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Το Βιογρα φικό τ ου Έλληνα Βουδδιστ ή
Μοναχού
Νιάναντάσσανα Μάχα Θέρα
Ο
Έλληνας
Βουδδιστής
μοναχός
Nyanadassana ή Ñāṇadassana είναι επί 37
χρόνια Πρεσβύτατος ( Mahāthera) μοναχός τῆς
αρχαίας Βουδδιστικής παράδοσης Τεραβάδα
και ζει επί το πλείστον σ την Σρι Λάνκα (Sri
Lanka).
Γεννήθηκε το 1959 ως Ι ωάννης Τσέλιος στις Σέρρες. Τελείωσε το γυμνά σιο στην Θεσσαλονίκη και σπούδασε κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο
Goethe της Φρανκφούρτης στην Γερμανία.
Το 1981, σε ηλικία 22 ετών, ένα ταξίδι στην Ινδία είχε ως απο τέλεσμα
το σημείο καμπής της ζωής του. Ο νεαρός Έλληνας, κοιτάζον τας 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,
και 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 Νι μπάνα ( 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 περισ σότε ρο
ενδιαφέρον τώρα, αποφάσι σε να αναζητήσει τις αρχικές και αυθεντικές
διδασκαλίες του Βούδδα, φτάνοντας έτσι στην Σρι Λάνκα.
Το 1982, στην ηλικία των 23 ε τών, έλ αβε την χειροτονία από τον
Σεβασμιώτατο Kaḑav edduve Shrī J īnavaṃsa 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 Ñāṇārāma Mahā thera, του κ ρατικά αναγνωρισμένου λόγιου
( rājakīya paṇḑita ) και περίφημου διδασκάλου διαλογισμού στο
μοναστήρι Nissara ṇa Vanaya, Mee tirigala.
Το 1986 , έλαβε την ανώ τερη χειρο το νία ( upasampadā ) από τον
Σεβασμιώτατο Ka ḑav edduve Shrī J īnavaṃsa Mahāthera, τον κρατικά
αναγνωρισμένο λόγιο ( rājakīya paṇḑita ), ως μέντο ρα ( upajjhāya ). Στη
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συνέχεια σπούδασε την αρχαία ινδική γλώσσα Πάλι ( Pāḷi ) και τις Τρεις
Συλλογές των Ιερών Βουδιστικών Κειμ ένων ( Tipiṭaka ) μαζί με τα
Εξηγηματικά και τα Επεξηγηματικά Σχόλια κάτω από τρεις πολυμαθείς
Πρεσβύτατους ( Mahāthera ) δι δασκάλους στο μοναστήρι Gnānārāma
Dharmāyatanaya, Mee tirigala, όπου διέμε νε επί 16 χ ρόνια.
Το 199 7 έλαβε, με τά από γραπτές και π ροφορικές εξετάσεις, τον τίτλο
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 20 03 έως το 20 07 ασκούσε διαλογισμό στο κέντρο διαλογισμού
Pa-Auk Tawya, Mawlayimine, Μ ιανμάρ (Βιρμανία) 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 αυ τές.
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 σινα λεζική.
Το μοναστικό του όνομα Ñā ṇa-dassana σημαίνει « Γνώση και Όραση».
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Καλησπέρα σε όλους σας, και καλώς ορίσατε σ’ αυτό το μάθημα.
Σήμερα θα κάνω μία παρουσίαση του διαλογισμού επί της αναπνοής
και επί της φιλικ ότη τας , αρχίζοντας πρ ώτα από τον διαλογ ισμό επί
της αναπνοής. Την παρουσία ση αυ τή την ε ίχαμε κάνε ι το
προηγούμεν ο έτος, αλλά αυτή την φορά θα την επαναλάβ ουμε πιο
περιεκτικά και με περισσότερες λεπτομέρειες. Γι’ αυτό ν τον σκοπό,
θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο από την συνάντησή μας για να
εξετάσουμε και να κα ταλάβουμε περ ισσότερες λεπτομέρειες όχ ι
μόνον από την θεωρητικ ή πλευρά αλλά και από την πρακτική
πλευρά, για το πώς γίνετα ι ο διαλογ ισμός επί της αναπνοής.
Πρέπει να πούμε ότι αυτός ο διαλογισμός πρακτ ικοποιήθηκε και
εδιδάχθηκε πρ ωτίστως από τον ίδιο τον Βούδδα σαν βάση της δικ ής
του εξάσκησης, στην συνέχε ια της οποίας προχώρησε στον
διορατικό διαλογ ισμό μέ σω του οποίου έφτασε στην φώτιση.
Ο Βούδδας έχε ι επα ινέσει τον διαλογισμό ε πί της αναπνοής σε
πολλές Ομιλ ίες του· για το πώς μπορεί να ηρεμήσει τον νου και να
τον φέρει σε κατάσταση αυτοσυγκέν τρ ωσης, και για το ότι μπορεί
να τον χρησιμοποιήσε ι κανείς γ ια να ε πιφέρε ι άμεσα γαλήνη στον
νου του.
Δίνου με παρακάτω ένα παράδειγμα από τους επα ίνους που δίνε ι
ο Βούδδας σε κάποια από τις Ομιλ ίες του:
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Σκοπός αυτού του διαλ ογισμού είνα ι να επικεντρώσε ι τον νου
έτσι ώστε, με τον χρόνο, ο διαλογιστή ς μπορεί να καταλάβε ι ότι ο
νους του που ε ίναι διασκ ορπισμέν ος σιγά σιγά ενοποιείται κα ι
αυτοσυγκεν τρώνετα ι.
Ο νους μας βρίσκετα ι σε μια α σταθή κα ι άστα τη κα τάσταση κατά
κάποιον τρόπο. Με αυτόν τον διαλ ογ ισμό μπορεί κ ανε ίς να τον
φέρει σε μια σταθερή κατάσταση.
Έτσι λέε ι ο Βούδδας σχετικά με τον άστατο νου:

Ο Βού δδας μας δίνει ε δώ ένα παράδε ιγμα · ότι δηλ. αυτό που κάνε ι
ένας διαλογιστής είναι η προσπά θεια να ισιώσει και να
ευθυγραμμίσε ι τον άστατο και ασταθή νου του.
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Έτσι, με το να συγκεν τρωθεί κανείς σε ένα συγκεκριμένο σημε ίο
όπως στην αναπν οή που είνα ι ένα ζωτικό μέρος της ζωής μας, και
επαναλαμβάνοντάς το αυτό ξανά και ξανά, τί κάνει ο νους τελικά;
ενοποιείται, δαμάζετα ι, και ε μποδίζεται από οποιεσδήποτε άλλες
σκέψεις οι οποίες μπορεί να είνα ι περ ισπαστικές. Αυτό το δά μασμα
του νου ο Βούδδας το έχει επαινέ σει κ αι λέει ότι:

Αντιθέ τως, ένας αδάμαστος και άστα τος νους μόνο δυστυχ ία
μπορεί να φέρει. Από αυτά, μπορού με να καταλάβουμε ότι αυτός ο
διαλογ ισμός αποσκ οπε ί επίσης και στην ευτυχία μας, διότι δαμάζει
τον νου.

Ο δικ ός μας νους βρίσκετα ι σ’ αυτήν την άστατη κατά σταση κα ι
είναι κατά κάποιον τρόπο δια μελισμένος, ενώ η αυτοσυγκέντρωση
βοηθάει στην ενοποίηση του νου. Αυτό είναι που επιτυγχάνου με με
αυτόν τον διαλογ ισμό, προσπαθού με δηλ. να επικεντρ ώσου με τον
νου μας στην διαδικα σία της εισπνοής και της εκπνοής.
Έτσι ο Βού δδας μιλάε ι για τη ν ενότη τα ή την εστίαση του νου.
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Οι λέξεις που χρησιμοποιεί είνα ι τσίττασσα εκάγγατα . έκα
σημαίνε ι ένα, άγγα σημα ίνει ση με ίο, δηλ. επικέν τρωση του νου σε
ένα σημείο. Φέρνε ι τον νου σε ένα ση μείο ώστε να τον ενοποιή σει,
να τον εστιάσει.
Κατ’ αρχάς πρέπει να καταλάβουμε ότι η αναπνοή μας είναι ένα
ζωτικ ό μέρος της ύ παρξής μας. Όταν πα ίρνει κανε ίς σαν αντικείμενό
του την αναπνοή , ε ίναι πολύ εύκ ολο να συγκεντρωθε ί, λόγω το υ
ότι αυ τή η αναπν οή επαναλαμβάνε ται ξανά και ξανά. Αυτή η
επανάλειψη δίνει στον νου ένα στα θερό σημείο για να
συγκεντρωθεί, και μπορεί κανε ίς εύκολα να αποκτήσε ι αυτή την
ενότητα κα ι την εστίαση του νου και ν α τον δαμάσε ι.
Έτσι ο Βούδδας εξηγεί πώς πρέπει να κάθεται κάποιος για να το
πετύχει αυτό, αρχίζον τας την Ομιλ ία του με την καθιστή στάση .

Αυτές είναι οι πιο απλές εξηγησεις γι’ αυτή την στάση που είνα ι
η πιο συνηθισμένη γ ια έναν διαλογ ιστή. Όσον α φορά το δίπλωμα
των ποδιών, αυ τή είναι μία στάση που δυσκολεύει ιδια ίτερα τους
Ευρωπαίους, κα ι γι’ αυτό θα δούμε και άλλες επιλογές για το πώς
μπορεί να καθίσε ι κανείς. Το βασικό πάντως είναι να βρίσκε ται η
σπονδυλ ική στήλη σε ίσια θέση.
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Θέλω να πω επίσης, ότι μερικές φορές βάζω τις λέξεις που
χρησιμοποίησε ο Βούδδας στην γλώσσα Πάλι, προς χάρη αυτών που
θέλουν να ερευνήσουν παραπάνω, για ν α δουν ότι οι εξηγήσε ις που
δίνου με δεν ε ίναι αυθαίρετες αλλά προέρχονται α πό πηγές που
μπορεί να τις ανιχνεύσε ι κανείς, ιδιαίτερα εάν δει αυτές τις λέξεις
στην Πάλι γλώσσα.
Η στάση που προτείνε ι ο Βού δδας στην συγκεκριμένη περίπτωση
είναι η πλήρης σ τάση λωτού, κα τά την οποίαν οι δύο φτέρνες
βρίσκοντα ι πάνω στους μηρούς .

Υπάρχει
κι
άλλη
επιλογή , όπως η μισή
στάση λωτού, κατά την
οποίαν μόνον η μία
φτέρνα
ακου μπάει
πάνω στον μηρό, αν τί
και για τις δύο φτέρνες.

Υπάρχει επίσης η
επιλογή
της
Βιρ μανέζικης στάσης,
κατά την οποίαν οι δύ ο
φτέρνες
είνα ι
στο
πάτωμα
λίγ ο
πιο
μακριά από το σώμα ·
στάση
που
πολλοί
άνθρωποι την βρίσκουν πιο βολ ική.
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Λέγεται Βιρμανέζικη διότ ι συνηθ ίζετα ι πολύ στην Βιρμαν ία ή
Μυανμάρ όπως ονομάζεται πλέον . Στη ν χώρα αυτή ο διαλογισμός
είναι πολύ διαδε δομένος και υπάρχουν πολλά κέντρα διαλ ογισμού .
Στην Βιρ μανέζικη στάση μπορεί να χρησιμοποιήσε ι κανείς
μαξιλάρι γ ια να καθίσει πάν ω σ’ αυτό.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει η πλάτη να είναι ίσια, ώστε να
μπορέσε ι κάποιος να συγκεντρωθεί στη ν αναπνοή του πολύ εύκολα.
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Μερικοί άνθρωποι θεωρούν ότι κατά την διάρκεια του
διαλογ ισμού πρέπε ι να έχουν τα χέρια τους σε μια ορισμένη στάση
όπως στην ακόλουθη φωτογραφία . Όμως όταν συγκεν τρώνετα ι
κανείς στην ανα πνοή του, τα χέρια δεν παίζουν κανένα ρόλ ο · απλώς
πρέπει να είνα ι
σε
μια
χαλαρή
στάση, για να μην
γίνετα ι αισθητό το
βάρος τους και να
μην
έχει
την
προσοχή τ ου ο
διαλογ ιστής
στα
χέρια.
Αυτές είναι περιττές στάσε ις χεριών που χρησιμοποιούντα ι σε
άλλα είδη διαλ ογισμού . Στον διαλογ ισμό επί της αναπνοής δεν
χρειάζονται, διότι η προσοχή μας εστιάζεται στην αναπν οή. Έτσι,
σιγά σιγά μπορε ί να χάνε ι κανείς την α ίσθησ η των χεριών και όλη η
αίσθηση να βρίσκετα ι στην άκρη της μύτης, εκε ί που ο αέρας
χτυπάει τα ρουθούνια.
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Βλέπου με παρακάτω και άλλες στάσεις διαλογισμού. Όμως σε
όλες, αυτό που προέχε ι είνα ι να βρίσκ εται η πλάτη σε όρθ ια θέση
και το κεφάλι να είναι σε τέτο ια στάση ώστε η μύτη να είναι
παράλληλη με το έδαφος.

Εδώ έχουμε μία μη κατάλληλη στάση διαλογισμού.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις στάσεις διαλογισμού που μπορε ί να
υιοθετήσε ι κάποιος, ανάλογα με την ευ κολ ία του.
Πάμε τώρα να εξηγήσουμε πώς μπορεί κάποιος να παρατηρήσε ι
την αναπνοή του.
Η άσκηση αυτή που ε ίναι μια πν ευματική άσκηση μέσω
αυτοσυγκέν τρωσης, λέγετα ι Μνήμη επί της Αναπνοής, λόγ ω του ότι
κάποιος πρέπει να θυμάται ανά πάσα στιγ μή την εισπνοή κα ι την
εκπνοή του . Εάν λοιπόν κάποιος είνα ι αφηρημένος και δεν έχει
μνήμη , είναι αδύνα τον να κάνει την πα ρατήρηση επί της αναπνοής.
Γι’ αυτό η έμφαση δίδε ται στην μνήμη, στο μνημονικ ό μας, στο
θυμητικό μας, στο τί ακριβώς πρέπε ι να προσέξου με. Αυ τός ο
διαλογ ισμός λέγεται ηρεμιστικός δ ιαλογισμός ( σάματα ), διότι
ηρεμεί, ειρηνεύε ι τον νου , γαληνεύει τον νου.
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Ο Βούδδας, αφού παρέθεσε πρώτα της στάσεις του διαλογ ισμού,
συνεχίζει εξηγών τας το μέρος στο οποίο πρέπε ι να γίνε ι η
παρατήρηση της αναπνοής:

Στην συγκεκριμένη περίπτωση , έχουμε στην γλώσσα Πάλ ι: πάρι
σημαίνε ι περί ή γύρω από· (όπως στα ελληνικά). Μούκα σημαίνε ι
πρόσωπο ή στόμα (έχει δύ ο έννοιες).
Τώρα, μπροστά στο πρόσωπο έχ ουμε την μύτη . Ο Βού δδας όμως
δεν μίλησε συγκεκρ ιμένα γ ια την μύτη διό τι οι άνθρωποι που έχ ουν
μικρή μύ τη αισθάν οντα ι την αναπνοή τους στο επάν ω χείλος του
στόματος· ενώ αυ τοί που έχουν καν ονική μύ τη αισθάνοντα ι την
αναπνοή τους στα ρουθούνια. Γι’ αυτό είπε «γύρω ή κοντά στο
πρόσωπο ή στο στόμα».
Θα εξηγήσου με πώς μπορε ί να παρατηρ ήσει κάποιος την αναπν οή
του σ’ αυτή την περ ιοχή.
Η λέξη παριμούκα εξηγείτα ι και σε άλλα κείμενα του Κανόνα Πάλι,
ώστε να έχουμε μια καθαρή ιδέα του τί σημαίνε ι αυτή η λ έξη:
«Αυτή η μνήμη είναι ε φαρμοσμένη κα ι καλοεφαρμοσμένη στην
άκρη της μύτης ή στο σημείο του στόματος (δηλ. στό άνω χείλ ος).
Γι’ αυτό λέγε ται: ‘Εφαρμόζει την μνήμη του στο παριμούκα ΄».
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Εδώ έχουμε την εξήγηση του παριμούκα , ότι δηλ. ση μαίνε ι στην
άκρη της μύτης ή στο άνω χείλ ος.
Αυτή είνα ι η περιοχή α πό την οποία ε ισέρχεται η αναπνοή στο
σώμα μας. Κι αυτή την στιγ μή που κάθεστε, αυτό ακριβώς
συμβαίνε ι: η μύτη ε ίναι η πύλη α πό την οποία εισέρχετα ι και
εξέρχεται ο αέρας μέσα μας. Εκ τός των περιπτώσεων όπου κά ποιος
έχει κάποια πάθηση όπως για παράδειγμα άσθμα και πρέπει να
ανοίγει το στόμα του για να εισπνέε ι και να εκπνέει, κανον ικά ένας
άνθρωπος ειπνέε ι από την μύ τη του ακόμα κα ι την ώρα που
κοιμάται.
Έτσι η συγκέν τρωση της προσοχής μας όταν κάνουμε αυτόν τον
διαλογ ισμό, γ ίνετα ι σ’ αυ τή την πύλη, δηλαδή στην άκρη της μύ της.
Υπάρχει και ένα άλλο βιβλίο του Κανόνα Πάλι που εξηγεί την λέξη
παριμούκα , (για να μη ν έχουμε καμιά α μφιβολία ) που λέει:
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Σ’ αυτό το σώμα έχ ουμε το αέριο στοιχείο, το στερεό, το υγρό,
και το θερμό στοιχε ίο, και υ πάρχει διαφορετικός διαλ ογισμός γ ια το
κάθε ένα από αυτά. Με το να συγκεντρ ωθεί κανείς μόνο στο αέριο
στοιχείο δεν μπορεί να έχει επιτυχ ία.
Επομέν ως, δεν μπορεί να ε ιπωθεί ότι ασκεί σωστά τον διαλογισμό
σχετικά με την «μνή μη επί της αναπνοή ς», ή σωστά τον διαλογ ισμό
στα υλικά στοιχεία του σώματος εάν ακολουθήσει τον αέρα μέσα
στο σώμα.
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Ως εκ τούτου, ο Βούδδας συμβουλεύε ι σχετικά με την « μνήμη ε πί
της αναπνοής» να γίνεται η παρατήρηση στο πάριμούκα έτσι:

Η έκφραση «καλά εφαρμοσμένη », υποδεικνύει την τοποθέτηση,
την εγκατάσταση κα ι την στερέωση τη ς μνήμης και της προσοχής
στο πάρ ιμούκα , υπον οών τας έτσι την μη μετακ ίνησή της εδώ κα ι
εκεί, ή εμπρός και πίσω σε οποιαδήποτε άλλη θέση.
Το
αντίθετο
του
«εφαρμοσμένη»
είναι
«ανεφάρμοστη,
εκτοπισμένη, μετακ ινού μενη, αλλαγμέ νη, απομακρυσμένη» κλπ.
που δεν ισχύει για την αυτοσυγκέντρ ωση με την
μνήμη επί της αναπνοής ( αναπανασσάτισαμάντι ).
Επομέν ως, εφαρμόστε τη ν μνή μη σας στην
άκρη της μύτης , εκεί που ο αέρας χτυπά τα
ρουθούνια·
ή στο άνω χείλ ος.
Παρατηρήστε την φυσιολογ ική ροή της
εισπνοής και της εκπνοής σας στα ρουθούνια ή
στο άνω χε ίλος.
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Τώρα ο Βούδδας εξηγεί το πρώτο βήμα για το πώς μπορε ί να
παρατηρήσει κά ποιος την αναπνοή του. Αφού δηλ. μας ε ίπε το
μέρος στο οποίο θα ξεκινήσουμε να παρατηρούμε την εισπνοή και
την εκπνοή, συ νεχίζει με τον τρ όπο πα ρατήρησης.
Πρέπει να έχουμε
πάντα
επίγν ωση,
μνήμη και συνε ιδη τότη τα.
Όταν
υπάρχει
εισπνοή ,
πε ίτε
νοητικά «εισπν οή»·
όταν
υπάρχει
εκπνοή
πείτε
νοητικά «εκπνοή».
Αυτή
η
νοη τική
σημείωση μας κάνει
να θυμόμαστε εάν
εισπνέου με
ή
εκπνέουμε.
Εν ολίγοις υπεν θυμίζου με στον νου
μας τί πρέπε ι να
θυμάται.
Σ’
αυτή
την
περίπτωση τα μά τια
μας είναι περιττά,
διότι ο αέρας που
εισπνέου με δεν έχει
ούτε χρώμα ούτε
σχήμα.

Κλείστε τα μά τια σας.
Δώστε προσοχή στην αίσθη ση γύρω από την
άκρη της μύτης σας, ή στην κίνηση του αέρα
εκεί γύρω.
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Όταν κλείσου με τα μάτια μας, τότε μπορούμε να αισθανθού με
την εισπνοή και την εκπνοή . Αυτή η αίσθηση είναι που μας βοηθάει
να καταλάβουμε ότι ο αέρας εισέρχεται και εξέρχεται, και γενικά
την κίνηση του αέρα που κινε ίτα ι προς τα μέσα και προς τα έξω.

Αυτές οι λέξεις, εισπνοή και εκπν οή, ε μποδίζουν άλλες σκέψεις
να προβάλλουν μέ σα μας, κα ι ο νους μπορε ί να εστιασθεί πολύ
περισσότερο και στην εισπνοή και στην εκπνοή.
Μέχρι εδώ ήταν το πρώτο βήμα, το οποίο μπορείτε να το
εφαρμόζετε για κάθε πέντε λεπτά έως ότου συνειδητοποιήσε τε την
διαδικασία της εισπν οής και της εκπνοή ς.
Περνάμε τώρα στο δεύ τερο βήμα, όπου ο Βούδδας λέει:
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Σ’ αυτή την περίπτωση αυτό που κάνουμε με την μακρά εισπνοή
και εκπνοή , είνα ι να δού με περισσότε ρες λεπτομέρειες. Πώς δηλ .
συμβαίνε ι αυτή η μακρά εισπνοή και ε κπνοή και πόσο χρόνο κάνει
να εισέλθει. Έχου με δηλ. την θέση στην οποία πρέπει να
παρακολουθήσου με την αναπνοή μας, τον χ ώρο στον οποίο την
παρακολουθούμε στην άκρη της μύτης, και έχουμε και τον χ ρόνο
που αυτή κάνε ι να εισέλθε ι και να εξέλ θει, εάν δηλ. ε ίναι μακρά ή
βραχεία.

Καταλαβαίν ουμε ότι μόλ ις η αναπνοή χτυπήσει στα ρουθούν ια δεν
σταμα τάει αμέσως, αλλά συνεχίζει για ένα χρονικό διάστημα. Έ τσι,
όταν χτυπάε ι στα ρουθούν ια και την νιώθουμε να στα ματάει σχεδόν
αμέσως, τότε λέμε «σύν τομη εισπν οή». Γι’ αυτό λέει ο Βού δδας:
Σ’
αυτή
την
περίπτωση
μόλις
που
καταλαβαίνουμε τον αέρα να
χτυπάει
στα
ρουθούνια, διότι ο
χρόνος είναι πολύ
σύντομος.
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Το δεύτερο βήμα γενικά, αφορά τον χρόνο. Προσπαθούμε όχι
μόνο να δούμε τη ν εισπνοή και την εκ πνοή, αλλά και την χρονική
τους διάρκεια με σκοπό να δούμε περ ισσότερες λεπτομέρειες. Δεν
προσπαθού με να ελέγξουμε την ανα πν οή μας κάνοντάς την μακρά
ή σύντομη , αλλά μόνο να παρακ ολου θούμε τον φυσιολ ογικ ό της
ρυθμό.
Η παρακολούθηση της αναπνοής δεν είναι μία σωμα τικ ή άσκηση
αλλά μία νοητική άσκηση αναπνοή ς , διότι προσπαθούμε να
εκπαιδεύσουμε τον νου μας να συγκεντρωθεί πάνω σε αυτή την
διαδικασία της εισπνοής και της εκπνοής. Το σύντομο ή το μακρό
χρονικό διάστη μα είναι υποκειμενικό για τον καθένα, και μπορεί να
το καθορίσε ι κανείς προσωπικά κατανοώντας την διαφορά μεταξύ
μακράς και σύντομης εισπν οής και εκπν οής.
Το δεύτερο βήμα μπορε ίτε να το εξασκείτε για πέντε λεπτά κάθε
φορά, μέχρ ι να συνηθίσε ι ο ν ους και να συνειδη τοποιήσε τε την
κατάσταση της αναπνοής σχετικά με τη ν χρονική διάρκε ια.
Στην συνέχεια πά με στο τρίτο βήμα:
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Η διαφορά ανά μεσα στο πρώτο βήμα κ αι στο τρίτο ε ίναι ότι στο
πρώτο ή ακόμα κα ι στο δεύτερο βήμα προσπαθούμε να
καταλάβουμε
μόνο
την
εισπνοή
και
την
εκπν οή.
Δεν
καταλαβαίνου με όμως πότε αυτή αρχίζει ακριβώς και πότε
σταμα τάει. Καταλαβα ίνου με δηλ . μόνο ένα μέρος αυτής. Σ το τρ ίτο
βήμα όμως προσπαθούμε να καταλ άβουμε όλο το σώμα της
εισπνοής κα ι της εκπνοής.

Μερικοί άνθρωποι συ γχ έουν την φράση σάμπα-κάγια (ολόκληρο
το σώμα) με το φυσικό σώμα, με τα χέρια και τα πόδια μας, και
θεωρούν ότι πρέπει να παρακολ ουθήσουν την εισπνοή μέ σα σε όλο
το σώμα. Όμως η λέξη κάγια που σημαίνε ι σώμα, έχε ι μια
μεταφορική έννοια και όχ ι θεωρητική.
Ο ορισμός της λέξης κάγια σε αυτό το πλαίσιο, δίνετα ι από τον
Βούδδα ως εξής:
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Στην ακόλουθη απεικόν ιση , βλέπουμε ότι όταν ο διαλογιστής
συγκεντρώνετα ι στην αναπνοή του , σιγ ά σιγά η αναπνοή του γ ίνετα ι
τόσο πρόδηλη, που χάνει την αίσθηση του σώματος· αυτό δε που
παραμένει μπροστά του είνα ι η εισπνοή και η εκπνοή.

Για να το ξεκαθαρίσουμε αυ τό, θα δώσουμε παραδείγ ματα γ ια το
πώς μπορού με να δούμε ολόκληρη την εισπνοή και ολόκληρη την
εκπνοή.
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Το μέρος επαφής είναι η άκρη της μύτης, διότι οι περισσότεροι
άνθρωποι έχουν κανον ική μύτη . Ολόκλ ηρο σημαίνε ι να δει κανείς
την αρχή, την μέση, και το τέλος της αναπνοής, και όχι μόνον ένα
μέρος αυτής.
Για παράδειγ μα, ένας βιολιστής συγκεντρώνει όλη την προσοχή
του στο μέρος που εφάπτε ται η χορδή του βιολιού με το δοξάρι που
είναι κα ι το ση μείο από το οποίο αναδύ οντα ι οι ν ότες και η μελ ωδία ,
και δεν δίνει πρ οσοχή στην κατεύθυνση που πάει το δοξάρι, δηλ .
προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Κάτι ανάλογο γ ίνετα ι και με τον διαλογιστή , ο οποίος δεν δίνε ι
προσοχή στην αναπνοή που πηγαίνε ι μέσα στο σώμα του ή που
βγαίνει έξω από το σώμα του, αλλά επικεντρώνετα ι στο σημε ίο που
χτυπάει ο αέρας τα ρουθούν ια του προσπαθώντας να δει την αρχή,
την μέση, κα ι το τέλος της αναπνοής.

Όταν αρχίζει να χτυπάει ο αέρας τα ρουθούνια αυτή είνα ι η αρχή,
όταν συνεχίζε ι να τα χτυπάε ι είνα ι η μέση, και όταν στα ματάει να
χτυπάει τα ρουθούν ια στο ση μείο ε πα φής είναι το τέλος. Το ίδιο
συμβαίνε ι και με την εκπν οή· όταν ο αέρας εξέρχεται, χτυπάε ι τα
ρουθούνια στο ση μείο επαφής κι αυτή είναι η αρχή, όταν συνεχίζει
να χτυπάει τα ρουθ ούνια αυ τή είνα ι η μέση, κα ι όταν σταμα τά να
χτυπάει τα ρουθούνια αυτό είναι το τέ λος της εκπνοής.
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Όταν ο διαλογ ιστής δει την αρχή, την μέση, κα ι το τέλ ος,
μπορού με να πούμε ότι έχει δε ι ολ όκληρη την διαδικασία της
εισπνοής κα ι της εκπνοής.
Το αντίθετο είνα ι να δει μόνο ένα τμήμα της αναπνοής.

Μερικές φορές κάποιος μπορεί να δει μόνο την Αρχή·
καταλαβαίνει δηλαδή πότε ο αέρας χτυ πάει τα ρουθούνια αλλά δεν
καταλαβαίνει πότε παύε ι να χτυπάε ι τα ρουθούνια. Σε αυτή την
περίπτωση βλέπε ι ένα τμή μα της αναπνοής. Το ίδιο ισχύει εάν δει
μόνο την Μέση, ή μόνο το Τέλος, ή δε ι μόνο την Αρχή και την Μέση
κι όχ ι τίποτα άλλο, ή την Μέση και το Τέλος, ή την Αρχή και το
Τέλος· όλα αυτά ε ίναι τμήμα της αν απνο ής και όχι ολόκληρη η
αναπνοή. Όταν όμως δε ι την Αρχή, τη ν Μέση και το Τέλος, τότε
λέμε ότι έχει δει όλη την διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος.
Έτσι, γ ια να φτάσετε στο σημε ίο να βλέπετε όλη την διαδικασ ία
της εισπνοής από την αρχή μέχρι το τέ λος, αρχίστε στο μέρος της
επαφής να βλέπετε μόν ο την Αρχή της εισπνοής, δηλ. πότε ο αέρας
χτυπάει στα ρουθούν ια, κα ι το Τέλος της εισπνοής, δηλ . όταν ο
αέρας έχει σταματήσε ι να χτυπάει τα ρουθούνια.
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Πείτε νοη τικά: «Αρχή, Τέλος». Θα κατα λάβετε τότε ότι υ πάρχουν
δύο σημε ία αναφοράς εδώ: Αρχή και Τέ λος.
Αυτό μας βοηθάει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, να έχουμε
καλύτερη αυτοσυγκέν τρωση και ν α βλέπουμε περισσότερες
λεπτομέρειες.
Κάτι ανάλογο γίνε ται κα ι με την εκπνοή .

Αρχίστε με Αρχή και Τέλ ος της εκπνοής, και πείτε νοη τικά: «Αρχή,
Τέλος». Όταν δηλ. ο αέρας εξέρχεται και χτυπάε ι στα ρουθούνια
αυτή είνα ι η αρχή, και όταν σταμα τάει να χτυπάει στα ρουθούν ια
αυτό είνα ι το τέλ ος.
Αυτό το βήμα μας φέρνει πιο κοντά στο να καταλάβουμε όχι μόνο
ένα τμήμα της αναπνοής, αλλά ολόκληρ ο το σώμα της εισπνοής και
ολόκληρο το σώμα της εκπνοής, δηλ. το σύνολο της αναπνοής.
Αργότερα στην συνέχεια, προσπαθείστε να δείτε την Αρχή, την
Μέση, και το Τέλ ος της εισπνοής.

Μέση σημαίνε ι ότι με ταξύ αρχής και τέλ ους υπάρχει ένα διάστη μα
κατά το οποίο αισθανόμα στε τον αέρα να συνεχίζει να χτυπάει τα
ρουθούνια στο σημε ίο επαφής.
28

Έτσι, όπως εμβαθύνει κανείς περισσότερο προσπαθών τας να δει
περισσότερες λεπτομέρειες, μπορεί να ξεκαθαρίσει και να δει ότι
υπάρχει και η Μέση. Πριν δηλαδή φτάσει το Τέλος, υπάρχει ένα
διάστημα που ο αέρας συνεχίζει να χτυ πάει τα ρουθούν ια και μετά
σταμα τάει. Πε ίτε νοη τικά: «Αρχή, Μέση, Τέλος».
Το ίδιο κα ι με την εκπν ο ή.

Αυτές είναι οι λέξεις που χρησιμοποιεί κάποιος σε γενικές
γραμμές, για να συνειδη τοποιή σει την όλη διαδικασία της εισπνοής
και της εκπν οής. Αργότερα βέβαια, όταν ο νους εξοικιωθεί, μπορείτε
να παραλείψετε αυτές τις λέξεις και δεν χρειάζεται να
επαναλαμβάνετε συνεχώς «αρχή, μέ ση, τέλος... αρχή, μέση,
τέλος», διότι ο νους ξέρει πλέον τί πρέ πει να προσέξει.
Μόνον όταν υπάρχουν περ ισπαστικές σκέψεις ή ο νους είναι
αφηρημένος, μπορε ίτε να επαναλάβετε ξανά αυτές τις λέξεις ώστε
να επαναφέρετε τον ν ου σας στο ση μ είο επαφής, όπου μπορείτε να
συνειδη τοποιήσε τε την αρχή, την μέση , και το τέλος.
Εδώ ολοκ ληρώνου με το τρ ίτο βήμα, κα ι περνάμε στο τέταρ το:

Αυτό σημα ίνει, ότι παρ’ όλο που η διαδικασία της αναπνοής
μπορεί να γίνε ι ήρεμη, ήσυχη, γαλήνια και χαλαρωτική , δεν πρέπει
κανείς να πάψει να την παρακολ ουθεί, αλλά πρέπει να συνεχίσει να
δίνει προσοχή στις εισπνοές και τις εκπνοές.
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Αυτό γίνετα ι διότι όταν αποκτή σει ο νους κάποια ηρεμία, αρχίζει
κανείς να απολαμβάνε ι αυτή την ηρε μία και ξεχνάει να παρατη ρήσει
τις εισπν οές και τις εκπνοές. Σε αυτή την περίπτωση, ο Βού δδας
προτρέπει τον διαλογ ιστή να εξασκηθε ί στην παρακολ ούθηση των
εισπνοών και των εκπνοών , και να μη ν προσπαθεί να απολαύσει
αυτή την ηρεμία, εφ’ όσον ο σκοπός είναι να εξασκηθεί πιο βαθειά
στην αυτοσυγκέντρωση.
Το τέταρτο βήμα είνα ι μια παρότρυνση για να ενθαρρύνει τον
διαλογ ιστή να μήν ικανοποιηθε ί με την λίγη ηρεμία και γαλήνη που
υπάρχει στον ν ου του, αλλά να συνεχ ίσει την παρακολ ούθηση των
αναπνοών του.

Εδώ η λέξη κάγια (σώμα ) εμφαν ίζεται ξ ανά και μπορεί να συγχίσει
μερικούς που μπορεί να θεωρήσουν ότι κάγια σημαίνει το σώμα με
τα χέρια και τα πόδια ή και άλλα μέρη του σώματος. Γι’ αυτό
παρακάτω ο Βούδδας ξεκαθαρίζει την διαφορά:

Από αυτό το κείμεν ο καταλαβαίνου με ότι αυτό που ονομάζεται
σωμα τική διαδικασία είνα ι οι εισπνοέ ς και οι εκπν οές. Έτσι δεν
πρέπει να συγχ ίζουμε την λέξη κάγια με το φυσικό σώμα· είνα ι
απλώς το σύνολ ο ή η διαδικασία των ε ισπνοών κα ι των εκ πνοών .
Υπάρχει κι ένα άλλο κείμενο που το πρ οσδιορίζει αυ τό:
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Εδώ βλέπουμε ότι το σώμα είναι το σύνολο των εισπνοών και των
εκπνοών. Αυ τό που προσπαθε ί να καταλάβει ο διαλογιστής είναι
αυτό το σύνολο ή αυτή η διαδικασία τη ς εισπνοής και της εκπνοής.

Όπως βλέπετε, λέει στο πάρ ιμούκα και όχι σε κάποιο άλλο μέρος
του σώματος.
Αυτό το τέταρ το βήμα όπως έχω ήδη αναφέρει, είναι μια
παρότρυνση,
μια
προτροπή,
γ ια
να
συνεχίσου με
να
παρακολουθούμε αυτή την διαδικασία , χωρίς να επαναπαυθούμε
στην απόκ τηση της λίγης ηρεμίας και στην απόλαυση της γαλήνης.
Για να πετύχε ι κανε ίς βαθειά αυτοσυγκέ ντρωση πρέπει να συνεχίσει
να επικεντρώνε ται στην διαδικα σία της εισπνοής και της εκπνοής.
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Το πρόβλημα τώρα με το υς περισσότερους διαλογ ιστές είνα ι
φυσικά οι σκέψε ις· διότι εν ώ κάνουν διαλογ ισμό, μπορε ί να
παρεμβληθούν σκέψεις από προηγούμε να επεισόδια που συνέβησαν
στην ζωή τους και τους τάραξαν τον νου , παρεμποδίζον τας έτσι την
αυτοσυγκέν τρωσή τους. Έτσι σ’ αυτό το μάθημα θα διδάξουμε μια
μέθοδο μέτρησης γ ια το πώς μπορεί κάποιος να συγκεν τρωθεί
εύκολα σε περίπτωση ανάγκης και όταν υπάρχουν τέτοιες
παρεμβλητικές σκέψεις.

Εάν
υπάρχουν
μερικές
φορές
περισπαστικές σκέψεις ή συναισθήματα,
μπορείτε να δοκιμάσετε την ακόλ ουθη
μέθοδο μέτρησης για να εστιάσετε τον νου
στην αναπνοή .
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Επειδή υπάρχει αλληλουχ ία ορισμένων αριθμών, θα καταλάβει ο
διαλογ ιστής ότι πρέπει να θυ μάται του ς αριθμούς· έτσι ο ν ους του
απασχολείται με τους αριθμούς και οι ά λλες περισπαστικές σκέψεις
μπορούν να φύγ ουν.
Στο τελευ ταίο ε ικον ίδιο έχου με τη ν συνοπτική δ ιαδικασία:
εισπνοή -εκπν οή=1, εισπνοή -εκπνοή =2, κλπ. Μόλις φτάσου με στο 5
αρχίζουμε πάλι από την αρχή. Εάν δε, ξεχάσουμε κάποιον αριθμό,
αρχίζουμε πάλι από το 1.
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Λόγω του ότι υ πάρχει αυ τή η σε ιρά αριθμών από το 1 έ ως το 5,
ο διαλογ ιστής πρέπει να θυμάτα ι αυ τή την σειρά. Εάν ξεχάσε ι
κάποιον αριθμό τότε καταλαβαίνει ότι ο νους του έχει φύγει και
σκέφτε ται άλλα πράγματα. Έτσι πρέπε ι να τον «αρπάξει» και να τον
επαναφέρει. Αυ τή είνα ι μία μέθοδος για να κατευνάζονται οι έντονες
σκέψεις.
Ωστόσο, εάν οι περισπαστικ ές σκέψ εις ή τα συναισθή ματα
εξακολουθούν και είναι έντονα, μπορείτε να δοκιμά σετε την
ακόλουθη δυναμική μέθοδο μέτρησης, επαναλαμβάνοντας τον ίδιο
αριθμό για την εισπνοή και την εκπνοή .
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Σε αυτή την μέθοδο βάζουμε τον ίδιο αριθμό της εισπνοής και
στην εκπνοή . Επαναλαμβάν ουμε τον ίδιο αριθμό δύο φορές. Η
επανάλλειψη αυτή μας κάνει να θυμόμαστε τον αριθμό καλύτερα.
Διότι εάν τον πού με μία φορά μπορε ί να τον ξεχάσου με, αλλά εάν
τον πού με δύο φορές τότε τον θυμόμα στε καλύτερα.
Στο τελευ ταίο ε ικον ίδιο έχου με τη ν συνοπτική διαδικασία:
εισπνοή 1 - εκ πνοή 1, εισπνοή 2 – εκπνοή 2, κλ π. Μόλ ις φτά σουμε
στο 5 αρχίζου με πάλ ι από την αρχή. Αυτή η διπλή επανάλλειψη
αποσπά τον ν ου από τις διά φορες αφη ρημ ένες σκέψεις, φέρνον τας
την προσοχή ξανά στην ε ισπν οή και τη ν εκπνοή.
Και η πρώτη αλλά και η δεύτερη μέθοδος μετρή ματος, ε ίναι γ ια
επείγουσα ανάγκη, και μπορε ί να τις χρησιμοποιήσε ι κανείς όταν
προσπαθεί να συγκεν τρωθεί για πέν τε , δέκα, ή δεκαπέντε λεπτά
χωρίς επιτυχία διότι ο νους του είνα ι αναστατωμένος.
Όταν ο νους
ηρεμήσει, μπορεί
κανείς
να
επιστρέψει
στο
βίωμα ολόκληρης
της αναπνοής.
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Η μέθοδος συγκέντρωσης σε ολόκληρη την αναπν οή βοηθάει να
συγκεντρωθεί κάποιος πιο βαθειά, ενώ η μέθοδος του μετ ρή ματος
είναι λ ίγο πιο χονδρ οειδής. Έ τσι εάν θέλει να εμβαθύνει κάποιος,
είναι καλό να χρησιμοποιήσει αυτή την εμπειρική μέθοδο κατά την
οποία μπορε ί να νιώσει την αναπν οή από την αρχή μέχρι το τέλος.
Θα δούμε τώρα ποιά μπορεί να είναι τα αποτελέσμα τα αυτ ής της
αυτοσυγκέν τρωσης, διότι όσο πιο πολύ εμβαθύνει κανείς σ’ αυτόν
τον διαλογ ισμό, τόσο έρχοντα ι και τα αποτελέσματα. Εάν κάποιος
συνεχίσε ι έτσι, η αυτοσυ γκέντρωση αυξάνεται και μπορεί να
εμφανιστε ί το Ση μάδι της Αυτοσυ γκέντρωσης ( Σαμάντι Νιμίττα ).

Αυτό είνα ι ένα φως που εμφανίζετα ι μετά από εξάσκηση και
λέγεται στην Πάλι γλώσσα Σαμάντι Νιμίττα .
Επειδή κάποιοι αμφιβάλλουν εάν ο Βούδδας μίλησε ποτέ γι’ αυτό
το σημάδι, θα σας πω ότι υπάρχουν πολλές αναφορές στις Ομιλ ίες
του γ ι’ αυτό το ση μάδι της αυ τοσυγκέν τρωσης. Για να αποβάλλου με
οποιεσδήποτε α μφιβολ ίες, θα κάνου με μια περιήγηση σχετικά με
αυτή την λέξη. Π αραθέτω το ακόλ ουθο κείμενο:

Σούττα -πίτακα είνα ι η συλλογή των Ομιλιών του Βού δδα.
Θα δού με τώρα πώς ο Βούδδας χρησιμοποιε ί τ ην λέξη σαμάντι
και την σχέση με το φως που αναφέραμε προηγου μένως.
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Η λέξη «φωτεινός» ( παμπάσσαρα ) που έχει σχέση με το ση μάδι
της αυτοσυγκέν τρωσης, χρησιμοποιε ίτα ι για να περιγράψει τον νου
που έχει ε πιτύχει ανώτερη κα ι υψηλή α υτοσυγκέν τρωση ( σαμάντι ).
Φαίνε ται λοιπόν ότι ε ίναι στην βαθειά αυτοσυγκέντρ ωση όταν
προβάλλει η φωτειν ότη τα. Έχει ε ιπωθε ί επίσης: ... «Όταν κάποιος
αφιερώνετα ι στον αν ώτερο ν ου ( άντι-τσίττα )»... Αυτό ση μαίνε ι,
στα ανώτερα επίπεδα του διαλογιστικού νου.
Εδώ
βλέπουμε
την
συσχέ τιση
ανάμεσα
στο
ση μάδι
αυτοσυγκέν τρωσης , κα ι του φωτός που εμφανίζετα ι κατά την
βαθειά αυτοσυγκέντρ ωση.
Ακολούθως έχουμε τον επόμενο όρο που χρησιμοποιε ί ο Βούδδας.
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Σχετικά με το σημά δι του ηρεμιστικ ού διαλογ ισμού, υ πάρχουν τα
ερμηνευτικά σχόλ ια που έχουν καταγρ αφεί στην γλώσσα Πάλι και
εξηγούν τί ση μαίνε ι αυτό.

Εδώ θα κάνου με μια παρένθεση γ ια ν α εξηγήσουμε τί ση μα ίνει
αυτό το αν τίγραφο σημά δι, κα ι θα δούμε ότι αυτό το σημά δι της
αυτοσυγκέν τρωσης δια ιρείτα ι σε τρία μέρη. Άρα θα μιλήσουμε γ ια
τρία σημάδια ώστε να καταλάβουμε πώς αυτό το σημά δι της
αυτοσυγκέν τρωσης μπορεί να ε πέλθει μέσα στην άσκηση του
διαλογ ισμού. Σύμφωνα λοιπόν με τα σχόλια, υπάρχουν τρία είδη
σημαδιού:

Εδώ κατ’ αρχάς, ο διαλ ογιστής πρέπε ι να έχει ένα σημάδι στο
οποίο θα συγκεντρώσει την προσοχή του. Αυτό είναι στην άκρη της
μύτης ή στο άνω χείλ ος, εκεί που αισθάνεται την αναπνοή του. Από
εκεί αρχίζει κάποιος να καταλαβαίνε ι και να συγκεντρώνε ται.
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Αυτό είνα ι το προκα ταρκτικ ό σημάδι. Εάν δεν υπάρχει αυτό το
σημάδι, ο διαλογ ιστής δεν μπορεί να συγκεντρωθεί κάπου . Όταν
όμως συγκεν τρωθεί εκεί που ο αέρας χτυπάει τα ρουθούν ια ή το
άνω χείλος, τότε ναι, έχει μια α ίσθηση ότι κάτι κινε ίτα ι εκεί. Είναι
ένα σημάδι γ ια να καταλάβει πότε εισέρχεται η ε ισπνοή και πότε
εξέρχεται.
Στην συνέχεια , αυτό που ε ίχαμε αναφέρει ως ση μάδι
αυτοσυγκέν τρωσης διαιρε ίτα ι σε δύ ο μέρη: στο Επίκτη το σημά δι
και στο Αν τίγραφο ση μάδι.

Όσο περ ισσότερο ο
νους
αυτοσυγκε ντρώνετα ι,
τόσο
περισσότερο αυτό
το
φως
εμφανίζε ται.
Θα
εξηγήσουμε
γ ι’
αυτό το φως· δεν
είναι τίποτα μυστήριο. Μόλ ις προκύψει αυτό το φωτε ινό σημάδι, φτάνε ι κάποιος στο
στάδιο της «προσεγγιστικής αυτοσυ γκέντρωσης» ( ουπατσάρασαμάντι ). Προσεγ γίζει δηλαδή σ’ αυτό που αποκαλ ούμε πρ ώτη
έκσταση ( τζάνα ).

39

Θα το αναλύσου με περισσότερο ώστε να καταλάβουμε πώς
γίνετα ι.

Έχουμε στα διακά το Επίκτη το ση μάδι, όπου το φως αυτό αρχίζε ι
να εμφαν ίζεται στον διαλογιστή λ ίγο αμυδρό, κα ι έρχετα ι σαν ένας
φίλος για να τον βοηθήσει να δει περισσότερες λεπτομέρε ιες. Όταν
δηλ. αυτό το φως εμφαν ίζεται, φέρ νει διαύγε ια στον νου του
διαλογ ιστή, και ο διαλογ ιστής μπορεί να δει πολύ περισσότερες
λεπτομέρειες στην αναπνοή του. Εάν όμως ο διαλογιστής δώσει
προσοχή σ’ αυτό το φως, τότε αυτό εξαφανίζετα ι.
Ο λόγος; ο λόγος είναι ότι η αυτοσυγκέ ντρωσή του έχει με ιωθεί.
Πρέπει λοιπόν κανείς να συνε χίσε ι να δίνει την προσοχή του στην
άκρη της μύτης κα ι να παρακολουθ εί την αναπνοή του. Όσο
περισσότερο παρακολουθε ί τη ν αναπνοή του, τόσο περισσότερο κ ι
αυτό το φως δυνα μώνε ι, και τόσο περισσότερο μπορεί ο
διαλογ ιστής να δει περισσότερες λεπτομέρειες· ακόμα και κλάσματα
των σωμα τιδίων του αέρα που ε ισέρχον ται κα ι εξέρχοντα ι! Δεν του
ξεφεύγει δηλαδή, ού τε ένα ελάχιστο μέρος της εισπνοής και της
εκπνοής. Βλέπει όλες αυτές τις λεπτομέρειες λόγ ω αυτού του
φωτός.
Όσο τώρα συγκεντρώνε ται, τόσο πιο πολύ κον τά στο πρόσωπό
του έρχεται αυτό το φως και το σκεπάζει ολόκληρο.
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Σ’ αυτό το σημείο είναι που το φως ενώνεται σχεδόν με την
αναπνοή. Καμιά φορά συμβα ίνει ο δια λογιστής να αισθάνεται για
ένα λεπτό τόση ηρεμία, που δεν χρε ιάζεται να πάρει αναπνοή . Σε
αυτή την περίπτωση μπορεί να κοιτάξ ει προς το φως για να μην
χάσει τον παλ μό της αυτοσυγκέντρωσης, και όταν η αναπνοή
επιστρέψει, μπορε ί να συγκεντρωθεί ξανά σ’ αυτήν. Έτσι, άλλες
φορές συγκεντρώνετα ι στην αναπνοή του και άλλες στο φως. Όταν
η αναπνοή έχει ηρε μήσει τόσο πολύ που σταματάε ι, μπορε ί να
συγκεντρωθεί στο φώς. Όταν η αναπνοή επανέρχεται, επιστρέφε ι
σ’ αυτήν. Αυτοσυγκεν τρώνετα ι δηλαδή και στην αναπνοή του και
στο φως. Το φως πλέον είνα ι σταθερό και δεν φεύγει ακόμα κ ι όταν
το κοιτάει.
Όταν συνεχίζει να το κάνει αυτό, τότε ο νους φτάνε ι στην
έκσταση.

Σ’ αυτή την περίπτωση αυτό που γίνε ται είναι ότι ο νους του
«βυθίζεται» μέ σα σ’ αυτό το φως και επέρχεται η πρώτη έκστα ση
που είνα ι η πλήρης απορρόφηση του νου στο αντίγραφο ση μάδι.
Εάν μπορούσαμε να δού με τί γ ίνετα ι μέ σα στον νου του διαλογ ιστή
εκείνη την ώρα, θα βλέπα με ότι ο νου ς του δεν ε ίναι ά δειος αλλά
υπάρχουν ορισμένα φαιν όμενα που συ μβαίνουν μέσα σ’ αυτόν.
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Ο νους του διαλογ ιστή δεν είνα ι κενός και θα εξετάσουμε ποιά
είναι αυτά τα φαινόμενα που συ μβαίν ουν σ’ αυτόν.

Υπάρχει κατ’ αρχάς ο λογισμός (δη λ. η σκέψη), υπάρχει ο
συλλογισμός, υπάρχει η αγαλλίαση, η ευδαιμονία , και η ενότητα του
νου. Ο νους έχει ενοποιηθε ί τόσο πολ ύ, που δεν πάει σε κανένα
άλλο αντικε ίμεν ο· δεν σκέφτετα ι δηλαδή ούτε το παρελθόν ούτε το
μέλλον, αλλά παρ αμένει μόν ον στην πα ρούσα στιγ μή. Αυτοί είναι οι
Πέντε Παράγοντες της 1 η ς Έκστασης.
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Έτσι ο νους του διαλ ογιστή δεν ε ίναι κενός, αλλά γεμάτος από
αγαλλίαση και ευδα ιμονία . Λέγεται έκσταση, διότι μπορεί να
παραμείνε ι κανείς σε αυτή την κα τάσταση επί ώρες ακίνητος.
Μάλιστα αυτοί που έχουν βιώσε ι αυτή την έκσταση ανα φέρουν ότι
μπορούν να παραμείν ουν επί μέρ ες βυθισμένοι σ’ αυτήν,
απολαμβάνον τας όλη αυτή την ευδαιμον ία, χωρίς να έχουν την
ανάγκη να σηκωθούν ή να καθίσουν.
Το φωτε ινό ση μάδι ή το φως, ποικίλλε ι ανάλογα με τον
διαλογ ιστή.
Για μερικ ούς είναι ένα έντονο φως, όπως: ο Αυγερινός Αστέρας,
ένα φωτειν ό ρουμπίνι, ένα φωτειν ό πετράδι, ή ένα φωτειν ό
μαργαριτάρι. Για άλλους είναι σαν ένα φεγγάρι ή ένας ήλιος. Α υτό
οφείλε ται στις διαφορε τικές αντιλήψεις που έχουν οι άνθρωποι.
Μοιάζει με ένα πρίσμα, που διαθλάει μία ακτίνα φωτός στα
χρώματα της ίρ ιδας ή του ουράνιου τόξ ου.

Εξαρτάται δε, κα ι από ποιά γ ωνία βλέ πει κανείς αυ τό το ουράνιο
τόξο· από την μία γων ία μπορεί να βλ έπει πιο πολύ το κίτρ ινο φως,
ενώ από μια άλλη γων ία να βλέπει πιο έ ντονα το κόκκ ινο φως, κλπ.
Κάτι ανάλογο γίνε ται και με τους διαλογιστές. Εξαρτάτα ι από την
αντίληψή του κάθε διαλογ ιστή για το πώς βλέπει αυτό το φως.
Πρέπει να γνωρίζου με ότι το φως είν αι προϊόν έν τονης
αυτοσυγκέν τρωσης. Δεν εμφαν ίζετα ι από κάπου εξωτερικά αλλά
εντός του οφθαλμού του διαλογ ιστή .
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Τα βιοφωτόνια είναι φωτόνια με ασθενή
ηλεκτρομαγνη τικά
κύμματα ,
είτε
στο
υπεριώδες φάσμα είτε στο φάσμα χαμηλής
ορατότη τας, του φωτός που παράγεται από
εναν βιολογ ικό οργανισμό.
Είναι κα τά κάποιον τρόπο η λάμψη της ζωής.
Εμείς έχου με αυτό τα β ιοφωτόνια μέσα μας διότι ε ίμαστε
βιοχημικοί οργαν ισμοί. Οι χημικές αντιδράσεις που συμβα ίνουν στα
κύτταρά
μας,
ε ίνα ι
αυτές
που
παράγουν
αυ τόν
τον
ηλεκτρομαγνη τισμό ή τον βιο -η λεκτρομαγνητισμό που με την σειρά
του παράγει αυτό το φως.
Για τον ηλεκτρομαγνη τισμό ξέρουμε ότι όταν γ ια παράδειγ μα
κάνουμε καρδιογρά φημα οι γιατροί με τράνε όλα αυτά τα κύμματα
της καρδιάς μέσω των ηλεκτρομαγν ητικ ών κυμμάτων, ή όταν
κάνουμε
εγκεφαλογρά φημα
οι
γιατροί
μετράνε
τα
ηλεκτρομαγνη τικά κύ μμα τα που υπάρ χουν στον εγκέ φαλό μας.
Πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην κα ρδιά μας υπάρχουν 60%
περισσότερα ηλεκτρομαγνη τικά κύμματα από ότι στον εγκέφαλο.
Αυτά λοιπόν τα ηλεκ τρ ομαγνη τικά κύμματα ε ίναι που παράγουν τα
βιοφωτόνια.

Εξετάζωντας το ηλεκτρομαγνη τικό φάσμα , βλέπουμε ότι αυτά τα
κύμμα τα μας δίν ουν αυτό το φάσμα μόνο όταν συ μπυκν ωθούν σε
ένα σημείο. Προηγου μένως, όταν είν αι αραιά, δεν μπορούμε να
δούμε αυτό το φά σμα.
Κατά την ώρα του διαλογισμού γίνε τα ι ακριβώς αυτό, υπάρχει
δηλαδή συ μπύκνωση ηλεκτρ ομαγνη τικ ών κυμμάτων εξ’ αιτίας της
αυτοσυγκέν τρωσης.
Όσο
περισσότερο
αυτοσυγκεν τρώνετα ι
κάποιος,
τόσο
περ ισσότερο
συ μπυκνών οντα ι
αυτά
τα
ηλεκτρομαγνη τικά κύμματα εμφαν ίζοντας έτσι αυτό το φάσμα
φωτός.
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Τα κύμματα Δέλ τα είναι πιο αραιά από τα άλλα, ενώ τα κύμμα τα
Γάμμα έχουν την πιο έντονη συχνότητα , και είναι ακριβώς αυτά που
παράγουν αυτό το φως που αναφέραμε .
Τα κύμματα Γάμμα σχε τίζον ται με την δραστηριότη τα μεγάλης
κλίμακας του εγκε φαλικού δικτύου και με τις γνωστικές δια δικασίες
υψηλής νοημοσύνης, όπως: η ενεργή μνήμη, η προσοχή, και η
αντιληπτική οργάνωση , και μπορούν να βελτιωθ ούν σημαν τικά
μέσω του διαλογ ισμού ή της νευροδιέγερσης. Τα κύμματα Γάμμα
εμφανίζ οντα ι στις καταστάσεις ανεπτυ γμένης υψηλής νοημοσύνης
ή όταν πρέπει να θυμόμαστε ή να προσέξουμε κάποια πράγματα.
Ιδιαίτερα
στον
διαλ ογισμό
όταν
προσπαθού με
να
αυτοσυγκεν τρωθούμε γ ια πολύ μεγάλο χρονικό διάστη μα, τότε τα
κύμμα τα Γάμμα παρουσιάζουν πολύ έντονη συχνότη τα, παράγωντας
μέσα μας ηλεκτρομαγνη τισμό και εμφαν ίζοντας τα βιοφωτόν ια στον
νου του διαλογ ιστή .

Εδώ έχου με την φωτογραφία Κίρλιαν για δούμε ότι το σώμα μας
όπως και τα φυ τά, βασικά εκπέμπε ι ηλε κτρομαγνη τικά κύ μμα τα.
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Κάθε βιοχημικός οργανισμός έχει αυτή την δυνατότητα, το
ξέρουμε αυτό επιστη μον ικά. Η καρδιά μας χτυπάει λόγω αυτού του
ηλεκτρομαγνη τισμού .
Αυτό που καταγράφετα ι βασικά στην φωτογραφία Κίρλ ιαν, είνα ι
τα πολύ φυσικά φαινόμενα στο σώμα μας, όπως: η πίεση, η
ηλεκτρική γείωση, η υγρασία, και η θερμοκρασία.
Οι αλλαγές στην υγρασία (που μερικέ ς φορές αντανακλούν τις
αλλαγές στα συναισθήματα), στην βαρομετρική πίεση, και στην
ηλεκτρική τάση , μεταξύ τω ν άλλων , θα παράγουν δ ιαφορετικές
«αύρες». Όταν γίνονται αλλαγές στα συναισθή ματά μας, αυτές οι
αύρες στο σώμα μας αρχίζουν και αλλάζουν. Ιδιαίτερα στην
κατάσταση της βαθειάς αυτοσυγκέν τρωσης, αυτά τα συναισθήμα τα
ευδαιμονίας που σας είχα αναφέρει, παράγου ν διάφορες αύρες τις
οποίες ο διαλογιστής μπορε ί να τις δει μπροστά του . Αυτό συμβα ίνει
διότι ο ν ους του έχει επιτύχε ι μεγάλο β αθμό αυτοσυγ κέντρωσης.

Άνθρωποι που έχουν β ιώσε ι αυτό το φως, μη γνωρίζον τας τί ε ίναι
και πώς να το ερμηνεύσουν, το μυστικ οποίησαν. Πρέπει λοιπόν να
εξηγήσουμε εξ’ αρχής, ότι εάν α ναλύσουμε αυτό το φως
καταλαβαίνου με ότι είνα ι τα βιοφωτόνια αυτό που βλέπουμε και όχι
κάποιο μυστήριο. Βιοφωτόνια που παράγονται από την βαθειά
αυτοσυγκέν τρωση.
Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν παρερμ ηνείες τις οποίες πρέπει να τις
αναφέρουμε. Ακ ούμε να μιλάνε μερ ικοί για το αθάνατο αγν ό φως
της άπειρης συνείδησης (που όπως είπα με δεν ισχύει διότι δεν είναι
ούτε αγνό ούτε αθάνατο παρά μόνον η συχνότη τα των εγκεφαλικ ών
κυμμά των Γάμμα), για το κοσμικό φως, την κοσμική συνείδη ση, την
κοσμική ενέργεια, τον Θεό, την Χάρη του Θε ού. Λένε επίσης ότι
είναι η ένωση του ανθρώπου με το θείο, η φώτιση, το άπειρο εγ ώ,
η ψυχή, το πνεύμα, ο Βράχμα ή η Χάρη Του (για τους Ινδούς), ο
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Μποντισάττβα ή η Χάρη Του (για αυτού ς που πιστεύουν στον
Μποντισάττβα), κλπ.
Στον Βουδδισμό Θεραβάντα αναλύου με αυτό το φως μέσω του
διορατικού διαλογ ισμού, κα ι καταλαβαίνουμε ότι δεν είνα ι άλλο από
τα ηλεκτρομαγνη τικά κύμματα που εμφανίζον ται λόγω της υψηλής
αυτοσυγκέν τρωσης , που ο Βούδδας την ονομάζει ανώτερο νου ,
δηλαδή ανώτερη αυτοσυγκέντρωση.
Είναι ένα σημά δι, ένα καλό ση μάδι ότι ο διαλογ ιστής απέκτη σε έναν
υψηλό βαθμό αυτοσυγ κέντρωσης.
Όταν ο δάσκαλος θέλει να κα τα λάβει σε ποιό ε πίπεδο
αυτοσυγκέν τρωσης έχει φτάσε ι ο μαθ ητής, τον ρωτάε ι: «Τί είνα ι
αυτό που β ίωσες;... πώς το β ίωσες;...». Όταν ο διαλογ ιστής μιλήσει
γι’ αυτό το φως, τότε ο δάσκαλος του λέει ότι: «Αυτό είναι καλό
σημάδι... συνέχισε να προχ ωράς».
Υπάρχουν βαθμοί έν τασης αυτού του φωτός, μέσω των οποίων
μπορεί κανείς να προσ διορίσει σε ποιό επίπεδο αυτοσυγκέν τρωσης
βρίσκεται. Το αποκαλού με σημάδι διότι μας δίνε ι ένα σήμα ότι:
«Ναι,... προχ ωρήσαμε καλά στην αυ τοσυγκέντρωσή μας!».
Φυσικά κάποιος μπορε ί να προχωρήσει ακόμα πιο πέρα· (εγώ
αναφέρθηκα μόνο στην πρώτη έκσταση), στη ν δεύτερη έκσταση,
στην τρίτη, στην τέ ταρτη έκστα ση, που είνα ι πιο βαθειά
απορρόφηση από αυ τή της πρώτης έκστασης.
Σχετικά με αυτά που αναφέραμε έως τώρα, το σημάδι αρχίζει με
ένα αμυδρό φως το οποίο στην πορεία και όσο αυξάνεται η
αυτοσυγκέν τρωση γ ίνετα ι πιο έν τονο , μέχρι του σημε ίου που
κάποιος πετυχαίνε ι την έκσταση όταν νους απορροφιέ ται μέ σα σ’
αυτό το φως .

Πρέπει να ειπωθεί ότι αυτό το φως μπορεί να το δει κανείς όχ ι
μόνον μέσω του διαλ ογισμού ε πί της αναπνοής , αλλά και με άλλους
τρόπους διαλογ ισμού, αρκε ί να μπορεί ο νους του να συγκεντρ ωθεί.
Στον Βουδδισμό Θεραβάντα έχουμε κι άλλους διαλογισμούς που
μπορεί να χρησιμοποιή σει κά ποιος για να έχει την εμπε ιρία του
φωτός.
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Και όχ ι μόνον του φωτός αλλά και την εμπειρία της ευδαιμον ίας
που φέρνει αυτή η αυτοσυγκέν τρωση
Αυτές ήταν οι εξηγήσεις για τον ηρεμιστικ ό διαλογ ισμό επί της
αναπνοής.
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