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ΔΗΑΓΩΓΖ

ΑΒΒΑΣΟ 6 ΗΟΤΙΗΟΤ 2019 – Κάθημα 1 ο ν
Καιεκέξα. Θά ἀξρ ίζνπ κε ηά καζήκαηα κέ θάηη πνχ ε ἶλαη πνιχ
δχζθνιν γ ηά ηνχο πεξ ηζζφηεξνπο ἀλζξψπνπο λά ηφ θαηαιάβνπ λ,
ζρεηηθά κέ ηήλ ἀλάιπζε θαί ηήλ ζχλζε ζε ην ῦ λνῦ θαί ηῆο ὕιεο.
Ἀπφ ηίο παιηέο ἐ πνρέο, νἱ ἄλζξσπνη ἔ θηηαμαλ δηάθνξεο ἱζηνξ ίεο,
ζθέθηεθαλ ηί ε ἶλαη ὁ λνῦο θαί ηί ε ἶλαη  ὕιε, θαί ἔρ νπλ ἰδξπζεῖ
πνιιέο θηινζνθίεο ζρεηηθά κέ α  ηφ ηφ ζέκα. Καί θπζηθά, ιφγ σ
ηνῦ ὅηη θαλέλαο δέλ ρξεζηκνπνίεζε θάπνηα κεζνδνινγ ία γηά λ ά
ἀλαιχζεη ηφλ λνῦ, λά ἀλαιχζεη ηή λ ὕιε, κπζηηθνπνίεζαλ θαί ηά
δχν. Ἡ κπζηηθνπνίεζε ε ἶλα η δειαδή θά ηη ζάλ κπζηήξην ζρεηηθά κέ
ηί ε ἶλαη ὁ λ νῦο θαί ηί εἶλα η  ὕιε. Πνιινί ἄλζξσπνη ην ζεσξνῦλ
ζάλ κπζηήξ ην.... θαί κεξηθνί πνχ ἄξ ρηζαλ λά ην ἐξεπλνῦλ ὄρη
βέβαηα κέ θάπνηα κεζνδνινγ ία, ὀλνκάζηεθαλ κχζηεο.. κχζηεο πνχ
ἔρνπλ θάλεη κηα ἐλφξαζε ἤ πξνζπάζεζαλ λα δνῦλ κέζα ζηνλ λνῦ,
πῶο δειαδή ιεηηνπξγεί ὁ λ νῦο. Μχζηε ο εἶλαη α ηφο πνχ βξίζθεηα η
κέζα ζην κπζηήξ ην. Κα ί α ηνί νἱ κχζηεο πξνζπάζεζαλ κέ ζσ
δηαινγ ηζκνῦ λα θαηαιάβνπλ ηί ε ἶλαη ὁ λνῦο, θαη θπζηθά α  ηφ πνχ
ἀλαθάιπςαλ εἶλαη ηφ κπζηήξ ην.
Με ηελ ἀλάιπζε ηνῦ λ νῦ θαί ηῆο ὕιεο ὅπσο παξνπζηάδεηα η ζηήλ
νχηηα θα ί ζηφ Ἀκπηλ ηάκκα, δει. ζηίο ὀκηιίεο ηνῦ Βνχ δδα,
θάπνηνο κπνξεῖ λά ἔρεη κία πιήξε ε ἰθφλα ηνῦ ηί ζε καίλε η λνῦο θα ί
ηί ζε καίλε η ὕιε, θαί πῶο ἀιιεινεπηδξνῦλ κεηαμχ ηνπο… πῶο
δειαδή πάξρεη ἀιιειεπίδξαζε ἀλάκεζα ζηφλ λνῦ θαί ζηήλ ὕιε.
Σέηνηα ἀλάιπζε γηά ηφλ λνῦ θαί ηήλ ὕιε δέλ κπνξε ῖ θαλείο λά
ηήλ βξεῖ πνπζελά… πάξρεη κφλ ν ζηελ νχηηα, δει. ζηίο νχ ηηαο
ηῆο Θεξαβάληα θαί ζην Ἀκπηλ ηάκκα, θαί κπνξε ῖ λα θαηαιάβεη
θάπνηνο ηη αηά ηά πξάγκαηα δέλ ε ἶλ αη κεηαθπ ζηθά, ὅηη αηά ηά
πξάγκαηα δέλ ε ἶλαη θάηη κπζηήξην, ε ἶλαη πξάγκα ηα πνχ
ζπκβαίλ νπλ θαζεκεξηλά ζηήλ δσή καο, θαί κπνξε ῖ λά ηά
παξαηεξήζεη θαλε ίο, λά ηά ἀλαιχζεη, θαί λά δε ῖ ὅηη  πάξρεη
ἀιιεινζπζρέηε ζε ἀλάκεζα ζηφλ λνῦ θαί ζηή λ ὕιε. Ἀλα θνξηθά
ηψξα κέ ηίο  πέξηαηεο πξαγ καηηθφηεηεο ὅπσο ἀλαθέξνλ ηαη ζηήλ
νχηηα θα ί ζηφ Ἀ κπηληά κκα ... ζά ἐμ εγήζνπκε ἐ δῶ ηί ζεκα ίλεη
πέξηαηε πξαγκαηηθφηεηα. Γέλ ζά κηι ᾶκε γηά ηφλ Κψζηα , γ ηά ηφλ
Γηάλλε, γηά ηφλ Γη ῶξγν, γ ηά ηήλ Μαξία, θαί γηά ηήλ ιέλε , δειαδή
γηά ἄηνκα. Θά κηιᾶκε γ ηά λνε ηηθά θαηλ φκελα θα ί γ ηά ι ηθά
θαηλφκελα.
Γειαδή
γ ηά
πέξηα ηεο
πξαγκαηηθ φηε ηεο
πνχ
ζπκβαίλ νπλ παγθνζκίσο.
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Αηά εἶλα η καζήκα ηα πάλ σ ζηίο  πέ ξηαηεο πξαγκα ηηθ φηε ηεο,
δηφηη ὅπσο ζᾶο εἴρα πε ῖ, δέλ ζά  πάξρνπλ ἱζηνξίεο γ ηά ηφλ Κψζηα,
ηφλ Γε κήηξε, ηήλ ιέλε, ηήλ Μαξία θιπ. ἀιιά ζά κηιᾶκε γ ηά ηίο
πέξηαηεο πξαγ καηηθφηε ηεο πνχ ε ἶλαη παγθφζκηα θαηλ φκελα, ι ηθά
θαί λνε ηηθά θαηλ φκελα . Α ηά ηά θαηλφκελα ζπ κβαίλ νπλ ζέ
παγθφζκην ἐπίπεδν, ὅπσο π.ρ.  ἐπηζπ κία. Σί ε ἶλαη  ἐπηζπκία; ηί
εἶλαη  ζπλείδεζε; Κα ί α ηή ηήλ ζηηγ κή δέλ κηι ᾶκε γ ηά ηήλ
ζπλείδεζε ἐλ φο ἀηφκνπ ἀιιά κηιᾶκε γεληθά γηά ηή λ ζπλείδεζε,
κηιᾶ κε γελ ηθά γ ηά ηήλ ἐ πηζπ κία. Γηφηη  ἐπηζπ κία δέλ ἐγείξεηα η
κέζα ζέ ἕλα κεκνλ σκέλν ἔζλνο, ἀιιά ἐγείξεηαη ζέ ὄια ηά ἔζλε...
ὅινη ν ἱ ἄλζξσπνη ἔρνπλ ἐπηζπ κία, ἀθφκα θα ί ηά δψα ἔρνπλ
ἐπηζπκίεο... κέ ιίγα ιφγ ηα πάξρεη ζέ παγθφζκην ἐπίπεδν. Ἔηζη
ζηά πιαίζηα ηῆο πέξηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ἐμεηάδνπκε ηί εἶλαη 
ἐπηζπκία, πῶο ἐκθαλ ίδεηα η, πῶο ιεηηνπξγεῖ, πῶο ἐθδειψλεηα η· ηί
εἶλαη  ζπλείδε ζε, πῶο ἐκθαλ ίδεηα η, πῶο ἐθδειψλε ηαη, π ῶο
ιεηηνπξγε ῖ. Αηά ινηπφλ ηά λνε ηηθά θαηλφκελα ηά παίξλ νπκε
κεκνλ σκέλα θα ί ηά ἀλαιχνπ κε, θα ί βι έπνπκε ηήλ ζχλζεζή ηνπο...
κέ πνηφλ ηξφπν δειαδή ζπλ δένλ ηαη α ηά ηά λνεηηθά θα ηλφ κελα
γηά λά δίλνπλ α ηά ηά ἀπνηειέ ζκαηα , θαί πῶο ἐπεξξεάδνπλ ηήλ
θαζεκεξηλή δσή ηῶλ ἀλζξψπσλ. Γη’ α ηφ ιέγνληα η πέξηαηεο
πξαγκαηηθφηεηεο πνχ ζπ κβαίλ νπλ ζέ παγθφζκην ἐπίπε δν. Γέλ
ζπκβαίλ νπλ ζέ ἕλα κε κνλ σκέλ ν θξάηνο, ἤ ζέ κηά κεκνλσκέλε
ρψξα θαί γη’ αηφλ ηφλ ιφγ ν δέλ πάξρνπλ ἐδῶ ἱζηνξ ίεο
κεκνλ σκέλ σλ ἀηφκσλ, ἀιιά ἱζηνξίεο ἀπφ λνε ηηθά θαηλ φκελα,
ιηθά
θαηλφκελα.
Α ηέο
νἱ
πέξηαηεο
πξαγκα ηηθ φηε ηεο
ζπκβαίλ νπλ θαί ζηήλ ἐ πηζηή κε· ὅηαλ νἱ ἐπηζηήκνλεο ἀλαιχνπλ
θαηλφκελα, δέλ ηά ἀλαιχνπλ ζχκθσλα κέ ηφλ Κψζηα, ηφλ Γ ηάλλε,
ηφλ Γεκή ηξε θαί ηήλ Μαξία, ἀιιά ηά ἐ μεηάδνπλ ζέ γεληθφ ἐπίπεδν.
Πῶο δειαδή ζπ κβαίλ νπλ α ηά ηά πξάγκαηα, πνηέο ε ἶλα η ν ἱ ρε κηθέο
ἀληηδξάζε ηο; ἔρνπκε ἀληηδξάζεηο ζηά ἄηνκα, ζηά ιεθηξφλ ηα, ζηά
πξσηφλ ηα... δέλ πάξρεη θάπνην ἄ ηνκν ἐθεί πέξα.
Σά λνεηηθά θαηλ φκελα ε ἶλα η θάηη ἀλ άινγν: ηά βιέπνπ κε ζάλ
ζηνηρεία. Γη’ α ηφ θ η ὁ Βνχδδαο κηιάεη γηά ηφ ζηνηρείν η ῆο
ζπλείδεζεο, ηφ ζηνηρείν ην ῦ αἰζζ ήκαηνο, ηφ ζηνηρείν η ῆο
ἐπηζπκίαο, ηφ ζηνηρείν ηῆο πξφζεζεο. Ὅια αηά εἶλαη ζηνηρε ία.
Καί ζά δνῦκε ὅηη θα ί ηήλ ὕιε ηήλ ζεσξ νῦκε ζάλ ζηνηρε ῖν. Ὅπσο
ηφ γξφ ζηνηρε ίν, ηφ ζηεξεφ ζηνηρε ίν, θιπ. Ὑπάξρεη ὅκσο δηα θνξά
κεηαμχ ηῶλ ι ηθῶλ ζηνηρείσλ θαί ηῶλ λ νεηηθῶλ ζηνηρε ίσλ ... θα ί ζά
ἐμεηάζνπκε πνηά ε ἶλα η  δηα θνξά κεηαμ χ ηνπο.
λνκάδνλ ηαη
ι νηπφλ
πέξηα ηεο
πξαγκαηηθφηεηεο,
δηφη η
πεξβαίλνπλ ηίο ζπλεζηζκέλεο ἔλλνηεο πνχ ρξεζηκνπνην ῦκε ζηήλ
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ὀκηιία καο θαζεκεξηλά , ζρεηηθά κέ
ὀλφκα ηα ἀλζξψπσλ, δ ψσλ, θπ ηῶλ,
γεληθά ηί ζπ κβαίλε η κέζα ζηφλ λν ῦ
ζπκβαίλε η ζηφ ζψκα καο. Κα ί α  ηά
ζηήλ νχηηα θαί ζηφ Ακπηλ ηάκκα.

ἄηνκα, κέ πξνζσπηθφηεηεο, κέ
θιπ. έ ηειηθή ἀλάιπζε κηιᾶ κε
καο, ηί ζπκβα ίλεη ζηήλ ὕιε, ηί
ὅι α ηά πξάγ καηα ἀλα θέξνληα η

Σψξα, ὄζνλ ἀ θνξά ηήλ νχ ηηα, ηί ζεκαίλε η νχ ηηα; νχηηα
εἶλαη  ζπιινγ ή η ῶλ ὀκηιηῶλ ηνῦ Βνχδδα. Λέ κε νχ ηηα Π ίηαθα:
Πίηαθα εἶλα η  ζπιινγή θαί νχηηα ε ἶλαη νἱ ὀκηι ίεο ηνῦ Βνχ δδα.
Βεβαίσο, πνιινί κεηα θξάδνπλ ηφλ ὄξν Πίηαθα ὡο θαιάζη. Πίηαθα
θπξηνιεθηηθά ζεκα ίλεη θαιάζη. Σί θαιά ζη; θείλα ηά ρξφληα, ὅηαλ
γηά παξάδεηγ κα ν ἱ ἄλζξσπνη ἔζθαβαλ ηφλ δξφκν θα ί κε ηά ἔπξεπε
λά θαζαξίζνπλ ηφλ δξφκν, ἔπαηξλαλ ἕλ α θαιάζη, κάδεπαλ ηφ ρῶκα,
θαί κε ηά ηφ πεηνῦζαλ θάπνπ καθξηά . Α ηφ ηφ θαιάζ η ιέγεηα η
πίηαθα ... ὅπνπ ζπλέιεγαλ ὅιν αηφ ηφ ρῶκα γ ηά λά ηφ πεηάμνπλ
θάπνπ καθξηά γ ηά λά θαζαξίζνπλ ηφ κέξνο. Α  ηή ινηπφλ ε ἶλαη 
θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ηῆο ιέμεο πίηαθ α. Ἀιιά ἐδῶ δέλ ἔρνπ κε λά
θάλνπκε κέ ρῶκα , ἀιιά κέ ηήλ ζπιινγή πξαγκάησλ, κέ ηήλ
ζπιινγή ὀκηι ηῶλ . άλ ινηπφλ κε ηαθξάζνπ κε ηφ «πίηαθα»
θπξηνιεθηηθά, πνιι νί ἄλζξσπνη δέλ ζά κπνξν ῦλ λά θαηαιάβνπλ ηφ
λφεκα ηνῦ θαιαζηνῦ . Ἔηζη ἐδῶ παίξλνπκε ηήλ κε ηαθνξηθή ἔλλνηα
πνχ ζε καίλε η « ζπιινγή», ζπιινγή π ξαγκάησλ, ζπζζψξεπζε
πξαγκάησλ ζέ ἕλα δνρε ίν. Δ ἶλαη  ζπιινγή ηῶλ ὀκηιηῶλ ηνῦ
Βνχδδα.
Παξφκνηα , ἔρνπκε θαί ηφ Ακπηληά κκα Πίηαθα, ηήλ ζπιινγή η ῶλ
ἀλψηεξσλ δηδα ζθαιη ῶλ ηνῦ Βνχδδα . «Ακπί» ζεκα ίλεη ἀλψηεξε,
«ληάκκα» ζε καίλε η δηδαζθαιία , ἄξα «Ἀλψηεξεο Γηδαζθαι ίεο».
λνκάδνλ ηαη ἀλψηεξεο δηφηη ἔρνπλ λά θάλνπλ πεξηζζφηεξν κέ ηίο
πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο. Ἡ δηαθνξ ά κεηαμχ νχηηα Π ίηαθα θαί
Ἀκπηληά κκα Π ίηαθα – βα ζηθά δέλ  πάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο,
ἀιιά ἐάλ ζέινπκε λά δνῦκε κία δηαθνξά – εἶλαη ὅηη ζηήλ  νχηηα
Πίηαθα, δει. ζηήλ ζπιι νγή ηῶλ ὀκηι ηῶλ ηνῦ Βνχδδα, ὁ Βνχδδαο
ρξεζηκνπνηεῖ ηήλ ζπ κβαηηθή γι ψζζα, δει. κηιάε η γ ηά ἄ ηνκα , π ῶο
ἐγψ πῆγα ἐθε ῖ, πῶο ὁ ἄιινο πῆγε ἐ θεῖ, θι π. Φπζηθά πάξρνπλ
ὀκηιίεο ὅπνπ ὁ Βνχδδαο κηιάεη γ ηά πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο,
πῶο γ ηά παξάδε ηγκα γ ίλ νληα η νἱ δηα δηθ αζίεο κέ ζα ζηφλ λν ῦ, πνηά
εἶλαη  δηαδηθαζία θαί πῶο ιε ηηνπξ γεῖ ὁ λνῦο ζέ ὀξηζκέλεο
πεξηζηάζε ηο. θεί δέλ κηιάεη γ ηά ηφ ἄηνκν, κηιάεη γ ηά δηαδηθαζίεο,
γηά δηα δηθαζίεο ιηθ ῶλ θα ηλνκέλσλ θ αί γηά δηαδηθαζίεο λνε ηηθ ῶλ
θαηλνκέλσλ , θαί πῶο ἀληηδξνῦλ κεηαμχ ηνπο.
3

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, γηά ηήλ ἐκθάλ ηζε ηῆο ζπ λείδε ζεο: πῶο
ἐκθαλίδε ηαη;  πάξρνπλ δχν παξάγνλ ηεο ἐδῶ,
ηφ κά ηη θαί ηφ
ὁπηηθφ ἀλ ηηθε ίκελ ν, θαί πῶο ὅηαλ ἐκθαλίδε ηαη  ζπλε ίδεζε ,
παξάγεη ηφ αἴζζε κα, παξάγεη ηήλ ἀλ ηίιεςε, θι π. Ὅηαλ ινηπφλ
κηιᾶ κε γηά ηέηνηα πξάγκαηα, δέλ κηι ᾶκε γηά ἄ ηνκα ἀι ιά γηά
δηαδηθαζίεο, γηά ιεηηνπξγ ίεο, γ ηά δξαζηεξηφηεηεο πνχ ζπκβα ίλνπλ
κέζα ζηφλ λ νῦ. Σέηνηεο ὀκηι ίεο πάξρνπλ πνιιέο κέζα ζηήλ
νχηηα Πίηαθα. Ἀιιά ηφ Ἀκπηληάκκα Π ίηαθα πεξηγξάθε η
ἀπνθιεηζηηθά θαί κφλν ηίο πέξηα ηεο πξαγκαηηθ φηε ηεο. Γέλ
πάξρνπλ ἱζηνξίεο ζηφ Ἀκπηλ ηάκκα Πίηαθα ην ῦ εἴδνπο «ἐγψ πῆγα
ἐθεῖ, θη ἀληά κσζα αηφλ, θαί κίιεζα ζέ ἕλαλ θαί κίιεζα ζηφλ
ἄιινλ» ἱζηνξίεο δει. ὅπσο αηέο πνχ πάξρνπλ ζηφ  νχηηα
Πίηαθα, ἀιιά ε ἶλαη ηειείσο πεξηγξα θή η ῶλ λνε ηηθ ῶλ θαί ηῶλ
ιηθῶλ
θαηλνκέλ σλ.
Π ῶο
δε ιαδή
πάξρνπλ,
πῶο
ἀιιεινζρεηίδνληα η, π ῶο πάξρεη ἀιι εινεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο.
Δἶλαη ἀλάιπζε θα ί ζχλζεζε ὅισλ αηῶλ ηῶλ λνεηηθῶλ θαί ιηθ ῶλ
θαηλνκέλσλ .
ρεηηθά κέ ηφ νχηηα Π ηηάθα θα ί Ἀκπηληά κκα Π ηηάθα, πάξρε η
κία γεθχξσζε ἀλάκεζά ηνπο, κία ἀιιεινζρέηηζε, παξ’ ὅιν πνχ
κεξηθν ἱ ἄλζξσπνη πξνζπαζνῦλ λά βξνῦ λ ἀληηζέζεηο θαί ἀληηθάζε ηο
κεηαμχ νχ ηηα θαί Ἀκπηλ ηάκκα. άλ ὅκσο θαζίζε η θά πνηνο θαί
κειεηήζε η ηφ  νχηηα Πίηαθα κέ κεζ νδνινγ ία, ηφηε κπνξε ῖ λά
θαηαιάβεη ὅηη ηφ Ἀκπηλ ηάκκα Πί ηαθα β αζίδεηαη ζηφ νχ ηηα Π ίηαθα.
Χσξίο νχ ηηα Π ίηαθα δέλ πάξρε η Ἀκπηληάκκα Πίηαθα. λ ὀι ίγνηο,
πάξρεη ἀιιεινζρέ ηηζε, κεγάιε ἀιιει νζρέηηζε κέ ηφ Ἀκπηληά κκα
Πίηαθα.
Ἀξρηθά, ὅηαλ ν ἱ ἐθδφηεο ηνῦ νχ ηηα Πίηαθα ἄξρηζαλ λά
θηηάρλνπλ αηή ηήλ ζπιινγή , ἔβαιαλ ηφ Ἀκπηλ ηάκκα ζηφ νχηηα
Πίηαθα. Γέλ ἦ ηαλ δειαδή μερσξηζηφ κέξνο ηφ Ἀκπηληά κκα ἀπφ ηφ
νχηηα Πίηαθα, ἀιιά ἦηαλ θαί κέξνο η ῶλ Κνχ ηαθα-Νηθάγ ηα.
Νά πνῦ κε ἐδῶ, ὅηη πάξρνπλ πέλ ηε βηβιία ζηήλ νχ ηηα Π ίηαθα:
 Νηίθα-Νηθάγ ηα (νἱ κεγάιεο ὀκηι ίεο), Μαληίκα -Νηθάγηα ( νἱ κεζα ίνπ
κεγέζνπο ὀκηι ίεο), αλ ηνχ ηα -Νηθάγ ηα (ἀλζνινγ ία ἀπφ δηάθνξεο
κηθξνῦ
κήθνπο
ὀκηιίεο
ηνῦ
Βνχδδα),
Αγθνχ ηα -Νηθάγ ηα
(ἀξηζκε κέλεο ὀκηι ίεο, ὅηαλ δει. ὁ Βνχδδαο ἐμεγεῖ ὅηη πάξρνπλ
ηξία πξάγκαηα γ ηά θάηη, ἤ ηέζζεξα πξάγκαηα γηά θάηη ἄιιν θιπ),
θαί Κνχ ηαθα-Νηθάγ ηα (κηθξέο ὀκηι ίεο πφ κνξ θή πνηε κάησλ ), 
ὁπνία εἶλαη θαί ηφ ηειεπ ηα ῖν κέξνο ηνῦ νχηηα Πίηαθα, θαί ἐθεῖ
εἴραλ βάιεη ην Ακπηλ ηάκκα Πίηαθ α. Φπζηθά ἀξγφηεξα ηήλ
μερψξηζαλ, δηφηη ε ἶλαη πνιχ κεγάιε ὀκηι ία, θα ί ηήλ ἔβαιαλ
μερσξηζηά.
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ρεηηθά κέ ηφ Ἀκπηλ ηάκκα...,
ὁ Βνχδδαο ἀκέζσο κε ηά ηήλ
θψηηζε ηνπ, ζπιι νγίζζεθε, ζηνράζζε θε γηά ηφ Ἀκπηλ ηάκκα. Ἔ ηζη
ηφ ἔρνπκε ἐ κεῖο ζηή λ παξάδνζε ηῆο Θεξαβάληα, ὅηη ὁ Βνχδδαο
ζηνράζζεθε γ ηά ὅια αηά ηά θαηλφκελ α πνχ ζπκβα ίλνπλ ζηφλ λν ῦ
θαί ζηήλ ὕιε. Α ηφ ηφ ἔθαλε ὅηαλ ἦηαλ κφλνο ηνπ θπζηθά .
Ὅκσο ἐπηά ρξφληα κε ηά ηήλ θψηηζή ηνπ, πξνζθιήζεθε λά
δηδάμεη θαί ζηνχο ζενχο..., ζηνχο θφζκνπο η ῶλ ζε τθῶλ πιαζκάησλ
(ζέ ἕλαλ ἀπφ αηνχο βξηζθφηαλ θα ί  κεηέξα ηνπ). Ἔηζη δίδαμε ηφ
Ἀκπηληά κκα ζέ ἕλαλ ἀπφ αηνχο ηνχο ζετθνχο θφζκνπο ὅπνπ ἦ ηαλ
παξνῦζα θαί  κε ηέξα ηνπ ἐθε ῖ. Κάζε κέξα θαηέβαηλε ζηφλ
ἀλζξψπηλν θφζκν γ ηά λά ιάβεη ηήλ ηξνθή ηνπ, ηήλ ὁπνία ηνῦ ηήλ
πξνζέθεξε ὁ αξηπνχηξα, ὁ πξψηηζηνο ηῶλ καζεηῶλ θαί δεχ ηεξνο
ζέ δηάλνηα κεηά ηφλ Βνχδδα ζέ ζρέ ζε κέ ηή λ δηδαζθαι ία ην ῦ
Βνχδδα.  αξηπνχηξα ι νηπφλ, δή ηεζε ἀπφ ηφλ Βνχδδα λά ην ῦ
ἐμεγήζεη ηί ε ἶλαη αηά ηά πξάγ καηα πνχ δηδάζθε η ζηφλ ζετθφ
θφζκν. Ἔηζη ὁ Βνχδδαο ἔθαλε κηά πεξίι εςε α ηῶλ ηῶλ πξαγκάησλ
πνχ δίδαζθε ζηνχο ζενχο. Α  ηή ηήλ πεξίιεςε ὁ αξ ηπνχ ηξα ηήλ
ἔκαζε θαί ἄξρηζε λά ηήλ δηδάζθεη ζηνχο καζεηέο ηνπ ..., πῆξραλ
πνιινί ἐλδηαθεξφκελνη γ ηἀ
αηήλ ηήλ δηδαζθαι ία. Α  ηφ ἔγηλε
ζηήλ πφιε αλγθάζα . Ἡ αλγθάζα βξίζθεηα η ἀλάκεζα ζηφ Νέν
Γειρί θαί ζηήλ άβαζηη...  άβαζηη εἶλαη κία πφιηο ζηήλ Β. Ἰλδία.
θεί ι νηπφλ ζηήλ αλγθάζα θα ηέβαηλε ὁ Βνχδδαο γ ηά λά ιάβεη ηήλ
ηξνθή ηνπ, θα ί ἐθεῖ ἰδξχζεθε ἕλα κεγάιν κνλαζηήξ η, ὅπνπ ὁ
αξηπνχηξα ἄξρ ηζε λά δηδά ζθεη ηνχ ο καζεηέο ηνπ. Ὅ ηαλ ν ἱ
ζεκεξηλνί ἀξραηνι φγνη ἄξρηζαλ λά θάλνπλ ἀλαζθαθέο ζ’ α ηή ηήλ
πεξηνρή, μαθλ ηάζηεθαλ , δηφηη ὅ,πνπ θη ἄλ ἔζθαβαλ ἔβξηζθαλ
ζεκέιηα ἀπφ κνλαζηήξ ηα· ε ἶλα η κηά ηεξάζηηα πεξηνρή , θαί  πάξρεη
ἕλαο κηθξφο ιφθνο ἐθεῖ θνλ ηά... θη ἄλ ἀλέβεη θαλείο ζ’ α ηφλ ηφλ
ιφθν, ὅπσο ἔθαλα θη ἐγψ ὅηαλ πῆγα ἐθεῖ, βιέπε η ὅιεο αηέο ηίο
ἀλαζθαθέο πνχ ἔρνπλ θάλε η ν ἱ ἀξραηνι φγνη θα ί μαθλ ηάδεηαη ἀ πφ ηφ
κέγεζνο ηῆο ἔθηαζεο..., ε ἶλαη ζρεδφλ ζάλ κηά θσκφπνιε πνχ ε ἴρε
γίλεη κνλαζηήξη γηά ζπνπδέο πάλσ ζηφ Ἀκπηληά κκα.
Γίπια ἐθεῖ ἀπφ ηά ἐξείπα πάξρεη ἕλα ρσξηφ πνχ ν ἱ ἄλζξσπνη ηφ
ὀλφκαζαλ ρσξηφ ηνῦ αξηπνχηξα. Ὑπῆξρε παξάδνζε ἐπί ρξφλ ηα
θαί ρξφλ ηα, λά πεγαίλνπλ ν ἱ ἄλζξσπνη ἐθεῖ κέζα ζηά ἐξείπηα ηνῦ
κνλαζηεξηνῦ , ὅπνπ βξηζθφηαλ κία παγ φδα, δει. ἕλα ἱεξφ κλε κεῖν,
θαί λά θάλνπλ ἀθηεξψζεηο θαί θάπνηεο κηθξέο ηειεηέο.
Αηφ ἦηαλ  ἀθνξκή γηά λά ἀλαθαιχ ςνπλ νἱ ἀξραηνι φγνη αηφ
ηφ κέξνο, κέζσ δει. α ηῶλ ηῶλ ἀλζξψπσλ, ηῶλ ληφπησλ ἰλδῶλ,
πνχ πήγα ηλαλ κέζα ζηφ δάζνο, ἐθεῖ πέξα ζηφ κηθξφ κλεκε ῖν θαί
πξνζθπλνῦζαλ .
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Καί ὅηαλ ηνχο ξψηεζαλ γ ηαηί π ᾶλε ἐθ εῖ θαί πξνζθπλᾶλε, ηνχο
ἐμήγεζαλ νἱ λ ηφπηνη ὅηη ζ’ αηήλ ηή λ πεξηνρή  πῆξραλ κεγάια
κνλαζηήξηα πνχ ἐμαθαλ ίζηεθαλ κέζα ζηφ δάζνο. Κα ί ηφηε ἦ ηαλ
πνχ ἄξρηζαλ ν ἱ ἀξραηνι φγνη λά ζθάβνπλ θαί πξαγ καηηθά βξ ῆθαλ
αηέο ηίο ηεξάζηηεο πεξηνρέο κέ ἀξραία κνλαζηήξ ηα.
Ὑπῆξρε ινηπφλ κηά παξάδνζε ἀπφ ἐθε ῖλνλ ηφλ θα ηξφ, ὅηη ἐθηά
ρξφληα κε ηά ηή λ θψηηζε ην ῦ Βνχδδα, αηέο νἱ κειέηεο πάλ σ ζηφ
Ἀκπηληά κκα ἄξρηζαλ λά ἐμαπιψλνλ ηαη ζέ κεγάιεο πεξηνρέο, ἀθφκα
θαί ζηήλ Ἰλδία.
 ὄξνο Ἀ κπηληάκκα ἐ κθαλ ίδεηαη πνιιέο θνξέο κέζα ζηή λ
νχηηα Π ίηαθα.  ίδηνο ὁ Βνχδδαο ηή λ ρξεζηκνπνηε ῖ. Κα ί ὄρη κφλ νλ
ζηήλ  νχηηα Πίηαθα ἀιιά θα ί ζηήλ Βηλάγ ηα Π ίηαθα, δει. ζηήλ
ζπιινγή γηά ηήλ κνλαζηηθή πε ηζαξρία πάξρεη  ιέμε Ἀκπηληά κκα ,
θαί ἐμεγεῖηαη ἀξθεηέο θνξέο ηί ε ἶλα η Ἀκπηλ ηάκκα. Ὑπάξρεη κία
ἀληίζεζε κεηαμχ Νηά κκα θα ί Ἀ κπηληάκκα θα ί α ηέο ν ἱ ιέμεηο
Νηάκκα θα ί Ἀ κπηληά κκα βξίζθνλ ηαη πα ξάιιεια  κία κέ ηήλ ἄιιε ,
ὅπνπ δειαδή ἀλα θέξεηαη ή ιέμε Νηά κκα ἐκθαλίδεηα η θαί  ιέμε
Ἀκπηληά κκα. Ὑπάξρεη ινηπφλ κηά δηα θνξά ἀλάκεζα ζηφ Νηά κκα
ηῆο θνηλῆο ἤ ζπλεζηζκέλεο δηδαζθαιίαο θαί ζηφ Ἀκπηληάκκα ηῆο
ἀλψηεξεο δηδα ζθαιίαο πνχ ἔρε η λά θάλεη κέ πέξηα ηεο
πξαγκαηηθφηεηεο,
θα ί
κέ
ηήλ
ἀ λάιπζε
η ῶλ
πέξηα ησλ
πξαγκαηηθνηήησλ , ὅπνπ δέλ  πάξρνπλ ἱζηνξίεο πνχ ἤ ιζαλ θάπνηα
ἄηνκα..., θαί ζπλάλ ηεζαλ ηφλ Βνχ δδα..., θα ί κίιεζαλ γ η’ α ηφ θαί
γηά ἐθε ῖλν..., ἤ πῶο ἐγψ ζά πά σ ἐθε ῖ ἤ ζά θάλσ α ηφ..., ἐγψ, ἐγψ,
ἐγψ... θαί γελ ηθά ηίο ζπλεζηζκέλεο ἱζηνξίεο πνχ δηαβάδνπ κε.  ηφ
Ἀκπηληά κκα γίλεηαη ἀπι ή ἀλάιπζε ηῶλ ιηθ ῶλ θαί λνε ηηθ ῶλ
θαηλνκέλσλ , ὅπσο ἀθξηβ ῶο γίλεηα η θαί ζηήλ ρεκε ία.
Ὅηαλ δηδα ζθφκεζα ρεκεία, δέλ καζαίλ νπκε γηά πξφζσπα, ἀιιά
γηά ηφ πῶο αηά ηά ζηνηρεία ἀληηδξνῦ λ ὄηαλ ζπλδηαζηνῦλ κε ηαμχ
ηνπο, θαί ηί ἀπνηειέζκαηα κᾶο δίλνπλ. Γέλ κηι ᾶκε γηά ἄ ηνκα,
κηιᾶ κε γ ηά ζηνηρεία. Ἕλαο ρε κηθ φο ἐπηζηή κσλ κέζα ζηφ
ἐξγαζηήξηφ ηνπ , ὄηαλ ρξεζηκνπνηε ῖ ηήλ ρεκηθή ὀξνινγ ία, κηιάεη
γηά ρεκηθά ζηνηρεία , γηά ηά ὀξπθ ηά ἤ ἄιια ρεκηθά ζηνηρε ία.
Κάηη ἀλάινγν γίλε ηαη θαί κέ ηφ Ἀκπηλ ηάκκα. Μηιᾶ κε ηήλ γιψζζα
ηῆο ρεκείαο ηνῦ λνῦ θαί ηῆο ὕιεο... δηφηη α ηά εἶλαη ρε κηθέο
ἀληηδξάζε ηο. Κα ί ἐάλ κειεηήζνπκε μα λά θαί μαλά ζά δν ῦκε ὅηη
πάξρνπλ ρεκηθέο ἀληηδξάζε ηο. Ὄηαλ γηά παξάδεηγ κα ηφ α ἴζζεκα
ἀληηδξά κέ ἐπηζπκία, ἀληηδξά κέ ζπκφ, ἤ κέ ὁηηδήπνηε ἄιιν, ηί
ζπκβαίλε η ἐθεῖ; π ῶο ζπλδένληα η α ηά ηά δχν; ηί ρξψκα κᾶο
δίλνπλ; Ὅπσο ζηήλ ρεκε ία, ὄηαλ ἀλ ακίμνπ κε δχ ν δηαθνξεηηθά
ρεκηθά ζπζηαηηθά, ζά δν ῦ κε ὅηη ἐ κθαλίδεηαη γαιάδην ρξ ῶκα , ἤ
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ἄζπξν ρξῶκα, ἤ θ φθθηλν ρξῶκα, παξφκνηα θαί ν ἱ λνε ηηθνί
παξάγνληεο ὅπσο  ἐπηζπ κία, ὁ ζπ κφο,  δήιεηα, ἤ ὅηηδήπνηε
ἄιιν, ὄηαλ ἀλακηρζνῦλ κεηαμχ ηνπο κ ᾶο δίλνπλ αηφ ηφ ρξῶκα, ἤ
ὄηαλ ἀλα κηρζνῦλ κέ ἄιι νπο λνε ηηθ νχο παξάγνληεο κ ᾶο δίλνπλ
αηφ ηφ ζχλνιν. Ὑπάξρεη ινηπφλ ζπλ δηαζκφο θαί γη’ α ηφ κηιᾶ κε
γηά ηήλ ρεκε ία ηνῦ λνῦ , θα ί ηφ Ἀκπηληά κκα ἔρε η λά θάλε η κέ α ηήλ
ηήλ ρε κεία ηνῦ λνῦ θα ί ηήλ ρε κεία ηῆο ὕιεο θα ί π ῶο αηά
ἀλακεηγλχνλ ηαη. Ὅπσο ἕλα γξφ θαί ἕλ α ζηεξεφ, ὄηαλ ἀλακηρζνῦλ
κᾶο δίλνπλ ηφ ηάδε ἤ ηφ δείλα ζηνηρείν.
Αηή  ἀλάιπ ζε ἐπνκέλσο, δέλ κπνξε ῖ λά ἔρεη πξνέιζε η ἀπφ ηφλ
λνῦ θάπνηνπ καζεηή ηνῦ Βνχδδα, εἶλα η ἀδχλαηνλ. Γηφηη ε ἶλαη ηφζν
βαζεηά ἀλάιπζε, πνχ θαλέλαο καζεηήο ην ῦ Βνχδδα δέλ ε ἴρε αηή
ηήλ ἰθαλφηε ηα λά ἀλαιχζεη ηφλ λν ῦ θαί ηήλ ὕιε κέ ηφζν
βαζπζηφραζην
ηξ φπν.
Δ ἰδηθά
ζηά
ηειεπηα ία
βηβι ία
ην ῦ
Ἀκπηληά κκα, ηά Παηηάλα, πνχ ε ἶλαη  ζχλζεζηο ὅιεο αηῆο ηῆο
ἀλάιπζεο, ἐμεηάδεηαη ηφ π ῶο αηά ηά πξάγκαηα ζπλδένλ ηαη, ηφ
πῶο ἀιιεινεπηδξνῦλ . Γηά λά ηά δε ῖ θαλ είο, κπνξε ῖ λά ηά δε ῖ κφλνλ
κέ δηνξαηηθφ δηαινγ ηζκφ Βηπάζαλα, θ αί θπζηθά ν ἱ καζεηέο ηνῦ
Βνχδδα ἦηαλ ἀδχλαηνλ λά θαηαλνήζνπ λ α ηά ηά πξάγκαηα κέ ηφλ
ηξφπν πνχ ηά ἀληειήθζεθε ὁ Βνχδδαο . Ὅκσο ἀθφκα θη ἄλ κεξηθ νί
καζεηέο ηά θαηαλφεζαλ, ἦ ηαλ δχζθνι ν λά ηά ἐμεγήζνπλ θαί λά ηά
δηδάμνπλ ζηνχο ἄιινπο κέ ηφλ ηξφπν πνχ ηά ἐμεγεῖ ὁ Βνχδδαο.
Δἶλαη ινηπφλ α ηνλφεην θαί ε ὔθ νιν λά θαηαιάβεη θαλε ίο ( ἀπφ πνῦ
δειαδή πξνήιζαλ α ηέο νἱ δηδαζθαι ίεο .)
Ἔηζη ζεσξνῦ κε ὅηη αηή  δηδαζθαιία δέλ κπνξε ῖ λά πξ νέξρεηαη
ἀπφ θάπνηνλ καζεηή, ἀιιά κπνξε ῖ λά πξνέξρεηαη κφλνλ ἀπφ ηφλ
Βνχδδα ὁ ὁπνῖνο εἴρε ηήλ ἰθαλφηεηα θαί μεπεξλν ῦζε ζέ δηάλ νηα
ηνχο ζπλεζηζκέλνπο καζε ηέο.
Αηή ἦηαλ κηά εἰζαγ σγή ζρεηηθά κέ ηήλ νχηηα θαί ηφ
Ἀκπηληά κκα. ηφλ πίλαθα ὅπσο βιέπεηε, ἔρσ γξάςεη θα ί ηνχο δχ ν
ὄξνπο –  νχηηα θα ί Ἀ κπηληά κκα – δηφηη πνι ιά πξάγκα ηα πνχ
ἀλαθέξνληαη ζηφ Ἀκπηλ ηάκκα, πάξρνπλ θαί ζηήλ νχηηα. Ἔ ηζη
ινηπφλ ζά ἀξρίζνπ κε πξψηα λά ἀλαιχ νπκε ηήλ νχηηα, ὥζηε λά
θαηαιάβνπκε θαί λά θάλνπ κε ηήλ ζχλ δεζε κέ ηφ Ἀ κπηληά κκα, δηφηη
αηά ηά πξάγκα ηα πνχ ἐμεγνχλ ηαη ζηή λ Ἀκπηληά κκα δέλ ε ἶλαη μέλα
ζηήλ  νχηηα. Ὑπάξρνπλ θα ί κάιηζηα πνιιά, πνιιέο πιεξνθνξίεο,
ὅκσο ν ἱ ἄλζξσπνη ὄηαλ δηαβάδνπλ ηήλ νχηηα ηήλ δηαβάδνπλ
ἐπηπφιαηα, ζάλ κπζ ηζηφξεκα πνχ ηφ δηαβάδεηο θαί κεξηθά
πξάγκαηα μεθεχγνπλ ἀπφ ηφλ λνῦ , πνχ δέλ κπνξε ῖ λά θαηαιάβε η
ὅηη αηά ε ἶλαη  πέξηαηεο πξαγ καηηθφηεηεο γηά ηίο ὁπνίεο κηιάεη ὁ
Βνχδδαο ζηήλ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε .
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Σφ ζέκα κέ ηήλ νχ ηηα Πί ηαθα εἶλα η ὅηη α ηέο νἱ πιεξνθνξίεο
γηά ηίο πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο δε ι. γηά ηήλ ζπλείδε ζε ἤ γηά
ὁπνηαδήπνηε ἄιια λνεηηθά θαηλφκελα, ε ἶλαη δηαζθ νξπηζκέλεο, θαί
ὁ ιφγνο γη’ αηφ εἶλα η ὅηη ὄηαλ ὁ Βνχδδαο ἔδηλε κηά ὀκηι ία, ηήλ
ἔδηλε ἀλάινγα κέ ηφ ἀθξναηήξην πνχ εἴρε κπξνζηά ηνπ.
Ἔθαλε γηά παξάδεηγκα θάπνηνο κηά ἐ ξψηεζε, θα ί ζχ κθσλα κέ
ηήλ ἐξψηεζε ὁ Βνχδδαο ἔδηλε κηά ζχ ληνκε ἀπάλ ηεζε, ἐμεγνῦζε
δειαδή ἕλα κέξνο πνχ ἦηαλ πηφ ζρεηηθφ κέ α  ηή ηήλ ἐξψηεζε.
Γέλ ἐμεγνῦζε ὅιε ηήλ δηαδηθαζία ην ῦ λ νῦ ἀιιά ἐμεγνῦζε κφλν ἕλα
κέξνο ηῆο δηαδηθαζίαο ηνῦ λνῦ ζέ ζρέ ζε κέ ηφ π ῶο γίλε ηαη αηφ
ηφ πξάγκα πνχ ξψηεζε θάπνηνο. έ θάπνηα ἄιιε ὀκηιία ηνπ
ἐμεγνῦζε θάηη πεξηζζφηεξν πνχ ἦηαλ πηφ ζρεηηθφ, θαί ἔ πξεπε λά
ηφ ἀλαιχζεη πεξηζζφηεξν γ ηά λά θαηαι άβεη ὁ ἀθξναηήο π ῶο γίλεηα η
αηφ ηφ θαηλφκελν. έ κηά ἄιιε ὀκηιία ηνπ ἔδηλε πεξ ηζζφηεξεο
ιεπηνκέξεηεο, θαί ἔ ηζη, θαη’ αηφλ ηφλ ηξφπν, ν ἱ πιεξνθνξίεο
εἶλαη δηαζθνξπηζκέλεο
ζέ
δηάθνξ εο
ὀκηιίεο.
Ἔρνπ κε
γηά
παξάδεηγκα ἐ δῶ κία ὀκηι ία πνχ δίλεη δηά θνξεο ιεπηνκέξεηεο γ ηά
κηά λνε ηηθή δηαδηθα ζία, θαί ἐθαηφ ζε ιίδεο παξαθάησ, δίλεη κηά
ἄιιε ὀκηιία πνχ ἔρε η πεξ ηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, θαί ζέ ε ἴθνζη
ηξηάληα ὀκηιίεο παξαθάησ βιέπνπ κε ὅηη δίλε η ι ίγν πεξ ηζζφηεξεο
ιεπηνκέξεηεο. Ἔηζη ινηπφλ , ἐάλ θάπνηνο ζέιεη λά θαηαιάβεη ηίο
πέξηαηεο πξαγκα ηηθ φηε ηεο ἀπφ ηήλ νχηηα Π ίηαθα θα ί κφλν, ηφηε
πξέπεη λά θαζίζεη θαί λά ἐπηιέμεη ὅιεο αηέο ηίο πιεξνθνξίεο
μαλά, μαλά, θαί μαλά, γηά λά ηίο θαηαιάβεη. Θά ρξεηαδφηαλ κία
κεζνδνι νγία ἐθ’ ὅζνλ ν ἱ πιεξνθνξίεο ε ἶλαη δηαζθνξπηζκέλεο.
Ἀιιά ζηφ Ἀκπηλ ηάκκα αηέο ν ἱ πιεξ νθνξίεο ε ἶλαη ὅιεο καδχ.
Ἔηζη ινηπφλ, ἐάλ ζέινπκε λά θαηαιάβνπκε ηίο πέξηαηεο
πξαγκαηηθφηεηεο, πεγα ίλνπ κε θαη’ ε ζ είαλ ζηφ Ἀ κπηληάκκα ὅπνπ
εἶλαη ζπγθεληξσκέλεο ὅιεο καδχ, ζπ ζζσξεπκέλεο ὅιεο καδχ, θα ί
κπνξνῦ κε λά ηίο θαηαιάβνπκε κέ ἕλαλ ζπζηε καηηθφ κεζ νδνι νγηθ φ
ηξφπν θα ί λά ἔρνπκε ἔ ηζη κηά ηέιεηα κειέηε α  ηῶλ ηῶλ
θαηλνκέλσλ .
Ἡ νχηηα Π ίηαθα θπ ζηθά βνεζάε η ζηφ λά ἔρνπ κε κία
ἀκεξφιεπηε εἰθφλα , θαί ηφ Ἀκπηληά κκα Πίηαθα κία ὁι νθιεξσκέλε
εἰθφλα.....
(Σέινο εἰζαγ σγῆο)
Θά δνῦκε ηψξα ὅηη ὁ ἄλζξσπνο θαί γεληθά θάζε ἔκβην ὄλ ,
ἀπνηειε ίηα η ἀπφ ηφλ Ννῦ (ηφ Ννε ηφ ζηνηρε ῖν) θα ί ἀπφ ηή λ Ὕιε (ηφ
Ὑιηθ φ ζηνηρεῖν).
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Αηφ πνχ κᾶο θάλεη ἀλζξψπνπο, α ηφ πνχ κᾶο θάλεη ἔ κβηα ὄληα ,
δέλ εἶλαη κφλ νλ ὅηη ἔρνπ κε ζψκα δει . ιηθφ ζηνηρείν, ἀιιά ἔρνπ κε
θαί ἕλα Ννε ηφ ζηνηρείν, δει. ηήλ ἰθα λφηεηα ηῆο λφεζεο θαί ηῆο
ζπλείδεζεο ζέ ζρέζε κέ ηά ἀληηθείκελα πνχ ἐξρφκαζηε ζέ ἐπα θή.
Ἕλα παξάδεηγ κα ε ἶλα η ηφ παξαθάησ: ἔρνπκε αηφ ηφ ηξαπέδη
πνχ ε ἶλαη ἕλα ιηθ φ ζηνηρείν θα ί βξίζθ εηαη πάλσ ζηφ πά ησκα . Σφ
ηξαπέδη δέλ μέξεη ὅηη: «βξίζθνκαη πάλσ ζηφ πά ησκα, θαί ηφ
πάησκα δέλ μέξεη ὅηη: «ἐπάλσ κνπ β ξίζθεηα η ἕλα ηξαπέδη». Γέλ
ἔρνπλ ζπλείδε ζε δηφηη ε ἶλα η ι ηθά ζηνηρεία. Α ηφ πνχ ηνχο ιείπε η
εἶλαη  ζπλε ίδεζε . Καί ηφ ἴδην ζπ κβαίλε η θα ί κέ θάζε ἄιι ν
ἀληηθε ίκελν, ὅπσο π.ρ. αηφ ηφ ξνι φτ· πάξ’ ὅιν πνχ  πάξρεη
κεραληζκφο κέζα ηνπ, ἐάλ ηφ βάισ πάλσ ζηφ ηξαπέδ η, δέλ ζά
κπνξεῖ λά πε ῖ: «εἶκα η πάλσ ζηφ ηξαπέδ η», θαί ηφ ηξαπέδη δέλ μέξεη
ὅηη «ἐπάλσ κνπ βξίζθεηαη ἕλα ξνιφτ». Αηά ηά πξάγκα ηα ε ἶλα η
ιηθά, δέλ ἔρνπλ ζπλείδεζε. Σφ ρέξη ὅκσο πνχ ζεθψλε η ηφ ξνιφτ
ἀπφ ηφ ηξαπέδη, ἔρεη ζπλαίζζεζε, ἔρε η ζπλε ίδεζε , θαί κπνξε ῖ λά
θαηαιάβεη ὅηη πάξρε η ἕλα βάξνο, πάξρεη ἕλα ἀληηθε ίκελ ν ἐδψ.
Μέζα καο ινηπφλ πάξρεη ζπλείδεζε θαί κπνξν ῦκε λά
θαηαιάβνπκε πνῦ βξίζθε ηαη ἕλα ἀληηθ είκελν, λά δνῦκε ηφ ρξῶκα
ηνπ, θαί λά θαηαιάβ νπκε ηίο ιεπηνκέξε ηεο ιφγσ η ῆο ζπλείδεζεο.
’ αηφ ηφ ζ ῶκα ι νηπφλ πάξρεη κηά ζπλείδεζε , θαί α  ηή 
ζπλείδεζε κᾶο θάλε η λά θα ηαιαβαίλνπ κε ηά ἀληηθε ίκελα γχξσ καο,
δηφηη ἐκεῖο ζάλ δσληαλά ὄληα , ζάλ ἔ κβηα ὄληα , δέλ ἔρ νπκε κφλ ν
αηφ ηφ ζ ῶκα ὅπσο ζᾶο εἴπα , ἀιιά ἔρ νπκε θα ί ηή λ ζπλε ίδεζε γηά
λά θαηαιάβνπκε ηφ ζ ῶκα καο θαί ἀπφ ηί ἀπνηειε ῖηα η.
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Π.ρ. αηφ ηφ θφθ θαιν δέλ κπνξε ῖ λά θαηαιάβεη ὅηη «εἶκαη
ηπιηγ κέλν ἀπφ ζάξθα», νὔηε θαί  ζάξθα κπνξεῖ λά θαηαιάβεη ὅηη
«εἶκαη ηπιηγ κέλε γχξσ ἀπφ ἕλα θφθ θαιν». πεηδή ὅκσο ἐκεῖο
ἔρνπκε ζπλείδεζε κπνξν ῦκε λά θαηα ιάβνπκε πῶο γίλνλ ηαη αηά
ηά πξάγκα ηα, ὅηη δει. ηφ ἕλα ε ἶλαη ηπ ιηγκέλ ν γχξσ ἀπφ ηφ ἄιιν.
Αηφ ινηπφλ εἶλα η ηφ ζηνηρείν ηῆο λφε ζεο πνχ ἔρνπ κε κέζα καο,
θαί ζά ἐμεηάζνπκε πῶο ιεηηνπξγεῖ, πῶο ἐθδειψλεηα η, πῶο
ἐκθαλίδε ηαη, πῶο δξαζηεξηνπνηεῖηαη, θαί γεληθά ζά ἀλαιχ ζνπκε
ηφλ λνῦ θα ί ηήλ ὕιε θα ί ηφ πῶο  ὕιε ἐπεξξεάδεη ηφ λνεηφ
ζηνηρείν θα ί πῶο ηφ λνεηφ ζηνηρε ίν ἐπε ξξεάδεη ηήλ ὕιε.
ηήλ νχηηα Πίηαθα,  ὕιε θαί ὁ λνῦο δηαηξνῦληα η ζέ πέληε
θαηεγνξίεο:

Ἔρνπκε ηή λ ὕιε πνχ ε ἶλαη ηφ Ὑιηθ φ ῶκα, θα ί ἔρνπκε ηφλ λ νῦ
πνχ ἀπνηειεῖηαη ἀπφ ηφ Α ἴζζε κα, ηήλ Ἀληίιεςε , ηίο Ννε ηηθέο
Λεηηνπξγ ίεο, θαί ηήλ πλε ίδεζε .
Αηέο εἶλαη ν ἱ 5 θαηεγ νξίεο, δει. Νν ῦο θαί Ὕιε ὄπσο
ἐκθαλίδ νληα η ζηήλ νχηηα Πίηαθα. Α ηά ηά πέλ ηε ὀλ νκάδνλ ηαη
ἐπίζεο «ηά Πέληε πλαζξνίζκαηα» ( ἤ πέληε ζχλνια) ὅπσο ηφ
ξνχπα, βέληαλα θιπ, ιέμεηο πνχ ρξεζηκνπνην ῦζε ὁ Βνχδδαο.
Σί εἶλα η  Ὕιε; εἶλαη ηφ ιηθφ ζ ῶκα, θ αί ὄρη κφλνλ ηφ δηθφ καο
ζῶκα ἀιιά θαί ὁπνηνδήπνηε ιηθφ ζ ῶκα βξίζθεηα η ἐθεῖ ἔμσ, ὅια
ηά ιηθά ζψκαηα θαί ηά ιηθά ζηνηρε ία.
Καί ηί εἶλαη ὁ Ννῦο; ζέ γεληθέο γξακκέο ε ἶλαη Αἴζζε κα,
Ἀληίιεςε , Ννεηηθέο Λε ηηνπξγίεο, θα ί πλείδε ζε. Α ηφο ε ἶλα η ὁ
γεληθφο ὀξηζκφο γηά ηφ ηί ζεκα ίλεη λ ν ῦο.
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Αηά ὀλ νκάδνλ ηαη ηά 5 ζπλαζξνίζκα ηα ην ῦ λ νῦ θα ί ηῆο ὕι εο
πνχ πφθεηλ ηαη ζηή λ πξνζθφιιεζε . κεῖο ἔρ νπκε πξνζθ φιιεζε
πξφο ηφ ζῶκα καο, ηήλ ζπλείδεζή καο, ζηίο λνε ηηθέο ιε ηηνπξγίεο,
ζηήλ ἀλ ηίιεςε, θαί ζηφ α ἴζζε κά καο. Χσξίο ηήλ πξνζθφιιε ζε,
αηέο νἱ πέληε θαηεγ νξίεο
δέλ κπνξν ῦλ λά πάξρνπλ κεηαμχ
ηνπο. Ἡ πξνζθφιιε ζε εἶλαη  γφκα πνχ ηά θνιιάε η α ηά ηά
πξάγκαηα καδχ. Κα ί α ηά ηά πξάγκαηα ιέγνληα η πάληδανππαληάαλα-θάληα . Γη’ αηνχο πνχ ζ έινπλ λά κάζνπλ ιίγ ν ηήλ
ἀξραία γιψζζα Πάιη, πάληδα ζε καίλε η πέληε, νπ παληάαλα ζε καίλε η
πξνζθφιιεζε , θαί θάληα ζε καίλε η ζπλά ζξνηζκα ἤ ζχλνιν.
Ἡ ιέμε θάληα θπξηνιεθ ηηθά ζε καίλε η θ νξκφο, ὅπσο π.ρ. ἔρνπ κε
ηφ ξνχθα θάληα , ὅπνπ ξνχθα ζε καίλε η δέληξν θαί θάλ ηα θνξκφο,
ἄξα ὁ θνξκφο ἐλφο δέληξνπ.
εκαίλε η ὅκσο θαί κάδα, π.ρ . ἔρνπκε ηή λ ιέμε άλγθη θάληα , ὅπνπ
άλγθη ζε καίλε η θσηηά, θιφγα, θαί θάλ ηα ἴζνλ κάδα, ἄξα  κάδα
ηῆο θσηηᾶο.
Ἔηζη κπνξνῦ κε λά δνῦ κε ὅηη ζχκθσλα κέ ηά ζπ κθξαδφκελα,
κεηαθξάδνπ κε αηήλ ηήλ ιέμε ἀλάινγ α. Γέλ κπνξνῦ κε λά πνῦ κε
θνξκφο ηῆο θσηηᾶο δηφηη εἶλαη ι ίγν δπζλφεην, ἀιιά ιέκε  κάδα
ηῆο θσηηᾶο δηφηη εἶλα η θάηη πνχ ὁ ἄλζ ξσπνο κπνξεῖ λά θα ηαιάβεη
θαιιίηεξα ὅηαλ κηιᾶ κε ζηά ἑιιεληθά .  ηήλ γιψζζα Πάιη πάξρεη 
ιέμε θάληα γηά ηφ δέληξν (θ νξκφο δέλ ηξνπ), θάληα γ ηά ηήλ θσηηά
(κάδα ηῆο θσηηᾶο), ἀιιά θαί ἐδῶ (ζηά πέληε ζχλνια) ιέ κε θάληα .
Σφ ιηθφ ζψκα ε ἶλαη θάληα ,  ζπλείδε ζε εἶλαη θάληα , ἀιιά ἐδῶ
δέλ κπνξνῦ κε λά ηά κεηαθξάζνπ κε ζάλ θνξκφ ἤ ζάλ κάδα, ἀιιά
ηά κεηα θξάδνπκε ζάλ ζπλάζξνηζκα.
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Ἡ ἔλλνηα ηνῦ ζπλαζξνίζκαηνο ζε καίλ εη ζπζζψξεπζε ζηνηρε ίσλ
πνχ πξνζηίζελ ηαη καδχ θαί κπνξν ῦλ λ ά ἀπνηειέζνπ λ κία ἐλφηεηα,
ἕλα ζχλνιν, ἤ κία ζπγθξφηε ζε. Αηφ ζεκαίλε η θάληα .
Σφ ζῶκα καο ε ἶλαη κηά ζπζζψξεπζε ζηνηρείσλ, δέλ ε ἶλαη ἕλα
πξάγκα, κία κνλάδα , ἀιιά ἀπνηειεῖηαη ἀπφ πνιιά ζηνηρε ία θαί ὅιε
αηή  ζπζζψξεπζε θαί  ζπγθξφηεζε ηῶλ ζηνηρείσλ ε ἶλα η πνχ
θάλνπλ ηφ ζψκα καο. Θά δν ῦκε ὅηη ηφ ἴδην ζπκβα ίλεη θα ί κέ ηφ
αἴζζεκα· ηφ αἴζζε κα δέλ εἶλα η ἕλα πξ άγκα, ε ἶλα η θάηη πνχ κπνξε ῖ
λά ἐκθαληζζεῖ κέ δηά θνξεο κνξθέο. Ὅιεο αηέο ηίο κνξθέο ηίο
παίξλνπκε θα ί ηίο ιέκε ζπλάζξνηζκα..., ηίο βάδνπκε ὅιεο καδχ θαί
ιέκε ὅηη αηφ ηφ αἴζζε κα ἐκθαλ ίδεηα η κέ α ηφλ ἤ ηφλ ἄιιν ηξφπν.
Καί ηφ α ἴζζε κα δέλ ε ἶλαη κφλνλ ἕ λα, πάξρνπλ εράξηζηα
αἰζζήκα ηα,
δπζάξεζηα
α ἰζζήκα ηα ,
νχδέηεξα
α ἰζζή καηα,
αἰζζήκα ηα δηά κέζνπ ην ῦ κα ηηνῦ, ηνῦ αηηνῦ , θιπ. Ὅ ηαλ ινηπφλ
βιέπνπκε ἕλα ὁπηηθφ ἀληηθείκελν, ηφ α ἴζζεκα εἶλα η δηαθνξε ηηθ φ
ἀπφ αηφ πνχ ἔρνπ κε ὅηαλ ἀθνῦ κε κνπζηθή γ ηά παξάδε ηγκα . Ἔ ηζη
παίξλνπκε ὅια ηά α ἰζζή καηα θα ί ηά βάδνπκε καδχ, θαί ιέκε ὅηη
αηφ ε ἶλαη ἕλα ζπλάζξνηζκα, κία ἐλ φηεηα , ἕλα ζχλνιν ἤ κία
ζπγθξφηεζε α ἰζζεκά ησλ. κθαλίδνλ ηαη κέ α ηφλ ηφλ ηξφπν.
Σφ ἴδην θα ί κέ ηήλ ἀλ ηίιεςε· ἔρνπκε δηά θνξεο ἀληηιήςεηο, ηφ
ἴδην θαί κέ ηήλ ζπλείδε ζε· ἔρνπκε δηάθνξεο ζπλεηδή ζεηο γηά
πξάγκαηα, ηφ ἴδην θαί κέ ηίο λνεηηθέο ιεηηνπξγ ίεο. Ὅια αηά εἶλαη
ἕλα ζπλάζξνηζκα, ἕλα ζχλνιν πξαγκά ησλ.
Ὅηαλ ιέκε αἴζζεκα, δέλ ε ἶλαη ἕλα πξά γκα ἀιιά ηφ ζχλνιν η ῶλ
αἰζζεκά ησλ.
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Γη’ α ηνχο ηψξα πνχ ζέινπλ λά κάζ νπλ α ηέο ηίο ιέμεηο θαί
ζηήλ Πάιη γιψζζα , ηφ Ὑι ηθφ ψκα ι έγεηαη ξνχπα , ηφ Α ἴζζεκα
ιέγεηαη βέληαλα ,  Ἀληίιεςε ιέγεηαη ζάλληα , ν ἱ Ννε ηηθέο
Λεηηνπξγ ίεο ιέγνληαη ζαλθάξα , θαί  πλείδεζε ιέγεηα η βηλληάλα .
Σψξα, ἐπε ηδή ζά ἔρνπ κε ζάλ ἐγρεηξ ίδην ἕλα ἀγγι ηθφ βηβι ίν, ζά
ρξεζηκνπνηήζνπ κε θα ί ἀγγι ηθέο ιέμεηο ἐπίζεο, θαί πνιιέο ἀ πφ
αηέο ηίο ιέμεηο ζά ηίο ζπλαληήζνπκε κεηαθξαζκέλεο ζηά ἀγγι ηθά.
Ἀλαθνξηθά κέ ηήλ ιέμε ξνχπα , πξέπε η λά ζᾶο ἐμεγήζσ ὅηη ηήλ
ἔρσ κεηαθξάζε η ζάλ ιηθφ ζψκα, ἀιιά ζχκθσλα κέ ηά
ζπκθξαδφκελα ἔρεη δηάθνξεο ἔλλνηε ο, π.ρ. ζχ κθσλα κέ ηά
ζπκθξαδφκελα ζηήλ πεξ ίπησζε η ῶλ πέληε ζπλαζξνηζκά ησλ,
ξνχπα , ὅπσο ὁ ἴδηνο ὁ Βνχδδαο ὀξίδ εη, ζεκα ίλεη ηφ ζηεξεφ, ηφ
γξφ, ηφ ζεξκφ θαί ηφ ἀέξην ζηνηρε ίν θαζψο θαί ηά παξάγσγά
ηνπο, ηφ ρξψκα, ηήλ φζκή , ηά ιηθά θαηλφκελα, ηφ δηάζηεκα...
ὅια αηά εἶλα η ξνχπα . χκθσλα κέ α ηφλ ηφλ ὀξηζκφ
θαηαιαβαίλνπ κε ὅηη  ξνχπα ἔρεη λά θάλεη κέ ηήλ ὕιε θα ί ηφ
ζηεξεφ ζηνηρείν, δηφηη ὅια αηά εἶλ αη ὕιε, ι ηθά ζψκα ηα. Σφ
ζηεξεφ ζηνηρείν κπνξνῦκε λά ηφ πνῦκε ζηεξεφ ζψκα, γξφ
ζψκα.... ὅια α ηά ε ἶλαη ζψκαηα. ψκα ζεκα ίλεη ἕλα ζπλάζξνηζκα
πξαγκάησλ , θαί ζ’ α ηή ηήλ πεξίπησζε ξνχπα ζεκα ίλεη ι ηθφ
ζψκα, ὅια δει. ηά ζηεξεά, ηά γξά, θιπ.
έ ἄιιεο πεξηπηψζεηο, ξνχπα ζεκαίλ εη ὁπηηθφ ἀληηθε ίκελν. Ἡ
ξνχπα ζπλνδεχεηα η ἀπφ ἄιιεο ιέμεηο· πνηέο ε ἶλαη αηέο νἱ ιέμεηο;
π.ρ. ε ἶλαη ὁ ἤρνο,  ὀζκή,  ὄζθξ εζε, θι π. χ κθσλα κέ ηά
αἰζζεηήξ ηα ὄξγαλα, ζχ κθσλα κέ ηά α ἰζζεηήξηα ἀληηθε ίκελα, ὄζνλ
ἀθνξά ηήλ ὅξαζε , ξνχπα ζε καίλε η ὁπηηθφ ἀληηθείκελν, θά ηη ὁξαηφ.
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Καί κεηά ἔρ νπκε ηφ ξνχπα ζάληα : ζάληα ζεκα ίλε η ἤρνο, γθάληα
ζεκαίλε η κπξσδηά, ξάζζα ζεκα ίλεη γεχ ζε, θιπ. Ὅηαλ ινηπφλ εἶλα η
καδχ κέ αηά ηά ζπ κθξαδφκελα , ηφηε ξνχπα δέλ εἶλα η ιηθ φ ζψκα.
Γηφηη θ η ὁ ἤρνο ε ἶλαη ι ηθφ ζψκα, θη  ὄζθξεζε εἶλα η ιηθφ
ζψκα.... θα ί ζ’ αηή ηήλ πεξίπησζε πξέπεη λά ηφ κεηαθξάζνπκε
πηφ
ζπγθεθξ ηκέλα,
δει .
ὁπηηθφ
ἀληηθείκελν,
α ἰζζεηήξ ην
ἀληηθε ίκελν πνχ ἀλήθεη ζηά ὁξαηά ἀ ληηθε ίκελα, ἐλ ἀληηζέζε η κέ
ηνχο ἤρνπο, ηίο κπξ σδηέο, θαί κέ ηίο γεχζεηο.
Γηά λά θαηαιάβνπ κε ηήλ
ἀληίζεζε (ζηφ ζπγθ εθξ ηκέλ ν
παξάδεηγκα ), πξέπεη λά θαηαιάβνπ κε ὅηη ξνχπα εἶλαη ηφ
αἰζζεηήξ ην ἀληηθείκελν θαί ζπ γθεθξηκέ λα ηφ ὁπηηθφ ἀλ ηηθε ίκελ ν.
έ ἄιιεο πεξηπηψζε ηο Ρνχπα ζε καίλε η κνξθή, θαί πνιινί ἄγγινη
κεηαθξαζηέο ἔρνπλ κεηαθξάζε η ηήλ Ρνχπα ὡο form , δειαδή ηφ
πξῶην ζπλάζξνηζκα εἶλα η aggrigat e of form, ηφ ζπλάζξνηζκα ηήο
κνξθῆο.  ηήλ ζπγθεθξηκέλε πεξ ίπησζε, ἐάλ ηήλ κεηαθξάζνπκε
ζάλ κνξ θή, ε ἶλαη πνιχ ἀθεξεκέλε ἔλ λνηα. Γη’ αηφ θαί νἱ ἄγγινη
ἔρνπλ δπζθνι ία λά θαηαιάβνπλ ηί ζεκα ίλεη κνξθή ( ὅηαλ
κεηαθξάδνπλ ηήλ ξνχ πα).... Σφ ζπλά ζξνηζκα ηῆο κνξθῆο... θάηη
δει. ζάλ ζρέδην, ζάλ γεσκεηξ ηθφ ζρή κα... ἐάλ εἶλαη ζηξνγγπι φ, ἤ
ηεηξάγσλν, ἤ ηξίγσλ ν, θιπ. ’ α ηή ηήλ πεξίπησζε ηῆο ξνχπα,
δέλ εἶλαη κφλνλ γε σκε ηξηθά ζρή καηα ἀιιά εἶλαη  κάδα,  ιηθή
κάδα ὅπσο ἕλα ζψκα.  Βνχδδαο ἔδσζε ηφλ ὀξηζκφ γηά ηφ ι ηθφ
ζηνηρείν, ἤ ηφ γξφ ζηνηρε ίν πνχ δέλ ἔρεη γεσκεηξ ηθφ ζρή κα θαί
κνξθή, δηφηη ἐάλ πνῦκε ὅηη ηφ λεξφ εἶλαη κηά κνξθή, ε ἶλαη κηά
ἀθεξεκέλε ἔλλνηα, ἤ ὅηη ηφ ζηεξεφ ζηνηρείν ε ἶλα η κηά κνξθή , ε ἶλα η
πάιη κηά ἀθεξεκέλε ἔλλνηα, ἤ ὅηη ὁ ἀέξαο παξ’ ὅιν πνχ ε ἶλαη
ιηθφ ζψκα εἶλα η κηά κνξθή, ηφηε ε ἶλαη κηά πνιχ ἀθεξεκέλε
ἔλλνηα.
Γη’ αηφ θη ἐγψ ηήλ ἔρσ κεηα θξάζεη ζάλ Ὑιηθφ  ψκα πνχ ε ἶλα η
πηφ θνλ ηά ζηή λ ἔλλνηα πνχ ζέιεη λά δψζεη ὁ Βνχδδαο ζ’ αηή ηήλ
πεξίπησζε κέ ηά πέληε ζπλαζξνίζκα ηα .
Οἱ ἄγγι νη ἐ πίζεο κεηα θξάδνπλ ηίο ἰδέε ο ηνῦ Πιάησλα ζάλ form.
Ὅηαλ ἔρνπκε ηίο ἀγγιηθέο κεηα θξάζεηο ηῶλ θεηκέλσλ ηνῦ
Πιάησλα, βιέπνπκε ὅηη ηήλ ἑιιελ ηθή ιέμε ἰδέα ηήλ κεηαθξάδνπλ
ὡο form. Αηή  ιέμε form ζηά ἀγγι ηθ ά κπνξε ῖ λά ρξεζηκνπνηεζε ῖ
θαί γηά ι ηθά πξάγκα ηα θαί γ ηά λνε ηηθ ά πξάγκαηα ὅπσο γηά ἰδέεο.
Ἔηζη ζηήλ ἀγγι ηθή γι ψζζα ὁ θαζέλ αο κπνξε ῖ λά κε ηαθξάζε η
ὁηηδήπνηε, ἀιιά ζ’ αηή ηήλ πεξίπησζε θαηαιαβαίλνπ κε ὅηη form
εἶλαη ιίγ ν ἀθεξε κέλε ἔλλ νηα θαί γη’ α ηφ ηφ κεηα θξάδνπκε ζάλ
ιηθφ ζψκα. Ἤ κπνξνῦκε λά πνῦκε material f orm δει . ιηθή
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κνξθή... ἀιιά ὁ ἀέξαο εἶλα η ιηθ ή κνξθή; ὁ ἀέξαο εἶλα η
ἀφξαηνο... ἄξα ηφλ ιέ κε ιηθφ ζψκα
Ἔηζη ινηπφλ, ὁ ὄξνο ιηθφ ζψκα δέλ ἀλαθέξεηαη κφλ νλ ζηφ δηθφ
καο ζψκα, ἀιιά ἀλαθέξεηα η θαί ζηά ἐμσηεξηθά ζψκαηα .

Σψξα ζρεηηθά κέ ηήλ Βέληαλα , πνιι νί ηφ ἔρνπλ κεηα θξάζεη ζάλ
Αἴζζεκα· ζηά ἀγγιηθά εἶλα η feeling.
Σήλ Ἀληίιεςε ηή λ ἔρνπλ κε ηαθξάζε η ζηά ἀγγιηθά κέ πνιιέο
ιέμεηο ὅπσο recognit ion, lab eling, not ing, θαί πνιιέο ἄιιεο ιέμεηο
πνχ ρξεζηκνπνηνῦλ νἱ ιφγ ηνη γ ηά λά ἐξκελεχζνπλ ηήλ ιέμε άλληα .
Ἀιιά  πηφ ζπλεζηζκέλε ε ἶλα η  ἀληίι εςε. Ἀθφκα θη ἄλ ηφ δνῦκε
ἀπφ ηήλ πιεπξά ηῆο ςπρνινγίαο,  ιέ με ἀληίιεςε εἶλαη πνιχ πηφ
θνληά ζηήλ ἔλλνηα ηῆο άλληα . Γηφηη ὅηαλ ἀλαιχζνπ κε ἀξγφηεξα
ηφ ραξαθηεξηζηηθ φ ηῆο άλληα , ηφ πῶο ιεηηνπξγεῖ θιπ, ζά δνῦκε
ὅηη ε ἶλαη πνιχ πηφ θνληά ζηήλ ἔλλνηα πνχ δίλ νπλ ν ἱ ζεκεξ ηλνί
ςπρνιφγνη ζηήλ ἀλ ηίιεςε· ηί εἶλα η  ἀληίιεςε, π ῶο ιεηηνπξγεῖ,
πῶο ἐκθαλίδεηα η. Ὑπάξρνπλ β ηβιία ςπρνινγ ίαο θαί ιεμηθά
ςπρνινγίαο πνχ φξ ίδνπλ ηήλ ζε καζία η ῆο ἀληίιεςεο, θα ί ἐάλ
δηαβάζεη θαλε ίο ηνχο ὀξηζκνχο πνχ δίλνπλ νἱ ςπρνιφγνη γ ηά ηήλ
ἀληίιεςε θαί ηφλ ὀξ ηζκφ πνχ δίλνπλ ηά βνπδδηζηηθά θείκελα γηά
ηήλ άλληα , ζά δεῖ ὅηη θαί ηά δχν ε ἶλαη παξάιιεια.
ηήλ ζπλέρεηα ἔρ νπκε ηήλ αλθάξα δει. ηίο Ννε ηηθέο
Λεηηνπξγ ίεο, θαί πάξρνπλ ἄγγι νη ι φγ ηνη πνχ α ηή ηήλ ιέμε ηήλ
κεηαθξάδνπλ κέ δηάθνξνπο ηξφπνπο.  ’ α ηή ηήλ πεξ ίπησζε α  ηή
 ιέμε ἐκθαλίδεηα η κέ δηάθνξα ζπκθξα δφκελα.

15

Ὅηαλ ἐκθαλίδεηα η ζέ ζρέζε κέ ηά πέληε ζπλαζξνίζκα ηα ἔρεη
ηήλ ζε καζία Ννεηηθέο Λε ηηνπξγ ίεο, θα ί ζά δν ῦκε ὅηη πξαγκα ηηθά
αηή  ιέμε Λεηηνπξγία εἶλαη κηά δπλ ακηθή ιέμε ζέ ζρέ ζε κέ ηήλ
ιέμε αλθάξα . Μεξηθνί ηήλ κε ηαθξά δνπλ ζάλ formation, δει.
ζρεκαηηζκφο. Ὅ κσο κέζα ζηήλ ιέμε αλθάξα πάξρεη πξφζεζε.
Μπνξνῦκε λά πνῦκε ὅηη  πξφζεζε ε ἶλ αη ζρεκαηηζκφο,  ἐπηζπ κία
εἶλαη ζρεκα ηηζκφο, ὁ ζπκφο εἶλα η ζρεκα ηηζκφο...
ὅκσο ὁ
ζρεκαηηζκφο ἔρεη λά θάλε η κέ θά ηη πνχ ε ἶλαη ζηαηηθφ... ὁηηδήπνηε
ἔρεη ζρεκα ηηζζεῖ ε ἶλαη ζηα ηηθ φ, δέλ ε ἶλαη δπλα κηθ φ. Ἀιιά ὁ φξνο
Λεηηνπξγ ία ε ἶλαη δπλακηθφο θα ί   αλθάξα ἔρεη λά θάλε η κέ
ἐπηζπκία, θα ί  ἐπηζπ κία εἶλαη θάηη δπλα κηθ φ, ἔρεη κία
δπλακηθ φηε ηα κέζα ηεο, ὁ ζπκφο ἔρεη κηά δπλα κηθ φηε ηα κέζα ηνπ·
αηά ὅια εἶλαη αλθάξα , δει. ιεηηνπξγίεο, ἤ δηαδηθαζίεο, ἤ
δξαζηεξηφηεηεο, ἤ κπνξνῦ κε λά πνῦκε Ννε ηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο.
γψ ἔρσ βάιε η ηφλ ὄξν Ννε ηηθέο Λεηηνπξγίεο δει. Mental fuct ion s,
mental proccesses , mental act ivit es, θαί  ιέμε αλθάξα
ἀπνηειε ῖηα η ἀπφ ηφ ζάλ πνχ ζεκα ίλεη ζπζζψξεπζε θαί θάξα πνχ
ζεκαίλε η to do, δξῶ, πξάηησ, ζε καίλ εη δξάζε.... ε ἶλαη δεια δή 
ζπζζψξεπζε
πνιι ῶλ
δξάζεσλ
ἤ
πξάμεσλ,
πνιιῶλ
δξαζηεξηνηήησλ. Θά κπνξνχζα κε λά ηφ κεηαθξάζνπκε θα ί ζάλ
Ννεηηθέο Γξαζηεξηφηε ηεο.
Αηφ πνχ ζέισ λά ζᾶο π ῶ ἐδῶ, εἶλα η ὅηη  αλθάξα εἶλα η ἕλα
δπλακηθ φ πξᾶγκα θα ί δέλ ε ἶλαη θά ηη ζηαηηθφ, ἕλαο ζρε καηηζκφο,
δηφηη ὁ ζρεκα ηηζκφο ε ἶλα η θά ηη ζηα ηηθ φ, ζρε καηίδεηα η δει . θά ηη,
θαί κε ηά δέλ θ ηλε ῖηαη, ἐλῶ νἱ αλθάξαο εἶλαη  θίλε ζε η ῶλ
πξαγκάησλ ,  δπλακηθ φηε ηα ηῶλ πξαγκάησλ. Ἔ ηζη ινηπφλ 
ιεηηνπξγ ία εἶλα η ἕλα δπλακηθ φ πξάγκα θαί ὄρη θά ηη ζηαηηθφ.
Αηέο ηίο ἐμεγήζεηο ζᾶο ηίο δίλσ, δηφηη ὅηαλ ζά ἀξρίζνπ κε λά
ρξεζηκνπνηνῦ κε αηά ηά ἀγγιηθά β ηβιία... ηφ ἐγρε ηξίδην πνχ
ἔρνπκε... ζά πξέπεη λά θαηαιαβαίλνπκε α ηέο ηίο ἔλλνηεο θαί ζηά
ἀγγιηθά.
Ἀλαθνξηθά κέ ηήλ πλείδεζε, ν ἱ πεξηζζφηεξνη ἄγγι νη
ζρνιηαζηέο
κεηα θξάδνπλ
ηήλ
Βηλληάλα
ζάλ
ζπ λείδε ζε
conciousn ess. Γέλ ἔρνπ κε ινηπφλ ἐδῶ κεγάιν πξφβιε κα ζηήλ
κεηάθξαζε .
Οἱ θπξηφηεξεο ιέμεηο (ζέ δπζθνι ία κεηάθξαζεο) ε ἶλα η 
αλθάξα ,  άλληα , θαί  Ρνχπα . Α ηέο εἶλαη ν ἱ ηξεῖο ιέμεηο γηά ηίο
ὁπνίεο πάξρεη πνηθηι ία κεηα θξάζεσλ.
ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπ κε μαλά ηά πέληε ζπλαζξνίζκαηα, θα ί ζηήλ
νχηηα Πίηαθα κπνξνῦκε λά δνῦκε ὅηη:
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Σφ ι ηθφ ζψκα ἀλαθέξεηα η θακηά θνξ ά κφλνλ ζάλ Ὕιε , Ρνχπα ,
θαί εἶλαη ζέ ἀληίζεζε κέ ηφ Νάκα , ηφ Ννεηφ. Ὅηαλ ἀλαθέξνληαη
αηνί ν ἱ δχν ὄξνη Νάκα θα ί Ρνχπα , ηφηε ζπκπεξ ηιακβάλνπλ ὅια ηά
πέληε ζπλαζξνίζκα ηα, δει.  Ρνχ πα εἶλαη  ὕιε θα ί ηφ Ννεη φ , ηφ
Νάκα, εἶλα η ὅια ηά πφι νηπα , δε ι. ηφ Α ἴζζεκα,  Ἀλ ηίιεςε, Οἱ
Ννεηηθέο Λεηηνπξγ ίεο, θαί  πλε ίδε ζε· ὅια αηά εἶλα η Νάκα.
Ἔρνπκε δει. ηφλ γεληθφ ὀξηζκφ ηνῦ ηί ζεκα ίλε η Νάκα· ε ἶλαη ηφ
Ννεηφ.
Ἡ ιέμε Νά κα ἔρεη θη α ηή δηάθνξεο ζεκαζίεο ζχκθσλα κέ ηά
ζπκθξαδφκελα . Ἡ πηφ ζπλεζηζκέλε ζεκαζία ε ἶλα η ὄλνκα, ὅπσο ζηά
ἑιιεληθά, λ φκα ε ἶλαη ὄλνκα. Ἀιιά ἔρ εη θαί ἄιιε ζεκα ζία ὅπῶο
θιίζε, ξνπή. Σψξα γ ηά πνηφ ιφγν α ηά ηά ηέζζεξα, Αἴζζε κα,
Ἀληίιεςε , Ννε ηηθέο Λεηηνπξγίεο, θαί πλείδεζε ι ἐγνλ ηαη Νά κα;
Γηφηη θ ιίλ νπλ, ξέπνπ λ, πξ φο ηήλ ὕι ε ἤ πξφο ἀληηθε ίκελα· α ηή
εἶλαη  θ ιίζε ηνπο πξφο ἀληηθείκελα. Αηή  ηάζε πνχ ἔρνπλ,
ὅπσο π.ρ . ὅηαλ ηφ κάηη βιέπεη ἕλα ὁπηηθ φ ἀληηθείκελν, ηφηε ηφ
αἴζζεκα ξέπε η, θιίλε η πξ φο ηφ ὁπηηθ φ ἀληηθε ίκελν. Ἤ ὅηαλ ἀθ νῦκε
ἕλαλ ἤρν, ηφηε ὁ λνῦο καο θι ίλεη, ξέπεη πξφο ηφ ρ εηηθφ
ἀληηθε ίκελν. Α ηφ ηφ πξάγκα δε ιαδή,  ὕιε δέλ ηφ ἔρεη, ηφ ἔρεη
κφλνλ ὁ λνῦο δει. ηφ Ννε ηφ ζηνηρείν πνχ ἔρνπ κε κέ ζα καο θα ί
ιέγεηαη Νά κα. Σφ ρξεζηκνπνην ῦ κε δέ, κέ ηήλ γεληθή ἔλλ νηα. Ἀιιά
πάξρεη θαί πηφ ζπγθεθξηκέλε ἔλλνηα ηνῦ Νάκα πνχ ζέ κεξηθέο
πεξηπηψζε ηο... ηφ Ννε ηφ ε ἶλα η κφλν ηφ α ἴζζεκα,  ἀλ ηίιεςε, θαί ν ἱ
λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, ἐλῶ  ζπλείδεζε εἶλαη θάηη μερσξηζηφ.
Ἔρνπκε δει . αηή ηήλ πεξ ίπησζε ὅπνπ ηφ Νά κα ζεκα ίλεη κφλνλ
αηά ηά ηξία πξάγκα ηα.
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 Βνχδδαο ζηίο νχηηαο ἔρεη δψζε η ηφλ ὀξηζκφ ηνῦ ηί ζεκα ίλεη
Νάκα θα ί κηιάεη γηά ηφ α ἴζζεκα , ηήλ ἀληίιεςε, θαί γ ηά κεξ ηθνχο
λνεηηθνχο παξάγνληεο ἀπφ ηίο λνεηηθέ ο ιεηηνπξγίεο. ’ α ηή ηήλ
πεξίπησζε ὅ ὄξνο Νάκα ἔρε η κηά πηφ ζπκππθλσκέλε ἔλλ νηα, θαί 
ζπλείδεζε θπ ζηθά παξακέλεη κφλε ηεο , ζάλ μερ σξηζηφ κέξνο πνχ
ηήλ βάδνπκε ζέ κηά ἄιιε θαηεγνξία θα ί δέλ ε ἶλαη κέξνο ηνῦ Νάκα .
πνκέλσο, ζχ κθσλα κέ ηά ζπκθξαδφκελα ηφ Νάκα κπνξε ῖ λά
ἔρεη γεληθή ἔλλ νηα πεξ ηιακβαλνκέλσλ ὅισλ αηῶλ ηῶλ ηεζζάξσλ
ζπλαζξνηζκάησλ ἀ πφ ηφ αἴζζε κα ἔσο ηήλ ζπλείδε ζε,
θαί ζέ
ἄιιεο πεξηπηψζεηο κπνξε ῖ λά ἔρεη ηήλ ἔλλνηα κφλν η ῶλ ηξηῶλ
αηῶλ ζπλαζξνηζκά ησλ ρσξ ίο ηήλ ζπλ είδεζε.
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Καί κεηά ἔρνπκε ἄιιε κηά ιέμε πνχ ρ ξεζηκνπνίεζε ὁ Βνχδδαο
γηά ηφ αἴζζεκα, ηήλ ἀλ ηίιεςε , θαί ηίο λ νεηηθέο ιεηηνπξγί εο:
Σζέηαζίθα δει. Ννε ηηθ νί Παξάγνλ ηεο. Α ηά ηά ηξ ία ηά ὀλ νκάδεη
θακηά θνξά Ννε ηηθνχο Παξάγνληεο θ αί κπνξν ῦκε λά ηφ δνῦκε
ζηήλ νχ ηηα Π ίηαθα. Ἔηζη  ιέμε Σζέηαζίθα ἐ κθαλ ίδεηαη κεξηθέο
θνξέο ζηήλ νχηηα Πίηαθα θαί ὁ Βνχ δδαο δίλεη ηφλ ὀξηζκφ ηεο,
ὅηη δει . εἶλαη Α ἴζζεκα , Ἀληίιεςε, θαί θάπνηνη Ννεηηθνί
παξάγνληεο ἀπφ ηίο Ννεηηθέο Λεηηνπξγίεο.
Σφ Ννε ηφ ι νηπφλ, ηφ Νά κα κπνξν ῦκε λά ηφ ὀλ νκάζνπκε
Σζέηαζίθα , θα ί αηά ηά ηξία ζπλαζξ νίζκαηα λά ηά ὀλνκάζνπ κε
Σζέηαζίθα , Ννεηηθνχο παξάγνληεο. Κη α ηφ ηφ θάλνπ κε ὅηαλ
ζέινπκε λά ηά ἀλαιχζνπκε ζάλ πέξηαηεο πξαγκαηηθ φηε ηεο... ὄρ η
ζάλ ζπλάζξνηζκα ἀιιά κε κνλσκέλα.
Π.ρ. ηφ α ἴζζε κα ἄλ ηφ
πάξνπκε κεκνλ σκέλ ν ηφηε δέλ ηφ β ιέπνπκε ζάλ ζπλάζξνηζκα
ἀιιά ζάλ ἐλσηηθφ παξάγνλ ηα. Α  ηά ζηά ἀγγιηθά ιέγνληα η ment al
factors, ἀιιά
κπνξνῦ κε λά ηά
κεηαθξάζνπκε θα ί ζάλ
λνεηηθφηε ηα, δηφηη ηφ α ἴζζεκα εἶλα η κία λνεηηθφηεηα ,  ἀληίιεςε
εἶλαη κία λνεηηθφηεηα , ὅκσο ἐγψ ηφ κεηαθξάδσ ζάλ Ννεηηθνχο
παξάγνληεο ὅπσο εἶλα η θαί ζηά ἀγγιηθά .
Ἀθνινχζσο,  Ἀλ ηίιεςε κεκνλσκέλα θ αί ὄρη ζάλ ζπλάζξνηζκα,
κπνξεῖ λά ὀλ νκαζζε ῖ Σζέηαζίθα , Ννε ηηθφο παξάγνληαο.
Γηά ηήλ πλείδε ζε, ὁ Βνχ δδαο ρξεζηκνπνηε ῖ ἄιιε ιέμε· ηήλ
ὀλνκάδεη Σζίηηα δει. θέςε, πλε ηδε ηφηεηα , πλείδε ζε, πνχ ε ἶλα η
κία ζπλψλπ κε ιέμε κέ ηήλ Βηληάλα . Ὑπάξρνπλ νηηαο ζηίο ὁπνίεο
ὁ Βνχδδαο ιέε η ὅηη αηφ πνχ νἱ ἄλζξσπνη ὀλνκάδνπλ Μαλφ ,
Σζίηηα , Βηληάλα , ε ἶλαη θά ηη πνχ θ άζε ζηηγ κή ἐγε ίξεηαη θαί
παξαθκάδεη. Ὅια αηά ε ἶλαη παξάιιεια: Μαλφ εἶλαη ὁ λ νῦο, Σζίηηα
εἶλαη  ζθέςε ἤ ζπλε ηδε ηφηε ηα, θα ί Βηληάλα εἶλα η  ζπλείδε ζε.
Αηέο νἱ ηξεῖο ιέμεηο εἶλαη ζπλψλπκεο ζέ κεξηθά ζπκθξαδφκελα,
θαί ζ’ αηήλ ἐδψ ηήλ πεξίπησζε, ὁ Βνχδδαο ρξεζηκνπνηε ῖ θα κηά
θνξά ἀληί γ ηά Βηληάλα , ηήλ ιέμε Σζίηηα .
ηήλ Ἀκπηλ ηάκκα  ιέμε Σζίηηα ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ
πεξηζζφηεξν,
θαί
ζά
δν ῦ κε
ὅηη
αηή

ιέμε
Σζίηηα
ἐπαλαιακβάλεηαη μαλά θαί μαλά, θα ί ἔ ρεη ζρεδφλ ηήλ ἴδηα ἔλλ νηα
κέ ηήλ Βηληάλα . έ ἄιιεο πεξηπηψζεηο , ἐπίζεο ζηήλ Ἀκπηληά κκα,
ἔρεη ηήλ ἔλλνηα ηῆο ζθέςεο. Ὅηαλ δει.  Σζίηηα ἤ  Βηληάλα ,
ζπλδέεηαη γ ηά παξάδεηγ κα κέ ηφ α ἴζζε κα, ἤ κέ ηήλ ἀληίιεςε, ηφηε
πάξρεη ζθέςε... δει.  ζχλ δεζε η ῆο Βηληάλα κέ αἴζζε κα ἤ
ἀληίιεςε ὀλνκάδεηαη ζθέςε. Ἀξρίδνπ κε λά ζθεθηφκαζηε· π ῶο
ζθεθηφκαζηε;

19

Πξψηα ἔρνπκε ζπλείδεζε γηά θάηη θαί κεηά ἀληηια κβαλφκα ζηε
θαί ἔρνπκε λνεηηθέο ιεηηνπξγ ίεο ὅπσο  ἐπηζπκία, ὁ ινγ ηζκφο, ὁ
ζπιινγηζκφο, θαί κε ηά ἔρνπ κε α ηή ηήλ Σζίηηα , δει. ὅιε α ηή 
ζχλδεζε κέ Βηληάλα θαί λνε ηηθέο ιεηηνπξγίεο ιέγεηαη Σζίηηα ... ζέ
κεξηθά ζπ κθξαδφκελα. Ἀιιά ζ’ αηά ηά ζπκθξαδφκελα, ἐάλ ηήλ
ἀπνκνλ ψζνπ κε ηήλ Σζίηηα , ηφηε ἔρεη ζρεδφλ ηήλ ἴδηα ἔλλνηα κέ
ηήλ Βηληάλα . δει. ζάλ ζπλε ίδεζε.
Ἔηζη ζά δνῦκε , ὄηη ζηφ ἐγρεηξ ίδην πνχ ζά ρξεζηκνπνηήζνπ κε
ἐκεῖο, κε ηαθξάδνπλ ηήλ Σζίηηα ζάλ ζπ λείδεζε , conciou sness.

-ι,θ1198η[‘] \ηζ
άλ ηψξα ἐμεηάζνπ κε αηέο ηίο ηξεῖο ιέμεηο: Σζίηηα (ζθέςε ),
Μαλφ (λνῦο), Βηληάλα (ζπ λείδε ζε), ζά δνῦκε ὅηη  Βηληάλα
ἐκθαλίδε ηαη κέ ηά ζπλαζξνίζκα ηα (aggregat e), κέ ηά πέλ ηε
ζπλαζξνίζκαηα πνιχ πηφ ζπρλά . Σφ Μαλφ ἀιιά θαί  Σζίηηα δέλ
ἐκθαλίδ νληα η κέ ηά πέλ ηε ζπλαζξνίζκαηα πνχ ε ἶλαη  ὕιε, ηφ
αἴζζεκα,  ἀλ ηίιεςε, νἱ λνε ηηθέο ι εηηνπξγ ίεο, θα ί  Βηληάλα ,
ζπλείδεζε .
Μεηά ἔρνπκε ηά Αηζζε ηήξηα Ὄξγαλα (Sense Organ). δῶ 
Βηληάλα δέλ ρξεζηκνπνηε ίηα η, ἀιιά ρξεζηκνπνηείηαη ηφ Μαλφ δει. ὁ
λνῦο, πνχ εἶλα η α ἰζζε ηήξην ὄξγαλν.  έ πνηά ζπ κθξαδφκελα; ὅηαλ
ὁ Βνχδδαο κηιάεη γηά ηφ κάηη, ηφ α ηί, ηήλ κχ ηε, ηήλ γι ψζζα , ηφ
ζψκα, θα ί ηφλ λνχ, ρξεζηκνπνηε ῖ ηήλ ιέμε Μαλφ , λνῦο, δέλ ιέεη
Βηληάλα . Σφ Μαλφ ρξεζηκνπνηεῖηαη ινηπφλ κέ ηά α ἰζζε ηήξηα ὄξγαλα
ἀιιά ὄρη κέ ηά ζπλαζξνίζκα ηα.
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Μεηά ἔρνπκε ηήλ θέςε (Think ing). Ἡ Σζίηηα ρξεζηκνπνηε ῖηα η
γηά Th inking ὄρη  Βηληάλα , θα ί ὁ Μαλφ ρξεζηκνπνηείηαη ἐ πίζεο γ ηά
Think ing θαί ὄρ η  Βηληάλα . Ἔηζη ι νηπφλ ζηά ζπ κθξαδφκελα , π.ρ .
αηφο ὁ ἄλζξσπνο ζθέ θηε ηαη θα η’ α  ηφλ ηφλ ηξφπν, ὁ Βνχδδαο
δέλ ρξεζηκνπνηε ῖ ηφ ξήκα Βηηδαλάηη ἀπφ ηφ Βηληάλα ἀιιά Σζηληέηηη
ζθέπηνκαη, πνχ ἔρε η λά θάλεη κέ ηήλ Σζίηηα , ηήλ ζθέςε. ’ α ηά
ηά ζπκθξαδφκελα ινηπφλ,  Σζίηηα ἔρεη λά θάλεη κέ ηήλ
ιεηηνπξγ ία ηῆο ζθέςεο, ἀιιά βαζηθά εἶλαη Βηληάλα ζχλ Mental
factors δει. πλε ίδε ζε κέ Ννε ηηθ νχο παξάγνληεο ὅπσο Ἀληίιεςε,
πηζπ κία, Θπ κφο θιπ. Ὅ ηαλ  Βηληάλα ζπλδέεηα η κέ α ηά ηά
ζπλαηζζή καηα, ηφηε πξνβάιε η  Σζίηηα .
ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπ κε ηήλ Πξνζσπηθφηεηα ( P ersonality ). 
ἄλζξσπνο ρξεζηκνπνηε ῖ ηή λ Σζίηηα θαί ηή λ Βηληάλα γηά λά
θαηαιάβεη ηήλ πξνζσπηθφηεηά ηνπ.
ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε ηήλ Αἰζζε ηηθ φηεηα(Sent ien ce) ( ἔλλνηα
ηνῦ αἰζζάλεζζα η). χκθσλα κέ ηά ζπκθξαδφκ ελα,  Σζίηηα θαί 
Βηληάλα εἶλα η πνχ ρξεζηκνπνηε ῖηα η γηά ηήλ ἀληίιεςε ηῆο
Αἰζζεηηθφηεηαο θα ί ὄρ η ὁ Μαλφ . Σί ζεκαίλε η Α ἰζζεηηθφηεηα; Ἡ
αἴζζεζε ἐλφο ὀξγάλνπ κέ ηφ ἀλάινγ ν ἀληηθε ίκελν. Ἔρνπ κε ηήλ
Σζάθνπ-βηληάλα δει . ηήλ ζπλε ίδε ζε ην ῦ καηηνῦ, ηήλ φηηα-βηληάλα
δει. ηήλ ζπλε ίδεζε ην ῦ αηηνῦ, θιπ. Α ηφ ιέγεηαη Α ἰζζε ηηθ φηε ηα,
ὅηαλ δει. ἀληηιακβαλφκαζηε κέ ηίο α ἰζζήζε ηο. Ἡ Σζίηηα ινηπφλ
ρξεζηκνπνηεῖηαη γ ηά ηφ κάηη, γηά ηά α  ηηά, θιπ.
Μεηά ἔρνπκε ηφλ πληνληζηή η ῶλ 5 αἰζζήζεσλ (Coordin ator of
5 senses). Αηφο πνχ ζπλ ηνλ ίδεη ἤ ὀξγαλψλεη ηίο 5 α ἰζζήζε ηο εἶλα η
ὁ Μαλφ , ὁ λνῦο, θαί ὄρ η  Βηληάλα ἤ  Σζίηηα .
Καί ηέινο ἔρνπ κε ηήλ Γηαδηθαζία παλαγέλλεζεο (Rebirth
Proccess). δῶ δέλ ρξεζηκνπνηε ῖηα η  Σζίηηα ἤ ὁ Μαλφ , ἀιιά 
Βηληάλα . Δἶλαη  Βηληάλα ,  πλείδε ζε, πνχ ἐθηειεῖ ηήλ δηαδηθα ζία
ηῆο ἐπαλαγέλλεζεο, θαί ἐδῶ βέβαηα δέ λ κηιᾶκε γ ηά ςπρή ἀιιά γηά
Βηληάλα , πλείδεζε.
Γηά λά ζᾶο δψζσ ηψξα κηά ε ἰθφλα γ ηά ηφ πῶο εἶλα η δπλαηφλ λά
ρξεζηκνπνηνῦλ ηαη α ηνί ν ἱ ὄξνη, ζά πεξάζνπκε ζηφλ ἐπφκελν
πίλαθα.
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δῶ βιέπνπ κε ὅηη ὁ Μαλφ , ὁ λνῦο, εἶλ αη κία ἐλέξγεηα θαί κπνξε ῖ
λά ἐκθαληζζεῖ κέ δηάθνξνπο ηξφπνπο: ζάλ Σζίηηα (ζθέςε), ἤ ζάλ
Βηληάλα (ζπλείδεζε). Ἔηζη ζχκθσλα κέ ηίο πεξηζηάζεηο, ὁ λνῦο
ἔρεη δηάθνξεο ιε ηηνπξγ ίεο. Ἀλάι νγα κέ ηήλ ιε ηηνπξγία ηνπ, ην ῦ
δίλνπ κε ἕλα ὄλνκα .
Ἀιιά βαζηθά ε ἶλαη  ἴδηα ἐλέξγεηα πνχ ιεηηνπξγε ῖ ζέ ιίγν
δηαθνξεηηθή κνξθή , θαί ζχ κθσλα κέ α ηή ηήλ κνξθή ηνῦ δίλνπκε
ηφ ἀλάι νγν ὄλνκα, παξ’ ὅιν πνχ εἶλα η  ἴδηα ἐλέξγε ηα ὅπσο π.ρ.
Σζίηηα (ζθέςε), ἤ ὄηαλ ἔρε η ι ίγν δηαθνξεηηθή κνξ θή ην ῦ δίλνπ κε
ἄιιν ὄλνκα , Βηληάλα (ζπλε ίδεζε),
δηφηη  ιεηηνπξγία ηῆο
ζπλείδεζεο ζηήλ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε ἶλαη πηφ ἔληνλε. Κα ί
ὅηαλ ὁ λνῦο άξρίδεη λά ζθέθηεηα η θαί  ιεηηνπξγ ία ηῆο ζθέςεο γηά
ζπλεηδε ηά πξάγκα ηα ε ἶλα η πηφ ἔλ ηνλ ε, ηφηε ηνῦ δίλνπ κε ηήλ
ὀλνκαζία Σζίηηα .
Ἔηζη ἀλάινγα κέ
ἀλάινγε ἐηηθέηηα,
ιεηηνπξγ ία θάλεη ὁ
πεξίπησζε ὁ λνῦο,
Βηληάλα .
Ἔρνπκε ινηπφλ
Βηληάλα .

ηήλ ιε ηηνπξγία, ὁ ἴδηνο ὁ λνῦο, πα ίξλεη θα ί ηήλ
βιέπνπ κε δε ι: ἄ, ζ’ αηή ηήλ πεξίπησζε, ηί
λνῦο; θέθηε ηαη· ἄ ξα εἶλαη Σζίηηα . ηήλ ἄιιε
ηί ιεηηνπξγία θάλεη; πλεηδεηνπνηε ῖ· ἄξα εἶλαη
α  ηέο ηίο ηξεῖο ἔλλ νηεο: Μαλφ , Σζίηηα , θαί
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ηφ Ἀ κπηληά κκα, ηά Πέλ ηε πλαζξνίζκα ηα δηαηξν ῦλ ηαη ζηίο
παξαθάησ θαηεγνξ ίεο:
Ὅπσο ζᾶο εἴρα πεῖ, πξψηε εἶλα η  Σζίηηα , (θέςε , πλείδε ζε).
Αηφ πνχ ζά ἀλαιχζνπ κε πξψηα ζηφ Ἀ κπηληά κκα , εἶλα η 
πλείδεζε, Consciou sness . Αηή ηήλ ζπλείδεζε ηήλ φλνκάδνπκε
Σζίηηα θαί ε ἶλαη ζπλ ψλπκε κέ ηήλ Βηληάλα .
ηήλ ζπλέρε ηα, ηφ Α ἴζζε κα, ηήλ Ἀληίιεςε, θα ί ηίο Ννε ηηθέο
Λεηηνπξγ ίεο, δέλ ηά ὀλνκάδνπ κε πιένλ αλθάξα , δει. Ννεηηθέο
Λεηηνπξγ ίεο, ἀιιά Ννεηηθνχο παξάγνληεο, δηφηη ηφ Α ἴζζεκα ηφ
παίξλνπκε κφλν ηνπ , ηφ βιέπνπ κε ἀπνκνλσκέλν, δέλ ηφ
παίξλνπκε ζάλ ζπλάζξνηζκα, θαί γ η’ α ηφ ιέκε ὅηη εἶλα η ἕλαο
λνεηηθφο παξάγνληαο. Σήλ Ἀληίιεςε ἐπίζεο, δέλ ηήλ βιέπνπ κε
ζάλ ζπλάζξνηζκα ἀιιά ηήλ πα ίξλνπκε ἀπνκνλσκέλε γηά λά
θαηαιάβνπκε π ῶο αηή  ἀλ ηίιε ςε ιεηηνπ ξγε ῖ θαί πῶο
ἐκθαλίδε ηαη· εἶλα η πιένλ λνε ηηθ φο παξάγνληαο. Καί ν ἱ Ννε ηηθέο
Λεηηνπξγ ίεο ὅπσο  ἐπηζπκία, ὁ ζπκφο,  δήιεηα θιπ.,
ἐθιακβάλνληα η ἀπνκνλ σκέλα , παίξλ νπ κε γηά παξάδεηγ κα ηφλ ζπκφ
ἤ ηήλ ἐπηζπκία θαί ηά ἐμεηάδνπκε ἀπνκνλσκέλα· πῶο ιεηηνπξγε ῖ ὀ
ζπκφο,  ἐπηζπ κία, θα ί π ῶο ἐκθαλίδνλ ηαη... ἄξα ηά βιέπνπκε ὡο
λνεηηθνχο παξάγνληεο.
Καί ηέι νο ηφ ιηθ φ ζψκα ηφ ὀλ νκάδνπ κε Ὕιε ( Ρνχπα ).
Ἔηζη, ζηήλ ὀξνινγ ία ηῆο Ἀ κπηληά κκα ρξεζηκνπνην ῦ κε αηέο ηίο
ιέμεηο ὅπσο Σζίηηα , Σζεηαζίθα θαί Ρνχπα , ἀληί λά ρξεζηκνπνηνῦ κε
ηφλ ὄξν Πέληε πλαζξνίζκα ηα, δει. δέλ ηά βιέπνπκε ζάλ ἕλα
ζχλνιν, ζάλ ἕλα ζπλάζξνηζκα.
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Φπζηθά  ιέμηο ζπλάζξνηζκα ρξ εζηκνπνηε ῖηαη θαί ζηήλ
Ἀκπηληά κκα, ἀιιά ὅηαλ πξέπεη λά δν ῦκε ὅια ηά παξαπάλσ πηφ
ἀπνκνλ σκέλα , πηφ ιεπηνκεξ ῶο, ηφηε ρξεζηκνπνηνῦκε ηφλ φξν
Σζέηαζίθα , (Ννεηηθνί παξάγνλ ηεο) ἀληί λά πνῦ κε Ννε ηηθέο
Λεηηνπξγ ίεο. Γηφηη ηφ α ἴζζε κα γηά παξάδεηγκα , ηφ παίξλνπ κε
ἀπνκνλ σκέλα θα ί ηφ ἀλαιχνπ κε, θαί ἔηζη εἶλαη Ννε ηηθφο
παξάγνληαο.
Καί αηά εἶλα η ν ἱ Σέζζεξεηο Ὑπέξηαηεο Πξαγκαηηθ φηε ηεο.

Ἡ Σζίηηα , δει .  πλείδεζε , εἶλαη  πέξηαηε πξαγκα ηηθ φηε ηα,
δηφηη δέλ κηιᾶ κε γηά ἕλα ἄηνκν, γηά κηά γπλαίθα, γηά ἕλαλ ἄλδξα,
γηά ἕλα πα ηδί, γ ηά ἕλα δέληξν, θ ιπ, ἀιιά κηιᾶ κε γ ηά ηήλ
ζπλείδεζε , ὄρη κφλν ηήλ ζπλείδε ζε ἐλφο ἀηφκνπ , ἀιιά γηά ηήλ
ζπλείδεζε γελ ηθά, θα ί ηφ πῶο αηή ιεηηνπξγε ῖ. Ὄρη κφλν ζηήλ
ιιάδα, ὄρ η κφλν ζηήλ Ρσζία, ὄρ η ζηήλ Ἀ κεξηθή , ἀιιά π ῶο
ιεηηνπξγε ῖ γεληθά θα ί π ῶο ἐκθαλ ίδεηα η αηή  ζπλε ίδε ζε ζηνχο
ἀλζξψπνπο, π ῶο ἐθδει ψλεηα η, πνηά ε ἶλαη  ιε ηηνπξγ ία ηεο θιπ.
Παίξλνπκε ι νηπφλ ηήλ ζπλε ίδεζε ἀπνκνλσ κέλα θα ί κειε ηᾶκε ηφλ
ηξφπν κέ ηφλ ὁπνίνλ ἐκθαλίδεηα η παγθ νζκίσο.
Ἀθνινπζνῦλ νἱ Ννεηηθνί παξάγνλ ηεο, - ἔρ νπκε ἐμεγή ζεη ηί
ζεκαίλε η λνε ηηθ φο παξάγσλ – πνχ εἶλα η πέξηαηε πξαγκα ηηθφηε ηα.
Μεηά ἔρνπκε ηή λ Ὕιε ζάλ πέξηα ηε πξαγκαηηθ φηε ηα. Γέλ ιέ κε
ηφ ζψκα κνπ, ιέ κε ηφ ζψκα... δει . ηφ ζηεξεφ ζηνηρείν, ηφ γξφ
ζηνηρείν, ηά βιέπνπ κε ἀπφ δηαθνξε ηηθή ὄςε.
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Ὅπσο ἕλαο ἐπηζηή κνλαο δέλ βιέπε η ηφ ζψκα ζάλ «δηθ φ κνπ
ζψκα», ἀιιά ηφ βιέπεη ζάλ ἄ ηνκα, ζάλ ιεθηξφληα , πξσηφληα ,
θιπ. Ἔηζη θη ἐκε ῖο ηφ ζψκα καο ηφ βιέπνπκε θαζαξά κέ πηφ
ἀλαιπηηθή ὄςε.

Καί ηέι νο πάξρεη  ἄιιε πέξηαηε πξαγκαηηθφηε ηα πνχ ε ἶλα η 
Νηκπάλα. χκθσλα κέ ηφλ Βνπδδηζκφ, Νηκπάλα ε ἶλα η  ἀπφιπηε
καθαξηφηεηα ὡο ἀπνηέιεζκα αηνζπ γθέληξσζεο θα ί δηνξαηηθ ῆο
γλψζεο, ἰδεψδεο θαηάζηαζε ἰζνξξνπίαο πνχ πεξβαίλε η ηφλ
ἐπψδπλν θχθι ν ηῆο ἐπαλαγέλλεζεο.
Αηφο ε ἶλαη ὁ ὀξηζκφο ηνῦ Νηκπάλα, ὁ ὁπνῖνο ζε σξεῖηα η ὡο κηά
πέξηαηε πξαγ καηηθφηεηα, δηφηη δέλ πάξρεη ἄηνκν ἐθε ῖ ἀιιά
εἶλαη κία ἐκπε ηξία πνχ κπνξε ῖ λά ἔρεη θάπνηνο κέ ηήλ Νηκπάλα.
Σψξα, αηά πνχ ζᾶο ἐμήγεζα, βαζηθ ά πάξρνπλ κέ ηά πέλ ηε
ζπλαζξνίζκαηα, θαί ὁ ὄξνο πέληε ζπλαζξνίζκαηα ἤ πάληζνπ
παληάλα θάκα πνχ πφθε ηληα η ζηήλ πξνζθφιιεζε, ἐκθαλίδε ηαη
ζηήλ πξψηε ὀκηιία ηνῦ Βνχδδα ζρεηηθ ά κέ ηίο Σέζζεξεηο Δ γελεῖο
Ἀιήζεηεο.
Γηά λά θαηαιάβνπ κε π ῶο ρξεζηκν πνηεῖ ὁ Βνχ δδαο αηή ηήλ
ὀξνινγία θα ί ζέ πνηά ζπκθξαδφκε λα ἐκθαλ ίδνληα η α ηά ηά
πξάγκαηα, ζά ζᾶο δηαβάζσ ηίο Σέζζερεις Δὐγενε ῖς Ἀλήθειες.
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Γηφηη αηή  γλψζε πνχ ζέινπκε λά ἀπνθηήζνπκε δέλ ε ἶλα η γηά
ράξε ηῆο γλψζεο θαί κφλνλ , ἀιι ά γηά ηήλ πέξβαζε ηῆο
ηαιαηπσξίαο θα ί ηνῦ πφλνπ ἀπφ αηά ηά πέληε ζπλαζξνίζκαηα η ῆο
πξνζθφιιεζεο, θαί ηφλ ηξφπν γ ηά λά μεπεξάζεη θαλε ίο ηήλ
πξνζθφιιεζε ζ’ α ηά ηά πέληε ζπλαζξνίζκαηα πνχ ἐπηθέξνπλ ηήλ
ηαιαηπσξία, ηά βάζαλα, ηήλ κηδέξηα, θα ί ηφλ πφλν ζηήλ δσή.
Θά μαλαδηαβάζνπκε ηίο Σέζζεξεηο Ἀιή ζεηεο θαί ζά δνῦκε ὅηη ζ’
αηέο ηίο ἀιήζε ηεο δέλ πάξρεη ἱζηνξία κέ θάπνην ἄ ηνκν, πνχ ὁ
Βνχδδαο ιέεη ὅηη ἔθαλε αηφ ἤ ηφ ἄ ιιν, ἀιιά πάξρνπλ κφλν
δεδνκέλα . Κα ί ζά δνῦκε ὅηη αηνί ν ἱ λ νεηηθνί παξάγνληεο γηά ηνχο
ὁπνίνπο κηιή ζακε ζρεηηθά, πάξρνπ λ ζηίο Σέζζεξεηο Δ γελεῖο
Ἀιήζεηεο. Ὑπάξρνπλ παξάγνλ ηεο, ὄρη ἄ ηνκα .
Ἔηζη ζηήλ πξψηε ὀκηιία ηνπ, ὁ Βνχδδαο κίιεζε γηά ηίο
πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο ( ἀγγι . ult imate realit ies), θ η αηέο ηίο
πέξηαηεο πξαγκα ηηθ φηε ηεο κπνξε ῖ λά ηίο βξεῖ θαλε ίο ζηήλ πξψηε
ὀκηιία ηνῦ Βνχ δδα.
ηήλ ζπλέρεηα ὁ Βνχδδαο ξσηάε η:

«Καί πνηά εἶλα η  Δγελήο Ἀιήζεηα ηνῦ πφλνπ;»
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«Ἡ γέλλεζε εἶλα η πφλνο, ηφ γήξαο ε ἶλα η πφλ νο,  ἀζζέλε ηα εἶλα η
πφλνο, ὁ ζάλαηνο εἶλαη πφλ νο·  ιχπε, ὁ ζξήλνο,  ὀδχλε, 
ζιίςε, θαί ηφ ἄγρνο εἶλαη πφλνο.»
Γέλλεζε. Πνηαλ νῦ γέλλεζε; δέλ  πάξρεη ἄηνκν ἐδψ,  γέλλ εζε
εἶλαη γέλλεζε, ε ἴηε ἀλζξψπνπ εἴηε δψνπ. Δἶλαη ἕλα θνζκηθφ
θαηλφκελν, δέλ κηι ᾶκε γηά ἄηνκν ἐδψ.
Πφλνο. Σί ε ἶλαη πφλνο; πνηαλ νῦ εἶλαη ὁ πφλνο; Δἶλα η παγθφζκην
θαηλφκελν θα ί γη’ α ηφ κηιᾶ κε γηά πέξ ηαηεο ἀιήζεηεο.
Σφ Γήξαο εἶλα η πφλνο, θα ί ὅιεο αηέο νἱ ιέμεηο δέλ ἔρνπλ λά
θάλνπλ κέ ἕλα ἄηνκν, ἀιιά ε ἶλαη θαηλφκελα ζέ παγθφζκην
ἐπίπεδν. Μηιᾶ κε γηά πέξηα ηεο πξαγκαηηθφηε ηεο.
Ἡ Λχπε. Σί εἶλαη  ιχπε; πνηαλνῦ ε ἶλα η  ιχπε;  ηνχο Ἕιιελεο
ἐκθαλίδε ηαη  ιχπε, ζηνχο Σνχξθνπο ἐκθαλίδε ηαη  ιχπε, ζηνχο
Ρψζζνπο ἐκθαλίδεηα η  ιχπε... ν ἱ Ἀκεξηθάλνη ἔρνπλ θη αηνί
ιχπε... θαί πνηφο δέλ ἔρεη ιχ πε; Σήλ βιέπνπκε ηήλ ιχ πε ζάλ ἕλα
παγθφζκην θαηλφκελ ν, θα ί κπνξν ῦ κε λ ά θαηαιάβνπκε π ῶο πάξρεη
ζηφλ λνῦ ηῶλ ἀλζξψπσλ, πῶο ἐκθαλίδε ηαη, π ῶο ιεηηνπξγεῖ, θι π.
Αηφο ὁ ηξφπνο ε ἶλαη κηά ἀλάιπζε πνχ κπνξνῦκε λά θάλ νπκε
γηά λά θαηαιάβνπκε ηί ζε καίλε η α ηφ ηφ παγθφζκην θαηλφκελ ν.
Ἔηζη ζ’ α ηήλ ἐδψ ηήλ φκηιία δέλ κπνξν ῦκε λά δηαθξίλνπ κε ἕλα
ἄηνκν, ἀιιά κφλ ν θαηλ φκελα.
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Ὡο πξφο ηήλ Γέλλεζε ηψξα, πάξρεη ζσκαηηθφο πφλνο ἀιιά
ἔρνπκε θαί ηφλ λνε ηηθ φ πφλν. Σφ Γήξα ο ε ἶλαη πφλνο, ηφ ἴδην θαί 
ἀζζέλεηα πνχ εἶλα η ζσκαηηθφο πφλ νο.
Ἀιιά πάξρεη θαί ὁ ςπρνινγ ηθφο πφλνο πνχ ε ἶλαη  ιχπε θα ί ὁ
ζξήλνο, δει. θα ί ζηίο δχν πεξηπηψζε ηο ἔρνπκε ηφλ ζσκαηηθφ πφλ ν
θαί ηφλ ςπρνι νγηθ φ πφλ ν. Σήλ ὀδχλε θαί ηήλ ζι ίςε γηά
παξάδεηγκα , δέλ ηίο ληψζνπκε κέ ηήλ ζάξθα καο θαί ηά θφθθαιά
καο, ἀιιά κέ ηφλ λνῦ καο,... εἶλα η ςπρνινγηθ φο πφλνο, ἐλψ ηήλ
ἀζζέλεηα κπνξνῦκε λά ηήλ αἰζζαλζνῦκε ζηφ ζψκα καο,... ε ἶλα η
ζσκα ηηθ φο πφλνο.

Μεηά ἔρνπκε ηήλ ἐπα θή κέ ηφ δπζά ξεζην πνχ θ η α ηφ εἶλα η
ςπρνινγηθ φο πφλνο, ὁ ρσξ ηζκφο ἀπφ ηφ εράξ ηζην εἶλα η
ςπρνινγηθ φο πφλ νο, ηφ λά κήλ ἀ πνθηάεη θαλείο α  ηφ πνχ ζέιε η
εἶλαη πφλνο, ςπρνινγ ηθφο πφλ νο.
Γειαδή κέρξη ζηηγκῆο, ὁ Βνχδδαο κηιά εη γηά ηφλ ζσκα ηηθ φ πφλ ν
ζέ παγθφζκην ἐπίπεδν θαί γηά ηφλ ςπρ νινγηθ φ πφλν ζέ παγθφζκην
ἐπίπεδν.
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Καί ιέεη ηψξα ἐλ ζπληνκία:
Σά πέληε ζπλαζξνίζκα ηα (ην ῦ λ νῦ θαί ηῆο ὕιεο) πνχ πφθεηλ ηαη
ζηήλ πξνζθ φιιεζε ε ἶλα η πφλ νο.
δψ ὁ Βνχδδαο, ζηήλ πξψηε ὀκηιία ηνπ, θάλεη ηήλ πξψηε
ἀλαθνξά ζηά πέληε ζπλαζξνίζκα ηα θα ί ἐμεγεῖ πνηά ε ἶλαη α ηά ηά
πέληε, δει. ηφ Ὑι ηθφ ψκα, ηφ Αἴζζεκα,  Ἀλ ηίιεςε , ν ἱ Ννε ηηθέο
Λεηηνπξγ ίεο, θαί  πλείδε ζε.
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Μέρξη ἐδῶ ινηπφλ, δέλ ε ἴδακε ἕλα ἄηνκν ἀιιά κφλν ἀληίιεςε,
λνεηηθέο ιεηηνπξγ ίεο θιπ.
Γειαδή ιέμεηο πνχ ρξεζηκνπνην ῦλ ηαη γ ηά ηίο  πέξηαηεο
πξαγκαηηθφηεηεο θαί γ ηά ηήλ πε ξηγξαθή η ῶλ πέξηα ησλ
πξαγκαηηθνηήησλ· γηά πξάγκα ηα πνχ ζπκβα ίλνπλ ζέ παγθ φζκην
ἐπίπεδν.
Ἡ πλείδεζε γηά παξάδε ηγκα , δέλ πάξρεη κφλν ζηφλ ἄλζξσπν
ἀιιά πάξρεη θαί ζηά δψα· θαί ηά δψα ἔρνπλ ζπλείδεζε. Κα ί
πάξρνπλ δηζεθαηνκχξηα δψα πνχ ἔρνπλ ζπλε ίδεζε . Ὅ ηαλ
ἐμεηάδνπκε ηή λ ζπλε ίδεζε , δέλ ηήλ β ιέπνπ κε ὡο αηή λά ἀλήθε η
ζέ ἕλα ζπγθεθξηκέλν ε ἴδνο δψνπ κφλνλ, ἀιιά ὅηη πάξρεη ζέ
παγθφζκην ἐπίπε δν.
Κη α ηή εἶλα η κηά πέξηα ηε πξαγ καηηθφηεηα , ὅηη δει. πάξρεη
ζπλείδεζε θα ί ὅηη αηά ηά δψα θ ηλνῦλ ηαη, ν ἱ ἄλζξσπνη θηλνῦληα η,
δηφηη ἔρνπλ ζπλε ίδε ζε. Α  ηφ πνχ θ ηλε ῖ ὅια αηά ηά ὄλ ηα ε ἶλαη κηά
ζπλείδεζε .
Ἔηζη
ἐκεῖο
ιακβάλνπκε
ηή λ
ζπλείδεζε
ὡο
παγθφζκην
θαηλφκελνλ , θαί πξνζπαζν ῦκε λά θαηαιάβνπκε ηί ε ἶλαη α ηφ ηφ
θαηλφκελνλ πνχ ιέγεηαη ζπλε ίδε ζε.
Καί γη’ αηφ ηφ βιέπνπ κε ζάλ πέξηαηε πξαγκαηηθφηεηα· ὅηη
πάξρεη κηά πξαγκαηηθφηεηα πνχ πεξβαίλεη ηήλ ζπκβα ηηθή
πξαγκαηηθφηεηα, κέ ηί ηξφπν δει. ζθέ θηεηα η α ηφο ἤ κέ ηί ηξφπν
ζθέθηε ηαη ὁ ἄιι νο. Γηφηη ρσξίο ζπλε ίδεζε δέλ κπνξε ῖ λά ζθεθηεῖ
ὁ ἄλζξσπνο.

Βιέπνπ κε ι νηπφλ ἐ δῶ ζηήλ πξψηε Δγ ελή Ἀιήζεηα πνχ δηδάζθε η
ὁ Βνχδδαο, ὅηη κηιάε η γηά πξάγκα ηα πνχ ε ἶλαη παγθφζκηα θαί πνχ
ἔρνπλ παγθφζκηα ἀπήρεζε .
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ηήλ ζπλέρε ηα ἔρνπ κε ηή λ Γεχηεξε Δ  γελή Ἀιήζεηα ζρεηηθά κέ
ηήλ πξνέιεπζε ηνῦ πφλνπ:

Πνηφο εἶλαη αηφο πνχ κᾶο πξνθαιεῖ πφλν ζηήλ δσή; ε ἶλαη
θάπνην ἄηνκν; εἶλα η θάπνηνο;
Ἡ ἀπάληεζε εἶλα η:  πηζπκία. Σί ε ἶλ αη  ἐπηζπ κία;  ἐπηζπκία
δέλ εἶλαη ἕλα ἄηνκν, θαί δέλ ἐ κθαλ ίδεηαη κφλνλ ζέ ἕλαλ ἀιιά ζέ
πνιιά ἄηνκα, εἶλα η ἕλα παγθφζκην θαηλ φκελν.

δῶ ινηπφλ βιέπνπ κε ὅηη δέλ κηιᾶ κε γηά ἄηνκα ἀιιά γηά
λνεηηθά θαηλ φκελα· θα ί  ἐπηζπκία ἐάλ ηήλ ιάβνπκε κεκνλσκέλα,
εἶλαη ἕλαο λνε ηηθφο παξάγνλ ηαο, ἤ κπνξνῦκε λά ηήλ ὀλ νκάζνπκε
θαί λνεηηθή ιεηηνπξγία. Ἡ ἐπηζπ κία ἀ λήθεη ζηά ζαλθάξα θάληαο ,
ὅπσο εἶλα η ηφ αἴζζεκα,  ἀληίιεςε, θι π.
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ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε ηήλ Σξίηε Δγελ ή Ἀιήζεηα ζρεηηθά κέ ηήλ
παζε ηνῦ πφλνπ:

Πνηφο εἶλα η αηφο πνχ κπνξε ῖ λά κᾶο ἀπαιιάμεη ἀπφ ηφλ πφλν;
Πνηφ εἶλα η αηφ ηφ πξάγκα; ε ἶλα η ἄ ηνκν; εἶλα η θάπνηνο ζε φο; ε ἶλα η
θάπνηνο ἄγγεινο; Δἴκαζηε ἐκεῖο νἱ ἴδηνη!

Ὅηαλ δέλ  πάξρεη ἐπηζπκία δέλ πάξ ρεη πφλ νο. Καί βιέ πνπκε
μαλά ἐδῶ, ὅηη  ἐπηζπκία δέλ εἶλαη ἕλα ἄηνκν ἀιιά εἶλαη ἕλα
θαηλφκελν πνχ ἐγε ίξεηαη ἀπφ ζπλζῆθεο. Ὅηαλ νἱ ζπλζῆθεο παχνπλ
λά θίζηαληαη ηφηε κπνξε ῖ λά παχζεη.
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Σέινο ἔρνπκε ηήλ Σέηαξηε Δ γελή Ἀιήζεηα ζρεηηθά κέ ηήλ
πξαθηηθή γ ηά ηήλ πα ζε ηνῦ πφλ νπ:
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Σί ζε καίλεη ἐδῶ ξζή Νφεζε;  ὁξζή λφεζε ἀλήθεη ζηίο
πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο, δηφηη πφ ὀξηζκέλεο ζπλζ ῆθεο κπνξε ῖ
λά ἐκθαληζζε ῖ ζέ ἕλα ἄηνκν, ἀιιά θαί ζέ πνιιά ἄηνκα ζέ
παγθφζκην ἐπίπεδν. Σήλ ἐμεηάδνπκε ι νηπφλ θαί βιέ πνπκε ὅηη ε ἶλαη
ἕλα θαηλφκελν.
Σί ε ἶλαη ὁ ξζφο Λνγηζκφο; ηί ε ἶλαη ὁ Λ φγνο, ηί εἶλαη  Πξάμε, ηί
εἶλαη ὁ Βηνπνξηζκφο; Γέλ ε ἶλαη θάπνηα ἄηνκα ἀιιά ἀλῆθνπλ ζηίο
πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο.
Σφ ἴδην θα ί  ξζή Πξνζπάζεηα,  ξζή Μλήκε, θαί  ξζή
Αηνζπγθέλ ηξσζε .
Ὅια αηά ηά κέιε ηνῦ θηαπι νῦ Γξφκνπ ζηήλ  πέξηαηε
πξαγκαηηθφηεηα, ε ἶλαη λνεηηθνί παξάγνληεο. Ἡ Νφεζε ζηά Πάι η
ὀλνκάδεηα η ληίηηη , ὁ Λνγηζκφο ὀλνκάδε ηαη ζαλθάπα ἤ βηηηάθα , θα ί
ὅια αηά ηά βξίζθνπ κε θαί ηά ηαμηλ νκνῦκε κέζα ζηνχο λ νεηηθνχο
παξάγνληεο. Σφ ἴδην θαί ηφλ ξζφ Λφγν, ηήλ ξζή Πξάμε, ηφλ
ξζφ Βηνπνξ ηζκφ. Ἡ ξζή Πξνζπάζε ηα,  ξζή Μλήκε , θαί 
ξζή Αηνζπγθέλ ηξσζε, ἀλῆθ νπλ ἐπίζεο ζηνχο λνε ηηθ νχο
παξάγνληεο.
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Ἀλαθνξηθά ηψξα κέ ηά π έλ ηε ζπλαζξνίζκαηα, ὁ Βνχ δδαο κηιάε η
γηά ηήλ Πξνζθφιι εζε:

Μέ ηί ηξφπν αηά ηά πέληε ζπλαζξνίζκαηα θνι ι ᾶλε καδχ; Σί
εἶλαη α ηφ πνχ ηά ζπλδέε η κεηαμχ ηνπ ο, θαί π ῶο ἐπεξξεάδνπλ ηφ
ἕλα ηφ ἄιιν; Π.ρ. ηφ Ὑιηθφ ψκα κπνξε ῖ λά ἐπεξξεάζεη ηήλ
πλείδεζε, θαί γ η’ α ηφ πάξρεη  ἐλδηάκεζε γξακκή πνχ ηά
ζπλδέεη. Καί  πλείδεζε ὄκσο κπνξεῖ λά ἐπεξξεάζεη ηφ ζψκα.
Παξάδεηγκα: άλ κέζα ζηφ δσκά ηην πάξρεη πνι ιή δέζηε,
θάπνηνο δέλ κπνξε ῖ λά ηήλ πνθέξεη θαί κε ηαθηλε ῖηα η καθξ ηά ἀπφ
αηήλ. Σί εἶλα η  δέζηε;  δέζηε εἶλαη ιηθφ ζψκα πνχ ἐπεξξεάδεη
ηήλ ζπλείδεζε· θάλεη ηήλ ζπλε ίδεζε λά θηλεζε ῖ. Αηφ πνχ ἔθαλε
ηήλ ζπλείδε ζε λά θηλεζε ῖ, αηφ πνχ κᾶο θάλεη λά ζεθσλφκαζηε
γηά λά ἀπνκαθξπλζνῦκε ἀπφ ηφ δεζηφ δσκά ηην, ε ἶλαη  δέζηε· ἕλα
ιηθφ ζψκα.
Σφ ἴδην ζπ κβαίλε η ἄλ θᾶ κε ἤ πηνῦκε θάηη πνιχ δεζηφ, ὅπσο
θαπηφ λεξφ. Δ ἶλαη ἀλπ πφθνξν α ἴζζεκα , κᾶο θέξλεη δπ ζθνξ ία, θα ί
ἀκέζσο ἀληηδξνῦ κε· κεηαθ ηλνῦ κε ηφ ζψκα καο, ζεθ σλφκαζηε ἀ πφ
ηήλ ζέζε καο, θαί θάλνπκε θάηη γ ηά λά ἀπνβάιινπ κε α  ηή ηήλ
δπζθνξ ία ἀπφ κέζα καο. Γει. ηφ ιηθφ ζψκα πνχ εἶλα η 
ζεξκφηεηα κπνξε ῖ λά θέξεη δπζθνξ ία ζηήλ ζπλε ίδεζε θα ί λά ἔρεη
ἐπίδξαζε ζηήλ λνεηηθή καο δηάζεζε. Μέ ιίγα ι φγηα, ηά ι ηθά
ἀληηθε ίκελα ἐπεξξεάδνπλ ηήλ λνε ηηθή καο δηάζεζε.
Σφ Ὑι ηθφ ψκα ἐπίζεο ἐπεξξεάδεη ηφ Αἴζζε κα, ἀιιά θαί ηφ
Αἴζζεκα κπνξε ῖ λά ἔρεη ἐπίδξαζε ζηφ Ὑι ηθφ ψκα. Σφ ἴδην
ζπκβαίλε η θαί κέ ηήλ Ἀληίιεςε θαί ηίο Ννεηηθέο Λεηηνπξγίεο.
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Ἄο πάξνπκε γηά παξάδεηγ κα ηφλ ζπκφ πνχ ε ἶλαη κηά Ννεηηθή
Λεηηνπξγ ία. μ’ αἰηίαο ἐλφο δπζάξεζηνπ γεγνλφηνο πνχ ζπκβα ίλεη
ζηφ  ψκα , κπνξε ῖ λά ἐ πέιζεη ζπ κφο θαί λά ἀξρίζνπκε λά
ἐγείξνπκε ἀξλε ηηθά ζπλαηζζήκα ηα κέ ζα καο. Ἀ ιιά θαί ἐμ’ αἰηίαο
ηνῦ ζπκνῦ - ὅπσο ἐάλ ἀθνχ ζνπκε θάπνηνλ λά ιέεη κηά ἰδέα κέ ηήλ
ὁπνίαλ δέλ ζπκθσλνῦ κε - κπνξεῖ λά ἐπέιζεη ἀληίδξαζε ζηφ ζψκα
καο·  θαξδηά καο ἀξρίδεη λά ρηππάεη πηφ γξήγνξα , γ ηλφκαζηε
λεπξηθνί, θαί θηλ νχκε ηφ ζψκα καο κέ λεπξηθ φηε ηα. Γει . ηά
Αἰζζήκα ηα κπνξνῦλ λά ἐπεξξεάζνπλ ηφ Ὑιηθ φ ψκα .
Ὑπάξρεη ι νηπφλ ἀιιεινεπίδξαζε κεηα μχ ην ῦ Ὑι ηθνῦ  ψκα ηνο
πνχ κπνξεῖ λά παξάμεη πλα ηζζήκα ηα, θαί η ῶλ πλα ηζζε κάησλ
πνχ κπνξνῦλ λά παξάμνπλ δηάθνξεο ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο.
Ἀιιά θαί  πλείδεζε κπνξε ῖ λά ἐπε ξξεάζεη ηφ Αἴζζε κα, λά
ἐπεξξεάζεη ηήλ Ἀ ληίιεςε, θα ί λά ἐπεξξεάζεη ηίο Ννεηηθέο
Λεηηνπξγ ίεο.
Οἱ Ννε ηηθέο Λε ηηνπξγ ίεο κπνξν ῦλ λά ἐπεξξεάζνπλ ηήλ
πλείδεζε, ν ἱ Ννεηηθέο Λε ηηνπξγ ίεο κπνξν ῦλ λά ἐ πεξξεάζνπλ ηφ
Ὑιηθ φ ψκα, κπνξνῦ λ λά ἐπεξξεάζνπλ ηφ Αἴζζε κα, κπνξνῦλ λά
ἐπεξξεάζνπλ θαί ηήλ Ἀληίιεςε.
Ἡ Ἀληίιεςε κπνξε ῖ λά ἐπεξξεάζεη ηή λ πλείδεζε,  Ἀληίιεςε
κπνξεῖ λά ἐπεξξεάζεη ηφ Ὑι ηθφ  ψκα , θαί  Ἀληίιεςε κπνξε ῖ λά
ἐπεξξεάζεη ηίο Ννεηηθέο Λεηηνπξγ ίεο θαί ηφ Α ἴζζεκα .
Ὑπάξρεη ι νηπφλ ἕλαο κεραλ ηζκφο ἐδῶ, κία ἀιιεινε πίδξαζε πνχ
ὀθείιε ηαη ζηήλ Πξνζθ φιιεζε. Ἡ Πξ νζθφιιεζε ε ἶλαη α ηή πνχ
θάλεη ηά πέλ ηε ζπλαζξνίζκα ηα λά ζπκπεξηθέξνληα η θαη’ α ηφλ ηφλ
ηξφπν κεηαμχ ηνπο. κεῖο δει . πξνζθνιιψκεζα ζ’ α ηά ηά
πξάγκαηα, πξνζθ νιιψκεζα ζηφ Α ἴζζεκά καο, ζέινπκε ηφ Α ἴζζεκά
καο λά πάξρεη κέ ἕλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, πξνζθνιι ψκεζα ζηφ
Ὑιηθ φ ψκα θαί ζηίο Ἀληηιήςε ηο καο.
Καί ἔ ηζη, θ νπβαιᾶκε ἐπάλ σ καο ὅια αηά ηά πέλ ηε
ζπλαζξνίζκαηα.

Ἡ Πξνζθφιιεζε ζπκβα ίλεη κέ δχν ηξφπν πο:
Μέ Ἰδηνπνίεζε θαί Σαπηνπνίεζε.
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Μέ ιίγα ιφγηα, «α ηά ε ἶλαη δηθά κνπ» , «ηφ Α ἴζζεκα ε ἶλαη δηθφ
κνπ», «ηφ ψκα κνπ ε ἶλαη δηθφ κνπ», ὅιν αηφ ηφ «δηθφ κνπ», ηφ
«κνπ», «κνπ».
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Ὅηαλ βιέπνπ κε ηφλ ἐαπηφλ καο ζηφλ θαζξέθηε, ηφηε ἀ κέζσο
αἰζζαλφκα ζηε πεξε θάλεηα «Αηφο εἶκα η ἐγψ», ἀιιά θα ί
ἀιαδνλεία, δηφηη ζαπκάδνπκε ηφλ ἐαπηφλ καο.
άλ ἔρνπκε εράξηζηα αἰζζήκαηα ιέ κε « ἐγψ εἶκαη πνχ ἔρσ ηά
εράξηζηα αἰζζήκα ηα, δέλ ε ἶλα η ἄιινη πνχ ηά ἔρ νπλ». άλ ἔρνπκε
δπζάξεζηα ζπλα ηζζήκα ηα ιέκε « ἐγψ εἶκα η πνχ  πνθέξσ, ὄρ η ν ἱ
ἄιινη· νἱ ἄιινη εἶλαη κηά ραξά, ἐγψ δέλ εἶκαη θαιά». Σφ δεχηεξν
εἶλαη ηφ ζχκπιεγ κα ηῆο θαησηεξφηε ηαο πνχ ἔρνπ κε. Γηφηη 
πεξεθάλεηα θα ί  ἀιαδνλεία κπνξνῦ λ λά ἐπηθέξνπλ αἰζζήκαηα
ἀλσηεξφηε ηαο θαί αἰζζή καηα θαησηεξφηεηαο.
Αηφ ὀλνκάδεηα η κάλα . Μάλα ζεκαίλεη κέηξε κα, ζχγθξηζε·
ζπγθξίλνπ κε δει. ηφλ ἐαπηφλ καο κέ ηνχο ἄιινπο· «πφζν
ἀλψηεξνο εἶκαη ἐγψ» ἤ «πφζν θα ηψηεξνο ε ἶκαη ἐγ ψ», θαί α ηφ ηφ
θάλνπκε ζέ ζρέζε κέ ηά α ἰζζή καηά καο, κέ ηίο ἰδέεο καο, θα ί κέ
ηφ ζψκα καο.
πγθξίλνπκε ηήλ ἐκθάληζε ηνῦ ζψκαηφο καο κέ ηήλ ἐ κθάλ ηζε
ηῶλ ἄιι σλ, θαί ἀλαξσηηφκα ζηε: «ε ἶκα η ἐγψ θαιχ ηεξνο/ε, ε ἴκα η πηφ
ἄζρεκνο/ε ἀπφ ηνχο ἄιινπο;» Αηή  ζχγθξηζε ὀθε ίιεηα η ζηήλ
ηαχηηζε πνχ ἔρνπκε κέ ηφ ζψκα καο, θαί κέ ηήλ ηαχ ηηζε θαί ηήλ
ἄπνςε ὅηη ηφ Α ἴζζεκα ,  Ἀληίιεςε θη ὅια αηά, εἶλα η ὁ
πξαγκαηηθφο καο ἐαπηφο· ηφ γ ψ καο.
Ἔηζη πξψηα ἐκθαλίδε ηαη ηφ γψ, θαί ζηήλ ζπλέρε ηα ἐπέξρεηα η 
ἀληίιεςε πεξί ἐαπ ηνῦ θαί  ἀληίιεςε η ῆο πξνζσπηθφηε ηαο.

39

Μεξηθνί ἄλζξσπνη ζε σξνῦλ ὅια ἤ θάπνην ἀπφ ηά πέλ ηε
ζπλαζξνίζκαηα ζάλ «ςπρή». Ὅ ηαλ γηά παξάδεηγ κα ἔρνπ κε
εράξηζηα ζπλαηζζήκαηα , θαί ὅηαλ αηά ηά ζπλαηζζήκα ηα
θνπζθψλνπλ πάξα πνιχ θα ί γ ίλνλ ηαη ζπκπαγή κέζα καο, ιέκε ὅηη
αηφ εἶλα η  ςπρή καο.

Γη’ αηφλ ηφλ ιφγν ὁ Βνχ δδαο ζρεηηθά κέ ηήλ ηαπηνπνίεζε,
κηιάε η γ ηά Πξνζθφιιε ζε θαί ὄρ η γ ηά πέλ ηε ζπλαζξνίζκα ηα. Α  ηά ηά
πέληε ζπλαζξνίζκαηα δέλ ηά βιέπνπ κε ἀπνκνλ σκέλα.
έ ἄιια θηινζνθηθά ζπζηήκα ηα κηιά λε γηά ηφλ λ ν ῦ, γ ηά ηήλ
ὕιε, ἀιιά θαλείο δέλ ἔρεη ἀλαθέξε η κέ πνηφλ ηξ φπν ὅια αηά
ζπλδένληα η κε ηαμχ ηνπο θαί θ νιι ᾶλε καδχ καο· ἀλαθέξνληαη ζέ
ὄξνπο ὅπσο Ἀληίιεςε, πηζπκία, θιπ, ἀιιά δέλ πάξρεη ἀλάιπζε
γηά ηφ π ῶο ἐκεῖο πξνζθ νιιψκεζα ἐπάλσ ηνπο.
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Θά δνῦκε ηψξα γηα ηί ηά φλνκάδνπκε πέληε ζπλαζξνίζκα ηα.
μεηάδνληάο ηα, βιέ πνπ κε ὅηη ἀπνηε ινῦληαη ἀ πφ κηθξέο κηθξέο
κνλάδεο ν ἱ ὁπνίεο ζπγθξνηνῦληα η καδχ· γη’ α ηφ ηά ιέ κε
ζπλάζξνηζκα.
Ὅια αηά ἐάλ ηά ιάβνπ κε ἀπνκνλ σκέλα, κπνξ νῦκε λά ηά
ὀλνκάζνπκε Ὕιε ( Ρνχπα ), Ννε ηηθ νχο παξάγνληεο ( Σζέηαζίθα ) ἤ
mental factors, Σζίηηα , θι π.
άλ ηά πάξνπκε ζάλ ζχλνιν, ηφηε κπνξν ῦκε λά δνῦ κε ἀπφ ηί
ἀπνηεινῦλ ηαη· ἀ πφ ηί ἀπνηειεῖηαη ηφ Α ἴζζεκα , ἀπφ ηί ἀπνηειεῖηαη
 Ἀληίιεςε, θι π.
Θά ἐμεηάζνπ κε πξψηα ηφ ζπλάζξνηζκα ην ῦ Ὑι ηθνῦ  ψκα ηνο, θα ί
ηφ πῶο αηφ ζχκθσλα κέ ηήλ  νχηηα θαί ηφ Ἀκπηληά κκα
ἀλαιχεηαη ζέ 28 ε ἴδε ι ηθῶλ ζηνηρείσλ .
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Α) ΤΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
καί ηά 28 Δἴδη Ὑλικ ῶν ηοιτείφν πού ηό Ἀποηελοῦν

Οἱ ἀλαθνξέο γη’ α ηά ηά 28 εἴδε ζηνηρείσλ βξίζθνλ ηαη
δηάζπαξ ηεο κέζα ζηήλ νχηηα Πίηαθα. Ἕλα κέξνο βξίζθεηα η ζέ κηά
ὀκηιία, ζέ κηά ἄιιε ὀκηιία κπνξνῦκε λά βξνῦκε ἕλα ἄιιν κέξνο,
ἀιιά ἐδῶ ζηφ Ἀκπηλ ηάκκα ηά ἔρνπ κε ὅια καδχ ζέ ἕλαλ θαηάινγν,
θαί ἔηζη εἶλαη πηφ εὔθ νιν λά ηά βξνῦκε.
Θά ηά ζπλαληήζνπ κε ἐπίζεο μαλά θαί μαλά ζηφ ἐγρεηξίδην πνχ
ζά ρξεζηκνπνηήζνπ κε ἀξγφηεξα, θα ί ζά ε ἶλαη πηφ εὔθνιν λά
θαηαιάβνπκε πνηά ε ἶλα η αηά ηά πξάγκαηα πνχ πξέπε η λά
ἀλαιχζνπκε, θαί ηί ἐλλννῦ κε κέ ηφλ ὄξν ιηθφ ζψκα ηφ ὁπνίν δέλ
εἶλαη κία ἀθεξεκέλε ἀιιά κία ζπγθεθξηκέλε ἔλλνηα .
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ΣΑ 28 ΔΗΓΖ ΣΩΛ ΤΙΗΘΩΛ ΣΟΗΥΔΗΩΛ
Πξῶηνλ, ἔρ νπκε ηά Σέζζεξα Πξσηαξρηθά ηνηρε ία, ηά ὁπνία ηά
ζπλαληνῦ κε ἐζσηεξ ηθά ζηφ ζψκα καο θαί ἐμσηεξηθά ζέ ἄιια
ζψκα ηα θαί ζηφ πεξηβάιι νλ. ηφ ἀγγιηθφ βηβι ίν πνχ ζά
ρξεζηκνπνηνῦ κε ἀπφ ἐδῶ θα ί πέξα, ζά ηά κεηα θξάδνπκε ὡο earth,
water , fire, and wind or air. Κα η’ νζίαλ ὅκσο ἀλῆθνπλ ὅια ζηφ
ιηθφ ζηνηρε ίν.ηήλ γιψζζα Πάιη, ἔρνπ λ δηαθνξε ηηθέο ὀλνκαζίεο.
Σφ λεξφ ἤ γξφ ιέγεηα η Ἄπν , θα ί δέλ εἶλα η κηά ζπλεζηζκέλε ἤ
θαζεκεξηλή ιέμε. Οἱ Ἰλδνί ἔρνπλ ἄιι ε ιέμε γηά ηφ λεξφ. Γηά ηφ
πφζηκν λεξφ, ρξεζηκνπνην ῦλ ηήλ ιέμε Πάλληα ἤ Οὔληαθα . Ὅ κσο ηφ
Ἄπν ἔρεη εξχηεξε ἔλλνηα . Ὅπσο ζηά ἑιιεληθά ηφ ὕδσξ εἶλαη γηά
ηφ πφζηκν λεξφ, ἀιιά  ιέμε γξφ εἶλ αη εξχηεξεο ζεκαζίαο. Σφ
αἶκα γ ηά παξάδεηγκα ε ἶλαη γξφ· θα ί πάξρνπλ ηφζα πνιιά γξά
ζηφ ζψκα καο ὅπσο θαί ζηά ζψκαηα ἄιισλ ὄλησλ πνχ δέλ εἶλα η
λεξφ. Ἡ ιέμε Ἄπν ζηήλ Ἰλδηθή γιψζζα δέλ ζεκαίλε η κφλ νλ λεξφ
ἀιιά ρξεζηκνπνηε ῖηα η θαί γ ηά ηά γξά πφ εξχηεξε ἔλλνηα.
Ἡ θσηηά ζηά Πάιη ιέγεηα η Σέληδν , ὅκσο Σέληδν δέλ εἶλα η 
θσηηά κέ θιφγεο ἀιιά  ζεξκφηεηα. Ἡ θσηηά κέ θιφγεο πνχ
ρξεζηκνπνηνῦλ νἱ Ἰλδνί ζηήλ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ε ἶλαη Ἄλγθη ἤ
Σδφηη . Οἱ ἄγγινη ηφ ἔρνπλ κε ηαθξάζε η θσηηά (f ire), θαί ἔηζη ηφ
ἔρσ κε ηαθξάζε η θ η ἐγψ. Βαζηθά ὅκσο εἶλαη Σέληδ ν , ζεξκφηε ηα.
Γει. ἔρνπκε ηήλ θσηηά θα ί ἔρνπκε θα ί ηφ Σέληδν , ηήλ ζεξκφηε ηα
πνχ βγαίλε η ἀπφ ηήλ θσηηά. Ὅ ηαλ βιέπνπκε ηήλ θσηηά ἀπφ
καθξηά, βιέπνπκε ηίο θιφγεο· ὅηαλ ὅκσο πιεζηά ζνπκε ηί
ληψζνπ κε; λ ηψζνπ κε Σέληδν , ζεξ κφηε ηα. Α ηή ε ἶλαη  ιέμε πνχ
ρξεζηκνπνηεῖ ὁ Βνχδδαο γηά ηά ζεξκά ζηνηρεία . Κα ηά ηφλ ἴδην
ηξφπν, ἔρνπκε ηήλ ι ηαθή ζεξκφηε ηα πνχ πξνέξρεηα η ἀπφ ηήλ
πχξηλε ζθα ίξα ηνῦ ιηνπ, ἀιιά θαί ηήλ ζεξκφηεηα ην ῦ ζψκαηφο
καο πνχ πξνέξρεηα η ἀπφ ηή λ ηξνθή πνχ ηξψκε, θα ί ὄρ η ἀπφ θάπνηα
θσηηά πνχ θα ίεη κέ ζα καο.
Μεηά ἔρνπκε ηήλ ιέμε γηά ηφλ ἀέξα. Ἡ θαζεκεξηλή ιέμε πνχ
ρξεζηκνπνηνῦλ νἱ Ἰλδνί γ ηά ηφλ ἀέξα εἶλαη Βάηα . Ὅκσο  ιέμε γ ηά
ηά ἀέξηα γεληθά, ε ἶλα η Βάγην .
Ἀληί λά κεηαθξάζνπ κε α ηέο ηίο ιέμεηο θπξηνιεθηηθά , δει. γή,
λεξφ, θσηηά θαί ἀέξα, ἔρ σ ζέ παξελζέζεηο ηνχο ὄξνπο πνχ ζά
ρξεζηκνπνηνῦ κε, δει . ζηεξεά, γξ ά, ζεξκά, θα ί ἀέξηα. Ο ἱ
ηειεπηαῖνη ὄξνη ρξεζηκνπνηνῦλ ηαη θα ί ζηήλ θπ ζηθή ἐπηζηήκε , θαί
ἔρνπλ εξχηεξε ἔλλνηα ὥζηε λά γίλ νληαη πηφ θαηαλνε ηνί. άλ π.ρ.
πνῦκε λεξφ, ηφηε λεξφ ἔρνπκε θα ί ζηή λ βξχζε πνχ πίλνπκε , ἀιιά
 ιέμε γξφ ἔρεη εξχηεξε ἔλλνηα.
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Αηά ινηπφλ ε ἶλαη ηά 4 κάρα κπνχληα , δε ι. ηά 4 κεγάια ἤ
πξσηαξρηθά ζηνηρεία ηῆο ὕιεο πνχ ζηε ξίδνπλ ηφ ζχ κπαλ.

Σά ζηνηρε ία αηά πάξρνπλ ἔμ σ ἀιιά θαί κέ ζα ζηφ ζψκα καο·
ηφ ζψκα καο ἀπνηειε ῖηα η ἀπφ αηά ηά ζηνηρεία.

Μέ ιίγα ιφγηα,  ὕιε κπνξε ῖ λά παίξ λεη δηά θνξεο κνξθέο. Γη’
αηφ ὁ Βνχδδαο ἀλαθέξεη ηήλ ιέμε ξνχπα .
Ἄο δνῦκε ηψξα ἀπφ ηί ἀπνηειε ῖηα η ηφ ζψκα καο.
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άλ ἔκβξηα κέζα ζηήλ κή ηξα ἀιιά θαί ἀπφ ηήλ ζηηγ κή πνχ
γελληφκαζηε, ηφ πνζνζηφ ὕ δαηνο ζηφ ζψκα καο ε ἶλαη 50%, θα ί ηφ
πφινηπν ε ἶλαη ζηεξεφ ζηνηρείν, ἀέξην, θαί ζε ξκφηε ηα.
άλ κσξά θαί παηδηά , ηφ πνζνζηφ ὕ δαηνο εἶλα η 80% , θαί ηφ
πφινηπν ε ἶλαη ζηεξεφ, ἀέξην, θα ί ζεξκφ ζηνηρείν.
Καηά ηή λ ἐθεβεία ηφ ζψκα καο ἀπνηειεῖηα η ἀπφ 70% γξφ
ζηνηρείν, θαί ηφ πφι νηπν 30% ε ἶλαη ζηεξεφ, ζεξκφ, θαί ἀέξην.
Ὅηαλ ὡξ ηκάζνπκε δηαζέηνπκε κφλ ν 60% γξφ ζηνηρε ίν κέζα
καο, θαί ηφ πφινηπν 40% ε ἶλα η ζηεξεφ, ἀέξην, θαί ζεξκφ ζηνηρείν.
Καί ὅηαλ γεξάζνπ κε, ηφ πνζνζηφ ην ῦ  γξνῦ ζηνηρείνπ κε ηψλε ηαη
ζηφ 55%. Γη’ αηφ νἱ ι ηθ ησκέλνη ἄλζ ξσπνη αἰζζάλνλ ηαη ηφ ζψκα
ηνπο βαξχ, πεξπαηᾶλε κέ δπζθνι ία θ αί ρξεηάδνληα η πνζηήξημε·
αηφ ὀθε ίιεηα η ζηφ γεγνλ φο ὅηη ηφ ζηεξεφ ζηνηρε ίν πεξ ηεξεῖ
ἔλαληη ηῶλ ἄιισλ.
Ὅια αηά ηά ζηνηρεία ι νηπφλ πάξρ νπλ ζηφ ζψκα καο, ηά
θνπβαιᾶκε καδχ καο θάζε κέξα, θαί ὅπσο ηά ἐμ σηεξηθά
ἀληηθε ίκελα θα ί θαηλφκελα ἀπνηει νῦληαη ἀπφ ηφ ζηεξεφ ζηνηρείν,
γξφ, θιπ, ηφ ἴδην γ ίλεηα η θαί κέ ηφ ζψκα καο.
Καί ὄρ η κφλνλ αηφ, ἀιιά ηφ ζψκα καο ἀπνηειε ῖηα η θαί ἀπφ ἄιια
πξάγκαηα. Σφ ζψκα καο δέλ ε ἶλαη θάηη ζπκπαγέο ζάλ ἕλαο βξάρνο
ἤ κηά πέηξα· πάξρνπλ θ η ἄιια πξάγ καηα κέζα ζηφ ζψκα καο, πνχ
θη αηά εἶλα η ιηθά πξάγκα ηα.
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Σά 24 Παράγφγα
ηῶν Σεζζάρφν Πρφηαρτικ ῶν ηοιτείφν
5 εἴδε Δα ηζζεζίαο:

Δἶλαη κηά εα ηζζεζία πνχ δέλ ηήλ ἔρνπλ ηά ἄςπρα ἀληηθε ίκελα
ὅπσο νἱ πέηξεο, ηά βξάρηα, ηά θνχηζνπξα, θιπ. κε ῖο ἔρνπκε
εαηζζεζία ὅπσο ηήλ ἀθή, ηφ ηξαπέδ η ὅκσο δέλ ἔρε η εαηζζεζία .
Αηφ εἶλα η ἕλα παξάγσγν ηνῦ πξσηαξρ ηθνῦ ζηνηρείνπ
ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπ κε ηά
4 Αἰζζε ηήξηα ἀληηθείκελα:

Σά ὁπηηθά ἀληηθε ίκελα , ὁ ἤρνο, νἱ κπ ξσδηέο, θαί ν ἱ γεχζεηο, ηί
εἶλαη; ε ἶλαη ι ηθά ζηνηρεία. Καί  εαηζζεζία πνχ ἀληηιακβάλε ηαη
ηήλ γεχζε ἤ ηήλ κπξσδηά θιπ, ε ἶλα η ἐπίζεο ιηθφ ζηνηρε ίν.
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 ἤρνο γηά παξάδεηγ κα, ε ἶλα η παξά γσγν η ῶλ πξσηαξρηθῶλ
ζηνηρείσλ. Π ῶο ζπκβα ίλεη α ηφ; Ὅ ηαλ δχν ζηεξεά ζηνηρε ία
ζπγθξνχνληα η, ηφηε βγα ίλεη ἤρνο.  ἤρνο εἶλαη παξάγσγν ηῆο
ζχγθξνπζεο κεηαμχ δχν ζηεξε ῶλ ζηνηρείσλ. Σά κφξηα ἤρνπ πνχ
παξάγνληαη θα ηά ηήλ ζχγθξνπζε, ε ἶλαη θχκκαηα ἀέξνο πνχ ἔρνπλ
δεκηνπξγεζεῖ ἀπφ α ηή ηήλ ζχγθξνπζε .

Ἔρνπκε ινηπφλ ηήλ ε α ηζζεζία ζηφ κάηη πνχ ε ἶλαη ι ηθφ
ζηνηρείν, θαί ἔρνπκε θαί ηά α ἰζζεηήξηα ἀληηθείκελα πνχ θη α ηά
εἶλαη ι ηθφ ζηνηρε ίν. Ἔρνπ κε ηήλ εαηζζεζία ζηφ α ηί πνχ εἶλα η
ιηθφ ἀληηθείκελν, θα ί ἔρνπκε ηνχ ο ἤρνπο πνχ εἶλαη ιηθφ
ζηνηρείν. Ἔρνπ κε ηήλ κχηε θα ί ηίο κπξσδηέο πνχ θ η α ηά ε ἶλαη
ιηθά ζηνηρεία. Ἔρνπ κε ηήλ εα ηζζε ζία ζηήλ γ ιψζζα θαί ηίο
γεχζεηο πνχ εἶλα η ιηθά ἀληηθείκελα, θαί ηέινο ἔρνπκε ηφ ζψκα·
ἀιιά ἐδῶ ζχκθσλα κέ ηφ Ἀκπηληά κκα θαί κέ ἄιιεο νχηηαο, δέλ
ἔρνπκε ηήλ α ἴζζεζε ηῆο ἀθῆο. Αηφ ὀθείιεηα η ζηφ γεγνλ φο ὅηη 
ἀθή εἶλαη ὁ ζπλδηαζκφο ηνῦ ζηεξενῦ, ηνῦ ζεξκνῦ , θαί ηνῦ ἀέξνο.
Αηφο ὁ ζπλδηαζκφο εἶλαη  αἰηία ηῆο αἴζζεζεο ηῆο ἀθῆο.
Γηά παξάδεηγ κα, ὅηαλ ἀγγίδνπκε αηφ ηφ ηξαπέδη ἔρνπκε ηήλ
αἴζζεζε
ἐλφο
ζηεξενῦ
ἀλ ηηθε ηκέ λνπ,
ηήλ
α ἴζζεζε
ηῆο
ζθιεξφηε ηαο. Ἡ αἴζζεζε ηῆο ἀθῆο εἶλαη παξάγσγν ηῆο
ζθιεξφηε ηαο, ἤ ηῆο ἀπαι φηε ηαο, ἤ ηῆ ο ζεξκφηε ηαο, θιπ. Ἤ ὅηαλ
βάδνπκε ηφ ρέξη καο ζηφ λεξφ, α ἰζζ αλφκαζηε ηήλ ζεξκφηεηα ἤ
ηήλ ςπρξφηε ηά ηνπ , θαζψο θαί ηήλ ππθλφηεηα ην ῦ λεξνῦ πνχ θη
αηή εἶλαη ι ηθφ ζηνηρείν.
Ἔηζη ινηπφλ ζηφ Ἀκπηλ ηάκκα  ἀθή δέλ ἀλαθέξεηαη ζάλ
αἰζζεηήξ ην ἀλ ηηθε ίκελ ν, θαζ’ ὅηη ε ἶλαη παξάγσγν ηνῦ ζηεξενῦ, ηνῦ
γξνῦ, ηνῦ ζεξκνῦ , θαί ηνῦ ἀέξηνπ ζηνηρείνπ .
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Σά πφινηπα 15 παξάγσγα ε ἶλαη:

Σφ ἀλ ζά γελλεζνῦ κε ζειπθά ἤ ἀξζεληθά ὄληα, θαζνξίδεηα η ἀ πφ
βηνινγ ηθνχο παξάγνλ ηεο ὅπσο ηά γνλίδηα. Α  ηά εἶλα η ὕιε, θα ί
θαζνξίδνληα η ὡο ιηθά ζηνηρε ία.
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Σφ ὄξγαλν ηῆο θαξδηᾶο ηφ ζεσξνῦ κε μερσξηζηά, δηφηη ε ἶλα η ηφ
πξῶην ὄξγαλν πνχ ἐκθαλ ίδεηαη ζηή λ ἐκβξπτθή θαηάζηαζε θα ί
εἶλαη  βάζηο ηνῦ κεραληζκνῦ γ ηά ηήλ ιεηηνπξγ ία ην ῦ ζψκαηνο θαί
ηήλ θπθινθνξία ηνῦ αἴκαηνο.  πα ικφο ηῆο θαξδηᾶο παξάγεη
ιεθηξηζκφ πνχ δε κηνπξγε ῖηα η ἀπφ ηήλ ἔιμε θαί ηήλ ἀπψζεζε ηῶλ
ιεθηξηθῶλ ζσκαηηδίσλ θα ί γη’ α ηφ εἶλαη ἕλα ἰδηα ίηεξν  ιηθφ
ζηνηρείν.
Ἡ ζσκαηηθή ἔθθξαζε ὀθείιε ηαη ζηφ λεπξηθφ ζχζηε κα πνχ
ἐπηηξέπε η ζηφ ζψκα καο λά θηλε ῖηα η θ αί λά ἐθθξάδεηαη κέζσ ηῆο
θίλεζεο, θα ί  πξνθνξηθή ἔθθξαζε ὀθείιε ηαη ζηίο θσλε ηηθέο
ρνξδέο πνχ κᾶο ἐπηηξέπνπλ λά κηιᾶ κε. Καί ηά δχ ν ε ἶλα η ἰδηα ίηεξα
ιηθά ζηνηρε ία.
Ἡ δσηηθφηε ηα ὀθείιεηαη ζηφλ πνιιαπιαζηαζκφ η ῶλ θπ ηηάξσλ,
θαί ὁ πνιιαπια ζηαζκφο ηῶλ θπ ηηάξ σλ γίλε ηαη δηά κέζνπ ηῆο
δσηηθ φηε ηαο πνχ πάξρε η ζηά θχ ηηα ξα. Π.ρ. ἕλα ηξαπέδη δέλ
παξάγεη θχηηαξα, α ηφ ε ἶλαη ἀδχλα ηνλ, ἀιιά ηφ ζψκα καο παξάγεη
θχηηαξα. Κάζε δσληαλή ὕπαξμε παξάγεη θχηηαξα. Ἔηζη, 
δσηηθ φηε ηα
παξάγεη
θχηηαξα,
ἀι ιά
θαί
ὀθε ίιεηα η
ζηφλ
πνιιαπιαζηαζκφ ηῶλ θπηηάξσλ .
Σφ ζηνηρε ίν ηνῦ δηαζηή καηνο εἶλαη παξάγσγν ηῶλ πφινηπσλ
πξσηαξρηθ ῶλ ζηνηρείσλ. Γηάζηε κα ε ἶλαη ὁ θελφο ρ ῶξνο πνχ
ἐκπεξηέρεηα η ἐλ ηφο ζπγθεθξηκέλσλ ζηεξε ῶλ ἤ  γξῶλ θιπ.
ζηνηρείσλ, ὅπσο γηά παξάδε ηγκα ὁ ρ ῶξνο ἐληφο ἐλφο δσκαηίνπ , ἤ
ὁ ρῶξνο ἀλάκεζα ζέ δχν κάδεο λεξν ῦ θιπ.
Ἡ ζσκαηηθή εθ ηλεζία ὀθείιε ηαη ζηφ εἴδνο ηῶλ ηξνθῶλ πνχ
θαηαλαιψλνπ κε. Μία ζσζηή δηα ηξνθή ἐμαζθαιίδεη ὅηη ηά θχηηαξα
– κέζσ ηῶλ κνξίσλ ηῆο ηξνθῆο - ζ ά ιάβνπλ ηήλ ἀ παηηνχκελε
δσηηθ φηε ηα ὥζηε λά δψζνπλ ε θ ηλεζία ζηφ ζψκα καο .
Καηά ηφλ ἴδην ηξφπν ἔρνπ κε ηήλ ζσκαηηθή ἐιαζηηθφηεηα, θα ί
ηήλ ζσκαηηθή πξνζαξκνζηηθφηεηα . Ὅια αηά εἶλαη ιηθά ζηνηρεία.
Ἡ ζσκαηηθή ἀλάπηπμε εἶλαη κία κνξθή ιηθφηεηαο πνχ θάλε η ηφ
ζψκα καο λά αμάλεηαη.
Ὡο πξφο ηήλ ζσκα ηηθή ζπλέρε ηα ηψξα· ηφ ζψκα καο δέλ
γελληέηα η θαί πεζαίλεη ἀκέζσο, ἀιιά ἔρεη κηά δηάξθεηα, κία
ζπλέρεηα,  ὁπνία δηαηεξεῖηαη θα ί ὀθε ίιεηαη ζηφ ιηθ φ ζηνηρε ίν.
Ἡ ἀπνζχλζεζε ὀθείιε ηαη ζηήλ ἀπνζχ λζεζε ηῶλ θπ ηηάξσλ ηά
ὁπνία δέλ κπνξνῦλ πιένλ λά ἀλαπαξ αρζνῦλ θαί λά δηαηεξεζν ῦλ
ζηήλ δσή.
Δἶλαη ἕλα ἄιιν ε ἴδνο ι ηθφηεηαο,  ὁπνία θζείξεη ηά θχ ηηαξά
καο. Σά πξσηαξρ ηθά ζηνηρε ία ἀιιά θαί ηά παξάγσγά ηνπο,
θζείξνληα η ἐπίζεο δηφηη εἶλαη παξνδηθά.
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Ἔρνπκε κε ηά ηήλ παξνδηθφηεηα ὅι σλ ηῶλ θαηλνκέλ σλ· ηνῦ
ιηθνῦ ζηνηρε ίνπ ἐληφο ηῶλ θπ ηηάξσλ, ἀιιά θαί ηήλ παξνδηθφηε ηα
ὅισλ ηῶλ πξσηαξρ ηθῶλ ζηνηρείσλ γεληθ ά.
Καί ηέι νο ἔρνπκε ηήλ ηξνθή ἀπφ ηήλ ὁπνίαλ ζξέθνλ ηαη ηά
θχηηαξα. Γηά παξάδε ηγκα, ἕλαο βξάρνο δέλ ρξεηάδεηα η ηξνθή .
κεῖο ὄκσο πνχ εἴκαζηε δσληαλά πιά ζκαηα ρξεηαδφκα ζηε ηξνθή,
δηφηη ηά θχηηαξά καο δέλ ε ἶλα η παληνηε ηλά, ἔρνπλ κηά
παξνδηθ φηε ηα θαί ρξεηάδνληα η ηξνθή γηά λά πάξμνπλ. Ἡ ηξνθή
ινηπφλ εἶλα η ἕλα ιηθφ ζηνηρε ίν.
Γηαηξνῦ κε ινηπφλ ηφ ζψκα καο ζέ δηά θνξεο θαηεγνξίεο πνχ ηίο
ὀλνκάδνπ κε ζπλαζξνίζκαηα, θαί ὅια α ηά ηά πξάγκαηα ζπληειν ῦλ
ζηήλ δνκή αηνῦ πνχ ὀλνκάδνπ κε ζψκα. Πξψηα ε ἶλαη ηά
πξσηαξρηθά ζηνηρε ία, θα ί ζηήλ ζπλέρε ηα ε ἶλα η ηά παξάγσγά ηνπο.
Ὅια αηά εἶλαη παξνδηθά, ζξέθνλ ηαη θ αί ἀπνζπλζέηνληα η.
Ὅια αηά ηά θαηλφκελα ηά θα ηαηάζνπκε ζέ δηά θνξεο
θαηεγνξίεο γ ηά λά θαηαιάβνπ κε ηί ζε καίλεη α  ηφ ηφ ζψκα θα ί π ῶο
δηαηεξε ῖηα η ζηήλ δσή.
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Β) ΤΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗ ΜΑΤΟΣ
καί ηά 108 εἴδη πού ηό ἀποηελοῦν

Αηφ ηφ εἴρακε ἐμεγήζε η ὅηαλ ἀλαιχακε ηήλ άηηπα ηάλα νχηηα.
ηήλ νχηηα Πίηαθα, ὁ Βνχ δδαο ἐμεγεῖ αηά ηά 108 εἴδε
αἰζζήκα ηνο.
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Ἔρνπκε θαη’ ἀξράο ηφ Πξ σηαξρηθ φ Αἴζζεκα, ηφ ὁπνίν κπνξνῦκε
λά ηφ ηαμηλ νκήζνπκε ζέ δχν θα ηεγνξίε ο:
ζηφ σκα ηηθ φ θα ί ζηφ Ννεηηθφ Α ἴζζεκα. Σφ ζσκαηηθφ α ἴζζεκα
ηφ ληψζ νπκε ὅηαλ πάξνπ κε κηά βειφλ α θαί ηζηκπήζνπ κε ηφ ζψκα
καο. Σφ λνε ηηθ φ α ἴζζε κα εἶλαη ὅηαλ ληψζνπκε ζιίςε ἤ ραξά.
Μπνξνῦκε
ὅκσο
θάλνληαο
κία
πνδηαίξεζε,
λά
ηαμηλνκήζνπ κε θαί ζέ ηξε ῖο θαηεγνξίεο ηφ θαζέλα.
Μπνξνῦκε ινηπφλ λά ἔρνπ κε:
3 εἴδε  σκα ηηθ νῦ Α ἰζζή καηνο: Δρ άξηζην, δπ ζάξεζην,
νδέηεξν, θα ί
3 εἴδε Ννε ηηθ νῦ Α ἰζζή καηνο: Δρ άξηζην, δπ ζάξεζην,
νδέηεξν.
Ἔηζη ἔρνπκε κία πνδηα ίξεζε 6 αἰζζε κάησλ.
ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπ κε 5 εἴδε λ νεηηθῶλ αἰζζεκά ησλ:
Δραξίζηεζε
Πφλνο
Χαξά
Θιίςε
Ἀδηαθνξία
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ηά

θα ί
θα ί

Μεηά ἔρνπκε 6 αἰζζή καηα παξαγφκελα ἀπφ ηήλ ἐπαθή:

Σφ αἴζζεκα πνχ παξάγεηα η ἀπφ ηήλ ἐπαθή κέ ηφ κάηη, ὅπσο
ὅηαλ βιέπνπ κε ἕλα ρξψκα, εἶλα η δηα θνξεηηθφ ἀπφ ηφ αἴζζε κα πνχ
παξάγεηαη ἀπφ ηήλ ἐπα θή κέ ηφ α ηί, ὅπσο ὅηαλ ἀθνῦ κε κηά
κνπζηθή. Ὑπάξρεη δηαθνξά.
Σφ αἴζζεκα πνχ ἔρνπ κε ἀπφ ηήλ ἐ παθή ηῆο κχηεο κέ κηά
γιπθεηά κπξσδηά, ε ἶλα η δηαθνξεηηθφ ἀπφ ηφ λά βιέπνπκε ἕλα
ρξψκα.
Ὅηαλ αἰζζαλφκαζηε θά ηη κέ ηήλ γιψζζα, ἔρνπ κε δηαθνξεηηθφ
αἴζζεκα ἀ π’ ὅηη ὅηαλ ἀθνῦκε κνπ ζηθ ή. Σφ α ἴζζε κα πνχ ἔρνπ κε
κέζσ ηῆο ἐπαθῆο ηνῦ ζψκα ηνο κέ ἕλα ἀληηθείκελ ν, εἶλαη
δηαθνξεηηθ φ ἀπ’ ὅηη ὅηαλ βιέπνπ κε ἕλα ρξψκα ἤ ἀθ νῦκε κηά
κνπζηθή.
Καί ηέινο, ηφ α ἴζζε κα ραξᾶο π.ρ. πνχ αἰζζαλφκα ζηε κέ ηφλ λν ῦ,
εἶλαη δηαθνξεηηθ φ ἀπφ ηφ αἴζζεκα ραξᾶο πνχ ἔρνπκε ὅηαλ
κπξίδνπκε κηά ὡξαία κπξσδηά. Σφ α ἴζζ εκα ἀπφ κηά ὠξα ία κπξσδηά
κπνξεῖ λά κᾶο θέξεη ραξά, ἀιιά ἐάλ ἀθνχζνπκε θαιά λέα, ὅπσο
ὅηη θεξδίζακε ζηήλ ινηαξία , ἔρνπκε ἕλα πηφ δπλαηφ ε ἴδνο
εράξηζηνπ α ἰζζήκα ηνο.... δέλ κπνξε ῖ αηή  ραξά λά ζπγθξηζε ῖ
κέ ηήλ ραξά ἀπφ ηήλ κπξ σδηά κηᾶο θνιψληαο πνχ βάδνπ κε ζηφ
ζψκα καο!
Βιέπνπ κε ινηπφλ ὅηη ἔρνπκε πνιιά αἰζζήκαηα, ἀιιά ζηήλ
ηειηθή, ε ἶλαη ηφ ἴδην (ζπλάζξνηζκα) α ἴζζεκα πνχ ἐθδει ψλεηα η κέ
δηαθνξεηηθέο κνξθέο.
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ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπ κε 18 ἄιια αἰζζή κα ηα:

Ἔρνπκε ινηπφλ ἕλα ζχλνι ν 36 Αἰζζεκά ησλ , ραξνχκελα,
δπζάξεζηα
θαί
ἀδηάθνξα
αἰζζή καηα,
πνχ
ε ἶλα η
ὅια
ζπγθεληξσκέλα ζέ ἕλα ζπλάζξνηζκα, θ αί πνχ ὅηαλ ηά ἀλαιχζνπκε
παίξλνπλ δηάθνξεο κνξ θέο.
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Ἔρνπκε 36 ὅςεηο αηῶλ ηῶλ αἰζζε κάησλ ζέ ζρέζε κέ ηήλ
νἰθ ηαθή δσή:

Ὅηαλ εἴκαζηε παξέα κέ ηνχο ἄιινπο κέζα ζηφ ζπίηη ἔρνπ κε κηά
ραξά, ὅηη ἀλήθ νπκε θά πνπ, ε ἴκαζηε κέ ηνχο ζπγγελε ῖο καο, θη
αηήλ ηήλ ραξά δέλ κπνξε ῖ λά ηήλ αἰζζαλζεῖ θάπνηνο ὅηαλ
θάζεηαη κφλνο ηνπ ζηήλ ζάιαζζα θαί θ νηηάε η ἕλα ὄκνξθν πνπιί λά
πεηάεη ζηφλ ἀέξα. Δ ἶλαη ἕλα ἄιιν εἴδνο ραξᾶο, πνχ δέλ κπνξνῦλ
λά κᾶο ηφ δψζνπλ ηά ὁπηηθά ἤ ηά ἀθνπ ζηηθά ἀλ ηηθε ίκελα.
Ὑπάξρεη ὅκσο θαί  ραξά ἀπφ ηήλ ἀπάξλεζε ηῆο νἰθηαθῆο δσῆο.
Πνιινί ἄλζξσπνη α ἰζζάλνλ ηαη ραξά ὅηαλ ἀπαξλνῦληα η ὅιεο α ηέο
ηίο δνλ ηθέο ἀπνιαχζεηο ηῆο νἰθ ηαθῆο δσῆο. Πεγαίλνπλ ζηφ δάζνο,
ἀξάδνπλ ἐθεῖ πέξα, ληψζνπλ αηή ηή λ γαιήλε, ηήλ ε  ηπρία , θη
αἰζζάλνληα η «πσ, πσ, ἐδῶ ε ἶλαη παξά δεηζνο! ηί δνπιεηά ἔρσ ἐγψ
ζηφ ζπίηη...». Α ἰζζάλνλ ηαη κηά ραξά.
ηήλ ζπλέρε ηα ἔρνπ κε ἔμε εἴδε ζι ίςεο ζρεηηθά κέ ηήλ ν ἰθηαθ ή
δσή. άλ ράζνπ κε θάπνην ἀγαπε ηφ καο πξφζσπν ἤ ἄλ θάπνηνο
δηθφο καο πάζεη ἕλα ἀηχρε κα, ζι ηβφκα ζηε· θη α  ηή  ζι ίςε θακηά
θνξά εἶλαη ηφζν ἔληνλε , πνχ κπνξε ῖ λά κᾶο ηξαπκαηίζε η γηά ὅιε
καο ηήλ δσή.
Ἀιιά ἔρνπκε θαί ἔμε εἴδε ζι ίςεο ἀπφ ηήλ ἀπάξλεζε ηῆο
νἰθ ηαθῆο δσῆο. Μεξηθνί ἄλζξσπνη πεγαίλνπλ ζηφ δάζνο θα ί
αἰζζάλνληα η ζιίςε. Ὅζε γαιήλε θη ἄλ πάξρεη ἐθεῖ, αηνί
αἰζζάλνληα η κνλαμηά, θνβν ῦλ ηαη, δέλ κπνξνῦλ λά κείλ νπλ κφλ νη
ηνπο, δέλ κπνξνῦλ λά κε ίλνπλ ἐθεῖ.
ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπ κε ἔμε εἴδε πλεπ καηηθῆο ξεκίαο ζέ ζρέζε
κέ ηήλ ν ἰθνγελε ηαθή δσή. Ὑπάξρνπλ ἄλ ζξσπνη πνχ δέλ ἔρνπλ νὔηε
κεγάιν ἐλδηα θέξνλ, ἀιιά δέλ ἔρνπλ θ αί ἀπέρζεηα. Ὅηαλ ἔξρνλ ηαη
νἱ ζπγγελε ῖο ηνπο, κέ ηά παηδηά ηνπο , ηνχο βιέπνπλ , ἀιιά δέλ
αἰζζάλνληα η ιαρ ηάξα γη’ α ηνχο· ἔρνπ λ ἕλα εἴδνο ἀδηαθνξ ίαο γηά
ηφ πῶο δνῦλ νἱ ζπγγελεῖο ηνπο, ἤ ηί θάλνπλ νἱ θίινη ηνπο, θιπ.
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Γέλ πξνζδνθνῦλ πνιιά πξάγκα ηα, θ αί δέλ α ἰζζάλνληαη ραξά ἤ
ζιίςε ζέ ζρέζε κ’ α ηνχο.
Ἔρνπκε ὅκσο θα ί ἔμε ε ἴδε πλεπκαηηθῆ ο ξεκίαο ζρεηηδφκελα κέ
ηήλ ἀπάξλεζε ηῆο νἰθνγελε ηαθῆο δσῆο. Ὑπάξρνπλ πνιινί
ἄλζξσπνη πνχ πεγα ίλνπλ ζηφ δάζνο, ηνχο ἀξέζεη  ζπρ ία πνχ
βξίζθνπλ ἐθε ῖ, ἀιιά θαί λά κήλ πάξρ εη ζπρ ία δέλ ηνχο πεηξάδεη
πνιχ. Ἔρνπλ πλεπκαηηθή ξεκία.
Καί ηέινο ἔρνπκε 36 ὅςεηο αηῶλ ηῶλ αἰζζεκά ησλ ζέ ζρέζε κέ
ηήλ ρξνληθή πεξ ίνδν:

Βαζηθά ἔρνπ κε 36 εἴδε Α ἰζζε κάησλ, ἐ άλ ὅκσο ηά θαηα ηάμνπκε
ζχκθσλα κέ αηά πνχ ἔγηλαλ ζηφ παξε ιζφλ, κέ α ηά πνχ γίλνληα η
ζηφ παξφλ , θαί κέ α ηά πνχ ζά γίλνπλ ζηφ κέιινλ, ηφηε ε ἶλα η ὅια
καδχ 108 Α ἰζζή καηα.
ηφ Ἀ κπηληά κκα , ηφ Α ἴζζεκα δέλ ηφ παίξλ νπκε κφλ ν ζάλ
ζπλάζξνηζκα ἀιιά ηφ βιέπνπκε θα ί ζάλ ἀπνκνλ σκέλε κνλάδα θαί
ηφηε ηφ ἀπνθαινῦ κε Σζέηαζίθα , λ νεηηθ φ παξάγνληα. Κα ί βιέπνπ κε
πῶο ζπκπεξ ηθέξεηα η α ηφ ηφ Αἴζζε κα ζάλ κνλάδα, π ῶο ἀιιάδεη
δηάθνξεο κνξθέο. Χσξ ίο ὄκσο λά θ αηαιάβνπκε πνηφ ε ἶλαη ηφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηνῦ Αἰζζή καηνο, πῶο ιεηηνπξγε ῖ θαί πῶο
ἐθδειψλεηα η, δέλ κπνξν ῦ κε λά θαηαι άβνπκε γηα ηί πα ίξλεη α ηέο
ηίο κνξθέο. Γη’ α ηφ ζηφ Ἀκπηληά κκα παίξλνπκε κε κνλσκέλα ηφ
Αἴζζεκα ζάλ κνλάδα θα ί ηφ ἐμεηάδνπ κε ζάλ λνεηηθ φ παξάγνληα.
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Γ) ΤΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗ Σ

χκθσλα κέ ηά α ἰζζή καηα πνχ βηψλνπκε , ἔρνπκε θαί ηά
ἀλάινγα εἴδε ἀληίιεςεο.
Σφ Αἴζζεκα ἐπεξξεάδεη ηή λ Ἀληίιεςε. ηίο ὀκηι ίεο ηνῦ Βνχ δδα
ἀθνῦκε: «Λφγσ ηνῦ Αἰζζή καηνο ἐγείξεηαη  Ἀληίιεςε».
Σί θάλε η δει.  Ἀληίιεςε; Ἡ Ἀλ ηίιεςε ιακβάλεη ὅια ηά
ραξαθηεξηζηηθά ηνῦ Αἰζζήκα ηνο, θαί ζ πκᾶηαη πάξα πνιχ θαιά ἐάλ
ηφ α ἴζζεκα εἶλα η εράξηζην ἤ δπζάξεζην. Σφ Αἴζζεκα δέλ κπνξε ῖ
λά ζπκᾶηαη. Δ ἶλα η  Ἀληίιεςε πνχ ἐληπ πψλεη ηφ Αἴζζεκα. άλ δει.
πάξρεη ἕλα εράξηζην α ἴζζε κα,  ἀ ληίιεςε ηφ ἐληπ πψλε η, θαί
ζηήλ ζπλέρε ηα ἔρνπ κε ηήλ γλψζε ὅηη ηφ ηάδε ἤ ηφ δείλα α ἴζζε κα
εἶλαη εράξηζ ην. Κα ί ὅηαλ βηψζνπ κε μαλά ηφ ἴδην αἴζζε κα, ηφ
ἀλαγλσξίδνπκε ιφγ σ ηῆο ἀληίιεςεο, θ αί κπνξνῦ κε λά πνῦκε «α,
αηφ εἶλα η εράξηζην αἴζζε κα».
Καί ἐάλ αηή  ἐληχπσζε ἐπαλαιεηθζεῖ μαλά θαί μαλά, ηφηε 
Ἀληίιεςε γ η’ αηφ ηφ ἀληηθε ίκελ ν δέλ ἀιιάδεη εὔθνια. Γη’ αηφλ
ηφλ ιφγ ν εἶλα η πνιχ δχζθνι ν λά ἀιι άμεη θάπνηνο ηίο ἀληηιήςε ηο
καο. Γηφηη ἐ κεῖο πήξακε ἤ δε ηήλ ἐληχπσζε ὅηη αηφ εἶλα η
εράξηζην θα ί ζά κᾶο δψζεη εηπρ ία ζηήλ δσή.
πνκέλσο  Ἀλ ηίιεςε βαζίδεηα η ζηφ Α ἴζζεκα . Κα ί ηφ Α ἴζζε κα
ἐγείξεη ηήλ Ἀληίιεςε. άλ δέλ πάξρεη ηφ Αἴζζε κα,  Ἀληίιεςε
δέλ ἐγείξεηαη.
(Καηφπηλ ἐξσηή ζεσο ἐάλ κπνξε ῖ λά ἔρ νπκε ἀλ ηίιεςε γηά θά πνην
θαηλφκελν ἤ θάπνηα δηαδηθαζία κπξνζηά καο, ἀιιά λά κήλ ἔρνπκε
θαλέλα αἴζζεκα γη’ αηφ,  ἀπάληε ζε εἶλαη): έ ηέηνηα πεξίπησζε
ηφ αἴζζεκα ε ἶλαη νχδέ ηεξ ν, δει .  ἀληίιεςε ἐλ ηππψλεη ηφ
αἴζζεκα ὡο νδέηεξν. Καί ηήλ ἐπφκε λε θνξά κπνξε ῖ λά δψζε η
πεξηζζφηεξε ἤ ιηγψηεξε ζεκαζία.
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Δ) ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΜΑ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Οἱ πιεξνθνξίεο γηά ηφ πλάζξνηζκα η ῶλ Ννεηηθῶλ Λε ηηνπξγηῶλ ,
εἶλαη δηα ζθνξπηζκέλεο κέζα ζηήλ νχ ηηα Πίηαθα. Γηά παξάδε ηγκα ,
ζέ θάπνηεο ὀκηιίεο, ὁ Βνχδδαο ἐμεγεῖ κεξηθνχο ἀπ’ αηνχο ηνχο
λνεηηθνχο παξάγνληεο ν ἱ ὁπνίνη ἀλῆθ νπλ ζηφ ζπλάζξνηζκα η ῶλ
λνεηηθῶλ ιεηηνπξγ ηῶλ, θα ί παξαθάησ, κεηά ἀπφ ἐθαηφ ἤ δηαθφζηεο
ζειίδεο, ζέ κηά ἄιιε ὀκηι ία θα ί κεηά ζέ θάπνην ἄιι ν βηβι ίν, ἐμεγεῖ
κεξηθνχο ἀθφκα , θαί νὔ ησ θαζ’ ἐμῆο.
Γηά λά ζπζσξεχζεη θαλε ίο ὅιεο αηέο ηίο πιεξνθνξίεο, πξέπε η
πξψηα λά ηίο ζπγθεληξψζε η. Ἀιιά ζηφ Ἀκπηληά κκα ἔρνπ κε ὅιεο
αηέο ηίο πιεξνθνξίεο ζπγ θελ ηξσκέλεο καδχ, θαί ε ἶλα η πηφ εὔθνι ν
λά θαηαιάβνπκε ηί ζεκα ίλεη ζπλάζξνηζκα λνεηηθ ῶλ ιε ηηνπξγ ηῶλ .

Ὅπσο εἴδακε πξνεγνπ κέλσο ζηά πέ ληε ζπλαζξνίζκα ηα, ηφ
Αἴζζεκα ,  Ἀλ ηίιεςε θα ί ν ἱ Ννεηηθέο Λεηηνπξγ ίεο, ε ἶλα η λνε ηηθνί
παξάγνληεο. Σφ ζπλάζξνηζκ α ηνῦ Αἰζζήκαηνο (108 ε ἴδε) θαί ηφ
ζπλάζξνηζκα ηῆο Ἀληίιεςεο (108 ε ἴδε ), ηά ἔρνπκε ἤδε ἐμεγήζεη,
θαί ηψξα πᾶκε λά ἐμεγήζνπ κε ηίο Ννε ηηθέο Λεηηνπξγ ίεο.
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Σφ ζπλάζξνηζκα η ῶλ λ νεηηθῶλ ιεηηνπ ξγηῶλ ἀπνηειε ῖηα η ἀπφ 50
λνεηηθνχο παξάγνληεο ν ἱ ὁπνῖνη ὀλνκά δνληαη Σζέηαζίθα ἤ mental
factors.
άλ ηνχο ἐμεηάζνπκε ἀλαιπηηθά, ζά δνῦκε ὅηη θάπνηνη
παξάγνληεο ὅπσο  ἐπηζπκία, ὁ ζπκφο,  ὁξζή λφεζε θιπ, δέλ
ἐκθαλίδ νληα η ἐδῶ. Ὑπάξρνπλ ὅκσο κέζα ζηίο Ννε ηηθέο Λεηηνπξγίεο
θαί αηφ ηφ ζπλάζξνηζκα ζά ἐμεγήζνπκε ἐδῶ. ηφ Ἀκπηληά κκα
ἀπνθαινῦληα η λνε ηηθ νί παξάγνλ ηεο. άλ πάξνπκε ηήλ ἐπηζπκία
κφλε ηεο, ηήλ ιέκε λνε ηηθφ παξάγνλ ηα.  ζπκφο εἶλα η λνεηηθφο
παξάγνληαο.
Αηνί νἱ 50 Ννεηηθνί παξάγνλ ηεο (ν ὔηε δέθα, νὔ ηε εἴθνζη,
ηξηάληα ἤ ζαξάληα, ἀιιά πελήλ ηα), δηαηξνῦ ληαη ζέ δχν βαζηθέο
θαηεγνξίεο θαί ηέ ζζεξεηο πνδηαηξέζε ηο . Ἔρνπκε ινηπφλ:
11 Ἠζηθά Οδέηεξνπο Ννεηηθνχο Παξάγνληεο, ἐθ ηῶλ ὁπνίσλ:
νἱ 7 εἶλαη Κνηλ νί Ννεηηθνί Παξάγνληεο θαί
νἱ 6 εἶλαη Πεξηζηαζηαθ νί Ννεηηθνί Παξάγνληεο.
θαί
39 Ἠζηθά Γει σηηθνχο Ννε ηηθνχο Πα ξάγνληεο, ἐθ ηῶλ ὁπνίσλ:
νἱ 14 ε ἶλαη Φαινη Ννε ηηθ νί Παξάγνληεο, ( ἀπφ αηνχο νἱ
πξῶηνη 4 εἶλα η Κνηλ νί),
θαί
νἱ 25 εἶλαη Καινί Ννε ηηθ νί Παξάγνλ ηεο.
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Οἱ Κνηλνί Παξάγνληεο ὀλ νκάδνλ ηαη ἔ ηζη, δηφηη ζπ κκε ηέρνπλ ζέ
ὅιεο ηίο ζθέςεηο. Ὅ ,πνηε παξνπζηάδ εηαη κία ζθέςε, α  ηνί ν ἱ
παξάγνληεο ἐκθαλίδνληαη ἐθεῖ πξψηνη πξψηνη. Γηά παξάδεηγ κα,
ὅηαλ πάξρεη ζπλείδεζε ζηφ κάηη, α  ηνκά ησο πάξρεη αἴζζε κα,
ἀληίιεςε, ἐπα θή, πξφζεζε, πξνζνρή . Ὅια αηά εἶλαη λνε ηηθνί
παξάγνληεο πνχ κᾶο βνεζνῦλ λά θαηαιάβνπκε ἕλα ἀληηθείκελν,
εἶλαη παγθφζκηαο ἐ κβέιεηαο, θα ί ἐ κθαλ ίδνληαη πάληα ὅ,πνπ πάξρεη
ζθέςε ἤ ζπλείδεζε. Αηνί ε ἶλαη ν ἱ πηφ νζηαζηηθ νί, θνηλνί, βαζηθνί
λνεηηθνί παξάγνλ ηεο, θαί ε ἶλα η ζηθά νδέηεξνη. Ἡ πξνζνρή γ ηά
παξάδεηγκα: ὅηαλ δίλ νπκε πξνζνρή ζέ θάηη, α ηή  πξνζνρή ἀπφ
κφλε ηεο δέλ ἔρεη θάπνηα ζηθή ἀμία.
Οἱ
Πεξηζηαζηαθ νί
Παξάγνληεο
ὀλ νκάδνληα η
ἔ ηζη,
δηφηη
ἐκθαλίδ νληα η ἀλάινγα κέ ηίο πεξηζηά ζεηο. Ἄο πάξνπ κε ηήλ ραξά
πνχ εἶλα η ἕλαο λνε ηηθ φο παξάγνληαο· θ άπνηεο θνξέο ἔρνπκε ραξά,
ἄιιεο δέλ ἔρνπκε . Ἡ ραξά ινηπφλ ἐκθαλίδεηα η ζέ ζρέζε κέ ηίο
πεξηζηάζε ηο.
Ἡ δεχηεξε θαηεγ νξία πεξηιακβάλε η ηνχο ζηθά Γεισηηθ νχο
παξάγνληεο· Γεισηηθ νχο πφ ηήλ ἔλ λνηα ηῆο ἐθδήι σζεο, δει.
ἐθδειψλνπλ ἤ δει ψλνπλ ζηθέο ἀμίεο.
Οἱ Φαχινη Παξάγνλ ηεο ὀλνκάδνληα η ἔηζη, δηφηη ε ἶλαη θαθ νί, ὅπσο
π.ρ. ὁ ζπκφο εἶλαη ἕλαο θαθφο λνεηηθφο παξάγνληαο.
Οἱ Καινί Παξάγνλ ηεο ε ἶλαη πεξηζζφηεξ νη ἀπφ ηνχο Φαι νπο, θαί
ζπλήζσο πάξρεη πφιεκνο ἀλάκεζά ηνπο, δηφηη πάξρεη πφιε κνο
κέζα καο. Κάπνηεο θνξέο πεξηζρχνπλ νἱ θαιέο ζθέςεηο κέζα καο
θαί θάπνηεο θνξέο πεξηζρχνπλ ν ἱ θαθ έο ζθέςεηο, ιφγσ ηῆο κάρεο
ἀλάκεζα ζηνχο Και νχο θαί ζηνχο Φαχ ινπο λνεηηθ νχο παξάγνληεο.
Καί ν ἱ ἄλζξσπνη ιέλε ὅηη αηνί ε ἶλα η δα ίκνλεο, α ηνί εἶλα η ἄγγεινη,
δηφηη ἔρνπλ κπζηηθνπνηήζεη ηνχο λνεηηθ νχο παξάγνληεο.
κεῖο βέβαηα ζά δνῦκε ὅηη αηά ζπκβαίλνπλ ιφγσ α ἰηηῶλ θαη
ζπλζεθῶλ, θαί ὅηη δέλ πάξρεη ηίπνηα κπζηεξ ηψδεο ἐδῶ.
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ΟΗ 11 ΖΘΗΘΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ ΛΟΖΣΗΘΟΗ ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ
α) Οἱ 7 Κνηλνί Ννε ηηθ νί Παξάγνληεο

Ἀξρηθά ἔρνπκε ηήλ Ννε ηηθή παθή ( πάζζα ). Ὅηαλ βιέπνπ κε
θάηη κέ ηφ κά ηη, πάξρεη λ νεηηθή ἐπα θή. Πξνεγε ῖηαη  ζπλε ίδεζε
ηήλ
ὁπνία ζηήλ πεξίπησζε α  ηή δέλ ηήλ ἐθιακβάλνπ κε ζάλ
λνεηηθφ παξάγνλ ηα, ἀιιά ἀπιά ζάλ ζπλείδεζε . Κα ί κεηά
ἀθνινπζεῖ  λνεηηθή ἐπαθή ,  ὁπνία δξᾶ ζάλ ζχλδεζκνο ἀλάκεζα
ζηφλ λνῦ θα ί ηήλ ζπλείδεζε. ηή λ ζπλέρεηα ἀθνινπζε ῖ ηφ
Αἴζζεκα , θαί κεηά  Ἀληίιεςε· ἀιιά αηά ηά δχν παξ’ ὅιν πνχ
εἶλαη λνε ηηθνί παξάγνληεο δέλ ηά ἀ λαθέξνπκε ἐδῶ, δηφηη ηά
ἐμεγήζακε πξνεγνπ κέλσο ζηά πέλ ηε ζπλαζξνίζκα ηα. πλήζσο
ὅκσο  δηαδηθαζία εἶλα η: πξψηα  Ννε ηηθ ή παθή, κε ηά ηφ
Αἴζζεκα ,  Ἀληίιεςε, θαί κε ηά πάξρεη  Πξφζεζε.
Ἡ Πξφζεζε ἀξρηθά δέλ ἔρεη θάπνηα ζηθή ἀμία. Ἡ Πξφζεζε πξφο
ἕλα ἀληηθείκελν ε ἶλαη ἀπιά πξφζεζε· ζέινπκε ἀπιά λά ηφ δνῦ κε
θαί ηειε ηψλεη ἐθε ῖ, δέλ πάξρεη θάπνηα ζηθή ἀμία . Ἀιιά ἐάλ 
πξφζεζε ζπλδεζε ῖ κέ θάπνηνλ θα χιν λνε ηηθ φ παξάγνλ ηα ,
γελληέηα η δει.  ἐπηζπκία λά ἀπνθηή ζνπκε ηφ ἀληηθε ίκελν, θαί
κάιηζηα κέ ὕπνπι ν ηξφπν, ηφηε γίλε ηαη θαχιε. Ἀιιά ἐάλ ζπλδεζεῖ
κέ ἕλαλ θαιφ λ νεηηθφ παξάγνληα, ηφηε γίλε ηαη θαιή . Βιέπνπ κε
δει. θάπνην ἀλ ηηθε ίκελ ν πνχ κᾶο ηξαβάεη ηήλ πξνζνρή θαί ηφ
πξνζέρνπκε ..., ε, δέλ πάξρεη θάπνηα ζηθή ἀμία κέρξη ἐδῶ. Ὅκσο
κεηά ζθεθηφκα ζηε «Α, ἄλ κπνξνῦζα λ ά δψζσ α ηφ ηφ ἀληηθείκελν
ζέ θάπνηνλ πνχ ηφ ρξεηάδεηα η...» ηφηε α ηφ ε ἶλαη θαιφ· ζπ λδέεηα η
κέ γελλαηνδσξία.
Βιέπνπ κε ι νηπφλ ὅηη α ηφ πνχ πξνζδίδε η ζ ηθή ἀμία ζηήλ
πξφζεζε, ε ἶλαη  ζχλ δεζή ηεο κέ θάπνηνλ θαχιν ἤ θαι φ λνε ηηθφ
παξάγνληα. Ἡ Πξφζεζε ἀπφ κφλε ηεο δέλ ε ἶλαη νὔηε ζ ηθή νὔηε
ἀλήζηθε. Δἶλαη ἀπιά νδέ ηεξε.
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Σφ ἴδην ζπκβα ίλεη θαί κέ ηήλ Πξνζνρή . Μπνξε ῖ λά πξνζέμνπκε
θάηη θ η αηφ εἶλα η ὅι ν· δέλ πάξρεη ζ ηθή ἀμία ζ’ α ηφ. άλ ὅκσο
ηφ πξνζέμνπ κε κέ πνλεξφ κά ηη, ηφηε γίλεηα η θαχιε. άλ ηφ
πξνζέμνπκε κέ θαισζχλε γ ίλεηα η θαι ή. Ἔηζη ινηπφλ  Πξνζνρή
ἀπφ κφλε ηεο δέλ ἔρεη ζηθή ἀμία, κέρξ η ηήλ ζηηγ κή πνχ ζά ζπλδε ζεῖ κέ θάπνηνλ θαχι ν ἤ θαιφ λνεηηθ φ παξάγνληα. Σφηε ἀπνθηᾶ
ἀλήζηθε ἤ ζηθή ἀμία.
Ὅ,πνπ ινηπφλ  πάξρεη  βηληάλα ἤ  ηζίηηα , δει.  ζπλείδεζε
θαί  ζθέςε, αηνί νἱ Κνηλνί Ννε ηηθ νί Παξάγνληεο ἐκθαλίδνλ ηαη.

κεῖο
ηψξα
ἐμεγνῦ κε
ηφ
ζπλάζ ξνηζκα
η ῶλ
Ννεηηθῶλ
Λεηηνπξγ ηῶλ, πνχ ἔρεη 50 παξάγνλ ηεο· κε ηφ Α ἴζζε κα εἶλα η 51, θαί
κέ ηήλ Ἀ ληίιεςε 52. Ὅι νη καδχ εἶλα η 52 λνε ηηθ νί παξάγνληεο.
ηνχο Κνηλνχο Ννεηηθνχο Παξάγνληε ο  Ννεηηθή πα θή εἶλαη
πάληα πξψηε, ἀθνι νπζεῖ ηφ Α ἴζζεκα , ηξίηε ε ἶλαη  Ἀληίιεςε, θα ί
κεηά  Πξφζεζε. πλ νιηθά ε ἶλαη 7 Κνηλνί Ννεηηθνί Παξάγνληεο,
ἀιιά
ἐγψ ζᾶο ἔρσ βάιεη κφλν πέλ ηε, δηφηη ηνχο ἄιινπο δχν
Αἴζζεκα θα ί Ἀλ ηίιεςε , ηνχο ἔρσ ἤδε ἐμεγήζεη ζέ ζρέζε κέ ηά
ζπλαζξνίζκαηα.
ηήλ ζπλέρε ηα ἔρνπκε ηήλ λφηεηα ην ῦ Ννῦ. Γηά λά πξνζέμνπκε
ἕλα ἀληηθε ίκελν, ὁ λ νῦο πξέπε η λά ἐζηηαζηεῖ ἐπάλ σ ηνπ. άλ ὁ
λνῦο εἶλαη δηα ζθνξπηζκέλ νο, ηφηε ὄρ η κφλ νλ δέλ κπνξ νῦκε λά
ζπγθεληξσζνῦ κε πάλσ ζηφ ἀληηθείκελν, ἀιιά δέλ κπνξνῦ κε θαί λά
ηφ πξνζέμνπ κε. Αηφο εἶλα η ὁ ἐλσηηθ φο παξάγνληαο πνχ ιέγεηαη
Δθάγθαηα . Ἔθα ζε καίλε η ἕλα, θαί Ἄγθαηα ζε καίλε η ζε κείν.
Μπνξνῦκε δει. λά ηφ κεηα θξάζνπ κε ὡο πηθέληξσζε.
Μεηά ἔρνπκε ηήλ Εσηηθφηε ηα ην ῦ Ννῦ ( Σδίβηηηληξ ίγηα ). Γηά λά
δεῖ ὁ λνῦο ἕλα ἀληηθείκελν πξέπεη λ ά ἔρεη κηά ἐλεξγεηηθφηεηα
κέζα ηνπ. άλ εἶλα η ιεζαξγηθφο δέλ κπνξε ῖ λά ἔρεη ἀληίιεςε ἐλφο
ἀληηθε ηκέλνπ , θαί ρ σξίο ἀληίιεςε δέλ πάξρεη νὔηε α ἴζζεκα . Ἔηζη
ινηπφλ  ἀληίιεςε βαζίδεηαη θα ί ζηήλ δ σηηθφηε ηα ην ῦ λ νῦ.
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άλ ὁ λνῦο ε ἶλαη ιεζαξγηθφο δέλ κπνξε ῖ λά ἀληηιεθζε ῖ ηίπνηα.
άλ εἶλα η ιεζαξγηθ φο δέλ κπνξε ῖ λά α ἰζζαλζεῖ θάηη, θαί δέλ κπνξε ῖ
λά ἔρεη πξφζεζε γηά θάηη, θα ί  λφηεηα ηνῦ λνῦ δέλ ἐπέξρε ηαη.
Ἔηζη ἔρνπκε ηήλ Εσηηθφηεηα ην ῦ Ννῦ .
Μεηά πάξρεη θα ί  Πξνζνρή. Γηά λά ἀληηιεθζ νῦκε ἕλα
ἀληηθε ίκελν πξέπεη λά δψζνπ κε πξ νζνρή. Ἔ ηζη ὁ λσηηθφο
Παξάγνληαο ζπληειε ῖ θα ί γηά ηή λ Ννεηηθή παθή , θαί γηά ηήλ
Ἀληίιεςε , θαί γηά ηήλ Πξφζεζε, θαί γ ηά ηή λ Εσηηθφηεηα ηνῦ Ννῦ .
Ὅια αηά ἔξρνληαη καδχ ζάλ κηά ὀκάδα, ὥζηε λά ἔρνπ κε ηήλ
ἐκπεηξ ία ἐλφο ἀληηθε ηκέλ νπ. Γηφηη κε κνλσκέλα  πλείδεζε, δέλ
κπνξεῖ λά κᾶο δψζεη ηήλ ἐκπεηξ ία· πξέπεη λά ζπλεξγαζηε ῖ κέ
ἄιινπο λνεηηθνχο παξάγνλ ηεο γηά λά ἔ ρνπκε κηά ἐ κπε ηξία, ὅπσο ηφ
Αἴζζεκα ἤ ηήλ Ἀληίιεςε. Σφ Α ἴζζε κα κφλν ηνπ δέλ κπνξε ῖ λά κᾶο
δψζεη ηήλ ἐ κπεηξ ία· πξέπεη λά ἔρ νπκε ηήλ Ἀληίιεςε, πξέπεη λά
ἔρνπκε ηήλ Πξφζεζε, ηήλ Πξνζνρή, ηήλ πηθέληξσζε ηνῦ Ννῦ
καο, θιπ.
Γηά παξάδεηγ κα, ζέ ἕλα ἐξγνζηάζην παξάγνπλ θάπνην πξντφλ .
Γηά λά παξαρζεῖ αηφ ηφ πξ ντφλ ρξεηάδνληαη ἐξγάηεο, νἱ ὁπνῖνη
πξέπεη λά ζπλεξγαζζν ῦλ γ ηά λά παξά μνπλ α ηφ ηφ πξντφλ. Δ ἶλα η
ινηπφλ  ζπλεξγαζία πέλ ηε, ἔμε, ἐθηά ἤ ὀθηψ ἀηφκσλ πνχ
παξάγεη ἕλα πξντφλ. Ἄο δνῦκε αηφ ηφ ξνιφτ. Γηά λά παξαρζε ῖ
αηφ ηφ ξνιφτ ρξεηάδεηαη  ζπλεξγα ζία κεξηθ ῶλ ἀηφκσλ. Ἕλα
ἄηνκν δέλ κπνξεῖ λά ηφ θάλεη κφλν ηνπ. Ὑπάξρνπλ ηξ ία, ηέζζεξα,
πέληε ἄηνκα πνχ ζπλεξγάδνληα η· ἕλαο ἀλαιακβάλεη αηφ ηφ κέξνο
ηῆο ἐξγαζίαο, ἕλαο ἄιινο θηηάρλε η ἄιι ν θνκκάηη ηνῦ κε ραληζκνῦ,
ἕλαο ἄιινο θηηάρλεη θάπνην ἄιιν ηκήκα ηῆο θαηαζθεπῆο, θαί ἔηζη
δεκηνπξγεῖηαη κία ἀιπζίδα πνχ ὁ θάζε θξίθνο ζπληειε ῖ ζηήλ
ὁινθιήξσζε ηῆο ἐξγαζίαο, πνχ ἔρεη ζάλ ηειηθφ ἀπνηέιεζκα αηφ
ηφ ξνιφτ.
Καηά ηφλ ἴδην ηξφπν, ηφ ηειηθφ πξντφλ πνχ ε ἶλαη  ἐκπε ηξία , δέλ
ζπκβαίλε η ἔηζη ἀπφ ηήλ ιεηηνπξγία ἤ ηήλ ἐξγαζία ἐλφο κφλν
παξάγνληα, ὅπσο ηνῦ Α ἰζζή καηνο ἤ ηῆο Ἀληίιεςεο. Ἀιιά πξέπε η
λά δξάζνπλ θα ί ἄιινη λνε ηηθνί παξάγνληεο γηά παξαρζε ῖ ηφ ηει ηθφ
πξντφλ πνχ εἶλα η  ἐκπε ηξία.
Δἶλαη ἀ παξαίηε ηε ινηπφλ  ζπλεξγαζία ὅισλ ηῶλ παξαγφλ ησλ,
θαί βαζηδφκαζηε ζ’ αηνχο γηά λά ἔρνπκε ἐκπε ηξία. άλ ιείπε η
ἔζησ θα ί ἕλαο ἀπ’ αηνχο ηνχο λνε ηηθνχο παξάγνληεο π.ρ. 
Πξνζνρή,

ἐκπε ηξία
ράλεηαη.
Ὅια
αηά
ινηπφλ
εἶλα η
ζπλζεθνθξαηεκέλα , ἐμαξηῶληα η δει. ἀ πφ αἰηίεο θαί ζπλζ ῆθεο γηά
λά ἔρνπκε ηφ λνεηηθφ πξντφλ. Μία ἀ πφ αηέο ηίο ζπλζῆθεο ἄλ
ιείπεη, ηφηε δέλ κπνξν ῦκε λά ἔρνπ κε αηή ηήλ ἐκπεηξία .
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Ὑπάξρνπλ ὅκσο θ η ἄιι νη παξάγνληε ο πνχ κᾶο
ἐκπεηξ ία.

δίλ νπλ

ηήλ

β) Οἱ 6 Πεξηζηαζηαθνί Ννε ηηθνί Παξάγνληεο

λνκάδνλ ηαη Πεξηζηαζηαθνί, δηφηη ἄιι εο θνξέο ζπκβαίλνπλ θαί
ἄιιεο ὄρη. Ἄιιέο θνξέο ἔρνπκε ραξά, ἄιιεο θνξέο δέλ ἔρνπκε.
Μεξηθέο θνξέο ληψζνπκε ἀξέζθεηα γηά θάηη, ἄιιεο δέλ ληψζνπκε .
Ὅινη α ηνί ν ἱ λνε ηηθ νί παξάγνληεο ε ἶλ αη ζηθά νδέηεξνη γ ηά ὅζν
δηάζηεκα δέλ ζπλ δένληα η κέ θαχι νπο ἤ θαινχο λνε ηηθνχο
παξάγνληεο· δηφηη αηφ πνχ ηνχο δίλε η ζηθή ἀμία ε ἶλαη  ζχλδεζε
κέ ἕλαλ θαιν ἤ θαιφ λνεηηθφ παξάγνληα.
 Λνγηζκφο γ ηά παξάδε ηγκα ε ἶλα η νδέηεξνο. Μπνξε ῖ λά
ζθεθηφκαζηε θάηη, ἀιιά αηφ εἶλαη ἀπιῶο κηά ζθέςε πνχ πεξλάεη
θαί θεχγε η, θαί δέλ ἔρεη θα κηά ζ ηθή ἀμία. Ἀιιά ἐάλ ζπλδεζε ῖ κέ
ἐπηζπκία, ζθε πηφκελνη μαλά θαί μαλά ὅηη ζέινπ κε αηφ ηφ θά ηη, ἤ
ηφ ζθε θηφκαζηε κέ πνλεξφ ζθ νπφ, ἤ ἀθφκα θαί κέ ἀγαζφ ζθ νπφ,
ηφηε παχε η λά ε ἶλαη ν δέηεξνο θαί πξνζιακβάλεη ζηθή ἀμία .
 Λνγηζκφο θαί ὁ πιινγ ηζκφο ζπλήζσο π ᾶλε καδχ.
Θά ἐμεηάζνπκε θαί ηήλ Ἀπνθα ζηζηηθφηεηα, ὅηαλ δει . παίξλνπ κε
ἀπνθάζε ηο γηά λά θάλνπ κε θάηη, θα ί ηήλ λεξγεηηθφηεηα ὅηαλ
ἐλεξγνπνηνχκαζηε γηά λά θάλνπκε θά ηη.
Καί ηέι νο ἔρνπκε ηήλ Χαξά θαί ηήλ Ἀξέ ζθεηα.
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ΟΗ 39 ΖΘΗΘΑ ΓΖΙΩΣ ΗΘΟΗ ΛΟΖΣΗΘΟΗ ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ
α) 14 Φαχι νη Ννεηηθνί Παξάγνληεο , ἐθ ηῶλ ὁπνίσλ νἱ 4 πξψηνη
εἶλαη Κνηλ νί Φαχινη Ννε ηηθ νί Παξάγνληεο

Ἡ Αηαπά ηε ( κφρα ) εἶλα η θαχιε δηφηη δέλ δίλεη δηαχγε ηα ζηφλ
λνῦ καο. Ἡ ἐπηζπκία , ὁ ζπκφο ἤ ηφ κῖζνο γηά ηφ ἕλα θαί γηά ηφ
ἄιιν ἀλαδχνληα η κφλνλ ὅηαλ πάξρεη Αηαπά ηε. Λφγ σ ηῆο
Αηαπάηεο ὄρ η κφλν δέλ κπνξε ῖ θαλε ίο λά ἔρεη ηήλ θαζαξή γλψζε
ἐλφο ἀληηθεηκέλνπ , ἀιιά ἔρεη θαί ἄιιεο θαχιεο ηάζεηο.
Ἡ Ἀδηαληξνπία ( αρηξ ίθα ) θάλεη θάπνηνλ λά ζπκπεξηθέξεηα η κέ
μεδηάληξνπν ηξφπν θαί λά πξνζβάιιε η ηνχο ἄιινπο.
Ἡ Ἀπνπζία Ἠζ ηθνῦ Φφβνπ ( αλνηηάπα ) ὠζεῖ ηνχο ἀλζξψπνπο λά
θάλνπλ θαθά πξάγκαηα, ρσξίο λά ηνχο ἐλδηαθέξεη ἐάλ πξνθαινῦλ
πφλν ζηνχο ἄιινπο.
Ἡ Ἀλεζπρία ( νχληαθα ) εἶλαη θη αηή θαχιε δηφηη πξνθαιε ῖ
ζνιψηε ηα ζηφλ λνῦ.
Αηνί ὀλνκάδνληα η Κνηλ νί Φαχινη λνεηηθ νί παξάγνλ ηεο, δηφηη
ἔρνπλ βαζηθή ζπ κκε ηνρή ζέ ὅινπο ηνχο Φαχινπο λνεηηθνχο
παξάγνληεο ζέ παγθφζκηα ἐκβέιε ηα.
ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπ κε
Ννεηηθνχο Παξάγνληεο.

ηνχο
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πφινηπνπο

δέθα

Φαχινπο

Ὅια αηά ζά ηά κειεηήζνπκε θα ί ζά δν ῦκε ὅηη θάζε ἕλαο ἀπφ
αηνχο ηνχο παξ άγνληεο ἔρεη δηαθνξε ηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Π.ρ. 
Ἀπιεζηία ἔρεη δηα θνξεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ἀπφ ηφ κίζνο· ηφ Μίζνο
ἔρεη δηα θνξεηηθφ ραξαθηεξ ηζηηθφ ἀπφ ηήλ Εήιε ηα· θαί 
Ὑπεξεθάλεηα ἔρε η δηα θνξεηηθφ ραξαθηε ξηζηηθφ.
Θά δνῦ κε ηψξα ὅηη ὅινη αηνί νἱ πα ξάγνληεο ὅπσο Ἀπιε ζηία,
ζθαι κέλε Νφεζε θιπ, ἔρνπλ ἀ πφ κία δηαθνξεηηθή ξίδα. Ἡ ξίδα
ηῆο Ἀπιεζηίαο ἤ ηῆο Πξνζθφιι εζεο ιέγεηαη ιφκπα κνχια . Σνῦ
κίζνπο ιέγεηαη ληφζα κνχια . Ἡ ξίδα ηῆο Εήιεηαο ( ίζζα κνχια )
εἶλαη δηα θνξεηηθή· ε ἶλαη ὅηαλ ἔρνπκε ἀπέρζεηα θαί θζφλ ν γ ηά ηήλ
ἐπηηπρ ία θάπνηνπ ἄιι νπ, ὅηαλ δέλ κᾶο ἀξέζεη λά βιέπνπκε
θάπνηνλ ἐπηηπρεκέλ ν. Κα ί α ηφ ε ἶλαη ἕλ α εἴδνο κίζνπο.

Οἱ ηξεῖο ηειεπηαῖνη εἶλα η θ η αηνί Φαχ ινη Ννε ηηθ νί Παξάγνληεο,
δηφηη δέλ ἐπηηξέπνπλ ζηφλ λ νῦ λά εἶλαη δηαπγήο. Ὅηαλ γ ηά
παξάδεηγκα πάξρεη Ἀ κθηβνι ία, ὁ λνῦο εἶλαη ζπγρ ηζκέλ νο.
Μήλ ἀπνγνεηεχεζηε ὅκσο, δηφηη ἔρνπκε 25 θαινχο παξάγνλ ηεο
θαί ὄρη κφλνλ 14!
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β) Οἱ 25 Καινί Ννεηηθνί Παξάγνληεο

Πίζηε ζηήλ θαι νζχλε: Ὑπάξρνπλ ἄλζξσπνη πνχ ἔρ νπλ αηή ηήλ
βεβαηφηε ηα λά πηζηεχ νπλ ὅηη κπνξνῦ λ λά θαηαθέξνπλ θάηη θαιφ
ζηήλ δσή ηνπο, λά θάλνπλ θαιέο πξάμεηο θιπ.
Ἡ Μλήκε εἶλαη ἕλαο θαιφο λνεηηθφο πα ξάγνληαο.
Ἠζηθή Νηξνπή: Ὑπάξρνπλ ἄλζξσπνη πνχ ἔρνπλ αηή ηήλ ζ ηθή
ληξνπή, θα ί ληξέπνλ ηαη λά θάλνπλ θαθ ά πξάγκαηα.
Ἠζηθφο Φφβνο: Κά πνηνο θνβ ᾶηα η λά θάλεη θάηη θαθφ.
Μή Ἀπιεζηία, ζε κα ίλεη γελλα ηνδσξία· δει. θάπνηνο μνδεχεη γ ηά
ηφλ ἐαπηφλ ηνπ ἀιιά πξνζθέξεη θαί ζηνχο ἄιινπο.
Μή Μίζνο: ὄρη κφλνλ δέλ κηζνῦ κε ηνχο ἄιινπο, ἀιιά
πξνζπαζνῦ κε λά ηνχο εεξγεηήζνπ κε ἐπίζεο.
Ἀκεξνιεςία ε ἶλαη λά θξαηάε η θαλε ίο ἴζεο ἀπνζηάζεηο ἀπφ ηά
πξάγκαηα, θα ί λά κήλ ἐκπιέθε ηαη ζέ δηακάρεο.

Ἡ Ἠξεκία ηνῦ ψκαηνο θαί  Ἠξεκία ηνῦ Ννῦ ἐ κθαλ ίδνλ ηαη κέ
ηφ Μή Μίζνο. Ὅηαλ δέλ ἔρνπκε κίζνο, ηφηε ἔρνπ κε ξε κία ζηφ
ζψκα θαί ζηφλ λνῦ καο.
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Γηφηη ηφ κίζνο ηαξάδεη ηφλ λ ν ῦ, ηφλ ἀλαζηαηψλε η, θα ί ζ’ α ηή
ηήλ πεξίπησζε  ξεκία ζψκαηνο θαί λνῦ δέλ πάξρεη. Ἡ ἀ πνπζία
ινηπφλ ηνῦ Μίζνπο, πξνθαιε ῖ ηήλ ἐκθάληζε η ῶλ δχ ν αηῶλ
λνεηηθῶλ παξαγφλ ησλ.
Μεηά ἔρνπκε ηήλ ιαθξφηεηα θα ί ηή λ Δ θακς ία ηνῦ ψκαηνο
θαί ηνῦ Ννῦ. Ὅ ηαλ ἐ κθαλ ηζζεῖ ραξά κέζα καο, ηφηε ηφ ζψκα θα ί
ὁ λνῦο καο γ ίλνλ ηαη πηφ ε ὔθα κπηνη, ἐιαθξχλνλ ηαη. Ὅζν
θνπξαζκέλνη θη ἄλ εἴκαζηε , ἐάλ ἀ θνχζνπκε θάηη θαιφ, θάηη
εράξηζην, ἀκέζσο ἔρνπ κε αηή ηήλ ἐιαθξφηεηα ζηφ ζψκα θαί
ζηφλ λνῦ. Ἔηζη α ηνί ν ἱ λνεηηθνί παξ άγνληεο ἐγείξνλ ηαη κ’ α ηέο
ηίο πεξηζηάζε ηο.

ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπ κε ηήλ Πξνζαξκνζηηθ φηε ηα ην ῦ  ψκα ηνο,
θαί ηήλ Πξνζαξκνζηηθ φηε ηα ην ῦ Ννῦ, πνχ ζε καίλε η ὅηη ηφ ζψκα
θαί ὁ λνῦο κπνξνῦλ λά πξνζαξκνζζνῦλ ἀλάινγα κέ ηίο
πεξηζηάζε ηο πνχ ἐκθαλ ίδνλ ηαη πφ ὁξ ηζκέλεο ζπλζῆθεο. Ὅηαλ γηά
παξάδεηγκα θάπνηνη ἄιι νη πξ νζπαζν ῦλ λά ἐγείξνπλ ηφ κίζνο,
αηφο πνχ δέλ ἔρεη κέζα ηνπ κίζνο, πξνζαξκφδεηαη θαί δέλ
ἀλαθαηεχεηαη.
Μεηά εἶλαη  πηδεμηφηεηα ηνῦ ψκα ηνο θαί  πηδεμηφηε ηα ηνῦ
Ννῦ. Ὅηαλ π.ρ. ζέινπκε λά δσγξαθίζνπκε θάηη, ηφ ζψκα θα ί ὁ
λνῦο καο δηαζέηνπλ ηήλ ἐ πηδεμ ηφηεηα λά ηφ θάλνπλ, θ η α  ηφ
ὀθείιε ηαη ζέ ἄιινπο θαινχο λνεηηθ νχο παξάγνληεο ὅπσο  ξεκία,
πνχ ἐπηηξέπνπλ ζηφ ζψκα θαί ζηφλ λν ῦ λά ζπγθεληξσζνῦλ
πεξηζζφηεξν γηά λά ἀ πνδψζνπ κε θάηη, ὅπσο λά δε κηνπξγήζνπ κε
κηά δσγξαθηά.
Κάπνηνη ἄλζξσπνη δέλ ἔρνπλ αηή ηήλ ἐπηδεμ ηφηεηα· ἀιιά
θάπνηνη ἄιι νη ηήλ ἔρνπλ δηφηη ζπλ ηει νῦλ αηνί ν ἱ θαινί λνε ηηθνί
παξάγνληεο.
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Σήλ Δζχηε ηα ηνῦ ψκαηνο κπνξ νῦκε λά ηήλ θαηαιάβνπ κε ὅηαλ
δηαινγ ηδφκα ζηε. Ὅ ηαλ θάπνηνο πεηχρε η βαζεηά α ηνζπγθέλ ηξσζε ,
ηφηε ἀκέζσο ηφ ζψκα ηνπ ε ζπγξακκίδεηαη ἀπφ κφλ ν ηνπ, πέξα
ἀπφ ηήλ βνχιεζε ηνῦ δηαινγ ηδφκελνπ. Γηά παξάδεηγκα, ἐάλ ζηφλ
δηαινγ ηζκφ ἐ πί ηῆο ἀλαπλνῆο, ἐ πηηχ ρεη θάπνηνο κηά ὀξ ηζκέλ ε
αηνζπγθέλ ηξσζε, ηφηε βιέπνπκε ὅηη ζηγά ζηγά ηφ ζψκα ηνπ
εζπγξακκίδεηα η ἀπφ κφλν ηνπ, αηνκά ησο.
Αηφ
ὀθε ίιεηα η
ζηήλ
α ηνζπγθέ ληξσζε
θαί
ζπκβα ίλεη
ηαπηφρξνλα κέ ηήλ Δ ζχηε ηα ηνῦ Ννῦ. Ἡ Δζχηεηα ηνῦ λνῦ
ζπγρξνλίδεηα η ἀπφιπηα κέ ηήλ Δζχηε ηα ηνῦ ψκαηνο, ρ σξίο λά
θάκπηε ηαη, ρσξίο λά πεδάε η ἀπφ ἀλ ηηθείκελν ζέ ἀληηθείκελν, θα ί
ὅηαλ ὁ Ννῦο γίλεηα η ηφζν Δζχο, ηφηε θαί ηφ ζψκα γίλεηαη Δ ζχ .
ξζφο Λφγνο ζε καίλε η ὅηη ὅηαλ ζέινπ κε λά κηιή ζνπ κε, ἔρνπ κε
ηήλ πξφζεζε λά κηιήζνπκε κέ θαι φ ηξ φπν, λά κήλ ιέκε ςέκκαηα,
λά ιέκε ηήλ ἀιήζεηα. Δἶλα η ινηπφλ ἕλαο θαιφο λνεηηθ φο
παξάγνληαο πνχ ζπληειε ῖ ζηφ λά κήλ ιέκε ςέκκα ηα ἀιιά λά ιέκε
ηήλ ἀιήζεηα. λῶ ὁ ιαλζαζκέλνο ιφγνο ε ἶλαη  ηάζε λά ιέκε
ςέκκαηα ἀπφ ζπλήζεηα θαί ε ἶλα η θαχι νο λνεηηθφο παξάγνληαο, ὁ
θαιφο λνεηηθφο παξάγνληαο ην ῦ ξ ζνῦ Λφγνπ , κᾶο θάλε η λά
ζηξέςνπκε ηφλ λνῦ καο πξφο ηήλ ἀπνθπγή ηνῦ ςέκκαηνο θαί λά
ιέκε ηήλ ἀιήζεηα.
ξζή Πξάμε ζεκαίλεη ἐπίζεο ὅηη πάξρεη κία ηάζε γηά θαιέο
πξάμεηο, ὅπσο λά κήλ θιέβνπκε. άλ δει. πάξρεη θάπνηνο
πεηξαζκφο γηά λά θιέςνπκε, ηφηε θαη’ ε ζείαλ ἀλαδχεηαη ὁ
λνεηηθφο παξάγνληαο η ῆο ὁξζῆο πξάμεο (ἐάλ πάξρεη κέζα καο)
θαί κᾶο ιέε η «ζηα κᾶηα, δέλ ζά θι έςεηο, πξέπεη λά πξάμεηο
ζσζηά». Αηφ ζεκα ίλεη ὅηη πξέπεη λ ά θαιιηεξγήζε η θαλε ίο ηήλ
ξζή Πξάμε, δηφηη α ηή δέλ ἔξρεηαη ἀπφ κφλε ηεο.
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Γηά παξάδεηγ κα, βιέπνπ κε κηθξά παηδηά πνχ ἄλ ηά ἀθήζνπ κε
ἀπεηζάξρεηα, ἔρνπλ ηή λ ηάζε λά θι έβνπλ· θαί ηφηε ν ἱ γνλε ῖο
πξέπεη λά κπνῦλ ζηήλ δηαδηθαζία λά ηά ζπκκνξθψζνπλ. Ἔηζη 
ξζή Πξάμε πξέπεη λά θαιιηεξγεζε ῖ, δηφηη ν ἱ ἄλζξσπνη ἔρνπλ ηήλ
ηάζε λά ἀθνι νπζνῦλ ηνχο θαχινπο λ νεηηθνχο παξάγνληεο θα ί λά
θάλνπλ θαχιεο πξάμεηο.
ξζφο Βηνπνξηζκφο ε ἶλαη λά κήλ βιάπηεη θάπνηνο ηφλ ἐαπηφ ηνπ
θαί ηνχο ἄιινπο κέζα ἀπφ ηφ δηθφ ηνπ ηξφπν δηαβ ίσζεο, ὅπσο γηά
παξάδεηγκα λά πνπιάε η ὄπια, λαξθ σηηθά, θαί ἄιια πξάγκα ηα πνχ
βιάπηνπλ ηήλ θ νηλ σλία .
 ἄλζξσπνο πνχ ἔρε η ἀλεπηπ γκέλν κέζα ηνπ ηφλ λνε ηηθ φ
παξάγνληα ηνῦ ξζνῦ Βηνπνξηζκνῦ , ἔρεη πάληα ηήλ ηάζε λά θάλεη
ηήλ δνπιε ηά ηνπ ρσξ ίο λά βιάπηεη ηνχο ἄιινπο.

Ἡ πκπφλ ηα δειψλε η ὅηη πξέπε η λά ἔ ρνπκε ζπκπφλ ηα γηά ηνχο
ἄιινπο.
Ἡ πκπαζεηηθή Χαξά δειψλεη ὅηη ἐάλ δνῦκε ηνχο ἄιινπο λά
πξννδεχνπλ ζηήλ δσή ηνπο, ηφηε δέλ ηνχο δειεχνπ κε ἀιιά
ληψζνπ κε πκπαζε ηηθή Χαξά. Μπνξε ῖ ἐ κεῖο λά κήλ ἔρνπκε πε ηχρεη
ηνχο ζηφρνπο καο, ἀιιά ὅηαλ λ ηψζνπκε ζπ κπαζεηηθή ραξά
ραηξφκαζηε γηά ηνχο ἄιινπο: «κπξάβν, ηά θαηάθεξε».
Ἡ νθία ηέι νο, ε ἶλαη ὁ θαιφο λνεηηθφο παξάγνληαο π νχ πξέπε η
λά ἔρνπκε γηά ηίο πέξηαηεο γλψζε ηο η ῆο δσῆο.
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Φπζηθά ἀξγφηεξα, ὅηαλ ζά ζπλερίζνπκε ηά καζήκα ηα, ζά
ἐμεγήζνπκε ἀλαιπ ηηθά θαζέλαλ ἀπφ αηνχο ηνχο λνεηηθνχο
παξάγνληεο, πῶο ἐκθαλίδεηα η, π ῶο ιεηηνπξγε ῖ, πνηά εἶλα η 
ἐγγχηαηε αἰηία πνχ ἐ κθαλ ίδεηαη, πνηφο δει. ε ἶλα η ὁ ι φγνο πνχ
ἐκθαλίδε ηαη, θαί πνηά ε ἶλαη  καθξηλ ή αἰηία ηῆο ἐ κθάλ ηζήο ηνπ.
Αηνί νἱ ὀξ ηζκνί ζά ἐκθαληζζ νῦλ ζηά κεηέπεηηα καζήκα ηα.
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Ε) ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
δῶ ζά ἤζεια λά ζᾶο πῶ, ὅηη θάπνηνη ἀλαξσηηνῦλ ηαη: ἀθνῦ 
πλείδεζε εἶλαη θάηη ηφζν ζε καληηθφ θ αί ζπνπδα ῖν ζηήλ δσή καο,
γηά πνηφ ιφγν ὁ Βνχ δδαο ηήλ θαηέηαμε ηειεπηαία;
 ιφγνο εἶλαη ὅηη  πλείδεζε εἶλα η θ άηη πνιχ ιεπηνθπέο, θαί
πνιινί ἄλζξσπνη δέλ κπνξνῦλ λά ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηήλ
πλείδεζή ηνπο. Γη’ αηφ μεθίλε ζε κέ θάηη πηφ ρ νλδξνε ηδέο ὅπσο
ηφ ζψκα, πνχ εἶλαη εὔθ νιν ν ἱ ἄλζξσπνη λά ηφ θα ηαιάβνπλ. Γηφηη
ηφ ζψκα εἶλα η θά ηη πηφ ἀπηφ, θά ηη πνχ νἱ ἄλζξσπνη κπνξνῦλ λά ηφ
ζπλεηδε ηνπνηήζνπλ, λά ηφ δν ῦλ , λά ηφ ἀγγίμνπλ, θιπ. Ἀλ ηηζέ ησο
ηήλ ζπλείδεζε δέλ κπνξεῖ λά ηήλ δε ῖ θάπνηνο, παξά κφλ νλ δηά
κέζνπ ἐλφξαζεο.
Σφ Α ἴζζεκα γηά παξάδεηγ κα ε ἶλα η θ η α ηφ ἀξθεηά ρ νλδξνε ηδέο·
δει. νἱ ἄλζξσπνη αἰζζάλνληα η ηφλ πφλν, θαί γη’ α ηφ πᾶλε ζηφλ
γηαηξφ. Κη ὅηαλ ηνχο ξσηή ζεη πνῦ πνλᾶλε, ἀκέζσο ηνῦ δε ίρλνπλ
ζέ πηφ ζεκε ῖν ληψζνπλ ηφλ πφλν. άλ ὅκσο ηνχο ξσηήζεη ηί
ζθέθηνληα η, κπνξνῦλ λά ηνῦ ηφ πνῦλ· ἀιιά ὁ γηαηξφο δέλ κπνξε ῖ
λά δεῖ ηίο ζθέςεηο ηνπο. Κη α ηφ δηφηη  ζθέςε,  ζπλείδεζε, ε ἶλαη
θάηη πηφ ιεπηνθπέο ἀπφ ηφ αἴζζε κα.
Ἔηζη ζ’ αηή ηήλ θα ηεγνξία ηῶλ 5 ζπ λαζξνηζκά ησλ ὁ Βνχ δδαο
μεθηλάεη ἀπφ ηφ πηφ ρνλ δξνεηδέο ὅπσο εἶλαη ηφ ζψκα , θαί ζηαδηαθά
πξνρσξάεη πξφο ηά πηφ ιεπηνθπή θαηλφκελα ὅπσο εἶλα η 
πλείδεζε.

Φπζηθά ζηή λ νχ ηηα Π ίηαθα ἔρνπκε κηά ἀλάιπ ζε γ ηά 6 ε ἴδε
πλεηδήζεσλ , ἤ θακηά θνξά γηά πάλσ ἀπφ ἔμε ὅπσο ἀλαθέξεη ὁ
Βνχδδαο, ἀιιά ζηφ Ἀκπηλ ηάκκα ἔρνπ κε ηήλ πιήξε ἀλάιπζε ηῆο
πλείδεζεο θαί π ῶο αηή ἐκθαλ ίδεηαη κέ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο.
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Σφ ζπλάζξνηζκα ηῆο π λείδε ζεο ἀπνηειεῖηαη ἀπφ πεξηζζφηεξα
ἀπφ 89 ε ἴδε ζπλείδεζεο.

Ἡ πλείδεζε ε ἶλαη κία δχλακε , κία ἐλ έξγεηα,  ὁπνία ἀλάινγα
κέ ηίο πεξηζηάζεηο ἐθ ηειεῖ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο. ’ α ηή ηήλ
πεξίπησζε θάλε η α ηή ηήλ ιε ηηνπξγία, ζηήλ ἄιιε πεξίπησζε θάλεη
κηά ἄιιε ιεηηνπξγία , θιπ.
Γηά παξάδεηγκα ἔρνπ κε:

πλείδεζε καηηνῦ. Ἡ πλείδεζε ἐδῶ ε ἶλαη  ἴδηα, ἀιιά ἐθ ηειεῖ
δηαθνξεηηθή ιε ηηνπξγ ία ὅηαλ ἐκθαλ ίδε ηαη ζηφ κάηη. Α ηφ γ ίλεηα η
ὅηαλ ηφ θ ῶο πέζεη ζηφ κάηη. Σφηε ἐκθαλίδεηα η ἐθεῖ  ζπλείδεζε
θαί ἐθηειεῖ ηήλ ιεηηνπξγία η ῆο ὅξαζεο.
Ὅηαλ ἕλαο ἤρνο θηάζε η ζηφ α ηί, ηφηε  ζπλείδεζε ἐθ ηειεῖ ηήλ
ιεηηνπξγ ία ηνῦ ἀθνχ ζκα ηνο, ἀληηιακβά λεηαη δει. ηφλ ἤρν.
Ὅηαλ κία κπξσδηά ἐξεζίζε η ηήλ κχηε καο, ηφηε ἐγε ίξεηαη ἐθεῖ 
ζπλείδεζε ἐθ ηειψλ ηαο ηήλ ιεηηνπξγ ία η ῆο ὀζκῆο. Δἶλα η  ἴδηα
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ζπλείδεζε , πνχ ὅκσο δέλ ιεηηνπξγε ῖ γ ηά λά δεῖ ἤ λά ἀθνχζεη θάηη,
ἀιιά λά κπξίζεη θάηη. θ ηειεῖ δει. δηα θνξεηηθή ιεηηνπξγία.
Σφ ἴδην θα ί κέ ηήλ ζπλείδεζε η ῆο γι ψζζαο. Μφιηο κία ηξνθή
ἀγγίμεη ηήλ γιψζζα, παξνπζηάδεηα η ἐθεῖ  ἴδηα ζπλείδεζε, γηά λά
ἐθηειέζεη αηή ηήλ θνξά ηήλ ιε ηηνπξγία η ῆο γεχζεο.
Ἡ ζπλείδεζε ηνῦ ζψκα ηνο ἀξρίδεη λά ι εηηνπξγε ῖ ὅηαλ ἐξρφκαζηε
ζέ ἐπαθή κέ θάπνην ἀλ ηηθε ίκελν, ἐθηε ιψληαο ηήλ ιε ηηνπξγ ία η ῆο
αἴζζεζεο ηῆο ἀθῆο.
Ἡ ζπλείδεζε ηνῦ λ νῦ ἐκθαλ ίδεηα η κέ ηήλ ἐκθάλ ηζε κηᾶο ζθέςεο.
Ὅηαλ πξνβάιιε η κία ζθέςε,  ζπλε ίδεζε ἐθηειε ῖ ηήλ ιε ηηνπξγία
ηῆο ζθεπηηθῆο δηαδηθαζίαο, γηά λά θ αηα λνεζεῖ ηί εἴδνπο ζθέςε
εἶλαη αηή .
Βιέπνπ κε ινηπφλ θαη’ α ηφλ ηφλ ηξφπν, ὅηη  ζπλείδεζε εἶλα η
κία θα ί ή αηή, ἀιιά ἔρεη δηάθνξεο ιεηηνπξγ ίεο. Ἀλάινγα κέ ηίο
πεξηζηάζε ηο, βιέπεη ἀληηθείκελα, ἀθνχ εη ἤρνπο, κπξίδεη, γεχεηα η,
ἀγγίδεη, ζθέ θηε ηαη, παξάγε η ἰδέεο, θιπ.
Ὅκσο ζηφ Ἀκπηλ ηάκκα πνχ γίλε ηαη κηά πηφ ἀλαιπηηθή
παξνπζίαζε ηῆο ιεηηνπξγ ίαο ηῆο πλείδεζεο ἔρνπκε ηφ παξαθάησ:

κεῖο βξηζθφκα ζηε ζηήλ δνληθή ζθαίξα, δηφηη ἔρνπ κε: ηίο
πέληε αἰζζή ζεηο κέζα ἀπφ ηίο ὁπνίεο ιακβάλνπ κε δνλή ,
εραξίζηεζε , κέ ηφ λά βιέπνπ κε ὁπηηθά ἀληηθείκελα, λά ἀθνῦκε
ἤρνπο, θιπ, θαζψο θαί ηήλ ἐπηζπκία γηά δνληθέο ἀπνιαχζε ηο.
Αηή  δνληθή εραξ ίζηε ζε ἐπηηπγρά λεηαη κέζα ἀπφ ηίο πέληε
αἰζζήζεηο, θαί ἀπφ ηά ε ἴδε ηῶλ ζπ λεηδήζεσλ πνχ ἀλαθέξακε
πξνεγνχκελ σο.
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ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπ κε:

ηφλ
δηαι νγηζκφ,
ὅηαλ
θάπνηνο
ἐπηηπγράλεη
βαζεηά
αηνζπγθέλ ηξσζε, ηφηε ηφ ἀλ ηηθε ίκελ ν πνχ παξνπζηάδεηαη ζηφλ
λνῦ (ὅπσο ηφ θῶο) δέλ ἔξρεηα η ἐμσηε ξηθά ἀπφ ηίο αἰζζήζε ηο ηνῦ
καηηνῦ, ηνῦ αηηνῦ θιπ, ἀιιά ἔρεη λά θάλεη κέ ηήλ α ἴζζεζε ηνῦ
λνῦ, εἶλα η παξάγσγν ηνῦ λ νῦ.  λνῦο κφλνλ ἀλ ηηια κβάλεηα η α ηφ
ηφ ἀληηθείκελν· ηά κάηηα ε ἶλα η θιεηζηά, ηά α ηηά θαί νἱ ἄιιεο
αἰζζήζεηο ε ἶλαη θιε ηζηέο. Καί ὅζν πεξηζζφηεξν ἐπηηπγράλε η θάπνηνο
ηήλ ηδάλα δει. ηήλ ἔθζηαζε, ηφηε ηφ θῶο πνχ ἐκθαλ ίδεηα η ζηήλ
ηδάλα γίλεηαη ὅιν θαί πηφ ιεπηνθπέο θαί πνιχ δηαθαλέο. δῶ δέλ
πάξρεη ρνλδξ νεηδήο ὕιε ἀιιά κφλνλ ιεπηνθπήο, πάλσ ζηήλ
ὁπνία ζπγθεληξψλε ηαη ὁ λνῦο.
Γη α ηφ ιέκε ὅηη αηά ηά εἴδε ζπλείδεζεο δέλ ἀλῆθνπλ ζηήλ
δνληθή ζθα ίξα, ιφγσ ἀ πνπζίαο ηῶλ πέλ ηε ρνλδξ νε ηδῶλ
αἰζζήζεσλ . Κα ί νἱ ζθέςεηο πνχ ἀλαδχ νληαη ζ’ α ηήλ ηήλ ζθαίξα
ηῆο ιεπηνθπ νῦο ὕιεο, εἶλαη δηαθνξεηηθέο ἀπφ ηίο ζθέςεηο ηῆο
δνληθῆο ζθαίξαο. Δἶλα η ζθέςεηο ἀλψηεξεο θαί πνιχ πηφ δπλα κηθέο.
Γηά παξάδε ηγκα,  α ἴζζεζε ηῆο ραξᾶο,  αἴζζεζε ηῆο εηπρ ίαο,
θιπ, εἶλα η ζέ πνιχ ἀλ ψηεξν βαζκφ ἀπφ ηήλ ζπλεζηζκέλε ε ηπρ ία ἤ
ηήλ ραξά αηῆο ηῆο θαζεκεξηλῆο δσῆο. Καί κπνξε ῖ λά δηαηεξήζεη
θαλείο αηή ηή λ ραξά θαί ηήλ ε ηπρ ία ἐπί ὥξεο θα ί ὥξεο. Ἡ ραξά
ζηήλ δνληθή ζθα ίξα θξαηάεη πνιχ ιίγν. Σξ ῶο π.ρ. παγσηφ,
παίξλεηο ἀπφιαπ ζε γηά ἕλα δηάζηεκα θ αί κεηά .... ἐμαθαλίδεηα η. Καί
ὅηαλ θᾶο πνιχ παγσηφ θάπνηα ζηηγ κή α ἰζζάλεζαη ὅηη δέλ κπνξε ῖο
λά θᾶο ἄιιν θαί ηφ ἀπνδηψρ λεηο. Ὑπάξρεη δει. ἕλα ὄξην.
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λῶ κέ ηήλ ραξά θαί ηήλ ε ηπρ ία ζηή λ ηδάλα , δέλ πάξρεη ὄξην·
κπνξεῖ θαλείο λά πξνρ σξήζ εη πνιχ βαζ εηά, ζέ κεγάιε ε ηπρ ία, θαί
λά δηαηεξήζε η α ηή ηήλ ραξά θαί ηήλ ε ηπρία γ ηά κεγάιν ρξνλ ηθφ
δηάζηεκα.
Οἱ ζθέςε ηο ἤ ζπλεηδήζε ηο ινηπφλ πνχ ἐ γείξνληα η ζηήλ ιεπηνθπή
ζθαίξα ε ἶλαη δηαθνξεηηθέο, θαί ζηφ Ἀκπηληά κκα ηαμ ηλνκνῦληα η ζέ
δηαθνξεηηθ φ ἐπίπεδν.  ηήλ Πάι η ὀλ νκά δνληαη ξνχπα βάηζαξα , θαί
ζά ἐπαλέιζνπκε ζ’ α ηέο ηίο ιέμεηο μαλά θαί μαλά.
ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπ κε 12 ζχλ 8 ζπλε ηδήζεηο:

Σί εἶλα η ηά ἄυια ἀληηθείκελα; εἶλαη ἀληηθείκελα ὅπσο ὁ ρῶξνο, ἤ
ηφ δηάζηε κα. Ὅ ηαλ ὁ δηαινγ ηζηήο ἐμαζθεῖηα η ζηίο ηδάλαο, πα ίξλεη
ἕλαλ δαθηχι ην (ἤ ἕλα ζηε θάλη) ζηφ ρέ ξη ηνπ, θα ί κέζα ἀπφ α ηφ
θνηηάδε η ηφλ νξαλφ θαί βιέπε η ηφλ ρ ῶξν, ηφ δηά ζηε κα, θαί
παξαηεξεῖ ὅηη πάξρε η ἀηέιεησην δηά ζηεκα . Σφ δηάζηεκα α  ηφ
εἶλαη θά ηη ἄυιν, δέλ κπνξε ῖ θάπνηνο λά ηφ α ἰζζαλζεῖ κέ ηίο
αἰζζήζεηο, ἀιιά λά ηφ ἀληηιεθζε ῖ κέ ηήλ ἀλ ηίιεςε. Ἔ ηζη πα ίξλεη
θαλείο ηφ δηάζηεκα ζάλ ἄυιε ζθα ίξα θαί κ’ α ηφλ ηφλ ηξφπν
κπνξεῖ λά πε ηχρεη ηήλ ἔθζηαζε κέζσ ηνῦ δηαζηήκα ηνο.
Μπνξεῖ ὅκσο λά πάξεη θα ί ηήλ ζπ λείδεζε ὡο ἀληηθείκελν
δηαινγ ηζκνῦ, δηφηη  ζπλείδεζε εἶλαη ἄυιε· δέλ ἔρεη νὔηε ρξῶκα,
νὔηε ζρῆκα, ὅπσο θαί ηφ δηάζηε κα. Γη’ α ηφ ιέκε ὅηη ηφ ἄυιν δέλ
κπνξνῦ κε λά ηφ ὀξ ηνζεηήζνπκε κέζα ζέ γεσκεηξηθά ζρή καηα .
Αηά ινηπφλ εἶλαη εἴδε ζπλείδε ζεο δηαθνξεηηθά ἀπφ αηά ηῆο
δνληθῆο θαί ηῆο ιεπηνθπνῦο ζθα ίξαο. Κη αηνί πνχ πεηπρα ίλνπλ
αηέο
ηίο
ἐθζηάζε ηο,
ἔρνπλ
πξ αγκαηψζεη
ἄιιν
ἐπίπεδν
ζπλείδεζεο.
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Σψξα, ηίο 8 πεξθφζκηεο ζπλεηδή ζεηο πνχ ζρεηίδνλ ηαη κέ ηήλ
πξαγκαηνπνίζε ηῆο Νηκπάλα, ηίο ἔρνπλ αηνί πνχ ἔρ νπλ
πξαθηηθ νπνηήζε η ηφλ δηνξαηηθφ δηαινγ ηζκφ, θαί ἔρνπ λ θαηνξζψζεη
ηίο ἐπηηεχμεηο κέζσ ηῶλ ὁπνίσλ κπνξνῦλ λά μεπεξάζνπλ α ηφλ
ηφλ θφζκν θαί ηίο ηαια ηπσξ ίεο πνχ πά ξρνπλ ζ’ αηφλ.
Ὅια αηά ζά ηά ἐμεγήζνπκε ἀξγφηεξ α, αηφο ἐδῶ ε ἶλαη κφλνλ
ἕλαο θαηάινγνο κέζσ ην ῦ ὁπνίνπ ζᾶ ο δίλσ κηά εἰθ φλα γηά ηήλ
ηαμηλφκεζε ηῆο ζπλείδεζεο,  ὁπνία θπζηθά δέλ ε ἶλαη ἕλα πξάγκα
ὅπσο λνκίδνπκε , ἀιιά ἐθδειψλεηα η ζέ πνιιέο θαηεγνξίεο. Κη ὅηαλ
κηιᾶ κε γηά ζπλε ίδεζε , κπνξν ῦκε λά δνῦκε ὅηη ε ἶλαη ἕλα ζκήλνο
πνχ παίξλε η δηά θνξεο κνξθέο. Καί ἀ λάινγα κέ ηήλ κνξθή πνχ
παίξλεη, ηήλ ηαμηλ νκν ῦκε ζ’ αηήλ ἤ ηή λ ἄιιε θαηεγνξία.
Θά ζσνουίζοσμε ηώρα ὅλ α αὐηά πο ύ εἴπαμε μέτρι ἐδῶ:

(Ἡ ζχλνςε αηή πεξ ηιακβάλεη κία ἀλάιπζε γηά ηφλ λνῦ θαί ηφ
ἄηνκν πνχ ἔδσζε ὁ Μπάληελ ζηήλ ἀξρή ηνῦ ζεκεξηλνῦ καζήκαηνο
γηά λά θάλεη ηήλ ζχλδεζε κέ ηφ πξνεγνχκελν κάζεκα ζ’ αηφ ηφ
ζεκεῖν, κέ ηήλ ὁινθιήξσζε η ῶλ ζπλαζξνηζκάησλ θαί ηήλ ἐμήγεζε
πεξί ζπλείδεζεο).
Ἔηζη ἐδῶ ἐλζσκαηψλεηαη θαί ηφ
ΑΒΒΑΣΟ 13 ΗΟΤΙΗΟΤ 2019 – Κάθημα 2 ο ν
Ἀζρνιεζήθακε κέρξη ηψξα κέ ηήλ Ἀλάιπζε θαί ηήλ χλζεζε
ηνῦ Ννῦ θαί ηῆο Ὕιεο· κηά ἀλάιπζε πνχ δέλ βαζίδεηα η κφλ ν ζηφ
Ἀκπηληά κκα ἀιιά θα ί ζηήλ νχ ηηα Πίηαθα (ηήλ ζπιι νγή η ῶλ
ὀκηιηῶλ ηνῦ Βνχδδα) ζηήλ ὁπνία βξ ίζθνπ κε ηίο ξίδεο γ ηά ηήλ
ἀλάιπζε ηνῦ λνῦ θαί ηῆο ὕιεο.  Βνχδδαο θαζνξίδεη ηί ε ἶλαη ὁ
λνῦο θαί ηί εἶλα η  ὕιε θαί πῶο ιεηηνπξγνῦλ, θαί ἔρ νπκε
ηνιάρηζηνλ κηά ε ἰθφλα. Ἀιιά ἐ πεηδή α ηέο νἱ ὀκηι ίεο ηνῦ Βνχδδα
ἀπεπζχλνληαη ζέ ἕλα ἀθξναηήξ ην πνχ θάπνηνη ἔξρνληα η γ ηά πέλ ηε
ιεπηά, δέθα ιε πηά, ἤ κηζή ὥξα, θαί ζέινπλ ἀπιῶο λά ἀθνχζνπλ
θάηη, ὁ Βνχδδαο δίλεη κφλνλ κία ζχ ληνκε ἐμήγε ζε. Φπ ζηθά ζέ
ἄιιεο ὀκηι ίεο δίλεη πεξ ηζζφηεξεο ἐμεγήζεηο.
Σφ Ἀκπηληά κκα ὅκσο εἶλα η θάηη πνχ ἀ θνζηψλεηα η ἀπφιπ ηα ζηήλ
πιήξε ἀλάιπζε ηῆο ζχλζεζεο ηνῦ λνῦ θαί ηῆο ὕιεο. Μηιή ζακε
ζρεηηθά κέ αηφ ηφ ζέκα , θαί ε ἴδακε ὅηη ζηήλ νχ ηηα Π ίηαθα
ἔρνπκε κηά ἀπιή ἀλάιπζε ηνῦ λ νῦ θαί ηῆο ὕιεο, πνχ ὅπσο
ἀλαθέξεη ὁ Βνχδδαο ε ἶλαη ηά 5 ζπλαζξνίζκα ηα. Δ ἴρα κε ἀλαιχζε η
ηφ ζπλάζξνηζκα ηῆο Ὕιεο θαί πῶο ὁ Βνχδδαο δίλε η ηφλ ὀξ ηζκφ ηῆο
Ὑιεο δει. ηφ ι ηθφ ζψκα, πνχ ἀ πνηειεῖηαη ἀπφ ζηεξεά, γξά,
ζεξκά, θαί ἀέξηα ζηνηρεία , ἀιιά θαί ηφλ ρῶξν.
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Ὑπάξρνπλ 28 ε ἴδε Ὕιεο, ηφ Αἴζζε κα ἀπνηειε ῖηα η ἀπφ 108 εἴδε
αἰζζεκά ησλ,  Ἀλ ηίιεςε ἐπίζεο ἀπφ 108, ν ἱ Ννε ηηθέο Λεηηνπξγ ίεο
ἀπφ 50 ἤ 52 εἴδε , θαί  πλείδεζε ἀπφ πάλσ ἀπφ 89 εἴδε.
Ἀπ’ ὅια αηά ηά ζπλαζξνίζκαηα , ηφ Α ἴζζεκα,  Ἀληίιεςε, θα ί νἱ
Ννεηηθέο Λε ηηνπξγ ίεο, ἀπνθαινῦλ ηαη ηφ Ννεηφ ( Νάκα ) ἤ Ννε ηηθ νί
Παξάγνληεο ( Σζέηαζίθα ).  ὄξνο Σζέηαζίθα ἐκθαλίδεηα η θαί ζηήλ
νχηηα Πίηαθα θαί ζηφ Ἀ κπηληά κκα Πίηαθα, θαί ἀλα θέξεηαη ζέ
κεξηθέο ἰδηφηε ηεο ηνῦ λνῦ. Σφ Αἴζζεκα εἶλαη κηά ἰδηφηε ηα ηνῦ λνῦ,
 Ἀληίι εςε εἶλα η κηά ἄιιε δηαθνξε ηηθή ἰδηφηεηα, νἱ Ννε ηηθέο
Λεηηνπξγ ίεο ὅπσο  ζέιεζε,  ἐπηζπκία, ὁ ζπκφο,  πεξεθάλεηα,
 δήιεηα, εἶλαη δηαθνξεηηθέο ἰδηφηεηε ο. Ὅια αηά κέ κηά ιέμε
ὀλνκάδνλ ηαη Σζέηαζίθα . ηά ἀγγιηθά ηφ κεηαθξάδνπκε ment al
factors δει. Ννεηηθνί Παξάγνληεο ἤ Ννεηηθέο Ἰδηφηε ηεο.
Δἴρακε πε ῖ ὅηη ν ἱ Ννε ηηθ νί Παξάγ νληεο (Σζέ ηαζίθα ) ε ἶλαη
ζπλνιηθά 52, δηφηη ηφ Α ἴζζεκα ηφ ια κβάλνπκε ζάλ ἕλα Ννε ηηθφ
Παξάγνληα, ηήλ Ἀληίιεςε ηήλ ιακβάλνπκε ζάλ ἕλα Ννε ηηθ φ
Παξάγνληα, ἀιιά ηίο Ννε ηηθέο Λεηηνπξγίεο ηίο ιακβάλνπκε ζάλ 50
εἴδε Ννεηηθῶλ Παξαγφλησλ.
Γηά λά θαηαιάβ νπκε ηψξα ὅηη ὁ Ννῦ ο δέλ εἶλαη ἕλα πξάγ κα,
ἀιιά εἶλαη πνιιά πξάγκα ηα καδχ ὅπσο αἰζζήκαηα , ἀληηιήςε ηο,
ἀιιά θαί ἄιια πξάγκαηα ὅπσο ζειήζε ηο, ἐπηζπ κίεο θιπ, θαί ὅηη ὁ
Ννῦο δέλ εἶλαη κία ἐλφηε ηα, ἕλα ὀκνηνγελέο πξάγκα ἀιιά
ἀπνηειε ῖηα η ἀπφ πνιχ κνξθε ο ἰδηφηε ηεο, ζά ηφλ ἀλαιχζνπκε.

Αηφ πνχ ὀλνκάδνπκε λνῦ , εἶλα η ἕλα ζκήλνο ἀπφ 52 λνεηηθνχο
παξάγνληεο, θαί δέλ ε ἶλαη θάηη πνχ δέλ κπνξν ῦ κε λά ηφ
δηαηξέζνπκε, δέλ ε ἶλαη δει. ἄηε κλν, ἀ δηαίξε ην πξάγκα, ἀιιά θά ηη
πνχ κπνξνῦκε λά ηφ «ηεκαρ ίζνπ κε » θαί λά δνῦκε ἀπφ ηί
ἀπνηειε ῖηα η. Α ηφ ηφ ζκήλ νο θηηάρλε η ηφλ λ ν ῦ θαί θαηαιαβαίλ νπκε
ηφλ θφζκν καο κέ ηίο ἀληηιήςεηο καο, ηά α ἰζζήκαηα θιπ.
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άλ ἀζηεξάθηα,  ἐ πηζπ κία ἐγε ίξεηα η θαί κε ηά ἐμαθαλίδε ηαη· ὁ
ζπκφο ἐγείξεηα η θα ί ἐμαθαλ ίδεηα η·  πξφζεζε ἐγε ίξεηαη θαί
ἐμαθαλίδεηαη· ἕλα αἴζζεκα ἐγείξεηα η θαί κεηά ἐμαθαλίδεηα η. Γέλ
εἶλαη δειαδή ζηαζεξά ἀιιά ἐκθαλίδνληαη θαί ἐμαθαλίδ νληα η ζάλ
ἄζηξα ζηφλ νξαλφ πνχ ηξεκνζβήλνπλ, ζάλ ηφ θ ῶο ηνπο πνχ
ἐθπέκπε ηαη γηά κηά δηάξθεηα θαί κεηά ζβχλεη.
Ἔρνπκε ινηπφλ ηφ ζχ κπαλ ην ῦ λνῦ . Καί ἐκεῖο, αηφ πνχ
θάλνπκε ἐδῶ, εἶλα η λά ζπνπδάζνπκε ηφ ζχκπαλ ην ῦ λνῦ . Καί
παξφκνηα κέ ηά ἀζηεξάθηα , ἄλ ηά θαληαζηνῦ κε ἔηζη, ν ἱ λνεηηθνί
παξάγνληεο π.ρ.  ἐπηζπκία, ηφ α ἴζζεκα θι π, ἐλ ψλνλ ηαη θαί
θηηάρλνπλ ἕλα ζκήλ νο θαί ἔρνπκε ηφ ηάδε ἀπνηέιεζκα. Μεηά ἀπφ
θάπνην δηάζηεκα ἐμαθαλ ίδνληα η. Κα ί μαλά ἐγείξνληαη ζχ κθσλα κέ
ηίο ζπλζῆθεο.... θιπ.
Καί θπζηθά δίλνπκε ὀλ φκα ηα ζέ αηά ηά ἀζηεξάθηα, ηά
ὀλνκάδνπ κε. Ἕλα ἄζηξν ηφ ιέκε αἴζζεκα, ἔλα ἄιιν ἄζηξν ηφ ιέ κε
ἀληίιεςε, πξνζνρή, ζέιεζε, ινγ ηζκφο θιπ. Γεια δή ζέ κηά κνλάδα
ζθέςεο, πάξρεη ἕλα ζκήλνο ἀπφ πνιι νχο λνεηηθνχο παξάγνλ ηεο,
ἀπφ πνιιέο λνεηηθέο ἰδηφηεηεο.

Γει. ηφ Αἴζζεκα,  Ἀληίιεςε θι π, ε ἶλα η λνε ηηθέο ἰδηφηε ηεο. Π.ρ.
γηά λά ἐκθαλ ηζζεῖ  πηζπκία, πξέπεη λ ά ζπγθεληξσζε ῖ ἕλα ζκήλνο
ἀπφ ἄιιεο λνε ηηθέο ἰδηφηε ηεο ὅπσο ηφ Αἴζζεκα,  Ἀλ ηίιεςε, 
Πξνζνρή,  Θέιεζε , ὁ Λνγ ηζκφο θιπ. Ἡ πηζπκία δέλ ἐ κθαλ ίδεηα η
ζηφλ λ νῦ καο ἀπφ κφλε ηεο. Ἀπα ηηε ῖηαη  ζπγθέλ ηξσζε θ η ἄιι σλ
λνεηηθῶλ ἰδηνηή ησλ γ ηά ηήλ ἐκθάληζε η ῆο πηζπκίαο.
Οἱ λ νεηηθνί παξάγνλ ηεο ινηπφλ
ἐκθαλίδ νληα η ζάλ ἕλα
ζπγθξφηε κα γηά λά κᾶο δψζνπλ κηά ἐκπεηξία. Α ηφ ηφ ζπγθξφηεκα
ἐκθαλίδε ηαη γηά ἕλα ρξνλ ηθφ δηάζηε κα θα ί κεηά ἐμαθαλ ίδεηα η.
Μπνξεῖ λά ἐμαθαληζζεῖ θα ί λά ἐ κθαλ ηζζεῖ μαλά, π.ρ. κε ηά ἀπφ
πέληε ιεπηά , κέ δηα θνξεηηθή ζχλζεζε λνεηηθ ῶλ ἰδηνηή ησλ.
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Ἔηζη ινηπφλ:

Ὅηαλ κηιᾶκε γηά ηφλ λνῦ , εἶλαη θά ηη ἀ θεξεκέλν. Ννκίδνπ κε ὅηη
ὁ λνῦο ε ἶλαη ἕλα πξάγκα ζάλ κηά κνλά δα πνχ ε ἶλα η ἀ δηα ίξεηε. άλ
ὅκσο ηφλ ἀλαιχζνπ κε ζά δνῦκε ὅηη ἀπνηειε ῖηα η ἀπφ δηά θνξα
ηεκάρηα , ἀπφ δηάθνξεο ἰδηφηεηεο, θα ί δέλ ε ἶλαη ἕλα ὀκνηνγελέο
πξάγκα ἤ κηά κφλνλ νζία. Ὑπάξρνπλ πνιιέο νζίεο πνχ
ζπλζέηνπλ αηφ πνχ ὀλνκάδνπκε λνῦ .

Αηά πξνζπαζνῦ κε λά ἀλαιχζνπ κε γηά λά θαηαιάβνπκε ἀπφ ηί
ἀπνηειε ῖηα η αηφο ὁ λνῦο.
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Θά ζᾶο δψζσ ἐδῶ ἕλα παξάδεηγκα πνχ ιέγεηαη:

ηήλ ἀξραηφηε ηα, ἀιιά θαί πνιχ πξ φζθαηα , ἐθαηφ δηαθφζηα
ρξφληα πξίλ, νἱ ἐπηζηήκνλεο λφκηδαλ ὅηη ηφ ἄηνκν εἶλα η:

Θεσξνῦζαλ ὅηη ηφ ἄ ηνκν εἶλα η ηφ ηε ιεπηα ῖν ηκή κα ζηφ ὁπνῖν
κπνξνῦζε λά δηαηξεζε ῖ  ὕιε , θαί γη’ αηφ ηφ ἀπνθαινῦζαλ
«ἄηνκν» δει . ἄηεκλ ν, θάηη πνχ δέλ κπνξν ῦζε λά δηαηξεζε ῖ.
Κάηη παξφκνην ζπλέβαηλε θα ί κέ ηφλ λν ῦ ἐπί ηῆο ἐ πνρῆο ηνῦ
Βνχδδα θαί κε ηέπε ηηα, ὅηη δει. ὁ λνῦο εἶλαη ἕλα ὀκνηνγελέο
πξάγκα πνχ δέλ κπνξε ῖ θαλε ίο λά ηφλ δηαηξέζε η. Καί ιφγ σ ην ῦ ὅηη
ηφλ ζεσξνῦζαλ ζάλ θάηη ἀδηαίξεην ηφλ ὀλφκαδαλ θαί «ςπρή».
Καί ηίο ςπρηθέο δηαζέζε ηο ηίο ὀλφκαδαλ λνῦ.
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Σί ἔγ ηλε ηψξα ζηήλ ζπλέρε ηα κέ ηφ ἄηνκν; Οἱ ἐ πηζηή κνλεο
ἄξρηζαλ λά ηφ ἐξεπλνῦλ θαί λά ηφ ἀλαιχνπλ κέ δηάθνξνπο
ηξφπνπο, θα ί ἀλαθάιπςαλ ὅηη ηφ ἄηνκν δέλ ε ἶλαη κία ἀδηα ίξεηε
κνλάδα ἤ ἕλα ἄηε κλν πξάγκα, ἀιιά ἀ πνηειε ῖηα η ἀπφ Ἠιεθ ηξφληα
θαί Ππξήλα.

Ἔηζη, αηφ πνχ ἀξρηθά ζεσξνχληαλ ἕλ α πξάγκα πνχ δέλ κπνξε ῖ
λά ηφ δηαηξέζε η θάπνηνο, ν ἱ ἐπηζηήκνλ εο θαηάθεξαλ λά δν ῦλ ὅηη
ἀπνηειε ῖηα η θη ἀπφ ἄιια πξάγκα ηα.
ηήλ ζπλέρεηα , ὅηαλ ἔ ζπαζαλ ηφλ ππ ξήλα ἀλαθάιπςαλ ὅηη θ η
αηφο δέλ ἀπνηειε ῖηα η ἀπφ ἕλα, ἀιιά ἀπφ δχν πξάγκα ηα.
Πξσηφλ ηα θαί Νε ηξφληα.
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Καί ζηήλ ζπ λέρεηα η ῆο ἔξεπλαο, ἀλαθάιπςαλ ὅηη θα ί ηφ
Πξσηφλ ην δέλ εἶλα η ἀδηα ίξεην ἀιιά ἀπνηειεῖηα η ἀπφ ηά Κνπάξθο ηά
ὁπνία εἶλαη ζπ λήζσο ηξία κέζα ζέ θάζε πξσηφλ ην. Σψξα ηειεπηα ία
κάιηζηα, ἀλαθάιπςαλ ὅηη ηά θνπάξθο ε ἶλαη πέληε.

πλερίδνληαο ηήλ ἔξεπλα ὅιν θαί πηφ βαζεηά κέ ηήλ βνήζεηα
πνιχ ἰζρπξῶλ κεραλε κάησλ ηερλνι νγίαο, ἔζπαζαλ ηφλ ππξήλα
ηῶλ πξσηνλ ίσλ θαί ηῶλ λε ηξνλίσλ θαί ἀλαθάιπςαλ:

Μέ ιίγα ιφγηα α  ηφ πνχ ὀλνκάδνπκε ἄηνκν, ἀπνηειεῖηαη ἀ πφ
πναηνκηθά ζσκα ηίδηα πνχ μεπεξλν ῦλ ζέ ἀξηζκφ ηά ζηνηρεία πνχ
ἐκθαλίδ νληα η ζηφλ ρε κηθφ πεξηνδηθ φ πίλαθα θαί ε ἶλαη κφλν 92.
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έ ὅια αηά ηά πναηνκηθά ζσ καηίδηα ἔρνπλ βάιεη ὀλφκαηα θαί
ἐδῶ ἔρνπκε ἕλαλ θαηάινγ ν:

Νεηξίλ ην, Ἠιεθηξφλ ην, Πνδηηξφλ ην, Πξσηφλην, Ἀλ ηηπξσηφλην θιπ.
έ ὅια ἔρνπλ βάιε η ὀλφκαηα , θαί κάι ηζηα ἔρνπλ κεηξήζε η θα ί ηήλ
κάδα ηνπο. Μέ ιίγα ιφγηα, ὅια αηά εἶλ αη κεηξήζηκεο κνλάδεο .
Σί γ ίλεηα η ηψξα... Σφ ἄ ηνκν πνχ ηφ ζεσξνῦζαλ ζηήλ ἀξρή ζάλ
ἕλα ὀκνηνγελέο, ἄηε κλν πξάγκα, θαηάι αβαλ ηειηθά ὅηη ἀπνηειεῖηαη
ἀπφ πνιιά πα ηνκηθά ζσκαηίδηα.
Σφ ἴδην θα ί ηφ ζψκα καο:
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Καί αηφ ζπκβα ίλεη ὄρ η κφλνλ ζηφ ζψκα καο ἀιιά θαί ζηφ
πεξηβάιινλ:

Ἔηζη ινηπφλ , ἐκε ῖο εἴκαζηε ἕλα ζχκπιε γκα, ἕλα ζπγθξ φηε κα ἀπφ
αηά ηά πναηνκηθά ζσκαηίδηα.
Παξφκνηα θα ί κέ ηφλ λ ν ῦ.
Σί ἔθαλε ὁ Βνχ δδαο;
Πῆξε ηφλ Ννῦ θαί ηφλ ηεκάρ ηζε. Καί ε ἴδε ὅηη ὁ Ννῦο δέλ
ἀπνηειε ῖηα η ἀπφ ἕλα πξάγκα , ἀιιά ε ἶλαη πνιιά πξάγκα ηα καδχ.
Καί ζέ αηά ηά πξάγκαηα, ζ’ α ηέο ηίο πνιιέο ἰδηφηεηεο ηνῦ Ννῦ ,
ἔβαιε ὀλφκα ηα, θα ί ἔηζη ἔρνπ κε ηφλ θαηάινγν ηῶλ Ννεηηθῶλ
Παξαγφλησλ πνχ ιέγνληαη Σζέηαζίθα .
Ἔρνπκε ἕλα ζκή λνο ἀπφ αηνχο ηνχ ο Ννεηηθνῦο Παξάγνληεο
πνχ ζπγθξ νηνῦλ ηαη καδχ θα ί δίλ νπλ ἕλ α ζπγθεθξηκέλν ἀ πνηέιε ζκα
ὅπσο  πηζπ κία , ζπγθξνηνῦ ληα η καδχ θαί δίλνπλ
ἕλα
ζπγθεθξηκέλ ν ἀπνηέιεζκα ὅπσο ὁ Θπ κφο, ζπγθξνηνῦ ληα η καδχ θαί
δίλνπλ ἕλα ἀπνηέιεζκα ὅπσο  Εήιε ηα, ζπγθξνηνῦληα η καδχ θα ί
δίλνπλ ηφ ἀπνηέιεζκα ηῆο Ὑπεξεθάλε ηαο.
Ἔρνπκε ινηπφλ πνιιά ζπγθξνηήκα ηα Ννεηηθ ῶλ Παξαγφλησλ, ἤ
ρεκηθ ῶλ ἐλψζεσλ θα ί ἀληηδξάζεσλ ηνῦ Ννῦ.
Ὅπσο ζπ κβαίλε η κέ ηά  πναηνκηθ ά ζσκα ηίδηα πνχ ὅηαλ
ζπγθξνηεζνῦλ ἀλαιφγσο, δίλνπλ ζπγ θεθξηκέλεο ρε κηθέο ἐλ ψζεηο
θαί ιεθηξηθέο ἀληηδξάζεηο, θάηη παξ φκνην ζπ κβαίλε η θαί κέ ηφλ
Ννῦ καο.
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Ἔρνπκε ἐμεγή ζεη ἐπίζεο ηφ ζπλά ζξνηζκα η ῶλ Ννε ηηθ ῶλ
Λεηηνπξγ ηῶλ πνχ ἀπνηειεῖηαη ἀ πφ 50 ἤ 52 Ννεηηθνχο Παξάγνληεο.
Καί ὅπσο νἱ ἐ πηζηή κνλεο δηαηξνῦλ ηά πναηνκηθά ζσκα ηίδηα ζέ
ὀκάδεο, θαηά ηφλ ἴδην ηξφπν δηαηξνῦληαη θαί ν ἱ Ννεηηθνί
Παξάγνληεο ζέ ὀκάδεο πνχ ηίο ἔρνπκε ἀλαιχζεη.
Ἔρνπκε ἐμεγήζεη ι νηπφλ ηά 5 ζπλαζξνίζκαηα:

χκθσλα κέ ηφ Ἀ κπηληά κκα:
Σφ Ὑι ηθφ ψκα δέλ ε ἶλαη κφλνλ ηφ ἀλζξψπηλν ι ηθφ ζψκα, ἀιιά
θαί θάζε ἄιιν ιηθφ ζψκα. Αηφ ηφ ηξαπέδη π.ρ. ἀπνηειε ῖηα η
ἐπίζεο ἀπφ αηά ηά 28 εἴδε ὕιεο· ηφ ἴδην θη αηφ ηφ ιάπηνπ, ηφ
κηθξφθσλν, θα ί θάζε ηη ἄιιν. Σφ Ὑι ηθφ ψκα πεξ ηιακβάλε η ζηεξεά
ζψκα ηα, γξά ζψκαηα, ζεξκά ζψκαηα θα ί ἀέξηα ζψκαηα ,
ἐζσηεξηθά θα ί ἐμσηεξηθά .
Σφ Αἴζζεκα θα ί  Ἀλ ηίιεςε ὅηαλ ἐθιακβάλνλ ηαη ὡο
ζπλαζξνίζκαηα ἔρ νπλ ἀπφ 108 λνε ηηθ νχο παξάγνληεο, ἐδψ ὅκσο
ιακβάλνληα η ὡο κνλάδεο ἄξα εἶλα η 2 λνεηηθνί παξάγνληεο πνχ
πξνζηίζεληα η ζηίο Ννεηηθέο Λεηηνπξγ ίε ο ν ἱ ὀπνίεο θαηαιήγνπλ λά
ἔρνπλ 52 λ νεηηθνχο παξάγνλ ηεο. Κα ί ηέινο ε ἶλαη  πλε ίδεζε πνχ
ἔρεη πάλσ ἀπφ 89 εἴδε ζπλείδ εζεο.
χκθσλα κέ ηήλ  νχηηα, ἔρ νπκε 6 ζπ λεηδήζε ηο, θα ί θακηά θνξά
ὁ Βνχδδαο κηιάε η γηά πεξηζζφηεξεο ἀπφ ἔμε. Ἄιιεο θνξέο ὁ
Βνχδδαο
ρξεζηκνπνηε ῖ
ηήλ
ιέμε
ζπλείδε ζε
ὥζηε
λά
ζπκπεξηια κβάλεη ὅια ηά ηξ ία ζπλαζξνίζκαηα ην ῦ Αἰζζήκα ηνο, ηῆο
Ἀληίιεςεο, θα ί ηῶλ Ννε ηηθ ῶλ Λεηηνπξγ ηῶλ. Ἄιιεο θνξέο κηιάε η γηά
ηφ ξεχκα ηῆο ζπλείδεζεο ( βηλληάλα ζφηα ) πνχ πάε η ἀπφ δσή ζέ
δσή. Ἔηζη ινηπφλ,  ιέμε πλείδεζε ἀληηπξνζσπεχε η ἕλα
ζπλάζξνηζκα πνχ κπνξν ῦκε λά ηφ ηαμηλνκή ζνπκε ζέ δηάθνξεο
θαηεγνξίεο.
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Δἴδα κε ἐπίζεο π ῶο κπνξνῦλ λά ἐκθαληζζ νῦλ αηά ηά
ζπλαζξνίζκαηα ζχκθσλα κέ ηίο θαηεγ νξίεο ην ῦ Ἀκπηληά κκα.
Γηά παξάδε ηγκα , ζηφ Ἀκπηλ ηάκκα  πλείδεζε ἀπνθαιεῖηαη
Σζίηηα , δηφηη ζπκπεξηιακβάλε η θα ί ζπλ είδεζε θαί ζθέςε. Γεια δή,
Σζίηηα ζε καίλεη ζπλε ίδε ζε πνχ ε ἶλαη κφλν ζπλείδεζε, ἀιιά θα ί
ζπλείδεζε πνχ ζπλδέεηα η κέ ἄιινπο λ νεηηθνχο παξάγνληεο, ὅπσο
κέ ηφ Α ἴζζεκα , ηήλ πηζπ κία, ἤ ηφλ Θπκφ. Σφηε παξάγεηαη κία
ζθέςε. ηφ Ἀ κπηληά κκα ζπλήζσο ηήλ ζεσξν ῦκε ζάλ ζπλείδε ζε,
ἀιιά κπνξνῦ κε λά δνῦκε ὅηη ἐ κθαλ ίδεηαη θαί ζάλ ζθέςε.

Ἡ ιέμε Σζέηαζίθα ρξεζηκνπνηεῖηαη ζηφ Ἀκπηλ ηάκκα ἀληί ηνῦ
ὄξνπ
Ννεηηθνί
Παξάγνληεο·
ἐληφο
ηῶλ
ὁπνίσλ
ζπκπεξηια κβάλνλ ηαη ηφ Α ἴζζεκα ,  Ἀληίιεςε θα ί ν ἱ Ννεηηθέο
Λεηηνπξγ ίεο.
ηήλ ζπλέρεηα ἐμεηάζακε ηήλ Ὕιε πνχ ἔρεη 28 εἴδε, θα ί ηέινο
ηήλ Νηκπάλα πνχ ε ἶλα η ἕλα εἴδνο.
Ὅια αηέο εἶλαη νἱ Ὑπέξηαηεο Πξαγκαηηθφηεηεο. Ἔρ νπκε ἤδε
ἐμεγήζεη
ὅηη
αηέο
νἱ
Ὑπέξηα ηεο
Πξαγκαηηθφηε ηεο
δέλ
ἀλαθέξνληαη ζέ ἄηνκα ὅπσο ὁ Κψζηαο, ὁ Γηάλλεο,  Μαξία θα ί 
ιέλε, ἀιιά ζέ ιηθά θαί λνεηηθά θαηλφκελα, ζέ ιηθέο θαί
λνεηηθέο δηα δηθαζίεο πνχ ζπ κ βαίλ νπλ ζέ παγθφζκην ἤ ζπκπαληηθφ
ἐπίπεδν, ὄρ η κφλνλ ζηνχο ἀλζξψπνπο ἀιιά θαί ζηά δψα. Γειαδή
ζέ θάζε ἔκβην ὄλ πνχ ἔρε η Ννῦ .
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ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 
Ἐρώηηζ η: Ἀλαθνξηθά κέ ηήλ Ἀληίιεςε, ἰζρχεη ὅηη νἱ ἄλζξσπνη ηίο
πεξηζζφηεξεο θν ξέο δηαπιεθηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, ὄρη ηφζν γηά κηά
πξνζβιεηηθή ιέμε πνχ ηνχο ιέεη θάπνηνο, ἀιιά γηά ηήλ ἀληίιεςε πνχ
ἔρνπλ γη’ α ηνχο; δέλ ζπκψλνπλ δει. ἐάλ θάπνηνο πε ῖ «εἶζαη ρνληξφο»
ἀιιά γηά ηήλ ἄπνςε πνχ ἔρνπλ γη’ α ηφλ;
Ἀπάνηηζη: Φπζηθά  Ἀληίιεςε παίδεη ἕλα ξφιν, δηφηη ὁ ἄιινο
θαηαιαβαίλεη ὅηη α ηά ηά ιφγηα ε ἰπψζεθαλ γηά πξνζβνιή. άλ θάπνηνο
ζᾶο ηφ πεῖ γηά ἀζηεῖν, ηφηε  ἀληίιεςή ζαο ζά θαηαιάβεη ὅηη ὁ ἄιινο
εἴπε ἕλα ἀζηεῖν θαί δέλ ζά ζπκψζεηε. Ἀιιά ἐάλ ἔρεηε ηήλ ἀληίιεςε ὅηη
ὁ ἄιινο ζέιεη λά ζ ᾶο πξνζβάιιεη, λά ζ ᾶο ἐμεπηειίζεη , δηφηη ηφ ιέεη κέ
ἐπηζεηηθφηεηα θαί κέ ἀλάινγν ηξφπν κπξνζηά ζηνχο ἄιινπο, ηφηε ε ἴηε
εἴζηε ρνληξφο ε ἴηε ὄρη, εἶλαη  ἀληίιεςε ηνῦ ἐμεπηειηζκνῦ θαί ηῆο
πξνζβνιῆο, πνχ ζᾶο θάλεη λά ζπκψζεηε. μαξηᾶηαη ινηπφλ ἀπφ ηφ πῶο
ἐθθξάδεη θαλείο ηά ιφγηα ηνπ, θαί π ῶο ἀληηιακβάλεηαη ὁ ἄιινο α ηά ηά
ιφγηα. άλ θάπνηνο ηά ἀληηιεθζεῖ ζάλ ἀζηεῖν, ηφηε δέλ ἐπέξρεηαη
ζπκφο θαί ἀξρίδεη λά γειάεη δηφηη ηφ βιέπεη ζάλ ρηνχκνξ. άλ ὅκσο ηφ
ἀληηιεθζεῖ ζάλ πξνζβνιή, ηφηε ζπκψλεη δηφηη ηφ γψ ηνπ
πξνζβάιιεηαη.
Ἔηζη ἐδῶ δέλ παίδεη ξφι ν κφλνλ  ἀληίιεςε, ἀιιά θαί  πξφζεζε ην ῦ
ἄιινπ· κέ ηί ηξφπν δει. ηά ιέεη α ηά ηά ιφγηα· δηφηη πάξρνπλ κεξηθνί
πνχ κηιᾶλε κέ ζαξθαζηηθφ ηξφπν. Καί ν ἱ παξεπξηζθφκελνη κπνξε ῖ λά
γειάζνπλ, ἀιιά γηά ηφ ἄηνκν ζηφ ὁπνῖν ἀπεπζχλεηαη ὁ ζαξθαζκφο ἤ 
πξνζβνιή, ε ἶλαη θάηη πνιχ ὀδπλεξφ. Παίδεη ἐπίζεο ξφιν θαί ηφ
πεξηβάιινλ. άλ δέλ εἶλαη θαλείο ἄιινο παξψλ ηφηε κπν ξν ῦκε λά
ἀληεπεμέιζνπκε πηφ ε ὔθνια ζηήλ πξνζβνιή θαί λά πνῦκε «ε... ἄζηνλ
λά ιέεη ηψξα...ζαριακάξεο ιέεη..» άλ ὅκσο α ηφ γίλεηαη κπξνζηά ζέ
κηά παξέα, ηφ ηε ηφ α ἴζζεκα ηῆο πξνζβνι ῆο εἶλαη κεγαιχηεξν.
Ἔηζη θαί ηά δχν παίδνπλ ξφιν, ἀιιά  Ἀληίιεςε ε ἶλαη ηφ θπξηψηεξν.
Γηφηη κπνξν ῦκε ἤ λά ζπκψζνπκε, ἤ λά ηφ πάξνπκε ζάλ ἀζηεῖν, ἤ ἀθφκα
θαί λά ἀιιάμεη  ἀληίιεςή καο γη’ αηφ ηφ ἄηνκν, ὅ ηη δει. «δέλ ε ἶλαη
ζηά θαιά ηνπ.., θάηη ηξέρεη κ’ α ηφλ, δέλ μέξεη ηί ιέεη...». άλ ινηπφλ
ἔρνπκε ηήλ ἀληίιεςε ὅηη α ηφο ὁ ἄλζξσπνο πνθέξεη ςπρνινγηθά, ηφηε
ηφλ ζπγρσξν ῦκε θαί ηφ ἀθήλνπκε λά πεξά ζεη.
Ἐρώηηζ η: Γηαηί ληψζνπκε πξνζβεβιεκέλνη ἀπφ ηήλ ζπκπεξηθνξά
θάπνηνπ πξφο ηφ ἄ ηνκφ καο;
Ἀπάνηηζη: Γηφηη πξνζβάιιεηαη ηφ γψ καο. Ἔρνπκε κηά ε ἰθφλα γηά
ηφλ ἐαπηφ καο γηά ηφ γψ καο, γηά ηήλ πξνζσπηθφηε ηά καο, γηά ηφ
πνηνί εἴκαζηε, θαί ἀπαηηνῦκε ἀπφ ηνχο ἄιινπο λά βιέπνπλ α ηή ηήλ
εἰθφλα πνχ ἔρνπκε δεκηνπξγήζεη ἐκεῖο κέζα καο. άλ νἱ ἄιινη δέλ
ἀληαπνθξηζν ῦλ ζ’ α ηήλ ηήλ εἰθφλα θαί κᾶο βιέπνπλ δηαθνξεηηθά, ηφηε
πιεγσλφκαζηε.
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Ἐρώηηζ η ζρε ηηθά κέ ηήλ πα ξνπζία ην ῦ Ἀκπηληάκκα ζηίο νχηηεο,
θαί ἐάλ α ηφ δεκηνπξγήζεθε ἀπφ θάπνηνπο κνλαρνχο πνχ ζπδεην ῦζαλ
θαί ήζειαλ λά θαηαλνήζνπλ ηήλ δηδαζθαιία ην ῦ Βνχδδα.
Ἀπάνηηζη:
Ἔρσ πεῖ ὅηη  ιέμε Ἀκπηληάκκα ἀλαθέξεηαη ζηήλ
νχηηα Πίηαθα γχξσ ζ ηίο 5,6 ἤ 7 θνξέο, θαζψο θαί ζηήλ Βηλάγηα
Πίηαθα, θαί πάξρεη κηά ὀκηιία  ὁπνία πεξηγξάθεη ὅηη ἔμσ ζηήλ α ιή
ἐθεῖ πνχ δηέκελε ὁ Βνχδδαο, ε ἴραλ καδεπηε ῖ κεξηθέο ὀκάδεο κνλαρῶλ,
θαί θάπνηνη ἀπ’ αηνχο ζπδεην ῦζαλ γηά ηήλ κνλαζηηθή πεηζαξρία, ζέ κηά
ἄιιε ὀκάδα ζπδεην ῦζαλ γηά ηφ Νηάκκα θαί γηά ἀζθεηηθέο πξαθηηθέο,
ἀιιά πῆξρε θαί κηά ἄιιε ὀκάδα ζηήλ ὁπνία ζπδεην ῦζαλ γηά ηφ
Ἀκπηληάκκα. Ὅηαλ ὁ Βνχδδαο βγ ῆθε ἔμσ θ αί ηφ ε ἴδε α ηφ, γχξηζε δίπια
ηνπ ζηφλ Ἀλάληα θαί ην ῦ εἴπε: «Γέο π ῶο νἱ ἄλζξσπνη ζπλαζξνίδνληαη
καδχ ἐμ’ α ἰηίαο ηνῦ θνηλνῦ ἐλδηαθέξνληνο. Α ηνί ἐθεῖ κηιᾶλε γηά ηά
κνλαζηηθά πξάγκαηα δηφηη ἐλδηαθέξνληαη γη’ α ηά, νἱ ἄιινη κηιᾶλε γηά
ηφ Νηάκκα ἐπεηδή ἐλδηαθέξνληαη γηά ηφ Νη άκκα, θαί ν ἱ ἄιινη ἐθεῖ πέξα
ζπδεηνῦλ γηά ηφ Ἀκπηληάκκα ἐπεηδή ἐλδηαθέξνλ ηαη γηά ηφ Ἀκπηληάκκα.»
Αηφ ζεκαίλεη ὅηη ἐθεῖλνλ ηφλ θαηξφ ζηήλ ἐπνρή ηνῦ Βνῦδδα, πῆξραλ
νἱ κνλαρνί πνχ ἐλδηαθεξφληνπζαλ γηά ηφ Ἀκπηληάκκα. Καί ζηήλ φκηιία
ἀλαθέξεηαη  ιέμε ὅηη θάπνηνη κηινῦζαλ γηά ηφ Ἀκπηληάκκα, ἐλῶ νἱ
ἄιινη γηά ηφ Νηάκκα , θαί θάπνηνη γηά ηήλ Βηλάγηα (κνλαζηηθή
πεηζαξρία). Βιέπνπκε ινηπφλ ὅηη πάξρεη δηαθνξά ἀλάκεζα ζ’ α ηνχο
ηνχο ὄξνπο.
Σί εἶλαη α ηφ ηφ Ἀκπηληάκκα; χκθσλα κέ ηά ληνθνπκέλ ηα ε ἶλαη 
ἀλάιπζε ηνῦ Ννῦ θαί ηῆο Ὕιεο· Νάκα Ρνχπα Παξηηζέξα . Νάκα εἶλαη ηφ
Ννεηφ, Ρνχπα εἶλαη  Ὑιε, Παξηηζέξα εἶλαη  Ἀλάιπζε, δει. Ἀλάιπζε
ηνῦ Ννῦ θαί ηῆο Ὕιεο.
Γέλ ζπδεηνῦζαλ γηά ζπκβαηηθέο ὀκηιίεο ὅπσο ἐγψ πῆγα ἐθεῖ, ὁ ἄιινο
πῆγε ἐδῶ, ἤ ὅπσο κηινχζακε ἐκεῖο πξίλ ἀπφ ιίγν, ὅηη ἐγψ ζπκψλσ ἤ
ὅηη ζπκψλεη ὁ ἄιινο θιπ. Γέλ κηι ᾶκε γηά θάπνηνλ πνχ ζπκψλεη, ἀιιά
γηά ηφλ ἴδην ηφλ ζπκφ ἤ ηήλ ἀληίιεςε. Ἀπνκνλψλνπκε ηήλ ἀληίιεςε θαί
βιέπνπκε π ῶο αηή  ἀληίιεςε ιεηηνπξγε ῖ ὄρη κφλνλ ζέ κηά
κεκνλσκέλε πε ξίπησζε ἀιιά γεληθά. Α ηφ εἶλαη ηφ Ἀκπηληάκκα, θαί ηφ
δηαπηζηψζακε ὅηαλ κηιήζακε γηά ηίο Σέζζεξεηο Δ γελεῖο Ἀιήζεηεο. θεῖ
δέλ πάξρεη ἄηνκν ἀιιά κφλνλ νἱ Ὑπέξηαηεο Ἀιήζεηεο γηά ηίο ὁπνίεο
κηιάεη ὁ Βνχδδαο. Σί ε ἶλαη δει.  Νφεζε,  ζσζηή Νφεζε; δέλ ε ἶλαη
ἄηνκν, εἶλαη λφεζε. Π ῶο ιεηηνπξγε ῖ αηή  λφεζε; Γέλ κηι ᾶκε γηά ἕλα
ἄηνκν, γηά ηήλ Μαξία ἤ ηφλ Γη ῶ ξγν, ἀιιά γηά ηήλ Νφεζε. Π ῶο
ιεηηνπξγε ῖ αηή  Νφεζε; Σί ε ἶλαη ὁ ξζφο Λφγνο; Π ῶο ιεηηνπξγε ῖ; Πῶο
ἐθθξαδφκαζηε; Μηι ᾶκε δει. γηά men tal fac tors , γηά Ννεηηθνχο
Παξάγνληεο, θαί ὅιε  Δγελήο θηαπιή δφο εἶλαη ζηήλ νζία
Ννεηηθνί
Παξάγνληεο·
δέλ
ε ἶλαη
ἄηνκν.
Ο ζηαζηηθά
θάπνηνο
πξαθηηθνπνηε ῖ αηνχο ηνχο Ννεηηθνχο Παξάγνληεο. Γη’ α ηφ ιέκε ὅηη
δέλ ζά βξνῦκε θαλέλαλ λά βαδίδεη κέζα ζηήλ Δ γελή θηαπιή δφ!
Γηφηη ἐθεῖ πάξρνπλ κφλνλ Ννεηηθνί Παξάγνληεο!
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Αηά ζπκβαίλνπλ ινηπφλ ζηίο Ὑπέξηαηεο Π ξαγκαηηθφηεηεο θαί
κπνξνῦκε λά δνῦκε ηίο ἀλαθνξέο ζέ πνιι έο νχηηαο.
Ἔηζη  ἄπνςε ὅηη νἱ κνλαρνί ἀπφ κφλνη ηνπο θαί κέζα ἀπφ δηάθνξεο
ζπδεηήζεηο δεκηνχξγεζαλ θάηη πνχ ηειηθά ἦηαλ ηφ Ἀκπηληάκκα, ε ἶλαη
κηά πνιχ ἐπηπφιαηα ἄπνςε. Γηφηη ἐάλ ἐξεπλήζνπκε ηφ Ἀκπηληάκκα θαί
δνῦκε ηίο πνιχ βαζπζηφραζηεο ἐμεγήζεηο πνχ δίδνληαη ἐθεῖ, ζά
δηαπηζηψζνπκε ὅηη εἶλαη ἀδχλαηνλ λά πξνέξρνληαη ἀπφ θάπνηνπο
καζεηέο. Δ ἶλαη ἀδχλαηνλ ἀπινί καζεηέο λά ἔρνπλ δψζεη ηέηνηεο
ζπζηεκαηηθέο ἐμεγήζεηο, δηφηη α ηά δέλ ἀλῆθνπλ ζηφ πεδίν ἐλφο
καζεηή ἀιιά ζηφ πεδίν ἐλφο Βνχδδα.

(Γίλεηαη ηψξα κηά ἱζηνξηθή ἀλαθνξά ζέ ζρέζε κέ θάπνηεο ζρνιέο
ζεξαβαληηθνῦ βνπδδηζκνῦ ζηήλ ἀξραηφηεηα).

Βαζηθά ἐπί ηῆο ἐπνρῆο ηνῦ αηνθξάηνξα Ἀζφθα εἴραλ ἤδε
δεκηνπξγεζε ῖ κεξηθέο ζρνιέο γηά ηφ Ἀκπηληάκκα. Ὑπάξρεη ἕλα βηβιίν
ζηφ Ἀκπηληάκκα Πίηαθα πνχ ιέγεηαη "εκεία Γηέλεμεο" θαί ἀλαθέξεηαη
ζηίο δηελέμεηο πνχ εἴραλ ἀξρίζεη λά παξνπζηάδνληαη ἤδε ἀπφ ἐθείλε ηήλ
πεξίνδν. Α ηέο νἱ δηελέμεηο μεθίλεζαλ ἀπφ ηνχο κνλαρνχο πνχ
ἐθδηψρζεθαλ ἀπφ ηφλ α ηνθξάηνξα Ἀζφθα. Σήλ πεξίνδν ἐθείλε,
ζπλεθιίζεη  Γ΄χλνδνο γη' α ηφλ ηφλ ι φγν.  αηνθξάην ξαο Ἀζφθα
ἦηαλ πνιχ γελλαηφδσξνο θαί παξ ῆρε ζέ ὅια ηά βνπδδηζηηθά κνλαζηήξηα
κεγάιε πνζηήξημε ζέ ξνπρηζκφ, ηξνθή, θάξκαθα θιπ. Ἔηζη πνιινί
ἄλζξσπνη πνχ γηλ φληνπζαλ κνλαρνί, δέλ ηφ ἔθαλαλ ιφγσ πίζηεο ἀιιά
γηά λά ἐμαζθαιίζνπλ ηήλ δηαβίσζή ηνπο, ἀθνῦ ὅια ἦηαλ δσξεάλ·
ἐιεχζεξν θαηάιιπκα, ἐιεχζεξν θαγεηφ, θ ιπ.
Μεξηθνί ἀπφ αηνχο ἦηαλ ἀπφ ἄιιεο ζξεζθείεο, θαί ὅηαλ κπῆθαλ
κέζα ζηά βνπδδηζηηθά κνλαζηήξηα ἄξρηζαλ λά ἐθαξκφδνπλ ηά δηθά ηνπο
ηειεηνπξγηθά. Π.ρ. α ηνί πνχ ιάηξεπαλ ηήλ θσηηά, ἄλαβαλ θσηηά κέζα
ζηφ κνλαζηήξη θαί πξφζθεξαλ ζπζίεο ζηνχο ζενχο ηνπο. Ἔηζη 
θνηλφηεηα ηῶλ κνλαρῶλ ἔγηλε ἕλα κίγκα δηαθφξσλ ζξεζθεη ῶλ. Ο ἱ
ὀξζφδνμνη βνπδδηζηέο κνλαρνί ἄξρηζαλ λά ἐλνρινῦληαη ἀπφ α ηήλ ηήλ
θαηάζηαζε θαί πξνζπαζν ῦζαλ λά ἀπνθεχγνπλ ηνχο ἄιινπο.
Σφηε ὁ Ἀζφθα ἀπνθάζηζε λά μεθαζαξίζεη ηήλ θαηάζηαζε ἀπφ α ηά ηά
μέλα ζξεζθεπηηθά ζηνηρεία πνχ ε ἴραλ παξηζθξχζεη ζηά κνλαζηήξηα.
Ἔηζη ζπγθάιεζε ηήλ Γ' χλνδν. Σί ἔθαλε ινηπφλ; ἄξρηζε λά θαιεῖ ὅινπο
αηνχο θαί ηνχο ξψηαγε ἕλαλ ἔλαλ: "γηά πέο κνπ ἐζχ, ηί δηδάζθεη ὁ
Βνχδδαο;"  θαζέλαο ἔιεγε ηά δηθά ηνπ. Α ηνχο πνχ δέλ ἤμεξαλ λά
ἀπαληήζνπλ ηνχο ἔβαδε ζέ κηά κεξηά, ηνχο ἔβγαδε ηά ξάζζα, θαί ηνχο
ἔδησρλε. Καη' α ηφλ ηφλ ηξφπν, ἔδησμε 60 .000 κνλαρνχο.
Αηφ ζπλέβε ζηήλ πξσ ηεχνπζα ην ῦ αηνθ ξάηνξα.
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Αηνί νἱ 60.000 κνλαρνί ηψξα, ἔραζαλ ζρεδφλ ηά πάληα· δηφηη δέλ
ἤμεξαλ θάπνηνλ ἄιινλ ηξφπν γηά λά βηνπνξηζζν ῦλ. Ἔηζη α ηφ πνχ
ἔθαλαλ ἦηαλ λά θηηάμνπλ ηά δηθά ηνπο κνλαζηήξηα ἤ λά ζπλεξγαζζνῦλ
κέ ἄιινπο κνλαρνχο πνχ ε ἴραλ ἀπνκαθξπλζε ῖ κέ ηήλ Β' χλνδν.
ηήλ Β’ χλνδν ἔγηλε θαί ηφ πξψην ζρίζκα ζηήλ Θεξαβάληα, θαί ὁ
ιφγνο δέλ ἦηαλ ηφ Ἀκπηληάκκα ἀιιά  δηαθσλία ζέ ζρέζε κέ ηνχο
κνλαζηηθνχο
ζηθνχο
θαλφλεο.
Κάπνηνη
κνλαρνί
ἄξρηζαλ
λά
ρξεζηκνπνην ῦλ ρξήκαηα, θάπνηνη ἔθαλαλ ἐκπφξην κέ ηά ηξφθηκα θιπ.
Παξέβαηλαλ δει. ηνχο κνλαζηηθνχο θαλφλεο πνχ ε ἴρε ζέζεη ὁ Βνχδδαο,
κεηαμχ ηῶλ ὁπνίσλ ἦηαλ  ἀπνθπγή ηνῦ ἐκπνξίνπ θαί ηῆο ρξήζεο
ρξεκάησλ. Ἔηζη γηά λά ἀπνθιείζνπλ αηνχο πνχ παξέβαηλαλ ηνχο
κνλαζηηθνχο θαλφλεο, νἱ ὀξζφδνμνη κνλαρνί πνχ ἦηαλ πεξίπνπ 700,
ἔθαλαλ ηήλ Α’ χλνδν.
άλ ἀληίδξαζε ζ’ α ηή ηήλ πξάμε, ν ἱ κνλαρνί πνχ ε ἴραλ παξαβεῖ
ηνχο κνλαζηηθνχο θαλφλεο θαί ρξεζηκνπνην ῦζαλ ρξήκαηα, ἔθαλαλ κηά
δηθηά ηνπο ζχλνδν (ηήλ Β’ χλνδν) ἀπνηεινχκελε ἀπφ 1.500 κνλαρ νχο.
Ἡ πιεηνςεθία α ηῶλ ηῶλ κνλαρῶλ ηῆο Β’ πλφδνπ ἀπνηεινῦληαλ θαί
ἀπφ λεαξνχο κνλαρνχο πνχ ε ἴραλ δσξνδνθεζε ῖ ἤ παξαζπξζε ῖ ἀπφ
αηνχο πνχ ρξεζηκνπνην ῦζαλ ρξήκαηα. άλ ἀπνηέιεζκα δεκηνπξγήζεθε
 Μάρα άλγθα, δει.  Μεγάιε Ἀδειθφηε ηα.
Αηφ ἦηαλ ηφ πξῶ ην ζρίζκα ζηήλ Θεξαβάληα. Καί ἔγηλε ἐμ’ αἰηίαο
ηῶλ παξαβάζεσλ ηῶλ κνλαζηηθ ῶλ θαλφλσλ θαί ὄρη γηά ηφ Ἀκπηληάκκα·
κέ ηφ Ἀκπηληάκκα δέλ πῆξμε θαλέλα πξφ βιεκα.
Αηνί ινηπφλ ἦηαλ πνχ ζηήλ Γ’ χλνδν πνζηήξημαλ ηνχο κνλαρνχο
πνχ ἐθδηψρζεζαλ ἀπφ ηφλ α ηνθξάηνξα Ἀζφθα, νἱ ὁπνῖνη βξῆθαλ
θαηαθχγην ζέ α ηά ηά κνλαζηήξηα η ῶλ κν λαρῶλ ηῆο Μάρα άλγθα.
Αηνί ζηήλ ζπλέρεηα ἄξρηζαλ λά γξάθνπλ ηά δηθά ηνπο θείκελα θαί
λά ρξεζηκνπνην ῦλ ηίο νχηηαο θαί ηφ Ἀκπηληάκκα παξαιιαγκέλα·
πξφζζεηαλ δει. ἤ ἀθαηξνῦζαλ ηκήκαηα ζχκθσλα κέ ηή λ δηθή ηνπο
ἄπνςε, θαί θάπνηνο δέλ θαηαιάβαηλε ὅηη αηά δέλ εἶλαη ζχκθσλα κέ ηά
αζεληηθά θείκελα, ἐπεηδή ἔκνηαδαλ πνιχ. Γηφηη ν ἱ πεξηζζφηεξνη ἦηαλ
ἰλδνπτζηέο πνχ πίζηεπαλ ὅηη πάξρεη ςπρή, πάξρεη ἄηνκν θαί
πξνζσπηθφηεηα.
Καη’ α ηφλ ηφλ ηξφπν  Θεξαβάληα δηαηξέζεθε ζέ 18 ζρνιέο, ιφγ σ
ηῆο Γ’ πλφδνπ. Ἀπφ δχν ζρνιέο πνχ ἦηαλ ζηήλ Β’ χλνδν, δηαηξέζεθε
ζέ δεθανθηψ ζρνιεο κεηά ηήλ Γ’ χλνδν. ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε ηήλ
Βφξεηα ζρνιή πνχ δεκηνπξγήζεθε ζηφ Καζκίξ, θαί ηήλ Νφηηα ζρνιή η ῆο
Θεξαβάληα πνχ ἦηαλ ζηήλ ξί Λάλθα, Σαυιάλδε, Μπνχξκα θιπ. Κη ὅια
αηά ἔγηλαλ ιφγσ δηάζπαζεο η ῶλ κνλαζηηθ ῶλ θαλφλσλ, ιφγσ ιηθῶλ
ἀπνιαχζεσλ δει. Ὅζνλ ἀθνξᾶ ηήλ ζρνιή ην ῦ Καζκίξ ηειείσζε ιφγσ
ἐπηζέζεσλ ἄιισλ ια ῶλ, ὅπσο νἱ Μνγγφινη θαί νἱ Μνπζνπικάλνη.
Δἰδάιισο πῆξραλ πνιιέο βνπδδηζηη θέο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο ζηφ
Καζκίξ.
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Πξῶηα ρηχπεζαλ ν ἱ Μνγγφινη, θαί ἀξγφηεξα ὅηαλ ἤιζαλ νἱ
Μνπζνπικάλνη ρηχπεζαλ θαί θαηέζηξεςαλ ὄρη κφλνλ βνπδδηζηηθά
θέληξα θαί βνπδδηζηηθά παλεπηζηήκηα ἀιιά θαί ἰλδνπτζηηθά θέληξα.
Αηνί ὅ,πνπ ἔβιεπαλ λανχο ηνχο θαηέζ ηξεθαλ, δηφηη  ηαθηηθή ηνπο
ἦηαλ «ζπαζί θαί θσηηά»· δέλ ε ἴραλ ἔιενο γηά θαλέλαλ.
Ἀθφκα θαί ζήκεξα πάξρεη ξήμε κεηαμχ κνπζνπικάλσλ θαί ἰλδῶλ,
δηφηη νἱ κνπζνπικάλνη πήγαηλαλ θαί ἔρηηδαλ ηά ηεκέλε ηνπο πάλσ ζηνχο
ἰλδνπτζηηθνχο λανχο.
Σψξα, ὅζνλ ἀθνξᾶ ηίο λφηηεο ρψξεο ὅπσο ηήλ ξί Λάλθα, ἐθεῖ δέλ
πῆξμαλ κεγάιεο ἀπψιεηεο, δηφηη ὅινο ὁ πινῦηνο ηῆο Ἰλδίαο ἦηαλ ζηφ
Βνξξᾶ, θαί ἐθεῖ ἐπηθέληξσζαλ ηήλ πξνζνρ ή ηνπο ν ἱ κνπζνπικάλνη.
Ἐρώηηζ η: ηήλ ἀξρή ηνῦ καζήκαηνο κηιήζαηε γηά ηνχο κχζηεο θαί
ηφ κπζηήξην θαί ἤζεια λά πῶ ἐδῶ, ὅηη ζηήλ ἑιιεληθή γι ῶζζα, ὁ κχζηεο
εἶλαη α ηφο πνχ ἐκβάζπλε ζέ θάηη ἄγλσζην, ζέ θάπνην κπζηήξην. ηήλ
ζπλέρεηα ὅκσο θαηαλνν ῦζε ηήλ πξαγκαηηθφηεηα θαί ηφλ ξεαιηζκφ
αηνῦ πνχ ἀξρηθά ἦηαλ κπζηήξην, ἀλέιπε ηήλ θχζε ηνπ κέ
ἐπηζηεκνληθφ ηξφπν, θαί ἀληηιακβάλνληαλ ὅηη α ηφ δέλ εἶλαη κπζηήξην,
ἀιιά ὅηη πφθεηηαη ζηνχο θπζηθνχο λφκνπο. Λφγσ α ηῆο ηῆο
ἐκβάζπλζεο ιεγφηαλ κχζηεο. πκθσλε ῖηε κέ α ηφ;
Ἀπάνηηζη: χκθσλα κέ ηίο βηνγξαθίεο δηάθνξσλ κπζη ῶλ πνχ ἔρσ
δηαβάζεη, θαί ἄιισλ πνχ ἐμεγνῦλ α ηά ηά θαηλφκελα κέζσ
δηαινγηζκνῦ, ζπκπεξαίλσ ὅηη ηφ ἄγλσζην ηφ θάλνπλ ἀθφκα πηφ
κπζηήξην. Π.ρ. θαηά ηήλ δηάξθεηα ην ῦ δηαινγηζκν ῦ αἰζζάλνληαη ἕλα
εράξηζην α ἴζζεκα, θαί ζεσξν ῦλ ὅηη α ηφ εἶλαη  αἰψληα εηπρία ἤ 
αἰψληα καθαξηφηεηα πνχ πξνέξρεηαη ἀπφ κηά πεγή ζηφ ζχκπαλ θι π. Καί
ἐλῶ ζηήλ ἀξρή δέλ ἦηαλ ηφζν κπζηήξην, ηφ θάλνπλ λά θαίλεηαη ἀθφκα
πηφ κπζηήξην. Γηφηη ἀπνιακβάλνπλ αηή ηήλ α ἴζζεζε καθαξηφηεηαο θαί
εηπρίαο ρσξίο λά ηήλ ἀλαιχνπλ. Α ηφ γίλεηαη κέρξη θαί ζήκεξα ζηφλ
ἰλδνπτζκφ, γίλεηαη θαί ζέ ἄιιεο ζξεζθείεο.
Γηά πα ξάδεηγκα, κέζσ ηῆο α ηνζπγθέληξσζεο παξάγεηαη ἕλα θῶο·
θαί ἀξρίδνπλ λά ἐξκελεχνπλ π ῶο παξάγεηαη α ηφ ηφ θ ῶο. «Μήπσο ἦηαλ
θάπνηνο ἄγγεινο πνχ κν ῦ ηφ ἔθεξε ; κήπ σο ἦηαλ ὁ Χξηζηφο ;» α ηφ ἄλ
εἶζαη ρξηζηηαλφο· δηφηη πνηφο ἄιινο κπνξε ῖ λά εἶλαη! «έ κέλα ἤιζε ὁ
Χξηζηφο, ζέ κέλα ἔδεημε ηήλ πξνζνρή ηνπ!» έ βιέπεη δει. ὁ Χξηζηφο
λά δηαινγίδεζαη, λά πξνζεχρεζαη θαί ἔξρεηαη ζέ ζέλα. Κάπνηνο ινηπφλ
ἀπνιακβάλεη αηφ ηφ θῶο θαί ἀξρίδεη λά θηηάρλεη ζεσξίεο. άλ εἶλαη
θάπνηνο βνπδδηζηήο ζεσξε ῖ ὅηη ηφ θ ῶο πξνέξρε ηαη ἀπφ θάπνηνλ
κπνληηζάηηβα πνχ ηφλ ε ινγεῖ κέ α ηφ ηφ θῶο.
έ ηειηθή ἀλάιπζε, νἱ κχζηεο δέλ παξαηεξν ῦλ, δέλ ἔρνπλ κία
ἐπηζηεκνληθή κέζνδν παξαηήξεζεο, ἀιιά ἀληηζέησο ἀπνιακβάλνπλ ηφ
αἴζζεκα. Π.ρ. ζηφλ βνπδδηζκφ ἔρνπκε ηφλ ξεκηζηηθφ δηαινγηζκφ θαηά
ηήλ δηάξθεηα ην ῦ ὁπνίνπ πάξρεη αηή  καθαξηφηεηα, α ηφ ηφ θῶο,
αηή  εδαηκνλία πνχ α ἰζζάλεζαη, θαί εἶζαη ζπλδεδεκέλνο κέ ὅιν ηφ
ζχκπαλ, α ἰζζάλεζαη ηήλ ζχλδεζε κέ ὅιεο ηίο ζπλεηδήζεηο, θιπ.
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Αηφ ινηπφλ ε ἶλαη ἕλα α ἴζζεκα πνχ κπνξε ῖ λά ηφ α ἴζζαλζεῖ ὁ
θαζέλαο. Μφλν πνχ δ έλ ηφ ἀλαιχνπλ ἀιιά ηφ ἀπνιακβάλνπλ. Καί
πάξρνπλ θαί βνπδδηζηέο πνχ ὅηαλ ἐκθαλίδεηαη α ηφ ηφ θῶο, λνκίδνπλ
ὅηη ἔξρεηαη ὁ Βνχδδαο θαί ηνχο κηιάεη, θαί βάδεη ηφ ρέξη ηνπ ζηφ θεθάιη
ηνπο γηά λά ηνχο ε ινγήζεη.
Καί α ἰζζάλνληαη ηφζν ὄκνξθα, ὥζηε κφιηο ηειεηψλ νπλ ηφλ
δηαινγηζκφ πεγαίλνπλ ζηφλ δάζθαιν θαί ην ῦ ιέλε: «ήκεξα ἦηαλ ηφζν
ὄκνξθα, ἤιζε ὁ Βνχδδαο θαί κν ῦ κίιεζε!» «Ναί, ἀιήζεηα; Καί γηαηί
ἤιζε ζέ ζέλα θαί ὄρη ζηνχο ἄιινπο; ηί ηφ ἰδηαίηεξν ἔρεηο ἐζχ πνχ δέλ
ηφ ἔρνπλ νἱ ἄιινη;» Ὅια α ηά ινηπφλ ε ἶλαη θαληαζ ηψζεηο.
άλ ηψξα θάηζνπκε λά ἀλαιχζνπκε θαί ὄρη λά ἀπνιαχζνπκε α ηφ ηφ
θαηλφκελν - δηφηη δέλ ζπκβαίλεη κφλνλ ζηνχο βνπδδηζηέο ἀιιά
ζπκβαίλεη θαί ζέ ἄιινπο, πνχ ἔρνπλ δεῖ ηφλ Χξηζηφ λά ἔξρεηαη λά ηνχο
κηιάεη, βιέπνπλ ηήλ Παλαγία λά ηνχο κηιάεη, θαί ἐάλ εἶζαη ἰλδνπτζηήο
βιέπεηο ηφλ ίβα πνχ ἔξρεηαη θαί ζνῦ κηιάεη ἤ ηφλ Βηζλνχ – βιέπνπκε
ὅηη α ηφ εἶλαη κία λνεηηθή ιεηηνπξγία. Ὅηαλ ὁ λνῦο θηάζεη ζέ ἕλα
ζπγθεθξηκέλν ἐπίπεδν εδαηκνλίαο, ηφηε ἀκέζσο παξνπζηάδνληαη θαί ν ἱ
θαληαζίεο. Κη α ηφ ζπκβαίλεη ζηφλ ξεκηζηη θφ δηαινγηζκφ. Ὅκσο κφλν
κέ ηφλ δηνξαηηθφ δηαινγηζκφ ἀξρίδεη θάπνηνο λά ἀλαιχεη αηά ηά
πξάγκαηα. Μέ ηφλ δηνξαηηθφ δηαινγηζκφ βηπάζαλα κπνξεῖ θαλείο λά δεῖ
ὅινπο α ηνχο ηνχο λνεηηθνχο παξάγνληεο πνχ δεκηνπξγν ῦλ αηέο ηίο
θαληαζηψζεηο. Μέ πνηφλ ηξφπν δει. α ηή  εἰθφλα ἐκθαλίζζεθε ζηφλ
λνῦ; ἀξρίδνπκε λά ἀλαιχνπκε ηά αἰζζήκαηα θιπ, ηεκαρίδνπκε α ηήλ
ηήλ εἰθφλα θαί βιέπνπκε π ῶο ἐκθαλίζζεθε. θεῖ εἶλαη  ἀλάιπζε. Κη
θάηη ηέηνην δέλ πάξρεη πνπζελά ἀιινῦ, ἀιιά εἶλαη κνλαδηθφ ζηφλ
βνπδδηζκφ Θεξαβάληα. Καί α ηφ πάξρεη ζηήλ δηδαζθαιία η ῆο
άηηπαηάλα νχηηα. Πν ῦ ἀιινῦ πάξρεη ηέηνηα παξαηήξεζε; Σφ π ῶο
κπνξεῖ θαλείο λά παξαηεξήζεη ηά α ἰζζήκαηα ηῆο ἐπηζπκίαο, ην ῦ ζπκνῦ,
ηῆο αηαπάηεο, θαί γεληθά ὅιεο α ηέο ηίο δηαδηθαζίεο πνχ ιακβάλνπλ
ρψξα κέζα ζηφλ λν ῦ; Γέλ πάξρεη πνπζελά ἀιινῦ θάπνηα κεζνδνινγία
ηέηνηνπ ε ἴδνπο. Καί ὅηαλ ηφ ἐμεγνῦλ ζηνχο ἀλζξψπνπο, ν ἱ ἄλζξσπνη
ἀπνξνῦλ, πῶο γίλεηαη α ηφ; Ἀπνξία ζεκαίλεη ὅηη δέλ μέξεηο θάηη, ὅηη
εἶζαη ζηφ ἄγλσζην. Καί κεξηθνί ἄλζξσπνη θνβν ῦληαη θηφιαο λά πν ῦλ ὅηη
ηά πξάγκαηα ἴζσο εἶλαη δηαθνξεηηθά, δηφηη κέ ηφλ ηξφπν πνχ ηφ
ἐμεγνῦλ α ηνί νἱ κχζηεο, λνκίδεη θαλείο ὅηη α ηή εἶλαη 
πξαγκαηηθφηεηα.
Ἐρώηηζ η: έ ζρέζε κέ ηίο ιέμεηο ζάλληα θαί βηλληάλα , πῶο
θαηαιαβαίλνπκε πν ῦ πξέπεη λά ηίο ηνλίζνπκε;
Ἀπάνηηζη: πεηδή πάξρεη δηπιφ ζχκθσλν. Ὅηαλ ἔρνπκε δχν
ζχκθσλα πξέπεη λά δψζνπκε ηφλ ηφλν ζηφ πξ ῶην λ, γηά λά
θαηαιάβνπκε ὅηη πάξρνπλ δχν λ, δει. ζάλ -ληα. Βηλ-ληάλα, ζηακαηᾶκε
ζηφ πξῶ ην λ, γηά λά θαηαιάβνπκε ὅηη πάξρεη θαί δεχηεξν. άλ ιέγακε
ζαλληά, ὁ ἀθξναηήο ζά θαηαιάβαηλε ηφλ ἤρν ἀπφ ἕλα λ, ἐλῶ ηνλίδνληαο
ηφ π ξῶην λ γίλε ηαη ἀληηιεπηφ θαί ηφ δεχηεξν λ.
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Ἐρώηηζ η: Ἄξα, α ηή  κηθξή δηαθνπή ε ἶλαη πνχ θαζνξίδεη ηφλ
ηνληζκφ ηῆο ιέμεο θαί δίλεη α ηή ηήλ κεισδηθή ρξνηά ζηήλ γιψζζα;
Ἀπάνηηζη: Ἀθ ξηβ ῶο. Παξάδεηγκα θαί  ιέμε Νηάκκα. άλ πνῦκε
ζθέην Νηάκκα, ἀθνχγεηαη ζάλ ἕλα κ, ἐλῶ ἐάλ πνῦκε Νηάκ-κα, θάλνπκε
δει. α ηή ηήλ κηθξή παχζε ἀλάκεζα ζηά δχν κ, ηφηε ὁ ἀθξναηήο
θαηαιαβαίλεη ὅηη πάξρνπλ δχν κ.
Καί ζηήλ ἑιιεληθή γι ῶζζα πάξρνπλ παξφκνηεο ιέμεηο, ὅπσο π.ρ. 
ιέμε θφθθηλν. Ἔρνπκε δχν θ, ἀιιά νἱ ἕιιελεο ηφ πξνθέ ξνπλ ζάλ ἕλα.
ηήλ νζία ὅκσο εἶλα θφθ-θηλν.
Ἀνηαπάνηηζη: Ναί, δηφηη ἔρεη ραζεῖ πιένλ  κνπζηθφηεηα ηῆο
ιιεληθῆο γιῶζζαο.
Ἐρώηηζ η: κεῖο νἱ Ἕιιελεο ἔρνπκε κία ἔθθξαζε: ιέκε «ἔρσ θαζαξή
ζπλείδεζε· δέλ θάλσ ηφ θαθφ γηαηί ζέισ λά ἔρσ θαζαξή ηήλ ζπλείδεζή
κνπ». Α ηφ ὅκσο δηαθέξεη ἀπφ ηήλ ζπλ είδεζε γηά ηήλ ὁπνία κηι ᾶκε
ἐδῶ. Θά ζέιαηε λά κ ᾶο ηφ ἐμεγήζεηε;
Ἀπάνηηζη: Δἶλαη ἀιήζεηα ὅηη ζηήλ ἀξρή εἴρα ἕλα πξφβιεκα ζηφ π ῶο
λά κεηαθξάζσ ηήλ ιέμε ζπλείδεζε , δηφηη ζηά ἑιιεληθά ἔρεη δηπιφ
λφεκα. Οἱ πεξηζζφηεξνη ἄλζξσπνη ζηήλ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ἔρνπλ ηφ
ζπλήζεην λά ιέλε «  ζπλείδεζή κνπ δέλ κν ῦ ἐπηηξέπεη λά ηφ θάλσ
αηφ», θαί ηφ ἐλλννῦλε ἀπφ ηήλ ζηθή πιεπξά, κηι ᾶλε δει. γηά ηήλ
ζηθή ζπλείδεζε. Ὑπάξρεη θαί  ιατθή ζπλείδεζε ζέ ζρέζε κέ ηά
πνιηηηθά, ὅπσο θα ί  ζπλείδεζε πεξί ν ἰθνλνκίαο. δῶ ἔρνπκε λά
θάλνπκε κέ δηάθνξα ε ἴδε ζπλείδεζεο ἀλάινγα κέ ηφ π ῶο
ἀληηιακβάλεηαη θαλείο ηά πξάγκαηα.
Ὑπάξρεη ὅκσο θαί  ζπλείδεζε πνχ ἔρεη ζρέζε κέ ηήλ γλψζε, δει.
κηά ζπλείδεζε πνχ ἔρεη ἐπίγλσζε ἐλφο ἀληηθεηκέλνπ. Ἡ ιέμε ζπλείδεζε
πξνέξρεηαη ἀπφ ηφ ξῆκα ζπλεηδῶ, δει. ἰδαίσ-ἰδῶ = γλσξίδσ + ζπλ =
γλσξίδσ θαιά, ἐμ’ νὔ θαί ζπλείδεζε ἤ ἐπίγλσζε. Σψξα α ηή 
ἐπίγλσζε κπνξε ῖ λά ἔρεη ζρέζε κέ ηήλ ἐπίγλσζε πνχ ἔρσ γηά ηήλ ζηθή
κνπ θαηάζηαζε. Ἡ ζπλείδεζε ὅηη α ηφ εἶλαη ἀλήζηθν θαί δ έλ κπνξῶ λά
ηφ θάλσ, ἤ  ζπλείδεζε γηά πνιηηηθέο ἀμίεο. Ἔηζη κπνξνῦκε λά
εξείλνπκε ηήλ ἔλλνηα ηῆο ζπλείδεζεο. ηήλ ςπρνινγία π.ρ. ἔρνπκε
ηήλ ζπλείδεζε ἐλφο ἀληηθεηκέλνπ· ἄιινη κηιᾶλε γηά ηήλ θνζκηθή
ζπλείδεζε.
Μία ἄιιε ζπλφλπκε ιέμε ε ἶλαη  ζπλεηδεηφηεηα. Ὅκσο ηειηθά πξέπεη
λά δνῦκε ηήλ α ζηεξή ἔλλνηα ηνῦ ὅξνπ πνχ ε ἶλαη  ζπλείδεζε ἐλφο
ἀληηθεηκέλνπ, δει.  ἀληίιεςε,  γλψζε ἐλφο ἀληηθεηκέλνπ. Ὅηαλ
θνηκφκαζηε δέλ ἔρνπκε γλψζε ἐλφο ἀληηθεηκέλνπ, δέλ ἔρνπκε
ζπλεηδεηφηεηα, ἀιιά ἔρνπκε ζέ ιεηηνπξγία ηφ πνζπλείδεην θαί ηφ
ἀζπλείδεην.
Ἔηζη γηά κέλα  πιένλ θαηάιιειε ιέμε γηά λά κεηαθξάζσ ηήλ
βηλληάλα , εἶλαη  ζπλείδεζε. Ἡ ιέμε βηλληάλα ἔρεη θη α ηή πνιιέο
ἔλλνηεο. Π.ρ. ὁ Βνχδδαο ἀλαθέξεη ηήλ βηλληάλα ζφηα , δει. ηφ ξε ῦκα
ηῆο ζπλείδεζεο πνχ πεγαίλεη ἀπφ δσή ζέ δ σή .
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Ἐρώηηζ η: Μᾶο εἴπαηε ὅηη  ἐπηζπκία εἶλαη πφλνο. Ἀπφ ηήλ ἄιιε
κεξηά ἐάλ δέλ ἐπηζπκνῦκε ηίπνηα, ηφηε δέλ ζά θάλνπκε θαί ηίπνηα, δέλ
ζά θνπληφκαζηε....
Ἀπάνηηζη: Μπν ξεῖηε θάιιηζηα λά ε ἴζηε ἀθίλεηνη ὅπσο νἱ
δηαινγηζηέο! Θά ζ ᾶο πῶο ὅκσο γηαηί  ἐπη ζπκία ε ἶλαη πφλνο.
Γηφηη κέ ηήλ ἐπηζπκία βάδνπκε κία πξνζδνθία ζηήλ δσή καο. Πξίλ
πξαγκαηνπνηήζνπκε θάηη, ἔρνπκε κία ἐπηζπκία πξψηα, ἔρνπκε ἕλαλ
ζθνπφ ἤ ἕλαλ ζηφρν λά πεηχρνπκε θάηη.
άλ ηψξα ἐκθαληζζεῖ θάπνην ἐκπφδην θαί δέλ κπνξν ῦκε λά
ἐθπιεξψζνπκε α ηή ηήλ ἐπηζπ κία, ἐάλ ζέινπκε λά ἀπνθηήζνπκε θάηη
θαί δέλ κπνξν ῦκε λά ηφ ἀπνθηήζνπκε, ηφηε ληψζνπκε πφλν κέζα καο,
πάξρεη ιχπε, πάξρεη ζιίςε. Ἕλαο ἄιινο ὅκσο πνχ δέλ πξνζδνθν ῦζε
ηίπνηα θαί δέλ ε ἴρε βάιεη ηήλ ἐπηζπκία κέζα ηνπ, δέλ α ἰζζάλεηαη πφλν·
θάζεηαη ἤζπρα θαί ε ἶλαη κηά ραξά. κεῖο ὅκσο εἴκαζηε πνχ πνθέξνπκε
δηφηη πξνζδνθνχζακε λά ζπκβε ῖ θάηη, δέλ ζπλέβεη, θαί θπζηθά ηφηε
πιεγσλφκαζηε. Πνηά ε ἶλαη ηψξα  δηαθνξά ἀλάκεζα ζέ κᾶο θαί ζηφλ
ἄιινλ; κεῖο ἔρνπκε ηήλ ἐπηζπκία πνχ δέλ ἐθπιεξψζεθε θαί πνλάκε,
ἐλῶ ὁ ἄιινο δέλ ἔρεη ἐπηζπκία θαί ε ἶλαη κηά ραξά.
Μέζα ινηπφλ ἀπφ ηίο θαζεκεξηλέο ἐκπεηξίεο βιέπνπκε πψο  ἐπηζπκία
παίδεη ἕλαλ ξφιν γηά ηφ ἄλ α ἰζζαλφκαζηε δπζηπρε ῖο ἤ εηπρεῖο. Καί
πέξα ἀπ’ α ηφ, ἀθφκα θη ἄλ ἔρεη ἐθπιεξψζεη θαλείο ηήλ ἐπηζπκία ηνπ,
ζπλερίδεη λά πνλάεη δηφηη ζέιεη ἀθφκα πεξηζζφηεξα θαί πξέπεη λά θάλεη
ἀγψλα γηά λά ηά ἀπνθηήζεη. Καί ἐλῶ ἀγσλίδεηαη γηά ηά πεξηζζφηεξα,
ἔρεη θαί ηφ ἐπηπιένλ ἄγρνο ἐάλ α ηή ηήλ θνξά ζά ηά θαηαθέ ξεη ἤ ὄρη.
Καί α ηή  ἀγσλία εἶλαη πφλνο. Ὑπνθέξεη θαλείο, θαί ὁ λνῦο ηνπ δέλ
εἶλαη ἤξεκνο.
Ἡ ἐπηζπκία δέλ ἀθήλεη ηφλ λν ῦ λά εἶλαη ἤξεκνο ἀιιά ηφλ ηαξάδεη.
Ὅζν πηφ ἔληνλε εἶλαη  ἐπηζπκία, ηφζν κεγαιχηεξε ε ἶλαη θαί  ἀγσλία.
Καί ἐάλ δέλ ἐθπιεξσζεῖ  ἐπηζπκία, ηφζν πηφ ἔλ ηνλε εἶλαη 
ἀπνγνήηεπζε. Καί ὅζν ἀξγεῖ λά ἐθπιεξσζεῖ  ἐπηζπκία, ηφζν πηφ πνιχ
κεγαιψλεη  ἀλππνκνλεζία· ζέ ζεκε ῖν κάιηζηα πνχ ν ἱ ἄλζξσπνη
ἐθλεπξίδνληαη θαί ζπκψλνπλ.
Ὅιε ινηπφλ α ηή ηήλ ηαξαρή ην ῦ λνῦ ηήλ ιέκε πφλν· ηήλ ιέκε
ἀλεζπρία. Καί δέλ ηφ βιέπνπκε κφλν ζηήλ θαζεκεξηλή δσή ἀιιά θαη
καθξνπξφζεζκα, δηφηη α ηή  ἐπηζπκία εἶλαη πνχ κᾶο θάλεη λά
μαλαγελληφκαζηε. Καί ὄρη κφλνλ α ηφ, ἀιιά δέλ μέξνπκε θαί πν ῦ ζά
μαλαγελλεζν ῦκε.
Ἐρώηηζ η: έ ζρέζε κέ ηήλ ἔθθξαζε letting go, δει. ἄζην λά πάεη,
ἀθεζέ ην, π ῶο ηφ ἐ ξκελεχεηε;
Ἀπάνηηζη: Ἄο πάξνπκε γηά παξάδεηγκα ἕλαλ κνλαρφ ὁ ὁπνῖνο ζέιεη
ζήκεξα λά θάεη ζνθνιάηα, θαί ὀλεηξεχεηαη ηήλ ζηηγκή πνχ ζά ἔιζεη 
ζνθνιάηα· θαί ηειηθά δέλ ην ῦ θέ ξλνπλ ζν θνιάηα ἀιιά ηνῦ θέξλνπλ γηά
παξάδεηγκα ςσκί. θείλε ηήλ ζηηγκή ὁ κνλαρφο πξέπεη λά ἐθαξκφζεη
αηφ ηφ le tting go, λά ηφ ἀθήζεη λά πεξά ζεη.
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Γηφηη ἕλαο κνλαρφο πξέπεη λά ε ἶλαη ἀλα πᾶζα ζηηγκή ἔηνηκνο λά
ἀπνδερζεῖ ὅηη α ηφ πνχ ἐπηζπκεῖ θάπνηνο εἶλαη κάηαην, θαί λά ε ἶλαη
εέιηθηνο ὥζηε ὅηαλ δέλ ιακβάλεη αηφ πνχ ἐπηζπκεῖ π.ρ. ηήλ
ζνθνιάηα, ηφηε δέλ πεηξάδεη, ἄζην λά πάεη... θαί κ’ α ηφλ ηφλ ηξφπν
κπνξεῖ θαλείο λά δακάζεη ηήλ ἐπηζπκία γλσξίδνληαο ὅ ηη ὅια εἶλαη
ἀζηαζ ῆ, ὅια εἶλαη ἀπξφβιεπηα .
Ἕλαο κνλαρφο ἐμαξηᾶηαη ἀπφ ηίο δηαζέζεηο ηῶλ ἄιισλ ἀλζξψπσλ,
ἔηζη κπνξεῖ θάπνηνο λά ην ῦ εἴπε ὅηη ζά ηνῦ θέξεη ζνθνιάηα· πῆγε
ινηπφλ ζηήλ ἀγνξά, δέλ βξῆθε ζνθνιάηα, θαί ην ῦ ἔθεξε ςσκί. 
κνλαρφο ηψξα πξέπεη λά ηφ ἀπνδερζεῖ θαί λά κήλ ἀξρίζεη λά
ζηελαρσξηέηαη θαί λά ιππ ᾶηαη γηαηί ὁ ἄιινο δέλ ην ῦ ἔθεξε ζνθνιάηα.
Αηέο ηίο ἀληηδξάζεηο ηίο ἔρνπλ νἱ παζηαζκέλνη ἄλζξσπνη, θη α ηφ ηφ
πάζνο κπνξε ῖ λά δεκηνπξγήζεη πξνβιή καηα θαί ζέ κ ᾶο θαί ζηνχο
ἄιινπο.
Οἱ κνλαρνί εἶλαη ἐμαζθεκέλνη ὥζηε λά θαηαιαβαίλνπλ ὅηη α ηή 
ἐπηζπκία εἶλαη πνχ ηνχο θάλεη λά αἰζζαλζνῦλ ιχπε. Σ φ βιέπνπλ πνιχ
πηφ θαζαξά ἀπφ ηνχο ἄιινπο ἀλζξψπνπο δηφηη ἔρνπλ ἐγθξάηεηα, θαί
αηή  ἐγθξάηεηα ηνχο θάλεη λ ά κήλ πξνζδνθν ῦλ πνιιά πξάγκαηα. Ἀπφ
ηήλ ζηηγκή πνχ ἐμαξηψληαη ἀπφ ηίο δηαζέζεηο ηῶλ ἄιισλ, θαί ἀπφ ηφλ
ρξφλν ηῶλ ἄιισλ, θαί ἀπφ ηήλ νἰθνλνκηθή θαηάζηαζε η ῶλ ἄιισλ, νἱ
κνλαρνί εἶλαη πηφ ἀλνηρηφκπαινη θαί ἔηζη: «ἐάλ θᾶκε ζήκεξα ζνθνιάηα
ἔρεη θαιῶο, ἐάλ δέλ θᾶκε θαί κᾶο θέ ξνπλ ςσκί, πάιη θαιά ε ἶλαη».
Αηή εἶλαη κηά θαιή ἐμάζθεζε γηά ηνχο κνλαρνχο. Ὅηαλ πᾶλε γηά
ἐπαηηία ζηά ρσξηά, δέλ πεγαίλνπλ γηαηί δέλ ἔρνπλ λά θᾶλε, ἀιιά ηφ
θάλνπλ γηά ἐμάζθεζε, δηφηη θάπνηνη ἄλζξσπνη ζνῦ δίλνπλ θαί θάπνηνη
ἄιινη δέλ ζν ῦ δίλνπλ.
Πεγαίλεηο ζ’ ἕλα ζπίηη θαί δέλ ζνῦ δίλνπλ ηίπνηα, πεγαίλεηο ζ’ ἕλα
ἄιιν θαί κπνξε ῖ λά ζνῦ δψζνπλ δπφ ηξε ῖο ἐιηέο. έ ἕλα ἄιιν ζπίηη ζν ῦ
δίλνπλ ἀιάηη, ζέ ἕλα ἄιιν θαθέ ἤ δάραξε, ζέ θάπνην ἄιιν κηά θέηα
ςσκί. Σειηθά γπξλ ᾶο ζπίηη λά θᾶο ηί; κηά θέηα ςσ κί, ιίγεο ἐιηέο θαί
ἀιάηη, δάραξε, θη α ηφ γηά ὅιε ηήλ κέξα.
Ὑπάξρνπλ ηέηνηεο κέξεο, θαί γη’ α ηφ ὅ ηαλ ὁ κνλαρφο πεγαίλεη ζηφ
ρσξηφ δέλ πξνζδνθ ᾶ ηίπνηα. Παξαηάεη α ηή ηήλ ἐπηζπκία δηφηη δέλ
μέξεη ηί ζά ην ῦ π ξνζθέξνπλ ν ἱ ἄιινη. Γέ λ ἔρεη α ηφ ηφ πάζνο γηά ηήλ
ηξν θή, δέλ ὀλεη ξεχεηαη ὅηη ζήκεξα ζά θάεη α ηφ πνχ ἐπηζπκεῖ.
Ἔηζη  ἐπαηηία εἶλαη κηά ἐμάζθεζε ὥζηε λά ἐμνηθησζεῖ θαλείο κέ α ηή
ηήλ ἀζηάζεηα ηῆο δσῆο, κέ ηήλ κε ηαβιεηφηεηα, λά κήλ ἔρεη πξνζδνθίεο
θαί λά κήλ ιππ ᾶηαη ὅηαλ δέλ παίξλεη α ηφ πνχ πξνζδνθ ᾶ.
Καί γη’ α ηφ νἱ ἀξραῖνη Ἕιιελεο ἔιεγαλ: «ν πελία ιχπεηλ ἐξγάδεηαη,
ἀιιά  ἐπηζπκία». Γέλ ε ἶλαη δει.  θηψρεηα πνχ θέξλεη ιχπε ἀιιά 
ἐπηζπκία.
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Ἐρώηηζ η: Ὅηαλ κηιήζακε γηά ηά α ἰζζεηήξηα ὄξγαλα θαί ηήλ
ζπλείδεζε πνχ πάξρεη πίζσ ἀπφ αηά, ὅπσο  ζπλείδεζε ηνῦ καηηνῦ,
 ζπλείδεζε ην ῦ αηηνῦ,  ζπλείδεζε ηῆο κχηεο, θιπ, δηαπηζηψλνπκε
ὅηη δέλ ἀξθεῖ ὁ κεραληζκφο ἐλφο α ἰζζεηήξηνπ ὀξγάλνπ ἀιιά πξέπεη λά
πάξρεη θαί  ἀλάινγε ζπλείδεζε πίζσ ἀπ’ α ηφ ηφ ὄ ξγαλν, ὥζηε λά
γίλεη ἀληίιεςε ηνῦ ἀληηθεηκέλνπ. άλ δέλ πάξρεη ζπλείδεζε πίζσ ἀπφ
αηφλ ηφλ κεραληζκφ, δέλ κπνξν ῦκε λά δνῦκε ἤ λά ἀθνχζνπκε θιπ.
σζηά;
Ἀπάνηηζη: Ναί, ἀζθαιῶο, δηφηη ἐάλ δνῦκε ἕλαλ ηπθιφ ἄλζξσπν
αηφο ἔρεη ηφ ὁπ ηηθφ λεῦξν, εἴηε ἦηαλ ἐθ γελεηῆο ηπ θιφο ε ἴηε
ηπθιψζεθε ἀξγφ ηεξα.
Σφ ὁπηηθφ λεῦξν πάξρεη ἀιιά α ηφο δέλ κπνξε ῖ λά δεῖ, δηφηη 
ὁπηηθή ζπλείδεζε δέλ ἐκθαλίδεηαη ἐθεῖ. Ὅπσο θαί κέ θάπνηνλ πνχ εἶλαη
παξάιπηνο. ηήλ ἀξρή πῆξρε  ζπλείδεζε ην ῦ ζψκαηνο ἀιιά ηψξα
ἔρεη παξαιχζεη· θαί γη’ α ηφ ἄλ πάξνπκε κηά βειφλα θαί ηφλ
ηζηκπήζνπκε δέλ ζά θαηαιάβ εη ηίπνηα. Σά λε ῦξα πάξρνπλ ἀιιά
ἀπνπζηάδεη  ζπλείδεζε πνχ ζά ἐγεξζεῖ θαί ζά κεηαθέξεη ηφ ζήκα. Ἕλα
λεθξφ ζψκα ὅζν θη ἄλ ηφ θνπλᾶκε ἤ ηφ ρηππᾶκε δέλ ἀληηδξᾶ δηφηη 
ζπλείδεζε ἔρεη θχγεη ἀπφ κέζα ηνπ. Ὅηαλ θάπνηνο ιππνζπκίζεη δέλ
ἔρεη α ἴζζεζε ηνῦ πεξηβάιινληνο, ὄρη γηαηί ηά α ἰζζεηήξηα ὄξγαλα
ἀπνπζηάδνπλ, ἀιιά δηφηη  ζπλείδεζε ἐθείλε ηήλ ὥξα δέλ ιεηηνπξγε ῖ.
Σφ ἴδην ζπκβαίλεη θαί κέ α ηφλ πνχ θνηκᾶηαη. Ὅια ηά αἰζζεηήξηα
ὄξγαλα εἶλαη παξφληα ἀιιά  ζπλείδεζε ἔρεη ἀπνζπξζεῖ. Γη’ α ηφ 
ζπλείδεζε παίδεη κεγάιν ξφιν ὥζηε λά ἔρ νπκε ἐκπεηξίεο ζηήλ δ σή καο.
Ἐρώηηζ η: Δἴραηε ἀλαθεξζεῖ θάπνηα ζηηγκή ὄρη ζηά α ἰζζεηήξηα
ὄξγαλα ἀιιά ζηά α ἰζζεηήξηα ἀληηθείκελα, θαί ε ἴραηε πεῖ ὅηη ηά
αἰζζεηήξηα ἀληηθείκελα ζεσξν ῦληαη κέξνο ην ῦ ζψκαηνο. Μπνξε ῖηε λά
κᾶο ηφ ἀλαιχζεηε α ηφ;
Ἀπάνηηζη: Ὅηαλ ιέκε κέξνο ην ῦ ζψκαηνο δέλ ἐλλννῦκε ηφ δηθφ καο
θπζηθφ ζ ῶκα, ἀιιά κέξνο ην ῦ ξνῦπα θάληα δει. ηνῦ ζψκαηνο ηῆο
ὕιεο.
Ἐρώηηζ η: Καηά ηφλ «ηε καρηζκφ» ην ῦ ζψκαηνο ε ἴραηε πεῖ ὅηη 
θαξδηά εἶλαη θάηη πνιχ ζεκαληηθφ δηφηη κέ ηήλ ιεηηνπξγία ηεο παξάγε η
ιεθηξηζκφ. Καί ὁ ἐγθέθαινο ὅκσο κέζσ ηῆο ιεηηνπξγίαο ηῶλ
λεπξψλσλ θαί ηῶλ ζπλάςεσλ παξάγεη πνιχ ιεθηξηζκφ. Γηά πνηφλ ιφγν
ινηπφλ ἀλαθέξεηαη  θαξδηά ζάλ πξσηεχνλ ὄξγαλν θαί ὄρη ὁ
ἐγθέθαινο; θ’ ὅζνλ θαί ηά δχν παξάγνπ λ ιεθηξηζκφ;
Ἀπάνηηζη:  ἐγθέθαινο ἀλήθεη ζέ δηαθνξεηηθή θαηεγνξία πηφ
γεληθῆο θχζεσο, ἐλῶ ηήλ θαξδηά ηήλ ι ακβάλνπκε κεκνλσκέλα δηφηη
θαηά ηήλ ἐκβξπτθή πεξίνδν ὅηαλ ηφ ζψκ α ἀξρίδεη λά ζρεκαηίδεηαη, 
θαξδηά ἐκθαλίδεηαη πξψηε θαζψο θαί ὁ παικφο ηεο. Καί ὅπσο εἴρα πεῖ
παίδεη κεγάιν ξφιν ζηήλ δηακφξθσζε θαί ηῶλ πφινηπσλ ὀξγάλσλ.
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ΑΒΒΑΣΟ 20 ΗΟΤΙΗΟΤ 2019 – Κάθημα 3 ο ν
ΑΛΑΙΤΖ ΣΟΤ ΑΚΠΗΛΣΑΚΚΑ
πεηδή ηψξα ζά ε ἰζέιζνπ κε ζέ πηφ βαζπζηφραζηεο ἐμεγήζε ηο,
ἐμεγήζεηο πνχ ἀλῆθνπλ ζηφλ ηνκέα ην ῦ Ἀκπηληά κκα, ζά δνῦκε ηί
εἶλαη ηφ Ἀκπηλ ηάκκα Πίηαθα .
Σφ Ἀ κπηληάκκα Π ίηαθα ε ἶλαη  ζπιινγή ηῆο ἀλ ψηεξεο
δηδαζθαι ίαο. Ἄκπη ζε καίλε η ἀλψηεξε, ληάκκα ζεκαίλε η δηδαζθαιία,
θαί Πίηαθα ζε καίλε η ζπιινγή· ζπιι νγή η ῆο ἀλψηεξεο δηδαζθαι ίαο.
Ἀπνηειε ῖηα η ἀπφ 7 βηβι ία, ἀπφ 7 ηφκνπο, νἱ ὁπνῖνη ἀξρηθά εἴραλ
θαηαγξαθεῖ πάλ σ ζέ ἕλα εἴδνο ραξηηνῦ ἀπφ θχιια θνίλ ηθα πνχ ηά
ζπλέιιεγαλ θαί ηά ἐπεμεξγάδνληαλ, θ αί ηά ὁπνία κπνξνῦζαλ λά
δηαηεξεζνῦλ γηά πνιιά ρξφληα· ὅπσο νἱ Αἰγχ πηηνη ρξεζηκνπνηνῦζαλ ηφλ πάππξν, ζηήλ Ἀζία ρξεζηκνπνηνῦ ζαλ θχι ια ἀπφ ἕλα
ἰδηα ίηεξν ε ἴδνο θνίλ ηθα.

1. Νηάκκαζαλγθαλί: Βνπ δδηζηηθή Ψπρνινγ ηθή Γενληνινγ ία
2. Βηκπάλγθα: Σφ Βηβι ίν ηῆο Ἀλάιπζεο
3. Νηάηνπθαηά: κηι ίεο πεξί  ηνηρείσλ. δψ βιέ πνπκε ὅηη ὅια
ηά θα ηλφκελα ὀλ νκάδνλ ηαη ζηνηρε ία, ἀθφκα θα ί ηφ Α ἴζζε κα
ὀλνκάδεηα η ζηνηρείν, θαζψο θα ί ηά Ὑι ηθά ζηνηρε ία, ὅπσο ηφ
ζηεξεφ ζηνηρε ίν, ηφ γξφ, ηφ ζεξκφ, θαί ηφ ἀέξην ζηνηρε ίν.
Σήλ ἴδηα ὀξνινγ ία ηήλ ζπλαλην ῦ κε θα ί ζηήλ  νχηηα Πίηαθα
ὅπνπ ὁ Βνχδδαο ὀλνκάδεη ηφ Αἴζζεκα Βέληαλα Νηάηνπ , ηήλ
Ἀληίιεςε άλληα Νηάηνπ , ηήλ πλείδεζε Βηλληάλα Νηάηνπ , ηφ
ζηεξεφ ζηνηρείν Πάηαβη Νηάηνπ , ηφ γξφ ζηνηρε ίν Ἄπν
Νηάηνπ , θα ί ἔρνπκε θα ί ηφ Νηκπάλλα Νηάηνπ ηφ ζηνηρείν ηῆο
Νηκπάλλα. Πνχ ζε καίλε η ὅηη πίζσ ἀπ’ ὅια αηά δέλ πάξρεη
θάπνην ἄηνκν, ἀιιά ὅια εἶλα η ζηνηρε ία.
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Ἔηζη ὁ ηφκνο Νηάηνπθαηά πεξηιακβάλ εη ὅιεο ηίο ὀκηιίεο πνχ
ἔδσζε ὁ Βνχδδαο ζηήλ  νχηηα Πίηαθα πεξί ζηνηρείσλ.
Φπζηθά ὅια ηά ζηνηρεία δέλ ε ἶλα η ηφ ἴδην· πάξρνπλ δηαθνξέο
κεηαμχ ηνῦ ζηεξενῦ θα ί ηνῦ γξ νῦ ζηνηρε ίνπ, ἤ ηνῦ
ζηνηρείνπ ηῆο πλείδεζεο. Μπνξε ῖ λ ά ηά ὀλνκάδνπκε ὅια
ζηνηρεία, ἀιιά δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Παξφκνηα ηφ ζηνηρε ίν
ηῆο πλείδεζεο δηαθέξεη ἀ πφ ηφ ζηνηρείν ηνῦ Αἰζζήκαηνο,
θιπ. Κα ί ηά λνε ηηθά ζηνηρεία δηαζέ ηνπ λ ἄιιεο ἰδηφηε ηεο πνχ
ηά ιηθά ζηνηρε ία δέλ δηαζέ ηνπλ.
4. Πνχγγαιαπαλληάηηη: Πεξηγξαθή η ῶλ Ἀλ ζξψπηλσλ Χαξαθηήξσλ.
Πῶο δει. ἐκθαλίδνλ ηαη θαί ηαμ ηλνκν ῦληα η νἱ δηάθνξνη
ραξαθηήξεο ηῶλ ἀλζξψπσλ.
5. Καηάβαηηνπ: ε κεία Γηα θσλ ίαο.  ηφκνο αηφο ε ἰζήρζεη ζηφ
Ἀκπηληά κκα Πίηαθα κεηαγελέζηεξα, ἀπφ ἕλαλ Ἀξράη καζεηή
ζηήλ ἐπνρή ηνῦ αηνθξάηνξα Ἀζφθα θαηά ηήλ ὁπνίαλ εἴραλ
ἀλαπηπρζεῖ πνιιέο δηα θσλ ίεο ἀλάκεζα ζηνχο κνλαρ νχο. 
Ἀξράη αηφο ἐλ ηφπηζε ηά ζεκε ία δηαθσλίαο θαί ἔγξαςε αηφλ
ηφλ ηφκν γ ηά λά ηά ἀλαιχζεη.
6. Γηάκαθα: Σφ Βηβιίν ηῶλ Εεπγῶλ , ζηφ ὁπνῖν ἀλαιχνληα η ηά
λνεηηθά ἤ ηά θπζηθά θαηλ φκελα ἀλά δεχγε.
7. Παηηάλα: πλζεθνθξαηε κέλεο ρέζεηο. Ἕλαο ηφκνο πνχ
πιεζηάδεη ηήλ ζεσξία ηῆο ζρεηηθφηεηαο ηνῦ Ἀτλζηά τλ, θάηη
πνχ ὁ Βνχ δδαο ηφ ε ἴρε ἀλαθαιχςεη ἐδῶ θαί 2.500 ρξφλ ηα
πξίλ, ὅηη δει. ὅια ε ἶλαη ζπζρε ηηζκέλα. Α ηφ εἶλαη ηφ
κεγαιχηεξν θα ί ηφ πηφ δχζθ νιν βηβιίν ἀ π’ ὅιν ηφ
Ἀκπηληά κκα, δηφηη ἐμεγεῖ ηά πξάγ καηα κέ ηφζν ιεπηνκεξή
ηξφπν, πνχ πξέπεη λά ἔρεη θαλείο πνι χ κεγάιεο γλψζεηο γηά
λά ηά θαηαιάβεη.
Γη’ α ηνχο πνχ δέλ ἔρνπλ πξαθηηθνπνηή ζεη ηφλ δηνξαηηθφ
δηαινγ ηζκφ, α  ηφ ηφ β ηβιίν ηνχο θαίλε ηαη πνιχ δχ ζθνιν· γ η’
αηνχο ὅκσο πνχ ἔρνπλ πξαθηηθνπνηήζε η ηφλ δηνξα ηηθ φ
δηαινγ ηζκφ, α ηφ ηφ β ηβιίν εἶλαη ζεζαπ ξφο.
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ηφ Ἀ κπηληά κκα Π ίηαθα ἀλα θέξνλ ηαη πνιιά ζέκα ηα θαί
παξνπζηάδνλ ηαη ὅια αηά ηά λνε ηηθά θαί ηά ιηθά θα ηλφκελα ἀπφ
δηάθνξεο ὄςεηο ὥζηε λά γίλ νπλ θ αηαλνεηά. Σφ Ἀκπηλ ηάκκα
ἀπνηειε ῖηα η ἀπφ πνιι νχο ηφκνπο. Γηά λά ζπνπ δάζεη θάπνηνο ηφ
Ἀκπηληά κκα Πίηαθα ρξεηάδνληαη πνιι ά ρξφληα. Ὅια αηά εἶλαη
κεηαθξαζκέλα ζηά ἀγγι ηθά ἐθηφο ἀπφ ηφ Γηάκαθα , ηφ Βηβιίν ηῶλ
Εεπγῶλ, ηφ ὁπνῖν  Κνηλ φηε ηα Π ίηαθα δέλ ηφ ἔρεη κε ηαθξάζεη· δέλ
γλσξίδσ ἐάλ ηφ ἔρε η κεηα θξάζεη θάπνηνο ἄιινο. Κα ί ὅζνλ ἀ θνξᾶ
ηφ ηειεπ ηαῖν β ηβιίν ηήλ Πάηηαλα , ηίο  πλζεθνθξαηεκέλεο ρέζεηο,
ἀπνηειε ῖηα η ἀπφ ηξεῖο ηφκνπο θαί  Κνηλ φηε ηα Πίηαθα ἔρεη
κεηαθξάζε η κέρξη ηψξα κφλνλ ηφλ πξ ῶην ηφκν. Βέβαηα ἔρνπλ
θάλεη πνιχ κεγάιε ἐξγαζία γηά λά κεηαθξάζνπλ ὅια αηά ηά
βηβιία ἐπί ηφζα ρξφλ ηα.
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πεηδή ηφ Ἀ κπηληά κκα Πίηαθα ἔρεη ηφζεο πνιιέο ιεπηνκέξε ηεο,
ἀξγφηεξα, θάπνηνο ζθέθηεθε λά θάλεη ἕλα ἐγρε ηξίδην γ ηά
ἀξράξηνπο. Αηφο ἦηαλ ἕλαο ηγθαιέδνο (δει. ἀπφ ηήλ ξί Λάλθα)
κνλαρφο ὀλφκαηη Ἀλαξνχληα, πνχ ἔθηηαμε αηφ ηφ ἐγρεηξ ίδην γηά
λά ηφ ἔρεη ὁ καζεηήο ὅιν καδχ ηνπ ζάλ κηά ε ἰζαγ σγή, ὥζηε λά
κήλ ράλε ηαη κέζα ζέ ὅιεο αηέο ηίο πιεξνθνξίεο ηῶλ ἐπηά
βηβιίσλ
ηνῦ
Ἀ κπηληά κκα.
Σφ
ἔ ξγν
αηφ
ηφ
ὀλφκα ζε
Ἀκπηληάκκα ηηα άλγθαρα .

άλγθαρα ζεκαίλεη χλ νςε, άηηα ζε καίλεη λ φεκα· χλνςε ην ῦ
Ννήκα ηνο ηνῦ Ἀ κπηλ ηάκκα. ηά ἀγγιηθά ἔρεη κεηαθξαζζε ῖ ὡο A
Compreh ensive Manual of Abh idhamma, δει. Ἕλα Πεξηεθ ηηθφ
γρεηξίδην ηνῦ Ἀ κπηληάκκα.
Μέ πφηηηιν: The Philosophical Psychology of Buddhism, δει. Ἡ
Φηι νζνθηθή Ψπρνινγ ία ηνῦ Βνπδδηζκνῦ (ἤ Ἡ Φηι νζνθηθή
Βνπδδηζηηθή Ψπρνινγ ία).
Αηφ εἶλα η ηφ β ηβιίν πνχ ζά κειε ηήζνπ κε, πνχ ζά ηφ ἔρ νπκε ὡο
ἐγρεηξίδην θα ί ὡο ἀλαθνξά. Κάπνπ θά πνπ, ζά ἐπηζηξέθνπκε ζηήλ
νχηηα Π ίηαθα θα ί ζά θάλνπ κε ζπγθξ ίζεηο κε ηαμχ α ηῶλ πνχ ιέε η
ὁ Βνχ δδαο ζηήλ νχηηα Πίηαθα θαί α ηῶλ πνχ δηδάζθ νληα η ζη φ
Ἀκπηληά κκα.
Σφ βηβι ίν αηφ ηνῦ ηγθαιέδνπ κνλαρ νῦ Ἀλαξνχληα ἔγ ηλε ηφζν
δεκνθηιέο, ὥζηε ζή κεξα νἱ δάζθα ινη, δέλ ἀθήλ νπλ θαλέλα
καζεηή λά πάεη λά ζπνπ δάζεη ηφ Ἀκπηληά κκα Πίηαθα, ρσξ ίο λά
ἔρεη δηαβάζε η αηφ ηφ ἐγρεηξίδην.
Σά
βηβιία
ηνῦ
Ἀ κπηληά κκα
πνχ
βιέπε ηε
ἐδῶ,
ε ἶλαη
ηππνγξαθε κέλα, ἀιιά ζηφ παξειζφλ ἦηαλ γξακκέλα πάλσ ζέ
θχιια θνίληθα θαί ιφγ σ ην ῦ ὅηη ηά θχ ιια ἦηαλ πάξα πνιιά, ε ἴραλ
ηεξάζηην ὄγθν. Κα ηάθεξαλ δέ, λά ηά δηαηεξήζνπλ
ἐπί
ἐθαηνληαε ηίεο. Κα ί πάξρνπλ κνλαρνί πνχ ἐμαζθνῦληα η ζηήλ ηέρλε
ηῆο θαιιηγξαθίαο, θαί θάζνλ ηαη ἐπί ὥξεο θαί ἀληηγξάθνπλ ηά
θείκελα μαλά θαί μαλά.
Γηφηη ἐάλ δέλ ηά ἀληηγξάςεη θάπνηνο, ηφηε κεηά ἀπφ 40 ἤ 50
ρξφληα θαί παξ’ ὅιν πνχ βάδνπλ θάπνηεο ρεκηθέο ν ζίεο γηά λά ηά
πξνζηα ηεχνπλ ἀπφ ηά ἔληνκα , αηά δηαιχνληαη ἀ πφ ηήλ γξαζία ἤ
θαηαζηξέθνληα η ἀπφ ηνχο ηεξκίηεο.

102

δψ ηψξα ἔρνπκε ηφλ ηίηιν ηνῦ βηβι ίνπ πνχ ζά κειεηήζνπ κε:
A Compreh ensive Manu al of Abh idhamma, δει. Ἕλα Πεξηεθ ηηθ φ
γρεηξίδην ηνῦ Ἀ κπηληάκκα.
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Αηφ ηφ βηβι ίν-ἐγρε ηξίδην εἴρε κε ηαθξ αζζεῖ ἀξρηθά ζηά ἀγγιηθά
ἀπφ ἕλαλ ἄιινλ ηγθαιέδν κνλαρφ ὀλφκαηη Ναξάληα , θαί ζηήλ
ζπλέρεηα ὁ Μπηθνχ Μπφλ ηη ηφ πῆξε θαί ηφ ἐ κπι νχηεζε κέ
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο , ἔβαιε πίλ αθεο, θαί ηειηθά ηφ β ηβι ίν
ηνῦ Μπηθ νχ Μπφληη εἶλα η ηψξα πηφ δε κνθηιέο.
 Μπηθνχ Μπφλ ηη εἶλα η Ἀκεξ ηθάλνο κνλαρφο πνχ ἔδεζε ἐπί
ρξφληα ζηήλ ξη Λάλθα, θα ί κάι ηζηα ἔ γηλε θαί πξφεδξνο ηῆο BPS
(Βuddhist
Publication
S ociaty),
πνχ
μεθίλεζε
ζάλ
κή
θεξδνζθνπηθφο
ὀξγαλ ηζκφο.
Ἄξρηζαλ
λά
ἐθδίδνπλ
κηθξά
βηβιηαξάθηα θαί ηά δηακνίξαδαλ κέ πνι χ κηθξή η ηκή. ηήλ ζπλέρε ηα
 BPS ἔγηλε πνιχ δπλαηή ὥζηε λά κπνξεῖ λά ζηέιλε η βηβι ία ζέ
πνιιά θξάηε ηνῦ θφζκνπ.
 Μπίθνπ Μπφλ ηη ζπνχδαζε καδχ κέ ἄιινπο ηγθαιέδνπο
κνλαρνχο – θάπνηνη ἐμ’ αηῶλ ἦηαλ θαζεγεηέο παλεπηζηε κίνπ –
ηήλ γιψζζα Πάι η, ζπνχδα ζε ηήλ νχηηα, θα ί νἱ δά ζθαινί ηνπ ηφλ
παξφηξπλαλ λά ἀζρνιεζεῖ θαί κέ ηφ Ἀκπηληά κκα, γ ηά ηφ ὁπνῖν ὁ
Μπηθνῦ Μπφληη ἐλδηαθέξζεθε πάξα πνιχ. Ἔηζη ἀπνθάζηζε λά
ἐκπινπ ηίζεη ηφ βηβιίν ην ῦ Νάξαληα κέ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο,
θη ἔηζη ὄπσο βιέπνπ κε, πξψηα βάδεη ηφ πξσηφηππν θείκελ ν ζηήλ
Πάιη γιψζζα, κε ηά ηφ κεηαθξάδεη, θα ί κεηά παίξλεη θάπνηεο ιέμεηο
ἀπφ ηφ θε ίκελ ν θαί ηίο ἐμεγεῖ. Ὅιν ηφ βηβι ίν ἀθ νινπζε ῖ αηφ ηφ
πιαίζην.
Θά κειε ηήζνπ κε ινηπφλ α  ηφ ηφ β ηβιίν, θαί ὅζνη δέλ ηφ ἔρ νπλ
κπνξνῦλ λά ηφ θαηεβάζνπλ ἀπφ ηφ δηα δίθηπ ν.
Θά μεθηλήζνπ κε ἀπφ ηφ θεθάιαην CO MPE NDI U M O F CO NSCIO U SNE SS
πνχ κεηα θξάδεηαη ὡο ΔΠΗΣ ΟΚ Ζ Σ Ζ  ΤΛΔΗΓ Ζ Ζ .
Ἀξρίδεη ινηπφλ ηφ Ἀ κπηληά κκα κέ ηήλ πλείδεζε , ηήλ Σζίηηα ,
πνχ εἶλαη κηά Ὑπέξηαηε Πξαγκαηηθφηε ηα, θαί ἐμεγεῖ πῶο εἶλα η 
πλείδεζε, ηί ζεκα ίλεη πλε ίδε ζε, π ῶο ἐ κθαλ ίδεηαη, π ῶο
ιεηηνπξγε ῖ, θαί π ῶο ζπλδέεηα η κέ ἄιινπο λνεηηθνχο παξάγνλ ηεο.
θεῖλνλ ηφλ θαηξφ πῆξρε κία παξάδνζε, ὅηη πξίλ γξάςεη θαλείο
ἕλα βηβιίν ἔπξεπε λά γξάςεη ἕλαλ ὕ κλ ν γηά λά ἐπαηλέζεη ηήλ πεγή
ἀπφ ηήλ ὁπνίαλ πῆξε ηίο γλψζεηο· ζηήλ ζπγθεθξηκέλε π εξίπησζε
πεγή εἶλαη ὁ Βνχδδαο. Πξψηα ινηπφλ ἐπαηλεῖηαη ὁ Βνχδδαο, κεηά
ηὁ Νηάκκα δει .  ἴδηα  δηδαζθαι ία ηνῦ Βνχδδα, θα ί ηέι νο 
άλγθα,  πλεπκαηηθή θνηλφηεηα ηῶλ κνλαρῶλ πνχ δηαηήξεζαλ
ὅιεο αηέο ηίο δηδαζθαι ίεο ἐπί ἐθαηνληαεηίεο.
( .η.Μ: Ο ἱ παξάγξαθνη κέ κηθξφηεξε γξακκαηνζεηξά, ε ἶλαη ἀπφ ηφ

θείκελν ηνῦ βηβιίνπ, θαί ἀπφ θάησ ζέ ἀγθχιεο θαί κεγαιχηεξε
γξακκαηνζεηξά ε ἶλαη νἱ ἐπεμεγήζεηο ηνῦ Μπάληε Νπαλαληάζζαλα .)
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Νάκν ηάζζα Μπαγθαβαηφ Αξαραηφ
ακκᾱζακπνχληαζζα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
( Σζίηηαζαλγθαραβηκπάγθα)
1 Ὕκλνο
( ηνπηηβαηζάλα )

ακκᾱζακπνχληακ αηνπιά λ γ θ
άζαληάκκαγθαλνπηηακά λ γ θ
Ακπρηβᾱληίγηα κπᾱζηζζα λ γ θ
Ακπρηληακκαηηραζαλγθαρα λ γ θ
Ἔρνληαο ραηξεηίζεη κέ ζεβαζκφ ηφλ Πιήξσο Φσηηζκέλν, ηφλ
Ἀζχγθξηην, καδχ κέ ηήλ Μεγαιεηψδε Γηδαζθαιία θαί ηφ Δ γελέο Σάγκα,
ζά πεξηγξάςσ ηφ γρεηξίδην ην ῦ Ἀκπηληάκκα – κηά ζχλνςε ηῶλ
πξαγκάησλ πνχ ἐ κπεξηέρνληαη ζηφ Ἀκπηληάκκα.
πεμήγεζε 1

Ἔτονηας ταιρεηίζει μέ ζεβαζμ ό (α μπτιβ ᾱνηίγια) : Δἶλαη κία
θαζηεξσκέλε ηαθηηθή η ῆο Βνπδδηζηηθ ῆο παξάδνζεο ηῆο Πάιη, νἱ
ζρνιηαζηέο ηνῦ Νηάκκα λά ἀξρίδνπλ ηήλ ἐξκελείεο ηνπο κέ ἕλαλ ζηίρν
ζεβαζκνῦ πξφο ηά Σξία Πνιχηηκα Πεηξάδηα – ηφλ Βνχδδα, ηφ Νηάκκα,
θαί ηήλ άλγθα – ηήλ ἀπφιπηε πξνζθπγή γηά ὅινπο αηνχο πνχ
ἀλαδεηνῦλ ηήλ ἀδηαζηξέβισηε θαηαλφεζε η ῆο πξαγκαηηθφηεηαο.
πλεπῶο, ἀθνινπζψληαο α ηφ ηφ ἔζηκν κέ βαζεηά ἀθνζίσζε, ὁ
ζπγγξαθέαο Ᾱηζαξίγηα Αλαξνχληα, ἀξρίδεη ηήλ πξαγκαηεία ηνπ κέ ἕλαλ
ζηίρν ἐπαίλνπ, ζηφλ ὁπνῖνλ ἐθθξάδεη ηφλ ζεβαζκφ ηνπ ζηφ Σξηπιφ
Κφζκεκα. Μηά ζθέςε ζεβαζκν ῦ πνχ ἀπεπζχλεηαη θαη’ ε ζείαλ πξφο ἕλα
ἔμνρν ἀληηθείκελ ν, εἶλαη εεξγεηηθφ θάκκα ηφ ὁπνῖν δεκηνπξγε ῖ ἀξεηή
ζηφλ λνεηηθφ ζπλερέο ην ῦ ἀηφκνπ πνχ δεκηνχξγεζε ηέηνηα ζθέςε.
Ὅηαλ α ηφο ὁ ζεβαζκφο ἀπεπζχλεηαη πξφο ηά πηφ ἔμνρα ἀληηθείκελα
ζεβαζκνῦ - ηά Σξία Πνιχηηκα Πεηξάδηα -  ἀξεηή πνχ δεκην πξγεῖηαη
εἶλαη ηεξάζηη α θαί ἰζρπξή. Σέηνηνπ ε ἴδνπο ἀξεηή, πνχ ζπγθεληξψλεηαη
ζηφλ λνῦ, ἔρεη ηήλ ἰδηφηεηα λά ἀπνκαθξχλεη ηίο ζπζθνηίζεηο γηά ηήλ
ἐθπιήξσζε ην ῦ ἐλάξεησλ ἔξγσλ ἐλφο ἀηφκνπ, θαί λά πνζηεξίδεη ηήλ
ἐπηηπρεκέλε ηνπο ὁινθιήξσζε.
πηπιένλ, γηά ἕλαλ ἀθφινπζν ην ῦ Βνχδδα,  ζπγγξαθή ἐλφο βηβιίνπ
γηά ηφ Νηάκκα, ε ἶλαη κηά πνιχηηκε ε θαηξία λά ἀλαπηχμεη ηήλ
ηειεηφηεηα ηῆο ζνθίαο ( πάλληᾱπᾱξακῑ ). πλεπῶο, ὅηαλ ἀξρίδεη ηήλ
ἐξγαζία ηνπ, ὁ ζπγγξαθέαο ἐθθξάδεη κέ καθάξηεο ιέμεηο ἐπαίλνπ, ηήλ
ραξά ηνπ γηά ηήλ ἀπφθηεζε ηέηνηαο ε θαηξί αο.
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Ὁ Πλήρφς Φφηιζμένος (ζαμμ ᾱζαμπ ούνηα):  Βνχδδαο ὀλνκάδεηαη Πιήξσο Φσηηζκέλνο δηφηη ε ἶλαη αηφο πνχ θαηαλφεζε ἀπφιπηα
ἀπφ κφλνο ηνπ, ηήλ ζεκειεηψδε θχζε ὅισλ ηῶλ θαηλνκέλσλ ζηά ἰδηαί ηεξα ἀιιά θαί ζηά παγθφζκηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.

-[ηήλ πξαγκα ηηθ φηε ηα ὁ ὄξνο Βνχ δδαο πξνέξρεηαη ἀπφ ηήλ
ιέμε κπνχληη πνχ ζε καίλε η δηάλ νηα, λφεζε, θαηαλφεζε· ἀιιά
κεηαθνξηθά ἐκε ῖο ηφ ιέκε θψηηζε, θσηηζκέλ νο. Ἡ ιέμε κπνχλ ηα
ὅκσο δέλ ἔρεη θα κία ζρέζε κέ θῶο ἤ θψηηζε, ἀιιά κέ θαηαλ φεζε]
 ὄξνο πνδειψλεη ηήλ ἄκεζε γλψζε ὅι εο ηῆο πξαγκαηηθφηεηαο 
ὁπνία ἀπνθηήζεθε ρσξίο ηήλ βνήζεηα δαζθάινπ.

-[ Βνχ δδαο ζ’ α ηήλ ηήλ δσή ηνπ ηνιάρηζηνλ , δέλ ε ἴρε
θάπνηνλ ὀδεγφ πνχ λά ηνῦ δηδάμεη πῶο εἶλαη ηφ ἕλα θαί ηφ ἄιιν
θιπ. έ πξνεγνχ κελεο δσέο θπζηθά, ἀληάκσζε ἄιινπο Βνχδδεο,
ἀληάκσζε ἄιινπο δαζθάι νπο, ἦηαλ θ αί ὁ ἴδηνο δάζθαι νο. Ἔ ηζη
ὅηαλ ἤιζε ζ’ αηή ηήλ δσή ἦηαλ ἤδε πεπεηξακέλ νο, θαηε ῖρε δει .
αηή ηήλ γλψζε , θαί ἀπι ῶο ηήλ ἐπαλέ θεξ ζηήλ κλή κε ηνπ .]
 Βνχδδαο ὀλνκάδεηαη ἐπίζεο  Ἀζχγθξηηνο ( αηνχια ) δηφηη ν ἱ
ἰδηφηεηεο θαί ηά ραξαθηεξηζ ηηθά ηνπ δέλ κπνξν ῦλ λά ζπγθξηζν ῦλ κέ
θαλέλα ἄιιν ὄλ. Ἄλ θαί ὅινη νἱ Ἀξαράηο θαηέρνπλ ηίο δηαθεθξηκέλεο
ἰδηφηεηεο ηῆο ζηθῆο, ηῆο ζπγθέληξσζεο, θαί η ῆο ζνθίαο, πνχ ἀξθνῦλ
γηά λά θηάζνπλ ζηήλ ἀπειεπζέξσζε, θαλέλαο ηνπο δέλ θαηέρεη ηίο
ἀλαξίζκεηεο θαί ἀκέηξε ηεο ἀξεηέο, κέζ σ ηῶλ ὁπνίσλ, ἕλαο πέξηα ηνο
Βνχδδαο εἶλαη πιήξσο πξνηθηζκέλνο κέ ηήλ δχλακε η ῆο γλψζεο ηῶλ
δέθα Σαζαγθάηαο (Μ.12), κέ ηά ηέ ζζεξα γλσζηηθά πεδία η ῆο
αηνπεπνίζεζεο (Μ.12), κέ ηήλ ἐπίηεπμε ηῆο κέγηζηεο ε ζπιαρλίαο
(Pts.i,126), θαί ηήλ ἀλεκπφδηζηε γλ ψζε η ῆο παληνγλσζίαο (Pts.i,131).
-[ Ὅια αηά κπνξεῖ λά ηά θαηαιάβεη κφλν ἕλαο Βνχδδαο, δέλ

ἀλῆθνπλ δει. ζηφ πεδίν η ῶλ καζεηῶλ.]
Ὡο ἐθ ηνχηνπ ὁ Βνχδδαο εἶλαη ρσξίο ηαίξη κεηαμχ ὅισλ ηῶλ
αἰζζαλφκελσλ ὄλησλ. Λέγεηαη: «Μνλαρνί, πάξρεη ἕλαο, πνχ ε ἶλαη
κνλαδηθφο, ρσξίο ηαίξη, ρσξίο ἀληίζηνηρν, ἀζχγθξηηνο, ἀπαξάκηιινο,
πνχ δέλ ἐπηδέρεηαη ζχγθξηζε, ἀλππέξβιεηνο, ὁ θάιιηζηνο ηῶλ
ἀλζξψπσλ - ὁ Σαζαγθάηα, ὁ Ἀξαράη, ὁ Πιήξσο Φσηηζκέλνο»
(A.1:13/ i,22).

Ἡ Κεγαλειώδης Γι δαζκαλία (ζανηάμμα): Ὑπάξρεη ηφ λ ηάκκα,
πάξρεη θαί ηφ ζαλ ηάκκα, θαί πξέ πεη λά θαηαιάβνπκε ηήλ
δηαθνξά .
Ἡ Γηδαζθαιία ἤ Νηάκκα, δειψλεη ηίο ηξε ῖο ὄςεηο: ηῆο κάζεζεο
( παξηγηάηηη ), ηῆο ἐμάζθεζεο ( παηηπάηηη ), θαί ηῆο πξαγκάησζεο
( παηηβέληα ).
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«Μάζεζε» ε ἶλαη  κειέηε η ῶλ Σξί Πί ηαθα, ηῶλ θεηκέλσλ πνχ
ἀλαγξάθνπλ ηίο δηδαζθαιίεο ην ῦ Βνχδδα, ἀπνηεινχκελα ἀπφ ηξεῖο
ζπιινγέο: ηήλ Βηλάγηα, ηίο νχηηαο, θαί ηφ Ἀκπηληάκκα.
«μάζθεζε»
εἶλαη

ηξηπιή
ἐμάζθεζε
ζηήλ
ἀξεηή,
ζηήλ
ζπγθέληξσζε, θαί ζηήλ ζν θία.
«Πξαγκάησζε» ε ἶλαη  δηείζδπζε ζηνχο πεξθφζκηνπο δξφκνπ ο θαί 
ἐπίηεπμε ηῶλ εγελῶλ θαξπ ῶλ. Κάζε ἕλα ἀπφ α ηά εἶλαη ηφ ζεκέιην γηά
ηφ ἐπφκελν, θαζ’ ὅζνλ  κειέ ηε παξέρεη ηφ πιαίζην γηά ηήλ ἐμάζθεζε,
θαί  ἐμάζθεζε θέξλεη ηήλ π ξφνδν η ῆο πξαγκάησζεο. Ἡ Γηδαζθαιία
ὀλνκάδεηαη «Ὕςηζηε » πφ ηήλ ἔλλνηα ηῆο ἀιήζεηαο θαί ηνῦ θαινῦ, δηφηη
ὅηαλ ἐθαξκνζζεῖ ζχκθσλα κέ ηίο ὀδεγίεο ηνῦ Βνχδδα , ὀδεγεῖ ζίγνπξα
ζηήλ ἐπίηεπμε ηῆο Νηκπάλλα· ηήλ πέξηαηε ἀιήζεηα θαί ηφ ἀλψηεξν
θαιφ.

Θαί ηό Δὐγενές Σάγμα (γκανοσηηάμα):
Ἡ ιέμε γθάλα πνχ
ζεκαίλεη ζπληξνθηά ἤ ὀκάδα, ρξεζηκνπνηε ῖηαη ἐδῶ ζάλ ζπλφλπκν ηῆο
ζάλγθα, δει. θνηλφηεηα, ἤ ηάγκα. Ὑπάξρνπλ δχν ε ἴδε άλγθα:  ηππηθή
άλγθα ( ζακκνχηη -ζάλγθα ), ηφ ηάγκα ηῶλ κπηθθνχ θαί ηῶλ κπηθθνχληο,
πιήξσο ρεηξνηνλεκέλνη κνλαρνί θαί κνλαρέο. Καί  άλγθα ηῶλ
εγελῶλ ( αξίγηαζάλγθα ), πνχ παξαπέκπεη ζη φλ ζηίρν ζεβαζκν ῦ ὡο
«Δχγελέο Σάγκα». Σφ Δ γελέο Σάγκα ε ἶλαη  εγελήο ἤ ἅγηα ἀδειθφηηο
ηῶλ ηέιεησλ καζεηῶλ ηνῦ Βνχδδα - πνχ εἶλαη ηά ηέζζεξα δεχγε αηῶλ
πνχ ἔθηαζαλ ζηά ἐπίπεδα ηῶλ εγελῶλ, θ αί δηαθξίλνληαη ζέ ὀθηψ κέ ξε
ζχκθσλα κέ ηφ ἐάλ ἔρνπλ ἐπηηχρεη ηίο ἀηξαπνχο ἤ ηά θξνῦ ηα ηῆο
εἰζφδνπ -ζηφ-ξεῦκα, ηῆο κηᾶο-ἐπηζηξνθῆο, ηῆο κή-ἐπηζηξνθῆο, θαί ηῆο
θαηάζηαζεο ηνῦ Ἀξαράη.

-[Αηνχο
ηνχο
ὄξνπο
ηνχο
ἔρνπκε
ἐμεγήζεη
ἤδε
ζέ
πξνεγνχκελεο ὀκηι ίεο θαί πξφθε ηηα η λά ηνχο ἐμεγήζνπκε ἀξγφηεξα
κέ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξε η εο. Πξφο ηφ παξφλ, ζά δψζσ κηά
πεξηιεπηηθή ἐξκε λεία αηῶλ ηῶλ ὄξ σλ. Ὅιεο αηέο νἱ ιέμε ηο
ἀληηπξνζσπεχ νπλ ηίο Ὑπέξηα ηεο πηηεχμε ηο, ιφγσ ηνῦ ὄηη
πεξβαίλνπλ ηίο ἐγ θφζκηεο ἐπηηεχμεηο. Π.ρ. ὁ ξεκηζηηθφο
δηαινγ ηζκφο ἀλήθεη ζηίο ἐγθφζκηεο ἐπηηεχμεηο ιφγσ ηνῦ ὅηη δέλ
κπνξεῖ λά πεξβεῖ α ηφλ ηφλ θφζκν η ῶλ αἰζζήζε σλ. Ὅ κσο κέζσ
ηνῦ δηνξαηηθνῦ δηαινγ ηζκνῦ κπνξεῖ θαλείο λά ἐπηηχρε η ηίο
πεξθφζκηεο ἐπηηεχμεηο, ἐπε ηδή ἔρεη θαηαιάβεη ηίο πέξηαηεο
ἀιήζεηεο γηά ηφλ θφζκν.
 Δἰζεξρφκελνο -ζηφ-Ρεχ κα, ἔρεη κηά πξψηε ἐ κπε ηξία ηῆο
Νηκπάλλα δηφηη ἔρεη δε ῖ ηίο πέξηαηεο ἀιήζεηεο γηά ηφλ θφζκν, θα ί
ηφλ ἔρεη ἀληηιεθζε ῖ ὡο κεηαβιεηφ θαί παξνδηθ ν, ηφλ ἔρε η δεῖ ζάλ
ηαιαηπσξία, θα ί ὅηη δέλ πάξρεη κηά ςπ ρή πάλσ ζηήλ ὁπνία πξέπεη
λά θνιιάεη θάπνηνο θαί λά ηήλ ἔρεη ζάλ θαηαθχγην.
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Ἔρεη μεθνιιήζε η ἀπφ ηή λ πξνζθ φιιεζε ζηφ ζψκα, ζηά
αἰζζήκα ηα,
δει .
ἀπφ
αηά
πνχ
ηά
ἀπνθαι νῦκε
πέληε
ζπλαζξνίζκαηα. Ἔηζη ἔρεη ηήλ πξψηε ὅξαζε γηά ηήλ Νηκπάλλα. 
Δἰζεξρφκελνο -ζηφ-Ρεχκα ἔρε η θφςε η πά ξα πνιιά ἀπφ ηά δεζκά ηνπ
κέ ηφλ θ φζκν, θαί κπνξε ῖ λά ἀπειεπζεξσζεῖ ἀπφ ηήλ ὕ παξμε κέζα
ζέ ἐπηά δσέο.
 Ἄπαμ-πηζηξέθσλ ἔρε η ἐπηηχρε η ἀλψηεξν δηαινγ ηζκφ, ἀλψηεξε
δηνξαηηθή γλψζε , θαί κπνξε ῖ λά ἐπηζηξέςεη ζ’ α ηφλ ηφλ
ἀλζξψπηλν θφζκν κφλ ν κηά θνξά, θαί κεηά λά γίλεη Ἀξράη.
 Μή-πηζηξέθσλ ε ἶλαη α ηφο πνχ δέλ ἐπηζηξέθε η ζ ηφλ
ἀλζξψπηλν θφζκν, ἀιιά γελ ληέ ηαη ζέ νξάληνπο ἤ ζε τθνχο
θφζκνπο, ὅπνπ ἐθεῖ, ἐάλ ἐμαζθεζεῖ ζπλερῶο, κπνξεῖ λά ἐπηηχρεη
ηήλ θαηάζηα ζηε ηνῦ Ἀξράη.
Ἡ θαηάζηαζε ηνῦ Ἀξράη, εἶλα η  ἀπνθνξχθσζε ηῆο
ἀπειεπζέξσζεο ἀπφ ηήλ ηαιαηπσξία ηῆο ὕπαξμεο αηνῦ ηνῦ
θφζκνπ . Ἔηζη αηέο νἱ ἐπηηεχμεηο ιέγνληαη πεξθφζκηεο δηφηη
κπνξνῦλ λά πεξβνῦλ ηίο ηαιαηπσξίεο α ηνῦ ηνῦ θφζκνπ.]
Θά περιγράυφ η ό Ἐγτειρίδιο ηοῦ Ἀμπινηάμμα:  ηίηινο ηνῦ
ἔξγνπ, Ακπρηληάκκαηηζα αλγθάρα , θπξηνιεθηηθά ζεκαίλεη «ζχλνςε
ηῶλ π ξαγκάησλ πνχ ἐκπε ξηέρνληαη ζηφ Ἀκπηληάκκα » ηφ ὁπνῖν, ζηήλ
ἰδηαίηεξε ἤ «δηαθεθξηκέλε » ( ακπη ) δηδαζθαιία ( ληάκκα ) ηνῦ Βνχδδα ,
κεηαβηβάζηεθε ζηφ Ἀκπηληάκκα Πίηαθα . Ἡ δήισζε ηνῦ ζπγγξαθέα «Θά
πεξηγξάςσ» (κπᾱζηζα λ γ θ ), κᾶο πελζ πκίδεη ὅηη ηφ θείκελφ καο
πξννξίδεηαη γηά ἀπαγγειία θαί ἀπνκλεκφλεπζε , ἔηζη ὥζηε λά εἶλαη
πάληα
δηαζέζηκν ζέ
κᾶο,
ζάλ
ἕλα ἐξγαιεῖν ἀλάιπζεο
ηῆο
πξαγκαηηθφηεηαο .

-[Αηφ ηφ β ηβιίν ηφ καζαίλ νπλ ν ἱ κνλα ρνί ἀ π’ ἔμσ, παξ’ ὅι ν πνχ
εἶλαη ἀξθε ηά κεγάι ν, θα ί ηφ ἴδην θάλνπλ θαί νἱ λεφθπ ηνη κνλαρνί.
Αηφ ζεκα ίλεη ὅηη καζαίλε ηο ἔμε ἐπηά ζειίδεο, θα ί κεηά πεγαίλε ηο
ζηφλ δάζθαι ν θαί ἀξρίδεηο λά ἀπαγγέ ιεηο αηφ πνχ ἔκαζεο ζηήλ
ἀξραία ἰλδηθή γιψζζα Πάιη. Δ ἶλαη κία παξάδνζε πνχ θξαηάε η ἀ πφ
ηά ἀξραία ρξ φληα κέρξη ζή κεξα. Καί θπζηθά, ὅηαλ κάζ νπλ αηφ ηφ
βηβιίν ἀ π’ ἔμσ ἀξρίδνπλ θαί ζπνπδάζνπλ θαί ηά ἄιια β ηβιία ηνῦ
Ἀκπηληά κκα θαί ηά καζαίλ νπλ ἀπ’ ἔμσ.
Σφ ἴδην γ ίλεηα η θα ί κέ ηήλ  νχηηα Πίηαθα θαί ηήλ Βηλάγ ηα
Πίηαθα. Ἔηζη ινηπφλ, α ηνί πνχ γίλ νληαη κνλαρνί, δέλ θάζνληα η λά
θνηηάδνπλ ηά ἄζηξα ἀιιά ἔρνπλ λά κά ζνπλ πνιιά πξάγ καηα θα ί
λά ηά κάζνπλ ἀπ’ ἔμσ. Καί πάξρνπλ κνλαρνί πνχ ἔρνπλ κάζεη
αηά ηά βηβιία ἀπ’ ἔμσ ηξεῖο θνξέο, θαί ἐάλ ηνχο ξσηήζεηο λά ζν ῦ
πνῦλ ηήλ ηά δε παξάγξαθν, ἀκέζσο ζά ζηήλ πνῦλε .]
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2 Ἡ Σεηξαπιή Ἀπφιπ ηε Πξαγκαηηθφηεηα
( ηζαηνπληᾱ παξακάηηζα )

Σάηηζα βνπηη’ ᾱκπηληακκάηηζᾱ
Σζαηνχληρᾱ παξακαηηζάην
Σζίηηα λ γ θ ηζεηαζίθα λ γ θ ξνῡπα λ γ θ
Νηκπᾱλακ ίηη ζακπάηζᾱ.
Σά πξάγκαηα πνχ ἐκπεξηέρνληαη ζηφ Ἀκπηληάκκα, θαί πεξηγξάθνληαη
ἐθεῖ κέζα, εἶλαη θαζ’ ὁινθιεξίαλ ηεηξαπιά ἀπφ ηήλ ἄπνςε ηῆο
πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηαο: ζπλείδεζε ( ηζίηηα ), λνεηηθνί παξάγνληεο
( ηζέηαζίθα ), ὕιε ( ξνχπα ), θαί Νηκπάλλα .

-[Σάηηζα :

ἐδῶ,
βνχηηα :
ἀλαθέ ξνληαη,
ᾱκπηληακκάηηζᾱ :
δηαθεθξηκέ-λε
δηδαζθαιία,
ηζαηνχληρᾱ : ηεηξαπιά , πάξακα :
ςειή, αηηζάην : ἔλλνηα , ζακπάηζᾱ : παληνῦ. Γει . ὁηηδή πνηε
ἐμεγήζνπκε ἀπφ ἐδψ θαί πέξα, πά ληα ζά ἀλαθεξφκαζηε ζ’ α ηά
ηά ηέζζεξα. Γέλ ζά κηιή ζνπ κε γηά πξφζσπα ν ὔ ηε θἄλ γηά ηφλ
Βνχδδα ἤ ηνχο Ἀξράληο, παξά κφλ ν γη’ α  ηέο ηίο ηέζζεξεηο
πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο, παξά κφλ ν γη’ αηά ηά θαηλφκελα .]
πεμήγεζε 2
Ἀ πό ηήν ζ κοπι ά η ῆς Ὑπέρηαηης Πρα γμαη ι κό ηηηας (παρα μαηηθ άηο):

χκθσλα κέ ηήλ θηινζνθία ηνῦ Ἀκπηληάκκα, πάξρνπλ δχν εἴδε
πξαγκαηηθνηήησλ :

ζπκβαηηθή
( ζακκνχηη )
θαί

ἀπφιπηε
( παξακάηηζα ).
Οἱ πκβαηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο ἀλαθέξνληαη ζηήλ ζπλεζηζκέλε
ἐλλνηνινγηθή ζθέςε ( παλληάηηη ) θαί ζηνχο ζπκβαηη θνχο ηξφπνπο
ἔθθξαζεο ( βνρᾱξα ). Πεξηιακβάλνπλ ὀληφηεηεο ὅπσο ηά α ἰζζαλφκελα
ὄληα, ἄηνκα, ἄλδξεο, γπλα ῖθεο, δῶα, θαί ηά θαηλνκεληθ ῶο ζηαζεξά
δηαξθῆ ἀληηθείκελα πνχ ζπλζέηνπλ ηήλ κή ἀλαιπηηθή ε ἰθφλα ηνῦ
θφζκνπ.

-[Π.ρ. ιέκε αηφ εἶλα η ηξαπέδη, α ηφ εἶλαη πιαζηηθ φ, αηφ εἶλα η
ραξηί.  λνῦο ἐδῶ δέλ ἀλαιχεη, ἀπι ῶο ὀλνκάδνπ κε ηίο ε ἰθφλεο.
Γει. ζχκθσλα κέ ηφ ζρ ῆ κα πνχ ἔρεη ἕ λα πξάγκα, ζχκθσλα κέ ηφ
ρξψκα, κέ ηήλ ζέζε πνχ ἔρε η κέ ζα ζηφλ ρῶξν θαί ζηφλ ρξφλν,
βάδνπκε ὀλφκαηα ρσξίο λά ηά ἀ λαιχνπκε. Σφλ ἤιην γ ηά
παξάδεηγκα δέλ ηφλ ἀλαιχ νπκε, ἀπφ ηί ἀπνηειεῖηαη, πῶο ζηέθεηα η
ζηφ δηάζηε κα, ἀιιά ηνῦ ἔρ νπκε δψζεη ἀπι ῶο ἕλα ὄλνκα. Ἕλα
ζθπιάθη πνχ γελλ ηέηα η ην ῦ βάδνπ κε ἕλα ὄλνκα, θ η ὅηαλ θά ηη δέλ ηφ
μέξνπκε ηφ ιέκε ἀλψλπκν. Ὅιν αηφ γίλεηαη δηφηη ν ἱ ἄλζξσπνη
ἔρνπλ ηήλ ἀλάγθε λά πξνζαλαηνιηζηνῦλ ζέ ζρέζε κέ ηά ηφζα
πνιιά ἀληηθείκελα γχξσ ηνπο.
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Σνχο δηεπθνιχλεη ἐπίζεο λά ζπλελ ννῦ ληαη κεηαμχ ηνπο. Ὅ ηαλ
ιέκε ζέ θάπνηνλ «θέξε α ηφ», πνηφ αηφ; πάξρνπλ δεθάδεο
ἀληηθε ίκελα γχξσ· ἄξα πξέπεη λά ὀλνκάζνπ κε ηφ ἀλ ηηθε ίκελ ν.
Αηή ινηπφλ ε ἶλαη  ζπλεζηζκέλε ἐλλνηνι νγηθή ζθέςε πνχ
ὀλνκάδεη ἀιιά δέλ ἀλαιχεη.]
Ἡ θηινζνθία ην ῦ Ἀκπηληάκκα ἰζρπξίδεηαη ὅηη α ηέο νἱ ἀπφςεηο δέλ
ἔρνπλ ἀπφιπηε ἰζρχ, δηφηη ηά ἀληηθείκελα ζηά ὁπνία ἀλαθέξνληαη δέλ
πάξρνπλ ἐμ’ ἀληηθεηκέλνπ ζάλ ἀλαιινίσηεο πξαγκαηηθ φ ηεηεο. Ἡ
πφζηαζή ηνπο ε ἶλαη ἐλλνηνινγηθή,
ὄρη πξαγκαηηθή. Δἶλαη πξντφληα
λνεηηθῆο δνκῆο ( παξηθαππαλᾱ ), ὄρη πξαγκαηηθφηεηεο πνχ πάξρνπλ ἐμ’
αἰηίαο ηῆο δηθῆο ηνπο θχζεο.
Οἱ Ὑπέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο ἀληηζέησο, ε ἶλαη πξάγκαηα πνχ
πάξρνπλ ἐμ’ αἰηίαο ηῆο ἐγγελνχο ἤ πξαγκαηηθ ῆο ηνπο θχζεο
( ζακπρᾱβα ). Αηέο εἶλαη ηά ληάκκαο: ν ἱ ηειηθέο, ἀλαιινίσηεο
ζπληζηψζεο ηῆο ὕπαξμεο· νἱ πέξηα ηεο ὀ ληφηεηεο πνχ ἀπνξξένπλ ἀπφ
κία ὀξζῶο δηελεξγεζείζα ἀλάιπζε ηῆο ἐκπεηξίαο. Σέηνηεο πάξμεηο
ἐπηδέρνληαη ηήλ κή πεξαηηέξσ ἐιιάησζε, ἀιιά εἶλαη αηέο νἱ ἴδηεο νἱ
ὀξηζηηθνί ὄξνη ηῆο ἀλάιπζεο, ηά ἀιεζηλά ζπζηαηηθά η ῆο πνιπζχλζεηεο
πνιιαπιφηεηαο ηῆο ἐκπεηξίαο. Ὡο ἐθ ηνχηνπ, ὁ ὄξνο παξακάηηζα εἶλαη
θαηάιιεινο γη’ α ηέο, θαί πξνέξρεηαη ἀπφ ηφ πάξακα =πέξηαην,
ςειφηαην, ὀξηζηηθφ, θαί άηηζα =πξαγκαηηθφηεηα, πξάγκα.

-[Αηή εἶλαη  δηα θνξά κεηαμχ ηῆο ζπκβαηηθῆο πξαγκαηηθφηεηαο
θαί ηῆο  πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Φπζηθά ἐδῶ ἔρνπ κε κηά
ζχληνκε πεξηιεπηηθή ἐμήγεζε, ἀιιά ὅζν πᾶκε βαζχηεξα ζά
θαηαιάβνπκε ὅηη ζηφ Ἀ κπηληά κκα δέ λ κηι ᾶκε ηήλ ζπλεζ ηζκέ λε
γιψζζα.
Αηή ηήλ γι ψζζα ηήλ ρξεζηκνπνηε ῖ θαί ὁ Βνχδδαο ζηήλ νχ ηηα
Πίηαθα, ἀιιά αηφ γίλε ηαη δηφηη πάξρ εη δηάινγνο, δει. ὁ Βνχδδαο
θάλεη δηάινγ ν κέ θάπνηνλ, θαί πνιινί πνχ δηαβάδνπλ ηήλ νχ ηηα
Πίηαθα ζπγθεληξ ψλνληα η ζηφλ δηάι νγ ν παξά ζηήλ ἐμήγεζε πνχ
δίλεη ὁ Βνχ δδαο γηά ηήλ πέξηαηε πξ αγκαηηθφηε ηα. Ἔηζη ι νηπφλ,
ὅηαλ κεξηθνί ἀθξναηέο ἐθ θξάδνληαη κέ ηήλ ζπ κβαηηθή ἀιήζεηα , ὁ
Βνχδδαο θακηά θνξά ἀξλεῖηα η λά ἀπαληήζεη, θη α  ηφ δηφηη νἱ
ἄλζξσπνη ἐπηζπκνῦλ λά ἔρνπλ κηά ζπ κβαηηθή ἀπάληεζε· θη ἔηζη
κέλεη ζησπει φο.
Γη’ αηφλ ηφλ ιφγ ν πνιινί ζεσξν ῦλ ηφλ Βνχ δδα ὡο
αλαγλσζηηθηζηή δηφηη δέλ ζέιεη λά δψζεη ἀπάληεζε. Ὅ κσο ἀ πφ
ἄιιεο ὀκηι ίεο ηνπ κπνξνῦ κε λά θα ηαι άβνπκε ὅηη ἔρεη δψζε η ηήλ
ἀπάληεζε, δηφηη ηφ ἄηνκν πνχ ἦηαλ ἀπέλαληί ηνπ κπνξνῦζε λά
θαηαιάβεη ηήλ πέξηα ηε ἀιήζεηα. ]
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Οἱ πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο ραξαθηεξίδνληαη ὄρη κφλνλ ἀπφ ηήλ
ὀληνινγηθή ἄπνςε ζάλ πέξηαηεο πάξμεηο, ἀιιά θαί ἀπφ ηήλ
ἐπηζηεκνληθή ἄπνςε ζάλ πέξηαηα ἀληηθείκελα ηῆο ὀξζῆο γλψζεο.
Ὅπσο θάπνηνο ἐμάγεη ιάδη ἀπφ θφθθνπο ζεζακην ῦ, θαηά ηφλ ἴδην
ηξφπν κπνξεῖ λά ἐμάγεη ηίο πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο ἀπφ ηίο
ζπκβαηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο. Γηά παξάδεηγκα, « ὄλ», θαί «ἄλδξαο», θαί
«γπλαίθα», ε ἶλαη ἔλλνηεο πνχ παηλίζνληαη ὅηη ηά πξάγκαηα πνχ
πνδειψλνπλ, θαηέρνπλ ἀλαιινίσηε πέξηαηε κνλάδα. Ὡζηφζν, ὅηαλ
ἐξεπλνῦκε κέ ζσθξνζχλε α ηά ηά πξάγκαηα κέ ηά ἀλαιπηηθά ἐξγαιεία
ηνῦ Ἀκπηληάκκα, ἀλαθαιχπηνπκε ὅηη δέλ θαηέρνπλ ηήλ ηειεηφηεηα πνχ
ζπλεπάγεηαη
ἀπφ
ηίο
ἔλλνηεο
ἀιιά
κφλνλ
κηά
ζπκβαηηθή
πξαγκαηηθφηεηα, ζάλ ἕλα ζπλάζξνηζκα παξνδηθ ῶλ ζπληειεζηῶλ ἀπφ
λνεηηθέο θαί ζσκαηηθέο δηαδηθαζίεο. πλεπ ῶο, ἐμεηάδσληαο ηίο
ζπκβαηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο κέ ζνθία, θαηαιήγνπκε ζηαδηαθά ζηίο
ἀληηθεηκεληθέο
πξαγκαηηθφηεηεο
πνχ βξίζθνληαη
πίζσ
ἀπφ ηά
ἐλλνηνινγηθ ά καο θαηαζθε πάζκαηα . Δἶλαη αηέο νἱ ἀληηθεηκεληθέο
πξαγκαηηθφηεηεο – ηά ληάκκαο πνχ δηαηεξν ῦλ ηήλ πξαγκαηηθή ηνπο
θχζε ἀλεμάξηεηα ἀπφ ηίο θαηαζθεπαζηηθέο ιεηηνπξγίεο ην ῦ λνῦ - πνχ
δηακνξθψλνπλ ηίο πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο ην ῦ Ἀκπηληάκκα.
Παξ’ ὅιν πνχ νἱ πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο πάξρνπλ ζάλ ζπκπαγή
νζηαζηηθά ζηνηρεία η ῶλ πξαγκάησλ, εἶλαη ηφζν ιεπηνθπε ῖο θαί
βαζπζηφραζηεο, ὥζηε ἕλα ἄηνκν πνχ ζηε ξε ῖηαη ἐθπαίδεπζεο δέλ κπνξε ῖ
λά ηίο ἀληηιεθζεῖ.

-[Π.ρ ἐ κεῖο ρξεζηκνπνηνῦ κε ηήλ ιέμε ἀληίιεςε. άλ κέζσ κηᾶο
σθξαηηθῆο κεζφδνπ , ξσηήζνπ κε θάπνηνλ λά κ ᾶο πε ῖ ηί εἶλα η 
ἀληίιεςε, δέλ ζά κπ νξέζεη λά ἀπαληήζεη, δηφηη θακηά θνξά δέλ
ἔρεη κέ ζα ηνπ νὔ ηε ὁ ἴδηνο ἀληίιεςε. Γέλ κπνξε ῖ λά δε ῖ πῶο 
ἀληίιεςε ζπλδέε ηαη κέ ηφ α ἴζζεκα , ηή λ ἐπηζπκία θαί ηνχο ἄιινπο
λνεηηθνχο παξάγνληεο. Γηφηη α ηή  ἀ ληίιεςε ἔξρεηα η θαί θεχγε η
ηφζν γξήγνξα, ὥζηε ε ἶλαη ἀ δχλαηνλ λά ηήλ θαηαιάβε η θάπνηνο.
άλ ἐκε ῖο θιείζνπκε ηά κά ηηα , κπνξν ῦ κε λά δνῦκε ηήλ ἀλ ηίιεςε;
λά ηήλ μερσξίζνπκε ἀπφ ηίο ζθέ ςεηο θαί λά ηήλ δν ῦκε
κεκνλ σκέλα; Πνηφο κπνξε ῖ λά ηφ θάλεη αηφ; Μφλ νλ αηνί πνχ
ἔρνπλ ςειή ἐμάζθεζε κέ δηνξα ηηθ φ δηαινγηζκφ. ]
Σέηνην
ἄηνκν
δέλ
κπνξε ῖ
λά
δεῖ
αηέο
ηίο
πέξηαηεο
πξαγκαηηθφηεηεο, δηφηη ὁ λνῦο ηνπ εἶλαη ζπζθνηηζκέλνο ἀπφ ἔλλνηεο
πνχ δηακνξθψλνπλ ηήλ πξαγκαηηθφηε ηα ζέ ζπκβαηηθά θαζνξηζκέλεο
ἐκθαλίζεηο. Μφλν κέ ηά κέζα η ῆο ζνθίαο ἤ ηῆο δηεμνδηθ ῆο πξνζήισζεο
ζηά πξάγκαηα ( γηνλίζν καλαζηθ ᾱξα ) κπνξεῖ λά δεῖ θαλείο πέξα ἀπφ ηίο
ἀθεξεκέλεο ἔλλνηεο, θαί λά πάξεη ηίο πέξηαηεο π ξαγκαηηθφηεηεο ζάλ
ἕλα ἀληηθείκελν γλψζεο.
πλεπῶο,  ιέμε παξακάηηζα πεξηγξάθεηαη ζάλ α ηφ πνχ ἀλήθεη
ζηήλ ἐπηθξάηεηα ηῆο πέξηαηεο ἤ ὕςηζηεο γλψζεο.
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Θαθ' ὁλοκληρίαν ηέζζερ εις καηηγ ορίε ς: ηίο νχηηαο ὁ Βνχδδαο
ἀλαιχεη ζπλήζσο ἕλα ὄλ ἤ ἕλα ἄηνκν ζέ πέληε ηχπνπο πέξηα ησλ
πξαγκαηηθνηήησλ , δει. ζηά πέλ ηε ζχλνια ( πάληζαθθάληρᾱ ): ὕιε,
αἴζζεκα , ἀληίιεςε , λνεηηθνχο ζρεκαηηζκνχο , θαί ζπλείδεζε . ηήλ
δηδαζθαιί α ηνῦ Ἀκπηληάκκα ηά ηειεπηαία ηαμηλνκν ῦληαη ζέ ηέζζεξεηο
θαηεγνξίεο πνχ ἀπαξηζκνῦληαη ζηφ θείκελν. Ο ἱ πξῶηεο ηξεῖο –
ζπλείδεζε, λνεηηθνί παξάγνληεο, θαί ὕιε – πεξηιακβάλνπλ ὅιεο ηίο
ζπλζεθνθξαηνχκελεο
πξαγκαηηθφηεηεο.
Σά
πέληε
ζχλνια
η ῆο
δηδαζθαιίαο, πξνζα ξκφδνληαη κέζα ζ’ α ηέο ηίο ηξε ῖο θαηεγνξίεο.

-[Κα ί αηέο εἶλα η ἀληίζεηεο ἀπφ ηήλ Νηκπάλα πνχ δέλ ε ἶλα η
ζπλζεθνθξαηεκέλε πξαγκαηηθφηεηα. ]
Σφ ζχλνιν ηῶλ ζπλεηδήζεσλ ( βηλληᾱλαθθάληρα ) ἐδῶ, ἀπνηειεῖηαη ἀπφ
ηήλ ζπλείδεζε ( ηζίηηα ). Ἡ ιέμε ηζίηηα ρξεζηκνπνηε ῖηαη ζέ γεληθέο
γξακκέο, ἀλαθεξφκελε ζηίο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζπλείδεζεο πνχ
δηαθξίλνληαη ἀπφ ηά ζπλαθφινπζά ηνπο.
-[ Γει.αἴζζεκα, ἀληίιεςε, λνε ηηθέο ιεηηνπξγ ίεο. άλ πάξνπ κε

ηήλ ζπλείδεζε ρσξ ίο ηά ζπλαθφινπζά ηεο, ηφηε ηήλ βιέπνπκε ζάλ
κνλάδα. ]
ηφ Ἀκπηληάκκα, ὅια ηά ηξία κεζαῖα ζχλνια ζπκπεξηιακβάλνληαη
ζηήλ θαηεγνξία ηῶλ λνεηηθῶλ παξαγφλ ησλ ( ηζέ ηαζίθαο ), δει. ηῶλ
λνεηηθῶλ θαηαζηάζεσλ πνχ πξνβάιινπλ καδχ κέ ηήλ ζπλείδεζε πνχ
ἐθηειεῖ δηαθνξε ηηθέο ιεηηνπξγίεο.
-[ Γει. ὅηαλ  ζπλε ίδεζε ἀθ νινπζεῖηαη ἀπφ ηφ α ἴζζε κα ἐθηειε ῖ

δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγ ία ἀπ’ ὅηη ἄλ ζπλ δεζεῖ κέ ηήλ ἀληίιεςε θιπ.
Γηφηη  ζπλε ίδεζε ἀπφ κφλε ηεο δέλ κπνξε ῖ λά κᾶο δψζε η ηήλ
πιήξε ἐκπε ηξία ἐλ φο ἀληηθεηκέλνπ.  Βνχδδαο ἀλαθέξεη πνιιέο
θνξέο ζηήλ νχ ηηα Π ίηαθα , ὅηη πάξρνπλ δχν ιφγ νη πνχ
ἀλαδχεηαη  ζπλε ίδεζε , π.ρ. πξ ῶηα εἶλα η ηφ κάηη, κεηά ηφ
ἀληηθε ίκελν, θα ί κεηά ἔξρε ηαη  ζπλε ίδεζε.  ηήλ ζπλέρεηα, ιφγσ
ηῆο ἔλσζεο αηῶλ ηῶλ ηξηῶλ, ἐγείξεηα η  λνεηηθή ἐπα θή, κεηά ηφ
αἴζζεκα, θα ί κε ηά  ἀληίιεςε. άλ  ζπλείδεζε δέλ ἐγεξζεῖ, ηφ
αἴζζεκα,  ἀληίιεςε θαί νἱ λνε ηηθέο ι εηηνπξγ ίεο δέλ κπνξν ῦλ λά
ἀθνινπζήζνπλ δηφηη δέλ ἐγε ίξνληα η ἀπφ κφλα ηνπο.]
Ἡ θηινζνθία ηνῦ Ἀκπηληάκκα ἀπαξηζκεῖ πελεληαδχν λνεηηθνχο
παξάγνληεο : ηά ζχλνια ηνῦ αἰζζήκαηνο θαί ηῆο ἀληίιεςεο κεηξᾶλε ηφ
θαζέλα ζάλ ἕλαο παξάγνληαο· ηφ ζχλνιν ηῶλ λνεηηθῶλ ζρεκαηηζκῶλ
( ζαλθᾱξαθθάληρα ) ηῶλ νχηηαο πνδηαηξεῖηαη ἀθξηβψο ζέ πελήληα
λνεηηθνχο παξάγνληεο . Σφ ζχλνιν ηῆο ὕιεο εἶλαη , ἀζθαιῶο,
παλνκνηφηππν κέ ηήλ θαηεγνξία ηνῦ Ἀκπηληάκκα πεξί ὕιεο, ηφ ὁπνῖν
ζηήλ ζπλέρεηα δηαηξέζεθε ζέ εἰθνζηνθηψ ε ἴδε ιηθῶλ θαηλνκέλσλ .
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’ α ηά ηά ηξία ε ἴδε πξαγκαηηθφηε ηαο ( ηζ ίηηα -ζπλείδεζε, ηζέηαζίθα λνεηηθνί
παξάγνληεο,
θαί
ξνῦπα -ὕιε),
ηά
ὁπνία
εἶλαη
ζπλζεθνθξαηνχκελα, πξνζηίζεηαη κία ηέηαξηε πξαγκαηηθφηεηα,  ὁπνία
δέλ εἶλαη ἐπίθηεηε. Ἡ πξαγκαηηθφηεηα α ηή πνχ δέ λ ζπκπεξηιακβάλεηαη
ζηά πέληε ζχλνια, ε ἶλαη  Νηκπᾱλα,  θαηάζηαζε ηῆο φξηζηηθ ῆο
ἀπαιιαγῆο
ἀπφ
ηήλ
δπζηπρία
πνχ
ε ἶλαη
ἔκθπηε
ζηήλ
ζπλζεθνθξαηνχκελε
ὕπαξμε.
πνκέλσο
ζηήλ
θηινζνθία
ην ῦ
Ἀκπηληάκκα, πάξρνπλ θαζ’ ὁινθιεξία α ηέο νἱ ηέζζεξεηο ὕςηζηεο
πξαγκαηηθ φηεηεο: ζπλείδεζε, λνεηηθνί παξάγνληεο, ὕιε, θαί Νηκπ ᾱλα.

( ηφ ζπγθεθξηκέλν ζεκε ῖν, ὁ Μπάληε θάλεη κηά ἀλαζθφπηζε η ῶλ

5 ζπλαζξνηζκάησλ. Σφ παξαθάησ ε ἶλαη ἀπφζπαζκα ἀπφ ηφ κάζεκα
ηῆο 13 ε ο Ἰνπιίνπ, ηφ ὁπνῖν ὄκσο ηφ ἐπαλαιακβάλεη θαί ηήλ 20 ε
Ἰνπιίνπ, πξνζζέησληαο α ηή ηήλ θνξ ά θαί πίλαθεο. Ἔρνπκε δει.
ἐδῶ κία κίμε ἀπφ ηήλ ἀλάγλσζε ην ῦ ἀγγιηθνῦ βηβιίνπ κέ ηήλ
πξνζζήθε ηῶλ πηλάθσλ θαί η ῶλ ἐπεμεγήζεσλ ηνῦ Μπάληε. )
Καιεκέξα ζαο θαί θαι ῶο ἤιζαηε.
Θά ζπλερίζνπ κε ηά καζήκα ηα κέ ηήλ ἀλάιπζε ηνῦ Ννῦ θαί ηῆο
Ὕιεο, θαί ὅπσο ζᾶο εἴρα πε ῖ,  ἀλάιπ ζε αηή δέλ ε ἶλαη κφλ ν γηά
ηφ Ἀκπηληά κκα ἀιιά θαί γ ηά ηήλ νχ ηηα Πίηαθα, θα ί γη’ α  ηφ ἔρ σ
βάιεη ηφλ ἀλάινγν πίλαθα . Ὅζνλ εἶλαη δπλαηφλ , ζά γίλνληαη
ἀλαθνξέο ζηήλ νχηηα ζρεηηθά κέ ηήλ ἀλάιπζε θαί ηήλ ζχλζεζε ,
θαί γη’ αηφ ηφλ ιφγν α ηφ ηφ κάζεκα δέλ ε ἶλαη κφλνλ Ἀκπηληά κκα
ἀιιά πξνζπαζνῦκε λά θάλνπ κε ηήλ γε θχξσζε κε ηαμχ νχηηα θα ί
Ἀκπηληά κκα. Σφ βηβιίν πνχ ἀθνινπζνῦ κε εἶλαη ὡο ἐπί ηφ πιε ῖζηνλ
Ἀκπηληά κκα θαί γη’ α ηφ θάπνηνη ηφ ζ εσξνῦλ μερσξηζηφ ἀπφ ηήλ
νχηηα. άλ ὅκσο κειεηήζνπ κε ιεπηνκεξ ῶο κπνξνῦ κε λά δνῦκε
ὅηη α ηή  ἀλάιπζε θαί ζχλζεζε πάξρ εη θαί ζηήλ  νχηηα.
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Δἴρακε ἀξρίζε η λά κηιᾶκε γηά ηά πέλ ηε ζπλαζξνίζκα ηα, θαί π ῶο
αηά ηά πέλ ηε ζπλαζξνίζκα ηα ἀλαιχνληαη θα ί ζηήλ  νχ ηηα θα ί
ζηφ Ἀκπηλ ηάκκα. Κα ί πνηά εἶλα η αηά ηά πέληε ζπλαζξνίζκα ηα ηῆο
ὕπαξμεο; Δἶλαη ηφ Ὑι ηθφ ζψκα, ηφ Αἴζζεκα,  Ἀλ ηίιεςε , νἱ
Ννεηηθέο Λεηηνπξγίεο, θαί  πλείδε ζε. Δἴρακε πε ῖ ὅηη ηφ Ὑιηθφ
ζψκα  πάγεηα η ζηήλ θαηε γνξία η ῆο Ὕ ιεο ἤ Ρνῡπα , θα ί ηί ε ἶλαη ηφ
ιηθφ ζψκα· ζηήλ ζπλέρε ηα ἀλαθέ ξακε ὅηη ηφ Αἴζζε κα, 
Ἀληίιεςε , θαί ν ἱ Ννεηηθέο Λεηηνπξγίε ο πάγνληα η ζηφ Ννεηφ ἤ
Νᾱκα , θαί ὅηη αηά ηά ηξ ία καδχ ὀξίδνληα η θαί ὡο Ννε ηηθ νί
παξάγνληεο ἤ Σζέηαζίθα · θαί ηέινο ἔ ρνπκε ηήλ ἄιιε θα ηεγνξία
πνχ εἶλαη  πλείδεζε, ὅπνπ ζηφ Ἀ κπηληάκκα ἀλαθέξεηα η ζάλ
Σζίηηα γηά λά ἔρνπ κε κεγαιχηεξν ε ὔξνο ἔλλνηαο γηά ηήλ
ζπλείδεζε , ἐλῶ ζηή λ νχ ηηα ζηά πέληε ζπ λαζξνίζκαηα
ἀλαθέξεηαη ὡο Βηλληᾱλα . Δἴρα κε πε ῖ ὅηη α ηέο νἱ ιέμεηο εἶλα η
ζπλφλπκεο θαί ὁ Βνχδδαο ηίο ἔρεη ὀξίζεη ὡο ζπλφλπκεο δει . Ννῦο,
πλείδεζε θα ί θέςε.
ηήλ ζπλέρε ηα ε ἴρα κε πε ῖ ὅηη πάξρνπλ 28 ε ἴδε ὕιεο, πνχ ηά
βιέπνπκε ζηφ Ἀκπηλ ηάκα ἀιιά πάξρνπλ δηαζθνξπηζκέλα θαί ζηήλ
νχηηα Π ίηαθα. Με ηά ἔρνπκε ηνχο 52 λνεηηθνχο παξάγνληεο θα ί
ζηήλ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε , ηφ α ἴζζεκα θαί  ἀληίιεςε δέλ
ιακβάλνληα η ζάλ ζπλαζξνίζκα ηα ἀι ιά ζάλ ἀηνκηθνί λνε ηηθνί
παξάγνληεο πνχ πξνζηίζεληα η ζηά 50 ε ἴδε λ νεηηθῶλ ιεηηνπξγ ηῶλ.
Καί πεξηια κβάλνπλ ηή λ πξφζεζε, ηφλ ζπκφ, ηήλ ἐπηζπκία, ηήλ
δήιεηα, ηήλ  πεξεθάλεηα, ηήλ κλή κε, θιπ. Κα ί ηέι νο ζηφ
Ἀκπηληά κκα ἔρνπκε πάλ σ ἀπφ 89 ε ἴδε ζπλείδεζεο πνχ ὀθείι νληα η
ζηφλ θφζκν πνχ γελλ ηέηα η θαλείο· δε ι. ζχκθσλα κέ ηφλ βαζκφ
ἐμέιημεο θαί ἀλάπηπμεο ἤ πηψζεο ηῆο ζπλείδεζεο, γελλ ηέηα η θαλε ίο
ζηφλ ἀλζξψπηλ ν θφζκν, ἤ ζηφλ θ φζκν ηῶλ δψσλ , ἤ ηῶλ
θαληαζκάησλ , ἤ ζηνχο ζετθ νχο θ φζκνπ ο, θιπ.
ηήλ ζπλέρεηα ζηφ Ἀκπηληά κκα , ζηφ πξ ῶην θεθάια ην, μεθηλ ᾶ κε
ηήλ ἀλάιπζε κέ ηήλ Σζίηηα ἤ πλείδε ζε, δηφηη ἀπφ ἐθεῖ μεθηλνῦλ
ὅια. ηφ δεχ ηεξν θεθάιαην ἐμεηάδνληαη ν ἱ 52 Σζέηαζίθα ἤ
Ννεηηθνί παξάγνλ ηεο, ζηφ ηξίην θεθάι αην ἐμεηάδνληα η ηά 28 ε ἴδε
Ρνῡπα ἤ Ὕιεο, θαί ηέινο ζηφ ηέηαξην ἔρνπκε ηήλ Νηκπάλλα πνχ
εἶλαη ἕλα εἴδνο.
Ὅια αηά ηά
ἀλαθεθαιαίσζε .

ε ἴρακε

ἐμεγή ζεη,
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ἐδῶ

θάλνπκε

ἀπιῶο

κηά

3 Σέζζεξα Δἴδε πλείδεζεο
( θαηνπκπίληρα ηζίηηα )

Σάηηζα ηζίηηα λ γ θ ηᾱβα θαηνπκπίληα λ γ θ ρφηη: 1.θᾱκᾱβαηζάξα λ γ θ ,
2. ξνῡπᾱβαηζάξα λ γ θ , 3. αξνῡπᾱβαηζάξα λ γ θ , 4. ινθνπηηάξαλ ηζᾱ ηη
Ἀπφ α ηά,  ζπλείδεζε πξσηίζησο, ἔρεη ηέζζεξα θαηεγνξίεο:
1. ζπλείδεζε δνληθῆο ζθαίξαο, 2. ζπλείδεζε η ῆο ιεπην θπνῦο ιηθῆο
ζθαίξαο, 3. ζπλείδεζε η ῆο ἄπιεο ζθαίξαο, 4. πεξθφζκηα ζπλείδεζε.

πεμήγεζε 3
σνείδηζ η: Σφ π ξῶ ην θε θάιαην ην ῦ Ἀκπηληάκκα αλγθάρα , εἶλαη
ἀθηεξσκέλν ζηήλ δηεξεχλεζε η ῆο ηζίηηα , (ζπλείδεζε ἤ λνῦο), ηήλ
πξψηε ἀπφ ηίο ηέζζεξεηο πέξηαηεο π ξαγκαηηθφηεηεο. Ἡ πλείδεζε
ιακβάλεηαη πξψηε γηά κειέηε, δηφηη ηφ ἐπίθεληξν ηῆο Βνπδδηζηηθῆο
ἀλάιπζεο γηά ηήλ πξαγκαηηθφηεηα ε ἶλαη  ἐκπεηξία, θαί  ζπλείδεζε
εἶλαη ηφ θχξην ζπζηαηηθφ η ῆο ἐκπεηξίαο, πνχ ζπλζέηεη ηήλ γλψζε ἤ ηήλ
ἀληίιεςε ἐλφο ἀληηθεηκέλνπ.
Ἡ Πάιη ιέμε ηζίηηα πξνέξρεηαη ἀπφ ηήλ ξίδα ην ῦ ξήκαηνο ηζίηη , πνχ
ζεκαίλεη ἀληηιακβά λνκαη, γλσξίδσ. Ο ἱ ζρνιηαζηέο ἐξκελεχνπλ ηήλ
ηζίηηα κέ ηξεῖο ηξφπνπο: 1. ὡο παξάγνληα, 2. ὡο ἐ ξγαιεῖν, θαί 3.ὡο
δξαζηεξηφηεηα.
1. Ὡο παξάγνληαο, ηζίηηα εἶλαη α ηφ πνχ ἀλαγλσξίδεη ἕλα ἀληηθείκελν
( ᾱξακκάλα λ γ θ ηζηληέ ηῑ ηη ηζίηηα λ γ θ ).
2. Ὡο ἐξγαιεῖν, ηζίηηα εἶλαη αχηφ πνχ κέζσ ην ῦ ὁπνίνπ νἱ ζπλνδεπηηθνί
λνεηηθνί παξάγνληεο ἀλαγλσξίδνπλ ηφ ἀληηθείκελν ( έηελα ηζηληέληῑ ηη

ηζίηα λ γ θ ).
[άλ π.ρ . ζέινπκε λά π ᾶκε ζηή λ κφλνηα πξέπεη λά
ρξεζηκνπνηήζνπ κε ἕλα ιε σθνξε ῖν ἤ ηφ κεηξφ. Κα ηά ηφλ ἴδην
ηξφπν, νἱ λνε ηηθ νί παξάγνλ ηεο γηά λά θηάζνπλ ζηήλ ἀλαγλψξηζε
ἐλφο ἀληηθε ηκέλ νπ ρξεηάδνλ ηαη ηήλ ζπλείδεζε ὡο κεηαθνξηθ φ
κέζνλ. Χσξ ίο ηήλ ζπλε ίδεζε δέλ κπνξν ῦλ λά ἐθ ηειέζνπλ ηήλ
ιεηηνπξγ ία ηνπο.]
3. Ὡο δξαζηεξηφηεηα,  ἴδηα  ηζίηηα δέλ εἶλαη ηίπνηε ἄιιν παξά 
δηαδηθαζία ἀλαγλψξη ζεο ηνῦ ἀληηθεηκέλνπ ( ηζηληαλακάηηα λ γ θ ηζίηηα λ γ θ ).
 ηξίηνο ὀξηζκφο, πφ ηήλ ἔλλνηα ηῆο πιήξνπο δξαζηεξηφηεηαο,
ἀλαγλσξίδεηαη ὡο ὁ πηφ ἰθαλνπνηεηηθφο ἀπφ ηνχο ηξε ῖο: ἤηνη, ηζίηηα
εἶλαη νχζηαζηηθά κηά δξαζηεξηφηεηα ἤ δηαδηθαζία, ἀληίιεςεο ἤ
ἐπίγλσζεο ἐλφο ἀληηθεηκέλνπ. Γέλ ε ἶλαη ἕλαο παξάγνληαο ἤ ἕλα
ἐξγαιεῖν πνχ θαηέρεη πξαγκαηηθή ὀληφηεηα ἀπφ κφλε ηεο, μέρσξα ἀπφ
ηήλ δξαζηεξηφ ηεηα η ῆο γλψζεο.
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Οἱ ὀξηζκνί παξάγνληαο θαί ἐξγαιείν, πξνηείλνληαη γηά λά
ἀλαηξέςνπλ ηήλ ιαλζαζκέλε ἄπνςε α ηῶλ πνχ ἰζρπξίδνληαη ὅηη ἕλαο
κφληκνο ἐαπηφο ἤ ἕλα ἐγψ, εἶλαη ὁ παξάγνληαο θαί ηφ ἐξγαιεῖν ηῆο
ζπλείδεζεο. Ο ἱ Βνπδδηζηέο θηιφζνθνη ἐ πηζεκαίλνπλ, πφ ηφ πλε ῦκα
αηῶλ ηῶλ ὀξηζκῶλ, ὅ ηη δέλ εἶλαη ἕλαο ἐαπηφο πνχ ἐθηειεῖ ηήλ πξάμε
ηῆο ἐπίγλσζεο, ἀιιά  ηζίηηα ἤ ζπλείδεζε.
Αηή  ηζίηηα δέλ εἶλαη ηίπνηε ἄιιν παξά  πξάμε ηῆο ἐπίγλσζεο,
θαί αηή  πξάμε εἶλαη ἀπαξαηηήησο παξνδηθή, ζεκαδεκέλε ἀπφ ἔγεξζε
θαί παξαθκή.
Γηά λά ἀπνζαθελίζνπλ ηήλ θχζε ὁπνηαζδήπνηε πέξηαηεο
πξαγκαηηθφηεηαο, ν ἱ ζρνιηαζηέο ηῆο Πάιη πξνηείλνπλ ηέζζεξεηο
πξνζδη νξηζηηθνχο κεραληζκνχο, κέζσ η ῶλ ὁπνίσλ κπνξν ῦλ αηέο λά
θαζνξηζηνῦλ.

[Ὑπάξρνπλ ινηπφλ ηέζζεξα ηερλάζκα ηα γηά λά θαζνξίζνπ κε θαί
λά ὀξίζνπκε ηήλ ἔλλνηα ἐλφο θαηλ νκέλνπ πνχ ἀλήθεη ζηήλ
πέξηαηε πξαγκα ηηθ φηε ηα. Π.ρ. γ ηά λ ά δψζνπ κε ἕλαλ ὀξηζκφ, ηί
εἶλαη ηφ αἴζζε κα, ηί εἶλα η  ζπλε ίδεζε , ηί ε ἶλαη  ἀληίιεςε, θι π,
ρξεζηκνπνηνῦ κε αηά ηά ηέζζεξα ηερ λάζκαηα. Σί ε ἶλαη  ὕ ιε, ηί
εἶλαη ὁ λνῦο; γηά λά δψζνπ κε ἕλαλ ὀξηζκφ ζέ ἕλα θαηλφκελ ν
πξέπεη πξ ψηα λά ηφ θαζνξίζνπκε . Γηαθνξεηηθά πάξρεη κηά
ζχγρηζε ὡο πξφο ηφ ηί ε ἶλα η αἴζζε κα, ηί ε ἶλαη ἀλ ηίι εςε, ηί εἶλαη
ζπλείδεζε , ηί ε ἶλαη ζπ κφο, ηί ε ἶλα η ἐπηζ πκία.
Πνηφ ε ἶλαη ηφ ραξαθηεξηζηηθφ ἤ  ἰδηφηεηα ἐλφο θαηλνκέλνπ ,
πνηά εἶλα η  ιεηηνπξγία ηνπ δει . κέ ηί ηξφπν ιεηηνπξγε ῖ, π ῶο
ἐθδειψλεηα η, π ῶο ἐκθαλ ίδεηαη, θαί πνηφο ε ἶλαη ὁ ι φγνο πνχ
ἐκθαλίδε ηαη δει. πνηά ε ἶλα η  ἐγγχηαηε αἰηία γηά λά ἐκθαλ ηζζεῖ.
Ὅια αηά ηά ἔρνπκε πεῖ ἤδε ζηά ἀγ γιηθά, ἀιιά ζήκεξα ζᾶο ηά
ἔρσ κεηαθξάζε η ζηά ἑιιελ ηθά παξαζέησληαο θαί πίλαθεο.]
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Αηνί νἱ ηέζζεξεηο κεραληζκνί ε ἶλαη:
1) ηά ραξαθηεξη ζηηθά ηνπο ( ιάθθραλα ), δει.  πηφ ἐκθαλήο ἰδηφηεηα
ηνῦ θαηλνκέλνπ·
2)  ιεηηνπξγία ηνπο ( ξάζα ), δει.  ἀπφδνζή ηνπο πξφο ἕλα
ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ( θίζζα ) ἤ ἐπίηεπμε ἐλφο ζθνπνῦ ( ζακπάηηη )·
3)  ἐθδήισζή ηνπο ( παηζνππαηηρᾱλα ), δει. ὁ ηξφπνο κέ ηφλ ὁπνῖνλ
παξνπζηάδνληαη ἐληφο ηῆο ἐκπεηξίαο καο·
4)  γελεζηνπξγφο α ἰηία ( παληαηηρᾱλα ), δει.  βαζηθή θαηάζηαζε
πάλσ ζηήλ ὁπνίαλ βαζίδνληαη γηά λά ἐγεξζνῦλ.

Ἔηζη ρξεζηκνπνηνῦκε αηφ ηφ ηεηξ απιφ ηέρλα ζκα γ ηά λά
ἀλαιχζνπκε θα ί λά ὀξ ίζνπ κε ἕλα θα ηλφκελν, εἴηε λνε ηηθφ ε ἴηε
ιηθφ. Π.ρ . ἐάλ ζέινπκε λά θαηαιάβνπκε ἕλα αἴζζεκα πξέπεη λά
θαηαιάβνπκε ηφ ραξαθ ηεξηζηηθ φ ηνπ· ηί ε ἶλα η δει. α ηφ πνχ θάλε η
ηφ α ἴζζεκα λά δηαθέξεη ἀπφ ηήλ ἀλ ηίιεςε ἤ ηή λ πξφζεζε θαί
ζπλεπῶο λά δηα θνξνπνηή ζνπ κε ηφ α ἴζζεκα ἀπφ ηή λ ἀληίιεςε θαί
ηήλ πξ φζεζε. Ὑπάξρεη θάπνηα ζπζρέ ηηζε κε ηαμχ πξφζεζεο θαί
ἀληίιεςεο; Αηά ηά πξάγκα ηα πξέπεη λ ά ηά μεθαζαξίζνπκε.
Σφ ἴδην θαί κέ ηφ ζηεξεφ ζηνηρε ῖν· ηί εἶλαη ηφ ζηεξεφ ζηνηρε ῖν;
πῶο ηφ θαηαιαβα ίλνπ κε; ἔρεη ὀξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνχ
δηαθέξνπλ ἀπφ ηφ γξφ ζηνηρεῖν, θ η ἄλ δέλ κπνξνχ ζακε λά δν ῦ κε
αηά ηά ραξαθηεξηζηηθά δέλ ζά κπνξνχζακε θαί λά δψζνπ κε θαί
ὀξηζκφ.. ἔ ηζη ζηήλ πεξίπησζε ην ῦ ζηεξενῦ ζηνηρείνπ πξέπεη λά
δνῦκε ηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ· ὅηα λ ἀθνπκπᾶκε ἕλα ζηεξεφ
πξάγκα πῶο ηφ θαηαιαβαίλνπ κε; ὅηαλ βάδνπκε ηφ ρέξη καο ζηφ
λεξφ, πῶο ηφ θαηαιαβα ίλνπ κε;
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ηήλ ζπλέρεηα, π ῶο ιεηηνπξγεῖ ἕλα ζηεξεφ ἀληηθείκελν θα ί πῶο
ιεηηνπξγε ῖ ηφ λεξφ; ηφ ζηεξεφ ἔρε η κηά ζθιεξφηεηα, ἀιιά κπνξε ῖ
λά εἶλαη θαί καιαθφ, ἤ ηξαρχ, θιπ. Ἔρεη ηήλ ιεηηνπξγία ηῆο
ζπκπαγ ηφηεηαο ἀιιά δέλ ἔρεη ξεπζηφηεηα. Σφ λεξφ ὅκσο κπνξεῖ
θαί ξέεη ἄξα ἔρεη ηήλ ιεηηνπξγία ηῆο ξεπζηφηε ηαο θαί ὄρη κφλν·
ἔρεη θαί ηήλ ηά ζε λά θνιιάεη.
άλ γηά παξάδεηγκα ἔρνπκε ζηήλ ρνχ θηα καο ζηάρηε θαί ηήλ
θπζήμνπκε , ὅια α ηά ηά κφξ ηα ζηάρ ηεο ζά θχγνπλε ἐάλ ὅκσο
ξίμνπκε ιίγ ν λεξφ πάλσ ζηήλ ζηάρ ηε θαί θπζήμνπ κε ηφηε 
ζηάρηε δέλ ζά ζθ νξπηζζε ῖ δηφηη ηφ λ εξφ θφιιεζε ηά κφξηα η ῆο
ζηάρηεο κε ηαμχ ηνπο. Φπζηθά ἐάλ ξίμνπκε πνιχ λεξφ ηφηε ζά
ἀξρίζνπλ λά ξένπλ. Ἔηζη ινηπφλ δέλ ἀξθεῖ  γλψζε ηνῦ
ραξαθηεξηζηηθνῦ ἀιιά θαί  γλψζε ηῆο ιεηηνπξγίαο. Π ῶο δει. δξᾶ
 ζπλείδεζε θα ί πῶο δξᾶ ηφ αἴζζεκα.
ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε ηφλ ηξφπν κέ ηφλ ὁπνῖνλ ἐκθαλίδνλ ηαη
αηά ηά ζηνηρε ία. Ὑπάξρεη π.ρ. δηαθνξά κεηαμχ ζπλείδεζεο θαί
αἰζζήκα ηνο;
Καί ηέινο ἔρ νπκε ηήλ α ἰηία ηῆο ἐκθά ληζεο, π.ρ. ηί ε ἶλαη αηφ
πνχ θάλεη ἕλα θαηλφκελν λά ἐγεξζεῖ. Γηφηη  ζπλείδε ζε ρξεηάδεηαη
ἄιινπο ιφγνπο γηά λά ἐγεξζεῖ· ηφ αἴζζεκα ρξεηάδεηαη ἄιινπο
ιφγνπο γηά λά ἐγεξζεῖ, θιπ. Ἔηζη γηά λά ὀξίζνπκε ηά θαηλ φκελα
ρξεζηκνπνηνῦ κε αηά ηά ηερλάζκαηα. Α ηά εἶλαη παιαηνί ηξφπνη.
Γηά παξάδεηγ κα, ὁ σθξάηεο ἦ ηαλ ὁ πξ ῶηνο θεκηζκέλνο Γπ ηηθφο
θηιφζνθνο πνχ πξνζπάζεζε λά δψζε η ὀξηζκνχο γηά ηφ ἕλα θαί ηφ
ἄιιν, θαί ἄξρηζε λά δίλε η ὀξ ηζκνχο ζηίο ἑιιεληθέο ιέμεηο· δει. ηί
εἶλαη θαιφ, ηί ε ἶλαη δηθαηνζχλε, ηί ε ἶλαη ὄκνξθν, ηί εἶλα η ηφ
αἴζζεκα, ηί ε ἶλαη ηφ θνπξάγην, ηί ε ἶλα η ἀλδξεία, θιπ.
Πξνζπάζεζε λά δψζε η ὀξηζκφ ζ’ αηέο ηίο ἔλλνηεο, πνχ δέλ ε ἴρε
ηνική ζεη λά θάλεη θάπνηνο ἄιινο ἐθεῖλνλ ηφλ θαηξφ. Γηφηη ὅηαλ
ξσηνῦζε ηνχο Ἀζελαίνπο γη’ α ηέο ηίο ἔλλνηεο ὁ θαζέλαο ἔδηλε
δηάθνξεο ἀπαληήζε ηο, δ ηφηη δέλ  πῆξρε ὀξηζκφο γ ηά ηήλ ἀλδξεία ἤ
ηφ θνπξάγ ην, γ ηά ηφ ηί ε ἶλα η θαιφ θα ί ηί ε ἶλα η δηθαηνζχλε. Ἀλά κεζα
ινηπφλ ζηνχο Γπ ηηθ νχο θηινζφθνπο, ὁ σθξάηεο ἀλαδεηθλχε ηαη ὡο
ὁ πξῶηνο πνχ ἔ δσζε ὀξηζκνχο ζηίο ἔλλ νηεο.
Αηφ ηφ πξάγκα ηψξα ἔγηλε θαί ζηήλ ἐπνρή ηνῦ Βνχδδα ὁ
ὁπνῖνο ἔδηλε ὀξηζκνχο ζηά πξάγκαηα , θ αί α ηά ηά ηερλά ζκαηα πνχ
ρξεζηκνπνηνῦλ ἐ δῶ νἱ ζρνιηα ζηέο ηῆο Πάιη, δέλ ηά ἐθεχξαλε ἀπφ
κφλνη ηνπο. Μπνξε ῖ θαλείο λά ηά δε ῖ ζηίο  νχηηαο ἐθεῖ πνχ ὁ
Βνχδδαο ρξεζηκνπνηε ῖ αηά ηά ηερλάζκαηα.
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Φπζηθά δέλ ἔιεγε «.. ηψξα ζά ζᾶο δψζσ ηφ ραξαθηεξηζηηθ φ
αηφ, ... ζά ζᾶο δψζσ ηήλ ιε ηηνπξγ ία α ηή, .. ζά ζᾶο δψζσ ηήλ
ἐθδήισζε, θι π.» ἀιιά κέ ηφλ ηξφπν πνχ ὀξίδεη ἕλα θα ηλφκελ ν
ὅπσο ηφ α ἴζζε κα, κέ ηφ ηξφπν πνχ ὀξίδε η ηήλ ζπλε ίδεζε,
κπνξνῦ κε λά δνῦ κε ὅηη «... α α ηφ ἐ δῶ εἶλα η ηφ ραξαθηεξηζηηθφ
ηεο..» θαί ζηήλ ζπλέρεηα δίλ νληαο ηνχο ἄιινπο ραξαθηεξηζκνχο
θαηαιαβαίλνπ κε ὅηη ὁ Βνχδδαο ρξεζηκνπνηε ῖ ἕλα ηέρλαζκα γηά ηφ
πῶο λά ὀξ ίζεη αηά ηά θα ηλφκελα. Καί ὅηαλ ὁ Βνχδδαο ὀξίδεη
πξάγκαηα δίλεη ιεπηνκέξε ηεο γηά ηφλ ραξαθηεξηζκφ ἐλφο
θαηλνκέλνπ, γ ηά ηφ π ῶο ἐκθαλ ίδεηαη, θ ιπ.
Ἔηζη, ζχ κθσλα κέ ηνχο Ἀλαηνι ηθνχο θηι νζφθνπο, ὁ Βνχδδαο
ἦηαλ ὁ πξῶηνο πνχ ἄξρ ηζε λά δίλεη ὀξηζκνχο ζηίο ἔλλνηεο, θα ί
κάιηζηα α ηνί ν ἱ ὀξ ηζκνί ἔδσζαλ κηά δηαχγεηα ζηίο ἔλλνηεο, δηφηη
αηά εἶλαη θαηλφκελα πνχ κπνξε ῖ λά ηά δεῖ θαλείο κφλν κε ηά ἀπφ
βαζεηά κειέηε.
Σψξα ζηφ ἀγγι ηθφ β ηβιίν, ἀλαθέ ξεηαη ὅηη ηά ηέζζεξα
ηερλάζκα ηα ἦηαλ κία ἐ πηλ φεζε ηῶλ ζρνιηαζηῶλ ηῆο Πάιη γ ηά λά
δηεπθνιχλ νπλ ηήλ ηαμηλφκεζε . Νά δηεπθξηλήζνπ κε ἐδῶ, ὅηη ὡο
ζρνιηαζηέο, ἐθιακβάλνλ ηαη νἱ πηφ πξφζθαηνη ἀλαιπηέο θαί ὄρη νἱ
ἀξραηφηεξνη θαηαγξαθε ῖο ηνῦ Καλφλ α Πάιη, δει. ηῶλ ἰεξῶλ
θεηκέλσλ ὅπσο εἶλα η  νχηηα Π ίηαθα ,  Βηλάγ ηα Πίηαθα, θα ί ηφ
Ἀκπηληά κκα Πίηαθα. Γηφηη ηά ηέζζεξα ηερλάζκαηα ἀλαθέξνληα η
ἤδε ζηίο ὀκηιίεο ηνῦ Βνχδδα ζηήλ  νχηηα Πίηαθα. Ὑπάξρεη ἕλα
βηβιίν πνχ ιέγεηα η Νέηηπαθάξαλα - ἀζθαιῶο ἐζεῖο δέλ ηφ ἔρεηε
ἀθνπζηά, δέλ εἶλα η πνιχ γλσζηφ - θαί ηφ ὁπνῖν ἀλήθεη ζηήλ
νχηηα Πίηαθα.
Νά ζᾶο ηφ ἀλαιχζσ:  νχηηα Πίηαθα δηα ηξε ῖηα η ζηά πέληε
Νηθάγ ηαο ἤ ηίο πέληε θαηεγνξίεο.
1. Νηίθα-Νηθάγηα (νἱ κεγάιεο ὀκηιίεο),
2. Μαληίκα -Νηθάγηα (νἱ κεζαίνπ κεγέζνπο ὀκηι ίεο),
3. αληνχηα-Νηθάγηα (ἀλζνινγ ία ἀπφ δηάθνξεο κηθξνῦ κήθνπο ὀκηιίεο ηνῦ Βνχδδα),
4. Αγθνχηαθα-Νηθάγηα (ἀξηζ κεκέλεο ὀκηιίεο, ὅηαλ δει. ὁ Βνχδδαο
ἀξρίδεη ηήλ ὀκηι ία ηνπ ιέγ νληαο ὅηη πάξρνπλ π.ρ. ηξ ία πξάγκα ηα
ζ΄ αηφλ ηφλ θφζκν ζρεηηθά κέ θάηη , ἤ ηέζζεξα πξάγ καηα ζ’
αηφλ ηφλ θφζκν ζρε ηηθά κέ θάηη ἄιιν, ἤ πέληε εἴδε ἀηφκσλ ζ’
αηφλ ηφλ θφζκν π.ρ. α  ηφο πνχ μερ λάεη, α ηφο πνχ ζπκᾶ ηαη...
θιπ, ἤ ἔμε πξάγκαηα γ ηά ηφ ηάδε ἤ ηφ δείλα, ἤ δέθα, ἤ ἔληεθα,
θιπ, θαί ἐμεγεῖ ηί ἤ πνηά εἶλα η αηά), θ αί
5. Κνχηαθα -Νηθάγηα (κηθξέο ὀκηι ίεο πφ κνξθή πνηεκάησλ γηά
ζπγθεθξηκέλ ν ἀθξναηήξην).
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ηφ πέκπην, ζηήλ Κνχηαθα-Νηθάγηα
ἐκπεξηέρνληα η θαί ἄιια
βηβιία κέ ὀκηιίεο δηα θνξεηηθνῦ κήθ νπο, ἀιιά θαί βηβιία πνχ
ιέγνληαη canonical commentaries δε ι. ζρφι ηα ηνῦ Καλφλα Πάι η
πνχ θαηαγξάθεζαλ ἀπφ ηφλ αξηπνχηηα – ηφλ θπξηφηεξν καζεηή
ηνῦ Βνχδδα – θα ί ἀπφ ηφλ Καηζάγηαλα - ἕλαλ πνιχ κνξ θσκέλν
κνλαρφ πνχ ὁ Βνχ δδαο ηφλ ἐπα ίλεζε πάξα πνιχ δηφηη κπνξν ῦζε λά
θάλεη πνιχ ἀλαιπηηθή ἐμήγεζε κίαο ζνχηηα.
 αξηπνχ ηηα ἔγξαςε ηφ βηβι ίν Παηηζάκαηα-κάγγα (The book of
Discriminat ion) δει. Σφ βηβι ίν ηῆο Γηαθξηηηθῆο Γλ ψζεο, θαί ηφ
βηβιίν Νέηηπαθάξαλα (gide to Tri Pit aka) δεγφο γηά ηίο Σξε ῖο
πιινγέο.
Αηφ ηφ ηειεπηα ῖν βηβιίν ινηπφλ, ηφ Νέηηπαθάξαλα , εἶλαη πνχ
κηιάε η γηά ηά Σέζζεξα ηερλάζκαηα. Πῶο δει. κπνξνῦ κε λά
θαζνξίζνπ κε θάηη ζχ κθσλα κέ ηά ραξαθηεξηζηηθά , ηήλ ιεηηνπξγία ,
ηήλ ἐθδήισζε , θαί ηή λ γελεζηνπξγ φ α ἰηία ηνπ.
( Αηφ εἶλαη κεηαθξαζκέλν ζηά ἀγγιηθά ἀπφ ηήλ Κνηλφηεηα Πάιη, θαί
ἀπφ ηφλ Μπηθνχ Νηάλακφιη ὁ ὁπνῖνο ἔρεη κεηαθξάζεη θαί ηφ
πνιπθεκηζκέλν Βηζνχηη -κάγγα (Path of Purification ), δηφηη ηφλ θαηξφ
πνχ ηφ κεηάθξαδε, βξ ῆθε ὅηη ηφ Νέηηπαθάξαλα εἶλαη πνιχ ρξήζηκν γηά
λά κεηαθξάδεη ἀπφ ηά Πάιη ζηά ἀγγιηθά .)

Ἀξγφηεξα παξνπζηάζζεθαλ θαί ἄιινη ιφγ ηνη ζρνιηαζηέο πνχ
ἔθαλαλ πεξηζζφηεξα ζρφι ηα, ὅπσο ὁ δηάζε κνο Μπνπληαγθφζα . 
Μπνπληαγθφζα βέβαηα ἀλαθέξε η ὅηη ηά ζρφιηα α ηά δέλ ηά ἔθαλε
ὁ ἴδηνο ἀιιά ηά ζπλέιεμε. πλέιεμε θαί ζπλέηαμε δει. ὅια ηά
ζρφιηα πνχ πῆξραλ πξίλ ἀπ’ α ηφλ. Ἦηαλ ζπιιέθ ηεο θαί
ζπληάθηεο αηῶλ ηῶλ ζρ νιίσλ.
Φπζηθά δέλ ἔθαλε ὅιν αηφ ηφ ἔξγν κφλνο ηνπ, ἀιιά ρξεηάζηεθε
ηήλ βνήζε ηα κηάο ὀκάδαο ἄιισλ κνλα ρῶλ (κέ ηήλ ἄδεηα θαί ηήλ
βνήζεηα η ῶλ ἀλψηεξσλ κνλαρῶλ γ νπ κέλσλ ηῆο ξί Λάλθα), δηφηη
νἱ πιεξνθνξίεο ἦηαλ ηεξαζηίνπ κεγέζνπο γηά λά ηίο ζπιιέμεη θαί
λά ηίο ζπληάμεη κφλνο ηνπ.
Ὅια αηά ινηπφλ εἶλα η ηά λεψηεξα ζρφιηα, ἐλῶ ζηφ
Νέηηπαθάξαλα ἔρνπκε ηά πξ ψηα ζρφι ηα ἀπφ ηφλ αξηπνχηηα θαί
ηφλ Καηζάγηαλα .
ηήλ Κνχηαθα -Νηθάγηα ἐκπεξηέρ νληα η θαί ἄιια βηβιία κέ ὀκηιίεο
δηαθνξεηηθ νῦ κήθνπο, ὅπσο ηφ θε κηζκέλν Νηάκκα-πάληα , 
Καξαλίγηα -Μέηηα νχηηα θαί ἄιιεο ὀκηι ίεο. Πνιιέο θεκηζκέλεο
νχηηαο πνχ ηίο ρξεζηκνπνην ῦλ νἱ κνλαρνί γηά θαζε κεξηλή
ἀπαγγειία βξίζθνλ ηαη κέζα ζηήλ Κνχ ηα θα -Νηθάγ ηα.

121

Παξ’ ὅιν πνχ ιέγνληα η θνχηαθα δε ι. κηθξέο, ἔρνπλ κεγάιε
πξαθηηθή
ἐθαξ κνγή
ἀλάκεζα
ζηνχο
βνπδδηζηέο.
Πνιινί
βνπδδηζηέο δέλ ἔρνπλ ἰδέα γηά ηήλ Μάληηκα -Νηθάγηα ἤ γηά ηήλ
Νηίθα-Νηθάγηα πνχ ἐθεῖ νἱ νχ ηηεο ε ἶλαη πνιχ κεγάιεο, θαί δέλ
ἔρνπλ ρξφλν λά ηίο δηαβάζνπλ.
Σί δηαβάδνπλ ὄκσο; Γηαβάδνπλ Κνχηαθα-Νηθάγηα , δει . κηθξέο
κηθξέο ζνχηηεο πνχ ὅκσο ἔρνπλ κεγ άιε πξαθηηθή ν  ζία κέζα
ηνπο, ὅπσο ζπκβα ίλεη κέ ηήλ Νέηηπαθάξαλα ,
ηήλ ὁπνία ν ἱ
κεηέπε ηηα ζρνι ηαζηέο ηήλ ρξεζηκνπνην ῦλ καδχ κέ ηφλ δεγ φ γηά
ηίο Σξε ῖο πιινγέο, κέ Σφ β ηβιίν η ῆ ο Γηαθξηηηθῆο Γλ ψζεο πνχ
ἔγξαςε ὁ αξηπνχ ηηα , θα ί κέ ἄιια ὅπσο ηφ Σζνχιαληληέζα , θα ί ηφ
Μάραληληέζα , (πνχ ἀλήθνπλ ὅια ηνπο ζηφλ ἰεξφ Καλφλα ηῆο Πάιη),
ζάλ βάζε γηά λά ἀξρίζνπλ λά θάλνπλ ηά δηθά ηνπο ζρφι ηα.
Ὅια αηά ηά ιέκε , γ ηά λά θαηαι άβνπκε ὅηη ηά ηέζζεξα
ηερλάζκα ηα δέλ ε ἶλα η εξήκα ηα ηῶλ κεηέπεηηα ζρνι ηαζη ῶλ, ἀιιά
πάξρνπλ ἤδε κέζα ζηήλ νχ ηηα Π ίηα θα θαί ἐγξάθε ζαλ ἀπφ ηφλ
αξηπνχηηα – ηφλ θπξηφηεξν καζεηή ην ῦ Βνχδδα – θα ί ἀπφ ηφλ
Καηζάγηαλα - ἕλαλ πνιχ κνξθσκέλ ν κνλαρφ πνχ ὁ Βνχδδαο ηφλ
ἐπαίλεζε πάξα πνιχ δηφηη κπνξν ῦζε λά θάλεη πνιχ ἀλαιπηηθή
ἐμήγεζε κίαο ζνχηηα. ]
Θά πεξάζνπ κε ηψξα ζηφ
ζηακα ηήζεη πξνεγνπ κέλσο:

ἀγγι ηθφ
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βηβιίν,

ἐθεῖ

πνχ

εἴρα κε

ηήλ πεξίπησζε ηῆο ηζίηηα ,
1. ηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
( βηηδᾱλαλα ).

ε ἶλαη



γλψζε

ἐλφο

ἀληηθεηκέλνπ

-[ Νά ζᾶο πῶ ἐδῶ, ὄηη  ιέμε ζπλε ίδεζε ἔρεη λά θάλεη κέ γλψζε .

Γηφηη  ιέμε ζπλείδεζε ζηά ἑιιεληθ ά πξνέξρεηαη ἀπφ ηφ ξῆκα
νἰδέ σ-νἰδῶ πνχ ζεκα ίλεη γλσξ ίδσ θαί ηφ πξφζεκα ζπλ , ζπλε ηδ ῶ,
γλσξίδσ θαιά. Ὑπάξρεη ζπγγέλε ηα κέ ηήλ ιέμε ηδάλα γηά ηήλ
γλψζε, θαί ηή λ ζαλζθξηηηθή ιέμε γθληά λα=γ λψζε . ηφ βη ε ἶλα η ὅπσο
ηφ
ζπλ,
ἄξα
ἔρνπκε
ζπλγλψζε.
Βέβαηα
νἱ
Ἕιιελεο
ρξεζηκνπνηνῦζαλ ηφ ξήκα νἰδέσ θα ί  ιέμε ἀλαθεξφηαλ ὡο
ζπλείδεζε . Κη ἀληί λά πνῦ κε ζπλ γλσξίδσ ἤ ζπλε ηδῶ ιέκε
ζπλείδεζε . ]
2. Ἡ ιεηηνπξγία ηεο ε ἶλαη λά δξᾶ ὡο «πξνπνκπφο» ( πνπκπαλγθάκα )
ηῶλ λνε ηηθῶλ παξαγφλησλ, ὡο πξφο ηφ ὅηη γεῖηαη θαί ζπλνδεχεηαη
πάληα ἀπφ α ηνχο.
3. Ἡ ἐθδήισζή ηεο, δει. ὁ ηξφπνο κέ ηφ λ ὁπνῖνλ ἐκθαλίδεηαη ἐλ ηφο
ηῆο ἐκπεηξίαο ην ῦ δηαινγηζηή, ε ἶλαη ζάλ κηά ζεηξά δηαδηθαζη ῶλ
( ζαληᾱλα ).
4. Ἡ γελεζηνπξγφο α ἰηία εἶλαη λνῦο-θαί-ὕιε ( λᾱκαξνῡπα ), δηφηη 
ζπλείδεζε δέλ κπνξε ῖ λά ἐκθαληζζεῖ κφλε ηεο, ἐλ ἀπφιπηε ἀπνπζία
ηῶλ λνε ηηθῶλ παξαγφλησλ θαί η ῶλ ιηθῶλ θαηλνκέλσλ
λῶ  ηζίηηα ἔρεη ἕλα κφλν ραξαθηεξηζηηθφ ὅπσο  γλψζε ἐλφο
ἀληηθεηκέλνπ, δει. ραξαθηεξηζηηθφ πνχ παξακέλεη ηφ ἴδην ζέ ὅιεο ηίο
πνηθίιεο ἐκθαλίζεηο ηεο, ηφ Ἀκπηληάκκα δηαθξίλεη ηήλ ηζίηηα ζέ
δηάθνξνπο ηχπνπο.
-[ ἐμ’ αἰηίαο ηῶλ δηαθνξε ηηθ ῶλ ιεηηνπξγηῶλ, ἐθδει ψζεσλ θαί

αἰηηῶλ. έ ζρέζε κέ ηφ κά ηη, ηφ α  ηί, ἤ ηήλ κχ ηε,  ιε ηηνπξγ ία
ηεο ἀιιάδεη,  ἐθδήισζή ηεο ἀιιάδ εη, ἀιιά δηα ηεξεῖ ηφ ἴδην
ραξαθηεξηζηηθφ, δει . ηήλ ἐπίγλσζε ἐλφο ἀληηθεηκέλνπ . Σφ
ἀληηθε ίκελν δηαθέξεη ..., ζχ κθσλα κέ ηφ ἀληηθείκελν ιεηηνπξγε ῖ θα ί
ἐθδειψλεηα η δηαθνξεηηθά ..., ἀιιά δηαηεξεῖ ηφ ραξαθηεξηζηηθ φ ηῆο
ἐπίγλσζεο ].
Αηά ηά εἴδε, πνχ ἐπίζεο ὀλνκάδνληαη ηζίηηαο , πνινγίδνληαη ζέ 89
ἤ κέ κία πηφ ἐθιεπηπζκέλε κ έζνδν δηαθνξνπνίεζεο ζέ 121. (Πίλαθαο
1.1.) Α ηφ πνχ ζπλήζσο ζεσξν ῦκε ὡο ζπλείδεζε ε ἶλαη ζηήλ
πξαγκαηηθφηεηα κία ἀιιεινπρία ἀπφ ηζίηηαο , δει. ζ ηηγκηαίεο δξάζεηο
ηῆο ζπλείδεζεο, πνχ ζπκβαίλνπλ κέ ηφζν γξήγνξε ἐλαιιαγή, πνχ δέλ
κπνξνῦκε λά ἐλ ηνπίζνπκε ηίο μερσξη ζηέο πεξηπηψζεηο πνχ ε ἶλαη
δηαθνξεηηθ ῶλ εἰδῶλ.
Σφ Ἀκπηληάκκα ὄρη κφλνλ δηαθξίλεη ηά εἴδε ηῆο ζπλείδεζεο , ἀιιά πηφ
ζεκαληηθφ, ηά ἐθζέηεη ἐπίζεο κέ ηήλ δηάηαμε πνχ ἔρνπλ κέζα ζηφ
ζχκπαλ, ζάλ ἐλνπνηεκέλε θαί ζηελά δηαπιεθφκελε ιφηεηα .
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-[ Αηήλ ηήλ ἰδέα κπνξνῦκε λά ηήλ δνῦ κε θαί κέζα ζηήλ  νχηηα

Πίηαθα, ὅπνπ ὁ Βνχδδαο ιέεη ὅηη εἶλαη ζάλ «ἔμε λήκαηα ηπι ηγκέλα
ζηφ ζψκα καο». Αηφ ζεκα ίλεη ὅηη ε ἴκαζηε πεξηηπι ηγ κέλνη ἀπφ
ζπλείδεζε . Ὅ,πνπ θη ἄλ ἀγγίμνπ κε ηφ ζψκα καο (ἐθηφο ἀπφ ηά
λχρηα) ἔρνπκε ηήλ αἴζζεζε ηῆο ζπλείδεζεο,  ὁπνία θπζηθά
ζπκβαίλε η ἀλάινγα κέ ηίο πεξηζηάζε ηο. Ἡ ζπλε ίδεζε ηνῦ καηηνῦ
πάξρεη ζπγρξφλσο κέ ηήλ ζπλείδεζε ην ῦ αηηνῦ θιπ. Δἴκαζηε
ἕλα θνπβάξη ἀ πφ ζπ λεηδή ζεηο νἱ ὁπνίεο ὅιε ηήλ ὥξα ἐγε ίξνληα η θα ί
παξαθκάδνπλ. ]

124

Σφ ραξαθηεξηζηηθ φ ηῆο ζπλείδε ζεο ε ἶλαη ὅηη κπνξεῖ λά ἔρεη
ἐπίγλσζε: «α, ἐδῶ πάξρεη ἕλα λνεηηθφ θα ηλφκελ ν,.... ἐδῶ
πάξρεη αἴζζεκα,... ἐ δῶ  πάξρεη ἕλ α ιηθφ θαηλφκελ ν.... ἕλα
ὀπηηθφ ἤ ἀθνπ ζηηθφ ἀληηθείκελν... θ ιπ.» Ἡ ζπλε ίδεζε ινηπφλ ε ἶλα η
αηή πνχ κᾶο ιέε η ὅηη θάηη  πάξρεη ἐ δῶ. Ἔηζη, ὅηαλ θ ιείλνπ κε ηά
κάηηα, θαί ἀγγ ίδνπκε θάηη, ε ἶλαη  ζπλε ίδεζε πνχ κᾶο ιέεη ὅηη θάηη
πάξρεη ζ’ α ηφ ηφ ζεκε ῖν. ηή λ ζπλ έρεηα θπζηθά, ἀθνινπζε ῖ ηφ
αἴζζεκα,  ἀλ ηίιεςε θιπ, πνχ κᾶο δίλνπλ πεξ ηζζφηεξεο
πιεξνθνξ ίεο.
Ἀλαθνξηθά κέ ηήλ ιεηηνπξγία ηεο,  ζπλείδεζε πξέπε η λά
ἐκθαληζζεῖ πξ ψηε γ ηά λά ἀθνινπζή ζνπλ νἱ λνε ηηθνί παξάγνληεο.
άλ ἐκεῖο γηά παξάδεηγ κα, δέλ ζπ λεηδεηνπνηήζνπκε ὅηη ἐ δῶ
πάξρεη θάηη, ηφηε δέλ κπνξν ῦ κε θαί λά αἰζζαλζνῦκε θάηη.... δέλ
κπνξνῦ κε λά ἀλ ηηιε θζνῦ κε θάηη. Πξψηα ινηπφλ πάξρεη 
ζπλεηδε ηνπνίεζε ὅηη θάηη πάξρεη ἐδῶ, θαί κφλνλ ηφηε ἐγείξεηα η
ηφ αἴζζεκα,... ἐγε ίξεηαη  ἀλ ηίιεςε,... θαί ἐγείξεηα η  πξφζεζε ὡο
πξφο ηί ζά ηφ θάλνπκε α ηφ ηφ θά ηη. Καί κπνξεῖ λά ἐγεξζεῖ
ἐπηζπκία ἤ λά ἐγεξζεῖ ζπκφο, θαί γελ ηθά ζπλαθνι νπζνῦλ ὅινη ν ἱ
λνεηηθνί παξάγνληεο κέ πξφδξνκν ηήλ ζπλείδεζε .
Ἡ
ζπλείδεζε
ἐθδει ψλεηα η
κέ
ἕ λα
ζπλερέο
λνεηηθ ῶλ
δηαδηθαζη ῶλ. Ὅηαλ π.ρ. ἀθνπκπᾶκε θάηη θα ί ηφ ζπλεηδεηνπνην ῦκε ,
ηφηε ἐπέξρεηα η ηφ α ἴζζεκα,  ἀληίιε ςε, θιπ. Ὑπάξρεη δει . ἕλα
ζπλερέο ἀπφ λνεηηθνχο παξάγνλ ηεο πνχ ἔξρνληαη ἤ ἀθνινπζνῦλ
πίζσ ἀπφ ηήλ ζπλε ίδεζε γηά λά ἔρνπκε κηά ἐκπε ηξία.
Ἡ ἐγγχηαηε αἰηία ηεο εἶλα η ηφ λᾱκα-ξνῡπα-παληαηηζᾱλα λ γ θ , δει.
ηφ λᾱκα ηφ κεηα θξάδνπκε ζάλ λνε ηφ (θαί ὄρ η λνῦ δηφηη ὁ λ νῦο
εἶλαη καλφ ), θα ί ηφ λ νεηφ ε ἶλα η νἱ λνεηηθ νί παξάγνληεο. Ἡ
ζπλείδεζε ζπλε ηδε ηνπνηε ῖ θάηη ἀιιά δέλ κπνξε ῖ λά κᾶο θάλεη θάηη
λνεηφ. Σφ αἴζζεκα,  ἀλ ηίιεςε ,  πξ νζνρή,  πξ φζεζε θιπ. ὅια
αηά εἶλαη πνχ κᾶο θάλνπλ θάηη λνε ηφ. δῶ ινηπφλ ἔρνπκε κηά
δηαθνξνπνίεζε ἀλά κεζα ζηήλ ζπλείδεζε βηληάλα θαί ζηφ λ νεηφ
λᾱκα . Ἡ ζπλείδεζε, ὄρη κέ ηήλ ἑιιελ ηθή ἔλλνηα, ἀιιά ὅπσο ηήλ
ἐμεγνῦκε ἐδῶ, ἔρεη ηφ ραξαθηεξηζηηθφ η ῆο ἐπίγλ σζεο ἐλφο
ἀληηθε ηκέλνπ , ἀιιά δέλ κπνξε ῖ λά κᾶο θάλεη λά θαηαλ νήζνπ κε ηί
εἶλαη αηφ ηφ ἀληηθε ίκελν ἤ ηφ θαηλ φκε λν, δηφηη ρσξίο ηφ α ἴζζε κα,
ηήλ ἀληίι εςε θιπ, ε ἶλα η ἀδχλαηνλ λά θαηαιάβνπκε ηί ε ἶλαη α ηφ
ηφ θαηλφκελν. Σφ λνε ηφ, δει. ν ἱ λνε ηηθνί παξάγνληεο πνχ ἔπνληα η
ηῆο ζπλείδεζεο εἶλα η αηνί πνχ κᾶο θάλνπλ θάηη λνε ηφ.
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δῶ ὁ Βνχδδαο δίλεη ηφλ ὀξηζκφ ηῆο ζπλείδεζεο:
«Ἀληηιακβάλεηαη, ἔρεη ἐπίγλσζε (βηηδᾱλᾱηη), θαί γη’ αηφ ὀλνκάδεηαη
ζπλείδεζε. Καί ηί ἀληηιακβάλεηαη;
Ἀληηιακβάλεηαη ηφ μηλφ, ἀληηιακβάλεηαη ηφ πηθξφ, ἀληηιακβάλεηαη ηφ
πηθάληηθν, ἀληηιακβάλεηαη ηφ γιπθφ, ἀληηιακβάλεηαη ηφ ἀςχ ἤ θαπηεξφ,
ἀληηιακβάλεηαη ηφ ἤπην, ἀληηιακβάλεηαη ηφ ἀικπξφ, ἀληηιακβάλεηαη ηφ
ἄλνζην.
«Ἔρεη ἐπίγλσζε», ἐπνκέλ σο ὀλνκάδε ηαη ζπλείδεζε.

δῶ ὁ Βνχδδαο κηιάε η γηά ιηθά πξάγκαηα. Γει .  ζπλείδε ζε
ἐγείξεηαη π ῶο; ἐάλ βάινπκε θάηη ζηήλ γι ῶζζα ἀκέζσο ἐγείξεηαη 
ζπλείδεζε , δηφηη πάξρεη ἐπα θή ἐλφο ιηθνῦ ἀληηθεηκέλνπ ὅπσο
εἶλαη  δάραξε, κέ ἕλα ἄιιν ι ηθφ ἀληηθε ίκελ ν πνχ ε ἶλα η 
γιῶζζα. Ἡ ἐπαθή αηή ππξ νδνηεῖ ηήλ ἔγεξζε ηῆο ζπλείδεζεο πνχ
ἐγείξεηαη γ ηά λά «δε ῖ» ηί ε ἶλαη αηφ.
δῶ ι νηπφλ,  ἐγγχηα ηε αἰηία γηά λά ἐ γεξζεῖ  ζπλείδεζε ε ἶλαη
θάπνηα ι ηθά ἀληηθε ίκελα , ε ἶλαη δει. ξνῡπα .
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ηήλ ζπλέρεηα ὁ Βνχδδαο ιέεη:
«Ἀληηιακβάλεηαη, ἔρεη ἐπίγλσζε (βηηδᾱλᾱηη), θαί γη’ αηφ ὀλνκάδεηαη
«ζπλείδεζε» (βηλλη ᾱλα).
Σί ἀληηιακβάλεηαη;
Ἀληηιακβάλεηαη: «αηφ εἶλαη εράξηζην»... «α ηφ εἶλαη ὀδπλεξφ»...
«αηφ δέλ εἶλαη νὔηε εράξηζην νὔηε ὀδπλεξφ»...
Ὡο ἐθ ηνχηνπ, ὀλνκάδεηαη «ζπλείδεζε» .

δῶ ηψξα, ηφ ἔλαπζκα ἤ  ἐγγχηαηε αἰηία γηά ηήλ ἔγεξζε ηῆο
ζπλείδεζεο εἶλα η ἕλα λνεηφ ἀληηθείκελν δει. λᾱκα , ὅπσο ηφ
αἴζζεκα. Ἡ ζπλείδεζε ἐδῶ δέλ ἔρε η π.ρ. ὡο ἀληηθε ίκελ ν ηήλ
δάραξε γηά λά ἐγεξζεῖ, ἀιιά ηφ εράξηζην α ἴζζεκα πνχ
πξνθαιεῖηα η ἀπφ ηήλ δάραξε. άλ πά ξνπκε ὡο παξάδεηγ κα θάηη
ὀδπλεξφ ὅπσο ηά ζηγθαιέδηθα θαγε ηά πνχ ε ἶλα η πνιχ θαπηεξά γ ηά
ἐζᾶο, βιέπνπ κε ὅηη  ζπλείδεζε παίξ λεη ὡο ἀληηθείκελν ἔγεξζεο
ηφ ὀδπλεξφ α ἴζζεκα πνχ πξνθαιε ῖηαη ἀ πφ ηφ θαπηεξφ θαγεηφ.
Ἡ ζπλείδε ζε ινηπφλ κε ηαπεδάε η ζπλε ρ ῶο ἀπφ ἕλα ἀλ ηηθε ίκελ ν
ζέ ἄιιν, εἴηε αηφ εἶλα η ιηθφ θαηλ φκε λν ε ἴηε λνε ηηθ φ θαηλφκελ ν.
Ἄο ηφ ἀλαιχζνπ κε πεξηζζ φηεξν:
Καη’ ἀξράο ἔρνπκε ηήλ ζπλε ίδεζε· ν ἱ λνεηηθνί παξάγνληεο δέλ
ἔρνπλ παξνπζηα ζζε ῖ ἀθφκα, εἶλα η θνηκηζκέλ νη. Ἔξρεηαη ηψξα ἕλα
ιηθφ ἀληηθείκελν ὅπσο  δάραξε, θαί ρηππάε η ζηήλ γι ῶζζα. Ἡ
ζπλείδεζε ἐγε ίξεηαη· θαί θαη’ ε ζείαλ ἐγείξνληαη ν ἱ λνεηηθνί
παξάγνληεο, δει . ηφ α ἴζζε κα θιπ. άλ δέλ μππλνῦζε  ζπλείδε ζε,
θαί νἱ ἄιινη λνε ηηθ νί παξάγνλ ηεο δέλ ζά μππλν ῦζαλ.
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ηήλ ζπλέρε ηα  ζπλε ίδε ζε κε ηαθηλε ῖηαη ἀ πφ ηήλ δάραξε, ζηφ
γιπθφ αἴζζεκα πνχ πξνθαιε ῖηαη ἀπ’ αηήλ· πῶο; κέ ηφ πνχ
ἐγείξνληα η νἱ λνεηηθνί παξάγνλ ηε ο ὅπσο ηφ εράξηζην α ἴζζε κα
ἀπφ ηήλ δάραξε,  ζπλε ίδεζε παίξλεη α ηφ ηφ εράξηζην αἴζζε κα
ὡο ἀληηθε ίκελ φ ηεο. Μφιηο γ ίλε η α ηφ ἐ γείξνληα η ἀκέ ζσο ἐθ λένπ νἱ
λνεηηθνί παξάγνληεο ὅπσο ηφ α ἴζζε κα θιπ. Καί μεθ ηλάεη κηά
θαηλνχξηα ζθέςε . Ἤ κπνξεῖ λά πάξεη ηήλ ἀλ ηίιεςε ζάλ
ἀληηθε ίκελν· θη ἔρνπ κε θα ηλνχξηα ζθέςε. Α ηφ γ ίλε ηαη ηφζν
γξήγνξα πνχ δέλ ηφ ἀλ ηηια κβαλφκαζηε, ἀιιά ἄλ  ζπλε ίδεζε δέλ
ἐγεξζεῖ, δέλ ἐγείξνληα η θαί ν ἱ λνε ηηθ νί παξάγνληεο.
Βιέπνπ κε δει . κία ἀέλαε δηαδηθαζία πνχ ἀξρίδεη κέ ηήλ ἔγεξζε
ηῆο ζπλείδεζεο, ηήλ ἀθνι νπζία ηῶλ λνεηηθ ῶλ παξαγφλ ησλ , πνχ κέ
ηήλ ζε ηξά ηνπο ππξνδνην ῦλ ηήλ ἔγεξ ζε ηῆο ζπλε ίδεζεο ζέ ἕλαλ
ἀπφ αηνχο, θαί ηήλ ἐκθάλ ηζε λέσλ λνεηηθ ῶλ παξαγφλησλ θ.ν.θ.
Ἔηζη  ἐγγχηα ηε αἰηία ηῆο ζπλείδεζεο κπνξε ῖ λά εἶλα η ἕλα ιηθφ
ἀληηθε ίκελν ἤ ἕλα λνεη ηθφ ἀλ ηηθε ίκελ ν. Μπνξε ῖ δει. λά ἐγεξζεῖ
ἀπφ ἕλα ι ηθφ ἀληηθείκελν, θαί ζηή λ ζπλέρεηα ἐγε ίξεηαη ἐθ λένπ
ἀπφ ἕλαλ ἀ πφ ηνχο λ νεηηθνχο παξάγνληεο πνχ ἀθνινχζε ζαλ ηή λ
πξψηε ἔγεξζε ὅπσο ηφ αἴζζεκα, θαί μαλαεγείξεηαη ἐθ λένπ ἀ πφ
θάπνηνλ
ἄιιν
λνεηηθφ
παξάγνλ ηα
πνχ
ἀθνινχζεζε
ηήλ
πξνεγνχκελε ἔγεξζε, θ .ν.θ .
Ἡ ζπλείδεζε ι νηπφλ πξνεγε ῖηα η νὔ ησο ἤ ἄιισο ἀπφ θάζε ἄιι νλ
λνεηηθφ παξάγνλ ηα, ἀιιά ρξε ηάδεηα η ἕλα δηεγεξηηθ φ γ ηά λά
ἐγεξζεῖ· εἴηε λνεηηθφ θαηλ φκελν ε ἴηε ιηθ φ θα ηλφκελ ν. Ἡ
ζπλείδεζε ἀληηιάκβάλεηα η ηφ θα ηλφκε λν· νἱ λ νεηηθνί παξάγνλ ηεο
ηφ ἀμηνινγνῦ λ ὡο εράξηζην·  ζπλε ίδεζε ἐγείξε ηαη ἐθ λένπ ζέ
ζρέζε κέ ηφ εράξηζην· μερλάεη ηφ γιπθφ θαί ἐπηθελ ηξψλεηα η ζηφ
εράξηζην. Καί α ηφ ἐπαλαιακβάλεηα η ζπλέρεηα, κέ ηήλ ζπλείδε ζε
λά γεῖηαη ηῶλ λνε ηηθ ῶλ παξαγφλ ησλ.
Θά ηφ δνῦ κε ἐδῶ πηφ ιεπηνκεξ ῶο παίξλνληαο ζάλ παξάδεηγκα
ηήλ Ννε ηηθή Γηαδηθαζία κέζσ Μαηην ῦ.
Γηά λά ἀληηιε θζνῦ κε ἕλα ὁπηηθ φ ἀληηθ είκελν πξέπε η λά πάξρεη
θῶο, ρξψκα, ὁηηδή πνηε γ ηά λά ρ ηππή ζεη ζηφ κάηη ζάλ δηεγεξηηθφ.
Σφ κάηη ε ἶλαη ὕιε, ηφ θῶο εἶλα η ὕιε, θαί ηφ κάη η ἔρε η εαηζζεζία
ζηφ θῶο. (Σφ αηί γηά παξάδεηγ κα δέ λ ἔρεη εαηζζεζία ζηφ θ ῶο,
ἀιιά ζηφλ ἤρν.) Ἔ ηζη, ὅηαλ ἔρνπ κε ἀ λνηρηφ ηφ κάηη, δερφκαζηε
ἕλα ἀληηθε ίκελν κέζσ ηνῦ θσηφο. Α ηή  δηαδηθαζία ἐγε ίξεη ηήλ
ζπλείδεζε ζηφ κά ηη. άλ θιε ίζνπ κε ηφ κά ηη, δέλ ἔρνπ κε
ζπλείδεζε ὅηη  πάξρεη θά ηη κπξνζηά καο· ἀλνίγσλ ηαο ηφ κά ηη πνχ
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εἶλαη ὕιε , κπαίλε η ηφ θῶο πνχ ε ἶλαη ὕ ιε, θαί θάλεη ηήλ ἐ παθή κέ
ηφ κάηη· δε κηνπξγε ῖηαη δει. ἐθε ίλε ηήλ ζηηγκή κία θξνχ ζε, ἕλα
ἐξέζηζκα, ἀλά κεζα ζέ δχν ι ηθά ἀλ ηηθε ίκελα· ζηφ κάηη θα ί ηφ
θῶο. Σή λ ζηηγ κή αηῆο ηῆο ἐπαθῆο ἤ ηῆο θξνχζεο, ἐγε ίξεηαη 
ζπλείδεζε . Ἡ ἐπαθή αηή εἶλαη ηφ δηεγεξηηθφ,  ἐγγχηαηε αἰηία
γηά λά ἐκθαλ ηζζεῖ  ζπλε ίδεζε .

Ἕλα ἄιιν παξάδε ηγκα ε ἶλα η κέ κηά ἀξά ρλε. Ἡ ἀξάρλε πιέθεη ηφλ
ἰζηφ ηεο θαί θάζεηαη ζηφ θέλ ηξν θ α ί θνηκᾶηα η. άλ ἕλα ἔληνκν
ρηππήζε η ζηφλ ἰζηφ,  ἀξάρλε αηφκα ηα ἐγείξεηα η γηά λά δε ῖ ἀπφ
πνχ ἤξζε. Γέλ ηφ ἔρεη δεῖ ἀθ φκα ἀιιά θαηάιαβε ὅηη θάηη πάξρεη.
Ἡ ἀξάρλε, ἀθξηβῶο ὅπσο θα ί  ζπλ είδεζε, θαηάιαβε ὅηη θά ηη
ρηχπεζε ηφλ ἰζηφ ἀιιά δέλ μέξεη ηί ε ἶλαη. Δἶλα η ἔληνκν; ἔρεη
θάπνην ρξψκα;... δέλ ηφ μέξεη, ἀιι ά ἔρεη θαηαιάβεη ὅηη θάηη
ρηχπεζε ζηφλ ἰζηφ ηεο. Γηά λά δε ῖ ηί εἶλαη, πξέπε η λά πάεη θνλ ηά
θαί λά δεῖ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο... Μπνξ ῶ λά ηφ θάσ ἤ δέλ
κπνξῶ λά ηφ θάσ; ... Θά κέ βιάςεη ἤ δέλ ζά κέ βιάςεη;... Αηνί
εἶλαη ἄιινη λνεηηθνί παξάγνληεο πνχ ἐγ είξνληα η ζηήλ ἀξάρλε, δει.
ηφ α ἴζζεκα πνχ ἔρεη,  ἀλ ηίιεςε πνχ ἔρεη, ὡο πξφο ηφ ἄλ εἶλα η
ἔληνκν, ἄλ εἶλα η θαγψζηκν θιπ. Ὅια αηά ε ἶλαη λνεηηθνί
παξάγνληεο, ἀιιά ρ σξίο ηή λ ζπλε ίδεζε ,  ἀξάρλε δέλ ζά ε ἴρε ἰδέα
ὅηη  πάξρεη θάηη ζηφλ ἰζηφ ηεο.
Καηά ηφλ ἴδην ηξφπν ζηφλ λνῦ καο, ἔρνπκε ἕλα ὁπηηθ φ
ἀληηθε ίκελν ὅπσο αηφ ηφ ινπινχ δη (ἤ ἔληνκν ζηφ παξάδε ηγκα κέ
ηήλ ἀξάρλε) πνχ ε ἶλα η  ἐγγχηα ηε αἰηία γ ηά λά θάλεη ηήλ
ζπλείδεζε λά ἐγεξζεῖ· δηφηη  ζπλείδεζε δέλ ἐγείξεηαη αἰθλ ίδηα
ρσξίο θακηά αἰηία . Μφιηο ινηπφλ  ζπλείδεζε ἐγεξζεῖ, ἐγε ίξεηαη
θαί ηφ λᾱκα δει.  λνε ηηθή ἐ παθή, ηφ αἴζζε κα,  ἀληίιεςε, 
βνχιεζε, ὁ ινγ ηζκφο, ὁ ζπιινγ ηζκφο,  ἐπηζπκία, κέ ι ίγα ιφγ ηα ν ἱ
λνεηηθνί παξάγνληεο.
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Αηά ὅια ηά βξίζθνπ κε ζηήλ  νχηηα Π ίηαθα. θε ῖ ὁ Βνχ δδαο
ἐμεγεῖ ὅιε αηή ηήλ λνεηηθή δηαδηθα ζία κέζσ ην ῦ καηηνῦ . Πῶο
δει. ἐγε ίξνληα η κέζα καο ὅινη α ηνί ν ἱ λνεηηθνί παξάγνληεο. Α  ηφ
εἶλαη ηφ λνε ηφ· π ῶο δει. κπνξ νῦκε λ ά λνήζνπκε ηί ἀληηθείκελν
εἶλαη αηφ· ὅπσο  ἀξάρλε, πνχ γ ηά λά λνήζεη ηί ἀληηθε ίκελν ε ἶλαη
αηφ, πξέπε η λά πάε η θνλ ηά θαί λά ηφ ἐμεηάζεη· ἀιιά πξψηα πξέπε η
λά ἐγεξζεῖ  ζπλείδεζε γηά λά κπνξέζε η λά ηφ θάλεη.
Ὅινη α ηνί ν ἱ λνε ηηθνί παξάγνλ ηεο ηψξα, ἐμεηάδνπλ ηί ε ἴδνπο
ἀληηθε ίκελν εἶλα η αηφ. Κάζε ἕλαο ἀπφ αηνχο ἔρεη δηα θνξεηηθή
ιεηηνπξγ ία, δηα θνξεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, δηα θνξεηηθφ ηξφπν
ἐθδήισζεο, θα ί δηαθνξεηηθή γελλεζηνπ ξγφ α ἰηία γηά λά ἐθ δεισζε ῖ.
Π.ρ. γηά λά ἐγεξζεῖ ηφ αἴζζε κα,  ἐγγ χηαηε αἰηία ὅπσο βιέπνπκε
ζηφλ πίλαθα εἶλαη  λνε ηηθή ἐπαθή· γ ηά λά ἐγεξζεῖ  ἀληίιεςε, 
ἐγγχηαηε α ἰηία ε ἶλαη ηφ αἴζζεκα· ἐάλ δέλ πάξρε η α ἴζζεκα δέλ
κπνξεῖ λά ἐγεξζεῖ  ἀλ ηίιεςε . Κα ί ηειεπηα ῖα  ἐπηζπκία· 
γελλεζηνπξγφο α ἰηία ηῆο ἐπηζπκίαο εἶλ αη ὁ ζπιινγ ηζκφο. Βιέπνπκε
ἐδῶ ινηπφλ κία ἀιπζηδσηή ἀλ ηίδξαζε. Ὅηαλ ἐγείξεηα η 
ζπλείδεζε , ζηηγ κηα ία ἐγείξ νληα η θαί νἱ λνεηηθνί παξάγνλ ηεο· πνχ
εἶλαη ηφ λνεηφ· γηά λά λνήζνπλ α  ηφ ηφ θαηλφκελν. Ὑπάξρεη
ινηπφλ δηαθνξά ἀλάκεζα ζηήλ ζπλ είδεζε θα ί ζηφ λνε ηφ ἤ
λνεηηθνχο παξάγνληεο.
Σψξα ζά δνῦκε πῶο  ζπλείδεζε κπνξε ῖ λά πάξεη ὡο
ἀληηθε ίκελν, ὄρη ἕλα ὁπηηθφ ἀληηθ είκελν ἀιιά ἕλα λνεηηθφ
ἀληηθε ίκελν, ὅπσο γ ηά παξάδεηγκα ηφ α ἴζζεκα. Μφι ηο ὁ λνεηηθφο
παξάγνληαο αἴζζεκα ἀλαδχεηα η, ἀκέζσο  ζπλείδεζε ἐγείξεηαη ἐθ
λένπ πξφο ηφ αἴζζεκα γηά λά δε ῖ ηί εἶλα η αηφ. Κα ί ἀκέζσο
ἀλαδχνληα η ἐθ λένπ λνε ηηθ νί παξά γνληεο, θαί μεθ ηλάε η κηά
θαηλνχξηα λνε ηηθή δηαδηθα ζία· θα ί α  ηή ηήλ θνξά ὄρη κέ ζσ καηηνῦ
ἀιιά κέζσ αἰζζήκα ηνο. Ἔ ηζη ζηφλ πίλαθα  ἐ πηθε θαιίδα εἶλαη
κέζσ Μαηηνῦ, ἀιιά κπνξεῖ λά ε ἶλαη θα ί κέζσ λνεηηθν ῦ
θαηλνκέλνπ, κέζσ α ἰζζήκαηνο. Ὅηαλ ἀλαδχεηαη ηφ α ἴζζεκα , 
ζπλείδεζε μερλάεη ηφ ὀπηηθφ ἀληηθε ίκελν θαί ζηξέθεηα η πξφο ηφ
αἴζζεκα γ ηά λά δε ῖ γηα ηί εἴλαη εράξηζην ἤ δπζάξεζην. άλ δέλ
εἴρε ἐγεξζεῖ ηφ α ἴζζεκα ,  ζπλείδεζε ζά ἦηαλ ἀπαζρνιε κέλε κέ
ηφ ὀπηηθφ ἀληηθείκελν. πε ηδή ὅκσο ηφ α ἴζζε κα ἀλαδχζεθε, 
ζπλείδεζε ζηξέθε ηαη πξφο α ηφ γηά λ ά δεῖ πφζν εράξηζην εἶλα η
γηά παξάδεηγ κα, θα ί ἔηζη μεθηλάε η κηά θαηλνχξηα δηαδηθαζία . Ἤ
κπνξεῖ λά πάξεη ζάλ ἀλ ηηθείκελφ ηεο ηήλ ἐπηζπκία, λά δηεγεξζε ῖ
δει. ἀπφ ηήλ ἐπηζπκία, θα ί λά μεθ ηλ ήζεη κηά θα ηλνχξ ηα λνε ηηθή
δηαδηθαζία κέζσ ηῆο ἐπηζπ κίαο. Ἔ ηζη αηφ γίλε ηαη ἐμσηεξηθά θα ί
ἐζσηεξηθά , ἤ ἐζσηεξηθά θαί ἐμσηεξηθά, ζπλερ ῶο·
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ἀληηθε ίκελν (ι ηθφ ἤ λνε ηηθ φ), ἔγ εξζε ζπλείδεζεο, ἔγεξζε
λνεηηθῶλ παξαγφλησλ, ἀληηθείκελν, ἔ γεξζε ζπλείδεζεο, ἔγεξζε
λνεηηθῶλ παξαγφλ ησλ , ζάλ κηά ἀιπ ζηδσηή ἀληίδξαζε λ νεηηθ ῆο
δηαδηθαζίαο ἐθ πιεθηηθῆο ηαρχηε ηαο πνχ ε ἶλα η δχ ζθνιν λά γ ίλεη
ἀληηιεπηή.
Ἐρώηηζ η:  Βνπδηζκφο ινηπφλ, πξνζπαζε ῖ λά ἐμαιείςεη ηήλ
ἐπηζπκία ἀπφ ηήλ λνεηηθή δηαδηθαζία;
Ἀπάνηηζη: Ναί, δηφηη ζχκθσλα κέ ηφλ Βνχδδα  αἰηία ηνῦ πφλνπ,
ηῆο ηαιαηπσξίαο, ηῶλ βαζάλσλ θιπ, ζ ηφλ θφζκν, ε ἶλαη  ἐπηζπκία.
Αηφ δέλ εἶλαη θάηη ζεσξεηηθφ, ἀιιά κπνξνῦκε λά ηφ δν ῦκε ζηήλ
θαζεκεξηλή δσή, ὅηη πξαγκαηηθά ε ἶλαη  ἐπηζπκία πνχ κ ᾶο θέξλεη ηήλ
ζιίςε, ηήλ ιχπε, ηφ ἄγρνο, θαί πνιιά ἄιια πξάγκαηα. άλ ηψξα
θάπνηνο, κπνξε ῖ λά ζπγθξαηήζε ηήλ ἐπηζπκία ηνπ θαί ηά πάζε ηνπ,
ηφηε θπζηθά ὁ λνῦο ηνπ εἶλαη πηφ ἤξεκνο , πηφ ε ἰξεληθφο, θαί κπνξε ῖ λά
θαζνξίζεη ηήλ δσή ηνπ κέ θαιιίηεξν ηξφ πν ἀπ’ ὅηη ἕλαο παζηαζκέλνο
ἄλζξσπνο. Γηφηη ὁ παζηαζκέλνο ηήλ παζαίλεη θηφιαο! Ὅηαλ ινηπφλ
δνῦκε ηήλ ἐπηζπκία ὡο αἰηία ηνῦ πφλνπ, ηφηε κπνξν ῦκε λά ηήλ
ζπγθξαηήζνπκε. Κη α ηφ δέλ ηφ θάλνπκε γηά πιάθα, ἀιιά γηά λά
ἀπειεπζεξσζν ῦκε ἀπφ ηά βάζαλα, ηήλ ηαιαηπσξία θαί ηήλ ἀζιηφηεηα
ηῆο δσῆο. Κη α ηφ γίλεηαη ὅρη κφλν γηά ηήλ παξν ῦζα δσή ἀιιά θαί γηά
ηίο κειινληηθέο δ σέο.
Αηή  ἀλάιπζε γίλεηαη γηά λά θαηαλνήζνπκε φηη  ἐπηζπκία ε ἶλαη
αἰηία ηῆο δπζηπρίαο. Σφ γεγνλφο ὅηη  ἐπη ζπκία εἶλαη  αἰηία ηνῦ πφλνπ
εἶλαη ηφζν θεπγαιέν, πνχ ν ἱ ἄλζξσπνη δπζθνιεχνληαη λά ἀληηιεθζνῦλ
ὅηη  ἐπηζπκία ηνπο ε ἶλαη α ηή πνχ πξνθαιε ῖ πφλν θαί ηαιαηπσξία δηφηη
εἶλαη ξηδσκέλε κέζα ηνπο. Α ηή εἶλαη  ξίδα ηῆο ὕπαξμήο καο. ν ῦ
ιέλε.. «ζά μεξηδψζσ ἐγψ ηήλ ξίδα κνπ; ἐγψ ηήλ ἔρσ ἀπφ δ σή ζέ
δσή...». Φπζηθά, κφλνλ α ηνί πνχ ἔρνπλ θαηαιάβεη ηφλ θίλδπλν η ῆο
ἐπηζπκίαο κπνξν ῦλ λά ηήλ μεξηδψζνπλ ἀπφ κέζα ηνπο. Γη’ α ηφ θη ἐκεῖο
ηψξα, πξέπεη λά θαηαιάβνπκε α ηφλ ηφλ θίλδπλν. Π ῶο δει. ιεηηνπξγε ῖ
 ἐπηζπκία θαί πφζνπο θηλδχλνπο πξνθαιε ῖ. άλ δέλ κπνξν ῦκε λά
δνῦκε ηφλ θίλδπλν, ηφηε θπζηθά ζά ἐπαλαιακβάλνπκε ηά ἴδηα
ζθάικαηα, ηά ἴδηα πάζε, θαί ζά πνθέξνπκε ἀπφ δσή ζέ δσή.
Ἐρώηηζ η: Ὅκσο πξίλ ἀπφ ηήλ ἐπηζπκία πάξρνπλ ἄιινη λνεηηθνί
παξάγνληεο ὅπσο ἕλα α ἴζζεκα ζάλ ηφλ θφβν θιπ. Α ηά πῶο
ἐμαιείθνληαη;
Ἀπάνηηζη: Ὅπ σο ζᾶο ἔρσ ἐμεγήζεη ἤδε, ζηήλ άηηπαηάλα νχηηα
πάξρνπλ ηέζζεξεηο ηξφπνη γηά λά ἐθαξκφζεη θάπνηνο ζηήλ κλήκε ηνπ,
ἀλάινγα κέ ηφ ηί ε ἶλαη ηφ πηφ πξφδειν. Ἕλαο ἀπ’ αηνχο εἶλαη 
Βέληαλαλνππάζαλα ,  παξαηήξεζε ην ῦ αἰζζήκαηνο. άλ εἶλαη ηφ
αἴζζεκα πηφ πξφδειν, θάπνηνο ἀξρίδεη θαί παξαθνινπζε ῖ ηφ α ἴζζεκα·
ἐμεηάδεη π ῶο αηφ ηφ α ἴζζεκα ἐγείξεηαη θαί π ῶο α ηφ ηφ α ἴζζεκα εἶλαη
κεηαβιεηφ, ἔηζη ὥζηε λά κή πξνζθνιι ᾶηαη ζηφ α ἴζζεκα.
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Γηά παξάδεηγκα ὁ θφβνο εἶλαη ἕλα αἴζζεκα πνχ πξνζθνιιψκεζα πάλσ
ηνπ. Ὅιε ηήλ ὥξα ἔρνπκε α ηφ ηφ δ πζάξεζην α ἴζζεκα ρσξίο λά
μέξνπκε ἀπφ πνῦ πξνέξρεηαη. άλ ηφ παξαθνινπζήζνπκε μαλά θαί
μαλά, ηφηε ὁ λνῦο ἀξρίδεη λά ἀπνκαθξχλεηαη θαί μεθνιιάεη ἀπφ α ηφλ
ηφλ θφβν. Μέζσ ινηπφλ η ῆο παξαηε ηακέλ εο παξαθνινχζεζεο κπνξν ῦκε
λά δηαθξίλνπκε ηήλ θεπγαιέα θχζε ην ῦ θφβνπ, θαί ἔηζη,  ἐπηζπκία λά
ἔρνπκε κή -θφβν, ἐμαθαλίδεηαη κέ ηήλ ζεηξά ηεο. Ὑπάξρνπλ ινηπφλ
πνιινί ηξφ πνη κέζσ η ῶλ ὁπνίσλ κπν ξε ῖ θαλείο λά ἐμαιείςεη ηήλ
ἐπηζπκία, ἀιιά βαζκηαία· δηφηη  ὡξίκαλζε ηνῦ λνῦ εἶλαη ἀδχλαηνλ λά
ἐπέιζεη κέζα ζέ κία δχν κέξεο. Χξεηάδεηαη ζπλερήο κειέηε θαί
παξαηήξεζε α ηνῦ ηνῦ θαηλνκέλνπ γηά λά θαηαιάβνπκε ηφλ θίλδπλν
πνχ ἐλππάξρεη ζηήλ ἐπηζπκία.
Ἐρώηηζ η: Ἡ ζπλείδεζε κπνξε ῖ λά ζπλεηδεηνπνηήζεη ηφλ ἐαπηφλ ηεο;
Ἀπάνηηζη: Μπνξεῖ κέζ σ κη ᾶο ἄιιεο ζπλείδεζεο. Ἡ ζπλείδεζε
πάληα ἀιιάδεη. Ὅηαλ βιέπνπκε θάηη  ζπλείδεζε ἐπηθεληξψλεηαη ζηφ
κάηη, κφιηο ὅκσο ἀθνχζνπκε ἕλαλ ἤρν κεηαπεδάεη ζηφ α ηί, θαί κφιηο
κπξίζνπκε κηά κπξσδηά θαη’ ε ζείαλ πάεη ζηήλ κχηε. Δ ἶλαη  ἴδηα
δχλακε πνχ ἀπιά ἀιιάδεη ηφ ἀληηθείκελφ ηεο. Καί κία ζπλείδεζε γηά λά
θαηαιάβεη κηά ἄιιε ζπλείδεζε, ρξεηάδεηαη κηά ἄιιε ζπλείδεζε. Π.ρ.
αηφ ηφ δάθηπιν δέλ κπνξε ῖ λά ἀθνπκπίζεη ηφ λ ἐαπηφ ηνπ· ρξεηάδεηαη
ἕλα ἄιιν δάθηπιν.
Καηά ηφλ ἴδην ηξφπν,  ζπλείδεζε δέλ κπνξε ῖ λά ἀθνπκπίζεη ηφλ
ἐαπηφλ ηεο· π ξέπεη λά ἐγεξζεῖ κία ἄιιε ζπλείδεζε γηά λά
ζπλεηδεηνπνηήζεη ὅηη πάξρεη α ηή  ζπλείδεζε. Σφ ἴδην ζπκβαίλεη θαί
ζηήλ θαζεκεξηλή δσή . Γηά λά ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ἕλα ἀληηθείκελν· ηφ
βιέπνπκε γηά κηά ζηηγκή, κεηά πξέπεη λά πάξρεη  ἔγεξζε κη ᾶο ἄιιεο
ζπλείδεζεο γηά λά ηφ μαλαδν ῦκε, θαί μαλά θαί μαλά, θαί κφλνλ ηφηε
ἀξρίδνπκε θαί ζπλεηδεηνπνην ῦκε. Ἡ ζπλείδεζε δει. παίξλεη ηφλ ἐαπηφλ
ηεο ζάλ ἀληηθείκελν πξνζνρ ῆο! Μία ζπλείδεζε κφλε ηεο δέλ κπνξε ῖ λά
ἐπηθέξεη ὅιε α ηή ηήλ ἐ κπεηξία πνχ ρξεηαδφκαζηε· ἀιιά ρξεηάδνληαη
πνιιέο ζηηγκέο ζπλείδεζεο, πνιιέο θαηλνχξηεο θαί θαηλνχξηεο
ζπλεηδήζεηο γηά λά θαηαιάβνπκε. Α ηέο ὅκσο νἱ ἐλαιιαγέο ηῆο
ζπλείδεζεο ζπκβαίλνπλ κέ ηφζν κεγάιε ηαρχηεηα πνχ δέλ κπνξν ῦκε
λά ηίο ἀληηιεθζνῦκε, παξά κφλνλ κέ δηνξαηηθφ δηαινγηζκφ . Δἶλαη
ἀδχλαηνλ θάπνηνο λά δε ῖ αηή ηήλ ἐλαιιαγή, ρσξίο πξ ῶηα λά ἀλαιχζεη
αηά ηά πξάγκαηα.
Δἶλαη γηά παξάδεηγκα ζάλ ἕλα πνηάκη. Ὅηαλ ηφ θνη ηᾶκε ἀπφ
ἀπφζηαζε θαίλεηαη ζάλ ἕλαο ἐληαῖνο ὄγθνο λεξνῦ. άλ ὅκσο ηφ
ἀλαιχζνπκε ἀπφ θνληά βιέπνπκε ὅηη ἀπνηειεῖηαη ἀπφ ζηαγφλεο. Σφ ἴδην
θαί κηά ζεηξά ἀπφ κπξκήγθηα· ὅηαλ ηά βιέπνπκε ἀπφ καθξηά λνκίδνπκε
ὅηη εἶλαη κία γξακκή, ἀιιά ὅηαλ πᾶκε θνληά βιέπνπκε ὅηη δέλ εἶλαη ἕλα
ἐληαῖν πξάγκα ἀιιά πνιιά κπξκήγθηα θνιεκέλα πνχ ἀθνινπζνῦλ ηφ ἕλα
ηφ ἄιιν.
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Ἔηζη θη ἐκεῖο θάλνπκε ἀλάιπζε ηνῦ λνῦ, θαί βιέπνπκε ὅηη ὁ λνῦο δέλ
εἶλαη ἕλα πξάγκα, δηφηη ἄλ πᾶκε πηφ θνληά θαί ἐκβαζχλνπκε, βιέπνπκε
ὅηη ἀπνηειεῖηαη ἀπφ πνιιά πνιιά θνκκάηηα πνχ ἐλψλνληαη καδχ γηά λά
κᾶο δψζνπλ κηά ζπγθεθξηκέλε ἐκπεηξία, θαί ηήλ ἐπφκελε ζηηγκή
ἐλψλνληαη καδχ γηά λά κ ᾶο δψζνπλ κηά ἄι ιε ἐκπεηξία.
Γη’ α ηφ ηαμηλνκν ῦκε ηήλ ζπλείδεζε ζχκθσλα κέ πεξηζηάζεηο, π.ρ.
ζπλείδεζε κέζσ ην ῦ καηηνῦ ἤ ζπλείδεζε κέζσ ην ῦ αηηνῦ· ἄιιε
ζπλείδεζε  κία θαί ἄιιν  ἄιιε. Ἄιιε  ζπλείδεζε γηά ηίο ὀζκέο θαί
ἄιιε  ζπλείδεζε γηά ηίο ζθέςεηο. Ἡ ζπλείδεζε γηά ηφ κάηη δέλ ἔρεη λά
θάλεη θαζφινπ κέ ηήλ ζπλείδεζε η ῆο ζθέςεο. Ὅιεο αηέο νἱ
ζπλεηδήζεηο ἀιιάδνπλ, ἀιιά ὅπσο ἤδε ζᾶο εἴπα, εἶλαη  ἴδηα δχλακε
πνχ ἐθδειψλεηαη κέ δηαθνξεηηθνχο ηξφπ νπο. Καί πάληα ρξεηάδεηαη κηά
γελλεζηνπξγφο α ἰηία γηά λά ἐθδεισζεῖ·  ζπλείδεζε δέλ ε ἶλαη ἀπφιπηε
θαί δέλ ἐκθαλίδεηαη ἀλεμάξηεηα ἀπφ α ἰηίεο θαί ζπλζῆθεο ἀιιά εἶλαη
ζρεηηδφκελε κέ α ηέο. ρεηίδεηαη κέ ηφ πε ξηβάιινλ θαί κέ ηά
ἀληηθείκελα κέ ηά ὁπνία ἐξρφκαζηε ζέ ἐπαθή. άλ ὅκσο δέλ πάξρεη
ἀληηθείκελν ηφηε  ζπλείδεζε πέθηεη ζηφ πνζπλείδεην θαί ζηφ
ἀζπλείδεην.
Ὅπσο
γηά
παξάδεηγκα
ὅηαλ
θνηκφκαζηε
δέλ
θαηαιαβαίλνπκε ηίπνηα· ἀθφκα θαί ληανχιηα λά ρηππ ᾶλε ἔμσ, δέλ
ἔρνπκε ἰδέα· εἴκαζηε ζέ θαηάζηαζε ἀζπλεηδεζίαο. Βέβαηα παξαθάησ,
ζά δνῦκε ὅηη θαί ζηήλ θαηάζηαζε ην ῦ ἀζπλείδεηνπ πάξρεη ζπλείδεζε!
Ἐρώηηζ η: Δἴρακε πεῖ ὅηη ὅηαλ πεζάλεη ὁ ἄλζξσπνο, αηφ πνχ
ἀπνκέλεη θαί πεγαίλεη ζηήλ ἄιιε δσή εἶλαη  ζπλείδεζε. Αηνῦ ηνῦ
εἴδνπο ηήλ ζπλείδεζε, πνχ κεηαθέξεηαη ζηήλ ἐπφκελε δσή, κπνξν ῦκε
λά ηήλ ἀληηιεθζνῦκε ηψξα πνχ ε ἴκαζηε ἐ λ δσή;
Ἀπάνηηζη: ηήλ πεξίπησζε ην ῦ ζαλάηνπ θαί ηῆο δσήο, δει. ηῆο
ἐπαλαγέλλεζεο,  ζπλείδεζε παίδεη ἕλαλ ξφιν. Ἀιιά ζ’ α ηή ηήλ
πεξίπησζε  ζπλείδεζε ἔρεη εξχηεξε ἔλλνηα. Ὅπσο ἔρνπκε δεῖ, 
ζπλείδεζε δέλ ἐγείξεηαη κφλε ηεο ἀιιά κέ ἄιινπο λνεηηθνχο
παξάγνληεο ὅπσο  ἐπηζπκία. Ἔηζη  ζπλείδεζε ε ἶλαη θάπσο ζάλ
ζπφξνο πνχ βάδνπκε γηά ηήλ ἐπφκελε δσή . Ἀιιά πάξρνπλ θη ἄιινη
παξάγνληεο ὅπσο νἱ βιαζηνί πνχ ρ ξεηάδνληαη γηά λά α μεζεῖ 
θαηλνχξηα δσή, δει. νἱ λνεηηθνί παξάγνληεο. ’ α ηή ηήλ πεξίπησζε
ρξεζηκνπνην ῦκε ηήλ ζπλείδεζε ὄρη ἀπνκνλσκέλα ὅπσο ζ ηήλ πεξίπησζε
ηνῦ καηηνῦ ἀιιά ζπλνδεπφκελε ἀπφ ἄιινπο λνεηηθνχο παξάγνληεο. Γη’
αηφ ἔρνπκε θαί ηήλ ἔλλνηα ηνῦ θάξκα ζέ ζρέζε κέ ηίο ἐθνχζηεο
πξάμεηο πνχ θάλνπκε, ηίο πξάμεηο πνχ θάλνπκε κέ ηήλ βνχιεζή καο, κέ
ηήλ ζέιεζή καο· ζέ ζρέζε κέ ηίο πξνζέζεηο καο θαί ὅιεο ηίο πξνζέζεηο
πνχ ἔρνπκε ζπγθεληξψζεη θαηά ηήλ δηάξθεηα η ῆο δσῆο καο..., θαιέο θαί
θαθέο πξνζέζεηο.
Ὅιεο α ηέο νἱ πξνζέζεηο ζπζζσξεχνληαη θαί ἐληππψλνληαη κέζα
ζηήλ ζπλείδεζε. Καί  ζπλείδεζε παίξλεη ζάλ ἀληηθείκελφ ηεο α ηέο ηίο
πξνζέζεηο ἤ κπνξνῦκε λά πνῦκε ἐγείξεηαη ἐμ’ αἰηίαο α ηῶλ ηῶλ
πξνζέζεσλ.
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Ἔηζη θαηά ηήλ ζηηγκή ην ῦ ζαλάηνπ, ἐάλ  ζπλείδεζε ἐγεξζεῖ θαί
ιάβεη ὡο ἀληηθείκελφ ηεο ηίο θαθέο π ξν ζέζεηο, ζά ἔρνπκε κηά θαθή
ἐπαλαγέλλεζε, ἐλῶ ἐάλ  ζπλείδεζε ἐγεξζεῖ θαί ιάβεη ὡο ἀληηθείκελφ
ηεο ηίο θαιέο πξνζέζεηο, ζά ἔρνπκε κηά θαιή ἐπαλαγέλλεζε. Ἔηζη, ὅηαλ
ιέκε ζπλείδεζε ζηήλ ἐπαλαγέλλεζε, κηιᾶκε γηά θάηη πηφ πεξίπινθν ἀπ’
ὅηη ζηήλ πε ξίπησζε η ῆο ζπλείδεζεο ην ῦ κ αηηνῦ....

έ αηφλ ηφλ πίλαθα ηψξα, βιέπνπ κε ὅηη ἐάλ ἀλαιχζνπ κε ὅιε
ηήλ δηαδηθαζία ηνῦ καηηνῦ ζχ κθσλα κέ ηά ζπλαζξνίζκαηα, ηφ
κάηη θαί ηφ ὀπηηθ φ ἀληηθε ίκελ ν ιφγσ ηνῦ ὅηη εἶλαη ι ηθά ζψκα ηα
θαηαηάζνλ ηαη ζηφ ζπλάζξνηζκα η ῆο ὕι εο. Ἡ ζπλείδε ζε ἀλήθεη ζηφ
ζπλάζξνηζκα ηῆο ζπλείδε ζεο,  λνεηηθή ἐπαθή θαηαηάζε ηαη ζηφ
ζπλάζξνηζκα ηῶλ λνεηηθῶλ ιε ηηνπ ξγηῶλ, ηφ αἴζζε κα ζηφ
ζπλάζξνηζκα ηνῦ α ἰζζήκα ηνο, θα ί  ἀληίιεςε ζηφ ζπλάζξνηζκα
ηῆο ἀληίιεςεο.
Σά πφινηπα, βνχιεζε , ινγηζκφο, ζπιινγηζκφο, ἐπηζπ κία,
θαηαηάζνλ ηαη ζηφ ζπλάζξνηζκα η ῶλ λνε ηηθ ῶλ ιεηηνπξγ ηῶλ
( ζαλθάξα θάληα ). Ὅια α ηά ηψξα, ἀπφ ηήλ λνε ηηθή ἐπαθή κέρξη
ηήλ ἐπηζπ κία , ιέγνληα η Νάκα , ηφ λνε ηφ, αηφ πνχ κᾶο θάλεη λά
λνήζνπ κε θάηη πεξηζζφηεξν ἀπ’ ὅηη κπνξεῖ λά κᾶο δψζε η  κία
ζπλείδεζε . Ἡ ζπλεζηζκέλε ζπλε ίδεζε δέλ κπνξε ῖ λά κᾶο δψζε η
ὅιεο ηίο πιεξνθνξ ίεο· ζπλεπ ῶο, γηά λά λ νήζνπ κε θάηη
ρξεηαδφκαζηε ὅιε αηή ηήλ ὀκάδα ηνῦ λνεηνῦ. Βιέ πνπκε ἐδῶ, ὅηη
θαί ηά πέληε ζπλαζξνίζκαηα ε ἶλαη παξφληα. Κάζε ζη ηγκή πνχ
ἔρνπκε κηά ἐ κπεηξ ία, ηά πέλ ηε ζπλ αζξνίζκα ηα ε ἶλα η παξφλ ηα.
κεῖο ὅηαλ κηιᾶ κε γηά ζπλαζξνίζκαηα, λνκίδνπκε ὅηη εἶλα η
ζεσξεηηθνί ὄξνη πνχ ηνχο ζπλαλ ηᾶκε κφλν ζηά βηβι ία, θα ί ηά
δηαβάδνπκε θαη ηά καζαίλνπ κε ἀ π’ ἔμσ, ἀιιά δέλ μέξνπ κε ὅηη αηά
ηά πξάγκα ηα εἶλαη κέζα καο θάζε ζηηγκή . Γη’ α ηφ ζᾶο δείρλ σ
ἐδῶ, ὅηη ζχ κθσλα κέ ηά ζπλα ζξνίζκα ηα κπνξν ῦκε λά
θαηαηάμνπκε ὅια ηά ἀληηθείκελα ηῆο ζπλείδεζεο.
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Σφ ἴδην ζπκβα ίλεη κέ ηφ α ηί θαί ηφλ ἤρν. δῶ ἔρνπ κε κηά
θαηλνχξηα δηαδηθα ζία. άλ π.ρ. ηή λ ὥξα π νχ βιέπνπκε θάηη
ἀθνχζνπκε ἕλαλ ἤρ ν, ἀ κέζσο  ζπλε ίδεζε θεχγε η ἀπφ ηφ κάηη θαί
ζηξέθεηα η πξφο ηφλ ἤρν. Ἡ ζπλείδεζε ἀιιάδεη ζπλέρεηα «ζηφρν»,
θαί κπνξεῖ λά πάξεη ἕλα ι ηθφ θαηλφκε λν ζάλ ἀληηθείκελν (θαί λά
δηεγεξζεῖ) ἤ λά πάξεη ἕλα λνεηηθφ θαηλφκελν ζάλ ἀληηθείκελν· κέ
ιίγα ιφγηα πάλ ηα πεηάε η ἀπφ ἀληηθείκελ ν ζέ ἀληηθε ίκελ ν.
’ αηή ηήλ πεξ ίπησζε παίξλεη ηφλ ἤρ ν ζάλ ἀληηθείκελν θα ί γ η’
αηφ γπξλᾶκε ηφ θεθάι η καο γηά λά δν ῦκε ἀπφ πνῦ πξνήιζε αηφο
ὁ ἤρνο. Γέλ γπξίδνπκε ηφ θεθάιη καο ηπρα ῖα! πλεηδε ηνπνηνῦ κε
θάηη ρεηηθφ θαί α  ηφ ζεκα ίλεη ὅηη  ζπλείδεζε ε ἶλαη ζηφ α ηί.
Γηφηη ηφ ζεκε ῖν ἔγεξζεο ηῆο ζπλείδεζεο δέλ ε ἶλαη ζηφ κάηη πιένλ
ἀιιά ζηφ αηί. Ἡ ζπ λείδε ζε δέλ ἐγείξ εηαη ζέ ἕλα κέξνο ἀιιά ἔρεη
δηάθνξνπο ηφπνπο ἤ κέξε πνχ ἐγείξεηαη.  ηήλ ζπλέρεηα
ἀθνινπζνῦλ νἱ λνε ηηθ νί παξάγνληεο ὅπσο  λνεηηθή ἐπα θή,
αἴζζεκα, ἀληίιεςε, βνχιε ζε, ινγ ηζκφο , ζπιινγ ηζκφο, θαί ἐπηζπ κία
ζρεηηθά κέ ηφλ ἤρν· θη ὄρη κέ ἕλα ὀπηηθφ ἀληηθείκελν ζάλ ηφ
ινπινχδη. Ο ἱ λνε ηηθ νί παξάγνλ ηεο ἐκθαλίδνληα η ηψξα δηαθνξε ηηθά
ἀπφ πξίλ . Σφ α ἴζζεκα γ ηά παξάδεηγ κα, εἶλαη δηαθνξεηηθ φ ζηφλ ἤρν
ἀπφ ηφ α ἴζζε κα ζέ ζρέζε κέ ηφ κά ηη. Ὅπσο ιέεη ὁ Βνχ δδαο: άληα
ζακπάζαηδα βέληαλα , δει. αἴζζεκα πνχ ἐγείξεηα η κέζσ ηῆο
ρεηηθῆο ἐ παθῆο. Ὅ πσο θαί αἴζζε κα πνχ ἐγε ίξεηαη κέζσ ηῆο
ὀπηηθῆο ἐπαθῆο. Σφ αἴζζε κα ινηπφλ ἐ θδειψλεηα η κέ δηαθνξεηηθέο
κνξθέο, γη’ αηφ θα ί κηιᾶκε γηά ηφ ζπ λάζξνηζκα ην ῦ αἰζζή καηνο.
Ἡ ζπλείδε ζε ηψξα κπνξε ῖ λά πάξεη ηφλ ἤρν ζάλ ἀληηθε ίκελν, ἀιιά
κπνξεῖ λά πάξε η ζάλ ἀληηθείκελν θαί ηφ α ἴζζε κα ἤ ηήλ ἀληίιεςε
πνχ ἔρε η ἐγεξζεῖ κεηά ἀπφ ηήλ πξψηε λνεηηθή δηα δ ηθαζία κέζσ
αηηνῦ . Μπνξεῖ λά ἀξρίζεη θα ηλνχξ ηα δηαδηθα ζία ὅηαλ  ζπλείδε ζε
παίξλεη ηφ α ἴζζε κα πνχ ἐγείξεηα η ζάλ ἀληηθε ίκελ ν, θα ί γ ίλεηα η
γέηεο γηά ηήλ θαηλνχξ ηα δηα δηθα ζία πνχ ιέγεηα η λνεηηθή
δηαδηθαζία κέζσ ηνῦ αἰζζή καηνο, ἤ κέ ζσ ηῆο ἀληίιεςεο.
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Ἡ ζπλείδεζε κπνξε ῖ λά πάξεη θη ἄιια ιηθά θα ηλφκελα ὡο αἰηία
ἔγεξζεο, ὅπσο ἐδῶ ἔρνπ κε ηήλ λνε ηηθή δηαδηθαζία κέζσ η ῆο
κχηεο θα ί ηῆο κπξσδηᾶο. Ὅ ηαλ ζπλαλ ηεζεῖ  κχηε κέ κηά κπξσδηά,
ηφηε ἐθε ῖ ἐγε ίξεηαη  ζπλείδεζε, πνχ δέλ ε ἶλαη θπζηθά ἴδηα κέ ηήλ
ζπλείδεζε πνχ ἐγέξζεθε ὅηαλ εἴδα κε ἕλα ινπι νχδη ἤ ὅηαλ
ἀθνχζακε ἕλαλ ἤρν. Δ ἶλαη κηά δηα θνξεηηθή ζπλείδεζε δηφηη
ζπλεηδε ηνπνηε ῖ ἕλα ἄιιν θα ηλφκελ ν. Σί ζρέζε ἔρε η  κπξσδηά κέ
ἕλαλ ἤρν; θακία· ε ἶλα η ηειε ίσο δηαθνξεηηθά θα ηλφκελα. Σφλ ἤρ ν
δέλ κπνξνῦκε λά ηφλ κπξ ίζνπ κε. Μπνξ νῦκε λά δνῦκε ηφλ ἤρν; ὄρ η
δέλ κπνξνῦ κε λά ηφλ δνῦ κε. Ἡ ζπλε ίδεζε κπνξε ῖ λά πάξεη ζάλ
ἀληηθε ίκελφ ηεο θα ηλφκελα πνχ δέλ κπνξν ῦκε λά ηά δνῦ κε ἤ λά ηά
ἀθνχζνπκε , ἀιιά κπνξνῦ κε λά ηά κπξίζνπκε.
Ἔηζη ινηπφλ ,

ζπλε ίδεζε
ἐγείξ εηαη
ἀπφ δηαθνξε ηηθά
ἀληηθε ίκελα θαί ἀλάινγα ηήλ θαζνξ ίδνπ κε. Καί καδχ ηεο ἐγείξνληα η
θη νἱ ἄιινη λνε ηηθ νί παξάγνλ ηεο γηά λά θαηαλνήζνπ κε ηήλ
ἐκπεηξ ία, ὅπσο π.ρ. ηφ αἴζζε κα γηά ηφ θαηά πφζνλ  ζπγθεθξ ηκέλε
κπξσδηά εἶλαη εράξηζηε ἤ δπζάξεζηε θιπ. άλ εἶλα η εράξηζηε
θνιιᾶκε ζ’ αηήλ ὅπσο ηφ ζίδεξν ζηφλ καγλήηε . Κα ί ηέ ηνηνπ
εἴδνπο καγλ ήηεο πάξρνπλ πνιινί ζηφλ ἀξηζκφ ζηήλ θαζεκεξηλή
καο δσή, πνχ κᾶο ηξαβᾶλε, κᾶο ἐιθχνπλ· εἴηε εἶλα η ἤρνη, εἴηε
κπξσδηέο, εἴηε ὀπηηθά ἀληηθείκελα... θι π.
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Ἔρνπκε ἐπίζεο ηήλ γιψζζα θαί ηίο γ εχζεηο. Καί ἐδῶ πάξρεη
ἔιμε πξφο ηά ἀληηθείκελα γεχζε σο ἀιι ά ρσξίο ηήλ ζπ λείδε ζε δέλ
ἐιθπφκαζηε. Πξέπεη πξψηα λά ἐγεξζε ῖ  ζπλείδε ζε ζηήλ γιψζζα
κέζα ἀπφ ηφ ἐξέζηζκα πνχ πξνθαι ε ῖηαη ἀπφ ηήλ ἐπαθή ηῆο
γιψζζαο κέ ηφ γεπζηηθφ ἀληηθείκελν, θαί κε ηά λά πξνβάιινπλ νἱ
ἄιινη λνε ηηθ νί παξάγνληεο πνχ ζά θα ζνξίζνπλ ηφ ε ράξηζην, ηφ
δπζάξεζην, θι π. Ἡ ζπλείδε ζε εἶλαη θα ί ζ’ α ηή ηήλ πεξίπησζε ὁ
γέηεο, ὁ πξφδξνκνο γ ηά λά ἐγεξζνῦλ νἱ ἄιινη λνεηηθνί
παξάγνληεο. χκθσλα κέ ηήλ ἐμήγεζε πνχ δίλε η ἐδῶ ὁ Βνχ δδαο,
βιέπνπκε ὅηη  ζπ λείδε ζε πάληα πξνεγε ῖηα η. Κα ί γη’ α  ηφ ν ἱ
ζρνιηαζηέο ιέλε ὅηη  ζπλε ίδεζε ἤ  ιεηηνπξγ ία ηῆο ζπλε ίδεζεο
εἶλαη λά εἶλα η πάλ ηα γέηεο. Πνιινί ι έλε ὅηη αηφ πάξρεη κφλν
ζηφ Ἀκπηληά κα, δηφηη ὁ Βνχδδαο δέλ ἔρεη ἀλαθέξεη θά ηη ηέηνην
ζηήλ νχ ηηα Π ίηαθα. Ἀιιά ἐάλ ἐμεηάζνπκε αηέο ηίο λνε ηηθέο
δηαδηθαζίεο ὅπσο ηίο ἐμεγεῖ ὁ Βνχ δδα ο ζηήλ νχηηα Πίηαθα, ζά
δνῦκε ὅηη  ζπλείδε ζε ἔξρεηαη πάληα πξψηε. Γη’ α ηφ πξέπεη λά
ἐμεηάδνπκε θαιά ηίο νχηηαο. Σψξα, ἐάλ ἐγψ δείμσ α ηφλ ηφλ
πίλαθα ζέ θάπνηνπο βνπδδηζη έο, ζά κνῦ πνῦλε: «α... α ηφ ὅιν
εἶλαη Ἀ κπηληάκκα...» θαί α ηφ ἔρε η γίλε η ὄλησο.
Κάπνηε ἔθαλα καζήκαηα ζέ θάπνηνπο βνπδδηζηέο θαί ηνχο ἔδεημα
αηφλ ηφλ πίλαθα, θαί ηνχο ηά ἐμήγεζα θαλνληθά. Γχξηζαλ θαί κν ῦ
εἴπαλ: «ε... αηά ε ἶλαη Ἀκπηλ ηάκκα, ... πνῦ ηά βξῆθεο ὅια αηά;»
Ὅια αηά βέβαηα βξίζθνληα η ζηήλ νχηηα, ἀιιά ν ἱ πεξηζζφηεξνη
δηαβάδνπλ ηίο νχ ηηεο ζάλ λά ε ἶλα η ἕλ α κπζηζηφξε κα, θαί ἄλ ηνχο
ξσηήζεηο: «Γηάβαζεο ηίο νχηηαο;» ζά ζν ῦ πνῦλ λαί, θαί ὄλησο
μέξνπλ πνιιέο νχ ηηαο ἀπ’ ἔμσ, ζά ζνῦ πνῦλ θα ί ηφ ὄλνκα,
πφκλε ζε 1, πφκλεζε 2, θαί κπνξν ῦλ λά ζνῦ πνῦλ ζέ πνηά
νχηηα ἀλαθέξεηα η αηφ ἤ ηφ ἄιιν.
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Ἀιιά αηά πνχ ζπκνῦληα η εἶλα η νἱ δηάι νγνη πνχ θάλεη ὁ Βνχ δδαο
κέ ηνχο καζεηέο ηνπ θαί ηφλ θφζκν· ηίο ἄιιεο ιεπηνκέξεηεο πνχ
δίλεη ὁ Βνχ δδαο κέζα ζηίο νχηηαο δέλ ηίο ζπκνῦλ ηαη.
Ὅηαλ ὅκσο ηά ηαμηλνκήζνπκε ζέ πίλ αθα, θα ίλνλ ηαη πνιχ πηφ
θαζαξά. Ὑπάξρεη ὅπσο εἴπακε κηά δηαδηθαζία , κηά ἀιπζηδσηή
ἀληίδξαζε γ ηά ηφ π ῶο γίλνλ ηαη αηά ηά πξάγκαηα.
Καί ἐδῶ πάιη ἔρνπ κε ηήλ ἴδηα θα ηάηαμ ε,  γιψζζα θαί  γεχζε
ἀλῆθνπλ ζηφ ζπλάζξ νηζκα ηῆο ὕιεο,  ζπλείδε ζε ζηφ
ζπλάζξνηζκα ηῆο ζπλε ίδεζεο,  λ νεηηθή ἐπαθή ζηφ ζπλάζξνηζκα
ηῶλ λνε ηηθ ῶλ ιεηηνπξγ ηῶλ, ηφ αἴζζ εκα ζηφ ζπλάζξνηζκα ην ῦ
αἰζζήκα ηνο,  ἀληίιεςε ζηφ ζπλάζξνηζκα η ῆο ἀληίιεςεο, θαί 
βνχιεζε, ινγηζκφο, ζπιινγ ηζκφο, ἐπηζ πκία, ζηφ ζπλάζξνηζκα ηῶλ
λνεηηθῶλ ιεηηνπξγ ηῶλ.
Φπζηθά δέλ πάξρνπλ κφλνλ α ηέο νἱ λνε ηηθέο ιεηηνπξγ ίεο,
πάξρνπλ θη ἄιιεο· ἀιιά θα κηά θνξά ζηήλ νχ ηηα , πάξρεη κηά
πνιχ ζχληνκε ἐμήγεζε αηῆο ηῆο λνεηηθῆο δηαδηθαζίαο. Καί κφλνλ
ἐάλ ζπιιέμνπκε θνκκάηηα ἀπφ δῶ θ αί ἀπφ θεῖ, βιέπνπκε ὅηη
πάξρνπλ θαί ἄιινη λ νεηηθνί παξάγνλ ηεο, ὅπσο π.ρ .  αηαπάηε
( κφρα ). δῶ δέλ ἀλα θέξεηαη, ἀιιά ἐάλ θάπνηνο δέλ ε ἴρε αηαπά ηε
δέλ ζά εἴρε θαί πξ νζθφιιε ζε πξφο α ηά ηά ἀληηθείκελα. Θά
κπνξνῦζε λά δεῖ α ηά ηά ἀλ ηηθε ίκελα κέ ἄιιν κάηη, λά ἔρεη ἄιιε
ἀληίιεςε γ η’ αηά ηά ἀληηθε ίκελα. Ἀι ιά εἶλαη  αηαπά ηε αηή
πνχ κᾶο δέλεη, εἶλα η  ἄγλνηα γη’ α ηά ηά ἀληηθείκελα πνχ κᾶο
καγλεηίδεη, κᾶο ἐιθχεη, θα ί κᾶο θάλεη λά ηξέρνπκε πξφο α ηά ηά
ἀληηθε ίκελα.
Π.ρ. ἐάλ ἀλάςνπ κε ηήλ λχρ ηα ἕλα θῶο, βιέπνπκε ρηι ηάδεο
ἔληνκα πνχ καδεχνληαη θαί πέ θηνπλ ζηφ θ ῶο. Καί ν ἱ ἄλζξσπνη
εἶλαη ἔ ηζη· ζάλ ἔληνκα, πνχ ὅηαλ δνῦλ ἕλα ἐιθπζηηθφ ἀληηθε ίκελν
πᾶλε θαί πέθηνπλ ἐπάλσ ηνπ· ἐμ’ αἰηία ο ηῆο αηαπά ηεο. Σά ἔληνκα
πέθηνπλ ἀθφκα θα ί ζηή λ θσηηά ( ἤ ζηή λ θιφγα ἐλφο θεξηνῦ ) δηφηη
ἀπφ καθξηά βιέπνπλ α ηφ ηφ θῶο ζάλ ἐιθπζηηθφ, δέλ μέξνπλ ὅηη
θαίεη, πε ηᾶλε πξφο α ηφ κέ ηαρχ ηεηα, πέθηνπλ κέζα θαί
θαίγνληα η.
Καηά ηφλ ἴδην ηξφπν θα ί νἱ ἄλζξσπνη ἔιθνλ ηαη ἀπφ αηά ηά
ἐιθπζηηθά ἀληηθείκελα θα ί ηξέρνπ λ πξ φο α ηά. Γηφηη δέλ μέξνπλ
ηφλ θ ίλδπλ ν ὅηη αηά ηά ἀλ ηηθείκελα ζ ά ηνχο πξνθαιέζνπλ ιχπε,
ζιίςε, ἀπνγνήηεπζε θιπ.· θαί ἔηζη θαίγ νληαη κέζα ηνπο.
Ἐρώηηζ η: ’ α ηφλ ηφλ πίλαθα πνχ ἔρνπκε κπξνζηά καο, ἐάλ
κπνξνχζακε λά πξνζζέζνπκε ηήλ α ηαπάηε, ζέ πνηφ ζεκε ῖν ζά ηήλ
ηνπνζεηνχζακε;

138

Ἀπάνηηζη: Πάλσ ἀπφ ηήλ ἐπηζπκία. Πξψηα πάεη  αηαπάηε θαί
κεηά ἀθνινπζεῖ  ἐπηζπκία. Χσξίο α ηαπάηε δέλ ἐγείξε ηαη ἐπηζπκία.
Ἐρώηηζ η: Καί  ἔρζξα , ὁ ζπκφο;
Ἀπάνηηζη: Ὅηαλ ἐγείξε ηαη ἐπηζπκία  ἔρζξα δέλ ἐγείξεηαη· δηφηη
αηά εἶλαη δχν δηαθνξεηηθέο δπλάκεηο. πηζπκία ε ἶλαη  ἐιθπζηηθφηεηα
πξφο ἕλα ἀληηθείκελν, ἐλῶ ἔρζξα εἶλαη  ἀπνθξνπζηηθφηεηα πξφο ηφ
ἀληηθείκελν, ζέιεη δει. λά ηφ θαηαζηξέςεη. Ἡ αηαπάηε εἶλαη παξνῦζα
θαί ζηφλ ζπκφ θαί ζηήλ ἐπηζπκία. Παξ’ ὅιν πνχ εἶλαη δχν δηαθνξεηηθέο
δπλάκεηο -  ἐπηζπκία εἶλαη ἐιθπζηηθφηεηα, ὁ ζπκφο εἶλαη ἀπνθξνπ ζηηθφηεηα - θαί νἱ δχν ἐγείξνληαη ἀπφ ηήλ α ηαπάηε. Ὅκσο ὁ ζπκφο θαί
 ἐπηζπκία δέλ κπνξν ῦλ λά ἐγεξζνῦλ ζπγρξφλσο ζηήλ ἴδηα λνεηηθή
δηαδηθαζία. ηήλ λνεηηθή δηαδηθαζία η ῆο ἐπηζπκίαο δέλ κπνξε ῖ λά
ἐγεξζεῖ ζπκφο, δηφηη ἐθείλε ηήλ ζηηγκή πάξρεη  ἐιθπζηηθφηεηα.
Πξέπεη λά ἀξρίζεη κηά ἄιιε λνεηηθή δηαδηθαζία πνχ λά ἐκπεξηέρεη ηήλ
ἀπνθξνπζηηθφηεηα γηά λά ἐγεξζεῖ ζπκφο. Ὅκσο ζηήλ πεξίπησζε η ῆο
αηαπάηεο, α ηή ἐγείξεηαη θαί ζηίο δχν δηαδηθαζίεο, δει. θαί κέ ηήλ
ἐπηζπκία θαί κέ ηφλ ζπκφ.

δῶ ηψξα  ζπλε ίδεζε ιακβάλε η ὡο ἀληηθε ίκελφ ηεο ηφ ζψκα
θαί ηήλ ἀθή. Κα ί ζχ κθσλα κέ α ηφ, ἐγείξνληα η ἄιια α ἰζζήκα ηα,
ἄιιεο ἀληηιήςεηο, ἄιι ε βνχιεζε , ἄιινο ινγηζκφο, ἄιινο
ζπιινγηζκφο θαί ἄιινπ εἴδνπο ἐπηζπκία. Ἡ ἐπηζπκία καο δέλ ε ἶλαη
ἐλφο εἴδνπο. Ὑπάξρνπλ πνι ιά ε ἴδε ἐπηζπκίαο ζέ ζρέζε κέ ηήλ
ζπλείδεζε , ἤ κέ ηφ ἀλ ηηθε ίκελ ν. δῶ  ἐγγχηαηε αἰηία γηά ηήλ
ἔγεξζε ηῆο ζπλείδεζεο ε ἶλα η  ἀ θή. άλ θιείζνπκε ηά κά ηηα θαί
ἀγγίμνπκε ἕλα ἀλ ηηθείκελν, α  ηφ γ ίλεηαη ἀθνξ κή γηά λά ἐγεξζεῖ 
ζπλείδεζε ζέ ζρέζε κέ ηφ ἀπηφ ἀληηθ είκελν. Γέλ ε ἶλα η ἤρνο, δέλ
εἶλαη κπξ σδηά , δέλ ε ἶλα η θάηη πνχ ηφ βι έπνπκε θιπ.
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ηήλ ζπλέρεηα ἔξρεηαη ηφ αἴζζεκα,  ἀληίιεςε, θι π, γηά λά
κπνξέζνπ κε λά θαηαιάβνπ κε ηί ε ἶλαη αηφ πνχ ἀγγίμα κε. Κα ί 
ζπλείδεζε κπνξε ῖ λά ἐθιάβεη ηφ α ἴζζ εκα ὡο ἀληηθε ίκελ φ ηεο θαί
λά μεθηλήζε η κηά θαηλνχξ ηα λνεηηθή δηαδηθα ζία ζέ ζρέζε κέ ηφ
ζψκα θα ί ηήλ ἀθή , θ.ν.θ. Ἡ δέ ηαμ ηλφκηζε η ῶλ δηαδηθαζη ῶλ εἶλαη
ἴδηα ὅπσο θαί ζηνχο πξνεγνχ κελνπο πίλαθεο.
Καί ηψξα ἐξρφκαζηε ἐδῶ! Ἰδνῦ  κεγά ιε ζαο ἀπνξία.

 Βνχ δδαο ιέεη: « μ’ αἰηίαο ηνῦ λνῦ ( καλφ ) θα ί η ῶλ ἰδεῶλ
( ληάκκα ), ἐγε ίξεηαη  ζπλε ίδεζε ηνῦ λ νῦ ( καλφ-βηληάλα )».
Πνηφ ε ἶλαη ηφ ἀληηθε ίκελν ἤ ηφ ἐξέζηζκα γηά ηήλ ἔγεξζε ηῆο
ζπλείδεζεο ζ’ α ηή ηήλ πεξίπησζε; ε ἶλαη  ἐπαθή ηνῦ λνῦ κέ ηίο
ἰδέεο. Κη ἐδῶ κέ ηφλ ὄξν ἰδέεο ἐλλνῦκε λνεηηθά ἀλ ηηθε ίκελα ὅπσο
νἱ ζθέςεηο, ἀιιά θαί αἴζζε κα, ἀλ ηίιε ςε, ἐπηζπ κία· δηφηη θ η α  ηά
εἶλαη ἰδέεο. Χξεζηκνπνη ῶ ζηφλ πίλαθα ηφλ ὄξν ἰδέεο, δηφηη δέλ
πῆξρε ρῶξνο λά γξάςσ λ νεηηθνί πα ξάγνληεο... Ὅια αηά ὄκσο
ιέγνληαη ληάκκα . ηήλ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ὁ ὄξνο ληάκκα
δέλ ζεκα ίλεη ηήλ δηδα ζθαιία ην ῦ Βνχδδα, ἀιιά ηά λνεηηθά
ἀληηθε ίκελα. Ἔηζη αηή  ιέμε ζχκθσλα κέ ηά ζπκθξαδφκελα
κεηαθξάδεηα η δηα θνξεηηθά.
δῶ θαίλε ηαη θαζαξά ὅηη ἔρνπ κε κηά δηαθνξεηηθή ζπλείδεζε·
ὄρη ὀπηηθ ῶλ, ἀθνπζηηθῶλ, θα ί ἄιισλ ἀληηθε ηκέλ σλ, ἀιιά
ζπλείδεζε ηνῦ λ νῦ, δε ι.  ζπλε ίδεζε παίξλε η ηφλ λν ῦ ὡο
ἀληηθε ίκελφ ηεο. Γπξλάεη κέζα ηεο θαί βιέπεη.... ηφ ἴδην πνχ
θάλνπκε θη ἐ κεῖο!
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Γέλ βιέπνπ κε κφλν ηί ζπ κβαίλε η ἔμ σ ἀπφ ἐκᾶο ἀιιά θα ί ηί
ζπκβαίλε η κέζα καο. Ὅ ηαλ κέζσ ἐλφξαζεο βιέπνπκε κέζα καο,
πῶο θαηαιαβαίλνπ κε ἄλ ἔρνπ κε θφβ ν, ζπκφ, ἤ ἐπηζπ κία; ε ἶλαη
ιφγσ ηῆο ζπλείδεζεο. Ἡ ζπλείδε ζε παίξλεη ζάλ ἀληηθε ίκελν αηφλ
ηφλ θφβ ν, ηφλ ζπκφ ἤ ηήλ ἐπηζπκία, θ αί ἔηζη θαηαιαβαίλνπ κε ὅηη
θάηη πάξρεη κέζα καο. ηήλ ζπλέρεηα ἀθνινπζεῖ λέα δηαδηθαζία,
αηή πνχ ιέκε λ νεηηθή δηαδηθαζία κέ ζσ ην ῦ λνῦ , θαί ἐγε ίξνλ ηαη
αἰζζήκα ηα, ἀληηιήςεηο, θιπ. ’ α  ηήλ ηήλ πεξίπησζε,  ἐγγχ ηαηε
αἰηία εἶλα η ηφ λ νεηφ, θα ί  ζπλείδεζε γ πξλάεη κέζα καο θα ί βιέπε η
ηί γίλε ηαη. Ἄλ πάξρεη ηφ αἴζζεκα,  ἀ ληίιεςε θιπ. Μέ ιίγα ιφγηα
ηφ α ἴζζεκα εἶλα η ηφ ἐξέζηζκα γ ηά ηήλ ἔγεξζε κηᾶο λέαο
ζπλείδεζεο. Ἡ ζπλείδεζε ἐγείξεη ηφ αἴζζεκα, θαί ηφ α ἴζζεκα
ἐγείξεη κηά λέα ζπλε ίδεζε , πνχ ἐγε ίξεη ἕλα ἄιιν αἴζζε κα θ.ν.θ. ζέ
ἕλαλ ἀέλαν θχθιν.
Βιέπνπ κε ηψξα ὅηη ὁ λνῦο θαί ηά λ νεηηθά ἀληηθε ίκελα εἶλαη
ζπλάζξνηζκα λνεηηθ ῶλ ιεηηνπξγη ῶλ. Ὅ ιεο νἱ λνεηηθέο ιεηηνπξγ ίεο
εἶλαη ληάκκα .
Νά ζᾶο πῶ ἐδῶ, ὅηη ζχ κθσλα κέ ηά ζπκθξαδφκελα, ληάκκα δέλ
ζεκαίλε η κφλν δηδαζθαι ία ἤ λνε ηηθά ἀληηθε ίκελα , ἀιιά θα ί
παξάβαζε. Ὑπάξρεη ἕλαο θαλφλαο πνχ ιέγεηαη παηζίηηα , θα ί ἐάλ
θάπνηνο ηφλ παξαβε ῖ ιέκε ὅηη ἔρε η θ άλεη παηζίηηα-ληάκκα , δει .
ἔρεη πέζεη ζέ παξάβαζε, ’ α ηή ηήλ πεξίπησζε ἔρεη ἀξλεηηθή
ἔλλνηα. Ἄιιε ζεκαζία εἶλα η ηφ ζίια-ληάκκν , δει. ζηθή θχζε. Γέλ
κπνξνῦ κε ι νηπφλ ἐδῶ λά ηφ κε ηαθξ άζνπκε ζάλ δηδαζθαι ία ἤ
λνεηφ ἀλ ηηθε ίκελ ν ἀιιά ζάλ ζηθή θχζε. Ἕλα ἄιιν εἶλα η ηφ ηδάηηληάκκν , δει.  θχζε ηνῦ λά γελληέ ηα η θαλείο. Ὄι νη νἱ ἄλζξσπνη
εἴκαζηε αηῆο ηῆο θχζεο, εἴκαζηε ηδάηη-ληάκκα . Ἔρνπκε ηφ
ηδαξάηη-ληάκκα , ηήλ θχζε ηνῦ γήξαηνο· βηάηη-ληάκκα , ηήλ θχζε
ηῆο ἀζζέλεηαο· καξάλα-ληάκκα , ηήλ θχζε ηνῦ ζαλά ηνπ. δῶ
ινηπφλ ληάκκα ζε καίλε η θχζε, ἰδηφηεηα .
Σψξα, ζέ ζρέ ζε κέ ηφλ θφβν πνχ ἀ λαθέξακε παξαπάλσ, λά
πνῦκε ὅηη ὁ θφβνο δέλ εἶλα η α ἴζζε κα ἀιιά ζπλαίζζε κα.  ζπκφο
εἶλαη ζπλα ίζζεκα ,  ἐπηζπκία εἶλα η ζπλ αίζζεκα.
πλαίζζεκα ζεκα ίλεη α ἴζζε κα ζχλ θά ηη ἄιι ν. Σφ α ἴζζε κα ἀπφ
κφλν ηνπ κπνξε ῖ λά εἶλαη δπ ζάξεζην ἤ εράξηζην αἴζζεκα .
πλδεφκελν ὅκσο κέ ἀπψζεζε ἤ ἔιμε, ἐπηθέξεη θφβν ἤ ἐπηζπκία.
Γπζάξεζην αἴζζεκα + ἀπψζεζε =θφβ νο, ζπκφο, θιπ. Δ ράξηζην
αἴζζεκα + ἔιμε=ἐπηζπκία, θι π.  θφβνο θαί ὁ ζπκφο ε ἶλαη
ζπλαηζζή καηα πνχ ἀλῆθ νπλ ζηήλ θαηεγνξία ην ῦ ἀ πνθξνπζηηθ νῦ,
ηῆο δπζαξέζθεηαο πξφο ηφ ἀληηθείκελν. Ἀιιά ζπλδένληαη θαί κέ ηφ
αἴζζεκα, θα ί γη’ α ηφ ιέγ νληα η ζπλαηζζ ήκαηα.
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Ἡ ἐπηζπκία εἶλα η θ η αηή ζπλα ίζζεκα, δηφηη ἀ πνηειεῖηαη ἀπφ
αἴζζεκα θαί ἐιθπζηηθφηε ηα. ’ α ηή ηήλ θαηάηαμε ηψξα, δέλ
ἔρνπκε ηφ ζπλάζξνηζκα ηῆο ὕιεο, ἀ ιιά ηά πφινηπα ηέζζεξα
ζπλαζξνίζκαηα.
Ὅηαλ ζθε θηφκαζηε θάηη ἤ ὀλεηξ νπνινῦκε ἤ θαληαδφκαζηε,
ἐθηεινῦκε λνε ηηθέο ιεηηνπξγ ίεο, θαί ηφ δηεγεξηηθφ δέλ ε ἶλα η ἕλα
ἐμσηεξηθφ ἀληηθε ίκελν ἀιιά θάηη ἐζσηεξηθ φ. Ἔηζη ιακβάλνπλ
κέξνο κφλνλ ηέζζεξα ζπλαζξνίζκα ηα. άλ ὅκσο ηφ ἀληηθείκελν
ἔιζεη ἀπφ ἔμσ, εἶλα η δει. θάπνην ιηθφ ἀληηθε ίκελν ηφηε
ιακβάλνπλ κέξνο θαί ηά πέλ ηε ζπλαζξνίζκαηα.
Δἴπα κε ινηπφλ ὅηη  ζπλε ίδεζε ε ἶλαη ὁ πξφδξνκνο ηῶλ λ νεηηθῶλ
παξαγφλησλ . Κη α ηφ κπνξνῦ κε λά ηφ δνῦ κε θαζαξά, ὅηη δει . 
ζπλείδεζε ἔξρεηαη πάλ ηα πξψηε, ὄρ η κφλνλ ζέ α ηή ηήλ νχ ηηα
ἀιιά θαί ζέ ἄιιεο. Ὅ,ηη ἔρ νπκε πεῖ κέρξη ηψξα δέλ ἀλήθε η ζηφ
Ἀκπηληά κκα ἀιιά ζηήλ νχ ηηα. Καί ν ἱ ζρνιηα ζηέο ἔρνπλ πεῖ ὅηη
πάληα  ζπλείδε ζε εἶλαη πνπκπάλγθακα , πξφδξνκνο. Καί α ηή ηήλ
ιέμε πνπκπάλγθακα , κπνξνῦ κε λά ηήλ ζπλαληήζνπ κε θα ί ζέ ἄι ιεο
νχηηαο.
Π.ρ. ἐδῶ ιέεη:

Αηφ ηφ ἀπφζπαζκα εἶλα η ἀπφ ηήλ Ἀ λ γθνχηαξα Νηθάγηα . Ἀλήθεη
ζηφ νχηηα Πίηαθα θαί ηφ ἔρεη πεῖ ὁ ἴδηνο ὁ Βνχ δδαο. Σφ ζέκα
εἶλαη ὅπσο εἴρακε δε ῖ πξνεγνπ κέλσο, α ηέο νἱ ζπλφλπκεο ιέμεηο
καλφ, βηληάλα , θαί ηζίηηα . δῶ δέλ ρξεζηκνπνηε ῖηα η  βηληάλα
(ζπλείδε ζε) ἀιιά ηφ καλφ (λνῦο).  λ νῦο εἶλαη ὁ πξφδξνκνο ηῶλ
θαχισλ ἰδηνηή ησλ.
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Ἔηζη:
«πνηεζδήπνηε ἰδηφηεηεο εἶλα η θαχιεο, ἔρνπλ ὅιεο ηφλ λνῦ ζάλ
πξφδξνκν.  λνῦο πξνβάιε η πξ ῶηνο , ἀθνινπζ νχκελνο ἀ πφ ηίο
θαχιεο ἰδηφηε ηεο».
Πνηέο εἶλα η ν ἱ θαχιεο ἰδηφηε ηεο; εἶλαη ν ἱ θαχινη λνε ηηθ νί
παξάγνληεο. κεῖο ε ἴρακε κηιήζεη γη’ α ηνχο ηνχο θαχι νπο
λνεηηθνχο παξάγνληεο ὅπσο  αηαπάηε,  δήιεηα, ὁ ζπκφο, 
πεξεθάλεηα θιπ.(πνχ ε ἶλα η 14). Γηά λά θαηαληθήζνπ κε ηίο θαχιεο
ἰδηφηε ηεο κέζα καο, πξέπε η λά ἔρνπκε πνιχ πεξηζζφηεξεο θαιέο
δπλάκεηο· (πνχ ε ἶλαη 25). Αηέο ν ἱ θαχ ιεο δπλάκεηο κέζα καο ε ἶλα η
ηφζν ἰζρπξέο, πνχ πξέπεη λά ρξε ζηκνπνηήζνπ κε δηπιή δχλακε γ ηά
λά ηίο θαηαπνιεκήζνπκε, δει. λά ηίο βγάινπκε ἀπφ κέζα καο, λά
ηίο ἐμαιείςνπκε . Πξέπεη δει. λά ρξ εζηκνπνηήζνπκε 25 θαινχο
λνεηηθνχο παξάγνληεο, γηά λά ἀπνηξές νπκε ηνχο 14 θαχινπο.
Αηφο ὁ πφιε κνο γ ίλεηα η κέζα καο ζέ θαζεκεξηλ ή βάζε. Π .ρ.
ὅηαλ πάξρεη θάπνηνο πε ηξαζκφο ἀκέζσο βξηζθφκαζηε ζέ
ἐζσηεξηθ φ πφιεκν... «λά ηφ θάλ σ... λά κήλ ηφ θάλσ...» θείλε
ηήλ ὥξα εἶλαη αηνί λνε ηηθνί παξάγνληεο πνχ κάρνλ ηαη κε ηαμχ
ηνπο, γ ίλεηα η α ηή  πάιε κέ ζα καο γηά ηφ πνηφο ζά λ ηθήζεη· ηφ
θαιφ ἤ ηφ θαθφ;
Αηφ ζπ κβαίλε η ζέ πνιιέο πεξηζηάζεηο ζηήλ δσή καο.
Ὅπσο κέ ηφλ θφβν. Ἀπφ ηήλ κηά θνβ φκαζηε θη ἀπφ ηήλ ἄιιε
ζθεθηφκαζηε «γηα ηί λά θνβ ᾶκα η;» Σφ ἴδην θαί κέ ηφλ ζπκφ. Ἀ πφ
ηήλ κηά ζπ κψλνπ κε, ἀπφ ηήλ ἄιιε ἔξρεηαη κηά θαιή ζθέςε θαί κ ᾶο
ιέεη ὅηη δέλ ρξεηάδεηαη λά ζπκψλνπ κε. άλ αηή  θαιή ζθέςε δέλ
εἶλαη ηφζν ἰζρπξή, ηφηε ὁ ζπκφο ἔρεη ηφ πάλσ ρέξη. Ὑπάξρεη πάιε
κεηαμχ η ῶλ θαιῶλ θαί ηῶλ θαχισλ ἰδηνηήησλ. κε ῖο πξέπεη λά
ἐληζρχζνπ κε
ηίο
θαιέο
ζθέςεηο,
ηνχο
θαινχο
λνεηηθνχο
παξάγνληεο γηά λά ἀπνηξέςνπ κε ηφλ ζ πκφ.
Κη α ηή  πάιε δέλ ε ἶλαη  πάιε ηῶλ κίζε σλ θαί  πάιε ηῶλ
ζεῶλ, ἀιιά  πάιε η ῶλ λνε ηηθ ῶλ πα ξαγφλησλ πνχ ε ἶλαη  πηφ
ηξνκεξή ἀπ’ ὅιεο ηίο κάρεο.
Καί πνηφο ε ἶλαη ὁ πξφδξνκνο; εἶλα η ὁ λνῦο, ἤ ζ’ α ηή ηήλ
πεξίπησζε κπνξνῦ κε λά πνῦκε  ζπλε ίδεζε.
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Καί ὁ Βνχδδαο ζπλερ ίδεη:
«πνηεζδήπνηε ἰδηφηε ηεο εἶλαη θαιέο, ἔρνπλ ὅιεο ηφλ λνῦ ζάλ
πξφδξνκν.  λνῦο πξνβάιε η πξ ῶηνο , ἀθνινπζ νχκελνο ἀ πφ ηίο
θαιέο ἰδηφηεηεο».

Αηέο νἱ θαιέο ἰδηφηεηεο ε ἶλαη ὁ κή-ζ πκφο,  κή-πιενλεμία , 
κή-δήιεηα θιπ. Κα ί πξφδξνκφο ηνπο ε ἶλ αη ὁ λνῦο.
Βιέπνπ κε ὅηη κέρξη ζηηγκῆο πάξρεη ζπκθσλία κε ηαμχ α ηῶλ
πνχ ἔρνπλ πε ῖ νἱ ζρνι ηαζηέο γηά ηφλ λ ν ῦ θα ί πῶο λά ηφλ
θαζνξίζνπ κε θαί λά ηφλ ἐληνπίζνπκε, θαί κέ α ηά πνχ
ἀλαθέξνληαη ζηήλ νχ ηηα.
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ηήλ ζπλέρεηα θά λνπ κε κία ἀλαθεθαιαίσζε γηά ηήλ ζπλε ίδε ζε:

Σφ ραξαθηεξηζηηθ φ ηεο ε ἶλα η  ἐπίγλσζε-ζπλεηδεηνπνίεζε ηῶλ
ιηθῶλ θα ί λνεηηθῶλ ἀλ ηηθε ηκέλ σλ.
Ἡ ιεηηνπξγία ηεο ε ἶλα η λά εἶλαη πξφδξνκνο ηῶλ λνεηηθῶλ
παξαγφλησλ , δηφηη γε ῖηα η θαί ζπλνδε χεηαη πάληα ἀπφ αηνχο. 
λνῦο ἤ ζπλε ίδεζε ζπλνδεχ νληα η πάλ ηα ἀπφ θαχινπο ἤ θαινχο
λνεηηθνχο παξάγνληεο.
θδειψλε ηαη κέζα ἀπφ ηήλ ζχλζεζε κηάο ζπλέρε ηαο λνεηηθ ῶλ
δηαδηθαζη ῶλ.
Ἡ γελλεζηνπξγφο α ἰηία ηεο εἶλα η ηφ Ννε ηφ θαί  Ὕιε.
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πηζηξέθνπ κε πάι η ζηφ ἀγγι ηθφ β ηβιίν θαί ζά δν ῦ κε ὅηη αηή 
ζπλείδεζε ἐ κθαλ ίδεηαη ζέ δηά θνξα ἐπίπεδα. Π.ρ.  ζπλε ίδεζε πνχ
ἔρνπλ νἱ ἄλζξσπνη ε ἶλαη δηαθνξεηηθή ἀπ’ αηήλ πνχ ἔρνπλ ηά δψα.
Οἱ λνε ηηθέο δηαδηθαζίεο πνχ ἐκθαλ ίδνληαη ζηφλ λνῦ ηῶλ δψσλ,
δηαθέξνπλ θάπσο ἀπ’ αηέο ηῶλ ἀλζ ξψπσλ, δει . βξίζθ νληα η ζέ
ιίγν θαηψηεξν ἐπίπεδν ζθέςεο ἀπφ αηφ ηῶλ ἀλζξψπσλ.
Καη’ αηφλ ηφλ ηξφπν, δηα θνξνπνην ῦκε ηφ ἐπίπεδν ηῆο
ζπλείδεζεο ζχκθσλα κέ ηφ ε ἴδνο ηῶλ ὄλησλ θαί κέ ηήλ λνε ηηθή
θαηάζηαζε η ῶλ ὄλησλ· δει. κέ ηφ πφζν πξνρσξε κέλνο ε ἶλαη ὁ
βαζκφο ζθέςεο ηνπο. Γηά παξάδεηγ κα, α ηνί πνχ ἔρνπλ ἀλαπηχμε η
ηδάλαο ἤ ἐθζηάζε ηο, ἔρνπλ δηαθνξεηηθφ ἐπίπεδν ζπλείδεζεο ἀπ’
ὅηη νἱ ζπλεζ ηζκέλ νη ἄλζξσπνη.
Βιέπνπ κε
ινηπφλ
πψο
πάξρεη
δηαθνξά
κε ηαμχ
η ῶλ
ζπλεηδεζηαθῶλ ἐπηπέδσλ , θαί ὅηη  ζπλείδεζε ζπλεξγάδεηαη κέ
δηαθνξεηηθ νχο
λνεηηθνχο
παξάγνληεο
θαί
δίλεη
ἄιια
ἀπνηειέζκαηα.  ηνχο ἀλζξψπνπο εἶλαη δηαθνξεηηθ ή, ζηά δψα ε ἶλα η
δηαθνξεηηθή , θα ί ζ’ α ηνχο πνχ ἔρνπλ πεηχρε η ἐθζηάζεηο ε ἶλαη
δηαθνξεηηθή .
χ κθσλα
ινηπφλ
κέ
ηφ
ἐ πίπε δν
ἐμέι ημεο
θαηεγνξνπνηνῦ κε ηήλ ζπλε ίδε ζε ζέ δηά θνξα ζηάδηα.
Γηά λά γίλεη αηφ ρξεζηκνπνηε ῖ ὀξηζκέλνπο ἐμέρνληεο θαλφλεο
ηαμηλφκεζεο.  πξῶηνο ἐμ’ α ηῶλ, πν χ παξνπζηάδεηαη ζηφ παξψλ
ηκήκα ηῆο αλγθάρα , εἶλαη ηφ ἐπίπεδν ( κπνχκη ) ηῆο ζπλείδεζεο.
Ὑπάξρνπλ ηέζζεξα ἐπίπεδα ζπλείδεζεο.
Σά ηξία εἶλαη ἐγθφζκηα:  ζθαίξα ηῶλ αἰζζήζεσλ,  ιεπηνθπήο ιηθή
ζθαίξα, θαί  ἅπιε ζθαίξα.
Σφ ηέ ηαξην ἐπίπεδν ε ἶλαη ηφ πε ξθφζκην.
Ἡ ιέμε αβαηζάξα (ζθαίξα), πνχ πξνζδηνξίδεη ηά ηξία πξψηα ἐπίπεδα,
ζεκαίλεη «α ηφ πνχ θηλε ῖηαη ἤ ζπρλάδεη ζέ κία ζπγθεθξηκέλε
ηνπνζεζία». Ἡ ηνπνζεζία ζχρλαζεο εἶλαη ηφ ἐπίπεδν ὕπαξμεο ( ἐπίζεο
κπνχκη ) πνχ πξνζδηνξίδεηαη ἀπφ ηφ ὄλνκ α ηῆο ζθαίξαο,  ὁπνία εἶλαη,
ηά δνληθά, ηά ιηθά -ιεπηνθπή, θαί ηά ἄ πια ἐπίπεδα ηῆο ὕπαξμεο.

-[Ἔρνπ κε δει. ηφλ ἀλζξψπηλ ν θφζκν θαί βιέπνπκε π ῶο
ζπκπεξηθέξεηαη  ζπλε ίδεζε κέζα ζ’ α ηφλ. Ὑπάξρε η δει. ἕλα
πιαίζην κέζα ζηφ ὁπνῖν θ ηλεῖηαη  ζπλείδεζε . με ηάδνληάο ην
αηφ ζέ παγθφζκην ἐπίπεδν, βιέπνπ κε ὅηη ν ἱ ἄλζξσπνη ἔρνπλ
δηαθνξεηηθά θχ κκα ηα ζθέςεο ἀπφ ἄιια εἴδε. Καί γ η’ αηφ
κπνξνῦ κε λά δηαθξίλνπ κε ηνχο ἀλζξψπνπο ἀπφ ἄιια εἴδε δψσλ ,
δηφηη ν ἱ ἄλζξσπνη ρξεζηκνπνηνῦλ κηά δηαθνξεηηθή ζπρλ φηε ηα ἀπφ
ηζίηηαο ἤ ζπλείδεζε. Καί γη’ α ηφ κπνξνῦκε λά δνῦκε ὁκνηφηε ηεο
κεηαμχ ηῶλ ἀλζξψπσλ , παξ’ ὅιν πνχ δηαθέξνπ κε ἐμσηεξηθά.
Δἴκαζηε ὅι νη h omo sapiens , δέλ ε ἴκαζηε λεάληεξηιαλ ηο, δηφη η
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ἔρνπκε ἀλαπηχμε η κία ζπρλφηεηα ζπ λείδεζεο δηαθνξε ηηθή ἀπφ
ἄιια εἴδε . ]
λ ηνχηνηο, παξ’ ὅιν πνχ νἱ ηξεῖο ζ θαίξεο ζπλείδεζεο ἔρνπλ κία
ἰδηαηηέξσο ζηελή ζπγγέλεηα κέ ηά ἀληίζηνηρα ἐπίπεδα ὕπαξμεο, δέλ
εἶλαη παλνκνηφηππ εο. Οἱ ζθαίξεο ηῆο ζπλείδεζεο ε ἶλαη θα ηεγνξίεο πνχ
ηαμηλνκνῦλ ηνχο ηχπνπο ηῶλ ηζίηηαο , ἐλῶ ηά ἐπίπεδα ὕπαξμεο εἶλαη
ἐπηθξάηεηεο ἤ θφζκνη ἐληφο η ῶλ ὁπνίσλ ἐπαλαγελλην ῦληαη ηά ὄληα θαί
ζηνχο ὁπνίνπο πεξλν ῦλ ηήλ δσή ηνπο.

-[Παξ’ ὅιν πνχ ὅι νη ν ἱ ἄλζξσπνη ἀλῆθνπλ ζηήλ ἴδηα ζθα ίξα
ὕπαξμεο, πάξρνπλ δηαθνξέο ἀλάκε ζα ζηφ ζπλε ηδε ζηαθφ ηνπο
ἐπίπεδν· θάπνηνη κπνξε ῖ λά ε ἶλαη πηφ πνι ηηηζκέλ νη ἀπφ ηνχο
ἄιινπο, λά ἔρνπλ ἀλαπηχμεη δει. ἀλψηεξν ἐπίπεδν ζπλε ίδεζεο ἀπ’
ὅηη θάπνηνη πξσηφγ νλνη ἄλζξσπνη. Δἴκαζηε ὅι νη homo sap ien s
ἀιιά βιέπνπκε ὅηη  πάξρνπλ πηφ ἀλεπηπγκέλ νη ζπ λεηδε ζηαθά
ἄλζξσπνη, πηφ πξσηφγνλνη ἄλζξσπνη, ἀιιά θαί ἄλζξσπνη κέ
ἀλψηεξν ζπλεηδεζηαθφ ἐπίπεδν ὅπσο αηνί πνχ ἔρνπλ ἀλαπηχμε η
ἐθζηάζεηο. Ἔ ηζη πάξρεη δηα θνξνπνίε ζε ἀλάκεζα ζηφ ἐπίπεδν πνχ
ἔρεη γελλεζεῖ θάπνηνο θαί ζηήλ ζθαίξα ζπλείδεζήο ηνπ . Ἄο πνῦκε
ὅηη
θάπνηνο
γελλήζεθε
ζ’
α ηφλ
ηφλ
θφζκν,
ἀιιά
ζπλαλαζηξέθεηα η κέ θαινχο θαί κνξθσκέλνπο ἀλζξψπνπο.
Σφηε  ζπλε ίδεζή ηνπ ἀλαπηχ ζζεηα η ζέ ἄιινλ βαζκφ ἀπφ ἕλαλ
ἄλζξσπν πνχ δεῖ ζέ ρ σξηφ· ζηφ ρσξ ηφ ν ἱ ἄλζξσπνη ἔρνπλ ἄιι ν
ἐπίπεδν ζπλείδεζεο. Κα ί ν ἱ δχ ν γελλήζεθαλ ζηφλ ἀλζξψπηλν
θφζκν, ζηφ ἴδην ἐ πίπε δν ὕπαξμεο, ἀιι ά ὁ ἕλαο ἔρεη ἄιιε ζθαίξα
ζπλείδεζεο ἀπφ ηφλ ἄιινλ .
Σφ ἴδην κπνξεῖ λά ζπ κβεῖ ζπγ θξηηηθά κέ ἕλα θαιφ κνξθσκέλν
ἄηνκν θα ί κέ θάπνηνλ πνχ ἔρε η πε ηχ ρεη ἐθζηάζεηο, ηδάλαο. Γηά
παξάδεηγκα , κπνξε ῖ θάπνηνο λά γελλε ζε ῖ ζηφλ ἀλζξψπηλ ν θφζκν,
θαί ηφλ ηαμηλνκνῦ κε ἐδῶ, άιιά ἄλ πεηχρεη ζηφλ δηαι νγηζκφ ηδάλα,
ηφηε  ζπλε ίδεζή ηνπ ἀλεβαίλεη ζηήλ ζθαίξα ηῆο ηδάλα. Παξ’ ὅιν
πνχ ηφ ζψκα ηνπ βξίζθε ηαη ἐδῶ, ὁ λνῦ ο ηνπ ἀλέβεθε ζηήλ ζθα ίξα
ηῆο ηδάλα. άλ α ηφο ὁ δηαι νγηζηήο κε ηά ηφλ ζάλαηφ ηνπ γελλεζε ῖ
ζηφλ θφζκν ηῆο ηδάλα, ηφηε ηφλ ηα μηλνκν ῦκε ζχκθσλα κέ ηφ
ἐπίπεδν πνχ γελλήζεθε· ζπλήζσο ζηνχ ο θφζκνπο ην ῦ Βξάρκα.
’ αηνχο ηνχο θφζκνπο γελλ ην ῦλ ηαη κφλνλ α ηνί πνχ πέηπραλ
ηδάλαο, θαλείο ἄιινο. Σφηε νἱ ζθέςεηο ηνπ ἤ  ζπλείδεζή ηνπ δέλ
ζά εἶλαη ὅπσο ηῶλ ἀλζξψπσλ , ἀιιά ζά εἶλαη ἀλάινγε α ηνῦ ηνῦ
θφζκνπ , εἴηε δηαινγ ίδεηαη ε ἴηε ὄρ η. Αηή ινηπφλ εἶλαη 
δηαθνξνπνίεζε
κε ηαμχ
ζθαίξαο
ζπλείδεζεο
θαί
ἐπηπέδνπ
ὕπαξμεο.]

147

Ὑπάξρεη παξ’ ὅια αηά κία μεθάζαξε ζρέζε ἀλάκεζα ζηίο ζθαίξ εο
ηῆο ζπλείδεζεο θαί ζηά ἐπίπεδα ὕπαξμεο: κία ζπγθεθξηκέλε ζθαίξα
ζπλείδεζεο πεξηιακβάλεη ἐθείλνπο ηνχο ηχπνπο ζπλείδεζεο πνχ ε ἶλαη
ραξαθηεξηζηηθνί ην ῦ ἀληίζηνηρνπ ἐπηπέδνπ ὕπαξμεο, θαί ν ἱ ὁπνῖνη
ζπρλάδνπλ ζ’ α ηφ ηφ ἐπίπεδν ιφγσ ηῆο ηάζεο πνχ ἔρνπλ λά
ἐκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα ἐθεῖ. Ἡ ζπλείδεζε κη ᾶο ζπγθεθξηκέλεο ζθαίξαο
δέλ δέλεηαη κέ ηφ ἀληίζηνηρν
ἐπίπεδν, ἀιιά κπνξε ῖ ἐπίζεο λά
ἐκθαληζζεῖ θαί ζέ ἄιια ἐπίπεδα ὕπαξμεο.
Γηά παξάδεηγκα, ν ἱ ηζίηηαο ηῆο ιεπηνθπνῦο θαί ηῆο ἄπιεο ζθαίξαο,
κπνξνῦλ λά ἐκ θαληζζνῦλ ζηφ δνληθφ ἐπίπεδν, θαί ν ἱ ηζίηηαο ηῆο
δνληθῆο ζθαίξαο λά ἐκθαληζζνῦλ ζηά ιεπηνθπή θαί ἄπια ἐπίπεδα.
Παξ’ ὅια α ηά, ἐμαθνινπζεῖ λά πάξρεη κηά ζχλδεζε θαηά ηήλ ὁπνία
κία ζθαίξα ζπλείδεζεο ε ἶλαη ηππηθή γηά ηφ ἐπίπεδν κέ ηφ ὁπνῖν
κνηξάδεηαη ηφ ὄλν κά ηεο.

-[Γειαδή, ηφ ζπλεζ ηζκέλν ε ἶλα η, ὅηα λ θάπνηνο γελλ ηέηα η γηά
παξάδεηγκα ζηφ δνλ ηθφ ἐπίπεδν, λά ἔρεη θαί δνλ ηθέο ζθέςεηο.
Ὑπάξρνπλ ὅκσο θαί ν ἱ ἐμαηξέζεηο. Κάπνηνο, ὄλ ηαο ἄλζξσπνο,
κπνξεῖ λά ἀλαπηχμε η ἐθζηάζε ηο θαί λά πεξβεῖ αηφ ηφ δνλ ηζηηθ φ
ἐπίπεδν ἀλεξρφκελ νο ζέ ἄιιε λνε ηηθή ζθαίξα. Α  ηφ ὅκσο κπνξεῖ
λά εἶλαη πξνζσξηλφ, θαί κε ηά ἀπφ θ άπνην ρξνληθφ δηάζηεκα 
ζθαίξα ζπλείδεζήο ηνπ λά πέζεη πάιη θάησ ζηφλ δνλ ηζηηθ φ
θφζκν.]
μάιινπ, νἱ θαξκηθά ἐλεξγέο ηζίηηαο ὁπνηαζδήπνηε ζπγθεθξηκέλεο
ζθαίξαο, δει. ν ἱ ηζίηηαο πνχ δεκην πξγν ῦλ θάξκα, ηείλνπλ λά
πξνμελνῦλ ἐπαλαγελλήζεηο ἐληφο ηνῦ ἀληίζηνηρνπ ἐπηπέδνπ ὕπαξμεο,
θαί ἐάλ θαηαθέξνπλ λά ἀπνθηήζνπλ ηήλ ε θαηξία λά δεκηνπξγήζνπλ
ἐπαλαγέλλεζε, ζά ηφ θάλνπλ κφλν ζηφ ζπγθεθξηκέλν ἐπίπεδν θαί ὄρη
ἀιινῦ. Ὡο ἐθ ηνχηνπ, ὁ δεζκφο κε ηαμχ ηῶλ ζ θαηξῶλ ηῆο ζπλείδεζεο
θαί ηῶλ ἀληίζηνηρσλ ἐπηπέδσλ ὕπαξμεο εἶλ αη ἐμαηξεηηθά ζηελφο.

-[Γηά παξάδε ηγκα, θάπνηνο πνχ θάλε η θαθέο πξάμεηο δέλ κπνξε ῖ
λά γελλεζεῖ ζέ ἕλαλ ἀπφ ηνχο θφζκνπο ηνῦ Βξάρκα, ἀιιά ζά
γελλεζεῖ ζάλ θάλ ηαζκα ἤ ζάλ δῶν, ζάλ ιηνλ ηάξη, ζάλ ηίγξεο, ἤ
ζάλ γνπξνχλ η, ζάλ πνληίθη θιπ. Ἔ ηζη ν ἱ πξάμεηο πνχ θάλνπκε
ἀληηζηνηρνῦλ ζηφ ἀλάινγν ἐπίπε δν ὕπα ξμεο.]
Αηά ζέ γεληθέο γξα κκέο. Σψξα ζά ἐμεηάζνπκε ηίο παξαθάησ
δχν ζπλεηδήζεηο:
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σνείδηζ η ηῆς ἠ δονικῆς ζθαίρα ς (κ ᾱμᾱβαηζάραηζίη ηα): Ἡ
ιέμε θᾱκα ζεκαίλεη 1) πνθεηκεληθή θηιεδνλία, δει. ιαρηάξα γηά
δνληθέο ἀπνιαχζεηο, θαί 2) ἀληηθεηκεληθφ α ἰζζεζηαζκφ, δει. ηά πέληε
ἐμσηεξηθά α ἰζζεηήξηα ἀληηθείκελα - ὁξαηέο κνξθέο, ἤρνπο, ὀζκέο,
γεχζεηο, θαί ἀθέο. Σφ θᾱκακπνῡκη εἶλαη ηφ α ἰζζεζηαθφ ἐπίπεδν
ὕπαξμεο, ηφ ὁπνῖν πεξηιακβάλεη ἔληεθα θφζκνπο: ηίο ηέζζεξεηο
ζιηβεξέο
θαηαζηάζεηο, ηφλ
ἀλζξψπηλν θφζκν, θαί
ηνχο
ἔμε
αἰζζεζηαθνχο παξαδείζνπο. Ἡ ζπλείδεζε ηῆο δνληθῆο ζθαίξαο
πεξηιακβάλεη ὅιεο α ηέο ηίο ηζίηηαο πνχ ἔρνπλ ηήλ θαηάιιειε πεξηνρή
ηνπο ζηφ α ἰζζεζηαθφ ἐπίπεδν ὕπαξμεο, ἄλ θαί κπνξε ῖ λά ἐκθαληζζνῦλ
ἐπίζεο, θαί ζέ ἄιια ἐπίπεδα.

σνείδηζ η
ηῆς
ζθαίρα ς
ηῆς
λεπηοθσο ῦς
ὕλης
(ροῡπᾱβαηζαραη ζίηηα) : αηφ εἶλαη ηφ ἐπίπεδν ηῆο ζπλείδεζεο πνχ
ἀληηζηνηρεῖ ζηφ ἐπίπεδν ὕπαξμεο ηῆο ιεπηνθπνῦο ὕιεο ( ξνῡπακπνῡκη ),
ἤ ζηφ ἐπίπεδν ζπλείδεζεο πνχ ἔρεη λά θάλεη κέ ηίο βαζκίδεο η ῆο
δηαινγηζηηθ ῆο ἀπνξξφθεζεο πνχ ὀλνκάδεηαη ξνῡπαηδᾱλαο . Κάζε εἴδνπο
ζπλείδεζε πνχ θηλε ῖηαη ὡο ἐπί ηφ πιείζηνλ ζ’ α ηφλ ηφλ θφζκν, ε ἶλαη
θαηαλνεηφ ὅηη ἀλήθεη ζηήλ ζ θαίξα η ῆο ιε πηνθπνῦο ὕιεο.
Οἱ ξνῡπαηδᾱλαο ὀλνκάδνληαη ἔηζη, δηφηη ζπλήζσο ἐπηηπγράλνληαη
ζηφλ δηαινγηζκφ κέζσ η ῆο ζπγθέληξσζεο πάλσ ζέ θάπνην ιηθφ
ἀληηθείκελν ( ξνῡπα ), ηφ ὁπνῖν κπνξεῖ λά εἶλαη ἕλα ηέρλαζκα ὅπσο 
θαζίλα ηῆο γῆο, θιπ. (δέο ΙΧ, §6) ἤ ηά κέξε ηνῦ ζψκαηνο θάπνηνπ, θιπ.
Ἕλα ηέηνην ἀληηθείκελν γίλεηαη  βάζε πάλσ ζηφ ὁπνῖν ἀλαπηχζζνληαη
νἱ ηδάλαο. Ο ἱ ἐμπςσκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλείδεζεο πνχ ἐπηηπγράλνληαη
κέ βάζε αηά ηά ἀληηθείκελα , ὀλνκάδνληαη ξνῡπᾱβαηζαξαηζίηηα , δει.
ζπλείδεζε ηῆο ζθαίξαο ηῆο ιεπ ηνθπνῦο ὕ ιεο.
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ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 
Ἐρώηηζ η: Σί ζεκαίλεη λά ἔρεηο ἀλψηεξε ζπλείδεζε;
Ἀπάνηηζη: Θά ηφ ἐμεγήζνπκε ἀξγφηεξα, ἀιιά πξφο ηφ παξφλ ζά
δψζσ κηά ζχληνκε πεξηγξαθή. Ἡ ζπλείδεζε ζπλδέεηαη κέ δηάθνξνπο
λνεηηθνχο παξάγνληεο ὅπσο π.ρ. κέ γλψζε ἤ ζνθία . Ὅηαλ  ζπλείδεζε
ζπλδέεηαη κέ ζνθία, ηφηε βξίζθεηαη ζέ δηαθνξεηηθή ζθαίξα, ἐλψ 
ζπλείδεζε πνχ ζπλδέεηαη κέ α ηαπάηεο δει. ε ἶλαη κηά ζπγρηζκέλε
ζπλείδεζε, βξίζθεηαη ζέ δηαθνξεηηθή ζθαίξα. Ἔηζη  ζπλείδεζε
ζπλνδεχεηαη ε ἴηε ἀπφ θαινχο ἀλψηεξνπο παξάγ νληεο, εἴηε ἀπφ
θαχινπο. Ο ἱ θαχινη λνεηηθνί παξάγνληεο ἔιθνπλ ηήλ ζπλείδεζε πξφο
ηά θάησ, κέ ἀπν ηέιεζκα λά ηήλ θάλνπλ λά ιεηηνπξγε ῖ κέ ἄιινλ ηξφπν.
Γηά παξάδεηγκα ὁ λνῦο ἐλφο θαθνχξγνπ δέλ ιεηηνπξγε ῖ ζηήλ ἴδηα
ζθαίξα ὅπσο ὁ λνῦο ἐλφο ἁγίνπ. Ο ἱ ζθέςεηο ην ῦ θαθνχξγνπ ε ἶλαη ζέ
ἄιιε ζθαίξα· ε ἶλαη πνλεξφο, θαί δέλ ἔρεη ηήλ λνεκνζχλε ἐλφο
κνξθσκέλνπ ἀηφκνπ.
Παξφκνηα θ αί  ζπλείδεζε θάπνηνπ πνχ ἔρεη ἀλαπηχμεη ἐθζηάζεηο,
ζπλνδεχεηαη κέ ἄιινπο λνεηηθνχο παξάγνληεο, πνχ ν ἱ ζπλεζηζκέλνη
ἄλζξσπνη ην ῦ δνληθνῦ θφζκνπ δέλ ἔρνπλ ἀλαπηχμεη.
πλεπ ῶο,
ἀλάινγα κέ ηνχο λνεηηθνχο παξάγνληεο πνχ ηήλ ζπλνδεχνπλ, 
ζπλείδεζε ηαμηλνκε ῖηαη θαί ζηήλ ἀλάινγε ζθαίξα.
Ἐρώηηζ η: Οἱ λνεηηθνί παξάγνληεο κέλνπλ ζηάζηκνη ἤ κπνξνῦλ λά
ἐμειηρζνῦλ;
Ἀπάνηηζη: Ὅπσο εἴπακε πξνεγνπκέλσο,  ζπλείδε ζε ζπλνδεχεηαη
πάληα ἀπφ λνεηηθνχο παξάγνληεο. Χσξίο ηήλ ἐλίζρπζε ηῶλ λνεηηθ ῶλ
παξαγφλησλ  ζπλείδεζε δέλ κπνξε ῖ λά θαηαθέξεη θάηη ἀπφ κφλε ηεο.
άλ γηά παξάδεηγκα ζέινπκε λά ἀλαπηχμνπκε γλψζε, ηφηε πξέπεη λά
ρξεζηκνπνηήζνπκε ἄιινπο λνεηηθνχο παξάγνληεο γη ά λά ἀλαπηχμνπκε
ηήλ γλψζε. Ἡ ζπλείδεζε βέβαηα ἔξρεηαη πάληα πξψηε ἀιιά πξέπεη λά
παξεπξίζθνληαη ἐθεῖ θαί νἱ ἀλάινγνη λνεηηθνί παξάγνληεο, ζηήλ
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε  πξνζνρή θαί  κλήκε. άλ δέλ πξνζέρνπκε
θαί ἐάλ δέλ ἔρνπκε κλήκε, ηφ ηε δέλ ε ἶλαη δπλαηφ λ λά πεηχρνπκε
γλψζε.
Αηνί πνχ ἔρνπλ ἀλαπηχμεη ηήλ κλήκε ηνπο ζέ κεγάιν βαζκφ, ηφηε
θπζηθά ἔρνπλ κεγαιχηεξε λνεκνζχλε ἀπφ ηήλ λνεκνζχλε ἄιισλ
ἀλζξψπσλ πνχ δέλ ἔρνπλ ἀλαπηχμεη ηήλ πξνζνρή θαί ηήλ κλήκε ηνπο,
θαί εἶλαη μεραζηάξεδεο. Ο ἱ ἄλζξσπνη α ηνί ἔρνπλ ἄιιε ζθαίξα
ζπλείδεζεο, δηφηη ν ἱ λνεηηθνί παξάγνληεο η ῆο πξνζνρ ῆο θαί ηῆο κλήκεο
εἶλαη πνιχ θησρνί θαί ἀδχλακνη. Ο ἱ ἄιινη ὄκσο πνχ ἔρνπλ κεγάιε
πξνζνρή θαί κλήκε, θαί κπνξν ῦλ λά κάζνπλ πάξα πνιιά, βξίζθνληαη ζέ
ἀλψηεξε ζ θαίξα ζπλείδεζεο.
Ἔηζη εἶλαη ἀδχλαηνλ λά ἔρεη θάπνηνο θαχινπο λνεηηθνχο παξάγνληεο
θαί λά ἀλαπηχμεη ἐθζηάζεηο, ηδάλαο.
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Ἐρώηηζ η: Πηζηεχεηε ὅηη ἐκεῖο πνχ δνῦκε ζ’ α ηήλ ηήλ
θαζεκεξηλφηεηα, κπνξν ῦκε λά ἀλαπηχμν πκε ηίο ηδάλαο; Ἄλ ὄρη ὅιεο,
ηνπιάρηζηνλ ηήλ π ξψηε ἀπ’ α ηέο;
Ἀπάνηηζη: Ὑπάξρνπλ α ηή ηήλ ζηηγκή ἄλζξσπνη ζέ δηαινγηζηηθά
θέληξα πνχ θάζνληαη θαί ἀπνιακβάλνπλ ηήλ πξψηε ηδάλα. γψ μέξσ
πνιινχο πνχ ἔρνπλ ἀλαπηχμεη ηήλ ηδάλα. Ἔρεη λά θάλεη κέ ηήλ
δπλακηθφηεηα ην ῦ θάζε ἀηφκνπ λά κπνξε ῖ λά πεηχρεη ηήλ ηδάλα, δηφηη 
ἐπίηεπμε α ηή δέλ εἶλαη θάηη ἀθαηφξζσην. Α ηφ ζπκβαίλεη ἀπφ ηά
ἀξραῖα ρξφληα, θαί κέρξη ζήκεξα ζηά βνπδδηζηηθά θέληξα ἔρνπκε
πνιινχο πνχ ἔρνπλ πεηχρεη ηήλ πξψηε ηδάλα, θαί ὄρη ὅηη λἄλαη ἀιιά
πξαγκαηηθά.
μαξηᾶηαη βέβαηα θη ἀπφ ηίο πεξηζηάζεηο η ῆο δσῆο· θαηά πφζνλ κ ᾶο
ἐπηηξέπνπλ λ ά ἀθηεξψζνπκε ρξφλν θαί θαηάιιειν ρ ῶξν γηά λά θάλνπκε
ηήλ ἐμάζθεζε. Α ηφ ζεκαίλεη ὅηη πξέπεη θαλείο λά θάλεη θάπνηα
πξνζπάζεηα, δηφηη ρσξίο πξνζπάζεηα δέλ πεηπραίλεη θαλείο ηίπνηα ζηήλ
δσή. Καί ὄρη κφλνλ, ἀιιά πξέπεη ἐπίζεο λά πάξρεη ἐλδηαθέξνλ θαί λά
πάξρεη θαί γλψζε. Χσξίο ηήλ γλψζε, κπνξε ῖ θάπνηνο λά λνκίδεη ὅηη δέλ
πάξρεη ιφγνο γηά ἐμάζθεζε θαί πξνζπάζεηα. Ἄξα πξέπεη λά γλσξίδεη
ηήλ ἀμία α ηῆο ηῆο γλψζεο, ηήλ ἀμία α ηῆο ηῆο ἐπίηεπμεο. Α ηνί πνχ
πεηπραίλνπλ ε ἶλαη α ηνί πνχ γλσξίδνπλ ηή λ ἀμία ηῆο γλψζε ο.
ηήλ ἀξρή, κπνξε ῖ θάπνηνη λά κή γλσξίδνπλ, ἀιιά ἀθνῦ δνθίκαζαλ
εἴδαλ λά ζπκβαίλεη μαθληθά θάηη κέζα ηνπο πνχ δέλ ηφ ε ἴραλ δεῖ
πξνεγνπκέλσο, θαί ἐλζνπζηάζηεθαλ κέ ηήλ ἐκπεηξία. Δ ἴδαλ πνιιά θαιά
ἀπνηειέζκαηα θαί ζηήλ γεἰα ηνπο θαί ζηίο ἀληηιήςεηο ηνπο, εἴδαλ
θφβνπο θαί ἄγρε πνχ ε ἴραλ πξνεγνπκέλσο λά ἐμαθαλίδνληαη, ε ἴδαλ
πξφνδν θαί ζηήλ ζσκαηηθή ἀιιά θαί ζηήλ πλεπκαηηθή ηνπο γεία. Ἔηζη
ζπλέρηζαλ ηήλ πξαθηηθή ἐμάζθεζε.
Κάπνηνη ἄιινη ρξεηάδεηαη λά πξνεηνηκαζην ῦλ, λά ἔρνπλ θάπνηα
ζεσξεηηθή γλψζε ην ῦ ηί γίλεηαη, πῶο κπν ξνῦλ λά κάζνπλ θιπ. Ἔηζη γηά
ηφλ θαζέλα ε ἶλαη ιίγν δηαθνξεηηθά, ἀιιά ὡο ἐπί ηφ πιείζηνλ πξέπεη λά
ἔρεη θαλείο θαζαξή γλψζε γηά πνηφ ιφγν πξέπεη λά θάλεη πξνζπάζεηα.
Ἄιινη, ληψζνληαο ἀξρηθά εράξηζηα ζπλαηζζήκαηα, ζπλερίδνπλ ηήλ
πξνζπάζεηα, θαί κπαίλνπλ ζηήλ ηδάλα γηά λά ἀπνιαχζνπλ α ηή ηήλ
καθαξηφηεηα. Φπζηθά ἀξγφηεξα ζά κάζνπλ ὅηη θη α ηή  θαηάζηαζε
εἶλαη παξνδηθή, θη ὅηη πξέπεη λά θάλνπλ δηνξαηηθφ δηαινγηζκφ ὥζηε λά
πξνρσξήζνπλ παξαθάησ θαί λά ἀπνθηήζνπλ βαζεηά γλψζε γηά ηήλ
πξαγκαηηθφηεηα ηῆο ὕπαξμεο.
δῶ ηψ ξα ζηήλ ιιάδα, νἱ πεξηζζφηεξνη
ἄλζξσπνη ε ἶλαη
ἀπαζρνιεκέλνη κέ ηήλ ιηθή θαζεκεξηλφηεηα, ὅπσο κέ ηήλ ν ἰθνλνκία,
ηήλ ἐμαζθάιηζε ηξνθῆο, ζηέγεο, θαί γεληθά κέ ηίο ιηθέο ἀλάγθεο θαί
ἀλέζεηο. Ὄρη κφλνλ δέλ ἔρνπλ ρξφλν γηά πλεπκαηηθέο ἀλέζεη ο, ἀιιά δέλ
ἔρνπλ θαί δαζθάινπο λά ηνχο δηδάμνπλ. Ἄιινη πάιη, ἕρνπλ ὅιεο ηίο
ιηθέο ἀλέζεηο, ἀιιά ἀπιά ζθνηψλνπλ ηήλ ὥξα ηνπο ἀπφ δῶ θη ἀπφ θεῖ.
Κη ὅινη πξνζπαζν ῦλ λά ἀπνδείμνπλ ὅηη ἔρνπλ πεηχρεη θάηη ζηήλ δσή
ηνπο.
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Ἔηζη πάληα ζά πάξρεη δήιεηα θαί ἀληαγσληζκφο ἀλάκεζα ζηνχο
ἔρνληεο θαί ζηνχο κή-ἔρνληεο. Ο ἱ ἄλζξσπνη κεηξᾶλε ηφλ ἐαπηφλ ηνπο
ἀπφ ηήλ ιηθή πιεπξά θαί ὄρη ἀπφ ηήλ πλεπκαηηθή· βάδνπλ πάληα ηήλ
ιηθή ἀμία κπξνζηά ηνπο.
Ἄιινη ἄλζξσπνη βέβαηα, θαηαιαβαίλνπλ ὅηη α ηά ηά ιηθά πξάγκαηα
εἶλαη παξνδηθά , θεπγαιέα, ὅηη ὁ ρξφλνο πεξλάεη, ὅηη ηά γεξάκαηα
ἔξρνληαη, ὅηη ὁ ζάλαηνο κπνξε ῖ λά ἔιζεη ἀλα πᾶζα ζηηγκή, βιέπνπλ
ἄιινπο λά πεζαίλνπλ, θαί ἀλαξσηηνῦληαη ἄλ ηειηθά πάξρεη θάπνην
ἀζθαιέο κέξνο, ἄλ  δσή α ηή εἶλαη ἕλα ἀζθαιέο κέξνο ἤ πφζε
ἀζθάιεηα ἔρνπλ ζηήλ δσή ηνπο, πνηά ε ἶλαη  ἐγγχεζε ὅηη α ὔξην ζά
ἐμαθνινπζνῦλ λά εἶλαη δσληαλνί· πάξρεη ἐγγχεζε ὅηη α ὔξην ζά δνῦκε;
Ἔηζη ἀξρίδνπλ λά θηινζνθν ῦλ, λά ἀλαξσηηνῦληαη θαί λά ἐξεπλνῦλ,
πνηφ εἶλαη ηφ λφεκα ηῆο δσῆο, πνῦ πᾶκε, γηά λά δν ῦκε ιίγν παξαθάησ,
λά ζθεθηνῦκε πνηά ε ἶλαη  ὕπαξμε ηῆο δσῆο καο· ἀλαδεηνῦλ θαί
ἐξεπλνῦλ ηά κπζηήξηα ηῆο δσῆο, ηφλ ιφ γν πνχ δν ῦκε, πνῦ ζά πᾶκε
ὅηαλ πεζάλνπκε θιπ. Α ηά εἶλαη ἐξσηήκαηα πνχ ἀπφ ηά παιηά ρξφληα
ἔρνπλ ἀπαζρνιήζεη ηνχο θηινζφθνπο θαί ηνχο δηαλννχκελνπο, θαί
πάξρνπλ ἄλζξσπνη πνχ ἔρνπλ αηή ηήλ ἰδηφηεηα λά ζθέθηνληαη ιίγν
παξαπάλσ ἀπ’ ὅηη νἱ ἄιινη ἄλζξσπνη πνχ ε ἶλαη ζηελφκπαινη·
ζηελφκπαινη πφ ηήλ ἔλλνηα ὅηη ἐλδηαθέξνληαη γηά ηίο ἐπφκελεο ιηθέο
ἀπνιαχζεηο θαί ὄρη γηά ηφ ἄλ  δσή καο θαηαζηξαθε ῖ ηήλ ἐπφκελε
ζηηγκή.
Αηνί ινηπφλ νἱ ἄλζξσπνη ἐξεπλνῦλ θαί ἀληρλεχνπλ γηά λά δν ῦλ
πεξηζζφηεξεο ἀιήζεηεο, π ῶο ιεηηνπξγε ῖ αηφ ηφ ζψκα καο, πῶο
ιεηηνπξγε ῖ ὁ λνῦο, πνηνί εἴκαζηε ἐκεῖο; πάξρεη θάπνηα δηέμνδνο ἀπ’
αηή ηήλ κηδέξηα ηῆο δσῆο; πάξρεη θάπνηνο ηξφπνο; Ψάρλνπλ λά βξν ῦλ
δαζθάινπο πνχ ἔρνπλ θάπνηα γλψζε, ἄιινη πνχ ε ἶλαη πηφ ἀλεπηπγκέλνη
θαί ἔρνπλ πεηχρεη ηδάλαο πξνζπαζν ῦλ λά μεπεξάζνπλ α ηήλ ηήλ
ιηζηηθή ηάζε θαί λά θηάζνπλ ζηφ πλεπκαηηθφ ἐπίπεδν, θαί ἐλ ηέιεη,
ἔρνπκε ἀλζξψπνπο πνχ  ζπλείδεζή ηνπο βξίζθεηαη ζέ δηαθνξεηηθή
ζθαίξα.
Ἐρώηηζ η: Κάπνηνο ἄλζξσπνο κέζα ζ’ α ηή ηήλ θαζεκεξηλφηεηα
πξνζπαζεῖ πάξα πνιχ λά ἀλαπηπρζεῖ πλεπκαηηθά θαί παξάιιεια
πξνζπαζεῖ λά κήλ θάλεη θαθφ ν ὔηε ζηφλ ἐ απηφ ηνπ ν ὔηε ζηνχο ἄιινπο.
Σειηθά ὅκσο δέλ θαηαθέξλεη λά πεηχρεη θάπνηα ηδάλα, ν ὔηε λά
ἀλεβάζεη ηήλ ζπλείδεζή ηνπ ζέ ἄιιε ζθαίξα. Παξ’ ὅια α ηά, 
πξνζπάζεηα πνχ θάλεη κπνξε ῖ λά ζεσξεζε ῖ ζάλ ἐπίηεπγκα;
Ἀπάνηηζη: Ναί, λαί, ἀζθαιῶο. Μπνξνῦκε λά πνῦκε ὅηη ὁ
Βνπδδηζκφο ε ἶλαη ζάλ ζρνιε ῖν, ὅπνπ ἀξρίδεη θαλείο ἀπφ ηφ λεπηαγσγείν,
κεηά πεγαίλεη ζηήλ πξψηε δεκνηηθν ῦ, δεπηέξα δεκνηηθν ῦ, ηξίηε
δεκνηηθνῦ θιπ. Ὑπάξρεη κία πξφνδνο, κία ἀλάπηπμε. Γηφηη ὅηαλ πᾶκε
ἀπφ ηφ λεπηαγσγείν ζηήλ πξψηε δεκνηηθν ῦ θαί ἀπφ ηήλ πξψηε
δεκνηηθνῦ ζηήλ δεπηέξα δεκνηηθν ῦ θιπ, ζεσξν ῦκε ὅηη ηά θαηαθέ ξακε,
ὅηη θάλακε θάηη.
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Ἔηζη θαί ζηφλ Βνπδδηζκφ, ἀξρίδεη θαλείο κέ ἀπιά πξάγκαηα, ὅπσο γηά
παξάδεηγκα, λά κήλ βιάπηνπκε ν ὔηε ηφλ ἐαπηφλ καο νὔηε ηνχο ἄιινπο.
Ὑπάξρεη δει. κηά ζπλεηδεηνπνίεζε ὅηη αηφ εἶλαη θάηη θαιφ, θη α ηφ
εἶλαη πξφνδνο. Γέλ ε ἶλαη ἀπξφζερηνο ὅπσο ηά παηδηά πνχ καιψλνπλ
κεηαμχ ηνπο θαί ρηππάεη ηφ ἕλα ηφ ἄιιν θαί ξίρλνπλ θισηζηέο θαί
γξνζηέο. Καηαιαβαίλεη ηήλ ἔλλνηα ηνῦ θαθνῦ, θαί πξνζπαζε ῖ λά
ἀπνθχγεη α ηέο ηίο πξάμεηο βάδνληαο ηφλ ἐαπηφ ηνπ ζέ ἐγθξάηεηα,
πξνζπαζεῖ λά ἀλαπηχμεη θαιέο ἰδηφηεηεο θαί λά ζπλαλαζηξαθε ῖ κέ
θαινχο θαί ὥξηκνπο ἀλζξψπνπο πνχ εἶλαη ζπλεηνί θαί ληξνπαινί, θαί
δέλ θάλνπλ ηέηνηα π ξάγκαηα.
Καί
ἐπηπιένλ, πξνζπαζεῖ
λά
θάλεη θαιέο
πξάμεηο, θάπνηα
θηιαλζξσπία, θάπνηα γελλαηνδσξία, θαί ἐπίζεο λά ἀπνθεχγεη λά
ζθνηψλεη ἄιια δψα, λά κήλ ιέεη ςέκκαηα, λά κήλ θιέβεη θιπ, πξάγκαηα
πνχ εἶλαη ζπλεζηζκέλα γηά ηνχο ἄιινπο ζηήλ θαζεκεξηλφηεηα η ῆο δσῆο.
Κάλνληαο ὅια αηά, δείρλεη παξάιιεια θαί ηφλ ζεβαζκφ ηνπ πξφο ηά
ἄιια ὄληα, δηφηη ἐάλ γηά παξάδεηγκα πε ῖ ςέκκαηα ζέ θάπνηνλ δείρλεη
ὅηη δέλ ζέβεηαη ηήλ ἀμηνπξέπεηα ηῶλ ἄιισλ ἀλζξψπσλ, ρψξηα πνχ
παξαβαίλεη θαί ηά ἀλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Καηαιαβαίλεη ινηπφλ ὅηη ὅια
ηά ὄληα ἔρνπλ δηθαηψκαηα θαί ὅηη πξέπεη λά ζεβφκαζηε ηήλ ἀμηνπξέπεηα
θαί ηά δηθαηψκαηα η ῶλ ἄιισλ.
Ὅια α ηά ηψξα ε ἶλαη ἀλψηεξεο ζθέςεηο πνχ δέλ ηίο ἔρνπλ ηά κηθξά
παηδηά ἤ νἱ ἄλζξσπνη πνχ δνῦλε ζηά ρσξηά, δηφηη δέλ ἔρνπλ ἀλαηξαθεῖ
κέ ηέ ηνηνλ ηξφπν . Α ηή ηήλ λννηξνπία κπν ξνῦλ λά ηήλ ἀλαπηχμνπλ
ἄλζξσπνη θαιιηεξγεκέλνη, πνιηηηζκέλνη· θαί ὅζν πηφ πνιχ κπνξε ῖ λά
ἀλαπηχμεη θαλείο αηέο ηίο πξάμεηο, ηφζν πηφ ἀμηέπαηλνο ε ἶλαη.
Παξάιιεια, ὅιν αηφ ηφ θαιφ θάξκα πνχ δεκηνπξγε ῖ, ζά βνεζήζεη
αηφ ηφ ἄηνκν ὄρη κφλν ζ’ α ηή ηήλ δσή ἀιιά θαί ζηήλ ἐπφκελε. ’
αηή δέ ηήλ δσή, ν ἱ ἄλζξσπνη ζά ε ἶλαη πηφ εράξηζηνη ἀπέλαληί ηνπ,
δηφηη ἀλ δέλ θάλεηο θαθφ δέλ ζά ζν ῦ θάλνπλ θαθφ. Ἔηζη θηάλεη θαλείο
λά θάλεη παξέα κέ θαινχο θη ε γεληθνχο ἀλζξψπνπο ν ἱ ὁπνῖνη θάπνηα
ζηηγκή ζά ηφλ πξνζηαηέςνπλ θαί ζ ά ηφλ βνεζήζνπλ ἐπεηδή εἶλαη θη ὁ
ἴδηνο θαιφο θη ε γεληθφο.
Αηνί εἶλαη νἱ ἄγγεινη πνχ ἔξρνληαη λά κᾶο πξνζηαηέςνπλ· θη ὄρη
ἀπφ ηφλ Ὄιπκπν ἤ ἀπφ ηφ Ἔβεξεζη, ἀιιά ἀπφ α ηνχο πνχ κᾶο
ἐθηηκνῦλ. Γηαηί; δηφ ηη ε ἴκαζηε θαινί.
Γη’ α ηφ ὁ Βνχδδαο ιέεη:
«Σφ θαιφ θά ξκα εἶλαη α ηφ πνχ π ξνζηαηε χεη ηφλ θαιφ ἄλζξσπν.»
Αηφ πνχ κᾶο πξνζηαηεχεη ε ἶλαη νἱ θαιέο καο πξάμεηο. Α ηνί εἶλαη νἱ
πξνζηάηεο ἄγγεινη. Ὅηαλ θαηαιάβεη θαλείο α ηή ηήλ ἀμία, ηφηε ζά
ἀπνθεχγεη λά θάλεη θαθέο πξάμεηο ν ἱ ὁπνίεο θέξλνπλ πνιινχο
θηλδχλνπο ζηήλ δσή καο. Ὅηαλ εἴκαζηε θαινί ἀιιά βξηζθφκαζηε ζέ
θίλδπλν, νἱ ἄιινη ζπεχδνπλ λά κ ᾶο βνεζήζνπλ δηφηη βιέπνπλ α ηή ηήλ
θαισζχλε κέζα καο. λῶ ἄλ εἴκαζηε θαθνί, ηφηε θαί ηφ ζπίηη καο λά
θαίγεηαη ν ἱ ἄιινη δέλ ζά κ ᾶο βνεζήζνπλ.
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Ἐρώηηζ η: Σί γίλεηαη ζηήλ πεξίπησζε θάπνησλ ἀλζξψπσλ πνχ
θάλνπλ ηφ θαιφ γχξσ ηνπο, ἀιιά ὅηαλ β ξίζθνληαη ζέ ἀλάγθε δέλ ηνχο
βνεζάεη θαλέλαο;
Ἀπάνηηζη: Αηφ ζεκαίλεη ὅηη θάπνηνο θάλεη θαιφ, ἀιιά δέλ ηφ θάλεη
ζέ ζπλερφκελε βάζε. Μπνξε ῖ λά θάλεη θάηη θαιφ κηά θνξά ηφλ ρξφλν ἤ
πεξηζηαζηαθά. Δ ἴρακε ἐμεγήζεη ζέ πξνεγνχκελν κάζεκα γηά ηφ θάξκα
θαί ηήλ θχζε ην ῦ θάξκα, ὅηη λαί κέλ δεκηνπξγε ῖ θαλείο θαιφ θάξκα ζ’
αηή ηήλ δσή, ἀιιά πάξρεη ζπγρξφλσο θαί ηφ ἀξλεηηθφ θάξκα ἀπφ ηφ
παξειζφλ πνχ κπινθάξεη ηφ θαιφ θάξκα ζ ηφ παξφλ.
Αηφ ζπκβαίλεη δηφηη θάζε θ άξκα δέλ δίλεη ηφλ θαξπφ ηνπ ηήλ ἴδηα
ζηηγκή πνχ ηφ θάλεηο, ἀιιά ρξεηάδεηαη ρξφλν γηά λά ὡξηκάζεη. Γηά
παξάδεηγκα, ἐάλ θπηέςνπκε ἕλαλ ζπφξν ἀπφ κειηά, δέλ ζά δν ῦκε ηφ
ἐπφκελν πξσΐ ἕλα δέληξν ζηφλ θήπν καο! Χξεηάδεηαη ρξφλνο γηά λά
βιαζηήζεη ὁ ζπφξνο, λά γί λεη δέληξν, θαί λά κ ᾶο δψζεη θαξπνχο. Καηά
ηφλ ἴδην ηξφπν, πάξρνπλ εἴδε ἀπφ θ άξκα πνχ δέλ δίλνπλ ἄκεζα
ἀπνηειέζκαηα.
Ὅηαλ ινηπφλ πάξρεη θελφ ἀλάκεζα ζηίο θαιέο πξάμεηο, ἐθεῖ ἀθξηβ ῶο
παξηζθξχεη ηφ ἀξλεηηθφ θάξκα ἀπφ ηφ παξειζφλ θαί κᾶο πξνθαιεῖ
πξνβιήκαηα . Αηφ ηφ ὀλνκάδνπκε δηαζηαπξνχκελα θαξκηθά ξεχκαηα
παξειζφληνο θαί παξφληνο.
Ὅινη νἱ ἄλζξσπνη ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν ἔρνπλ ἀλάκηθην θάξκα ἀπφ
θαιφ θαί θαθφ. Καί ν ἱ πεξηζζφηεξνη ἄλζξσπνη ἔρνπλ κφλνλ 20% θαιφ
θάξκα θαί ηφ πφινηπν 80% ε ἶλαη ζθέηε ἀζιηφηεηα. Ἀπφ ηήλ ζηηγκή πνχ
γελληνῦληαη  δσή ηνπο ε ἶλαη ἄζιηα, ζηεξνχκελνη βαζηθά ἀγαζά ὅπσο
λεξφ, ηξφ θηκα, θιπ.
Ἐρώηηζ η: άλ θάπνηνο, ἐλῶ γλσξίδεη ὅηη ζέ ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο
πξέπεη λά ληχλεηαη ζεκλά, δέλ ηφ θάλεη, ηφηε παίξλεη ἀξλεηηθφ θάξκα;
Ἀπάνηηζη: άλ θάπνηνο ηφ θάλεη ἐπίηεδεο γηά λά πεηξάμεη θάπνηνλ,
ἤ δέλ δίλεη ζεκαζία ζηνχο θαλφλεο δηφηη ἔρεη ἀιαδνλία θαί πηζηεχεη ὅηη
εἶλαη πεξάλσ ηῶλ θαλφλσλ, ηφ ηε θπζηθά ε ἶλαη θαθφ θάξκα. Ἀιιά θακηά
θνξά εἴκαζηε ἀθε ξεκέλνη ἤ μερλᾶκε, ρ σξίο λά πάξρεη πξφζεζε λά
πξνζβά ιινπκε θάπνηνλ. Ὅκσο νἱ ἄιινη πξνζβάιινληαη. ’ α ηή ηήλ
πεξίπησζε δέλ πάξρεη ἀξλεηηθφ θάξκα δη φηη δέλ πάξρεη π ξφζεζε.
Ἐρώηηζ η: Πάλσ ζ’ α ηφ ηφ ζέκα ἔρσ κηά ἀπνξία πνχ ηήλ εἴρα
ἐθδειψζεη θαί ζέ πξνεγνχκελα καζήκαηα ἀλαθνξηθά κέ ηήλ
ἀθεξεκάδα. Κάπνηνο ε ἶλαη ἀθεξεκέλνο ἤ μεραζηάξεο ρσξίο ὅκσο λά
ἔρεη ηήλ πξφζεζε λά θάλεη θάπνην θαθφ ἤ λά πξνμελήζεη θάπνηα βιάβε.
Ξέξεη ὅκσο ηί πξέπεη λά θάλεη. Ἡ ἀθεξεκάδα, ἐλῶ γλσξίδεηο ηί πξέπεη
λά θάλεηο, δέλ δεκηνπξγε ῖ θαθφ θάξκα; Γηά κέλα ἀθεξεκάδα ζεκαίλεη
ὅηη εἶκαη ηφζν ἀπαζρνιεκέλε κέ ηφλ ἐαπηφ κνπ θαη ηά δηθά κνπ, πνχ
δέλ δίλσ πεξηζψξην ζηφλ λν ῦ κνπ λά ζθεθηε ῖ θαλφλεο θαί
ζπκπεξηθνξέο. Α ηφ δέλ ε ἶλαη ἐγστζκφο; ἄξα κέζσ ην ῦ ἐγστζκνῦ δέλ
θάλσ θαθφ θάξκα;
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Ἀπάνηηζη: Ἡ ἀθε ξεκάδα ε ἶλαη κηά γθξίδα ἤ νδέηεξε δψλε. 
Βνχδδα ο θαζηέξσζε θαλφλεο γηά ηνχο κνλαρνχο, ἀιιά γηά θάζε θαλφλα
πάξρεη θαί κηά ἐμαίξεζε. Μία ἀπφ ηίο ἐμαηξέζεηο ε ἶλαη θαί 
ἀθεξεκάδα. Μεξηθνί θαλφλεο δέρνληαη ἐμαηξέζεηο θαί ἄλ θάπνηνο
παξαβεῖ ἕλαλ ηέηνηνλ θαλφλα ἀπφ ἀθεξεκάδα ηφηε δέλ πάξρεη
παξάβαζε. Ὑπάξρνπλ ὄκσο θη ἄιινη θαλφλεο πνχ δέλ δέρνληαη
ἐμαηξέζεηο, ὅπσο γηά παξάδεηγκα  ὥξα ηνῦ θαγεηνῦ. Ο ἱ κνλαρνί
πξέπεη λά ἔρνπλ θάεη ηήλ ηξνθή ηνπο κέρξη ηφ κεζεκέξη ἀθξηβ ῶο. άλ
θᾶλε κεηά ηφ κεζεκέξη ηφηε ἔρνπλ θάλεη παξάβαζε. Δ ἴηε ινηπφλ
γλσξίδνπλ ὅηη ἔρεη πε ξάζεη ηφ κεζεκέξη, ε ἴηε δέλ ηφ γλσξίδνπλ ιφγ σ
ἀθεξεκάδαο,  παξάβαζε ἰζρχεη.
έ ζρέζε ὅκσο κέ ηνχο ιατθνχο, ὁ Βνχδδαο δέλ ἔρεη ζέζεη θαλφλεο
θαί γη’ α ηφ ὅηαλ θάπνηνο ιατθφο θάλεη θάηη ἀπφ ἀθεξεκάδα, ιέκε ὅηη
ἐμαηξεῖηαη.
Ἐρώηηζ η: Λέ κε ὅ ηη ὅηαλ ζθνηψλνπκε κ π ξκήγθηα ἀπφ ἀθεξεκάδα, ἤ
ὀδεγνῦκε ἀθεξεκέλα θαη μχλνπκε ηφλ θαζξέθηε ἐλφο ἄιινπ
αηνθηλήηνπ δέλ παίξλνπκε θάξκα δηφηη δέλ ἔρνπκε θαθή πξφζεζε. Ἀπφ
ηήλ ἄιιε κεξηά κᾶο ιέηε
ὅηη ἐάλ ἕλαο κνλαρφο θάεη κεηά ηήλ
κεζεκβξία θαί ἀθεξεκέλνο λά εἶλαη δέλ ζπγρσξε ῖηαη. Πφζν ζνβαξφ
εἶλαη ινηπφλ λά θάεη ἕλαο κνλαρφο κεηά ηφ κεζεκέξη, θαί πφζν ζνβαξφ
εἶλαη λά παηήζσ ἕλα ζαιηγθάξη, ὅηαλ θαί νἱ δχν πξάμεηο γίλνληαη ἀπφ
ἀθεξεκάδα;
Ἀπάνηηζη: Αηφ ἐμαξηᾶηαη ἀπφ ηφλ λνκνζέηε, θαί ζ’ α ηή ηήλ
πεξίπησζε λνκνζέηεο ε ἶλαη ὁ Βνχδδαο πνχ ἔζεζε ηφλ θαλφλα πεξί
ιήςεσο ηῆο ηξνθῆο πηφ α ζηεξφ ἀπφ ἄιινπο θαλφλεο. Ἔηζη δέλ
πάξρεη δηθαηνινγία γηά ηνχο κνλαρνχο. Ἀπφ ἀθεξεκάδα ἤ ὄρη, 
παξάβαζε ἔρεη γίλεη, ἀιιά ζ’ α ηή ηήλ πεξίπησζε δέλ ἔρνπκε λά
θάλνπκε κέ θαξκηθή πξάμε. Ὅζνλ ἀθνξᾶ ὅκσο ηήλ ἀθαίξεζε δσῆο
ἔρνπκε λά θάλνπκε κέ θαξκηθή πξάμε. Καί ε ἴηε ἔβαιε θαλφλα ὁ Βνχδδαο
εἴηε δέλ ἔβαιε, ηφ ζθφ ησκα ε ἶλαη ζθφησκα .
Ἀιιά ζρεηηθά κέ ηνχο κνλαζηηθνχο θαλφλεο, πάξρνπλ θαλφλεο πνχ
ηνχο ἔρεη βάιεη ὁ Βνχδδαο γηά ηήλ θνηλφηεηα η ῶλ κνλαρῶλ· ὄρη ἐπεηδή
εἶλαη θαιφ ἤ θαθφ θάξκα, ἀιιά γηά λά πάξρεη κηά ηάμε θαί κηά ὀκφλνηα
ἐληφο ηῆο θνηλφηεηαο. Ο ἱ κνλαρνί πξέπεη λά κάζνπλ α ηνχο ηνχο
θαλφλεο ράξηλ ηῆο ὀκφλνηαο θαί ὄρη ιφγσ θάξκα. Ὅκσο ἐάλ θάπνηνο
γίλεη κνλαρφο θαί πνζρεζεῖ ὅηη ζά ἀθνινπζήζεη αηνχο ηνχο θα λφλεο,
θαί ζηήλ ζπλέρεηα δέλ ηνχο ηεξε ῖ, ηφηε ε ἶλαη πνθξηηήο θαί δεκηνπξγε ῖ
θαθφ θάξκα.
Σφ ἴδην ἰζρχεη θαί γηά ἐδῶ. άλ θάπνηνο μέξεη ηνχο θαλφλεο ἀιιά δέλ
ηνχο ἐθαξκφδεη ὄρη ἐπεηδή εἶλαη ἀθεξεκέλνο ἀιιά ἀπφ ἀζέβεηα,
ἀιαδνλεία θαί μεδηαληξνπηά γηαηί πηζηε χεη ὅηη ὁ ρῶ ξνο θαί  δηδαζθαιία
δέλ ἀμίδνπλ ζεβαζκφ, ηφηε δεκηνπξγε ῖ θαθφ θάξκα. Ἀιιά γηά ηήλ
ἀθεξεκάδα, ὁ λνκνζέηεο δέλ ἔβαιε ηέηνηνλ θαλφλα: « ἐάλ θάλεηο θάηη
ἀπφ ἀθεξεκάδα ε ἶζαη παξαβάηεο, θη ἔμσ ἀπφ ἐδῶ! ».
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Ἡ πξφζεζε ινηπφλ παίδεη κεγάιν ξφιν ἰδηαίηεξα γηά ηνχο ιατθνχο.
άλ θάλεη θάηη θαλείο ἀπφ ἀθεξεκάδα,  πξάμε α ηή δέλ ἔρεη ζηθή
ἀμία, ἐάλ ὅκσο θάλεη θάηη ἀπφ ἀζέβεηα ἤ μεδηαληξνπηά, ηφηε ἔρεη ζηθή
ἀμία. Ὅζνλ ἀθνξά ηφ ζθφησκα ἐλφο ὄληνο ηψξα, πάξρνπλ ζηηγκέο πνχ
δέλ κπνξνῦκε λά ηφ ἀπνθχγνπκε. Ἀθφκ α θαί κνλαρνί πνχ γλσξίδνπλ
ηφλ θαλφλα πεξί ἀθαίξεζεο δσῆο, θακηά θνξά ἀπφ ἀπξνζεμία ἤ ἀηπρία
ζθνηψλνπλ θάπνην δνπδνχλη.
Μπνξεῖ γηά παξάδεηγκα λά δ ῶ ὅηη θάησ ἀπ’ α ηφ ηφ ηξαπεδνκάληειν
θηλεῖηαη θάηη, ἀιιά ἐπεηδή ἐθείλε ηήλ ὥξα κνῦ κηιάεη θάπνηνο, ἐγψ
μερλη έκαη ἀπφ ηήλ θνπβέληα, θαί ἀθνπκπάσ ηφ ρέξη κνπ πάλσ ζ’ α ηφ
ηφ ηξαπεδνκάληειν. Με ηά ἀληηιακβάλνκαη ὅηη α ηφ πνχ θνπληφηαλ ἀπφ
θάησ ἦηαλ κία κχγα, πνχ ηήλ ζθφησζα ὅηαλ ἀθνχκπεζα ηφ ρέξη κνπ
ἐθεῖ. Ὅκσο δέλ πάξρεη θαξκηθή ἐπίπησζε δηφηη δέλ ε ἴρα πξφζεζε λά
ζθνηψζσ,
Καί νἱ κνλαρνί ὅηαλ πεξπαηᾶλε ζηφλ δξφκν ζθνηψλνπλ, δηφηη
πάξρνπλ ηφζα πνιιά κπξκήγθηα πνχ ν ὔηε θαίλνληαη ηίο πεξηζζφηε ξεο
θνξέο. Καί ζά ἔπξεπε λά πεξπαηᾶλε θξαηψληαο ἕλαλ κεγεζπληηθφ θαθφ
γηά λά ηά ἀπνθεχγνπλ! έ αηά ηά ἄθξα θηλνῦληαη νἱ Εατληζηέο πνχ
εἶλαη ἐλαληίνλ θάζε κνξθ ῆο βίαο. Καί γηά λά κήλ ζθνηψζνπλ
κηθξνζθνπηθά ὄληα ἐλσ ἀλαπλένπλ, θνξᾶλε πάληα ἕλα ἄζπξν καληήιη
κπξνζηά ζηφ ζηφκα θαί ηήλ κχηε ηνπο. Καί ὅηαλ πεξπαηᾶλε θξαηνῦλ
κία ζθνχπα γηά λά ζθνππίδνπλ ηφλ δξφκ ν κπξνζ ηά ηνπο ὥζ ηε λά κή λ
παηήζνπλ θάπνην κηθξνζθνπηθφ δσυθην.
 Βνχδδαο δέλ ὄξηζε ηφζν α ζηεξνχο θαλφλεο, ἀιιά ἐπηθεληξψζεθε
ζηήλ πξφζεζε. Ὅηαλ ινηπφλ πεξπα η ᾶκε ζηφλ δξφκν, ηφ κάηη καο δέλ
κπνξεῖ λά δεῖ αηά ηά κηθξνζθνπηθά πξάγκαηα θαί ἔηζη δέλ πάξρεη
θαξκηθφ ἀπνηέιεζκα δηφηη δέλ πάξρεη θαί πξφζεζε. άλ ὅκσο δνῦκε
πξαγκαηηθά θάπνην κπξκήγθη ἤ θάπνην ἄιιν κηθξφ δ ῶν κπξνζηά καο,
ηφηε πξέπ εη λά πξνζέμνπκε λά κήλ ηφ ζθνηψζνπκε· λά κήλ ἀγλνήζνπκε
δει. ηήλ ὕπαξμε α ηνῦ ηνῦ ὄληνο.
Ἔηζη εἶλαη πνιχ ζεκαληηθφ λά θαζνξίζνπκε ηίο πξνζέζε ηο καο, θαί
αηφ γίλεηαη κέ ἐπαλεηιιεκέλε ἐμάζθεζε θαί κέ ηήλ ιήςε η ῶλ
θαλφλσλ. Ὅηαλ θάπνηνο ἀλαιάβεη αηνχο ηνχο θαλφλεο, ηφηε γίλεηαη
πηφ εαίζζεηνο, πηφ ἐγθξαηήο, θαί ἔρεη κεγαιχηεξε ἐπίγλσζε ἀπφ ηνχο
ἄιινπο. Σψξα ἐάλ πεξηκέλνπκε ἀπφ ηνχο ἄιινπο πνχ δέλ ἔρνπλ ιάβεη
ηνχο θαλφλεο, λά ηεξν ῦλ αηνχο ηνχο θαλ φλεο, ε ἶλαη ἀδχλαηνλ.

Ἐρώηηζ η: Σί ζπκβνιίδνπλ ηά ἄζπξα ξνῦρα πνχ θνξᾶλε ὅινη α ηνί
πνχ παξαθνινπζν ῦλ ηίο ηειεηνπξγίεο;
Ἀπάνηηζη: πκβνιίδνπλ ηήλ ἀγλφηεηα, δηφηη ἀλαιακβάλνπλ ηνχο
θαλφλεο, λά κήλ θιέβνπλ , λά κή ζθνηψλνπλ, λά κήλ ιέλε ςέκκαηα,
θιπ. Σφ ἀληίζεην δει. ἀπ’ α ηφ πνχ θάλνπλ ν ἱ ἄιινη ἄλζξσπνη.
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Ἐρώηηζ η: Πνηφ εἶλαη ηφ ὄθεινο λά πεξάζεη θάπνηνο κεηά ηφλ
ζάλαηφ ηνπ ζηνχο θφζκνπο ην ῦ Βξάρκα; εἶλαη κήπσο κηά ἐλδηάκεζε
θαηάζηαζε ζηήλ πνξε ῖα πξφο ηήλ Νη κπάλα; δηφηη ἔρσ ἀθνχζεη ὅηη θαί νἱ
θφζκνη ηνῦ Β ξάρκα δέλ ε ἶλαη ηέιεηνη.
Ἀπάνηηζη: ίγνπξα ὁ ζθνπφο δέλ ε ἶλαη λά ἐπηηχρνπκε κία
ἐπαλαγέλλεζε ζ’ ἕλαλ ἀπφ ηνχο θφζκνπο ην ῦ Βξάρκα. Ἀιιά ἐάλ ηχρεη
λά πεζάλεη θαλείο ἐλῶ πξνζπαζεῖ ζ’ αηήλ ηήλ δσή, ην ιάρηζηνλ ηφ λά
γελλεζεῖ ζέ θφζκν ην ῦ Βξάρκα εἶλαη θαιιίηεξν ἀπφ ηφ λά γελλεζε ῖ ζέ
ἕλαλ ἄιιν θφζκν, δηφηη ἐθεῖ εἶλαη πηφ ἀζθαιήο, δέλ πάξρεη ὅιε α ηή 
ηαιαηπσξία πνχ πάξρεη ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν, θαί κπνξε ῖ λά
ζπλερίζεη ηφλ δηαινγηζκφ ηνπ ζηφλ θφζκν ην ῦ Βξάρκα ρσξί ο
ἐλνριήζεηο. Ὡζηφζν, ἐλῶ βξίζθεηαη ἐλ δσή ἐδῶ, πξν ηείλεηαη λά
ζπλερίζεη ηφλ δηνξαηηθφ δηαινγηζκφ γηά λά θαηαιάβεη ηίο πέξηαηεο
ἀιήζεηεο. Ἀιιά ἐάλ πεζάλεη θαηά ηήλ δηάξθεηα η ῆο πξνζπάζεηαο θαί
γελλεζεῖ ζηφλ θφζκν ην ῦ Βξάρκα, ηφ ηε κπνξε ῖ λά ζπλερίζεη ηφλ
δηαινγηζκφ ηνπ ἐθεῖ. πνκέλσο δέλ δίλνπκε ἔκθαζε ζηφ ὅηη εἶλαη θάηη
θαιφ λά γελλεζε ῖ θάπνηνο ζηφλ θφζκν ην ῦ Βξάρκα.
Γηά παξάδεηγκα, πάξρνπλ πεξίνδνη πνχ δέλ ἐκθαλίδεηαη ὁ Βνχδδαο
ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν, ν ὔηε  δηδαζθαιία ηνπ. Σφηε α ηνί πνχ
ἐπηηπγράλνπλ ζηή λ α ηνζπγθέληξσζε γελλην ῦληαη ζηνχο θφζκνπο ην ῦ
Βξάρκα, θαί ὅηαλ ὁ Βνχδδαο ἐκθαληζζεῖ μαλά ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν,
ηφηε
α ηνί
μαλαγελλην ῦληαη
ἐδῶ,
ζπλαληνῦλ
ηφλ
Βνχδδα,
πξαθηηθνπνην ῦλ ηφλ δηαινγηζκφ θαί πεηπραίλνπλ ηήλ θαηάζηαζε ην ῦ
Ἀξράη.
Ἐρώηηζ η: Π ῶο γλσ ξίδνπκε ὅηη α ηνί νἱ θφζκνη πάξρνπλ ζη’
ἀιήζεηα; Πῶο ἐπηθνηλσλνῦκε κέ α ηνχο ην χο θφζκνπο;
Ἀπάνηηζη: Καη’ ἀξράο ὁ ἴδηνο ὁ Βνχδδαο γελλήζεθε πάξα πνιιέο
θνξέο ζ ηνχο θφζκνπο ην ῦ Βξάρκα θαί δηεγήζεθε ηήλ ἱζηνξία ηνπ, ἀιιά
πάξρνπλ θαί καζεηέο ηνπ πνχ γελλήζεθ αλ ἐθεῖ θαί ἐμεγνῦλ πῶο εἶλαη.
πίζεο κπνξε ῖ θαλείο λά ἐπηθνηλσλήζεη κέ α ηνχο ηνχο θφζκνπο κέζσ
δηαινγηζκνῦ. Ἀιιά ἔρνπκε πεξηπηψζεηο θαηά ηίο ὁπνίεο ζενί ἀπφ ηνχο
θφζκνπο ηνῦ Βξάρκα ἔξρνληαη ζηφλ Βνχδδα θαί ην ῦ θάλνπλ ἐξσηήζεηο
πνχ δέλ ἀθνξνῦλ θαζφινπ ηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν ἀιιά ἀθνξνῦλ ηφλ
δηθφ ηνπο θφζκν θαί ηά δηθά ηνπο πξνβιήκαηα· δηφηη θη α ηνί ἔρνπλ
πξνβιήκαηα. Καί θακηά θνξά θάλνπλ ἐξσηήζεηο πνιχ πηφ ἔμππλεο ἀπφ
αηέο ηῶλ ἀλζξψπσλ.
Ἔηζη ὁ Βνχδδαο ἔρεη ζπλνκηιία καδχ ηνπο. Μάιηζηα πάξρνπλ θαί
καζεηέο ηνῦ Βνχδδα πνχ ἔρνπλ ηαμηδέςεη ζ’ α ηνχο ηνχο θφζκνπο κέ
ςπρηθή δχλακε, θαί ἔρνπλ ζπλνκηιίεο θαί δηαιφγνπο κέ ηνχο ζενχο ην ῦ
Βξάρκα. Γηφηη ν ἱ ζενί α ηνί ἔρνπλ ηήλ δπλαηφηεηα ζπλνκηιίαο. Γέλ
ἔρνπλ ζψκα ὅπσο ηφ δηθφ καο κέ ρέξηα, πφδηα, θιπ, ἀιιά ἔρνπλ ζψκα
ἀπφ θῶο θαί ηήλ δπλαηφηεηα λά ἀθνχζνπλ θαί λά δεκηνπξγήζνπλ
θσλή, θαί ἔηζη  ζπλνκηιία καδχ ηνπο ε ἶλαη ζηά πιαίζηα ην ῦ δπλαηνῦ.
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Καί ἔρνπκε πνιιέο ἀλαθνξέο πνχ ὁ Βνχδδαο ιέεη ὅηη γελλήζεθε ζ’
αηνχο ηνχο θφζκνπο, θαί κέ ηί ηξφπν κπ νξε ῖ θάπνηνο λά γελλεζε ῖ ἐθεῖ.
Ἀλαθέξεη πνηνί ε ἶλαη νἱ πηφ εὔθνινη δηαινγηζκνί γηά λά γελλεζε ῖ θάπνηνο
ζηνχο θφζκνπο ην ῦ Βξάρκα, θαί ζπληζηᾶ θάπνηνπο ε ὔθνινπο
δηαινγηζκνχο γηά ηήλ γέλλεζε ζ’ α ηνχο ηνχο θφζκνπο.
Ἕλαο ἀπ’ α ηνχο εἶλαη ὁ δηαινγηζκφο ἐπί ηῆο θηιηθφηεηαο ὁ ὁπνῖνο
ἐγείξεη πάξα πνιιά ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαί ὁ λνῦο γίλεηαη πηφ
εέιηθηνο, θαί κπνξε ῖ λά ζπγθεληξσζε ῖ θαλείο πηφ γξήγνξα.
Ὑπάξρνπλ ἐπίζεο πνιινί θφζκνη ην ῦ Βξάρκα. Γηά παξάδεηγκα πάξρεη
ὁ θφζκνο ηῆο π ξψ ηεο ηδάλα δει. η ῆο πξψηεο ἔθζ ηαζεο, κεηά ηῆο
δεχηεξεο, ηῆο ηξίηεο, ηῆο ηέ ηαξηεο ἔθζηαζεο, θαί κεηά πάξρνπλ θαί ν ἱ
ηέζζεξεηο θφζκνη η ῶλ ἐθζηάζεσλ ηῆο ιεπηνθπν ῦο θαη ηῆο ἄπιεο
ζθαίξαο.
Ἔρνπκε δει. ἕλα ζχλνιν ὀθηψ θφζκσλ πνχ θη α ηνί δηαηξν ῦληαη
ἀλάινγα κέ ηφλ βαζκφ ηειεηνπνίεζεο η ῶλ ηδάλαο, ηῶλ ἐθζηάζεσλ.
Γηά παξάδεηγκα,  πξψηε ηδάλα ἔρεη ηξεῖο θφζκνπο. Αηνί πνχ ἔρνπλ
ἀλαπηχμεη ηήλ ἔθζηαζε ζέ πνιχ κεγάιν βαζκφ π ᾶλε ζηφ ἄλσ ἐπίπεδν
ηῆο ηδάλαο, α ηνί πνχ ἔρνπλ ἀλαπηχμεη ηήλ ἔθζηαζε ζέ κέηξην βαζκφ
πᾶλε ζηφ κεζα ῖν ἐπίπεδν, θη α ηνί πνχ ἔρνπλ ἀλαπηχμεη ηήλ ἔθζηαζε ζ έ
κηθξφ βαζκφ π ᾶλε ζηφ ρακειφ ἐπίπεδν ηῆο ηδάλαο.
Ἀλάινγε εἶλαη θαί  παξακνλή ηνπο ζ’
α ηά ηά ἐπίπεδα. Ὅζν
κεγαιχηεξνο ὁ βαζκφο ἀλάπηπμεο ηῆο ἔθζηαζεο ηφζν κεγαιχηεξε 
δηάξθεηα παξακνλ ῆο ηνπο θαί ηφ ἀληίζεην. Κάζε ηδάλα ινηπφλ ἔρεη ηξία
ἐπίπεδα, θαί ἔηζη ἔρνπκε 32 ἀληί γηά κφλν 8 ἐπίπεδα.
Αηνί νἱ θφζκνη πεξηγξάθνλ ηαη κέ κεγάιεο ιεπηνκέ ξεηεο
Ἐρώηηζ η: Ἀπφ ηνχο θφζκνπο ην ῦ Βξάρκ α,  ἐπαλαγέλλεζε γίλεηαη
πάληα ζηφ ἀλζξψπηλν ε ἴδνο;
Ἀπάνηηζη: Ὄρη πάληα. Ὑπάξρεη πηζαλφηεηα ἀπφ ηφλ θφζκν ηῆο
πξψηεο ἔθζ ηαζεο λά γελλεζεῖ ζηφλ θφζκ ν ηῆο δεχηε ξεο ἔθζηαζεο, ἐάλ
εἴρε ζπλερίζεη ηφλ δηαινγηζκφ ηνπ ἐθεῖ. Καί ὄρη κφλνλ α ηφ, ἀιιά
πάξρνπλ πνιινί πνχ ζπλερίδνπλ θαί γελλην ῦληαη ζηνχο ζετθνχο
θφζκνπο, ὄρη ηνῦ Β ξάρκα ἀιιά ηῆο δνληθῆο ζθαίξαο. Ὑπάξρνπλ ζενί
ζηήλ δνληθή ζθα ίξα. Γει. θάησ ἀπφ ηνχο θφζκνπο ην ῦ Βξάρκα πνχ
πᾶλε ἐθεῖλνη πνχ ἔρνπλ πεηχρεη ηδάλαο, πάξρνπλ ζετθνί θφζκνη γη’
αηνχο πνχ δέλ ἔρνπλ πεηχρεη ηδάλαο. Α ηνί ἔρνπλ θάλεη ηφζεο πνιιέο
θαιέο πξάμεηο πνχ ε ἶλαη κέλ θαηψηε ξνη ἀπφ α ηνχο πνχ δν ῦλ ζηνχο
θφζκνπο ηνῦ Βξάρκα, ἀιιά εἶλαη ζενί πνχ δν ῦλε ρηιηάδεο ρξφληα ζ’
αηνχο ηνχο θφζκνπο πνχ ε ἶλαη θάησ ἀπφ ηνχο θφζκνπο ην ῦ Βξάρκα.
 ἀλζξψπηλνο θφζκνο βξίζθεηαη ζηφλ πάην η ῆο δνληθῆο ζθαίξαο.
Καί θάησ ἀπφ ηφλ πάην πάξρνπλ νἱ θφζκνη ηῶλ θαληαζκάησλ, ηῶλ
δψσλ θιπ, ὅπνπ  ζπλείδεζε α ηῶλ ηῶλ ὄλ ησλ ἔρεη πέζεη πνιχ
ρακειά. κεῖο νἱ ἄλζξσπνη δν ῦκε ζ’ α ηφλ ηφλ θαιφηπρν θφζκν, θαί
ηαμηλνκνχκαζηε καδχ κέ ηνχο ζενχο η ῆο δνληθῆο ζθαίξαο ( ζνχγθαηη ),
ἐλῶ ηά δῶα θαί ηά θαληάζκαηα ζηφλ θαθφηπρν θφζκν ( λ ηνχθαηη ).
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λ ηνχηνηο, ἀθφκα θαί ζηνχο θαιφηπρνπο θφζκνπο η ῶλ ἀλζξψπ σλ θαί
ηῶλ ζεῶλ ηῆο δνληθήο ζθαίξαο πάξρνπλ πνδηαηξέζεηο. Ὑπάξρνπλ νἱ
ἄλζξσπνη θαί κεηά ν ἱ ζενί πνχ θη αηνί πνδηαηξνῦληαη ἀλάινγα κέ ηφ
πνζνζηφ η ῶλ θαιῶλ π ξάμεσλ, θαί κε ηά ἔρνπκε ηνχο θφζκνπο ην ῦ
Βξάρκα γη’ α ηνχο πνχ ἔρνπλ πεηχρεη ἐθζηάζεηο, ν ἱ ὁπνῖνη θη α ηνί
πνδηαηξνῦληαη ἀλάινγα κέ ηφλ βαζκφ ἔθζηαζεο.
Ἐρώηηζ η: Δἴραηε ἀλαθέξεη ὅηη ὁ Βνχδδ αο πήγαηλε ζηφλ θφζκν ην ῦ
Βξάρκα ζηφλ ὁπνῖνλ εἴρε γελλεζεῖ  κεηέξα ηνπ, θαί ηνχο ἐδίδαζθε, θαί
κεηά θαηέβαηλε ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν γηά λά ιάβεη ηήλ ηξνθή ηνπ.
Ἀπάνηηζη: Πήγαηλε ζηνχο ζετθνχο θφζκνπο ἀιιά ὄρη ηνῦ Βξάρκα.
Αηφ γίλεηαη κέ ςπρηθή δχλακε θπζηθά, θαί ὁ Βνχδδαο πεξηγξάθεη π ῶο
κπνξεῖ λά θάλεη θάπνηνο πνιιά πξάγκαηα κέ ςπρηθή δχλακε.
Αηή  ἰθαλφηεηα δέλ ἦηαλ κφλν π ξνλφκην ην ῦ Βνχδδα, ἀιιά
πῆξραλ θαί ἄιινη Ἰλδνί ἀζθεηέο πνχ κπνξν ῦζαλ λά ἔρνπλ ςπρηθέο
δπλάκεηο γηά λά παξνπζηαζζν ῦλ ζέ ἄιινπο θφζκνπο, θαί κπνξε ῖ λά
πάξρνπλ ἀθφκα θαί ζήκεξα.  Βνχδδαο ινηπφλ ρξεζηκνπνην ῦζε α ηή
ηήλ ςπρηθή δχλακε κέ ηήλ ὁπνίαλ πεηπραίλε ηο ἕλα ζψκα θαηάιιειν λά
ηαμηδεχεη ζέ ἄιιεο δηαζηάζεηο, δηφηη κέ ηφ ἀλζξψπηλν ζψκα ε ἶλαη
ἀδχλαηνλ λά δήζεηο ζ’ α ηνχο ηνχο θφζκνπο.
Αηφ ὀλνκάδεηαη καλφκαλαθάγηα , δει. λνεηηθφ ἤ ςπρηθφ ζψκα. Ἔηζη
ὁ Βνχδδαο πήγαηλε ἐθεῖ θαί ἐδίδαζθε ηφ Ἀκπηληάκκα ζηνχο ζενχο. Α ηνί
δέλ ἦηαλ ζενί ηῶλ θφζκσλ ην ῦ Βξάρκα ἀιιά ζενί ηῆο δνληθῆο
ζθαίξαο. Α ηνί εἶλαη ἔμε εἰδῶλ, θαί ὁ Βνχδδαο πήγαηλε ζηφλ ηξίην ἀπ’
αηνχο ηνχο θφζκνπο, δηφηη ἐθεῖ ἦ ηαλ  κ εηέξα ηνπ.
Ἐρώηηζ η: Μηά θαί κηιᾶκε γηά δνληθέο ζθαίξεο, ἤζεια λά πῶ γηά
ηφλ πίθνπξν θαί ηφ πφζν παξεμεγεκέλ νο ἦηαλ, δηφηη δνλή γηά ηφλ
πίθνπξν ἦηαλ  θαηάζηαζε ρσξίο ςπρηθφ ἤ ζσκαηηθφ πφλν.
Ἀπάνηηζη: Αηή ἦηαλ  δηθή ηνπ ἄπνςε, δηφηη ὁ ζπλεζηζκέλνο
ὀξηζκφο εἶλαη δηαθνξεηηθφο θαί γη’ α ηφ ηφλ ἔρνπλ παξεμεγήζεη. Α ηή
ηήλ πηθνπξη θή δνλή νἱ ζεκεξηλνί ἄλζξσπνη δέλ ηήλ θαηαιαβαίλνπλ,
θαί γη’ α ηφ, ἐάλ πάξνπκε ηφλ ὄξν ζηήλ πξαγκαηηθή ηνπ ἔλλνηα, δέλ
κπνξνῦκε λά θαιέζνπκε ηφλ πίθνπξν δνληζηή θηιφζνθν. Γέλ
κπνξνῦκε. Ἡδνλή π ξνέξρε ηαη ἀπφ ηφ δ χ πνχ ζεκαίλεη θάηη γιπθχ ἤ
γιπθφ, θάηη πν χ ὀδεγεῖ ζηήλ ἀπφιαπζε, θαί αηφ εἶλαη πνχ δεην ῦλ νἱ
ἄλζξσπνη ζ’ α ηφλ ηφλ θφζκν, λά γιπθαζν ῦλ, λά ἀπνιαχζνπλ.
άλ ηφ πάξνπκε ἀπφ ηήλ ἐηνηκνινγηθή ἄπνςε ὁ πίθνπξνο ἦηαλ
δνληζηήο. Ἀιιά ἐάλ ηφ πάξνπκε ἀπφ ηήλ ἔλλνηα πνχ δίλεη ὁ πίθνπξνο,
ηφηε ὄρη κφλ νλ δέλ εἶλαη δνληζηήο ἀιιά πνιιέο θνξέο παξνπζηάδεηαη
κέζα ἀπφ ηά ζπγγξάκκαηά ηνπ θαί ἐλαληίνλ ηῆο δνλῆο.
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ΑΒΒΑΣΟ 27 ΗΟΤΙΗΟΤ 2019 – Κάθημα 4 ο ν
Καιεκέξα ζαο. πλερ ίδνπκε ηά καζή καηα πάλσ ζηίο Ὑπέξηα ηεο
Πξαγκαηηθ φηε ηεο ὅζνλ ἀθνξᾶ ηή λ ζχλ ζεζε ηνῦ Ννῦ θα ί ηῆο Ὕιεο.
θείισ λά δηεπθξηλή ζσ ὅηη κέρξη ηψξα δέλ ἔρνπκε κπε ῖ ἀθφκα
ζηφ πεδίν ηνῦ Ἀ κπηληά κκα , ἀιιά ἐμε γνῦκε ηήλ νχ ηηα . Φπ ζηθά
ὅ,ηη ἔρνπκε πε ῖ κέρξη ηψξα ἔρεη ζρέζε θαί κέ ηφ Ἀκπηλ ηάκκα, δηφηη
ὅια αηά κπνξνῦ κε λά ηά βξνῦ κε βαζηθά θαί ζηήλ  νχηηα θαί ζηφ
Ἀκπηληά κκα. Πξνθαλ ῶο, θαηά ηήλ δηάξθεηα ην ῦ ζε κεξηλνῦ
καζήκαηνο, ζά ἀξρίζνπκε λά κπαίλνπκε πηφ βαζεηά ζηφ
Ἀκπηληά κκα.
Σήλ πξνεγνχκελε θνξά, ε ἴρακε κηιή ζεη γηά ηά ἐπίπε δα ηῆο
ὕπαξμεο ὅπνπ  ζπλείδεζε κπνξε ῖ λά ἐκθαληζζε ῖ θα ηά ηήλ
γέλλεζε. Ὅηαλ γηά παξάδεηγ κα γελληέ ηαη θάπνηνο ζηφλ ἀλζξψπηλν
θφζκν, ἔρεη ἕλα εἴδνο ζπλείδεζεο πνχ ηφλ θέξλε η ζηφλ ἀλζξψπηλν
θφζκν. Ὅηαλ γελλ ηέηα η ζηφλ θφζκν η ῶλ δψσλ, ἔρε η δηαθνξεηηθφ
εἴδνο ζπλε ίδεζεο πνχ ηφλ θέξλε η ζηφλ δστθ φ θφζκν. Ἀιιά θα ί
κεηαμχ ηῶλ ἀλζξψπσλ  πάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη ζπλείδεζεο,
ὅπσο α ηνί πνχ ἔρνπλ κεγαιχ ηεξε λνεκνζχλε. Ο ἱ ηειεπηα ῖνη
ἔρνπλ δηαθνξεηηθ ή ζθα ίξα ζπλείδεζεο.
Γηά παξάδε ηγκα, κπνξε ῖ λά ἔρνπ κε δχν ἄηνκα πνχ ἔρνπ λ
γελλεζεῖ ζηφλ ἀλζξψπηλν θ φζκν, ζηφ ἴδην ἐπίπεδν ὕπαξμεο· ἀιιά
λά ἔρνπλ δηα θνξεηηθή ζ θα ίξα ζπ λείδεζεο ζρε ηηθά κέ ηήλ
λνεκνζχλε πνχ ἔρνπλ ἀλαπηχμεη. Αηά ηά ζπλαληήζακε λσξίηεξα
ὅηαλ κηιήζακε γ ηά ηά κπνχκηο δει. γηά ηά ἐπίπεδα ζπλείδεζεο, θαί
γηά ηίο αβαηζάξαο δει. ηίο ζθα ίξεο ζπλείδεζεο.

Πξψηα ζά ἐμεηάζνπκε ηά ἐπίπεδα ὕ παξμεο, μεθηλψληαο ἀπφ
θάησ, ἀπφ ηά πηφ ρνλδξνε ηδή ἐπίπεδα.
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Ξεθηλᾶ κε ἀπφ ηφ θαηψηεξν ἐπίπεδν, ηφ Ἠδνληθ φ πίπεδν ἤ
θάκα-κπνχκη , ζηφ ὁπνῖν ἀλήθ νπκε ἐ κεῖο νἱ ἄλζξσπνη.  ὄξνο θάκα
ζεκαίλε η θηιεδνλία θα ί ἔρε η λά θάλεη κέ ηά πέληε ε ἴδε θηιε δνλ ίαο
πνχ ἐπηηπγράλνλ ηαη κέζσ ηῶλ πέληε αἰζζεηεξ ίσλ ὀξγάλσλ. δῶ
ἐκπεξηέρνλ ηαη 11 ε ἴδε ζπλείδεζεο.
ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε ηφ Λεπηνθπέο Ὑιηθ φ πίπεδν ζηφ ὁπνῖν
κπνξεῖ θαλε ίο λά πεηχρεη ηίο ἐθζηά ζεηο. δῶ ηφ ἀλ ηηθε ίκελ ν
ζπγθέληξσζεο εἶλα η θάηη πνιχ δηα θαλ έο πνχ ἀξρηθά ἐκθαλίδεηα η
ζάλ θῶο, θαί ζηήλ ζπλέρεηα θα ηά ηήλ δηάξθεηα η ῆο ἔθζηα ζεο
γίλεηα η πνιχ δηαθαλέο. Μπνξε ῖ βέβα ηα λά ἔρεη ρξψκαηα, ὄπσο
θφθθηλν, θ ίηξηλν, πξάζηλ ν, ρξπζφ, θι π, ἀιιά εἶλαη δηαθαλέο. Σφ
ὀλνκάδνπ κε Λεπηνθπέο Ὑι ηθφ δηφηη ἀπνηειεῖηαη ἀπφ ιεπηνθπή ὕιε
ὅπσο ηά θσηφλ ηα, θα ί ηφ ἀληηθείκελν ζπγθέληξσζεο δέλ ε ἶλαη θά ηη
ἐμσηεξηθφ ἀιιά ἐζσηεξηθ φ. ’ α  ηφ ηφ ἐπίπεδν  πάξρνπλ 16 ε ἴδε
ζπλείδεζεο.
Καί ηέι νο ἔρνπκε ηφ Ἄπιν ἐπίπεδν πνχ θη α ηφ ἐπηηπγράλε ηαη
κέζσ ἐθζηά ζεσλ, ἀιιά ηφ ἀληηθε ίκελν πξνζνρ ῆο εἶλαη θάηη ἄπιν
ὅπσο π.ρ. ηφ ἀπεξ ηφξηζην δηά ζηε κα. Α ηνί πνχ ἐμαζθνῦλ αηφ ηφλ
δηαινγ ηζκφ, πα ίξλνπλ ἕλαλ κεγάι ν δα θηχιην ἤ ζηε θάλη, θα ί κέζα
ἀπφ αηφλ ζπγθελ ηξψλνλ ηαη ζηφλ ν ξ αλφ, ὥζηε λά δεκηνπξγεζε ῖ
ζηφλ λ νῦ ηνπο  ἔλλνηα ηνῦ ἄ πεηξνπ δηαζηήκα ηνο. Λέγεηα η ἄπι ν,
ρσξίο ρξψκα θαί ρσξίο ζρ ήκ α γ ηά λά βνεζεζε ῖ ὁ λνῦο ηνῦ
δηαινγ ηδφκελ νπ, δηφηη θαη’ ν ζίαλ, ηφ δηάζηεκα δέλ ε ἶλαη ἄπι ν ἤ
θελφ. Ὑπάξρνπλ θσηφλ ηα, ιεθ ηξφλ ηα, θαί ἄιια ζσκα ηίδηα πνχ
πάληα βνκβαξδίδνπλ ηφ δηάζηε κα.  δηαινγ ηζηήο ὅκσο πξέπεη λά
ζπγθεληξσζεῖ ζηήλ ἔλλνηα α ηνῦ πνχ δέλ ἔρεη ζρή κα, δέλ ἔρεη
δηαζηάζεηο, δέλ ἔρεη ὄξηα, ἔ ηζη ὥζηε λά ἐπηηχ ρεη κηά ςειή
αηνζπγθέλ ηξσζε. άλ ηήλ πε ηχρεη ἐλῶ βξίζθεηα η ἀθφκα ζηφλ
ἀλζξψπηλν θ φζκν, ηφηε ζηήλ ζπλέρεηα ζά γελλεζε ῖ ζ’ αηφ ηφ
ἄπιν ἐπίπεδν. Καί δηακέζνπ α ηῆο ηῆο αηνζπγθέληξσζεο κπνξε ῖ
θάπνηνο λά παξακε ίλεη ζ’ α  ηή ηήλ θ αηάζηαζε ἀδηα ηάξθηνο γ ηά
ἐθαηνκχξ ηα
ρξφληα .
Πνχ
ζε καίλε η
ὅηη
α ηφ
ηφ
ε ἴδνο
αηνζπγθέλ ηξσζεο ε ἶλα η πνιχ πηφ δπλ αηφ ἀπ’ ὅηη ζηφ ιεπηνθπέο
ιηθφ ἐπίπεδν. ’ α ηφ ηφ ἐπίπε δν πά ξρνπλ 4 εἴδε ζπλε ίδεζεο.
Ἔηζη, ἐάλ θα ηαηάμνπκε ηή λ ζπλείδεζε ζέ ἐπίπεδα θα ί ηά
πξνζζέζνπ κε ὅια καδχ, ζά δνῦκε ὅηη ἔρνπκε 31 ἐπίπεδα ὕπαξμεο
θαί 31 ε ἴδε ἤ ζθα ίξεο ζπλείδεζεο.
Σψξα ζά δνῦ κε κέ ιεπηνκέξεηεο ηί ἐκπεξηέρεη θάζε ἕλα ἐπίπε δν.
Πνηά ε ἶλαη ηά 11 Ἠδνλ ηθά ἐπίπε δα θαί νἱ ζπλεηδήζε ηο ηνπο, πνηά
εἶλαη ηά 16 Λε πηνθπή Ὑιηθά ἐπίπεδα θ αί ν ἱ ζπλε ηδήζε ηο ηνπο, θα ί
πνηά εἶλα η ηά 4 Ἄπια ἐπίπεδα θαί ν ἱ ζπ λεηδήζε ηο ηνπο.
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Ξεθηλᾶ κε πξψηα κέ ηφ Ἠδνληθ φ ἐπίπε δν πνχ πεξηια κβάλεη 11
θφζκνπο.
’ αηφ βξηζθφκα ζηε ἐ κεῖο· ἐδῶ θάησ ζηφλ Ἀλζξψπηλν θφζκν,
πνχ ιέγεηα η καλνχζζαιφθα ( καλνχζα εἶλαη νἱ ἄλζξσπνη θαί ιφθα
ζεκαίλε η θφζκνο). Α  ηφ εἶλαη ηφ ἕλα ἐπίπεδν.
Κάησ ἀ πφ ηφλ θ φζκν η ῶλ ἀλζξψπσλ,  πάξρνπλ θη ἄιια ἐ πίπεδα.
θεῖ βξίζθνλ ηαη νἱ ηέζζεξε ηο θφζκνη ην ῦ μεπεζκνῦ· ἐθε ῖ πνχ ἔρνπλ
μεπέζεη ηά Φαληά ζκα ηα, ηά Ε ῶα, ν ἱ Γαίκνλεο, θα ί  Κφιαζε . Γηά
ηά δῶα μέξνπκε, γηά θαληάζκαηα κπνξε ῖ λά ἔρνπκε ἀθνχζεη, γηά
δαίκνλεο κπνξε ῖ λά ἔρνπκε ἀθνχ ζεη, θαί γηά θφια ζε κπνξε ῖ λά
ἔρνπκε ἀθνχζεη. Σψξα ἄλ πάξρνπλ ἤ δέλ πάξρνπλ; πάξρνπλ
πνιιέο ἀλαθνξέο ἀπφ ἀλζξψπνπο πνχ ηά ἔρνπλ δήζεη α ηά ηά
πξάγκαηα. Πνιιέο θνξέο α ηνί ν ἱ θφζκνη ὀλνκάδνληα η θαί
ζιηβεξέο θαηαζηάζε ηο, ἀιιά  ιέμε ἀπάγηα πξνέξρεηα η ἀπφ ηφ άπα
πνχ ζεκα ίλεη πέθησ, ἔ ηζη ηφ κεηέ θξαζα ὡο μεπεζκφ. Φπζηθά ὁ
πφλνο θαί  ηαιαηπσξία ζ’ α ηνχο ηνχο θφζκνπο ε ἶλαη πνιχ
κεγαιχηεξνη ἀπ’ ὅηη ζηφλ ἀλζξψπηλν θ φζκν, θαί γη’ α  ηφ κπνξνῦ κε
λά ηφ κεηα θξάζνπκε θαί ζάλ ἄζιηεο θ αηαζηάζε ηο. Ο ἱ θ φζκνη αηνί
ιέγνληαη θαθφκνηξνη θφζκνη ( ληνχθαηη ). κε ῖο νἱ ἄλζξσπνη
βξηζθφκα ζηε ζηφλ θαιφκνηξν θ φζκν, δηφηη ὡο ἕλα βαζκφ ἔρνπ κε
πνιχ πεξ ηζζφηεξεο ε θαηξίεο γ ηά λ ά βηψζνπκε ε ηπρ ηζκέλεο
θαηαζηάζε ηο ἀπ’ ὅηη ηά δῶα θι π. Ὡο ἄλζξσπνη ἔρ νπκε θάπνηνλ
ἔιεγρν θαί κεγαιχ ηεξε λνεκνζχλε, ἀλ ψηεξε ἀπ’ αηή ηῶλ δψσλ .
Π.ρ. ὅηαλ βξέρεη, ὁ ἄλζξσπνο ἔρεη ηήλ λνε κνζχλε λά
πξνζηα ηεπζεῖ ἀπφ ηήλ βξνρή, θηηάρ λνληαο ζπίηηα ἀ πφ πέηξα,
μχιν, ἤ ηνχβια, ἐλῶ ἕλα δῶν δέλ ἔρε η ηήλ λνε κνζχλε λά ηφ θάλεη
αηφ.
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Αηή  λνεκνζχλε ηει ηθά ε ἶλαη πνχ βνεζάεη ηφλ ἄλζξσπν λά
βξίζθεη ιχ ζεηο ζηήλ δσή ηνπ, ὥζηε λά ἀπνθεχγε η αηέο ηίο
δπζρέξεηεο. Παξ’ ὅιν ινηπφλ πνχ θα ί νἱ ἄλζξσπνη θαί ηά δ ῶα
βξίζθνληα η ζηφλ ἴδην πιαλήηε, δνῦλ ζέ δηα θνξεηηθφ ἐ πίπεδν ὅζνλ
ἀθνξᾶ ηήλ λνεκνζχλε. Σφ ἴδην θαί κέ ηά θαληάζκα ηα· πάξρνπλ
ἀιιά βξίζθνληα η ζέ θαηψηεξν ἐπίπεδν ὕπαξμεο ἀπφ αηφ ηῶλ
ἀλζξψπσλ, ὅζνλ ἀθνξᾶ ηήλ λνεκνζχλ ε ἤ ηήλ ζθαίξα ζπλείδεζεο.
ηήλ ζπλέρε ηα πάξρνπλ ἔμε θφζκνη πάλσ ἀπφ ηφ ἐπίπεδν η ῶλ
ἀλζξψπσλ, ν ἱ ὁπνῖνη ιέγ νληα η Ἠδνλ ηθνί Οξάλ ηνη ζετθνί θφζκνη
ζηνχο ὁπνίνπο δνῦλ ηά θαιά πλεχ καηα ὅπσο ιέκε , ἐλ ἀληηζέζεη κέ
ηνχο θαηψηεξνπο θφζκνπο ζηνχο ὁπνίνπο δνῦλ ηά θαθά πλεχκα ηα.
άλ θαιά πλεχκα ηα γελλ ην ῦλ ηαη νἱ ἄλζξσπνη πνχ ἔρ νπλ θάλε η
πνιιέο θαιέο θαί θηιαλζξσπηθέο πξάμ εηο ὅζν δνῦ ζαλ, θα ί γεληθά
ὅινη αηνί πνχ ηεξνῦλ ηνχο ζηθνχο θαλφλεο, πνχ δέλ βιάπηνπλ
ηφλ ἐαπηφλ ηνπο θαί ηνχο ἄιινπο, θαί θαηά ζπλέπεηα δεκηνπξγν ῦλ
θαιφ θάξκα. Αηφ ηφ θαιφ θάξ κα ηνχο θάλεη λά γελλ ην ῦλ ηαη ζέ
ἀλψηεξα ἐπίπεδα ὄρ η κφλν λνε κνζχ λεο ἀιιά θαί εράξηζησλ
θαηαζηάζε σλ ἀπ’ ὅηη βηψλ νπλ νἱ ζπλεζ ηζκέλ νη ἄλζξσπνη.
Παξ’ ὅια αηά, ἀλῆθνπλ ζηφ Ἠδνληζηηθ φ ἐπίπεδν, δηφηη
ἀπνδεηνῦλ ηήλ δνλή θαί ηήλ ε ραξίζηεζε πνχ πξνέξρεηαη κέζα
ἀπφ ηά πέληε α ἰζζεηήξ ηα ὄξγαλα.
Πηφ ςειά βξίζθεηαη ηφ
πεξηιακβάλεη 16 θφζκνπο.

Λεπηνθπέ ο

Ὑιηθφ

ἐπίπεδν

πνχ

Κάησ θά ησ βξίζθ νληα η ν ἱ δέθα θφζκνη ηνῦ Βξάρ κα, ζηνχο
ὁπνίνπο κπνξεῖ λά γελλεζεῖ θαλε ίο κέζσ ηῶλ ἐθζηάζεσλ , ἔρνληαο
ὡο ἀληηθε ίκελν ζπ γθέληξσζεο θάπνην δηαθαλέο ιεπηνθπέο
ἀληηθε ίκελν. Ὑπάξρνπλ ηεζζάξσλ ἐπηπέδσλ ιεπηνθπε ῖο ἐθζηάζε ηο
θαί ζ’ αηνχο ηνχο δέθα θφζκνπο ην ῦ Βξάρκα, γελληέηα η θαλείο
ἀλάινγα κέ ηφλ βαζκφ ἀλάπηπμεο αηῶλ ηῶλ ἐθζηά ζεσλ, δει . ηφλ
βαζκφ θπξηαξρίαο πνχ ἔρεη πάλ σ ζ’ αηέο ηίο ἐθζηάζεηο.
πγρξφλσο, ὁ βαζκφο θπξηαξρίαο ζ’ α ηέο ηίο ἐθζηάζεηο, θαζνξίδεη
θαί ηφ ρξνλ ηθφ δηάζηεκα πνχ ζά δήζεη θαλε ίο ζέ θάπνηνλ ἀπ’
αηνχο ηνχο θφζκνπο.
Κάπνηνο πνχ ἔρεη ἀλ ψηεξν ἔιεγρ ν ζηή λ ηδάλα, κπνξε ῖ λά δήζεη
πεξηζζφηεξν δηάζηεκα ἐθεῖ, δηφηη  λνε κνζχλε ηνπ ε ἶλαη
κεγαιχηεξε ἀπφ ηήλ λνε κνζχλε α ηῶλ πνχ δέλ ἔρνπλ κεγάιε
θπξηαξρία ζηίο ηδάλαο. Ὅζν κεγαιχηεξε  θπξηαξρία, ηφζνο
καθξχηεξνο θη ὁ ρξφλνο παξακνλῆο.
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Ὅηαλ ὅκσο  αηνζπγθέληξ σζε πνχ ἔρνπλ πάλσ ζηίο ηδάλαο
ιήμεη κεηά ἀπφ ἕλα ρξνληθφ δηάζηε κα, ηφηε μαλαγπξίδνπλ ε ἴηε
ζηνχο θάησ θφζκνπο ηῶλ ζεῶλ, ε ἴηε ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν, ε ἴηε
ἀθφκα θαί ζέ θάπνηνλ ἀ πφ ηνχο θφζκνπο ηνῦ μεπεζκνῦ. Ἔηζη, ηφ
λά γελλεζεῖ θαλείο ζηνχο θφζκνπο ην ῦ Βξάρκα, δέλ εἶλαη ἐγγχεζε
ὅηη δέλ ζά μαλαπέζεη πάιη πίζσ ζηνχο θαηψηεξνπο θφζκνπο.
Δἶλαη ζάλ λά ἔρε η καδέςεη θάπνηνο πνιιά ρξήκα ηα θαί πάε η
δηαθνπέο ζέ ἕλα ηνπξηζηηθφ κέξνο, κέλεη ζέ ἕλα πνιπηειέο
μελνδνρεῖν, θαί ἀπνια κβάλεη ηήλ δσή ηνπ ἐθεῖ γηά ὅζν δηάζηεκα
ηνῦ ἐπηηξέπεη ηφ πνξ ηνθφιη ηνπ. Μ φιηο ὅκσο ηειεηψζνπλ ηά
ρξήκαηα, ε ἶλαη ἀλαγθαζκέλνο λά θχγ εη θα ί λά γπξ ίζε η πίζσ ζηφ
ζπίηη ηνπ. Ἔηζη θη αηνί ν ἱ θφζκνη ηνῦ Βξάρκα, ε ἶλαη ζάλ ἕλα
πνιπηειέο μελνδνρε ῖν, πνχ πάε η θάπνηνο ἐθεῖ θα ί ἀπνια κβάλεη
αηά πνχ ζέιεη, θαί ὅηαλ ηειεηψζεη ηφ θάξκα ἀπφ ηήλ δχλακε ηῆο
αηνζπγθέλ ηξσζεο, πέθηεη πάιη θάησ.
Λίγν πηφ πάλσ ηψξα, πάξρεη ὁ θφζκνο ηνῦ ζψκαηνο ρσξίο λνῦ
( αζάληα ζάηηα ). θεῖ γελληέ ηαη θάπνηνο δηαινγ ηζηήο ὁ ὁπνῖνο ἔρε η
κπινθάξεη ηφλ λνῦ ηνπ , ηήλ ἀληίιεςή ηνπ, θαί βξίζθε ηαη ζέ πιήξε
ἀκλεζία . Δἶλα η  ἀπφιπηε ιήζε. Αηφ γίλεηαη δηφηη ἔρεη δεῖ ηφλ
θίλδπλν ζηφλ λνῦ, ζηίο ζθέςεηο. Ἔρεη βαξεζεῖ ηίο λνε ηηθέο
δηαδηθαζίεο θα ί παξακέλε η ἐλ ε ἰξήλε. Ὑπάξρνπλ ι νηπφλ ηέηνηνπ
εἴδνπο δηαι νγηζηέο θαί γη’ α ηφ πξέπεη λά ηνχο ἀλαθέξνπκε. Ἡ
παξακνλή ζ’ αηφλ ηφλ θ φζκν ε ἶλα η πνιχ κεγαιχ ηεξε ἀπφ αηή
ηῶλ δηαινγ ηζηῶλ πνχ γελληνῦληα η ζηνχο θφζκνπο ην ῦ Βξάρκα
κέζσ ηῶλ ἐθζηάζε σλ.
Καί πηφ πάλσ, πάξρνπλ πέληε ἀ γλέο δηακνλέο γηά κή
ἐπηζηξέθνλ ηεο ( αλαγθάκηλ ). Αηνί εἶλ αη ζπλήζσο β νπδδηζηέο πνχ
ἔρνπλ μεξηδψζεη ἀ πφ κέζα ηνπο ηνχο πέληε δεζκνχο η ῆο ὕπαξμεο,
ἀιιά ἔρνπλ κηά δσή λά δήζνπλ, θαί κεηά δέλ μαλαγπξίδνπλ ζηφλ
ἀλζξψπηλν θφζκν. λῶ ἦ ηαλ ζηφλ ἀλ ζξψπηλν θφζκν, θαηάθεξαλ
λά μεξηδψζνπλ ηά δεζκά η ῆο ὕπαξμεο. Ὅκσο ἔρνπλ ἀθφκα θάπνηα
πνιείκαηα ἀπφ δεζκά πνχ ηνχο θξαην ῦλ ἐδῶ ζηήλ ὕπαξμε, ἀιιά
δέλ μαλαγπξίδνπλ ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν. Δ ἶλα η πηφ θνληά ζηήλ
θαηάζηαζε ηῶλ Ἀξράηο.
Ἔηζη ὅηαλ γελλεζνῦλ αηνί, γελληνῦ λ ηαη ζέ κία ἀπφ αηέο ηίο
ἀγλέο δηακνλέο ζηίο ὁπνίεο παξακέλ νπλ ἐθεῖ κέρξ η λά γίλ νπλ
Ἀξράη.
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Σέινο ἔρνπκε ηφ Ἄπιν ἐπίπεδν πνχ πεξ ηιακβάλεη 4 θφζκνπο.
Αηνί
πνχ
γελλ ηνῦληα η
ἐθε ῖ,
ἔ ρνπλ
ζάλ
ἀλ ηηθε ίκελ ν
ζπγθέληξσζεο ηφ ἄπεηξν δηάζηε κα, ἤ ηήλ ἄπεηξε ζπλείδεζε, ἤ ηήλ
κεδακηλφηεηα , ἤ ηήλ νὔ ηε ἀληίιεςε νὔ ηε κή ἀληίιεςε. Α ηά εἶλαη
εἴδε ἐθ ζηάζε σλ πνχ ἐπηηπγράλεη θαλε ίο θαί ε ἶλα η πνιχ ἀλψηεξεο
ἀπφ ηίο θα ηψηεξεο ἐθζηάζεηο. Ἡ δηάξ θεηα παξακνλ ῆο ζ’ αηνχο
ηνχο θφζκνπο εἶλα η πνιχ κεγαιχηεξε ἀπ’ ὅηη ζηνχο θφζκνπο ηῆο
Λεπηνθπνῦο Ὕιεο. Βέβαηα  παξακνλ ή ἐθεῖ γηά κεγάι ν ρξνληθ φ
δηάζηεκα ἐλέρεη ηφλ θ ίλδπλ ν λά παγ ηδεπηε ῖ θαλε ίο ζ’ αηή ηήλ
θαηάζηαζε γαιήλεο θα ί λά δηαθ φςε η ηήλ ἐμέιημή ηνπ. Γη’ α ηφ ὁ
Βνχδδαο ὅηαλ ἦηαλ ἀθφκα κπνληηζάηηβ α δέλ γελληφηαλ ζ’ α ηά ηά
ἐπίπεδα , ιέγνληαο ὅηη  παξακνλ ή ἐθεῖ εἶλαη ἀπιά ράζηκν ρξφλνπ .
Αηή ἦηαλ κηά πεξηγξαθή ηῶλ θ φζκσλ πνχ ιέγνλ ηαη θαι φηπρ νη
θφζκνη, δηφηη ἔρνπλ κηά κνξθή ε  ηπρίαο πνχ εἶλαη ἀλ ψηεξε ἀπφ
αηή ηῶλ θαθφκνηξσλ θφζκσλ.  ηφλ ἀ λζξψπηλν θφζκν θπζηθά, 
εηπρία θαί  δπζηπρ ία εἶλα η ζπλήζσο 50-50. Κακηά θνξά βέβαηα
κπνξεῖ λά εἶλα η κφλν 20 ἤ 10 ηνῖο ἐθα ηφ εηπρ ία, θα ί ηφ πφινηπν
80 ἤ 90 ηνῖο ἐθαηφ λά ε ἶλαη ζθέηε δπζηπρ ία θαί κηδέ ξηα. Ἀι ιά
ηνιάρηζηνλ  πάξρεη θάπνηα ε ηπρία .
ηνχο ζετθνχο νξάληνπο θφζκνπο, πάξρεη πεξηζζφηεξε
εηπρία ἀπ’ ὅηη ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν, θαί ὅζν ἀλεβαίλεη θαλε ίο
ζηνχο ἀλψηεξνπο θφζκνπο, πάξρεη ὅι ν θαί πεξηζζφηεξε ε ηπρία.
Αμάλεηαη δει.  βαζκίδα ηῆο εηπρίαο θαί ηῆο εδαηκνλίαο πνχ
ζπλδέεηαη κέ ηήλ ζπλείδεζε. Ὅπσο ηά θαθά πλεχ καηα θαί ηά
θαληάζκαηα κπνξνῦλ λά δνῦλ , λά ἀθνχζνπλ, λά θ ηλεζνῦλ, θι π.
ἔηζη θα ί ηά ὄληα ζ’ αηνχο ηνχο ζετθνχο θφζκνπο γελλην ῦλ ηαη ζάλ
θαιά πλεχκαηα ἔρνπληαο αἰζζε ηήξηα ὄξγαλα πνιχ πηφ ιεπηνθπή
ἀπφ ηά δηθά καο . Οἱ νξάληνη ζενί ἔρνπλ ἐπίζεο ιεπηνθπή α ἰζζε ηήξηα ὄξγαλα. Ὑπάξρνπλ ἀξζεληθ νί θ αί ζειπθνί ζενί, ὁ θφζκνο
ηνπο πεξηιακβάλεη παλέ κνξθα θπζηθά ηνπία, θαί ηά ἀλ ηηθείκελα
ζπγθέληξσζεο θα ί δηαι νγηζκν ῦ εἶλα η παξφκνηα κέ α  ηά ηνῦ
ἀλζξψπηλνπ θφζκνπ , ἀιιά πνιχ πηφ ιεπηνθπή. πίζεο ὅηαλ
θάπνηνο γελλεζε ῖ ζ’ αηνχο ηνχο θφζκνπο γελληέ ηαη κέ ζαπκα ηνπξγφ ηξφπν ρσξ ίο ηήλ ἀλάγθε λά  πάξρνπλ γνλε ῖο. άλ ηψξα
θάπνην δεπγάξη ζε ῶλ ἐπηζπκε ῖ λά ἔρεη παηδί, ηφηε ἐιθχνπλ πξφο
αηνχο θάπνηνλ πνχ γελληέ ηαη ἐθε ῖ· ηφλ ἔιθνπλ δει. λά γελλεζε ῖ
ἀλάκεζά ηνπο. Αηά ιέγνληα η ληέβα-πνχηηαο , παηδηά η ῶλ ζεῶλ.
Ὅκσο ηά ὄληα πνχ γελληνῦληα η ζηνχο θφζκνπο ην ῦ Βξάρκα , δέλ
ἔρνπλ θχιιν, δέλ ἔρνπλ ζψκα, δέλ ἔρνπλ ρέξηα, πφδηα, δέλ ἔρ νπλ
δει. ἕλα ρνλδξ νεηδέο ζψκα ὅπσο ἐκε ῖο, δηφηη ἔρ νπλ μεπεξάζεη ηφ
δνληθ φ ἐπίπεδν.
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Ἔρνπλ κφλνλ ιεπηνθπή α ἴζζε ζε ὅξα ζεο θαί ἀθ νῆο. Σφ ζψκα
ηνπο εἶλαη πνιχ ιεπηνθπέο ζάλ θ ῶο, εἶλαη δηαθαλέο, ἀιιά ἔρνπλ
ηήλ ἰδηφηε ηα λά βιέπνπλ θαί λά ἀθ νῦλ . ηνχο θφζκνπο α ηνχο ηά
πάληα εἶλα η ιεπηνθπή θα ί δηαθαλ ή, θαί ηά ὄληα βξ ίζθνλ ηαη ζέ
κφλ ηκε θαηά ζηαζε α ηνζπγθέλ ηξσζεο.
ηφλ ἀλζξψπηλ ν θφζκν κπνξε ῖ θαλείο ἐάλ πεηχρε η ηή λ ἔθζηαζε
λά παξακείλεη ζ’ α ηήλ ηήλ θα ηάζηαζε γηά ηέζζεξεηο πέλ ηε κέξεο,
ρσξίο λά ζεθψλεηα η, ρ σξίο λά ηξψε η, λά πίλε η, ἤ λά θνηκᾶ ηαη.
Ὅκσο δέλ κπνξεῖ λά κε ίλεη παξαπάλσ δηφηη ἔρεη ηήλ ἀλάγθε ηνῦ
ζψκα ηνο. Σφ ζψκα ρξεηάδεηα η ηξνθή θαί λεξφ, θη ἀξρίδεη λά
ἀληηδξᾶ. Σφ λεπξηθφ ζχζηεκα ἀξρίδεη ἐπίζεο λά ἀληηδξᾶ θαί ἔηζη
δέλ κπνξεῖ θαλείο λά θξαηήζεη ηήλ ζπγθέληξσζή ηνπ, δηφηη 
ζπλείδεζε θνιιάεη ζηίο ἀλάγθεο ηνῦ ζψκα ηνο. Πξέπεη ι νηπφλ λά
ζεθσζεῖ, λά ζξέςεη ηφ ζψκα ηνπ , θαί λά ἀξρ ίζεη μαλά ηφλ
δηαινγ ηζκφ.
Ὑπάξρεη βέβαηα θαί κηά ηάμε βνπδδηζη ῶλ πνχ ιέγνληα η ληξφληα
ζακπάληη , θαί νἱ ὁπνῖνη κπνξνῦ λ λά δηα ηεξήζνπλ ηήλ
αηνζπγθέλ ηξσζή ηνπο κέρξη θα ί ἐπηά κέξεο, πνχ ε ἶλα η θαί ηφ
κεγαιχηεξν δηά ζηε κα πνχ κπνξε ῖ λά παξακείλεη θαλείο. Γηφηη κεηά
ἀπφ ἐπηά κέξεο ηφ ζψκα ἀξρίδεη λά ἀ ληηδξά, θη αηνί πξέπεη λά
ἐπηζηξέςνπλ γηά λά ζξέςνπλ ηφ ζψκα ηνπο ἐάλ ζέινπλ λά
ἐπηβηψζνπλ . πίζεο πξίλ μεθηλή ζνπλ ηήλ ἐπίηεπμε αηῆο ηῆο
αηνζπγθέλ ηξσζεο πξέπε η λά ε ἶλαη ἀπνθαζηζκέλνη ὅηη δέλ ζά
παξακείλνπλ ζ’ α ηή ηήλ θαηάζηαζε πάλσ ἀπφ ἐπηά κέξεο, θη ὅηη
κεηά ἀπφ ἐπηά κέξεο πξέπε η λά ζεθ σζν ῦλ, ε ἰδάιισο ζά ράζνπλ
ηήλ δσή ηνπο.
ηνχο ἀλψηεξνπο θφζκνπο ὅκσο, ἐπε ηδή δέλ ἔρεη θάπνηνο ηφ
βάξνο ηνῦ ρνλδξνεηδνῦο ζψκαηνο, κπνξε ῖ λά κείλεη ζ’ α ηή ηήλ
θαηάζηαζε αηνζπγθέληξ σζεο θαί ε δαηκνλίαο, γηά πάξα πνιιά
ρξφληα, ἔσο θαί ρηι ηεηεξίδεο.
Ἐρώηηζ η: Ἀπφ πνηφ ἐπίπεδν θαί κε ηά δέ λ ἐπηζηξέθεη θάπνηνο ζηφλ
ἀλζξψπηλν θφζκν ἤ ζηνχο θφζκνπο ην ῦ με πεζκνῦ;
Ἀπάνηηζη: θηφο ἀπφ ηνχο κή -ἐπηζηξέθνληεο, ὄινη ἐπηζηξέ θνπλ
πίζσ. δῶ ηψ ξα ἔρνπκε ηφ ἄπιν ἐπίπεδν πνχ ε ἶλαη  θνξπθή ηνῦ
θφζκνπ. Καί ἀπφ ἐδῶ ὅκσο κπνξεῖ λά ἐπηζηξέςεη θάπνηνο πίζσ. Γηφηη
πάξρεη ἕλα ὄξην παξακνλ ῆο ζέ θάζε ἐπίπεδν. Ὅκσο νἱ κήἐπηζηξέθνλ ηεο δνῦλ ἕλα ρξνληθφ δηάζηε κα ζέ ἕλαλ ἀπφ ηνχο ἀγλνχο
θφζκνπο, ηειεηνπνην ῦλ ηφλ δηνξαηηθφ δηαινγηζκφ ηνπο θαί πεηπραίλνπλ
ηήλ θαηάζηαζε ην ῦ Ἀξράη, δει. ἐλφο Ἄμηνπ πνχ ἔρεη πεξβεῖ αηνχο
ηνχο 31 θ φζκνπο ηῆο ὕπαξμεο.
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Ἡ ἐπίηεπμε ἐλφο Ἀξράη ἀλήθεη ζηίο Ὑπεξθφζκηεο ἐπηηεχμεηο. Ο ἱ κήἐπηζηξέθνλ ηεο ινηπφλ ἔρνπλ ἐπηηχρεη κία πεξθφζκηα ζπλείδεζε πνχ
κπνξεῖ λά πεξβεῖ αηά ηά 3 1 ἐπίπεδα ηῆο ὕπαξμεο.
Ἐρώηηζ η: Αηνί πνχ ἐπηζηξέθνπλ ἀπφ ηφ Ἄπιν ἐπίπεδν, ζέ πνηφλ
ἀπ’ ὅινπο ηνχο θφζκνπο ἐπηζηξέ θνπλ;
Ἀπάνηηζη: Μπνξεῖ λά ἐπηζηξέςνπλ ζηφ Λεπην θπέο Ὑιηθφ ἐπίπεδν, ἤ
ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν, ἤ ἀθφκα θαί ζηνχ ο θφζκνπο ην ῦ μεπεζκνῦ.
Ἐρώηηζ η: Ἄξα ὅινη κεηαθηλνῦληαη ἀπφ θαί πξφο ὅια ηά ἐπίπεδα
ὕπαξμεο, ἐθηφο ἀπφ ηνχο κή -ἐπηζηξέθνληεο ζηίο ἀγλέο παξακνλέο, πνχ
ζπλερίδνπλ πξφο ηήλ θαηάζηαζε ην ῦ Ἀ ξράη;
Ἀπάνηηζη: Ἀθξηβ ῶο, παξακέλνπλ ζηίο ἀγλέο δηακνλέο, ζπλερίδνπλ
ηφλ δηνξαηηθφ δηαινγηζκφ θαί θηάλνπλ ζηήλ θαηάζηαζε ην ῦ Ἀξράη.
Ἐρώηηζ η: Ἕλαο Ἀξράη εἶλαη ἰζνδχλακνο κέ ἕλαλ ακάζζακπνχληα,
ἤ ἔρεη ἀθφκα θάπνηα ζηάδηα κπξνζηά ηνπ γηά λά πξνρσξήζεη;
Ἀπάνηηζη: Ναί, εἶλαη ἰζνδχλακνο ὅζνλ ἀθνξᾶ ηήλ ἀπειεπζέξσζε.
Ἄο ηφ ἐμε ηάζνπκε α ηφ κέ ιεπην κέξεηεο.
Καη’ ἀξράο, ζηφλ Βνπδδηζκφ Θεξαβάληα ἔρνπκε ηξία ε ἴδε Βνπδδῶλ :
1. Σφλ ακάζζακπνχληα δει. ηφλ Πιήξσο Α ηνθσηηζκέλν ὅπσο
ἦηαλ ὁ Βνχδδαο Γθανηάκα.
2. Σφλ Παηζέθακπνχληα δει. ηφλ Ἀην κηθά Φσηηζκέλν. Α ηνί νἱ
Βνῦδδεο, εἶλαη ζάλ ηνχο ακάζζακπνχληα ἀιιά δέλ δηδάζθνπλ
ηνχο ἄιινπο δηφηη ηφλ θαηξφ πνχ ἐ κθαλίδν ληαη δέλ πάξρνπλ ὄληα
πνχ κπνξνῦλ λά θαηαλνήζνπλ ηήλ δηδαζθαιία·  λνεκνζχλε ηῶλ
ἀλζξψπσλ ε ἶλαη πνιχ ρακειή· γη’ α ηφ ηνχο ιέκε θαί ζησπεινχο
Βνῦδδεο. πλήζσο ἐκθαλίδνληαη ζηφ δηάζηεκα ἀλάκεζα ζέ δχν
ακάζζακπνχληα. Ὅηαλ ἕλαο ακάζζακπνχληα πεζάλεη, πάξρεη
ἕλα θελφ κέρξη λά ἐκθαληζζεῖ ὁ ἐπφκελνο. Ο ἱ Παηζέθακπνχληα
ἐκθαλίδνληαη ζ’ αηφ ἀθξηβ ῶο ηφ κεζνδηάζηεκα , πνχ ὅκσο δέλ
πάξρνπλ ἄλζξσπνη ἰθαλνί λά θαηαλνήζνπλ α ηή ηήλ βαζεηά
δηδαζθαιία .
3. Σφλ  άβαθακπνχληα , δει. ηφλ Ἀθξναηή Βνχδδα. Σέηνηνη ε ἶλαη νἱ
Ἀξράηο. Α ηνί εἶλαη καζεηέο, πνχ ἐπηηπγράλνπλ ηήλ θψηηζε
ἀθνχγνληαο ἕλαλ ακάζζακπνχληα, παίξλνληαο ὀδεγί εο ἀπφ
αηφλ, θαί ζηήλ ζπλέρεηα γίλνληαη Βν ῦδδεο. Ὅκσο δέλ ἔρνπλ ηήλ
ἰθαλφηεηα λά δηδάμνπλ ηφ Νηάκκα, ηήλ δηδαζθαιία, ὅπσο ἕλαο
ακάζζακπνχληα. Γέλ κπνξν ῦλ δει. λά ἀξρίζνπλ ἕλα δηθφ ηνπο
θίλεκα ὅπσο ἔθαλε ὁ Γθανηάκα Βνχδδα ο. Φηάλνπλ ὅκ σο ζηήλ
θψηηζε.
Σψξα , ηί ζεκαίλεη θψηηζε ζηφλ Βνπδδηζκφ;
Φψηηζε ζεκαίλεη θαηαλφεζε η ῶλ Σεζζάξσλ Δ γελῶλ Ἀιεζεη ῶλ.
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 Βνχδδαο εἴπε ὅηη: «Δἶκαη Βνχδδαο δηφηη ἔρσ θαηαλνήζεη ηίο
Σέζζεξεηο Δ γελεῖο Ἀιήζεηεο». Ἡ Φψηηζε ιέγεηαη κπφληη ζηά Πάιη, πνχ
ζεκαίλεη δηαλφεζε, λφεζε, θαηαλφε ζε, δηάλνηα. Ἀιιά πνηά δηάλνηα; ηήλ
δηάλνηα πνχ ζρεηίδεηαη κέ ηίο Σέζζεξεηο Δ γελεῖο Ἀιήζεηεο, θαί ὄρη
ὁπνηαδήπνηε ἄιιε ἀιήζεηα, ὅπσο π.ρ. ὅηη ηφ θεγγάξη πεξηζηξέθεηαη
γχξσ ἀπφ ηήλ γή.
Αηφ κπνξεῖ λά ἐπηηχρεη θαί θάπνηνο Ἀξράη· γίλεηαη δει. Βνχδδαο
δηφηη ἔρεη θαηαλνήζεη ηίο Σέζζεξεηο Δχγελε ῖο Ἀιήζεηεο. Ὅηαλ ζηήλ
νχηηα ἀλαθέξνληαη ν ἱ ἰδηφηεηεο ην ῦ Βνχδδα, πξψηα ἀλαθέξεηαη 
ἰδηφηεηα ην ῦ Ἀξράη θαί κεηά ακάζζακπνχληα. Γειαδή πξψηα γίλεηαη
θαλείο Ἀξράη θαί κεηά γίλεηαη ακάζζακπνχληα. Ἡ δηαθνξά ὅκσο
κεηαμχ ἐλφο Ἀξράη θαί ἐλφο ακάζζακπνχληα ε ἶλαη ὅηη ὁ δεχηεξνο ἔρεη
ἐθπιεξψζεη ηίο ηειεηνπνηήζεηο ηνπ δει. ηίο παξακίηαο, ζέ πνιχ
πεξηζζφηεξεο δσέο, θαί ἔρεη πεξηζζφηεξε ἐκπεηξία ὥζηε λά κπνξέζεη λά
δηδάμεη ηνχο ἄιινπο θαί λά ἀξρίζεη ἕλα θίλεκα πνχ κπνξε ῖ λά δηαξθέ ζεη
ἐπί πνιιά ρξφληα. Α ηή ἦηαλ  ἰδηφηεηα ην ῦ Γθανηάκα Βνχδδα. Σφ
ἐπηπιένλ πνχ ἔρεη ινηπφλ ἕλαο ακάζζακπνχληα, ε ἶλαη  ἰθαλφηεηα ηῆο
δηδαζθαιίαο. Καί ν ἱ Ἀξράηο βέβαηα κπνξν ῦλ λά δηδάμνπλ, ἀιιά δέλ
ἔρνπλ ηήλ δχλακε γηά λά ἀξρίζνπλ ἕλα θίλεκα ἀπφ κφλνη ηνπ ο.
Ὅινη νἱ Ἀξράηο ηήλ ἐπνρή ηνῦ Βνχδδα, ὅ πσο ὁ αξηπνχηηα θαί ἄιινη
ἐδίδαζθαλ· ἦηαλ δάζθαινη, θαί ζηίο πξνεγνχκελεο δσέο ηνπο θαί ζ’
αηήλ· ἀιιά δέλ κπνξν ῦζαλ λά θάλνπλ ἕλα θίλεκα ἀπφ κφλνη ηνπο· δέλ
εἴραλ αηή ηήλ θηινδνμία. Ἀιιά ὅζνλ ἀθνξᾶ ηήλ ἀπειεπζέξσζε
( βηκνχηη ), ἕλαο Ἀξράη θαί ἕλαο ακάζζακπνχληα ε ἶλαη ἴδηνη.
Γηά παξάδεηγκα ἄο πάξνπκε κηά ἐπηρείξεζε. Κάπνηνο μεθηλάεη α ηή
ηήλ ἐπηρείξεζε· θαί ν ἱ πφινηπνη ἔξρνληαη θαί ζπληειν ῦλ ζηήλ ζπλέρηζε
θαί ζηήλ ἐπέθηαζε α ηῆο ηῆο ἐπηρείξεζεο, θαί πάξρνπλ κεγάια
θεθάιηα, κάλαηδεξο, πνχ ε ἶλαη πνιχ ἰθαλνί γηά λά ηήλ δηαηεξήζνπλ.
Ἀιιά πνηφο ε ἶλαη α ηφο πνχ ἄξρηζε ηήλ ἐπηρείξεζε; πνχ δηαλνήζεθε λά
ηήλ θηηάμεη; Α ηφο ινηπφλ ε ἶλαη πνχ μέξεη πνιχ πεξηζζφηεξα ἀπφ ηνχο
ἄιινπο. Γέλ ζεκαίλεη ὅηη νἱ κάλαηδεξο δέλ μέξνπλ· ἀπιά δέλ ἔρνπλ
αηή ηήλ ὀξγαλσ ηηθή δηάλνηα γηά λά ζηήζνπλ κηά ἐπηρείξεζε.
Καηά ηφλ ἴδην ηξφπν, ν ἱ καζεηέο κπνξν ῦλ λά ζπληειέζνπλ ζηήλ
δηαηήξεζε ηῆο δηδαζθαιίαο ην ῦ Βνχδδα, ἀιιά δέλ κπνξν ῦλ λά ηήλ
μεθηλήζνπλ θαί λά ηήλ ὀξγαλψζνπλ ὅπσο ἕλαο ακάζζακπνχληα, ὁ
ὁπνῖνο ἔρεη α ηή ηήλ εγελή θηινδνμία ἀπφ πξνεγνχκελεο δσέο, θαί
ζπλεπῶο κπνξεῖ λά ὀξγαλψζεη θαί λά πεηχρεη θάηη ηέηνην, λά ὀξγαλψζεη
ηήλ κνλαζηηθή πεηζαξρία, λά δηδάμεη κέ ἕλαλ ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ἔηζη
ὥζηε νἱ καζεηέο λά κπνξέζνπλ κέζα ζηίο ἐπεξρφκελεο γελλ εέο λά
κάζνπλ α ηή ηήλ ζπζηεκαηηθή γλψζε, θιπ.
Αηή ινηπφλ ε ἶλαη  δηαθνξά. Ὅζνλ ἀθνξᾶ ὅκσο ηήλ ἐπίηεπμε ηῆο
θαηαλφεζεο ηῶλ Σεζζάξσλ Δ γελῶλ δηδαζθαιη ῶλ, δει. ηῆο θψηηζεο,
άβαθαο - Ἀξράηο θαί ακάζζακπνχληα ε ἶλαη ἴδηνη.
Ἐρώηηζ η: Ἄξα θαί  θψ ηηζε ἔρεη θά πνηεο ιεπην θπε ῖο δηαθνξέο;
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Ἀπάνηηζη: Ὄρη  ἴδηα  θψηηζε, ἀιιά  ἐκπεηξία ἀπφ πξνεγνχκελεο
δσέο γηά λά δηδάμεη θαλείο α ηή ηήλ θψηηζε. Π.ρ. ἐζεῖο ηψξα καζαίλεηε
αηά ηά πξάγκαηα, ἀιιά κέρξη ην ῦ ζεκείνπ λά π ᾶηε λά ηά δηδάμεηε ζέ
ἄιινπο ἔρεη δηαθνξά. Κάπνηα πξάγκαηα ηά θαηαιαβαίλεηε, θάπνηα ἄιια
ὄρη, θαί θπζηθά ἐάλ θάηζεηε λά ηά κειεηήζεηε μαλά θαί μαλά ζά ηά
κάζεηε. Ἀιιά δέλ κπνξε ῖηε λά ἔρεηε ηήλ ἐκπεηξία ἐλφο δαζθάινπ πνχ
δηδάζθεη ἐπί ρξφληα θαί ρξφληα α ηά ηά ζέκαηα. Ἔηζη ινηπφλ ἔρε ηε
θαηαλφεζε ὅηαλ ζᾶο ηά ἐμεγεῖ ὁ δάζθαινο, ἀιιά α ηφ δηαθέξεη ἀπφ ηφ
λά ηά δηδάμεηε ζηνχο ἄιινπο θαί λά δε ῖηε ηήλ ζπλάθεηα, ἤ ηήλ
ζπζρέηηζε πνχ ἔρνπλ κέ ἄιινπο ηνκε ῖο, ὅπσο π.ρ. ηά δηάθνξα ἐπίπεδα
ζπλείδεζεο. Α ηά δέλ κπνξε ῖηε λά ηά δηαλ νεζε ῖηε.
 Βνχδδαο ινηπφλ ἔρεη κηά πηφ πα λνξακηθή γλψζε, ἐλῶ νἱ άβαθαο,
νἱ Ἀξράηο, ἔρνπλ κηά πηφ ἐπηκέξνπο γλψζε. Ἀιιά ζέ ζρέζε κέ ηίο
Σέζζεξεηο Δ γελεῖο Ἀιήζεηεο εἶλαη ἴδηνη.
Ἐρώηηζ η: Ὅηαλ θάπνηνο γίλεηαη Ἀξράη θαί κεηά ακάζζακπνχληα,
αηφ γίλεηαη α ηφκαηα ἤ πάξρεη θάπνην δηάζηεκα ἐμέιημεο;
Ἀπάνηηζη: ηήλ πξψ ηε θάζε, ὅηαλ ὁ Βνχδδαο ἔγηλε Ἀξράη,
μέξνπκε ὅηη δίζηαζε λά δηδάμεη ηήλ δηδαζθαιία ηνπ.  ιφγνο ἦηαλ ὅηη
ἀξρηθά, παξ’ ὅιν πνχ θάπνηνο ἐπηζπκεῖ θαί ἔρεη θηάζεη ζηήλ θψηηζε,
ζηήλ πξαγκαηηθφηεηα δέλ ηήλ ἔρεη δή ζεη, θαί ἔηζη ζθέθηεηαη ὅηη:
«ἐληάμεη, ζά θσηηζη ῶ θαί ζά δηδάμσ ηνχο ἄιινπο.» Ὅηαλ ὅκσο ἔγηλε
Βνχδδαο, δηαπίζησζε ὅηη α ηή  δηδαζθαιία ε ἶλαη ηφζν βαζπζηφραζηε,
ὥζηε εἶλαη ἀδχλαηνλ ν ἱ ἄλζξσπνη πνχ ἔρνπλ ηφζε πνιιή «ζθφλε» ζηά
κάηηα ηνπο, δει. λνεηηθέο κνιχλζεηο, λά κπνξέζνπλ λά ηήλ
θαηα λνήζνπλ. Ἔηζη ἄλ θαί εἴρε ηίο ἰθαλφηεηεο λά δηδάμεη, ὅηαλ ἔθηαζε
ζηήλ θψ ηηζε δίζηαζε λά ηήλ δηδάμεη. Ἀξγφηεξα βέβαηα, παξνπζηάζηεθε
κπξνζηά ηνπ ὁ Βξάρκα θαί ηφλ παξαθάιεζε λά δηδάμεη. Α ηφο ινηπφλ ὁ
δηζηαγκφο θαζφξηζε ηππηθά ην ιάρηζηνλ ηήλ κεηάβαζε ἀπφ ηή λ
θαηάζηαζε ην ῦ Ἀξράη ζ’ α ηήλ ἐλφο ακάζζακπνχληα. Γηφηη ν ἱ
πεξηζηάζεηο ἐθείλε ηήλ ζηηγκή ἦηαλ ηέηνηεο, πνχ δέλ κπνξν ῦζε λά
δηαλνεζεῖ ὅηη ζά πῆξρε θάπνηνο πνχ ε ἶλαη ζέ ζέζε λά θαηαιάβεη ηήλ
δηδαζθαιία. θέθηεθε ὅηη ζά κπνξν ῦζε λά δηδάμεη ηνχο πξψηνπο
δαζθάινπο ηνπ, ἀιιά αηνί εἴραλ πεζάλεη. ηήλ ζπλέρεηα π ῆγε ζηνχο
πέληε πξψελ ζπλαζθεηέο ηνπ θαί ζθέθηεθε λά δνθηκάζεη κέ α ηνχο.
Καί α ηνί πξάγκαηη, ζηγά ζηγά, θαηάιαβαλ. Ὡξίκαζαλ κέ ιίγα ιφγηα ν ἱ
πεξηζηάζεηο, ὥζηε λά ζέζεη ζέ ἐθαξκνγή ηίο ἰδηφηεηεο γηά δηδα ζθαιία
πνχ εἴρε ὡο ακάζζακπνχληα.
Καί νἱ Παηζέθακπνχληαο γίλνληαη Ἀξράηο κέ ἰθαλφηεηεο γηά
δηδαζθαιία, ἀιιά ηφλ θαηξφ πνχ παξνπζηάδνληαη δέλ πάξρνπλ νἱ
θαηάιιειεο πεξηζηάζεηο γηά λά δηδάμνπλ, δει. δέλ πάξρνπλ ἄλζξσπνη
γηά λά θαηαιάβνπλ.  Βνχδδαο Γθαν ηάκα, ὡο ακάζζακπνχληα, εἴρε
ηίο ἰθαλφηεηεο ηίο δηδαζθαιίαο ιφγσ η ῆο θηινδνμίαο πνχ ε ἴρε ἀπφ
πξνεγνχκελεο δσέο λά ἀπειεπζεξσζε ῖ θαί λά ἀπειεπζεξψζεη θαί ηνχο
ἄιινπο, ἀιιά εἴρε θαί ηίο θαηάιιειεο ζπλζ ῆθεο γηά λά δηδάμεη.
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Γηά λά γίλεη θάπνηνο Ἀξράη θαί ακάζζακπνχληα, πξέπεη λά ἔρεη
ηειεηνπνηήζεη ηίο δέθα παξακίηαο. ηφλ Βνπδδηζκφ Θεξαβάληα ἔρνπκε
δέθα θαί ὄρη ἔμε παξακίηαο: Γελλαηνδσξία, Ἠζηθή πκπεξηθνξά,

Ὑπνκνλή, Χαξνχκελε Πξνζπάζεηα, Γηαινγηζηηθή πγθέληξσζε, νθία,
+ Ἀιήζεηα, Ἀπνθαζηζηηθφηεηα, Φηιηθφηεη α, Πλεπκαηηθή Ἠξεκία . Ο ἱ
Ἀξράηο εἶλαη ἀξρηθά κπνληηζάηηβαο πνχ ἐθπιήξσζαλ ὅιεο ηίο δέθα
παξακίηαο. Γηφηη Μπνληηζάηηβα εἶλαη αηφο πνχ ζέιεη λά πεηχρεη ηήλ
θψηηζε κέζσ ηῆο ηειεηνπνίεζεο ηῶλ δέθ α παξακίηα. Καί κηά ζπνπδαία
ηειεηνπνίεζε ἤ παξακί, ε ἶλαη  ζάηζηα παξακί , δει.  ηειεηνπνίεζε ηῆο
ἀιήζεηαο. Γηά λά πεηχρεη θάπνηνο ηίο Σέζζεξεηο Δ γελεῖο Ἀιήζεηεο
πξέπεη πξψηα λά ἔρεη ηειεηνπνηήζεη ηήλ παξακίηα η ῆο ἀιήζεηαο. Α ηφ
ζεκαίλεη θψηηζε· ὄρη κηά ἀθεξεκέλε ἔλλνηα ἀιιά ζπλεηδεηνπνίεζε η ῶλ
Σεζζάξσλ Δ γελῶλ Ἀιεζεηῶλ. Καί ρσξίο ηήλ ηειεηνπνίεζε η ῆο παξακίηα
ηῆο ἀιήζεηαο,  θψηηζε εἶλαη ἀδχλαηε. πλεπ ῶο, γηά λά γίλεη θάπνηνο
Ἀξράη, πξέπεη πξψηα ὡο κπνληηζάηηβα λά ἐθπιεξψζεη ὅιεο α ηέο ηίο
παξακίηαο, θαί θαηά ηήλ δηάξθεηα πνιι ῶλ δσῶλ λά ἐμαζθήζεη ηφλ
δηνξαηηθφ δηαινγ ηζκφ.

πλερίδνπκε ηψξα κέ ηφλ ηξφπν πνχ ἐπαλαγελληέηα η θαλείο ζέ
ὅινπο ηνχο πξναλαθεξζέληεο θφζκνπο, θαί ηίο κεζφδνπο πνχ
πξέπεη
λά
ρξεζηκνπνην ῦ κε
γηά
λά
κήλ
ἔρνπκε
θαθέο
ἐπαλαγελλήζεηο.
Οἱ θαθ φηπρνη θφζκνη ἤ θ φζκνη ηνῦ μεπεζκνῦ ε ἶλαη κφλ νλ
ηέζζεξεηο ἐλ ῶ νἱ θαι φηπρ νη θφζκνη ε ἶλαη πνιχ πεξηζζφηεξνη. Καί
εἶλαη πεξηζζφηεξνη ηνιάρηζηνλ ζέ ἀξηζκφ. Ὅζνλ ἀθνξᾶ ὅκσο ηφλ
πιεζπζκφ ηῶλ ὄλ ησλ , πάξρεη κεγάιε δηαθνξά.
Κάπνηα κέξα ὁ Βνχδδαο, γ ηά λά δε ίμεη ηήλ δηα θνξά ἀλάκεζα ζηά
ὄληα ηῶλ θαθφηπρσλ ὄλησλ θα ί ζ’ α ηά ηῶλ θαι φηπρ σλ, πῆξε
ἕλαλ θφθθν ἄκκνπ θαί ηφλ ἔβαιε πάλσ ζηφ λχρ η ηνπ . Μεηά ξψηεζε
ηφ ἀθξναηήξ ην: «Σί ε ἶλαη πεξηζζφηεξ ν; α ηφο ὁ θφθθνο ἄκκνπ
πάλσ ζηφ λχρ η κνπ ἤ νἱ θφθθ νη ηῆο ἄκκνπ πνχ βξίζθ νληα η ζέ ὅινλ
ηφλ πιαλήηε γή;» Φπζηθά ὅι νη μα θληάζηεθαλ κέ α ηή ηήλ
ἐξψηεζε, θα ί ἀπάληε ζαλ ὅηη δέλ κπνξεῖ λά ζπγθξ ηζεῖ ὅιε 
πνζφηεηα ηῆο ἄκκνπ πνχ πάξρεη ζηήλ γή, κέ ηφλ ἕλα θ φθθν πάλσ
ζηφ λχρη. «Κα η’ α ηφλ ηφλ ηξφπν» ε ἴπε ὁ Βνχδδαο, «ηά ὄλ ηα πνχ
γελληνῦλ ηαη ζηνχο θαιφηπρνπο θφζκνπ ο, ζηήλ ζνχγθαηη , εἶλα η ζέ
πνζνζηφ ζάλ αηφλ ηφλ θφθθν ἄκκνπ πάλσ ζηφ λχρ η· ἐλῶ ηά ὄληα
πνχ γελλ ηνῦλ ηαη ζηνχο θαθ φηπρ νπο θφζκνπο, ζηήλ ληνχθαηη , ε ἶλαη
πνιπάξηζκα ζάλ ηνχο θφθθνπο η ῆο ἄκκνπ ὅιεο ηῆο γῆο.»
άλ ζπγθξίλνπ κε ηφλ πιεζπζκφ η ῶλ δψσλ, θαί ηῶλ ἐληφκσλ
πνχ βξίζθνληα η πάλσ ζηφλ πιαλή ηε, κέ ηφλ πιεζπζκφ ηῶλ
ἀλζξψπσλ πνχ εἶλα η ἐπηά δηζεθαηνκχξ ηα, δηα πηζηψλ νπκε ὅηη ἐκε ῖο
εἴκαζηε κηά ζηαγφλα ζηφλ ὡθεαλ φ ηνῦ θφζκνπ ηῶλ δψσλ.
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Κη ἄλ ιάβνπ κε  π’ ὅς ηλ θα ί ηά δ ῶα πνχ δνῦλ ζηνχο ὡθεαλνχο,
(παξ’ ὅιε ηήλ θα ηαζηξνθή πνχ πξνθ αιε ῖηαη ἀπφ ηήλ ἀλζξψπηλε
ἐθκεηάιεπζε), ὁ πιεζπζκφο ηνπο πάιη ε ἶλαη πεξηζζφηεξνο ἀ πφ ηῶλ
ἀλζξψπσλ. άλ γηά παξάδε ηγκα , πάξνπκε ἕλα ηεηξαγσληθφ κέ ηξν
ηνῦ θήπνπ καο, θαί ἐμε ηάζνπ κε πφζα ἔληνκα θαί ζθνπιήθ ηα
πάξρνπλ ζ’ αηφ, ζά βξνῦκε πηφ πνι ιά ἀπ’ ὅζα πάξρνπλ ζηήλ
Ἀζήλα. χκθσλα ι νηπφλ κέ ηήλ ἐμήγε ζε πνχ δίλεη ὁ Βνχδδαο, ὁ
ἀλζξψπηλνο πιεζπζκφο ε ἶλα η πνιχ κεδακηλ φο ζέ ζχγθξηζε κέ
αηφλ ηῶλ δ ψσλ. Φπζηθά  πάξρνπλ θαί ηά θαλ ηάζκα ηα, θα ί ν ἱ
δαίκνλεο, θαί ηά ὄλ ηα πνχ γελλ ηνῦληα η ζηήλ θφιαζε .
Σειηθά ἐ κεῖο ε ἴκα ζηε κηά κηθξή κεηνλφηεηα ζάλ α  ηφλ ηφλ θφθθ ν
ἄκκνπ πάλ σ ζηφ λχρη, ζέ ζχγθξηζε κέ ηά ὄληα πνχ θα ηνηθ νῦλ ζ’
αηφλ ηφλ πιαλήηε. Κα ί ἐπηπιένλ, αηνί πνχ κπνξνῦλ λά
γελλεζνῦλ ζηνχο ζε τθνχο θφζκνπο θ αί λά πεηχρ νπλ ἐθζηάζεηο,
εἶλαη ἀθφκα ιηγψηεξνη.
πλεπῶο, ὁ κεγαιχ ηεξνο πιεζπζκφο βξίζθεηα η ζηνχο θαθ φηπρνπο θφζκνπο, θαί ὅπσο ιέεη ὁ Βνχδδαο: «ηφ πξαγκαηηθφ καο
ζπίηη ε ἶλα η αηνί νἱ θαθ φκνηξνη θφζκνη. Δ ἴηε γελ λεζνῦκε ζηφλ
ἀλζξψπηλν θφζκν, ε ἴηε ζέ θά πνηνλ ἀπφ ηνχο ζετθ νχο ἤ ἀλψηεξνπο
θφζκνπο, αηή ε ἶλαη κηά πνιπ ηέιεηα πνχ ηήλ ἀπνιακβάλνπ κε γ ηά
ἕλα ρξνληθφ δηά ζηε κα, θαί κε ηά πξέπεη λά ηήλ ἀπαξλεζνῦκε γηά
λά ἐπηζηξέςνπ κε πίζσ ζηφ ζπίηη καο, ζηνχο θαθφηπρνπο θφζκνπο»

+

Γηά λά γελλεζε ῖ θαλε ίο ζέ ἕλαλ ἀπφ ηνχο θαιφηπρνπο θφζκνπο
πξέπεη λά θάλεη πνιχ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ἀπ’ ὅηη ἄιια ὄλ ηα
πνχ εἶλα η ζηνχο θαθφηπρνπο θφζκνπο. Γη’ α  ηφ ζηφλ πίλαθα ἔρ σ
βάιεη κηά ζθάια, γηά λά δε ῖηε πῶο πξέπεη λά ἀλέβεη θαλείο ἀπφ
ηνχο θαθφηπρνπο θφζκνπο ζηνχο θαιφηπρνπο. Ὑπάξρεη ινηπφλ
ηξφπνο, κέ ηφ λά παηή ζεη ὀξ ηζκέλα ζθαινπάηηα θαί λ’ ἀλέβεη.
Ὅπσο κέ ηφ Stairs to H eav en (θαινπάηηα γηά ηφλ Παξάδεηζν)!
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κεῖο λνκίδνπ κε ὅηη κπνξνῦ κε λά ἀλέιζνπκε ζηνχο θαιφηπρνπο
θφζκνπο ἔ ηζη ἀπιά, ὅκσο  πάξρεη ηαθ ηηθή, πάξρνπλ ἐξγαιεία γηά
λά γίλεη αηφ.

Σφ πξ ῶην ἐξγαιεῖν ἤ ηφ πξψην ζθαινπάηη γηά λ’ ἀλέβεη θάπνηνο
ζηνχο θαιφηπρ νπο θφζκνπο, ε ἶλαη  Γελ λαηνδσξία.
Ἄλζξσπνη πνχ δέλ ε ἶλα η ηζηγγ νχλεδεο,
πνχ βνεζνῦλ ηνχο
ἄιινπο πνχ βξίζθνλ ηαη ζέ ἀλάγθε , πνχ γίλνλ ηαη ἐζεινλ ηέο, θαί
ηξέρνπλ λά βνεζήζνπλ, λά ἐμππεξεηή ζνπλ, θαηέρνπλ ηήλ ἰδηφηε ηα
πνχ θάλεη θάπνηνλ ἄλζξσπν. Κά ηη πνχ δέλ δηαζέηνπλ ηά δ ῶα
(ἐθηφο ἐμαηξέζε σλ). Γει. ἐάλ πεηάμε ηο κηά θέ ηα ςσκί ζέ κία
ὀκάδα πε ηλαζκέλσλ ζθπιη ῶλ, ζά ὀξκήμνπλ θα ί ζά ἀξρίζε η λά
ζθίδεη ηφ ἕλα ηφ ἄιιν γηά λά δηεθ δηθ ήζνπλ α ηφ ηφ ςσκί. άλ
ὅκσο δψζνπκε κηά θέ ηα ςσκί ζέ ὥξηκνπο ἀλζξψπνπο, ζέ
δεηηάλνπο, ηφηε ζά δν ῦ κε ὅηη θά πσο πξνζπαζνῦλ λά ηή λ
κνηξάζνπλ κε ηαμχ ηνπο. Α ηφ βέβαηα δέλ ἰζρχεη πάληα θα ί
πάξρνπλ ἐμαηξέζεηο θαί ζηνχο ἀλζξψπνπο θαί ζηά δψα.
Γηά παξάδεηγ κα, κεξηθ νί πίζεθνη ὅηαλ εἶλαη θάπσο ρ νξηαζκέλνη,
ἀθήλνπλ θάπνηνπο ἄιινπο λά θᾶλε πξψηνη, ἀιιά ἐάλ πεηλᾶλε, ὅ,ηη
θαί λά ηνχο δψζε ηο, ὅπσο ἕλα θξνῦ ην ἤ κηά κπαλάλα, ζά ἀξρίζνπλ
λά δαγθψλνπλ ὁ ἕλαο ηφλ ἄιινλ παιε χνληαο πνηφο ζά ηήλ πάξεη
πξῶηνο· δηφηη ν ἱ πίζεθνη δέλ ἔρνπλ πνκνλή . Βέβαηα ὅηαλ ἕλα δῶν
εἶλαη κάλα , ηφηε ηαΐδε η πξψηα ηφ παηδί ηεο. ηίο πεξηπηψζε ηο
ινηπφλ πνχ ἕλα δῶν δε ίρλεη ηέηνηεο ηά ζεηο γελλαηνδσξίαο, κπνξε ῖ
λά μαλαγελλεζεῖ ζάλ ἄλζξσπνο. Ὑπάξρνπλ πεξηζηάζε ηο πνχ ηά
δψα ἔρνπλ ηήλ ἰθαλφηεηα λά βνεζήζνπλ θαί κπνξν ῦλ λά εἶλα η
γελλαηφδσξα· αηφ ηφ θαιφ θάξκα ηνχο δίλεη ηήλ ε θαηξ ία λά
γελλεζνῦλ ζάλ ἄλζξσπνη.
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Αηφ πνχ θάλε η θάπνηνλ λά γελ λεζε ῖ ζάλ ἄλζξσπνο εἶλα η 
γελλαηνδσξία. Γει. ηφ λά ε ἶλα η θ άπνηνο πάληα ἔηνηκνο λά
βνεζήζεη ηνχο ἄιινπο ὅηαλ βξίζθνλ ηαη ζέ ἀλάγθε θαί λά κπνξε ῖ
λά κνηξάδεηαη α ηά πνχ ἔρεη, εἴηε εἶλα η ιηθά πξάγκαηα, εἴηε εἶλαη
γλψζε, εἴηε ἀθφκα θαί λά ἀθηεξψζεη ηφλ ρξφλν ηνπ γηά λά
βνεζήζεη ηνχο ἄιινπο.
Ἡ Γελλα ηνδσξία ι νηπφλ ἔρε η πνιι έο κνξθέο, ιηθέο θα ί
πλεπκαηηθέο. Ἔηζη ζηφλ Βνπ δδηζκφ Θεξαβάληα,  γελλαηνδσξ ία
εἶλαη ηφ πξῶην βήκα γ ηά λά ε ἶλαη θάπνηνο βνπδδηζηήο. Αηφ ηφ
βιέπνπκε ζηά βνπ δδηζηηθά θξάηε ζηά ὁπνία  γελλαηνδσξ ία εἶλα η
πνιχ δηα δεδνκέλε· ἐθεῖ πνιιά βνπδδηζηηθά κνλαζηήξ ηα δέλ δεη ᾶλε
ηίπνηα ἀπφ ηνχο πηζηνχο, ἐθ ηφο θα ί ἄλ ζέιεη θαλείο λά θάλε η
θάπνηα δσξεά. θεῖ ηά πάλ ηα εἶλαη δσξεάλ, ὅπσο  ηξνθή , 
ζηέγε θιπ. έ θάπνηα κνλα ζηήξηα βέβαηα, κπνξε ῖ λά δεηήζνπλ
θάπνηα ἐιάρηζηα ρξήκα ηα γηά λά κπνξέζνπλ λά πιεξψζνπλ ηφ
ιεθηξηθφ ξεῦκα θαί ἄιιεο ηέηνηνπ ε ἴδνπο πξσηεχνπζεο ἀλάγθεο,
ἀιιά ὡο ἐπί ηφ πιε ῖζηνλ ηά πάλ ηα ε ἶλαη δσξεάλ. Σφ ἴδην ζπ κβαίλε η
θαί κέ ηά βηβι ία πνχ δε κνζηεχνπλ νἱ βνπδδηζηέο Θεξαβάληα, ηά
ὁπνία δηαλέ κνλ ηαη δσξεάλ. Ἔηζη  γε λλαηνδσξία ε ἶλα η θάηη πνιχ
ζπλεζηζκέλν ζηνχο βνπδδηζηέο.
Σφ ἐπφκελν ζθαινπάηη ε ἶλα η  Ἠζηθή· ηφ λά ἔρεη θάπνηνο ζηθνχο
θαλφλεο. Γέλ κπνξνῦ κε λά ραξαθηεξίζνπκε θάπνηνλ ζάλ ἄλζξσπν,
ἐάλ δέλ δηαζέηεη ζηθή . Ὅηαλ γηά παξάδεηγκα θάπνηνο, κπνξε ῖ
ζήκεξα λά κνῦ δψζεη ἕλα πηάην θαΐ ἀιιά αὔξην κπνξεῖ λά
ζθνηψζεη ηφ πα ηδί κνπ , ἤ λά κνῦ πε ῖ ςέκκαηα θα ί λά κέ ἐμαπαηάεη,
εἶλαη ἀλήζηθ νο, θαί γη’ α ηφ δέλ κπνξν ῦκε λά ηφλ ζεσξήζνπκε ζάλ
ἄλζξσπν θαί λά ηφλ ἐκπηζηεπηνῦκε . Αηφ πνχ θάλεη θάπνηνλ
ἄλζξσπν, εἶλα η νἱ ζηθέο ηνπ ἀξρέο ὅπσο π.ρ.  ηηκηφηε ηα, λά
εἶλαη δει. ἔλ ηηκνο κέ ηίο πξάμεηο πνχ θάλεη· θάηη πνχ δέλ ἔρνπλ ηά
δψα. πνκέλ σο, αηφ πνχ δηαθξίλε η θάπνηνλ ζάλ ἄλζξσπν, δέλ
εἶλαη κφλνλ  γελλαηνδσξ ία ἀιιά θαί νἱ ζ ηθέο ηνπ ἀξρέο θαί ὁ
ηξφπνο πνχ ζπ κπεξηθέξεηα η.
Ἔηζη αηά ε ἶλα η ηά δχν πξψηα ζθαι νπάηηα γ ηά λά θαηα θέξεη
θάπνηνο λά ἀλέβεη ζηφλ ἀλζξψπηλ ν θφζκν. Ἀιιά ἐάλ θά πνηνο
πξαθηηθ νπνηήζε η πάξα πνιχ ηήλ ζηθ ή ζπκπεξ ηθνξά, ηφηε κπνξε ῖ
λά ἀλέβεη ζηνχο ζετθνχο θφζκνπο. Ἄξα, ὅζν πεξ ηζζφηεξν
πξαθηηθ νπνηεῖ ηά δχν πξψηα ζθαινπά ηηα, ηφζν πηφ ςειά ἀλεβαίλε η
ζηφλ ἀλζξψπηλν θα ί ζηνχο ζετθ νχο θφζκνπο.
Ὅκσο γ ηά ηνχο θφζκνπο ην ῦ Βξάρκα θα ί αηνχο ηῶλ ἐθ ζηάζεσλ,
πξέπεη θαλείο λά πξαθηηθ νπνηήζε η ηφ ηξίην ζθαινπά ηη, πνχ ιέγεηα η
Γηαινγ ηζκφο.
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Καί ἐ δῶ πξέπεη λά πάξρεη πνιχ δπλα ηφ ζεηηθφ θάξκα γ ηά ηφλ
δηαινγ ηζκφ, πνχ κπνξε ῖ λά ἐπηθέξεη ηίο ἐθζηάζεηο θαί λά γελλεζε ῖ
θαλείο ζ’ αηφ ηφ Λεπηνθπέο Ὑι ηθφ ἐπίπεδν.
Αηά ινηπφλ ε ἶλαη ηά ἐξγαιεία πνχ κπνξε ῖ λά ρξεζηκνπνηήζεη
θαλείο ζηήλ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ , ἤ ὅ,πνηε ηνῦ δίλεηα η  εθαηξία.
Αηά ηά πξάγκα ηα ε ἶλαη πνχ δηδάζθνλ ηαη ἀξρηθά νἱ ἄλζξσπνη ζηφλ
Θεξαβαληηθφ Βνπδδηζκφ· δέλ δηδά ζθνληα η δηαινγ ηζκφ, δέλ
δηδάζθ νληα η βνπδδηζηηθή θηι νζνθία, ἀ ιιά καζαίλνπλ π ῶο λά εἶλαη
γελλαηφδσξνη θαί ζ ηθνί, μεθ ηλψλ ηαο ἀπφ ηήλ ν ἰθνγέλε ηά ηνπο.
Γηφηη  νἰθ νγέλεηα ε ἶλαη ὁ ππξήλαο ηῆο δσῆο καο, ἀπφ ηήλ
νἰθνγέλε ηα ἀξρίδνπ κε λά καζα ίλνπ κε π ῶο λά ζπκπεξ ηθεξφκαζηε
ζηνχο γνλε ῖο καο, ζηά παηδηά καο, ζηνχο ζπγγελε ῖο καο, θαί ζηνχο
θίινπο καο. Ἀπφ ἐθεῖ ἀξρίδεη  γελλαηνδσξία , θαί ὄρη ἀπφ ηφ λά
ηξέρνπκε λά θάλνπκε θηιαλζξσπίεο θαί δσξεέο ζέ λνζνθνκε ῖα θαί
ἄιια ἰδξχκαηα. Γηφηη ηά ηειεπηαία ἔ πνληα η ηῆο ἐμάζθεζεο ηῆο
γελλαηνδσξίαο κέζα ζηφλ ππξήλα η ῆο νἰθνγέλε ηαο. Πξψηα
θξνληίδνπκε ηίο ἀλάγθεο ηῆο νἰθνγ έλεηαο, θαί κεηά ἐάλ κᾶο
πεξηζζεχεη θάηη, ηφ δίλνπ κε ζέ θηιαλ ζξσπίεο θιπ. Καί ηά παηδηά
πνχ κνηξάδνλ ηαη πξάγκα ηα κέ ηά ἀ δέι θηα ηνπο θα ί ηνχο ζπγγελε ῖο
ηνπο, καζαίλ νπλ
ηήλ
ραξά
η ῆο
γελλαηνδσξίαο
θαί ην ῦ
κνηξάζκαηνο. Γηφηη βιέπνπλ ὅηη αηέο νἱ πξάμεηο δίλνπλ ραξά
ζηνχο ἄιινπο θαί ηνχο θάλνπλ θαί ρ αίξνληα η. Ἔηζη γ ίλνλ ηαη θ η
αηά ραξνχκελα. Κα ί ζηήλ ζπλέρε ηα ὅηαλ κεγαιψζνπλ ζπλερίδνπλ
λά θάλνπλ ηφ ἴδην, θαί ὅηαλ ἀλαπνινῦλ ηήλ δσή ηνπο, ζά
ζπκνῦληα η ὅηη ἔδσζαλ ραξά ζηνχο ἄιι νπο. λῶ ἐάλ δψζεη θαλείο
πφλν θα ί ζξήλν ζηνχ ο ἄιι νπο, αηφ ζά ἔρεη ἐπίπησζε θα ί ζηφλ
δηθφ ηνπ πφλ ν. Ὅ ,ηη δίλε ηο παίξλε ηο. Οἱ θαιέο πξάμεηο θέξλνπλ
θαιά ἀπνηειέζκα ηα, θέξλνπλ κηά ε ρέ ξεηα, κηά ἀλαθνχθηζε ζηήλ
δσή καο, ἐλ ῶ νἱ θαθέο πξάμεηο θέ ξλνπλ πεξηζζφηεξε ζι ίςε,
θαηάζιηςε, θιπ.
Αηέο νἱ θαιέο πξάμεηο ηψξα, δέλ ε ἶλαη θάηη ἀθεξεκέλ ν ἀιιά
θάηη ζπγ θεθξηκέλ ν. Πξψηα ε ἶλα η  Γελλ αηνδσξ ία θαί κεηά  Ἠζηθή .
Ὅηαλ ιέκε ςέ κκα ηα ζηνχο ἄιινπο, ηφηε θπζηθά ν ἱ ἄιι νη δέλ κᾶο
ἐκπηζηεχνλ ηαη· θη ἀθφκα θαί ν ἱ θίινη ἀπνκαθξχλνλ ηαη δηφηη ηνχο
ιέκε ςέκκαηα. Πνιιέο θηιίεο ἔρνπλ ραιάζεη ἐμ’ αἰηίαο κηθξ ῶλ
ςεκκάησλ ἤ ἀπφ ςέ κκαηα πνχ ἔρνπλ εἰπσζε ῖ ζάλ ἀζηε ίν. Μπνξε ῖ
λά πνῦκε θάηη πνχ δέλ ε ἶλα η ἀιήζεηα γηά λά ἀζηεηεπηνῦκε, ἀιιά
ηειηθά θαηαιήγνπ κε λά δηαιχζνπ κε κηά ζρέζε, δηφηη ὁ ἄιινο ράλεη
ηήλ ἐκπηζηνζχλε ηνπ ζηφλ ιφγν καο.
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Γη’ αηφ ὁ Βνχδδαο, ηήλ πξ ψηε ζπκβνπιή πνχ ἔδσζε ζηφλ γηφ
ηνπ ηφλ Ραρνχια ὅηαλ ἐθε ῖλνο ἦηαλ ἐ πηά ἐηῶλ, ἦηαλ λά κήλ ιέεη
ςέκκαηα νὔηε θἄλ γ ηά ἀζηε ίν. Γηφηη ἔηζη θάλ νπλ ζπλήζσο ηά
παηδηά, θα ί αηφ βέβα ηα ηφ καζαίλ νπλ ἀπφ ηνχο κεγάινπο. Ἔ ηζη
ἐάλ ζέιεη θαλε ίο λά δηαηεξήζε η θ αιέο ζρέζεηο κέ ἄιινπο
ἀλζξψπνπο, πξέπε η λά ε ἶλα η πάληα ηίκηνο θαί ε ἰι ηθξηλήο. Γηφηη 
ἐκπηζηνζχλε εἶλα η πνχ κᾶο ζπλδέε η κε ηαμχ καο· ἐάλ δέλ πάξρεη
ἐκπηζηνζχλε, ηφηε ν ἱ ζρέζε ηο ζπάδνπλ θαί δηαιχ νληα η.
μεηάδνπκε ι νηπφλ ἐδῶ ηά ηξ ία βαζηθ ά ζθα ινπάηηα πνχ κπνξε ῖ
θάπνηνο λά ρξεζηκνπνηή ζεη γ ηά λά γελλεζε ῖ ζέ ἕλα θαιφ κέξνο
ζηνχο θαιφηπρνπο θ φζκνπο, θαί ἐπηπιένλ, ἐάλ ζέιε η θαλείο λά
μαλαγελλεζεῖ ζηφλ ἀλζξψπηλ ν θφζκν, θαί ζέιεη λά ἀπνθχγεη ηίο
θαχιεο πξάμεηο πνχ ὀδεγνῦλ ζηνχο θ αθφηπρνπο θφζκνπο, πξέ πε η
λά θάλεη θαιέο πξάμεηο ὅπσο  γελλαηνδσξία,  ζ ηθή
ζπκπεξηθνξά
θαί
ὁ
δηαινγ ηζκφο,
πνχ
ἐπηθέξνπλ
θαιή
ἐπαλαγέλλεζε, θαζψο θαί ηίο ἐθζηάζεηο πνχ ὀδεγ νῦλ ζηνχο
θφζκνπο ηνῦ Βξάρκα .
Μέρξη ἐδῶ ἐμεηάζακε ηά ἐπίπεδα ηῆο  πλείδεζεο.
ηήλ ζπλέρεηα ηψξα, ζά ἐμεγήζνπκε ηίο θα ίξεο ηῆο
πλείδεζεο.

δῶ ἔρνπκε πάι η ηά 31 ἐπίπεδα ὕπαξμ εο ἤ ζπλείδεζεο ὅπσο θαί
πξνεγνπκέλ σο, ζηά ὁπνία ὅκσο παξνπζηάδνληα η δηαθνξεηηθέο
ζθαίξεο ( αβαηζάξαο ) ζπλείδεζεο. Σί ζε καίλε η ὅκσο ζθα ίξα
ζπλείδεζεο; Δ ἶλαη ηφ ε ἴδνο ζπρλφηε ηαο ζηήλ ὁπνία παξνπζηάδνληα η
νἱ ζθέςεηο. Δ ἶλα η ὁ ζπλδηαζκφο η ῆο ζπλ είδεζεο κέ ηνχο δηάθνξνπο
λνεηηθνχο παξάγνληεο.
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ηφ Ἠδνλ ηθφ ἐπίπε δν, ἔρνπ κε 54 εἴδε ζπλείδεζεο πνχ ἀλῆθνπλ
ζηήλ Ἠδνληθή ζθαίξα. Γηά παξάδεηγ κα, ζηφλ ἀλζξψπηλν θ φζκν· ζέ
πνηά ζπ ρλφηε ηα παξνπζηάδνλ ηαη ν ἱ ζθέςεηο ἐλφο ἀλζξψπνπ; ν ἱ
ζπλήζεηέο ηνπ; ὁ ηξφπνο κέ ηφλ ὁπνῖνλ ζθέθηεηα η; Ὅηαλ θάπνηνο
ἔρεη πνιχ ζπκφ, ηφηε  ζθα ίξα ζπλείδεζεο βξίζθε ηαη ζηήλ
ζπρλφηε ηα ηνῦ ζπκνῦ, ἐλῶ ζέ θάπνηνλ πνχ ε ἶλα η ἤξεκνο, ἤπηνο θαί
δέλ ἔρεη ζπκφ,  ζθα ίξα ζπλε ίδεζεο βξίζθεηα η ζηήλ ζπρλφηεηα
ηῆο εἰξήλεο. Δ ἶλα η δει . δχ ν δηαθνξε ηηθνί πφινη, ἕλαο κέ πνιχ
ζπκφ θαί ἕλαο κέ εἰξήλε. Α ηέο εἶλαη δχν δηα θνξεηηθέο ζθαίξεο
ζπλείδεζεο. Καη’ α ηφλ ηφλ ηξφπν δηαηξνῦκε ηή λ ζπλείδεζε ζέ
δηάθνξα εἴδε ζθα ηξῶλ. Π.ρ .  ζθαίξα ηῆο ζθέςεο ηῶλ δψσλ εἶλα η
δηαθνξεηηθή ζθα ίξα ἀπ’ αηή ηῶλ ἀλζ ξψπσλ. Καί νἱ ζθέςεηο ηῶλ
ζενηήησλ εἶλα η ζέ δηαθνξεηηθή ζθα ίξα ἀπφ ηῶλ δψσλ θαί η ῶλ
ἀλζξψπσλ. Ἔηζη ζηφ δνληθ φ ἐπίπεδν ἔρνπκε 54 ε ἴδε ζπλε ίδεζεο
ηῆο δνληθῆο ζθαίξαο.
Μέρξη ηψξα, ὅια αηά πνχ ἔρνπκε πεῖ, πάξρνπλ θαί ζηήλ νχηηα
θαί ζηφ Ἀκπηλ ηάκκα. Ὅκσο αηά πνχ ἐμεγνῦκε ηψξα ζρεηηθά κέ
ηά 54 εἴδε ζπλε ίδεζεο, βξίζθνλ ηαη θα ηά ἕλα κφλν κηθξφ πνζνζηφ
ζηήλ νχηηα· ηά πφι νηπα βξίζθνλ ηαη κφλν ζηφ Ἀκπηληά κκα.
Μπνξεῖ λά θέξεη θαλείο πνιιά παξαδείγκα ηα ἀπφ ηήλ νχηηα,
ἐθεῖ πνχ ὁ Βνχ δδαο πξαγκα ηηθά ἐμεγεῖ ηήλ θαηάηαμε ηῆο
ζπλείδεζεο ζέ ζθαίξεο θαί ηφλ ηξφπν ζθέςεο η ῶλ ἀλζξψπσλ, ηφλ
ηξφπν ζθέςεο ηῶλ δψσλ, θα ί ηφλ ηξφπν κέ ηφλ ὁπνῖνλ ζθέ θηνλ ηαη
νἱ ζενί· εἶλα η ὅκσο ζχληνκεο ἐμεγήζε ηο. Ὅκσο ζηφ Ἀκπηληά κκα,
αηή  ζχληνκε πεξηγξαθή γ ίλεηα η πνιχ πηφ ἀλαιπ ηηθή ὥζηε λά
θαηαιάβνπκε π ῶο δε κηνπξγ νῦληα η αηνί νἱ ζπλδηαζκνί ηῶλ
ζθέςεσλ κέ ζπγθεθξηκέλ νπο λνεηηθ νχο παξάγνληεο, θαί λά
ζπκπεξάλνπ κε ζηήλ ζπλέρε ηα ὅηη  ηάδε ζπρλφηε ηα ζθέςεο ἀλήθε η
ζέ δηαθνξεηηθή ζθαίξα ζπλε ίδεζεο.
ηήλ ζπλέρε ηα ἔρνπ κε 15 ε ἴδε ζπλείδεζεο πνχ ἀλῆθνπλ ζηίο
ζθαίξεο ηνῦ Λε πηνθπνῦο Ὑιηθνῦ ἐ πηπέδνπ ζχ κθσλα κέ ηίο
ἐθζηάζεηο. Π ῶο δει. θάπνηα ἔθζηα ζε ζπλδέεηαη κέ ζπγθεθξ ηκέλνπο
λνεηηθνχο παξάγνλ ηεο θαί ζέ πνηά ζπ ρλφηεηα γίλε ηαη α  ηφ· δει.
γηά πφζν δηά ζηε κα κπν ξεῖ λά δηαηεξήζεη θάπνηνο α ηφλ ηφλ
ζπλδηαζκφ ζθέςεσλ θα ί λνε ηηθ ῶλ παξαγφλησλ .
Παξάδεηγκα: γηά λά πεηχρνπ κε ηήλ 1 ε ἔθζηαζε ρξεηάδνλ ηαη
πέληε λνεηηθνί παξάγνλ ηεο· ινγηζκφο ( ὡο πξφο ηφ ἀληηθε ίκελ ν
δηαινγ ηζκνῦ, θα ί ληκίηα ὡο πξφο ηφ ζήκα δει . ηφ θ ῶο),
ζπιινγηζκφο (ἐπαλαιακβαλφκελε παξαηήξεζε ην ῦ ἀληηθε ηκέλνπ ),
ραξά ( πίηη ), ε ηπρία ( ζνχθα ) θαί αηνζπγθέλ ηξσζε. Ἔρ νπκε
ινηπφλ κία ζπγθεθξηκέλε ζθα ίξα ζπλείδεζεο.
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ηήλ δεχηεξε ἔθζηαζε ὅκσο, ν ἱ δχν πξψηνη λνεηηθνί
παξάγνληεο ἀπνπζηάδνπλ , ιφγσ ην ῦ ὅηη ὁ δηαινγ ηζηήο ἔρεη
ἐμνηθεησζεῖ κέ ηφ ἀλ ηηθείκελν δηαινγ ηζκν ῦ θαί δέλ ηνχο ρξεηάδεηαη
πιένλ. δῶ ηψξα ἔρνπκε κηά δηαθνξ εηηθή ζπρλ φηε ηα ἤ ζθα ίξα
ζπλείδεζεο, δηφηη ε ἶλα η δηα θνξεηηθφο ὁ ζπλδηαζκφο ζθέςεο θαί
λνεηηθῶλ
παξαγφλ ησλ·
ἀ πνπζηάδνπ λ
ὁ
ινγ ηζκφο
θαί
ὁ
ζπιινγηζκφο.
ηήλ ηξίηε ἔθζηαζε ἀπνπ ζηάδεη  ραξ ά, θαί αηφο ε ἶλαη ἄιινο
ζπλδηαζκφο ζηφλ ὁπνῖνλ ἔρεη κε ίλε η κφλν  εηπρ ία θαί 
αηνζπγθέλ ηξσζε. Ἔρ νπκε ινηπφλ κηά δηαθνξεηηθή ζθαίξα.
ηήλ ηέηαξηε ἔθζηα ζε θεχγε η θαί  ε ηπρία, θαί κέλε η κφλ ν 
αηνζπγθέλ ηξσζε,  πλεπκα ηηθή ἰζνξξνπία ( νππέθα ). δῶ ἔρνπ κε
ἕλαλ δηα θνξεηηθφ ζπλδηαζκφ, δει. ζθέ ςεο θαί ἐλφο κφλ ν λ νεηηθνῦ
παξάγνληα, πνχ δεκηνπξγν ῦλ κία ἄ ιιε ζπρλφηε ηα, κία ἄιιε
ζθαίξα ζπλείδεζεο.
Αηή ινηπφλ  δηα θνξνπνίε ζε ζπρλφηε ηαο γίλεηα η δηά κέζνπ η ῆο
ζπλείδεζεο ἤ θάπνηαο ζθές εο θα ί ην ῦ ζπλδηαζκνῦ ηεο κέ ηνχο
λνεηηθνχο παξάγνληεο.
ηφλ
ἀλζξψπηλν
θ φζκν
θπζηθά,
νἱ
ζπλ δηαζκνί
εἶλα η
δηαθνξεηηθ νί.
Ἔρνπ κε
ηήλ
ζπ λείδεζε,
ἀιιά
νἱ
ζθέςεηο
ζπλδηάδνλ ηαη κέ ἄιινπο λνε ηηθ νχο παξάγνληεο θαί ὄρη ζάλ αηνχο
ηῶλ ἐθζηάζε σλ. ηίο ἐθζηάζεηο, ὅηαλ ἐκθαλ ηζζεῖ θάπνηνο λνεηηθφο
παξάγνληαο, παξακέλε η γ ηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαί δέλ
ἐλαιιάζεηαη κέ θάπνηνλ ἄιινλ. Ἀιιά ζηήλ θαζεκεξηλή δσή, ν ἱ
λνεηηθνί καο παξάγνληεο ἐλαιιάζνληαη ζπλερ ῶο. Κάπνηα ζηηγ κή
κπνξεῖ λά ἔρνπ κε ζπκφ, ἤ ἐπηζπ κία , ὀξγή, ζχγρηζε θιπ. Α ηά δέλ
πάξρνπλ ζηίο ἐθζηάζεηο. Ἔ ηζη πάξρνπλ ζπλδηαζκνί θαί
ζπρλφηε ηεο ζθέςεσλ πνχ ἐ κθαλ ίδνλ ηαη ζηφλ ἀλζξψπηλν λνῦ, ὅπνπ
νἱ δηαθπκάλζε ηο ε ἶλα η γξήγνξεο θαί ἀλεβνθαηεβαίλνπλ , ἐλῶ ζηίο
ηδάλαο δει. ζηίο ἐθζηάζεηο, πάξρεη κηά ζπλερφκελε ξεκία .
χκθσλα ινηπφλ κέ ηφλ ζπλ δηαζκφ η ῆο ζπλείδεζεο θαί ηῶλ
λνεηηθῶλ παξαγφλησλ, ἔρ νπκε θαί δηαθνξεηηθ ή ζπρλ φηε ηα ην ῦ
λνῦ, θαί θαη’ αηφλ ηφλ ηξφπν δηαθνξνπνην ῦκε θα ί ἀληηιακβαλφκαζηε ζέ πνηά ζθαίξα ζπλείδεζεο βξίζθεηαη θά πνηνο. Α ηά ζά
ηά ἀλαιχζνπ κε ἀξγφηεξα κέ ιε πηνκέ ξεηεο, ἀξρίδνληαο ἀπφ ηφλ
ἀλζξψπηλν θφζκν πνχ ε ἶλα η πηφ εὔθνι ν λά ηφλ θα ηαιάβνπκε δηφηη
ἀλήθεη ζηή λ θαζεκεξηλ φηε ηά καο, θα ί ζηγά ζηγά ζά πεξάζνπ κε θαί
ζηίο ἐθζηάζε ηο πνχ ε ἶλα η πηφ δχζθνι ν λά ηίο θαηαλ νήζεη θαλείο
πνχ δέλ ἔρεη ἐκπε ηξία, θα ί δέλ κπνξ ε ῖ λά δηαλνεζε ῖ πῶο εἶλα η
δπλαηφλ λά θηάζεη ὁ λνῦο θάπνηνπ ζέ ηέηνηα ἐπίπεδα ζθέςεο, θαί
ζέ ηέηνηα ζθα ίξα ζθέςεο.
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ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε 12 εἴδε ζπλε ίδεζεο ηῆο Ἄπιεο ζθαίξαο
πνχ θη αηά ἔρνπλ ζρέζε κέ ἐθ ζηάζεηο. δῶ νἱ λνε ηηθ νί
παξάγνληεο
εἶλαη
ηειε ίσο
δηαθνξ εηηθ νί,
πάξρνπλ
ἄιινη
ζπλδηαζκνί, θαί ηφ ἀληηθείκελν πξνζνρ ῆο εἶλαη δηαθνξεηηθφ, θαί ὁ
ρξφλνο παξακνλῆο ηῆο ζπλείδεζεο πάλσ ζηφ ἀληηθείκελν
θαζνξίδεη ηήλ δηαθνξεηηθή ζθαίξα ζπλείδεζεο ἤ ζπρλφηεηα
ζθέςεο.
Καί ηέι νο ἔρνπκε κία ἄιιε θαηεγνξ ία πνχ δέλ ηήλ ἔρ νπκε
ἀλαθέξεη ἔσο ηψξα, πνχ ὀλνκάδεηαη Ὑπεξθφζκηα ζπλείδε ζε, δηφηη
πεξβαίλεη α ηά ηά 31 ἐπίπεδα ὕπαξμε ο θαί δχλα ηαη λά ἐ πηηεπρζεῖ
κφλνλ ἀπφ ηνχο ἄξηζηνπο καζεηέο, ηνχ ο Ἄξπα Μπνχλγθαια .
Ἄξπα ζεκαίλε η Ἀλψηεξνο, Δγελήο, Καζαξφο δει. ρσξίο
πξνζκίμεηο, ἀιιά ζηήλ ἐπνρή καο ὁ ὄξνο ἔρεη δηα θζαξεῖ θα ί
κνιπλζεῖ ἀπφ ηνχο Ναδ ί θαί ηνχο ἴδηνπο ηνχο Ἰλδνχο.
Ἔηζη ὅηαλ ἐκε ῖο ἀθνῦ κε ηήλ ιέμε Ἄξπ α, ἤ Ἄξπα θπιή, ἔρ νπκε
ηήλ ἐληχπσζε ὅηη κηιᾶκε γ ηά θάηη πνιχ δπλαηφ, πεξνπηηθφ,
ἐπηζεηηθφ, β ίαην ἤ ζθιεξφ, θα ί ηήλ ζπλδένπκε κέ ηνχο Ναδί πνχ
παξνπζίαδαλ ὄλησο αηά ηά ἀξλεηηθά ρ αξαθηεξηζηηθά.
Ἡ εἰθφλα ὄκσο πνχ δίλε η ὁ Βνχ δδαο γηά ηφλ Ἄξπα εἶλα η ηειε ίσο
δηαθνξεηηθή , θαί ζά ζ ᾶο πῶ ἐ δψ κηά ἱζηνξ ία πνχ ε ἶλαη πνιχ
θεκηζκέλε ζηά βηβι ία ην ῦ Θεξαβαληηθν ῦ Βνπδδηζκνῦ.
Κάπνηε ὁ Βνχ δδαο πεξπαηνῦ ζε ζηήλ παξαιία καδχ κέ ηνχο
καζεηέο ηνπ θα ί ε ἴδε ἕλαλ ςαξά λά ςαξεχεη. Π ῆγε θνληά ηνπ θαί
ζηακά ηεζε ἐθε ῖ δίπια. Ο ἱ καζεηέο ηφλ ξψηεζαλ: «Γηαηί
ζηακα ηήζαηε Κχξηε;» Σφηε ὁ Βνχδδα ο γχξηζε πξφο α ηνχο, θα ί
ξψηεζε ηφλ αξηπνχ ηα: «Π ῶο ζέ ιέλε;»  αξηπνχηα κέ ἔθπιεμε
ἀπάληεζε: «αξηπνχηα». Μεηά ξ ψηεζε ηφλ Μάλγθαιάλα: «Π ῶο ζέ
ιέλε;» Μέ ηήλ ἴδηα ἔθ πιεμε ὁ Μάλγθαιάλα ἀπάληεζε:
«Μάλγθαιάλα». Καηά ηφλ ἴδην ηξφπν ξ ψηεζε ὅινπο ηνχο καζε ηέο
λά ηνῦ πνῦλε ηφ ὄλνκά ηνπο, θαί ὅινη ἀλαξσηηφλ ηνπ ζαλ γηα ηί ηνχο
ξσηάεη ἐθ’ ὅζνλ γλψξηδε ηά ὀλ φκα ηά ηνπο.
Ὅιε αηή ηήλ ὤξα, ὁ ςαξάο ἄθνπγε θαί ἀλαξσηήζεθε: «Μήπσο
ξσηήζεη θα ί ηφ δηθφ κνπ ὄλ νκα;» Ἔηζη πιεζίαζε θνληά ἀπφ
πεξηέξγεηα. Πξάγκα ηη ὁ Βνχδδαο γχξηζε πξφο ηφλ ςαξά θαί ηφλ
ξψηεζε: «ζέλα πῶο ζέ ιέλε;» Αηφο ἀπάληεζε: «Ἄξπα εἶλαη ηφ
ὄλνκά κνπ» . Καί ηφηε ὁ Βνχδδαο ἀπάληεζε: «Ἄξπα; θαιά, δέλ
μέξεηο ὅηη ἕλαο Ἄξπα δέλ ζθ νηψλεη δ σληαλά πιά ζκαηα; ὅηη δέλ
δίλεη πφλν; Γέλ ε ἶλα η δπλα ηφλ λά ε ἶζα η Ἄξπα!» Ἔηζη ηφλ ἐδίδαμε,
θαί ἀξγφηεξα ὁ ςαξάο ἔγηλε καζεηήο ηνῦ Βνχδδα.
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Ἀπφ αηή ηήλ ἱζηνξ ία ηψξα, θαηαια βαίλνπκε ὅηη ὁ Βνχδδαο
δίλεη ηειε ίσο δηαθνξε ηηθή ἔλλ νηα ζηή λ ιέμε Ἄξπα· πνχ ζε καίλε η
αηνχο πνχ εἶλαη εγελεῖο, θαί δέλ βι άπηνπλ ν ὔηε ἔληνκα, ὄρ η νἱ
Ἄξπα ηῶλ Ναδί θαί ν ἱ Ἄξπα ηῶλ Ἰλδῶλ , πνχ ἔρνπ λ θαηα παηήζε η θα ί
ἔρνπλ ἐμνληψζε η ἄιιεο θπιέο. Αηνί ε ἶλαη νἱ Ἄξπα ηῆο ἀλζξψπηλεο
ἱζηνξίαο, ἐμ’ αἰηίαο ηῶλ ὁπνίσλ ἔρνπ κε δψζεη ζ’ α ηή ηήλ ιέμε
ἐληειῶο δηα θνξεηηθφ λφε κα ἀπφ ηφ ἀιεζηλφ.
Ἕλαο Ἄξπα ινηπνλ εἶλα η Ἄξηζηνο. Ἄξηζηνο πνῦ; ἄξηζηνο ζηήλ
πξαθηηθ νπνίεζε ηῆο ζ ηθῆο ζπκπεξ ηθνξ ᾶο. Καί ὄρη ἄξηζηνο ζηφ λά
θαηαπνιε κάεη ηά ἄιια ἔζλε θαί ἄ ξηζηνο ζηίο κάρεο, ζηνχο
πνιέκνπο θιπ.
δῶ ινηπφλ ζηή λ Ὑπεξθφζκηα ζπλε ίδεζε, Ἄξπα Μπνχλγθαια
εἶλαη ὁ Ἄξ ηζηνο Μαζεηήο πνχ ἔρεη ἐπηηχρε η ηήλ ζηθ ή
ζπκπεξηθνξά, ηήλ α  ηνζπγθέλ ηξσζε , θαί ηήλ ζνθία.
Ὑπάξρνπλ ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο η έ ηνησλ καζεηῶλ:

 φηαπάλα , δει . αηφο πνχ ἔρεη εἰζέιζεη ε ἰο ηφ ξεῦκα ηῆο
θηαπιῆο Δγελνῦο Ἀηξαπνῦ,
 άθαηαγθάκηλ , ὁ Ἄπαμ πηζηξέθσλ ,
 Ἀλαγθάκηλ , ὁ Μή πηζηξέθσλ , θαί
 Ἀξαράη , ὁ Ἄμ ηνο, πνχ ἔρεη πεηχρεη ὅια αηά πνχ ἀ θνξνῦλ ηήλ
Ὑπεξθφζκηα ζπλε ίδεζε .
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ηφ ἐπίπε δν ηῆο Ὑπεξθφζκηαο ζπλείδεζεο ἔρνπκε 8 ζθαίξεο
ζπλείδεζεο.
Ἡ δφο θαί ὁ Καξπφο ηνῦ Δἰζεξρφκελνπ ζηφ Ρε ῦκα,
Ἡ δφο θαί ὁ Καξπφο ηνῦ Ἄπαμ πηζηξέθνληνο,
Ἡ δφο θαί ὁ Καξπφο ηνῦ Μή πηζηξέθνληνο, θαί
Ἡ δφο θαί ὁ Καξπφο ηνῦ Ἄμηνπ .
έ ὅια αηά  ζθαίξα ζπλείδεζεο ε ἶλα η δηα θνξεηηθή. Γηά ηήλ ὥξα
ηά ἐμεγνῦκε ἀπιά ἔηζη ὅπσο παξνπζηάδνληα η ζηφλ πίλαθα, ἐλ ψ
ἀξγφηεξα ζά ηά δνῦκε πηφ ἀλαιπ ηηθά . Ὅκσο κέ αηφλ ηφλ πίλαθα
κπνξεῖ λά θαηαιάβεη θαλε ίο, ὅηη  ζπλε ίδεζε δέλ ε ἶλα η ἕλα πξάγκα
ὅπσο ἔρνπ κε ζπλεζίζεη λά πηζηεχ νπκε, ἀιιά ε ἶλαη πνιιά
πξάγκαηα καδχ· θαί γη’ α ηφ πάξρνπλ πνιιά ε ἴδε ζπλε ίδε ζεο.
Καη’ αηφλ ηφλ ηξφπν, ἐάλ πξνζζέζνπκε ὅια ηά εἴδε
ζπλείδεζεο, ζά ἔρνπ κε 89 εἴδε ζπλείδε ζεο.
Αηή εἶλαη ζέ γελ ηθέο γξακκέο  θαηάηαμε ηῆο ζπλείδεζεο ζέ
ζθαίξεο, ἀιιά γ ηά λά ἀπινπνηή ζνπκε ηά πξάγκα ηα θαί λά κήλ
ραλφκαζηε ζέ ιεπηνκέξεηεο, πάξρε η θη ἄιι νο ἕλαο ηξφπνο λά
θαηαηάμνπκε ηή λ ζπλείδεζε, ζχκθσλα κέ ηφλ ραξαθηήξα ηεο, ηήλ
θχζε ηεο· ἐάλ δει. εἶλα η θαιή ἤ θαθή.
Γηά παξάδεηγ κα, ηίο 54 ζπλεηδήζεηο πνχ πάξρνπλ ζηφλ
ἀλζξψπηλν θφζκν, κπνξν ῦκε λά ηίο θαηαηάμνπκε ζέ θαιέο θαί ζέ
θαχιεο ζπλεηδήζεηο. Ἡ ζπλείδεζε θαηά ηήλ δηάξθεηα ην ῦ ζπκνῦ
πνχ κπνξεῖ λά θαηαζηξέςεη ὄρ η κφλν ηήλ δηθή καο δσή ἀιιά θαί
ηήλ δσή ηῶλ ἄιισλ, εἶλα η ἕλα θαχιν εἴδνο ζπλείδε ζεο θαί
βξίζθεηαη ζέ ἄιιν εἴδνο ζθαίξαο. λ ῶ κία θαιή ζπλε ίδεζε πνχ
βαζίδεηαη ζηή λ ζηθή, ζηφλ κή -ζπκφ θαί ζηήλ κή βιάβε ην ῦ
ἐαπηνῦ καο θαί η ῶλ ἄιισλ, βξίζθεηαη ζέ ἄιιε ζθαίξα ζπλείδε ζεο.
Ἔρνπκε ινηπφλ ηήλ θαηάηαμε η ῆο ζπλείδεζεο ζέ 4 θχζεηο.
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Πξψηα ἔρνπ κε ηήλ Φαχιε ζπλείδε ζε ἤ ἀθνχζαια . ηήλ
θπξηνιεμία ἀθνχζαια ζε καίλε η ἀλζπγηε ηλφ, ιέμε πνχ κπνξν ῦκε λά
ρξεζηκνπνηήζνπ κε γ ηά ηφ θαγεηφ ἤ γηά θαθέο ζπλζ ῆθεο, ἀιιά δέλ
κπνξνῦ κε λά ηήλ ρξεζηκνπνηήζνπκε γ ηά ηίο θαθέο πξάμεηο, δηφηη ηφ
ἀθνχζαια ζεκα ίλεη ἀλζπγ ηεηλ φ ζέ ζρ έζε κέ ζηθέο ἀμίεο· ἔηζη
ρξεζηκνπνηνῦ κε ηήλ ιέμε θαχιε.
Μεηά ἔρνπκε ηήλ Καιή ζπλείδεζε ἤ θνχζαια πνχ ζε καίλε η
γηεηλή ζέ ζρέζε κέ ηίο ζηθέο ἀμίεο. Ἡ ἀγγιηθή κε ηάθξαζε δέλ
ἀπνδίδεη ηφ πξαγκα ηηθ φ λ φεκα ην ῦ ἀθνχζαια , θα ί ηνῦ θνχζαια
πνχ πάληα ἔρεη λά θάλεη κέ θάπνηα ζηθ ή ἀμία.
Μεξηθέο θνξέο βέβαηα, ζρεηίδεηα η θα ί κέ ρεηξ νλαθηηθή ἐξγαζία.
Ἕλαο ηερλίηεο ε ἶλαη ἐπηδέμηνο ( θνχζαια ) δει. θαιφο ζ’ α ηφ πνχ
θάλεη, ἤ εἶλα η ἀδέμ ηνο ( ἀθνχζαια ) δει. θαθφ. Ἔηζη ρξεζηκνπνηνῦ κε
αηέο ηίο ιέμεηο ζχκθσλα κέ ηά ζπ κ θξ αδφκελα.
Σξίην εἶλα η ἕλα ἄιιν ε ἴδνο ζπλείδεζεο πνχ ιέγεηα η παθφι νπζε.
Αηή πξνθχπηεη ὡο ἀπνηέιε ζκα πξάμεσλ πνχ γίλνλ ηαη κέ θαιή ἤ
θαθή ζπλείδεζε. Γέλ ε ἶλαη δει. κία ζπ λείδεζε πνχ δξ ᾶ, ἀιιά κηά
ζπλείδεζε πνχ βηψλεη ηφ ἀπνηέιε ζκα. Δἶλα η ζε καληηθφ λά
δηαθνξνπνηήζνπ κε ηήλ ἀξρηθή ζπλε ίδε ζε κέ ηήλ ὁπνία ηειέζηεθε
 πξάμε, ἀπφ ηήλ ἐ παθφινπζε ἤ πξνθ χπηνπζα ζπλείδε ζε  ὁπνία
ἔπεηαη ηῆο ἀξρηθῆο θαί β ηψλε η ηφ ἀπνηέ ιεζκα.
Καί ηέινο ἔρνπ κε ηή λ Λεηηνπξγηθή ζπλε ίδεζε . δψ πάξρε η κφλν
δξαζηεξηφηεηα ρσξ ίο θίλε ηξν, θαί γ η’ αηφ ν ἱ πξάμεηο πνχ
ἐθηεινῦληα η πφ ηφ πξίζκα α ηῆο ηῆο ζπλείδεζεο δέλ θέξνπλ
θαξκηθά ἀπνηειέζκα ηα. Δ ἶλαη θαζαξά ιεηηνπξγ ηθή.
πλήζσο  ιεηηνπξγηθή ζπλείδεζε ζπ κβαίλε η ζηνχο Ἀξράηο ν ἱ
ὁπνῖνη
θάλ νπλ
πξάμεηο
ρσξίο
α ηέο
λά
ἔρνπλ
θαξκηθά
ἀπνηειέζκαηα. Αηφ ζπκβα ίλεη δηφηη νἱ Ἀξράηο δέλ ἔρνπλ πιένλ
νὔηε ἐπηζπ κίεο νὔηε πξνζδνθ ίεο, νὔηε ἐπηζπκνῦλ λά ἀπνθηή ζνπλ
θάηη ἀ πφ θάπνηα πξάμε· ἔηζη ν ἱ πξάμεηο ηνπο πεξβαίλ νπλ ηφ θαιφ
θαί ηφ θαθφ, θα ί ὡο ἐθ ηνχηνπ δέλ ἐπηθέξνπλ θαξκηθά
ἀπνηειέζκαηα πνχ ε ἶλα η αἰηίεο γηά ἐπαλαγέλλεζε. Δ ἶλαη ἀπιά
δξάζεηο, ρσξίο κειι νληηθνχο θαξκηθ νχο θαξπνχο.
Οἱ θαιέο θαί ν ἱ θαχιεο ζπλεηδήζε ηο δέλ ἐκθαλ ίδνληα η ηπραία .
Πῶο ἐκθαλίδεηα η γηά παξάδεηγ κα ὁ ζπ κφο; Ἤ πῶο ἐκθαλίδεηα η 
γελλαηνδσξία; Πνηέο ε ἶλαη ν ἱ αἰηίεο ηῶλ θαιῶλ θαί η ῶλ θαθῶλ
ζπλεηδήζε σλ;
Ἔηζη ζά ἐμεηάζνπκε ηψξα ηίο ξίδεο ἤ ηίο αἰηίεο ηῆο ἐκθάληζήο
ηνπο, ἀξρίδνλ ηαο ἀπφ ηήλ Φαχιε πλε ίδεζε θαί ηίο Φαχιεο Ρίδεο
ηεο.
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Οἱ ξίδεο κηᾶο Φαχιεο πλείδεζεο, εἶλα η  Ἀπιεζηία ( ιφκπα ), ηφ
Μίζνο ( ληφζα ), θα ί  Αηαπάηε ( κφρα ).
Γηα ηί κηά Φαχιε πλε ίδεζε ὀλ νκάδεηα η ἔηζη;

Ἄο ἐμεηάζνπκε ηψξα ηίο δχν πξ ψηεο ξίδεο.
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Ἡ Ἀπιεζηία ἐγε ίξεηαη ζηήλ πεξίπησζε ἐλ φο ἐπηζπ κεηνῦ
ἀληηθε ηκέλνπ , ὅπνπ θαηά θαλφλα πξνθχπηεη πξνζθφιιεζε . Ἡ
Ἀπιεζηία δέλ ἔρεη λά θάλεη κέ ηίο θαζ εκ εξηλέο ἀλάγθεο ηῆο δσ ῆο,
ἀιιά κέ ηίο ἐπηπιένλ ἀπαηηήζε ηο πνχ ἔρνπκε. Δἶλα η  ἔληνλε
ἐπηζπκία λά ἀπνθ ηήζνπ κε θάηη παξα πάλσ ἀπφ α ηφ πνχ ε ἶλαη
δπλαηφλ λά ζπκβε ῖ. Ἡ ηάζε ηῆο Ἀπι εζηίαο εἶλα η «ηφ ζέισ, ηφ
ζέισ....»
Σφ Μίζνο ἐγείξεηα η ζηήλ πεξίπησζε ἐλφο ἀλεπηζχκεηνπ
ἀληηθε ηκέλνπ γ ηά ηφ ὁπνῖν ζπ λήζσο  πάξρεη ἀπνζηξνθή. Δἶλα η 
ἔληνλε ἐπηζπκία λά ἀλ ηηθξνχζνπ κε, λά ἀπσζή ζνπκε ἕλα
ἀληηθε ίκελν ἐπεηδή κᾶο ε ἶλαη ἀλεπηζχ κεην. Ἡ ηάζε ηνῦ Μίζνπο
εἶλαη «δέλ ηφ ζέισ, δέλ ηφ ζέισ...».
Ἡ δηαθνξά κε ηαμχ ηῶλ δχ ν εἶλα η  ἔιμηο θαί  ἀπψζεζε.
ηήλ γι ψζζα Πάι η  ἀπιεζηία ιέγεηα η Λφκπα θα ί ἔρεη πεξ ίπνπ
103 ζπλ ψλπκεο ιέμεηο.  ᾶο παξαζέησ ἐδῶ ζέ ἑιιεληθή κεηά θξαζε
θάπνηεο ἀπφ αηέο.

Γηά παξάδε ηγκα  ἀγάπε εἶλα η πξνζθ φι ιεζε, γη’ α ηφ ὁ Βνχδδαο
ιέεη: « πέκαηφ ηδάγηαηί ζφθν, πέκαην ηδάγηαηί κπαγηάλα .» δει.
« ἀπφ ηήλ ἀγάπε γελληέηαη ιχπε, ἀπφ ηήλ ἀγάπε γελληέηαη θφβνο .»
Γηφηη ὅηαλ ἀγα πάεη θά πνηνο, θνβ ᾶηα η θ ηφιαο λά κή ηή λ ράζεη α ηή
ηήλ ἀγάπε.
Καί ζπλερίδεη ὁ Βνχδδαο: « πέκαηφ βίπακνπηάζε λάηη ζφθν,
θνπηφ κπαγηάλα; » δει . «  ἀπειεπζέξσζε ἀπφ ηήλ ἀγάπε δέλ ἔρεη
ιχπε, ἀπφ πνῦ (ινηπφλ) ὁ θφβνο; »
Πῶο εἶλαη δπλαηφλ λά θνβ ᾶηα η θαλε ίο λά κήλ ρά ζεη θά ηη, ὅηαλ
δέλ ἔρεη πξνζθφιι εζε ζ’ α ηφ ηφ ἀληηθε ίκελ ν; Ἡ ἀγάπε ινηπφλ
εἶλαη κηά κνξθή ηῆο ιφκπα , ηῆο ἀπιεζηίαο.
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Ὑπάξρεη βέβα ηα θαί  κή-πξνζθφιιεζε,  Ἀιφκπα , ὅηαλ ἕλαο
ἄλζξσπνο κπνξεῖ λά βνεζήζεη θάπνηνλ ρσξίο ὅκσο λά ληψζεη
πξνζθφιιεζε . Μπνξνῦ κε λά βνεζήζνπκε θάπνηνλ ρσξ ίο λά ηφλ
ἀγαπᾶκε ἀιιά κέ ηφ λά ἔρνπκε θαηαλφεζε· ρσξίο λά πεξηκέλνπκε
ἀπφ ηφλ ἄιινλ λά κᾶο δψζε η θάηη πίζσ. Α ηφ ηφ ὀλνκάδνπκε
ἀιηξνπτζκφ. Ὅκσο ἐκε ῖο νἱ ἄλζξσπνη δέλ κπνξνῦ κε λά πξάμνπκε
ἔηζη ἐάλ δέλ ληψζνπ κε ἀγάπε.
Ἡ αιφκπα εἶλα κία πηφ γηήο θαηάζηα ζε ἀπφ ηήλ ἀγάπε  ὁπνία
εἶλαη θνξησκέλε κέ ηφ α ἴζζεκα ηῆο πξνζθφιιεζεο θαί πεξ ηκέλε η
ἀπφ ηφλ ἄιινλ ἄλζξσπν θάπνηα ἀληαπφδσζε.
ηήλ θαζεκεξηλ ή δσή καο ι νηπφλ, ἔρ νπκε αηά ηά πξάγκα ηα
κέζα καο· ἀλππνκνλεζία, ἀδεκνλ ία, ἀγσλία, ιαρηάξα, ὀξέμεηο,
ιαηκαξγία , πφζ νο, ἔιμε, θι π. Ὅια α ηά εἶλα η ζπλ ψλπκεο ιέμεηο
πνχ ζπλζέηνπλ ηήλ ὀκά δα ηῆο Λφκπα .
Σψξα πεξλᾶκε ζηήλ ὀκάδα ηνῦ κίζνπο πνχ ιέγεηαη Νηφζα .

Ὅπσο βιέπνπ κε ἔρνπκε πνιιέο ζπλ ψλπκεο ιέμεηο θαί γ ηά ηήλ
Νηφζα .  ηήλ γι ψζζα Πάι η ἔρνπ κε πε ξίπνπ 80 ζπλψλπ κεο ιέμεηο
γηά ηήλ Νηφζα . πλαηζζή καηα πνχ ζπ κβαίλνπλ ζηήλ θαζεκεξηλή
καο δσή. Ὑπάξρε η ὅκσο θα ί  Αληφζα , δει. ὁ κή -ζπκφο, ηφ κήκίζνο, πνχ κπνξε ῖ λά ηήλ θαιι ηεξγήζεη θαλείο ζηήλ θαζεκεξηλ ή
ηνπ δσή θα ί λά ιχζεη ηά πξνβιή καηά ηνπ κέ πνιχ δηαθνξεηηθφ
ηξφπν, ρσξίο δηακάρε , ρσξ ίο λά ηαξάδεηαη κέζα ηνπ ἤ λά ηαξάδεη
ἄιινπο ἀλζξψπνπο.
Ἡ

ηξίηε
( Μφρα ).

θαηεγνξ ία

θαχιεο

ζπλείδεζεο
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ε ἶλαη



Αηαπάηε

Βέβαηα ἐδῶ, κπνξεῖ θαλε ίο λά ζπκπιε ξψζεη θ η ἄιιεο ιέμε ηο πνχ
εἶλαη ζπλ ψλπκεο κέ ηήλ α ηαπά ηε. ηήλ γιψζζα Πάιη ἔρ νπκε
πεξίπνπ 20 κέ 30 ζπλψλπ κεο ιέμεηο γηά ηήλ Μφρα .
Θά δνῦ κε ηψξα ὅηη  Α ηαπά ηε ἤ Μ φρα , πα ίδεη κεγάι ν ξφιν
ζηήλ θαζεκεξηλή δσή , δηφηη:

ηφ παξαθάησ δηάγξακκα βιέπνπ κε ὅηη  Α ηαπάηε ( Μφρα )
εἶλαη  αἰηία ηῆο Ἀπι εζηίαο ( Λφκπα ) θα ί ηνῦ Μίζνπο ( Νηφζα ).
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Ὅ,πνπ ἐκθαλίδε ηαη  Ἀ πιεζηία ( Λφκπα ), εἶλα η  Αηαπά ηε ἀπφ
πίζσ· θαί ὅ,πνπ ἐκθαλίδε ηαη ηφ Μίζνο ( Νηφζα ), πάιη εἶλαη 
Αηαπάηε ἀπφ πίζσ. Ὅηαλ δέ,  Α ηα πάηε ἐ κθαλ ίδεηαη κφλε ηεο,
ηφηε ιέγεηα η Ἔληνλε Αηα πάηε ( Μνκνχρα ).
Μέρξη ἐδῶ, κηιήζακε γ ηά ηίο Φαχιεο Ρίδεο η ῆο πλείδεζεο.
Σψξα ζά κηιήζνπ κε γηά ηίο Καιέο Ρίδεο η ῆο Καιῆο πλείδεζεο. Ἡ
ζπλείδεζε α ηή εἶλα η δηα κεηξηθά ἀληίζ εηε ἀπφ ηήλ Φαχιε, θαί ν ἱ
Ρίδεο ηεο ηφ ἴδην.
Οἱ ξίδεο κηᾶο Καιῆο πλείδε ζεο ε ἶλαη  κή-Ἀπι εζηία ( αιφκπα ),
ηφ κή -Μίζνο ( αληφζα ), θαί  κή -Αηαπάηε ( ακφρα ).

Σί ζε καίλε η ηψξα κή -Ἀπιεζηία; Μή-Ἀπι εζηία κπνξεῖ λά ζε καίλε η
θαί Γελλαηνδσξ ία. Ἕλαο κή-ἄπιεζηνο ἄλζξσπνο εἶλαη θαί
γελλαηφδσξνο. ιέγρε η θαηά ἕλα κέξ νο ηίο ἐπηζπκίεο ηνπ, ε ἶλαη
ἐγθξαηήο, θαί κνηξάδεηαη ἕλα κέξνο ἀ πφ ηά ἀπνθ ηήκα ηά ηνπ κέ
ηνχο ἄιινπο. Σέηνηνπ ε ἴδνπο ἄλζξσπνη ἔρνπλ κεγαιχηεξε γλψζε,
βιέπνπλ ὅηη αηή  δσή εἶλαη παξνδηθή, θαί πξνζπαζν ῦλ λά ηήλ
ρξεζηκνπνηήζνπλ ὅζν ηφ δπλα ηφλ θ αιχηεξα κέ ηφ λά θάλνπλ
θαιέο πξάμεηο. Καί ἕλαο ηξφπνο ἀπ’ αηνχο εἶλαη κέζσ
γελλαηνδσξίαο. Γελλαηνδσξ ία ζε καίλε η πνιιά πξάγ καηα πέξαλ η ῶλ
ιηθῶλ ηξ φπσλ . Π.ρ. κέ ηήλ ζηθή πξα θηηθή .
Γη’ α ηφ ὁ Βνχδδαο ιέε η ὅηη: « Αηφο πνχ ηεξε ῖ ηνχο πέληε

ζηθνχο θαλφλεο, δίλεη ἕλα κεγάιν δῶξν ζηήλ ἀλζξσπφηεηα. Μέ
ηφ λά κήλ ζθνηψλεη, λά κήλ θιέβεη, λά κήλ ιέεη ςέκκαηα, λά κήλ
παίξλεη ἐζηζηηθέο νζίεο πνχ ζπγρίδνπλ ηφλ λν ῦ θαί πξνθαινῦλ
ἀηπρήκαηα θαί δπζηπρήκαηα κέ ἄιινπο ἀλζξψπνπο, θιπ. »
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Ὅηαλ δέλ ζθνηψλ νπκε, δίλνπ κε ηφ δ ῶξν ηῆο δσῆο ζηά ἄιια
ὄληα. Ὅηαλ δέλ θιέβνπ κε, δίλ νπκε ηφ δ ῶξν ηῆο ηηκῆο ζηά ἄιια
ὄληα, δηφηη ζεβφκαζηε ηφ δηθαίσκα ζηήλ ἰδηνθ ηεζία ηνπο. Ἔ ηζη
κπνξνῦ κε λά εἴκα ζηε γελλαηφδσξ νη ὄρ η κφλνλ κέ ιηθφ ηξφπν ἀιιά
θαί πλεπκα ηηθ φ.
Φπζηθά  πάξρνπλ βνπδδηζηέο πνχ θάλ νπλ πνιιά θηιαλζξσπηθά
ἔξγα, θαί ἔρσ ἀθνχζεη ρσξίο λά ε ἶκαη ζίγνπξνο, ὅηη  ζχδπγνο ηνῦ
Μπίι Γθαίε ηδ ὄληαο βνπ δδίζηξ ηα  ἴδηα , ἦηαλ αηή πνχ ηφλ
ἐπεξέαζε θαί ηφλ ἔπε ηζε λά θάλεη πνι ιά θηιαλζξσπηθά ἔξγα. Ἀ πφ
ηφ 2008 θαί κεηά, ἐγθαηέιε ηςε ηήλ ζέζε ην ῦ πξνέδξνπ ηῆο
Μicrosoft, θαί ἀ θηέξσζε ηφλ ρξφλν ηνπ ζηίο θηιαλζξσπίεο.
Μία ἄιιε θαιή ξίδα ε ἶλαη ηφ κή-Μ ίζνο πνχ ζε καίλε η Φηι ηθφηεηα
( Μέηηα ). Ἡ ιέμε πξνέξρεηα η ἀπφ ηήλ ξίδα κίηηξα πνχ ζεκα ίλεη
θίινο. Παξ’ ὅιν πνχ  πάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζε ηο γηά λά κηζή ζεη
θαλείο, ὁ ἄλζξσπνο πνχ ἔρεη ἐγθξάηε ηα θαί Φηι ηθφηεηα ε ἶλαη ἕλαο
πνιηηηζκέλνο ἄλζξσπνο, πνχ βιέπνληαο ηφλ θίλδπλ ν ζηφ κίζνο,
πξνζπαζεῖ λά ζπγθξαηήζε η ηά ἄγξηα ἔλζηηθ ηα κέ ζα ηνπ θα ί λά
εἶλαη θηι ηθφο θαί ε γεληθ φο κέ ηνχο ἄιι νπο
Ἡ ηξίηε θαιή ξίδα ε ἶλα η  κή-Α ηαπά ηε, πνχ ζε καίλε η Γλ ψζε,
νθία . Αηφ πνχ θάλνπκε ἐ κεῖο ἐδῶ εἶλαη λά ἀπνθ ηήζνπ κε γλ ψζε
θαί ζνθία γηά ηφλ ἐαπηφλ καο, γηά ηνχο ἄιινπο ἀλζξψπνπο, γηά
ηφλ θφζκν πνχ δνῦκε, ὥζηε λά δηάγ νπκε ηήλ δσή καο.
ηήλ ζπλέρεηα:
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Γηα ηί κηά Καιή πλε ίδεζε ὀλ νκάδεηα η ἔηζη;

Ἄλζξσπνη πνχ θάλνπλ θαιέο πξάμεηο βηψλνπλ θαιά θαί
εράξηζηα ἀ πνηειέζκαηα .  ηήλ πεξ ίπησζε δει. πνχ θάπνηνο ἔρε η
ηήλ εθαηξ ία λά ἀλ ηηδξάζεη κέ ζπκφ θ αί κίζνο πξφο κία πξάμε θαί
λά ἔρεη θαθά ἀπνηειέζκαηα , ζπγθξαηε ῖηαη θα ί ἀληηδξᾶ κέ θαιή
ζπλείδεζε ἐπηθέξνληαο θαιά ἀπνηειέ ζκαηα ζηφλ ἐαπηφλ ηνπ θαί
ζηνχο ἄιινπο.
Θά δνῦ κε ηψξα κέ πνηφλ ηξφπν α ηέ ο νἱ ζπλεηδήζε ηο,  Καιή
θαί  Φαχιε πλείδε ζε, ζπλ ηειν ῦλ ζηίο ἐθνχζηεο πξάμεηο.

Πῶο δει. νἱ ξ ίδεο ηῆο Φαχιεο πλείδεζεο ( Ἀπιεζηία , Μίζνο,
Αηαπάηε ) θαί ν ἱ ξίδεο ηῆο Καιῆο πλείδεζεο (κή -Ἀπιε ζηία, κή Μίζνο θαί κή -Αηαπά ηε) ζπλ ηεινῦλ ζηίο πξάμεηο καο.
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Γηφηη α ηέο νἱ ξ ίδεο δέλ ἐκθαλ ίδνληα η κφλνλ ζηφλ λ νῦ καο ἀιιά
θαί ζηίο πξάμεηο καο.
Αηέο νἱ ἐθνχζηεο πξάμεηο ιέγνληαη Κάκκα , εἶλα η δει. πξάμεηο
πνχ γίλνληα η κέ πξφζεζε ζπλδεδε κέλ ε κέ ἀπιεζηία, κέ κίζνο, ἤ
κέ αηαπάηε , θαί πξάμεηο πνχ γ ίλνλ ηα η κέ πξφζεζε ζπλ δεδεκέλε
κέ κή-ἀπι εζηία, κή -κίζνο, ἤ κή-αηα πάηε.
Ἀπφ ηά ηέζζεξα ε ἴδε ζπλε ίδεζε ο, δει. Φαχιε, Καιή ,
παθφινπζε θα ί Λεηηνπξγ ηθή, δέλ ε ἶλαη  παθ φινπζε ἀιιά 
Φαχιε θαί  Καιή πνχ κᾶο ὠζνῦ λ λά θάλνπκε ηίο ἀλάινγεο
πξάμεηο. Ἔηζη:

Θά δψζνπκε ζηή λ ζπλέρε ηα ἕλα ἄ ιιν δηάγξακκα
θαηαιάβνπκε π ῶο ιεηηνπξγε ῖ αηφ ηφ πξάγκα.
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γηά

λά

δῶ ἔρ νπκε ἕλαλ θχθιν πνχ κᾶο δείρλ εη π ῶο γπξίδνπλ αηέο ν ἱ
ζπλεηδήζε ηο κέζα ζηφλ λν ῦ καο.
Κάησ ἔρνπ κε ηήλ ιέμε Κηιέζα πνχ ζεκαίλε η λνεηηθή κφιπλζε.
Κηιέζαο εἶλα η  ἀπιεζηία , ηφ κίζνο θαί  αηαπάηε. Γει. νἱ
θαχιεο ξίδεο ιέγνληαη θαί Κηιέζα ο, λνε ηηθέο κνιχ λζεηο.
Ὑπφ ηήλ ἐπίξξεηα κηᾶο λνε ηηθῆο κφιπλ ζεο, θάλνπκε κία θαχιε
πξάμε ἤ θαχιν θάκκα , θαί ζηήλ ζπλέ ρεηα ιακβάλνπκε ηφ θαχιν
ἀπνηέιεζκα, Βηπάθα . Ὅ ηαλ  ζπ λείδεζε ηνῦ ἀπνηειέζκαηνο
( βηπάθα ) ἐγείξεηα η, ηφηε κπνξε ῖ λά ππ ξνδνηήζε η ἐθ λέ νπ λνε ηηθή
κφιπλζε ὅπσο ζπκφ ἤ κίζνο. Αηφ ιέγε ηαη θαχι νο θχθινο.
Παξάδεηγκα: Λφγ σ κίζνπο ἤ ζπ κνῦ , ιέκε ζέ θάπνηνλ ἄζρεκα
ιφγηα· (α ηφ ε ἶλαη πξάμε, θάκκα ). Α ηφο ἀληηδξᾶ θα ί κᾶο ιέεη
ἐπίζεο ἄζρε κα ιφγ ηα. θείλε ηήλ ζηηγκή ἐκεῖο δέλ θάλνπ κε θάπνηα
πξάμε, ἀιιά ἀθνῦκε· εἴκαζηε παζεηηθ νί. Ἀιιά ηά θαθά ιφγηα πνχ
κᾶο ιέεη εἶλα η ηφ ἐπαθφι νπζν ἀπνηέιε ζκα πνχ ηφ β ηψλ νπκε κέζσ
ηῆο ἐπαθφινπζεο ζπλείδε ζεο. κε ῖο ἐθείλε ηήλ ὥξα δέλ
πξάηηνπ κε· ὁ ἄιινο πξάηηε η. Ἀιιά εἰζπξάηνπκε ηφ ἀπνηέιε ζκα. Κη
αηή εἶλαη κία δηαθνξε ηηθή ζπλε ίδε ζε.
κεῖο θάλακε ηήλ ἀξρή, θη αηφ εἶλα η ηφ δηθφ καο θαχιν θάκκα.
ηήλ ζπλέρε ηα ε ἰζπξάηνπκε ηφ θαχι ν ἀπνηέιεζκα δει. ηά θαθά
ιφγηα πνχ κᾶο ἀληαπνδίδε η ὁ ἄιινο, θαί ζπκψλνπ κε πεξηζζφηεξν·
ππξνδνηεῖηαη δει. ἐθ λένπ ζπκφο θαί κίζνο. Ἔηζη πξνζπαζνῦκε λά
πνῦκε ἀθφκα πηφ ἄ ζρεκα ιφγ ηα, θάλ νπ κε κέ ι ίγα ιφγ ηα θα ηλνχξ ηα
θαχιε πξάμε. Αηφ ππξνδνηεῖ ἐθ λένπ ἀληίδξαζε ἀπφ ηφλ ἄιι νλ,
πνχ ὄρ η κφλνλ κᾶο ιέεη θαθά ιφγ ηα ἀι ιά κπνξε ῖ λά κᾶο δψζε η θαί
θακηά ζθαι ηάξα.
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κεῖο ζπ κψλ νπκε ἀθ φκα πεξηζζφηεξν, θαί ηει ηθά ηφ ἀ πνηέιε ζκα
πνηφ εἶλαη; α ηφο ὁ θαχι νο θχθινο λά γπξίδεη, λά γπξ ίδεη, ὁινέλα
θαί πηφ πνιχ.
μ’ αἰηίαο ινηπφλ ηῶλ θηιέζαο , ηῶλ λνεηηθῶλ κνιχλζεσλ (πνχ
ηίο βηψλ νπκε κέ ἕλα εἴδνο θαχιεο ζπλείδεζεο), θάλ νπκε θαχιεο
πξάμεηο (δηαθνξεηηθή θαχιε ζπλείδεζε), θαί ε ἰζπξάηνπκε ηφ
θαχιν ἀπνηέιεζκα πνχ ηφ ἀληηιακβαλ φκαζηε κέ ηήλ ἐπαθφινπζε
ζπλείδεζε  ὁπνία δέλ εἶλαη ἐλεξγεηηθ ή ἀιιά παζεηηθή.
ηφλ ἀληίπνδα ηνῦ θαχινπ πάξρεη ὁ θαιφο ἤ ἐλάξεηνο θχθινο.
δῶ, ζηήλ ζέζε η ῶλ θηιέζαο πάξρνπλ κφλν θαιέο ζθέςεηο. Α  ηέο
ζεκαηνδνηνῦλ θαιέο πξάμεηο δει. θαι φ θάκκα , ηφ ὁπνίν ἐ πηθέξεη
θαιφ ἀπνηέιεζκα.
Παξάδεηγκα: Λφγ σ ἐλάξεηεο λνεηηθῆ ο θαηάζηαζεο, ιέκε ζέ
θάπνηνλ θαιά ιφγηα (θαιφ θάκκα ). Αηφο ἀληηδξᾶ θαί κᾶο ιέεη
ἐπίζεο θαιά ιφγηα . θείλε ηήλ ζηηγ κή ἐκεῖο δέλ θάλνπκε θάπνηα
πξάμε, ἀιιά ἀθνῦκε· εἴκαζηε παζεηηθ νί. Ἀιιά ηά θαιά ιφγηα πνχ
κᾶο ιέεη εἶλα η ηφ ἐπαθφι νπζν ἀπνηέιε ζκα πνχ ηφ β ηψλ νπκε κέζσ
ηῆο ἐπαθφινπζεο ζπλείδε ζεο. κε ῖο ἐθείλε ηήλ ὥξα δέλ
πξάηηνπ κε· ὁ ἄιινο πξάηηε η. Ἀιιά εἰζπξάηνπκε ηφ ἀπνηέιε ζκα. Κη
αηή εἶλαη κία δηαθνξε ηηθή ζπλε ίδε ζε.
κεῖο θάλακε ηήλ ἀξρή, θη αηφ εἶλαη ηφ δηθ φ καο θαιφ θάκκα .
ηήλ ζπλέρεηα ε ἰζπξάηνπ κε ηφ θαιφ ἀπνηέιεζκα δει. ηά θαιά
ιφγηα πνχ κᾶο ἀληαπνδίδε η ὁ ἄιινο, ηά ὁπνία ππξνδνηνῦλ ἐθ λένπ
θαιέο ζθέςεηο. Ἔηζη γηλφκαζηε πηφ θηιηθ νί θα ί πξνζπαζν ῦκε λά
πνῦκε ἀθφκα πηφ εράξηζηεο ιέμεηο, θάλνληαο ἐλ ὀιίγνηο θαηλ νχξηα
θαιή πξάμε. Καη’ α ηφλ ηφλ ηξφπν κπα ίλνπ κε ζηήλ δηαδηθαζία ην ῦ
ἐλάξεηνπ θχθινπ.
Αηή  ἀθνινπζία ζπ κβαίλε η θαί ζηίο ἐλάξεηεο θαί ζηίο θαχιεο
πξάμεηο πνχ θάλνπ κε. Ξεθ ηλάεη ἀ πφ ηφλ λνῦ, ἀπφ ηίο δηαζέζε ηο
καο, θάλνπ κε ηίο πξάμεηο, β ηψλ νπκε ηά ἀπνηειέζκαηα, θαί ιφγσ
ηῶλ
ἀ πνηειε ζκά ησλ
ππξνδνηνχλ ηαη
θαηλνχξηεο
λ νεηηθέο
δηαδηθαζίεο, θάλ νπκε μαλά πξάμεηο, θαί πάεη ιέγνληαο. Κη α ηνί νἱ
θχθινη, εἴηε ὁ ἐλάξεηνο εἴηε ὁ θαχινο, ζπκβαίλνπλ πάλ ηα ζηήλ
θαζεκεξηλή καο δσή
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Καί ηέι νο ἔρνπκε ηήλ Λεηηνπξγ ηθή πλε ίδεζε:

Ὅπσο ἔρνπκε ἤδε ἀλαθέξεη, κφλ νλ νἱ Ἀξράηο ἔρνπλ ηέηνηνπ
εἴδνπο ζπλείδε ζε, δηφηη ἔρνπλ μεπεξάζεη ηίο ἐπηζπ κίεο θαί ηίο
πξνζδνθ ίεο ηνπο, θα ί γη’ αηφ νἱ πξάμεηο ηνπο δέλ ἔρνπλ γη’ αηνχο
θακία θαξκηθή ἐπίπησζε ζηφ κέιινλ .
άλ δνῦ κε θαί ηίο δχν ζπλε ηδήζε ηο, ηήλ ἐπαθφι νπζε θαί ηήλ
ιεηηνπξγ ηθή, βιέπνπκε ὅηη:

Ἔηζη ινηπφλ  ἐ παθφινπζε ζπλείδε ζε δέλ δξά θαηά ηήλ
ἐθηέιεζε κηᾶο πξάμεο, ἀιιά εἶλαη ἐπαθ φινπζν ηῆο πξάμεο. Γη’ α ηφ
εἶλαη παζεηηθή θαί ὄρ η ἐλεξγεηηθή, θαί γη’ α ηφ εἶλα η
ἀπξνζδηφξηζηε ὡο πξφο ηφ θαιφ θα ί ηφ θαθφ.
Ὅπσο εἴπα κε πξνεγνπ κέλσο, ὅηαλ π.ρ. ιέκε θαθά ιφγ ηα ζέ
θάπνηνλ, θάλνπ κε ηήλ πξάμε· θαί ὅηαλ ἐθεῖλνο κᾶο ηά ἀλ ηαπνδίδε η
ἐκεῖο παίξλνπ κε ηφ ἀπνηέιεζκα.
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θείλε ηήλ ζηηγ κή δέλ πξάηηνπ κε, ε ἴκαζηε παζεηηθνί.  ἄιινο
ιέεη ηά θαθά ιφγ ηα θαί ἐκε ῖο δερφκα ζηε ηφ ἀπνηέιεζκα. Α ηή 
ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε ζπκβα ίλεη ὅηαλ ζπλεηδε ηνπνηνῦκε ηφ
ἀπνηέιεζκα, δει. ηά ιφγ ηα ην ῦ ἄιινπ. Γη’ αηφ ιέγεηα η
ἀπξνζδηφξηζηε ὡο πξφο ηήλ ζηθή ἀμία. Γηφηη  ζηθή ἀμ ία
βξίζθεηαη ζηήλ πξάμε πνχ θάλνπ κε, ὄρη ζηφ ἀπνηέιε ζκα ηῆο
πξάμεο.
Ἔρνπκε ινηπφλ ηήλ ἀξρηθή ζπλε ίδεζε κέ ηήλ ὁπνίαλ θάλνπ κε
ηήλ πξάμε, ηήλ ἐπαθφινπζε ζπλε ίδεζε κέ ηήλ ὁπνίαλ ἀλ ηηια κβαλφκαζηε θαί εἰζπξάηνπ κε ηφλ θαξπφ η ῆο πξάμεο, θαί ηήλ ιεηηνπξ γηθή ζπλείδε ζε πνχ ε ἶλα η θη αηή ἀπξνζδηφξηζηε ζηθά δηφηη δέλ
ηαμηλνκεῖηαη νὔ ηε ζηίο θαιέο νὔηε ζηίο θαχιεο ζπλεηδήζε ηο.
Αηή ἦηαλ ζέ γελ ηθέο γξακκέο  ἀλάιπζε γηά α ηέο ηίο
ζπλεηδήζε ηο ηίο ὁπνίεο ζά ηίο ζπλαληήζνπκε μαλά θαί μαλά.
ηφ ἐπφκελν κάζεκα ζά κπν ῦκε ζέ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξε ηεο
ἀλαθνξηθά κέ ηνχο ζπλδηαζκνχο η ῶλ ζπλεηδήζε σλ θαί ηῶλ
λνεηηθῶλ παξαγφλησλ πνχ πξ νθαιν ῦ λ ηίο θαχιεο πξάμεηο, θαί
ηνχο ζπλδηα ζκνχο πνχ πξνθαιν ῦλ θαιέ ο πξάμεηο .
ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 
Ἐρώηηζ η: άλ ὅπσο εἴπαηε ἐπηηεζνῦκε ζέ θάπνηνλ ιεθηηθά, ἀιιά
αηφο δέλ ἀληαπνδψζεη ηά θαθά ιφγηα,  ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε
ἐγείξεηαη ἤ ὄρη;
Ἀπάνηηζη: γείξε ηαη, ἀιιά κέ δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Μπνξε ῖ λά
κεηαληψζνπκε , ἤ λά ηνῦ πνῦκε θη ἄιιεο θαθέο θνπβέληεο γηά λά ηφλ
θάλνπκε λά ζπκψζεη πεξηζζφηεξν, ἤ λά δηθαηνινγήζνπκε ηήλ ζπκπεξη θνξά καο, ἤ λά δνῦκε ηφ ἀπνηέιεζκα ηῆο πξάμεο καο κέζα ἀπφ ηήλ
ἀληίδξαζε ηῶλ ἄιισλ. Μέ ιίγα ιφγηα,  ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε
παξνπζηάδεηαη ν ὔησο ἤ ἄιισο ζηήλ ζεηξά, ἀιιά δηαθέξεη ὁ βαζκφο
ἔληαζεο, ηφ πφζν ὀδπλεξφο εἶλαη ὁ θαξπφο. Ὅηαλ ἔξρε ηαη  ζπλέπεηα
ηῆο πξάμεο πνχ θάλακε δει.  ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε, παίδεη ξφιν 
ἔληαζε κέ ηήλ ὁπνία βηψλνπκε α ηφ ηφ ἀπνηέιεζκα. Ἀιιά πάληα
πάξρεη  ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε· «ηφ ἔθαλα θαιά; δέλ ηφ ἔθαλα
θαιά;»
Ἐρώηηζ η: Γειαδή, ε ἴηε ὁ ἄιινο ἀπαληήζεη ε ἴηε δέλ ἀπαληήζεη, ἐκεῖο
ζά κπνῦκε ζηήλ δηαδηθαζία η ῆο ἐπαθφινπζεο ζπλείδεζεο; άλ ὁ ἄιινο
δέλ ἀληηδξάζεη θαί ζεθσζε ῖ λά θχγεη, ζά πξνθαιέζνπκε κφλνη καο ηήλ
ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε;
Ἀπάνηηζη: πσζδήπνηε, δηφηη πάληα πεξηκέλνπκε ηφ ἀπνηέιεζκα
κηᾶο πξάμεο. Καί ἀλαινγηδφκαζηε ηί ζά ἔπξεπε λά πν ῦκε ἤ λά θάλνπκε.
’ α ηφ ηφ ζεκε ῖν ἔρνπκε παζεηηθή ζπλείδεζε πνχ δέλ ἔρεη θαξκηθά
ἀπνηειέζκαηα ἤ θάπνηα ζηθή ἀμία.
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Ἐρώηηζ η: Δἴραηε ἀλαθέξεη ὅηη θάπνηεο ἀπφ ηίο ἐπηπιένλ παξακίηαο
(ηειεηφηεηεο) πνχ πάξρνπλ ζηήλ Θ εξαβάληα, ε ἶλαη αηέο ηῆο
ἀιήζεηαο, θαί ηῆο ἀπνθαζηζηηθφηεηαο. Θά κπνξνχζακε ὅκσο λά
ἐλζσκαηψζνπκε ηήλ ἀιήζεηα ζηήλ παξακίηα η ῆο ζηθῆο ζπκπεξηθνξᾶο,
θαί ηήλ ἀπνθαζηζηηθφηεηα ζηήλ παξακίηα η ῆο ραξνχκελεο πξνζπάζεηαο
ὅπσο γίλεηαη ζηήλ Μαραγηάλα;
Ἀπάνηηζη: Ὄρη, δηφηη δίλεηαη ἰδηαίηεξε ἔκθαζε ζηήλ παξακί ηα ηῆο
ἀιήζεηαο, ὥζηε λά ἀπνθεχγεη θάπνηνο λά ιέεη ςέκκαηα ἀθφκα θαί ζηίο
πηφ δχζθνιεο πεξηπηψζεηο. Σφ ἴδην ζπκβαίλεη θαί κέ ηήλ πεξίπησζε η ῆο
ἀπνθαζηζηηθφηεηαο, δηφηη ἐάλ δέλ πάξρεη ἀπνθαζηζηηθφηεηα δέλ
κπνξεῖ θαλείο λά θάλεη πξνζπάζεηα. Πξέπεη λά πάξρεη ἀπνθαζηζηη θφηεηα ὥζ ηε λά ἐπαλαιεηθζε ῖ μαλά θαί μαλά  πξνζπάζεηα.
Ἐρώηηζ η: Ἔρσ ἀθνχζεη ζηήλ Μαραγηάλα, ὅηη ὁ Μπνληηζάηηβα
Ἀβαινθηηεζβάξα Σζελξ έδη ιφγσ κεγάιεο ε ζπιαρλίαο, ἔρεη φξθηζηε ῖ ὅηη
δέλ ζά θηάζεη ζηήλ θψηηζε κέρξη λά ζψζεη ὅια ηά ὄληα ἀπφ ηήλ
δπζηπρία. Πνηά ε ἶλαη  γλψκε ζαο;
Ἀπάνηηζη: Αηήλ ἀθξηβ ῶο ηήλ κεγάιε ε ζπιαρλία εἴρε θαί ὁ
Γθανηάκα Βνχδδαο. Χξεηάζηεθε ὅκσο ἕλα κεγάιν δηάζηεκα, π νιιά
θάιπαο ἤ θνζκηθνχο α ἰψλεο γηά λά πεηχρεη α ηήλ ηήλ ηειεηνπνίεζε·
πξέπεη λά πεξάζνπλ πνιιέο δσέο κέρξη λ ά πεηχρεη θάπνηνο α ηήλ ηήλ
ηειεηνπνίεζε γηά λά γίλεη ακάζζακπνχληα.  Βνχδδαο Γθανηάκα ὅηαλ
εἴηαλ ἀθφκα κπνληηζάηηβα, ρξεζηκνπνίεζε α ηή ηήλ ηερλ ηθή γηά πνιιέο
ρηιηεηεξίδεο ζθεπηφκελνο ὅηη πξψηα ζά πεηχρεη ηίο παξακίηαο θαί κεηά
ζά γίλεη ακάζζακπνχληα. Ἔηζη α ηή  θαζπζηέξεζε κέρξη λά θηάζεη
ζηήλ θψ ηηζε, ὀθείιεηαη ζηφλ ρξφλν ὠ ξίκ αλζεο πνχ ε ἶλαη ἀπαξαίηεηνο,
θαί ὄρη ζηήλ ἐπηζπκία λά ἐιεπζεξψζεη πξψηα ὅια ηά ὄληα θαί κεηά λά
γίλεη Βνχδδαο. ηφλ Βνπδδηζκφ Θεξαβάληα δέλ ἔρνπκε ηήλ ν ηνπία ὅηη
θάπνηνο κπνληηζάηηβα θαζπζηεξε ῖ ηήλ π ξφνδφ ηνπ πξφο ηήλ θψηηζε
ἀπφ εζπιαρλία γηά ηά ἄιια ὄληα. Ὅηη δει. πξέπεη π ξψηα λά
ἀπειεπζεξψζεη ὅια ηά ὄληα θαί κε ηά λά γίλ εη Βνχδδαο.
Αηφ εἶλαη νηνπία, εἶλαη ἀδχλαηνλ λά γίλεη. Ο ὔηε ἕλαο
ακάζζακπνχληα
δέλ
κπνξε ῖ
λά
ηφ
θαηαθέ ξεη
α ηφ.

ακάζζακπνχληα δηδάζθεη ζχκθσλα κέ ηίο πεξηζηάζεηο, ηνχο
ἀλζξψπνπο πνχ ε ἶλαη ἰθαλνί λά ζπλεηδεηνπνηήζνπλ α ηά ηά πξάγκαηα,
ἀιιά δέλ εἶλαη δπλαηφλ λά ἀπειεπζεξψζεη ὅια ηά ὄληα, δηφηη θάζε ὄλ
ἔρεη ηήλ ζπλεηδεηνπνίεζή ηνπ θαί ηήλ ἐμέιημή ηνπ κέζα ζηήλ ζακζάξα ,
ζ’ α ηφλ ηφλ θχθιν ηῆο ἐπαλαγέλλεζεο. Καί  λνεκνζχλε δηαθέξεη
ἐπίζεο ἀπφ ὄλ ζέ ὄλ. ηήλ Θεξαβάληα πάξρνπλ θαηαγεγξακκέλνη ν ἱ
ἀξηζκνί ηῶλ ὄλησλ πνχ ἐιεπζεξψζεθαλ ἀπφ ηφλ Βνχδδα ζέ θάζε ὀκηιία
ηνπ. Ἔηζη, θάζε Βνχδδαο ἔρεη ἕλα ὄξην ζηφ πφζα ὄληα ζά
ἀπειεπζεξψζεη. Γηφηη μέξεη ὅηη πάξρνπλ ἄλζξσπνη πνχ ἔρνπλ πνιιή
ζθφλε ζηά κάηηα ηνπο, θαί ὅζν θη ἄλ πξνζπαζήζεη ε ἶλαη ἀδχλαηνλ λά
ηνχο θάλεη λά θαηαιάβνπλ.
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Γηά παξάδεηγκα, θάπνηε ὁ Βνχδδαο δνῦζε ζηφ πάξθν Σδεηαβάλα,
ζηήλ πφιε αβάζηη. Ἀπέλαληη ἀπφ ηφ κνλαζηήξη πῆξρε ἕλαο ζθαγέαο
πνχ ἔζθαδε γνπξνχληα θάζε κέξα.  Βνχδδαο δίδαζθε ζηφ κνλαζηήξη
θαί ὁ ζθαγέαο ἔζθαδε γνπξνχληα.
 Βνχδδαο πνηέ δέλ π ῆγε λά ηφλ δηδάμεη, δηφηη ἤμεξε ὅηη α ηφο ὁ
ἄλζξσπνο ἦηαλ ἀδχλαηνλ λά θαηαιάβεη. Καί ν ἱ κνλαρνί ἄθνπγαλ θάζε
κέξα ηά γνπξνχληα λά ηζηξίδνπλ. Ἀιιά θάπνηα κέξα, ἄθνπζαλ θάηη
βξπρεζκνχο πνιχ πηφ ἔληνλνπο ἀπφ ηίο θξαπγέο ηῶλ γνπξνπλη ῶλ, θαί
ἀπφξεζαλ... ηί πξάγκ α λά εἶλαη αηφ; ἔηζ η πῆγαλ λά δνῦλ ηί ζπκβαίλεη.
Ὅηαλ πῆγαλ ἐθεῖ πέξα εἴδαλ ηφλ ἴδην ηφλ ἄλζξσπν, ηφλ ζθαγέα, λά
ζπκπεξηθέξεηαη ζάλ γνπξνχλη θαί λά βξπρ ᾶηαη ζάλ γνπξνχλη. Α ηφ
ἦηαλ ηφ θαξκηθφ ἀπν ηέιεζκα ἀπφ ηίο ἄγξηεο πξάμεηο ηνπ, πνχ ηφλ
ἔθαλαλ λά ζπκπεξηθέξεηαη ζάλ γνπξνχλη. πέζηξεςαλ ινηπφλ ζηφλ
Βνχδδα θαί ην ῦ εἴπαλ αηφ πνχ εἴραλ δεῖ.  Βνχδδαο ηψξα δέλ π ῆγε λά
ηφλ ζψζεη· γηαηί; δηφηη ἤμε ξε ὅηη α ηφο ὁ ἄλζξσπνο ἦηαλ ἀδχλαηνλ λά
ζσζεῖ ἀπφ ηφ θαθφ θάξκα πνχ ἔρεη θάλεη.  λνῦο ηνπ ἦηαλ ηειείσο
κπινθαξηζκέλνο.
Καί πάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο πνχ ἄλζξσπνη κέ πνιχ βαξχ
θάξκα ἤιζαλ κπξνζηά ζηφλ Βνχδδα, θαί ὁ Βνχδδαο ηνχο ἄθεζε, δηφηη
ἤμεξε ὅηη ἦ ηαλ ἀδχλαηνλ λά ηνχο ζ ψζεη.
Ἄιιν ἕλα παξάδεηγκα, ε ἶλαη α ηφ ηνῦ πξίγθεπα Ἀηδάηαζάηνπ, πνχ
εἴρε ζθνηψζεη ηφλ παηέ ξα ηνπ γηά λά ην ῦ πάξεη ηφλ ζ ξφλν. ηήλ
ζπλέρεηα κεηάλησζε γηά ηήλ πξάμε ηνπ θαί π ῆγε ζηφλ Βνχδδα γηά λά
δεηήζεη ζπκβνπιέο θαί ἄξρηζε λά ηνῦ θάλεη πνιιέο ἐξσηήζεηο. Μεηά ηφ
ηέινο ηῆο δηδαζθαιίαο, ὁ πξίγθεπαο ζεθψζεθε θη ἔθπγε. Σφηε ὁ
Βνχδδαο ἀπεπζπλφκελνο πξφο ὅινπο ηνχο παξεπξηζθφκελνπο ε ἴπε: «άλ
αηφο ὁ πξίγθεπαο δέλ ε ἴρε ζθνηψζεη ηφλ παηέξα ηνπ, ζά κπνξν ῦζε
αηή ηήλ ζηηγκή λά πε ηχρεη ηήλ θψηηζε».
 Ἀηδάηαζάηνπ ηειηθά ἔρεη γελλεζεῖ ζηήλ θφιαζε, θαί ζχκθσλα κέ
ηήλ παξάδνζε ηῆο Θεξαβάληα, πξφθεηηαη λά γίλεη Παηζέθακπνχληα
κεηά ἀπφ θάπνηα θάιπαο (θνζκηθνχο αἰψλεο).
 Βνχδδαο ιέεη , ὅηη νἱ ἴδηεο καο νἱ π ξάμεηο ζά κᾶο ἐιεπζεξψζνπλ.
Ὅηη  ἀπειεπζέξσζε ην ῦ θαζελφο, ἐμαξηᾶηαη ἀπφ ηφ θαηά πφζν κπνξε ῖ
λά ἐμαιείςεη αηέο ηίο λνεηηθέο κνιχλζεηο θαί ηά πάζε ηνπ· ἀπφ ἐθεῖ
ἀξρίδεη  ἀπειεπζέξσζε,  ἐζσηεξηθή ἀπειεπζέξσζε· ὄρη κφλνλ
ἐμσηεξηθά. Ο ἱ Βνχδδεο δηδάζθνπλ, ἀιιά ἐζεῖο ζά πξέπεη λά θάλεηε ηήλ
πξνζπάζεηα. Γέλ ἰζρχεη αηφ πνχ ζπκβαίλεη ζέ ἄιιεο ζξεζθείεο, π.ρ.
πνχ πξνζθπλ ᾶλε ηφλ Ἰεζνῦ γηά λά ηνχο ζψζεη, ἤ ηφλ γθνπξνχ γηά λά
ηνχο ζψζεη, ἤ ηφλ Βηζλνῦ ἤ ηφλ Ἀιιάρ γηά λά ηνχο ζψζεη, θιπ. θαί
πηζηεχνπλ ὅηη α ηφ ηφ ἀλψηεξν ὄλ ζά ηνχο κεηαβηβάζεη ηήλ ε ινγία θαί
ηήλ δχλακή ηνπ ὥζηε λά ἀπειεπζεξσζν ῦλ.
Γηφηη ὅηαλ θάπνηνο βαζίδεηαη ζέ ἄιινπο γηά λά ἐιεπζεξσζε ῖ
θαηαληάεη ἀζπφλδπ ινο, ράλεη ηήλ δχλακή ηνπ θαί γίλεηαη πηφλη θάπνηνπ
ἄιινπ πνχ ηφλ θνπλάεη ὅ,πσο ζέιεη.
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Αηφ πνχ θάλνπλ ὅιεο νἱ ζξεζθείεο. νῦ πεξλᾶλε ηφ ζχκπιεγκα η ῆο
ἐλνρῆο, ηφ α ἴζζεκα ηῆο θαησηεξφηε ηαο, θαί ὅηη ἐάλ ζπάζεηο ηφλ δεζκφ
κέ ηφλ ζεφ ζνπ ἤ κέ ηφλ γθνπξνχ κπ νξ εῖ λά πᾶο ζηίο θνιάζεηο.
Αηά ηά ζπλαηζζήκαηα ηπξξαλ ᾶλε ηνχο ἀ λζξψπνπο θαί ηνχο θάλνπλ
λά ληψζνπλ θαηψηεξνη. Κη α ηφο ὁ θφβν ο ηνχο θάλεη λά κήλ κπνξν ῦλ
λά μεθχγνπλ, ηνχο ζνιψλεη ηφ κπαιφ, ράλνληαο ἔηζη ηήλ θξηηηθή
ἰθαλφηεηα λά θξίλνπλ θαί λά δηαθξίλνπλ.
Ἐρώηηζ η: ηφ δηθφ καο ηφ ἀλζξψπηλν πεδίν, ε ἶλαη νηνπία λά
ζέινπκε λά βνεζήζνπκε γηά λά θχγεη ιίγε ζθφλε ἀπφ ηά κάηηα ηῶλ
ζπλαλζξψπσλ καο ἤ ηῶλ ἀγαπεκέλσλ καο, ἤ ηειηθά ὁ θαζέλαο
ἀθνινπζεῖ ηφλ δηθφ ηνπ δ ξφκν;
Ἀπάνηηζη:
Γηά
ἕλαλ
ἤ
δχν
ἀλζξψπνπο
κπνξν ῦκε
λά
πξνζπαζήζνπκε, ἀιιά νηνπία εἶλαη λά πηζηεχνπκε ὅηη ὅινη νἱ Ἀζελα ῖνη
ἐδῶ ζηήλ Ἀζήλα ἔρνπλ ηήλ ἰθαλφηεηα λά θαηαιάβνπλ α ηή ηήλ
δηδαζθαιία, λά παξαηήζνπλ ὅιεο ηίο ἀπνιαχζεηο ηῆο δσῆο, θαί λά
θάζνληαη λά δηαινγίδνληαη! Α ηφ εἶλαη νηνπία.
Ἀιιά ἄλ θάπνηνη θί ινη καο, ἤ ηά παηδηά καο, ἤ ηέινο πάλησλ α ηνί κέ
ηνχο ὁπνίνπο ἔρνπκε ζηελή ζρέζε, δείμνπλ ἐλδηαθέξνλ, ηφηε κπνξν ῦκε
λά ηνχο δψζνπκε κεξηθέο ζπκβνπιέο πνχ ε ἶλαη γηά ηφ θαιφ ηνπο
θπζηθά, ὅπσο α ηή ηήλ δηδαζθαιία ην ῦ Βνχδδα πνχ ε ἶλαη γηά ηφ θαιφ
καο, ὥζηε λά ἔρνπκε κηά θαιή κνίξα, θαί λά κήλ ἔρνπκε δπζθνιίεο θαί
πφλν ζηήλ δσή καο. Α ηφ εἶλαη  πέξβαζε ην ῦ πφλνπ. Ἔηζη ηνχο
δηδάζθνπκε π ῶο λά μεπεξλ ᾶλε ηά πξνβιήκαηα ζηήλ δσή· θαί α ηφ εἶλαη
πνχ πξέπεη λά δηδάζθνπλ ν ἱ γνλεῖο ηά παηδηά ηνπο.
 Βνχδδαο εἴπε ὅηη νἱ πξψηνη καο δάζθαινη ε ἶλαη νἱ γνλεῖο καο· θαί
ἄλ ζέιεη θαλείο λά ιαηξεχεη θάπνηνλ, ἐάλ ἔρεη ηήλ ἀλάγθε λά ιαηξεχεη
ἕλαλ ζεφ, ἕλαλ ἄγγειν, ἤ ἕλαλ ζξεζθεπηηθφ γέηε, ηφ ηε λά ιαηξέςεη
ηνχο γνλεῖο ηνπ. Γηφηη ἀπφ α ηνχο παίξλνπκε ηήλ πξψηε δηδαζθαιία.
Ἀληί ινη πφλ λά βάιεηε ζηφ ζπίηη ζαο ἀγάικαηα ζε ῶλ, βάιηε θαιιίηεξα
ηίο θσηνγ ξαθίεο η ῶλ γνλέσλ ζαο.
Αηνί ζᾶο γέλλεζαλ, α ηνί ζᾶο ἔδσζαλ ηίο πξψηεο ζπκβνπιέο π ῶο λά
ηξῶ ηε, π ῶο λά πίλεηε , π ῶο λά ληχλεζηε, π ῶο λά κηιᾶηε, θιπ.
Ὅηαλ εἴζαζηαλ ἄξξσζηνη, πνηφο ἔ ηξερε λά ζᾶο βνεζήζεη; ὅηαλ
ζέιαηε λά ἀγνξάζεηε θάηη πνηφο ζ ᾶο ἔδηλε ρξήκαηα; ὅηαλ εἴζαζηαλ ζηφ
λνζνθνκεῖν πνηφο ἐξρφηαλ λά ζπκπαξαζηαζε ῖ θαί λά κηιάεη κέ ηνχο
γηαηξνχο; ὅηαλ ζπνπδάδαηε πνηφο πιήξσλε ηίο ζπνπδέο ζαο; ὁ Ἰεζνχο
Χξηζηφο, ἤ ὁ Βηζλνχ, ἤ ὁ ίβα, ἤ ὁ γθνπξνχ; ὄρη βέβαηα· νἱ γνλεῖο εἴλαη
αηνί πνχ ηξέρνπλ.
Θέιεηε ινηπφλ λά ιαηξέςεηε θάπνηνλ; ι αηξέςηε ηνχο γνλε ῖο ζαο.
Αηνί εἶλαη νἱ θαινί ζαο ἄγγεινη. Ἔηζη ινηπφλ, ἐάλ θάπνηνο γνλέαο
γλσξίδεη θάπνηεο θαιέο δηδαζθαιίεο ἀπφ ηφλ Βνπδδηζκφ πνχ ε ἶλαη
βηψζηκεο ζηήλ θαζεκεξηλή δσή, κπνξε ῖ λά ηίο δψζεη θαί λά
ζπκβνπιέςεη ηά παηδηά ηνπ. Νά κήλ ζθνηψλνπλ, λά κήλ θιέβνπλ, λά
κήλ ιέλε ςέκκαηα.
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έ γεληθέο γξακκέο ὅκσο ἀξρίδνπκε κέ ν ἰ θεία πξφζσπα πνχ μέξνπκε
ὅηη ἔρνπλ ηήλ ἰθαλφηεηα, ἔρνπλ ηήλ δπλαηφηεηα λά θαηαιάβνπλ. Γη φηη
ἐάλ ἀξρίζνπκε λά ζπκβνπιεχνπκε α ηνχο πνχ δέλ θαηαιαβαίλνπλ, ηφηε
ζά πνλέζνπκε ἐκεῖο, δηφηη ζά θάλνπκε πξνζπάζεηεο ν ἱ ὁπνίεο δέλ ζά
ἀπνδψζνπλ θαξπφ. Καί ὄρη κφλν αηφ, ἀιιά κεξηθνί ἄλζξσπνη κπνξε ῖ
λά γίλνπλ ἐπηζεηηθνί δηφηη δέλ ηνχο ἀξέζν πλ α ηά πνχ ιέ κε.
άλ π.ρ. πνῦκε ζέ θάπνηνλ λά κήλ ιέεη ςέκκαηα, α ηφο κπνξε ῖ λά
ἀληηδξάζεη θαί λά γίλεη ἐπηζεηηθφο: «πνηφο ε ἶζαη ἐζχ πνχ ζά κν ῦ πεῖο λά
κήλ ιέσ ςέκκαηα;» Ἔηζη α ηφο πνχ ζέιεη λά θάλεη θαιφ, δέλ πξέπεη λά
εἶλαη ραδφο ἤ ηπθιφο ὡο πξφο ηίο ἰθαλφηεηεο ην ῦ ἀ ηφκνπ πνχ ζέιεη λά
βνεζήζεη, ἀιιά λά εἶλαη ἔμππλνο θαί δηνξαηηθφο ὥζηε λά κήλ βιάςεη
νὔηε ηφλ ἐαπηφλ ηνπ ν ὔηε ηνχο ἄιινπο. άλ θηάζνπκε ζηφ ζεκε ῖν λά
θέξνπκε ηφλ ἐαπηφλ καο ζέ δπζρέξεηα ἐμ’ αἰηίαο ηῆο βιαθείαο ηῶλ
ἄιισλ, ηφ ηε ε ἴκαζηε θη ἐκεῖο βιάθεο.
Γη’ αηφ πξέπεη θαλείο λά δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηήλ δηθηά ηνπ
ἀπειεπζέξσζε, θαί ἐλ ηῶ κεηαμχ, ὅζν πάξρνπλ ἄλζξσπνη πνχ ἔρνπλ
ηήλ ἰθαλφηεηα λά θαηαλνήζνπλ, ηφηε θπζηθά ηνχο δίλνπκε α ηή ηήλ
γλψζε ἐάλ ζέινπλ λά θαηαιάβνπλ, λά ἐμαζθεζνῦλ θαί λά ηήλ
πξαθηηθνπνηήζ νπλ.
άλ ὅκσο ἐκεῖο πξνζδνθν ῦκε πεξηζζφηεξα πξάγκαηα ἀπ’ αηνχο,
ρσξίο
α ηνί
λά
εἶλαη
ζέ
ζέζε
λά
ἀληαπνθξηζν ῦλ,
ηφηε
ἀπνγνεηεπφκαζηε, θαί ἔρνπκε ηφλ πφλν, ηήλ ιχπε, θαί ηήλ ζιίςε κέζα
καο. Γηφηη πεξηκέλακε ἀπφ ηά παηδηά καο γηά παξάδεηγκα, λά θάλνπλ
πξάγκαηα πνχ δέλ ε ἶλαη ἰθαλά γηά ηήλ ιηθία ηνπο, ἤ δέλ ἔρνπλ ηφ
ἐπίπεδν λνεκνζχλεο γηά λά ηά θάλνπλ.
Πξέπεη ινηπφλ ζηγά ζηγά, κέ θαιφ θαί ηξπθε ξφ ηξφπν θαί ὄρη κέ
ἀγξηάδεο, λά ηά ζπκβνπιεχνπκε γηά λά ἀπνθεχγνπλ α ηέο ηίο
δπζρέξεηεο. Ἀιιά εἶλαη νηνπία λά λνκί δνπκε ὅηη κπνξνῦκε λά ηφ
θάλνπκε α ηφ ζέ ὅινπο.
Ἐρώηηζ η: Ἄθνπζα θάπνηε ἀπφ ἕλα πνιχ θνληηλφ κνπ ἄ ηνκν, ὅ ηη ηά
πάληα εἶλαη ὁ γθνπξνχ. Ὅηη νἱ νἰθνγέλεηεο ἀιιάδνπλ ἀπφ δσή ζέ δσή,
ἀιιά ηφ κφλν ζ ηαζεξφ ζεκε ῖν εἶλαη ὁ δάζθαινο θαί ηφ ἐπίθεληξν
ζεβαζκνῦ εἶλαη αηφο. Πηζηεχσ ὅκσο ὅ ηη ἐάλ νἱ γνλεῖο κνπ δέλ κέ
εἴραλ κεγαιψζεη, δέλ κέ ε ἴραλ κνξθψζεη, δέλ ε ἴραλ μελπρηήζεη γηά
κέλα, ἐγψ ηψ ξα δέλ ζά ἦκνπλ ἐδῶ λά ἀθνχσ ηίο δηδαζθαιίεο ην ῦ
ληάξκα. πνκέλσο ηφ λά ἀπαμηψλνπκε ηήλ ν ἰθνγέλεηά καο ὅηαλ ηήλ
ζπγθξίλνπκε κέ ηφλ γθνπξνχ, δέλ ε ἶλαη κεγάιν ζθάικα;
Ἀπάνηηζη: πσζδήπνηε. Δ ἶλαη ὅκσο κεξηθνί δάζθαινη πνχ ζέινπλ
λά δέλνπλ ηνχο ἀλζξψπνπο θαί λά ηνχο ἐμνπζηάδνπλ, γηά πξνζσπηθφ
ὄθεινο. Λέλε ζηνχο ἄιινπο λά κήλ ἔρνπλ ἐγστζκφ, ἀιιά νἱ ἴδηνη δέλ
ἐιέγρνπλ ηφλ δηθφ ηνπο ἐγστζκφ, θαί ζέινπλ λά θξαη ᾶλε ηνχο ἄιινπο.
Ἔηζη ηνχο πείζνπλ ὅηη ὁ ζεβαζκφο πξφο ηφλ δάζθαιν ε ἶλαη πάλσ ἀπ’
ὅια.
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Ἕλαο δάζθαινο πξέπεη λά ε ἶλαη ἕλαο θαιφο θίινο ( θαιηάλα κίηξα ). 
ἴδηνο ὁ Βνχδδαο Γθανηάκα, ὁ ακάζζακπνχληα, κηιάεη γηά ηφλ θαιηάλα
κίηξα , ηφλ δάζθαι ν πνχ εἶλαη ζάλ ἕλαο θαιφο θίινο. Ὄρη θάπνηνο πνχ
«δέλεη» ηφλ καζεηή ηνπ.  δάζθαινο πξέπεη λά δίλεη ηήλ ἐιεπζεξία
ζηφλ καζεηή ηνπ λά ἀλαπηχζζεη ηήλ θξηηηθή ἰθαλφηεηα, ηήλ θξηηηθή
λνεκνζχλε. Γη’ αηφ θαί ὁ Γθανηάκα Βνχδδαο ιίγν πξίλ πεζάλεη θαί
πεξάζεη ζηή λ Πάξη -Νηξβάλα, ἐλῶ ἦηαλ μαπισκέλνο ζηφ θξεββάηη,
γχξηζε θαί ε ἴπε ζέ ὅινπο ηνχο καζεηέο πνχ ἦηαλ καδεκέλνη γχξσ ηνπ:
«Ρσηῆζηε κε ηψξα· ἐάλ ἔρε ηε θάπνηα ἀκθηβνιία, ξσηῆζηε ηψξα.» Ὅινη
ἔκεηλαλ ζησπεινί, ὅινη ἦηαλ ἤζπρνη, θαλείο δέλ κίιεζε. Καί ὁ Βνχδδαο
ηνχο εἴπε μαλά: «άλ δηζηάδεηε λά ξσηήζεηε, ηφ ηε πε ῖ ηε ζηφλ δηπιαλφ
ζαο λά ξσηήζεη γηά ζ ᾶο.» Αηφ δείρλεη ὅηη ἕλαο δάζθαινο ἐλδηαθέξεηαη
λά ἔρνπλ νἱ καζεηέο ηνπ θ ξηηηθή γλψζε. « Ἔρεηε ἀκ θηβνιίεο; ξσηῆζηε,
κηιῆζηε· λά ἀθνχζνπκε πνηέο ε ἶλαη νἱ ἀκθηβνιίεο θαί λά η ίο
ἐμεγήζνπκε. Ὄρη λά ηίο κπινθάξεηε θαί λά ἔρεηε ηπθιή πίζηε ζέ
κέλα.» Α ηά ἦηαλ ζρεδφλ ηά ηειεπ ηαία ιφγηα πνχ ε ἴπε ὁ Βνχδδαο πξίλ
πεξάζεη ζηήλ Πάξη -Νηξβάλα. Καί ρξεζηκνπνηε ῖ ηφλ ὄξν θάλθα, βίκαηη ,
δει. ἀκθηβνιία. «Ἔρεηε ἀκθηβνιία γηά θάπνην πξάγκα; ξση ῆζηε !»
Ἔηζη πξέπεη λά ε ἶλαη ἕλαο θαιφο δάζθαινο. Νά δίλεη ηήλ ἐιεπζεξία
ζηνχο ἄιινπο λά ἔρνπλ θξηηηθή λνεκνζχλε, λά κπνξν ῦλ λά ἐξεπλνῦλ.
Καί ὄρη λά πάξρεη ηπθιή πίζηε θαί λά ὠζεῖ ηνχο καζεηέο λά ηφλ
ἐκπηζηεχνληαη ρσξίο θξηηηθή ἐμέ ηαζε.  Γθανηάκα Βνχδδαο πά ληα
ἐλζάξξπλε ηνχο καζεηέο ηνπ λά ἐξεπλνῦλ .
Καί πάξρεη ἕλαο παξάγνληαο πνχ ιέγεηαη ληάκκα-βηηζάγηαζακπνπηδάλγθ ν· ὁ παξάγνληαο πνχ ὀδεγεῖ ζηήλ θψηηζε δηά κέζνπ η ῆο
ληάκκα-βηηζάγηα , δει. ἔξεπλα ηῆο δηδαζθαιίαο. Πνχ ζεκαίλεη ὅηη πάληα
πξέπεη λά ἐξεπλνῦκε, θαί πνηέ λά κήλ δερφκαζηε πξάγκαηα κφλν θαί
κφλν ἐπεηδή ηά ε ἴπε ὁ Βνχδδαο ἤ ὁ γθνπξνχ.
Σψξα ζηφ Βνπδδηζκφ Θεξαβάληα, πάξρνπλ πνιιά ἐξγαιεία πνχ
ρξεζηκνπνην ῦκε γηά λά ἐμαιείςνπκε ηήλ δπζηπρία, ζχκθσλα πάληα κέ
ηφ ἐπίπεδν ζπλείδεζεο θαί λνεκνζχλεο ἐλφο ἀηφκνπ.
Π.ρ. γηά κηθξά παηδηά δέλ κπνξν ῦκε λά ρξεζηκνπνηήζνπκε κεζφδνπο
πνχ εἶλαη πάλσ ἀπφ ηήλ λνεκνζχλε ηνπο. Σν ιάρηζηνλ ὄκσο κπνξν ῦκε
λά ηά δηδάμνπκε λά κήλ ιέλε ςέκκαηα. Γηά λά γίλεη α ηφ, ζά πξέπεη
πξψηα ἐκεῖο λά πξαθηηθνπνηήζνπκε θάηη, ὥζηε ζηήλ ζπλέρεηα λά ηά
δηδάμνπκε. άλ ινηπφλ ἕλαο δάζθαινο ἤ ἕλαο γνλέαο δηδάζθεη ζηά
παηδηά λά κήλ ιέλε ςέκκαηα, θαί ηφ παηδί ζηήλ ζπλέρεηα βιέπεη ηφλ
γνλέα ἤ ηφλ δάζθαιν λά ιέεη ςέκκαηα, ηφηε δέλ πείζεηαη, δηφηη βιέπεη
ὅηη ηφ πξφηππφ ηνπ δέλ ἐθαξκφδεη ηφ λ θαλφλα πνχ δηδ άζθεη. Γηά
παξάδεηγκα, θάπνηνο ρηππάεη ηήλ πφξηα, θαί  κακά ιέεη ζηφ παηδί:
«πέο ὅηη δέλ εἶκαη ἐδῶ.» Σφ παηδί πάεη θαί ιέεη ὅηη  κεηέξα ηνπ
ἀπνπζηάδεη. ηήλ ζπλέρεηα ὅκσο ζθέθηεηαη: «γηά θάηζε...  κακά κνπ
κέ δηδάζθεη ὅηη δέλ πξέπεη λά ιέσ ςέκκαηα, ἀιιά  ἴδηα ιέεη ςέκκαηα
θαί κέ βάδεη λά π ῶ ςέκκαηα...»
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Πξέπεη ινηπφλ πξψηα ἐκεῖο λά γίλνπκε ηφ θαιφ παξάδεηγκα γηά λά
δηδάμνπκε ηνχο ἄιινπο. Ὄρη κφλνλ ηά παηδηά ἀιιά γεληθά ὄινη
κηκνῦληαη θαί παξαδεηγκαηίδνληαη ἀπφ ηίο πξάμεηο θαί ὄρη ἀπφ ηά ιφγηα.
Ἔηζη ζά ἦηαλ θαιφ γηά ηνχο ζπνπδαζηέο ην ῦ Νηάξκα, λά ἀξρίζνπλ
λά ἐμαζθνῦληαη ἐζεινληηθά ζηνχο πέληε ζηθνχο θαλφλεο, δει. ηήλ
ἀπνθπγή ηνῦ θφλνπ θάζε ε ἴδνπο δσληαλν ῦ πιάζκαηνο, ηήλ ἀπνθπγή
ηῆο θινπῆο, ηήλ ἀπνθπγή ηνῦ ςέ κκαηνο, ηήλ ἀπν θπγή ηῆο
ιαλζαζκέλεο ζεμνπαιηθ ῆο ζπκπεξηθνξᾶο, θαί ηήλ ἀπνθπγή ηῆο ρξήζεο
ἀιθννινῦρσλ θαί λαξθσηηθ ῶλ νζηῶλ, ἔ ηζη ὥζηε λά ἔρνπλ θάηη λά
πξαθηηθνπνηήζνπλ ζηήλ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Γηαθν ξεηηθά, ὁ
Θεξαβαληηθφο Βνπδδηζκφο ζά ε ἶλαη κηά ἀθφκα ζεσξία. Γηφηη ἀπφ ζηθῆο
πιεπξᾶο, ἐάλ ἐκεῖο νἱ ἴδηνη δέλ ἔρνπκε ζηθέο ἀξρέο, πῶο εἶλαη δπλαηφλ
λά δηδάμνπκε ζηνχο ἄιινπο ζηθέο ἀξρέο, θαί λά πεξηκέλνπκε ἀπφ ηνχο
ἄιινπο λά εἶλαη ζηθνί; Καί ὅηαλ βιέπνπκε ἄιινπο ὅπσο ηνχο
πνιηηηθνχο λά ζπκπεξηθέξνληαη κέ θαθφ θαί ἀλήζηθν ηξφπν, πξέπεη λά
ἀλαξσηεζνῦκε:«ἐκεῖο ἔρνπκε πξαθηηθνπνηήζεη α ηέο ηίο ζηθέο ἀξρέο;»
λνρινχκαζηε ὅηαλ βιέπνπκε ηνχο ἄιινπ ο λά ιέλε ςέκκαηα ἤ λά ἔρνπλ
θαθή ζπκπεξηθνξά, ἐκεῖο ὅκσο ἔρνπκε ζηθέο ἀξρέο ὥζηε λά
θαηεγνξνῦκε ηνχο ἄιινπο πνχ δέλ ἔρνπλ; Ἔρνπκε κέζα καο θάπνηα
ζηαζεξή ἀμία πνχ λά ηήλ ἔρνπκε πξαθηη θνπνηήζεη; Γει. λά κήλ ιέκε
ςέκκαηα θιπ.; Γέλ ἔρνπκε. Ἔηζη, ἐάλ ἀξρίζνπκε λά ηφ θάλνπκε α ηφ
ηφ πξάγκα, ηφηε ζά θαηαιάβνπκε πφζν δχζθνιν ε ἶλαη γηά ηνχο
πεξηζζφηεξνπο ἀλζξψπνπο λά ηεξήζνπλ α ηνχο ηνχο θαλφλεο, θαί ἀληί
λά ηνχο θαηεγνξν ῦκε ζά ἀξρίζνπκε λά ηνχο ζπκπαζν ῦκε. Γέλ ζά
ἐθλεπξηδφκαζηε κέ ηνχο ἄιινπο ὅηαλ ζά ηνχο βιέπνπκε λά
παξαβαίλνπλ
ηέηνηνπο
θαλφλεο,
δηφηη
ζά
γλσξίδνπκε
ὅηη
νἱ
πεξηζζφηεξνη ἄλζξσπνη ἔρνπλ δσψδε ἔλζηηθηα, ἔρνπλ ηά πάζε ηνπο, ηίο
ὀξέμεηο ηνπο, ηίο ὀξκ έο ηνπο, πνχ ε ἶλαη πνιχ δχζθνιν λά ηίο ἐιέγμνπλ.
Ὅκσο πάξρεη ηξφπνο, δηφηη ἔρνπκε ηά θαηάιιεια ἐξγαιεία, ηίο
θαηάιιειεο κεζφδνπο, κέζσ η ῶλ ὁπνίσλ κπνξε ῖ θαλείο λά μεπεξάζεη
αηέο ηίο ὀξέμεηο, ηίο ὀξκέο ηνπ θαί ηά πά ζε ηνπ.
Καί πξέπεη λά μέξεη θαλείο π ῶο λά ρξεζηκνπνηήζ εη αηά ηά ἐξγαιεία.
Ὅπσο ἕλαο κεραληθφο πξέπεη λά μέ ξεη π ῶο λά ρ ξεζηκνπνηήζεη ηήλ
ηαλάιηα ἤ ηφ θαηζαβίδη γηά λά κήλ ρηππήζεη ηά δάθηπιά ηνπ, ἔηζη θαί
αηφο πνχ ἀλαιακβάλεη λά ἐμαζθεζεῖ ζηνχο πέληε ζηθνχο θαλφλεο,
πξέπεη λά μέξεη π ῶο λά ρ ξεζηκνπνηήζεη ηίο κεζφδνπο γηά λά ἀπνθεχγεη
π.ρ. ηφ ςέκκα.
Ἐρώηηζ η: Σί ζπκβαίλεη ζηήλ πεξίπησζε πνχ δέλ ιέκε ςέκκαηα,
ἀπιά δέλ ιέκε ηήλ ἀιήζεηα θαί παξακέλνπκε ζησπεινί;
Ἀπάνηηζη: Ὑπάξρεη ηξφπνο ζέ κε ξηθέο πεξηπηψζεηο πνχ θάπνηνο
κπνξεῖ λά κείλεη ζησπειφο ρσξίο λά πε ῖ ςέκκαηα. Ἀιιά θαί  ζησπή
πνιιέο θνξέο ε ἶλα ςέκκα· ὅπ σο ζηή πε ξί πησζε πνχ θάπνηνο μέξεη ηήλ
ἀιήζεηα, ἔρεη εζχλε λά ἀπαληήζεη ἀιιά θάλεη ὅηη δέλ μέξεη, δέλ
ἀπαληάεη θαί ἀπνθεχγεη. Α ηφ εἶλαη ςέκκα. Ὅηαλ θάπνηνο ζέ ξσηήζεη:
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«Σφ ἔθαλεο ἤ δέλ ηφ ἔθαλεο;» θαί ἐζχ παξακείλεηο ζησπειφο, α ηφ
ζεκαίλεη ὅηη δέλ ζέιεηο λά πε ῖο ηήλ ἀιήζεηα.
Ἐρώηηζ η: Κάηη γηά ηήλ Γελλαηνδσξία· π ῶο κπνξεῖ θάπνηνο λά ε ἶλαη
γελλαηφδσξνο ρσξίο λά πέζεη ζχκα ἐθκεηάιιεπζεο; ὄρη κφλνλ
νἰθνλνκηθῆο ἀιιά θαί ζπλαηζζεκαηηθ ῆο.
Ἀπάνηηζη: Ὅπσο ζ ᾶο εἴπα, θάπνηνο πξέπεη λά θάλεη ηφ θαιφ ἀιιά
λά ηφ θάλεη κέ ἔμππλν ηξφπν γηά λά κήλ πέζεη ζέ πξνβιήκαηα. Γηφηη
θαιφο θαί ραδφο ε ἶλαη δχν πξάγκαηα πνχ δέλ ηαηξηάδνπλ καδχ. Ἄο
πάξνπκε γηά παξάδεηγκα ηήλ ν ἰθνλνκηθή ἐθκεηάιιεπζε. Ὅηαλ θάπνηνο
πνχ κφρζεζε πνιχ γηά λά ἐμνηθνλνκήζεη ηά ρξήκαηά ηνπ ἀξρίδεη λά ηά
δίλεη ἀπφ δῶ θη ἀπφ θεῖ, ηφηε δέλ ε ἶλαη ἔμππλνο. Ἀληηζέησο πξέπεη λά
ἔρεη ηήλ ἐμππλάδα λά ἐμεηάδεη θαιά ἐάλ ηά ρξήκαηα πνχ ζά δψζεη ζά
ὠθειήζνπλ πξάγκαηη ηφ ἄηνκν ζηφ ὁπνῖν ηά δίλεη θαί ὅηη δέλ ζά
ζπαηαιεζνῦλ ἄζθνπα. Νά ἐμεηάζεη ὅηη ηά ἄηνκα πνχ ζά ιάβνπλ α ηά
ηά ρξήκαηα ζά ὠ θειεζνῦλ, θαί ὅηη ζά θάλνπλ θαιή ρξήζε α ηῶλ ηῶλ
ρξεκάησλ δηφ ηη βξίζθνληαη πξαγκαηηθά ζέ κεγάιε ἀλάγθε.
Ἔηζη, νἱ ἄλζξσπνη πνχ θάλνπλ δσξεέο δηαιέγνπλ πν ῦ ζά θάλνπλ ηήλ
δσξεά ηνπο. Ὅπσο θάλεη ὁ Μπίι Γθαίεηδ, ὁ ὁπνῖνο πξίλ ἀπνθαζίζεη ζέ
πνηφ ἴδξπκα ἤ ζέ πνηά ὀξγάλσζε ζά δψζεη βνήζεηα, ζπκβνπιεχεηαη
ηνχο δηθεγφξνπο ηνπ ὥζηε λά πξνζ ηαηέςε η ηά ζπκθέξνλ ηά ηνπ.
Γη’ α ηφ ὁ Βνχδδαο ιέεη: « Βίληζηληηβά παηάκπακ » δει. «Πξψηα
ἐξεπλᾶο θαί κεηά δίλεηο.»
Ἐρώηηζ η: Γέλ κπν ξνῦκε δει. λά δψζνπκε ιεθηά ζέ θάπνηνλ
ηνμηθνκαλή πνχ κ ᾶο δεηάεη γηά λά πάξεη ηήλ δφζε ηνπ, ἔ ηζη δέλ ε ἶλαη;
Ἀπάνηηζη: πσζδήπνηε, ὁπ σζδήπνηε. Α ηφ εἶλαη θαιφ παξάδεηγκα.
Ἡ γελλαηνδσξία πξέπεη λά ἐμαζθεῖηαη κέ λνεκνζχλε. Ὅπσο ζπκβαίλεη
κέ ηίο δσξεέο ζέ ὀξθαλνηξν θεία θαί ἰδξχκαηα πνχ μέξνπκε ὅηη
ηνπιάρηζηνλ ἕλα πνζνζηφ ἀπφ ηά ρξήκαηα ζά πάεη ζ’ α ηνχο πνχ ἔρνπλ
ἀλάγθε. Γηφηη πάληα πάξρνπλ ἄλζξσπνη ἀπαηεψλεο, πνχ ζά πάξνπλ
ἕλα θνκκάηη ἀπφ ηά ρξήκαηα· α ηφ εἶλαη ἀλαπφθεπθην. Α ηφ ὅκσο δέλ
πξέπεη λά ἀπνηξέςεη θάπνηνλ ἀπφ ηφ λά θάλεη κηά δσξεά ζέ ἕλα
ὀξθαλνηξνθείν θαί λά ζηεξήζεη ἀπφ ηφζα κηθξά παηδηά ηήλ θάιπςε η ῶλ
ἀλαγθῶλ ηνπο ἐπεηδή πάξρεη ἕλα πνζνζηφ ἀπαηεψλσλ.
Ἐρώηηζ η: Ἡ ἐξψ ηεζή κνπ ζρεηίδεηαη κέ ηφ πξνεγνχκελν θεθάιαην.
ηφ ἀλζξψπηλν ἐπίπεδν ὕπαξμεο, ὅινη εἶλαη ἐδῶ ζηφλ πιαλήηε γή; Γει.
αηή  θαηάζηαζε ζπλεηδεηφηεηαο πνχ ἐθθξάδεηαη ἐδῶ ζάλ ἀλζξψπηλε
ὕπαξμε, πάξρεη θαί ζέ ἄιινπο πιαλήηεο ἤ κφλν ἐδῶ ζηήλ γή; Ἔζημε
ηέηνην ζέκα ὁ Βνχδδαο;
Ἀπάνηηζη: Ἔρνπκε θάπνηεο ὀκηιίεο ηνῦ Βνχδδα ζηίο ὁπνίεο
ἀλαθέξεη ὅηη πάξρνπλ παξφκνηνη θφζκνη ὅπσο αηφο ηῶλ ἀλζξψπσλ
ζέ ἄιινπο πιαλήηεο, ζέ ἄιινπο θφζκνπο. Φπζηθά ε ἶλαη δχζθνιν γηά
θάπνηνπο λά δερζνῦλ ὅηη πάξρνπλ ηέηνηνη πιαλήηεο, ηέηνηνη θφζκνη,
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ἀιιά ζηήλ ἐπνρή καο νἱ ἐπηζηήκνλεο κηιᾶλε γηά ὕπαξμε δσῆο ἔμσ ἀπφ
ηήλ γή, πφ κν ξθή βαθηεξηδίσλ.
Ἔρνπλ βξεῖ νχξάληα ζψκαηα ἀθφκα θαί ζηφ ιηαθφ καο ζχζηεκα, πνχ
θάησ ἀπφ ηήλ παγσκέλε ηνπο ἐπηθάλεηα πάξρνπλ ὡθεαλνί λεξν ῦ, θαί
 δσή πνχ πηζαλφλ λά πάξρεη ἐθεῖ, εἶλαη ζέ κνξθή βαθηεξηδίσλ. Ὅκσο
γηά πνιηηηζκνχο ζάλ ηφ λ ἀλζξψπηλν ε ἶλαη θάηη ἀδηαλφεην. ηέιλνπλ
βέβαηα κελχκαηα κέζσ δνξπθφξσλ θαί ξαδηνθπκκάησλ ζέ δηάθνξα
κέξε ηνῦ ζχκπαληνο γηά λά δν ῦλ ἐάλ πάξρεη θάπνηνο ἐμσγήτλνο
πνιηηηζκφο, θαί πεξηκέλνπλ ἀπαληήζεηο. Μέρξη ζήκεξα βέβαηα θαλέλαο
δέλ ἀπάληεζε, θαί ἐπεηδή δέλ ἔρνπκε ἀπνδείμεηο, ζεσξν ῦκε ηνχο
ἐμσγήτλνπο πνιηηηζκνχο ἀπιῶο ζάλ κηά πηζαλφηεηα. Ὅκσο ὁ Βνχδδαο
ἔρεη κηιήζεη γηά ἐμσγήτλνπο πνιηηηζκνχο.
Ἐρώηηζ η: Ἀλαθνξηθά κέ ηφλ δηαινγηζκφ, πξνζπάζεζα λά ζεθσζ ῶ
πξσΐ, ἀιιά κέ ηφ π ξφγξακκα πνχ ἔρσ εἶλα η ιίγν δχζθνιν.
Ἀπάνηηζη: γψ πν ηέ δέλ ιέσ ὅ ηη θάπνηνο πξέπεη λά ζεθψλεηαη πξσΐ
πξσΐ γηά λά δηαινγίδεηαη. Ὅπσο ἤδε ζᾶο ἔρσ ζπκβνπιέςεη, ὁ θαζέλαο
θάλεη δηαινγηζκφ ηήλ ὥξα πνχ εἶλαη πηφ ἄλεηα θαί ληψζεη βνιηθά. Κη
αηφ δηφηη ὁ θάζε ἄλζξσπνο ἔρεη δηαθνξεηηθφ π ξφγξακκα. Ἔ ηζη νἱ
βνιηθέο ὥξεο εἶλαη ὅηαλ θάπνηνο ἔρεη θαη’ ἀξράο ἐιεχζεξν ρξφλν, μέξεη
ὅηη δέλ ηφλ πε ξηκέλεη θαλέλαο, ὅηη δέλ ἔρεη λά θάλεη θάπνηα βηαζηηθή
δνπιεηά, θαί δεχηεξνλ ὅηαλ εἶλαη ἐλεξγεηηθφο. Πξέπεη λά ζπληξέρνπλ
αηνί νἱ δχν παξάγνληεο, δηφηη θακηά θνξά κπν ξεῖ λά ἔρεη κέλ
ἐιεχζεξν ρξφλν ἀιιά λά εἶλαη θνπξαζκέλνο θαί λά λπζηάδεη. Ἄξα
πξέπεη λά ε ἶλαη θαί ἐιεχζεξνο θαί ἐλεξγεηηθφο.
Ἡ ἀπνθαζηζηηθφηεηα ἐδῶ κπνξεῖ λά ζεσξεζε ῖ ὡο ηξίηνο παξάγσλ,
πφ ηήλ ἔλλνηα λά ἀπνθαζίζεη θαί λά βξε ῖ θάπνηνο ηήλ ὥξα πνχ ηφλ
βνιεχεη θαιχηεξα. Καί πξέπεη λά ἔρεη ὄξεμε θαί ζέιεζε γηά λά ηφ θάλεη,
γηά λά δεῖ ηήλ ἀμία α ηνῦ πνχ θάλεη. Α ηνί βέβαηα ε ἶλαη ἄιινη
παξάγνληεο πνχ ζπληειν ῦλ ζηφ λά βξε ῖ θάπνηνο ηίο θαηάιιειεο ὥξεο
γηά δηαινγηζκφ.
Πξέπεη λά ε ἶλαη θαλείο ε έιηθηνο, ε ἰδάιισο, ἐάλ δηαηεξε ῖ ζθιεξά
ζπγθεθξηκέλν ὡξάξην γηά ηφλ δηαινγηζκφ ἀζρέησο κέ ηφ ἄλ ἔρεη
ἐιεχζεξν ρξφλν ἤ εἶλαη θνπξαζκέλνο, ηφηε κπνξε ῖ λά λεπξηάζεη, λά
ἀλαζηαησζε ῖ, ἤ ἀθφκα θαί λά ἀπνγνεηεπηε ῖ ἄλ γηά παξάδεηγκα ηφλ
ἐπηζθεθηεῖ θάπνηνο μαθληθά ἤ ἐκθαληζζεῖ θάπνην ἄιιν ἐκπφδην.
Ἔηζη πξέπεη λά θάλεη ηήλ πξνζπάζεηά ηνπ ἀιιά ραιαξά ρσξίο ἄγρνο,
θαί θάησ ἀπφ ηίο θαηάιιειεο γη’ α ηφλ ζπλζῆθεο πνχ ζεκαίλεη ὅηη
κπνξεῖ λά ἀιιάδεη ηίο ὥξεο δηαινγηζκν ῦ θαηά ηφ δνθν ῦλ. Α ηέο εἶλαη
ιίγεο κηθξέο ζπκβνπιέο, ἀιιά βέβαηα πάξρνπλ θη ἄιια πξάγκαηα πνχ
κπνξεῖ λά ιάβεη θάπνηνο π’ ὅςηλ, ὅπσο πνηά ε ἶλαη  πξαθηηθή πνχ
πξέπεη λά θάλεη, ἤ πνηφο εἶλαη ὁ θαηάιιεινο δηαινγηζκφο γηά ηφλ
ἐαπηφλ ηνπ. Ὑπάξρνπλ δηαινγηζκνί πνχ ηνχο ρξεζηκνπνην ῦλ νἱ
ἄλζξσπνη ἀιιά δέλ ἔρνπλ ἀπνηέιεζκα δηφηη δέλ ε ἶλαη θαηάιιεινη γηά
ηίο πεξηζηάζεηο ηῆο δσῆο ηνπο ἤ γηά ηήλ ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε.
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Πξέπεη ινηπφλ λά γλσξίδεη θαλείο π ῶο λά ρξεζηκνπνηε ῖ αηά ηά
«ἐξγαιεία». Ἔρνπκε ηφλ δηαινγηζκφ ζάλ ἐξγαιεῖν ἀιιά πξέπεη λά
μέξνπκε π ῶο λά ηφλ ρξεζηκνπνην ῦκε.
Ὅηαλ γηά παξά δεηγκα εἴκαζηε ζπκσκέλνη, θάηη πνχ ε ἶλαη ζχλεζεο,
δέλ ὀθειεῖ λά ἐθαξκφδνπκε ηφλ δηαινγηζκφ ἐπί ηῆο ἀλαπλνῆο δηφηη
εἶλαη θάηη ἀδχλαηνλ, ἀιιά ηφλ δηαινγηζκφ κέηηα , ἐπί ηῆο θηιηθφηεηαο.
Καί ἐπαλαιακβάλνπκε «λά ε ἶκαη ρσξίο ζπκφ, ρσξίο ζπκφ....» θαί ζηγά
ζηγά ὁ ζπκφο θεχγεη. Ὅηαλ ἔρνπκε ἐπίγλσζε ην ῦ ζπκνῦ, ηφηε ὁ ζπκφο
δέλ κπνξε ῖ λά ἐιέγμεη ἤ λά ζθιαβψζεη ηφλ λν ῦ καο. Ἔρνπκε ινηπφλ
ζηήλ ἄθξε δηαινγηζκνχο ἀζθαιείαο θαί ηνχο ρξεζηκνπνην ῦκε ἀλαιφγσο.
Ὅηαλ θάλνπκε ἀλαπλεπζηηθφ δηαινγηζκφ θαί μαθληθά ἀλαδχεηαη
ζπκφο, γπξίδνπκε ζέ δηαινγηζκφ ἐπί ηῆο θηιηθφηεηαο, ὅηαλ ἔρνπκε
ἔληνλεο ἐπηζπκίεο, ηφηε ἐθαξκφδνπκε ἄιιν εἴδνο δηαινγηζκφ γηά ηίο
ἔληνλεο ἐπηζπκίεο. Ὑπάξρεη ινηπφλ κηά ἐπηδεμηφηεηα,  ὁπνία βέβαηα
δέλ ἐπηηπγράλεηαη ἀκέζσο. Ἀπαηηεῖηαη ρξφλνο θαί πνκνλή γηά λά
πεηχρεη θαλείο αηή ηήλ ηερληθή κέζσ η ῆ ο ὁπνίαο κπνξε ῖ λά ἀπαιιαγεῖ
ἀπφ ηίο λνεηηθέο κνιχλζεηο. Γηφηη κνιπλφκαζηε ὅηαλ ἐξρφκαζηε ζέ
ἐπαθή κέ ἄιινπο ἀλζξψπνπο θαί πεξηβάιινληα, ὅπσο κέ ζπκφ, δήιεηα,
πεξεθάλεηα, κέ ηφ λά ζπγθξίλνπκε ηφλ ἐαπηφλ καο κέ ηνχο ἄιινπο, λά
δεκηνπξγνῦκε ζπκπιέγκαηα θαησηεξφ ηε ηαο θαί ἀλσηεξφηε ηαο, θιπ.
Ὅια αχηά ἀλαζηαηψλνπλ ηφλ λν ῦ καο, θαί γη’ α ηφ πάξρνπλ ηά
ἐξγαιεία ην ῦ δηαινγηζκν ῦ πνχ θέξλνπλ γ αιήλε θαί ξεκία.
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ΑΒΒΑΣΟ 3 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2019 – Κάθημα 5 ο ν
Καιεκέξα ζαο θαί θαιψο ἤιζαηε.
Θά ζπλερίζνπκε ηά καζή καηα γ ηά ηήλ ἀλάιπζε θαί ηήλ ζχλζεζε
ηνῦ Ννῦ θαί ηῆο Ὕιεο πάλ σ ζηίο Ὑπέξηαηεο Πξαγ καηηθφηεηεο
ὅπσο ἀλαθέξνλ ηαη ζηήλ  νχηηα θαί ζηφ Ἀκπηληά κκα. Ὅπσο ἤδε
ἔρνπκε ἐμεγήζε η, αηά ηά καζήκαηα ζά ηά θάλ νπκε παξάιιεια θα ί
κέ ηήλ νχηηα θαί κέ ηφ Ἀκπηληά κκα . Μέρξη ηψξα ἔρνπκε θάλεη
αηή ηήλ παξάιιειε ἐμήγεζε πεξηζζφηεξν κέ ηήλ  νχηηα, ἐλ ψ
ηήλ ηειεπηα ία θνξά ηήλ θάλα κε πεξηζζφηεξν κέ ηφ Ἀκπηλ ηάκκα.
Καί ζά ἐμεγήζνπ κε ὅηη αηά πνχ ιέεη ηφ Ἀκπηλ ηάκκα θαί ζά ηά
δηδαρζνῦ κε ζή κεξα, πάξρνπλ παξάι ιεια θαί ζηήλ νχ ηηα . Γέλ
εἶλαη δει. ηφ Ἀ κπηληά κκα κηά ηειε ίσο μερσξηζηή ἔ κπλεπζε ἀπφ
ηήλ νχηηα. Ὑπάξρεη πάληα α ηή  γεθχξσζε πνχ κπνξε ῖ λά θάλεη
θάπνηνο ἐάλ ἔρεη κειε ηήζεη θαιά ηήλ νχηηα . Ἄξα, ἐάλ θάπνηνο
ἔρεη ἐιιεηπή γλψζε ζέ ζρέζε κέ ηήλ  νχηηα , ε ἶλαη πνιχ εὔθνιν λά
ζεσξήζεη ηφ Ἀ κπηληά κκα ζάλ κία δηαθνξεηηθή ηαμηλφκε ζε γλψζεο.
πλεπῶο, ἐκε ῖο ζά θάλνπκε α ηή ηήλ παξάιιειε κειέηε γ ηά λά
δνῦκε ὅηη ηφ Ἀκπηληά κκα δέλ ε ἶλα η ἕλα δηαθνξεηηθφ ζψκα, ἀιιά
ἔρεη κεγάιε ζπζρέηηζε κέ ηήλ νχ ηηα.
Σήλ πξνεγνχ κελε θνξά ε ἴρακε δεῖ πῶο  ζπλείδε ζε
θαηαηάζζε ηαη ἀλάινγα κέ ηίο ζθαίξεο. Δ ἴρα κε ἐμεηάζε η θα η’ ἀξράο
ηά 31 ἐπίπεδα ηῆο ὕπάξμεο θαί πῶο  ζπλείδεζε θαηα ηάζζεηα η
ζχκθσλα κέ αηά ηά ἐπίπεδα, δε ι. ηφ Ἄπιν ἐπίπεδν, ηφ
Λεπηνθπέο Ὑιηθφ ἐπίπε δν, θα ί ηφ Ἠδνληθφ ἐπίπε δν.
κεῖο βξ ηζθφκαζηε ζηφ Ἠ δνλ ηθφ ἐ πίπε δν, ζηφ ὁπνῖν πάξρνπλ νί
δνληθ νί νξάλ ηνη θφζκνη, ὁ ἀλζξψπηλνο θφζκνο, θα ί θάησ ἀπφ
ἐκᾶο ἤ θακηά θνξά καδχ κέ ἐ κᾶο, βξίζθνληα η ν ἱ θ φζκνη ηνῦ
μεπεζκνῦ, ὅπσο ηά δῶα, ηά θαληάζκαηα, ν ἱ δαίκνλεο, θα ί 
θφιαζε. Σήλ θφιαζε κπνξν ῦ κε λά ηήλ δνῦκε λά ἐκθαλίδε ηαη ζέ
θάπνηα θξάηε ζηά ὁπνία πάξρεη πφιε κνο, θαί ἔηζη, ηά ὄληα δέλ
ρξεηάδεηαη λά γελλεζν ῦλ ζέ θάπνηα καθξηλή θφιαζε γ ηά λά δν ῦλ
πῶο εἶλαη, ἀιιά κπνξνῦλ λά ηή λ βηψζνπλ ἐδῶ ζ’ αηή ηήλ δσή!
άλ ἐμεηάζνπ κε ηφ Ἠδνληθ φ ἐπίπεδν ἀπφ ηήλ πιεπξά ηῆο
ζθαίξαο ζπλείδεζεο, ζά δν ῦκε ὅηη πάξρνπλ 54 ε ἴδε ζπλε ίδεζεο
πνχ ἀλήθνπλ ζηήλ δνληθή ζθαίξα, δει. ζηφ πιαίζην κέ ζα ζηφ
ὁπνῖν θηλε ίηα η κηά ζπλείδεζε.
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ηήλ γιῶζζα Πάι η  ιέμε γηά ηφ  δνλ ηθφ εἶλαη Κάκα . Ὅ πσο ἴζσο
ἔρεηε ἀθνπζηά ηήλ Κάκα νχηξα . Κάκα δέλ ζε καίλε η κφλν
αἰζζεηήξ ηα εραξίζηεζε ἀιιά ηήλ θηιήδνλε ἀπφιαπζε ζηήλ
ὁιφηε ηά ηεο. κε ῖο δνῦκε ζηφλ θ φζκν ηῆο θηιήδνλεο εραξίζηεζεο θα ί ηφλ ὀλ νκάδνπ κε ἔηζη, δηφηη ἀπνια κβάλνπκε ηήλ
θηιεδνλία κέζσ η ῶλ πέλ ηε α ἰζζεηεξ ίσλ ὀξγάλσλ . ξρφκαζηε ζ’
αηφλ ηφλ θφζκν θα ί ζέινπκε λά ἀπνιαχζνπκε ηίο δνλέο ηνπ ,
ιέγνληαο ὅηη « δσή ε ἶλαη κηθξή γ η’ α ηφ πᾶξε ὅ,ηη κπνξεῖο ἀπ’
αηήλ θαί ἀπφιαπζέ ηελ.»
Παίξλνπκε
ινηπφλ
ηήλ
ε ραξίζηε ζε
κέζσ
ηῶλ
πέληε
αἰζζεηήξ ησλ ὀξγάλσλ , θαί γη’ αηφ ὁ Βνχδδαο ιέεη: « πάληδα θάκα
γθνχλα » δει. πέλ ηε ε ἴδε θηιε δνλ ίαο δηά κέζνπ η ῶλ πέλ ηε
αἰζζήζεσλ . Αηέο ιέγνλ ηαη θα ί ι ηθέο ἀπνιαχζεηο δηφηη ηά
αἰζζεηήξ ηα ὄξγαλα ἔρνπλ πάληα ζάλ ἀληηθε ίκελ ν, ἕλα ι ηθφ ζψκα.
Π.ρ. κέζσ ηνῦ καηηνῦ ἀπνιακβάλνπ κε ἕλα ὄκνξθν ζρήκα ἤ ἕλα
ρξψκα πνχ ε ἶλαη θάηη ιηθ φ. Μέζσ ηνῦ αηηνῦ ἀπνια κβάλνπκε
ἕλαλ ἤρν πνχ θ η α ηφο εἶλα η ὕιε. Οἱ κπ ξσδηέο εἶλα η ὕιε, νἱ γεχζεηο
εἶλαη ὕιε , ν ἱ ἀ θέο εἶλαη ὕιε. λ ὀιίγνηο, ηά ἀληηθείκελα η ῶλ
αἰζζήζεσλ ἔρ νπλ λά θάλνπλ κέ ηφλ  ιηθφ θ φζκν θαί κέζσ α ηῶλ
νἱ ἄλζξσπνη ἀπνια κβάλνπλ ηίο δνλέο.
ήκεξα ζά ἐμεηάζνπκε ηί ε ἶλα η αηή  ζπλείδεζε ηῆο Ἠδνλ ηθῆο
ζθαίξαο θαί πνηά ε ἶλα η ηά 54 ε ἴδε αηῆ ο.
ηήλ γιψζζα Πάι η α ηφ ηφ ιέκε θάκα αβάηζαξα ηζηηηάλη ·
ἀβάηζαξα ζεκαίλε η ζθαίξα ζπρλφηεηαο , ἐθεῖ πνχ πεξηζηξέθεηα η 
ζπλείδεζε . Γχξσ ἀπφ πνῦ πεξηζηξέθε ηαη; γχξσ ἀπφ ηφ θάκα .
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Σί εἶλα η δει. αηφ πνχ θνηηάδνπλ νἱ πεξηζζφηεξνη ἄλζξσπνη, ηί
εἶλαη α ηφ πνχ θπλεγᾶλε, γχξ σ ἀπφ πν ῦ πεξηζηξέθνλ ηαη ζπλήζσο;
Γχξσ ἀπφ ηφ θάκα , ηίο δνλέο. Γη’ α ηφ ιέγε ηαη ζπλείδε ζε η ῆο
Ἠδνληθῆο ζθα ίξαο. Αηή  ζπλείδεζε δηαηξε ῖηαη ζέ 54 εἴδε πνχ
πεξηιακβάλνπλ θαχιεο θαί θαιέο ζπλεηδήζε ηο θαζψο θαί ηίο
ἀλάινγεο ξίδεο ηνπο.
ηφ πξνεγ νχκελ ν κάζε κα ε ἴρα κε πε ῖ ὅηη κία θαχιε ζπλείδεζε
πεγάδεη ἀπφ ηξεῖο θαχιεο ξίδεο ( κνχιαο ):

Σήλ Ἀπιεζηία ( ιφκπα ), ηφ Μ ίζνο ( ληφζα ) θα ί ηήλ Αηαπά ηε
( κφρα ). Αηέο ν ἱ ηξεῖο ξίδεο ρξεζηκνπνηνῦληα η ἀπφ ηφλ ἴδην ηφλ
Βνχδδα θαί ζηήλ νχ ηηα θα ί ζηφ Ἀκπηλ ηάκκα.
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Καί ἐπίζεο ζηφ πξνε γνχκελ ν κάζεκα ε ἴρακε πεῖ ὅηη κία θαιή
ζπλείδεζε πεγάδεη ἀπφ ηξε ῖο θαιέο ξίδεο ( κνχιαο ):

Σήλ κε -Ἀπιεζηία ( αιφκπα ), ηφ κε -Μίζνο ( αληφζα ), θα ί ηήλ κε Αηαπάηε ( ακφρα ).  Βνχδδαο ρξεζηκνπνηε ῖ ζηήλ νχηηα αηνχο
ηνχο ὄξνπο, θαί εἴρα κε ἐμεγήζεη π ῶο ιεηηνπξγ νῦλ αηέο νἱ ξίδεο.
δῶ ζά ἤζεια λά ηνλίζσ, ὅηη ἐάλ ἀλνίμνπ κε ηφλ πξ ῶην ηφκν
ηνῦ Ἀκπηληά κκα Πίηαθα, ζά δν ῦ κε ὅηη δέλ ἀξρίδεη κέ ηήλ ἀλάιπζε
ηῶλ θαχισλ ζπλε ηδήζε σλ, ἀιιά κέ α ηή ηῶλ θαιῶλ ζπλεηδήζεσλ .
Ἀληηζέ ησο, ηφ β ηβιίν πνχ ρξεζηκνπνην ῦ κε ἐδῶ, (πηηνκή ηνῦ
Ἀκπηληά κκα, ηφ ὁπνῖν κε ηέθξαζε ὁ Μπηθ νχ Μπφλ ηη θαί
ρξεζηκνπνηεῖηαη παξαδνζηαθά ζηά ζεξα βαληηθά θξά ηε) δέλ ἀξρίδεη
κέ ηήλ ἀλάιπζε ηῶλ θαιῶλ ζπλε ηδή ζεσλ ἀιιά πξψηα κέ ηήλ
ἀλάιπζε ηῶλ θαχι σλ ζπλεηδήζεσλ.
 ιφγνο πνχ γίλεηαη α ηφ: Ὅηαλ ὁ Βνχδδαο ἐδίδαμε γηά πξψηε
θνξά ηφ Ἀ κπηλ ηάκκα, ηφ ἐδίδαμε ζέ ἕλαλ ἀπφ ηνχο ζετθνχο
θφζκνπο ζηφλ ὁπνῖνλ βξηζθφηαλ  κε ηέξα ηνπ· ζηά θαιά
πλεχκαηα δειαδή. Κα ί ἐπε ηδή ἐθε ῖ νἱ θαιέο ζθέςεηο θαί πξάμεηο
πξνέρνπλ ηῶλ θαχισλ , ἄξρηζε ηήλ δηδαζθαι ία κέ ηήλ ἀλάιπζε
ηῆο θαιῆο ζπλείδεζεο. Ἀιιά ὁ ζπγ γξαθέαο ηνῦ βηβι ίνπ, ἐπε ηδή ηφ
κεηέθξαζε γηά ηφλ ἀλζξψπηλν θ φζκν ζηφλ ὁπνῖνλ πξνεγ νῦληα η ν ἱ
θαχιεο ζθέςεηο θαί πξάμεηο, ηφ ἀλ ηέζηξεςε θαί ἔβαιε πξψηα ηήλ
ἀλάιπζε ηῆο θαχιεο ζπλε ίδεζεο πνχ ε ἶλαη πηφ ζρεηηθή κέ ηφλ
ἀλζξψπηλν θφζκν. Γηφηη ε ἶλα η ζπάλην λ ά βξε ῖο ἀλζξψπνπο πνχ λά
ἔρνπλ πνιχ θαιή ζπλε ίδεζε , πνχ λά ε ἶλαη πνιχ θαι νί ζηήλ θαξδηά
ηνπο, πνχ λά θάλ νπλ θαιέο θα ί θηιαλζ ξσπηθέο πξάμεηο, θαί γεληθά
206

λά ἔρνπλ ἀγλφ ραξαθηήξα. Σφ ζχλεζ εο ε ἶλαη λά βιέπνπκε γχξ σ
καο θαχινπο ἀλζξψπνπο.
Θά ἀξρίζνπκε ι νηπφλ κέ ηήλ ἀλάιπζε ηῶλ θαχισλ ζπλεηδήζεσλ
πνχ εἶλαη 12 ζηφλ ἀξηζ κφ.

Ἡ Φαχιε ζπλείδε ζε δηα ηξε ῖηαη ζέ 12 θαηεγνξ ίεο θαχισλ
ζπλεηδήζε σλ πνχ ἔρνπλ ζρέζε κέ ηίο θαχιεο ξίδεο. Γηά
παξάδεηγκα , ἐάλ κία θαχιε ζπλείδεζε ἔρεη ηήλ ξίδα ηεο ζηήλ
ἀπιεζηία, ζηήλ πιε νλεμία, ηφηε ἐγείξνληαη ἄιινπ εἴδνπο ζθέςεηο,
ἀπφ αηέο πνχ ἐγε ίξνληα η ὅηαλ κηά θα χιε ζπλείδεζε ἔρεη ηήλ ξ ίδα
ηεο ζηφ κίζνο, ἤ ἔρεη ηήλ ξίδα ηεο ζηήλ α ηαπάηε.
Θά δνῦ κε ηψξα πῶο ηαμηλνκνῦ κε αηέο ηίο ζπλεηδήζεηο,
ζχκθσλα κέ ηφ ἀπνηέιεζκα πνχ πξνθχπηεη ἀπφ ηφλ ζπλ δηαζκφ
κηᾶο θαχιεο ζπλείδεζεο θαί ἐλφο λνεηηθνῦ παξάγνληα.
άλ π.ρ. κία θαχιε ζπλείδε ζε ἔρεη ηήλ ξίδα ηεο ζηφ κίζνο, ηφηε
ζπλδηάδεηα η κέ θάπνηνπο λνε ηηθ νχο παξάγνληεο θαί δίλε η ἕλα
ζπγθεθξηκέλ ν ἀπνηέιεζκα (π.ρ . ζπ κπεξηθνξά ἤ πξάμε πνχ
ἐθηειεῖηα η κέ ζπκφ ἤ κίζνο), ὥζηε λά θαηαιάβνπκε ὅηη  ξίδα ηεο
εἶλαη ηφ κίζνο.
λψ ἐάλ  ξίδα ηεο ε ἶλαη  ἀπιεζηία ηφηε ζπλδηάδεηαη κέ ἄιι νπο
λνεηηθνχο παξάγνληεο θαί δίλε η δηαθνξεηηθφ ἀπνηέιεζκα (π.ρ .
ζπκπεξηθνξά ἤ πξάμε πνχ ἐθηειε ῖηα η κέ πιενλεμία), ὥζηε λά
θαηαιάβνπκε ὅηη  ξίδα ηεο εἶλαη  ἀπιεζηία, θ.ν.θ. Ἔηζη θαη’
αηφλ ηφλ ηξφπν ζά δνῦ κε ηψξα πῶο γίλεηα η αηφο ὁ ζπλδηαζκφο
ηῶλ λνεηηθῶλ παξαγφλησλ πνχ κᾶο δίλε η ηήλ δπλαηφηε ηα λά
θαηαιάβνπκε πῶο κηά ζπλείδε ζε ηαμ ηλνκε ῖηαη ζέ ζπγθεθξηκέλε
θαηεγνξία.
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Θά ἐμεηάζνπ κε πξψηα ηίο ζπλεηδήζε ηο πνχ ε ἶλα η ξηδσκέλεο ζηή λ
ἀπιεζηία ( ιφκπα-κνῡια-ηζηηηᾱλη ) θα ί ε ἶλαη 8 ζηφλ ἀξηζ κφ.
Ἀπιεζηία ζε καίλε η ἐπηζπ κία , θαί ε ἴρα κε πεῖ ὅηη δέλ εἶλαη ἀπιή
ἐπηζπκία ἀιιά «ἐπηδίσμε πεξηζζνηέξσλ πξαγκάη σλ ἀπφ α ηά πνχ
ἀλαινγνῦλ ζέ θάπνηνλ , ζπλήζσο ζέ βάξνο ηξίησλ ἀ ηφκσλ». 
ἄλζξσπνο πνχ ε ἶλα η πιε νλέθηεο, πά ληα ἐπηδηψθεη θαί ἐπηζπκεῖ
πεξηζζφηεξα ἀπφ αηά πνχ ηνῦ ἀλαι νγνῦλ. Δἴρα κε ἐμεγήζεη θαί
πφζεο ζπλψλπ κεο ιέμεηο πάξρνπλ γηά ηήλ ἀπιεζηία.
Ἔηζη ζή κεξα ζά ἐμεηάζνπ κε ηφ πξ ῶην εἴδνο θαχιεο ζπλε ίδεζεο
πνχ ἔρε η ηή λ ξίδα ηεο ζηήλ ἀπιεζηία, ζά ηήλ ὀλνκάζνπ κε θα ί ζά
δνῦκε πῶο αηή  ξίδα ζπλδέεηαη ἤ θα ιχηεξα ζξέθεηαη.
Ὅπσο θαί νἱ ξ ίδεο ἐλφο δέληξνπ, ἐάλ δέλ πάξρεη ρ ψκα, δέλ
πάξρνπλ ὀξπθηά , δέλ πάξρεη λεξφ, αηέο ν ἱ ξ ίδεο δέλ
ἐκθαλίδ νληα η θαί δέλ κεγαιψλ νπλ, θ αηά ηφλ ἴδην ηξφπν θαί 
ἀπιεζηία γηά λά ἐκθαλ ηζζε ῖ ζέιεη ηξνθή.
Καί ζά δνῦ κε πνηέο εἶλαη αηέο ν ἱ ηξνθέο, δει. ν ἱ λνεηηθνί
παξάγνληεο πνχ ζξέθνπλ α ηή ηήλ ξίδα.
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Βιέπνπ κε ἐδῶ ὅηη αηφ ηφ εἴδνο ἀπι εζηίαο ζξέθεηαη ἀπφ ἕλα
αἴζζεκα εαξέζθεηαο. Ὅηαλ κᾶο ἀξέζεη θάηη, ἔρνπ κε πξψηα ἕλα
εράξηζην αἴζζεκα πνχ ἐγε ίξεηαη ὅηαλ βιέπνπκε ηφ ἐπηζπκε ηφ
ἀληηθε ίκελν θα ί ηφ ὁπνῖν δίλεη ηξνθή ζ’ α ηή ηήλ ἐπηζπ κία.
ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπ κε ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε πνχ ζεκα ίλε η ὅηη
δέλ βιέπνπκε ηφλ θίλ δπλν ζηήλ ἐπηζπ κία πξφο ηφ ἀληηθε ίκελ ν.
Καί ηέινο ε ἶλαη αζφξκε ηε δηφηη πξνέ ξρεηαη ἀπφ ηήλ ἐιεχζεξε
θαί ζπλε ηδε ηή βνχιε ζε θάπνηνπ, ὅπνπ ηφ ἄηνκν ἐλεξγεῖ
αηφβνπια ρσξ ίο λά παξαθηλε ῖηα η ἀπφ θάπνηνλ ἄιινλ. δῶ ἔρνπ κε
ἕλαλ δηαρσξ ηζκφ ἀλάκε ζα ζηίο πξάμεηο πνχ θάλνπ κε α ηφβ νπια,
ἀπφ κφλνη καο, θα ί ζηίο πξάμεηο πνχ θ άλνπκε θαηφπηλ πξνηξνπ ῆο
ἀπφ ἄιινπο. Οἱ αηφβ νπιεο πξάμεηο ἔρνπλ κεγαιχηεξε ἔληαζε
ιφγσ ηνῦ ὅηη ὅι ε  εζχλε εἶλαη δηθή καο, ἐλῶ νἱ πξάμεηο θαηφπηλ
πξνηξνπῆο ἔρνπλ ι ηγψηεξε εζχλε. Αηφ βέβαηα δέλ κᾶο
ἀπαιιάζεη ἀπφ ηήλ εζχλε. άλ κᾶο παξαθηλεῖ θάπνηνο λά
ζθνηψζνπ κε, δέλ ζε καίλε η ὅηη ὁ δηθαζηήο ζά κᾶο ἀζσψζεη ἐάλ ηνῦ
πνῦκε ὅηη θάπνηνο ἄιινο κᾶο ἔβ αιε λά ηφ θάλνπκε! Θά
θαηαδηθάζε η θα ί ηνχο δχν καο! Σφ ἴδην ζπκβα ίλεη θαί κέ ηφ θάξκα
καο. Γέλ πξέπε η λά λ νκίδνπκε ὅηη ἐπε ηδή κᾶο παξαθίλεζε θάπνηνο
ἄιινο λά θάλνπκε θάηη, ηφ θάξκα δέ λ ζά ἔρεη ἐπηπηψζεηο πάλ σ
καο. Φπζηθά θαί ζά ἔρεη!
ηήλ γιψζζα Πάιη  ιέμε ζαλθᾱξα ἔρεη πνιιέο ἔλλνηεο, θαί
ζεκαίλε η ηφ ζχλνιν ἤ ηήλ ζπγθέληξσζε πνιιῶλ πξάμεσλ καδχ.
ἀιιά ζηήλ  νχηηα Π ίηαθα ε ἶλαη ζπλδεδεκέλε κέ ηήλ ζ ηθή θα ί ηίο
ζηθέο πξάμεηο.  Βνχδδαο ζέ ζρέζε κέ ηά ζπ κθξαδφκελα, δίλεη
πάληα ηή λ ἐξκελε ία, ὅηη γηά λά γίλε η ἕλ α ζαλθᾱξα δει. ἕλα ζχλ νιν
πξάμεσλ, πάληα πξέπεη λά πάξρεη  πξφζεζε,  βνχιεζε ἀπφ
πίζσ.
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Αηφ ιέγε ηαη ἐπίζεο θάξκα, δηφηη ὅπσο ἔρνπκε ἤδε ἐμεγήζε η,
γηά λά γίλε η ἕλα θάξκα δει . κηά πξάμε, πξέπεη λά πάξρεη
πξφζεζε.
δῶ κηιᾶκε βέβα ηα γηά ζηθέο πξάμεηο, δηφηη γηά λά θαζνξίζνπκε
κία πξάμε ὡο ζηθή ἤ ἀλήζηθε, πξέπεη λά ἐμεηάζνπκε ηήλ πξφζεζε
ἤ ηήλ βνχιεζε ηνῦ ἀλζξψπνπ πνχ ἔ θαλε αηή ηήλ πξάμε. Δἴρε
δει. ηήλ πξφζεζε λά ζθνηψζε η ἤ λά θιέςεη, ἤ αηφ ἔγ ηλε θαηά
ιάζνο, ἀπφ ἀηχρεκα; Ἔηζη  πξάμε, ηφ θάξκα, θαζνξίδεηα η ἀπφ
ηήλ πξφζεζε.
Γη’ α ηφ δηαρ σξίδνπ κε ηίο πξάμεηο πνχ γίλνληα η κέ δηθηά καο
βνχιεζε ἀπφ ηίο πξάμεηο πνχ θάλνπ κε ἐπε ηδή κᾶο πξνέ ηξεςε
θάπνηνο ἄιινο. Οἱ πξάμεηο πνχ θάλνπκε κέ δηθή καο πξφζεζε
ἔρνπλ κεγαιχ ηεξε ἐπίπησζε ἀπφ ηίο δεχηεξεο. Ὅκσο θαί ν ἱ δχν
ἔρνπλ ἐπηπηψζε ηο.
Γηά λά θαηαιάβνπκε γηά πνηφ πξ ᾶγ κα κηιᾶκε ἐδῶ, δηφηη ὅια
αηά – αἴζζεκα , ιαλζαζκέλε λφεζε , α ζφξκεηε πξάμε, θιπ εἶλαη ἀθεξεκέλεο ἔλλνηεο, ζά πᾶκε ζέ πνηφ ζπγθεθξηκέλεο ἔλλνηεο
θαί ζά δψζνπκε παξαδε ίγκα ηα. Καί ἐπαλαιακβάλσ ὅηη ὅιεο αηέο
νἱ ζπλε ηδήζε ηο ἔρνπλ λά θάλνπλ κέ  ζηθέο ἀμίεο· δέλ κηιᾶ κε γηά
ζπλεηδήζε ηο ρσξίο ζηθή ἀμία. Καί α ηφ εἶλα η ηφ ἴδην θαί ζηήλ
νχηηα θα ί ζηφ Ἀ κπηληά κκα .
Ὅηαλ ἀλαθεξφκαζηε ζηήλ θαχιε ζπ λείδεζε , αθνχζαια , ζᾶο
ἔρσ πεῖ ὅηη  ιέμε αθνχζαια ζπλδέ εηαη κέ ζηθή ἀμία , ἄξα 
θαχιε πξάμε ζπλδέε ηαη κέ ζ ηθή ἀμία. Καί ὅηαλ ἀλαθεξφκα ζηε
ζηήλ θαιή ζπλείδεζε, θνχζαια , ηφηε ἔρνπκε θαιή πξάμε κέ ζηθή
ἀμία. Ἔηζη ὅηαλ κηιᾶκε γηά θαχιε ζπλείδεζε , ἐλννῦκε ζ ηθά
θαχιε ζπλείδε ζε, θαί ὅηαλ κηιᾶκε γ ηά θαιή ζπλείδεζε, ἐλννῦκε
ζηθά θαιή ζπλείδεζε . Καί α ηέο ἔρνπλ πάληα κηά ζπγθεθξ ηκέλε
ἔλλνηα ζηφλ Βνπδδηζκφ· δέλ ε ἶλα η δει. ἀφξηζηεο, ἀζαθε ῖο
κεηαθπ ζηθέο ἔλλνηεο.
Σί ἐλλ ννῦ κε ινηπφλ ὅηαλ ιέ κε θαχιε ζπλείδεζε ξηδσκέλε ζηήλ
ἀπιεζηία;
Γίλνπ κε ἐδῶ ἕλα παξάδεηγ κα. Ἄο κηιήζνπκε γηά ηή λ θινπή.
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Ἔρνπκε ἐδῶ ἕλαλ θχξην πνχ πξνζπα ζε ῖ λά θιέςεη θάηη, δει.
ρξήκαηα, ἀπφ ηήλ ηζάληα α ηῆο ηῆο θπ ξίαο. Βιέπνπ κε ὅηη ηφ θάλεη
κέ αἴζζεκα εαξέζθε ηαο, γ ηαηί ηνῦ ε ἶλαη εράξηζην λά πάξεη ηά
ρξήκαηα, ἔρνληαο ηήλ ιαλζαζκέλε ἰδέ α ὅηη δέλ πάξρεη θάηη θαθφ
ζηήλ θι νπή. Ἔηζη κέ δηθή ηνπ βνχιεζε θιέβεη ηά ιεθηά ἀπφ ηήλ
ηζάληα ἐλφο ἄιινπ ἀηφκνπ .
δῶ ἀθξηβ ῶο δεκηνπξγεῖηαη κία ζαλθᾱξα , δει. ἕλα ζχλνιν
λνεηηθῶλ παξαγφλησλ. Σφ α ἴζζεκα,  ιαλζαζκέλε λφεζε, θαί 
αηφβνπιε πξάμε. Κα ί ὅιν α ηφ ζξέθε η ηή λ ξίδα ηῆο ἀπιεζηίαο. Ἡ
ὁπνία δεκηνπξγεῖ κία ζηθά θαχιε ζπλείδεζε ξ ηδσκέλε ζηήλ
ἀπιεζηία. Κα ί ὅπσο ἀλαθέξακε πξνεγ νπκέλσο, ηί ε ἶλα η ἀπιεζηία;
«ἐπηδίσμε πεξηζζνηέξσλ πξαγκά ησλ ἀ πφ αηά πνχ ἀλαι νγνῦλ ζέ
θάπνηνλ, ζπλήζσο ζέ βάξνο ηξ ίησλ ἀηφκσλ».  ηήλ ζπγθεθξ ηκέλε
πεξίπησζε, ὁ ἄλζξσπνο αηφο εἶλαη πι ενλέθηεο· δέλ ην ῦ θηάλνπ λ
ηά δηθά ηνπ ἀιιά θιέβεη θαί ἀπφ ηνχο ἄιινπο ἀλζξψπνπο.
Ὅηαλ ινηπφλ κηιᾶ κε γηά θαχιεο ζπλεηδήζεηο, δέλ ἀλαθεξφκαζηε
ζέ θάηη ἀφξηζην, ἀιιά ζέ θαηαζηάζεηο πνχ δεκηνπξγνχλ ηαη ἀπφ ηίο
θαζεκεξηλέο καο πξάμεηο. Καί ζά δν ῦ κε ὅηη ζηφ Ἀ κπηληά κκα , 
ἐμήγεζε πάληα ἔρεη ζρέζε κέ ζηθέο ἀξρέο, κέ ζ ηθέο ἀμίεο. Κη
αηέο νἱ ζ ηθέο ἀξρέο εἶλαη ἴδηεο κέ αηέο πνχ ἀθνι νπζνῦληα η
ζηήλ νχηηα.
Γηά λά θάλεη ινηπφλ θαλείο κηά ηέηνηα θαχιε πξάμε, πξέπεη
πξψηα λά ἐγεξζεῖ ηφ εράξηζην αἴζζεκα πξφο ἕλα ἐιθπζηηθφ,
ζπλήζσο ιηθφ ἀληηθε ίκελν, δει.  δνληθή εραξίζηεζε , ζηήλ
ζπλέρεηα λά ἀθνι νπζήζεη  ιαλζαζκέλ ε λφεζε, θαί ηέινο λά γ ίλε η
 αηφβνπιε πξάμε.
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Σήλ ιέμε ληίηηη , ἐάλ ηήλ βξνῦ κε κφλ ε ηεο ε ἴηε ζηήλ νχηηα ε ἴηε
ζηφ Ἀ κπηληά κκα , ζπλήζσο ζεκα ίλεη κίηζα ληίηηη , δει. ιαλζαζκέλε
λφεζε, ἀιιά θαί ἄπνςε, ἰδέα. άλ ηήλ ζπλδέζνπκε κέ ηήλ
ἐιιεληθή ιέμε ἰδέα, ἐ ηνηκνι νγηθά ἔρεη ηήλ ἴδηα ἔλλνηα, δηφηη θαί ν ἱ
δχν ἔρνπλ ηήλ ἴδηα ἰλδνεπξσπατθή ξίδ α ληη . Νηη ζεκα ίλεη λά δῶ.
πεηδή ὅκσο  ιέμε ἰδέα ὅπσο ρξεζηκνπνηε ῖηα η ζή κεξα δέλ ἔρεη ηφ
ἴδην βάζνο πνχ εἴρε ζηήλ ἀξραηνειιελ ηθή, ηήλ ἔρσ κε ηαθξάζε η ὡο
λφεζε. Σφ ἴδην ζπκβα ίλεη θαί κέ ηήλ ιέμε ἄπνςε, πνχ ζήκεξα
ρξεζηκνπνηεῖηαη ιίγν ἐπηπφια ηα. Σφ ληίηη ὅκσο ἔρεη βαζχηεξε
ἔλλνηα, ὅηη δει. θάπνηνο δέλ ἔρε η ἀ πιῶο κηά ἄπνςε ἀιιά ἔρε η
ζηνραζηεῖ ηφ πξάγ κα, θαί ε ἶλαη ηει είσο πεπε ηζκέλ νο ὅηη δέλ
πάξρεη ηίπνηα θαθφ ζηήλ θινπή.
δῶ βιέπνπκε ινηπφλ, ὅηη γ ηά λά ἐγεξζεῖ  ἀπιεζηία πξέπε η λά
πάξρεη θαί  ιαλζαζκέλε λφεζε ὅηη ηφ λά πάξνπκε θάηη ἀπφ ηνχο
ἄιινπο κέ ἀπαηεσλ ηά ἤ παγαπνλ ηηά δέλ ε ἶλαη θαθφ.
ηήλ ζπλέρεηα βιέπνπ κε ὅηη πάξρεη ἕλαο ζπλδηαζκφο λνε ηηθ ῶλ
παξαγφλησλ κέ ηήλ θαχιε ζπλε ίδεζε:

Ἡ ἀπιεζηία δέλ ἐ κθαλ ίδεηαη ηπρα ία: πάξρεη  ζπλε ίδεζε ,
πάξρεη ἕλα αἴζζεκα εαξέζθεηαο, πάξρεη  ιαλζαζκέλε λφεζε,
θαί πάξρεη  βνχιεζε. Α ηφο εἶλαη ὁ ζπλδηαζκφο :  ιαλζαζκέλε
λφεζε ζπλδέε ηαη κέ ηήλ ζπλείδεζε θα ί ἔηζη α ηή γ ίλεηαη θαχιε. Ἡ
ζπλείδεζε αηή θαζ’ ἐαπηή ε ἶλαη νδέ ηεξε. Σφ αἴζζεκα α ηφ θαζ’
ἐαπηφ εἶλα η ν δέηεξν. Ἡ βνχιεζε α ηή θαζ’ ἐαπηή εἶλαη νδέηεξε.
Ἀιιά ὅηαλ ζπλδένλ ηαη κέ ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε θαί η ήλ ἀπιεζηία
ηφηε ὅια αηά γ ίλνλ ηαη θαχια .
Γει. αηή  πξάμε δέλ εἶλα η θαχιε; αηφο ὁ ἄλζξσπνο ηήλ
θάλεη κέ θαζαξφ λνῦ θαί ρσξίο πνλεξηά ; Ἀζθαιῶο ὄρη.
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Γηφηη δέλ ἔρεη θαλέλα δηθαίσκα λά θ αηαπαηήζε η ηφ δηθα ίσκα
ἰδηνθηε ζίαο ηνῦ ἄιι νπ. Παξ’ ὅια αηά ηφ θαηαπα ηεῖ.
Καί ὅπσο ζά δνῦκε δέλ εἶλαη κφλ νλ  θινπή, ἀιιά θαί ἄιιεο
θαχιεο πξάμεηο πνχ ν ἱ ἄλζξσπνη ηίο θάλνπλ θαζεκεξηλά.
Ἄο ἐμεηάζνπκε ηψξα πῶο γίλεηα η αηφο ὁ ζπλδηαζκφο.
Δἴρακε ἐμεγήζεη ὅηη ὅηαλ ἐγείξε ηαη  ζπλείδεζε, ζπλνδεχεηαη
πάληα ἀπφ λνεηηθνχο παξάγνλ ηεο. Καί νἱ πηφ θνηλνί λνεηηθνί
παξάγνληεο πνχ πάληα ἐκθαλίδνλ ηαη καδχ κέ ηήλ ζπλείδεζε ε ἶλα η
7 ζηφλ ἀξηζ κφ:

Αηή ηήλ θαηά ηαμε κπνξε ῖ λά ηήλ βξεῖ θαλείο ζηήλ νχηηα ἀιιά
θαί ζηφ Ἀκπηλ ηάκκα, θαί ε ἴρα κε δψζε η παξαδείγκα ηα γηά ηφ π ῶο ὁ
Βνχδδαο ἐμεγεῖ ηνχο ιφγνπο γη’ α ηή ηήλ θαηάηαμε.
Πξψηα παξνπζηάδεηαη  λνεηηθή ἐπαθή πνχ ἐπέξρεηα η ἀπφ ηήλ
ἐπαθή ἐλφο ἀληηθε ηκέλ νπ κέ ηήλ ζπ λείδεζε ἐλφο αἰζζεηεξίνπ
ὀξγάλνπ. Ἀπφ ηήλ ἐπα θή αηή ἐγείξ εηαη ηφ α ἴζζε κα, θα ί θαηά
ζεηξά  ἀληίιεςε θαί  βνχιε ζε.
Ὅκσο ν ἱ δχ ν ζπνπδα ηφηεξνη λ νεηηθ νί παξάγνλ ηεο γηά ηήλ
ἔγεξζε ηῆο ἀπιεζηίαο, εἶλαη ηφ αἴζζεκα θαί  βνχιεζε . Ο ἱ
πφινηπνη παξάγνληεο πάξρνπ λ θ η αηνί, ἀι ιά δέλ παίδνπ λ
ζεκαληηθφ ξφι ν ζηήλ ζ ηθή κηᾶο πξάμεο· βξίζθνληαη ζηά
παξαζθήληα! Δἶλα η κέ ι ίγα ιφγ ηα ζηθά νδέηεξνη λνε ηηθνί
παξάγνληεο.
Ἔηζη ηφ Ν ν 1 εἶλα η ηφ αἴζζε κα θαί  βνχιεζε, πνχ ὅηαλ
ἐκθαληζζνῦλ καδχ κέ ηήλ ιαλζαζκέλ ε λφεζε θαί ηήλ ἀπιεζηία ,
δίλνπλ ζάλ ἀπνηέιεζκα κία θαχιε ζπλ είδεζε.
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Ἄο ἐμεηάζνπκε ηφ α ἴζζε κα· πάξρνπ λ 6 εἴδε αἰζζή καηνο: Σά
πξψηα ηξ ία εἴδε ε ἶλαη ζσκα ηηθά θα ί ηά ἀληηιακβαλ φκαζηε ὡο ἐπί
ηφ πιε ίζηνλ κέζσ ηῆο ἀθῆο.

άλ θάπνηνο κᾶο ηζηκπήζε η ἔρνπκε δπζάξεζην α ἴζζε κα, ἐλῶ ἐάλ
θάπνηνο κᾶο ρατδέςεη ἀπαιά ἔρνπ κε εράξηζην αἴζζεκα. Καί
θπζηθά ἔρνπ κε θαί ηά ν δέηεξα αἰζζή καηα.
Σά ἄιια ηξία εἴδε ε ἶλαη λνεηηθά θαί ηά ἀληηια κβαλφκαζηε κέ ηφλ
λνῦ:

Ἡ ιέμε ζνκαλάζζα ζεκα ίλεη εαξέζθ εηα ἤ θάηη εράξηζην, 
ιέμε ληνκαλάζζα θάηη δπζάξεζην, θαί  ιέμε νππέθα , ηφ ν δέηεξν
αἴζζεκα, κε ηαθξάδεηαη θαί ὡο πλεπ καηηθή ξεκία ἤ ὡο θαιή
ζπλείδεζε .
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Ἄο ἐμεηάζνπκε ηψξα ηφ α ἴζζεκα ἀπφ ηήλ πιεπξά ηῆο
ἐμαξηψκελεο πξνέιεπζεο, κη ᾶο δηδαζθαιίαο πνχ ἐκθαλίδε ηαη
πνιιέο θνξέο ζηήλ νχηηα Πίηαθα:

Καί ζπλερ ίδεη ὁ Βνχδδαο:

Βιέπνπ κε ἐδῶ ὅηη ηφ αἴζζε κα εἶλα η  αἰηία ηῆο ἐπηζπκίαο ἀιιά
θαί ηῆο ἀπιε ζηίαο, δηφηη  ἀπιεζηία δέλ εἶλαη ἄιι ν παξά κία πηφ
ἔληνλε θά ζε ηῆο ἐπηζπκίαο. Ἔηζη δηα πηζηψλνπ κε ὅηη  πάξρεη κία
παξάιιειε ἐμήγεζε κεηαμχ νχηηαο θαί Ἀκπηλ ηάκκα.
Ἡ ἐπηζπκία εἶλαη ἐπίζεο αἰηία γ ηά ηήλ ἔ γεξζε ηῆο πξνζθφιιεζεο.
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Σί ζεκα ίλεη πξνζθφιιεζε; Ἡ πξνζθφιιεζε, ὅπσο
ἀπιεζηία, εἶλα η ἕλαο πηφ ἔληνλνο βαζκφο ἐπηζπκίαο.

Ὑπάξρνπλ 4 εἴδε πξνζθ φιιεζεο:
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θαί



1. Οἱ ἄλζξσπνη πξνζθ νιινῦλ ηαη ζηίο δνλέο δηφηη πάξρεη
ἀπφιαπζε ζ’ α ηέο.
2. Πξνζθνιινῦλ ηαη ζ ηίο ἀπφςεηο, ζηίο ἰδέεο θαί ζηήλ ἰδενινγία
ηνπο κέ πάζνο, θα ί ὅηαλ ρξεηαζηεῖ λά πνζηεξ ίμνπλ π.ρ. ηήλ
ἰδενι νγία ηνπο ηφ θάλνπλ ρ σξίο λά ἐλδηαθέξνλ ηαη γ ηά ηίο
δνλέο. Ἡ ἰδενινγ ία εἶλα η ηφ πᾶλ γ η’ αηνχο, κέρξη ηνῦ
ζεκείνπ λά ζπζηάδνπλ θαί ηήλ δσή ηνπ ο γηά ρ άξε ηεο. δῶ 
πξνζθφιιεζε ζέ ἀπφςεηο, ἰδέεο θιπ, εἶλαη πηφ δπλα ηή ἀπφ
ηήλ πξνζθφι ιεζε ζέ δνλ ηθέο ἀπνιαχζεηο.
Καί ζ’ αηφ ηφ ζεκε ῖν κπνξνῦ κε λά δνῦκε ηήλ ζχλδεζε
κεηαμχ ἀπιεζηίαο θα ί ιαλζαζκέλε λ φε ζεο κέ ηίο ἀπφςεηο θαί
ηήλ ἰδε νινγ ία ζέ ζρέζε κέ κηά θαχι ε πξάμε ὅπσο  θινπή.
Γέλ εἶλαη κφλ ν «α, ε ἴδα ηά ιε θηά θα ί ζέισ λά ηά θιέςσ...
ἀιιά κεηά ηφ μερλάσ». Γηφηη κέρξη ἐδῶ εἶλα η ἀπι ῶο κία
ἐπηζπκία πνχ παξνπζηάδεηαη ζηφλ λν ῦ θαί κε ηά θεχγε η. Ἀι ιά
ὅηαλ πάξρε η θαί  βνχ ιεζε λά πάεη λά ηά θιέςε η ἔρνπ κε ηήλ
ἀπιεζηία. Γηά λά ἔρεη ὅκσο θαλείο ηφ ζάξξνο γηά κηά ηέηνηα
πξάμε, πξέπεη λά ἔρεη θα ί κηά πνιχ ἔληνλε πξνζθφιιεζε
ζηήλ ἄπνςή ηνπ, ζηήλ ἰδενι νγία ηνπ, ὅηη δει . δέλ πάξρεη
θάηη θαθφ ζηφ λά πάεη λά θιέςεη.
3. Ὑπάξρνπλ ἄλζξσπνη πνχ πηζηεχνπλ ὅηη κφλνλ νἱ ζ ηθνί
θαλφλεο ἐπηθέξνπλ ηήλ θψηηζε ἤ ηήλ ιχηξσζε. Πνιιέο
ζξεζθείεο πνζηεξίδνπ λ ὅηη κέ ηήλ ηήξεζε ηῶλ ζηθῶλ
θαλφλσλ πεγαίλε ηο ζηφλ παξάδεηζν. Α ηή εἶλαη πάιη κία
πξνζθφιιεζε πνχ ἔρεη λά θάλεη κέ ιαλζαζκέλε λφεζε.
Φπζηθά θ η ἐκε ῖο ζηφλ Βνπ δδηζκφ ἔρνπκε ζηθνχο θαλφλεο θ αί
θάπνηεο αζηεξέο ηειεηέο, ἀιιά ηίο ρξεζηκνπνηνῦ κε ρσξίο λά
ἔρνπκε ηή λ ἄπνςε ὅηη αηέο ζά κᾶο ὀδεγήζνπλ ζηήλ
ἀπειεπζέξσζε ἤ ζηήλ θψηηζε . Γηφηη παξάιιεια πξέπεη λά
θάλεη θάπνηνο δηαινγ ηζκφ θαί ἰδηαίηεξα δηνξαηηθφ δηαι νγηζκφ,
γηά λά πεηχρεη ηήλ ηει ηθή ιχηξ σζε. Οἱ ζηθνί θαλφλεο ε ἶλα η
κηά πξνθαηαξθηηθή θαί ὄρη κηά ηειηθ ή ἄζθεζε. Ἀιιά αηή 
πξνζθφιιεζε ζπ κβαίλε η ζέ κή -βνπ δδηζηέο πνχ ἐπηθελ ηξψλνληαη ζέ ηειεηέο θα ί ζ ηθνχο θαλ φλεο γηά λά θηάζνπλ ζηήλ
ιχηξσζε.
4. δῶ, ὅηαλ πάξρεη ηέ ηνηα πξνζθ φιιε ζε, ἐγείξε ηαη ἕλα ἄιιν
εἴδνο θαχιεο ζπλείδεζεο. Ἀπφ ηίο 12 θαχιεο ζπλεηδήζε ηο,
ἐμεγήζακε κφλν ηήλ πξψηε ζέ ζρέζε κέ ηήλ ιάζνο λφε ζε θαί
ηήλ θινπή . Ἀιιά πάξρνπλ θαχιεο πξάμεηο ὄρη ἀπφ ιάζνο
λφεζε ἀιιά ἀπφ ηήλ ἰδέα ἐλφο ἐαπηνῦ. «γψ εἶκαη ἀλ ψηεξνο
ἀπφ ηνχο ἄιινπο, ἄξα δηθαηνῦκα η λά ηά πάξσ κέ ηήλ βία!»
217

δῶ  ιαλζαζκέλε λφεζε ζπλά δεη κέ ηφ α ἴζζεκα
ἀλσηεξφηε ηαο, θαί νἱ ηξε ῖο παξάγνληεο – αἴζζεκα,
ιαλζαζκέλε λφεζε, θαί πξφζεζε – πνχ ζπλδένληα η κέ ηήλ
πξάμε, ζχκθσλα κέ ηίο νχηηαο, πα ίδνπλ κεγάιν ξφιν δηφηη
βιέπνπκε ὅηη ἐάλ ἐγεξζεῖ  ἐπηζπκία-ἀπιεζηία, ζπλ νδεχεηα η
ἀπφ πξνζθφιιε ζε πξφο κία ἄπνςε, κία ἰδέα, κία ἰδενι νγία .Ἥ
ἀιιηῶο, ε ἶλαη  πξνζθ φιιεζε ζέ κία ἄπνςε, ἰδέα, ἤ
ἰδενι νγία, πνχ πξνθαιε ῖ ηήλ ἐ κθάληζε κηᾶο ἔλ ηνλεο
ἐπηζπκίαο ὅπσο π.ρ . ηῆο ἀπιεζηίαο.
Αηή ἦηαλ ζέ γελ ηθέο γξα κκέο κηά ἐμή γεζε γηά ηφ α ἴζζε κα θαί
ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε.
Σψξα, πῶο ἐγείξεηα η  ιαλζαζκέλε λφεζε; Γηα ηί ν ἱ ἄλζξσπνη
ἔρνπλ ιαλζαζκέλεο ἀπφςεηο, ἤ ἰδέ εο; Αηφ ὀθείιε ηαη ζηή λ
αηαπάηε.
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Μέ ιίγα ιφγηα, ζηφ ὅηη δέλ ἔρνπλ θαζαξή γλψζε γηά ηίο
ἐπηπηψζε ηο αηῶλ ηῶλ πξάμεσλ. Κάπνηνο θιέβεη ηήλ ηζάληα κη ᾶο
θπξίαο, ἀιιά δέλ κπνξεῖ λά δε ῖ καθ ξνπξφζεζκα ηί ἐπηπηψζεηο
κπνξεῖ λά ἔρεη αηή  πξάμε. Γέλ κπνξε ῖ λά δεῖ ηφ θαθφ πνχ
δεκηνπξγεῖ θαί ζηήλ θπξία, ἀιιά νχ ηε θαί ζηφλ ἐαπ ηφλ ηνπ· δηφηη
ἐάλ ηφλ πηάζεη  ἀζηπλ νκία ζά πάεη θπιαθή θαί κπνξε ῖ λά ηφλ
ρηππήζνπλ θ ηφιαο, ζά κάζε η  νἰθνγέλεηά ηνπ ὅηη ὁ ζχδπγνο θαί
παηέξαο ηνπο ἔθιεςε, πξνθαιψλ ηαο ἔηζη πφλν θα ί λ ηξνπή ζέ ὅιε
ηήλ ν ἰθνγέλε ηα, ἀιιά πφλ ν θαί ζηήλ νἰθνγέλε ηα ηῆο θπξίαο πνχ
ἔπεζε ζχκα ηῆο πξάμεο ηνπ. λ ὀιίγνηο, κηά ηέηνηα πξάμε
πξνθαιεί ηφζν πφλ ν θαί ηφζε ηαιαηπσξία θαί ζηίο δχν πιεπξέο·
θαί ηνῦ ζχκαηνο θαί ηνῦ δξάζηε. Ὅιν αηφ ὀθε ίιεηα η ζηήλ
αηαπάηε θα ί ζηήλ ἄγλνηα θάπνηνπ ὅζνλ ἀθνξᾶ ηίο ἐπηπηψζε ηο ηῆο
πξάμεο ηνπ.
Ἀθνινπζνῦλ θπζηθά  ἀδηαλ ηξνπία θαί ὁ κε ζηθφο θφβ νο, δηφηη
νἱ ἄλζξσπνη πνχ ἐθ ηεινῦλ ηέηνηεο πξ άμεηο δέλ ἔρνπλ ληξνπή θαί
ζηθή, θαί ηέινο  ἀλεζπρία πνχ πξνθ αιε ῖ ζχγρηζε ζηφλ λνῦ ηνπο
θαί δέλ κπνξνῦλ λά δνῦλ κέ θαζαξφ λν ῦ.
Δἴρακε ἀλαθέξεη ὅηη πάξρνπλ 14 θα χινη λνε ηηθ νί παξάγν λ ηεο
θαί 25 θαινί. Ἔηζη ἐδῶ, ἐμεηάδνπ κε πῶο ηφ αἴζζε κα,  ζπλε ίδεζε ,
θαί  βνχιεζε – πνχ θαη’ νζία εἶλαη νδέηεξα - ὅηαλ ζπλδεζνῦλ
κέ αηνχο ηνχο θαχινπο λ νεηηθνχο παξάγνληεο, γίλ νληα η κέ ηήλ
ζεηξά ηνπο θαχινη.
Ἡ αηαπάηε δέλ ἀλαθέξεηα η ἐδῶ ζηήλ πξψηε θα ηεγνξ ία ηῆο
θαχιεο ζπλείδεζεο, δηφηη ὅπσο εἴπακε εἶλαη πάληα παξνῦζα, θαί
ἄιισζηε ζηφ πξ ῶην βηβιίν ηνῦ Ἀκπηλ ηάκκα Πίηαθα δηαβάδνπκε ὅηη
ὁ ζπλδηαζκφο η ῆο αηαπά ηεο κέ θάπνηνλ θαχιν λνε ηηθ φ παξά γνληα, πξνθαιεῖ ἐπίζεο ηήλ ἀπιε ζηία. Ὅινη αηνί ν ἱ λνε ηηθνί
παξάγνληεο εἶλαη κέξνο ηῆο ὅιεο δηαδηθαζίαο γηά ηήλ δε κηνπξγία
ηῆο ἀπιεζηίαο, ἀπι ῶο δέλ ἀλαθέξνλ ηα η ὅινη· θάπνηνη ἀ πφ αηνχο
εἶλαη ζηά παξαζθήληα!
νβαξνί παξάγνλ ηεο ε ἶλαη ηφ Ν ν 5  ἀπιεζηία, θαί ηφ Ν ν 6 
ιαλζαζκέλε λφεζε . Ὅηαλ  ἀπι εζηία ζπλδέεηα η κέ ηήλ
ιαλζαζκέλε λφεζε , ὅηη δε ι. δέλ  πάξρεη θάηη θαθ φ ζηήλ θινπή ,
ηφηε ἔρνπ κε κία θαχιε πξάμε πνχ ἐθ θξάδεηαη κέζσ κίαο θαχιεο
ζπλείδεζεο. Ὅ ηαλ πξνζζέζνπ κε θαί ηφλ παξάγνληα Ν ν 7 ηήλ
πεξεθάλεηα/ἀιαδνλ ία, ηφηε ἔρνπκε κία ὀκάδα, πνχ ἀπνθαιε ῖηα η
ὀκάδα ἀπιεζηίαο. Ἡ ὀκάδα αηή ηῆο ἀπιεζηίαο ζπλνδεχεηαη
πάληα ἀπφ ἐπηζπκία ( ηάλρα ), θα ί πξνζθφιιεζε ( νππαληάλα ), δηφηη
ὅπσο εἴπε ὁ Βνχδδαο: « ηάλρα πάληζα νππαληάλα ».
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Ἡ πεξεθάλεηα θαί  ἀιαδνλία ἔρνπλ ζάλ βάζε ηήλ
πξνζθφιιεζε ζηφ ἐγψ, ζηφλ ἐαπηφλ καο, θαί ιφγσ α  ηνῦ γ ίλνλ ηαη
πνιιέο θαχιεο πξάμεηο. Μπνξε ῖ θαλείο ἀθφκα θαί λά θιέςεη ἐμ’
αἰηίαο ηῆο ἀιαδνλίαο ζθεπηφκελνο ὅηη: «γψ εἶκαη ἀλ ψηεξνο ἀπφ
ηνχο ἄιινπο, ν ἱ ἄιινη δέλ ἔρνπλ ηφ δηθαίσκα λά ηά ἔρνπλ αηά,
ἐγψ ἔρσ δηθα ίσκα λά ηά ἔρσ!» Καί ἔηζη ηά παίξλεη.
Σί λνκίδε ηε, ὅηη ν ἱ ἄλζξσπνη δέλ ηά θάλνπλ α ηά; Φπζηθά θαί ηά
θάλνπλ. Κα ί  δηθαηνινγ ία ε ἶλα η ὅηη: «Μά ηί ιέο ηψξα.... δηθα ην ῦζα η
ἐζχ λά ηφ ἔρεηο αηφ; Γέλ δηθαηνῦζα η δηφηη ε ἶζαη θα ηψηεξνο ἀπφ
ἐκέλα...! γ ψ δηθα ηνῦ καη λά ηφ ἔρσ δηφηη εἶκαη ἀλ ψηεξνο!»
Θεσξεῖ ινηπφλ ὅηη νἱ ἄιινη ε ἶλα η θαηψηεξνί ηνπ , ἄξα κπνξε ῖ λά
ηνχο θιέςεη ὅπνηε ζέιεη! Αηφ εἶλαη θάηη πνιχ ζπλεζηζκέλν, θαί
κπνξνῦ κε λά ηφ δνῦ κε λά ζπ κβαίλε η ζηά ζρνιεία , ἐθεῖ πνχ ηά
κεγάια παηδηά θιέβνπλ ηά κηθξά παηδά θηα κέ ηήλ δηθαηνι νγία ὅηη:
«Δ... ἐζχ ε ἶζα η κηθξφο, ηί λά η φ θάλεηο αηφ; δέλ ζνῦ ρξεηάδεηα η.
γψ πνχ ε ἶκα η κεγάινο ηφ ρξεηάδνκαη... Φέξην ἐδῶ!»
Ἡ θινπή ινηπφλ δέλ γίλε ηαη κφλ ν ἀπφ ι άζνο λφεζε, ὅηη δει. δέλ
πάξρεη θάηη θαθφ ζηφ λά πα ίξλεηο ηά πξάγκαηα ην ῦ ἄιινπ, ἀιιά
θαί ἀπφ πεξεθάλε ηα ἤ αἴζζεκα ἀλσηε ξφηεηαο. Ἡ ζπλείδεζε ηψξα
πνχ ἀλαδχεηα η ἐμ’ αἰηίαο ηῆο ι αλζαζκέλεο λφεζεο ε ἶλαη
δηαθνξεηηθή
ἀπφ
ηήλ
ζπλε ίδεζε
πνχ
ἐγείξεηα η
ιφγ σ
πεξεθάλεηαο. Κα ί νἱ δχ ν ὅκσο εἶλαη θαχιεο.
ηήλ ζπλέρε ηα ἔρνπ κε ηίο θαχιεο ζπλεηδήζεηο πνχ ἐγε ίξνληα η ἐμ’
αἰηίαο ηνῦ κίζνπο θα ί θα ηαιήγνπλ ζέ θαχιεο πξάμεηο ὅπσο ὁ
θφλνο ηῶλ δψσλ ἤ ἄιι σλ ἀλζξψπσλ. δῶ ἔρνπ κε ηφ κίζνο, ηήλ
δήιεηα, ηήλ θηιαξγπξία, θα ί ηήλ ηχςε , πνχ ζπλζέηνπλ ηήλ ὀκά δα
κίζνπο. Ἀιιά γ η’ αηήλ ηήλ ὀκά δα θ αί ηά ραξαθηεξηζηηθά η ῶλ
λνεηηθῶλ παξαγφλησλ πνχ ηήλ ἀπνηεινῦλ ζά κηιήζνπ κε
ἀξγφηεξα.
Σψξα εἴκαζηε ἀθφκα ζηήλ ὀκάδα ηῆο ἀ πιεζηίαο, δει. ζπλείδεζε
ξηδσκέλε ζηήλ ἀπιε ζηία θαί α ηνί νἱ ηξεῖο λνεηηθνί παξάγνληεο
πνχ ηήλ ζπλζέ ηνπλ θαί ζπλε ηζθέξνπλ γ ηά λά θάλεη θάπνηνο πξάμεηο
ἀπιεζηίαο ζά ἐκθαληζζ νῦλ μαλά θαί μαλά.
Γηά λά θαηαιάβνπ κε ηψξα π ῶο ζπλδένληαη α ηνί νἱ λ νεηηθνί
παξάγνληεο, ζά δψζνπ κε ἕλα ἄιιν παξάδεηγκα .
ηφλ παξαθάησ πίλαθα ἔρνπκε ηφ κάηη θαί ἕλα ὁπηηθφ
ἀληηθε ίκελν ὅπσο ἕλα ινπινχ δη, ἀιιά κπνξεῖ λά ε ἶλαη θα ί ρξήκα ηα,
ὅπσο εἴδα κε κέ ηήλ πεξ ίπησζε η ῆο θινπῆο.
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Βιέπνπ κε ινηπφλ ρξήκα ηα. δῶ ἔρνπ κε ηήλ ζπλείδεζε ζηφ κά ηη,
πάξρεη  λνεηηθή ἐπαθή , θα ί πάξρεη αἴζζε κα. Σί εἴδνπο
αἴζζεκα; α ἴζζεκα εαξέζθεηαο. Δ ἴδακε θάηη πνχ κᾶο δίλε η
εραξίζηεζε . Σά ρξήκαηα.
Μεηά πάξρεη  βνχιεζε . Ἡ βνχιε ζε κέρξη α ηή ηήλ ζηηγκή
εἶλαη νδέ ηεξε, ηφ α ἴζζεκα εἶλαη ἀθ φκα νδέ ηεξν, ἀιιά κφι ηο
ζπλδεζνῦλ κέ ηήλ ἐπηζπκία θαί ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε, ἀ κέζσο
γίλεηα η  θινπή. Καί γ ηά λά δηθα ηνι νγίζνπκε ηφλ ἐαπηφλ καο
ἰζρπξηδφκαζηε ὄηη δέλ πάξρε η θάηη θαθφ ζηήλ θινπή . Κη α ηφ
ὀθείιε ηαη ζηήλ ιαλζ αζκέλε λφεζε . Ὅηαλ εἴκαζηε ἀθφκα ζηφ
ζηάδην ηῆο ἐπηζπκίαο δέλ γ ίλεηα η ηίπνηα θαθ φ, ἀιιά κφι ηο 
ἐπηζπκία ζπλδεζε ῖ κέ ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε, ὅηη δε ι. δέλ πάξρεη
θάηη θαθφ ζηήλ θινπή , ηφηε θάλνπκε ηήλ θινπή.
Ὅζνλ ἀθνξᾶ ηψξα ηήλ αηαπάηε ( κφρα ) ἤ κή-γλψζε ( ἀβίηδηα ).
χκθσλα κέ αηή ηήλ ἐμήγεζε πνχ δίλεη ὁ Βνχδδαο ζηήλ νχηηα,
 ὅιε λνε ηηθ ή δηαδηθα ζία ἔρε η λά θάλε η κέ ηφ κάηη ρ σξίο ὅκσο λά
ἀλαθέξεη ηήλ αηαπά ηε. Π νηφο ε ἶλα η ὁ ιφγ νο; Ὅηη ἄλ θα ί ζέ
θάπνηεο νχ ηηαο ἀλα θέξεη ὅηη γηά λά ἐγεξζεῖ  ἐπηζπκία  πηφ
καθξηλή α ἰηία ε ἶλαη  αηαπά ηε, ἐ δῶ ἐμεγεῖ κφλνλ ηίο ἐγγχ ηαηεο
αἰηίεο θαί ζπλζῆθεο γηά ηήλ ἔγεξζε ηῆο ἐπηζπκίαο.
Καί ἐδῶ βιέ πνπκε ηήλ ιεηηνπξγία η ῆο ἐμαξηψκελεο πξνέιεπζεο,
πῶο δει. ἐ κθαλ ίδνληα η αηνί νἱ λνε ηηθνί παξάγνληεο, ἀπφ πνῦ
πξνέξρνληαη, θα ί π ῶο ἐγείξνλ ηαη. «Λφγ σ ηῆο ἐ πηζπ κίαο ἐγε ίξεηαη 
πξνζθφιιεζε .» Καί ἕλα ἀπφ ηά 4 ε ἴδε πξνζθφιιε ζεο, ε ἶλα η 
ληίηηη , δει .  πξνζθφιιεζε ζέ κία ι αλζαζκέλε ἰδέα , ἄπνςε, ἤ
ἰδενι νγία. Κα η’ α ηφλ ηφλ ηξφπν βιέ πνπκε, ὅηη αηφ πνχ ἐμεγεῖ
ηφ Ἀκπηλ ηάκκα, ἐμεγεῖηαη παξάιιεια θ αί ζηήλ νχ ηηα.
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Σψξα ζά πνῦ κε κεξ ηθά ἐπηπιένλ πξάγ καηα γ ηά ηήλ ληίηηη , δει.
ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε, θαί ηφ πφζν κεγάιν ξφιν παίδεη ζηήλ δσή
ηῶλ ἀλζξψπσλ θαί ζηίο θαχιεο πξάμεηο πνχ θάλνπλ ν ἱ ἄλζξσπνη.
κεῖο δψζα κε ἕλα παξάδε ηγκα κέ ηήλ θινπή, ἀιιά πάξρνπλ
ηφζεο ἄιιεο θαθέο πξάμεηο πνχ θάλνπλ ν ἱ ἄλζξσπνη πφ ηήλ
ἐπίδξαζε ηῆο ιαλζαζκέλ εο λφεζεο.
Θά δνῦκε ηί ιέεη ὁ Βνχ δδαο ζηήλ νχ ηηα γηά ηήλ ιάζνο λφεζε:
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άλ ἕλαο ἄλζξσπνο πνχ δέλ ἔρεη θιέςεη πνηέ, ἔρε η ηή λ
ιαλζαζκέλε λφεζε ὅηη δέλ πάξρεη θάηη θαθφ ζηήλ θινπή,
ζθεπηφκελνο ὅηη: «ἀθνῦ θα ί ν ἱ ἄιινη ἄλζξσπνη θ ιέβνπλ, γ ηαηί λά
κήλ θιέςσ θ η ἐγψ;», ηφηε ἐκθαλίδεη κηά θαχιε θαηάζηαζε, δει.
θιέβεη. ηήλ ζπλέρεηα, ἐάλ δέλ ηφλ ζπι ιάβνπλ γη’ α ηή ηήλ πξάμε,
μεζαξεχεη ζθεπηφκελνο ὅηη: «α.. ἀ θνῦ δέλ κέ ἔπηαζαλ κπνξῶ λά
ηφ μαλαθάλσ..» θαί ἔηζη αμάλεη ηή λ ἐκθάλ ηζε πεξηζζφηεξσλ
θαχισλ πξάμεσλ κέ ηφ λά ζπλερίζε η λά θιέβεη.
Ἡ θινπή ἐδῶ ε ἶλαη ἀ πιῶο ἕλα παξάδεηγκα. Ὑπάξρνπλ πνιιέο
ἄιιεο θαχιεο πξάμεηο πνχ ἐλ ῶ ἀξρηθά νἱ ἄλζξσπνη δέλ ηίο θάλνπ λ,
πφ ηήλ ἐπίδξαζε ηῆο ιαλζαζκέλεο λφεζε ηίο θάλνπλ· θαί κεηά
ζπλεζίδνπλ θα ί ηίο ἐπαλαιακβάλ νπλ, α μάλνληαο ἔηζη ηήλ ηάζε
γηά ἐπαλάιεςε αηῶλ ηῶλ θαχισλ θαηαζηάζε σλ. Κη ὅι ν αηφ
ιφγσ ηῆο ιαλζαζκέλεο λφεζεο, πνχ θάλεη θάπνηνλ λά κήλ
θαηαιαβαίλεη ηίο ἐπηπηψζεηο πνχ ἔρνπλ αηέο νἱ θαχιεο πξάμεηο.
ηήλ ζπλέρε ηα, βιέ πνπκε ὅηη ζηήλ πεξίπησζε η ῶλ θαι ῶλ
θαηαζηάζε σλ, ὅηαλ πάξρεη  ιαλζαζκέλε λφεζε, ηφ ἄηνκν
ζθέθηε ηαη: «ε.. θαιά, δέλ  πάξρεη θάηη θαθ φ έδψ,... ἄο ηφ
θάλνπκε... ἄο ηφ θάλνπ κε...» θαί ηφ θάλεη. λ ὁι ίγνηο, 
ιαλζαζκέλε λφεζε ἐκπνδίδεη θάπνηνλ λά ἐκθαλίζε η κία θαιή
θαηάζηαζε θα ί λά ἀπνθχγε η ηφ θαθ φ. Ἀιιά ἀθφκα θ η ἄλ ηήλ
ἐκθαλίζεη, ἐμ’ αἰηίαο ηῆο ιαλζαζκέλεο λφεζεο δηαθφπηε η ηήλ
ἐγθξάηεηά ηνπ θα η θαηαζηξέ θεη ηήλ θαι ή θαηάζηαζε.
Μεηά ηφλ ζάλαην δέ, α ηνί πνχ θά λνπλ ηίο θαχιεο πξάμεηο
γελληνῦλ ηαη ζάλ δψα, θαλ ηάζκαηα, θι π., ζέ ἕλαλ θφζκν ζιίςεο.
Αηφ βέβαηα κπνξε ῖ λά ζπκβε ῖ θαί ζ’ α ηή ηήλ δσή, ὅπνπ θά πνηνο
κπνξεῖ λά θαηαιήμε η ζέ κηά δσή ηαιαηπσξίαο θαί πφλνπ .
Αηφο εἶλαη ὁ ιφγνο γηά ηφλ ὁπνῖνλ ὁ Βνχδδαο ἐπηζε καίλεη ὅηη:
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Γηά λά δνῦ κε ηψξα πῶο α ηή  ιαλζ αζκέλε λ φεζε ἐ πηξξεάδεη
ηίο πξάμεηο καο, ζά ἐμεηάζνπκε πξ ψηα ηφ θαχιν θάξκα. Γηφηη
δηαηξνῦ κε ηφ θάξκα (ηίο πξάμεηο καο) ζέ θαιφ θαί ζέ θαθφ. Κα ί
ὅπσο ἔρνπκε πε ῖ,  θαιή θαί  θαθή ζπλείδεζε δέλ ἔρε η λά θάλεη
κέ θάπνηεο ἀθεξε κέλεο ἔλλνηεο, ἀιιά κέ ηφ θάξκα , ηίο πξάμεηο
καο. Ἔηζη ινηπφλ , α ηφ πνχ βαζηθά θάλ νπκε ζηφ Ἀκπηλ ηάκκα, εἶλα η
λά ἐμεηάζνπκε πῶο δε κηνπξγεῖηα η ηφ θ άξκα, θαί λά ἀλαιχζνπκε ηφ
πῶο  πξφζεζε ἤ  βνχιεζε ἐπεξξεάδεη αηφ ηφ θάξκα, ηίο
πξάμεηο καο.
Σφ θάξκα ἔρεη πίζσ ηνπ ηήλ πξφζε ζε,  ὁπνία δέλ ἐκθαλίδε ηαη
ἀλαίηηα ἀιιά ἔρε η ηήλ ξ ίδα ηεο ζέ ἕλαλ ζπλδηαζκφ, π.ρ. ζηήλ ξ ίδα
ηῆο ἀπιεζηίαο,  ὁπνία κέ ηήλ ζεηξά ηεο (π ᾶκε ἀθφκα πηφ πίζσ),
ἔρεη ηήλ ξίδα ηεο ζηφ α ἴζζε κα, κέ ι ίγα ιφγηα ζηήλ ιαλζα ζκέλε
λφεζε, πνπ θ η α ηή ἔρε η ηή λ ξίδα ηεο ζέ ἄιινπο λνε ηηθνχο
παξάγνληεο.
Κη ἀλ ηίζηξνθα, ἔρνπ κε ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε, κεηά θάπνηα
θαχιε ξίδα ὅπσο  ἀπιεζηία, πνχ ἐγ είξεη ηήλ πξφζεζε γηά κηά
πξάμε, θαί ηέινο ηήλ ἴδηα ηήλ πξάμε, ηφ θάξκα.

Καί ν ἱ δέθα θχξηεο κνξθέο ην ῦ θαχινπ θάξκα ὀθείινλ ηαη ζηήλ
ιαλζαζκέλε λφεζε.

224

Ἡ ιαλζαζκέλε λφε ζε βξίζθε ηαη ζηφ βάζνο ην ῦ Ννῦ, ἐθε ῖ πνχ
ζξέθεηαη  ἀπιεζηία, ὁ ζπκφο θαί ηφ κίζνο.
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Ἔρνπκε ὅκσο θαί ηφ θαιφ θάξκα .

Ὅηαλ θάπνηνο δέλ ἔρεη ιαλζαζκέλε λ φεζε θαί θαηά ζπλέπε ηα
δέλ ἔρεη νὔηε ἀ πιεζηία, νὔηε ζπκφ θιπ., ηφηε δέλ ζά ἐθηειε ῖ
θαχιεο πξάμεηο· δει. δέλ ζά πάεη λά ζθνηψζεη, δέλ ζά πάεη λά
θιέςεη, δέλ ζά ιέεη ςέκκα ηα ζηνχο ἄιινπο.
Γηα ηί; δηφηη ἔρεη ἀπνβάιιεη ἀπφ κέ ζα ηνπ ηήλ ιαλζαζκέλε
λφεζε.
πλερίδνληαο, ζά δνῦ κε ηψξα, ὅηη  πάξρνπλ θηινζνθίεο θαί
ζξεζθείεο πνχ πξνσζν ῦλ ηήλ ιαλζαζκέ λε λφεζε.
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Σφ ζέκα ἐδῶ, δέλ ε ἶλαη ὅηη θάπνηνο ἔρεη ἀπιῶο ιαλζαζκέλε
λφεζε, ἀιιά ὅηη ἐκκέλεη θα ί πξ νζθνιιᾶ ηαη ζ’ αηήλ!
Γη’ αηφλ ηφλ ιφγν ὁ Βνχδδαο ιέεη ὅηη: «Ἡ πξνζθφιιεζε ζηήλ
ιαλζαζκέλε λφεζε ε ἶλαη πνχ ὡζεῖ θά πνηνλ λά ἐθηειέζεη θαχιεο
πξάμεηο.»
Κάπνηνο ἔρεη ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε ὅηη: «ε.. ἐληάμεη, δέλ
πάξρεη θάηη θαθφ ζηήλ θι νπή,.. ἔηζη θ η ἀιιηῶο νἱ ἄλζξσπνη
θιέβνπλ, εἶλα η θά ηη θπζηθφ... ἀπφ ηά ἀξραῖα ρξφληα γ ίλεηα η α ηφ,
ζήκεξα θάλνπλ ηφ ἴδην, θη αὔξην πάι η ζά θάλνπλ ηφ ἴδην... ε ἶλαη
κηά θπζηθή ἀλζξψπηλε ζπ λήζεηα...»· ἀιιά παξ’ ὅιε ηήλ
ιαλζαζκέλε λφεζε , ὁ ἴδηνο δέλ πάεη λά θιέςεη, ν ὔ ηε πξνζθνιιᾶηα η
ζηήλ θινπή .
άλ ὅκσο πξνζθνιιᾶηα η ζηήλ ιαλζαζκέλε λφε ζε θα ί ηήλ
δξάηηεη ζάλ δηθα ηνινγ ία γ ηά λά θάλε η θη α ηφο ηά ἴδηα, ηφηε κφλν
πνπίπηε η ζέ κία ἀ πφ ηίο θαθ νήζεηο θηινζνθίεο πνχ ἔρνπλ ζάλ
ζίγνπξν ἀπνηέιεζκα κηά θαθή ἐπαλαγέλλεζε.
πλεπῶο, μερσξίδνπ κε ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε ἀπφ ηήλ
πξνζθφιιεζε ζηήλ ιαλζαζκέλε λ φεζε. Ἔρ νληαο ἀπι ῶο ηή λ
ιαλζαζκέλε λφεζε δέλ ε ἶλα η ἀπαξαίηεην λά θάλεη θαλε ίο θαί
θάπνηα
θαχιε
πξάμε·
ἀιιά
ἔρνληαο
πξνζθ φιιεζε
ζηήλ
ιαλζαζκέλε λφεζε , ηφηε ε ἶλαη εὔθ νιν λά δηαπξάμεη θά πνηα θαχιε
πξάμε. Ἡ ἐκκνλή θαί  πξνζθφιι εζε ινηπφλ ζηφ δεχ ηεξν ε ἴδνο
εἶλαη αηή πνχ ἐπηθέξεη ζίγνπξα κηά θαθή ἐπαλαγέλλεζε.

Αηέο νἱ θαθνήζεηο θηινζνθίεο ε ἶλαη:
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δῶ, θά πνηνο πηζηεχεη ὅηη εἴηε θάλεη θαθέο πξάμεηο ε ἴηε θαιέο,
δέλ πάξρεη θαλέλα ἀπνηέιεζκα, δηφηη α ηά ἀπιά ζπκβαίλ νπλ. άλ
δει. πάζεηο θάηη θαθφ, α ηφ δέλ ζε καίλε η ὅηη ἔθαλεο κηά θαθή
πξάμε θαί γ η’ α ηφ ζέ βξῆθε θάπνην θαθφ, ἀιιά ὅηη ἦ ηαλ ἕλα
ηπραῖν γεγνλφο. Κα ί ὅηη ἐάλ ζνῦ ζπκβ ε ῖ θάηη θαιφ ζηήλ δσή ζνπ,
δέλ ζε καίλε η ὅηη ε ἴρεο θάλεη παι ηφηεξ α θάπνηα θαιή πξάμε, ἀιιά
ἦηαλ νἱ πεξηζηάζεηο ηέ ηνηεο γηά λά ζέ βξε ῖ θάηη θαι φ, θαί ζέ
βξῆθε!
πνκέλσο νἱ θαιέο ἤ νἱ θαθέο πξάμεηο δέλ ἔρνπλ θακηά ζηθή ἀμία.

 ἀκνξαιηζκφο ε ἶλα η  ἔιιεηςε ζ ηθῆο ἤ  ἀλεζηθφηε ηα, πνχ δέλ
δέρεηαη ὅηη νἱ πξάμεηο, θαιέο ἤ θαθέο, ἔρνπλ ζ ηθή ἀμία. Κα ί ν ἱ
ἄλζξσπνη πνχ ἀθ νινπζνῦλ αηή ηήλ θηινζνθία, δέλ ἔρνπλ ζ ηθέο
ἀξρέο.
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Γειαδή: «Γηα ηί ζπλέβεζαλ α ηά ηά γεγ νλφηα;... γ ηαηί κν ῦ ἔηπρε
αηφ ηφ θαθφ; ... ε, ἦηαλ  κνίξα κνπ,  ηχρε κνπ... ἤ ή ζέιεζε
ηνῦ Θενῦ...». «Γέλ ἔθηαηγα ὅκσο ἐ γψ... δέλ ἔθαλα ἐγψ θάηη
θαθφ... ν ἱ ἄιινη ἄλζξσπνη ἦηαλ θαθνί θ αί κνῦ ἔθαλαλ θαθφ!».
ηήλ ἀξραία Ἀζήλα γηά παξάδεηγ κα,  πῆξρε ἕλαο κεγάινο λαφο
ηῆο ζεᾶο Σχρεο (βξέζεθαλ ηά ἐξείπηά ηνπ θά πνπ θνλ ηά ζηφλ
Παξζελψλα), ὅπνπ νἱ ἄλζξσπνη πήγαηλαλ θαί ἔθαλαλ πξνζθνξέο
γηά λά ἔρνπλ θαινηπρ ία θαί ε εκεξία ζηήλ δσή ηνπο.
Αηή εἶλα η  ἄπνςε ηῶλ ἀλζξψπσλ πνχ δέλ ἔρ νπλ θαζαξή
λφεζε γ ηά ηίο θαιέο ἤ ηίο θαθέο πξάμεηο θαί ηά ἀληίζηνηρα
ἀπνηειέζκαηά ηνπο.
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χκθσλα κέ αηή ηή λ θηι νζνθία, κία θαιή πξάμε δέλ ἔρεη ηήλ
δπλακηθ φηε ηα λά ἐπηθέξεη θαξπφ· ε ἶλ αη ἀδχλαηνλ . Σφ ἴδην ἰζρχε η
θαί γηά ηήλ θαθή πξάμε, πνχ θη α ηή δέ λ ἔρεη ηή λ δπλα κηθ φηε ηα λά
ἐπηθέξεη θαθφ ἀπνηέιεζκα. Κάλε ηο δει. κηά θαθή πξάμε, θαί 
ἐλέξγεηα αηή ἐμαθαλίδεηαη ρσξίο θ αλέλα ἀπνηέιεζκα. Κα ί ἄλ
κεηά ἀπφ πέληε ιε πηά πάζε ηο θάηη θαθ φ, α ηφ δέλ ὀθε ίιεηα η ζηήλ
θαθή πξάμε πνχ ἔθαλεο ἐζχ, ἀιιά ζηφ ζθάικα θάπνηνπ ἄιι νπ θιπ.
πίζεο, δέλ πάξρεη ἀπνηέιεζκα ἀπφ θαιέο θαί θηιαλζξσπηθέο
πξάμεηο, νὔηε ἀ πνηέιε ζκα ἀ πφ θαθέο πξάμεηο. Γηά παξάδε ηγκα,
βιέπνπκε εεξγέηεο θαί θηιάλζξ σπνπο λά πεζαίλνπλ ζέ
αηνθηλε ηηζηηθά δπζηπρήκα ηα.  ὀπαδφο αηῆο ηῆο θηινζνθίαο ζά
βγάιεη ηφ ζπ κπέξαζκα ὅηη ηειηθά, παξ’ ὅιν πνχ α ηφο ὁ ἄλζξσπνο
παηδεπφηαλ ηφζα ρξφληα λά βνεζή ζεη ηνχο ἄιινπο, ζθνηψζεθε ζέ
αηνθηλε ηηζηηθφ δπζηχρεκα ἤ ηφλ ζθφησζε θά πνηνο ἄιινο· ἄξα ηί
λφεκα εἴρε πνχ ἔθαλε ηφζεο θαιέο πξάμεηο; ἄδηθα ηίο ἔθαλε! Σφ
ἴδην ἰζρχε η θαί γ ηά ηνχο ἄιινπο πνχ θάλνπλ θαθέο πξάμεηο·
βιέπνπκε λά εἶλα η πινχζηνη, ἐπηρεηξε κα ηίεο, θιπ.
πηπιένλ, νἱ θαιέο θα ί ν ἱ θαθέο πξάμεηο δέλ ἔρνπλ ἐπηπηψζε ηο
νὔηε ζ’ αηφλ, νὔ ηε κε ηαζαλάηηα ζηφλ ἄιιν θφζκν.
Σφ ἴδην ἰζρχεη θα ί γηά ηνχο γνλε ῖο. Ἰζρπξίδνληα η ὅηη νἱ γνλεῖο
ἤζειαλ λά θάλνπλ πα ηδηά· ε ἶλαη δηθηά ηνπο πφζε ζε. Ἄξα γηαηί
ηψξα πξέπεη λά ηνχο βνεζήζνπ κε; Πνιιά παηδηά ζθέ θηνληα η θαη’
αηφλ ηφλ ηξφπν: «Γέλ ἔρσ θακηά πνρξέσζε ζηνχο γνλε ῖο κνπ ...
Γέλ θηαίσ ἐγψ... αηνί ἤζειαλ λά θάλ νπλ πα ηδηά, θα ί ηά ἔθαλαλ!
Σψξα εἶλαη πνρξεσκέλνη λά κέ ἀλαζξέςνπλ... Αηνί πξέπεη λά κέ
βνεζήζνπλ θη ὄρ η έγψ αηνχο...» Ἀπαηηνῦλ δέ θαί πνιιά πξάγκα ηα
ἀπφ ηνχο γνλε ῖο ηνπο· λά ηνχο θάλνπ λ α ηφ, λά ηνχο θάλ νπλ ηφ
ἄιιν, θαί πνιιέο θνξέο ηνχο πνρξεψλνπλ ζέ πξάμεηο πνχ θάλνπλ
ηνχο γνλεῖο λά πνθέξνπλ.
Καί ηέινο, δέλ πάξρεη ηίπνηα θα θφ ζηφλ θφλν, ζηήλ θινπή,
θιπ. ἤ ζηφ ςέκα, ζηήλ ηζηγγ νπληά, θ αί ζηήλ ἀπιε ζηία, ἐθ’ ὅζνλ
ηίπνηα ἀπφ α ηά δέλ ἐπηθέξεη θάπνην ἀ ξλεηηθφ ἀπνηέιεζκα
Αηή  λ ννηξνπία ηα ηξηάδεη ζέ ζηελφκπαινπο ἀλζξψπνπο πνχ
δέλ κπνξνῦλ λά δνῦλ ηί ζπ κβαίλε η καθξνπξφζεζκα. Ὅ ηαλ ζέ
πξνεγνχκελ ν κάζε κα κηινχζα κε γηά ηήλ θχζε ην ῦ θάξκα, ε ἴρακε
ἐμεγήζεη ὅηη πάξρνπλ πξάμεηο, ε ἴηε θαιέο εἴηε θαθέο, πνχ δέλ
ὠξηκάδνπλ ἀκέζσο ἀιιά ρξεηάδνληαη ἕλα ρξνληθφ δηάζηεκα γηά λά
ἐπηθέξνπλ θαξπφ.
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 Βνχδδαο δίλεη ἕλα παξάδεηγ κα κέ ηφ γηανχξηη: ηφ γά ια δέλ
κεηαηξέπε ηαη ζέ γ ηανχξηη ζηηγ κηα ία ἀιιά ρξεηάδεηαη ρξφλν. Γηά λά
κεηαηξαπε ῖ ηφ γάια ζέ γ ηανχξηη, πξέπεη πξψηα λά ηφ βξάζνπ κε,
λά ηφ ἀθή ζνπκε λά θξπ ψζεη, κε ηά λά ξίμνπκε ηφ ἀπαξαίηεην
ἔλδπκν, θαί λά ηφ ἀθήζνπκε λά πήμ εη ἐπί κέξεο. Σφηε κφλν 
θχζε ηνῦ γάιαθηνο (ηῆο πξάμεο) ἀιιάδεη θαί γίλεηα η γηανχξηη
(ἀπνηέιεζκα). Ἔηζη ζηήλ ἀξρή,  θάζ ε πξάμε πνχ θάλνπκε ε ἶλαη
ἀθφκα ἄπεθηε ὅπσο ηφ γάια· θαί ρξεηά δεηαη ἕλα δηάζηεκα (κήλεο,
ρξφληα) γηά λά πήμε η ἤ λά θαξπνθνξήζεη.
Μέρξη ἐδῶ ινηπφλ, ἐμεηάζακε ηφ πξψην ε ἴδνο θαχιεο
ζπλείδεζεο πνχ ὀθε ίιεηαη ζηήλ ἀπιεζηία θα ί ζπλνδεχε η ηήλ
ιαλζαζκέλε λφε ζε, θα ί ηφ π ῶο νἱ ἄλζ ξσπνη θάλνπλ ιαλζαζκέλεο
πξάμεηο ιφγσ αηῆο· δει . θιέβνπλ , ιέλε ςέκκαηα, ἐμαπαηνῦλ
ἄιινπο ἀλζξψπνπο θιπ. Φπ ζηθά α ηή  ἐμαπάηεζε κπνξεῖ λά
ιάβεη ρψξα θαί ζέ  δνλ ηθέο ζρέζεηο ἀλ άκεζα ζέ ἀλζξψπνπο, εἴηε
εἶλαη παλ ηξεκέλνη ε ἴηε ὄρη. Ὅιεο αηέ ο ηίο πξάμεηο κπνξε ῖ λά ηίο
δεῖ θαλε ίο ζηήλ θαζεκεξηλ ή δσή· θα ί ε ἶλαη  ιαλζαζκέλε λφεζε
πνχ θάλεη ηνχο ἀλζξψπνπο λά θέξνληαη ἔηζη, θηάλνλ ηαο ζηφ
ζεκεῖν κάιηζηα, λά δε κηνπξγνῦλ θαί ηίο πξναλαθεξζε ῖζεο
θαθνήζεηο θηι νζνθίεο (π.ρ. λ ηρηι ηζκφο), δηθα ηνι νγψλ ηαο θαη’
αηφλ ηφλ ηξφπν ηίο πξάμεηο ηνπο.
Πεξλᾶκε ηψξα ζηφ δεχ ηεξν ε ἴδνο:

Αηή  ζπλείδεζε ε ἶλαη ἴδηα κέ ηφ πξ νεγνχκελ ν ε ἴδνο· ἀιιά 
δηαθνξά βξίζθεηαη ζηφ ὅηη ζπλνδεχε ηαη ἀπφ πξνηξνπή .
Αηφ ζε καίλε η, ὅηη  πξάμε πνχ θάλ νπκε δέλ γίλεηα η κέ δηθ ή καο
ζπλεηδε ηή βνχιεζε, ἐζεινχ ζηα, ἀ ιιά ἐπεηδή θάπνηνο κᾶο
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πξνέηξεςε λά ηήλ θάλνπκε. Γέλ θιέβνπκε ἀπφ κφλνη καο, ἀιιά
ἐπεηδή θάπνηνο κᾶο παξαθηλεῖ λά πᾶκε λά θιέςνπκε . ηήλ ἀξρή
κπνξεῖ λά δηζηάδνπκε , ἀιιά κέ ζπλερ φκελε πξνηξ νπή ηει ηθά π ᾶ κε
θαί θιέβνπ κε ζθεπηφκελνη: «ε, δέλ ε ἶλαη ηίπνηα θαθφ... ηά
ρξήκαηα εἶλα η ρξήκαηα...!»
Ἡ ζπλείδεζε ἐδῶ δηαθέξε η ἀπφ ηήλ πξ νεγνχκελε δηφηη παξ’ ὅιν
πνχ θιέβνπ κε κέ δηθηά καο ε ζχλε θαί κέ ιαλζαζκέλε λ φεζε,
ἀξρηθά πάξρεη θάπνηνο δηζηαγκφο· δέλ ε ἶλαη δει. αζφξ κεηε.
Γηά παξάδεηγ κα, πνιινί γνλε ῖο πξνηξ έπνπλ ηά πα ηδηά ηνπο λά
πᾶλε λά θιέςνπλ θάηη ἀπφ ηφ νχπε ξκάξθεη. Ὑπάξρνπλ βίλ ηεν
πνχ δείρλ νπλ γνλε ῖο λά ἀπαζρνινῦ λ ηφλ πάιιειν ἤ ηφλ καγαδάηνξα, ἐλ ῶ ηφ παηδί ηνπο θιέβε η. Βέβ αηα ηά παηδηά ε ἶλα η παηδηά,
ἀιιά θαί νἱ κεγάι νη θιέβνπλ . Ἡ εζχλε ἀζθαιῶο πέθηε η θαί ζηνχο
δχν. Ἕλα κηθξφ πα ηδάθ η βέβαηα δέλ μέξεη ηί ε ἶλαη ζσζηφ, ἀιιά
ὅηαλ  κακά ἤ ὁ κπακπάο ηνπ ηνῦ ι έεη ὅηη πξέπε η λά θιέςνπ κε
δηφηη δέλ ἔρνπ κε λά θᾶ κε, νὔηε ἔρνπ κε ιεθηά γ ηά λά ἀγνξάζνπκε,
ηφηε ἐπεξξεάδεηαη ἀπφ αηή ηήλ ιαλζ αζκέλε λφεζε θα ί πνπίπηεη
ζηήλ θινπή , ζθεπηφκελν ὅηη: «Ἀθνῦ ηφ ιέεη  κα κά, εἶλα η
ζσζηφ.»
Σφ ηξίην εἴδνο ζπλείδεζεο ε ἶλαη:

Αηφ ηφ ηξίην ε ἴδνο ζπλε ίδεζεο δέλ ζρεηίδεηα η κέ ιαλζαζκέλε
λφεζε. Γηφηη δέλ ε ἶλα η κφλν κέ ηή λ ιαλζαζκέλε λφε ζε πνχ
παξαθηλεῖηαη θάπνηνο λά θάλεη θαθέο πξάμεηο, ἀιιά θαί κέ ηήλ
ἀπνπζία ηεο· θαί ζά ἐμεγήζνπκε πῶο ζπκβαίλε η α ηφ:
Δἴρακε ἀλα θέξεη πξνεγ νπκέλσο (ζει. 217) ὅηη πάξρνπ λ 4 ε ἴδε
ληίηηη δει. ιαλζαζκέλεο λφεζεο ιφγσ πξνζθφιιεζεο.
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Ἕλα ἀπφ αηά ἔρεη ζρέζε κέ ηφ « ἐγψ». Γέλ ἔρεη ζεκαζία ἄλ
θάηη εἶλαη θαιφ ἤ θαθφ· αηφ εἶλα η ἄ ζρεην. Σφ «ἐγψ» ζρεηίδεηα η
κέ ηφ αἴζζε κα ἀλσηεξφηεηαο: « γψ εἶκαη ἀλψηεξνο ἀπφ ηνχο
ἄιινπο, ἄξα δηθαηνῦκα η λά ηφ πάξσ... θαί λά ηφ πάξσ δηά η ῆο
βίαο!» Ἔηζη θάπνηνο θιέβεη, ἔρνληαο ηήλ ἰδέα ὅηη αηφ ηφ πξάγκα
ηνῦ ἀλήθε η.  ἄλζξσπνο αηφο δέλ ἔ ρεη ηήλ ιαλζαζκέλε λ φεζε
πεξί θαινῦ θαί θαθνῦ, θαί ηφ ηί ἐπηπηψζε ηο ἔρεη πάλσ ζηνχο
ἄιινπο  θαιή ἤ  θαθή πξάμε· δέλ ἀζρνιεῖηα η κέ αηφ. Αηφ πνχ
ηφλ ἐπεξεάδεη ε ἶλαη  ἔλ ηνλε πεπνίζε ζε ηῆο ἀλσηεξφηε ηάο ηνπ,
ηνῦ «ἐγψ» ηνπ .
δῶ  ληίηηη δει.  ιαλζαζκέλε λ φεζε ιείπε η. Ἔηζη θάπνηνο
θιέβεη ὄρη ἀπφ ιαλζαζκέλε λνή ζε,
ἀιιά ἀπφ αἴζζεκα
ἀλσηεξφηε ηαο. Ἀιιά θαί ἀπφ θάηη ἄιιν. δῶ κπνξνῦ κε λά
ζπκπεξηιάβ νπκε θαί θάηη ἄιιν· ὅηη θιέβεη θαί ἀπφ ηήλ
εραξίζηεζε ηῆο δνληθῆο ἀπφιαπζεο . Γειαδή ηνῦ ἀξέζεη θά ηη,
θαί ηφ παίξλεη γηά λά ηφ ἀ πνιαχζε η. Ξέ ξεη ὅηη αηφ ηφ ἀληηθε ίκελν
ἀλήθεη ζέ θάπνηνλ ἄιινλ, ἀιιά ζθέθηε ηαη ὅηη: «Αηφο ηφ ἔρε η θαί
ηφ ἀπνια κβάλεη θάζε κέξα· θαηξφο λά ηφ ἀπνιαχζσ θ η ἐγψ!»
Ὑπάξρνπλ ινηπφλ δχν πεξηπηψζεηο ηέιεζεο θαχισλ πξάμεσλ
παξά ηήλ ἀπνπζία ηῆο ιαλζαζκέλεο λφεζεο ( ληίηηη ):
Ἡ κία εἶλα η ὅηαλ πάξρε η ὁ λνεηηθφο παξάγνληαο κάλλα δει. 
πεξνςία, πνχ ε ἶλαη ἕλα ε ἴδνο ἐγστζκνῦ θαί ἀιαδνλ ίαο. Κα ί α  ηφ
δέλ ἔρεη ζρέζε κφλ ν κέ ηήλ θαχιε πξά με η ῆο θινπῆο, ἀιιά θαί κέ
ἄιιεο θαχιεο πξάμεηο, ὅπσο  θπι εηηθή πεξνςία ηῶλ λαδί:
«Δἴκαζηε  ἀλ ψηεξε ἄξπα θπιή, θ αί ἔρνπ κε ηφ δηθαίσκα λά
θαηαιάβνπκε ἄιιεο ρψξεο!»
Καί  ἄιιε πεξίπησζε ε ἶλα η  ηέιεζε κηᾶο θαχιεο πξάμεο ἐμ’
αἰηίαο ηῆο δνληθῆο ἀπφιαπζεο. Ἕλα παηδί π.ρ., κπνξε ῖ λά θιέςεη
ρσξίο λά ἔρεη κέζα ηνπ ηήλ ιαλζαζκέλ ε λφεζε γ ηά ηήλ πξάμε η ῆο
θινπῆο, ἀιιά ιφγσ εραξίζηεζεο γ ηά ηφ ἀληηθείκελν. Ὅ ηαλ ἕλα
παηδί ζέιεη λά θιέςεη κηά ζνθνιά ηα, ὠζεῖηα η ἀπφ ηήλ ὀξ κή ηῆο
ἀπφιαπζεο. Σφ παηδί δέλ ζθέ θηεηα η ἐθ είλε ηήλ ὥξα ἄλ εἶλα η θαιφ
ἤ θαθφ λά θιέςεη, νὔ ηε ζθέ θηε ηαη ηφλ ἐγστζκφ ηνπ ὅηη δει. ηνῦ
ἀμίδεη  ζνθ νιάηα γ ηαηί ε ἶλα η ἀλψηεξνο ἀπφ ηνχο ἄιινπο. Σφ κφλ ν
πνχ ζθέθηεηαη ε ἶλαη  ἀπφιαπ ζε πνχ ζά ληψζεη ὅηαλ βάιεη ηήλ
ζνθνιάηα ζηφ ζηφκα ηνπ.
Σφ ἴδην ἀθξηβ ῶο ζπκβα ίλεη θαί κέ ηνχο ἐλήιηθεο. Ἔ ηζη ινηπφλ, 
ἀπνπζία ηῆο ληίηηη δέλ ζεκα ίλεη ὅηη δέλ κπνξε ῖ θάπνηνο λά θάλεη
κηά θαχιε πξάμε π.ρ. λά θιέςεη, δηφηη πάξρνπλ θα ί νἱ ἄιι νη
λνεηηθνί παξάγνληεο πέξαλ ηῆο ιαλζαζκέλεο λφεζεο, πνχ
ζπληεινῦλ ζηήλ ηέιεζε κηᾶο ηέηνηαο πξ άμεο.
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ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπ κε ηήλ ἴδηα ζπ λείδεζε κέ ηήλ πξνεγ νχκελε ,
ἀιιά πνχ αηή ηήλ θνξά ζρεηίδεηαη κέ πξνηξνπή. Γηά παξάδεηγκα ,
ὁ παηέξαο ιέε η ζηφ παηδί ηνπ ὅηη ἀλήθνπλ ζέ κηά ἀλ ψηεξε
νἰθνγέλε ηα, ἐλψ θάπνηνη ἄιινη ἀλήθνπ λ ζέ θαηψηεξε ν ἰθνγέλε ηα,
εἶλαη δει. ηζηγ γάλνη ἤ γχθηνη πνχ δέλ ἔρνπλ δηθαηψκαηα , ἄξα
κπνξεῖ λά πάε η λά ηνχο θιέςεη ἤ λά ηνχο ἐθκεηαιιεπηεῖ.
Ἄιιν ε ἴδνο πξνηξνπῆο εἶλαη ὅπσο ζηφ πξνεγνχκελ ν παξάδε ηγκα
ηνῦ πα ηδηνῦ κέ ηήλ ζνθνιάηα , πνχ ηφ κφλν πνχ ζθέ θηε ηαη ε ἶλαη 
ἀπφιαπζε πνχ ζά ληψζε η ὅηαλ βάιεη ηή λ ζνθνιάηα ζηφ ζηφκα ηνπ.
Ἡ κεηέξα ἤ ὁ πα ηέξαο ηνῦ ιέλε ὅηη α ηή  ζνθνιάηα ε ἶλα η θαιῆο
πνηφηε ηαο π.ρ. ἐιβεηηθή θα ί λά πάξεη κία λά ηήλ θάε η. ηήλ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε , ηφ παηδί δέλ ἐλεξγεῖ αηνβνχισο ὅπσο
πξνεγνπκέλ σο, ἀιιά θαηφπηλ πξνηξνπ ῆ ο.
Μέρξη ηψξα αηά ηά ηέ ζζεξα ε ἴδε ζπλείδε ζεο, ζπλδέ νληα η
ὁινθιεξσηηθά κέ ηφ α ἴζζε κα εαξέζθεηαο, δει. κέ ηήλ πξνζκνλή
λά ἀπνιαχζεη θαλείο θάηη ε ράξηζην· γη’ α ηφ θάλεη θάπνηνο
θαχιεο πξάμεηο.

Οἱ ἐπφκελεο ηέζζεξεηο ζπλεηδήζεηο ( ἀ ξρίδνληαο ἀπφ ηφ Νν 5),
ζπλνδεχνλ ηαη ἀ πφ ἕλα νδέηεξν α ἴζζε κα. Κάπνηνο δει . θάλεη ηήλ
ἴδηα θινπή εἴηε κέ ιαλζαζκέλε λφε ζε ε ἴηε ρσξίο ιαλζαζκέλε
λφεζε, αζφξ κεηε ἤ θαηφπηλ πξνηξνπῆο, ἀιιά ρ σξίο ηήλ
πξνζδνθ ία λά ἀπνιαχζεη ἕλα εράξηζην αἴζζε κα. Σειε ῖ ηήλ θαχιε
πξάμε ἔρνληαο νδέηεξν αἴζζε κα.
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Γηά παξάδεηγ κα, θάπνηνο πνχ ἔρε η θάλεη πνιιέο θνξέο κία θαχιε
πξάμε ὅπσο ε ἶλαη  θινπή, δέλ πεξηκέλεη ἀπαξαίηεηα λά ληψζεη
εραξίζηεζε . Ἕλαο θιέθηεο πνχ ἔρεη θιέςεη μαλά θαί μαλά, ηφ
θάλεη πιένλ ἀ πφ ζπλήζε ηα. Σφ ε ράξηζην α ἴζζε κα ηφ ε ἴρε ηίο
πξψηεο θνξέο πνχ ἔθιεςε, ἀιιά ζηήλ ζπλέρεηα  πξάμε ηῆο
θινπῆο ἔγηλε κηά ζπλήζεηα γη’ α ηφλ, θαί ἔηζη ζπλερίδεη λά θιέβεη
ρσξίο λά αἰζζάλεηα η θάπνην ε ράξηζην ἤ δπζάξεζην αἴζζεκα, ἀιιά
ἔρνληαο νδέηεξν αἴζζεκα. Κιέβεη ἀπφ ζπλήζεηα.
Ἀιιά θαί ἕλα κηθξφ παηδί κπνξε ῖ λά θιέςεη ἔρνληαο νδέηεξν
αἴζζεκα. Ἔρεη ηήλ ιαλζαζκέλε λ φεζε ὅηη πξέπεη λά θιέςεη, θαί
ἔηζη αζφξκε ηα θιέβεη.
( δῶ γίλεηαη κία ἐξψηεζε γηά ηήλ θι επηνκαλία , ὅηη δει. ε ἶλαη
λνεηηθφ πξφβιεκα .. .)
ηήλ πεξίπησζε ηῆο θιεπηνκαλ ίαο, ἔρ νπκε λά θάλνπκε κέ ἕλα
εἴδνο καλ ίαο, ὅπσο  καλία γ ηά ηζηγάξν ἤ λαξθσηηθά. 
θιεπηνκαλήο θιέβεη ἔρνλ ηαο νδέ ηεξν αἴζζεκα. θείλε ηήλ ζηηγκή
δέλ αἰζζάλε ηαη θά πνην ε ράξηζην ἤ δπζάξεζην α ἴζζε κα, ἀιιά
κφλνλ κηά ὀξκή πνχ ηφλ ὡζεῖ λά θιέ ςεη ὁηηδή πνηε δεῖ κπξνζηά
ηνπ. Δἴηε ἀπφ ἕλα ηξαπέδη κπξνζηά ηνπ ε ἴηε ἀπφ θάπνηα ηζάλ ηα, ὁ
λνῦο ηνπ εἶλαη πάληα ζέ ἐγξήγνξζε λά θιέςεη θάηη ἀπφ ηνχο
ἄιινπο.
πίζεο πάξρνπλ ηέ ηνηεο παξέεο πνχ ζπλαγσλίδνληα η γηά ηφ
πνηφο ζά θιέςεη ηά πεξ ηζζφηεξα ἤ ηά θαιιίηεξα ἀλ ηηθε ίκελα. ηήλ
ζπλέρεηα θαπρψλ ηαη γη’ α  ηφ,
ἀ ιιά ηά α ἰζζήκα ηα πνχ
ἐκθαλίδ νληα η κεηά ηήλ πξάμε ε ἶλαη ἄιι ν ζέκα. Ἀξρηθά ὅκσο, εἶλα η
αηή  ἀζπλείδεηε ηά ζε πνχ ηνχο ὡζεῖ. Ἔηζη, ηήλ ὥξα πνχ
θιέβνπλ ἔρνπλ νδέηεξν αίζζεκα.
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Μέ αηή ηήλ ζπλείδε ζε ὅπσο θαί κέ ηήλ πξνεγνχ κελε, θιέβεη
θαλείο κέ ν δέηεξν α ἴζζεκα θαί ιαλ ζαζκέλε λφεζε , ἀιιά ὄρ η
αζφξκεηα. Κά πνηνο ἄιινο ηφλ πξνηξέπεη λά θιέςεη.

δῶ  ιαλζαζκέλε λφεζε ἀ πνπζηάδεη. Γει. ηφ ἄ ηνκν πνχ θιέβεη
δέλ ἔρεη ηήλ ιαλζαζκέλε λ φεζε ὅηη εἶλαη ἀλψηεξνο ἀπφ ηνχο
ἄιινπο, νὔηε ἀζρνιε ῖηα η κέ ηφ ἄλ αηφ πνχ θάλε η ε ἶλα η θαιφ ἤ
θαθφ. Κνηηάε η κφλν π ῶο ζά θιέςεη ρσξίο θ ἄλ λά ληψζεη
εραξίζηεζε γ ηά ηφ ἀλ ηηθε ίκελ ν. Σφ θι έβεη ἔηζη αζφξ κεηα..., γ ηά
λά ηφ θιέςεη..., κέ ν δέ ηεξν αἴζζε κα, ὅπσο ζπκβαίλεη κέ ηή λ
πεξίπησζε ηῆο θιεπηνκαλ ίαο· θαί κε ηά κπνξε ῖ λά ηφ δψζεη ζέ
θάπνηνλ θίι ν ηνπ ἤ λά ηφ θξαηήζεη.
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Σφ ηειεπηα ῖν εἴδνο ζπλείδε ζεο ε ἶλαη ἴδην κέ ηφ πξνεγνχ κελν,
ἀιιά ηφ ἄηνκν πνχ ηειε ῖ ηήλ θαχι ε πξάμε ηφ θάλεη θαηφπηλ
πξνηξνπῆο θαί ὄρ η αζφξκε ηα.
Ἐρώηηζ η:  φξνο λ ηίηηη , ζεκαίλεη λφεζε ἤ ιαλζαζκέλε λφεζε;
Ἀπάνηηζη: ηήλ νχηηηα ἀιιά θαί ζηφ Ἀκπηληάκκα, ὅηαλ  ληίηηη
παξνπζηάδεηαη κφλε ηεο, ζεκαίλεη ιαλζαζκέλε λφεζε. Ὅηαλ ὅκσο
ζπλνδεχεηαη κ έ ηφ ζάκκα ληίηηη γηά παξάδεηγκα, ἐθδειψλεη ηήλ
βνπδδηζηηθή ἔλλνηα ηῆο ὀξζῆο λφεζεο. Σήλ θαζνξίδνπκε δει. ὡο ὀξζή
λφεζε θαί ὅρη ὡο ιαλζαζκέλε ἤ κίηζα ληίηηη .
Ἐρώηηζ η: Πνηά εἶλαη ινηπφλ  δηαθνξά ἀλάκεζα ζηήλ ληίηηη θαί
ζηήλ κίηζα ληί ηηη ;
Ἀπάνηηζη: Δἶλαη ηφ ἴδην, ἀιιά γηά ζπληνκία ιέκε ζθέην ληίηηη . Γηφ ηη
ζέ ηειηθή ἀλάιπζε,  ληίηηη εἶλαη  ζπλεζηζκέλε λφεζε ἤ 
ζπλεζηζκέλε ἄπνςε ἤ ἰδέα πνχ ἔρεη ὁ θφζκνο γηά ηά πξάγκαηα, πνχ
εἶλαη ζπλήζσο ιαλζαζκέλε θαί δέλ πξέπεη λά η ήλ παίξλνπκε ζηά
ζνβαξά. Ὅηαλ ινηπφλ ιέκ ε ζθέ ην λ ηίηηη - ρσξίο λά ηφ θαζνξίδνπκε
ὅπσο θάλνπκε κέ ηφ ζάκκα ληίηηη δει. ηήλ φξζή λφεζε - ἐλλνῦκε
κίηζα ληίηηη , δει. ιαλζαζκέλε λφεζε.
 Βνχδδαο ζηήλ πξψηε νχηηα ην ῦ Νηίθα Νηθάγηα, κηιάεη γηά ηήλ
ληίηηη · θαί θάπνηεο θνξέο ηήλ θαζνξίδεη. Ἀλαθέξεη π .ρ. ηήλ ζάζαηα
ληίηηη (ἄπνςε πεξί α ἰσληφηεηαο), θαί ηήλ αζάζαηα ληίηη (ἄπνςε πεξί
κή-αἰσληφηεηαο). Σήλ πξψηε δέλ ηήλ ἀλαθέξεη ζάλ κίηζα ληίηηη ἀιιά
ἀπιά ζάλ ληίηηη , δηφηη ἔηζη θη ἀιιηῶο θαηαιαβαίλνπκε ὅηη ἐλλνεῖ ηήλ
ιαλζαζκέλε ἄπνςε, ἐθ’ ὅζνλ ὁ Βνπδδηζκφο δέλ δέρεηαη ηήλ ζεσξία η ῆο
αἰσληφηεηαο. λ ζπληνκία ινηπφλ, ἀληί λά ιέκε κίηζα ληίηηη ιέκε ἀπιῶο
ληίηηη .
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Πεξηιεπηηθά ηψξα, γηά λά ὁι νθιε ξψζνπκε ηίο 8 θαχιεο
ζπλεηδήζε ηο πνχ ζρεηίδνληα η κέ ηήλ ἀ πιεζηία, ιέ κε ὅηη ὅια αηά
ζρεηίδνλ ηαη κέ ηνχο δηά θνξνπο λ νεηη θνχο παξάγνληεο, ηά δηάθνξα
εἴδε αἰζζεκά ησλ ὅπσο ηφ εράξηζην αἴζζεκα , ηήλ ιαλζαζκέλε
λφεζε, θα ί ηέινο ηήλ πξφζεζε. Ἡ ηειεπηα ία πξνθαιε ῖ ηή λ
ἀπιεζηία πνχ ὅπσο εἴπακε εἶλα η  ἐπηζπκία λά πάξνπκε
πεξηζζφηεξα ἀπ’ ὅζα κᾶο ἀλαινγνῦλ ἤ κᾶο ἀλῆθνπλ, θαί ἐμ’ αἰηίαο
ηῆο ὁπνίαο κπνξνῦκε λά ηειέζνπκε δηάθνξεο θαχιεο πξάμεηο,
ὅπσο ε ἶλαη  θι νπή. Κα ί κέ ηήλ ζε ηξά ηεο, α  ηή  θαχιε πξάμε
κπνξεῖ λά ηειεζζε ῖ ε ἴηε ἀπφ ιαλζαζκέλε λφεζε ὅηη δει. «δέλ
πάξρεη ηίπνηα θαθφ ζηήλ θινπή», ε ἴηε ἀπφ αἴζζε κα πεξνςίαο
θαί ἀλσηεξφηεηαο ὅηη δει. «εἶκαη ἀ λψηεξνο θαί κπνξ ῶ λά ηφ
πάξσ», εἴηε ἀπφ ἐπηζπκία λά ἰθαλνπνηήζνπκε ηίο ὀξέμεηο καο γ ηά
ἀπφιαπζε, ὅπσο ἕλα κηθξφ πα ηδί πνχ θιέβεη γ ηά λά ἔρε η ηήλ
ἀπφιαπζε κηᾶο ζνθνιάηαο, ρσξίο λά ζθέθηεηα η ὅηη αηή εἶλα η κηά
θαθή ἤ κηά θαιή πξάμε ἤ ὅηη ε ἶλαη ἀλψηεξν ἀπφ ηνχο ἄιινπο.
Ὅιεο αηέο νἱ πηζαλφηεηεο δηαηξνῦλ ηαη ζέ 8 θαηεγ νξίεο, θαί 
ζπλείδεζε πνχ ιεηηνπξγε ῖ ζηφλ λνῦ θ άπνηνπ κπνξεῖ λά εἶλα η ηνῦ
πξψηνπ ἤ ηνῦ δεχ ηεξνπ, ηξ ίηνπ , ηέηαξηνπ ηχπνπ θιπ. Καί ὅι ν
αηφ,
δηφηη
 πάξρεη
δηαθνξε ηηθ φο
ζπλδηαζκφο
λνεηηθ ῶλ
παξαγφλησλ . Ἀλάινγα κέ ηφλ ζπλδηαζκφ, ηαμηλνκν ῦκε θα ί ηφ εἴδνο
ηῆο ζπλείδεζεο.
Ἐρώηηζ η: Παίδεη ἐδῶ θάπνην ξφιν ηφ ἀζπλείδεην;
Ἀπάνηηζη: Ναί, α ηφ ζπκβαίλεη ζηήλ πεξίπησζε θάπνηνπ πνχ
ἐπαλαιακβάλεη θάπνηεο πξάμεηο θαί ηειηθά ηνῦ γίλνληαη ζπλήζεηα . Ἔηζη
θαηαιήγεη λά ηίο θάλεη ἀζπλείδεηα. Π.ρ. ὅηαλ καζαίλνπκε λά ὀδεγνῦκε
πξέπεη λά ε ἴκαζηε ἀπφιπηα ζπλεηδεηνί ζ’ α ηφ πνχ θάλνπκε, λά
βιέπνπκε ἐάλ ἔρνπκε θαλάξη κέ θφθθηλν, πξάζηλν, ἤ πνξηνθαιί ρξψκα,
λά εἴκαζηε ζέ ἐηνηκφηεηα λά παηήζνπκε θξέλν, λά κήλ κ ηιᾶκε κέ ηφλ
δηπιαλφ καο, ἀιιά λά ἔρνπκε ἀπφιπηε πξνζνρή κπξνζηά καο. Ὅηαλ
ὅκσο ἐμνηθησζνῦκε κέ ηήλ ὀδήγεζε, ηφηε ιφγσ ζπλήζεηαο ὅια γίλνληαη
ἀζπλείδεηα, δει. ἄλ ἕλαο πεδφο πεξάζεη κπξνζηά καο παη ᾶκε θξέλν
αηφκαηα ρσξίο λά πξέπεη λά ηφ ζθεθην ῦκε, ὅηαλ ἀιιάδνπκε ηαρχηεηεο
ηφ θάλνπκε ρσξίο ζθεπηηθή δηαδηθαζία, κπνξν ῦκε θαί λά κηιᾶκε κέ ηφλ
δηπιαλφ καο ἀθφκα θαί γηά καζεκαηηθά ἤ θπζηθή θαί ζπγρξφλσο λά
θξελάξνπκε, ἤ λά κηιᾶκε ζηφ θηλεηφ (παξ’ ὅιν πνχ ἀπαγνξεχεηαη, ἀιιά
ἐδψ ηνλίδνπκε ηήλ πεξίπησζε η ῆο ἐμνηθίσζεο)· ὅιε α ηή  γλψζε
πξνβάιιεη πιένλ ἀζπλείδεηα, θαί θάλνπκε ηίο θηλήζεηο πνχ πξέπεη
ρσξίο λά ηφ θαηαιαβαίλνπκε.
Καηά ηφλ ἴδην ηξφπν, πξάμεηο πνχ ηίο ἔρνπκε θάλεη μαλά θαί μαλά ηίο
ἐπαλαιακβάλνπκε πιένλ ἀζπλείδεηα.
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Ἕλα ἄιιν παξάδεηγκα ε ἶλαη αηφ κέ ηφ ραξηί. άλ πάξνπκε κία θφια
ραξηί πνχ ε ἶλαη ηειείσο ἴζηα θαί ἀξρίδνπκε λά ηήλ ζηξίβνπκε ζέ ξνιιφ,
ὅηαλ ηήλ ἀθήζνπκε ζά ἐπαλέιζεη ζηήλ θπζηθή ηεο θαηάζηαζε. άλ ηήλ
μαλαηπιίμνπκε πξφο ηήλ ἴδηα θαηεχζπλζε μαλά θαί μαλά, ηφηε ὅηαλ ηήλ
ἀθήζνπκε δέλ ζά ἐπαλέιζεη ζ ηήλ ἴζηα ζέζε ἀιιά ζά δνῦκε ὅηη ἔρεη
πάξεη κφληκε θιίζε πξφο ηήλ θαηεχζπλζε πνχ ηήλ ηπιίγακε. Βιέπνπκε
ινηπφλ ὅηη ἀξρηθά ηφ ραξηί ε ἶλαη ἴζην, ἀιιά ὅζν ηφ ηπιίγνπκε ηφζν πηφ
δχζθνια ἐπαλέξρεηαη. Μηά θνξά ἐπαλέξρ εηαη, δπφ θνξέο ἐπαλέξρεηαη,
ἀιιά ζηφ ηέινο πα ξακέλεη κφληκα ηπιηγκέ λν.
Καηά ηφλ ἴδην ηξφπν ζπκβαίλεη θαί κέ κ ᾶο. Ὅηαλ θάλνπκε κηά πξάμε
μαλά θαί μαλά, ὁ λνῦο καο ζηξέθεηαη πξφο α ηήλ θαί ε ἶλαη πνιχ
δχζθνιν λά γπξίζνπκε πίζσ. Δ ἴηε ηφ ζέινπκε ε ἴηε ὄρη, ὁ λνῦο καο
ζηξέθε ηαη α ζφξκεηα πξφο α ηή ηήλ θαηεχ ζπλζε, ζάλ ἀληαλαθιαζηηθφ.
Σφηε ιέκε ὅηη α ηή  πξάμε γίλεηαη ἀζπλείδεηα.
Ἔηζη ινηπφλ, θάπνηνο πνχ ε ἶλαη θιεπηνκαλήο δέλ κπν ξε ῖ λά
ἀληηζηαζεῖ ζηήλ θινπή, δηφηη κεηά ἀπφ πνιιέο ἐπαλαιήςεηο αηή 
πξάμε ἔρεη γίλεη πιένλ ἀληαλαθιαζηηθφ θαί ηήλ ἐθηειεῖ ἀζπλείδεηα.
Αηή  ἀζπλείδεηε ὀξκή εἶλαη ηφζν δπλαηή, πνχ ν ὔηε νἱ ςπρνιφγνη δέλ
κπνξνῦλ λά ηήλ ἀλαηξέςνπλ. Δ ἶλαη ἕλα εἴδνο καλίαο, θαί νἱ ἄλζξσπνη
πάζρνπλ ἀπφ πνιιῶλ εἰδῶλ καλίεο πνχ δέλ κπν ξν ῦλ λά ηίο θφςνπλ
εὔθνια· ὅπσο νἱ λαξθνκαλε ῖο πνχ ἐλῶ μ έξνπλ ὅηη ηά λαξθ σηηθά ηνχο
βιάπηνπλ δέλ κπνξν ῦλ λά ζ ηακαηήζνπλ.

Γηά λά δνῦ κε ζπγ θεθξηκέλα πῶο γ ίλνληαη ὅια α ηά, ζά μαλαπᾶκε
πίζσ ζηφλ θαηάινγ ν η ῶλ δέθα θαχισλ πξάμεσλ ζψκα ηνο, ιφγ νπ
θαί λνῦ , ὅπσο ε ἶλαη ὁ θφλνο,  θι νπή ,  ιαλζαζκέλε ζεμνπαι ηθή
ζπκπεξηθνξά, θιπ., θα ί ζά δνῦκε ηφλ ηξφπν κέ ηφλ ὁπνῖνλ α ηέο
νἱ ζπλεηδήζε ηο ἐκθαλ ίδνληα η ζηήλ θαζε κεξηλή καο δσή.
Ὅιεο αηέο νἱ ζπλεηδήζε ηο ἔρνπλ πάληα ζρέζε κέ θάπνηα ζηθή
ἀμία. Ὅηαλ ἀθνῦκε γηά κία θαχιε ζπλείδεζε ( αθνχζαια ηζίηηα ),
ηφηε θαηαιαβαίλ νπκε ὅηη ζπλδέεηα η κέ, ἤ ἔρε η κέζα ηεο, θάπνηα
ζηθή ἀμία θαί ἔρεη λά θάλεη κέ ηφ θάξκα, ηίο πξάμεηο.
Αηά ηά εἴδε ζπλείδεζεο ἐθδειψλ νληα η δηά κέζσ ην ῦ ζψκα ηνο,
ηῆο ὀκηιίαο, θαί ηνῦ λνῦ.
Μέρξη ηψξα κηιή ζακε γ ηά ηήλ θι νπή, θ αί γηά ηφ π ῶο  ἀπιεζηία
ζπληειεῖ ζηήλ θινπή ἐλφο πξάγκαηνο.
Φπζηθά θάπνηνο θιέβεη θαί ἀπφ κίζνο ὅπσο ζά δνῦκε ὅηαλ
ἐμεηάζνπκε ζηή λ ζπλέρεηα ηήλ θαχιε ξίδα ην ῦ κίζνπο, ὅπνπ ζηήλ
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θιέβε η θάηη ἀπφ θάπνηνλ ἄιινλ γ ηά λά
ηφλ ἐθδηθεζε ῖ θαί γηά λά ηνῦ πξνθαιέ ζεη πφλν, ἔρνληαο ἐ πίγλ σζε
ὅηη θάλεη θάηη θαθφ . Σέ ηνηνπ εἴδνπο πεξίπησζε βέβαηα ε ἶλαη 
ἐμαίξεζε ηνῦ θαλφλα, δηφηη ὁ ζπ λεζηζκέλ νο ιφγ νο πνχ ν ἱ
ἄλζξσπνη θιέβνπλ ε ἶλαη  ἀπιεζηία .
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Λφγσ ηῆο ἀπιεζηίαο ινηπφλ , θάπνηνο ἐ θδειψλεη θαχιεο πξάμεηο
κέ ηφ ζψκα, ὅπσο θινπή , ἀιιά θαί ιαλζαζκέλε ζεμν παι ηθή
ζπκπεξηθνξά, κία ἔθθξαζε ηῆο ὁπνίαο εἶλαη  κνηρεία. Ἡ κνηρεία
εἶλαη θάηη πνιχ ζπλεζ ηζκέλν ζηίο κέ ξεο καο,  ἐμαπάηε ζε δει.
ηνῦ/ηῆο ζπδχγνπ, ἤ ηνῦ/ηῆο ζπληξφθνπ. δῶ βιέπνπκε ὅηη ἄιιν
εἶλαη  ζεμνπαι ηθή ζπ κπεξ ηθνξά θαί ἄιιν  ιαλζαζκέλε
ζεμνπαιηθή
ζπ κπεξηθνξά. ηφλ
Βνπδδηζκφ,

ζεμνπαι ηθή
ζπκπεξηθνξά εἰδηθά γηά ηνχο ιατθνχο ε ἶλαη θάηη θπ ζηνινγηθφ θαί
ζπλεζηζκέλν, π.ρ. ὅηαλ ν ἱ γνλεῖο θαί νἱ ζπγγελε ῖο εἶλα η ἐλήκεξνη
θαί ζχκθσλνη γηά ηφλ γάκν η ῶλ πα ηδηῶλ ηνπο θιπ. Ἔ ηζη ὅηαλ ηφ
δεπγάξη εἶλαη ἀλαγλσξηζκέλν ἀπφ ηήλ θνηλσλ ία, ὅηαλ δέλ πάξρεη
θάηη ἀλάξκνζην, νὔηε ἔρε η θαλείο ἀληίξεζε, ἔρνπ κε ἕλα
παξάδεηγκα ζσζηῆο ζεμνπαι ηθῆο ζπκπε ξηθνξ ᾶο.
Ὅηαλ ὅκσο ὁ ἄληξαο ἤ  γπλαῖθα θάλνπλ κνηρεία θαί ἀξρίδνπλ
λά ἐμαπαηνῦλ ηφλ/ηήλ ζχδπγφ ηνπο, ηφηε ἔρνπκε ιαλζαζκέλε
ζεμνπαιηθή ζπ κπεξηθνξά.
Αηή ιαλζαζκέλε ζεμνπαι ηθή ζπκπεξηθνξά ἔρεη ηήλ ξίδα ηεο
ζηήλ ἀπιε ζηία, δει . ζηφ ὅηη ὁ ἕλα ο ἀπφ ηνχο δχ ν δέλ ε ἶλαη
ἰθαλνπνηε κέλνο ἀπφ ηφλ/ηήλ ζχδπγφ ηνπ, ἀιιά ζέιεη λά ἀπνιαχζεη
θάηη παξαπάλσ. Σφ ἴδην ἰζρχεη θα ί γηά δεπγάξηα πνχ δέλ ε ἶλαη
παληξεκέλνη, ἀιιά ε ἶλαη ἐλήι ηθνη, ἔρ νπλ ζπκθσλήζε η λά δν ῦλ
καδχ, θαί ζηήλ πνξε ία ὁ ἕλαο πξνδίδεη ηφλ ἄιινλ. Βέβαηα θάπνηεο
θνξέο,  κνηρε ία κπνξε ῖ λά γίλεη θαί γηά ιφγνπο ἐθδίθεζεο ὅπνπ ὁ
ἕλαο ζχληξνθνο ἐμ’ αἰηίαο ηνῦ κίζνπο ἀπαηάε η ηφλ ἄιι νλ γ ηά λά
ηφλ πιεγ ψζεη. Αηφ ἀλήθε η ἐπίζεο ζηίο ἐμαηξέζεηο ηνῦ θαλφλα.
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Ἄιιε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο ζεμνπαιηθ ῆο ζπκπεξηθνξ ᾶο εἶλαη
ὁ βηαζκφο, θα ηά ηφλ ὁπνῖνλ  πξάμε γίλεηα η ρσξ ίο ηήλ
ζπγθαηάζεζε ηνῦ ἄιινπ ἀ ηφκνπ.
ηήλ
θαηεγ νξία
ινηπφλ
η ῆο
ια λζαζκέλεο
ζεμνπαιηθ ῆο
ζπκπεξηθνξᾶο πάγνληα η πνιιέο δηα θνξεηηθέο πεξηπηψζε ηο, ἀιιά
ἐδῶ ἀλαθεξφκαζηε ζηίο πηφ ζπλε ζηζκέλεο ἀπφ αηέο πνχ
κπνξνῦ κε λά ηίο δνῦ κε ζηήλ θαζε κε ξηλή δσή, α ηέο πνχ ἔρεη
δψζεη ὁ Βνχδδαο, ἀλαθνξ ηθά κέ πνηέο γπλα ίθεο κπνξε ῖ λά
ζπλεπξεζεῖ ἕλαο ἄληξαο ἤ κέ πνηνχο ἄ ληξεο κπνξεῖ λά ζπλεπξεζε ῖ
κηά γπλαῖθα παξαβαίλνλ ηαο ἤ ὄρη αηφλ ηφλ θαλφλα. Γηά λά
ἀλαθεξζνῦκε ὅκσο ζέ ὅιεο ηίο δηάθνξεο πεξηπηψζε ηο πνχ
ἀληίθε ηληα η ζηφλ θαλ φλα, ζά πξέπεη λ ά ἀθηεξψζνπκε πάξα πνιχ
ρξφλν.
Ἐρώηηζ η: Σί ζπκβαίλεη ζηήλ πεξίπησζε πνχ ὁ ἕλαο ἀπφ ηνχο δχν
δέλ κπνξε ῖ λά ἀληαπνθξηζε ῖ ζηίο ζεμνπαιηθέο ἀλάγθεο ηνῦ ζπληξφθνπ,
εἴηε ιφγσ λνν ηξνπίαο ε ἴηε θάπνηαο ἀζζέλεηαο, ἀλαγθάδνληαο ηφλ
ζχληξνθν λά ἀλαδεηήζεη ἀιινῦ ηήλ ἰθαλνπνίεζή ηνπ; Δ ἶλαη αηφ
ιαλζαζκέλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ιφγ σ ἀπιεζηίαο ἤ ὄρη;
Ἀπάνηηζη: Δἶλαη ιαλζαζκέλε ἐάλ δέλ ἔρεη ηήλ ζπγθαηάζεζε ην ῦ
ἄιινπ. Σφηε ἄζρεηα ἀπφ ηήλ δηθαίσζε ηῶλ ἀλαγθῶλ ηνπ, ἐμαπαηάεη ηφλ
ζχληξνθφ ηνπ θαί θάλεη ἀπηζηία. άλ ὅκσο εἶλαη θαζαξφο θαί ε ἰιηθξηλήο
πξφο ηφλ/ηήλ ζχληξνθφ ηνπ, ζπδεηάεη ηφ ζέκα, θαί ἐθεῖλνο/ε δψζεη ηήλ
ζπγθαηάζεζή ηνπ/ηεο, ηφηε δέλ ε ἶλαη ιαλζαζκέλε ζεμνπαιηθή ζπκπε ξηθνξά. Ἀζθαιῶο γίλεηαη πφ ηφ πξίζκα ηῆο ἀπιεζηίαο ἀιιά δέλ
πάξρεη πξφβιεκα ἀπφ ηήλ ἄπνςε ηῆο ζηθῆο ἀξρῆο.
Ἐρώηηζ η: θ’ ὅζνλ δέλ ιακβάλνπκε ηίπνηα ἀπφ ηφλ ζχληξνθφ καο,
εἶλαη ἀπιεζηία λά ἰθαλνπνηήζνπκε ηίο ἀλάγθεο καο κέζσ θάπνηνπ
ἄιινπ; δηφηη ἐδῶ δέλ γελλᾶηαη ζέκα λά ἰθαλνπνηεζν ῦκε πνιχ
πεξηζζφηεξν ἀιιά λά πάξνπκε θά ηη πνχ δέ λ ηφ ἔρνπκε θαζφινπ...
Ἀπάνηηζη: Χξεζηκνπνην ῦκε ηήλ ιέμε ἀπιεζηία ὅζνλ ἀθνξᾶ ηήλ
παξάβαζε ηῶλ ζηθῶλ θα λφλσλ. έ γεληθέο γξακκέο ὅκσο, κπνξνχκε λά
ρξεζηκνπνηήζνπκε θαί ηήλ ιέμε πξνζθφιιεζε ζηήλ ζεμνπαιηθή πξάμε,
ζηφ πάζνο, ἤ ζηήλ ιαγλεία. Ἡ ιαγλεία εἶλαη αθνχζαια δει. θαχιε, θαί
ἀλ ηήλ ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο κέ ιάζνο ηξφπν, ηφ ηε ὀλνκάδεηαη
ἀπιεζηία. Γει. ἐάλ ὀ ζχδπγνο δέλ ἔρεη δψζεη ηήλ ζπγθαηάζεζε ηφηε
εἶλαη ἀπιεζηία. άλ ὅκσο ἔρεη δψζεη ηήλ ζπγθαηάζεζε, δηφηη ε ἶλαη
παξάιπηνο γηά παξάδεηγκα θαί δέλ κπνξε ῖ λά ἰθαλνπνηήζεη ηφλ ἄιινλ,
ηφ ἔρνπλ ζπδεηήζεη κεηαμχ ηνπο, θαί ην ῦ ἔρεη δψζεη ηήλ ἐιεπζεξία λά
βξεῖ ἄιινλ ζχληξνθν, ηφηε δέλ ε ἶλαη ιαλζαζκέλε ζπκπεξηθνξά.
ηήλ ηειεπηαία πεξίπησζε δέλ ιέγε ηαη ἀπιεζηία ἀιιά ιαγλεία.
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Ἐρώηηζ η: Ὅηαλ θάπνηνο δέλ ἀγαπάεη πηά ηφλ ζχληξν θφ ηνπ, ἀιιά
κέλεη καδχ ηνπ ἀπφ νἰθνλνκηθφ ἤ θνηλσληθφ ζπκθέξνλ ἔρνληαο
παξάιιεια ἐμσζπδπγηθέο ζρέζεηο ρσξίο ηήλ ζπγθαηάζεζε η ῆο
ζπληξφθνπ ηνπ, θαί ιέγνληάο ηεο ἐπηπιένλ ὅηη ἀγαπάεη κφλνλ α ηή θαί
θακία ἄιιε, δέλ ἔρνπκε ἐδῶ πνιιέο θαχιεο πξάμεηο, ὅπσο ἀπιεζηία,
ἀπηζηία, ἐθκεηάιιεπζε, ςεπδνινγία, ἐμαπάηεζε, θιπ.;
Ἀπάνηηζη: Ἀζθαιῶο, δηφηη  ςεπδνινγία εἶλαη βαζηθφ κέξνο η ῆο
ἀπηζηίαο! Γέλ κπνξε ῖ λά θάλεη θαλείο ἀπηζηία ρσξίο λά ιέεη ςέκκαηα.
Ἔηζη ἔρνπκε ηφζεο πνιιέο θαχιεο πξάμεηο ζπγρξφλσο.

Θά ἀλαθεξζνῦκε ὅκσο ζέ ἕλα ζέκα πνχ ε ἶλα η ἄμηνλ κεγάιεο
πξνζνρῆο, θαί α ηφ εἶλα η ηφ ζέ κα ηῆο ὀκνθπινθηι ίαο. Δἶλα η
θαλνληθή ἤ ιαλζαζκέλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ηφ ζέκα η ῆο
ὀκνθπινθηι ίαο ζχκθσλα κέ ηφλ Βνπ δδηζκφ;
χκθσλα κέ ηφλ Βνπδδηζκφ,  ζεμνπ αιηθή ζπ κπεξηθνξά ε ἶλα η
θαζαξά ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά,  ὁπνία πξνθαιεῖηα η ἀπφ ηήλ
δνληθή ἐπηζπκία θα ί ὡζεῖ ηά ἄ ηνκα λά γίλ νληα η δεπγάξηα. Κα ί ε ἴηε
ηά δεπγάξηα εἶλαη ἐηεξνθπιφθηια ε ἴηε ὀκνθπι φθηια, ὁ ζθνπφο
εἶλαη ἕλαο:  δνληθή ἀ πφιαπζε κέζσ ζεμνπαιηθ ῆο ζπκπεξηθνξ ᾶο.
Καηά ηφλ Βνπδδηζκφ, α ηή ἀπφ κφλε ηεο εἶλαη κηά θαχιε πξάμε
( αθνχζαια ), ἀιιά γηά ηνχο ιατθνχο ηφ βαζηθφ ε ἶλαη ὅηη ἐλῶ
πάξρεη ζπκθσλία ἀλάκεζα ζηφ δεπγάξη λά ε ἶλαη καδχ θαί λά
ἔρνπλ
ἐξσηηθή
ζρέζε
ε ἴηε
εἶλ αη
ἐηεξνθπι φθηινη
ε ἴηε
ὀκνθπιφθηινη, θάπνηνο ἀπφ ηνχο δχ ν πξνδίδε η ηφλ ἄιινλ. Ἔηζη ζέ
ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ὡο ιαλζαζκέλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά
λνεῖηα η  πξνδνζία ηνῦ ἐλφο πξφο ηφλ ἄιινλ, δει.  ἀπηζηία·
ἀζρέησο θχινπ .
Γέλ πάξρεη ινηπφλ δηάθξ ηζε ζ’ α ηφ ηφ ζέκα·  ζεμνπαιηθή
ζπκπεξηθνξά εἶλαη κία, εἴηε κέ ἄλ δξα εἴηε κέ γπλαῖθα . Ἡ ὀξ κή ἤ 
ηάζε ε ἶλαη ἴδηα. Μ πνξεῖ ηφ ἀληηθείκελν ηνῦ πφζνπ λά εἶλα η
δηαθνξεηηθ φ, κπνξε ῖ θάπνηνο λά ἐιθχεηαη ἀπφ ἄηνκα ηνῦ ἰδίνπ
θχινπ ἤ ἀπφ ἄηνκα ηνῦ ἀλ ηίζε ηνπ θχινπ, ἀιιά  φξκή εἶλα η 
ἴδηα . Δ ἶλαη  φξκή ηῆο ιαγλε ίαο. Ὅκσο ὁ ηξφπνο πνχ ζά
ἰθαλνπνηήζε η θάπνηνο α ηή ηήλ ιαγλεία ε ἴηε κέ ἄηνκα ηνῦ ἰδίνπ
θχινπ εἴηε ηνῦ ἀληίζεηνπ θχινπ, ὀξίδεη ηήλ ζσζηή ἀπφ ηήλ
ιαλζαζκέλε ζεμνπαιηθή ζπ κπεξ ηθνξά. άλ δέλ πάξρεη βηαζκφο,
θαί ἐάλ ηεξεῖηα η  ζπκθσλ ία ἀλά κεζα ζηφ δεπγάξη, ε ἶλαη ζσζηή,
ἐλῶ ζηήλ ἀληίζεηε πεξ ίπησζε ε ἶλα η ιαλ ζαζκέλε.
θεῖ γ ίλεηα η θα ί  ζχγθξνπζε ἀλάκεζα ζηνχο δχν δηφηη 
ιαλζαζκέλε ζεμ νπαιηθή ζπκπεξ ηθνξά θέξλεη πφλ ν, θέξλεη ξήμε,
θέξλεη δηακάρε , θέξλεη ζχγ θξνπζε , θαί ζχκθσλα κέ ηφλ
Βνπδδηζκφ θέξλε η θαί ἔρζξα.
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Σνιάρηζηνλ ὁ ἕλαο ἀπφ ηφ δεπγάξη ἀξρίδεη λά κηζε ῖ ηφλ ἄιινλ ,
θαί αηφ ηφ κίζνο κπνξε ῖ λά ἐμαπισζεῖ ζηνχο ζπγγελε ῖο θαί ζηνχο
θίινπο θα ί λά πξνθαιέζε η κεγάιεο δηα κάρεο. Καί θάπνηεο ἀπ’ αηέο
ηίο δηα κάρεο κπνξε ῖ λά θαηαιήμνπλ θαί ζηφλ θφλν.
Ἀλαθνξηθά κέ α ηή ηήλ ηξ ίηε θαχιε πξάμε ην ῦ ζψκαηνο, ηφλ
θφλν, ζά κηιή ζνπκε ἀξγφηεξα, δηφηη δέλ φθείιε ηαη ηφζν ζηήλ ξίδα
ηῆο ἀπιεζηίαο, ἀιιά ζηήλ ξίδα ηνῦ κίζνπο.
μεγήζακε ἤδε ηίο 8 θαχιεο ζπλε ηδή ζεηο πνχ ὀθείινλ ηαη ζηήλ
ἀπιεζηία, θαί ἔρνπ κε ἀθφκα ἄιιεο 4 ζπλεηδήζε ηο πνχ ζά
ἐμεγήζνπκε ζηή λ ζπλέρεηα, ἐθ ηῶλ ὁπνίσλ ν ἱ δχν ἔρ νπλ ηήλ ξίδα
ηνπο ζηφ κίζνο, θαί ν ἱ ἄιιεο δχν ἔρνπλ ηήλ ξίδα ηνπο ζηήλ
αηαπάηε.
λ ζπληνκία ὅκσο ζά πῶ δπφ ιφγ ηα γηά ηφλ θφλν. Κάπνηνο γηά
παξάδεηγκα βιέπε η κία θφηα θαί ἀκέ ζσο ζθέθηε ηαη πῶο ζά ηήλ
θάεη. Ἤ βιέπεη ἕλα ἀξλί θαί ζθέθηεηα η πῶο ζά ηφ θάεη. γε ίξεηαη
ινηπφλ κέ ζα ηνπ  ἐπηζπκία πνχ θπζηθά ἔρεη ηήλ ξ ίδα ηεο ζηήλ
ἀπιεζηία. Ὅ κσο γηά λά ἰθαλνπνηήζε η α ηή ηή λ ἐπηζπκία ηνπ, ζά
πξέπεη λά θαηαζηξέςεη ηήλ δσή α ηνῦ ηνῦ δψνπ. Ἡ πξάμε ηῆο
θαηαζηξνθῆο ηῆο δσ ῆο δει. ηνῦ θφλ νπ, ἔρεη κέ ζα ηεο ὄρη ηήλ
ἀπιεζηία ἀιιά ηήλ θα ηαζηξνθηθή δχ λακε η ῆο ἐπηζεηηθφηε ηαο ἤ
ηνῦ κίζνπο.
Πξίλ θαηαζηξέςεη ηήλ δσή πάξρεη  ἐπηζπκία, ἀιιά ὅηαλ ηήλ
θαηαζηξέθε η πάξρε η ἕλα α ἴζζεκα βία ο κέζα ηνπ ὅπσο  ὀξγή ἤ
ηφ κίζνο. Γηαθνξε ηηθά δέλ κπνξε ῖ λά πάξεη ηφ ζψκα α ηνῦ ηνῦ
δψνπ, ηῆο θφηαο ἤ ηνῦ ἀξληνῦ , δηφηη  θφηα ζά ζεθ σζε ῖ λά θχγεη
ἤ ηφ ἀξλί ζά ἀξρίζεη λά ηξέ ρεη. Πξέπεη λά θαηαζηξέςεη ηήλ δσή
ηνῦ δψνπ γ ηά λά ἀξπάμεη ηφ ζψκα ηνπ, θαί α ηφ βέβα ηα, πέξα ἀπφ
ηφλ θφλν εἶλα η θαί ἕλα εἴδνο θινπῆο. Ἀιιά γηά λά θάλεη θάπνηνο
αηή ηήλ θι νπή πξέπε η πξψηα λά θαηα ζηξέςεη ηήλ δσή, πξέπε η λά
ζθνηψζεη ηφ ἄ ηνκν γ ηά λά πάξεη α  ηφ πνχ ζέιεη. Σήλ ζηηγ κή
ἀθξηβῶο πνχ ζθνηψλε η, δξ ᾶ ηφ κίζνο ἐλαληίνλ ηῆο δσῆο.
Ἔρνπκε ἐλ ὀι ίγνηο κηά ζπλε ίδεζε ζπλ δεδεκέλε κέ ηήλ θα ηεγνξία
ηνῦ κίζνπο, ὅπνπ ζ’ αηή ηήλ θα ηεγνξία πάξρνπλ πνιιέο
ζπλψλπκεο ιέμεηο πνχ ζά ηίο ἐμεηάζνπ κε ἀξγφηεξα.
Ἐρώηηζ η: Ἡ πξάμε ηῆο εζαλαζίαο πνχ δέλ γίλεηαη ἀπφ κίζνο, ἀιιά
ἀπφ εζπιαρλία ἤ ἀγάπε πξφο αηφλ πνχ βαζαλίδεηαη, πεξηιακβάλεηαη
ζηήλ θαηεγνξία ην ῦ θφλνπ;
Ἀπάνηηζη: Φπζηθά,  ἄλζξσπνη πνχ ηειν ῦλ ηήλ πξάμε ηῆο
εζαλαζίαο, ηφ θάλνπλ ἀπφ ιχπεζε γηά λά ἀπαιιάμνπλ ηφλ ἄξξσζην
ἀπφ ηήλ ηαιαηπσξία θαί ηφλ πφλν πνχ ἔρεη. Ἀιιά παξ’ ὅια αηά, γίλεηαη
κέ ἕλα α ἴζζεκα ἀπνζηξνθῆο.
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Αηά ζά ηά ἐμεγήζνπκε ἀξγφηεξα, ἀιιά πξφο ηφ παξφλ κπνξ ῶ λά
ζᾶο πῶ ὅηη  ιέμε πνχ ρξεζηκνπνην ῦκε ἐδῶ εἶλαη παηίθα ζακπαγηνχηα ·
παηίθα ζεκαίλεη ἀληηπάζ εηα, ἀπνζηξνθή, ὅηαλ θάλνπκε θάηη ἀιιά δέλ
κᾶο ἀξέζεη πνχ ηφ θάλνπκε· ηφ θ άλνπκε κέ ἀπέρζεηα. Ὅηαλ
ζθνηψλνπκε ηφ θάλνπκε κέ ἀπέρζεηα πξφο ηήλ δσή. θνηψλνπκε ἕλα
δψν πνχ ἔρεη δσή, ἔρνληαο ἀπέρζεηα πξφο ηήλ δσή ηνπ. Καηά ηφλ ἴδην
ηξφπν, ὅηαλ ζθν ηψλνπκε θάπν ηνλ κέζ σ η ῆο εζαλαζίαο, δέλ ε ἶλαη θάηη
εράξηζην ἀιιά θάηη δπζάξεζην. Σφ θίλεηξν ε ἶλαη κέλ  εζπιαρλία,
ἀιιά ηήλ ζηηγκή ἀθξηβψο πνχ ἐθ ηειεῖ θάπνηνο ηήλ πξάμε ηήλ θάλεη κέ
αἴζζεκα ἀπνζηξνθῆο πξφο ηήλ δσή. Πηζηεχνπκε ὅηη ἐθηει ψληαο ηήλ
εζαλαζία ἀπαιιάζνπκε ηφλ ἄιινλ ἀπφ ηήλ ηαιαηπσξία, ὅκσο γηά λά
γίλεη α ηφ πξέπεη λά ην ῦ πάξνπκε ηήλ δσή. Σήλ ζηηγκή πνχ ἀθαηξνῦκε
ηήλ δσή ηνπ ηφ θάλνπκε κέ α ἴζζεκα ἀπέρζεηαο πξφο ηήλ δσή. Ἔηζη ὅια
αηά ἀλῆθνπλ ζηήλ θαηεγνξία ην ῦ κίζνπο, ηῆο δπζαξέζθεηαο, ηῆο
ἀπέρζεηαο, ηῆο ἀπνζηξνθῆο θιπ., θαί  ζπλείδεζε πνχ πάξρεη πίζσ
ἀπφ α ηά ηά α ἰζζήκαηα ε ἶλαη ζπλδεδεκέλε κέ ηήλ ξίδα ην ῦ κίζνπο.
Μηζνῦκε θάηη θαί πξέπεη λά ηφ θαηαζηξέςνπκε. Καί ὅπσο ζᾶο ἔρσ
πεῖ,  ιέμε κίζνο δέλ ε ἶλαη  πηφ θαηάιιειε, ἀιιά ζᾶο ἔρσ δψζεη ἤδε
ἕλαλ πίλαθα κέ ὅιεο ηίο ζπλψλπκεο ιέμεηο γηά λά θαηαιάβεηε ηήλ
δηάζηαζε πνχ ἔρεη α ηή  ιέμε ( ληφζα ) ζηά Πάιη.
Ἐρώηηζ η: άλ ὅκσο ὁ ἄξξσζ ηνο πνλάεη πνιχ θαί δεηήζεη ὁ ἴδηνο λά
ηνῦ γίλεη εζαλαζία δηφηη δέλ ἀληέρεη λά δήζεη ἄιιν, πξέπεη ἐκεῖο λά
παθνχζνπκε ζηήλ ἐπηζπκί α ηνπ θαί λά ηφ λ ζθνηψζνπκε;
Ἀπάνηηζη: κεῖο ἐδῶ ηψξα, ἐμεηάδνπκ ε ηφ ε ἴδνο ηῆο ζπλείδεζεο
πνχ βξίζθεηαη πίζσ ἀπφ ηήλ πξάμε ηῆο ἀθαίξεζεο ηῆο δσῆο. Ἀζρέησο
ινηπφλ κέ ηφ ἀλ ὁ ἀζζελήο δεηήζεη ηήλ εζαλαζία ηνπ,  ἴδηα  πξάμε
ηῆο εζαλαζίαο γίλεηαη κέ κηά θαχ ιε ζπλείδεζε πνχ ε ἶλαη ζπλδεδεκέλε
κέ α ἴζζεκα ἀπνζηξνθῆο. Κάζε εἴδνπο θφλνο ( ἀζρέησο ἀπφ ηφ θίλεηξν),
ηήλ ζηηγκή πνχ ἐθ ηειεῖηαη γίλεηαη κέ α ἴζζεκα ἀπνζηξνθῆο, γίλεηαη κέ
δπζαξέζθεηα ( παηίθα ) πξφο ηήλ δσή.
Ἐρώηηζ η: Ἄξα, ὅηαλ θάλνπκε ε ζαλαζία ζέ ἕλα δῶν ἤ ζέ ἕλαλ
ἄλζξσπν γηά λά κήλ πνθέξεη ἄιιν, ἐθηεινῦκε κία θαχιε πξάμε. Καί
ἄζρεηα κέ ηφ θίλεηξν πνχ ἔρνπκε ἐκεῖο ἀπέλαληη ζηφ δ ῶν ἤ ζηφλ
ἄλζξσπν, δει. ηφ θάλνπκε ἀπφ κίζν ο ἤ ἀπφ εζπιαρλία, ζηήλ
ζπγθεθξηκέλε πξάμε ην ῦ θφλνπ θαηαζηξέθνπκε ηήλ δσή, θαί α ηφ εἶλαη
πνχ κεηξάεη, ἔ ηζη δέλ ε ἶλαη;
Ἀπάνηηζη: Ἀθξηβ ῶο. Ὅπσο ζᾶο εἴπα θαί πξνεγνπκέλσο, ὅηαλ
ζέινπκε λά ζθνηψζνπκε κηά θφηα ἤ ἕλα ἀξλί, πάξρεη θαη’ ἀξράο κηά
ἐπηζπκία. Ἀιιά δέλ κπνξν ῦκε λά ἰθαλνπνηήζνπκε αηή ηήλ ἐπηζπκία
ἐάλ δέλ θαηαζηξέςνπκε ηήλ δσή α ηνῦ ηνῦ ὄληνο. Καηά ηφλ ἴδην
ηξφπν, ἔρνπκε ηήλ ἐπηζπκία λά ιπηξψζνπκε α ηφλ ηφλ ἄξξσζην ἀπφ
ηφλ πφλν, ἀιιά δέλ κπνξν ῦκε λά ηφ θάλνπκε ἄλ δέλ θαηαζηξέςνπκε
πξψηα ηήλ δ σή ηνπ.
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Σήλ ζηηγκή πνχ θαηαζηξέθνπκε ηήλ δσή ιεηηνπξγε ῖ ἄιιε ζπλείδεζε·
θαί πξίλ ηήλ θαηαζηξνθ ή, ζ ηφ ζηάδην ηῆ ο ἐπηζπκίαο, ιεηηνπξγε ῖ ἄιιε
ζπλείδεζε. δῶ ινηπφλ πάξρεη α ἴζζεκα ἀπνθξνπζηηθφηεηαο θαί
ἀπέρζεηαο πξφο ηήλ δ σή, θαηαζηξν θή δσ ῆ ο, ἀιιά πξέπεη λά ηφ θάλνπκε
γηά λά ἀπαιιάμνπκε ηφλ ἀζζελή ἀπφ ηήλ ηαιαηπσξία, ζπζηάδνληαο
βέβαηα ηφ δηθφ καο θάξ κα.
Ἐρώηηζ η: Ὅκσο ἐδῶ δεκηνπξγνῦκε θαθφ θάξκα γηά ηφλ ἐαπηφλ καο;
Ἀπάνηηζη: Γέλ εἶλαη ηφζν θαθφ, ὅζν ἐάλ ηφ θάλακε γηά ἀπφιαπζε ἤ
ἄιινλ εηειή ζθνπφ. Γηφηη παίδεη ξφιν  ἔληαζε κέ ηήλ ὀπνία
ἐθηεινῦκε κία πξάμε. Φεξ’ ε ἰπεῖλ, ἄιιε πξνζπάζεηα θάλνπκε γηά λά
ζθνηψζνπκε ἕλα κπξκήγθη θαί ἄιιε γηά λά ζθνηψζνπκε ἕλαλ ἐιέθαληα.
Ὅιε α ηή  ἔληαζε πνχ δεκηνπξγε ῖηαη ἀπφ ηήλ πξνζπάζεηα γηά θφλν
παίξλεη δηάθνξεο δηαζηάζεηο ἀλαιφγσο ηφ ζχκα, θαί ἔηζη ἀλάινγε εἶλαη
θαί  θαξκηθή ἔληαζε πνχ ζά βηψζνπκε ζάλ ἀπνηέιεζκα.
Σφ ἴδην ζπκβαίλεη θαί ζηήλ πεξίπησζ ε η ῆο εζαλαζίαο. Ὅηαλ
ζθνηψλνπκε ἕλαλ ἄλζξσπν πνχ δέλ ζέιεη λά δήζεη παθνχνληαο ζηήλ
ἐπηζπκία ηνπ θαί ἔρνληαο εζπιαρληθέο πξνζέζεηο, δέλ παίξλνπκε ηφζν
βαξχ θάξκα ὅζν ηφ λά ζθνηψζνπκε θάπνηνλ πνχ ζέιεη λά δήζεη θαί δέλ
ἔρεη δψζεη ηήλ ζπγθαηάζεζή ηνπ γηά ε ζαλαζία. Γηφηη  ἔληαζε ηνῦ
θφλνπ ζηήλ πξψηε πεξίπησζε ε ἶλαη δηαθνξε ηηθή ηῆο δεχηεξεο. Ἀιιά
ἐπεηδή νὔησο ἤ ἄιισο  πξάμε α ηή εἶλαη θαηαζηξνθηθή, ε ἶλαη δει.
θφλνο, ηήλ ὀλνκάδνπκε θαχιε πξάμε.
Ἐρώηηζ η: Ἡ ἐπίζεκε ἄπνςε ηῆο ἱαηξηθῆο ἀιιά θαί  πιεηνςεθία
ηῶλ γηαηξῶλ εἶλαη ἐλαληίνλ ηῆο ε ζαλαζίαο, πξνηηκψληαο λά
παξαηείλνπλ ηήλ δσή ην ῦ ἀζζελνῦο κέ ἀλαιγεηηθά θάξκαθα ἤ ἄιινπο
ηξφπνπο, ζεσξφλ ηαο ὅηη πξέπεη λά παιέςνπλ κέ θάζε ηξφπν λά
θξαηήζνπλ ζηήλ δσή ηφλ ἀζζελή, δηφηη κέρξη η ήλ ηειεπηαία πλνή
πάξρεη ἐιπίδα λά ηφλ ζψζνπλ. πκθσλε ῖ ηαη κέ α ηφ;
Ἀπάνηηζη: Ναί, θαί ζηφλ Βνπδδηζκφ ἰζρχεη ηφ ἴδην, δει. λά
παξαηείλεη θαλείο ηήλ δσή ἀπφ ηφ λά ηήλ θαηαζηξέςεη ἐπηπφιαηα.
Πξέπεη ινηπφλ λά γίλεη ην ιάρηζηνλ θάπνηα πξνζπάζεηα, κέρξη ην ῦ
ζεκείνπ πνχ πιένλ δέλ πάεη ἄιιν θαί δέλ πάξρεη ἐιπίδα. Ἀιιά ηφ
θαζῆθνλ ηνῦ γηαηξνῦ εἶλαη λά παξαηείλεη ηήλ δσή ην ῦ ἀζζελνῦο ὅζν ηφ
δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, δηφηη ν ἱ γηαηξνί ἔρνπλ πάξεη ὄξθν ζηφλ
Ἰππνθξάηε λά κήλ θαηαζηξέ θνπλ ηήλ δ σή. Καί ν ἱ πεξηζζφηεξνη ἀπ’
αηνχο ηεξνῦλ αηφλ ηφλ ὄ ξθν.
Ἐρώηηζ η: Θά ἤζεια λά θάλσ ἀθφκα
ηῆο ἀπιεζηίαο. Ἀπιεζηία ε ἶλαη ὅηαλ δέλ
ἀιιά ζέισ ὅιν θαί θάηη πεξηζζφηεξν, ἤ
δεπγάξη παπνχηζηα γηά παξάδεηγκα; έ
ἄπιεζηνο;
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κηά ἐξψηεζε πάλσ ζηφ ζέκα
ἰθαλνπνηνῦκαη κέ ἕλα πξάγκα
ὅηαλ ζέισ ἀπιά ἕλα δεχηεξν
π νηφ ζεκεῖν ἀθξηβ ῶο γίλνκαη

Ἀπάνηηζη: Ἡ ἀπιεζηία ἔρεη δηάθνξεο κνξθέο. δ ῶ ηφ ἐμεγνῦκε
ζχκθσλα κέ ηνχο θαλφλεο η ῆο ζηθῆο ηεο ἀμίαο, ὅηαλ δει. εἶλαη θαχιε
θαί ἀλήζηθε. Γηφηη πάξρεη θη  ἀπιεζηία πνχ ζηθά εἶλαη
δηθαηνινγεκέλε. Γηά παξάδεηγκα, ηφ λά ἀγνξάζεηε ἕλα δεχηεξν δεπγάξη
παπνχηζηα δέλ ε ἶλαη θάηη ἀλήζηθν, δέλ κπνξε ῖο λά θαηεγνξεζε ῖο γη’
αηφ. άλ ὅκσο πᾶηε θαί ηά θιέςεηε ἤ ηά πάξεηε κέ ἀλήζηθφ ηξφπν,
ηφηε εἶλαη δηαθνξεηηθή πεξίπησζε.
Ἡ ἀπιεζηία πνχ ἐθδειψλεηαη κέζσ θινπ ῆο εἶλαη δηαθνξεηηθή ἀπφ ηήλ
ἀπιεζηία πνχ ἐθδειψλεηαη κέζσ κηάο ηίκηαο ζπλαιιαγ ῆο. ηήλ
ηειεπηαία πεξίπησζε ἰθαλνπνηεῖηε ηήλ ἀπ ιεζηία ζαο γηά δχν ἤ ηξία ἤ
ηέζζεξα δεπγάξηα παπνχηζηα ἀγνξάδνληάο ηα κέ δηθά ζαο ρξήκαηα.
Ὑπάξρεη ινηπφλ  ἀλήζηθε ἀπιεζηία θαί  ζηθή ἀπιεζηία.
Ἀπφ ηήλ θαξκηθή ἄπνςε ὅκσο, ηά πξάγκαηα ε ἶλαη δηαθνξεηηθά. Παξ’
ὅιν πνχ θάπνηνο ἰθαλνπνηεῖ ηήλ ἀπιεζηία ηνπ κέ ἔληηκν ηξφπν, δέλ
παχεη λά πάξρεη θαξκηθή ἐπίπησζε ιφγσ ηῆο ἴδηαο ηῆο ἀπιεζηίαο. Καί
ἔηζη δέλ κπνξε ῖ λά ἐμαιείςεη ηήλ ηάζε ην ῦ λά ἔρεη θάηη πεξηζζφηεξν.
Γηφηη  ἀπιεζηία πλεπκαηηθά ζνιψλεη ηφλ λν ῦ, κέ ἀπνηέιεζκα λά
γίλεηαη θάπνηνο πνιχ ιηζηήο θαί λά ἐλδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηά
ιηθά πξάγκαηα ἀληί γηά πλεπκαηηθά. Παξ’ ὅιν πνχ ἀπνθηᾶ ηά ἐπηπιένλ
πξάγκαηα κέ δίθαην θαί λφκηκν ηξφπν,  ὕπαξμε θαί κφλ ν ηῆο
ἀπιεζηίαο, ὄρη κφλν ηφλ ἐκπνδίδεη ἀπφ ηήλ ἐπίηεπμε ηῆο ἀπάξλεζεο ηῆο
δνληθῆο ἀπφιαπζεο ἀιιά ἔρεη ζάλ ἀπνηέιεζκα λά θνπληψλεη 
ἀπιεζηία κέζα ηνπ.

ηά ἐπφκελα καζήκα ηα ζά δηαπηζηψζνπκε κέ πνηφλ ηξφπν 
ἀπιεζηία ζνιψλε η ηφλ λν ῦ ἀθ φκα θ η ὅηαλ ἰθαλνπνηεῖηαη κέ λφκηκν
ηξφπν. έ γελ ηθέο γξακκέο ὅκσο  ἀπιεζηία ε ἶλα η ἐπηζπκία
( ηάλρα )  ὁπνία εἶλα η ηξ ηῶλ εἰδῶλ:
πηζπ κία γηά  δνλ ηθέο ἀπνιαχζε ηο, πνχ κπνξεῖ λά ε ἶλαη ἔληνλε ἤ
ζέ δηάθνξνπο ἄιινπο βαζκνχο ἔληαζεο· κπνξε ῖ λά εἶλαη ιαγλεία,
κπνξεῖ λά εἶλα η ζεμνπαι ηθή ὀξκή, κπνξεῖ λά ε ἶλαη ἀθφκα θαί
ἀγάπε. Δ ἴρακε δψζε η πνιιέο ζπλ ψλπκε ο ιέμεηο γη’ α  ηήλ, ἀιιά δέλ
παχεη λά εἶλα η ιφκπα δει. ἀ πιεζηία. Ἀθφκα θαί θά ηη πηφ ιεπηνθπέο
ὅπσο  ἀξέζθεηα, εἶλαη ιφκπα . Γηφηη  ιφκπα ζξέθεηαη ἀπφ ηήλ
εραξίζηεζε γηά θά πνην πξάγκα. Ἀπφ ηήλ εαξέζθε ηα μεθηλάε η 
ἀιπζίδα πνχ θηάλε η ζηήλ ἀπιεζηία, δηφηη ἐάλ δέλ κᾶο ἀξέζεη θάηη
δέλ ζπλερίδνπκε λά ηφ ζέινπκε.
πηζπ κία γ ηά ὕπαξμε, ὅηαλ ιφγσ ἐλφο εράξηζηνπ αἰζζήκα ηνο
ἐγείξεηαη  ἐπηζπκία πξφο ἕλα ἀληηθείκελν.
πηζπ κία γηά κή ὕπαξμε, ὅηαλ ιφγσ ἐλφο δπζάξεζηνπ
αἰζζήκα ηνο
ἐγείξεηα η

ἐπηζπ κία
λά
θαηαζηξέςνπκε
ηφ
ἀληηθε ίκελν.
Δἶλαη ι νηπφλ ζάλ ἕλα λφκηζκα κέ δχν ὄςεηο.
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Ἡ κία ὄςε εἶλα η λά ζέιεη πξάγ καηα, θα ί  ἄιιε λά κή λ ηά ζέιεη.
Καί ζηίο δχν πεξηπηψζε ηο, ε ἶλαη ἐ πηζπ κία. Ὅηαλ ζέι σ θάηη ε ἶλαη
ἐπηζπκία, ὅηαλ δέλ ζέισ θάηη ε ἶλαη πάιη ἐπηζπ κία . Δἶλαη  ἴδηα
δχλακε πνχ ἐθδειψλε ηαη κέ δχν ὄςε ηο. ηήλ δεχηεξε πεξίπησζε
ἐκθαλίδε ηαη πφ κνξ θή ζπκνῦ ἤ κίζνπο, ἤ ἀθφκα θα ί
ἐπηζεηηθφηεηαο, πνχ κᾶο ὡζεῖ λά θαηαζηξέςνπκε θάηη.
Ὅια αηά εἶλα η ἐπηζπκία, ε ἶλαη «ζέισ» · θάηη πνχ δέλ κπνξ ῶ λά
ηφ ἔρσ ζέισ λά ηφ θα ηαζηξέςσ, ε ἶλαη δει. κία κνξθή ηάλρα .
Ἡ ιφκπα ,  ἀπιεζηία δειαδή, ἔρε η δχν ὄςεηο:  κία εἶλα η 
ἐπηζπκία πξφο ἕλα ἀληηθείκελν, θα ί  ἄιιε (ζέ πεξίπησζε πνχ
πάξρεη θάπνην ἐ κπφδην θαί δέλ κπνξε ῖ λά ηφ ἔρεη) ε ἶλαη 
ἐπηζπκία λά ηφ θαηα ζηξέςεη.
έ θάζε πεξίπησζε,  ἀπιεζηία ἐ κθαλ ίδεηαη κέ δηάθνξα
ζπκθξαδφκελα , θαί δέλ ε ἶλαη ἄιι ν παξά κηά κνξθή ἐπηζπκίαο πνχ
μεπεξλάεη ηά ὄξηα. Γηά παξάδεηγ κα, κία κνξθή ἀ πιῆο ἐπηζπκίαο
εἶλαη ὅηαλ ζέιεηο λά θᾶο ἀιιά δέλ ἐλ δηαθέξεζα η ἐάλ ηφ θαγεηφ
εἶλαη ἴδην κέ αηφ πνχ ἔθαγεο ρζέο, ἤ ἐάλ εἶλαη ηῆο ἀπφιπηεο
ἀξεζθείαο ζνπ. Ὅηαλ ὅκσο ἔρεηο ἔληνλε ἐπηζπ κία γηά θάηη
ἰδηα ίηεξν, ηφηε μεπεξλ ᾶο ηά ὄξηα ηῆο ἀπιῆο ἐπηζπκίαο θαί
εἰζέξρεζαη ζηφλ ηνκέα ηῆο ἀπιεζηίαο.
Δἶλαη ι νηπφλ  ἴδηα ἐπηζπκία, πνχ ὅκσο ἔρεη δηαθνξεηηθ ή ἔληαζε
ἀλάινγα κέ ηίο πεξηζηάζε ηο. Α ηή  ἔληαζε θαζνξίδεη θαί ηά ὄξ ηα.
ηήλ πεξίπησζε ηῆο θινπῆο ὅπσο ἐμ εγήζακε ἤδε,  ἐ πηζπ κία
γηά ηήλ ἀπφθ ηεζε ἐλφο ἀληηθε ηκέλ νπ μεπεξλάεη ηά ὄξηα ηῆο ἀπιῆο
ἐπηζπκίαο θαί ἀγγίδε η ηήλ ἀπιε ζηία,  ὁπνία ζηήλ ζπλέρε ηα ὡζεῖ
θάπνηνλ λά δηαπξάμεη ηήλ θινπή .

Ἐρώηηζ η: Ἡ ιαηκαξγία δέλ ε ἶλαη θη αηή ἕλα εἴδνο ἀπιεζηίαο; ὅηαλ
γηά παξάδεηγκα πάξρνπλ πνιιά θεξάζηα ζηφ ςπγε ῖν θαί ἐκεῖο ηά
ηξῶ κε ὅια ρσξίο λά ζθεθην ῦκε ὅηη θαί νἱ ἄιινη ἔρνπλ δηθαίσκα λά
θᾶλε;
Ἀπάνηηζη: Ναί, ὅηαλ κνηξαδφκαζηε πξάγκαηα, πξέπεη λά ἔρνπκε
ζεβαζκφ θαί γηά ηά δηθαηψκαηα η ῶλ ἄιισλ ἀλζξψπσλ, ἀιιά 
ιαηκαξγία ἐκθαλίδεηαη θαί κέ ηά δηθά καο πξάγκαηα, ὅηαλ δέλ ηά
κνηξαδφκαζηε. Π.ρ. ἀγνξάδνπκε ηξφ θηκα ἀπφ ηφ ζνχπεξ-κάξθε η
πεξηζζφηεξα ἀπ’ ὅζα ρξεηαδφκαζηε, κέ δηθά καο ρξήκαηα, ρσξίο λά
ρξεηάδεηαη λά ηά κνηξαζην ῦκε ἀθνῦ δέλ εἶλαη θάπνηνο ἄιινο ζηφ ζπίηη,
θαί ηά θαηαλαιψλνπκε κφλνη καο. Μέρ ξη ἐδῶ δέλ ἔρνπκε παξαβε ῖ
θάπνηνλ ζηθφ θαλφλα, δηφηη λφκηκα ηά ἀγνξάζακε θαί λφκηκα ηά
θαηαλαιψλνπκε, ἀιιά ὅηαλ πξέπεη λά ηά κνηξαζην ῦκε κέ ἄιινπο
ἀλζξψπνπο πξέπεη λά πξνζέρνπκε θαί λά κήλ ε ἴκαζηε ιαίκαξγνη.
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Ὅηαλ δέλ ηφ θάλνπκε α ηφ, ηφηε παξαβαίλνπκε ηά δηθαηψκαηα η ῶλ
ἄιισλ θαί ηφηε  πξάμε καο γίλε ηαη ἀλήζηθε.
Ἀιιά θαί ζηήλ πξψηε πεξίπησζε, ὅηαλ ηά θα ηαλαιψλνπκε κφλνη καο
ρσξίο κέηξν, πάιη ε ἶλαη ιαηκαξγία. Ἔηζη θαί ζηήλ κία πεξίπησζε θαί
ζηήλ ἄιιε, ἔρνπκε πεξάζεη ηφ ὄξην ηῆο ἀπιῆο επηζπκίαο θαί ἔρνπκε
γίλεη ιαίκαξγνη· δει. ἄπιεζηνη. Ἡ ιαηκαξγία ινηπφλ ε ἶλαη θη α ηή εἴδνο
ἀπιεζηίαο, εἶλαη ιφκπα . Καί θπζηθά ἔρεη ἐπηπηψζεηο ὄρη κφλνλ ζηήλ
ζσκαηηθή γεία ἀιιά θαί ζηήλ πλεπκαηηθή, δηφηη ζνιψλεη ηφλ λν ῦ θαί
γίλεηαη ἐκπφδην γηά ηήλ πλεπκαηηθή ἀλάπηπμε.
Ἀπιά δηαθξίλνπκε ηήλ ζηθή ιφκπα θαί ηήλ ἀλήζηθε ιφκπα , ὅπσο ἤδε
ἔρνπκε ηνλίζεη ζηά πξνεγνχκελα παξαδείγκαηα.
Καί κέρξη ηψξα ἐμεγνχζακε α ηφ ἀθξηβῶο ηφ πξάγκα, ὅ ηη δει. 
ἀπιεζηία εἶλαη κία θαχιε ξίδα πνχ πξνθαιε ῖ ἀλήζηθεο ἤ θαιεο
πξάμεηο, ὅπσο θινπή ξηδ σκέλε ζηήλ ἀπιε ζηία, ιαλζαζκέλε ζεμνπαιηθή
ζπκπεξηθνξά ιφγσ ἀπιεζηίαο, θφλν ιφγσ ἀπιεζηίαο, ἤ ὅπσο
ἀλαθέξακε, ιαηκαξγία ιφγσ ἀπιεζηίαο.

Ἔηζη κπνξνῦ κε λά πνῦκε ὅηη ἀπιεζηία ε ἶλαη  πνιχ ἔληνλε
ἐπηζπκία γηά ηήλ ἀπφθ ηεζε ἐλφο ἀλ ηηθε ηκέλ νπ κέ θάζε ηξφπν,
ἔζησ θα ί ἀλέληηκν, ἔζησ θαί κέ ηή λ β ιάβε ἐλφο ἄιινπ ἀηφκνπ ἤ
ηνῦ ἴδηνπ καο ηνῦ ἐαπηνῦ .
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ΑΒΒΑΣΟ 10 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2019 – Κάθημα 6 ο ν
Καιεκέξα ζαο θαί θαι ῶο ἤιζαηε.
πλερίδνπκε ηά καζήκαηα πάλσ ζηίο Ὑπέξηαηεο Πξαγκα ηηθφηε ηεο
ὅζνλ ἀθνξᾶ ηή λ Ἀλάιπζε θαί ηήλ χλζεζε ην ῦ Ννῦ θαί ηῆο Ὕιεο,
θάλνληαο κία ζχληνκε ἀλαθεθαια ίσζε η ῶλ πξνεγνχ κελσλ
καζεκάησλ.
Παξνπζηάδνπκε ἐδῶ κία δηαθνξεηηθή ἀλαπαξάζηαζε ζέ ζρέζε
κέ ηά 31 ἐπίπε δα ὕπαξμεο πνχ ἤδε ἔρνπκε ἀλαθέξεη:

κεῖο βξηζθφκαζηε ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν· πάλσ ἀπφ αηφλ
βξίζθεηαη ὁ θφζκνο ηῶλ ζεῶλ ἤ ηῶλ θα ιῶλ πλεπκά ησλ δει . ὄλησλ
πνχ ἔρνπλ θάλεη πνιιά θαι ά ἔξγα θαί ἔρνπλ γελλεζε ῖ ζ’ αηά ηά
ἐπίπεδα· θάησ ἀπφ ηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν  πάξρνπλ ν ἱ θ φζκνη η ῶλ
δαηκφλσλ, ηῶλ θαληαζκάησλ, η ῶλ δψσλ, θα ί ηῶλ θνιαζκέλ σλ,
δει. ὄλ ησλ πνχ ἔρνπλ θάλεη ηφζν θαθέ ο θαί θαχιεο πξάμεηο, ὥζηε
ηψξα βξίζθνληα η ζηήλ θφιαζε. Κά πνηα ἀπφ αηά ηά ὄλ ηα
κπνξνῦ κε λά ηά δνῦκε, θάπνηα δέλ κπνξν ῦκε , θαί θπζηθά ζέ
ζρέζε κέ ηφλ θφζκν η ῶλ θνιαζκέλσλ ὅπσο ζᾶο ἔρσ πεῖ, αηή ηήλ
θφιαζε κπνξνῦκε λά ηήλ δνῦ κε θαί ζηφλ ἀλζξψπηλν θ φζκν, θαζ’
ὅζνλ αηή ηήλ ζηηγ κή πνχ κηι ᾶκε , πάξρνπλ ἄλζξσπνη πνχ δνῦλ
ζέ ζπλζῆθεο θφιαζεο. Ὅπσο αηνί πνχ βηψλνπλ πνιέκνπο, ἤ αηνί
πνχ εἶλαη θιε ηζκέλνη ζηίο θπιαθέο θαί βηψλνπλ βαζαλ ηζηήξηα, θιπ.
Πάλσ ἀπφ ηφλ θφζκν η ῶλ ζεῶλ,  πάξρνπλ ν ἱ ηξεῖο θφζκνη ηῆο
εο
1 Σδάλα ἤ ἔθζηαζεο, νἱ ηξεῖο θφζκνη ηῆο 2 ε ο , νἱ ηξε ῖο θφζκνη ηῆο
3 ε ο , θα ί ν ἱ ἐπηά θ φζκνη ηῆο 4 ε ο ἔθζηα ζεο.  δηαρσξ ηζκφο αηῶλ
ηῶλ θφζκσλ ὀθε ίιεηα η ζηφ θα ηά πφζν ἰζρπξά ἤ δπλα κηθά ἔρε η
ἀλαπηχμεη θάπνηνο ηίο ηδάλαο, θαηά πφζνλ δει . ἔρεη ἀπφιπ ηε
θπξηαξρία πάλσ ζέ κία ηδάλα, π.ρ. ζηήλ πξψηε ηδάλα θαηά ηξε ῖο
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βαζκνχο, ζηήλ δεχ ηεξε θαηά ηξεῖο βαζκνχο, ζηήλ ηξ ίηε θα ηά
ηξεῖο βαζκνχο, θαί ζηήλ ηέ ηαξηε ηδά λα θαηά ἐπηά βαζκνχο. Νά
πνγξακκίζνπκε δέ, ὅηη ὅζν κεγαιχ ηεξε θπξηαξρία ἔρε η θάπνηνο
ζέ κία ηδάλα ηφζν κεγαιχ ηεξν ε ἶλαη θαί ηφ δηάζηεκα παξακνλ ῆο
ηνπ ζέ ἐθεῖλνλ ηφλ θφζκν.
πίζεο
ζέ
θάπνηνλ
ἀπ’
α ηνχο
ηνχο
θφζκνπο ,
ζηφλ
Σνπζάηβαηίηζα , πάξρεη ἕλαο νηαπάλα δάζθαινο ὀλφκα ηη
νπληάκκα πνχ δηδά ζθεη ἐθε ῖ, θαί  α ἴζνπζα δηδαζθαιίαο ιέγε ηαη
Αἴζνπζα νπληάκκα . Ἔρνπκε ἀλαθνξέο ὅηη ν ἱ νηαπάλα
(εἰζεξρφκελνη
ζηφ
ξεχ κα)
ἀιιά
θαί
νἱ
Ἀλαγθάκηλ (κή
ἐπηζηξέθνλ ηεο) κπνξνῦλ λά ζπλερίζνπλ ηίο ζπνπ δέο ηνπο ἐθεῖ.
Ἀθφκα θα ί νἱ Νηέβαο (θσηε ηλνί ζενί) κπνξν ῦλ λά ζπ κκεηάζρνπλ
ζηά καζήκα ηα θαί λά πεηχρ νπλ ηήλ θαηάζηαζε ην ῦ νηαπάλα .
Πεγαίλνληαο πηφ πάλσ ζηήλ ππξακίδα, βξίζθνπκε ηφλ θφζκν η ῆο
ηδάλα ηνῦ ἄπεηξνπ δηα ζηή καηνο πνχ ἔρεη ὡο ἀληηθε ίκελν
ζπγθέληξσζεο ηφ ἄπε ηξν δηάζηεκα , ηφλ θφζκν η ῆο ηδάλα ηῆο
ἄπεηξεο ζπλείδε ζεο κέ ἀλ ηηθε ίκελ ν ζπγθέληξσζεο ηήλ ἄπε ηξε
ζπλείδεζε , ηφλ θ φζκν ηῆο ηδάλα πνχ ἔρεη ὡο ἀλ ηηθε ίκελν ηήλ
κεδακηλφηεηα , θαί ηέι νο ηφλ θφζκν η ῆο ηδάλα πνχ ἔρεη ὡο
ἀληηθε ίκελν ζπ γθέληξσζεο ηήλ ν ὔηε ἀλ ηίιεςε νὔ ηε κή ἀληίιεςε.
Ὅπσο βιέπνπ κε ζ’ α  ηήλ ηήλ ππ ξακίδα, ὅζν πηφ ςειά
ἀλεβαίλνπκε ηφζν πηφ ιίγα ὄλ ηα ζπλα ληᾶκε. Κα ί ἄλ πᾶκε κέ ηφλ
λφκν ηῆο βαξχηε ηαο ζά δνῦκε ὅηη ηά πεξηζζφηεξα ὄλ ηα πέθηνπλ
θάησ· δηφηη ἔρνπλ βαξεηά ζπλε ίδεζε. Γέλ ιέ κε ὅηη ν ἱ ἄλζξσπνη
πνχ θάλνπλ θαθέο πξάμεηο ἔρνπλ βαξεηά ζπλείδεζε, ἐλῶ αηνί πνχ
θάλνπλ θαιέο πξάμεηο ἔρνπλ ἐιαθξηά ζπλείδεζε; Ἔ ηζη ι νηπφλ
αηνί πνχ ἔρνπλ ἐιαθξηά ζπλείδεζε ἀλεβαίλνπλ πξφο ηά πάλσ,
ζάλ κπνπξκπνπιήζξεο ζηφ λεξφ!
ηφ ἐπίπεδν ηῆο δνλ ηθῆο ζθα ίξαο πνχ ἀλήθνπκε θη ἐκε ῖο νἱ
ἄλζξσπνη, πάξρνπλ 54 ε ἴδε ζπλε ίδεζεο, ζηφ ἐ πίπεδν ηῶλ
ἐθζηάζεσλ ηῆο ιεπηνθπνῦο ι ηθῆο ζθαίξαο πάξρνπλ 15 ε ἴδε
ζπλείδεζεο, θα ί ζηφ ἄπιν ἐπίπεδν πά ξρνπλ 12 εἴδε ζπλείδε ζεο.
Πξέπεη λά ζεκεηψζνπ κε ἐδῶ, ὅηη ηά ὄληα πνχ γελλ ηνῦλ ηαη ζέ
ὁπνηνλδή πνηε ἀπφ α ηνχο ηνχο θφζκνπο, δέλ παξακέλνπλ α ἰψληα
ζ’ αηφλ, ἀιιά πεξηπιαλψλ ηαη ἀπφ ηφλ ἕλαλ θφζκν ζηφλ ἄιινλ.
Ἀθφκα θαί ηά ὄληα πνχ βξίζθ νληα η ζηήλ θφιαζε δέλ παξακέλνπλ
αἰψλ ηα ἐθεῖ. Μφι ηο δει. ηειε ηψζε η ηφ θάξκα ἀπφ ηφλ θαξπφ ηῆο
θαθῆο πξάμεο πνχ δηέπξαμαλ, γελλην ῦ ληαη εἴηε ζάλ θαληάζκαηα,
εἴηε ζάλ δῶα, εἴηε ἀθφκα θα ί ζάλ ἄλζξσπνη.

251

Ἀθφκα θαί ηά ἄηνκα πνχ ἔρνπλ ἀλαπηχμεη ηήλ ςειή
αηνζπγθέλ ησζε πνχ ιέγε ηαη Ο ὔ ηε Ἀλ ηίιεςε Οὔηε κή Ἀληίιεςε,
δέλ κέλνπλ α ἰψλ ηα ζ’ αηή ηήλ θαηάζηαζε, δηφηη κφι ηο  θαξκηθή
δχλακε ηῆο αηνζπγθέληξσζεο πνχ ηνχο ἔθεξε ἐθεῖ ἐμαζζελ ίζε η,
ηφηε ζηγά ζηγά πέθηνπλ μαλά θάησ ζηά πηφ ρνλ δξνεηδή ἐπίπε δα.
Ἔηζη δέλ πάξρε η θαλέλα ὄλ πνχ λά παξακέλεη ζέ θά πνην ἀπ’
αηά ηά ἐ πίπεδα ὕπαξμεο παλ ηνηεηλά . Σίπνηα δέλ ε ἶλα η α ἰψλ ην,
πάληα πάξρεη αηφο ὁ θχθινο, θαί ζχκθσλα κέ ηφλ Βνπδδηζκφ,
δέλ πάξρεη νὔ ηε ἕλα ὄλ πνχ λά κήλ ἔ ρεη πάεη ζηήλ θφιαζε ἤ πνχ
δέλ ἔρεη πεηχρεη ηήλ ἀλψηεξε ἔθζηαζε ηῆο Οὔηε Ἀληίιεςεο Οὔηε
κή Ἀλ ηίιεςεο. ’ α ηφλ ηφλ ἀέλα ν θχθιν ηῆο ἐπαλαγέλλεζεο,
ἀθφκα θ η ἐ κεῖο πνχ ηψξα ἔρνπκε γελλ εζεῖ ζάλ ἄλζξσπνη, ἔρνπκε
πάξμεη ζηφλ θφζκν ηῶλ ζε ῶλ, ζηνχο θφζκνπο ηῆο 1 ε ο , ηῆο 2 ε ο ,
ηῆο 3 ε ο θαί ηῆο 4 ε ο ηδάλα, θαί ζέ ὅινπο γεληθά ηνχο θφζκνπο, κέρξη
θαί ηφλ ςειψηεξν ηῆο νὔ ηε ἀληίι εςεο νὔηε κή ἀλ ηίιεςεο.
Δἴκαζηε θ η ἐ κεῖο πεξηπιαλ ψκελα ὄλ ηα πνχ πεξ ηζηξέ θνληα η κέζα ζ’
αηνχο ηνχο θφζκνπο ηῶλ δηαθνξεηηθ ῶλ ζπλεηδήζε σλ.

Αηφο ὁ θχθινο ζαλάηνπ θαί ἐπαλαγέλλεζεο ὀλνκάδεηαη
αλγθζάξα ἤ ακζάξα· κία πνιχ ζπλεζηζκέλε ιέμε ζηφλ
Βνπδδηζκφ. Κάζε ὄλ, παξακέλεη κέζα ζέ θάπνηνλ ἀ πφ αηνχο ηνχο
θφζκνπο γηά ἕλα ὀξηζκέλν ρξνληθ φ δηάζηεκα πνχ ἐμαξηᾶηα η ἀπφ ηφ
θάξκα ηνπ, ηίο πξάμεηο ηνπ· θα ί γ ηά ὅζν δηάζηε κα ὁ θαξπφο α ηῶλ
ηῶλ πξάμεσλ ε ἶλα η δπλα κηθφο, ηφ ὄλ παξακέλεη ζ’ α ηφλ ηφλ
ζπγθεθξηκέλ ν θφζκν. Ὅηαλ ηά ἀπνηειέ ζκαηα αηῶλ ηῶλ πξάμεσλ
ράζνπλ ηήλ δχλα κή ηνπο, ηφηε ηφ ὄλ θεχγεη ἀπ’ αηφλ ηφλ θ φζκν
θαί μαλαγελληέ ηαη ζέ ἕλαλ ἄιι νλ. Ἀθ φκα θα ί ν ἱ ζενί πνχ ε ἶλαη
γελλεκέλνη ζηνχο ζετθ νχο θφζκνπο, ράλνπλ α ηή ηήλ ζέζε.
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Γηφηη βαζηθά, νἱ θ φζκνη η ῶλ ζεῶλ ε ἶλ αη ζάλ ηνπξηζηηθφ κέξνο
ζηφ ὁπνῖν πάεη θαλείο γηά δηαθνπέο. Π ξνεγνπκέλσο ἔρεη κηά θαιή
δσή, ζπγθεληξψλε η ρξήκαηα ἀπφ ηή λ ἐξγαζία ηνπ, θαί κε ηά
πεγαίλεη ζέ ἕλα ὄκνξθν λεζί , θάζεηα η ἐθεῖ, θαί ἀπνια κβάλεη γ ηά
ἕλα δηάζηεκα ηήλ δσή ηνπ ζέ θά πνην πνιπηειέο μελνδνρε ῖν πέληε
ἤ ἐπηά ἀζηέξσλ. Φπζηθά, ὅηαλ ηά ρξήκαηά ηνπ ηειε ηψζνπλ ε ἶλαη
ἀλαγθαζκέλνο λά γπξίζεη πάι η ζηφ ζπίηη ηνπ.
Σφ ἴδην ζπκβα ίλεη θαί κέ ηνχο θφζκνπο η ῆο θ φιαζεο ἤ ηῶλ δψσλ
θιπ. Γελ ληέ ηαη θαλε ίο ἐθεῖ βαζαλ ηδφκελνο ἀπφ πφλν, ηαιαηπσξ ία,
θαί ἐμαζιίσζε, ηπξξαληέ ηαη θ αί ἀγσλ ηά , θαί ὅηαλ ηφ θάξκα ἀπφ ηίο
θαθέο ηνπ πξάμεηο ηειεηψζε η, ηφηε γελληέηα η ζέ θάπνηνλ ἄιιν
θφζκν ἀθ φκα θαί ζηφλ ἀλζξψπηλν.
Πνιιέο ηέηνηεο πεξ ηπηψζε ηο ἀλαθέ ξνληαη ζηά β νπδδηζηηθά
βηβιία ζέ ζρέζε κέ α ηνχο ηνχο θφζκνπο ηῆο δνληθῆο ζθαίξαο
θαί ηά δηα θνξεηηθά εἴδε ζπλε ίδε ζεο πνχ πάξρνπλ ζ’ α ηνχο. Π.ρ.
ζηφλ θφζκν ηῶλ ἀλζξψπσλ νἱ θαιέο θαί νἱ θαθέο ζπλεηδήζε ηο
ἐκθαλίδ νληα η ἀλάκηθ ηα, ἐλῶ ζηνχο θφζκνπο ηῶλ θνιά ζεσλ, η ῶλ
δψσλ, θιπ. ηφ 95% εἶλα η θαθέο ἤ θαχιεο ζπλεηδήζεηο. ηφλ θφζκν
ηῶλ ζεῶλ πάξρνπλ ὡο ἐπί ηφ πιείζηνλ θαιέο ζπλε ηδή ζεηο, θα ί
ὄζν πᾶκε πηφ ςειά, ν ἱ θαιέο ζπλεηδή ζε ηο ε ἶλαη πηφ ἔληνλεο.
ηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν ηφ κίγκα η ῶλ θαιῶλ θαί ηῶλ θαθῶλ
ζπλεηδήζε σλ δηαθέξε η ἀπφ ἄηνκν ζέ ἄηνκν. έ θάπνηνπο
ἀλζξψπνπο πάξρεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαι ῶλ ζπλεηδήζεσλ , ζέ
θάπνηνπο ἄιινπο κηζφ κηζφ, θαί ζέ θάπνηνπο ἄιινπο ηφ πνζνζηφ
ηῶλ θαχι σλ ζπλεηδήζεσλ ε ἶλαη κεγαιχ ηεξν.
Γη’ αηφλ ηφλ ιφγ ν βιέπνπκε ηήλ δηα θνξνπνίεζε η ῶλ ἀλζξψπσλ
ζέ θνηλσλ ηθέο, ν ἰθνλ νκηθέο, θα ί ἄιινπ εἴδνπο ηάμεηο, ὅπσο ε ἶλαη ν ἱ
ἀξηζηνθξάηεο πνχ ἀ πνια κβάλνπλ ὅιεο ηίο ἀλέζεηο, θαί νἱ θησρνί
πνχ πεηλᾶλε θα ί δέλ ἔρνπλ λά θᾶλε νὔηε κηά θέηα ς σκί. ηφλ
θφζκν ι νηπφλ η ῶλ ἀλζξψπσλ  πάξρεη ἀλάκηθ ην ηφ θαιφ κέ ηφ
θαθφ.

Ἔρνπκε κηιήζεη κέρξη ηψξα κφλν γηά ηίο ζπλε ηδήζε ηο ην ῦ
ἐπηπέδνπ ηῆο δνλ ηθῆο ζθαίξαο, θα ί κφλ ν γ ηά ηίο θαχιεο ἐμ’
αηῶλ. Γηφηη θπζηθά πάξρνπλ θαί νἱ θαιέο ζπλεηδήζεηο ηῆο
δνληθῆο ζθαίξαο.
Οἱ θαχιεο ζπλεηδήζε ηο ην ῦ ἐ πηπέδνπ η ῆο δνληθῆο ζθαίξαο ε ἶλαη
12, θα ί ἐγείξνληα η ἀπφ ηίο ηξεῖο θαχι εο ξίδεο: 8 ξηδσκέλεο ζηήλ
Ἀπιεζηία, 2 ξηδ σκέλεο ζηφ Μίζνο , θαί 2 ξηδσκέλεο ζηήλ Α  ηαπά ηε.
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ηφ πξνεγ νχκελν κάζεκα ὁινθιεξψζακε ηήλ ἀλάιπζε γ ηά ηήλ
θαχιε ξίδα ηῆο Ἀπιεζηίαο, ἀπφ ηήλ ὁπνίαλ ἐγείξνλ ηαη 8 ε ἴδε
θαχισλ ζπλεηδήζεσλ πνχ ζπλνδεχ νληαη ἤ ζπζρεηίδνληα η κέ ηήλ
ἀπιεζηία, ζπλνδεπφ κελεο ἀπφ ιαλ ζαζκέλε λφεζε ἤ ρ σξίο
ιαλζαζκέλε λφεζε, θα ί κέ πξνηξνπή ἤ ρσξίο πξνηξνπή.
ήκεξα ζά ζπλερίζνπκε κέ ηήλ ἀλάιπ ζε ηῆο θαχιεο ξ ίδαο ηνῦ
Μίζνπο.

2 ΦΑΤΙΔ ΤΛΔΗΓΖΔΗ ΡΗΕΩΚΔΛ Δ ΣΟ

ΚΗΟ
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Σφ θαηλ φκελ ν ηνῦ κίζνπο ηφ ζπλ αληᾶκε θαζεκεξηλά θαί
κπνξνῦ κε λά ηφ βηψζνπ κε, δηφηη κηι ᾶκε γηά θάηη ἀπηφ πνχ κπνξε ῖ
λά ηφ δεῖ θαλείο ὄρ η κφλνλ ζηφλ ἐα πηφλ ηνπ ἀιιά θαί ζηνχο
ἄιινπο ἀλζξψπνπο. Δἶλα η ἕλα ζπλαίζζ εκα πνχ ἐκθαλίδεηα η πνιχ
ζπρλά.
Ὑπάξρνπλ πνιιέο ζπλ ψλπκεο ιέμεηο γηά ηφ κίζνο.

Σφ ἴδην ηφ κίζνο κπνξεῖ θπζηθά λά ἐθ δεισζεῖ κέ δηα θνξεηηθέο
κνξθέο, θα ί ἀλάι νγα κέ ηήλ βαζκίδα ἔληαζεο πνχ ἔρεη ηφ
πξνζδηνξίδνπ κε κέ θάπνηα ζπλψλπ κε ιέμε. Ἔηζη, ὅηαλ π.ρ. ὁ
βαζκφο ἔληαζεο ε ἶλαη κεγάι νο, δέλ ι έκε ὄηη αηφο ὁ ἄλζξσπνο
εἶλαη ζπ κσκέλ νο ἀιιά ὀξγηζκέλνο, δηφηη ὅιν ηνπ ηφ ζψκα
ηαξάδεηαη θαί ηξέ κεη.
ηά πξνεγνχκελα καζή καηα ε ἴρα κε δεῖ ὅιεο ηίο ζπλψλπκεο ιέμεηο
πνχ εἶλαη βαζ κίδεο ηνῦ ἴδηνπ ζπλα ηζζή καηνο:
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Ὅιεο αηέο ηίο κνξθίεο κίζνπο ηίο ζπλαλη ᾶκε θαζε κεξηλά, κέ
ηνχο γνλε ῖο καο, ηά παηδηά καο , κέ ηνχο γείηνλεο, ζηφ ζρνιε ῖν,
ὅηαλ δηαβάδνπκε ἐθε κεξίδα , ὅηαλ βιέπνπκε ηειεφξαζε θιπ.
Καζεκεξηλά, ζπλαληᾶ κε ὅιν θα ί θάπνηα ἀπ’ αηέο ηίο βαζκίδεο ηνῦ
κίζνπο. έ παγθφζκην ἐπίπεδν ὅκσο, κπνξνῦκε λά δνῦ κε ὅιεο
αηέο ηίο βαζκίδεο.
Σφ κίζνο ἐθδει ψλεηα η ζέ ὅι νπο ηνχ ο θφζκνπο ηῆο δνληθῆο
ζθαίξαο· ζηά δ ῶα, ζηά θαλ ηάζκαηα, θαί ζηνχο δαίκνλεο
πεξηζζφηεξν.
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ηφ πξῶην ε ἴδνο ἔρνπ κε ἕλαλ λ νεηηθ φ παξάγνληα πνχ ε ἶλαη 
δπζαξέζθεηα, ἕλαλ πνχ εἶλα η  ἀπνζηξνθή, θα ί ηφ α ζφξκε ην
ζπλαίζζε κα πνχ πξνθαιε ῖηαη ἀπφ ἐκᾶο ηνχο ἴδηνπο. Βιέπνπκε
δειαδή θάηη πνχ δέλ κᾶο ἀξέζεη θαί α ζφξκεηα ληψζνπ κε κίζνο.
ηφ δεχ ηεξν ε ἴδνο πάι η  πάξρεη δπ ζαξέζθεηα, πάι η  πάξρεη
ἀπνζηξνθή, ἀιιά  ἐθδήισζε ηνῦ κίζνπο κέ ζα καο ὀθε ίιεηα η
ζηήλ πξνηξνπή, δει. θά πνηνο κᾶο ἔρε η ἐπεξξεάζεη κέ κηά ἰδέα ἔηζη
ὥζηε λά ζπκψζνπ κε κέ θάηη ἤ λά κηζή ζνπκε θάηη.

Μέ ιίγα ιφγηα:

Αηή  ἐιάρηζηε δηαθνξά ἀλάκεζα ζηή λ αζφξκεηε θα ί ζηήλ κή
αζφξκεηε θαχιε ζπλε ίδεζε ην ῦ κίζνπο, ὀθε ίιεηα η ζηφλ βαζ κφ
ἔληαζεο·  αζφξκεηε ζπλε ίδεζε κίζνπο ἔρεη κεγαιχηεξε
δπλακηθ φηε ηα, ἐλῶ  κή αζφξ κεηε ε ἶλαη πηφ ἀδχλα κε, δέλ ἔρεη
ηφζε δπλακηθφηεηα κέζα ηεο ὅζν ὅηαλ ηφ θάλ νπκε ἀ πφ κφλνη καο,
ιφγσ ηνῦ ὅηη ἀθνι νπζνῦ κε ηήλ ἰδέα ἤ ηά ιφγηα θάπνηνπ ἄιινπ,
εἴηε γηά λά ηνῦ θάλνπκε ηφ ραηήξη ε ἴηε ἐπεηδή κᾶο πείζεη ὅηη εἶλα η
ἔηζη. ηήλ δεχηεξε πεξίπησζε  ὀξκή ηνῦ κίζνπο δέλ ε ἶλαη ηφζν
δπλαηή ὅζν ζηήλ αζφξκε ηε.
Καηά η’ ἄιια νἱ πφινηπνη παξάγνληεο ε ἶλαη ἴδηνη.
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Αηφ πνχ ὡζεῖ ἕλαλ ἄλζξσπν λά κηζή ζεη θάηη ε ἶλα η ηφ α ἴζζεκα
ηῆο δπζαξέζθεηαο.

Δἴρακε πε ῖ ὅηη ζηήλ πεξίπησζε ηῆ ο ἀπιεζηίαο, νἱ θαχιεο
ζπλεηδήζε ηο θαί ν ἱ πξάμεηο πνχ ηίο ἀθνινπζνῦλ ζρεηίδνληα η ὡο ἕλα
βαζκφ θαί κέ ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε. Κάπνηνο δει. θιέβεη, ἐπε ηδή
πηζηεχεη ὅηη δέλ πάξρε η ηίπνηα θαθφ ζηήλ θινπή , θιπ.
ηήλ πεξίπησζε ἐθδήι σζεο κηᾶο θαχιεο ζπλείδεζεο ξηδσκέλεο
ζηφ κίζνο  ιαλζαζκέλε λφεζε ἀπνπ ζηάδεη.
Οἱ ἄλζξσπνη κπνξνῦλ λά θάλνπλ πξάμεηο κίζνπο ἀπφ
ιαλζαζκέλε λφε ζε; βεβαίσο κπνξν ῦ λ, ὅπσο ἀπφ ιαλζαζκέλε
ἰδενι νγία. Π.ρ . ζεσξν ῦλ ὅηη  δηθ ηά ηνπο πίζηε ε ἶλαη  ὀξζή θα ί γη’
αηφ ἔρνπλ δηθαίσκα λά ἐμνληψζνπλ ηνχο ἄπηζηνπο.
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Ὅκσο  ἰδενινγ ία δέλ ἐκθαλίδεηα η ηα πηφρξνλα κέ ηφ κίζνο. Ἡ
θαχιε ζπλείδεζε ηῆο ἰδενι νγίαο εἶλα η αηή πνχ πξνηξέπεη ηήλ
θαχιε ζπλείδεζε ηνῦ κίζνπο λά ἐγεξζεῖ. Ὅηαλ δε ι. ἐθηειε ῖηα η 
πξάμε ηνῦ κίζνπο, δέλ ἐκπεξ ηέρεηαη ηήλ ἴδηα ζηηγ κή  θαχιε
ζπλείδεζε ηῆο ἰδε νινγ ίαο, ἀιιά κφλνλ  ζπλείδεζε ηνῦ κίζνπο.
Πξνεγνπκέλσο κπνξε ῖ λά πάξρεη  ζπλείδεζε ηῆο ιαλζαζκέλεο
λφεζεο θαί λά ππξνδνηήζεη ηήλ ζπλε ίδεζε ην ῦ κίζνπο, ἀιιά δέλ
κπνξνῦλ λά ἐκθαληζζνῦλ θαί ν ἱ δχν ηαπηφρξνλα.
Γη’ αηφ ινηπφλ ιέκε, ὅηη ζηήλ ζπλείδεζε πνχ ε ἶλα η ξηδσκέλε
ζηφ κίζνο πάξρεη κφλνλ  δπζαξέζθ εηα θαί ηφ ζπλα ίζζεκα η ῆο
ἀπνζηξνθῆο πξφο ηφ ἀλ ηηθε ίκελ ν. Σφ πῶο ἐκθαλ ίζζεθε αηή 
δπζαξέζθεηα, α ηή  ἀπνζηξνθή, ὀθε ίιεηα η ζέ κηά πξνε γνχκελε
ζπλείδεζε πνχ ε ἴρε ηήλ ξ ίδα ηεο ζηήλ ιαλζαζκέλε λφε ζε,  ὁπνία
ὅκσο δέλ ἐκθαλίδεηα η θα ηά ηήλ δξάζε η ῆο ζπλε ίδεζεο πνχ ἔρεη
ηήλ ξίδα ηεο ζηφ κίζνο.
δῶ βιέ πνπκε ὅηη ζηήλ πξνεγνχ κε λε ζπλείδεζε πνχ ἦηαλ
ξηδσκέλε ζηήλ ἀπιεζηία, πάξρε η δηα θνξεηηθφο ζπλ δηαζκφο
λνεηηθ ῶλ παξαγφλησλ.
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Ὅκσο ζηήλ πεξ ίπησζε ην ῦ κίζνπο πνχ ἐμεηάδνπ κε ηψξα,
βιέπνπκε ἕλαλ δηα θνξεηηθφ ζπλ δηαζκφ λνεηηθ ῶλ παξαγφλ ησλ.

δῶ ηφ α ἴζζε κα εαξέζθεηαο ἔρεη ἀληηθα ηαζηαζε ῖ ἀπφ ηήλ
δπζαξέζθεηα θαί  ιαλζαζκέλε λ φεζε ἔρεη ἀληηθα ηαζηαζε ῖ ἀπφ ηήλ
ἀπνζηξνθή. Σφ α ἴζζεκα ἀπφ εράξ ηζην ἔρεη γ ίλεη δπζάξεζην, θα ί
 βνχιεζε θπζηθά ἀθνι νπζεῖ ηψξα αηφλ ηφλ ζπλδηαζκφ πνχ
θαηαιήγεη ζηφ κίζνο.
Αηφο ὁ δηα θνξεηηθφο ζπλ δηαζκφο ε ἶλαη ὁ ιφγ νο πνχ
ηαμηλνκνῦ κε ηίο ζπλε ηδήζε ηο ζέ δηάθνξεο θαηεγνξίεο.
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Γηά λά ἐγεξζεῖ κία ζθέςε ρξεηάδνληαη θάπνηνη λνε ηηθνί
παξάγνληεο γηά λά ἐπεξξεάζνπλ ηήλ βνχιεζε, ὅπσο ηφ αἴζζεκα
πνχ πα ίδεη πνιχ κεγάι ν ξφιν ἤ  ια λζαζκέλε λφεζε. Ἀπφ ἐθεῖ
μεθηλάεη θα ί θνπλ ηψλε η κηά
ζθέ ςε.  ζπλ δηαζκφο πάιη
δπζαξέζθεηαο
θαί
ἀπνζηξνθῆο,
ἐ πεξξεάδεη
ηήλ
βνχιεζε
δηαθνξεηηθά θα ί ἔρνπκε ἕλαλ δηαθνξεηηθφ ππξήλα ζθέςεο.
ηφ Ἀκπηλ ηάκκα, ἐκε ῖο ἐμεηάδνπκε ηφλ ππξήλα κηᾶο ζθέςεο ὁ
ὁπνῖνο
παξάγεηα η
ἀ πφ
ηφλ
ζπλ δηαζκφ
πξσηαξρ ηθ ῶλ
θαί
ζεκαληηθῶλ δηαθνξε ηηθ ῶλ λ νεηηθῶλ παξαγφλησλ. Κα η’ α ηφλ ηφλ
ηξφπν βιέπνπκε π ῶο παξάγεηαη κηά ζθέ ςε ἤ κηά ζπλείδεζε.
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Σφ αἴζζε κα ηῆο δπζαξέζθεηαο ἐθδειψλεηαη ζηφ πξφζσπφ καο,
ἀιιά εἶλαη πνιινί ἄλζξσπνη πνχ θξχβνπλ α ηφ ηφ αἴζζε κα κέζα
ηνπο. Σά δῶα ε ἶλαη δηα θνξεηηθά. Ὅ ηαλ ἕλαο ζθχινο ἤ κηά γά ηα
εἶλαη δπζαξεζηεκέλ νη ηφ θαηαιαβαίλ νπ κε ἀκέζσο!
Σφ ζθίηζν κέ α ηφ ηφ πξφζσπν, ἀ πεηθνλ ίδεη ὄρ η κφλνλ ηφ
ζπλαίζζε κα ηῆο δπζαξέζθε ηαο πνχ ἐθ δειψλεηα η ἐμσηεξηθά ἀιιά
θαί ηήλ δπζαξέζθε ηα πνχ ἔρνπ κε κέζα καο.
Ὑπάξρνπλ θη ἄιιεο ιέμεηο γ ηά ηή λ δπζαξέζθεηα πνχ ηίο
ρξεζηκνπνηνῦ κε θαζεκεξηλά, γηά λά δε ίμνπκε ηήλ ἐλφρι εζή καο ἤ
ηήλ ἀληθαλνπνίεηε ἐπηζπκία καο.

μεηάδσληαο ηφ λφε κα ηῆο δπζαξέζθ εηαο ζηήλ γι ῶζζα Πάιη,
δηαπηζηψλνπ κε ὅηη:
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Σφ ληνκαλάζζα κπνξνῦκε λά ηφ κεηαθξάζνπκε θαί ζάλ θαθή
δηάζεζε («εἶκαη θαθ νδηάζεηνο ζή κεξα»), θαί ηφ ζνκαλάζζα ζάλ
θαιή ἤ εράξηζηε δηάζεζε .

Σφ κίζνο δει. ἐθδει ψλεηα η ἔρνληαο πάληα ζηφλ ππξήλα ηνπ ηφ
αἴζζεκα ηῆο δπζαξέζθε ηαο.

Ὅηαλ γηά παξάδεηγ κα, α ἰζζαλφκα ζηε ζσκα ηηθή δπζθνξία ιφγσ
πεξβνιηθῆο δέζηεο ἤ θξχνπ, α ηφ ὀθε ίιεηα η ζέ ἐμσηεξηθνχο
παξάγνληεο θαί ὄρ η λνε ηηθ νχο. Καί ι φγ σ ην ῦ ὅηη α ηή  δπζθνξία
δέλ πξνθαιε ῖηα η ἀπφ δηθ ηά καο πξφζεζε, δέλ πάξρνπλ θαί ζηθά
θαξκηθέο ἐπηπηψζε ηο· εἶλαη δει. θαξκηθά ἀπξνζδηφξ ηζηε . Ὅηαλ
ὅκσο  δπζαξέζθεηα πξνθαιε ῖηαη ἀπφ λνεηηθνχο παξάγνλ ηεο, ηφηε
πάξρεη πξφζεζε, ε ἶλα η θαξκηθά πξνζδηνξηζκέλε , θαί θαχιε .
Ἀπφ ηήλ ἄιιε πιεπξά, ηφ ε ράξηζην θαί ηφ νδέ ηεξν αἴζζε κα
κπνξεῖ λά εἶλα η θαιφ, θαχιν, ἤ ἀπξνζδηφξ ηζην. Γηφηη π.ρ. ζηήλ
πεξίπησζε ηῆο ζπλείδεζεο πνχ ε ἶλαη ξηδσκέλε ζηήλ ἀπιεζηία , ἐάλ
 πξφζεζε ε ἶλαη εάξεζηε ἤ νδέ ηεξε κπνξεῖ λά ἐγεξζεῖ εάξεζην
ἤ νδέηεξν α ἴζζε κα, ἤ ἀλ  πξφζεζε εἶλαη θαχιε ηφηε θαί ηφ
αἴζζεκα ζά εἶλα η θαχιν.
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Ὑπάξρεη θαί ηφ ἀπξνζδηφξηζην αἴζζεκα πνχ ἀθνξᾶ ηνχο Ἀξράηο
ἤ ηνχο Βνχδδεο, ζηήλ πεξίπησζε η ῶλ ὁπνίσλ ν ἱ ἐγεηξ φκελεο
ζπλεηδήζε ηο εἶλαη ἀ πξνζδηφξ ηζηεο ( θίξ ηα ), θαί νἱ ζθέςεηο πνχ ηίο
ζπλνδεχνπλ δέλ ἔρνπλ θαξκηθά ἀπνηει έζκαηα.
Ὅπσο ζᾶο εἴρα πεῖ, κνηάδνπλ κέ ἕλα δέληξν πνχ ἀλζίδε η ἀιιά
δέλ θάλεη θαξπνχο. Οἱ πξάμεηο ηνπο ε ἶλαη ζάλ ι νπινχδηα δε ι.
θαιέο, ἀιιά δέλ ἔρνπλ θαξκηθά ἀπνηειέζκα ηα γηά κειινλ ηηθέο
ἐπαλαγελλήζεηο. Δ ἶλαη ἀπφ ζ ηθῆο πιεπ ξᾶο ἀπξνζδηφξηζηεο.
Σφ δεχηεξν εἴδνο ζπλείδεζεο ξηδσκέλεο ζηφ κίζνο, ε ἶλα η 
ζπλείδεζε πνχ ζρεη ίδεηα η κέ ηήλ ἀπνζηξνθή.
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Ἔηζη ν ἱ ἀληηδξάζε ηο ηνῦ κίζνπο ἐθδε ι ψλνληα η κέ α ηά ηά δχν
είδε ζπλε ίδεζεο: ηῆο δπζαξέζθεηαο θα ί ηῆο ἀπνζηξνθήο. Γέλ ε ἶλα η
ὅπσο  ἀπιεζηία πνχ ἔιθεηαη πξφο ἕλα ἀληηθείκελν, ἀιιά εἶλαη 
ἀπνζηξνθή πξφο ηφ ἀλ ηηθε ίκελ ν.

Σφ αἴζζεκα ἀλ ηηπάζε ηαο γηά θάπνηνλ ἤ γηά θάηη, ηφ β ηψλ νπκε
θαζεκεξηλά. Μφιηο δν ῦκε θάηη πνχ δέλ κᾶο ἀξέζεη, ἀκέζσο ἔρνπ κε
κηά ἀληίδξαζε κέ ζα ζηφλ λ ν ῦ καο· ληψζνπκε ἀπνζηξνθή .

265

Πξέπεη λά θαηαλνήζνπκε
ὅηη ἄι ιν εἶλαη ηφ αἴζζεκα
δπζαξέζθεηαο θαί ἄιιν  ἀπνζηξνθή , θαί λά δηαθξίλνπ κε πνηά
εἶλαη  ἰδηφηε ηα ηνῦ α ἰζζήκα ηνο ηῆο δπζαξέζθεηαο θα ί πνηά 
ἰδηφηε ηα ηῆο ἀπνζηξνθῆο.

Πξψηα ἐθδειψλε ηαη ηφ δπζάξεζην α ἴζζεκα θαί κε ηά ἐγείξεηα η 
λνεηηθή ζηάζε ηνῦ ἐθλεπξηζκνῦ ἤ ηῆο θαθνβνπιίαο.

Δἴρακε ἀλαιχζεη ζηά πξνεγνχ κελ α καζήκα ηα ηά πέληε
ζπλαζξνίζκαηα ἕλα ἐθ ηῶλ ὁπνίσλ εἶλαη ηφ ζπλάζξνηζκα ην ῦ
αἰζζήκα ηνο. Ἡ δπζαξέζθε ηα πνχ ε ἶλα η ἕλα αἴζζε κα, ἀλήθε η ζηήλ
θαηεγνξία α ηνῦ ηνῦ ζπλαζξνίζκαηνο, ἐλῶ  ἀπνζηξνθή ζηφ
ζπλάζξνηζκα ηῶλ λνε ηηθ ῶλ ιεηηνπξγη ῶλ. Ἡ δπζαξέζθεηα ἀπφ κφλε
ηεο δέλ κπνξεῖ λά πξνθαιέζε η πξάμε· πξέπεη λά ἐλεξγνπνηεζνῦλ
θαί ἄιινη παξάγνλ ηεο γηά λά πάξμεη δξάζε. Γει. ηφ α ἴζζε κα ἀπφ
κφλν ηνπ δέλ κπνξε ῖ λά κᾶο ὠζήζε η λά θάλνπκε κηά π ξάμε.
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Ἡ ἀπνζηξνθή ὅκσο ἔρεη δηα θνξεηηθή ιεηηνπξγία ἀπφ ηήλ
δπζαξέζθεηα, δηφηη ζηήλ ἀπνζηξνθή ἐ κπεξηέρεηα η θαί  πξφζεζε,
πνχ κέ ηήλ ζεηξά ηεο κπνξε ῖ λά ἐπηθέξεη θαί ηήλ πξάμε. Α ηφ
ζπκβαίλε η δηφηη νἱ λ νεηηθνί παξάγνληεο πνχ ζπγθξνην ῦλ ηαη γ ηά λά
ζπλζέζνπλ ηήλ ἀπνζηξνθή εἶλα η πνιχ πηφ δπλα ηνί ἀπφ αηνχο πνχ
ζπλζέηνπλ ηήλ δπ ζαξέζθεηα. Ἔηζη  πάξρεη αηή  δηα θνξνπνίε ζε
κεηαμχ αἰζζή καηνο θαί ἄιι σλ λνεηηθῶλ παξαγφλησλ.
Ὅια αηά πνχ ἔρνπ κε πε ῖ κέρξη ηψξα κπνξε ῖ λά ηά βξεῖ θαλε ίο
θαί ζηήλ  νχηηα, ὄρ η κφλ ν ζηφ Ἀκπηληά κκα· θα ί κπνξνῦκε λά
θάλνπκε ἐδῶ κηά ζχγθξηζε κέ ηήλ  νχηηα ζηήλ ὁπνία αηέο νἱ
ιέμεηο ἐκθαλίδνλ ηαη ζπρλά:

Οἱ ιέμε ηο Λφκπα (ἀ πιεζηία), Νηφζα (κίζνο), θαί Παηίγθα
(ἀπνζηξνθή), ζπλ δένλ ηαη κεηαμχ ηνπο θαί ζπλαληψληα η καδχ θαί
πνιχ ζπρλά ζέ ἕλα βηβι ίν ηνῦ νχηα Πίηαθα πνχ ὀλ νκάδεηα η
νχηα-ληπάηα . Κα ί  ιέμε βηλέγηα ζεκα ίλεη ἀπνβνιή , παξάηε κα· λά
ἀπνβάιεη δει. θαλε ίο ἀπφ κέ ζα ηνπ ηήλ ἀπιεζηία, ηφ κίζνο, θα ί
ηήλ ἀπνζηξνθή .
Παξαθάησ ζπλαλ ηνῦκε ηήλ ιέμε ληνκαλάζζα (δπ ζαξέζθεηα) πνχ
μαλά ἐκθαλίδεηα η παξάιιεια κέ ηήλ ιέ με Παηίγθα (ἀ πνζηξνθή) ζέ
ἕλα ἄιιν βηβιίν η ῆο νχηα Πίηαθα , ηφ Νηίθα-Νηθάγηα .
Μεηαθξάδνπκε:
Πίρα =ἀγαπεηφ,ἐπηζπ κεηφ,
πάηζα =ἐμ’αίηίαο,
νπππάηδαηη =ἐγείξεηα η ληνκαλάζζα =δπζαξέζθεηα.
Σέλα = ,
παηδαράηη =
Ὅιε αηή  πξφηαζε κεηαθξάδεηα η ὡο «ἐμ’
αἰηίαο ἐλφο ἀγαπεηνῦ ἐγείξεηα η  δπζα ξέζθεηα. Λφγσ α ηῆο.....».
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Σψξα, εἶλαη δπλαηφλ ἐμ’ αἰηίαο ἐλφο ἐπηζπκε ηνῦ ἤ ἀγα πεηνῦ
ἀληηθε ηκέλνπ λά ἐγεξζεῖ ληνκαλάζζα (δπζαξέζθεηα); Βεβα ίσο,
δηφηη ὅηαλ ηφ ἐπηζπ κεηφ ἀληηθείκελν κᾶο ἀπνγ νεηεχζε η,
αἰζζαλφκα ζηε δπζαξέζθε ηα.
ηφλ παξαθάησ πίλαθα ζηήλ ὀκάδα ηνῦ κίζνπο, ἐμεηάδνπκε
θάπνηνπο ἀπφ ηνχο θαχινπο λνε ηηθνχ ο παξάγνληεο πνχ ἐγείξνπλ
ηήλ δπζαξέζθεηα .

 λνεηηθφο παξάγνλ ηαο ηῆο δήιεηαο, ἐ κθαλ ίδεηαη ὅηαλ λ ηψζ νπκε
δπζαξέζθεηα γηά ηά ἐπηηεχγ καηα ἤ ηά ἀπνθηή καηα θάπνηνπ ἄι ινπ
πνχ εἶλα η παξαπάλ σ ἀπφ ηά δηθά καο. Γέλ κᾶο ἀξέζεη λά ἔρνπλ ν ἱ
ἄιινη θαιχηεξα πξάγκα ηα ἀπφ ἐκᾶο ἤ λά πεξέρνπλ ἀπφ ἐκᾶο.
 θζφλνο πάιη ε ἶλαη  πηθξία γηά ηά ἀγαζά, ηήλ ἐπηηπρία, θα ί
ηήλ πεξνρή η ῶλ ἄιισλ· εἶλα η ἕλα εἴδνο δήιεηαο πνχ θζάλεη κέρξ η
ηφ κίζνο. Γη’ α ηφ  δήιεηα θαί ὁ θζφλνο εἶλαη ζπλψλπ κεο ιέμεηο
θαί ὁ ζπλδηαζκφο ηνπο ὀλνκάδεηα η δεινθζνλία . έ ὅια αηά
πάξρεη ηφ αἴζζε κα ηῆο δπζαξέζθεηα ο. Σφ ἀληίζεην ηῆο δήιεηαο
εἶλαη ὁ λνεηηθφο παξάγνληαο ηῆο ζπ κπαζεηηθῆο ραξᾶο· ὅηαλ π.ρ.
βιέπνπκε θάπνηνλ λά πεηπρα ίλεη ἤ λά ἀπνθηᾶ θάηη πνχ δέλ ηφ ε ἴρε
πξνεγνπκέλ σο, ραηξφκα ζηε γη’ α ηφλ θαί ηφλ ζπγρα ίξνπκε:
«κπξάβν, ραίξνκαη πνχ ηά θαηά θεξεο, ζν ῦ ἀμίδεη!». λῶ πφ ηήλ
ἐπίδξαζε ηῆο δήιεηαο ιέκε: «γηα ηί λά ηφ ἔρεη α ηφο θαί ὄρη ἐγψ;
δέλ ηνῦ ἀμίδεη! ἐγψ ηφ ἀμίδσ!»
ηήλ πεξ ίπησζε ηῆο θηιαξγπξίαο θπζηθά, ἕλαο θηιάξγπξνο πνηέ
δέλ αἰζζάλεηαη ἄλεηα ὅηαλ ηφλ πιεζηάδεη ἕλαο δεηηάλ νο θαί ηνῦ
δεηάεη ἐιεεκνζχλ ε. Ἀκέζσο ληψζε η δπζαξέζθεηα, ζηρα ίλεηα η ηφλ
δεηηάλν θαί ἀ πνηξαβ ηέηαη. Ἀιιά θαί ἕ λαο θίινο λά ηνῦ δεηήζε η
θάηη, πάιη α ἰζζάλεηα η δπζαξέζθεηα .  γελλαηφδσξνο ἀληηζέ ησο
ραίξεηαη ἐάλ ηνῦ δεηεζεῖ βνήζεηα θα ί κπνξε ῖ λά βνεζήζεη.
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Σέινο νἱ ηχςεηο ἀλα δχνληα η ὅηαλ ζπκφκαζηε θά ηη πνχ ἔγ ηλε ζηφ
παξειζφλ θαί δέλ ηφ δηεθπεξαηψζα κε ζσζηά.  ηελαρσξηφκα ζηε
ζθεπηφκελνη ὅηη ἔπξεπε λά ε ἴρακε θεξζεῖ θαιχηεξα ἤ ὅηη δέλ
ἔπξεπε λά ηφ θάλνπκε θαζφινπ , ἤ «γηα ηί λά πῶ α ηά ηά ιφγ ηα; δέλ
ἔπξεπε λά ηά πῶ» θιπ. Σφ α ἴζζε κα πνχ ζπλνδεχεη ὅιεο αηέο ηίο
ζθέςεηο εἶλαη ἕλα δπζάξεζην α ἴζζε κα ἤ ἕλα αἴζζεκα πηθξ ίαο.
Γηά λά πεξβεῖ θά πνηνο ηίο ηχςε ηο, πξέ πεη λά ἀ πνθα ζίζε η ὅηη δέλ
ζά ἐπαλαιάβεη μαλά ηίο θαχιεο πξάμεηο πνχ δεκηνπξγν ῦλ ηχςεηο.
Καί θπ ζηθά αηφ ἐμαξηᾶηαη ἀπφ ηφ θα ηά πφζνλ ζεσξε ῖ θάπνηνο ηί
εἶλαη θαιφ θα ί ηί ε ἶλα η θαθ φ. Γηά παξάδεηγκα, κεξ ηθνί ἄλζξσπνη δέλ
ἔρνπλ ηχςεηο ὅηαλ θάλνπλ κηά θαθή πξάμε, δηφηη ηνχο κάζαλε ὅηη
 ζπγθεθξηκέλε πξάμε δέλ ἔρεη ηίπνηα θαθφ. Παξ’ ὅια αηά, ἐάλ
ζπλεηδε ηνπνηήζνπλ ὅηη αηή  πξάμε εἶλαη ιαλζαζκέλε , ἀξρίδνπλ
λά ηνχο ηξῶλε νἱ ηχςεηο.
Ὅιεο αηέο νἱ πεξηπηψζε ηο ἀλῆθνπλ ζηήλ θαηεγνξ ία ην ῦ κίζνπο
θαί ζπλνδεχνληα η ἀπφ δπζαξέζθε ηα.
Γηά λά μεθαζαξίζνπκε ηά πξάγκα ηα κεηαμχ κίζνπο θαί θζφλ νπ
παξαζέηνπκε ἐδῶ ηά ιφγηα ηνῦ Γηφραλ Βφιθαλγ θ Γθέηε:

Αηφ ζεκα ίλεη ὅηη ἐμ’ αἰηίαο ηῆο δήιεηα ο ἤ ηνῦ θζ φλνπ πνχ εἶλα η
παζεηηθή κνξθή δπζαξέζθε ηαο, θάπνηνο κπνξε ῖ λά κηζή ζεη ηφζν
πνιχ, πνχ λά θηά ζεη ζηφ ζε κε ῖν λά θάλεη θφλ ν. Ὅηαλ 
δπζαξέζθεηα πνχ πξνέξρεηαη ἀπφ δήιε ηα, θζφλν, θηιαξγπξία, θαί
ηχςεηο, δπλακψζε η ηφζν πνιχ ὥζηε λά γίλεη ἐλεξγή κνξθή
δπζαξέζθεηαο δει. κίζνο, θζάλνπ κε ζηφ ζεκε ῖν λά ζθνηψζνπ κε
ἀθφκα θαί ηφλ ἐαπηφλ καο· π.ρ. ζηήλ πεξίπησζε η ῶλ ηχςεσλ, δέλ
ἀληέρνπκε ηφλ ἐαπηφλ καο, ηφλ κηζν ῦκε, δέλ μέξνπκε πῶο λά
μεπεξάζνπκε ηίο ηχςεηο, θαί θαηαιήγ νπ κε ζηήλ α ηνθηνλία!
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2 ΦΑΤΙΔ ΤΛΔΗΓΖΔΗ ΡΗΕΩΚΔΛ Δ ΣΖΛ

ΑΤΣΑΠΑΣΖ
Θά ἐμεηάζνπ κε
Αηαπάηε .

ηψξα

ηήλ

ηξίηε

θαχιε

ξίδα

πνχ

ε ἶλα η



Ἀπφ κηθξά παηδηά ἔρνπκε κάζεη λά ἐμαπαηνῦκε ηφλ ἐαπηφλ καο.
Ἡ ἐπηζπκία εἶλαη ἄιιν πξάγ κα, δηφηη ἀπφ κφλε ηεο δέλ κπνξε ῖ
λά θέξεη ηφ ἐ πηζπ κεηφ ἀπνηέιεζκα· πξέπεη λά δνπιές νπκε κέ
ζχζηε κα, λά θνπξαζηνῦκε , λά παιαίςνπκε, γηά λά πεηχρνπ κε
αηφ πνχ ἐπηζπκνῦκε.
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Ἡ αηαπάηε ὅκσο εἶλα η  θαηάζηαζε ζηήλ ὁπνία βξηζθ φκαζηε
ἐμ’ αἰηίαο κηᾶο ἐπηζπκίαο, γηά ηήλ ὁπνία δέλ ἔρνπκε θάλε η θακηά
πξνζπάζεηα λά ηήλ πξαγκα ηνπνηήζνπκε. Δ ἶλα η δει . κία κή
πξαγκαηνπνηεκέλε θαλ ηαζίσζε .
Ὑπάξρνπλ θη ἄιιεο ζπλψλπ κεο ιέμεηο γηά ηήλ α ηαπάηε.

 λνεηηθφο παξάγνληαο πνχ ἀιιάδεη ἐ δῶ, ε ἶλαη  ἀ κθηβνι ία θαί
 ἀλεζπρία. Ὅηαλ ἔρνπ κε ἀκθηβνι ία εἶλαη ἕλαο βαζκφο ζπλείδε ζεο, θαί ὅηαλ ἔρνπ κε ἀλεζπρία εἶλαη ἄι ινο βαζκφο ζπλείδεζεο.
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Λίγν πηφ θάησ ζά ἐμεηάζνπκε ηφ νδέ ηεξν αἴζζεκα θα ί ηφ πῶο
ληψζεη θά πνηνο ὅηαλ ἔρεη ἀκθηβ νιία θα ί πῶο ὅηαλ ἔρεη ἀλεζπρ ία.

Γει. ηήλ ζηηγκή πνχ ἔρνπ κε ἀκθηβ νιία ἤ ἀλεζπρία γηά θάηη,
βξηζθφκα ζηε ζέ κία θαηάζηαζε ἀλαπνθαζηζηηθφηεηαο θαηά ηήλ
ὁπνία δέλ κπνξνῦκε λά θαηεπζχλ νπκε ηφλ λ ν ῦ καο ζηφ λά κηζε ῖ ἤ
λά ἐπηζπ κεῖ θάηη.  λνῦο καο ἀκθηηαι αληεχεηαη εξηζθ φκελνο ζέ
κηά θαηάζηαζε ἀλαπνθα ζηζηηθφηε ηαο, ἀλίθαλνο λά ληψζεη ἐθείλε
ηήλ ζηηγκή ἀπι εζηία ἤ κίζνο.

Ἡ ἀπιεζηία πάληα ὡζε ῖηα η ἀπφ ηήλ αηαπάηε, ηφ ἴδην θαί ηφ
κίζνο. Ὅηαλ π.ρ. κηζνῦ κε θάηη, ζεκαίλε η ὅηη δέλ ἔρνπκε
θαηαλνήζε η ηφ κίζνο, δέλ ἔρ νπκε δεῖ ηφλ θίλ δπλν πνχ  πάξρεη ζηφ
κίζνο· ἤ δέλ ἔρνπ κε δε ῖ ηφλ θ ίλδπλ ν πνχ πάξρεη ζηήλ ἀπιεζηία
θαί γη’ α ηφ ε ἴκα ζηε πιενλέθηεο θαί ἐπηζπκνῦ κε πξάγ καηα
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πεξηζζφηεξα ἀπ’ ὅηη δηθαηνχκαζηε. Α ηέο ν ἱ θαχιεο ξίδεο
ζπλδένληα η, δηφηη ἐμ’ αἰηίαο ηῆο αηαπάηεο, ἔρνπκε ἀ πιεζηία, θα ί
κηζνῦκε αηνχο πνχ ἔρνπλ θάηη θαί δέλ ηφ ἔρνπκε ἐ κεῖο. Ἡ
αηαπάηε ινηπφλ ε ἶλαη  βαζηθή α ἰηία θαί γηά ηήλ ἀπιεζηία θα ί γηά
ηφ κίζνο.

’ αηή ηήλ πεξίπησζε ηψξα , ὅηαλ κηι ᾶκε γηά αηά ηά δχν εἴδε
ζπλείδεζεο πνχ ε ἶλαη ξηδσκέλεο ζηήλ α ηαπάηε , βιέπνπ κε ὅηη 
αηαπάηε δέλ ε ἶλα η ἔληνλ ε. Γηφηη ηή λ ζηηγκή πνχ θάπνηνο ἔρε η
ἐπηζπκία δέλ κπνξε ῖ λά δε ῖ ὅηη  αηαπάηε ηφλ ὡζεῖ ζηήλ
ἐπηζπκία. Αἰζζάλεηαη κφλν ηήλ ἐπηζπ κία· ἤ ηήλ ἀπιεζηία· ἤ ηφ
κίζνο κέζα ηνπ. Γέλ κπνξε ῖ θαλείο λά ληψζεη ζπγρξφλ σο κέ ηήλ
αηαπάηε ὅια ηά πφινηπα . Ἡ αηαπάηε βξίζθε ηαη ζηά
«παξαζθήληα», ἐλῶ  ἀπιε ζηία θα ί ηφ κίζνο εἶλα η ηά πηφ πξφδεια
ζέ κηά δεδνκέλε ζηηγ κή.

273

Ὅηαλ ινηπφλ ιέ κε ζπλείδεζε ξηδ σκέλε ζηήλ α ηαπά ηε,
ἐλλννῦκε ξηδσκέλε κφλ ν ζηήλ αηα πάηε· ρσξίο ἀπιεζηία θαί
ρσξίο κίζνο. Ἡ αηαπά ηε ἐδῶ εἶλαη θαζαξά κφλε ηεο ρ σξίο λά
πνβνεζάεη ζπγρξφλ σο ηήλ ἀλάδπ ζε ηνῦ κίζνπο θαί ηῆο
ἀπιεζηίαο. Π.ρ. ὅηαλ ἔρνπ κε ἀκθηβνι ία (κνξ θή α ηαπάηεο) δέλ
κπνξνῦ κε ηήλ ἴδηα ζηηγ κή λά κηζνῦ κε ἤ λά ἐπηζπκνῦκε θάηη, δηφηη
ὁ λνῦο βξίζθεηαη ζέ κε ηέσξε θαηάζηα ζε ιφγσ η ῆο ἀκθηβνι ίαο θαί
δέλ κπνξεῖ λά ἐ πηθελ ηξσζεῖ ζπγρξφλ σο ζέ θάπνην ἄιι ν αἴζζεκα
ὅπσο εἶλα η  ἀπιεζηία ἤ ηφ κίζνο.
Ἀληηζέ ησο, ὅηαλ βξηζθ φκαζηε ζέ θαηάζηαζε κίζνπο γ ηά
παξάδεηγκα , δέλ κπνξν ῦκε λά αἰζζαλ φκαζηε ζπγρξφλ σο ἀκθηβνι ία
γηά ηφ ἄλ πξέπε η λά κηζνῦκε θάπνηνλ ἤ ὄρη· ἀπιά κηζνῦ κε.
Ἔηζη, ὅηαλ ιέ κε ζπλείδε ζε ξηδ σκέλε ζηήλ α ηαπά ηε, ἐλλννῦ κε
κηά ζπλε ίδεζε πνχ δέλ ε ἶλαη ἀλακε κηγ κέλε κέ ἀπιεζηία ἤ κέ
κίζνο.

δῶ ινηπφλ  αηαπά ηε εἶλα η ἐκθαλήο ζηά δχν ε ἴδε ζπλείδε ζεο
πνχ ἀλαθέξακε πξνεγνπ κέλσο , δει. ζηήλ ἀ κθηβνι ία θαί ζηήλ
ἀλεζπρία, ηά ὁπνία δέλ κπνξνῦλ λά ζπλππάξμνπλ ζπγρξφλσο κέ
ηήλ ἀπιε ζηία θα ί ηφ κίζνο· ἔηζη πεξ ηγξάθνλ ηαη ὡο ζπλε ηδήζε ηο
πνχ ἔρνπλ κφλν αηα πάηε. Ἡ ιέμε κν ἤ κφρα ζηά Πάι η ζεκα ίλεη
κφλν, δει. θαζαξή α ηαπάηε .
παλεξρφκαζηε ηψξα ζηά δχ ν εἴδε ζπλείδεζεο ζηά ὁπνία 
αηαπάηε ε ἶλαη ἔλ ηνλε: ηήλ ζπλείδεζε πνχ ζρεηίδεηαη κέ
ἀκθηβνιία θα ί ηήλ ἄιιε πνχ ζρε ηίδεηα η κέ ἀλεζπρία.
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4

Καί ε ἴρακε ἀλαθέξεη ὅηη θαί ζηήλ πεξίπησζε η ῆο ἀκθηβνι ίαο θα ί
ζέ αηή ηῆο ἀλεζπρ ίαο ηφ α ἴζζε κα πνχ ηίο ζπλνδεχεη ε ἶλα η
νδέηεξν.
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Ἔηζη ηφ νδέηεξν α ἴζζεκα κπνξνῦ κε λά ηφ κεηαθξάζνπ κε θαί
ζάλ ἀπάζεηα ἤ ἀδηαθνξ ία. Κα ί πάξρνπλ πεξηπηψζε ηο θαηά ηίο
ὀπνίεο κπνξεῖ θά πνηνο λά δε ῖ ἕλαλ πνχ πνθέξεη θαί λά παξακε ίλεη
ἀπαζήο. Αηφ κπνξε ῖ λά ζπ κβεῖ θα ί ζηίο πεξηπηψζε ηο πνχ θάπνηνο
ἔρεη δεῖ πνιιέο θνξέο ηφ ἴδην ζέακα θαί πιένλ δέλ ην ῦ θάλε η
ἐληχπσζε . Ἤ λά δνῦ κε θά ηη πνχ γ ηά κᾶο εἶλα η ἐιθπζηηθφ ἀιιά
ηνχο ἄιινπο ηνχο ἀθήλεη ἀδηάθνξνπο.
ηήλ πεξίπησζε ηῆο ἀκθηβνι ίαο ηφ α ἴζζεκα εἶλα η νδέηεξν,
δηφηη  ζπλε ίδεζε ἀκθηηαιαληεχε ηαη ἀ λάκεζα ζηήλ εαξέζθεηα θαί
ζηήλ δπ ζαξέζθεηα· δέλ κπνξε ῖ λά ἀπνθαζίζε η ἐάλ ηφ ἀλ ηηθείκελν
εἶλαη εράξηζην ἤ δπ ζάξεζην, δηφηη ἐθ είλε ηήλ ζηηγ κή ἀπνπζηάδεη
 θξηηηθή ἰθαλφηεηα. Ὅηαλ ἔρνπ κε ἀ κθηβνι ία δέλ ἔρνπκε θξίζε .
Ἔηζη, αηή  ἔιιεηςε θξίζεο ε ἶλαη πνχ κᾶο θάλεη λά κήλ ἔρ νπκε
εράξηζην ἤ δπζάξεζην αἴζζεκα ἐθείλ ε ηήλ ζηηγ κή. Κα ί γη’ α ηφλ
ηφ ιφγν, ηφ α ἴζζεκα πνχ ζπλνδεχε η ηή λ ἀκθηβ νιία εἶλα η νδέ ηεξν.
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Παξαθάησ ἔρνπκε
ζπλέπεηέο ηνπο :

ἕλαλ

πίλαθα

κέ

ηά

α ἰζζήκα ηα

θαί

ηίο

Ἕλα εράξηζην αἴζζε κα πξνθαιε ῖ ἔ ιμε πξφο ηφ ἐπηζπκε ηφ
ἀληηθε ίκελν, θαί ἐάλ γίλε η πνιχ ἔλ ηνλν θαηαιήγεη ζέ ἀπιεζηία .
Ἕλα
δπζάξεζην
α ἴζζεκα
πξνθαιε ῖ
ἀπψζεζε
πξφο
ηφ
ἀλεπηζχκε ην ἀληηθείκελν, θαί ζέ πεξίπησζε πνχ  ἀπψζεζε γίλε η
πνιχ ἔληνλε θα ηαιήγεη ζέ κίζνο.
Καί ηέι νο ἕλα νδέηεξν αἴζζε κα ζε καίλεη ἀδηαθνξ ία, ἀπάζεηα,
ἔιιεηςε ἐλδηα θέξνληνο πξφο θάπνην ἀλ ηηθε ίκελ ν, θαί ὅηαλ αηά ηά
ζπλαηζζή καηα γίλ νπλ ἔληνλα θαηαιή γνπλ ζέ α ηαπάηε.
ηήλ πξνθε ηκέλε πεξ ίπησζε, ηφ α ἴζζεκα ν δεηεξφηεηαο
ἀλαθνξηθά κέ ηά δχ ν ε ἴδε ζπλείδεζε ο – ηῆο ἀκθηβνι ίαο θα ί ηῆο
ἀλεζπρίαο – δέλ ἔρεη λά θάλε η ηφζν κέ ἀδηαθνξία ἤ ἀπάζε ηα, ὅζν
κέ ηήλ ἔιιεηςε ηῶλ δχν πξνεγνχ κελ σλ δει. η ῆο ἔιμεο θαί ηῆο
ἀπψζεζεο, ἔλεθα ηνῦ ὅηη θα ί ζηίο δχν ζπλεηδήζε ηο ηή λ ζηηγ κή πνχ
πξνβάιινπλ, δέλ κπνξε ῖ λά πάξμεη πα ξά κφλν νδέηεξν α ἴζζεκα .
Θά ἐμεηάζνπκε ι νηπφλ, π ῶο ηφ ν δέηεξν αἴζζε κα ὅηαλ
ζπλδέεηαη κέ ἀκθηβ νιία ἤ ἀλεζπρ ία κπνξεῖ λά πξνθαιέζεη
αηαπάηε.
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Ἡ ιέμε βίηζηθίηζα δηα ηξεῖηαη ζηφ ζηεξ εηηθ φ πξφζεκα βη θαί ζηφ
ηζηθίηζα πνχ ζε καίλε η ζεξαπε ία. Μεηαθνξηθά ιέκε , ὅηη ὅηαλ 
ζθέςε βξίζθεηα η ζέ ἀ κθηβνι ία εἶλα η ἄξ ξσζηε, δέλ κπνξε ῖ λά πάξεη
ἀπφθαζε, θα ί βξίζθε ηαη ζέ ἕλα ἀδξαλέο ἐπίπεδν.
Ὅηαλ ἔρνπ κε ἀκθηβνι ία, γηα ηί ηήλ ἔρ νπκε;  ιφγ νο γη’ α ηφ
εἶλαη  ἔιιε ηςε γλ ψζεο: «Πνῦ λά πάσ; πῶο λά πάσ; γηα ηί λά πάσ;
πξέπεη λά πάσ; ηί λά θάλ σ; πξέπε η λά ηφ θάλ σ ἤ δέλ πξέπε η λά ηφ
θάλσ;»
’ αηή ηήλ πεξίπησζε  ζθέςε ε ἶλα η ζάλ ἄξξσζηε , ρσξ ίο λά
ἔρεη δπλακηθ φηε ηα κέζα ηεο· α ηφ ιέγεηαη βηηζηθίηζα , δει .
ζηέξεζε ζεξαπείαο. Α ηή  θαηά ζηαζε κπνξε ῖ λά δηαξθέζε η πέλ ηε
ιεπηά, δέθα ιεπηά, ἤ ἀθφκα θαί κέξεο.
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Ὅηαλ
ἔρνπκε
ζθεπηηθ ηζκφ
γηά
ὁπνηνδήπνηε
ζέκα
ε ἴηε
ζξεζθεπηηθφ,
ἰδενινγ ηθφ,
θηινζνθηθφ,
ἐ πηζηε κνληθφ
θιπ.,
ἐλλννῦκε ὅηη ἀκθηβάινπ κε γ ηά θάηη πνχ ἔρνπλ πεῖ νἱ ἄιι νη, γηά ηά
δεδνκέλα πνχ κᾶο ἔρνπλ δψζε η θιπ.  ζθεπηηθηζκφο ε ἶλαη κηά
κνξθή ἀ κθηβνι ίαο. Ἀθφκα θα ί ν ἱ ἴδηνη ν ἱ ἐπηζηή κνλεο ἔρνπλ κε ηαμχ
ηνπο ζθεπηηθηζκφ, ἀκθηβάιι νπλ δει. γηά ηίο ἀπφςεηο ἐλφο ἄι ινπ
ἐπηζηήκνλα. Ἔ ηζη, ὅηαλ ἀθνῦ κε ἀληηθξ νπφκελεο ἀπφςε ηο ἤ ἔρνπ κε
δηαθνξεηηθά δε δνκέλα, γελλ ᾶηα η κέζα καο  ἀκθηβ νιία . Καί α  ηφ
ζπκβαίλε η ζπλέρεηα ζηήλ θαζεκεξηλή καο δσή. Λφγσ ἔιιεηςεο
γλψζεο ἔρνπ κε ζπλερ ῶο ἀκθηβνιία γ ηά κηθξά ἤ κεγάια πξάγ καηα ,
θαί αηφ πξνθαιε ῖ αηαπά ηε.
 ἄλζξσπνο πνχ βξίζθεηαη ζέ ἀκθηβνι ία θάζεηαη ζέ ἕλα
ζηαπξνδξφκη θα ί ξσηάε η ζπλέρεηα: «Σί, πνηφο, πνῦ, πφηε, γ ηαηί,
πῶο;» ρσξίο λά κπνξε ῖ λά ἀπνθαζίζεη.
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Ὑπάξρνπλ θα ί ἄιιεο ζπλψλπ κεο ιέμεηο γηά ηήλ ἀ κθηβνι ία, θα ί
ἀλάινγα κέ ηφλ ηφπν ν ἱ ἄλζξσπνη ρξ εζηκνπνηνῦλ ηίο δηθέο ηνπο
ιέμεηο:

Φπζηθά , δέλ εἶλα η εὔθ νιν γηά ηνχο ἀλ ζξψπνπο λά θα ηαλνήζνπλ
πῶο ιεηηνπξγεῖ  ζπλε ίδεζε ζηήλ θαηάζηαζε η ῆο ἀκθηβνι ίαο. Γηά
λά θαηαιάβεη θαλείο ηήλ ἀκθηβνι ία πξέπεη λά ηήλ παξαηεξήζεη.
κεῖο ὅκσο πξνζπαζνῦκε λά ηήλ ἀπσζ ήζνπκε. Κα ί αηφ ζπ κβαίλε η
ἰδηα ίηεξα ὅηαλ νἱ ἀκθηβ νιίεο δέλ ε ἶλ αη κηθξέο ἀπιέο ἀκθηβνιίεο
ηῆο θαζεκεξηλφηε ηαο π.ρ. « ηί ὥξα πξέπεη λά θχγσ; πνηφ
ιεσθνξεῖν λά πάξσ;» ἀιιά ἄπηνληαη ζνβαξ ῶλ θηινζνθηθ ῶλ,
ζξεζθεπηηθῶλ, ἤ ἐπηζηε κνλ ηθῶλ ζε κάησλ. πε ηδή αηά ηά ζέκαηα
εἶλαη πηφ πνιχπι νθα, ν ἱ ἄλζξσπνη ἀ πνζχξνπλ ἤ ἀλαζηέινπ λ ηήλ
θξηηηθή ηνπο ιφγσ ἔιιε ηςεο γλψζεσο.
Π.ρ. ἀλαθνξ ηθά κέ ηφ ζέκα ηῆο θιηκαηνινγ ηθῆο ἀιιαγῆο ζηφλ
πιαλήηε,  πάξρνπλ ηφζεο πνιιέο δηαθνξεηηθέο γλψκεο, ὥζηε
θάπνηνο πνχ δηαβάδεη θαί δηαβάδεη ρσξ ίο λά ἀπνθαζίδεη ι φγσ ηνῦ
ὅηη ηφ ζέ κα εἶλα η πνιχ πινθν θα ί πάξρ νπλ πνιιέο ἀληηθξνπφκελεο
ἀπφςεηο, θηάλε η ζηφ ζε κε ῖν λά ἀλαζηε ίιιεη ηήλ θξηηηθή ηνπ. Αηφ
κπνξεῖ λά ξεκεῖ ηφλ λνῦ, ἀιιά δέλ ζπλνδεχεηαη ἀπφ γλψζε. Θά
δνῦκε παξαθάησ ζηφ θεθάια ην η ῶλ θα ιῶλ ζπλεηδήζεσλ , ὅηη αηέο
πάληα ζπλνδεχνληα η ἀπφ ὀξζή λφε ζε δει. γλψζε , θαί ὅηη 
ιαλζαζκέλε λφε ζε,  α ηαπά ηε, ἀπνπζηάδεη. ’ α ηέο ηίο
πεξηπηψζε ηο,  ἀπιεζηία δέλ ἐγείξεηα η, ηφ κίζνο δέλ ἐγείξεηαη, 
αηαπάηε δέλ ἐγείξε ηαη· ἐθεῖ πάξρεη γ λψζε.
Ἔηζη, ἐθηφο ἀπφ ηνχο ἀλζξψπνπο πνχ ἔρνπλ μεξηδψζεη ὅιε ηήλ
ἀκθηβνιία ἀπφ κέζα ηνπο δει. ην χο φηαπάλα , ὅι νη ν ἱ ἄιινη ἔρνπλ
ηήλ ηάζε λά ἀκθηβάιινπλ: «Πξέπεη λ ά πάσ; δέλ πξέπεη λά πάσ;
θαί γηαηί λά πάσ;».
Πάληα πάξρεη αηφ ηφ κεγάι ν ἐξσηε καηηθφ ἀπφ πίζσ πνχ κᾶο
ἀθνινπζεῖ.
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Ἐρώηηζ η: Ἀπ’ ὅηη θαηάιαβα,  αηαπάηε εἶλαη κία ζηαζεξή
θαηάζηαζε ἐλῶ  ἀκθηβνιία ε ἶλαη  θαηάζηαζε θαηά ηήλ ὀπνία ὁ λνῦο
βξίζθεηαη ζέ ἐθξεκκφ ηεηα. Ἡ αηαπάηε ηψξα κπνξε ῖ λά εἶλαη θαχιε,
π.ρ. ἔρσ ηήλ α ηαπάηε ὅηη εἶκαη  ζνχπεξ γνχκαλ, ἀιιά ἀπφ ηήλ ἄιιε
κεξηά δέλ ἔρσ θακία ἀκθηβνιία ὅηη εἶκαη  ζνχπεξ γνχκαλ, δέλ
ἀκθηηαιαληεχνκ αη θαί  αηαπάηε κνπ ε ἶλαη ζηαζεξή· ἄξα πῶο
ζπλδένληαη α ηά ηά δχν;
Ἀπάνηηζη: Ὅπσο ἀλαθέξακε, ἔρνπκ ε δχν ζπλείδεζεηο πνχ
θαηαιήγνπλ ζέ α ηαπάηε· α ηή πνχ ζρεηίδεηαη κέ ἀκθηβνιία θαί αηή
πνχ ζρεηίδεηαη κέ ἀλεζπρία. Σφ παξάδεηγκα πνχ δψζαηε ζπλδέεηαη πηφ
πνιχ κέ ηφ ἐπφκελν ζέκα καο πνχ ε ἶλαη  ἀλεζπρία, θαί ζά ἐμεγήζνπκε
παξαθάησ πφζεο κνξθέο κπνξε ῖ λά πάξεη  ἀλεζπρία θαί κέ πνηφλ
ηξφπν ζνιψλεη ηφλ λν ῦ· πνχ εἶλαη ηφζ ν ηαξαγκέλνο θαί ζνισκέλνο
ὥζηε λά π ξνθαιεῖ αηή ηήλ ςεπδαίζζεζε.
ηφλ Βνπδδηζκφ ὅκσο, ὅηαλ ιέκε α ηαπάηε ἐλλνῦκε ηήλ ἔιιεηςε
γλψζεο ἀλαθνξηθά κέ ηήλ ἀκθηβνιία θαί ηφ ζφισκα ην ῦ λνῦ ἀλαθνξηθά
κέ ηήλ ἀλεζπρία.
Ἐρώηηζ η: Ὅηαλ βιέπνπκε θάπνηνλ λά ἀκθηβάιιεη ἤ λά ἀλεζπρεῖ γηά
θάηη, κπνξν ῦκε λά ηφλ βνεζήζνπκε ἤ πξέπεη λά ηφλ ἀθήζνπκε λά
ἀπνθαζίζεη θαί λά βγάιεη ἄθξε κφλνο ηνπ;
Ἀπάνηηζη: Οἱ θαινί θίινη α ηφ θάλνπλ· ὅηαλ ἔρνπκε θάπνην ηέηνηνπ
εἴδνπο πξφβιεκα πξνζπαζν ῦλ λά κᾶο βνεζήζνπλ λά βξν ῦκε θάπνηα
ιχζε: «γηά δνθίκαζε λά θάλεηο α ηφ... δέο κήπσο κπνξε ῖο λά ηφ θάλεηο
ἔηζη... δηάβαζε α ηφ ηφ ἄξζξν πνχ δίλεη θαιέο πιεξνθνξίεο ζέ ζρέζε
κέ ηφλ πξνβιεκαηηζκφ ζνπ... θιπ. »
Ἔηζη ὅηαλ βιέπεηε ηφλ θίιν ζαο λά ἔρεη κηά ἀκεραλία γηά ηφ ηάδε ἤ
ηφ δείλα ζέκα θαί λνκίδεηε ὅηη  δηθηά ζαο γλψζε κπνξε ῖ λά ηφλ
βνεζήζεη, θπζηθά κπνξε ῖηε λά δψζεηε α ηή ηήλ γλψζε. Γηφηη ηφ θαιφ
πξάγκα κεηαμχ ηῶλ ἀλζξψπσλ ἀπφ ηήλ ἀξραία ἐπνρή, εἶλαη ὅηη
κπνξνῦλ λά ζπκκεξηζην ῦλ ηήλ γλψζε ηνπο κέ ηνχο ἄιινπο ἀλζξψπνπο
θαί γη’ α ηφ πξνφδεπζαλ, ἀληίζεηα ἀπφ ηά ἄιια εἴδε πνχ ἔκεηλαλ
ζηάζηκα.
κεῖο ινηπφλ θάλνπκε ὅ,ηη κπνξνῦκε κέζα ζηά πιαίζηα η ῶλ
δπλαηνηήησλ καο. Γηφηη θη ἐκεῖο ἔρνπκε ἔλα ὄξην, θαί ἐθηφο α ηνῦ,
θάπνηα ζέκαηα ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηά λά ιπζν ῦλ. Γη’ αηφ
θάλνπκε καζήκαηα ὥζηε ζήκεξα λά θαηαιάβνπκε ἕλα ζέκα, α ὔξην ἕλα
ἄιιν, θαί ζηαδηαθά λά ζρεκαηίζνπκε κία πηφ πιήξε ε ἰθφλα ἀθξηβ ῶο
ὅπσο ζπλζέηνπκε ἕλα πάδι θνκκάηη θνκκάηη. κεῖο ινηπφλ α ηφ πνχ
κπνξνῦκε λά θάλνπκε ε ἶλαη λά ηνχο δψζνπκε ἕλα θνκκάηη ἀπφ ηφ πάδι
γηά λά ηνχο βνεζήζνπκε. Ἀιιά ἐάλ α ηνί ἐμαθνινπζνῦλ λά κήλ
θαηαιαβαίλνπλ θαί λά ἔρνπλ ἀκθηβνιίεο; ρξεηάδεηαη ρξφλνο θ αί
πνκνλή γηά λά ηνχο ηφ ἐμεγήζνπκε.
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Ἡ ἀκθηβνι ία ὅπσο εἴπα κε πξνεγ νπκέλ σο κπνξε ῖ λά πάξρεη γ ηά
κηθξά ἤ γηά κεγάια ζέκαηα ὅπσο θηινζνθηθά ἤ ζξεζθεπηηθά , θαί
κπνξεῖ λά ἐπεθ ηαζεῖ ἀθφκα θαί ζηήλ δηδαζθαιία ην ῦ Βνχ δδα. ηφλ
Βνπδδηζκφ ἀλαγλσξ ίδνπκε ὀθ ηψ ὄςε ηο ἀκθηβνιίαο:
1. Ἀκθηβ νιία γ ηά ηφ πξφζσπν ην ῦ Βνχδδα,
2. Ἀκθηβ νιία γ ηά ηήλ δηδαζθαι ία ην ῦ Βνχδδα,
3. Ἀκθηβ νιία γ ηά ηήλ θνηλφηε ηα η ῶλ κνλαρῶλ,
4. Ἀ κθηβνι ία γ ηά ηήλ πξαθηηθ ή (πξαθηηθή η ῆο ζηθῆο, πξαθηηθή
ηῆο αηνζπγθεληξσζε, θα ί πξαθηηθ ή η ῆο ζνθίαο δει. ηνῦ
δηνξαηηθνῦ δηαινγ ηζκνῦ),
5. Ἀκθηβ νιία γ ηά ηίο πξνεγ νχκελεο δσέ ο,
6. Ἀκθηβ νιία γ ηά ηήλ παξν ῦζα δσή,
7. Ἀ κθηβνι ία γ ηά ηίο κειινληηθέο δσέο ( πφ ηήλ ἔλλνηα ὅηη αηά
ηά ηξία ε ἴδε  πάξρνπλ, δέλ πάξρνπλ , ζά μαλαγελλεζ ῶ, δέλ ζά
μαλαγελλεζῶ, ἄλ γελλεζῶ πνῦ ζά μαλαγελλεζ ῶ, πῶο ζά εἶκαη
θιπ.)
8. Ἀκθηβ νιία γ ηά

πίζεο κπνξε ῖ θάπνηνο λά ἔρεη ἀκθηβνιέο γηά ηφλ ἴδην ηνπ ηφλ
ἐαπηφ: «εἶκα η ἐγψ ἔ ηζη; εἶκαη ἀιι ηῶο; κέ πνηφλ κνηάδσ;» Μεξηθνί
ἄλζξσπνη ηαπ ηίδνπλ ηφλ ἐαπηφλ ηνπο κέ θάπνην δηάζεκν ἄηνκν·
ζνπνηφ, ἤ ηξαγνπδηζηή, ἤ θάπνηα ἄιιε πξνζσπηθ φηε ηα, θαί
θάζνληαη κπξνζηά ζηφλ θαζξέθηε πξνζπαζψλ ηαο λά βξν ῦλ
ὀκνηφηεηεο. Ἤ πεγαίλ νπλ θαί ἀγνξάδνπλ ξνῦρα ζάλ αηά πνχ
θνξάεη ηφ εἴδσιφ ηνπο γ ηά λά ηνῦ κνηά ζνπλ.
Πξνζπαζνῦλ λά κηκεζνῦ λ αηφλ ηφλ ραξαθηήξα θαί ζπλερ ῶο
ἀκθηβάιινπλ θαηά πφζνλ ε ἶλα η ἴδηνη ἤ ὄρη. Ενῦλ ζπλερ ῶο κέζα ζέ
κηά αηαπά ηε.
Ὅζνλ ἀθνξᾶ ηφ παξάδεηγ κα κέ ηήλ ζνχπεξ γπλαίθα ἤ ηφλ
ζνχπεξ ἄλδξα πξνεγνπκέλ σο, ε ἴρα πεῖ ὅηη ἀλήθεη ὡο ἐπί ηφ
πιεῖζηνλ ζηήλ ζπλείδεζε πνχ ζρε ηίδε ηαη κέ ηήλ ἀλεζπρία. Ἀιιά
κπνξεῖ θάιι ηζηα λά ζπζρεηηζζε ῖ θαί κέ ηήλ ἀκθηβνι ία, δηφηη
θάζεηαη θαλείο κπξνζηά ζηφλ θαζξέ θηε θα ί ἀλαξσηηέηα η: « ηνῦ
κνηάδσ ἤ δέλ ηνῦ κνηάδσ; εἶκαη ἐ γψ αηφο ἤ δέλ εἶκαη;»
πξνζπαζψλ ηαο λά ηαηξηάμε η ηφλ ἐαπηφλ ηνπ κέ ηφ ε ἴδσι ν ηῆο
ἀξεζθείαο ηνπ.
πλερίδνπκε κέ ηφ δεχ ηεξν εἴδνο ζπλείδεζεο πνχ ζρεηίδεηαη κέ
ηήλ αηαπάηε , θαί ε ἶλα η  ἀλεζπρία .
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Ὅια αηά ἀθφκα θαί  ζηελαρ ψξηα εἶλ αη κνξθέο ἀλεζπρ ίαο πνχ
ζπκβαίλ νπλ θαζεκεξηλά θα ί πνχ κπνξεῖ θάπνηνο λά ηίο
παξαηεξήζεη ζηφλ λνῦ ηνπ.
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Ἔρνπκε πεῖ ὅηη ἀ πφ ηίο δψδεθα θαχιε ο ζπλεηδήζε ηο , ὀθηψ εἶλαη
κέ ἀπιεζηία, δχ ν εἶλα η κέ κίζνο, θαί δχν κέ αηαπάηε . Ἡ
ἀλεζπρία βξίζθεηα η θαί ζηίο δψδεθα , ἀιιά κφλν ζηήλ κία ἐμ’
αηῶλ (δει . ζηφ δεχηεξν ε ἴδνο ηῆο α ηαπάηεο) ε ἶλαη ἔληνλε θαί
ηήλ ὀλνκάδνπκε Ἀλεζπρ ία. ηίο πφινηπεο ἔληεθα  ιεηηνπξγία ηεο
εἶλαη δεπηεξεχνπ ζα. Ὅηαλ γηά παξάδεηγκα ἔρνπκε ἐπηζπ κία , πάληα
ἐλππάξρεη ἀλεζπρ ία, ἔληα ζε· ἄλ ζά πε ηχρνπκε α ηφ πνχ ζέι νπκε
ἤ ὄρη. Ὅηαλ ἔρνπ κε ζπκφ, πάληα πά ξρεη θαί ἀλεζπρία, ἔλ ηαζε.
Ὅηαλ εἴκα ζηε ἀλππφκνλ νη, πάληα πάξρεη ἀλεζπρία ζηφλ λνῦ,
ἔληαζε. Ὅ ηαλ ὅκσο ἀπνκνλψζνπκε ηή λ ἀλεζπρία, δηαπηζηψλνπκε
ὅηη ε ἶλαη κία ζπλε ίδε ζε κφλε ηεο ρσξίο δεπηεξεχνπζεο
ιεηηνπξγ ίεο . λῶ ζηήλ πεξίπησζε ηῆο ἐπηζπκίαο-ἀπιεζηίαο ἤ ηνῦ
κίζνπο,  ἀλεζπρία ἔρεη δεπ ηεξεχνπζα ιεηηνπξγ ία.

Ἀλεζπρία εἶλα η ηφ ἐπίπεδν ζηφ ὁπνῖν  ζθέςε βξίζθεηαη ζέ
ἐθθξεκφηε ηα· ἕλα ἀξξχζκηζην, ἀμ εθαζάξηζην, ἀηαθ ηνπνίε ην
ἐπίπεδν ηῆο ζθέςεο.
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Δἴρακε δε ῖ, ὅηη νἱ πξάμεηο πνχ γίλνλ ηαη κέ ζπλε ίδεζε
ζπλνδεπφκελε εἴηε ἀπφ ἀπιεζηία εἴηε ἀπφ κίζνο, κπνξε ῖ λά ε ἶλαη
αζφξκεηεο ἤ θαηφπηλ πξνηξνπῆο.  έ αηά ὅκσο ηά δχν ε ἴδε
ζπλείδεζεο πνχ ε ἶλα η ξηδσκέλα ζηήλ α ηαπάηε, δει. ζηήλ
ἀκθηβνιία θα ί ζηήλ ἀλεζπρία , δέλ πάξρεη πξφζεζε (ε ἴηε
αζφξκεηε εἴηε θαηφπηλ πξνηξνπῆο). Πνηφο εἶλα η ὁ ιφγνο;
 ιφγνο εἶλαη ὅηη ηίο ζηηγ κέο πνχ ἔρνπ κε ἀκθηβνι ία ἤ ἀλεζπρ ία,
δέλ κπνξ νῦκε λά ἔρνπ κε ζπγρξφλσο θ αί πξφζεζε ἐθ’ ὅζνλ ὁ λνῦο
βξίζθεηαη ζέ θαηάζηάζε ἐθθξεκφηεηαο θαί  πξφζεζε (ἤ β νχιεζε)
ἐκθαλίδε ηαη κφλνλ ὅηαλ ὁ λνῦο ἔρεη ἐπηθεληξ σζεῖ θάπνπ . Ὅηαλ
πάξρεη ἀκθηβ νιία πνῦ εἶλα η  βνχιε ζε; Ὅηαλ  πάξρεη ἀλε ζπρία
πνῦ εἶλα η  βνχιεζε; Γέλ πάξρεη βνχιεζε θαί ἄξα δέλ πάξρεη
αηή  δηρνηφκεζε κε ηαμχ α ζφξκε ηεο ζπλείδε ζεο ἤ θαηφπηλ
πξνηξνπῆο.
Κάλνληαο ηψξα κία ζχλ νςε βιέπνπκε ὅηη:

Θά δνῦ κε ηψξα πῶο αηέο ν ἱ ζπλε ηδήζεηο ἔρνπλ θαί ζ ηθέο ἀμίεο
θαί πῶο ἐπεξξεάδνπλ θαζεκεξ ηλά ηήλ  ζηθφηε ηα η ῶλ πξάμεψλ καο.
Θά ἀλαθεξζνῦκε ζπλνπηηθά ζηίο θαχι εο πξάμεηο πνχ γ ίλνλ ηαη κέ
ηφ ζῶκα, ηήλ ὀκηι ία, ἀιιά θα ί ζηίο θαχιεο πξάμεηο πνχ γίλνλ ηαη
κέ ηφλ λνῦ .
Ἀξρίδνπκε ἀπφ ηίο θαχιεο πξάμεηο πνχ γίλνλ ηαη κέ ηφ ζψκα.
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Πξέπεη λά δνῦκε ηψξα ἐδῶ, πνηέο εἶλαη ν ἱ ζπλεηδήζε ηο πνχ
παίδνπλ ξφιν θα ηά ηήλ ηέιεζε α ηῶλ ηῶλ πξάμεσλ. Π .ρ. πνηφ
εἴδνο ζπλε ίδεζεο ε ἶλαη ἐλεξγ φ θαηά ηήλ ηέιεζε ην ῦ θφλνπ ἐλ φο
ἔκβηνπ ὄληνο; ἀπφ ηί ζπλν δεχεηα η αηή  ζπλείδε ζε; ζπλνδεχε ηαη
ἀπφ ηήλ ἀπιεζηία , ηφ κίζνο, ἤ ηήλ αηαπάηε;
Σφ ἴδην θαί κέ ηήλ θινπή θαί κέ ηήλ ιαλζαζκέλε ζεμνπαιηθ ή
ζπκπεξηθνξά.

Πνηέο εἶλα η ν ἱ ζπλεηδή ζεηο πνχ ζπλ νδε χνπλ ηίο θαχιεο πξάμεηο
ηῆο ὀκηι ίαο; Ὅηαλ γηά παξ άδεηγ κα θάπνηνο ιέεη ςέκκαηα, κέ ηί
εἴδνπο ζπλείδεζε ηά ιέε η; κέ ζπλείδεζε ξηδσκέλε ζηή λ ἀπιεζηία,
ζηφ κίζνο, ἤ ζηήλ αηαπά ηε;
Σφ ἴδην θαί κέ ηφλ δηραζηηθ φ ιφγ ν, ηή λ ζθιεξή ὀκηι ία, θα ί ηήλ
θιπαξία.
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Καί ηέι νο, ἔρνπκε ηίο θαχιεο πξάμεηο ην ῦ λνῦ θαί πνηέο εἶλα η νἱ
ζπλεηδήζε ηο πνχ ηίο ζπλνδεχνπ λ. Ὅια αηά ηά ἔρνπκε κειε ηήζε η.
Ὅπσο ζᾶο εἴρα ἐμεγήζεη ηήλ πξνεγνχ κελε θνξά ζρεηηθά κέ ηφλ
θφλν ηῶλ ἔκβ ησλ ὄλ ησλ, κπνξεῖ θάπνηνο λά ζθ νηψζεη ἕλα
θνηφπνπιν ἤ ἕλα ἀξλί ὡζνχκελ νο ἀπφ ἀπιεζηία ἤ ἐπηζπ κία , ἀιιά
κπνξεῖ θα ί λά ζθνηψζε η ὡζνχ κελνο ἀπφ κῖζνο. Σήλ ζηηγκή ην ῦ
θφλνπ ὅκσο, ηφ κφλν ζπλαίζζε κα πνχ ἐπηθξαηεῖ εἶλα η αηφ ηνῦ
κίζνπο. Δἶλα η  ἀπνζηξνθή πξφο ηήλ δσή α ηνῦ ηνῦ δψνπ ἤ ηνῦ
ὄληνο. Φπ ζηθά κπνξε ῖ λά πξνεγεζε ῖ  ἐπηζπκία ἤ ηφ κῖζνο, ἀιιά
ηήλ ζηηγκή ηῆο πξάμεο θπξηαξρεῖ κφλν ηφ κ ῖζνο.
ηήλ πεξίπησζε ηῆο θινπῆο, θάπνηνο κπνξε ῖ λά θιέςεη εἴηε ἀπφ
ἀπιεζηία, εἴηε ἀπφ κῖζνο. ηή λ δεχηεξ ε πεξίπησζε θιέβεη θάηη ὅρ η
ἐπεηδή ηφ ἐπηζπκε ῖ ἤ ηφ ρξεηάδεηα η, ἀ ιιά γηά λά ἐθδηθεζεῖ ἤ λά
πιεγψζε η ηά αἰζζή καηα η ῶλ ἄιισλ. δῶ ινηπφλ ἔρνπκε δχ ν αἰηίεο
γηά θινπή· ἀπιεζηία θα ί κ ῖζνο, ἐλῶ ζηφλ θφλν ἔρνπ κε κφλν κ ῖζνο.
Ἡ ιαλζαζκέλε ζεμνπαιηθή ζπ κπεξηθνξά
ἀπιεζηία θαί ζπγθεθξηκέλα κέ ιαγλεία .

γ ίλεηα η

πάλ ηα

κέ

Ἀιιά γηά λά ἐμαθξηβψζνπκε ηί ἀ θξηβῶο γίλε ηαη κέ ηίο
ζπλεηδήζε ηο πνχ ζρε ηίδνλ ηαη κέ ηίο πξάμεηο η ῆο ὀκηι ίαο, δει . ηήλ
ςεπδνινγία , ηφλ δηραζηηθφ ιφγ ν, ηά ζθιεξά ιφγηα θαί ηήλ
θιπαξία, πξέπεη λά δν ῦκε ηφλ ὀξ ηζκφ πνχ ἔρεη δψζε η ὁ Βνχδδαο
ζρεηηθά κέ αηά ηά πξάγκα ηα.
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δῶ θά πνηνο ιέεη ςέκκαηα ὄρ η κφλ ν ἀπφ ἀπι εζηία ὥζηε λά
θεξδίζεη θάηη, ἀιιά θα ί ἀπφ κῖζνο γηά λά θα ηαζηξέςεη ηήλ
πεξηνπζία ἄιισλ ἀλζξψπσλ , ηά αἰζζή καηα ἄιισλ ἀλζξψπσλ. Ἔηζη
 ςεπδνινγ ία κπνξε ῖ λά γίλε η κέ δχ ν ηξφπνπο: ε ἴηε κέ ἀπιεζηία
εἴηε κέ κῖζνο.
ηήλ ζπλέρεηα:

Μέ ιίγα ιφγ ηα α  ηφο ζέιεη λά θαηα ζηξέ ςεη ηήλ ὀκφλνηα. Γη’ αηφ
ιέκε ὅηη ὁ δηραζηηθφο ιφγνο γίλεηαη κέ κ ῖζνο. Φπ ζηθά
πξνεγνπκέλ σο κ πνξεῖ λά πάξρεη ἐπηζ πκία, ἀιιά ηή λ ζηηγ κή πνχ
θάλεη ηήλ πξάμε πάξρεη κφλν κ ῖζνο.

289

ηήλ πξνθε ηκέλε πεξίπησζε ην ῦ ζθιε ξνῦ ιφγνπ, ε ἶλαη εὔθ νιν
λά θαηαλνήζνπκε ὅηη γίλε ηαη κέ κ ῖζνο. Αηφο πνχ ιέεη ζθιεξά
ιφγηα δέλ ἔρε η ζεβαζκφ γηά ηνχο ἄιινπ ο, κηιάεη κέ ὀξγή θα ί ζπ κφ,
θαί ηφ θάλεη ἀπφ κῖζνο. Φπζηθά γ ηά λά κηιάε η ἔηζη ζεκα ίλεη ὅηη ἔρε η
κέζα ηνπ δπζαξέζθε ηα θαί ἀ πνζηξνθή γηά ηνχο ἄιινπο θαί ζέιε η
λά ηνχο πνλέζε η. Ἀι ιά κπνξεῖ θάπνηνο λά ληψζε η ηφ ἴδην θα ί πξφο
ηφλ ἐαπηφλ ηνπ. Π.ρ. κεξηθ νί ἄλζξσπνη ὅηαλ πηζηεχνπλ ὅηη ἔρ νπλε
θάλεη θάπνην ιάζνο, ἀξρίδνπλ λά βξίδν πλ ηφλ ἐαπηφλ ηνπο: «εἶζα η
βιάθαο... νἱ ἄιινη ηά θαηάθεξαλ θη ἐζχ δέλ ηά θαηάθεξεο... θιπ.»
Ὑπάξρνπλ πνιινί ἄλζξσπνη πνχ κηζνῦλ ηφλ ἐαπηφλ ηνπο θα ί
αηνκαζηηγψλνλ ηαη.
Σέινο ἔρνπκε ηήλ θιπαξία:

δῶ ἔρνπκε πεξίπησζε α ηαπά ηεο. Ἄλζξσπνη κέ ἀκθηβνι ίεο,
ζπγρηζκέλνη, ἐπηθαλεηαθ νί, πνχ δέλ ςάρλνπλ ηά πξάγκαηα ζέ
βάζνο, θαί πεδᾶλε ἀπφ ηφ ἕλα ζέκα ζηφ ἄιιν.
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Γέλ κπνξνῦλ λά δψζνπλ θάπνηα ζσζηή ἀπάληεζε θαί ηά ιφγ ηα
ηνπο εἶλα η ἐπηπφια ηα. Λέλε ἀλέθδνηα , κηιᾶλε εἰξσλ ηθά, θάλνπλ
ζπλέρεηα πιάθεο. Ὅια αηά ἀλῆθνπλ ζηήλ ζπλείδε ζε πνχ
ζρεηίδεηα η κέ ηή λ θιπαξία.
Φπζηθά κπνξε ῖ θάπνηνο λά πεῖ ἀζηεία β αζηδφκελ νο ζέ δεδνκέλα.
Γηά ἐθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο π.ρ. κπνξε ῖ θαλείο λά κηιήζεη γηά ἕλα
ζέκα ρξεζηκνπνηψλ ηαο θάπνην ἀζηε ῖν, ὥζηε λά θάλεη ηήλ κάζεζε
πηφ εὔθνιε γηά ηνχο ἄιι νπο. Α ηφ ὅκσο δέλ ε ἶλαη θιπαξία ἀιιά
πνιχηηκα ιφγ ηα πνχ θάπνηνο ηά ζπκ ᾶ ηαη πηφ εὔθνια κέζσ ἐλφο
ἀζηείνπ .
Καη’ αηφλ ηφλ ηξφπν βιέπνπ κε ὅηη:
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Ὅιεο αηέο ηίο ζπλεηδήζε ηο πνχ κάζακε, δέλ ηίο βξίζθνπ κε κφλν
κέζα ζέ βηβι ία ἀιιά κπνξ νῦκε λά ηίο δνῦκε θαί κέζα ἀπφ ηίο
θαζεκεξηλέο καο πξάμεηο· ὅηαλ κηιᾶ κε, ὅηαλ πξάηηνπκε, θα ί ὅηαλ
ζθεθηφκαζηε. Δἶλα η αηέο ἀθξηβῶο νἱ ζπλεηδήζε ηο πνχ κᾶο ὡζνῦλ
λά πξάηηνπ κε, λά κηι ᾶκε θαί λά ζθεθηφκαζηε.
Καη’ α ηφλ ηφλ ηξφπν, κέζα ἀπφ α ηή ηήλ ἀλάιπζε κπνξε ῖ
θάπνηνο λά ἔρεη αηνγλσζία γηά ηφ ηί ζπκβαίλεη κέζα ηνπ, κέζσ
πνηᾶο ζπλε ίδεζεο κηιάε η, κέζσ πνηᾶο ζπλείδεζεο πξάηηε η, κέζσ
πνηᾶο ζπλείδεζεο ζθέθηεηαη, θαί ηί ἀληίθ ηππν ἔρνπλ αηέο ν ἱ
πξάμεηο ζηνχο ἄιινπο. Μέ ιίγα ιφγηα ἀλαιακβάλεη πιήξσο ηήλ
εζχλε γηά ηίο πξάμεηο ηνπ.
Οἱ δέ θαχιεο πξάμεηο ηνῦ ζψκαηνο, ηνῦ ιφγνπ θαί ηνῦ λνῦ
ὀλνκάδνλ ηαη ἔηζη, δηφηη θέξλνπλ κφλν θαθά ἀπνηειέζκα ηα.
Ἔηζη αηή  ἀλάιπζε πνχ θάλνπκε κέ ζσ ην ῦ Ἀκπηλ ηάκκα θαί 
ὁπνία βαζίδεηα η ζηήλ  νχηηα – κηά θα ί ζηήλ νχ ηηα ἀλα θέξνληα η
ὅιεο αηέο ν ἱ πιεξνθνξίεο ἀιιά δηαζθ νξπηζκέλεο – βνεζάεη ζηήλ
αηνγλσζία θα ί ζηήλ θαηαλφεζε η ῶλ ζπλεηδή ζεσλ κέζσ ηῶλ
ὁπνίσλ κηιᾶ κε, πξάηηνπκε, θαί ζθεπηφκαζηε, ἀπνθεχγνλ ηαο ἔηζη
ηήλ ρξήζε αηῶλ ηῶλ θαχισλ ζπλεηδή ζεσλ.
Ἡ βνήζεηα ηνῦ Ἀκπηλ ηάκκα εἶλαη ὅηη ηφ θάλεη α ηφ κέ ἕλαλ
ζπζηε καηηθφ ηξφπν, ὅπνπ ηά πάληα κπαίλ νπλ ζέ κηά ζε ηξά, θα ί
ἔηζη γλ σξίδνπκε ὅηη ηφ θάζε ηί πάγε ηαη ζηήλ ηάδε ἤ ζηήλ δε ίλα
θαηεγνξία, ρ σξίο λά πάξρεη ζχγρηζε . Γηφηη ὅπσο ζᾶο ἔρσ πεῖ,
ζηήλ νχηηα ὅια αηά εἶλαη ιίγν ζθφξ πηα ἀπφ δῶ θη ἀπφ θε ῖ, θαί
γηά λά ζπγθελ ηξψζε η θαλείο ὅιεο αηέο ηίο πιεξνθνξ ίεο πξέπεη λά
ἔρεη πνιχ ρξφλ ν. Γη’ α ηφ ἀ πφ ηά παιηά ρξφληα, ἐμ’ αἰηίαο ηνῦ
Ἀκπηληά κκα δε κηνπξγήζεθαλ πνιιά κνλαζηήξ ηα, ζηά ὁπνία
πάξρεη ζπζηε καηηθή γλψζε,  ὁπνία κέ ηήλ ζεηξά ηεο πξ νζειθχεη
κέρξη ζήκεξα πνιινχο καζεηέο.
Ἔηζη ιφγ σ α ηῆο ηῆο ζπζηεκα ηηθῆο γ λψζεο, ἔρνπ κε ζηήλ Ἀζία
ἀπφ κνλαζηηθά θνιιέγ ηα κέρξ η κνλα ζηηθά παλεπηζηήκηα, θα ί ν ἱ
πξῶηνη πνχ ηά ἴδξπζαλ ἦηαλ βνπ δδηζηέ ο.
Σψξα, αηέο ηίο πιεξνθνξίεο πνχ ζ ᾶ ο ἔδσζα κπνξεῖηε λά ηίο
βξεῖηε θαί ζηφ βηβι ίν ην ῦ Μπηθνχ Μπφληη πνχ ε ἶλαη ζηά ἀγγι ηθά.
Ὅκσο ἐγψ ζᾶο ηφ δηδά ζθσ ζηά ἑιιελ ηθά δηφηη ζθέθηεθα ὅηη εἶλαη
πηφ εὔθνιν γ ηά ζᾶο λά ηά κάζεηε ὅηαλ ηά ἀθνῦηε ζηήλ κεηξ ηθή
ζαο γιῶζζα.
Φπζηθά πνιιά κέξε ηά ἔρσ κεηαθξά ζεη θαί ἔρσ βάιεη πνιιά
ζιάτηο πνχ δέλ πάξρνπλ ζηφ βηβι ίν ηνῦ Μπηθνχ Μπφλ ηη, ὤζηε λά
ἔρεηε κία πηφ θαζαξή ε ἰθφλα ὅι σλ αηῶλ ηῶλ ἐλλνηῶλ .
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Ἐρώηηζ η: Ἡ παξακνλή ζέ θάπνηα ἀπφ ηίο ἐθζηάζεηο ηῶλ
πεξθφζκησλ ζπλεηδήζεσλ, δέλ ἐλέρεη ηφλ θίλδπλν λά παγηδεπηε ῖ
θάπνηνο ἐθεῖ παξαζπξφκελνο ἀπφ ηήλ γαιήλε πνχ βηψλεη, δηαθφπησληαο
ἔηζη ηήλ ἐμέιημή ηνπ πξφο ηήλ ἀπειεπζέξσζε;
Ἀπάνηηζη: Ἀζθαιῶο, θαί ὁ Βνχδδαο Γθανηάκα πνιιέο θνξέο
ἀλαθέξεη ὅηη δέλ ἔρεη γελλεζε ῖ ζηίο ηειεπηαίεο α ηέο ηδάλεο, ἀιιά ζηίο
ηδάλεο ηῶλ θφζκσλ ην ῦ Β ξάρκα, δει. ζηίο Ρνχπα-ηδάλαο ηῆο
ιεπηνθπνῦο ὕιεο. Ο ἱ Μπνληηζάηηβαο πνηέ δέλ γελλην ῦληαη ζέ ἄιιεο
ηδάλαο δηφηη ε ἶλαη δπλαηφλ λά κείλνπλ ἐθεῖ γηά ἐθαηνκχξηα ρξφληα,
πξᾶγκα πνχ ε ἶλαη ράζηκν ρξφλνπ. Γελλην ῦληαη ινηπφλ ζηνχο θφζκνπο
ηῆο ιεπην θπνῦο ὕιεο θαί ἐθεῖ ἐμαζθνῦλ ηφλ δηαινγηζκφ ην πο.
θείλε ηήλ πεξίνδν νἱ Βνῦδδεο δέλ κπνξν ῦλ λά ἔιζνπλ ζηφλ
ἀλζξψπηλν θφζκν δηφηη πάξρεη ράνο θαί δέλ πάξρνπλ θαηάιιεινη
ἄλζξσπνη γηά λ ά ηνχο δηδάμνπλ. Ἔηζη παξακέλνπλ ζηνχο θφζκνπο η ῶλ
ζεῶλ Βξάρκα θαί ὅηαλ ηφ ράνο ζηνχο ἀλζξψπνπο ηειεηψζεη θαί
κπνξνῦλ λά ηνχο δηδάμνπλ, ηφηε παξνπζηάδνληαη. Χξεζηκνπνην ῦλ δει.
ηνχο θφζκνπο ηῶλ ζεῶλ Β ξάρκα ζάλ ἐλδηάκεζε παξακνλή· θαί ὅηαλ
πάξμεη ἀλάγθε ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν, θαηεβαίλνπλ γηά λά ηνχο
δηδάμνπλ.
Ἀιιά θαί νἱ Μπνληηζάηηβαο παξακέλνπλ ἐθεῖ ρσξίο λά θάλνπλ
δηνξαηηθφ δηαινγηζκφ δηφηη θη α ηνί πεξηκέλνπλ ηφλ θαηάιιειν
δάζθαιν. Πεξηκέλνπλ ηήλ ἐκθάληζε ἐλφο Βνῦδδα πνχ ζά γίλεη δάζθαιφο
ηνπο θαί ζά ηνχο δηδάμεη. Ἀθφκα θη ὁ Βνῦδδαο Γθανηάκα θαηά ηήλ
δηάξθεη α πνιιῶλ θάιπα (θνζκηθῶλ αἰψλσλ) εἴρε ζπλαληεζε ῖ κέ πνιινχο
Βνῦδδεο, εἴρε γίλεη καζεηήο ηνπο θαί ἔκαζε ηφλ δηνξαηηθφ δηαινγηζκφ.
Σφ ζέκα ηψξα ε ἶλαη ὅηη ιφγσ ηῆο θηινδ νμίαο ηνπ λά γίλεη Βν ῦδδαο
ἔπξεπε λά ηειεηνπνηήζεη ηίο παξακίηαο, κέρξη  ὠξίκαλζε ηῶλ
ηειεηνπνηήζεσλ λά γίλεη ηφζν θαιή, ὥζηε ὡο Βνῦδδαο πιένλ λά κπνξε ῖ
λά ἀξρίζεη ἕλα θαηλνχξην θίλεκα. Ὅηαλ  ὡξίκαλζε δέλ ε ἶλαη ἀξθεηή
δέλ κπνξε ῖ λά πε ηχρεη α ηέο ηίο πεξθ φζκηεο ἐπηηεχμεηο. Π.ρ. ὅηαλ
θάπνηνο ζέιεη λά γίλεη ηερλίηεο δέλ γίλεηαη κέζα ζέ κηά λχρηα, ἀιιά
ρξεηάδεηαη ρξφληα ἐμάζθεζεο γηά λά ηειεηνπνηήζεη ηήλ ηέρ λε ηνπ. Καηά
ηφλ ἴδην ηξφπν θαί ἕλαο Βνῦδδαο ρξεηάδεηαη ρξφλν γηά γίλεη θαιφο
ηερλίηεο δει. θαιφο δάζθαινο πνχ ζά πξνζειθχζεη πνιινχο καζεηέο.
Γηά ὅια α ηά ρξεηάδεηαη ἐμάζθεζε, ἐθπαίδεπζε , θαί εἶλαη ἀθξηβ ῶο α ηή
 ἐμάζθεζε πνχ θαζπζηεξε ῖ ηήλ ὅιε δηαδηθαζία .
Ἔηζη  θαζπζηέξεζε αηή δέλ γίλεηαη ἐζθεκκέλα ἀιιά εἶλαη ὁ
ἀπαξαίηεηνο
ρξφλνο
πνχ
ἀπαηηεῖηαη
γηά
ηήλ
δηαδηθαζία
ηῆο
ηειεηνπνίεζε ο. Σέηνηνπ ε ἴδνπο ἐξκελεία πνχ δίλεηαη ζηήλ Μαραγηάλα ,
ὅηη δει. ἕλαο κπνληηζάηηβα κπνξεῖ λά θαζπζηεξε ῖ ἐζθεκκέλα ηήλ
θψηηζή ηνπ κέρξη λά ἐιεπζεξψζεη πξψηα ὅια ηά ὄληα ἀπφ ηήλ ζακζάξα
δέλ πάξρεη ζηφλ Θεξαβαληηθφ Βνπδδηζκφ. Ἀληηζέησο πξνζπαζε ῖ λά
ὁινθιεξψζεη ηήλ ηειεηνπνίεζή ηνπ ὅζν πη φ γξήγνξα κπν ξε ῖ.
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ΑΒΒΑΣΟ 24 ΑΤΓΟΤΣ ΟΤ 2019 – Κάθημα 7 ο ν
Καιεκέξα ζαο θαί θαι ῶο ἤιζαηε.
Θά ζπλερίζνπ κε ηά καζήκα ηα πάλσ ζηήλ Ἀλάιπζε ηνῦ Ννῦ θαί
ηῆο Ὕιεο.
Ἔρνπκε ἀλαθεξζεῖ ζηίο ηέζζεξεηο θαηαηάμεηο η ῆο ζπλείδεζεο –
ηήλ θαχιε , ηήλ θαιή, ηήλ ἐπαθφι νπζε, θαί ηήλ ιεηηνπξγηθή
ζπλείδεζε – θα ί ζηφ πξνεγνχ κελν κάζεκα ε ἴρακε ὁινθιεξ ψζεη
ηήλ ἀλάιπζε πάλσ ζηά δηαθνξε ηηθά ε ἴδε ηῆο θαχιεο ζπλε ίδεζεο
θαζψο θαί ηίο ξίδεο· π ῶο δει .  θα χιε ζπλείδε ζε ἐκθαλίδεηα η
ζηφλ λνῦ θαί πνηέο εἶλαη ν ἱ ξίδεο ηεο. Δἴρακε ἐμεγήζεη ὅηη ν ἱ
θαχιεο ζπλεηδήζε ηο ε ἶλα η 12, ἐθ ηῶλ ὁπνίσλ 8 ἔρ νπλ ηίο ξίδεο ηνπο
ζηήλ ἀπιε ζηία, 2 ἔρνπλ ηίο ξ ίδεο ηνπο ζηφ κῖζνο, θα ί 2 ζηήλ
αηαπάηε.

Ὅζνλ ἀθνξᾶ ηήλ θαιή ζπλείδεζε ε ἴρ ακε ἀλαθεξζεῖ κφλν ζηίο
ξίδεο ηεο, ρσξίο λά ἀλαθέξνπ κε ηά ε ἴδε ζπλείδεζεο πνχ
ἐκθαλίδ νληα η ζ’ α ηήλ ηήλ θαηεγνξ ία . Α ηφ ζά ηφ ἀλαιχζνπ κε
ἀξγφηεξα.
ήκεξα ζά ἐμεγήζνπκε ηήλ ἐπαθφινπζε θαί ηήλ ιεηηνπξγ ηθή
ζπλείδεζε .  ι φγνο εἶλα η ὅηη αηέο νἱ ζπλεηδήζεηο πξέπεη λά
ἐμεγεζνῦλ πξίλ ἀθ νινπζήζε η  ἀλάιπ ζε ηῆο θαιῆο ζπλε ίδεζεο,
δηφηη ε ἶλαη ζεκαλ ηηθ φ λά θαηαιάβνπ κε ὅηη  θαιή ζπλείδε ζε
ἐπέξρεηαη κέζα ἀπφ ἄιιεο δηαδηθαζίεο ζηήλ ζθέςε καο.
Ἡ ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε παξνπζηάδε ηαη ζάλ ἀπνηέιεζκα κηᾶο
πξάμεο· δέλ εἶλαη ἴδηα κέ ηή λ ζπλείδεζε θαηά ηήλ ἐθηέιε ζε ηῆο
πξάμεο ἀιιά ἐκθαλίδεηαη κε ηά, γ η’ α ηφ θαί ιέγεηαη ἐπαθφι νπζε.
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Ἡ ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε:

ΑΒΒΑΣΟ 31 ΑΤΓΟΤΣ ΟΤ 2019 – Κάθημα 8 ο ν

Δἴρακε ἐμεγήζεη κέ ηφ παξαθάησ δηάγξακκα π ῶο ιφγσ ηῆο
θαχιεο ζπλείδε ζεο ἐπέξρεηαη  θαχιε πξάμε, θαί κε ηά
ἐκθαλίδε ηαη  ἐπαθφινπζε ζπλε ίδεζε πνχ ιέγεηαη βηπ ᾱθα θαί εἶλαη
ηφ ἀπνηέιεζκα ηῆο θαχιεο ζπλείδεζεο .

Ἡ ζπλείδεζε ἐδῶ εἶλα η δηα θνξεηηθή,  ζπλείδεζε θαηά ηήλ
πξάμε εἶλαη δηαθνξε ηηθή , θαί  ζπλ είδεζε ηνῦ ἀπνηειέζκαηνο
εἶλαη δηαθνξε ηηθή .
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πίζεο ιφγσ ηῆο θαιῆο ζπλείδεζεο ἐπέ ξρεηαη  θαιή πξάμε, θαί
κεηά ἐκθαλ ίδεηα η  ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε πνχ ιέγεηαη βηπ ᾱθα θαί
εἶλαη ηφ ἀπνηέιε ζκα ηῆο θαιῆο ζπλείδε ζεο.

Ἡ ζπλείδεζε ἐδῶ εἶλα η δηα θνξεηηθή,  ζπλείδεζε θαηά ηήλ
πξάμε εἶλαη δηαθνξε ηηθή , θαί  ζπλ είδεζε ηνῦ ἀπνηειέζκαηνο
εἶλαη δηαθνξε ηηθή .
ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπ κε ηήλ ιεηηνπξγηθή ζπλείδεζε:

Αηή  ζπλείδεζε δέλ ἔρεη λά θάλεη κέ ηφ θάξκα ἀιιά βνεζάεη
ἄιιεο ζπλεηδήζεηο λά ἐκθαλ ίζνπλ ηφλ θ αξπφ ηνπο.
Πξφο ηφ παξφλ α  ηέο νἱ ἔλλ νηεο εἶλαη ιίγν ἀ θεξεκέλεο, ἀιιά
ζηήλ ζπλέρεηα ὅζν πξνρσξ νῦκε ε ἰο βά ζνο, ζά ηά ἐμεγήζνπ κε ὅια
αηά κέ πηφ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν.
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Δἴρακε πεῖ ὅηη ν ἱ ηξε ῖο θαιέο ξίδεο ε ἶλαη  κε -ἀπιεζηία , ηφ κε κῖζνο, θαί  κε-α ηαπάηε , ἐλῶ νἱ ηξεῖο θαχιεο ξίδεο ε ἶλαη 
ἀπιεζηία, ηφ κῖζνο, θαί  αηα πάηε.
Ἡ ἐπαθφινπζε ὅκσο θαί  ιε ηηνπξγ ηθή ζπλείδεζε δέλ ἔρνπλ
θακία ἀπφ αηέο ηίο ἔμε ξίδεο θαί γη’ α ηφ ὀλ νκάδνλ ηαη ἄξξηδεο.
Ἀπιῶο ἐκθαλίδνλ ηαη·  κέλ ἐπαθφι νπζε ὡο ἀπνηέιεζκα,  δέ
ιεηηνπξγ ηθή ὡο ἀπιή ιεηηνπξγία .
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Γέλ κπνξνῦ λ λά παξάγνπλ θάξκα, ν ὔηε
δπλακηθ φηε ηα θαηά ηήλ δηαδηθαζία κη ᾶο ζθέςεο

Πνηέο εἶλαη αηέο ν ἱ 18;
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ἔρνπλ

θάπνηα

Θά ἀλαιχζνπκε πξψηα ηίο 7 Φαχιεο παθφινπζεο πλεηδήζε ηο.
(Ὅπσο ἔρνπκε πεῖ, ὁ ὄξνο ἐπαθφινπζ ε ζεκαίλε η ηήλ ζπλείδε ζε
πνχ ἀθνινπζεῖ ηφ θάξκα κηᾶο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο. )

Ὅηαλ δει. θάλνπ κε κία θαθή πξάμε πνχ ἔρεη ζρέζε κέ ηφ κάηη,
ἀλαδχεηαη ζάλ ἐπαθφι νπζν ηῆο ὁπηηθῆο ζπλείδεζεο κία θαθή
εἰθφλα, ἤ ἕλα ἄ ζρεκν ἀληηθείκελν. Σφ α ἴζζεκα ὅκσο πνχ ηή λ
ζπλνδεχεη ε ἶλαη ν δέηεξν θαί ζά ἐμεγή ζνπκε γηα ηί.

Ἔρνπκε κάζεη ὅηη  πάξρεη κία ἀθνι νπζία ζηφλ ηξφπν κέ ηφλ
ὁπνῖνλ ἐκθαλίδνληαη νἱ λ νεηηθνί πα ξάγνληεο. Πξ ῶηα εἶλαη 
δηέγεξζε ηῆο ὁπηηθῆο ζπλείδεζεο κέζσ θάπνηνπ ὁπηηθ νῦ
ἀληηθε ηκέλνπ , θαί ἀθνι νπζεῖ  λνεηηθή ἐπαθή θαί ηφ αἴζζε κα.
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Tφ αἴζζεκα ηφ πξνζδηνξίδνπ κε ὡο ν δέηεξν, δηφηη πξνβάιεη ζηφ
ἀπεηξνειάρηζην δηάζηε κα πνχ πξνβάιεη θαί  ἐ παθφινπζε
ζπλείδεζε ,  ὁπνία ὅκσο δέλ ζπλνδεχεηαη ἀπφ δξάζε. Δἶλα η
ἀπιῶο ἀπνηέιεζκα πξνεγνχ κελεο δξάζεο.
Ὅηαλ π.ρ . βιέπνπκε καξακέλα ἤ ζάπηα ινπι νχδηα , α ηφ εἶλα η
θαξκηθφ ἐ παθφινπζν ἀπνηέιεζκα κηᾶο θαχιεο πξάμεο, (ὅπσο ἐάλ
ρηππήζα κε θάπνηνλ κέ ἕλα ινπινχ δη). Σίο ἀκέζσο ἐπφκελεο
ζηηγ κέο κπνξεῖ λά ἀθνινπζή ζεη ἕλα δπ ζάξεζην α ἴζζεκα ὅπσο π.ρ.
ὁ ζπκφο, ιφγσ ηνῦ ὅηη ἀληηθξχζακε α ηά ηά καξακέλα ινπινχ δηα,
ἀιιά ἀθξηβῶο ηήλ ζηηγκή πνχ παξ νπζηάδεηα η  ἐπαθφινπζε
ζπλείδεζε , ηφ α ἴζζε κα εἶλαη ν δέηεξ ν. Γηφηη ἐθείλ ε ηήλ ζηηγκή
δέλ δξνῦκε ἀιιά ιακβάλνπ κε ηφ ἀπνηέιεζκα· ἄξα ηφ αἴζζεκα
εἶλαη παζε ηηθφ, νδέ ηεξν, θαί δέλ ἔρε η θακηά ζηθή ἀμ ία.
ηήλ ζπλέρεηα βέβαηα κπνξε ῖ λά ἐκθαλ ηζζνῦλ θαί ἄιι νη λνε ηηθ νί
παξάγνληεο, ὅπσο ἀληίιεςε , βνχι εζε , ἐλφηε ηα ηνῦ λνῦ,
δσηηθ φηε ηα ηνῦ λνῦ , θαί πξνζνρή· ἀ ιιά εἶλαη ἀδχλακνη θαί δέλ
κπνξνῦλ λά δψζνπ λ ἕλα θαξ κηθά δπλα κηθ φ ἀπνηέιεζκα, δηφηη ἐ θ’
ὅζνλ ηφ αἴζζε κα εἶλα η παζεηηθφ, βξίζθνληαη θ η αηνί ζέ παζε ηηθή
θαηάζηαζε δει . ζηήλ δηαδηθαζία η ῆο ιήςεο θαί ὄρη ηῆο δξάζεο.
πλεπῶο αηνί ν ἱ λνεηηθνί παξάγνληεο πνχ ἐκθαλίδνλ ηαη ζέ κηά
ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε ιέγνλ ηα η θαζ νιηθνί θαί ζηθά ν δέηεξνη
λνεηηθνί παξάγνληεο.
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ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπ κε θαί ἄιιεο ἐπαθφι νπζεο ζπλεηδήζεηο,

Ὅηαλ ἀθνῦκε ἕλαλ δπζάξεζην ἤρν, α ηφ εἶλαη ηφ ἐπαθφινπζν
κηᾶο θαχιεο πξάμεο πνχ ἔρνπκε θά λεη, ὅπσο π.ρ. λά ἔρνπ κε
θσλάμεη ζέ θάπνηνλ ἤ λά ἔρνπ κε πεῖ ζθ ιεξέο θνπβέληεο.
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Σφ α ἴζζεκα ἐθείλε ἀθξηβψο ηήλ ζηηγ κή ε ἶλα η ν δέηεξν,
παζεηηθ φ, δηφηη ζπλν δεχεη ηήλ ἐπαθφινπζε ζπλε ίδεζε ,  ὁπνία
ἔρεη θη α ηή παζεηηθή κνξθή θα ί ὄρ η ἐλεξγεηηθή. Γέλ δεκηνπξγε ῖ
δει. ηφ ἀπνηέιεζκα ἀιιά ηφ ια κβ άλεη. ηήλ ἐπφκελε θά ζε
βέβαηα, κπνξεῖ λά ἀληηδξάζνπ κε, ἀιιά ἀθξηβῶο ηήλ ζηηγκή πνχ
ἐκθαλίδε ηαη  ἐπαθφι νπζε ζπλείδε ζε, ηφ αἴζζε κα εἶλα η παζεηηθφ,
νδέηεξν.
Ὅηαλ κπξ ίδνπκε κηά ἄζρεκε ἤ δπ ζάξεζηε κπξσδηά, μαλά ηφ
αἴζζεκα εἶλαη νδέ ηεξν, δηφηη ἐθε ίλε ἀθξηβῶο ηήλ ζηηγκή
ιακβάλνπκε ηφ ἀπνηέιεζκα κηᾶο θα χιεο πξάμεο πνχ θάλακε,
ὅπσο π.ρ . λά ἔρνπκε πξνζθέξεη κηά ἄ ζρεκε κπξ σδηά ζέ θά πνηνλ,
εἴηε γηά ἀζηε ῖν, εἴηε γηά λά ηφλ ἐθδηθ εζνῦκε θαί λά ηφλ θάλνπκε
λά ληψζεη ἄβνια. άλ ἀπνηέιεζκα ζά βξεζνῦκε ζέ ἕλα βξψκηθν
πεξηβάιινλ, ἀλαγθαζκέλνη λά κπξίδ νπ κε ἄζρεκεο κπξσδηέο. Σήλ
ζηηγ κή πνχ ιακβάλ νπκε ηφ ἀπνηέιεζκα αηῆο ηῆο πξάμεο, ἔρνπκε
ηήλ ἐπαθφι νπζε ζπλε ίδεζε (θαί ὄρ η ηήλ ἀξρηθή κέ ηήλ ὁπνία
θάλακε ηήλ θαχιε πξάμε) ὅπνπ  ζθ έςε εἶλαη παζεηηθή θα ί δέλ
κπνξεῖ λά δεκηνπξγήζε η θάπνηα ἀληίδξαζε. Ἔηζη θαί ηφ αἴζζε κα
εἶλαη νδέ ηεξν.
Σφ ἴδην ζπ κβαίλε η θα ί κέ ηήλ γιψζζα. Πνιινί ἄλζξσπνη, ἐμ’
αἰηίαο ηῶλ θαθ ῶλ πξάμεσλ πνχ ἔρ νπλ θ άλεη, ε ἶλα η ἀλαγθαζκέλνη λά
ηξῶλε θαγε ηά κέ ἄ ζρεκε γεχ ζε, ἄλνζηα θαγε ηά, ρ σξίο ἀιάηη ἤ
ρσξίο δάραξε, ζέ ζεκε ῖν πνχ λά ζηρ αίλεζαη λά ηά ηξ ῶο! Ἀιιά
πξέπεη λά ηφ θᾶλε γ ηαηί ε ἶλαη θησρνί θαί δέλ ἔρνπλ ηίπνηα ἄιιν.
Αηφ εἶλα η ηφ ἐπαθ φινπζν η ῶλ θαθῶλ πξάμεσλ πνχ ἔρνπλ θάλεη.
Σψξα, ἀθξηβῶο ηήλ ζηηγ κή πνχ  γι ῶζζα ἀγγίδεη ηφ θαθ φ θαγε ηφ,
ἐγείξεηαη  ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε θα ί ηφ ν δέηεξν α ἴζζεκα . ηήλ
ζπλέρεηα βέβαηα κπνξε ῖ λά ζπ κψζνπ λ ἤ λά δειέςνπλ ηνχο ἄιι νπο
πνχ ἀπνιακβάλνπλ θαιφ θαγεηφ θα ί λά ἐγεξζνῦλ ἐθε ῖ ἄιιεο
ζπλεηδήζε ηο, ἀιιά ἀξρηθά ηφ αἴζζεκα εἶλαη νδέηεξν.
ηήλ πεξίπησζε ηνῦ ζψκα ηνο, βιέπνπ κε δηα θνξά ἀπφ ηίο ἄιιεο
πεξηπηψζε ηο, δηφηη ηφ α ἴζζε κα ηῆο ἐπαθφινπζεο ζπλείδε ζεο δέλ
εἶλαη νδέηεξν ἀιιά δπζάξεζην.  ι φγνο εἶλαη ὅηη  εα ηζζεζία
ζηφ ὄξγαλν ἀ θῆο ηνῦ ζψκαηνο, θαηαι ακβάλεη πηφ κεγάιε πεξηνρή
ἀπφ ὅηη ζηά ἄιια αἰζζεηήξηα ὄξγαλα· βξίζθεηαη δει. ζέ ὅιν ηφ
ζῶκα. Γηφηη ηφ ζῶκα ζάλ ὄξγαλν εἶλ αη πνιχ κεγαιχηεξν ἀπφ ηά
ἄιια ὄξγαλα αἴζζεζεο. Ἔηζη ὅηαλ ἔρνπ κε θάλεη κία θαθή πξάμε κέ
ηφ ζῶκα, π.ρ . ἔρνπκε ρηπ πήζεη θά πνηνλ, ηφηε  ἐπαθφινπζε
ζπλείδεζε ζά βησζε ῖ κέ ὅιν καο ηφ ζῶκα, θαί θαη’ ἐπέθηαζε ηφ
αἴζζεκα ζά εἶλα η ὀδπλεξφ· παζεηηθφ ἀ ιιά ὀδπλεξφ.
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Ἔηζη πξέπε η λά μερσξίζνπκε α ηή ηήλ παζεηηθή ἐπαθφι νπζε θα ί
ἄξξηδε ζπλείδεζε πνχ ζπλ νδεχεηα η κέ νδέηεξν αἴζζε κα, ἀπφ ηήλ
ἀξρηθή ζπλείδεζε πνχ ε ἶλα η  αἰηία γ ηά ηήλ δε κηνπξγία ην ῦ θάξκα.
Καί λά δνῦ κε πῶο αηή  ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε κπνξε ῖ λά
παξάμεη ζηήλ ζπλέρεηα ἄιιεο θαχιεο ζπλεηδήζεηο . άλ ηήλ
ἐπφκελε ζηηγκή ζπκψζνπ κε π.ρ. κέ ηή λ ἄζρεκε κπξσδηά, ηφηε ηφ
αἴζζεκα ζπ κνῦ ζά δε κηνπξγήζεη θα ηλνχξηα θαχιε ζπλε ίδεζε, πνχ
ζά ἐθηειέζεη ἐθ λένπ κηά θαχιε πξάμε,  ὁπνία ζά θέξεη ζάλ
θαξπφ κηά ἐπαθφινπζε παζε ηηθή ζπλε ίδεζε, πνχ κέ ηήλ ζε ηξά ηεο
ζά παξάμεη λέν θαχιν α ἴζζεκα θ.ν.θ., δεκηνπξγψλ ηαο ἕλαλ θαχιν
θχθιν.

ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπ κε:

Αηή εἶλαη κία θαηλνχξ ηα ιέμε θαί ζά ἐμεγήζνπκε ἀξγφηεξα ηί
εἴδνπο ζπλε ίδεζε ε ἶλαη αηή θα ί κέ πνηφλ ηξφπν ζπλ δέεηαη κέ
ὀξηζκέλ νπο λνε ηηθ νχο παξάγνληεο. λ ζπληνκία ὅκσο, ζά πνῦκε
ὅηη πξνζια κβάλνπζα ζεκα ίλεη ὅηη αηή  ζπλε ίδεζε πξνζια κβάλεη
ἤ δέρεηαη ἕλα ἀληηθείκελν θαί δέλ ηφ ἀ πνξξίπηεη.
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Καί ζέ α ηφ ηφ εἴδνο πάξρεη ζπγθεθξ ηκέλνο ζπλ δηαζκφο λνε ηη θῶλ παξαγφλησλ πνχ ηήλ θαζνξ ίδνπλ ὡο ἐξεπλεηηθή ζπλείδεζε.
Αηά ηά δχν ηειεπ ηαία ε ἴδε ζά ηά ἐμεγήζνπκε ἀξγφηεξα κέ
πνιχ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηά λά δν ῦ κε κέ πνηφλ ηξφπν
θαζνξίδνπκε κηά ζπλείδε ζε ὡο πξ νζιεπηηθή ἤ ὡο ἐξεπλεηηθή.
Πξφο ηφ παξφλ ζά κείλνπκε ζέ αηά πνχ εἶλαη ἤδε γλσζηά, δει .
ζέ αηά πνχ ἔρνπκε κάζε η ζηά πξνε γνχκελα καζήκα ηα .
πκπέξαζκα:

Μέ ιίγα ιφγηα, ὅιεο νἱ ζπλε ηδήζε ηο η ῶλ αἰζζεηεξ ίσλ ὀξγάλσλ
(ζπλείδε ζε ζηφ κά ηη, θιπ.) δέλ ε ἶλα η ἀ πφ κφλεο ηνπο θαχιεο, ἀιιά
ἀπνδέρνλ ηαη ηφ θαχιν θαξκηθφ ἀπνηέι εζκα ηῶλ πξάμεσλ .
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Παξφκνηα , ἔρνπ κε 8 θαιέο ζπλε ηδήζεηο ζηά ἴδηα α ἰζζεηήξηα
ὄξγαλα, πνχ θη αηέο εἶλα η νδέ ηεξεο:
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Ἀληίζηνηρα ινηπφλ, ὅηαλ βιέπνπκε θάηη ε ράξηζην ὅπσο π.ρ . ἕλα
ὄκνξθν ινπ ινχδη, ἤ δνῦκε ζέ ἕλα ὄκνξθν πεξ ηβάιινλ κέ ὅκνξθα
πξάγκαηα θα ί ὄκνξθα ινπινχ δηα, α ηφ ὀθε ίιεηα η ζέ θάπνηα θαιή
πξάμε πνχ ἔρνπκε θάλεη, ὅπσο ηφ λ ά ἔρνπκε δσξίζεη ὄκνξθα
πξάγκαηα ἤ ὄκνξθα ι νπινχδηα ζηνχο ἄιινπο. θείλε ἀθξ ηβῶο ηήλ
ζηηγ κή ἐγε ίξεηαη  ἐπαθφι νπζε ζπλε ίδεζε πνχ βηψλεη ἀ πιῶο ηφ
θαιφ θαξκηθφ ἀ πνηέιε ζκα, θα ί γη’ α ηφ ηφ αἴζζε κα εἶλα η παζεηηθφ.
Βέβαηα ζηήλ ζπλέρεηα, κπνξε ῖ λά ληψζνπκε ε ράξηζην ἤ ὄκνξθν
αἴζζεκα ἀιιά ηή λ ζηηγκή πνχ ἐγείξε ηαη  ἐπαθφινπζε ζπλε ίδε ζε
ηφ αἴζζε κα εἶλα η νδέηεξν.
Σφ ἴδην ζπ κβαίλε η θαί κέ ηφ α  ηί. Ὅηαλ ἀθνῦκε ὄκνξθνπο ἤρνπο,
αηφ ὀθείιε ηαη ζηήλ ἐπαθ φινπζε ζπλε ίδεζε πνχ ε ἶλαη ἀπνηέιεζκα
κηᾶο θαιῆο πξάμεο πνχ θάλακε, ὅπσο ηφ λά πξνθέξνπκε θαιά
ιφγηα ἤ λά ἔρνπκε πξνζθέξεη ὄκνξθε κνπζηθή ζηνχο ἄιινπο.
Ὅηαλ
κπξίδνπ κε
ε ράξηζηεο
κπξσδηέο,
βηψλνπ κε
ηήλ
ἐπαθφινπζε ζπλε ίδεζε ιφγσ ηνῦ ὅηη εἴρακε πξνζθέξεη ὄκνξθεο
κπξσδηέο ζηνχο ἄιινπο. Ἀλάινγα ζπ κβαίλεη θαί κέ ηήλ γεχζε.
Ὅζνλ ἀθνξᾶ ηφ ζῶκα, ηφ αἴζζε κα πνχ ζπλνδεχε η ηήλ
ἐπαθφινπζε ζπ λείδε ζε ε ἶλαη κέλ ερ άξηζην ἀιιά παζε ηηθ φ, θα ί
αηφ ὀθε ίιεηα η ζηνχο ἴδηνπο ιφγνπο πνχ ἀλαθέξακε ζηήλ
πεξίπησζε ηῆο θαχιεο ἐπαθφινπζεο ζπλείδεζεο γ ηά ηφ ζψκα . Π.ρ.
δψζακε θάξκαθα ζέ θάπνηνλ γ ηά λά ζ εξαπεχζνπκε ηφλ πφλ ν ηνπ ,
θαί ζάλ ἐπαθφινπζν β ίσλνπ κε ε ράξηζην αἴζζε κα ζηφ ζῶκα.
Ἔηζη ινηπφλ, ὅιεο νἱ ἐπαθφι νπζεο ἄξξηδεο ζπλεηδήζεηο
ιεηηνπξγ νῦλ κέ ηφλ ἴδην ηξφπν θαηά ηήλ ζηηγ κή πνχ ἀλαδχνλ ηαη.
πεηδή ὅκσο δέλ ἔρνπλ ξίδα, δει. δέλ ζπλνδεχνλ ηαη ἀπφ ἐπηζπκία,
ζπκφ, ἤ αηαπάηε , ηφ αἴζζε κα πνχ ηίο ζπλνδεχεη
αηφκαηα
ἐθείλε ηήλ ζηηγ κή εἶλα η νδέηεξν.
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ηήλ
ζπλέρεηα
ζπλαλ ην ῦ κε
μαλά
ηήλ
πξνζια κβάλνπζα
ζπλείδεζε πνχ ζπλνδεχεηαη ἀπφ νδέ ηεξν αἴζζε κα, ἀιιά θαί ηά
δχν εἴδε ηῆο ἐξεπλεηηθῆο ζπλε ίδεζεο πνχ ζπλνδεχνληα η ἀπφ
εάξεζην θαί νδέ ηεξν αἴζζε κα.

Αηά ηά δχν ηειεπηα ία ε ἴδε – θαί ζηή λ πεξίπησζε ηῶλ θαχι σλ
θαί αηῶλ ηῶλ θαιῶλ - ιφγσ ηνῦ ὅηη εἶλαη ἀξθεηα πνιχπι νθα, ζά
ηά ἀλαιχζνπκε ὅπσο εἴπα κε ἀξγφηεξα.
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Παξαθάησ ζπλαληνῦ κε ηίο πέληε α ἰζζεηήξηεο ζπλεηδήζε ηο, ν ἱ
ὁπνίεο ὀλνκάδνληα η ἔηζη δηφηη ιε ηηνπξγνῦλ ἐληφο ηῶλ πέληε
αἰζζεηεξ ίσλ ὀξγάλσλ .

Θά ἐμεγήζνπ κε ηί ζεκα ίλε η ι ηθή ε αηζζεζία . Π.ρ . ζηφ κάηη
πάξρεη κηά εαηζζεζία γηά λά δνῦ κε ηφ θῶο, ἀιιά δέλ πάξρε η
εαηζζεζία γ ηά λά ἀθνχζνπκε θάπνηνλ ἤρν. Σφ κά ηη ἔρεη
εαηζζεζία κφλν ζηφ θῶο· θαί κφλν ὅηαλ πάξρεη θῶο κπνξεῖ λά
ἐκθαληζζεῖ  ζπλείδεζε ζηφ κάηη. άλ εἶλαη ζθνηεηλά ,  ζπλείδεζε δέλ κπνξεῖ λά ἐκθαλ ηζζε ῖ.
Ἔηζη ινηπφλ , γ ηά λά ἐκθαληζζε ῖ  ζπλείδεζε ηνῦ καηηνῦ ἀ θ’
ἐλφο πξέπεη λά πάξρε η θῶο, θα ί ἀθ’ ἐηέξνπ λά πάξρεη 
εαηζζεζία ζηφ κά ηη πάλσ ζηήλ ὀπνία βαζίδεηαη  ζπλε ίδεζε γηά
λά ἐκθαληζζεῖ. άλ  εαηζζεζία ζηφ κάηη ἔρε η θαηαζηξαθεῖ, 
ζπλείδεζε δέλ κπνξεῖ λά ἐκθαλ ηζζεῖ.
Σφ ἴδην ζπ κβαίλε η θαί κέ ηφ α  ηί. Σφ αηί ἔρεη εαηζζεζία ζηνχο
ἤρνπο, θαη ὄρη π.ρ . ζηίο κπξσδηέο. Ἡ ζπλείδεζε ινηπφλ ζηφ α ηί
κπνξεῖ λά ἐγεξζεῖ κφλνλ ὅηαλ πάξρε η  εαηζζεζία ηνῦ αηηνῦ.
άλ αηή  εαηζζεζία ἔρεη θαηαζηξαθε ῖ,  ζπλείδεζε δέλ κπνξε ῖ
λά ἐκθαληζζε ῖ.
Σφ ἴδην ἰζρχε η θαί γηά ηά ἄιια ὄξγαλα. Ἔηζη, ὅιεο αηέο νἱ
ζπλεηδήζε ηο ηῶλ α ἰζζεηεξίσλ ὀξγάλ σλ, ὀλνκάδνλ ηαη α ἰζζε ηήξηεο
ζπλεηδήζε ηο.
Ἄο ἐμεηάζνπκε ηψξα ἀλαιπηηθά θά ζε
ἐπαθφινπζεο αηζζεηήξ ηεο ζπλεηδήζε ηο.
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κία

ἀπφ

α ηέο

ηίο

δῶ ἔρνπκε ηφ κάηη, ἔρ νπκε ηφ θ ῶο, ηήλ θφξε ηνῦ ὁθζαικνῦ,
θαί ηφλ θαθφ. Ἡ εαηζζεζία πνχ πάξ ρεη κπξνζηά ζηφ κά ηη, ε ἶλαη
αηή πνχ ἐπηηξέπε η ζηφ θ ῶο λά ε ἰζέιζεη κέζα. άλ α ηή 
εαηζζεζία δέλ πάξρεη, ηφηε
δέλ κπνξε ῖ  ζπλείδε ζε λά
ἐκθαληζζεῖ θαί λά κᾶο θάλεη λά θαηαιά βνπκε ὅηη πάξρεη κπξνζηά
καο ἕλα ἀληηθε ίκελν. Γηφηη  ζπλε ίδε ζε εἶλα η ζπλζεθνθξα ηεκέλε
θαί βαζίδεηαη ζηήλ ε αηζζεζία ηνῦ κα ηηνῦ . Ὅηαλ ἔρνπκε θιεηζηά
ηά κάηηα καο  εαηζζεζία δέλ ιεηηνπξγε ῖ. Κη ἕλαο ηπ θιφο
ἄλζξσπνο δέλ κπνξε ῖ λά δεῖ δηφηη  εαηζζεζία ζηφ κά ηη ἔρεη
θαηαζηξαθε ῖ ἤ δέλ ιεηηνπξγε ῖ γ ηά θάπνηνλ ιφγ ν.
Φπζηθά θαί ηφ θῶο πα ίδεη κεγάιν ξφι ν, δηφηη  εαηζζεζία δέλ
κπνξεῖ λά ιεηηνπξγήζε η ἐιιείςε θσηφο , ὅπσο ζηήλ πεξίπησζε πνχ
ἔρνπκε θιεηζηά ηά κάηηα καο, ἤ ζηή λ πεξίπησζε ἐλφο ηπθινῦ
ἀηφκνπ. Σφ ἐξέζηζκα ηῆο εαηζζεζία ο θάλεη ηήλ ζπλείδε ζε λά
ἐγεξζεῖ θαί λά δεῖ κέζσ ηνῦ θσηφο ἐάλ πάξρεη θάπνην
ἀληηθε ίκελν θα ί ηί ε ἴδνπο εἶλαη αηφ.
Μέ ηφ αηί ζπ κβαίλε η ηφ ἴδην:

δῶ ἔρ νπκε ηφ ηχ κπαλν, ηφλ θ νριία , θ αί ηφλ ἀθνπ ζηηθφ πφξν. 
ηειεπηαῖνο δέλ παίδεη ξφιν ζηήλ ε αηζζεζία ηνῦ αηηνῦ, ἀιιά
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κφλν ηφ ηχ κπαλν θα ί ὁ θνρι ίαο. θεῖ πάξρεη  εαηζζεζία ηνῦ
αηηνῦ , θαί ἐθεῖ βαζίδε ηαη  ζπλείδεζε γηά λά ἐγεξζεῖ. Ὅηαλ
πάξμεη κηά δφλεζε ζηφ ηχκπαλ ν, ηφηε ἀ κέζσο  ζπλε ίδεζε
ἐγείξεηαη γ ηά λά δηαπηζηψζε η ηί ε ἶλαη α ηφο ὁ ἤρνο.
άλ θαηαζηξαθε ῖ ἔζησ θα ί ἕλα ἀ πφ αηά ηά κηθξά ε αίζζε ηα
κέξε,  ζπλείδεζε δέλ κπνξε ῖ λά ἐ κθαληζζεῖ, κέ ἀπνηέιεζκα ηφ
ρεηηθ φ ἀληηθε ίκελν λά κήλ κπνξε ῖ λά γίλεη ἀληηιε πηφ.
παλαιακβάλνπ κε ὅηη  ζπλε ίδεζε πνχ ἐγείξεηα η ἐθείλε ηήλ
ζηηγ κή (θ η αχ ηφ ἰζρχεη θαί γ ηά ηά πέληε α ἰζζεηήξ ηα ὄξγαλα) εἶλαη
ἐπαθφινπζε, νδέ ηεξε. Γέλ ε ἶλαη θαξκηθή, δέλ πξνθαιεῖ δε ι. ηήλ
δεκηνπξγία θάπνηνπ θάξκα δηφηη ε ἶλ αη ἀπνηέιεζκα αἰηηῶλ θαί
ζπλζεθῶλ. Γέλ εἶλα η νὔηε θαιή νὔηε θαχιε, νὔηε ἔρεη κέ ζα ηεο
θάπνηα ἐπηζπκία. Ἀλ ηαπνθξίλεηα η ἀπιά ζηφ ἐξέζηζκα ζάλ
ἀληαλαθιαζηηθφ, θα ί γη’ α ηφ ε ἶλαη ν δέηεξε ἤ παζεηηθή.

ηήλ κχηε πάξρεη εαηζζε ζία γ ηά λά κπξίζε η κπξσδηέο, Ἡ κχ ηε
ἔρεη ηήλ εαηζζεζία λά μερ σξίζε η δηά θνξεο κπξσδηέο πνχ
κεηαθέξνλ ηαη ἀπφ ζσκαηίδηα κέζσ ην ῦ ἀέξα, θαί λά θαηαιάβεη θαί
ηίο δηαβαζ κίζε ηο κηᾶο κπξσδηᾶο (θάηη πνχ δέλ κπνξε ῖ λά θάλεη ηφ
κάηη, νὔηε ηφ αηί) ἀιιά δέλ κπνξε ῖ λά ἀθνχζεη ἤρνπο ὅπσο ηφ
αηί, νὔ ηε λά δεῖ ἀληηθε ίκελα ὅπσο ηφ κάηη.
ηήλ γιῶζζα πάξρνπλ πεξηνρέο πνχ εἶλαη εαίζζεηεο ζηίο
γεχζεηο. Κάζε πεξηνρή ἔρεη εαηζζε ζία ζέ δηαθνξε ηηθή γεχζε,
ἄιιε γηά ηφ πηθξφ, ἄιιε γηά ηφ μηλ φ, θι π.
ηφ ζῶκα καο πάξρνπλ θχηηαξα θάησ ἀπ’ ὅιε ηή λ ἐπηθάλεηα
ηνῦ δέξκα ηνο πνχ ε ἶλα η ηφζν εαίζζ εηα, ὥζηε λά κπνξνῦ κε λά
ἀλαγλσξίζνπ κε θάζε εἴδνπο ἐπαθή. άλ αηή  εαηζζεζία δέλ
πάξρεη - ὅπσο ζηήλ πεξίπησζε ἐλφο ἀλζξψπνπ πνχ ἔρεη
παξαιχζεη θάπνην κέινο ην ῦ ζψκαηνο - ηφηε  ἐπαθφινπζε
ζπλείδεζε ηῆο ἀθῆο δέλ ἐγείξεηαη.
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Ἡ ζπλείδε ζε ινηπφλ ἐγείξε ηαη ἐ θ’ ὅζνλ πάξρεη εαηζζεζία , θαί
αηφ ὀλνκάδεηαη ι ηθή εαηζζε ζία. Ἡ εαηζζεζία ε ἶλαη θά ηη ι ηθφ
θαί ὄρη λνε ηηθ φ. Ἡ ζπλείδε ζε εἶλαη ηφ λνεηηθφ κέξνο, ἐλῶ 
εαηζζεζία ηφ ιηθφ κέξνο. Βιέπνπ κε δει. ηήλ ἀιιεινεμάξηεζε
πνχ πάξρεη ἀλάκεζα ζηφλ λνῦ θα ί ζηή λ ὕιε.
χλνςε:
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χλνςε:
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Ὅηαλ ἔρνπκε θάλεη θαιέο πξάμεηο ζέ ζρέζε κέ ηά πέλ ηε
αἰζζεηήξ ηα ὄξγαλα, ηφηε ἀπνθ ηνῦ κε ηφ θαιφ θάξκα , λά βιέπνπ κε
ὄκνξθα ἀληηθε ίκελα, λά ἀθνῦ κε εράξηζηνπο ἤρνπο, λά κπξίδνπ κε
ὄκνξθεο κπξσδηέο, λά γεπφκαζηε λφζηηκα θαγεηά , θα ί λά
αἰζζαλφκα ζηε κέ ηφ ζψκα καο ε ράξηζηεο ἀθέο.

Γηά παξάδε ηγκα ,  ἐπαθφι νπζε ζπλε ίδεζε ζηφ κά ηη, δέλ ε ἶλαη
αηή πνχ δεκηνπξγε ῖ θάξκα, ἀιιά ηφ ἀπνηέιε ζκα ηνῦ θάξκα .
Ὅηαλ ἀθνῦκε ἕλαλ ὡξαῖν ἤρ ν, α ηφ δέλ ε ἶλαη θάξκα ἀιιά
ἐπαθφινπζν ἐλφο θαινῦ θάξκα.
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Γει. ηφ κάηη πνχ ἔρ νπκε ἀ πνθ ηήζεη ὀθείιεηαη ζηφ παιηφ θάξκα,
θαί  ζπλείδεζε πνχ ἐ κθαλ ίδεηα η ζ’ α ηφ ηφ κά ηη ε ἶλα η ηφ
ἐπαθφινπζν αηνῦ ηνῦ θάξκα.

Μέ ιίγα ιφγηα, ὅια αηά ηά αἰζζεηήξηα ὄξγαλα πνχ ἔρνπκε
ἀπνθηήζε η εἶλα η ἀπνηέιεζκα ηνῦ πξνε γνχκελνπ θάξκα. Μπνξν ῦ κε
λά ηφ δηα πηζηψζνπκε ζέ ε ξχηεξε ἔλλνηα, ἐάλ παξαηεξήζνπ κε ηήλ
ἐκθάληζε ἄιισλ ἀλζξψπσλ. Ὑπάξρνπλ ἄλζξσπνη πνχ ἔρνπλ πνιχ
ἄζρεκν πξφζσπν, ἤ ἔρνπλ ζσκαηηθέο παξακνξθψζεη ο, ἤ πάζρνπ λ
ἀπφ παξακνξθσηηθέο ἀζζέλεηεο, θαί κέ ηφ πνχ ηνχο βιέπεηο
ληψζεηο ἀπνζηξνθή θαί ζέιε ηο λά θνηηάμεηο ἀιινῦ. Πῶο θαηέιεμαλ
ἔηζη; γ ηαηί ηφ ζῶκα ηνπο εἶλα η ηφζν παξακνξθσκέλν; γ ηαηί ηά
κάηηα ηνπο ἤ ηά α ηηά ηνπο δηα κνξ θψζεθαλ κέ ηφζν ἄζρε κν
ηξφπν;
Ὅια αηά ὀθείι νληα η ζηφ πξνεγνχ κε λν ἀξλεηηθφ ηνπο θάξκα,
ηφ ὁπνῖν δεκηνπξγήζεθε ἀπφ ηίο θαθέο πξάμεηο πνχ ε ἴραλ θάλεη.
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Σφ ζψκα καο ινηπφλ δηακνξθψλε ηαη ζχκθσλα κέ ηφ παιηφ
θάξκα πνχ ἔρνπκε θάλεη. Κα ί ὄρη κφλν ηά ζάξθ ηλα ιηθά
αἰζζεηήξ ηα ὄξγαλα, ἀιιά θαί  ζπλε ίδεζε πνχ ζρεηίδεηα η κέ α ηά
δηακνξθψλε ηαη ζχ κθσλα κέ ηφ παι ηφ θάξκα. Παξαθάησ ζά δν ῦκε
κία παξνκνίσζε γ ηά ηφ π ῶο ζπκβαίλε η α ηφ ηφ θάξκα .
ηήλ ζπλέρεηα ξσηάε η ὁ Βνχδδαο:

κεῖο ηψξα αηή ηήλ ζηηγκή , δεκηνπξ γνῦκε λέν θάξκα πνχ ζά
ἔρεη ἀληίθ ηππν ζηφ κέιινλ . άλ ινηπφλ ζέινπκε λά ἀιιάμνπκε
θάηη κέζα καο κπνξνῦ κε λά ηφ θ άλνπκε ηψξα. Πξέπε η λά
ζπλεηδε ηνπνηήζνπκε ὅηη ἔρνπ κε αηή ηήλ ἰθαλφηεηα, ἔρνπκε α ηφ
ηφ δπλα κηθ φ. Ἔηζ η γ ηά λά θαζνξίζνπ κε ηφ κέιινλ καο πξέπεη λά
δηακνξθψζνπκε ηφ ζεκεξηλφ καο θάξκα. Γηφηη ηφ πεξαζκέλ ν
θάξκα δέλ κπνξνῦκε λά ηφ ἀιιάμνπ κε κηά θαί ηφ ἔρνπ κε ἤδε
δηακνξθψζεη ζηφ παξειζφλ θαί ἔρεη πι ένλ θαηαγξαθεῖ. Μπνξνῦ κε
ὅκσο λά γξάςνπκε θαηλνχξην θάξκα ζ’ αηή ηήλ δσή θαη λά
δηαγξάςνπκε ηίο ἀξλε ηηθέο καο ηάζεηο, ἔηζη ὥζηε λά πάξνπ κε λέα
θαηεχζπλζε θαί λά κήλ βηψζνπ κε ζηφ κέιινλ ηά ἴδηα πξ νβιήκα ηα.
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ΑΒΒΑΣΟ 7 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2019 – Κάθημα 9 ο ν μέρος Α΄

ΑΒΒΑΣΟ 7 ΔΠΣΔΚΒΡ ΗΟΤ 2019 – Κάθημα 9 ο ν μέρος Β΄

ΑΒΒΑΣΟ 14 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2019 – Κάθημα 10 ο ν μέρος Α΄

ΑΒΒΑΣΟ 14 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2019 – Κάθημα 10 ο ν μέρος Β΄

ΑΒΒΑΣΟ 21 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2019 – Κάθημα 11 ο ν

ΑΒΒΑΣΟ 28 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2019 – Κάθημα 12 ο ν
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ΑΒΒΑΣΟ 5 ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 2019 – Κάθημα 13 ο ν

ΑΒΒΑΣΟ 12 ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 2019 – Κάθημα 14 ο ν

ΑΒΒΑΣΟ 19 ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 2019 – Κάθημα 15 ο ν

ΑΒΒΑΣΟ 26 ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 2019 – Κάθημα 16 ο ν

ΑΒΒΑΣΟ 9 ΛΟΔΚΒΡΗΟΤ 2019 – Κάθημα 17 ο ν

Ἡ Καιή ζπλε ίδεζε δηα ηξε ῖηα η ζέ 8 θαηεγνξ ίεο θαιῶλ
ζπλεηδήζε σλ, ε ἶλαη δει. πηφ ιίγεο ζηφλ ἀξηζκφ ἀπφ ηίο θαχιεο.
κσο ἐδῶ δέλ πα ίδνπλ ξφι ν ν ἱ ἀξηζ κνί ἀιιά  δπλα κηθ φηε ηα η ῶλ
λνεηηθῶλ παξαγφλ ησλ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΣΥΝΟΨΗ Τ
( ζαλγθαραβηκπάγθα)
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