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Tα δικαιώμα τα αυτού του εγχειρ ιδίου καθώς και οποιαδήποτε
εργασία εμπεριέχε ται σ’ αυ τό, (γραφικά, μετά φραση, χρήση
δεδομέν ων από βίν τεο, φωτογραφικ ό υλικό, απομαγνη τοφώνηση ,
κλπ.) ανήκουν στο Athens Theravada Center.
Απρίλιος 2021
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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 κοινωνιολογ ία 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 Νιμπάνα ( parinibbāna ). Εδώ, υπό τις οδηγίες ενός
πρεσβύτερου Ινδού Βουδδιστού μοναχού, που ήταν ο Διευθυντής του
Μουσείου στην Κουσινάρα, ο Τσέλιος όχι μ όνο εξασκήθηκε στον
διαλογισμό αλλά και διάβασε σχετικά με τον Βουδδισμό. Με 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 Sh rī Jīnavaṃsa 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 Ñ āṇārāma 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 Σχό λια κάτω από τρεις 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 Αγωγ ής). Παρακινούμενος 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 κ έντρο 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 τ ου 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 ση μαίνει «Γνώση και Όραση».
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Καλησπέρα σε όλους σας και καλώς ορίσατε σ’ αυτό το μάθημα.
Σήμερα θα κάνουμε μία παρουσίαση σχετικά με τις διά φορες
λεπτομέρειες που πρέπε ι να θυμόμαστε γ ια τον διορατικ ό
διαλογ ισμό. Μέχρι σήμερα έχου με κ άνει θεωρητικά μαθή ματα
σχετικά με αυτόν τον διαλογ ισμό, όμως στην σημερινή παρουσία ση
θα επικεντρωθού με στη ν πρακτική πλε υρά του, ώστε να μάθουμε
ποιά ε ίναι τα βήμα τα που πρέπε ι να θυμόμαστε γ ια να κάνουμε
αυτόν τον διαλογ ισμό.

Στην πραγματικότητα , ήταν μέσω του διορατικού διαλογ ισμού
που ο ίδιος πέ τυχε την Φώτιση και έγ ιν ε Βούδδας.
Ο διαλ ογισμος πα ίζει κεντρ ικό ρόλο στη ν Διδασκαλ ία του Βούδδα.
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Τις αλήθειες που ανακάλυψε τις συνέλαβε μέσω του βαθιού
διορατικού διαλ ογισμού , της αναλυτική ς παρατήρησης και μελέτης
του νου και της ύλης – κα ι ιδια ίτερα του νου με όλες τις
ψευδαισθήσε ις και την ταλα ιπωρ ία που δημιουργε ί – και της
υπέρβασής
τους
μέσω
της
μη
προσκόλλησης
και
της
απελευθέρωσης, κάτι που κανένας δεν τό λμη σε να κάνει.

Στα ελληνικά μετα φράζεται ως «διόρα ση», που κα τά ένα τρόπο
σημαίνε ι:
«Η ικανότη τα κάποιου να έχει συνείδηση πραγμάτων που δεν
είναι αντιληπτά με τους συνηθισμένους τρόπους».
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και που χρησιμοποιούντα ι γ ια την παρατήρηση και την καταν όηση
της παροδικής, ασταθούς, εφή μερης, και πρόσκαιρης φύσης, όλων
των υλικών και νοητικ ών φαιν ομέν ων, η προσκόλληση στα οποία
δημιουργεί τα δε ινά μας.

Εάν παρατηρήσει κανείς αυτά τα φαινόμενα, θα δει ότι έχου ν την
φύση να εγείρονται και να παρακμάζουν. Αυτή η εξήγηση σχετικά
με τον διορατικό διαλογ ισμό συμπεριλ αμβάνεται στην Ομιλ ία του
Βούδδα που ονομάζεται Ομιλ ία περί της Εφαρμογής της Μνήμης.
Αναφέρει ότι πρέπει να εξελίξουμε την μνήμη μας για να θυμόμαστε
τα πράγματα που παρατηρού με και να αποκτήσουμε την πραγ ματική
γνώση. Διότι αυ τοί που δεν θυμούν ται, ε ίναι πολύ εύκολ ο να
χάσουν την κατάλληλη γν ώση.
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Η Ομιλ ία Περί της Εφαρ μογής της Μ νήμης είνα ι μία α πό τις
σημαντικότερες και πιο πλήρεις Ομιλίες του Βούδδα που
αναφέρονται στον διαλογ ισμό, με ιδια ίτερη έμφαση στην ανάπτυξη
του διορατικού διαλογ ισμού (βιπάσσαν α).
Είναι η πιο ευρέως μελετημένη και πρα κτικ οποιημένη Ομιλία του
Βούδδα, η οποία δικα ίως ονομάζετα ι «η Καρδιά του Βουδδιστικού
Διαλογ ισμού», και δρά ως θεμέλ ιο για τον διορα τικό διαλογισμό.
Περιέχει την πιο ολοκλ ηρωμένη δήλωση του πιο ά μεσου κα ι ευθύ
τρόπου για τη ν επίτευξη του βουδδιστικού στόχου, το Νιμπάνα ή
Νιρβάνα. Είναι, όπως την αποκαλε ί ο Βούδδας, «η ευθεία οδός για
την πραγματοποίηση του Νιμπάνα».
Αυτή η Ομιλ ία εκθέτει ένα ολοκληρωμέ νο σύστημα με σκοπό να
εκπαιδεύσε ι τον νου ώστε να δει με μικροσκοπική ακρίβε ια την
πραγματική φύση του σώματος, των α ισθημά των, της σκέψης και
των νοη τικ ών αντικε ιμέν ων, και να υπε ρβεί την προσκόλληση προς
αυτά.
Ο Βού δδας αρχίζει αυτήν την Ομιλ ία με τήν εξής δήλωση:
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Επομέν ως, ο σκοπός αυτού του διαλ ογ ισμού της ε φαρμογής της
μνήμης, ε ίναι η εξάγνιση κλ π. των όντων.
Εδώ «εξάγνιση» ση μαίνε ι εξάγνιση από τις νοη τικές μολ ύνσε ις,
τα πάθη, κλπ. Έτσι, η εφαρμογή της μνήμης είναι η οδός της
εξάγνισης, της κάθαρσης του νου ( τσίττα-βοντάνα ).
Όπως λέει ο Βούδδας:
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Παρατήρηση ( ανουπάσσανα ), είνα ι η διαδικασία της προσεκτικ ής
παρακολούθησης ενός φαινομένου , μ ε το να είναι σε θέση κάποιος
να δώσει μεγάλη προσοχή και να παρατηρήσει περισσότερα από ό,τι
οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν .

Η παρατήρηση αυτή μπορεί να αρχίσει με το σώμα, ή με τα
αισθήμα τα που μπορού ν να συμβαίνουν μέσα μας, ή με τις σκέψει ς,
ή με τα νοητικά και υλ ικά αντικε ίμενα. Σκοπός της είναι να
παρατηρήσουμε την φύση τους. Μετά από συνεχή παρακολούθηση
θα δούμε ότι αυτά τα φα ινόμενα εγείρονται και παρακμάζουν.

Αρχίζοντας με αυ τόν τον διαλογ ισμό, μπορείτε να παρατηρήσετε
αυτό που είνα ι πιο πρόδηλο στη ν εμπε ιρία σας.
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Εάν είναι το σώμα πιο πρόδηλο αρχίζετε με την παρατήρηση του
σώμα τος, εάν είνα ι το α ίσθη μα πιο πρ όδηλο μπορείτε να αρχίσε τε
με το α ίσθημα , εάν είναι η σκέψη πιο πρ όδηλη μπορείτε να αρχίσετε
με την σκέψη, ή εάν είν αι νοητικά και υλικά αντικε ίμενα πιο
πρόδηλα μπορείτε να αρχίσε τε με αυτά. Έγκειται στην εμπειρία του
καθενός να αρχίσει με αυτό που είνα ι πιο πρόδηλο κα ι πιο εμφανές .
Θα ξεκινήσου με πρώτα με την παρατήρ ηση του σώματος.

Σ’ αυτή την περίπτωση ο Βούδδας εξηγεί:

Αυτές είναι οι τρείς προϋποθέσεις που πρέπει να λάβει κανείς υπ’
όψιν του: Ενεργητικός σημαίνε ι να μην είναι νωθρός ή νυσταλέος,
να μην είναι κ ουρασμένος, ώστε να έχε ι αρκετή ενεργητικότητα γ ια
να κάνει αυτή την παρατήρηση.
Ενσυνείδη τος ση μαίνε ι να μπορεί να συνειδητοποιήσε ι αυτό το
αντικε ίμενο που παρατηρεί, και
Μνήμων σημα ίνει να μην ξεχνάει αυτά που παρατηρεί.
Αυτές είναι οι τρείς προϋποθ έσε ις για να αρχίσει κάποιος τον
διαλογ ισμό, ώστε να απομακρύνε ι την απληστία και την θλί ψη γ ια
τον κόσμο. Διότι οι περισσότεροι άνθρ ωποι προσκ ολλών ται σε αυτό
το σώμα και αισθάν οντα ι αυτή την απλη στία κα ι την θλίψη. Κάποιος
που κάνει αυ τή την παρατήρηση μπορεί να υ περβεί και την
απληστία και την θλ ίψη για τον κόσμο.
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Κατ’ αρχάς ο Βού δδας εξηγ εί ένα φαιν όμενο που συ μβαίνε ι στο
σώμα μας και το οποίο είνα ι η αναπνοή. Δηλαδή μία πρόδηλη κ ίνηση
που κάνει το σώμα μας. Όταν κάποιος κλείσει τα μάτια του και
αρχίσει να παρακολουθεί το σώμα του , το πρώτο πράγ μα που θα
παρατηρήσει ε ίναι η κίν ηση του σώμα τος ενώ εισπνέει και εκ πνέει,
διαστέλεται κα ι συστέλε ται δια μέσου της αναπνοής . Έτσι, η πρώτη
προσοχή που μπορεί να δώσε ι κάποιος στο σώμα που είνα ι κάτι
πρόδηλο μέσα στην εμπειρ ία μας, ε ίναι η αναπνοή τη ν οποία μπορε ί
να την παρακολουθήσει κάποιος για να έχει μνήμη επί της
αναπνοής.
Αυτή την μνήμη
μπορεί
να
την
χρησιμοποιήσε ι κ άποιος ως ηρεμιστικ ό
διαλογ ισμό, κα ι να
συγκεντρωθεί μόν ο
στην αναπνοή χ ωρίς
να δίνει σημασία σε
οποιαδήποτε άλλα
φαινόμενα.

Στον
διορατικό
διαλογ ισμό
όμως
μπορεί
να
την
χρησιμοποιήσε ι με
διαφορετική παρα κολούθηση κα ι να
δει τη ν φύση αυ τής
της αναπνοής, που
δεν είνα ι άλλη από
την έγερση και την
παρακμή.
Στην προηγού μενο μάθημα είχα με εξηγήσει πώς μπορε ί κάποιος
να παρατηρήσει την αναπνοή του με την μέθοδο του ηρεμιστικού
διαλογ ισμού· σ’ αυτό το μάθη μα όμως θα δούμε πώς μπορεί να έχε ι
κάποιος μνήμη ε πί της αναπνοής με την μέθοδο του διορατικού
διαλογ ισμού και θα εξηγήσου με πώς μπορεί να γίνει αυ τό .
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Όταν εισπνέ ουμε μπορούμε να καταλά βουμε την εισπνοή μας σε
οποιοδή ποτε μέρος του σώμα τος· μπορεί να είναι στην μύτη, στο
στήθος, ή στην κοιλιά , ό,που δηλα δή είναι πιο πρόδηλη στη ν
εμπειρ ία μας.

Εάν αισθάνεσθε την εισπνοή στην μύτη, μπορείτε να την
παρακολουθήσετε στην μύ τη, εάν την αισθάνεσθε στο στήθος την
παρακολουθείτε στο στήθος, ή στην κοιλιά εάν την αισθάνεσθε εκεί ,
και λέτε νοητικά «εισπν οή». Το ίδιο και με την εκπνοή. Την
παρακολουθείτε ό,που είναι πιο πρόδη λη στην εμπειρία σας: στην
μύτη, στο στήθος, ή στην κ οιλ ιά, και λ έτε νοητικά «εκπνοή».
Έχουμε δηλαδή αυτές τις δύο φάσε ις, την εισπν οή και την
εκπνοή, που τις παρακολουθε ίτε σε οποιοδήποτε μέρος του
σώμα τος, ό,που είναι πιο εμφανείς, πιο πρόδηλες, πιο απτές σε
εσάς. Αυτό είνα ι ένα από τα είδη παρατήρησης.
Πάμε τώρα στον διορατικό διαλ ογισμό γ ια να δού με την φ ύση της
αναπνοής.
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Εάν δηλ. παρατηρήσουμε την αναπνοή μας θα δούμε ότι εγείρεται
και παρακμάζει. Όταν για παράδειγ μα εισπνέου με, δεν εισπνέου με
ασταμάτητα αλλά υπάρχει ένα όριο. Μετά από αυτό, η εισπν οή
σταμα τάει. Η αρχή της εισπνοής είν αι η έγερση, η παύση της
εισπνοής είνα ι η παρακμή της. Το ίδιο συμβαίνε ι και με την εκπν οή.
Όταν εκπνέου με, δεν εκπνέου με δια παντός αλλά υπάρχει κ ι εδώ
ένα όριο. Μετά από αυτό η εκπνοή στα ματάει. Η αρχή της εκπνοής
λοιπόν είνα ι ή έγερση κα ι η παύση τη ς εκπνοή ς είναι η παρακμή .
Κάτι ανάλογο ως προς την έγερση και την παρακμή ισχύε ι και για
τα άλλα φαινόμενα όπως θα δού με παρακάτω.
Η παρατήρηση μέσω του διορατικού διαλογ ισμού ε ίναι
ουσιαστικά η δια δικασία του να παρατηρεί κάποιος την έγερση και
την παρακμή κάθε παρατηρούμενου φαινομένου, ώστε να
εμβαθύνει στην καταν όηση της παροδικής, προσωρ ινής, σύν τομης,
πρόσκαιρης, στιγ μια ίας, φευγαλέας, περαστικής και ασταθούς
φύσης των νοη τικ ών και υλ ικών φα ινομένων.
Δεν είναι μια προσπάθε ια να «απενεργοποιήσου με», να
«καταπνίξου με» ή να «σταματήσουμε» κάτι. Απλ ώς παρατηρούμε
τα φαινόμενα όπως αυτά συμβα ίνουν χ ωρίς εμείς να προσπαθούμε
να τα ρυθμίσου με παρά μόνον να τα κατανοήσου με.
Σε αυτή την
περίπτωση, όταν
παρακολουθούμε
την αναπνοή μας ,
λέει ο Βού δδας:

Αυτή είνα ι η
θεμελιώδης αρχή
του
διορατικού
διαλογ ισμού. Για
όσους
ενδιαφέ ρονται, παραθέ τουμε το ίδιο κε ίμενο στη γλώσσα
Πάλι.
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Σαμούνταγια σημα ίνει έγερση , ντάμμα σημαίνε ι φύση , ανουπάσσι
είναι ο παρατηρητής, βα σημαίνει η, κάγια σημαίνε ι σώμα , βιχαράτι
σημαίνε ι
παρα μένει.
Δηλ.
παραμέ νει
κάποιος
στο
σώμα
παρατηρώντας την φύση της έγερσης. Βάγια ση μαίνει παρακ μή, κα ι
τα υπόλοιπα ε ίναι τα ίδια. Δηλ. παραμένει κάποιος στο σώμα
παρατηρώντας την φύ ση της παρακμή ς. Τέλος παραμένε ι κάποιος
στο σώμα παρατηρών τας την φύ ση της έγερσης και της παρακμής.
Αυτή η παρατήρηση με επίγνωση κα ι μνήμη έχει δύο μέρη:

Όταν
εισπνέ ουμε
υπάρχει
διαστολή,
και
αυτή είναι η έγερση του
σώμα τος· όταν εκπνέουμε
υπάρχει συστολή και αυτή
είναι η παρακ μή. Έτσι
προσπαθού με να συνειδητοποιή σου με αυτή την
εισπνοή και τη ν εκπνοή , που ε ίναι η διαστολή και η συστολή, η
έγερση και η παρακμή.

Αυτό συμβα ίνει έτσι κ ι
αλλιώς όλη την ώρα,
είτε παρακολουθού με
την αναπνοή είτε όχι.
Αυτό
που
κάνου με
εμείς είνα ι να συνειδη τοποιήσουμε την όλ η
διαδικασία .
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Στην συνέχεια , όταν κάν ουμε αυ τή τη ν παρατήρηση, μπορού με
να νιώσου με την ε ισπνοή μας ό,που είναι πιο πρόδηλ η στην ε μπειρ ία
μας, δηλ. στη ν μύ τη, στο στήθος ή στην κοιλ ιά, και λέ με νοη τικά
«εισπνοή». Αυ τή η
νοητική
σημε ίωση
είναι
πολύ
σημαντική
για
να
θυμόμαστε τί πρέπει
να παρατηρήσουμε.
Έτσι μιλάμε μέσα
μας
και
λέμε
«εισπνοή»
ό,ποτε
αισθανόμα στε
την
εισπνοή . Όταν συνε ιδη τοποιήσουμε την εισπνοή ξανά και ξανά,
στην συνέχεια ως μέρος του διορατικού διαλογ ισμού, πάμε να
δούμε τί γίνε ται με αυτή την εισπνοή· πώς δηλ. εγείρεται μέσα στο
σώμα μας. Το ίδιο κάνουμε κα ι με την εκπνοή. Μπορούμε να την
παρατηρήσουμε στην μύ τη, στο στήθ ος, ή στην κοιλιά, ό,που είνα ι
πιο πρόδηλη, κα ι λέμε μέσα μας νοη τικ ά «εκπνοή». Στην συνέχε ια
προσπαθού με να δούμε τη ν π αρακμή της.
Στο πρώτο μέρος συνειδητοποιού με την εισπνοή, εκπνοή ...
εισπνοή , εκπνοή ... εισπνοή , εκπνοή ..., και στο δεύ τερο μέρος δεν
βλέπουμε μόν ο την εισπν οή και την εκπνοή αλλά βλέπουμε την
έγερση και την παρακμή της.
Αυτή η παρατήρηση μπορε ί να γίνει στην άκρη της μύτης (εάν
βέβαια η εισπνοή
είναι πρόδη λη στην
άκρη της μύτης).
Παρατηρείτε
την
εισπνοή στην άκρη
της
μύτης,
λέτε
νοητικά «εισπνοή»
και
βλέπετε
την
έγερση. Το ίδιο και
με την εκπνοή· την
παρατηρείτε στην άκρη της μύτης, λέτε νοητικά «εκπνοή» και
βλέπετε την παρακμή .
Αυτός είνα ι ένας χον δροειδής τρόπος για να δούμε την ε ιπνοή
σαν έγερση και την εκπνοή σαν παρακμή.
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Άλλος τρόπος, πιο λεπτομερής, είναι να δούμε την ίδια την
εισπνοή σαν έγερση και παρακμή, και την ίδια την εκπνοή σαν
έγερση και παρακμή. Πείτε μέ σα σας νοητικά «εισπν οή» και δε ίτε
την έγερση και την παρακμή της. Η έγερση είναι όταν ο αέρας
αρχίζει να χτυπάει τα ρουθούνια, και η παρακμή όταν ο αέρας
σταμα τήσει να χτυ πάει τα ρουθούν ια. Στην ίδια δηλα δή εισπνοή,
μπορεί κανε ίς να δει τη ν έγερση και τη ν παρακμή.
Το ίδιο κάνου με και με την εκπνοή . Όταν ο αέρας αρχίζει να
εξέρχεται από τα ρουθούνια είναι η έγε ρση, και όταν ο αέρας πάψει
να χτυπάει τα ρουθούν ια είνα ι η παρακμή.

Αυτός είναι ο διαλογ ισμός σχετικά με την αναπνοή στα πλα ίσια
του διορατικού διαλ ογισμού , ό,που η έμφαση δίδε ται στη ν έγερση
και στην παρακμή .
Ενώ στον ηρεμιστικ ό διαλ ογισμό η έμφαση δίδεται μόνο στην
εισπνοή κα ι την εκπν οή, και στο ση με ίο που ο αέρας χτυπάει τα
ρουθούνια, στον διορατικ ό διαλογ ισμό η έμφα σ η δίδετα ι στην
παροδικ ότη τα του φαιν ομέν ου ως έγερση και παρακμή κα ι όχ ι στο
σημείο (που όπως είπαμε μπορεί να είναι στα ρουθούν ια, στο
στήθος, ή στην κ οιλ ιά). Με αυτό τον τρόπο κα ταλαβαίνου με την
παροδική φύση της εισπνοής και της εκ πνοής.
Ένας άλλος τρόπος για να γίνει ο διορατικός διαλογ ισμός είναι με
τις κινήσε ις ή τις στά σεις του σώμα τος, όπως θα δούμε στην
συνέχεια. Όταν δηλαδή καθόμαστε, όταν στεκ όμαστε, όταν
περπατάμε, κα ι όταν ξαπλ ώνου με, αυτό που παρατηρού με είναι η
παροδικ ότη τα αυτών των στάσε ων , οι οποίες αλλάζουν και
μεταβάλλον ται συνεχώς. Κάθε κίνηση που κάνουμε με το σώμα μας
έχει την φύση της έγερσης και της παρακμής.
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Σε αυτή την περίπτωση ο Βού δδας λέει:

Σάν πρώτο μέρος είναι να καταλάβουμε την κίνηση που γ ίνεται
με το σώμα μας.
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Αυτό το κάν ουμε για να έχουμε ενσυνε ιδητότη τα σε κάθε στάση
του σώματος. Αυ τό είνα ι το πρώτο στά διο όσον αφορά τις στάσε ις
του σώματος.
Τώρα ξεκινάει ο διορατικός διαλογισμός πάνω σ’ αυ τές τις
στάσεις. Αρχικά τις συνειδη τοποιήσαμε και τώρα πάμε να δού με την
φύση τους.
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Λέει ο Βού δδας:

Αυτό το σώμα μας εγείρετα ι και παρακ μάζει με κάθε κίνηση που
κάνουμε. Όλη την ώρα, από το πρωΐ μέχρι το βράδυ, το σώμα μας
βρίσκεται σε κίνη ση. Κάθε κίνηση που κάνουμε παρακμάζει,
καινούρια κίνηση εγείρετα ι, κι αυτή με την σειρά της παρακμάζει
και ούτω καθ’ εξής.
Σ’ αυτή την περίπτωση έχουμε την παρατήρηση με ε πίγν ωση κα ι
μνήμη σε δύ ο μέρη.

Αυτός είναι ένας από τους τρόπους γ ια να κάνουμε διορατικό
διαλογ ισμό. Στην περ ίπτωση του βαδίσματος θα σας εξηγήσω πώς
μπορείτε να δείτε τη ν έγερση και την παρακμή με πολύ λεπτομερή
τρόπο , βαδίζων τας αργά .
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Όταν περπατάτε , πείτε νοη τικά «περπατάω» και μετά σιγά σιγά
προσπαθείστε να δείτε πώς περπατά τε.

Όταν σηκών ουμε το πόδι είνα ι η άρση, όταν κινούμε το πόδι προς
τα εμπρός είναι η κίνηση, και όταν το πατάμε κάτω αυτό είναι το
πάτημα . Παρακολουθών τας όλη αυτή την διαδικασία βλέπου με ότι
υπάρχει έγερση, παρακμή και ενδιά μεσα η διάρκεια. Έτσι όταν
σηκώνετε το πόδι πε ίτε νοητικά «έγερση», όταν το κινείτε πείτε
νοητικά «διάρκεια», κα ι όταν το πατά τε πείτε νοη τικά «παρακμή».
Εάν θέλετε να δείτε την δια δικασία με περισσότερη λεπτομέρεια,
παραθέτουμε το ακόλουθο γράφη μα:
Διαπ ιστώνου με ότι
η έγερση, η διάρκεια,
και
η
παρακμή ,
συμβαίν ουν όχι μόν ον
από το σήκωμα μέχρ ι
τό
πάτη μα,
αλλά
ανάμεσα
σε
κάθε
φάση της διαδικα σίας, ό,που το πόδι
έχει άλλη ροπή, και ανάμε σα στις διαφορετικές ροπές υπάρχει
έγερση, διάρκεια και παρακ μή.
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Έχουμε δη λαδή, μικρές εγέρσεις και παρακμές που συ μβαίνουν
όταν περπατά με. Πείτε λοιπόν νοητικά «έγερση, διάρκεια ,
παρακμή» για κάθε φάση του βαδίσματος.
Παρόμοια και με την στάση . Πρώτα λέτε νοητικά «στέκ ομα ι», και
επειδή το να στέκεσθε δεν μπορεί να διαρκέσε ι για πάν τα αλλά έχει
ένα όριο, λέτε νοη τικά «έγερση, διάρκε ια, παρακμή».

Το ίδιο κα ι όταν κάθεστε .

Το ίδιο κα ι όταν ξαπλώνετε.
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Άλλος τρόπος είναι να παρατηρήσει κανείς τα Τέσσερα
Πρωταρχικά Στοιχε ία του Σώματος, δη λ. τα στερεά, τα υγρά, τα
θερμά, και τα αέρ ια, και να δει ότι όλα αυτά τα στοιχε ία στο σώμα
εγείροντα ι και παρακμάζουν .
Κάνοντας αυτόν τον διαλογισμό, μπορεί να αποκτή σει μια
ορισμένη γν ώση σχε τικά με αυτά τα φα ινόμενα τα οποία βρίσκον ται
όλη την ώρα σε κίνηση , σε μια ροή έγερσης και παρακμής.
Έτσι ο Βού δδας λέει:

Δηλαδή, όταν κάποιος παρατηρεί αυτά τα φαινόμενα , μπορε ί να
δει σωματικές διαδικασίες. Η αναπν οή για παράδειγ μα, ε ίναι μια
σωμα τική διαδικα σία. Παρ’ όλο που εμείς δεν έχουμε αυτή την
στιγ μή επίγ νωση ότι εισπνέου με και εκπνέουμε, η διαδικα σία της
αναπνοής συνεχίζετα ι από μόνη της. Και αν παρατηρήσουμε, πολλές
άλλες κινήσεις που κάνουμε με το σώμα μας, τις κάνουμε λόγω του
ότι υ πάρχει ένα εξωτερικ ό ή ένα εσωτε ρικό ερέθισμα το οποίο μ ας
ωθεί να κάνουμε ορ ισμένες κινή σεις.
Αυτά τα ερεθίσματα είναι σαν ελατήρια που μας ωθούν να
κάνουμε πολλές κινήσε ις, και παρ’ όλο που εμείς νομίζου με ότι τις
κάνουμε με δική μας βούληση, στην πραγματικότη τα γίνον ται διότι
υπάρχουν ορισμένες ανάγκες στο περιβάλλον είτε εσωτερ ικά είτε
εξωτερικά.
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Εάν παρατηρήσουμε λοιπόν, θα δούμε ότι υπάρχουν σωμα τικές
διαδικασίες που πολλές φορές ού τε εμε ίς οι ίδιοι δεν διαν οηθήκαμε
να τις κάνουμε , αλλά αναγκαζόμα στε να τις κάνουμε λόγ ω αυτών
των περιστάσε ων που υπάρχουν στην ζωή μας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν προσωποποιούμε αυτές τις διαδικασίες
αλλά τις βλέπουμε α πλώς σαν σωμα τικ ές διαδικασίες. Κι αυτό είνα ι
μόνον γ ια τον βαθμό ενός ευρύτερου και υψηλότερου μέτρου
γνώσης και μνή μης.

Βλέπει μόν ον τις διαδικασίες που συ μβαίνουν σύ μφωνα με α ιτίες
και συνθήκες.
Αυτός είνα ι ένας τρόπος για να παρα τηρήσει κανε ίς το σώμα.
Υπάρχουν βέβαια κι άλλοι τρόποι, α λλά προσπάθησα να είμαι
περιληπτικ ός σ’ αυτήν την περίπτωση .
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Θα πάμε τώρα να δού με μία άλλη παρατήρηση της εφαρμογής
της μνήμης, που είνα ι αυτή των Αισθη μάτων.

Τα αισθή ματα παίζουν μεγάλο ρόλ ο στην ζωή μας και αν τα
παρακολουθήσει κανείς, εάν τα παρατηρήσει, θα ανακαλύψει πολλά
πράγματα τα οποία θα του φανούν παρ άξενα.
Ο Βού δδας αναφέρει:

Η παρατήρηση των α ισθη μάτων γ ίνε ται με το να εντοπίσου με
αισθήμα τα μέσα στο σώμα μας τα οποία μπορεί να συ μβούν χωρ ίς
εμείς να τα περιμένου με. Μερικές φορέ ς χωρίς να το προσδοκού με
μπορεί να ν ιώσουμε ευχάριστο α ίσθη μα . Άλλες φορές μπορε ί να
είναι δυσάρεστο αίσθη μα · τα δυσάρεστα αισθήμα τα κανείς δεν τα
προσδοκά αλλά μερικές φορές έρχονται κ ι αυτά. Ή να ε ίναι
ουδέτερο αίσθημα. Ή αίσθη μα σχετιζόμενο με υλική ευχαρίστηση.
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Ή αίσθημα σχε τιζόμενο με πνευματική ε υχαρίστηση . Πνευμα τικές
ιδέες που μας έρχονται κα μιά φορά, μας φέρνουν πνευματική
ευχαρίστηση . Μερικές φορές έρχονται, άλλες δεν έρχονται, και
γενικά όλα αυ τά τα αισθή ματα μπορούν να συ μβούν ανά πάσα
στιγ μή, και ο διαλογ ιστής μπορεί να τα παρατηρήσει και να δει την
φύση τους.
Για το πώς συμβα ίνουν αυ τά τα αισθή ματα, ο Βούδδας δίνει μια
αναλογία με τους ανέμους.

Το σώμα μας εν ολίγοις, περικυκ λώνεται και χτυπιέτα ι από αυτά
τα αισθήματα , και εμείς όλη την ώρα προσπαθού με να αδράξουμε
τα ευχάριστα αισθή ματα, να απωθήσουμε τα δυ σάρεστα,
ευρισκόμεν οι στην ζωή μας σε μία συνεχή πάλη ανάμεσα στο
ευχάριστο κα ι στο δυ σάρεστο.
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Σε αυτή την περίπτωση εάν κάποιος παρακολουθεί αυ τά τα
αισθήμα τα είναι πολύ εύκολ ο να τα καταλάβει και να υπερβεί την
επήρρεια που ασκούν αυτά τα α ισθήμα τα πάνω του .
Ο Βού δδας συνεχίζει:

Εδώ δεν προσπαθ ούμε να αλλάξου με κάτι· απλώς έχου με
επίγνωση και μνή μη. Δεν πρ οσπα θούμε να αλλάξουμε για
παράδειγμα το δυσάρεστο αίσθη μα λέγοντας: «φύγε από δω!»
Αυτό είνα ι το πρώτο μέρος για να αποκτήσουμε ενσυνε ιδητότη τα,
ή επίγνωση του τί γίνε ται μέσα μας.
Στο δεύτερο μέρος αρχίζει ο διορατικ ός διαλογ ισμός.
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Ο Βού δδας εξηγεί:

Εδώ λοιπόν έχου με τον διορατικό διαλογισμό, όπου αρχίζει κανε ίς
να καταλαβαίνει τη ν παροδική και φευγαλέα φύση αυτών των
φαινομένων , με την επικέν τρωσή του σε δύο σημε ία· την έγερση
και την παρακ μή τους. Εφ’ όσον αυτά τα φα ινόμενα, στη ν
προκειμένη περίπτωση τα αισθή ματα, εγέρθησαν, παρατηρεί την
διάρκειά τους και την αναπόφευκτη πα ρακμή τους.
Έτσι σ’ αυτή την περίπτωση η παρατήρηση με επίγνωση και
μνήμη έχει δύο μέρη:

Όταν ένα φαιν όμενο ή ένα α ίσθημα εγείρεται δεν παρακμάζει
αμέσως αλλά υπάρχει μια διάρκεια μέχρ ι να παρακμάσει. Η διάρκε ια
υφίστατα ι ανάμεσα στη ν έγερση και στην παρακμή.
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Έτσι ένα αίσθημα, εγείρετα ι, διαρκεί για ένα διάστημα , κα ι με τά
παρακμάζει. Κα ι αυτό το α ίσθημα μπορεί να εγερθεί ξανά, να
διαρκέσει ξανά για ένα διάστημα και πάλι να παρακμάσει. Σε αυτή
την περίπτωση , ο διαλ ογιστής έχει την οξυδ έρκεια για να δει πώς
μερικά αισθή ματα που παρήκμασαν , μπορούν να εγερθούν εκ νέου,
να διαρκέσουν ένα χρονικ ό διάστη μα, κ αι να παρακμάσουν . Έχουμε
δηλ. όχι μόνο την έγερση και την παρακμή αλλά και την διάρκεια
ενδιάμεσα . Γι’ αυτό ο Βούδδας λέει:

Σε αυτή την περίπτωση βλέπου με ότι υ πάρχουν τρεις φάσεις που
μπορεί να συνειδητοποιήσει κανε ίς· έγερση, διάρκεια, και παρακμή .
Μερικά αισθήμα τα εγείρ οντα ι και παρα κμάζουν τόσο γρήγορα, που
βλέπουμε μόνο την έγερση κα ι την παρακμή τους. Άλλα όμως δεν
είναι τόσο γρήγορα, και έτσι μπορού με να δούμε και την διάρκειά
τους. Έτσι ο διαλ ογιστής μπορεί να συνειδη τοποιήσε ι και την
έγερση, και την διάρκεια, και την παρακμή.
Μπορεί
να
υπάρχει
δυσάρεστο α ίσθημα στο
γόνατο, ή στον αγκώνα, ή
στον ώμο ή στο κεφάλι.
Ό,που κ ι αν ε μφαν ισθε ί
αυτό το αίσθημα, πείτε νο ητικά
«δυσάρεστο
αίσθημα».
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Μπορεί να είναι πον οκέφαλος, μπορεί ν α είναι μούδιασμα, μπορεί
να είναι φαγούρα, μπορεί να είνα ι τσού ξιμο, ή οτιδήποτε άλλο. Όλα
αυτά για να μην πλατιάζουμε τα λέ με «δυσάρεστο αίσθη μα». Επίσης
στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι α ναπνοή αλλά είναι αίσθημα,
δεν είναι σκέψη αλλά είνα ι α ίσθημα. Σ την συνέχεια , μπορού με να
δούμε ότι αυ τά τα δυσάρεστα α ισθήμα τα, όπως ο πόν ος στο γ όνατο
για παράδειγμα, εμφανίζον ται, εξαφανίζοντα ι κλπ. Εάν λοιπό ν
παρατηρήσουμε , μπορού με να δούμε την έγερση, την διάρκεια και
την παρακμή τους. Έτσι πε ίτε ν οητικά «έγερση» όταν βλέπετε την
έγερση, «διάρκεια» όταν βλέπετε την διάρκεια, και «παρακμή» όταν
δείτε την παρακμή.
Το ίδιο συ μβαίνε ι και με τα ευχάριστα αισθ ήμα τα.

Όταν έχουμε ένα δυσάρεστο αίσθημα, έναν πόνο στό γόνατο για
παράδειγμα , και αυτός ο πόν ος εξαφανιστεί, τότε μπορε ί να
εμφανισθεί ένα ευχάριστο α ίσθημα στο ίδιο ση μείο, μια
ανακούφιση. Αυτό είναι κά τι που μπορούμε να το ση μειώσου με
νοητικά και να είμα στε ενσυνε ίδητοι. Το ίδιο κα ι αν υπήρχε ένας
πόνος στο χέρι, ή στον ώμο, ή στο κε φάλι. Μόλ ις εξαφανίζεται και
αντικαθίστα ται α πό ένα ευχάριστο αίσθημα ανακ ούφισης, το
σημειώνου με νοη τικά . Όλα αυτά τα αισθήμα τα μπορούν να
εμφανισθούν σε οποιοδή π οτε μέρος του σώματος, και αν είναι
πρόδηλα μπορείτε να έχετε επίγν ωση αυτών και στη ν συνέχεια να
δείτε τη ν παροδική τους φύση. Πε ίτε λοιπόν πρώτα νοη τικά
«ευχάριστο αίσθημα» και μετά προσπαθείστε να δείτε ότι κ ι αυτά
τα αισθήμα τα εγείροντα ι, διαρκούν κ αι παρακμάζουν. Δεν είναι
παντοτεινά αλλά έχουν ένα όριο. Τότε πείτε νοητικά «έγερση,
διάρκεια, παρακ μή».
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Όταν πάλι υπάρχει ουδέ τερο αίσθη μα, πείτε νοητικά «ουδέτερο
αίσθημα».

Στην συνέχεια μπορείτε να δείτε ότι όταν το ευχάριστο α ίσθη μα
εξαφανισθεί δεν υπάρχει τίποτα κι αυτό είναι το ουδέτερο αίσθη μα .
Ή αν υπήρχε ένας πόνος στο πόδι κ ι εξ αφανισθε ί, με τά δεν υπάρχει
τίποτα· είνα ι ένα ουδέτερα αίσθημα . Σε αυτή την περίπτωση
βλέπετε ότι κι αυ τό το ουδέ τερο αίσθ ημα μπορεί να εγερθεί, να
διαρκέσει για ένα χρονικό διάστημα κ αι να παρακμάσει. Έ χει ένα
όριο δηλα δή μέχρ ι να αντικατασταθεί από ένα δυσάρεστο ή ένα
ευχάριστο αίσθη μα. Έτσι λέτε νοητικά «έγερση, διάρκεια,
παρακμή». Αυτά τα αισθήματα δεν είναι μόνιμα ή στατικά αλλά
μπορούν να παρακμάσουν ανά π άσα στιγμή .
Με αυτή την πρακτική , ο Βού δδας λέει:

Το νόημα είνα ι ότι υπάρχει μόνο το αίσθημα ή η αισθημα τική
διαδικασία . Αυτά τα αισθή ματα εγείρον ται πολλές φορές χωρίς εμείς
να τους πούμε να εγερθούν. Ευχάριστα αισθήματα που θέλουμε να
τα κρατήσου με μέσα μας μερικές φορ ές αυτά φεύγουν από μέσα
μας. Έτσι, μπορεί να παρατηρήσε ι κα νείς ότι όλο αυτό ε ίναι μια
αισθημα τική διαδικα σία που έρχεται και φεύγει ανάλογα με τις
περιστάσε ις.
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Κι αυτό μόνον για τον βαθμό ενός ευρύτερου και υψηλότε ρου
μέτρου γνώσης και μνή μης.

Και ο Βούδδας λέει:

Καταλαβαίνε ι ότι το αίσθη μα είναι α πλώς μια διαδικασία που
μπορεί να εκλε ίψει και να παρακμάσε ι οποιαδήποτε στιγ μή.
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Ο επόμενος τρόπος ε ίναι η παρατήρηση των σκέψεων· σκέψε ων
επιθυμίας, θυμού κα ι αυταπά της. Είναι ένα μέρος του εαυτού μας
που συ μβαίνε ι καθημερινά . Σε αυτόν τον διαλογ ισμό υ πάρχει
τρόπος για να παρατηρήσε ι κάποιος τις σκέψεις του.
Ο Βού δδας λέει:

Όπως βλέπετε, λέε ι «τις σκέψε ις ως σκέψεις», όχι σαν άτομο.
Επειδή έχου με την τάση να προσωποποιούμε τις σκέψεις μας, σ’
αυτήν την περίπτωση η έμφαση δίδεται στο να δούμε αυ τές τις
σκέψεις αντικε ιμενικά ως σκέψεις και όχι ως εγώ, ή δικό μου, ή ο
εαυτός μου. Δεν χρησιμοποιούμε δηλ. προσωπικές αντωνυμίες γ ια
να προσωποποιήσου με δια δικασίες που είναι εντελώς παροδικές.
Η παρατήρηση αυτή γίνεται με το να ε ίναι κάποιος ενεργητικ ός,
ενσυνείδη τος , και μνήμων.
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Όταν δηλ. εγείρετα ι η επιθυμία μέσα μας, προσπαθούμε να
καταλάβουμε ότι είνα ι σκέψη με επιθυμία . Συνήθως η επιθυμία
εγείρεται μέ σα μας όταν υπάρχει ένα ελ κυστικ ό αντικείμενο. Για την
επιθυμία επίσης υπάρχουν πολλές συνώνυμες λέξεις:

Η επιθυμία μπορεί να πάρει πολ λές μορφές και το αντικε ίμεν ό της
είναι κά τι ελκυ στικό που κάποιος το ποθεί και το λαχ ταράει. Όταν
έρχονται τέ τοιες σκέψεις μέσα μας μπορ ούμε να τις παρατηρήσουμε
και να δούμε την φύση τους.
Υπάρχουν όμως και στιγμές που δεν έ χουμε επιθυμία μέσα μας.
Σε αυτή την περίπτωση ο Βού δδας λέει:

Εδώ μπορού με να δούμε την αντ ιπαρά θεση. Άλλες φορές έχουμε
επιθυμία και άλλες φορές όχι. Και στις δύο περιπτώσε ις αυτό που
κάνουμε είνα ι να παρακολουθού με το πώς αλλάζει ο νους μας. Ο
νους μας δεν είναι σταθερός αλλά μπορεί να αλλάξει ανά πάσα
στιγ μή. Μπορεί γ ια παράδειγ μα να έχουμε μ ια δυνατή επιθυ μία γ ια
κάτι αλλά με τά από λ ίγο να χάσου με το ενδιαφέρον μας. Σε αυτή
την περίπτωση δεν προσπαθού με να τροποποιήσουμε τον νου μας
αλλά να καταλάβουμε τί γ ίνετα ι μέσα μας. Να καταλάβου με δηλ.
πώς ο νους μας είναι δυνα τόν να αλλάξει ανά πάσα σ τιγ μή.
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Το ίδιο συ μβαίνε ι και με τον θυμό ή το μίσος:

Τέτοιες σκέψεις θυμού ή μίσους εγείρονται μέσα μας όταν το
αντικε ίμενο δεν είνα ι ελκυστικό αλλά κάτι δυσάρεστο. Υπάρχουν
πολλές συνώνυμες λέξεις για τον θυμό:

Ο θυμός μπορεί να ξεκινήσει από μια μικρή δυσαρέσκεια και να
φουντώσει μέχρ ι να γίνει οργή ή εξοργισμός. Υπάρχουν τέτοιες
σκέψεις που μπορεί να πυροδοτηθούν μέσα μας, κα ι γι’ αυ τό, με
αυτόν τον διαλογ ισμό προσπαθ ούμε να συνειδητοποιήσου με τι
γίνετα ι μέσα στον ν ου μας. Υπάρχουν κι άλλες μορφές θυμού ή
μίσους όπως ο φόβος, η ζήλεια, η λύπη, η θλίψη , η κα τάθλιψη κα ι
το άγχος. Όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήμα τα προέρχονται από
μια δυσαρέσκε ια, από μια αντιπάθε ια για ένα αντικείμενο.
Υπάρχουν όμως και στιγ μές που ο νους μας δεν βρίσκ εται στην
κατάσταση του θυμού . Λέει λοιπόν ο Βούδδας:
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Εδώ προσπαθούμε να δούμε πώς αλλάζει ο νους μας ανά πάσα
στιγ μή. Την μια στιγ μή είχαμε θυμό για κάτι, και την επόμενη, όταν
μας δίνε ι κάποιος μια άλλη πληροφορ ία, καταλαβαίνου με ότι κάναμε
λάθος και ο θυμός φεύγει.
Βλέπου με δηλαδή ότι ο νούς μας δεν είναι ευθυγραμμισμένος
αλλά έχει την τάση να λοξοδρομε ί και να αλλάζει σκέψεις, ιδέες,
αισθήμα τα ανά πάσα στιγ μή.
Το ίδιο κα ι με την αυτα πάτη:

Αυταπάτη ση μαίνε ι έλλειψη γνώσης, και υπάρχ ουν συνώνυμες
λέξεις για την αυταπά τη:

Τέτοιου είδους σκέψεις δεν έχουν έν αν προσανατολ ισμό αλλά
καμιά φορά έρχοντα ι ραγδαία μέσα στον νου μας, μας συγχίζουν ,
φεύγουν, έρχοντα ι ξανά όπως οι φα ντασίες, κλπ. Είνα ι αυτή η
κατάσταση του νου που δεν έχει μια κατεύθυνση, αλλά αλλάζει
κατεύθυνση πολύ γρήγορα.
Υπάρχουν όμως στιγμές που έχουμε δια ύγεια στον νου μας και οι
σκέψεις μας είναι χωρ ίς αυταπάτη. Γι’ αυτό λέει ο Βούδδας:
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Αυτές ήταν συγκεκριμένες κατηγορίε ς σκέψεων που κάποιος
μπορεί να εντοπίσει μέσα του , και οι πιο συνηθισμένες.
Αφού εξηγήσαμε τι συ μβαίνε ι μέσα στον νου μας με τις σκέψεις,
περνάμε στο μέρος του διορατικού δια λογισμού για να εξετάσου με
την φύση αυτών των σκέψεων.

Λέει λοιπόν ο Βούδδας:

Όταν λοιπόν παρατηρού με τις σκέψ εις, βλέπου με ότι αυ τές
εκλείπουν , παρακμάζουν , ξαναεγείρον ται, διαρκού ν ένα χρον ικό
διάστημα, φεύγουν , κλπ. Πολλές από αυτές τις σκέψε ις έρχοντα ι
στον ν ου μας χωρίς ε μείς ποτέ να έχου με ευχηθεί να έρθουν. Όμως
έρχονται και μας ταλαιπωρούν.
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Και πολ λές από τις καλές σκέψεις που θέλουμε να τις κρατήσου με
φεύγουν, χωρ ίς εμείς να τους πού με να φύγουν και τις ξεχνάμε.
Βρισκ όμαστε δηλ. σε μια πάλη για να κρατήσουμε τις θετικές
σκέψεις στον νου μας και να αποβάλλουμε αυτές που μας
ταλαιπωρούν.
Μερικές φορές έχουμε έναν μικρό έλεγχο αλλά όχι απόλυτο.
Πολλές από αυτές τις σκέψεις εγείρονται παρά την θέλησή μας. Εάν
όμως τις παρακολουθήσε ι κανείς, μπορεί να δει την φύση αυτών
των σκέψεων , παρατηρώντας την έγερ ση και την παρακμή τους.
Αυτός ο διαλ ογισμός έχει δύ ο μέρη:

Οι σκέψεις εγείρον ται και παρακμάζουν αλλά ενδιάμεσα υπάρχει
μια χρονικ ή διάρκεια. Έ τσι εδώ είναι καλό να ξέρει κανείς και να
συνειδη τοποιε ί ότι υπάρχει διάρκεια και να πει «διάρκεια, διάρκεια,
διάρκεια...» Η σκέψη μπορε ί να εμφανισθεί ξανά, να διατηρηθεί γ ια
ένα διάστη μα και με τά να εκλείψει. Υπάρχει λοιπόν η έγερση, η
διάρκεια και η παρακμή της.
Ο Βούδδας έχε ι αναφέρει ότι υπάρχε ι α υτή η φά ση της διάρκειας,
γι’ αυτό εξηγεί:
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Εάν εντοπίσε τε
ότι υ πάρχει σκέψη
με
επιθυμία
ή
σκέψη
χωρίς
επιθυμία,
πείτε
νοητικά:

Εάν εντοπίσετε
ότι υ πάρχει σκέψη
με θυμό ή σκέψη
χωρίς θυμό, πε ίτε
νοητικά:
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Εάν
εντοπίσετε
ότι υπάρχει σκέψη
με
αυταπάτη
ή
σκέψη χωρίς αυτα πάτη,
πε ίτε
νοητικά:

Κάνοντας αυτόν τον διαλογισμό δεν προσπαθούμε να φέρου με
μέσα μας επιθυμία, θυμό ή αυταπάτη, αλλά παρατηρούμε
αντικε ιμεν ικά αυτά τα φαινόμενα εφ’ όσον παρουσιάζοντα ι μέ σα
μας, και βλέπου με πώς εμε ίς παρασυρόμαστε κα ι εμπλεκ όμαστε
μαζύ τους χωρίς να καταλαβα ίνου με τη ν παροδική τους φύση.
Έτσι ο Βού δδας λέει:

Κι αυτό μόνον για τον βαθμό ενός ευρύτερου και υψηλότερου
μέτρου γνώσης και μνή μης.
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Αυτό το είδος παρατήρησης μπορεί να γίνει
προχωρημένους διαλογ ιστές, αλλά εγώ θα σας δώσω
παράδειγμα για το πώς μπορε ί να κάνει κάποιος
παρατήρηση και να καταλάβει τι σημαίνε ι νοητικά
αντικε ίμενα.
Ο Βού δδας λέει:
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από πιο
ένα απλό
αυτή την
και υλικά

Το παράδειγ μα που θέλω να σας δώσω εγώ για το πώς μπορεί να
κάνει κάποιος αυ τή τη ν παρατήρηση , είναι με τα α ισθητήρ ια όργανα
όπως το μά τι, κα ι τα αισθητήρ ια αντικε ίμενα όπως τα ορατά
αντικε ίμενα. Και τα δύο, δηλ. το μάτι και τα ορατά αντικε ίμενα,
είναι υλικά φαιν όμενα.

Όταν όμως αυτά τα υλ ικά φα ινόμενα όπως τα χρώματα κα ι τα
σχήματα, χ τυπήσουν στο μάτι μας, αυ τό έχει αντίκτυ πο στον νου
μας. Κι από αυτόν τον αντίκτυπο μπορούν να γεννηθούν ιδέες και
συναισθή ματα. Τα τελευτα ία είνα ι τα ν οητικά αντικείμενα. Το ίδιο
με το αυτί και τους ήχους· όταν ένας ήχος προσκρούσει στο αυτί
μας αυτό έχει αν τίκτυπο στον νου μας και μπορεί να εγε ίρει μέσα
μας ιδέες κα ι συνα ισθήμα τα. Εάν οι ήχοι ε ίναι ευχάριστοι,
εγείροντα ι ευχάριστες ιδέες και ευχάριστα συναισθήματα , εάν είναι
δυσάρεστοι
εγείροντα ι
δυσάρεστες
ιδέες
και
δυσά ρεστα
συναισθή ματα. Βλέ πουμε λοιπόν ότι αυτά τα νοητικά φα ινόμενα
συμβαίν ουν μέσα μας λόγω των υλικ ών φαιν ομέν ων, λόγ ω των
ερεθισμάτων που δεχόμαστε από τις αισθήσεις μας.
Έτσι τα αισθητήρ ια αντικείμενα που είναι υλικά αντικείμενα,
έχουν αντίκ τυπο στον νου μας και γίνονται νοη τικά αν τικε ίμενα.
Το ίδιο συ μβαίνε ι με την μύ τη και τις οσμές. Όταν μια μυρωδιά
προσκρούσει στην μύτη μας, αυτό έχει αντίκ τυπο στον νου μας για
να εγερθούν μέσα μας ιδέες και συ ναισθήματα. Και αναλόγως με το
άν οι μυρωδιές είνα ι ευχάρι στες ή δυσάρεστες, έχουμε ευχάριστες
ή δυσάρεστες ιδέες και συναισθήματα .
Κάτι ανάλογο γ ίνετα ι και με την γλ ώσσα μας και τις γεύσεις. Οι
γεύσεις που προσκρούουν στην γλώσσα μας μπορεί να είναι
ευχάριστες ή δυσάρεστες και να έχουν ανάλογο αντίκ τυπο στον νο υ
μας και στις ιδέες μας. Κά ποιος μπορεί να έχει επιθυ μία γ ια
ορισμένες γεύσε ις και απέχθεια γ ια άλλ ες. Παρ’ όλο που θεωρούμε
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ότι εμε ίς παράγουμε αυ τές τις ιδέες και τα συναισθήμα τα, εν
τούτοις αυτό οφείλε ται στα εξωτερικά ερεθίσματα που λαμβάνουν
οι αισθήσε ις μας. Υπάρχει ένας μηχανισμ ός μέσω του οποίου ο νους
μας ερεθίζεται από ορατά αντικε ίμενα, ήχους, γεύσεις κλπ.
παράγοντας μέσα του ιδέες και συναισθήματα τα οποία μπορεί να
αλλάξουν ανά πάσα στιγ μή.
Και με το σώμα μας συμβα ίνει το ίδιο. Όταν το σώμα μ ας έρχεται
σε επαφή με απτά αντικείμενα, αυτά προσκρούουν επάνω του, με
αντίκ τυπο στον νου μας, στις ιδέες και τα συναισθή ματά μας.
Με λίγα λόγια, τα υλικά αντικείμενα μετατρέποντα ι μέσω των
αισθητηρ ίων οργάνων σε ν οητικά αντικε ίμενα που μπορεί να
αλλάξουν τις διαθέσε ις μας από στιγμή σε στιγ μή.
Συμβαίνει ιδιαίτερα με τον διορ ατικό διαλογ ισμό, ενώ
διαλογ ίζεται κανε ίς να ακούσει ήχους, ή να μυρίσει μυρωδιές κλπ.
αντί να εμφαν ισθούν σκέψε ις. Τότε πα ίρνει τους ήχους ή τις οσμές
κλπ. σαν αν τικε ίμεν ο προσοχής και παρατηρεί το πώς αυτά έχ ουν
αντίκ τυπο στον ν ου του . Αυτό ή ταν το πρώτο μέρος της
παρατήρησης των υλικ ών και νοη τικών φαινομένων.
Στο δεύτερο μέρος είναι ο διορατικός διαλογ ισμός.

Εδώ ο Βούδδας εξηγεί:
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Εδώ βλέπου με ότι γ ια να αντ ιλη φθεί κάποιος την φύση των
φαινομένων πρέπει να αρχίσε ι να τα παρατηρει κατ’ αυ τόν τον
τρόπο , με την έγερση και την παρακμή . Η παρατήρηση με επίγνωση
και μνή μη έχει δύο μέρη:

Πώς μπορεί να δει κάποιος την έγερση και την παρακμή; Όταν
υπάρχει ερέθισμα είτε από απτά είτε α πό ορατά κλπ. βλέπει ότι και
τα απτά αντικείμενα αλλάζουν και τα ορατά, και οι ήχοι αλλάζουν
κλπ. Υπάρχει συνεχής αλλαγή των ήχων, των γεύσεων, των οσμών ,
ακόμα και των νοητικών αν τικε ιμέν ων όπως οι ιδέες και τα
συναισθή ματα. Μ ε τη ν σειρά τους οι ιδέες και τα συναισθήμα τα
επηρρεάζουν τις διαθέσεις μας κι αυτές οι διαθέσεις εγείρονται,
διαρκούν και παρακμάζουν .

Ένας ευχάριστος ήχος για παράδειγμα, μας προκαλεί ένα
ευχάριστο συνα ίσθη μα. Πόσο όμως διαρκεί αυτό; διαρκεί όσο
υπάρχει το ερέθισμα. Όταν το ερέθισμα πάψει να είναι παρόν, τότε
το ευχάριστο συνα ίσθη μα εξαφανίζε ται. Εν ολ ίγοις, αυτά τα
συναισθή ματα εξαρτών ται α πό τα ερεθίσματα που λαμβάν ουμε από
το περιβάλλ ον, κα ι βρίσκ οντα ι σε μια παροδική κα τάστα ση με την
οποίαν εμείς, τελε ίως λανθασμένα, ταυτιζ όμαστε, και φυ σικά
υποφέρου με διότι δεν καταλαβαίν ουμε την παροδική τους φύση .
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Όταν βλέπε τε λοιπόν την έγερση , την διάρκεια κα ι την παρακμή
του φα ινομένου, πείτε νοη τικά: «έγ ερση, διάρκεια , παρακμή».
Μπορείτε να το κάνε τε την ώρα που τρώτε, που πίνετε κλ π, κα ι να
δείτε ότι αυτά ε ίναι φαινόμενα που ανά πάσα στιγμή μεταβάλλ οντα ι
και αλλάζουν.
Κάνοντας αυτόν τον διαλογ ισμό, ο Βού δδας λέει:

Κι αυτό μόνον για τον βαθμό ενός ευρύτερου και υψηλότερου
μέτρου γνώσης και μνή μης.

Βλέπου με δηλαδή εδώ έναν μηχανισμό, και το πώς τα
συναισθή ματα κα ι οι διαθέσεις μας επηρρεάζονται πάρα πολύ από
αυτά τα ερεθίσματα που δεχόμα στε όταν ερχόμαστε σε επαφή με
τα αισθητήρ ια αντικείμενα .
Παρ’ όλο που νομίζου με ότι εμε ίς τα δημιουργούμε αυ τά τα
συναισθή ματα, στην πραγ ματικότη τα αυτά είναι μία φύση του νου
μας να δρα και να αντιδρά σε ορατά α ντικε ίμενα, σε χρώμα τα, σε
σχήματα, σε μορφές, σε ήχους, σε γεύ σεις, κλπ.
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Τώρα θα κάνουμε μια σύνοψη γι ’ αυτά που έχουμε πει μέχρι εδώ.

Η Παρατήρηση αυτή γίνεται στο σώμα, στο αίσθη μα ή στα
αισθήμα τα, στη ν σκέψη ή στις σκέψεις , και στα ν οητικά και υλ ικά
αντικε ίμενα.
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Η Διόραση που πρέπει να αναπτύξει κανείς, γίνετα ι πάνω στην
έγερση και την παρακμή των φαινομέν ων. Ό,που κι αν κοιτάξου με,
θα δούμε ότι παρ’ όλο που τα αντικε ίμενα είναι δια φορετικά, πχ. το
σώμα έχει άλ λες ιδιότη τες, τα α ισθήμα τα έχουν άλλες ιδιότητες, οι
σκέψεις έχουν άλλες ιδιότη τες, κα ι τα ν οητικά και υλικά αν τικείμ ενα
έχουν δια φορετικές ιδιότητες, έχουν όλ α ένα κοινό χαρακτηρ ιστικό:
ότι εγείρον ται και παρακμάζουν. Είτε δούμε το σώμα είτε δούμε το
αίσθημα, βασικά βλέπου με το ίδιο πράγ μα.
Έτσι σ’ αυτόν τον διαλογ ισμό και ενώ κ άνουμε την παρατήρηση ,
μπορού με να αλλάξου με αν τικε ίμεν ο. Εάν για παράδειγ μα την ώρα
που παρακολουθούμε το σώμα , δηλ. την αναπνοή μας, προβάλλει
ένα αίσθημα που είνα ι πρόδηλο, μπορούμε να αφή σουμε την
παρατήρηση της αναπνοής και να επικε ντρωθούμε στο αίσθημα. Θα
δούμε ότι κ ι εκεί συ μβαίνει το ίδιο πράγμα, δηλαδή το αίσθη μα
εγείρεται κα ι παρακ μάζει όπως η αναπνοή μας. Όταν το αίσθημα
παρακμάσει και φύγε ι, επιστρέφου με στην παρατήρηση του
σώμα τος δηλ. στην αναπνοή.
Ή εάν την ώρα που παρακολ ουθού με ένα αίσθημα, ε μφαν ισθε ί
μια σκέψη που είναι έντονη, μπορού με να αφήσουμε το αίσθημα και
να παρατηρήσουμε την σκέψη. Όταν η σκέψη παρακμάσει και
φύγει, ε ίτε ξαναγυρίζουμε στην παρατήρηση του αισθήμα τος εάν
είναι ακόμα εκεί, ή εάν έχει εξαφανισθεί κι αυτό , επιστρέφου με πάλι
πίσω στο σώμα , δηλ. στην αναπνοή.
Αυτός ο διαλ ογισμός παίρνε ι ως αντικε ίμενο παρα τήρησης αυτό
που είναι πιο πρόδηλο στην ε μπειρ ία μας. Μπορούμε δηλ. να
αλλάξουμε το αντικείμενο χωρ ίς να χάσουμε τον ειρ μό της
παρατήρησης. Ο λ όγος είνα ι ότι ο σκ οπός της Διόρασης ε ίναι να δει
την έγερση και την παρακμή. Έτσι, είτε βλέπουμε το σώμα,
βλέπουμε την έγερση και την παρακμή , είτε βλέπουμε το αίσθημα ,
βλέπουμε την έγερση κα ι την παρακμή , τό ίδιο κα ι με την σκέψη,
το ίδιο κα ι με τα νοη τικά και υλικά αντικείμενα.
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Η έγερση και η παρακμή είναι κάτι Συνεχ ές. Ό,που κι αν στρέψει
την προσοχή του κάποιος μπορε ί να δει την έγερση και την παρακμ ή
και τότε είναι που αυξάνεται η Αυτοσυ γκέντρωσή του. Ο νους δεν
χάνεται μέ σα σε αυτή την πληθ ώρα των αντικε ιμένων διότι
βασίζεται σε μια θε μελιώδη αρχή αυ τών των φαιν ομ έν ων, που
μπορεί να την εξε τάσει κα ι που δεν ε ίν αι άλλη από το Συνεχές της
έγερσης και της παρακμής τους.

Σχετικά με αυτό το θέμα ο Βούδδας έχει πει το εξής:

Εδώ βλέπουμε την έγερση, την διάρκεια, και την παρακμή. Αυτή
είναι η Αυτοσυγκέντρωση. Κα ι το φα ινόμενο της έγερσης και της
παρακμής μπορεί να το δεί ο καθένας παντού.
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Ακόμα κι όταν περπα τάτε, όταν τρώτε, όταν μιλά τε, όταν πίνετε,
κλπ. Σε οποιαδήποτε κίνηση κάνετε, μπορείτε να δείτε αυτή την
έγερση, την διάρκεια, και τ ην παρακμή . Είναι το ση μείο στο οποίο
ο νους μπορεί να συγκεντρ ωθεί όπως κάνει κα ι με την αναπνοή.
Όπως δηλ. βλέπετε την έγερση, την διά ρκεια, και την παρακμή στην
αναπνοή, μπορείτε να την δείτε και στα αισθήμα τα, και στις σκέψεις
σας, και σε οποια δήποτε ά λλα αντικείμενα ή φαινόμενα, ακόμα και
στις κινήσεις του σώματος.
Άλλος τρόπος είνα ι με τις σκέψεις. Λέει ο Βούδδας:

Το ίδιο κα ι με τις αντιλήψε ις:

Αυτή η αυτοσυγκέντρωση επιτυγχάν εται διότι υπάρχει κάτι
συνεχές πάνω στο οποίο ο νο υς μπορεί να συγκεντρωθεί, και αυτό
το συνεχές, μέσα στη ν πληθώρα των πραγ μάτων και των
φαινομένων , είναι η διαρκής έγερση, διάρκεια και παρακμή τους.
Έτσι, όταν ξεκινή σει κανε ίς αυτόν τον διαλογ ισμό δεν πρέπει να
πει: «Ω, υπάρχουν τόσα πολλά πράγμα τα για να διαλογ ιστώ!» αλλά
να δώσει έ μφαση στην έγερση , στην διάρκεια και στην παρακμή. Ο
νους του σιγά σιγά θα συγκεντρωθεί εκεί και θα μπορέσει να δει με
περισσότερες λεπτομέρειες το πώς συ μβαίνουν αυ τά τα φαιν όμενα.
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Σχετικά με την έγερση και την παρακμή, ο Βούδδας έχει μιλήσει
όχι μόν ο στην Ομιλ ία περί της εφαρμογής της Μνήμης, αλλά και
αλλού:

Η παύση της έγερσης και της παρακμής, είναι η πρώτη φορά που
επιτυγχάνε ται το Νιμπάνα.
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Δηλαδή, «Ο Οφθαλ μός της Αληθ ινής Φύσης όλων των
φαινομένων». Ντάμμα ε ίναι η φύση κα ι τσάκου είνα ι ο οφθαλμός.
Αυτή η κατανόηση ε μφαν ίζεται επαν ειλλημένα στα Βου δδιστικά
βιβλία. Αυτό που έχου ν καταλάβει όσοι πέτυχαν το πρώτο στάδιο
της φώτισης, είναι αυτός ο νόμος ή αυ τή η εξίσωσ η:

Έχοντας δει αυτήν την αλήθεια μέσω της παρατήρησης της
έγερσης και της παρακμής, ο Εισερχόμε νος στο Ρεύμα έχε ι αποκ όψει
τον δε σμό της σκε πτικιστικής αμφιβολίας, και κατέχει τώρα την
νόηση που είναι άριστη και απελευ θερωτική, οδη γώντας στην
πλήρη παύση της ταλαιπωρίας.

Ανακεφαλαιών οντας εδώ:
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Αυτή η παρατήρηση επικεντρ ώνετα ι στο σώμα δηλ . στην
αναπνοή, στο αίσθη μα, στην σκέψη, και στα νοητικά και υλικά
αντικε ίμενα, με λίγα λόγ ια σε φαινόμεν α που δεν είναι μακριά από
εμάς αλλά κοντά σε εμάς.
Εδώ δεν υ πάρχει
κάποια με ταφυσική
ανάλυση που πρέπει
να κάνουμε, αλλά
μόνο συ στη ματική
και μεθοδική παρα τήρηση. Κα ι η παρα τήρηση αυτή γ ίνετα ι
για να καταλάβου με
την παροδική φύση αυτών των φα ινομέ νων που δεν είνα ι άλλη από
την έγερση και την παρακμή .

Μπορείτε να ξεκ ινήσε τε παρακολουθ ώντας το σώμα, δηλ . την
αναπνοή, ή εάν είναι πιο πρόδηλο το αίσθημα ξεκινάτε με αυτό. Εάν
δεν υπάρχει αίσθη μα επιστρέφε τε στη ν αναπνοή. Εάν οι σκέψεις
54

είναι πιο πρόδηλες, τότε από το αίσθημα ή από την αναπνοή
μπορείτε να πάτε στις σκέψεις. Εάν τα νοητικά και υλικά
αντικε ίμενα είνα ι πιο πρόδηλα , τότε μπορείτε να πάτε σ’ αυτά. Κα ι
αν δεν υπάρχει τίποτα , τότε παραμένετε με την αναπνοή.
Ανακεφαλαιών οντας σχετικά με τη ν αναπνοή:

Την εντοπίζ ετε ό,που είνα ι πιο πρόδη λ η στην εμπε ιρία σας, δηλ.
στην μύ τη, στο στήθος, ή στην κοιλιά . Λέτε νοητικά εισπν οή και
βλέπετε την έγερσή της, λέτε νοητικ ά εκπνοή και βλέπετε την
παρακμή της.

Εάν η αναπνοή είνα ι πιο
πρόδηλη στην μύ τη, πε ίτε
νοητικά εισπνοή κα ι δε ίτε
την έγερση, και μετά πε ίτε
νοητικά εκπνοή και δε ίτε
την παρακμή της.

Ή μπορείτε να δε ίτε
την ίδια την ε ισπν οή σαν
έγερση και παρακμή , κα ι
την εκπνοή σαν έγερση
και παρακμή.
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Το ίδιο κάνετε κα ι με την παρατήρηση των αισθη μάτων:

Μπορεί να είναι ευχάριστο αίσθη μα, δυσάρεστο αίσθημα, ή
ουδέτερο α ίσθημα, προσπαθείτε να τα εντοπίσε τε εάν είνα ι
πρόδηλα, χωρ ίς όμως να τα κυνηγάτε και να ψάχνετε να τα βρείτε
μόνοι σας. Όταν τα εντοπίσε τε, δε ίτε την έγερση, την διάρκεια και
την παρακμή τους, κα ι πε ίτε ν οητικά: «έ γερση, διάρκε ια, παρακμή» .

Το ίδιο κα ι με την παρατήρηση των σκ έψεων:

Εάν δεν μπορείτε να καταλάβετε τί είδους σκέψεις είναι, πε ίτε
νοητικά: «σκέψεις, σκέψε ις, σκέψεις...» , προσπαθε ίστε να δείτε τη ν
έγερση και την παρακμή τους, και πείτε νοητικά, έγερση, διάρκεια,
παρακμή. Εάν όμως εν τοπίσε τε ότι είναι σκέψεις με επιθυμία, θυ μό,
αυταπάτη, κλπ. τότε τις ονομάζετε, είστε δηλ. πιο συγκεκριμένοι,
και αυτό βοηθάει στο να δε ίτε καλύ τερα την έγερση, την διάρκεια,
και την παρακμή τους.
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Το ίδιο κα ι με τα νοη τικά κα ι υλικ ά αντικεί μενα:

Εντοπίζετε εάν υπάρχουν γύρω σας ήχοι, ή μυρωδιές, ή ορατά ή
απτά αντικε ίμενα και λέτε: «ήχοι, ήχοι, ήχοι...» για παράδειγ μα, ή
«γεύσεις, γεύσεις, γεύσεις...» και βλέποντας τη ν έγ ερση, την
διάρκεια κα ι την παρακ μή τους, λέ τε νοητικά: «έγερση, διάρκεια ,
παρακμή».
Αυτές ήταν σε γενικές γραμμές οι πλ ηροφορίες που μπορε ί να
έχει κάποιος γ ια να συγκεν τρώσε ι τον ν ου του και να καταλάβει την
βασική πρακτική του διορα τικού διαλογ ισμού.
Φυσικά υπάρχουν γ ια πρ οχωρημέν ους και άλλα στάδια
εκμάθησης, αλλά προς το παρόν θα ολ οκληρώσω την παρουσίαση
εδώ.
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