοί οι κόσμοι είναι προσιτοί μόνον
από αυτούς που είναι ηθικά ανεπτυγμέν οι, έχουν κάνει πολλές καλές
πράξεις, και έχουν συσσωρεύσει μια καλή αποσκευή από αυτές, οι
οποίες έχουν την δυναμικότη τα μέσα τους να οδηγήσουν κάποιον
σε επαναγέννηση σ’ αυτούς τους ουράνιους κόσ μους. Ο ανθρώπινος
κόσμος είνα ι ένα μίγ μα ευτυχίας και δυστυχίας, και ε ίναι μία
ενδιάμεση κατάσταση με ταξύ των ουράνιων θεϊκών κόσμων και των
κόσμων του ξε πεσμού. Οι κόσμοι του ξεπεσμού ονομάζοντα ι
κακότυχοι διότι σ’ αυτούς υπάρχει πολ λή μιζέρια και δυ στυχ ία.
Στους κόσμους του λε πτοφυούς κ αι του άυλου ε πιπέδου
γεννιούν ται όσοι έχουν αναπτύξει τις εκστάσεις του ηρεμιστικού
διαλογ ισμού. Σ το άυλ ο επίπεδο γεννιέται κάποιος εάν πάρει ως
αντικε ίμενο διαλογ ισμού κάποια από τις τέσσερεις σφαίρες αυτού
του επιπέδου όπως π.χ . το άπε ιρο διά στημα.
Στα επίπεδα της υ περκόσμιας συνε ίδησης γεννιούντα ι όσοι έχουν
αναπτύξει τον διορα τικ ό διαλογ ισμό. Όλα αυτά σε πολλ ούς
ανθρώπους φα ίνοντα ι αδιανόη τα, αλλά αυτοί που έχ ουν κάνε ι βαθύ
διαλογ ισμό μπορούν να κα ταλάβουν την κατάστα ση αυτών των
κόσμων, οι οποίοι πρέπε ι να πού με, δεν είναι κάτι σταθερό . Ανάλογα
με τίς πράξεις του μπορε ί κανείς να γεννηθεί στό ένα ή στο άλλο
επίπεδο, αλλά δεν μένει εκεί παντοτε ινά. Υπάρχει ένα όριο στο
διάστημα που μπορε ί να μείνει κάποιος σε ένα επίπε δο. Ακ όμα κι αν
έχει γεννηθεί στο ανώτερο άυλ ο υλικό επίπεδο, μόλις ο χρόν ος του
εξαντληθεί, μπορεί να υποπέσε ι σε μιά κατώτερη γέννηση όπως σαν
άνθρωπος ή ακόμα και στους κόσμους του ξεπεσμού.
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Αυτός ο κύκλος της επαναγέννησης σ’ αυτούς του κ όσμους
ονομάζετα ι σανσάρα· ίσως έχε τε ακ ούσει αυ τή τη ν λέξη που
σημαίνε ι την συνεχή περιπλάνη ση στον ε πώδυν ο κύκλο του
θανάτου και της επαναγέννησης μέσα στον πάντα ανήσυχ ο και
κυμμα τώδη ωκεανό της ζωής. Η αντίθεση σ’ αυτή την περιπλάνη ση
είναι η ανάπτυξη των υπερκόσμιω ν συνειδή σεων μέσω του
διορατικού διαλ ογισμού , έτσι ώστε να ελευθερωθεί απ’ αυτή την
συνεχή περιπλάνηση .
Εκεί ακριβ ώς αποσκ οπεί η Βουδδιστική ψυχολογία κα ι φιλ οσοφία.
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Έτσι, παρ’ όλο που αναφερθήκαμε στο λεπτοφυές των κοσμ ικών
και υπερκόσμιων συνειδήσεων , στην πραγματικότητα αυτές είνα ι
παροδικές , ε ίναι εύθραυστες, κα ι υπάρχει χρονικ ό όριο μέσα στις
οποίες μπορεί να παραμε ίνει κά ποιος που θα γεννηθεί εκεί.
Επαναλαμβάνου με εδώ, ότι οι κοσμικές συνειδήσε ις είνα ι 54 στη ν
ηδονική σφαίρα, 15 στην λεπτοφυή σφαίρα, 12 στην άυλη σφαίρα,
ενώ έχουμε και 8 υ περκόσμιες.

Θα δού με αργότερα ότι αυτές οι 8 υπερκόσμιες συνειδή σεις
αναλύονται περ ισσότερο, έτσι ώστε να φτάσουμε να έχουμε
συνολικά 121 ε ίδη συνε ίδησης.
Βασική
προϋπ όθεση
για να γεννηθεί κάποιος
σε καλότυχους κόσμους
είναι η γενναιοδωρ ία, η
ηθική διαγωγή κα ι ο
διαλογ ισμός.

Όλες οι συνε ιδήσε ις που αναφέραμε μέχρι τώρα, κοσμικές και
υπερκόσμιες, έχουν τέσσερε ις φύσεις.
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(Η λειτουργική συνε ίδηση έχε ι κάποια λειτουργ ία χωρ ίς όμως να
επιφέρει αλλαγή μέσα στον ψυχολογ ικό μας κόσμο .)
Αρχίζουμε από την φαύλη συνείδη ση, λόγω του ότι αυτή είναι πιο
πρόδηλη μέσα στον ανθρώπινο κόσμο, εν αντιθέσε ι με το καλό το
οποίο σπανίζε ι ανάμεσα στους περισσότερους ανθρώπους
τουλάχιστον .

Ονομάζετα ι φαύλη διότι συνδιάζετα ι με 14 φαύλους νοητικούς
παράγοντες. Θα θυμάστε από προηγού μενα μαθήματα που είχαμε
πει ότι η συνε ίδηση αυτή καθ’ εαυτή δεν έχει ηθική αξία , αλλά
απλώς την ικαν ότη τα να συνειδητοποιεί ότι υ πάρχει ένα α ντικείμενο
μπροστά μας. Πα ίρνει όμως την απόχρ ωση της καλής ή της φαύλης
από τους νοη τικούς παράγοντες που την ακολουθ ούν. Δίνου με
παρακάτω τους 14 φαύλους νοητικούς παράγοντες που δίνουν στην
συνείδηση την απόχρωση της φαυλότη τας.
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Θα μιλήσου με τώρα όχι μόνον για την φύση αλλά και για τις ρίζες
της φαύλης συνείδησης.

Βλέπου με εδώ ότι η φαύλη συνε ίδηση έχει ως ρίζες της την
απληστία, το μίσος, κα ι την αυ ταπάτη. Στις ομιλίες του Βού δδα
βρίσκουμε τον ορ ισμό τ ου τί σημα ίνε ι φαύλη ρίζα, πώς δηλαδή
εγείρεται η φαύλη συνε ίδηση μέσα μας .
Στο ερώτη μα ποιά είνα ι η ρίζα του φαύλ ου, έχουμε ως απάντηση:
την απληστία, το μίσος, κα ι την αυταπάτη.
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Ονομάζετα ι φαύλη επειδή είναι νοητικά ανθυγιε ινή, ηθικά
κατακριτέα, κα ι παραγωγός οδυνηρών αποτελεσμάτων. Ανάλογα
λοιπόν με τα αποτελέ σμα τα που παράγωνται από τον συνδιασμό της
με διά φορους νοη τικ ούς παράγοντες, κρίνουμε εάν μια συνείδηση
είναι
φαύλη
ή
όχι.
Όταν
είν αι
παραγωγός
οδυνηρών
αποτελεσμάτων, όταν μας φέρνει πόνο και ταλαιπωρία, θλ ίψη και
άγχος, σημα ίνει ότι κά τι δεν πάε ι καλά , ότι κά τι φαύλο συμβα ίνει
μέσα μας που πρέπε ι να το εξετάσου με .
Έτσι στον Βουδδισμό, δεν ονομάζουμε αυθαίρετα μία συνείδηση
ως φαύλη, παρά μόνον εάν φέρνει πόνο και οδύνη σε μας και στους
άλλους.
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Η απληστία και το μίσος είναι δύ ο αντίθ ετες δυνάμεις, όπου στην
πρώτη ν ιώθου με επιθυμία και προσκ όλληση ενώ στην δεύτερη
νιώθου με αποστροφή .

Άλλες μορφές μίσους είναι:
ο φόβος (διότι όταν έχουμε μία αποστροφή για κάτι, βλέπου με
ενδόμυχα κα ι μία απειλή άρα υπάρχει φόβος), η ζήλεια (διότι έχουμε
κάποια αντιπάθεια γ ια μερικούς ανθρώπους που έχουν πετύχε ι ή
νομίζουμε ότι έχουν πετύχει καλύτερ α από εμάς) , η λύπη (διότι
είναι μια δυσαρέσκεια που έχου με μέσα μας και μισού με το γεγονός
ότι χάσαμε κά τι ή κάποιον ) , η θλ ίψη το ίδιο, η κατάθλιψη και το
άγχος (διότι α ισθανόμαστε πίεση μέ σα μας για κάτι και αυ τό είνα ι
δυσάρεστο) .
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Ο άνθρωπος που έχει αυταπάτη, είναι συνήθως και άπληστος,
εχθρικός και οξύθυμος.
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Δίνου με
παρακάτω τους 25
καλούς
νοητικούς
παράγοντες
που
δίνουν
στην
συνείδηση
την
απόχρωση
της
καλωσύνης.
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Στις ομιλ ίες του Βούδδα τίθετα ι το ακόλ ουθο ερώτη μα:
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Εκ του αποτελέ σματος βλέπουμε ότι
όποιος έχει αυτές τις
ρίζες
μέσα
του,
νιώθει χαρά, ευφορία, ευτυχία .

Οι νοη τικ οί παράγον τες και στις δύο περιπτώσεις δεν εγείροντα ι
αναγκαστικά όλοι μαζύ αλλά μπορεί ν α εγερθούν μόνο με την
απληστία στην φαύλη συνε ίδηση γ ια παράδειγμα. Σ την περίπτωση
της καλής συνείδησης, αυτή μπορεί να συνδιασθεί με μη απληστία
αλλά ποτέ συγχρόνως κα ι με μη μίσος· αυτά τα δύο συνδιάζοντα ι
ξεχωριστά. Η μη αυτα πάτη όμως πρέ πει οπωσδή ποτε να υπάρχει
ώστε να εγερθεί η καλή συνείδη ση.

Μέσω της καλής και της φαύλης συνείδησης γίνοντα ι οι εκούσιες
πράξεις, το κάρμα ή κά μμα όπως το ον ομάζουμε . Μπορεί να κάνου με
μία πράξη απληστίας ή μη απληστίας. Μπορεί να κάνουμε μια πράξη
με μίσος αλλά και χωρίς μίσος.
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Τυπικά καθορισμένη, μια ρίζα είναι ένας νοητικός παράγοντας
που εγκαθιστά εμμονή και σταθερότη τα στις συνε ιδή σεις και στους
νοητικούς παράγοντες με τους οποίους συνδέεται.

Στα προηγούμενα μαθήμα τα είχαμε μιλήσει γ ια τον νόμο του
κάρμα, ότι δηλ. πίσω από κάθε πράξη υπάρχει μια πρ όθεση, κα ι
αυτή η πρόθεση μπορεί να καλή ή φαύλη.
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Η
φαύλη
πρόθεση
φἐρνει φαύλη πράξη
με φαύλο επακ όλουθο
το οποίο με την σειρά
του δίνει ξανά φαύλη
πρόθεση,
κάνον τας
έτσι τον φαύλ ο κύκλο
να συνεχίζεται.

Μετά έχουμε την καλή
πρόθεση και την καλή
πράξη που φέρνει καλό
επακόλουθο, το οποίο
με την σειρά του δίνε ι
ξανά καλή πρόθεση,
δημιουργών τας
έτσι
έναν ενάρετο κύκλο.

Η τέταρτη
Λειτουργ ική.

και

τελευ ταία

φύ ση

της

συνείδησης

είναι

η

Η λειτουργ ική συνείδηση έχει κα τά κάποιον τρόπο μια μηχαν ική
φύση η οποία δεν συνεισφέρει απ’ ευθ είας σε καρμικές πράξεις.
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Η επακόλουθη και η λειτουργική συνε ίδηση δεν είναι ούτε καλές
ούτε φαύλες.
Αντ’ αυτού, κα ι οι δύο τα ξ ινομούν ται ως
απροσδιόριστες ( αμπιάκατα ), δηλαδή, συνειδήσε ις που δεν
μπορούν να προσδιορισθούν από την ά ποψη της διχοτόμησης των
καλών και φαύλων συνειδή σεων.
Είναι με λίγα λόγ ια παθητικές συνειδήσε ις, καλές ή κακές,
ανάλογα με την πράξη που έχε ι κάνει κά ποιος. Η ενεργητική πλευρά
είναι η ίδια η πράξη.
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ΠΕΜΠΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 – Μάθημα 6 ο ν
Οι Φαύλες Συνειδήσ εις (Α΄μέρο ς)
Καλησπέρα σε όλους εσάς. Όπως κάθε Πέμπτη, συνεχίζου με τα
μαθήματα ψυχολογ ίας και φιλοσοφίας πάνω στις Υπέρτατες
Πραγματικ ότη τες όπως ανα φέροντα ι στις Ομιλ ίες του Βού δδα.
Σήμερα θα κάνουμε μια μερική ανακεφαλαίωση, ένα επαναλη πτικό
μάθημα για τις δια στάσε ις που μπορεί ν α πάρει η συνείδηση και για
τους διάφορους ν οητικούς παράγον τες . Παρ’ όλο που έχου με την
εντύπωση ότι η συνείδη ση είναι ένα πράγμα, εν τούτοις αυτή
μπορεί να πάρει πολλές μορφές λόγω του ότι συνδιάζεται με
διάφορους παράγοντες. Έτσι μπορούμε να έχουμε καλές ή φαύλες
συνειδήσε ις και είχα με μιλή σει γ ια τους κόσμους που εμφανίζοντα ι
αυτές οι συνειδήσεις. Την συνείδηση την είχαμε κατατάξει σε
επίπεδα ή σε σφαίρες και είχαμε πει ότι υπάρχουν 31 επίπεδα
ύπαρξης.
( Ο Μπάντε κάνει εδώ μια επαναληπτική εξήγηση πάνω στα 31

επίπεδα ύπαρξης, όπως παρουσιάζονται στον χάρτη της διπλανής
σελίδας ).
Οι Κοσμικές συνειδήσε ις είπαμε ότι είναι 54 στο ηδον ικό επίπεδο,
15 στο λε πτοφυές υλικ ό επίπεδο, κα ι 12 στο άυλ ο επίπεδο= 81 ε ίδη
συνείδησης. Οι Υπερκόσμιες συνε ιδή σεις είναι 8, και προστιθέ μενες
στις 81 έχου με συνολ ικά 89 ε ίδη συνείδησης που μπορεί να
συμβούν στον νου ενός ανθρώπου, ανάλογα με το πώς έχει
αναπτύξει κανε ίς αυτόν τον ν ου. Είχαμε κατατάξε ι επίσης την
συνείδηση σε 4 φύσε ις.

Θα μιλή σουμε σή μερα για την φαύλη συνείδηση που είναι τόσο
συνηθισμένη στον ανθρώπιν ο κόσμο κα ι τόσο πρόδηλη .
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Όπως έχουμε ανα φέρει και σε προηγούμενα μαθήματα , η
συνείδηση αυτή καθ’ εαυτή ε ίναι ουδέτερη, χωρίς να έχει μέσα της
κανένα είδος ηθ ικής αξίας . Όταν όμως συνδιαστεί με ορισμένους
νοητικούς παράγοντες οι οποίοι την τροποποιούν κα ι της δίν ουν
αποχρώσεις τότε ονο μάζεται καλή ή φαύλη. Οι φαύλοι νοητικοί
παράγοντες είναι 14 και οι καλοί είνα ι 25.
Π.χ. ένας συνδιασμός νοητικών παραγ όντων με την συνείδηση
ριζωμένη στην απληστία. Πρώτα έχου με την συνε ίδηση που είναι
ουδέτερη. Μόλ ις όμως συν διαστεί με ένα αίσθη μα ευαρέσ κειας,
στην συνέχε ια με πρόθεση κα ι απλ ηστία, και τέλος με λανθασμένη
νόηση, τότε γίνεται φαύλη.

Η Αυταπάτη είναι η έλλειψη γνώσης και μία από τις ρίζες των
φαύλων νοη τικ ών παραγόντων. Η Απλ ηστία ε ίναι ένας σημαντικός
νοητικός παρ άγοντας για να αποκαλέσουμε μία συνείδηση φαύλη.
Το Μίσος επίσης ε ίναι μία ρίζα κα ι ένας σημαντικός φαύλ ος νοητικός
παράγοντας. Είχαμε μιλήσει για τις ρ ίζες των συνε ιδήσε ων, ότι όταν
ριζώνουν σε φαύλους νοη τικ ούς παράγοντες λέγοντα ι φαύλες.
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Λέγεται φαύλη διότι
είναι νοη τικά ανθυ γιεινή , ηθικά κατα κριτέα και παραγωγός οδυνηρών αποτελεσμά των
όπως
ταλαιπωρία
και
ψυχολογικά προβλή ματα.

Εδώ έχουμε τις δύο
αντίθετες δυνάμε ις:
την έλξη και την
απώθηση. Ο νους μας
ελκύεται και απωθείται από πράγματα
και καταστάσεις σύ μφωνα με τους νόμους
της φυσικής.
Όταν η έλξη είναι
έντονη χρησιμοποιού με όρους όπως η απληστία , όπου στην
περίπτωση ενός επιθυ μητού αντικειμέν ου, προκύπτει κατά κανόνα
προσκόλληση . Όταν η απώθηση είνα ι έν τονη μιλάμε γ ια μίσος , όπου
στην περίπτωση ενός ανεπιθύ μητου αντικειμένου, προκύ πτε ι
συνήθως αποστροφή .
Όταν αυτές λοιπόν οι δυνάμε ις είναι έντονες, μπορεί να
εμφανισθούν με τη ν μορφή προσκόλλ ησης ή αποστροφής κα ι να
φέρουν αναταραχή μέσα στον νου. Αυτή η αναταραχή μπορεί να
θολώσει τον νου κα ι να ωθήσει το άτομο να κάνει φαύλες πράξεις.
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Η απληστία καλύπτε ι όλους τους βαθμούς της εγωιστικής
επιθυμίας, της λαχ τάρας, και της προσκόλλησης. Μερικές φορές
είναι η επιδίωξη περισσότερων από όσα αναλογούν σε κάποιον,
συνήθως εις βάρος τρίτων.

Τέτοιου είδους συνε ίδηση που πε ριλαμβάνει τον νοη τικό
παράγοντα της μη απληστίας, συμβα ίνει καμιά φορά μέσα μας.
Βλέπου με για παράδειγμα κάτι επιθυ μητό, αλλά μετά από λίγο παύει
να μας επηρεάζει και να θέλουμε να το αποκτήσου με.
Θα πρέπει επίσης να γίνε ι κα τανοητό, ότι η μη απληστία δεν ε ίνα ι
μόνο η απλή απουσία της απληστίας, αλλά και η παρουσία θετικών
αρετών, όπως η γενναιοδωρία , ο αλτρουϊσμός και η απάρνηση
υλικών κα ι νοητικών αποκτη μάτων.
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Όταν δεν έχου με
μίσος αλλά μια φιλ ική διάθεση προς
τους άλλους , όταν
δεν έχουμε αγριότη τα μέσα μας, τότε
δεν
αισθανόμα στε
και ενόχληση. Έτσι
μπορού με να συγ χωρίσου με πολύ εύκολα όχ ι μόνον άλλ α άτομα, αλλά και τον ίδιον
μας τον εαυτό.
Το μη μίσος περιλαμβάνει θε τικές αρετές όπως:
την φιλικότη τα ( μέττα ),
την ευγένεια,
την πραότη τα, κλπ.
Γι’ αυτό λέε ι ο Βού δδας:
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Ο άνθρωπος που καλλιεργε ί την φιλ ικ ή διάθεση μέσα του δεν
αισθάνεται μίσος. Η φιλικότη τα είναι συ νώνυμη λέξη με το μη μ ίσος
κι αυτός που είναι φιλ ικός σημα ίνει ότι δεν είναι εχθρός , δεν έχει
μέσα του εχθρότη τα και αγριότη τα.

Υπάρχουν τέ τοιες στιγμές στην ζωή μας (αν και σπάν ιες για
μερικούς) που δεν ενοχλούμα στε από τους άλλους, και προτιμού με
να βλέπουμε την θ ετική και ευχάριστη πλευρά τους παρά την
αρνητική και δυ σάρεστη αυτών, κα ταφέρνοντας έτσι να μην
αγχωνόμαστε και να μην εκνευριζ όμαστε μαζύ τους.
Περνάμε τώρα στην τρ ίτη φαύλη ρ ίζα, την αυταπάτη .
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Ποιές είναι οι άλλες λέξεις για την αυταπάτη; Άγνοια, μη γνώση,
σύγχυση, μη κα τανόηση , απερισκεψ ία , ψευδαίσθηση , φαντα σία,
φαντασιοκόπημα, ονειροπόληση, α μηχ ανία. Συνδιάζετα ι με άλλες
φαντασιώσε ις που έχουμε γ ια τον εαυτόν μας, όπως:

Η αυταπάτη θα πρέπει να θεωρηθεί ως η κύ ρια ρίζα όλων αυτών
των συνε ιδήσεων που είνα ι φαύλες.
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Για παράδε ιγμα, όταν έχου με αυταπά τη μπορεί να έχουμε κα ι
αβεβαιότητα ή αμφιβολ ία για κάτι: «Πώς να το κάνω αυτό; γιατί να
το κάνω; για ποιόν λόγο;» Ο ν ους βρίσκ εται σε ένα νοητικό σκοτά δι,
σε μια θολώτητα , χωρ ίς να έχει την κατάλληλη γνώση γ ια να κάνε ι
αυτό που πρέπει, ή να κάνει κάτι λανθασμένα λόγω της ασύνετης
προσοχής.
Αυτός που έχε ι συγχ ισμέν ο νου μπορεί να επιθυμε ί πράγμα τα ή
να μισε ί πράγματα, τα οποία μπορού ν να τον οδηγήσουν στην
οδύνη, στην ταλαιπωρία κα ι στην μιζέρ ια.
Η αυταπάτη οδηγεί
στην έγερση της
απληστίας ή του
μίσους.
Είναι
πάν τα
παρούσα ως ρίζα σε
συνειδήσε ις
που
συνοδεύον ται α πό
απληστία και μίσος.
Έτσι η απληστία και το μίσος δεν ε μφανίζον ται μόνα τους, αλλά
πάντα σε συνδιασμό με την αυ ταπάτη! Η αυταπάτη από την άλλη
πλευρά, μπορε ί να εγερθεί και μεμονωμένα· τότε ον ομάζετα ι
μομούχα , δηλ. έν τονη αυτα πάτη.
Σε αντιπαράθεση έχουμε την μη αυταπάτη.
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Για παράδειγμα, εάν ένας άνθρωπος που μισε ί διά φορα πράγματα
γύρω του, διάφορες καταστάσε ις, που βρίσκει συνεχώς σφάλ ματα
στους άλλους, αρχίζει να σκέφτε ται συνετά, δηλ. αρχίζει να
καταλαβαίνει πόσο υ ποφέρε ι κουβαλών τας τέτοιο μίσος μέσα του,
αρχίζει να βλέπει την ταλαιπωρία μέσα στην οποία βρίσκεται ο ίδιος,
κι ότι αυ τό το μίσος που θρέφε ι μέσα του στρέφετα ι τελικά εναν τίον
του, τότε σταδιακά αρχίζει να αποβάλ λει αυτό το μίσος από μέσα
του· και αν τιλα μβανόμεν ος ότι όλες οι καταστάσε ις της ζωής στις
οποίες εμπλεκόμαστε, αγχωνόμαστε , και εκνευριζόμαστε , είνα ι
παροδικές και έ χουν μια φευγαλέα φύ ση, τότε για ποιόν λόγ ο να
αγχώνεται και να εκνευρίζε ται; Έ τσι, με την συνετή προσοχή είνα ι
πολύ εύκολο γ ια κάποιον να αποβάλλει το μίσος από μέσα του .

Το να είναι κάποιος σοφός, ση μαίνε ι ότι δεν ε ίναι ά πληστος, δεν
έχει μίσος μέσα του, και έχει διαύγε ια και σαφήνε ια στον ν ου του.
Περνάμε τώρα στις φαύλες συνειδήσεις τις οποίες είχαμε
αναφέρει και σε προηγού μενο μάθημα, αλλά αυτή την φορά θα
δώσου με παραδείγ ματα από την καθημε ρινή ζωή και θα είμαστε πιο
συγκεκριμέν οι. Αυ τές είν αι 12 στον αριθμό.

Από αυτές, 8 ε ίναι ρ ιζωμένες στην Απληστία , 2 ε ίνα ι ριζωμένες
στο μίσος, και 2 είνα ι ριζωμένες στην Αυταπάτη .
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Θα εξετάσουμε πρώτα τις 8 συνε ιδήσε ις που είναι ριζωμένες στην
απληστία.

Το αίσθη μα παίζει μεγάλο ρόλο εδώ, δι ότι για να γεννηθεί η
απληστία μέσα μας πρέπει να υπάρχει πρώτα ένα αίσθημα
ευαρέσκειας , δηλ. να μας αρέσει κάτι· διότι εάν δεν μας αρέσει δεν
έχουμε και την επιθυμία να το αποκτήσουμε. Η φαύλη λοιπόν πράξη
γίνετα ι με φαύλη συ νείδηση, η οποία συνείδηση έγινε φαύλη διότι
συνδιάστηκε με δύο φαύλ ους νοητικού ς παράγοντες· την απληστία
και την λανθασμένη νόηση. Έχουμε έτσι τον συνδιασμό διάφορ ων
νοητικών παραγόν των με τη ν αρχικά ουδέτερη συνείδη ση. Δηλ. το
αίσθημα ευαρέσκειας, την π ρόθεση (πρ όθεση σημαίνε ι ότι κάποιος
εκτελεί την πράξη αυθόρμητα και χωρ ίς προτροπή από άλλον), την
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απληστία και την λανθασμένη νόη ση. Οι δύο τελευταίοι νοη τικοί
παράγοντες είναι αυτοί που καθορίζου ν την συνείδηση ως φαύλη.
Εξετάζοντας βαθύτερα, βλέπουμε ό τι για να γίνει μια συνείδη ση
φαύλη προηγείτα ι μία αλυσιδωτή αντίδραση από διάφορους
νοητικούς παράγον τες και όχ ι μόνον από αυτούς τους τρείς
τέσσερεις που αναφέραμε ώστε να φτάσει να κλέψει κάποιος κάτι.
Αναφέρουμε εδώ την κλοπή σαν παράδειγμα , διότι οι ά νθρωποι
κάνουν τόσες φαύλες πράξεις καθημερινά που δεν μπορ ούμε να τις
αναφέρουμε όλες. Βλέ πουμε παρακάτω την αλυσιδωτη αντίδραση:

Να τί γ ίνετα ι στον νου ενός τέτοιου αν θρώπου που κλέβει:
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Λόγω του ότι το αίσθη μα παίζε ι μ εγά λο ρόλο για να εγερθεί η
επιθυμία ή η απληστία μέ σα σ’ έναν άνθρωπο, θα το εξετά σουμε
παρακάτω:

148

Η απληστία είνα ι μία μορφή προσκόλλ ησης και μπορεί να πάρει
πολλές διαστάσεις όπως οι ανωτέρω.
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Εξηγήσαμε μέχρι τώρα κάποια πράγμα τα για το αίσθημα, κάποια
πράγματα για την απλη στία, και τώρα θα εξηγήσουμε κάποια
πράγματα και γ ια την λανθασ μένη ν όηση.

επειδή αποτελε ί πηγή λανθασμένων κα ι φαύλων ε πιδιώξε ων και
συμπεριφορών , πηγή ταλαιπωρίας και πόνου, και επειδή είναι
υπεύθυνη κατά καιρούς στο να οδηγεί τους ανθρώπους στις
βαθύτερες αβύσσους του ξεπεσμού.
Έτσι λέε ι ο Βούδδας:
«Δεν ξέρω τίποτε άλλ ο όπως την λα νθασμένη νόηση , με την
οποία φαύλες καταστάσεις που δεν εμφανίσθηκαν εμφανίζον ται, και
φαύλες καταστάσε ις που ήδη εμφανίσθ ηκαν αυξάνονται·
με την οποία καλές καταστάσε ις που δεν εμφανίσθηκαν
εμποδίζον ται, και καλές καταστάσε ις πο υ ήδη εμφανίσθηκαν
εξαφανίζοντα ι·
με την οποία τα ανθρώπινα όντα με τά τον θάνατο, περνούν σε
μια πορε ία ταλαιπωρίας και πόνου, σε έ ναν κόσμο θλ ίψης.
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Αρνείται την επιβ ίωση της προσωπικ ότητας ενός ατόμου σε
οποιαδήποτε μορφή με τά τ ον θάνατο, αναιρώντας έτσι και την
ηθική σημασία των πράξεων . Αυτή ε ίναι η φιλ οσοφική κα τεύθυνση
του ηθικού μηδεν ισμού.
Ο ηθικός μηδεν ισμός ή νιχ ιλισμός, α πορ ρίπτε ι τις ηθικές αξίες του
καλού και του κακού και ισοδυναμε ί με τον αμοραλ ισμό. Είνα ι η
άρνηση και της αιτίας ( χέτου ) αλλά και του αποτελέ σμα τος ( βιπάκα )
των καλών κα ι των κακ ών πράξεων ( κάρμα ).
Υποστηρ ίζει ότι κάθε πίστη στην καλή πράξη και στην αντα μοιβή
της, είναι μια απλ ή ψευδαίσθηση , και ότι ο άνθρωπος μετά τον
θάνατό του διαλύετα ι στα στοιχεία τη ς φύσης και δεν θα υπάρξει
σε άλλη ζωή.

Ισχυρίζεται ότι οι πράξεις δεν έχουν κ αμία αποτελεσματικότη τα
στην παραγωγή αποτελεσμά των ( βιπάκα ), ακυρώνον τας έτσι τις
ηθικές διαφοροποιήσε ις.
Αυτή είνα ι η φιλοσοφική σκέψη της μη δυναμικ ότη τας των καλ ών
και των κακών πράξεων. Είνα ι η ολοκληρωτική άρνηση του
αποτελέσματος ( βιπάκα ) των καλών κα ι των κακών πράξεων.
Υποστηρ ίζει π.χ . ότι: «Γι’ αυτόν που σκ οτώνε ι, κλέβει, ληστεύε ι,
κλπ. τίποτα κακό δεν θα συμβεί. Για την γενναιοδωρία, την αυ το συγκράτηση, τη ν αλήθε ια κλπ. δεν επέ ρχεται καμία ανταμοιβή».

Δηλώνει ότι δεν υπάρχει α ιτία ή συνθήκη για την μόλυν ση και
την εξάγνιση των όντων, και ότι τα όντα είνα ι μολυσμένα και
εξαγνισμένα τυχα ία από την μοίρα.
Αυτή είνα ι η μοιρολατρική ή φαταλ ιστική φιλοσοφία.
Υποστηρ ίζει ότι όλα είνα ι λεπτομερώς προκαθορισμένα από την
μοίρα ή την τύχη. Η μοιρολα τρία ή ο φαταλισμός ως φιλοσοφική
σκέψη, παρουσιάζει το ηθικ ό μέρος των καλ ών η των κακών
πράξεων σαν συμβολή απάθειας για τη ν πορεία των γεγ ονότων.
Και οι τρείς από τις άνω κακοήθεις φιλοσοφίες συμπεριλα μβάνουν
και την φιλοσοφική θεωρία του υλισμού (αγγλ. materialism ).
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Ο υλισμός αφορά την σχέση μεταξύ του ανθρώπου και του
εξωτερικού κόσμου , ή της συνείδησης και της ύλης, και παίρνει
θέση υπέρ της πρωταρχ ικότη τας της ύλ ης, υπο βαθμίζοντας μάλ ιστα
και την ηθική αξία των πράξεων.
Τέτοιες σκέψεις βασιζόμενες σ’ αυτά τα τρία είδη κακοήθους
φιλοσοφίας, αναδύοντα ι μερικές φορέ ς μέσα μας , περιστασιακά,
χωρίς να ανήκουμε ιδια ίτερα σε κάποια από αυτές τις φιλοσοφίες.

154

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 – Μάθημα 7 ο ν
Οι Φαύλες Συνειδήσ εις (Β΄μέρο ς) - Απληστία ( Λόμπα )
Καλησπέρα σας. Στα προηγούμενα μαθήματα είχαμε αρχίσε ι να
μιλά με για τις διαστάσε ις της συνείδησης έχοντας φτάσει τώρα στις
φαύλες συνειδήσε ις .
Όπως έχουμε πει, η συνε ίδηση αυ τή κ αθ’ εαυτή είναι ου δέτερη,
δεν έχει καμιά ηθική αξία και γι’ αυτό δεν μπορού με να την
ταξινομήσου με ως καλή ή κακή. Όταν όμως συν διάζετα ι με
ορισμέν ους νοη τικούς παράγοντες, τότε χρωμα τίζετα ι κα ι πα ίρνει
διάφορες διαστάσε ις· κα λές ή φαύλες.

Οι καθολικ οί φαύλ οι νοητικοί παράγοντες ονομάζονται έτσι διότι
συμμε τέχουν σε όλα τα είδη των φα ύλων συνειδήσεων , ενώ οι
περιστασιακοί δεν εμφανίζον ται πάντα. Στους καθολικ ούς ν.π.
εξετάσαμε την αυταπά τη και θα πούμ ε τώρα δυό λόγια για την
αδιαντροπιά και τον μη ηθικό φόβο.
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Απουσία ντροπής για πράξεις ή για λόγ ια αισχρά και κακόβουλα.
Έλλειψη ντροπής, σε μνότητας και αυτοσεβασμού.
Περιφρόνηση προς τους κανόνες ευπρέπειας ή ηθικής.
Αναίδε ια, αναισχυν τία , κυν ισμός.

Η αδιαντροπιά εκ φράζεται εσωτερικά
με
προσωπικές
φαύλες
πράξεις,
ενώ ο μη ηθικός
φόβος
εκφράζεται
εξωτερικά
με
φαύλες
πράξεις
προς τους άλλους.
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Βλέπου με
στα
παραδειγμα τα ότι ο
άνθρωπος που δεν
έχει αυτοσεβασμό,
δεν έχει σεβασμό
και
προς
τους
άλλους εκφράζοντας
έτσι
αυτή
την
ασέβεια
δημόσια .
Όπως με την κλοπή,
έτσι
και
με
τό
ψέμμα. Αυτός που δεν σέβεται τον εαυτόν του, πολύ εύκολα θα
κλέψει ή θα πει ψέμμα τα ή θα κάνει άλλες φαύλες πράξεις.
Το αντίθετο είνα ι η ντροπή και ο ηθικ ός φόβος.
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Ο τέταρτος φαύλος καθολικός νοητικός παράγοντας είναι η
ανησυχία.
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Όταν κάποιος κάνει μια
φαύλη πράξη επέρχεται
ένα τρέμουλο στον νου
του
ατόμου
που
ανησυχεί
μήπως
τον
βλέπουν ή μήπως τον
πιάσουν .

Η γαλήνη θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αντιτίθε ται σε τέτοιους
φαύλους νοητικούς παράγοντες όπως στην ανησυχία ( ουντάτσα ) και
στην τύψη ( κουκούτσα ), που δημιουργ ούν δυσφορ ία.

Υπάρχουν πολλοί βαθμοί γαλήνης. Ότ α ν είμαστε γενναιόδωροι ή
τηρούμε τους ηθικούς κανόνες, υπά ρχει γαλήνη των νοητικών
παραγόντων και της συνε ίδησης. Σε τέτοιες στιγμές δεν υπάρχει
ανησυχία ή τύψη. Το αίσθημα που συν οδεύει την καλή συνείδη ση
είναι επίσης γαλήνιο.
Μπορούμε να παρατηρήσουμε την διαφορά ανάμεσα στο αίσθημα
ευαρέσκειας που συνοδεύει την απληστία και την προσκόλληση , και
στο αίσθημα ευαρέσκειας που συνοδεύ ει την γενναιοδωρ ία.
Αυτά τα αισθή ματα έχουν διαφορε τικές ιδιότη τες.
Το πρώτο σχετίζεται με ένταση , αγωνία και ανησυχία, και το
δεύτερο με γαλήνη.
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Όσοι μπορούν να καλλιεργήσουν τον η ρεμιστικ ό διαλογ ισμό και
να επιτύχουν μια έκσταση ( τζάνα ), β ιώνουν έναν υψηλό βαθμό
γαλήνης κατά τον οποίον η ανησυχία απομακρύνετα ι τελείως από
τον νου.
Κάτι παρόμοιο συ μβαίνει κα ι με τον διορατικ ό διαλογ ισμό, με την
διαφορά ότι αυτός ο υψηλός βαθμός γαλήνης συνοδεύεται με
διορατική γνώση ( νιάνα ). Όταν η γαλή νη αναπτυχθεί με διορατικ ή
γνώση, γίνε ται ένας από τους επτά παράγοντες της φώτισης
( σαμποτζχάνγκα ).
Εν κατακλείδε ι, οι νοητικοί παράγον τες τη ς αυταπάτης, της
αδιαντροπιάς, του μη ηθικού φόβου , κα ι της ανησυχ ίας, βρίσκον ται
σε όλες τις δώδεκα φαύλες συνε ιδήσε ις.
Θα συνεχίσου με τώρα με τις 8 φαύλ ες συνειδήσεις που είνα ι
ριζωμένες στην απληστία , όπως τις είχαμε ξεκινήσει στο
προηγούμεν ο μάθημα .
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Έχουμε λοιπόν συνδιασμό νοητικών παραγόντων με την φαύλη
συνείδηση ρ ιζωμένη στην απλ ηστία, όπου έχου με: συνείδηση,
αίσθημα ευαρέσκε ιας για τη ν πράξη, πρόθεση να κάνου με την
πράξη, αίσθημα απληστίας, κα ι λανθασμένη νόηση. Δίνω παρακάτω
μερικά παραδείγ ματα φαύλων πράξεων που γίν οντα ι με τό σώμα,
τον λόγο, και τον νου.

Οι πράξεις του νου προέρχον ται από την απληστία , την
πλεονεξία, τον θυμό, το μίσος και τ ην λανθασμένη νόηση, που είνα ι
οι παράγον τες για να την εκτέλεση των φαύλ ων πράξεων που
γίνον ται με το σώμα και τη ν ομιλία .
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Από τη ν άλλη πλευρά, έχ ουμε συν δια σμό νοη τικών παραγόντων
με την καλή συνείδηση ριζωμένη στην μη απληστία, όπου έχουμε:
συνείδηση , αίσθη μα ευαρέσκειας για την πράξη, πρόθεση να
κάνουμε την πράξη, αίσθημα μη απληστίας, και ορθή νόηση.
Παρακινούμενη από αυτούς τους νοητικούς παράγον τες η
συνείδηση λέγετα ι καλή. Δίνω παρα κάτω μερικά παραδείγ ματα
καλών πράξεων που γίν οντα ι με τό σώμα, τον λ όγο, κα ι τον νου .

Η μη απληστία, η μη πλε ονεξία, ο μη θυμός, το μη μίσος και η
ορθή νόηση, είνα ι οι παράγοντες για ν α την εκτέλεση των καλών
πράξεων που γίνον ται με το σώμα κα ι την ομιλ ία.
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Σ’ αυτή την περ ίπτωση , ασυσχέτιστη με λανθασμένη νόηση
σημαίνε ι ότι η συνε ίδηση έχε ι συσχε τισθεί με έναν άλλον νοη τικό
παράγοντα που ανήκε ι στην ομάδα της απληστίας όπως είναι η
υπεροψία ή η αλαζονεία. Όταν δηλ. η απληστία δεν συνδιάζεται με
την λανθασμένη νόηση, συν διάζεται με την αλαζονεία.

Συνώνυμα: υπερηφάνε ια, έ παρση, μα ταιοδοξ ία, ματα ιοφροσύνη,
φαντασία για τον εαυτόν μας. Το μᾶνα προέρχεται από το ρήμα
μινᾶτι , που ση μαίνε ι «με τρώ», «αξιολ ογώ», κλπ. Ο άνθρωπος δηλ .
που έχει μᾶνα αξιολογε ί τον εαυτόν του σε σχέση με τους άλλους ·
εάν είναι ανώτερος ή κατώτερος . Αυτό κάνου με όλοι όταν
βρισκόμα στε με άλλους· συγκρίνου με τον εαυτόν μας και
αναρωτιόμαστε: «είμα ι ανώτερος; κατώτερος; ίσος; κλπ». Είνα ι σαν
να έχουμε μια μεζούρα μαζύ μας και να μετράμε πόσο ανώτερ οι ή
ίσοι είμαστε με τους άλλους. Το μέτρ ημα δε αυτό, γ ίνετα ι και σε
πολλά άλλα πράγ ματα κα ι δεν υ πάρχει περιορισμός στο πόσα
μετρήμα τα μπορεί να κάνει κά ποιος με αυτόν τον νοητικό
παράγοντα που λέγετα ι μᾶνα .
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Μεταφράζοντας στα ελ ληνικά την λ έξη ως υπερηφά νεια ή
αλαζονία περιορ ίζουμε αρκετά την έννοιά της, ενώ με αμε τάφραστη
την λέξη μᾶνα μπορούμε να δού με όλες τις διαστάσε ις που μπορε ί
να πάρει η τάση που έχου με να φανταζ όμαστε τον εαυτόν μας.
Υπεροψία/Υπερηφάνε ια/Αλαζονε ία/Έπα ρση, είνα ι η μεγάλη ιδέα
που έχει κά ποιος για τον εαυ τόν του η οποία εκδηλ ώνετα ι με
αίσθημα ανωτερότη τας και περιφρόνησης προς τους άλλους.
Ματαιοδοξία/Ματα ιοφροσύνη, είνα ι η επιζήτηση μά ταιης δόξας
και η έπαρση για ασήμαν τα πράγματα .

Η αλαζονεία και η υπερηφάνεια δεν εμφ αν ίζοντα ι τυχαία, αλλά
έχουν πεδία στα οποία επεκτε ίνον ται κα ι μία συγκεκριμένη βάση ως
εξής:
Καταγωγή , φυλή , ιθαγένεια ή εθν ικότητα. Σ όι ή γενεαλογ ία.
Οικ ογενειακή ή κοινων ική κατάστα ση. Ομορ φιά ή χρώμα δέρματος.
Νιά τα. Πλούτος, κέρδος ή οικ ονομική κατάστ αση. Μόρφωση.
Εργασία ή τόπος εργασίας. Τέχνη ή ταλέντο. Επιστήμη.
Πολυμάθεια. Εξυπνάδα ή διάνοια. Θρησκεία. Ηθική . Τιμή , υπόληψη .
Δημοτικότη τα, κλπ.
Στις ομιλ ίες του Βούδδα στ ην γλώσσα Πάλι
διακρίν ουμε 12 είδη υ περηφάνειας ή αλαζονίας.
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μπορούμε

να

Αυτά τα συ μπλέγ ματα μπορούν να ε μφανισθούν πολύ συχνά κα ι
συνοδεύον ται πάν τα από αυταπά τη.

Σ’ αυτές τις φαύλες συνειδήσεις, η αυταπάτη είναι ένας καθολικός
νοητικός παράγοντας που συντελε ί στο να επηρρεάζει ακόμα και
την αξιολόγη ση που κάνουμε στον εαυτόν μας. Άλλες φορές
υπερεκτιμούμε τον εαυτόν μας και άλλες τον υποτιμούμε . Αυτό
μπορεί να συμβεί ακόμα και στα ζώα, και όσοι έχουν ζώα γνωρίζουν
ότι κ ι αυτά λόγω αυταπάτης μπορε ί να εκδηλώσουν αλαζονεία στη ν
συμπεριφορά τους.
(Ο
Μπάντε
χρησιμοποιεί
την
λέξη αλαζονεία σε
συσχέτιση με τον
όρο μᾶνα που όπως
είπαμε
ση μα ίνει
μετρώ, λογαρ ιάζω ή
συγκρίνω).
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Υπερεκτίμηση του
εαυτού.

Υποτίμη ση
εαυτού.

του

Υπερεκτίμηση του
εαυτού.

Υποτίμη ση
εαυτού.

του

Αυτό δηλ. που μετρά με κάθε στιγ μή δεν είναι ανάγκη να
ανταποκρίνε ται
στην
πραγ ματικότητα,
και
εδώ
ακριβώς
καταλαβαίνου με ότι η αυταπάτη παίζε ι μεγάλο ρόλο για το αν θα
κρίνουμε τον εαυτόν μας σωστά ή όχ ι.
Αυτό το είδος της αλαζονείας, της υπερ ηφάνειας, της υπεροψ ίας,
αυτή η επιθυ μία γ ια προβολή, ο δοξασμός του εαυτού , η υπερβολ ική
αίσθηση ότι κάποιος είναι καλύτερος από τους άλλους, ή το
σύμπλεγ μα της αν ωτερότητας, ε ίναι α υτό που κάνει ένα άτομο να
είναι αλαζονικ ό.
Η αλαζονεία μπορεί να είναι επιβλαβής και ανθυγιεινή και για τον
εαυτόν μας και γ ια τους άλλους επειδή προκαλεί διχασμό. Προκαλε ί
μία κατάσταση εχθρότη τας και μίσους ως αποτέλεσμα διαφορετικών
απόψεων ή σύγκρου σης συμφερόντων, και μία τάση για δυ σφή μηση
των άλλων , για διακρίσε ις και για διαμάχες.
Επιφέρει ακόμα κα ι επιθε τικ ότη τα, με στόχο την κυριαρχία πάν ω
σε εκείνους που θεωρ ούντα ι πιο αδύνα μοι ή λιγ ώτερο ση μαντικοί.
Αυτή η επιθετικότητα μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους
όπως με πράξεις του σώματος ( φόνος έμβιων όντων, κλοπή,

λανθασμένη σεξουαλική συμπεριφο ρά, χρήση οινοπνευματωδών και
μεθυστικών/εθιστικών ουσιών που πρ οξενούν μέθη και αμέλεια ),
και του λόγου ( ψευδολογία, διχαστικός λόγος, σκληρή ομιλία,
φλυαρία ).
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Η αποφυγή της αλαζονείας που βασίζεται στην καταγωγή , στην
φυλή, στην ιθαγένεια κα ι ού τω καθ’ εξ ής, είναι η υγιής στάση που
απαιτε ίτα ι για την καλλιέργε ια της εν ότητας, της αρμονίας, της
ειρήνης και της φιλ ικότη τας. Επομέν ως, το να μην ε ίναι κά ποιος
αλαζονικός , αλλά να είναι ταπεινόφρων, με τριόφρων και
μετριοπαθής, είνα ι μια ευγενής αρετή.
Αυτή η ευγενική ταπε ινοφροσύνη που χαρακτηρίζεται από
μετριοφροσύνη , ευγένεια ή εκτίμηση προς τους άλλους, δεν είναι
μόνο ένα ση μάδι ωρ ιμότητας, αλλά κα ι επίγνωση της πραγ ματικής
αξίας ή των αδυναμιών του εαυτού του .
Αυτή επιφέρει την μη υποτίμηση και την μη πε ριφρόνηση των
άλλων.
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Το ουδέτερο αίσθημα σ’ αυτές τις τέσσερεις συνειδήσε ις που
είναι ρ ιζωμένες στην απλη στία οφείλεται στο γεγον ός της
συνήθειας. Κά ποιος δηλ . με λανθασμέ νη νόηση ε πειδή έχει κάνει
τόσες πολλές φ ορές φαύλες πράξεις επανειλλημένα, τις έχει
συνηθίσε ι και έτσι πλέον δεν του προξ ενούν αίσθη μα ευαρέσκειας
αλλά ουδετερότητας. Το ίδιο ισχύει και για τις πράξεις με προτροπή.
Τον έχουν προτρέψει δη λ. τόσες πολλέ ς φορές να κάνει μια φαύλη
πράξη, που πλέον την κάνε ι με ουδέ τε ρο αίσθημα.
Τέλος, στις δύο τελευταίες φαύλες συνειδήσε ις, η λανθασμένη
νόηση αντικαθίστατα ι από την αλαζονε ία.
Έτσι εδώ έχουμε συνδιασμό νοητικών παραγόντων με την φαύλη
συνείδηση ρ ιζωμένη στην απληστία , όπου:
συνείδηση + ουδέ τερο αίσθ η μα + πρόθεση + απληστία +
λανθασμένη νόηση, κα ι στην άλλη περ ίπτωση έχουμε
συνείδηση + ουδέ τερο αίσθη μα + πρόθεση + απληστία +
αλαζονεία.
Εξηγήσαμε έως τώρα τα 8 ε ίδη συνείδησης που ε ίναι ρ ιζωμένα
στην απληστία .
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ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 – Μάθημα 8 ο ν
Οι Φαύλες Συνειδήσ εις (Γ΄μέρο ς) - Μίσος ( Ντόσα )
Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσα τε σ’ αυτό το μάθη μα.
Βρισκ όμαστε στον τομέα των φαύλ ων συνειδήσε ων και όπως
είχαμε πε ι, υ πάρχουν 14 φαύλ οι ν οη τικοί παράγοντες που όταν
συνδεθούν με την συνείδηση α ποδίδουν 12 είδη φαύλων
συνειδήσε ων. Σ τα προηγού μενα μα θήματα αναλύσαμε τις 8
συνειδήσε ις που ε ίναι ριζ ωμένες στην απληστία, και σήμερα
συνεχίζουμε την αν άλυση των υπόλ οιπων φαύλων συνειδήσεων
παιρνόν τας στην κα τηγορ ία του μ ίσους που αποτελείται α πό 2
συνειδήσε ις ριζωμένες στο μίσος ( ντόσα ).

Το μίσος, η δεύτερη φαύλη ρίζα, περιλ αμβάνει
όλα τα είδη και τους βαθμούς αποστροφής,
κακοβουλίας,
εκνευρισμού,
ενόχλη σης,
και
εχθρότητας.
Μίσος σημα ίνει: σφοδρή απέχθεια προς κάποιον
ή κάτι, κα ι κακή, εχ θρική διάθεση .
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Σας δίνω ε δώ έναν κατάλογ ο με αρκετές συνώνυμες λέξεις του
μίσους:

Όλες αυτές είναι λέξεις που δε ίχνουν μια έν τονη δυ σαρέσκεια
προς το αντικε ίμενο, εν αντιθέσει με τη ν ευαρέσκεια που εκδηλώνει
δυνατή έλξη ή επιθυμία π ρος το αν τικε ίμενο.
Άλλες μορφές μίσους που εμφαν ίζον ται είναι ο φόβος, η ζήλε ια,
η λύπη, η θλίψη, η κατάθλιψη , το άγχος κλπ.

Το άτομο που έχει θυ μό προβάλλει μια επιθετική άγρ ια διάθεση
και ο στόχος του είνα ι να βλάψει κάποιον ή ακόμα κα ι τον ίδιο του
τον εαυτό. Μερικ οί άνθρωποι δεν ξέρ ουν πού να ξεσπάσουν το
μίσος τους και ξεσπάνε στον εαυτόν τους.
Ως προς την μνησικακία, θα δώσουμε μερικά παραδείγμα τα:
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Μερικές
φορές
θυμώνουμε
χωρίς
λόγο.
Είμαστε
δηλ.
εκνευρισμένοι με κάτι άλλο και τελ ικά ξεσπάμε κάπου αλλού ή σε
κάποιον που δεν μας έφταιξε!
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Όταν δεν έχου με μίσος μέσα μας βλέ πουμε τα άλλα άτομα με
ευχάριστη διάθεση έ τσι όπως νιώθουμε όταν βλέπουμε το γε μάτο
φεγγάρι. Δεν σημα ίνει ότι αγαπάμε κ ά ποιον παθιασμένα· απλώς
υπάρχει απουσία του μίσους και δεν θέλουμε να τον βλάψου με.
Σκεφτόμαστε ότι το μίσος δεν είνα ι κ άτι καλό και έχου με επίσης
την σοφία να μην βλάψουμε ού τε τους άλλους ούτε τον εαυτόν μας.
Θα εξετάσουμε τώρα τις δύο φαύλες συνειδήσει ς που είνα ι
ριζωμένες στο μίσος:

Σ’ αυτή την περίπτωση γ ια να εγερθεί το μίσος, πρέπει να υπάρχει
προηγουμέν ως αίσθη μα δυσαρέσκε ιας. Αυτό ε ίναι ση μαντικό διότι
από εκεί αρχίζει η πηγή του μίσους, δη λ. από την αποστροφή, τη ν
δυσαρέσκεια. Κάτι δε ν μας αρέσει, κάτι δεν μας ικανοποιεί, κα ι όταν
αυτό εξακολουθε ί να επαναλα μβάνετα ι καταλήγει σε αποστροφή και
μίσος. Είνα ι μια μορφή συνείδησης που παρουσιάζεται αυθόρμη τα·
χωρίς να μας πει κάποιος να μισήσουμε κάτι, εμε ίς το μισού με
αυθόρμητα.

Είχαμε χρησιμοποιήσε ι το παράδειγ μα της κλοπής όταν αναλύα με
την απληστία. Όμως μπορε ί κάποιος να κλέψει και από μνησικακ ία
για να εκδικηθεί τον άλλον , να τον βλά ψει και να τον πονέσει.
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Βλέπου με ότι η κλοπή μπορε ί να συμβεί όχι μόνο λόγω απληστίας
αλλά και λόγω μνησικακ ίας που έχου με για κάποιον. Ο λόγος είνα ι
ότι δυσαρεστηθήκα με με αυτό το άτομο, δεν ξέρου με πώς να του
δείξουμε αυ τή την δυσαρέσκεια, κα ι έτσι του αφαιρού με πράγμα τα
που του ε ίναι αγαπη τά ώστε να ν ιώσε ι πόνο.
Το δεύτερο είδος είνα ι με π ροτροπή.

Τέτοιες πράξεις μίσους γ ια να πληγώσου με τους άλλους μπορού με
να τις κάνου με και με τα λόγ ια · είτε αυθόρμητα είτε κατόπιν
προτροπής από κάποιον άλλον .
Η ριζωμένη στο μίσος συνείδη ση είναι δύο ειδών , και διακρίνε ται
απλά ως «αυθόρμητη» και ως «μη αυθόρμητη», δηλ. «με
προτροπή».
Σε αντίθεση με την συνείδη ση που είνα ι ριζωμένη στην απληστία,
και που μπορεί να προκύψει με δύ ο ενα λλακτικά ε ίδη α ισθή ματος –
είτε με αίσθημα ευαρέσκειας είτε με ου δέτερο αίσθη μα –
η συνείδη ση που είν α ι ρ ιζωμένη στο μίσος εγείρετα ι με ένα μόνο
είδος αισθή ματος, αυτό της δυσαρέσκε ιας.
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Επίσης, αντίθετα με την συνε ίδηση που είναι ριζωμένη στην
απληστία, η συνείδηση που είνα ι ριζωμέ νη στο μίσος δεν προκύπτει
σε σχέση με την λανθασμένη ν όηση ( ντίττι ).
Παρ’ όλο που η λανθασμένη νόηση ( ντίττι ), μπορεί να
παρακινήσει πράξεις μίσους, η ίδια η λανθασμένη ν όηση δεν
εγείρεται ταυτόχρονα με το μίσος, δηλ. στο ίδιο είδος συνείδησης,
αλλά σε νωρίτερο χρόνο κα ι σε διαφορ ετικό ε ίδος συνε ίδησης.
Έτσι, ενώ ο συνδιασμός τ ων νοητικ ών παραγόντων με την φαύλη
συνείδηση ριζωμένη στη ν απληστία είναι: συνείδηση + αίσθημα
ευαρέσκειας + πρόθεση + απληστία + λανθασμένη νόηση,
στον συν διασμό των ν οητικών παραγόντων με την φαύλη
συνείδηση ρ ιζωμένη στο μίσος έχου με: συνείδη ση + α ίσθη μα
δυσαρέσκειας + πρόθεση + μίσος + αποστροφή.
Όπως βλέπουμε η λανθασμένη νόηση απουσιάζε ι από τον δεύτερο
συνδιασμό. Μπορε ί όμως να προηγείται, δη μιουργών τας ως εκ
τούτου τον συνδιασμό της φαύλης συνείδησης ρ ιζωμένης στο
μίσος.

Η Δυσαρέσκεια είνα ι ένα δυσάρεστο αίσθημα
που προέρχεται από αν ικανοποίη τη επιθυμία
κλπ, ή από κάτι που μας ενοχλεί. Επιθυμούμε
κάτι ή θέλουμε τα πράγ ματα να ε ίναι όπως εμείς
νομίζουμε, αλλά όταν μας έρχον ται ανάποδα
τότε η επιθυ μία μας στρέφετα ι σε δυσα ρέσκεια.
Εάν δε αυτή η δυσαρέσκεια φουν τώσει, τότε
γίνετα ι αποστροφή .
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Το αίσθημα δυσαρέσκειας συνοδεύετα ι μόνο από την συνείδηση
που είνα ι ριζ ωμένη στο μίσος (όχι σε απληστία ή αυτα πάτη) , και
αυτή η συνείδηση συν οδεύετα ι απαραιτήτως από αυτό το αίσ θη μα.
Έτσι η δυσαρέσκεια , δηλ. το δυσάρεστο νοητικό αίσθημα, είνα ι
πάντα φαύλη . Από αυτή την άποψη διαφέρει α πό το δυσάρεστο
σωμα τικ ό αίσθη μα, που ε ίναι καρ μικά απροσδι όριστο, κα ι από το
ευάρεστο και ουδέτερο αίσθημα που μπορεί να είναι καλό, φαύλ ο,
ή απροσδιόριστο.
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Η λέξη σημαίνει κυριολεκ τικά «χτυ πώ εναντίον» , που δείχνε ι μία
νοητική στάση αν τίστασης, απόρριψης, ή καταστροφής.

Αν και η δυσαρέσκεια και η αποστροφή συνοδεύουν πάντα η μία
την άλλη, θα πρέπε ι παρ’ όλα αυτά να διακρίνουμε τις ιδιότη τές
τους.
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Μια και μιλάμε γ ια το αίσθη μα, θα αναφέρουμε εδώ κά ποια
πράγματα γι’ αυτό.
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Θα δώσου με παράδειγ μα με τα αισθητήρια όργανα, για να
καταλάβουμε περίπου π ώς επηρεαζόμαστε από τα αντικείμενα με τα
οποία ερχόμαστε σε ε παφή. Έχουμε για παράδειγ μα το μά τι κα ι ένα
μαραμένο λουλ ούδι που έχει χάσε ι όλη την ομορφιά του.
Αποκλείε ται να το βάλουμε σε ένα βάζο και να το κοιτάμε διότι είναι
κάτι δυσάρεστο που αρχίζει ν α βρωμάει κι όλας, και το μόνο που
θέλουμε είνα ι να το πε τάξουμε . Εάν δε το κρατή σουμε πολύ κα ιρό
στο δωμάτιο , τότε η απέχθειά μας προς αυτό μπορεί να με τατραπε ί
εύκολα σε μίσος. Με λίγα λόγια, υ πάρχει μια διαδικασία που
λαμβάνει χώρα μέχρι να εγερθεί μέσα μας το μίσος.
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Για παράδειγ μα, ακόμα και το πιο αγαπημένο σας τραγούδι, εάν
το ακούγατε δέκα ή δεκα πέντε φορές την ημέρα θα το βαριόσασταν .
Παρ’ όλο που το ευχάριστο α ίσθημα μπορεί στην αρχή να ή ταν
έντονο, σταδιακά επέρχεται ένας κορεσμός. Όταν επέλθει
κορεσμός, τότε το ευχάριστο αίσθη μα μετατρέπε ται σε δυσάρεστο·
κι αυτό ισχύει γ ια όλα τα αντικε ίμενα των αισθή σεων. Τα πάν τα,
ακόμα και οι ιδέες μπορούν να επηρεάσουν την διάθεσή μας, τα
συναισθή ματά μας, και να φέρουν δυ σάρεστα συναισθή ματα, τα
οποία με την σε ιρά τους εγείρουν την αποστροφή και το μίσος.
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Έχουμε λοιπόν:

Οι άνθρωποι που α πλώς αφήν ουν τον νου τους να επηρρεαστεί
από τα αισθητήρ ια αντικε ίμενα με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή,
είναι πολύ εύκολ ο να έχουν αυτές τις φαύλες συνειδήσε ις, διότι ο
νους τους πάντα κλίνει προς κάτι που είναι δυσάρεστο λόγω της
ασύνετης προσοχής.
Οι άνθρωποι που έχουν ασύνετη προσοχή, δεν προσέχ ουν δηλ.
τον νου τους, πώς αυτός αντιδρά , είναι πολύ εύκολ ο να
παρασυρθούν, το μίσος να φουντώσε ι μέσα τους , φτάνων τας σε
ένα σημείο όπου β ιώνου ν ένα καθημε ρινό δράμα με τα πράγ ματα
που απεχθάνοντα ι γύρω τους.
Υπάρχει βέβαια τρόπος να αποβάλλει κανείς το μ ίσος μέσω του
διαλογ ισμού, αλλά δεν παύει να είναι απαραίτητη η συνειδητή
προσοχή.
Στην ομάδα του μίσους τώρα, υ πάρχουν κι άλλοι νοητικοί
παράγοντες, όπως η ζήλεια, η τσιγκ ουν ιά, και η τύψη.

Θα μιλή σουμε τώρα για τους υπόλ οιπους νοητικούς παράγ οντες
που ανήκουν στη ν ομάδα του μίσους, ξ εκινών τας από την ζήλεια.
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Η ζήλεια προκαλεί αποστροφή , και όταν η αποστροφή γεννηθεί
μέσα μας τότε ε ίναι πολύ εύκολο να μισή σου με τους άλλους που
είναι πιο επιτυχημέν οι από εμάς ή αυτού ς που τρα βούν την προσοχή
των άλλων περ ισσότερο από εμάς.

Η εμπαθής ζήλεια που φθάνε ι έως το μίσος για τα αγαθά, την
επιτυχ ία ή την υπεροχή των άλλων, είν αι κάτι που μπορού με να το
δούμε πολύ συχνά.
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Τσιγκ ουνιά είναι η αποστροφή του μο ιρ άσματος με τους άλλους.
Όχι μόνον αυτό, αλλά ο τσιγκούνης δεν θέλει να ξέρουν οι άλλοι
αυτά που κατέχει.

Ο τσιγκού νης ενδια φέρεται μόν ο γ ια την δική του ευη μερία κα ι
δεν νοιάζεται γ ια τους άλλους. Κι εδώ το συνα ίσθημα ε ίναι η
δυσαρέσκεια και η αποστροφή προς όλους αυτούς που
ενδιαφέρον ται γ ια την περιουσία του ή για το πώς την απόκτησε .
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Νιώθουμε τύψεις για πράγ ματα που πιστεύ ουμε ότι τα έχουμε
κάνει λάθος, ή γ ια πράγμα τα που ενώ έπρεπε, παραλείψαμε να τα
κάνουμε. Τό άτομο που έχει αυ τές τις ενοχές βρίσκετα ι σε μια
δυσάρεστη κατάσταση η οποία προκαλ εί αποστροφή προς τον ίδιο
του τον εαυτό, μέχρ ι του σημείου να τον μισεί και να προξενήσει
ακόμα και βλάβη προς τον ίδιον.

Σ’ αυτή την περ ίπτωση έχου με την συνε ίδηση που συν διάζετα ι με
το αίσθημα και με τις νοη τικές λειτουρ γίες. Φυσικά η αντίληψη δεν
σημαίνε ι ότι ε ίναι απούσα, αλλά απλ ώς παίρνει πληροφορ ίες και
επηρεάζεται από το αίσθη μα, κα ι μετά συνδιάζετα ι με τις νοη τικές
λειτουργ ίες που στη ν συγκεκριμένη πε ρί πτωση είνα ι η αποστροφή
και το μίσος.
Κάτι ανάλογο γίνε ται κα ι με την α πληστία όπου εκε ί το αίσθημα
είναι ευχάριστο, ε πηρρεάζει την αντίλη ψη, η οποία συνδιάζεται με
την νοητική λειτουργ ία της απληστίας.

185

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 – Μάθημα 9 ο ν
Οι Φαύλες Συνειδήσ εις (Δ΄μέρο ς) - Αυταπάτη ( Μόχα )

Καλησπέρα σας, και καλώς ήλθατε σ’ αυτό το μάθημα. Σ τα
προηγούμενα μαθήμα τα είχαμε εξηγήσει τις δέκα από τις δώδεκα
φαύλες συνειδήσεις, που οκτώ απ’ αυτές είναι ριζωμένες στήν
απληστία και δύ ο στο μίσος. Σή μερα θα μιλήσουμε γ ια τις δύο
συνειδήσε ις που είνα ι ριζωμένες στην Αυταπάτη ( μόχα ), γ ιά να
καταλάβουμε τί είνα ι η αυταπά τη, πώς εμφανίζε ται, κα ι πώς μπορεί
κανείς να την εντοπίσε ι μέσα του .

Ο άνθρωπος που έχει αυταπάτη δεν έχει καθαρή γνώση μέσα το υ,
και θα δούμε ότι αυτή η αυ ταπάτη συν διάζεται με άλλ ους νοητικούς
παράγοντες όπως αμφιβολ ία, αβεβαιότη τα, ανησυχία κλπ. Όταν για
παράδειγμα ο νους ε ίναι ανήσυχ ος, βρ ίσκεται σε μια κατάσταση που
δεν μπορε ί να δει ένα φαιν όμεν ο με κα θαρ ότητα.
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Βλέπου με δηλ. τα
πράγματα όπως τα
θέλουμε
και
όχι
όπως
αυτά
είνα ι
στην πραγ ματικότη τα.
Αυτό δεν συμβαί νει μόν ο για εμάς
αλλά και για τους
άλλους, βλέπουμε δηλ. τους άλλους μέσα από τις δικές μας
προκαταλήψεις και όχ ι όπως αυτοί είναι πραγματικά .
Η αυταπάτη μπορεί να επεκταθεί σε πολλά πράγματα της
καθημερινής μας ζωής .
Ένα παράδειγμα αυταπά της είναι όταν στεκόμαστε μπροστά στον
καθρέφτη και βλέπου με τον εαυ τόν μα ς όχι μόνον εξωτερικά αλλά
και εσωτερ ικά με λανθασμέν ο τρόπο.

Αυτό δεν συμβα ίνει μόνο στους άνδρες και στις γυναίκες αλλά
καμιά φορά και στα ζώα:
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Είναι κάτι συνηθισμένο να βλέπουμε τα πράγματα με χονδροειδή
τρόπο κα ι να τα θε ωρούμε σταθερά και αμε τάβλητα· κι όταν αυ τά
αλλάξουν ξαφνιαζόμαστε: «γιατί..., πώς..., για τί σε μένα;»
αποδεικνύ οντας έτσι την άγνοια που έχ ουμε για την αληθ ινή φύση
των φα ινομένων.
Δίνον τας ασύνετη προσοχή, ελκύε ται κανείς με επιθυ μία,
λαχτάρα, πόθο και απλη στία, πρός πρά γματα:
ασταθή και παροδικά, που φέρνουν πόνο και ταλαιπωρ ία, ή
είναι αηδιαστικά.
Ή αλλιώς, δίνον τας ασύνετη προσοχή, απωθείται κανείς με μίσος,
προς πράγματα:
ασταθή και παροδικά, που φέρνουν πόνο και ταλαιπωρ ία, ή
είναι αηδιαστικά.
Η αυταπάτη θα πρέπει να θεωρηθεί ως η κύρια ρίζα όλων των
συνειδήσε ων που είναι φαύλες και οδηγεί στην έγερση της
απληστίας ή του μίσους. Είναι πά ντα παρούσα ως ρίζα σε
συνειδήσε ις που συνοδεύοντα ι από απλ ηστία κα ι μίσος.
Έτσι η απληστία
και το μίσος δεν
εμφανίζ οντα ι μόνα
τους, αλλά πάντα
σε συνδιασμό με
την αυταπάτη .
Αλλά
αν
και
η
αυταπάτη
είνα ι
πάντα παρούσα ως
ρίζα σε συνειδήσεις
που συνοδεύ οντα ι από απλ ηστία και μίσος, η λε ιτουργ ία της εδώ
είναι
υποδεέστερη.
Δηλ.
λ όγω
της
αυταπάτης
ε μείς
ενεργοποιούμαστε και κάνουμε πράξεις απληστίας ή μίσους. Η
αυταπάτη εδώ βρίσκε ται σε παθη τική μορφή, ενώ η απλη στία ή το
μίσος σε ενεργητική ή δυναμική μορφή .
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Δίνον τας συνετή προσοχή, δεν ελκύ εται κανείς με επιθυμία,
λαχτάρα, πόθο και απλη στία, πρός πρά γματα:
ασταθή και παροδικά, που φέρνουν πόνο και ταλαιπωρ ία, ή
είναι αηδιαστικά.
Ή αλλιώς, δίνοντας συνετή προσοχή , δεν απωθείται κανείς με
μίσος, προς πράγματα:
ασταθή και παροδικά, που φέρνουν πόνο και ταλαιπωρ ία, ή
είναι αηδιαστικά.

Θα μιλήσουμε τώρα περισσότερο για την αυταπάτη διότι η
αυταπάτη ή ίδια συνδιάζετα ι με άλλους νοητικούς παράγον τες , και
θα δούμε επίσης πώς υποστηρίζετα ι από αυτούς γ ια να εμφανισθε ί
μέσα στον νου μας και να δώσε ι τα αποτελέσματά της.

Ο συνδιασμός εδώ γίνε ται ως εξής:
Έχουμε την συνε ίδηση , το ουδέ τερο αίσθημα, την πρόθεση , την
αυταπάτη και τέλος την αμφιβ ολία . Αυτοί βέβαια είναι οι
σπουδα ιότεροι νοητικοί παράγοντες α υτού του συνδιασμού· δεν
σημαίνε ι ότι δεν υπάρχουν κ ι άλλοι.
191

Ο συνδιασμός εδώ γίνε τα ι ως εξής:
Έχουμε την συνε ίδηση , το ουδέ τερο αίσθημα, την πρόθεση , την
αυταπάτη και τέλος την ανησυχ ία . Αυτοί βέβαια είνα ι οι
σπουδα ιότεροι νοητικοί παράγοντες α υτού του συνδιασμού· δεν
σημαίνε ι ότι δεν υπάρχουν κ ι άλλοι.
Αυτές οι δύ ο κατηγ ορίες της φαύ λη ς συνείδησης δηλ . η
αμφιβολία κα ι η ανησυχία , περιλα μβάνουν εκείνα τα είδη
συνείδησης στα οποία οι άλλες δύο φαύλες ρίζες – η απληστία και
το μίσος – απου σιάζουν . Έχουμε δηλ . αυταπάτη με α μφιβολία κα ι
αυταπάτη με ανησυχ ία.
Μόνο η αυταπάτη είναι παρούσα ως μία φαύλη ρίζα σ’ αυτές, και
έτσι ταξινομούντα ι μόνες τους ως συνειδήσε ις ριζωμένες στην
αυταπάτη.

Θα μιλή σουμε τώρα για το ου δέτερο αίσθημα, και θα δού με πώς
και αυτό πα ίζει ρόλο για να εγερθεί η φαύλη συνείδηση της
αυταπάτης.
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Εξ’ άλλου, όταν ο νους έχει εμμονές με αμφιβολ ία ή ανησυχία,
δεν είναι ικανός να σχηματίσει μία καθορισμένη θετική ή αρνητική
αξιολόγηση του αντικειμένου, κα ι έτσι δεν μπορεί να συσχετισθε ί
με ένα ευάρεστο ή δυσάρεστο αίσθημα .

Δεν έχει δηλ. μέσα του ούτε χαρά ούτε δυσαρέσκεια.

Η αδιαφορ ία προκαλεί τη ν αμφιβολ ία.
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Η αμφιβολ ία είναι η αβεβαιότη τα σχετικά με
την αλήθεια, την πραγμα τικ ότη τα, ή τη ν ύπαρξη
ενός πράγματος.
Συνήθως εμφανίζετα ι σε περιπτώσεις αμφι σβήτησης για το αν τα πράγ ματα είν αι καλά,
σωστά ή όχ ι, αν πρέπε ι να ασκούντα ι ή όχι, αν
είναι υψηλής ή χαμηλής αξίας κλπ.

Ένας άνθρωπος που βρ ίσκετα ι σε σταυροδρόμι, βρίσκεται σε
αμηχανία και δεν ξέρει ποιά κατεύθυνση να πάρει.
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Τέτοιες περιπτώσε ις συμβα ίνουν καθημερινά στην ζωή μας· άλλες
φορές σε μικρές στιγ μές και άλλες φορές σε μεγάλες. Καμιά φορά
η αμφιβολ ία μας γ ια κάτι μπορεί να κρατήσει μέρες ή και εβδομάδες.
Τί πρέπε ι να κάνω; Πού να
πάω; Ποιός το έκανε αυτό;
Πότε το έκανε; Για τί έγινε
αυτό; Πώς έγινε αυτό;
Έχουμε όλα τα είδη ερω τηματικ ών μέσα μας, κα ι ο
νους μας βρίσκετα ι σε μια
ουδέτερη
αναποφάσιστη
κατάσταση .

Στην σκέψη που σχετίζετα ι με αμφιβολία, η αποφα σιστικότη τα
αντικαθίστα ται α πό την αμφιβ ολία , ε φ’ όσον και οι δύο ε ίναι
αμοιβα ία ασυμβ ίβαστες.
Η αποφασιστικ ότη τα εξαιρείται α πό την σκέψη που σχετίζεται με
αμφιβολία , επειδή δεν μπορεί να λ ηφθεί απόφαση καθ’ όσο
διάστημα ο νους εμποδίζεται από την α μφιβολία .
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Γι’ αυτό λέε ι ο Βού δδας:

Η αμφιβολ ία μπορεί επίσης να εγκαταλ ειφθεί μέσω της συνετής
προσοχής σε πράγματα που είνα ι ηθικά ή ανήθικα, κλπ.
Γι’ αυτό ο Βούδδας λέει:
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Η αμφιβολία μπορεί να ση μαίνε ι και σκ επτικ ιστική α μφιβολ ία για
πνευματικά, φιλοσοφικά και υπαρξιακά πράγματα.
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Προκειμένου να περιγράψει και να εξηγήσει τον εαυτόν του και
τον κόσμο γύρω του, ο άνθρωπος δημιούργησε θεωρίες,
μυθολογ ίες, φιλ οσοφίες, και θρησκε ίες, χρησιμοποιώντας ως επί το
πλείστον την φαν τασία του σαν μέ σον έρευνας. Δηλαδή, την ε ποχή
που δεν είχε εμφανισθε ί ακόμα η επιστήμη η οποία έθεσε έναν
συστη ματικό τρόπο μελέ της αυτών των φαινομένων , ο άνθρωπος
χρησιμοποιούσε την φαντασία του. Ακόμ α κ ι όταν έδινε κάποια
απάντηση, μετά από λ ίγο φούντωνε πά λι η αμφιβολ ία μέσα του.
Η αμφιβολία δεν σταματάε ι ποτέ. Εάν παρακολουθήσουμε τον
νου μας θα δούμε ότι ακόμα κι όταν έχουμε μια καλή απόδε ιξη για
κάτι, μετά από λ ίγο καιρ ό αμφιβάλλου με: «μήπως δεν ε ίναι έτσι;».
Ο νους δεν σταματάε ι ποτέ. Βρίσκ εται μόν ιμα μέσα στην
αυταπάτη, ξεχνάει κα ι αμφιβάλλει εκ νέ ου.
Στην συνέχεια θα μιλήσου με για την αν ησυχία.

Η συνείδηση που είνα ι μολυ σμένη από την ανησυχία ε ίναι το
δεύτερο είδος συνείδησης με ρ ίζα στην αυταπάτη.
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Αυτός που έχει ανησυχία έχει πολλά κύμματα σκέψεων που
θολώνουν τον νου του.
Ο νοητικός παράγοντας της ανησυχία ς βρίσκεται σε όλες τις
δώδεκα φαύλες συνειδήσεις, ως καθολικός παράγοντας, αλλά στις
έντεκα εξ’ αυτών η δύναμή της ( σάττι ) είναι σχετικά αδύναμη και η
λειτουργ ία της είνα ι δευτερεύουσα.
Ωστόσο, στο δωδέκατο είδος συνείδη σης, η ανησυχία γίνε ται ο
κύριος
παράγοντας.
Συνεπώς,
αυ τό
το
τελευ ταίο
είδος
περιγράφετα ι ως «συνείδη ση σχετιζόμε νη με ανησυχία».
Πρέπει να σημειωθεί, ότι όσον αφορά την «αυθόρμητη» ή «με
προτροπή» συνείδη ση, κα μία ιδιότητα δεν αναφέρεται σε αυτά τα
δύο είδη συνείδησης που ε ίναι ριζ ωμέν α στην αυταπά τη, επε ιδή η
αναποφασιστικότητα ε ίναι δεσπόζουσα .
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Όταν κάποιος είναι αναποφάσιστο ς δεν μπορεί να πάρει καμία
απόφαση ε ίτε αυθόρ μητη ε ίτε με προτρ οπή. Δεν μπορε ί να έχει μια
σταθερή πρόθεση ώστε να πε ί «θα κ άνω αυτό» ή «θα κάνω το
άλλο» διότι έχει α μφιβολ ία ή ανησυχία.

Φυσικά ,
στο
συνάθροισμα
των
Νοητικών
Λε ιτουργιών
συμπεριλα μβάνετα ι η αυταπάτη, το μίσος, και γενικά πενήντα
νοητικούς παράγοντες με τους οποίους μπορεί να συν διαστεί η
συνείδηση κα ι να δώσε ι αποτελέσμα τα· φαύλα ή καλά.
Το αντίθετο της ανησυχίας τώρα, ε ίναι η Γαλήνη ( πασσάντι ). Η
γαλήνη θα πρέπει να θεωρηθεί ό τι αντιτίθετα ι στην ανησυχία
( ουντάτσα ) που δημιουργεί δυ σφορ ία.

Νοητικό σώμα σημα ίνει όλους τους νοη τικούς παράγοντες. Όταν
αυτοί αρχίζουν να γαληνεύουν, γαλη νεύει και η συνείδηση . Η
γαλήνη είναι ένας σημαν τικ ός νοητικ ός παράγοντας που θα τον
εξετάσουμε σε επόμενα μαθή ματα.
Θα κάνουμε τώρα μία σύν οψη των 12 φαύλων συνειδήσεων .
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Έχουμε 12 είδη φαύλων συνε ιδή σεων. Από αυτές, 8 συνειδή σεις
είναι ρ ιζωμένες στην Απλη στία, 2 συνε ιδήσε ις είνα ι ριζωμένες στο
Μίσος, και 2 συνειδήσε ις είναι ρ ιζωμέν ες στην Αυταπά τη. Αυ τές οι
φαύλες συνειδή σεις ε ίναι που ωθούν τους ανθρώπους να κάνουν
φαύλες πράξεις. Όταν δηλ. μία φαύλ η συνείδηση ενεργοποιηθεί
ξανά και ξανά μέσα στον νου μας, τότε είναι πολύ εύκολο να
κάνουμε φαύλες πράξεις με το σώμα κ αι την ομιλ ία.
Δίνου με κάποια παραδείγ ματα:
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Θα δούμε τώρα ποιές είνα ι οι ρ ίζες που προξενούν συγκεκριμένες
πράξεις:
 Ο φόνος ζωνταν ών όν των: Συνε ίδη ση ριζωμένη στο μίσος.
Την στιγμή που κάποιος θέλει να κα ταστρέψει την ζωή ενός
άλλου έμβιου όν τος, έχει την συνείδησή του ριζωμένη στο
μίσος. Βέβαια, πέντε ή δέκα λεπτά πιο πριν, μπορεί να
ήθελε να καταστρέψει την ζωή λ όγω απληστίας, για
παράδειγμα επε ιδή θέλει να κλέψει τα χρήματα ενός ατόμου
και ο μόνος τρόπος για να το κάνε ι είν αι να το ν σκ οτώσει.
Αλλά την στιγμή που σκοτώνε ι κυριαρχείτα ι από τη ν
συνείδηση που είνα ι ριζωμένη στο μίσος.
 Η κλοπή: Συνείδηση ριζωμένη στην απληστία ή στο μίσος.
Μισεί κάποιον και θέλε ι να τον εκδικη θεί· έτσι του κλέβει
κάτι που αγαπάε ι πολύ ώστε να τον κάνει ν α πονέσει.
Φυσικά το κάνε ι κα ι λόγ ω απληστίας διότι θέλει να κα τέχει
αυτά που έχει ο άλλος.
 Η λανθασμένη σεξουαλική συμπερ ιφορά: Συνείδηση
ριζωμένη στην απληστία. Για παράδε ιγ μα κάποιος επιθυ μεί
τον/την σύντροφο κάποιου άλλου ατόμου δια πράττωντας
έτσι μοιχεία ή άλλες φαύλες πράξεις όπως βιασμό κλ π.
 Η ψευδολογία: Συνείδη ση ριζωμένη στην απληστία ή στο
μίσος. Λέμε ψέ μμα τα, είτε επε ιδή θέλουμε να αποκ τήσου με
κάτι παραπάνω απ’ ότι έχουμε , είτε επειδή μισού με και
θέλουμε να πληγώσου με κάποιον, δίν ον τάς του μια ψεύτικη
πληροφορ ία.
 Ο διχαστικ ός λόγος: Συνείδηση ριζωμέ νη στο μίσος. Όταν
θέλουμε να καταστρέψουμε την αρμονία με ταξύ κάποιων
ατόμων, τους μετα φέρουμε λόγ ια που προκαλούν τον
διχασμό.
 Η σκληρή ομιλ ία: Συνείδηση ριζωμένη στο μίσος.
 Η φλυαρία: Συνείδηση ριζωμένη στην αυταπάτη. Συ μβαίνε ι
όταν
μιλά με
περί
ανέ μων
κα ι
υδάτων ,
όταν
κουτσομπολεύουμε , ή λέμε διάφορα αστεία για να περάσει
η ώρα.
Μέχρι εδώ αναλύσαμε τις φαύλες συνειδήσε ις, στα επόμενα
μαθήματα όμως θα εξετάσουμε το πώς αυτές συνδιάζονται μεταξύ
τους. Έχουμε δώσει επίσης στα προηγούμενα μαθή ματα
παραδείγμα τα για το πώς μπορ ούμε να τις ξεπεράσου με όπως π.χ.
μέσω του διορατικ ού διαλ ογισμού.
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ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 – Μάθημα 10 ο ν
Οι Καλές Συνειδήσ εις Α΄( κούσαλα 1 )

Καλησπέρα σας και καλ ώς ο ρίσα τε σε αυ τό το μάθη μα. Όπως κάθε
Πέμπτη θα συνεχίσουμε τα μαθή ματα πάνω στην ανάλυση και την
σύνθεση του ν ου και της ύλης, που ε ίν αι μαθήμα τα ψυχολογ ίας και
φιλοσοφίας
πάνω
στις
υπέρτατες
πραγματικότητες
όπως
αναφέρονται στις Ομιλίες του Βούδδα.
Βρισκ όμαστε στην ανάλυση των διαστά σεων της συνείδησης και
στα προηγ ούμενα μαθήμα τα είχα με ολ οκληρώσει την εξήγηση για
τις 12 φαύλες συνειδήσε ις. Στο ση μεριν ό μάθημα θα αρχίσου με την
ανάλυση των καλ ών συνε ιδήσε ων και θα καθορίσου με για ποιόν
λόγο τις αποκαλ ούμε καλές. Π ού συμβαίνουν αυτές οι καλές
συνειδήσε ις; όπως όλα τα είδη συνείδη σης, συμβαίνουν στα έμβ ια
όντα, και εκε ί που υπάρχει χ ώρος και χρόνος.
Θα αναφερθούμε λοιπόν πρώτα στον χ ώρο και στον χρόν ο που
αφορά όλα τα είδη συνείδησης, και μετά θα αναλύσουμε κ αι θα
δούμε τις διαστάσε ις των καλών συνε ιδήσεων.
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Δείχνου με παραπλεύρως για άλλη μια φορά των πίνακα κατάταξης
των συνε ιδή σεων σε επίπεδα κα ι σφαίρ ες ύπαρξης, για να δού με σε
ποιά επίπεδα και σφα ίρες ύπαρξης μπορεί να εμφανισθούν οι καλές
συνειδήσε ις.
Έχουμε τα 31 επίπε δα ύπαρξης. Κάτω κάτω είναι το ηδον ικό
επίπεδο ύπαρξης που περιλα μβάνει 11 κόσμους. Ξεκ ινάμε α πό τον
ανθρώπινο κόσμο διότι είναι ο πιο γνωστός σε εμάς, στον οποίον
λαμβάνουν χώρα κα ι καλές κα ι φαύλε ς συνειδήσε ις. Σ το η δονικό
επίπεδο έχου με συνολ ικά 54 είδη συνε ίδησης εκ των οποίων οι 24
είναι καλές και οι υ πόλοιπες είναι φαύλες, φαύλες επακόλουθες,
κλπ.
Οι καλές συνε ιδή σεις όμως δεν βρίσκ ον ται μόνον στον ανθρώπινο
κόσμο αλλά και σε άλλους, όπως για πα ράδειγμα στους 6 ηδονικ ούς
ουράνιους θεϊκούς κόσμους. Βρίσκ ονται ε πίσης κα ι στους
υπόλοιπους 16 κ όσμους του λεπτοφυού ς υλικού επιπ έ δου όπου εκε ί
έχουμε 15 είδη καλ ών συνειδήσεων , κ αθώς και στους 4 κ όσμους
του άϋλου υ λικ ού επιπέδου όπου ε κεί έχου με 12 είδη καλών
συνειδήσε ων. Οι καλές συνειδήσεις ιδιαίτερα στο λεπτοφυές κα ι στο
άϋλο υλικό επίπεδο επιτυγ χάνοντα ι μόνο στα ανεπτυγ μένα στάδια
του διαλογισμού, τότε που ο ν ους πετυχαίνει τις εκστάσε ις για τις
οποίες έχουμε μιλήσει σε πρ οηγού μενα μαθήματα.
Έτσι σ’ αυτούς τους κόσμους, μπορεί κάποιος να επαναγεννηθεί
μόνον εάν έχε ι επιτύχε ι αυτές τις εκστάσεις· ειδάλλως αυτές οι
καλές συνειδήσεις δεν μπορούν να εμφανιστούν στον νου του. Παρ’
όλα αυτά, ενώ βρίσκετα ι κανείς στον α νθρώπινο κόσμο, μπορεί να
έχει την εμπειρ ία αυτών των συνειδήσε ων κ αι μετά τον θάνατό του
να επαναγεννηθεί σ’ αυτούς τους κόσμους.
Από τον ανθρώπινο κόσμο και πάν ω, όλοι αυ τοί ονομάζοντα ι
καλότυχοι κόσμοι, διότι μπορεί να επιτύχε ι κάποιος μεγάλους
βαθμούς ευδαιμον ίας. Κά τω α πό τον αν θρώπινο κόσμο υ πάρχουν οι
κακότυχοι κόσμοι του ξεπεσμού.
Υπάρχουν επίσης οι 8 υπερκ όσμιες συνειδήσε ις που κ ι αυ τές
ανήκουν στις καλές συνειδήσε ις. Εμε ίς όμως θα αρχίσουμε από τις
καλές συνειδήσεις που μπορού με να τις βιώσουμε στον ανθρώπινο
κόσμο. Αργότερα θα εξηγήσουμε κα ι τις καλές συνε ιδήσ ε ις των
υπόλοιπων κ όσμων και επιπέδων.
Οι συ νειδή σεις των τρ ιών ε πιπέδων ανή κουν στην κατηγορ ία των
κοσμικών συνειδή σεων που μπορούν να επιτ ευχθούν με διάφορα
είδη διαλογ ισμού, εν ώ οι υπόλ οιπες ε ίν αι υπερκόσμιες συνε ιδήσε ις
οι οποίες μπορούν να επιτευχθού ν μόνο με τον διορα τικ ό
διαλογ ισμό.
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Όταν μιλά με για συνειδήσεις δεν μιλά με για κάτι στατικό που
υπάρχει μέσα τους, αλλά περισσότερο γ ια ένα ρεύμα που μπορε ί να
υπάρχει για ένα διάστη μα κα ι με τά να αλλάξει την ροή του. Έ τσι,
άνθρωποι που μπορεί να έχουν γε ννη θεί σ’ αυτούς τους θεϊκούς
ουράνιους κόσμους , μετά από ένα χρονικό διάστημα , όταν η
ενέργεια της συνείδησής τους έχ ει ελλατωθεί, μπορεί να
ξαναγεννηθούν στον ανθρώπιν ο κόσμο ή ακόμα και σε κάποιον από
τους κατώτερους κόσμους του ξεπεσμού. Το γεγονός ότι κάποιος
δεν μπορε ί να παραμείνε ι αιών ια σε κ άποιον από τους ανώτερους
κόσμους αλλά να ξεπέσει κα ι να γε ννηθεί στους κατώτερους,
ονομάζετα ι σανσάρα .
Σανσάρα είναι η συνεχής περιπλάνηση στον ε πώδυν ο κύκλο του
θανάτου και της επαναγέννησης, μέσα στον πάντα ανήσυχο και
κυματώδη ωκεανό της ζωής.
Αυτό που μπορε ί να πετύχε ι κάποιος είναι να ξεπεράσει αυτή την
συνεχή περιπλάνηση δια μέσου των υπερκόσμιων συνειδήσεων . Να
θυμηθούμε εδώ τα παρακάτω:

Αναφορικά με τις 54 συνε ιδήσε ις της ηδονική ς σφα ίρας στην
οποία ανήκει ο ανθρώπινος κόσμος, είπαμε ότι έχουμε:
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Θα αρχίσουμε λοιπόν με την εξήγηση των 24 καλών κοσμικ ών
συνειδήσε ων, θεωρόν τας ότι δεν υπάρχει κάτι σταθερό ή μόν ιμο σε
αυτές, και ότι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή . Αργότερα θα
εξηγήσουμε τις άρριζες συνειδήσεις που είναι πιο εξειδικευμέν ο
θέμα.
Όπως έχουμε ήδη εξηγήσει, η συνείδηση αυτή καθ’ εαυτή δεν
είναι ού τε καλή ούτε φαύλη, αλλά χρωματίζεται αναλόγ ως όταν
συνδιάζετα ι με ορισμένους νοη τικ ούς παράγοντες ή ιδιότητες του
νου μας.
Σε αυτή την περίπτωση , καλή συνείδηση σημαίνει ότι συνδιάζεται
με 25 καλούς νοη τικ ούς παράγοντες.

Για παράδε ιγμα , ένας συνδια σμός καλ ών νοητικών παραγόντων
με την συνείδηση ριζωμένη στο μη μίσος, είναι ο εξής:
Έχουμε την συνείδηση + το αίσθημα ευ αρέσκειας + την πρόθεση
+ το μη μίσος, και τέλος έχουμε την γνώση ή την σοφία να μην
δώσου με πόνο στους άλλους, διότι ξέρουμε από την εμπειρ ία ότι το
να δίνου με πόνο δεν βοηθάει κανέναν. Αυτή η γνώση μας βοηθάει
να ηρεμήσουμε τον ν ου μας κα ι να βιών ουμε το μη μίσος. Έ τσι στην
συγκεκριμένη περίπτωση, ο συνδιασμός αυτών των καλ ών νοη τικ ών
παραγόντων δίνει στην συνείδηση την απόχρωση της καλής
συνείδησης.
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Αναφέρουμε εδώ τους 25 Καλούς νοητικούς παράγοντες.
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Η καλή συνείδηση έχει τις ρίζες της στην μη απληστία ( αλόμπα ),
στο μη μίσος ( αντόσα ), και στην μη αυταπάτη ( αμόχα ), και
ονομάζετα ι καλή διότι ε ίναι νοητικά υγ ιεινή , ηθικά ακα τάκριτη και
παραγωγός ευχάριστων αποτελεσμάτων .
Όταν συ μβαίνε ι μια τέ τοια συνείδηση σημαίνε ι ότι μέσα στον ν ου
του έχει κά ποιος μη απληστία, μη μίσος, και μη αυταπά τη, εν
αντιθέσε ι με την φαύλη συνε ίδη ση που έχει τις ρίζες της στην
απληστία ( λόμπα ), στο μίσος ( ντόσα ), στην αυταπάτη ( μόχα ), και
είναι νοητικά ανθυγιεινή, ηθ ικά κατακριτέα και παραγωγός
οδυνηρών αποτελεσμά των . .
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Όταν για παράδειγ μα θέλου με να κεράσουμε έναν φίλ ο μας, δεν
προσκολλ ώμεθα στα χρήμα τα αλλά τα δίνου με με ευχαρίστηση.
Αυτή είναι μία μορφή γεννα ιοδωρίας και μη απληστίας. Κάποιος,
όπως μια σταγόνα νερού σε ένα φύλλο λωτού , μη έχοντας απληστία
μέσα του, δεν προσκ ολλάτα ι στα αποκ τήματά του και τα μοιράζετα ι
εύκολα με τους άλλους.
Θα πρέπει να γ ίνει κα τανοη τό, ότι η μη απληστία δεν είνα ι μόνο
η απλή απουσία της απληστίας, αλλ ά και η παρουσία θετικών
αρετών, όπως η γενναιοδωρία, ο αλτρουϊσμός, και η απάρνηση
υλικών κα ι νοητικών αποκτη μάτων.
Αντίθε τα,
από
την
απλη στία
προκύπτει
κα τά
κανόνα
προσκόλληση . Η απλη στία καλύπτει όλους τους βαθμούς της
εγωιστικής επιθυ μίας, της λαχτάρας, και της προσκόλλησης.
Μερικές φορές είναι η επιδίωξη περισσότερων από όσα αναλογούν
σε κάποιον, συνήθως σε βάρος τρίτων.
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Το μη μίσος περιλαμβάνε ι θετικές αρετές όπως φιλικ ότη τα
( μέττα ), ευγένε ια, πραότη τα, κλπ.
Γι’ αυτό ο Βούδδας λέει:

211

Η φιλικ ότη τα είνα ι συνώνυ μη με το μη μίσος.

Αντιθέ τως το μίσος εγε ίρεται από την ασύνετη προσοχή σε ένα
αντικε ίμενο που προκαλε ί αποστροφή, α πέχθεια, απώθη ση, μη έλξη.
Το χαρακτηριστικό του είνα ι η αγριότη τα, η λειτουργία του είνα ι η
εξάπλωση ή το κάψ ιμο της δικ ιάς του υ ποστήρ ιξης δηλαδή του ν ου
και του σώματος εντός του οποίου εγείρεται, η εκδήλωσή του είναι
το βλάψιμο όπως ένας εχθρός που βρίσκει την ευκαιρία του να
βλάψει, και η εγγύτατη αιτία τ ου ε ίναι η αφορμή για μνησικακία.
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Αντιθέ τως, η αυταπάτη είναι συνώνυ μη της άγνοιας ( αβίτζα ), ή
της έλλειψης γνώσης ( αννιάνα ). Το χαρακτηριστικό της είναι η
νοητική τυ φλότητα ή η μη γν ώση ( αννιάνα ), η λειτουργ ία της είναι
η μη διείσδυση στην πραγματική φύ ση ενός αντικειμένου ή η
απόκρυψη της πραγμα τικής του φύ ση ς, η εκδήλωσή της είνα ι η
απουσία της σωστής πρακτικής ή το νοητικό σκοτάδι, και η
εγγύτατη αιτία της είνα ι η ασύνετη προσοχή ( αγιονίσο μανασικάρα ).

Οι 24 Καλές Συνειδήσε ις της Ηδον ικής Σφαίρας είναι ένα μέρος
μιας ευρύτερης κατηγορίας της συνείδησης που ονομάζεται «Έξοχη
Συνείδηση» ( σόμπανα-τσίττα ).

Η έξοχη συνείδηση περιλαμβάνε ι όλες τις συνε ιδήσε ις εκτός από
εκείνες που είναι φαύλες ( ακούσαλα ) κ αι άρριζες ( αχέτουκα ).
Αυτή η συνείδηση ον ομάζετα ι έξοχη επειδή συνοδεύεται από
έξοχους ή καλούς νοητικούς παραγον τε ς ( τσέτασίκα ).
Θα πρέπει να γ ίνει κα τανοη τό, ότι η έξοχη συνείδη ση ( σόμπανα )
έχει ένα ευρύτερο πεδίο α πό την καλ ή συνείδη ση ( κούσαλα ) της
ηδονικής σφαίρας.
Αυτή περιλα μβάνει:
24 καλές συνειδήσε ις της ηδον ικής σφα ίρας,
15 συνε ιδήσε ις της λεπτοφυούς υλικής σφαίρας,
12 συνε ιδήσε ις της άυλης σφαίρας, και
8 υπερκόσμιες συνειδήσεις.
Σύνολο: 59 έξοχες συνειδήσεις.
Άλλες συνειδήσε ις εκτός από τις έξοχε ς ονομά ζοντα ι μη έξοχες
( ασόμπανα ).
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Οι καρμικά προσδιορισμένες συνειδήσε ις ονομάζοντα ι έτσι διότι
μ’ αυτές κάνει κάποιος καρμικές ή εκού σιες πράξεις.
Οι καρ μικά απροσδιόριστες ονομάζοντα ι έτσι διότι είναι απλ ώς τα
αποτελέσματα των πράξεων ή του κ άρμα. Εκείνες τις στιγ μές
βιώνου με απλώς παθητικά το αποτέλεσμα των πράξεών μας.
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Οι 8 καλές συνειδήσε ις της ηδονικής σφαίρας που είναι καρμικά
προσδιορισμένες ον ομάζον ται καλές ( κούσαλα ) διότι αναστέλλ ουν
τις νοητικές μολύ ν σεις και επιφέρουν κ αλά αποτελέσμα τα.

Αυτό συ μβαίνε ι:
ό,ποτε αυτά τα ευγενή άτομα εκτελούν καλές σωματικές και
προφορ ικές πράξεις, και
ό, ποτε δη μιουργούν καλές νοη τικές κ αταστάσε ις που ανήκ ουν
στην ηδον ική σφαίρα της ύπαρξης.
Ό,ποτε όμως δη μιουργούν καλές νοητικές καταστάσεις που
ανήκουν στην λεπτοφυή υλική σφαίρα ή στην υπερκόσμια σφαίρα
συνείδησης, τότε εγείροντα ι άλλες ανάλογες συνειδήσε ις.
Οι οκτώ καλές συνειδήσε ις της ηδονική ς σφαίρας δεν εγε ίροντα ι
στους Άραχαντ, των οποίων οι πράξεις δεν έχουν καρμική ισχύ αλ λά
είναι απλ ώς λειτουργ ικές.
Θα δού με τώρα ποιές είναι αυ τές οι καλές συνειδήσεις της
ηδονικής σφαίρας.
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Έχουμε εδώ τον συνδιασμό καλών ν οη τικ ών παραγόν των με την
συνείδηση (συνείδηση +αίσθη μα ευαρέσκειας+ πρόθεση αυθόρ μητη
ή με προτροπή+γν ώση ή μη αυταπάτη+μη απληστία+μη μίσος) που
συνθέτει μία καλή συνείδηση.

Κι εδώ έχου με τον συνδιασμό καλών ν οητικών παραγόν των με την
συνείδηση (συνείδηση +αίσθη μα ευαρέσκειας+πρόθεση αυθόρ μητη
ή με προτροπή+μη απληστία +μη μίσος) που συνθέτουν μια καλή
συνείδηση . Η γνώση δεν εμπερ ιέχεται, αλλά η πράξη γίνεται απλ ώς
συναισθη ματικά χωρίς γνώση του αποτελέσματός της.
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Ο συνδιασμός εδώ ε ίναι (συνε ίδηση +ου δέτερο αίσθημα+πρόθεση
αυθόρμητη ή με πρ οτροπή +γν ώση ή μη αυταπάτη +μη α πληστία +μη
μίσος).

Ο συνδιασμός εδώ ε ίναι (συνε ίδηση +ου δέτερο αίσθημα+πρόθεση
αυθόρμητη ή με προτροπή +μη απληστία +μη μίσος). Κι εδώ
απουσιάζει η γνώση , που σημα ίν ει ότι η πράξη γίνεται
συναισθη ματικά χωρίς κ αθαρή επίγνωση της σημασίας της.
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Οι νοητικοί παράγοντες από το 20 έως το 25 ονομάζοντα ι
περιστασιακοί διότι άλλες φορές μπορεί να εμφανισθούν και άλλες
φορές όχι, ανάλογα με τις περιστάσε ις .
Αυτό δε που ον ομάζου με συν είδηση ε ίν αι η αλληλοεξάρτηση των
νοητικων παραγόντων με την συνε ίδηση καθ’εαυτή. Εάν ένας
νοητικός παράγοντας απουσιάζει, τότε ο συνδιασμός είναι
διαφορετικ ός και έχουμε διαφορετικ ό είδος συνείδησης.
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Θα εξηγήσουμε τώρα την πιο σημαν τική συνείδ ηση , αυτή που
σχετίζετα ι με γνώση.

Εδώ η λέξη γνώση ( νιάνα ), αναφέρετα ι στον νοη τικό παράγον τα
της σοφίας ( πάννια-τσετασίκα ), η οποία αντιπροσωπεύε ι επίσης την
ρίζα της μη αυταπάτης ( αμόχα ).
Στην Ευγενή Οκ ταμελή Οδό, η σοφία α ντιπρ οσωπεύε ι την

Η ορθή νόηση ε ίναι η αντίθετη της λα νθασμένης νόησης ( μίτσα
ντίττι ) που σχετίζεται με φαύλες συνειδήσεις.
Η ορθή νόηση είναι υψίστης σημασίας, διότι εξ’ αιτίας της
προκύπτουν πολλές καλές, ενάρετες, επωφελείς και ευεργετικές
συνειδήσε ις και καταστάσε ις, ενώ κατά την απουσία της αυτές οι
καταστάσε ις δεν προκύπτουν.
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Ένα είδος ορθής νόησης είναι η γνώση ( νιάνα ) του φυσικ ού
νόμου του Κάρ μα, δηλαδή της ηθικής δράσης και αντίδρασης, της
αιτίας και του αποτελέσματος των εκού σιων πράξεών μας.
Αυτή η γνώση αντιστοιχεί στην ρήση:

Μια τέτοια γνώση ωθε ί κάποιον να αποφεύγει τις κακές πράξεις
και να καλλιεργεί καλές πράξεις.

Έτσι στην περίπτωση της πρώτης καλής συνείδησης που
σχετίζετα ι με γνώση, ένα παράδε ιγμα γ ια το πώς αυ τ ή η συνε ίδη ση
εκδηλώνετα ι ως καλή πράξη, είναι μέσω μίας γενναιόδωρης πράξης
που συνοδεύετα ι από τον αλτρου ϊσμό, την φιλ ικότητα ή την
συμπόν ια ως εξής:
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Αντιθέ τως:

Σ’ αυτές τις δύο αντίθετες περιπτώσεις, καταλαβαίνου με τί
σημαίνε ι ορθή νόηση, δηλαδή γνώση του κάρμα της καλής πράξης,
και τί σημα ίνει λανθασμένη νόηση δη λαδή μη γνώση της φαύλης
πράξης.

Η Γενναιοδωρ ία είναι μία μορ φή μη απληστίας και μπορεί να
παρουσιασθε ί με διά φορους τρόπους. Μπορεί να μην το
αντιλα μβανόμαστε αλ λά πολλές φορές έχουμε αυτή την
αλτρουϊστική τάση να β οηθάμε άλλους ανθρώπους. Κι αυτές οι
συνειδήσε ις εγείροντα ι λόγω του ότι υπάρχει μέσα μας ένας
συνδιασμός νοητικών παραγόν των , σίγ ουρα με την καλή πρόθεση
να κάνουμε μία καλή πράξη.
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Η καλή πρόθεση ( κούσαλα-τσέτανα ) ε γείρεται στον δωρητή σε
τρείς φάσεις:
Αυτός είνα ι ο
τρόπος για την
συσσώρευση του
θετικού κάρμα σε
τρείς φάσεις.

Η γενναιοδωρ ία είναι η πιο βασική
πρακτική γ ια τη ν εκτέλεση θε τικ ών και
φιλότιμων πράξεων. Η γενναιοδωρία υλ ικών
αγαθών περιλαμβάνει τρόφιμα για τους
πεινασμένους,
φάρμακα
για
τους
άρρωστους, και ού τω καθ’εξής.

Ο Βούδδας έχει επαινέσε ι πολύ την γεν ναιοδωρία δεδομένου ότι
είναι μία θεμελιώδης αρετή και δεδομέ νου ότι βοηθά στην μείωση
του πάθ ους, τον οικοδόμο δηλα δή της υπαρξιακής ταλαιπωρίας κα ι
του πόν ου, όπως ο ίδιος το αποκάλεσε.
Έτσι λέε ι σε μια Ομιλ ία του:
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Οτιδήποτε αναγκαία της ζωής προσφέρει
κάποιος σε εκείνους που τα στερουν ται,
λέγεται ότι προσφέρει υλ ικά δώρα.
Αυτά είναι:
ρουχισμός, τρόφιμα, στέγη , και
φάρμακα.
Με αυτόν τον τρόπο συσσωρεύει κανε ίς
ένα θετικό κάρμα.
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Ένας δωρητής τροφίμων για παράδειγμα, πρ οσφέρει
ευλογίες στον αποδέκ τη:
μακρά ζωή, ομορφιά , ευτυχία , δύναμη κ αι
νοημοσύνη.
Ως αποτέλεσμα , μακρά ζωή, ομορφιά,
ευτυχία, δύναμη κα ι νοη μοσύνη θα ε ίν αι το
μερίδιό του.
Επιπλέον, αποκ τά πέντε ακόμα ευλογίε ς:
την συμπάθεια πολλ ών, την συναναστρ οφή
καλών
ανθρώπων,
καλή
φήμη,
αυτοπεποίθηση ,
και
επαναγέννηση
σε
ουράνιους θεϊκούς κόσμους.

πέντε

Ο Βούδδας περιγράφει επίσης την τήρ ηση της ηθικής διαγωγής
ως μια έκφραση γενναιοδωρ ίας, που είν αι δώρο και προς τον εαυτόν
μας και προς τους άλλους.
Έτσι λέε ι:
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Με το να είναι κανείς σε θέση να εξυπηρετήσει εθελον τικά τις
ανάγκες των άλλων ή να τους βοηθήσει με συμπόν οια είνα ι ένας
άλλος τρόπος της γεννα ιοδωρίας για την συσσώρευση του θετικού
κάρμα.
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Όταν κάνουμε τέτοιες πράξεις, εγείρονται μέσα μας οι νοη τικ οί
παράγοντες της μη απληστίας, του μη μίσους, και της μη
αυταπάτης.
Άλλα παραδείγμα τα με καλές πράξεις που σχετίζον ται με γνώση
και ορθή νόηση, είνα ι η ηθική διαγωγή .
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Υπάρχουν γενικά δέκα τρόποι γ ια να κάνει κανείς καλές και
αξιέπαινες πράξεις.
Αυτοί είναι:
1. Γενναιοδωρία
2. Ηθική ή ενάρετη συμπεριφορά
3. Διαλογ ισμός ή πνευματική ανάπτυξη
4. Σεβασμός προς τους άλλους
5. Υπηρεσία με παροχη βοήθε ιας στους άλλους
6. Αφιέρωση αξιέπαιν ων πράξεων στους αποθ ανόντες συγγενε ίς
7. Χαρά και εκτίμηση για τις αξιέπα ινες πράξεις των άλλων
8. Διδαχή του καλού στους άλλους
9. Ακρόαση της διδα σκαλίας του Βούδδα
10. Διόρθωση των λανθασμέν ων νοήσε ών μας
228

Εν ολίγοις, υπάρχει μία πληθώρα τρόπων με του οποίους μπορε ί
κανείς να εγείρει τη ν καλή συνείδηση που αναφέραμε,
συνοδευόμενη από αίσθημα ευαρέσκειας, σχετιζόμενη με γνώση,
και αυθόρμητη ή με προτροπή.
Για να γίνε ι αυτό, πρέπε ι να συνδια στούν αυτοί οι 25 καλοί
νοητικοί παράγον τες όπως η πίστη στην καλωσύ νη πρωτίστως.
Όταν αυτοί οι νοη τικ οί παράγοντες συνδιαστούν, μας ωθούν και
νοτικά και λεκτικά και σωματικά, να δρ άσουμε.
Μέχρι εδώ ολοκληρώσα με την εξέταση της πρώτης από τις οκτώ
καλές συνειδήσεις της ηδονικής σφα ίρας . Στο επόμενο μάθη μα θα
συνεχίσου με με τις υπόλοιπες επτά.
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ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 – Μάθημα 11 ο ν
Οι Καλές Συνειδήσ εις Β΄( κούσαλα 2 )
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σ’ αυτή την σειρά μαθη μάτων
για την ανάλυση και την σύνθεση του νου και της ύλης, που ε ίναι
μαθήματα ψυχολογίας και φιλοσοφίας πάνω στις υπέρτατες
πραγματικότητες όπως αναφέρον ται στις Ομιλίες του Βού δδα.
Βρισκ όμαστε στο μέρος όπου εξηγούμε τις διαστά σεις της
συνείδησης κα ι συγκεκριμένα τις 8 καλ ές συνειδήσεις της ηδον ικής
σφαίρας.
Όλες οι συνειδήσε ις που εξετάζουμε δε ν έχουν τ ίποτα στα τικό ή
σταθερό μέσα τους το οποίο μπορεί ν α τις διατηρήσε ι παντοτε ινά
σε
μια
κατάσταση.
Ένας άνθρωπος που
βρίσκεται
στον
αν θρώπινο κ όσμο, εάν
κάνει
πολλές
καλές
πράξεις και αναπτύξει
τον νου του , μπορε ί να
ανεβάσει την συνεί δησή
του
στους
υψηλώτερους κόσμους,
αλλά και να πέσει πάλι κάτω από αυτούς. Η κορυφή του κόσμου
είναι οι εκστάσεις της άυλης σφαίρας. Αυτοί που δεν μπορούν να
αναπτύξουν
καμία
από
αυτές
τις
υψηλές
συνειδήσεις,
πηγαινοέρχον ται α πλώς ξανά και ξανά στα επίπεδα των κα τώτερων
κόσμων.
Αυτές οι κα ταστάσε ις συνείδησης, όσο κι αν ε ίναι υψηλ ού
επιπέδου, έχουν ένα όριο στο οποίο μπορεί να διατηρ ήσε ι ένα ον
την ενέργειά του εκε ί. Μετά από ένα χ ρονικό διάστημα η ενέργεια
αρχίζει να εκλείπει, να εκλείπει, μέχρ ι που το ον πέφτει πάλι κάτω
στα κατώτερα επίπε δα.
Τα τρία βασικά σκαλοπάτια
για
την
γέννηση
σε
καλότυχους κόσμους είναι η
γενναιοδωρία, η ηθική διαγ ωγή
και ο διαλ ογισμός.
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Είχαμε πει ότι αυ τές οι συνειδήσε ις δε ν εγείροντα ι τυχαία αλλά
οφείλ οντα ι σε ορισμέν ους νοητικ ούς παράγοντες που ονομάζοντα ι
ρίζες και οι οποίες έχουν μέσα τους μία δυναμικότητα να φέρουν
καρπό. Καλή συνείδηση ον ομάζετα ι α υτή που έχε ι ρίζες στην μη
απληστία, στο μη μίσος, και στην μη αυταπάτη, και ονομάζεται καλή
επειδή είναι νοη τικά υγιε ινή, ηθικά ακατάκριτη κα ι παραγωγός
ευχάριστων αποτελεσμάτων, ενώ α ντίθετα φαύλη συνείδηση
ονομάζετα ι αυτή που έχει ρίζες στην απληστία , στο μίσος, και στη ν
αυταπάτη, και ε ίναι ν οητικά ανθυγιε ινή, ηθικά κα τακριτέα , και
παραγωγός οδυνηρών αποτελεσμάτων .
Σχετικά με τις καλές συνει δή σεις της ηδονικής σφαίρας είχαμε
αναφέρει ότι είνα ι 24.

Οι 8 πρώτες λέγοντα ι καρμικά προδιορισμένες διότι οι πράξεις
που γίνον ται υπό την επίδρασή τους φέρνουν ένα καρπό ή ένα
επακόλουθο. Οι άλλες 16 ε ίναι καρμικ ά απροσδιόρ ιστες διότι δεν
έχουν κάποια καρμικ ή αξία μέσα τους, λ όγω του ότι είνα ι παθητικές,
βιώνει δηλ. κάποιος τον καρπό των πρ άξεων που έγ ιναν με αυ τές
τις συνε ιδήσε ις. Όταν κάνου με μία πράξ η είναι το ενεργη τικ ό μέρος,
η δράση, ενώ οι επακ όλουθες και οι λειτουργικές είνα ι η αντίδρα ση,
το παθητικό μέρος.
Για παράδειγ μα, εάν πετάξουμε με δύναμη μια πέτρα προς τον
ουρανο, αυτό ονομάζεται δράση, και είναι μία πράξη καρμικά
προσδιορισμένη διότι θα φέρει α ποτέλεσμα. Η πτώση κα ι η
επιστροφή της πέτρας προς τα κάτω, είναι καρμικά απροσδιόρ ιστη
διότι είνα ι μία παθητική επακόλουθη λειτουργία, είνα ι το
αποτέλεσμα. Η αντίδραση δηλ. η πτώση, είνα ι ανάλογη της
δυναμικ ότη τας της πράξης δηλ. του πετάγματος της πέτρας. Κά τι
ανάλογο γίνετα ι και με τις επακόλουθες συνειδήσε ις, δεν έχουν δηλ.
μια ηθική αξία αλλά απλώς αποδέχε ται κανείς τον καρπό των
πράξεών του.
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Έτσι, όταν υπάρχει καλή συνείδηση με καλή πρόθεση, κάποιος
κάνει μια καλή πράξη, κα ι επέρχεται έ να καλό αποτέλεσμα. Όταν
βιώνει αυ τό το καλό αποτέλεσμα, το β ιώνει με την καλή επακ όλουθη
συνείδηση .
Τώρα θα μιλήσου με για τις οκτώ καλές συνειδήσε ις της ηδονικής
σφαίρας που είναι καρμικά προσδιορ ισμένες. Έχουν δηλ. ηθική αξία
διότι υπάρχε ι η πρόθεση κάποιου να κάνει αυτή την πράξη.

Οι 8 καλές συνειδήσεις της ηδονικής σφαίρας, ονομάζον ται καλές
( κούσαλα ) επειδή αναστέλλουν τις νοητικές μολύνσε ις και
επιφέρουν καλά αποτελέσματα.

Εδώ έχου με έναν συνδιασμό ν οητικών παραγόντων με την καλή
συνείδηση: αίσθημα ευαρέσκειας, πρόθεση, γνώση, και τις τρεις
ρίζες: μη απληστία, μη μί σος, και μη αυταπάτη. Αυ τές οι τρεις ρίζες
συνδέοντα ι μαζύ με την συνε ίδηση και λόγ ω του ότι αυ τοί οι
νοητικοί παράγοντες επιφέρουν καλά αποτελέσματα, η συνε ίδηση
ονομάζετα ι κι αυτή καλή .
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Αναφέρουμε ξανά τους 25 καλ ούς νοητικούς παράγοντες:

Οι νοητικοί παράγοντες από το είκ οσι έως το εικοσιπέντε
ονομάζον ται περιστασιακ οί διότι άλλ ες φορές εμφανίζ οντα ι και
άλλες όχι. Για παράδε ιγμα, μπορεί να κ άνουμε μια σωματική πράξη
και όχ ι λεκτική, κα ι σε αυτή την περίπτωση δεν ε μφαν ί ζεται ο ορθός
λόγος. Ή όταν κάνουμε μια λεκτική πρ άξη χωρίς να δρούμε με το
σώμα μας, τότε ο νοητικός παράγον τας της ορθής πράξης δεν
εμφανίζε ται. Το ίδιο και γ ια τον ορθό βιοπορ ισμό και τους
υπόλοιπους περιστασιακούς νοητικούς παράγοντες.
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Οι παράγοντες όμως από το 1 έως και το 19 ον ομάζον ται
καθολικοί, διότι εάν συμβεί ο ένας από αυτούς τότε συμβα ίνουν και
οι υπόλοιποι. Βλέπου με λοιπόν ότι υπάρχει αλληλοεξάρτηση μεταξύ
των ν οητικών παραγόντων κα ι της συ νείδησης . Για να εκδηλ ώσου με
μια πράξη ή μια συνε ίδηση α πό μέσα μας (σ’ αυτή την περίπτωση
καλή), χρειάζεται μια πληθώρα νοητικών παραγόντων. Τουλάχ ιστον
19 νοητικοί παράγοντες πρέπει να συν διαστούν με την συνείδηση,
κι αυτοί είνα ι οι 19 καθολ ικοί νοητικοί παράγον τες. Από τους
περιστασιακούς, μπορεί να συμβ ε ί καμιά φορά η σοφία ή η Γνώση,
καμιά φορά η συμπόνοια, η συμπαθητικ ή χαρά, κλπ. ανάλογα με τις
περιστάσε ις. Εδώ λοιπόν βλέπου με ένα σμήνος νοητικών
παραγόντων που πρέπει να συνδιαστούν για να υπάρχει μια
δυναμικ ότη τα εντός της συνε ίδησης ώστε να την αποκ αλέσου με
«καλή».
Μια και αναφέραμε την συνε ίδηση που σχετίζετα ι με Γν ώση, θα
δώσου με λίγη περισσότερη έ μφαση, ώστε να καταλάβ ουμε την
έννοια Γν ώση.

Θεώρησα ση μαντικό να δώσω παρακάτω μια ε τυμολογ ική
εξήγηση σχετικά με αυτή την λέξη, διότι υπάρχει κάποια σχέση κα ι
με την Ελληνική γλ ώσσα. Πολλές από τις λέξεις που χρησιμοποιού με
στην Πάλι γλώσσα έχουν σχ έση με την Ελληνική και ιδια ίτερα με
την αρχαία Ελληνική γλ ώσσα, διότι και οι δύ ο ανήκουν στην
ινδοευρωπαϊκή οικογένε ια γλωσσών. Π ιθανόν δε, να νιώσε τε απορ ία
για το ποιά σχέση μπορε ί να έχει η λέξη νιάνα με την ελληνική λέξη
γνώση .
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Για την λανθασμένη νόηση έχ ουμε πε ι ότι επηρρεάζει τις φαύλες
συνειδήσε ις, όμως σ’ αυ τή τη ν περίπτωση η γν ώση σχε τίζετα ι όχ ι
με την λανθασμένη νόη ση αλλά με την ορθή νόηση.
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Η ορθή νόηση έχει πολλές όψεις.
Συνήθως
περιλαμβάνε ι
την
κατα νόηση
πραγματικότητας:

της

ακόλουθης

Για να δού με πώς η γνώση σχε τίζετα ι με την ορθή ν όηση, θα
μιλήσουμε λ ίγο γ ια τις 4 Ευγενε ίς Αλήθειες.
Ρωτάει ο Βούδδας και λέε ι:

Εάν κάποιος καταλάβει την γν ώση σχ ετικά με τον πόνο, τότε
μπορεί να κάνει καλές πράξεις, εφ’ όσον ο σκοπός του θα είναι να
απελευθερωθεί από τις φαύλες πράξεις που φέρνουν δυστυχία και
οδύνη στην ζωή του. Ο άνθρωπος που έχει ορθή γνώση, έχει κα ι
την γνώση της ύπαρξης του πόνου. Δεν θέλει να δημιουργήσε ι πόνο
στους άλλους αλλά ούτε και στον εαυτόν του. Τουναντίον,
προσπαθεί να φέρει ευτυχ ία ή χαρά όχι μόνον στην δική του ζ ωή
αλλά και σ’ αυτή των άλλων , με έν τιμο και ηθικό τρόπο.
Έτσι: Με αίσθημα ευαρέσκειας και έχον τας γνώση και ορθή νόηση
ότι αυτή είνα ι μία καλή πράξη, κάποιος κάνει μια γενναιόδωρη
πράξη αυθόρμητα.
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Σε αυτή την περίπτωση μπορού με ν α δούμε ότι υπάρχε ι μια
συμπόν οια εδώ. Για να κάνει κάποιος μια καλή πράξη σημα ίνει ότι
καταλαβαίνει τον πόν ο του άλλου κ αι προσπαθε ί να βοηθήσει
κάνοντας μια αλ τρουϊστική πράξη. Το ίδιο γ ίνετα ι και όταν
συμπεριφερόμα στε στον εαυ τόν μας με ευγενικό κα ι αλ τρουϊστικό
τρόπο παρά με μισητό, εκδικητικό, ή επιθετικό τρόπο. Σε αυτή την
περίπτωση όταν κάνε ι κάποιος μια καλ ή πράξη δεν υπάρχει μίσος,
διότι το μίσος φέρνει πόνο κα ι οδύνη στην ζωή. Έ τσι, όταν κάποιος
έχει αυτή την γν ώση, τότε προσπαθε ί να εγείρει μέσα του τον
νοητικό παράγοντα του μη μίσους.
Επίσης δεν υ πάρχει μέσα του ούτε ο παράγοντας την απληστίας
ή της τσιγγουνιάς , και γι’ αυτό μπορε ί να βοηθήσει τους άλλους
κάνοντας μια προσφορά . Έχε ι δη λ. τη ν γνώση ότι αυτή ε ίναι μία
καλή πράξη. Και επειδή οι καλές πράξεις φέρνουν καλά
αποτελέσματα, μπορεί κ άποιος να επιφέρει καλό στους άλλους και
φυσικά κα ι στον εαυ τόν του.
Έχοντας αυτούς τους τρεις νοητικού ς παράγοντες, δηλ. την
γνώση ή την μη αυταπά τη, την μη απλη στία και το μη μίσος, μπορε ί
κάποιος να δημιουργήσε ι μέσα του αυ τή την καλή συνε ίδηση , που
συνοδεύετα ι επίσης από αίσθη μα ευαρέσκειας.
Αντίθε τα, πάλ ι με α ίσθη μα ευαρέσκειας, κάποιος κάνει μια φαύλη
πράξη, χωρίς να σκέφτε ται τον πόν ο που θα δημιουργήσε ι στον
αλλον:

237

Δεν έχει την γνώση κατά κάποιον τρόπο ή αδιαφορεί, γ ια τον
πόνο που δη μιου ργεί όταν αφαιρε ί τη ν περιουσία κάποιου άλλου.
Έχει δηλ. λανθασμέν η νόηση.
Γι’ αυτό τον λόγ ο είχα ανα φέρει, ότι η γνώση έχε ι να κάνει με
την ορθή νόηση, που σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβουμε τον
υπαρξιακό πόνο και το πώς μπορεί να απελευθερωθεί κανείς απ’
αυτόν κάνοντας καλές πράξεις με καλές συνειδήσε ις.
Συνεχίζουμε με το δεύτερο ε ίδος καλής συνείδησης.

Ένα παράδειγ μα για το πώς αυ τή η συνείδηση εκ δηλώνε ται ως
καλή πράξη, είναι μια γενναιόδωρη πράξη που συνοδεύεται από τον
αλτρουϊσμό, την φιλικ ότη τα ή την συ μπόνοια ως εξής:

Το σκίτσο αυτό δεν σημα ίνει ότι υπάρχουν μόνο ζητιάνοι για να
κάνουμε γενναιόδωρες πράξεις , αλλά είναι απλώς ένα παράδειγμα.
Υπάρχουν στην ζωή μας επίσης φίλοι, συγγενείς, γονείς, προς τους
οποίους μπορού με να κάν ουμε καλές και γενναιόδωρες πράξεις,
έχοντας αυτή την διάθεση να προσφέρουμε.
Τέτοιου είδους
συνείδηση μπορεί να εγερθεί μέσα μας, αν όχ ι καθημερ ινά,
τουλάχιστον όμως κατά διαστήματα στην ζωή μας. Και με τους
νοητικούς παράγοντες που εγείρεται, μπορούν όχ ι μόνον τα παιδιά
αλλά και οι ενήλικες να μάθουν πώς να εγείρουν τέτοιες συνειδή σεις
μέσα τους.
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Η γνώση εδώ ε ίναι, ότι παρ’ όλο που το άτομο κάνει την καλή
πράξη με προτροπή , καταλαβαίνε ι την αξία αυτής της πράξης.
Αντίθε τα, πάλ ι με α ίσθη μα ευαρέσκειας, κ άποιος κάνει μια φαύλη
πράξη απληστίας αδια φορών τας για τον πόνο που προκαλεί.

Στην συνέχεια έχου με το τρ ίτο είδος κ αλής συνείδησης.

Έτσι έχει δύο μόνο καλές ρίζες: την μη απληστία και το μη μίσος.
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Στην προκειμένη περίπτωση, υπάρχει το συναισθη ματικό μέρος
του νου μας αλλά όχ ι το ορθολογ ικό. Κάποιος κάνε ι μια καλή πράξη
εξ’ αιτίας του συναισθήμα τος όπως πχ . από συμπόν οια, χωρ ίς να
καταλαβαίνει τα αποτελέσματα της πράξης ή την αξία της πράξης.
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Εάν κάποιος έλθει από την προηγού με νη ζωή στην παρούσα με
αυτή την δύρριζη συνείδηση, τότε αυτή θα καθορίζει την ζωή του
μέχρι να πεθάνει.

Πρέπει να αναφέρω εδώ, ότι οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί με
τρίρριζη συνε ίδηση έχ ουν την δυνατότη τα σ’ αυτή την ζωή να έχουν
μεγάλη επιτυχ ία στον διαλογ ισμό του ς. Αυτός είναι ο λόγος που
βλέπουμε κά ποιους ανθρώπους να προοδεύουν στον διαλογ ισμό
τους πολύ γρήγορα και να μπορούν επιτύχουν εκστά σεις, ή ακόμα
και να κάνουν διορα τικ ό δ ιαλογ ισμό πολύ εύκολα , λόγω της μη
αυταπάτης, της γνώσης, της σοφίας. Ενώ αυτοί που έχ ουν την
δύρριζη συνείδη ση δεν θα δυσκολευτούν μόν ο στον διαλογ ισμό
αλλά θα είναι αδύνατον σ’ αυτή την ζ ωή να πετύχου ν εκστάσε ις ή
βαθειά γνώση του διορατικ ού διαλογ ισμού. Βέβαια η προσπάθεια
που κάνουν σ’ αυτή την ζωή , θα του ς βοηθήσει έτσι ώστε στην
επόμενη ζωή να πραγμα τοποιήσουν αυτές τις επιτεύξεις.
Έτσι το κάρμα που έχει σχηματίσει κάποιος, καθορίζει το εάν θα
γεννηθεί με δύρριζη ή τρίρριζη συ νείδηση ώστε να επιτύχει
ανώτερες επιτεύξεις.
Εδώ δίνου με ένα παράδειγμα γ ια το πώς μπορεί να συ μβεί μια
συνείδηση χ ωρίς τον παράγον τα της σοφίας:
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Δηλαδή, κάποια στιγ μή τυχαίνε ι κάποιος να συναντήσει στον
δρόμο του έναν άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια, και χωρίς
ορθολογισμό ή δεύτερη σκέψη να τον βοηθήσει αυθόρμη τα
παρακινούμεν ος μόνο από αίσθη μα συμπόνοιας.
Στην συνέχεια έχου με:

Εδώ κάνει κά ποιος μια καλή πράξη χωρίς να γνωρίζει την αξ ία της
πράξεως. Άνθρωποι που κάνουν καλές πράξεις κατόπιν προτρο πής
από τους άλλους, συνηθίζουν κι αρχίζου ν σιγά σιγά να κάνουν καλές
πράξεις κι από μόν οι τους αυθόρμητα .
Στην συνέχεια έχου με:
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Εδώ η μόνη διαφορά ανάμεσα στο πρ ώτο ε ίδος συνε ίδη σης και
στο πέ μπτο είνα ι το αίσθημα. Στο πρώτο είδος έχουμε το α ίσθημα
ευαρέσκειας, αλλά στο πέμπτο, λόγ ω του ότι κάποιος έχει συνηθίσε ι
να δίνει, έχουμε ουδέ τερο αίσθη μα.
Το ίδιο κα ι παρακάτω:

Εδώ ο συνδιασμός των νοητικών παραγόντων με την καλή
συνείδηση είνα ι το ουδέ τερο αίσθημα, η πρόθεση (που μπορε ί να
είναι αυθόρμη τη ή με προτροπή), η γν ώση, η μη α πληστία και το
μη μίσος.
Στην συνέχεια έχου με:
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Εδώ ο συνδιασμός των νοητικών παραγόντων με την καλή
συνείδηση είνα ι το ουδέ τερο αίσθημα, η πρόθεση (που μπορε ί να
είναι αυθόρμη τη ή με προτροπή ), η μη απληστία και το μη μίσος.
Αυτές οι 8 καλές συνε ιδήσε ις της ηδον ικής σφα ίρας που
αναφέραμε, ονομάζοντα ι «με ρίζες» ή «ριζωμένες» ( σαχέτουκα ).
Οι 4 σχε τιζόμενες με γνώση έχου ν όλες τις τρεις ρίζες.
Οι άλλες 4 που είναι ασυσχέ τιστες με γνώση, έχουν τ ην μη
απληστία, δηλ. την γενναιοδωρ ία, κ αι το μη μίσος, δηλ. την
φιλ ικότητα ( μέττα ). Στερούν ται όμως την μη αυταπάτη .

Όπως υπάρχουν οκ τώ καλές συνειδήσεις, υπάρχουν επίσης και
οκτώ αντίστοιχες επακόλουθες συνειδήσε ις. Αυτές οι οκτώ
συνειδήσε ις είναι καρμικά αποτελέσμα τα των καλών συνειδήσε ων
της ηδονικής σφαίρας.
Αυτός ο τύ πος συνε ίδησης εγείρεται ως αναπόφευκτο
επακόλουθο, αποτέλεσμα, ή συνέπε ια της καλής συνείδησης, και
ονομάζετα ι «καλή επακόλουθη συνε ίδη ση» ( βιπάκα-τσίττα ).

Όταν εμφανίζον ται τα ε πακόλουθα ή τα αποτελέσματα του καλού
κάρμα , είναι αυτές οι επακόλουθες συνειδήσε ις ( τσίττας ) που
βιώνουν τη ν ωρίμαν ση του κάρμα (δηλ. των καλών εκούσιων
πράξεων).
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Γι’ αυτό κα ι στα Βουδδιστικά κε ίμενα α ναφέρεται:

Έτσι, εμείς είμα στε που δημιουργήσα με το κάρμα και εμείς που
δρέπουμε τα αποτελέσματά του.
Για το πώς συμβα ίνει αυτό, ο Βούδδας δίνει μια παρομοίωση με
έναν ζωγράφο:
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Θα δούμε τώρα ότι οι 8 καλές ε πακόλουθες συνειδήσεις που είναι
ο αντικα τοπτρισμός ή το αποτέλεσμα των 8 καλών συνε ιδήσε ων,
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είναι ακριβώς οι ίδιες συνειδήσεις που αντανακλούντα ι όπως οι
καλές συνειδήσεις.
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Ενώ οι οκτώ καλές συνειδήσεις της ηδονικής σφαίρας εγείροντα ι
στους κοινούς ανθρώπους και στους ασκούμενους μαθητές, δεν
εγείροντα ι στους Βούδδες κα ι στους Άραχαν που έχουν ξεπεράσει
τον κύκλο του κάρμα και το μελλον τικ ό γίγνεσθαι στους κόσμ ους
της επαναγέννησης. Σε αυτούς εγείροντα ι οι Λε ιτουργικές
συνειδήσε ις οι οποίες δεν συνοδεύονται από ε πακόλουθα , και δεν
φέρουν καρπούς ώστε να γεννηθεί κάποιος μελλοντικά σε έναν
κόσμο ε παναγέννησης.
Είναι σαν ένα δέν τρο που έχει άνθη αλ λά ποτέ δεν δί νει καρπό.

Όπως τα άνθη είνα ι μια λειτουργ ική διαδικασία σε ένα δέντρο
που δεν παράγει καρπούς, κάτι αν άλογο γ ίνετα ι και με τις
λειτουργ ικές συνειδή σεις, οι οποίες ναι μεν εμφανίζοντα ι στον νου
ενός Βούδδα ή ενός Αρχάτ αλλά δεν δίνουν καρπό για μελλοντική
επαναγέννηση. Οι Βούδδες και οι Αρχ άτς έχουν κόψει τον κύκλο
του υπαρξιακού πόνου που οφείλε τα ι στις επαναλαμβανόμενες
επαναγεννήσεις.
Οι λειτουργικές συνειδήσεις ταξιν ομού νται ακριβώς με τον ίδιο
τρόπο όπως οι καλές συνειδήσε ις. Εμφαν ίζοντα ι ό πως οι καλές
συνειδήσε ις
αλλά
δεν
έχουν
επακόλουθα,
δεν
φέρνουν
αποτελέσματα στο μέλλ ον. Αυ τό συ μβαίνει διότι οι κατέχοντες
αυτές τις συνειδήσε ις έχουν αποκόψει την προσδοκ ία για το μ έλλον,
εν αντιθέσει με εκείνους που κάνουν κ αλές πρ άξεις προσδοκώντας
υποσυνείδητα να βιώσουν καλά α ποτε λέσματα στο μ έλλον , κα ι η
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επιθυμία για μελλ οντικό αποτέλεσμα υπάρχει στον ν ου τους είτε
συνειδη τά είτε υποσυνείδητα .

Μπορούμε ενίοτε να «τσακώσου με» αυτή την επιθυ μία μέσα μας·
δηλαδή να δωρ ίσου με ή να κάνουμε κά τι καλό σέ κάποιον και μετά
να περιμέν ουμε μια ανάλ ογη αν ταπόδωση, ένα ανάλογο
επακόλουθο. Κά τι τέτοιο δεν συ μβαίνε ι ού τε στους Βούδδες ού τε
στους Αρχάτς . Αυτοί έχουν αποκ όψει κάθε προσδοκία και κάθε
επιθυμία για μελλ οντικές απολαβές και επακόλουθα. Οι συν ειδήσεις
τους είναι απλά λε ιτουργ ικές.
Το ίδιο γ ίνετα ι και με τις υπόλ οιπες συνειδήσε ις.
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Στα επόμενα μαθήματα θα μιλήσουμε και για άλλα είδη
λειτουργ ικών συνειδή σεων που συ μβαί νουν μέσα στον ασυνε ίδη το
και υποσυνε ίδη το ν ου και έχουν α πλ ώς μια λε ιτουργ ική ση μασία
χωρίς να φέρουν επακόλουθα.

Το αίσθημα μπορεί να είναι ευχάριστο ή ουδέτερο αλλά όχι
δυσάρεστο, η γν ώση να υπάρχει ή όχι, το ίδιο κα ι η προτροπή.
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ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 – Μάθημα 12 ο ν
Οι Άρριζες Συνειδήσεις (1)
Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε σή μερα να μιλάμε για τις άρριζες
συνειδήσε ις και θα εξηγήσου με γ ια ποιόν λόγο τις ονομάζουμε έ τσι,
το πώς λειτουργούν, ποιά είνα ι τα χα ρακτηριστικά τους , κα ι πώς
εμφανίζ οντα ι στον νου κα ι ιδια ίτερα στον υποσυνε ίδη το ν ου ακόμα
και στον ασυνε ίδη το. Θα τις εντοπίσουμε κα ι θα δού με πώς
επηρρεάζουν την καθημερινή μας ζωή χωρίς εμείς να το
αντιλα μβανόμαστε.
Μέχρι τώρα έχουμε κατατά ξει τις συν ειδήσε ις σε 4 φύσε ις: 12
φαύλες, 24 καλές, 15 επακ όλουθες, και 3 λειτουργ ικές.

Οι καλές συνειδήσεις δια ιρούντα ι σε 8 καλές, 8 καλές
επακόλουθες, και 8 καλές λειτουργικές. Παρ’ όλο που υπάρχουν οι
επακόλουθες συνειδή σεις, βλέπουμε ότι υ πάρχουν οι 8 καλές
επακόλουθες συνειδήσε ις κάτω από την κατηγορία των καλών
συνειδήσε ων. Έχου με δηλ. τις 8 καλές επακόλουθες συνειδήσεις
αλλά και άλλες 15 επακόλ ουθες τέτοιες συνειδήσε ις. Επίσης έχουμε
αναφέρει 8 καλές λειτουργ ικές συνειδήσεις αλλά υπάρχουν κα ι
άλλες 3 λειτουργικές συ νε ιδήσε ις.
Οι 15 επακόλ ουθες και οι 3 λειτουργ ικές συνειδήσεις λέγονται
άρριζες και είναι συνολ ικά 18. Οι άλλες 36 ονομάζον ται ρ ιζωμένες
διότι έχ ουν την ρίζα τους είτε στις τρ εις φαύλες ρίζες (απληστία,
μίσος, αυταπάτη ), είτε στις τρεις καλές ρίζες (μη απ ληστία, μη
μίσος, μη αυταπά τη).
Συνολικά έχουμε 54 είδη συνείδη σης. Μέχρι τώρα έχουμε
αναφέρει τα 36 ε ίδη ρ ιζωμέν ων συ νειδήσεων, κα ι σή μερα θα
αναφέρουμε τα άλλα 18 που είνα ι άρριζες.
Όλες αυτές είναι συνειδή σεις της ηδον ικής σφαίρας.
Οι
φαύλες
και
οι
κα λές
συνειδήσε ις
είναι
καρμικά
προσδιορισμένες διότι με αυτές κάνουμε τις καθημερινές μας
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πράξεις είτε με φαύλες προθέσεις είτε με καλές προθέσεις. Οι
επακόλουθες και οι λειτουργικές συνειδήσε ις είνα ι καρμικά
απροσδιόριστες διότι είνα ι απλά η αντή χηση ή η α ντανάκλαση των
εκούσιων πράξεων ή του κάρμα που κά νουμε.

Όπως κάθε δράση έχει αντίδραση, έτσι και αυτές οι επακόλουθες
συνειδήσε ις είνα ι η αντίδραση των πρά ξεών μας. Στις λειτουργικές
συνειδήσε ις από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει ούτε αντίδραση. Οι
λειτουργ ικές δεν έχουν επακόλουθα ή καρμικά αποτελέσματα.
Εκτελούν απλ ώς λειτουργίες οι οποίες δεν έχουν κανένα αντίκ τυπο.
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Εν ολίγ οις, βιώνουμε το φαύλο ή το κ αλό αποτέλε σμα με αυτή
την επακόλουθη συνε ίδηση .

Ανήκουν στην κατηγ ορία που ονομάζεται κίργια , με ταφρασμένες
εδώ ως «λειτουργικές», δε ίχνοντας ότι εκτελούν δια δικασίες που
δεν έχουν καμία καρμική ισχύ . Οι συν ειδήσε ις αυτού του είδους,
δεν είναι ούτε αιτιατό κάρμα ούτε το επακόλουθο (το αποτ έλεσμα)
του κάρμα.
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Σχετικά με όλες αυτές τις συνειδή σεις που αναφέραμε, μερ ικές
ανήκουν στον συνειδη τό νου κα ι άλλες στον υποσυνείδητο. Αυτές
που εμφανίζον ται στον συ νειδη τό ν ου έχουν μια δυναμικότητα που
μπορεί να τις συνειδητοποιήσε ι κ ανείς εύκολα, ενώ οι 15
επακόλουθες και οι 3 λειτουργικές εμφα νίζοντα ι στον υποσυνείδητο
νου και ε ίναι οι άρριζες για τις οποίες θα μιλήσουμε σήμερα. Κι εν ώ
στα προηγού μενα μαθή ματα μιλ ούσα με για τον συνε ιδητό νου,
σήμερα θα μιλήσουμε για τον υποσυνείδητο νου .

Εδώ πρέπει να εξηγήσουμε
καταλάβουμε την ση μασία της.
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την

λέξη

αχέτουκα

για

να

Ποίοι είνα ι αυτοί οι έξη νοη τικ οί παρ άγοντες που ονομάζοντα ι
ρίζες ή αιτίες;

Λέγονται ρ ίζες ή αιτίες διότι προκαλο ύ ν την συνε ίδηση να γ ίνε ι
φαύλη ή να είναι καλή.
Τυπικά καθ ορισμένη, μία ρ ίζα ( μούλα ) ή μια α ιτία ( χέτου ), είνα ι
ένας νοητικός παράγοντας ο οποίος εγκαθιστά εμμονή και
σταθερότη τα στις συνειδή σεις και στους νοητικούς παράγοντες με
τους οποίους συνδέε ται.
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(Στην λέξη σαχέτουκα , το σα είνα ι σαν το ελληνικ ό συν).
Θα μιλήσουμε δε, για τα μούσκουλα, τα βρύα, που εμφανίζοντα ι
πριν παρουσιαστούν οι ρίζες.
Δεδομέν ου ότι μία ρίζα είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει
στην σταθερότητα μιας συνείδησης, αυ τές οι συνειδήσε ις που
στερούντα ι ρίζας είναι πιο αδύνα μες από αυτές που κατέχουν ρίζες.

Η πρώτη από αυ τές είναι η ανα φορική συνείδηση στα πέν τε
αισθητήρ ια όργανα και ονομάζετα ι έτσι διότι είνα ι αυτή που
αναφέρει ή αναγγέλει ότι υ πάρχ ει έν α αντικε ίμεν ο, το οποίο ως
ερέθισμα έρχετα ι στα α ισθη τήρια όργαν α. Είνα ι επίσης λειτουργ ική,
δηλ. εκτελε ί απλ ώς μία λε ιτουργ ία όπως πατάμε ένα διακόπτη γ ια
να ανάψουμε μια λάμπα.
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Παρακάτω, έχω βάλει τον ίδιο πίνακ α στην γλώσσα Πάλι για
αυτούς που ενδια φέροντα ι.

Όταν μιλά με για την αναφορική συνείδηση στα πέντε αισθητήρια
όργανα δεν πά με μακρ ιά από τον εαυτόν μας αλλά πά με πολύ κον τά
στον εαυτόν μας, και βλέ πουμε τί ακριβ ώς γίνετα ι στον
υποσυνείδητο νου μας, προτού αντιληφθούμε ένα αντικε ίμεν ο,
προτού
να
συνειδητοποιήσου με
ένα
αντικείμεν ο.
Δεν
συνειδη τοποιούμε κάτι έτσι ξαφνικά , αλλά υπάρχει μια σταδιακή
διαδικασία για το πώς αντιλα μβανόμαστε ένα αντικείμενο που
έρχεται σε επαφή με τα αισθητήρ ια όργανα.
Θα ξεκινήσου με την εξήγ ηση από τα πέ ντε αισθητήρ ια όργανα.
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Για παράδε ιγμα, έχου με το μάτι που έ χει μια ευαισθησία για να
συλλαμβάνει το φως, τα χρώματα ή τα σχήματα, κα ι έχου με και τα
αισθητήρ ια αντικείμενα που είναι ορατά και έρχονται σαν
ερεθίσματα στο μάτι. Ό ταν προσκρού σουν στο μά τι, αυτό πρώτα
έχει αντίκ τυπο στον υποσυνείδητο ν ου και στην συνέχε ια το
συνειδη τοποιούμε με τον συνειδητό νου . Θα δούμε λοιπόν τί γίνε ται
σ’ αυτό το στάδιο μεταξύ του υποσυνείδη του νου κα ι του
συνειδη τού νου.
Το ίδιο γ ίνε ται και με το αυτί σαν όργανο και τους ήχους ως
αντικε ίμενο που ερεθίζουν το αυτί προσκρούοντας πάνω του. Αυτό
ερεθίζει τον υποσυνείδητο νου και στην συνέχεια, με τά από
κλάσματα δευ τερολέπτου, τον συνειδη τό νου.
Όταν πάλι οι μυρωδιές προσκρούου ν στην μύτη, αυτό το
ερέθισμα έχει αντίκτυ πο στον υ ποσυνε ίδητο ν ου και στη ν συνέχεια
φτάνει στον συνε ιδη τό νου .
Το ίδιο και με την γλ ώσσα. Όταν οι γεύσεις προσκρούουν στη ν
γλώσσα, αυτό έχει αντίκ τυπο στον υποσυνείδητο νου, και στην
συνἐχεια
λαμβάνε ι
χώρα
η
δια δικασία
με
την
οπ οία
αντιλα μβανόμαστε τις γεύσεις με τον συνειδητό νου.
Τέλος δε, όταν απτά αντικείμενα προσκρούσουν στο σώμα μας
και ερεθίσουν την ευαισθη σία που υπάρ χει στο σώμα μας, αυτό έχει
αντίκ τυπο στον υποσυνε ίδη το νου και μετά από κλάσματα
δευτερολέπτου αντιλαμβα νόμαστε το τί συ μβαίνε ι, με τον
συνειδη τό νου.
Υπάρχουν όμως κι άλλα αντικε ίμενα στον υποσυνείδητο νου που
δεν γίνοντα ι αισθητά από τα αισθη τήρια όργανα, αλλά είναι ιδέες
που έχουν κατασταλάξει μέσα μας και γίνοντα ι ερέθισμα για τον
συνειδη τό ν ου. Για παρ άδειγ μα, μπα ίν ουμε σε ένα δωμάτιο όπου
δεν υπάρχουν ούτε ήχοι, ούτε μυρωδιές, ούτε ορατά αντικε ίμενα,
και καθόμαστε απλώς εκεί με κλειστά τα μάτια . Τότε μπορεί να μας
έρθουν αναμνήσεις που παρου σιάζον ται πρώτα στον υποσυνείδητο
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νου και στην συνέχεια ανεβαί νουν στον συνειδητό νου. Ο ίδιος ο
νους δηλ. χωρίς κανένα εξωτερικό ερέθισμα , μπορεί να αναπαράγει
συναισθή ματα και σκέψεις, τα οποία βα θμια ία έρχοντα ι στο κατώφλ ι
του συνειδητού νου.

Όπως είπαμε , για να συνειδη τοποιή σουμε ένα αντικείμενο από
τον υποσυνείδητο ν ου στον συνειδητό, υπάρχε ι μια βαθμια ία
διαδικασία .
Οι συνειδήσε ις που εγείρονται στον υποσυνείδη το νου λέγον ται
άρριζες συνειδήσεις. Είναι α μυδρές και πολύ αδύνα μες και δεν
μπορού με να τις συνειδητοποιήσου με πολύ εύκολα. Δεν σημαίνει
ότι αυτό είνα ι αδύνατον , αλλά δεν είναι και εύκολο. Έτσι, όταν ένα
αντικε ίμενο προσκρού σει γ ια παράδειγ μα στο μά τι, δημιουργε ίτα ι
ερέθισμα στον υ ποσυνε ίδη το νου κ αι από εκε ί σταδιακά το
συνειδη τοποιούμε με τον συνειδη τό νου. Όταν το ερέθισμα
εξαφανιστε ί, τότε ο νους ξαναεπιστρ έφει στην κατάσταση του
υποσυνείδητου νου. Αυτό μπορεί να συμβεί πολλές φορές, δηλ. ο
νους να κυμαίνετα ι ανάμεσα στο υποσυ νείδητο και στο συνε ιδητό.
Άλλο ένα παράδειγμα δίδε ται παρακάτω:

Όταν βλέπου με ένα αντικε ίμενο μπρ οστά μας όπως ε ίναι ο
ουρανός, η πρώτη ε ικόνα που δεχ όμαστε είναι κάπως θολή , χωρίς
να μπορού με να συνειδητοποιήσου με αμέσως όλες τις λεπτομέρειες
που υπάρχουν σ’ αυτή την εικόνα.
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Χρειάζονται
μερικά
κλάσματα
δε υτερολέπτου
μέχρι
να
συνειδη τοποιήσουμε την όλη εικ όνα . Πρώτα μας έρχεται το φως,
και μετά σιγά σιγά ξεκαθαρίζει όλη η εικόνα, όταν ο νους προσπαθεί
να συνδιάσε ι τα διάφορα ερεθίσματα ώστε να βγάλουμε ένα νόη μα
του τί είνα ι αυτό που βλέπουμε μπροστά μας.
Θα σας δώσω ένα άλλο παράδε ιγμα σε σχέση με τα υ ποσυν ε ίδη τα
μηνύμα τα που προφανώς να έχε τε ακού σει γι’ αυ τά, όπως συμβα ίνει
με την Κόκα Κόλα.

Ερευνητές έχουν πειραμα τισθε ί με ανθρ ώπους που ενώ ε ίναι στον
κινημα τογράφο και βλέπουν μια τα ινία, τους έρχεται ξαφνικά
επιθυμία να πιούν κόκα κ όλα. Κανένα ς τους δεν έχει
συνειδη τοποιήσε ι για ποιόν λόγο συ μβ αίνει αυτό.
Ο λόγος όμως είνα ι, ότι στην ταιν ία πα ρεμβάλονται γ ια κλάσματα
δευτερολέπτου, σλά ιτς με την εικ όνα ε νός μπουκαλ ιού κόκα κ όλας ,
τα οποία δεν τα συνειδητοποιούν ούτε έχουν επίγνωση ότι
υπάρχουν. Αυτά λέγοντα ι υποσυνε ίδητα μηνύ ματα και τα
χρησιμοποιούν πάρα πολύ στο μάρκετινγκ, δηλ. στις διαφη μίσε ις ,
και έτσι, χωρίς να το έχει δει κανείς συνειδητά , σηκώνετα ι για να
αγοράσει το συγκεκρ ιμέν ο προϊόν.
Οι ψυχ ολόγοι τουλάχιστον, έχουν καταλάβει την διά σταση του
υποσυνείδητου νου κα ι το πώς μπορούμε να στε ίλου με μηνύμα τα
στον υποσυνε ίδη το νου μας, και πώς εμείς στην συνέχεια σαν
αυτόμα τα ή σαν ρομπότ, να κάνουμε πράξεις που καμιά φορά μας
φαίνον ται ακ όμα κα ι παράλογες. Αυ τό βέβαια δεν συ μβαίνε ι μόνο
με τον κ ινημα τογράφο αλλά και αλλ ού στην καθημεριν ότη τά μας.
Πρίν όμως ξεκινήσου με να αναλύουμε τον υποσυνείδητο νου, θα
μιλήσουμε πρ ώτα για τον ασυνε ίδητο ν ου και για πράγ ματα που δεν
τα συνειδη τοποιούμε καθόλου. Από τον υποσυνείδητο νου καμιά
φορά, μπορού με να καταλάβου με κάτι, όμως από τον ασυνε ίδη το
νου είναι αδύνατον· αυτό ισχύε ι τουλά χιστον για την πλε ιονότητα
των ανθρώπων.
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Θα δού με λοιπόν πώς γίν οντα ι αυτές οι γν ωστικές διαδικασίες
στον ασυνε ίδητο και στον υποσυνείδητο νου.

Όταν έαν αισθη τήριο αν τικε ίμεν ο προσκρούσει στην ευαισθησία
ενός εκ των πέντε αισθητηρ ίων οργάνων, πχ. ένα ορατό αντικε ίμεν ο
στο μάτι, ή ένα νοη τικ ό αντικείμεν ο στο όργανο του νου, ο
ασυνείδη τος νους ή η ροή του ασυνε ίδη του νου διακόπτετα ι και μια
ενεργός γνωστική δια δικα σία ακολουθεί για τον σκοπό της
συνειδη τοποίησης του αντικειμένου.

Εδώ έχουμε το παράδειγ μα μιας αράχνης που κοιμά ται στον ιστό
που έχει υφάνει και έχει άγνοια του περιβάλλοντος. Όταν όμως ένα
έντομο πια στε ί στον ιστό, τότε δημιου ργείται ένα τρέ μουλο κα ι η
αράχνη ξυπνάει. Παρόμοια, ο ασυνείδητος νους είναι σαν την
αράχνη που κοιμάτα ι, μέχρ ι ένα αισθ ητήριο αν τικε ίμεν ο να τον
ενεργοποιή σει. Έχου με τέτοιες περιπτώσεις που ο νους μας πέφτε ι
στην κατάστα ση του ασυνείδητου κα ι δεν έχουμε επίγνωση το υ
περιβάλλοντος.
Ο ιστός της αράχνης είναι παρόμοιος με το νευρικό μας σύστημα.
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Όπως η αράχνη, έ τσι κι ε μείς απλ ώνου με τον
δικό μας ιστό, το δικό μας νευρικό σύστημα προς
το εξωτερ ικό περιβάλλ ον, έτσι ώστε όταν
ορισμένα αντικείμενα προσκρούσουν στο δέρμα
μας ή στα μάτια μας, ή στα αυτιά μας, να
μπορού με να καταλάβουμε το μήνυ μα ή το
ερέθισμα που έρχετα ι απ’ έξω.
Για παράδε ιγμα, όταν ένας άνθρωπος κοιμά τα ι
και κάποιος τον σπρ ώξει, ε ίναι το νευρικό
σύστη μα
που
ταράζεται
κα ι
κά νει
τον
ασυνείδη το νου να ξυπν ήσει. Στην πε ρίπτωση της αράχνης, αυτό
που την ξυπνάει είναι ένα έντομο, και στην δικιά μας περίπτωση
είναι ένα αντικείμενο αίσθη σης.

Αμέσως μετά, ε μφαν ίζετα ι μια νοερή στιγμή που ονομάζετα ι
«δόνηση του ασυνε ίδη του νου» ( μπαβάνγκα-τσάλανα ), με την
οποία ο ασυνείδη τος νους «δονείται» γ ια μία μόνο στιγμή.
Αυτή ακολουθείται από μια άλλη στιγ μή που ονομάζεται «παύση
του ασυνε ίδη του νου» ( μπαβάνγκα-ουπατσέντα ), με την οποία
αποκόπτετα ι η ροή του ασυνείδητου νου.
Αμέσως μετά από αυτή την στιγμή , μια συνείδηση εγείρετα ι
στρεφόμενη προς το αντικε ίμεν ο, είτε σε ένα εκ των πέντε φυσικ ών
αισθητήρ ιων οργάνων, είτε στο όργα νο του ν ου μέσω κάποιας
ανάμνησης ή ιδέας .
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Η αναφορική συνείδηση λέγε ται άρρ ιζη και υ πάρχουν τρε ις
άρριζες λειτουργ ικές συνειδή σεις.

Στην παρούσα ζωή , έχου με αυτόν τον ασυνείδητο νου που
συνεχίζει να κυλάει κανονικά (Α σημαίνει εδώ ασυνείδη τος νους).
Εάν εμφαν ισθεί ένα αντικείμενο που μπορεί να ερεθίσε ι το μά τι για
παράδειγμα , τί γίνετα ι τότε; ο ασυν είδητος νους διακόπτε ται, διότι
ήρθε ένα ερέθισμα κα ι διέκοψε την ροή του (Α1). Μετά υ πάρχει η
δόνηση (Α2) και μετά το στα μάτη μα (Α3).
Στην συνέχεια εγε ίρεται μια άλλη συνείδηση που λέγε ται
αναφορική και συ μβαίνε ι στον υποσυνε ίδητο νου, γ ια να αναφέρει
ή να αναγγείλει ότι κάτι συνέβε ι. Ότι αυτή η ησυχία που υπήρχε
στον ασυνε ίδητο νου δια ταράχθηκε από κάτι που χτύπη σε στον
ιστό, δηλ . στο νευρικ ό σύστημα· εν προκειμένω του μα τιού. Η
αναφορική συ νείδη ση έρχεται για ν α το αναφέρε ι αυτό στον
υποσυνείδητο νου.
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Στην συνέχεια βέβα ια, εμφανίζον ται άλλες συνειδήσε ις που κ ι
αυτές είναι άρριζες και β οηθούν να συν ειδητοποιήσε ι ο συ νειδη τός
νους τί ακριβώς συ μβαίνε ι.
Μέχρι δηλ.να συνε ιδητοποιήσουμε ε μείς ποιό ε ίναι αυ τό το
ερέθισμα, μεσολαβούν άλλες συνε ιδή σεις που βοηθ άνε, και οι
οποίες συμβαίνου ν στον υ ποσυνε ίδη το νου.
Έτσι λοιπόν, όταν ένα εξωτερικ ό αισθητήριο αντικε ίμενο
προσκρούει σε ένα από τα πέν τε αισθη τήρια όργανα, τότε, πρίν να
εγερθεί η κατάλληλη αισθητήρ ια συνείδηση – πχ. η συνε ίδηση στο
μάτι που βλέπει μια μορ φή – πρέπει πρώτα να εγερθεί μία άλλη
συνείδηση .
Αυτή η συνείδηση είνα ι η αναφορικ ή συνείδηση στα πέντε
αισθητήρ ια όργανα, η οποία έχει την λειτουργ ία της αναφοράς ή
αναγγελίας ( αβάτζανα ) οποιουδή ποτε αντικε ιμένου παρουσιάζετα ι
σε κάποιο από τα πέν τε α ισθητήρ ια όρ γανα.
Αυτή η συνε ίδηση δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν μυρίζε ι, δεν
γεύεται ή δεν αγγίζει το αντικείμενο. Απλώς στρέφεται προς το
αντικε ίμενο, επιτρέποντας έ τσι στην αισθητήρ ια συνε ίδηση να
εγερθεί σε άμεση διαδοχή.

Σ’ αυτή την περίπτωση, το αντικε ίμεν ο δεν προέρχεται από το
εξωτερικό περιβάλλον μέσω των πέντε αισθητήρ ιων οργάνων, αλλά
προέρχεται από μέσα μας, όπως μια ανάμνηση ή μια ιδέα , ή κάτι
ευχάριστο ή δυσάρεστο που ζήσα με.
Σε μια διαδικασία στο όργανο του ν ου, δηλ. στην γνωστικ ή
διαδικασία που συμβα ίνει με τήν εσωτερική νοερή ικανότητα , το
ίδιο είδος «αναφορικής συνείδησης» εκτελεί άλλη λειτουργία .
Η λειτουργία της είνα ι να αναφερθεί στο αντικείμενο που
εμφανίζε ται στο όργανο του νου. Σε έναν τέτοιο ρόλο, αυτή η
αναφορική συνε ίδηση ε ίν α ι γνωστή ως «αναφορική συνε ίδηση στο
όργανο του νου».
Έχουμε δηλ . πάλι τον ασυνε ίδη το νου στην παρούσα ζωή που
κυλάει κανον ικά (Α ε δώ ε ίναι ο ασυνε ίδητος νους), μόνο που αυτή
την φορά το ερέθισμα που διακόπτει την ηρεμία του (Α1) δεν
προέρχεται από εξωτε ρ ικά αντικείμε να μέσω των α ισθη τηρίων
οργάνων, αλλά από εσωτερικά αντικε ίμενα μέσω του νου μας, όπως
είναι οι ανα μνήσε ις. Αυ τό πρ οκαλεί δόνηση (Α2), και στα μάτη μα
(Α3).
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Στην συνέχεια εμφαν ίζετα ι η ανα φορική συνείδηση σαν
προάγγελος για να αν αφέρει στον υποσυνείδη το νου κα ι να τον
ειδοποιή σει ότι κά τι συ μβαίνε ι. Αυ τή ή ίδια η αναφορική συνε ίδη ση
ονομάζετα ι καμιά φορά καθοριστική, διότι καθ ορίζει το αντικε ίμενο.

Μετά την στιγμή της αναφορ ικής λειτουργ ίας, εγείρετα ι μια
συνείδηση που συνε ιδητοποιεί άμεσα το αντικείμενο πρόσκρουσης
σε μια γνωστική δια δικασία στα α ισθητήρια όργανα.
Αυτή η συνε ίδηση κα ι η συγκεκρ ιμένη λειτουργ ία που εκ τελεί,
καθορίζεται από την φύση του αντικειμένου.
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Αυτές οι συνειδήσε ις δεν ε ίναι ανα φορική συνείδηση, διότι όπως
είπαμε η αναφορ ική συνε ίδηση δεν βλ έπει, δέν ακούει, κλπ. Είναι
πέντε συνειδήσε ις διαφορετικές η μία από την άλλη. Κάθε
συνείδηση έχει διαφορετικές λειτουρ γίες. Η συνείδηση πχ. του
ματιού δεν μπορε ί να ακούσει ήχους κ αι η συνείδηση του αυτιού
δεν έχει την ικαν ότη τα να δει ορατά αν τικε ίμενα .
Σε αυτό το πλαίσιο, οι λειτουργίες της όρασης, της ακοής, κλπ.,
δεν
αναφέροντα ι
στις
γν ωστικές
διαδικασίες
που
ρη τά
αναγνωρίζουν ή εξακριβώνουν την ταυτότητα των αντικε ιμέν ων της
όρασης, της ακοής, κλπ., ως τέ τοια. Δηλώνουν μάλλ ον, τις
στοιχειώδεις στιγ μια ίες περιστάσεις συνείδησης με τις οποίες το
αισθητήρ ιο στοιχε ίο β ιώνετα ι με τη ν ελάχιστη α μεσότητα και
απλότη τά του, πρ ιν από όλες τις αναγνωρ ιστικές γν ωστικές
λειτουργ ίες. Όταν δηλ . αυτή η συνείδηση εγείρεται, δεν σημα ίνει
ότι κα ταλάβαμε αμέσως το αντικείμενο. Είναι απλώς μία στιγμιαία
περίσταση με ελάχ ιστη α μεσότητα κ αι απλότητα. Πρέπε ι στην
συνέχεια να εγερθούν σταδιακά άλλες συνειδήσεις ώστε να
αντιλη φθούμε το αντικείμενο στον συ ν ειδητό νου.
Επομέν ως, χρησιμοποιού με εδώ τον όρο «υποσυνείδητος νους»,
που επισημα ίνει μια πολύ α μυδρή συνείδηση των ν οητικών
γεγονότων.
Κάτι ανάλογο συ μβαίνε ι και με τις ε πόμενες λειτουργίες της
πρόσληψης, της έρευνας, και του καθορισμού του αντικειμένο υ .
Συμβαίνουν κ ι αυτές στον υ ποσυνε ίδη το νου.
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Βλέπου με εδώ πώς λε ιτουργε ί η αισθητήρια συνε ίδηση σε
ορισμένες περ ιστά σεις και αυ τό ον ομάζεται γνωστικ ή δια δικασία
μέσω των αισθη τηρίων οργάνων.
Έχουμε τον ασυνείδητο νου που κυλ άει κανονικά (Α ε ίνα ι ο
ασυνείδη τος νους) και ένα αντικε ίμεν ο που προκαλεί ερέθισμα στο
μάτι. Αυτό το ερέθισμα διακόπτει τη ν ροή του ασυνείδητου νου
(Α1), προκαλεί δόνηση (Α2) και σταμάτημα (Α3). Στην συνέχεια
εμφανίζε ται η ανα φορική συνείδηση για να αναφέρει στον
υποσυνεί δητο νου και να τον ειδοποιήσει ότι κάτι συμβα ίνει.
Αμέσως μετά εμφανίζετα ι η αισθητήρ ια συνείδηση η οποία μπορεί
να δει το αν τικε ίμεν ο χωρίς όμως να το συνειδητοποιεί α πόλυτα .
Μπορεί να το δε ι μόνο με α μυδρ ή μορφή. Σ την συνέχεια
εμφανίζ οντα ι άλλες συνειδ ήσε ις μέχρι τον συνειδη τό νου .
Άς δούμε ξανά το παράδειγ μα της αράχνης.

Ο ασυνείδη τος νους είναι σαν την αράχνη που κοιμά ται και δεν
έχει ιδέα για το περιβάλλον . Όταν όμως εμφανισθε ί ένα έντομο που
κουνάει τον ιστό της, δηλ. ένα αν τικε ίμενο που ερεθίζει το νευρικ ό
μας σύστη μα, εμφαν ίζεται η ανα φορικ ή συνείδη ση που αναγγέλε ι
ότι κά τι συμβαίνει εκεί. Στην συνέχε ια εμφανίζετα ι η αισθητήρια
συνείδηση όταν η αράχνη ανοίγει τα μάτια για να δε ι ποιο ε ίναι
αυτό το αν τικε ίμεν ο.
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Αυτή η συνείδη ση δεν συμβαίνει μόνη της αλλά συνδιάζεται κα ι
με άλλους νοητικ ούς παράγοντες. Αυτό που αποκαλού με αισθητήρ ια
συνείδηση , δεν είνα ι μια μόνο μονάδα αλλά είναι η αισθητήρια
συνείδηση συν επτά ν οητικούς παράγοντες. Είχα με πει κα ι σε άλλα
μαθήματα , ότι η συνεί δηση ποτέ δε ν εγείρεται μόνη της αλλά
συνοδεύετα ι πάν τα με του λάχιστον άλλους επτά ν οητικούς
παράγοντες. Αυτοί ονομάζον ται καθολ ικοί διότι όποτε εγείρεται η
συνείδηση ε ίναι πάν τα παρόντες.
Κάτι ανάλογο γίνε ται και με τη ν ανα φορική συνείδηση με την
οποία συνδέον ται δέκα νοη τικ οί παράγ οντες.

Για να καταλάβου με πώς γίνε ται αυτό:
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Κάθε συνείδη ση συνοδεύε ται από αυτούς τους νοη τικ ούς
παράγοντες. Έτσι, όταν λέμε συνε ίδη ση, πρέπε ι να καταλάβου με
ότι συνείδηση δε ν ε ίναι ένα πράγ μα το οποίο είνα ι ανεξάρτητο, αλλά
εξαρτάται από άλλους νοη τικούς παράγοντες που θα μας δώσουν
την εμπειρ ία. Χωρίς αυτούς τους νοητικούς παράγοντες όπως την
νοητική επαφή , το αίσθη μα κλπ., δεν θα μπορέσου με να έχου με
εμπειρ ία.

271

Ακολουθών τας την συνείδη ση που εκ τελεί την λειτουργ ία της
όρασης, κλπ., στην γνωστική διαδικασία μέσω οποιου δήποτε εκ των
πέντε αισθη τήριων οργάνων, εγε ίροντα ι διαδοχ ικά, συνε ιδή σεις που
εκτελούν τις λειτουργίες της πρόσλη ψης, της έρευνας, και του
καθορισμού του αντικε ιμένου .
Μετά δηλ. την αισθητήρ ια συνείδηση ακολουθούν άλλες
διαδοχ ικές λειτουργ ίες. Η προσλαμβάν ουσα που προσλαμβάνει το
αντικε ίμενο, η έρευνα που το ερευνά, και ο καθορισμός που το
καθορίζει.

Αμέσως με τά την αισθητήρια συνε ί δη ση , εγείρεται μια συνε ίδηση
που συλλαμβάνε ι ή «προσλαμβάνει» το αντικείμενο που είχει δε ι η
συνείδηση στο μάτι.
Αυτή είναι η «προσλα μβάνουσα συνείδηση» η οποία προκύ πτε ι
από το ίδιο είδος κάρμα που παρήγαγε την συνείδηση στο μάτι.
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Η ερευνητική είναι μία άλλη άρριζη επακόλουθη συνείδηση, η
οποία εγείρεται α μέσως με τά την προσλαμβάνουσα συνείδηση.
Η λειτουργ ία της ε ίναι να ερευνήσε ι ή ν α εξετάσει το αντίκειμενο
που μόλ ις είχε γνωρίσε ι η αισθητήρ ια συνείδηση κα ι έχει συλλάβει
η προσλαμβάνουσα συνε ίδηση.
Η προσλαμβάνουσα συνείδηση και η ερευνητική συνείδηση
εγείροντα ι μόνο στα πέν τε α ισθη τήρια όργανα, και ε ίναι
αποτέλεσμα του παρελθόν τος κάρμα.

Στην περίπτωση όμως μια γν ωστικής διαδικα σίας που συ μβαίνε ι
στο όργανο του νου , ανεξ άρτητα α πό τα φυ σικά α ισθητήρ ια
όργανα, αυτές οι τρε ις λειτουργίες δεν συμβαίν ουν. Όταν δηλ. δεν
έχουμε ερεθίσματα από τα αισθη τή ρια όργανα αλλά έχουμε
αναμνήσεις. Τότε, εάν αυτές οι αναμνή σεις ερεθίσουν τον νου μας,
οι τρείς προηγ ούμενες συνε ιδήσε ις δεν σ υμβαίν ουν. Για τί; διότι ήδη
έχουμε βιώσει το αν τικε ίμεν ο . Για να θ υμηθούμε κά τι σημα ίνει ότι
το έχουμε ήδη β ιώσε ι και δεν χρειάζετα ι να το προσλάβου με, να το
ερευνήσουμε, και να το καθορ ίσου με ξανά. Απλώς εμφαν ίζετα ι
αυθόρμητα μέσα μας.
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Όταν για παράδειγ μα δούμε γ ια πρώτη φορά ένα λουλούδι, τότε
εμφανίζ οντα ι δια δοχικά οι συνε ιδήσεις της πρόσληψης, της
έρευνας, και του καθορισμού του αντικε ιμένου . Όταν στην συνέχε ια
πάμε σε ένα δωμάτιο κα ι κλείσουμε τα μάτια, η ε ικόνα του
λουλουδιού έρχεται στον νου μας αυθ όρμητα κι έτσι ο νους δεν
χρειάζεται να το ερευνήσει ξανά. Γι’ αυτό και δεν εμφαν ίζον ται ξανά
η προσλαμβάν ουσα συνε ίδηση , η ερευνητική συνείδηση και η
καθοριστική συνε ίδηση.

Εδώ η μία συνείδηση διαδέχετα ι την άλλη, μεταφέρον τας το
μήνυμα από τον ασυνείδητο στον υποσυνείδη το νου , και α πό εκε ί
στον συνε ιδη τό νου.
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Να πούμε εδώ μερικά επιπλέ ον πράγ ματα για την αναφορική
συνείδηση στο όργανο του νου .

Όμως σε μια διαδικα σία στο όργανο του νου, δη λ. στην γν ωστική
διαδικασία που συμβα ίνει με την εσωτερική νοερή ικανότητα , το
ίδιο είδος «αναφορικής συνείδησης» εκτελεί άλλη λειτουργία . Η
λειτουργ ία της ε ίναι να ανα φερθεί στο αντικε ίμενο που ε μφαν ίζεται
στο όργανο του νου.
Σε έναν τέτοιο ρόλο, αυτή η ανα φορικ ή συνείδηση ε ίνα ι γνωστή
ως «αναφορική συνείδηση στο όργανο του νου».
Έχουμε δηλ. την καθοριστική συν είδηση που ονομάζεται
καθοριστική στα πέντε αισθητήρια όργανα και αναφορική στο
όργανο του νου.
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Θα δούμε ξανά όλη την γεν ική εικ όνα:

Μέχρι εδώ εξετάσαμε τις συνειδήσεις του υποσυνείδητου ν ου που
είναι η προκαταρκτική διαδικα σία για να συνειδητοποιήσου με ένα
αντικε ίμενο. Αυ τή συντελε ίτα ι σε μια αμυδρή κατάσταση, σε μια
αδύναμη κατάσταση , μέχρι να έλθει στον συνειδητό μας νου για να
την χρησιμοποιήσουμε. Μερικές φορ ές δε, ο συνειδητός νους
πρέπει να εγερθεί τρεις, τέσσερε ις, η και πέντε φορές, για να
συνειδη τοποιήσουμε ένα αντικε ίμενο. Αυτές είναι διαδικασίες που
ονομάζον ται γνωστικές διαδικασίες και συμβα ίνουν μ’ αυτόν τον
τρόπο.
Σας έχω δώσει ήδη το παράδειγμα με τα υποσυνείδητα μηνύ ματα
που μας περνάνε καμιά φορά στον κ ινημα τογράφο αλλά και σε
άλλες περιπτώσε ις της καθημερινότητά ς μας, και χωρίς να έχουμε
γνώση ενεργούμε σύ μφωνα με το εκάστοτε μήνυμα.
Στην συνέχεια θα εξετάσου με την λε ιτουργία της παρόρμησης.
Υπάρχουν συνειδήσεις που δίνουν κατά κάποιον τρόπο την
παρόρμηση ώστε να συνειδητοποιήσουμε κάτι στον συνειδητό νου .
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Όπως είδα με, στον υποσυνε ίδη το νου έχουμε την αναφορ ική
συνείδηση , την α ισθητήρ ια, την πρ οσλ αμβάνουσα, τη ν ερευνητική
και την καθοριστική συνείδηση. Μετά τί έχουμε;
Μετά έχουμε 7 παρορμη τικές συνε ιδή σεις στον συνε ιδη τό νου .
Αυτές πρέπει να εμφανισθ ούν ώστε να έχουμε μια καθαρή εικόνα
της εμπειρ ίας από ένα ερέθισμα. Και ε δώ δημιουργ ε ίται το κάρμα,
στον συνε ιδη τό νου. Όχ ι στον υποσυ νείδητο ή στον ασυνε ίδη το
νου αλλά στον συνε ιδητό.
Οι συνε ιδήσε ις του υποσυνείδητου νου είναι άρριζες. Ενώ οι επτά
παρορμητικές συνειδή σεις του συνειδητού νου είνα ι ριζωμένες. Εδώ
μπορεί να εμφανισθεί η απ ληστία στον συνειδη τό ν ου! Εδώ μπορεί
να εμφανισθεί το μίσος, ε δώ κα ι η αυταπάτη! Ή τα αντίθετά τους
δηλ. η μη απληστία , το μη μίσος και η μη αυταπάτη! Εδώ, στον
συνειδη τό νου δημιουργού με το κάρμα, εδώ είνα ι που πα ίρνουμε
αποφάσε ις!
Και τί υπάρχει μετά; Μ ετά υπάρ χουν δύο καταγραφικές
συνειδήσε ις που καταγράφουν τις εμπειρίες του συνειδητού νου
στον υ ποσυνε ίδη το ν ου. Και όταν αυ τές πάψουν, ε μφαν ίζεται ο
ασυνείδη τος νους.
277

Ονομάζετα ι έ τσι επειδή στην πορεία μιας γνωστικής δια δικασίας,
τρέχει διαδοχ ικά για επτά συνειδησιακ ές στιγμές, δια τηρώντας το
ίδιο αντικε ίμεν ο. Για να συνειδητοποιή σουμε δηλ. ένα αντικε ίμενο,
χρειαζόμαστε αυ τές τις επτά σε ιρές συνειδήσεων ώστε να έχουμε
μια καθαρή εικόνα.

Οι νοη τικ οί παράγον τες που συνακολ ου θο ύν με τις συνε ιδησιακές
στιγ μές της τζάβανα είναι ίδιοι, αλ λά η δυναμική τους ισχύ
διαφέρει.
Στην περίπτωση του θανά του, η τζάβανα τρέχει δια δοχ ικά μόν ο
για πέντε συνειδησιακές στιγμές. Εν ώ στην υπερκόσμια διαδικα σία
της τζάβανα , η συνείδηση της Οδού εγ είρεται μόνο γ ια μια στιγμή.
Είναι ακριβώς στην φά ση της τζάβανα που δη μιουργείται το
κάρμα (η εκούσια πράξη).
Σ’ αυτήν την περίπτωση μεταφράζ ουμε την τζάβανα ως
«παρόρμηση» που στα Ελληνικά ση μαίνει επίσης:
«η ενσυνείδητη ώθηση του ατόμου για την εκτέλεση ορισμένης
πράξης».
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Ως λειτουργία της συνείδησης, η παρόρμηση ( τζάβανα ) αφορά το
στάδιο της γνωστικής διαδικασίας που ακολουθεί αμέσως μετά την
καθοριστική συνε ίδηση , και αποτελε ίτα ι από μια σειρά συνε ιδήσεων
(όλες ταυτόση μες σε είδος) που παρορ μούν πάνω στο α ν τικείμενο
για την σύλληψή του.

Το στάδιο της παρόρμησης ( τζάβανα ), είναι το πιο σημαντικό από
ηθικής πλευράς, επειδή κατά την διάρκειά του ε ίναι που
προέρχονται οι καλές ή φαύλες συνειδήσε ις, και συνεπώς η
δημιουργία του κάρμα.
Είναι σε αυτό το νοη τικό στάδιο που πραγματικά δημιουργείται
το καλό ή το κακό κάρμα (πράξη) μέσω της καλής ή κακής
πρόθεσης.
Ανεξάρτητα από το πόσο επιθυ μητό ή ανεπιθύμη το είνα ι το
αντικε ίμενο που παρουσιάζετα ι στον ν ου, κάποιος μπορεί να κάνει
την δια δικασία της παρ όρμησης ( τζάβανα ) καλή ή κακή.

Γι’ αυτό ο Βούδδας λέει:
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Η λέξη ταντάραμμάνα σημα ίνει κυρ ιολεκτικά «έχον τας το ίδιο
αντικε ίμενο» κα ι υποδηλώνει την λειτουργία της λήψης ή της
καταγραφής ως αντικείμενο, το αντικείμενο που είχε συ λληφθε ί από
τις «παρορμη τικές συνειδήσεις» ( τζάβανα-τσιττάνι ).
Σε αυτή την περίπτωση, με τά τις επτά παρορμητικές συνειδήσε ις,
έρχονται οι δύο κα ταγραφικές συνειδή σεις που αποτυπώνουν την
εμπειρ ία μας στον υ ποσυνε ίδη το ν ου. Αμέσως μετά επέρχε ται πάλι
ο ασυνείδη τος νους.

Αυτή η λειτουργία ασκε ίτα ι μόν ο για δύο συνειδη σιακές στιγμές
αμέσως με τά την φά ση των παρορ μητικών συνε ιδήσεων (τζάβανα)
σε μια γν ωστική διαδικασία της ηδονικής σφα ίρας, όταν το
αντικε ίμενο ε ίναι είτε πολύ εμφανές στις αισθήσε ις, είτε πολύ
ευδιάκριτο στον νου.

280

Αυτή η λειτουργία όμως δεν ασκείται καθόλου όταν το
αντικε ίμενο στερείται ιδια ίτερης σπου δαιότητας ή σαφήνε ιας, και
όταν συ μβαίν ουν άλλα είδη γν ωστικών διαδικασιών, εκ τός από τη ν
γνωστική διαδικασία της ηδονικής σφαίρας .
Όταν δηλ. το αν τικείμενο είναι πολύ εμφανές μπορεί να
εμφανισθεί, όταν όμως είναι πολύ αμυδρό δεν εμφανίζετα ι και το
ξεχνάμε αμέσως. Παρ’ όλο που κάτι συ νειδητοποιήσα με, με τά από
μια στιγμή το έχου με ξεχάσει , διότι το αντικε ίμενο δεν ε ίναι
εμφανές και ευδιάκρ ιτο στον ν ου μας.
Μετά την καταγρα φή (ή μετά την παρορμητική τζάβανα φά ση
όταν η καταγραφή δεν συμβαίνε ι), το ρεύμα της συνείδησης
ξαναγυρίζει πίσω στο ασυνε ίδη το ( μπαβάνγκα ).
Βλέπου με λοιπόν, ότι όταν έχουμε ερ εθίσμα τα στα αισθητήρ ια
όργανά μας, συνε ιδη τοποιού με πράγματα που αρχίζουν από τον
υποσυνείδητο νου. Υπάρχει επίσης μια προεργασία ή μια σε ιρά
διαδικασιών πρ ιν συνειδητοποιήσου με κάτι. Αυτός είναι ο
υποσυνείδητος νους διότι εκεί η εμπε ιρ ία μας είνα ι ακόμα αμυδρή .
Σταδιακά στην συνέχεια εμφανίζετ α ι ο συνειδητός νους ο οποίος
χρειάζεται επτά συνε ιδήσε ις σε αλληλουχία για να έχουμε μια
καθαρή εικόνα του αντικειμένου .
Αυτό λοιπόν που α ποκαλού με συνε ίδη ση δεν είνα ι ένα πράγμα
αλλά ένα πολύπλοκο φα ινόμενο, όπως είναι και το μάτι μας για
παράδειγμα ένα πολύ πλοκο όργανο. Για να δού με κάτι, για να
αντιλη φθούμε ένα χρώμα ή ένα σχήμα, χρειάζονται τόσα πολλά
στοιχεία μέσα στο μάτι μας, ακριβώς όπως χρειάζονται πολύ πλοκες
διαδικασίες συνείδησης για να αντιληφθούμε κάτι στον νου μας , να
συνειδη τοποιήσουμε καθαρ ά το αντικ είμενό μας και να πάρουμε
αποφάσε ις, ώστε να δράσουμε και να α ντιδράσουμε .
Καταδε ίξαμε λοιπόν σή μερα τον ασυνείδητο και τον υπο συνείδη το ν ου, κα ι το πώς συμβα ίνουν οι ψυχολ ογικές διαδικασίες.
Στα επόμενα μαθήματα θα εξηγήσου με περισσότερα πράγμ ατα
για τις άρριζες επακόλουθες συνε ιδήσε ις, για τί αυτές ονομάζον ται
φαύλες επακόλουθες ή καλές επακόλουθες, και ποίοι ε ίναι οι
νοητικοί παράγοντες που τις καθορίζου ν ως φαύλες ή ως καλές.
Αυτές οι άρριζες συνειδήσεις παίζουν μεγάλο ρόλο στις πράξεις
που κάνουμε υποσυνε ίδη τα, όταν πρά ττου με σαν αυτόμα τα, σαν
ρομπότ, χωρ ίς να συνειδητοποιού με πώς εγέρθησαν τέτοιες σκέψεις
μέσα μας. Λαμβάνου με δηλ. υ ποσυνε ίδητα μηνύμα τα , και μετά
εκτελούμε πράξεις νομίζον τας ότι εμείς πήραμε την απόφα ση, ενώ
πολλές φορές αυτό γίνε ται με αυτόμα το τρόπο.
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ΠΕΜΠΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 – Μάθημα 13 ο ν
Οι Άρριζες Συνειδήσεις (2)
Πολλοί άνθρωποι ιδια ίτερα στην Ευρώπη νομίζουν ότι οι όροι
ασυνείδη τος νους, υποσυνε ίδη τος νους, και συνειδη τός νους έχουν
προέλθει από τους μοντέρνους ψυχ ολ όγους και δεν υπάρχουν σε
άλλα συστή ματα ψυχ ολογ ίας. Επε ιδή λοιπόν υ πάρχει κάποια
αμφιβολία σε μερικούς ανθρώπους για το εάν πραγματικά ο Βούδδας
έχει διδάξει γ ια τον ασυνείδητο νου κα ι τον υποσυνείδη το ν ου, θα
εξηγήσουμε σ’ αυτό το μάθη μα ότι πραγματικά αυτοί οι όροι
χρησιμοποιούν ται στην Βουδδιστική ψυχολογία πολύ συχνά. Θα
δούμε με ποιόν τρόπο τους εδίδαξε ο Βούδδας και φυσικά θα
συγκρίνου με αυτά τα πράγμα τα με την μοντέρνα ψυχολογία και θα
καταδείξου με πόσο η μοντέρνα ψυχολ ογία έχει επηρρεαστεί από
την Βου δδιστική ψυχολογ ία.
Όσο παράξενο κ ι αν σας φαίνε ται, υπήρξαν Ευρωπαίοι που
σπούδασαν Βουδδισμό, όπως ο γερμανός φιλόσοφος Σόπενχάουερ,
μέσω του οποίου επηρρεάστηκε ο Φρόϋ ντ. Ο τελευ ταίος διάβασε τα
βιβλία του Σοπενχάουερ και στην συνέχ εια τακτοποίη σε τις θεωρίες
του με συστη ματικό και μεθοδικ ό τρόπο. Αρχικά οι θεωρίες του
Φρόϋντ ήταν τελε ίως μπερδε μένες χωρίς κανένα σύστημα. Όταν
όμως διάβασε τον Σοπενχάουερ που ανέλυε με ιδιαίτερα
Βουδδιστικό τρόπο τα πράγμα τα, άρχισε από εκείνον τον καιρό να
βάζει τις θεωρίες του σε μια τάξη.
Έτσι θα αρχ ίσου με με τις γλ ωσσικές εξηγήσεις για να δούμε πώς
χρησιμοποιείται στον Βουδδισμό ο όρος ασυνείδητος νους .
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Ο ασυνείδητος νους στην αρχαία γλώσσα Πάλι που μιλούσε ο
Βούδδας, ονομάζεται μπαβάνγκα . (Να πούμε ε δώ ότι η Πάλι είνα ι
αδελφική γλ ώσσα της Σανσκριτικής).
Ο όρος μπαβάνγκα εμφαν ίζετα ι περισσότερες από 85 φορές στο
Αμπιντάμμα-πίτακα (Συλλογή της Υπέρτατης Διδασκαλ ίας), που
περιέχει την πιο διεξοδική εξήγηση για την ανάλυση και την
σύνθεση του νου κα ι της ύλης. Πολλές πληροφορ ίες που
χρησιμοποιού με εδώ, τις πα ίρνου με από αυτή την συλ λογή. Είνα ι η
πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρώπινης σκέψης που τέτοιο έργο
ανελήφθη διεξοδικά και ρεαλιστικά για να αναλύσει τον νου και την
ύλη.
Παραδοσιακά, η Αμπιντάμμα διδάχθηκ ε από τον Βούδδα, που
σημαίνε ι ότι ο όρος μπαβάνγκα έχει χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο.
Στο Σούττα-πίτακα (Συλλ ογή των ομιλ ιών ), ο Βού δδας
χρησιμοποιεί και τον όρο μπάβα-σότα που σημαίνε ι «το ρεύμα της
ύπαρξης». Και μπαβάνγκα σημα ίνει κυ ριολεκτικά «ένα μέρος του
ρεύματος της ύπαρξης».

Το αναφέρω αυτό, διότι μερ ικοί νομίζου ν ότι το Αμπιντάμμα είνα ι
κάτι ξεχωρ ιστό από την Σούττα , την Συλλογή των Ομιλ ιών, και
πιθανόν να μην το έχει διδάξει ο Βού δδας .
Αυτός ο όρος όμως εμφαν ίζετα ι πάρ α πολλές φορές και τον
χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Βού δδας και στην Συλλογή των Ομιλ ιών και
στην Συλλογή της Μοναστικής Διαγωγή ς.
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Έχουμε την Διδα σκαλία, έχου με και την Υπέρτατη Αναλυτική
Εξήγηση της Διδασκαλ ίας. Αυτό κάνει το Αμπιντά μμα. Τα πράγμα τ α
δηλ. που εξηγεί ο Βούδδας με περιληπτικό τρόπο στις συνηθ ισμένες
Ομιλίες του, στο Αμπιν τάμμα τα εξηγεί με πιο αναλυ τικ ό τρόπο.
Κάτι ανάλογο κάνει και με την Μοναστική Διαγ ωγή, όταν δηλ.
βάζει τους κανόνες ιδιαίτερα για τους μοναχούς. Ένας κανόνας για
παράδειγμα στην Βίναγια , μπορεί να είναι τέσσερε ις ή πέντε
γραμμές. Στη ν Άμπιβ ίναγ ια όμως, ο Βού δδας αναλύει λέξη προς λέξη
την κάθε σειρά κα ι εξηγεί πότε ο κανόνας παραβαίνεται, πότε όχ ι,
και πότε υπάρχουν εξαιρέσεις. Έτσι ένας κανόνας μπορεί να είναι
δυο τρεις σειρές, αλλά οι εξηγήσε ις του να είναι ολόκληρες σελίδες.
Η μέθοδος που χρησιμοποιεί ο Βούδδας είναι κάτι αξιοσημε ίωτο·
τουλάχιστον για εκε ίνη την εποχή, δε ν υπήρχε κάποιος άλλος για
να κάνει αυτό το πράγ μα, και ο ίδιος λ έει για τον εαυ τόν του:
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Την μέθοδο της ανάλυσης δεν την χρησιμοποίησε μόν ο στο
Αμπιντά μμα αλλά και σε πολλές άλλες Ομιλίες που τις ανέλυσε με
πολύ ορθολογ ικό τρ όπο.
Σχετικά τώρα με αυτές τις Συλλογές που αναφέραμε, θα πρέπει
να εξηγήσουμε κάποια πράγματα τουλ άχιστον γι’ αυτούς που δεν
γνωρίζουν από πού έρχον ται αυτές οι πληροφορ ίες που πα ίρνου με
στον Βουδδισμό.

Ο όρος Τι-πίτακα με ταφράζεται πολ λές φορές ως τα «Τρία
καλάθια». Πίτακα κυριολεκτικά ση μαίνει καλάθι· καλάθι όχ ι για
απορρίμα τα αλλά καλάθι για συλ λογή πραγμάτων. Έ τσι μετα φορικά ,
και ιδιαίτερα για τις Ομιλ ίες του Βούδδα, χρησιμοποιούμε τον όρο
«συλλογή».
Η πρώτη Συλλογή, αυτή της Μοναστικ ής Διαγωγής, απευθύνεται
στους μοναχούς που ζουν σε κοινοβια κή ζωή και είναι ανάγκη να
τηρούν κάποιους κανόνες χ άριν της αρμονίας
της μοναστικής
κοινότητας.
Η δεύτερη Συλλογή, αυτή των Ομιλιών, απευθύνεται στον γεν ικό
πληθυσμό γ ια διά φορα θέματα .
Η τρίτη Συλλογή, αυτή της Υπέρτατης Διδασκαλ ίας, έχει σαν
σκοπό να ξεχωρίσει την πληθώρα των πληροφοριών που
προηγουμέν ως υπήρχαν σκόρπιες στην Σούττα , στην δεύτερη
Συλλογή.
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Παλαιότερα, όταν δεν υπήρχαν τυπογραφεία , οι μοναχοί
κατέγραφαν αυτές τις Ομιλ ίες σε φύλ λα από φοίν ικες. Βλέ που με
παρακάτω ένα παράδειγμα γ ια το πώς ήταν η γραφή τότε .

Άλλο ένα παράδε ιγμα σύγκρισης εν ός μοντέρνου τόμου και της
ανάλογης πληθώρας των φύλλων φοίνικα.

Κι εδώ μια φωτογραφία από τις βιβλ ιοθ ήκες των φύλλων φοίνικα,
όπου για να διαβάσει κάποιος μία Ομιλία του Βού δδα έπρεπε να
κουρασθεί ψάχνοντας.
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Συνεχίζοντας την ανάλυση του Αμπιν τάμμα εντός του οποίου
υπάρχουν οι πληροφορ ίες για τον ασυν είδητο νου, θα δού με ότι το
Αμπιντά μμα-πίτακα αποτελείται από επτά βιβλία ή τόμους.

Ο πρώτος τόμος ονομάζετα ι Ντάμμασανγκάνι (Βου δδιστική
Ψυχολογική Ηθ ική). Ο δεύτερος ονομά ζεται Βιμπάνγκα (Το Βιβλ ίο
της Ανάλυσης) και περιέχε ι μεγάλη ανάλυση πολλών θεμάτων
ιδια ίτερα γ ια τον ν ου και την ύλη . Το τρ ίτο βιβλ ίο ονομάζεται
Ντάτουκατά (Ομιλία περί Στοιχε ίων του σώματος). Το τέ ταρτο
ονομάζετα ι Πούγκαλαπαννιάττι (Προσδιορ ισμος των Ανθρώπιν ων
Τύπων) και ταξ ινομεί τους διάφορους τύπους ανθρώπων σύμφωνα
με την συνείδησή τους. Το πέ μπτο ονομάζεται Κατάβαττου (Σημε ία
Αντιπαλότη τας) στο οποίο συζητούν ται σημεία αμφισβή τησης . Το
έκτο ονομάζεται Γιάμακα (Το Βιβλ ίο των Ζευγών) και εξηγεί με
ποιόν τρόπο ορισμένα φα ινόμενα συν διάζοντα ι μεταξύ τους και
δίνουν ζεύγη. Τέλ ος ο έβδομος τόμος ονομάζεται Παττάνα
(Συνθηκοκρατημένες Σχέσεις) και ε ίναι πολύ σημαντικός διότι από
αυτόν θα πάρουμε τις πολύ σημαν τικές πληροφορ ίες για το ν
ασυνείδη το ν ου. Αυ τό το έβ δομο β ιβλίο δια ιρείται σε τρε ις τόμους
κάνοντας ένα σύνολο δέκα τόμων .
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Από την στιγμή που γεννιέτα ι κάποιος μέχρι που να πεθάνει ,
χρησιμοποιεί από το ρεύμα της ύπαρξη ς, ένα μέρος.
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Και φυσικά όταν πεθάνει, συνεχ ίζει στο ρεύμα της ύπαρξης και
χρησιμοποιεί ένα άλλο μέρος του ρεύματος. Αυτό συνεχίζε ται έ τσι
από ζωή σε ζωή. Έχε ι την λειτουργία τη ς διατήρησης της συνέχε ιας
της ατομικής ύπαρξης από την σύλληψ η μέχρι τον θάνατο.

Οι άνθρωποι δηλ . δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν αυτό το
υπολανθάνον ρεύμα που έχουμε γ ια ν α μας πηγαίνει α πό ζωή σε
ζωή.
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Η Χόρνερ χρησιμοποιε ί τον όρο ασυνείδη τος νους στην
μετάφραση αυτού του β ιβλίου.
Σε παρένθεση να πούμε εδώ, ότι η Χόρνερ είναι λόγιος που έχει
εργασθεί πολλά χρόνια μετα φράζοντα ς πάρα πολλά Βουδδιστικά
κείμενα του Θεραβαντικού Βουδδισμού .
Οι Ερωτήσε ις του Βα σιλ ιά Μιλ ίντα ή Μένανδρου, είνα ι ένα πολύ
φημισμέν ο βιβλ ίο που πραγματεύε ται τις ερωτήσεις του Βασιλιά
προς τον μοναχό Νάγκασένα. Ο Μένα νδρος ήταν ένας από τους
στρατηγούς του Μ. Αλεξάνδρου, ο οποίος μετά την α ποχώρηση των
στρατευμά των α πό την Ινδία, παρέμειν ε εκεί και ήλθε σε ε παφή με
πολλά θρησκευτικά κα ι φιλοσοφικά κινήμα τα της Ινδίας, διότι
ενδιαφερόταν πολύ γ ια τα πνευμα τικά θέματα.
Όταν ήλθε σε επαφή με τον Βουδδισμό, έθεσε την πληθώρα των
ερωτήσεων που είχε στον Βουδδιστή μοναχό Νάγκασένα. Αυτό
συνέβει το 100 π.Χ. Ο Νάγκασένα ήταν Αρχάτ και πολύ φ ημισμένος
για τις γνώσε ις του οι οποίες ήταν αποδεκτές από τον Θεραβαντικό
Βουδδισμό.
Σε κάποια από τις ερωτήσε ις, ο Βα σιλ ιάς Μένανδρος ρωτάει τον
Βουδδιστή μοναχό Ναγκασένα γ ια το α ν κάποιος βλέπε ι τα όνε ιρα
κοιμισμένος ή ξύπνιος.
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Στην κατάσταση του ασυνε ιδή του, ο νους είναι αδρανής. Δεν
υπάρχει δηλ. συνειδη τή λειτουργία και δεν έχει κανείς συναίσθηση
της ευτυχίας ή της δυστυχ ίας .

Αυτό ση μαίνε ι ότι όπως η μαϊμού μισοκοιμάται στα κλαδιά ενός
δέντρου, έτσι και ο άνθρωπος ότα ν είναι μισοκοιμισμέν ος , στο
ενδιάμεσο δηλ. στάδιο του ύπνου, βλέ πει τα όνειρα. Σε αυτή την
περίπτωση ο Νάγκασένα αναφέρει ότι υπάρχουν τρία στάδια του
νου. Στον συνε ιδητό και στον ασυνε ίδητο νου δεν υ πάρχουν όνε ιρα.
Υπάρχουν όμως στην ενδιά μεση κατάσταση, στο υποσυνε ίδητο.

Στην γλώσσα Πάλι, η λέξη που χρησιμοποιε ί ο Βούδδας γ ια αυτή
την ενδιάμεση κατάσταση είναι Ανούσαγια , δηλ. υ ποκε ίμενες
διαθέσεις ή υποσυνείδη το.
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Όταν ο νους βρίσκετα ι στη ν ασυνείδητη κατάστασή του, δεν
λειτουργε ί καθόλου; παρ’ όλο που δεν βλέπουμε όνε ιρα;
Για εκε ίνους που έχουν συλλη φθεί έ τσι κατά την ε παναγέννηση,
από την στιγ μή αμέσως μετά την παύση της συνείδησης της
σύλληψης μέχρι κα ι την έγερση της συνείδησης του θανά του, ο
ασυνείδη τος νους, που λα μβάνει το ίδιο αντικείμενο, ρέει αδιάκοπα
όπως το ρεύμα ενός ποταμού.

Υπάρχει ένα σημε ίο που η παρελθού σα ζωή στα ματάει, και ο
άνθρωπος γεννιέτα ι στην παρούσα ζωή. Σ’ εκείνο το σημείο έχουμε
την συνε ίδηση της σύλληψης εν τός της μήτρας, που συ μβαίνε ι στον
υποσυνείδητο νου. Αμέσως μετά, επέρ χεται ο ασυνείδητος νους ο
οποίος συνεχίζετα ι για δεκαέξη στιγ μές. Αυτός ο ασυνείδητος νους
( μπαβάνγκα ) ε ίναι μέρος της ύπαρξης που συμβαίνε ι από την στιγ μή
της σύλληψης μέχρι την στιγμή του θανάτου. Είναι έν α μέρος της
ύπαρξης που έχει έρθει από την παρελθούσα ζωή και που
συνεχίζεται σ’ αυτή την ζωή.
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Κατά την συνε ίδη ση της σύλληψης η ροή του διακ όπτεται γ ια μια
στιγ μή, η συνε ίδηση της σύλληψης επέρχεται στον υποσυνε ίδη το
νου, και με τά συνεχίζετα ι ξανά ο ασυν είδητος νους.
Το αντικε ίμεν ο αυτού του ασυνείδητου νου δεν είναι ένα κενό,
αλλά είναι κάτι από την προηγού μενη ζωή, όπως το κάρμα (πράξεις
που έχει κάνει το άτομο στην προηγούμενη ζωή), το σημάδι του
κάρμα (αυτό που συ μβολ ίζει αυ τές τις πράξεις), και το ση μάδι του
πεπρωμέν ου (το πού θα γεννηθεί αυτ ό το άτομο ξανά). Ο
ασυνείδη τος νους λοιπόν δεν ε ίναι άδε ιος αλλά έχει ένα αντικείμενο
το οποίο είναι σαν επακόλουθ ο του πα ρελθόντος κάρμα , συνεχίζει
σε αυτή την ζωή, και μπορεί να αλλάξε ι την τροπή των πραγ μάτων
σε έναν άνθρωπο. Εάν γ ια παράδειγ μα έχει κανείς κακό κάρμα από
την προηγ ούμενη ζωή μπορεί να του συ μβούν ανεπιθύμη τα
πράγματα, ενώ εάν έχει καλό κάρμα μπορεί να του συμβ ούν
επιθυμη τά πράγμα τα.
Ο ασυνείδη τος νους (μπαβάνγκα -τσίττα), είναι μία επακόλουθη
συνείδηση του ίδιου είδους με την συνείδηση της σύλληψης, αλλά
εκτελεί μια δια φορετική λε ιτουργ ία, δηλ. την λε ιτουργ ία της
διατήρησης της συνέχε ιας της ατομικής ύπαρξης.
Αυτό συ μβαίνε ι για όσο διάστημα δεν υ πάρχει κάποιο περ ιστα τικ ό
της γνωστικής διαδικασία ς, οπότε ο α συνείδητος νους διακόπτετα ι
περιστασιακά. Για όσο διάστημα δηλ . δεν υπάρχει κάποιο εξωτερικό
ερέθισμα από τα μάτια, από την μύ τη , κλπ., ο ασυνείδητος νους
ρέει συνεχώς. Όταν όμως διακ όπτε ται από ερεθίσμα τα, τότε
επέρχεται ο υποσυνείδητος και ο συ νειδητός νους.
Έτσι, ο ασυνείδητος νους εγείρετα ι και παύει κάθε στιγμή κα τά
την διάρκε ια της ζωής, όταν δεν υπάρχει ενεργή γνωστική
διαδικασία που διεξάγε ται, η οποία τον διακόπτει.

Σε αυτές τις καταστάσεις το άτομο βρίσκεται σε μία κατάστα ση
άγνοιας και δεν μπορε ί να έχε ι επίγ νωση της δυστυχίας ή της
ευτυχίας.
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Εμφαν ίζεται επίσης στιγμιαία κατά την διάρκεια της ξύπνιας ζωής,
αμέτρητες φορές μεταξύ κενών χρόν ων της ενεργής γνωστικής
διαδικασίας. Δηλαδή, ενώ ε ίμαστε στον συνειδη τό νου , υπάρχου ν
φορές που ο ν ους βυθίζεται ξα φνικά στον ασυνείδη το ν ου και μετά
ξαναέρχεται στον συνε ιδη τό. Αυτό συμβαίνει όταν είμαστε
αφηρημένοι και δεν έχουμε επίγνωση της παρούσας στιγμής. Όταν
δηλ. υπάρχουν τέτοια κενά στην συνε ιδητή γν ωστική διαδικασία ,
λέμε ότι ο νους πέφτει στην κατάσταση του ασυνείδη του νου. Στην
συνέχεια μετά , επανέρχεται στην συνειδητή γνωστική δια δικασία.
Η πρώτη όμως φορά που ο ασυνείδη τος νους διακόπτε ται από μια
γνωστική δια δικασία στην παρούσα ζωή, είναι 16 στιγ μές μετά την
έγερσή του.

Ακριβώς πριν να συμβεί αυτή η γνωστική διαδικασία,
ασυνείδη τος νους διακόπτε ται, δονείται και σταμα τά.
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Στο παραπάνω σχεδιάγραμμα βλέπουμε πώς ακριβώς γίνεται αυτή
η διαδικασία:
Από την Παρελθούσα ζωή έρχετα ι το ρε ύμα της ύπαρξης ( μπάβασόττα ), ο ασυνείδη τος νους. Στην Παρούσα ζωή υπάρχει η στιγμή
της σύλληψης στον υποσυνε ίδη το νου . Μετά εμφανίζετα ι για πρώτη
φορά (στην παρούσα ζωή ) ο ασυνείδη τος νους που συνε χίζει μέχρι
την δέκατη τέταρτη στιγμή όπου διακόπτετα ι , δονείται, και
σταμα τάει. Επέρχεται στην συνέχε ια η διαδικα σία μέσω του
οργάνου του ν ου με πρώτη την ανα φορική συνείδη ση η οποία
στρέφει τη ν προσοχή του νου σε ένα καινούριο ερέθισμα (εξ’ ου
και η διακοπή του ασυνε ίδη του νου ) Μετά επέρχεται γ ια πρώτη
φορά (στην παρούσα ζωή) ο συν ειδητός νους μέσω επτά
παρορμητικών συνειδή σεων. Αυτές είνα ι με τις οποίες προσκολλά ται
ο νους στην νέα ύ παρξη. Στην συ νέχεια εμφαν ίζετα ι ξανά ο
ασυνείδη τος νους και συνεχίζε ι έτσι.
Αυτή η γνωστική διαδικα σία, η πρώτη στη νέα ζωή, λαμβάνει ως
αντικε ίμενο την συνείδη ση της σύλ λη ψης. Όταν τελε ιώσε ι αυτή η
διαδικασία , ξαναεγείρεται ο ασυνείδη τος νους και παρακμάζει,
συνεχίζοντας έτσι για όσο διάστη μα δεν υπάρχει παρέμβαση μιας
γνωστικής δια δικασίας.
Ιδιαίτερα όταν το έμβρυο αποκτή σει αισθητήρ ια όργανα και
εξέλθει από την μήτρα, ο ασυνε ίδη τος νους διακόπτετα ι από
γνωστικές διαδικα σίες μέσω των α ισθη τηρίων οργάνων. Όταν δηλ.
τα αισθητήρια όργανα ερεθίζονται από τα αντίστοιχα αισθη τήρια
αντικε ίμενα, ο ασυνε ίδητος νους διακόπτε ται και επέρ χετα ι ο
συνειδη τός νους. Έτσι, όταν ένα αντικείμενο προσκρού σει σε ένα
αισθητήρ ιο όργανο, ο ασυνείδητος νους διακόπτετα ι και μια ενεργός
γνωστική διαδικασία ακολουθε ίτα ι, με σκοπό την συνε ιδη τοποίη ση
του αντικειμένου.
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Αμέσως με τά την ολοκλήρωση της γν ωστι κής διαδικασίας, και
πάλι ο ασυνε ίδη τος νους παρεμβαίν ει και συνεχ ίζει μέχρ ι να
προκύψει η επόμενη γνωστική διαδικασία.
Εγειρόμεν ος και παρακμάζοντας σε κάθε στιγμή, κατά την
διάρκεια αυτής της παθητικής φάσης της συνειδη τότη τας, ο
ασυνείδη τος νους ρέει σα ν ρεύμα, χωρίς να παραμένει στατικ ός για
δύο δια δοχικές στιγ μές.

Στην Σούττα , ο Βούδδας χρησιμοποιεί την λέξη ανούσαγια για να
ορίσει τις υπολανθάν ουσες διαθέσε ις ή τον υποσυνείδη το νου .
Όποτε αυτές οι διαθέσεις συναντώνται με τις κατάλληλες
συνθήκες, αναδύοντα ι στη ν επιφάνεια του νου ως έμμονες ιδέες,
αιφν ίδιες ορμές ή ένστικ τα , που μας ωθούν να κάνουμε πράγμα τα
χωρίς σκέψη.
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Υπάρχουν επτά υπολανθάνουσες διαθέσεις οι οποίες αναφέρονται
στις Ομιλίες του Βούδδα:

Ίσως να απορείτε για το πώς αυτά αποκαλούντα ι ένστικ τα. Θα
δούμε όμως και τί ε ίναι ένστικ τα στην μοντέρνα ψυχολογ ία, και θα
καταλάβετε τις ομοιότητες.
Έχουμε μιλήσε ι ήδη για τις φαύλες και τις καλές ρίζες και στον
ακόλουθο πίνακα βλέπουμε πώς τα επτά ανούσαγια βρίσκονται υπό
την επίδραση των διάφορων φαύλων ρ ιζών.

Η φιλή δονη ε πιθυ μία σχετίζεται με την φαύλη ρίζα της α πληστίας,
η αποστροφή με το μίσος, η λανθασμένη νόηση με την απληστία
(είχαμε αναφέρει ότι η λανθασμένη νόηση συνδιάζεται μ ε φαύλες
συνειδήσε ις που είναι ριζωμένες στην απληστία). Η σκεπτικιστική
αμφιβολία σχετίζεται με την ρ ίζα της α υταπάτης, η υπεροψία και η
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επιθυμία γ ια ύπαρξη συν διάζον ται με τη ν φαύλη ρίζα της απληστίας,
και η άγνοια συνδιάζεται με την ρίζα της αυταπάτης.
Εν ολίγοις, έχουμε εδώ τις τρεις φαύλες ρίζες οι οποίες
εμφανίζ οντα ι στον υποσυνείδητο νου ως ένστικτα, αιφνίδιες ορμές,
ή έμμονες ιδέες.
Θα δείξου με τώρα πώς εμφανίζονται αυ τά τα ένστικτα .
Σε σχέση με την φιλή δονη επιθυμία, έχουμε πέντε ε ίδη αυτής που
σχετίζον ται με τα πέντε αισθη τήρια αν τικε ίμενα και τα αντίστοιχα
αισθητήρ ια όργανα . Όταν κάποιος συν ηθίσει σ’ αυτή, η φιλή δονη
επιθυμία έρχεται στον υποσυνε ίδη το νου σαν αντανακλαστικ ό, ή
σαν επακόλουθο, όπως συμβαίνε ι με μια μπάλα που όταν την
πετάξουμε με δύνα μη στον τοίχο ε πιστρέφει πίσω αν τανακλαστικά.

Δίνου με ένα παράδειγμα με ορατά αντικείμενα (χρώματα,
σχήματα, μορ φές) τα οποία είνα ι ελκυ στικά , μας αρέσουν, κα ι τα
οποία κάνουν την φιλή δονη επιθυμία να εμφανίζε ται. Όταν αυτά τα
αντικε ίμενα πρ οσκρ ούουν στο μάτι, προκαλούν ένα ερέθισμα το
οποίο έχει αντίκτυ πο στον ν ου μας και εγείρε ι την φιλήδονη
επιθυμία. Όταν συνηθ ίσε ι κάποιος σε αυτήν, τότε, ακόμα και όταν
τα ελκυστικά αντικε ίμενα δεν ε ίναι παρόντα, εξακολουθεί να
υπάρχει η τάση γ ια να β ιώσε ι ξανά κάποιος αυτά τα αντικείμενα. Κι
αυτή η τάση όπως είπαμε , εγείρ εται αιφνίδια μέ σα στον
υποσυνείδητο νου σαν αντανακλαστικ ό.
Κάτι ανάλογο συμβαίνε ι και με τους ελκυστικούς ήχους που
προσκρούουν στο αυτί και ερεθίζου ν τον νου εγείροντας την
φιλήδονη επ ιθυμία. Αργότερα, τελε ίως αιφνιδιαστικά εγείρε ται η
επιθυμία να ακ ούσου με τον ίδιο ήχο ξανά. Το ίδιο γίνε ται κα ι με τις
ελκυστικές μυρωδιές, τις ελκυστικές γε ύσεις και τα ελκυστικά απτά
αντικε ίμενα. Όταν τα συνηθ ίσει κανείς, τότε ακόμα και αν δεν
υπάρχουν μπρ οστά του, εγείρετα ι α ιφν ίδια μέσα του η επιθυμία γι’
αυτά σαν αντανακλαστικό μέ σα στον υ ποσυνείδητο νου.
299

Έχουμε επίσης πέντε είδη αποστροφή ς που σχετίζοντα ι με τα
πέντε αισθη τήρια αν τικε ίμενα κα ι τα αν τίστοιχα αισθη τήρια όργανα,
και τα οποία εγείρουν μέ σα μας θυμό.

Για παράδειγ μα έχουμε ορατά αντικείμενα που δεν είνα ι
ελκυστικά και μας προκαλούν αποστρ οφή. Εάν δού με μια μαύρη
γάτα για παράδειγμα, θα την πάρουμε ως κακό οιωνό. Το θέμα
βέβαια δεν είναι με την γά τα αλλά με το μαύρο χρώμα , διότι ε άν η
γάτα ήταν άσπρη δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Και υπάρχουν κι άλλα
χρώματα που τα θεωρούμε μη ελκυστικά. Αυτό το ερέθισμα τώρα,
έχει επίπτωση στο μά τι μας και κατ’ επέκταση στον νου μας,
εγείροντας έτσι θυμό, αποστροφή, ή ακόμα και μίσος. Όταν
συνηθίσε ι κανείς σ’ αυτόν τον θυμό, τότε ακόμα κι όταν αυτά τα
αντικε ίμενα δεν υ πάρχουν, εγε ίρεται μέσα του η αποστροφή γι’
αυτά σαν αντανακλαστικό μέσα στον υποσυνείδητο νου, έχοντας
την υπολανθάνουσα τάση να θυμώσε ι.
Υπάρχουν και μη ελκυ στικοί ήχοι, όπως θόρυβοι, πο υ ερεθίζουν
το αυτί κα ι στην συνέχεια τον νου, εγείροντας θυμό. Ανάλογα
συμβαίνε ι και με τις μη ελκυστικές μυρωδιές, τις μη ελκυστικές
γεύσεις, και τα μη ελκυστικά απτά αντικείμενα. Όταν λοιπόν
υπάρχουν τέτοια ερεθίσμα τα μη ελκυστικ ών αντικε ιμέν ων ξανά και
ξανά, δέν έχει τρόπο να τα ελέγξε ι καν είς επειδή υ ποβόσκ ουν μέ σα
του και εμφανίζον ται σαν αντανακλα στικά στον υποσυνε ίδη το νου,
κάνοντας το ά τομο να ε ίναι έ τοιμο να θυμώσε ι ανά πάσα στιγμή .
Υπάρχει δηλ. μια υπολανθάνου σα τάση για θυμό, μια α ιφν ίδια ορμή ,
ένα ένστικ το, παρ’ όλο που δεν κ αταλαβαίνει κά ποιος για τί
συμβαίνε ι αυτό. Είνα ι κάτι σαν εμμονή που δεν μπορούμε να την
σταμα τήσου με καμιά φορά.
Αυτά λοιπόν είνα ι τα ανούσαγια , οι υ πολανθάνουσες τάσε ις ή
αλλιώς τα ένστικ τα.
Η πρώτη σχολή ψυχολογίας που έ κανε το ένστικτο κεντρ ική ιδέα
ήταν η Φροϋδική.
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Εδώ βλέπουμε μερικές ορολογ ίες που έ χει χρησιμοποιήσει ο ίδιος
ο Φρόϋντ, και θα δούμε πώς είναι δυ νατόν να σχετίζοντα ι αυτές με
τον Βουδδισμό.
Θα δού με κατ’ αρχάς με ποιόν τρόπο ο Φρόϋντ ε πηρρεάστη κε
από την Βουδδιστική ψυχολογία μέσω των ερευνών του
Σοπενχάουερ και από πού πήρε αυτή την ορολογία.
Ο Βού δδας έχει μιλήσει γ ια τρία ε ίδη ε πιθυμίας:

Σύγκριση του Βούδδα με τον Φρόϋντ:
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Για τον Βούδδα βέβαια η ε πιθυ μία γ ια ηδονές δ εν περιορ ίζεται
μόνο στην σεξουαλικ ότη τα όπως στον Φρόϋντ. Υπάρχουν πολλά
είδη ηδονών , και η ηδονή μπορεί να εμφανισθε ί με πολλούς άλλους
τρόπους όπως όταν βλέπουμε ένα όμορ φο λουλούδι ή ακούμε έναν
όμορφο ήχο . Έ τσι το ηδον ικό ένστικ το δεν είναι μόνο σεξου αλ ικό,
αλλά και ένστικ το να μυρίσουμε , να γευθούμε, κλπ. Γι’ αυτό
άλλωστε έχ ουμε τα αισθητήρια όργανα. Λόγω αυ τών των
ενστίκ των , ο άνθρωπος αποκτά τα αισθητήρια όργανα διότι θέλει
να δει, θέλει να ακούσε ι, θέλει να μυρίσει, κλπ.
Η επιθυμία για ύ παρξη ή το εγ ώ, είνα ι επιθυμία για
αυτοσυν τήρηση.
Η επιθυμία για μη ύπαρξη, είνα ι η επιθυμία ή το ένστικτο του
θανάτου.
Αυτά τα τρ ία είδη επιθυ μίας ή ενστίκ των που αναφέρει ο
Βούδδας, τα έχει αναλύ σει στα βιβλ ία του ο Σοπενχάουερ (με τον
δικό του βέβαια τρόπο). Αναλ ύει πόσο πολύ μας επηρρεάζουν οι
επιθυμίες στην καθημερινή μας ζωή , οι οποίες προβάλλουν σαν
παρορμήσεις μέσα μας. Αυ τή η κα τηγορία των τριών ειδών
επιθυμίας αναλύθηκε από τον Σοπενχά ουερ με τόσο έξυπνο τρόπο,
ώστε όταν ο Φρόϋν τ διάβασε τα βιβλία του Σοπεν χάουερ
επηρρεάστηκε τόσο πολύ που έγραψε: «Από τώρα και στο εξής,
αγκυροβολούμε το καράβι μας στο λ ιμά νι του Σοπενχάουερ».

Από τούδε και στο εξής, ο Φρόϋντ άρ χισε να βάζει τις θεωρίες
του που ήταν σκ όρπιες, σε μια σε ιρά . Πρέπει να πούμε ότι πρ ιν από
αυτά, ο Φρόϋντ δεν ήταν διά σημος, δεν τον ήξερε σχεδόν κανείς.
Έγραφε μικρά συγγράμματα, και από τα πρώτα που έγραψε ήταν
για την κοκαΐνη, και όσο κι αν ακούγεται παράξενο, είχε ασχοληθεί
πολλά χρόνια με την κ οκαΐνη . Είχε γράψει επίσης για την ε πιλη ψ ία,
διότι εκε ίνη την εποχή οι γ ιατροί ερευνούσαν τί ε ίναι και τί προκαλεί
την επιληψ ία.
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Οι
θεωρ ίες
του
όμως
ήταν
σκόρπιες
και
ου δόλως
κατασταλαγ μένες. Μελετών τας όμως τα συγγράμμα τα του
Σοπενχάουερ, καταστάλαξε, έβαλε τις ιδέες του σε μια σειρά, και
ανέπτυξε την δικ ιά του θε ωρία περ ί των ενστίκ των . Έτσι τα επόμενα
συγγράμμα τά του είχαν συνε ιρμό και ο κόσμος μπορούσε να τα
καταλάβει.
Ένα άλλο βιβλίο σχετικά με την Βουδδιστική ψυχολογία, είνα ι το
«Βουδδιστική κα ι Φρ οϋδιανή Ψυχ ολογ ία» του Παντμα σίρ ι ντε Σ ίλβ α.

Η φύση του ενστίκ του της σεξουαλικότητας, το ένστικ το του εγώ
και το ένστικτο του θανάτου στον Φρόϋντ, συγκρίν οντα ι με
παράλληλες έννοιες του Βουδδισμού. ... Περιλαμβάνει νέα κεφάλαια
σχετικά με την φύση του ασυνε ίδη του, την θεραπευτική βάση της
πρώιμης Βουδδιστικής ψυχολογίας, και την αναζήτηση του Φρόϋντ
για το ιδανικ ό θεραπευτικ ό μον τέλο.

Μπορούμε να δούμε εδώ από τα περιεχ όμενα αυτού του βιβλ ίου,
πώς συγκρίνε ται η λ ίμπιν το με την Κάμα-τάνχα , δηλ . την
σεξουαλική επιθυμία.
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Ο συγγραφέας πραγμα τεύεται τις Βουδδιστικές απόψεις του
Σοπενχάουερ και την αποδοχή τους από τον Φρόϋντ σχε τικά με την
λίμπιν το, με το ένστικ το της αυτοσυν τήρησης που είναι η μπάβατάνχα ή η επιθυμία για ύπαρξη, και με το ένστικ το του θανάτου που
είναι η βιμπάβα-τάνχα ή επιθυμία για μη ύπαρξη.
Σε αυτή την περίπτωση ο συγγρα φέας που είναι ο ίδιος
ψυχολόγος, αναλύει και εξετάζει με με γάλη λεπτομέρεια το πώς ο
Φρόϋντ είχε επηρρεαστεί από τον Σοπενχάουερ, ο οποίος με την
σειρά του είχε επηρρεαστεί α πό τον Βουδδι σμό, κα ι το πώς αυτές
οι πληροφορίες έφτασαν στα χέρια του Φρόϋντ.
Όπως είπαμε όμως προηγου μένως, στον Βουδδισμό δεν υπάρχουν
μόνο αυτά τα τρία βασικά ένστικτα αλλ ά επτά. Τα Ανούσαγιας είναι
επτά.
Ο άνθρωπος έχει πολλά άλλα ένστικ τα όπως είναι η αλαζονεία
(που μπορεί να υπαχθεί στην κατηγ ορία ενστίκ του του εγώ ).
Υπάρχει ένστικτο για θεωρητικές απόψε ις, για εικα σίες. Έχου με την
τάση να κάνουμε εικασίες και να προσπαθούμε να ερμηνεύσου με
ένα φαινόμεν ο με εικασίες. Υπάρχει επίσης ένστικ το για αμφιβ ολία.
Έτσι στον Βουδδισμό τα βασικά έν στικ τα είνα ι επτά και δεν
περιορίζον ται μόνο στα τρία που αναφέ ρει και αναλύει ο Φρόϋν τ.
Συνεχίζουμε τώρα με τον Συνε ιδητό νου.
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Ο Βούδδας χρησιμοποιεί όχι μόν ον τον όρο μπάβα-σότα δηλ .
ρεύμα της ύπαρξης, αλ λά και τον όρο βιννιάνα-σότα δηλ. ρεύμα της
συνείδησης , που ε ίναι ο συνειδη τός νους. Και τα δύο ε ίναι ένα
ρεύμα χωρίς τίποτα στατικό. Εξετάζοντάς τα βλέπου με ότι δεν
υπάρχει τίποτα στατικό μέσα τους. Αυ τό που κάνουμε εμείς είναι
να παίρνου με κομμάτια από α υτό το ρεύμα και να ταυ τιζ όμαστε
μαζύ τους θεωρόντας τα σαν κάτι παγιωμένο μέσα μας , χωρίς να
αντιλα μβανόμαστε ότι οι εγκεφαλ ικές διαδικασίες και ο ίδιος ο νους
βρίσκοντα ι σε μια συνεχή ροή και δεν υπάρχει στατικότητα .

Όλοι αυ τοί οι όρ οι δείχν ουν την ροή κα ι την μη στα τικ ότη τα του
νου.
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Ισχυρίσθηκε ότι η ανθρώπινη σκέψη μπορεί να χαρακτηρ ισθεί ως
ρέον ρεύμα ( flowing stream ), κάτι που ήταν τότε μια νεοτεριστική
έννοια, λ όγω του προηγ ούμεν ου ισχ υρισμού άλλ ων ότι η ανθρώπινη
σκέψη ήταν περισσότερο σαν μια ξεχωριστή αλυσίδα. Νόμιζαν δηλ.
ότι η σκέψη ήταν κάτι παγιωμένο όπως οι κρίκοι μιας αλυσίδας και
ότι χρησιμοποιούσε κανείς κάποιον από τους κρίκ ους κάθε φορά.
Την μια στιγμή έναν κρίκ ο, την άλλη στιγ μή έναν άλλο
πηγαινοερχόμενος πάνω κά τω σ’ αυτή την αλυσίδα .
Πίστευε επίσης, ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν ποτέ να βιώσουν
ακριβώς την ίδια σκέψη ή ιδέα περισσότερο από μία φορά. Εκτός
από αυτό, θεωρού σε την συνε ίδηση εν τελώς συνεχή ( continuous ).
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Αυτό δηλ. που είπε ο Ηράκλειτος, ότι δεν μπορε ί να πατήσε ι
κανείς στο ίδιο ποτά μι πάν ω από μία φορά, κάτι ανάλογο ε ίπε και ο
Ουΐλ ιαμ Τζα ίημς σχετικά με τη ν συνείδηση.
Για παράδειγ μα, με το που θα πού με «αυτή είναι η σκέψη μου»
αυτή η σκέψη έχει ήδη φύγει. Το μόν ο που μπορού με να κάνουμε
είναι να την θεωρήσου με ξανά ή να την αναθεωρήσουμε, διότι αυτή
έχει γίνε ι ήδη παρελθόν και δεν μπορ ούμε να την β ιώσουμε ξανά
παρά μόνο να την ξαναθυμηθού με.
Παραθέτουμε έναν πίνακα που δείχνει τις κεντρικές ιδέες του
Ουΐλ ιαμ Τζα ίημς στην αγγλ ική και ελλη νική γλώσσα.

Όταν δηλ. μιλούσε για τον νου, όταν μιλ ούσε την
προσωπικότητα , όταν μιλούσε γ ια ψυχολογικά θέματα, τα
θεωρούσε σαν λειτουργίες και μόν ο. Έ βλεπε τον άνθρωπο, τον νου
του, τα συνα ισθή ματά του μόνο σαν λειτουργ ία. Γι’ αυτό και η
θεωρία του ον ομάσθηκε Λειτουργ ισμός.
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Θεώρησε σωστά ότι το ρεύμα της συνε ίδησης είνα ι συνεχές, αλλά
δεν ήταν σε θέ ση να καταλάβε ι ότι μπορεί στην πραγματικότητα να
διαιρεθεί γ ια περαιτέρω ανάλυση . Αυτό ήταν πού ξεκινήσα με να
κάνουμε εμε ίς σε αυτό το σε μινάριο, ν α αναλύσουμε δηλαδή μέσω
του Βουδδισμού, το ρεύμα της συνε ίδησης. Και ε ίπαμε ότι έχουμε
τις φαύλες συνειδή σεις, τις καλές συνειδήσεις, τις επακόλουθες και
τις λειτουργικές , παρακολουθών τας τί γίνετα ι ανά πάσα στιγ μή σε
αυτό το ρεύμα κα ι ταξιν ομώντας τις συ νειδήσε ις σε μια σε ιρά .

Σύμφωνα με τον Βουδδισμό, ένα
άτομο μπορεί να συγκριθε ί με ένα
ποτά μι,
το
οποιο
δια τηρεί
μια
φαινομενική ταυ τότητα, αν και οι
σταγόνες νερού που το διαμορφώνου ν
διαφέρουν από στιγμή σε στιγμή.
Παρόμοια , ένα άτομο δια τηρεί μια φαινομεν ική ταυ τότη τα, που
την ονομάζει «εαυτός μου», «εγώ μου », ή «ψυχή μου», παρ’ όλο
που το σώμα, τα α ισθήμα τα, οι αντιλήψ εις, οι ιδέες, κα ι η συνε ίδηση
που το διαμορφών ουν, υ πόκειντα ι σε συνεχή αλλαγή και δια φέ ρουν
από στιγμή σε στιγ μή.
Κάθε στιγ μή ο νους μας βρίσκετα ι σε αυτή την ρευστή
κατάσταση , κι έ τσι, κάθε προσπάθεια ν α ταυτισθεί κανε ίς με κά ποιο
από τα υλικά κα ι νοητικά συναθροίσμα τα ή με το σύνολ ο αυτών , οι
έννοιες «εαυτός», «εγώ», ή «ψυχ ή», δεν είναι π αρά μία
ψευδαίσθηση. Έ τσι παρ’ όλο που μιλάμε για το ρεύμα του νου ή το
ρεύμα της συνείδησης, παρ’ όλο που βλέπουμε τον νου σαν μια
λειτουργ ία ή διαδικασία, υπάρχει τρόπος να το αναλύσει κάποιος,
ξεκινώντας από την βαθμια ία συνειδητοποίηση ενός αντικειμένο υ.
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ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 – Μάθημα 14 ο ν
Οι Άρριζες Συνειδήσεις (3)
Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε σ’ αυτό το μάθημα. Σήμερα θα
ολοκληρώσουμε την εξέταση των άρριζ ων συνειδή σεων βλέπον τάς
τες από άλλη σκοπιά, για να καταλάβου με τον αντίκ τ υπο που έχουν
στην καθημερινή μας ζωή.
Είχαμε πει ότι η συνειδητοποίηση ενός αντικειμένου γίνε ται με
βαθμιαίο τρόπο: πριν το αντιλη φθούμε στον συνε ιδη τό νου,
υπάρχουν
ορισμένες
συνε ιδήσε ις
που
συ μβαίν ουν
στον
υποσυνείδητο νου και οι οποίες επιχειρούν να κα ταλάβουν το
αντικε ίμενο. Αυτές είνα ι οι άρριζες συνειδήσε ις.
Έτσι, όταν για παράδειγ μα ένα ορατό αν τικε ίμεν ο προσκρούε ι στο
ανάλογο αισθητήριο όργανο, δηλ . στο μάτι μας, υ πάρχει μια
βαθμιαία συ νειδη τοποίη σή του, από τον υποσυνε ίδη το νου στον
συνειδη τό. Η εικόνα δεν εμφανίζε ται αμέσως στον συνε ιδητό νου.
Η πληροφορία περνάει πρ ώτα από τον υποσυνε ίδητο νου όπου
γίνετα ι η επεξεργασία της και μετά καταλήγει στον συνε ιδητό νου.
Πρώτα βλέπουμε το φως και τα χρώματα, μετά βλέπουμε το σχήμα
που
έχει
το
αντικείμενο
μπροστά
μας,
και
τέλος
το
αντιλα μβανόμαστε πλήρως στον συνειδητό νου.
Όταν δε, αυτή η οπτική ε παφή α ποδυναμωθε ί, τότε ο νους
ξαναγυρίζει πίσω στην κα τάσταση του υποσυνείδητου νου.

Υπάρχει λοιπόν μια αλληλουχ ία συνειδή σεων που επεξεργάζοντα ι
αυτό το αντικείμενο μέχρι να το συν ειδητοποιήσε ι ο συνειδη τός
νους.
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Επαναλαμβάνου με εδώ τους πίνακες της γνωστικής διαδικασίας
μέσω των αισθητηρ ίων οργάνων για ν α κάνουμε την σύνδεση των
πληροφορ ιών.
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Εν ολίγ οις, όταν ένα αντικείμενο προσκ ρούει στον νου μας, αυτός
δονείται σαν κύ μμα τα.

Σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι στην μέ ση υπάρχει ένταση ,
κι αυτός ε ίναι ο δυναμικός δραστήριος συνειδη τός νους, ενώ στις
άκρες βρίσκεται ο παθητικός υποσυνείδ ητος νους. Η ένταση αυ τή
συμβαίνε ι όταν για παράδειγ μα ένα ορατό αντικε ίμεν ο προσκρούει
στο μά τι. Εάν το αντικε ίμεν ο είναι πολύ ελκυστικ ό, δη μιουργε ί
μεγαλύτερη ένταση , και ο νους παράγει συνειδήσεις για να το κάνει
αντιληπτό. Όταν το αντικε ίμεν ο εξαφανίζε τα ι, σταμα τάει και η
δόνηση. Εάν το αν τικε ίμεν ο εμφανισθε ί ξανά, η δόνηση ξαναρχίζει.
Για όσο διάστη μα υπάρχει το ερέθισμα, υπάρχει και η δόνηση .
Αυτές οι δονήσε ις λαμβάνουν χώρα στην καθημερινή μας ζωή,
από ήχους, από γεύσεις, από μυρωδιέ ς, ακόμα κι από σκέψεις ή
ιδέες που έχουμε , χωρίς εμε ίς να το αντιλα μβανόμαστε συνειδητά .
Κατ’ αυτόν τον τρόπο κα ταλαβαίνου με ότι ο ν ους μας βρίσκε ται
σε μια συνεχή δόν ηση, και ότι δεν υπά ρχει ούτε μία στιγμή που να
μη δονείται. Ακόμα κι όταν βλέπου με όνειρα, ο νους μας δονείτα ι.
Έτσι ο νους μας βρίσκεται συνέχεια σε μια κατάσταση δόνησης ή
κυμμά των, που εγείρον ται, παρακμάζουν, εγείρονται, παρακμάζουν,
ανάλογα με το ερέθισμα που δεχόμα στε , είτε απ’ έξω είτε από
αναμνήσεις που τις αναμασούμε ξανά και ξανά.
Μπορούμε να πούμε ότι ε ίμαστε μια ν οητική δόνηση . Όσο ο ν ους
μας βομβαρδίζεται από αυτά τα ερεθίσματα βρίσκετα ι σε αυτή την
αναστατωμένη κατάσταση.
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Οι δονήσε ις αυτές μπορούν να με τρηθούν, και έχει διαπιστωθε ί
ότι έχουν επιπτώσε ις όχι μόνον στον εγκέφαλο αλλά και σε άλλα
μέρη του σώμα τος. Αυτό συ μβαίνε ι διότι ο ίδιος ο νους μπορεί να
παράξει ύλη, όπως φωτόν ια και ηλεκ τρομαγνητισμό.
Στην συνέχεια, όπως ανέφερα στην αρχή του μαθήματος, θα
εξετάσουμε με λεπτομέρειες τις άρριζες συνειδήσεις που
εμφανίζ οντα ι στον υ ποσυνε ίδη το νου, και είναι 18.

Εξετάζουμε πρώτα τις 7 φαύλες επακόλουθες συνειδήσεις.
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Όταν για παράδειγμα έχουμε ένα δυσάρεστο αισθητήριο
αντικε ίμενο όπως χρώμα ή φως, το οποίο διεγε ίρει τη ν ευαισθησία
στο μάτι μας, επέρχετα ι μια νοη τική δια δικασία που μας βοηθάει να
συνειδη τοποιήσουμε αυ τό το αντικ είμενο. Αυτή η νοη τική
διαδικασία αρχ ίζει από τον υποσυνείδη το νου όπως στον ακόλουθο
πίνακα.
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Η συνείδηση είτε φαύλη είτε καλή, είναι πάντα συνδια σμένη με
αυτούς τους 7 καθολ ικούς παράγον τες. Η ίδια η συνείδηση αυ τή
καθ’ εαυτή δεν μπορε ί να συνε ιδη τοποιήσε ι ένα αν τικε ίμεν ο αλλά
χρειάζεται την βοήθεια αυτών των νοητικ ών παραγόντων για να
αισθανθεί, να αντιλη φθεί, να προσέξει το αντικε ίμεν ο. Οι νοη τικ οί
παράγοντες δίνουν στη ν συνείδηση την εικόνα του αντικε ιμέν ου
που προσέκρουσε π.χ. στο μάτι, ώστε με την σειρά της να μας
δώσει το ερέθισμα.
Στην περίπτωση των α ισθη τήριων οργά νων, πρέπε ι να πού με ότι
το αίσθημα που δη μιουργείτα ι από την πρόσκρουση του
αντικε ιμένου στο αισθη τήριο όργανο του ματιού ή του αυτιού για
παράδειγμα , είνα ι ουδέ τερο, κ ι αυτό, διότι το αν τικείμενο δεν
έρχεται σε πραγματική άμεση επαφή με το αισθητήριο όργανο. Π.χ.
μπορεί να δού με κάτι πολύ άσχη μο. Η εικόνα του άσχη μου αυτού
αντικε ιμένου δεν ακουμπάει άμεσα στο μάτι ώστε να αισθανθούμε
δυσάρεστα, και γι’ αυτό το αίσθημα δεν είναι ούτε δυσάρεστο ούτε
ευχάριστο.
Αντιθέ τως, η επαφή ενός δυσάρεστου απτού αντικειμένου με το
αισθητήρ ιο όργανο του σώματος είν αι άμεση, και γι’ αυτό το
αίσθημα μπορεί να είνα ι δυσ άρεστο.
Το ίδιο συ μβαίνε ι και με το αυτί.

Το ίδιο κα ι με την μύτη.
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Το ίδιο και με την γλώσσα, όπου η συνείδηση είνα ι ακόμα πολύ
αδύναμη και δεν μπορε ί να αισθανθεί το ευχάριστο ή το δυσάρεστο.
Με το σώμα όμως ε ίναι διαφορετικά . Επειδή η επαφή ενός
δυσάρεστου α πτού αντικειμένου με το αισθητήρ ιο όργανο του
σώμα τος είναι ά μεση, το αίσθη μα είναι κι αυτό δυσάρεστο.

Αυτή η φαύλη κατηγορία της άρριζης συνείδησης περιλα μβάνει
τις επτά συνειδήσε ις που επακο λ ουθ ούν ή προκύπτουν από το
φαύλο κάρμα (δηλ. τις φαύλες εκούσιε ς πράξεις).
Αυτές οι ε πακόλουθες συνε ιδήσε ις δεν είναι οι ίδιες φαύλες αλλά
καρμικά απροσδιόρ ιστες ( αμπιάκατα ).
Η λέξη «φαύλες» ( ακούσαλα ), σημαίνει εδώ ότι αυτές είναι
αποτελέσματα που παρά γοντα ι από το φαύλο κάρμα.
Αυτή η λέξη χαρακτηρίζει όχι αυ τές τις καταστάσεις της
συνείδησης καθ’ εαυτές, αλλά το φαύλο κάρμα από το οποίο
γεννιούν ται.

Θα εξετάσουμε τώρα τις 8 καλές επακόλουθες συνειδήσε ις.
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Στην περίπτωση των αισθητήριων οργάνων, το αίσθη μα που
δημιουργείται από την πρόσκρου ση του αντικε ιμένου στο
αισθητήρ ιο όργανο ε ίναι ου δέτερο, κ ι αυτό, διότι το αντικείμενο
δεν έρχεται σε πραγματική άμεση επαφή με το αισθητήριο όργανο.
Π.χ. μπορεί να δούμε κά τι πολύ όμορφο. Η ε ικόνα του όμορφου
αυτού αντικειμένου δεν ακ ουμπάει άμεσα στο μά τι ώστε να
αισθανθούμε ευχάριστα, και γ ι’ αυτό το αίσθημα ε ίναι ουδέ τερο .
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Το ίδιο συ μβαίνε ι και με το αυτί.

Το ίδιο κα ι με την μύτη.

Το ίδιο κα ι με την γλ ώσσα.

Αντιθέ τως, η ε παφή ενός ευχάριστου απτού αν τικε ιμέν ου με το
αισθητήρ ιο όργανο του σώματος είν αι άμεση, και γι’ αυτό το
αίσθημα μπορεί να είνα ι ευχάριστο.
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Επομέν ως, τα αισθη τήρια όργανα χρησιμε ύ ουν ώστε να έχε ι
πρόσβαση η συνείδηση στο αντικε ίμεν ο, και το αντικε ίμεν ο να είναι
προσβάσιμο στην συνείδηση.
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Στην Πάλι γλώσσα τα αισθη τήρια όργανα ονομάζοντα ι πόρτες
( ντβάρα ). Στα Ελληνικά θα τα λέγαμε παράθυρα, μέσα από τα οποία
μπορού με
να
δού με,
να
μυρίσουμε,
κλ π.,
και
να
συνειδη τοποιήσουμε αντικείμενα. Είν αι τα μέσα με τα οποία
επικοινων ούμε με τον κ όσμο, κα ι όταν θέλουμε τα έχουμε αν οικ τά,
όταν δεν θέλουμε τα κλείνου με.
Θα εξετάσουμε τώρα αυ τά τα όργανα ( πόρτες ) αναλυτικά.

Ο όρος ντάτου χρησιμοποιε ίται από τον Βούδδα στις ομιλ ίες του,
ενώ ο όρος πασάντα συναντάται στο Αμπιντάμμα. Αυτό ισχύει και
για τα πέντε α ισθητήρ ια όργανα.
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Η λειτουργία τους είνα ι απλά να συνε ιδητοποιούν τα αντίστοιχα
αισθητήρ ια αντικ ε ίμενά τους.
Καμία από αυτές τις αισθητήρ ιες συνειδήσε ις δεν μπορεί να
συλλάβει την α ίσθηση ενός αντικειμένου που ανήκει σε άλλη
κατηγορία αίσθησης. Π.χ. η συνείδηση του ματιού δεν μπορεί να
ακούσει τον ήχο, παρ’ όλο που το αντικείμενο μπορεί να έχει χρώ μα ,
σχήμα, αλλά και ήχο. Ούτε να μυρίσει την μυρωδιά του
αντικε ιμένου . Για παράδε ιγμα , μπορεί ν α βλέπουμε από μακρ ιά ένα
αντικε ίμενο και να μας φαίνετα ι όμορ φο. Όταν όμως πλησιάσου με
κοντά και το μυρίσουμε μπορεί να είναι αηδιαστικό. Τότε η
συνείδηση της μύτης μας λέει «όχι»! Και η συνείδη ση της γεύσης
πάλι, δεν μπορε ί να συνειδη τοποιήσει τίποτα άλλο πέραν της γεύσης
του αντικειμένου .
Χρειαζόμαστε δηλ. βοήθεια απ’ όλ ους τους τύπους συνε ίδησης
για να συνειδη τοποιή σουμε το αντικείμενο .
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Όπως έχου με πε ι ξανά, στον Βουδδισμό ο ν ους είνα ι ένα όργανο
που το χρησιμοποιού με κάθε μέρα.
Εδώ ο ασυνε ίδη τος νους ( μπαβάνγκα ) ονομάζετα ι το όργανο του
νου. Για ποιόν λόγο;

Λέμε ότι έχου με μια νοητική διαδικα σία μέσω του οργάνου του
νου, δηλ. θυμόμασ τε ή σκεπτόμαστε κάτι, διότι το ερέθισμα δεν
έρχεται εξωτερικά από τα μάτια, τα αυτιά, την μύτη κλπ. Για
παράδειγμα , βρισκ όμαστε μέσα σε ένα δωμά τιο χωρ ίς να ακούμε,
να βλέπουμε, να γευόμαστε , να μυρίζουμε ή να ακουμπάμε κάτι,
αλλά να σκεφτόμαστε κά τι. Εάν το ερέθ ισμα της σκέψης έχει κάποια
ένταση, τότε ο ασυνείδητος νους ή αλλιώς το όργανο του νου
διακόπτετα ι και επέρχεται στην συνέχεια δόνηση και διακοπή. Στην
συνέχεια πάλι επέρχε ται μια συνε ίδηση που ονομάζεται αναφορική
συνείδηση , και με τά ακολουθε ί ο σ υνειδητός νους.
Σε αυτή την περίπτωση ο ασυνε ίδητος νους είναι το όργανο του
νου, κι αυτό το όργανο του νου ε ίναι που πήρε το ερέθισμα
εσωτερικά από την ανάμνηση. Άν οιξ ε κατά κάποιον τρόπο την
πόρτα μέσω της αναφορ ικής συνείδη σης για να εισχωρήσε ι το
ερέθισμα της ανάμνησης και να δει ο ν ους τι είνα ι. Μετά επέρχεται
ο συνειδη τός νους για να το συνε ιδη τοποιή σει.
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Υπάρχει όμως και νοη τική διαδικασία μέσω των αισθη τήριων
οργάνων.
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Παρ’ όλο που όλα αυτά μπορε ί να σας φαίνοντα ι σαν
επαναλήψεις, στην κυριολεξία είνα ι αυτά που συμβαίν ουν αυτή την
στιγ μή μέ σα μας! Όταν ακούτε κ άτι τώρα, αυτές είναι οι
συνειδήσε ις που εγείρον ται εντός σας! Ή όταν μυρίζετε ή γεύεστε
κάτι, αυτές είναι οι συνειδήσεις που επαναλαμβάνοντα ι χιλ ιά δες
φορές κάθε μέρα μέσα σας.
Η επαναλειπτική αυτή διαδικασία εξακ ολουθεί α διάκοπα για όσο
χρόνο υπάρχει το ερέθισμα στο ανάλογ ο αισθητήρ ιο όργανο.
Αυτές οι νοητικές διαδικασίες συμβαίνουν μέσα μας χιλιάδες
φορές κάθε μέρα. Συμβαίνουν επίσης με τόσο μεγάλ η ταχύτητα που
είναι δύσκολ ο για απλούς ανθρώπους να τις καταλάβουν. Μπορούν
να συνειδη τοποιηθ ούν μόνο όταν κάποιος πετύχε ι βαθειά
αυτοσυγκέν τρωση κα ι ο νους του γίνει α τάραχος ώστε να
παρατηρήσει αυτά τα φα ινόμενα με ηρ εμία.

Άνθρωποι που έχουν κ άνε ι φαύλες πράξεις με κάποιο α πό τα
αισθητήρ ια όργανα, βιώνουν σαν επακ όλουθο ανάλογα δυ σάρεστα
ή ανεπιθύμη τα αντικείμενα, δηλ . να δουν δυσάρεστα αντικε ίμενα,
ή να ακούσουν δυσάρεστους ήχους, ή να μυρίσουν ανεπιθύμη τες
μυρωδιές, κλπ.
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Αυτοί που έχουν κάνε ι καλές πράξεις με κάποιο από τα α ισθητήρ ια
όργανα, βιώνου ν σαν επακόλουθ ο ανάλ ογα ευχάριστα ή επιθυμη τά
αντικε ίμενα, δηλ. να δουν ευχάριστα αντικε ίμενα, ή να ακούσουν
ευχάριστους ήχους, ή να μυρίσουν επιθ υμητές μυρωδιές, κ λπ.
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Οι
οκτώ
καλές -επακόλουθες
άρριζες
συνειδήσεις,
είναι
αποτελέσματα που παράγον ται από το καλό κάρμα (εκού σιες
πράξεις).
Η λέξη «καλές» ( κούσαλα ) χαρακτηρίζει όχ ι αυτές τις
καταστάσε ις της συνείδη σης καθ’ εαυτές, αλλά το καλό κ άρμα από
το οποίο γενν ιούν ται.
Όπως είχα με προαναφέρε ι, αυτό ισχύει και γ ια τις επτά φαύλες
επακόλουθες συνειδή σεις.
Το καλό ή το φαύλ ο κάρμα α πό το οποίο γεννιούντα ι είνα ι, όπως
λέει ο Βού δδας, το παλιό κάρμα ( πουρ άνακάμμα ). Γι’ αυτό λέει:
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Έτσι, εμείς είμα στε που δη μιουργήσαμε το παλιό κάρμα και εμείς
που δρέπου με τα α ποτελέσματά του. Για το πώς συμβαίνει αυτό, ο
Βούδδας δίνει μια παρομοίωση με έναν ζωγράφο:
«Ας υποθέσουμε ότι ένας ζωγράφος που
χρησιμοποιεί βα φές και χρώματα, δη μιουργεί
την εικ όνα ενός άνδρα ή μιας γυν αίκας
πλήρως σε όλα τα χαρακτηριστικά τους.
Κατά τον ίδιο τρόπο ε πίσης, όταν κά ποιος
δημιουργεί κά τι με τις πράξεις του , είν αι το
υλικό σώμα που δημιουργεί, είνα ι το
αίσθημα που δη μιουργεί, είνα ι τ ην αντίληψη
που
δη μιουργεί,
ε ίναι
τις
νοη τικές
λειτουργ ίες που δημιουργε ί, είνα ι την συνείδηση που δη μιουργε ί».
Τώρα, όπως ένας επιδέξιος ζωγράφος μπορεί να δημιουργήσει μια
εικόνα που ε ίναι όμορ φη και καλά δια μορφωμένη, έ τσι ε πίσης κα ι
ένας επιδέξιος άνθ ρωπος με έναν καθαρό και ηθικό νου μπορεί να
δημιουργήσει ένα όμορφο σώμα, με ευχάριστα αισθή ματα,
συναισθή ματα, αντιλήψεις, κλ π.
Από την άλλη πλευρά, όπως ένας αδέξιος ζωγράφος μπορεί να
δημιουργήσει μια εικόνα που ε ίναι ά σχημη, παραμορφωμένη κα ι
δυσάρεστη, έτσι επίσης και ένας αδέξιος και ανήθικος άνθρωπος με
συγχισμένο
νου
μπορε ί
να
δη μιουργή σει
ένα
άσχη μο,
παραμορφωμένο κα ι δυσάρεστο σώμα, με δυσάρεστα αισθή ματα,
συναισθή ματα, αντιλήψεις, ιδέες και συ νείδηση .

Έτσι, ο Βούδδας επισημα ίνει:
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Όλα αυτά σχε τίζον ται με τις εκ ούσιες πράξεις που συμβα ίνουν
στις παρορ μητικές συνειδήσεις στον συ νειδητό νου κα ι επέρχοντα ι
τα επακόλουθα.
Υπάρχουν τώρα κι άλλες 3 άρριζες λειτουργικές συνειδήσε ις που
θα τις αναφέρουμε περιλη πτ ικά.
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Αυτή η συνε ίδηση δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν μυρίζε ι, δεν
γεύεται, ή δεν αγγ ίζει το αν τικε ίμεν ο. Απλώς στρέφετα ι προς το
αντικε ίμενο, επιτρέποντας έ τσι στην αισθητήρ ια συνε ίδηση να
εγερθεί σε άμεση διαδοχή.

Αυτή η συνείδη ση μπορεί να εγερθεί είτε σε μια νοητική
διαδικασία που συμβαίνε ι στα πέν τε αισθητήρια όργανα, είτε σε μια
διαδικασία που συμβα ίνει στο όργανο του νου.
Σε κάθε περίπτωση εκ τελεί διαφορε τικ ή λειτουργ ία.
Όταν συμβα ίνει σε μια διαδικασία των πέν τε αισθη τηρίων
οργάνων, ονομάζε ται «καθοριστική συνείδηση» ( βοττάπανατσίττα ). Στη ν διαδικα σία των πέντε αισθητηρ ίων οργάνων, η
καθοριστική συνε ίδη ση διαδέχετα ι τη ν «ερευνητική συνε ίδη ση».
Αφού η ερευνητική συνε ίδηση εξετάσει το αν τικε ίμεν ο, η
καθοριστική συνε ίδηση το κρίνε ι.

Η αναφορική και η καθοριστική συνείδη ση είναι λειτουργ ικές, ενώ
οι άλλες τρεις είναι επακ όλουθες.
333

Όταν συμβα ίνει σε μια δια δικασία στο όργανο του νου, δηλ. στην
γνωστική διαδικα σία που συ μβαίνε ι με την εσωτερική νοερή
ικανότη τα, το ίδιο είδος «α ναφορικής συνείδησης» εκτελεί άλλη
λειτουργ ία. Η λειτουργία της είνα ι να αναφερθεί στο αντικείμενο
που εμφαν ίζετα ι στο όργαν ο του νου . Σε έναν τέτοιο ρόλο αυτή η
αναφορική συνε ίδηση ε ίνα ι γνωστή ως «αναφορική συνε ίδηση στο
όργανο του νου».

Αυτή
είνα ι
μια
συνε ίδηση
ιδιαίτερη
στους
Άραχαντς ,
συμπεριλα μβανομένων των Βουδδών κ αι των Πατσέκα Βουδδών , οι
οποίοι ε ίναι επίσης Άραχαντς .
Η λειτουργία της είναι να προκαλέσε ι μειδία μα για τα φαινόμενα
της ηδονικής σφαίρας. Όταν ένας Βού δδας ή ένας Αρχά τ βλέπουν
ένα αντικείμεν ο της ηδονικής σφαίρας που είναι κατά κάποιο τρόπο
αστείο ή χιουμοριστικ ό, με ιδιούν. Η συνείδηση που το προκαλε ί
αυτό στα μάγ ουλα είνα ι λειτουργική .
Σύμφωνα με το Αμπιντά μμα, οι Άραχαντς μπορούν να μειδιάσουν
με μία από τις πέν τε συ νε ιδήσε ις: τις τέσσερεις έξοχες ( σόμπανα )
λειτουργ ικές συνειδή σεις της ηδον ική ς σφαίρας, και την άρριζη
συνείδηση που παράγει με ιδίαμα όπως αναφέρθηκε εδώ.
Συνολικά έχου με 18 άρριζες συνειδήσε ις όπως προαναφέραμε:
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ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 – Μάθημα 15 ο ν
Κάρμ α (1)
Καλησπέρα σας και καλ ώς ορίσα τε σε αυτό το μάθη μα. Σήμερα
θα μιλήσου με για τον ψυχολογικ ό παράγοντα της πρόθεσης ή της
παρόρμησης και το πόσο ρόλο παίζε ι στις πράξεις μας.

Οι 7 παρορμη τικές συνειδή σεις στον συνειδητό νου, είναι αυτές
που δη μιουργούν το κάρ μα. Εδώ στον συνειδη τό ν ου με αυτές τις
παρορμητικές
συνειδήσε ις
κάνουμε
τις
πράξεις
μας
και
δημιουργούμε κάρμα . Εδώ εγείρετα ι η συνειδη τή μας πρόθεση για
να αποφασίσου με τί ε ίδους πράξη θα κάνουμε , φαύλη ή καλή.
Στην συνέχε ια ακολουθού ν δύο καταγ ραφικές συνειδήσεις που
καταγράφουν την εμπε ιρία μιας πράξης, έτσι ώστε να μπορού με να
την ανακαλέσουμε ξανά. Μετά επέρχ εται ο ασυνε ίδητος νους ο
οποίος συνεχίζετα ι για όσο διάστημα δεν υπάρχει κάποιο ερέθισμα
από τα πέντε αισθητή ρ ια όργανα ή από το όργανο του νου. Όταν
υπάρξει ερέθισμα, ο ασυνείδητος ν ους διακόπτετα ι ξανά και
εμφανίζε ται ο υποσυνε ίδη τος νους με την αναφορική συνείδη ση
κλπ., κ ι αυτός ο κύκλος συνεχίζετα ι δια ρκώς.
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Σήμερα θα επικεν τρωθού με περ ισσότερ ο στον συνε ιδη τό ν ου και
θα μιλήσουμε γ ια το κάρμα, δηλ. τις πρά ξεις που κάνου με συνειδητά
από πρόθεση.
Εάν για παράδε ιγμα, η πρώτη από τις παρορμητικές συνειδήσεις
είναι φαύλη , τότε εμφαν ίζοντα ι μαζύ της τουλάχιστον 17 νοητικοί
παράγοντες , εκ των οποίων 7 είναι καθολικοί, 6 είνα ι περιστα σιακοί,
και 4 είνα ι φαύλ οι καθολ ικοί. Οι τέ σσερεις τελευτα ίοι είνα ι η
αυταπάτη, η αδιαντροπία, ο μη ηθικ ός φόβος, και η ανησυχ ία.

Π.χ. όταν κάποιος κλέβε ι, δεν έχει ντρ οπή και ηθικ ό φόβο, ούτε
την ορθή γν ώση ότι αυτό είνα ι κά τι κα κό. Κι α φού κάνε ι την πράξη
έχει και την ανησυχ ία μήπως τον πιάσουνε.
Οι 7 καθολικοί και οι 6 περιστασιακ οί νοητικοί παράγον τες είναι
ηθικά ουδέ τεροι. Όταν όμως συνδιαστούν με τους φαύλους
καθολικούς παράγον τες όπως στο παρά δειγμά μας, γίν ον τα ι κι αυ τοί
φαύλοι.
Οι ίδιοι αυ τοί 17 ν οητικοί παράγον τες συμβαίνουν κα ι στις
υπόλοιπες παρορμητικές συνειδήσε ις όπως και στην πρώτη , με την
διαφορά ότι η έν τασή τους αυξάνεται . Η διαφορά δηλ . δεν έγκειται
στον αριθ μό των νοητικών παραγόντων αλλά στην έν τασή τους.
Για να κάνε ι κάποιος μια πράξη πρέπει οι παρορμη τικές
συνειδήσε ις να «πάρουν φόρα» και να ενταθούν μέχρι να
ξαναπέσουν, όπως κάνει ένας δρομέας.
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Έχουμε κα ι την περίπτωση όπου η πρ ώτη από τις παρορμη τικές
συνειδήσε ις να είναι φαύλη, αλλ ά να εμφανίζον ται μαζύ της το
μέγιστο 19 νοητικοί παράγοντες, εκ των οποίων 7 είνα ι καθολικ οί,
6 είναι περιστασιακοί, και 6 είναι φαύλοι καθολικ οί. Από τους
τελευταίους, οι 4 είναι όπως και προη γουμένως συν την απληστία
και την αλαζονεία.

Και εδώ πάλ ι αυτοί οι νοητικοί παράγοντες εμφαν ίζοντα ι από το
1 έως το 7 σαν αυξανόμενη έν ταση ξανά και ξανά, μέχρι να
συνειδη τοποίησε ι κάποιος αυτές τις πα ρορμητικές συνειδήσε ις και
να πάρει απόφαση γ ια να κάνει μια πράξη.
Π.χ. ένας άνθρωπος όπως ένας δρομέ ας, αρχίζει με συνε ίδηση
ριζωμένη στην απληστία . Στην πορεία αυτή η παρόρμηση της
απληστίας εντείνε ται μέχρι να φτά σει στο αποκορύφωμα, και στην
συνέχεια κατευνάζει. Αυτή η δια δικασία μπορεί να επαναλε ιφθε ί
ξανά και ξανά μέσα μας διότι η απληστία έχει βαθμούς έντασης.

Έτσι η απληστία έρχεται μέσα μας σε βαθμίδες. Αυξάνεται,
αυξάνεται, αυξάνετα ι, κορυ φώνε ται, κ αι κατευνάζει. Κα ι πάλ ι από
την αρχή μέχρι να πάρουμε απόφαση κα ι να εκτελέσουμε την πράξη
που συνοδεύεται α πό την α πληστία όπως π.χ. τη ν κλοπή . Η σκέψη
έρχεται μέσα μας αρχικά σε μικρό βαθμό και με τά αυξάνεται
σταδιακά, μέχρι που μας ωθεί να πά με να πάρουμε το αντικε ίμενο.
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Όταν κάνουμε ξανά και ξανά μια τέτοια πράξη όπως με απληστία,
ο νους μας συνηθίζει σιγά σιγά και αποκτά μια μόνιμη κλίση πρ ος
τέτοιες πράξεις. Ένας άνθρωπος που τέτοιες πράξεις του έχουν γίνει
συνήθεια και τις κάνει τελείως αυτόματα, μοιάζει με ένα χαρτί, που
όταν το τυλίξ ουμε επανειλλη μένα προς την ίδια κατεύθυνση,
αποκτά την τάση να παραμένε ι τυλιγμέν ο ακόμα κα ι όταν
προσπαθού με να το ισιώσουμε κα ι να το επαναφέρουμε στην αρχική
του κατάσταση.

Κάτι ανάλογο γίνε ται κα ι με τις καλές συνειδήσε ις.
Εάν για παράδε ιγμα, η πρώτη από τις παρορμητικές συνειδήσεις
είναι καλή , τότε εμφανίζον ται μαζύ της τουλάχιστον 32 ν οητικοί
παράγοντες, εκ των οποίων 7 είναι καθολικοί, 6 είνα ι περιστα σιακοί,
και 19 ε ίναι καλοί καθολ ικοί. Οι δεκαε ννέα τελευταίοι κυμα ίνον ται
από την πίστη στην καλωσύνη, την ηθική ντροπή, τον ηθικό φόβ ο,
την μη απληστία, το μη μίσος, έως και την ευθύτητα του νου . Και
όταν εγείρε ται ένας από αυτούς, εγείρ ονται μαζύ του κα ι όλοι οι
υπόλοιποι, δηλ . όλοι οι 19 μαζύ.

Για να κάνει δηλ . κάποιος μια καλ ή πράξη, χρειάζεται την
υποστήρ ιξη πολλών περισσότερων νοη τικών παραγόντων απ’ ότι για
μια φαύλη πράξη. Αυ τό σημα ίνει ότι είναι πολύ εύκολο να κάνε ι
κάποιος μια φαύλη πράξη απ΄ότι να κάνει μια καλή πράξη.
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Οι νοη τικ οί παράγον τες κατά την διά ρκεια των παρορμη τικ ών
συνειδήσε ων δεν αλλάζουν, αλλά αλλάζει ο βαθμός έντασής τους.

Για να κάνει κάποιος μια καλή πράξη πρέπει αυτές οι
παρορμητικές συνειδήσε ις να εγερθούν ξανά και ξανά μέσα στον
νου του, μέχρι να «πάρει φόρα» και να εκτελέσει την πράξη. Έτσι
οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν αλτρουϊστικές πράξεις που δεν
εμπεριέχουν την απληστία μέ σα τους.
Στην συνέχε ια έχουμε και την περίπτωση όπου η πρώτη α πό τις
παρορμητικές συνειδήσεις να ε ίναι καλή , αλλά να εμφανίζον ται μαζύ
της το μέγιστο 35 νοητικοί παράγοντες, εκ των οποίων 7 είναι
καθολικοί, 6 είναι περιστασιακοί, και 22 είναι καλοί καθολικ οί. Από
τους τελευταίους, οι δεκαεννέα είνα ι όπως και προηγουμέν ως , συν
την σοφία, τον ορθό λόγο, και την συμπαθητική χαρά.
Σοφία εδώ ση μαίνε ι μη αυ ταπάτη, άρα έχουμε τις τρεις καλές
ρίζες που είναι η μη απλη στία, το μη μίσος και η μη αυταπά τη.

Στην συνέχεια, ξανά οι ίδιοι νοητικοί παράγοντες από το 1 έως
το 7 της έντασης επαναλαμβάνον ται ξανά και ξανά μέχρι να γίνει η
πράξη.
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Εδώ παραθέτου με έναν πίνακα σύγκρ ισης.

Βλέπου με ότι για να κάνουμε καλ ό κάρμα, χρειαζόμαστε
περισσότερους και πιο δυνα μικ ούς νοητικ ούς παράγοντες, κα ι σε
ποσότητα και σε ποιότη τα.
Μιλάμε για τις συνειδήσε ις· όμως αυτές οι συνειδήσεις
εμφανίζ οντα ι καθημερινά στην ζωή μας μέσα από τον τρόπο που
ενεργούμε με το σώμα, την ομιλ ία, και την σκέψη. Η δράση μας
αυτή ονομάζετα ι κάρμα .

Στα Ελλην ικά έχου με και τις λέξεις: «κάμνω, κάμε ι, έκα μα,
καμωμέν ος, κάμωμα, καμώματα» κλπ., που πιθανόν να είναι
ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής προέλευσης από την ινδικ ή λέξη
«Κάμμα» ή « Κάρμα» και έχου ν την ένν οια της «καμωμένης πράξης».
Η λέξη κάρμα στην διδασκαλία του Βούδδα αναφέρεται
αποκλειστικά στη ν εκούσια πράξη ή δράση που προέρχεται α πό την
συνειδη τή βούληση ή πρόθεση κάποιου.
Ουσιαστικά, το κάρμα υποδηλώνει τις καλές και τις φαύλες
προθέσεις μας ( κούσαλα-, ακούσαλα-τσέτανα ). Αυτές οι προθ έσε ις
εκδηλώνον ται ως καλές ή φαύλες πράξεις με το σώμα μας, την
ομιλία μας και τον νου μας.
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Με την σειρά τους, οι πράξεις μας επιφέρουν αποτελέσματα που
λέγονται « Κάρμα-βιπάκα », δηλαδή: το αποτέλεσμα, η συνέπε ια, το
επακόλουθο, ο καρπός, η ωρίμανση των πρ άξεων.
Στην απλοϊκή κα ι εκλαϊκευμένη έννοια της όμως, η λέξη κάρμα
χρησιμοποιείται τόσο για τις πράξεις όσο και γ ια τα επακόλουθα ή
τα αποτελέσματα , κάτι το οποίο δεν είναι ακριβές.
Αυτά καθ’ εαυτά, το κάρμα (η πράξη) και τα αποτελέσματά του
( κάρμα-βιπάκα ), ακ ολουθούν τον φυσικό νόμο της αιτίας και του
αποτελέσματος, τον φυ σικ ό νόμο της δράσης και της αντίδρασης.
Και δεν υπάρχει κανένας δάσκαλ ος στον κόσμο που να έχει
διδάξει αυτόν τον νόμο με τόση λεπτομέρεια και σαφήνεια όπως ο
Βούδδας.
Όπως είπε και ο Μαχάτμα Γκάν τι:

Από τεχν ική άποψη, το κάρμα δηλώνε ι την καλή ή την φαύλη
βούληση/πρόθεση ( τσέτανα )· την πρόθεση η οποία είναι ο
υπεύθυνος παράγοντας για την πράξη. Είναι ένας ψυχολογικός
παράγοντας ο οποίος πα ίζει μεγάλο ρόλ ο για να ενεργήσου με κα ι να
πράξουμε.
Βασικά , είναι η πρόθεση που καθορίζει τις πράξεις μας ως καλές
και επιδέξιες ή ως φαύλες και αδέξιες. Η πρόθεση είναι που δίνε ι
την ηθική αξία σε μια πράξη. Γι’ αυτό λ έει ο Βού δδας:
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Η πρόθεση είναι ένας ψυχολογ ικός νοη τικός παράγοντας ο οποίος
παίζει μεγάλο ρόλο στην καθημερινή μας ζωή. Παρ’ όλα αυτά η
πρόθεση καθ’ εαυτή δεν έχει κάποια ηθική αξία από μόνη της, παρά
μόνον εάν συνδιαστεί με άλλους καλούς ή φαύλους νοητικούς παρά γοντες οπότε παίρνει μια δυναμικότη τα μέσα της και μια ηθική
απόχρωση.
Η πρόθεση εμφανίζετα ι ανά πάσα στιγ μή όταν ένα αντικείμενο
προσκρούει σε κάποιο α πό τα αισθ ητήρια όργανα, όταν δηλ.
ακούμε, βλέπουμε , κλπ. Εκτελείται τότε μια νοητική ή γνωστικ ή
διαδικασία όπως ακολούθ ως:

Οι 7 καθολικ οί νοη τικοί παράγοντε ς συμβαίνουν με κάθε
συνείδηση . Δεν υπάρχει περίπτωση η συνείδηση να συμβε ί μόνη της
χωρίς να συνοδεύετα ι από αυτούς τους επτά καθολικούς νοη τικούς
παράγοντες, από τους οποίους η πρόθεση είναι ο τέταρτος.

Η λέξη τσέτανα (που προέρχεται από την ίδια ρίζα με την τσίττα
που σημαίνει συνείδηση), είναι ο νοητικός παράγοντας που
ασχολείται με την πραγ ματοποίηση και επίτευξη ενός σκ οπού που
επιλέχθηκε και αποφασίστηκε συνειδητά· δηλ. την θεληματική,
ηθελημένη εκούσια όψη της γνωστικής λειτουργ ίας.
Έτσι λέγε ται βούληση ή πρόθεση.
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Όταν έχουμε ένα σκοπό, τότε εγείρεται η πρόθεση ώστε να
ικανοποιήσουμε αυτόν τον σκοπό.

Θέλουμε για παράδειγ μα να αποκ τήσουμε ένα αντικε ίμενο. Η
πρόθεση παίζε ι ρόλο για τον τρόπο με τον οποίον θα το
αποκτήσουμε. Θα το κλέψουμε ή θα το αγοράσουμε; Εάν η πρόθεση
συνδιαστεί με κάποιον φαύλο νοητικό παράγοντα, τότε θα γεννηθεί
μέσα μας η σκέψη: « για τί να το πλ ηρώσω αφού μπορώ να το
κλέψω;» και έτσι να το αποκ τήσου με αν έντιμα. Εάν όμως η πρόθεση
συνδιαστεί με κάποια καλή συνείδη ση , τότε μπορού με να το
αποκτήσουμε με τίμιο τρόπο.
Ο σκοπός δηλαδή είνα ι ένας: να αποκτήσουμε το αντικε ίμενο. Η
πρόθεση όμως συνδιαζόμενη με καλ ούς ή φαύλους νοητικούς
παράγοντες, κρίνει με ποιόν τρόπο θα πετύχουμε τον σκοπό μας.
Με φαύλο τρόπο ή με καλό τρόπο; Εκε ί κρίνετα ι η ηθική αξία μιας
πράξης.
Γίνε ται ένας συνδιασμός νοητικών πα ραγόντων είτε με φαύλη
συνείδηση ρ ιζωμέ νη στην απληστία για παράδειγμα, ε ίτε με καλή
συνείδηση ρ ιζωμένη στην μη απλη στία.
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Τα

ερμηνευτικά Σχόλια της Πάλι εξηγούν ότι η βούληση
( τσέτανα ) οργανώνει τους σχετιζόμεν ους νοητικ ούς παράγοντες,
ενεργώντας πάνω σε ένα αισθητήρ ιο αν τ ικε ίμεν ο.

Οι σχε τιζόμενοι νοη τικ οί παράγοντες είτε φαύλοι είτε καλοί, είνα ι
αυτοί που δίνουν στην πρόθεση την η θική απόχρωση της καλής ή
της φαύλης.

Όπως ένας πρώτιστος μαθητής απαγγέλει το δικό του μάθημα και
διεγείρε ι επίσης τους άλλους μαθητές να απαγγέλουν τα δικά τους
μαθήματα (ε ίτε φαύλα είτε καλά) , κατά τον ίδιο τρόπο, όταν η
πρόθεση αρχίζει να λειτουργεί πάνω στο αισθη τήριο αντικείμενό
της, διεγε ίρει τους σχετιζόμεν ους νοητικούς παράγοντες να κάνουν
κι αυτοί τις δικές τους λειτουργί ες.
Η πρόθεση είνα ι ο ση μαντικότερος νοη τικός παράγοντας για την
δημιουργία εκού σιων πράξεων (κάρ μα), λόγω του ότι είνα ι αυτή η
ίδια η πρόθεση που καθορίζει την ηθικ ή ποιότητα μιας πράξης.
Όλες οι πράξεις εκ προθέσεως, εκ τός α πό εκείνες ενός Βούδδα ή
ενός Άξιου ( Άραχαντ ), αποτελούν το κάρμα. Οι Βούδδες και οι
Άραχαντ δεν συσσωρεύουν κάρμα, επειδή έχουν εξαλείψει την
άγνοια (αυ ταπάτη ) και την επιθυμία (α πληστία), που ε ίναι οι ρ ίζες
του κάρμα.
Ωστόσο, ακόμα και οι Βού δδες και οι Άρ αχαντ είναι βέβα ιο ότι θα
βιώσου ν την ωρίμανση του παρελθόντος τους κάρμα , για όσο
διάστημα παραμένει η ψυχ οσωματική τους προσωπικότη τα, δηλαδή
μέχρι να αποβιώσουν .
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Ο νόμος του κάρμα ( κάμμα-νιγιάμα ) είναι αυτοσυντηρού μενος
στην λειτουργ ία του, καθ ιστώντας βέβαιο ότι οι πράξεις εκ
προθέσεως παράγουν τα αποτελέ σμα τά τους σύμφωνα με την ηθ ική
τους ιδιότη τα, όπως ακριβώς οι σπ όρ οι σίγ ουρα δίνουν καρπούς
σύμφωνα με το ε ίδος τους.
Αυτοσυν τηρούμεν ος σημα ίνει ότι δεν χρειάζεται κάποιος
δημιουργός πίσω από τα σύννεφα που ορίζει τις πράξεις μας. Εμείς
κάνουμε τις πράξεις μας κι εμείς δρέπουμε τα αποτελέ σμα τά τους.
Για παράδε ιγμα, ο σπόρος μιας μηλιάς δεν μπορε ί να δώσει σαν
καρπό πορτοκάλ ια αλλά μόνο μήλα. Κι ο σπόρος ενός ζαχαρο κάλαμου θα δώσε ι γλυκιά γεύση και όχι πικρή.
Βλέπου με εδώ τον κ ύκλο ζωής μιας μηλ ιάς.

Εάν ο σπόρος βρει τις κατάλληλες συνθήκες θα δώσει βλαστό· ο
βλαστός εάν βρει τις κατάλληλες συν θήκες θα γίνει δέντρο· το
δέντρο εάν βρει κατάλληλες συνθήκες θα δώσει άνθη· τα άνθη εάν
βρουν κατάλληλες συνθήκες θα δώσου ν καρπό· και ο καρπός εάν
δεν σαπίσε ι θα δώσει εκ νέου σπόρου ς , και ο κύκλος συνεχίζεται
για όσο διάστημα υπάρχουν οι κατάλλη λες συνθήκες .
Ο καρπός είναι το αποτέλεσμα ενώ ο σπόρος είναι η αιτία. Χωρίς
αιτία δεν υ πάρχει αποτέλεσμα. Αυ τός ο νόμος ισχύει σε όλη την
φύση και είναι παν ταχού παρών· όχι μόνο στα οργανικά φαινόμενα
αλλά και στα ανόργανα.
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Βλέπου με ότι το παρών αποτ έλεσμα α πό την παρελθούσα α ιτία,
γίνετα ι αιτία για το μελλ οντικό αποτέλε σμα.
Εδώ ανήκει και ο ν όμος της κληρονομικ ότητας στα φυ τά και στ α
ζώα, μέσω των κυττάρων, των γον ιδίων, και της κωδικοποιημένης
γενετικής πληροφορίας εντός του DNA.

Εδώ η πρόθεση ε ίναι ο σπόρος, η πράξη είναι το φυτό ή το
δέντρο, και το αποτέλεσμα είνα ι ο καρπός. Και τί κάνει το
αποτέλεσμα; παράγει ξανά σπόρο δη λ. πρόθεση, με την οποία
ξανακάνουμε πράξεις και ξαναδρέπουμε τα αποτελέσματα, κα ι αυτό
συνεχίζεται ξανά και ξανά , δημιουργ ώντας έναν φαύλο ή έναν
ενάρετο κύκλο.
Τα άμεσα παράγωγα του κάρμα είναι οι επακόλουθες ( βιπάκα )
καταστάσε ις της συνείδησης και των νοητικών παραγόν των που
εγείροντα ι όταν το κάρμα βρίσκει τις κ ατάλληλες συνθήκες για να
καρποφορήσε ι.
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Εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες γύρω από την αιτία,
η αιτία από μόνη της είναι ένα τίποτα. Έτσι η αιτία πρέπε ι να
συνδιάζετα ι πάντα από τις ανάλογες συνθήκες ώστε να δώσε ι
καρπό.

Ένας σπόρος για παράδειγ μα ε ίναι η αιτία γ ια να δώσει τον
βλαστό που ε ίναι το αποτέλεσμα · εδώ έχουμε την αιτιοκρατία.

Χρειάζονται όμως και οι ανάλογες συν θήκες διότι η α ιτιοκρα τία
από μόνη της δεν μπορεί να επικρατή σει. Πρέπει να υπάρχουν οι
κατάλληλες συνθήκες που να περιβάλλουν τον σπόρο ώστε αυτός
να βλαστήσε ι, δηλ. χ ώμα, νερό, οξυγ όνο, θερμοκρασία, φως. Μ ία
συνθήκη να λείπει π.χ. το χ ώμα ή το νερό κλπ., ο σπόρος δεν μπορεί
να βλαστήσε ι. Όταν δηλ . δεν υπάρχει συνθηκοκρατία , δεν μπορεί
να υπάρξει και αιτιοκρατία.
Κάτι ανάλογο γίνε ται και με το κάρμα. Για να δώσει μία πράξη
καρπό πρέπει να υ πάρχουν ορισμένες συνθήκες. Ο σπόρος δηλ. η
αιτία υπάρχει, αλλά πρέπει να υπάρχουν και οι ανά λογες συνθήκες
για να ευδοκιμήσε ι. Για παράδειγ μα, με ρικοί άνθρωποι κάνου ν τώρα
μια φαύλη πράξη αλλά το αποτέλεσμα μπορεί να μην έρθει α μέσως,
διότι οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες, αλλά να έρθει μετά από
βδομάδες ή μήνες. Τότε ξαφνιάζον ται διότι δεν μπορ ούν να
θυμηθούν τί κακό έκαναν για να τους αξίζει αυτό το αποτέλεσμα,
και ρίχνουν το φτα ίξιμο στην μοίρα ή στο πεπρωμένο.
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Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η πολυπλ οκότη τα της αιτιοκρατίας
και της συνθηκοκρατίας που μπερδεύε ι τα πράγματα, εμείς για να
τα ξεμπερδέψουμε, θα διαιρέσου με το κάρμα σε δεκαέξη είδη και
αυτά σε τέσσερεις τετράδες.
Όπως είπαμε η ανάλυση αυτή δεν έχε ι γίνε ι από κανέναν άλλο
εκτός από τον Βούδδα , και όπως είπε κι ο Μαχάτμα Γκάν τι: «Δεν
υπάρχει άλλος Δάσκαλος στον κόσμο που να έχει εξηγήσει τόσο
λεπτομερώς τον νόμο της αιτίας και του αποτελέσματος».
Θα δούμε ότι το κάρμα δεν είναι απλό α λλά ένα πολύπλοκο θέμα.
Υπάρχει όμως τρόπος να το καταλάβουμε , και γι’ αυτό κάνουμε
αυτήν την ταξινόμηση ώστε να εξηγήσουμε τί είνα ι το κάθε κάρμα,
πώς συμβα ίνει, πώς ε μφαν ίζεται, ποιέ ς είναι οι συνθήκες που το
υποστηρ ίζουν, κλπ.

Θα δούμε παρακάτω τί περιλα μβάνει η κάθε τετράδα του κάρμα.
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Θα δούμε κατ’ αρχάς ότι το κάρμα λ ειτουργεί σύ μφωνα με
ορισμένες αιτίες και συνθήκες.
Το κάρμα εκτελεί διάφορες λειτουργίες ( κίτσα ), εκ των οποίων οι
εξής τέσσερεις αναφέρονται εδώ.

Έχουμε το παραγωγ ικό κάρμα που έχει παραγωγική δύνα μη μέσα
του, το υποστηρ ικτικό κάρμα που μπορεί να υποστηρίξε ι άλλο
κάρμα, δηλ. μια καλή πράξη μπορεί να υποστηρίξε ι μια άλλη καλή
πράξη, ή μια φαύλη πράξη μπορεί να υποστηρ ίξει μια άλλη φαύλη,
το παρεμποδιστικ ό κάρμα που μπορεί να εμποδίσε ι την εμφάνιση
κάτι καλού στην ζ ωή μας ή κάτι κακού , και το καταστρ επτικό κάρμα
που μπορεί να καταστρέψει είτε κά τι κ αλό είτε κάτι κακό.
Υπό δια φορετικές συνθήκες και περιστάσεις, οποιοδήποτε κάρμα
μπορεί να εκτελέ σει μία ή περισσότερε ς από αυτές τις λειτουργ ίες.
Θά αναλύσουμε πρώτα το παραγωγικ ό κάρμα.

Το παραγωγικό ( τζάνακα ) κάρμα είναι η καλή ή η φαύλη πρόθεση
που παράγει επακόλ ουθες νοητικές καταστάσεις
Παράγει τα αποτελέσματά του με διάφορους τρόπους. Υπάρχουν
δύο γενικοί τρόποι με τους οποίους καρποφορεί:
1. Παράγει το είδος της επαναγέννησης, δηλαδή την βασική
συνείδηση της επαναγέννησης, και
2. Παράγει διάφορα αποτελέσμα τα κατά την διάρκεια μιας
ύπαρξης.
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Υλικότητα σημα ίνει κα ινούριο σώμα , κι αυτό είναι το κάρμα που
παράγει το καινούριο σώμα . Καθορίζει δηλαδή αν θα γεννηθούμε
παραμορφωμένοι, αν θα γεννηθ ού με άσχημοι, αν θα γεννηθού με
όμορφοι, αν θα γεννηθούμε σε ανθρώπινη μήτρα ή σε μήτρα ζώου
κλπ.

Δεν παράγει δηλ. μόνο ύλη αλλά κα ι συνείδηση όπως αυτή της
σύλληψης στην μή τρα στην νέα ζωή.
Δημιουργεί επίσης και τα είδη της «υλικότητας προερχόμε νης από
το κάρμα», τα οποία συν ιστούν το υλ ικ ό σώμα του νέου όντος. Τη ν
στιγ μή της σύλληψης, είναι το παραγωγικό κάρμα που παράγει το
υλικό σώμα δηλ. τα κύτταρα που ε ίναι κ ατάλληλα να διαμορ φώσου ν
την φυσιολογ ική ή μη φυσιολ ογική κ ατάσταστη του νέου όν τος.
Εάν το κάρμα ε ίναι φαύλο μπορεί να γεννηθεί κανείς
παραμορφωμένος, εάν ε ίναι καλ ό μπορε ί να γεννηθεί φυσιολογ ικός.
Κατά την διάρκε ια της ύπαρξης παράγει και άλλες επακόλουθες
συνειδήσε ις.
Παράγει επίσης «την συνέχεια της υλικότητας που προέρχεται
από το κάρμα», όπως δηλαδή: τις αισθητήρ ιες ικανότη τες στα
αισθητήρ ια όργανα, τον γεννετικό κα θορισμό του φύλου , και το
όργανο της καρδιάς.
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Έτσι, το παραγωγ ικό κάρμα δεν λειτου ργεί μόν ο κατά την στιγ μή
της σύλληψης αλλά συνεχίζει να επηρ ρεάζει όλη την διάρκεια της
παρούσας ζωής. Από την γέννηση μέχρι τον θάνατο, το παραγωγ ικό
κάρμα παίζει μεγάλο ρόλο όχ ι μόνο για το σώμα μας αλλά και για
πολλές από τις συνειδήσε ις που συ μβαίνουν μέσα μας.

Το παραγωγικ ό κάρμα είναι το επακόλουθο ενός καλού ή φαύλου
κάρμα από την προηγούμενη ζωή, το οποίο ο Βού δδας αποκαλεί
«παλιό κάρμα» ( πουράνακάμμα ).
Γι’ αυτό λέε ι:
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Υπήρξαν δηλαδή συνθήκες που προώθ ησαν και την δη μιουργία
αυτού του κάρμα κα ι την παραγωγή των αισθητήριων οργ άνων.

Το κάρμα που κάνουμε σε αυτή την ζωή παίζει μεγάλο ρόλο για
το μέλλ ον. Το σώμα και τα αισθητήρια όργανα που αποκ τήσαμε ,
είναι
τα
α ποτελέ σματα
προηγού μενου
κάρμα.
Αυτά
τα
αποτελέσματα (τα μά τια , η μύτη κλπ.) γίνον ται στη ν συνέχεια αιτία
για να κάνουμε καιν ούριο κάρμα στην παρούσα ζωή. Κι αυτό το νέο
κάρμα παίζει ξανά ρόλο στο μέλλον ως αιτία που θα δώσει καιν ούρια
αποτελέσματα, που κι αυτά θα παράξουν καινούρια αιτία, και ού τω
καθ’ εξής.
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Έτσι, εμείς είμα στε που δη μιουργήσαμε το παλιό κάρμα και εμείς
που δρέπου με τα αποτελέσμα τά του.
Κι εμε ίς είμαστε που τώρα δημιουργού με το νέο κάρμα και εμε ίς
που θα δρέψουμε τα αποτελέσμα τά του στο μέλλ ον.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο υπάρχου με στην διαχρον ική διάστα ση της
ύπαρξής μας.
Κι όταν λέμε «ύπα ρξη», με ποιόν τρόπο υπάρχει η ύπαρξη των
όντων;
Ο Βού δδας δίνε ι την εξής απάντηση:

Δίνου με μια παρομοίωση αυτού:
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Αυτή η παρομοίωση είνα ι ση μαντική για να καταλάβουμε πώς η
συνείδηση ως σπόρος, χρειάζετα ι ορισμένες συνθήκε ς όπως είναι η
πρόθεση και η ε πιθυ μία γ ια να βλαστήσει σε μια κα ινούρια ύ παρξη .
Στην πολύ πρώτη Ομιλ ία που ε ίχε δώσε ι ο Βού δδας αμέσως με τά
την Φώτισή του , είχε πει ότι η αιτία της γέννησης και της
επαναγέννησής μας και συνεπώς το βίωμα της ταλαιπωρίας και του
πόνου στην ζωή μας, είνα ι η επιθυ μία ( τάνχα ).
Έτσι λέε ι:
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Έτσι, για να δράσουν το κάρμα κα ι η συνείδηση, χρειάζετα ι η
«υγρασία» της επιθυ μίας. Δηλα δή, το κάρμα που σε αυτή την
περίπτωση ε ίναι η πρόθεση , είνα ι ένα ς ψυχολογικ ός παράγοντας,
που χρειάζεται έναν άλλον ψυχολ ογικό παράγον τα όπως τη ν
επιθυμία για να ευδοκ ιμή σει. Τις πράξεις τις κάνουμε όταν
συνδιάζετα ι η επιθυ μία με την πρόθεση .
Μόνο ένα κάρμα που έχε ι επιτύχε ι την κατάσταση της πλήρους
δράσης και δυναμικότητας μπορεί να εκτελέσει την λειτουργ ία της
σύλληψης κατά την επαναγέννηση. Κα ι η επιθυμία υποβοηθάε ι το
κάρμα δηλ. την εκούσια πράξη να δώσε ι επαναγέννηση.
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Στο επόμενο παράδειγ μα, οι αγελάδες αντιπρ οσωπεύουν διά φορα
είδη κάρμα.

Την στιγ μή του θανάτου, ένα συγκεκριμένο υπερισχύ ον Κάρμα
(Πράξη) μπορεί να έρθει στο προσκήνιο του νου, κα ι να κατευθύνει
το ρεύμα της συνε ίδησης στην ν έα ύπαρξη, σε μια νέα
επαναγέννηση. Όταν την ώρα του θανάτου ανοίγε ι η πόρτα για το
πέρασμα στην ε πόμενη ζωή, η πρώτη αγελάδα, δηλ. το πρώτο
κάρμα που θα βγει είναι αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στην πόρτα .
Όμως όταν κά ποιο κάρμα είνα ι πολύ δυναμικό μπορεί να
«εκτοπίσει» κάποιο άλλ ο κάρμα και να περάσει αυτό πρώτο στην
επαναγέννηση.
Το κάρμα δηλα δή που ε ίναι το πιο παραγωγικό χρειάζεται κα ι την
ανάλογη δυναμικότη τα για να βγει πρώτο στην επόμενη ζωή .
Επειδή όμως όλα τα καλά και φαύλ α κάρμα χωρίς εξαίρεση,
μπορούν να παράγουν α ποτελέσματα κατά την διάρκε ια της
ύπαρξης, μπορεί την μία μέρα ένα είδος κάρμ α να είναι μπροστά
στην πόρ τα της μάν τρας έτοιμο να βγει, και την άλλη μέρα αυτό να
αλλάξει και ένα άλλο κάρμα να πάρει την θέση του.
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ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 – Μάθημα 16 ο ν
Κάρμ α (2)
Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσου με ξανά για τον ψυχολογικ ό
παράγοντα της πρόθεσης ή της εκούσια ς πράξης (κάρμα).

Όλα τα είδη κάρμα που προαναφέραμε , μπορούν να συγκρ ιθούν
με δια σταυρού μενα ρεύματα, διότι άλλες φορές έχουμε
υποστηρ ικτικό, άλλες φορές παρεμποδιστικό· το άλλο είνα ι
καταστρεπτικ ό, το άλλο φέ ρνει αυτά τα αποτελέ σμα τα, το άλλο
φέρνει άλλα αποτελέσμα τα, και εμείς επιπλέ ουμε μέσα σ’ αυτά τα
ρεύματα που μπορού με να τα πούμε διασταυρούμενα ρεύματα των
πράξεών μας.
Κάθε μέρα κάνουμε πράξεις ή ενέργειες. Κάθε μέρα δημιουργού με
πεδία ενέργειας με τις πράξεις που κάνουμε· πηγα ίνον τας από δω
και από εκε ί, ε πιθυ μών τας το ένα ή το άλλο, έχον τας αυτές ή τις
άλλες ορέξεις και παρορμήσεις.

Αυτά τα ρεύ ματα τα κατηγ οροποιού με στις προαναφερθείσες
τέσσερεις τετράδες και τα αναλύουμε. Αυτή η ανάλυση έχ ει γίνει
κατόπιν συστη ματικής παρατήρησης και βρίσκετα ι εντός της δικ ιάς
μας εμπειρίας χωρίς να είναι κάτι μετα φυσικό. Με τις εξηγήσεις που
θα δώσουμε, θα καταλάβετε ότι αυτά είναι πράγμα τα που τα ζούμε
καθημερινά.
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Παρ’ όλο που δεν τα έχουμε αναλύσει μέχρ ι τώρα, θα
προσπαθήσου με να δώσουμε μια ε ικόνα για το πώς δια ιρούν ται αυτά
τα ρεύματα ή τα πεδία ενέργειας των πράξεών μας.

Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε
πρώτα, ότι το κάρμα ε ίναι ένας ηθικός
νόμος, που όπως οι άλλοι φυ σικ οί
νόμοι,
δεν
απαιτούν
καν έναν
νομοθέ τη.

Είναι ένας νόμος της δράσης και τη ς
αντίδρασης
που
λειτουργεί
φυ σικά,
σύμφωνα με τις πράξεις και τις ενέργειές
μας.

Δεν υπάρχει ένας νομοθέ της πάνω στον ουρανό ή πίσω από ένα
σύννεφο που αποφασίζει ποιός θα είναι ευτυχ ισμένος και ποιός
δυστυχ ισμέν ος. Δεν υπάρχει δηλα δή μια προσωπικ ότη τα έξω από
εμάς ή κάποια υπερφυ σική δύναμη που είναι θεϊκή ή δαιμον ική, και
που καθορίζει εάν θα είμαστε ευ τυχισμένοι ή δυστυχισμέν οι. Απλά,
ανάλογα με τις ενέργειες που κάνου με, δρέπου με τ α ανάλογα
αποτελέσματα.
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Ουσιαστικά, το κάρ μα υποδηλ ώνει την συνειδητή βούλησή μας,
τις καλές και φαύλες προθέσε ις μας ( κούσαλα-, ακούσαλα-τσέτανα ).
Αυτές οι προθέσεις ή βουλήσεις εκδηλ ώνοντα ι ως καλές ή φαύλες
πράξεις που εκτελού ντα ι με το σώμα μας, την ομ ιλ ία μας, κα ι τον
νου μας.
Με την σειρά τους, οι πράξεις μας επιφέρουν αποτελέσματα που
λέγονται «Κάρμα -βιπάκα», που σημαίνει: το αποτέλε σμα, η
συνέπεια, το επακόλ ουθο, ο καρπός, η ωρίμανση των πράξεων .

Οι πράξεις παράγουν τα αποτελέσμα τά τους φυσιολογ ικά, μέσω
του νόμου της αιτίας και του αποτελέ σματος που λειτουργε ί στον
ηθικό χώρο.
Σύμφωνα με τα αποτελέσμα τα του Κάρ μα (Πράξεων), ο Βούδδας
εξηγεί πώς το Κάρμα (η Πράξη) είναι η αιτία της διαφοράς ανάμεσα
στην καλή ή κακή τύχη των ανθρώπων , και η αιτία της ανισότη τας
και των ατομικών δια φορών με ταξύ των ανθρώπων.
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Σε αυτή την περίπτωση , εάν παρακολο υθήσουμε τις πράξεις μας
θα δούμε ότι η ευ τυχία ή η δυ στυχ ία που έχου με στην ζωή ε ίναι
κάτι που εμε ίς το παράγουμε και έτσι θα καταλάβουμε γιατί υπάρχει
αυτή η ανισότητα στον κόσμο .
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Το κάρμα εκτελεί διάφορες λειτουργίες ( κίτσα ), εκ των οποίων οι
εξής τέσσερεις αναφέρονται εδώ.

Στο προηγ ούμεν ο μάθη μα είχα με εξηγή σει το Παραγωγικ ό κάρμα,
και σήμερα θα συνεχίσου με με τα υ πόλ οιπα είδη.

Το Υποστηρικ τικό ( ούπαττάμπακα ) κάρμα είναι το κάρμα που δεν
έχει την ευκα ιρία να παράξει το δικό του αποτέλεσμα, αλλά το
οποίο, όταν κάποιο άλλο κάρμα ασκεί μια παραγωγική ( τζάνακα )
λειτουργ ία, το υποστηρίζει με δύο τρόπους:
α) Είτε επιτρέποντάς του να παρ άγει τα ευχάριστα ή τα επώδυνα
αποτελέσματά του για ένα μεγάλο χρονικό διάστη μα χωρίς
παρεμπόδιση ,
β) Είτε ενισχύ οντας την συνέχεια των πέντε συναθροισμάτων της
ύπαρξης που παράγονται από άλλο κάρμα (π.χ. από το παραγωγ ικό) .
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Μπορούμε να πούμε ότι το παραγωγικ ο κάρμα είναι το κεντρικό,
και το υποστηρ ικτικό κάρμα είναι το πε ριφερειακό που υ ποστηρίζει
το πρώτο.
Για παράδειγμα , όταν μέσω της παραγωγικής ( τζάνακα )
λειτουργ ίας του καλού κάρμα κάποιος ε παναγεννιέτα ι ως άνθρωπος,
το υποστηρ ικτικό κάρ μα μπορεί να συ μβάλλει στην παράτα ση της
ζωής του και να εξασφαλίσε ι ότι αυ τός/ή είνα ι υγ ιής και κ αλά
εφοδιασμέν ος με τις ανάγκες της ζωής.
Ωστόσο, όταν ένα φαύλ ο κάρμα έχει α σκήσει την παραγωγ ική του
( τζάνακα ) λειτουργία προκαλών τας μια οδυνηρή ασθένεια, ένα άλλ ο
φαύλο
υποστηρικτικό
κάρμα
μπορεί
να
το
υποστηρίξει
παρεμποδίζον τας την αποτελεσματική λει τουργ ία των φαρ μάκων,
παρατείνον τας έτσι την ασθένε ια. Είναι αυτό που λέμε «από το κακ ό
στο χειρότερο»!
Έτσι ένα υποστηρ ικτικό κάρμα μπορεί να υποστηρ ίξει ένα καλό
κάρμα, να έχου με δηλα δή μια καλή τύχη και να μας συμβε ί κά τι
ακόμα καλύτερο. Κα ι αντίθετα, μπορεί να μας συμβεί κάτι κακό και
να επακολουθήσει κά τι χειρ ότερο .
Όταν ένα ον έχει επαναγεννηθεί ως ζώο μέσω της παραγωγικής
δύναμης ενός φαύλου κάρμα, το υποστηρικτικό κάρ μα μπορε ί να
διευκολύνε ι την ωρίμανση ενός πιο φαύλου κάρμα που παράγει
οδυνηρά αποτελέσματα.
Αυτό μπορε ί επίσης να οδηγήσε ι στην παράταση της διάρκε ιας
της ζωής, έτσι ώστε η συνέχεια των φαύλων επακόλουθων να
διαρκέσει ε πί μακρόν. Για παράδε ιγμα , ένα ον τραυματίζετα ι, και
αντί να πεθάνει αμέσως η ζωή του παρατείνετα ι, ταλαιπωρείται,
ταλαιπωρείτα ι, κα ι μετά πεθα ίνει.
Στην συνέχεια έχου με μια άλλη λειτουρ γία του κάρ μα που λέγε ται
παρεμποδιστικ ό κάρμα.
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Είναι

το

αν τίθε το του υποστηρ ικτικού. Το παρεμποδιστικό
( ουπαπίλακα ) κάρμα είναι το κάρμα που δεν μπορεί να παράξει το
δικό του αποτέλεσμα .
Ωστόσο, παρε μποδίζει κα ι αποθαρρύνει κάποιο άλλο κάρμα ,
αποκρούον τας την αποτελεσμα τικ ότη τά του ή μειών οντας την
διάρκεια των ευχάριστων ή οδυνηρών του αποτελεσμά των.
Παρ’ όλο που ένα παραγωγικ ό ( τζάνακα ) κάρμα μπορεί να είνα ι
ισχυρό όταν συσσωρεύε ται, ένα παρεμποδιστικ ό κάρμα που του
αντιτίθετα ι άμεσα, μπορεί να το αποκρούσει έτσι ώστε να το
εξασθενίσει όταν το πρώτο παράγει τα αποτελέσματά του .

Το παρεμποδιστικό κάρμα εμποδίζε ι ή καθυστερεί το παραγωγ ικό
κάρμα να δώσει τον καρπό του.
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Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ανθρώπους που ζουν πάνω από
120 χρόν ια.
Στην συνέχεια τώρα,
Ένα κάρμα που τείνει να παράγει ομορ φιά, μπορεί να
παρεμποδιστεί κα ι να παράξει μια απλή εμφάνιση, κλπ.
Αντιθέ τως, ένα φαύλο κάρμα που τείνει να παράγει επαναγέννηση
στις μεγάλες κολάσεις, μπορεί ν α αποκρουσθεί α πό ένα
παρεμποδιστικ ό καλό κάρμα και να παράξει επαναγέννηση στις
μικρές κολάσεις ή στον κόσμο των φαν τασμά των.
Κατά την διάρκεια τη ς ύπαρξης μπορεί να υπάρχουν πολλές
περιπτώσε ις της λειτουργ ίας του παρεμποδιστικού κάρμα.
Για παράδειγ μα, στον ανθρώπινο κόσμο ένα τέτοιο κάρμα θα
παρεμποδίσε ι την συνέχεια των πέ ντε συναθροισμά των που
παράγονται α πό το παραγωγ ικό κάρ μα. Συγχρόνως, μπορε ί να
διευκολύνε ι την ωρίμανση ενός κάρμα που φέρνει ταλαιπωρία και
προκαλεί αποτυχίες σε σχέση με την περιουσία και τον πλ ούτο ή
την οικ ογένεια και του φίλους κλπ.
Αντιθέ τως, μπορεί να αποκρούσε ι ένα κάρμα που παράγει
επαναγέννηση στους κατώτερους κόσμους , συμβάλλον τας έτσι σε
περιστάσε ις ευκολίας και ευτυχ ίας.
Το υποστηρικ τικ ό κάρμα και το παρεμποδιστικό κάρμα δουλεύ ουν
και από τις δύο πλευρές. Το υποστηρ ικτικ ό κάρμα υποστηρίζε ι και
το καλό παραγωγ ικό κα ι το φαύλο παραγωγικό. Το παρεμποδιστικό
κάρμα παρεμποδίζει κα ι το καλό παραγωγικό και το φαύλ ο
παραγωγικό.
Θα μιλή σου με τώρα για το καταστρεπτικό κάρμα.
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Το καταστρεπτικό ( ουπαγκάτακα ) κάρ μα, είναι ένα καλό ή φαύλο
κάρμα που παραμερ ίζει κάποιο άλλο αδύναμο κάρμα, εμποδίζοντας
την ωρίμανσή τ ου και παράγοντας το δικό του αποτέλε σμα.
Για παράδε ιγμα , κάποιος που γεννήθη κε ως άνθρωπος μπορεί,
μέσω του παραγωγικ ού του κάρμα, να είχε αρχικά προοριστε ί για
μακρά διάρκεια ζωής. Ωστόσο, μπορεί να εμφαν ιστεί ένα
καταστροφικ ό κάρμα και να του προκα λέσει πρόωρο θάνατο.

Άλλη περίπτωση ε ίνα ι ότι κατά την στιγμή του θανάτου μπορεί
να εμφανισθεί αρχικά το σημά δι ενός κακού
προορισμού, από την δύνα μη ενός φα ύλου
κάρμα,
που
αναγγέλλει
μια
κακή
επαναγέννηση.
Αλλά μετά μπορε ί να εμφανισθε ί ένα καλό
κάρμα και να εκ διώξε ι το φαύλο κάρμα, να
προκαλέσει το σημάδι ενός καλού προορισμού, και να παράξει την
επαναγέννηση σε έναν ουράνιο θεϊκό κ όσμο.
Από την άλλη πλευρά, ένα φαύλο κάρμα μπορεί να εμφαν ισθε ί
ξαφνικά, έτσι ώστε να αποκ όψει το παραγωγικό δυ ναμικ ό ενός
καλού κάρμα, και να δημιουργή σει την επαναγέννηση στον κόσμο
του ξεπεσμού.
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Σε αυτή την περίπτωση έχου με ανθρώπους που ενώ προσδοκούν
πολλά από την ζ ωή τους και έχ ουν τόσες φιλ οδοξ ίες και τα
οργανώνουν όλα πολύ όμορφα , ξαφνικ ά τα χάνουν όλα ακόμα και
την ζωή τους.
Πολλοί άνθρωποι μπορεί να το αποδώσουν αυτό στην τύχη.
Επειδή όμως υπάρχει αιτία και αποτέλε σμα, μόν ο κάποιος που έχει
την μυ ωπία να βλέπει μόν ο αυτή την ζωή μπορε ί να αποδώσε ι τέ τοια
γεγονότα στη ν τύχη. Εάν μπορεί όμως να δει ότι αυτή η ζωή είναι
η συνέχεια από προηγούμενες ζωές και το τί είχε κάνει κάποιος στις
προηγούμενες ζωές, τότε μπορε ί να δει την συνοχή αυτών των
πραγμάτων κα ι ότι δεν συ μβαίνουν τυχ αία.
Σύμφωνα με τον Βουδδιστή φιλόσοφο L edi Sayadaw , το
καταστροφικ ό κάρμα μπορεί επίσ ης να είναι υπεύθυνο για την
διακοπή της αποτελεσματικότητας κάποιου αισθητηρίου οργάνου –
του μα τιού, του αυτιού, κλπ. – προκαλ ώντας τύφλ ωση ή κώφωση,
κλπ., και μπορε ί επίσης να προκαλέσει σεξουαλική με τάλλαξη.
Εν ολίγοις, το καταστρεπτικό κάρμα δε ν αποκ όβει μόνο την ζωή
αλλά μπορεί να αποκόψει κα ι τις αισθητήριες ικανότητες που
έχουμε.

Ο Ledi Say adaw δίνει επίσης το παράδειγμα του εκ προθέσεως
φόνου, για να απεικ ονίσει πώς ένα κάρ μα μπορεί να ασκήσε ι και τις
τέσσερεις προαναφερθείσες λειτουργ ίε ς μ αζύ.
Όταν κάποιος έχει φονεύσε ι έναν άλλ ον, όσο καιρό η πρόθεση
του φόνου δεν έχει την ευκαιρ ία να ωριμάσει, αυτή ασκεί
οποιαδήποτε λειτουργία μεταξύ των άλλων τριών λειτουργιών:

Έχει σκοτώσει κάποιος ένα άλλον, και αυτό το κύριο κάρμα του
φόνου δεν έρχετα ι σαν επακόλ ουθο όλο μαζύ, αλλά σε μικρές
ποσότητες. Αυτή η φαύλη πράξη του φόνου μπορεί να υποστηρίξει
την ωρίμανση ενός άλλου φαύλου κάρμα που είχε διαπράξει στο
παρελθόν· ανοίγει δηλ. την πόρτα και σε άλλο φαύλο κάρμα από το
παρελθόν.
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Ενώ αυτός ο άνθρωπος είχε την ευκαιρία να απολαύσει τους
καρπούς ενός καλού κάρμα, ο φόνος που διέπραξε κλείνει την
πόρτα στο καλό κάρμα.

Σε αυτή την περίπτωση το καταστρεπτικό κάρμα είτε
καταστρέφε ι μον ομιάς το καλό κάρμα, είτε παρατείνε ται έτσι ώστε
να αποδυναμώσε ι ή να «σαπίσει» τελείως το καλό κάρμα. Σαν έναν
σπόρο που τον παραμελούμε , δεν τον βάζουμε στο χώμα εγκαίρως,
και αυτός στο τέλος σαπίζει.

Το κάρμα ενός φόνου δηλ. μπορε ί να παράξει συγχρόνως και τις
τέσσερεις λειτουργίες. Αυ τό γίν ε ται σε μικρές δόσε ις, λίγ ο λίγο, και
η μεγάλη δόση έρχεται την στιγ μή του θανάτου όταν αυτός
επαναγεννιέτα ι στον κόσμο του ξεπεσμού.
Στην συνέχεια, αυτή η πρόθεση δεν έχει περισσότερη δύναμη για
να δημιουργήσει σύλληψη στην επαναγ έννηση.
Ωστόσο, ένα τέ το ιο κάρμα μπορεί να συ νεχίσει να ασκε ί τις άλλες
τρεις λειτουργίες, καθώς και την λειτουργ ία της παραγωγής
αποτελεσμάτων κατά την διάρκεια της ύπαρξης του φονιά, ακόμα
και για εκα τό χ ιλιά δες αιώνες ή κα ι πε ρισσότερο στο μέλλ ον. Εδώ
δεν είναι απλώς παραγωγι κό κάρμα αλλά υποστηρίζει και άλλα
φαύλα κάρμα ή παρεμποδίζει καλά κάρμα , και σε μικρές δόσε ις.
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Κατ’ αυτόν τον τρ όπο, αυτά τα διασταυ ρούμενα ρεύματα ή πεδία
ενέργειας, μπορεί να τα ζούμε κάθε μέ ρα. Κι εμε ίς είμαστε που τα
δημιουργούμε , εμε ίς είμαστε που δρέπουμε κα ι τα αποτελέσμα τά
τους. Πρέπει λοιπόν να τα κατανοή σου με ώστε να μπορέσου με να
τα ξεπεράσουμε. Διότι χ ωρίς ανάλυ ση και χωρίς γν ώση του
προβλήματος, είνα ι δυνατόν να λύσει κάποιος το πρόβλη μα;
Αδύνατον!
Έτσι αυ τή η μελέ τη αποσκοπε ί στο ν α καταλάβ ουμε ποιά ε ίναι
αυτά τα ρεύμα τα, ποιά ε ίναι αυ τά τα νήματα που εμε ίς πρέπε ι να
κατανοήσου με ώστε να τα αποκόψουμε , να τα ξεπεράσουμε και να
πάμε πέρα από το ρεύμα του κάρμα.
Εδώ ολοκ ληρώθηκε η πρώτη τετράδα.
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ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 – Μάθημα 17 ο ν
Κάρμ α (3)
Καλησπέρα σας. Θα συνεχίσουμε σή μερα με την ανάλυση των
δεκαέξη ειδών του κάρμα πίσω α πό τα οποία βρίσκε ται ο
ψυχολογικ ός παράγοντας της πρόθεσης ή βούλησης.

Όσον αφορά την σειρά με την οποία συμβα ίνει το
επακόλοθο/α ποτέλε σμα του κάρμα , υπά ρχουν τέσσερα είδη κάρμα:

Αυτή η τετράδα α φορά την σε ιρά προτεραιότητα ς
μεταξύ των διαφορετικ ών κάρμα, στη ν ανάληψη του
ρόλου να προξενήσουν την σύλληψη, δηλ. την επανα γέννηση στην επόμενη ζωή.
Σύμφωνα με την έ ν ταση με την οποία έχει γίνε ι μία
πράξη, καθορίζετα ι και η σύλληψη στη ν επόμενη ζωή .
Όσο πιο δυνατή είναι η έν ταση μιας πράξης, τόσο
μεγαλύτερη προτερα ιότη τα έχει για επαναγέννηση.
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Αυτό που κάνε ι τα όν τα να γεννιούνται είναι οι ενέργειες των
πράξεών τους. Είνα ι οι ενέργειες που κάνουμε καθημερινά κα ι οι
οποίες δίνουν αποτελέσμα τα. Κι οι ε νέργειες αυτές, όπως κάθε
ενέργεια που έχει την αντίδρασή της, το επακόλουθό της, δηλ . τον
νόμο της αιτίας και του αποτελέσματος, έχουν κι αυτές μια
δυναμικ ότη τα μέσα τους που δεν χάν εται με τά τον θάνατο αλλά
συνεχίζεται στην επόμενη ζωή προξενώντας την γέννηση.
Εμείς τα όντα δηλαδή , δεν γεννιόμαστε υπό την επίδραση
κάποιου υπερφυσικού όν τος πίσω από τα σύννεφα κάπου στον
ουρανό, ή πίσω από κάποιον πλανή τη που κινεί τα νήματα και
καθορίζει αν θα πάμε δεξιά ή αριστερά, αλλά από τις δικ ές μας
ενέργειες που καθορίζουν όχι μόνο την καθημερινή μας
επαναγέννηση αλλά και αυτή της επόμε νης ζωής.
Έτσι εμε ίς κάθε μέρα «ξαναγεννιόμαστε» από τις ενέργειες των
πράξεών μας. Κάθε μέρα «γενν ιόμα στε» με την αφύ πνιση κα ι
κάνουμε διά φορες ενέργειες, και κάθε βράδυ «πεθαίνουμε» όταν
πέφτουμε για ύπνο. Όλες α υτές οι ενέρ γειες που κάνουμε από μέρα
σε
μέρα,
συσσωρεύοντα ι,
συσσωρεύονται,
και
δίν ουν
αποτελέσματα.
Κάθε μέρα λοιπόν γεννιόμαστε από τις πράξεις μας , κι αυτό δεν
σταμα τάει με τον φυ σικ ό θάνατο , ε φ’ όσον αυτές οι ενέργειες
συνεχίζοντα ι και στην επόμενη ζωή.
Προφανώς να έχετε ακούσει για τον νόμο της συντήρησης της
ενέργειας στην φυσική επιστήμη , ότι δηλ. η ενέργεια δεν χάνε ται
αλλά απλώς μεταμορφώνεται. Κάτι ανάλογο γίνετα ι με τις ενέργειές
μας οι οποίες δεν χάνονται με τά τον θάνατο, αλλά απλώς
μεταμορφών οντα ι σε κάτι άλλο στην ε πόμενη ζωή.
Θα μιλή σου με τώρα για το Βαρυσή μαντο Κάρμα.
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Το βαρυσήμαντο κάρμα είναι το κάρμα με τόσο ισχυρό ηθικό
βάρος, που δεν μπορεί να αντικαταστα θεί από κανένα άλλο κάρ μα
ως καθοριστικ ός παράγοντας στην επαναγέννηση, δη λ. στην
σύλληψη μιας νέας ζωής.
Σύμφωνα με το παράδε ιγμα των αγελ άδων, το κάρμα που έχε ι
την μεγαλύτερη ισχύ, θα βγεί πρώτο α πό την πόρ τα της μάντρας.

Σε αυτή την περίπτωση, το βαρυσήμαντο κάρμα είναι αυτό που
θα παραμερίσει ακόμα και άλλα είδη κά ρμα ή ενεργειών που έχουμε
κάνει προκειμένου να βγεί έξω για να δώσει την κα ινούρια ζωή· και
όχι μόν ο. Εάν είναι τόσο δυνα τό, μπορ εί και να καταστρέψει ακόμα
και την τωριν ή μας ζωή, με το να υπερπηδήσει άλλα προηγού μενα
και πιο αδύναμα κάρμα, όπως μία ζόρικη αγελάδα που μπορεί να
καταστρέψει τα πάντα μέσα στο μαν τρ ί, ακόμα και την πόρ τα της
μάντρας για να βγεί πρώτη.
Εδώ έχου με την παρελθούσα ζωή όπου κάποιος δη μιούργησε
βαρυσήμαντο κάρμα, το οποίο κατά τη ν στιγ μή της σύλληψης στην
καινούρια ζωή θα γ ίνει παραγωγικ ό κάρμα που θα δώσε ι την
καινούρια ζωή μέχρ ι τον θάνατο.
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Από την πλευρά του καλού κάρμα,
τέτοιο βαρυσή μα ντο κάρμα ε ίναι η
επίτευξη των εκστά σεων ( τζάνα ).
Είχαμε μιλήσε ι για τις εκστά σεις που
επιτυγχάν οντα ι δια μέ σω του διαλογ ι σμού. Αυ τές οι εκστά σεις είνα ι δυνατό
επακόλουθο ενός πολύ καλού κάρμα ή
πράξεων ή ενεργειών, ώστε κα τά την
στιγ μή της σύλληψης στην καινούρια ζωή, το βαρυσήμαντο καλό
κάρμα «βγαίνει» πρώτο, οδηγών τας σε επαναγέννηση σε έναν
μακάριο κόσμο.
Αυτό το βλέπουμε στον πίνακα που δείχνει την κα τάταξη της
συνείδησης σε διάφορα επίπεδα.

Εδώ το βαρυσήμαν το καλό κάρμα ε ίναι τόσο «πλο ύσιο» που δεν
μπορεί να οδηγήσε ι πουθενά αλλ ού, πα ρά μόνον σε έναν καλότυχο
κόσμο.
Εάν στην παρελθούσα ζωή ή ακόμα κα ι στην παρούσα ζωή έχει
κάνει κάποιος καλό βαρυσή μαντο κάρμα, την στιγ μή της σύλληψης
αυτό θα γίνει παραγωγικ ό κάρμα που θα δώσει την κα ινούρ ια ζωή
σε έναν καλότυχο κόσμο μέχρ ι τον θάν ατο.
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Από την πλευρά του φαύλου κάρ μα, τέ τοιο βαρυσήμαντο κάρμα
είναι:

Το βαρυσήμαντο φαύλ ο κάρμα από την τέλεση τέτοιων
εγκλημάτων, είνα ι αυτό που θα πάρει την θέση για να βγ ει πρώτο,
είναι αυτό που θα παραμερίσει άλλα πιο αδύνα μα φαύλα ή καλά
κάρμα για να βγει πρώτο στην πόρτα του θανάτου και να δώσει μια
καινούρια ζωή σε κακότυχο κόσμο.
Εάν στην παρελθούσα ζωή ή ακόμα κα ι στην παρούσα ζωή έχει
κάνει κάποιος κακό βαρυσή μαντο κάρμα, την στιγ μή της σύλληψης
αυτό θα γίνει παραγωγικ ό κάρμα που θα δώσει την κα ινούρ ια ζωή
σε έναν κακότυχο κόσμο μέχρ ι τον θάν ατο.
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Τώρα, η έμμονη λανθασμένη νόηση (ν ιγ ιάτα -μίτσα-ν τίττι) γ ίνετα ι
μια ολοκληρωμένη πορεία πράξης, όταν παίρνει την μορφή μιας από
τις ηθικά μηδεν ιστικές φιλοσοφίες, οι οποίες αρνούνται την
εγκυρότητα της ηθικής πρακτικής και τις ανταποδοτικές συνέπειες
της πράξης.
Τρεις από αυτές τις ηθικά μη δενιστικές φιλοσοφίες είναι οι εξής:

Αυτή είνα ι η μοιρολατρ ική ή φαταλ ιστικ ή φιλ οσοφία . Υποστηρίζε ι
ότι όλα ε ίναι λεπτομερώς προκαθορ ισμένα από την τύχη ή την
μοίρα. Ότι δεν υπάρχει αιτία που κάποιος βιώνει την ευτυχ ία ή την
δυστυχ ία, ή για το ότι κά ποιοι ε ίναι πλούσιοι κα ι κάποιοι άλλοι
φτωχ οί, ή άλλοι είνα ι κακ όμοιροι κα ι άλλοι καλόμοιροι, κλπ.
Η μοιρολα τρεία ή ο φαταλ ισμός ως φιλοσοφική σκέψη ,
παρουσιάζει το ηθ ικό μέρος των καλών ή των κακών πράξεων σαν
συμβολή απάθειας για την πορεία των γεγονότων.
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Αυτή είνα ι η φιλοσοφική σκέψη τ ης μη δυναμικ ότη τας των καλ ών
και των κακών πράξεων. Είνα ι η ολοκληρωτική άρνηση του
αποτελέσματος ( βιπάκα ) των καλών κα ι των κακών πράξεων.
Υποστηρ ίζει π.χ., ότι γ ι’ αυτόν που σκ οτώνε ι, κλέβε ι, λη στεύε ι,
κλπ., τίποτα κακό δεν θα συ μβεί· κα ι ότι γ ια την γε ννα ιοδωρία, την
αυτοσυγκράτηση, την αλήθεια κλπ., δεν ε πέρχεται καμμία
ανταμοιβή.

Αυτή είνα ι η φιλ οσοφική κα τεύθυνση του ηθικού μη δενισμού . Ο
ηθικός μηδεν ισμός απορρίπτε ι τις ηθικές αξίες του καλού και του
κακού, και ισοδυναμε ί με τον αμοραλ ισμ ό. Είναι η άρνηση και της
αιτίας ( χέτου ) αλλά και του αποτελέσμα τος ( βιπάκα ) των καλών και
των κακών πράξεων (κάρ μα).
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Υποστηρ ίζει ότι κάθε είδους πίστη στην καλή
πράξη και στην αν ταμοιβή της είναι μια απλή
ψευδάισθηση, ότι ο άνθρωπος μετά τον θάνατο
διαλύετα ι στα στοιχεία της φύσης, και ότι δεν
θα υπάρξει άλλη ζωή.
Σχετικά με τον μηδεν ισμό ή με τον νιχιλ ισμό,
μπορεί να έχετε ακου στά έναν διάση μο
φιλόσοφο της μον τέρνας εποχής, τον Νίτσε .

Ο Νιχιλ ισμός σαν φιλοσοφία βέβαια υπήρχε ήδη στην Ινδία
(προφαν ώς να υπήρχε και στην αρχαία Ελλάδα) και αυτό το
γνωρίζουμε από αναφορές που υπάρχουν στα Βουδδιστικά κείμενα
καθώς και σε άλλου ε ίδους κείμενα. Έ τσι μπορού με να πού με ότι ο
Νίτσε δεν ήταν αν τιπρόσωπος μιας νέας φιλοσοφίας, παρά μόνον
στον Δυτικό κόσ μο όπου έχουμε διαβάσει τις επεξηγήσεις του πάνω
σ’ αυτή την φιλ οσοφία .
Και οι τρεις από τις άνω ηθικά μηδενιστικές φιλοσοφίες
συμπεριλα μβάνουν και την φιλ οσοφική θεωρία του υλισμού (αγγλ.
materialism).
Ο υλισμός αφορά την σχέση μεταξύ του ανθρώπου και του
εξωτερικού κόσμου , ή της συνείδησης και της ύλης, και παίρνει
θέση υπέρ της πρωταρχ ικότη τας της ύλ ης, υποβαθμίζοντας μάλ ιστα
και την ηθική αξία των πράξεων.
Αυτές είναι οι τρεις φιλοσοφίες που εάν κάποιος δεν τις μελετάε ι
απλώς αλλά έχει εμμονή με αυτές, και κάνει πράξεις ανάλογες με
αυτές (όπως να κλέβει, να σκοτώνει κλ π. χ ωρίς ηθικ ούς
ενδοιασμούς),
τότε
θα
βιώσει
τα
καταστρεπτικά
τους
αποτελέσματα. Πρέπει λ οιπόν να είνα ι κανείς προσεκ τικός και να
αντιλη φθεί ότι η πίστη σ’ αυ τές τις φιλ οσοφίες δεν οδηγε ί σε
ευνοϊκές γεννήσεις στους καλότυχους κ όσμους.
Θα εξηγήσουμε τώρα ότι:
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Σε αυτή την περίπτωση, την ώρα του θανάτου τα φαύλα
βαρυσήμαντα κάρμα έχουν προτεραιότητα. Τα καλά βαρυσήμαντα
έποντα ι.
Εάν για παράδε ιγμα, κάποιος είχε αναπτύξει τις εκ στάσε ις ( τζάνα )
και αργότερα διέπραττε ένα από τα κάκιστα εγκλήμα τα , τότε το
καλό του κάρμα θα καταστρε φόταν από την κακή του πράξη και θα
προξενούσε την επαναγέννηση σε μια κ ατάσταση κακομοιριάς.

Εάν κάποιος έχει δημιουργήσε ι στην παρελθούσα ζ ωή ή ακόμα
και στην παρούσα ζωή, φαύλο βαρυσήμαντο ή καταστρεπτικό
κάρμα, αυτό μπορε ί να προκαλέσε ι τον πρόωρο θάνατο του α τόμου.
Την στιγμή της σύλληψης στην καινούρ ια
ζωή, αυτό το φαύλο βαρυσήμαντο κάρμα
γίνετα ι παραγωγικό κάρμα, και γενν ιέται
κάποιος σε έναν κακότυχο κόσμο.
Για
παράδειγ μα,
ο
φιλόδοξος
εξάδελφος του Βούδδα, ο Ντεβαντά ττα,
είχε επιτύχε ι τις εκστάσε ις και απόκτη σε
μάλιστα υπερφυσικές δυνάμεις. Τις έχασε
όμως όλες και επαναγεννήθηκε στην
κόλαση επε ιδή τραυμάτησε τον Βούδδα και προκάλεσε σχί σμα στην
Κοινότη τα των μοναχ ών.
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Η φιλοδοξία του ή ταν τόσο μεγάλη που ήθελε να πάρει την ηγε σία
της Κοινότητας των μοναχών, κι ο λόγ ος ήταν ότι ενώ ανήκε στην
ίδια οικ ογένεια με τον Βούδδα, δεν ήταν τόσο γν ωστός στο ευρύ
κοινό όπως ήταν ο Βού δδας και ζήλ ευ ε. Ζήλευε επίσης άλλους
μαθητές που ενώ δεν ανήκαν στο ίδιο σόϊ και ήταν μάλιστα
Βραχμάνοι προηγ ουμέν ως , ο Βούδδας τους είχε δεχθε ί σαν
κορυφαίους μαθη τές, ενώ εκείν ον όχι. Θεώρησε λοιπόν ότι
παραμελήθηκε, και λ όγω αυτού, άρχισε να κάνει ενέργειες όπως
αυτές που αναφέραμε. Τελικά έχασε όλ η την καλή ενέργεια που ε ίχε
αποκτήσε ι από τις εκστάσε ις, το φαύλο βαρυσήμαντο κάρμα από τις
πράξεις που έκανε βγήκε μπροστά, κ αι επαναγεννήθηκε σε έναν
κακόμοιρο κόσμο.
Από την άλλη πλευρά, αν κάποιος διέ πραττε πρώτα ένα α πό τα
κάκιστα εγκλήμα τα, δεν θα μπορούσε στην συνέχεια να επιτύχει μια
έκσταση ή μια εξυψωμένη ή υπερκ όσμια επίτευξη, επε ιδή το κακό
του κάρμα θα του προξενούσε μια ανυ πέρβλητη παρεμπόδιση.
Σε αυτή την περ ίπτωση, το φαύλο βα ρυσήμαντο κάρ μα γίνε ται
παρεμποδιστικ ό κάρμα, το οποίο την στιγ μή της σύλληψης οδηγεί
σε επαναγέννηση σε έναν κακότυχ ο κόσμο. Μπορεί δηλαδή να μη
καταστρέψει την ζωή ενός ατόμου αλλά μπορεί να παρεμποδίσει την
μετέπε ιτα εξέλιξή του, αφαιρ ώντας από το καλό κάρμα την
δυνατότητα μιας επανα γέννησης σε καλότυχο κόσμο.
Άλλο
παράδειγ μα
είναι
ο
Βασιλιάς
Ατζατασάττου ο οποίος είχε όλες τις άλλες
προϋποθέσε ις για να επιτύχει την υπερ κόσμια
επίτευξη
του ε ισερχόμεν ου στο ρεύμα
( σοταπάννα ), ενώ άκουγε τον Βού δδα να δίνει
την
«Ομιλ ία
Περί
του
Οφέλ ους
του
Ασκητισμού» ( Σαμάννα-πάλα Σούττα ).

Ο ίδιος δολοφονήθηκε αργότερα από τον γιό του Ουντάγ ια, και
μετά τον θάνατό του γεννήθηκε στην κ όλαση.
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Θα υποφέρει εκε ί για 60.000 χρόνια , και αργότερα θα επιτύχει το
Νιμπάνα ως Ατομικός ( Πατσέκα ) Βού δδας.
Το έγκλημα της πατροκ τον ίας του Ατζ ατασάττου συχνά δίδε ται
και ως παράδειγμα ενός καταστρεπτικ ού ( ουπατσεντάκα ) κάρμα,
που έχει την δύναμη να καταστρέψει το αποτέλεσμα των αξιότιμων
πράξεων.

Το πλη σίον θανάτου κάρμα ε ίναι ένα ισχυρό κάρμα που είτ ε το
θυμάται κανε ίς λίγο πριν τον θάνατό του, είτε το κάνει λίγ ο πριν
τον θάνατό του.

Για τον λόγο αυτόν στις Βουδδιστικ ές χώρες συνηθίζουν να
υπενθυμίζουν σε κάποιον που πεθα ίνει τις καλές του πράξεις .
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Συγγενείς και φίλ οι υ πενθ υμίζουν στον ετοιμοθάνατο τις καλές
και φιλότιμες πράξεις που έχει κάνει έτσι ώστε αυτές να έχουν
προτεραιότητα κα ι να δώσουν καλή επαναγέννηση, παρά να
εμφανισθεί τελευ ταία στιγ μή μια φαύ λη πράξη η οποία έχει την
δυναμικ ότη τα να φέρει μια κακή επαναγέννησ η.
Εάν πάλι δεν έχε ι κάνει καλές πράξεις στην ζωή του, τότε τον
παροτρύνουν να διεγείρε ι καλές σκέψεις κατά τις τελευτα ίες στιγμές
της ζωής του για τους άλλους, έ τσι ώστε να μην επαναγεννηθεί σε
κάποιο κακότυχο κ όσμο.
Πρέπει να επιση μανθεί εδώ ότι όταν δεν υπάρχει βαρυσήμαντο
κάρμα, αλλά εκτελείτα ι ένα ισχυρό πλησίον θανάτου κάρμα, αυτό
το κάρμα θα αναλάβει γεν ικά τον ρόλο να προξενήσε ι την
επαναγέννηση.
Έτσι, εάν στην παρελθούσα ή ακόμα κ αι στην παρούσα ζωή δεν
υπάρχει ένα βαρυσήμαντο κάρμα, τότε το πλησί ον θανάτου κάρμα
θα γίνει κατά την σύλληψη παραγωγ ικό κάρμα για την επόμενη ζ ωή.

Αυτό δεν σημα ίνει ότι κάποιος θα ξεφύγει από τα επακόλουθα
άλλων καλών και κακών πράξεων που είχε διαπράξει κατά την
διάρκεια της ζωής του. Διότι όταν και α υτά τα κά ρμα συναντήσου ν
τις κατάλληλες συνθήκες, θα προξενήσουν τα δέοντα επακ όλουθά
τους.
Σύμφωνα με το παράδειγ μα των αγελ άδων, αυτό ση μαίνε ι ότι
κάποια στιγμή κα ι οι υπόλοιπες αγελάδες θα βγουν έξω από το
μαντρί.
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Το εκ συνηθε ίας κάρμα είναι μια π ράξη, είτε καλή ε ίτε κακή , που
συνηθισμένα ή συστημα τικά κά ποιος εκτελεί. Σ την απουσία εν ός
βαρυσήμαντου κάρμα και ενός ισχυρού πλησίον θανάτου κάρμα,
αυτό το είδος κάρμα αναλαμβάνει γενικά την λειτουργία να
προξενήσει την σύλ ληψη στην επαναγέ ννηση.

Το αποθηκευμένο κάρμα είνα ι οποιαδή ποτε άλλη πράξη που δεν
περιλαμβάνετα ι στις τρείς προαναφερ θείσες κατηγορίες, η οποία
όμως είνα ι αρκετά ισχυρή για να αναλάβει τον ρόλο να προξενήσει
την σύλληψη στην επαναγέννη ση.

Αυτό το ε ίδος κάρμα γίνε ται ενεργό όταν δεν υπάρχει ένα κάρμα
των άλλων τριών ειδών γ ια να ασκήσει την λειτουργ ία του στην
επαναγέννηση.
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Όσον αφορά τον χρόνο της ωρίμαν σης, υπάρχουν τέσσερα είδη
κάρμα, δηλαδή:

Αυτό είνα ι το κάρ μα που, αν πρόκ ε ιτα ι να ωριμά σει, πρέπει να
αποδώσε ι τα αποτελέσμα τά του στην ίδια ζωή κα τά την οποία έχε ι
διαπραχθεί.
Διαφορε τικά, εάν δεν βρει την ευκαιρία να ωριμάσει στην ίδια
ζωή, καθίστα ται ακυρωμένο κάρμα ( αχόσικάμμα ). Μοιάζει δηλ. με σαπισμέν ους
σπόρους που δεν βρήκαν τις κατάλλη λες
συνθήκες για να ωριμάσου ν. Αυτό σημα ίνει
ότι δεν βρήκε την ευκαιρία να ωριμά σει
διότι
άλλα
καλά
ή
φαύλα
κάρμα
παρεμβλήθηκαν
και
αυτό
παρέμεινε
αδρανές μέχρι που ακυρώθηκε.
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Είναι το κάρμα που, αν πρ όκειται να ωριμάσε ι, πρέπε ι ν α
αποδώσε ι τα αποτελέσματά του στην ζ ωή αμέσως με τά από εκείνη
στην οποία έχει διαπραχθεί.
Αλλιώς καθίστατα ι ακυρωμέν ο κάρμα ( αχόσι-κάμμα ).

Είναι το κάρμα που μπορεί να ωριμάσε ι οποιαδή ποτε στιγμή από
την δεύτερη μελλοντική ζωή και μετά, ό,ποτε α ποκτά την ευκαιρία
να παράξει αποτελέσμα τα.
Αυτό το κάρμα ποτέ δεν καθίστατα ι ακ υρωμένο όσο συνεχ ίζεται
ο κύκλος των επαναγεννήσε ων. Κανείς , ούτε καν ένας Βούδδας ή
ένας Άραχαντ (Άξιος), δεν απαλλάσεται από το να βιώσει το
αποτέλεσμα ενός τέτοιου κάρμα .
Σε αυτό το σημε ίο μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα για το πώς ο
ίδιος ο Βούδδας είχε πρόβλη μα με ένα τέτοιο κάρμα που βέβαια τα
αποτελέσματά του ήταν σπάνια . Είχε να κάνει με έναν πόνο στην
πλάτη του. Ο λ όγος ή ταν ότι σε κάποια από τις προηγού μενες ζωές
του σαν λα ϊκός και πριν να γ ίνει Βούδδας, υπήρξε παλαιστής.
Κάποτε έπρεπε να δώσε ι έναν αγώνα που το στοίχη μα ήταν πολύ
μεγάλο κα ι ήθελε να το κερδίσει. Έβαλε λοιπόν όλ η την δύναμή του
για να κερδίσει τον αντίπαλο. Τον σήκ ωσε ψηλά στον αέρα και τον
χτύπησε με δύνα μη στο έδαφος με πρόθεση να του σπάσει την
σπονδυλ ική στήλη· και του τη ν έσπα σε , με αποτέλεσμα να τον
αφήσει παράλυτο. Φυ σικά ν ίκησε και πήρε το βραβείο.
Επειδή λοιπόν διέπραξε αυτή την πράξη με πολύ φαύλη πρόθεση,
αυτό του προκάλεσε αλλε πάλληλο πόνο στη ν πλάτη α πό ζωή σε
ζωή. Ακόμα κ ι όταν έγ ινε Βούδδας, αυτό ο πόν ος εμφαν ιζόταν
κάπου κάπου· όχ ι βέβαια όπως στους συνηθισμέν ους ανθρώπους.
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Κάτι ανάλογο μπορεί να συμβε ί στον οποιονδή ποτε , όπου από
αλλεπάλληλες ζωές να επανέρχεται μια πάθηση κα ι να τον
ταλαιπωρεί. Φυ σικά για τους Βούδδες κ αι τους Άραχαντ κάτι τέτοιο
δεν έχει επίδραση στον νου τους, διότι αυτοί δεν ταυ τίζον ται με
αυτές τις αισθήσε ις, δεν ταυ τίζον ται με αυτό το σώμα , απλώς
πρέπει να το φροντίσουν. Γι’ αυτό μερικές φορές ο Βούδδας έπρεπε
να διακόψει την Ομιλ ία που έδινε, για να ξαπλώσει λίγο και να
χαλαρώσει αυτόν τον πόνο που ε ίχε στην πλά τη. Για τον Βούδδα
αυτό βέβαια ήταν ένα α πλό πρόβλη μα, αλλά το αναφέρου με για να
δούμε πώς από ζωή σε ζωή το επακ όλουθο από κά ποιες πράξεις που
έχουμε κάνει κα ι στις οποίες είχαμε δώσε ι πολύ ενέργεια,
επανέρχεται ξανά και ξανά σαν κύμματα και μας ταλαιπωρεί.
Από την άλλη πλευρά υπάρχει το αντίστοιχο καλό κάρμα τα
επακόλουθα του οποίου επαναλαμβάν ονται από ζωή σε ζωή κα ι μας
φέρνουν ευτυχ ία. Έτσι, γ ια να γεννη θεί κάποιος σαν άνθρωπος,
σημαίνε ι ότι έχε ι καλό αποθηκευμένο κ άρμα το οποίο επανέρχετα ι
ξανά και ξανά σαν κύμματα· άλλες φορές σαν μεγάλα κύμματα, διότι
είχε βάλει πολλή ενέργεια για να κάνε ι την καλή πράξη, κι άλλες
φορές σε μικρά κύμματα, διότι δεν έκανε τ ην καλή πράξη με τόση
πολλή ενέργεια.

Ο όρος ακυρωμένο κάρ μα, δεν ορίζει μια ε ιδική κα τηγορία του
κάρμα, αλλά ισχύε ι για το κάρμα που ήταν δέον να ωρ ιμάσε ι στην
παρούσα ζωή ή στην επόμενη, αλλά δεν βρήκε τις συνθήκες που να
ευνοούν την ωρ ίμανσή του.
Εδώ τον ίζετα ι ότι δεν δίνουν όλα τα κάρμα αποτελέσμα τα. Γι’
αυτό όταν μιλά με γ ια το κάρμα πρέπει να ξέρουμε ότι ε ίναι ένα
πολύπλοκ ο φαιν όμενο, και ότι αυτά τα διασταυρούμενα ρεύματα
ενέργειας για το οποία μιλήσα με πολλέ ς φορές ακυρώνουν το ένα
το άλλο.
Στην περίπτωση των Βου δδών και των Άραχαντ, όλο το
συσσωρευμέν ο κάρμα τους από το παρελθόν που επρόκε ιτο να
ωριμάσε ι σε μελλ οντικές ζωές, καθίσταται ακυρωμένο με την τελ ική
ανάπαυσή τους στο τελ ικό Νιμπάνα ( πάρινιμπάνα ). Μετά τον
θάνατό τους, όλο το παλ ιό τ ους κάρμα, καλό ή φαύλο, ακυρώνεται
τελείως.
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ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 – Μάθημα 18 ο ν
Κάρμ α (4)
Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε σ’ α υτό το μάθημα στο οποίο
όπως κάθε Πέμπτη αναλύουμε την σύνθεση του νου και της ύλης
όπως αναφέρεται στις Ομιλ ίες του Βούδδα. Έχουμε ξεκινήσε ι και
εξηγούμε τα δεκαέξη είδη των εκούσιων πράξεών μας (κάρμα).
Όπως έχουμε δει μέχρι τώρα, διαιρέσαμε το κάρμα σε τέσσερεις
τετράδες και την κάθε μία σε τέσσερεις κατηγορίες, που συνολικά
συνθέτουν τα δεκαέξη είδη του κάρμα.
Σήμερα θα εξετάσουμε την τέ ταρτη τε τράδα.

Όσον αφορά τον τόπο όπου προκύ πτει το αποτέλεσμα εν ός
κάρμα, υπάρχουν τέσσερα είδη κάρμα:

Ο ανθρώπινος κόσμος βρίσκετα ι στη ν ηδονική σφα ίρα ύπαρξης,
και σ’ αυτόν μπορούμε να δούμε τουλάχιστον και να έχουμε
αποδείξε ις ότι οι άνθρωποι κάνουν και καλές και φαύλες πράξεις.
Έτσι, με την εμπειρία που έχου με στη ν καθημερινή μας ζωή, μας
προσφέρετα ι η δυνατότητα να δούμε αυτό το μίγμα των φαύλων
και των καλ ών ρευμάτων που υπ άρχου ν στην κοινων ία.
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Το φαύλο κάρμα είναι τριπλό, ανάλογα με τα όργανα της πράξης:

Εδώ το σώμα το θεωρού με σαν όργανο που το χρησιμοποιού με
κάθε μέρα, και με αυτό κάνουμε διά φορες πράξεις που μπορούμε
να τις αποκαλέσουμε φαύλες. (Είχα με δώσει τον ορισμό του φαύλου
σε προηγούμενα μαθήμα τα: είναι η πράξη που παράγει οδυνηρά
αποτελέσματα, επώδυνες συνέπε ιες και ταλαιπωρ ία).

Εδώ ο νους θεωρείται σαν όργαν ο το οποίο το χρησιμοποιού με
κάθε στιγμή γ ια να σκεφτόμαστε , ν α αισθανόμαστε, να
φανταζόμα στε, κλ π. Ακόμα και όταν κοιμόμα στε και το σώμα μας
είναι ακ ίνητο κα ι βλέπου με όνε ιρα , ο νους μας δεν σταμα τάει να
κινείται κα ι να επεξεργάζεται πληροφορίες τις οποίες είχαμε β ιώσε ι
κατά την διάρκεια της ημέρας. Είναι ένα όργανο που το
χρησιμοποιού με κάθε μέρα για να κάνουμε σχέδια κα ι ν α πάρουμε
αποφάσε ις.
Υπάρχουν δέκα φαύλες πορείες πράξεων ( ακούσαλα-κάμμα-πάτα )
που εκτελούν ται με τα όργανα του σώματος, του λόγου κα ι του
νου.
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Πέρα από τις άλλες πράξεις που κάνουμε με το σώμα, αυτά τα
τρία
είδη
ονομάζοντα ι φαύλα
διότι προξενού ν ε πώδυνα
αποτελέσματα κα ι στον εαυτόν μας κ αι στους άλλους. Ο φόν ος
έμβιων όντων και η κλοπή είνα ι πράξεις που μπορεί να τις δού με σε
πολλές φάσεις της ζωής. Όσο γ ια την λανθασμένη σεξουαλ ική
συμπεριφορά έχουμε πει ότι ε ίναι: ο βιασμός, η απάτη, η
εκμετάλευση και άλλες πράξεις που φέρ νουν διχόνοια κα ι δυστυχ ία.

Δεν είμαστε φτωχ οί από αυ τά τα είδη λόγου. Ιδια ίτερα από την
φλυαρία είμαστε πολύ πλούσιοι!

Οι φαύλες πράξεις με το σώμα και με τον λόγο βασίζον ται πρώτα
στον νου . Άνθρωποι που είνα ι άπλ ηστοι πλεονέκτες, κάνουν τέτοιες
πράξεις και με το σώμα και με τον λόγ ο.
Η λανθασμένη νόηση ή η λανθασμένη θέαση είναι το πώς
βλέπουμε τα πράγματα στην ζωή, κα ι έχουμε λανθασμένες απόψε ις,
λανθασμένες ιδέες και φιλοσοφίες.
Έτσι,
από
τα
πρωτόγ ονα
χρόνια
οι
άνθρωποι έκαναν αυτές
τις
φαύλες
πράξεις ,
έρχονταν σε ρίξη μεταξύ
τους, και βίωναν τα
αποτελέσματά τους.
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Παρ’
όλο
που
θεωρούμε ότι ζούμε σε
μια πολιτισμένη κ οιν ωνία ,
οι πράξεις αυτές, όπως ο
φόνος, η ψευδολ ογία , η
εξαπάτηση
κλπ.,
δεν
λείπουν αλλά συνεχ ίζ ουν
να υπάρχουν.

Έτσι,
οπου δήποτε
στον
κόσμο
και
αν
ταξιδέψου με, μπορ ούμε
να δούμε τους φαύλους
ανθρώπους
που
δημιουργούν πόνο για
τον εαυτόν τους αλλά
πόνο και στους άλλους.

Όπως αναφέρθηκε:

Οι πρώτες επτά πορείες, ταυ τίζον ται με την πρόθεση ή βούληση
που παρακινεί μια προσπάθεια για τη ν επίτευξη της αντίστοιχης
πράξης με το σώμα ή με τον λόγ ο.
Αντίθε τα όμως, μια τέτοια πρόθεση ή βούληση με τον νου, δηλ.
όταν σκε φτόμαστε να κάνου με μια φαύλη πράξη όπως να πούμε
ψέμματα ή να κάνουμε κάποια εξ απάτηση, είνα ι ένα φαύλ ο κάρμα
ανεξάρτητα από το αν ολοκληρώνει τη ν πράξη ή όχι. Από μόνη της
η πρόθεση δεν είναι ικανή να καθορίσει την ηθικότητα μιας πράξης.
Εάν όμως φτάσε ι στην ολοκ λήρωση τη ς
σωμα τικής ή της λεκτικής πράξη ς και
επιτύχε ι τον στόχο της , τότε γίνε ται μια
πλήρης πορεία πράξης, όπως ο θάνατος
του προτιθέ μενου θύμα τος, ή η αφαίρε ση
της ιδιοκτη σίας κάποιου με κλέψ ιμο, κλ π.
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Υπάρχουν πέντε παράγοντες για την θανάτωση ενός όν τος:

Εάν απουσιάζει έστω και ένας από του ς πέντε παράγον τες, τότε
η φαύλη πράξη που φέρνει πόνο και στο θύμα και στον θύ τη, δεν
είναι ολ οκληρωμένη .
Υπάρχουν πέντε παράγοντες για την κλ οπή ενός αντικε ιμέν ου:

Υπάρχουν τέσσερεις παράγοντες γ ια τη ν ψευδολογία:
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Κι εδώ αυτοί οι παράγοντες πρέπ ε ι ν α συμπληρωθ ούν για να
υπάρξει η ολοκλήρωση μιας πράξης. Φυσικά αυτό δεν σημα ίνει ότι
έστω κα ι κατά το ήμιση η πράξη αυτή δεν θα φέρει καρμικά
επακόλουθα στο μέλλον· ασφαλώς και θα φέρει.
Έτσι, το χαρακτηριστικό μιας πλήρους πορείας πράξης, είναι το
κάρμα που έχει την δύ ναμη κα ι την ισχύ να αναλάβει τον ρόλο να
παράξει την επαναγέννηση.
Σε σχέση με την πράξη τώρα, το σώμα, ο λόγος και ο νους, είνα ι
τα όργανα με τα οποία εκτελε ίτα ι το κά ρμα.
Το όργανο του σώματος, είναι η σωματικ ή
επικοινων ία ( κάγια-βιννιάττι ). Είνα ι ένα είδος
υλικού φα ινομένου που παράγετα ι από τον
νου, με το οποίο ένα άτομο εκ φράζει μέσω
του σώματος, μια πρόθεση που εγε ίρεται
στον νου .

Το όργανο του λόγου παρομοίως ,
υποδηλώνει φωνητική επικοινων ία
( βάκι-βιννιάττι ). Είναι το υλικ ό
φαινόμενο που παράγετα ι από τον
νου, μέσω του οποίου η πρόθεση
εκφράζεται προφορικά. Με το
φωνητικό όργανο δίνει κάποιος
μηνύμα τα στους άλλους. Όταν
αυτά τα μηνύ ματα ε ίναι λανθασμένες πληροφορ ίες και γίν οντα ι
επίτη δες, τότε συσσωρεύε ται το φαύλο κάρμα.
Αν και τέτοιες πράξεις όπως η ψευδολογία κλπ., μπορούν επίσης
να εκφρασθούν σωμα τικά με την γραφή ή με το νεύμα των χεριών,
ωστόσο επε ιδή το κύριο μέσο ε κτέλεσης είναι ο λόγ ος,
εξακολουθούν να θεωρούνται λεκ τικ ό κ άρμα.
Οι τρεις τελευτα ίες πορείες πράξης όπ ως η απληστία κλπ.,
συμβαίν ουν γενικά μόν ο στον νου, χωρίς να φθάσουν στην εκούσια
έκφραση μέσω του σώμα τος ή του λ όγου. Μια τέτοια πράξη λέγε ται
ότι συ μβαίνε ι με το όργανο του νου , που εδώ είναι μια συλλογ ική
ονομασία για την συνείδηση στο σύνολ ό της.
Η πλεονεξία ( αμπίτζχα ) είνα ι ο νοητικ ός παράγοντας της
απληστίας ( λόμπα ), που εγείρετα ι ως η επιθυμία να αποκ τηθεί η
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ιδιοκτη σία ενός άλλου ατόμου . Παρ’ όλο που η απληστία εγείρετα ι
για την ιδιοκ τησία κάποιου άλλου , δεν γίνεται μια πλήρης πορεία
πράξης, εκτός αν κανείς εγείρει την ευ χή να αποκτήσε ι αυτήν την
ιδιοκτη σία. Εάν εγε ίρει αυτή την ευχή ξανά και ξανά, τότε
ενεργοποιε ίτα ι όλος ο νους, και προκαλεί την ανάγκη να κινηθεί όλο
το σώμα ή η ομιλ ία, ώστε να αποκτηθεί το αντικε ίμεν ο της
απληστίας μας με φαύλο τρόπο.
Το μίσος, ο θυμός, η κακοβουλία ( βγιαπάντα ), είνα ι ο νοητικός
παράγοντας του μίσους ( ντόσα ), ο οποίος γίνεται μια πλήρης πορεία
πράξης, όταν εγείρεται με την ευχή να πάθει κάποιος άλλος κακό.
Όταν εγείρουμε αυ τή την ευχή μέσα μα ς ξανά και ξανά, ο ν ους μας
τότε ενεργοποιε ίτα ι και παροτρύνει το σώμα κα ι την ομιλία μας να
κινηθούν κα ι να εκ φράσουν λόγ ια που θα προκαλέσουν κακό στους
άλλους.
Η λανθασμένη νόηση ( μίτσα -ντίττι ), γ ίνετα ι μια ολ οκληρωμένη
πορεία πράξης, όταν παίρνει τη ν μορφή μιας από τις η θικά
μηδενιστικές φιλοσοφίες που αρνούνται την εγκυρότητα της ηθικής
πρακτικής και τις ανταποδοτικές συνέπε ιες της πράξης. Λόγω αυτής
της λανθασμένης νόησης ή θέασης για το πώς έχουν τα πράγματα,
οι άνθρωποι αρνούνται τα επακόλουθα αποτελέσμα τα των φαύλων
καρμικών πράξεων, και δεν έχουν ενδοιασμό να σκοτώσουν ή να
κλέψουν κλπ.
Μόνο η φιλοσοφία βέβαια, δεν είναι τόσο δυνατή ώστε να
δημιουργήσει κάποιος κακό κάρμα· πρέπει να την εφαρμόσει κιόλας
ώστε να υπάρξουν ολοκληρ ωμένα κακά αποτελέσματα.
Υπάρχουν πολλές φιλ οσοφίες πέρα από τις βασικές τρεις που
προαναφέραμε, οι οποίες έχουν επιφέρει φριχτά αποτελέσματα
στην ζωή των ανθρώπων . Για παράδειγμα , όπως αναφέρει ο
Μαχάτμα Γκάντι και όπως έχουν διαπιστώσε ι πολλοί ιστορικ οί, τα
πιο φρ ικτά και πιο σκληρά εγκλήματα τα οποία έχει καταγράψει η
ιστορία, έχουν διαπραχθεί κά τω από την κάλυψη της θρησκείας ή
εξ’ ίσου ευγενών κινή τρων.
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Υπάρχουν ιδε ολογ ίες οι οποίες καλύπτονται κά τω α πό τον μανδύα
κάποιας θρησκείας ή κάποιου ευγενούς κινήτρου , δήθεν για το καλό
των ανθρώπων, αλλά έχουν διαπράξει και διαπράττουν σκληρά και
φρικτά εγκλήμα τα. Εάν κάποιος μελε τή σει την ανθρώπινη ιστορία,
μπορεί να διαπιστώσει πολλά τέτοια πα ραδείγματα που όλα γίν οντα ι
λόγω της λανθασμένης νόησης. Λέγεται λανθασμένη διότι φέρνει
επώδυνες συνέπειες στους άλλους ανθρώπους αλλά και σε μας,
διότι ε μείς θα δρέψουμε τα επώδυνα αποτελέσματα.
Θα εξετάσουμε τώρα τις φαύλες πράξεις σύμφωνα με τις ρίζες
και την συνε ίδηση.

Ο
φόνος,
ο
σκληρός
λόγ ος
και
ο
θυμός/κακοβουλ ία, προέρχοντα ι από την ρίζα
του μίσους ( ντόσα ).

Οι άνθρωποι που φονεύουν, που μιλάνε με σκληρό τρόπο, κα ι
που θυμών ουν, το κάνουν με βάση το μίσος.
Ακριβολογ ώντας, ο θυμός/κακοβουλ ία είναι μια μορφή της ρίζας
του μίσους ( ντόσα ).
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Η λανθασμένη σεξουαλική σ υμπεριφορά, η
απληστία/πλεονεξία, κα ι η λανθασμέ νη νόηση
προέρχονται από την ρίζα της απληστία ς ( λόμπα ).

Οι υπόλ οιπες τέσσερεις πορείες πράξεων,
προέρχονται από τις δύο ρίζες, δηλ. από το
μίσος ή την απληστία.

Ακριβολογ ώντας, ο θυ μός/η κακ οβουλ ία είναι μια μορφή της ρίζας
του μίσους ( ντόσα ), και η απληστία/πλεονεξία ( αμπίτζα ) είναι μια
μορφή της ρίζας της απληστίας ( λόμπα ).
Η λανθασμένη νόηση ( μίτσα-ντίττι ), είν αι ο νοητικός παράγοντας
της λανθασμένης νόησης ( ντίττι ).
Αυτές οι τρεις πορείες της πράξης, είν αι κατ’ αυτόν τον τρόπο
αναγνωρίσιμες από τους αντίστοιχους ν οητικούς παράγοντες.
Οι άλλες τρεις πορείες της πράξης, είν αι αναγνωρίσιμες από τον
νοητικό παράγοντα της πρόθεσης που εγείρεται μαζύ με τις φαύλες
ρίζες. Μπορεί να βρε θούν περιπτώσε ις όπου, για παράδειγ μα, η
απληστία μπορεί να είνα ι το υποκείμεν ο κίνη τρο γ ια τον φόνο, και
το μίσος μπορεί να είνα ι το υποκείμενο κίνητρο γ ια την λανθασμένη
σεξουαλική συ μπεριφορά.
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Καμιά φορά μας φαίνεται παράξενο, πώς μπορεί να γίνε ται φόνος
από απληστία. Οι άνθρωποι όμως σκοτώνουν, για παράδειγ μα ζώα,
από απληστία γ ια να τα φάνε. Εδώ το υποκείμενο κ ίνη τρο μπορεί
να είναι η απληστία αλλά στην πραγματικότητα , την στιγ μή που
σκοτώνουν το ζώο, το σκοτώνουν με μίσος.
Το μίσος με την σε ιρά του μπορεί να ε ίναι το υ ποκείμενο κ ίνητρο
για την λανθασμένη σεξουαλ ική συμπερ ιφορά, όπως βιασμό. Επε ιδή
κάποιος μισε ί ένα άλλο άτομο, το βιάζε ι για να το τιμωρήσε ι.
Ωστόσο η πρόθεση που οδηγεί στην αποκοπή της ζωής ενός όντος
είναι πάντα ριζωμένη στο μίσος, δ ηλα δή στην αποστροφή για την
συνέχιση της ύπαρξης ή της ζωής του έμβιου όντος. Την στιγμή
δηλαδή που κάποιος σκοτώνε ι, ναι μεν μπορεί να το κάνει από
απληστία επειδή θέλει να φάει την σά ρκα αυτού του όντος, όμως
την στιγ μή ακριβώς που σκοτώνει αυτό το έμβι ο ον, ζώο ή καμιά
φορά και άνθρωπο γ ια παράδε ιγμα , χρησιμοποιεί την ρ ίζα του
μίσους, δηλ . αποστροφή για την συν έχιση της ζωής αυ τού του
όντος. Απεχθάνεται εν ολίγ οις την ύ παρξη της ζωής αυτού του
όντος, διότι αυ τή η ζωή είνα ι που τον εμποδίζει να αποκτήσε ι το
σώμα αυτού του όντος. Έτσι, ακριβ ώς την στιγ μή του φόνου
υπάρχει το μίσος. Προηγου μένως όμως μπορε ί να υπήρχε η
απληστία.
Από την άλλη πλευρά, η πρόθεση που οδηγεί στην πράξη της
σεξουαλικής συμπεριφοράς είναι πάντα ριζωμένη στην απλη στία,
δηλαδή
στην
επιθυμία
της
απόλαυσης
της
σεξουαλικ ής
ευχαρίστησης. Έτσι, παρ’ όλο που κάποιος μπορεί να βιάζει έναν
άνθρωπο επε ιδή τον μισεί και θέλε ι ν α τον εκ δικηθε ί, την στιγ μή
του βιασμού υπάρχει η σεξουαλική απόλαυση. Γι’ αυτό λέμε ότι η
λανθασμένη σεξουαλική συ μπ εριφορά είναι ριζωμένη στην
απληστία.
Η πρόθεση που οδηγεί στις άλλες τέσσερεις πράξεις – κλοπή,
ψευδολογία , διχαστικό λόγ ο και φλυαρία – μπορεί να συνοδεύεται
είτε από απλη στία είτε από μίσος.
Κάποιος δηλ. κλέβει την περιουσία κ άποιου άλλου από μίσος,
μόνο κα ι μόνο γ ια να τον κάνε ι να αισθανθεί άσχη μα. Ή λέε ι
ψέμματα επίτηδες για να πληγώσε ι τον άλλον. Επίσης μπορεί να
κλέψει και από απληστία διότι θέλε ι να αποκτήσε ι περισσότερα
πράγματα από αυ τά που του αναλογ ούν . Παρόμοια συμβα ίνει κα ι με
τον διχαστικό λόγ ο και την φλυαρία.
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Όλες όμως οι φαύλες πορείες της πράξης,
συνοδεύον ται πάν τα από την ρίζα της
αυταπάτης.
Το φαύλο κάρμα είνα ι επίσης αναγνωρίσιμο
από τις δώδεκα φαύλες συ νειδή σεις που είχαμε
αναφέρει στα προηγούμενα μαθή ματα . Αυτές
είναι 8 συνειδήσε ις ριζωμένες στην απληστία ,
2 ριζωμένες στο μίσος, και 2 ριζωμέν ες στην
αυταπάτη. Έ τσι, σύμφωνα με τις φαύλες
κατηγορίες της συνε ίδησης, αυ τό το φαύλο κάρμα είνα ι ολ ικά
δωδεκαπλάσιο.
Σε αυτή την περ ίπτωση, η ίδια η συνε ίδηση
καθ’ εαυτή, θεωρείται ότι εί να ι το κάρμα ως
ένα σύνθετο σύνολο, παρά σαν τον α τομικ ό
παράγοντα της πρόθεσης. Έτσι, σε μερικές
περιπτώσε ις, όταν μιλάμε γ ια την συνε ίδηση ,
μπορού με να την αναφέρουμε σαν έναν
συνολικ ό δράστη που περιέχε ι όλα αυτά τα
συστατικά μέσα της όπως πρόθεση και
νοητικούς παράγοντες.
Για να ανακεφαλαιώσου με εδώ, για την κατ άταξη της συνείδησης
σε σφαίρες και το πού ωριμάζει αυτό το φαύλο κάρμα, να πούμε
ότι ωριμάζει στο η δον ικό επίπε δο της ύπαρξης και ιδιαίτερα στον
ανθρώπινο κόσμο κα ι στους κόσμους του ξεπεσμού. Δ εν ωριμάζει
στους 6 ουράν ιους θεϊκούς κόσμους διότι χρειάζετα ι κανείς πολύ
καλό κάρμα για να γεννηθεί εκεί.
Στον ανθρώπιν ο κόσμο όμως μπορεί να δημιουργήσει κανε ίς πολύ
κακό κάρμα που θα τον οδηγήσε ι σε μια κακή επαναγέννηση στους
κόσμους του ξεπεσμού.
Παρ’ όλα αυτά, θέλω να πω ότι σ’ αυτόν τον κόσμο, σ’ αυτόν τον
πλανήτη, υ πάρχουν άνθρωποι που κάνουν καλές πράξεις και
λειτουργ ούν με καλές διαθέσε ις, δρέποντας κατά συνέπεια και τα
αποτελέσματα των καλών πράξεων . Έτσι, έχουμε έναν ανάμε ικτο
κόσμο μέσα στον οποίον ζούμε, και μέσα στον οποίον μπορούμε να
δούμε αυ τούς που κάνουν φαύλες πράξεις, αυτούς που κάν ουν
καλές πράξεις, και αυτούς που ενώ σή μερα κάνουν καλές πράξεις
αύριο μπορε ί να κάνουν φαύλες πράξεις, και άλλους που σήμερα
κάνουν φαύλες πράξεις αύριο μπορ εί να κάνουν καλές. Και
υπάρχουν κι αυτοί που κάνουν καλές πράξεις μόνο σε αυτούς που
συμπαθούν κα ι φαύλες πράξεις μόνο σε αυτούς που αντιπαθούν.
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Επίσης υπάρχουν αυτοί που κάνουν καλές πράξεις μόνο μέσα σε
έναν συγκεκριμένο κύκλο ανθρώπων, και κάνουν φαύλες πράξεις
μέσα σε κάποιον άλλο κύκλο ανθρώπων επειδή τους υποτιμούν ως
κατώτερους .
Έτσι, σ’ αυτόν τον ανθρώπινο κ όσμο που ζούμε, οι πράξεις είνα ι
που ορίζουν τους ανθρώπους, και η ευ τυχία που κυνηγά με όλοι μας
ορίζεται α πό αυτές τις πράξεις. Οι άνθρ ωποι κάνουν όλες αυτές τις
φαύλες πράξεις προσπαθώντας να αποκτήσου ν λίγη ευτυχ ία από
εδώ κι από εκεί και να βολευτούν, χ ωρίς να αντιλαμβάνον ται τα
αποτελέσματά τους και χωρ ίς να καταλαβαίνουν ότι η ευ τυχία
εξαρτάται ανάλογα α πό τις πράξεις που κάνου με κα ι από τα
μελλοντικά τους αποτελέσματα.
Γι’ αυτόν τον
λόγο κάνουμε αυτά τα μαθήματα, ώστε να
ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγμα τα και να διευκρινήσουμε ποιά
είναι τα πιο συνηθ ισμένα φαύλα κάρμα που κάνουν οι άνθρωποι,
και ποιά είνα ι τα καλά κάρμα τα οποία φέρνο υν καλά αποτελέσματα.
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ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 – Μάθημα 19 ο ν
Κάρμ α (5)
Καλησπέρα σας. Σή μερα θα συνεχίσουμε την
δεκαέξη ειδών εκούσιων πράξεων (κάρμα).

εξέταση των

Βρισκ όμαστε στην 4 η τετράδα που έχ ει να κάνει με τον τ όπο
ωρίμανσης του κάρμα, και εξετάζουμε την πρώτη κατηγορία που
αναφέρεται στο φαύλο κάρμα στην ηδονική σφα ίρα ύπαρξης.
Όπως προαναφέραμε, οι άνθρωποι από τις πρωτόγονες εποχές
έκαναν φαύλες πράξεις με το σώμα, τον λόγ ο, κα ι τον νου , και
συνεχίζουν να τις κάνουν ακόμα και τώρα στην μοντέρνα εποχή.
Απογοη τευόμα στε και μιλάμε γ ια το κακό που υπάρχει στην
κοινων ία, χ ωρίς να καταλαβα ίνου με ότι αυτό οφείλε ται στις φαύλες
πράξεις που κάνουμε.
Πράξεις όπως ο φόνος, η κλοπή, η ψευδολογ ία, ο σκληρός και
διχαστικ ός λόγος, που μπορε ί να επιφέ ρουν διχόν οια, δυ σαρμον ία
ανάμεσα στις οικογένε ιες , πράξεις εμφύλιων ή ακόμα και
παγκόσμιων πολέμων, που μπορού με να τις δούμε , να τις
διαβάσου με, και να τις ακούσουμε από τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, από την τηλε όραση, το ραδιόφωνο, τις ε φημερίδες
κλπ., αλλά να τις δούμε και εμε ίς οι ίδιοι να συμβα ίνουν στους
άλλους ανθρώπους.
Θα εξετάσουμε σήμερα τις επιπτώσε ις που έχουν οι φαύλες
πράξεις σε διάφορ ους κόσμους επαναγέννησης , αρχίζοντας από τον
ανθρώπινο κόσμο και προχωρόν τας στου ς τέσσερεις κόσμους του
ξεπεσμού όπου θα εξηγήσουμε γιατί ονομάζοντα ι κόσμοι του
ξεπεσμού και για τί ορ ισμένα όν τα ξεπέφτου ν σ’ αυτούς τους
κόσμους. Το «ειση τήριο» γ ι’ αυτούς τους κόσμους ε ίναι οι δέκα
φαύλες πράξεις που έχουμε προαναφέρ ει.
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Στην
Βουδδιστική
κοσμολογ ία
αν αφέρονται
εκτός
του
ανθρώπινου κόσμου και των κόσμων του ξεπεσμού, και έξη ηδονικοί
ουράνιοι θεϊκοί κόσμοι στους οποίους γεννιέται κανε ίς εάν έχει
κάνει καλό κάρμα. Η δυναμικότητα του καλού κάρμα μπορε ί να
εξυψώσει την συνείδη ση ενός ατόμου ώστε αυτός/ή να
επαναγεννηθεί σε τέτοιους χαρμόσυν ους κόσμους. Σ τα επόμενα
μαθήματα θα μιλήσουμε γι’ αυτούς του χαρμόσυνους κόσμους για
να ξαλαφρώσει λίγο το πνεύμα μας από τις πληροφορίες των
κόσμων του ξεπεσμού.
Όπως έχουμε πει και σε άλλ α μαθήματα, αυτοί οι κόσμοι δεν είναι
τίποτε άλλ ο παρά διαστά σεις της συνείδησης. Η συνε ίδηση μπορεί
να πάρει πολλές διαστάσε ις ανάλογα με το τρόπο που την
αναπτύσσε ι κανείς. Άλλες δια στάσε ις θα πάρει εάν την αναπτύξε ι
κανείς από την καλή πλευρά, κα ι άλλες εάν την αναπτύξει από την
κακή πλευρά.
Εάν θεωρήσουμε την συνε ίδηση σαν έναν άξονα που
ανεβοκατεβαίνει ανάλογα με τις φάσεις, περίπου ενδιά μεσα
βρίσκεται ο ανθρώπινος κόσμος. Για να γεννηθεί κάποιος στον
ανθρώπινο κόσμο πρέπε ι να έχε ι ένα ικ ανό ποσοστό κ αλού κάρ μα.
Εάν όμως κατά την παραμονή του στον ανθρώπιν ο κόσμο, αρχίζει
και δη μιουργε ί φαύλα κάρ μα όπως αυτά που προανα φέραμε, τότε η
συνείδησή του βαραίνει, κατεβαίνε ι, και μπορεί να πέσε ι σε κάποιον
από τους κόσμους του ξεπεσμού σαν φάντασμα, σαν ζώο, σ αν
δαίμονας ή ακόμα και στην κόλαση.
Εάν όμως κάνει καλά κάρμα, τότε η συνείδησή του εξυψώνετα ι
και μπορεί να γεννηθει σε κάποιον χαρ μόσυνο κ όσμο.
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Τους χαρμόσυνους κόσμους οι άνθρωποι τους λένε θεϊκούς, αλλά
αυτοί δεν ε ίναι παρά μόνον κα ταστάσει ς ευφροσύνης της
συνείδησης αυτών που γεννιούντα ι εκεί. Οι κόσμοι αυτοί δεν είναι
παντοτεινοί, αλλά μόλ ις η ενέργεια από το καλό κάρμα τελειώσει η
συνείδηση πέφτει ξανά κάτω. Διότι η εν έργεια του κάρμα, όπως και
κάθε άλλου είδους ενέργεια, εγείρεται, ακμάζ ει μέχρι ενός ση μείου ,
και μετά παρακμάζε ι.

Σύμφωνα με το κάρμα τους, οι άνθρωποι, μπορεί να ζουν πολύ
διαφορετικές ζωές.
Κάποιοι μπορε ί να γεννηθούν σε ένα φτωχό χωριό ή χώρα, χωρ ίς
φαγητό, καθαρό νερό, ρούχα, χρήματα, κλπ. Είναι σαν κόλαση επ ί
της γης· όλα είναι δυστυχ ία ( ντούκκα ). Μπορούμε να δούμε τέτοιες
περιοχές ακόμα και μέσα στις μεγάλες πόλεις, όπου πραγμα τικά οι
άνθρωποι ζ ουν πολύ δυστυχισμένες ζ ωές, χειρότερα και από τα
κατοικ ίδια ζώα.
Άλλοι έχουν μέτρ ια ευτυχία , καλές οικ ογένειες, ρ ούχα, σχολε ίο·
δεν είναι ού τε πλούσιοι, ού τε φτωχοί.
Και άλλοι γεννιού ντα ι ως πρίγκηπες ή πριγκήπισσες έχοντας το
καλύτερο απ’ όλα· πολύ λ ίγη δυστυχ ία ( ντούκκα ) κα ι πολλ ή ευτυχ ία
( σούκα ). Φυσικά σε προσωρινή κατάσταση , διότι δεν υπάρχει
εγγύηση ότι αυτή η ευτυχία θα κρατήσει για πάντα .
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Από μικρά παιδιά, οι γονείς μας μας τρομάζανε με τα φαντάσματα
για να ε ίμαστε καλά πα ιδιά, όμως αυτά τα όντα υπάρχουν
πραγματικά.
Λέγεται ότι τα πε ινασμένα φαντάσμα τα
έχουν μεγάλα, παχιά στομάχια και μικροσκο πικά, μικρά στόμα τα. Δεν είναι ποτέ
ικανοποιη μένα· είναι πάντα πε ινασμέν α και
ποτέ δεν μπορούν να φάνε αρκετά.
Έτσι, εάν οι άνθρωποι είνα ι πολύ
άπληστοι και δεν ασκού ν την γενναιοδωρία
(συμμερισμό), εάν διστάζουν να δώσουν
στους άλλους ανθρώπους ή αν αρνούνται να
τους βοηθήσουν , τότε, λόγω του ότι το καλό
τους κάρμα είναι πολύ αδύναμο, θα μπορούσαν να γίνουν ένα από
αυτά τα όν τα, τα οποία δεν έχουν τίποτα να φάνε και ε ίναι σαν τους
ανθρώπους που ψάχνουν μέσα στα σκουπίδια για ένα κομμάτι ψωμί .
Μερικές φορές οι άνθρωποι λυπούντα ι τα φαν τάσματα επε ιδή
αυτά δεν μπορούν να κάνουν καλές πράξεις για τον εαυτόν τους.
Επομέν ως, προσπαθούν να τα βοηθήσουν κάνοντας οι ίδιοι καλές
πράξεις στο όνομά τους και μοιράζοντας τις αξίες μαζύ τους – ειδικά
αν πιστεύουν ότι ο αποθαν ών συγγ ενής τους μπορεί να έχει
επαναγεννηθεί σαν φάντα σμα.
Σε γενικές γραμμές, τα φαν τάσμα τα είν αι οι άνθρωποι που έχουν
πολύ ισχυρή προσκ όλληση στην ανθρώπινη ύπαρξη ή σε ένα
συγκεκριμέν ο μέρος, κα ι παρ’ όλο που είναι νεκροί, δεν θέλουν να
φύγουν.
Παρ’ όλο που μερικ οί άνθρωποι φοβούν ται τα φαντάσματα, αυ τά
δεν έχουν την ικανότη τα να κάνουν κ άτι κακό στους ανθρώπους.
Εμφαν ίζοντα ι όμως καμιά φορά σ’ αυτούς στους οποίους είχαν
προσκόλληση εν όσο ήταν ζ ωντανοί, και όχ ι βέβαια με κακή
πρόθεση αλλά καλοπροαίρετ α .
404

Η δομή τους ε ίναι πολύ λεπτεπίλεπτη και είνα ι σχε δόν αόρατα
στο ανθρώπιν ο μά τι. Είναι δια φανή κ αι μπορούν να α ιωρούν ται
πηγαίνον τας εύκολα από το ένα μέρος στο άλλο, ω στόσο, μπορού ν
να διατταράξουν άθελά τους την ψυχικ ή υγεία των ανθρώπων λόγω
του ότι έχουν τρομακτική μορφή , κάνοντάς τους να υποφέρουν
ψυχολογικά.

Κοιτάμε τα πουλ ιά που πετούν στον
ουρανό και λέμε, «Ώ, τόσο όμορφα , είνα ι
ελεύθερα και μπορούν να πάνε οπουδή ποτε
θέλουν». Όμως η πτήση δεν ε ίναι τόσο
εύκολη όσο φα ίνετα ι.
Φανταστείτε να βάζατε ένα ζευγάρι
φτερών προσπαθών τας να πε τάξετε· θα
μπορούσα τε να κρατήσετε τα χέρια σας
τεντωμένα ακόμα και γ ια 5 ή 19 λεπτά; Τα
πουλιά το κάνουν για ώρες, μερ ικές φορές και για μέρες!
Άλλωστε , γιατί πε τούν εκεί πάν ω; Δεν το κάνουν για διασκέδαση·
δουλεύουν. Ψάχνουν για φαγητό ή κάτι για να φτιάξουν την φωλ ιά
τους, φρον τίζ οντας τα πα ιδιά του ς και προσπαθώντας να
αποφύγουν τον κ ίνδυνο.
Τα πουλ ιά και τα ζώα φοβούν ται πάντα ότι κάποιος ή κάτι
πρόκειτα ι να τα αρπάξει· έτσι ζουν με φόβο και ανησυχία. Οι ζωές
των ζώων δεν είναι τόσο μεγάλες. Δεν έχουν άλλη επιλογή από το
να ψάξουν για φαγητό, να πολε μήσου ν και να σκοτώσουν γ ια να
μείνουν ζωντανά. Π ιστεύουμε ότι ορισμένα κατοικ ίδια ζώα είνα ι
τυχερά, αλλά είναι πραγματικά χαρούμενα; Ίσως θα προτιμούσαν
να είναι έξω στην φύση ή να ψάξουν το δικό
τους φαγητό· δεν ξέρουμε.
Όλα τα ζώα στον πλανήτη γη δεν ζουν
μόνο από τις καιρικές και ατμοσφα ιρ ικές
συνθήκες όπως τον αέρα και την θερμοκρα σία. Χρειάζον ται ε πίσης τρ οφή γ ια ενέργεια,
συντήρηση και επιβίωση.
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Η ύπαρξη στον πλανή τη γη σημα ίνει ν α τρως και να αποφεύγε ις
να μη σε φάνε.
Επομέν ως, ολόκληρη η γη είναι μου σκε μένη και λερωμένη από το
αίμα αμέ τρητων εκα τομμυρίων ζώων, που σκοτώθηκαν και ακόμα
σκοτώνοντα ι για φαγητό, στην ξηρά, στην θάλασσα και στον αέρα.
Πολλά αρχαία είδη ζώων εξαφαν ίσθηκαν και νέα ε ίδη εξα φανίζον ται,
επειδή δεν μπόρεσαν και δεν μπορού ν να αποφύγουν να πέσουν
θύματα των αρπακτικών ζώων, συμπεριλαμβανομένου κα ι του
ανθρώπου.
Πάνω
στον
πλανήτη
γη
υπάρχουν δισεκατομμύρια στόματα
που περιμέν ουν να φάνε ζώα. Όχι
μόνο για πρωϊνό, αλλά και για
μεσημερ ιανό και βραδυνό. Όχι
μόνο για μια μέρα, αλλά για μήνες
και για χρόν ια. Έτσι ο φόν ος
τέτοιων ζώων γ ίνετα ι σε αμέ τρητο αριθμό. Υ πολογίστε πόσα
δισεκα τομμύρια ζώα φονεύοντα ι κάθε χρόνο επί πολλά χρόνια!
Σχεδόν όλα τα ζώα ζουν με τον
φόβο των αρπακτικών που τα
σκοτώνουν
κα ι
τα
τρώνε .
Ξέρουμε ότι «το μεγάλο ψάρι
τρώει
το
μικρό».
Αυτό
μεταφορικά γίνε ται όχ ι μόν ο
στους ωκεανούς αλλά και στην
ξηρά γιατί αυ τό κάνουν τα ζώα σύ μφωνα με την τροφική αλυσίδα.
Ζουν και αναπαράγοντα ι τρώγον τας άλλα μικρότερα ή πιο αδύναμα
ζώα.

Οι άνθρωποι βέβαια έχουν τον δικό
τους τρόπο γ ια να τρώει ό ένας τον άλλ ον
μέσα από τον πόλεμο των ε πιχε ιρήσε ων
και του κέρδους.
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Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι
υπάρχουν
κάποια
ζώα
στην
θάλασσα (όπως και στην ξηρά), που
οι άνθρωποι πιστεύ ουν ότι είνα ι
πολύ ευτυχ ισμένα και ελεύθερα, γ ια
παράδειγμα τα δελ φίνια (επειδή
δείχνουν να χαμογελάνε) . Έχου με
όμως πληροφορίες ότι τα δελ φίν ια
έχουν αρχίσει να εξαφανίζοντα ι. Ως
αποτέλεσμα της φαλα ινοθηρίας και άλλων ανθρώπινων και φυσικών
επιρροών, δεκαέξη είδη φαλαινών και δελφιν ιών θε ωρούντα ι ότι
κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, σύ μφωνα με τον Νόμο για τα
απειλού μενα είδη. Επιπλέον , επειδή έχουμε ανεπαρκείς γνώσεις για
τα περισσότερα είδη δελφιν ιών κ αι φαλ αινών, μπορεί να υπάρχουν
πολλά περισσότερα είδη που απε ιλούνται με εξαφάνιση .
Σήμερα έχουν απομείνε ι μόν ο
πέντε είδη ποτα μίσιων δελφινιών
στον κ όσμο, κα ι όλα απε ιλούν ται ή
κινδυνεύουν
σοβαρά.
Αυτό
συμβαίνε ι επειδή η ρύπανση, τα
φράγματα, η ναυτιλία κα ι τα
αλιεύματα , έχουν επιπτώσεις σε
αυτό το ε ικον ικό είδος.
Τα δελφίνια καθώς και άλλα είδη
όπως οι θαλάσσιες χελώνες, οι καρχαρίες, κ.λπ. κινδυνεύουν με
μείωση του πληθυσμού τους λόγω της παρεμπιπτούντος αλιε ίας.
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Στην συνέχεια έχ ουμε την ρύπανση των θαλασσών, όπου τα
πλαστικά απόβλητα σχημα τίζ ουν τεράστια νησιά, εκθέτων τας σε
κίνδυνο όλα τα ζ ώα που ζούν στον ωκεανό. Χελ ώνες, μικρές
φάλαινες, καρχαρίες, δελφίν ια, ψαροπούλια, κ.λ π., κα ταπίν ουν όλα
αυτά τα απόβλητα χάνον τας έτσι την ζωή τ ους.

Το 2014, εκ τιμάτα ι ότι υ πήρχαν 15
με 51 τρισεκατομμύρ ια επιμέρους
κομμά τια
μικροπλαστικών
στους
ωκεανούς του κόσμου, τα οποία
εκτιμάτα ι ότι ζυγίζουν 93.000 με
236.000 με τρικ ούς τόνους.

Ανάλογη τροφική αλυσίδα
υπάρχει και στην ξηρά, όπου
τα μεγαλύ τερα, ισχυρότερα,
και πολυπληθή ζώα, τρώνε τα
μικρότερα και τα πιο αδύνα μα.
Αυτός είναι ο κόσμος των
ζώων, όπου έχουμε τον ίδιο
κανόνα «το μεγάλο ψάρι τρ ώει
το μικρό», στην ξηρά, στη ν θάλασσα
και στον αέρα. Στην θάλασσα ε ιδικά
υπάρχει μεγάλη αναταραχή, κα ι οι
επιστήμονες μπερδεύοντα ι καμμιά
φορά για το ποιός τρώει ποιόν!
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Πολλά ψάρια που μοιάζουν με
δαίμονες, το οφείλ ουν στο κακ ό
κάρμα που έχουν συσσωρεύσει.
Διότι και τα ψάρια όπως όλα τα
ζώα, έχουν χαρακτήρα, έχουν
επιθυμίες, που τις εκπληρών ουν με
αγριότη τα. Είνα ι αυτός ο φαύλ ος κύκλος που εάν εμπλεχθεί κάποιος
σ’ αυτόν, πρέπει να επιβιώσε ι με αγριότητα και επιθετικότητα, μ έχρι
να του επιτεθεί κάποιος άλλος και να τον εξοντώσε ι.
Εδώ βλέπου με την παγκ όσμια τρέλλα σε αριθμούς:

Ο αριθμός των ζώων ξηράς μόνον, που σφαγ ιάσθηκαν
παγκοσμίως για ανθρώπινη κατανάλωση κατά την δεκαετία 2005 2014, ανέρχεται σε 603 δισεκατομμύρια (80 φορές περισσότερο του
ανθρώπινου πληθυσμού). Ο αριθμός των ανθρώπων που έζησαν την
ίδια περίοδο ήταν 7.5 δισεκατομμύρια.
Δεν έχουν υπολογισθεί τα θαλάσσια ζώα και τα πτηνά, ούτε τα
άγρια ζώα που ανεβάζουν αυτόν τον αρ ιθμό κατά πολλά
δισεκα τομμύρια επιπλέον .
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Παρακάτω βλέπουμε την αναλογία με ταξύ ανθρώπου και ζώων
10.000 χρόνια πρίν και σήμερα:

Πριν 10.000 χρόνια η αναλογ ία ήταν 1% άνθρωποι και 99% άγρια
ζώα (ξηράς). Σήμερα τα ποσοστά έχουν αντιστρα φεί επικίν δυνα:
Μόνο 1% είνα ι άγρια ζώα, 32% άνθρ ωποι, και 67% ζώα (ξηράς
μόνο) παραγωγής κρέατος και γαλακτοκομικών!
Όλο το οικοσύ στη μα πάνω στη ν γη έχει αλλάξει, και τα ζώα έχουν
υποβιβασθε ί σε αν τικε ίμενα ικανοποίησης των ανθρώπινων αναγκών
και της ανθρώπινης απληστίας. Οι άνθρ ωποι τα εκ μεταλλεύον ται σε
τόσο μεγάλο βαθ μό, που τα περισσότερα πεθαίνουν ή σφαγ ιάζοντα ι
πριν φτάσουν το πρ οσδό κ ιμο όρ ιο ζωής τους. Μερικά είδη δε, ε ίναι
καταδικασμένα να πεθάνουν αμέσως με τά την γέννησή τους.
Αυτός είναι ο κόσμος των ζώων, ένας κόσμος ξεπεσμού. Και αν
ξεπέσει κανείς σ’ αυτόν είνα ι λόγω του φαύλου κάρμα που έχει
συσσωρεύσε ι. Κανείς δεν γεννιέτα ι σα ν ζώο τυχαία. Τα ζώα αυτά
είτε έχουν φονεύσε ι, είτε έχουν κλέ ψει, είτε έχουν κάνει πολύ
άσχημες πράξεις, σκληρές πρ άξεις. Τ ελικά γεννιούντα ι σε έναν
σκληρό κόσμο, σε έναν πολύ επώδυνο κ όσμο, στον οποίο πρέπει να
υποφέρουν όλα αυτά τα δεινά σαν αποτέλεσμα τ ου κάρμα τους.
Υπάρχουν βέβαια τρόποι για να απελευθερωθούν, αλλά για όσο
βρίσκοντα ι σ’ αυ τόν τον κόσμο του ξεπεσμού πρέπε ι να υ ποφέρουν
αυτά τα βάσανα.
Μετά έχουμε τον κόσμο των δα ιμόνων ή των τιτάν ων.
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Δηλαδή, ζουν μεταξύ τους και πολεμού ν με ταξύ τους. Πάνω α π’
όλα, είναι εθισμέν οι στα πάθη, και ειδικά στην οργή, στην
υπερηφάνεια, στον φθόν ο, στην ανε ιλ ικρίνε ια, στην ψευδολ ογία ,
στην καύχηση και στην πολε μοχαρά.
Πάντα επιθυμούν να είναι ανώτεροι από τους άλλους, χωρίς
υπομονή για τους κατώτερο υς, κα ι υποτιμών τας τους ξένους.
Στον ανθρώπινο κόσμο
μπορού με να πούμε ότι
έχουμε τέ τοιους δαίμονες,
δηλαδή ανθρώπους που
είναι φιλοπόλεμοι, πολε μο χαρείς, και δημιουργούν
πολέμους και συγκρούσεις.
Εάν
διαβάσουμε
την
ανθρώπινη
ιστορία,
μπορού με να δούμε ότι οι
άνθρωποι
ήταν
πολύ
σκληροί ο ένας προς τον άλλον, κα ι έχουν κάνει μάχες τόσο
σκληρές, με τέτοιο δα ιμον ικό τρόπο, που μας τρομάζουν όταν
ακούμε γι’ αυ τές. Τελικά , αυτό που μαθαίνουμε από την ιστορία ,
και την παγκόσμια και την εθν ική, είνα ι η μία μάχ η με τά την άλλη.
Οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε τέτοιες μάχες διαπράττωντας
φαύλες πράξεις, σε ποιόν κόσμο ε παν αγεννιούντα ι τελικά; Θα το
δούμε παρακάτω.
Βέβαια από την πρωτόγ ονη
εποχή αλλά και από τα
αρχαία χρόνια, οι άνθρωποι
είχαν αυτή την τάση να
ντύνον ται κα ι να βάφον ται με
πολύ άγριο τρόπο γ ια να
φοβερίσου ν τους εχθρούς
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τους και να δε ίξουν ότι είνα ι ικανοί να σκοτώσουν. Σή μερα μάλ ιστα,
είναι εξοπλ ισμένοι με μοντέρνα όπλα και ντύνον ται με ανάλογο
τρόπο .
Τώρα εάν τέ τοιοι άνθρωποι σας φα ίνον ται ήρωες κ α ι άξιοι
θαυμασμού , μπορείτε να τους θαυμάζετε, αλλά αυτοί δεν παύουν
να είναι πολεμοχαρείς και να έχουν την τάση να σκοτώνουν εύκολα.
Όλοι
οι
πολιτισμοί
που
αναπτύ χθηκαν,
αναπτύχθηκαν
στηριζόμενοι στα στρατε ύ ματα , στην β ία και στην σκληρότητα . Οι
πόλεμο ι
δεν
είναι
κάτι
ασυνήθιστο στον ανθρώπιν ο
κόσμο. Όλα τα μεγάλα κρά τη
που
ανέπτυξαν
μεγάλο
πολιτισμό
είχαν φοβερούς
στρατούς, που έστελναν νέα
παιδιά να πηγα ίνουν κα ι να
σφάζουν τους εχθρούς τους,
να τους κομματιάζουν με σκληρότητα κ αι
αγριότη τα. Έτσι έχου με αμέ τρητες μάχε ς
και πολέ μους που έχ ουν διεξαχθεί με
τρομερούς στρατούς χιλιάδων ατόμων.
Στρατόπεδα και στρατόπεδα κα ι πεδία
μάχης έχουν γεμίσει από αίμα, και μέχ ρι
σήμερα οι αρχαιολόγ οι εξακολουθούν ν α
ανακαλύπτουν
ασπίδες
και
δόρατα
στρατιωτών που έπεσ αν στα πεδία των
μαχών.
Και η ιστορία της Ευρώπης ε ίναι αυτή. Μια φιλοπόλεμη θεά που
στέκετα ι όρθια με το σπαθί, έτοιμη ν α υπερασπισθεί τους λαούς
αυτών των ευρωπα ϊκών χωρών. Αυτό βέβαια συμβαίνε ι και σε άλλες
χώρες και λαούς. Κάθε λαός έχει την δική του θεότητα του πολέμου
που είναι το ιδανικ ό είδωλο γ ια την πρ οστασία της χώρας.
Εν ολίγοις, οτιδήποτε απέκτη σαν οι άν θρωποι, το απέκτησαν με
την βία και τη ν σκληρότη τα.
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Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν α υτές τις σκληρές πράξεις,
που φονεύουν κ .λπ., πού επαν αγεννιούνται; Στους κόσμους των
δαιμόνων!
Και φυ σικά, τις πράξεις αυτές δεν
τις κάνουν μόνον οι άνθρωποι των
πολέμων αλλά και οι γκ άνγκστερ. Κι
αυτοί πηγαίν ουν στον παράδεισο;
Δεν υπάρχουν γκάνγκστερ στον
παράδεισο! Όπως δεν υπάρχουν
στον παράδεισο και ά λλοι άνθρωποι
που κάνουν τέ τοιες πράξεις.
Στην αρχαία ελληνική μυθ ολογ ία, οι τιτάνες
παρουσιάζον ται σαν τέρατα που τρών ε τα παιδιά
τους για να μη τους κλέψουν την εξου σία. Έχου με
δε και περιγραφές για
μάχες μεταξύ θεών και
τιτάνων γ ια την εξουσία,
τις λεγόμενες τιτανομαχίες.

Πολλοί θεοί έχουν προσωπο ποιηθε ί σαν θεοί του πολέμου, αρματωμένοι με ξίφη και ασπίδες,
όπως ο θεός Άρης και η θεά Αθηνά.
Η εμφάν ιση των θεοτήτων του πολέμου είναι ακριβ ώς η
απεικόν ιση της αγριότη τας που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για
να εκφοβίσουν τους εχθρούς τους. Αυτό δεν γινόταν μόνο στην
Ευρώπη αλλά και στην Ασία.
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Στην
Ινδία
υπάρχουν πολλοί
τέτοιοι θεοί που
απεικον ίζουν αυτή
την
αγριότητα ,
έτοιμοι να κόψ ουν
τα κεφάλ ια των
εχθρών
και
να
τους
κομμα τιά σουν.
Ο Βίσνου α πεικ ονίζετα ι πολλές φορ ές σαν φιλοπόλε μος και
πολεμοχαρής θεός. Υπάρχει δε, η επική μάχη που δώθηκε ανάμεσα
στον Σίβα κα ι στον Βίσνου, μάχη μεταξ ύ θεών και όχι τιτάν ων.

Τέτοιοι θεοί παρουσιάσθηκαν σε πολλές ιερές γραφές και
θρησκευτικά κε ίμενα πολλ ών λαών. Στους Εβραίους έχουμε τον θεό
Ιεχωβά που είναι το κύρ ιο όνομα του θε ού του Ισραήλ στην εβραϊκή
Βίβλ ο (Παλαιά Διαθήκη). Μερικοί μεταφραστές τον ον ομάζουνε
Κύριο, αλλά στα εβραϊκά είναι Γιαχβέ, και σε παλιές μεταφράσεις
ονομάζετα ι επίσης έ τσι.
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Στην Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζεται ως ακολούθως:

Τέτοιες περιγραφές υπάρχουν πολλές και σε άλλα ιερά ή
θρησκευτικά κε ίμενα άλλ ων χωρ ών, όπως οι διάλ ογοι ανάμεσα στον
Αρτζούνα και τον Κρ ίσνα, όπου ο θε ός Κρίσνα δίνει συμβου λέ ς
πολέμου στον Αρ τζούνα, και πάε ι λέγοντας από λαό σε λαό .
Πολλές θρησκείες προωθούν τους οπαδούς τους να πάνε στον
πόλεμο και να πολεμή σουν, υποσχόμενοι ότι άν πεθάνουν και
χάσουν την ζωή του στην μάχη, θα πά νε στον παράδεισο του θεού
τους και θα απολαύσο υν την βασιλεία των ουρανών . Οι απολαβές
διαφέρουν από λαό σε λαό: για τους μουσουλ μάνους είνα ι
παρθένες, για τους Βίκ ινγκς ήταν η συ ναναστροφή με τους θεούς
στην Βαλχάλα, κλπ. Οι Βίκ ινγκς πίστευ αν ότι όταν πεθάνουν στην
μάχη θα γεννηθούν στον παράδεισο τη ς Βαλχάλα και εκεί θα πίνουν
μπύρα και κρασί μαζύ με τους θεούς. Για τους τζιχαντιστές οι
μάρτυρες θα γεννηθούν σε ένα καλύτερο κόσμο, σε έναν
παράδεισο, παρ’ όλο που έχουν σκοτώσει χ ιλ ιάδες ανθρώπους με
τις ενέργειές τους που κατά την γν ώμη τους ωθούν ται α πό ευγενή
κίνητρα.
Και οι στρατηγο ί ασφαλώς προωθ ούν τέ τοιες ιδέες για να δώσουν
θάρρος στα νέα παιδιά των είκ οσι ή εικοσιπέν τε ετών που πάνε στην
μάχη και ως είνα ι φυσικό φοβούντα ι.

Για άλλη μια φορά λ οιπόν, δεν πρέπε ι να ξεχνάμε τα λ όγια του
Μαχάτμα Γκάντι, ότι τα πιο φρικ τά και πιο σκληρά εγκλήματα που
έχει καταγράψει η ιστορ ία, έχ ουν διαπρ αχθεί κάτω από την κάλυψη
της θρησκείας ή άλλων εξ’ ίσου ευγενών κινήτρων .
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Οι άνθρωποι λοιπόν που κάνουν τέ τοια φρ ικτά και σκλ ηρά
εγκλήματα, παρ’ όλο που έχουν την ιδέα ότι υποκε ινούν ται από
ευγενή κίνητρα και κάνουν το καθήκον τους προς τον θεό τους,
γεννιούν ται σ’ αυτούς τους κόσμους του ξεπεσμού , στον κ όσμο των
δαιμόνων ή τιτάνων, κα ι περνούν όλο τον χρόνο της ζωής τους εκεί,
πολεμώντας και σκοτών οντα ς ο ένας τον άλλον, όπως κάνουν οι
μαφιόζοι και οι γκάνγκστερ , τελε ίως αντίθετα από τον ευτυχισμένο
παράδεισο που νόμιζαν ότι θα πάνε . Αυτοί βέβα ια που έχου ν κάνει
αυτές τις πράξεις ε πανειλλη μένα, δεν γεννιούν ται στους δα ίμονες
αλλά στους κόσμους των κολά σ εων. Το ίδιο ισχύε ι και για τους
ίδιους τους δαίμονες οι οποίοι λ όγω των πολλα πλών φόνων και
πολέμων που εκτελούν στον κόσμο του ς, γεννιούντα ι κι αυτοί στις
κολάσεις.

Για πολλούς ανθρώπους η ύπαρξη αυτών των κ όσμων φα ίνετα ι
εξωπραγματική, όμως πολλά είνα ι αυτά που εμε ίς δεν γνωρίζου με.
Για παράδειγ μα, εμε ίς σαν ανθρώπινο γένος, μόλις πρόσφατα τα
τελευταία εκατό με εκατόν πενήν τα χρόνια ανακαλύψαμε πολλά
άλλα είδη ζώων που υπήρξαν ή που υπάρχουν στον πλανή τη μας,
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για τα οποία προηγου μένως ούτε κα ν είχαμε διανοηθεί ότι
υπάρχουν· όπως π.χ. οι δε ινόσαυροι που ήταν τεράστιου μεγέθους
και έμοιαζαν με τέρατα, και που αν τους συναντούσαμε θα
τρομάζαμε γ ιατί θα μπορούσαν να μα ς φάνε σε δευτερόλεπτα· ή
όπως τα ψάρια που υπάρχουν στα βάθη των ωκεανών και έχ ουν
φοβερή όψη σαν δαίμονες και μεγάλη δύναμη, κλπ.
Επίσης, μέχρι πριν πενήν τα χρόν ια, οι επιστήμονες πίστευαν ότι
δεν μπορούσε να υπάρχει ζωή στους ωκεανούς κάτω από το όριο
των εκατό μέ τρων διότι οι ακτίνες του ηλίου δεν διαπερνούν το
νερό κάτω από τα ε κα τό μέ τρα. Αυτή ήταν η αντίληψη των
ανθρώπων τότε. Σήμερα βέβαια, έχουν ανακαλύψει ότι στους
πυθμένες των ωκεάνιων αβύσσων, σε βάθος εντεκάμιση χιλ ιάδων
μέτρων υπάρχει ζωή .
Έτσι, όσον αφορά τους κόσμους του ξεπεσμού , μπορεί κάποιος
να ανακαλύψει από μόνο ς του εάν όντως υπάρχουν! Διότι αυτοί οι
κόσμοι αντανακλ ώντα ι και στον ανθ ρώπινο κ όσμο. Ο καθένας
μπορεί να δει ότι υπάρχουν άνθρωποι που βιώνουν την κόλαση στην
ζωή τους πριν ακόμα πεθάνουν , όπως για παράδειγμα εξ’ αιτίας των
πολιτικ ών συστημά των όλ ων των εποχ ών, που πάν τα βασάνιζαν και
εξακολουθούν
να
βασανίζουν
ομήρους
και
πολιτικ ούς
κρατούμενους. Έχου με ντοκουμέν τα για τα φρικ τά και σκληρά
εγκλήματα που έκαναν και εξακολουθ ούν να κάνουν οι άνθρωποι
στους ίδιους τους ανθρώπους. Το πού επαναγεννιούντα ι αυ τοί οι
άνθρωποι, μπορείτε να το φανταστείτε !
Ο Βούδδας έχε ι πε ι ότι υπάρχουν τέσσερα είδη ανθρώπων.
Μερικοί άνθρωποι διαπράττουν φαύλο κάρμα, πολύ σκοτεινό και
βαρύ κάρμα, που τους οδηγεί στο να κάνουν κι άλλο φαύλο κάρμα·
πηγαίνουν δηλαδή από το σκοτάδι στο σκοτάδι.
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Άλλοι άνθρωποι που έχουν
περισσότερη
συνειδη τοποίηση,
κάνουν κάρμα που τους οδηγε ί
από το σκοτάδι στο φως.
Σταδιακά, εγκα ταλλείπουν αυτές
τις φαύλες πράξεις διότι κα ταλα βαίνουν ότι δεν υπάρχε ι λύση με
την τέλεσή τους, και αρχίζ ουν να
συναναστρέφον ται με καλούς
ανθρώπους
κάνοντας
καλές
πράξεις.
Άλλοι πάλ ι, πάνε από το φως στο σκοτάδι. Παρ’ όλο που έχουν
γεννηθεί
σε
καλές
καταστάσε ις, σε καλές και
πλούσιες οικογένε ιες με
όλες τις καλές συνθήκες,
εν τούτοις διαφθείρ οντα ι,
μπλέκουν με κακές παρέες,
και
εκτελούν
πολλές
φαύλες πράξεις οι οποίες
σταδιακά τους οδη γούν
στον υπόκοσμο.
Τέλος υπάρχουν αυτοί που κάνουν το ταξίδι τους από το φως στο
φως. Κάνου ν καλές πράξεις και πάντα ζητούν ευκαιρ ία να κάνουν κι
άλλες καλές πράξεις. Συνανασ τρέφονται με καλούς ανθρώπους και
αποφεύγουν να εκ τελούν φαύλες πρ άξεις που μπορεί να τους
οδηγήσουν σε επώδυνες καταστάσεις.

Αυτά είναι τά τέσσερα είδη ατόμων στον κόσμο. Τώρα, πόσοι
άνθρωποι γενν ιούν ται σ’ αυτούς τους κόσμους του ξεπεσμού;
Ο Βού δδας έχει δώσε ι μια παρομοίωση γι’ αυτό:
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Μια μέρα πήρε κι έβαλε έναν κόκκο ά μμου πάνω στο νύχ ι του,
και στην συνέχεια ρώτησε τους παρευρισκόμενους: «Ποιός είνα ι
περισσότερος, αυτός
ο κόκκος άμμου πάνω
στο νύχι μου , ή οι
κόκκοι της άμμου που
υπάρχουν σε όλον
τον πλανή τη γη;»
Οι παρευρισκ όμενοι
απάντησαν:
«Ασφαλώς Κύρ ιε, οι
κόκκοι της άμμου που υ πάρχουν σε όλον τον πλανή τη γη, ε ίνα ι
περισσότεροι» .
Ο Βού δδας συνέχισε: «Έτσι ακριβώς και τα όντα που με ταβαίν ουν
από αυτόν τον κόσμο στους κόσμους του ξεπεσμο ύ , είνα ι σαν την
άμμο του πλανή τη γη, ενώ τα όντα που μεταβαίν ουν από αυτόν τον
κόσμο στους ανώτερους κόσμους, είνα ι σαν τον κόκκο της άμμου
πάνω στο νύχι μου!»
Αυτή η εξήγηση μπορεί να μας φαίνεται παράξενη, αλλά τελικά
τα όντα που γενν ιούν ται στον ανθρώπ ινο κόσμο ή στους θεϊκούς
κόσμους της λεπτοφυούς ύλης μέσω των εκστάσεων, είνα ι ελάχιστα
σε σύγκριση με αυ τά που γεννιούντα ι στους κόσμους του ξεπεσμού.
Όσοι έχ ουν διαβάσει την παγκ όσμια ιστορία σχε τικά με τον
ανθρώπινο πληθυσμό και τον πληθυσμό των άλλων όντων, θα έχουν
διαπιστώσε ι ότι ο συνολ ικός πληθυ σμός των ζώων της ξηράς, της
θαλάσσης, του αέρος, των εν τόμων και άλλων οργανισμών , ξεπερνά
κατά πολλά τρισεκατομμύρια τον πληθ υσμό των ανθρώπων . Εμε ίς
είμαστε μια κουκκίδα συγκριτικά με όλα τα όντα που υπάρ χουν στην
γη.
Θα δούμε ξανά τον χάρτη αναλογίας με ταξύ ανθρώπων και ζώων.
Πριν 10.000 χρόνια ο πληθυσμός
των χερσαίων ζώων μόνο, ή ταν
99% και των ανθρώπων μόν ο 1%.
Την εποχή του Βούδδα 2.500 έτη
πριν, ο πληθυσμός των ανθρώπων
δεν ήταν όπως σήμερα αλλά π ολύ
λιγώτερος.
Αλλά και σήμερα που ο πληθυσμός
των ανθρώπων έχε ι φτάσε ι στο
32%, πάλ ι υπολλείπετα ι έναντι του
πληθυσμού των άλλων όντων.
419

Μιλάμε εδώ για το 67% των ζώων εκ τροφής μόν ον! Χωρίς να
υπολογ ίσου με τα ζώα της θάλασσας, του αέρα, των ποταμών και
των λ ιμν ών, των εντόμων , και αυτών που βρίσκον ται κάτω από την
γη, καθώς και του ζωοπλαγκ τόν και άλλων έμβιων οργανισμών.
Πόσο μάλλον εάν υ πολογ ίσουμε και τους κόσμους των
φαντασμάτων , των δαιμόνων κα ι των κολάσεων!
Είμαστε λοιπόν σαν μια κουκκ ίδα άμμου πάνω στο νύχι ενός
ανθρώπου. Έ τσι όλ οι ε μείς που γεννηθή καμε σαν άνθρωποι, έχου με
γεννηθεί σε έναν καλ ότυχ ο κόσμο , παρ’ όλες τις δυσκ ολίες που
υπάρχουν. Διότι σαν άνθρωποι έ χουμε τη ν ικαν ότη τα να
αναπτύξουμε κα ι να εξυψώσου με τη ν νοημοσύνη μας, κα ι να
κατανοήσου με περισσότερα πράγμα τα από αυτά που μπορούν να
κατανοήσουν τα άλλα όντα που έχουν ξεπέσει στους κατώτερους
κόσμους λόγ ω των φαύλων πράξεων που έχουν διαπράξει.
Μπορούμε να πετύχ ουμε αυτή την ανύψωση μέσω των καλών
πράξεων που κάνουμε με το σώμα , την ομιλ ία, κα ι τον νου μας ανά
πάσα στιγμή , αρκεί να έχου με την α παιτού μενη γν ώση γι’ αυ τό το
ταξίδι. Πολλές καλές πράξεις μπορού ν να τελεσθούν χωρίς να
χρειάζεται να ξοδέψει κανείς ούτε μια δεκάρα! Δ εν είναι θέμα
χρήματος αλλά χρόνου και καλής θέλησης.

Σε αυτό το ση μείο πρέπει να αναφέρου με και τον νόμο της έλξης,
ότι δηλαδή «το όμοιο ελκύει το όμοιο» .
Σαν άνθρωποι ελκύ ουμε ανθρώπους που
έχουν τα ίδια ενδια φέροντα, είμαστε δηλαδή
ένας
ζωντανός
μαγνήτης.
Αυτό
που
προσελκύου με στην ζωή μας είναι αυτό που
βρίσκεται σε συνάφε ια με τις επικρα τούσες
σκέψεις, λέξεις και πράξεις μας.
Αν είμα στε ηθ ικοί, προσελκύου με ηθικούς
ανθρώπους στην ζωή μας. Αν ε ίμαστε αν ήθικοι
προσελκύου με ανήθικους ανθρώπους.
Αν θέλουμε καλούς, ηθικούς και ενάρετους ανθρώπους στην ζωή
μας, πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε εμε ίς οι ίδιοι καλοί,
ηθικοί κα ι ενάρετοι. Κα τ’ αυτόν τον τρόπο ελκύουμε την
συναναστροφή ανθρώπων που μας κάνουν καλύτερους, και όχ ι
εκείνων που ενθαρρύνουν τον χειρότερ ο εαυτόν μας.
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ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 – Μάθημα 20 ο ν
Κάρμ α (6)
Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε σ’ α υτό το μάθημα στο οποίο
όπως κάθε Πέμπτη αναλύουμε την σύνθεση του νου και της ύλης
όπως αναφέρεται στις Ομιλ ίες του Βούδδα. Έχουμε ξεκινήσε ι και
εξηγούμε τα δεκαέξη είδη των εκούσιων πράξεών μας (κάρμα).

Σε γενικές γραμμές πρέπει να ξαναθυ μηθούμε ότι από τεχνική
άποψη, το κάρμα δηλώνει την καλή ή την φαύλη πρόθεση ( τσέτανα )
η οποία είνα ι ο υπεύθυνος ψυχολογ ικός παράγοντας για την πράξη.
Έτσι όταν μιλάμε γ ια πράξεις, βασικά μιλάμε για την ψυχολ ογία ενός
ατόμου η οποία είναι και η πηγή για το πώς θα πράξει κάποιος. Είναι
ο ψυχολογικ ός παράγοντας που συντε λεί στην προώθηση κάποιας
πράξης. Είναι βασικά η πρόθεση που καθορίζει τις πράξεις μας ως
καλές και επιδέξιες ή ως φαύλες και αδέξιες.
Οι άνθρωποι πάν τα έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν φαύλες ή
καλές πράξεις, και φυσικά κρίνοντα ι α πό αυτές. Οι άνθρωποι που
κάνουν φαύλες πράξεις υποτιμούντα ι, ε νώ αυτοί που κάν ουν καλές
πράξεις επαινούν ται. Έτσι δεν κρ ίνετα ι κανείς από το έθνος ή την
φυλή του αλλά από τις πράξεις του. Διότι ακόμα και ένας χαμηλής
τάξης άνθρωπος, εάν είναι επιδέξ ιος και έντιμος, μπορεί να τιμά ται
από τους άλλ ους, ενώ ένας αδέξιος διε φθαρμένος άνθρωπος, ακ όμα
κι αν είναι της ανώτερης τάξης, υποτιμάται.
Μιλάμε τώρα για διασταυρού μενα ρεύματα ενέργειας ή για
διασταυρούμενα
ρεύμα τα
των
πράξεών
μας,
ή
αλλιώς
διασταυρούμενα πε δία ενέργειας των πράξεών μας, διότι ε μείς –
εάν το δούμε από την φυσική πλευρά της ύπαρξής μας – ε ίμα στε
ένα πεδίο ενέργειας και ενεργούμε ανάλογα με τις περιστάσεις στο
περιβάλλον μας, κάνον τας άλλες φορές φαύλο κάρμα κι άλλες καλό,
δημιουργών τας αυτά τα ρεύμα τα τα οποία κάπου κάπου
διασταυρώνον ται, συμπίπτουν, κάπου κάπου συγκρο ύονται μέσα
μας δημιουργώντας ψυχολογ ικό αν τίκ τυπο .
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Έτσι
σ’
αυτόν
τον
πλανήτη
έ χουμε
έναν
πληθ υ σμό
δισεκα τομμυρίων ανθρώπων ,
που εκτελούν πράξεις, και
αλληλοεπιδρούν με ταξύ τους
ανταλλάσοντας πληρ οφορ ίες,
ενέργειες, και κάθε είδους
δραστηριότητες, οι οποίες
έχουν
αντίκτυ πο
στη ν
καθημερινή τους ζωή. Πολλές
φορές τα συ μφέρον τα μιας ομά δας συγκ ρούοντα ι με τα συ μφέρον τα
μιας άλλης, καταλήγον τας σε μά χες και πολέμους. Αυ τά συνέβαιν αν
στις αρχαίες εποχές και συνεχίζοντα ι μέ χρι σήμερα· φαύλες πράξεις
που μας σοκάρουν και μας κάνουν να απορούμε πώς μπορεί ο
άνθρωπος να φέρεται με τόσο άγριο και επιθε τικό τρ όπο.
Από την άλλη πλευρά έχουμε και την κ αλή εικόνα της ζωής, που
ορίζεται α πό την συνεργασία, την συν έργεια, την σύ μπραξη, όταν
άνθρωποι
ευρισκόμενοι
σε ομόνοια ενώνουν τις
δυνάμεις
τους
και
μπορούν
να
κάνουν
θαυμαστά έργα. Έτσι, η
συνεργασία
και
ή
σύμπραξη οδηγούν στην
πρόοδο.
Για
να
επιτευχθε ί όμως αυτό,
χρειάζεται να υπάρχει
αλτρουϊσμός, γενναιοδωρ ία, φιλ οτιμία, συμπόνοια, τιμιότη τα, και
πολλές άλλες αρετές που συντελούν στην συνεργασία των ατόμων
για να κάνουν κάτι καλ ό. Διότι η συνεργασία από μόνη τ ης δεν είνα ι
αρκετή. Γνωρ ίζουμε α πό την παγκόσμια ιστορία, ότι οι άνθρωποι
δεν
χρησιμοποιού σαν
την
συνεργασία πάντα για καλούς
σκοπούς.
Για παράδειγ μα, ολόκληρ οι
στρατοί συνεργάζονται για να
χτυπήσουν άλλους στρατούς·
και από την αν τίθετη πλευρά
υπάρχει συνεργασία από άλλους στρατούς για να χτυπήσουν τους
πρώτους. Έτσι, εάν εξετάσουμε την συ νεργασία μόνο επιφανειακά,
δεν μπορού με να καταλάβουμε την πρόθεση αυτής της συνεργασίας
και για ποιόν λόγοι οι άνθρωποι συνεργ άζονται.
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Όπως έχουμε δε ι μέχρι τώρα, δια ιρέσα με το κάρμα σε τέσσερεις
τετράδες και την κάθε μία σε τέσσερεις κατηγορίες, που συνολικά
συνθέτουν τα δεκαέξη είδη του κάρμα.
Βρισκ όμαστε στην 4 η τετράδα – σύ μφωνα με τον τόπο της
ωρίμανσής του – κα ι έχουμε εξηγήσε ι ήδη την πρώτη κατηγορ ία
όσον αφορά το φαύλο κάρμα στην ηδονική σφα ίρα ύπαρξης.
Σήμερα θα εξηγήσουμε την δεύτερη κατηγορία που είνα ι το καλό
κάρμα στην ηδον ική σφαίρα ύπαρξης.

Όταν μιλάμε γ ια καλό κάρμα δηλ . για καλές πράξεις , είμαστε
συγκεκριμέν οι γ ια το τί εννοού με. Το ίδιο κ ι όταν κάνου με καλές
ενέργειες. Προσδιορ ίζουμε ακριβ ώς ποιές είναι αυτές οι ενέργειες,
τις οποίες μπορ ούμε να τις β ιώσουμε στην καθη μερινή μας ζωή,
χωρίς να μιλάμε γ ια κάτι αφηρη μένο ή μεταφυ σικ ό. Το καλό κάρμα
στην ηδονική σφα ίρα ύπαρξης είναι τριπλό ανάλ ογα με τα όργανα
της πράξης, δηλαδή:

Εξετάζωντας την καθημερινή μας ζωή, διαπιστώνου με ότι έχου με
τις ικανότη τες να κάνου με μερικές φορές καλές πράξεις, που αν κα ι
δεν τους δίνου με πολύ ση μασία εν τούτοις παίζουν μεγάλο ρόλ ο.
Στο ση μερινό μάθημα πισ τεύω ότι θα συνειδη τοποιήσουμε ποιές
είναι αυτές οι καλές πράξεις, και θα δού με ότι ο ανθρώπινος κόσμος
προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρ ίες για να αναπτύξει κανε ίς τέ τοιες
πράξεις.
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Υπάρχουν δέκα καλές πορείες πράξεων ( κούσαλα-κάμμα-πάτα )
που εκτελούν ται με τα όργανα του σώματος, του λόγου κα ι του
νου:
Αρχίζουμε με το σώμα που το χρησιμοποιού με πιο πολύ.

Αναφορικά με τον φόνο έμβ ιων όν των, γνωρίζου με ότι πολλοί
άνθρωποι λ όγω της επιθετικότη τας, έχουν τον πειρασμό να
σκοτώνουν ή να βασανίζουν οποιοδήπ οτε έμβιο ον δούν . Η αποχή
από τέτοιες δραστηρ ιότη τες είναι καλή πράξη.
Η αποχή από την κλοπή επίσης είναι καλή πράξη, όπως και η
αποφυγή της λανθασμένης σεξουαλικ ής συμπεριφοράς, δηλ. από
τον βιασμό, από την σεξουαλική επα φή με ανήλικους, από την
μοιχε ία, κλπ.

Χρειάζεται να έχε ι κανείς εγκράτε ια γ ια να κάνει καλ ό κάρμα
αποφεύγον τας να λέει ψέμματα, προσπαθώντας να λέει καλά λόγ ια
που φέρνουν ομόνοια και όχ ι διχασμό ανάμεσα στους ανθρώπους,
αποφεύγον τας τα σκληρά λόγ ια που πληγώνουν τους άλλ ους, και
αποφεύγον τας φυσικά την φλυαρία κα ι το κουτσομπολ ιό.
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Συγκρατώντας τον εαυτόν μας από την απληστία και τον θυμό
κάνουμε καλές πράξεις. Έχ οντας επίσης ορθή νόηση γ ια την
συμπεριφορά μας στην καθη μερινή ζωή , είναι καλή πράξη.
Έτσι:

Οι πρ ώτες επτά πορείες ταυ τίζον ται με την
καλή πρόθεση/βούλη ση που παρακινεί μια
προσπάθεια γ ια την επίτευξη της αντίστοιχη ς
καλής πράξης με το σώμα ή με τον λόγο. Πίσω
από αυτές τις πράξεις λοιπόν υπάρχει η καλή
πρόθεση.
Μια τέτοια καλή πρόθεση/β ού ληση με τον
νου, είναι ένα καλό κάρμα ανεξάρτητα από το
αν ολοκληρώνει την πράξη ή όχι. Για
παράδειγμα , έχουμε καλές προθέσεις και
θέλουμε να κάνουμε τό ένα ή το άλ λο. Αυτό
είναι ένα καλό κάρ μα αλλά δεν έχει ακ όμα ολ οκληρωθεί. Αλλά εάν
φτάσε ι στην ολ οκλήρ ωση της σωμα τικής ή λεκτικής πράξης και
επιτύχε ι τον στόχ ο της, τότε γίνεται μια πλήρους πορείας πράξη.
Π.χ.
στόχος:
ο
μη
θάνατος
του
προτιθέ μενου θύματος, η μη αφαίρεση της
ιδιοκτη σίας κάποιου με κλέψ ιμο, κλπ.
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Για παράδειγ μα, λέμε ότι δεν είνα ι καλό ν α κλέβουμε, και
διδάσκ ουμε κα ι τα παιδιά μας να μην κλ έβουν, αλλά εμε ίς σαν γονείς
έχουμε τον πειρασμό να κλέψου με. Έτσι, από μόνη της η πρόθεση
να μην κλέβουμε δεν επαρκεί, αλλά πρέπει να συνοδεύε ται κ ι από
την ανάλογη καλή σωματική ή λεκτικ ή πράξη.
Γι’ αυτό λέ με ότι στην πράξη φα ίν εται ο χαρακτήρας του
ανθρώπου:

Σε σχέση με τις υπέρ τατες πραγμα τικότητες, οι πρώτες επτά
καλές πορείες πράξεων προσδιορίζοντα ι από τις δύο αποχές, δηλ .
από τους νοη τικ ούς παράγοντες της ορθής πράξης και του ορθού
λόγου.
Οι τρεις τελευτα ίες καλές πορείες πράξεων,
είναι οι μορφές των τριών καλών ριζών,
δηλαδή της μη απληστίας, του μη μίσους, και
της μη αυταπάτης. Οι άνθρωποι που έχουν
διαύγεια κα ι σαφήνεια γ ια το τί είνα ι κα λή και
τί φαύλη πράξη, ση μαίνε ι ότι έχ ουν μη
αυταπάτη, κα ι άρα μπορούν να εξετάσουν τις
προθέσεις τους και να έχουν μια καθαρή εικόνα αυτών .
Παρομοίως, οι καλές πορείες πράξεων ε ίναι τρ ιπλές ως:
Γενναιοδωρία , Ηθική ή ενάρετη διαγωγή, και Διαλογ ισμός ή
πνευματική ανάπτυξη. Έχου με δηλ. μια πληθώρα άλλων καλών
πράξεων τις οποίες μπορού με να κάνουμε και να συσσωρεύσου με
πολύ καλό κάρμα , το οποίο με τη ν σειρά του αποφέρει μεγάλες
ποσότητες καλής ενέργειας ώστε να έχ ουμε ευτυχ ία κα ι ευδα ιμον ία
στην ζωή μας.
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Κατ’ αρχάς πρέπει να ε ίναι κανε ίς γεν ναιόδωρος· αν όχι πολύ,
τουλάχιστον να διαθέτε ι μια μικρή ποσότη τα γενναιοδωρ ίας και
αλτρουϊσμού . Πρέπει να διαθέ τει επίσης έστω κα ι μια μικρή
ποσότητα ηθ ικής διαγ ωγής και τιμιότη τας εάν θέλει να γεννηθεί ή
έστω να επαναγεννηθεί στον ανθρώπιν ο ή στου ς θεϊκούς κόσμους.
Τέλος, γ ι’ αυτούς που θέλουν να προχ ωρήσουν σε ανώτερα επίπεδα,
πρέπει να εξασκήσουν τον διαλογισμό ώστε να αναπτυχθεί η
συνείδηση και η ν οημοσύνη τους σε πολύ υψηλό βαθμό και να
επιτύχ ουν τις ανώτατες επαναγεννήσε ις.
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Η γενναιοδωρία ε ίναι μια αρε τή που οι άνθρωποι έχουν την
ικανότη τα να αναπτύξουν· και αρέσει
στους
ανθρώπους
να
έχουν
γενναιόδωρους φίλους. Και όταν έχου με
την
ικανότη τα
της
γεν ναιοδωρίας
γινόμαστε με την σειρά μας αγαπητοί
στους
άλλους.
Η
αρ ετή
της
γενναιοδωρίας και του συ μμερ ισμού,
βοηθά στην δη μιουργ ία και στην
σύσφιξη καλών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Η γενναιοδωρ ία
είναι η πιο βασική πρακτική για την εκτέλεση καλών και φιλότιμων
πράξεων.
Η
γενναιοδωρ ία
υλικών
αγα θών,
περιλαμβάνει τρόφιμα για τους πεινασμένους,
φάρμακα για τους αρρώστους, και ού τω καθ’
εξής. Ο Βούδδας έχει επαινέσε ι πολύ την
γενναιοδωρία,
δεδομένου
ότι
είν αι
μια
θεμελιώδης αρετή και δεδομένου ότι βοηθά
στην μείωση του πάθους που είναι ο οικοδόμος της υπαρξιακής
ταλαιπωρίας και του πόνου , όπως ο ίδιος το αποκάλεσε.
Έτσι λέε ι σε μια Ομιλ ία του:
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Έτσι, αν κάποιος ξέρει αυτή την αξία, μπορεί να βρει πολλές
ευκαιρίες για να συνε ισφέρει και να κάνει καλές πράξεις,
συσσωρεύον τας καλό κάρμα.
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Οτιδήποτε από τα αναγκα ία της ζωής
προσφέρει κάποιος σε εκείνους που τα
στερούντα ι, λέγεται ότι προσφέρει υλικ ά δώρα.
Αυτά είνα ι: ρουχισμός, τρόφιμα, στέγ η, και
φάρμακα. Με αυτόν τον τρόπο συσσωρεύει
κάποιος ένα καλό κάρμα.

Ένας δωρητής τροφίμων για παράδειγμα, πρ οσφέρει πέντε
ευλογίες στον αποδέκ τη: μακρά ζωή (διότι του
δίνει τροφή), ομορφιά (διότι παύει να είναι
πεινασμένος και μαραζωμένος), ευτυχ ία (διότι
αυτός που δεν πεινάε ι είναι χαρού μενος),
δύναμη, κα ι νοη μοσύνη (διότι η νοη μοσύ νη
του ανθρώπου μπορεί εύκολα να πα ραμείνει
στάσιμη εάν δεν υπάρχει η κατάλληλη τροφή) .
Σαν
αποτέλεσμα,
μακρά
ζωή, ομορφιά,
ευτυχία, δύνα μη, και νοημοσύνη θα είναι το
μερίδιό του.
Επιπλέον, αποκτά πέντε ακόμα ευλογ ίε ς: την συμπάθε ια πολλ ών,
την συναναστροφή καλ ών ανθρώπων, καλή φήμη , αυτοπεποίθηση,
και επαναγέννηση σε ουράνιους θεϊκού ς κόσμους.
Όπως και σε άλλες καλές ή κακές πράξεις,
έτσι και στην γενναιοδωρία, ε ίναι η πρόθεση
( τσέτανα ) που πραγματικά μετράει ως πράξη,
και όχι η απλή εξωτερική πράξη.
Εδώ είνα ι η καλή πρόθεση ( κούσαλατσέτανα ) που εγείρετα ι στον δωρητή σε τρεις φάσεις:

Αυτός είναι ο τρόπος για την συσσώρε υση του καλού κάρμα σε
τρείς φάσεις.
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Ο Βούδδας περιγράφει επίσης την τήρ ηση της ηθικής διαγωγής
ως μια έκφραση γενναιοδω ρίας που είν αι δώρο και προς τον εαυτόν
μας και προς τους άλλους.
Έτσι λέε ι:
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Τηρώντας την ηθική διαγ ωγή, αποκτά
κανείς πολλά πλεονεκτή ματα γ ια ένα καλό
κάρμα.
Διάγων τας μια ενάρετη ζωή, βιώνει μια
ευτυχισμένη και ικαν οποιημένη ζ ωή εδώ και
στις μετέ πειτα ζωές. Η ηθική διαγωγ ή τον
βοηθά να είναι ατρόμητος, ατάραχος και
γαλήνιος, καθώς δεν έχει κάνει κακό ούτε
στον εαυτόν του ού τε σε άλλους.
Δεν
αισθάνετα ι
τύψη,
ενοχή
ή
αυτοκατηγ ορία. Ως εκ τούτου αισθάνεται χαρά,
αγαλλίαση, ηρεμία και ευτυχ ία.
Αποκτά επίσης πέντε ευλ ογίες: πλού τη ως
συνέπεια της επιμέλειάς του, καλή φήμη,
αυτοπεποίθηση , θάνατο χωρίς σύγχ ιση, και ε παναγέννηση σε
ουράνιους θεϊκούς κόσμους.
Η ηθική διαγωγή σε κάθε περίπτωση είναι η καλή εκούσια
πρόθεση για εγκράτεια από φαύλες πράξεις.
Η ντροπή ( χίρι ) και ο ηθικός φόβ ος
( οττάππα ) για το κακό, είναι η εγγύτατη
αιτία της. Διότι όταν υπάρχουν η ντρ οπή
και ο ηθικός φόβος, η ηθική διαγωγή
εμφανίζε ται κα ι πα ρα μένει. Όταν δεν
υπάρχουν, ούτε εμφανίζετα ι ού τε και
παραμένει.
Συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο είδη ηθική ς διαγωγής: εγκόσμια, και
υπερκόσμια.
Κάθε ηθική διαγωγ ή η οποία τηρε ίτα ι από αυτούς που δεν έχουν
εξαλείψει τις νοητικές διαφθ ορές ( άσαβα ) είναι εγκόσμια . Επιφέρει
πρόοδο στην παρούσα και στην μελλοντική ζωή, και αποτελεί μια
προϋπόθεση για την διαφυγή από όλη την ταλαιπωρία στον κύκλο
της επαναγέννησης ( σανσάρα ).
Η ηθική διαγωγή όμως η οποία τηρείτα ι από εκείνα τα άτομα που
έχουν εξαλείψει τις νοητικές δι αφθορές ( άσαβα ), είναι υπερκόσμια.
Αυτά τα άτομα είνα ι:
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Η υπερκόσμια ηθική διαγ ωγή επιφέρε ι άμεσα την διαφυγή από
όλη την ταλα ιπωρ ία στον κύκλ ο της επαναγέννησης ( σανσάρα ).
Εδώ, η καλή πρόθεση που εγείρε ται σε κάποιον που αναλαμβάνει
την ηθική διαγωγή κα ι την τηρε ί, είναι ο τρόπος για την
συσσώρευση του καλού κάρμα.

Ο διαλογ ισμός ή η νοητική ανάπτυξη όταν ασκηθεί κατάλληλα,
είναι ένα από τα πλου σιότερα πεδία για την συ σσώρευση καλού
κάρμα. Υπάρχουν τρεις πρώτιστοι τρόποι διαλογ ι σμού:
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Είναι ο διαλογ ισμός που ως αρχική πρα κτική οδηγε ί στην βαθειά
αυτοσυγκέν τρωση ( σαμάντι ), στην ν οητική ηρεμία ή α ταραξία
( σαμάθα ), κα ι στις εκστάσε ις ( τζάνα ).
Ο διαλ ογιζόμενος που ασκείται σ’ αυτόν τον διαλογ ισμό
ονομάζετα ι: «αυτός π ου έχε ι ως όχημα τον ηρεμιστικό διαλογ ισμό»
( σαμάθα-γιάνικα ).
Η θεμελιώδης αρχή στον ηρε μιστικό διαλογισμό είνα ι:
η αυτοσυγκέντρ ωση ( σαμάντι ), ή
η «ενότητα του ν ου» ( τσίττασσα εκάγκατα ) σε ένα αντικε ίμενο ή
σε μία έννοια για παρατε ταμέν ο χρονικ ό δι άστημα. Αυ τό επιτρέπε ι
σε κάποιον να αποκ τήσε ι μεγάλο έλεγχ ο πάνω στον νου του κα ι να
μην υποκύπτει στις παρορμήσεις ή στα πάθη του νου.
Η αυτοσυγκέν τρωση αυτή μπορεί να οδηγήσε ι στα διακά στις
εκστάσεις ( τζάνας ) οι οποίες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση
για τον διορατικό διαλογ ισμό ( βιπάσσανα ), τον οποίον ανακάλυψε
ο Βούδδας και επέτυχε έτσι την τελική του Φώτιση.
Η Φύση των Εκ στάσε ων
Παρ’ όλο που οι εκστάσεις είναι πανευτυχείς και μακάριες
εμπειρ ίες και οδηγούν σε επαναγένν ηση σε πολύ καλότυχους
κόσμους, πρέπε ι να ειπωθε ί ωστόσο ότι τους λείπει η σοφία της
διορατικότητας.
Έτσι δεν επαρκούν γ ια την επίτευξη τη ς τελικής απελευθέρωσης
και φώτισης, το Νιμπάνα.
Οι ίδιες είνα ι παροδικές επιτεύξεις.
Όμως ο υψηλός βαθμός αυτοσυγκέ ντρωσης, που αφ’ ενός
κατευνάζει τον ν ου και αφ’ ετέρου παράγει βαθειά ηρεμία και
αταραξία, μπορεί να χρησιμοποιηθε ί γ ια τον διορα τικό διαλογισμό
( βιπάσσανα ).
Έτσι στον Βουδδισμό χρησιμοποιούντα ι αυτές οι εκστάσεις ώστε
να επιτύχει κάποιος υψηλή αυτοσυγκέντρωση που μπορε ί να την
χρησιμοποιήσε ι για βαθειά ανάλυση του νου και της ύλης.

435

Αυτός είνα ι ο διαλογισμός που ως αρχική πρακτική οδηγεί στην
διορατικότητα των τριών κεντρικών χαρακτηριστικών της ύπαρξης
που υπάρχουν εσωτερικά κα ι
εξωτερικά από εμάς:
την παροδικότητα /αστάθε ια
( ανίτσα ),
την ταλαιπωρία/τον πόν ο
( ντούκκα ) και
τον μη εαυτό ( ανάττα ).
Ο διαλογ ιζόμενος που αρχ ικά ασκείται σ’ αυτόν τον διαλογισμό
ονομάζετα ι:
«αυτός που έχει ως όχη μα τον διορατικό διαλογ ισμό»
( βιπάσσανα-γιάνικα ), ή
«αυτός που ασκε ίτα ι στην α μιγή (σκ έτη) διόραση» ( σούκκαβιπάσσακα ).
Είναι αυτός που δεν έχει επιτύχε ι κάποια έκσταση ( τζάνα ) αλλά
εφαρμόζει απ’ ευθείας τον διορατικ ό δια λογισμό και επιτυγχάνε ι την
φώτιση ή το Νιμπάνα .
Η θεμελιώδης αρχή του διορατικού δια λογισμού είνα ι:
Η παρατήρηση και η μελ έτη του νου και της ύλης, που αποτελούν
το σύνολο της ύπαρξης, και της πραγματικής φύσης τους που δεν
είναι παρά η έγερση ( σαμούνταγια ) και η παρακμή ( βάγια ), δηλ. η
παροδικ ότη τά τους. Αυτό συντελε ί στην εξάγνιση ( βισούντι ) του
νου από τα πάθη, κλπ. που φέ ρνουν τα λαιπωρ ία και οδύνη με το να
προσκολλά ται κανε ίς σε ασταθή φα ινόμενα, και επομένως συν τελεί
στην υπερνίκηση της λύπης κα ι του θ ρήνου, στην εξαφάν ιση του
πόνου κα ι της θλίψης, στην επίτευξη της πραγματικής μεθόδου κα ι
στην πραγμά τωση του Νιμπάνα:
δηλαδή, της απόλυτης μακαριότητας και ευδαιμονίας ( πάραμασούκκα ), μιας ιδεώδους κατάστα σης ισορροπίας που υπερβαίνε ι τον
επώδυνο κύκλ ο της επαναγέννησης και του θανάτου.
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Αυτός ο διαλογ ισμός συνδιάζει τον ηρεμιστικό με τον διορατικ ό
διαλογ ισμό. Όπως προανα φέρθηκε, παρ’ όλο που ο ηρεμιστικ ός
διαλογ ισμός επιφέρει τις εκστάσεις ( τζ άνας ) που είναι πανευτυχείς
και μακάριες ε μπειρ ίες, ωστόσο δεν μπορεί να επιφέρει την επίτευξη
της τελικής απελευθέρωσης και φώτιση ς, το Νιμπάνα .
Επομέν ως, ο διαλογ ιζόμενος πρέπει ν α τον συνδιάσει με τον
διορατικό διαλ ογισμό. Θα εξηγήσου με αργότερα το πώς η
συνείδηση μπορε ί να εξυψωθεί σε τέτοιες
καταστάσε ις ώστε ο διαλογ ιστής να α ποκτήσε ι
αταραξία και γαλήνη στον ν ου του .
Εδώ, η καλή πρόθεση που εγείρεται σε
κάποιον που δια λ ογίζε ται, είναι ο τρόπος για την
συσσώρευση του καλού κάρμα.
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Ο σεβασμός ως τρόπος συσσώρευσης του καλού κάρμα μπορεί να
εκδηλωθεί με τέτοιες πράξεις όπως:
Να σηκώνε ται κανε ίς από το κά θισμά του προς τους
πρεσβύτερους,
να καλωσορίζει την μητέρα του, τον πα τέρα του, τον μεγαλύτερό
του αδελφό, την μεγαλύ τερή του αδελφή, ή ένα ηλικιωμέν ο άτομο,
να τους βοηθάει με τις αποσκευές τους ,
να τους δείχνει τον δρόμο, κα ι ούτω κ αθ’ εξής. Ή γενικά,
να σέβεται τα αισθήματα των άλλων ανθρώ πων, τα προνόμια και
τα δικα ιώματά τους, την ιδιοκ τησία και την ζωή τους,
να αποφεύγει την υποτίμηση και την προσβολή τους, να
αποφεύγει να τους διακόπτε ι όταν μιλ άνε, να αποφεύγει να τους
διαφθε ίρει ή να τους βάζει σε πειρασμό.
Υπάρχουν τα εξής άτομα που δεν δείχνουν σεβασμό προς τους
άλλους:
Ένας λάγνος, ηδυπαθής λόγω της λαγνείας του.
Ένας θυμωμένος λόγω του θυμού του.
Ένας συγχισμένος λόγ ω της σύγχισής του.
Ένας αλαζονικός λόγω της υπερηφάνειάς του.
Ένας πεισμα τάρης λόγω της αγένειάς του.
Ένας μικροπρεπής λόγω της μικροπρέπειάς του.
Ένας φαύλος λόγω του εγωϊσμού του.
Είναι σαφές ότι, σε αντίθεση με τα παραπάνω πρόσωπα, ο
ευσεβής άνθρωπος καλλιεργεί την καλή συμπεριφορά και με αυτόν
τον τρόπο συσσωρεύει καλό κάρμα. Διότι με την στάση του
αποκόβει την ν οη τική ρύπανση τη ς υπερηφάνειας και την
αντικαθιστά με την σοφή συμπεριφορά της μετριοφροσύνης.
Εδώ, η καλή πρόθεση που εγείρεται σε
κάποιον που δείχνε ι σεβασμό, είνα ι ο τρόπος
για την συσσώρευση του καλού κάρ μα.
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Με το να είναι κανείς σε θέση να εξ υπηρετήσει εθελον τικά τις
ανάγκες των άλλων ή να τους βοηθήσει με συμπόν οια , είναι ένας
άλλος τρόπος για την συσσώρευση του καλού κάρμα. Δίνου με
μερικά ενδεικ τικά παραδείγ ματα:

Εδώ, η καλή πρόθεση που εγε ίρεται σε
κάποιον για να εξυπηρετήσει και να
βοηθήσει τους άλλους, είνα ι ο τρόπος για
την συσσώρευση του καλού κάρμα.
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Η αφιέρωση της αξίας των καλ ών πράξεων γίνε ται στην
περίπτωση που κάποιος έχει κάνει ένα δώρο ή μια προσφορά σε
άλλους και αφιερώνει την αξία αυτής τ ης καλής πράξης σε ένα άλλο
άτομο λέγοντας:
«Η αξία αυτής της καλής μου πράξης να είναι για σένα, για το
καλό σου!» ή
«Να είναι γ ια το τά δε άτομο!» ή
«Να είναι γ ια όλα τα όντα!»
Κάνουμε δηλαδή κάτι καλό, και είμαστε τόσο ευχαριστη μένοι,
που συμμεριζόμαστε αυ τή την χαρά με τους άλλους ώστε να συμβε ί
και σ’ αυτούς κάτι παρόμοιο.
Σε αυτή την κατηγορ ία ανήκει κα ι η αφιέρωση των καλών
πράξεων στους αποθανόν τες συγγενείς κατά την διάρκεια ενός
μνημόσυνου, δηλαδή εκ δήλωση που γίν εται γ ια να τιμηθεί η μνή μη
ενός αποθανόντος.
Έτσι, ο Βούδδας δηλώνε ι ότι ένα από τα καθήκοντα των πα ιδιών
προς τους αποθανόντες γονε ίς του ς είναι να τελέσουν ένα
μνημόσυνο, γ ια να τιμή σουν την μνή μη τους με το να κάν ουν μια
φιλότιμη πράξη και να αφιερώσου ν την αξία αυτής της καλής πράξης
σε αυτούς.
Σε πολλές κουλτούρες υπάρχει αυτή η παράδοση κατά το
μνημόσυνο, να δίνουν τροφή σε φτωχ ούς κλπ. κα ι την αξία αυτής
της πράξης να την αφιερώνουν στους αποθανόντες.
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Η εκτίμηση της αξίας των καλών πράξεων των άλλων γίνε ται ως
δήλωση χαράς με τις λέξεις: «Καλό, καλό, μπράβο! εύγε!
συγχαρητήρια! ζήτω! ( σάντου )».
Δίνου με συγχαρητήρ ια στους άλλους όταν δού με να κάνουν κά τι
καλό, δε ίχνον τας την εκ τίμησή μας προς την αξία αυ τών των καλών
πράξεων. Αυτό το κάνουμε ε ίτε όταν οι άλλοι κάνο υ ν μια καλή
πράξη, είτε όταν συμμερ ίζοντα ι την αξία μιας καλής πράξης τους με
εμάς.
Αυτή είνα ι μια έκφραση της συ μπαθ ητικής χαράς ( μουντίτα ),
δηλαδή το αν τίθετο της ζήλειας. Διότι το πρώτο πράγ μα που
σκέφτοντα ι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι «σιγά , και τί ήταν αυτό
που έκανε;»! προσπαθώντας να υποτιμήσουν και αυτόν και την
πράξη του.
Έτσι, εκτιμών τας την αξία των καλών πράξεων των άλλων,
συσσωρεύου με καλό κάρμα.

Ακρόαση της διδασκαλίας του Βού δδα ή κάποιας ηθικής
διδασκαλ ίας που μπορεί να μ ας φέρει γνώση, έτσι ώστε να
μπορού με να καταλ άβουμε τις πραγμα τικότητες της ζωής μας.
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Όσοι όμως έχουν υψηλότερες φιλοδοξίες, μπορούν να
ολοκληρώσουν την πρακτική τους εφαρμόζοντας τις δέκα
τελειοποιήσεις ( πάραμι ). Αυτές ισχύ ου ν για ανθρώπους που εί ναι
λίγο προχωρη μένοι και έχουν μια αποφασιστικότητα , έτσι ώστε να
μην κάνουν καλές πράξεις μόνο περ ιστασιακά αλλά να έχουν μια
καθημερινή πρακτική και κατεύθυν ση προς αυτές:

Ο Βούδδας – πριν γ ίνει Βού δδας – ε ίχε εκπληρώσει όλες αυτές τις
τελειοποιήσεις. Είχε επιδείξε ι μεγάλη αποφασιστικότητα κα ι δεν
έχανε ευκαιρία να πραγματοποιεί καθη μερινά κάποια από αυ τές τις
τελειοποιήσεις.
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Σε πολύ προηγούμενες ζωές του όταν ήταν ακόμα ασκητής είχε
συναντήσε ι έναν άλλον Βούδδα, τον Βού δδα Ντιπάνκαρα, ο οποίος
προφήτεψε ότι ο τότε ασκη τής Σουμέν τα θα γιν όταν ο μελλ οντικός
Βούδδας Γκοτάμα , λόγω της επιμελούς εξάσκησης των δέκα πάραμι .

Η πρώτη α πό τις τελε ιοποιή σεις με την οποία εξάσκη σε την
πρακτική του ο μελλον τικ ός Βούδδα ς Γκοτάμα ήταν η γενναιοδωρ ία.
Λέει χαρακτηριστικά:
«Τότε διερεύνησα
και είδα, πρώτα την τελειοποίηση της
γενναιοδωρίας· το μεγάλο μονοπά τι που ακολ ούθησαν οι
προηγούμεν οι Βούδδες.
Και ε ίπα στον εαυτόν μου: Ανέλαβε τώρ α σθεναρά, πρώτα αυτήν,
και προχώρησε στην τελειοποίηση της γενναιοδωρίας, αν θέλεις να
επιτύχε ις την Φώτιση ( Μπόντι ).
Και όπως ακριβώς ένα δοχε ίο γε μά το νερό, όταν γυριστεί
ανάποδα αδειάζει όλο το νερό χωρίς να το
διατηρε ί μέσα του , έτσι επίσης, όταν βλέπεις
ζητιάνους, ή ανθρώπους σε ανάγκη , χαμηλής,
υψηλής ή μεσαίας κατάστασης, πρέπει να
κάνεις μια πλήρη δωρεά όπως ένα δοχείο νερού
γυρισμένο ανάποδα».
Αυτό
είνα ι
ένα
παράδειγμα
γ ια
να
καταλάβουμε πόση αποφασιστικ ότη τα είχε για
να εκπληρώσει όχ ι μόν ον αυτή αλλά κα ι τις άλλες τελειοποιήσε ις.
Ας δούμε τώρα κάποια από τα αποτελέσματα των τελειοποιήσεων .
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1. Βλέπον τας το μειονέκ τημα στην πλε ονε ξία και την φιλαργυρία,
κάποιος τελειοποιε ί την γενναιοδωρ ία. Όταν δει πώς η
πλεονεξία και η φιλαργυρία των ανθρώπων τους κάνει τόσο
εγωιστές, τότε κά ποιος τελειοποιεί την γενναιοδωρ ία διότι
καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είν αι να είναι κανείς
αλτρουϊστής και πόσο καλό κάρμα μπορεί να συσσωρεύσει.
2. Βλέπον τας το με ιονέκ τημα και τον κ ίν δυνο στην παραβίαση
της ηθικής ή ενάρετης συμπεριφοράς, κ άποιος τελε ιοποι εί τη ν
ηθική ή ενάρετη συμπεριφορά . Παρατηρώντας το πώς οι
περισσότεροι άνθρωποι ε ίναι ανήθικ οι, το πόσο εύκολα
πέφτουν στην α τιμία, και πόσα ψυχολ ογικά προβλή ματα κα ι
συγκρούσεις προκαλού ντα ι από την ανήθικη συμπεριφορά,
κάποιος τελειοποιε ί την ηθική συμπ εριφορά και συσσωρεύει
καλό κάρμα.
3. Βλέπον τας το μειονέκτη μα και τον κίνδυνο στις ηδον ικές
απολαύσεις,
κά ποιος
τελε ιοποιε ί
την
απάρνηση.
Παρατηρώντας πώς οι άνθρωποι είναι λάγνοι και παθιασμένοι
για υλικές απολαύσεις , κα ι πώς αυ τό τους οδηγεί σε ρήξη με
τα συμφέρον τα άλλων ανθρώπων, τελ ειοποιε ί την απάρνηση
αυτών των απολαύσεων κα ι συσσωρεύει καλό κάρμα.
4. Βλέπον τας το με ιονέκτη μα κα ι τον κ ίν δυνο στην άγνοια και
την αμφιβολία , κάποιος τελειοποιε ί τη ν σοφία. Μπορού με να
πούμε ότι η άγνοια είνα ι ο μεγαλύτερος εχ θρός του ανθρώπου
στην προσπάθειά του να βαδίσει στην ζωή του και να
εξελιχθεί. Γι’ αυτό τελε ιοποιε ί την σοφία ώστε να αποκτήσει
καθαρή γνώση και διαύγε ια.
5. Βλέπον τας το με ιονέκτη μα και τον κίνδυνο στην τε μπελ ιά,
κάποιος τελειοποιεί την ενεργητικότητα .
6. Βλέπον τας το μειονέκτη μα και τον κίν δυ νο στην ανυπομονησία
και
στην
έλλειψη
ανοχής,
κάποιος
τελειοποιεί
την
ανεκτικότητα , την υπομονε τικ ότη τα και την ανοχή .
7. Βλέπον τας το μειονέκ τημα και τον κίνδυνο στην ανειλικρ ίνεια
και την ατιμία , κάποιος τελειοποιε ί την φιλαλήθε ια. Ο Βού δδας
θεωρούσε την φιλαλήθεια ως το πολυ τιμότερο αγαθό. Διότι
όταν λέμε ψέμματα στους άλλους, πώς είναι δυνατόν να
καταλάβουμε την αλήθε ια της ύπαρξής μας;
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8. Βλέπον τας
το
μειονέκτη μα
και
τον
κίνδυνο
στην
αναποφασιστικότητα ,
κάποιος
τελειοποιε ί
την
αποφασιστικότητα .
9. Βλέπον τας το με ιονέκ τημα κα ι τον κ ίνδυνο στον θυ μό, το
μίσος και την έχθρα, κάποιος τελειοποιεί την φιλ ικότητα κα ι
την φιλοφροσύνη.
10. Βλέπον τας το με ιονέκ τημα κα ι τον κ ίνδυνο στις παροδικές
κοσμικές συνθήκες, όπως: στο κέρδος κ αι στην α πώλεια, στην
καλή και στην κακή φή μη, στον έπαιν ο και στην κα τηγορία,
στην ευτυχία και την δυστυχ ία, κάποιος τελειοποιε ί την
πνευματική ηρεμία .
Αυτά ήταν μερικά παραδείγμα τα που ή θελα να σας δώσω, για να
σας δείξω ότι όταν κανείς είναι αποφασισμένος να δ ημιουργήσει
ευτυχία στο μέλλον και καλά αποτελέσμα τα, τώρα είνα ι η
κατάλληλη στιγ μή, σε αυτή ν εδώ την ζωή, να αρχίσε ι να δημιουργε ί
αυτές τις συνθήκες οι οποίες μπορούν να συντελέσουν στην
μελλοντική ευ τυχία . Όλα αυ τά δε, εξαρ τώντα ι από τις καθημερ ινές
πράξεις του καθενός. Κι όπως σας έχω πει, στον ανθρώπινο κ όσμο
υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες για τέτοιες καλές και ενάρετες
πράξεις με τις οποίες μπορεί να συσσωρεύσει κανείς πολύ καλό
κάρμα ώστε να έχει μια καλή επαναγέννηση σε ευτυχισμένους
κόσμους.
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ΠΕΜΠΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 – Μάθημα 21 ο ν
Κάρμ α (7)
Καλησπέρα σας. Βρισκόμα στε στην επιτομή των δεκαέξη ειδών
των εκούσιων πράξεών μας (κάρμα) και εξετάζουμε κάποιες πτυχές
αυτών των δεκαέξη ε ιδών . Αναφορικά με την πρόθεση ε ίχαμε πει
ότι αυ τή είνα ι που καθορ ίζει τις πράξεις μας ως καλές και επιδέξιες
ή ως φαύλες και αδέξιες.
Βρισκ όμαστε στην
η
4 τε τράδα του κάρμα
και συγκεκριμένα θα
μιλήσουμε σήμερα γ ια
το τρίτο επίπε δο που
είναι το καλό κάρμα
στην σφα ίρα ύπαρξης
της λεπτοφυούς ύλης.
Θα κάνουμε ένα μικρό
ταξίδι για να δού με τί
συμβαίνε ι στην συνε ίδηση όταν κατα φέρει να υπερβεί την ηδονική
σφαίρα. Θα δούμε ότι από την αρχαιότητα οι άνθρωποι
πειραματίσθηκαν και μπόρεσαν να αναπτύξουν την συνείδησή τους
σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα απ’ ότι βίωναν οι απλοί άνθρωποι στην
καθημερινότητά τους. Έτσι σήμερα θα επικεντρωθού με πέρα από
τον ανθρώπινο κόσμο.
Σ’ αυτούς τους κόσμους μπορε ί
να γεννηθεί κανείς μέ σω καλών
πράξεων,
όπως
πράξεων
φιλανθρωπίας,
γενναιοδωρ ίας,
ηθικής διαγ ωγής κλπ., ή μέσω
διαλογ ισμών και εκστάσεων .
Πρέπει όμως να καταλάβουμε
πρωτίστως την διαφορά που
υπάρχει ανάμεσα στους κ όσμους
της ηδον ικής σφα ίρας ύπαρξης και τους λεπτοφυείς άυλους κόσμους
υπεράνω αυτής.
Η ηδονική σφαίρα ύπαρξης είναι γε μάτη υλικές και ιδίως σαρκικές
απολαύσεις από την ικανοποίηση των ενστίκ των και των ορμών
μέσω των αισθητήρ ιων οργάνων . Έτσι η ευχαρίστησή μας εξαρτάται
από αυτά τα υλικά αντικε ίμενα.
446

Καθημερινά, ο νους μας έρχεται σε επαφή με αυτά τα αντικείμενα
και δονε ίτα ι με το ευχάριστο κα ι με το δυσάρεστο , κι άλλες φορές
είμαστε χαρούμενοι κι άλλες λυπημέν οι.
Αυτός είνα ι ο η δονικός κόσμος που πρ οσφέρει αυ τές τις υλ ικές
απολαύσεις κα ι πολλοί άνθρωποι προσκολλούν ται σ’ αυτές, μη
γνωρίζοντας κάτι παραπάνω από αυτές. Στην ηδον ική σφαίρα
ύπαρξης ο νους μας πε ριστρέφετα ι συνεχώς γύρω από αυτά τα
αντικε ίμενα κα ι όλες οι εμπε ιρίες που έ χουμε ε ίναι μέσω αυτής της
επαφής.
Τί φάγαμε, τι
ήπιαμε , με ποιόν
μιλήσα με, κλ π. Ο
νους μας κινείτα ι
συνεχώς προς τα
έξω
για
να
ελκύσει αυτή τη ν
ευχαρίστηση .

Αντιθέ τως, η λεπτοφυής υλική σφα ίρα ύπαρξης είναι γεμά τη
πνευματική ευδα ιμονία μέσω του οργάν ου του νου που έχε ι πε τύχει
βαθειά αυτοσυγκέντρ ωση.
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Στην περίπτωση αυτή , ο νους προσυλ ώνεται προς τα μέσα και
περιστρέφε ται γύρω από ένα αντικε ίμενο μόνο. Η φυγόκεν τρος
δύναμη που εκδηλώνε ι ο ηδον ικός νους, μετατρέπετα ι εδώ μέσω
της αυτοσυγκέν τρωσης σε κεν τρομόλο δύναμη. Έ τσι, παρ’ όλο που
οι αισθήσεις δεν λε ιτουργούν κατά την ώρα της βαθειάς
αυτοσυγκέν τρωσης, ο νους μένει ενεργός και μπορεί να βιώσει μια
πνευματική ευδαιμον ία, που δεν μπορεί να την βιώσει όταν έρχεται
σε επαφή με υλικά αντικείμενα. Τα όντα στο λεπτοφυές υλικό
επίπεδο δεν έχουν τα απαραίτη τα αισθητήρια όργανα της μύτης,
της γλώσσας και του σώμα τος.
Όταν επιτύχε ι κάποιος τις εκ στάσε ις και γεννηθεί σ’ αυτό το
επίπεδο ύπαρξης δεν έχει ανάγκη τα παραπάνω όργανα. Τα όν τα
που γενν ιούντα ι εκε ί έχουν φωτεινό σώμα, έχ ουν μάτια και αυτιά,
αλλά τα χρησιμοποιούν σπάν ια μια και το αντικείμενό τους είνα ι ο
νους.

Το καλό κάρμα στην σφαίρα ύπαρξης της λεπτοφυ ούς ύλης ε ίναι
καθαρά νοητική πράξη. Αποτελείτα ι από τον διαλογ ισμό όπου ο
νους έχει φτάσε ι σε βαθειά αυτοσυγκέ ντρωση, στην απορρόφηση
και στις εκστά σεις, και είνα ι πεντα πλάσια ως νοητική πράξη
σύμφωνα με την διαφορά των νοητικών παραγόντων στις
εκστάσεις. Λέγετα ι λ επτοφυής ύλη διότι το αντικε ίμεν ο είναι
διαφανές. Επιτυγχάνετα ι δηλαδή μία κατάσταση φωτός κα ι
ενότητας που είνα ι πολύ δια φανής, και πάνω στην οποία
συγκεντρώνετα ι ο νους. Είναι μία κατάσταση μη χονδροε ιδής, κα ι
το αντικείμενό της δεν είνα ι κάτι εξωτε ρικό αλλά κάτι νοη τικό που
παράγει μεγάλη ευδαιμον ία· μεγαλύτερ η από αυτή που δύνα ται να
βιώσε ι κάποιος από τα ερεθίσματα της καθημερινότητας .

Η λεπτοφυής υλική σφαίρα της συνείδη σης περιλαμβάνει όλες τις
συνειδήσε ις που «κινούντα ι μέσα» ή ανήκουν στο λεπ τοφυές υλικό
επίπεδο της ύπαρξης ( ρούπαμπούμι ), δηλ. στους κόσμους όπου η
χονδροειδής ύλη απου σιάζει και μόν ο έ να λεπτοφυές υπόλε ιμμα της
ύλης παραμένει.
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Η επαναγέννηση σε αυ τούς τους κόσμους επιτυγχάνετα ι με την
επίτευξη των διαλογ ιστικών καταστάσεων που ονομάζοντα ι τζάνα
(εκστάσε ις), δηλ . υψηλά επιτεύγμα τα μέσω της ανάπτυξης της
αυτοσυγκέν τρωσης ( σαμάντι ).
Η υψηλή αυτοσυγκέν τρωση που επιτυ γχάνεται με τον
διαλογ ισμό, έχε ι την δυνα τότη τα να υ περβεί την η δον ική σφαίρα
( κάμαβάτσαρα ) της συνείδησης και να επιτύχει τη ν σφαίρα της
λεπτοφυούς
ύλης
( ρούπαβάτσαρα )
που
ονομάζετα ι
τζάνα
(έκσταση ).

Σαν παράδειγμα, δίνου με εδώ τον διαλ ογισμό επί της αναπνοής,
όπου ένας διαλογ ιστής μπορε ί να συγκε ντρωθεί στην αναπν οή του,
και σταδιακά να αναπτύξει αυ τοσυγκέντρω ση έτσι ώστε η
συνείδησή του να συγκεντρωθεί προς τα μέσα. Οποιαδή ποτε
εξωτερικά ερεθίσματα παύουν να τον ε πηρρεάζουν και ο ν ους του
συγκεντρώνετα ι προς το εσωτερικό. Έ τσι όλη η ενέργεια του νου
προσυλώνε ται σε ένα μόνο αν τικε ίμενο όπως είνα ι η αναπνοή , κα ι
ο διαλ ογιστής δεν σκέ φτε ται τίποτε άλ λο παρά μόν ον την ε ισπν οή
και την εκπνοή του, είτε γ ια μία ή δύο ώρες, είτε για περισσότερο.
Όταν η αυ τοσυγκέν τρωση ωριμάσει, το αρχικό αντικείμενό της
θα προκαλέσει ένα ορατό και φωτεινό αντίγραφο του εαυτού του
που ονομάζεται «επίκτη το ση μάδι» ( ουγκάχα-νιμίτα ).
Η φωτειν ότη τα αυτή είναι απλώς
φωτόνια που παράγοντα ι από τον νου .
Ο νους δεν έχει φως αλλά μπορεί να το
παράξει. Αυτό το φως το βλέπει ο
διαλογ ιστής δια μέσω του νου του, και
δεν είναι άλλο παρά εγκεφαλικά
κύμμα τα που παράγοντα ι από την
νοητική δραστηριότητα και παράγουν με την σειρά τους αυτό το
φως.
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Αυτό το φως έρχετα ι και σκεπάζει όλο το πρ όσωπο του
διαλογ ιστή, και σε αυτή την περ ίπτωση ο διαλογ ιστής δεν μπορ εί
να σκεφτε ί τίποτα εκε ίνη τη ν στιγ μή. Αυτό που υπάρχει μπροστά
του είναι το φως και η αναπνοή. Στην συνέχεια το φως γίνε ται όλο
και πιο διαφανές μέχρι σημε ίου μεγ άλης λεπτότητας· το ίδιο
συμβαίνε ι και με την αναπνοή η οποία γ ίνετα ι πολύ απαλή και λεπτή
(εξ’ ου και η ονομασία «λεπτοφυής σφαίρα») .
Το αντικε ίμεν ο της συνείδησης της τζ άνα είναι βασικά αυτή η
νοερή εικόνα που ον ομάζετα ι «αντίγ ραφο σημάδι» ( πατιπάγκα νιμίτα ). Το ση μάδι αυτό θεωρείτα ι ότι είναι ένα ιδεατό αντικε ίμενο
( παννιάτι ), αλλά γενικά προκύ πτε ι με βάση μια φωτεινή μορφή
ύλης, και επομένως αυτές οι τζάνα ανήκουν στην λεπτοφυή υλική
σφαίρα.

Μετά από ένα σημείο, ο διαλογιστής αισθάνετα ι ότι ο νους του
απορροφάτα ι μέσα σε αυ τό το αν τίγρ αφο ση μάδι, βυθ ίζεται μέσα
σε αυτό το φως, και επιτυγχάνει την κατάσταση που ονομάζετα ι
πρώτη έκσταση. Κα τά την έκσταση ο νους δεν είναι κενός όπως
νομίζουν μερικοί, αλλά υπάρχουν διά φοροι νοη τικοί παράγον τες
εντός του.
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Ο λογισμός υπάρχει μόνο για το αν τικε ίμενο της προσοχ ής και ο
διαλογ ισ τής δεν μπορε ί να σκεφτε ί ούτε το παρελθόν ού τε το
μέλλον, παρά βρίσκε ται μόνο στην παρ ούσα στιγμή .
Κατά τον συλλογισμό, επιθέ τει τον νου του ξανά και ξανά πάν ω
στο ίδιο αντικείμενο της αυτοσυγκέν τρωσης. Κατά την αγαλλίαση
νιώθει μια πολύ εξυψωμένη χαρά, συγχρόνως με πνευμα τικ ή
ευδαιμονία και εν ότη τα του νου .

1. Ο λογισμός ( βιτάκκα ) που επιθέτε ι τους
σχετικ ούς
νοητικούς
παράγοντες
στο
αντικε ίμενο της αυτοσυγκέν τρωσης.
2. Ο συλλογισμός ( βιτσάρα ) που τους διατηρεί
εκεί.
3. Η αγαλλίαση ( πίτι ) που φέρνει την
ευχαρίστηση για το αντικε ίμενο. Εάν δεν υπήρχε η
ευχαρίστηση , ο διαλογ ιστής δεν θα μπορούσε να καθίσει γ ια
πέντε, δέκα λεπτά, να παρακολουθεί το αντικείμενο μπροστά
του. Η ευχαρίστηση αυτή αναπτύ σσσετα ι και γίνε ται
ευδαιμονία.
4. Η ευδαιμον ία ( σούκα ) ως το αίσθημα που βιώνει τη ν ευτυχία
μέσα στην έκστα ση, λόγω του ότι ο νους του διαλογ ιστή έχει
φτάσε ι σε αυτήν την ακινη τοποίη ση, σε αυτήν την σιωπή που
είναι απέραντη κα ι του φα ίνετα ι πολύ ε υχάριστη.
5. Η ενότητα του νου ( εκάγκατα ) που έ χει την ικανότητα της
συνένωσης των νοητικών παραγόν των στο αντικείμενο
αυτοσυγκέν τρωσης.
Οι εκστάσε ις είναι καταστάσε ις βαθειάς εσωτερικής ενοποίησης
του νου που χαρακτηρίζον ται από μια απόλυτη απορρόφηση και
βύθιση του νου στο αν τικε ίμεν ό του.
Προκύπτουν
α πό
την
πολύ
αυξημένη
και
βαθ ειά
αυτοσυγκέν τρωση πάν ω σε ένα συγ κεκ ριμένο αν τικε ίμεν ο με τέτοιο
βαθμό προσοχής, που επί το πλε ίστον η λεκτική λειτουργ ία, ο
λογισμός και ο συλλ ογισμός αναστέλλονται.
Ωστόσο, τα συναισθή ματα της αγαλλία σης, της ευδαιμονίας και
της πνευμα τικής ηρεμίας υπε ραυξάνονται μέχρι το ση μείο της
αποκορύφωσης.
Έτσι, παρ’ όλο που ο διαλ ογιζόμενος μπορεί περιστασιακά να
βιώσε ι κάποιον βαθ μό αγαλλία σης και ε υδαιμονίας πρ ιν την ε πίτευξη
μιας έκστασης, αυ τά τα εύφορα συνα ισθήματα φτάνουν στο ύψιστο
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σημείο εντός της εγκόσ μιας ανθρώπινης εμπειρίας κα τά την
διάρκεια της έκστασης. Ο νους που βιώνε ι τις εκστά σεις
αποτραβιέ ται εσωτερ ικά πιο βαθειά στον εαυτόν του , υπερβαίνε ι
την ηδον ική σφα ίρα ( κάμαβάτσαρα ) της συνείδησης, μακρ ιά από τα
αισθητήρ ια αντικείμενα και ερεθίσματα που προσκρούου ν στις
αισθήσεις από τον εξωτερικό κόσμο, επιτυγχάνοντας έτσι ένα
επίπεδο αυξημένης αυτοσυνείδησης , ηρεμίας, η συχίας και
αγνότητας, που ξεπερνά κατά πολύ τη ν διαλεκτική ή παρεκβατική
σκέψη.
Γενικά, μια έκσταση ε ίνα ι μια νοη τική κατάσταση πέρα απ ό τις
πέντε αισθη τηριακές λειτουργίες, και μπορεί να επιτευχθεί μόνο
στην απομόν ωση κα ι στην ησυχ ία, με την αδιάκοπη ε πιμονή στην
πρακτική της αυτοσυγκέν τρωσης.
Σε αυτές τις καταστάσεις αναστέλλεται κάθε δραστηριότη τα των
πέντε αισθή σεων. Δεν εμφανίζ ονται εξωτερικές οπτικές ή
ακουστικές εντυπώσεις, ούτε γ ίνετα ι αντιληπτό κά ποιο εξωτερικό
σωμα τικ ό αίσθημα. Ο διαλογ ιστής σε αυτή την περίπτωση έχει χάσει
τελείως την αίσθηση του σώματος και το μόνο που παραμένει είνα ι
το αντικείμενο της αυτοσυγκέντρ ωσης μπροστά του.
Όμως παρ’ όλο που όλες οι εξωτερικές αισθητηρ ιακές εντυπώσεις
έχουν σταματή σει, ο νους παραμένει ενεργός, απόλυτα άγρυπνος,
ολότελα ξύπνιος και διαυγής, με πλήρη επίγνωση του αντικε ιμέν ου
της αυτοσυγκέν τρωσης και της μακάρ ιας εμπειρίας που προκύ πτε ι
απ’ αυτήν, όπως αγαλλία ση και ευδαιμονία.

Αυτό δηλαδή που ονομάζουμε αυτοσυγ κέντρωση εχει διάφορ ους
βαθμούς. Ανάλογα με την έν ταση της αυτοσυγκέντρωσης
παράγονται
και
ευχάριστα
συναισθήματα
αγαλλίασης
και
ευδαιμονίας. Έ τσι, αυ τά τα ε πακόλουθα συναισθή ματα ευεξίας
βασίζοντα ι πάνω στην αυτοσυγκέν τρωση την οποία έχε ι αναπτύξει
ο διαλογ ιστής.
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Αυτές οι εκστά σεις δια ιρούν ται σε δύο κατηγορίες:
Εκστάσε ις της λεπτοφυούς υλικής σφα ίρας της συνείδησης,

Εκστάσε ις της άυλης σφαίρας της συνείδησης .

Αυτές οι εκστάσε ις δηλαδή, είναι σύμφωνα με τον βαθμό
αυτοσυγκέν τρωσης.
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Είναι αυτή ακριβώς η αγαλλίαση που παροτρύνει τον διαλ ογιστή
να συνεχίσε ι τον διαλ ογισμό του . Ότα ν κάποιος έχει κατα φέρει να
επιτύχε ι αυτοσυγκέν τρωση μέ σω κά ποιου διαλ ογισμού , τότε θέλε ι
να επαναλάβει αυτή την εμπειρία λόγω του ότι βιώνει έστω και έναν
ελάχιστο
βαθμό
ευδαιμον ίας
που
δεν
τον
έχει
βιώσει
προηγουμέν ως.

Πριν αυτές τις εκστάσεις δηλαδή, υπάρχουν μικρά μικρά κύμμα τα
αγαλλίασης κα ι ευδα ιμονίας τα οποία εν τείνον ται κατά την διάρκεια
των εκστά σεων.
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Η πρώτη έκσταση της λεπτοφυού ς υλικής σφαίρας της
συνείδησης, έχει πέντε σημαν τικούς νοητικούς παράγοντες που
ονομάζον ται τα «πέντε μέλη της έκστασης» ( τζανάνγκα ), τα οποία
είναι:

Ο νους του διαλογιζόμενου δεν είναι κ ενός ή άδειος. Υπάρχουν
αυτοί οι νοη τικ οί παράγον τες με τους οποίους μπορε ί κάποιος να
βιώνει αυ τή την έκσταση . Ως εκ τούτου, όταν ο διαλ ογιστής βγει
από την έκσταση μπορεί να ανακαλέσει και να θυμηθεί τι ακριβώς
συνέβει μέσα στην έκσταση και να περιγράψει όλη την ε μπειρ ία
του.
Όταν ο διαλογ ιζόμεν ος συνεχίσε ι να επιτυγχάνε ι την 1 η έκσταση
και να εισέρχετα ι σ’ αυτή ν επανειλη μμένα, τότε ο λογ ισμός και ο
συλλογισμός αρχίζουν να του φα ίνον ται χονδροε ιδείς και ο νους
του κλίνε ι περισσότερο προς την αγαλλίαση και την ευδαιμον ία που
του φα ίνοντα ι πιο λεπτοφυε ίς και ευχάριστες.
Με τον καιρό, ο νους του αποσπά ται από τον λ ογισμό κα ι τον
συλλογισμό, με αποτέλεσμα να επιτύχ ει την 2 η έκσταση που έχει
μόνο την αγαλλίαση, την ευδαιμον ία, και την ενότητα του ν ου ως
μέλη.
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Εδώ παραμένει μόν ο το αισθημα τικ ό μέ ρος. Το λ ογικ ό έχει φύγε ι
διότι ο διαλ ογιστής το θεωρεί ως εμπόδιο στην εμπειρ ία της
αγαλλίασης και της ευδαιμον ίας.
Όταν συνεχ ίζει να επιτυγχάνε ι τη ν 2 η έ κσταση κα ι να εισέρχεται
σ’ αυτήν επανειλη μμένα , τότε η αγαλλ ίαση αρχίζει να του φα ίνετα ι
χονδροειδής και ο νους του κλίνε ι περισσότερο προς τη ν ευδαιμον ία
που του φα ίνετα ι πιο λεπτοφυής και ευ χάριστη.
Με τον καιρό, ο ν ους του αποσπά ται από τη ν αγ αλλίαση με
αποτέλεσμα να επιτύχει την 3 η έκ σταση που έχε ι μόνο την
ευδαιμονία και την ενότη τα του ν ου ως μέλη.

Όταν συνεχ ίζει να επιτυγχάνε ι τη ν 3 η έ κσταση κα ι να εισέρχεται
σ’ αυτήν επανειλημμένα, τότε η ευδαιμονία αρχίζει να του φαίνετα ι
χονδροειδής και ο νους του κλίνε ι περ ισσότερο προς την εν ότη τα
του νου που του φα ίνετα ι πιο λεπτοφυ ής και ευχάριστη.
Με τον καιρό, ο νους του αποσπάται από την ευδαιμον ία με
αποτέλεσμα να επιτύχει την 4 η έκσταση που έχει μόνο την ενότητα
του νου και την πνευμα τική ηρε μία ( ουπέκκα ) ως μέλη.

Η ενότητα του ν ου ενοποιε ί το αντικε ίμενο συγκέντρωσης με τον
νου.
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Και εάν θεωρήσουμε ότι ο νους μας διακυμαίνετα ι όλη την ώρα,
πνευματική ηρεμία σημα ίνει ευθυγρ άμμιση του ν ου. Όλες οι
δονήσεις του νου έχουν σταμ ατή σει.
Κάτι άλλο που μπορεί να σας φανεί πα ράξενο, είναι ότι σε αυτή
την 4 η έκσταση η αναπνοή σταμα τάει. Ο διαλογιστής ανάλογα με
τον βαθμό συγ κέντρωσης, μπορε ί να παραμείνε ι μία, δύο, τρεις
ώρες χωρίς να αναπνέει καθόλου. Η πν ευματική ηρεμία ηρεμε ί όλο
το νευρικό σύστη μα μέχρι του ση μείου που ακόμα και η αναπνοή
σταμα τάει.
Ιατρικά εάν τον εξετάσει κάποιος, θα διαπιστώσε ι ότι οι παλμοί
της καρδιάς του έχουν μειωθεί τόσο, ώστε να φα ίνετα ι κλινικά
νεκρός. Αυτό δεν συ μβαίνε ι βέβαια, διότι όταν ο διαλογ ιστής β γει
από την κατάστα ση αυτής της έκστασης είναι τόσο φρέσκ ος και
μακάριος, και σφύζει από ζωτικ ότη τα.
Τώρα, αυτό που κάνει τον διαλογ ιστή να επιτύχει αυτές τις
εκστάσεις, ε ίναι η ορθή αυτοσυγκέντρ ωση.
Και τι είνα ι ορθή αυτοσυγκέν τρωση;
Απομονωμένος
από
τις
ηδονικές
ευχαριστήσε ις
( κάμα ),
απομον ωμέν ος από φαύλες νοητικές καταστάσεις ( ακούσαλα ),
κάποιος εισέρχεται κα ι παραμένει στην πρώτη έκσταση ( τζάνα ), η
οποία συνοδεύε ται από λογ ισμό και συλ λογισμό, α π ό αγαλλ ίαση και
ευδαιμονία, που προκύ πτου ν από την απομό νωση . Απομόνωση εδώ
σημαίνε ι ότι ο νους έχει αποχ ωρισθεί από τις ηδον ικές
ευχαριστήσε ις και έχει βρεθεί σε διαφορετικό επίπεδο νοη μοσύνης.
Με την κατάπαυση του λογ ισμού και του συλλογισμού, ε ισέρχεται
κανείς και παραμένει στην δεύτερη έκσταση ( τζάνα ), που εσωτερικά
έχει την αυτοπεποίθηση και την ενοποίηση του νου χωρ ίς λογισμό
και συλλογ ισμό, αλλά με αγαλλίαση κα ι ευδαιμονία που προκύπτουν
από την αυτοσυγκέντρωση.
Με την εξάλλειψη της αγαλλίασης, παρ αμένει κανε ίς πνευμα τικά
ήρεμος, μνή μων, κα ι με πλήρη επίγ ν ωση, αισθάνετα ι ευδαιμον ία με
το σώμα , και εισέρχεται και παραμένει στην τρίτη έκσταση ( τζάνα ),
λόγω της οποίας οι ευγενε ίς λένε:
«Είναι πνευ ματικά ήρεμος, μνήμων και ευδαίμων».
Τέλος, με την εγκατάλλε ιψη της ευδαιμονίας και του δυσάρεστου
αισθήμα τος, και με την προηγού μενη εξαφάνιση της ευαρέσκειας
και δυσαρέσκειας, εισέρχεται κανείς κ αι παραμένει στην τέταρ τη
έκσταση ( τζάνα ), η οποία δεν έχε ι ού τε δυσάρεστο ούτε ευχάριστο
αίσθημα αλλά έχει διαύγεια της μνήμη ς εξ’ αιτίας της πνευματικής
ηρεμίας ( ουπέκκα ).
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Αυτή είναι μια περιληπτική περιγρα φή από τις Ομιλίες του
Βούδδα, και από εδώ μπορού με να δούμε πώς εξελίσεται σταδιακά
η συνείδη ση ώστε να αποκ τήσε ι κά ποιος βαθύτερους βαθμούς
αυτοσυγκέν τρωσης και βαθύτερους βαθμούς ευδαιμον ίας που
καταλήγουν στην δια πίστ ωση ότι ακόμα και αυτή η ευδαιμον ία είνα ι
μειονέκ τη μα.

Η ενότητα του νου ως νοητικός παράγοντας είναι το κύριο
συστατικό και στις πέντε τζάνας και η ουσία της αυτοσυγκέντρωσης
( σαμάντι ).

Αυτή η «ενότητα» είνα ι ένας νοητικ ός παράγοντας που υπάρχ ει
σε κάθε κατάστα ση της συνε ίδη σης, και έχει την ικανότητα της
συνένωσης των άλλων νοη τικών παραγόντων στην γν ωστική
λειτουργ ία. Ονομάζεται συνήθως αυτοσυγκέντρωση ( σαμάντι ) όταν
υπάρχει σε έντονο βαθμό.
Στην καθημερ ινή ζωή ε μείς χρησιμοποιούμε αυτόν τον νοη τικ ό
παράγοντα για να εστιάσου με τον ν ου μας κάπου. Για παράδειγ μα,
όταν θέλου με να διαβάσου με κάτι, γ ια να συγκεντρωθού με έστω
και για λίγα δευτερόλεπτα χρειαζόμαστε αυτόν τον νοη τικ ό
παράγοντα που λέγεται ενότη τα του νου. Ακόμα και ένας κλέφτης,
για να βάλει το κλειδί στην κλειδαριά ενός χρηματοκιβ ωτίου και να
το περ ιστρέψει, χρειάζετα ι τη ν ενότητα του ν ου. Εάν ο νους του
είναι διασκορπισμένος δεν μπορε ί να συγκεντρωθεί. Ακ όμα κι ε μείς
όταν βάζουμε το κλειδί στην πόρτα πρέπει να ε ίμαστε
συγκεντρωμένοι κα ι να εστιάσουμε τον νου μας, ώστε να μην
βάλουμε λάθος κλειδί ή να το βάλουμε σε λάθος πόρτα. Ακόμα κ ι
αυτοί που πα ίζουν σκ άκι, εκείνη την στιγ μή δεν σκέφτοντα ι την
οικογένε ιά τους αλλά προσπαθούν να δούν την επόμενη κ ίνηση.
Εκεί υπάρχει ένας βαθμός αυτο συγκέν τρωσης. Χρησιμοποιού ν την
ενότητα του νου για να καταλάβουν ποιό είνα ι το πιόνι που πρέπει
να μετακινή σουν.
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Η ενότητα του νου ονομάζεται αυτοσυ γκέντρωση όταν είνα ι σε
μεγάλο βαθμό και μπορεί κάποιος να εστιάσε ι τον νου του γ ια
μεγάλο χρονικό διάστη μα σε ένα μόνο αντικε ίμενο χωρ ίς να φεύγει
από αυτό. Έχει την δυνα τότη τα να υ περβεί την ηδονική σφα ίρα
( κάμαβατσάρα ) της συνείδησης, κα ι ν α επιτύχε ι την σφαίρα της
λεπτοφυούς
ύλης
( ρούπαβατσάρα )
που
ονομάζετα ι
τζάνα
(έκσταση ).
Η ενότητα του νου αναστέλλει π ροσωρινά τη ν φιλήδονη
επιθυμία, κάτι που είναι απαραίτητη πρ οϋπόθεση για κάθε επίτευξη
στον διαλογ ισμό.
Χρειάζεται την συνδια σμένη δράση των άλλων τεσσάρων
παραγόντων της τζάνα που εκτελούν ο καθένας την δική του ειδική
λειτουργ ία:
1. Ο λογισμός ( βιτάκκα ) που επιθέτε ι τους σχετικούς παράγοντες
στο αντικε ίμεν ο αυτοσυγ κέντρωσης. Χωρίς τον λ ογισμό η
ενότητα δεν μπορε ί να εκτελέσει την λειτουργ ία της.
2. Ο συλλογ ισμός ( βιτσάρα ) που τους δια τηρεί εκε ί.
3. Η αγαλλίαση ( πίτι ) που φέρνε ι την ευχαρίστηση για το
αντικε ίμενο. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να εστιάσε ι την
προσοχή του σε ένα αντικείμενο εά ν βαρεθεί και νιώθει
δυσαρέσκεια, διότι ο νους του περισπά ται.
4. Η ευδαιμονία ( σούκα ) που βιώνε ι τη ν ευτυχία μέσα στην
τζάνα .
Αναφορικά με την τζάνα τώρα, να δώσουμε μερικές πληροφο ρίες:
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Οι αντιθετικές καταστάσεις είνα ι αυτέ ς που αντιτίθεν ται στην
αυτοσυγκέν τρωση και δεν είναι άλλες από τα πέντε πνευματικά
εμπόδια ( νιβάρανα ), δηλαδή:

Αυτός που έχει φιλήδονες επιθυμίες, εάν θα κάνει το ένα εάν θα
κάνει το άλλ ο, δεν μπορε ί να συγ κεντρωθεί εξ’ αιτίας των
περισπάσε ων. Αυτός που θυμώνε ι και σκέφτε ται με ποιόν θα
τσακωθεί, είνα ι αδύνατον να συγκεντρ ωθεί. Την ν ωθρότη τα και την
νύστα την γνωρίζουν πολύ καλά αυ τοί που θέλουν να διαλογ ισθούν
διότι έρχοντα ι και του λ ένε: «Εντάξει τώρα, φτάνε ι, κουράσθηκες...
μη διαλογίζεσα ι άλλο, η σύχασε... ξάπλωσε λίγο!» Έτσι α φήνουν τον
διαλογ ισμό και ξαπλ ώνουν . Όποιος είνα ι ανήσυχος ή τον βασανίζουν
οι τύψεις, επίσης δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Το ίδιο κι όταν
αμφιβάλλουμε κα ι δεν ξέρουμε τί ακριβ ώς να κάνουμε.
Όλες αυτές είναι καταστάσε ις που ο διαλογ ιστής πρέπε ι να τις
«κάψει» και να τις αποβάλλει από μέσα του για να επιτύχει την
αυτοσυγκέν τρωση, κ ι αυτό το καταφέρ νει με τις τζάνας .
Στα ελληνικά, τζάνα μπορεί να μετα φραστεί ως «έκ σταση»,
[ἐξίστη μι< εκ +ἵστημι], δηλαδή πλήρης έξοδος ή αποχωρισμός του
νου από τον κ όσμο των α ισθήσεων, α πό την ηδον ική σφαίρα, και
ένωσή
του,
α πορρόφησή
του,
σε
ένα
αντικείμενο
αυτοσυγκέν τρωσης. Έτσι η έκ σταση έχει την δυνα τότητα να
υπερβεί την ηδον ική σφα ίρα ( κάμαβατσάρα ) της συνείδησης, και να
επιτύχε ι την σφαίρα της λεπτοφυούς ύλης ( ρούπαβατσάρα ) που
ονομάζετα ι τζάνα .
Η ορθή αυτοσυγκέν τρωση που προκύ πτει από την ε πίτευξη των
εκστάσεων περισυλλέγει το συνηθ ισμένο, διασκορπισμένο, και
διαλυμέν ο ρεύμα των ν οητικών καταστάσεων, έτσι ώστε να
προκαλέσει μια εσωτερική ενοποίη ση. Τα δύο κύρια χαρακτηριστικά
ενός τέτοιου αυτοσυγκεν τρωμέν ου νου είναι η αδιάκοπη προσοχή
σε ένα αντικείμενο και η συνακ όλουθη ηρεμία των νοη τικ ών
λειτουργ ιών·
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δηλ. ιδιότητες που τον δι ακρ ίνουν από τον μη συγκεντρωμένο νου.
Η ορθή αυτοσυγκέν τρωση σχετίζεται ε δώ κυρίως με την μεθοδική
ανάπτυξη του ηρεμιστικού διαλογισμού ( σαμάθα ).

Ο νους που είναι αγύμναστος στην αυτοσυγκέντρωση κινείται με
διασκορπισμένο τρόπο. Ο Βούδδας τον συγκρίνει με το τρέμουλο
και το σπαρτάρ ισμα εν ός ψαριού, που έχει παρθεί από το νερό και
έχει ριφθεί στην ξηρά.

Δεν μπορεί να μείνε ι ακίνητος, αλλά τρέχει από
ιδέα σε ιδέα, α πό σκέψη σε σκέψη, χωρίς κανέναν
εσωτερικ ό έλεγχο. Ένας τέτοιος αποσπασμέν ος
νους, είναι επίσης ένας νους με αυταπάτες.
Κατακλυσμένος από ανησυχ ίες, β λέπει τα
πράγματα μόνο τεμαχ ισμένα και παραμορφωμένα
λόγω των διακυ μάνσεων τυχαίων σκέψεων.
Τουναντίον, ο νους που έχε ι
αυτοσυγκέν τρωση
μπορεί
ατάραχος και εστιασμέν ος
του χωρίς τρέμουλο και
προσοχής.

Ενότητα του νου
( cittassa ekaggatā )
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γυμναστεί στην
να
παρ αμείνε ι
στο αντικ είμενό
απόσπαση της

Γι’ αυτό συ μβουλεύε ι ο Βού δδας:

Η ευτυχία αυτή ε ίναι δια φορετική, ε ίν αι πνευμα τικ ή ευτυχ ία και
όχι ηδον ική όπως αυ τή που β ιώνου με στην καθημερινή ζωή.
Με την προσύλωση του νου σε ένα
επιλεγμέν ο αντικείμενο, όλ ο το τρέμουλο και
όλη η διανοητική απόσπαση της προσοχής
εξαλείφον ται.
Τα
πέντε
προανα φερθέντα
πνευματικά εμπόδια καταστέλλ οντα ι και ο νους
απορροφάτα ι πλήρως στο αντικε ίμενό του.
Αυτή η ελευθερία από την απόσπαση της
προσοχής προκαλεί μία περαιτέρω γ αλήνη που κάνει τον νου
αποτελεσματικό μέσο διείσδυσης στην διόραση ( βιπάσσανα ), στην
σοφία ( πάννια ), και στην απελευθέρωση ( βιμούττι ).
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Το καλό κάρμα της άυλης σφαίρας είναι επίσης μια νοη τική
πράξη.
Αποτελε ίτα ι από τον διαλογ ισμό όπου ο νους έχει φτάσει στην
απορρόφηση και στις εκστάσεις και ε ίναι τετραπλάσιος ως πράξη
σύμφωνα με την διαφορά των αντικε ιμένων αυτοσυγκέν τρωσης. Τα
αντικε ίμενα αυ τοσυγκέ ν τρωσης σε αυτή την άυλη σφα ίρα ύπαρξης
είναι το διάστημα ή ο χώρος που είνα ι κάτι αφηρημέν ο, η απέραντη
συνείδηση , η αντίληψη, κλπ. Με λίγα λόγια το αντικε ίμεν ο δεν είναι
κάτι υλ ικό όπως η αναπνοή ή κάποιο χ ρώμα, αλλά κάτι άυλο όπως
η συνείδηση .

Παρ’ όλο που οι εκστάσεις είναι πανευτυχείς και μακάριες
εμπειρ ίες, πρέπει να ειπωθε ί μολα ταύτα ότι τους λείπε ι η σοφία της
διορατικότητας κα ι έτσι δεν επαρκούν για την επίτευξη της τελ ικής
απελευθέρωσης και φώτισης.
Μάλιστα, τα έντονα ευχάριστα αισθήμα τα και συναισθή ματα που
παράγονται πρ ιν και μετά την έκστα ση, έχουν παρερμηνευθεί,
μυστικοποιηθεί και προσωποποιηθεί από μερικούς διαλογ ιστές ως:
«η ένωση του ανθρώπου με το θείο»,
«η ένωση της ανθρώπινης ψυχής με τη ν θεϊκή ψυχή »,
«η εμπειρία του ζωνταν ού Θεού», «το άπειρο εγώ»,
«η κοσμικ ή/συ μπαντική ψυχή, συνε ίδη ση ή ενέργεια»,
«η αθάνατη, ακατάστρεπτη, καθαρ ή κι άπειρη ψυχή ή συνε ίδηση»
«οι αρχέγονες δυνάμεις», «το Απόλυ το», κλπ.
Άλλες πολλές πρακτικές διαλογ ισμού έχ ουν επίσης θρησκοποιηθεί
αποδίδον τας σε αυτές «θρησκευτικά αισθήματα». Έχουμε για
παράδειγμα στον ιν δου ϊσμό ασκη τές που έχουν επιτύχε ι υψηλ ούς
βαθμούς αυτοσυγκέν τρωσης, πριν από την έκσταση και θεωρούν
ότι έχουν έλθει σε επαφή με την θεότη τα διότι δεν έχ ουν αναλύσε ι
τον νου τους. Έτσι είνα ι πολύ εύκο λο να εξιδανικεύσει κανείς αυτές
τις εκστάσεις και να τις θεωρήσει σα ν το υπέρτα το αγαθό που
πρέπει να το αποκτήσε ι.
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Παρόμοιες παρερμηνείες υπήρχαν και στην εποχή του Βούδδα.
Ωστόσο, ο ίδιος , που είχε β ιώσε ι τις εκ στάσεις, εξήγησε την πλάνη
των αισθη μάτων, και το πώς
«τα αισθήμα τα δημιουργούν το πάθος·
το πάθος δημιουργε ί την προσκόλληση ·
η προσκόλληση δη μιουργεί την ύπαρξη·
η ύπαρξη δημιουργε ί την γέννηση·
η γέννηση δημιουργεί το γήρας, τον θάνατο, την λύπη, τον
θρήνο, την οδύνη , και το υπαρξιακό άγ χος».
Εξήγησε επίσης πώς ο ίδιος: «έχει κατανοήσει όπως πραγματικά
συμβαίνε ι η έγερση ( σαμούνταγια ) και η παρακμή ( αττάνγκαμα ) των
αισθημά των, η απόλαυση , ο κ ίνδυνος κ αι η διαφυγή από αυτά, κα ι
το πώς έχει απελευθερωθεί μέσω της μη προσκόλλησης
( ανουπάντα -βιμούττο )».
Παρά το ότι οι εκστά σεις ε ίναι παροδικές επιτεύξε ις, ο Βού δδας
τις συ μπεριέλαβε στην διδασκαλ ία του, αποβάλλοντας τις
μυστικ ιστικές, κλπ. ερμηνείες, και κρατώντας την ουσία τους που
είναι ο υψηλός βαθμός αυτοσυγκέν τρωσης που παρ άγουν, ο οποίος
αφ’ ενός κατευνάζει τα πέν τε πνευμα τικά εμπόδια ( νιβάρανα ) και
αφ’ ετέρου δημιουργε ί βαθειά ηρεμία κ αι αταραξία, η οποία μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για τον διορατικό διαλογισμό.
Αυτή ήταν μια περίληψη για τις εκστάσεις που μας δίνει μια
εικόνα για το πώς μπορεί κά ποιος μέσω της αυτοσυγκέντρωσης και
της ενότητας του νου να πετύχει υψηλά επίπεδα ευδαιμονίας. Τις
πρώτες τέσσερεις εκστάσε ις ο Βούδδας τις ον όμασε « σούκαβιχάρα » δηλ. ευδαιμον ικές ή μακάριες διαμονές. Έτσι, άνθρωποι
που ασκούν ται στις εκστά σεις, μπορ ούν ν α βιώσου ν αυτή την
ευδαιμονική χαρά και ευτυχία ενώ βρίσκονται ακόμα στο ανθρώπιν ο
σώμα. Όταν δε, επαναγεννηθ ούν σ’ αυτούς τους κόσμους, ζουν επί
αιώνες μέσα σ’ αυτόν τον ωκεανό της ευδαιμονίας.
Δεν έχουν μύ τη, δεν έχουν στόμα, δεν έχουν σώμα, παρά μόνο
μάτια και αυτιά που κ ι αυτά όμως είναι πολύ λεπτοφυή διότι
σπανίως τα χρησιμοποιούν μια και δεν έχουν εξωτερικά ερεθίσματα .
Όλη η ενότητα του νου ε ίναι συγκεντρωμένη προς το εσωτερ ικό
του νου.
Είναι μια τελείως διαφορετική κα τάσταση που ξεπερνάε ι την
ηδονική σφαίρα ύπαρξης. Είνα ι επίσης καλό να γνωρίζουμε όλες τις
διαστάσεις που πα ίρνει ο νους, όχι μόνον στην δικ ιά μας καθημερινή
ζωή της ηδονικής σφαίρας, αλλά και αλλού σε άλλες διαστάσε ις.
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Όλα αυτά τα συγκαταλέγου με στα μα θήματα της βουδδιστικής
ψυχολογίας , διότι αυτό που επιδιώκει ψ υχολογικά ο άνθρωπος είναι
να έχει θετικές σκέψεις και ευδαιμονία . Οι περισσότεροι άνθρωποι
τουλάχιστον , προσπαθούν να έχουν στην ζωή τους ευχαρίστηση και
ευδαιμονία μέσα από το ένα και από το άλλο, αποκτών τας κάποιες
σταγόνες απόλαυσης συγκριτικά με τις τεράστιες ποσότητες
ευχαρίστησης μέσω αυτών των τεχν ικ ών.
Με αυτές τις τεχν ικές μπορεί να συγκ εντρώσει κανείς όλη την
ενέργεια του νου του χωρίς να την αφήνει να διαχέετα ι προς τα
έξω. Τότε μπορεί να φορτισθεί με αυτή την ενέργει α του νου κα ι
να αισθάνεται πλήρης. Αυτή την πληρότητα εμε ίς την χάνουμε από
την στιγ μή που αφήνουμε την ενέργεια του νου μας να διαχέεται
προς τα έξω.
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ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 – Μάθημα 22 ο ν
Κάρμ α (8)
Καλησπέρα σας και καλώς ορ ίσατε σ’ αυτό το μάθη μα. Έχου με
μιλήσε ι μέχρ ι τώρα για τα δεκαέξη είδη των εκούσιων πράξεών μας
(κάρμα) και συνεχίζου με σήμερα γ ια να εξετάσουμε το πώς μπορε ί
κάποιος να υπερβεί το κάρμα και να περάσει πέρα από αυτό. Θα
μιλήσουμε γ ια την υ πέρβαση του κάρ μα και γ ια τις υπερκόσμιες
συνειδήσε ις και την ψυχολογία τους. Θα διαπιστώσουμε επίσης ότι
δεν είμαστε έρμαια του κάρμα αλλά ότι μπορού με να σπάσουμε
αυτή την αλυσίδα των επαναγεννή σεων .

Οι Βούδδες και οι Άξ ιοι μαθητές ( Άραχαντ ) ονομάζοντα ι όγκα τίννα, δηλ. αυτοί που έχουν διασχίσει τα ρεύματα του κάρμα και
διέφυγαν από αυτά.
Μπορούμε να συγ κρίνου με αυτά τα δε καέξη είδη του κάρμα με
έναν λαβύρινθο.

Κάποιος δεν δημιουργεί νέο Κάρμα, και τερματίζει το παλ ιό
Κάρμα.
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Όσο συνεχίζου με να κ άνου με Κά ρμα (πράξεις) και να
συσσωρεύου με
Κάρμα
(πράξεις),
εξακολουθούμε
να
υποτασσόμα στε στην γέννηση και στον θάνατο, συναντών τας έτσι
τον πόνο κα ι την ταλαιπωρία στις ποικίλες μορ φές της
επαναγέννησης.
Είτε ζει κάποιος τώρα σε έναν τυχερό κόσμο είτε σε έναν ατυχή,
είναι δευτερεύον ζήτη μα, εφ’ όσον όλες οι καταστάσε ις της ύπαρξης
είναι ασταθείς, χ ωρίς ου σιαστική μονιμότη τα. Το Κάρμα (πράξεις)
δημιουργείται λόγ ω της προσκόλλη σης σε καλές ή κακές πράξεις.
Και η προσκ όλληση εγείρε ται λόγ ω της άγνοιας.
Στον Βουδδισμό είμαστε πολύ συγκεκ ριμένοι όταν μιλ ούμε για
την άγνοια. Άγνοια σημαίνε ι να μην καταλαβαίνου με την αστάθεια
αυτού του κόσμου ή των πράξεων κ αι των εμπειρ ιών μας που
επιφέρει την ταλαιπωρία, και να μην κα ταλαβαίνου με τον μη εαυ τό.
Είναι αυτά τα τρ ία χαρακτηριστικά της ύπαρξης που κάποιος δεν τα
έχει γνωρίσε ι στην πλήρη μορφή τους.

Η άγνοια αφορά τα τρία χαρακτηρ ιστικ ά της ύπαρξης:
α). Την αστάθεια ή παροδικ ότη τα ( ανίτσα ) των ν οητικών κα ι
υλικών φα ινομέν ων που έχουν την φύση της έγερσης και της
παρακμής.
β). Την ταλαιπωρία , τον πόν ο, την δυστυχία ή την οδύνη
( ντούκκα ), λόγω της καταπιεστικής φύ σης όλων των νοη τικ ών και
υλικών φαιν ομέν ων, που κα ταβάλλονται συνεχώς από την έγερση
και την παρακ μή και γ ίνον ται έ τσι η βάση της ταλαιπωρίας μέ σα
στον ασταθή κόσμο.
γ). Τον μη-εαυ τό, την μη -ψυχή, τη ν μη εγωϊκότη τα ( ανάττα ),
που επισημα ίνει ότι σε τελ ική ανάλυση δεν υπάρχει τίποτα αιώνιο ή
αμετάβλητο στη ν ανθρώπινη φύση το οποίο μπορεί κανείς να
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αποκαλέσει «εαυτό», «ψυχή», ή «εγώ» , και να παγιώ σει μια
σταθερή αίσθηση του «εγώ».
Με την ανάπτυξη της ορθής μνήμης και της διορατικ ότη τας, και
μαθαίνον τας να βλέπει κανε ίς τα πράγματα όπως πραγ ματικά είνα ι,
μπορεί να θέσει ένα τέλος στην προσκόλληση , και τελ ικά να
απελευθερωθεί από τα δε σμά του Κάρμα (πράξ εις) και τα
αποτελέσματά του.

Ο πραγματικός στόχος είναι να περάσει κανείς εντελώς πέρα από
την αλυσίδα του Κάρμα και α πό τα αποτελέσματά του,
επιτυγχάν οντας τις υπερκόσμιες συνειδήσεις.
Παρουσιάζουμε ξανά τον πίνακα που περιγράφει τις δια στάσε ις
της συνείδησης στους διά φορους κό σμους.

Οι υπερκόσμιες συνειδή σεις ανήκου ν κι αυτές στις καλές
συνειδήσε ις που έχ ουν την ρ ίζα τους στην μη απληστία, στο μη
μίσος, και στην μη αυταπάτη , έχουν όμως διαφορά συχνότη τας από
τις καλές συνειδήσεις της ηδον ικής, της λεπτοφυούς, και της άυλης
σφαίρας.
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Η συχνότητα των καλών συνε ιδήσε ων στην ηδον ική σφαίρα είνα ι
αρκετά αραιή με αποτέλεσμα να παρε ισφρύουν ανάμεσα μεγάλες
ποσότητες φαύλων συνε ιδή σεων. Όμως, όπως βλέπου με και στο
σχεδιάγραμμα, όσο προχ ωράμε προς τους πιο λεπτοφυείς κόσμους
ύπαρξης η συχνότητα των καλών συνειδήσεων μεγαλώνε ι, με
αποτέλεσμα να παρεισφρύουν μικρότερες ποσότη τες φαύλων
συνειδήσε ων.
Στις υπερκόσμιες συνειδήσεις η συχνότητα είναι τόσο πυκ νή, που
δεν μπορε ί να παρεισφρύσε ι καμιά φαύ λη συνείδηση .
Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε την δια φορά
ανάμεσα στις καλές συνειδήσεις που οφείλετα ι στην συχνότητα με
την οποία εμφανίζον ται στον νου ενός ανθρώπου.
Μέσω αυτής της συχνότητας των καλ ών συνειδή σεων μπο ρεί να
καταλάβει κανείς εάν οι φαύλες συνειδήσεις έχουν γίνει πιο αραιές,
εάν έχουν με ιωθεί, ή έχουν α ποκοπεί τελείως, όπως γίνετα ι στην
περίπτωση των υπερκόσμιων συνειδήσεων όπου οι φαύλες
συνειδήσε ις αποκόπτον ται τελείως.
Σήμερα θα εξηγήσουμε τα 8 είδη της υπερκόσμιας συνείδη σης.
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Η υπερκόσμια συνείδη ση ( λοκούτταρα-τσίττα ) είναι η συνε ίδη ση
που ανήκει στην δια δικασία της υ πέρβασης ( ούτταρα ) του κόσμου
( λόκα ).

Αυτός είναι ο κόσμος μας· η προσκόλλη ση που έχουμε σ’ αυτά τα
νοητικά και υλ ικά φα ινόμενα μέσω των οποίων αντιλα μβανόμαστε
τον κόσμο μας . Κα ι ανάλογα με το πώς τα αντιλαμβάνε ται ο
καθένας, διαμορφώνει και το ανάλογ ο είδος κόσμου. Ο καθένας με
τον κόσμο του . Έτσι γενν ιέτα ι κάποιος σε έναν κόσμο όπου υπάρχει
αυτή η αστάθεια και πρέπει να βιώσει όλη αυτή την ταλαιπωρία
λόγω της παροδικής φύσης όλων αυ τών των φα ινομέν ων.
Εάν αναρωτηθούμε: Πού ε ίναι ο κ όσμος μας; Πού η ύπαρξή μας;
Ο Βού δδας απαντάει:
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Για παράδειγ μα, ας υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος έχει ζήσει όλη
του την ζωή στην κορυφή ενός βουνού χωρίς να έχει πάει πουθενά
αλλού. Γι’ αυτόν, ο κόσμος ε ίναι αυτά που βλέπε ι γύρω του, αυτά
που αισθάνε ται γύρω του, αυτά που αν τιλα μβάνεται γύρω του. Δεν
υπάρχει τίποτε άλλ ο πέρα από τις εμπειρίες που έχει μέσω των
αισθημά των, των αντιλήψεων, κα ι των νοητικ ών λειτουργιών. Εάν
καθίσου με να μιλήσου με μαζύ του και τον ρωτήσου με για τον κόσμο
του, αυτός θα μας περιγράψει τις εμπε ιρ ίες που έχει ζήσει από μικρό
παιδί πάνω σ’ αυτό το βουνό.
Κι ε μείς όμως που έχου με ζήσει και μεγ α λώσει στην πόλη, έχ ουμε
τον ανάλογο κόσμο. Η πόλη είναι ο κόσμος μας· αυτόν τον κόσμο
ξέρουμε. Κα ι τον γνωρ ίζουμε μέσα α πό τα α ισθήμα τά μας, τις
αντιλήψε ις μας, τις νοη τικές μας λειτουργίες, κλπ. Κα ι υπάρχει
προσκόλληση σ’ αυτόν τον κ όσμο.

Η προσκόλληση γίνε ται πάνω σ’ αυτά τα πέντε συναθροίσματα
ως: αυτά είμαι Εγ ώ, αυτά είνα ι Δικά μου, αυτά είναι ο Εαυ τός μου,
αυτά είναι η Ψυχή μου .
Ο Βού δδας το αποκαλε ί Το φορτίο των Πέντε Συναθροισμά των:
Το φορτίο του σώματος που το κουβ αλάμε από την ώρα π ου
γεννιόμαστε, το φορτίο των αισθη μάτων που άλλες φορές είνα ι
ευχάριστα και άλλες δυσάρεστα, το φορτίο των αντιλήψεων , το
φορτίο με τους φόβους, τα άγχη μας, και άλλες νοητικές
λειτουργ ίες, και φυσικά το φορτίο των συνειδήσε ών μας
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Επίσης, συνάθροισμα ση μαίνε ι, συσσώρευση στοιχείων που
προστίθεντα ι μαζύ και μπορούν να αποτελέσουν μία ενότη τα, ένα
σύνολο, μία συ γκρότηση . Κι αυτό που τα κολλάει μαζύ, αυτή η
κόλλα, είνα ι η προσκόλλη ση που έχει έ να άτομο γι’ αυ τά τα πέντε
συναθροίσματα.
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Έτσι ο κόσμος μας δεν είνα ι αυτή η φωτογραφία, αλλά τα
αισθήμα τα που έχ ουμε γ ι’ αυτή την φωτογραφία, οι αν τιλήψε ις γι’
αυτή την φωτογραφία. Παρ’ όλο που οι άνθρωποι λόγ ω της
απληστίας και της διαμάχης έχουν διαιρέσε ι τον πλανή τη σε
κομμά τια κομμάτια, και άνθρωποι και ζ ώα βρίσκοντα ι παντού, αυτό
που πραγματικά είνα ι ο κόσμος μας είναι τα υλ ικά σώματα που
υπάρχουν, τα διαφορε τικά αισθήμα τα των ανθρώπων πάνω στην
γη, οι διαφορετικές αντιλήψε ις των αν θρώπων, οι φόβοι, τα άγχη ,
οι χαρές και οι λύπες, και οι όποιες άλλ ες νοητικές λειτουργ ίες που
υπάρχουν, και φυσικά οι δια φορετικές συνειδήσε ις των ανθρώπων.
Έτσι ο κ όσμος μας είναι αυ τά τα πέντε πράγ ματα. Είχα με
αναφέρει σε προηγούμενα μαθήματα ότι υπάρχουν 108 ε ίδη
αισθημά των, 108 είδη αν τιλήψε ων, γ ύρω στα 50 ε ίδη ν οητικών
λειτουργ ιών , και περίπου 89 ε ίδη συνειδήσεων. Τέλος το σώμα μας,
μπορού με να το διαιρέσου με σε 28 κατηγορίες.
Η υπερκόσμια συνείδηση ( λοκούτταρ α-τσίττα ) τώρα, είνα ι η
συνείδηση που υπερβαίνε ι ( ούτταρα ) την προσκόλληση στα πέντε
συναθροίσματα του νου και της ύλης, ή του κόσμου ( λόκα ). Δεν τα
θεωρεί ως εγώ ή δικά μου, δεν ταυτίζεται μαζύ τους , παρά τα βλέπει
μόνο σαν διαδικασίες και λειτουργίες .
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Αυτό το ε ίδος συ νείδη σης οδηγε ί στη ν απελευθέρωση από την
σανσάρα και τον κύκλ ο της γέννησης και του θανάτου, κα ι στην
επίτευξη του Νιμπάνα , δηλ. την παύση της ταλαιπωρ ίας και του
πόνου.
Αυτός είναι ο κύκλος της σανσάρα, δηλ. ο αέναος κύκλος της
ζωής, του θανάτου, της γέννησης και της επαναγέννησης.

Όμως εάν καταλάβει κανείς τα τρία χαρακτηριστικά της ύπαρξης,
δηλ. της παροδικ ότη τας, της ταλα ιπωρ ίας, και του μη -εαυ τού, μέσω
του διορα τικού διαλογ ισμού, μπορεί να επιτύχει την απελευθέρωση
από την σανσάρα.

Υπάρχουν οκτώ υ περκόσμιες συνειδή σε ις.
Αυτές ανήκουν στα τέσσερα στά δια της φώτισης και
ταξινομούν ται σε 4 καλές ( κούσαλα ) και 4 επακόλ ουθες ( βιπάκα ).
Κάθε στάδιο περιλα μβάνει δύ ο είδη συ νείδησης:
Την συνείδη ση της Οδού ( μάγγα -τσίττα ) και
Την συνείδη ση του Καρπού ( πάλα -τσίττα ).
Η Οδός εδώ είνα ι η «Ευγενής Οκταμελής Οδός» ( αρίγια αττανγκίκα-μάγγα ), που με την πρ ακτική μετα φέρει κάποιον
αμετάκλητα στην ροή και στην είδοδο του Νιμπάνα ή Νιρβάνα.
Ο Καρπός είνα ι το αποτέλεσμα της πρακτικής που επιτρέπε ι σε
κάποιον να βιώσε ι άμεσα το Νιμπάνα .
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Με άλλα λόγια, η οδός ως μέθ οδος κα ι πρακτική , αποκόπτει τις
νοητικές μολύνσε ις που επισκ ιάζουν την διαύγεια και την φώτιση
του νου, και ο καρπός ως αποτέλεσμα , είναι η διαύγε ια και η φώτιση
του νου που ε ίναι ικανή να δει το Νιμπάνα.
Η συνείδη ση της Οδού είνα ι μ ία κα λή συνείδη ση ( κούσαλατσίττα ).
Η συνείδηση του Καρπού είνα ι μία καλή επακόλουθη συνείδη ση
( βιπάκα-τσίττα ).
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Αυτές είναι ο αντικατοπτρ ισμός των καλών συνειδήσε ων της Οδού.

Οι Οδοί και οι Καρποί επιτυγχάνον ται με την μέθοδο
του διαλογισμού που ον ομάζετα ι ανάπτυξη της διο ρατικότητας ( βιπάσσανα-μπάβανα ).
Αυτός ο διαλογ ισμός περιλαμβάνει την ενίσχυση τη ς
ικανότη τας της σοφίας ( πάννια ).
Με την συνεχή προσοχή στα με ταβαλλόμενα
φαινόμενα του νου κα ι της ύλης, ο διαλ ογιστής μαθα ίνει να
διακρίνε ι τα αληθινά χαρακτηρ ιστικά της παροδικότη τας ( ανίτσα ),
της ταλαιπωρίας ( ντούκκα ) και του μη εαυτού ( ανάττα ).
Όταν αυτές οι διοράσε ις για τα τρία χα ρακτηριστικά αποκτή σουν
πλήρη ωριμότητα , καταλήγουν στις υ περκόσμιες οδούς και
καρπούς. Όλες οι υπερκόσμιες συνειδήσεις παίρνουν ως αντικείμενο
την μη συνθηκοκρατη μένη πραγμα τικότη τα ( ασάνκατα ), το
Νιμπάνα.
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Πρωτίστως όμως, πρέπει να καταλάβουμε τί σημα ίνει συνθηκο κρατημένη πραγμα τικ ότη τα και τί μη συνθηκοκρατημέ νη .

Ο άνθρωπος και γενικά κάθε έμβ ιο όν, αποτελε ίτα ι από τον Νου
(το νοη τό στοιχε ίο) κα ι από την Ύλη (το υλικό στοιχείο), τα οποία
είναι συνθηκοκρατη μένα φαινόμενα, υποκείμενα στην αστάθε ια και
την παροδικότητα λόγ ω της συνεχούς έγερσης κ αι παρακμής τους.

Αυτά τα φαινόμενα, λόγω του ότι εξαρτώντα ι από αιτίες και
συνθήκες οι οποίες εγείροντα ι κα ι παρακμάζουν , λέγον ται
συνθηκοκρατημένα φαινόμενα.
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Καμιά αιτία όπως π.χ. η συνε ίδηση, δε ν μπορεί να υ πάρχει από
μόνη της ή να εγερθεί από μόνη της, αλλά χρειάζεται βοήθεια ,
χρειάζεται ένα ερέθισμα. Το ίδιο συ μβαίνε ι και με κάθε άλλο
φαινόμενο· χρειάζετα ι να υπάρχουν διά φορες συνθήκες ώστε αυτό
το φαιν όμενο να εγερθεί. Καμιά αιτία δεν μπορεί να εξελιχθεί από
μόνη της, εάν δεν υπάρχουν γύρω της οι ανάλογες συνθήκες.

Αυτές οι αιτίες και οι συνθήκες δεν ε ίναι κάτι σταθερό κα ι μόνιμο,
αλλά μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγ μή.
Η Έγερση και η Παρακμή είναι θεμελιώδη
χαρακτηριστικά ολόκληρου του σύμπα ντος,
αλλά και χαρακτηριστικά των Συνθηκοκρα τημένων Φα ινομένων. Η συ νθηκοκρ ατία
όπως και η α ιτιοκρα τία, ε ίναι αναπόσπαστο
μέρος της ύπαρξης.
Όλα τα φαιν όμενα στον υλ ικό, φυσικό κ αι
πνευματικό κόσμο, παράγον ται από έναν
συνδιασμό α ιτιών κα ι συνθηκών . Δεν είνα ι
απόλυτα, αυθύπαρκτα, α μετάβλητα , ανε ξάρτητα και χωρίς σχέση με άλλα πράγματα, αλλά αποτελούν ται,
συγκροτούν ται, διαμορ φώνον ται, πλά θονται, και δημιουργούν ται
από συνθήκες.
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Εξαρτώντα ι και αλληλοεξαρτώντα ι από συνθήκες. Έτσι λέγονται
συνθηκοκρατημένα .
Όλες δε οι συνθήκες εγείρονται συνεχώς και παρακμάζουν
σύμφωνα με άλλες συνθήκες και αιτίες. Έτσι η έγερση και η
παρακμή αποκαλύπτει την φύ ση των συ νθηκών που ε ίναι παροδικές,
προσωρινές,
σύν τομες,
πρόσκαιρες ,
στιγ μια ίες,
φευγαλέες,
περαστικές, ασταθείς, και όχ ι μόνιμες .

Το Νιμπάνα ή Νιρβάνα δεν είναι κά τι μυ στικ οποιη μένο, και με τον
τρόπο που το εξηγεί ο Βού δδας είναι εύ κολο να το καταλάβει κανε ίς.

Υπάρχουν αυτά τα τρία χαρακτηριστικ ά που καθορίζουν το μη
συνθηκοκρατημέν ο φαινόμεν ο:
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Είναι η κατά παυση όλων των διαδικα σιών κα ι δραστηρ ιοτή των
που ο Βού δδας περιγράφε ι ως:
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Ως μη συνθηκοκρατημένο φα ινόμενο, το Νιμπάνα μπορεί να
συνειδη τοποιηθε ί με την συνείδηση ή τον ν ου, ο οποίος, με την
εξάσκηση
του
διορατικού
διαλογισμού,
εγκα ταλλείπει
το
συνθηκοκρατημέν ο στοιχείο και παίρνε ι ως αντικε ίμεν ό του το μη
συνθηκοκρατημέν ο στοιχε ίο του Νιμπά να.
Κάποιος που ασκείται σωστά, μπορεί ν α δει το Νιμπάνα με έναν
νου εξαγνισμέν ο, εξευγενισμένο, ισορροπημένο, και ανεμπόδιστο
από το πάθος και τις κοσμικές επιθυμίε ς.
Γι’ αυτό ο Βούδδας, μετά την Φώτισή του δήλωσε:
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Εάν εξετάσου με την συνηθισμένη συν είδηση που έχ ουμε στην
καθημερινή ζωή, θα διαπιστώσου με ότι όταν βλέπου με συνηθισμένα
αντικε ίμενα τα βλέπουμε μέσα από την συνηθισμένη σκοπιά. Λ όγω
της προσκόλλησης, βλέπου με ένα συνθηκοκρατημέν ο και παροδικ ό
αντικε ίμενο σαν συ μπαγές και μόν ιμο.
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(Δεν εννοού με βέβαια ότι τα βλέπου με με το μά τι· αυ τό ε ί να ι μια
μεταφορική ένν οια διότι το μάτι δεν βλ έπει, αλλά είνα ι η συνε ίδη ση
πίσω από το μάτι που βλέπε ι).
Αυτό το πάθος και η προσκόλληση για τα φα ινομενικά συμπαγή
και μόνιμα αντικε ίμενα , δημιουργεί τα νοητικά δεσμά ( σανγιοτζάνα )
που δεσμεύουν κά ποιον στον κύ κλο τη ς γέννησης και του θανάτου
( σανσάρα ).

Υπάρχουν 10 νοη τικά δε σμά:
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Στην περίπτωση της διορατικής συνείδησης όμως , βλέπε ι κανείς
την φύση του συνθηκοκρα τημένου αντικειμένου , την παροδική του
φύση, και το ότι αυτ ό μεταβάλλε ται συ νεχώς.
Και αυτή την στιγμή γ ια παράδε ιγμα που βλέπουμε αυ τό το φως
μπροστά μας, δεν ε ίνα ι παρά φωτόν ια που έρχοντα ι σαν κύ μμα τα·
άλλα καταστρέφοντα ι, κα ινούρια έρχ ονται κλπ. Η λάμπα που
υπάρχει στο δωμάτιό μας αναπαράγει όλα αυτά τα φωτόν ι α που
καταστρέφοντα ι, εγείρον ται, καταστρέφοντα ι, εγείρ οντα ι..., και το
μάτι μας μέσω της διορατικής συνείδησης βλέπει ένα κινούμενο
φαινόμενο. Τα πράγ ματα γύρω μας είν αι όλα κ ινού μενα φα ινόμενα
που όμως εμείς δεν μπορού με να τα αντιλη φθούμε και νομίζου με
ότι ε ίναι μόν ιμα.

Με την διορατική συνε ίδηση όμως, μπορούμε να δούμε ότι όχ ι
μόνον ο εξωτερικός κόσμος αλλά και ο εσωτερικ ός κόσμος όπως το
σώμα μας, τα αισθή ματά μας, οι αν τιλή ψεις μας, η συνείδη σή μας,
κλπ., βρίσκ οντα ι σ’ αυτήν την συνεχή έγ ερση και παρακμή. Όταν
λοιπόν καταλάβε ι κάποιος αυτή την φύση της έγερσης και της
παρακμής, αρχίζει να αποβάλλει το πάθος και την προσκόλλη ση σε
φαινόμενα τα οποία ανά πάσα στιγμή παρακμάζουν και πεθαίν ουν.
Εάν δεν καταλάβει όμως ότι όλα τα φαινόμενα παρακ μάζουν και
πεθαίνουν, τότε είνα ι αδύνατον να ξεφύγει από τον κύκλ ο του
θανάτου και της επαναγέννησης.
Όταν το πάθος και η προσκ όλληση μειώνοντα ι, αρχίζε ι σταδιακά
και η απελευθέρωση από τα νοη τικά δε σμά.
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Όταν αυτά τα νοητικά δεσμά αποκοπούν λόγω τ ης γνώσης που
αποκτά με για την φύση αυ τών των παροδικ ών και ασταθών
αντικε ιμέν ων, παύει κα ι η προσκόλ ληση σε αυτά.
Ο διορατικ ός διαλογ ισμός είνα ι αυτός που φέρνει την
απελευθέρωση, και είναι ο ίδιος διαλογισμός που πρακτικοποίησε ο
Βούδδας για την απελευθ έρωσή του.

Η κατανόηση της παροδικ ότη τας και της αστάθειας, συντελεί στο
να αποβάλλει κανείς το πάθος από μέ σα του για κάθε υλ ικό και
νοητικό φαινόμενο, να παραμένει ανε ξάρτητος ( ανίσσιτο ) κα ι να
μην προσκολλάτα ι σε τίποτα στον κ όσμο ( να τσα κίντσι λόκε
ουπαντιγιάτι ). Αποστασιοποιείται και δε ν ταυτίζετα ι.
Τότε ο ν ους του στρέφε ται μακριά α πό τα συνθηκ οκρατημένα
υλικά και νοη τικά φαινόμενα , και κατε υθύνεται προς το μη συνθη κοκρατημένο κα ι αθάνατο στοιχείο του Νιμπάνα έτσι:
«Αυτό είναι γαλήνιο, αυτό ε ίνα ι εξαίσιο: ο πλήρης κατευνασμός
όλων
των
δραστηριοτή των·
η
εγκατάλλειψη
όλ ων
των
προσκολλήσε ων· η εξάλλειψη της επιθυμίας· το μη πάθος· η
κατάπαυση του πόνου· το Νιμπάνα.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να δει το Νιμπάνα, κα ι αν
παραμείνε ι σε αυτό ως αν τικ ε ίμεν ο, επιτυγχάνει την εξάλλειψη των
νοητικών διαφθορών ( άσαβα )».
Έτσι η κατανόη ση ή η γνώση που βλέπει το Νιμπάνα, όταν το
σκότος που αποκρύπτε ι τα τρία χαρακτηριστικά της ύπαρξης –
παροδικότητα, ταλαιπωρ ία/πόνος, μη εαυτός – έχει εξαφαν ισθεί,
είναι παρόμοια με κάποιον που βλέπει το διαυγές φεγγάρι στον
ουρανό απελευθερωμένο από τα σύννε φα.
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Έτσι, αυτό το σκότος της άγνοιας που μας επισκιάζει την διαύγε ια
και την καθαρότητα για να δούμε αυτά τα τρία χαρακτηριστικά της
ύπαρξης, ιδιαίτερα την παρ οδικότη τα όλων των φαινομέν ων,
εξαφανίζεται, και μπορεί κανείς να δει σταδιακά το μη
συνθηκοκρατημέν ο φα ινόμενο, το Νιμπάνα , και ε ίναι σαν το
φεγγάρι που απελευθερώνε ται από τα σύννεφα.
Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν , η εξαγνισμένη συνε ίδηση που έχε ι
μη πάθος και μη προσκ όλληση πρ ος τα συνθηκοκρατημένα
φαινόμενα, μπορεί να δει το μη συνθηκοκρατημένο αντικε ίμενο που
δεν είναι άλλο από την παύση της έγερσης και της παρακμής.

Έτσι, μπορεί να καταλάβε ι κανείς ότι αυτό είναι η παύση όλων
των διαδικασιών.
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Αυτό είνα ι κανόνας στην φύση. Όταν το καταλάβει αυτό κανείς,
τότε μπορεί να αποβάλλει το πάθος του για πράγματα τα οποία
εγείροντα ι και παρακμάζουν .
«Ο Οφθαλμός του Ντάμμα» ( Ντάμμα -τσάκκου ), εγείρετα ι με την
κατανόηση της παροδικής φύσης όλων των συνθηκοκρατημένων
φαινομένων , με το να παίρνει ως αντικείμενό του την κατάπαυση
τούτων, δηλ . το μη συνθηκοκρατη μένο Νιμπάνα.
Όλες οι υπερκόσμιες συνειδήσεις παίρν ουν ως αντικείμενο την μη
συνθηκοκρατημένη πραγ ματικότητα ( ασάνκατα ), το Νιμπάνα , αλλά
διαφέρουν ως οδοί κα ι καρποί σύμφων α με τις λειτουργίες τους.
Η συνείδηση της Οδού ( μάγγα-τσίττα ) έχει την λειτουργία της
εξάλειψης (ή μόν ιμης εξασθένισης) των νοητικών μολύν σεων που
ονομάζον ται νοη τικοί δεσμοί ( σανγιοτζ άνα ).
Η συνείδηση του Καρπού ( πάλα-τσίττα ) έχει την λε ιτουργία να
βιώνει τον βαθμό της απελευθέρωσης που κατέστη δυνατή από την
αντίστοιχη οδό μετά τη ν εξάλειψη των νοητικών δεσμών .
Για μια φορά ακόμα να πού με ότι τα νοητικά δεσμά
( σανγιοτζάνας ) είναι νοη τικά πάθη που δε σμεύουν τα όντα στον
τροχό της ύπαρξης, στον κύκλ ο της γέννησης και του θανάτου
( σανσάρα ) επί καθημερ ινής βάσεως. Οι σημερινοί ψυχολόγοι έχουν
εντοπίσει πολλά από αυτά τα δεσμά μέσα μας και γ ι’ αυτό
προσπαθούν να δώσουν μια ανακούφιση στους ανθρώπους απ’ α υτά
που τα α ποκαλούν έ μμονες ιδέες, συ μπλέγμα τα ή σύν δρομα . Η
ορολογία που χρησιμοποιούν είναι δια φορετική, αλλά στην ου σία
αναφέρονται στα νοητικά πάθη.
Οι υπερκόσμιες συνειδήσεις τελ ικ ά, δεν είναι παρά η
απελευθέρωση από αυτά τα νοητικά δεσμά που δεσμεύουν τα όντα
στην καθημερινή τους ζωή αλλά και στην επαναγέννησή τους .
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ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 – Μάθημα 23 ο ν
Κάρμ α (9)
Καλησπέρα σε όλους και καλ ώς ορίσατε σε αυτό το μάθημα. Όπως
κάθε Πέμπτη θα συ νεχίσουμε αυ τή τη ν σειρά μαθη μάτων σχετικά
με την ανάλυση και την σύνθεση του νου και της ύλης που είνα ι
μαθήματα ψυχολογίας και φιλοσοφίας πάνω στις υπέρτατες
πραγματικότητες όπως αναφέρον ται στις Ομιλίες του Βού δδα.
Σήμερα θα συνεχίσου με με τα δέκα νοη τικά δεσμά και τον τρόπο
απελευθέρωσης από αυτά.
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Πριν προχωρήσουμε για να δού με πώς μπορούμε να αποβάλλου με
αυτά τα δεσμά, πρέπει πρώτα να εξετάσουμε το πώς εγείρονται
μέσα μας αυτά τα δεσμά. Έτσι, θα συγκεντρωθού με περισσότερο
στην εσωτερική μας ψυχολ ογία , για το πώς ο νους μας δρα και
αντιδρά σύμφωνα με εξωτερικά ερεθίσματα, και το πώς «δένετα ι»
με αυτά τα ερεθίσμα τα. Πρώτα λοιπόν θα μιλήσου με για το πώς
εντείνον ται αυτά τα ερεθίσμα τα μέσα μας, και στην συνέχεια για το
πώς μπορε ί κανείς να τα αποβάλλει.
Εάν
δεν
συνειδητοποιή σου με
το
πρόβλημα,
εάν
δεν
συνειδη τοποιήσουμε την δέσμευση του νου μας με αυτές τις τά σεις
που υπάρχουν μέσα μας, το να μιλά με για ελευθερία από αυτά τα
δεσμά είνα ι κάτι ουτοπικό. Έτσι πρέπει να είμαστε πιο
συγκεκριμέν οι για το τί είναι αυτά τα δεσμά , πώς εγείρον ται μέσα
μας, πώς επηρρεάζουν τον νου μας, πώς μας προκαλούν έμμονες
ιδέες, συμπλέγ ματα , κλπ., και με τά να εξετάσουμε πώς μπορού με
να ελευθερωθούμε από αυτά.
Παρ’ όλο λοιπόν που σήμερα ο τίτλος του μαθή ματος είναι «η
ψυχολογία των υπερκόσμιων συνειδή σ εων», θα επικεν τρωθού με
κατά μεγάλο μέρος στην συνειδητοποίηση των κοσμικών
συνειδήσε ων και το πώς εγείρονται αυ τά τα δεσμά μέσα μας στην
καθημερινή ζωή. Μετά, εάν υπάρχει χρόνος, θα εξηγήσουμε την
απελευθέρωση από αυτά τα δεσμά μέσω των υπερκόσμιων
συνειδήσε ων.
Θα τα εξετάσουμε με τον τρόπο που τα προσεγγίζει ο Βούδδας
στις Ομιλ ίες του. Ο Βού δδας δεν άφη σε αυτό το θέμα στην άκρη,
αλλά το έχε ι αναλύσε ι με πολλές Ομιλίες . Εμε ίς βέβαια θα
επικεντρ ωθούμε σε μία από αυτές που ονομάζεται Σάτιπατάνα
Σούττα (Ομιλ ία περί της εφαρμογής της Μνήμης), διότι η μνή μη
είναι απαραίτητη γ ια να δού με τί συ μβαίνε ι μέσα μας ώστε να
καταλάβουμε κα ι να καταν οήσου με το πρόβλημα που υπάρχει, και
μετά φυσικά να δώσουμε και την λύση.
Σύμφωνα με τον Βούδδα, αυτά τα δεσμά δεν εγείρον τα ι τυχαία
αλλά εξ’ αιτίας της επαφής των αισθητηρίων οργάνων με τα
αντίστοιχα αισθη τήρια αντικείμενα.
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Το μάτι είναι ένα όργανο που το χρησιμοποιού με καθημερινά και
είναι καλό να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν να εγερθούν δεσμοί
μέσα μας λ όγω του ματιού. Με το ακόλουθο διάγραμμα μπορούμε
να καταλάβουμε πώς εγείρετα ι αυτός ο δεσμός.

Ας πάρουμε τώρα κάθε αισθητήρ ιο όργ ανο ξεχωριστά.

Αυτό που ον ομάζετα ι συμβατικά «μά τι» είνα ι ουσιαστικά μια
σύνθεση και ένωση δια φόρων υλ ικών στ οιχε ίων . Μεταξύ αυτών των
στοιχείων υπάρχει η ευαισθησία στο μάτι (τσάκ κου -πα σσάντα ),
δηλ. η ευαίσθητη ουσία στην κόρη και στον αμφιβληστροε ιδή
χιτώνα που
καταγράφει το φως κα ι το
χρώμα, και
χρησιμεύε ι ως φυσική βάση για
την
συνείδηση στο μάτι.
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Η ευαισθησία στο μά τι ε ίναι η «πόρτα » για την συνείδηση που
ανήκει στην γνωστική διαδικασία του
οργάνου του ματιού , επιτρέπον τάς της να
συνειδη τοποιήσε ι ορατές μορ φές μέσω του
ματιού. Η συνε ίδηση στο μά τι εγε ίρεται με
βάση την ευαισθησία στο μάτι. Χωρίς την
ευαισθησία
η
συνε ίδηση
παραμένει
αδρανής.
Η λειτουργ ία αυτής της συνείδη σης είνα ι
απλά να βλέπει κα ι να συνε ιδη τοποιε ί
άμεσα και αμέσως το ορατό αν τικε ίμεν ο.
Η συνείδηση αυτή δεν βρίσκε ται μόνιμα στο μάτι, αλλά εγείρεται
κάθε φορά που υπάρχει ένα ερέθισμα . Θα δώσουμε ένα παράδειγ μα
για να δούμε πώς δημιουργείται αυτός ο νοητικός δεσμός.
Το ορατό αντικείμενο ε ίναι ένα
λουλούδι που δίνε ι το ερέθισμα στη ν
συνείδηση του μα τιού να εγερθεί. Από
εκεί ξεκινάει μια αλυσιδωτή αν τίδραση
από διά φορους νοη τικ ούς παράγοντε ς
που καταλήγουν στην επιθυμία και το
πάθος
γι’
αυτό
το
ευχάριστο
αντικε ίμενο.
Ο δεσμός του φιλήδονου πάθους
εγείρεται σε αυτόν που μέσω της φιλή δονης απόλαυσης απολαμβάνε ι και ευχαριστιέ ται ένα ποθη τό
αντικε ίμενο που γίνε ται ορα τό στο όργ ανο του μα τιού.
Υπάρχει και η έκφραση «γυαλίζει το μάτι του». Δημιουργείται
δηλαδή ένας ισχυρός σύνδεσμος με το αντικε ίμενο. Εάν αυτός ο
δεσμός επαναλε ιφθε ί ξανά και ξανά, τότε ισχυροποιε ίτα ι τόσο πολύ,
που αν για κάποιον λόγο το αντικείμεν ο δεν υπάρχει μπροστά μας
νιώθου με αφόρητα κα ι ένα αίσθημα απώλειας.
Στην αντίθετη περίπτωση που το αντικε ίμενο δεν είνα ι ευχάριστο
και ελκυστικό, όπως ένα μαραμέν ο
λουλούδι, τότε η αλυσιδωτή αντίδραση
που
δημιουργείται
περ ιλαμβάνε ι
δυσάρεστο α ίσθη μα αντί ευχάριστο,
και αποστροφή αντί γ ια πάθ ος.
Εδώ, ο δε σμός της αποστροφής
εγείρεται σε αυτόν που είνα ι ενοχ λημένος ή θυμωμέν ος με την θέαση
ενός δυσάρεστου αντικειμένου.
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Έτσι, πολλές φορές χωρ ίς καν να το καταλαβαίνου με, όταν το
ορατό αντικείμενο ε ίναι κά τι δυ σάρεστο , άσχημο ή μη ελκυστικό ,
έχει επίπτωση στον ν ου μας ως αποστρ οφή.
Ο δεσμός της υ περοψίας/υπερηφάνε ιας/αλαζονείας , εγείρετα ι γ ια
ορατά αντικε ίμενα σε αυτόν που σκέ φτετα ι: «Κανείς εκτός από
εμένα δεν μπορε ί να κατανοήσε ι ή να απολαύσει το αντικείμενο».
Ο δεσμός της άποψης , εγείρεται σε αυτόν που θεωρεί το
αντικε ίμενο ως μόν ιμο, σταθερό και συ νεχές.
Ο δεσμός της α μφιβολ ίας, εγείρετα ι σε αυτόν που σκέ φτε ται:
«Είναι το αντικείμενο ένα όν ή είναι ε νός όντος;» Δηλαδή, «ποιός
δημιούργησε αυτό το λουλ ούδι; είναι το λουλούδι ένα όν με ψυχή;
και αυτό το δέν τρο; ή τα άστρα στον ουρανό; Είναι τόσο όμορφα
που κάποιος πρέπε ι να τα δη μιούργη σε!» Έτσι υ πάρχει η α μφιβολ ία,
για το αν τα δη μιούργησε κάποιος ή δεν τα δημιούργησε . Τό ίδιο
ισχύει κα ι γ ια άλλα ορατά αντικείμε να, αυτά ήταν απλ ώς ένα
παράδειγμα .
Ο δεσμός του πάθους γ ια ύ παρξη, εγείρεται σε αυτόν που
εύχεται: «Αυτό το αν τικε ίμεν ο θα το αποκτήσω εύκολα σε μια
μελλοντικά ευνοϊκή ύπαρξη». Υπάρχει βέβαια και ο δεσμός για μη
ύπαρξη, όταν κάποιος θέλει να καταστρέψει ένα αντικείμενο διότι
το αντιπαθεί.
Ο δεσμός της προσκ όλλησης σε ηθ ικ ούς κανόνες, τελετές και
αυστηρότη τες, εγείρεται σε αυτόν που σκέφτε ται: «Και στο μέλλον
θα μπορέσω να αποκ τήσω αυ τό το αν τικ είμενο αναλα μβάνον τας την
τήρηση ηθικών καν όνων, τελετών, και αυστηροτή των».
Ο δεσμός της ζ ήλειας, εγείρετα ι σε αυτόν που φθονερά
σκέφτε ται: « Θα ήταν πράγματι καλ ό εάν κανένας άλλος δεν
αποκτήσε ι αυ τό το αν τικε ίμεν ο ». Εάν δούμε κάποιον άλλ ον να
απολαμβάνει το αντικείμενο δεν χαιρόμαστε, διότι το θέλου με γ ια
εμάς και θέλουμε να είμα στε εμε ίς που το απολα μβάνουμε .
Ο
δεσμός
της
τσιγκου νιάς,
εγείρεται
σε
αυτόν
που
τσιγκ ουνεύετα ι να δώσει σε άλλους ένα αντικε ίμενο που του ανήκε ι.
Ο δεσμός της άγνοιας, εγείρεται σε όλους τους προαναφερθέντες
δεσμούς μέσω της αγνωσίας. Αγνωσία σε αυτή την περίπτωση είν αι
όταν δεν κα ταλαβαίν ουμε ότι αυτό το αντικε ίμεν ο έχει παροδική
φύση και μπορεί να με ταβληθεί ανά πά σα στιγ μή.
Αυτός είνα ι ένας τρόπος για να δούμε πώς αυτοί οι δέκα δεσμοί
μπορούν να εγερθούν μέσα μας ο ένα ς πίσω α πό τον άλλον, εξ’
αιτίας ενός ποθητού ή αντιπαθητικού α ντικε ιμέν ου.
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Ο Βού δδας λέει:

Αυτό που συ μβατικά ονομάζεται «αυ τί» είνα ι ουσιαστικά μια
σύνθεση και έν ωση διαφόρων υλ ικών στοιχε ίων που διεγε ίρουν την
συνείδηση .
Μεταξύ
αυτών
των
στοιχε ίων
υπάρχει η ευαισθησία στο αυ τί, δ ηλ. η
ευαίσθητη ουσία στην τυμπανική
μεμβράνη και στον κοχλ ία που
καταγράφει τους ήχους και χρησιμεύει
ως φυσική βάση για την συνε ίδηση
στο αυτί.
Η ευαισθησία στο αυτί είνα ι η πόρ τα για την
συνείδηση
που
ανήκει
στην
γν ωστική
διαδικασία
του
οργάνου
του
αυτ ιού ,
επιτρέποντάς της να συνειδητοποιή σει ήχους
μέσω του αυτιού.
Η συνείδηση στο αυτί, προκύπτει με βάση
την ευαισθησία στο αυτί ( σότα-πασάντα/ντάτου ). Η λειτουργία της είνα ι απλά ν α ακούει ήχους και να συνει δητοποιε ί άμεσα και αμέσως τους ήχους. Είναι μια συνε ίδηση που
δεν έχει την δυνατότητα να δει α ντικε ίμενα αλλά έχε ι την
δυνατότητα να ακούει ήχους.
Μέσω αυτής μπορούμε να δούμε τη ν εμφ άνιση των νοητικών
δεσμών .
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Εάν οι ήχοι είναι ευχάριστοι έχου με φιλήδον ο πάθος, εάν είναι
δυσάρεστοι έχουμε αποστροφή. Εάν κατέχουμε όμορφη μου σική ή
έχουμε ωραία φωνή ή έχουμε σχέ ση με διάση μους μου σικ ούς,
αναπτύσσου με υπεροψ ία. Έχ ουμε ε πίσης άποψη ή αμφιβολία γ ια
τους ήχους, πάθος για ύ παρξη των ήχ ων, ζήλεια, τσιγκουν ιά, και
φυσικά άγνοια για το ότι οι ήχοι ε ίναι παροδικά φα ινόμενα.
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Λέει ο Βού δδας:

Τα δεσμά λοιπόν δεν είνα ι ουρανοκα τέβατα αλλά συμβαίνουν
λόγω των ασθητήρ ιων οργάν ων και των αντικειμένων τους. Αυτό
που συμβατικά ονομάζετα ι «μύτη» είν αι ουσιαστι κά μια σύνθεση
και ένωση διαφόρων υλικών στοιχείων.
Η ευαισθησία στη ν μύ τη ε ίναι
η πόρτα για την συνείδηση που
ανήκει
στην
γνωστική
διαδικασία του οργάνου της
μύτης, επιτρέποντάς της να
συνειδη τοποιήσε ι οσμές μέσω
της μύτης. Αυτό δηλ. που διε γείρει την συνείδη ση στην μύτη
είναι η οσμή που μπορε ί να
είναι ευχάριστη ή δυσάρεστη .
Η συνείδηση στην μύτη προκύπτει με
βάση την ευαισθησία στην μύτη.
Η λειτουργία της συνείδησης της μύ της,
είναι απλά να οσφρίζετα ι οσμές και να
συνειδη τοποιε ί άμεσα κα ι αμέσως τις οσμές.
Ανάλογα με το εάν οι οσμές είναι
ευχάριστες ή δυσάρεστες δημιουργούν ται και οι νοη τικ οί δε σμοί.
Oι άνθρωποι τσακώνον ται γ ια τις μυ ρωδιές και αναπτύ σσουν
φιλήδονη επιθυ μία, ζήλεια κλπ. ή ακόμα και αντιπάθεια εάν αυτές
είναι δυσάρεστες . Το εμπόριο επίσης β ασίζεται στην καλή μυρωδιά
ενός προϊόν τος.
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Ο Βού δδας λέει:

Αυτό που συμβατικά ον ομάζετα ι «γλώσσα» είναι ου σιαστικά μια
σύνθεση και ένωση διαφόρων υλικ ών στοιχε ίων .
Η ευαισθησία στη ν γ λώσσα είνα ι η πόρ τα
για την συνείδη ση που ανήκει στην
γνωστική διαδικα σία του οργάνου της
γλώσσας,
επιτρέπον τάς
της
να
συνειδη τοποιήσε ι
γεύσε ις
μέ σω
της
γλώσσας.
Η συνείδη ση στην γλώσσα προκύ πτε ι με
βάση την ευαισθησία στην γλ ώσσα. Χρειάζεται δηλαδή ένα ερ έθισμα
για να εγερθεί.
Η λειτουργία της είνα ι απλά να γεύεται γεύσεις και να
συνειδη τοποιε ί άμεσα και α μέσως τις γεύσεις.

Λόγω των γεύσε ων που έχουν αν τίκ τυπο στην ευαισθησία της
γλώσσας, εγείρον ται οι διάφοροι νοη τικοί δεσμοί.
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Εάν κάποια γεύση είναι ευχάριστη κ αι αρεστή, δημιουργείται
φιλήδονο πάθος κλπ. Εάν είνα ι δυσάρε στη φτάνουμε στο ση μείο να
τσακωθού με με αυτούς που έφτιαξαν το φαγητό εκδηλών οντας
δυσαρέσκεια και προς αυτούς και προς την ίδια τ ην γεύση .
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Λέει ο Βού δδας:

Αυτό που ονομάζεται συ μβατικά «σώμα», είναι ουσιαστικά μια
σύνθεση και έν ωση διαφόρων υλικών στοιχε ίων , παρ’ όλο που ε μείς
το βλέπου με σαν κάτι εν ιαίο .
Η ευαισθησία στο σώμα ε ίναι η πόρτα για
την συνείδη ση που ανήκει στην γνωστικ ή
διαδικασία του οργάνου του σώματος,
επιτρέποντάς της να συνειδη τοποιή σει αφές
ή απτά αντικε ίμενα μέσω του σώματος.
Η συνείδηση του σώματος εγείρεται όταν
υπάρχει κάποιο εξωτερικό ερέθισμα .
Η λειτουργία της είναι απλά να άπτεται
αφές και να συνε ιδητοποιεί άμεσα και
αμέσως τις αφές.
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Η ευαισθησία υ πάρχει σε όλ ο το σώμα ακόμα και μέσα στα όργανά
μας. Δεν υπάρχει ούτε ένα μέρος στο σώμα μας εξωτερικά και
ασωτερικά που να μην έχει ευα ισθησία . Μιλάμε γ ια την ε πιδερμίδα
αλλά όταν πονάε ι το στομάχ ι μας ό πόν ος έρχεται από μέσα και όχι
απ’ έξω. Και οπου δήποτε αλλού κ ι αν υ πάρχει πόν ος, μπορούμε να
τον αισθανθού με λόγ ω αυτής της ευαισθησίας.

Έτσι, ανάλογα με το αν τα απτά αντικείμενα είναι ευχάριστα ή
δυσάρεστα αναπτύσσοντα ι το φιλή δονο πάθος, η αποστροφή, η
υπεροψία, η άποψη, η αμφιβ ολία, το πάθος για ύπαρξη, η ζήλεια, η
τσιγκ ουνιά , και φυσικά η άγνοια για τη ν παροδικότητά τους.
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Είναι το πιο σπου δαίο όργανο
επεξεργασίες των φα ινομέν ων.
Ο Βού δδας λέει:

και

εδώ

γίν οντα ι

όλες

οι

Έχουμε δεσμούς όχι μόν ον με εξωτερ ικ ά αντικείμενα αλλά και με
τις ιδέες μας, τα συναισθήματά μας, και ταυτιζ όμαστε με αυτά. Αυ τό
που ονομάζεται συμβα τικά «νους» είνα ι ουσιαστικά μια σύνθεση και
ένωση δια φόρων νοη τικών στοιχείων . Όπως κάθε όργανο, κι αυτό
είναι ένα σύνθετο φαιν όμενο που λέγεται νους.
Αυτό που αποκαλού με «Νου» δεν ε ίναι έ να συμπαγές, ομοιογενές,
και άτμητο, αδιά τομο πράγμα, αποτελούμενο από μία μόνο ουσία
που δεν μπορεί να δια ιρεθεί σε μικρότε ρα τε μάχια.
Τουναντίον, α ποτελε ίτα ι από πολλά τεμάχια που ονομάζοντα ι
«νοητικ οί παράγοντες». Έτσι έχουμε το αίσθημα, την αντίληψη, την
επιθυμία, τον θυμό, την αποστροφ ή κλπ., και όλα αυτά ονομάζοντα ι
νοητικοί παράγοντες που εγε ίρον ται και παρακμάζουν ανά πάσα
στιγ μή μέσα μας. Όπως τα κύτταρα του οργάνου του σώματος
εγείροντα ι και παρακμάζουν διαρκώς, το ίδιο γ ίνετα ι και με τους
νοητικούς παράγοντες μέσα στο όργαν ο του νου.
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Εάν λοιπόν το α ισθητήρ ιο όργανο είν αι ο ν ους, το αισθη τήριο
αντικε ίμενο ε ίνα ι οι ιδέες, α ισθήμα τα, συναισθήμα τα, ή αναμνή σεις
εμπειρ ιών. Είνα ι αισθη τήρια αντικε ίμε να εκ των έσω, που έχουν
επίπτωση στον νου κα ι μπορούν να επηρρεάσουν την νοητική
διαδικασία .

Έτσι, μπορού με να εγείρου με φιλήδον ο π άθος για τις ιδέες μας,
για τις αντιλήψεις ή για τα αισθήμα τα που έχουμε , ή ακόμα κα ι
αποστροφή.
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Αποστρεφόμαστε τις εμπειρίες που έχουμε, ή αποστρεφόμαστε
τα συναισθήμα τα που έχουμε και αυτοκ ατηγορούμε τον εαυτόν μας.
Έτσι έχουμε καμιά φορά α ποστροφή γ ια τ ον ίδιο μας τον εαυτό, και
αυτό είνα ι επίσης ένας δεσμός.
Στην
ψυχολογία
τώρα,
υπάρχουν
ορισμένοι
όροι
που
χρησιμοποιούν οι ψυχ ολόγοι, όπως σύ μπλεγμα , σύν δρομο, έμμονη
ιδέα, κλπ. Αυτοί είναι όροι που χρησιμοποιούν ται για τα νοητικά
δεσμά. Και λέει ο Βούδδας:

Σε αυτή την περίπτωση, ο Βούδδας προτείνε ι σε κάποιον να έχει
επίγνωση αυτών των δεσμών και φυσικά να δει την φύση τους.
Αυτό μπορεί να το κα ταφέρει κάποιος μόνο με συστημα τική κα ι
μεθοδική παρατήρηση. Ο Βούδδας στην Ομιλ ία του Περί της
Εφαρμογής της Μνήμης δε ίχνει τον τρόπο με τον οποίον μπορεί να
παρατηρήσει κανείς αυτούς τους νοητικούς δεσμούς όταν
εμφανίζ οντα ι μέσα του, και να δει την φύση αυ τών των
φαινομένων .
Σε αυτή την Ομιλ ία αναπτύσσει κατά κ ύριο λόγο την έννοια του
διορατικού διαλ ογισμού , κα ι όπως είχα με αναφέρει κ ι άλλες φορές:
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Εάν παρατηρήσει κανείς αυτά τα δεσμά που υπάρχουν μέσα μας,
που εμφαν ίζοντα ι μέσα μας, τότε μπορ εί να δει την έγερση και την
παρακμή τους. Με τι τρόπο δηλα δή εγείροντα ι και με τι τρόπο
παρακμάζουν· υπό ποιές συνθήκες εγείροντα ι και υπό ποιές
συνθήκες παρακμάζουν. Τότε μόνο μπορεί κανείς να αποδεσμευθε ί
από αυτά, με το να δε ι την παροδική τους φύση κα ι να μην
προσκολλά ται πλέον σ’ αυτά.
Αυτός ο διορατικός διαλογισμός είναι ακριβώς αυτός που βοηθάει
για την επίτευξη των υπερκόσμιων συν ειδήσεων .
Θα πρέπει βέβα ια πρώτα να εξηγήσου με πού υ πάγοντα ι ή που
κατατάσσοντα ι αυτές οι υπερκόσμιες συνειδήσε ις. Είχα με αναφέρει
τις διαστάσε ις της συνείδησης και γ ια το πόσες ή ποιές μορφές
μπορεί να πάρει, και τ ην είχαμε κατα τάξει σε διάφορες σφαίρες
ύπαρξης.
Οι υπερκόσμιες συνειδή σεις σχετίζον ται με τις υπερκόσμιες
εκστάσεις ( λοκουττάρα-τζάνα-τσιττάνι ).

Σε αυτή την περίπτωση ίσως ξαφνιαστε ίτε, διότι όλες οι
υπερκόσμιες εκστάσε ις που ε ίναι δυνατόν να επιτύχει κάποιος είνα ι
σαράντα τον αριθμό. Όλες αυτές οι εκστάσεις επιτυγχάνον ται μέσω
του διορατικού διαλογ ισμού, κα ι είνα ι αυτές που εξαλείφουν τα
νοητικά δεσμά. Μόλις επιτευχθούν οι υπερκόσμιες εκστάσε ις, τα
νοητικά δεσμά αποκόπτον ται από την ρίζα τ ους και δεν
επανέρχονται στον νου του διαλογ ιστή . Αντίθετα , με τις εκστά σεις
της λεπτοφυ ούς υλικής σφαίρας και της άυλης σφαίρας, τα νοητικά
δεσμά απλώς καταστέλλον ται χ ωρίς να αποκόπτον ται.

505

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν τρία είδη
έκστασης ( τζάνα ).

Αυτά τα τρ ία χαρακτηριστικά
της ύπαρξης είναι και
χαρακτηριστικά
της
συνθηκοκρατημένης
πραγματικ ότη τας
( σάνκατα-λάκκανα ). Αυτή ονομάζεται «διορατική έκσταση»
( βιπάσσανα-τζάνα ), η οποία επιτυγχ άνεται με την «διορατική
αυτοσυγκέν τρωση» ( βιπάσσανα-σαμάντι ).

Θα δώσουμε παρακάτω μία ομιλ ία του Βούδδα για το τι σημα ίνει
διορατική αυτοσυγκέντρ ωση.
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Εδώ ο Βούδδας μιλάει γ ια την έγερση, την διάρκεια και την
παρακμή των αισθημάτων, των σκέψ εων, των αντιλήψεων ,κλπ.
Απέναντι στα αισθή ματα για παράδε ιγμα που είναι μέρος των πέν τε
συναθροισμάτων και στα οποία προσκ ολ λώμαστε, μπορε ί να εγερθεί
φιλήδονο πάθ ος, μπορεί να γεννηθε ί αποστροφή, μπορεί να εγερθεί
υπεροψία, ζήλεια ή οποιοδήποτε άλλο από τα νοητικά δεσμά. Εάν
κάποιος κατανοήσει ότι είναι φα ινόμεν α που εγείρονται, διαρκ ούν
και εκλείπουν, μπορεί να αποκ τήσει α υτή την αυτοσυγκέντρωση
( σαμάντι ). Όταν συγκεν τρωθεί δηλαδή σε αυτή την συνεχή έγερση,
διάρκεια και παρακ μή, σ’ αυτό το φαιν όμενο που επαναλαμβάνετα ι
ξανά και ξανά εγείροντας δεσμά, ο ν ους του αποκ τά αυτή την
αυτοσυγκέν τρωση.
Αυτό που συ μβαίνει σε αυτή την αυτοσυγκέντρωση ( σαμάντι ),
είναι το εξής: Υπάρχει η παρατή ρηση του σώμα τος , των
αισθημά των, των σκέψεων, κα ι των νο ητικών και υλ ικών
αντικε ιμέν ων. Υπάρχε ι η διόραση πάνω στην έγερση και την
παρακμή αυτών των φαιν ομέν ων. Και η αυτοσυγκέν τρωση
οικοδομε ίτα ι ακριβώς πάνω στο συν εχές της έγερσης και της
παρακμής. Ονομάζεται
αυτοσυγκέν τρωση
μέσω του διορατικού
διαλογ ισμού, κα ι το
αντικε ίμενό της είναι
ένα ασταθές φαινόμε νο· το αντίθετο δηλα δή από τον ηρεμιστικό
διαλογ ισμό
που
το
αντικε ίμενο είνα ι κάτι
«σταθερό» όπως η αναπνοή. Επειδή όμως η έγερση και η παρακμή
είναι ένα συνεχές φα ινόμενο που επαν αλαμβάνεται ξανά και ξανά,
μπορεί ο ν ους να εστιαστεί σ’ αυτό το φαινόμενο και να αποκ τήσε ι
βαθειά αυτοσυγκέντρ ωση. Επομέν ως:
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Έτσι, η «διορατική αυ τοσυγκέν τρωση» επιφέρει την «διορατική
έκσταση», η οποία συν τελεί στην

Ο Βού δδας αναφέρει σχετικά:

Εάν κάποιος συνεχ ίσει τον διορατικό διαλογισμό, τότε μέσω της
διορατικής έκστασης, μέσω της διορ ατικής αυτοσυγκέν τρωσης,
τότε κα ι μόνο τότε μπορεί να δει ότι αυτό το συνθηκοκρα τημένο
στοιχείο που λέγετα ι έγερση, διάρκε ια και παρακμή, δεν υπάρχε ι.
Αρχίζοντας δηλ. κάποιος την εργασία του, αντιλαμβάνετα ι πώς
κάθε συνθηκοκρατημένο φαιν όμεν ο εγείρεται, διαρκε ί και
παρακμάζει. Ακ όμα κα ι τα ν οητικά δε σμά μέσα μας, δεν ε ίναι κάτι
μόν ιμο και παγιωμένο που παραμένει μέσα μας γ ια πάν τα. Εάν τα
εξετάσουμε,
τότε
μπορού με
να
αποστασιοποιηθού με,
να
αποταυτισθού με από αυτά, και να αποκόψουμε την προσκόλλησή
μας.
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Τότε μόνο μπορούμε να δού με αυτό το μη συνθηκοκρατημένο
φαινόμενο στο οποίο όλα παύ ουν. Είν αι η παύση των δεσμών, η
παύση του πάθους, η παύση της αποστροφής, της ζήλειας, της
αλαζονείας, της άγνοιας κλπ.
Θα κάνουμε τώρα μια αντιπαράθεση μεταξύ των κοσμικ ών
εκστάσεων και των υπερκόσμιων ώστε να καταλάβουμε το θέμα
καλύτερα και να δούμε τι ακριβώς γίνεται στον νου του διαλογ ιστή .
Η κοσμική συνε ίδηση , όταν αντικρ ύσε ι ένα συνθηκοκρατη μένο
αντικε ίμενο, το θεωρε ί φα ινομενικά συμπαγές και μόνιμο. Δεν
μπορεί δηλα δή να το διαπεράσει και να δει την παροδική του φύση .
Κατ’ επέκταση , δημιουργε ί πάθος και προσκόλληση προς αυτό.

Το ίδιο συ μβαίνε ι κα ι με τις κοσμι κές εκστάσεις. Επε ιδή δεν
αναλύουν το συνθηκοκρατημέν ο αντικε ίμενο, το βλέπουν σαν κάτι
μόν ιμο, συμπαγές και αναλλοίωτο, εγείροντας κατ’ επέκταση πάθος
και προσκόλληση προς αυτό. Μέσα στον νου του διαλογιστή
εγείροντα ι ο λογισμός, ο συλλογ ισμός, η αγαλλίασ η, η ευδαιμονία
και η ενότητα του νου γι’ αυτό το αντικε ίμενο που το θεωρεί
συμπαγές και αμε τάβλητο.
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Στην κοσμική συνείδηση της διόρασης, όταν κάποιος αρχίζε ι να
αναλύει το αν τικε ίμεν ο το κάνε ι με την κοσμική συνε ίδηση κα ι όχι
με την υπερκόσμια. Αρχικά, παίρνε ι αυτό το συνθηκοκρατη μένο
αντικε ίμενο και αρχίζει να το αναλύ ει, να το αναλύει, να το
παρατηρεί ξανά και ξανά... Τότε αρχίζει να βλέπει την παροδική του
φύση και το πώς αυτό εγείρε ται και παρακμάζει, εγείρετα ι και
παρακμάζει, εγείρετα ι κα ι παρακμάζει... Πάνω σ’ αυτή την έγερση
και την παρακμή απορροφάτα ι και φτάνει στην έκσταση . Κα τ’
επέκταση, αποβάλλε ι το πάθος και την προσκόλληση εφ’ όσον
αντιλα μβάνεται ότι δεν μπορεί να βασισθεί και να επενδύσε ι
συναισθη ματικά σ’ αυτό το αν τικε ίμεν ο μια κα ι την ε πόμενη στιγ μή
αυτό μπορεί να εξαφανισθεί . Το ίδιο το αντικε ίμενο βέβαια μπορεί
να είναι οτιδή ποτε: μυρωδιά, ήχος, ή ιδέα...

Στον διορατικό διαλογ ισμό δεν αφήνε ι τίποτα κάποιος που να μη
το εξετάσει για να δει εάν είναι μόνιμο ή παροδι κό. Βλέπον τας την
έγερση και την παρακμή αυτών των φαινομένων , δεν εγείρεται
πάθος και προσκόλλη ση, αλλά δεν εγείρεται και δεσμός μέσα του.

Το ίδιο συ μβαίνε ι και με την κοσμικ ή διόραση . Οι λ ογισμός,
συλλογισμός, ευδα ιμονία κλπ. υπάρχουν, αλλά α υτή την φορά
οφείλ οντα ι στην απελευθέρωση α πό αυτά τα αντικε ίμενα.
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Η αγαλλίαση που αποκ τά είνα ι λόγ ω της απελευθέρωσης από αυτά
τα αντικε ίμενα, από το ξεφόρτωμα του πάθους ή της αποστροφής
προς αυτά τα αντικείμενα. Οι νοητικοί παράγοντες του λογισμού ,
του συλλ ογισμού , κλπ. ε ίναι ίδιοι αλλά έ χουν διαφορετική ποιότη τα.
Στην υπερκόσμια συνείδηση, που υπάρχει το μη πάθος και η μη
προσκόλληση λόγω του διορατικού δια λογισμού κα ι της διορατικ ής
έκστασης, μπορε ί να δει κάποιος σταδια κά το μη συνθηκοκρατημένο
αντικε ίμενο , δηλ. την παύση της έγερσης και της παρακμής .

Συγκεντρωμέν ος κανείς στο μη συνθη κοκρατημένο φα ινόμενο,
και βλέπον τας ότι αυ τά τα δε σμά έχουν παύσει μέσα του, έχ ουν
σβήσει, αποκτά την πρώτη υπερκόσμια έκσταση.

Υπάρχουν κι εδώ οι νοη τικ οί παράγοντες του λογ ισμού, του
συλλογισμού , της αγαλλίασης, της ευδαιμονίας και της ενότητας
του νου, αλλά αυτή την φορά επειδή έχει απελευθερωθεί τελείως
και έχει αποκτή σει αυ τή την παύση, αυτή την κα τάσβεση των
νοητικών μολύνσε ων που λέγον ται δεσμά. Έτσι, στην υπερκόσμια
έκσταση οι νοητικοί παράγοντες είναι ίδιοι αλλά διαφέρουν στην
ποιότη τα.
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Τώρα, όταν μιλάμε γ ια το μη συνθηκοκρ ατημένο φαιν όμεν ο, όταν
δηλ. μιλά με για το Νιμπάνα, πρέπει να καταλάβουμε δυό πράγματα:

Το Νιμπάνα είνα ι μια ενιαία αδιαφοροποίητη υπέρτα τη
πραγματικότητα και η κατάσβεση όλων των νοητικών μολύνσε ων .
Είναι α ποκλε ιστικά υπερκόσμιο και έχε ι μία εγγενή φύση ( σαμπάβα ),
που είνα ι το μη συνθηκ οκρατη μένο και αθάνατο στοιχε ίο το οποίο
τελείως υπερβαίνε ι τον συνθηκοκρατη μένο κόσμο.
Παρ’ όλα αυτά, με ανα φορά σε μια βάση για διάκριση , το Νιμπάνα
είναι διπλό. Η βάση για την διάκριση είναι η παρουσία ή η απουσία
των πέν τε συναθροισμάτων της ύπαρξης.
Έτσι, το στοιχε ίο του Νιμπάνα που β ιώνετα ι από αυτούς που
έχουν πετύχει τις υπερκόσμιες εκστάσεις, ονομάζετα ι «με το
υπόλειμμα παραμένον» ( σαουπαντισέσα ), επειδή, αν και οι νοητικές
μολύνσε ις του πάθ ους, του μίσους, της αυταπάτης, κλπ. έχ ουν
βαθμιαία εξαλε ιφθεί, το «υπόλε ιμμα» των συ ναθροισμάτων που
αποκτήθηκαν
α πό
την
προηγ ού μενη
προσκ όλληση
στις
παρελθούσες ζωές, παραμένει κατά την διάρκεια της παρούσας ζωής
τους. Δηλαδή, κάποιος που έχε ι επιτύχει το πρώτο στάδιο της
υπερκόσμιας συνείδησης όπως ο Εισερχ όμενος στο Ρεύμα, ή ο Άπαξ
Επιστρέφων , ή ακόμα και ο Άξ ιος, ή ακόμα και ο Βούδ δας, εν ώ είνα ι
ακόμα εν ζωή, υπάρχει το υπόλειμμα των συναθροισμάτων, δηλ . το
σώμα του και οι λειτουργίες του νου του. Αυτό συμβα ίνει διότι
υπήρχε προσκόλληση σε προηγούμενε ς ζωές. Ο νους τους τώρα,
δεν παύει να λειτουργεί. Λε ιτουργε ί α λλά χωρίς προσκόλλησ η και
χωρίς νοητικές μολύνσε ις, διότι έχουν αποβάλλει από μέσα τους
αυτές τις νοητικές μολύνσε ις όπως πάθος, μίσος, κλπ. Αυτό που
παραμένει όμως είνα ι το σώμα τους κα ι όλες γενικά οι λειτουργ ίες
που εξακολουθούν να υπάρχουν . Αυτό είναι το υπόλειμμα των
συναθροισμάτων .
Όμως το στοιχε ίο του Νιμπάνα που επιτυγχάνεται με τον θάνατο
ενός Άξιου ή ενός Βούδδα, ονομάζ εται «χωρίς το υ πόλε ιμμα
παραμένον» ( ανουπαντισέσα ), επειδή τα πέντε συναθροίσμα τα
απορρίπτοντα ι και δεν αποκτώντα ι ξανά μετά τον θάνατο.
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Τα δύο στοιχεία του Νιμπάνα ονομάζοντα ι επίσης στα
επεξηγηματικά σχόλια ως «η κατάσβεση των νοητικών μολύνσεων»
( κιλέσα-παρινιμπάνα ) για το πρώτο, και
ως «η κατάσβεση των συναθροισμάτων » ( κάντα-παρινιμπάνα ) για
το δεύτερο.
Προς το παρόν, θα μιλήσου με για το πρ ώτο Νιμ πάνα που λέγε ται
«η κατάσβεση των νοητικών μολύ νσε ων» και πώς επιτυγχάνεται
αυτή η κατάσβεση, κα ι στην συνέχε ια θα εξηγήσουμε γ ια την
«κατάσβεση των συναθροισμάτων» , τί γ ίνετα ι δηλαδή με τά τον
θάνατο ενός Αρχάτ ή ενός Βούδδα .
Αυτή η διάκριση ε ίναι ση μαντικ ή, όταν αναφερόμαστε σ’ αυτό το
μη συνθηκοκρατη μένο φαιν όμενο κα ι πώς μπορεί να το βιώσει ο
διαλογ ιστής ενώ βρίσκετα ι ακόμα εν ζωή.
Ο Βούδδας χρησιμοποιεί συχνά τον όρο κατάσβεση των παθών ή
παύση ( νιρόντα ). Όταν παύου ν όλα τα νοητικά δεσμά, όλες οι
νοητικές μολύνσε ις, τότε απελευθερών εται κάποιος.
Αυτό είναι κάτι που μπορε ί να το βιώσει κανείς και να δει αυτή
την παύση όταν οι νοητικές μολύν σεις πάψουν να λειτουργούν μέσα
του. Μετά τον θάνατο δε, μιλά με για τη ν κατάσβεση των
συναθροισμάτων , δηλ. συνα ισθή μ ατα, αντιλήψεις, ιδέες, κλπ. και
το εάν αυτά επαναεμφανίζον ται ή όχι. Ο Βού δδας έχει δώσει πολλές
εξήγήσεις για το τι γ ίνετα ι με αυτά μετά τον θάνατο, ώστε να
έχουμε μια καθαρή εικόνα.
Προς το παρόν θα συνεχίσουμε να εξηγούμε για την κατάσβεση
των νοη τικ ών μολύνσεων κα ι για το ότι αυ τή η κατάσβεση δεν
γίνετα ι αμέσως αλλά σταδιακά. Υπάρχ ουν ορισμένα στάδια, όπως
αυτό του Εισερχόμενου στο Ρεύμα κα ι με ποιόν τρ όπο γ ίνετα ι αυτό
εφικ τό· (έχου με αναφέρει ήδη ότι μόνον μέσω του διορα τικού
διαλογ ισμού μπορεί να επ ιτύχει καν είς αυτές τις υπερκόσμιες
εκστάσεις). Μετά έχου με το ε πόμενο στάδιο που είνα ι αυτό του
Άπαξ Επιστρέφον τος, κα ι με τά του Μη Επιστρέφον τος, και του
Αρχάτ.
Έτσι βλέ πουμε μια σταδιακή δια δρομή που επέρχεται σιγά σιγά
για την κατάσβεση των νοητικών μο λύν σεων. Κάποιοι καταφέρνουν
αυτή την κα τάσβεση πολύ γρήγορα, άλ λοι χρειάζον ται περισσότερο
χρόνο, αλλά στην εποχή του Βούδδα υπήρχαν μαθητές, που
ακούγωντας απλώς μια μικρή ομιλία του Βούδδα, ή κάνοντας λίγο
διαλογ ισμό, κατά φεραν να γίνουν Αρχάτ. Αυτό οφε ιλόταν στο ότι
είχαν εμπε ιρία από προηγ ούμενες ζωές. Όσοι λ οιπόν έχουν
εξασκηθεί στον διορατικό διαλ ογισμό, δεν θέλουν παρά μια μικρή
ώθηση για να πετύχ ουν την κατάσβεση των νοητικών μολύν σεων.
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ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2021 – Μάθημα 24 ο ν
Υπερκόσμιες Εκστάσεις Β΄
Καλησπέρα σας. Σήμερα θα επαναλάβουμε μερικά πράγματα από
το τελευτα ίο μάθη μα ιδιαίτερα για τις υπερκόσμιες εκστάσεις, διότι
είναι πολύ σημαν τικά.
Είχαμε μιλήσε ι για τα δεκαέξη είδη του κάρμα και για το πώς
κάποιος μπορε ί να περάσει πέρα από τα ρεύματα του κάρ μα, πέρα
από τα πεδία ενέργειας του κάρμα, και να αποκτήσε ι την ελευθερία
από το κάρμα πέρα από τον πόνο και την ταλαιπωρ ία στις ποικ ίλες
μορφές της επαναγέννησης.
Αυτό είναι κάτι που μπορεί να το επιτύχει κανείς με τις
Υπερκόσμιες συνειδήσε ις και την ψ υχολογία τους. Η υπερκόσμια
συνείδηση ( λοκουττάρα-τσίττα ) είναι η συνείδηση που ανήκε ι στην
διαδικασία της υπέρβασης ( ούτταρα ) του κόσμου ( λόκα ). Ο κόσμος
εδώ σημα ίνει τα πέν τε συναθροίσματα του νου κα ι της ύλης που
υπόκειν ται
στην
προσκόλληση
( πάντσα -ουπαντάνα-κάντα ).
Δηλαδή, το υλ ικό σώμα, το α ίσθημα , η αντίληψη, οι νοη τικές
λειτουργ ίες και η συνείδηση, που λειτουργούν για να κάνουν
ιδια ίτερες διεργασίες οι οποίες δημιουργούν προσκόλληση στην
ύπαρξή μας με αποτέλε σμα τη ν υπα ρξιακή ταλαιπωρία κα ι τον
υπαρξιακό πόνο.
Αυτή η προσκόλληση εκ δηλώνε ται με διάφορες μορφές όπως
Εγώ, Δικά μου, ο Εαυ τός μου, η Ψυχή μου, κλπ.
Η υπερκόσμια συνε ίδηση από την άλλη πλευρά είναι η συνε ίδηση
που υπερβαίνει την πρ οσκόλλη ση στα πέντε συναθροίσματα του
νου και της ύλης, ή του κόσμου, και εκδηλώνεται με διάφορες
μορφές όπως Όχι Εγώ, Όχ ι Δικά μου, Όχι ο Εαυτός μου, Όχι η Ψυχή
μου, κλπ.
Αυτό το ε ίδος συ νείδη σης οδηγε ί στη ν απελευθέρωση από την
σανσάρα και από τον κύκλ ο της γέννησης και του θανάτου, κα ι στην
επίτευξη του Νιμπάνα, την παύση της ταλαιπωρ ίας και του πόνου.
Αναφορικά με το Νιμπάνα, να πού με εδώ ότι η λέξη Νιμπάνα
προέρχεται από το ρήμα νιμπάτι που κυριολεκτικά σημα ίνε ι
«κατασβήνω».
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Όταν οι φωτιές αυτές κατασβησθού ν χωρίς πλέον καύσιμα,
επιτυγχάνε ι κανείς το Νιμπ άνα και την απελευθέρωση από τον
κύκλο της επαναγέννησης ( σανσάρα ).
Τα πνευμα τικά δεσμά ( σανγιοτζάνα ) είναι τα ν οητικά πάθη που
δεσμεύουν τα όντα στον τροχ ό της ύπαρξης, στον κύκλο της
γέννησης και του θανάτου ( σανσάρα ), και είνα ι το φιλή δονο πάθος,
η αποστροφή ή ο θυ μός, η υπεροψ ία ή η αλαζονεία, η άποψη , η
αμφιβολία , το πάθος για ύπαρξη, η προσκόλληση σε ηθικούς
κανόνες, τελετές κα ι αυστηρότη τες με την πεποίθηση ότι μόν ο έτσι
επέρχεται η εξάγνιση και η λύτρωση , η ζήλεια, η τσιγκουν ιά, και η
άγνοια.
Στο προηγού μενο μάθη μα είχαμε μιλή σει για το διπλό Νιμπάνα
και για τα δύο στοιχεία του.

Θα εξηγήσου με προς το παρόν το
κατάσβεση των νοητικών μολύνσε ων
κατάσταση κάποιος που πε τυχαίνε ι το
ποιά είνα ι η κατάσταση του ν ου όταν

πρ ώτο στοιχε ίο που είναι η
και το πώς βιώνε ι αυτή την
Νιμπάνα εν ζωή και θα δούμε
β ιώνε ι αυτό το φαιν όμεν ο.

Για να επιτύχε ι κάποιος το Νιμπάνα είναι σημαντικό να περάσει
μέσα από τα παρακάτω στάδια , ώστε να επιτύχε ι την κα τάσβεση
των νοη τικ ών μολύ νσεων:
516

Αφού επιτύχε ι την κατάσβεση των νοη τικών μολύνσεων , με τά το
τέταρτο στάδιο, όταν ένας Άξιος ή έν ας Βούδδας αποθάνε ι, τότε
επέρχεται η κατάσβεση των συνα θροισμά των που είνα ι το
υπόλλειμα.
Οι κατα σβέσεις αυτές γίν οντα ι με δύο τρόπους: μέσω της
υπερκόσμιας οδού και μέσω του υπερκ όσμιου καρπού.
Η «υπερκόσμια οδός», ή απλά η «οδός» ( μάγγα ), είνα ι μια
ονομασία για την στιγμή της εισόδου σε ένα από τα 4 στάδια των
υπερκόσμιων συνε ιδήσε ων – όπου το Νιμπάνα είναι το αντικε ίμενο
– τα οποία στάδια προκύπτουν από την διό ραση ( βιπάσσανα ) στην
παροδικ ότη τα, στην δυστυχία, κα ι στην απροσωπια της ύπαρξης,
αναλάμπον τας και μεταμορφών οντας για πάν τα την ζ ωή και την
φύση κάποιου.
Με τον όρο «υπερκόσμιος καρπός» ή απλά «καρπός» ( πάλα ),
εννοούντα ι εκείνες οι στιγμές της υπερκόσμι ας συνείδησης που
επακολουθούν αμέσως ως αποτέλεσμα της οδού , και οι οποίες
μπορεί να επαναληφθούν γ ια αμέτρητες φορές κατά την διάρκεια
της ζωής.
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Δηλαδή, αμέσως με τά την συνείδηση της οδού, επέρχεται η
συνείδηση του καρπού ως αποτέλε σμα της οδο ύ. Η οδός είναι η
είσοδος για να δε ι κανείς γ ια πρώτη φορά την παύση των νοη τικ ών
μολύνσε ων. Αυ τή η παύση γίνε ται στα διακά. Από τα δέκα νοη τικά
δεσμά γ ια παράδειγ μα, τα τρία πρ ώτα α ποκόπτον ται με την ε πίτευξη
της πρώτης οδού. Σταδιακά, στο τρίτο στάδιο απο κόπτον ται πέντε
από αυτά τα νοητικά δεσμά, και στο τέταρτο στάδιο, αυτό του
Άξιου, αποκόπτον ται όλα τα νοητικά δε σμά.
Θα μιλή σου με τώρα για τις υπερκόσμιε ς εκστάσεις.

Εδώ βλέπουμε ότι το συναίσθημα ευδαιμονίας υπάρχει όπως
υπήρχε και στις κ οσμικές εκστάσεις , με την διαφορά ότι η
ευδαιμονία στις κοσμικές εκστάσε ις επέρχεται λόγω της
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λανθασμένης αντίληψης ότι το αν τικείμενο πάνω στο οποίο
συγκεντρώνετα ι κανείς είνα ι μόνιμο και σταθερό, ενώ στην
περίπτωση της υπερκόσμιας έκστασ ης η ευδαιμονία προέρχεται από
την ορθή αντίληψη ότι το αντικε ίμε νο δεν είναι μόνιμο αλλά
παροδικ ό, και υπόκειται σε έγερση και παρακμή.
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Εδώ επέρχεται μια πνευ ματική ηρεμία και μια ισορροπία του νου.
Διότι ακόμα και στην ευδαιμον ία υπάρχει ένα «τρέμουλο», το οποίο
όμως εξαλείφετα ι με την πνευμα τική ηρεμία και ενότη τα του νου
όπου επέρχετα ι μια απόλυτη γαλήνη .

Εδώ έχου με τις τρεις καλές ρίζες δηλ. την μη απληστία, το μη
μίσος και την μη αυ ταπάτη , που υποστηρίζου ν τους νοητικούς
παράγοντες της 1 η ς έκστα σης.
Σε αυτή την περίπτωση , τα πνευματικά εμπόδια που εμποδίζουν
κάποιον να δει το Νιμπάνα, αναστέλλον ται ως εξής:
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Στην 2 η έκσταση ο διαλ ογιστής δεν χρειάζεται πλέον τον λογ ισμό.

Στην 3 η έκσταση δεν χρειάζετα ι ού τε τον συλλογισμό.

Στην 4 η έκσταση φεύγει και η αγαλλ ίαση.

Και στην 5 η έκσταση δεν ε ίναι αναγκα ία ούτε η ευδαιμονία.
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Για μερικούς ανθρώπους η λέξη έκσταση αντιπροσωπεύε ι ένα
κενό, ή μια κα τάσταση που όλα παύουν , όμως δεν είνα ι έτσι.
Αυτό που αποκαλούμε «Έκσταση» δεν ε ίναι ένα κεν ό ή συ μπαγές,
ομοιογενές, άτμη το και αδιά τομο πράγμα,
ολόκληρο από μια ουσία, το υποθετικό «Εν»
στην φιλ οσοφία και στον μυστικ ισμό, που δεν
μπορεί να δια ιρεθεί σε μ ικρότερ α μέρη.
Αντιθέ τως, αποτελείτα ι από πολλά μέρη που
ονομάζον ται «νοη τικ οί παράγον τες».
Υπάρχουν δε, 36 νοητικοί παράγον τες που
συνδιάζον ται με την συνε ίδηση ώστε ν α μπορεί κανε ίς να έχει την
εμπειρ ία της 1 η ς έκστασης.
Αυτοί οι 5 νοητικοί παράγοντες π ου αναφέραμε ή τα 5 μέλη της
1 η ς έκστασης, δεν είνα ι παρά η κορυφή του παγόβουν ου. Κάτω από
αυτούς υπάρχουν άλλοι 31 νοη τικοί πα ράγοντες που υποστηρ ίζουν
την εμπε ιρία της 1 η ς έκστασης.

Όπως έχουμε προανα φέρει, συνολ ικά οι νοητικοί παράγοντες
είναι 52.

Όμως στις υπερκόσμιες εκστάσεις, οι φαύλοι νοη τικ οί παράγον τες
δεν υπάρχουν, εξαφανίζοντα ι. Αυτοί που παραμένουν είνα ι οι 7
522

καθολικοί νοητικοί παράγοντες, οι 6 περιστασιακοί, και οι 23 από
τους 25 καλούς νοητικούς παράγοντε ς. Γι αυτό μιλ άμε για την
παύση των νοητικών μολύν σεων, διότι οι ν οητικές μολύν σεις
βρίσκοντα ι στην κατηγορ ία των φαύλων νοητικών παραγόν των που
έχουν ήδη εξαλλειφθεί.
Παραθέτουμε έναν πίνακα για να θυμηθούμε ξανά όλους τους
νοητικούς παράγοντες.

Οι επτά καθολ ικοί παράγοντες καθώς και οι έξη περιστασιακοί,
βρίσκοντα ι παρόν τες στην έκσταση. Χωρίς την προσοχή γ ια
παράδειγμα , ο διαλ ογιστής δεν μπορ εί να συγκεντρωθε ί. Χωρ ίς
αντίληψη του αντικε ιμέν ου, δεν μπορ εί να συγκεντρ ωθεί. Χωρίς
πρόθεση για τον διαλογ ισμ ό, δεν μπορεί να συγκεντρωθε ί , κλ π. Η
ενότητα του νου είναι ένας παράγοντας που υποστηρ ίζεται και από
την προσοχή , και από την αντίληψη, κ αι από το αίσθημα, κλπ. για
να συντηρηθεί.
Οι 25 καλοί νοη τικοί παράγοντες είναι αυτοί που είναι πιο
πρόδηλοι στις υπε ρκόσμιες εκστάσεις, και αυ τοί που τις
υποστηρ ίζουν. Με κόκκ ινο χρώμα τον ίζοντα ι οι ρ ίζες της καλής
συνείδησης.
Από τους 14 φαύλους νοη τικ ούς παράγοντες, αυτοί που είναι με
κόκκινο χρώμα, θα δούμε ότι συμπίπτουν με τα νοητικά δεσμά που
έχουμε αναφέρει. Αυτό που παύει μέσα στις υ περκόσμιες εκστάσεις
είναι αυ τοί οι 14 φαύλ οι ν οητικοί παρά γοντες. Αυ τοί είνα ι οι τρε ις
φωτιές που αναφέραμε.
Το φιλήδονο πάθος για παράδειγμα, είναι στην πραγματικότητα
ο νοητικός παράγοντας της απληστίας. Παραθέτουμε πίνακα:
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Εν ολίγοις, αυτά τα νοητικά δεσμά είναι βασικά οι φαύλοι
νοητικοί παράγον τες που έχουν τόση δυναμικότητα μέσα τους,
ώστε να δεσμεύουν τον άνθρωπο στην επαναγέννηση.
Βλέπου με λοιπόν στον ακ όλουθο πίνακ α, ότι αυτές οι φωτιές τω ν
παθών που αναφέραμε, βρίσκον ται στον τομέα των φαύλων
νοητικών παραγόν των.
Γι’ αυτές τις φωτιές μιλάει ο Βούδδας. Αυτές είναι που πρέπε ι να
κατασβησθούν.
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Κατάσβεση και Κατά παυση είναι συνώνυμες λέξεις που
χρησιμοποιεί πολύ συχνά ο Βούδδας στις ομιλ ίες του. Έ τσι, όταν
μιλά με για Νιμπάνα στην ουσία μιλά με για την κατάσβεση ή την
κατάπαυση των φαύλων νοη τικών παρα γόντων .
Στις εκστάσε ις πάλι, είνα ι οι καλοί νοητικοί παράγον τες που
υποστηρ ίζουν την αποκ οπή, την εξάλλειψη, την κατά παυ ση και την
κατάσβεση των φαύλων νοη τικ ών παρα γόντων .
Αυτό λοιπόν που ονομάζουμε έκ στα ση, είνα ι στην ουσία η
υποστήρ ιξη σε πολύ μεγάλη συχνότητα αυτών των καλ ών νοη τικ ών
παραγόντων , και σε τόσο μεγάλο βα θμό, ώστε να μην υπάρχει
κανένα κενό μεταξύ τους πο υ να μπορεί να παρεισφρύσε ι μια φαύλη
συνείδηση ή ένας φαύλος νοητικός παράγοντας. Με αυτόν τον
τρόπο, εξαλείφον ται σταδιακά όλοι οι φαύλοι νοητικοί παράγοντες.
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Οι αφα ιρέσεις από την 2 η μέχρι την 5 η έκστα ση, θα πρέπει να
γίνουν κατανοη τές
σύμφωνα με τη ν βαθμιαία εξάλλειψη των
χονδρικών μελών των εκστάσε ων ( τζανάνγκα ), όπως λογισμό,
συλλογισμό, αγαλλία ση και ευδα ιμονία , στα διαφορετικά ε πίπεδα
των υπερκόσμιων εκστά σεων.

Έτσι, υπάρχουν με πέν τε τρόπους στην υπερκόσμια συνείδη ση.
Ομοίως, υπάρχουν 20 είδη συνείδη σης του καρπού ( πάλα )
σχετισμένες με εκστάσε ις που είναι οι επακόλουθες ( βιπάκα )
συνειδήσε ις.
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Ωστόσο, διαφέρουν με ταξύ τους στον βαθμό ανάπτυξης της
αυτοσυγκέν τρ ωσης ( σαμάντι ).
Εκείνοι που αναπτύσσουν διόραση χ ωρίς κάποια βάση σε κ οσμική
έκσταση ( τζάνα ), ονομάζον ται «εξασκούμενοι μόνο στην διόραση ή
στην σκέτη διόραση» ( σούκα-βιπάσσακα ). Υπάρχουν λοιπόν
διαλογ ιστές που ξεκινούν απ’ ευθείας με τον διορατικό διαλ ογι σμό.
Δεν αναπτύσσουν ηρεμιστικό διαλογισμό για να αποκτή σουν
εκστάσεις. Η σοφία τους όμως και η οξυδέρκειά τους είναι τόσο
αυξημένη, που μπορούν μέσω του διορατικού διαλ ογισμού και μόν ο
με την σκέ τη διόραση να επιτύχουν τις υπερκόσμιες οδούς και τους
υπερκόσμιους καρπούς.
Όταν επιτυγχάνουν τη ν οδό κα ι τον κα ρπό, οι συνε ιδή σεις τους
της οδού κα ι του καρπού συμβα ίν ουν σε ένα επίπεδο που
αντιστοιχεί στην πρώτη κοσμική έκστα ση.
Τώρα, εκείνοι που αναπτύσσουν διόρα ση με βάση την κοσμική
έκσταση, επιτυγχάνουν μία οδό και έναν καρπό που αντιστοιχεί στο
επίπεδο της έκστασης που είχαν φθάσε ι πριν επιτύχ ουν την οδό.
Έτσι, για τον διαλογ ιστή στην σκέτη διόραση κα ι για τον
διαλογ ιστή στην κοσμική έκσταση, όλ ες οι συνειδήσε ις των οδών
και των καρπών θεωρούντα ι είδη συνε ίδ ησης της έκστασης ( τζάνα ).
Θεωρούντα ι έτσι επειδή συμβα ίνου ν με τον τρόπο της
προσεκτικής σκέψης πάνω στο αντικε ίμεν ό τους με πλήρη
απορρόφηση, όπως οι κοσμικές εκστά σεις ( τζάνας ), αλλά και επειδή
έχουν τους παράγον τες των εκστά σεων με μια έν ταση που
αντισ τοιχεί στις ομόλογες κοσμικές εκστάσεις τους.

Οι υπερκόσμιες εκστάσε ις των οδών και των καρπών, δια φέρουν
από τις κοσμικές εκστάσεις σε πολλά σημαντικά σημε ία.
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Πρώτον:
Ενώ οι κοσμικές εκστάσεις λα μβάνουν ως αντικείμενό τους κάποια
συμβατική έννοια, οι υπερκόσμιες εκστάσεις παίρνουν ως
αντικε ίμενό τους το Νιμπάνα, δηλαδή την μη συνθηκοκρατη μένη
πραγματικότητα ( ασάνκατα ).
Δεύτερον:
Ενώ οι κοσμικές εκστάσε ις απλώς καταστέλλουν προσωρινά τις
νοητικές μολύν σεις και τους νοητικού δεσμούς ( σανγιοτζάνα ) αλλά
αφήνουν ανέπαφους τους υποκε ίμενους σπόρους τους, οι
υπερκόσμιες εκστάσεις της οδού εξαλείφουν τελε ίως τις νοητικές
μολύνσε ις και τους νοητικ ούς δεσμούς, ώστε να μην μπορούν ποτέ
να ξαναεμφανισθούν. Εδώ δηλ. μιλά με για την κατάπαυση ή την
κατάσβεση των ν οητικών μολύνσε ων.
Τρίτον:
Ενώ οι κοσμικές εκστάσε ις οδηγούν σε επαναγέννηση στους
κόσμους της λεπτοφυούς ύλης, και συν επώς διατηρούν την ύπαρξη
στον κύκλ ο των επαναγεννήσεων , οι εκστάσεις της υπερκόσμιας
οδού αποκ όπτουν τα ν οητικά δεσμά που δεσμεύ ουν κάποιον στον
κύκλο, και έτσι κα ταλήγουν στην απελ ευθέρωση από τον γύρο της
γέννησης και του θανάτου .
Τέταρτον:
Ενώ ο ρόλος της σοφίας ( πάννια ) στις κοσμικές εκστάσε ις είναι
δευτερεύων από εκείνον της αυτο συγ κέντρωσης ( σαμάντι ), στις
υπερκόσμιες εκστάσεις η σοφία ( πάννια ) και η αυτοσυγκέν τρωση
( σαμάντι ) ε ίναι καλά ισορροπη μένες.
Δείχνου με άλλη μια φορά την σύνοψη των συνε ιδήσεων:
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Οι οδοί και οι καρποί ε πιτυγχάνον ται με τις υπερκόσμιες
εκστάσεις. Αναλυ τικά:
Η 1 η οδός μπορεί να επιτευχθεί με πέν τε είδη έκστασης, και γι’
αυτό, αντί να μιλάμε γ ια μία συνείδηση μιλά με για πέν τε είδη
συνείδησης. Χονδρικά λέμε ότι υπάρχ ει μία συνε ίδηση της οδού,
αλλά αναλυτικά λέμε ότι αυτή η οδός μπορεί να επιτευ χθε ί με πέν τε
τρόπους. Γι’ αυτό έχουμε την υποδιαίρ εση της μιας συνείδησης σε
πέντε άλλες συνειδήσεις. Μπορεί η οδός να επιτευχθεί με την πρώτη
έκσταση και τότε λέμε ότι είνα ι ένα είδος, αλλά μπορεί να
επιτευχθε ί και με κάποια άλλη έκσταση οπότε ε ίναι συν ο λικά πέντε
είδη συνειδήσεων που εμφανίζον ται σ’ αυτές τις εκστάσε ις.
Κάτι ανάλογο γίνετα ι και με τον καρπό. Έτσι κάθε συνείδηση
μπορεί να διαιρεθεί σε πέντε άλλες συνειδήσε ις -εκστάσε ις.
Οι οκ τώ συνε ιδήσε ις μπορεί να γίνουν σαράντα εάν τις
εξετάσουμε αναλυτ ικά από την πλευρ ά των εκστάσεων. Έτσι με
την υποδιαίρεση έχου με συνολ ικά:
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Αυτές τις υπερκόσμιες συνειδήσε ις τις βιώνε ι ο Εισερχόμεν ος στο
Ρεύμα, ο Άπαξ Επιστρέφων, ο Μη Επιστρέφων, και ο Άξ ιος. Γι’ αυτά
τα τέσσερα άτομα θα μιλήσουμε σε επόμεν ο μάθημα, και θα δού με
τί ε ίναι αυ τό που βιώνουν σ’ αυτές τις εκστάσεις κα ι ποιές γνώσεις
αποκτούν , καθώς και ποιού είδους νοητικά δεσμά αποκόπτει ο
καθένας από αυτούς.
Για παράδε ιγμα, εάν ο Εισερχόμενος στο Ρεύμα αποκ όψει τρ ία
νοητικά δεσμά, τότε πόσες ακ όμα ζωές βιώνει;
Θα επικεντρωθού με σε επόμενο μάθημα πάνω σ’ αυ τά τα τέσσερα
άτομα.
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ΠΕΜΠΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2021 – Μάθημα 25 ο ν
Υπερκόσμιες Εκστάσεις Γ΄
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σ’ αυτό το μάθημα . Σήμερα θα
εξετάσουμε την ψυχ ολογ ία των Υπερκόσμιων Συνειδήσε ων και των
Ατόμων που τις έχουν επιτύχει. Ποιά είναι αυτά τα Άτομα και πώς
έχουν καλλιεργήσει ορισμένους ν οητικούς παράγοντες και
ορισμένες αντιλήψε ις ώστε να πε τύχ ουν αυτές τις υπερκόσμιες
συνειδήσε ις. Θα εξηγήσουμε επίσης κάποια επιπλέον πράγματα για
την Οδό και τον Καρπό.
Η υπερκόσμια συνείδη ση ( λοκούτταρα-τσίττα ) είναι η συνε ίδη ση
που
υπερβαίνε ι
( ούτταρα )
την
προσκόλληση
στα
πέν τε
συναθροίσματα του νου και της ύλης, που συγκροτούν τον κόσμο
( λόκα ). Οδηγεί στην απελευθέρω ση από τα νοητικά δεσμά που
δεσμεύουν τα όντα στον τροχ ό της ύπαρξης, στον κύκλο της
γέννησης και του θανά του, κα ι συ ντελεί στην ε πίτευξη του
Νιμπάνα, την παύση της ταλα ιπωρίας κ αι του πόνου στον κύκλο της
σανσάρα .
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Ο κάθε ένας από αυτούς επιτυγχάνει μια συνείδηση της
υπερκόσμιας οδού και του υπερκόσμιου καρπού, ανάλογα με το
στάδιο που έχε ι φτάσε ι.
Η «υπερκόσμια οδός» ή απλά η «οδός» ( μάγγα ), είνα ι μια
ονομασία για την στιγμή της εισόδου σε ένα από τα 4 στάδια των
υπερκόσμιων συνε ιδήσε ων – όπου το Νιμπάνα είναι το αντικε ίμενο
– τα οποία στάδια προκύπτουν από την διόραση ( βιπάσσανα ) στην
παροδικ ότη τα, στην δυστυχία, κα ι στην απροσωπία της ύπαρξης,
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αναλάμπον τας και μεταμορφών οντας για πάν τα την ζ ωή κα ι την
φύση κάποιου. Η συνε ίδηση της οδού συμβαίνε ι μόν ο μία φορά.
Με τον όρο «υπερκόσμιος καρπός» ή απλά «καρπός» ( πάλα ),
εννοούντα ι εκείνες οι στιγμές της υπερκόσμιας συνείδησης που
αμέσως επακολουθούν ως αποτέλεσμα της οδού, και οι οποίες
μπορεί να επανα ληφθούν γ ια αμέτρητες φορές κατά την διάρκεια
της ζωής. Η συνείδηση του καρπού συμβαίνε ι πολλαπλές φορές,
δηλαδή κάθε φορά που κάποιος εισέρχεται στην ανάλογη
υπερκόσμια έκσταση .
Για παράδειγ μα, όταν κάποιος ε πιτύχει την ε ίσοδο στο ρεύμα , η
συνείδηση αυτή θα εμφαν ισθε ί μόνο μία φορά, εν ώ οι συνε ιδήσε ις
του καρπού μπορούν να βιωθ ούν επανε ιλλημένα.

Εν ολίγ οις, έχουμε 8 συνε ιδήσε ις, α λλά επειδή μπορούν να
επιτευχθού ν με δια φορετικούς τρ όπους γίνον ται 40. Για
παράδειγμα , ένα άτομο μπορεί ν α επιτύχει την οδό με την πρώτη
έκσταση, ενώ κά ποιο άλλο άτομο μπορε ί να επιτύχει τη ν οδό με την
δεύτερη έκσταση που είνα ι δια φορετική συνείδη ση. Ένα τρίτο
άτομο μπορεί να πετύχει την οδό με τη ν τρίτη έκσταση, κλπ. Έτσι,
παρ’ όλο που η οδός του κάθε στάδιο υ είναι μία, μπορεί να την
προσεγγίσει κάποιος με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την
έκσταση που επιτυ γχάνει.
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Η συνείδηση της οδού ( μάγγα-τσίττα ) έχει την λειτουργία της
(εφ’ άπαξ) εξάλλειψης ή μόν ιμης ε ξασθένησης των νοητικών
μολύνσε ων που ονομάζον ται νο η τικά δεσμά (σανγ ιοτζάνα).
Η συνείδηση του καρπού ( πάλα -τσίττα ) έχει την λειτουργ ία να
βιώνει (επανε ιλλημένα ) τον βαθμό της απελευθέρωσης που κατέ στη
δυνατή από την αν τίστοιχη οδό, μετά την εξάλλειψη των ν οητικών
δεσμών . Γι’ αυτό λέει ο Βούδδας:

Αυτή η απελευθέρωση αρχίζει με τη ν μέθοδο και την πρακ τική
της Ευγενούς Οκτα μελούς Οδού ( αρίγια ατταντζίκα μάγγα ).
Όταν μιλά με για Οδό, πρέπει να προσδιορ ίσου με τον όρο. Τι
είναι, πώς επιτυγχάνετα ι, κα ι για τί λέγ εται υπερκόσμια οδός όταν
κάποιος έχει φτάσει στην αποκορύφωση της πρακτικής εξάσκησης
αυτής της οδού.
Η λέξη που χρησιμοποιε ίτα ι για την οδό είναι μάγγα . Στις Ομιλίες
του Βούδδα που περιλα μβάνοντα ι στα κείμενα της Π άλι, ο όρος
μάγγα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν έν ας δρόμος από το ένα χ ω ριό
στο άλλο. Ή μπορεί να είνα ι και μια λεωφόρος. Για παράδειγμα ,
όταν ο Βούδδας ταξίδευε σε διάφορα μέρη στην Ινδία γύρω από τις
πεδιάδες του ποταμού Γάγγη, περ ιγράφεται ότι ταξίδευε πάν ω στις
μάγγα από την μια πόλη στην άλλη.

536

Η λέξη πατιπάντα χρησιμοποιείται πάρα πολύ από τον Βούδδα για
θέματα πρακτικής εξάσκησης, ενώ η λέξη πάτα δηλ . ατραπός ή
μονοπάτι χρησιμοποιείται σπάνια ή σχεδόν καθόλ ου από τον
Βούδδα για θέματα πρακτικής εξάσκησης. Γι’ αυτόν τον λόγο
μεταφράζου με την λέξη μάγγα σαν Οδό ή μέθοδο. Μία οδό που την
εβάδισαν εκατον τάδες χιλ ιάδες μαθητέ ς του Βούδδα.

Γι’ αυτό λέε ι ο Βού δδας:
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Εδώ υπάρχουν νοη τικοί παράγοντες που πρέπει να τους
αναπτύξει κανείς πνευ ματικά. Επομέν ως μιλάμε γ ια μια πνευμα τική
οδό η οποία επιτυγχάνετα ι μέσω του διαλογισμού, κα τά τον οποίον
ο διαλογ ιστής πρέπει να αναπτύξει αυτούς τους καλούς νοητικούς
παράγοντες.

Από την πλευρά της Βουδδιστικής ψυχ ολογίας, όλ οι αυτοί ε ίναι
νοητικοί παράγον τες που τους εί χαμε εξετάσει στα προηγούμενα
μαθήματα δίνον τας και τον κα τάλογο α υτών.
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Εξετάζωντας τους νοητικούς παράγον τες που υπάρχουν στην
Ευγενή Οδό, βλέπου με ότι αν ταποκρίν ονται σε κάποιους από τους
καλούς νοητικ ούς παράγοντες :

Π.χ. η σοφία ε ίναι η ορθή νόηση, ο ορθός λογισμός είναι η μη
απληστία, το μη μίσος, η συ μπόνοια και η συμπαθητική χαρά, η
ορθή προσπάθεια είναι η ενεργητικότητα, η ορθή αυτοσυγκέντρωση
είναι η ενότητα του νου.
Παρ’ όλο που η ενεργητικότητα κα ι η ενότητα του νου υπάγ οντα ι
στην κατηγ ορία των μεταβλη τών παρα γόντων , ονομάζοντα ι ορθοί,
διότι τελούν υπό τη ν επίδραση των εικοσιπέν τε καλών . Έχου με
λοιπόν έξη παράγοντες από την κατηγορία των 25 καλών , και δύο
από την κατηγ ορία των 13 μεταβλητών .
Αυτό που επιτυγχάνετα ι με αυτή την μέθ οδο είνα ι ότι κάποιος
πρακτικ οποιεί, αυξάνει και καλλ ιεργεί αυτούς τους νοητικούς
παράγοντες, οι οποίοι τελ ικά γίνον ται μία οδός που συν τελεί στην
επίτευξη αυτών των υ περκόσμιων συνειδήσεων.
Από την άποψη της πρακτικής εξάσκησης, τα οκτώ μέλη της
Ευγενούς Οδού διαιρούν ται σε τρεις κατηγορίες:
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Έτσι έχου με την σοφία, την ηθ ική και την αυτοσυγκέντρ ωση , που
συντελούν στην απελευθέρωση από τα νοητικά δεσμά και τον
υπαρξιακό πόνο .

Θα αναλύσουμε πρώτα απ’ όλα την κατηγορ ία της Σοφίας.
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Η σειρά των τρ ιών εξασκήσε ων καθορίζ εται από τον ολ ικό σκ οπό
και την κατεύθυνση της Οκτα μελούς Οδού.

Δεδομέν ου ότι ο τελ ικός σκ οπός στον ο ποίον οδηγε ί η Οδός, δηλ.
η απελευθέρωση από τον υ παρξιακό πόνο κα ι την ταλα ιπωρ ία,
εξαρτάται τελικά από την εξάλειψη τη ς άγνοιας, η αποκορύφωση
της Οδού πρέπει να είναι η εξάσκηση που αντιτίθε ται κατ’ ευθείαν
στην άγνοια των υπαρξιακ ών αληθειών .
Αυτή είναι η εξάσκηση στην σοφία, που έχει σχεδιαστε ί για να
αφυπνίσει την ικανότητα της διε ισδυ τ ικ ής κατανόησης προκειμέν ου
να βλέπει τα πράγματα «όπως πραγμα τικά είναι» και όχι όπως ε μείς
φανταζόμα στε ότι είναι.
Η σοφία αναπτύσσε ται βαθμιαία κα ι βοηθάει στην διόρθωση του
διαστρεβλωμένου έργου της άγνοιας.
Μας επιτρέπει να κατανοήσου με τα υπαρξιακά φαινόμενα όπως
είναι στην πραγματικότητα , άμεσα και αμέσως, α παλλαγμένα α πό
το παραπέ τασμα των ιδεών, των απόψ εων, των ε ικασιών κα ι των
υποθέσεων που δημιουργεί συν ήθ ως ο νους μας.
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Η ορθή νόηση ετυμολ ογικά:

Όπως λέει ο Βούδδας:
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Την λέξη γνώση την συναν τήσα με πολλές φορές στα
προηγούμενα μαθήμα τα κα ι ιδια ίτερα στα κεφάλα ια περί καλών κα ι
φαύλων συνειδήσεων . Να θυμηθού με ε δώ δύο παραδε ίγμα τα:

Εδώ η λέξη γνώση αναφέρεται στον νοητικ ό παράγοντ α της
σοφίας ( πάννια-τσετασίκα ), η οποία αντιπροσωπεύε ι επίσης την
ρίζα της «μη αυταπάτης» ( αμόχα ).
Στην Ευγενή Οκτα μελή Οδό, η σοφία αντιπροσωπεύε ι την ορθή
νόηση ( σάμμα ντίττι ) και τον ορθό λογισμό ( σάμμα σανκάππα ). Η
ορθή νόηση είνα ι το αντίθετο της λαν θασμένης νόησης ( μίτσα
ντίττι ) που σχετίζεται με φαύλες συνειδήσεις.

Εδώ η ορθή νόηση έχε ι να κάνε ι με την αντίληψη του υ παρξιακού
πόνου, εγείρον τας σε κάποιον την πρόθεση να βοηθήσει. Ακριβώς
το αντίθετο συ μβαίνε ι με την λανθασμέ νη νόηση.
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Εδώ η λανθασμένη νόηση έχει να κάνε ι με την έλλειψη αντίληψης
του υπαρξιακ ού πόν ου, κάνοντας κάποιον να μην υ πολογ ίζει τον
πόνο κα ι την ταλαιπωρ ία του άλλ ου ατόμου που θα υποφέρει α πό
αυτή την πράξη.
Η ορθή νόηση είναι υψίστης σημασίας, επειδή εξ’ αιτίας της
προκύπτουν πολλές καλές, ενάρετες, επωφελείς και ευεργετικές
συνειδήσε ις και καταστάσε ις, ενώ κατά την απουσία της αυτές οι
καταστάσε ις δεν προκύπτουν.
Η εξάσκηση στην Ευγενή Οκτα μελή Οδό αρχίζει
με την ορθή νόηση ως το πρώτο μέλος της.
Είναι, όπως λέει ο Βούδδας, ο πρ όδρομος
( πουμπάνγκαμα ) όλων των άλλων μελών της
Οδού. Ως εκ τούτου , προτού να αρχίσει κάποιος
να βαδίζει σ’ αυτήν τη ν οδό, πρέπει ν α έχει κάποιον βαθμό ορθής
νόησης. Μόνο όταν γν ωρίζει σαφώς αυτό που αναζητά, θα μπορέσε ι
να το επιτύχει.
Η ορθή νόηση έχει πολλές όψεις. Συνήθως περιλαμβάνει την
κατανόηση της ακόλουθης πραγμα τικότητας:

Θα μιλή σου με πρώτα γ ια τις 4 Ευγενε ίς Αλήθειες:
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Αυτές οι υ παρξιακές αλήθειες είναι συμπαντικές, κα ι με αυ τές
συνδέεται η ορθή νόη ση. Πρέπει κάποιος να έχει τουλάχιστον μια
ορθή νόηση, μια ορθή φιλ οσοφία , για το τι ε ίναι η ζωή. Αυτές οι
έννοιες όπως φιλοσοφία, νόηση, θεώρη ση, θέαση, για το πώς είναι
ο κόσμος, είναι αυ τό που λέ με ορθή νόηση.

Αυτή η γνώση είνα ι βασικά η γνώση των Τεσσάρων Ευγεν ών
Αληθειών.
Η ορθή νόηση επομέν ως, αναφέρεται κυριολεκτικά στη ν σωστή
κατανόηση και γν ώση του εαυτού μας, διότι όπως λέει ο Βούδδας:
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Άλλη όψη της ορθής νόησης ε ίναι ο Ηθικός Νόμος του Κάρμα .

Ορθή νόηση είναι επίσης η γνώση του φυσικού νόμου του Κάρμα,
δηλαδή της ηθικής δράσης και αντίδρασης, της αιτίας και του
αποτελέσματος των εκούσιων πράξεών μας, που αντιστοιχεί στη ν
ρήση:

Λέει ο Βού δδας:

Δηλαδή, εάν προβάλλει κάποιος κάτι θε τικό , θα πάρει πίσω, αργά
ή γρήγορα, κάτι θετικό.
Αντιθέ τως, εάν προβάλλει κάτι αρνητικ ό, θα πάρει πίσω, αργά ή
γρήγορα, κάτι αρνητικό.
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Αυτός ονομάζετα ι ο φυσικός νόμος του Κάρμα, δηλ. ο φυσικός
νόμος της αιτίας και του αποτελέσματος, της δράσης και της
αντίδρασης των πράξεών μας.
Ονομάζετα ι επίσης και ο νόμος της ηθικής αιτιότη τας.

Άλλη όψη της ορθής νόησης είναι ο Ηρεμιστικ ός Διαλογ ισμός.

Ορθή νόηση είναι ακόμα και η σωστή γνώση αναφορικά με τον
ηρεμιστικ ό διαλ ογισμό.
Για τον ηρεμιστικ ό διαλογ ισμό, είνα ι η σωστή γνώση γ ια την
αυτοσυγκέν τρωση κα ι τις εκστάσεις ( τζάνας ), το πώς αυτές
επιτυγχάν οντα ι και το πώς μπορεί κανε ίς να διακρ ίνει την διαφορά
μεταξύ μιας έκστασης και της άλλης.
Αυτή η γνώση εξαλείφε ι επίσης την λ ανθασ μένη νόηση ότι οι
εκστάσεις είνα ι η τελ ική απελευθέρωση , ή το Νιμπάνα.

547

Άλλη όψη της ορθής νόησης είναι ο Διορατικός Διαλ ογισμός.

Για τον διορα τικ ό διαλογ ισμό, ε ίναι η σωστή γν ώση για τα τρ ία
χαρακτηριστικά της ύπαρξης:
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Η έννοια του μη-εαυτού, της μη-ψυχ ής, της μη-εγ ωικότη τας,
επιση μαίνε ι το γεγ ονός ότι σε τελική α νάλυση δεν υπάρχει τίποτε
αιών ιο ή αμετάβλη το στην παροδική α νθρώπινη φύ ση που μπορεί
κάποιος να αποκαλέσε ι «εαυτό», «ψ υχή», ή «εγώ», ώστε να
αγκυροβολήσει μια σταθερή αίσθηση του «εγώ».
Οι συνεχ ώς μεταβαλλ όμενες διαδικα σίε ς όλων των ν οητικών κα ι
υλικών φα ινομένων , εγείροντα ι και παρ ακμάζουν διαρκώς σύμφωνα
με αιτίες και συνθήκες ( χέτου-πάτσαγια ), που και οι ίδιες διαρκώς
μεταβάλλον ται.
Έτσι, στη ν υπέρτα τη πραγματικότητα , ούτε μέσα αλλά κα ι ούτε
έξω από τα νοη τικά κα ι υλικά φα ινόμεν α μπορεί να βρεθεί κάτι που
θα μπορού σε να θεωρηθεί ως μια αυτοδύνα μη, ανεξάρτη τη,
ξεχωριστή εγωικότητα , ψυχή ή οποιαδή ποτε άλλη ουσία που είναι:
αμετάβλητη , αμετά τρεπτη , μόν ιμ η, συ νεχής, διαρκής, σταθερή,
ακίνητη , αέναη, αιών ια, αθάνατη και α διάσπα στη, άφθαρ τη.
Τοιουτοτρόπως,
ο
διορατικ ός
δια λογισμός
οδηγε ί
στην
ανεπτυγμένη νοη μοσύ νη των τριών κεντρικών κα ι παγκόσμιων
χαρακτηριστικών της ύπαρξης που αποτελούν την πραγ ματικότη τ ά
μας:

Βασικά , δεν είναι η αστάθε ια που μας κ άνει να υποφέρουμε . Αυτό
που μας κάνει να υ ποφέρου με είνα ι ότι θέλουμε και ε πιθυ μούμε τα
πράγματα να είνα ι σταθερά και μόν ιμα όταν στην πραγματικότητα
δεν είναι.
Αυτή η κατανόηση των τρ ιών υπαρξιακ ών χαρακτηριστικ ών – της
παροδικ ότη τας, του πόν ου και του μη -εαυτού – συντελε ί στο να
παραμένει κανείς ανεξάρτητος ( ανίσσιτο ) και να μην προσκολλάται
σε τίποτα στον κόσμο ( να τσα κίντσι λόκε ουπαντιγιάτι ).
Αυτό συν τελεί στην εξάγνιση ( βισούντι ) του ν ου από τα πάθη,
κλπ. που φέρνουν ταλα ιπωρία και οδύνη με το να προσκολλά ται
κανείς σε ασταθή φαιν όμενα·
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και επομέν ως συντελεί στην υπερνίκ ηση της λύπης και του
θρήνου, στην εξαφάνιση του πόνου κα ι της θλίψης, στην επίτευξη
της πραγματικής μεθόδου κα ι στην πραγμάτωσ η του Νιμπάνα:
Δηλαδή, της απόλυτης μακαριότητας και ευδαιμονίας ( πάραμα σούκα ), μιας ιδεώδους κατάστασης ισορροπίας που υ περβαίνει τον
επώδυνο κύκλ ο της επαναγέννησης και του θανάτου.
Άλλη όψη της ορθής νόησης είναι σχετικά με το Νιμπάνα.

Αυτή είναι η ορθή νόηση ότι το Νιμπάνα είναι η κατάπαυση των
νοητικών μολύνσεων , όπως:
η επιθυμία ( τάνχα ) στα πέντε συναθρ οίσματα του νου κα ι της
ύλης, η προσκόλληση ( ουπαντάνα ), το πάθος ( ράγκα ), η
αποστροφή ( ντόσα ), η αυ ταπάτη ( μόχα ), κλπ., προς αυ τά που
προκαλούν πόν ο και επαναγέννηση .
Το Νιμπάνα ε ίναι η κατάσβε ση των τριών φωτιών της απληστίας,
του μίσους, και της αυταπά της, και γενικά όλων των φαύλων
νοητικών παραγόν των.
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Οι υπόλοιποι νοη τικ οί παράγον τες που έχουν παραμείνε ι εδώ σ’
αυτόν τον πίνακα, ε ίναι αυ τοί που βοηθ ούν για να επιτύχει κάποιος
το στάδιο των υπερκόσμιων συνε ιδήσε ων υπερβαίνοντας τις φαύλες
συνειδήσε ις και τους φαύλους νοητικού ς παράγοντες
Τέλος, άλλη μία όψη της ορθής νόησης είναι οι Υ περκόσμιοι Οδοί
και Καρποί.

Αυτή είνα ι η ορθή νόη ση ότι το Νιμπάν α μπορεί να ε πιτευχθεί σε
τέσσερα στάδια με την συνε ίδηση των υπερκόσμιων οδών κα ι
καρπών, δηλαδή:

Επίσης, η ορθή νόηση είνα ι απαραίτητη ώστε να καταν οήσει
κάποιος για το πώς αυτά τα στάδια επιτυγχ άνοντα ι και για το πώς
διακρίνε ται η διαφορά με ταξύ ενός στα δίου κα ι του άλλου .
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Επομέν ως, η ορθή νόηση είνα ι ο σωστός τρόπος γ ια να βλέπε ι
κανείς την ζωή, την φύση , και τον κ όσμο, όπως πραγ ματικά είνα ι
και όχι όπως φαίνεται να ε ίναι.
Είναι η κατανόηση και η γν ώση του πώς λειτουργεί η
πραγματικότητά μας. Αυτή βασίζετα ι σε άμεση κα ι εμπειρική
παρατήρηση και γνώση μάλλον, κα ι όχ ι σε παράλογη πίστη.
Ο σκοπός της ορθής νόησης είνα ι να καθαρίσει κανε ίς την
πνευματική του πορεία από την σύγ χυση , την παρανόηση, την
παραπλάνηση και την αυτα πάτη. Είνα ι ένας τρόπος απόκ τησης μιας
σωστής καταν όησης της υπαρξιακής μα ς πραγματικότητας.
Ωστόσο, η ορθή νόη ση πρέπε ι να διατηρε ίτα ι με ευέλικ το,
ανοιχτό νου, χωρίς να προσκολλάτα ι κανείς σε αυτήν σαν δογματική
θέση. Με αυτόν τον τρόπο, η ορθή νόη ση γίνετα ι μάλλον μια Οδός
απελευθέρωσης, παρά ένα εμπόδιο.
Ως τέτοια , ενεργεί σαν κίνητρο με το οποίο κάποιος αρχίζει να
εξασκεί την Ευγενή Οκτα μελή Οδό. Εξηγεί τους λόγ ους της
ανθρώπινης ύπαρξής μας, της ταλαιπωρίας, της ασθ ένειας, της
γήρανσης και του θανάτου, της ύπαρξη ς της απληστίας, του μίσους
και της αυταπάτης.
Ο Βούδδας ευκρινώς συνοψίζει αυτό το θέμα όταν λέει, ότι για
έναν που έχει λανθασμένη νόηση, οι πράξεις, τα λόγια, τα σχέδια
και οι σκοποί του που βασίζοντα ι σε αυτή την ν όηση, θα τον
οδηγήσουν στον πόν ο, στην ταλα ιπωρία και στην δυστυχ ία· ενώ για
έναν που έχει ορθή νόηση, οι πράξεις, τα λόγια, τα σχέδια και οι
σκοποί του που βασίζον ται σε αυτή τη ν νόηση, θα τον οδηγήσουν
στην ευτυχ ία.
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Η ορθή νόηση δίνει κατεύθυν ση και αποτελεσματικότητα στα
άλλα επτά μέλη της Ευγενούς Οκ ταμελ ούς Οδού.
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Έτσι, η ορθή νόηση, η οποία είναι η αφετηρία της Ευγενούς
Οκτα μελούς Οδού , προκαλεί τα άλλα μέλη να κινηθούν σε
κατάλληλη σχέση με έναν συντονιστικό τρόπο.

Συνοψίζοντας, κάποιος που ακολουθε ί αυτή την μέθοδο είναι
απαραίτητο να αναπτύξει αυτά τα οκτώ μέλη της Οδού .
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Όταν λοιπόν μιλάμε για τις υπερκόσμιες οδούς, ση μαίνε ι ότι
κάποιος έχει αναπτύξει αυτούς τους νοητικούς παράγοντες, αυτά τα
μέλη της οδού , σε πολύ υψηλό βαθμό, τόσο ώστε να υπερβούν τις
κοσμικές συνειδήσε ις και να επιτύχουν τις υπερκόσμιες εκστάσε ις.
Και όταν αυτοί οι νοητικοί παράγον τες αυξηθούν σε πολύ μεγάλο
βαθμό, ονομάζον ται παράγον τες της φώτισης και οδη γούν κάποιον
στην φώτιση.
Η φώτιση είνα ι μια σταδιακή διαδικα σία ως ακολούθως.
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ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2021 – Μάθημα 26 ο ν
Υπερκόσμιες Εκστάσεις Δ΄
Η Ψυχολογία των Υπερκόσμιων Συνειδή σεων και
των Ατόμ ων που τις έχουν επιτύχει
Μέρος Β΄

Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σε αυτό το μάθημα.
Βρισκ όμαστε στο θέμα γ ια τη ν ψυ χολογία των υ περκόσμιων
συνειδήσε ων και των ατόμων που τις έχουν επιτύχει.
Η υπερκόσμια συνε ίδηση οδηγε ί στη ν απελευθέρωση από τα
νοητικά δεσμά ( σανγιοτζάνα ) που δεσμεύουν τα όντα στον τροχό
της ύπαρξης, στον κύκλο της γέννησης και του θανάτου ( σανσάρα ),
και συν τελεί στην ε πίτευξη του Νιμπάν α ή στην Φώτιση, που ε ίναι
η παύση της υπαρξιακής ταλα ιπωρ ίας και του πόνου στον κύκλ ο της
σανσάρα.
Στο προηγού μενο μάθη μα είχαμε αρχίσει να μιλά με για τους επτά
παράγοντες της Φώτισης που συντελούν στην επίτευξη των
υπερκόσμιων συνειδήσεων . Πριν όμως αρχίσου με να εξηγού με τι
είναι αυτοί οι νοητικοί παράγον τες, πρέπει να εξηγήσουμε τι
σημαίνε ι Φώτιση· μια έννοια που γ ια πολλούς ε ίναι κάτι πολύ
αόριστο και μπορε ί κανείς να αρχίσε ι να φαντάζεται οτιδήποτε.
Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσου με πολύ καλά τί εννοούμε με
τον όρ ο Φώτιση, ιδια ίτερα στον Βου δδισμό. Δεν ση μαίνε ι ότι άναψε
ένα λαμπάκι μέ σα σε κάποιον και αυτός έγινε φωτισμένος!
Είναι μια διαδικασία πολλών γνώσεων που πρέπει να αποκ τήσει
κάποιος ώστε να επιτύχε ι αυτή την Φώτιση. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν
από την γλωσσική ένν οια του τί σημα ίν ει μποτζάνγκα .
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Έτσι, μπόντι κυριολεκ τικά σημα ίνει: πλήρη ή ανώτατη γνώση ,
πλήρη ή ανώτατη κατανόηση, πλήρη ή ανώτατη νοημοσύνη, και
μεταφορικά αφύπν ιση , φώτιση, ύψιστη φώτιση.
Τί όμως είνα ι αυτή η «φώτιση»;
Είναι η πλήρης ή αν ώτατη κατανόηση των Τεσσάρων Ευγενών
Αληθειών. Είναι η γνώση αλλά και η πραγμάτωση αυτών. Αυτό δε
που συνειδητοποιούν οι παράγον τες της φώτισης, ε ίναι οι τέ σσερεις
ευγενείς αλήθειες που είνα ι ο υπαρξιακ ός πόνος, η προέλευση του
πόνου, η παύση του πόνου, και η πρακ τική γ ια την παύση .

Υπάρχουν τρία είδη Βου δδών:
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Τα ονόμα τα αυτών των άλλ ων Π λήρως Αυτοφωτισμένων,
βρίσκοντα ι καταγεγρα μμένα στον Κανόνα Πάλι. Μάλιστα, ο ίδιος ο
Βούδδας Γκαοτά μα αναφέρει ποίοι ή τα ν οι προηγού μενοι δάσκαλοί
του που τους είχε ανταμώσε ι σε προηγ ούμενες ζωές.
Ο Πλήρως Αυτοφωτισμέν ος ή ο ορθά Αυτοφωτισμένος
ανακαλύπτει εκ νέου τις τέσσερεις ευγενείς αλήθειες. Ανακαλύπτει
εκ νέου σημαίνει ότι αυτές τις αλήθειες τις ανακάλυψαν και άλλοι
Πλήρως Αυτοφωτισμένοι πριν από αυτόν. Έτσι, σε αυτή την εποχή
εμφανίζε ται ξανά ένα ς Βούδδας, ο οποίος χωρίς την βοήθε ια
κάποιου δασκάλου στην παρούσα ζωή , ανακαλύπτει εκ νέου αυτές
τις ευγενείς αλήθειες.

Υπάρχουν πάρα πολλοί μαθητές που το έχουν κάνει αυτό.
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Την εποχή που εμφανίζε ται ένας Πατσέκα Βούδδας, δεν υπάρ χουν
άνθρωποι που να μπορούν να κα τανοήσουν την διδασκαλ ία, έτσι
δεν του δίνε ται η ευκαιρ ία να διδάξει· και όχι επειδή δεν μπορεί.
Έρχεται δηλ. σε μια εποχή που οι άνθρω ποι δεν έχουν την
δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν τέτοιες βαθειές αλήθειες.
Είναι σαν να πηγα ίνει ένας καθηγητής πανεπιστημίου να διδάξει
ανώτερα μαθη ματικά σε ένα χωρ ιό του οποίου οι κάτοικοι δεν
ξέρουν ούτε καν απλή αριθμητική!
Ενώ ένας Πλήρως Αυτοφωτισμέν ος κανονίζει να έλθει σε μια
εποχή που οι άνθρωποι έχουν μια ανεπτυγμένη νοημοσύ νη κα ι είναι
σε θέση να καταλάβου ν αυτές τις αλή θειες. Έτσι αποκτά πολλούς
μαθητές και μπορεί να ιδρύσε ι ένα κ ίν ημα, ώστε πολλοί άνθρωποι
να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν α υτές τις τέσσερεις ευγενείς
αλήθειες.

Ονομάζον ται Άξιοι (Άραχαν τς) διότι έχουν κατανοήσε ι πλήρως τις
Τέσσερεις Ευγενείς Αλήθειες. Μήπως όμως υπάρχει διαφορά
ανάμεσα σε αυτούς τους Φωτισμέν ους; Ο Βούδδας λέει όχι.
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Δεν υπάρχει λοιπόν καμμιά αμφιβολ ία για το αν υπάρχει κάποια
σημαντική διαφορά στο θέμα της απελε υθέρωσης μεταξύ τους .
Τώρα, όταν ένας Πλήρως Αυτοφωτισμέ νος γίνει Βούδδας, επειδή
έχει την φιλοδοξία αλλά κα ι τη ν εμπειρία από προηγού μενες ζωές
για το πώς να διδάξει κλπ., είναι ικανός να έχει μεγαλύτερη απήχη ση
στον κόσμο απ’ ότι άλλοι μαθη τές οι οποίοι δεν έχουν την ίδια
ικανότη τα για διδασκαλ ία. Δεν ση μαίνει ότι δεν διδάσκ ουν·
διδάσκ ουν αλλά σε έναν πιο περ ιορισμέ νο βαθμό.
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Θεώρησα καλό να μιλήσουμε τώρα για τις Τέσσερε ις Ευγενείς
Αλήθειες, διότι εάν δεν τις καταλάβ ου με έστω κα ι θεωρητικά, θα
είναι κά τι α φηρημένο να μιλάμε γ ια φώτιση , για Νιμπάνα, ή για
οτιδήποτε άλλο.
Οι τέσσερε ις ευγενείς αλήθειες αναγνωρίζοντα ι ως η πρώτη
διδασκαλ ία που δόθηκε από τον Βού δδα, και θε ωρούντα ι μία από
τις σημαν τικότα τες διδασκαλίες του .

Εξ’ άλλου, η λέξη «Βουδδισμός» προέρχεται από την λέξη
« μπούντα », που με την σε ιρά της προέρχεται από την λέξη
« μπούντι » και « μπόντι ».
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Όπως βλέπετε , η λέξη φώτιση δεν υπάρχει! Χρησιμοποιε ίτα ι
μόνον ως μετα φορική έννοια και έχει να κάνει με τις τέσσερεις
ευγενείς αλήθειες.
Είτε ε μφαν ισθεί στον κόσμο ένας Βούδδας είτε όχ ι, οι τέσσερεις
ευγενείς αλήθειες υπάρχουν. Ο Βούδδας όμως είναι εκείνος που τις
αποκαλύπτε ι, τις φέρνει στο φως, και τις διδάσκε ι στον
παραπλανημένο κόσμο.

Όπως τις διατύπωσε ο Βούδδας, οι τέ σσερεις ευγενείς αλήθειες
είναι κεντρικά και παγκόσμια γεγονότα, ανεξαρτήτως χρόνου και
χώρου.

562

Και ποιά είνα ι η ευγενής αλήθεια του υ παρξιακού πόνου;
Έχουμε τον σωματικό πόν ο: η γέννηση είναι πόνος , το γήρας
είναι πόνος, η ασθένεια είνα ι πόν ος, ο θάνατος είναι πόνος .
Έχουμε και τον ψυχολογ ικό πόνο: η λύ πη, ο θρήνος, το άλγος, η
οδύνη και το άγχ ος είναι πόν ος. Η επαφή με το δυσάρεστο ε ίναι
πόνος. Ο χωρ ισμός από το ευχάριστο ε ίναι πόνος. Μη αποκτώντα ς
αυτό που θέλει κάποιος είναι πόνος.
Εν συντομία, τα πέν τε συναθροίσμα τα του νου και της ύλης που
υπόκειν ται στην προσκ όλληση ε ίναι πόν ος. Να διευκρ ινήσου με εδώ,
ότι πόν ος δεν είνα ι τα πέντε συναθροίσματα αυτά καθ’ εαυτά , αλλά
ο ψυχολογ ικός παράγον τας τη ς προσκόλλησης σε αυτά. Επίσης,
λόγω του ότι αυτά τα συναθροίσμα τα είναι ασταθή και παροδικά ,
μας προκαλούν πόν ο και ταλα ιπωρ ία μέ σα μας.
Έτσι, έχουν λανθασμένη κατανόηση αυτοί που πιστεύουν ότι ο
Βουδδισμός διδάσκει ότι η ζωή είναι πόνος. Ο Βούδδας δεν λ έει κάτι
τέτοιο. Η ίδια η ζωή δεν είναι πόνος. Η προσκόλληση στην ζωή,
δηλ. στα πέν τε συναθροίσματα , είναι πόνος.
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Βλέπου με λοιπόν ότι ο Βού δδας δίνε ι έμφαση στην πρ οσκόλλη ση.
Δεν είναι δηλ. το ίδιο το σώμα πόν ος, αλλά η προσκόλλ ηση προς
αυτό, κλπ.

«Και ποιά είνα ι η ευγενής αλήθεια της προέλευσης του πόν ου;
Είναι η επιθυ μία που οδηγεί στην ε παν αγέννηση, συνοδευόμενη
από ευχαρίστηση και πάθος, αναζητώντας την απόλαυση εδώ κι
εκεί, δηλαδή: η επιθυμία για ηδονές, η επιθυμία για ύπαρ ξη, η
επιθυμία για μη ύ παρξη».
Η επιθυμία είνα ι μια ισχυρή νοη τική δύναμη που διαπερνά όλες
τις δραστηριότητες στην ζωή. Είνα ι υ πολανθάνουσα σε όλους και
είναι η κύρια αιτία των περισσότερων δεινών της ζωής.
Στην γλώσσα Πάλι, η λέξη για την επιθυμία είναι τάνχα , και
συνώνυμες λέξεις είναι: πόθος, λαχτάρ α, πάθος, δίψα.
Η επιθυμία είνα ι ο δη μιουργ ός της έμβιας ζωής και επομένως
όλων των επακόλουθ ων δειν ών της ζωής.
Γι’ αυτό λέε ι ο Βού δδας:
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Σύμφωνα λοιπόν με τον Βου δδισμό, ο αρχιτέκτονας ή ο
δημιουργός του κόσμου μας στο παρ ελθόν, στο παρόν κα ι στο
μέλλον, ή ταν, είνα ι και θα είναι, αυτή η επιθυμία.
Παρ’ όλο που πολλές θρησκείες έχου ν φαντασθε ί κάποιον θεό
εκεί πάνω στον ουρανό, που ε ίναι ο αρχ ιτέκ τονας και ο δημιουργός,
ο οικ οδόμος αυτού το υ σύ μπαν τος, κάτι τέ τοιο δεν συμβαίνει .
Αντιθέ τως, ο Βούδδας αναφέρει αυτόν τον ψυχολογικ ό παράγοντα
της επιθυ μίας που υπάρχει μέσα μας κα ι δη μιουργεί τα πάν τα στην
ζωή μας· και την ευτυχία μας και την δυστυχία μας.
Βέβαια από την αρχαία εποχή, οι άνθρωποι πάντα εύρισκαν κάτι
έξω από αυτούς ως α ιτία των πρα γμάτων . Οι Αιγύπτιοι γ ια
παράδειγμα είχαν τον Πτα, που δεν ήταν δημιουργός μόνο της
Αιγύπτου αλλά των πάντων , το ίδιο και οι Αφρικαν οί, κλπ .
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Υπάρχουν επίσης θεοί και θεότη τες, που όταν τους κάνουμε
επίκληση θα μας δώσουν χρήματα , σοδειές, αγελάδες, κλπ.
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Σύμφωνα με ιστορ ιογραφικά κείμεν α, εντός διαφορετικών
πολιτιστικών συστη μάτων, υ πάρχουν περίπου 120 δη μιουργ οί θεοί·
και οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτά τα συστήμα τα, ισχυρίζοντα ι
ότι ο δικ ός τους Θεός είνα ι ο δημιουργ ός του σύμπαν τος.

Σύμφωνα με τον Βού δδα όμως, είν αι κάτι άλλο αυτό που
δημιουργεί τον κόσμο μας:

Είναι εξαρτημένος α πό το πάθος από το ο ποίο δεν μπορε ί να
απαλλαγεί, και ε ίναι πλήρ ως υποταγ μέν ος σ’ αυτό.
Υπάρχει και η έκφραση «είναι δούλος των παθών του» .
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Η όλη έννοια του «εγώ» είνα ι στην πρα γματικότητα μια ε πιθυ μία
που προσπαθεί να εγκατασταθεί σε ένα ασταθές και προσωρινό
συνάθροισμα υλικ ών και νοη τικών στοιχείων. Από εκεί προέρχεται
και ο πόνος, διότι αυ τά τα συναθροίσματα πάν τα αλλάζουν και
πάντα μεταβάλλ οντα ι προκαλών τας απογοητεύσε ις κλπ.
Συνήθως, η ύψιστη και μόνη ευτυχ ία για έναν μέσο άνθρωπο,
είναι η α πόλαυση και η ικανοποίηση τ ων η δον ικών κα ι υλ ικών
ευχαριστήσεων. Δεν υπάρχει αμφιβ ολία για την στιγμια ία ευτυχία
στην αναμονή, ικανοποίη ση και ανά μνηση τέ τοιων φευγαλέων
υλικών απολαύσεων , που ου σιαστικά είνα ι απατηλές και
προσωρινές. Ωστόσο, λ όγω της επιθυ μίας για ηδονικά κα ι υλικά
πράγματα, οι άνθρωποι φιλον ικούν και καβγαδίζουν μεταξύ τους,
όπως: κυβερνήτες με κυβερνήτες, πολιτικοί με πολ ιτικούς, κράτη
με κράτη, οικ ογενειάρχης με οικ ογενειάρχη· η μάνα με τον γ ιό, ο
γιός με την μάνα, ο πατέρας με τον γιό, ο γιός με τον πατέρα, ο
αδελφός με τον αδελφό, ο αδελφός με την αδελφή, η αδελφή με
τον αδελφό, ο φίλος με τον φίλο.
Και με τις φιλ ονικ ίες και τις δια μάχες τους, ε πιτίθεν ται ο ένας
στον άλλον με γροθιές, με ραβδιά, μαχ αίρια ή όπλα, με αποτέλεσμα
τον θάνατο ή τον θανατηφόρο πόνο.
Λόγω της επιθυμίας για ηδονικά και υλικά πράγματα, οι άνθρωποι
διαρρηγνύουν σπίτια , λεηλατούν πλού το, ληστεύου ν, ενεδρεύουν
σε δρόμους, ξελογιάζουν τις συζύγους των άλλων· και όταν
πιάνον ται, οι δικαστές τους επιβά λλουν βαρειές ποινές και
βασανιστήρ ια.
Εν ολίγοις, τα καλά πράγματα αλλά και τα δεινά που μας
ταλαιπωρούν δεν βρίσκ οντα ι έξω από εμάς. Εάν τα αναζητήσου με
θα βρούμε ότι υπάρχουν μέσα μας με την μορφή της επιθυμίας η
οποία μας κυβερνάει.

Πάμε να δούμε πιο συγκεκριμένα πού ακριβώς εγείρε ται αυτή η
επιθυμία όταν εγε ίρεται, και πού εγκαθ ίστα ται όταν εγκαθίστατα ι.
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Και τί υ πάρχει στον κόσμο που ε ίναι ευ χάριστο κα ι απολαυστικό;
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Έχουμε λοιπόν την επιθυ μία που μπορε ί να απλώσει τα πλοκά μια
της σε πολλά μέρη. Ανάλογα με τα αν τικείμενα, υλ ικά ή νοη τικά, η
επιθυμία εγείρετα ι.
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Η επιθυμία είνα ι η αιτία που προσκολλ ώμαστε σε τέτοια νοη τικά
ή υλικά αντικε ίμενα που είνα ι εκ φύσεως παροδικά , που δεν
συμπεριφέροντα ι με τον τρόπο που ε μείς προσδοκού με, κα ι κατά
συνέπεια προκαλού ν πόνο υς και απογοητεύσεις.
Όταν η επιθυμία αυξηθεί πάρα πολύ, α ποκτά μια δυναμικότητα η
οποία οδηγεί στην επαναγέννηση .

Η επιθυμία δεν σταμα τάει αλλά απλώνει τα πλοκάμια της και στην
επόμενη ζωή. Ο άνθρωπος δεν στα ματάει αλλά συνεχίζει να
κυνηγάει τα ποθητά αντικείμενα (ήχ ους, οσμές, αφές, κλ π.) κα ι
στην επόμενη ζωή.
Όπως λέει ο Βούδδας:
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Μπορεί να μη βρούμε ποτέ σε ποιά ζωή άρχισε αυτή η επιθυμία.
Μπορούμε όμως να καταλάβ ουμε τον μηχαν ισμό της: πώς
εγείρεται αυ τή η επιθ υμία μέ σα μας , πώς μας τυραννάει, και πώς
μας βασανίζει, κα ι πώς μπορεί κά ποιος να ελευθερωθεί απ’ αυτήν .
Αυτό μπορ ούμε να το καταλάβουμε. Κύρια αιτία είναι η άγνοια.
Άγνοια ποιανού πράγ ματος;
Άγνοια για την παροδικότητα και την α στάθεια των φα ινομένων,
για την ταλα ιπωρ ία που μας προξενούν , και για τον μη εαυτό.

Έτσι, προσκ ολλώμαστε σ’ αυτά τα α ντικε ίμενα, ταυτιζόμαστε
μαζύ τους σαν «εγώ», «δικά μου », κλπ. προκαλώντας την
περαιτέρω περιστροφή του κύκλ ου των επαναγεννήσεων.
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Ο Βού δδας σαν γιατρός , δεν σταμα τά ει εδώ την διάγνωσή του
αλλά συνεχίζει προσπαθ ώντας να μας κάνει να κα ταλάβουμε ότι
υπάρχει διέξοδος, που ε ίναι:

«Και ποιά είνα ι η ευγενής αλήθεια της παύσης του πόν ου;»
«Είναι το πλήρες μη πάθος και η πα ύση αυτής της ίδιας τη ς
επιθυμίας, η εγκατάλειψη και η παραίτη σή της, η απελευθέρωση και
η απεξάρτηση απ’ αυτήν.»

577

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ένας διαλογιστή ς που πρακτικοποιε ί αυτή
την μέθοδο, αυτή την πνευ ματική οδό, πρέπει να κα λλιεργήσει την
ορθή νόηση, τον ορθό λ ογισμό, τον ορθό λόγο, την ορθή πράξη,
τον ορθό β ιοπορισμό, την ορθή πρ οσπάθεια, την ορθή μνήμη και
την ορθή αυτοσυγκέν τρωση.
Αυτές οι τέσσερε ις ευγενείς αλήθειες δε ν υπάρχουν σε εξωτερικά
πράγματα όπως στα χόρ τα, στα ξ ύλα και στις πέτρες, αλλά ακριβώς
σε αυτό το σώμα μας που αποτελείται από υλικά στοιχε ία μαζύ με
τα νοη τικά στοιχε ία, όπως τη ν συνε ίδηση και την αν τίληψή του·
διότι όπως λέει ο Βούδδας:
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Από τις τέ σσερεις αλήθειες, η πρώτη αλήθεια εντοπίζε ι το ν
έμφυτο σωματικό και ψυχολ ογικ ό πόν ο ή την έμφυ τη δυστυχ ία,
οδύνη και ταλα ιπωρία που είναι πλεγ μέ νη στην υφή της ζωής.
Η δεύτερη αλήθεια εν τοπίζει την προέλευση και την αιτία του
πόνου.
Η τρίτη αλήθεια αναγνωρίζει την κατάσταση στην οποία παύει και
απουσιάζει ο πόνος και η α ιτία του, δη λαδή το Νιμπάνα.
Η τέταρτη αλήθεια διατυ πώνε ι μια πορεία πρακτικής προς αυτή
την κατάστα ση της κατάπαυσης, δη λαδή το Νιμπάνα .
Επομέν ως, μια και έχου με καταλάβει πε ρίπου τί σημα ίνει φώτιση,
και με το ότι η φώτιση σχε τίζε ται μ ε την συνειδητοποίηση κα ι την
πλήρη κατανόηση αυτών των τεσσάρων ευγενών αληθειών,
μπορού με να αρχίσουμε να μιλάμε για τους επτά παράγοντες της
φώτισης. Ποίοι είνα ι αυτοί οι ν οητικοί παράγοντες που αν τους
καλλιεργήσει κάποιος συν τελούν στην φώτιση .

Οι επτά παράγοντες της φώτισης είναι το συγκρότη μα των
νοητικών παραγόν των που λε ιτουργ ούν ως αιτίες και συνθήκες γ ια
την επίτευξη της φώτισης, δηλαδή την απελευθερωτική γνώση κα ι
όραση.
Αυτοί είναι:
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Aυτοί οι νοη τικ οί παράγοντες εί να ι σημαντικοί καθ’ όλη την
διάρκεια της πρακτικής όπου αναπτύσσοντα ι και δυναμώνουν
σταδιακά. Για παράδειγ μα, υπάρχει μια σταδιακή ανά πτυξη για την
μνήμη . Καθώς εξασκε ίτα ι κάποιος, σιγά σιγά, η μνή μη του αυξάνεται
και δυναμώνε ι, μέχρι που φτάνει σε ένα απ οκορύφωμα· μόν ο τότε
ονομάζετα ι παράγοντας της φώτισης.
Έτσι, αυτό που αποκαλούμε φώτιση δε ν είναι ένας άδειος νους ή
ένα κενό όπου κάποιος πέ φτε ι σε α φασία . Διότι έτσι ν ομίζουν
μερικοί· ότι η φώτιση ε ίναι κάτι άλλο στο οποίο μπα ίνει κανείς κα ι
φωτίζετα ι. Τελικά όμως, δεν είνα ι παρά ο νους που αποτελείται από
αυτούς τους νοητικούς παράγοντες οι οποίοι μπορούν να
συνειδη τοποιήσουν βαθειές αλήθειες, παγκόσμιες αλήθειες, που
συμβαίν ουν ανά πάσα στιγμή . Κα ι ο νους αυτός είναι γεμά τος από
μνήμη , ερευνητικότητα, ενεργητικ ότητα, αγαλλίαση, γαλήνη,
αυτοσυγκέν τρωση και πνευ ματική ηρεμία.
Αυτοί
οι
παράγοντες
της
φώτισης
σχετίζον ται μόν ο με τα προχωρη μένα στάδια
του διορατικού διαλ ογισμού· τότε που οι
παράγοντες της φώτισης εξαλείφουν ε νεργά
τα πάθη και τις νοητικές μ ολύνσε ις, και
κλίνουν προς την πραγμά τωση του Νιμπάνα.
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Μόνο τότε μπορούν πραγ ματικά να περιγραφούν ως παράγοντες
ή ως οδηγοί προς τη ν φώτιση.
Νωρίτερα, η λειτουργία τους είναι απλ ώς προκαταρκτική.
Διότι, μνήμη έχου με και στην καθημε ρινή ζωή. Ενεργητικ ότη τα
έχουμε επίσης στην καθημερ ινή ζωή. Ενίοτε έχου με και κάποια
γαλήνη ή και αγαλλίαση. Αυ τούς τους νοητικούς παράγοντες μπορεί
κανείς να τους βιώσει σποραδικά στην καθημερινή ζωή. Αλλά όταν
αυτοί οι ν οητικοί παράγον τες δυναμώσουν λόγω της έρευνας πάνω
στις τέσσερεις ευγενείς αλήθειες, τότε , όταν φτάν ουν στο
αποκορύφωμά τους και εξαλείφουν τα πάθη και τις νοητικές
μολύνσε ις κλίνον τας προς το Νιμπάνα , τότε λέγοντα ι παράγοντες
της φώτισης.
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ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2021 – Μάθημα 27 ο ν
Υπερκόσμιες Εκστάσεις Ε ΄
Η Ψυχολογία των Υπερκόσμιων Συνειδή σεων και
των Ατόμων που τις έχουν επιτύχει
Μέρος Γ΄

Καλησπέρα και καλώς ορίσατε.
Βρισκ όμαστε στη ν ανάλυση και εξήγ ηση των ε πτά νοη τικ ών
παραγόντων που οδηγούν στην φώτιση. Ο Βούδδας έχει δώσει
πολλές πληροφορ ίες για το πώς αυτοί οι παράγοντες αναπτύσσον ται
σταδιακά.

Ο Βού δδας αναφέρει:

Εάν η παρατήρηση του σώματος, των αισθημάτων, των σκέψεων ,
και των νοητικών αντικε ιμένων, μέσω του διορατικού διαλ ογισμού ,
γίνει με συνεχή και διαρκή μνήμη , τότε μόνο αυ τή η μνή μη γίνεται
παράγοντας της φώτισης. Προηγου μέν ως λειτουργεί απλά σαν ένας
κανονικός νοητικός παράγοντας που δε ν έχει την δυναμικότητα να
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φέρει την φώτιση. Αλλά όταν φτάσε ι σε ένα ση μείο που ε ίναι
διαρκής και συνεχής, λέει ο Β ού δδας, τότε ονομάζεται παράγον τας
της φώτισης.

Προσπαθεί δη λ. να κα ταλάβει την α σταθή φύ ση αυτών των
φαινομένων που παρα τηρεί. Και παρατηρώντας, σιγά σιγά
αντιλα μβάνεται την έγερση κα ι την παρακμή τους, την ασταθή τους
φύση. Συγχρόνως αναπτύσσε ται και η μνήμη του σε τέτοιο βαθμό,
ώστε δεν μπορεί να βρει μέσα σ’ αυτά τα φαιν όμενα ούτε ένα
σημείο που να μην εγε ίρεται κα ι να μη παρακμάζει.
Ο Βούδδας δίνε ι διά φορα είδη παρατήρησης για το σώμα, τα
αισθήμα τα, τις σκέψεις, και τα νοη τικά αντ ικείμενα.
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Παραδείγματος χάριν, για το σώμα δίνει 14 ε ίδη παρατήρησης
ώστε να καταλάβει το σώμα από διάφορες πλευρές. Διότι το σώμα
μας έχει πολλές πλευρές μέσω των οποίων μπορεί κανείς να
εξετάσει την ασταθή φύση του. Το ίδιο και για τα υπόλ οιπ α.
Έτσι αυ τή η παρατήρηση και η μνή μη που μπορεί ο διαλογ ιστής
να εξασκήσει, δεν αναφέροντα ι έξω από εμάς σε κάποιον μακριν ό
γαλαξία! Αλλά αναφέρονται σε αυτά τα πέντε συναθροίσμα τα που
υπάρχουν ανά πάσα στιγμή μαζύ μας. Αυτά τα φα ινόμενα είνα ι
παρόντα και μπορεί κάποιος να τα εξε τάσει κα ι να δε ι την φύση
τους.
Ο Βού δδας συνεχίζει λέγον τας:
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Η συχνότητα της μνή μης αρχίζει στα διακά, και με την εξάσκησή
της και την συνεχή πρακ τική αυξάνεται, μέχρι που φτάνει σ’ ένα
σημείο που λέγετα ι συνεχής και διαρκής . Τότε ο διαλογ ιστής, ό,ποιο
αντικε ίμενο κα ι να δει, μπορε ί να καταλάβει άμεσα την έγερση και
την παρακμή του ακόμα και σε μικροσκοπικ ό επίπεδο. Τότε πλέον
λέγεται παράγον τας της φώτισης.
Η μνήμη αποτελεί την πιο σημαν τική λε ιτουρ γ ία κάθε διαδικασίας
μάθησης και μελέτης. Είνα ι ο πυρήνας της γνώσης.

Η διατήρηση μιας συνομιλίας, ακόμα και η περισυλλογή για τον
ίδιο μας τον εαυτό, απαιτεί μία αίσθ ηση συνέχειας την οποία η
μνήμη κα ι οι λειτουργίες της αποφέρου ν μ ε τον πιο αποτελεσματικό
τρόπο.
Ωστόσο, παρ’ όλο που κάποιος μπορεί να έχει μνή μη γ ια τόσες
πολλές εμπειρίες, γεγον ότα, συμβάν τα, κλπ., η μνήμη σε σχέση με
τον Παράγοντα της Φώτισης είνα ι η «Ορθή Μνήμη» ( σάμμα σάτι ).
Στα προηγούμενα μαθήμα τα είχαμε μιλή σει για την Οκτα μελή Οδό
και για το ότι η Ορθή Μνήμη είναι ένα από τα οκτώ μέλη της Οδού.
Είναι αυ τή η «Ορθή Μνή μη» που συντελεί στην λύση των
κεντρικών κα ι επείγ ουσων θεμά των της ανθρώπινης ύπαρξης,
δηλαδή:
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Αυτή η Ορθή Μνήμη έχει τεσσάρων ειδών εφαρμογές:

Ο Βού δδας έχει δώσε ι μια ολόκληρη ομιλ ία περί της εφαρ μογής
της μνήμης. Είνα ι μια πολύ εξαντλη τική ομιλ ία στην οποία αναφέρει
πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορ εί κάποιος να εφαρ μόσε ι την
μνήμη του για να καταλάβει αυτά τα υλικά και νοη τικά φα ινόμενα.
Αυτή η ομιλ ία ονομάζεται στην γλώσσα Πάλι, σάτιπαττάνα σούττα ,
και ο Βού δδας την έχε ι επικαλέσε ι ως την Ευθεία Οδό προς το
Νιμπάνα.
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Πολλοί νομίζουν ότι διαλογ ισμός είναι να κάθεται κανείς και να
απολαμβάνει απλ ώς την αγαλλίαση και την γαλήνη, χωρίς να
ερευνά. Όμως σε αυτή την περίπτωση, εάν θέλουμε να
καταλάβουμε την ύπαρξή μας πρέπει να ερευνούμε, διότι χωρίς
έρευνα υπάρχει σκότος.

587

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο νους του δεν πέφτε ι σε λ ήθη, δ εν μένε ι
αδρανής, αλλά είναι πολύ ερευνητικός.

Στην συγκεκριμένη περ ίπτωση, ερευνη τικότη τα σημαίνε ι σοφία,
και έχου με έναν συν διασμό μνή μης κα ι σοφίας. Δηλαδή, η σοφία
μπορεί να επιτευχθε ί μέσω μνή μης. Διότι ε ίναι πολύ δύσκ ολο να
αποκαλέσου με σοφό έναν άνθρωπο που είναι λήσμων. Αντιθέτως,
εάν είναι μνή μων και μπορεί να συνδιάσει την γνώση με νοημοσύνη,
αποκαλείται σοφός. Έτσι, σοφία χωρίς μνήμη ε ίναι απλ ώς ανοησία.
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Ο Βού δδας δίνε ι επίσης τον ορισμό του σοφού ανθρώπου:

Σοφία λοιπόν σημα ίνει, να μπορεί να δει κανείς την παροδική
φύση όλ ων αυτών των φα ινομένων, την έγερση και τη ν παρακμή
τους. Οποιοδήποτε φα ινόμενο ή αντικείμενο κι αν εξετάσε ι, μπορεί
να δει αμέσως την παροδικ ή του φύ ση.

Οι άνθρωποι που έ χουν αυ τές τις έμμονες ιδέες για την ύ παρξη
κάποιας μον ιμότη τας είτε στο σύμπαν ε ίτε μέσα μας, έχουν έλλειψη
αυτής της διεισδυ τικής σοφίας που είν αι ικαν ή να δει την αληθινή
φύση των πραγμάτων.
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Σε αυτή την κατάσταση , ο διαλογιστής δεν αισθάνεται καθόλου
κούραση· υπάρχουν δε, εμπειρίες από διαλογ ιστές που μπορούν να
διαλογ ίζοντα ι επί σε ιρά ωρών και να κοιμούντα ι μόν ο δύο ώρες το
εικοσιτε τράωρο χωρίς να αισθάνον ται κ αμία κούραση.
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Η αγαλλίαση εδώ, αυξάνετα ι παράλληλ α με τους προηγού μενους
παράγοντες της φώτισης, μέχρ ι που φτάνει στο αποκορύ φωμά της.
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Κι εδώ η γαλήνη αυξάνεται παρά λληλα με τους άλλους
παράγοντες της φώτισης, μέχρ ι πο υ φτάνει στο αποκορύ φωμά της.
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Εδώ η αυτοσυγκέν τρωση αυξάνεται παράλληλα και με τους
άλλους παράγοντες της φώτισης, μέχρι που φτάνει στο
αποκορύφωμά της.
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Ξέρουμε ότι όταν ο ά νθρωπος αποκ τήσει μια αυτοσυγκέντρωση,
έχει δηλαδή ε στιάσει τον νου του κάπου , τότε δεν α ισθάνετα ι πλέ ον
αυτή την δόνηση στον ν ου, αυτό το τρ έμουλο. Είνα ι η στιγ μή που
επέρχεται αυτή η αταραξία λόγ ω της αυτοσυγκέν τρωσης.
Βλέπου με λοιπόν ότι αυ τοί οι νοη τικ οί παράγοντες επηρρεάζουν
ο ένας τον άλλον.
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Οι παράγοντες της φώτισης αρχικά ε μφανίζον ται διαδοχικά, με
τον κάθε έναν από αυτούς να αποτελεί προϋ πόθεση για τον
επόμενο. Έχουμε εδώ μια αλυσιδωτή
αντίδραση όπου ο ένας παράγοντας επηρ ρεάζει τον άλλον· κα ι όσο περ ισσότερο
αυξάνεται
ο
ένας
παράγοντας,
τόσο
αυξάνεται και ο επόμενος.
Καθώς
εγείρεται
ο
κάθε
επόμεν ος
παράγοντας, αυτοί που έχουν ήδη εγ ερθεί
δεν
εξαφανίζοντα ι,
αλλά
παρα μένουν
παράλληλα
με
τους
επόμενους
ως
επιπρόσθε τοι.
Έτσι, στο προχ ωρημέν ο κα ι ώριμο στάδιο της ανάπτυξης, όλοι οι
επτά παράγον τες είναι ταυτόχρονα παρόντες, καθένας από τους
οποίους κάνει την δική του ξεχωριστή συνεισφορά.
Η
μνήμη,
η
ενεργητικότητα,
η
αυτοσυγκέν τρωση,
κλπ.,
ενδυναμώνον τα ι
βαθμιαία , και στο προχωρημέν ο στά διο , στο αποκορύφωμά τους, έχουν την δυνα τότητα να
επιφέρουν την φώτιση.
Τώρα, στον δρόμο γ ια την φώτιση, υπάρχουν πέντε ε μπόδια .
Παρ’ όλα αυτά, οι επτά νοη τικ οί παρ άγοντες της φώτισης είναι
αυτοί που κα τά την διάρκεια της ανάπτυξής τους, εξαλείφουν αυτά
τα πέντε εμπόδια.

Αυτά είναι:
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Για παράδε ιγμα, η φιλή δονη επιθυμία μπορεί να ε μφαν ισθεί με
την μορφή της απληστίας, της λανθασμένης άποψης και της
αλαζονείας. Αυτοί οι τρείς ανήκου ν στη ν φαύλη ρίζα της απληστίας
και ανήκουν στην ομά δα των 14 φαύλ ων νοητικών παραγόντων. Ο
άνθρωπος που έχει μέσα του φιλήδονη επιθυμία, μπορεί εύκολα να
εμφανίσει απλη στία, λανθασμένη άποψ η και αλαζονεία.
Έχουμε με τά τον θυμό που μαζύ με την ζήλεια και την τσιγκουν ιά
ανήκουν στην ομάδα του μίσους, όπου τ ο άτομο ενοχλε ίτα ι από την
πρόοδο κα ι την επιτυχ ία των άλλων ή ενοχλείτα ι από την ιδέα να
μοιραστεί τα υπάρχοντά του με άλλους .
Η νωθρότητα κα ι η υπνηλ ία ανήκου ν επίσης στους φαύλους
νοητικούς παράγοντες και παρουσιάζονται σαν εμπόδιο κατά την
ώρα του διαλογ ισμού. Άλλα εμπόδια ε ίναι η ανησυχ ία και η τύψη ,
καθώς και η αμφιβολ ία. Η αυταπάτη δεν αναφέρεται εδώ διότι ήδη
υπάρχει η ανησυχία και η αμφιβολία που έτσι κι αλλιώς
συνοδεύον ται από την αυταπά τη η οποία είναι μία φαύλη ρ ίζα.
Όλα αυτά τα ε μπόδια όμως μ πορούν να αντικρου σθούν από τους
παράγοντες της φώτισης.

Η μνήμη δεν αντικρούει κάποιο από τα πέντε νοητικά εμπόδια
αλλά υποστηρίζε ι τους παράγον τες της φώτισης.
596

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΙΣΗΣ

Κάποιος παραμένει παρατηρών τας τα νοητικά αντικε ίμενα ως
νοητικά αντικείμενα, όσον α φορά τους επτά παράγον τες της
φώτισης. Και πώς παραμένει παρατηρώντας τα;

Εδώ έχου με την εν όραση και την πα ρατήρηση. Όταν αυ τός ο
νοητικός παράγοντας έχει αυξηθεί, τότε γίνετα ι τόσο πρ όδηλος, που
ο διαλογ ιστής έχει την δυνατότη τα να τον παρατηρήσε ι.
Καταλαβαίνε ι επίσης, ποιές είνα ι εκείνες οι στιγμές που ο
παράγοντας της φώτισης έχει αυξηθεί και είναι παρών , και πότε
απουσιάζει.
597

Έτσι σε αυτή την περίπτωση, ο διαλ ογιστής δεν απολα μβάνει
απλώς την μνή μη αλλά προσπαθεί να κ ατανοήσει ποιός ε ίναι αυ τός
ο νοητικ ός παράγοντας που λέγεται μνήμη και πώς μπορεί να
αναπτυχθεί. Το ίδιο γίνε ται κα ι με τους υπόλοιπους ν οητικούς
παράγοντες.
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Στην συνέχεια ο Βού δδας, αρχίζει να εξηγεί τον διορατικό
διαλογ ισμό.

Μπορεί να πάρει κά ποιος αυτούς τους νοητικούς παράγοντες της
φώτισης και να κάνει πάν ω σ’ αυτούς διορατικό διαλογ ισμό.

Η παρατήρηση μέσω του διορατικού διαλογ ισμού, είναι
ουσιαστικά η δια δικασία του να παρατηρεί κάποιος τη ν έγερση και
την παρακμή κάθε παρατηρούμενου φαινομένου, ώστε να
εμβαθύνει στην καταν όηση της παροδικής, προσωρ ινής, σύν τομης,
πρόσκαιρης, στιγ μια ίας, φευγαλέας, περαστικής, κα ι ασταθούς
φύσης των νοη τικών και υλ ικών φαινομένων.
Λέει ο Βού δδας:

604

Όπως θα δούμε παρακάτω, αυτά τα νοητικά αντικείμενα είναι οι
παράγοντες της φώτισης.

Όταν υπάρχει μέσα στον διαλογιστή η μνήμη , μπορεί να
συνειδη τοποιήσε ι και να κάνει την νοη τική ση μείωση ότι «η μνήμη
ως παράγοντας της φώτισης υπάρ χει μέσα μου». Στην συνέχε ια
εστιάζετα ι στο να δει ότι κι αυτός ο νοητικός παράγοντας της
μνήμης εγείρετα ι, διαρκεί και παρακμάζει.
Το ίδιο γίνε ται και με την ερευνη τικ ότητα. Όταν υπάρχε ι μέσα
του ή και όταν ακόμα δεν υπάρχει, ο διαλογ ιστής το καταλαβαίνε ι
και κάνει την ν οητική ση με ίωση. Στην συνέχεια, μπορε ί να δε ι την
έγερση, την διάρκεια και την παρακμή της, δια μέσου της νοητικής
σημείωσης που πρέπει να κάνε ι τακ τικ ά για να βλέπει ότι κι αυ τοί
οι νοη τικοί παράγον τες έχουν την φύση της έγερσης και της
παρακμής.
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Το ίδιο γ ίνετα ι και με την ενεργητικ ότη τα και την αγαλλία ση.

Εάν τις παρατηρήσει κάποιος θα δει ότι παρ’ όλο που η συχνότητά
τους είναι διαρκής και συνεχής, εγ είροντα ι και παρακμάζουν
διαρκώς. Αυτό μπορεί να το δει κάπο ιος σε μικροσκοπικ ό επίπεδο.
Διότι όλοι οι νοη τικ οί παράγοντες είνα ι μέρος του ν ου. Οτιδή ποτε
είναι μέρος του νου, έχει την φύση της έγερσης και της παρακμής.
Μετά έχουμε την γαλήνη κα ι την α υτοσυγκέν τρωση που τις
επεξεργαζόμαστε με τον ίδιο τρόπο.
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Έτσι,
εάν
παρατηρήσει
κανείς
την
γαλήνη
και
την
αυτοσυγκέν τρωση σε μικροσκοπικό επίπεδο, θα δει ότι κι αυτοί οι
νοητικοί παράγοντες εγείροντα ι, διαρκ ούν και παρακμάζουν, παρ’
όλο που η συχνότητά τους είναι τόσο συνεχής και διαρκής.
Τέλος, το ίδιο συμβα ίνει κα ι με την α ταραξία.

Ο διαλογ ιστής κάνει την νοητική σημείωση ότι η αταραξία
υπάρχει μέσα του κα ι πρ οσπαθεί να δε ι την φύση της έγερσης και
της παρακμής αυτής της αταραξίας, κάνοντας την νοητικ ή σημείωση
που βοηθάει στην μνή μη και στην επίγ νωση για να θυμάτα ι.

Η ροή δε, της α ταραξίας, είνα ι παρόμοια με αυτή των υ πόλοιπων
παραγόντων της φώτισης: συνεχής και διαρκής, αλλά σε
μικροσκοπικό επίπεδο κι αυτή εγε ίρεται, διαρκεί κα ι παρακμάζει.
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Έτσι, αυτός ο διαλογ ισμός δ εν περιορ ίζεται μόνο στο να δούμε
την έγερση και την παρακμή άλλων α ντικε ιμέν ων, αλλά να δούμε
ότι και οι ίδιοι οι νοη τικ οί παράγον τες της φώτισης έχουν την ίδια
φύση· δηλαδή να εγε ίροντα ι και να πα ρακμάζουν. Κατ’ αυ τόν τον
τρόπο αποβάλλ ουμε τη ν προσκόλλη σ η προς αυτούς τους νοητικούς
παράγοντες. Διότι αυτοί οι νοη τικοί παράγοντες της φώτισης δεν
είναι μόν ιμοι ν οητικοί παράγον τες. Είναι απλώς παράγοντες που
παρ’ όλο που έχουν αυξηθε ί και έχ ουν φτάσε ι σε τόσο υψηλ ό
αποκορύφωμα, κα ι παρ’ όλο που η συ χνότητά το υς είναι συνεχής
και διαρκής, δεν παύουν να έχουν την φύση της έγερσης και της
παρακμής.
Εδώ πρέπε ι να σημε ιώσουμε ότι στον διαλογ ισμό υπάρχει η
διόραση ( βιπάσσανα ) αλλά υπάρχει και η μεταδιόραση ( πάτιβιπάσσανα ). Με την διόραση μπορούμε να καταλάβουμε τη ν
πραγματική φύση ενός αντικε ιμένου όπως είναι γ ια παράδειγ μα η
μνήμη . Η μνήμη με την σειρά της είναι ένας παράγοντας που
βοηθάει να καταλάβου με ένα άλλο φαινόμεν ο. Έ τσι ο Βούδδας
αναφέρει, ότι με ταδιόραση είνα ι όταν κάποιος επιστρέφε ι και
εξετάζει αυτόν κ αθ’ εαυτόν τον νοητικ ό παράγοντα της μνή μης και
την φύση του . Μεταδιόραση είνα ι ότα ν ο διαλ ογιστής παρατηρε ί
την φύση του νοητικού παράγον τα ο οποίος παρατηρεί το
φαινόμενο. Μπορούμε να την αποκ αλέσουμε και αντικυκλική
διόραση επε ιδή γυρίζει κανε ίς πίσω κα ι βλέπει τους νοητικούς
παράγοντες που παρατηρούν την φύση των άλλων αν τικε ιμέν ων,
την έγερση και την παρακμή άλλ ων φαινομένων .
Μήπως η ίδια η μνή μη δεν εγείρετα ι κ αι παρακμάζει; Σα φώς. Το
ίδιο κάνουν κα ι οι άλλοι νοη τικοί παράγοντες, κ ι αυτοί εγε ίροντα ι
και παρακμάζουν. Η εξέταση της φύσης αυτών των νοητικ ών
παραγόντων που είνα ι τόσο πρόδηλοι και που έχουν φτάσει σε τόσο
υψηλό βαθμό, ονομάζετα ι μετα διόραση . Δηλαδή, όπως εγείρε ται και
παρακμάζει το παρατηρού μενο αντικε ίμενο, έτσι κα ι ο ίδιος ο
νοητικός παρ άγοντας που κάνει την παρατήρηση εγείρεται και
παρακμάζει.
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Έτσι, με τη ν μέθοδο της με ταδιόρασης, ο διαλογ ιστής δεν αφήνει
μέσα του ούτε ένα φαινόμενο που να μην το έχει εξε τάσει , και από
την μία πλευρά και από την άλλη. Κά νοντας αυτή την άσκηση, ο
Βούδδας λέει ότι:

Το νόημα είνα ι: ότι υπάρχουν μόν ον τα νοητικά αντικε ίμενα όπως
οι νοη τικοί παράγοντες της μνή μης, της αυτοσυγκέντρωσης, της
αταραξίας κλπ. Όχι ένα ον, όχι ένα άτομο, όχι γυναίκα , όχι άνδρας,
όχι εαυτός, όχι κάτι που ανήκει σ’ έ ναν εαυτό, όχι εγώ και όχι δικό
μου, όχ ι κάποιος και όχ ι κάτι που ανήκ ει σε κάποιον.
Μόνον για τον βαθ μό ενός ευρύτερου και υψηλώτερου μέ τρου
γνώσης και μνή μης. Αυ τό ονομάζετα ι γιάτα -μπούτα-νιάνα , δηλ.
γνώση των φα ινομένων όπως είνα ι πραγματικά , και όχ ι όπ ως τα
φανταζόμα στε να είνα ι.
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Εδώ ο Βούδδας διδάσκε ι κάτι ριζοσπαστικό, ότι δηλαδή ακόμα και
αυτοί οι νοητικοί παράγον τες της φώτισης που έχουν φτάσε ι τόσο
ψηλά στο αποκ ορύφωμά τους, και βρίσκονται σε αυτή την συνεχή
συχνότη τα όπου ο νο υς δεν ε πιτρέπει να εισέλθουν άλλες σκέψεις
ή άλλοι φαύλοι νοητικοί παράγον τες, α κόμα κ ι αυτοί εγε ίροντα ι και
παραμάζουν. Κατ’ αυτόν τον τρ όπο , ο διαλογ ιστής δεν
προσκολλά ται ού τε καν σε αυτούς του ς νοητικούς παράγον τες της
φώτισης υπό την μορ φή ενός εαυτο ύ ή ότι ανήκουν σε ένα εαυτό.
Η ιδέα αυτή υπάρχει φυσικά και σε άλλ α φιλοσοφικά συστή ματα,
τα οποία επίσης πρεσβεύουν ότι ο νους και η ύλη είναι α σταθείς
όπως συ μβαίνε ι με την επιφάνεια της θ άλασσας που ε ίναι πάντα σε
μεταβολή . Όμως λένε ότι όπως στον β υθό της θάλασσας όλα είναι
γαλήνια και σταθερά, έ τσι και μέσα στα βάθη του ν ου μας υ πάρχει
κάτι μόν ιμο που το αποκαλούν ψυχή ή μόν ιμο εαυτό. Δηλαδή, παρ’
όλο που στην ε πιφάνεια ο ν ους μα ς και τα υλικά φαιν όμενα
ταλαντεύον ται, βαθειά εσωτερικά υπάρ χει κάτι μόν ιμο και γαλήνιο
όπως και στον βυθό της θάλασσας.
Αυτή την αναλογ ία με την θάλασσα φυσικά δεν την έχουν
καταλάβει πλήρως, διότι ακόμα και στον βυθό της θάλασσας δεν
υπάρχει ούτε ένα σημείο χωρίς κινη τικ ότητα και ταλάν τευση. Έτσι
η θάλασσα βρίσκεται πάν τα σε κίνηση , είτε στη ν επιφάνειά της είτε
στον βυθό της.
Κάτι ανάλογο γίνεται με τον νου μας. Ο νους μας και στην
επιφάνε ια δηλ . στον συνε ιδη τό ν ου βρίσκεται πάντα σε κίν ηση, κα ι
κάτω από την επιφάνε ια στο υποσυνε ίδητο βρίσκε ται σε κίνη ση, και
στον βυθό στο α συνείδητο βρίσκετα ι πάντα σε κίνηση.
Έτσι, εάν κάποιος δεν έχει αναλύσε ι τον νου, τότε μπορεί πολύ
εύκολα να έχει τέτοιου ε ίδους αντιλή ψεις· ότι δηλ . υπάρχει κάτι
μόν ιμο μέσα μας, και να θεωρήσε ι ότι η επίτευξη της αγαλλίασης,
της γαλήνης και της αταραξία ς, σημαίνε ι μον ιμότη τα και παντοτεινή
διάρκεια. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά σε αυτούς που διαλογίζον ται
στην αυτοσυγκέντρωση: όταν επιτυγχ άνουν έναν μεγάλο βαθμό
αγαλλίασης, γαλήνης, και αταραξίας, νομίζουν ότι βρήκαν τον
πραγματικό εαυτό τους που είνα ι μόνι μος και αμε τάβλητος, χωρίς
να εξετάζουν ότι αυτή η αγαλλίαση, η γαλήνη και η α ταραξία, είναι
κι αυτές παροδικές.
Τώρα, με τον διορατικό διαλογ ισμό κάποιος εξετάζει τί ε ίναι αυ τή
η αγαλλίαση, τί είνα ι αυτή η γαλήνη , τί είνα ι αυτή η αταραξία · και
τότε βλέπε ι ότι κ ι αυτά τα φαιν όμεν α είναι παροδικά. Έ τσι δεν
προσκολλά ται στην ιδέα ότι αυτά «είναι δικά μου», αυτά «είνα ι
εγώ», «ο εαυτός μου» κλπ.
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Χωρίς προσκόλληση, τελικά απελευθ ερώνεται από αυ τές τις
ψευδαισθήσε ις και επιτυγχάνε ι την φώτιση βασισμένος στην
εξίσωση οτι οτιδήποτε έχει την φύση τη ς έγερσης έχει και τη ν φύση
της παρακμής . Εάν δεν δε ι κάποιος την έγερση και την παρακ μή σε
αυτά τα φα ινόμενα , τότε είνα ι πολύ εύ κολο να έχει τέ τοιου ε ίδους
αντιλήψε ις· ότι δηλ . κάπου βαθειά μέ σα μας υπάρχει κάτι μόνιμο.
Η σταδιακή φώτιση και η κατανόη ση των Τεσσάρων Ευγενών
Αληθειών καθώς κα ι αυτή των ν οητικών παραγόντων της φώτισης,
έχουν γίνει αντιληπτές από τα παρακάτω άτομα δια μέ σω των
υπερκόσμιων οδών και καρπών:
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ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 – Μάθημα 28 ο ν
Απελ ευθερωμένα Άτομ α 1

Καλησπέρα σε όλους σας και καλώς ορίσατε σε αυτό το μάθημα.
Σήμερα θα μιλήσουμε για την ψυχολογία των Απελευθερωμέν ων
Ατόμων, αυτών που όχι μόν ον έχουν ξεπεράσει την ταλαιπωρία των
καθημερινών κα ι υπαρξιακώ ν προβλη μάτων αλλά έχουν φτάσε ι και
στην φώτιση.
Οι ε πτά παράγον τες της φώτισης, τους οποίους είχα με αναφέρει
στα προηγού μενα μαθή ματα, παίζουν πολύ σημαν τικό ρόλο κα ι γι’
αυτό θα σταθούμε εκ νέου σε αυτούς.
Οι επτά παράγοντες της φώτισης είναι το συγκρότ η μα των
νοητικών παραγόν των που λε ιτουργ ούν ως αιτίες και συνθήκες γ ια
την επίτευξη της φώτισης, δηλαδή την απελευθερωτική γνώση κα ι
όραση. Αυτοί ε ίνα ι: η μνή μη, η ερευνη τικότη τα των φα ινομένων, η
ενεργητικότητα, η αγαλλίαση , η γαλήν η, η αυτοσυγ κέντρωση , κ αι
η αταραξία. Τούς συναν τούμε στην κ αθημερινή ζωή ως απλούς
παράγοντες, αλλά όταν φτάσουν στο α ποκορύφωμά τους μέσω του
διορατικού διαλογισμού, τότε τους αποκαλού με παράγοντες της
φώτισης.
Αυτοί οι επτά νοη τικ οί παράγοντες τη ς φώτισης συν δέοντα ι με
τις καλές συνειδήσεις μόνο, εξαλείφουν τους 14 φαύλους νοητικούς
παράγοντες, και επιτυγχάνουν την απελευθέρωση από τα 10
Νοητικά Δεσμά που δένουν τον νου στον υπαρξιακό πόνο και την
ταλαιπωρία. Δηλαδή από το φιλήδονο πάθος, την αποστροφή ή το
μίσος, την αλαζονεία, την λανθασμένη άποψη, την αμφιβ ολία , το
πάθος για ύπαρξη, την προσκόλλη ση σε ηθικούς κανόνες, τελε τές
και αυστηρότη τες με την πεποίθηση ότι μόνον έτσι επέρχετα ι η
εξάγνιση και η λύ τρωση, την ζήλεια, τη ν τσιγκ ουνιά κα ι την άγν οια.
Όλα τα δέκα δεσμά, βρίσ κ οντα ι υπό την επήρρεια των 14 φαύλων
νοητικών παραγόν των.
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Η αρίθμηση του Αμπιν τάμμα γίνε ται σύμφωνα με την σειρά που
συμβαίν ουν αυτά τα δεσμά στην καθημερινή ζωή.
Τα 10 δεσμά απαριθ μούν ται ε πίσης και στην Σούττα-πίτακα
(Συλλογή των Ομιλ ιών , με πάνω από 10.000 ομιλ ίες ) με δια φορετική
όμως σειρά. Αυ τή είνα ι σύμφωνα με τη ν σειρά της Εξάλειψής τους:

Εμείς σή μερα θα εξηγήσου με τα δέκα δεσμά σύμφωνα με την
σειρά εξάλειψής τους και θα δού με τί συμβαίνε ι στα άτομα που
απελευθερώνοντα ι σταδιακά από αυτά .
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Ο Εισερχόμενος στο Ρεύμα αποκόπτε ι τα τρία πρώτα δεσμά.

Μόλις γίνει Άπαξ Επιστρέφων, αποδυναμώνε ι το 4 κα ι το 5.
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Όταν γίνε ι Μη Επιστρέφων , εξαλείφε ι το 4 και το 5.

Και όταν φτάσε ι στην Αξιότητα , εξαλείφει τα υπόλοιπα πέντε .

Στην περίπτωση του Άραχαντ, ο νους του καθαρίζει τελείως.
Διαπιστώνου με εδώ, ότι η εξάλειψη των δέκα δεσμών δεν γ ίνετα ι
μονομιάς αλλά σταδιακά.
Επίσης, οι 14 φαύλοι νοη τικ οί παράγον τες εξαλείφον ται τελείως,
ενώ οι 25 καλοί κα ι οι 13 με ταβλητοί παραμένουν. Επιπλέον , οι 25
καλοί νοητικοί παράγοντες δυναμώνουν ακόμα περισσότερο
φτάνον τας στο αποκορύ φωμα της δύναμής τους . Έτσι δεν υπάρχει
περίπτωση κάποιος φαύλος νοη τικ ός παράγοντας να επιστρέψει
στην συνείδη ση, διότι οι τρείς φα ύλες ρίζες ή φωτιές της
απληστίας, του μίσους, και της αυταπάτης, έχουν εκριζωθε ί
πλήρως. Η κατάσβεση αυτών των τριών φωτιών είνα ι το Νιμπάνα
και επιτυγχάνετα ι σταδιακά.
Ο Εισερχόμενος στο Ρεύμα είνα ι αυτός που κατασβύνει πρώ τα
την φωτιά της απληστίας, και έποντα ι οι υπόλοιποι που
κατασβύνουν τις φωτιές όλων των δεσμών.
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Όταν λοιπόν μιλά με για άδειο νου, πρέ πει να προσδιορ ίσου με ότι
μιλά με για απουσία των φαύλων νοη τικών παραγόντων, και ότα ν
μιλά με για γεμάτο νου, πρέπει να προσδιορ ίσου με ότι μιλά με για
την παρουσία των 25 καλών κα ι των 13 ηθικά με ταβλητών νοη τικ ών
παραγόντων .
Μεταξύ των 25 καλ ών κα ι των 13 ηθ ικά μεταβλη τών ν οητικών
παραγόντων , υπάρχουν οι επτά παράγοντες της φώτισης που εί ναι
πολύ δυναμικοί και παίζουν καθοριστικό ρόλο για την φώτιση
εκριζώνοντας τα δέκα δεσμά .
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Κάθε παράγοντας της φώτισης εξαλλείφει ορισμένα δεσμά.

Η μνήμη και η ενεργητικ ότη τα δεν εξαλείφουν κάποια δεσμά,
αλλά
δρούν
ως
παράγοντες
εξισορρόπησης,
φέρνοντας
ενεργητικότητα που βοηθάε ι τους άλλους νοητικ ούς παράγοντες να
ενεργοποιηθ ούν. Η μνήμη δε, τους β οηθάει να συνδιαστούν με
τέτοιον εξισορροπητικό τρ όπο ώστε να είναι σε θέση να εξαλείψουν
τα νοητικά δεσμά .
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Στα προηγούμενα μαθήματα είχα με πει πώς επιτυγχάνετα ι η
υπερκόσμια οδός λόγω αυ τών των παραγόντων της φώτισης. Όταν
φτάσε ι κάποιος στην φώτιση, υπάρχει η συνείδηση της υπερκόσμιας
οδού και του υπερκόσμιου καρπού.
Θα συγκρίν ουμε τώρα τους παρ άγοντες της Ευγενούς
Οκτα μελούς Οδού με τους παράγοντες της φώτισης, και θα δούμε
πού ανήκουν αυτοί οι παράγοντες μέσα στην Οκ ταμελή Οδό.
Η Ορθή νόηση και ο Ορθός λογ ισμός αν ήκουν στην κατηγ ορία της
Σοφίας, κα ι σε αυτήν αν τιστοιχ ούν οι παράγοντες της
Ερευνητικότητας, της Αγαλλίασης, τ ης Γαλήνης, και της Αταραξίας.
Στην συνέχε ια έχουμε τον Ορθό λόγο, την Ορθή πράξη, κα ι τον
Ορθό Βιοπορ ισμό που ανήκουν στην κατηγορία της Ηθικής που
απλώς υποστηρίζε ι τους άλλους νοητικ ούς παράγοντες . Και τέλος,
έχουμε την Ορθή προσπάθεια, την Ορθή μνήμη κ αι την Ορθή
αυτοσυγκέν τρωση
που
ανήκουν
στην
κα τηγορία
της
Αυτοσυγκέν τρωσης, κα ι στην οποίαν αντιστοιχούν οι παράγοντες
της Ενεργητικότη τας, της Μνήμης, κ αι της Αυ τοσυγκέν τρωσης
(ορθή προσπάθεια είναι η ενεργητικ ότητα, ορθή μνήμη είνα ι η
μνήμη , και ορθή αυ τοσυγ κέντρωση ε ίν αι η αυτοσυγκέν τρωση).
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι παράγον τες της φώτισης είναι μέρος
της Ευγενούς Οκταμελούς Οδού, και όταν φτάνου ν στην
αποκορύφωσή τους, τότε ον ομάζον ται Υπερκόσμιοι Οδοί και
Καρποί.
Αν και τα μέλη της οκτα μελούς οδού μπορο ύν να εγερθούν στις
κοσμικές καλές συνειδήσε ις των εν άρετων κοιν ών ανθρώπων
( πουτουτζάνα ),- οι οποίοι στη ν καθημερινότη τά τους μπορούν να
εξασκούν την ορθή νόηση, τον ορθό βιοπορ ισμό, τον ορθό λόγ ο,
κλπ. - τα μέλη αυτά δεν είναι σταθερά στον προορ ισμό του ς, αφού
ένας κοινός άνθρωπος μπορεί να αλλάξει χαρακτήρα και να
απομακρυνθεία από την Διδασκαλία ( Ντάμμα ).
Αλλά σε έναν Ευγενή μαθητή που έχει κατορθώσε ι να βιώσει την
είσοδο στο ρεύμα κα ι έχει ε πιτύχει την υπερκόσμια οδό και καρπό,
τα μέλη της οδού σταθε ροποιούν ται στον προορισμό τους και ρέουν
σαν ένα ρεύμα που οδηγεί στο Νιμπάνα .
Όπως το ρεύμα του Γάγγη ποτα μού ρέει
αδιάκοπα από τα Ιμαλά ια μέχρι τον
ωκεανό, έτσι κα ι η υπερκόσμια Ευγε νής
Οκτα μελής Οδός ρέει αδιάκοπα α πό την
ορθή νόηση προς την επίτευξη τ ου
Νιμπάνα.
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Αυτό γίνε ται λ όγω της ελευθερίας από τα νοητικά δεσμά .
Η συνείδηση της οδού για την είσοδο στο ρεύ μα ( σοταπάττιμάγγα-τσίττα ), έχει την λειτουργία της αποκοπής των τριών
πρώτων νοητικών δεσμών κα ι της πλήρους απελευθέρωσης από
αυτά.
Οι άλλες τρεις συνειδησε ις της οδού, έχουν την λειτουργ ία της
διαδοχ ικής με ίωσης και τελ ικής αποκοπής των υπόλοιπων νοητικών
δεσμών .

Εκείνοι που έχουν επιτύχει το πρώτο στάδιο της φώτισης και
ονομάζον ται «οι Εισερχόμενοι στο Ρεύμα» ( Σώταπάννα ), ε ίναι αυτοί
που έχουν κατανοή σει αυτή την θεμελιώδη αρχή:

Γιαμ κίντσι ση μαίνει οτιδήποτε , Σαμούνταγια ση μαίνε ι έγερση,
ντάμμα σημα ίνει φα ινόμενο ή φύση κα ι νιρόντα ση μαίνε ι παύση.
Αυτό δηλαδή που έχει ανα φέρει ο Βούδδας σχετικά με την
παρατήρηση της έγερσης και της παρακμής όλων των φαινομένων ,
στο σώμα, στα αισθή ματα, στις αντιλ ήψεις κλπ., είνα ι που ένας
Σώταπάννα έχει καταν οήσε ι σε πολύ με γάλο βάθος.
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Η αληθινή φύση όλων των φα ινομένων είναι:

Έτσι, καταλαβαίν οντας αυτό, δεν προσκολ λάται κά ποιος είτε στο
σώμα, είτε στα αισθή ματα, είτε στις νοητικές λειτουργίες, είτε σε
άλλα
σωμα τικά
ή
νοητικά
φα ιν όμενα.
Εκε ί
είνα ι
που
αποπροσκ ολλάτα ι και αποταυτίζεται.
Έχοντας δει αυ τή την αλήθε ια μέσω της παρατήρησης της
έγερσης και της παρακμής, ο Εισερχόμε νος στο Ρεύμα έχε ι αποκ όψει
τον δε σμό της σκε πτικιστικής αμφιβολίας , και κατέχει τώρα την
νόηση που είνα ι άριστη κα ι απελευθερωτική οδηγ ώντας στην πλήρη
παύση της ταλαιπωρίας.
Δηλαδή, είνα ι ένας που έχει εισέλθει πλήρως στο ρεύμα της
Ευγενούς Οκτα μελούς Οδού, που τον μεταφέρει αμε τάτρεπτα στην
ροή και στην είσοδο του Νιμπάνα.
Όμως, λ όγω του ότι δεν έχει α ποκόψε ι τα υπόλ οιπα δεσμά , αυτός
πρόκειτα ι να φθάσει στην τελ ική απε λευθέρωση μετά από ε πτά
ακόμα γεννήσεις το περισσότερο, οι οποίες θα συμβούν ό λες σε
αυτόν τον α ισθησιακό ή η δον ικό κ όσμο. Δεν υπόκε ιτα ι πλέον σε
επαναγέννηση στους κατώτερους κ όσμους των Ζώων, των
Πνευμάτων , των Δα ιμόνων, των Τιτάν ων, και των Κολάσε ων.
Γνωρίζου με ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν στους θεϊκούς
κόσμους άτομα που είναι Σ ώταπάννα από την εποχή του Βούδδα
2.500 χρόνια πρ ίν, που ζουν εκεί μια μα κρόχρονη ζωή. Παραμένουν
εκεί μέχρ ι να πεθάνουν , στην συνέχ εια επαναγεννιούντα ι, κλ π.
μέχρι επτά ζωές.
Έτσι ο Σώταπάννα είνα ι ένα ευγενές άτομο ( αρίγια-πουγκάλα )
που έχει επιτύχει την πρώτη υπερκόσμια οδό κα ι καρπό, έχε ι βιώσει
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για πρώτη φορά το Νιμπάνα , και έχει εξαλείψει τα πρώτα τρ ία από
τα 10 δεσμά ( σαμγιοτζάνα ) που δεσμε ύουν τον νου στον επώδυνο
κύκλο της επαναγέννησης ( σανσάρα ), έχοντας έτσι εισέλθει στο
«ρεύμα»
που
ρέει
αναπόφ ευκτα
προς
το
Νιμπάνα
και
διασφαλ ίζον τας ότι θα επαναγεννηθεί το πολύ επτά ακόμα φορές,
και μόν ο σε ανθρώπινες ή θεϊκές σφα ίρες ύπαρξης.

Δίνου με παρακάτω γ ια άλλη μια φορά τον πίνακα με τα διάφορα
επίπεδα ύπαρξης και κό σμων .
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Ένας Εισερχόμεν ος στο Ρεύμα ή ένας Άπαξ Επιστρέφων , μπορούν
να γεννηθούν είτε στον ανθρώπινο κόσμο είτε σε έναν από τους
έξη ηδονικούς ουράνιους θεϊκούς κόσμους. Δεν μπορούν όμως να
γεννηθούν ξανά σε έναν από τους κόσμους του ξεπεσμού· αυτός ο
δρόμος έχε ι αποκλειστεί τελε ίως. Για τους απλ ούς ανθρώπους
βέβαια, που δεν έχουν επιτύχει αυτά τα στάδια προς την φώτιση,
δεν υπάρχει καμιά εγγύηση ότι δεν θα επαναγεννηθούν σαν ζώα, ή
σαν δαίμονες, ή σαν φαντάσματα και στις κολάσε ις.
Ένας Μη Επιστρέφων μπορε ί να γεννηθεί σε μία από τις πέντε
αγνές διαμονές για μη επιστρέ φοντες. Αυτό μπορεί να επιτευχθε ί
δια μέσω των κοσμικών ή υπερκόσμιων εκστάσεων . Όταν δηλ. ένας
Μη Επιστρέφων βρίσκετα ι στον ανθρώπινο κόσμο κα ι επιτυ γχάνει
αυτή την υπερκόσμια συν ε ίδηση, τότε μετά τον θάνατό του και εάν
δεν καταφέρει να γίνει Αρχάτ, δεν μπορεί να επαναγεννηθεί
πουθενά αλλού παρά μόν ον σε μία α πό τις πέν τε αγνές διαμονές για
μη επιστρέφον τες.
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Κάθε συνείδηση της οδού εγείρεται μόνο μία φορά, και διαρκ εί
μόνο μία νοητική στιγμή , εκτελώντας την λειτουργία της αποκοπής
των νοητικών δεσμών. Δεν επαναλαμβάνεται ποτέ στο νοητικό
συνεχές του ατόμου που την επιτυγ χάνει. Δηλαδή, άπαξ και η
συνείδηση της οδού του Εισερχόμενου στο Ρεύμα εγερθεί, έχει την
λειτουργ ία να αποκόψει μόνο τα τρία πρώτα δεσμά. Αυ τή είναι η
λειτουργ ία της και παύει εκε ί. Δεν εγείρεται ποτέ ξανά, διότι αυτή
η συνείδηση έχει κάνε ι την δουλειά της .
Το ίδιο συμβα ίνει και με τον Άπαξ Επιστρέφοντα . Όταν η
συνείδηση της οδού της άπαξ επιστροφής ε γερθεί, έχει σαν σκοπό
να αποδυναμώσε ι (όχ ι να αποκόψε ι) τον 4 κα ι 5 δεσμό, δηλ. την
φιλήδονη επιθυ μία και το μίσος. Στην συνέχεια, δεν εγείρεται ξανά.
Τώρα, για τον Μη Επιστρέφοντα, όταν η συνείδηση της οδού της
μη επιστροφής εγερθεί, έχει σαν σκοπό να απ οκόψει τελείως τους
δύο αυτούς δεσμούς, δηλαδή την φιλή δονη επιθυ μία και το μίσος.
Όταν γίνε ι αυτό, η λε ιτουργ ία της στα ματάει εκεί και δεν εγείρεται
ξανά, διότι έχει κάνε ι την δουλειά της και δεν έχει να αποκ όψει κάτι
άλλο.
Όταν ο Μη Επιστρέ φων συνεχ ίσε ι την πρακτική , τότε εγείρετα ι
άλλη συνείδηση για να αποκόψει τελε ίως τα πέντε τελευταία δεσμά.
Εν ολίγ οις, όταν εγείρε ται η συ νείδη ση της οδού, α ποκόπτε ι και
αποδυναμώνει τα δεσμά που της αναλογούν και δεν εγείρε ται ξανά.
Η αντίστοιχη συνείδηση του καρπού εγείρεται αρχικά α μέσως
μετά την στιγμή της οδού και διαρκεί για δύο ή τρείς νοητικές
στιγ μές. Δηλαδή, ο Εισερχόμενος στο Ρεύμα μπορεί να βιώσει αυτή
την εμπε ιρία ξανά και ξανά.

Μετά μπορε ί να επαναλη φθεί, και με τη ν πρακτική μπορεί να γίνει
ικανή να διαρκεί γ ια πολλές νοη τικές στιγ μές στην υ περκόσμια
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απορρόφηση ή έκσταση ( τζάνα ) που ονομάζετα ι «επίτευξη του
καρπού» ( πάλα-σαμαπάττι ).
Δηλαδή, ο Εισερχόμενος στο Ρεύμα μπορεί να βιώσε ι αυτό που
λέγεται Νιμπάνα ή κατά παυση αυτών των δεσμών ξανά κα ι ξανά,
ό,ποτε επιθυμε ί. Τη ν συνείδηση της οδού όμως μπορε ί να την
βιώσε ι ξανά μόνο μέ σω της ανάμνη σης.

Η είσοδος στην μη αντιστρέψιμη οδό προς την απελευθέρωση
ονομάζετα ι «είσοδος στο ρεύμα» και η συνείδηση που βιώνει αυ τό
το επίτευγ μα είνα ι η συνε ίδηση της οδού για την ε ίσοδο στο ρεύμα .
Το ρεύμα ( σότα ), είναι η Ευγενής Οκτα μελής Οδός με τα οκτώ μέλη
της. Όπως αναφέρθηκε, η συνείδη ση της οδού για την είσοδο στο
ρεύμα, έχει ως λειτουργ ία την αποκοπή των τρ ιών πρώτων νοη τικ ών
δεσμών .
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Ο πρώτος δεσμός είνα ι πολύ σημαν τικός διότι έχει πολλές όψεις .
Η άποψη της προσωπικότητας εγείρεται σε σχέση με τα πέντε
Συναθροίσμα τα της προσκ όλλησης ( πάντσουπαντάνα-κάντα ). Έ τσι,
ένας ανεκπαίδευτος κοσμικ ός άνθρωπος θεωρεί:

Στις Ομιλ ίες του Βού δδα αναφέροντα ι είκοσι είδη αυτής της
λανθασμένης νόησης σχε τικά με τα πέν τε συναθροίσμα τα , ή ε ίκοσι
ψυχοθεωρίες όπως λέγοντα ι . Πώς δηλαδή ένας συνηθισμένος
άνθρωπος μπορεί να εγείρει μέσα του λανθασμένες απόψεις σχετικά
με τα συναθροίσματα , και πώς ταυ τίζε ται μαζύ τους.

Αυτή είναι η υλιστική άποψη των ματερ ιαλιστών που θεωρούν το
σώμα ως ψυχή, λόγω του ότι αυτό το σώμα έχει μια ζωτική
ενέργεια. Αυτή την ζωτική ενέργεια την θεωρούν ως ψυχή. Κα ι
πιστεύουν επίσης ότι όταν το σώμα παύ ει να υπάρχει, πεθα ίνει, τότε
παύει να υπάρχει και η ψυχή. Άλλη άποψη είναι ότι η ψυχή κατέχει
το σώμα, και ότι μετά τον θάνατο του σώμα τος η ψυχή το
εγκαταλλείπε ι και παίρνε ι ένα καινούριο σώμα . Ή ότι το σώμα
βρίσκεται μέσα στην ψυχή, ή ότι η ψυχή βρίσκεται μέ σα στο σώμα
και είτε πεθαίνει μαζύ του είτε φεύγε ι από μέσα του όταν εκείνο
πεθάνει.
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Κάποιος θεωρεί το σώμα του ως ψυχή ή εαυτό, και σκέφτε ται:
«Ό,τι ε ίναι το σώμα μου, αυ τό είμαι κ αι εγώ. Αυ τό που είμαι εγώ,
είναι και το σώμα μου». Έτσι, θεωρεί το σώμα τ ου και την ψυχή ή
τον εαυτόν του ως ταυτόση μα.
Είναι ακριβώς σαν να βλέπε ι κανείς τη ν φλόγα εν ός λύχνου και
το χρώμα της φλόγας ως ίδια και ταυτόσημα: «Ό,τι είναι η φλόγα,
αυτό είνα ι και το χρώμα. Ό,τι είνα ι το χρώμα, αυ τό ε ίναι κα ι η
φλόγα». Αυτό είνα ι α πλώς ένα παρά δειγμα γ ια το πώς ταυ τίζει
κάποιος το σώμα με την ψυχή.
Εάν θέλει κανείς να ασχοληθεί με αυτές τις ψυχοθεωρ ίες και να
έχει μια εγκυκλοπα ιδική γνώση, χρειάζονται τέσσερα με πέν τε
μαθήματα ώστε να κατανοήσει πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι να
έχουν επινοή σει τόσες θεωρίες.
Στην συνέχεια έχου με το αίσθημα:

Μετά έχουμε την ψυχοθεωρία γ ια την α ντίληψη:

Εδώ πάλ ι, η ψυχή συν διάζετα ι με την αντίληψη κα ι όχ ι με το
σώμα ή με το αίσθη μα, δε ίχνον τας ότι κατέχει την αν τίληψη.
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Μετά είναι οι νοητικές λειτουργίες:

Εδώ επίσης έχουμε διαφορετικές ψ υχοθεωρίες όπως ότι οι
νοητικές λειτουργίες συ μβαίν ουν μέσα στην ψυχή, και ότι λ όγω των
νοητικών λειτουργιών εμε ίς αντιλαμβανόμαστε τον εξωτερικ ό
κόσμο και όχ ι λόγω της αντίληψης ή του αισθήματος· ή ότι η ψυχή
βρίσκεται μέσα στις νοη τ. λε ιτ. κα ι οι νοητικές λειτουργ ίες είναι η
βάση πάνω στην οποία εγείρεται η ψυχ ή.
Τέλος έχουμε την ψυχοθεωρ ία της συν είδησης:

Κάποιοι πιστεύουν ότι η συνείδηση είν αι ψυχή. Έρχονται κάποιοι
άλλοι και λένε ότι η ψυχή είναι η συν είδηση και όχ ι το αντίθε το.
Άλλοι δε , πιστεύου ν ότι η συνε ίδηση χρησιμοποιεί σαν βάση την
ψυχή για να εγερθεί, και κάποιοι άλλ οι πρεσβεύουν το αντίθετο.
Έτσι, σε διάφορες Ομιλ ίες του ο Βούδδας περιγράφει 68 περίπου
«ψυχοθεωρίες», τις οποίες φυσικά τις απορρίπτε ι.
Η ιδέα του εαυ τού ή ψυχής, είνα ι μια φαν ταστική , ψευδής
πεποίθη ση που δεν έχει κα μιά αντίστοιχη πραγμα τικ ότη τα, και
παράγει επιβλαβείς και ναρκισσιστικές σκέψεις του «εγώ» και «δικό
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μου», τη ν εγωιστική επιθυμ ία, το πά θος, την προσκ όλληση, το
μίσος, την κακοβ ουλία , την αλαζονε ία, την υ περηφάνεια, τον
εγωισμό, κα ι άλλες νοητικές μολύνσε ις, μιάνσε ις και προβλήμα τα.
Είναι η πηγή όλων των προβλη μάτων στον κόσμο· από τις δια μάχες
μεταξύ ατόμων έως κα ι τους πολέμους μεταξύ εθνών. Με λίγα λόγ ια,
σ’ αυτή την εσφαλ μένη άποψη μπορεί να εντοπισθεί όλο το κακό
στον κόσμο.
Παρ’ όλο που αυτές οι «ψυχοθεωρίες», υπήρχαν στην Ινδία και
προφανώς να υπάρχουν και σήμερα, μερικές απαντώντα ι από την
αρχαιότη τα και στον ελληνικ ό χώρο .

Οποιεσδή ποτε ψυχοθεωρ ίες υπάρχουν ακόμα και στην θεολ ογία
μέχρι σήμερα, βασίζον ται σ’ αυτές τις προγενέστερες ψυχοθεωρίες
που υπήρχαν ήδη στην Ελλάδα ακόμα και πρ ιν την εμφάν ιση του
χριστιανισμού ή του μουσουλμαν ισμού ή άλλων θεολογ ικών
συστη μάτων .
Πηγαίνοντας πάλι πίσω στον Εισερχόμενο στο Ρεύμα, βλέπουμε
ότι αυτός αποκόπτει περαιτέρω όλη την απληστία ( λόμπα ), το μίσος
( ντόσα ), και την αυταπάτη ( μόχα ), που είναι αρκετά ισχυρές ώστε
να οδηγήσουν σε μια υπο-ανθρώπινη επαναγέννηση .
Η συνείδηση του Εισερχόμενου στο Ρεύμα εξαλλείφει ε πίσης
μόν ιμα πέντε άλλες συνειδή σεις, δηλαδή: τις τέσσερεις συνειδή σεις
που είνα ι ριζωμένες στην απληστία και σχετίζοντα ι με την
λανθασμένη νόηση ( ντίττι ), και την συνείδηση που είνα ι ριζωμένη
στην αυταπά τη και σχε τ ίζετα ι με την α μφιβολία .
Κάποιος που έχει την εμπειρ ία της εισόδου στο ρεύμα, είνα ι
εξασφαλισμένος να φτάσει στην τελ ική απελευθέρωση σε επτά ζωές
το ανώτα το, κα ι ποτέ να μην επαναγε ννηθεί σε κάποιον από τους
κόσμους του ξεπεσμού που ε ίναι τα οδυνηρά επίπε δα της ύπαρξης.
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Αυτή η συνείδηση σχε τίζετα ι με την Ευγενή Οκτα μελή Οδό και
δίνει πρόσβαση στο επίπεδο του μη ε πιστρέφον τα. Παρ’ όλο που
δεν εξαλείφει κανέναν νοη τικ ό δεσμό, αυτή η συνείδηση εξασθενεί
τις χονδροε ιδε ίς μορφές της ηδονικής επιθυμίας και του θυμού ή
της κακοβουλίας.
Το άτομο που έχει φτάσε ι σε αυτό το στάδιο θα επαναγεννηθεί
σ’ αυτόν τον κόσμο το πολύ μία μόνο φορά πριν την επίτευξη της
τελικής απελευθέρωσης.

Το άτομο που έχει επιτύχε ι την τρίτη Οδό, δεν θα επαναγεννηθεί
ποτέ πια στ ο ηδον ικό επίπεδο ύ παρξης.
Εάν δεν φτάσει στην Αξιότητα ( Αράχαττα ) κατά την διάρκεια της
τρέχουσας ζωής του, θα επαναγεννη θεί σε κάποιον από τους
λεπτοφυείς υλ ικούς κόσμους κα ι εκε ί θα επιτύχε ι τον στόχ ο της
Αξιότη τας. Αυ τοί οι κόσμοι ονομάζονται «οι πέν τε αγνές διαμονές
για μη επιστρέφοντες».
Η συνείδηση της οδού του Μη Επιστρέφοντα, αποκόπτει τους
δεσμούς της φιλήδονης επιθυμίας και του θυμού.

Εξαλείφει επίσης μόν ιμα τις δύο συνειδήσεις που είναι ριζωμένες
στο μίσος ( ντόσα ).
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Ο Άξιος ( Άραχαν ) ε ίναι ένα πλήρως α πελευθερωμένο άτομο που
έχει καταστρέψει ( χάτα ) τον εχθρό ( άρι ) που αποτελείται από τις
νοητικές μολύνσε ις ή τους νοητικούς δεσμούς.
Η συνείδηση της οδού για την Αξιότη τα είναι η συνείδηση που
καταλήγει άμε σα στην πλήρη απελευ θέ ρωση. Αυτή η συνε ίδη ση
εξαλείφει τελε ίως τους πέντε τελευτα ίους δεσμούς.

Εξαλείφει ε πίσης τις υπόλ οιπες φαύλες (ακούσαλα) συνειδήσε ις:
τις τέσσερεις που είναι ριζωμένες στη ν απληστία ασυσχέ τιστες με
την λανθασμένη νόηση, και την μία που είνα ι ριζ ωμένη στην
αυταπάτη και σχε τίζε ται με την ανησυχ ία.
Κάθε συνείδηση της οδού καταλήγει α υτόμα τα στον αντίστοιχό
της καρπό, με την ίδια γν ωστική διαδικ ασία, σε άμε ση διαδοχή της
οδού.
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Μετά, η συνείδηση του καρπού μπορεί να εγερθεί πολλές φορές
όταν ο Ευγενής μαθητής εισέ ρχεται στο διαλογιστικό επίτευγ μα της
καρποφορίας ( πάλα -σαμαπάττι ).
Η συνείδηση του καρπού όπως προαναφέρθηκε, είνα ι
ταξινομημένη ως επακόλουθη ( βιπάκα ).
Και πρέπει να σημε ιωθε ί ότι δεν υπάρχουν υπερκόσμιες
λειτουργ ικές ( κιρ ίγια ) συνε ιδή σεις.
Αυτό συμβαίνει διότι όταν ένας Άξιος ( Άραχαν ) εισέρχεται στο
διαλογ ιστικ ό επίτευγ μα της καρποφορίας ( πάλα-σαμαπάττι ), οι
συνειδήσε ις που εμφανίζον ται σε αυτό το επίτευγμα ανήκουν στην
κατηγορία των επακόλ ουθων ( βιπάκα ), που είνα ι οι καρποί της
υπερκόσμιας οδού. Υπερκόσμια οδός είναι όταν οι ακόλουθοι
νοητικοί παράγοντες που αντιστοιχ ούν στην Ευγενή Οκτα μελή Οδό,
φτάνουν στην αποκ ορύφωσή τους.
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ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 – Μάθημα 29 ο ν
Απελ ευθερωμένα Άτομ α 2
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε απόψε σε αυτό το μάθημα. Θα
συνεχίσου με σήμερα για την ψυχολογία των Απελευθερωμέν ων
Ατόμων και για το Τελικ ό Νιμπάνα /Νιρβάνα, και θα μιλήσου με για
το τί συ μβαίνει όχι μόνον κατά την διάρ κεια της ζωής αλλά και μετά
τον θάνατο σε έναν Αρχάτ ή σε έναν Βούδδα.

Η ερώτηση τώρα είνα ι, πόσο υ παρξιακό πόνο κα ι ταλα ιπωρ ία έχει
καταστρέψει ένας Εισερχόμενος στο Ρεύμα;
Το σύνολο του υπαρξιακού πόν ου και της ταλαιπωρ ίας που έχει
καταστρέψει ένας Εισερχόμενος στο Ρεύμα, συγκριτικά με τον λίγ ο
υπαρξιακό πόν ο που απομένει να κ αταστρέψει, ο Βούδδας το
παρομοιάζει όπως θα ήταν αν τα Ιμαλάια καταστρέφονταν και μόνο
επτά πετραδάκ ια απέμεναν!
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Έτσι, ένας εισερχόμεν ος στο ρεύμα, έ χει μόν ον αυτά τα μικ ρά
πετραδάκια να εξαλείψει, τον πόν ο από αυτές τις επτά ζωές να
ζήσει. Εάν τώρα, ο εισερχόμεν ος στο ρεύμα γίνει Άπαξ Επιστρέφων,
έχει μόνον ένα πετραδάκι να εξαλείψει, δηλαδή τον πόνο μίας μόνο
ζωής είτε στον ανθρώπιν ο είτε σε θε ικό κ όσμο. Όταν δε, γίνε ι
Αρχάτ, τότε κι αυτό το τελευ ταίο πετρ αδάκι εξαλείφε ται.

Ας δούμε τώρα τί λέε ι ο Βούδδας γ ια τα άτομα που έχου ν επιτύχε ι
την Αξιότητα:
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Λόγω του ότι σήμερα θα μιλ ήσου με για το τελικ ό Νιμπάνα που
μόνον ένας Άραχαντ ή ένας Βούδδας μ πορεί να πε τύχει, θα
επανέλθουμε στο θέμα του Νιμπάνα το οποίο έχει δύο φάσεις: το
Νιμπάνα που επιτυγχάνετα ι ενώ το άτομο είνα ι ακόμα εν ζωή, και
το Πάρι-Νιμπάνα που επιτυγχάνετα ι με τά τον θάνατό του ατόμου
και ονομάζεται τελ ικό Νιμπάνα.

Θα αρχίσου με με το γλ ωσσολογικό ζήτημα:
Το Νιμπάνα (Πάλ ι: νιμπάνα, σανσκρ ιτικά: νιρβάνα) ε ίναι η
απόλυτη μακαρ ιότη τα και ευδαιμον ία κατά τον Βουδδισμό, ως
αποτέλεσμα αυτοσυγκέν τρωσης και διορατικής γνώσης.
Είναι μια ιδε ώδης κατάστα ση ισορροπίας, που υπερβαίνει το ν
επώδυνο κύκλο της επαναγέννησης, σηματοδοτών τας την
σωτηρ ιολογ ική απελευθέρωση από τη ν σανσάρα , τον κύκλο της
γέννησης και του θανάτου .
Αποτελε ί τον υψηλ ώτερο και α πώτερο στόχ ο όλων των
βουδδιστικών προσδοκ ιών , δηλαδή την απόλυτη εξαφάνιση του
πάθους, του μίσους και της αυταπ ά της, και κατά συνέπε ια, την
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τελική και απόλυ τη απελευθέρωση από κάθε μελλοντική γέννηση
που φέρνει το γήρας, την ασθένεια, τον θάνατο και όλα τα δεινά,
την δυστυχία , την ταλαιπωρία κα ι τον πόνο σε όλες τις μορφές της
ύπαρξης: της ανθρώπινης, της μη ανθρώπινης, κα ι της θεϊκής.

Ετυμολογ ικά, η λέξη Νιμπάνα προέρχεται από το ρήμα νιμπάτι
που κυριολεκ τικά ση μαίνε ι «κατασβύνω». Σηματοδοτεί την
κατάσβεση των «φωτιών» του πάθ ους ( ραγκάγκι ), του μίσους
( ντοσάγκι ) κα ι της αυταπάτης ( μοχάγκι ).

Στο ερώτη μα, πώς το Νιμπάνα είναι ά μεσα ορατό, η απάντηση
του Βούδδα είνα ι:
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Ο υπαρξιακός πόνος και η κα τάπαυση του πόνου, ε ίναι δύο
κεντρικά και επε ίγον τα θέματα στην Διδασκαλία του Βού δδα.
Όπως λέει ο ίδιος:
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Επομέν ως, η Διδασκαλία του επικεν τρώνεται σε δύο κεν τροβαρή
ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης:
1. στον πόνο, στην ταλαιπωρία , στα βάσανα, στην λύπη, την
θλίψη, την κατάθλ ιψη, κλπ. και
2. στην πλήρη ελευθερία, στη ν λύτρωση από αυτά.
Το κεντρικό πρόβλη μα του πόνου το εξηγεί ο Βούδδας στην
Πρώτη Ευγενή Αλήθεια που δίδαξε. Ωστόσο, η αλήθεια του πόν ου
δεν είναι η τελευ ταία λέξη στην διδα σκαλία του . Είνα ι μόνο το
σημείο εκκίνησης.
Ο Βούδδας ξεκινά με την εξήγηση για τον πόνο, διότι η
διδασκαλ ία του έχει σχεδια στε ί για έναν συγκεκριμένο σκοπό: έχει
σχεδιαστεί γ ια να οδηγήσε ι στην απελ ευθέρωση από τον πόνο κα ι
στην πραγματοποίηση του Νιμπάνα, που όπως λέει «είναι η
υπέρτατη ευδαιμον ία» ( Νιμπάνα πάραμα σούκα ) (Dh 20 4)
Για να γίνει αυτό, πρέπει ν α μας δώσει έναν λόγο για να
επιδιώξου με τη ν απελευθέρωση. Για παράδειγμα , εάν ένας
άνθρωπος δεν ξέρει ότι το σπίτι του έχει πάρει φωτιά, ζει εκεί
απολαμβάνον τας τον εαυτόν του, πα ίζοντας και γελώντας. Για να
βγει έξω, πρέπει πρώτα να καταλάβει ότι το σπίτ ι του έχει πάρει
φωτιά.
Με τον ίδιο τρόπο, ο Βούδδας ανακοινώνε ι ότι οι ζωές μας
φλέγοντα ι από το γήρας, την ασθένεια και τον θάνατο. Ο νους μας
φλέγεται από την απληστία, το πάθος, το μίσος και την αυτα πάτη.
Μόνον όταν συνειδητοποιήσου με τον κίνδυνο, είμα στε έτοιμοι να
αναζητήσουμε έναν τρόπο απελευθέρωσης.
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Στην Δεύτερη Ευγενή Αλήθεια, ο Βούδδας επισημαίνε ι ότι η κύρια
αιτία του υπαρξιακού πόνου είναι το πάθος ή η επιθυμία γι α έναν
κόσμο με ορατά αντικείμενα, ήχ ους, μυρωδιές, γεύσε ις, αφές κα ι
ιδέες, που οδηγεί στην επαναγέννηση ( πονομπαβίκα ).
Δεδομέν ου ότι η αιτία του πόνου είνα ι η επιθυμία, το κλειδί για
την επίτευξη του τέλ ους του πόνου είν αι η εξάλειψη της επιθυμίας.
Επομέν ως, ο Βού δδας εξηγεί την Τρ ίτη Ευγενή Αλήθε ια ως την
εξάλειψη της επιθυμίας κατ’ αυτόν τον τρόπο:
«Και ποιά είνα ι η ευγενής αλήθεια της κατάπαυσης του πόνου;
Είναι το πλήρες μη πάθος ( βιράγκα ) κα ι η κατάπαυση αυ τής της
ίδιας της επιθυ μίας ( τάνχα ), η εγκατάλ ειψη και η παραίτησή της, η
απελευθέρωση και η απεξάρτηση απ’ αυτήν».
Αυτό το πλήρες μη πάθος κα ι η κα τάπαυση της επιθυ μίας,
επιφέρει την κατάσταση της τέλειας ειρήνης και ευδαιμον ίας, την
ανεξάρτητη κατάσταση που κάποιος μπορεί να βιώσει ενόσω είναι
ζωντανός, μέσω της κατάσβεσης των φλογών του πάθ ους, του
μίσους και της αυταπά της, που είνα ι το Νιμπάνα.
Συνεπώς ο Βούδδας λέει:
«Η ολοκληρωτική εξάλειψη της επιθυμίας, το πλήρες μη πάθος
και η κατάπαυσή της, ε ίναι το Νιμπάνα».
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Η δε ειρηνική , γαλήν ια κατάσ ταση ενός τέλεια απελευθερωμένου
νου ( βιμούττα-τσίττα ) από την επιθυμία, περιγράφετα ι ως εξής:

Η πρακτική γ ια να φτάσε ι κάποιος στη ν απελευθέρωση και στην
κατάπαυση του πόνου, εκ φράζεται από τον Βού δδα στην Τέ ταρτη
Ευγενή Αλήθεια που είναι η π ρακτική της Ευγενούς Οκταμελούς
Οδού, το ύψιστο αγαθό της οποίας είναι το Νιμπάνα.
Όπως λέει ο ίδιος:
«Αυτή είναι η μέση οδός, η Ευγενής Οκταμελής Οδός, που δίνε ι
όραση, δίνε ι γνώση , και οδηγε ί στην ειρήνη, στην φώτιση, στο
Νιμπάνα».
Όπως προαναφέρθηκε, η Ευγενής Οκταμελής Οδός είνα ι: 1. η
ορθή νόηση, 2. ο ορθός λογ ισμός, 3. ο ορθός λόγος, 4. η ορθή
πράξη, 5. ο ορθός βιοπορισμός, 6. η ορθή προσπάθεια, 7. η ορθή
μνήμη , και 8. η ορθή αυτοσυγκέντρ ωση.

Καμία έννοια στην διδασκαλ ία του Βούδδα δεν έχε ι απο δειχθε ί
τόσο δυσκολ ονόητη στον εννοιολογ ικ ό της προσδιορ ισμό όπως
εκείνη η κατάσταση που επέρχεται ότα ν έχει πλήρως εξαλειφθεί η
επιθυμία και το πάθος, που ονομάζετα ι Νιμπάνα.
Κατά κάποιον τρόπο, μια τέ τοια απροσδιοριστία ε ίναι απλώς
αναμενόμενη , δεδομένου ότι ο Βούδδας περιγράφει το Νιμπάνα
ακριβώς ως: «ειρηνικό και εξυψωμένο, ανεπίτευκ το με την απλή
λογική, βαθυστόχα στο, δύσκολο να ειδωθεί και δύσκολο να
κατανοηθεί α πό ανθρώπους που απολα μβάνουν τη ν προσκ όλληση,
που ζουν με πάθος και μίσος, τυλιγ μέν οι στο σκοτάδι» .
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Ωστόσο, στο ίδιο αυτό εδάφιο ο Βού δδας λέει επίσης ότι το
Νιμπάνα μπορεί να βιωθε ί από τους σοφούς, και στις Ομιλ ίες του
δίνει αρκε τές ενδείξεις της φύσης του Νιμπάνα γ ια να αποδώσε ι την
ιδέα της ωφελ ιμότη τάς του.
Οι περιγραφές και οι έ παινοι του Βού δδα για το Νιμπάνα ε ίναι
πολλαπλοί, κα ι μπορού με επίσης να αναφέρουμε εδώ τα λόγ ια του
καθηγητή Rh. Dav ids που λέει:
«Κάποιος μπορεί να γεμίσε ι στήλες με τους επα ίνους για το
Νιμπάνα, πολλ οί από τους οποίους είν αι μεταξύ των πιο όμορφων
εδαφίων στην ποίηση και πεζογραφία τη ς γλώσσας Πάλι, που μιλούν
με μεγαλοπρέπε ια για αυτή την κατάσταση του νου που έχει
επιτύχε ι το Νιμπάνα· την κατάσταση του ανθρώπου που έγινε
τέλειος σύ μφωνα με την βουδδιστική πίστη. Πολλά ε ίναι τα
προσφιλή ονόμα τα, τα ποιη τικά επίθ ετα που απονέμον ται στο
Νιμπάνα, και καθένα απ’ αυτά – επειδή δεν είναι συν ώνυμα –
τονίζου ν την μία ή την άλλη όψη αυτής της πολυσύνθετης έννοιας».
(Early Buddhism, pp. 72, 73)
Μερικά από τα ονόμα τα και τα επίθετα είναι:
«Η άλλη όχθη, η ελευ θερία, το άσυλο,
το υπέρτατα ασφαλές από δεσμούς, το καταφύγιο,
το ύψιστο αγαθό, το ασφαλές, το χωρίς κίνδυνο,
το βαθυστόχα στο, το υπέροχ ο, το αίσιο, το θαυμάσιο,
το γαλήνιο, το αγνό, το αμόλυν το, το αληθινό, το άφθαρτο,
το ανόση το, το ανώδυν ο, το χωρίς θλ ίψη, το αμετάβλη το,
το μη αποσυνθεμένο, το αγέραστο, το αθάνατο,
η διακοπή του γύρου της επαναγέννησης,
το αδιά φθορο, το μη συνθηκ οκρατη μένο».
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Οι Ομιλίες του Βού δδα προσφέρουν επαρκή αποδεικ τικά στοιχεία
για την απαλλαγή από την γνώμη ορισμένων ερμηνευ τών ότι το
Νιμπάνα, αυτό καθ’ εαυτό, είνα ι η πλή ρης εκμηδένιση.
Ακόμα και η πιο εξελιγμένη άποψη ότι το Νιμπάνα αυτό καθ’
εαυτό, είναι απλώς η εξάλειψη των νοητικών παθών και μολύνσε ων,
δεν μπορεί να σταθεί σε μια προσεκτική εξέταση. Προφ ανώς, το πιο
συναρπαστικό επιχείρημα ενάν τια σε α υτή την άποψη , είνα ι η πολύ
γνωστή δή λωση του Βούδδα σε σχέση με το Νιμπάνα ότι:
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Σε μια άλλη Ομιλ ία του, ο Βού δδας χα ρακτηρίζει το Νιμπάνα με
παρόμοιους τρόπους:

Το ερώτη μα τίθε ται συχνά:
Εάν το Νιμπάνα επιτυγχάνετα ι με τη ν πρακτική της Ευγενούς
Οκτα μελούς Οδού , αυτό δεν καθ ιστά το Νιμπάνα κάτι εξαρτώμεν ο
από αιτίες κα ι συνθήκες, κάτι που παρά γεται από την Οδό; Δεν είνα ι
έτσι το Νιμπάνα αποτέλεσμα της αιτίας που είναι η Οδός;
Εδώ πρέπε ι να κάνου με μια διάκριση μεταξύ του ίδιου του
Νιμπάνα, αυτού καθ’ εαυτού, και της ε πίτευξης του Νιμπάνα.
Με την πρακτική της Ευγενούς Οκταμε λούς Οδού, και ιδια ίτερα
με τον διορατικό διαλ ογισμό ( βιπάσσανα ) που ε ίναι μέρος της Οδού,
επιτυγχάνε ι κάποιος την εξάλειψη των νοητικών παθών και την
εξάγνιση του νου του . Αυτός όμως δεν κάνει το Νιμπάνα να υπάρχει
ή να εκμηδενιστεί, αλλά ανακαλύπτει μέσω της εξάγνισης του νου
του κάτι που ήδη υπάρχει. Διότι μόν ο ένας εξαγνισμένος νους, ένας
νους χωρίς προσκολλήσε ις μπορεί να δει το Νιμπάνα.
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Γι’ αυτό, όπως προανα φέρθηκε, λέει ο Βούδδας:
«Αληθώς, υπάρχει ένα αγέννητο, ένα αποίητο, ένα αδημιούργη το,
ένα μη συνθηκοκρατημέν ο». (Ud 8: 3)
Έτσι το Νιμπάνα παρου σιάζετα ι ως α ντικε ίμεν ο το οποίο δεν
μπορεί να γίνε ι αν τιλη πτό από κά ποιον που απολαμβάνε ι την
προσκόλληση κα ι ζει με πάθος, μίσος και αυταπάτη .
Μπορεί όμως να ειδωθεί μέσω του διορατικ ού διαλογ ισμού
( βιπάσσανα ), με το να καταλάβει κάποιος πως, «Οτιδή ποτε υπάρχει
μέσα στα υλικά κα ι νοητικά φα ινό μενα – όπως το υλ ικό σώμα, το
αίσθημα, η αντίληψη, οι νοη τικές λε ιτουργίες και η συνε ίδηση –
είναι παροδικό, ταλαιπωρία και μη εαυ τός» , εγκαταλείποντας έτσι
την προσκόλ ληση (ου παντάνα) σε αυτά .

Τότε μπορεί να καταλάβε ι ότι:
«Πράγματι, εδώ κα ι πολύ κα ιρ ό έχω ε ξαπατηθεί από αυτόν τον
νου. Διότι όταν προσκολλιόμουν , προσκολλιόμουν μόνο στο υλικ ό
σώμα, προσκολλ ιόμουν μόνο στο αίσθ ημα, προσκολλιόμουν μόνο
στην αντίληψη, προσκολλ ιόμουν μόνο στις νοη τικές λειτουργίες,
προσκολλ ιόμουν μόνο στην συνείδηση.
-Εξ’ αιτίας της προσκόλλησής μου, επέρχεται το γίγνεσθαι των
καρμικών πράξεων .
-Εξ’ αιτίας του γ ίγνεσθαι των καρ μικ ών πράξεων, επέρχετα ι η
γέννηση.
-Εξ’ αιτίας της γέννησης, επέρχετα ι το γήρας και ο θάνατος, η
λύπη, ο θρήνος, το άλγ ος, η θλ ίψη, και το άγχος. Αυ τ ή είνα ι η
προέλευση του συν όλου του πόνου κα ι της ταλαιπωρ ίας».

Και όταν εξασκηθεί σύμφωνα με την κατάλληλη πρακτική , θα
γνωρίζει και θα δε ι ότι:
«Με την κατάπαυση της προσκόλλησής μου στα υλικά κα ι νοητικά
φαινόμενα, επέρχε ται η κα τάπαυση του γίγνεσθ α ι των καρμικών
πράξεων.
-Με την κατάπαυ ση του γίγνε σθαι των καρμικών πράξεων,
επέρχεται η κατάπαυση της γέννησης.
-Με την κατάπαυση της γέννησης, επέρχεται η κατάπαυση του
γήρατος και του θανάτου , της λύπης, του θρήνου, του άλγους, της
θλίψης και του άγχ ους. Αυτή είνα ι η κ ατάπαυση του συν όλου του
πόνου και της ταλαιπωρίας».
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Τότε στρέφε ι τον νου του μακριά α πό τα υλ ικά κα ι νοη τικά
φαινόμενα, και τον κατευθύνει προς το αθάνατο στοιχείο ( αμάταντάτου ) του Νιμπάνα κατ’ αυτόν τον τρόπο:
«Αυτό είνα ι γαλήνιο, αυ τό ε ίναι εξαίσιο:
ο πλήρης κατευνασμός όλων των δραστηριοτήτων,
η εγκατάλλειψη όλων των προσκολλήσεων,
η εξάλειψη της επιθυμίας, το μη πάθος,
η κατάπαυση του πόνου, το Νιμπάνα».
«Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να δει το Νιμπάνα, και αν
παραμείνε ι σε αυτό ως αντικείμενο ( τάττα τίτο ), επιτυγχάνει τη ν
εξάλειψη των νοη τικ ών δια φθορών ( άσαβα )».

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι όταν το Νιμπάνα ονομάζετα ι
«εξάλειψη των νοη τικ ών δια φθορών (του πάθους, της επιθυμίας,
του μίσους και της αυταπάτης, κλπ.) » αυτό απαιτεί ε ρμηνε ία.
Το ίδιο το Νιμπάνα ως υπαρκ τό ε ίναι, όπως προανα φέρθηκε, το
αγέννητο, το αποίητο, το αδη μιούργητο, το μη συνθηκ οκρατη μένο.
(Ud 8: 3)
Eίναι όμως εξ’ αιτίας του Νιμπάν α ( τανγκ άγκαμμα ) ως
αντικε ίμενο ( αράμμανα ), που βλέποντά ς το συμβαίν ουν:
α) η πλήρης εξάλειψη των νοητικών διαφθορών και
β) η απελευθέρωση από την συνθηκοκ ρατημένη ύπαρξη.
Το ίδιο το Νιμπάνα όμως δεν μπορεί ν α υποβιβαστεί σε αυτά τα
δύο
γεγονότα ,
τα
οποία
είναι
στην
πραγματικότητα
συνθηκοκρατημένα κα ι συμβα ίνουν χρονικά.

Πολύ συχνά κάποιος δεν μπορεί παρά να υπογραμμίζε ι εμφατικά
το γεγονός ότι όχ ι μόνο γ ια την πραγ ματοποίηση του Νιμπάνα ως
στόχο, αλλά και για την θεωρητική κατανόησή του, είναι
απαραίτητη προϋπόθεση να καταλάβε ι πλήρως αυτό το γεγονός:
δηλαδή, την αν τικε ιμενική πραγ ματικότητα του μη εαυτού, της
μη ψυχής, ή της μη εγωικ ότη τας όλων των μορφών της ύπαρξης.
Χωρίς μια τέ τοια κατανόηση, κάποιος αναγκαστικά θα παρανοήσει
το Νιμπάνα – σύ μφωνα με τις υλιστικέ ς ή μεταφυσικές κλίσε ις του
– είτε ως εκμηδέν ιση και α φανισμό ε ν ός εγώ/εαυτού, ε ίτε ως μια
αιών ια κατάσταση ύπαρξης στην οποία ένα εγώ ή ένας εαυτός
εισέρχεται σ’ αυτό ή συγχωνεύετα ι με αυτό.
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Το Νιμπάνα είνα ι η κατάπαυση του πόνου και της ταλαιπωρ ίας,
και ο Βού δδας ήταν σαφέστατος όταν ε ίπε:

Κάτι ανάλογο έχει ειπωθε ί και από τους μαθητές του όπως:
«Δεν υπάρχει εδώ ένα όν.
Αυτο είναι απλά ένας σωρός υλ ικών κ αι νοητικών δια δικασιών .
Όπως ακριβώς με την συναρμολόγηση εξαρτημάτων , υπάρχει η λέξη
«όχημα», έτσι όταν τα υλικά και νοητικά συναθροίσμα τα
συναρμολογηθού ν, υπάρχει η συ μβατικ ή λέξη «όν».
Στην πραγματικότητα, είνα ι μόν ο ο πόν ος που εγείρεται και μόνο
ο πόνος που παραμένει και παρακμάζει. Τίποτα άλλο εκτός από τον
πόνο δεν εγείρε ται, τίποτα άλλο εκ τός από τον πόνο δεν παύε ι».

Ως εκ τούτου, λέγε ται από τους σχολ ια στές:
«Απλά ο πόνος και η ταλα ιπωρ ία υπάρχει, όχ ι ένας πάσχων.
Η πράξη υπάρχει, όχι ένας πράττων .
Το Νιμπάνα ως εξάλειψει του πόνου υπάρχει, αλλά όχι ένας που
εξαλείφετα ι.
Η Οδός υπάρχει, αλλά όχ ι ένας οδοιπόρ ος».
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Επειδή το Νι μπάνα περιγράφε ται ως η υπέρτατη μακαρ ιότη τα και
ευδαιμονία, συνηθ ισμέν οι άνθρωποι που δεν βίωσαν αυτή την
κατάσταση , προσπάθησαν από παλιά να την φανταστούν και να την
ταυτίσουν με εγκόσμιες εμπε ιρίες.
Όπως ο ίδιος ο Βούδδας αναφέρει σε μια Ομιλ ία του, μ ερ ικοί
ταύτιζαν το Νιμπάνα με την πλήρη απόλαυση των ηδονικ ών
ευχαριστήσεων ( κάμα ) που βίωνε ο εαυτός τους ( άττα ).
Έτσι, θεωρούσαν ότι: «Όταν αυτός ο εαυτός (ά ττα),
εφοδιασμέν ος
και
προικ ισμένος
με
τις
πέντε
ηδονικές
ευχαριστήσε ις, επιδίδετα ι σ’ αυτές, τότ ε ο εαυτός επιτυγχάνει το
ανώτατο Νιμπάνα εδώ και τώρα».
Άλλοι ωστόσο ταύτιζαν το Νιμπάνα με την πνευματική ευδαιμον ία
που επιτυγχάνε ται στην 1 η κοσμικ ή έκσταση (τζάνα)· άλλοι σ’ αυ τήν
που επιτυγχάνε ται στη ν 2 η , στην 3 η ή στην 4 η κοσμική έκσταση ,
θεωρόντας ότι «τότε μόνο ο εαυτός επιτυγχάνε ι το αν ώτα το
Νιμπάνα εδώ κα ι τώρα».
Απολαμβάνοντας αυτήν την κατάστα ση, ή επιθυμώντας και
λαχταρώντας για αυτήν, φαν τάζονταν το Νιμπάνα με επιθυμία και
λαχτάρα. Υπερηφανευόμεν οι ότι «Εγώ πέτυχα το Νιμπάνα»,
φαντάζονταν το Νιμπάνα με υπερηφάνεια. Θε ωρόντας αυ τό το
φανταστικ ό Νιμπάνα ως μόν ιμο, ως ο εαυτός τους, ως η ψυχή τους
κλπ., το φαντάζον ταν με λανθασμέν η νόηση.
Σχετικά με τέτοιες παρανοήσεις ο Βούδδας είπε ότι:
«Εδώ, ένας αδίδακ τος, συνηθ ισμέν ος άνθρωπος,
1. Αντιλα μβάνετα ι το Νιμπάνα ως Νιμπάνα.
2. Έχοντας αντιληφθε ί το Νιμπάνα ως Νιμπάνα, φαντάζετα ι
σχετικά με το Νιμπάνα,
3. φαντάζεται (τον εαυ τόν του ) εις το Νιμπάνα,
4. φαντάζεται (τον εαυ τόν του ) χωριστά από το Νιμπάνα,
5. φαντάζεται ότι το Νιμπάνα είνα ι «δικ ό μου»,
6. απολαμβάνει το Νιμπάνα.
Ποιά είνα ι η αιτία; Λέω ότι δεν έχε ι πλήρως κατανοή σει το
Νιμπάνα».
Εδώ το αντικε ίμενο της αντίληψης, της φαντασίας, κα ι της
απόλαυσης, είναι «το Νιμπάνα», δηλαδή η αίσθηση μιας
ευδαιμονίας, ηδον ικής ή πνευματική ς, στο εγκόσμιο επίπεδο
εμπειρ ίας.
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Αφ’ ετέρου, ένας εκπαιδευμένος άριστος μαθητής που εξάλειψε
την άγνοια, λέγεται ότι δεν αντιλα μβ άνεται ( σαντζανάτι ) απλώς,
αλλά γνωρίζει άμεσα ( αμπιτζανάτι ) το Νιμπάνα κα ι την φαντασία
που προξενείται εξ’ αιτίας του, δηλα δή ότι αυ τή η φαντ ασία είνα ι:
-ασταθής και παροδική· προσωρινής, πρόσκαιρης, φευγαλέας,
περιστικής φύ σης, και ως εκ τούτου ε ίναι πόνος, ταλαιπωρ ία, και
όχι ένας εαυτός ή μία ψυχή.
«Εδώ, ένας άριστος μαθη τής,
1. Γνωρίζε ι άμεσα το Νιμπάνα.
2. Έχοντας άμεσα γνωρίσει το Νιμπά να ως Ν ιμπάνα, δεν
φαντάζεται σχε τικά με το Νιμπάνα,
3. δεν φαντάζετα ι (τον εαυ τόν του) εις το Νιμπάνα,
4. δεν φαντάζετα ι (τον εαυ τόν του) χωριστά από το Νιμπάνα ,
5. δεν φαντάζετα ι ότι το Νιμπάνα είνα ι «δικό μου»,
6. δεν απολαμβάνε ι το Νιμπάνα.
Ποιά είναι η αιτία; Λέω ότι έχ ει πλήρως κατανοήσει το Νιμπάνα».
Αυτό τελ ικά που συμβαίνει με τους περισσότερους ανθρώπους
είναι η προσκ όλληση στα πέντε συναθρ οίσματα της ύπαρξης.
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Ακόμα και ένα μικρό ευχάριστο αίσθημα να αισθανθούν, το
φαντάζοντα ι ως ευδαιμονία του Νιμπάνα, σχετίζον τας αυτό το
αίσθημα με το εγώ ή τον εαυτό. Ένας άρ ιστος εξοικ ιωμένος μαθη τής
όμως όπως λέει ο Βούδδας, δεν θε ωρεί ακόμα κι αυ τήν τη ν
ευδαιμονική κα τάστα ση ως δικιά του, διότι βλέ πει ότι κ ι αυτή έχει
παροδική φύση . Έτσι δεν αναπτύσσε ι τέτοιες ιδέες , φαντασίες και
παρανοήσεις για το Νιμπάνα. Αλλά το β λέπει ως την κατάσβεση του
πάθους, του μίσους και της αυταπάτης.

Το Νιμπάνα είνα ι μια ενιαία αδιαφοροποίητη υπέρτα τη
πραγματικότητα. Είναι αποκλειστικά υπερκόσμιο και έχει μία εγγενή
φύση ( σαμπάβα ), που είνα ι το μη συνθηκοκρατημένο κα ι αθάνατο
στοιχείο το οποίο υπερβαίνει τελείως τον συνθηκοκρατη μένο
κόσμο.
Παρ’ όλα αυτἀ, με ανα φορά σε μια βάση για διάκριση , το Νιμπάνα
είναι διπλό. Η βάση για την διάκριση είναι η παρουσία ή η απουσία
των πέν τε συναθρ οισμάτων της ύπαρξης.
Έτσι το στοιχε ίο του Νιμπάνα όπως βιώνεται από τους «Άξιους»
( Άραχαν ) ή τους Βού δδες, εν ώ αυτοί ε ίν αι ακόμα εν ζωή, ονομάζεται
«με το υπόλειμμα παραμένον» ( σαουπαντισέσα ), διότι, αν και οι
νοητικές μολύνσεις του πάθους, του μίσους, τ ης αυταπάτης, κλπ.
έχουν όλες εξαλειφθεί, το «υπόλε ιμμα » των συναθροισμάτων που
αποκτήθηκαν
α πό
την
προηγ ού μενη
προσκ όλληση
στις
παρελθούσες ζωές, παραμένει κατά την διάρκεια της παρούσας ζωής
τους. Αυτό δηλαδή που έχουν κα ταφέ ρει οι Αρχάτ και οι Βούδδες
ενώ είναι ακ όμα εν ζωή , είνα ι ότι έχ ουν εξαλείψει τις νοη τικές
μολύνσε ις. Το σώμα τους βέβαια, τα αισθή ματά τους κλπ.
λειτουργ ούν όπως λειτουργούσαν προηγουμέν ως, λόγ ω της
προσκόλλησης από προηγού μενες ζωές.
Το στοιχείο όμως του Νιμπάνα που επιτυγχάνεται με τον θάνατο
ενός Άξιου ή ενός Βούδδα, ονομάζ εται «χωρίς το υπόλε ιμμα
παραμένον» ( ανουπαντισέσα ), επειδή τα πέντε συναθροίσμα τα
απορρίπτοντα ι και δεν αποκτώντα ι ξανά.
Τα δύο στοιχεία του Νιμπάνα ονομάζοντα ι επίσης στα
επεξηγηματικά σχόλια ως «η κατάσβεση τ ων νοητικών μολύνσεων»
( κιλέσα-παρινιμπάνα ) γ ια το πρώτο, και ως «η κατά σβεση των
συναθροισμάτων» ( κάντα-παρ ινιμπάνα ) για το δεύτερο.
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Η ερώτηση μπορεί να τεθεί γ ια το τί συμβαίνε ι με τά τον θάνα το
σε ένα Βούδδα ή σε έναν Άξιο, των οποίων ο νους ε ίναι
απελευθερωμένος ( βιμούττατσίττο ) από τις νοη τικές μολύν σεις
( κιλέσα ), αλλά και από τα συ ναθροίσμα τα ( κάντα ), έχον τας πετύχει
το τελ ικό Νιμπάνα ( παρινιμπάνα ).
Επανεμφαν ίζετα ι ( ουπαπατζάτι ) αυτός μετά τον θάνατο;
Δεν επανεμφαν ίζεται;
Επανεμφαν ίζετα ι και δεν επανε μφαν ίζεται;
Ούτε επανεμφανίζε ται ού τε δεν επανεμφανίζετα ι;
Σε αυτές τις ερωτή σεις ο Βού δδας απάντησε ότι οι όροι
«επανεμφαν ίζεται» ή «δεν επανεμφανίζ εται», κλ π. δεν ίσχύ ουν ( να
ουπέτι ). Αυ τό που ισχύει ε ίναι η «τελικ ή κατάσβεση» ( πάρινιμπάνα )
που μπορεί να συγκριθε ί με μια σβησμέ νη φωτιά.
Συνεπώς, όταν ένας Ινδός ασκητής ονόματι Βάτσα τον ρώτησε
τέτοιες ερωτήσε ις, ο Βού δδας του α πάντησε με την παρομοίωση
της σβησμένης φωτιάς έτσι:
«Τί νομίζεις Βάτσα; Ας υποθέσουμε ότι μια φωτιά έκαιγε μπροστά
σου. Θα γνώρ ιζες ότι: «Αυτή η φωτιά κ αίει μπροστά μου;»
-Θα το γν ώριζα, Κύρ ιε Γκοτάμα.
-Αν κάποιος σε ρ ωτού σε Βά τσα: «Εξαρτώμενη από τί, καίε ι αυ τή
η φωτιά μπροστά σου;» τί θα του απαν τούσες;
-Θα του απαν τούσα ότι: «Αυτή η φωτιά καίε ι εξαρτώμενη από
καύσιμα , όπως ξερόχορτα και ξύλα».
-Αν αυτή η φωτιά μπροστά σου έσβηνε ( νιμπαγιέγια ), θα γν ώριζες
ότι: «Αυτή η φωτιά μπροστά μου έχει σβήσει ( νιμπούτο );»
-Θα το γν ώριζα, Κύρ ιε Γκοτάμα.
-Αν κάποιος σε ρωτούσε, Βάτσα: «Όταν η φωτιά μπρ οστά σου
έσβησε, σε ποιά κα τεύθυ νση πήγε; στη ν ανατολή, στην δύση, στον
βορρά ή στον νότο;» τί θα του απαν τούσες;
-Αυτό δεν ισχύει Κύρ ιε Γκοτάμα. Η φωτιά έκαιγε εξαρτώμενη από
καύσιμα , όπως ξερόχορτα και ξύλα. Όταν αυτά εξαντληθούν, αν η
φωτιά δεν πάρει πια άλλο καύσιμο, και είνα ι χωρ ίς καύσιμο,
θεωρείται ότι έχει σβήσε ι, ότι είνα ι σβη σμένη ( νιμπούτο ).
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-Έτσι ακριβώς, Βάτσα, οποιαδήποτε υ λική μορφή με την οποία
κάποιος θα περιέγραφε τον Βούδδα (μετά τον θάνατο), αν
μπορούσε να τον περιγράψει, αυτή έχε ι εγκαταλλειφθε ί από αυτόν ,
έχει κοπε ί στην ρ ίζα, έχει εξαφαν ιστεί, έτσι ώστε δεν υ πόκε ιτα ι
πλέον σε μελλον τική έγερση.
-Ο Βού δδας απελευθερώθηκε από την κατάταξη της υλικής
μορφής· είνα ι βαθύς, άπειρος, δύσκολα να κατανοηθεί, όπως ο
ωκεανός. «Επανεμφαν ίζετα ι» δεν ισχύει. «Δεν επανεμφανίζετα ι »
δεν ισχύε ι. « Επανεμφανίζετα ι κα ι δεν επανεμφαν ίζεται» δεν ισχύει.
«Ούτε επανεμφανίζετα ι ούτε δεν ε πανεμφαν ίζεται» δεν ισχύει.
-Επίσης, οποιοδήποτε α ίσθημα , ... οποιαδή ποτε αντίληψη, ...
οποιεσδήποτε νοη τικές λειτουργίες, ... οποιαδήποτε συνείδηση, με
την οποία κάποιος θα περιέγραφε τον Βούδδα (μετά τον θάνατο),
αν μπορούσε να τον περιγράψει, αυ τή έχει εγκαταλλειφθε ί απ’
αυτόν, έχει κ οπε ί στην ρ ίζα, έχει ε ξαφανιστε ί, έ τσι ώστε δεν
υπόκειται πλέ ον σε μελλον τική έγερση.
-Ο Βού δδας απελευθερώθηκε από την κατά ταξη του αισθή ματος,
... της αν τίληψης, ... των νοη τικών λε ιτουργιών, ... της συνείδησης,
είναι βαθύς, άπειρος, δύσκολα να κατανοηθεί, όπως ο ωκεανός.
«Επανεμφαν ίζεται» δεν ισχύει. «Δεν επανεμφαν ίζεται» δεν ισχύει.
«Επανεμφαν ίζεται και δεν επανεμφαν ίζεται» δεν ισχύει. « Ούτε
επανεμφαν ίζεται ού τε δεν επανεμφανίζ εται» δεν ισχύε ι.»
Η άποψη ότι ένας Βούδδας εμφανίζε ται ή υπάρχει με τά τον
θάνατο, είνα ι μια μορφή του αιωνισμού ή της αιωνιοκρατίας
( σάσσαταντίττι ), που θεωρε ί τον Βούδδα ή ένα πνευματικά τέλειο
άτομο δηλ . έναν Άραχαν, ως κάποιον που κατέχει έναν εαυτό ή μια
ψυχή, και ο οποίος επιτυγχάνε ι αιών ια απελευθέρωση μετά τον
θάνατο του σώμα τος.
Η άποψη ότι ένας Βούδδας δεν εμφα νίζεται μετά τον θάνατο,
ταυτίζε ι επίσης τον Βούδδα ως εαυτό ή ψυχή, αλλά υποστηρίζ ει ότι
αυτός ο εαυτός εκμη δενίζετα ι με τά τον θάνατο του σώματος,
εκπροσωπεύ οντας
έτσι
την
άποψη
του
εκ μηδεν ισμού
( ουτσένταντίττι ).
Η τρίτη άποψη επιχε ιρεί μια σύνθεση αυτών των δύο, την οποία
ο Βούδδας απορρίπτε ι επειδή και τα δύο μέρη περιλαμβάνουν
λανθασμένη άποψη.
Η τέταρτη άποψη φα ίνετα ι να είνα ι μια σκεπτικιστική προσπάθεια
να απορριφθούν και οι δύο εναλλακτικ ές, ή να αποφευχθεί η λήψη
συγκεκριμένης στά σης, την οποία ο Βούδδας απορρίπτε ι ξανά.
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Όπως η σβησμένη φωτιά δεν μπορε ί ν α περιγραφεί ότι έχει π άει
προς κάποια κατεύθυνση, έτσι και ο Βούδδας που έχει φτάσει στο
τελικό Νιμπάνα δεν μπορε ί να περ ιγ ραφεί με τους όρους των
τεσσάρων εναλλακτικών απόψεων.
Η παρομοίωση της φωτιάς αφορά αποκλειστικά τη ν νομιμότητα
της εννοιολογ ικής και γλ ωσσικής χρή σης, κα ι δεν έχει σκ οπό να
προτείνε ι, όπως υποστήριξαν ορισμένοι μελετητές, ότι ο Βούδδας
επιτυγχάνε ι κάποια μυστικ ή απορρόφη ση στο Απόλυτο.
Οι λέξεις «βαθύς, άπειρος, δύσκολα να κατανοηθεί» δε ίχνουν την
υπερβατική διάσταση της απελευθέρωσης που επιτυγχάνεται απ ό
τον Βούδδα, η οποία είναι απρόσιτη στην διαλεκτική σκέψη.
Πάνω απ’ όλα, το Νιμπάνα ονομάζεται «η κατάπαυση του πόνου
και της ταλαιπωρ ίας» ( ντούκκα-νιρόντα ), και για εκείνους που
επιδιώκ ουν ένα τέλ ος του πόν ου και της ταλαιπωρίας, μια τέτοια
ονομασία αρκεί να τους παρακινήσει στην πρακτική της Ευγενούς
Οκτα μελούς Οδού .
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