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Διαλογισμός στά Ὑλικά Στοιχεία του Σώματος

Dhātu-manasikāra
Μία Ομιλία πάνω στα τέσσερα πρωταρχικά στοιχεία και
τα παράγωγά τους

Bhikkhu Νyānadassana Μahāthera

Απομαγνη τοφώνηση κα ι
Επιμέλεια Κε ιμέν ων:
Ντεκ ίλα-Μάρα Ψυρροπούλου

Tα πνευματικά δικα ιώματα αυτού του εγχειριδίου καθώς και
οποιαδήποτε εργασία εμπεριέχετα ι σ’ αυτό, (γραφικά, μετά φραση,
χρήση δεδομένων α πό β ίντεο, βίν τεο, φωτογραφικό υλ ικό,
απομαγνη τοφώνηση , κλπ.) ανήκ ουν στο Athens Theravada
Center.
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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 Τεραβάδ α
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 Πανεπισ τήμιο
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 Βο ύδδας 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 το ν 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 th era, 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 κ ρατικά
αναγνωρισμένο λόγιο ( rājakīya paṇḑita ), ως μέντο ρα ( upajjhāya ). Στη
4

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 τ ρεις πολυμαθείς
Πρεσβύτατους ( Mahāthera ) διδασκάλους 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). Παρακινού μενος από τον
διδάσκαλό του, άρχισε να διδάσκει 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 διαλογισ μού
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 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 σινα λεζική.
Το μοναστικό του όνομα Ñā ṇa-dassana σημαίνει « Γνώση και Όραση».

5

6

Καλησπέρα σέ ὅλους καί καλῶς ἤλθατε σ’ αὐτό τό μάθη μα.

Σήμερα ἀρχίζουμε γιά πρώτη φορά τόν διαλογ ισμό πάνω στά
ὑλικά στοιχεία τοῦ σώματος, στά ὁποία εἴχαμε ἀναφερθεί μερικές
φορές στά προηγού μενα μαθήμα τα. Θά τά συνοψίσου με ὅλα μαζύ
ἔτσι ὥστε να μπορέσετε νά τά πρακτικ οποιήσετε κα ί νά
ἀντιλη φθεῖτε ὅτι αὐ τά βρίσκ οντα ι ἀνά πᾶσα στιγμή παρόντα , ἀκόμα
κι αὐτή τήν στιγ μή πού μιλᾶμε , ὁλόγυ ρα ἔξω ἀπό ἐμᾶς, ἀλλά καί
μέσα μας.
Ἡ ἐντρυφή σέ αὐτά εἶνα ι ἕνας τρόπος αὐτογνωσίας γιά νά
καταλάβουμε ὅτι δέν ἀποτελού μαστε μόνον ἀ πό σκέψε ις καί
συναισθή ματα ἀλλά καί ἀπό αὐτά τά στοιχεία . Θά δο ῦμε ποιά εἶναι
αὐτά τά στοιχε ία, π ῶς μπορεῖ κάποιος νά τά συνειδη τοποιήσει, καί
θά δώσουμε σέ γενικές γραμμές μιά θεωρητική ε ἰκόνα γιά τόν τρόπο
μέ τόν ὁποίον κατατάσσον ται καί συσχετίζον ται με ταξύ τους , καθώς
καί τήν πρωτεύ ουσα σημασία πού ἔχουν ὄχι μόν ον γιά ἐμᾶς ἀλλά
καί γιά τό σύ μπαν, ἐ φ’ ὅσον κ ι ἐμε ῖς εἴμαστε μέρος τοῦ σύμπαντος.
Θά ξεκινήσου με ἐξηγώντας τά στοιχεία α ὐτά, καί στήν συνέχεια
θά δώσου με πρακτικές ὀδηγίες γ ιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποίον μπορεῖ
νά κάνει κάποιος διαλογ ισμό πάνω σ’ α ὐτά τά στοιχε ία.
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Οἱ πληροφορ ίες πού θά δώσου με σήμερ α βασίζονται σέ δύ ο ὀμιλ ίες
τοῦ Βούδδα:
α) στήν ὀμιλία πού ὀν ομάζετα ι Σάτι Παττάνα Σούττα , Ὀμιλία Περί
τῆς Ἐφαρμογῆς τῆς Μνήμης. Σ’ αὐτήν τήν ὀμιλ ία, ὁ Βούδδας
ἀναφέρεται πολύ περιλη πτικά σ’ α ὐ τά τά στοιχε ία πού ε ἶνα ι
τέσσερα, χωρίς νά ἐπεκταθε ῖ περισσότερο. Διότι ἡ Σάτιπαττάνα
Σούττα ἐκθέτει ἕνα ὁλοκληρωμέν ο σύστημα μέ σκοπό νά
ἐκπαιδεύσε ι τόν νού, ἔτσι ὥστε νά δεῖ κανείς μέ μικροσκοπική
ἀκρίβεια τήν πραγμα τικ ή φύση:
 τοῦ ὑλικ οῦ σώματος,
 τῶν αἰσθη μάτων,
 τῆς σκέψης καί τῶν νοη τικ ῶν φαινομέν ων,
καί νά ὑπερβεῖ τήν προσκόλληση πρός α ὐτά. Ἡ ὀμιλία ἔχει μιά
μεγαλύτερη σκοπιά ὥστε νά μπορέσει κάποιος νά παρατηρήσει ὄχι
μόνον τό σώμα, ἀλλά κα ί τά αἰσθήμα τα, τίς σκέψεις, κα ί τά νοη τικά
καί ὑλικά φαιν όμενα . Α ὐτή ἡ παρατήρηση γίνετα ι μέσω Ἐπίγν ωσης
καί Μνήμης .

Ἡ ὀμιλ ία ἀρχίζει μέ την παρατήρηση το ῦ ὑλικοῦ σώματος, καί
ἀναφέρονται 14 ε ἴδη παρατήρησης ἤ διαλογ ισμοῦ σχετικά μέ τό
σώμα:
1. Ἡ μνήμη ἤ ὁ διαλογ ισμός ἐπί τῆς ἀναπν οῆς,
2. Οἱ τέ σσερεις στάσε ις το ῦ σώματος,
3. Ἡ ἐπίγνωση τῶν κ ινήσεων τοῦ σώματος,
4. Ἡ
προσοχή
στά
ὑλ ικά
στοιχε ία
τοῦ
σώματος,
Ντάτουμανασικάρα ,
5. Ἡ προσοχή στή ν ἀποκρουστικ ότη τα τοῦ σώματος,
Πατικούλαμανασικάρα καί
6. -14. Οἱ ἐννέα νεκροταφικές μελέτες το ῦ σώματος,
Ναβασιβαθίκα (μελέ τη νεκρ ῶν σωμά των σέ διά φορα στά δια
ἀποσύνθεσης.)
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β) στήν μεγάλη ὀμιλία πού ὀνομάζεται ΝτάτουΒιμπάνγκα Σούττα ,
Ὀμιλία Περί τῆς Ἀνάλυσης τῶν Ὑλικῶν Στοιχε ίων. Σ’ αὐτήν ο
Βούδδας δίνει πολύ ἐπεξηγη ματικέ ς πληροφορίες γιά τήν
ἀναγνώριση αὐτῶν τῶν στοιχείων στό σώμα μας. Λόγ ω το ῦ ὅτι ἡ
ἀναφορά στό ὑλ ικό στοιχε ίο ε ἶναι κάτι ἀφηρημένο γ ιά ἐμᾶς, μᾶς
δίνει πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες γιά τό τί ἐνν οοῦ με μέ τόν
ὄρο ὑλικό στοιχείο.
Ἔτσι τό ἀντικε ίμεν ο ἐδῶ εἶναι τό τέταρτο ἀπό τά 14 εἴδη
παρατήρησης, δηλ. ἡ προσοχή στά ὑλικ ά στοιχεία τοῦ σώματος κα ί
πῶς αὐτά συνδιάζον ται μεταξύ τους.

Ντάτου εἶνα ι τό στοιχείο, καί Μανασικάρα εἶναι ἡ προσοχή.
Αὐτά τά τέσσερα πρωταρχικά στοιχε ία τῆς φύσεως πού ὑπάρχουν
μέσα καί ἔξω ἀπό τό σώμα , εἴχαν ἀπασχολήσε ι τούς ἀρχαίους
προσωκρατικούς φιλοσόφους ὅπως τόν Θαλή καί τόν Δη μόκριτο, οἱ
ὁποίοι ἀσχ ολήθηκαν πολύ μέ αὐτά προσπαθώντας νά τά
ἐρμηνεύσουν. Κάποιες ἀπό τίς θεωρίες πού ἀνέπτυξαν ἔγιναν
μετέπε ιτα ἡ αἰτία γ ιά τήν ἀνάπτυξη τ ῆς σημερινῆς ἐπιστήμης τῆς
φυσικῆς, τῆς χημείας, καί κα τά κάποιον τρόπο τ ῆς βιολογ ίας.
Ὅπως
τά
ὑλικά
πράγματα
στό
ἐξωτερικό
περ ιβάλλον
ἀποτελοῦν ται ἀπό αὐτά τά τέσσερ α στοιχεία , κάτι ἀνάλογο
συμβαίνε ι κα ί μέ τό σώμα μας πού ἀ ποτελε ῖτα ι κ ι αὐτό ἀπό τά
τέσσερα πρωταρχικά στοιχεία .
Παρ’ ὅλο πού αὐτά τά στοιχε ία μετα μορφώνοντα ι παίρν οντας
διάφορες μορφές, ἐν τούτοις ὑπάρχουν μέσα στό κάθε τί ἀκόμα κα ί
μέσα στά ἄτομα καί στά ἠλεκτρόν ια.
Σχετικά μέ τή ν παρατήρησή τους, ὁ Βούδδας ἐξηγεῖ τόν τρόπο μέ
τόν ὁποίον μπορεῖ νά παρατηρήσει καν είς α ὐτά τά φαιν όμενα.
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Ἀκούγων τας ἀπλῶς γι’ αὐ τά ἔχουμε μιά ἀφηρημένη γνώση, ἐνῶ
ἐάν ἀρχίσουμε νά τά παρατηρο ῦμε ὀρθά, πρέπει, νά ἔχουμε μιά
συγκεκριμένη καθοδήγηση γιά τό π ῶς θά τό κάνουμε α ὐτό.

Τά ἄτομα τῆς δεύτερης ὀμάδας ἀποκλείον ται ἀπό τήν
παρατήρηση, ἐνῶ τά ἄτομα τῆς πρώτης ὀμάδας ὅπως λέει ὁ
Βούδδας, εἶναι αὐτά πού μποροῦν νά κάνουν τήν παρατήρηση :

Ἔτσι ὁ Βού δδας σ’ α ὐτήν τήν πρώτη ὀμιλία πού ε ἶναι ἡ Ὀμιλία
περί τῆς ἐφαρμογῆς τῆς Μνήμης, δίνει πολύ περιλη πτικές ἐξηγήσεις
τίς ὁποίες ἀναφέρου με ὥστε νά δοῦμε πρώτα περ ιληπτικά τό θέμα .
Στήν συνέχεια θά δώσουμε αὐ τές τίς πληροφορίες πιό ἐπεξηγηματικά καί ἀναλυ τικά, ἀ πό τήν ἄλλη ὀμιλία τοῦ Βούδδα τήν Ὀμιλ ία
περί τῆς Ἀνάλυσης τῶν Ὑλικ ῶν Στοιχείων.
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Αὐτά τά τέσσερα στοιχεία , τό στερεό, τό ὑγρό, τό θερμό καί τό
ἀέριο, ὀν ομάζον ται Τέσσερα Πρωταρ χικά Στοιχε ία, διότι ε ἶναι
πανταχοῦ παρόν τα καί διαδεδομένα ἐντός τῆς Φύσεως. Ἐφ’ ὅσον κι
ἐμεῖς εἴμα στε μέρος τῆς Φύσης, προσπαθοῦμε νά καταλάβουμε τήν
φύση αὐτοῦ τοῦ σώμα τος, ἡ ὁποία δέν εἶναι πολύ δια φορετική ἀπό
τήν φύση πού ὑπάρχει στά δέν τρα, στ ούς βράχους, κλπ.

Μέσα στό σώμα μας
γιά
παράδειγμα ,
ὑπάρχουν
πολύ
σκληρά στοιχε ία καί
μέρη τοῦ σώμα τος
ὅπως τά κόκκαλα ,
καί μαλακά στοιχε ία
ὅπως εἶναι ἡ σάρκα
καί ἄλλα ἐσωτερικά ὄργανα ὄπως στομάχι, πνεύμονες, κλπ.
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Βλέπου με ὅτι ἀκόμα καί στόν μικροσκ οπικό κόσμο ὑπάρχουν αὐτά
τά στοιχε ία. Γιά νά τό καταλάβουμε, μπορο ῦ με νά πάρουμε σάν
παράδειγμα τόν περιοδικό πίνακα τ ῶν χ ημικ ῶν στοιχε ίων.

Σέ τέτοιους πίνακες διαπιστών ου με ὅτι ἡ ὀρολογία Στερεά, Ὑγρά,
Ἀέρια, χρησιμοποιε ίτα ι ἐπίσης.
Παρατηρώντας τά στοιχεία το ῦ πίνακα βλέπουμε ὅτι τό ὑδρογόν ο
εἶναι ἀέριο, τό μαγνήσιο καί τό ἀσβέστιο εἶναι στερεά στοιχε ία, κλπ.
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Ἐπομένως ὅλα αὐτά τά 92 περίπου στοιχεία το ῦ περιοδικ οῦ πίνακα
μποροῦν νά ταξινομηθοῦν σ’ αὐτές τίς τρεῖς κατηγορίες: στερεά,
ὑγρά, καί ἀέρια. Τό θερμό στοιχε ίο δέ ν ταξινομε ίται ἐδῶ διότι δέν
εἶναι κάτι πού μπορε ῖ νά ταξινομη θε ῖ· μποροῦμε ἀπλῶς νά
μιλήσουμε γιά τήν θερμοδυνα μικ ή. Ἔτσι στά σχολεία καί στά
πανεπιστήμια χρησιμοποιε ῖτα ι αὐτή ἡ ὀρολογία γιά τίς τρεῖς φάσεις
τῆς ὕλης:

Στά στερεά σώματα, τά μόρια κ ινο ῦν ται πολύ κον τά τό ἕνα στό
ἄλλο καί οἱ θέσε ις τους εἶναι μόν ιμες, δέν ἀλλάζουν.
Στά ὑγρά σώματα, τά μόρια κιν ο ῦντα ι, ἀλλάζουν θέσεις, ἀλλά
παραμένουν κον τά τό ἕνα στό ἄλλο. Δέ ν μποροῦν νά πλη σιάσουν ἤ
νά ἀπομακρυνθοῦν με ταξύ τους.
Στά ἀέρια σώματα, τά μόρια κινο ῦν ται ἐλεύθερα, ἀλλάζουν θέση
μεταξύ τους, κα ί μπορο ῦν νά ἀπομακρύνοντα ι ἀλλά ὄχι νά
πλησιάζουν πολύ με ταξύ τους.
Ὅλο αὐτό ὀφε ίλετα ι στήν ἀναλ ογία τῆς πυκνότητας τ ῶν
σωμά των.
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Ἐάν πᾶμε τώρα στό σώμα μας, θά δο ῦμε ὅτι ἐκ τῶν τριῶν
στοιχείων αὐτό πού κυριαρχε ῖ εἶνα ι τό ὑγρό στοιχείο.

Σάν ἔμβρυα ἔχουμε 90% ὑγρό στοιχε ίο καί μόνο 10% στερεό.
Σάν παιδάκια ἔχου με 80% ὑγρό, σάν ἔφηβοι 70% ὑγρό, ὡς ἐνήλικες
60%, κα ί ὡς ἠλικ ιωμένοι τό ὑγρό στοιχ είο πέφτει στό 55% ἐνῶ τό
45% ε ἶναι στερεό στοιχείο. Βλέπου με λοιπόν ὅτι στό μεγαλύτερο
μέρος τῆς ζωῆς μας, ὑπερτερεῖ τό ὑγρό στοιχε ίο.

Αὐτό πού βλέπου με στήν ζυγαριά ὅταν ζυγιζόμαστε ε ἶνα ι ὡς ἐπί
τό πλε ῖστον ὑγρό στοιχείο.
Ἐξετάζοντας πιό βαθειά τό σώμα μας διαπιστώνου με ὅτι τό ὑγρό
στοιχείο δέν βρίσκετα ι μόνο στό α ἶμα μας (50%) ἀλλά καί σέ πολλά
ἄλλα ὄργανα καί συστή ματα ὅπως στό λεμφικό σύστη μα, καθώς καί
σέ ὄργανα ὅπως: στήν καρδιά (75-80% ), στόν ἐγκέφαλ ο (80-85%),
στούς πνεύμονες (75 -80%), στό ἤπαρ (70 -75% ),
στά νεφρά (80-85%), στούς μύες (70-75%), στά δόν τια (8-10% ),
στά ὀστά ( 20-25%), στό δέρμα (70 -75%), κλπ.
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Ἐάν πᾶμε ἀκόμα πιό βαθειά, θά δο ῦ με ὅτι κα ί τά κύτταρά μας
ἀποτελοῦν ται ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀπό νερό (80-85% )

Ὄχι μόνον τά δικά μας κύτταρα ἀλ λά καί αὐτά τῶν φυ τῶν
ἀποτελοῦν ται ἀπό τά τέσσερα στοιχ εία. Ἔτσι ὅσον ἀφορά τά
τέσσερα στοιχεία, ἡ διαφορά ἀνάμεσα στά δικά μας κύτταρα καί σέ
αὐτά τῶν φυ τῶν δέν ε ἶναι μεγάλη.
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Τά κύτταρα συνδέ οντα ι ἀπό τό ὑγρό στοιχε ίο τό ὀποῖο ἔχει τήν
ἰδιότη τα νά κολλάει τά ὑλικά ἀντικε ίμεν α μεταξύ τους . Ἐάν τό ὑγρό
στοιχείο ἐλλατωθεῖ μέσα μας, τά κύτταρα δέν μπορο ῦν νά
ὑπάρξουν.
Καί ὅμως, κάθε μία ὥρα 1 δισεκατομμύρ ιο κύτταρα πεθαίνουν στό
σώμα μας καί κάθε μία ὥρα 1 δισεκατομμύριο γεννιούντα ι.
Αὐτά τά κύτταρα δέν ε ἶναι παν τοτινά ἀλλά ἔχουν κάποιες
ἰδιότη τες. Τό ὑγρό στοιχείο πού περιέχ ουν δέν μπορε ῖ νά διαρκέσει
γιά πάντα, καί γι’ α ὐτό πρέπε ι νά ἀνανεώνεται. Ἐάν ἐμεῖς δέν
ἀνανεώσουμε τά ἀπαραίτη τα συστατικά, τότε τά κύτταρα
καταστρέφοντα ι καί πεθαίνουν. Κάθε δε υτερόλεπτο, παράγοντα ι καί
καταστρέφοντα ι 15 ἐκατομμύρια κύττα ρα α ἴματος (αἰμοσφαίρ ια).
Σέ μία ἠμέρα κάποιος χάνει 10 δισεκα τομμύρια κύ τταρα
δέρματος. Δηλαδή σχεδόν δύ ο κ ιλά σέ ἕναν χρόνο.
Ἐπίσης κάθε 27 ἠμέρες, τό ἐξωτερικό μας δέρμα ἀλλάζει
παράγωντας νέα κύτταρα.

Κάθε μήνα δηλ. ἔχου με ἕνα καινούριο δέρμα. Συνεπ ῶς, τό σώμα
μας δέν εἶνα ι πάντα τό ἴδιο ὅπως ν ομίζουμε ἀλλά μεταβάλλετα ι κα ί
ἀλλάζει ἀπό στιγμή σέ στιγμή . Τά κύττα ρα παράγονται, μεγαλώνουν
καί ἀποσυνθέ τον ται κάθε στιγμή. Γεννιούντα ι συνεχ ῶς κα ί
πεθαίνουν γρήγορα, σάν μία μάζα ἀφροῦ τοῦ ὁποίου οἱ φουσκάλες
ἔχουν ἕνα μικρό διάστη μα πού παραμέν ουν καί μετά σκάνε .
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Αὐτός εἶνα ι ὁ λόγος πού ὁ Βούδδας δίνει τήν παρομοίωση τοῦ
ἀφροῦ γιά τό σώμα , λέγοντας:

Δηλαδή, ἐνώ μία μάζα ἀφροῦ ἐξωτερικά φαίνε ται νά ε ἶνα ι
συμπαγής, πυκνή σέ δομή καί στερεή, ε ὐχάριστη στήν ὄψη , ὡραία
καί ὄμορφη , στήν πραγμα τικ ότη τα ἐάν τήν ἐξετάσουμε προσεκ τικά ,
εἶναι ἐσωτερικά κού φια , κενή καί ἄδεια .
Κάτι παρόμοιο συ μβαίνε ι καί μέ τό σώμα μας. Γι’ α ὐτό λέει ὁ
Βούδδας:
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Πρέπει ἀκόμα νά γνωρ ίζουμε, ὅτι
καί τά ὀστά μας τά ὁποία
φαίνον ται ἐξωτερ ικά νά ε ἶναι
τόσο σταθερά, συμπαγή, κα ί
ἰσχυρά,
ἀποτελοῦν ται
ἀπό
σπογγώδη ὀστικό ἰστό, πού εἶνα ι
ἕνα πορώδες δίκτυο ἀνοικτῶν
κυψελῶν
ἀποτελού μενο
ἀπό
διάφορα εἴδη κυττάρων.

Ἐπομένως, γιά νά δε ῖ κάποιος τήν πραγματική φύση το ῦ σώματος,
γιά νά τήν γνωρίσε ι πλήρως καί γ ιά νά ἀποκτήσε ι μιά ἀνώτερη
γνώση, πρέπει νά διερευνήσει τό σώμα προσεκτικά, καί νά τό δε ῖ
ὅπως πραγματικά ε ἶναι μέ σω τοῦ διαλ ογισμοῦ καί μέσα ἀπό τήν
δύναμη τῆς αὐτοσυγκέντρωσης.
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Θά ἐξετάσου με τώρα μέ ποιόν τρ όπο α ὐ τά τά στοιχε ία
συνδιάζον ται με ταξύ τους ἔτσι ὥστε ν ά μᾶς δίνουν τήν ε ἰκόνα τῆς
συμπαγ ιότητας ἤ τῆς πυκνότητας ὄχι μόνον στό σώμα μας ἀλλά καί
στό ἐξωτερ ικό περιβάλλ ον .
Ἀρχίζουμε μέ τήν ἐξέταση τοῦ στερεοῦ στοιχε ίου .
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Τό στερεό στοιχε ίο ὀνομάζεται ἔ τσι
διότι χρησιμεύε ι ὡς στήριγ μα ἤ ὡς
θεμέλιο γ ιά τά συνυπάρχοντα ὑλ ικά
φαινόμενα.

Γιά νά καταλάβου με ἐάν ἕνα ἀντικ είμενο ε ἶναι στερεό, τό
καταλαβαίνου με συνήθως μέσω τ ῆς ἀφῆς, διότι κάποια ἀντικε ίμενα
ὅταν τά βλέπουμε ἀπό μακρ ιά δέν μπορ οῦμε πάν τα νά
συνειδη τοποιήσουμε ἐάν εἶνα ι ἤ ὄχι στερεά.
Π.χ. ὁ ἀφρός ἀπό μακριά φα ίνετα ι σάν κάτι στερεό, ἀλλά ἐάν τόν
ἀγγίξουμε βλέπουμε ὅτι δέν ε ἶναι.
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Τό στερεό στοιχε ίο τό διαιρο ῦ με σέ δύο ὀμάδες: Βαρειᾶς
Στερεότητας κα ί Ἐλα φρᾶς Στερεότητα ς. Ἡ κάθε ὀμάδα δια ιρεῖτα ι
ἐπίσης σέ τρεῖς κατηγ ορίες, πού ἡ κά θε μία ἀπό αὐτές ε ἶναι τό
ἀντίθετο τῆς ἄλλης.

Γιά παράδειγ μα, μιά πέτρα πού ε ἶναι σκληρή (σκληρότητα ) καί
ἕνα βαμβάκι πού ε ἶνα ι κάτι ἀπαλ ό (ἀπαλότητα ), εἶναι κα ί τά δύο
στερεά στοιχεία· ἀλλά ἡ πέτρα ἀνήκ ει στήν ὀμά δα τῆς βαρειᾶς
στερεότη τας ἐνῶ τό βαμβάκι στήν ὀμάδα τῆς ἐλαφρᾶς στερεότητας.
Τό ἴδιο ἰσχύε ι ἀναλογικά μέ τά ἀντικείμενα τῶν ὑπόλ οιπων
κατηγορι ῶν.
Βλέπου με ἐδῶ τίς ἀντίθετες ἰδιότη τες πού ὑπάρχουν στό στερεό
στοιχείο.
Ἔτσι στόν διαλογ ισμό, ὅταν παρατηροῦμε τό στερεό στοιχε ίο στό
σώμα μας, δέν πρέπει νά θεωρο ῦμε μόνο τά ὀστά σάν στερεό
στοιχείο ἀλλά καί τό δέρμα μας, τήν σάρκα μας, τήν γλώσσα μας,
καί ὁποιοδήποτε ἄλλο ὑλικ ό στοιχε ίο πού ε ἶναι ε ἴτε ἀπαλ ό, εἴτε
μαλακό, εἴτε ἐλαφρύ, κλπ.
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Παίρνουμε γ ιά παράδειγ μα τήν σκόνη πού ε ἶνα ι στερεό στοιχείο.
Ὅταν κάποιος τήν φυσήξει, ὅλοι οἱ κόκκοι ἀλλά καί τά σωματίδια
τῆς σκόνης διασκορπ ίζοντα ι διότι δέν ὑπάρχει κάποιο συνεκτικό
στοιχείο νά τά συγκρατήσει μαζύ.

Ὅταν ὅμως ρίξου με στήν σκ όνη νερό, τότε τό νερό προκαλε ῖ τήν
συμπύκν ωση τῶν σωμα τιδίων τῆς σκόνης. Ἐάν ἡ σκόνη γιά
παράδειγμα ε ἶναι ἀλεύρι, τότε ἡ ἀνάμιξ ή της μέ νερό γίνετα ι ζύμη.
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Τό ὑγρό στοιχείο λοιπόν ἔχει τήν ἰδιότητα νά συγκολε ῖ διά φορα
σωμα τίδια καί κόκκους στερεάς ὕλης μεταξύ τους. Εἶνα ι δηλ. τό
σώμα μας σάν ζυμάρι, ἀποτελού μενο ἀπό πάρα πολλά σωμα τίδια
πού ἐνώνον ται μέσω τοῦ νεροῦ. Τά κύτταρά μας π.χ. ε ἶναι ἐνωμένα
μεταξύ τους λόγ ω το ῦ ὑγροῦ στοιχείου. Ἐάν δέν ὑπῆρχε τό ὑγρό
στοιχείο, τά κύ τταρά μας δέν θά μπορο ῦσαν νά συνενωθοῦν καί νά
ἀναπαραχθοῦν. Αὐτός εἶναι ἕνας λόγος πού χρειάζεται νά πίν ουμε
τόσο πολύ νερό.

Ἔχει ὅμως καί τήν ἰδιότη τα τῆς διάβρωσης. Στό ἀκόλουθο
παράδειγμα βλέπουμε ὅτι τό ὑγρό στοιχείο ὑ πάρχει κάτω ἀπό τό
στερεό. Ἀλλά στα διακά, λόγω τῆς δύναμης τῆς ρευστότητας,
ἐπιφέρει τήν διάβρωση το ῦ στερεοῦ στοιχείου.

Ἐδῶ βλέπουμε καλύ τερα τήν δύνα μη τ ῆς διάβρωσης καί τό πόσο
καταστρεπτική μπορε ῖ νά γίνει.
Τό φουσκ ωμέν ο ποτάμι διαβ ρώνει
κα ί
παρασύρει
τόν
δρόμο .
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Βλέπου με λοιπόν ὅτι τό ὑγρό στοιχε ίο δια ιρε ῖτα ι κι αὐτό σέ
ἀντίθετες δυνά μεις (ὅπως κα ί τό στερεό στοιχείο ): στήν δύναμη τῆς
ροῆς πού διαβρώνει , καί στήν δύναμη τῆς συνοχῆς πού ἐνώνε ι.

Ὅταν βρέχει ἀπαλά, ὑπάρχει δηλ. λίγο νερό, τό χώμα γίνετα ι
λάσπη (συνεκ τικότη τα), ἐνῶ ὅταν βρέχ ει καταρακτωδ ῶς ἐ πέρχεται
ροή (διάβρωση ).
Σέ ἀντίθεση τώρα μέ τά ἄλλα τρία πρωταρχικά στοιχε ία, τό ὑγρό
στοιχείο δέν μπορε ῖ κάποιος νά τό α ἰσθ ανθεῖ σωμα τικά, ἀλλά μπορεῖ
νά τό κα τανοήσε ι ἐπαγ ωγικά ἀπό τήν συνεκ τικ ότη τα ἤ τήν
πυκνότη τα τῶν τριῶν ἄλλων πρωταρχικῶν στοιχε ίων. Γι’ α ὐτό καί
δέν περιλαμβάνετα ι στό ἀπτό δεδομένο.
Θά ἐξηγήσουμε π ῶς γίνετα ι αὐτό μέσω τῆς ἀκόλουθης εἰκόνας.

Ἔχουμε μία μάζα νεροῦ. Τό νερό ἀποτελεῖται ἀ πό ὑδρογ όνο κα ί
ὀξυγόνο. 2 ἄτομα ὑδρογόνου καί 1 ἄτομο ὀξυγόνου μᾶς δίνου ν ἕνα
μόριο νεροῦ. Τί εἶνα ι ὅμως τό ὑ δρογόν ο; ἀέριο στοιχε ίο. Τί ε ἶναι τό
ὀξυγόνο; κι αὐ τό ἀέριο στοιχε ίο. Ἄρα ἐπειδή τό νερό εἶνα ι ἡ
σύνδεση δύο ἀέριων στοιχείων , ὑδρ ογόνου κα ί ὀξυγόνου , θά
μπορούσα με νά ποῦ με ὅτι τό νερό εἶνα ι τελικά ἀέριο στοιχείο .
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Ἔνεκα ὅμως τῆς πυκνότητάς του, ὅταν βάζουμε τό χέρι μας στό
νερό αὐτό πού βλέπουμε καί α ἰσθα νόμαστε δέν ε ἶνα ι παρά ἡ
συμπύκν ωση τοῦ στερεοῦ, τοῦ θερμοῦ καί τοῦ ἀέριου στοιχείου.
Γι’ αὐτόν τόν λόγ ο:

Ἐάν βάλουμε τό χέρι μας στό νερό ἔχοντας τά μάτια μας κλειστά,
τό πρῶτο πού θά καταλάβου με ε ἶνα ι ἡ θερμοκρασία.
Μετά θά καταλάβουμε τήν ἀντίσταση πού προκαλε ῖτα ι ἀπό τήν
πυκνότη τα τοῦ στερεοῦ στοιχε ίου.
Τέλος ἀντιλαμβαν όμαστε ὅτι μποροῦμε νά κουνήσουμε τό χέρι
μας μέσα στό νερό, κάτι πού συμβα ίνει λόγω τ ῆς ὕπαρξης τοῦ
ἀέριου στοιχε ίου. Τό ἀέριο στοιχε ίο ἐνός τοῦ νεροῦ ε ἶναι τόσο
πολύ, ὥστε ἐπιτρέπει τήν κίνηση ἐντός του. Ἀντιθέτως στήν ἄμμο
δυσκολευόμαστε νά κουνήσουμε τό χέρι μας τόσο ε ὔκολα , λόγω τῆς
μεγάλης ἀντίστασης πού προκαλε ῖτα ι ἀπό τό στερεό στοιχε ίο.
Συνεπῶς αὐτό πού καταλαβαίνουμε ὡς ὑγρό στοιχε ίο ἤ νερό,
εἶναι ἡ συμπύκνωση τῶν τριῶν ἄλλων στοιχείων. Τό ἴδιο τό ὑγρό
στοιχείο μποροῦμε νά τό ἀντιληφθ οῦμε μόνο ἐπαγ ωγικά μέσω τοῦ
νού. Νοερά καί ὄχ ι ἀπτά .
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Τό θερμό στοιχε ίο ὑπάρχει ἐ πίσης μέ σα ἀλλά καί ἔξω ἀπό ἐμᾶς.
Τόν χειμώνα, ὅταν τό θερμό στοιχείο ἐλλατώνετα ι φορᾶ με ζεστά
ροῦχα, ἀνάβουμε καλοριφέρ καί ἄλλα σώμα τα θέρμανσης, ἐνώ τό
καλοκαίρι πού τό θερμό στοιχε ίο α ὐξάν εται, φορᾶμε ἐλα φριά ροῦχα
καί χρησιμοποιοῦ με μηχανή ματα κλ ιμα τισμο ῦ καί ἀνεμιστήρες.
Ὅταν ἡ ἐσωτερική θερμοκρασία πέφτει κρυών ουμε ἀ πό τήν
ὑποθερμία κα ί ὅταν ἀνεβαίνε ι καιγόμαστε στόν πυρε τό .

Ἡ λειτουργία τῆς ὡρίμανσης σχετίζετα ι μέ τά ὀπωροφόρα δέντρα
καί μέ κάθε ἄλλο φυ τό πού ἐξαρτᾶτα ι ἀπό τήν θερμοκρασία· ἡ θέρμανση σχε τίζετα ι μέ τά κύτταρα καί γενικά τούς ἔμβ ιους
ὀργανισμούς. Τό θερμό στοιχε ίο διαιρε ῖται ἐπίσης σέ δύο ἀντίθετες
ὀμάδες:
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Τό σώμα μας μπορούμε νά τό κιν ούμε λ όγω το ῦ ἀέριου στοιχε ίου
μέσα μας. Τό παρομοιάζουμε μέ ἕνα μπαλόνι τό ὁποίο ὅταν εἶνα ι
ξεφούσκωτο εἶνα ι πεσμένο στό ἔδαφος ἀκίνητο, ἐνώ ὅταν εἶναι
φουσκωμένο κινε ῖτα ι καί μπορε ῖ ἀκόμα καί νά σηκωθε ῖ ἀπό τό
ἔδαφος. Ἔτσι τό γεγ ονός ὅτι κ ινού με τό σώμα μας ὀφείλε ται στό
ἀέριο στοιχείο.
Τό ἀέριο στοιχείο τό βιών ουμε α) ὡς πίεση ὅταν τό σώμα μας
διαστέλεται κα ί συστέλεται τήν ὥρα πού εἰσπνέου με καί ἐκπνέου με,
καί ὡς ὑποστήρ ιξη γιά νά στεκόμαστε σέ ὄρθια ἤ καθιστή στάση·
καί β) ὡς κ ίνηση ὅταν ἐκτελ οῦμε τίς διάφορες κινήσεις τοῦ
σώμα τος, καί ὡς ὥθηση ὅταν περπα τᾶμε.
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Ὅμως τά τέ σσερα πρωταρχ ικά στοιχε ία ἔχουν καί τά παράγωγά
τους:

Ὅ,που δηλ. ὑπάρχουν τά τέσσερα πρωταρχικά στοιχεία ,
ὑπάρχουν καί τό χρώμα, ἡ ὀσμή, ἡ γεύ ση, καί ο ἱ θρεπτικές οὐσίες.
Διαπιστώνου με στόν παραπάν ω πίνακα ὅτι χωρ ίς τήν ὕπαρξη τῶν
τεσσάρων πρωταρχικ ῶν στοιχε ίων , δέ ν μποροῦν νά ὑ πάρξουν τό
χρώμα, ἡ ὀσμή, ἡ γεύση, καί οἱ θρεπτικές οὐσίες.
Κάθε
ἠμέρα
καταναλώνουμε
τά
τέσσερα
πρωταρχικά στοιχεία κα ί
τά παράγωγά τους, γιά
νά διατηρηθοῦμε στήν
ζωή. Ἡ ἐπιβ ίωσή μας
ἐξαρτᾶται
ἀπό
αὐτά .
Ἀλλά
καί
ἐσωτερικά ,
πρέπει ὅλη τήν ὥρα νά
τροφοδοτοῦμε τό σώμα μας μέ ὑγρά, στερεά καί ἀέρια, καθώς καί
μέ θερμότητα , σέ σωστές ἀναλογίες, καθ’ ὅτι καί ἡ παραμικρότερη
ἀλλαγή ἐπηρρεάζει τίς διαθέσεις μας.
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Τά τέσσερα πρωταρχικά στοιχε ία καί τά παράγωγά τους ε ἶναι
ἀδιαχώριστα ὑλ ικά φαινόμενα, κα ί ὅσο ὑπάρχει τό ἕνα ὑ πάρχουν
καί τά ἄλλα:

Ὅλα τά ὑπόλοιπα συμπερ ιλαμβανομέν ου καί το ῦ διαστή ματος
εἶναι διαχωρίσιμα, εἴτε εἶνα ι παρόντα εἴτε ἀπόντα .
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Στήν δεύτερη ὀμιλ ία του περί τῆς ἀνάλυσης τῶν τεσσάρων
στοιχείων, ὁ Βούδδας μιλάει γ ιά τό στοιχείο το ῦ Χώρου ὁ ὁποίος
ὑπάρχει ἐξωτερικά ἀλλά καί ἐσωτερικά στό σώμα μας.
Στά ρουθούνια μας ὑπάρχει χ ώρος γιά νά εἰσέλθει ὁ ἀέρας, στόν
φάρυγγα ὑπάρχει χώρος γιά νά περάσε ι ὁ ἀέρας στούς πνεύμονες,
στόν οἰσοφάγο ὑ πάρχει χώρ ος γιά νά κ ατέβει ἡ τρ οφή, στά ἔν τερά
μας ὑπάρχει κενός χώρος γιά νά κυκλοφορε ῖ τό στοιχε ίο τοῦ ἀέρα
ἀλλά καί τά ὑπόλοιπα στοιχεία ὑπό μορ φή τροφῆς, ὑγρῶν , κλπ.
Ἔτσι μποροῦμε νά ποῦ με ὅτι ὁ χώρος ἤ τό διάστημα ε ἶναι τό
πέμπτο στοιχε ίο.

Ὀρίζει τό σημε ίο στό ὁποῖο ἀρχίζει ἕνα ἀντικείμεν ο καί αὐτό στό
ὁποῖο στα ματάε ι ἕνα ἄλλο. Ἐάν δέν ὑπῆρχε ὁ χώρος δέν θά ἦταν
δυνατόν νά ξ εχωρίσουμε τό ἕνα ἀντικε ίμενο ἀπό τό ἄλλο.
Εἶναι δηλαδή τά ὄρ ια με ταξύ τοπικ ῶν σημείων όπου ὑπάρχει ἕνα
κενό διάστημα.
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Μέχρι ἐδῶ μιλήσαμε γ ιά τά τέσσερα πρωταρχικά στοιχεία καί τά
παράγωγά τους σύ μφωνα μέ τήν περιλ ηπτική ἀνάλυση πού δίνει ὁ
Βούδδας στήν πρώτη ὀμιλία του, Περί τῆς Ἐφαρμογῆς τῆς Μνήμης
(Σάτι Παττάνα Σούττα ) .

Στήν συνέχε ια θά ἐξετάσου με τά τέσσερα πρωταρχικά στοιχεία
μέ τά παράγωγά τους, ὅπως αὐτά ἐκδηλ ώνοντα ι στό ἐσωτερικό ἀλλά
καί στό ἐξωτερικό περιβάλλ ον , σύ μφωνα μέ τήν δεύτερη μεγάλη
ὀμιλία τοῦ Βούδδα, Περί τῆς Ἀνάλυσης τῶν Ὑλικ ῶν Στοιχείων
( ΝτάτουΒιμπάνγκα Σούττα ).
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Μαλλιά, νύχια , δέρμα
δόντια, καλοῦντα ι στερεά
διότι παρ’ ὅλο που τό
ὑγρό, τό θερμό, καί τό
ἀέριο στοιχείο ἐνυπάρχουν
μέσα τους, τό στερεό
στοιχείο εἶναι αὐτό πού
ὑπερτερεῖ.
Ὁ ἐγκέφαλος περιέχε ι κατά
80% ὑγρό στοιχείο· παρ’ ὅλα
αὐτά, ἐάν τόν ἀγγ ίξουμε
ἀντιλα μβανόμαστε τό στερεό
στοιχείο ὑ πό τήν μορφή
ὅμως τῆς ἀπαλότη τας καί ὄχι
τῆς ρευστότη τας ὅπως τό
νερό.

Ὅλα αὐτά εἶνα ι στερεά.
Ἔχουμε
περίπου
ε ἴκ οσι
ὄργανα πού ἀνήκουν στό
ἐσωτερικ ό στερεό στοιχείο.
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Ὅταν
κοιτᾶμε
τούς
ἀνθρώπους
καί
τά
ἄλλα
ὄν τα
ἀντιλα μβανόμαστε ὅτι ἔχουν τά ἴδια ὄργανα πού ἔχουμε κι ἐμεῖς.
Ἐάν συγκρίνου με τό σώμα μα ς μέ τά σώμα τα τῶν ἄλλ ων ἀτόμων
δέν θά δοῦμε κάποια ἰδιαίτερη διαφορά, ἀλλά θά δοῦμε βασικά τά
ἴδια πράγματα πού ἔχουμε δε ῖ καί στό δικό μας τό σώμα.
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Ὅπως ἐντοπίζουμε τό α ἶμα, τό πύ ον, ἤ τό λάδι στό δικό μας
σώμα, κατά τόν ἴδιο τρ όπο μποροῦ με νά ἀντιληφθοῦ με ὅτι τά
σώμα τα τῶν ἄλλ ων ἀνθρώπων καί ὄν των περ ιέχουν ἐπίσης αἶμα,
πύον, ἤ λάδι, καί ἄλλες παρόμοιες ὑγρές οὐσίες.
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Αὐτήν μποροῦ με νά τήν αἰσθανθοῦμε σέ διάφορα σημεία το ῦ
σώμα τός μας. Σέ κάποια σημεία ἡ θερμοκρασία εἶναι πιό ἔντονη καί
σέ κάποια ἄλλα πιό χαμηλή.
Ὅταν γιά παράδε ιγμα βγα ίνουμε ἔξω στό κρύο, τά πρώτα ση μεία
στά ὁποία ν ιώθου με τό κρύο εἶνα ι τά ἄκρα ὅπως ἡ μύτη κα ί τά
δάχτυλα, διότι σ’ αὐτά τά σημε ία ἡ ἐσωτερική θερμοκρασία ε ἶνα ι
πιό χα μηλή. Ἐνῶ στά σημε ία πού ἡ θε ρμοκρασία ε ἶναι ὑψηλώτερη
ὅπως στήν καρδιά ἤ στό στομάχι, κρυώνουμε πιό δύσκ ολα.
Μποροῦμε λοιπόν κατ’ α ὐτόν τόν τρόπο νά ἐντοπίσουμε μέσα μας
τό θερμό ἤ τό κρύο στοιχείο.
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Ἡ ζωή πάνω στήν γή βασίζεται στήν ἠλιακή θερμοκρασία · ἐάν δέν
ὑπήρχε ὁ ἤλιος δέν θά ὑπήρχε καί ἡ ζωή ὅπως τήν ξέρουμε, ἔτσι
ὅπως συμβαίνε ι σέ ἄλλους μακρινούς πλανήτες πού ἡ θερμοκρασία
εἶναι πολύ κάτω τοῦ μηδεν ός.
Ἡ ζωή μας βασίζεται ἐπίσης στήν θερμοκρασία τ ῶν ἐποχῶν, οἱ
ὁποίες ὀρίζοντα ι ἀπό τήν ἀπόσταση πού ἔχει ἡ γή ἀπό τόν ἤλιο καί
ἀπό τήν κλίση πού ἔχει πρός αὐτόν.
Οἱ κλ ιματικοί με τασχημα τισμοί
παίζουν ση μαντικό ρόλ ο γιά
τήν κατάσταση τῶν καιρ ικῶν
συνθηκῶν

Ὅλα αὐτά τά φαινόμενα ὅπως
ἡ ζέστη, τό κρύο, ἡ ὑγρασία, ἡ
ξηρασία, ὁ ἀέρας καί ἡ θύελλα,
ὀφείλ οντα ι στό θερμό στοιχε ίο.
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Στόν παραπάνω πίνακα βλέπουμε τίς ἐναλλαγές καί τίς
διακυμάν σεις τῆς θερμοκρασίας ἀνάλογ α μέ τίς ἐποχές, ἀνάλογα μέ
τήν ἠμέρα καί τήν νύχ τα, καθώς καί τίς ἐναλλαγές τῆς ὑγρασίας.
Ἡ
ἠλιακή
θερμότης
προκαλεῖ
ἐπίσης
τήν
βαρομετρική πίεση πού
συντελεί στόν σχηματισμό
ἀέριων μαζῶν, ὑδρατμῶν,
βροχῆς,
καί
ἄλλων
φαινομένων .

Ἔχουμε ὅμως καί τούς γεωλ ογικ ούς μετασχη ματισμούς .
Γνωρίζου με ὅτι ὁ πυρήνας τῆς γῆς ἀποτελεῖται ἀπό λ ιωμένο σίδηρο.
Ἐμεῖς πατᾶμε πάνω στόν φλοιό α ὐτῆς τῆς σφαίρας καί ἐξαρτώμεθα
ἀπό τήν θερμοκρασία το ῦ πυρήνα.
Τό
καυτό
μάγ μα
καί
τά
ἠφαίστεια
μέσω
τῶν
ὁποίων
ἐξέρχεται, συντελ οῦν στήν κ ίνηση
τίς πλακῶν , δια μορφ ώνοντας τή ν
ἐπιφάνε ια τῆς γῆς καί σχηματίζον τας βουνά, πεδιά δες, κλπ.
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Τό εσωτερικ ό ἀέριο στοιχείο στό
σώμα
μας
εἶνα ι
ὁ
ἀέρας
που
ἀναπνέουμε.

Τό ἐνήλικο σώμα
χρειάζεται περίπου
40 λ ίτρα ὀξυγόνου
κάθε ἠμέρα. Αὐτό
σημαίνε ι
23.040
ἀνάσες κατά μέσον
όρο
καθημερινά .
Χωρίς
ὀξυγόνο,
κάποιος μπορε ῖ νά
πεθάνει μέσα σέ 1 - 1 1 / 2 λεπτά.

Τό ἐξωτερικ ό ἀέριο στοιχείο
εἶναι
τά
σώματα
ἄλλων
ἀνθρώπων καί ὄντων ἤ κάθε
ἄλλου
εἴδους
ἐξωτερ ικός
ἀέρας.
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Θά ἐξηγήσου με στήν συνέχε ια μέ ποιόν τρόπο συν δέοντα ι ὅλα
αὐτά πού εἴπα με μέχρι τώρα μέ τόν Διορατικό διαλογ ισμό. Π ῶς
μπορεῖ δηλ . νά ἐντοπίσει κάποιος ὄλα αὐτά τά στοιχε ία στό σώμα
του, ἀλλά καί νά δε ῖ τήν πραγμα τική τους φύση.
Σέ προηγούμενα μαθή μα τα εἴχα με ἀναφέρει ὅτι:

ἔτσι ὥστε νά παρατηρήσου με τήν παροδική φύ ση α ὐτῶν τῶν
φαινομένων . Ὁ Βούδδας λέει:
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Ἡ παρατήρηση γίνεται μέ σω ἐπίγ νωσης και μνήμης. Τό
ἀντικε ίμενο στήν προκε ιμένη περίπτωση ε ἶναι τό σώμα, και ἡ
παρατήρηση μέσω τοῦ διορατικοῦ διαλ ογισμοῦ εἶνα ι ἡ ἔγερση και ἡ
παρακμή του.

Ἀναφορικά μέ τήν παρατήρηση τ ῶν στοιχείων:
Ὅταν μέσω τοῦ διορατικοῦ διαλογισμοῦ ἀντιλη φθεῖ κάποιος μέ σα
του ἕνα στοιχε ίο π.χ . τό στερεό, λέει ἀπό μέσα του «στερεό
στοιχείο..., στερε ό στοιχε ίο..., στερεό στοιχείο...»· καί ὅταν
ἐντοπίζει τή ν ἔγερση, τήν διάρκεια κα ί τήν παρακμή του, λέε ι ἀπό
μέσα του «ἔγερση, διάρκεια, παρακμή ...».
Ἀκολουθεί τήν ἴδια μέθοδο καί μέ τά ὑ πόλοιπα στοιχε ία.
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Σ’ αὐτό τό σημεί ο θά πρέπει νά ἐξηγήσουμε κάποια πράγματα
σχετικά μέ τήν Ὕλη καί τήν ἔννοια πού προσδίδουμε σ’ α ὐτήν .
Παντού γύρω
μας ὑπάρχει ὕλη.
Ὅλα τά σώμα τα,
μικρά ἤ μεγάλα,
εἶναι φτιαγ μένα
ἀπό ὕλη ὅπως καί
τό σώμα μας.

Ἡ ὕλη μπορεῖ νά ε ἶναι σκληρή σάν τό ἀτσάλι, μαλακή σάν τήν
πλαστελ ίνη, ἀόρατη ὅπως ὁ ἀέρας.
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Ὁ ἴδιος ὁ Βούδδας ἐξηγώντας τούς ὄρους «ὕλη», «ὑλική μορφή»,
καί «ὑλικό σώμα», δηλ ώνει:

Οἱ σχολιαστές τῆς Πάλι ὑποστηρίζουν ἐ πίσης ὅτι:
«Ἡ ὕλη ὀνομάζετα ι ἔτσι διότι ὑφίσταται μετα μόρφωση, καί
ἐπιπλέον διότι ἐπιβάλλει τήν με ταμόρφωση ἐξ’ αἰτίας δυσμεν ῶν
φυσικ ῶν συνθηκῶν , ὅπως τό κρύο, ἡ θερμότη τα, κλπ.»
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Ἕνα παράδειγμα γ ιά τήν φυσική με ταμόρφωση τ ῆς ὕλης:

Ἔχουμε ἕνα κομμάτι πάγου πού ε ἶνα ι στερεό στοιχε ίο. Ὅταν
ἀπορροφήσε ι θερμότη τα , λιώνε ι καί μετατρέπε ται σέ ὑγρό. Ἐάν
χάσει τήν θερμότητά του, πήζε ι και με τατρέπεται ξανά σέ στερεό.
Ἐάν ἡ θερμοκρασία α ὐξηθεῖ πολύ , ὁ πάγος ἐξατμίζετα ι καί γίνε ται
ἀέριο, ἐνῶ ἐάν ἀπολέσει τήν θερμοκρασία συμπυκν ώ νετα ι και
ξαναγίνεται στερεό. Ἐάν ὡς ὑγρό ἀπορροφήσει θερμότητα ,
ἐξατμίζετα ι καί γίνε ται ἀέριο· ἐάν χάσει θερμότη τα συμπυκν ώνεται
καί γίνετα ι πάλ ι ὑγρό.
Αὐτή εἶνα ι ἡ φυσική
μεταμόρφωση τῆς ὕλης,
ὅπου τό στερεό μπορε ῖ νά
γίνει ὑγρό καί ἀντίθετα,
τό στερεό νά γ ίνει ἀέριο
και ἀντίθετα , τό ὑγρό νά
γίνει ἀέριο κα ί ἀντίθετα.

Αὐτός ὁ κύκλος συνεχίζε ται διαρκ ῶς καί κάτι ἀνάλ ογο γίνε ται κα ί
στό σώμα μας. Πίνου με νερό, α ὐτό ἐξα τμίζεται, τό ὑπόλ οιπο πρέπε ι
νά τό ἀποβάλλουμε στήν τουαλέ τα, μετά τροφοδοτού μ ε τό σώμα
μας ἐκ νέου μέ νερό, πού ἐξατμίζε ται καί ἀποβάλλετα ι στήν
τουαλέτα, κα ί οὔτω καθ’ ἐξής.
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Ἔχουμε λοιπόν ἕναν κοιν ό παρονο μαστή πού συν τελε ῖ στήν
μεταμόρφωση τῆς ὕλης, κι αὐτός εἶναι ἡ θερμοκρασία. Τό σώμα μας
μεταμορφώνε ται λόγω τῆς θερμοκρασίας ἀλλά καί τῆς πίεσης.

Στήν σημερινή φυσική ἡ θερμοκρασία παίζει μεγάλο ρόλο, καί
ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἀνακάλυψαν τόν νόμο τῆς θερμοδυναμικῆς
ἐπήλθε καί ἡ βιομηχανική ἐπανάστα ση. Μέ τό κάρβουνο δηλ.
αὔξησαν τήν θερμοκρασία, καί μέ τή ν χρήση της πάνω στό νερό,
ἐκμεταλεύτηκαν τόν ἀτμό κα ί τήν πίεση γιά νά κινήσουν μηχανές,
ὅπως τραίνα, ἀ τμόπλοια, κλπ.
Θά ἐξετάσουμε τώρα τά κοινά χαρακτηριστικά πού ἔχουν τά ὑλικά
φαινόμενα με ταξύ τους:
Ὅπως διαπιστώνουμε , τά τέσσερα στοιχεία δέν ε ἶναι παντοτεινά
ἀλλά ὑπόκειντα ι σέ με ταμόρ φωση .

Αὐτή ἡ κατηγορ ία περιλαμβάνε ι τέσσερ α ε ἴδη ὑλικῶν φαιν ομέν ων:
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Τό ἔμβρυο δηλ .
πού ἐμφαν ίζεται στήν
μήτρα
ἀντιστοιχε ί
στήν ἔγερση, κα ί ἡ
σταδιακή
ἀνάπτυξή
του εἶνα ι ἡ συνέχεια
τῆς ὕλης.

Παρ’ ὅλα αὐτά, μέσα
στό πλαίσιο τοῦ ὅτι
ὅλα
τά
φαινόμενα
ἐγείροντα ι, διαρκοῦ ν,
καί παρακμάζουν,
τό δεύτερο καί τό
τρίτο εἴδος πού εἶνα ι
ἡ συνέχεια καί ἡ
ἀποσύνθεση τῆς ὕλης,
μποροῦν κα τά κάποιο
τρόπο νά θεωρηθοῦν
ὡς ἡ Διάρκεια.
47

Ἡ ἴδια διαδικασία συ μβαίνε ι καί σ έ μακ ροκοσμικό ἐπίπεδο:

Ἀπό
τήν
κοσμική
σκόνη
δημιουργεῖται τό νεφέλ ωμα καί
ἀπό αὐτό ἕνας ἀστέρας.

Αὐτός ζεῖ, στό τέλος
τῆς ζωῆς του γίνεται
κόκκινος γίγαν τας, ἤ
κόκκινος ὑπεργ ίγαντας,
ἐκρήγνυται σάν σούπερ
νόβα ἤ
καινοφανής
ἀστέρας,
καί
στήν
συνέχεια,
εἴτε
με ταμορφώνε ται
σέ ἄσπρο νάνο, σέ
ἄστρο νετρονίων, κλπ.
εἴτε σέ νέο νεφέλωμα,
πού ἀπό τήν σκ όνη του θά δη μιουργηθούν νέοι ἀστέρες.

48

Τά νεφελώμα τα ε ἶνα ι τά βρεφοκομεία τ ῶν ἄστρων.

Ὅπως λοιπόν τό σώμα μας ὑπόκε ιτα ι σ’ αὐτόν τόν κύκλο τῆς
γέννησης καί τῆς καταστροφῆς, κατά τόν ἴδιο τρόπο καί κάθε ἄλλο
σώμα στό σύμπαν ὑπόκε ιτα ι σ’ α ὐτόν τόν κύκλο.
Ἔτσι μέ αὐτήν τήν ἀνάλυση πού κάνε ι κάποιος στό σώμα του,
μπορεῖ νά διαπιστώσε ι τήν πραγματική του φύ ση καί νά τήν δε ῖ σάν
μία διαδικασία πού ε ἶναι βασισμένη στά τέσσερα πρωταρχικά
στοιχεία.
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Ὅπως λέει ὁ Βούδδας:

Καί αὐτό:
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Ὅταν δοῦ με ὅλες αὐτές τίς διαδικασίες πού ὑπάρχουν στό σώμα μας
καί ἰδιαίτερα πῶς λειτουργοῦν τά ὄργανά μας, τότε φυσικά ἡ ἀντίληψη γι’ αὐτή τήν ὀμορφιά πού νομίζου με ὅτι ὑπάρχει ἐξαφανίζετα ι.
51

Ἀντιθέ τως:
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Θά ἐξετάσουμε τώρα τόν διαλογ ισμό πάνω στά τέσσερα
πρωταρχικά στοιχε ία ἀπό τήν πρακτικ ή πλευρά· π ῶς δηλ. μπορε ῖ νά
κάνει κάποιος α ὐτόν τόν διαλ ογισμό.
Κατ’ ἀρχάς πρέπει νά ἐντοπίσουμε τό στερεό στοιχείο μέσα στό
σώμα μας καί νά δοῦ με ποιό εἶνα ι αὐ τό· διότ ι ἐάν μιλάμε γ ιά τό
στερεό στοιχε ίο μέ σα μας ἀλλά δέν γν ωρίζουμε ποιό ε ἶνα ι τότε θά
χαθοῦμε καί δέν θά ξέρουμε ἀπό ποῦ ν ά ἀρχίσουμε . Ἔτσι πρέπε ι νά
εἴμαστε πιό συγκεκριμένοι. Ὅταν λ οιπόν κάθεται ὁ διαλ ογιστής,
πρέπει νά ἐντοπίσει ποιά ε ἶναι αὐ τά τά μέρη τοῦ σώματος πού
ἀνήκουν στό στερεό στοιχείο, διότι ἐ φ’ ὄσον ὑπάρχει κα ί τό ὑ γρό
στοιχείο μέ σα μας, πρέπει νά διαχωρίσουμε ποιό ε ἶνα ι τό ἕνα καί
ποιό τό ἄλλο.
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Ἀρχίζουμε μέ τήν πρώτη πεντάδα νά ἀπομνη μονεύου με τά
διάφορα μέρη τοῦ σώματος, καί ἐστιά ζουμε τήν προσοχή μας γ ιά
νά δοῦμε ποῦ βρίσκε ται τό καθένα ἀ πό αὐτά· π.χ . στή ν πρώτη
πεντάδα ἔχου με τά μαλλ ιά καί ξεκινάμε τήν παρατήρηση ἀπό ἐκε ῖ
λέγοντας μέσα μας: «μαλλιά..., μαλλ ιά..., μαλλ ιά...». Ἀφοῦ τά
ἔχουμε ἐντοπίσε ι μετά λέμε: «στερεό στο ιχε ίο..., στερεό
στοιχείο..., στερεό στοιχείο...»
Συνεχίζουμε ἔτσι καί μέ τά ὑπόλοιπα μέ ρη τοῦ στερεοῦ στοιχείου
καί ἰδιαίτερα μέ τήν πρώτη πεντά δα πού ἀποτελεῖται ἀπό μέρη πού
εἶναι ἐξωτερ ικά καί τά βλέπουμε κά θε μέρα μπροστά μας. Τά
γνωρίζουμε πολύ καλά καί μποροῦμε νά τά ὀραματισθοῦ με μέ
κλειστά τά μάτια. Ἔπε ιτα ἀπομνη μονε ύουμε τήν δεύτερη πεντάδα
καί συνεχίζουμε μέ τόν ἴδιο τρόπο, λέγοντας ἀπό μέσα μας:
«σάρκα..., σάρκα..., σάρκα...» καί « στερεό στοιχε ίο..., στερεό
στοιχείο..., στερεό στοιχείο...» . Ἤ «κόκκαλα..., κόκκαλα...,
κόκκαλα...», «στερεό στοιχείο..., στερεό στοιχείο..., στερεό
στοιχείο...». Κατ’ α ὐτόν τόν τρ όπο ὁ ν ούς γίνεται τόσο ὀξυδερκής
πού στό τέλος τά κόκκαλα ἐμφανίζ οντα ι νοερ ά σάν νά τά βλέπουμε
μέ ἀνοιχτά τά μά τια . Συνεχίζου με α ὐτό τό ν οητικό σκανάρισμα καί
μέ τά ὑπόλ οιπα μέρη τοῦ σώμα τος πού ἀνήκουν στό στερεό
στοιχείο, ἀπομνη μονεύον τας ὅλες τίς πεντάδες κα ί ἀποκ τών τας
σταδιακά μιά ἐξοικίωση μέ αὐτά τά μέρ η τοῦ σώματος.

Στήν συνέχεια ἐξετάζουμε τό ὑγρό στοιχείο στό σώμα μας.
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Τό στερεό στοιχε ίο ε ἶναι βασικό γ ιά νά ὑπάρξουν καί τά ὑ πόλοιπα
στοιχεία μέσα στό σώμα μας. Γιά παράδειγμα , ἐάν δέν ὑπήρχαν οἱ
πνεύμονες δέν θά μπορούσα με νά συγκ ρατήσουμε τό ἀέριο στοιχείο
μέσα μας· καί χωρίς ἀναπν οή δέν θά μπορούσαμε νά ζήσουμε . Ἐάν
δέν ὑπήρχε ἡ καρδιά πού ε ἶναι στερεό στοιχείο δέν θά
κυκλοφορού σε τό α ἶμα πού εἶναι ὑγρό στοιχείο οὔ τε θά μπορούσαν
οἱ πνεύ μονες νά συγκρατήσουν τόν ἀέρα.
Παρ’ ὅλα αὐτά οὔτε τό στερεό στοιχε ίο μπορε ῖ νά ὑπάρξει ἀπό
μόνο του, ἀλλά βασίζετα ι μέ τή ν σειρά του στά ὑπόλοιπα στοιχε ία.
Συνεπῶς, ἐξετάζωντας ἕνα στοιχε ίο δια πιστώνου με ὅτι αὐ τό δέν
μπορεῖ νά ὑ πάρξει χωρίς τήν παρουσία τ ῶν ἄλλων. Αὐ τά τά στοιχεία
εἶναι ἀδιαχ ώριστα, ἀναπόσπαστα , καί μέ α ὐτόν τόν διαλ ογισμό
μποροῦ με νά καταλάβουμε π ῶς τά ὀργανά μας ἀλληλουποστηρ ίζοντα ι ἀπό αὐτά τά τέσσερα πρωταρχικά στοιχε ία .

Ἔτσι, ὅταν καθόμα στε νά διαλογ ιστούμε σ’ α ὐτό τό εἴδος
διαλογ ισμοῦ, ἀντί νά σκεφτόμαστε πο ῦ θά πᾶμε νά φᾶμε αὔριο,
σκεφτόμαστε ποιό ε ἶναι τό στερεό στοιχείο πού πρέπε ι νά
χρησιμοποιήσου με γιά νά πᾶμε αὔριο στό μέρος πού θά φᾶμε! Διότι
ἐάν δέν ὑπῆρχε τό στερεό στοιχε ίο π ῶς θά πηγαίναμε; Καθόμαστε
λοιπόν καί μελε τᾶμε τό στερεό στοιχείο, τό παρατηρο ῦμε , τό
ἐρευνοῦμε, καί τό ἀναλύουμε . Τό ἴδιο κ άνουμε καί μέ τά ὑπόλοιπα .
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ἐρώτησ η: Ἀναφο ρικά μέ τό σ τοιχείο το ῦ διαστήματος ἤ στοιχείο το ῦ
χώρου· τό διάστημα σάν χώρος, δέν συντελε ῖ ὡς ὑπόβαθρο γιά νά
ἐκδηλωθοῦν τά τέσσερα σ τοιχεία;
Ἀπάντηση: Τό διάστημα δέν ἔχει κάποια δική του ὑπόσταση ἀλλά
βασίζεται στά ἄλλα τέσσερα στοιχεία γιά νά γίνει ἀντιληπτό. Ὁ χ ώρος
πού ὑπάρχει μέσα σ’ ἕνα δωμάτιο ὀ ρίζετα ι ἀπό τό σ τερεό στοιχείο πού
ὑπάρχει στούς τοίχους.
Ἐρώτησ η: Ὅμως τό στερεό στοιχείο δέν ὑπάρχει στό διάστημα γιά νά
μπορέσουν νά δημιουργηθο ῦν οἱ τέσσερει ς τοίχοι;
Ἀπάντηση: Τό διάστημα τό ἀντιλαμβανόμαστε ἐπειδή ὑπάρχουν
σημεία ἀναφορᾶς. Τό διάστημα ε ἶναι ἕνας χώρος μεταξύ δύο ἤ
περισσότερων σημείων. Ἐν τός τοῦ σώμα το ς, διάστημα ε ἶναι ὁποιοδήποτε
κενό σημείο στό ὀποίο εἰσέρχεται ἀέρας, ν ερό ἤ τροφή · σημεία τά ὁποία
δέν θ ά μποροῦσαν νά ὑπάρξουν ἐάν δέν ὑπῆρχε τό σ τερεό στοιχείο τό
ὁποίο μέ τήν σειρά του καθορίζει τούς δι άφορους χώρους ἀνάλογα μέ
τήν πυκνότητά του.
Ἐρώτησ η: Ὅταν ἐπικεντρώνομαι σέ κάποιο ὄργανο, τί π ρέπει νά κάνω
ἀκριβ ῶς; νά τό κάνω νά λειτουργε ῖ καλά;
Ἀπάντηση: Ὄχι, διότι σκοπός μας δέν ε ἶν αι νά τροποποιήσουμε κάτι
ἀλλά νά καταλάβουμε τήν φύση μας. Ἐάν πάρουμε τήν καρδιά γιά
παράδειγμα, βλέπουμε ὅτι ἀποτελεῖται ἀπό τό στερεό στοιχείο, ἀπό τό
ὑγρό στοιχείο, ἀπό τό θερμό σ τοιχείο καί ἀπό τό ἀέ ριο στοιχείο, δ ιό τι
χωρίς τό ἀέριο στοιχείο δέν θά ὑπῆρχε κ ίνηση. Προσπαθο ῦμε δηλ. νά
καταλάβουμε ὅτι ἡ φύση μας συντίθεται ἀ πό τά τέσσερα α ὐτά στοιχεία,
καί ὅτι τό σώμα μας πού τό λατρεύουμε τόσο πολύ δέν ε ἶναι παρά μία
σύνθεση α ὐτῶν τῶν τεσσάρων σ τοιχείων τά ὁποία ἀνά πᾶσα στιγμή
μεταβάλλονται καί ἀλλάζουν. Ὅτι εἶν αι κάτι παροδικό πού δέν
ἀποτελεῖται ἀπό διαμάντια καί κάποια στιγμή θά ἀποσυντεθε ῖ.
Ἐρώτησ η: Γιά ποιόν λόγο ἐπικεντ ρωνό μαστε σέ κάποιο μέ ρος ἤ
ὄργανο τοῦ σώματος ; π ῶς χ ρησιμοποιο ῦμε τήν παροδικότητα δηλ. τήν
ἔγερση καί τήν παρακμή σ’ α ὐτόν τόν διαλογισμό;
Ἀπάντηση: Γνω ρίζουμε ὅλοι, ὅτι οἱ ἄνθρωποι ε ἶναι ξετρελαμένοι μέ
τό σ ώμα τους! Τό θρέ φουν, τό λατρεύου ν...! Μέ α ὐτόν τόν διαλογισμό
ἀποβάλλουμε καί ἀποδομοῦμε α ὐτή τήν λατρεία. Ἀποστασιοποιούμαστε
ἀπό α ὐτό καί τό βλέπουμε ἀπλῶς σάν μιά δ ιαδικασία, χωρίς ν ά γινόμαστε
λάτρεις του. Παύοντας νά ἔχουμε λαγνεία καί ἐλκυστικότητα πρός τό
σώμα μας , κατο ρθώνουμε μιά ἀταραξία , ὥ στε νά μήν ταραζόμαστε ὅταν
συμβαίνει κάτι σ’ α ὐτό τό σ ώμα.
Τό σώμα μας ε ἶναι σάν μιά μαριονέττα καί ὁ νούς μας εἶναι α ὐτός π ού
κινεῖ τά νήματα. Δέν ε ἶναι ὁ ἐαυτός μας ἤ κάτι δικό μας, ἀπλῶς ἔχει τίς
δικές του λειτουργίες καί τίς δικές του διαδικασίες γιά τήν ὕπαρξή του.
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Αὐτό πού κάνουμε ἐμεῖς στήν π ροκειμ ένη περίπτωση δέν ε ἶναι νά
θεραπεύσουμε τό σώμα ἀλλά νά θεραπε ύσουμε τόν νού μας ἀπό τήν
προσκόλληση καί τήν λατρεία πρός α ὐτό! Διότι ἐν ῶ τό φροντίζουμε
καθημερινά προσπαθώντας νά ἰκανοποιήσουμε τίς ἀνάγκες του δέν
καταλαβαίνουμε ὅτι εἴμαστε δούλοι του.
Κάνοντας α ὐτόν τόν διαλογισμό, θά διαπιστώσετε στήν πορεία μιά
ἀνακούφιση πού φέρνει γαλήνη καί συγχρόνως κατανόηση γι’ α ὐτό τό
σώμα πού παρ’ ὅλο πού τό κουβαλάμε ὅλη τήν ὥ ρα μαζύ μας δέν τό
ἔχουμε καταλάβ ει, δέν ἔχουμε καταλάβει ποιά ε ἶναι α ὐτά τά στοιχεία στά
ὁποία ὀφείλει τήν ὕπαρξή του, καί δέν ἔχουμε καταλάβει κα ί ποιοί
εἴμαστε ἐμεῖς σέ τελική ἀνάλυση. Ἡ αὐτογνωσία ἤ τό γν ώθεις ἐαυτόν, τί
σημαίνει; εἶναι ἀπλά μιά προσπάθεια νά γνωρίζουμε τί ἰδέες ἔχουμε; Καί
οἱ ἰδέες α ὐτές ποῦ βασίζονται; Οἱ σκέψεις καί ο ἱ ἰδέες πού ἔχουμε π ῶς
παράγονται ; παράγονται τυχαία; Ὄχι· παράγονται ἀπό τίς ἀνάγκες πού
ἔχει αύτό τό σώμα!
Κατ’ α ὐτόν τόν τρόπο, ἡ συνείδηση ἐπηρρεάζεται πάρα πολύ ἀπό τό
σώμα. Τό ἴδιο καί οἱ σκέψεις μας, οἱ διαθέσεις μας, τά συναισθήματά
μας· ἐπηρρεάζονται ἀπό τό σ ώμα.
Ὅμως τό ἔχουμε καταλάβει α ὐτό τό σώμα; Ἀπό ποῦ νομίζετε ὅτι
προέρχονται τά προβλήματα στήν ζωή μας; Ἐάν δέν εἴχαμε α ὐτό τό σώμα
θά τρέχαμε νά βρο ῦμε τρο φή; Ὄχι βέβαια! Θά τρέχαμε νά βρ οῦμε νερό,
ρουχισμό καί ἄλλα ἀπαραίτητα; Ὄχι! Θά τρέχαμε νά βρούμε χ ρήματα καί
νά δουλέψουμε; Ἐμεῖς δουλεύουμε γι’ α ὐτό τό σώμα!
Γιά ποιόν λόγο πηγαίνει κάποιος νά ἐργασθεῖ; Γιά νά προσ τατέψει α ὐτό
τό σ ώμα. Γιά νά τό ν τύσει. Γιά νά το ῦ δώσει νά φάει, νά το ῦ δώσει νά
πιεῖ, νά τοῦ δώσει φάρμακα γιά νά τό γιατρέψει. Γιά νά το ῦ φτιάξει καλό
σπίτι καί νά τό προστατέψει ἀπό τίς καιρικές συνθ ῆκες. Νά δημιουργήσει
περιβάλλον μέ καλές συνθήκες, μέ κεντρικ ή θέρμανση.
Πόσα χρήματα ξοδεύονται τελικά γι’ α ὐτό τό σώμα! Τό ἔχουμε ὅμ ως
καταλάβει α ὐτό τό σ ώμα; Ὄχι! Ἀπλῶς τό ὑ πηρετοῦμε! Εἴμαστε ὑπηρέ τες
αὐτοῦ τοῦ σώματος !
Συνεπῶς, ἐάν κάποιος ἐξασκήσει αὐτόν τόν διαλογισμό θά μπορέσει
νά καταλάβει κάποιες πραγματικότητες ο ἱ ὁποίες εἶναι πολύ
σοκαριστικές. Τί σημαίνει δηλ. νά κουβαλᾶμε α ὐτά τά στοιχεία μέσα μας.
Ἐν τούτοις, ἐνώ εἴμαστε πε ρικυκλωμένοι ἀπό τήν ὕλη, βουτηγμένοι σ’
αὐτήν, μπουκωμένοι μ’ α ὐτήν, βυθισμένοι σ’ α ὐτήν ὄλη τήν ὥρα, μιλᾶμε
μέ πομπώδη τρόπο γιά ἰδέες καί φιλοσοφίες χωρίς νά καταλαβαίνουμε
ποῦ βρισκόμαστε καί χωρίς νά καταλαβαίνουμε ὅτι εἴμαστε ριζωμένοι
μέσα στήν ὕλη! Ἔχουμε καταλάβει τήν ὕλη; Ὄχι. Παρ’ ὅλα α ὐτά μιλᾶμε
γιά ἰδέες, ἀφηρημένες ἰδέες, πού βρίσκονται κάπου ψηλά!
Γιά νά γειωθο ῦμε λοιπόν, πρέπει νά δο ῦμε ποιά εἶναι ἡ ρίζα μας· καί
ἡ ρίζα μας ε ἶναι αὐτό τό σώμα. Πού ἐπηρρεάζει τήν ζ ωή μας, τά
συναισθήματά μας καί τίς διαθέσεις μας, χωρίς νά τό καταλαβαίνουμε.
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Εἶναι καλό λοιπόν ὄχι μόνον ἀπό ψυχολ ογική ἄποψη ἀλλά καί ἀπό
φιλοσοφική, νά καταλάβει κάποιος τί ε ἶναι α ὐτό τό σώμα καί π ῶς μᾶς
ἐπηρρεάζει, πῶς λειτου ργε ῖ καί ἀπό τί ἀπο τελεῖται, καί νά τό ἀναλύσει.
Ἐδῶ λοιπόν κάνουμε μιά ἀναλυτική ἐξάσκηση γιά νά δο ῦμε τελικά τί
εἶναι α ὐτό πού κουβαλᾶμε.
Ἐρώτησ η: Ἕνας διαλογιστής πού άσκε ῖται ἐπί μακρόν σ’ α ὐτό τό εἴδος
διαλογισμο ῦ, μπορεῖ θεωρητικά νά ἐντοπίσει βλάβες ἤ δυσλειτουργίες
στά ὄργανα πού ἔχει μάθει νά παρατηρε ῖ;
Ἀπάντηση: Ὁπωσδήποτε ! Κι ὄχι μόνο ν α ὐτό, ἀλλά μπορεῖ νά
ξεπεράσει καί τό ἄγχος πού προκαλε ῖται ἀπό τήν ἀνακάλυψη τῆς βλάβης.
Προσωπικά ἔχω ἀκούσει γιά διαλογιστές πού ε ἴχαν καρκίνο καί ὅτι μέ τήν
ἐξάσκησή τους στόν διαλογισμό ὄχι μόνον ἀπαλλάχθηκαν ἀπό τήν ἀγωνία
τῆς ἀσθένειας ἀλλά εἴχαν καί βελτιωτι κά ἀποτελέσματα. Ἐξαρτᾶται
βέβαια καί ἀπό τό πόση προσπάθεια βάζει κανείς σ’ α ὐτόν τόν
διαλογισμό. Γεγονός ὅμως εἶναι ὅτι δέν ἀρχίζει κανείς νά ἐξασκεῖται σ’
αὐτόν τόν διαλογισμό γιά λόγους θεραπείας. Ἡ θεραπεία ἀπλῶς ἐπέ ρχεται
συνοδεύοντας τήν ἐξάσκηση καί ὀφείλεται συνήθως σέ ψυχολογικούς
λόγους. Ο ἱ περισσότε ρες ἀσθένειες σύμφωνα μέ τήν ἰατρική, εἶναι
ψυχοσωματικές .
Ὅταν ἀντιληφθοῦμε τίς π ροσδοκίες πού ἔ χουμε γι’ α ὐτό τό σώμα - τό
πῶς ἀγχωνόμαστε μή πάθει κάτι α ὐτό τό σώμα..., ε ἴμαστε ἰδιότροποι γι’
αὐτό τό σώμα..., ξε τρελαμένοι μέ α ὐτό τό σώμα..., πού τό ἀγαπᾶμε τόσο
πολύ..., καί ἄν πάθει κάτι α ὐτό τό σώμα; πώ πώ τί πάθαμε...! καί
ἀγχωνόμασ τε περισσότερο ἀπ’ ὅτι πρέπε ι – τό τε παύουμε νά ἔχουμε
προσκόλληση στό σώμα καί τό βλέπουμε μ έ πιό ἀντικειμενικό τρόπο. Δέν
σημαίνει ὅτι θά σ ταματήσουμε νά τό προσέχουμε ἤ νά τό περι ποιούμαστε, ἀλλά θά καταλάβουμε τουλάχιστον ὅ τι εἶναι ἕνα π ράγμα πού
τό κουβαλᾶμε καί ὅτι ἡ προσκόλληση σ’ α ὐτό μᾶς κάνει ὑπηρέτες του.
Ὅλες οἱ ἐνέργειες πού κάνουμε γίνονται γιά τό σώμα. Τό 80% τ ῶν
ἐνεργει ῶν πού κάνουμε ε ἶναι γιά νά ἐξυπηρετήσουμε τίς ἀνάγκες τοῦ
σώμα τος. Νά τό προστα τέψουμε, νά τό ν τύσουμε, νά τό λούσουμε, νά
τό ξεπλύνουμε, νά τό καθαρίσουμε, νά τό ταΐσουμε, νά τό ποτίσουμε,
νά τό προσ τατέψουμε ἀπό τίς καιρικές συνθ ῆκες, νά τό καλλωπίσουμε...
Καθόμαστε μπροστά στόν καθρέφτη καί δοκιμάζουμε ρούχα..., α ὐτό μᾶς
ἀρέσει..., αὐτό δέν μᾶς ἀρέσει .., κλπ. Ὅλ ες μας οἱ προσπάθειες καί τά
χρήματά μας , ὅλα μας τά ἔξοδα πηγαίνουν γι’ α ὐτό τό σώμα.
Καιρός λοιπόν ε ἶναι νά στρέψουμε τήν προσοχή μας γιά νά τό
καταλάβουμε. Ὅλα α ὐτά πού σ ᾶς εἴπα βέβαια ε ἶναι ἐπιφανειακά. Ὅταν
μπεῖτε στόν διαλογισμό καί κατανοήσ ετε πῶς πραγματικά εἶναι τά νύχια,
τά δόντια, καί κάθε ἄλλο ὄργανο τοῦ σώματος, θά σ ᾶς φανεί λίγο
σοκαριστικό ἀλλά τουλάχιστον θά καταλάβετε πο ῦ βρίσκεται α ὐτό τό
σώμα καί πο ῦ εἶναι οἱ ρίζες του. Ἡ διαδικασία ε ἶναι πλούτος γνώσης γι’
αὐτούς πού ἐνδιαφέρονται.
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Ἐρώτησ η: Αὐτή ἡ παρατήρηση τῶν ὀ ργάνων τοῦ σώμα τος, μᾶς
βοηθάει νά μήν προσκολλώμαστε στό σώμα καί νά πετύχουμε τήν
ἀποταύτιση, ἤ νά μήν προσκολλώμαστε στά συναισθήματα πού γεννάει
τό σώμα;
Ἀπάντηση: Ὁ ψυχολογικός μας κόσμος ἐξαρτᾶται ἀπό τόν ὑλικό
κόσμο καί ὁ ὑλικός κόσμος ἔχει ἐπίπτωση στόν ψυχολογικό κόσμο.
Πολλές ἀπό τίς διαθέσεις μας ἐπηρρεάζονται ἀπό τόν ὑλικό κόσμο. Α ὐτό
τό κομμά τι τῆς ὕπαρξής μας δέν μπορο ῦ με νά τό ἀγνοήσουμε καί νά
ἐπικεντρωνόμαστε μόνον στόν ψυχολογικό μας κόσμο ὁ ὁποῖος δέν εἶναι
αὐτόνομος ἀλλά ἐπηρρεάζεται ἀπό τόν ὑλικό κόσμο. Ἐμεῖς προσπαθοῦμε
νά κατανοήσουμε τόν ψυχολογικό μας κόσμο χωρίς νά κατανοο ῦμε τόν
ὑλικό. Μέ α ὐτόν τόν διαλογισμό προσπαθο ῦμε νά κατανοήσουμε καί τούς
δύο κόσμους.
Στήν ὀμιλία του Πε ρί τῆς Ἐ φαρμογῆς τῆς Μνήμης, ὁ Βούδδα ς μιλάει
καί γιά τόν ὑλικό καί γιά τόν πνευματικό κόσμο, ξεκινών τας ὅμ ως ἀπό
τόν ὑλικό. Διό τι ὁ ὑλικός κόσμος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στήν
καθημερινή μας ὕπαρξη. Ἐάν δέν τόν κ ατανοήσουμε , τότε φυσικά οἱ
ἀπόψεις μας γιά τόν ψυχολογικό κόσμο δ έν ε ἶναι παρά μόνον θεωρίες,
ἐφ’ ὅσον δέν κατανοο ῦμε ὅτι ὁ ψυχολογικός κόσμος ἐξαρτᾶ ται ἀπό τόν
ὑλικό. Γι’ α ὐτό ὁ Βούδδας λέει ὅτι ὁ ἀσκητής παραμένει ἀνεξάρτητος καί
δέν προσκολλ ᾶται σέ τίποτα στόν κόσμο, δέν προσκολλ ᾶται δηλ. στήν
ἔννοια ὅτι «α ὐτό τό σώμα ε ἶναι δικό μο υ». Ξεκινᾶμε λοιπόν τήν
ἀποταύτιση ἀπό τό σώ μα καί μετά προχωρ ᾶμε στήν ἀποταύτιση ἀπό τίς
ἰδέες καί τήν προσωπικό τητά μας πού ἀνῆκουν στόν ψυχολογικό κόσμο
καί τίς θεωρο ῦμε ὅ τι εἶναι δικές μας καί ὅτι μᾶς ἀνήκουν.
Ἐρώτησ η: Ἄρα πρέπει νά βλέπουμε τό σ ώμα κα ί τά συστατικά του
σάν «ἀναγκαίο κακό», ὑπό τήν ἔννοια ὅτι θέλουμε δέν θέλουμε
ὀφείλουμε καί εἴμαστε ὑποχ ρεωμένοι ν ά τό ὑπηρετοῦμε καί νά τό
κρατάμε ὑγειές γιά νά τό διατηρήσουμε στήν ζωή, μέχ ρι νά φτάσουμε
στόν τελικό στόχο πού ε ἶναι ἡ ἀπελευθέρωση;
Ἀπάντηση: Ἀπό α ὐτή τήν ἄποψη ναί, χρη σιμοποιε ῖ δηλ. κάποιος α ὐτό
τό σώμα γιά νά πε τύχει τήν προσ ωπική του ἀπελευθέρωση. Ἡ μή
προσκόλληση, ἡ ἀποταύτιση, καί ἡ ἀπουσία πάθους γι’ α ὐτό τό σώμα
φέρνει καί τήν ἀπελευθέρωση. Τό θέμα εἶναι ὅτι ἀντί νά τό βλέπει κανείς
σάν μέσον, προσκολλ ᾶται σ’ α ὐτό. Ὁτιδ ήποτε κάνουμε καί ὅτι πάθη
ἔχουμε ὀφείλωνται στό σώμα καί γίνονται γιά νά καλυφθο ῦν οἱ ἀνάγκες
αὐτοῦ τοῦ σώματος.
Ἐάν τό καλοεξε τάσουμε θά δο ῦμε ὅ τι τό σ ώμα ε ἶναι ἡ πηγή τοῦ πόνου
καί τῆς ταλαιπωρίας στήν ζ ωή μας. Αὐτό βέβαια δέν σημαίνει ὅτι πρέπει
νά τό καταστρέψουμε, ἀλλά νά τό κα ταλάβουμε μέσω τῆς ἀνάλυσης. Νά
τό μελε τήσουμε καί νά δο ῦμε ἀπό τί ἀποτελεῖται. Α ὐτό εἶναι ἕνα εἴδος
αὐτογνωσίας, διότι ὅπως ἀνέ φερα καί π ροηγουμένως, τί σημαίνει νά
γνωρίζω τόν ἐαυτόν μου; Νά γν ωρίζω δηλ . ἀπλῶς ποιές ε ἶναι οἱ σκέψεις
μου; Κι αὐτές οἱ σκέψεις ἀπό ποῦ προέρχονται; Μπορο ῦν νά ἔρχονται
χωρίς νά ὑπάρχει σώμα; χωρίς νά ὑπάρχε ι ὁ ἐγκέφαλος; Παρατηρο ῦμε
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τόν ἐγκέφαλο· καί βλέπουμε ὅτι ἀποτελεῖται ἀπό στε ρεό, ὑγρό καί ἄλλα
στοιχεία. Ἐξετάζωντας βαθύτερα βλέπουμε ὅτι μέσα του παράγονται κι
ἄλλες χημικές ο ὐσίες οἱ ὁποίες τώρα πού μ ιλ ᾶμε, κινοῦνται καί ἐνεργοῦν
αὐτόνομα χωρίς νά τούς λέμε ἐ μεῖς «πήγαινε δεξιά, πήγαινε ἀπό δῶ ἤ
ἀπό κεῖ..» καί καμμιά φορά ἐάν μπερδευτο ῦν μεταξύ τους μ ᾶς παιδεύουν
κι ὅλας!
Ὅλα α ὐτά γίνονται χωρίς τήν ἐπίγνωσή μ ας. Ἐπομένως τί ε ἶναι α ὐτό
τό σώμα; τί ε ἶναι α ὐτό πού κουβαλάμε μαζύ μας ; Ἔ τσι εἶναι καλό νά
κάνει κάποιος μιά ἔρευνα καί νά ἐξετάσει τί ε ἶναι α ὐτό τό σ ώμα πού
κουβαλάμε μαζύ μας καί πόσο ἐπηρρεάζει τό ν ψυχικό μας κόσμο.
Ὁ διαλογισμός α ὐτός ἔχει νά κάνει μέ τήν ἀνατομία το ῦ σώματος καί
ἀσχολεῖται μέ τά διάφορα μέρη καί ὄργαν α τοῦ σώματος. Ἔ τσι μερικοί
διαλογιστές πού ἐξασκούνται σ’ α ὐτόν τόν διαλογισμό, χρησιμοποιο ῦν
βιβλία ἀνατομίας ὥστε νά διαβάσουν ἀλλά καί νά δο ῦν στίς φωτογραφίες
πῶς λειτουργο ῦν καί σέ ποιά θέση ἐμφανίζονται τά διάφορα ὄ ργανα καί
τά διάφορα μέρη το ῦ σώματος. Στήν συνέχεια μπορο ῦν νά τά
ὀραματισθοῦν καί νά δο ῦν ξεκάθαρα ὄχι μόνον α ὐτά ἀλλά καί τήν θέση
πού κατέχουν στό σ ώμα.
Γιά παρά δειγμα, μαθαίνουμε π ῶς δημιουργε ῖται τό α ἶμα καί στήν
συνέχεια τό ἐντοπίζουμε καί ἐν τοπίζουμε ἐπίσης τίς διόδους ἀπό τίς
ὁποίες περνάει. Ἐν όλίγοις, ὑπάρχουν πο λλοί τρόποι γιά νά βελτιώσει
κάποιος α ὐτόν τόν διαλογισμό· μερικοί μ άλιστα, πηγαίνουν ἀκόμα καί
στά σφαγεία γιά νά δο ῦν ἀπό πρώτο χέ ρι τά ὄργανα καί ἄλλα μέρη το ῦ
σώματος τῶν ὄν των, ἀλλά βέβαια α ὐτές εἶναι πιό ἀκραίες περιπτώσεις.
Τό σύνηθες ε ἶναι ἡ μελέτη τῶν βιβλίων ἀνατομίας.
Τοποθέτ ηση: Σέ κάποια σημεία ὅπως ἡ ἐστίαση πάνω στά κόπρανα
καί στό α ἶμα, μοιάζει μέ τόν διαλογισμό πάνω στήν ἀποκρουστικότητα
τοῦ σώματος.
Ἀπάντηση: Σίγουρα, ἀκόμα καί ἐάν δοῦμε σάλιο πεταμένο κάτω στόν
δρόμο, τό θεωρο ῦμε κάτι ἀποκρουστικό, ἐάν ὅμως τό δο ῦμε σάν ὑγρό
στοιχείο λέμε «ὑγρό σ τοιχείο». Ἐάν κάποι ος κόψει τό χέ ρι τ ου καί δοῦμε
νά τρέχει α ἶμα, κάποιοι φοβόμαστε ἤ χάνουμε τίς α ἰσθήσεις μας, ἀλλά
ἐάν τό δοῦμε σάν ὑγρό στοιχείο λέμε « ὑγρό στοιχείο». Ἐάν δοῦμε μιά
ἐπέμβαση ἀνοικτῆς καρδιά ς σέ ἕνα χειρουργε ῖο, εἶναι κάτι φρικιαστικό,
ἀλλά ἐάν δοῦμε τήν καρδιά σάν στερεό σ τοιχείο λέμε «σ τερεό στοιχείο».
Μέ α ὐτόν τόν τρόπο ἀποκτά κανείς ἀταρα ξία.
Γιά ὅσους κάνουν πρώ τη φορά α ὐτόν τόν διαλογισμό, μπορε ῖ νά τούς
φανεί λίγο παράξενος διότι δέν ἔχουν προ χωρήσει μέ τόν νού τους π ρός
τό ἐσωτε ρικό το ῦ σώματος κάτω ἀπό τό δέρμα. Κά ποιοι μπορε ῖ καί νά
αἰσθάνονται ἄβολα ὅταν πρέπει νά δο ῦν ἤ νά σκεφτοῦν αὐτά τά
πράγματα, ὅμως ἐάν ἀναπτύξουν α ὐτόν τό ν διαλογισμό θά διαπιστώσουν
ὅτι ἔχει πολύ καλά ἀποτελέσματα.
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Ἐρώτησ η: Κάποια ἀπό τά ὑγρά τοῦ σώμα τος ὅπως γιά παράδειγμα τό
πύον ἤ ὁ ἰδρ ώτας, δέν ἐμ φανίζονται μόνιμα στό σώμα μας ἀλλά
περιστασιακά. Μέ ποιόν τρόπο λοιπόν τά διαλογιζόμαστε;
Ἀπάντηση: Τά στοιχεία α ὐτά τά ἀναφέρουμε διότι παρ’ ὅλο πού
ἐμφανίζονται περιστασιακά δέν παύουν νά ὑπάρχουν. Γιά παράδειγμα, τό
ὑγρό τῶν δακρύων ὑπάρχει μόνιμα στά μάτια μας γιά νά τά λιπαίνει,
ὅμως ἐκδηλώνεται ἐξωτε ρικά μόνον ὅταν κάτι ἐρεθίσει τά μάτια ἤ σέ
στιγμές λύπης ἤ χαράς. Τά λευκά α ἰμοσφαίρια πού συνθέτουν τό πύον
ὑπάρχουν πάντα, ἀλλά ἐμ φανίζονται ἐξ ωτερικά ὡς πύον μόνον ὅ ταν
ὑπάρχει κάποια μόλυ νση ἤ φλεγμονή. Ὡστόσο, τό πύον, τόν ίδρώτα,
ἀκόμα καί τά δάκρυα, μπορούμε νά τά παραλείψουμε ἀπό τόν διαλογισμό
ὅταν δέν εἶναι ἐμφανή.
Ἐρώτησ η: Σέ τί ἀποσκοπεῖ αὐτοῦ τοῦ εἴδ ους ὁ διαλογισμός;
Ἀπάντηση: Ἕνας λόγος ε ἶναι νά ἀποβάλλουμε τήν ματαιοδοξία πού
ἔχουμε γι’ α ὐτό τό σ ώμα. Ἀλλά καί τήν προσκόλληση, τό πάθος, καί τήν
τάση νά ταυτιζόμαστε μέ α ὐτό. Ἄλλος λό γος ε ἶναι νά δοῦμε καθαρά τί
εἶναι καί ἀπό τί ἀποτελεῖται α ὐτό τό σ ώμα, ὥστε νά ἀποβάλλουμε τίς
ψευδαισθήσεις πού ἔχουμε γι’ αὐτό.
Τό τρο φοδοτο ῦμε μέ στε ρεά τροφή, μέ ὑγρά, μέ ἔνδυση,
προσπαθοῦμε νά τό προστα τέψουμε ἀπό τήν ζέστη καί ἀπό τό κ ρύο, καί
γενικά παλεύουμε μαζύ του ἀπό τήν στιγ μή πού γεννηθήκαμε. Ὅλος ὁ
μόχθος καί ὁ κόπος γίνονται γι’ α ὐτό τό σώμα. Ἐάν παρατηρήσουμε πῶς
ζοῦσαν τά παλαιότερα χρόνια ο ἱ ἄνθρωποι στά χ ωριά, θά δοῦμε ὅ τι δέν
ἐνδιαφέρονταν τόσο νά μάθουν γράμματα, νά σπουδάσουν, ἤ νά κάνουν
κάτι παρόμοιο, ὅσο ἐνδιαφέρον ταν γιά τήν τροφή τους καί γιά τήν
προστασία το ῦ σώ ματός τους ἀπό τίς και ρικές συνθ ῆκες, κουβαλώντας
τούβλα καί χτίζοντας σπίτια, καί δημιο υργώντας ζεστές ἤ δροσερές
συνθήκες γιά τήν διαβίωση α ὐτοῦ τοῦ σώματος.
Στήν σημερινή ἐποχή βέβαια πού ἡ ἐκπ αίδευση ε ἶναι ἀναγκαία καί
ὑποχρεωτική γιά νά βρε ῖ κάποιος ἐργασία, οἱ ἄνθρωποι σπουδάζουν καί
μαθαίνουν ἐπιστήμες· ἀλλά κι αὐτές οἱ γν ώσεις καί ἡ τεχνολογία, τίθενται
στήν ὑπηρεσία το ῦ σώματος ὥστε νά μ ᾶς προσφέρουν περισσότε ρες
ἀνέσεις. Σέ τελική ἀνάλυση, ἡ μεγαλύτε ρη ἀσχολία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι
ἡ ἰκανοποίηση το ῦ σώματος.
Συνεπῶς, ἐάν κατανοήσουμε τί ε ἶναι τό σώμα μας καί ἀπό τί
ἀποτελεῖται, θά ἔχουμε μιά καθαρότερη ἀντίληψη γι’ αὐτό καί δέν θά
δημιουργοῦμε τέ τοια προσκόλληση. Α ὐτό βέβαια δέν σημαίνει ὅτι θά τό
παρατήσουμε καί δέν θά τό φρον τίζουμε , ἀλλά εἶναι ἀπαραίτητο νά
καταλάβουμε ἀπό τί ἀποτελεῖται ἕνα πράγμα πού τό χρησιμοποιο ῦμε, τό
ἐξυπηρετοῦμε καί τό κουβαλάμε μαζύ μας κάθε μέρα. Ἐάν δέν τό
ἐξυπηρετήσουμε κατάλληλα, θά ἀντιδράσει καί θά ἀρχίσει νά
διαμαρτύρεται παρουσιάζοντας ἀσθένειες, πόνους, κλπ. Α ὐτό συμβαίνει
ὅταν τά τέσσερα πρωταρχικά στοιχεία ἐντός τοῦ σώματος, μειώνονται
καί χάνουν τήν ἰσορροπία τους λόγ ω ἔλλει ψης κατάλληλης τροφοδοσίας.
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Σ’ α ὐτή τή περίπτωση πρέπει νά συμπληρώσουμε μέ διάφορους τρόπους
τό στοιχεῖο πού λείπει ὥστε νά ἐπανέλθουν ὅλα σέ ἰσορροπία. Ἐν ὀλίγοις
ἡ ὑγεία μας ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἰσορροπία τοῦ στερεοῦ, τοῦ ὑγροῦ, τοῦ
θερμοῦ, καί τοῦ ἀέριου στοιχείου στό σώμα μας. Ὁ πυρετός γιά
παράδειγμα, ε ἶναι μία ἔνδειξη ὅτι ὑπάρχει κάποια ἀνισορροπία στοιχείων.
Ὁ καθένας μπορε ῖ νά ἐξετάσει καί νά μελ ετήσει τό τί ε ἶναι καί τό τί
κάνει α ὐτό τό σ ώμα, πο ύ σέ τελική ἀνάλυση, δέν ε ἶναι δικό μας,
ἀποτελεῖται ἀπό ἄλλα στοιχεία πού ἀπλῶς τά ἔχουμε δανεισθε ῖ, καί ἀνά
πᾶσα στιγμή μπορε ῖ νά τό χάσουμε. Ὅταν δέ, καθόμαστε μπροστά στόν
καθρέφτη καί τό θαυμάζουμε, α ὐτό πού πραγματικά θαυμάζουμε ε ἶναι
μιά προσωρινή σ ύνθεση τ ῶν τεσσάρων πρωταρχικ ῶν στοιχείων πού
ἔχουν δώσει σ’ α ὐτό τό σώμα ἕνα συγκεκριμένο σχήμα , τό ὁποῖο μπορεῖ
νά ἀλλάξει ἀνά πᾶσα στιγμή .! Δέν τό καταλ αβαίνουμε ὅμως κι α ὐτός εἶναι
ὁ λόγος πού παλεύουμε καί μοχθο ῦμε νά τό διατηρήσουμε στήν μορφη
καί στό σχήμα πού θέλουμε· κι ὅ ταν τό σ ώμα δέν ἀντιδρᾶ μέ τόν τρόπο
πού ἐμεῖς θέλουμε νά ἀντιδράσει, ἀπογοητευόμαστε! Ὅταν πάλι
ἐλκυόμαστε ἀπό τά σ ώματα ἄλλων ἀτόμων, σ τήν πραγματικότη τα
ἐλκυόμαστε ἀπό τήν συναρμολόγηση το ῦ στερεοῦ, τοῦ ὑγροῦ, τοῦ
θερμοῦ, καί τοῦ ἀέριου στοιχείου τῶν ἄλλων! Ἐάν α ὐτή ἡ
συναρμολόγηση ε ἶναι ἄσχημη, τούς βλέπουμε σάν ἄσχημους ἀνθρώπους
καί ὄχι σάν στερεό, ὑγρό, θερμό καί ἀέρι ο στοιχείο. Ἐάν εἶναι ὄμορφη,
τούς θεωρο ῦμε ὄμο ρφους ἀνθρώπους καί ὄχι συναρμολόγηση στοιχείων.
Ὁ ψυχολογικός μας κόσμος, μή καταλαβαίνοντας α ὐτά τά σ τοιχεία
ἐλκύεται ἤ ἀποστρέφε ται ἀπό τήν προσωρινή τους σύνθεση,
ἐκλαμβάνοντάς τα ὡς ὄμ ορφα ἤ ὡς ἄσχημα. Ὅμ ως τό ὄμο ρφο καί τό
ἄσχημο δέν ε ἶναι παρά π ροσωρινές ἐμφανί σεις τῶν τεσσάρων σ τοιχείων.
Αὐτό πού σήμερα ε ἶναι ὄμορφο α ὔριο μπ ορε ῖ νά γίνει ἄσχημο· καί τό
ἄσχημο μπορεῖ αὔριο νά γίνει ὄ μορφο! Διότι ὅπως ἀλλάζει ἡ ὕλη ἔτσι
ἀλλάζουν καί ο ἱ ἀντιλήψεις μας περί ὡραῖου καί ἄσχημου.
Ὁ ψυχολογικός μας κόσμος ἐπη ρρεάζεται πάρα πολύ ἀπό τόν ὑλικό
κόσμο. Ἐάν δέν καταλάβουμε τόν ὑλικό κόσμο δέν μπορο ῦμε νά
καταλάβουμε καί τό τί γίνε ται μέσα μας, καί τό πόσο ἐπηρρεαζόμαστε
ἀπό τά ὑλικά στοιχεία πού παίρνουν διάφορες μορφές καί μ ᾶς ὡθοῦν νά
σχηματίζουμε ἰδέες καί ἀπόψεις γι’ αὐτά. Ἀπόψεις πού δέν βασίζονται
στήν πραγματικότητα ἀλλά σέ φαντασιώσεις γιά τό τί ε ἶναι αὐτή ἡ ὕλη
πού μᾶς φαίνεται τόσο ἐλκυστική ἤ τόσο ἀποκρουστική.
Αὐτό λοιπόν πού θέλω νά π ῶ, εἶναι ὅτι ἐάν κάποιος ἀναλύσει τό σώμα
μπορεῖ νά ἀποκτήσει μεγάλη γνώση. Εἴτε κ άποιος ε ἶναι ἄσχημος εἴτε εἶναι
ὄμορφος, τόν βλέπ ουμε σάν σύνθεση στο ιχείων, καί τό θέμα τελειώνει
ἐκεῖ. Μέ τόν συνεχή διαλογισμό πάνω σ τά στοιχεία καί σ τό ὑλικό σώμα,
μπορεῖ κανείς νά τά ἀπομνημονεύσει , ν ά τά σκανάρει, νά ἀποκτήσει
μεγάλη α ὐτοσυγκέντρωση, νά διαλύσει ὅ λες τίς φαν τασιώσεις καί τίς
λανθασμένες ἀπόψεις πού ἔχει γι’ αὐτό τό σώμα καί τά στοιχεία του, καί
νά ἀπελευθερωθε ῖ ἀπό τήν προσκό λληση σ’ α ὐτά. Ὁ νούς
ἀπελευθερώνεται χωρίς πλέον νά νιώθει ἔ λξη ἤ ἀπώθηση .
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Ἐρώτησ η: Ὅταν ὀραματίζομαι ἕνα μό νο ὄργανο ἤ σημεῖο τοῦ
σώματος ὅπως γιά παράδειγμα τά δόντια, ἔχω καλή α ὐτοσυγκέντρωση.
Ὅταν ὅμ ως ὀ ραματίζομαι ἕνα στοιχεῖο πού εἶναι ἐξαπλωμένο ἤ σέ κίνηση
ὅπως τό α ἶμα πού εἶναι κάτι ρευστό , χάνω τήν α ὐτοσυγκέντρωσή μου.
Πῶς μπο ρῶ νά τό διορθώσω α ὐτό ;
Ἀπάντηση: Ὑπάρχουν κάποια σημεία το ῦ σώματος καί κάπο ια ὄργανα,
τά ὀποία ἐμ φανίζονται πολύ καθαρά στόν νού το ῦ διαλογιστή, ἐνῶ
κάποια ἄλλα ὄχι. Σ’ α ὐτή τήν περίπτωση προσπαθο ῦμε νά
ἐπικεντρωθο ῦμε σ’ α ὐτά πού εἶναι εὐκρινῆ. Τά δόντια γιά παράδειγμα τά
βλέπουμε κάθε μέρα στόν καθρέφτη καί ἔτσι εἶναι πιό ε ὔκολο νά τά
φέρουμε στόν νού μας. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ ὁποιοδήπο τε ἄλλο
σημεῖο ἤ ὄργανο τοῦ σώματος ὅπως ἡ καρδιά , οἱ φλέβες, ἤ τό α ἶμα, μέ
τό ὁποῖο εἴμαστε ἐξοικιωμένοι μέσω φωτο γραφι ῶν ἀπό βιβλία ἀνατομίας
ἤ ἄλλης ζωνταν ῆς μελέτης (πχ. σέ σφαγε ῖο ζώων) .
Κάθε διαλογιστής διαφέρει ἀπό τόν ἄλλον λόγω διαφορετικ ῶν
ἐμπειρι ῶν καί ἀνάλογα μέ τήν γνώση πού ἔχει ὁ καθένας. Ὅταν κάποιος
δίνει περισσότερη π ροσοχή σέ κάποια ὄ ργανα, τότε φυσικά α ὐτά τά
ὄργανα θά ἐμφανισθοῦν πιό καθαρά στόν νού του.
Σ’ α ὐτήν τήν περίπ τωση λοιπόν, προσπα θο ῦμε νά συγκεντρωθο ῦμε
στά ὄργανα πού ε ἶναι πιό ἐμφανή καί στά ὁποία ἡ συγκέντρωσή μας
μπορεῖ νά α ὐξηθεῖ κατά πολύ. Στά ἄλλα ὄργανα πού δέν ε ἶναι τόσο
ἐμφανή, συνεχίζουμε ἀπλῶς τήν παρακ ολούθηση μέχρι πού κάποια
στιγμή θά γίνουν κι α ὐτά ἐμφανή.
Ἐρώτησ η: Ὅταν γιά παράδειγμα παρακολουθ ῶ τό α ἶμα, ἔχω τήν τάση
νά κινοῦμαι νοητικά σύμφωνα μέ τήν ροή του. Ἔτσι ὅμ ως χάνω ἀρκετά
τήν α ὐτοσυγκέντρωσή μου. Τί πρέπει νά κ άνω;
Ἀπάντηση: Σέ τέ τοια περίπτωση μπο ρε ῖτε νά συγκεντρωθε ῖτε στήν
καρδιά. Ἡ καρδιά γιά παράδειγμα, ε ἶναι τό στε ρεό στοιχε ῖο πού
ἐμπεριέχει τό ὑγρό, δηλ. τό α ἶμα. Μέ συνεχή ἐπικέντρωση στήν καρδιά
μπορεῖτε νά δεῖτε σταδιακά τήν ἐσωτερική δομή της πού ἀποτελεῖται ἀπό
βαλβίδες καί κοιλίες, νά δεῖτε τίς ἀρτηρίες καί τίς φλέβες πού συνδ έονται
μαζύ της, και εἶναι κι αὐτές στε ρεό στοιχε ῖο, ἐντός τοῦ ὁποίου μπορε ῖ τε
νά δεῖτε τό α ἶμα πού εἶναι ὑγρό στοιχε ῖο.
Ἕνα ἄλλο παράδειγμα ε ἶναι τό πάγκρεας τό ὁποῖο περιέχει μεγάλη
ποσότητα α ἴματος. Ἄν καί φαίνεται ὅτι ἀνή κει στό σ τερεό στοιχε ῖο, σ τήν
πραγματικότητα ε ἶναι γεμᾶτο ὑγρό στοιχε ῖο.
Ἐν ὀλίγοις, μπορε ῖ νά ἀρχίσει κανείς ἀπό ἕ να ὄργανο ἤ ἕνα τμῆμα τοῦ
σώματος πού εἶναι ἐμ φανές καί μέ τήν συν εχή ἐξάσκηση νά δε ῖ καί α ὐτά
πού δέν ε ἶναι τόσο ἐ μφανή. Νά δ εῖ δηλ. ἀρχικά τό σ τερεό σ τοιχε ῖο σέ
κάποια ἀπό α ὐτά καί μέ τήν ἐπικέντρωση ν ά δε ῖ καί τό ὑγρό στοιχε ῖο πού
ἐμπεριέχεται μέσα τους.
Ἐρώτησ η: Στήν λίστα τῶν ὀργάνων πο ύ μᾶς δ ώσατε ἀπουσιάζουν
κάποια ὄργανα ὅπως ὁ θυρεοειδής ἀδένας· γιατί;
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Ἀπάντηση: Ὄχι μόνον τόν θυρεοειδή ἀδένα ἀλλά καί ἄλλά μέρη το ῦ
σώματος ὅπως τό πάγκρεας, πού ἀνήκουν στό ἐνδοκρινολογικό σύστημα,
δέν τά ἔχουμε ἀναφέρει. Ἀναφέρουμε ἐπιγραμματικά μόνο τά πιό γνωστά
καί χονδροειδή μέρη καί ὄργανα τοῦ σώματος ὅπως γιά παράδειγμα τό
συκώτι πού ε ἶναι τό μεγαλύτε ρο σέ μέγεθος ὄργανο.
Ἀργότερα, ὅ ταν ἐξοικιωθεῖτε μέ α ὐτά, μπορε ῖτε νά ἀρχίσετε νά
διακρίνετε τά λεπτομερή καί λιγώτε ρο ἐμ φανή σημεία καί ὄργανα τοῦ
σώματος, ὅπως τούς ἐνδοκ ρινεῖς ἀδένες, τό λε μφικό ὑγρό, τά
αἰμοπετάλια, τά μικρά ὀστά τ ῶν ἀρθρώσε ων κλπ.
Καλό εἶναι νά ἔχετε κάποιο βιβλίο ἀνατομίας, ἀκόμα καί ἕνα σχολικό
βιβλίο, γιά νά μελετήσετε τήν φυσιολογία το ῦ σώματος. Ἔ τσι, ὅταν δεῖ τε
πού ἀκριβ ῶς βρίσκεται ὁ θυρεοειδής ἀδένας καί πῶς λειτουργε ῖ, μπορεῖ τε
νά ἐπικεντρωθε ῖτε ἐπάνω του λέγον τας: «θυρεοειδής ἀδένας...
θυρεοειδής ἀδένας... θυρεοειδής ἀδένας..., στε ρεό σ τοιχε ῖο... στε ρεό
στοιχεῖο... στερεό στοιχε ῖο...»
Σέ περίπτωση τώρα, πού ἔχε τε κάποιο πρόβλημα σέ ἕνα ὄ ργανο (πχ.
καρδιά, συκώτι, στομάχι, κλπ.) μπο ρε ῖτε ν ά ἐπικεντρωθε ῖτε περισσότερο
χρόνο ἐπάνω του. Δέν ἀρχίζετε νά ε ὔχεστε: «εἴθε νά μήν ἔχω α ὐτή τήν
πάθηση...» ποθώντας καί ἀναζητώντας γιατρειά, ἀλλά ἀπλῶς
συγκεντρώνεστε πάνω στό πάσχον όργανο ἤ σημεῖο, καί α ὐτή ἡ νοητική
ἐνέργεια ἔχει τήν ἰκανότη τα νά ἀπαλύνει τήν νεύρωση ἤ τήν πάθηση πού
ὑπάρχει σ’ α ὐτό.
Ἐρώτησ η: Σέ σχέση μέ τόν θάνατο· γν ωρί ζουμε ὅτι μᾶς περι τριγυρίζει
συνεχῶς καί ὅτι ἀνά πᾶσα στιγμή ἡ ἐκπνοή μας μπορε ῖ νά εἶναι ἡ
τελευταία, καί ὅτι πρέπει νά ε ἴμαστε π ροετοιμασμένοι γι’ α ὐτή τήν στιγμή
πού δέν ξέρουμε πότε θά ἔλθει. Στή πε ρίπτωση ὅμ ως πού εἴτε λόγω
διαίσθησης ε ἴτε ἐπειδή μᾶς τό εἴπαν οἱ γιατροί, ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι
ἤλθε ἡ τελευταία μας ὥρα, τί πρέπει νά κάνουμε ἤ νά διαλογιστο ῦμε
αὐτό τό διάστημα , σέ σχέση πάντα μέ τό μέγεθος τ ῆς ἀσθένειας καί τήν
ἀντιληπτική μας ἰκανότητα, ὥστε νά «φύγ ουμε» σωστά;
Ἀπάντηση: Κανένα πρόβλημα! Γι’ α ὐτή τήν περίπτωση ἔχουμε τόν
διαλογισμό το ῦ θανάτου πού μ ᾶς ἐδίδαξε ὁ Βούδδας καί ε ἶναι ἕνας ἀπό
τούς σαράντα διαλογισμούς πού ἔχει διδάξει. Ὀνομάζεται Ἀνάμνηση τοῦ
Θανάτου ( μάρανασάτι ). Ὁ διαλογιστής σκέφτε ται ὅτι ἡ ζ ωή εἶναι ἀβέβαιη
ἀλλά ὁ θάνατος εἶναι βέβαιος· κι ὅτι ἀνά πᾶσα στιγμή μπορε ῖ νά πεθάνει.
Ὅταν διαλογίζεται κανείς ξανά καί ξανά πάνω σ’ α ὐτό τό γεγονός, τό τε
μπορεῖ νά δεῖ ὅτι ἡ ζωή εἶναι εὔθραυστη καί ὁ θάνατος ἀναπόφευκτος.
Ὁ θάνατος εἶναι τό πιό βέβαιο πράγμ α στήν ζωή!
Στήν ζωή τίπο τα δέν ε ἶναι σίγουρο ὅ τι θ ά συμβε ῖ ἐκατό τοῖς ἐκατό.
Ὅμως ὁ θάνατος εἶναι ἐκατό τοῖς ἐκατό σίγουρο ὅτι θά συμβε ῖ. Ὅταν
λοιπόν κανείς στοχάζεται πάνω στήν βεβαιότητα το ῦ θανάτου καί στό
γεγονός ὅτι ὁ θάνατος ε ἶναι ἀναπόφευκτος, κατα λαβαίνει ὅτι μέ τό νά
ἀντιστέκεται στήν ἰδέα ὅτι θά πεθάνει, ε ἶναι ἀπλῶς ματαιοδοξία!

65

Ἐμεῖς τί κάνουμε; Ἀντιστεκόμαστε σ τήν ἰδέα ὅτι κάθε στιγμή μπορε ῖ
νά πεθάνουμε, καί γι’ α ὐτό ὑποφέρουμε κ ιόλας. Ὁ νούς μας ἀγχώνεται,
τό νευρικό μας σύστημα βρίσκεται σέ ἔν ταση, ἐπέρχε ται φόβος, ἡ καρδιά
μας σφίγγεται, καί τελικά πεθαίνουμε νωρίτερα! Α ὐτός ὅμ ως πού ἔχει
ἀποβάλλει τόν φόβο ἀπό μέσα του διό τι ξέρει ὅ τι ὁ θάνατος εἶναι κάτι
βέβαιο, χαλαρώνει καί ἀποδέχεται. Σ’ α ὐτό τό σημε ῖο ὑπάρχει θεραπεία.
Ἀκόμα κι ἄν ὑπάρχει πρόβλεψη ἀπό τούς γιατρούς ὅτι θά πεθάνει, τελικά
ἡ πρόβλεψη α ὐτή δέν ἐπαληθεύεται .
Φυσικά α ὐτόν τόν διαλογισμό δέν τόν κάν ουμε μέ σκοπό νά ζήσουμε
περισσότερο ἀλλά γιά νά ἐξοικιωθοῦμε μέ τήν ἰδέα ὅ τι ὁ θάνατος εἶναι
κάτι πού θά συμβεῖ σίγουρα ἀνά πᾶσα στιγμή. Ἐκεῖ πού κάθεται κάποιος
καί διαβάζει ἕνα βιβλίο, ...πάφ! μπο ρε ῖ νά πεθάνει ἀπό ἀνακοπή τῆς
καρδι ᾶς. Ὁ θάνατος εἶναι βέβαιος ἐκατό τοῖς ἐκατό καί δέν χρειάζεται
κανένα πιστοποιητικό γι’ α ὐτό! Ἀπό τήν σ τιγμή πού γεννιόμαστε ἔχουμε
αὐτή τήν πιστοπ οίηση μέσα μας!
Ἔτσι ἀποβάλλουμε α ὐτό τό πάθος γιά τήν ζ ωή· τό πάθος πού ἐξ’ α ἰτίας
του φοβόμαστε τόν θάνατο. Ὅσο πιό πολ ύ ποθε ῖ κάποιος τήν ζ ωή, ὅσο
πιό προσκολλημένος ε ἶναι στήν ζωή, τόσο πιό πολύ φοβ ᾶται τό ἀντίθετο
τῆς ζωῆς πού εἶναι ὁ θάνατος.
Ἐκτελεῖ λοιπόν κανείς α ὐτόν τόν διαλογισμό λέγον τας μέσα του: « Ἡ
ζωή εἶναι ἀβέβαιη... ὁ θάνατος εἶναι βέβαιος...» ξανά καί ξανά· ὄχι σάν
μάντρα πού δέν κα ταλαβαίνει τό νόημά το υ ἀλλά μέ ἐπίγνωση α ὐτοῦ πού
ἐπαναλαμβάνει,
διότι
ἐδῶ
ὑπάρχει
νόημα,
βαθύ
νόημα.
Ἐπαναλαμβάνοντας ἔτσι αὐτές τίς λέξεις ξανά καί ξανά γιά περίπου δέκα ,
δεκαπέντε λεπτά, ἀρχίζει νά ἀντιλαμβάνεται μία πραγματικότητα πού δέν
τήν εἴχε καταλάβει προηγουμένως. Μιά π ραγματικότητα πού μπο ρε ῖ νά
ἀποδειχτεῖ.
Ἔτσι δέν ἀγχώνεται καί δέν πεθαίνει μέ μ ιά συνείδηση πού ε ἶναι
ἀγχωμένη. Ἐπαναγεννιέται δέ σέ ἀνώτερες σφαίρες συνείδησης.
Ἐμεῖς δέν βλέπουμε α ὐτή τήν π ραγμ ατικότητα ἀλλά ἀντιθέτως
προσπαθοῦμε νά φανταστο ῦμε π ῶς εἶναι τά πράγματα μέ τόν τρόπο πού
ἐμεῖς τά θέλουμε. Βλέπουμε τόν θάνατο σ άν ἐχθρό· καί ὅταν βλέπουμε
κάτι σάν ἐχθρό τό τε α ὐτόμα τα νιώθουμε κ αί μίσος πρός α ὐτό.
Ἔτσι καταλήγουμε νά πεθάνουμε μέ μιά συνείδηση πού ε ἶναι μέσα στό
μίσος, καί ἐπαναγεννι όμαστε σέ κατώτερε ς σφαίρες συνείδησης.
Ὁ Βούδδας βέβαια, δέν ἐδίδαξε α ὐτόν τόν διαλογισμ ό γιά ἀνθρώπους
πού εἶναι ἐτοιμοθάνατοι - διότι δέν μπο ρο ῦμε νά περιμένουμε κάποια
θετικά ἀποτελέσματα ἀπό ἕναν ἐτοιμοθάνατο πού διαλογίζεται τήν
τελευταία στιγμή γιά πέντε δέκα λεπ τά - ἀλλά γιά νεαρούς μοναχούς.
Ἐμεῖς στά μοναστήρια διδάσκουμε α ὐτόν τόν διαλογισμό ἰδιαίτερα σέ
νεαρούς μοναχούς, καί ὁ μάρανασάτι , δηλ. ἡ ἀνάμνηση το ῦ θανάτου,
εἶναι ἕνα ἀπό τά τέσσερα ε ἴδη διαλογισμο ῦ πού πρέπει νά ἀναπτύξει ἕνας
μοναχός. Λέγεται ἔτσι διότι π ρέπει νά θυμόμαστε τόν θ άνατο πού
βρίσκεται πίσω ἀπό κάθε γωνία!
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Εἶναι μία πραγματικότητα πού πρέπει νά γ ίνει ἀποδεκτή ἰδιαίτερα ἀπό
τούς νεαρούς μοναχούς πού ἔχουν α ὐτό τό πάθος γιά ζωή. Εἶναι μιά
πραγματικότητα πού κάποιος πρέπει νά συνειδητοποιήσει· ὅτι δηλ. ὁ
θάνατος ε ἶναι τό πιό σίγουρο πράγμα πού μπορε ῖ νά συμβεῖ στήν ζωή.
Ὅλα τά ἄλλα εἶναι πιθανότητες. Α ὐτό δέν εἶναι πιθανότητα. Α ὐτό εἶναι
θέμα χρόνου! Ε ἶναι ἕνα γεγονός πού θά γίνει. Δέν γνωρίζουμε πότε, ἀλλά
θά γίνει.
Ἡ ἠλικία γιά τό πότε μπο ρε ῖ νά ἐξασκηθεῖ κάποιος σ’ α ὐτόν τόν
διαλογισμό δέν παίζει ρόλο. Ἀλλά ἡ ἐξάσκηση τῆς Ἀνάμνησης τοῦ
Θανάτου βοηθάει πάρα πολύ σ τόν διορατικό διαλογισμό · διότι βλέπει
κανείς τήν παροδική φύση τ ῆς ζωῆς... βλέπει τήν ἀβεβαιότητα. Δέν
γνωρίζουμε τί θά γίνει ἀπό τήν μία στιγμ ή στήν ἄλλη. Ἀκόμα καί α ὐτοί
πού κάνουν προ φητείες μπορε ῖ νά πέσουν ἔξω. Ο ἱ με τεωρολόγοι ἐπίσης
μπορεῖ νά πέσουν ἔξω: προβλέπουν λιακάδα
καί ξαφνικά ἔχουμε
κεραυνούς, βροχές, πλημμύρες, καί ὁ κόσμος σκοτώνεται! Α ὐτά
ἐξωτερικά. Ἐσω τερικά; ἀσθένειες πού ποτέ δ έν φαν ταστήκαμε !
Εἰσέρχεται στό σώμα μας ἕνας ἰός, ἕνας ἀόρατος ὀ ργανισμός, καί μετά
ἀπό λίγες μέρες πεθαίνουμε. Πόσοι ἄνθρωποι στίς μέρες μας πεθαίνουν
ἀπό τόν κο ρωνοϊό χ ωρίς προηγουμένως νά ἔχουν ὑποψιασθεῖ τίποτα.
Ὅλοι α ὐτοί οἱ διαλογισμοί λοιπόν ἔχουν σ άν σκοπό τήν ἐπίτευξη τῆς
ἀταραξίας, τῆς ἰσορροπίας, καί τῆς ἀρμονίας τοῦ νοῦ, ἔτσι ὥσ τε ὁ νούς
νά μήν ἀγχώνε ται καί νά μήν ἐπηρρεάζεται ἀπό ὅλα αὐτά τά ἀπρόβλεπτα
φαινόμενα τῆς ζωῆς.
Φυσικά α ὐτό δέν σημαίνει ὅτι κάποιος δέν πρέπει νά παίρνει τά
φάρμακά του ἤ ὅτι πρέπει νά σταματήσει τήν θεραπεία του, ἀλλά νά
ἀλλάξει τήν ἀντίληψή του γιά τήν ζωή καί τόν θάνατο. Ε ἶναι καθαρά θέμα
διανοητικ ῆς ἐξάσκησης καί διανοητικ ῆς ἀταραξίας. Αὐτός εἶναι ὁ πλέον
σημαντικός διαλογισμός.
Ἐρώτησ η: Ἐπομένως, ἡ πλήρης ἀποδοχή τοῦ θανάτου καί ἡ ἔλλειψη
φοβίας πρός α ὐτόν, ἀρκοῦν γιά τήν σ τιγμή το ῦ θανάτου χωρίς νά
χρειάζεται νά κάνουμε κάποιον ἰδιαίτερο δ ιαλογισμό τότε ἀκριβ ῶς;
Ἀπάντηση: Ὁ διαλογισμός ε ἶναι α ὐτός πού εἴπαμε, ἀλλά βοηθάει
ἐπίσης πολύ καί ὁ διο ρατικός διαλογισμός πάνω στόν φόβο το ῦ θανάτου
καί στά α ἰσθήματα πού ἐγείρονται ἐκείνη τήν ὥ ρα... στίς σκέψεις καί
στίς ἀνησυχίες γιά τό τί θά γίνει μέ τούς συγγενε ῖς ἤ τά πράγματα πού
μένουν πίσω... καί διαπιστώνει κανείς ὅτι ὅλες α ὐτές οἱ ἀνησυχίες, οἱ
σκέψεις ἀγωνίας καί τά συναισθήματα, ἐγείρον ται, διαρκο ῦν, καί
παρακμάζουν . Ἀσφαλῶς ὅμως, ἡ ἐξάσκηση πρέπει νά γίνεται νωρίτε ρα
καί ὄχι τήν τελευταία στιγμή . Διότι τήν τελ ευταία στιγμή ο ἱ περισσότεροι
ἄνθρωποι εἶναι ἀγχωμένοι καί συγχισμένοι.
Πᾶρτε γιά παράδειγμα α ὐτούς πού πάσχουν ἀπό καρκίνο καί ὁ γιατρός
τούς ἀνακοινώνει ὄτι πιθανόν νά ἔχουν μό νον ἔξη μήνες ζ ωῆς ἀκόμα. Σ’
αὐτό τό διάστημα, ὑποψιαζόμενοι ὅτι μπορεῖ νά πεθάνουν ἀγχώνονται
και ὁ φόβος τους α ὐξάνεται.
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Αὐτός ὁ ἴδιος ὁ φόβος μπ ορε ῖ νά φέ ρει τέτοια ἔν ταση στό νευρικό
σύστημα, πού ἀκόμα καί τά φάρμακα νά μήν μπορο ῦν νά ἀπορρο φηθοῦν.
Ἔτσι κάποιος μπορε ῖ νά πεθάνει ἀπό τήν ἔνταση πού προκαλε ῖ ὁ φόβος
στό νευρικό σύστημα, παρά ἀπό τήν ἴδια τήν ἀσθένεια! Ε ἶναι
ἐπιστημονικά ἀποδεδειγμένο ὅτι ἡ ψ υχολογική κατάσταση παίζει
σπουδαίο ρόλο στήν ἐξέλιξη μι ᾶς ἀσθένειας. Ὅταν ὑπάρχει φόβος μέσα
μας, τότε τά κύτταρά μας σταδιακά δέν μπορο ῦν νά πολλαπλασιασθο ῦν
μέ φυσιολογικό τρόπο καταλήγωντας νά ἐμφανισθεῖ καρκίνος πού σέ
ἐλάχιστες
περιπτώσεις
ὀ φείλεται
σ τήν
κληρονομικό τητα.
Τίς
περισσότερες φορές ὀ φείλεται στούς ψυ χολογικούς παράγ οντες μέσω
τῶν ὀποίων ἀντιδροῦμε στό περιβάλλον μας. Οἱ ἀντιλήψεις μας μπορο ῦν
νά ἐπηρρεάσουν τόν ψυχολογικό μας κό σμο καί τά κύ τταρά μας. Τά
κύτταρά μας ἔχουν ὑποδοχεῖς μέσ ω τῶν ὁποίων δέχον ται τά χημικά
μηνύματα ἀπό διάφορα συναισθήματα. Ὅταν τά συναισθή ματα εἶναι
ἀρνητικά ὅπως γιά παράδειγμα ὁ φόβος, τά κύτταρα δέν ἀναπτύσσονται
φυσιολογικά.
Ἐρώτησ η: Ἐάν διαλογισθο ῦμε στίς νεκροταφικές παρατηρήσεις το ῦ
σώματος;
Ἀπάντηση: Αὐτό εἶναι ἕνα ἄλλο εἴδος διαλογισμο ῦ ἰδιαίτερα γι’
αὐτούς πού ἔχουν μεγάλη λαγνεία γιά τό σώμα. Τόν σημερινό διαλογισμό
πάνω στά τριανταδύο μέρη το ῦ σ ώματος μπο ρο ῦμε νά τόν
χρησιμοποιήσουμε γιά νά δο ῦμε καί τήν ἀποκρουστικότητα το ῦ σώματος.
Ἀντί δηλ. νά λέμε «στε ρεό σ τοιχε ῖο, στερεό στοιχε ῖο...» λέμε
«ἀποκρουστικό σ τοιχε ῖο, ἀποκρουστικό στοιχεῖο...» ἤ «ἀκάθαρτο
στοιχεῖο, ἀκάθαρτο στοιχε ῖο...» Ἐάν συγκεντρωθο ῦμε γιά παράδειγμα
στό σ τομάχι ἤ σ τά ἔντε ρά μας καί δο ῦμε τί ἔχουν μέσα, πιθανόν καί νά
λιποθυμίσουμε ἀπό τήν ἀποκρουστικότη τα το ῦ πε ριεχομένου τους!
Ὅταν ἀναπτύσσει κανείς α ὐτόν τόν διαλογισμό, τότε τό πάθος καί ἡ
λαγνεία πού ἔχει γιά τό σώμα του ἤ γιά τά σώματα ἄλλων ἀνθρώπων,
κατευνάζεται κι ἐξαφανίζεται.
Κάτι ἀνάλογο εἶναι καί οἱ νεκροταφικέ ς μελέτες ο ἱ ὁποίες εἶναι
κατάλληλες γιά ἀνθρώπους πού ε ἶναι σεξομανε ῖς καί ἡ ἔντονη λαγνεί α
τους δέν ἐξαλείφεται ἀπό τόν προηγούμενο διαλογισμό ἐπί τῶν
τεσσάρων στοιχείων καί τ ῆς ἀποκρουστικότητας το ῦ σ ώματος. Κατά τίς
νεκροταφικές μελέ τες μπο ρε ῖ νά δεῖ κανείς ὅτι ὅταν τό σώμα
ἀποσυντίθεται γίνεται ἀκόμα πιό βρωμερό ἀπ’ ὅτι ὅταν εἶναι ἐν ζωή.
Βλέπει νά τό τρ ῶνε τά σκουλήκια, νά πρήζεται ἀπό τά πτωματικά ὑγρά
καί τά πτωματικά ἀέρια, βλέπει τήν σάρκα πού πρώτα ἦ ταν τόσο ζ ωντανή
νά χάνει τό χρώμα καί τήν ζωτικότητά της καί νά σαπίζει, βλέπει τά
ἐσωτερικά ὄργανα νά σαπίζουν καί νά βρωμᾶνε, καί γενικ ά παρατηρε ῖ
ὅλα τά στάδια τῆς ἀποσύνθεσης. Ἔτσι α ὐτός ὁ διαλογισμός βοηθάει
αὐτούς τούς χαρακ τήρες πού ἔχουν ἰδιοσυγκρασία τόσο ἔντονης
λαγνείας, νά ἀποβάλλουν σταδιακά α ὐτήν τήν ἔν τονη λαγνεία ἀπό μέσα
τους.
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Ἐρώτησ η: Ὁ διαλογισμός πάνω στά μ έ ρη το ῦ σώμα τός μας, μᾶς
βοηθάει νά ἀποδομήσουμε κατά κάποιον τρόπο τήν φανταστική εἰκόνα
πού ἔχουμε γιά τήν ὕπαρξή μας ;
Ἀπάντηση: Μποροῦμε νά παρομοιάσουμε τήν ἔγερση μέ τήν γέννηση
καί τήν παρακμή μέ τόν θάνατο. Ὅμως πολλοί ἄνθρωποι φοβο ῦνται νά
χρησιμοποιήσουν αὐτού ς τούς ὄρους στόν διαλογισμ ό, παρ’ ὅλο πού
ἔγερση καί παρακμή σημαίνει ἀκριβ ῶς αὐτό: γέννηση καί θάνατος! Ο ἱ
σκέψεις μας γεννιοῦνται καί πεθαίνουν· τά κύτταρά μας γεννιο ῦνται καί
πεθαίνουν· τά ἄστρα γεννιο ῦνται καί πεθαίνουν· τό σύμπαν γεννιέται καί
πεθαίνει· οἱ μέρες γεννιο ῦνται καί πεθαίνουν· τά πάντα γεννιο ῦνται καί
πεθαίνουν. Ἐξετάζωντάς το ἀντικειμενικά, ἡ ἔγερση καί ἡ παρακμή εἶναι
μορφές τῆς γέννησης καί το ῦ θανάτου. Ἐπειδή ὅμως οἱ ἄνθρωποι ὅταν
ἀκοῦνε τίς λέξεις γέννηση καί θάνατο ς γίνονται συναισθη ματικοί,
χρησιμοποιο ῦμε ἄλλους κατάλληλους ὄρους ὅπως ἔγερση, διάρκεια,
παρακμή γιά νά ἀποδώσουμε ἀντικειμενικά α ὐτές τίς καταστάσεις.
Ἐρώτησ η: Ἐάν κατά τήν ὥρα πού ἐξετάζο υμε ἕνα ὄ ργανο ἤ ἕνα μέρος
τοῦ σώματος, ἀναδυθοῦν κάποια συναισθήματα ὅπως φόβος, ἀπέχθεια,
ἔλξη κλπ. τί π ρέπει νά κάνουμε;
Ἀπάντηση: Συνεχίζουμε νά ἐπαναλαμβάνουμε ἀπό μέσα μας τό ἴδιο
μοτίβο: «στε ρεό στοιχε ῖο... στε ρεό στοιχε ῖ ο...» ἤ «ὑγρό σ τοιχε ῖο... ὑγρό
στοιχεῖο... κλπ.» διότι α ὐτές οἱ λέξεις εἶναι πολύ σημαντικές γιά νά
στρέψουμε κ αί νά κ ρατήσουμε τήν π ροσοχή μας στό σημε ῖο πού
θέλουμε. Ε ἰδάλλως ὁ νούς μας θά ἐστιάσει ἐκεῖ πού θέλει α ὐτός! Ἐμεῖς
οἱ ἴδιοι δέ, εἴμαστε α ὐτοί πού τόν ἔχουμε συνηθίσει νά τό κάνει α ὐτό!
Ἐρώτησ η: Ὅταν κάποια στιγμή ἔχει κ ανείς τήν ἐμπειρία ὅ τι ἡ
ἐπικέντρωση σέ κάποιο ὄργανο εἶναι τόσο ἔντονη, π ού ε ἰσχωρεῖ βαθειά
μέσα σ’ α ὐτό, βλέπει ἀπό τί ἀποτελεῖται, καί ἐμβαθύνοντας στίς
λεπτομέρειες φτάνει στό σημεῖο νά δεῖ τά μόρια καί ὄλα τά σωματίδια
μέχρι τοῦ σημείου πού τό ὄ ργανο ἐξαφανίζεται καί νά ὑπάρχει μόνο
κενό... μιά ἀντίληψη τῆς κενό τητας το ῦ σ ώματος, ε ἶναι σέ σωσ τό δ ρόμο ;
Ἀπάντηση: Σ’ α ὐτόν τόν διαλογισμό μπο ρε ῖ νά διακρίνει κανείς τήν
κενότητα το ῦ σώματος γιά τήν ὁποία ἔχει μιλήσει κι ὁ ἴδιος ὁ Βούδδας.
Ὁ Βούδδας ἀναφέρει ὅτι τό σώμα ε ἶναι σάν μία μάζα ἀφροῦ, καί ἄν
παρατηρήσουμε τά κύτταρά μας θά δο ῦμε ὅτι εἶναι σάν ἀφρός πού οἱ
φουσκάλες του σκάνε ἐνῶ συγχρόνως ἐμφανίζονται ἄλλες. Μέσα σέ κάθε
φουσκάλα ὑπάρχει κενό, ὑπάρχει ὁ χῶρος.
Εἴχαμε μιλήσει στήν ἀρχή τῆς διδασκαλίας γιά τό διάστημα πού
ὑπάρχει ὄχι μόνον ἐξω τερικά ἀλλά καί ἐσ ωτερικά σ τά κύτταρά μας καί
γενικά παντο ῦ μέσα στό σώμα μας . Σύμφωνα δέ μέ α ὐτά πού ἔχουν
ἀνακαλύψει ο ἱ ἐπιστήμονες, ὁ κενός χῶρος τοῦ ἀτόμου - ἐν τός τοῦ
ὁποίου περιστρέ φονται γύρω ἀπό τόν πυρήνα τά π ρωτόνια καί τά
ἠλεκτρόνια – δέν εἶναι τόσο κενός ὅσο θεωροῦσαν παλαιότερα.

69

Ὁ κενός χῶρος εἶναι κάτι σχετικό πλέον, διότι ἔχει ἀνακαλυφθεῖ ὅτι
τά ἠλεκτρόνια ἐμ φανίζονται σάν νέφος ἤ σάν κύμμα ὅταν βρίσκονται σέ
ἀδρανή κατάσταση ἔχοντας μία ὀντότητα πού «γεμίζει» τόν χ ῶ ρο. Ἔ τσι
σέ κά ποιες περιπτώσεις ὁ χῶ ρος εἶναι κεν ός, σέ κάποιες ἄλλες ὄχι. Ἐάν
λοιπόν δε ῖ κανείς τό σ ὼμα σάν μιά μάζα ἀφροῦ, τότε μέσα στόν ἀφρό
ὑπάρχει κενό. Ἐάν βάλουμε τίς τρίχες τ ῶν μαλλι ῶν μας κάτω ἀπό
ἠλεκτρονικό μικ ροσκόπιο σίγουρα θά δο ῦ με ὅ τι ὑπάρχει κενό. Ὁ κενός
χῶρος ὑπάρχει ἀνάμεσα στά κύ τταρα ἀλλά καί ἐντός τ ῶν κυ ττάρων. Σᾶς
εἴχα πεῖ ὄτι ἐάν βάλουμε τέσσερεις μπάλες μαζύ, θά δημιουργηθε ῖ ἕνας
κενός χῶ ρος ἀνάμεσά τους στό κέν τρο. Κα τά τόν ἴδιο τρόπο καί ἀνάμεσα
στά κύττα ρά μας – τά ὁποία τά ἐκλαμβάνουμε σάν μικρές μπαλίτσες –
ὑπάρχει κενός χ ῶρος... διάστημα.
Κατ’ α ὐτόν τόν τρόπο μπο ρε ῖ νά ἐξε τά σει κανείς καί τό πέμπτο
στοιχεῖο ἐκτός τῶν τεσσάρων π ρωταρχικ ῶ ν (στερεό, ὑγρό, θερμό, ἀέριο)
πού εἶναι τό στοιχε ῖο τοῦ χώρου ἤ τοῦ διαστήματος. Στήν ὀμιλία πού
εἴχε δώσει ὁ Βούδδας γιά τά τέσσσερα πρωταρχικά στοιχεία, ἀναφέρθηκε
καί στό στοιχε ῖο τοῦ χώρου, τό ὁποῖο μπ ορεῖ κανείς νά τό πε ῖ κενό ἤ
διάστημα , ἀλλά οὐσιαστικά ε ἶναι τό στοιχε ῖο τοῦ χώρου.
Ἔτσι ἡ ἐμπειρία α ὐτή δέν εἶναι παρά ἕνα μέρος τῆς ἀντίληψης α ὐτοῦ
τοῦ διαλογισμοῦ.
Μέ τόν διαλογισμό α ὐτόν μπορε ῖ κανείς νά προχωρήσει σέ ὑψηλά
ἐπίπεδα γνώσης , διότι κατά τήν ἀνάλυση τ ῶν ὀ ργάνων καί τῶν μερ ῶν
τοῦ σώματος μπο ρο ῦμε νά δοῦμε τό κοινό χαρακτηριστικό τους ὅτι δηλ.
ἀποτελοῦνται ἀπό μικροσκοπικά σωματίδια ἐν μέσω κενοῦ χώρου. Καί
ὄχι μόνον, ἀλλά μέ τήν ἐνδοσκόπηση μπ ορο ῦμε νά δοῦμε καί τό ε ἴδος
τῶν σωματιδίων ἀπό τά ὁποία ἀποτελεῖται κάποιο ὄργανο. Ὅπως γιά
παράδειγμα, νά κατανοήσουμε σέ τί διαφέ ρει ἡ ὕλη τῶν φυτῶν ἀπό τήν
δική μας ὕλη. Στό δικό μας σώμα ὑπ άρχουν σωματίδια τά ὁποία
ὀφείλονται στήν καρμικ ή καί νοητική ἐ νέργεια , ἐνῶ στά φυτά δέν
ὑπάρχουν τέτοια σ ωματίδια διότι τά φυτά δέν ἔχουν καρμική καί νοητική
ἐνέργεια. Βλέπουμε ὅτι παρ’ ὅλο πού ὑπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά μέ
τά φυτά, ὑπάρχουν παράλληλα καί δια φορετικά χαρακτηριστικά.
Σταδιακά, μπορε ῖ νά ἐπεκτείνει κανείς α ὐτόν τόν διαλογισμό καί μέ τά
σώματα ἄλλων ἀνθρώπων, καί νά ἀντιληφθεῖ ὅτι καί α ὐτά τά σώματα
ἀποτελοῦνται ἀπό τά ἴδια στοιχεία, κι ὅτι ἐ μεῖς δέν εἴμαστε κάτι μοναδικό
καί ἰδιαίτερο. Κι ὅταν σ τεκόμαστε μ προστά στόν καθρέφτη καί
θαυμάζουμε τόν ἐαυτόν μας, στήν ο ὐ σία θαυμάζουμε τά τέσσερα
στοιχεία πού ἔχουν πάρει ἕνα ὀ ρισμένο σχ ήμα. Ὅταν τό δοῦμε ἀπό α ὐτήν
τήν ὄψη, ὅτι δηλ. α ὐτά τά σ τοιχεία ὑπάρχουν σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο καί
σέ ἄλλους ἀνθρώπους, ἀλλά καί σέ ζ ῶ α καί σέ φυτά, τό τε α ὐτή ἡ
ματαιοδοξία πού ἔχουμε γιά τό σώμα μας καί ἡ μεγαλομανία, καθώς καί
ἡ προσκόλληση, μειών ονται καί ἐξαλείφο νται. Διό τι ἐάν δέν ἀλλάξουμε
τήν ἀντίληψή μας γιά τό τί σημαίνει ὕλη, θά συνεχίσουμε νά ε ἴμαστε
προσκολλημέν οι καί γαντζωμένοι ἀπό τό σ ώμα μας καί τήν ἐμφάνισή μας.
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Ἐάν πᾶτε σέ μουσεία φυσικ ῆς ἱστορίας, μπο ρε ῖτε νά δεῖτε ὅλους
αὐτούς τούς σκελε τούς τ ῶν δεινοσαύρων καί τ ῶν περίεργ ων θαλάσσιων
ψαρι ῶν καί ὀργανισμῶν, νά συγκρίνεται τόν ἐαυτόν σας μέ α ὐτά ἀλλά
καί μέ ἄλλους ἀνθρώπους, καί νά ἀποκτήσετε μία παγκόσμια γνώση.
Ἐμεῖς τώρα εἴμαστε βουτηγμένοι μέσα στό προσωπικό μας πηγάδι καί
βλέπουμε μόνον α ὐτό πού ὑπάρχει γύρω μας ἐκλαμβάνοντάς το ὡς ὅλο
τόν κόσμο. Μοιάζουμε μέ ἕναν βάτραχο πο ύ ζε ῖ σ τό δικό του πηγάδι, κ αί
νομίζει ὅτι α ὐτό εἶναι ἡ δεξαμενή το ῦ κ όσμ ου. Ἐάν ὅμως ὁ βάτραχος βγε ῖ
ἀπό τό πηγάδι του καί περπα τήσει παρά πέρα καί δ ε ῖ ὅ τι ὑπάρχουν
λίμνες, ποτάμια, ρυάκια, θάλασσες κι ὡκεανοί, θά ξαφνιαστε ῖ.
Κάτι ἀνάλογο γίνεται καί μέ α ὐτόν τόν διαλογισμό. Ε ἴμαστε
βουτηγμένοι στό «πηγάδι» το ῦ σώματός μ ας καί νομίζουμε ὅτι αὐτό εἶναι
ὁ κόσμος ὅλος. Ἐάν ὅμως ἀνυψώσουμε τήν νοημοσύνη μας, τό τε θά
καταλάβουμε ὅτι ἡ ὕλη ἀπό τήν ὁποία ἀποτελούμαστε δέν ε ἶναι κάτι τό
μοναδικό καί ἰδιαίτερο, ἀλλά εἶναι ἴδιον ὅλου τοῦ κόσμου. Ἀποκτοῦμε
τότε α ὐτήν τήν ὑπε ρσυνειδητότητα.
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