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Η Εξάλειψη των Βαθειά Ριζωμένων
Νοητικών Μολύνσεων
Μία Ομιλία πάνω στις Νοητικές Διαφθορές και
τα Ένστικτα

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) μονα χός
τῆς
αρχαίας
Βουδδιστικής
παράδοσης
Τεραβάντα και ζει ως επί το πλείστον στην
Σρι Λάνκα (Sri Lanka).
Γεννήθηκε το 1959 σ την Καρπερή Σερρών από Ορθόδοξους Χριστιανούς
γονείς, καί του δώθηκε το όνομα Ι ωάννης Τσέλιος. Τελείωσε το γυμνάσιο
στην Θεσσαλονίκη και σπούδασε κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο
Goethe της Φρανκφούρτη ς στην Γερμανία.
Το 198 1, σε ηλικία 22 ετών, ένα ταξίδι στην Ινδία υπήρξε το σημείο
καμπής της ζωής του. Ο νεαρός Έλληνας, κοιτάζοντας ένα τουριστικό
φυλλάδιο, διάβασε αυτές τις αξιομνημόνευτες λέξεις του Βούδδα:
«Αυτή είναι η τελευταία μου γέννηση.
Έχω πε ράσει πέρα από τον ωκεανό της ύ παρξης.»
Στοχαζόμενος βαθειά αυτά τα λόγια,
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 2 3 ε τών, χειρο το νήθηκε από τον Σεβασμιώτατο
λόγιο ( rājakīya paṇḑita ) Ka ḑave dduve Shrī Jinava ṃsa Mahā thera, τον
κρατικά α ναγνωρισμένο ως μέν τορα ( upajjhāya ), και εισήλθε στην
μοναστική ζωή για σπουδές και για πρακτική πλήρους απασχόλησης. Επί
τέσσερα χρόνια, εξασκήθηκε έχοντας ως μέντορά του ( upajjhāya ) τον
Σεβασμιώτατο Mātara Ñā ṇārāma Mahāther a, τον κρα τικά αναγνωρισμένο
λόγιο ( rājakīya paṇḑita ) και πε ρίφημο διδάσκαλο διαλογισμού στο
μοναστήρι Nissara ṇa Vanaya, Mee tirigala.
Το 1986 , έλαβε την ανώ τερη χειρο το νία ( upasampadā ) από τον
Σεβασμιώτατο λόγιο ( rājakīya paṇḑita ) Kaḑave dduve Shrī Jinava ṃsa
Mahāthera, τον κρατικά αναγ νωρισμένο ως μέντο ρα ( upajjhāya ).
Στην συνέχεια σπούδασε την αρχαία Ινδική γλώσσα Πάλι ( Pāḷi ) και τις
Τρείς Συλλογές των Ιερών Β ουδδιστικών Κ ειμένων ( Tipiṭaka ) μαζύ με τις
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Εξηγήσεις και τα Επεξηγηματικά Σχόλια κάτω από τρεις πολυμαθείς
Πρεσβύτατους ( Mahāthera ) διδασκάλους στο μοναστήρι Gnānārāma
Dharmāyatanaya, Mee tirigala, όπου διέμει νε επί 16 χ ρόνια.
Το 199 7 έλαβε, με τά από γραπτές και π ροφορικές εξετάσεις, τον τίτλο
Vinayācariya (Καθηγητής Μοναστικής Αγωγής). Παρακινούμενος από τον
διδάσκαλό του, άρχισε να 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 200 3 έ ως το 20 07 άσκησε διαλογισμό στο κέντρο διαλογισμού
Pa-Auk Tawya, Mawlayimine, Μυανμάρ (Βιρμανία) και στη συνέχεια
επέστρεψε στη Σρι Λάνκα. Προσκλήσεις από την Σιγκαπούρη, την
Ινδονησία, την Μαλαισία και την Ταϊβάν, τον οδήγησαν ώστε να διεξάγει
ομιλίες, και να δί νει μαθήματα πάνω στην Διδασκαλία του Βούδδα καθώς
και μαθήματα διαλογισμού στις χώρες αυτές.
Είναι συγγραφέας και μεταφραστής περισσότερων των δέκα
βουδδιστικών βιβλίων στα γερμανικά, στα αγγλικά, στα σιγχαλέζικα και
στην γλώσσα Πάλι, και είναι έμπειρος σ το να δίνει διαλέξεις στα αγγλικά
και στα σιγχαλέζικα ( επίσημη γλώσσα της Σρι Λάνκα ).
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Καλησπέρα σέ ὅλ ους καί καλῶς ὀρίσατε σ’ αὐτό τό μάθημα πού
ὑπάγεται στήν θεωρη τική πλευρά το ῦ Διορατικοῦ διαλογ ισμοῦ. Θά
δώσου με περισσότερες ἐξηγήσεις καί θά πᾶμε πιό βαθειά γ ιά νά
δοῦμε τί συμβαίνε ι μέσα στόν νο ῦ μας, ἀλλά καί ποῦ ἀποσκοπεῖ ὁ
διορατικός διαλογ ισμός.
Μέχρι τώρα ἔχου με μάθει κάποια πράγματα γ ιά τόν ν ο ῦ· ἀλλά
σήμερα θά μάθουμε πολύ περ ισσότερα, ὅπως μέ τί τρόπο
βρίσκοντα ι βαθειά ριζωμένες μέσα μας κάποιες τάσεις πού
ὀνομάζον ται νοητικές μολύνσε ις. Θά μάθουμε π ῶς μπορεῖ νά τίς
ἐντοπίσει κάποιος μέ τόν διορατικό διαλ ογισμό καί νά τίς ἐξαλείψει.
Ὅταν μιλᾶ με γιά μολύνσε ις ἐννοοῦμε συνήθως τίς βλάβες πού
προκαλοῦντα ι στό σώμα μας ἀπό ἰούς καί βακτηρίδια , ἀλλά καί τίς
μολύνσε ις τοῦ ἐξωτερικοῦ περιβάλλον τος (ἀτμοσφαιρική ρύπανση,
ρύπανση τῶν ὑδά των, ρύπανση τῆς τροφικῆς ἀλυσίδας, κλπ) .
Παρόμοιες μολύν σεις ὅμως ὑπάρχουν καί στόν νοῦ μας. Αὐτές τίς
ὀνομάζου με νοητικές μολ ύνσεις. Θά μιλήσουμε γ ι’ α ὐτές καί θά
ἐξετάσουμε ποιές ε ἶναι αὐτές πού βρίσκοντα ι στήν ἐπιφάνε ια τοῦ
νοῦ καί ποιές εἶναι αὐτές πού βρίσκ οντα ι βαθειά ριζωμένες στά βάθη
τοῦ νοῦ.
Θά ἐξηγήσουμε ἐπίσης τί εἶνα ι ὁ συνειδη τός νούς, ὁ
ὑποσυνείδητος νούς, καί ὁ ἀσυνείδη τος νούς, καί ποιές ε ἶνα ι οἱ
νοητικές μολύνσε ις πού ἀντιστοιχοῦν σέ κάθε ἕνα ἀπό αὐτά τά τρία
ἐπίπεδα τοῦ νοῦ.
Ἐπομένως, σήμερα θά ἐπικεντρωθ οῦμε στόν ἐξαγνισμό τοῦ νοῦ
μέσω τῆς ἐξάλειψης τῶν βαθειά ριζωμένων νοητικῶν μολύν σεων
πού μιαίνουν τόν νού .
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Ὁ ἠρεμιστικός διαλ ογισμός ( σαμάντι ) εἶναι αὐτός πού καταστέλε ι
τίς νοητικές μολύνσε ις, καί ὁ διορατικός διαλογισμός ( βιπάσανα )
εἶναι αὐτός πού τίς ἐξαλείφει.

Ὅταν γιά παράδειγ μα πιέζουμε ἕνα ἐ λατήριο, αὐτό μικραίνει,
ἀλλά ἐάν τραβήξουμε τό χέρι μας α ὐτό ἐπανέρχεται στό ἀρχικ ό του
μέγεθος. Κάτι ἀνάλογο γίνετα ι στόν ἠρεμιστικό διαλ ογισμό· ο ἱ
νοητικές μολύνσε ις καταστέλον ται ὅπως ἕνα ἐλατήριο καί δέν
αἰσθανόμα στε τήν πίεσή τους μέσα μας. Ἀλλά μόλ ις ἀποδυναμωθεῖ
ἡ αὐτοσυγκέντρωσή μας ἔστω καί γιά λίγο, τό ἐλατήριο τῶν
νοητικῶν μολύν σεων ἐκτινάζετα ι πάλι στόν προηγού μενο βαθμό καί
νιώθου με τήν πίεσή τους μέσα μας.
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Ἐδῶ βλέπου με ὅτι μέσω τῆς διόρ ασης ἤ τοῦ διορατικοῦ
διαλογ ισμοῦ, μποροῦμε νά ἐπιτύχουμε τίς ὑπερκόσμιες ἐπιτεύξεις
καί συνεπῶς νά ἐξαλείψουμε αὐτές τίς νοητικές μολύνσεις πλήρως·
διότι ὁ ἠρεμιστικός διαλογισμός ἔχει ἕνα ὄριο καί μπορε ῖ νά
βοηθήσει μέχρι ἕναν βαθμό· δέν ἐξαλείφε ι ἀλλά ἀπλῶς βοηθάει
στήν καταστολή τους.
Ὅμως ὁ διορατικός διαλογ ισμός μπορε ῖ νά ἐπιφέρει τή ν πλήρη
ἐξάλειψή τους.
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Στίς Ὀμιλ ίες τοῦ Βού δδα ἀναφέρον ται διάφορα ε ἴδη νοη τικ ῶν
μολύνσε ων· (μπορ οῦμε νά τά ὀνομάσουμε καί πάθη, ἀλλά ὁ ὄρος
μόλυνση ἀν τιστοιχεῖ καλύ τερα σ’ α ὐτό πού συμβα ίνει στόν νού ) .
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Θά ἐξηγήσουμε παρακάτω τό νόημα α ὐ τῶν τῶν λέξεων, τόν ρόλο
πού παίζουν , καί ποιά ε ἶνα ι τά χαρακτη ριστικά τους.

Ἐάν θεωρήσουμε τόν νού ὡς ἕνα δοχεῖο ἤ μιά δεξαμενή, καί τόν
διαιρέσουμε στό Συνειδητό, στό
Ὑποσυνείδητο, καί στό
Ἀσυνείδη το, μποροῦ με νά ταξινομή σουμε τίς νοητικές μολύνσε ις
στίς ἀνάλογες διαβαθμίσε ις α ὐτῶν τῶν τριῶν , ὅπως βλέπου με στόν
ἀκόλουθο πίνακα.

Οἱ τέσσερεις τελευτα ίες δια φθορές πού λέγον ται Ἄσαβα κα ί
βρίσκοντα ι στόν πυθμένα το ῦ «νοητικο ῦ δοχείου» στό ἀσυνείδητο,
εἶναι μεγάλης σημασίας καί παίζουν καθοριστικό ρόλο γιά τήν
ἐμφάνιση τ ῶν ὑπόλοιπων νοη τικ ῶν μολύνσεων. Μέ τόν τρόπο πού
λειτουργ οῦν ἐπηρρεάζουν τίς ἄλλες νοητικές μολύνσεις.
Θά ξεκινήσου με λοιπόν τήν ἀνάλυση ἀ πό τόν πυθμένα τοῦ νοῦ,
καί θά συνεχίσου με νά ἀνεβαίνουμε σταδιακά πρός τήν ἐπιφάνεια .
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Ἀπό ὅλα τά εἴδη τῶν νοητικῶν μολύνσε ων, τά āσαβα (οἱ νοητικές
διαφθορές) εἶναι αὐτά πού ὑπάρχουν στό πιό βαθύ καί πιό
θεμελιώδες ἐπίπεδο τοῦ νοῦ .

Ὁ ρόλος τους εἶναι νά
διατηροῦν τήν σανσάρα
(τόν ἐπώδυνο κύκλο τῆς
ἐπαναγέννησης).
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Γι’ αὐτό ὁ Βούδδας λέει:
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Τά āσαβα στήν Βουδδιστική ψυχολογία ε ἶναι ἕνας ὅρος γιά
ὀρισμένες νοη τικές τάσε ις πού «μεθούν » τόν νού · τόν ζαλίζουν, τόν
θολώνουν, τόν συγχύζουν, κα ί παράγ ουν ψεύτικα συναισθή ματα
εὐχαρίστησης, ὥστε νά μήν μπορε ῖ ὁ ν ούς νά ἀνέλθει σέ ὑψηλότερα
ἐπίπεδα κα τανόησης καί σοφίας.
Θά τά ὀνομάσου με « νοητικές δια φθορές ». Τούς δίνου με α ὐτή τήν
ὀνομασία, διότι ἐάν τά ὀνομάζαμε νοητικά μεθυστικά ἤ νοητικές
μεθυστικές οὐσίες θά φα ινόταν λ ίγο παράδοξο. Ἐνῶ μέ τόν τρόπο
πού τά ὀνομάζουμε μπορε ῖ νά καταλ άβει κάποιος ὅτι πράγματι
διαφθε ίρουν τόν νού, παρόμοια μέ τό ἀλκοόλ πού δια φθείρει τόν
νου τοῦ μεθυσμένου ἀτόμου.
13

Οἱ
Βούδδες
καί
οἱ
Ἄξ ιοι
μαθ ητές
(Ἄραχαντ),
ε ἶναι
ἀπελευθερωμένοι ἀπό τά āσαβα ἐπε ιδή τά ἔχουν ἐξαλε ίψει· κα ί γι’
αὐτό ὀνομάζοντα ι κιν’άσαβα ( khīṇ΄āsavā ).
Κατά συνέπε ια, πολύ συχνά συναν το ῦ με στίς Ὀμιλίες τοῦ Βούδδα
τήν διδαχή, ὅτι ἡ ἐξάλειψη τῶν āσαβα εἶναι ἕνα ἀ πό τά κυριότερα
καθήκοντα ἐνός μαθητή .
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Χρησιμοποιεῖται ὅμως ἀπό τόν Βού δδα μεταφορ ικά, γιά τήν
περιγραφή νοη τικ ῶν καταστάσεων πού διαφθε ίρουν τόν ν ού.
Στήν Ἰνδία, ο ἰνοπνευ ματώδη ποτά, κρασιά, λικέρ, κλπ. πού ἔχουν
ἀποθηκευθεῖ κα ί ἔχουν ὑ ποστεῖ ἀλκ οολική ζύμωση γ ιά μεγάλο
χρονικό διάστη μα, ὀν ομάζον ται āσαβα .
Άσαβα εἶναι ἐπίσης μία κατηγορ ία φαρμάκων τ ῆς ἰνδικ ῆς ἱατρικῆς,
πού παρασκευάζονται ἀπό τήν ἀλκοολική ζύμωση φρέσκων χυμ ῶν
ἀπό βότανα καί περ ιέχουν α ὐτοπαραγόμενο ἀλκοόλ .

Ζάχαρη ἤ μέλι,
εἶναι
τά
ἄλλα
συστατικά
πού
προστίθεντα ι με τά
τήν πλήρη ἀλκοολική ζύμωση.
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Ἐάν ἀνοίξου με ἕνα τέτοιο μπουκάλι, θά διαπιστώσου με ὅτι
ἀναδύεται μία δυνατή ὀσμή παρόμοια μέ α ὐτή πού ἀναδύε ται ἀπό
ἕνα μπουκάλ ι κρασιοῦ ἤ ἄλλου ἀλκοολ ούχου ποτοῦ . Αὐτό τό ὑγρό
περιεχόμεν ο ὀνομάζεται Τσάντανάσαβ α , ὅπου τσάντανα ε ἶναι τό
σανταλόξυλο πού ἔχε ι πολύ δυνα τή ὀσμή καί χρησιμοποιε ῖται ἐ πίσης
σάν φάρμακο γιά τίς δροσιστικές καί κατευναστικές ἰδιότητές του
σέ πυρετώδε ις καταστάσε ις.
Ἐδῶ
ἔχου με
μία
διαφη μιστική ἐτικέττα
τῆς κλασσικῆς Ἀγιουρβεδικῆς ἱα τρικῆς, στήν
ὁποία τονίζετα ι ὅτι ἡ
παρασκευή τῶν φαρμάκων
περιλαμβάνε ι
ἀλκοολική
ζύμωση .
Στόν τίτλο τῆς συγ κεκριμένης μάρκας ὑπάρχει ὁ ὄρος Αρίστα πού εἶναι κα τά κάποιο
τρόπο συγγενής τοῦ ἀντίστοιχ ου ἑλλην ικοῦ ὄρου . Αρίστα σημα ίνει
αὐτό ἤ αὐτόν πού δέν ἔχει καμία βλάβη ἤ ἐλλάτωμα, εἶναι δηλ.
τέλειος τοὐ λάχιστον ἀπό ἄποψη ὑγείας, ἐνῶ Ρίστα εἶναι αὐτός πού
ἔχει ὑποστεῖ βλάβη.
Στήν
διπλανή
φωτογραφία ,
βλέπουμε
διάφορα
ἀγγεία σφραγισμένα
μέ πηλό, ἐντός τῶν
ὀποίων τά āσαβα
ὑπόκειν ται σε μακροχρόνια ζύμωση .
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Μέχρι ἐδῶ, πήραμε μιά ἰδέα γιά τό τί ε ἶν αι τά άσαβα. Τώρα πρέπε ι
νά τά συσχετίσου με μέ τόν ν ού:
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Διαπιστώνου με ὅτι τά δικά μας συ στατικά δέν ε ἶναι ρ ίζες,
φλούδες, ή φύλλα ἀ πό διάφορα φυτά , ἀ λλά αἰσθητήρ ια ἀντικε ίμενα.

Γιά παράδε ιγμα, ὅλα
αυτά
πού
βλέπουμε
καθημερινά,
ε ἰσέρχονται μέσω τοῦ μα τιοῦ
στόν ἐγκέφαλ ο, ὅπου
γίνετα ι ἡ ἐπεξεργασία
τους καί ἡ νοητική τους
ζύμωση.

Τό ἴδιο συμβαίνει
καί μέ τούς ἤχους.
Κάθε τι πού ἀκούμε
καθημερινά, ε ἰσρέει
μέσω τοῦ αὐτιοῦ
στόν ἐγκέφαλο καί
ἐπηρρεάζει τόν νού
μας.

Τό ἴδιο καί μέ τίς
ὀσμές. Κάθε ὀσμή
πού εἰσέρχεται ἀ πό
τήν
μύτη
μας,
καταλήγει
στόν
ἐγκέφαλο, προκαλλώντας ἀναβρασμό
καί νοητική ζύμωση.
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Τά
ποτά
πού
πίνου με, ο ἱ τροφές
πού
τρῶμε,
καί
κάθε εἴδους γεύση,
λόγω τῶν ζυμώσεων πού γ ίνον ται
στόν νού , ἐπηρρεάζουν τίς διαθέ σεις μας καί τήν
στάση μας ἐν γένει.

Οἱ
ἐντυπώσε ις
πού
παίρνουμε
καθημερινά ἀπό τά
ἀπτά
ἀντικε ίμενα,
προκαλοῦν νοη τική
ζύμωση καί ἐπηρρεάζουν την συμπε ριφορά μας.

Τέλος,
νοερά
ἀντικε ίμενα ὅπως ο ἱ
σκέψεις, οἱ ἰδέες,
καί τά αἰσθήματα ,
εἰσρέουν στόν ν ού
προκαλώντας ζυμώ σεις, πού ἐπίσης
ἐπηρρεάζουν τούς
τρόπους καί τήν
συμπεριφορά μας.
Αὐτή ἡ διαδικασία τῆς εἰσβολῆς ἤ εἰσροῆς, μπορε ῖ νά ἀπε ικον ισθεῖ
ὡς ἐξής:
Εἰσροή
ὀπτικοῦ
«συστατικοῦ».
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Εἰσροή ἠχη τικ οῦ
«συστατικοῦ».

Εἰσροή ὀσφρητικοῦ
«συστατικοῦ».

Εἰσροή γευστικοῦ
«συστατικοῦ».

Εἰσροή
ἀπτοῦ
«συστατικοῦ».

Εἰσροή νοη τικῶν
«συστατικῶν».
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Αὐτή
ἡ
ἐκροή
ἐμφανίζε ται εἴτε μέ
ἰδέες,
ἐπιθυ μίες,
ἀπόψεις κλπ, εἴτε μέ
σωμα τικές πράξεις ἤ
λεκτικές πράξεις .

Μέσα στό νοητικό
βαρέλι
λοιπόν,
συντελοῦν ται
οἱ
νοητικές
ζυμώσε ις
πού ξεκιν οῦν ἀπό
τόν πάτο μέ τά 4
άσαβα.
Ἡ
«ὀσμή»
πού
ἀναδύεται ἀπό τήν
ζήμωση τῶν άσαβα,
«μεθάει» καί ἀ ποδιοργανώνε ι τόν νού.
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Στήν
οἰνοπαραγωγή ,
τό βαρέλι παραμένε ι
ἀκίνητο
ὥστε
νά
κατασταλάξουν
στόν
πάτο ὅλα τά χονδρά
κομμά τια
καί
νά
ξεκινήσει
ἔτσι
ἡ
ἀλκοολική ζύμωση.
Κάτι ἀνάλογο γίνετα ι
μέ τόν νού μας.
Ὅλες οἱ πληροφορίες πού ἔχου με συ λλέξει κατασταλάζουν στόν
πάτο τοῦ ἀσυνείδητου προκαλώντας τή ν νοητική ζ ύμωση . Ὅλη αὐτή
ἡ συσσώρευση πληρ οφορ ιῶν πού ἔχουμε συλλέξει ἀπό ἄλλους, ἀπό
τό περιβάλλον μας, ἀλλά καί ἀπό τίς ἰδέες καί τίς σκέψεις πού
ἔχουμε μέ σα μας , μᾶς ἐπηρρεάζουν καί μᾶς κάνουν νά πράττου με ἤ
νά ἐνεργοῦμε ἀσυνείδη τα σάν προγραμματισμέν οι .
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Αὐτό
ὀφε ίλετα ι
στήν
ὀρμή
πού
ὑπάρχει
γιά
φιλήδονες ἐπιθυ μίες
καί γιά ὕπαρξη.

Ὅπως δύο β όδια
εἶναι δεμένα κάτω
ἀπό τόν ἴδιο ζυγό
τοῦ ἀρότρου, ἔτσι
κι
ἐμεῖς
εἴμαστε
δεμένοι
μέ
τήν
ταλαιπωρία
τῆς
ὕπαρξης.
Στήν
ἀκόλουθ η
φωτογραφία ἔχου με ἕνα παράδειγ μα α ὐτῆς τῆς ταλαιπωρίας.
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Ἡ κορυφή τοῦ παγ όβουνου
συμβ ολίζε ι
τήν
παρούσα
ταλαιπωρία,
αὐτήν πού βλέ πουμε κάθε
στιγ μή μπροστά μας. Τό
κάτω μέρος τοῦ παγόβουνου ὅμως συμβολ ίζει
τήν συνολ ική ταλαιπωρία
πού ἔχουμε συσσωρεύσει
στήν σανσάρα μέσα ἀπό ἄπειρες ἐπαναγεννήσεις· αὐτήν πού ποτέ
δέν ἀναφέρουμε διότι ε ἶναι πολύ δύσκολο νά τήν ἀντιληφθοῦ με.
Εἶναι κά τι πού δέν θυ μόμαστε διότι οἱ μακρινές ἀναμνήσεις χάνον ται
στό πέρασμα τοῦ χρόν ου. Ἔ τσι, ἀπό τήν στιγ μή πού ἐν ώνεται
κάποιος μέ τίς νοητικές συζεύξεις, ε ἶναι πολύ δύσκολ ο νά
ἐλευθερωθεῖ. Ὅμως:

Τά νοητικά δεσμά
δέν ἐπιτρέπουν σέ
κάποιον νά ξεφύγε ι
ἀπό
τήν
συνεχή
περιπλάνηση στήν
σανσάρα.
Ἔχουμε δηλ. τούς
κόμβους πού μᾶς
δένουν, τίς συζε ύξεις πού μᾶς ταλαιπωροῦν, καί μετά τά δεσμά πού
δέν μᾶς ἀφήνουν νά ξεφύγουμε ἀπό τόν κύκλο τῆς ὕπαρξης.
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Ἐκτός ἀπό τίς
προηγούμενες
μολύνσε ις,
ἔχουμε καί τά
νοητικά ρεύματα
πού ἔρχοντα ι γ ιά
νά ἐντείν ουν τή ν
ταλαιπωρία τῶν
ὄντων , πνίγον τάς
τα στόν ὡκεανό τῆς ὕπαρξης.

Ὁ Βούδδας πού
διέσχ ισε τήν ροή ἤ
τήν πλημμύρα τῶν
νοητικῶν μολύνσεων
ὀνομάζετα ι
ogha-

tiṇṇο
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Αὐτές οἱ ὑπολαν θάνουσες διαθέσεις
πού ὀν ομάζον ται κα ί
ἔνστικ τα,
περιμέ νουν μιά εὐκα ιρία
γιά νά ξυπνήσου ν.
Ἐμφαν ίζον ται
δέ,
περιστασιακά.

Εἴχαμε
ἀνα φερθεῖ
στίς
ὑ περκόσμιες
ὀδούς οἱ ὀποίες ἐπιτυγχάνοντα ι μέσω
τοῦ
διορα τικ οῦ
διαλογ ισμοῦ.
Θά ποῦ με τώρα,
λίγα λόγια γιά τά
ἔνστικ τα τά ὁποία εἶνα ι κάτι ἀνάλογο μέ τίς ὑπολανθάνουσες
διαθέσεις. Τά ἔνστικ τα δέν ἐμφανίζον ται συνεχ ῶς ἀλλά μόνον σέ
κρίσιμες στιγμές, ὡθώντας μας νά κάνουμε μιά πράξη.
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Ἡ πρώτη σχολή
ψυχολογίας
πού
ἔλαβε τό ἔνστικτο
σάν κεντρική ἰδέα ,
ἦταν ἡ Φροϋδική
σχολή
τῆς
ψυχανάλυσης .
Αὐτή ἦταν ἡ ἀρχική
λίστα ἐνστίκ των .
Ἀργότερα, διά φοροι
ψυχολόγοι ἐμπλού τισαν αὐτή τήν λίστα, προσθέτων τας κι ἄλλους
ὄρους. Σέ γενικές γραμμές ὅμως, βλέπουμε ὅτι ἔγινε μιά προσπάθεια
ἀπό τήν Δυτικ ή ψυχολογία νά ὀρίσε ι τί εἶνα ι αὐτά τά ἔνστικ τα.
Ἐξετάζοντας τίς ἀπόψεις τοῦ Φρόϋντ, καταλαβαίνου με ὅτι ἔχε ι
ἐπηρρεαστεῖ πολύ ἀπό τήν Βου δδιστικ ή ψυχολογία μέσω τοῦ
Σοπενχάουερ . Αὐτός ἦταν γερμανός φιλόσοφος πού ε ἴχε γράψει
πολλά συγγράμμα τα σχετικά μέ τόν Βουδδισμό, καί τά ὁποία
ἐπηρρέασαν μέ τήν σε ιρά τους τόν Φρόϋντ. Γιά νά κα ταλάβουμε
ποῦ βασίσθηκε ὁ Φρόϋντ γ ιά νά ταξινομήσε ι τίς κατηγορίες τ ῶν
ἐνστίκ των θά δοῦ με αὐτά πού εἴπε ὁ Βούδδας γιά νά κάνου με μιά
μικρή σύνδε ση.
Ὑπάρχουν τρ ία βασικά ε ἴδη ἐ πιθυ μίας πού ἐμφανίζον ται μέσα σέ
ἕναν ἄνθρωπο:
Ὁ Βούδδας μίλησε
πολλές φορές γι’ α ὐτά
πρίν ἀπό 2.650 ἔτη.
Οἱ δυ τικ οί φιλόσοφοι
ἄρχισαν νά μελε τοῦν
αὐτά τά κείμενα γύρω
στόν 17 ο α ἰώνα μ.Χ.
κι ἕνας ἀπό αὐτούς ἦταν καί ὁ Σόπενχά ουερ.
Ἀπό αὐτόν ἐπηρρεάστηκε ὁ Φρόϋντ.
Βλέπου με ἐδῶ μία
σύγκριση
μεταξύ
Βούδδα καί Φρόϋντ
πάνω στήν ἐπιθυμία
καί τά ἔνστικτα .
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Ὁ Βούδδας βέβαια δέν περιορίζει τήν ἐπιθυμία γιά ἠδονές μόνο
στά σεξουαλικά ἔνστικτα ὅπως ἔκανε ὁ Φρόϋντ, διότι α ὐτές οἱ
ἠδονές μποροῦν νά ἐ μφαν ισθοῦν κα ί μέ ἄλλο τρόπο. Γιά παράδειγ μα
ὅταν βλέπου με ἕνα ὄμορφο λ ουλούδι τό μά τι ἠ δον ίζεται, ὅταν
γευόμαστε κάτι πάρα πολύ νόστιμο νιώθουμε ἠδονή στή ν γλώσσα
καί στήν στοματική κοιλότητα, ὅταν ἀ κούμε μιά θεσπέσια μου σική
νιώθου με ἠδονή μέ σω τοῦ ἤχου, ὅτα ν μυρίζουμε ἕνα θεσπέσιο
ἄρωμα νιώθουμε ἠ δονή μέσα ἀπό τή ν μύτη , κλπ. Ἐν ὀλ ίγοις, ἡ
ἠδονική ἐπιθυ μία ἐμφανίζετα ι μέ σω ὅλων τῶν α ἰσθη τηρίων ὀργάνων
καί ἡ σεξουαλικ ότη τα εἶνα ι μόνο ἕνα εἴδος αὐτῆς. Ἀν τιλα μβανόμαστε δηλ. πόσο περιορ ισμέν ος ε ἶναι ὁ ὀρισμός πού δίνει ὁ Φρόϋν τ.
Ἡ ἐπιθυμία γ ιά ὕπαρξη μετα φράζεται ἀπό τόν Φρόϋν τ ὡς Ἐγ ώ,
καί εἶναι ἡ τάση γιά αὐτοσυντήρηση .
Ἡ ἐπιθυμία γιά μή ὕπαρξη μεταφράζε ται ἀπό τόν Φρόϋν τ ὡς
Θάνατος, ἀλλά στόν Βουδδισμό ἡ ἐπιθ υμία αὐτή δέν περ ιορίζετα ι
μόνο στόν θάνα το. Γιά παράδειγ μα ἡ κ αταστροφική τάση πού ἔχει
κάποιος γιά κάποιον ἄλλον, ἡ τάση δηλ. νά μήν τόν ἔχε ι κον τά του,
δέν ἐκπληρώνεται μόν ο μέ τόν θάνατο ἀλλά καί μέ τήν ἀπλή
ἀπομάκρυνσή του. Ἀν τί δηλ . νά τόν σκ οτώσε ι, το ῦ προξενεῖ τέτοια
βλάβη ὥστε ὁ ἄλλος νά μήν μπορε ῖ νά κ ινηθεῖ κα ί νά παρευρεθε ῖ σέ
συγκεκριμένα μέρη ἤ κον τά του. Ἐπίσης στόν Βου δδισμό, ἡ
ἐπιθυμία γιά μή ὕπαρξη ἔχει νά κάνει κ αί μέ τήν πίστη ὅτι μετά τόν
θάνατο δέν ὑπάρχει ζωή.

Ἀναφορικά μέ τούς δύο α ὐτούς ἄνδρες, πρέπει νά ποῦμε ὄτι ὅταν
ὁ Φρόϋντ διάβασε τά συγγράμματα το ῦ Σόπενχάουερ σχετικά μέ
τόν Βουδδισμό, ἐπηρρεάστηκε τόσο πολύ, ὥστε εἴπε: «Ἀπό ἐ δῶ κα ί
στό ἐξής, ἀγκυροβολοῦμε τό πλοίο μας στό λιμάν ι το ῦ
Σόπενχάουερ!». Δέν γ νώριζε βέβαια ὅτι ὁ Σόπενχάουερ ε ἴχε
ἐπηρρεαστεῖ μέ τήν σειρά του ἀπό τόν Βουδδισμό, διότι ὁ πρῶτος
πολλές φορές ἀναφέρει πράγ ματα ἀλλά δέν δίνε ι ἀναφορά γ ιά τήν
πηγή τους .
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Θά δοῦμε τώρα πῶς ἐξηγεῖ ὁ Βούδδας τά ἔνστικτα· ποιές δηλ.
εἶναι αὐτές οἱ ὑπολανθάνου σες τάσεις πού ο ἱ ση μερινοί ψυχολόγοι
τίς ἀποκαλοῦν ἔνστικτα. Ὁ Βούδδας ἀν αφέρει ἐπτά ἔνστικ τα:

1. Ἡ
φιλήδονη
ἐπιθυμία
δέν περιορίζεται μόν ον στήν
σεξουαλικότητα ἀλλά ἔχε ι μιά εὐρύτερ η ἔννοια, διότι κάποιος
μπορεῖ νά νιώσει ἠδονή μέσα ἀπό ὅλα τά αἰσθη τήρια ὄργανα
ὅπως ἀναφέραμε προηγου μένως.
Ἔχουμε πέν τε εἴδη φιλήδονης ἐπιθυ μία ς:

Ἕνα ἐλκυστικ ό ὀπτικ ό ἀντικείμενο γ ιά παράδειγμα, προσκρούει στό
μάτι καί καταλήγει στόν νού προκαλώντας ἠδονή. Τό ἴδιο συμβαίνε ι
καί μέ τούς ἤχους, τίς ὀσμές, τίς γεύσεις, τίς άφές, κα ί τίς ἰδέες,
πού προκαλοῦν ἐξ’ ἴσου ἠ δονή.
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2. Ἡ ἀποστροφή ε ἶναι μία κατα στρεπτική τάση πού ἔχου με ὅταν
ἀπεχθανόμαστε κάτι καί θέλουμε νά τό ἀποβάλλουμε ἀπό τήν
ζωή μας.
Ἔχουμε πέν τε εἴδη ἀποστροφῆς:

Τό ἴδιο ἰσχύε ι καί γ ιά τά ἐπόμενα ἔνστικτα πού ἐμπεριέχουν ἐπίσης
πέντε παρόμοια ε ἴδη ὡς ἀνωτέρω, σέ σχέση μέ τά α ἰσθητήρ ια
ὄργανα καί ἀντικε ίμενα.
3. Ἡ ὑποθετική ἄποψη εἶνα ι ἕνα ἔνστικτο πού βασίζετα ι σέ
εἰκασίες καί ὄχι σέ ἀ ποδε ίξεις. Ἡ ὑποθετική ἄποψη καταλήγε ι
νά γίνει ἔμμονη ἰδέα ἡ ὁποία με τατρέπε ται σέ ὑπολανθάνουσα
διάθεση πού μπορε ῖ νά ἔλθει στόν νού μας ὁποιαδή ποτε
στιγ μή, κα ί νά μᾶς κάνει νά δράσουμε α ὐτόμα τα χωρίς καμιά
λογική ἀπόδειξη.
4. Ἡ σκεπτικ ιστική ἀμφιβολ ία εἶναι μία τάση νά ἀμφιβάλλουμε γιά
ὅ,τι μᾶς λένε οἱ ἄλλοι, ἀκόμα κ ι ὅταν πα ρουσιάζουν ἀποδείξε ις.
5. Ἄλλη μία ὑπολανθάνουσα τά ση ε ἶναι ἡ ὑπεροψ ία, ἡ
ὑπερηφάνεια, ἡ ἔπαρση κλπ.
6. Ἡ ἐπιθυμία γιά ὕπαρξη εἶναι τό ἔνστικ το τῆς αὐτοσυντήρησης.
7. Ἡ ἄγνοια εἶναι ἡ τάση πολλῶν ἀνθρώπων νά μήν θέλουν νά
ἀσχοληθοῦν μέ πολλά πράγμα τα, διότι δέν θέλουν νά
κουράσουν τόν νού τους μέ σκέψεις καί ἰδέες. Γιά παράδειγμα,
ἔχουμε μία ἄποψη γιά κάτι καί δέν θέλουμε νά μάθουμε
παραπάνω. Μᾶς ἀρκεῖ ἡ ἄ ποψή μας, κα ί παρ’ ὅλο πού ἀκοῦμε
ὅτι ὑπάρχε ι κάτι ἄλλο, δέν κάνουμε κάποια προσπάθεια νά
μάθουμε διότι βαριόμαστε νά σκεφτο ῦμε καί νά ἀσχοληθοῦμε.
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Αὐτές εἶναι:

Ἡ φιλήδονη ἐπιθυμία ὅπως καί ὁ θυμός (ἤ ἀποστροφή ) πού εἶνα ι
ὑπολανθάνουσες τάσε ις ἤ ἔνστικ τα, μπορεῖ νά γίνουν κα ί ἐμπόδια .
Μαζύ μέ τήν νωθρότητα κα ί τήν νύ στα, τήν ἀνησυχία κα ί τίς τύψεις,
καθώς καί τήν ἀμφιβολία, μποροῦ ν νά δημιουργήσουν ἐ μπόδια ὄχ ι
μόνον κατά τήν ὥρα τοῦ διαλογ ισμοῦ, ἀλλά καί νά ἐμποδίσουν τή ν
ἐπαναγέννησή μας σέ καλές καταστάσε ις ὕπαρξης.
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Αὐτό
ε ἶναι
τό
σημεῖο στό ὁποῖο ὁ
διαλογ ιστής δυσκολεύεται μέ τίς ὑπολανθάνου σες διαθέσεις. Ἀναφέραμε ἤ δη, ὅτι μέ
τόν ἠρεμιστικό διαλ ογισμό καταστέλλ ονται ο ἱ νοητικές μολύνσε ις
ὄπως τά πέντε πνευμα τικά ἐ μπόδια, δίδοντας ἕνα παράδειγ μα μέ τό
ἐλατήριο.. (σελ. 2). Σ’ α ὐτό τό σημε ῖο χρειάζετα ι ὁ διορατικός
διαλογ ισμός γιά νά ἐν τοπίσε ι αὐτές τίς ὑπολανθάνουσες διαθέσεις
στόν ὑποσυνείδητο νού καί σταδιακά ν ά τίς ἐξαλείψει.
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Ὅταν δηλ. ὁ ἀσκού μενος δε ῖ γιά πρώτη φορά τό Νιμπάνα.
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Σκοπός
ἐντοπίσει
σταδιακή
δεσμά, ο ἱ

τοῦ διορατικ οῦ διαλογ ισμοῦ εἶν αι νά βοηθήσει κάποιον νά
αὐ τά τά άσαβα, καί νά ἀρχίσει νά τά ἐξαλείφει. Μέ τήν
ἐξάλειψη τῶν άσαβα, ἐξαφανίζον ται ὅλα τά νοη τικά
κόμβοι, κλπ.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ Σ
Ἐρώτησ η: Oἱ τρεῖς κατηγορίες, ἀσυνείδητο, ὑποσυνείδητο, καί
συνειδητό, ἀναφέρονται καί στήν βουδδιστική διδασκαλία μέ τήν ἴδια
ὀρολογία; Εἴχε δηλ. μιλήσει ὁ Βούδδας γιά α ὐτά τά τρία στάδια το ῦ νοῦ
ὅπως ὁ Φρόϋντ, ἤ χρησιμοποιο ῦμε α ὐτή τήν κατάταξη γιά καλ ύτερη
κατανόηση;
Ἀπάντηση: Πρίν 2. 500 ἔ τη, ὁ Βούδδας εἴχε μιλήσει γιά α ὐτά τά τρία
ἐπίπεδα τοῦ νοῦ. Πρός ἔκπληξή σας θά πο ῦμε ἐδῶ, ὅτι ὁ Φρόϋντ
ἐπηρρεάστηκε ἀπό τόν Σόπενχάουερ π ού μέ τήν σειρά του ε ἴχε
ἐπηρρεαστεῖ ἀπό τήν βουδδιστική ψυχολογία. Μία ἀπό τίς πολλές
πραγματείες πού ἔγ ραψε ὁ Σόπενχάουερ καί ἡ πιό διάσημη ἀπό α ὐτές
εἶναι «Ὁ Κόσμος ὡς Βούληση καί Ἰδέα», ἡ φιλοσοφία τῆς ὁποίας
βασίζεται ἐξ’ ὁλοκλήρου σέ ἰδέες ἐπηρρε ασμένες ἀπό τόν βουδδισμό.
Αὐτό τό βιβλίο διάβασε ὁ Φρόϋντ καί ἐπηρρεάστηκε πάρα πολύ.
Ἐάν διαβάσουμε τίς θεωρίες το ῦ Φρόϋντ πρίν τήν ἐπαφή του μέ τήν
φιλοσοφία το ῦ Σόπενχάουερ, θά διαπιστώσουμε ὅτι ἦταν συγχισμένες
καί χωρίς τάξη. Ἦταν ἡ πε ρίοδος πού πειραματιζόταν μέ διάφο ρες
θεωρίες ἀλλά καί μέ ο ὐσίες ὅπως ἡ κοκα ΐνη, καί τά συγγράμ ματά του
ἦταν κατά κάποιο τρόπο ψευδοεπιστημονικά. Μετέπειτα ὅμ ως, ὅταν
διάβασε Σόπενχάουερ, ο ἱ σκέψεις του ἄρχισαν νά ε ὐθυγραμμίζονται καί
νά παίρνουν μορφή, ἐπιτρέποντάς του νά οἰκοδομήσει ἐπάνω τους τήν
θεωρία του. Τό ἀσυνείδητο λοιπόν στήν γλώσσα Πάλι πού χρησιμοποιε ῖ
ὁ ἴδιος ὁ Βούδδας, λέγε ται μπαβάνγκα (bhavaṅga). Μπάβα =ὕπαρξη,
άνγκα =μέλος, δηλ. μέλος τῆς ὕπαρξης. Ἡ γενική λέξη εἶναι μπάβασόττα
(bhava-sota), ὅπου μπάβα =ὕπαρξη, σόττα =ρεύμα, δηλ. τό ρεύμα τῆς
ὕπαρξης. Τό μπαβάνγκα εἶναι ἕνα μέλος ἤ μέρος τοῦ ρεύματος τῆς
ὕπαρξης. Εἶναι α ὐτό πού ὀ ρίζεται ἀπό ἐπ αναγέννηση σέ ἐπαναγέννηση ,
αὐτό πού παραμ ένει ὡς ἀσυνείδητο καί μ ᾶς ὀδηγεῖ ἀπό ζωή σέ ζωή.
Λέγεται ἀσυνείδητο διότι ε ἶναι δύσκολο νά τό ἐντοπίσει κάποιος.
Μποροῦμε νά χρησιμοποιήσουμε ἐδῶ τόν ὄ ρο αβινιάννακα (aviññāka), ὅπου

βινιάννα

(viññāṇa)=συνείδηση

καί

στερητικό

α=

αβινιάννακα =μή

συνειδητό.
Τό ὑποσυνείδητο στήν γλώσσα Πάλι ε ἶναι τά ανούσαγια δηλ.
ὑπολανθάνουσες τάσεις πού μεταφράζονται ὡς ὑποσυνείδητο.
Τό συνειδητό ε ἶναι βινιάννα . Τώρα πού μιλ ᾶμε ἔχουμε συνείδηση
αὐτῶν πού ἀκοῦμε ἀλλά δέν ἔχουμε συνείδηση το ῦ τί γίνεται στόν το ῖχο
πίσω μας.
Ἐν ὀλίγοις, α ὐτή ἡ ταξινομημένη ὑποδιαίρεση ὑπῆρχε ἀπό τήν ἐποχή
τοῦ Βούδδα, καί ὅ ταν διαβάζουμε τίς α ὐθεντικές διδασκαλίες στήν
πραγματικότητα διαβάζουμε ψυχολογία! Φημισμένοι λόγιοι τῆς δυτικῆς
ψυχολογίας κατά κύριο λόγο ἄγγλοι πού ἀκολουθούν τήν Θεραβαντική
παράδοση, θεωρο ῦν τόν βουδδισμό ὡς μία μορ φή ψυχολογίας.
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Ἰδιαίτερα στό Ἀμπιντάμμα ἀναλύονται μέ πολύ λεπ τομερή τρόπο ὁ
νούς καί ἡ ὕλη πάνω στά ὁποία βασίζεται ἡ ψυχολογία μας. Ὁ βουδδισμός
λαμβάνει πολύ σοβαρά ὑπ’ ὄψιν του τήν ὕλη, διότι ἡ ὕλη καί ὁ τρόπος
πού ἀντιδροῦμε πρός α ὐτήν εἶναι μέρος τῆς ψυχολογίας μας . Οἱ
διδασκαλίες το ῦ Βούδδα τελικά, ἐμπε ριέχουν πολλές ἔννοιες τίς ὁποίες
δανείσθηκαν μετέπειτα ἄλλα ψυχολογικά καί φιλοσοφικά συστήματα,
ὄπως ὁ ἰνδουϊσμός. Ὁ Βούδδας χρησιμοποίησε τόν διορατικό διαλογισμό
πού εἶναι πολύ ἀναλυτικός χωρίς νά προσπαθεῖ νά δεῖ τί γίνεται μέ
μεταφυσικές ἔννοιες· ἀλλά ἀντιθέτως ε ἶναι προσγειωμένος καί
ἐπικεντρώνε ται στό τί ε ἶναι α ὐτό τό ὄργα νο πού λέγεται νο ύς τό ὀποῖο
παράγει τίς ἰδέες, τίς σκέψεις, τίς φαντασίες καί τά α ἰσθήματά μας.
Ὁ Βούδδας σάν ἕνας χειρούργος ἀνατέμν ει τόν νού μέ συστηματικό
καί μεθοδικό τρόπο καί τίς ἀνακαλύψεις του τίς μετα φέρει σ τούς ἄλλους.
Ἔτσι καί οἱ ἄλλοι ἐάν θέλουν, μπορο ῦν νά τά συνειδητοποιήσουν ἐξ’
ἴσου. Ἐν ἀντιθέσει μέ κ άποιους πού ἔχουν μιά μεταφυσική θεωρία ἀλλά
δέν διδάσκουν τήν πρακτική μέ τήν ὁποίαν μπορε ῖ κανείς νά καταλάβει
αὐτή τήν ἔννοια , ὁ Βούδδας δέν ἔδειξε μόνο τήν θεωρία γιά τό πῶς
συμβαίνει αὐτό ἤ τό ἄλλο, ἀλλά ταυτόχ ρονα δίδαξε καί τήν πρακ τική
μέσω τῆς ὁποίας μπορε ῖ κανείς νά κατανοήσει α ὐτά τά πράγματα.
Αὐτές οἱ ἔννοιες πού ἀκοῦμε σήμερα ἰδιαίτερα στήν ψυχολογία,
ὑπῆρχαν ἐκεῖνον τόν καιρό, καί κατόπιν τίς δανείσθηκαν κατά κάποιο
τρόπο οἱ δυ τικοί ψυχολόγοι. Ἰδιαίτερα ο ἱ γερμανοί φιλόσοφοι ὅ ταν
ἄρχισαν νά διαβάζουν τέτοια κείμενα ἀπό τόν βουδδισμό, σοκαρίστηκαν.
Ὁ Σόπενχάουερ γιά παράδειγμα, ὅταν διάβαζε τά βουδδιστικά κείμενα
δέν μποροῦσε νά τά συγκρίνει μέ α ὐτά τοῦ Πλάτωνα καί συνήθιζε νά λέει
ὅτι ὁ Βούδδας ἦ ταν μακράν πιό μπροσ τά ἀπό τίς ἔννοιες τ ῶν δυτικῶν
φιλοσόφων τῆς ἐποχῆς του. Ἔννοιες πού ο ἱ δυτικοί φιλόσο φοι οὔτε κἄν
τίς εἴχαν ἀγγίξει!
Αὐτά δέν πρέπει νά σ ᾶς π ροξενοῦν ἔ κπληξη, παρ’ ὅλο πού οἱ
περισσότεροι ἄνθρωποι πιστεύουν ὅτι ὁ βουδδισμός ε ἶναι κάτι σάν
θρησκεία. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι ὁ βουδδισμός ταξίδεψε σέ πολλές χώρες καί
ἐκεῖ ἔγιναν προσμίξεις μέ τά τοπι κά ἤθη καί ἔθιμα καθώς καί τήν πίστη
τῆς κάθε χώ ρας. Κάτι παρόμοιο ἔγινε καί στήν Δύση ὅπου ἔχουμε α ὐτό
τό ἀνάμικτο φαινόμενο πού λέγεται βουδδισμ ός· στήν πραγματικότητα
ὅμως, ἐάν μελε τήσει κανείς τίς α ὐθεντικές διδασκαλ ίες πού
ἐμπεριέχονται στόν Κανόνα Πά λι, θά καταλάβει τί πραγματικά δίδαξε ὁ
Βούδδας.
Ἐρώτησ η: Ἡ ἔ ρευνα γιά νά ἐπεξηγήσουμε τήν ἀλήθεια μέσω τῆς
φιλοσοφίας καί τῆς φυσικῆς θεωρῶ ὅτι εἶναι μία εὐγενής προσκόλληση
καί δέν μπο ρῶ νά τήν συγκρίνω μέ τά κατώτερα ὑποσυνείδητα ἐπίπεδα.
Θά θέλατε νά μᾶς πεῖτε κάτι περισσότερο γιά τήν ε ἰκαστική ἤ ὑποθετική
ἄποψη καί γιατί ε ἶναι λανθασμένη; Ἡ περιέργεια γιά τό τί ε ἶναι ἡ ὕπαρξη
ἐντάσσεται στό Ἐγώ ἤ στήν ὑποθετική ἤ λ ανθασμένη ἄποψη;
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Ἀπάντηση: Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, ἔχουμε τή ν τάση νά ἔχουμε μιά ἄποψη
γιά τό κάθε τί. Μόλις ἔχουμε μιά ἐ μπειρία ἀμέσως ἔχουμε καί τήν τάση
γιά μιά ἄποψη. Ἐάν καθίσουμε δέκα ἄτομα σέ ἕνα τραπέζι γιά νά
συζητήσουμε π.χ. γιά τό μήλο, δέκα ἀπόψεις θά ἀκουστοῦν! Μᾶς ἀρέσει
νά λέμε τήν ἄποψή μας γιά τό μήλο, γιά τό ἄν προήλθε ἀπό τόν
παράδεισο μέ τόν Ἀδάμ καί τήν Ε ὔα, ἐάν π ροήλθε ἀπό κάπου ἀλλοῦ, ἀπό
τήν Ἀφρική ἤ ἀπό τήν Α ὐστραλία, γιά τό π ῶς καλλιεργε ῖται... κλπ. Α ὐτή
εἶναι μία ὑπολανθάνουσα τάση πού ἔχουμε, νά θέλουμε νά λέμε τήν
γνώμη μας καί νά δίνουμε ἐξηγήσεις. Αὐτή ἡ τάση δέν εἶναι λανθασμένη.
Λανθασμένη ε ἶναι ἡ προσκόλληση πού ἔχουμε στίς ἀπόψεις μας σέ σημε ῖο
νά μᾶς γίνονται ἔμμονη ἰδέα! Ἡ ἔμ μονη ἰδέα μετατρέπεται σέ
ὑπολανθάνουσα τάση σέ σημε ῖο νά μήν μπορο ῦμε νά δεχθο ῦμε τίς
ἀπόψεις τῶν ἄλλων. Δημιουργε ῖται ἔτσι μία νοητική μόλυνση ἡ ὁποία μᾶς
ἐμποδίζει νά καθαρίσουμε τόν νού ἀπό τήν προσκόλληση στίς ὑποθετικές
ἀπόψεις.
Γιατί τίς λέμε ὑποθετικές; Ὅπως γν ωρίζου με, ἀπό τίς ἀρχαῖες ἐποχές
οἱ ἄνθρωποι προσπαθούσαν νά ἐρμηνεύσο υν τό σύμπαν καί τήν ὕπαρξή
τους σάν ὄντα μέσα σ’ α ὐτό, τόν κόσμ ο κ αί τό Ἐγώ τους: «π ῶς ἤλθα σ’
αὐτόν τόν κόσμο;... τί ε ἶναι α ὐτό πού μέ ἔφερε ἐδῶ; ...» Ἐμφανίσθηκαν
ἔτσι πολλές θεωρίες καί ἐκφράσθηκαν πάρα πολλές ἀπόψεις. Ἐάν πᾶμε
σέ μία βιβλιοθήκη θά δοῦμε ὅτι εἶναι καταγεγραμμένες ἀπό χιλιετηρίδες
μέχρι σήμερα, πάρα πολλές ἀπόψεις γιά τήν προέλευση το ῦ κόσμου καί
τῶν ὄν των μέσα σ’ α ὐτόν. Πολλές φιλο σοφίες καί πολλές θρησκείες
βασίσθηκαν καί βασίζονται σέ ὑποθετικές ἀπόψεις. Μέ τήν ἔλευση βέβαια
καί τή ν ἀποδοχή τῆς ἐπιστήμης σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο τά πράγματα
ἄλλαξαν, διότι τό σοβαρό βήμα πού ἔκαναν οἱ ἐπιστήμονες ἦταν ὅ τι δέν
ἤθελαν νά ἔχουν ἀπόψεις ἀλλά ἀποδείξεις! Μέχρι τήν ἐποχή τοῦ Δυτικοῦ
διαφωτισμο ῦ, πλήν κάποιων ἐξαιρέσεων πού πράγματι ἦταν ἐπιστημονικά
ἀποδεδειγμένες ὄπως τό Πυθαγόρειο θεώρημα, ο ἱ λανθασμένες ἀπόψεις
ὅπως γιά παράδειγμα ὅτι ἡ γῆ εἶναι ἐπίπεδη ἤ ὅτι ὁ ἤλιος γυρίζει γύρω
της ἐπικρατοῦσαν, καί ἄν κάποιος ἐρχό ταν σέ σύγκρουση μέ α ὐτές
καταδικαζόταν σέ θάνατο.
Ὁ κόσμος σήμερα ε ἶναι γεμᾶτος ἀπόψεις κ αί ὑποφέρει ἐξ’ αἰτίας τους.
Σύγκρουση ἀπόψεων μεταξύ πολι τικ ῶν, σύγκρουση ἀπόψεων μεταξύ
διπλωματῶν, μεταξύ ο ἰκονομολόγ ων, φι λοσόφων, ἱατρῶν, μέχ ρι καί
σύγκρουση ἀπόψεων ἐντός τῆς ἴδιας τῆς οἰκογένειας. Σύγκρουση μέ τούς
γονεῖς μας, μέ τά παιδιά μας, μέ τούς συντρόφους μας, κλπ. Κι ὄχι
συγκρούσεις το ῦ εἴδους «α ὐτή εἶναι ἡ ἄποψή μου!» ἀλλά συγκρούσεις
πού ἔχουν στοιχήσει ζωές καί συνεχίζουν νά κοστίζουν ζωές μέχρι
σήμερα! Ὅλα α ὐτά σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ἕνας ἰός μπορεῖ νά σκοτώσει
πόσες ζωές;... χιλιάδες;... Ο ἱ λανθασμένες ἤ ὑποθετικές ἀπόψεις ὅμως
σκοτώνουν ἐκατομμύρια! Ἐξε τάζουμε λοιπόν τό π ῶς ἀπό ψυχολογικ ῆς
πλευρᾶς αὐτές οἱ ὑπολανθάνουσες τάσεις γιά ὑποθετικές ἀπόψεις
ἐπηρρεάζουν τήν ζ ωή μας.
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Βλέποντας ἐν τω με ταξύ τί προβλήματα κα ί τί συγκρούσεις ἐπιφέ ρουν
αὐτές οἱ ὑποθετικές ἀπόψεις, συμπεραίνουμε ὅτι π ρέπει νά ὑπάρχει
κάποια μόλυνση μέσα στόν ἄνθρωπο, ἕ να νοητικό βακτηρίδιο, ἕνας
νοητικός ἰός πού εἶναι ἐπικίνδυνος καί μπ ορεῖ νά π ροκαλέσει μέσα μας
νοητική διαταραχ ή. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι μαλώνουν γιά ὑποθετικές
ἀπόψεις και ἐκεῖ ἔγκειται τό π ρόβλημα. Ὅμως ὅταν σέ τελική ἀνάλυση
πᾶμε νά ἐπιχειρηματολογήσουμε μέ ἕναν ἐπιστήμονα πού ἔχει ἀποδείξει
κάτι, τότε δέν ὑπάρχει χ ῶρος γιά ἀπόψεις παρά μόνον γιά ἀποδείξεις.
Στήν καθημερινή ζωή κάνουμε συνεχ ῶς αὐτό τό λάθος, νά ἐκφράζουμε
δηλ. ἀπόψεις πού δέν ε ἶναι τεκμηριωμένες, ε ἴτε ἐπειδή τίς ἀκούσαμε εἴτε
ἐπειδή μᾶς συμφέ ρει νά σκεφτόμαστε μέ ἕ ναν συγκεκριμένο τρόπο. Ἔ τσι
πρέπει νά ε ἴμαστε προσεκ τικοί ὅταν ἐκ φράζουμε μία ἄποψη, καί νά
εἴμαστε σίγουροι ἐάν καί πόσον μπορο ῦμε νά τήν τεκμηριώσουμε.
Ἐρώτησ η: Ἀπ’ ὅλες τίς ἀναγκαίες ὑπερβάσεις πού μ ᾶς ἔχετε διδάξει,
αὐτή μοῦ φαίνεται ὅτι εἶναι ἡ πιό δύσκολη!
Ἀπάντηση: Ναί εἶναι πράγματι. Διότι τίς περισσότερες φο ρές τό
κάνουμε ἐντελῶς μηχανικά. Αὐτός ὁ μηχανικός τρόπος ε ἶναι ἀκριβ ῶς οἱ
ὑπολανθάνουσες τάσεις ἤ τά ἔνστικτα. Τά ζ ῶα γιά παράδειγμα ἔχουν
διάφορα ἔνστικτα γιά τρο φή, γιά ἀναπαραγωγή, κλπ. καί π ροσπαθο ῦν μέ
αὐτά τά ἔνστικτα νά ἐπιβιώσουν. Ο ἱ ἄνθρωποι προσπαθο ῦμε νά
ἐπιβι ώσουμε μέσω τῶν ἀπόψεων διότι δ ιαθέτουμε τόν λόγο καί τήν
λογική πολύ περισσότε ρο ἀπ’ ὅτι τήν κατέχ ουν τά ζ ῶα. Ἐκ φράζουμε αυτή
τήν λογική μέσα ἀπό τίς ἀπόψεις μας , τί ς ὁποίες, ἐάν τίς ἐξε τάσουμε
πολύ καλά θά δο ῦμε ὅτι τίς ἔχουμε ὄχι ἐπ ειδή εἶναι καλά τεκμηριωμένες
ἀλλά διότι ἔτσι μᾶς ἀρέσει νά πιστεύουμε. Διαβάζουμε γιά παράδειγμα
ἕνα ἐπιστημονικό περιοδικό ἤ μιά ἐπιστημονική πραγματεία , ἤ ἀκοῦμε
μιά θεωρία γιά τό σύμπα ν, καί ἀμέσως βγάζουμε συμπεράσματα καί
κάνουμε ὑποθέσεις πού ο ὔτε οἱ ἐπιστήμονες δέν τά ὑποστηρίζουν!
Ἀρχίζουμε νά φανταζόμαστε π ῶς εἶναι τό ἕνα καί πῶς πρέπει νά εἶναι τό
ἄλλο... Ἡ φαντασία τελικά παίζει μεγάλο ρόλο γιά τήν ἄποψη πού
ἔχουμε!
Μέ τόν διορα τικό διαλογισμό ἀντιλαμβανόμαστε α ὐτή τήν τάση πού
ἔχουμε νά ὑποθέτουμε καί νά διαμορφώνουμε ἀπόψεις πού δέν ε ἶναι
τεκμηριωμένες. Αὐτό δέν τό κάνουμε γιά νά κατηγορήσουμε ἄλλους
ἀνθρώπους (διότι κι α ὐτοί ὑποφέ ρουν) ἀλλά νά κατανοήσουμε καί νά
ἐξαλείψουμε α ὐτές τίς τάσεις ο ἱ ὁποίες βασίζονται σέ ὑποθετικές
ἀπόψεις, χωρίς νά ξεχν ᾶμε ὅ τι κι α ὐτές ἐγείρον ται, διαρκο ῦν καί
παρακμάζουν ,
γλυτώνοντας
ἔτσι
ἀπό
τόν
ψυχαναγκασμό
νά
παραμείνουμε κολλημένοι σ’ α ὐτές. Ὄντα ς περισσότερο ἀνοιχτόμυαλοι,
μποροῦμε νά ἀκούσουμε καί νά δεχθο ῦμε νέες ἰδέες καί ἀπόψεις χωρίς
νά ἐρχόμαστε σέ σύγκρουση μέ τούς ἄλλους.
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