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ΔΗΑΓΩΓΖ  

 

ΑΒΒΑΣΟ 6 ΗΟΤΙΗΟΤ 2019 – Κάθημα 1ον  

 

Καιεκέξα. Θά ἀξρίζνπκε ηά καζήκαηα κέ θάηη πνχ ε ἶλαη πνιχ 

δχζθνιν γηά ηνχο πεξηζζφηεξνπο ἀλζξψπνπο λά ηφ θαηαιάβνπλ, 

ζρεηηθά κέ ηήλ ἀλάιπζε θαί ηήλ ζχλζεζε ηνῦ λνῦ θαί ηῆο ὕιεο. 

Ἀπφ ηίο παιηέο ἐπνρέο, νἱ ἄλζξσπνη ἔθηηαμαλ δηάθνξεο ἱζηνξίεο, 

ζθέθηεθαλ ηί ε ἶλαη ὁ λνῦο θαί ηί ε ἶλαη  ὕιε, θαί ἔρνπλ ἰδξπζεῖ 

πνιιέο θηινζνθίεο ζρεηηθά κέ αηφ ηφ ζέκα. Καί θπζηθά, ιφγσ 

ηνῦ ὅηη θαλέλαο δέλ ρξεζηκνπνίεζε θάπνηα κεζνδνινγία γηά λά 

ἀλαιχζεη ηφλ λνῦ, λά ἀλαιχζεη ηήλ ὕιε, κπζηηθνπνίεζαλ θαί ηά 

δχν. Ἡ κπζηηθνπνίεζε ε ἶλαη δειαδή θάηη ζάλ κπζηήξην ζρεηηθά κέ 

ηί ε ἶλαη ὁ λνῦο θαί ηί ε ἶλαη  ὕιε. Πνιινί ἄλζξσπνη ην ζεσξνῦλ 

ζάλ κπζηήξην.... θαί κεξηθνί πνχ ἄξρηζαλ λά ην ἐξεπλνῦλ ὄρη 

βέβαηα κέ θάπνηα κεζνδνινγία, ὀλνκάζηεθαλ κχζηεο.. κχζηεο πνχ 

ἔρνπλ θάλεη κηα ἐλφξαζε ἤ πξνζπάζεζαλ λα δνῦλ κέζα ζηνλ λνῦ,  

πῶο δειαδή ιεηηνπξγεί ὁ λνῦο. Μχζηεο εἶλαη αηφο πνχ βξίζθεηαη 

κέζα ζην κπζηήξην. Καί αηνί νἱ κχζηεο πξνζπάζεζαλ κέζσ 

δηαινγηζκνῦ λα θαηαιάβνπλ ηί ε ἶλαη ὁ λνῦο, θαη θπζηθά αηφ πνχ 

ἀλαθάιπςαλ εἶλαη ηφ κπζηήξην.  

Με ηελ ἀλάιπζε ηνῦ λνῦ θαί ηῆο ὕιεο ὅπσο παξνπζηάδεηαη ζηήλ  

νχηηα θαί ζηφ Ἀκπηληάκκα, δει. ζηίο ὀκηιίεο ηνῦ Βνχδδα, 

θάπνηνο κπνξεῖ λά ἔρεη κία πιήξε ε ἰθφλα ηνῦ ηί ζεκαίλε η λνῦο θαί 

ηί ζεκαίλε 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 κπνξεῖ θαλείο λά 

ηήλ βξεῖ πνπζελά… πάξρεη κφλν ζηελ νχηηα, δει. ζηίο νχηηαο 

ηῆο Θεξαβάληα θαί ζην Ἀκπηληάκκα, θαί κπνξε ῖ λα θαηαιάβεη 

θάπνηνο ηη αηά ηά πξάγκαηα δέλ ε ἶλαη κεηαθπζηθά, ὅηη αηά ηά 

πξάγκαηα δέλ ε ἶλαη θάηη κπζηήξην, ε ἶλαη πξάγκαηα πνχ 

ζπκβαίλνπλ θαζεκεξηλά ζηήλ δσή καο, θαί κπνξε ῖ λά ηά 

παξαηεξήζεη θαλείο, λά ηά ἀλαιχζεη, θαί λά δε ῖ ὅηη πάξρεη 

ἀιιεινζπζρέηεζε ἀλάκεζα ζηφλ λνῦ  θαί ζηήλ ὕιε. Ἀλαθνξηθά 

ηψξα κέ ηίο πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο ὅπσο ἀλαθέξνληαη ζηήλ 

νχηηα θαί ζηφ Ἀκπηληάκκα... ζά ἐμεγήζνπκε ἐδῶ ηί ζεκαίλεη 

πέξηαηε πξαγκαηηθφηεηα. Γέλ ζά κηιᾶκε γηά ηφλ Κψζηα, γ ηά ηφλ 

Γηάλλε,  γηά ηφλ Γηῶξγν, γ ηά ηήλ Μαξία, θαί γηά ηήλ ιέλε, δειαδή 

γηά ἄηνκα. Θά κηιᾶκε γηά λνεηηθά θαηλφκελα θαί γ ηά ιηθά 

θαηλφκελα. Γειαδή γηά πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο πνχ 

ζπκβαίλνπλ παγθνζκίσο.  
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Αηά εἶλαη καζήκαηα πάλσ ζηίο πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο, 

δηφηη ὅπσο ζᾶο εἴρα πε ῖ, δέλ ζά πάξρνπλ ἱζηνξίεο γ ηά ηφλ Κψζηα, 

ηφλ Γεκήηξε, ηήλ  ιέλε, ηήλ Μαξία θιπ. ἀιιά ζά κηιᾶκε γηά ηίο 

πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο πνχ ε ἶλαη παγθφζκηα θαηλφκελα, ιηθά 

θαί λνεηηθά θαηλφκελα. Αηά ηά θαηλφκελα ζπκβαίλνπλ ζέ 

παγθφζκην ἐπίπεδν, ὅπσο π.ρ.  ἐπηζπκία. Σί ε ἶλαη  ἐπηζπκία; ηί 

εἶλαη  ζπλείδεζε; Καί αηή ηήλ ζηηγκή δέλ κηιᾶκε γηά ηήλ 

ζπλείδεζε ἐλφο ἀηφκνπ ἀιιά κηιᾶκε γεληθά γηά ηήλ ζπλείδεζε, 

κηιᾶκε γεληθά γηά ηήλ ἐπηζπκία. Γηφηη   ἐπηζπκία δέλ ἐγείξεηαη 

κέζα ζέ ἕλα κεκνλσκέλν ἔζλνο , ἀιιά ἐγείξεηαη ζέ ὄια ηά ἔζλε... 

ὅινη ν ἱ ἄλζξσπνη ἔρνπλ ἐπηζπκία, ἀθφκα θαί ηά δψα ἔρνπλ 

ἐπηζπκίεο... κέ ιίγα ιφγηα πάξρεη ζέ παγθφζκην ἐπίπεδν. Ἔηζη 

ζηά πιαίζηα ηῆο πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ἐμεηάδνπκε ηί ε ἶλαη   

ἐπηζπκία, πῶο ἐκθαλίδεηαη, πῶο ιεηηνπξγεῖ, πῶο ἐθδειψλεηαη· ηί 

εἶλαη  ζπλείδεζε, πῶο ἐκθαλίδεηαη, πῶο ἐθδειψλεηαη, πῶο 

ιεηηνπξγε ῖ. Αηά ινηπφλ ηά λνεηηθά θαηλφκελα ηά παίξλνπκε 

κεκνλσκέλα θαί ηά ἀλαιχνπκε, θαί βιέπνπκε ηήλ ζχλζεζή ηνπο...  

κέ πνηφλ ηξφπν δειαδή ζπλδένληαη αηά ηά λνεηηθά θαηλφκελα 

γηά λά δίλνπλ αηά ηά ἀπνηειέζκαηα, θαί πῶο ἐπεξξεάδνπλ ηήλ 

θαζεκεξηλή δσή ηῶλ ἀλζξψπσλ. Γη’  αηφ ιέγνληαη πέξηαηεο 

πξαγκαηηθφηεηεο πνχ ζπκβαίλνπλ ζέ παγθφζκην ἐπίπεδν. Γέλ 

ζπκβαίλνπλ ζέ ἕλα κεκνλσκέλν θξάηνο, ἤ ζέ κηά κεκνλσκέλε 

ρψξα θαί γη’  αηφλ ηφλ ιφγν δέλ πάξρνπλ ἐδῶ ἱζηνξίεο 

κεκνλσκέλσλ ἀηφκσλ, ἀιιά ἱζηνξίεο ἀπφ λνεηηθά θαηλφκελα, 

ιηθά θαηλφκελα. Αηέο νἱ πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο 

ζπκβαίλνπλ θαί ζηήλ ἐπηζηήκε· ὅηαλ νἱ ἐπηζηήκνλεο ἀλαιχνπλ 

θαηλφκελα, δέλ ηά ἀλαιχνπλ ζχκθσλα κέ ηφλ Κψζηα, ηφλ Γ ηάλλε, 

ηφλ Γεκήηξε θαί ηήλ Μαξία, ἀιιά ηά ἐμεηάδνπλ ζέ γεληθφ ἐπίπεδν. 

Πῶο δειαδή ζπκβαίλνπλ αηά ηά πξάγκαηα, πνηέο ε ἶλαη ν ἱ ρεκηθέο 

ἀληηδξάζεηο; ἔρνπκε ἀληηδξάζεηο ζηά ἄηνκα, ζηά ιεθηξφληα, ζηά 

πξσηφληα... δέλ πάξρεη θάπνην ἄηνκν ἐθεί πέξα .    

Σά λνεηηθά θαηλφκελα ε ἶλαη θάηη ἀλάινγν: ηά βιέπνπκε ζάλ 

ζηνηρεία. Γη’  αηφ θη ὁ  Βνχδδαο κηιάεη γηά ηφ ζηνηρείν ηῆο 

ζπλείδεζεο, ηφ ζηνηρείν ηνῦ αἰζζήκαηνο, ηφ ζηνηρείν ηῆο 

ἐπηζπκίαο,  ηφ ζηνηρείν ηῆο πξφζεζεο. Ὅια αηά εἶλαη ζηνηρε ία.  

Καί ζά δνῦκε ὅηη θαί ηήλ ὕιε ηήλ ζεσξνῦκε ζάλ ζηνηρε ῖν. Ὅπσο 

ηφ γξφ ζηνηρε ίν, ηφ ζηεξεφ ζηνηρε ίν, θιπ. Ὑπάξρεη ὅκσο δηαθνξά 

κεηαμχ ηῶλ ιηθῶλ ζηνηρείσλ θαί ηῶλ λνεηηθῶλ ζηνηρε ίσλ... θαί ζά 

ἐμεηάζνπκε πνηά ε ἶλαη  δηαθνξά κεηαμχ ηνπο.  

λνκάδνληαη ινηπφλ πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο, δηφη η 

πεξβαίλνπλ ηίο ζπλεζηζκέλεο ἔλλνηεο πνχ ρξεζηκνπνηνῦκε ζηήλ 
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ὀκηιία καο θαζεκεξηλά, ζρεηηθά κέ ἄηνκα, κέ πξνζσπηθφηεηεο, κέ 

ὀλφκαηα ἀλζξψπσλ, δψσλ, θπηῶλ, θιπ. έ ηειηθή ἀλάιπζε κηιᾶκε 

γεληθά ηί ζπκβαίλε η κέζα ζηφλ λνῦ καο, ηί ζπκβαίλεη ζηήλ ὕιε, ηί 

ζπκβαίλε η ζηφ ζψκα καο. Καί αηά ὅια ηά πξάγκαηα ἀλαθέξνληαη 

ζηήλ νχηηα θαί ζηφ Ακπηληάκκα.  

 

Σψξα, ὄζνλ ἀθνξά ηήλ νχηηα, ηί ζεκαίλε η νχηηα; νχηηα 

εἶλαη   ζπιινγή ηῶλ ὀκηιηῶλ ηνῦ Βνχδδα. Λέκε νχηηα Πίηαθα: 

Πίηαθα εἶλαη  ζπιινγή θαί νχηηα ε ἶλαη νἱ ὀκηιίεο  ηνῦ Βνχδδα. 

Βεβαίσο, πνιινί κεηαθξάδνπλ ηφλ ὄξν Πίηαθα ὡο θαιάζη. Πίηαθα 

θπξηνιεθηηθά ζεκαίλεη θαιάζη. Σί θαιάζη; θείλα ηά ρξφληα, ὅηαλ 

γηά παξάδεηγκα ν ἱ ἄλζξσπνη ἔζθαβαλ ηφλ δξφκν θαί κεηά ἔπξεπε 

λά θαζαξίζνπλ ηφλ δξφκν, ἔπαηξλαλ ἕλα θαιάζη, κάδεπαλ ηφ ρῶκα, 

θαί κεηά ηφ πεηνῦζαλ θάπνπ καθξηά. Αηφ ηφ θαιάζη ιέγεηαη 

πίηαθα... ὅπνπ ζπλέιεγαλ ὅιν αηφ ηφ ρῶκα γηά λά ηφ πεηάμνπλ 

θάπνπ καθξηά γ ηά λά θαζαξίζνπλ ηφ κέξνο. Αηή ινηπφλ ε ἶλαη   

θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ηῆο ιέμεο πίηαθα. Ἀιιά ἐδῶ δέλ ἔρνπκε λά 

θάλνπκε κέ ρῶκα, ἀιιά κέ ηήλ ζπιινγή πξαγκάησλ, κέ ηήλ 

ζπιινγή ὀκηι ηῶλ. άλ ινηπφλ κεηαθξάζνπκε ηφ «πίηαθα» 

θπξηνιεθηηθά, πνιινί ἄλζξσπνη δέλ ζά κπνξνῦλ λά θαηαιάβνπλ ηφ 

λφεκα ηνῦ θαιαζηνῦ . Ἔηζη ἐδῶ παίξλνπκε ηήλ κεηαθνξηθή ἔλλνηα 

πνχ ζεκαίλε η «ζπιινγή», ζπιινγή πξαγκάησλ, ζπζζψξεπζε 

πξαγκάησλ ζέ ἕλα δνρείν. Δ ἶλαη  ζπιινγή ηῶλ ὀκηιηῶλ ηνῦ  

Βνχδδα.  

 

Παξφκνηα, ἔρνπκε θαί ηφ Ακπηληάκκα Πίηαθα, ηήλ ζπιινγή ηῶλ 

ἀλψηεξσλ δηδαζθαιηῶλ ηνῦ Βνχδδα. «Ακπί» ζεκαίλεη ἀλψηεξε, 

«ληάκκα» ζεκαίλε η δηδαζθαιία, ἄξα «Ἀλψηεξεο Γηδαζθαιίεο». 

λνκάδνληαη ἀλψηεξεο δηφηη ἔρνπλ λά θάλνπλ πεξηζζφηεξν κέ ηίο  

πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο. Ἡ δηαθνξά κεηαμχ νχηηα Πίηαθα θαί 

Ἀκπηληάκκα Πίηαθα – βαζηθά δέλ πάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο, 

ἀιιά ἐάλ ζέινπκε λά δνῦκε κία δηαθνξά – εἶλαη ὅηη ζηήλ νχηηα 

Πίηαθα, δει. ζηήλ ζπιινγή ηῶλ ὀκηι ηῶλ ηνῦ Βνχδδα, ὁ Βνχδδαο 

ρξεζηκνπνηεῖ ηήλ ζπκβαηηθή γιψζζα, δει. κηιάεη γ ηά ἄηνκα, πῶο 

ἐγψ πῆγα ἐθε ῖ, πῶο ὁ ἄιινο πῆγε ἐθεῖ, θιπ. Φπζηθά πάξρνπλ 

ὀκηιίεο ὅπνπ ὁ Βνχδδαο κηιάεη γ ηά πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο, 

πῶο γηά παξάδεηγκα γίλνληαη νἱ δηαδηθαζίεο κέζα ζηφλ λνῦ, πνηά 

εἶλαη   δηαδηθαζία θαί πῶο ιε ηηνπξγεῖ ὁ  λνῦο ζέ ὀξηζκέλεο 

πεξηζηάζεηο. θεί δέλ κηιάεη γ ηά ηφ ἄηνκν, κηιάεη γ ηά δηαδηθαζίεο, 

γηά δηαδηθαζίεο ιηθῶλ θαηλνκέλσλ θαί γηά δηαδηθαζίεο λνεηηθῶλ 

θαηλνκέλσλ, θαί πῶο ἀληηδξνῦλ κεηαμχ ηνπο.  
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Παξαδείγκαηνο ράξηλ, γηά ηήλ ἐκθάληζε ηῆο ζπλείδεζεο: πῶο 

ἐκθαλίδεηαη; πάξρνπλ δχν παξάγνληεο ἐδῶ,  ηφ κάηη θαί ηφ 

ὁπηηθφ ἀληηθε ίκελν, θαί πῶο ὅηαλ ἐκθαλίδεηαη  ζπλείδεζε, 

παξάγεη ηφ αἴζζεκα, παξάγεη ηήλ ἀληίιεςε, θιπ. Ὅηαλ ινηπφλ 

κηιᾶκε γηά ηέηνηα πξάγκαηα, δέλ κηιᾶκε γηά ἄηνκα ἀιιά γηά 

δηαδηθαζίεο, γηά ιεηηνπξγίεο, γ ηά δξαζηεξηφηεηεο πνχ ζπκβαίλνπλ 

κέζα ζηφλ λνῦ. Σέηνηεο ὀκηι ίεο πάξρνπλ πνιιέο κέζα ζηήλ 

νχηηα Πίηαθα. Ἀιιά ηφ Ἀκπηληάκκα Πίηαθα πεξηγξάθεη 

ἀπνθιεηζηηθά θαί κφλν ηίο πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο. Γέλ 

πάξρνπλ ἱζηνξίεο ζηφ Ἀκπηληάκκα Πίηαθα ηνῦ εἴδνπο «ἐγψ πῆγα 

ἐθεῖ, θη  ἀληάκσζα αηφλ, θαί κίιεζα ζέ ἕλαλ θαί κίιεζα ζηφλ 

ἄιινλ» ἱζηνξίεο δει. ὅπσο αηέο πνχ πάξρνπλ ζηφ νχηηα 

Πίηαθα, ἀιιά ε ἶλαη ηειείσο πεξηγξαθή ηῶλ λνεηηθῶλ θαί ηῶλ 

ιηθῶλ θαηλνκέλσλ. Πῶο δειαδή πάξρνπλ, πῶο 

ἀιιεινζρεηίδνληαη, πῶο πάξρεη ἀιιεινεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. 

Δἶλαη ἀλάιπζε θαί ζχλζεζε ὅισλ αηῶλ ηῶλ λνεηηθῶλ θαί ιηθῶλ 

θαηλνκέλσλ.  

ρεηηθά κέ ηφ νχηηα Πηηάθα θαί Ἀκπηληάκκα Πηηάθα, πάξρεη 

κία γεθχξσζε ἀλάκεζά ηνπο, κία ἀιιεινζρέηηζε, παξ’ ὅιν πνχ 

κεξηθνἱ ἄλζξσπνη πξνζπαζνῦλ λά βξνῦλ ἀληηζέζεηο θαί ἀληηθάζεηο 

κεηαμχ νχηηα θαί Ἀκπηληάκκα. άλ ὅκσο θαζίζεη θάπνηνο θαί 

κειεηήζεη ηφ νχηηα Πίηαθα κέ κεζνδνινγία, ηφηε κπνξε ῖ λά 

θαηαιάβεη ὅηη ηφ Ἀκπηληάκκα Πίηαθα βαζίδεηαη ζηφ νχηηα Πίηαθα. 

Χσξίο νχηηα Πίηαθα δέλ πάξρεη Ἀκπηληάκκα Πίηαθα. λ ὀιίγνηο, 

πάξρεη ἀιιεινζρέηηζε, κεγάιε ἀιιεινζρέηηζε κέ ηφ Ἀκπηληάκκα 

Πίηαθα.  

Ἀξρηθά, ὅηαλ νἱ ἐθδφηεο ηνῦ νχηηα Πίηαθα ἄξρηζαλ λά 

θηηάρλνπλ αηή ηήλ ζπιινγή, ἔβαιαλ ηφ Ἀκπηληάκκα ζηφ νχηηα 

Πίηαθα. Γέλ ἦηαλ δειαδή μερσξηζηφ κέξνο ηφ Ἀκπηληάκκα ἀπφ ηφ 

νχηηα Πίηαθα, ἀιιά ἦηαλ θαί κέξνο ηῶλ Κνχηαθα-Νηθάγηα.  

Νά πνῦκε ἐδῶ, ὅηη πάξρνπλ πέληε βηβιία ζηήλ νχηηα Πίηαθα: 

 Νηίθα-Νηθάγηα (νἱ κεγάιεο ὀκηι ίεο), Μαληίκα -Νηθάγηα (νἱ κεζαίνπ 

κεγέζνπο ὀκηι ίεο), αληνχηα-Νηθάγηα (ἀλζνινγία ἀπφ δηάθνξεο 

κηθξνῦ κήθνπο ὀκηιίεο ηνῦ Βνχδδα), Αγθνχηα-Νηθάγηα 

(ἀξηζκεκέλεο ὀκηι ίεο, ὅηαλ δει. ὁ Βνχδδαο ἐμεγεῖ ὅηη πάξρνπλ 

ηξία πξάγκαηα γηά θάηη, ἤ ηέζζεξα πξάγκαηα γηά θάηη ἄιιν θιπ), 

θαί Κνχηαθα-Νηθάγηα (κηθξέο ὀκηι ίεο πφ κνξθή πνηεκάησλ),   

ὁπνία εἶλαη θαί ηφ ηειεπηαῖν κέξνο ηνῦ νχηηα Πίηαθα, θαί ἐθεῖ 

εἴραλ βάιεη ην Ακπηληάκκα Πίηαθα. Φπζηθά ἀξγφηεξα ηήλ 

μερψξηζαλ, δηφηη ε ἶλαη πνιχ κεγάιε ὀκηι ία, θαί ηήλ ἔβαιαλ 

μερσξηζηά.  



 
5 

 

ρεηηθά κέ ηφ Ἀκπηληάκκα...,  ὁ Βνχδδαο ἀκέζσο κεηά ηήλ 

θψηηζε ηνπ, ζπιινγίζζεθε, ζηνράζζεθε γηά ηφ Ἀκπηληάκκα. Ἔηζη 

ηφ ἔρνπκε ἐκεῖο ζηήλ παξάδνζε ηῆο Θεξαβάληα, ὅηη ὁ Βνχδδαο 

ζηνράζζεθε γηά ὅια αηά ηά θαηλφκελα πνχ ζπκβαίλνπλ ζηφλ λνῦ  

θαί ζηήλ ὕιε. Αηφ ηφ ἔθαλε ὅηαλ ἦηαλ  κφλνο ηνπ θπζηθά.  

Ὅκσο ἐπηά ρξφληα κεηά ηήλ θψηηζή ηνπ, πξνζθιήζεθε λά 

δηδάμεη θαί ζηνχο ζενχο...,  ζηνχο θφζκνπο ηῶλ ζετθῶλ πιαζκάησλ 

(ζέ ἕλαλ ἀπφ αηνχο βξηζθφηαλ θαί  κεηέξα ηνπ). Ἔηζη δίδαμε ηφ 

Ἀκπηληάκκα ζέ ἕλαλ ἀπφ αηνχο ηνχο ζετθνχο θφζκνπο ὅπνπ ἦηαλ 

παξνῦζα θαί  κεηέξα ηνπ ἐθε ῖ. Κάζε κέξα θαηέβαηλε ζηφλ 

ἀλζξψπηλν θφζκν γηά λά ιάβεη ηήλ ηξνθή ηνπ, ηήλ ὁπνία ηνῦ ηήλ 

πξνζέθεξε ὁ αξηπνχηξα, ὁ πξψηηζηνο ηῶλ καζεηῶλ θαί δεχηεξνο 

ζέ δηάλνηα κεηά ηφλ Βνχδδα ζέ ζρέζε κέ ηήλ δηδαζθαιία ηνῦ  

Βνχδδα.  αξηπνχηξα ινηπφλ, δήηεζε ἀπφ ηφλ Βνχδδα λά ηνῦ  

ἐμεγήζεη ηί ε ἶλαη αηά ηά πξάγκαηα πνχ δηδάζθεη ζηφλ ζετθφ 

θφζκν. Ἔηζη ὁ Βνχδδαο ἔθαλε κηά πεξίιεςε αηῶλ ηῶλ πξαγκάησλ 

πνχ δίδαζθε ζηνχο ζενχο. Αηή ηήλ πεξίιεςε ὁ αξηπνχηξα ηήλ 

ἔκαζε θαί ἄξρηζε λά ηήλ δηδάζθεη  ζηνχο καζεηέο ηνπ...,  πῆξραλ 

πνιινί ἐλδηαθεξφκελνη γ ηἀ  αηήλ ηήλ δηδαζθαιία. Αηφ ἔγηλε 

ζηήλ πφιε αλγθάζα. Ἡ αλγθάζα βξίζθεηαη ἀλάκεζα ζηφ Νέν 

Γειρί θαί ζηήλ άβαζηη...  άβαζηη ε ἶλαη κία πφιηο ζηήλ Β.Ἰλδία. 

θεί ινηπφλ ζηήλ αλγθάζα θαηέβαηλε ὁ Βνχδδαο γηά λά ιάβεη ηήλ 

ηξνθή ηνπ, θαί ἐθεῖ ἰδξχζεθε ἕλα κεγάιν κνλαζηήξη, ὅπνπ ὁ  

αξηπνχηξα ἄξρηζε λά δηδάζθεη ηνχο καζεηέο ηνπ. Ὅηαλ νἱ 

ζεκεξηλνί ἀξραηνιφγνη ἄξρηζαλ λά θάλνπλ ἀλαζθαθέο ζ’ αηή ηήλ 

πεξηνρή, μαθληάζηεθαλ, δηφηη ὅ,πνπ θη ἄλ ἔζθαβαλ ἔβξηζθαλ 

ζεκέιηα ἀπφ κνλαζηήξηα· ε ἶλαη κηά ηεξάζηηα πεξηνρή, θαί πάξρεη 

ἕλαο κηθξφο ιφθνο ἐθεῖ θνληά... θη ἄλ ἀλέβεη θαλείο ζ’ αηφλ ηφλ 

ιφθν, ὅπσο ἔθαλα θη ἐγψ ὅηαλ πῆγα ἐθεῖ, βιέπεη ὅιεο αηέο ηίο 

ἀλαζθαθέο πνχ ἔρνπλ θάλεη ν ἱ ἀξραηνιφγνη θαί μαθληάδεηαη ἀπφ ηφ 

κέγεζνο ηῆο ἔθηαζεο..., ε ἶλαη ζρεδφλ ζάλ κηά θσκφπνιε πνχ ε ἴρε 

γίλεη κνλαζηήξη γηά ζπνπδέο πάλσ ζηφ Ἀκπηληάκκα.  

Γίπια ἐθεῖ ἀπφ ηά ἐξείπα πάξρεη ἕλα ρσξηφ πνχ ν ἱ ἄλζξσπνη ηφ 

ὀλφκαζαλ ρσξηφ ηνῦ αξηπνχηξα. Ὑπῆξρε παξάδνζε ἐπί ρξφληα 

θαί ρξφληα, λά πεγαίλνπλ ν ἱ ἄλζξσπνη ἐθεῖ κέζα ζηά ἐξείπηα ηνῦ  

κνλαζηεξηνῦ , ὅπνπ βξηζθφηαλ κία παγφδα, δει. ἕλα ἱεξφ κλεκεῖν, 

θαί λά θάλνπλ ἀθηεξψζεηο θαί θάπνηεο κηθξέο ηειεηέο.  

Αηφ ἦηαλ  ἀθνξκή γηά λά ἀλαθαιχςνπλ νἱ ἀξραηνιφγνη αηφ 

ηφ κέξνο, κέζσ δει. αηῶλ ηῶλ ἀλζξψπσλ, ηῶλ ληφπησλ ἰλδῶλ, 

πνχ πήγαηλαλ κέζα ζηφ δάζνο, ἐθεῖ πέξα ζηφ κηθξφ κλεκε ῖν θαί 

πξνζθπλνῦζαλ.  
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Καί ὅηαλ ηνχο ξψηεζαλ γηαηί πᾶλε ἐθεῖ θαί πξνζθπλᾶλε, ηνχο 

ἐμήγεζαλ νἱ ληφπηνη ὅηη ζ’ αηήλ ηήλ πεξηνρή πῆξραλ κεγάια 

κνλαζηήξηα πνχ ἐμαθαλίζηεθαλ κέζα ζηφ δάζνο. Κα ί ηφηε ἦηαλ 

πνχ ἄξρηζαλ νἱ ἀξραηνιφγνη λά ζθάβνπλ θαί πξαγκαηηθά βξῆθαλ 

αηέο ηίο ηεξάζηηεο πεξηνρέο κέ ἀξραία κνλαζηήξηα.  

Ὑπῆξρε ινηπφλ κηά παξάδνζε ἀπφ ἐθε ῖλνλ ηφλ θαηξφ, ὅηη ἐθηά 

ρξφληα κεηά ηήλ θψηηζε ηνῦ Βνχδδα, αηέο νἱ κειέηεο πάλσ ζηφ 

Ἀκπηληάκκα ἄξρηζαλ λά ἐμαπιψλνληαη ζέ κεγάιεο πεξηνρέο, ἀθφκα 

θαί ζηήλ Ἰλδία.  

 ὄξνο Ἀκπηληάκκα ἐκθαλίδεηαη πνιιέο θνξέο κέζα ζηήλ 

νχηηα Πίηαθα.  ίδ ηνο ὁ Βνχδδαο ηήλ ρξεζηκνπνηε ῖ. Καί ὄρη κφλνλ 

ζηήλ νχηηα Πίηαθα ἀιιά θαί ζηήλ Βηλάγηα Πίηαθα, δει. ζηήλ 

ζπιινγή γηά ηήλ κνλαζηηθή πεηζαξρία πάξρεη  ιέμε Ἀκπηληάκκα, 

θαί ἐμεγεῖηαη ἀξθεηέο θνξέο ηί ε ἶλαη Ἀκπηληάκκα. Ὑπάξρεη κία 

ἀληίζεζε κεηαμχ Νηάκκα θαί Ἀκπηληάκκα θαί αηέο νἱ ιέμεηο  

Νηάκκα θαί Ἀκπηληάκκα βξίζθνληαη παξάιιεια   κία κέ ηήλ ἄιιε, 

ὅπνπ δειαδή ἀλαθέξεηαη ή ιέμε Νηάκκα ἐκθαλίδεηαη θαί  ιέμε 

Ἀκπηληάκκα. Ὑπάξρεη ινηπφλ κηά δηαθνξά ἀλάκεζα ζηφ Νηάκκα 

ηῆο θνηλῆο ἤ ζπλεζηζκέλεο δηδαζθαιίαο θαί ζηφ Ἀκπηληάκκα ηῆο 

ἀλψηεξεο δηδαζθαιίαο πνχ ἔρε η λά θάλεη κέ πέξηαηεο 

πξαγκαηηθφηεηεο, θαί κέ ηήλ ἀλάιπζε ηῶλ πέξηαησλ 

πξαγκαηηθνηήησλ, ὅπνπ δέλ πάξρνπλ ἱζηνξίεο πνχ ἤιζαλ θάπνηα 

ἄηνκα..., θαί ζπλάληεζαλ ηφλ Βνχδδα..., θαί κίιεζαλ γη’ α ηφ θαί 

γηά ἐθε ῖλν...,  ἤ πῶο ἐγψ ζά πάσ ἐθε ῖ ἤ  ζά θάλσ αηφ...,  ἐγψ, ἐγψ, 

ἐγψ... θαί γεληθά ηίο ζπλεζηζκέλεο ἱζηνξίεο πνχ δηαβάδνπκε. ηφ 

Ἀκπηληάκκα γίλεηαη ἀπιή ἀλάιπζε ηῶλ ιηθῶλ θαί λνεηηθῶλ 

θαηλνκέλσλ, ὅπσο ἀθξηβῶο γίλεηαη θαί ζηήλ ρεκεία.  

Ὅηαλ δηδαζθφκεζα ρεκεία, δέλ καζαίλνπκε γηά πξφζσπα, ἀιιά 

γηά ηφ πῶο αηά ηά ζηνηρεία ἀληηδξνῦλ ὄηαλ ζπλδηαζηνῦλ κεηαμχ 

ηνπο, θαί ηί ἀπνηειέζκαηα κᾶο δίλνπλ. Γέλ κηιᾶκε γηά ἄηνκα, 

κηιᾶκε γηά ζηνηρεία. Ἕλαο ρεκηθφο ἐπηζηήκσλ κέζα ζηφ 

ἐξγαζηήξηφ ηνπ, ὄηαλ ρξεζηκνπνηε ῖ ηήλ ρεκηθή ὀξνινγία, κηιάεη 

γηά ρεκηθά ζηνηρεία, γηά ηά ὀξπθηά ἤ ἄιια ρεκηθά ζηνηρε ία.  

Κάηη ἀλάινγν γίλεηαη θαί κέ ηφ Ἀκπηληάκκα. Μηιᾶκε ηήλ γιψζζα 

ηῆο ρεκείαο ηνῦ λνῦ θαί ηῆο ὕιεο... δηφηη αηά εἶλαη ρεκηθέο 

ἀληηδξάζεηο. Καί ἐάλ κειεηήζνπκε μαλά θαί μαλά ζά δνῦκε ὅηη 

πάξρνπλ ρεκηθέο ἀληηδξάζεηο. Ὄηαλ γηά παξάδεηγκα ηφ α ἴζζεκα 

ἀληηδξά κέ ἐπηζπκία, ἀληηδξά κέ ζπκφ, ἤ κέ ὁηηδήπνηε ἄιιν, ηί 

ζπκβαίλε η ἐθεῖ; πῶο ζπλδένληαη αηά ηά δχν; ηί ρξψκα κᾶο 

δίλνπλ; Ὅπσο ζηήλ ρεκεία, ὄηαλ ἀλακίμνπκε δχν δηαθνξεηηθά 

ρεκηθά ζπζηαηηθά, ζά δνῦκε ὅηη ἐκθαλίδεηαη γαιάδην ρξῶκα, ἤ  
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ἄζπξν ρξῶκα, ἤ θφθθηλν ρξῶκα, παξφκνηα θαί ν ἱ λνεηηθνί 

παξάγνληεο ὅπσο  ἐπηζπκία, ὁ ζπκφο,  δήιεηα, ἤ ὅηηδήπνηε 

ἄιιν, ὄηαλ ἀλακηρζνῦλ κεηαμχ ηνπο κᾶο δίλνπλ αηφ ηφ ρξῶκα, ἤ  

ὄηαλ ἀλακηρζνῦλ κέ ἄιινπο λνεηηθνχο παξάγνληεο κᾶο δίλνπλ 

αηφ ηφ ζχλνιν. Ὑπάξρεη ινηπφλ ζπλδηαζκφο θαί γη’  αηφ κηιᾶκε 

γηά ηήλ ρεκεία ηνῦ λνῦ, θαί ηφ Ἀκπηληάκκα ἔρε η λά θάλεη κέ αηήλ 

ηήλ ρεκεία ηνῦ  λνῦ θαί ηήλ ρεκεία ηῆο ὕιεο θαί πῶο αηά 

ἀλακεηγλχνληαη. Ὅπσο ἕλα γξφ θαί ἕλα ζηεξεφ, ὄηαλ ἀλακηρζνῦλ 

κᾶο δίλνπλ ηφ ηάδε ἤ ηφ δείλα ζηνηρείν.  

Αηή  ἀλάιπζε ἐπνκέλσο, δέλ κπνξεῖ λά ἔρεη πξνέιζεη ἀπφ ηφλ 

λνῦ θάπνηνπ καζεηή ηνῦ Βνχδδα, εἶλαη ἀδχλαηνλ. Γηφηη ε ἶλαη ηφζν 

βαζεηά ἀλάιπζε, πνχ θαλέλαο καζεηήο ηνῦ Βνχδδα δέλ ε ἴρε αηή 

ηήλ ἰθαλφηεηα λά ἀλαιχζεη ηφλ λνῦ θαί ηήλ ὕιε κέ ηφζν 

βαζπζηφραζην ηξφπν. Δ ἰδηθά ζηά ηειεπηαία βηβιία ηνῦ  

Ἀκπηληάκκα, ηά Παηηάλα, πνχ ε ἶλαη   ζχλζεζηο ὅιεο αηῆο ηῆο 

ἀλάιπζεο, ἐμεηάδεηαη ηφ πῶο αηά ηά πξάγκαηα ζπλδένληαη, ηφ 

πῶο ἀιιεινεπηδξνῦλ. Γηά λά ηά δε ῖ θαλείο, κπνξεῖ λά ηά δε ῖ κφλνλ 

κέ δηνξαηηθφ δηαινγηζκφ Βηπάζαλα, θαί θπζηθά ν ἱ καζεηέο ηνῦ  

Βνχδδα ἦηαλ ἀδχλαηνλ λά θαηαλνήζνπλ αηά ηά πξάγκαηα κέ ηφλ 

ηξφπν πνχ ηά ἀληειήθζεθε ὁ Βνχδδαο. Ὅκσο ἀθφκα θη ἄλ κεξηθνί 

καζεηέο ηά θαηαλφεζαλ, ἦηαλ δχζθνιν λά ηά ἐμεγήζνπλ θαί λά ηά 

δηδάμνπλ ζηνχο ἄιινπο κέ ηφλ ηξφπν πνχ ηά ἐμεγεῖ ὁ Βνχδδαο. 

Δἶλαη ινηπφλ αηνλφεην θαί εὔθνιν λά θαηαιάβεη θαλείο (ἀπφ πνῦ  

δειαδή πξνήιζαλ αηέο νἱ δηδαζθαιίεο .)  

Ἔηζη ζεσξνῦκε ὅηη αηή   δηδαζθαιία δέλ κπνξεῖ λά πξνέξρεηαη 

ἀπφ θάπνηνλ καζεηή, ἀιιά κπνξε ῖ λά πξνέξρεηαη κφλνλ ἀπφ ηφλ 

Βνχδδα ὁ ὁπνῖνο εἴρε ηήλ ἰθαλφηεηα θαί μεπεξλνῦζε ζέ δηάλνηα 

ηνχο ζπλεζηζκέλνπο καζεηέο.  

Αηή ἦηαλ κηά εἰζαγσγή ζρεηηθά κέ ηήλ νχηηα θαί ηφ 

Ἀκπηληάκκα. ηφλ πίλαθα ὅπσο βιέπεηε, ἔρσ γξάςεη θαί ηνχο δχν 

ὄξνπο – νχηηα θαί Ἀκπηληάκκα – δηφηη πνιιά πξάγκαηα πνχ 

ἀλαθέξνληαη ζηφ Ἀκπηληάκκα, πάξρνπλ θαί ζηήλ νχηηα. Ἔηζη 

ινηπφλ ζά ἀξρίζνπκε πξψηα λά ἀλαιχνπκε ηήλ νχηηα, ὥζηε λά 

θαηαιάβνπκε θαί λά θάλνπκε ηήλ ζχλδεζε κέ ηφ Ἀκπηληάκκα, δηφηη 

αηά ηά πξάγκαηα πνχ ἐμεγνχληαη ζηήλ Ἀκπηληάκκα δέλ ε ἶλαη μέλα 

ζηήλ νχηηα. Ὑπάξρνπλ θαί κάιηζηα πνιιά, πνιιέο πιεξνθνξίεο, 

ὅκσο νἱ ἄλζξσπνη ὄηαλ δηαβάδνπλ ηήλ νχηηα ηήλ δηαβάδνπλ 

ἐπηπφιαηα, ζάλ κπζηζηφξεκα πνχ ηφ δηαβάδεηο θαί κεξηθά 

πξάγκαηα μεθεχγνπλ ἀπφ ηφλ λνῦ, πνχ δέλ κπνξεῖ λά θαηαιάβεη 

ὅηη αηά ε ἶλαη πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο γηά ηίο ὁπνίεο κηιάεη ὁ 

Βνχδδαο ζηήλ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.  
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Σφ ζέκα κέ ηήλ νχηηα Πίηαθα εἶλαη ὅηη αηέο νἱ πιεξνθνξίεο 

γηά ηίο πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο δει. γηά ηήλ ζπλείδεζε ἤ γηά 

ὁπνηαδήπνηε ἄιια λνεηηθά θαηλφκελα, ε ἶλαη δηαζθνξπηζκέλεο, θαί 

ὁ ιφγνο γη’ αηφ εἶλαη ὅηη ὄηαλ ὁ Βνχδδαο ἔδηλε κηά ὀκηι ία, ηήλ 

ἔδηλε ἀλάινγα κέ ηφ ἀθξναηήξην πνχ εἴρε κπξνζηά ηνπ.  

 Ἔθαλε γηά παξάδεηγκα θάπνηνο κηά ἐξψηεζε, θαί ζχκθσλα κέ 

ηήλ ἐξψηεζε ὁ Βνχδδαο ἔδηλε κηά ζχληνκε ἀπάληεζε, ἐμεγνῦζε 

δειαδή ἕλα κέξνο πνχ ἦηαλ πηφ ζρεηηθφ κέ αηή ηήλ ἐξψηεζε. 

Γέλ ἐμεγνῦζε ὅιε ηήλ δηαδηθαζία ηνῦ λνῦ ἀιιά ἐμεγνῦζε κφλν ἕλα 

κέξνο ηῆο δηαδηθαζίαο ηνῦ λνῦ  ζέ ζρέζε κέ ηφ πῶο γίλεηαη αηφ 

ηφ πξάγκα πνχ ξψηεζε θάπνηνο. έ θάπνηα ἄιιε ὀκηιία ηνπ 

ἐμεγνῦζε θάηη πεξηζζφηεξν πνχ ἦηαλ πηφ ζρεηηθφ, θαί ἔπξεπε λά 

ηφ ἀλαιχζεη πεξηζζφηεξν γηά λά θαηαιάβεη ὁ ἀθξναηήο πῶο γίλεηαη 

αηφ ηφ θαηλφκελν. έ κηά ἄιιε ὀκηιία ηνπ ἔδηλε πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο, θαί ἔηζη, θαη’ αηφλ ηφλ ηξφπν, ν ἱ πιεξνθνξίεο 

εἶλαη δηαζθνξπηζκέλεο ζέ δηάθνξεο ὀκηιίεο. Ἔρνπκε γηά 

παξάδεηγκα ἐδῶ κία ὀκηι ία πνχ δίλεη δηάθνξεο ιεπηνκέξεηεο γ ηά 

κηά λνεηηθή δηαδηθαζία, θαί ἐθαηφ ζειίδεο παξαθάησ, δίλεη κηά 

ἄιιε ὀκηιία πνχ ἔρε η πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, θαί ζέ ε ἴθνζη 

ηξηάληα ὀκηιίεο παξαθάησ βιέπνπκε ὅηη δίλε η ι ίγν πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο. Ἔηζη ινηπφλ, ἐάλ θάπνηνο ζέιεη λά θαηαιάβεη ηίο  

πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο ἀπφ ηήλ νχηηα Πίηαθα θαί κφλν, ηφηε 

πξέπεη λά θαζίζεη θαί λά ἐπηιέμεη ὅιεο αηέο ηίο πιεξνθνξίεο 

μαλά, μαλά, θαί μαλά, γηά λά ηίο θαηαιάβεη. Θά ρξεηαδφηαλ κία 

κεζνδνινγία ἐθ’ ὅζνλ νἱ πιεξνθνξίεο ε ἶλαη δηαζθνξπηζκέλεο.  

Ἀιιά ζηφ Ἀκπηληάκκα αηέο νἱ πιεξνθνξίεο ε ἶλαη ὅιεο καδχ. 

Ἔηζη ινηπφλ, ἐάλ ζέινπκε λά θαηαιάβνπκε ηίο πέξηαηεο 

πξαγκαηηθφηεηεο, πεγαίλνπκε θαη’ εζείαλ ζηφ Ἀκπηληάκκα ὅπνπ 

εἶλαη ζπγθεληξσκέλεο ὅιεο καδχ, ζπζζσξεπκέλεο ὅιεο καδχ, θαί 

κπνξνῦκε λά ηίο θαηαιάβνπκε κέ ἕλαλ ζπζηεκαηηθφ κεζνδνινγηθφ 

ηξφπν θαί λά ἔρνπκε ἔηζη κηά ηέιεηα κειέηε αηῶλ ηῶλ 

θαηλνκέλσλ.  

Ἡ νχηηα Πίηαθα θπζηθά βνεζάεη ζηφ λά ἔρνπκε κία 

ἀκεξφιεπηε εἰθφλα, θαί ηφ Ἀκπηληάκκα Πίηαθα κία ὁινθιεξσκέλε 

εἰθφλα.....  

 

(Σέινο εἰζαγσγῆο)  

 

Θά δνῦκε ηψξα ὅηη ὁ ἄλζξσπνο θαί γεληθά θάζε ἔκβην ὄλ ,  

ἀπνηειείηαη ἀπφ ηφλ Ννῦ (ηφ Ννεηφ ζηνηρε ῖν) θαί ἀπφ ηήλ Ὕιε (ηφ 

Ὑιηθφ ζηνηρεῖν).  
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Αηφ πνχ κᾶο θάλεη ἀλζξψπνπο, αηφ πνχ κᾶο θάλεη ἔκβηα ὄληα, 

δέλ εἶλαη κφλνλ ὅηη ἔρνπκε ζψκα δει. ιηθφ ζηνηρείν, ἀιιά ἔρνπκε 

θαί ἕλα Ννεηφ ζηνηρείν, δει. ηήλ ἰθαλφηεηα ηῆο λφεζεο θαί ηῆο 

ζπλείδεζεο ζέ ζρέζε κέ ηά ἀληηθείκελα πνχ ἐξρφκαζηε ζέ ἐπαθή.  

Ἕλα παξάδεηγκα ε ἶλαη ηφ παξαθάησ: ἔρνπκε αηφ ηφ ηξαπέδη 

πνχ ε ἶλαη ἕλα ιηθφ ζηνηρείν θαί βξίζθεηαη πάλσ ζηφ πάησκα. Σφ 

ηξαπέδη δέλ μέξεη ὅηη: «βξίζθνκαη πάλσ ζηφ πάησκα, θαί ηφ 

πάησκα δέλ μέξεη ὅηη: «ἐπάλσ κνπ βξίζθεηαη ἕλα ηξαπέδη». Γέλ 

ἔρνπλ ζπλείδεζε δηφηη ε ἶλαη ιηθά ζηνηρεία. Αηφ πνχ ηνχο ιείπε η 

εἶλαη  ζπλείδεζε. Καί ηφ ἴδην ζπκβαίλε η θαί κέ θάζε ἄιιν 

ἀληηθε ίκελν, ὅπσο π.ρ. αηφ ηφ ξνιφτ· πάξ’ ὅιν πνχ πάξρεη 

κεραληζκφο κέζα ηνπ, ἐάλ ηφ βάισ πάλσ ζηφ ηξαπέδ η, δέλ  ζά 

κπνξεῖ λά πε ῖ: «εἶκαη πάλσ ζηφ ηξαπέδ η», θαί ηφ ηξαπέδη δέλ μέξεη 

ὅηη «ἐπάλσ κνπ βξίζθεηαη ἕλα ξνιφτ». Αηά ηά  πξάγκαηα ε ἶλαη 

ιηθά, δέλ ἔρνπλ ζπλείδεζε. Σφ ρέξη ὅκσο πνχ ζεθψλεη ηφ ξνιφτ 

ἀπφ ηφ ηξαπέδη, ἔρεη ζπλαίζζεζε, ἔρε η ζπλείδεζε, θαί κπνξε ῖ λά 

θαηαιάβεη ὅηη πάξρεη ἕλα βάξνο, πάξρεη ἕλα ἀληηθε ίκελν ἐδψ. 

Μέζα καο ινηπφλ πάξρεη ζπλείδεζε θαί κπνξνῦκε λά 

θαηαιάβνπκε πνῦ βξίζθεηαη ἕλα ἀληηθείκελν, λά δνῦκε ηφ ρξῶκα 

ηνπ, θαί λά θαηαιάβνπκε ηίο ιεπηνκέξεηεο ιφγσ ηῆο ζπλείδεζεο.  

’ αηφ ηφ ζῶκα ινηπφλ πάξρεη κηά ζπλείδεζε, θαί αηή   

ζπλείδεζε κᾶο θάλεη λά θαηαιαβαίλνπκε ηά ἀληηθε ίκελα γχξσ καο, 

δηφηη ἐκεῖο ζάλ δσληαλά ὄληα, ζάλ ἔκβηα ὄληα, δέλ ἔρνπκε κφλν 

αηφ ηφ ζῶκα ὅπσο ζᾶο εἴπα, ἀιιά ἔρνπκε θαί ηήλ ζπλείδεζε γηά 

λά θαηαιάβνπκε ηφ ζῶκα καο θαί ἀπφ ηί ἀπνηειε ῖηαη.  
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Π.ρ. αηφ ηφ θφθθαιν δέλ κπνξε ῖ λά θαηαιάβεη ὅηη «εἶκαη 

ηπιηγκέλν ἀπφ ζάξθα», νὔηε θαί  ζάξθα κπνξεῖ λά θαηαιάβεη ὅηη 

«εἶκαη ηπιηγκέλε γχξσ ἀπφ ἕλα θφθθαιν». πεηδή ὅκσο ἐκεῖο  

ἔρνπκε ζπλείδεζε κπνξνῦκε λά θαηαιάβνπκε πῶο γίλνληαη αηά 

ηά πξάγκαηα, ὅηη δει. ηφ ἕλα ε ἶλαη ηπιηγκέλν γχξσ ἀπφ ηφ ἄιιν. 

Αηφ ινηπφλ εἶλαη ηφ ζηνηρείν ηῆο λφεζεο πνχ ἔρνπκε κέζα καο, 

θαί ζά ἐμεηάζνπκε πῶο ιεηηνπξγεῖ, πῶο ἐθδειψλεηαη, πῶο 

ἐκθαλίδεηαη, πῶο δξαζηεξηνπνηε ῖηαη, θαί γεληθά ζά ἀλαιχζνπκε 

ηφλ λνῦ θαί ηήλ ὕιε θαί ηφ πῶο   ὕιε ἐπεξξεάδεη ηφ λνεηφ 

ζηνηρείν θαί πῶο ηφ λνεηφ ζηνηρε ίν ἐπεξξεάδεη ηήλ ὕιε.  

ηήλ νχηηα Πίηαθα,  ὕιε θαί ὁ λνῦο δηαηξνῦληαη ζέ πέληε 

θαηεγνξίεο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἔρνπκε ηήλ ὕιε πνχ ε ἶλαη ηφ Ὑιηθφ ῶκα, θαί ἔρνπκε ηφλ λνῦ  

πνχ ἀπνηειεῖηαη ἀπφ ηφ Αἴζζεκα, ηήλ Ἀληίιεςε, ηίο Ννεηηθέο 

Λεηηνπξγίεο, θαί ηήλ πλείδεζε.  

Αηέο εἶλαη ν ἱ 5 θαηεγνξίεο, δει. Ννῦο θαί Ὕιε ὄπσο 

ἐκθαλίδνληαη ζηήλ νχηηα Πίηαθα. Αηά ηά πέληε ὀλνκάδνληαη 

ἐπίζεο «ηά Πέληε πλαζξνίζκαηα» (ἤ πέληε ζχλνια) ὅπσο ηφ 

ξνχπα, βέληαλα  θιπ, ιέμεηο πνχ ρξεζηκνπνηνῦζε ὁ Βνχδδαο.  

Σί εἶλαη  Ὕιε; εἶλαη ηφ ιηθφ ζῶκα, θαί ὄρη κφλνλ ηφ δηθφ καο 

ζῶκα ἀιιά θαί ὁπνηνδήπνηε ιηθφ ζῶκα βξίζθεηαη ἐθεῖ ἔμσ, ὅια 

ηά ιηθά ζψκαηα θαί ηά ιηθά ζηνηρε ία.  

Καί ηί ε ἶλαη ὁ Ννῦο; ζέ γεληθέο γξακκέο ε ἶλαη Αἴζζεκα, 

Ἀληίιεςε, Ννεηηθέο Λεηηνπξγίεο, θαί πλείδεζε. Αηφο ε ἶλαη ὁ  

γεληθφο ὀξηζκφο γηά ηφ ηί ζεκαίλεη λνῦο. 
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Αηά ὀλνκάδνληαη ηά 5 ζπλαζξνίζκαηα ηνῦ λνῦ θαί ηῆο ὕιεο 

πνχ πφθεηληαη ζηήλ πξνζθφιιεζε. κεῖο ἔρνπκε πξνζθφιιεζε 

πξφο ηφ ζῶκα καο, ηήλ ζπλείδεζή καο, ζηίο λνεηηθέο ιε ηηνπξγίεο, 

ζηήλ ἀληίιεςε, θαί ζηφ α ἴζζεκά καο. Χσξίο ηήλ πξνζθφιιεζε, 

αηέο νἱ πέληε θαηεγνξίεο  δέλ κπνξνῦλ λά πάξρνπλ κεηαμχ 

ηνπο. Ἡ πξνζθφιιεζε εἶλαη   γφκα πνχ ηά θνιιάεη αηά ηά 

πξάγκαηα καδχ. Καί αηά ηά πξάγκαηα ιέγνληαη πάληδα-

νππαληάαλα-θάληα. Γη’  αηνχο πνχ ζέινπλ λά κάζνπλ ιίγν ηήλ 

ἀξραία γιψζζα Πάιη, πάληδα ζεκαίλε η πέληε, νππαληάαλα  ζεκαίλε η 

πξνζθφιιεζε, θαί θάληα ζεκαίλε η ζπλάζξνηζκα ἤ ζχλνιν.  

Ἡ ιέμε θάληα  θπξηνιεθηηθά ζεκαίλε η θνξκφο, ὅπσο π.ρ. ἔρνπκε 

ηφ ξνχθα θάληα , ὅπνπ ξνχθα ζεκαίλε η δέληξν θαί θάληα θνξκφο, 

ἄξα ὁ θνξκφο ἐλφο δέληξνπ.  

εκαίλε η ὅκσο θαί κάδα, π.ρ. ἔρνπκε ηήλ ιέμε άλγθη θάληα , ὅπνπ 

άλγθη ζεκαίλε η θσηηά, θιφγα, θαί θάληα ἴζνλ κάδα, ἄξα  κάδα 

ηῆο θσηηᾶο.  

Ἔηζη κπνξνῦκε λά δνῦκε ὅηη ζχκθσλα κέ ηά ζπκθξαδφκελα, 

κεηαθξάδνπκε αηήλ ηήλ ιέμε ἀλάινγα. Γέλ κπνξνῦκε λά πνῦκε 

θνξκφο ηῆο θσηηᾶο  δηφηη ε ἶλαη ι ίγν δπζλφεην, ἀιιά ιέκε  κάδα 

ηῆο θσηηᾶο δηφηη ε ἶλαη θάηη πνχ ὁ ἄλζξσπνο κπνξεῖ λά θαηαιάβεη 

θαιιίηεξα ὅηαλ κηιᾶκε ζηά ἑιιεληθά. ηήλ γιψζζα Πάιη πάξρεη    

ιέμε θάληα γηά ηφ δέληξν (θνξκφο δέληξνπ), θάληα γηά ηήλ θσηηά 

(κάδα ηῆο θσηηᾶο), ἀιιά θαί ἐδῶ (ζηά πέληε ζχλνια) ιέκε θάληα .  

Σφ ιηθφ ζψκα ε ἶλαη θάληα,  ζπλείδεζε εἶλαη θάληα, ἀιιά ἐδῶ  

δέλ κπνξνῦκε λά ηά κεηαθξάζνπκε ζάλ θνξκφ ἤ ζάλ κάδα, ἀιιά 

ηά κεηαθξάδνπκε ζάλ ζπλάζξνηζκα.  
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Ἡ ἔλλνηα ηνῦ ζπλαζξνίζκαηνο ζεκαίλεη ζπζζψξεπζε ζηνηρε ίσλ 

πνχ πξνζηίζεληαη καδχ θαί κπνξνῦλ λά ἀπνηειέζνπλ κία ἐλφηεηα, 

ἕλα ζχλνιν, ἤ κία ζπγθξφηεζε. 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 ἶλαη πνχ 

θάλνπλ ηφ ζψκα καο. Θά δνῦκε ὅηη ηφ ἴδην ζπκβαίλεη θαί κέ ηφ 

αἴζζεκα· ηφ αἴζζεκα δέλ ε ἶλαη ἕλα πξάγκα, ε ἶλαη θάηη πνχ κπνξε ῖ 

λά ἐκθαληζζεῖ κέ δηάθνξεο κνξθέο. Ὅιεο αηέο ηίο κνξθέο ηίο  

παίξλνπκε θαί ηίο ιέκε ζπλάζξνηζκα... , ηίο βάδνπκε ὅιεο καδχ θαί 

ιέκε ὅηη αηφ ηφ αἴζζεκα ἐκθαλίδεηαη κέ αηφλ ἤ ηφλ ἄιιν ηξφπν.  

Καί ηφ α ἴζζεκα δέλ ε ἶλαη κφλνλ ἕλα, πάξρνπλ εράξηζηα 

αἰζζήκαηα, δπζάξεζηα α ἰζζήκαηα, νχδέηεξα α ἰζζήκαηα, 

αἰζζήκαηα δηά κέζνπ ηνῦ καηηνῦ, ηνῦ  αηηνῦ, θιπ. Ὅηαλ ινηπφλ 

βιέπνπκε ἕλα ὁπηηθφ ἀληηθείκελν, ηφ αἴζζεκα εἶλαη δηαθνξεηηθφ 

ἀπφ αηφ πνχ ἔρνπκε ὅηαλ ἀθνῦκε κνπζηθή γηά παξάδεηγκα. Ἔηζη 

παίξλνπκε ὅια ηά α ἰζζήκαηα θαί ηά βάδνπκε καδχ, θαί ιέκε ὅηη 

αηφ ε ἶλαη ἕλα ζπλάζξνηζκα, κία ἐλφηεηα, ἕλα ζχλνιν ἤ κία 

ζπγθξφηεζε α ἰζζεκάησλ. κθαλίδνληαη κέ αηφλ ηφλ ηξφπν.  

Σφ ἴδην θαί κέ ηήλ ἀληίιεςε·  ἔρνπκε δηάθνξεο ἀληηιήςεηο, ηφ 

ἴδην θαί κέ ηήλ ζπλείδεζε· ἔρνπκε δηάθνξεο ζπλεηδήζεηο γηά 

πξάγκαηα, ηφ ἴδην θαί κέ ηίο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Ὅια αηά εἶλαη 

ἕλα ζπλάζξνηζκα, ἕλα ζχλνιν πξαγκάησλ.  

Ὅηαλ ιέκε αἴζζεκα, δέλ ε ἶλαη ἕλα πξάγκα ἀιιά ηφ ζχλνιν ηῶλ 

αἰζζεκάησλ.  
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Γη’ αηνχο ηψξα πνχ ζέινπλ λά κάζνπλ αηέο ηίο ιέμεηο θαί 

ζηήλ Πάιη γιψζζα, ηφ Ὑιηθφ ψκα ιέγεηαη ξνχπα, ηφ Αἴζζεκα 

ιέγεηαη βέληαλα,   Ἀληίιεςε ιέγεηαη ζάλληα, νἱ Ννεηηθέο 

Λεηηνπξγίεο ιέγνληαη ζαλθάξα, θαί  πλείδεζε ιέγεηαη βηλληάλα .  

Σψξα, ἐπεηδή ζά ἔρνπκε ζάλ ἐγρεηξ ίδην ἕλα ἀγγιηθφ βηβιίν, ζά 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θαί ἀγγιηθέο ιέμεηο ἐπίζεο, θαί πνιιέο ἀπφ 

αηέο ηίο ιέμεηο ζά ηίο ζπλαληήζνπκε κεηαθξαζκέλεο ζηά ἀγγιηθά.  

Ἀλαθνξηθά κέ ηήλ ιέμε ξνχπα, πξέπεη λά ζᾶο ἐμεγήζσ ὅηη ηήλ 

ἔρσ κεηαθξάζεη ζάλ ιηθφ ζψκα, ἀιιά ζχκθσλα κέ ηά 

ζπκθξαδφκελα ἔρεη δηάθνξεο ἔλλνηεο, π.ρ. ζχκθσλα κέ ηά 

ζπκθξαδφκελα ζηήλ πεξίπησζε ηῶλ πέληε ζπλαζξνηζκάησλ, 

ξνχπα, ὅπσο ὁ ἴδηνο ὁ Βνχδδαο ὀξίδεη, ζεκαίλεη 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 εἶλαη ξνχπα. χκθσλα κέ αηφλ ηφλ ὀξηζκφ 

θαηαιαβαίλνπκε ὅηη  ξνχπα ἔρεη λά θάλεη κέ ηήλ ὕιε θαί ηφ 

ζηεξεφ ζηνηρείν, δηφηη ὅια αηά εἶλαη ὕιε, ιηθά ζψκαηα. Σφ 

ζηεξεφ ζηνηρείν κπνξνῦκε λά ηφ πνῦκε ζηεξεφ ζψκα, γξφ 

ζψκα....  ὅια αηά ε ἶλαη ζψκαηα. ψκα ζεκαίλεη ἕλα ζπλάζξνηζκα 

πξαγκάησλ, θαί ζ’ αηή ηήλ πεξίπησζε ξνχπα ζεκαίλεη ιηθφ 

ζψκα, ὅια δει. ηά ζηεξεά, ηά γξά, θιπ.  

έ ἄιιεο πεξηπηψζεηο, ξνχπα ζεκαίλεη ὁπηηθφ ἀληηθε ίκελν. Ἡ  

ξνχπα ζπλνδεχεηαη ἀπφ ἄιιεο ιέμεηο· πνηέο ε ἶλαη αηέο νἱ ιέμεηο; 

π.ρ. ε ἶλαη ὁ  ἤρνο,   ὀζκή,  ὄζθξεζε, θιπ. χκθσλα κέ ηά 

αἰζζεηήξηα ὄξγαλα, ζχκθσλα κέ ηά α ἰζζεηήξηα ἀληηθε ίκελα, ὄζνλ 

ἀθνξά ηήλ ὅξαζε, ξνχπα ζεκαίλε η ὁπηηθφ ἀληηθείκελν, θάηη ὁξαηφ. 
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Καί κεηά ἔρνπκε ηφ ξνχπα ζάληα: ζάληα ζεκαίλε η ἤρνο, γθάληα  

ζεκαίλε η κπξσδηά, ξάζζα ζεκαίλεη γεχζε, θιπ. Ὅηαλ ινηπφλ εἶλαη 

καδχ κέ αηά ηά ζπκθξαδφκελα, ηφηε ξνχπα δέλ εἶλαη ιηθφ ζψκα. 

Γηφηη θ η ὁ ἤρνο ε ἶλαη ιηθφ ζψκα, θη  ὄζθξεζε εἶλαη ιηθφ 

ζψκα.... θαί ζ’ αηή ηήλ πεξίπησζε πξέπεη λά ηφ κεηαθξάζνπκε 

πηφ ζπγθεθξηκέλα, δει. ὁπηηθφ ἀληηθείκελν, αἰζζεηήξην 

ἀληηθε ίκελν πνχ ἀλήθεη ζηά ὁξαηά ἀληηθε ίκελα, ἐλ ἀληηζέζεη κέ 

ηνχο ἤρνπο, ηίο κπξσδηέο, θαί κέ ηίο γεχζεηο.  

Γηά λά θαηαιάβνπκε ηήλ ἀληίζεζε (ζηφ ζπγθεθξηκέλν 

παξάδεηγκα), πξέπεη λά θαηαιάβνπκε ὅηη ξνχπα εἶλαη ηφ 

αἰζζεηήξην ἀληηθείκελν θαί ζπγθεθξηκέλα ηφ ὁπηηθφ ἀληηθε ίκελν.  

έ ἄιιεο πεξηπηψζεηο Ρνχπα  ζεκαίλε η κνξθή, θαί πνιινί ἄγγινη 

κεηαθξαζηέο ἔρνπλ κεηαθξάζεη ηήλ Ρνχπα ὡο form , δειαδή ηφ 

πξῶην ζπλάζξνηζκα εἶλαη aggrigate of form, ηφ ζπλάζξνηζκα ηήο 

κνξθῆο. ηήλ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ἐάλ ηήλ κεηαθξάζνπκε 

ζάλ κνξθή, ε ἶλαη πνιχ ἀθεξεκέλε ἔλλνηα. Γη’  αηφ θαί νἱ ἄγγινη 

ἔρνπλ δπζθνιία λά θαηαιάβνπλ ηί ζεκαίλεη κνξθή ( ὅηαλ 

κεηαθξάδνπλ ηήλ ξνχπα).... Σφ ζπλάζξνηζκα ηῆο κνξθῆο... θάηη 

δει. ζάλ ζρέδην, ζάλ γεσκεηξηθφ ζρήκα... ἐάλ εἶλαη ζηξνγγπιφ, ἤ 

ηεηξάγσλν, ἤ ηξίγσλν, θιπ. ’ αηή ηήλ πεξίπησζε ηῆο ξνχπα, 

δέλ εἶλαη κφλνλ γεσκεηξηθά ζρήκαηα ἀιιά εἶλαη  κάδα,  ιηθή 

κάδα ὅπσο ἕλα ζψκα.  Βνχδδαο ἔδσζε ηφλ ὀξηζκφ γηά ηφ ιηθφ 

ζηνηρείν, ἤ ηφ γξφ ζηνηρε ίν πνχ δέλ ἔρεη γεσκεηξηθφ ζρήκα θαί 

κνξθή, δηφηη ἐάλ πνῦκε ὅηη ηφ λεξφ εἶλαη κηά κνξθή, ε ἶλαη κηά 

ἀθεξεκέλε ἔλλνηα, ἤ ὅηη ηφ ζηεξεφ ζηνηρείν ε ἶλαη κηά κνξθή, ε ἶλαη 

πάιη κηά ἀθεξεκέλε ἔλλνηα, ἤ  ὅηη ὁ  ἀέξαο παξ’ ὅιν πνχ ε ἶλαη 

ιηθφ ζψκα εἶλαη κηά κνξθή, ηφηε ε ἶλαη κηά πνιχ ἀθεξεκέλε 

ἔλλνηα.  

Γη’ αηφ θη ἐγψ ηήλ ἔρσ κεηαθξάζεη ζάλ Ὑιηθφ ψκα πνχ ε ἶλαη 

πηφ θνληά ζηήλ ἔλλνηα πνχ ζέιεη λά δψζεη ὁ Βνχδδαο ζ’ αηή ηήλ 

πεξίπησζε κέ ηά πέληε ζπλαζξνίζκαηα.  

Οἱ ἄγγινη ἐπίζεο κεηαθξάδνπλ ηίο ἰδέεο ηνῦ Πιάησλα ζάλ form. 

Ὅηαλ ἔρνπκε ηίο ἀγγιηθέο κεηαθξάζεηο ηῶλ θεηκέλσλ ηνῦ  

Πιάησλα, βιέπνπκε ὅηη ηήλ ἑιιεληθή ιέμε ἰδέα ηήλ κεηαθξάδνπλ 

ὡο form.  Αηή  ιέμε form ζηά ἀγγιηθά κπνξε ῖ λά ρξεζηκνπνηεζεῖ 

θαί γηά ιηθά πξάγκαηα θαί γ ηά  λνεηηθά πξάγκαηα ὅπσο γηά ἰδέεο. 

Ἔηζη ζηήλ ἀγγιηθή γιψζζα ὁ  θαζέλαο κπνξεῖ λά κεηαθξάζεη 

ὁηηδήπνηε, ἀιιά ζ’ αηή ηήλ πεξίπησζε θαηαιαβαίλνπκε ὅηη form 

εἶλαη ιίγν ἀθεξεκέλε ἔλλνηα θαί γη’  αηφ ηφ κεηαθξάδνπκε ζάλ 

ιηθφ ζψκα. Ἤ κπνξνῦκε λά πνῦκε material form δει. ιηθή 
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κνξθή... ἀιιά ὁ ἀέξαο εἶλαη ιηθή κνξθή; ὁ ἀέξαο εἶλαη 

ἀφξαηνο... ἄξα ηφλ ιέκε ιηθφ ζψκα  

Ἔηζη ινηπφλ, ὁ ὄξνο ιηθφ ζψκα δέλ ἀλαθέξεηαη κφλνλ ζηφ δηθφ 

καο ζψκα, ἀιιά ἀλαθέξεηαη θαί ζηά ἐμσηεξηθά ζψκαηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σψξα ζρεηηθά κέ ηήλ Βέληαλα, πνιινί ηφ ἔρνπλ κεηαθξάζεη ζάλ 

Αἴζζεκα· ζηά ἀγγιηθά εἶλαη feel ing. 

Σήλ Ἀληίιεςε ηήλ ἔρνπλ κεηαθξάζεη ζηά ἀγγιηθά κέ πνιιέο 

ιέμεηο  ὅπσο recognit ion, label ing, not ing , θαί πνιιέο ἄιιεο ιέμεηο 

πνχ ρξεζηκνπνηνῦλ νἱ ιφγηνη γ ηά λά ἐξκελεχζνπλ ηήλ ιέμε άλληα.  

Ἀιιά  πηφ ζπλεζηζκέλε ε ἶλαη  ἀληίιεςε. Ἀθφκα θη ἄλ ηφ δνῦκε 

ἀπφ ηήλ πιεπξά ηῆο ςπρνινγίαο,  ιέμε ἀληίιεςε εἶλαη πνιχ πηφ 

θνληά ζηήλ ἔλλνηα ηῆο άλληα. Γηφηη ὅηαλ ἀλαιχζνπκε ἀξγφηεξα 

ηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηῆο άλληα, ηφ πῶο ιεηηνπξγεῖ θιπ, ζά δνῦκε 

ὅηη ε ἶλαη πνιχ πηφ θνληά ζηήλ ἔλλνηα πνχ δίλνπλ ν ἱ ζεκεξηλνί 

ςπρνιφγνη ζηήλ ἀληίιεςε· ηί ε ἶλαη   ἀληίιεςε, πῶο ιεηηνπξγεῖ,  

πῶο ἐκθαλίδεηαη. Ὑπάξρνπλ βηβιία ςπρνινγίαο θαί ιεμηθά 

ςπρνινγίαο πνχ φξίδνπλ ηήλ ζεκαζία ηῆο ἀληίιεςεο, θαί ἐάλ 

δηαβάζεη θαλείο ηνχο ὀξηζκνχο πνχ δίλνπλ νἱ ςπρνιφγνη γ ηά ηήλ 

ἀληίιεςε θαί ηφλ ὀξηζκφ πνχ δίλνπλ ηά βνπδδηζηηθά θείκελα γηά 

ηήλ άλληα, ζά δεῖ ὅηη θαί ηά δχν ε ἶλαη παξάιιεια.  

ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε ηήλ αλθάξα δει. ηίο Ννεηηθέο 

Λεηηνπξγίεο, θαί πάξρνπλ ἄγγινη ιφγηνη πνχ αηή ηήλ ιέμε ηήλ 

κεηαθξάδνπλ κέ δηάθνξνπο ηξφπνπο.  ’ αηή ηήλ πεξίπησζε αηή 

 ιέμε ἐκθαλίδεηαη κέ δηάθνξα ζπκθξαδφκελα.  
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Ὅηαλ ἐκθαλίδεηαη ζέ ζρέζε κέ ηά πέληε ζπλαζξνίζκαηα ἔρεη 

ηήλ ζεκαζία Ννεηηθέο Λεηηνπξγίεο, θαί ζά δνῦκε ὅηη πξαγκαηηθά 

αηή  ιέμε  Λεηηνπξγία  εἶλαη κηά δπλακηθή ιέμε ζέ ζρέζε κέ ηήλ 

ιέμε αλθάξα. Μεξηθνί ηήλ κεηαθξάδνπλ ζάλ formation , δει. 

ζρεκαηηζκφο. Ὅκσο κέζα ζηήλ ιέμε αλθάξα πάξρεη πξφζεζε. 

Μπνξνῦκε λά πνῦκε ὅηη  πξφζεζε ε ἶλαη ζρεκαηηζκφο,  ἐπηζπκία 

εἶλαη ζρεκαηηζκφο, ὁ  ζπκφο εἶλαη ζρεκαηηζκφο...  ὅκσο ὁ 

ζρεκαηηζκφο ἔρεη λά θάλεη κέ θάηη πνχ ε ἶλαη ζηαηηθφ... ὁηηδήπνηε 

ἔρεη ζρεκαηηζζεῖ ε ἶλαη ζηαηηθφ, δέλ ε ἶλαη δπλακηθφ. Ἀιιά ὁ φξνο 

Λεηηνπξγία ε ἶλαη δπλακηθφο θαί   αλθάξα ἔρεη λά θάλεη κέ 

ἐπηζπκία, θαί  ἐπηζπκία εἶλαη θάηη δπλακηθφ, ἔρεη κία 

δπλακηθφηεηα κέζα ηεο, ὁ ζπκφο ἔρεη κηά δπλακηθφηεηα κέζα ηνπ· 

αηά ὅια εἶλαη αλθάξα, δει. ιεηηνπξγίεο, ἤ δηαδηθαζίεο, ἤ  

δξαζηεξηφηεηεο, ἤ κπνξνῦκε λά πνῦκε Ννεηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο. 

γψ ἔρσ βάιεη ηφλ ὄξν Ννεηηθέο Λεηηνπξγίεο δει. Mental fuct ions, 

mental proccesses, mental act ivites, θαί  ιέμε αλθάξα 

ἀπνηειε ῖηαη ἀπφ ηφ ζάλ πνχ ζεκαίλεη ζπζζψξεπζε θαί θάξα πνχ 

ζεκαίλε η to do, δξῶ, πξάηησ, ζεκαίλεη δξάζε.... ε ἶλαη δειαδή   

ζπζζψξεπζε πνιιῶλ δξάζεσλ ἤ πξάμεσλ, πνιιῶλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Θά κπνξνχζακε λά ηφ κεηαθξάζνπκε θαί ζάλ 

Ννεηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο.  

Αηφ πνχ ζέισ λά ζᾶο πῶ ἐδῶ, εἶλαη ὅηη   αλθάξα εἶλαη ἕλα 

δπλακηθφ πξᾶγκα θαί δέλ ε ἶλαη θάηη ζηαηηθφ, ἕλαο ζρεκαηηζκφο, 

δηφηη ὁ  ζρεκαηηζκφο ε ἶλαη θάηη ζηαηηθφ, ζρεκαηίδεηαη δει. θάηη, 

θαί κεηά δέλ θηλε ῖηαη, ἐλῶ νἱ αλθάξαο  εἶλαη  θίλεζε ηῶλ 

πξαγκάησλ,  δπλακηθφηεηα ηῶλ πξαγκάησλ. Ἔηζη ινηπφλ  

ιεηηνπξγία ε ἶλαη ἕλα δπλακηθφ πξάγκα θαί ὄρη θάηη ζηαηηθφ.  

Αηέο ηίο ἐμεγήζεηο ζᾶο ηίο δίλσ, δηφηη ὅηαλ ζά ἀξρίζνπκε λά 

ρξεζηκνπνηνῦκε αηά ηά ἀγγιηθά βηβιία...  ηφ ἐγρε ηξίδην πνχ 

ἔρνπκε... ζά πξέπεη λά θαηαιαβαίλνπκε αηέο ηίο ἔλλνηεο θαί ζηά 

ἀγγιηθά.  

Ἀλαθνξηθά κέ ηήλ πλείδεζε, ν ἱ πεξηζζφηεξνη ἄγγινη 

ζρνιηαζηέο κεηαθξάδνπλ ηήλ Βηλληάλα  ζάλ ζπλείδεζε 

conciousness. Γέλ ἔρνπκε ινηπφλ ἐδῶ κεγάιν πξφβιεκα ζηήλ 

κεηάθξαζε.  

Οἱ θπξηφηεξεο ιέμεηο (ζέ δπζθνιία κεηάθξαζεο) ε ἶλαη   

αλθάξα ,  άλληα, θαί  Ρνχπα. Αηέο εἶλαη ν ἱ ηξεῖο ιέμεηο γηά ηίο  

ὁπνίεο πάξρεη πνηθηι ία κεηαθξάζεσλ.  

 

ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε μαλά ηά πέληε ζπλαζξνίζκαηα, θαί ζηήλ 

νχηηα Πίηαθα κπνξνῦκε λά δνῦκε ὅηη:   
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Σφ ιηθφ ζψκα ἀλαθέξεηαη θακηά θνξά κφλνλ ζάλ Ὕιε, Ρνχπα,  

θαί εἶλαη ζέ ἀληίζεζε κέ ηφ Νάκα, ηφ Ννεηφ. Ὅηαλ ἀλαθέξνληαη 

αηνί ν ἱ δχν ὄξνη Νάκα θαί Ρνχπα, ηφηε ζπκπεξηιακβάλνπλ ὅια ηά 

πέληε ζπλαζξνίζκαηα, δει.  Ρνχπα εἶλαη  ὕιε θαί ηφ Ννεηφ , ηφ 

Νάκα, εἶλαη ὅια ηά πφινηπα, δει. ηφ Αἴζζεκα,  Ἀληίιεςε, Οἱ 

Ννεηηθέο Λεηηνπξγίεο, θαί  πλείδεζε· ὅια αηά εἶλαη Νάκα. 

Ἔρνπκε δει. ηφλ γεληθφ ὀξηζκφ ηνῦ ηί ζεκαίλε η Νάκα· ε ἶλαη ηφ 

Ννεηφ.  

Ἡ ιέμε Νάκα ἔρεη θη αηή δηάθνξεο ζεκαζίεο ζχκθσλα κέ ηά 

ζπκθξαδφκελα. Ἡ πηφ ζπλεζηζκέλε ζεκαζία ε ἶλαη ὄλνκα, ὅπσο ζηά 

ἑιιεληθά, λφκα ε ἶλαη ὄλνκα. Ἀιιά ἔρεη θαί ἄιιε ζεκαζία ὅπῶο 

θιίζε, ξνπή. Σψξα γηά πνηφ ιφγν αηά ηά ηέζζεξα, Αἴζζεκα, 

Ἀληίιεςε, Ννεηηθέο Λεηηνπξγίεο, θαί πλείδεζε ιἐγνληαη Νάκα; 

Γηφηη θιίλνπλ, ξέπνπλ, πξφο ηήλ ὕιε ἤ πξφο ἀληηθε ίκελα· αηή 

εἶλαη  θιίζε ηνπο πξφο ἀληηθείκελα. Αηή  ηάζε πνχ ἔρνπλ, 

ὅπσο π.ρ. ὅηαλ ηφ κάηη βιέπεη ἕλα ὁπηηθφ ἀληηθείκελν, ηφηε ηφ 

αἴζζεκα ξέπεη, θιίλε η πξφο ηφ ὁπηηθφ ἀληηθε ίκελν. Ἤ ὅηαλ ἀθνῦκε 

ἕλαλ ἤρν, ηφηε ὁ  λνῦο καο θιίλεη, ξέπεη πξφο ηφ ρεηηθφ 

ἀληηθε ίκελν. Αηφ ηφ πξάγκα δειαδή,  ὕιε δέλ ηφ ἔρεη,  ηφ ἔρεη 

κφλνλ ὁ λνῦο δει. ηφ Ννεηφ ζηνηρείν πνχ ἔρνπκε κέζα καο θαί 

ιέγεηαη Νάκα. Σφ ρξεζηκνπνηνῦκε δέ, κέ ηήλ γεληθή ἔλλνηα. Ἀιιά 

πάξρεη θαί πηφ ζπγθεθξηκέλε ἔλλνηα ηνῦ Νάκα πνχ ζέ κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο... ηφ Ννεηφ ε ἶλαη κφλν ηφ αἴζζεκα,  ἀληίιεςε, θαί ν ἱ 

λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, ἐλῶ  ζπλείδεζε εἶλαη θάηη μερσξηζηφ. 

Ἔρνπκε δει. αηή ηήλ πεξίπησζε ὅπνπ ηφ Νάκα ζεκαίλεη κφλνλ 

αηά ηά ηξία πξάγκαηα.  
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 Βνχδδαο ζηίο νχηηαο ἔρεη δψζεη ηφλ ὀξηζκφ ηνῦ ηί ζεκαίλεη 

Νάκα θαί κηιάεη γηά ηφ α ἴζζεκα, ηήλ ἀληίιεςε, θαί γ ηά κεξηθνχο 

λνεηηθνχο παξάγνληεο ἀπφ ηίο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο. ’ αηή ηήλ 

πεξίπησζε ὅ ὄξνο Νάκα ἔρεη κηά πηφ ζπκππθλσκέλε ἔλλνηα, θαί   

ζπλείδεζε θπζηθά παξακέλεη κφλε ηεο, ζάλ μερσξηζηφ κέξνο πνχ 

ηήλ βάδνπκε ζέ κηά ἄιιε θαηεγνξία θαί δέλ ε ἶλαη κέξνο ηνῦ Νάκα.  

πνκέλσο, ζχκθσλα κέ ηά ζπκθξαδφκελα ηφ Νάκα κπνξεῖ λά 

ἔρεη γεληθή ἔλλνηα πεξηιακβαλνκέλσλ ὅισλ αηῶλ ηῶλ ηεζζάξσλ 

ζπλαζξνηζκάησλ ἀπφ ηφ αἴζζεκα ἔσο ηήλ ζπλείδεζε,  θαί ζέ 

ἄιιεο πεξηπηψζεηο κπνξε ῖ λά ἔρεη ηήλ ἔλλνηα κφλν ηῶλ ηξηῶλ 

αηῶλ ζπλαζξνηζκάησλ ρσξίο ηήλ ζπλείδεζε.  
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Καί κεηά ἔρνπκε ἄιιε κηά ιέμε πνχ ρξεζηκνπνίεζε ὁ Βνχδδαο 

γηά ηφ αἴζζεκα, ηήλ ἀληίιεςε, θαί ηίο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο: 

Σζέηαζίθα  δει. Ννεηηθνί Παξάγνληεο. Αηά ηά ηξία ηά ὀλνκάδεη 

θακηά θνξά Ννεηηθνχο Παξάγνληεο θαί κπνξνῦκε λά ηφ δνῦκε 

ζηήλ νχηηα Πίηαθα. Ἔηζη  ιέμε Σζέηαζίθα  ἐκθαλίδεηαη κεξηθέο 

θνξέο ζηήλ νχηηα Πίηαθα θαί ὁ Βνχδδαο δίλεη ηφλ ὀξηζκφ ηεο, 

ὅηη δει. εἶλαη Α ἴζζεκα, Ἀληίιεςε, θαί θάπνηνη Ννεηηθνί 

παξάγνληεο ἀπφ ηίο Ννεηηθέο Λεηηνπξγίεο.  

Σφ Ννεηφ ινηπφλ, ηφ Νάκα κπνξνῦκε λά ηφ ὀλνκάζνπκε 

Σζέηαζίθα, θαί αηά ηά ηξία ζπλαζξνίζκαηα λά ηά ὀλνκάζνπκε 

Σζέηαζίθα, Ννεηηθνχο παξάγνληεο. Κη αηφ ηφ θάλνπκε ὅηαλ  

ζέινπκε λά ηά ἀλαιχζνπκε ζάλ πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο... ὄρη 

ζάλ ζπλάζξνηζκα ἀιιά κεκνλσκέλα.  Π.ρ. ηφ α ἴζζεκα ἄλ ηφ 

πάξνπκε κεκνλσκέλν ηφηε δέλ ηφ βιέπνπκε ζάλ ζπλάζξνηζκα 

ἀιιά ζάλ ἐλσηηθφ παξάγνληα. Αηά ζηά ἀγγιηθά ιέγνληαη mental 

factors, ἀιιά κπνξνῦκε λά ηά κεηαθξάζνπκε θαί ζάλ 

λνεηηθφηεηα, δηφηη ηφ α ἴζζεκα εἶλαη κία λνεηηθφηεηα,  ἀληίιεςε 

εἶλαη κία λνεηηθφηεηα, ὅκσο ἐγψ ηφ κεηαθξάδσ ζάλ Ννεηηθνχο 

παξάγνληεο ὅπσο εἶλαη θαί ζηά ἀγγιηθά.  

Ἀθνινχζσο,  Ἀληίιεςε κεκνλσκέλα θαί ὄρη ζάλ ζπλάζξνηζκα, 

κπνξεῖ λά ὀλνκαζζε ῖ Σζέηαζίθα, Ννεηηθφο παξάγνληαο.  

Γηά ηήλ πλείδεζε, ὁ Βνχδδαο ρξεζηκνπνηε ῖ ἄιιε ιέμε· ηήλ 

ὀλνκάδεη Σζίηηα δει. θέςε, πλεηδεηφηεηα, πλείδεζε, πνχ ε ἶλαη 

κία ζπλψλπκε ιέμε κέ ηήλ Βηλ ηάλα . Ὑπάξρνπλ νηηαο ζηίο ὁπνίεο 

ὁ Βνχδδαο ιέε η ὅηη αηφ πνχ νἱ ἄλζξσπνη ὀλνκάδνπλ Μαλφ ,  

Σζίηηα,  Βηληάλα, ε ἶλαη θάηη πνχ θάζε ζηηγκή ἐγε ίξεηαη θαί 

παξαθκάδεη. Ὅια αηά ε ἶλαη παξάιιεια: Μαλφ εἶλαη ὁ λνῦο, Σζίηηα  

εἶλαη  ζθέςε ἤ ζπλεηδεηφηεηα, θαί Βηλ ηάλα εἶλαη  ζπλείδεζε. 

Αηέο νἱ ηξεῖο ιέμεηο ε ἶλαη ζπλψλπκεο ζέ κεξηθά ζπκθξαδφκελα, 

θαί ζ’ αηήλ ἐδψ ηήλ πεξίπησζε, ὁ Βνχδδαο ρξεζηκνπνηε ῖ θακηά 

θνξά ἀληί γ ηά Βηληάλα, ηήλ ιέμε Σζίηηα . 

ηήλ Ἀκπηληάκκα  ιέμε Σζίηηα  ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν, θαί ζά δνῦκε ὅηη αηή  ιέμε Σζίηηα  

ἐπαλαιακβάλεηαη μαλά θαί μαλά, θαί ἔρεη ζρεδφλ ηήλ ἴδηα ἔλλνηα 

κέ ηήλ Βηλ ηάλα. έ ἄιιεο πεξηπηψζεηο , ἐπίζεο ζηήλ Ἀκπηληάκκα,  

ἔρεη ηήλ ἔλλνηα ηῆο ζθέςεο. Ὅηαλ δει.  Σζίηηα ἤ  Βηληάλα , 

ζπλδέεηαη γ ηά παξάδεηγκα κέ ηφ α ἴζζεκα, ἤ κέ ηήλ ἀληίιεςε, ηφηε 

πάξρεη ζθέςε... δει.  ζχλδεζε ηῆο Βηλ ηάλα κέ αἴζζεκα ἤ  

ἀληίιεςε ὀλνκάδεηαη ζθέςε. Ἀξρίδνπκε λά ζθεθηφκαζηε· πῶο 

ζθεθηφκαζηε;  
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Πξψηα ἔρνπκε ζπλείδεζε γηά θάηη θαί κεηά ἀληηιακβαλφκαζηε 

θαί ἔρνπκε λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ὅπσο  ἐπηζπκία, ὁ ινγηζκφο, ὁ 

ζπιινγηζκφο, θαί κεηά ἔρνπκε αηή ηήλ Σζίηηα, δει. ὅιε αηή   

ζχλδεζε κέ Βηλ ηάλα θαί λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ιέγεηαη Σζίηηα... ζέ 

κεξηθά ζπκθξαδφκελα. Ἀιιά ζ’ αηά ηά ζπκθξαδφκελα, ἐάλ ηήλ 

ἀπνκνλψζνπκε ηήλ Σζίηηα, ηφηε ἔρεη ζρεδφλ ηήλ ἴδηα ἔλλνηα κέ 

ηήλ Βηληάλα. δει. ζάλ ζπλείδεζε.  

Ἔηζη ζά δνῦκε, ὄηη ζηφ ἐγρεηξ ίδην πνχ ζά ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ἐκεῖο, κεηαθξάδνπλ ηήλ Σζίηηα ζάλ ζπλείδεζε, conciousness.  
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άλ ηψξα ἐμεηάζνπκε αηέο ηίο ηξεῖο  ιέμεηο: Σζίηηα (ζθέςε), 

Μαλφ (λνῦο), Βηληάλα (ζπλείδεζε), ζά δνῦκε ὅηη  Βηληάλα  

ἐκθαλίδεηαη κέ ηά ζπλαζξνίζκαηα (aggregate), κέ ηά πέληε 

ζπλαζξνίζκαηα πνιχ πηφ ζπρλά. Σφ Μαλφ ἀιιά θαί  Σζίηηα δέλ 

ἐκθαλίδνληαη κέ ηά πέληε ζπλαζξνίζκαηα πνχ ε ἶλαη  ὕιε, ηφ 

αἴζζεκα,  ἀληίιεςε, νἱ λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, θαί   Βηληάλα ,  

ζπλείδεζε.  

   

Μεηά ἔρνπκε ηά Αηζζεηήξηα Ὄξγαλα (Sense Organ). δῶ   

Βηληάλα δέλ ρξεζηκνπνηε ίηαη, ἀιιά ρξεζηκνπνηείηαη ηφ Μαλφ δει. ὁ  

λνῦο, πνχ εἶλαη α ἰζζεηήξην ὄξγαλν. έ πνηά ζπκθξαδφκελα; ὅηαλ 

ὁ Βνχδδαο κηιάεη γηά ηφ κάηη, ηφ αηί, ηήλ κχηε, ηήλ γιψζζα, ηφ 

ζψκα, θαί ηφλ λνχ, ρξεζηκνπνηε ῖ ηήλ ιέμε Μαλφ, λνῦο, δέλ ιέεη 

Βηλ ηάλα. Σφ Μαλφ ρξεζηκνπνηεῖηαη ινηπφλ κέ ηά αἰζζεηήξηα ὄξγαλα 

ἀιιά ὄρη κέ ηά ζπλαζξνίζκαηα.   
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Μεηά ἔρνπκε ηήλ θέςε (Thinking). Ἡ Σζίηηα ρξεζηκνπνηε ῖηαη 

γηά Thinking ὄρη  Βηληάλα, θαί ὁ Μαλφ  ρξεζηκνπνηείηαη ἐπίζεο γηά 

Thinking θαί ὄρη  Βηληάλα . Ἔηζη ινηπφλ ζηά ζπκθξαδφκελα, π.ρ. 

αηφο ὁ ἄλζξσπνο ζθέθηεηαη θαη’  αηφλ ηφλ ηξφπν, ὁ Βνχδδαο 

δέλ ρξεζηκνπνηε ῖ ηφ ξήκα Βηηδαλάηη ἀπφ ηφ Βηλ ηάλα ἀιιά Σζηληέηηη   

ζθέπηνκαη, πνχ ἔρε η λά θάλεη κέ ηήλ Σζίηηα, ηήλ ζθέςε.  ’ αηά 

ηά ζπκθξαδφκελα ινηπφλ,  Σζίηηα ἔρεη λά θάλεη κέ ηήλ 

ιεηηνπξγία ηῆο ζθέςεο, ἀιιά βαζηθά εἶλαη Βηλ ηάλα ζχλ Mental 

factors δει. πλείδεζε κέ Ννεηηθνχο παξάγνληεο ὅπσο Ἀληίιεςε, 

πηζπκία, Θπκφο θιπ. Ὅηαλ  Βηληάλα ζπλδέεηαη κέ αηά ηά 

ζπλαηζζήκαηα, ηφηε πξνβάιεη  Σζίηηα . 

 

ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε ηήλ Πξνζσπηθφηεηα (Personality).   

ἄλζξσπνο ρξεζηκνπνηε ῖ ηήλ Σζίηηα  θαί ηήλ Βηλ ηάλα γηά λά 

θαηαιάβεη ηήλ πξνζσπηθφηεηά ηνπ.  

 

ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε ηήλ Αἰζζεηηθφηεηα(Sent ience) ( ἔλλνηα 

ηνῦ αἰζζάλεζζαη). χκθσλα κέ ηά ζπκθξαδφκελα,  Σζίηηα θαί   

Βηληάλα εἶλαη πνχ ρξεζηκνπνηε ῖηαη γηά ηήλ ἀληίιεςε ηῆο 

Αἰζζεηηθφηεηαο θαί ὄρη ὁ  Μαλφ. Σί ζεκαίλε η Α ἰζζεηηθφηεηα;  Ἡ 

αἴζζεζε ἐλφο ὀξγάλνπ κέ ηφ ἀλάινγν ἀληηθε ίκελν. Ἔρνπκε ηήλ 

Σζάθνπ-βηληάλα δει. ηήλ ζπλείδεζε ηνῦ καηηνῦ, ηήλ φηηα-βηληάλα  

δει. ηήλ ζπλείδεζε ηνῦ αηηνῦ, θιπ. Αηφ ιέγεηαη Α ἰζζεηηθφηεηα, 

ὅηαλ δει. ἀληηιακβαλφκαζηε κέ ηίο α ἰζζήζεηο. Ἡ Σζίηηα ινηπφλ 

ρξεζηκνπνηεῖηαη γ ηά ηφ κάηη, γηά ηά αηηά, θιπ.  

 

Μεηά ἔρνπκε ηφλ πληνληζηή ηῶλ 5 αἰζζήζεσλ (Coordinator of 

5 senses) . Αηφο πνχ ζπληνλίδεη ἤ ὀξγαλψλεη ηίο 5 α ἰζζήζεηο εἶλαη 

ὁ Μαλφ, ὁ λνῦο, θαί ὄρη  Βηληάλα ἤ  Σζίηηα.  

 

Καί ηέινο ἔρνπκε ηήλ Γηαδηθαζία παλαγέλλεζεο (Rebirth 

Proccess). δῶ δέλ ρξεζηκνπνηε ῖηαη  Σζίηηα ἤ ὁ Μαλφ, ἀιιά  

Βηληάλα. Δἶλαη  Βηληάλα ,  πλείδεζε, πνχ ἐθηειεῖ ηήλ δηαδηθαζία 

ηῆο ἐπαλαγέλλεζεο, θαί ἐδῶ βέβαηα δέλ κηιᾶκε γηά ςπρή ἀιιά γηά 

Βηλ ηάλα, πλείδεζε.  

  

Γηά λά ζᾶο δψζσ ηψξα κηά ε ἰθφλα γηά ηφ πῶο εἶλαη δπλαηφλ λά 

ρξεζηκνπνηνῦληαη αηνί ν ἱ ὄξνη, ζά πεξάζνπκε ζηφλ ἐπφκελν 

πίλαθα.  
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δῶ βιέπνπκε ὅηη ὁ Μαλφ, ὁ λνῦο, εἶλαη κία ἐλέξγεηα θαί κπνξε ῖ 

λά ἐκθαληζζεῖ κέ δηάθνξνπο ηξφπνπο: ζάλ Σζίηηα (ζθέςε), ἤ ζάλ 

Βηλ ηάλα (ζπλείδεζε). Ἔηζη ζχκθσλα κέ ηίο  πεξηζηάζεηο, ὁ λνῦο 

ἔρεη δηάθνξεο ιε ηηνπξγίεο. Ἀλάινγα κέ ηήλ ιε ηηνπξγία ηνπ, ηνῦ 

δίλνπκε ἕλα ὄλνκα.  

Ἀιιά βαζηθά ε ἶλαη  ἴδ ηα ἐλέξγεηα πνχ ιεηηνπξγε ῖ ζέ ιίγν 

δηαθνξεηηθή κνξθή, θαί ζχκθσλα κέ αηή ηήλ κνξθή ηνῦ δίλνπκε 

ηφ ἀλάινγν ὄλνκα, παξ’ ὅιν πνχ εἶλαη   ἴδ ηα ἐλέξγεηα ὅπσο π.ρ. 

Σζίηηα (ζθέςε), ἤ ὄηαλ ἔρε η ι ίγν δηαθνξεηηθή κνξθή ηνῦ δίλνπκε 

ἄιιν ὄλνκα, Βηληάλα (ζπλείδεζε),  δηφηη  ιεηηνπξγία ηῆο 

ζπλείδεζεο ζηήλ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε ἶλαη πηφ ἔληνλε. Καί 

ὅηαλ ὁ λνῦο άξρίδεη λά ζθέθηεηαη θαί  ιεηηνπξγία ηῆο ζθέςεο γηά 

ζπλεηδεηά πξάγκαηα ε ἶλαη πηφ ἔληνλε, ηφηε ηνῦ δίλνπκε ηήλ 

ὀλνκαζία Σζίηηα.  

 

Ἔηζη ἀλάινγα κέ ηήλ ιε ηηνπξγία, ὁ ἴδηνο ὁ λνῦο, παίξλεη θαί ηήλ 

ἀλάινγε ἐηηθέηηα, βιέπνπκε δει: ἄ, ζ’ αηή ηήλ πεξίπησζε, ηί 

ιεηηνπξγία θάλεη ὁ λνῦο; θέθηεηαη· ἄξα εἶλαη Σζίηηα. ηήλ ἄιιε 

πεξίπησζε ὁ λνῦο, ηί ιεηηνπξγία θάλεη; πλεηδεηνπνηε ῖ· ἄξα εἶλαη 

Βηλ ηάλα.  

Ἔρνπκε ινηπφλ αηέο ηίο ηξεῖο ἔλλνηεο: Μαλφ, Σζίηηα, θαί 

Βηλ ηάλα .                                                                                                                                                                                                     

 

 

 



 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηφ Ἀκπηληάκκα, ηά Πέληε πλαζξνίζκαηα δηαηξνῦληαη ζηίο  

παξαθάησ θαηεγνξίεο:  

Ὅπσο ζᾶο εἴρα πεῖ, πξψηε εἶλαη  Σζίηηα, (θέςε, πλείδεζε). 

Αηφ πνχ ζά ἀλαιχζνπκε πξψηα ζηφ Ἀκπηληάκκα, ε ἶλαη   

πλείδεζε, Consciousness. Αηή ηήλ ζπλείδεζε ηήλ φλνκάδνπκε 

Σζίηηα θαί ε ἶλαη ζπλψλπκε κέ ηήλ Βηλ ηάλα . 

ηήλ ζπλέρεηα, ηφ Αἴζζεκα, ηήλ Ἀληίιεςε, θαί ηίο Ννεηηθέο 

Λεηηνπξγίεο, δέλ ηά ὀλνκάδνπκε πιένλ αλθάξα, δει. Ννεηηθέο 

Λεηηνπξγίεο, ἀιιά Ννεηηθνχο παξάγνληεο, δηφηη ηφ Α ἴζζεκα ηφ 

παίξλνπκε κφλν ηνπ, ηφ βιέπνπκε ἀπνκνλσκέλν, δέλ ηφ 

παίξλνπκε ζάλ ζπλάζξνηζκα, θαί γ η’  αηφ ιέκε ὅηη εἶλαη ἕλαο 

λνεηηθφο παξάγνληαο. Σήλ Ἀληίιεςε ἐπίζεο, δέλ ηήλ βιέπνπκε 

ζάλ ζπλάζξνηζκα ἀιιά ηήλ παίξλνπκε ἀπνκνλσκέλε γηά λά 

θαηαιάβνπκε πῶο αηή  ἀληίιεςε ιεηηνπξγε ῖ θαί πῶο 

ἐκθαλίδεηαη· ε ἶλαη πιένλ λνεηηθφο παξάγνληαο. Καί ν ἱ Ννεηηθέο 

Λεηηνπξγίεο ὅπσο  ἐπηζπκία, ὁ  ζπκφο,  δήιεηα θιπ., 

ἐθιακβάλνληαη ἀπνκνλσκέλα, παίξλνπκε γηά παξάδεηγκα ηφλ ζπκφ 

ἤ ηήλ ἐπηζπκία θαί ηά ἐμεηάδνπκε ἀπνκνλσκέλα· πῶο ιεηηνπξγε ῖ ὀ 

ζπκφο,   ἐπηζπκία, θαί πῶο ἐκθαλίδνληαη... ἄξα ηά βιέπνπκε ὡο 

λνεηηθνχο παξάγνληεο.  

Καί ηέινο ηφ ιηθφ ζψκα ηφ ὀλνκάδνπκε Ὕιε (Ρνχπα). 

Ἔηζη, ζηήλ ὀξνινγία ηῆο Ἀκπηληάκκα ρξεζηκνπνηνῦκε αηέο ηίο  

ιέμεηο ὅπσο Σζίηηα , Σζεηαζίθα  θαί Ρνχπα, ἀληί λά ρξεζηκνπνηνῦκε 

ηφλ ὄξν Πέληε πλαζξνίζκαηα, δει. δέλ ηά βιέπνπκε ζάλ ἕλα 

ζχλνιν, ζάλ ἕλα ζπλάζξνηζκα.  
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Φπζηθά  ιέμηο ζπλάζξνηζκα ρξεζηκνπνηε ῖηαη θαί ζηήλ 

Ἀκπηληάκκα, ἀιιά ὅηαλ πξέπεη λά δνῦκε ὅια ηά παξαπάλσ πηφ 

ἀπνκνλσκέλα, πηφ ιεπηνκεξῶο, ηφηε ρξεζηκνπνηνῦκε ηφλ φξν 

Σζέηαζίθα, (Ννεηηθνί παξάγνληεο) ἀληί λά πνῦκε Ννεηηθέο 

Λεηηνπξγίεο. Γηφηη ηφ α ἴζζεκα γηά παξάδεηγκα, ηφ παίξλνπκε 

ἀπνκνλσκέλα θαί ηφ ἀλαιχνπκε, θαί ἔηζη εἶλαη Ννεηηθφο 

παξάγνληαο.  

 

Καί αηά εἶλαη ν ἱ Σέζζεξεηο Ὑπέξηαηεο Πξαγκαηηθφηεηεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ Σζίηηα, δει.  πλείδεζε, ε ἶλαη πέξηαηε πξαγκαηηθφηεηα, 

δηφηη δέλ κηιᾶκε γηά ἕλα ἄηνκν, γηά κηά γπλαίθα, γηά ἕλαλ ἄλδξα, 

γηά ἕλα παηδί, γ ηά ἕλα δέληξν, θιπ, ἀιιά κηιᾶκε γηά ηήλ 

ζπλείδεζε, ὄρη κφλν ηήλ ζπλείδεζε ἐλφο ἀηφκνπ, ἀιιά γηά ηήλ 

ζπλείδεζε γεληθά, θα ί ηφ πῶο αηή ιεηηνπξγε ῖ. Ὄρη κφλν ζηήλ 

ιιάδα, ὄρη κφλν ζηήλ Ρσζία, ὄρη ζηήλ Ἀκεξηθή, ἀιιά πῶο 

ιεηηνπξγε ῖ γεληθά θαί πῶο ἐκθαλίδεηαη αηή  ζπλείδεζε ζηνχο 

ἀλζξψπνπο, πῶο ἐθδειψλεηαη, πνηά ε ἶλαη  ιεηηνπξγία ηεο θιπ. 

Παίξλνπκε ινηπφλ ηήλ ζπλείδεζε ἀπνκνλσκέλα θαί κειεηᾶκε ηφλ 

ηξφπν κέ ηφλ ὁπνίνλ ἐκθαλίδεηαη παγθνζκίσο.  

Ἀθνινπζνῦλ νἱ Ννεηηθνί παξάγνληεο, - ἔρνπκε ἐμεγήζεη ηί 

ζεκαίλε η λνεηηθφο παξάγσλ – πνχ εἶλαη πέξηαηε πξαγκαηηθφηεηα.  

Μεηά ἔρνπκε ηήλ Ὕιε ζάλ πέξηαηε πξαγκαηηθφηεηα. Γέλ ιέκε 

ηφ ζψκα κνπ, ιέκε ηφ ζψκα... δει. ηφ ζηεξεφ ζηνηρείν, ηφ γξφ 

ζηνηρείν, ηά βιέπνπκε ἀπφ δηαθνξεηηθή ὄςε.  
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Ὅπσο ἕλαο ἐπηζηήκνλαο δέλ βιέπεη ηφ ζψκα ζάλ «δηθφ κνπ 

ζψκα», ἀιιά ηφ βιέπεη ζάλ ἄηνκα, ζάλ ιεθηξφληα, πξσηφληα, 

θιπ. Ἔηζη θη ἐκε ῖο ηφ ζψκα καο ηφ βιέπνπκε θαζαξά  κέ πηφ 

ἀλαιπηηθή ὄςε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καί ηέινο πάξρεη  ἄιιε πέξηαηε πξαγκαηηθφηεηα πνχ ε ἶλαη   

Νηκπάλα. χκθσλα κέ ηφλ Βνπδδηζκφ, Νηκπάλα ε ἶλαη  ἀπφιπηε 

καθαξηφηεηα ὡο ἀπνηέιεζκα αηνζπγθέληξσζεο θαί δηνξαηηθῆο 

γλψζεο, ἰδεψδεο θαηάζηαζε ἰζνξξνπίαο πνχ πεξβαίλε η ηφλ 

ἐπψδπλν θχθιν ηῆο ἐπαλαγέλλεζεο.  

Αηφο ε ἶλαη ὁ ὀξηζκφο ηνῦ Νηκπάλα, ὁ  ὁπνῖνο ζεσξεῖηαη ὡο κηά 

πέξηαηε πξαγκαηηθφηεηα, δηφηη δέλ πάξρεη ἄηνκν ἐθε ῖ ἀιιά 

εἶλαη κία ἐκπεηξία πνχ κπνξεῖ λά ἔρεη  θάπνηνο κέ ηήλ Νηκπάλα.  

 

Σψξα, αηά πνχ ζᾶο ἐμήγεζα, βαζηθά πάξρνπλ κέ ηά πέληε 

ζπλαζξνίζκαηα, θαί ὁ ὄξνο πέληε ζπλαζξνίζκαηα ἤ πάληζνπ 

παληάλα θάκα  πνχ πφθεηληαη ζηήλ πξνζθφιιεζε, ἐκθαλίδεηαη 

ζηήλ πξψηε ὀκηιία ηνῦ Βνχδδα ζρεηηθά κέ ηίο Σέζζεξεηο Δγελεῖο  

Ἀιήζεηεο.  

 

Γηά λά θαηαιάβνπκε πῶο ρξεζηκνπνηεῖ ὁ Βνχδδαο αηή ηήλ 

ὀξνινγία θαί ζέ πνηά ζπκθξαδφκελα ἐκθαλίδνληαη αηά ηά 

πξάγκαηα, ζά ζᾶο δηαβάζσ ηίο Σέζζερεις Δὐγενεῖς Ἀλήθειες.   
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Γηφηη αηή  γλψζε πνχ ζέινπκε λά ἀπνθηήζνπκε δέλ ε ἶλαη γηά 

ράξε ηῆο γλψζεο θαί κφλνλ, ἀιιά γηά ηήλ πέξβαζε ηῆο 

ηαιαηπσξίαο θαί ηνῦ πφλνπ ἀπφ αηά ηά πέληε ζπλαζξνίζκαηα ηῆο 

πξνζθφιιεζεο, θαί ηφλ ηξφπν γηά λά μεπεξάζεη θαλείο ηήλ 

πξνζθφιιεζε ζ’ αηά ηά πέληε ζπλαζξνίζκαηα πνχ ἐπηθέξνπλ ηήλ 

ηαιαηπσξία, ηά βάζαλα, ηήλ κηδέξηα, θαί ηφλ πφλν ζηήλ δσή.  

 

Θά μαλαδηαβάζνπκε ηίο Σέζζεξεηο Ἀιήζεηεο θαί ζά δνῦκε ὅηη ζ’ 

αηέο ηίο ἀιήζεηεο δέλ πάξρεη ἱζηνξία κέ θάπνην ἄηνκν, πνχ ὁ  

Βνχδδαο ιέεη ὅηη ἔθαλε αηφ ἤ ηφ ἄιιν, ἀιιά πάξρνπλ κφλν 

δεδνκέλα. Καί ζά δνῦκε ὅηη αηνί ν ἱ λνεηηθνί παξάγνληεο γηά ηνχο 

ὁπνίνπο κηιήζακε ζρεηηθά, πάξρνπλ ζηίο Σέζζεξεηο Δγελεῖο  

Ἀιήζεηεο. Ὑπάξρνπλ παξάγνληεο, ὄρη ἄηνκα.  

 

Ἔηζη ζηήλ πξψηε ὀκηιία ηνπ, ὁ Βνχδδαο κίιεζε γηά ηίο  

πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο (ἀγγι. ult imate realit ies), θ η αηέο ηίο 

πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο κπνξε ῖ λά ηίο βξεῖ θαλείο ζηήλ πξψηε 

ὀκηιία ηνῦ Βνχδδα.  

 

ηήλ ζπλέρεηα ὁ Βνχδδαο ξσηάεη:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Καί πνηά εἶλαη  Δγελήο Ἀιήζεηα ηνῦ πφλνπ;»  
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«Ἡ γέλλεζε εἶλαη πφλνο, ηφ γήξαο ε ἶλαη πφλνο,  ἀζζέλεηα εἶλαη 

πφλνο, ὁ ζάλαηνο εἶλαη  πφλνο·  ιχπε, ὁ ζξήλνο,  ὀδχλε,   

ζιίςε, θαί ηφ ἄγρνο εἶλαη πφλνο.»  

 

Γέλλεζε. Πνηαλνῦ γέλλεζε; δέλ πάξρεη ἄηνκν ἐδψ,  γέλλεζε 

εἶλαη γέλλεζε, ε ἴηε ἀλζξψπνπ εἴηε δψνπ. Δἶλαη ἕλα θνζκηθφ 

θαηλφκελν, δέλ κηιᾶκε γηά ἄηνκν ἐδψ.  

 

Πφλνο. Σί ε ἶλαη πφλνο; πνηαλνῦ εἶλαη ὁ πφλνο; Δἶλαη παγθφζκην 

θαηλφκελν θαί γη’  αηφ κηιᾶκε γηά πέξηαηεο ἀιήζεηεο.  

 

Σφ Γήξαο εἶλαη πφλνο, θαί ὅιεο αηέο νἱ ιέμεηο δέλ ἔρνπλ λά 

θάλνπλ κέ ἕλα ἄηνκν, ἀιιά ε ἶλαη θαηλφκελα ζέ παγθφζκην 

ἐπίπεδν. Μηιᾶκε γηά πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο.  

 

Ἡ Λχπε. Σί ε ἶλαη   ιχπε; πνηαλνῦ ε ἶλαη  ιχπε; ηνχο Ἕιιελεο 

ἐκθαλίδεηαη  ιχπε, ζηνχο Σνχξθνπο ἐκθαλίδεηαη  ιχπε, ζηνχο 

Ρψζζνπο ἐκθαλίδεηαη  ιχπε... ν ἱ Ἀκεξηθάλνη ἔρνπλ θη αηνί 

ιχπε... θαί πνηφο δέλ ἔρεη ιχπε; Σήλ βιέπνπκε ηήλ ιχπε ζάλ ἕλα 

παγθφζκην θαηλφκελν, θαί κπνξνῦκε λά θαηαιάβνπκε πῶο πάξρεη 

ζηφλ λνῦ ηῶλ ἀλζξψπσλ, πῶο ἐκθαλίδεηαη, πῶο ιεηηνπξγεῖ, θιπ.  

 

Αηφο ὁ ηξφπνο ε ἶλαη κηά ἀλάιπζε πνχ κπνξνῦκε λά θάλνπκε 

γηά λά θαηαιάβνπκε ηί ζεκαίλε η αηφ ηφ παγθφζκην θαηλφκελν. 

Ἔηζη ζ’ αηήλ ἐδψ ηήλ φκηιία δέλ κπνξνῦκε λά δηαθξίλνπκε ἕλα 

ἄηνκν, ἀιιά κφλν θαηλφκελα.  
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Ὡο πξφο ηήλ Γέλλεζε ηψξα, πάξρεη ζσκαηηθφο πφλνο ἀιιά 

ἔρνπκε θαί ηφλ λνεηηθφ πφλν. Σφ Γήξαο ε ἶλαη πφλνο, ηφ ἴδην θαί  

ἀζζέλεηα πνχ εἶλαη ζσκαηηθφο πφλνο.  

 

Ἀιιά πάξρεη θαί ὁ ςπρνινγηθφο πφλνο πνχ ε ἶλαη  ιχπε θαί ὁ  

ζξήλνο, δει. θαί ζηίο δχν πεξηπηψζεηο ἔρνπκε ηφλ ζσκαηηθφ πφλν 

θαί ηφλ ςπρνινγηθφ πφλν. Σήλ ὀδχλε θαί ηήλ ζιίςε γηά 

παξάδεηγκα, δέλ ηίο ληψζνπκε κέ ηήλ ζάξθα καο θαί ηά θφθθαιά 

καο, ἀιιά κέ ηφλ λνῦ καο,... ε ἶλαη ςπρνινγηθφο πφλνο, ἐλψ ηήλ 

ἀζζέλεηα κπνξνῦκε λά ηήλ αἰζζαλζνῦκε ζηφ ζψκα καο,.. . ε ἶλαη 

ζσκαηηθφο πφλνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεηά ἔρνπκε ηήλ ἐπαθή κέ ηφ δπζάξεζην πνχ θη αηφ εἶλαη 

ςπρνινγηθφο πφλνο, ὁ ρσξηζκφο ἀπφ ηφ εράξηζην εἶλαη 

ςπρνινγηθφο πφλνο, ηφ λά κήλ ἀπνθηάεη θαλείο αηφ πνχ ζέιεη 

εἶλαη πφλνο, ςπρνινγηθφο  πφλνο.  

 

Γειαδή κέρξη ζηηγκῆο, ὁ Βνχδδαο κηιάεη γηά ηφλ ζσκαηηθφ πφλν 

ζέ παγθφζκην ἐπίπεδν θαί γηά ηφλ ςπρνινγηθφ πφλν ζέ παγθφζκην 

ἐπίπεδν.  
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Καί ιέεη ηψξα ἐλ ζπληνκία:  

Σά πέληε ζπλαζξνίζκαηα (ηνῦ λνῦ θαί ηῆο ὕιεο) πνχ πφθεηληαη 

ζηήλ πξνζθφιιεζε ε ἶλαη πφλνο.  

 

δψ ὁ Βνχδδαο, ζηήλ πξψηε ὀκηιία ηνπ, θάλεη ηήλ πξψηε 

ἀλαθνξά ζηά πέληε ζπλαζξνίζκαηα θαί ἐμεγεῖ πνηά ε ἶλαη αηά ηά 

πέληε, δει. ηφ Ὑιηθφ ψκα, ηφ Αἴζζεκα,  Ἀληίιεςε, ν ἱ Ννεηηθέο 

Λεηηνπξγίεο, θαί  πλείδεζε.  
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Μέρξη ἐδῶ ινηπφλ, δέλ ε ἴδακε ἕλα ἄηνκν ἀιιά κφλν ἀληίιεςε, 

λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο θιπ.  

Γειαδή ιέμεηο πνχ ρξεζηκνπνηνῦληαη γ ηά ηίο πέξηαηεο 

πξαγκαηηθφηεηεο θαί γ ηά ηήλ πεξηγξαθή ηῶλ πέξηαησλ 

πξαγκαηηθνηήησλ· γηά πξάγκαηα πνχ ζπκβαίλνπλ ζέ παγθφζκην 

ἐπίπεδν.  

 

Ἡ πλείδεζε γηά παξάδεηγκα, δέλ πάξρεη κφλν ζηφλ ἄλζξσπν 

ἀιιά πάξρεη θαί ζηά δψα· θαί ηά δψα ἔρνπλ ζπλείδεζε. Καί 

πάξρνπλ δηζεθαηνκχξηα δψα πνχ ἔρνπλ ζπλείδεζε. Ὅηαλ 

ἐμεηάδνπκε ηήλ ζπλείδεζε, δέλ ηήλ βιέπνπκε ὡο αηή λά ἀλήθεη 

ζέ ἕλα ζπγθεθξηκέλν ε ἴδνο δψνπ κφλνλ, ἀιιά ὅηη πάξρεη ζέ 

παγθφζκην ἐπίπεδν.  

Κη αηή εἶλαη κηά πέξηαηε πξαγκαηηθφηεηα, ὅηη δει. πάξρεη 

ζπλείδεζε θαί ὅηη αηά ηά δψα θηλνῦληαη, ν ἱ ἄλζξσπνη θηλνῦληαη, 

δηφηη ἔρνπλ ζπλείδεζε. Αηφ πνχ θηλε ῖ ὅια αηά ηά ὄληα ε ἶλαη κηά 

ζπλείδεζε.  

 

Ἔηζη ἐκεῖο ιακβάλνπκε ηήλ ζπλείδεζε ὡο παγθφζκην 

θαηλφκελνλ, θαί πξνζπαζνῦκε λά θαηαιάβνπκε ηί ε ἶλαη αηφ ηφ 

θαηλφκελνλ πνχ ιέγεηαη ζπλείδεζε.  

Καί γη’  αηφ ηφ βιέπνπκε ζάλ πέξηαηε πξαγκαηηθφηεηα· ὅηη 

πάξρεη κηά  πξαγκαηηθφηεηα πνχ πεξβαίλεη ηήλ ζπκβαηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, κέ ηί ηξφπν δει. ζθέθηεηαη αηφο ἤ κέ ηί ηξφπν 

ζθέθηεηαη ὁ ἄιινο. Γηφηη ρσξίο ζπλείδεζε δέλ κπνξε ῖ λά ζθεθηεῖ 

ὁ ἄλζξσπνο.  

 

 

Βιέπνπκε ινηπφλ ἐδῶ ζηήλ πξψηε Δγελή Ἀιήζεηα πνχ δηδάζθεη 

ὁ Βνχδδαο, ὅηη κηιάεη γηά πξάγκαηα πνχ ε ἶλαη παγθφζκηα θαί πνχ 

ἔρνπλ παγθφζκηα ἀπήρεζε.  
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ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε ηήλ Γεχηεξε Δγελή Ἀιήζεηα ζρεηηθά κέ 

ηήλ πξνέιεπζε ηνῦ πφλνπ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πνηφο εἶλαη αηφο πνχ κᾶο πξνθαιεῖ πφλν ζηήλ δσή; ε ἶλαη 

θάπνην ἄηνκν; εἶλαη θάπνηνο;  

Ἡ ἀπάληεζε εἶλαη:  πηζπκία. Σί ε ἶλαη  ἐπηζπκία;  ἐπηζπκία 

δέλ εἶλαη ἕλα ἄηνκν, θαί δέλ ἐκθαλίδεηαη κφλνλ ζέ ἕλαλ ἀιιά ζέ 

πνιιά ἄηνκα, εἶλαη ἕλα παγθφζκην θαηλφκελν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δῶ ινηπφλ βιέπνπκε ὅηη δέλ κηιᾶκε γηά ἄηνκα ἀιιά γηά 

λνεηηθά θαηλφκελα· θαί  ἐπηζπκία ἐάλ ηήλ ιάβνπκε κεκνλσκέλα, 

εἶλαη ἕλαο λνεηηθφο παξάγνληαο, ἤ κπνξνῦκε λά ηήλ ὀλνκάζνπκε 

θαί λνεηηθή ιεηηνπξγία. Ἡ ἐπηζπκία ἀλήθεη ζηά ζαλθάξα θάληαο , 

ὅπσο εἶλαη ηφ αἴζζεκα,  ἀληίιεςε, θιπ.  
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ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε ηήλ Σξίηε Δγελή Ἀιήζεηα ζρεηηθά κέ ηήλ 

παζε ηνῦ πφλνπ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πνηφο εἶλαη αηφο πνχ κπνξε ῖ λά κᾶο ἀπαιιάμεη ἀπφ ηφλ πφλν; 

Πνηφ εἶλαη αηφ ηφ πξάγκα; ε ἶλαη ἄηνκν; εἶλαη θάπνηνο ζεφο; ε ἶλαη 

θάπνηνο ἄγγεινο; Δἴκαζηε ἐκεῖο νἱ ἴδ ηνη! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ὅηαλ δέλ πάξρεη ἐπηζπκία δέλ πάξρεη πφλνο. Καί βιέπνπκε 

μαλά ἐδῶ, ὅηη  ἐπηζπκία δέλ ε ἶλαη 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 Δγελή Ἀιήζεηα ζρεηηθά κέ  ηήλ 

πξαθηηθή γηά ηήλ παζε ηνῦ πφλνπ:  
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Σί ζεκαίλεη ἐδῶ ξζή Νφεζε;  ὁξζή λφεζε ἀλήθεη ζηίο 

πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο, δηφηη πφ ὀξηζκέλεο ζπλζῆθεο κπνξε ῖ 

λά ἐκθαληζζε ῖ ζέ ἕλα ἄηνκν, ἀιιά θαί ζέ πνιιά ἄηνκα ζέ 

παγθφζκην ἐπίπεδν. Σήλ ἐμεηάδνπκε ινηπφλ θαί βιέπνπκε ὅηη ε ἶλαη 

ἕλα θαηλφκελν.  

 

Σί ε ἶλαη ὁ ξζφο Λνγηζκφο; ηί ε ἶλαη ὁ Λφγνο, ηί ε ἶλαη  Πξάμε, ηί 

εἶλαη ὁ Βηνπνξηζκφο; Γέλ ε ἶλαη θάπνηα ἄηνκα ἀιιά ἀλῆθνπλ ζηίο 

πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο.  

Σφ ἴδην θαί  ξζή Πξνζπάζεηα,  ξζή Μλήκε, θαί  ξζή 

Αηνζπγθέληξσζε.  

 

Ὅια αηά ηά κέιε ηνῦ θηαπινῦ  Γξφκνπ ζηήλ πέξηαηε 

πξαγκαηηθφηεηα, ε ἶλαη λνεηηθνί παξάγνληεο. Ἡ Νφεζε ζηά Πάιη 

ὀλνκάδεηαη ληίηηη , ὁ Λνγηζκφο ὀλνκάδεηαη ζαλθάπα ἤ βηηηάθα, θαί 

ὅια αηά ηά βξίζθνπκε θαί ηά ηαμηλνκνῦκε κέζα ζηνχο λνεηηθνχο 

παξάγνληεο. Σφ ἴδην θαί ηφλ ξζφ Λφγν, ηήλ ξζή Πξάμε, ηφλ 

ξζφ Βηνπνξηζκφ. Ἡ ξζή Πξνζπάζεηα,  ξζή Μλήκε, θαί  

ξζή Αηνζπγθέληξσζε, ἀλῆθνπλ ἐπίζεο ζηνχο λνεηηθνχο 

παξάγνληεο.  
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Ἀλαθνξηθά ηψξα κέ ηά πέληε ζπλαζξνίζκαηα, ὁ Βνχδδαο κηιάεη 

γηά ηήλ Πξνζθφιιεζε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέ ηί ηξφπν αηά ηά πέληε ζπλαζξνίζκαηα θνιιᾶλε καδχ; Σί 

εἶλαη αηφ πνχ ηά ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο, θαί πῶο ἐπεξξεάδνπλ ηφ 

ἕλα ηφ ἄιιν; Π.ρ. ηφ Ὑιηθφ ψκα κπνξεῖ λά ἐπεξξεάζεη ηήλ 

πλείδεζε, θαί γ η’  αηφ πάξρεη  ἐλδηάκεζε γξακκή πνχ ηά 

ζπλδέεη. Καί  πλείδεζε ὄκσο κπνξεῖ λά ἐπεξξεάζεη ηφ ζψκα.  

Παξάδεηγκα: άλ κέζα ζηφ δσκάηην πάξρεη πνιιή δέζηε, 

θάπνηνο δέλ κπνξεῖ λά ηήλ πνθέξεη θαί κεηαθηλε ῖηαη καθξηά ἀπφ 

αηήλ. Σί ε ἶλαη  δέζηε;  δέζηε εἶλαη ιηθφ ζψκα πνχ ἐπεξξεάδεη 

ηήλ ζπλείδεζε· θάλεη ηήλ ζπλείδεζε λά θηλεζε ῖ. Αηφ πνχ ἔθαλε 

ηήλ ζπλείδεζε λά θηλεζε ῖ, αηφ πνχ κᾶο θάλεη λά ζεθσλφκαζηε 

γηά λά ἀπνκαθξπλζνῦκε ἀπφ ηφ δεζηφ δσκάηην, ε ἶλαη  δέζηε· ἕλα 

ιηθφ ζψκα.  

Σφ ἴδην ζπκβαίλε η ἄλ θᾶκε ἤ πηνῦκε θάηη πνιχ δεζηφ, ὅπσο 

θαπηφ λεξφ. Δ ἶλαη ἀλππφθνξν α ἴζζεκα, κᾶο θέξλεη δπζθνξία, θαί 

ἀκέζσο ἀληηδξνῦκε· κεηαθηλνῦκε ηφ ζψκα καο, ζεθσλφκαζηε ἀπφ 

ηήλ ζέζε καο, θαί θάλνπκε θάηη γ ηά λά ἀπνβάιινπκε αηή ηήλ 

δπζθνξία ἀπφ κέζα καο. Γει. ηφ ιηθφ ζψκα πνχ εἶλαη   

ζεξκφηεηα κπνξε ῖ λά θέξεη δπζθνξία ζηήλ ζπλείδεζε θαί λά ἔρεη 

ἐπίδξαζε ζηήλ λνεηηθή καο δηάζεζε. Μέ ιίγα ιφγηα, ηά ιηθά 

ἀληηθε ίκελα ἐπεξξεάδνπλ ηήλ λνεηηθή καο δηάζεζε.  

Σφ Ὑιηθφ ψκα ἐπίζεο ἐπεξξεάδεη ηφ Αἴζζεκα, ἀιιά θαί ηφ 

Αἴζζεκα κπνξεῖ λά ἔρεη ἐπίδξαζε ζηφ Ὑιηθφ ψκα. Σφ ἴδην 

ζπκβαίλε η θαί κέ ηήλ Ἀληίιεςε θαί ηίο Ννεηηθέο Λεηηνπξγίεο.  
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Ἄο πάξνπκε γηά παξάδεηγκα ηφλ ζπκφ πνχ ε ἶλαη κηά Ννεηηθή 

Λεηηνπξγία. μ’ αἰηίαο ἐλφο δπζάξεζηνπ γεγνλφηνο πνχ ζπκβαίλεη 

ζηφ ψκα, κπνξεῖ λά ἐπέιζεη ζπκφο θαί λά ἀξρίζνπκε λά 

ἐγείξνπκε ἀξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα κέζα καο. Ἀιιά θαί ἐμ’ αἰηίαο 

ηνῦ ζπκνῦ - ὅπσο ἐάλ ἀθνχζνπκε θάπνηνλ λά ιέεη κηά ἰδέα κέ ηήλ 

ὁπνίαλ δέλ ζπκθσλνῦκε - κπνξεῖ λά ἐπέιζεη ἀληίδξαζε ζηφ ζψκα 

καο·  θαξδηά καο ἀξρίδεη λά ρηππάεη πηφ γξήγνξα, γ ηλφκαζηε 

λεπξηθνί, θαί θηλνχκε ηφ ζψκα καο κέ λεπξηθφηεηα. Γει. ηά 

Αἰζζήκαηα κπνξνῦλ λά ἐπεξξεάζνπλ ηφ Ὑιηθφ ψκα.  

Ὑπάξρεη ινηπφλ ἀιιεινεπίδξαζε κεηαμχ ηνῦ Ὑιηθνῦ ψκαηνο 

πνχ κπνξεῖ λά παξάμεη πλαηζζήκαηα, θαί ηῶλ πλαηζζεκάησλ 

πνχ κπνξνῦλ λά παξάμνπλ δηάθνξεο ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο.  

Ἀιιά θαί  πλείδεζε κπνξεῖ λά ἐπεξξεάζεη ηφ Αἴζζεκα, λά 

ἐπεξξεάζεη ηήλ Ἀληίιεςε, θαί λά ἐπεξξεάζεη ηίο Ννεηηθέο 

Λεηηνπξγίεο.  

Οἱ Ννεηηθέο Λεηηνπξγίεο κπνξνῦλ λά ἐπεξξεάζνπλ ηήλ 

πλείδεζε, ν ἱ Ννεηηθέο Λεηηνπξγίεο κπνξνῦλ λά ἐπεξξεάζνπλ ηφ 

Ὑιηθφ ψκα, κπνξνῦλ λά ἐπεξξεάζνπλ ηφ Αἴζζεκα, κπνξνῦλ λά 

ἐπεξξεάζνπλ θαί ηήλ Ἀληίιεςε.  

Ἡ Ἀληίιεςε κπνξεῖ λά ἐπεξξεάζεη ηήλ πλείδεζε,  Ἀληίιεςε 

κπνξεῖ λά ἐπεξξεάζεη ηφ Ὑιηθφ ψκα, θαί  Ἀληίιεςε κπνξε ῖ λά 

ἐπεξξεάζεη ηίο Ννεηηθέο Λεηηνπξγίεο  θαί ηφ Α ἴζζεκα.  

  

Ὑπάξρεη ινηπφλ ἕλαο κεραληζκφο ἐδῶ, κία ἀιιεινεπίδξαζε πνχ 

ὀθείιεηαη ζηήλ Πξνζθφιιεζε. Ἡ Πξνζθφιιεζε ε ἶλαη αηή πνχ 

θάλεη ηά πέληε ζπλαζξνίζκαηα λά ζπκπεξηθέξνληαη θαη’ α ηφλ ηφλ 

ηξφπν κεηαμχ ηνπο. κεῖο δει. πξνζθνιιψκεζα ζ’ αηά ηά 

πξάγκαηα, πξνζθνιιψκεζα ζηφ Α ἴζζεκά καο, ζέινπκε ηφ Α ἴζζεκά 

καο λά πάξρεη κέ ἕλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, πξνζθνιιψκεζα ζηφ 

Ὑιηθφ ψκα θαί ζηίο Ἀληηιήςεηο καο.  

Καί ἔηζη, θνπβαιᾶκε ἐπάλσ καο ὅια αηά ηά πέληε 

ζπλαζξνίζκαηα.  

 

 

Ἡ Πξνζθφιιεζε ζπκβαίλεη κέ δχν ηξφπνπο: 

 

Μέ Ἰδηνπνίεζε θαί Σαπηνπνίεζε.  
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Μέ ιίγα ιφγηα, «αηά 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 βιέπνπκε ηφλ ἐαπηφλ καο ζηφλ θαζξέθηε, ηφηε ἀκέζσο 

αἰζζαλφκαζηε πεξεθάλεηα «Αηφο εἶκαη ἐγψ», ἀιιά θαί 

ἀιαδνλεία, δηφηη ζαπκάδνπκε ηφλ ἐαπηφλ καο. 

 

άλ ἔρνπκε εράξηζηα αἰζζήκαηα ιέκε «ἐγψ εἶκαη πνχ ἔρσ ηά 

εράξηζηα αἰζζήκαηα, δέλ ε ἶλαη ἄιινη πνχ ηά ἔρνπλ». άλ ἔρνπκε  

δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα ιέκε «ἐγψ εἶκαη πνχ πνθέξσ, ὄρη ν ἱ 

ἄιινη· νἱ ἄιινη εἶλαη κηά ραξά, ἐγψ δέλ εἶκαη θαιά». Σφ δεχηεξν 

εἶλαη ηφ ζχκπιεγκα ηῆο θαησηεξφηεηαο πνχ ἔρνπκε. Γηφηη   

πεξεθάλεηα θαί  ἀιαδνλεία κπνξνῦλ λά ἐπηθέξνπλ αἰζζήκαηα 

ἀλσηεξφηεηαο θαί αἰζζήκαηα θαησηεξφηεηαο.  

Αηφ ὀλνκάδεηαη κάλα. Μάλα ζεκαίλεη κέηξεκα, ζχγθξηζε· 

ζπγθξίλνπκε δει. ηφλ ἐαπηφλ καο κέ ηνχο ἄιινπο· «πφζν 

ἀλψηεξνο εἶκαη ἐγψ» ἤ «πφζν θαηψηεξνο ε ἶκαη ἐγψ», θαί αηφ ηφ 

θάλνπκε ζέ ζρέζε κέ ηά α ἰζζήκαηά καο, κέ ηίο  ἰδέεο καο, θαί κέ 

ηφ ζψκα καο.  

πγθξίλνπκε ηήλ ἐκθάληζε ηνῦ ζψκαηφο καο κέ ηήλ ἐκθάληζε 

ηῶλ ἄιισλ, θαί ἀλαξσηηφκαζηε: «ε ἶκαη ἐγψ θαιχηεξνο/ε, ε ἴκαη πηφ 

ἄζρεκνο/ε ἀπφ ηνχο ἄιινπο;» Αηή  ζχγθξηζε ὀθείιεηαη ζηήλ 

ηαχηηζε πνχ ἔρνπκε κέ ηφ ζψκα καο, θαί κέ ηήλ ηαχηηζε θαί ηήλ 

ἄπνςε ὅηη ηφ Αἴζζεκα,  Ἀληίιεςε θη ὅια αηά, εἶλαη ὁ  

πξαγκαηηθφο καο ἐαπηφο· ηφ γψ καο.  

 

Ἔηζη πξψηα ἐκθαλίδεηαη ηφ γψ, θαί ζηήλ ζπλέρεηα ἐπέξρεηαη   

ἀληίιεςε πεξί ἐαπηνῦ θαί  ἀληίιεςε ηῆο πξνζσπηθφηεηαο.  
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Μεξηθνί ἄλζξσπνη ζεσξνῦλ ὅια ἤ  θάπνην ἀπφ ηά πέληε 

ζπλαζξνίζκαηα ζάλ «ςπρή». Ὅηαλ γηά παξάδεηγκα ἔρνπκε 

εράξηζηα ζπλαηζζήκαηα, θαί ὅηαλ αηά ηά ζπλαηζζήκαηα 

θνπζθψλνπλ πάξα πνιχ θαί γ ίλνληαη ζπκπαγή κέζα καο, ιέκε ὅηη 

αηφ εἶλαη  ςπρή καο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γη’ αηφλ ηφλ ιφγν ὁ Βνχδδαο ζρεηηθά κέ ηήλ ηαπηνπνίεζε, 

κηιάεη γ ηά Πξνζθφιιεζε θαί ὄρη γ ηά πέληε ζπλαζξνίζκαηα. Αηά ηά 

πέληε ζπλαζξνίζκαηα δέλ ηά βιέπνπκε ἀπνκνλσκέλα.  

έ ἄιια θηινζνθηθά ζπζηήκαηα κηιάλε γηά ηφλ λνῦ, γ ηά ηήλ 

ὕιε, ἀιιά θαλείο δέλ ἔρεη ἀλαθέξεη κέ πνηφλ ηξφπν ὅια αηά 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαί θνιιᾶλε καδχ καο· ἀλαθέξνληαη ζέ 

ὄξνπο ὅπσο Ἀληίιεςε, πηζπκία, θιπ, ἀιιά δέλ πάξρεη ἀλάιπζε 

γηά ηφ πῶο ἐκεῖο πξνζθνιιψκεζα ἐπάλσ ηνπο.  
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Θά δνῦκε ηψξα γηαηί ηά φλνκάδνπκε πέληε ζπλαζξνίζκαηα. 

μεηάδνληάο  ηα, βιέπνπκε ὅηη ἀπνηεινῦληαη ἀπφ κηθξέο κηθξέο 

κνλάδεο ν ἱ ὁπνίεο ζπγθξνηνῦληαη καδχ· γη’  αηφ ηά ιέκε 

ζπλάζξνηζκα.  

 

Ὅια αηά ἐάλ ηά ιάβνπκε ἀπνκνλσκέλα, κπνξνῦκε λά ηά 

ὀλνκάζνπκε Ὕιε (Ρνχπα), Ννεηηθνχο παξάγνληεο (Σζέηαζίθα) ἤ  

mental factors, Σζίηηα, θιπ.  

άλ ηά πάξνπκε ζάλ ζχλνιν, ηφηε κπνξνῦκε λά δνῦκε ἀπφ ηί 

ἀπνηεινῦληαη· ἀπφ ηί ἀπνηειεῖηαη ηφ Αἴζζεκα, ἀπφ ηί ἀπνηειεῖηαη 

 Ἀληίιεςε, θιπ.  

 

Θά ἐμεηάζνπκε πξψηα ηφ ζπλάζξνηζκα ηνῦ  Ὑιηθνῦ ψκαηνο, θαί 

ηφ πῶο αηφ ζχκθσλα κέ ηήλ νχηηα θαί ηφ Ἀκπηληάκκα 

ἀλαιχεηαη ζέ 28 ε ἴδε ιηθῶλ ζηνηρείσλ.  
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Α) ΤΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  

 

καί ηά 28 Δἴδη Ὑλικῶν ηοιτείφν πού ηό Ἀποηελοῦν  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οἱ ἀλαθνξέο γη’ αηά ηά 28 εἴδε ζηνηρείσλ βξίζθνληαη 

δηάζπαξηεο κέζα ζηήλ νχηηα Πίηαθα. Ἕλα κέξνο βξίζθεηαη ζέ κηά 

ὀκηιία, ζέ κηά ἄιιε ὀκηιία κπνξνῦκε λά βξνῦκε ἕλα ἄιιν κέξνο, 

ἀιιά ἐδῶ ζηφ Ἀκπηληάκκα ηά ἔρνπκε ὅια καδχ ζέ ἕλαλ θαηάινγν, 

θαί ἔηζη εἶλαη πηφ εὔθνιν λά ηά βξνῦκε.  

Θά ηά ζπλαληήζνπκε ἐπίζεο μαλά θαί μαλά ζηφ ἐγρεηξίδην πνχ 

ζά ρξεζηκνπνηήζνπκε ἀξγφηεξα, θαί ζά ε ἶλαη πηφ εὔθνιν λά 

θαηαιάβνπκε πνηά ε ἶλαη αηά ηά πξάγκαηα πνχ πξέπεη λά 

ἀλαιχζνπκε, θαί ηί ἐλλννῦκε κέ ηφλ ὄξν ιηθφ ζψκα ηφ ὁπνίν δέλ 

εἶλαη κία ἀθεξεκέλε ἀιιά κία ζπγθεθξηκέλε ἔλλνηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
43 

 

ΣΑ 28 ΔΗΓΖ ΣΩΛ ΤΙΗΘΩΛ ΣΟΗΥΔΗΩΛ  

 

Πξῶηνλ, ἔρνπκε ηά Σέζζεξα Πξσηαξρηθά ηνηρε ία, ηά ὁπνία ηά 

ζπλαληνῦκε ἐζσηεξηθά ζηφ ζψκα καο θαί ἐμσηεξηθά ζέ ἄιια 

ζψκαηα θαί ζηφ πεξηβάιινλ. ηφ ἀγγιηθφ βηβιίν πνχ ζά 

ρξεζηκνπνηνῦκε ἀπφ ἐδῶ θαί πέξα, ζά ηά κεηαθξάδνπκε ὡο earth, 

water, fire, and wind or air. Καη’ νζίαλ ὅκσο ἀλῆθνπλ ὅια ζηφ 

ιηθφ ζηνηρε ίν.ηήλ γιψζζα Πάιη, ἔρνπλ δηαθνξεηηθέο ὀλνκαζίεο. 

Σφ λεξφ ἤ γξφ ιέγεηαη Ἄπν, θαί δέλ εἶλαη κηά ζπλεζηζκέλε ἤ  

θαζεκεξηλή ιέμε. Οἱ Ἰλδνί ἔρνπλ ἄιιε ιέμε γηά ηφ λεξφ. Γηά ηφ 

πφζηκν λεξφ, ρξεζηκνπνηνῦλ ηήλ ιέμε Πάλληα ἤ Οὔληαθα . Ὅκσο ηφ 

Ἄπν ἔρεη εξχηεξε ἔλλνηα. Ὅπσο ζηά ἑιιεληθά ηφ ὕδσξ εἶλαη γηά 

ηφ πφζηκν λεξφ, ἀιιά  ιέμε γξφ εἶλαη εξχηεξεο ζεκαζίαο. Σφ 

αἶκα γηά παξάδεηγκα ε ἶλαη γξφ· θαί πάξρνπλ ηφζα πνιιά γξά 

ζηφ ζψκα καο ὅπσο θαί ζηά ζψκαηα ἄιισλ ὄλησλ πνχ δέλ  εἶλαη 

λεξφ. Ἡ ιέμε Ἄπν ζηήλ Ἰλδηθή γιψζζα δέλ ζεκαίλε η κφλνλ λεξφ 

ἀιιά ρξεζηκνπνηε ῖηαη θαί γ ηά ηά γξά πφ εξχηεξε ἔλλνηα.  

Ἡ θσηηά ζηά Πάιη ιέγεηαη Σέληδν, ὅκσο Σέληδν δέλ εἶλαη   

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 κεηαθξάζεη θσηηά  (f ire), θαί ἔηζη ηφ 

ἔρσ κεηαθξάζεη θ η ἐγψ. Βαζηθά ὅκσο εἶλαη Σέληδν, ζεξκφηεηα. 

Γει. ἔρνπκε ηήλ θσηηά θαί ἔρνπκε θαί ηφ Σέληδν, ηήλ ζεξκφηεηα 

πνχ βγαίλε η ἀπφ ηήλ θσηηά. Ὅηαλ βιέπνπκε ηήλ θσηηά ἀπφ 

καθξηά, βιέπνπκε ηίο θιφγεο· ὅηαλ ὅκσο πιεζηάζνπκε ηί 

ληψζνπκε; λ ηψζνπκε Σέληδν, ζεξκφηεηα. Αηή ε ἶλαη  ιέμε πνχ 

ρξεζηκνπνηεῖ ὁ Βνχδδαο γηά ηά ζεξκά ζηνηρεία. Καηά ηφλ ἴδην 

ηξφπν, ἔρνπκε ηήλ ιηαθή ζεξκφηεηα πνχ πξνέξρεηαη ἀπφ ηήλ 

πχξηλε ζθαίξα ηνῦ ιηνπ, ἀιιά θαί ηήλ ζεξκφηεηα ηνῦ ζψκαηφο 

καο πνχ πξνέξρεηαη ἀπφ ηήλ ηξνθή πνχ ηξψκε, θαί ὄρη ἀπφ θάπνηα 

θσηηά πνχ θαίεη κέζα καο.  

Μεηά ἔρνπκε ηήλ ιέμε γηά ηφλ ἀέξα. Ἡ θαζεκεξηλή ιέμε πνχ 

ρξεζηκνπνηνῦλ νἱ Ἰλδνί γ ηά ηφλ ἀέξα εἶλαη Βάηα. Ὅκσο  ιέμε γηά 

ηά ἀέξηα γεληθά, ε ἶλαη Βάγην.  

Ἀληί λά κεηαθξάζνπκε αηέο ηίο ιέμεηο θπξηνιεθηηθά, δει. γή, 

λεξφ, θσηηά θαί ἀέξα, ἔρσ ζέ παξελζέζεηο ηνχο ὄξνπο πνχ ζά 

ρξεζηκνπνηνῦκε, δει. ζηεξεά, γξά, ζεξκά, θαί ἀέξηα. Οἱ 

ηειεπηαῖνη ὄξνη ρξεζηκνπνηνῦληαη θαί ζηήλ θπζηθή ἐπηζηήκε, θαί 

ἔρνπλ εξχηεξε ἔλλνηα ὥζηε λά γίλνληαη πηφ θαηαλνεηνί. άλ π.ρ. 

πνῦκε λεξφ, ηφηε λεξφ ἔρνπκε θαί ζηήλ βξχζε πνχ πίλνπκε, ἀιιά 

 ιέμε γξφ ἔρεη εξχηεξε ἔλλνηα. 
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Αηά ινηπφλ ε ἶλαη ηά 4 κάρα κπνχληα, δει. ηά 4 κεγάια ἤ  

πξσηαξρηθά ζηνηρεία ηῆο ὕιεο πνχ ζηεξίδνπλ ηφ ζχκπαλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σά ζηνηρε ία αηά πάξρνπλ ἔμσ ἀιιά θαί κέζα ζηφ ζψκα καο· 

ηφ ζψκα καο ἀπνηειε ῖηαη ἀπφ αηά ηά ζηνηρεία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέ ιίγα ιφγηα,  ὕιε κπνξε ῖ λά παίξλεη δηάθνξεο κνξθέο. Γη’  

αηφ ὁ Βνχδδαο ἀλαθέξεη ηήλ ιέμε ξνχπα.  

 

Ἄο δνῦκε ηψξα ἀπφ ηί ἀπνηειε ῖηαη ηφ ζψκα καο.  
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άλ ἔκβξηα κέζα ζηήλ κήηξα ἀιιά θαί ἀπφ ηήλ ζηηγκή πνχ 

γελληφκαζηε, ηφ πνζνζηφ ὕδαηνο ζηφ ζψκα καο ε ἶλαη 50%, θαί ηφ 

πφινηπν ε ἶλαη ζηεξεφ ζηνηρείν, ἀέξην, θαί ζεξκφηεηα.  

άλ κσξά θαί παηδηά, ηφ πνζνζηφ ὕδαηνο εἶλαη 80%, θαί ηφ 

πφινηπν ε ἶλαη ζηεξεφ, ἀέξην, θαί ζεξκφ ζηνηρείν.  

Καηά ηήλ ἐθεβεία ηφ ζψκα καο ἀπνηειεῖηαη ἀπφ 70% γξφ 

ζηνηρείν, θαί ηφ πφινηπν 30% ε ἶλαη ζηεξεφ, ζεξκφ, θαί ἀέξην.  

Ὅηαλ ὡξηκάζνπκε δηαζέηνπκε κφλν 60% γξφ ζηνηρε ίν κέζα 

καο, θαί ηφ πφινηπν 40% εἶλαη ζηεξεφ, ἀέξην, θαί ζεξκφ ζηνηρείν.  

Καί ὅηαλ γεξάζνπκε, ηφ πνζνζηφ ηνῦ γξνῦ ζηνηρείνπ κεηψλεηαη 

ζηφ 55%. Γη’ αηφ νἱ ιηθ ησκέλνη ἄλζξσπνη αἰζζάλνληαη ηφ ζψκα 

ηνπο βαξχ, πεξπαηᾶλε κέ δπζθνιία θαί ρξεηάδνληαη πνζηήξημε· 

αηφ ὀθείιεηαη ζηφ γεγνλφο ὅηη ηφ ζηεξεφ ζηνηρε ίν πεξηεξεῖ 

ἔλαληη ηῶλ ἄιισλ.  

  

Ὅια αηά ηά ζηνηρεία ινηπφλ πάξρνπλ ζηφ ζψκα καο, ηά 

θνπβαιᾶκε καδχ καο θάζε κέξα, θαί ὅπσο ηά ἐμσηεξηθά 

ἀληηθε ίκελα θαί θαηλφκελα ἀπνηεινῦληαη ἀπφ ηφ ζηεξεφ ζηνηρείν, 

γξφ, θιπ, ηφ ἴδην γ ίλεηαη θαί κέ ηφ ζψκα καο.  

 

Καί ὄρη κφλνλ αηφ, ἀιιά ηφ ζψκα καο ἀπνηειε ῖηαη θαί ἀπφ ἄιια 

πξάγκαηα. Σφ ζψκα καο δέλ ε ἶλαη θάηη ζπκπαγέο ζάλ ἕλαο βξάρνο 

ἤ κηά πέηξα· πάξρνπλ θη ἄιια πξάγκαηα κέζα ζηφ ζψκα καο, πνχ 

θη αηά εἶλαη ιηθά πξάγκαηα.  
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Σά 24 Παράγφγα  

ηῶν Σεζζάρφν Πρφηαρτικῶν ηοιτείφν  

 

5 εἴδε Δαηζζεζίαο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δἶλαη κηά εαηζζεζία πνχ δέλ ηήλ ἔρνπλ ηά ἄςπρα ἀληηθε ίκελα 

ὅπσο νἱ πέηξεο, ηά βξάρηα, ηά θνχηζνπξα, θιπ. κεῖο ἔρνπκε 

εαηζζεζία ὅπσο ηήλ ἀθή, ηφ ηξαπέδ η ὅκσο δέλ ἔρε η εαηζζεζία. 

Αηφ εἶλαη ἕλα παξάγσγν ηνῦ πξσηαξρηθνῦ ζηνηρείνπ  

ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε ηά  

4 Αἰζζεηήξηα ἀληηθείκελα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σά ὁπηηθά ἀληηθε ίκελα, ὁ ἤρνο, νἱ κπξσδηέο, θαί ν ἱ γεχζεηο, ηί 

εἶλαη; ε ἶλαη ιηθά ζηνηρεία. Καί  εαηζζεζία πνχ ἀληηιακβάλεηαη 

ηήλ γεχζε ἤ ηήλ κπξσδηά θιπ, ε ἶλαη ἐπίζεο ιηθφ ζηνηρε ίν.  
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 ἤρνο γηά παξάδεηγκα, ε ἶλαη παξάγσγν ηῶλ πξσηαξρηθῶλ 

ζηνηρείσλ. Πῶο ζπκβαίλεη αηφ; Ὅηαλ δχν ζηεξεά ζηνηρε ία 

ζπγθξνχνληαη, ηφηε βγαίλεη ἤρνο.   ἤρνο εἶλαη παξάγσγν ηῆο 

ζχγθξνπζεο κεηαμχ δχν ζηεξεῶλ ζηνηρείσλ. Σά κφξηα ἤρνπ πνχ 

παξάγνληαη θαηά ηήλ ζχγθξνπζε, ε ἶλαη θχκκαηα ἀέξνο πνχ ἔρνπλ 

δεκηνπξγεζεῖ ἀπφ αηή ηήλ ζχγθξνπζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἔρνπκε ινηπφλ ηήλ εαηζζεζία ζηφ κάηη πνχ ε ἶλαη ιηθφ 

ζηνηρείν, θαί ἔρνπκε θαί ηά αἰζζεηήξηα ἀληηθείκελα πνχ θη αηά 

εἶλαη ιηθφ ζηνηρε ίν. Ἔρνπκε ηήλ εαηζζεζία ζηφ αηί πνχ εἶλαη 

ιηθφ ἀληηθείκελν, θαί ἔρνπκε ηνχο ἤρνπο πνχ εἶλαη ιηθφ 

ζηνηρείν. Ἔρνπκε ηήλ κχηε θαί ηίο κπξσδηέο πνχ θη αηά ε ἶλαη 

ιηθά ζηνηρεία. Ἔρνπκε ηήλ εαηζζεζία ζηήλ γιψζζα θαί ηίο 

γεχζεηο πνχ εἶλαη ιηθά ἀληηθείκελα, θαί ηέινο ἔρνπκε ηφ ζψκα· 

ἀιιά ἐδῶ ζχκθσλα κέ ηφ Ἀκπηληάκκα θαί κέ ἄιιεο νχηηαο, δέλ 

ἔρνπκε ηήλ α ἴζζεζε ηῆο ἀθῆο. Αηφ ὀθείιεηαη ζηφ γεγνλφο ὅηη  

ἀθή εἶλαη ὁ ζπλδηαζκφο ηνῦ ζηεξενῦ, ηνῦ ζεξκνῦ, θαί ηνῦ ἀέξνο. 

Αηφο ὁ ζπλδηαζκφο ε ἶλαη  αἰηία ηῆο αἴζζεζεο ηῆο ἀθῆο.  

Γηά παξάδεηγκα, ὅηαλ ἀγγίδνπκε αηφ ηφ ηξαπέδη ἔρνπκε ηήλ 

αἴζζεζε ἐλφο ζηεξενῦ ἀληηθε ηκέλνπ, ηήλ αἴζζεζε ηῆο 

ζθιεξφηεηαο. Ἡ αἴζζεζε ηῆο ἀθῆο εἶλαη παξάγσγν ηῆο 

ζθιεξφηεηαο, ἤ ηῆο ἀπαιφηεηαο, ἤ ηῆο ζεξκφηεηαο, θιπ. Ἤ ὅηαλ 

βάδνπκε ηφ ρέξη καο ζηφ λεξφ, α ἰζζαλφκαζηε ηήλ ζεξκφηεηα ἤ  

ηήλ ςπρξφηεηά ηνπ, θαζψο θαί ηήλ ππθλφηεηα ηνῦ λεξνῦ πνχ θη 

αηή εἶλαη ιηθφ ζηνηρείν.  

Ἔηζη ινηπφλ ζηφ Ἀκπηληάκκα  ἀθή δέλ ἀλαθέξεηαη ζάλ 

αἰζζεηήξην ἀληηθε ίκελν, 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 γελλεζνῦκε ζειπθά ἤ  ἀξζεληθά ὄληα, θαζνξίδεηαη ἀπφ 

βηνινγηθνχο παξάγνληεο ὅπσο ηά γνλίδηα. Αηά εἶλαη ὕιε, θαί 

θαζνξίδνληαη ὡο ιηθά ζηνηρε ία.  
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Σφ ὄξγαλν ηῆο θαξδηᾶο ηφ ζεσξνῦκε μερσξηζηά, δηφηη ε ἶλαη ηφ 

πξῶην ὄξγαλν πνχ ἐκθαλίδεηαη ζηήλ ἐκβξπτθή θαηάζηαζε θαί 

εἶλαη  βάζηο ηνῦ κεραληζκνῦ  γηά ηήλ ιεηηνπξγία ηνῦ ζψκαηνο θαί 

ηήλ θπθινθνξία ηνῦ αἴκαηνο.  παικφο ηῆο θαξδηᾶο παξάγεη 

ιεθηξηζκφ πνχ δεκηνπξγε ῖηαη ἀπφ ηήλ ἔιμε θαί ηήλ ἀπψζεζε ηῶλ 

ιεθηξηθῶλ ζσκαηηδίσλ θαί γη’  αηφ εἶλαη ἕλα ἰδηα ίηεξν ιηθφ 

ζηνηρείν.  

Ἡ ζσκαηηθή ἔθθξαζε ὀθείιεηαη ζηφ λεπξηθφ ζχζηεκα πνχ 

ἐπηηξέπεη ζηφ ζψκα καο λά θηλε ῖηαη θαί λά ἐθθξάδεηαη κέζσ ηῆο 

θίλεζεο, θαί  πξνθνξηθή ἔθθξαζε ὀθείιεηαη ζηίο θσλεηηθέο 

ρνξδέο πνχ κᾶο ἐπηηξέπνπλ λά κηιᾶκε. Καί ηά δχν ε ἶλαη ἰδηα ίηεξα 

ιηθά ζηνηρε ία.  

Ἡ δσηηθφηεηα ὀθείιεηαη ζηφλ πνιιαπιαζηαζκφ ηῶλ θπηηάξσλ, 

θαί ὁ πνιιαπιαζηαζκφο ηῶλ θπηηάξσλ γίλεηαη δηά κέζνπ ηῆο 

δσηηθφηεηαο πνχ πάξρεη ζηά θχηηαξα. Π.ρ. ἕλα ηξαπέδη δέλ 

παξάγεη θχηηαξα, αηφ ε ἶλαη ἀδχλαηνλ, ἀιιά ηφ ζψκα καο παξάγεη 

θχηηαξα. Κάζε δσληαλή ὕπαξμε παξάγεη θχηηαξα. Ἔηζη,   

δσηηθφηεηα παξάγεη θχηηαξα, ἀιιά θαί ὀθείιεηαη ζηφλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ηῶλ θπηηάξσλ.  

Σφ ζηνηρε ίν ηνῦ δηαζηήκαηνο ε ἶλαη παξάγσγν ηῶλ πφινηπσλ 

πξσηαξρηθῶλ ζηνηρείσλ. Γηάζηεκα ε ἶλαη ὁ θελφο ρῶξνο πνχ 

ἐκπεξηέρεηαη ἐληφο ζπγθεθξηκέλσλ ζηεξεῶλ ἤ γξῶλ θιπ. 

ζηνηρείσλ, ὅπσο γηά παξάδεηγκα ὁ ρῶξνο ἐληφο ἐλφο δσκαηίνπ, ἤ 

ὁ ρῶξνο ἀλάκεζα ζέ δχν κάδεο λεξνῦ θιπ.  

Ἡ ζσκαηηθή εθηλεζία ὀθείιεηαη ζηφ ε ἴδνο ηῶλ ηξνθῶλ πνχ 

θαηαλαιψλνπκε. Μία ζσζηή δηαηξνθή ἐμαζθαιίδεη ὅηη ηά θχηηαξα 

– κέζσ ηῶλ κνξίσλ ηῆο ηξνθῆο - ζά ιάβνπλ ηήλ ἀπαηηνχκελε 

δσηηθφηεηα ὥζηε λά δψζνπλ εθηλεζία ζηφ ζψκα καο .  

Καηά ηφλ ἴδην ηξφπν ἔρνπκε ηήλ ζσκαηηθή ἐιαζηηθφηεηα, θαί  

ηήλ ζσκαηηθή πξνζαξκνζηηθφηεηα. Ὅια αηά εἶλαη ιηθά ζηνηρεία.  

Ἡ ζσκαηηθή ἀλάπηπμε εἶλαη κία κνξθή ιηθφηεηαο πνχ θάλεη ηφ 

ζψκα καο λά αμάλεηαη.  

Ὡο πξφο ηήλ ζσκαηηθή ζπλέρεηα ηψξα· ηφ ζψκα καο δέλ 

γελληέηαη θαί πεζαίλεη ἀκέζσο, ἀιιά ἔρεη κηά δηάξθεηα, κία 

ζπλέρεηα,  ὁπνία δηαηεξεῖηαη θαί ὀθείιεηαη ζηφ ιηθφ ζηνηρε ίν.  

Ἡ ἀπνζχλζεζε ὀθείιεηαη ζηήλ ἀπνζχλζεζε ηῶλ θπηηάξσλ ηά 

ὁπνία δέλ κπνξνῦλ πιένλ λά ἀλαπαξαρζνῦλ θαί λά δηαηεξεζνῦλ 

ζηήλ δσή.  

Δἶλαη ἕλα ἄιιν ε ἴδνο ιηθφηεηαο,   ὁπνία θζείξεη ηά θχηηαξά 

καο. Σά πξσηαξρηθά ζηνηρε ία ἀιιά θαί ηά παξάγσγά ηνπο, 

θζείξνληαη ἐπίζεο δηφηη ε ἶλαη παξνδηθά.  
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Ἔρνπκε κεηά ηήλ παξνδηθφηεηα ὅισλ ηῶλ θαηλνκέλσλ· ηνῦ  

ιηθνῦ ζηνηρε ίνπ ἐληφο ηῶλ θπηηάξσλ, ἀιιά θαί ηήλ παξνδηθφηεηα 

ὅισλ ηῶλ πξσηαξρηθῶλ ζηνηρείσλ γεληθά.  

 

Καί ηέινο ἔρνπκε ηήλ ηξνθή ἀπφ ηήλ ὁπνίαλ ζξέθνληαη ηά 

θχηηαξα. Γηά παξάδεηγκα, ἕλαο βξάρνο δέλ ρξεηάδεηαη ηξνθή. 

κεῖο ὄκσο πνχ εἴκαζηε δσληαλά πιάζκαηα ρξεηαδφκαζηε ηξνθή, 

δηφηη ηά θχηηαξά καο δέλ ε ἶλαη παληνηεηλά, ἔρνπλ κηά 

παξνδηθφηεηα θαί ρξεηάδνληαη ηξνθή γηά λά πάξμνπλ. Ἡ ηξνθή 

ινηπφλ εἶλαη ἕλα ιηθφ ζηνηρε ίν.  

 

Γηαηξνῦκε ινηπφλ ηφ ζψκα καο ζέ δηάθνξεο θαηεγνξίεο πνχ ηίο  

ὀλνκάδνπκε ζπλαζξνίζκαηα, θαί ὅια αηά ηά πξάγκαηα ζπληεινῦλ 

ζηήλ δνκή αηνῦ πνχ ὀλνκάδνπκε ζψκα. Πξψηα ε ἶλαη ηά 

πξσηαξρηθά ζηνηρε ία, θαί ζηήλ ζπλέρεηα ε ἶλαη ηά παξάγσγά ηνπο. 

Ὅια αηά εἶλαη παξνδηθά, ζξέθνληαη θαί ἀπνζπλζέηνληαη.  

 

Ὅια αηά ηά θαηλφκελα ηά θαηαηάζνπκε ζέ δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο γ ηά λά θαηαιάβνπκε ηί ζεκαίλεη αηφ ηφ ζψκα θαί πῶο 

δηαηεξε ῖηαη ζηήλ δσή.  
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Β) ΤΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ 

 

καί ηά 108 εἴδη πού ηό ἀποηελοῦν  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αηφ ηφ εἴρακε ἐμεγήζεη ὅηαλ ἀλαιχακε ηήλ άηηπαηάλα νχηηα.  

 

ηήλ νχηηα Πίηαθα, ὁ Βνχδδαο ἐμεγεῖ αηά ηά 108 εἴδε 

αἰζζήκαηνο.  
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Ἔρνπκε θαη’ ἀξράο ηφ Πξσηαξρηθφ Αἴζζεκα, ηφ ὁπνίν κπνξνῦκε 

λά ηφ ηαμηλνκήζνπκε ζέ δχν θαηεγνξίεο:  

 

ζηφ σκαηηθφ θαί ζηφ Ννεηηθφ Α ἴζζεκα. Σφ ζσκαηηθφ αἴζζεκα 

ηφ ληψζνπκε ὅηαλ πάξνπκε κηά βειφλα θαί ηζηκπήζνπκε ηφ  ζψκα 

καο. Σφ λνεηηθφ αἴζζεκα εἶλαη ὅηαλ ληψζνπκε ζιίςε ἤ ραξά. 

 

Μπνξνῦκε ὅκσο θάλνληαο κία πνδηαίξεζε, λά ηά 

ηαμηλνκήζνπκε θαί ζέ ηξε ῖο θαηεγνξίεο ηφ θαζέλα.  

Μπνξνῦκε ινηπφλ λά ἔρνπκε:  

3 εἴδε σκαηηθνῦ Αἰζζήκαηνο:  Δράξηζην, δπζάξεζην, θαί 

νδέηεξν, θα ί  

3 εἴδε Ννεηηθνῦ Αἰζζήκαηνο:  Δράξηζην, δπζάξεζην, θαί 

νδέηεξν.  

Ἔηζη ἔρνπκε κία πνδηαίξεζε 6 αἰζζεκάησλ.  

 

ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε 5 εἴδε λνεηηθῶλ αἰζζεκάησλ:  

 

Δραξίζηεζε  

Πφλνο  

Χαξά 

Θιίςε  

Ἀδηαθνξία  

 

 

 



 
53 

 

Μεηά ἔρνπκε 6 αἰζζήκαηα παξαγφκελα ἀπφ ηήλ ἐπαθή:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σφ αἴζζεκα πνχ παξάγεηαη ἀπφ ηήλ ἐπαθή κέ ηφ κάηη, ὅπσο 

ὅηαλ βιέπνπκε ἕλα ρξψκα, ε ἶλαη δηαθνξεηηθφ ἀπφ ηφ αἴζζεκα πνχ 

παξάγεηαη ἀπφ ηήλ ἐπαθή κέ ηφ αηί, ὅπσο ὅηαλ ἀθνῦκε κηά 

κνπζηθή. Ὑπάξρεη δηαθνξά.  

Σφ αἴζζεκα πνχ ἔρνπκε ἀπφ ηήλ ἐπαθή ηῆο κχηεο κέ κηά 

γιπθεηά κπξσδηά, ε ἶλαη δηαθνξεηηθφ ἀπφ ηφ λά βιέπνπκε ἕλα 

ρξψκα.  

Ὅηαλ αἰζζαλφκαζηε θάηη κέ ηήλ γιψζζα, ἔρνπκε δηαθνξεηηθφ 

αἴζζεκα ἀπ’ ὅηη ὅηαλ ἀθνῦκε κνπζηθή. Σφ αἴζζεκα πνχ ἔρνπκε 

κέζσ ηῆο ἐπαθῆο ηνῦ ζψκαηνο κέ ἕλα ἀληηθείκελν, ε ἶλαη 

δηαθνξεηηθφ ἀπ’ ὅηη ὅηαλ βιέπνπκε ἕλα ρξψκα ἤ ἀθνῦκε κηά 

κνπζηθή.  

Καί ηέινο, ηφ αἴζζεκα ραξᾶο π.ρ. πνχ αἰζζαλφκαζηε κέ ηφλ λνῦ,  

εἶλαη δηαθνξεηηθφ ἀπφ ηφ αἴζζεκα ραξᾶο πνχ ἔρνπκε ὅηαλ 

κπξίδνπκε κηά ὡξαία κπξσδηά. Σφ α ἴζζεκα ἀπφ κηά ὠξαία κπξσδηά 

κπνξεῖ λά κᾶο θέξεη ραξά, ἀιιά ἐάλ ἀθνχζνπκε θαιά λέα, ὅπσο 

ὅηη θεξδίζακε ζηήλ ινηαξία, ἔρνπκε ἕλα πηφ δπλαηφ ε ἴδνο 

εράξηζηνπ α ἰζζήκαηνο.... δέλ κπνξε ῖ αηή  ραξά λά ζπγθξηζε ῖ 

κέ ηήλ ραξά ἀπφ ηήλ κπξσδηά κηᾶο θνιψληαο πνχ βάδνπκε ζηφ 

ζψκα καο!  

 

Βιέπνπκε ινηπφλ ὅηη ἔρνπκε πνιιά αἰζζήκαηα, ἀιιά ζηήλ 

ηειηθή, ε ἶλαη ηφ ἴδην (ζπλάζξνηζκα) α ἴζζεκα πνχ ἐθδειψλεηαη κέ 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο.    
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ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε 18 ἄιια αἰζζήκαηα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἔρνπκε ινηπφλ ἕλα ζχλνιν 36 Αἰζζεκάησλ, ραξνχκελα, 

δπζάξεζηα θαί ἀδηάθνξα αἰζζήκαηα, πνχ ε ἶλαη ὅια 

ζπγθεληξσκέλα ζέ ἕλα ζπλάζξνηζκα, θαί πνχ ὅηαλ ηά ἀλαιχζνπκε 

παίξλνπλ δηάθνξεο κνξθέο.  
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Ἔρνπκε 36 ὅςεηο αηῶλ ηῶλ αἰζζεκάησλ ζέ ζρέζε κέ ηήλ 

νἰθ ηαθή δσή:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ὅηαλ εἴκαζηε παξέα κέ ηνχο ἄιινπο κέζα ζηφ ζπίηη ἔρνπκε κηά 

ραξά, ὅηη ἀλήθνπκε θάπνπ, 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 θνηηάεη ἕλα ὄκνξθν πνπιί λά 

πεηάεη ζηφλ ἀέξα. Δ ἶλαη ἕλα ἄιιν εἴδνο ραξᾶο, πνχ δέλ κπνξνῦλ 

λά κᾶο ηφ δψζνπλ ηά ὁπηηθά ἤ ηά ἀθνπζηηθά ἀληηθε ίκελα.  

Ὑπάξρεη ὅκσο θαί  ραξά ἀπφ ηήλ ἀπάξλεζε ηῆο νἰθηαθῆο δσῆο. 

Πνιινί ἄλζξσπνη α ἰζζάλνληαη ραξά ὅηαλ ἀπαξλνῦληαη ὅιεο αηέο 

ηίο δνληθέο ἀπνιαχζεηο ηῆο νἰθ ηαθῆο δσῆο. Πεγαίλνπλ ζηφ δάζνο, 

ἀξάδνπλ ἐθεῖ πέξα, ληψζνπλ αηή ηήλ γαιήλε, ηήλ εηπρία, θη 

αἰζζάλνληαη «πσ, πσ, ἐδῶ ε ἶλαη παξάδεηζνο! ηί δνπιεηά ἔρσ ἐγψ 

ζηφ ζπίηη. ..». Α ἰζζάλνληαη κηά ραξά.  

ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε ἔμε εἴδε ζιίςεο ζρεηηθά κέ ηήλ ν ἰθηαθή 

δσή. άλ ράζνπκε θάπνην ἀγαπεηφ καο πξφζσπν ἤ  ἄλ θάπνηνο 

δηθφο  καο πάζεη ἕλα ἀηχρεκα, ζιηβφκαζηε· θη αηή  ζιίςε θακηά 

θνξά εἶλαη ηφζν ἔληνλε, πνχ κπνξεῖ λά κᾶο ηξαπκαηίζεη γηά ὅιε 

καο ηήλ δσή.  

Ἀιιά ἔρνπκε θαί ἔμε εἴδε ζιίςεο ἀπφ ηήλ ἀπάξλεζε ηῆο 

νἰθ ηαθῆο δσῆο. Μεξηθνί ἄλζξσπνη πεγαίλνπλ ζηφ δάζνο θαί 

αἰζζάλνληαη ζιίςε. Ὅζε γαιήλε θη ἄλ πάξρεη ἐθεῖ, αηνί 

αἰζζάλνληαη κνλαμηά, θνβνῦληαη, δέλ κπνξνῦλ λά κείλνπλ κφλνη 

ηνπο, δέλ κπνξνῦλ λά κείλνπλ ἐθεῖ .  

ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε ἔμε εἴδε πλεπκαηηθῆο ξεκίαο ζέ ζρέζε 

κέ ηήλ ν ἰθνγελεηαθή δσή. Ὑπάξρνπλ ἄλζξσπνη πνχ δέλ ἔρνπλ νὔηε 

κεγάιν ἐλδηαθέξνλ, ἀιιά δέλ ἔρνπλ θαί ἀπέρζεηα. Ὅηαλ ἔξρνληαη 

νἱ ζπγγελε ῖο ηνπο, κέ ηά παηδηά ηνπο, ηνχο βιέπνπλ, ἀιιά δέλ 

αἰζζάλνληαη ιαρηάξα γη’ αηνχο· ἔρνπλ ἕλα εἴδνο ἀδηαθνξίαο γηά 

ηφ πῶο δνῦλ νἱ ζπγγελεῖο ηνπο, ἤ ηί θάλνπλ νἱ θίινη ηνπο, θιπ. 
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Γέλ πξνζδνθνῦλ πνιιά πξάγκαηα, θαί δέλ α ἰζζάλνληαη ραξά ἤ  

ζιίςε ζέ ζρέζε κ’ αηνχο.   

Ἔρνπκε ὅκσο θαί ἔμε ε ἴδε πλεπκαηηθῆο ξεκίαο ζρεηηδφκελα κέ 

ηήλ ἀπάξλεζε ηῆο νἰθνγελεηαθῆο δσῆο. Ὑπάξρνπλ πνιινί 

ἄλζξσπνη πνχ πεγαίλνπλ ζηφ δάζνο, ηνχο ἀξέζεη  ζπρία πνχ 

βξίζθνπλ ἐθε ῖ, ἀιιά θαί λά κήλ πάξρεη ζπρία δέλ ηνχο πεηξάδεη 

πνιχ. Ἔρνπλ πλεπκαηηθή ξεκία.  

 

Καί ηέινο ἔρνπκε 36 ὅςεηο αηῶλ ηῶλ αἰζζεκάησλ ζέ ζρέζε κέ 

ηήλ ρξνληθή πεξίνδν: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βαζηθά ἔρνπκε 36 εἴδε Αἰζζεκάησλ, ἐάλ ὅκσο ηά θαηαηάμνπκε 

ζχκθσλα κέ αηά πνχ ἔγηλαλ ζηφ παξειζφλ, κέ αηά πνχ γίλνληαη 

ζηφ παξφλ, θαί κέ αηά πνχ ζά γίλνπλ ζηφ κέιινλ, ηφηε ε ἶλαη ὅια 

καδχ 108 Αἰζζήκαηα.  

 

ηφ Ἀκπηληάκκα, ηφ Α ἴζζεκα δέλ ηφ παίξλνπκε κφλν ζάλ 

ζπλάζξνηζκα  ἀιιά ηφ βιέπνπκε θαί ζάλ ἀπνκνλσκέλε κνλάδα θαί 

ηφηε ηφ ἀπνθαινῦκε Σζέηαζίθα, λνεηηθφ παξάγνληα. Καί βιέπνπκε 

πῶο ζπκπεξηθέξεηαη αηφ ηφ Αἴζζεκα ζάλ κνλάδα, πῶο ἀιιάδεη 

δηάθνξεο κνξθέο. Χσξίο ὄκσο λά θαηαιάβνπκε πνηφ ε ἶλαη ηφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνῦ Αἰζζήκαηνο, πῶο ιεηηνπξγε ῖ θαί πῶο 

ἐθδειψλεηαη, δέλ κπνξνῦκε λά θαηαιάβνπκε γηαηί παίξλεη αηέο 

ηίο κνξθέο. Γη’  αηφ ζηφ Ἀκπηληάκκα παίξλνπκε κεκνλσκέλα ηφ 

Αἴζζεκα ζάλ κνλάδα θαί ηφ ἐμεηάδνπκε ζάλ λνεηηθφ παξάγνληα.  
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Γ) ΤΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χκθσλα κέ ηά αἰζζήκαηα πνχ βηψλνπκε, ἔρνπκε θαί ηά 

ἀλάινγα εἴδε ἀληίιεςεο.  

Σφ Αἴζζεκα ἐπεξξεάδεη ηήλ Ἀληίιεςε. ηίο ὀκηι ίεο ηνῦ Βνχδδα 

ἀθνῦκε: «Λφγσ ηνῦ Αἰζζήκαηνο ἐγείξεηαη  Ἀληίιεςε».  

Σί θάλεη δει.   Ἀληίιεςε; Ἡ Ἀληίιεςε ιακβάλεη ὅια ηά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνῦ Αἰζζήκαηνο, θαί ζπκᾶηαη πάξα πνιχ θαιά ἐάλ 

ηφ α ἴζζεκα εἶλαη εράξηζην ἤ δπζάξεζην. Σφ Αἴζζεκα δέλ κπνξε ῖ 

λά ζπκᾶηαη. Δ ἶλαη  Ἀληίιεςε πνχ ἐληππψλεη ηφ Αἴζζεκα. άλ δει. 

πάξρεη ἕλα εράξηζην α ἴζζεκα,  ἀληίιεςε ηφ ἐληππψλεη, θαί 

ζηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε ηήλ γλψζε ὅηη ηφ ηάδε ἤ ηφ δείλα α ἴζζεκα 

εἶλαη εράξηζην. Καί ὅηαλ βηψζνπκε μαλά ηφ ἴδην αἴζζεκα, ηφ 

ἀλαγλσξίδνπκε ιφγσ ηῆο ἀληίιεςεο, θαί κπνξνῦκε λά πνῦκε «α, 

αηφ εἶλαη εράξηζην αἴζζεκα».  

Καί ἐάλ αηή  ἐληχπσζε ἐπαλαιεηθζεῖ μαλά θαί μαλά, ηφηε   

Ἀληίιεςε γη’ αηφ ηφ ἀληηθε ίκελν δέλ ἀιιάδεη εὔθνια. Γη’  αηφλ 

ηφλ ιφγν εἶλαη πνιχ δχζθνιν λά ἀιιάμεη θάπνηνο ηίο ἀληηιήςεηο 

καο. Γηφηη ἐκεῖο πήξακε ἤδε ηήλ ἐληχπσζε ὅηη αηφ εἶλαη 

εράξηζην θαί ζά κᾶο δψζεη εηπρία ζηήλ δσή.  

πνκέλσο  Ἀληίιεςε βαζίδεηαη ζηφ Αἴζζεκα. Καί ηφ Α ἴζζεκα 

ἐγείξεη ηήλ Ἀληίιεςε. άλ δέλ πάξρεη ηφ Αἴζζεκα,  Ἀληίιεςε 

δέλ ἐγείξεηαη.  

(Καηφπηλ ἐξσηήζεσο ἐάλ κπνξε ῖ λά ἔρνπκε ἀληίιεςε γηά θάπνην 

θαηλφκελν ἤ θάπνηα δηαδηθαζία κπξνζηά καο, ἀιιά λά κήλ ἔρνπκε 

θαλέλα αἴζζεκα γη’ αηφ,  ἀπάληεζε εἶλαη): έ ηέηνηα πεξίπησζε 

ηφ αἴζζεκα ε ἶλαη νχδέηεξν, δει.  ἀληίιεςε ἐληππψλεη ηφ 

αἴζζεκα ὡο νδέηεξν. Καί ηήλ ἐπφκελε θνξά κπνξεῖ λά δψζεη 

πεξηζζφηεξε ἤ ιηγψηεξε ζεκαζία.  
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Δ) ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΜΑ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οἱ πιεξνθνξίεο γηά ηφ πλάζξνηζκα ηῶλ Ννεηηθῶλ Λεηηνπξγηῶλ, 

εἶλαη δηαζθνξπηζκέλεο κέζα ζηήλ νχηηα Πίηαθα. Γηά παξάδεηγκα, 

ζέ θάπνηεο ὀκηιίεο, ὁ Βνχδδαο ἐμεγεῖ κεξηθνχο ἀπ’ αηνχο ηνχο 

λνεηηθνχο παξάγνληεο ν ἱ ὁπνίνη ἀλῆθνπλ ζηφ ζπλάζξνηζκα ηῶλ 

λνεηηθῶλ ιεηηνπξγηῶλ, θαί παξαθάησ, κεηά ἀπφ ἐθαηφ ἤ δηαθφζηεο 

ζειίδεο, ζέ κηά ἄιιε ὀκηι ία θαί κεηά ζέ θάπνην ἄιιν βηβιίν, ἐμεγεῖ 

κεξηθνχο ἀθφκα, θαί νὔησ θαζ’ ἐμῆο.  

Γηά λά ζπζσξεχζεη θαλείο ὅιεο αηέο ηίο πιεξνθνξίεο, πξέπεη 

πξψηα λά ηίο ζπγθεληξψζεη. Ἀιιά ζηφ Ἀκπηληάκκα ἔρνπκε ὅιεο 

αηέο ηίο πιεξνθνξίεο ζπγθεληξσκέλεο καδχ, θαί ε ἶλαη πηφ εὔθνιν 

λά θαηαιάβνπκε ηί ζεκαίλεη ζπλάζξνηζκα λνεηηθῶλ ιε ηηνπξγηῶλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ὅπσο εἴδακε πξνεγνπκέλσο ζηά πέληε ζπλαζξνίζκαηα, ηφ 

Αἴζζεκα,  Ἀληίιεςε θαί ν ἱ Ννεηηθέο Λεηηνπξγίεο, ε ἶλαη λνεηηθνί 

παξάγνληεο. Σφ ζπλάζξνηζκα ηνῦ Αἰζζήκαηνο (108 ε ἴδε) θαί ηφ 

ζπλάζξνηζκα ηῆο Ἀληίιεςεο (108 ε ἴδε), ηά ἔρνπκε ἤδε ἐμεγήζεη, 

θαί ηψξα πᾶκε λά ἐμεγήζνπκε ηίο Ννεηηθέο Λεηηνπξγίεο.  
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Σφ ζπλάζξνηζκα ηῶλ λνεηηθῶλ ιεηηνπξγηῶλ ἀπνηειε ῖηαη ἀπφ 50 

λνεηηθνχο παξάγνληεο ν ἱ ὁπνῖνη ὀλνκάδνληαη Σζέηαζίθα  ἤ mental 

factors. 

άλ ηνχο ἐμεηάζνπκε ἀλαιπηηθά, ζά δνῦκε ὅηη θάπνηνη 

παξάγνληεο ὅπσο  ἐπηζπκία, ὁ ζπκφο,  ὁξζή λφεζε θιπ, δέλ 

ἐκθαλίδνληαη ἐδῶ. Ὑπάξρνπλ ὅκσο κέζα ζηίο Ννεηηθέο Λεηηνπξγίεο 

θαί αηφ ηφ ζπλάζξνηζκα ζά ἐμεγήζνπκε ἐδῶ. ηφ Ἀκπηληάκκα 

ἀπνθαινῦληαη λνεηηθνί παξάγνληεο. άλ πάξνπκε ηήλ ἐπηζπκία 

κφλε ηεο, ηήλ ιέκε λνεηηθφ παξάγνληα.  ζπκφο εἶλαη λνεηηθφο 

παξάγνληαο.  

 

Αηνί νἱ 50 Ννεηηθνί παξάγνληεο (νὔηε δέθα, νὔηε εἴθνζη, 

ηξηάληα ἤ ζαξάληα, ἀιιά πελήληα), δηαηξνῦληαη ζέ δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο θαί ηέζζεξεηο πνδηαηξέζεηο . Ἔρνπκε ινηπφλ:  

 

11 Ἠζηθά Οδέηεξνπο Ννεηηθνχο Παξάγνληεο, ἐθ ηῶλ ὁπνίσλ:  

 νἱ 7 εἶλαη Κνηλνί Ννεηηθνί Παξάγνληεο θαί  

 νἱ 6 εἶλαη Πεξηζηαζηαθνί Ννεηηθνί Παξάγνληεο.  

 

θαί  

 

39 Ἠζηθά Γεισηηθνχο Ννεηηθνχο Παξάγνληεο, ἐθ ηῶλ ὁπνίσλ:  

νἱ 14 ε ἶλαη Φαινη Ννεηηθνί Παξάγνληεο, (ἀπφ αηνχο νἱ 

πξῶηνη 4 εἶλαη Κνηλνί),  

θαί   

 νἱ 25 εἶλαη Καινί Ννεηηθνί Παξάγνληεο.      
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Οἱ Κνηλνί Παξάγνληεο ὀλνκάδνληαη ἔηζη, δηφηη ζπκκεηέρνπλ ζέ 

ὅιεο ηίο ζθέςεηο. Ὅ,πνηε παξνπζηάδεηαη κία ζθέςε, αηνί ν ἱ 

παξάγνληεο ἐκθαλίδνληαη ἐθεῖ πξψηνη πξψηνη. Γηά παξάδεηγκα, 

ὅηαλ πάξρεη ζπλείδεζε ζηφ κάηη, αηνκάησο πάξρεη αἴζζεκα, 

ἀληίιεςε, ἐπαθή, πξφζεζε, πξνζνρή. Ὅια αηά εἶλαη λνεηηθνί 

παξάγνληεο πνχ κᾶο βνεζνῦλ λά θαηαιάβνπκε ἕλα ἀληηθείκελν, 

εἶλαη παγθφζκηαο ἐκβέιεηαο, θαί ἐκθαλίδνληαη πάληα ὅ,πνπ πάξρεη 

ζθέςε ἤ ζπλείδεζε. Αηνί ε ἶλαη ν ἱ πηφ νζηαζηηθνί, θνηλνί, βαζηθνί 

λνεηηθνί παξάγνληεο, θαί ε ἶλαη ζηθά νδέηεξνη. Ἡ πξνζνρή γηά 

παξάδεηγκα: ὅηαλ δίλνπκε πξνζνρή ζέ θάηη, αηή  πξνζνρή ἀπφ 

κφλε ηεο δέλ ἔρεη θάπνηα ζηθή ἀμία.  

Οἱ Πεξηζηαζηαθνί Παξάγνληεο ὀλνκάδνληαη ἔηζη, δηφηη 

ἐκθαλίδνληαη ἀλάινγα κέ ηίο πεξηζηάζεηο. Ἄο πάξνπκε ηήλ ραξά 

πνχ εἶλαη ἕλαο λνεηηθφο παξάγνληαο· θάπνηεο θνξέο ἔρνπκε ραξά, 

ἄιιεο δέλ ἔρνπκε. Ἡ  ραξά ινηπφλ ἐκθαλίδεηαη ζέ ζρέζε κέ ηίο  

πεξηζηάζεηο.  

Ἡ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηνχο ζηθά Γεισηηθνχο 

παξάγνληεο· Γεισηηθνχο πφ ηήλ ἔλλνηα ηῆο ἐθδήισζεο, δει. 

ἐθδειψλνπλ ἤ δειψλνπλ ζηθέο ἀμίεο.  

Οἱ Φαχινη Παξάγνληεο ὀλνκάδνληαη ἔηζη, δηφηη ε ἶλαη θαθνί, ὅπσο 

π.ρ. ὁ ζπκφο εἶλαη ἕλαο θαθφο λνεηηθφο παξάγνληαο.  

Οἱ Καινί Παξάγνληεο ε ἶλαη πεξηζζφηεξνη ἀπφ ηνχο Φαινπο, θαί 

ζπλήζσο πάξρεη πφιεκνο ἀλάκεζά ηνπο, δηφηη πάξρεη πφιεκνο 

κέζα καο. Κάπνηεο θνξέο πεξηζρχνπλ νἱ θαιέο ζθέςεηο κέζα καο 

θαί θάπνηεο θνξέο πεξηζρχνπλ νἱ θαθέο ζθέςεηο, ιφγσ ηῆο κάρεο 

ἀλάκεζα ζηνχο Καινχο θαί ζηνχο Φαχινπο λνεηηθνχο παξάγνληεο. 

Καί ν ἱ ἄλζξσπνη ιέλε ὅηη αηνί ε ἶλαη δαίκνλεο, αηνί εἶλαη ἄγγεινη, 

δηφηη ἔρνπλ κπζηηθνπνηήζεη ηνχο λνεηηθνχο παξάγνληεο.  

κεῖο βέβαηα ζά δνῦκε ὅηη αηά ζπκβαίλνπλ ιφγσ αἰηηῶλ θαη 

ζπλζεθῶλ, θαί ὅηη δέλ πάξρεη ηίπνηα κπζηεξηψδεο ἐδῶ .  
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ΟΗ 11 ΖΘΗΘΑ ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ ΛΟΖΣΗΘΟΗ ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ  
 

α) Οἱ 7 Κνηλνί Ννεηηθνί Παξάγνληεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἀξρηθά ἔρνπκε ηήλ Ννεηηθή παθή (πάζζα). Ὅηαλ βιέπνπκε 

θάηη κέ ηφ κάηη, πάξρεη λνεηηθή ἐπαθή. Πξνεγεῖηαη  ζπλείδεζε 

ηήλ  ὁπνία ζηήλ πεξίπησζε αηή δέλ ηήλ ἐθιακβάλνπκε ζάλ 

λνεηηθφ παξάγνληα, ἀιιά ἀπιά ζάλ ζπλείδεζε. Καί κεηά 

ἀθνινπζεῖ  λνεηηθή ἐπαθή,  ὁπνία δξᾶ ζάλ ζχλδεζκνο ἀλάκεζα 

ζηφλ λνῦ θαί ηήλ ζπλείδεζε. ηήλ ζπλέρεηα ἀθνινπζε ῖ ηφ 

Αἴζζεκα, θαί κεηά  Ἀληίιεςε· ἀιιά αηά ηά δχν παξ’ ὅιν πνχ 

εἶλαη λνεηηθνί παξάγνληεο δέλ ηά ἀλαθέξνπκε ἐδῶ, δηφηη ηά 

ἐμεγήζακε πξνεγνπκέλσο ζηά πέληε ζπλαζξνίζκαηα. πλήζσο 

ὅκσο   δηαδηθαζία ε ἶλαη: πξψηα   Ννεηηθή παθή, κεηά ηφ 

Αἴζζεκα,  Ἀληίιεςε, θαί κεηά πάξρεη  Πξφζεζε. 

Ἡ Πξφζεζε ἀξρηθά δέλ ἔρεη θάπνηα ζηθή ἀμία. Ἡ Πξφζεζε πξφο 

ἕλα ἀληηθείκελν ε ἶλαη ἀπιά πξφζεζε· ζέινπκε ἀπιά λά ηφ δνῦκε 

θαί ηειε ηψλεη ἐθε ῖ, δέλ πάξρεη θάπνηα ζηθή ἀμία. Ἀιιά ἐάλ  

πξφζεζε ζπλδεζε ῖ κέ θάπνηνλ θαχιν λνεηηθφ παξάγνληα ,  

γελληέηαη δει.  ἐπηζπκία λά ἀπνθηήζνπκε ηφ ἀληηθε ίκελν, θαί 

κάιηζηα κέ ὕπνπιν ηξφπν, ηφηε γίλεηαη θαχιε. Ἀιιά ἐάλ ζπλδεζεῖ 

κέ ἕλαλ θαιφ λνεηηθφ παξάγνληα, ηφηε γίλεηαη θαιή. Βιέπνπκε 

δει. θάπνην ἀληηθε ίκελν πνχ κᾶο ηξαβάεη ηήλ πξνζνρή θαί ηφ 

πξνζέρνπκε... , ε, δέλ πάξρεη θάπνηα ζηθή ἀμία κέρξη ἐδῶ . Ὅκσο 

κεηά ζθεθηφκαζηε «Α, ἄλ κπνξνῦζα λά δψζσ αηφ ηφ ἀληηθείκελν 

ζέ θάπνηνλ πνχ ηφ ρξεηάδεηαη.. .» ηφηε αηφ ε ἶλαη θαιφ· ζπλδέεηαη 

κέ γελλαηνδσξία.  

Βιέπνπκε ινηπφλ ὅηη αηφ πνχ πξνζδίδε η ζηθή ἀμία ζηήλ 

πξφζεζε, ε ἶλαη  ζχλδεζή ηεο κέ θάπνηνλ θαχιν ἤ θαιφ λνεηηθφ 

παξάγνληα. Ἡ Πξφζεζε ἀπφ κφλε ηεο δέλ ε ἶλαη νὔηε ζηθή νὔηε 

ἀλήζηθε. Δἶλαη ἀπιά νδέηεξε.  
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Σφ ἴδην ζπκβαίλεη θαί κέ ηήλ Πξνζνρή. Μπνξε ῖ λά πξνζέμνπκε 

θάηη θ η αηφ εἶλαη ὅιν· δέλ πάξρεη ζηθή ἀμία ζ’ αηφ. άλ ὅκσο 

ηφ πξνζέμνπκε κέ πνλεξφ κάηη, ηφηε γίλεηαη θαχιε. άλ ηφ 

πξνζέμνπκε κέ θαισζχλε γίλεηαη θαιή. Ἔηζη ινηπφλ  Πξνζνρή 

ἀπφ κφλε ηεο δέλ ἔρεη ζηθή ἀμία, κέρξη ηήλ ζηηγκή πνχ ζά ζπλδε -

ζεῖ κέ θάπνηνλ θαχιν ἤ θαιφ λνεηηθφ παξάγνληα. Σφηε ἀπνθηᾶ  

ἀλήζηθε ἤ ζηθή ἀμία.  

Ὅ,πνπ ινηπφλ πάξρεη  βηληάλα ἤ  ηζίηηα, δει.  ζπλείδεζε 

θαί  ζθέςε, αηνί νἱ Κνηλνί Ννεηηθνί Παξάγνληεο ἐκθαλίδνληαη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κεῖο ηψξα ἐμεγνῦκε ηφ ζπλάζξνηζκα ηῶλ Ννεηηθῶλ 

Λεηηνπξγηῶλ, πνχ ἔρεη 50 παξάγνληεο· κε ηφ Α ἴζζεκα εἶλαη 51, θαί  

κέ ηήλ Ἀληίιεςε 52. Ὅινη καδχ εἶλαη 52 λνεηηθνί παξάγνληεο. 

ηνχο Κνηλνχο Ννεηηθνχο Παξάγνληεο  Ννεηηθή παθή εἶλαη 

πάληα πξψηε, ἀθνινπζεῖ ηφ Αἴζζεκα, ηξίηε ε ἶλαη  Ἀληίιεςε, θαί 

κεηά  Πξφζεζε. πλνιηθά ε ἶλαη 7 Κνηλνί Ννεηηθνί Παξάγνληεο, 

ἀιιά  ἐγψ ζᾶο ἔρσ βάιεη κφλν πέληε, δηφηη ηνχο ἄιινπο δχν 

Αἴζζεκα θαί Ἀληίιεςε, ηνχο ἔρσ ἤδε ἐμεγήζεη ζέ ζρέζε κέ ηά 

ζπλαζξνίζκαηα.  

ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε ηήλ λφηεηα ηνῦ Ννῦ. Γηά λά πξνζέμνπκε 

ἕλα ἀληηθε ίκελν, ὁ λνῦο πξέπεη λά ἐζηηαζηεῖ ἐπάλσ ηνπ. άλ ὁ  

λνῦο εἶλαη δηαζθνξπηζκέλνο, ηφηε ὄρη κφλνλ δέλ κπνξνῦκε λά 

ζπγθεληξσζνῦκε πάλσ ζηφ ἀληηθείκελν, ἀιιά δέλ κπνξνῦκε θαί λά 

ηφ πξνζέμνπκε. Αηφο εἶλαη ὁ ἐλσηηθφο παξάγνληαο πνχ ιέγεηαη 

Δθάγθαηα . Ἔθα ζεκαίλε η ἕλα, θαί Ἄγθαηα ζεκαίλε η ζεκείν. 

Μπνξνῦκε δει. λά ηφ κεηαθξάζνπκε ὡο πηθέληξσζε.  

Μεηά ἔρνπκε ηήλ Εσηηθφηεηα ηνῦ Ννῦ (Σδίβ ηηηληξίγηα). Γηά λά 

δεῖ ὁ λνῦο ἕλα ἀληηθείκελν πξέπεη λά ἔρεη κηά ἐλεξγεηηθφηεηα 

κέζα ηνπ. άλ εἶλαη ιεζαξγηθφο δέλ κπνξε ῖ λά ἔρεη ἀληίιεςε ἐλφο 

ἀληηθε ηκέλνπ, θαί ρσξίο ἀληίιεςε δέλ πάξρεη νὔηε α ἴζζεκα. Ἔηζη 

ινηπφλ  ἀληίιεςε βαζίδεηαη θαί ζηήλ δσηηθφηεηα ηνῦ λνῦ.  



 
64 

 

άλ ὁ λνῦο ε ἶλαη ιεζαξγηθφο δέλ κπνξε ῖ λά ἀληηιεθζε ῖ ηίπνηα. 

άλ εἶλαη ιεζαξγηθφο δέλ κπνξε ῖ λά α ἰζζαλζεῖ θάηη, θαί δέλ κπνξεῖ 

λά ἔρεη πξφζεζε γηά θάηη, θαί   λφηεηα ηνῦ λνῦ  δέλ ἐπέξρεηαη. 

Ἔηζη ἔρνπκε ηήλ Εσηηθφηεηα ηνῦ Ννῦ .  

Μεηά πάξρεη θαί   Πξνζνρή. Γηά λά ἀληηιεθζνῦκε ἕλα 

ἀληηθε ίκελν πξέπεη λά δψζνπκε πξνζνρή. Ἔηζη ὁ λσηηθφο 

Παξάγνληαο ζπληειε ῖ θαί γηά ηήλ Ννεηηθή παθή, θαί γηά ηήλ 

Ἀληίιεςε, θαί γηά ηήλ Πξφζεζε, θαί γ ηά ηήλ Εσηηθφηεηα ηνῦ Ννῦ .  

 Ὅια αηά ἔξρνληαη καδχ ζάλ κηά ὀκάδα, ὥζηε λά ἔρνπκε ηήλ 

ἐκπεηξ ία ἐλφο ἀληηθε ηκέλνπ. Γηφηη κεκνλσκέλα  πλείδεζε, δέλ 

κπνξεῖ λά κᾶο δψζεη ηήλ ἐκπεηξ ία· πξέπεη λά ζπλεξγαζηε ῖ κέ 

ἄιινπο λνεηηθνχο παξάγνληεο γηά λά ἔρνπκε κηά ἐκπεηξία,  ὅπσο ηφ 

Αἴζζεκα ἤ ηήλ Ἀληίιεςε. Σφ Α ἴζζεκα κφλν ηνπ δέλ κπνξε ῖ λά κᾶο 

δψζεη ηήλ ἐκπεηξ ία· πξέπεη λά ἔρνπκε ηήλ Ἀληίιεςε, πξέπεη λά 

ἔρνπκε ηήλ Πξφζεζε, ηήλ Πξνζνρή, ηήλ πηθέληξσζε ηνῦ Ννῦ  

καο, θιπ.  

Γηά παξάδεηγκα, ζέ ἕλα ἐξγνζηάζην παξάγνπλ θάπνην πξντφλ .  

Γηά λά παξαρζεῖ αηφ ηφ πξντφλ ρξεηάδνληαη ἐξγάηεο, νἱ ὁπνῖνη 

πξέπεη λά ζπλεξγαζζνῦλ γηά λά παξάμνπλ αηφ ηφ πξντφλ. Δ ἶλαη 

ινηπφλ  ζπλεξγαζία πέληε, ἔμε, ἐθηά ἤ ὀθηψ ἀηφκσλ πνχ 

παξάγεη ἕλα πξντφλ. Ἄο δνῦκε αηφ ηφ  ξνιφτ. Γηά λά παξαρζε ῖ 

αηφ ηφ ξνιφτ ρξεηάδεηαη  ζπλεξγαζία κεξηθῶλ ἀηφκσλ. Ἕλα 

ἄηνκν δέλ κπνξεῖ λά ηφ θάλεη κφλν ηνπ. Ὑπάξρνπλ ηξία, ηέζζεξα, 

πέληε ἄηνκα πνχ ζπλεξγάδνληαη· ἕλαο ἀλαιακβάλεη αηφ ηφ κέξνο 

ηῆο ἐξγαζίαο, ἕλαο ἄιινο θηηάρλεη ἄιιν θνκκάηη ηνῦ κεραληζκνῦ,  

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   ἐκπεηξία, δέλ 

ζπκβαίλε η ἔηζη ἀπφ ηήλ ιεηηνπξγία ἤ ηήλ ἐξγαζία ἐλφο κφλν 

παξάγνληα, ὅπσο ηνῦ Αἰζζήκαηνο ἤ ηῆο Ἀληίιεςεο. Ἀιιά πξέπεη 

λά δξάζνπλ θαί ἄιινη λνεηηθνί παξάγνληεο γηά παξαρζε ῖ ηφ ηειηθφ 

πξντφλ πνχ εἶλαη  ἐκπεηξία.  

Δἶλαη ἀπαξαίηεηε ινηπφλ  ζπλεξγαζία ὅισλ ηῶλ παξαγφλησλ, 

θαί βαζηδφκαζηε ζ’ αηνχο γηά λά ἔρνπκε ἐκπεηξία. άλ ιείπε η 

ἔζησ θαί ἕλαο ἀπ’ αηνχο ηνχο λνεηηθνχο παξάγνληεο π.ρ.   

Πξνζνρή,  ἐκπεηξία ράλεηαη. Ὅια αηά ινηπφλ εἶλαη 

ζπλζεθνθξαηεκέλα, ἐμαξηῶληαη δει. ἀπφ αἰηίεο θαί ζπλζῆθεο γηά 

λά ἔρνπκε ηφ λνεηηθφ πξντφλ. Μία ἀπφ αηέο ηίο ζπλζῆθεο ἄλ 

ιείπεη, ηφηε δέλ κπνξνῦκε λά ἔρνπκε αηή ηήλ ἐκπεηξία.  
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Ὑπάξρνπλ ὅκσο θη ἄιινη παξάγνληεο πνχ κᾶο δίλνπλ ηήλ 

ἐκπεηξ ία.  

 

β) Οἱ 6 Πεξηζηαζηαθνί Ννεηηθνί Παξάγνληεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λνκάδνληαη Πεξηζηαζηαθνί, δηφηη ἄιιεο θνξέο ζπκβαίλνπλ  θαί 

ἄιιεο ὄρη. Ἄιιέο θνξέο ἔρνπκε ραξά, ἄιιεο θνξέο δέλ ἔρνπκε. 

Μεξηθέο θνξέο ληψζνπκε ἀξέζθεηα γηά θάηη, ἄιιεο δέλ ληψζνπκε. 

Ὅινη αηνί ν ἱ λνεηηθνί παξάγνληεο ε ἶλαη ζηθά νδέηεξνη γ ηά ὅζν 

δηάζηεκα δέλ ζπλδένληαη κέ θαχινπο ἤ θαινχο λνεηηθνχο 

παξάγνληεο·  δηφηη αηφ πνχ ηνχο δίλε η ζηθή ἀμία ε ἶλαη  ζχλδεζε 

κέ ἕλαλ θαιν ἤ θαιφ λνεηηθφ παξάγνληα.  

 

 Λνγηζκφο γηά παξάδεηγκα ε ἶλαη νδέηεξνο. Μπνξεῖ λά 

ζθεθηφκαζηε θάηη, ἀιιά αηφ εἶλαη ἀπιῶο κηά ζθέςε πνχ πεξλάεη 

θαί θεχγεη, θαί δέλ ἔρεη θακηά ζηθή ἀμία. Ἀιιά ἐάλ ζπλδεζε ῖ κέ 

ἐπηζπκία, ζθεπηφκελνη μαλά θαί μαλά ὅηη ζέινπκε αηφ ηφ θάηη, ἤ  

ηφ ζθεθηφκαζηε κέ πνλεξφ ζθνπφ, ἤ ἀθφκα θαί κέ ἀγαζφ ζθνπφ, 

ηφηε παχεη λά ε ἶλαη νδέηεξνο θαί πξνζιακβάλεη ζηθή ἀμία.  

 Λνγηζκφο θαί ὁ πιινγηζκφο ζπλήζσο πᾶλε καδχ. 

Θά ἐμεηάζνπκε θαί ηήλ Ἀπνθαζηζηηθφηεηα, ὅηαλ δει. παίξλνπκε 

ἀπνθάζεηο γηά λά θάλνπκε θάηη, θαί ηήλ λεξγεηηθφηεηα ὅηαλ 

ἐλεξγνπνηνχκαζηε γηά λά θάλνπκε θάηη.  

Καί ηέινο ἔρνπκε ηήλ Χαξά θαί ηήλ Ἀξέζθεηα.  
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ΟΗ 39 ΖΘΗΘΑ ΓΖΙΩΣΗΘΟΗ ΛΟΖΣΗΘΟΗ ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ  

 

α) 14 Φαχινη Ννεηηθνί Παξάγνληεο , ἐθ ηῶλ ὁπνίσλ νἱ 4 πξψηνη 

εἶλαη Κνηλνί Φαχινη Ννεηηθνί Παξάγνληεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ Αηαπάηε (κφρα) εἶλαη θαχιε δηφηη δέλ δίλεη δηαχγεηα ζηφλ 

λνῦ καο. Ἡ ἐπηζπκία, ὁ ζπκφο ἤ ηφ κῖζνο γηά ηφ ἕλα θαί γηά ηφ 

ἄιιν ἀλαδχνληαη κφλνλ ὅηαλ πάξρεη Αηαπάηε. Λφγσ ηῆο 

Αηαπάηεο ὄρη κφλν δέλ κπνξεῖ θαλείο λά ἔρεη ηήλ θαζαξή γλψζε 

ἐλφο ἀληηθεηκέλνπ, ἀιιά ἔρεη θαί ἄιιεο θαχιεο ηάζεηο.  

Ἡ Ἀδηαληξνπία (αρηξ ίθα) θάλεη θάπνηνλ λά ζπκπεξηθέξεηαη κέ 

μεδηάληξνπν ηξφπν θαί λά πξνζβάιιεη ηνχο ἄιινπο.  

Ἡ Ἀπνπζία Ἠζηθνῦ 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 

ζνιψηεηα ζηφλ λνῦ.  

 

Αηνί ὀλνκάδνληαη Κνηλνί Φαχινη λνεηηθνί παξάγνληεο,  δηφηη 

ἔρνπλ βαζηθή ζπκκεηνρή ζέ ὅινπο ηνχο Φαχινπο λνεηηθνχο 

παξάγνληεο ζέ παγθφζκηα ἐκβέιεηα.  

 

ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε ηνχο πφινηπνπο δέθα Φαχινπο 

Ννεηηθνχο Παξάγνληεο.  
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Ὅια αηά ζά ηά κειεηήζνπκε θαί ζά δνῦκε ὅηη θάζε ἕλαο ἀπφ 

αηνχο ηνχο παξάγνληεο ἔρεη δηαθνξεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Π.ρ.  

Ἀπιεζηία ἔρεη δηαθνξεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ἀπφ ηφ κίζνο· ηφ Μίζνο 

ἔρεη δηαθνξεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ἀπφ ηήλ Εήιεηα· θαί   

Ὑπεξεθάλεηα ἔρε η δηαθνξεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ.  

Θά δνῦκε ηψξα ὅηη ὅινη αηνί νἱ παξάγνληεο ὅπσο Ἀπιεζηία, 

ζθαικέλε Νφεζε θιπ, ἔρνπλ ἀπφ κία δηαθνξεηηθή ξίδα. Ἡ ξίδα 

ηῆο Ἀπιεζηίαο ἤ ηῆο Πξνζθφιιεζεο ιέγεηαη ιφκπα κνχια. Σνῦ  

κίζνπο ιέγεηαη ληφζα κνχια . Ἡ ξίδα ηῆο Εήιεηαο (ίζζα κνχια) 

εἶλαη δηαθνξεηηθή· ε ἶλαη ὅηαλ ἔρνπκε ἀπέρζεηα θαί θζφλν γηά ηήλ 

ἐπηηπρία θάπνηνπ ἄιινπ, ὅηαλ δέλ κᾶο ἀξέζεη λά βιέπνπκε 

θάπνηνλ ἐπηηπρεκέλν. Καί αηφ ε ἶλαη ἕλα εἴδνο κίζνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οἱ ηξεῖο ηειεπηαῖνη εἶλαη θ η αηνί Φαχινη Ννεηηθνί Παξάγνληεο, 

δηφηη δέλ ἐπηηξέπνπλ ζηφλ λνῦ λά εἶλαη δηαπγήο. Ὅηαλ γηά 

παξάδεηγκα πάξρεη Ἀκθηβνιία, ὁ λνῦο εἶλαη ζπγρηζκέλνο.  

Μήλ ἀπνγνεηεχεζηε ὅκσο, δηφηη ἔρνπκε 25 θαινχο παξάγνληεο 

θαί ὄρη κφλνλ 14!  
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β) Οἱ 25 Καινί Ννεηηθνί Παξάγνληεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίζηε ζηήλ θαινζχλε: Ὑπάξρνπλ ἄλζξσπνη πνχ ἔρνπλ αηή ηήλ 

βεβαηφηεηα λά πηζηεχνπλ ὅηη κπνξνῦλ λά θαηαθέξνπλ θάηη θαιφ 

ζηήλ δσή ηνπο, λά θάλνπλ θαιέο πξάμεηο θιπ.  

Ἡ Μλήκε εἶλαη ἕλαο θαιφο λνεηηθφο παξάγνληαο.  

Ἠζηθή Νηξνπή: Ὑπάξρνπλ ἄλζξσπνη πνχ ἔρνπλ αηή ηήλ ζηθή 

ληξνπή, θαί ληξέπνληαη λά θάλνπλ θαθά πξάγκαηα.  

Ἠζηθφο Φφβνο: Κάπνηνο θνβᾶηαη λά θάλεη θάηη θαθφ.  

Μή Ἀπιεζηία, ζεκαίλεη γελλαηνδσξία· δει. θάπνηνο μνδεχεη γ ηά 

ηφλ ἐαπηφλ ηνπ ἀιιά πξνζθέξεη θαί ζηνχο ἄιινπο. 

Μή Μίζνο: ὄρη κφλνλ δέλ κηζνῦκε ηνχο ἄιινπο, ἀιιά 

πξνζπαζνῦκε λά ηνχο εεξγεηήζνπκε ἐπίζεο.  

 Ἀκεξνιεςία ε ἶλαη λά θξαηάεη θαλείο ἴζεο ἀπνζηάζεηο ἀπφ ηά 

πξάγκαηα, θαί λά κήλ ἐκπιέθεηαη ζέ δηακάρεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ Ἠξεκία ηνῦ  ψκαηνο θαί  Ἠξεκία ηνῦ Ννῦ ἐκθαλίδνληαη κέ 

ηφ Μή Μίζνο. Ὅηαλ δέλ ἔρνπκε κίζνο, ηφηε ἔρνπκε ξεκία ζηφ 

ζψκα θαί ζηφλ λνῦ καο.  
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Γηφηη ηφ κίζνο ηαξάδεη ηφλ λνῦ, ηφλ ἀλαζηαηψλεη, θαί ζ’ αηή 

ηήλ πεξίπησζε  ξεκία ζψκαηνο θαί λνῦ δέλ πάξρεη. Ἡ ἀπνπζία 

ινηπφλ ηνῦ Μίζνπο, πξνθαιε ῖ ηήλ ἐκθάληζε ηῶλ δχν αηῶλ 

λνεηηθῶλ παξαγφλησλ.  

Μεηά ἔρνπκε ηήλ ιαθξφηεηα θαί ηήλ Δθακςία ηνῦ ψκαηνο 

θαί ηνῦ Ννῦ.  Ὅηαλ ἐκθαληζζεῖ ραξά κέζα καο, ηφηε ηφ ζψκα θαί 

ὁ λνῦο καο γίλνληαη πηφ εὔθακπηνη, ἐιαθξχλνληαη. Ὅζν 

θνπξαζκέλνη θη ἄλ εἴκαζηε, ἐάλ ἀθνχζνπκε θάηη θαιφ, θάηη 

εράξηζην, ἀκέζσο ἔρνπκε αηή ηήλ ἐιαθξφηεηα ζηφ ζψκα θαί 

ζηφλ λνῦ. Ἔηζη αηνί ν ἱ λνεηηθνί παξάγνληεο ἐγείξνληαη κ’ αηέο 

ηίο πεξηζηάζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε ηήλ Πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνῦ ψκαηνο, 

θαί ηήλ Πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνῦ Ννῦ, πνχ ζεκαίλε η ὅηη ηφ ζψκα 

θαί ὁ  λνῦο κπνξνῦλ λά πξνζαξκνζζνῦλ ἀλάινγα κέ ηίο  

πεξηζηάζεηο πνχ ἐκθαλίδνληαη πφ ὁξηζκέλεο ζπλζῆθεο. Ὅηαλ γηά 

παξάδεηγκα θάπνηνη ἄιινη πξνζπαζνῦλ λά ἐγείξνπλ ηφ κίζνο, 

αηφο πνχ δέλ ἔρεη κέζα ηνπ κίζνο, πξνζαξκφδεηαη θαί δέλ 

ἀλαθαηεχεηαη.  

Μεηά εἶλαη  πηδεμηφηεηα ηνῦ ψκαηνο θαί  πηδεμηφηεηα ηνῦ  

Ννῦ. Ὅηαλ π.ρ. ζέινπκε λά δσγξαθίζνπκε θάηη, ηφ ζψκα θα ί ὁ 

λνῦο καο δηαζέηνπλ ηήλ ἐπηδεμ ηφηεηα λά ηφ θάλνπλ, θ η αηφ 

ὀθείιεηαη ζέ ἄιινπο θαινχο λνεηηθνχο παξάγνληεο ὅπσο  ξεκία, 

πνχ ἐπηηξέπνπλ ζηφ ζψκα θαί ζηφλ λνῦ λά ζπγθεληξσζνῦλ 

πεξηζζφηεξν γηά λά ἀπνδψζνπκε θάηη, ὅπσο λά δεκηνπξγήζνπκε 

κηά δσγξαθηά.  

Κάπνηνη ἄλζξσπνη δέλ ἔρνπλ αηή ηήλ ἐπηδεμ ηφηεηα· ἀιιά 

θάπνηνη ἄιινη ηήλ ἔρνπλ δηφηη ζπληεινῦλ αηνί ν ἱ θαινί λνεηηθνί 

παξάγνληεο.  
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Σήλ Δζχηεηα ηνῦ ψκαηνο κπνξνῦκε λά ηήλ θαηαιάβνπκε ὅηαλ 

δηαινγηδφκαζηε. Ὅηαλ θάπνηνο πεηχρεη βαζεηά αηνζπγθέληξσζε, 

ηφηε ἀκέζσο ηφ ζψκα ηνπ εζπγξακκίδεηαη ἀπφ κφλν ηνπ, πέξα 

ἀπφ ηήλ βνχιεζε ηνῦ δηαινγηδφκελνπ. Γηά παξάδεηγκα, ἐάλ ζηφλ 

δηαινγηζκφ ἐπί ηῆο ἀλαπλνῆο, ἐπηηχρεη θάπνηνο κηά ὀξηζκέλε 

αηνζπγθέληξσζε, ηφηε βιέπνπκε ὅηη ζηγά ζηγά ηφ ζψκα ηνπ 

εζπγξακκίδεηαη ἀπφ κφλν ηνπ, αηνκάησο.  

Αηφ ὀθείιεηαη ζηήλ αηνζπγθέληξσζε θαί ζπκβαίλεη 

ηαπηφρξνλα κέ ηήλ Δζχηεηα ηνῦ Ννῦ. Ἡ Δζχηεηα ηνῦ λνῦ  

ζπγρξνλίδεηαη ἀπφιπηα κέ ηήλ Δζχηεηα ηνῦ ψκαηνο, ρσξίο λά 

θάκπηεηαη, ρσξίο λά πεδάεη ἀπφ ἀληηθείκελν ζέ ἀληηθείκελν, θαί 

ὅηαλ ὁ Ννῦο γίλεηαη ηφζν Δζχο, ηφηε θαί ηφ ζψκα γίλεηαη Δζχ.  

ξζφο Λφγνο ζεκαίλε η ὅηη ὅηαλ ζέινπκε λά κηιήζνπκε, ἔρνπκε 

ηήλ πξφζεζε λά κηιήζνπκε κέ θαιφ ηξφπν, λά κήλ ιέκε ςέκκαηα, 

λά ιέκε ηήλ ἀιήζεηα. Δἶλαη ινηπφλ ἕλαο θαιφο λνεηηθφο 

παξάγνληαο πνχ ζπληειε ῖ ζηφ λά κήλ ιέκε ςέκκαηα ἀιιά λά ιέκε 

ηήλ ἀιήζεηα. λῶ ὁ ιαλζαζκέλνο ιφγνο ε ἶλαη  ηάζε λά ιέκε 

ςέκκαηα ἀπφ ζπλήζεηα θαί ε ἶλαη θαχινο λνεηηθφο παξάγνληαο, ὁ  

θαιφο λνεηηθφο παξάγνληαο ηνῦ ξζνῦ Λφγνπ, κᾶο θάλεη 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’ εζείαλ ἀλαδχεηαη ὁ 

λνεηηθφο παξάγνληαο ηῆο ὁξζῆο πξάμεο (ἐάλ πάξρεη κέζα καο) 

θαί κᾶο ιέε η «ζηακᾶηα, δέλ ζά θιέςεηο, πξέπεη λά πξάμεηο  

ζσζηά». Αηφ ζεκαίλεη ὅηη πξέπεη λά θαιιηεξγήζεη θαλείο ηήλ 

ξζή Πξάμε, δηφηη αηή δέλ ἔξρεηαη ἀπφ κφλε ηεο.  
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Γηά παξάδεηγκα, βιέπνπκε κηθξά παηδηά πνχ ἄλ ηά ἀθήζνπκε 

ἀπεηζάξρεηα, ἔρνπλ ηήλ ηάζε λά θιέβνπλ· 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 ἀθνινπζνῦλ ηνχο θαχινπο λνεηηθνχο παξάγνληεο θαί λά 

θάλνπλ θαχιεο πξάμεηο.  

ξζφο Βηνπνξηζκφο ε ἶλαη λά κήλ βιάπηεη θάπνηνο ηφλ ἐαπηφ ηνπ 

θαί ηνχο ἄιινπο κέζα ἀπφ ηφ δηθφ ηνπ ηξφπν δηαβίσζεο, ὅπσο γηά 

παξάδεηγκα λά πνπιάεη ὄπια, λαξθσηηθά, θαί ἄιια πξάγκαηα πνχ 

βιάπηνπλ ηήλ θνηλσλία.  

 ἄλζξσπνο πνχ ἔρε η ἀλεπηπγκέλν κέζα ηνπ ηφλ λνεηηθφ 

παξάγνληα ηνῦ ξζνῦ Βηνπνξηζκνῦ , ἔρεη πάληα ηήλ ηάζε λά θάλεη 

ηήλ δνπιεηά ηνπ ρσξίο λά βιάπηεη ηνχο ἄιινπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ πκπφληα δειψλεη ὅηη πξέπεη λά ἔρνπκε ζπκπφληα γηά ηνχο 

ἄιινπο. 

Ἡ πκπαζεηηθή Χαξά δειψλεη ὅηη ἐάλ δνῦκε ηνχο ἄιινπο λά 

πξννδεχνπλ ζηήλ δσή ηνπο, ηφηε δέλ ηνχο δειεχνπκε ἀιιά 

ληψζνπκε πκπαζεηηθή Χαξά. Μπνξε ῖ ἐκεῖο λά κήλ ἔρνπκε πεηχρεη 

ηνχο ζηφρνπο καο, ἀιιά ὅηαλ ληψζνπκε ζπκπαζεηηθή ραξά 

ραηξφκαζηε γηά ηνχο ἄιινπο: «κπξάβν, ηά θαηάθεξε».  

Ἡ νθία ηέινο, ε ἶλαη ὁ θαιφο λνεηηθφο παξάγνληαο πνχ πξέπεη 

λά ἔρνπκε γηά ηίο πέξηαηεο γλψζεηο ηῆο δσῆο. 
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Φπζηθά ἀξγφηεξα, ὅηαλ ζά ζπλερίζνπκε ηά καζήκαηα, ζά 

ἐμεγήζνπκε ἀλαιπηηθά θαζέλαλ ἀπφ αηνχο ηνχο λνεηηθνχο 

παξάγνληεο, πῶο ἐκθαλίδεηαη, πῶο ιεηηνπξγε ῖ, πνηά εἶλαη   

ἐγγχηαηε αἰηία πνχ ἐκθαλίδεηαη, πνηφο δει. ε ἶλαη ὁ ιφγνο πνχ 

ἐκθαλίδεηαη, θαί  πνηά ε ἶλαη  καθξηλή αἰηία ηῆο ἐκθάληζήο ηνπ. 

Αηνί νἱ ὀξηζκνί ζά ἐκθαληζζνῦλ ζηά κεηέπεηηα καζήκαηα.  
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Ε) ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ  

 

δῶ ζά ἤζεια λά ζᾶο πῶ, ὅηη θάπνηνη ἀλαξσηηνῦληαη: ἀθνῦ   

πλείδεζε εἶλαη θάηη ηφζν ζεκαληηθφ θαί ζπνπδα ῖν ζηήλ δσή καο, 

γηά πνηφ ιφγν ὁ Βνχδδαο ηήλ θαηέηαμε ηειεπηαία;  

 

 ιφγνο εἶλαη ὅηη  πλείδεζε εἶλαη θάηη πνιχ ιεπηνθπέο, θαί 

πνιινί ἄλζξσπνη δέλ κπνξνῦλ λά ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηήλ 

πλείδεζή ηνπο. Γη’  αηφ μεθίλεζε κέ θάηη πηφ ρνλδξνεηδέο ὅπσο 

ηφ ζψκα, πνχ εἶλαη εὔθνιν νἱ ἄλζξσπνη λά ηφ θαηαιάβνπλ. Γηφηη 

ηφ ζψκα εἶλαη θάηη πηφ ἀπηφ, θάηη πνχ νἱ ἄλζξσπνη κπνξνῦλ λά ηφ 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ, λά ηφ δνῦλ, λά ηφ ἀγγίμνπλ, θιπ. Ἀληηζέησο 

ηήλ ζπλείδεζε δέλ κπνξεῖ λά ηήλ δε ῖ θάπνηνο, παξά κφλνλ δηά 

κέζνπ ἐλφξαζεο.  

Σφ Αἴζζεκα γηά παξάδεηγκα ε ἶλαη θ η αηφ ἀξθεηά ρνλδξνεηδέο· 

δει. νἱ ἄλζξσπνη αἰζζάλνληαη ηφλ πφλν, θαί γη’  αηφ πᾶλε ζηφλ 

γηαηξφ. Κη ὅηαλ ηνχο ξσηήζεη πνῦ πνλᾶλε, ἀκέζσο ηνῦ δείρλνπλ 

ζέ πηφ ζεκε ῖν ληψζνπλ ηφλ πφλν. άλ ὅκσο ηνχο ξσηήζεη ηί 

ζθέθηνληαη, κπνξνῦλ λά ηνῦ ηφ πνῦλ· ἀιιά ὁ γηαηξφο δέλ κπνξεῖ 

λά δεῖ ηίο ζθέςεηο ηνπο. Κη αηφ δηφηη  ζθέςε,  ζπλείδεζε, ε ἶλαη 

θάηη πηφ ιεπηνθπέο ἀπφ ηφ αἴζζεκα.  

Ἔηζη ζ’ αηή ηήλ θαηεγνξία ηῶλ 5 ζπλαζξνηζκάησλ ὁ Βνχδδαο 

μεθηλάεη ἀπφ ηφ πηφ ρνλδξνεηδέο ὅπσο εἶλαη ηφ ζψκα, θαί ζηαδηαθά 

πξνρσξάεη πξφο ηά πηφ ιεπηνθπή θαηλφκελα ὅπσο εἶλαη   

πλείδεζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φπζηθά ζηήλ νχηηα Πίηαθα ἔρνπκε κηά ἀλάιπζε γηά 6 ε ἴδε 

πλεηδήζεσλ, ἤ θακηά θνξά γηά πάλσ ἀπφ ἔμε ὅπσο ἀλαθέξεη ὁ  

Βνχδδαο, ἀιιά ζηφ Ἀκπηληάκκα ἔρνπκε ηήλ πιήξε ἀλάιπζε ηῆο 

πλείδεζεο θαί πῶο αηή ἐκθαλίδεηαη κέ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο.  
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Σφ ζπλάζξνηζκα ηῆο πλείδεζεο ἀπνηειεῖηαη ἀπφ πεξηζζφηεξα 

ἀπφ 89 ε ἴδε ζπλείδεζεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ πλείδεζε ε ἶλαη κία δχλακε, κία ἐλέξγεηα,  ὁπνία ἀλάινγα 

κέ ηίο πεξηζηάζεηο ἐθηειεῖ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο. ’ αηή ηήλ 

πεξίπησζε θάλεη αηή ηήλ ιε ηηνπξγία, ζηήλ ἄιιε πεξίπησζε θάλεη 

κηά ἄιιε ιεηηνπξγία, θιπ.  

Γηά παξάδεηγκα ἔρνπκε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πλείδεζε καηηνῦ.  Ἡ πλείδεζε ἐδῶ ε ἶλαη  ἴδ ηα, ἀιιά ἐθηειεῖ 

δηαθνξεηηθή ιε ηηνπξγία ὅηαλ ἐκθαλίδεηαη ζηφ κάηη. Αηφ γίλεηαη 

ὅηαλ ηφ θῶο πέζεη ζηφ κάηη. Σφηε ἐκθαλίδεηαη ἐθεῖ  ζπλείδεζε 

θαί ἐθηειεῖ ηήλ ιεηηνπξγία ηῆο ὅξαζεο. 

Ὅηαλ ἕλαο ἤρνο θηάζεη ζηφ αηί, ηφηε  ζπλείδεζε ἐθηειεῖ ηήλ 

ιεηηνπξγία ηνῦ ἀθνχζκαηνο, ἀληηιακβάλεηαη δει. ηφλ ἤρν.  

Ὅηαλ κία κπξσδηά ἐξεζίζεη ηήλ κχηε καο, ηφηε ἐγε ίξεηαη ἐθεῖ   

ζπλείδεζε ἐθηειψληαο ηήλ ιεηηνπξγία ηῆο ὀζκῆο. Δἶλαη  ἴδηα 
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ζπλείδεζε, πνχ ὅκσο δέλ ιεηηνπξγεῖ γηά λά δεῖ ἤ λά ἀθνχζεη θάηη, 

ἀιιά λά κπξίζεη θάηη. θηειεῖ δει. δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία.  

Σφ ἴδην θαί κέ ηήλ ζπλείδεζε ηῆο γιψζζαο. Μφιηο κία ηξνθή 

ἀγγίμεη ηήλ γιψζζα, παξνπζηάδεηαη ἐθεῖ  ἴδηα ζπλείδεζε, γηά λά 

ἐθηειέζεη αηή ηήλ θνξά ηήλ ιε ηηνπξγία ηῆο γεχζεο. 

Ἡ ζπλείδεζε ηνῦ ζψκαηνο ἀξρίδεη λά ιεηηνπξγε ῖ ὅηαλ ἐξρφκαζηε 

ζέ ἐπαθή κέ θάπνην ἀληηθε ίκελν, ἐθηειψληαο ηήλ ιε ηηνπξγία ηῆο 

αἴζζεζεο ηῆο ἀθῆο.  

Ἡ ζπλείδεζε ηνῦ λνῦ ἐκθαλίδεηαη κέ ηήλ ἐκθάληζε κηᾶο ζθέςεο. 

Ὅηαλ πξνβάιιεη κία ζθέςε,  ζπλείδεζε ἐθηειε ῖ ηήλ ιε ηηνπξγία 

ηῆο ζθεπηηθῆο δηαδηθαζίαο, γηά λά θαηαλνεζεῖ ηί εἴδνπο ζθέςε 

εἶλαη αηή.  

Βιέπνπκε ινηπφλ θαη’ αηφλ ηφλ ηξφπν, ὅηη  ζπλείδεζε εἶλαη 

κία θαί ή αηή, ἀιιά ἔρεη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο. Ἀλάινγα κέ ηίο  

πεξηζηάζεηο, βιέπεη ἀληηθείκελα, ἀθνχεη ἤρνπο, κπξίδεη, γεχεηαη, 

ἀγγίδεη, ζθέθηεηαη, παξάγεη ἰδέεο, θιπ.  

 

Ὅκσο ζηφ Ἀκπηληάκκα πνχ γίλεηαη κηά πηφ ἀλαιπηηθή 

παξνπζίαζε ηῆο ιεηηνπξγίαο ηῆο πλείδεζεο ἔρνπκε ηφ παξαθάησ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κεῖο βξηζθφκαζηε ζηήλ δνληθή ζθαίξα, δηφηη ἔρνπκε: ηίο 

πέληε αἰζζήζεηο κέζα ἀπφ ηίο ὁπνίεο ιακβάλνπκε δνλή, 

εραξίζηεζε, κέ ηφ λά βιέπνπκε ὁπηηθά ἀληηθείκελα, λά ἀθνῦκε 

ἤρνπο, θιπ, θαζψο θαί ηήλ ἐπηζπκία γηά δνληθέο ἀπνιαχζεηο.  

Αηή  δνληθή εραξίζηεζε ἐπηηπγράλεηαη κέζα ἀπφ ηίο πέληε 

αἰζζήζεηο, θαί ἀπφ ηά ε ἴδε ηῶλ ζπλεηδήζεσλ πνχ ἀλαθέξακε 

πξνεγνχκελσο.  
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ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηφλ δηαινγηζκφ, ὅηαλ θάπνηνο ἐπηηπγράλεη βαζεηά 

αηνζπγθέληξσζε, ηφηε ηφ ἀληηθε ίκελν πνχ παξνπζηάδεηαη ζηφλ 

λνῦ (ὅπσο ηφ θῶο) δέλ ἔξρεηαη ἐμσηεξηθά ἀπφ ηίο αἰζζήζεηο ηνῦ  

καηηνῦ, ηνῦ αηηνῦ θιπ, ἀιιά ἔρεη λά  θάλεη κέ ηήλ α ἴζζεζε ηνῦ  

λνῦ, εἶλαη παξάγσγν ηνῦ λνῦ.    λνῦο κφλνλ ἀληηιακβάλεηαη αηφ 

ηφ ἀληηθείκελν· ηά κάηηα ε ἶλαη θιεηζηά, ηά αηηά θαί νἱ ἄιιεο 

αἰζζήζεηο ε ἶλαη θιε ηζηέο. Καί ὅζν πεξηζζφηεξν ἐπηηπγράλεη θάπνηνο  

ηήλ ηδάλα δει. ηήλ ἔθζηαζε, ηφηε ηφ θῶο πνχ ἐκθαλίδεηαη ζηήλ 

ηδάλα γίλεηαη ὅιν θαί πηφ ιεπηνθπέο θαί πνιχ δηαθαλέο. δῶ δέλ 

πάξρεη ρνλδξνεηδήο ὕιε ἀιιά κφλνλ ιεπηνθπήο, πάλσ ζηήλ 

ὁπνία ζπγθεληξψλεηαη ὁ λνῦο.  

Γη αηφ ιέκε ὅηη αηά ηά εἴδε ζπλείδεζεο δέλ ἀλῆθνπλ ζηήλ 

δνληθή ζθαίξα, ιφγσ ἀπνπζίαο ηῶλ πέληε ρνλδξνεηδῶλ 

αἰζζήζεσλ. Καί νἱ ζθέςεηο πνχ ἀλαδχνληαη ζ’ αηήλ ηήλ ζθαίξα 

ηῆο ιεπηνθπνῦο ὕιεο, εἶλαη δηαθνξεηηθέο ἀπφ ηίο ζθέςεηο ηῆο 

δνληθῆο ζθαίξαο. Δἶλαη ζθέςεηο ἀλψηεξεο θαί πνιχ πηφ δπλακηθέο.  

Γηά παξάδεηγκα,  αἴζζεζε ηῆο ραξᾶο,  αἴζζεζε ηῆο εηπρίαο, 

θιπ, εἶλαη ζέ πνιχ ἀλψηεξν βαζκφ ἀπφ ηήλ ζπλεζηζκέλε εηπρία ἤ  

ηήλ ραξά αηῆο ηῆο θαζεκεξηλῆο δσῆο. Καί κπνξε ῖ λά δηαηεξήζεη 

θαλείο αηή ηήλ ραξά θαί ηήλ εηπρία ἐπί ὥξεο θαί ὥξεο. Ἡ ραξά 

ζηήλ δνληθή ζθαίξα θξαηάεη πνιχ ιίγν. Σξῶο π.ρ. παγσηφ, 

παίξλεηο ἀπφιαπζε γηά ἕλα δηάζηεκα θαί κεηά... . ἐμαθαλίδεηαη. Καί 

ὅηαλ θᾶο πνιχ παγσηφ θάπνηα ζηηγκή α ἰζζάλεζαη ὅηη δέλ κπνξεῖο  

λά θᾶο ἄιιν θαί ηφ ἀπνδηψρλεηο. Ὑπάξρεη δει. ἕλα ὄξην.  
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λῶ κέ ηήλ ραξά θαί ηήλ εηπρία ζηήλ ηδάλα, δέλ πάξρεη ὄξην· 

κπνξεῖ θαλείο λά πξνρσξήζεη πνιχ βαζεηά, ζέ κεγάιε εηπρία, θαί 

λά δηαηεξήζεη αηή ηήλ ραξά θαί ηήλ εηπρία γ ηά κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα.  

Οἱ ζθέςεηο ἤ ζπλεηδήζεηο ινηπφλ πνχ ἐγείξνληαη ζηήλ ιεπηνθπή 

ζθαίξα ε ἶλαη δηαθνξεηηθέο, θαί ζηφ Ἀκπηληάκκα ηαμ ηλνκνῦληαη ζέ 

δηαθνξεηηθφ ἐπίπεδν. ηήλ Πάιη ὀλνκάδνληαη ξνχπα βάηζαξα, θαί 

ζά ἐπαλέιζνπκε ζ’ αηέο ηίο ιέμεηο μαλά θαί μαλά.  

 

ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε 12 ζχλ  8 ζπλεηδήζεηο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σί εἶλαη ηά ἄυια ἀληηθείκελα; ε ἶλαη ἀληηθείκελα ὅπσο ὁ ρῶξνο, ἤ 

ηφ δηάζηεκα. Ὅηαλ ὁ δηαινγηζηήο ἐμαζθεῖηαη ζηίο ηδάλαο, παίξλεη 

ἕλαλ δαθηχιην (ἤ ἕλα ζηεθάλη) ζηφ ρέξη ηνπ, θαί κέζα ἀπφ αηφ 

θνηηάδε η ηφλ νξαλφ θαί βιέπεη ηφλ ρῶξν, ηφ δηάζηεκα, θαί 

παξαηεξεῖ ὅηη πάξρεη ἀηέιεησην δηάζηεκα. Σφ δηάζηεκα αηφ 

εἶλαη θάηη ἄυιν, δέλ κπνξεῖ θάπνηνο λά ηφ α ἰζζαλζεῖ κέ ηίο  

αἰζζήζεηο, ἀιιά λά ηφ ἀληηιεθζε ῖ κέ ηήλ ἀληίιεςε. Ἔηζη παίξλεη 

θαλείο ηφ δηάζηεκα ζάλ ἄυιε ζθαίξα θαί κ’ αηφλ ηφλ ηξφπν 

κπνξεῖ λά πεηχρεη ηήλ ἔθζηαζε κέζσ ηνῦ δηαζηήκαηνο.  

Μπνξεῖ ὅκσο λά πάξεη θαί ηήλ ζπλείδεζε ὡο ἀληηθείκελν 

δηαινγηζκνῦ, δηφηη  ζπλείδεζε εἶλαη ἄυιε· δέλ ἔρεη νὔηε ρξῶκα, 

νὔηε ζρῆκα, ὅπσο θαί ηφ δηάζηεκα. Γη’  αηφ ιέκε ὅηη ηφ ἄυιν δέλ 

κπνξνῦκε λά ηφ ὀξηνζεηήζνπκε κέζα ζέ γεσκεηξηθά ζρήκαηα.  

Αηά ινηπφλ εἶλαη εἴδε ζπλείδεζεο δηαθνξεηηθά ἀπφ αηά ηῆο 

δνληθῆο θαί ηῆο ιεπηνθπνῦο ζθαίξαο. Κη αηνί πνχ πεηπραίλνπλ 

αηέο ηίο ἐθζηάζεηο, ἔρνπλ πξαγκαηψζεη ἄιιν ἐπίπεδν 

ζπλείδεζεο.  
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Σψξα, ηίο 8 πεξθφζκηεο ζπλεηδήζεηο  πνχ ζρεηίδνληαη κέ ηήλ 

πξαγκαηνπνίζε ηῆο Νηκπάλα, ηίο ἔρνπλ αηνί πνχ ἔρνπλ 

πξαθηηθνπνηήζεη ηφλ δηνξαηηθφ δηαινγηζκφ, θαί ἔρνπλ θαηνξζψζεη 

ηίο ἐπηηεχμεηο κέζσ ηῶλ ὁπνίσλ κπνξνῦλ λά μεπεξάζνπλ αηφλ 

ηφλ θφζκν θαί ηίο ηαιαηπσξίεο πνχ πάξρνπλ ζ’ αηφλ.  

Ὅια αηά ζά ηά ἐμεγήζνπκε ἀξγφηεξα, αηφο ἐδῶ ε ἶλαη κφλνλ 

ἕλαο θαηάινγνο κέζσ ηνῦ ὁπνίνπ ζᾶο δίλσ κηά ε ἰθφλα γηά ηήλ 

ηαμηλφκεζε ηῆο ζπλείδεζεο,  ὁπνία θπζηθά δέλ ε ἶλαη ἕλα πξάγκα 

ὅπσο λνκίδνπκε, ἀιιά ἐθδειψλεηαη ζέ πνιιέο θαηεγνξίεο. Κη ὅηαλ 

κηιᾶκε γηά ζπλείδεζε, κπνξνῦκε λά δνῦκε ὅηη ε ἶλαη ἕλα ζκήλνο 

πνχ παίξλεη δηάθνξεο κνξθέο. Καί ἀλάινγα κέ ηήλ κνξθή πνχ 

παίξλεη, ηήλ ηαμηλνκνῦκε ζ’ αηήλ ἤ ηήλ ἄιιε θαηεγνξία.  
 

Θά ζσνουίζοσμε ηώρα ὅλα αὐηά πού εἴπαμε μέτρι ἐδῶ: 
 

(Ἡ ζχλνςε αηή πεξηιακβάλεη 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 ηῶλ ζπλαζξνηζκάησλ θαί ηήλ ἐμήγεζε 

πεξί ζπλείδεζεο).   

Ἔηζη ἐδῶ ἐλζσκαηψλεηαη θαί ηφ  
 

ΑΒΒΑΣΟ 13 ΗΟΤΙΗΟΤ 2019 – Κάθημα 2ον  

 

 Ἀζρνιεζήθακε κέρξη ηψξα κέ ηήλ Ἀλάιπζε θαί ηήλ χλζεζε 

ηνῦ Ννῦ θαί ηῆο Ὕιεο· κηά ἀλάιπζε πνχ δέλ βαζίδεηαη κφλν ζηφ 

Ἀκπηληάκκα ἀιιά θαί ζηήλ νχηηα Πίηαθα (ηήλ ζπιινγή ηῶλ 

ὀκηιηῶλ ηνῦ Βνχδδα) ζηήλ ὁπνία βξίζθνπκε ηίο ξίδεο γ ηά ηήλ 

ἀλάιπζε ηνῦ λνῦ θαί ηῆο ὕιεο.  Βνχδδαο θαζνξίδεη ηί ε ἶλαη ὁ  

λνῦο θαί ηί ε ἶλαη  ὕιε θαί πῶο ιεηηνπξγνῦλ, θαί ἔρνπκε 

ηνιάρηζηνλ κηά ε ἰθφλα. Ἀιιά ἐπεηδή αηέο νἱ ὀκηιίεο ηνῦ Βνχδδα 

ἀπεπζχλνληαη ζέ ἕλα ἀθξναηήξην πνχ θάπνηνη ἔξρνληαη γ ηά πέληε 

ιεπηά, δέθα ιεπηά, ἤ κηζή ὥξα, θαί ζέινπλ ἀπιῶο λά ἀθνχζνπλ 

θάηη, ὁ Βνχδδαο δίλεη κφλνλ κία ζχληνκε ἐμήγεζε. Φπζηθά ζέ 

ἄιιεο ὀκηι ίεο δίλεη πεξηζζφηεξεο ἐμεγήζεηο.  

Σφ Ἀκπηληάκκα ὅκσο εἶλαη θάηη πνχ ἀθνζηψλεηαη ἀπφιπηα ζηήλ 

πιήξε ἀλάιπζε ηῆο ζχλζεζεο ηνῦ λνῦ θαί ηῆο ὕιεο. Μηιήζακε 

ζρεηηθά κέ αηφ ηφ ζέκα, θαί ε ἴδακε ὅηη ζηήλ νχηηα Πίηαθα 

ἔρνπκε κηά ἀπιή ἀλάιπζε ηνῦ λνῦ  θαί ηῆο ὕιεο, πνχ ὅπσο 

ἀλαθέξεη ὁ  Βνχδδαο ε ἶλαη ηά 5 ζπλαζξνίζκαηα. Δ ἴρακε ἀλαιχζεη 

ηφ ζπλάζξνηζκα ηῆο Ὕιεο θαί πῶο ὁ Βνχδδαο δίλε η ηφλ ὀξηζκφ ηῆο 

Ὑιεο δει. ηφ ιηθφ ζψκα, πνχ ἀπνηειεῖηαη ἀπφ ζηεξεά, γξά, 

ζεξκά, θαί ἀέξηα ζηνηρεία, ἀιιά θαί ηφλ ρῶξν.  

 



 
79 

 

Ὑπάξρνπλ 28 ε ἴδε Ὕιεο, ηφ Αἴζζεκα ἀπνηειε ῖηαη ἀπφ 108 εἴδε 

αἰζζεκάησλ,  Ἀληίιεςε ἐπίζεο ἀπφ 108, ν ἱ Ννεηηθέο Λεηηνπξγίεο 

ἀπφ 50 ἤ 52 εἴδε, θαί  πλείδεζε ἀπφ πάλσ ἀπφ 89 εἴδε.  

Ἀπ’ ὅια αηά ηά ζπλαζξνίζκαηα, ηφ Α ἴζζεκα,  Ἀληίιεςε, θαί νἱ 

Ννεηηθέο Λεηηνπξγίεο, ἀπνθαινῦληαη ηφ Ννεηφ (Νάκα) ἤ Ννεηηθνί 

Παξάγνληεο (Σζέηαζίθα).  ὄξνο Σζέηαζίθα  ἐκθαλίδεηαη θαί ζηήλ 

νχηηα Πίηαθα θαί ζηφ Ἀκπηληάκκα Πίηαθα, θαί ἀλαθέξεηαη ζέ 

κεξηθέο ἰδηφηεηεο ηνῦ λνῦ. Σφ Αἴζζεκα εἶλαη κηά ἰδηφηεηα ηνῦ λνῦ,  

 Ἀληίιεςε εἶλαη κηά ἄιιε δηαθνξεηηθή ἰδηφηεηα, νἱ Ννεηηθέο 

Λεηηνπξγίεο ὅπσο  ζέιεζε,  ἐπηζπκία, ὁ ζπκφο,  πεξεθάλεηα, 

 δήιεηα, ε ἶλαη δηαθνξεηηθέο ἰδηφηεηεο. Ὅια αηά κέ κηά ιέμε 

ὀλνκάδνληαη Σζέηαζίθα. ηά ἀγγιηθά ηφ κεηαθξάδνπκε mental 

factors δει. Ννεηηθνί Παξάγνληεο ἤ Ννεηηθέο Ἰδηφηεηεο.  

Δἴρακε πε ῖ ὅηη ν ἱ Ννεηηθνί Παξάγνληεο (Σζέηαζίθα) ε ἶλαη 

ζπλνιηθά 52, δηφηη ηφ Α ἴζζεκα ηφ ιακβάλνπκε ζάλ ἕλα Ννεηηθφ 

Παξάγνληα, ηήλ Ἀληίιεςε ηήλ ιακβάλνπκε ζάλ ἕλα Ννεηηθφ 

Παξάγνληα, ἀιιά ηίο Ννεηηθέο Λεηηνπξγίεο ηίο ιακβάλνπκε ζάλ 50 

εἴδε Ννεηηθῶλ Παξαγφλησλ.  

Γηά λά θαηαιάβνπκε ηψξα ὅηη ὁ Ννῦο δέλ εἶλαη ἕλα πξάγκα, 

ἀιιά εἶλαη πνιιά πξάγκαηα καδχ ὅπσο αἰζζήκαηα, ἀληηιήςεηο, 

ἀιιά θαί ἄιια πξάγκαηα ὅπσο ζειήζεηο, ἐπηζπκίεο θιπ, θαί ὅηη ὁ 

Ννῦο δέλ εἶλαη κία ἐλφηεηα, ἕλα ὀκνηνγελέο πξάγκα ἀιιά 

ἀπνηειε ῖηαη ἀπφ πνιχκνξθεο ἰδηφηεηεο,  ζά ηφλ ἀλαιχζνπκε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αηφ πνχ ὀλνκάδνπκε λνῦ, εἶλαη ἕλα ζκήλνο ἀπφ 52 λνεηηθνχο 

παξάγνληεο, θαί δέλ ε ἶλαη θάηη πνχ δέλ κπνξνῦκε λά ηφ 

δηαηξέζνπκε, δέλ ε ἶλαη δει. ἄηεκλν, ἀδηαίξεην πξάγκα, ἀιιά θάηη 

πνχ κπνξνῦκε λά ηφ «ηεκαρίζνπκε»  θαί λά δνῦκε ἀπφ ηί 

ἀπνηειε ῖηαη. Αηφ ηφ ζκήλνο θηηάρλεη ηφλ λνῦ θαί θαηαιαβαίλνπκε 

ηφλ θφζκν καο κέ ηίο ἀληηιήςεηο καο, ηά α ἰζζήκαηα θιπ.  
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άλ ἀζηεξάθηα,  ἐπηζπκία ἐγε ίξεηαη θαί κεηά ἐμαθαλίδεηαη· ὁ  

ζπκφο ἐγείξεηαη θαί ἐμαθαλίδεηαη·  πξφζεζε ἐγε ίξεηαη θαί 

ἐμαθαλίδεηαη· ἕλα αἴζζεκα ἐγείξεηαη θαί κεηά ἐμαθαλίδεηαη. Γέλ 

εἶλαη δειαδή ζηαζεξά ἀιιά ἐκθαλίδνληαη θαί ἐμαθαλίδνληαη ζάλ 

ἄζηξα ζηφλ νξαλφ πνχ ηξεκνζβήλνπλ, ζάλ ηφ θῶο ηνπο πνχ 

ἐθπέκπεηαη γηά κηά δηάξθεηα θαί κεηά ζβχλεη.  

Ἔρνπκε ινηπφλ ηφ ζχκπαλ ηνῦ λνῦ. Καί ἐκεῖο, αηφ πνχ 

θάλνπκε ἐδῶ, εἶλαη λά ζπνπδάζνπκε ηφ ζχκπαλ ηνῦ λνῦ. Καί 

παξφκνηα κέ ηά ἀζηεξάθηα, ἄλ ηά θαληαζηνῦκε ἔηζη, ν ἱ λνεηηθνί 

παξάγνληεο π.ρ.   ἐπηζπκία, ηφ αἴζζεκα θιπ, ἐλψλνληαη θαί 

θηηάρλνπλ ἕλα ζκήλνο θαί ἔρνπκε ηφ ηάδε ἀπνηέιεζκα. Μεηά ἀπφ 

θάπνην δηάζηεκα ἐμαθαλίδνληαη. Καί μαλά ἐγείξνληαη ζχκθσλα κέ 

ηίο ζπλζῆθεο... . θιπ.  

Καί θπζηθά δίλνπκε ὀλφκαηα ζέ αηά ηά ἀζηεξάθηα, ηά 

ὀλνκάδνπκε. Ἕλα ἄζηξν ηφ ιέκε αἴζζεκα, ἔλα ἄιιν ἄζηξν ηφ ιέκε 

ἀληίιεςε, πξνζνρή, ζέιεζε, ινγηζκφο θιπ. Γειαδή ζέ  κηά κνλάδα 

ζθέςεο, πάξρεη ἕλα ζκήλνο ἀπφ πνιινχο λνεηηθνχο παξάγνληεο, 

ἀπφ πνιιέο λνεηηθέο ἰδηφηεηεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γει. ηφ Αἴζζεκα,   Ἀληίιεςε θιπ, ε ἶλαη λνεηηθέο ἰδηφηεηεο. Π.ρ. 

γηά λά ἐκθαληζζεῖ  πηζπκία, πξέπεη λά ζπγθεληξσζε ῖ ἕλα ζκήλνο 

ἀπφ ἄιιεο λνεηηθέο ἰδηφηεηεο ὅπσο ηφ Αἴζζεκα,  Ἀληίιεςε,   

Πξνζνρή,   Θέιεζε, ὁ  Λνγηζκφο θιπ. Ἡ πηζπκία δέλ ἐκθαλίδεηαη 

ζηφλ λνῦ καο ἀπφ κφλε ηεο. Ἀπαηηε ῖηαη  ζπγθέληξσζε θη ἄιισλ 

λνεηηθῶλ ἰδηνηήησλ γηά ηήλ ἐκθάληζε ηῆο πηζπκίαο.  

Οἱ λνεηηθνί παξάγνληεο ινηπφλ ἐκθαλίδνληαη ζάλ ἕλα 

ζπγθξφηεκα γηά λά κᾶο δψζνπλ κηά ἐκπεηξία. Αηφ ηφ ζπγθξφηεκα 

ἐκθαλίδεηαη γηά ἕλα ρξνληθφ δηάζηεκα θαί κεηά ἐμαθαλίδεηαη. 

Μπνξεῖ λά ἐμαθαληζζεῖ θαί λά ἐκθαληζζεῖ μαλά, π.ρ. κεηά ἀπφ 

πέληε ιεπηά, κέ δηαθνξεηηθή ζχλζεζε λνεηηθῶλ ἰδηνηήησλ.  
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Ἔηζη ινηπφλ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ὅηαλ κηιᾶκε γηά ηφλ λνῦ, εἶλαη θάηη ἀθεξεκέλν. Ννκίδνπκε ὅηη 

ὁ λνῦο ε ἶλαη ἕλα πξάγκα ζάλ κηά κνλάδα πνχ ε ἶλαη ἀδηα ίξεηε. άλ 

ὅκσο ηφλ ἀλαιχζνπκε ζά δνῦκε ὅηη ἀπνηειε ῖηαη ἀπφ δηάθνξα 

ηεκάρηα, ἀπφ δηάθνξεο ἰδηφηεηεο, θαί δέλ ε ἶλαη ἕλα ὀκνηνγελέο 

πξάγκα ἤ κηά κφλνλ νζία. Ὑπάξρνπλ πνιιέο νζίεο πνχ 

ζπλζέηνπλ αηφ πνχ ὀλνκάδνπκε λνῦ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αηά πξνζπαζνῦκε λά ἀλαιχζνπκε γηά λά θαηαιάβνπκε ἀπφ ηί 

ἀπνηειε ῖηαη αηφο ὁ λνῦο.  
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Θά ζᾶο δψζσ ἐδῶ ἕλα παξάδεηγκα πνχ ιέγεηαη:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηήλ ἀξραηφηεηα, ἀιιά θαί πνιχ πξφζθαηα, ἐθαηφ δηαθφζηα 

ρξφληα πξίλ, νἱ ἐπηζηήκνλεο λφκηδαλ ὅηη ηφ ἄηνκν εἶλαη:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσξνῦζαλ ὅηη ηφ ἄηνκν εἶλαη ηφ ηειεπηαῖν ηκήκα ζηφ ὁπνῖν 

κπνξνῦζε λά δηαηξεζεῖ  ὕιε, θαί γη’  αηφ ηφ ἀπνθαινῦζαλ 

«ἄηνκν» δει. ἄηεκλν, θάηη πνχ δέλ κπνξνῦζε λά δηαηξεζε ῖ.  

Κάηη παξφκνην ζπλέβαηλε θαί κέ ηφλ λνῦ ἐπί ηῆο ἐπνρῆο ηνῦ  

Βνχδδα θαί κεηέπεηηα, ὅηη δει. ὁ λνῦο εἶλαη ἕλα ὀκνηνγελέο 

πξάγκα πνχ δέλ κπνξε ῖ θαλείο λά ηφλ δηαηξέζεη. Καί ιφγσ ηνῦ ὅηη 

ηφλ ζεσξνῦζαλ ζάλ θάηη ἀδηαίξεην ηφλ ὀλφκαδαλ θαί «ςπρή».  

Καί ηίο ςπρηθέο δηαζέζεηο ηίο ὀλφκαδαλ λνῦ.  
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Σί ἔγηλε ηψξα ζηήλ ζπλέρεηα κέ ηφ ἄηνκν; Οἱ ἐπηζηήκνλεο 

ἄξρηζαλ λά ηφ ἐξεπλνῦλ θαί λά ηφ ἀλαιχνπλ κέ δηάθνξνπο 

ηξφπνπο, θαί ἀλαθάιπςαλ ὅηη ηφ ἄηνκν δέλ ε ἶλαη κία ἀδηα ίξεηε 

κνλάδα ἤ  ἕλα ἄηεκλν πξάγκα, ἀιιά ἀπνηειε ῖηαη ἀπφ Ἠιεθηξφληα 

θαί Ππξήλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἔηζη, αηφ πνχ ἀξρηθά ζεσξνχληαλ ἕλα πξάγκα πνχ δέλ κπνξε ῖ 

λά ηφ δηαηξέζεη θάπνηνο, ν ἱ ἐπηζηήκνλεο θαηάθεξαλ λά δνῦλ ὅηη 

ἀπνηειε ῖηαη θη  ἀπφ ἄιια πξάγκαηα.  

 

ηήλ ζπλέρεηα, ὅηαλ ἔζπαζαλ ηφλ ππξήλα ἀλαθάιπςαλ ὅηη θ η 

αηφο δέλ ἀπνηειε ῖηαη ἀπφ ἕλα, ἀιιά ἀπφ δχν πξάγκαηα. 

Πξσηφληα θαί Νεηξφληα.  
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Καί ζηήλ ζπλέρεηα ηῆο ἔξεπλαο, ἀλαθάιπςαλ ὅηη θαί ηφ 

Πξσηφλην δέλ ε ἶλαη ἀδηα ίξεην ἀιιά ἀπνηειεῖηαη ἀπφ ηά Κνπάξθο ηά 

ὁπνία εἶλαη ζπλήζσο ηξία κέζα ζέ θάζε πξσηφλην. Σψξα ηειεπηαία 

κάιηζηα, ἀλαθάιπςαλ ὅηη ηά θνπάξθο ε ἶλαη πέληε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πλερίδνληαο ηήλ ἔξεπλα ὅιν θαί πηφ βαζεηά κέ ηήλ βνήζεηα 

πνιχ ἰζρπξῶλ κεραλεκάησλ ηερλνινγίαο, ἔζπαζαλ ηφλ ππξήλα 

ηῶλ πξσηνλίσλ θαί ηῶλ λεηξνλίσλ θαί ἀλαθάιπςαλ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέ ιίγα ιφγηα αηφ πνχ ὀλνκάδνπκε ἄηνκν, ἀπνηειεῖηαη ἀπφ 

πναηνκηθά ζσκαηίδηα πνχ μεπεξλνῦλ ζέ ἀξηζκφ ηά ζηνηρεία πνχ 

ἐκθαλίδνληαη ζηφλ ρεκηθφ πεξηνδηθφ πίλαθα θαί ε ἶλαη κφλν 92.  
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έ ὅια αηά ηά πναηνκηθά ζσκαηίδηα ἔρνπλ βάιεη ὀλφκαηα θαί 

ἐδῶ ἔρνπκε ἕλαλ θαηάινγν:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νεηξίλ ην, Ἠιεθηξφλην, Πνδηηξφλην, Πξσηφλην, Ἀληηπξσηφλην θιπ. 

έ ὅια ἔρνπλ βάιεη ὀλφκαηα, θαί κάιηζηα ἔρνπλ κεηξήζεη θαί ηήλ 

κάδα ηνπο. Μέ ιίγα ιφγηα, ὅια αηά εἶλαη κεηξήζηκεο κνλάδεο .  

 

Σί γ ίλεηαη ηψξα... Σφ ἄηνκν πνχ ηφ ζεσξνῦζαλ ζηήλ ἀξρή ζάλ 

ἕλα ὀκνηνγελέο, ἄηεκλν πξάγκα, θαηάιαβαλ ηειηθά ὅηη ἀπνηειεῖηαη 

ἀπφ πνιιά παηνκηθά ζσκαηίδηα.  

 

Σφ ἴδην θαί ηφ ζψκα καο:  
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Καί αηφ ζπκβαίλεη ὄρη κφλνλ ζηφ ζψκα καο ἀιιά θαί ζηφ 

πεξηβάιινλ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἔηζη ινηπφλ, ἐκε ῖο εἴκαζηε ἕλα ζχκπιεγκα, ἕλα ζπγθξφηεκα ἀπφ 

αηά ηά πναηνκηθά ζσκαηίδηα.  

Παξφκνηα θαί κέ ηφλ λνῦ.  

Σί ἔθαλε ὁ Βνχδδαο;  

Πῆξε ηφλ Ννῦ  θαί ηφλ ηεκάρηζε. Καί ε ἴδε ὅηη ὁ  Ννῦο δέλ 

ἀπνηειε ῖηαη ἀπφ ἕλα πξάγκα, ἀιιά ε ἶλαη πνιιά πξάγκαηα καδχ. 

Καί ζέ αηά ηά πξάγκαηα, ζ’ αηέο ηίο πνιιέο ἰδηφηεηεο ηνῦ Ννῦ ,  

ἔβαιε ὀλφκαηα, θαί ἔηζη ἔρνπκε ηφλ θαηάινγν ηῶλ Ννεηηθῶλ 

Παξαγφλησλ πνχ ιέγνληαη Σζέηαζίθα .  

Ἔρνπκε ἕλα ζκήλνο ἀπφ αηνχο ηνχο Ννεηηθνῦο Παξάγνληεο 

πνχ ζπγθξνηνῦληαη καδχ θαί δίλνπλ ἕλα ζπγθεθξηκέλν ἀπνηέιεζκα 

ὅπσο  πηζπκία, ζπγθξνηνῦληαη καδχ θαί δίλνπλ ἕλα 

ζπγθεθξηκέλν ἀπνηέιεζκα ὅπσο ὁ Θπκφο, ζπγθξνηνῦληαη καδχ θαί 

δίλνπλ ἕλα ἀπνηέιεζκα ὅπσο   Εήιεηα, ζπγθξνηνῦληαη καδχ θαί 

δίλνπλ ηφ ἀπνηέιεζκα ηῆο Ὑπεξεθάλεηαο.  

Ἔρνπκε ινηπφλ πνιιά ζπγθξνηήκαηα Ννεηηθῶλ Παξαγφλησλ, ἤ  

ρεκηθῶλ ἐλψζεσλ θαί ἀληηδξάζεσλ ηνῦ  Ννῦ.  

Ὅπσο ζπκβαίλε η κέ ηά πναηνκηθά ζσκαηίδηα πνχ ὅηαλ 

ζπγθξνηεζνῦλ ἀλαιφγσο, δίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ρεκηθέο ἐλψζεηο  

θαί ιεθηξηθέο ἀληηδξάζεηο, θάηη παξφκνην ζπκβαίλε η  θαί κέ ηφλ 

Ννῦ καο.  
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Ἔρνπκε ἐμεγήζεη ἐπίζεο ηφ ζπλάζξνηζκα ηῶλ Ννεηηθῶλ 

Λεηηνπξγηῶλ πνχ ἀπνηειεῖηαη ἀπφ 50 ἤ  52 Ννεηηθνχο Παξάγνληεο. 

Καί ὅπσο νἱ ἐπηζηήκνλεο δηαηξνῦλ ηά πναηνκηθά ζσκαηίδηα ζέ 

ὀκάδεο, θαηά ηφλ ἴδην ηξφπν δηαηξνῦληαη θαί ν ἱ Ννεηηθνί 

Παξάγνληεο ζέ ὀκάδεο πνχ ηίο ἔρνπκε ἀλαιχζεη.  

Ἔρνπκε ἐμεγήζεη ινηπφλ ηά 5 ζπλαζξνίζκαηα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χκθσλα κέ ηφ Ἀκπηληάκκα:  

Σφ Ὑιηθφ ψκα δέλ ε ἶλαη κφλνλ ηφ ἀλζξψπηλν ιηθφ ζψκα, ἀιιά 

θαί θάζε ἄιιν ιηθφ ζψκα. Αηφ ηφ ηξαπέδη π.ρ. ἀπνηειε ῖηαη 

ἐπίζεο ἀπφ αηά ηά 28 εἴδε ὕιεο· ηφ ἴδην θη αηφ ηφ ιάπηνπ, ηφ 

κηθξφθσλν, θαί θάζε ηη ἄιιν. Σφ Ὑιηθφ ψκα πεξηιακβάλεη ζηεξεά 

ζψκαηα, γξά ζψκαηα, ζεξκά ζψκαηα θαί ἀέξηα ζψκαηα, 

ἐζσηεξηθά θαί ἐμσηεξηθά.  

Σφ Αἴζζεκα θαί  Ἀληίιεςε ὅηαλ ἐθιακβάλνληαη ὡο 

ζπλαζξνίζκαηα ἔρνπλ ἀπφ 108 λνεηηθνχο παξάγνληεο, ἐδψ ὅκσο 

ιακβάλνληαη ὡο κνλάδεο ἄξα εἶλαη 2 λνεηηθνί παξάγνληεο  πνχ 

πξνζηίζεληαη ζηίο Ννεηηθέο Λεηηνπξγίεο ν ἱ ὀπνίεο θαηαιήγνπλ λά 

ἔρνπλ 52 λνεηηθνχο παξάγνληεο. Καί ηέινο ε ἶλαη  πλείδεζε πνχ 

ἔρεη πάλσ ἀπφ 89 εἴδε ζπλείδεζεο.  

 

χκθσλα κέ ηήλ νχηηα, ἔρνπκε 6 ζπλεηδήζεηο, θαί θακηά θνξά 

ὁ Βνχδδαο κηιάεη γηά πεξηζζφηεξεο ἀπφ ἔμε. Ἄιιεο θνξέο ὁ  

Βνχδδαο ρξεζηκνπνηε ῖ ηήλ ιέμε ζπλείδεζε ὥζηε λά 

ζπκπεξηιακβάλεη ὅια ηά ηξία ζπλαζξνίζκαηα ηνῦ Αἰζζήκαηνο, ηῆο 

Ἀληίιεςεο, θαί ηῶλ Ννεηηθῶλ Λεηηνπξγηῶλ. Ἄιιεο θνξέο κηιάεη γηά 

ηφ ξεχκα ηῆο ζπλείδεζεο (βηλληάλα ζφηα) πνχ πάεη ἀπφ δσή ζέ 

δσή. Ἔηζη ινηπφλ,  ιέμε πλείδεζε ἀληηπξνζσπεχεη ἕλα 

ζπλάζξνηζκα πνχ κπνξνῦκε λά ηφ ηαμηλνκήζνπκε ζέ δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο.  
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Δἴδακε ἐπίζεο πῶο κπνξνῦλ λά ἐκθαληζζνῦλ αηά ηά 

ζπλαζξνίζκαηα ζχκθσλα κέ ηίο θαηεγνξίεο ηνῦ Ἀκπηληάκκα.  

Γηά παξάδεηγκα, ζηφ Ἀκπηληάκκα   πλείδεζε ἀπνθαιεῖηαη 

Σζίηηα, δηφηη ζπκπεξηιακβάλεη θαί ζπλείδεζε θαί ζθέςε. Γειαδή, 

Σζίηηα ζεκαίλεη ζπλείδεζε πνχ ε ἶλαη κφλν ζπλείδεζε, ἀιιά θαί 

ζπλείδεζε πνχ ζπλδέεηαη κέ ἄιινπο λνεηηθνχο παξάγνληεο, ὅπσο 

κέ ηφ Αἴζζεκα, ηήλ πηζπκία, ἤ ηφλ Θπκφ. Σφηε παξάγεηαη κία 

ζθέςε. ηφ Ἀκπηληάκκα ζπλήζσο ηήλ ζεσξνῦκε ζάλ ζπλείδεζε, 

ἀιιά κπνξνῦκε λά δνῦκε ὅηη ἐκθαλίδεηαη θαί ζάλ ζθέςε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ ιέμε Σζέηαζίθα ρξεζηκνπνηεῖηαη ζηφ Ἀκπηληάκκα ἀληί ηνῦ  

ὄξνπ Ννεηηθνί Παξάγνληεο· ἐληφο ηῶλ ὁπνίσλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηφ Α ἴζζεκα,  Ἀληίιεςε θαί ν ἱ Ννεηηθέο 

Λεηηνπξγίεο.  

ηήλ ζπλέρεηα ἐμεηάζακε ηήλ Ὕιε πνχ ἔρεη 28 εἴδε, θαί ηέινο 

ηήλ Νηκπάλα πνχ ε ἶλαη ἕλα εἴδνο.  

Ὅια αηέο εἶλαη νἱ Ὑπέξηαηεο Πξαγκαηηθφηεηεο. Ἔρνπκε ἤδε 

ἐμεγήζεη ὅηη αηέο νἱ Ὑπέξηαηεο Πξαγκαηηθφηεηεο δέλ 

ἀλαθέξνληαη ζέ ἄηνκα ὅπσο ὁ Κψζηαο, ὁ Γηάλλεο,  Μαξία θαί   

ιέλε, ἀιιά ζέ ιηθά θαί λνεηηθά θαηλφκελα, ζέ ιηθέο θαί 

λνεηηθέο δηαδηθαζίεο πνχ ζπκβαίλνπλ ζέ παγθφζκην ἤ  ζπκπαληηθφ 

ἐπίπεδν, ὄρη κφλνλ ζηνχο ἀλζξψπνπο ἀιιά θαί ζηά δψα. Γειαδή 

ζέ θάζε ἔκβην ὄλ πνχ ἔρε η Ννῦ .  
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ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ  

 

Ἐρώηηζη:  Ἀλαθνξηθά κέ ηήλ Ἀληίιεςε, ἰζρχεη ὅηη νἱ  ἄλζξσπνη ηίο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο δηαπιεθηίδνληαη κεηαμχ  ηνπο, ὄρη ηφζν γηά κηά 

πξνζβιεηηθή ιέμε πνχ ηνχο ιέεη θάπνηνο, ἀιιά γηά ηήλ ἀληίιεςε πνχ 

ἔρνπλ γη ’  αηνχο; δέλ ζπκψλνπλ δει. ἐάλ θάπνηνο πε ῖ  «εἶζαη ρνληξφο» 

ἀιιά γηά ηήλ ἄπνςε πνχ ἔρνπλ γη ’  αηφλ; 

Ἀπάνηηζη:  Φπζηθά   Ἀληίιεςε παίδεη ἕλα ξφιν,  δηφηη ὁ  ἄιινο  

θαηαιαβαίλεη ὅηη αηά 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 ζᾶο πξνζβάιιεη, λά ζᾶο ἐμεπηειίζεη , δηφηη ηφ ιέεη κέ 

ἐπηζεηηθφηεηα θαί κέ ἀλάινγν ηξφπν κπξνζηά ζηνχο ἄιινπο, ηφηε ε ἴηε 

εἴζηε ρνληξφο ε ἴηε ὄρη, ε ἶλαη  ἀληίιεςε ηνῦ  ἐμεπηειηζκνῦ  θαί ηῆο 

πξνζβνιῆο, πνχ ζᾶο θάλεη λά ζπκψζεηε. μαξηᾶηαη ινηπφλ ἀπφ ηφ πῶο 

ἐθθξάδεη θαλείο ηά ιφγηα ηνπ, θαί πῶο ἀληηιακβάλεηαη ὁ ἄιινο αηά 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  ξφιν κφλνλ   ἀληίιεςε, ἀιιά θαί   πξφζεζε ηνῦ  

ἄιινπ· κέ ηί ηξφπν δει. ηά ιέεη αηά 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 ε ἶλαη θαλείο ἄιινο παξψλ ηφηε κπνξνῦκε λά 

ἀληεπεμέιζνπκε πηφ εὔθνια ζηήλ πξνζβνιή  θαί λά πνῦκε «ε... ἄζηνλ 

λά ιέεη ηψξα...ζαριακάξεο ιέεη..» άλ ὅκσο αηφ γίλεηαη κπξνζηά ζέ 

κηά παξέα, ηφηε ηφ α ἴζζεκα ηῆο πξνζβνιῆο εἶλαη κεγαιχηεξν.  

Ἔηζη θαί ηά δχν παίδνπλ ξφιν, ἀιιά   Ἀληίιεςε εἶλαη ηφ θπξηψηεξν. 

Γηφηη κπνξνῦκε ἤ  λά ζπκψζνπκε, ἤ  λά ηφ πάξνπκε ζάλ ἀζηεῖν, ἤ  ἀθφκα 

θαί λά ἀιιάμεη   ἀληίιεςή καο γη ’  αηφ ηφ ἄηνκν, ὅηη δει. «δέλ ε ἶλαη 

ζηά θαιά  ηνπ.., θάηη ηξέρεη κ’ αηφλ, δέλ μέξεη ηί  ιέεη ...». άλ ινηπφλ 

ἔρνπκε ηήλ ἀληίιεςε ὅηη αηφο ὁ ἄλζξσπνο πνθέξεη ςπρνινγηθά, ηφηε 

ηφλ ζπγρσξνῦκε θαί ηφ ἀθήλνπκε λά πεξάζεη.  

 

Ἐρώηηζη:  Γηαηί ληψζνπκε πξνζβεβιεκέλνη ἀπφ ηήλ ζπκπεξηθνξά 

θάπνηνπ πξφο ηφ ἄηνκφ καο; 

Ἀπάνηηζη:  Γηφηη πξνζβάιιεηαη ηφ γψ καο. Ἔρνπκε κηά ε ἰθφλα γηά 

ηφλ ἐαπηφ καο γηά ηφ γψ καο, γηά ηήλ πξνζσπηθφηεηά καο, γηά ηφ 

πνηνί ε ἴκαζηε, θαί ἀπαηηνῦκε ἀπφ ηνχο ἄιινπο λά βιέπνπλ  αηή ηήλ 

εἰθφλα πνχ ἔρνπκε δεκηνπξγήζεη ἐκεῖο κέζα καο. άλ νἱ  ἄιινη δέλ 

ἀληαπνθξηζνῦλ ζ’ αηήλ ηήλ εἰθφλα θαί κᾶο βιέπνπλ δηαθνξεηηθά, ηφηε 

πιεγσλφκαζηε.  
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Ἐρώηηζη ζρεηηθά κέ ηήλ παξνπζία ηνῦ  Ἀκπηληάκκα ζηίο νχηηεο,  

θαί ἐάλ αηφ δεκηνπξγήζεθε ἀπφ θάπνηνπο κνλαρνχο πνχ ζπδεηνῦζαλ 

θαί ήζειαλ λά θαηαλνήζνπλ ηήλ δηδαζθαιία ηνῦ  Βνχδδα.  

Ἀπάνηηζη:   Ἔρσ πεῖ  ὅηη  ιέμε Ἀκπηληάκκα ἀλαθέξεηαη ζηήλ 

νχηηα Πίηαθα γχξσ ζηίο 5,6 ἤ  7 θνξέο, θαζψο θαί ζηήλ Βηλάγηα 

Πίηαθα, θαί πάξρεη κηά ὀκηιία   ὁπνία πεξηγξάθεη ὅηη ἔμσ ζηήλ αιή 

ἐθεῖ  πνχ δηέκελε ὁ Βνχδδαο, ε ἴραλ καδεπηεῖ  κεξηθέο ὀκάδεο κνλαρῶλ, 

θαί θάπνηνη ἀπ’ αηνχο ζπδεηνῦζαλ γηά ηήλ κνλαζηηθή πεηζαξρία, ζέ κηά 

ἄιιε ὀκάδα ζπδεηνῦζαλ γηά ηφ Νηάκκα θαί γηά ἀζθεηηθέο πξαθηηθέο, 

ἀιιά πῆξρε θαί κηά ἄιιε ὀκάδα ζηήλ ὁπνία ζπδεηνῦζαλ γηά ηφ 

Ἀκπηληάκκα.Ὅηαλ ὁ Βνχδδαο βγῆθε ἔμσ θαί ηφ ε ἴδε αηφ, γχξηζε δίπια 

ηνπ ζηφλ Ἀλάληα θαί ηνῦ  εἴπε: «Γέο πῶο νἱ  ἄλζξσπνη ζπλαζξνίδνληαη 

καδχ ἐμ’ α ἰηίαο ηνῦ  θνηλνῦ ἐλδηαθέξνληνο. Αηνί ἐθεῖ  κηιᾶλε γηά ηά 

κνλαζηηθά πξάγκαηα δηφηη ἐλδηαθέξνληαη γη ’  αηά, νἱ  ἄιινη κηιᾶλε γηά 

ηφ Νηάκκα ἐπεηδή ἐλδηαθέξνληαη γηά ηφ Νηάκκα, θαί ν ἱ ἄιινη ἐθεῖ  πέξα 

ζπδεηνῦλ γηά ηφ Ἀκπηληάκκα ἐπεηδή ἐλδηαθέξνληαη 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’ αηνχο 

ηνχο ὄξνπο.  

Σί εἶλαη αηφ ηφ Ἀκπηληάκκα; χκθσλα κέ ηά ληνθνπκέληα 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 κηιᾶκε γηά θάπνηνλ πνχ ζπκψλεη, ἀιιά 

γηά ηφλ ἴδην ηφλ ζπκφ ἤ  ηήλ ἀληίιεςε. Ἀπνκνλψλνπκε ηήλ ἀληίιεςε θαί 

βιέπνπκε πῶο αηή   ἀληίιεςε ιεηηνπξγε ῖ  ὄρη κφλνλ ζέ κηά 

κεκνλσκέλε πεξίπησζε ἀιιά γεληθά. Αηφ εἶλαη ηφ Ἀκπηληάκκα, θαί ηφ 

δηαπηζηψζακε ὅηαλ κηιήζακε γηά ηίο Σέζζεξεηο Δγελεῖο 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, ε ἶλαη λφεζε. Πῶο ιεηηνπξγεῖ  αηή   λφεζε; Γέλ κηιᾶκε γηά ἕλα 

ἄηνκν, γηά ηήλ Μαξία ἤ  ηφλ Γηῶξγν, ἀιιά γηά ηήλ Νφεζε. Πῶο 

ιεηηνπξγεῖ  αηή   Νφεζε; Σί ε ἶλαη ὁ ξζφο Λφγνο; Πῶο ιεηηνπξγεῖ; Πῶο 

ἐθθξαδφκαζηε; Μηιᾶκε δει. γηά mental  factors , γηά Ννεηηθνχο 

Παξάγνληεο, θαί ὅιε   Δγελήο θηαπιή δφο εἶλαη ζηήλ νζία 

Ννεηηθνί Παξάγνληεο· δέλ ε ἶλαη ἄηνκν. Οζηαζηηθά θάπνηνο 

πξαθηηθνπνηε ῖ  αηνχο ηνχο Ννεηηθνχο Παξάγνληεο. Γη ’  α ηφ ιέκε  ὅηη 

δέλ ζά βξνῦκε θαλέλαλ λά βαδίδεη  κέζα ζηήλ Δγελή θηαπιή δφ! 

Γηφηη ἐθεῖ  πάξρνπλ κφλνλ Ννεηηθνί Παξάγνληεο!  
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Αηά ζπκβαίλνπλ ινηπφλ ζηίο Ὑπέξηαηεο Πξαγκαηηθφηεηεο θαί  

κπνξνῦκε λά δνῦκε ηίο ἀλαθνξέο ζέ πνιιέο 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 ε ἶλαη ἀδχλαηνλ λά πξνέξρνληαη ἀπφ θάπνηνπο 

καζεηέο. Δ ἶλαη ἀδχλαηνλ ἀπινί καζεηέο λά ἔρνπλ δψζεη ηέηνηεο 

ζπζηεκαηηθέο ἐμεγήζεηο, δηφηη αηά 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 

δεκηνπξγεζεῖ  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. Αηέο νἱ  δηελέμεηο μεθίλεζαλ ἀπφ ηνχο κνλαρνχο πνχ 

ἐθδηψρζεθαλ ἀπφ ηφλ αηνθξάηνξα Ἀζφθα. Σήλ πεξίνδν ἐθείλε, 

ζπλεθιίζεη   Γ΄χλνδνο γη '  αηφλ ηφλ ιφγν.   αηνθξάηνξαο Ἀζφθα 

ἦηαλ πνιχ γελλαηφδσξνο θαί παξῆρε ζέ ὅια ηά βνπδδηζηηθά κνλαζηήξηα 

κεγάιε πνζηήξημε ζέ ξνπρηζκφ, ηξνθή, θάξκαθα θιπ. Ἔηζη πνιινί 

ἄλζξσπνη πνχ γηλφληνπζαλ κνλαρνί, δέλ ηφ ἔθαλαλ ιφγσ πίζηεο ἀιιά 

γηά λά ἐμαζθαιίζνπλ ηήλ δηαβίσζή ηνπο, ἀθνῦ  ὅια ἦηαλ δσξεάλ· 

ἐιεχζεξν θαηάιιπκα, ἐιεχζεξν θαγεηφ, θιπ.  

Μεξηθνί ἀπφ αηνχο ἦηαλ ἀπφ ἄιιεο ζξεζθείεο, θαί ὅηαλ κπῆθαλ 

κέζα ζηά βνπδδηζηηθά κνλαζηήξηα ἄξρηζαλ λά ἐθαξκφδνπλ ηά δηθά ηνπο 

ηειεηνπξγηθά. Π.ρ.  αηνί πνχ ιάηξεπαλ ηήλ θσηηά, ἄλαβαλ θσηηά κέζα 

ζηφ κνλαζηήξη θαί πξφζθεξαλ ζπζίεο ζηνχο ζενχο ηνπο. Ἔηζη  

θνηλφηεηα ηῶλ κνλαρῶλ ἔγηλε ἕλα κίγκα δηαθφξσλ ζξεζθεηῶλ. Οἱ 

ὀξζφδνμνη βνπδδηζηέο κνλαρνί ἄξρηζαλ λά ἐλνρινῦληαη ἀπφ αηήλ ηήλ 

θαηάζηαζε θαί πξνζπαζνῦζαλ λά ἀπνθεχγνπλ ηνχο ἄιινπο.  

Σφηε ὁ Ἀζφθα ἀπνθάζηζε λά μεθαζαξίζεη ηήλ θαηάζηαζε ἀπφ αηά 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. Αηνχο πνχ δέλ ἤμεξαλ λά 

ἀπαληήζνπλ ηνχο ἔβαδε ζέ κηά κεξηά, ηνχο ἔβγαδε ηά ξάζζα, θαί ηνχο 

ἔδησρλε. Καη' αηφλ ηφλ ηξφπν, ἔδησμε 60.000 κνλαρνχο.  

 

Αηφ ζπλέβε ζηήλ πξσηεχνπζα ηνῦ  αηνθξάηνξα.  
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Αηνί νἱ  60.000 κνλαρνί ηψξα, ἔραζαλ ζρεδφλ ηά πάληα· δηφηη δέλ 

ἤμεξαλ θάπνηνλ ἄιινλ ηξφπν γηά λά βηνπνξηζζνῦλ. Ἔηζη αηφ πνχ 

ἔθαλαλ ἦηαλ λά θηηάμνπλ ηά δηθά ηνπο κνλαζηήξηα ἤ  λά ζπλεξγαζζνῦλ 

κέ ἄιινπο κνλαρνχο πνχ ε ἴραλ ἀπνκαθξπλζεῖ  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 

ρξεζηκνπνηνῦλ 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’ αηή ηήλ πξάμε, ν ἱ  κνλαρνί πνχ ε ἴραλ παξαβεῖ 

ηνχο κνλαζηηθνχο θαλφλεο θαί ρξεζηκνπνηνῦζαλ ρξήκαηα, ἔθαλαλ κηά 

δηθηά ηνπο ζχλνδν (ηήλ Β’ χλνδν) ἀπνηεινχκελε ἀπφ 1.500 κνλαρνχο. 

Ἡ πιεηνςεθία αηῶλ ηῶλ κνλαρῶλ ηῆο Β’ πλφδνπ ἀπνηεινῦληαλ θαί 

ἀπφ λεαξνχο κνλαρνχο πνχ ε ἴραλ δσξνδνθεζεῖ  ἤ  παξαζπξζεῖ  ἀπφ 

αηνχο πνχ ρξεζηκνπνηνῦζαλ ρξήκαηα. άλ ἀπνηέιεζκα δεκηνπξγήζεθε 

  Μάρα άλγθα, δει.   Μεγάιε Ἀδειθφηεηα.  

 Αηφ ἦηαλ ηφ πξῶην ζρίζκα ζηήλ Θεξαβάληα. Καί ἔγηλε ἐμ’ αἰηίαο 

ηῶλ παξαβάζεσλ ηῶλ κνλαζηηθῶλ θαλφλσλ θαί ὄρη γηά ηφ Ἀκπηληάκκα· 

κέ ηφ Ἀκπηληάκκα δέλ πῆξμε θαλέλα πξφβιεκα.  

 

Αηνί ινηπφλ ἦηαλ πνχ ζηήλ Γ’ χλνδν πνζηήξημαλ ηνχο κνλαρνχο 

πνχ ἐθδηψρζεζαλ ἀπφ ηφλ αηνθξάηνξα Ἀζφθα, νἱ  ὁπνῖνη βξῆθαλ 

θαηαθχγην ζέ αηά ηά κνλαζηήξηα ηῶλ κνλαρῶλ ηῆο Μάρα άλγθα.  

Αηνί ζηήλ ζπλέρεηα ἄξρηζαλ λά γξάθνπλ ηά δηθά ηνπο θείκελα θαί 

λά ρξεζηκνπνηνῦλ ηίο νχηηαο θαί ηφ Ἀκπηληάκκα παξαιιαγκέλα· 

πξφζζεηαλ δει. ἤ  ἀθαηξνῦζαλ ηκήκαηα ζχκθσλα κέ ηήλ δηθή ηνπο 

ἄπνςε, θαί θάπνηνο δέλ θαηαιάβαηλε ὅηη αηά δέλ ε ἶλαη ζχκθσλα κέ ηά 

αζεληηθά θείκελα, ἐπεηδή ἔκνηαδαλ πνιχ. Γηφηη ν ἱ  πεξηζζφηεξνη ἦηαλ 

ἰλδνπτζηέο πνχ πίζηεπαλ ὅηη πάξρεη ςπρή, πάξρεη ἄηνκν θαί 

πξνζσπηθφηεηα.  

Καη’ αηφλ ηφλ ηξφπν   Θεξαβάληα δηαηξέζεθε ζέ 18 ζρνιέο, ιφγσ 

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 ηῶλ κνλαζηηθῶλ θαλφλσλ, ιφγσ ιηθῶλ 

ἀπνιαχζεσλ δει.  Ὅζνλ ἀθνξᾶ  ηήλ ζρνιή ηνῦ  Καζκίξ ηειείσζε ιφγσ 

ἐπηζέζεσλ ἄιισλ ιαῶλ, ὅπσο νἱ Μνγγφινη θαί νἱ  Μνπζνπικάλνη. 

Δἰδάιισο πῆξραλ πνιιέο βνπδδηζηηθέο παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο ζηφ 

Καζκίξ.  
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Πξῶηα ρηχπεζαλ νἱ  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 θαηέζηξεθαλ, 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 πξνζνρή ηνπο ν ἱ  κνπζνπικάλνη.  

 

Ἐρώηηζη:  ηήλ ἀξρή ηνῦ  καζήκαηνο κηιήζαηε γηά ηνχο κχζηεο θαί 

ηφ κπζηήξην θαί ἤζεια λά πῶ ἐδῶ, ὅηη ζηήλ ἑιιεληθή γιῶζζα, ὁ κχζηεο 

εἶλαη αηφο πνχ ἐκβάζπλε ζέ θάηη ἄγλσζην, ζέ θάπνην κπζηήξην. ηήλ 

ζπλέρεηα ὅκσο θαηαλννῦζε ηήλ πξαγκαηηθφηεηα θαί ηφλ ξεαιηζκφ 

αηνῦ  πνχ ἀξρηθά ἦηαλ κπζηήξην, ἀλέιπε ηήλ θχζε ηνπ κέ 

ἐπηζηεκνληθφ ηξφπν, θαί ἀληηιακβάλνληαλ ὅηη αηφ δέλ εἶλαη κπζηήξην, 

ἀιιά ὅηη πφθεηηαη ζηνχο θπζηθνχο λφκνπο. Λφγσ αηῆο ηῆο 

ἐκβάζπλζεο ιεγφηαλ κχζηεο. πκθσλε ῖηε κέ αηφ;  

Ἀπάνηηζη:  χκθσλα κέ ηίο βηνγξαθίεο δηάθνξσλ κπζηῶλ πνχ ἔρσ 

δηαβάζεη, θαί ἄιισλ πνχ ἐμεγνῦλ αηά ηά θαηλφκελα κέζσ 

δηαινγηζκνῦ, ζπκπεξαίλσ ὅηη ηφ ἄγλσζην ηφ θάλνπλ ἀθφκα πηφ 

κπζηήξην. Π.ρ. θαηά ηήλ δηάξθεηα ηνῦ  δηαινγηζκνῦ  αἰζζάλνληαη ἕλα 

εράξηζην α ἴζζεκα, θαί ζεσξνῦλ ὅηη αηφ εἶλαη   αἰψληα εηπρία ἤ   

αἰψληα καθαξηφηεηα πνχ πξνέξρεηαη ἀπφ κηά πεγή ζηφ ζχκπαλ θιπ. Καί 

ἐλῶ ζηήλ ἀξρή δέλ ἦηαλ ηφζν κπζηήξην, ηφ θάλνπλ λά θαίλεηαη ἀθφκα 

πηφ κπζηήξην. Γηφηη ἀπνιακβάλνπλ αηή ηήλ αἴζζεζε καθαξηφηεηαο θαί 

εηπρίαο ρσξίο λά ηήλ ἀλαιχνπλ. Αηφ γίλεηαη κέρξη θαί ζήκεξα ζηφλ 

ἰλδνπτζκφ, γίλεηαη θαί ζέ ἄιιεο ζξεζθείεο. 

Γηά παξάδεηγκα, κέζσ ηῆο αηνζπγθέληξσζεο παξάγεηαη ἕλα θῶο· 

θαί ἀξρίδνπλ λά ἐξκελεχνπλ πῶο παξάγεηαη αηφ ηφ θῶο. «Μήπσο ἦηαλ 

θάπνηνο ἄγγεινο πνχ κνῦ  ηφ ἔθεξε; κήπσο ἦηαλ ὁ Χξηζηφο;» αηφ ἄλ 

εἶζαη ρξηζηηαλφο· δηφηη πνηφο ἄιινο κπνξεῖ  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 θῶο πξνέξρεηαη ἀπφ θάπνηνλ 

κπνληηζάηηβα πνχ ηφλ εινγεῖ  κέ αηφ ηφ θῶο.  

έ ηειηθή ἀλάιπζε, νἱ  κχζηεο δέλ παξαηεξνῦλ, δέλ ἔρνπλ κία 

ἐπηζηεκνληθή κέζνδν παξαηήξεζεο, ἀιιά ἀληηζέησο ἀπνιακβάλνπλ ηφ 

αἴζζεκα. Π.ρ. ζηφλ βνπδδηζκφ ἔρνπκε ηφλ ξεκηζηηθφ δηαινγηζκφ θαηά 

ηήλ δηάξθεηα ηνῦ  ὁπνίνπ πάξρεη αηή  καθαξηφηεηα, αηφ 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 αἴζζεκα πνχ κπνξε ῖ  λά ηφ αἴζζαλζεῖ  ὁ 

θαζέλαο. Μφλν πνχ δέλ ηφ ἀλαιχνπλ ἀιιά ηφ ἀπνιακβάλνπλ. Καί 

πάξρνπλ θαί βνπδδηζηέο πνχ ὅηαλ ἐκθαλίδεηαη αηφ ηφ θῶο, λνκίδνπλ 

ὅηη ἔξρεηαη ὁ Βνχδδαο θαί ηνχο κηιάεη, θαί βάδεη ηφ ρέξη ηνπ ζηφ θεθάιη 

ηνπο γηά λά ηνχο εινγήζεη.  

Καί α ἰζζάλνληαη ηφζν ὄκνξθα, ὥζηε κφιηο ηειεηψλνπλ ηφλ 

δηαινγηζκφ πεγαίλνπλ ζηφλ δάζθαιν θαί ηνῦ  ιέλε: «ήκεξα ἦηαλ ηφζν 

ὄκνξθα, ἤιζε ὁ Βνχδδαο θαί κνῦ κίιεζε!» «Ναί, ἀιήζεηα; Καί γηαηί 

ἤιζε ζέ ζέλα θαί ὄρη ζηνχο ἄιινπο; ηί ηφ ἰδηαίηεξν ἔρεηο ἐζχ πνχ δέλ 

ηφ ἔρνπλ νἱ  ἄιινη;» Ὅια αηά ινηπφλ ε ἶλαη θαληαζηψζεηο.  

άλ ηψξα θάηζνπκε λά ἀλαιχζνπκε θαί ὄρη λά ἀπνιαχζνπκε αηφ 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 αηφ εἶλαη κία λνεηηθή ιεηηνπξγία. Ὅηαλ ὁ  λνῦο θηάζεη ζέ ἕλα 

ζπγθεθξηκέλν ἐπίπεδν εδαηκνλίαο, ηφηε ἀκέζσο παξνπζηάδνληαη θαί ν ἱ 

θαληαζίεο. Κη αηφ ζπκβαίλεη ζηφλ ξεκηζηηθφ δηαινγηζκφ. Ὅκσο κφλν 

κέ ηφλ δηνξαηηθφ δηαινγηζκφ ἀξρίδεη  θάπνηνο λά ἀλαιχεη αηά ηά 

πξάγκαηα. Μέ ηφλ δηνξαηηθφ δηαινγηζκφ βηπάζαλα  κπνξεῖ  θαλείο λά δεῖ 

ὅινπο αηνχο ηνχο λνεηηθνχο παξάγνληεο πνχ δεκηνπξγνῦλ αηέο ηίο 

θαληαζηψζεηο. Μέ πνηφλ ηξφπν δει. αηή   εἰθφλα ἐκθαλίζζεθε ζηφλ 

λνῦ; ἀξρίδνπκε λά ἀλαιχνπκε ηά αἰζζήκαηα θιπ, ηεκαρίδνπκε αηήλ 

ηήλ εἰθφλα θαί βιέπνπκε πῶο ἐκθαλίζζεθε. θεῖ  εἶλαη   ἀλάιπζε. Κη 

θάηη ηέηνην δέλ πάξρεη πνπζελά ἀιινῦ , ἀιιά εἶλαη κνλαδηθφ ζηφλ 

βνπδδηζκφ Θεξαβάληα. Καί αηφ πάξρεη ζηήλ δηδαζθαιία ηῆο 

άηηπαηάλα νχηηα. Πνῦ ἀιινῦ πάξρεη ηέηνηα παξαηήξεζε; Σφ πῶο 

κπνξεῖ  θαλείο λά παξαηεξήζεη ηά α ἰζζήκαηα ηῆο ἐπηζπκίαο, ηνῦ  ζπκνῦ , 

ηῆο αηαπάηεο, θαί γεληθά ὅιεο αηέο ηίο δηαδηθαζίεο πνχ ιακβάλνπλ 

ρψξα κέζα ζηφλ λνῦ; Γέλ πάξρεη πνπζελά ἀιινῦ  θάπνηα κεζνδνινγία 

ηέηνηνπ ε ἴδνπο. Καί ὅηαλ ηφ ἐμεγνῦλ ζηνχο ἀλζξψπνπο, ν ἱ ἄλζξσπνη 

ἀπνξνῦλ, πῶο γίλεηαη αηφ; Ἀπνξία ζεκαίλεη ὅηη δέλ μέξεηο θάηη, ὅηη 

εἶζαη ζηφ ἄγλσζην. Καί κεξηθνί ἄλζξσπνη θνβνῦληαη θηφιαο λά πνῦλ ὅηη 

ηά πξάγκαηα ἴζσο εἶλαη δηαθνξεηηθά, δηφηη κέ ηφλ ηξφπν πνχ ηφ 

ἐμεγνῦλ αηνί νἱ  κχζηεο, λνκίδεη  θαλείο ὅηη αηή εἶλαη  

πξαγκαηηθφηεηα.  

 

Ἐρώηηζη:  έ ζρέζε κέ ηίο ιέμεηο ζάλληα  θαί βηλληάλα, πῶο 

θαηαιαβαίλνπκε πνῦ  πξέπεη λά ηίο ηνλίζνπκε;  

Ἀπάνηηζη:  πεηδή πάξρεη δηπιφ ζχκθσλν. Ὅηαλ ἔρνπκε δχν 

ζχκθσλα πξέπεη λά δψζνπκε ηφλ ηφλν ζηφ πξῶην λ, γηά λά 

θαηαιάβνπκε ὅηη πάξρνπλ δχν λ, δει. ζάλ -ληα. Βηλ-ληάλα, ζηακαηᾶκε 

ζηφ πξῶην λ, γηά λά θαηαιάβνπκε ὅηη πάξρεη θαί δεχηεξν. άλ ιέγακε 

ζαλληά, ὁ ἀθξναηήο ζά θαηαιάβαηλε ηφλ ἤρν ἀπφ ἕλα λ, ἐλῶ ηνλίδνληαο 

ηφ πξῶην λ γίλεηαη ἀληηιεπηφ θαί ηφ δεχηεξν λ.  
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Ἐρώηηζη:  Ἄξα, αηή   κηθξή δηαθνπή ε ἶλαη πνχ θαζνξίδεη  ηφλ 

ηνληζκφ ηῆο ιέμεο θαί δίλεη αηή ηήλ κεισδηθή ρξνηά ζηήλ γιψζζα;  

Ἀπάνηηζη:  Ἀθξηβῶο. Παξάδεηγκα θαί  ιέμε Νηάκκα. άλ πνῦκε 

ζθέην Νηάκκα, ἀθνχγεηαη ζάλ ἕλα κ, ἐλῶ ἐάλ πνῦκε Νηάκ-κα, θάλνπκε 

δει. αηή ηήλ κηθξή παχζε ἀλάκεζα ζηά δχν κ, ηφηε ὁ ἀθξναηήο 

θαηαιαβαίλεη ὅηη πάξρνπλ δχν κ.  

Καί ζηήλ ἑιιεληθή γιῶζζα πάξρνπλ παξφκνηεο ιέμεηο, ὅπσο π.ρ.    

ιέμε θφθθηλν. Ἔρνπκε δχν θ, ἀιιά νἱ  ἕιιελεο ηφ πξνθέξνπλ ζάλ ἕλα. 

ηήλ νζία ὅκσο εἶλα θφθ-θηλν.  

Ἀνηαπάνηηζη:  Ναί, δηφηη ἔρεη ραζεῖ  πιένλ   κνπζηθφηεηα ηῆο 

ιιεληθῆο γιῶζζαο. 

 

Ἐρώηηζη:  κεῖο νἱ  Ἕιιελεο ἔρνπκε κία ἔθθξαζε: ιέκε «ἔρσ θαζαξή 

ζπλείδεζε· δέλ θάλσ ηφ θαθφ γηαηί ζέισ λά ἔρσ θαζαξή ηήλ  ζπλείδεζή 

κνπ». Αηφ ὅκσο δηαθέξεη ἀπφ ηήλ ζπλείδεζε γηά ηήλ ὁπνία κηιᾶκε 

ἐδῶ. Θά ζέιαηε λά κᾶο ηφ ἐμεγήζεηε;  

Ἀπάνηηζη:  Δἶλαη ἀιήζεηα ὅηη ζηήλ ἀξρή εἴρα ἕλα πξφβιεκα ζηφ πῶο 

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 κνῦ  ἐπηηξέπεη λά ηφ θάλσ 

αηφ», θαί ηφ ἐλλννῦλε ἀπφ ηήλ ζηθή πιεπξά, κηιᾶλε δει. γηά ηήλ 

ζηθή ζπλείδεζε.  Ὑπάξρεη θαί   ιατθή ζπλείδεζε ζέ ζρέζε κέ ηά 

πνιηηηθά, ὅπσο θαί   ζπλείδεζε πεξί ν ἰθνλνκίαο. δῶ ἔρνπκε λά 

θάλνπκε κέ δηάθνξα ε ἴδε ζπλείδεζεο ἀλάινγα κέ ηφ πῶο 

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 αηή   

ἐπίγλσζε κπνξεῖ  λά ἔρεη ζρέζε κέ ηήλ ἐπίγλσζε πνχ ἔρσ γηά ηήλ ζηθή 

κνπ θαηάζηαζε. Ἡ ζπλείδεζε ὅηη αηφ εἶλαη ἀλήζηθν θαί δέλ 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 αζηεξή 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  αηή πνιιέο 

ἔλλνηεο. Π.ρ. ὁ Βνχδδαο ἀλαθέξεη ηήλ βηλληάλα ζφηα, δει. ηφ ξεῦκα 

ηῆο ζπλείδεζεο πνχ πεγαίλεη ἀπφ δσή ζέ δσή . 
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Ἐρώηηζη:  Μᾶο εἴπαηε ὅηη   ἐπηζπκία εἶλαη πφλνο. Ἀπφ ηήλ ἄιιε 

κεξηά ἐάλ δέλ ἐπηζπκνῦκε ηίπνηα, ηφηε δέλ ζά θάλνπκε θαί ηίπνηα, δέλ 

ζά θνπληφκαζηε.... 

Ἀπάνηηζη:  Μπνξεῖηε θάιιηζηα λά ε ἴζηε ἀθίλεηνη ὅπσο νἱ 

δηαινγηζηέο! Θά ζᾶο πῶο ὅκσο γηαηί   ἐπηζπκία 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 κπνξνῦκε λά 

ἐθπιεξψζνπκε αηή ηήλ ἐπηζπκία, ἐάλ ζέινπκε λά ἀπνθηήζνπκε θάηη 

θαί δέλ κπνξνῦκε λά ηφ ἀπνθηήζνπκε, ηφηε ληψζνπκε πφλν κέζα καο, 

πάξρεη ιχπε, πάξρεη ζιίςε. Ἕλαο ἄιινο ὅκσο πνχ δέλ πξνζδνθνῦζε 

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 αἰζζαλφκαζηε δπζηπρε ῖο ἤ  εηπρεῖο. Καί 

πέξα ἀπ’ αηφ, 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 αηή ηήλ θνξά ζά ηά θαηαθέξεη ἤ  ὄρη. 

Καί αηή   ἀγσλία ε ἶλαη πφλνο. Ὑπνθέξεη θαλείο, θαί ὁ λνῦο ηνπ δέλ 

εἶλαη ἤξεκνο.  

Ἡ ἐπηζπκία δέλ ἀθήλεη ηφλ λνῦ  λά εἶλαη ἤξεκνο ἀιιά ηφλ ηαξάδεη. 

Ὅζν πηφ ἔληνλε εἶλαη   ἐπηζπκία, ηφζν κεγαιχηεξε ε ἶλαη θαί   ἀγσλία. 

Καί ἐάλ δέλ ἐθπιεξσζεῖ    ἐπηζπκία, ηφζν πηφ ἔληνλε 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 αηή ηήλ ηαξαρή ηνῦ  λνῦ ηήλ ιέκε πφλν· ηήλ ιέκε 

ἀλεζπρία. Καί δέλ ηφ βιέπνπκε κφλν ζηήλ θαζεκεξηλή δσή ἀιιά θαη 

καθξνπξφζεζκα, δηφηη αηή  ἐπηζπκία εἶλαη πνχ κᾶο θάλεη λά 

μαλαγελληφκαζηε. Καί ὄρη κφλνλ αηφ, ἀιιά δέλ μέξνπκε θαί πνῦ  ζά 

μαλαγελλεζνῦκε. 

 

Ἐρώηηζη:  έ ζρέζε κέ ηήλ ἔθθξαζε  lett ing go, δει. ἄζην λά πάεη, 

ἀθεζέ ην, πῶο ηφ ἐξκελεχεηε;  

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 ηνῦ  θέξλνπλ ζνθνιάηα ἀιιά ηνῦ  θέξλνπλ γηά 

παξάδεηγκα ςσκί. θείλε ηήλ ζηηγκή ὁ κνλαρφο πξέπεη λά ἐθαξκφζεη 

αηφ ηφ letting go,  λά ηφ ἀθήζεη λά πεξάζεη.  
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Γηφηη ἕλαο κνλαρφο πξέπεη λά ε ἶλαη ἀλα πᾶζα ζηηγκή ἔηνηκνο λά 

ἀπνδερζεῖ  ὅηη αηφ πνχ ἐπηζπκεῖ  θάπνηνο ε ἶλαη 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’ αηφλ ηφλ ηξφπν  

κπνξεῖ  θαλείο λά δακάζεη ηήλ ἐπηζπκία γλσξίδνληαο ὅηη ὅια εἶλαη 

ἀζηαζῆ , ὅια εἶλαη ἀπξφβιεπηα .    

Ἕλαο κνλαρφο ἐμαξηᾶηαη ἀπφ ηίο δηαζέζεηο ηῶλ ἄιισλ ἀλζξψπσλ, 

ἔηζη κπνξεῖ  θάπνηνο λά ηνῦ  εἴπε ὅηη ζά ηνῦ  θέξεη ζνθνιάηα·  πῆγε 

ινηπφλ ζηήλ ἀγνξά, δέλ βξῆθε ζνθνιάηα, θαί ηνῦ  ἔθεξε ςσκί.  

κνλαρφο ηψξα πξέπεη λά ηφ ἀπνδερζεῖ  θαί λά κήλ ἀξρίζεη λά 

ζηελαρσξηέηαη θαί λά ιππᾶηαη γηαηί ὁ ἄιινο δέλ ηνῦ  ἔθεξε ζνθνιάηα. 

Αηέο ηίο ἀληηδξάζεηο ηίο ἔρνπλ νἱ  παζηαζκέλνη ἄλζξσπνη, θη  αηφ ηφ 

πάζνο κπνξεῖ  λά δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα θαί ζέ κᾶο θαί ζηνχο 

ἄιινπο. 

 

Οἱ  κνλαρνί ε ἶλαη ἐμαζθεκέλνη ὥζηε λά θαηαιαβαίλνπλ ὅηη αηή  

ἐπηζπκία ε ἶλαη πνχ ηνχο θάλεη λά αἰζζαλζνῦλ ιχπε. Σφ βιέπνπλ πνιχ 

πηφ θαζαξά ἀπφ ηνχο ἄιινπο ἀλζξψπνπο δηφηη ἔρνπλ ἐγθξάηεηα, θαί 

αηή  ἐγθξάηεηα ηνχο θάλεη λά κήλ πξνζδνθνῦλ πνιιά πξάγκαηα. Ἀπφ 

ηήλ ζηηγκή πνχ ἐμαξηψληαη ἀπφ ηίο δηαζέζεηο ηῶλ ἄιισλ, θαί ἀπφ ηφλ 

ρξφλν ηῶλ ἄιισλ, θαί ἀπφ ηήλ νἰθνλνκηθή θαηάζηαζε ηῶλ ἄιισλ, νἱ 

κνλαρνί ε ἶλαη πηφ ἀλνηρηφκπαινη θαί ἔηζη: «ἐάλ θᾶκε ζήκεξα ζνθνιάηα 

ἔρεη θαιῶο, ἐάλ δέλ θᾶκε θαί κᾶο θέξνπλ 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 ζνῦ  δίλνπλ.  

Πεγαίλεηο ζ’ ἕλα ζπίηη  θαί δέλ ζνῦ  δίλνπλ ηίπνηα, πεγαίλεηο ζ’ ἕλα 

ἄιιν θαί κπνξεῖ  λά ζνῦ  δψζνπλ δπφ ηξε ῖο ἐιηέο. έ ἕλα ἄιιν ζπίηη  ζνῦ  

δίλνπλ ἀιάηη, ζέ ἕλα ἄιιν θαθέ ἤ  δάραξε, ζέ θάπνην ἄιιν κηά θέηα 

ςσκί. Σειηθά γπξλᾶο ζπίηη  λά θᾶο ηί;  κηά θέηα ςσκί, ιίγεο ἐιηέο θαί 

ἀιάηη, δάραξε, θη αηφ γηά ὅιε ηήλ κέξα.  

Ὑπάξρνπλ ηέηνηεο κέξεο, θαί γη ’  αηφ ὅηαλ ὁ κνλαρφο πεγαίλεη ζηφ 

ρσξηφ δέλ πξνζδνθᾶ  ηίπνηα. Παξαηάεη αηή ηήλ ἐπηζπκία δηφηη δέλ 

μέξεη ηί  ζά ηνῦ  πξνζθέξνπλ νἱ  ἄιινη. Γέλ ἔρεη αηφ ηφ πάζνο γηά ηήλ 

ηξνθή, δέλ ὀλεηξεχεηαη ὅηη ζήκεξα ζά θάεη αηφ πνχ ἐπηζπκεῖ . 

 

Ἔηζη   ἐπαηηία εἶλαη κηά ἐμάζθεζε ὥζηε λά ἐμνηθησζεῖ  θαλείο κέ αηή 

ηήλ ἀζηάζεηα ηῆο δσῆο, κέ ηήλ κεηαβιεηφηεηα, λά κήλ ἔρεη πξνζδνθίεο  

θαί λά κήλ ιππᾶηαη ὅηαλ δέλ παίξλεη αηφ πνχ πξνζδνθᾶ .  

Καί γη ’  αηφ νἱ  ἀξραῖνη Ἕιιελεο ἔιεγαλ: «ν  πελία ιχπεηλ ἐξγάδεηαη, 

ἀιιά   ἐπηζπκία». Γέλ ε ἶλαη δει.   θηψρεηα πνχ θέξλεη ιχπε ἀιιά   

ἐπηζπκία. 
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Ἐρώηηζη:  Ὅηαλ κηιήζακε γηά ηά α ἰζζεηήξηα ὄξγαλα θαί ηήλ 

ζπλείδεζε πνχ πάξρεη πίζσ ἀπφ αηά, ὅπσο   ζπλείδεζε  ηνῦ  καηηνῦ , 

  ζπλείδεζε ηνῦ  αηηνῦ ,   ζπλείδεζε ηῆο κχηεο, θιπ, δηαπηζηψλνπκε 

ὅηη δέλ ἀξθεῖ  ὁ κεραληζκφο ἐλφο αἰζζεηήξηνπ ὀξγάλνπ ἀιιά πξέπεη λά 

πάξρεη θαί   ἀλάινγε ζπλείδεζε πίζσ ἀπ’ αηφ ηφ ὄξγαλν, ὥζηε λά 

γίλεη ἀληίιεςε ηνῦ  ἀληηθεηκέλνπ. άλ δέλ πάξρεη ζπλείδεζε πίζσ ἀπφ 

αηφλ ηφλ κεραληζκφ, δέλ κπνξνῦκε λά δνῦκε ἤ  λά ἀθνχζνπκε θιπ. 

σζηά; 

Ἀπάνηηζη:  Ναί, ἀζθαιῶο, δηφηη ἐάλ δνῦκε ἕλαλ ηπθιφ ἄλζξσπν 

αηφο ἔρεη ηφ ὁπηηθφ λεῦξν, εἴηε ἦηαλ ἐθ γελεηῆο ηπθιφο ε ἴηε 

ηπθιψζεθε ἀξγφηεξα.  

Σφ ὁπηηθφ λεῦξν πάξρεη ἀιιά αηφο δέλ κπνξεῖ  λά δεῖ, δηφηη   

ὁπηηθή ζπλείδεζε δέλ ἐκθαλίδεηαη ἐθεῖ . Ὅπσο θαί κέ θάπνηνλ πνχ εἶλαη 

παξάιπηνο. ηήλ ἀξρή πῆξρε  ζπλείδεζε ηνῦ  ζψκαηνο ἀιιά ηψξα 

ἔρεη παξαιχζεη· θαί γη ’  αηφ ἄλ πάξνπκε κηά βειφλα θαί ηφλ 

ηζηκπήζνπκε δέλ ζά θαηαιάβεη ηίπνηα. Σά λεῦξα 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 αηφλ πνχ θνηκᾶηαη. Ὅια ηά αἰζζεηήξηα 

ὄξγαλα εἶλαη παξφληα ἀιιά   ζπλείδεζε ἔρεη ἀπνζπξζεῖ. Γη ’  αηφ  

ζπλείδεζε παίδεη  κεγάιν  ξφιν ὥζηε λά ἔρνπκε ἐκπεηξίεο ζηήλ δσή καο.  

 

Ἐρώηηζη:  Δἴραηε ἀλαθεξζεῖ  θάπνηα ζηηγκή ὄρη ζηά αἰζζεηήξηα 

ὄξγαλα ἀιιά ζηά α ἰζζεηήξηα ἀληηθείκελα, θαί ε ἴραηε πεῖ  ὅηη ηά 

αἰζζεηήξηα ἀληηθείκελα ζεσξνῦληαη κέξνο ηνῦ  ζψκαηνο. Μπνξεῖηε λά 

κᾶο ηφ ἀλαιχζεηε αηφ;  

Ἀπάνηηζη:  Ὅηαλ ιέκε κέξνο ηνῦ  ζψκαηνο δέλ ἐλλννῦκε ηφ δηθφ καο 

θπζηθφ ζῶκα, ἀιιά κέξνο ηνῦ  ξνῦπα θάληα  δει. ηνῦ  ζψκαηνο ηῆο 

ὕιεο. 

 

Ἐρώηηζη:  Καηά ηφλ «ηεκαρηζκφ» ηνῦ  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 παξάγνπλ ιεθηξηζκφ;  

Ἀπάνηηζη:   ἐγθέθαινο  ἀλήθεη ζέ δηαθνξεηηθή θαηεγνξία πηφ 

γεληθῆο θχζεσο, ἐλῶ ηήλ θαξδηά ηήλ ιακβάλνπκε κεκνλσκέλα δηφηη 

θαηά ηήλ ἐκβξπτθή πεξίνδν ὅηαλ ηφ ζψκα 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 3ον  

 

ΑΛΑΙΤΖ ΣΟΤ ΑΚΠΗΛΣΑΚΚΑ  

 

πεηδή ηψξα ζά ε ἰζέιζνπκε ζέ πηφ βαζπζηφραζηεο ἐμεγήζεηο, 

ἐμεγήζεηο πνχ ἀλῆθνπλ ζηφλ ηνκέα ηνῦ Ἀκπηληάκκα, ζά δνῦκε  ηί 

εἶλαη ηφ Ἀκπηληάκκα Πίηαθα.  

Σφ Ἀκπηληάκκα Πίηαθα ε ἶλαη  ζπιινγή ηῆο ἀλψηεξεο 

δηδαζθαιίαο. Ἄκπη ζεκαίλε η ἀλψηεξε, ληάκκα ζεκαίλε η δηδαζθαιία, 

θαί Πίηαθα ζεκαίλε η ζπιινγή· ζπιινγή ηῆο ἀλψηεξεο δηδαζθαιίαο.  

Ἀπνηειε ῖηαη ἀπφ 7 βηβιία, ἀπφ 7 ηφκνπο, νἱ ὁπνῖνη ἀξρηθά εἴραλ 

θαηαγξαθεῖ πάλσ ζέ ἕλα εἴδνο ραξηηνῦ  ἀπφ θχιια θνίληθα πνχ ηά 

ζπλέιιεγαλ θαί ηά ἐπεμεξγάδνληαλ, θαί ηά ὁπνία κπνξνῦζαλ λά 

δηαηεξεζνῦλ γηά πνιιά ρξφληα· ὅπσο νἱ Αἰγχπηηνη ρξεζηκν-

πνηνῦζαλ ηφλ πάππξν, ζηήλ Ἀζία ρξεζηκνπνηνῦζαλ θχιια ἀπφ ἕλα 

ἰδηα ίηεξν ε ἴδνο θνίλ ηθα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Νηάκκαζαλγθαλί:  Βνπδδηζηηθή Ψπρνινγηθή Γενληνινγία  

2.  Βηκπάλγθα:  Σφ Βηβιίν ηῆο Ἀλάιπζεο  

3.  Νηάηνπθαηά:  κηιίεο πεξί ηνηρείσλ. δψ βιέπνπκε ὅηη ὅια 

ηά θαηλφκελα ὀλνκάδνληαη ζηνηρε ία, ἀθφκα θαί ηφ Α ἴζζεκα 

ὀλνκάδεηαη ζηνηρείν, θαζψο θαί ηά Ὑιηθά ζηνηρε ία, ὅπσο ηφ  

ζηεξεφ ζηνηρε ίν, ηφ γξφ, ηφ ζεξκφ, θαί ηφ ἀέξην ζηνηρε ίν. 

Σήλ ἴδηα ὀξνινγία ηήλ ζπλαληνῦκε θαί 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, θαί ἔρνπκε θαί ηφ Νηκπάλλα Νηάηνπ  ηφ ζηνηρείν ηῆο 

Νηκπάλλα. Πνχ ζεκαίλε η ὅηη πίζσ ἀπ’ ὅια αηά δέλ πάξρεη 

θάπνην ἄηνκν, ἀιιά ὅια εἶλαη ζηνηρε ία.  
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Ἔηζη ὁ ηφκνο  Νηάηνπθαηά  πεξηιακβάλεη ὅιεο ηίο ὀκηιίεο πνχ 

ἔδσζε ὁ Βνχδδαο ζηήλ νχηηα Πίηαθα πεξί ζηνηρείσλ. 

Φπζηθά ὅια ηά ζηνηρεία δέλ ε ἶλαη ηφ ἴδην· πάξρνπλ δηαθνξέο 

κεηαμχ ηνῦ ζηεξενῦ θαί ηνῦ γξνῦ ζηνηρε ίνπ, ἤ ηνῦ  

ζηνηρείνπ ηῆο πλείδεζεο. Μπνξεῖ λά ηά ὀλνκάδνπκε ὅια 

ζηνηρεία, ἀιιά δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Παξφκνηα ηφ ζηνηρε ίν 

ηῆο πλείδεζεο δηαθέξεη ἀπφ ηφ ζηνηρείν ηνῦ Αἰζζήκαηνο, 

θιπ. Καί ηά λνεηηθά ζηνηρεία δηαζέηνπλ ἄιιεο ἰδηφηεηεο πνχ 

ηά ιηθά ζηνηρε ία δέλ δηαζέηνπλ.  

 

4.  Πνχγγαιαπαλληάηηη:Πεξηγξαθή ηῶλ Ἀλζξψπηλσλ Χαξαθηήξσλ. 

Πῶο δει. ἐκθαλίδνληαη θαί ηαμ ηλνκνῦληαη νἱ δηάθνξνη 

ραξαθηήξεο ηῶλ ἀλζξψπσλ.  

 

5.  Καηάβαηηνπ:  εκεία Γηαθσλίαο.  ηφκνο αηφο ε ἰζήρζεη ζηφ 

Ἀκπηληάκκα Πίηαθα κεηαγελέζηεξα, ἀπφ ἕλαλ Ἀξράη καζεηή 

ζηήλ ἐπνρή ηνῦ αηνθξάηνξα Ἀζφθα θαηά ηήλ ὁπνίαλ εἴραλ 

ἀλαπηπρζεῖ πνιιέο δηαθσλίεο ἀλάκεζα ζηνχο κνλαρνχο.   

Ἀξράη αηφο ἐληφπηζε ηά ζεκεία δηαθσλίαο θαί ἔγξαςε αηφλ 

ηφλ ηφκν γηά λά ηά ἀλαιχζεη.  

 

6.  Γηάκαθα:  Σφ Βηβιίν ηῶλ Εεπγῶλ, ζηφ ὁπνῖν ἀλαιχνληαη ηά 

λνεηηθά ἤ ηά θπζηθά θαηλφκελα ἀλά δεχγε. 

 

7.  Παηηάλα:  πλζεθνθξαηεκέλεο ρέζεηο. Ἕλαο ηφκνο πνχ 

πιεζηάδεη ηήλ ζεσξία ηῆο ζρεηηθφηεηαο ηνῦ Ἀτλζηάτλ, θάηη 

πνχ ὁ  Βνχδδαο ηφ ε ἴρε ἀλαθαιχςεη ἐδῶ θαί 2.500 ρξφληα 

πξίλ, ὅηη δει. ὅια ε ἶλαη ζπζρεηηζκέλα. Αηφ εἶλαη ηφ 

κεγαιχηεξν θαί ηφ πηφ δχζθνιν βηβιίν ἀπ’ ὅιν ηφ 

Ἀκπηληάκκα, δηφηη ἐμεγεῖ ηά πξάγκαηα κέ ηφζν ιεπηνκεξή 

ηξφπν, πνχ πξέπεη λά ἔρεη θαλείο πνιχ κεγάιεο γλψζεηο γηά 

λά ηά θαηαιάβεη.  

Γη’ αηνχο πνχ δέλ ἔρνπλ πξαθηηθνπνηήζεη ηφλ δηνξαηηθφ 

δηαινγηζκφ, αηφ ηφ βηβιίν ηνχο θαίλεηαη πνιχ δχζθνιν· γ η’  

αηνχο ὅκσο πνχ ἔρνπλ πξαθηηθνπνηήζεη ηφλ δηνξαηηθφ 

δηαινγηζκφ, αηφ ηφ βηβιίν ε ἶλαη ζεζαπξφο.  
 

 

 

 

 



 
101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηφ Ἀκπηληάκκα Πίηαθα ἀλαθέξνληαη πνιιά ζέκαηα θαί 

παξνπζηάδνληαη ὅια αηά ηά λνεηηθά θαί ηά ιηθά θαηλφκελα ἀπφ 

δηάθνξεο ὄςεηο ὥζηε λά γίλνπλ θαηαλνεηά. Σφ Ἀκπηληάκκα 

ἀπνηειε ῖηαη ἀπφ πνιινχο ηφκνπο. Γηά λά ζπνπδάζεη θάπνηνο  ηφ 

Ἀκπηληάκκα Πίηαθα ρξεηάδνληαη πνιιά ρξφληα. Ὅια αηά εἶλαη 

κεηαθξαζκέλα ζηά ἀγγιηθά ἐθηφο ἀπφ ηφ Γηάκαθα, ηφ Βηβιίν ηῶλ 

Εεπγῶλ, ηφ ὁπνῖν  Κνηλφηεηα Πίηαθα δέλ ηφ ἔρεη κεηαθξάζεη·  δέλ 

γλσξίδσ ἐάλ ηφ ἔρε η κεηαθξάζεη θάπνηνο ἄιινο. Καί ὅζνλ ἀθνξᾶ 

ηφ ηειεπηαῖν βηβιίν ηήλ Πάηηαλα, ηίο πλζεθνθξαηεκέλεο ρέζεηο, 

ἀπνηειε ῖηαη ἀπφ ηξεῖο ηφκνπο θαί  Κνηλφηεηα Πίηαθα ἔρεη 

κεηαθξάζεη κέρξη ηψξα κφλνλ ηφλ πξῶην ηφκν. Βέβαηα ἔρνπλ 

θάλεη πνιχ κεγάιε ἐξγαζία γηά λά κεηαθξάζνπλ ὅια αηά ηά 

βηβιία ἐπί ηφζα ρξφληα.  
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πεηδή ηφ Ἀκπηληάκκα Πίηαθα ἔρεη ηφζεο πνιιέο ιεπηνκέξεηεο, 

ἀξγφηεξα, θάπνηνο ζθέθηεθε λά θάλεη ἕλα ἐγρεηξίδην 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 ἰζαγσγή, ὥζηε λά 

κήλ ράλεηαη κέζα ζέ ὅιεο αηέο ηίο πιεξνθνξίεο ηῶλ ἐπηά 

βηβιίσλ ηνῦ Ἀκπηληάκκα. Σφ ἔξγν αηφ ηφ ὀλφκαζε 

Ἀκπηληάκκαηηα άλγθαρα .  

 

άλγθαρα  ζεκαίλεη χλνςε, άηηα ζεκαίλεη λφεκα· χλνςε ηνῦ  

Ννήκαηνο ηνῦ Ἀκπηληάκκα. ηά  ἀγγιηθά ἔρεη κεηαθξαζζε ῖ ὡο A 

Comprehensive Manual of Abhidhamma, δει.  Ἕλα Πεξηεθηηθφ  

γρεηξίδην ηνῦ Ἀκπηληάκκα .  

Μέ πφηηηιν: The Philosophical  Psychology of Buddhism, δει.  Ἡ  

Φηινζνθηθή Ψπρνινγία  ηνῦ Βνπδδηζκνῦ (ἤ Ἡ Φηινζνθηθή  

Βνπδδηζηηθή Ψπρνινγία).  

 

Αηφ εἶλαη ηφ βηβιίν πνχ ζά κειεηήζνπκε, πνχ ζά ηφ ἔρνπκε ὡο 

ἐγρεηξίδην θαί ὡο ἀλαθνξά. Κάπνπ θάπνπ, ζά ἐπηζηξέθνπκε ζηήλ 

νχηηα Πίηαθα θαί ζά θάλνπκε ζπγθξίζεηο κεηαμχ αηῶλ πνχ ιέε η 

ὁ Βνχδδαο ζηήλ νχηηα Πίηαθα θαί αηῶλ πνχ δηδάζθνληαη ζηφ 

Ἀκπηληάκκα.  

Σφ βηβιίν αηφ ηνῦ  ηγθαιέδνπ κνλαρνῦ Ἀλαξνχληα ἔγηλε ηφζν 

δεκνθηιέο, ὥζηε ζήκεξα νἱ δάζθαινη, δέλ ἀθήλνπλ θαλέλα 

καζεηή λά πάεη λά ζπνπδάζεη ηφ Ἀκπηληάκκα Πίηαθα, ρσξίο λά 

ἔρεη δηαβάζεη αηφ ηφ ἐγρεηξίδην.  

 

Σά βηβιία ηνῦ Ἀκπηληάκκα πνχ βιέπεηε ἐδῶ, ε ἶλαη 

ηππνγξαθεκέλα, ἀιιά ζηφ παξειζφλ ἦηαλ γξακκέλα πάλσ ζέ 

θχιια θνίληθα θαί ιφγσ ηνῦ ὅηη ηά θχιια ἦηαλ πάξα πνιιά, ε ἴραλ 

ηεξάζηην ὄγθν. Καηάθεξαλ δέ, λά ηά δηαηεξήζνπλ ἐπί 

ἐθαηνληαεηίεο. Καί πάξρνπλ κνλαρνί πνχ ἐμαζθνῦληαη ζηήλ ηέρλε 

ηῆο θαιιηγξαθίαο, θαί θάζνληαη 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 νζίεο γηά λά ηά 

πξνζηαηεχνπλ ἀπφ ηά ἔληνκα, αηά δηαιχνληαη ἀπφ ηήλ γξαζία ἤ  

θαηαζηξέθνληαη ἀπφ ηνχο ηεξκίηεο.  

 

 

 



 
103 

 

δψ ηψξα ἔρνπκε ηφλ ηίηιν ηνῦ βηβιίνπ πνχ ζά κειεηήζνπκε:  

A Comprehensive Manual of Abhidhamma, δει. Ἕλα Πεξηεθηηθφ  

γρεηξίδην ηνῦ Ἀκπηληάκκα.  
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Αηφ ηφ  βηβιίν-ἐγρεηξίδην  εἴρε  κεηαθξαζζεῖ ἀξρηθά  ζηά  ἀγγιηθά  

ἀπφ ἕλαλ ἄιινλ ηγθαιέδν κνλαρφ ὀλφκαηη Ναξάληα , θαί ζηήλ  

ζπλέρεηα ὁ Μπηθνχ Μπφληη ηφ πῆξε θαί ηφ ἐκπινχηεζε  κέ  

πεξηζζφηεξεο  πιεξνθνξίεο , ἔβαιε πίλαθεο , θαί ηειηθά ηφ βηβιίν  

ηνῦ Μπηθνχ Μπφληη εἶλαη ηψξα πηφ δεκνθηιέο .  

 Μπηθνχ Μπφληη εἶλαη Ἀκεξηθάλνο κνλαρφο πνχ ἔδεζε ἐπί 

ρξφληα ζηήλ ξη Λάλθα, θαί κάιηζηα ἔγηλε θαί πξφεδξνο ηῆο BPS 

(Βuddhist Publication Sociaty), πνχ μεθίλεζε ζάλ κή 

θεξδνζθνπηθφο ὀξγαληζκφο. Ἄξρηζαλ λά ἐθδίδνπλ κηθξά 

βηβιηαξάθηα θαί ηά δηακνίξαδαλ κέ πνιχ κηθξή η ηκή. ηήλ ζπλέρεηα 

 BPS ἔγηλε πνιχ δπλαηή ὥζηε λά κπνξεῖ λά ζηέιλεη βηβιία ζέ 

πνιιά θξάηε ηνῦ θφζκνπ.  

 Μπίθνπ Μπφληη ζπνχδαζε καδχ κέ ἄιινπο ηγθαιέδνπο 

κνλαρνχο – θάπνηνη ἐμ’ αηῶλ ἦηαλ θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ –  

ηήλ γιψζζα Πάιη, ζπνχδαζε ηήλ νχηηα, θαί  νἱ δάζθαινί ηνπ ηφλ 

παξφηξπλαλ λά ἀζρνιεζεῖ θαί κέ ηφ Ἀκπηληάκκα, γ ηά ηφ ὁπνῖν ὁ  

Μπηθνῦ Μπφληη ἐλδηαθέξζεθε πάξα πνιχ. Ἔηζη ἀπνθάζηζε λά 

ἐκπινπηίζεη ηφ βηβιίν ηνῦ Νάξαληα κέ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, 

θη ἔηζη ὄπσο βιέπνπκε, πξψηα βάδεη ηφ πξσηφηππν θείκελν ζηήλ 

Πάιη γιψζζα, κεηά ηφ κεηαθξάδεη, θαί κεηά παίξλεη θάπνηεο ιέμεηο  

ἀπφ ηφ θε ίκελν θαί ηίο ἐμεγεῖ . Ὅιν ηφ βηβιίν ἀθνινπζε ῖ αηφ ηφ 

πιαίζην.  

Θά κειεηήζνπκε ινηπφλ αηφ ηφ βηβιίν, θαί ὅζνη δέλ ηφ ἔρνπλ 

κπνξνῦλ λά ηφ θαηεβάζνπλ ἀπφ ηφ δηαδίθηπν.  
 

Θά μεθηλήζνπκε ἀπφ ηφ θεθάιαην COMPENDIUM OF CONSCIOUSNESS 

πνχ κεηαθξάδεηαη ὡο  ΔΠΗΣΟΚΖ ΣΖ ΤΛΔΗΓΖΖ.  

Ἀξρίδεη ινηπφλ ηφ Ἀκπηληάκκα κέ ηήλ πλείδεζε, ηήλ Σζίηηα ,  

πνχ εἶλαη κηά Ὑπέξηαηε Πξαγκαηηθφηεηα, θαί ἐμεγεῖ πῶο εἶλαη  

πλείδεζε, ηί ζεκαίλεη πλείδεζε, πῶο ἐκθαλίδεηαη, πῶο 

ιεηηνπξγε ῖ, θαί πῶο ζπλδέεηαη κέ ἄιινπο λνεηηθνχο παξάγνληεο.  

θεῖλνλ ηφλ θαηξφ πῆξρε κία παξάδνζε, ὅηη πξίλ γξάςεη θαλείο  

ἕλα βηβιίν ἔπξεπε λά γξάςεη ἕλαλ ὕκλν γηά λά ἐπαηλέζεη ηήλ πεγή 

ἀπφ ηήλ ὁπνίαλ πῆξε ηίο γλψζεηο· ζηήλ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

πεγή εἶλαη ὁ Βνχδδαο. Πξψηα ινηπφλ ἐπαηλεῖηαη ὁ Βνχδδαο, κεηά 

ηὁ Νηάκκα δει.  ἴδ ηα  δηδαζθαιία ηνῦ Βνχδδα, θαί ηέινο  

άλγθα,   πλεπκαηηθή θνηλφηεηα ηῶλ κνλαρῶλ πνχ δηαηήξεζαλ 

ὅιεο αηέο ηίο δηδαζθαιίεο ἐπί ἐθαηνληαεηίεο.  
 

(.η.Μ: Οἱ  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 αηνπιάλγθ 

άζαληάκκαγθαλνπηηακάλγθ  

Ακπρηβᾱληίγηα κπᾱζηζζαλγθ 

Ακπρηληακκαηηραζαλγθαραλγθ  

 

Ἔρνληαο ραηξεηίζεη κέ ζεβαζκφ ηφλ Πιήξσο Φσηηζκέλν, ηφλ 

Ἀζχγθξηην, καδχ κέ ηήλ Μεγαιεηψδε Γηδαζθαιία θαί ηφ Δ γελέο Σάγκα, 

ζά πεξηγξάςσ ηφ γρεηξίδην ηνῦ  Ἀκπηληάκκα – κηά ζχλνςε ηῶλ 

πξαγκάησλ πνχ ἐκπεξηέρνληαη ζηφ Ἀκπηληάκκα.  
 

πεμήγεζε 1 
 

Ἔτονηας ταιρεηίζει μέ ζεβαζμό (αμπτιβᾱνηίγια): Δἶλαη κία 

θαζηεξσκέλε ηαθηηθή ηῆο Βνπδδηζηηθῆο 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 ηῆο πξαγκαηηθφηεηαο. 

πλεπῶο, ἀθνινπζψληαο αηφ 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 ζεβαζκνῦ  πνχ ἀπεπζχλεηαη θαη’ εζείαλ πξφο ἕλα 

ἔμνρν ἀληηθείκελν, εἶλαη εεξγεηηθφ θάκκα ηφ ὁπνῖν δεκηνπξγεῖ  ἀξεηή 

ζηφλ λνεηηθφ ζπλερέο ηνῦ  ἀηφκνπ πνχ δεκηνχξγεζε ηέηνηα ζθέςε. 

Ὅηαλ αηφο ὁ ζεβαζκφο ἀπεπζχλεηαη πξφο ηά πηφ ἔμνρα ἀληηθείκελα 

ζεβαζκνῦ  - ηά Σξία Πνιχηηκα Πεηξάδηα -   ἀξεηή πνχ δεκηνπξγεῖηαη 

εἶλαη ηεξάζηηα θαί ἰζρπξή. Σέηνηνπ ε ἴδνπο ἀξεηή, πνχ ζπγθεληξψλεηαη 

ζηφλ λνῦ , ἔρεη ηήλ ἰδηφηεηα λά ἀπνκαθξχλεη ηίο ζπζθνηίζεηο  γηά ηήλ 

ἐθπιήξσζε ηνῦ  ἐλάξεησλ ἔξγσλ ἐλφο ἀηφκνπ, θαί λά πνζηεξίδεη  ηήλ 

ἐπηηπρεκέλε ηνπο ὁινθιήξσζε.  

πηπιένλ, γηά ἕλαλ ἀθφινπζν ηνῦ  Βνχδδα,   ζπγγξαθή ἐλφο βηβιίνπ 

γηά ηφ Νηάκκα, ε ἶλαη κηά πνιχηηκε εθαηξία 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 εθαηξίαο. 
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Ὁ  Πλήρφς Φφηιζμένος (ζαμμᾱζαμπούνηα):   Βνχδδαο ὀλνκά-

δεηαη 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 πξαγκαηηθφηεηα ὁ  ὄξνο Βνχδδαο πξνέξρεηαη ἀπφ ηήλ 

ιέμε κπνχληη πνχ ζεκαίλε η δηάλνηα, λφεζε, θαηαλφεζε· ἀιιά 

κεηαθνξηθά ἐκεῖο ηφ ιέκε θψηηζε, θσηηζκέλνο. Ἡ ιέμε κπνχληα 

ὅκσο δέλ ἔρεη θακία ζρέζε κέ θῶο ἤ θψηηζε, ἀιιά κέ θαηαλφεζε]   

 

 ὄξνο πνδειψλεη ηήλ ἄκεζε γλψζε ὅιεο ηῆο πξαγκαηηθφηεηαο   

ὁπνία ἀπνθηήζεθε ρσξίο ηήλ βνήζεηα δαζθάινπ.   

-[ Βνχδδαο ζ’ αηήλ ηήλ δσή ηνπ ηνιάρηζηνλ, δέλ ε ἴρε 

θάπνηνλ ὀδεγφ πνχ λά ηνῦ  δηδάμεη πῶο εἶλαη ηφ ἕλα θαί ηφ ἄιιν 

θιπ. έ πξνεγνχκελεο δσέο θπζηθά, ἀληάκσζε ἄιινπο Βνχδδεο, 

ἀληάκσζε ἄιινπο δαζθάινπο, ἦηαλ θαί ὁ ἴδ ηνο δάζθαινο. Ἔηζη 

ὅηαλ ἤιζε ζ’ αηή ηήλ δσή ἦηαλ ἤδε πεπεηξακέλνο, θαηε ῖρε δει. 

αηή ηήλ γλψζε, θαί ἀπιῶο ηήλ ἐπαλέθεξ  ζηήλ κλήκε ηνπ.]  

 

 Βνχδδαο ὀλνκάδεηαη ἐπίζεο  Ἀζχγθξηηνο (αηνχια) δηφηη ν ἱ 

ἰδηφηεηεο θαί ηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δέλ κπνξνῦλ λά ζπγθξηζνῦλ κέ 

θαλέλα ἄιιν ὄλ. Ἄλ θαί ὅινη νἱ  Ἀξαράηο θαηέρνπλ ηίο δηαθεθξηκέλεο 

ἰδηφηεηεο ηῆο ζηθῆο, ηῆο ζπγθέληξσζεο, θαί ηῆο ζνθίαο, πνχ ἀξθνῦλ 

γηά λά θηάζνπλ ζηήλ ἀπειεπζέξσζε, θαλέλαο ηνπο δέλ θαηέρεη ηίο 

ἀλαξίζκεηεο θαί ἀκέηξεηεο ἀξεηέο, κέζσ ηῶλ ὁπνίσλ, ἕλαο πέξηαηνο 

Βνχδδαο ε ἶλαη πιήξσο πξνηθηζκέλνο κέ ηήλ δχλακε ηῆο γλψζεο ηῶλ 

δέθα Σαζαγθάηαο (Μ.12), κέ ηά ηέζζεξα γλσζηηθά πεδία η ῆο 

αηνπεπνίζεζεο (Μ.12), κέ ηήλ ἐπίηεπμε ηῆο κέγηζηεο εζπιαρλίαο 

(Pts.i ,126), θαί ηήλ ἀλεκπφδηζηε γλψζε ηῆο παληνγλσζίαο (Pts.i ,131). 

 -[Ὅια αηά κπνξεῖ λά ηά θαηαιάβεη κφλν ἕλαο Βνχδδαο, δέλ 

ἀλῆθνπλ δει. ζηφ πεδίν ηῶλ 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 Γιδαζκαλία (ζανηάμμα):  Ὑπάξρεη ηφ ληάκκα, 

πάξρεη θαί ηφ ζαληάκκα, θαί πξέπεη 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» εἶλαη   κειέηε ηῶλ Σξί Πίηαθα, ηῶλ θεηκέλσλ πνχ 

ἀλαγξάθνπλ ηίο δηδαζθαιίεο ηνῦ  Βνχδδα, ἀπνηεινχκελα ἀπφ ηξεῖο 

ζπιινγέο: ηήλ Βηλάγηα, ηίο νχηηαο, θαί ηφ Ἀκπηληάκκα.  

«μάζθεζε» εἶλαη   ηξηπιή ἐμάζθεζε ζηήλ ἀξεηή, ζηήλ 

ζπγθέληξσζε, θαί ζηήλ ζνθία.  

«Πξαγκάησζε» ε ἶλαη   δηείζδπζε ζηνχο πεξθφζκηνπο δξφκνπο θαί   

ἐπίηεπμε ηῶλ εγελῶλ θαξπῶλ. Κάζε ἕλα ἀπφ αηά εἶλαη ηφ ζεκέιην γηά 

ηφ ἐπφκελν, θαζ’ ὅζνλ   κειέηε παξέρεη ηφ πιαίζην γηά ηήλ ἐμάζθεζε, 

θαί   ἐμάζθεζε θέξλεη ηήλ πξφνδν ηῆο 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 ζηφλ ζηίρν ζεβαζκνῦ  ὡο 

«Δχγελέο Σάγκα». Σφ Δγελέο Σάγκα ε ἶλαη   εγελήο ἤ  ἅγηα ἀδειθφηηο  

ηῶλ ηέιεησλ καζεηῶλ ηνῦ  Βνχδδα - πνχ  εἶλαη  ηά  ηέζζεξα  δεχγε  αηῶλ 

πνχ  ἔθηαζαλ  ζηά  ἐπίπεδα  ηῶλ εγελῶλ,  θαί  δηαθξίλνληαη  ζέ ὀθηψ κέξε  

ζχκθσλα  κέ ηφ ἐάλ ἔρνπλ ἐπηηχρεη  ηίο  ἀηξαπνχο  ἤ  ηά  θξνῦηα  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 πξφθεηηαη λά ηνχο ἐμεγήζνπκε ἀξγφηεξα 

κέ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. Πξφο ηφ παξφλ, ζά δψζσ κηά 

πεξηιεπηηθή ἐξκελεία αηῶλ ηῶλ ὄξσλ. Ὅιεο αηέο νἱ ιέμε ηο 

ἀληηπξνζσπεχνπλ ηίο Ὑπέξηαηεο πηηεχμε ηο, ιφγσ ηνῦ  ὄηη 

πεξβαίλνπλ ηίο ἐγθφζκηεο ἐπηηεχμεηο. Π.ρ. ὁ  ξεκηζηηθφο 

δηαινγηζκφο ἀλήθεη ζηίο ἐγθφζκηεο ἐπηηεχμεηο ιφγσ ηνῦ ὅηη δέλ 

κπνξεῖ λά πεξβεῖ αηφλ ηφλ θφζκν ηῶλ αἰζζήζεσλ. Ὅκσο κέζσ 

ηνῦ δηνξαηηθνῦ δηαινγηζκνῦ κπνξεῖ θαλείο λά ἐπηηχρεη ηίο  

πεξθφζκηεο ἐπηηεχμεηο, ἐπεηδή ἔρεη θαηαιάβεη ηίο πέξηαηεο 

ἀιήζεηεο γηά ηφλ θφζκν.  

 Δἰζεξρφκελνο-ζηφ-Ρεχκα, ἔρεη κηά πξψηε ἐκπεηξία ηῆο 

Νηκπάλλα δηφηη ἔρεη δε ῖ ηίο πέξηαηεο ἀιήζεηεο γηά ηφλ θφζκν, θαί 

ηφλ ἔρεη ἀληηιεθζε ῖ  ὡο κεηαβιεηφ θαί παξνδηθν, ηφλ ἔρε η δεῖ ζάλ 

ηαιαηπσξία, θαί ὅηη δέλ πάξρεη κηά ςπρή πάλσ ζηήλ ὁπνία πξέπεη 

λά θνιιάεη θάπνηνο θαί λά ηήλ ἔρεη ζάλ θαηαθχγην.  
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Ἔρεη μεθνιιήζεη ἀπφ ηήλ πξνζθφιιεζε ζηφ ζψκα, ζηά 

αἰζζήκαηα, δει. ἀπφ αηά πνχ ηά ἀπνθαινῦκε πέληε 

ζπλαζξνίζκαηα. Ἔηζη ἔρεη ηήλ πξψηε ὅξαζε γηά ηήλ Νηκπάλλα.   

Δἰζεξρφκελνο-ζηφ-Ρεχκα ἔρε η θφςεη πάξα πνιιά ἀπφ ηά δεζκά ηνπ 

κέ ηφλ θφζκν, θαί κπνξε ῖ λά ἀπειεπζεξσζεῖ ἀπφ ηήλ ὕπαξμε κέζα 

ζέ ἐπηά δσέο. 

 Ἄπαμ-πηζηξέθσλ ἔρεη ἐπηηχρεη ἀλψηεξν δηαινγηζκφ, ἀλψηεξε 

δηνξαηηθή γλψζε, θαί κπνξε ῖ λά ἐπηζηξέςεη ζ’ αηφλ ηφλ 

ἀλζξψπηλν θφζκν κφλν κηά θνξά, θαί κεηά λά γίλεη Ἀξράη.  

 Μή-πηζηξέθσλ ε ἶλαη αηφο πνχ δέλ ἐπηζηξέθεη ζηφλ 

ἀλζξψπηλν θφζκν, ἀιιά γελληέηαη ζέ νξάληνπο ἤ ζετθνχο 

θφζκνπο, ὅπνπ ἐθεῖ, ἐάλ ἐμαζθεζεῖ ζπλερῶο, κπνξεῖ λά ἐπηηχρεη 

ηήλ θαηάζηαζηε ηνῦ Ἀξράη.  

Ἡ θαηάζηαζε ηνῦ Ἀξράη, εἶλαη  ἀπνθνξχθσζε ηῆο 

ἀπειεπζέξσζεο ἀπφ ηήλ ηαιαηπσξία ηῆο ὕπαξμεο αηνῦ ηνῦ  

θφζκνπ. Ἔηζη αηέο νἱ ἐπηηεχμεηο ιέγνληαη πεξθφζκηεο δηφηη 

κπνξνῦλ λά πεξβνῦλ ηίο ηαιαηπσξίεο αηνῦ ηνῦ θφζκνπ.]  

 

Θά  περιγράυφ  ηό Ἐγτειρίδιο  ηοῦ  Ἀμπινηάμμα:  ηίηινο  ηνῦ  

ἔξγνπ , Ακπρηληάκκαηηζα  αλγθάρα , θπξηνιεθηηθά  ζεκαίλεη  «ζχλνςε 

ηῶλ πξαγκάησλ  πνχ  ἐκπεξηέρνληαη  ζηφ Ἀκπηληάκκα» ηφ ὁπνῖν, ζηήλ  

ἰδηαίηεξε  ἤ «δηαθεθξηκέλε» (ακπη) δηδαζθαιία (ληάκκα) ηνῦ  Βνχδδα , 

κεηαβηβάζηεθε  ζηφ Ἀκπηληάκκα  Πίηαθα . Ἡ δήισζε  ηνῦ  ζπγγξαθέα  «Θά 

πεξηγξάςσ» (κπᾱζηζαλγθ), κᾶο πελζπκίδεη  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 βηβιίν ηφ καζαίλνπλ ν ἱ κνλαρνί ἀπ’ ἔμσ, παξ’ ὅιν πνχ 

εἶλαη ἀξθεηά κεγάιν, θαί ηφ ἴδην θάλνπλ θαί νἱ λεφθπηνη κνλαρνί. 

Αηφ ζεκαίλεη ὅηη καζαίλε ηο ἔμε ἐπηά ζειίδεο, θαί κεηά πεγαίλε ηο 

ζηφλ δάζθαιν θαί ἀξρίδεηο λά ἀπαγγέιεηο αηφ πνχ ἔκαζεο ζηήλ 

ἀξραία ἰλδηθή γιψζζα Πάιη. Δ ἶλαη κία παξάδνζε πνχ θξαηάεη ἀπφ 

ηά ἀξραία ρξφληα κέρξη ζήκεξα. Καί θπζηθά, ὅηαλ κάζνπλ αηφ ηφ 

βηβιίν ἀπ’ ἔμσ ἀξρίδνπλ θαί ζπνπδάζνπλ θαί ηά ἄιια βηβιία ηνῦ  

Ἀκπηληάκκα θαί ηά καζαίλνπλ ἀπ’ ἔμσ.  

Σφ ἴδην γ ίλεηαη θαί κέ ηήλ νχηηα Πίηαθα θαί ηήλ Βηλάγηα 

Πίηαθα. Ἔηζη ινηπφλ, αηνί πνχ γίλνληαη κνλαρνί, δέλ θάζνληαη λά 

θνηηάδνπλ ηά ἄζηξα ἀιιά ἔρνπλ λά κάζνπλ πνιιά  πξάγκαηα θαί 

λά ηά κάζνπλ ἀπ’ ἔμσ. Καί πάξρνπλ κνλαρνί πνχ ἔρνπλ κάζεη 

αηά ηά βηβιία ἀπ’ ἔμσ ηξεῖο θνξέο, θαί ἐάλ ηνχο ξσηήζεηο λά ζνῦ 

πνῦλ ηήλ ηάδε παξάγξαθν, ἀκέζσο ζά ζηήλ πνῦλε.]  
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2 Ἡ Σεηξαπιή Ἀπφιπηε Πξαγκαηηθφηεηα  

(ηζαηνπληᾱ παξακάηηζα) 

 

Σάηηζα βνπηη’ ᾱκπηληακκάηηζᾱ  

Σζαηνχληρᾱ παξακαηηζάην  

Σζίηηα λγθ ηζεηαζίθα λγθ ξνῡπα λγθ 

Νηκπᾱλακ ίηη ζακπάηζᾱ.  
 

Σά πξάγκαηα πνχ ἐκπεξηέρνληαη ζηφ Ἀκπηληάκκα, θαί πεξηγξάθνληαη 

ἐθεῖ  κέζα, ε ἶλαη θαζ’ ὁινθιεξίαλ ηεηξαπιά ἀπφ ηήλ ἄπνςε ηῆο 

πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηαο: ζπλείδεζε (ηζίηηα), λνεηηθνί παξάγνληεο 

(ηζέηαζίθα), ὕιε (ξνχπα), θαί Νηκπάλλα . 

-[Σάηηζα: ἐδῶ , βνχηηα: ἀλαθέξνληαη, ᾱκπηληακκάηηζᾱ:  

δηαθεθξηκέ-λε δηδαζθαιία, ηζαηνχληρᾱ: ηεηξαπιά, πάξακα:  

ςειή, αηηζάην: ἔλλνηα, ζακπάηζᾱ: παληνῦ. Γει. ὁηηδήπνηε 

ἐμεγήζνπκε ἀπφ ἐδψ θαί πέξα, πάληα ζά ἀλαθεξφκαζηε ζ’ αηά 

ηά ηέζζεξα. Γέλ ζά κηιήζνπκε γηά πξφζσπα νὔηε θἄλ γηά ηφλ 

Βνχδδα ἤ ηνχο Ἀξράληο, παξά κφλν γη’ αηέο ηίο ηέζζεξεηο 

πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο, παξά κφλν γη’ αηά ηά θαηλφκελα.] 

πεμήγεζε  2 

 

Ἀπό ηήν ζκοπιά ηῆς Ὑπέρηαηης Πραγμαηικόηηηας (παραμαηηθάηο):  

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 ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο 

ἔθθξαζεο (βνρᾱξα). Πεξηιακβάλνπλ ὀληφηεηεο ὅπσο ηά α ἰζζαλφκελα 

ὄληα, ἄηνκα, ἄλδξεο, γπλαῖθεο, δῶα, θαί ηά θαηλνκεληθῶο ζηαζεξά 

δηαξθῆ  ἀληηθείκελα πνχ ζπλζέηνπλ ηήλ κή ἀλαιπηηθή ε ἰθφλα ηνῦ  

θφζκνπ.  

-[Π.ρ. ιέκε αηφ εἶλαη ηξαπέδη, αηφ εἶλαη πιαζηηθφ, αηφ εἶλαη 

ραξηί.  λνῦο ἐδῶ δέλ ἀλαιχεη, ἀπιῶο ὀλνκάδνπκε ηίο ε ἰθφλεο. 

Γει. ζχκθσλα κέ ηφ ζρῆκα πνχ ἔρεη ἕλα πξάγκα, ζχκθσλα κέ ηφ 

ρξψκα, κέ ηήλ ζέζε πνχ ἔρε η κέζα ζηφλ ρῶξν θαί ζηφλ ρξφλν, 

βάδνπκε ὀλφκαηα ρσξίο λά ηά ἀλαιχνπκε. Σφλ ἤιην γ ηά 

παξάδεηγκα δέλ ηφλ ἀλαιχνπκε, ἀπφ ηί ἀπνηειεῖηαη, πῶο ζηέθεηαη 

ζηφ δηάζηεκα, ἀιιά ηνῦ ἔρνπκε δψζεη ἀπιῶο ἕλα ὄλνκα. Ἕλα 

ζθπιάθη πνχ γελληέηαη ηνῦ βάδνπκε ἕλα ὄλνκα, θ η ὅηαλ θάηη 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 ζπλελννῦληαη κεηαμχ ηνπο. Ὅηαλ 

ιέκε ζέ θάπνηνλ «θέξε αηφ», πνηφ αηφ; πάξρνπλ δεθάδεο 

ἀληηθε ίκελα γχξσ· ἄξα πξέπεη λά ὀλνκάζνπκε ηφ ἀληηθε ίκελν. 

Αηή ινηπφλ ε ἶλαη  ζπλεζηζκέλε ἐλλνηνινγηθή ζθέςε πνχ 

ὀλνκάδεη ἀιιά δέλ ἀλαιχεη.]  

 

Ἡ θηινζνθία ηνῦ  Ἀκπηληάκκα ἰζρπξίδεηαη ὅηη αηέο νἱ  ἀπφςεηο δέλ 

ἔρνπλ ἀπφιπηε ἰζρχ, δηφηη ηά ἀληηθείκελα ζηά ὁπνία ἀλαθέξνληαη δέλ 

πάξρνπλ ἐμ’ ἀληηθεηκέλνπ ζάλ ἀλαιινίσηεο πξαγκαηηθφηεηεο. 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 πξαγκαηηθῆο ηνπο θχζεο 

(ζακπρᾱβα). Αηέο εἶλαη ηά ληάκκαο: ν ἱ  ηειηθέο, ἀλαιινίσηεο 

ζπληζηψζεο ηῆο ὕπαξμεο· νἱ  πέξηαηεο ὀληφηεηεο 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 ηῆο πνιπζχλζεηεο 

πνιιαπιφηεηαο ηῆο ἐκπεηξίαο. Ὡο ἐθ ηνχηνπ, ὁ ὄξνο παξακάηηζα εἶλαη 

θαηάιιεινο γη ’  αηέο, θαί πξνέξρεηαη ἀπφ ηφ πάξακα=πέξηαην,  

ςειφηαην, ὀξηζηηθφ, θαί άηηζα=πξαγκαηηθφηεηα, πξάγκα.  

-[Αηή εἶλαη  δηαθνξά κεηαμχ ηῆο ζπκβαηηθῆο πξαγκαηηθφηεηαο 

θαί ηῆο πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Φπζηθά ἐδῶ ἔρνπκε κηά 

ζχληνκε πεξηιεπηηθή ἐμήγεζε, ἀιιά ὅζν πᾶκε βαζχηεξα ζά 

θαηαιάβνπκε ὅηη ζηφ Ἀκπηληάκκα δέλ κηιᾶκε ηήλ ζπλεζηζκέλε 

γιψζζα.  

Αηή ηήλ γιψζζα ηήλ ρξεζηκνπνηε ῖ θαί ὁ Βνχδδαο ζηήλ νχηηα 

Πίηαθα, ἀιιά αηφ γίλεηαη δηφηη πάξρεη δηάινγνο, δει. ὁ Βνχδδαο 

θάλεη δηάινγν κέ θάπνηνλ, θαί πνιινί πνχ δηαβάδνπλ ηήλ νχηηα 

Πίηαθα ζπγθεληξψλνληαη ζηφλ δηάινγν παξά ζηήλ ἐμήγεζε πνχ 

δίλεη ὁ Βνχδδαο γηά ηήλ πέξηαηε πξαγκαηηθφηεηα. Ἔηζη ινηπφλ, 

ὅηαλ κεξηθνί ἀθξναηέο ἐθθξάδνληαη κέ ηήλ ζπκβαηηθή ἀιήζεηα, ὁ  

Βνχδδαο θακηά θνξά ἀξλεῖηαη λά ἀπαληήζεη, θη αηφ δηφηη νἱ 

ἄλζξσπνη ἐπηζπκνῦλ λά ἔρνπλ κηά ζπκβαηηθή ἀπάληεζε· θη ἔηζη 

κέλεη ζησπειφο.  

Γη’ αηφλ ηφλ ιφγν πνιινί ζεσξνῦλ ηφλ Βνχδδα ὡο 

αλαγλσζηηθηζηή δηφηη δέλ ζέιεη λά δψζεη ἀπάληεζε. Ὅκσο ἀπφ 

ἄιιεο ὀκηι ίεο ηνπ κπνξνῦκε λά θαηαιάβνπκε ὅηη ἔρεη δψζεη ηήλ 

ἀπάληεζε, δηφηη ηφ ἄηνκν πνχ ἦηαλ ἀπέλαληί ηνπ κπνξνῦζε λά 

θαηαιάβεη ηήλ πέξηαηε 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 ζεζακηνῦ, 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 αηά 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 παξνδηθῶλ ζπληειεζηῶλ ἀπφ 

λνεηηθέο θαί ζσκαηηθέο δηαδηθαζίεο. πλεπῶο, ἐμεηάδσληαο ηίο 

ζπκβαηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο κέ ζνθία, θαηαιήγνπκε ζηαδηαθά ζηίο 

ἀληηθεηκεληθέο πξαγκαηηθφηεηεο πνχ βξίζθνληαη πίζσ ἀπφ ηά 

ἐλλνηνινγηθά  καο θαηαζθεπάζκαηα . Δἶλαη αηέο νἱ  ἀληηθεηκεληθέο 

πξαγκαηηθφηεηεο – ηά ληάκκαο πνχ δηαηεξνῦλ ηήλ πξαγκαηηθή ηνπο 

θχζε ἀλεμάξηεηα ἀπφ ηίο θαηαζθεπαζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνῦ  λνῦ  - πνχ 

δηακνξθψλνπλ ηίο πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο ηνῦ  Ἀκπηληάκκα.  

Παξ’ ὅιν πνχ νἱ  πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο πάξρνπλ ζάλ ζπκπαγή 

νζηαζηηθά ζηνηρεία ηῶλ πξαγκάησλ, εἶλαη ηφζν ιεπηνθπε ῖο θαί 

βαζπζηφραζηεο, ὥζηε ἕλα ἄηνκν πνχ ζηεξε ῖηαη ἐθπαίδεπζεο δέλ κπνξε ῖ 

λά ηίο ἀληηιεθζεῖ .  

-[Π.ρ ἐκεῖο ρξεζηκνπνηνῦκε ηήλ ιέμε ἀληίιεςε. άλ κέζσ κηᾶο 

σθξαηηθῆο κεζφδνπ, ξσηήζνπκε θάπνηνλ λά κᾶο πε ῖ ηί εἶλαη   

ἀληίιεςε, δέλ ζά κπνξέζεη λά ἀπαληήζεη, δηφηη θακηά θνξά δέλ 

ἔρεη κέζα ηνπ νὔηε ὁ  ἴδηνο ἀληίιεςε. Γέλ κπνξεῖ λά δε ῖ πῶο   

ἀληίιεςε ζπλδέεηαη κέ ηφ α ἴζζεκα, ηήλ ἐπηζπκία θαί ηνχο ἄιινπο 

λνεηηθνχο παξάγνληεο. Γηφηη αηή  ἀληίιεςε ἔξρεηαη θαί θεχγεη 

ηφζν γξήγνξα, ὥζηε ε ἶλαη ἀδχλαηνλ λά ηήλ θαηαιάβεη θάπνηνο. 

άλ ἐκεῖο θιείζνπκε ηά κάηηα, κπνξνῦκε λά δνῦκε ηήλ ἀληίιεςε; 

λά ηήλ μερσξίζνπκε ἀπφ ηίο ζθέςεηο θαί λά ηήλ δνῦκε 

κεκνλσκέλα; Πνηφο κπνξε ῖ λά ηφ θάλεη αηφ; Μφλνλ αηνί πνχ 

ἔρνπλ ςειή ἐμάζθεζε κέ δηνξαηηθφ δηαινγηζκφ. ]  

 

Σέηνην ἄηνκν δέλ κπνξε ῖ  λά δεῖ  αηέο ηίο πέξηαηεο 

πξαγκαηηθφηεηεο, δηφηη ὁ  λνῦο ηνπ εἶλαη ζπζθνηηζκέλνο ἀπφ ἔλλνηεο 

πνχ δηακνξθψλνπλ ηήλ πξαγκαηηθφηεηα ζέ ζπκβαηηθά θαζνξηζκέλεο 

ἐκθαλίζεηο. Μφλν κέ ηά κέζα ηῆο ζνθίαο ἤ  ηῆο δηεμνδηθῆο πξνζήισζεο 

ζηά πξάγκαηα (γηνλίζν καλαζηθᾱξα) κπνξεῖ  λά δεῖ  θαλείο πέξα ἀπφ ηίο 

ἀθεξεκέλεο ἔλλνηεο, θαί λά πάξεη ηίο πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο ζάλ 

ἕλα ἀληηθείκελν γλψζεο.  

πλεπῶο,   ιέμε παξακάηηζα  πεξηγξάθεηαη ζάλ αηφ πνχ ἀλήθεη 

ζηήλ ἐπηθξάηεηα ηῆο πέξηαηεο ἤ  ὕςηζηεο γλψζεο.  
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Θαθ '  ὁλοκληρίαν  ηέζζερεις  καηηγορίες: ηίο  νχηηαο  ὁ Βνχδδαο  

ἀλαιχεη  ζπλήζσο  ἕλα  ὄλ ἤ  ἕλα  ἄηνκν ζέ πέληε  ηχπνπο  πέξηαησλ  

πξαγκαηηθνηήησλ ,  δει . ζηά  πέληε ζχλνια  (πάληζαθθάληρᾱ): ὕιε , 

αἴζζεκα , ἀληίιεςε , λνεηηθνχο  ζρεκαηηζκνχο , θαί  ζπλείδεζε . ηήλ 

δηδαζθαιία ηνῦ  Ἀκπηληάκκα ηά ηειεπηαία ηαμηλνκνῦληαη 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, πξνζαξκφδνληαη κέζα ζ’ αηέο ηίο ηξεῖο θαηεγνξίεο.  

-[Καί αηέο εἶλαη ἀληίζεηεο ἀπφ ηήλ Νηκπάλα πνχ δέλ ε ἶλαη 

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, λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο. άλ πάξνπκε 

ηήλ ζπλείδεζε ρσξίο ηά ζπλαθφινπζά ηεο, ηφηε ηήλ βιέπνπκε ζάλ 

κνλάδα.]  

 

ηφ Ἀκπηληάκκα, ὅια ηά ηξία κεζαῖα ζχλνια ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηήλ θαηεγνξία ηῶλ λνεηηθῶλ παξαγφλησλ (ηζέηαζίθαο), δει. ηῶλ 

λνεηηθῶλ θαηαζηάζεσλ πνχ πξνβάιινπλ καδχ κέ ηήλ ζπλείδεζε πνχ 

ἐθηειεῖ  δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο.  

-[Γει. ὅηαλ  ζπλείδεζε ἀθνινπζεῖηαη ἀπφ ηφ αἴζζεκα ἐθηειε ῖ 

δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία ἀπ’ ὅηη ἄλ ζπλδεζεῖ κέ ηήλ ἀληίιεςε θιπ. 

Γηφηη  ζπλείδεζε ἀπφ κφλε ηεο δέλ κπνξε ῖ λά κᾶο δψζεη ηήλ 

πιήξε ἐκπεηξία ἐλφο ἀληηθεηκέλνπ.   Βνχδδαο ἀλαθέξεη πνιιέο 

θνξέο ζηήλ νχηηα Πίηαθα, ὅηη πάξρνπλ δχν ιφγνη πνχ 

ἀλαδχεηαη  ζπλείδεζε, π.ρ. πξῶηα εἶλαη ηφ κάηη, κεηά ηφ 

ἀληηθε ίκελν, θαί κεηά ἔξρεηαη   ζπλείδεζε. ηήλ ζπλέρεηα, ιφγσ 

ηῆο ἔλσζεο αηῶλ ηῶλ ηξηῶλ, ἐγείξεηαη  λνεηηθή ἐπαθή, κεηά ηφ 

αἴζζεκα, θαί κεηά  ἀληίιεςε. άλ   ζπλείδεζε δέλ ἐγεξζεῖ, ηφ 

αἴζζεκα,  ἀληίιεςε θαί νἱ λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο δέλ κπνξνῦλ λά 

ἀθνινπζήζνπλ δηφηη δέλ ἐγε ίξνληαη 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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’ αηά ηά ηξία ε ἴδε πξαγκαηηθφηεηαο (ηζ ίηηα-ζπλείδεζε, ηζέηαζίθα-

λνεηηθνί παξάγνληεο, θαί ξνῦπα-ὕιε), ηά ὁπνία εἶλαη 

ζπλζεθνθξαηνχκελα, πξνζηίζεηαη κία ηέηαξηε πξαγκαηηθφηεηα,   ὁπνία 

δέλ εἶλαη ἐπίθηεηε. Ἡ πξαγκαηηθφηεηα αηή πνχ δέλ ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηά πέληε ζχλνια, ε ἶλαη  Νηκπᾱλα,   θαηάζηαζε ηῆο φξηζηηθῆο 

ἀπαιιαγῆο ἀπφ ηήλ δπζηπρία πνχ ε ἶλαη ἔκθπηε ζηήλ 

ζπλζεθνθξαηνχκελε ὕπαξμε. πνκέλσο ζηήλ θηινζνθία ηνῦ  

Ἀκπηληάκκα, πάξρνπλ θαζ’ ὁινθιεξία αηέο νἱ  ηέζζεξεηο ὕςηζηεο 

πξαγκαηηθφηεηεο: ζπλείδεζε, λνεηηθνί παξάγνληεο, ὕιε, θαί Νηκπᾱλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ηφ ζπγθεθξηκέλν ζεκεῖν, ὁ Μπάληε θάλεη κηά ἀλαζθφπηζε ηῶλ 

5 ζπλαζξνηζκάησλ. Σφ παξαθάησ ε ἶλαη ἀπφζπαζκα ἀπφ ηφ κάζεκα 

ηῆο 13εο  Ἰνπιίνπ, ηφ ὁπνῖν ὄκσο ηφ ἐπαλαιακβάλεη θαί ηήλ 20 ε  

Ἰνπιίνπ, πξνζζέησληαο αηή ηήλ θνξά θαί πίλαθεο. Ἔρνπκε δει. 

ἐδῶ κία κίμε ἀπφ ηήλ ἀλάγλσζε ηνῦ ἀγγιηθνῦ βηβιίνπ κέ ηήλ 

πξνζζήθε ηῶλ πηλάθσλ θαί ηῶλ ἐπεμεγήζεσλ ηνῦ Μπάληε.) 

 

Καιεκέξα ζαο θαί θαιῶο ἤιζαηε.  

Θά ζπλερίζνπκε ηά καζήκαηα κέ ηήλ ἀλάιπζε ηνῦ Ννῦ θαί ηῆο 

Ὕιεο, θαί ὅπσο ζᾶο εἴρα πε ῖ,  ἀλάιπζε αηή δέλ ε ἶλαη κφλν γηά 

ηφ Ἀκπηληάκκα ἀιιά θαί γ ηά ηήλ νχηηα Πίηαθα, θαί γη’  αηφ ἔρσ 

βάιεη ηφλ ἀλάινγν πίλαθα. Ὅζνλ εἶλαη δπλαηφλ, ζά γίλνληαη 

ἀλαθνξέο ζηήλ νχηηα ζρεηηθά κέ ηήλ ἀλάιπζε θαί ηήλ ζχλζεζε, 

θαί γη’  αηφ ηφλ ιφγν αηφ ηφ κάζεκα δέλ ε ἶλαη κφλνλ Ἀκπηληάκκα 

ἀιιά πξνζπαζνῦκε λά θάλνπκε ηήλ γεθχξσζε κεηαμχ νχηηα θαί 

Ἀκπηληάκκα. Σφ βηβιίν πνχ ἀθνινπζνῦκε εἶλαη ὡο ἐπί ηφ πιε ῖζηνλ 

Ἀκπηληάκκα θαί γη’  αηφ θάπνηνη ηφ ζεσξνῦλ μερσξηζηφ ἀπφ ηήλ 

νχηηα. άλ ὅκσο κειεηήζνπκε ιεπηνκεξῶο κπνξνῦκε λά δνῦκε 

ὅηη αηή  ἀλάιπζε θαί ζχλζεζε πάξρεη θαί ζηήλ νχηηα.  
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Δἴρακε ἀξρίζεη λά κηιᾶκε γηά ηά πέληε ζπλαζξνίζκαηα, θαί πῶο 

αηά ηά πέληε ζπλαζξνίζκαηα ἀλαιχνληαη θαί ζηήλ νχηηα θαί 

ζηφ Ἀκπηληάκκα. Καί πνηά εἶλαη αηά ηά πέληε ζπλαζξνίζκαηα ηῆο 

ὕπαξμεο; Δἶλαη ηφ Ὑιηθφ ζψκα, ηφ Αἴζζεκα,  Ἀληίιεςε, νἱ 

Ννεηηθέο Λεηηνπξγίεο, θαί  πλείδεζε. Δἴρακε πε ῖ ὅηη ηφ Ὑιηθφ 

ζψκα πάγεηαη ζηήλ θαηεγνξία ηῆο Ὕιεο ἤ Ρνῡπα, θαί ηί ε ἶλαη ηφ 

ιηθφ ζψκα· ζηήλ ζπλέρεηα ἀλαθέξακε ὅηη ηφ Αἴζζεκα,   

Ἀληίιεςε, θαί ν ἱ Ννεηηθέο Λεηηνπξγίεο πάγνληαη ζηφ Ννεηφ ἤ  

Νᾱκα, θαί ὅηη αηά ηά ηξία καδχ ὀξίδνληαη θαί ὡο Ννεηηθνί 

παξάγνληεο ἤ Σζέηαζίθα· θαί ηέινο ἔρνπκε ηήλ ἄιιε θαηεγνξία 

πνχ εἶλαη  πλείδεζε, ὅπνπ ζηφ Ἀκπηληάκκα ἀλαθέξεηαη ζάλ 

Σζίηηα  γηά λά ἔρνπκε κεγαιχηεξν εὔξνο ἔλλνηαο γηά ηήλ 

ζπλείδεζε, ἐλῶ  ζηήλ νχηηα ζηά πέληε ζπλαζξνίζκαηα 

ἀλαθέξεηαη ὡο Βηλληᾱλα. Δἴρακε πε ῖ ὅηη αηέο νἱ ιέμεηο εἶλαη 

ζπλφλπκεο θαί ὁ Βνχδδαο ηίο ἔρεη ὀξίζεη ὡο ζπλφλπκεο δει. Ννῦο, 

πλείδεζε θαί θέςε.  

ηήλ ζπλέρεηα ε ἴρακε πε ῖ ὅηη πάξρνπλ 28 ε ἴδε ὕιεο, πνχ ηά 

βιέπνπκε ζηφ Ἀκπηληάκα ἀιιά πάξρνπλ δηαζθνξπηζκέλα θαί ζηήλ 

νχηηα Πίηαθα. Μεηά ἔρνπκε ηνχο 52 λνεηηθνχο παξάγνληεο θαί 

ζηήλ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ηφ α ἴζζεκα θαί  ἀληίιεςε δέλ 

ιακβάλνληαη ζάλ ζπλαζξνίζκαηα ἀιιά ζάλ ἀηνκηθνί λνεηηθνί 

παξάγνληεο πνχ πξνζηίζεληαη  ζηά 50 ε ἴδε λνεηηθῶλ ιεηηνπξγηῶλ. 

Καί πεξηιακβάλνπλ ηήλ πξφζεζε, ηφλ ζπκφ, ηήλ ἐπηζπκία, ηήλ 

δήιεηα, ηήλ πεξεθάλεηα, ηήλ κλήκε, θιπ. Καί ηέινο ζηφ 

Ἀκπηληάκκα  ἔρνπκε πάλσ ἀπφ 89 ε ἴδε ζπλείδεζεο πνχ ὀθείινληαη 

ζηφλ θφζκν πνχ γελληέηαη θαλείο· δει. ζχκθσλα κέ ηφλ βαζκφ 

ἐμέιημεο θαί ἀλάπηπμεο ἤ πηψζεο ηῆο ζπλείδεζεο, γελληέηαη θαλείο 

ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν, ἤ ζηφλ θφζκν ηῶλ δψσλ, ἤ ηῶλ 

θαληαζκάησλ, ἤ ζηνχο ζετθνχο θφζκνπο, θιπ.  

ηήλ ζπλέρεηα ζηφ Ἀκπηληάκκα, ζηφ πξῶην θεθάιαην, μεθηλᾶκε 

ηήλ ἀλάιπζε κέ ηήλ Σζίηηα ἤ πλείδεζε, δηφηη ἀπφ ἐθεῖ μεθηλνῦλ 

ὅια. ηφ δεχηεξν θεθάιαην ἐμεηάδνληαη ν ἱ 52 Σζέηαζίθα  ἤ  

Ννεηηθνί παξάγνληεο, ζηφ ηξίην θεθάιαην ἐμεηάδνληαη ηά 28 ε ἴδε 

Ρνῡπα ἤ Ὕιεο, θαί ηέινο ζηφ ηέηαξην ἔρνπκε ηήλ Νηκπάλλα πνχ 

εἶλαη ἕλα εἴδνο.  

 

Ὅια αηά ηά ε ἴρακε ἐμεγήζεη, ἐδῶ θάλνπκε ἀπιῶο κηά 

ἀλαθεθαιαίσζε.  
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3 Σέζζεξα Δἴδε πλείδεζεο  

(θαηνπκπίληρα ηζίηηα) 
 

Σάηηζα ηζίηηα λγθ ηᾱβα θαηνπκπίληα λγθ ρφηη: 1.θᾱκᾱβαηζάξαλγθ,  

2. ξνῡπᾱβαηζάξα λγθ , 3. αξνῡπᾱβαηζάξαλγθ, 4. ινθνπηηάξαλ ηζᾱ ηη 

 

Ἀπφ αηά,   ζπλείδεζε πξσηίζησο, ἔρεη ηέζζεξα θαηεγνξίεο:  

1. ζπλείδεζε  δνληθῆο ζθαίξαο, 2. ζπλείδεζε ηῆο ιεπηνθπνῦο ιηθῆο 

ζθαίξαο, 3. ζπλείδεζε ηῆο ἄπιεο ζθαίξαο, 4. πεξθφζκηα ζπλείδεζε.  

 

 

πεμήγεζε  3 
 

σνείδηζη:  Σφ πξῶην θεθάιαην ηνῦ  Ἀκπηληάκκα αλγθάρα, εἶλαη 

ἀθηεξσκέλν ζηήλ δηεξεχλεζε ηῆο ηζίηηα , (ζπλείδεζε ἤ λνῦο), ηήλ 

πξψηε ἀπφ ηίο ηέζζεξεηο πέξηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο. Ἡ πλείδεζε 

ιακβάλεηαη πξψηε γηά κειέηε, δηφηη ηφ ἐπίθεληξν ηῆο Βνπδδηζηηθῆο 

ἀλάιπζεο γηά ηήλ πξαγκαηηθφηεηα ε ἶλαη   ἐκπεηξία, θαί   ζπλείδεζε 

εἶλαη ηφ θχξην ζπζηαηηθφ ηῆο ἐκπεηξίαο, πνχ ζπλζέηεη ηήλ γλψζε ἤ  ηήλ 

ἀληίιεςε ἐλφο ἀληηθεηκέλνπ. 

Ἡ Πάιη ιέμε ηζίηηα  πξνέξρεηαη ἀπφ ηήλ ξίδα ηνῦ  ξήκαηνο ηζίηη , πνχ 

ζεκαίλεη ἀληηιακβάλνκαη, γλσξίδσ. Ο ἱ  ζρνιηαζηέο ἐξκελεχνπλ ηήλ 

ηζίηηα  κέ ηξεῖο ηξφπνπο: 1.ὡο παξάγνληα, 2.ὡο ἐξγαιεῖν, θαί 3.ὡο 

δξαζηεξηφηεηα.  

1. Ὡο παξάγνληαο, ηζίηηα  εἶλαη αηφ πνχ ἀλαγλσξίδεη ἕλα ἀληηθείκελν 

(ᾱξακκάλαλγθ  ηζηληέηῑ  ηη  ηζίηηα λγθ).  

2. Ὡο ἐξγαιεῖν, ηζίηηα  εἶλαη αχηφ πνχ κέζσ ηνῦ  ὁπνίνπ νἱ  ζπλνδεπηηθνί 

λνεηηθνί παξάγνληεο ἀλαγλσξίδνπλ ηφ ἀληηθείκελν (έηελα ηζηληέληῑ  ηη  

ηζίηαλγθ).  

[άλ π.ρ. ζέινπκε λά πᾶκε ζηήλ κφλνηα πξέπεη λά 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ἕλα ιεσθνξε ῖν ἤ  ηφ κεηξφ. Καηά ηφλ ἴδην 

ηξφπν, νἱ λνεηηθνί παξάγνληεο γηά λά θηάζνπλ ζηήλ ἀλαγλψξηζε 

ἐλφο ἀληηθε ηκέλνπ ρξεηάδνληαη ηήλ ζπλείδεζε ὡο κεηαθνξηθφ 

κέζνλ. Χσξίο ηήλ ζπλείδεζε δέλ κπνξνῦλ λά ἐθηειέζνπλ ηήλ 

ιεηηνπξγία ηνπο.]   

 

3. Ὡο δξαζηεξηφηεηα,  ἴδηα  ηζίηηα  δέλ εἶλαη ηίπνηε ἄιιν παξά  

δηαδηθαζία ἀλαγλψξηζεο ηνῦ  ἀληηθεηκέλνπ (ηζηληαλακάηηα λγθ  ηζίηηαλγθ). 

 ηξίηνο ὀξηζκφο, πφ ηήλ ἔλλνηα ηῆο πιήξνπο δξαζηεξηφηεηαο, 

ἀλαγλσξίδεηαη ὡο ὁ πηφ ἰθαλνπνηεηηθφο ἀπφ ηνχο ηξεῖο: 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 δξαζηεξηφηεηα ηῆο γλψζεο.  
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Οἱ  ὀξηζκνί παξάγνληαο θαί ἐξγαιείν, πξνηείλνληαη γηά λά 

ἀλαηξέςνπλ ηήλ ιαλζαζκέλε ἄπνςε αηῶλ πνχ ἰζρπξίδνληαη ὅηη ἕλαο 

κφληκνο ἐαπηφο ἤ  ἕλα ἐγψ, εἶλαη ὁ παξάγνληαο θαί ηφ ἐξγαιεῖν ηῆο 

ζπλείδεζεο. Οἱ  Βνπδδηζηέο θηιφζνθνη ἐπηζεκαίλνπλ, πφ ηφ πλεῦκα 

αηῶλ ηῶλ ὀξηζκῶλ, ὅηη δέλ ε ἶλαη 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 

πξνζδηνξηζηηθνχο κεραληζκνχο, κέζσ ηῶλ ὁπνίσλ κπνξνῦλ αηέο λά 

θαζνξηζηνῦλ. 

 

[Ὑπάξρνπλ ινηπφλ ηέζζεξα ηερλάζκαηα γηά λά θαζνξίζνπκε θαί 

λά ὀξίζνπκε ηήλ ἔλλνηα ἐλφο θαηλνκέλνπ πνχ ἀλήθεη ζηήλ 

πέξηαηε πξαγκαηηθφηεηα. Π.ρ. γ ηά λά δψζνπκε ἕλαλ ὀξηζκφ, ηί 

εἶλαη ηφ αἴζζεκα, ηί ε ἶλαη  ζπλείδεζε, ηί ε ἶλαη  ἀληίιεςε, θιπ, 

ρξεζηκνπνηνῦκε αηά ηά ηέζζεξα ηερλάζκαηα. Σί ε ἶλαη  ὕιε, ηί 

εἶλαη ὁ λνῦο; γηά λά δψζνπκε ἕλαλ ὀξηζκφ ζέ ἕλα θαηλφκελν  

πξέπεη πξψηα λά ηφ θαζνξίζνπκε . Γηαθνξεηηθά πάξρεη κηά 

ζχγρηζε ὡο πξφο ηφ ηί ε ἶλαη αἴζζεκα, ηί ε ἶλαη ἀληίιεςε, ηί ε ἶλαη 

ζπλείδεζε, ηί ε ἶλαη ζπκφο, ηί ε ἶλαη ἐπηζπκία.  

Πνηφ ε ἶλαη ηφ ραξαθηεξηζηηθφ ἤ  ἰδηφηεηα ἐλφο θαηλνκέλνπ, 

πνηά εἶλαη   ιεηηνπξγία ηνπ δει. κέ ηί ηξφπν ιεηηνπξγε ῖ, πῶο 

ἐθδειψλεηαη, πῶο ἐκθαλίδεηαη, θαί πνηφο ε ἶλαη ὁ ιφγνο πνχ 

ἐκθαλίδεηαη δει. πνηά ε ἶλαη  ἐγγχηαηε αἰηία γηά λά ἐκθαληζζεῖ . 

Ὅια αηά ηά ἔρνπκε πεῖ ἤδε ζηά ἀγγιηθά, ἀιιά ζήκεξα ζᾶο ηά 

ἔρσ κεηαθξάζεη ζηά ἑιιεληθά παξαζέησληαο θαί πίλαθεο.]  
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Αηνί νἱ  ηέζζεξεηο κεραληζκνί ε ἶλαη:  

1) ηά ραξαθηεξηζηηθά 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 ηεηξαπιφ ηέρλαζκα γηά λά 

ἀλαιχζνπκε θαί λά ὀξίζνπκε ἕλα θαηλφκελν, εἴηε λνεηηθφ ε ἴηε 

ιηθφ. Π.ρ. ἐάλ ζέινπκε λά θαηαιάβνπκε ἕλα αἴζζεκα πξέπεη λά 

θαηαιάβνπκε ηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ· ηί ε ἶλαη δει. αηφ πνχ θάλεη 

ηφ α ἴζζεκα λά δηαθέξεη ἀπφ ηήλ ἀληίιεςε ἤ ηήλ πξφζεζε θαί 

ζπλεπῶο λά δηαθνξνπνηήζνπκε ηφ α ἴζζεκα ἀπφ ηήλ ἀληίιεςε θαί 

ηήλ πξφζεζε. Ὑπάξρεη θάπνηα ζπζρέηηζε κεηαμχ πξφζεζεο θαί 

ἀληίιεςεο; Αηά ηά πξάγκαηα πξέπεη λά ηά μεθαζαξίζνπκε.  

Σφ ἴδην θαί κέ ηφ ζηεξεφ ζηνηρε ῖν· ηί ε ἶλαη ηφ ζηεξεφ ζηνηρε ῖν; 

πῶο ηφ θαηαιαβαίλνπκε; ἔρεη ὀξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνχ 

δηαθέξνπλ ἀπφ ηφ γξφ ζηνηρεῖν, θ η ἄλ δέλ κπνξνχζακε λά δνῦκε 

αηά ηά ραξαθηεξηζηηθά δέλ ζά κπνξνχζακε θαί λά δψζνπκε θαί 

ὀξηζκφ.. ἔηζη ζηήλ πεξίπησζε ηνῦ ζηεξενῦ ζηνηρείνπ πξέπεη λά 

δνῦκε ηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ· ὅηαλ ἀθνπκπᾶκε ἕλα ζηεξεφ 

πξάγκα πῶο ηφ θαηαιαβαίλνπκε; ὅηαλ βάδνπκε ηφ ρέξη καο ζηφ 

λεξφ, πῶο ηφ θαηαιαβαίλνπκε;  
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ηήλ ζπλέρεηα, πῶο ιεηηνπξγεῖ ἕλα ζηεξεφ ἀληηθείκελν θαί 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 

ζπκπαγηφηεηαο  ἀιιά δέλ ἔρεη ξεπζηφηεηα. Σφ λεξφ ὅκσο κπνξεῖ 

θαί ξέεη ἄξα ἔρεη ηήλ ιεηηνπξγία ηῆο ξεπζηφηεηαο θαί ὄρη κφλν· 

ἔρεη θαί ηήλ ηάζε λά θνιιάεη.  

άλ γηά παξάδεηγκα ἔρνπκε ζηήλ ρνχθηα καο ζηάρηε θαί ηήλ 

θπζήμνπκε, ὅια αηά ηά κφξηα ζηάρηεο ζά θχγνπλε ἐάλ ὅκσο 

ξίμνπκε ιίγν λεξφ πάλσ ζηήλ ζηάρηε θαί θπζήμνπκε ηφηε  

ζηάρηε δέλ ζά ζθνξπηζζε ῖ δηφηη ηφ λεξφ θφιιεζε ηά κφξηα ηῆο 

ζηάρηεο κεηαμχ ηνπο. Φπζηθά ἐάλ ξίμνπκε πνιχ λεξφ ηφηε ζά 

ἀξρίζνπλ λά ξένπλ. Ἔηζη ινηπφλ δέλ ἀξθεῖ  γλψζε ηνῦ  

ραξαθηεξηζηηθνῦ ἀιιά θαί  γλψζε ηῆο ιεηηνπξγίαο. Πῶο δει. δξᾶ  

 ζπλείδεζε θαί πῶο δξᾶ ηφ αἴζζεκα.  

ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε ηφλ ηξφπν κέ ηφλ ὁπνῖνλ ἐκθαλίδνληαη 

αηά ηά ζηνηρε ία. Ὑπάξρεη π.ρ. δηαθνξά κεηαμχ ζπλείδεζεο θαί 

αἰζζήκαηνο;  

Καί ηέινο ἔρνπκε ηήλ α ἰηία ηῆο ἐκθάληζεο, π.ρ. ηί ε ἶλαη αηφ 

πνχ θάλεη ἕλα θαηλφκελν λά ἐγεξζεῖ. Γηφηη  ζπλείδεζε ρξεηάδεηαη 

ἄιινπο ιφγνπο γηά λά ἐγεξζεῖ· ηφ αἴζζεκα ρξεηάδεηαη ἄιινπο 

ιφγνπο γηά λά ἐγεξζεῖ, θιπ. Ἔηζη γηά λά ὀξίζνπκε ηά θαηλφκελα 

ρξεζηκνπνηνῦκε αηά ηά ηερλάζκαηα. Αηά εἶλαη παιαηνί ηξφπνη.  

 

Γηά παξάδεηγκα, ὁ  σθξάηεο ἦηαλ ὁ  πξῶηνο θεκηζκέλνο Γπηηθφο 

θηιφζνθνο πνχ πξνζπάζεζε λά δψζεη ὀξηζκνχο γηά ηφ ἕλα θαί ηφ 

ἄιιν, θαί ἄξρηζε λά δίλε η ὀξηζκνχο ζηίο ἑιιεληθέο ιέμεηο· δει. ηί 

εἶλαη θαιφ, ηί ε ἶλαη δηθαηνζχλε, ηί ε ἶλαη ὄκνξθν, ηί ε ἶλαη ηφ 

αἴζζεκα, ηί ε ἶλαη ηφ θνπξάγην, ηί ε ἶλαη ἀλδξεία, θιπ.  

Πξνζπάζεζε λά δψζεη ὀξηζκφ ζ’ αηέο ηίο ἔλλνηεο, πνχ δέλ ε ἴρε 

ηνικήζεη λά θάλεη θάπνηνο ἄιινο ἐθεῖλνλ ηφλ θαηξφ. Γηφηη ὅηαλ 

ξσηνῦζε ηνχο Ἀζελαίνπο γη’ αηέο ηίο ἔλλνηεο ὁ θαζέλαο ἔδηλε 

δηάθνξεο ἀπαληήζεηο, δ ηφηη δέλ πῆξρε ὀξηζκφο γηά ηήλ ἀλδξεία ἤ  

ηφ θνπξάγην, γ ηά ηφ ηί ε ἶλαη θαιφ θαί ηί ε ἶλαη δηθαηνζχλε. Ἀλάκεζα 

ινηπφλ ζηνχο Γπηηθνχο θηινζφθνπο, ὁ σθξάηεο ἀλαδεηθλχεηαη ὡο 

ὁ πξῶηνο πνχ ἔδσζε ὀξηζκνχο ζηίο ἔλλνηεο.  

 

Αηφ ηφ πξάγκα ηψξα ἔγηλε θαί ζηήλ ἐπνρή ηνῦ Βνχδδα ὁ 

ὁπνῖνο ἔδηλε ὀξηζκνχο ζηά πξάγκαηα, θαί αηά ηά ηερλάζκαηα πνχ 

ρξεζηκνπνηνῦλ ἐδῶ νἱ ζρνιηαζηέο ηῆο Πάιη, δέλ ηά ἐθεχξαλε ἀπφ 

κφλνη ηνπο. Μπνξεῖ θαλείο λά ηά δεῖ ζηίο νχηηαο ἐθεῖ πνχ ὁ  

Βνχδδαο ρξεζηκνπνηε ῖ αηά ηά ηερλάζκαηα.  
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Φπζηθά δέλ ἔιεγε «.. ηψξα ζά ζᾶο δψζσ ηφ ραξαθηεξηζηηθφ 

αηφ, . .. ζά ζᾶο δψζσ ηήλ ιε ηηνπξγία αηή, . . ζά ζᾶο δψζσ ηήλ 

ἐθδήισζε, θιπ.» ἀιιά κέ ηφλ ηξφπν πνχ ὀξίδεη ἕλα θαηλφκελν 

ὅπσο ηφ α ἴζζεκα, κέ ηφ ηξφπν πνχ ὀξίδε η ηήλ ζπλείδεζε, 

κπνξνῦκε λά δνῦκε ὅηη «... α αηφ ἐδῶ εἶλαη ηφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο..» θαί ζηήλ ζπλέρεηα δίλνληαο ηνχο ἄιινπο ραξαθηεξηζκνχο 

θαηαιαβαίλνπκε ὅηη ὁ Βνχδδαο ρξεζηκνπνηε ῖ ἕλα ηέρλαζκα γηά ηφ 

πῶο λά ὀξίζεη αηά ηά θαηλφκελα. Καί ὅηαλ ὁ Βνχδδαο ὀξίδεη 

πξάγκαηα δίλεη ιεπηνκέξεηεο γηά ηφλ ραξαθηεξηζκφ ἐλφο 

θαηλνκέλνπ, γ ηά ηφ πῶο ἐκθαλίδεηαη, θιπ.  

Ἔηζη, ζχκθσλα κέ ηνχο Ἀλαηνιηθνχο θηινζφθνπο, ὁ Βνχδδαο 

ἦηαλ ὁ πξῶηνο πνχ ἄξρηζε λά δίλεη ὀξηζκνχο ζηίο ἔλλνηεο, θαί 

κάιηζηα αηνί ν ἱ ὀξηζκνί ἔδσζαλ κηά δηαχγεηα ζηίο ἔλλνηεο, δηφηη 

αηά εἶλαη θαηλφκελα πνχ κπνξε ῖ λά ηά δεῖ θαλείο κφλν κεηά ἀπφ 

βαζεηά κειέηε.  

Σψξα ζηφ ἀγγιηθφ βηβιίν, ἀλαθέξεηαη ὅηη ηά ηέζζεξα 

ηερλάζκαηα  ἦηαλ κία ἐπηλφεζε ηῶλ ζρνιηαζηῶλ ηῆο Πάιη γ ηά λά 

δηεπθνιχλνπλ ηήλ ηαμηλφκεζε. Νά δηεπθξηλήζνπκε ἐδῶ, ὅηη ὡο 

ζρνιηαζηέο, ἐθιακβάλνληαη νἱ πηφ πξφζθαηνη ἀλαιπηέο θαί ὄρη νἱ 

ἀξραηφηεξνη θαηαγξαθεῖο ηνῦ Καλφλα Πάιη, δει. ηῶλ ἰεξῶλ 

θεηκέλσλ ὅπσο εἶλαη  νχηηα Πίηαθα,  Βηλάγηα Πίηαθα, θαί ηφ 

Ἀκπηληάκκα Πίηαθα. Γηφηη ηά ηέζζεξα ηερλάζκαηα ἀλαθέξνληαη 

ἤδε ζηίο ὀκηιίεο ηνῦ Βνχδδα ζηήλ νχηηα Πίηαθα. Ὑπάξρεη ἕλα 

βηβιίν πνχ ιέγεηαη Νέηηπαθάξαλα  - ἀζθαιῶο ἐζεῖο δέλ ηφ ἔρεηε 

ἀθνπζηά, δέλ ε ἶλαη πνιχ γλσζηφ -  θαί ηφ ὁπνῖν ἀλήθεη ζηήλ 

νχηηα Πίηαθα.  

Νά ζᾶο ηφ ἀλαιχζσ:  νχηηα Πίηαθα δηα ηξε ῖηαη ζηά πέληε 

Νηθάγηαο ἤ ηίο πέληε θαηεγνξίεο.  

1. Νηίθα-Νηθάγηα (νἱ κεγάιεο ὀκηιίεο),  

2. Μαληίκα -Νηθάγηα (νἱ κεζαίνπ κεγέζνπο ὀκηι ίεο),  

3. αληνχηα-Νηθάγηα (ἀλζνινγία ἀπφ δηάθνξεο κηθξνῦ κήθνπο ὀκη-

ιίεο ηνῦ Βνχδδα),  

4. Αγθνχηαθα-Νηθάγηα (ἀξηζκεκέλεο ὀκηιίεο, ὅηαλ δει. ὁ Βνχδδαο  

ἀξρίδεη ηήλ ὀκηι ία ηνπ ιέγνληαο  ὅηη πάξρνπλ π.ρ. ηξ ία πξάγκαηα 

ζ΄ αηφλ ηφλ θφζκν ζρεηηθά κέ θάηη , ἤ ηέζζεξα πξάγκαηα ζ’  

αηφλ ηφλ θφζκν ζρεηηθά κέ θάηη ἄιιν, ἤ πέληε εἴδε ἀηφκσλ ζ’  

αηφλ ηφλ θφζκν π.ρ. αηφο πνχ μερλάεη, αηφο πνχ ζπκᾶηαη...  

θιπ, ἤ ἔμε πξάγκαηα γηά ηφ ηάδε ἤ ηφ δείλα, ἤ δέθα, ἤ ἔληεθα, 

θιπ, θαί ἐμεγεῖ ηί ἤ πνηά εἶλαη αηά), θαί 

5. Κνχηαθα -Νηθάγηα (κηθξέο ὀκηι ίεο πφ κνξθή πνηεκάησλ  γηά 

ζπγθεθξηκέλν ἀθξναηήξην).  
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ηφ πέκπην, ζηήλ Κνχηαθα-Νηθάγηα  ἐκπεξηέρνληαη θαί ἄιια 

βηβιία κέ ὀκηιίεο δηαθνξεηηθνῦ κήθνπο, ἀιιά θαί βηβιία πνχ 

ιέγνληαη canonical commentaries  δει. ζρφιηα ηνῦ Καλφλα Πάιη 

πνχ θαηαγξάθεζαλ ἀπφ ηφλ αξηπνχηηα  – ηφλ θπξηφηεξν καζεηή 

ηνῦ Βνχδδα – θαί ἀπφ ηφλ Καηζάγηαλα  - ἕλαλ πνιχ κνξθσκέλν 

κνλαρφ πνχ ὁ Βνχδδαο ηφλ ἐπαίλεζε πάξα πνιχ δηφηη κπνξνῦζε λά 

θάλεη πνιχ ἀλαιπηηθή ἐμήγεζε κίαο ζνχηηα.  

 αξηπνχηηα  ἔγξαςε ηφ βηβιίν  Παηηζάκαηα-κάγγα (The book of 

Discriminat ion) δει. Σφ βηβιίν ηῆο Γηαθξηηηθῆο Γλψζεο, θαί ηφ 

βηβιίν Νέηηπαθάξαλα  (gide to Tr i Pitaka) δεγφο γηά ηίο Σξεῖο 

πιινγέο.  

Αηφ ηφ ηειεπηαῖν βηβιίν ινηπφλ, ηφ Νέηηπαθάξαλα, εἶλαη πνχ 

κηιάεη γηά ηά Σέζζεξα ηερλάζκαηα.  Πῶο δει. κπνξνῦκε λά 

θαζνξίζνπκε θάηη ζχκθσλα κέ ηά ραξαθηεξηζηηθά, ηήλ ιεηηνπξγία, 

ηήλ ἐθδήισζε, θαί ηήλ γελεζηνπξγφ 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 Purif ication), δηφηη ηφλ θαηξφ 

πνχ ηφ κεηάθξαδε, βξῆθε ὅηη ηφ  Νέηηπαθάξαλα  εἶλαη πνιχ ρξήζηκν γηά 

λά κεηαθξάδεη ἀπφ ηά Πάιη ζηά ἀγγιηθά .)  

 

Ἀξγφηεξα παξνπζηάζζεθαλ θαί ἄιινη ιφγηνη ζρνιηαζηέο πνχ 

ἔθαλαλ πεξηζζφηεξα ζρφιηα, ὅπσο ὁ δηάζεκνο Μπνπληαγθφζα .   

Μπνπληαγθφζα  βέβαηα ἀλαθέξεη ὅηη ηά ζρφιηα αηά δέλ ηά ἔθαλε 

ὁ ἴδηνο ἀιιά ηά ζπλέιεμε. πλέιεμε θαί ζπλέηαμε δει. ὅια ηά 

ζρφιηα πνχ πῆξραλ πξίλ ἀπ’ αηφλ. Ἦηαλ ζπιιέθηεο  θαί 

ζπληάθηεο αηῶλ ηῶλ ζρνιίσλ.  

Φπζηθά δέλ ἔθαλε ὅιν αηφ ηφ ἔξγν κφλνο ηνπ, ἀιιά ρξεηάζηεθε 

ηήλ βνήζεηα κηάο ὀκάδαο ἄιισλ κνλαρῶλ (κέ ηήλ ἄδεηα θαί ηήλ 

βνήζεηα ηῶλ ἀλψηεξσλ κνλαρῶλ γνπκέλσλ ηῆο ξί Λάλθα), δηφηη 

νἱ πιεξνθνξίεο ἦηαλ ηεξαζηίνπ κεγέζνπο γηά λά ηίο ζπιιέμεη θαί 

λά ηίο ζπληάμεη κφλνο ηνπ.  

Ὅια αηά ινηπφλ εἶλαη ηά λεψηεξα ζρφιηα, ἐλῶ ζηφ 

Νέηηπαθάξαλα  ἔρνπκε ηά πξψηα ζρφιηα ἀπφ ηφλ αξηπνχηηα  θαί 

ηφλ Καηζάγηαλα .  

ηήλ Κνχηαθα -Νηθάγηα  ἐκπεξηέρνληαη θαί ἄιια βηβιία κέ ὀκηιίεο  

δηαθνξεηηθνῦ κήθνπο, ὅπσο ηφ θεκηζκέλν Νηάκκα-πάληα,  

Καξαλίγηα -Μέηηα νχηηα  θαί ἄιιεο ὀκηι ίεο. Πνιιέο θεκηζκέλεο 

νχηηαο πνχ ηίο ρξεζηκνπνηνῦλ νἱ κνλαρνί γηά θαζεκεξηλή 

ἀπαγγειία βξίζθνληαη κέζα ζηήλ Κνχηαθα -Νηθάγηα.  
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Παξ’ ὅιν πνχ ιέγνληαη θνχηαθα δει. κηθξέο, ἔρνπλ κεγάιε 

πξαθηηθή ἐθαξκνγή ἀλάκεζα ζηνχο βνπδδηζηέο. Πνιινί 

βνπδδηζηέο δέλ ἔρνπλ ἰδέα γηά ηήλ Μάληηκα -Νηθάγηα  ἤ γηά ηήλ 

Νηίθα-Νηθάγηα  πνχ ἐθεῖ νἱ νχηηεο ε ἶλαη πνιχ κεγάιεο, θαί δέλ 

ἔρνπλ ρξφλν λά ηίο δηαβάζνπλ.  

Σί δηαβάδνπλ ὄκσο; Γηαβάδνπλ Κνχηαθα-Νηθάγηα , δει. κηθξέο 

κηθξέο ζνχηηεο πνχ ὅκσο ἔρνπλ κεγάιε πξαθηηθή νζία κέζα 

ηνπο, ὅπσο ζπκβαίλεη κέ ηήλ  Νέηηπαθάξαλα,  ηήλ ὁπνία ν ἱ 

κεηέπεηηα ζρνιηαζηέο ηήλ ρξεζηκνπνηνῦλ καδχ κέ ηφλ δεγφ γηά 

ηίο Σξε ῖο πιινγέο, κέ Σφ βηβιίν ηῆο Γηαθξηηηθῆο Γλψζεο πνχ 

ἔγξαςε ὁ αξηπνχηηα, θαί κέ ἄιια ὅπσο ηφ Σζνχιαληληέζα, θαί ηφ 

Μάραληληέζα, (πνχ ἀλήθνπλ ὅια ηνπο ζηφλ ἰεξφ Καλφλα ηῆο Πάιη), 

ζάλ βάζε γηά λά ἀξρίζνπλ λά θάλνπλ ηά δηθά ηνπο ζρφιηα.  

  

Ὅια αηά ηά ιέκε, γ ηά λά θαηαιάβνπκε ὅηη ηά ηέζζεξα 

ηερλάζκαηα δέλ ε ἶλαη εξήκαηα ηῶλ κεηέπεηηα ζρνιηαζηῶλ, ἀιιά  

πάξρνπλ ἤδε κέζα ζηήλ νχηηα Πίηαθα θαί ἐγξάθεζαλ ἀπφ ηφλ 

αξηπνχηηα  – ηφλ θπξηφηεξν καζεηή ηνῦ Βνχδδα – θαί ἀπφ ηφλ 

Καηζάγηαλα  - ἕλαλ πνιχ κνξθσκέλν κνλαρφ πνχ ὁ Βνχδδαο ηφλ 

ἐπαίλεζε πάξα πνιχ δηφηη κπνξνῦζε λά θάλεη πνιχ  ἀλαιπηηθή 

ἐμήγεζε κίαο ζνχηηα. ] 

 

Θά πεξάζνπκε ηψξα ζηφ ἀγγιηθφ βηβιίν, ἐθεῖ πνχ εἴρακε 

ζηακαηήζεη πξνεγνπκέλσο:  
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ηήλ πεξίπησζε ηῆο ηζίηηα ,  

1. ηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ε ἶλαη   γλψζε ἐλφο ἀληηθεηκέλνπ 

(βηηδᾱλαλα).  

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

Γηφηη  ιέμε ζπλείδεζε ζηά ἑιιεληθά πξνέξρεηαη ἀπφ ηφ ξῆκα 

νἰδέσ-νἰδῶ  πνχ ζεκαίλεη γλσξίδσ θαί ηφ πξφζεκα ζπλ, ζπλεηδῶ ,  

γλσξίδσ θαιά. Ὑπάξρεη ζπγγέλεηα κέ ηήλ ιέμε ηδάλα γηά ηήλ 

γλψζε, θαί ηήλ ζαλζθξηηηθή ιέμε γθληάλα=γλψζε. ηφ βη ε ἶλαη ὅπσο 

ηφ ζπλ, ἄξα ἔρνπκε ζπλγλψζε. Βέβαηα ν ἱ Ἕιιελεο 

ρξεζηκνπνηνῦζαλ ηφ ξήκα νἰδέσ θαί  ιέμε ἀλαθεξφηαλ ὡο 

ζπλείδεζε. Κη ἀληί λά πνῦκε ζπλγλσξίδσ ἤ ζπλεηδῶ ιέκε 

ζπλείδεζε .]  

2. Ἡ ιεηηνπξγία ηεο ε ἶλαη λά δξᾶ  ὡο «πξνπνκπφο» (πνπκπαλγθάκα) 

ηῶλ λνεηηθῶλ παξαγφλησλ, ὡο πξφο ηφ ὅηη γεῖηαη θαί ζπλνδεχεηαη 

πάληα ἀπφ αηνχο.  

3. Ἡ ἐθδήισζή ηεο, δει. ὁ  ηξφπνο κέ ηφλ ὁπνῖνλ ἐκθαλίδεηαη ἐληφο 

ηῆο ἐκπεηξίαο ηνῦ  δηαινγηζηή, ε ἶλαη ζάλ κηά ζεηξά δηαδηθαζηῶλ 

(ζαληᾱλα).  

4. Ἡ γελεζηνπξγφο α ἰηία εἶλαη λνῦο-θαί-ὕιε (λᾱκαξνῡπα), δηφηη  

ζπλείδεζε δέλ κπνξε ῖ λά ἐκθαληζζεῖ  κφλε ηεο, ἐλ ἀπφιπηε ἀπνπζία 

ηῶλ λνεηηθῶλ παξαγφλησλ θαί ηῶλ 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 δηαθνξεηηθῶλ ιεηηνπξγηῶλ, ἐθδειψζεσλ θαί 

αἰηηῶλ. έ ζρέζε κέ ηφ κάηη, ηφ αηί, ἤ ηήλ κχηε,  ιεηηνπξγία 

ηεο ἀιιάδεη,   ἐθδήισζή ηεο ἀιιάδεη, ἀιιά δηαηεξεῖ ηφ ἴδην 

ραξαθηεξηζηηθφ, δει. ηήλ ἐπίγλσζε ἐλφο ἀληηθεηκέλνπ. Σφ 

ἀληηθε ίκελν δηαθέξεη ... , ζχκθσλα κέ ηφ ἀληηθείκελν ιεηηνπξγε ῖ θαί 

ἐθδειψλεηαη δηαθνξεηηθά ...,  ἀιιά δηαηεξεῖ ηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηῆο 

ἐπίγλσζεο].  

Αηά ηά εἴδε, πνχ ἐπίζεο ὀλνκάδνληαη ηζίηηαο , πνινγίδνληαη ζέ 89 

ἤ  κέ κία πηφ ἐθιεπηπζκέλε κέζνδν δηαθνξνπνίεζεο ζέ 121. (Πίλαθαο 

1.1.) Αηφ πνχ ζπλήζσο ζεσξνῦκε ὡο ζπλείδεζε ε ἶλαη ζηήλ 

πξαγκαηηθφηεηα κία ἀιιεινπρία ἀπφ ηζίηηαο, δει. ζηηγκηαίεο δξάζεηο 

ηῆο ζπλείδεζεο, πνχ ζπκβαίλνπλ κέ ηφζν  γξήγνξε ἐλαιιαγή, πνχ δέλ 

κπνξνῦκε λά ἐληνπίζνπκε ηίο μερσξηζηέο πεξηπηψζεηο πνχ ε ἶλαη 

δηαθνξεηηθῶλ 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 δνῦκε θαί κέζα ζηήλ νχηηα 

Πίηαθα, ὅπνπ ὁ Βνχδδαο ιέεη ὅηη εἶλαη ζάλ «ἔμε λήκαηα ηπιηγκέλα 

ζηφ ζψκα καο». Αηφ ζεκαίλεη ὅηη ε ἴκαζηε πεξηηπιηγκέλνη ἀπφ 

ζπλείδεζε. Ὅ,πνπ θη ἄλ ἀγγίμνπκε ηφ ζψκα καο (ἐθηφο ἀπφ ηά 

λχρηα) ἔρνπκε ηήλ αἴζζεζε ηῆο ζπλείδεζεο,  ὁπνία θπζηθά 

ζπκβαίλε η ἀλάινγα κέ ηίο πεξηζηάζεηο. Ἡ ζπλείδεζε ηνῦ καηηνῦ  

πάξρεη ζπγρξφλσο κέ ηήλ ζπλείδεζε ηνῦ αηηνῦ θιπ. Δἴκαζηε 

ἕλα θνπβάξη ἀπφ ζπλεηδήζεηο νἱ ὁπνίεο ὅιε ηήλ ὥξα ἐγε ίξνληαη θαί 

παξαθκάδνπλ.] 
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Σφ ραξαθηεξηζηηθφ ηῆο ζπλείδεζεο ε ἶλαη ὅηη κπνξεῖ λά ἔρεη 

ἐπίγλσζε: «α, ἐδῶ πάξρεη ἕλα λνεηηθφ θαηλφκελν,.... ἐδῶ  

πάξρεη αἴζζεκα,... ἐδῶ πάξρεη ἕλα ιηθφ θαηλφκελν.... ἕλα 

ὀπηηθφ ἤ ἀθνπζηηθφ ἀληηθείκελν... θιπ.» Ἡ ζπλείδεζε ινηπφλ ε ἶλαη 

αηή πνχ κᾶο ιέε η ὅηη θάηη πάξρεη ἐδῶ. Ἔηζη, ὅηαλ θιείλνπκε ηά 

κάηηα, θαί ἀγγίδνπκε θάηη, ε ἶλαη  ζπλείδεζε πνχ κᾶο ιέεη ὅηη θάηη 

πάξρεη ζ’ αηφ ηφ ζεκε ῖν. ηήλ ζπλέρεηα θπζηθά, ἀθνινπζε ῖ ηφ 

αἴζζεκα,  ἀληίιεςε θιπ, πνχ κᾶο δίλνπλ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο.  

 

Ἀλαθνξηθά κέ ηήλ ιεηηνπξγία ηεο,  ζπλείδεζε πξέπεη λά 

ἐκθαληζζεῖ πξψηε γηά λά ἀθνινπζήζνπλ νἱ λνεηηθνί παξάγνληεο. 

άλ ἐκεῖο γηά παξάδεηγκα, δέλ ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ὅηη ἐδῶ  

πάξρεη θάηη, ηφηε δέλ κπνξνῦκε θαί λά αἰζζαλζνῦκε θάηη... . δέλ 

κπνξνῦκε λά ἀληηιεθζνῦκε θάηη. Πξψηα ινηπφλ πάξρεη  

ζπλεηδεηνπνίεζε ὅηη θάηη πάξρεη ἐδῶ, θαί κφλνλ ηφηε ἐγείξεηαη 

ηφ αἴζζεκα,... ἐγε ίξεηαη  ἀληίιεςε,...  θαί ἐγείξεηαη  πξφζεζε ὡο 

πξφο ηί ζά ηφ θάλνπκε αηφ ηφ θάηη. Καί κπνξεῖ λά ἐγεξζεῖ 

ἐπηζπκία ἤ λά ἐγεξζεῖ ζπκφο, θαί γεληθά  ζπλαθνινπζνῦλ ὅινη ν ἱ 

λνεηηθνί παξάγνληεο κέ πξφδξνκν ηήλ ζπλείδεζε.  

 

Ἡ ζπλείδεζε ἐθδειψλεηαη κέ ἕλα ζπλερέο λνεηηθῶλ 

δηαδηθαζηῶλ. Ὅηαλ π.ρ. ἀθνπκπᾶκε θάηη θαί ηφ ζπλεηδεηνπνηνῦκε, 

ηφηε ἐπέξρεηαη ηφ αἴζζεκα,  ἀληίιεςε, θιπ. Ὑπάξρεη δει. ἕλα 

ζπλερέο ἀπφ λνεηηθνχο παξάγνληεο πνχ ἔξρνληαη ἤ ἀθνινπζνῦλ 

πίζσ ἀπφ ηήλ ζπλείδεζε γηά λά ἔρνπκε κηά ἐκπεηξία.  

 

Ἡ ἐγγχηαηε αἰηία ηεο εἶλαη ηφ λᾱκα-ξνῡπα-παληαηηζᾱλα λγθ , δει.  

ηφ λᾱκα ηφ κεηαθξάδνπκε ζάλ λνεηφ (θαί ὄρη λνῦ  δηφηη ὁ λνῦο 

εἶλαη καλφ), θαί ηφ λνεηφ ε ἶλαη νἱ λνεηηθνί παξάγνληεο. Ἡ  

ζπλείδεζε ζπλεηδεηνπνηε ῖ θάηη ἀιιά δέλ κπνξεῖ λά κᾶο θάλεη θάηη 

λνεηφ. Σφ  αἴζζεκα,  ἀληίιεςε,  πξνζνρή,  πξφζεζε θιπ. ὅια 

αηά εἶλαη πνχ κᾶο θάλνπλ θάηη λνεηφ. δῶ ινηπφλ ἔρνπκε κηά 

δηαθνξνπνίεζε ἀλάκεζα ζηήλ ζπλείδεζε βηλ ηάλα θαί ζηφ λνεηφ 

λᾱκα. Ἡ ζπλείδεζε, ὄρη κέ ηήλ ἑιιεληθή ἔλλνηα, ἀιιά ὅπσο ηήλ 

ἐμεγνῦκε ἐδῶ , ἔρεη ηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηῆο ἐπίγλσζεο ἐλφο 

ἀληηθε ηκέλνπ, ἀιιά δέλ κπνξεῖ λά κᾶο θάλεη λά θαηαλνήζνπκε ηί 

εἶλαη αηφ ηφ ἀληηθε ίκελν ἤ ηφ θαηλφκελν, δηφηη ρσξίο ηφ α ἴζζεκα, 

ηήλ ἀληίιεςε θιπ, ε ἶλαη ἀδχλαηνλ λά θαηαιάβνπκε ηί ε ἶλαη αηφ 

ηφ θαηλφκελν. Σφ λνεηφ, δει. ν ἱ λνεηηθνί παξάγνληεο πνχ ἔπνληαη 

ηῆο ζπλείδεζεο ε ἶλαη αηνί πνχ κᾶο θάλνπλ θάηη λνεηφ.  
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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», ἐπνκέλσο ὀλνκάδεηαη ζπλείδεζε. 
 

δῶ ὁ Βνχδδαο κηιάεη γηά ιηθά πξάγκαηα. Γει.  ζπλείδεζε 

ἐγείξεηαη πῶο; ἐάλ βάινπκε θάηη ζηήλ γιῶζζα ἀκέζσο ἐγείξεηαη   

ζπλείδεζε, δηφηη πάξρεη ἐπαθή ἐλφο ιηθνῦ ἀληηθεηκέλνπ ὅπσο 

εἶλαη  δάραξε, κέ ἕλα ἄιιν ιηθφ ἀληηθε ίκελν πνχ ε ἶλαη   

γιῶζζα. Ἡ ἐπαθή αηή ππξνδνηεῖ ηήλ ἔγεξζε ηῆο ζπλείδεζεο πνχ 

ἐγείξεηαη γ ηά λά «δε ῖ» ηί ε ἶλαη αηφ.  

δῶ ινηπφλ,  ἐγγχηαηε αἰηία γηά λά ἐγεξζεῖ  ζπλείδεζε ε ἶλαη 

θάπνηα ιηθά ἀληηθε ίκελα, ε ἶλαη δει. ξνῡπα.  
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ηήλ ζπλέρεηα ὁ Βνχδδαο ιέεη:  
 

«Ἀληηιακβάλεηαη, ἔρεη ἐπίγλσζε (βηηδᾱλᾱηη), θαί γη ’  αηφ ὀλνκάδεηαη 

«ζπλείδεζε» (βηλληᾱλα). 

Σί ἀληηιακβάλεηαη; 

Ἀληηιακβάλεηαη: «αηφ εἶλαη εράξηζην»... «αηφ εἶλαη ὀδπλεξφ»... 

«αηφ δέλ ε ἶλαη νὔηε εράξηζην νὔηε ὀδπλεξφ»...  

Ὡο ἐθ ηνχηνπ, ὀλνκάδεηαη «ζπλείδεζε» . 
 

δῶ ηψξα, ηφ ἔλαπζκα ἤ  ἐγγχηαηε αἰηία γηά ηήλ ἔγεξζε ηῆο 

ζπλείδεζεο εἶλαη ἕλα λνεηφ ἀληηθείκελν δει. λᾱκα, ὅπσο ηφ 

αἴζζεκα. Ἡ ζπλείδεζε ἐδῶ δέλ ἔρε η π.ρ. ὡο ἀληηθε ίκελν ηήλ 

δάραξε γηά λά ἐγεξζεῖ,  ἀιιά ηφ εράξηζην α ἴζζεκα πνχ 

πξνθαιεῖηαη ἀπφ ηήλ δάραξε. άλ πάξνπκε ὡο παξάδεηγκα θάηη 

ὀδπλεξφ ὅπσο ηά ζηγθαιέδηθα θαγεηά πνχ ε ἶλαη πνιχ θαπηεξά γηά 

ἐζᾶο, βιέπνπκε ὅηη  ζπλείδεζε παίξλεη ὡο ἀληηθείκελν ἔγεξζεο 

ηφ ὀδπλεξφ α ἴζζεκα πνχ πξνθαιεῖηαη ἀπφ ηφ θαπηεξφ θαγεηφ.  

Ἡ ζπλείδεζε ινηπφλ κεηαπεδάεη ζπλερῶο ἀπφ ἕλα ἀληηθε ίκελν 

ζέ ἄιιν, εἴηε αηφ εἶλαη ιηθφ θαηλφκελν ε ἴηε λνεηηθφ θαηλφκελν.  

Ἄο ηφ ἀλαιχζνπκε πεξηζζφηεξν:  

Καη’ ἀξράο ἔρνπκε ηήλ ζπλείδεζε· ν ἱ λνεηηθνί παξάγνληεο δέλ 

ἔρνπλ παξνπζηαζζεῖ ἀθφκα, εἶλαη θνηκηζκέλνη. Ἔξρεηαη ηψξα ἕλα 

ιηθφ ἀληηθείκελν ὅπσο  δάραξε, θαί ρηππάεη ζηήλ γιῶζζα. Ἡ  

ζπλείδεζε ἐγείξεηαη· θαί θαη’ εζείαλ ἐγείξνληαη ν ἱ λνεηηθνί 

παξάγνληεο, δει. ηφ αἴζζεκα θιπ. άλ δέλ μππλνῦζε  ζπλείδεζε, 

θαί νἱ ἄιινη λνεηηθνί παξάγνληεο δέλ ζά μππλνῦζαλ.  
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ηήλ ζπλέρεηα  ζπλείδεζε κεηαθηλε ῖηαη ἀπφ ηήλ δάραξε, ζηφ 

γιπθφ αἴζζεκα πνχ πξνθαιεῖηαη ἀπ’  αηήλ· πῶο; κέ ηφ πνχ 

ἐγείξνληαη νἱ λνεηηθνί παξάγνληεο ὅπσο ηφ εράξηζην α ἴζζεκα 

ἀπφ ηήλ δάραξε,  ζπλείδεζε παίξλεη αηφ ηφ εράξηζην αἴζζεκα 

ὡο ἀληηθε ίκελφ ηεο. Μφιηο γ ίλε η αηφ ἐγείξνληαη ἀκέζσο ἐθ λένπ νἱ 

λνεηηθνί παξάγνληεο ὅπσο ηφ α ἴζζεκα θιπ. Καί μεθηλάεη κηά 

θαηλνχξηα ζθέςε. Ἤ κπνξεῖ λά πάξεη ηήλ ἀληίιεςε ζάλ 

ἀληηθε ίκελν· θη ἔρνπκε θαηλνχξηα ζθέςε. Αηφ γίλεηαη ηφζν 

γξήγνξα πνχ δέλ ηφ ἀληηιακβαλφκαζηε, ἀιιά ἄλ   ζπλείδεζε δέλ 

ἐγεξζεῖ, δέλ ἐγείξνληαη θαί ν ἱ λνεηηθνί παξάγνληεο.  

Βιέπνπκε δει. κία ἀέλαε δηαδηθαζία πνχ ἀξρίδεη κέ ηήλ ἔγεξζε 

ηῆο ζπλείδεζεο, ηήλ ἀθνινπζία ηῶλ λνεηηθῶλ παξαγφλησλ, πνχ κέ 

ηήλ ζεηξά ηνπο ππξνδνηνῦλ ηήλ ἔγεξζε ηῆο ζπλείδεζεο ζέ ἕλαλ 

ἀπφ αηνχο, θαί ηήλ ἐκθάληζε λέσλ λνεηηθῶλ παξαγφλησλ θ.ν.θ.  

Ἔηζη  ἐγγχηαηε αἰηία ηῆο ζπλείδεζεο κπνξεῖ λά εἶλαη ἕλα ιηθφ 

ἀληηθε ίκελν ἤ ἕλα λνεηηθφ ἀληηθε ίκελν. Μπνξεῖ δει. λά ἐγεξζεῖ 

ἀπφ ἕλα ιηθφ ἀληηθείκελν, θαί ζηήλ ζπλέρεηα ἐγε ίξεηαη ἐθ λένπ 

ἀπφ ἕλαλ ἀπφ ηνχο λνεηηθνχο παξάγνληεο πνχ ἀθνινχζεζαλ ηήλ 

πξψηε ἔγεξζε ὅπσο ηφ αἴζζεκα, θαί μαλαεγείξεηαη ἐθ λένπ ἀπφ 

θάπνηνλ ἄιιν λνεηηθφ παξάγνληα πνχ  ἀθνινχζεζε ηήλ 

πξνεγνχκελε ἔγεξζε, θ.ν.θ.  

  

Ἡ ζπλείδεζε ινηπφλ πξνεγε ῖηαη νὔησο ἤ ἄιισο ἀπφ θάζε ἄιινλ 

λνεηηθφ παξάγνληα, ἀιιά ρξεηάδεηαη ἕλα δηεγεξηηθφ γηά λά 

ἐγεξζεῖ· εἴηε λνεηηθφ θαηλφκελν ε ἴηε ιηθφ θαηλφκελν. Ἡ  

ζπλείδεζε ἀληηιάκβάλεηαη ηφ θαηλφκελν· νἱ λνεηηθνί παξάγνληεο 

ηφ ἀμηνινγνῦλ ὡο εράξηζην·  ζπλείδεζε ἐγείξεηαη ἐθ λένπ ζέ 

ζρέζε κέ ηφ εράξηζην· μερλάεη ηφ γιπθφ θαί ἐπηθεληξψλεηαη ζηφ 

εράξηζην. Καί αηφ ἐπαλαιακβάλεηαη ζπλέρεηα, κέ ηήλ ζπλείδεζε 

λά γεῖηαη ηῶλ λνεηηθῶλ παξαγφλησλ.  

 

Θά ηφ δνῦκε ἐδῶ πηφ ιεπηνκεξῶο παίξλνληαο ζάλ παξάδεηγκα 

ηήλ Ννεηηθή Γηαδηθαζία κέζσ Μαηηνῦ.  

Γηά λά ἀληηιεθζνῦκε ἕλα ὁπηηθφ ἀληηθείκελν πξέπεη λά πάξρεη 

θῶο, ρξψκα, ὁηηδήπνηε γηά λά ρηππήζεη ζηφ κάηη ζάλ δηεγεξηηθφ. 

Σφ κάηη ε ἶλαη ὕιε, ηφ θῶο εἶλαη ὕιε, θαί ηφ κάη η ἔρε η εαηζζεζία 

ζηφ θῶο. (Σφ αηί γηά παξάδεηγκα δέλ ἔρεη εαηζζεζία ζηφ θῶο, 

ἀιιά ζηφλ ἤρν.) Ἔηζη, ὅηαλ ἔρνπκε ἀλνηρηφ ηφ κάηη, δερφκαζηε 

ἕλα ἀληηθε ίκελν κέζσ ηνῦ θσηφο. Αηή  δηαδηθαζία ἐγε ίξεη ηήλ 

ζπλείδεζε ζηφ κάηη. άλ θιείζνπκε ηφ κάηη, δέλ ἔρνπκε  

ζπλείδεζε ὅηη πάξρεη θάηη κπξνζηά καο· ἀλνίγσληαο ηφ κάηη πνχ 
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εἶλαη ὕιε, κπαίλε η ηφ θῶο πνχ ε ἶλαη ὕιε, θαί θάλεη ηήλ ἐπαθή κέ 

ηφ κάηη· δεκηνπξγεῖηαη δει. ἐθε ίλε ηήλ ζηηγκή κία θξνχζε, ἕλα 

ἐξέζηζκα, ἀλάκεζα ζέ δχν ιηθά ἀληηθε ίκελα· ζηφ κάηη θαί ηφ 

θῶο. Σήλ ζηηγκή αηῆο ηῆο ἐπαθῆο ἤ ηῆο θξνχζεο, ἐγε ίξεηαη   

ζπλείδεζε. Ἡ ἐπαθή αηή εἶλαη ηφ δηεγεξηηθφ,  ἐγγχηαηε αἰηία 

γηά λά ἐκθαληζζεῖ  ζπλείδεζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ἕλα ἄιιν παξάδεηγκα ε ἶλαη κέ κηά ἀξάρλε. Ἡ ἀξάρλε πιέθεη ηφλ 

ἰζηφ ηεο θαί θάζεηαη ζηφ θέληξν θαί θνηκᾶηαη. άλ ἕλα ἔληνκν 

ρηππήζεη ζηφλ ἰζηφ,  ἀξάρλε αηφκαηα ἐγείξεηαη γηά λά δε ῖ ἀπφ 

πνχ ἤξζε. Γέλ ηφ ἔρεη δεῖ ἀθφκα ἀιιά θαηάιαβε ὅηη θάηη πάξρεη. 

Ἡ ἀξάρλε, ἀθξηβῶο ὅπσο θαί   ζπλείδεζε, θαηάιαβε ὅηη θάηη 

ρηχπεζε ηφλ ἰζηφ ἀιιά δέλ μέξεη ηί ε ἶλαη. Δἶλαη ἔληνκν; ἔρεη 

θάπνην ρξψκα;... δέλ ηφ μέξεη, ἀιιά ἔρεη θαηαιάβεη ὅηη θάηη 

ρηχπεζε ζηφλ ἰζηφ ηεο. Γηά λά δε ῖ ηί εἶλαη, πξέπεη λά πάεη θνληά 

θαί λά δεῖ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο... Μπνξῶ λά ηφ θάσ ἤ δέλ 

κπνξῶ λά ηφ θάσ;... Θά κέ βιάςεη ἤ δέλ ζά κέ βιάςεη;... Αηνί 

εἶλαη ἄιινη λνεηηθνί παξάγνληεο πνχ ἐγείξνληαη ζηήλ ἀξάρλε, δει. 

ηφ α ἴζζεκα πνχ ἔρεη,   ἀληίιεςε πνχ ἔρεη, ὡο πξφο ηφ ἄλ εἶλαη 

ἔληνκν, ἄλ εἶλαη θαγψζηκν θιπ. Ὅια αηά ε ἶλαη λνεηηθνί 

παξάγνληεο, ἀιιά ρσξίο ηήλ ζπλείδεζε,  ἀξάρλε δέλ ζά ε ἴρε ἰδέα  

ὅηη πάξρεη θάηη ζηφλ ἰζηφ ηεο.  

Καηά ηφλ ἴδην ηξφπν ζηφλ λνῦ  καο, ἔρνπκε ἕλα ὁπηηθφ 

ἀληηθε ίκελν ὅπσο αηφ ηφ ινπινχδη (ἤ  ἔληνκν ζηφ παξάδεηγκα κέ 

ηήλ ἀξάρλε) πνχ εἶλαη  ἐγγχηαηε αἰηία γ ηά λά θάλεη ηήλ 

ζπλείδεζε λά ἐγεξζεῖ· δηφηη  ζπλείδεζε δέλ ἐγείξεηαη αἰθλίδηα 

ρσξίο θακηά αἰηία. Μφιηο ινηπφλ  ζπλείδεζε ἐγεξζεῖ, ἐγείξεηαη 

θαί ηφ λᾱκα δει.  λνεηηθή ἐπαθή, ηφ αἴζζεκα,  ἀληίιεςε,   

βνχιεζε, ὁ ινγηζκφο, ὁ ζπιινγηζκφο,  ἐπηζπκία, κέ ι ίγα ιφγηα ν ἱ 

λνεηηθνί παξάγνληεο.  
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Αηά ὅια ηά βξίζθνπκε ζηήλ νχηηα Π ίηαθα. θε ῖ ὁ Βνχδδαο 

ἐμεγεῖ ὅιε αηή ηήλ λνεηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηνῦ καηηνῦ. Πῶο 

δει. ἐγε ίξνληαη κέζα καο ὅινη αηνί ν ἱ λνεηηθνί παξάγνληεο. Αηφ 

εἶλαη ηφ λνεηφ· πῶο δει. κπνξνῦκε λά λνήζνπκε ηί ἀληηθείκελν 

εἶλαη αηφ· ὅπσο  ἀξάρλε, πνχ γηά λά λνήζεη ηί ἀληηθε ίκελν ε ἶλαη 

αηφ, πξέπεη λά πάεη θνληά θαί λά ηφ ἐμεηάζεη· ἀιιά πξψηα πξέπεη 

λά ἐγεξζεῖ  ζπλείδεζε γηά λά κπνξέζεη λά ηφ θάλεη.  

Ὅινη αηνί ν ἱ λνεηηθνί παξάγνληεο ηψξα, ἐμεηάδνπλ ηί ε ἴδνπο 

ἀληηθε ίκελν εἶλαη αηφ. Κάζε ἕλαο ἀπφ αηνχο ἔρεη δηαθνξεηηθή 

ιεηηνπξγία, δηαθνξεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

ἐθδήισζεο, θαί δηαθνξεηηθή γελλεζηνπξγφ α ἰηία γηά λά ἐθδεισζε ῖ.  

Π.ρ. γηά λά ἐγεξζεῖ ηφ αἴζζεκα,  ἐγγχηαηε αἰηία ὅπσο βιέπνπκε 

ζηφλ πίλαθα εἶλαη  λνεηηθή ἐπαθή· γηά λά ἐγεξζεῖ  ἀληίιεςε,  

ἐγγχηαηε α ἰηία ε ἶλαη ηφ αἴζζεκα· ἐάλ δέλ πάξρεη α ἴζζεκα δέλ 

κπνξεῖ λά ἐγεξζεῖ  ἀληίιεςε. Καί ηειεπηαῖα  ἐπηζπκία·  

γελλεζηνπξγφο α ἰηία ηῆο ἐπηζπκίαο ε ἶλαη ὁ  ζπιινγηζκφο. Βιέπνπκε 

ἐδῶ ινηπφλ κία ἀιπζηδσηή ἀληίδξαζε. Ὅηαλ ἐγείξεηαη   

ζπλείδεζε, ζηηγκηα ία ἐγείξνληαη θαί νἱ λνεηηθνί παξάγνληεο· πνχ 

εἶλαη ηφ λνεηφ· γηά λά λνήζνπλ αηφ ηφ θαηλφκελν. Ὑπάξρεη 

ινηπφλ δηαθνξά ἀλάκεζα ζηήλ ζπλείδεζε θαί ζηφ λνεηφ ἤ  

λνεηηθνχο παξάγνληεο.  

Σψξα ζά δνῦκε πῶο  ζπλείδεζε κπνξεῖ λά πάξεη ὡο 

ἀληηθε ίκελν, ὄρη ἕλα ὁπηηθφ ἀληηθείκελν ἀιιά ἕλα λνεηηθφ 

ἀληηθε ίκελν, ὅπσο γηά παξάδεηγκα ηφ α ἴζζεκα. Μφιηο ὁ λνεηηθφο 

παξάγνληαο αἴζζεκα ἀλαδχεηαη, ἀκέζσο  ζπλείδεζε ἐγείξεηαη ἐθ 

λένπ πξφο ηφ αἴζζεκα γηά λά δεῖ ηί εἶλαη αηφ. Καί ἀκέζσο 

ἀλαδχνληαη ἐθ λένπ λνεηηθνί παξάγνληεο, θαί μεθηλάε η κηά 

θαηλνχξηα λνεηηθή δηαδηθαζία· θαί αηή ηήλ θνξά ὄρη κέζσ καηηνῦ  

ἀιιά κέζσ αἰζζήκαηνο. Ἔηζη ζηφλ πίλαθα  ἐπηθεθαιίδα εἶλαη 

κέζσ Μαηηνῦ, ἀιιά κπνξεῖ λά ε ἶλαη θαί κέζσ λνεηηθνῦ  

θαηλνκέλνπ, κέζσ αἰζζήκαηνο. Ὅηαλ ἀλαδχεηαη ηφ α ἴζζεκα,   

ζπλείδεζε μερλάεη ηφ ὀπηηθφ ἀληηθε ίκελν θαί ζηξέθεηαη πξφο ηφ 

αἴζζεκα γηά λά δεῖ γηαηί εἴλαη εράξηζην ἤ δπζάξεζην. άλ δέλ 

εἴρε ἐγεξζεῖ ηφ α ἴζζεκα,  ζπλείδεζε ζά ἦηαλ ἀπαζρνιεκέλε κέ 

ηφ ὀπηηθφ ἀληηθείκελν. πεηδή ὅκσο ηφ α ἴζζεκα ἀλαδχζεθε,   

ζπλείδεζε ζηξέθεηαη πξφο αηφ γηά λά δεῖ πφζν εράξηζην εἶλαη 

γηά παξάδεηγκα, θαί ἔηζη μεθηλάεη κηά θαηλνχξηα δηαδηθαζία. Ἤ 

κπνξεῖ λά πάξεη ζάλ ἀληηθείκελφ ηεο ηήλ ἐπηζπκία, λά δηεγεξζε ῖ 

δει. ἀπφ ηήλ ἐπηζπκία, θαί λά μεθηλήζεη κηά θαηλνχξηα λνεηηθή 

δηαδηθαζία κέζσ ηῆο ἐπηζπκίαο. Ἔηζη αηφ γίλεηαη ἐμσηεξηθά θαί 

ἐζσηεξηθά, ἤ ἐζσηεξηθά θαί ἐμσηεξηθά, ζπλερῶο·  
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ἀληηθε ίκελν (ιηθφ ἤ λνεηηθφ), ἔγεξζε ζπλείδεζεο, ἔγεξζε 

λνεηηθῶλ παξαγφλησλ, ἀληηθείκελν, ἔγεξζε ζπλείδεζεο, ἔγεξζε 

λνεηηθῶλ παξαγφλησλ, ζάλ κηά ἀιπζηδσηή ἀληίδξαζε λνεηηθῆο 

δηαδηθαζίαο ἐθπιεθηηθῆο ηαρχηεηαο πνχ ε ἶλαη δχζθνιν λά γίλεη 

ἀληηιεπηή.  

 

Ἐρώηηζη:   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, ζηφλ θφζκν, ε ἶλαη   ἐπηζπκία. 

Αηφ δέλ ε ἶλαη θάηη ζεσξεηηθφ, ἀιιά κπνξνῦκε λά ηφ δνῦκε ζηήλ 

θαζεκεξηλή δσή, ὅηη πξαγκαηηθά ε ἶλαη   ἐπηζπκία πνχ κᾶο θέξλεη ηήλ 

ζιίςε, ηήλ ιχπε, ηφ ἄγρνο, θαί πνιιά ἄιια πξάγκαηα. άλ ηψξα 

θάπνηνο, κπνξεῖ  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 ηξφπν ἀπ’ ὅηη ἕλαο παζηαζκέλνο 

ἄλζξσπνο. Γηφηη ὁ παζηαζκέλνο ηήλ παζαίλεη θηφιαο! Ὅηαλ ινηπφλ 

δνῦκε ηήλ ἐπηζπκία ὡο αἰηία ηνῦ  πφλνπ, ηφηε κπνξνῦκε λά ηήλ 

ζπγθξαηήζνπκε. Κη αηφ δέλ ηφ θάλνπκε γηά πιάθα, ἀιιά γηά λά 

ἀπειεπζεξσζνῦκε ἀπφ ηά βάζαλα, ηήλ ηαιαηπσξία θαί ηήλ ἀζιηφηεηα 

ηῆο δσῆο. Κη αηφ γίλεηαη ὅρη κφλν γηά ηήλ παξνῦζα δσή ἀιιά θαί γηά 

ηίο κειινληηθέο δσέο.  

Αηή   ἀλάιπζε γίλεηαη γηά λά θαηαλνήζνπκε φηη   ἐπηζπκία ε ἶλαη 

αἰηία ηῆο δπζηπρίαο. Σφ γεγνλφο ὅηη   ἐπηζπκία ε ἶλαη   αἰηία ηνῦ  πφλνπ 

εἶλαη ηφζν θεπγαιέν, πνχ ν ἱ  ἄλζξσπνη δπζθνιεχνληαη λά ἀληηιεθζνῦλ 

ὅηη   ἐπηζπκία ηνπο ε ἶλαη αηή πνχ πξνθαιε ῖ  πφλν θαί ηαιαηπσξία δηφηη 

εἶλαη ξηδσκέλε κέζα ηνπο. Αηή εἶλαη  ξίδα ηῆο ὕπαξμήο καο. νῦ 

ιέλε.. «ζά μεξηδψζσ ἐγψ ηήλ ξίδα κνπ; ἐγψ ηήλ ἔρσ ἀπφ δσή ζέ 

δσή...». Φπζηθά, κφλνλ αηνί πνχ ἔρνπλ θαηαιάβεη ηφλ θίλδπλν ηῆο 

ἐπηζπκίαο κπνξνῦλ λά ηήλ μεξηδψζνπλ ἀπφ κέζα ηνπο. Γη ’  αηφ θη ἐκεῖο 

ηψξα, πξέπεη λά θαηαιάβνπκε αηφλ ηφλ θίλδπλν. Πῶο δει. ιεηηνπξγε ῖ 

  ἐπηζπκία θαί πφζνπο θηλδχλνπο πξνθαιε ῖ . άλ δέλ κπνξνῦκε λά 

δνῦκε ηφλ θίλδπλν, ηφηε θπζηθά ζά ἐπαλαιακβάλνπκε ηά ἴδηα 

ζθάικαηα, ηά ἴδηα πάζε, θαί ζά πνθέξνπκε ἀπφ δσή ζέ δσή.  

 

Ἐρώηηζη:  Ὅκσο πξίλ ἀπφ ηήλ ἐπηζπκία πάξρνπλ ἄιινη λνεηηθνί 

παξάγνληεο ὅπσο ἕλα αἴζζεκα ζάλ ηφλ θφβν θιπ. Αηά πῶο 

ἐμαιείθνληαη;  

Ἀπάνηηζη:  Ὅπσο 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 ηνῦ αἰζζήκαηνο. άλ εἶλαη ηφ 

αἴζζεκα πηφ πξφδειν, θάπνηνο ἀξρίδεη  θαί παξαθνινπζε ῖ  ηφ αἴζζεκα· 

ἐμεηάδεη πῶο αηφ ηφ α ἴζζεκα ἐγείξεηαη θαί πῶο αηφ ηφ αἴζζεκα εἶλαη 

κεηαβιεηφ, ἔηζη ὥζηε λά κή πξνζθνιιᾶηαη ζηφ α ἴζζεκα.  
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Γηά παξάδεηγκα ὁ θφβνο εἶλαη ἕλα αἴζζεκα πνχ πξνζθνιιψκεζα πάλσ 

ηνπ. Ὅιε ηήλ ὥξα ἔρνπκε αηφ ηφ δπζάξεζην α ἴζζεκα ρσξίο λά 

μέξνπκε ἀπφ πνῦ  πξνέξρεηαη. άλ ηφ παξαθνινπζήζνπκε μαλά θαί 

μαλά, ηφηε ὁ  λνῦο ἀξρίδεη  λά ἀπνκαθξχλεηαη θαί μεθνιιάεη ἀπφ αηφλ 

ηφλ θφβν. Μέζσ ινηπφλ ηῆο παξαηεηακέλεο παξαθνινχζεζεο κπνξνῦκε 

λά δηαθξίλνπκε ηήλ θεπγαιέα θχζε ηνῦ  θφβνπ, θαί ἔηζη,   ἐπηζπκία λά 

ἔρνπκε κή-θφβν, ἐμαθαλίδεηαη κέ ηήλ ζεηξά ηεο. Ὑπάξρνπλ ινηπφλ 

πνιινί ηξφπνη κέζσ ηῶλ ὁπνίσλ κπνξεῖ  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 αηνῦ  ηνῦ  θαηλνκέλνπ γηά λά θαηαιάβνπκε ηφλ θίλδπλν 

πνχ ἐλππάξρεη  ζηήλ ἐπηζπκία. 

 

Ἐρώηηζη:  Ἡ  ζπλείδεζε κπνξε ῖ  λά ζπλεηδεηνπνηήζεη ηφλ ἐαπηφλ ηεο;  

Ἀπάνηηζη:  Μπνξεῖ  κέζσ κηᾶο ἄιιεο ζπλείδεζεο. Ἡ ζπλείδεζε 

πάληα ἀιιάδεη. Ὅηαλ βιέπνπκε θάηη   ζπλείδεζε ἐπηθεληξψλεηαη ζηφ 

κάηη, κφιηο ὅκσο ἀθνχζνπκε ἕλαλ ἤρν κεηαπεδάεη ζηφ αηί, θαί κφιηο 

κπξίζνπκε κηά κπξσδηά θαη’ εζείαλ 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 ηφλ ἐαπηφ ηνπ· ρξεηάδεηαη 

ἕλα ἄιιν δάθηπιν.  

Καηά ηφλ ἴδην ηξφπν,   ζπλείδεζε δέλ κπνξε ῖ  λά ἀθνπκπίζεη ηφλ 

ἐαπηφλ ηεο· πξέπεη λά ἐγεξζεῖ  κία ἄιιε ζπλείδεζε γηά λά 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ὅηη πάξρεη αηή   ζπλείδεζε. Σφ ἴδην ζπκβαίλεη θαί 

ζηήλ θαζεκεξηλή δσή. Γηά λά ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ἕλα ἀληηθείκελν· ηφ 

βιέπνπκε γηά κηά ζηηγκή, κεηά πξέπεη λά πάξρεη   ἔγεξζε κηᾶο ἄιιεο 

ζπλείδεζεο γηά λά ηφ μαλαδνῦκε, θαί μαλά θαί μαλά, θαί κφλνλ ηφηε 

ἀξρίδνπκε θαί ζπλεηδεηνπνηνῦκε. Ἡ ζπλείδεζε δει. παίξλεη ηφλ ἐαπηφλ 

ηεο ζάλ ἀληηθείκελν πξνζνρῆο! Μία ζπλείδεζε κφλε ηεο δέλ κπνξε ῖ  λά 

ἐπηθέξεη ὅιε αηή ηήλ ἐκπεηξία πνχ ρξεηαδφκαζηε· ἀιιά ρξεηάδνληαη 

πνιιέο ζηηγκέο ζπλείδεζεο, πνιιέο θαηλνχξηεο θαί θαηλνχξηεο 

ζπλεηδήζεηο γηά λά θαηαιάβνπκε. Αηέο ὅκσο νἱ  ἐλαιιαγέο ηῆο 

ζπλείδεζεο ζπκβαίλνπλ κέ ηφζν κεγάιε ηαρχηεηα πνχ δέλ κπνξνῦκε 

λά ηίο ἀληηιεθζνῦκε, παξά κφλνλ κέ δηνξαηηθφ δηαινγηζκφ . Δἶλαη 

ἀδχλαηνλ θάπνηνο λά δε ῖ  αηή ηήλ ἐλαιιαγή, ρσξίο πξῶηα λά ἀλαιχζεη 

αηά ηά πξάγκαηα.  

Δἶλαη γηά παξάδεηγκα ζάλ ἕλα πνηάκη. Ὅηαλ ηφ θνηηᾶκε 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 κᾶο δψζνπλ κηά ἄιιε ἐκπεηξία.  

Γη ’  αηφ ηαμηλνκνῦκε ηήλ ζπλείδεζε ζχκθσλα κέ πεξηζηάζεηο, π.ρ.  

ζπλείδεζε κέζσ ηνῦ  καηηνῦ  ἤ  ζπλείδεζε κέζσ ηνῦ  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 ηῆο ζθέςεο. Ὅιεο αηέο νἱ 

ζπλεηδήζεηο ἀιιάδνπλ, ἀιιά ὅπσο ἤδε ζᾶο εἴπα, ε ἶλαη   ἴδηα δχλακε 

πνχ ἐθδειψλεηαη κέ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Καί πάληα ρξεηάδεηαη κηά 

γελλεζηνπξγφο α ἰηία γηά λά ἐθδεισζεῖ·   ζπλείδεζε δέλ ε ἶλαη ἀπφιπηε 

θαί δέλ ἐκθαλίδεηαη ἀλεμάξηεηα ἀπφ αἰη ίεο θαί ζπλζῆθεο ἀιιά εἶλαη 

ζρεηηδφκελε κέ αηέο. ρεηίδεηαη κέ ηφ πεξηβάιινλ 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 ρηππᾶλε ἔμσ, δέλ 

ἔρνπκε ἰδέα· ε ἴκαζηε ζέ θαηάζηαζε ἀζπλεηδεζίαο. Βέβαηα παξαθάησ, 

ζά δνῦκε ὅηη θαί ζηήλ θαηάζηαζε ηνῦ  ἀζπλείδεηνπ πάξρεη ζπλείδεζε!  

 

Ἐρώηηζη:  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, κπνξνῦκε 

λά ηήλ ἀληηιεθζνῦκε ηψξα πνχ ε ἴκαζηε ἐλ δσή;  

Ἀπάνηηζη:  ηήλ πεξίπησζε ηνῦ  ζαλάηνπ θαί ηῆο δσήο, δει. ηῆο 

ἐπαλαγέλλεζεο,   ζπλείδεζε παίδεη  ἕλαλ ξφιν. Ἀιιά ζ’ αηή 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 ρξεηάδνληαη γηά λά αμεζεῖ   

θαηλνχξηα δσή, δει. νἱ  λνεηηθνί παξάγνληεο. ’ αηή ηήλ πεξίπησζε 

ρξεζηκνπνηνῦκε ηήλ ζπλείδεζε ὄρη ἀπνκνλσκέλα ὅπσο ζηήλ 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 ηῆο δσῆο καο ..., θαιέο θαί 

θαθέο πξνζέζεηο.   

Ὅιεο αηέο νἱ  πξνζέζεηο  ζπζζσξεχνληαη θαί ἐληππψλνληαη κέζα 

ζηήλ ζπλείδεζε. Καί   ζπλείδεζε παίξλεη ζάλ ἀληηθείκελφ ηεο αηέο ηίο 

πξνζέζεηο ἤ κπνξνῦκε λά πνῦκε ἐγείξεηαη ἐμ’ αἰηίαο αηῶλ ηῶλ 

πξνζέζεσλ.  
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Ἔηζη θαηά ηήλ ζηηγκή ηνῦ  ζαλάηνπ, ἐάλ   ζπλείδεζε ἐγεξζεῖ  θαί 

ιάβεη ὡο ἀληηθείκελφ ηεο ηίο θαθέο πξνζέζεηο, 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 πεξίπησζε ηῆο ζπλείδεζεο ηνῦ  καηηνῦ .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έ αηφλ ηφλ πίλαθα ηψξα, βιέπνπκε ὅηη ἐάλ ἀλαιχζνπκε ὅιε 

ηήλ δηαδηθαζία ηνῦ καηηνῦ ζχκθσλα κέ ηά ζπλαζξνίζκαηα, ηφ 

κάηη θαί ηφ ὀπηηθφ ἀληηθε ίκελν ιφγσ ηνῦ ὅηη εἶλαη ιηθά ζψκαηα 

θαηαηάζνληαη ζηφ ζπλάζξνηζκα ηῆο ὕιεο. Ἡ ζπλείδεζε ἀλήθεη ζηφ 

ζπλάζξνηζκα ηῆο ζπλείδεζεο,  λνεηηθή ἐπαθή θαηαηάζεηαη ζηφ 

ζπλάζξνηζκα ηῶλ λνεηηθῶλ ιε ηηνπξγηῶλ, ηφ αἴζζεκα ζηφ 

ζπλάζξνηζκα ηνῦ αἰζζήκαηνο, θαί   ἀληίιεςε ζηφ ζπλάζξνηζκα 

ηῆο ἀληίιεςεο.  

Σά πφινηπα, βνχιεζε, ινγηζκφο, ζπιινγηζκφο, ἐπηζπκία, 

θαηαηάζνληαη ζηφ ζπλάζξνηζκα ηῶλ λνεηηθῶλ ιεηηνπξγηῶλ 

(ζαλθάξα θάληα). Ὅια αηά ηψξα, ἀπφ ηήλ λνεηηθή ἐπαθή κέρξη 

ηήλ ἐπηζπκία, ιέγνληαη Νάκα, ηφ λνεηφ, αηφ πνχ κᾶο θάλεη λά 

λνήζνπκε θάηη πεξηζζφηεξν ἀπ’ ὅηη κπνξεῖ λά κᾶο δψζεη  κία 

ζπλείδεζε. Ἡ ζπλεζηζκέλε ζπλείδεζε δέλ κπνξε ῖ λά κᾶο δψζεη 

ὅιεο ηίο πιεξνθνξίεο· ζπλεπῶο, γηά λά λνήζνπκε θάηη 

ρξεηαδφκαζηε ὅιε αηή ηήλ ὀκάδα ηνῦ  λνεηνῦ. Βιέπνπκε ἐδῶ, ὅηη 

θαί ηά πέληε ζπλαζξνίζκαηα ε ἶλαη παξφληα. Κάζε ζη ηγκή πνχ 

ἔρνπκε κηά ἐκπεηξ ία, ηά πέληε ζπλαζξνίζκαηα ε ἶλαη παξφληα. 

κεῖο ὅηαλ κηιᾶκε γηά ζπλαζξνίζκαηα, λνκίδνπκε ὅηη εἶλαη 

ζεσξεηηθνί ὄξνη πνχ ηνχο ζπλαληᾶκε κφλν ζηά βηβιία, θαί ηά 

δηαβάδνπκε θαη ηά καζαίλνπκε ἀπ’ ἔμσ, ἀιιά δέλ μέξνπκε ὅηη αηά 

ηά πξάγκαηα εἶλαη κέζα καο θάζε ζηηγκή. Γη’  αηφ ζᾶο δείρλσ 

ἐδῶ, ὅηη ζχκθσλα κέ ηά ζπλαζξνίζκαηα κπνξνῦκε λά 

θαηαηάμνπκε ὅια ηά ἀληηθείκελα ηῆο ζπλείδεζεο.  
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Σφ ἴδην ζπκβαίλεη κέ ηφ αηί θαί ηφλ ἤρν. δῶ ἔρνπκε κηά 

θαηλνχξηα δηαδηθαζία. άλ π.ρ. ηήλ ὥξα πνχ βιέπνπκε θάηη 

ἀθνχζνπκε ἕλαλ ἤρν, ἀκέζσο   ζπλείδεζε θεχγεη ἀπφ ηφ κάηη θαί 

ζηξέθεηαη πξφο ηφλ ἤρν. Ἡ ζπλείδεζε ἀιιάδεη ζπλέρεηα «ζηφρν», 

θαί κπνξεῖ λά πάξεη ἕλα ιηθφ θαηλφκελν ζάλ ἀληηθείκελν (θαί λά 

δηεγεξζεῖ) ἤ  λά πάξεη ἕλα λνεηηθφ θαηλφκελν ζάλ ἀληηθείκελν· κέ 

ιίγα ιφγηα πάληα πεηάεη ἀπφ ἀληηθείκελν ζέ ἀληηθε ίκελν.  

’ αηή ηήλ πεξίπησζε παίξλεη ηφλ ἤρν ζάλ ἀληηθείκελν θαί γ η’  

αηφ γπξλᾶκε ηφ θεθάιη καο γηά λά δνῦκε ἀπφ πνῦ πξνήιζε αηφο 

ὁ ἤρνο. Γέλ γπξίδνπκε ηφ θεθάιη καο ηπρα ῖα! πλεηδεηνπνηνῦκε 

θάηη ρεηηθφ θαί αηφ ζεκαίλεη ὅηη   ζπλείδεζε ε ἶλαη ζηφ αηί. 

Γηφηη ηφ ζεκε ῖν ἔγεξζεο ηῆο ζπλείδεζεο δέλ ε ἶλαη ζηφ κάηη πιένλ 

ἀιιά ζηφ αηί. Ἡ ζπλείδεζε δέλ ἐγείξεηαη ζέ ἕλα κέξνο ἀιιά ἔρεη 

δηάθνξνπο ηφπνπο ἤ κέξε πνχ ἐγείξεηαη. ηήλ ζπλέρεηα 

ἀθνινπζνῦλ νἱ λνεηηθνί παξάγνληεο ὅπσο  λνεηηθή ἐπαθή, 

αἴζζεκα, ἀληίιεςε, βνχιεζε, ινγηζκφο, ζπιινγηζκφο, θαί ἐπηζπκία 

ζρεηηθά κέ ηφλ ἤρν· θη ὄρη κέ ἕλα ὀπηηθφ ἀληηθείκελν ζάλ ηφ 

ινπινχδη. Οἱ λνεηηθνί παξάγνληεο ἐκθαλίδνληαη ηψξα δηαθνξεηηθά 

ἀπφ πξίλ. Σφ α ἴζζεκα γηά παξάδεηγκα, ε ἶλαη δηαθνξεηηθφ ζηφλ ἤρν 

ἀπφ ηφ α ἴζζεκα ζέ ζρέζε κέ ηφ κάηη. Ὅπσο ιέεη ὁ Βνχδδαο: άληα 

ζακπάζαηδα βέληαλα, δει. αἴζζεκα πνχ ἐγείξεηαη κέζσ ηῆο 

ρεηηθῆο ἐπαθῆο. Ὅπσο θαί αἴζζεκα πνχ ἐγε ίξεηαη κέζσ ηῆο 

ὀπηηθῆο ἐπαθῆο. Σφ αἴζζεκα ινηπφλ ἐθδειψλεηαη κέ δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο, γη’  αηφ θαί κηιᾶκε γηά ηφ ζπλάζξνηζκα ηνῦ αἰζζήκαηνο. 

Ἡ ζπλείδεζε ηψξα κπνξεῖ λά πάξεη ηφλ ἤρν ζάλ ἀληηθε ίκελν, ἀιιά 

κπνξεῖ λά πάξεη ζάλ ἀληηθείκελν θαί ηφ α ἴζζεκα ἤ ηήλ ἀληίιεςε 

πνχ ἔρε η ἐγεξζεῖ κεηά ἀπφ ηήλ πξψηε λνεηηθή δηαδηθαζία κέζσ 

αηηνῦ. Μπνξεῖ λά ἀξρίζεη θαηλνχξηα δηαδηθαζία ὅηαλ  ζπλείδεζε 

παίξλεη ηφ α ἴζζεκα πνχ ἐγείξεηαη ζάλ ἀληηθε ίκελν, θαί γ ίλεηαη 

γέηεο γηά ηήλ θαηλνχξηα δηαδηθαζία πνχ ιέγεηαη λνεηηθή 

δηαδηθαζία κέζσ ηνῦ αἰζζήκαηνο, ἤ κέζσ ηῆο ἀληίιεςεο.  
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Ἡ ζπλείδεζε κπνξεῖ λά πάξεη θη ἄιια ιηθά θαηλφκελα ὡο αἰηία 

ἔγεξζεο, ὅπσο ἐδῶ ἔρνπκε ηήλ λνεηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηῆο 

κχηεο θαί ηῆο κπξσδηᾶο. Ὅηαλ ζπλαληεζεῖ  κχηε κέ κηά κπξσδηά, 

ηφηε ἐθε ῖ ἐγείξεηαη   ζπλείδεζε, πνχ δέλ ε ἶλαη θπζηθά ἴδηα κέ ηήλ 

ζπλείδεζε πνχ ἐγέξζεθε ὅηαλ εἴδακε ἕλα ινπινχδη ἤ ὅηαλ 

ἀθνχζακε ἕλαλ ἤρν. Δἶλαη κηά δηαθνξεηηθή ζπλείδεζε δηφηη 

ζπλεηδεηνπνηε ῖ ἕλα ἄιιν θαηλφκελν. Σί ζρέζε ἔρε η  κπξσδηά κέ 

ἕλαλ ἤρν; θακία· ε ἶλαη ηειε ίσο δηαθνξεηηθά θαηλφκελα. Σφλ ἤρν 

δέλ κπνξνῦκε λά ηφλ κπξίζνπκε. Μπνξνῦκε λά δνῦκε ηφλ ἤρν; ὄρη 

δέλ κπνξνῦκε λά ηφλ δνῦκε. Ἡ ζπλείδεζε κπνξεῖ λά πάξεη ζάλ 

ἀληηθε ίκελφ ηεο θαηλφκελα πνχ δέλ κπνξνῦκε λά ηά δνῦκε ἤ λά ηά 

ἀθνχζνπκε, ἀιιά κπνξνῦκε λά ηά κπξίζνπκε.  

Ἔηζη ινηπφλ,  ζπλείδεζε ἐγείξεηαη ἀπφ δηαθνξεηηθά 

ἀληηθε ίκελα θαί ἀλάινγα ηήλ θαζνξίδνπκε. Καί καδχ ηεο ἐγείξνληαη 

θη νἱ ἄιινη λνεηηθνί παξάγνληεο γηά λά θαηαλνήζνπκε ηήλ 

ἐκπεηξ ία, ὅπσο π.ρ. ηφ αἴζζεκα γηά ηφ θαηά πφζνλ  ζπγθεθξηκέλε 

κπξσδηά εἶλαη εράξηζηε ἤ δπζάξεζηε θιπ. άλ εἶλαη εράξηζηε 

θνιιᾶκε ζ’ αηήλ ὅπσο ηφ ζίδεξν ζηφλ καγλήηε. Καί ηέηνηνπ 

εἴδνπο καγλήηεο πάξρνπλ πνιινί ζηφλ ἀξηζκφ ζηήλ θαζεκεξηλή 

καο δσή, πνχ κᾶο ηξαβᾶλε, κᾶο ἐιθχνπλ· εἴηε εἶλαη ἤρνη, εἴηε 

κπξσδηέο, ε ἴηε ὀπηηθά ἀληηθείκελα... θιπ.  
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Ἔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἔρνπκε ἐπίζεο ηήλ γιψζζα θαί ηίο γεχζεηο. Καί ἐδῶ πάξρεη 

ἔιμε πξφο ηά ἀληηθείκελα γεχζεσο ἀιιά ρσξίο ηήλ ζπλείδεζε δέλ 

ἐιθπφκαζηε. Πξέπεη πξψηα λά ἐγεξζε ῖ  ζπλείδεζε ζηήλ γιψζζα 

κέζα ἀπφ ηφ ἐξέζηζκα πνχ πξνθαιε ῖηαη ἀπφ ηήλ ἐπαθή ηῆο 

γιψζζαο κέ ηφ γεπζηηθφ ἀληηθείκελν, θαί κεηά  λά πξνβάιινπλ νἱ 

ἄιινη λνεηηθνί παξάγνληεο πνχ ζά θαζνξίζνπλ ηφ εράξηζην, ηφ 

δπζάξεζην, θιπ. Ἡ ζπλείδεζε εἶλαη θαί ζ’ αηή ηήλ πεξίπησζε ὁ  

γέηεο, ὁ πξφδξνκνο γηά λά ἐγεξζνῦλ νἱ ἄιινη λνεηηθνί 

παξάγνληεο. χκθσλα κέ ηήλ ἐμήγεζε πνχ δίλε η ἐδῶ ὁ Βνχδδαο, 

βιέπνπκε ὅηη  ζπλείδεζε πάληα πξνεγε ῖηαη. Καί γη’  αηφ νἱ 

ζρνιηαζηέο ιέλε ὅηη  ζπλείδεζε ἤ   ιεηηνπξγία ηῆο ζπλείδεζεο 

εἶλαη λά εἶλαη πάληα γέηεο. Πνιινί ιέλε ὅηη αηφ πάξρεη κφλν 

ζηφ Ἀκπηληάκα, δηφηη ὁ Βνχδδαο δέλ ἔρεη ἀλαθέξεη θάηη ηέηνην 

ζηήλ νχηηα Πίηαθα. Ἀιιά ἐάλ ἐμεηάζνπκε αηέο ηίο λνεηηθέο 

δηαδηθαζίεο ὅπσο ηίο ἐμεγεῖ ὁ Βνχδδαο ζηήλ νχηηα Πίηαθα, ζά 

δνῦκε ὅηη  ζπλείδεζε ἔξρεηαη πάληα πξψηε. Γη’  αηφ πξέπεη λά 

ἐμεηάδνπκε θαιά ηίο νχηηαο. Σψξα, ἐάλ ἐγψ δείμσ αηφλ ηφλ 

πίλαθα ζέ θάπνηνπο βνπδδηζηέο, ζά κνῦ πνῦλε: «α... αηφ ὅιν 

εἶλαη Ἀκπηληάκκα...» θαί αηφ ἔρε η γίλε η ὄλησο.  

Κάπνηε ἔθαλα καζήκαηα ζέ θάπνηνπο βνπδδηζηέο θαί ηνχο ἔδεημα 

αηφλ ηφλ πίλαθα, θαί ηνχο ηά ἐμήγεζα θαλνληθά. Γχξηζαλ θαί κνῦ  

εἴπαλ: «ε... αηά ε ἶλαη Ἀκπηληάκκα, ...  πνῦ ηά βξῆθεο ὅια αηά;» 

Ὅια αηά βέβαηα βξίζθνληαη ζηήλ νχηηα, ἀιιά νἱ πεξηζζφηεξνη 

δηαβάδνπλ ηίο νχηηεο ζάλ λά ε ἶλαη ἕλα κπζηζηφξεκα, θαί ἄλ ηνχο 

ξσηήζεηο: «Γηάβαζεο ηίο νχηηαο;» ζά ζνῦ πνῦλ λαί, θαί ὄλησο 

μέξνπλ πνιιέο νχηηαο ἀπ’  ἔμσ, ζά ζνῦ πνῦλ θαί ηφ ὄλνκα,  

πφκλεζε 1, πφκλεζε 2, θαί κπνξνῦλ λά ζνῦ  πνῦλ ζέ πνηά 

νχηηα ἀλαθέξεηαη αηφ ἤ ηφ ἄιιν.  
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Ἀιιά αηά πνχ ζπκνῦληαη εἶλαη νἱ δηάινγνη πνχ θάλεη ὁ Βνχδδαο 

κέ ηνχο καζεηέο ηνπ θαί ηφλ θφζκν· ηίο ἄιιεο ιεπηνκέξεηεο πνχ 

δίλεη ὁ Βνχδδαο κέζα ζηίο νχηηαο δέλ ηίο ζπκνῦληαη.  

Ὅηαλ ὅκσο ηά ηαμηλνκήζνπκε ζέ πίλαθα, θαίλνληαη πνιχ πηφ 

θαζαξά. Ὑπάξρεη ὅπσο εἴπακε κηά δηαδηθαζία, κηά ἀιπζηδσηή 

ἀληίδξαζε γηά ηφ πῶο γίλνληαη αηά ηά πξάγκαηα.  

Καί ἐδῶ πάιη ἔρνπκε ηήλ ἴδηα θαηάηαμε,  γιψζζα θαί  γεχζε 

ἀλῆθνπλ ζηφ ζπλάζξνηζκα ηῆο ὕιεο,  ζπλείδεζε ζηφ 

ζπλάζξνηζκα ηῆο ζπλείδεζεο,  λνεηηθή ἐπαθή ζηφ ζπλάζξνηζκα 

ηῶλ λνεηηθῶλ ιεηηνπξγηῶλ, ηφ αἴζζεκα ζηφ ζπλάζξνηζκα ηνῦ 

αἰζζήκαηνο,  ἀληίιεςε ζηφ ζπλάζξνηζκα ηῆο ἀληίιεςεο, θαί   

βνχιεζε, ινγηζκφο, ζπιινγηζκφο, ἐπηζπκία, ζηφ ζπλάζξνηζκα ηῶλ 

λνεηηθῶλ ιεηηνπξγηῶλ.  

Φπζηθά δέλ πάξρνπλ κφλνλ αηέο νἱ λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, 

πάξρνπλ θη ἄιιεο· ἀιιά θακηά θνξά ζηήλ νχηηα, πάξρεη κηά 

πνιχ ζχληνκε ἐμήγεζε αηῆο ηῆο λνεηηθῆο δηαδηθαζίαο. Καί κφλνλ 

ἐάλ ζπιιέμνπκε θνκκάηηα ἀπφ δῶ θαί ἀπφ θεῖ, βιέπνπκε ὅηη 

πάξρνπλ θαί ἄιινη λνεηηθνί παξάγνληεο, ὅπσο π.ρ.  αηαπάηε 

(κφρα). δῶ  δέλ ἀλαθέξεηαη, ἀιιά ἐάλ θάπνηνο δέλ ε ἴρε αηαπάηε 

δέλ ζά εἴρε θαί πξνζθφιιεζε πξφο αηά ηά ἀληηθείκελα. Θά 

κπνξνῦζε λά δεῖ αηά ηά ἀληηθε ίκελα κέ ἄιιν κάηη, λά ἔρεη ἄιιε 

ἀληίιεςε γη’ αηά ηά ἀληηθε ίκελα. Ἀιιά εἶλαη   αηαπάηε αηή 

πνχ κᾶο δέλεη, ε ἶλαη  ἄγλνηα γη’ αηά ηά ἀληηθείκελα πνχ κᾶο 

καγλεηίδεη, κᾶο ἐιθχεη, θαί κᾶο θάλεη λά ηξέρνπκε πξφο αηά ηά 

ἀληηθε ίκελα.  

Π.ρ. ἐάλ ἀλάςνπκε ηήλ λχρηα ἕλα θῶο, βιέπνπκε ρηι ηάδεο 

ἔληνκα πνχ καδεχνληαη θαί πέθηνπλ ζηφ θῶο. Καί ν ἱ ἄλζξσπνη 

εἶλαη ἔηζη· ζάλ ἔληνκα, πνχ ὅηαλ δνῦλ ἕλα ἐιθπζηηθφ ἀληηθε ίκελν 

πᾶλε θαί πέθηνπλ ἐπάλσ ηνπ· ἐμ’ αἰηίαο ηῆο αηαπάηεο. Σά ἔληνκα 

πέθηνπλ ἀθφκα θαί ζηήλ θσηηά (ἤ ζηήλ θιφγα ἐλφο θεξηνῦ) δηφηη 

ἀπφ καθξηά βιέπνπλ αηφ ηφ θῶο ζάλ ἐιθπζηηθφ, δέλ μέξνπλ ὅηη 

θαίεη,  πεηᾶλε πξφο αηφ κέ ηαρχηεηα, πέθηνπλ κέζα θαί 

θαίγνληαη.  

Καηά ηφλ ἴδην ηξφπν θαί νἱ ἄλζξσπνη ἔιθνληαη ἀπφ αηά ηά 

ἐιθπζηηθά ἀληηθείκελα θαί ηξέρνπλ πξφο αηά. Γηφηη δέλ μέξνπλ 

ηφλ θίλδπλν ὅηη αηά ηά ἀληηθείκελα ζά ηνχο πξνθαιέζνπλ ιχπε, 

ζιίςε, ἀπνγνήηεπζε θιπ.· θαί ἔηζη θαίγνληαη κέζα ηνπο.  

 

Ἐρώηηζη:  ’ αηφλ ηφλ πίλαθα πνχ ἔρνπκε κπξνζηά καο, ἐάλ 

κπνξνχζακε λά πξνζζέζνπκε ηήλ αηαπάηε, ζέ πνηφ ζεκε ῖν ζά ηήλ 

ηνπνζεηνχζακε;  
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Ἀπάνηηζη:  Πάλσ ἀπφ ηήλ ἐπηζπκία. Πξψηα πάεη   αηαπάηε θαί 

κεηά ἀθνινπζεῖ    ἐπηζπκία. Χσξίο αηαπάηε δέλ ἐγείξεηαη ἐπηζπκία. 

 

Ἐρώηηζη:  Καί   ἔρζξα , ὁ  ζπκφο;  

Ἀπάνηηζη:  Ὅηαλ ἐγείξεηαη 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 αηαπάηε. Ὅκσο ὁ ζπκφο θαί 

  ἐπηζπκία δέλ κπνξνῦλ λά ἐγεξζνῦλ ζπγρξφλσο ζηήλ ἴδηα λνεηηθή 

δηαδηθαζία. ηήλ λνεηηθή δηαδηθαζία ηῆο 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 ηῆο 

αηαπάηεο, αηή ἐγείξεηαη θαί ζηίο δχν δηαδηθαζίεο, δει. θαί κέ ηήλ 

ἐπηζπκία θαί κέ ηφλ ζπκφ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δῶ ηψξα  ζπλείδεζε ιακβάλεη ὡο ἀληηθε ίκελφ ηεο ηφ ζψκα 

θαί ηήλ ἀθή. Καί ζχκθσλα κέ αηφ, ἐγείξνληαη ἄιια α ἰζζήκαηα, 

ἄιιεο ἀληηιήςεηο, ἄιιε βνχιεζε, ἄιινο ινγηζκφο, ἄιινο 

ζπιινγηζκφο θαί ἄιινπ εἴδνπο ἐπηζπκία. Ἡ ἐπηζπκία καο δέλ ε ἶλαη 

ἐλφο εἴδνπο. Ὑπάξρνπλ πνιιά ε ἴδε ἐπηζπκίαο ζέ ζρέζε κέ ηήλ 

ζπλείδεζε, ἤ κέ ηφ ἀληηθε ίκελν. δῶ   ἐγγχηαηε αἰηία γηά ηήλ 

ἔγεξζε ηῆο ζπλείδεζεο ε ἶλαη  ἀθή. άλ θιείζνπκε ηά κάηηα θαί 

ἀγγίμνπκε ἕλα ἀληηθείκελν, αηφ γίλεηαη ἀθνξκή γηά λά ἐγεξζεῖ   

ζπλείδεζε ζέ ζρέζε κέ ηφ ἀπηφ ἀληηθείκελν. Γέλ ε ἶλαη ἤρνο, δέλ 

εἶλαη κπξσδηά, δέλ ε ἶλαη θάηη πνχ ηφ βιέπνπκε θιπ.  
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ηήλ ζπλέρεηα ἔξρεηαη ηφ αἴζζεκα,  ἀληίιεςε, θιπ, γηά λά 

κπνξέζνπκε λά θαηαιάβνπκε ηί ε ἶλαη αηφ πνχ ἀγγίμακε. Καί   

ζπλείδεζε κπνξε ῖ λά ἐθιάβεη ηφ α ἴζζεκα ὡο ἀληηθε ίκελφ ηεο θαί 

λά μεθηλήζεη κηά θαηλνχξηα λνεηηθή δηαδηθαζία ζέ ζρέζε κέ ηφ 

ζψκα θαί ηήλ ἀθή, θ.ν.θ. Ἡ  δέ ηαμ ηλφκηζε ηῶλ δηαδηθαζηῶλ εἶλαη 

ἴδηα ὅπσο θαί ζηνχο πξνεγνχκελνπο πίλαθεο.  

 

Καί ηψξα ἐξρφκαζηε ἐδῶ!  Ἰδνῦ  κεγάιε ζαο ἀπνξία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Βνχδδαο ιέεη: «μ’ αἰηίαο ηνῦ λνῦ (καλφ) θαί ηῶλ ἰδεῶλ 

(ληάκκα), ἐγείξεηαη  ζπλείδεζε ηνῦ λνῦ (καλφ-βηληάλα)».  

Πνηφ ε ἶλαη ηφ ἀληηθε ίκελν ἤ ηφ ἐξέζηζκα γηά ηήλ ἔγεξζε ηῆο 

ζπλείδεζεο ζ’ αηή ηήλ πεξίπησζε; ε ἶλαη  ἐπαθή ηνῦ λνῦ κέ ηίο 

ἰδέεο. Κη ἐδῶ κέ ηφλ ὄξν ἰδέεο ἐλλνῦκε λνεηηθά ἀληηθε ίκελα ὅπσο 

νἱ ζθέςεηο,  ἀιιά θαί αἴζζεκα, ἀληίιεςε, ἐπηζπκία· δηφηη θ η αηά 

εἶλαη ἰδέεο. Χξεζηκνπνηῶ ζηφλ πίλαθα ηφλ ὄξν ἰδέεο, δηφηη δέλ 

πῆξρε ρῶξνο λά γξάςσ λνεηηθνί παξάγνληεο... Ὅια αηά ὄκσο 

ιέγνληαη ληάκκα. ηήλ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ὁ ὄξνο ληάκκα  

δέλ ζεκαίλεη ηήλ δηδαζθαιία ηνῦ Βνχδδα, ἀιιά ηά λνεηηθά 

ἀληηθε ίκελα. Ἔηζη αηή  ιέμε ζχκθσλα κέ ηά ζπκθξαδφκελα 

κεηαθξάδεηαη δηαθνξεηηθά.  

δῶ θαίλεηαη θαζαξά ὅηη ἔρνπκε κηά δηαθνξεηηθή ζπλείδεζε· 

ὄρη ὀπηηθῶλ, ἀθνπζηηθῶλ, θαί ἄιισλ ἀληηθε ηκέλσλ, ἀιιά 

ζπλείδεζε ηνῦ λνῦ, δει.  ζπλείδεζε παίξλεη ηφλ λνῦ ὡο 

ἀληηθε ίκελφ ηεο. Γπξλάεη κέζα ηεο θαί βιέπεη. ... ηφ ἴδην πνχ 

θάλνπκε θη ἐκεῖο!  
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Γέλ βιέπνπκε κφλν ηί ζπκβαίλε η ἔμσ ἀπφ ἐκᾶο ἀιιά θαί ηί 

ζπκβαίλε η κέζα καο. Ὅηαλ κέζσ ἐλφξαζεο βιέπνπκε κέζα καο, 

πῶο θαηαιαβαίλνπκε ἄλ ἔρνπκε θφβν, ζπκφ, ἤ ἐπηζπκία; ε ἶλαη 

ιφγσ ηῆο ζπλείδεζεο. Ἡ ζπλείδεζε παίξλεη ζάλ ἀληηθε ίκελν αηφλ 

ηφλ θφβν, ηφλ ζπκφ ἤ ηήλ ἐπηζπκία, θαί ἔηζη θαηαιαβαίλνπκε ὅηη 

θάηη πάξρεη κέζα καο. ηήλ ζπλέρεηα ἀθνινπζεῖ λέα δηαδηθαζία, 

αηή πνχ ιέκε λνεηηθή δηαδηθαζία κέζσ ηνῦ λνῦ, θαί ἐγε ίξνληαη 

αἰζζήκαηα, ἀληηιήςεηο, θιπ. ’ αηήλ ηήλ πεξίπησζε,  ἐγγχηαηε 

αἰηία εἶλαη ηφ λνεηφ, θαί   ζπλείδεζε γπξλάεη κέζα καο θαί βιέπεη 

ηί γίλεηαη. Ἄλ πάξρεη ηφ αἴζζεκα,  ἀληίιεςε θιπ. Μέ ιίγα ιφγηα 

ηφ α ἴζζεκα εἶλαη ηφ ἐξέζηζκα γηά ηήλ ἔγεξζε κηᾶο λέαο 

ζπλείδεζεο. Ἡ ζπλείδεζε ἐγείξεη ηφ αἴζζεκα, θαί ηφ αἴζζεκα 

ἐγείξεη κηά λέα ζπλείδεζε, πνχ ἐγε ίξεη ἕλα ἄιιν αἴζζεκα θ.ν.θ. ζέ 

ἕλαλ ἀέλαν θχθιν. 

Βιέπνπκε ηψξα ὅηη ὁ λνῦο θαί ηά λνεηηθά  ἀληηθε ίκελα εἶλαη 

ζπλάζξνηζκα λνεηηθῶλ ιεηηνπξγηῶλ. Ὅιεο νἱ λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

εἶλαη ληάκκα .  

Νά ζᾶο πῶ ἐδῶ, ὅηη ζχκθσλα κέ ηά ζπκθξαδφκελα, ληάκκα δέλ 

ζεκαίλε η κφλν δηδαζθαιία ἤ λνεηηθά ἀληηθε ίκελα, ἀιιά θαί 

παξάβαζε. Ὑπάξρεη ἕλαο θαλφλαο πνχ ιέγεηαη παηζίηηα , θαί ἐάλ 

θάπνηνο ηφλ παξαβεῖ ιέκε ὅηη ἔρε η θάλεη παηζίηηα-ληάκκα, δει. 

ἔρεη πέζεη ζέ παξάβαζε, ’ αηή ηήλ πεξίπησζε ἔρεη ἀξλεηηθή 

ἔλλνηα. Ἄιιε ζεκαζία ε ἶλαη ηφ ζίια-ληάκκν, δει. ζηθή θχζε. Γέλ 

κπνξνῦκε ινηπφλ ἐδῶ λά ηφ κεηαθξάζνπκε ζάλ δηδαζθαιία  ἤ  

λνεηφ ἀληηθε ίκελν ἀιιά ζάλ ζηθή θχζε. Ἕλα ἄιιν εἶλαη ηφ ηδάηη-

ληάκκν, δει.  θχζε ηνῦ λά γελληέηαη θαλείο. Ὄινη νἱ ἄλζξσπνη 

εἴκαζηε αηῆο ηῆο θχζεο, ε ἴκαζηε ηδάηη-ληάκκα. Ἔρνπκε ηφ 

ηδαξάηη-ληάκκα, ηήλ θχζε ηνῦ γήξαηνο·  βηάηη-ληάκκα, ηήλ θχζε 

ηῆο ἀζζέλεηαο· καξάλα-ληάκκα, ηήλ θχζε ηνῦ ζαλάηνπ. δῶ  

ινηπφλ ληάκκα ζεκαίλε η θχζε, ἰδηφηεηα. 

Σψξα, ζέ ζρέζε κέ ηφλ θφβν πνχ ἀλαθέξακε παξαπάλσ, λά 

πνῦκε ὅηη ὁ θφβνο δέλ εἶλαη α ἴζζεκα ἀιιά ζπλαίζζεκα.   ζπκφο 

εἶλαη ζπλαίζζεκα,  ἐπηζπκία εἶλαη ζπλαίζζεκα.  

πλαίζζεκα ζεκαίλεη α ἴζζεκα ζχλ θάηη ἄιιν. Σφ α ἴζζεκα ἀπφ 

κφλν ηνπ κπνξεῖ λά εἶλαη δπζάξεζην ἤ εράξηζην αἴζζεκα. 

πλδεφκελν ὅκσο κέ ἀπψζεζε ἤ  ἔιμε, ἐπηθέξεη θφβν ἤ ἐπηζπκία. 

Γπζάξεζην αἴζζεκα + ἀπψζεζε=θφβνο, ζπκφο, θιπ. Δράξηζην 

αἴζζεκα + ἔιμε=ἐπηζπκία, θιπ.  θφβνο θαί ὁ ζπκφο ε ἶλαη 

ζπλαηζζήκαηα πνχ ἀλῆθνπλ ζηήλ θαηεγνξία ηνῦ ἀπνθξνπζηηθνῦ,  

ηῆο δπζαξέζθεηαο πξφο ηφ ἀληηθείκελν. Ἀιιά ζπλδένληαη θαί κέ ηφ 

αἴζζεκα, θαί γη’  αηφ ιέγνληαη ζπλαηζζήκαηα.  
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Ἡ ἐπηζπκία εἶλαη θ η αηή ζπλαίζζεκα, δηφηη ἀπνηειεῖηαη ἀπφ 

αἴζζεκα θαί ἐιθπζηηθφηεηα. ’ αηή ηήλ θαηάηαμε ηψξα, δέλ 

ἔρνπκε ηφ ζπλάζξνηζκα ηῆο ὕιεο, ἀιιά ηά πφινηπα ηέζζεξα 

ζπλαζξνίζκαηα.  

Ὅηαλ ζθεθηφκαζηε θάηη ἤ  ὀλεηξνπνινῦκε ἤ  θαληαδφκαζηε, 

ἐθηεινῦκε λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, θαί ηφ δηεγεξηηθφ δέλ ε ἶλαη ἕλα 

ἐμσηεξηθφ ἀληηθε ίκελν ἀιιά θάηη ἐζσηεξηθφ. Ἔηζη ιακβάλνπλ 

κέξνο κφλνλ ηέζζεξα ζπλαζξνίζκαηα. άλ ὅκσο ηφ ἀληηθείκελν 

ἔιζεη ἀπφ ἔμσ, εἶλαη δει. θάπνην ιηθφ ἀληηθε ίκελν ηφηε 

ιακβάλνπλ κέξνο θαί ηά πέληε ζπλαζξνίζκαηα.  

Δἴπακε ινηπφλ ὅηη  ζπλείδεζε ε ἶλαη ὁ πξφδξνκνο ηῶλ λνεηηθῶλ 

παξαγφλησλ. Κη αηφ κπνξνῦκε λά ηφ δνῦκε θαζαξά, ὅηη δει.   

ζπλείδεζε ἔξρεηαη πάληα πξψηε, ὄρη κφλνλ ζέ αηή ηήλ νχηηα 

ἀιιά θαί ζέ ἄιιεο. Ὅ,ηη ἔρνπκε πεῖ κέρξη ηψξα δέλ ἀλήθεη ζηφ 

Ἀκπηληάκκα ἀιιά ζηήλ νχηηα. Καί ν ἱ ζρνιηαζηέο ἔρνπλ πεῖ ὅηη 

πάληα  ζπλείδεζε εἶλαη πνπκπάλγθακα, πξφδξνκνο. Καί αηή ηήλ 

ιέμε πνπκπάλγθακα, κπνξνῦκε λά ηήλ ζπλαληήζνπκε θαί ζέ ἄιιεο 

νχηηαο.  

Π.ρ. ἐδῶ ιέεη:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αηφ ηφ ἀπφζπαζκα εἶλαη ἀπφ ηήλ Ἀλγθνχηαξα Νηθάγηα. Ἀλήθεη 

ζηφ νχηηα Πίηαθα θαί ηφ ἔρεη πεῖ ὁ  ἴδηνο ὁ Βνχδδαο. Σφ ζέκα 

εἶλαη ὅπσο εἴρακε δε ῖ πξνεγνπκέλσο, αηέο νἱ ζπλφλπκεο ιέμεηο  

καλφ, βηλ ηάλα, θαί ηζίηηα . δῶ δέλ ρξεζηκνπνηε ῖηαη  βηληάλα  

(ζπλείδεζε) ἀιιά ηφ καλφ (λνῦο).  λνῦο εἶλαη ὁ πξφδξνκνο ηῶλ 

θαχισλ ἰδηνηήησλ.  
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Ἔηζη: 

«πνηεζδήπνηε ἰδηφηεηεο εἶλαη θαχιεο, ἔρνπλ ὅιεο ηφλ λνῦ ζάλ 

πξφδξνκν.   λνῦο πξνβάιεη πξῶηνο, ἀθνινπζνχκελνο ἀπφ ηίο  

θαχιεο ἰδηφηεηεο». 

 

Πνηέο εἶλαη ν ἱ θαχιεο ἰδηφηεηεο; ε ἶλαη ν ἱ θαχινη λνεηηθνί 

παξάγνληεο. κεῖο ε ἴρακε κηιήζεη γη’  αηνχο ηνχο θαχινπο 

λνεηηθνχο παξάγνληεο ὅπσο  αηαπάηε,  δήιεηα, ὁ ζπκφο,  

πεξεθάλεηα θιπ.(πνχ ε ἶλαη 14). Γηά λά θαηαληθήζνπκε ηίο θαχιεο 

ἰδηφηεηεο κέζα καο, πξέπεη λά ἔρνπκε πνιχ πεξηζζφηεξεο θαιέο 

δπλάκεηο· (πνχ ε ἶλαη 25). Αηέο νἱ θαχιεο δπλάκεηο κέζα καο ε ἶλαη 

ηφζν ἰζρπξέο, πνχ πξέπεη λά ρξεζηκνπνηήζνπκε δηπιή δχλακε γηά 

λά ηίο θαηαπνιεκήζνπκε, δει. λά ηίο βγάινπκε ἀπφ κέζα καο, λά 

ηίο ἐμαιείςνπκε. Πξέπεη δει. λά ρξεζηκνπνηήζνπκε 25 θαινχο 

λνεηηθνχο παξάγνληεο, γηά λά ἀπνηξέςνπκε ηνχο 14 θαχινπο.  

Αηφο ὁ  πφιεκνο γίλεηαη κέζα καο ζέ θαζεκεξηλή βάζε. Π.ρ. 

ὅηαλ πάξρεη θάπνηνο πε ηξαζκφο ἀκέζσο βξηζθφκαζηε ζέ 

ἐζσηεξηθφ πφιεκν... «λά ηφ θάλσ... λά κήλ ηφ θάλσ...» θείλε 

ηήλ ὥξα εἶλαη αηνί λνεηηθνί παξάγνληεο πνχ κάρνληαη κεηαμχ 

ηνπο, γ ίλεηαη αηή  πάιε κέζα καο γηά ηφ πνηφο ζά ληθήζεη· ηφ 

θαιφ ἤ ηφ θαθφ;  

Αηφ ζπκβαίλε η ζέ πνιιέο πεξηζηάζεηο ζηήλ δσή καο.  

Ὅπσο κέ ηφλ θφβν. Ἀπφ ηήλ κηά θνβφκαζηε θη ἀπφ ηήλ ἄιιε 

ζθεθηφκαζηε «γηαηί λά θνβᾶκαη;» Σφ ἴδην θαί κέ ηφλ ζπκφ. Ἀπφ 

ηήλ κηά ζπκψλνπκε, ἀπφ ηήλ ἄιιε ἔξρεηαη κηά θαιή ζθέςε θαί κᾶο 

ιέεη ὅηη δέλ ρξεηάδεηαη λά ζπκψλνπκε. άλ αηή  θαιή ζθέςε δέλ 

εἶλαη ηφζν ἰζρπξή, ηφηε ὁ ζπκφο ἔρεη ηφ πάλσ ρέξη. Ὑπάξρεη πάιε 

κεηαμχ ηῶλ θαιῶλ θαί ηῶλ θαχισλ ἰδηνηήησλ. κεῖο πξέπεη λά 

ἐληζρχζνπκε ηίο θαιέο ζθέςεηο, ηνχο θαινχο λνεηηθνχο 

παξάγνληεο γηά λά ἀπνηξέςνπκε  ηφλ ζπκφ.  

Κη αηή  πάιε δέλ ε ἶλαη  πάιε ηῶλ κίζεσλ θαί  πάιε ηῶλ 

ζεῶλ, ἀιιά  πάιε ηῶλ λνεηηθῶλ παξαγφλησλ πνχ ε ἶλαη   πηφ 

ηξνκεξή ἀπ’ ὅιεο ηίο κάρεο.  

 

Καί πνηφο ε ἶλαη ὁ πξφδξνκνο; ε ἶλαη ὁ λνῦο, ἤ ζ’ αηή ηήλ 

πεξίπησζε κπνξνῦκε λά πνῦκε  ζπλείδεζε.  
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Καί ὁ Βνχδδαο ζπλερίδεη:  

 

«πνηεζδήπνηε ἰδηφηεηεο εἶλαη θαιέο, ἔρνπλ ὅιεο ηφλ λνῦ ζάλ 

πξφδξνκν.   λνῦο πξνβάιεη πξῶηνο , ἀθνινπζνχκελνο  ἀπφ ηίο  

θαιέο  ἰδηφηεηεο».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αηέο νἱ θαιέο ἰδηφηεηεο ε ἶλαη ὁ κή-ζπκφο,  κή-πιενλεμία,   

κή-δήιεηα θιπ. Καί πξφδξνκφο ηνπο ε ἶλαη ὁ λνῦο.  

Βιέπνπκε ὅηη κέρξη ζηηγκῆο πάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ αηῶλ 

πνχ ἔρνπλ πε ῖ νἱ ζρνιηαζηέο γηά ηφλ λνῦ θαί πῶο λά ηφλ 

θαζνξίζνπκε θαί λά ηφλ ἐληνπίζνπκε, θαί κέ αηά πνχ 

ἀλαθέξνληαη ζηήλ νχηηα.  
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ηήλ ζπλέρεηα θάλνπκε κία ἀλαθεθαιαίσζε γηά ηήλ ζπλείδεζε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ε ἶλαη  ἐπίγλσζε-ζπλεηδεηνπνίεζε ηῶλ 

ιηθῶλ θαί λνεηηθῶλ ἀληηθε ηκέλσλ.  

 

Ἡ ιεηηνπξγία ηεο ε ἶλαη λά εἶλαη πξφδξνκνο ηῶλ λνεηηθῶλ 

παξαγφλησλ, δηφηη γε ῖηαη θαί ζπλνδεχεηαη πάληα ἀπφ αηνχο.  

λνῦο ἤ ζπλείδεζε ζπλνδεχνληαη πάληα ἀπφ θαχινπο ἤ  θαινχο 

λνεηηθνχο παξάγνληεο.  

 

θδειψλεηαη κέζα ἀπφ ηήλ ζχλζεζε κηάο ζπλέρεηαο λνεηηθῶλ 

δηαδηθαζηῶλ.  

 

Ἡ γελλεζηνπξγφο αἰηία ηεο εἶλαη ηφ Ννεηφ θαί  Ὕιε.  
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πηζηξέθνπκε πάιη ζηφ ἀγγιηθφ βηβιίν θαί ζά δνῦκε ὅηη αηή   

ζπλείδεζε ἐκθαλίδεηαη ζέ δηάθνξα ἐπίπεδα. Π.ρ.  ζπλείδεζε πνχ 

ἔρνπλ νἱ ἄλζξσπνη ε ἶλαη δηαθνξεηηθή ἀπ’ αηήλ πνχ ἔρνπλ ηά δψα. 

Οἱ λνεηηθέο δηαδηθαζίεο πνχ ἐκθαλίδνληαη ζηφλ λνῦ ηῶλ δψσλ, 

δηαθέξνπλ θάπσο ἀπ’ αηέο ηῶλ ἀλζξψπσλ, δει. βξίζθνληαη ζέ 

ιίγν θαηψηεξν ἐπίπεδν ζθέςεο ἀπφ αηφ ηῶλ ἀλζξψπσλ.  

Καη’ αηφλ ηφλ ηξφπν, δηαθνξνπνηνῦκε ηφ ἐπίπεδν ηῆο 

ζπλείδεζεο ζχκθσλα κέ ηφ ε ἴδνο ηῶλ ὄλησλ θαί κέ ηήλ λνεηηθή 

θαηάζηαζε ηῶλ ὄλησλ· δει. κέ ηφ πφζν πξνρσξεκέλνο ε ἶλαη ὁ  

βαζκφο ζθέςεο ηνπο. Γηά παξάδεηγκα, αηνί πνχ ἔρνπλ ἀλαπηχμεη 

ηδάλαο ἤ ἐθζηάζεηο, ἔρνπλ δηαθνξεηηθφ ἐπίπεδν ζπλείδεζεο ἀπ’  

ὅηη νἱ ζπλεζηζκέλνη ἄλζξσπνη.  

Βιέπνπκε ινηπφλ πψο πάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηῶλ 

ζπλεηδεζηαθῶλ ἐπηπέδσλ, θαί  ὅηη  ζπλείδεζε ζπλεξγάδεηαη κέ 

δηαθνξεηηθνχο λνεηηθνχο παξάγνληεο θαί δίλεη ἄιια 

ἀπνηειέζκαηα. ηνχο ἀλζξψπνπο εἶλαη δηαθνξεηηθή, ζηά δψα ε ἶλαη 

δηαθνξεηηθή, θαί ζ’ αηνχο πνχ ἔρνπλ πεηχρεη ἐθζηάζεηο ε ἶλαη 

δηαθνξεηηθή. χκθσλα ινηπφλ κέ ηφ ἐπίπεδν ἐμέιημεο 

θαηεγνξνπνηνῦκε ηήλ ζπλείδεζε ζέ  δηάθνξα ζηάδηα.  

 

Γηά λά γίλεη αηφ ρξεζηκνπνηε ῖ  ὀξηζκέλνπο ἐμέρνληεο θαλφλεο 

ηαμηλφκεζεο.  πξῶηνο ἐμ’ αηῶλ, πνχ παξνπζηάδεηαη ζηφ παξψλ 

ηκήκα ηῆο αλγθάρα, εἶλαη ηφ ἐπίπεδν (κπνχκη) ηῆο ζπλείδεζεο. 

Ὑπάξρνπλ ηέζζεξα ἐπίπεδα ζπλείδεζεο.  

Σά ηξία ε ἶλαη ἐγθφζκηα:   ζθαίξα ηῶλ αἰζζήζεσλ,   ιεπηνθπήο ιηθή 

ζθαίξα, θαί   ἅπιε ζθαίξα.  

Σφ ηέηαξην ἐπίπεδν ε ἶλαη ηφ πεξθφζκην.  

Ἡ ιέμε αβαηζάξα (ζθαίξα), πνχ πξνζδηνξίδεη  ηά ηξία πξψηα ἐπίπεδα, 

ζεκαίλεη «αηφ πνχ θηλε ῖηαη ἤ  ζπρλάδεη ζέ κία ζπγθεθξηκέλε 

ηνπνζεζία». Ἡ ηνπνζεζία ζχρλαζεο εἶλαη ηφ ἐπίπεδν ὕπαξμεο (ἐπίζεο 

κπνχκη) πνχ πξνζδηνξίδεηαη ἀπφ ηφ ὄλνκα ηῆο ζθαίξαο,   ὁπνία εἶλαη, 

ηά  δνληθά, ηά ιηθά-ιεπηνθπή, θαί ηά ἄπια ἐπίπεδα ηῆο ὕπαξμεο.   

-[Ἔρνπκε δει. ηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν θαί βιέπνπκε πῶο 

ζπκπεξηθέξεηαη  ζπλείδεζε κέζα ζ’ αηφλ. Ὑπάξρεη δει. ἕλα 

πιαίζην κέζα ζηφ ὁπνῖν θ ηλεῖηαη  ζπλείδεζε. μεηάδνληάο ην 

αηφ ζέ παγθφζκην ἐπίπεδν, βιέπνπκε ὅηη ν ἱ ἄλζξσπνη ἔρνπλ 

δηαθνξεηηθά θχκκαηα ζθέςεο ἀπφ ἄιια εἴδε. Καί γ η’  αηφ 

κπνξνῦκε λά δηαθξίλνπκε ηνχο ἀλζξψπνπο ἀπφ ἄιια εἴδε δψσλ, 

δηφηη ν ἱ ἄλζξσπνη ρξεζηκνπνηνῦλ κηά δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα ἀπφ 

ηζίηηαο ἤ ζπλείδεζε. Καί γη’  αηφ κπνξνῦκε λά δνῦκε ὁκνηφηεηεο 

κεηαμχ ηῶλ ἀλζξψπσλ, παξ’ ὅιν πνχ δηαθέξνπκε ἐμσηεξηθά. 

Δἴκαζηε ὅινη homo sapiens , δέλ ε ἴκαζηε λεάληεξηιαληο, δηφη η 
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ἔρνπκε ἀλαπηχμεη κία ζπρλφηεηα ζπλείδεζεο δηαθνξεηηθή ἀπφ 

ἄιια εἴδε.] 

 

λ ηνχηνηο, παξ’ ὅιν πνχ νἱ  ηξεῖο ζθαίξεο ζπλείδεζεο ἔρνπλ κία 

ἰδηαηηέξσο ζηελή ζπγγέλεηα κέ ηά ἀληίζηνηρα ἐπίπεδα ὕπαξμεο, δέλ 

εἶλαη παλνκνηφηππεο. Οἱ  ζθαίξεο ηῆο ζπλείδεζεο ε ἶλαη θαηεγνξίεο πνχ  

ηαμηλνκνῦλ ηνχο ηχπνπο ηῶλ ηζίηηαο , ἐλῶ ηά ἐπίπεδα ὕπαξμεο εἶλαη 

ἐπηθξάηεηεο ἤ  θφζκνη ἐληφο ηῶλ ὁπνίσλ ἐπαλαγελληνῦληαη ηά ὄληα θαί 

ζηνχο ὁπνίνπο πεξλνῦλ ηήλ δσή ηνπο.  

-[Παξ’ ὅιν πνχ ὅινη ν ἱ ἄλζξσπνη ἀλῆθνπλ ζηήλ ἴδηα ζθαίξα 

ὕπαξμεο, πάξρνπλ δηαθνξέο ἀλάκεζα ζηφ ζπλεηδεζηαθφ ηνπο 

ἐπίπεδν· θάπνηνη κπνξε ῖ λά ε ἶλαη πηφ πνιηηηζκέλνη ἀπφ ηνχο 

ἄιινπο, λά ἔρνπλ ἀλαπηχμεη δει. ἀλψηεξν ἐπίπεδν ζπλείδεζεο ἀπ’ 

ὅηη θάπνηνη πξσηφγνλνη ἄλζξσπνη. Δἴκαζηε ὅινη homo sapiens 

ἀιιά βιέπνπκε ὅηη πάξρνπλ πηφ ἀλεπηπγκέλνη ζπλεηδεζηαθά 

ἄλζξσπνη, πηφ πξσηφγνλνη ἄλζξσπνη, ἀιιά θαί ἄλζξσπνη κέ 

ἀλψηεξν ζπλεηδεζηαθφ ἐπίπεδν ὅπσο αηνί πνχ ἔρνπλ ἀλαπηχμεη 

ἐθζηάζεηο. Ἔηζη πάξρεη δηαθνξνπνίεζε ἀλάκεζα ζηφ ἐπίπεδν πνχ 

ἔρεη γελλεζεῖ θάπνηνο θαί ζηήλ ζθαίξα ζπλείδεζήο ηνπ. Ἄο πνῦκε 

ὅηη θάπνηνο γελλήζεθε ζ’ αηφλ ηφλ θφζκν, ἀιιά 

ζπλαλαζηξέθεηαη κέ θαινχο θαί κνξθσκέλνπο ἀλζξψπνπο.  

Σφηε   ζπλείδεζή ηνπ ἀλαπηχζζεηαη ζέ ἄιινλ βαζκφ ἀπφ ἕλαλ 

ἄλζξσπν πνχ δεῖ ζέ ρσξηφ· ζηφ ρσξηφ νἱ ἄλζξσπνη ἔρνπλ ἄιιν 

ἐπίπεδν ζπλείδεζεο. Καί ν ἱ δχν γελλήζεθαλ ζηφλ ἀλζξψπηλν 

θφζκν, ζηφ ἴδην ἐπίπεδν ὕπαξμεο, ἀιιά ὁ ἕλαο ἔρεη ἄιιε ζθαίξα 

ζπλείδεζεο ἀπφ ηφλ ἄιινλ.  

Σφ ἴδην κπνξεῖ λά ζπκβεῖ ζπγθξηηηθά κέ ἕλα θαιφ κνξθσκέλν 

ἄηνκν θαί κέ θάπνηνλ πνχ ἔρε η πεηχρεη ἐθζηάζεηο, ηδάλαο. Γηά 

παξάδεηγκα, κπνξεῖ θάπνηνο λά γελλεζεῖ ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν, 

θαί ηφλ ηαμηλνκνῦκε ἐδῶ, άιιά ἄλ πεηχρεη ζηφλ δηαινγηζκφ ηδάλα, 

ηφηε  ζπλείδεζή ηνπ ἀλεβαίλεη ζηήλ ζθαίξα ηῆο ηδάλα. Παξ’ ὅιν 

πνχ ηφ ζψκα ηνπ βξίζθεηαη ἐδῶ, ὁ  λνῦο ηνπ ἀλέβεθε ζηήλ ζθαίξα 

ηῆο ηδάλα. άλ αηφο ὁ δηαινγηζηήο κεηά ηφλ ζάλαηφ ηνπ γελλεζε ῖ 

ζηφλ θφζκν ηῆο ηδάλα, ηφηε ηφλ ηαμηλνκνῦκε ζχκθσλα κέ ηφ 

ἐπίπεδν πνχ γελλήζεθε· ζπλήζσο ζηνχο θφζκνπο ηνῦ Βξάρκα.  

’ αηνχο ηνχο θφζκνπο γελληνῦληαη κφλνλ αηνί πνχ πέηπραλ 

ηδάλαο, θαλείο ἄιινο. Σφηε νἱ ζθέςεηο ηνπ ἤ  ζπλείδεζή ηνπ δέλ 

ζά εἶλαη ὅπσο ηῶλ ἀλζξψπσλ, ἀιιά ζά εἶλαη ἀλάινγε αηνῦ ηνῦ  

θφζκνπ, εἴηε δηαινγίδεηαη ε ἴηε ὄρη. Αηή ινηπφλ εἶλαη   

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ζθαίξαο ζπλείδεζεο θαί ἐπηπέδνπ 

ὕπαξμεο.] 
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Ὑπάξρεη παξ’ ὅια αηά κία μεθάζαξε ζρέζε ἀλάκεζα ζηίο ζθαίξεο 

ηῆο ζπλείδεζεο θαί ζηά ἐπίπεδα ὕπαξμεο: κία ζπγθεθξηκέλε ζθαίξα 

ζπλείδεζεο πεξηιακβάλεη ἐθείλνπο ηνχο ηχπνπο ζπλείδεζεο πνχ ε ἶλαη 

ραξαθηεξηζηηθνί ηνῦ  ἀληίζηνηρνπ ἐπηπέδνπ ὕπαξμεο, θαί ν ἱ  ὁπνῖνη 

ζπρλάδνπλ ζ’ αηφ ηφ ἐπίπεδν ιφγσ ηῆο ηάζεο πνχ ἔρνπλ λά 

ἐκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα ἐθεῖ . Ἡ ζπλείδεζε κηᾶο ζπγθεθξηκέλεο ζθαίξαο 

δέλ δέλεηαη κέ ηφ ἀληίζηνηρν  ἐπίπεδν, ἀιιά κπνξεῖ  ἐπίζεο λά 

ἐκθαληζζεῖ  θαί ζέ ἄιια ἐπίπεδα ὕπαξμεο.  

Γηά παξάδεηγκα, ν ἱ  ηζίηηαο   ηῆο ιεπηνθπνῦο θαί ηῆο ἄπιεο ζθαίξαο, 

κπνξνῦλ λά ἐκθαληζζνῦλ ζηφ δνληθφ ἐπίπεδν, θαί ν ἱ  ηζίηηαο  ηῆο 

δνληθῆο ζθαίξαο λά ἐκθαληζζνῦλ ζηά ιεπηνθπή θαί ἄπια ἐπίπεδα. 

Παξ’ ὅια αηά, ἐμαθνινπζεῖ  λά πάξρεη κηά ζχλδεζε θαηά ηήλ ὁπνία 

κία ζθαίξα ζπλείδεζεο ε ἶλαη ηππηθή γηά ηφ ἐπίπεδν κέ ηφ ὁπνῖν 

κνηξάδεηαη ηφ ὄλνκά ηεο.   

 

-[Γειαδή, ηφ ζπλεζηζκέλν ε ἶλαη, ὅηαλ θάπνηνο γελληέηαη γηά 

παξάδεηγκα ζηφ δνληθφ ἐπίπεδν, λά ἔρεη θαί δνληθέο ζθέςεηο. 

Ὑπάξρνπλ ὅκσο θαί ν ἱ ἐμαηξέζεηο. Κάπνηνο, ὄληαο ἄλζξσπνο, 

κπνξεῖ λά ἀλαπηχμεη ἐθζηάζεηο θαί λά πεξβεῖ αηφ ηφ δνληζηηθφ 

ἐπίπεδν ἀλεξρφκελνο ζέ ἄιιε λνεηηθή ζθαίξα. Αηφ ὅκσο κπνξεῖ 

λά εἶλαη πξνζσξηλφ, θαί κεηά ἀπφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα   

ζθαίξα ζπλείδεζήο ηνπ λά πέζεη πάιη θάησ ζηφλ δνληζηηθφ 

θφζκν.]  

 

μάιινπ, νἱ  θαξκηθά ἐλεξγέο ηζίηηαο  ὁπνηαζδήπνηε ζπγθεθξηκέλεο 

ζθαίξαο, δει. ν ἱ  ηζίηηαο  πνχ δεκηνπξγνῦλ θάξκα, ηείλνπλ λά 

πξνμελνῦλ ἐπαλαγελλήζεηο ἐληφο ηνῦ  ἀληίζηνηρνπ ἐπηπέδνπ ὕπαξμεο, 

θαί ἐάλ θαηαθέξνπλ λά ἀπνθηήζνπλ ηήλ εθαηξία λά δεκηνπξγήζνπλ 

ἐπαλαγέλλεζε, ζά ηφ θάλνπλ κφλν ζηφ ζπγθεθξηκέλν ἐπίπεδν θαί ὄρη 

ἀιινῦ . Ὡο ἐθ ηνχηνπ, ὁ δεζκφο κεηαμχ ηῶλ ζθαηξῶλ ηῆο ζπλείδεζεο 

θαί ηῶλ ἀληίζηνηρσλ ἐπηπέδσλ ὕπαξμεο εἶλαη ἐμαηξεηηθά ζηελφο.   

 

-[Γηά παξάδεηγκα, θάπνηνο πνχ θάλεη θαθέο πξάμεηο δέλ κπνξε ῖ 

λά γελλεζεῖ ζέ ἕλαλ ἀπφ ηνχο θφζκνπο ηνῦ Βξάρκα, ἀιιά ζά 

γελλεζεῖ ζάλ θάληαζκα ἤ ζάλ δῶν,  ζάλ ιηνληάξη, ζάλ ηίγξεο, ἤ  

ζάλ γνπξνχλη, ζάλ πνληίθη θιπ. Ἔηζη νἱ πξάμεηο πνχ θάλνπκε 

ἀληηζηνηρνῦλ ζηφ ἀλάινγν ἐπίπεδν ὕπαξμεο.] 

 

Αηά ζέ γεληθέο γξακκέο. Σψξα ζά ἐμεηάζνπκε ηίο παξαθάησ 

δχν ζπλεηδήζεηο:  
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σνείδηζη ηῆς ἠδονικῆς ζθαίρας (κᾱμᾱβαηζάραηζίηηα):  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 αηέο ηίο ηζίηηαο πνχ ἔρνπλ ηήλ θαηάιιειε πεξηνρή 

ηνπο  ζηφ αἰζζεζηαθφ ἐπίπεδν ὕπαξμεο, ἄλ θαί κπνξεῖ  λά ἐκθαληζζνῦλ 

ἐπίζεο, θαί ζέ ἄιια ἐπίπεδα.           

 

 

σνείδηζη ηῆς ζθαίρας ηῆς λεπηοθσοῦς ὕλης 

(ροῡπᾱβαηζαραηζίηηα) : 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 ηῆο 

δηαινγηζηηθῆο ἀπνξξφθεζεο πνχ ὀλνκάδεηαη ξνῡπαηδᾱλαο. Κάζε εἴδνπο 

ζπλείδεζε πνχ θηλε ῖηαη ὡο ἐπί ηφ πιείζηνλ ζ’ αηφλ ηφλ θφζκν, ε ἶλαη 

θαηαλνεηφ ὅηη ἀλήθεη ζηήλ ζθαίξα ηῆο ιεπηνθπνῦο ὕιεο.  

Οἱ  ξνῡπαηδᾱλαο  ὀλνκάδνληαη ἔηζη, δηφηη ζπλήζσο ἐπηηπγράλνληαη 

ζηφλ δηαινγηζκφ κέζσ ηῆο 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. Οἱ  ἐμπςσκέλεο  θαηαζηάζεηο ζπλείδεζεο πνχ ἐπηηπγράλνληαη 

κέ βάζε  αηά ηά ἀληηθείκελα , ὀλνκάδνληαη ξνῡπᾱβαηζαξαηζίηηα, δει. 

ζπλείδεζε ηῆο ζθαίξαο ηῆο ιεπηνθπνῦο ὕιεο. 
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ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ  

 

Ἐρώηηζη:  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 αηαπάηεο δει. ε ἶλαη κηά ζπγρηζκέλε 

ζπλείδεζε, βξίζθεηαη ζέ δηαθνξεηηθή ζθαίξα. Ἔηζη   ζπλείδεζε 

ζπλνδεχεηαη ε ἴηε ἀπφ θαινχο ἀλψηεξνπο παξάγνληεο, ε ἴηε ἀπφ 

θαχινπο. Οἱ  θαχινη λνεηηθνί παξάγνληεο ἔιθνπλ ηήλ ζπλείδεζε πξφο 

ηά θάησ, κέ ἀπνηέιεζκα 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. Οἱ  ζθέςεηο ηνῦ  θαθνχξγνπ ε ἶλαη ζέ 

ἄιιε ζθαίξα· ε ἶλαη πνλεξφο, θαί δέλ ἔρεη ηήλ λνεκνζχλε ἐλφο 

κνξθσκέλνπ ἀηφκνπ.  

Παξφκνηα θαί   ζπλείδεζε θάπνηνπ πνχ ἔρεη ἀλαπηχμεη ἐθζηάζεηο, 

ζπλνδεχεηαη κέ ἄιινπο λνεηηθνχο παξάγνληεο, πνχ ν ἱ  ζπλεζηζκέλνη 

ἄλζξσπνη ηνῦ  δνληθνῦ  θφζκνπ δέλ ἔρνπλ ἀλαπηχμεη.  πλεπῶο, 

ἀλάινγα κέ ηνχο λνεηηθνχο παξάγνληεο πνχ ηήλ ζπλνδεχνπλ,  

ζπλείδεζε ηαμηλνκε ῖηαη θαί ζηήλ ἀλάινγε ζθαίξα.  

 

Ἐρώηηζη:  Οἱ  λνεηηθνί παξάγνληεο κέλνπλ ζηάζηκνη ἤ  κπνξνῦλ λά 

ἐμειηρζνῦλ; 

Ἀπάνηηζη:  Ὅπσο εἴπακε πξνεγνπκέλσο,    ζπλείδεζε ζπλνδεχεηαη 

πάληα ἀπφ λνεηηθνχο παξάγνληεο. Χσξίο ηήλ ἐλίζρπζε ηῶλ λνεηηθῶλ 

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, ηφηε δέλ ε ἶλαη δπλαηφλ 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. Οἱ  ἄλζξσπνη αηνί ἔρνπλ ἄιιε ζθαίξα 

ζπλείδεζεο, δηφηη ν ἱ  λνεηηθνί παξάγνληεο ηῆο πξνζνρῆο θαί ηῆο κλήκεο 

εἶλαη πνιχ θησρνί θαί ἀδχλακνη. Οἱ  ἄιινη ὄκσο πνχ ἔρνπλ κεγάιε 

πξνζνρή θαί κλήκε, θαί κπνξνῦλ λά κάζνπλ πάξα πνιιά, βξίζθνληαη ζέ 

ἀλψηεξε ζθαίξα ζπλείδεζεο.  

Ἔηζη εἶλαη ἀδχλαηνλ λά ἔρεη θάπνηνο θαχινπο λνεηηθνχο παξάγνληεο 

θαί λά ἀλαπηχμεη ἐθζηάζεηο, ηδάλαο. 
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Ἐρώηηζη:  Πηζηεχεηε ὅηη ἐκεῖο πνχ δνῦκε ζ’ αηήλ ηήλ 

θαζεκεξηλφηεηα, κπνξνῦκε λά ἀλαπηχμνπκε ηίο ηδάλαο; Ἄλ ὄρη ὅιεο, 

ηνπιάρηζηνλ ηήλ πξψηε ἀπ’ αηέο;  

Ἀπάνηηζη:  Ὑπάξρνπλ αηή 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 ηνῦ  θάζε ἀηφκνπ λά κπνξεῖ λά πεηχρεη ηήλ ηδάλα, δηφηη   

ἐπίηεπμε αηή δέλ εἶλαη θάηη ἀθαηφξζσην. Αηφ 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 ηῆο δσῆο· θαηά πφζνλ κᾶο 

ἐπηηξέπνπλ λά ἀθηεξψζνπκε ρξφλν θαί θαηάιιειν ρῶξν γηά λά θάλνπκε 

ηήλ ἐμάζθεζε. Αηφ 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 αηῆο ηῆο γλψζεο, ηήλ ἀμία αηῆο ηῆο ἐπίηεπμεο. Αηνί πνχ 

πεηπραίλνπλ ε ἶλαη αηνί πνχ γλσξίδνπλ ηήλ ἀμία ηῆο γλψζεο.  

ηήλ ἀξρή, κπνξεῖ  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 εἴραλ πξνεγνπκέλσο λά ἐμαθαλίδνληαη, ε ἴδαλ 

πξφνδν θαί ζηήλ ζσκαηηθή ἀιιά θαί ζηήλ πλεπκαηηθή ηνπο γεία. Ἔηζη 

ζπλέρηζαλ ηήλ πξαθηηθή ἐμάζθεζε.  

Κάπνηνη ἄιινη ρξεηάδεηαη λά πξνεηνηκαζηνῦλ, λά ἔρνπλ θάπνηα 

ζεσξεηηθή γλψζε ηνῦ  ηί γίλεηαη, πῶο κπνξνῦλ 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 αηή ηήλ 

καθαξηφηεηα. Φπζηθά ἀξγφηεξα ζά κάζνπλ ὅηη θη  αηή   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 ηψξα ζηήλ ιιάδα, νἱ  πεξηζζφηεξνη ἄλζξσπνη ε ἶλαη 

ἀπαζρνιεκέλνη κέ ηήλ ιηθή θαζεκεξηλφηεηα, ὅπσο κέ ηήλ νἰθνλνκία, 

ηήλ ἐμαζθάιηζε ηξνθῆο, ζηέγεο, θαί γεληθά κέ ηίο ιηθέο ἀλάγθεο θαί 

ἀλέζεηο. Ὄρη κφλνλ δέλ ἔρνπλ ρξφλν γηά πλεπκαηηθέο ἀλέζεηο, 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 πξνζπαζνῦλ 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. Οἱ 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 αηά ηά ιηθά πξάγκαηα 

εἶλαη παξνδηθά, θεπγαιέα, ὅηη ὁ ρξφλνο πεξλάεη, ὅηη ηά γεξάκαηα 

ἔξρνληαη, ὅηη ὁ ζάλαηνο κπνξεῖ  λά ἔιζεη ἀλα πᾶζα ζηηγκή, βιέπνπλ 

ἄιινπο λά πεζαίλνπλ, θαί ἀλαξσηηνῦληαη ἄλ ηειηθά πάξρεη θάπνην 

ἀζθαιέο κέξνο, ἄλ   δσή αηή εἶλαη ἕλα ἀζθαιέο κέξνο ἤ  πφζε 

ἀζθάιεηα ἔρνπλ ζηήλ δσή ηνπο, πνηά ε ἶλαη  ἐγγχεζε ὅηη αὔξην ζά 

ἐμαθνινπζνῦλ λά εἶλαη δσληαλνί· πάξρεη ἐγγχεζε ὅηη αὔξην ζά δνῦκε; 

Ἔηζη ἀξρίδνπλ λά θηινζνθνῦλ, λά ἀλαξσηηνῦληαη θαί λά ἐξεπλνῦλ, 

πνηφ εἶλαη ηφ λφεκα ηῆο δσῆο, πνῦ πᾶκε, γηά λά δνῦκε ιίγν παξαθάησ, 

λά ζθεθηνῦκε πνηά ε ἶλαη   ὕπαξμε ηῆο δσῆο καο· ἀλαδεηνῦλ θαί 

ἐξεπλνῦλ ηά κπζηήξηα ηῆο δσῆο, ηφλ ιφγν πνχ δνῦκε, πνῦ  ζά πᾶκε 

ὅηαλ πεζάλνπκε θιπ. Αηά 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 θαηαζηξαθεῖ  ηήλ ἐπφκελε 

ζηηγκή.  

Αηνί ινηπφλ νἱ  ἄλζξσπνη ἐξεπλνῦλ θαί ἀληρλεχνπλ γηά λά δνῦλ 

πεξηζζφηεξεο ἀιήζεηεο, πῶο ιεηηνπξγεῖ  αηφ ηφ ζψκα καο, πῶο 

ιεηηνπξγεῖ  ὁ λνῦο, πνηνί εἴκαζηε ἐκεῖο; πάξρεη θάπνηα δηέμνδνο ἀπ’ 

αηή ηήλ κηδέξηα ηῆο δσῆο; πάξρεη θάπνηνο ηξφπνο; Ψάρλνπλ λά βξνῦλ 

δαζθάινπο πνχ ἔρνπλ θάπνηα γλψζε, ἄιινη πνχ ε ἶλαη πηφ ἀλεπηπγκέλνη 

θαί ἔρνπλ πεηχρεη ηδάλαο πξνζπαζνῦλ λά μεπεξάζνπλ αηήλ ηήλ 

ιηζηηθή ηάζε θαί λά θηάζνπλ ζηφ πλεπκαηηθφ ἐπίπεδν, θαί ἐλ ηέιεη, 

ἔρνπκε ἀλζξψπνπο πνχ   ζπλείδεζή ηνπο βξίζθεηαη ζέ δηαθνξεηηθή 

ζθαίξα.  

 

Ἐρώηηζη:  Κάπνηνο ἄλζξσπνο κέζα ζ’ αηή ηήλ θαζεκεξηλφηεηα 

πξνζπαζεῖ  πάξα πνιχ λά ἀλαπηπρζεῖ πλεπκαηηθά θαί παξάιιεια 

πξνζπαζεῖ  λά κήλ θάλεη θαθφ νὔηε ζηφλ ἐαπηφ ηνπ νὔηε ζηνχο ἄιινπο.  

Σειηθά ὅκσο δέλ θαηαθέξλεη λά πεηχρεη θάπνηα ηδάλα, νὔηε λά 

ἀλεβάζεη ηήλ ζπλείδεζή ηνπ ζέ ἄιιε ζθαίξα. Παξ’ ὅια αηά,  

πξνζπάζεηα πνχ θάλεη κπνξε ῖ  λά ζεσξεζεῖ ζάλ ἐπίηεπγκα; 

Ἀπάνηηζη:  Ναί, λαί, ἀζθαιῶο. Μπνξνῦκε λά πνῦκε ὅηη ὁ 

Βνπδδηζκφο ε ἶλαη ζάλ ζρνιεῖν, ὅπνπ ἀξρίδεη  θαλείο ἀπφ ηφ λεπηαγσγείν, 

κεηά πεγαίλεη ζηήλ πξψηε δεκνηηθνῦ, δεπηέξα δεκνηηθνῦ, ηξίηε 

δεκνηηθνῦ  θιπ. Ὑπάξρεη κία πξφνδνο, κία ἀλάπηπμε. Γηφηη ὅηαλ πᾶκε 

ἀπφ ηφ λεπηαγσγείν ζηήλ πξψηε δεκνηηθνῦ  θαί ἀπφ ηήλ πξψηε 

δεκνηηθνῦ  ζηήλ δεπηέξα δεκνηηθνῦ  θιπ, ζεσξνῦκε ὅηη ηά θαηαθέξακε, 

ὅηη θάλακε θάηη.  
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Ἔηζη θαί ζηφλ Βνπδδηζκφ, ἀξρίδεη θαλείο κέ ἀπιά πξάγκαηα, ὅπσο γηά 

παξάδεηγκα, λά κήλ βιάπηνπκε νὔηε ηφλ ἐαπηφλ καο νὔηε ηνχο ἄιινπο. 

Ὑπάξρεη δει. κηά ζπλεηδεηνπνίεζε ὅηη αηφ εἶλαη θάηη θαιφ, θη αηφ 

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 πξνζπαζεῖ λά 

ἀπνθχγεη αηέο 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 πξάγκαηα.  

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 ηῆο 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 ηῶλ ἄιισλ.  

Ὅια αηά ηψξα εἶλαη ἀλψηεξεο ζθέςεηο πνχ δέλ ηίο ἔρνπλ ηά κηθξά 

παηδηά ἤ  νἱ ἄλζξσπνη πνχ δνῦλε ζηά ρσξηά, δηφηη δέλ ἔρνπλ ἀλαηξαθεῖ  

κέ ηέηνηνλ ηξφπν. Αηή ηήλ λννηξνπία κπνξνῦλ 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’ αηή 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 ζνῦ  θάλνπλ θαθφ. Ἔηζη θηάλεη θαλείο 

λά θάλεη παξέα κέ θαινχο θη εγεληθνχο ἀλζξψπνπο νἱ  ὁπνῖνη θάπνηα 

ζηηγκή ζά ηφλ πξνζηαηέςνπλ θαί ζά ηφλ βνεζήζνπλ ἐπεηδή εἶλαη θη  ὁ 

ἴδηνο θαιφο θη εγεληθφο.  

Αηνί ε ἶλαη νἱ  ἄγγεινη πνχ ἔξρνληαη λά κᾶο πξνζηαηέςνπλ· θη ὄρη 

ἀπφ ηφλ Ὄιπκπν ἤ  ἀπφ ηφ Ἔβεξεζη,  ἀιιά ἀπφ αηνχο πνχ κᾶο 

ἐθηηκνῦλ. Γηαηί; δηφηη ε ἴκαζηε θαινί.  

Γη ’  αηφ ὁ Βνχδδαο ιέεη:  

«Σφ θαιφ θάξκα εἶλαη αηφ πνχ πξνζηαηεχεη ηφλ θαιφ ἄλζξσπν.»  

 

Αηφ πνχ κᾶο πξνζηαηεχεη ε ἶλαη νἱ  θαιέο καο πξάμεηο. Αηνί εἶλαη νἱ 

πξνζηάηεο ἄγγεινη. Ὅηαλ θαηαιάβεη θαλείο αηή 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 κᾶο βνεζήζνπλ δηφηη βιέπνπλ αηή ηήλ 

θαισζχλε κέζα καο. λῶ ἄλ εἴκαζηε θαθνί, ηφηε θαί ηφ ζπίηη  καο λά 

θαίγεηαη νἱ  ἄιινη δέλ ζά κᾶο βνεζήζνπλ. 
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Ἐρώηηζη:  Σί γίλεηαη ζηήλ πεξίπησζε  θάπνησλ ἀλζξψπσλ πνχ 

θάλνπλ ηφ θαιφ γχξσ ηνπο, ἀιιά ὅηαλ βξίζθνληαη 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 ηνῦ  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 ζηφ παξφλ.  

Αηφ ζπκβαίλεη δηφηη θάζε θάξκα 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 δνῦκε ηφ 

ἐπφκελν πξσΐ ἕλα δέληξν ζηφλ θήπν καο! Χξεηάδεηαη ρξφλνο γηά λά 

βιαζηήζεη ὁ ζπφξνο, λά γίλεη δέληξν, θαί λά κᾶο δψζεη θαξπνχο. Καηά 

ηφλ ἴδην ηξφπν, πάξρνπλ εἴδε ἀπφ θάξκα πνχ δέλ δίλνπλ ἄκεζα 

ἀπνηειέζκαηα.  

Ὅηαλ ινηπφλ πάξρεη θελφ ἀλάκεζα ζηίο θαιέο πξάμεηο, ἐθεῖ  ἀθξηβῶο 

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% εἶλαη ζθέηε ἀζιηφηεηα. Ἀπφ ηήλ ζηηγκή πνχ 

γελληνῦληαη   δσή ηνπο ε ἶλαη ἄζιηα, ζηεξνχκελνη βαζηθά ἀγαζά ὅπσο 

λεξφ, ηξφθηκα, θιπ.  

 

Ἐρώηηζη:  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, ηφηε θπζηθά ε ἶλαη θαθφ θάξκα. Ἀιιά θακηά 

θνξά εἴκαζηε ἀθεξεκέλνη ἤ  μερλᾶκε, ρσξίο λά πάξρεη πξφζεζε λά 

πξνζβάιινπκε θάπνηνλ. Ὅκσο νἱ  ἄιινη πξνζβάιινληαη. ’ αηή ηήλ 

πεξίπησζε δέλ πάξρεη ἀξλεηηθφ θάξκα δηφηη δέλ πάξρεη πξφζεζε.  

 

Ἐρώηηζη:  Πάλσ ζ’ αηφ 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 λνῦ  κνπ λά ζθεθηεῖ  θαλφλεο θαί 

ζπκπεξηθνξέο. Αηφ δέλ ε ἶλαη ἐγστζκφο; ἄξα κέζσ ηνῦ  ἐγστζκνῦ δέλ 

θάλσ θαθφ θάξκα;  
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Ἀπάνηηζη:  Ἡ ἀθεξεκάδα εἶλαη κηά γθξίδα ἤ  νδέηεξε δψλε.   

Βνχδδαο 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. Οἱ κνλαρνί 

πξέπεη λά ἔρνπλ θάεη ηήλ ηξνθή ηνπο κέρξη ηφ κεζεκέξη ἀθξηβῶο. άλ 

θᾶλε κεηά ηφ κεζεκέξη ηφηε ἔρνπλ θάλεη παξάβαζε. Δ ἴηε ινηπφλ 

γλσξίδνπλ ὅηη ἔρεη πεξάζεη ηφ κεζεκέξη, ε ἴηε δέλ ηφ γλσξίδνπλ ιφγσ 

ἀθεξεκάδαο,   παξάβαζε ἰζρχεη. 

έ ζρέζε ὅκσο κέ ηνχο ιατθνχο, ὁ Βνχδδαο δέλ ἔρεη ζέζεη θαλφλεο 

θαί γη ’  αηφ ὅηαλ θάπνηνο ιατθφο θάλεη θάηη ἀπφ ἀθεξεκάδα, ιέκε ὅηη 

ἐμαηξεῖηαη. 

 

Ἐρώηηζη:  Λέκε ὅηη ὅηαλ ζθνηψλνπκε κπξκήγθηα 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 ζπγρσξεῖηαη. 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’ αηή ηήλ 

πεξίπησζε λνκνζέηεο ε ἶλαη ὁ Βνχδδαο  πνχ ἔζεζε ηφλ θαλφλα πεξί 

ιήςεσο ηῆο ηξνθῆο πηφ αζηεξφ ἀπφ ἄιινπο θαλφλεο. Ἔηζη δέλ 

πάξρεη δηθαηνινγία γηά ηνχο κνλαρνχο. Ἀπφ ἀθεξεκάδα ἤ ὄρη,  

παξάβαζε ἔρεη γίλεη , ἀιιά ζ’ αηή 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 ζθφησκα ε ἶλαη ζθφησκα.  

Ἀιιά ζρεηηθά κέ ηνχο κνλαζηηθνχο θαλφλεο, πάξρνπλ θαλφλεο πνχ 

ηνχο ἔρεη βάιεη ὁ Βνχδδαο γηά ηήλ θνηλφηεηα ηῶλ 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 αηνχο ηνχο 

θαλφλεο ράξηλ ηῆο ὀκφλνηαο θαί ὄρη ιφγσ θάξκα. Ὅκσο ἐάλ θάπνηνο 

γίλεη κνλαρφο θαί πνζρεζεῖ  ὅηη ζά ἀθνινπζήζεη αηνχο ηνχο θαλφλεο, 

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 πηζηεχεη ὅηη ὁ ρῶξνο 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 εἶζαη 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 αηή 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. Ἀθφκα  θαί κνλαρνί πνχ γλσξίδνπλ 

ηφλ θαλφλα πεξί ἀθαίξεζεο δσῆο, θακηά θνξά ἀπφ ἀπξνζεμία ἤ  ἀηπρία 

ζθνηψλνπλ θάπνην δνπδνχλη.  

Μπνξεῖ  γηά παξάδεηγκα λά δῶ ὅηη θάησ ἀπ’ αηφ ηφ ηξαπεδνκάληειν 

θηλεῖηαη θάηη, ἀιιά ἐπεηδή ἐθείλε ηήλ ὥξα κνῦ  κηιάεη θάπνηνο, ἐγψ 

μερληέκαη ἀπφ ηήλ θνπβέληα, θαί ἀθνπκπάσ ηφ ρέξη κνπ πάλσ ζ’ αηφ 

ηφ ηξαπεδνκάληειν. Μεηά ἀληηιακβάλνκαη ὅηη αηφ 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 νὔηε θαίλνληαη ηίο πεξηζζφηεξεο 

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 κνξθῆο 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 δξφκν κπξνζηά ηνπο ὥζηε λά κήλ 

παηήζνπλ θάπνην κηθξνζθνπηθφ δσυθην.  

 

 Βνχδδαο δέλ ὄξηζε ηφζν αζηεξνχο θαλφλεο, ἀιιά ἐπηθεληξψζεθε 

ζηήλ πξφζεζε. Ὅηαλ ινηπφλ πεξπαηᾶκε 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 δῶν κπξνζηά καο,  

ηφηε πξέπεη λά πξνζέμνπκε λά κήλ ηφ ζθνηψζνπκε· λά κήλ ἀγλνήζνπκε 

δει. ηήλ ὕπαξμε αηνῦ  ηνῦ  ὄληνο.  

Ἔηζη εἶλαη πνιχ ζεκαληηθφ λά θαζνξίζνπκε ηίο πξνζέζε ηο καο, θαί 

αηφ γίλεηαη κέ ἐπαλεηιιεκέλε ἐμάζθεζε θαί κέ ηήλ ιήςε ηῶλ 

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 ηεξνῦλ αηνχο ηνχο θαλφλεο, ε ἶλαη ἀδχλαηνλ. 

 

 

Ἐρώηηζη:  Σί ζπκβνιίδνπλ ηά ἄζπξα ξνῦρα πνχ θνξᾶλε ὅινη αηνί 

πνχ παξαθνινπζνῦλ 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’ αηφ πνχ θάλνπλ ν ἱ  ἄιινη ἄλζξσπνη.  
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Ἐρώηηζη:  Πνηφ εἶλαη ηφ ὄθεινο λά πεξάζεη θάπνηνο κεηά ηφλ 

ζάλαηφ ηνπ ζηνχο θφζκνπο ηνῦ  Βξάρκα; ε ἶλαη κήπσο κηά ἐλδηάκεζε 

θαηάζηαζε ζηήλ πνξε ῖα πξφο ηήλ Νηκπάλα; δηφηη ἔρσ ἀθνχζεη ὅηη θαί νἱ 

θφζκνη ηνῦ  Βξάρκα δέλ ε ἶλαη ηέιεηνη .  

Ἀπάνηηζη:  ίγνπξα ὁ ζθνπφο δέλ ε ἶλαη λά ἐπηηχρνπκε κία 

ἐπαλαγέλλεζε ζ’ ἕλαλ ἀπφ ηνχο θφζκνπο ηνῦ  Βξάρκα. Ἀιιά ἐάλ ηχρεη 

λά πεζάλεη θαλείο ἐλῶ πξνζπαζεῖ  ζ’ αηήλ ηήλ δσή, ηνιάρηζηνλ ηφ λά 

γελλεζεῖ  ζέ θφζκν ηνῦ  Βξάρκα εἶλαη θαιιίηεξν ἀπφ ηφ λά γελλεζεῖ  ζέ 

ἕλαλ ἄιιν θφζκν, δηφηη ἐθεῖ εἶλαη πηφ ἀζθαιήο, δέλ πάξρεη ὅιε αηή  

ηαιαηπσξία πνχ πάξρεη ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν, θαί κπνξε ῖ  λά 

ζπλερίζεη ηφλ δηαινγηζκφ ηνπ ζηφλ θφζκν ηνῦ  Βξάρκα ρσξίο  

ἐλνριήζεηο. Ὡζηφζν, ἐλῶ βξίζθεηαη ἐλ δσή ἐδῶ, πξνηείλεηαη λά 

ζπλερίζεη ηφλ δηνξαηηθφ δηαινγηζκφ γηά λά θαηαιάβεη ηίο πέξηαηεο 

ἀιήζεηεο. Ἀιιά ἐάλ πεζάλεη θαηά ηήλ δηάξθεηα ηῆο πξνζπάζεηαο θαί 

γελλεζεῖ  ζηφλ θφζκν ηνῦ  Βξάρκα, ηφηε κπνξε ῖ  λά ζπλερίζεη ηφλ 

δηαινγηζκφ ηνπ ἐθεῖ . πνκέλσο δέλ δίλνπκε ἔκθαζε ζηφ ὅηη εἶλαη θάηη 

θαιφ λά γελλεζεῖ  θάπνηνο ζηφλ θφζκν ηνῦ  Βξάρκα.  

Γηά παξάδεηγκα, πάξρνπλ πεξίνδνη πνχ δέλ ἐκθαλίδεηαη ὁ Βνχδδαο 

ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν, νὔηε   δηδαζθαιία ηνπ. Σφηε αηνί πνχ 

ἐπηηπγράλνπλ ζηήλ αηνζπγθέληξσζε γελληνῦληαη ζηνχο θφζκνπο ηνῦ  

Βξάρκα, θαί ὅηαλ ὁ Βνχδδαο ἐκθαληζζεῖ  μαλά ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν, 

ηφηε αηνί μαλαγελληνῦληαη ἐδῶ, ζπλαληνῦλ ηφλ Βνχδδα, 

πξαθηηθνπνηνῦλ ηφλ δηαινγηζκφ θαί πεηπραίλνπλ ηήλ θαηάζηαζε ηνῦ 

Ἀξράη. 

 

Ἐρώηηζη:  Πῶο γλσξίδνπκε ὅηη αηνί  νἱ  θφζκνη πάξρνπλ ζη’ 

ἀιήζεηα; Πῶο ἐπηθνηλσλνῦκε κέ αηνχο ηνχο θφζκνπο;  

Ἀπάνηηζη:  Καη’ ἀξράο ὁ ἴδηνο ὁ Βνχδδαο γελλήζεθε πάξα πνιιέο 

θνξέο ζηνχο θφζκνπο ηνῦ  Βξάρκα θαί δηεγήζεθε ηήλ ἱζηνξία ηνπ, ἀιιά 

πάξρνπλ θαί καζεηέο ηνπ πνχ γελλήζεθαλ ἐθεῖ  θαί ἐμεγνῦλ πῶο εἶλαη. 

πίζεο κπνξεῖ  θαλείο λά ἐπηθνηλσλήζεη κέ αηνχο ηνχο θφζκνπο κέζσ 

δηαινγηζκνῦ . Ἀιιά ἔρνπκε πεξηπηψζεηο θαηά ηίο ὁπνίεο ζενί ἀπφ ηνχο 

θφζκνπο ηνῦ  Βξάρκα ἔξρνληαη ζηφλ Βνχδδα θαί ηνῦ  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’ αηνχο ηνχο θφζκνπο κέ 

ςπρηθή δχλακε, θαί ἔρνπλ ζπλνκηιίεο θαί δηαιφγνπο κέ ηνχο ζενχο ηνῦ 

Βξάρκα. Γηφηη ν ἱ  ζενί αηνί 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 ηνῦ  δπλαηνῦ . 
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Καί ἔρνπκε πνιιέο ἀλαθνξέο πνχ ὁ Βνχδδαο ιέεη ὅηη γελλήζεθε ζ’ 

αηνχο ηνχο θφζκνπο, θαί κέ ηί ηξφπν κπνξε ῖ  θάπνηνο λά γελλεζε ῖ  ἐθεῖ . 

Ἀλαθέξεη πνηνί ε ἶλαη νἱ  πηφ εὔθνινη δηαινγηζκνί γηά λά γελλεζε ῖ  θάπνηνο 

ζηνχο θφζκνπο ηνῦ  Βξάρκα, θαί ζπληζηᾶ  θάπνηνπο εὔθνινπο 

δηαινγηζκνχο γηά ηήλ γέλλεζε ζ’ αηνχο ηνχο θφζκνπο.  

Ἕλαο ἀπ’ αηνχο εἶλαη ὁ δηαινγηζκφο ἐπί ηῆο θηιηθφηεηαο ὁ ὁπνῖνο 

ἐγείξεη πάξα πνιιά ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαί ὁ λνῦο γίλεηαη πηφ 

εέιηθηνο, θαί κπνξε ῖ  λά ζπγθεληξσζεῖ  θαλείο πηφ γξήγνξα.  

Ὑπάξρνπλ ἐπίζεο πνιινί θφζκνη ηνῦ  Βξάρκα. Γηά παξάδεηγκα πάξρεη 

ὁ θφζκνο ηῆο πξψηεο ηδάλα δει. ηῆο πξψηεο ἔθζηαζεο, κεηά ηῆο 

δεχηεξεο, ηῆο ηξίηεο, ηῆο ηέηαξηεο ἔθζηαζεο, θαί κεηά πάξρνπλ θαί ν ἱ 

ηέζζεξεηο θφζκνη ηῶλ ἐθζηάζεσλ ηῆο ιεπηνθπνῦο θαη ηῆο ἄπιεο 

ζθαίξαο.  

Ἔρνπκε δει. ἕλα ζχλνιν ὀθηψ θφζκσλ πνχ θη αηνί δηαηξνῦληαη 

ἀλάινγα κέ ηφλ βαζκφ ηειεηνπνίεζεο ηῶλ ηδάλαο, ηῶλ ἐθζηάζεσλ.  

Γηά παξάδεηγκα,   πξψηε ηδάλα ἔρεη ηξεῖο θφζκνπο. Αηνί πνχ ἔρνπλ 

ἀλαπηχμεη ηήλ ἔθζηαζε ζέ πνιχ κεγάιν βαζκφ πᾶλε ζηφ ἄλσ ἐπίπεδν 

ηῆο ηδάλαο, αηνί πνχ ἔρνπλ ἀλαπηχμεη ηήλ ἔθζηαζε ζέ κέηξην βαζκφ 

πᾶλε ζηφ κεζαῖν ἐπίπεδν, θη αηνί πνχ ἔρνπλ ἀλαπηχμεη ηήλ ἔθζηαζε ζέ 

κηθξφ βαζκφ πᾶλε ζηφ ρακειφ ἐπίπεδν ηῆο ηδάλαο.  

Ἀλάινγε εἶλαη θαί   παξακνλή ηνπο ζ’  αηά ηά ἐπίπεδα. Ὅζν 

κεγαιχηεξνο ὁ βαζκφο ἀλάπηπμεο ηῆο ἔθζηαζεο ηφζν κεγαιχηεξε  

δηάξθεηα παξακνλῆο ηνπο θαί ηφ ἀληίζεην. Κάζε ηδάλα ινηπφλ ἔρεη ηξία 

ἐπίπεδα, θαί ἔηζη ἔρνπκε 32 ἀληί  γηά κφλν 8 ἐπίπεδα.  

Αηνί νἱ  θφζκνη πεξηγξάθνληαη κέ κεγάιεο ιεπηνκέξεηεο  

 

Ἐρώηηζη:  Ἀπφ ηνχο θφζκνπο ηνῦ  Βξάρκα,   ἐπαλαγέλλεζε γίλεηαη 

πάληα ζηφ ἀλζξψπηλν ε ἴδνο;  

Ἀπάνηηζη:  Ὄρη πάληα. Ὑπάξρεη πηζαλφηεηα ἀπφ ηφλ θφζκν ηῆο 

πξψηεο ἔθζηαζεο λά γελλεζεῖ  ζηφλ θφζκν ηῆο δεχηεξεο ἔθζηαζεο, ἐάλ 

εἴρε ζπλερίζεη ηφλ δηαινγηζκφ ηνπ ἐθεῖ. Καί ὄρη κφλνλ αηφ, ἀιιά 

πάξρνπλ πνιινί πνχ ζπλερίδνπλ θαί γελληνῦληαη ζηνχο ζετθνχο 

θφζκνπο, ὄρη ηνῦ  Βξάρκα ἀιιά ηῆο δνληθῆο ζθαίξαο. Ὑπάξρνπλ ζενί 

ζηήλ δνληθή ζθαίξα. Γει. θάησ ἀπφ ηνχο θφζκνπο ηνῦ  Βξάρκα πνχ 

πᾶλε ἐθεῖλνη πνχ ἔρνπλ πεηχρεη ηδάλαο, πάξρνπλ ζετθνί θφζκνη γη ’ 

αηνχο πνχ δέλ ἔρνπλ πεηχρεη ηδάλαο. Αηνί ἔρνπλ θάλεη ηφζεο πνιιέο 

θαιέο πξάμεηο πνχ ε ἶλαη κέλ θαηψηεξνη ἀπφ αηνχο πνχ δνῦλ ζηνχο 

θφζκνπο ηνῦ  Βξάρκα, ἀιιά εἶλαη ζενί πνχ δνῦλε ρηιηάδεο ρξφληα ζ’ 

αηνχο ηνχο θφζκνπο πνχ ε ἶλαη θάησ ἀπφ ηνχο θφζκνπο ηνῦ  Βξάρκα.  

 ἀλζξψπηλνο θφζκνο βξίζθεηαη ζηφλ πάην ηῆο δνληθῆο ζθαίξαο. 

Καί θάησ ἀπφ ηφλ πάην πάξρνπλ νἱ  θφζκνη ηῶλ θαληαζκάησλ, ηῶλ 

δψσλ θιπ, ὅπνπ    ζπλείδεζε αηῶλ ηῶλ ὄλησλ ἔρεη πέζεη πνιχ 

ρακειά. κεῖο νἱ  ἄλζξσπνη δνῦκε ζ’ αηφλ ηφλ θαιφηπρν θφζκν, θαί 

ηαμηλνκνχκαζηε καδχ κέ ηνχο ζενχο ηῆο δνληθῆο ζθαίξαο (ζνχγθαηη),  

ἐλῶ ηά δῶα θαί ηά θαληάζκαηα ζηφλ θαθφηπρν θφζκν (ληνχθαηη). 
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λ ηνχηνηο, ἀθφκα  θαί ζηνχο θαιφηπρνπο θφζκνπο ηῶλ ἀλζξψπσλ θαί 

ηῶλ ζεῶλ ηῆο δνληθήο ζθαίξαο πάξρνπλ πνδηαηξέζεηο. Ὑπάξρνπλ νἱ 

ἄλζξσπνη θαί κεηά ν ἱ  ζενί πνχ θη αηνί πνδηαηξνῦληαη ἀλάινγα κέ ηφ 

πνζνζηφ ηῶλ θαιῶλ πξάμεσλ, θαί κεηά ἔρνπκε ηνχο θφζκνπο ηνῦ  

Βξάρκα γη ’  αηνχο πνχ ἔρνπλ πεηχρεη ἐθζηάζεηο, ν ἱ ὁπνῖνη θη  αηνί 

πνδηαηξνῦληαη ἀλάινγα κέ ηφλ βαζκφ ἔθζηαζεο.  

 

Ἐρώηηζη:  Δἴραηε ἀλαθέξεη ὅηη ὁ Βνχδδαο πήγαηλε ζηφλ θφζκν ηνῦ  

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 πῶο 

κπνξεῖ  λά θάλεη θάπνηνο πνιιά πξάγκαηα κέ ςπρηθή δχλακε.  

Αηή   ἰθαλφηεηα δέλ ἦηαλ κφλν πξνλφκην ηνῦ  Βνχδδα, ἀιιά 

πῆξραλ θαί ἄιινη Ἰλδνί ἀζθεηέο πνχ κπνξνῦζαλ λά ἔρνπλ ςπρηθέο 

δπλάκεηο γηά λά παξνπζηαζζνῦλ ζέ ἄιινπο θφζκνπο, θαί κπνξε ῖ  λά 

πάξρνπλ ἀθφκα θαί ζήκεξα.  Βνχδδαο ινηπφλ ρξεζηκνπνηνῦζε αηή 

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’ αηνχο ηνχο θφζκνπο.  

Αηφ ὀλνκάδεηαη καλφκαλαθάγηα, δει. λνεηηθφ ἤ  ςπρηθφ ζψκα. Ἔηζη  

ὁ Βνχδδαο πήγαηλε ἐθεῖ θαί ἐδίδαζθε ηφ Ἀκπηληάκκα ζηνχο ζενχο. Αηνί 

δέλ ἦηαλ ζενί ηῶλ θφζκσλ ηνῦ  Βξάρκα ἀιιά ζενί ηῆο δνληθῆο 

ζθαίξαο. Αηνί εἶλαη ἔμε εἰδῶλ, θαί ὁ Βνχδδαο πήγαηλε ζηφλ ηξίην ἀπ’ 

αηνχο ηνχο θφζκνπο, δηφηη ἐθεῖ  ἦηαλ   κεηέξα ηνπ.  

 

Ἐρώηηζη:  Μηά θαί κηιᾶκε γηά δνληθέο ζθαίξεο, ἤζεια λά πῶ γηά 

ηφλ πίθνπξν θαί ηφ πφζν παξεμεγεκέλνο ἦηαλ, δηφηη δνλή γηά ηφλ 

πίθνπξν ἦηαλ   θαηάζηαζε ρσξίο ςπρηθφ ἤ  ζσκαηηθφ πφλν.  

Ἀπάνηηζη:  Αηή ἦηαλ   δηθή ηνπ ἄπνςε, δηφηη ὁ ζπλεζηζκέλνο 

ὀξηζκφο ε ἶλαη δηαθνξεηηθφο θαί γη ’  αηφ ηφλ ἔρνπλ παξεμεγήζεη. Αηή 

ηήλ πηθνπξηθή δνλή νἱ  ζεκεξηλνί ἄλζξσπνη δέλ ηήλ θαηαιαβαίλνπλ, 

θαί γη ’  αηφ, ἐάλ πάξνπκε ηφλ ὄξν ζηήλ πξαγκαηηθή ηνπ ἔλλνηα, δέλ 

κπνξνῦκε λά θαιέζνπκε ηφλ πίθνπξν δνληζηή θηιφζνθν. Γέλ 

κπνξνῦκε. Ἡδνλή πξνέξρεηαη ἀπφ ηφ δχ πνχ ζεκαίλεη θάηη γιπθχ ἤ 

γιπθφ, θάηη πνχ ὀδεγεῖ  ζηήλ ἀπφιαπζε, θαί αηφ εἶλαη πνχ δεηνῦλ νἱ 

ἄλζξσπνη ζ’ αηφλ ηφλ θφζκν, λά γιπθαζνῦλ, 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 κφλνλ 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 4ον  

 

Καιεκέξα ζαο. πλερίδνπκε ηά καζήκαηα  πάλσ ζηίο Ὑπέξηαηεο 

Πξαγκαηηθφηεηεο ὅζνλ ἀθνξᾶ ηήλ ζχλζεζε ηνῦ Ννῦ θαί ηῆο Ὕιεο. 

θείισ λά δηεπθξηλήζσ ὅηη κέρξη ηψξα δέλ ἔρνπκε κπε ῖ ἀθφκα 

ζηφ πεδίν ηνῦ Ἀκπηληάκκα, ἀιιά ἐμεγνῦκε ηήλ νχηηα. Φπζηθά 

ὅ,ηη ἔρνπκε πε ῖ κέρξη ηψξα ἔρεη ζρέζε θαί κέ ηφ Ἀκπηληάκκα, δηφηη 

ὅια αηά κπνξνῦκε λά ηά βξνῦκε βαζηθά θαί ζηήλ νχηηα θαί ζηφ 

Ἀκπηληάκκα. Πξνθαλῶο, θαηά ηήλ δηάξθεηα ηνῦ ζεκεξηλνῦ  

καζήκαηνο, ζά ἀξρίζνπκε λά κπαίλνπκε πηφ βαζεηά ζηφ 

Ἀκπηληάκκα.   

Σήλ πξνεγνχκελε θνξά, ε ἴρακε κηιήζεη γηά ηά ἐπίπεδα ηῆο 

ὕπαξμεο ὅπνπ   ζπλείδεζε κπνξε ῖ λά ἐκθαληζζε ῖ θαηά ηήλ 

γέλλεζε. Ὅηαλ γηά παξάδεηγκα γελληέηαη θάπνηνο ζηφλ ἀλζξψπηλν 

θφζκν, ἔρεη ἕλα εἴδνο ζπλείδεζεο πνχ ηφλ θέξλεη ζηφλ ἀλζξψπηλν 

θφζκν. Ὅηαλ γελληέηαη ζηφλ θφζκν ηῶλ δψσλ, ἔρε η δηαθνξεηηθφ 

εἴδνο ζπλείδεζεο πνχ ηφλ θέξλεη ζηφλ δστθφ θφζκν. Ἀιιά θαί 

κεηαμχ ηῶλ ἀλζξψπσλ πάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη ζπλείδεζεο, 

ὅπσο αηνί πνχ ἔρνπλ κεγαιχηεξε λνεκνζχλε. Ο ἱ ηειεπηα ῖνη 

ἔρνπλ δηαθνξεηηθή ζθαίξα ζπλείδεζεο.  

Γηά παξάδεηγκα, κπνξε ῖ λά ἔρνπκε δχν ἄηνκα πνχ ἔρνπλ 

γελλεζεῖ ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν, ζηφ ἴδην ἐπίπεδν ὕπαξμεο· ἀιιά 

λά ἔρνπλ δηαθνξεηηθή ζθαίξα ζπλείδεζεο ζρεηηθά κέ ηήλ 

λνεκνζχλε πνχ ἔρνπλ ἀλαπηχμεη. Αηά ηά ζπλαληήζακε λσξίηεξα 

ὅηαλ κηιήζακε γηά ηά κπνχκηο  δει. γηά ηά ἐπίπεδα ζπλείδεζεο, θαί 

γηά ηίο αβαηζάξαο  δει. ηίο ζθαίξεο ζπλείδεζεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξψηα ζά ἐμεηάζνπκε ηά ἐπίπεδα ὕπαξμεο, μεθηλψληαο ἀπφ 

θάησ, ἀπφ ηά πηφ ρνλδξνεηδή ἐπίπεδα.  



 
161 

 

Ξεθηλᾶκε ἀπφ ηφ θαηψηεξν ἐπίπεδν, ηφ Ἠδνληθφ πίπεδν ἤ 

θάκα-κπνχκη, ζηφ ὁπνῖν ἀλήθνπκε ἐκεῖο νἱ ἄλζξσπνη.  ὄξνο θάκα  

ζεκαίλε η θηιεδνλία θαί ἔρε η λά θάλεη κέ ηά πέληε ε ἴδε θηιεδνλίαο 

πνχ ἐπηηπγράλνληαη κέζσ ηῶλ πέληε αἰζζεηεξίσλ ὀξγάλσλ. δῶ  

ἐκπεξηέρνληαη 11 ε ἴδε ζπλείδεζεο.  

ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε ηφ Λεπηνθπέο Ὑιηθφ πίπεδν ζηφ ὁπνῖν 

κπνξεῖ θαλείο λά πεηχρεη ηίο ἐθζηάζεηο. δῶ ηφ ἀληηθε ίκελν 

ζπγθέληξσζεο ε ἶλαη θάηη πνιχ δηαθαλέο πνχ ἀξρηθά ἐκθαλίδεηαη 

ζάλ θῶο, θαί ζηήλ ζπλέρεηα θαηά ηήλ δηάξθεηα ηῆο ἔθζηαζεο 

γίλεηαη πνιχ δηαθαλέο. Μπνξε ῖ βέβαηα λά ἔρεη ρξψκαηα, ὄπσο 

θφθθηλν, θ ίηξηλν, πξάζηλν, ρξπζφ, θιπ, ἀιιά εἶλαη δηαθαλέο. Σφ 

ὀλνκάδνπκε Λεπηνθπέο Ὑιηθφ δηφηη ἀπνηειεῖηαη ἀπφ ιεπηνθπή ὕιε 

ὅπσο ηά θσηφληα, θαί ηφ ἀληηθείκελν ζπγθέληξσζεο δέλ ε ἶλαη θάηη 

ἐμσηεξηθφ ἀιιά ἐζσηεξηθφ. ’ αηφ ηφ ἐπίπεδν πάξρνπλ 16 ε ἴδε 

ζπλείδεζεο.  

Καί ηέινο ἔρνπκε ηφ Ἄπιν ἐπίπεδν πνχ θη αηφ ἐπηηπγράλεηαη 

κέζσ ἐθζηάζεσλ, ἀιιά ηφ ἀληηθε ίκελν πξνζνρῆο εἶλαη θάηη ἄπιν 

ὅπσο π.ρ. ηφ ἀπεξ ηφξηζην δηάζηεκα. Αηνί πνχ ἐμαζθνῦλ αηφ ηφλ 

δηαινγηζκφ, παίξλνπλ ἕλαλ κεγάιν δαθηχιην ἤ ζηεθάλη, θαί κέζα 

ἀπφ αηφλ ζπγθεληξψλνληαη ζηφλ νξαλφ, ὥζηε λά δεκηνπξγεζεῖ 

ζηφλ λνῦ ηνπο  ἔλλνηα ηνῦ ἄπεηξνπ δηαζηήκαηνο. Λέγεηαη ἄπιν, 

ρσξίο ρξψκα θαί ρσξίο ζρήκα γηά λά βνεζεζεῖ ὁ λνῦο ηνῦ  

δηαινγηδφκελνπ, δηφηη θαη’ νζίαλ, ηφ δηάζηεκα δέλ ε ἶλαη ἄπιν ἤ  

θελφ. Ὑπάξρνπλ θσηφληα, ιεθηξφληα, θαί ἄιια ζσκαηίδηα πνχ 

πάληα βνκβαξδίδνπλ ηφ δηάζηεκα.  δηαινγηζηήο ὅκσο πξέπεη λά 

ζπγθεληξσζεῖ ζηήλ ἔλλνηα αηνῦ πνχ δέλ ἔρεη ζρήκα, δέλ ἔρεη 

δηαζηάζεηο, δέλ ἔρεη ὄξηα, ἔηζη ὥζηε λά ἐπηηχρεη κηά ςειή 

αηνζπγθέληξσζε. άλ ηήλ πεηχρεη ἐλῶ βξίζθεηαη ἀθφκα ζηφλ  

ἀλζξψπηλν θφζκν, ηφηε ζηήλ ζπλέρεηα ζά γελλεζε ῖ ζ’ αηφ ηφ 

ἄπιν ἐπίπεδν.  Καί δηακέζνπ αηῆο ηῆο αηνζπγθέληξσζεο κπνξε ῖ 

θάπνηνο λά παξακείλεη ζ’ αηή ηήλ θαηάζηαζε ἀδηαηάξθηνο γηά 

ἐθαηνκχξηα ρξφληα. Πνχ ζεκαίλε η ὅηη αηφ ηφ ε ἴδνο 

αηνζπγθέληξσζεο ε ἶλαη πνιχ πηφ δπλαηφ ἀπ’ ὅηη ζηφ ιεπηνθπέο 

ιηθφ ἐπίπεδν. ’ αηφ ηφ ἐπίπεδν πάξρνπλ 4 ε ἴδε ζπλείδεζεο.  

Ἔηζη, ἐάλ θαηαηάμνπκε ηήλ ζπλείδεζε ζέ ἐπίπεδα θαί ηά 

πξνζζέζνπκε ὅια καδχ, ζά δνῦκε ὅηη ἔρνπκε 31 ἐπίπεδα ὕπαξμεο 

θαί 31 ε ἴδε ἤ ζθαίξεο ζπλείδεζεο.  

Σψξα ζά δνῦκε κέ ιεπηνκέξεηεο ηί ἐκπεξηέρεη θάζε ἕλα ἐπίπεδν. 

Πνηά ε ἶλαη ηά 11 Ἠδνληθά ἐπίπεδα θαί νἱ ζπλεηδήζεηο ηνπο, πνηά 

εἶλαη ηά 16 Λεπηνθπή Ὑιηθά ἐπίπεδα θαί ν ἱ ζπλεηδήζεηο ηνπο, θαί 

πνηά εἶλαη ηά 4 Ἄπια ἐπίπεδα θαί ν ἱ ζπλεηδήζεηο ηνπο.  
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Ξεθηλᾶκε πξψηα κέ ηφ Ἠδνληθφ ἐπίπεδν πνχ πεξηιακβάλεη 11 

θφζκνπο .  

’ αηφ βξηζθφκαζηε ἐκεῖο· ἐδῶ θάησ ζηφλ Ἀλζξψπηλν θφζκν, 

πνχ ιέγεηαη καλνχζζαιφθα  (καλνχζα εἶλαη νἱ ἄλζξσπνη θαί ιφθα  

ζεκαίλε η θφζκνο). Αηφ εἶλαη ηφ ἕλα ἐπίπεδν.  

Κάησ ἀπφ ηφλ θφζκν ηῶλ ἀλζξψπσλ, πάξρνπλ θη ἄιια ἐπίπεδα. 

θεῖ βξίζθνληαη νἱ ηέζζεξεηο θφζκνη ηνῦ μεπεζκνῦ· ἐθε ῖ πνχ ἔρνπλ 

μεπέζεη ηά Φαληάζκαηα, ηά Εῶα, νἱ Γαίκνλεο, θαί  Κφιαζε. Γηά 

ηά δῶα μέξνπκε, γηά θαληάζκαηα κπνξε ῖ λά ἔρνπκε ἀθνχζεη, γηά 

δαίκνλεο κπνξε ῖ λά ἔρνπκε ἀθνχζεη, θαί γηά θφιαζε κπνξε ῖ λά 

ἔρνπκε ἀθνχζεη. Σψξα ἄλ πάξρνπλ ἤ δέλ πάξρνπλ; πάξρνπλ 

πνιιέο ἀλαθνξέο ἀπφ ἀλζξψπνπο πνχ ηά ἔρνπλ δήζεη αηά ηά 

πξάγκαηα. Πνιιέο θνξέο αηνί ν ἱ θφζκνη ὀλνκάδνληαη θαί 

ζιηβεξέο θαηαζηάζεηο, ἀιιά  ιέμε ἀπάγηα  πξνέξρεηαη ἀπφ ηφ άπα  

πνχ ζεκαίλεη πέθησ, ἔηζη ηφ κεηέθξαζα ὡο μεπεζκφ. Φπζηθά ὁ  

πφλνο θαί  ηαιαηπσξία ζ’  αηνχο ηνχο θφζκνπο ε ἶλαη πνιχ 

κεγαιχηεξνη ἀπ’ ὅηη ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν, θαί γη’  αηφ κπνξνῦκε 

λά ηφ κεηαθξάζνπκε θαί ζάλ ἄζιηεο θαηαζηάζεηο. Ο ἱ θφζκνη αηνί 

ιέγνληαη θαθφκνηξνη θφζκνη (ληνχθαηη). κεῖο νἱ ἄλζξσπνη 

βξηζθφκαζηε ζηφλ θαιφκνηξν θφζκν, δηφηη ὡο ἕλα βαζκφ ἔρνπκε 

πνιχ πεξηζζφηεξεο εθαηξίεο γ ηά λά βηψζνπκε εηπρηζκέλεο 

θαηαζηάζεηο ἀπ’ ὅηη ηά δῶα θιπ. Ὡο ἄλζξσπνη ἔρνπκε θάπνηνλ 

ἔιεγρν θαί κεγαιχηεξε λνεκνζχλε, ἀλψηεξε ἀπ’ αηή ηῶλ δψσλ. 

Π.ρ. ὅηαλ βξέρεη, ὁ  ἄλζξσπνο ἔρεη ηήλ λνεκνζχλε λά 

πξνζηαηεπζεῖ ἀπφ ηήλ βξνρή, θηηάρλνληαο ζπίηηα ἀπφ πέηξα, 

μχιν, ἤ ηνχβια, ἐλῶ ἕλα δῶν δέλ ἔρε η ηήλ λνεκνζχλε λά ηφ θάλεη 

αηφ.  
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Αηή  λνεκνζχλε ηειηθά ε ἶλαη πνχ βνεζάεη ηφλ ἄλζξσπν λά 

βξίζθεη ιχζεηο ζηήλ δσή ηνπ, ὥζηε λά ἀπνθεχγεη αηέο ηίο  

δπζρέξεηεο. Παξ’ ὅιν ινηπφλ πνχ θαί νἱ ἄλζξσπνη θαί ηά δῶα 

βξίζθνληαη ζηφλ ἴδην πιαλήηε, δνῦλ ζέ δηαθνξεηηθφ ἐπίπεδν ὅζνλ 

ἀθνξᾶ ηήλ λνεκνζχλε. Σφ ἴδην θαί κέ ηά θαληάζκαηα· πάξρνπλ 

ἀιιά βξίζθνληαη ζέ θαηψηεξν ἐπίπεδν ὕπαξμεο  ἀπφ αηφ ηῶλ 

ἀλζξψπσλ, ὅζνλ ἀθνξᾶ ηήλ λνεκνζχλε ἤ ηήλ ζθαίξα ζπλείδεζεο.  

ηήλ ζπλέρεηα πάξρνπλ ἔμε θφζκνη πάλσ ἀπφ ηφ ἐπίπεδν ηῶλ 

ἀλζξψπσλ, ν ἱ ὁπνῖνη ιέγνληαη Ἠδνληθνί Οξάληνη ζετθνί θφζκνη 

ζηνχο ὁπνίνπο δνῦλ ηά θαιά πλεχκαηα ὅπσο ιέκε, ἐλ ἀληηζέζεη κέ 

ηνχο θαηψηεξνπο θφζκνπο ζηνχο ὁπνίνπο δνῦλ ηά θαθά πλεχκαηα. 

άλ θαιά πλεχκαηα γελληνῦληαη νἱ ἄλζξσπνη πνχ ἔρνπλ θάλεη 

πνιιέο θαιέο θαί θηιαλζξσπηθέο πξάμεηο ὅζν δνῦζαλ, θαί γεληθά 

ὅινη αηνί πνχ ηεξνῦλ ηνχο ζηθνχο θαλφλεο, πνχ δέλ βιάπηνπλ 

ηφλ ἐαπηφλ ηνπο θαί ηνχο ἄιινπο, θαί θαηά ζπλέπεηα δεκηνπξγνῦλ 

θαιφ θάξκα. Αηφ ηφ θαιφ θάξκα ηνχο θάλεη λά γελληνῦληαη ζέ 

ἀλψηεξα ἐπίπεδα ὄρη κφλν λνεκνζχλεο ἀιιά θαί εράξηζησλ 

θαηαζηάζεσλ ἀπ’ ὅηη βηψλνπλ νἱ ζπλεζηζκέλνη ἄλζξσπνη.  

Παξ’ ὅια αηά, ἀλῆθνπλ ζηφ Ἠδνληζηηθφ ἐπίπεδν, δηφηη 

ἀπνδεηνῦλ ηήλ δνλή θαί ηήλ εραξίζηεζε πνχ πξνέξρεηαη κέζα 

ἀπφ ηά πέληε α ἰζζεηήξηα ὄξγαλα.  

 

Πηφ ςειά βξίζθεηαη ηφ Λεπηνθπέο Ὑιηθφ ἐπίπεδν πνχ 

πεξηιακβάλεη 16 θφζκνπο.  

 

Κάησ θάησ βξίζθνληαη ν ἱ δέθα θφζκνη ηνῦ Βξάρκα, ζηνχο 

ὁπνίνπο κπνξεῖ λά γελλεζεῖ θαλείο κέζσ ηῶλ ἐθζηάζεσλ, ἔρνληαο 

ὡο ἀληηθε ίκελν ζπγθέληξσζεο θάπνην δηαθαλέο ιεπηνθπέο 

ἀληηθε ίκελν. Ὑπάξρνπλ ηεζζάξσλ ἐπηπέδσλ ιεπηνθπεῖο ἐθζηάζεηο 

θαί ζ’ αηνχο ηνχο δέθα θφζκνπο ηνῦ Βξάρκα, γελληέηαη θαλείο 

ἀλάινγα κέ ηφλ βαζκφ ἀλάπηπμεο αηῶλ ηῶλ ἐθζηάζεσλ, δει. ηφλ 

βαζκφ θπξηαξρίαο πνχ ἔρεη πάλσ ζ’ αηέο ηίο ἐθζηάζεηο. 

πγρξφλσο, ὁ βαζκφο θπξηαξρίαο ζ’ αηέο ηίο ἐθζηάζεηο, θαζνξίδεη 

θαί ηφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνχ ζά δήζεη θαλείο ζέ θάπνηνλ ἀπ’  

αηνχο ηνχο θφζκνπο.  

Κάπνηνο πνχ ἔρεη ἀλψηεξν ἔιεγρν ζηήλ ηδάλα, κπνξε ῖ λά δήζεη 

πεξηζζφηεξν δηάζηεκα ἐθεῖ,  δηφηη  λνεκνζχλε ηνπ ε ἶλαη 

κεγαιχηεξε ἀπφ ηήλ λνεκνζχλε αηῶλ πνχ δέλ ἔρνπλ κεγάιε 

θπξηαξρία ζηίο ηδάλαο. Ὅζν κεγαιχηεξε  θπξηαξρία, ηφζνο 

καθξχηεξνο θη ὁ ρξφλνο παξακνλῆο.  
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Ὅηαλ ὅκσο  αηνζπγθέληξσζε πνχ ἔρνπλ πάλσ ζηίο ηδάλαο 

ιήμεη κεηά ἀπφ ἕλα ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε μαλαγπξίδνπλ ε ἴηε 

ζηνχο θάησ θφζκνπο ηῶλ ζεῶλ, ε ἴηε ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν, ε ἴηε 

ἀθφκα θαί ζέ θάπνηνλ ἀπφ ηνχο θφζκνπο ηνῦ μεπεζκνῦ. Ἔηζη, ηφ 

λά γελλεζεῖ θαλείο ζηνχο θφζκνπο ηνῦ  Βξάρκα, δέλ ε ἶλαη ἐγγχεζε 

ὅηη δέλ ζά μαλαπέζεη πάιη πίζσ ζηνχο θαηψηεξνπο θφζκνπο.  

Δἶλαη ζάλ λά ἔρε η καδέςεη θάπνηνο πνιιά ρξήκαηα θαί πάεη 

δηαθνπέο ζέ ἕλα ηνπξηζηηθφ κέξνο, κέλεη ζέ ἕλα πνιπηειέο 

μελνδνρεῖν, θαί ἀπνιακβάλεη ηήλ δσή ηνπ ἐθεῖ γηά ὅζν δηάζηεκα 

ηνῦ ἐπηηξέπεη ηφ πνξηνθφιη ηνπ. Μφιηο ὅκσο ηειεηψζνπλ ηά 

ρξήκαηα, ε ἶλαη ἀλαγθαζκέλνο λά θχγεη θαί λά γπξίζεη πίζσ ζηφ 

ζπίηη ηνπ. Ἔηζη θη αηνί ν ἱ θφζκνη ηνῦ Βξάρκα, ε ἶλαη ζάλ ἕλα 

πνιπηειέο μελνδνρε ῖν, πνχ πάεη θάπνηνο ἐθεῖ θαί ἀπνιακβάλεη 

αηά πνχ ζέιεη, θαί ὅηαλ ηειεηψζεη ηφ θάξκα ἀπφ ηήλ δχλακε ηῆο 

αηνζπγθέληξσζεο, πέθηεη πάιη θάησ.  

Λίγν πηφ πάλσ ηψξα, πάξρεη ὁ θφζκνο ηνῦ ζψκαηνο ρσξίο λνῦ  

(αζάληα ζάηηα ). θεῖ γελληέηαη θάπνηνο δηαινγηζηήο ὁ  ὁπνῖνο ἔρε η 

κπινθάξεη ηφλ λνῦ ηνπ, ηήλ ἀληίιεςή ηνπ, θαί βξίζθεηαη ζέ πιήξε 

ἀκλεζία. Δἶλαη  ἀπφιπηε ιήζε. Αηφ γίλεηαη δηφηη ἔρεη δεῖ ηφλ 

θίλδπλν ζηφλ λνῦ, ζηίο ζθέςεηο. Ἔρεη βαξεζεῖ ηίο λνεηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαί παξακέλεη ἐλ ε ἰξήλε. Ὑπάξρνπλ ινηπφλ ηέηνηνπ 

εἴδνπο δηαινγηζηέο θαί γη’  αηφ πξέπεη λά ηνχο ἀλαθέξνπκε. Ἡ  

παξακνλή ζ’ αηφλ ηφλ θφζκν ε ἶλαη πνιχ κεγαιχηεξε ἀπφ αηή 

ηῶλ δηαινγηζηῶλ πνχ γελληνῦληαη ζηνχο θφζκνπο ηνῦ Βξάρκα 

κέζσ ηῶλ ἐθζηάζεσλ.  

Καί πηφ πάλσ, πάξρνπλ πέληε ἀγλέο δηακνλέο γηά κή 

ἐπηζηξέθνληεο (αλαγθάκηλ). Αηνί εἶλαη ζπλήζσο βνπδδηζηέο πνχ 

ἔρνπλ μεξηδψζεη ἀπφ κέζα ηνπο ηνχο πέληε δεζκνχο ηῆο ὕπαξμεο ,  

ἀιιά ἔρνπλ κηά δσή λά δήζνπλ, θαί κεηά δέλ μαλαγπξίδνπλ ζηφλ 

ἀλζξψπηλν θφζκν. λῶ ἦηαλ ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν, θαηάθεξαλ 

λά μεξηδψζνπλ ηά δεζκά ηῆο ὕπαξμεο. Ὅκσο ἔρνπλ ἀθφκα θάπνηα 

πνιείκαηα ἀπφ δεζκά πνχ ηνχο θξαηνῦλ ἐδῶ ζηήλ ὕπαξμε, ἀιιά 

δέλ μαλαγπξίδνπλ ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν. Δ ἶλαη πηφ θνληά ζηήλ 

θαηάζηαζε ηῶλ Ἀξράηο.  

Ἔηζη ὅηαλ γελλεζνῦλ αηνί, γελληνῦληαη ζέ κία ἀπφ αηέο ηίο 

ἀγλέο δηακνλέο ζηίο ὁπνίεο παξακέλνπλ ἐθεῖ κέρξη λά γίλνπλ 

Ἀξράη.  
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Σέινο ἔρνπκε ηφ Ἄπιν ἐπίπεδν πνχ πεξηιακβάλεη 4 θφζκνπο.  
 

Αηνί πνχ γελληνῦληαη ἐθε ῖ, ἔρνπλ ζάλ ἀληηθε ίκελν 

ζπγθέληξσζεο ηφ ἄπεηξν δηάζηεκα, ἤ ηήλ ἄπεηξε ζπλείδεζε, ἤ ηήλ 

κεδακηλφηεηα, ἤ ηήλ νὔηε ἀληίιεςε νὔηε κή ἀληίιεςε. Αηά εἶλαη 

εἴδε ἐθζηάζεσλ πνχ ἐπηηπγράλεη θαλείο θαί ε ἶλαη πνιχ ἀλψηεξεο 

ἀπφ ηίο θαηψηεξεο  ἐθζηάζεηο. Ἡ δηάξθεηα παξακνλῆο ζ’ αηνχο 

ηνχο θφζκνπο ε ἶλαη πνιχ κεγαιχηεξε ἀπ’ ὅηη ζηνχο θφζκνπο ηῆο 

Λεπηνθπνῦο Ὕιεο. Βέβαηα  παξακνλή ἐθεῖ γηά κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ἐλέρεη ηφλ θίλδπλν λά παγηδεπηε ῖ θαλείο ζ’ αηή ηήλ 

θαηάζηαζε γαιήλεο θαί λά δηαθφςε η ηήλ ἐμέιημή ηνπ. Γη’  αηφ ὁ  

Βνχδδαο ὅηαλ ἦηαλ ἀθφκα κπνληηζάηηβα δέλ γελληφηαλ ζ’ αηά ηά 

ἐπίπεδα, ιέγνληαο ὅηη  παξακνλή ἐθεῖ εἶλαη ἀπιά ράζηκν ρξφλνπ.  

Αηή ἦηαλ κηά πεξηγξαθή ηῶλ θφζκσλ πνχ ιέγνληαη θαιφηπρνη 

θφζκνη, δηφηη ἔρνπλ κηά κνξθή εηπρίαο πνχ  εἶλαη ἀλψηεξε ἀπφ 

αηή ηῶλ θαθφκνηξσλ θφζκσλ. ηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν θπζηθά,   

εηπρία θαί  δπζηπρία εἶλαη ζπλήζσο 50-50. Κακηά θνξά βέβαηα 

κπνξεῖ λά εἶλαη κφλν 20 ἤ  10 ηνῖο ἐθαηφ εηπρία, θαί ηφ πφινηπν 

80 ἤ  90 ηνῖο ἐθαηφ λά ε ἶλαη ζθέηε δπζηπρία θαί κηδέξηα. Ἀιιά 

ηνιάρηζηνλ πάξρεη θάπνηα εηπρία.  

ηνχο ζετθνχο νξάληνπο θφζκνπο, πάξρεη πεξηζζφηεξε 

εηπρία ἀπ’ ὅηη ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν, θαί ὅζν ἀλεβαίλεη θαλείο 

ζηνχο ἀλψηεξνπο θφζκνπο, πάξρεη ὅιν θαί πεξηζζφηεξε εηπρία. 

Αμάλεηαη δει.  βαζκίδα ηῆο εηπρίαο θαί ηῆο εδαηκνλίαο πνχ 

ζπλδέεηαη κέ ηήλ ζπλείδεζε. Ὅπσο ηά θαθά πλεχκαηα θαί ηά 

θαληάζκαηα κπνξνῦλ λά δνῦλ, λά ἀθνχζνπλ, λά θηλεζνῦλ, θιπ. 

ἔηζη θαί ηά ὄληα ζ’ αηνχο ηνχο ζετθνχο θφζκνπο γελληνῦληαη ζάλ 

θαιά πλεχκαηα ἔρνπληαο αἰζζεηήξηα ὄξγαλα πνιχ πηφ ιεπηνθπή 

ἀπφ ηά δηθά καο. Οἱ νξάληνη ζενί ἔρνπλ ἐπίζεο ιεπηνθπή αἰζζε-

ηήξηα ὄξγαλα. Ὑπάξρνπλ ἀξζεληθνί θαί ζειπθνί ζενί, ὁ θφζκνο 

ηνπο πεξηιακβάλεη παλέκνξθα θπζηθά ηνπία, θαί ηά ἀληηθείκελα 

ζπγθέληξσζεο θαί δηαινγηζκνῦ  εἶλαη παξφκνηα κέ αηά ηνῦ  

ἀλζξψπηλνπ θφζκνπ, ἀιιά πνιχ πηφ ιεπηνθπή. πίζεο ὅηαλ 

θάπνηνο γελλεζεῖ ζ’ αηνχο ηνχο θφζκνπο γελληέηαη κέ ζαπκα -

ηνπξγφ ηξφπν ρσξίο ηήλ ἀλάγθε λά πάξρνπλ γνλε ῖο. άλ  ηψξα  

θάπνην δεπγάξη ζεῶλ ἐπηζπκε ῖ λά ἔρεη παηδί, ηφηε ἐιθχνπλ πξφο 

αηνχο θάπνηνλ πνχ γελληέηαη ἐθε ῖ· ηφλ ἔιθνπλ δει. λά γελλεζε ῖ 

ἀλάκεζά ηνπο. Αηά ιέγνληαη ληέβα-πνχηηαο,  παηδηά ηῶλ ζεῶλ.  

Ὅκσο ηά ὄληα πνχ γελληνῦληαη ζηνχο θφζκνπο ηνῦ Βξάρκα, δέλ 

ἔρνπλ θχιιν, δέλ ἔρνπλ ζψκα, δέλ ἔρνπλ ρέξηα, πφδηα, δέλ ἔρνπλ 

δει. ἕλα ρνλδξνεηδέο ζψκα ὅπσο ἐκε ῖο, δηφηη ἔρνπλ μεπεξάζεη ηφ 

δνληθφ ἐπίπεδν.  
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Ἔρνπλ κφλνλ ιεπηνθπή α ἴζζεζε ὅξαζεο θαί ἀθνῆο. Σφ ζψκα 

ηνπο εἶλαη πνιχ ιεπηνθπέο ζάλ θῶο, εἶλαη δηαθαλέο, ἀιιά ἔρνπλ 

ηήλ ἰδηφηεηα λά βιέπνπλ θαί λά ἀθνῦλ. ηνχο θφζκνπο αηνχο ηά 

πάληα εἶλαη ιεπηνθπή θαί δηαθαλή, θαί ηά ὄληα βξίζθνληαη ζέ 

κφληκε θαηάζηαζε αηνζπγθέληξσζεο.  

ηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν κπνξεῖ θαλείο ἐάλ πεηχρεη ηήλ ἔθζηαζε 

λά παξακείλεη ζ’ αηήλ ηήλ θαηάζηαζε γηά ηέζζεξεηο πέληε κέξεο, 

ρσξίο λά ζεθψλεηαη, ρσξίο λά ηξψεη, λά πίλε η, ἤ λά θνηκᾶηαη. 

Ὅκσο δέλ κπνξεῖ λά κείλεη παξαπάλσ δηφηη ἔρεη ηήλ ἀλάγθε ηνῦ  

ζψκαηνο. Σφ ζψκα ρξεηάδεηαη 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 ζψκαηνο. Πξέπεη ινηπφλ λά 

ζεθσζεῖ, λά ζξέςεη ηφ ζψκα ηνπ, θαί λά ἀξρίζεη μαλά ηφλ 

δηαινγηζκφ.  

Ὑπάξρεη βέβαηα θαί κηά ηάμε βνπδδηζηῶλ πνχ ιέγνληαη ληξφληα 

ζακπάληη, θαί νἱ ὁπνῖνη κπνξνῦλ λά δηαηεξήζνπλ ηήλ 

αηνζπγθέληξσζή ηνπο κέρξη θαί ἐπηά κέξεο, πνχ ε ἶλαη θαί ηφ 

κεγαιχηεξν δηάζηεκα πνχ κπνξε ῖ λά παξακείλεη θαλείο. Γηφηη κεηά 

ἀπφ ἐπηά κέξεο ηφ ζψκα ἀξρίδεη λά ἀληηδξά, θη αηνί πξέπεη λά 

ἐπηζηξέςνπλ γηά λά ζξέςνπλ ηφ ζψκα ηνπο ἐάλ ζέινπλ λά 

ἐπηβηψζνπλ. πίζεο πξίλ μεθηλήζνπλ ηήλ ἐπίηεπμε αηῆο ηῆο 

αηνζπγθέληξσζεο πξέπεη λά ε ἶλαη ἀπνθαζηζκέλνη ὅηη δέλ ζά 

παξακείλνπλ ζ’ αηή ηήλ θαηάζηαζε πάλσ ἀπφ ἐπηά κέξεο, θη ὅηη 

κεηά ἀπφ ἐπηά κέξεο πξέπεη λά ζεθσζνῦλ, ε ἰδάιισο ζά ράζνπλ 

ηήλ δσή ηνπο.  

ηνχο ἀλψηεξνπο θφζκνπο ὅκσο, ἐπεηδή δέλ ἔρεη θάπνηνο ηφ 

βάξνο ηνῦ ρνλδξνεηδνῦο ζψκαηνο, κπνξεῖ λά κείλεη ζ’ αηή ηήλ 

θαηάζηαζε αηνζπγθέληξσζεο θαί εδαηκνλίαο, γηά πάξα πνιιά 

ρξφληα, ἔσο θαί ρηι ηεηεξίδεο.  

 

Ἐρώηηζη:  Ἀπφ πνηφ ἐπίπεδν θαί κεηά δέλ ἐπηζηξέθεη θάπνηνο ζηφλ 

ἀλζξψπηλν θφζκν ἤ  ζηνχο θφζκνπο ηνῦ  μεπεζκνῦ; 

Ἀπάνηηζη:  θηφο ἀπφ ηνχο κή-ἐπηζηξέθνληεο, ὄινη ἐπηζηξέθνπλ 

πίζσ. δῶ ηψξα ἔρνπκε ηφ ἄπιν ἐπίπεδν πνχ ε ἶλαη   θνξπθή ηνῦ  

θφζκνπ. Καί ἀπφ ἐδῶ ὅκσο κπνξεῖ  λά ἐπηζηξέςεη θάπνηνο πίζσ. Γηφηη 

πάξρεη ἕλα ὄξην παξακνλῆο ζέ θάζε ἐπίπεδν. Ὅκσο νἱ  κή-

ἐπηζηξέθνληεο δνῦλ ἕλα ρξνληθφ δηάζηεκα ζέ ἕλαλ ἀπφ ηνχο ἀγλνχο 

θφζκνπο, ηειεηνπνηνῦλ ηφλ δηνξαηηθφ δηαινγηζκφ ηνπο θαί πεηπραίλνπλ 

ηήλ θαηάζηαζε ηνῦ  Ἀξράη, δει. ἐλφο Ἄμηνπ πνχ ἔρεη πεξβεῖ  αηνχο 

ηνχο 31 θφζκνπο ηῆο ὕπαξμεο.  
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Ἡ ἐπίηεπμε ἐλφο Ἀξράη ἀλήθεη ζηίο Ὑπεξθφζκηεο ἐπηηεχμεηο. Οἱ  κή-

ἐπηζηξέθνληεο ινηπφλ ἔρνπλ ἐπηηχρεη κία πεξθφζκηα ζπλείδεζε πνχ 

κπνξεῖ  λά πεξβεῖ  αηά ηά 31 ἐπίπεδα ηῆο ὕπαξμεο.  

 

Ἐρώηηζη:  Αηνί πνχ ἐπηζηξέθνπλ ἀπφ ηφ Ἄπιν ἐπίπεδν, ζέ πνηφλ 

ἀπ’ ὅινπο ηνχο θφζκνπο ἐπηζηξέθνπλ;  

Ἀπάνηηζη:  Μπνξεῖ  λά ἐπηζηξέςνπλ ζηφ Λεπηνθπέο Ὑιηθφ ἐπίπεδν, ἤ  

ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν, ἤ  ἀθφκα θαί ζηνχο θφζκνπο ηνῦ  μεπεζκνῦ .  

 

Ἐρώηηζη:  Ἄξα ὅινη κεηαθηλνῦληαη  ἀπφ θαί πξφο ὅια ηά ἐπίπεδα 

ὕπαξμεο, ἐθηφο ἀπφ ηνχο κή-ἐπηζηξέθνληεο ζηίο ἀγλέο παξακνλέο, πνχ 

ζπλερίδνπλ πξφο ηήλ θαηάζηαζε ηνῦ  Ἀξράη;  

Ἀπάνηηζη:  Ἀθξηβῶο, παξακέλνπλ ζηίο ἀγλέο δηακνλέο, ζπλερίδνπλ 

ηφλ δηνξαηηθφ δηαινγηζκφ θαί θηάλνπλ ζηήλ θαηάζηαζε ην ῦ  Ἀξράη.  

 

Ἐρώηηζη:  Ἕλαο Ἀξράη εἶλαη ἰζνδχλακνο κέ ἕλαλ ακάζζακπνχληα, 

ἤ  ἔρεη ἀθφκα θάπνηα ζηάδηα κπξνζηά ηνπ γηά λά  πξνρσξήζεη;  

Ἀπάνηηζη:  Ναί, ε ἶλαη ἰζνδχλακνο ὅζνλ ἀθνξᾶ  ηήλ ἀπειεπζέξσζε. 

Ἄο ηφ ἐμεηάζνπκε αηφ κέ ιεπηνκέξεηεο.  

Καη’ ἀξράο, ζηφλ Βνπδδηζκφ Θεξαβάληα ἔρνπκε ηξία ε ἴδε Βνπδδῶλ:  

1.  Σφλ ακάζζακπνχληα δει. ηφλ Πιήξσο Αηνθσηηζκέλν ὅπσο 

ἦηαλ ὁ Βνχδδαο Γθανηάκα.   

2.  Σφλ Παηζέθακπνχληα δει. ηφλ Ἀηνκηθά Φσηηζκέλν. Αηνί νἱ  

Βνῦδδεο, ε ἶλαη ζάλ ηνχο ακάζζακπνχληα ἀιιά δέλ δηδάζθνπλ 

ηνχο ἄιινπο δηφηη ηφλ θαηξφ πνχ ἐκθαλίδνληαη δέλ πάξρνπλ ὄληα 

πνχ κπνξνῦλ λά θαηαλνήζνπλ ηήλ δηδαζθαιία·   λνεκνζχλε ηῶλ 

ἀλζξψπσλ εἶλαη πνιχ ρακειή· γη ’ αηφ 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. Οἱ  Παηζέθακπνχληα 

ἐκθαλίδνληαη ζ’ αηφ ἀθξηβῶο ηφ κεζνδηάζηεκα, πνχ ὅκσο δέλ 

πάξρνπλ ἄλζξσπνη ἰθαλνί λά θαηαλνήζνπλ αηή ηήλ βαζεηά 

δηδαζθαιία .  

3.  Σφλ άβαθακπνχληα, δει. ηφλ Ἀθξναηή Βνχδδα. Σέηνηνη ε ἶλαη νἱ 

Ἀξράηο. Αηνί ε ἶλαη καζεηέο, πνχ ἐπηηπγράλνπλ ηήλ θψηηζε 

ἀθνχγνληαο ἕλαλ ακάζζακπνχληα, παίξλνληαο ὀδεγίεο ἀπφ 

αηφλ, θαί ζηήλ ζπλέρεηα γίλνληαη Βνῦδδεο. Ὅκσο δέλ ἔρνπλ ηήλ 

ἰθαλφηεηα λά δηδάμνπλ ηφ Νηάκκα, ηήλ δηδαζθαιία, ὅπσο ἕλαο 

ακάζζακπνχληα. Γέλ κπνξνῦλ δει. λά ἀξρίζνπλ ἕλα δηθφ ηνπο 

θίλεκα ὅπσο ἔθαλε ὁ Γθανηάκα Βνχδδαο. Φηάλνπλ ὅκσο ζηήλ 

θψηηζε.  

 

Σψξα, ηί  ζεκαίλεη θψηηζε ζηφλ Βνπδδηζκφ;  

Φψηηζε ζεκαίλεη θαηαλφεζε ηῶλ Σεζζάξσλ Δγελῶλ Ἀιεζεηῶλ.  
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 Βνχδδαο ε ἴπε ὅηη: «Δἶκαη Βνχδδαο δηφηη ἔρσ θαηαλνήζεη ηίο 

Σέζζεξεηο Δγελεῖο Ἀιήζεηεο». Ἡ Φψηηζε ιέγεηαη κπφληη  ζηά Πάιη, πνχ 

ζεκαίλεη δηαλφεζε, λφεζε, θαηαλφεζε, δηάλνηα. Ἀιιά πνηά δηάλνηα; ηήλ 

δηάλνηα πνχ ζρεηίδεηαη κέ ηίο Σέζζεξεηο Δγελεῖο 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 ηνῦ  Βνχδδα, πξψηα ἀλαθέξεηαη   

ἰδηφηεηα ηνῦ  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 δηαξθέζεη 

ἐπί πνιιά ρξφληα. Αηή ἦηαλ   ἰδηφηεηα ηνῦ  Γθανηάκα Βνχδδα. Σφ 

ἐπηπιένλ πνχ ἔρεη ινηπφλ ἕλαο ακάζζακπνχληα, ε ἶλαη   ἰθαλφηεηα ηῆο 

δηδαζθαιίαο. Καί ν ἱ  Ἀξράηο βέβαηα κπνξνῦλ λά δηδάμνπλ, ἀιιά δέλ 

ἔρνπλ ηήλ δχλακε γηά λά ἀξρίζνπλ ἕλα θίλεκα ἀπφ κφλνη ηνπο.  

Ὅινη νἱ  Ἀξράηο ηήλ ἐπνρή ηνῦ  Βνχδδα, ὅπσο ὁ αξηπνχηηα θαί ἄιινη 

ἐδίδαζθαλ· ἦηαλ δάζθαινη, θαί ζηίο πξνεγνχκελεο δσέο ηνπο θαί ζ’ 

αηήλ· ἀιιά δέλ κπνξνῦζαλ 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 αηή 

ηήλ ἐπηρείξεζε· θαί ν ἱ  πφινηπνη ἔξρνληαη θαί ζπληεινῦλ ζηήλ ζπλέρηζε 

θαί ζηήλ ἐπέθηαζε αηῆο ηῆο ἐπηρείξεζεο, θαί πάξρνπλ κεγάια  

θεθάιηα, κάλαηδεξο, πνχ ε ἶλαη πνιχ ἰθαλνί γηά λά ηήλ δηαηεξήζνπλ. 

Ἀιιά πνηφο ε ἶλαη αηφο πνχ ἄξρηζε ηήλ ἐπηρείξεζε; πνχ δηαλνήζεθε λά 

ηήλ θηηάμεη; Αηφο ινηπφλ ε ἶλαη πνχ μέξεη πνιχ πεξηζζφηεξα ἀπφ ηνχο 

ἄιινπο. Γέλ ζεκαίλεη ὅηη νἱ  κάλαηδεξο δέλ μέξνπλ· ἀπιά δέλ ἔρνπλ 

αηή ηήλ ὀξγαλσηηθή δηάλνηα γηά λά ζηήζνπλ κηά ἐπηρείξεζε.  

Καηά ηφλ ἴδην ηξφπν, ν ἱ  καζεηέο κπνξνῦλ λά ζπληειέζνπλ ζηήλ 

δηαηήξεζε ηῆο δηδαζθαιίαο ηνῦ  Βνχδδα, ἀιιά δέλ κπνξνῦλ λά ηήλ 

μεθηλήζνπλ θαί λά ηήλ ὀξγαλψζνπλ ὅπσο ἕλαο ακάζζακπνχληα, ὁ 

ὁπνῖνο ἔρεη αηή 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 γελλεέο λά 

κάζνπλ αηή ηήλ ζπζηεκαηηθή γλψζε, θιπ.  

Αηή ινηπφλ ε ἶλαη   δηαθνξά. Ὅζνλ ἀθνξᾶ  ὅκσο ηήλ ἐπίηεπμε ηῆο 

θαηαλφεζεο ηῶλ Σεζζάξσλ Δγελῶλ δηδαζθαιηῶλ, δει. ηῆο θψηηζεο, 

άβαθαο - Ἀξράηο θαί ακάζζακπνχληα ε ἶλαη ἴδηνη .  

 

Ἐρώηηζη:  Ἄξα θαί   θψηηζε ἔρεη θάπνηεο ιεπηνθπεῖο δηαθνξέο;  
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Ἀπάνηηζη:  Ὄρη   ἴδηα  θψηηζε, ἀιιά   ἐκπεηξία ἀπφ πξνεγνχκελεο 

δσέο γηά λά δηδάμεη θαλείο αηή ηήλ θψηηζε. Π.ρ. ἐζεῖο ηψξα καζαίλεηε 

αηά ηά πξάγκαηα, ἀιιά κέρξη ηνῦ  ζεκείνπ λά πᾶηε 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 κπνξεῖηε λά ἔρεηε ηήλ ἐκπεηξία ἐλφο δαζθάινπ πνχ 

δηδάζθεη ἐπί ρξφληα θαί ρξφληα αηά ηά ζέκαηα. Ἔηζη ινηπφλ ἔρεηε 

θαηαλφεζε ὅηαλ ζᾶο ηά  ἐμεγεῖ  ὁ δάζθαινο, ἀιιά αηφ δηαθέξεη ἀπφ ηφ 

λά ηά δηδάμεηε ζηνχο ἄιινπο θαί λά δε ῖηε ηήλ ζπλάθεηα, ἤ  ηήλ 

ζπζρέηηζε πνχ ἔρνπλ κέ ἄιινπο ηνκεῖο, ὅπσο π.ρ. ηά δηάθνξα ἐπίπεδα 

ζπλείδεζεο. Αηά δέλ κπνξεῖηε λά ηά δηαλνεζε ῖηε.  

 Βνχδδαο ινηπφλ ἔρεη κηά πηφ παλνξακηθή γλψζε, ἐλῶ νἱ  άβαθαο, 

νἱ  Ἀξράηο, ἔρνπλ κηά πηφ ἐπηκέξνπο γλψζε. Ἀιιά ζέ ζρέζε κέ ηίο 

Σέζζεξεηο Δγελεῖο Ἀιήζεηεο ε ἶλαη ἴδηνη . 
 

Ἐρώηηζη:  Ὅηαλ θάπνηνο γίλεηαη Ἀξράη θαί κεηά ακάζζακπνχληα, 

αηφ γίλεηαη αηφκαηα ἤ  πάξρεη θάπνην δηάζηεκα ἐμέιημεο; 

Ἀπάνηηζη:  ηήλ πξψηε 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 δήζεη, θαί ἔηζη ζθέθηεηαη ὅηη: 

«ἐληάμεη, ζά θσηηζηῶ θαί ζά δηδάμσ ηνχο ἄιινπο.» Ὅηαλ ὅκσο ἔγηλε 

Βνχδδαο, δηαπίζησζε ὅηη αηή   δηδαζθαιία ε ἶλαη ηφζν βαζπζηφραζηε, 

ὥζηε εἶλαη ἀδχλαηνλ νἱ  ἄλζξσπνη πνχ ἔρνπλ ηφζε πνιιή «ζθφλε» ζηά 

κάηηα ηνπο, δει. λνεηηθέο κνιχλζεηο, λά κπνξέζνπλ λά ηήλ 

θαηαλνήζνπλ. Ἔηζη ἄλ θαί ε ἴρε ηίο ἰθαλφηεηεο λά δηδάμεη, ὅηαλ ἔθηαζε 

ζηήλ θψηηζε δίζηαζε λά ηήλ δηδάμεη. Ἀξγφηεξα βέβαηα, παξνπζηάζηεθε 

κπξνζηά ηνπ ὁ  Βξάρκα θαί ηφλ παξαθάιεζε λά δηδάμεη. Αηφο ινηπφλ ὁ 

δηζηαγκφο θαζφξηζε ηππηθά ηνιάρηζηνλ ηήλ κεηάβαζε ἀπφ ηήλ 

θαηάζηαζε ηνῦ  Ἀξράη ζ’ αηήλ ἐλφο ακάζζακπνχληα. Γηφηη ν ἱ  

πεξηζηάζεηο ἐθείλε ηήλ ζηηγκή ἦηαλ ηέηνηεο, πνχ δέλ κπνξνῦζε λά 

δηαλνεζεῖ  ὅηη ζά πῆξρε θάπνηνο πνχ ε ἶλαη ζέ ζέζε λά θαηαιάβεη ηήλ 

δηδαζθαιία. θέθηεθε ὅηη ζά κπνξνῦζε λά δηδάμεη ηνχο πξψηνπο 

δαζθάινπο ηνπ, ἀιιά αηνί ε ἴραλ πεζάλεη. ηήλ ζπλέρεηα πῆγε ζηνχο 

πέληε πξψελ ζπλαζθεηέο ηνπ θαί ζθέθηεθε λά δνθηκάζεη κέ α ηνχο. 

Καί αηνί πξάγκαηη, ζηγά ζηγά, θαηάιαβαλ. Ὡξίκαζαλ κέ ιίγα ιφγηα ν ἱ 

πεξηζηάζεηο, ὥζηε λά ζέζεη ζέ ἐθαξκνγή ηίο ἰδηφηεηεο γηά δηδαζθαιία 

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 Γθανηάκα, ὡο ακάζζακπνχληα, εἴρε 

ηίο ἰθαλφηεηεο ηίο δηδαζθαιίαο ιφγσ ηῆο θηινδνμίαο πνχ ε ἴρε ἀπφ 

πξνεγνχκελεο δσέο λά ἀπειεπζεξσζεῖ  θαί λά ἀπειεπζεξψζεη θαί ηνχο 

ἄιινπο, ἀιιά εἴρε θαί ηίο θαηάιιειεο ζπλζῆθεο 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, Φηιηθφηεηα, Πλεπκαηηθή Ἠξεκία. Οἱ 

Ἀξράηο εἶλαη ἀξρηθά κπνληηζάηηβαο πνχ ἐθπιήξσζαλ ὅιεο ηίο δέθα 

παξακίηαο. Γηφηη Μπνληηζάηηβα  εἶλαη αηφο πνχ ζέιεη λά πεηχρεη ηήλ 

θψηηζε κέζσ ηῆο ηειεηνπνίεζεο ηῶλ δέθα 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 ηῆο ἀιήζεηαο. Αηφ 

ζεκαίλεη θψηηζε· ὄρη κηά ἀθεξεκέλε ἔλλνηα ἀιιά ζπλεηδεηνπνίεζε ηῶλ 

Σεζζάξσλ Δγελῶλ Ἀιεζεηῶλ. Καί ρσξίο ηήλ ηειεηνπνίεζε ηῆο παξακίηα 

ηῆο ἀιήζεηαο,   θψηηζε εἶλαη ἀδχλαηε. πλεπῶο, γηά λά γίλεη θάπνηνο 

Ἀξράη, πξέπεη πξψηα ὡο κπνληηζάηηβα λά ἐθπιεξψζεη ὅιεο αηέο ηίο 

παξακίηαο, θαί θαηά ηήλ δηάξθεηα πνιιῶλ δσῶλ λά ἐμαζθήζεη ηφλ 

δηνξαηηθφ δηαινγηζκφ.  
 

πλερίδνπκε ηψξα κέ ηφλ ηξφπν πνχ ἐπαλαγελληέηαη θαλείο ζέ 

ὅινπο ηνχο πξναλαθεξζέληεο θφζκνπο, θαί ηίο κεζφδνπο πνχ 

πξέπεη λά ρξεζηκνπνηνῦκε γηά λά κήλ ἔρνπκε θαθέο 

ἐπαλαγελλήζεηο.  

Οἱ θαθφηπρνη θφζκνη ἤ θφζκνη ηνῦ  μεπεζκνῦ ε ἶλαη κφλνλ 

ηέζζεξεηο ἐλῶ νἱ θαιφηπρνη θφζκνη ε ἶλαη πνιχ πεξηζζφηεξνη. Καί 

εἶλαη πεξηζζφηεξνη ηνιάρηζηνλ ζέ ἀξηζκφ. Ὅζνλ ἀθνξᾶ ὅκσο ηφλ 

πιεζπζκφ ηῶλ ὄλησλ, πάξρεη κεγάιε δηαθνξά.  

Κάπνηα κέξα ὁ  Βνχδδαο, γ ηά λά δείμεη ηήλ δηαθνξά ἀλάκεζα ζηά 

ὄληα ηῶλ θαθφηπρσλ ὄλησλ θαί ζ’ αηά ηῶλ θαιφηπρσλ, πῆξε 

ἕλαλ θφθθν ἄκκνπ θαί ηφλ ἔβαιε πάλσ ζηφ λχρη ηνπ. Μεηά ξψηεζε 

ηφ ἀθξναηήξην: «Σί ε ἶλαη πεξηζζφηεξν; αηφο ὁ θφθθνο ἄκκνπ 

πάλσ ζηφ λχρη κνπ ἤ νἱ θφθθνη ηῆο ἄκκνπ πνχ βξίζθνληαη ζέ ὅινλ 

ηφλ πιαλήηε γή;» Φπζηθά ὅινη μαθληάζηεθαλ κέ αηή ηήλ 

ἐξψηεζε, θαί ἀπάληεζαλ ὅηη δέλ κπνξεῖ λά ζπγθξηζεῖ ὅιε   

πνζφηεηα ηῆο ἄκκνπ πνχ πάξρεη ζηήλ γή, κέ ηφλ ἕλα θφθθν πάλσ 

ζηφ λχρη. «Καη’ αηφλ ηφλ ηξφπν» ε ἴπε ὁ Βνχδδαο, «ηά ὄληα πνχ 

γελληνῦληαη ζηνχο θαιφηπρνπο θφζκνπο, ζηήλ ζνχγθαηη, εἶλαη ζέ 

πνζνζηφ ζάλ αηφλ ηφλ θφθθν ἄκκνπ πάλσ ζηφ λχρη· ἐλῶ ηά ὄληα 

πνχ γελληνῦληαη ζηνχο θαθφηπρνπο θφζκνπο, ζηήλ ληνχθαηη, ε ἶλαη 

πνιπάξηζκα ζάλ ηνχο θφθθνπο ηῆο ἄκκνπ ὅιεο ηῆο γῆο.» 

άλ ζπγθξίλνπκε ηφλ πιεζπζκφ ηῶλ δψσλ, θαί ηῶλ ἐληφκσλ 

πνχ βξίζθνληαη πάλσ ζηφλ πιαλήηε, κέ ηφλ πιεζπζκφ ηῶλ 

ἀλζξψπσλ πνχ εἶλαη ἐπηά δηζεθαηνκχξηα, δηαπηζηψλνπκε ὅηη ἐκε ῖο 

εἴκαζηε κηά ζηαγφλα ζηφλ ὡθεαλφ ηνῦ θφζκνπ ηῶλ δψσλ.  
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Κη ἄλ ιάβνπκε π’ ὅςηλ θαί ηά δῶα πνχ δνῦλ ζηνχο ὡθεαλνχο, 

(παξ’ ὅιε ηήλ θαηαζηξνθή πνχ πξνθαιε ῖηαη ἀπφ ηήλ ἀλζξψπηλε 

ἐθκεηάιεπζε), ὁ  πιεζπζκφο ηνπο πάιη ε ἶλαη πεξηζζφηεξνο ἀπφ ηῶλ 

ἀλζξψπσλ. άλ γηά παξάδεηγκα, πάξνπκε ἕλα ηεηξαγσληθφ κέηξν 

ηνῦ θήπνπ καο, θαί ἐμεηάζνπκε πφζα ἔληνκα θαί ζθνπιήθηα 

πάξρνπλ ζ’ αηφ, ζά βξνῦκε πηφ πνιιά ἀπ’ ὅζα πάξρνπλ ζηήλ 

Ἀζήλα. χκθσλα ινηπφλ  κέ ηήλ ἐμήγεζε πνχ δίλεη ὁ Βνχδδαο, ὁ  

ἀλζξψπηλνο πιεζπζκφο ε ἶλαη πνιχ κεδακηλφο ζέ ζχγθξηζε κέ 

αηφλ ηῶλ δψσλ. Φπζηθά πάξρνπλ θαί ηά θαληάζκαηα, θαί ν ἱ 

δαίκνλεο, θαί ηά ὄληα πνχ γελληνῦληαη ζηήλ θφιαζε.  

Σειηθά ἐκεῖο ε ἴκαζηε κηά κηθξή κεηνλφηεηα ζάλ αηφλ  ηφλ θφθθν 

ἄκκνπ πάλσ ζηφ λχρη, ζέ ζχγθξηζε κέ ηά ὄληα πνχ θαηνηθνῦλ ζ’ 

αηφλ ηφλ πιαλήηε. Καί ἐπηπιένλ, αηνί πνχ κπνξνῦλ λά 

γελλεζνῦλ ζηνχο ζετθνχο θφζκνπο θαί λά πεηχρνπλ ἐθζηάζεηο, 

εἶλαη ἀθφκα ιηγψηεξνη.  

πλεπῶο, ὁ  κεγαιχηεξνο πιεζπζκφο βξίζθεηαη ζηνχο  θαθφ-

ηπρνπο θφζκνπο, θαί ὅπσο ιέεη ὁ Βνχδδαο: «ηφ πξαγκαηηθφ καο 

ζπίηη ε ἶλαη αηνί νἱ θαθφκνηξνη θφζκνη. Δ ἴηε γελλεζνῦκε ζηφλ 

ἀλζξψπηλν θφζκν, ε ἴηε ζέ θάπνηνλ ἀπφ ηνχο ζετθνχο ἤ ἀλψηεξνπο 

θφζκνπο, αηή ε ἶλαη κηά πνιπηέιεηα πνχ ηήλ ἀπνιακβάλνπκε γηά 

ἕλα ρξνληθφ δηάζηεκα, θαί κεηά πξέπεη λά ηήλ ἀπαξλεζνῦκε γηά 

λά ἐπηζηξέςνπκε πίζσ ζηφ ζπίηη καο, ζηνχο θαθφηπρνπο θφζκνπο»  

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

Γηά λά γελλεζεῖ θαλείο ζέ ἕλαλ ἀπφ ηνχο θαιφηπρνπο θφζκνπο 

πξέπεη λά θάλεη πνιχ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ἀπ’ ὅηη ἄιια ὄληα 

πνχ εἶλαη ζηνχο θαθφηπρνπο θφζκνπο. Γη’  αηφ ζηφλ πίλαθα ἔρσ 

βάιεη κηά ζθάια, γηά λά δε ῖηε πῶο πξέπεη λά ἀλέβεη θαλείο ἀπφ 

ηνχο θαθφηπρνπο θφζκνπο ζηνχο θαιφηπρνπο. Ὑπάξρεη ινηπφλ 

ηξφπνο, κέ ηφ λά παηήζεη ὀξηζκέλα ζθαινπάηηα θαί λ’ ἀλέβεη. 

Ὅπσο κέ ηφ  Stairs to Heaven (θαινπάηηα γηά ηφλ Παξάδεηζν)!  
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κεῖο λνκίδνπκε ὅηη κπνξνῦκε λά ἀλέιζνπκε ζηνχο θαιφηπρνπο 

θφζκνπο ἔηζη ἀπιά, ὅκσο πάξρεη ηαθηηθή, πάξρνπλ ἐξγαιεία γηά 

λά γίλεη αηφ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σφ πξῶην ἐξγαιεῖν ἤ ηφ πξψην ζθαινπάηη γηά λ’ ἀλέβεη θάπνηνο 

ζηνχο θαιφηπρνπο θφζκνπο, ε ἶλαη  Γελλαηνδσξία.  

Ἄλζξσπνη πνχ δέλ ε ἶλαη ηζηγγνχλεδεο,   πνχ βνεζνῦλ ηνχο 

ἄιινπο  πνχ βξίζθνληαη ζέ ἀλάγθε, πνχ γίλνληαη ἐζεινληέο, θαί 

ηξέρνπλ λά βνεζήζνπλ, λά ἐμππεξεηήζνπλ, θαηέρνπλ ηήλ ἰδηφηεηα 

πνχ θάλεη θάπνηνλ ἄλζξσπν. Κάηη πνχ δέλ δηαζέηνπλ ηά δῶα 

(ἐθηφο ἐμαηξέζεσλ). Γει. ἐάλ πεηάμε ηο κηά θέηα ςσκί ζέ κία 

ὀκάδα πεηλαζκέλσλ ζθπιηῶλ, ζά ὀξκήμνπλ θαί ζά ἀξρίζεη λά 

ζθίδεη ηφ ἕλα ηφ ἄιιν γηά λά δηεθδηθήζνπλ αηφ ηφ ςσκί. άλ 

ὅκσο δψζνπκε κηά θέηα ςσκί ζέ ὥξηκνπο ἀλζξψπνπο, ζέ 

δεηηάλνπο, ηφηε ζά δνῦκε ὅηη θάπσο πξνζπαζνῦλ λά ηήλ 

κνηξάζνπλ κεηαμχ ηνπο. Αηφ βέβαηα δέλ ἰζρχεη πάληα θαί 

πάξρνπλ ἐμαηξέζεηο θαί ζηνχο ἀλζξψπνπο θαί ζηά δψα.  

Γηά παξάδεηγκα, κεξηθνί πίζεθνη ὅηαλ εἶλαη θάπσο ρνξηαζκέλνη, 

ἀθήλνπλ θάπνηνπο ἄιινπο λά θᾶλε πξψηνη, ἀιιά ἐάλ πεηλᾶλε, ὅ,ηη 

θαί λά ηνχο δψζεηο, ὅπσο ἕλα θξνῦην ἤ κηά κπαλάλα, ζά ἀξρίζνπλ 

λά δαγθψλνπλ ὁ ἕλαο ηφλ ἄιινλ παιεχνληαο  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 πεξηπηψζεηο 

ινηπφλ πνχ ἕλα δῶν δείρλεη ηέηνηεο ηάζεηο γελλαηνδσξίαο, κπνξε ῖ 

λά μαλαγελλεζεῖ ζάλ ἄλζξσπνο. Ὑπάξρνπλ πεξηζηάζεηο πνχ ηά 

δψα ἔρνπλ ηήλ ἰθαλφηεηα λά βνεζήζνπλ θαί κπνξνῦλ λά εἶλαη 

γελλαηφδσξα· αηφ ηφ θαιφ θάξκα ηνχο δίλεη ηήλ εθαηξ ία λά 

γελλεζνῦλ ζάλ ἄλζξσπνη.  
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Αηφ πνχ θάλεη θάπνηνλ λά γελλεζε ῖ ζάλ ἄλζξσπνο εἶλαη   

γελλαηνδσξία. Γει. ηφ λά ε ἶλαη θάπνηνο πάληα ἔηνηκνο λά 

βνεζήζεη ηνχο ἄιινπο ὅηαλ βξίζθνληαη ζέ ἀλάγθε θαί λά κπνξε ῖ 

λά κνηξάδεηαη αηά πνχ ἔρεη, εἴηε εἶλαη ιηθά πξάγκαηα, εἴηε εἶλαη 

γλψζε, εἴηε ἀθφκα θαί λά ἀθηεξψζεη ηφλ ρξφλν ηνπ γηά λά 

βνεζήζεη ηνχο ἄιινπο. 

Ἡ Γελλαηνδσξία ινηπφλ ἔρε η πνιιέο κνξθέο, ιηθέο θαί 

πλεπκαηηθέο. Ἔηζη ζηφλ Βνπδδηζκφ Θεξαβάληα,  γελλαηνδσξία 

εἶλαη ηφ πξῶην βήκα γηά λά ε ἶλαη θάπνηνο βνπδδηζηήο.  Αηφ ηφ 

βιέπνπκε ζηά βνπδδηζηηθά θξάηε ζηά ὁπνία  γελλαηνδσξία ε ἶλαη 

πνιχ δηαδεδνκέλε· ἐθεῖ πνιιά βνπδδηζηηθά κνλαζηήξηα δέλ δεηᾶλε 

ηίπνηα ἀπφ ηνχο πηζηνχο, ἐθηφο θαί ἄλ ζέιεη θαλείο  λά θάλεη 

θάπνηα δσξεά. θεῖ ηά πάληα εἶλαη δσξεάλ, ὅπσο  ηξνθή,   

ζηέγε θιπ. έ θάπνηα κνλαζηήξηα βέβαηα, κπνξε ῖ λά δεηήζνπλ 

θάπνηα ἐιάρηζηα ρξήκαηα γηά λά κπνξέζνπλ λά πιεξψζνπλ ηφ 

ιεθηξηθφ ξεῦκα θαί ἄιιεο ηέηνηνπ ε ἴδνπο πξσηεχνπζεο ἀλάγθεο, 

ἀιιά ὡο ἐπί ηφ πιε ῖζηνλ ηά πάληα ε ἶλαη δσξεάλ. Σφ ἴδην ζπκβαίλε η 

θαί κέ ηά βηβιία πνχ δεκνζηεχνπλ νἱ βνπδδηζηέο Θεξαβάληα, ηά 

ὁπνία δηαλέκνληαη δσξεάλ. Ἔηζη  γελλαηνδσξία ε ἶλαη θάηη πνιχ 

ζπλεζηζκέλν ζηνχο βνπδδηζηέο.  

Σφ ἐπφκελν ζθαινπάηη ε ἶλαη  Ἠζηθή· ηφ λά ἔρεη θάπνηνο ζηθνχο 

θαλφλεο. Γέλ κπνξνῦκε 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 παηδί κνπ, ἤ λά κνῦ πεῖ ςέκκαηα θαί λά κέ ἐμαπαηάεη, 

εἶλαη ἀλήζηθνο, θαί γη’  αηφ δέλ κπνξνῦκε λά ηφλ ζεσξήζνπκε ζάλ 

ἄλζξσπν θαί λά ηφλ ἐκπηζηεπηνῦκε. Αηφ πνχ θάλεη θάπνηνλ 

ἄλζξσπν, εἶλαη νἱ ζηθέο ηνπ ἀξρέο ὅπσο π.ρ.  ηηκηφηεηα, λά 

εἶλαη δει. ἔληηκνο κέ ηίο πξάμεηο πνχ θάλεη·  θάηη πνχ δέλ ἔρνπλ ηά 

δψα. πνκέλσο, αηφ πνχ δηαθξίλε η θάπνηνλ ζάλ ἄλζξσπν, δέλ 

εἶλαη κφλνλ  γελλαηνδσξία ἀιιά θαί νἱ ζηθέο ηνπ ἀξρέο θαί ὁ  

ηξφπνο πνχ ζπκπεξηθέξεηαη.  

Ἔηζη αηά ε ἶλαη ηά δχν πξψηα ζθαινπάηηα γ ηά λά θαηαθέξεη 

θάπνηνο λά ἀλέβεη ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν. Ἀιιά ἐάλ θάπνηνο 

πξαθηηθνπνηήζεη πάξα πνιχ ηήλ ζηθή ζπκπεξηθνξά, ηφηε κπνξε ῖ 

λά ἀλέβεη ζηνχο ζετθνχο θφζκνπο. Ἄξα, ὅζν πεξηζζφηεξν 

πξαθηηθνπνηε ῖ ηά δχν πξψηα ζθαινπάηηα, ηφζν πηφ ςειά ἀλεβαίλε η 

ζηφλ ἀλζξψπηλν θαί ζηνχο ζετθνχο θφζκνπο.  

Ὅκσο γηά ηνχο θφζκνπο ηνῦ Βξάρκα θαί αηνχο ηῶλ ἐθζηάζεσλ, 

πξέπεη θαλείο λά πξαθηηθνπνηήζεη ηφ ηξίην ζθαινπάηη, πνχ ιέγεηαη 

Γηαινγηζκφο.  
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Καί ἐδῶ πξέπεη λά πάξρεη πνιχ δπλαηφ ζεηηθφ θάξκα γηά ηφλ 

δηαινγηζκφ, πνχ κπνξε ῖ λά ἐπηθέξεη ηίο ἐθζηάζεηο θαί λά γελλεζε ῖ 

θαλείο ζ’ αηφ ηφ Λεπηνθπέο Ὑιηθφ ἐπίπεδν.  

Αηά ινηπφλ ε ἶλαη ηά ἐξγαιεία πνχ κπνξεῖ λά ρξεζηκνπνηήζεη  

θαλείο ζηήλ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, ἤ ὅ,πνηε ηνῦ δίλεηαη  εθαηξία. 

Αηά ηά πξάγκαηα ε ἶλαη πνχ δηδάζθνληαη ἀξρηθά νἱ ἄλζξσπνη ζηφλ 

Θεξαβαληηθφ Βνπδδηζκφ· δέλ δηδάζθνληαη δηαινγηζκφ, δέλ 

δηδάζθνληαη βνπδδηζηηθή θηινζνθία, ἀιιά καζαίλνπλ πῶο λά εἶλαη 

γελλαηφδσξνη θαί ζηθνί, μεθηλψληαο ἀπφ ηήλ ν ἰθνγέλεηά ηνπο. 

Γηφηη  νἰθνγέλεηα ε ἶλαη ὁ  ππξήλαο ηῆο δσῆο καο, ἀπφ ηήλ 

νἰθνγέλεηα ἀξρίδνπκε λά καζαίλνπκε πῶο λά ζπκπεξηθεξφκαζηε 

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 ἔπνληαη ηῆο ἐμάζθεζεο ηῆο 

γελλαηνδσξίαο κέζα ζηφλ ππξήλα ηῆο νἰθνγέλεηαο. Πξψηα 

θξνληίδνπκε ηίο ἀλάγθεο ηῆο νἰθνγέλεηαο, θαί κεηά ἐάλ κᾶο 

πεξηζζεχεη θάηη, ηφ δίλνπκε ζέ θηιαλζξσπίεο θιπ. Καί ηά παηδηά 

πνχ κνηξάδνληαη πξάγκαηα κέ ηά ἀδέιθηα ηνπο θαί ηνχο ζπγγελε ῖο 

ηνπο, καζαίλνπλ ηήλ ραξά ηῆο γελλαηνδσξίαο θαί ηνῦ 

κνηξάζκαηνο. Γηφηη βιέπνπλ ὅηη αηέο νἱ πξάμεηο δίλνπλ ραξά 

ζηνχο ἄιινπο θαί ηνχο θάλνπλ θαί ραίξνληαη. Ἔηζη γ ίλνληαη θ η 

αηά ραξνχκελα. Καί ζηήλ ζπλέρεηα ὅηαλ κεγαιψζνπλ ζπλερίδνπλ 

λά θάλνπλ ηφ ἴδην, θαί ὅηαλ ἀλαπνινῦλ ηήλ δσή ηνπο, ζά 

ζπκνῦληαη ὅηη ἔδσζαλ ραξά ζηνχο ἄιινπο. λῶ  ἐάλ δψζεη θαλείο  

πφλν θαί ζξήλν ζηνχο ἄιινπο, αηφ ζά ἔρεη ἐπίπησζε θαί ζηφλ 

δηθφ ηνπ πφλν. Ὅ,ηη δίλε ηο παίξλεηο. Οἱ θαιέο πξάμεηο θέξλνπλ 

θαιά ἀπνηειέζκαηα, θέξλνπλ κηά ερέξεηα, κηά ἀλαθνχθηζε ζηήλ 

δσή καο, ἐλῶ νἱ θαθέο πξάμεηο θέξλνπλ πεξηζζφηεξε ζιίςε, 

θαηάζιηςε, θιπ.  

Αηέο νἱ θαιέο πξάμεηο ηψξα, δέλ ε ἶλαη θάηη ἀθεξεκέλν ἀιιά 

θάηη ζπγθεθξηκέλν. Πξψηα ε ἶλαη  Γελλαηνδσξία θαί κεηά  Ἠζηθή. 

Ὅηαλ ιέκε ςέκκαηα ζηνχο ἄιινπο, ηφηε θπζηθά ν ἱ ἄιινη δέλ κᾶο 

ἐκπηζηεχνληαη·  θη ἀθφκα θαί ν ἱ θίινη ἀπνκαθξχλνληαη δηφηη ηνχο 

ιέκε ςέκκαηα. Πνιιέο θηιίεο ἔρνπλ ραιάζεη ἐμ’ αἰηίαο κηθξῶλ 

ςεκκάησλ ἤ ἀπφ ςέκκαηα πνχ ἔρνπλ εἰπσζεῖ ζάλ ἀζηείν. Μπνξεῖ 

λά πνῦκε θάηη πνχ δέλ ε ἶλαη ἀιήζεηα γηά λά ἀζηεηεπηνῦκε, ἀιιά 

ηειηθά θαηαιήγνπκε λά δηαιχζνπκε κηά ζρέζε, δηφηη ὁ ἄιινο ράλεη 

ηήλ ἐκπηζηνζχλε ηνπ ζηφλ ιφγν καο.  
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Γη’ αηφ ὁ  Βνχδδαο, ηήλ πξψηε ζπκβνπιή πνχ ἔδσζε ζηφλ γηφ 

ηνπ ηφλ Ραρνχια ὅηαλ ἐθε ῖλνο ἦηαλ ἐπηά ἐηῶλ, ἦηαλ λά κήλ ιέεη 

ςέκκαηα νὔηε θἄλ γηά ἀζηείν. Γηφηη ἔηζη θάλνπλ ζπλήζσο ηά 

παηδηά, θαί αηφ βέβαηα ηφ καζαίλνπλ ἀπφ ηνχο κεγάινπο. Ἔηζη 

ἐάλ ζέιεη θαλείο λά  δηαηεξήζεη θαιέο ζρέζεηο κέ ἄιινπο 

ἀλζξψπνπο, πξέπεη λά ε ἶλαη πάληα ηίκηνο θαί ε ἰι ηθξηλήο. Γηφηη   

ἐκπηζηνζχλε εἶλαη πνχ κᾶο ζπλδέεη κεηαμχ καο· ἐάλ δέλ πάξρεη 

ἐκπηζηνζχλε, ηφηε ν ἱ ζρέζεηο ζπάδνπλ θαί δηαιχνληαη.  

 

μεηάδνπκε ινηπφλ ἐδῶ ηά ηξία βαζηθά ζθαινπάηηα πνχ κπνξε ῖ 

θάπνηνο λά ρξεζηκνπνηήζεη γ ηά λά γελλεζε ῖ ζέ ἕλα θαιφ κέξνο 

ζηνχο θαιφηπρνπο θφζκνπο, θαί ἐπηπιένλ, ἐάλ ζέιεη θαλείο λά 

μαλαγελλεζεῖ ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν, θαί ζέιεη λά ἀπνθχγεη ηίο  

θαχιεο πξάμεηο πνχ ὀδεγνῦλ ζηνχο θαθφηπρνπο θφζκνπο, πξέπεη 

λά θάλεη θαιέο πξάμεηο ὅπσο   γελλαηνδσξία,  ζηθή 

ζπκπεξηθνξά θαί ὁ δηαινγηζκφο, πνχ ἐπηθέξνπλ θαιή 

ἐπαλαγέλλεζε, θαζψο θαί ηίο ἐθζηάζεηο πνχ ὀδεγνῦλ ζηνχο 

θφζκνπο ηνῦ Βξάρκα.  

Μέρξη ἐδῶ ἐμεηάζακε ηά ἐπίπεδα ηῆο πλείδεζεο.  

ηήλ ζπλέρεηα ηψξα, ζά ἐμεγήζνπκε ηίο θαίξεο ηῆο 

πλείδεζεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δῶ ἔρνπκε πάιη ηά 31 ἐπίπεδα ὕπαξμεο ἤ ζπλείδεζεο ὅπσο θαί 

πξνεγνπκέλσο, ζηά ὁπνία ὅκσο παξνπζηάδνληαη δηαθνξεηηθέο 

ζθαίξεο (αβαηζάξαο) ζπλείδεζεο. Σί ζεκαίλε η ὅκσο ζθαίξα 

ζπλείδεζεο; Δ ἶλαη ηφ ε ἴδνο ζπρλφηεηαο ζηήλ ὁπνία παξνπζηάδνληαη 

νἱ ζθέςεηο. Δ ἶλαη ὁ  ζπλδηαζκφο ηῆο ζπλείδεζεο κέ ηνχο δηάθνξνπο 

λνεηηθνχο παξάγνληεο.  
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ηφ Ἠδνληθφ ἐπίπεδν, ἔρνπκε 54 εἴδε ζπλείδεζεο  πνχ ἀλῆθνπλ 

ζηήλ Ἠδνληθή ζθαίξα. Γηά παξάδεηγκα, ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν· ζέ 

πνηά ζπρλφηεηα παξνπζηάδνληαη ν ἱ ζθέςεηο ἐλφο ἀλζξψπνπ; ν ἱ 

ζπλήζεηέο ηνπ; ὁ ηξφπνο κέ ηφλ ὁπνῖνλ ζθέθηεηαη; Ὅηαλ θάπνηνο 

ἔρεη πνιχ ζπκφ, ηφηε  ζθαίξα ζπλείδεζεο βξίζθεηαη ζηήλ 

ζπρλφηεηα ηνῦ ζπκνῦ, ἐλῶ  ζέ θάπνηνλ πνχ ε ἶλαη ἤξεκνο, ἤπηνο θαί 

δέλ ἔρεη ζπκφ,   ζθαίξα ζπλείδεζεο βξίζθεηαη ζηήλ ζπρλφηεηα 

ηῆο εἰξήλεο. Δ ἶλαη δει. δχν δηαθνξεηηθνί πφινη, ἕλαο κέ πνιχ 

ζπκφ θαί ἕλαο κέ εἰξήλε. Αηέο εἶλαη δχν δηαθνξεηηθέο ζθαίξεο 

ζπλείδεζεο. Καη’ αηφλ ηφλ ηξφπν δηαηξνῦκε ηήλ ζπλείδεζε ζέ 

δηάθνξα εἴδε ζθαηξῶλ. Π.ρ.  ζθαίξα ηῆο ζθέςεο ηῶλ δψσλ εἶλαη 

δηαθνξεηηθή ζθαίξα ἀπ’ αηή ηῶλ ἀλζξψπσλ. Καί νἱ ζθέςεηο ηῶλ 

ζενηήησλ εἶλαη ζέ δηαθνξεηηθή ζθαίξα ἀπφ ηῶλ δψσλ θαί ηῶλ 

ἀλζξψπσλ. Ἔηζη ζηφ δνληθφ ἐπίπεδν ἔρνπκε 54 ε ἴδε ζπλείδεζεο 

ηῆο δνληθῆο ζθαίξαο.  

Μέρξη ηψξα, ὅια αηά πνχ ἔρνπκε πεῖ,  πάξρνπλ θαί ζηήλ νχηηα 

θαί ζηφ Ἀκπηληάκκα. Ὅκσο αηά πνχ ἐμεγνῦκε ηψξα ζρεηηθά κέ 

ηά 54 εἴδε ζπλείδεζεο, βξίζθνληαη θαηά ἕλα κφλν κηθξφ πνζνζηφ 

ζηήλ νχηηα· ηά πφινηπα βξίζθνληαη κφλν ζηφ Ἀκπηληάκκα.  

Μπνξεῖ λά θέξεη θαλείο πνιιά παξαδείγκαηα ἀπφ ηήλ νχηηα, 

ἐθεῖ πνχ ὁ Βνχδδαο πξαγκαηηθά ἐμεγεῖ ηήλ θαηάηαμε ηῆο 

ζπλείδεζεο ζέ ζθαίξεο θαί ηφλ ηξφπν ζθέςεο ηῶλ ἀλζξψπσλ, ηφλ 

ηξφπν ζθέςεο ηῶλ δψσλ, θαί ηφλ ηξφπν κέ ηφλ ὁπνῖνλ ζθέθηνληαη 

νἱ ζενί· εἶλαη ὅκσο ζχληνκεο ἐμεγήζεηο. Ὅκσο ζηφ Ἀκπηληάκκα, 

αηή  ζχληνκε πεξηγξαθή γίλεηαη πνιχ πηφ ἀλαιπηηθή ὥζηε λά 

θαηαιάβνπκε πῶο δεκηνπξγνῦληαη αηνί νἱ ζπλδηαζκνί ηῶλ 

ζθέςεσλ κέ ζπγθεθξηκέλνπο λνεηηθνχο παξάγνληεο, θαί λά 

ζπκπεξάλνπκε ζηήλ ζπλέρεηα ὅηη  ηάδε ζπρλφηεηα ζθέςεο ἀλήθεη 

ζέ δηαθνξεηηθή ζθαίξα ζπλείδεζεο.  

ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε 15 ε ἴδε ζπλείδεζεο πνχ ἀλῆθνπλ ζηίο  

ζθαίξεο ηνῦ Λεπηνθπνῦο Ὑιηθνῦ ἐπηπέδνπ ζχκθσλα κέ ηίο  

ἐθζηάζεηο. Πῶο δει. θάπνηα ἔθζηαζε ζπλδέεηαη κέ ζπγθεθξηκέλνπο 

λνεηηθνχο παξάγνληεο θαί ζέ πνηά ζπρλφηεηα γίλεηαη αηφ· δει. 

γηά πφζν δηάζηεκα κπνξεῖ λά δηαηεξήζεη θάπνηνο αηφλ ηφλ 

ζπλδηαζκφ ζθέςεσλ θαί λνεηηθῶλ παξαγφλησλ.  

Παξάδεηγκα: γηά λά πεηχρνπκε ηήλ 1 ε ἔθζηαζε ρξεηάδνληαη 

πέληε λνεηηθνί παξάγνληεο· ινγηζκφο (ὡο πξφο ηφ ἀληηθε ίκελν 

δηαινγηζκνῦ, θαί ληκίηα ὡο πξφο ηφ ζήκα δει. ηφ θῶο), 

ζπιινγηζκφο (ἐπαλαιακβαλφκελε παξαηήξεζε ηνῦ ἀληηθε ηκέλνπ), 

ραξά (πίηη), εηπρία (ζνχθα) θαί αηνζπγθέληξσζε. Ἔρνπκε 

ινηπφλ κία ζπγθεθξηκέλε ζθαίξα ζπλείδεζεο.  
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 ηήλ δεχηεξε ἔθζηαζε ὅκσο, ν ἱ δχν πξψηνη λνεηηθνί 

παξάγνληεο ἀπνπζηάδνπλ, ιφγσ ηνῦ  ὅηη ὁ δηαινγηζηήο ἔρεη 

ἐμνηθεησζεῖ κέ ηφ ἀληηθείκελν δηαινγηζκνῦ θαί δέλ ηνχο ρξεηάδεηαη 

πιένλ. δῶ ηψξα ἔρνπκε κηά δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα ἤ ζθαίξα 

ζπλείδεζεο, δηφηη ε ἶλαη δηαθνξεηηθφο ὁ ζπλδηαζκφο ζθέςεο θαί 

λνεηηθῶλ παξαγφλησλ· ἀπνπζηάδνπλ ὁ ινγηζκφο θαί ὁ  

ζπιινγηζκφο.  

ηήλ ηξίηε ἔθζηαζε ἀπνπζηάδεη  ραξά, θαί αηφο ε ἶλαη ἄιινο 

ζπλδηαζκφο ζηφλ ὁπνῖνλ ἔρεη κε ίλε η κφλν  εηπρία θαί  

αηνζπγθέληξσζε. Ἔρνπκε ινηπφλ κηά δηαθνξεηηθή ζθαίξα.  

ηήλ ηέηαξηε ἔθζηαζε θεχγεη θαί  εηπρία, θαί κέλεη κφλν   

αηνζπγθέληξσζε,   πλεπκαηηθή ἰζνξξνπία (νππέθα). δῶ ἔρνπκε 

ἕλαλ δηαθνξεηηθφ ζπλδηαζκφ, δει. ζθέςεο θαί ἐλφο κφλν λνεηηθνῦ  

παξάγνληα, πνχ δεκηνπξγνῦλ κία ἄιιε ζπρλφηεηα, κία ἄιιε 

ζθαίξα ζπλείδεζεο.  

Αηή ινηπφλ  δηαθνξνπνίεζε ζπρλφηεηαο γίλεηαη δηά κέζνπ ηῆο 

ζπλείδεζεο ἤ θάπνηαο ζθέςεο θαί ηνῦ ζπλδηαζκνῦ ηεο κέ ηνχο 

λνεηηθνχο παξάγνληεο.  

ηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν θπζηθά, ν ἱ ζπλδηαζκνί ε ἶλαη 

δηαθνξεηηθνί. Ἔρνπκε ηήλ ζπλείδεζε, ἀιιά νἱ ζθέςεηο  

ζπλδηάδνληαη κέ ἄιινπο λνεηηθνχο παξάγνληεο θαί ὄρη ζάλ αηνχο 

ηῶλ ἐθζηάζεσλ. ηίο ἐθζηάζεηο, ὅηαλ ἐκθαληζζεῖ θάπνηνο λνεηηθφο 

παξάγνληαο, παξακέλεη γ ηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαί δέλ 

ἐλαιιάζεηαη κέ θάπνηνλ ἄιινλ. Ἀιιά ζηήλ θαζεκεξηλή δσή, ν ἱ 

λνεηηθνί καο παξάγνληεο ἐλαιιάζνληαη ζπλερῶο. Κάπνηα ζηηγκή 

κπνξεῖ λά ἔρνπκε ζπκφ, ἤ  ἐπηζπκία, ὀξγή, ζχγρηζε θιπ. Αηά δέλ 

πάξρνπλ ζηίο ἐθζηάζεηο. Ἔηζη πάξρνπλ ζπλδηαζκνί θαί 

ζπρλφηεηεο ζθέςεσλ πνχ ἐκθαλίδνληαη ζηφλ ἀλζξψπηλν λνῦ, ὅπνπ 

νἱ δηαθπκάλζεηο ε ἶλαη γξήγνξεο θαί ἀλεβνθαηεβαίλνπλ, ἐλῶ ζηίο  

ηδάλαο  δει. ζηίο ἐθζηάζεηο, πάξρεη κηά ζπλερφκελε ξεκία.  

χκθσλα  ινηπφλ κέ ηφλ ζπλδηαζκφ ηῆο ζπλείδεζεο θαί ηῶλ 

λνεηηθῶλ παξαγφλησλ, ἔρνπκε θαί δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα ηνῦ  

λνῦ, θαί θαη’ αηφλ ηφλ ηξφπν δηαθνξνπνηνῦκε θαί ἀληηιακβα-

λφκαζηε ζέ πνηά ζθαίξα ζπλείδεζεο βξίζθεηαη θάπνηνο. Αηά ζά 

ηά ἀλαιχζνπκε ἀξγφηεξα κέ ιεπηνκέξεηεο, ἀξρίδνληαο ἀπφ ηφλ 

ἀλζξψπηλν θφζκν πνχ ε ἶλαη πηφ εὔθνιν λά ηφλ θαηαιάβνπκε δηφηη 

ἀλήθεη ζηήλ θαζεκεξηλφηεηά καο, θαί ζηγά ζηγά ζά πεξάζνπκε θαί 

ζηίο ἐθζηάζεηο πνχ ε ἶλαη πηφ δχζθνιν λά ηίο θαηαλνήζεη θαλείο  

πνχ δέλ ἔρεη ἐκπεηξία, θαί δέλ κπνξε ῖ λά δηαλνεζε ῖ πῶο εἶλαη 

δπλαηφλ λά θηάζεη ὁ λνῦο θάπνηνπ ζέ ηέηνηα ἐπίπεδα ζθέςεο, θαί 

ζέ ηέηνηα ζθαίξα ζθέςεο.  
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ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε 12 εἴδε ζπλείδεζεο ηῆο Ἄπιεο ζθαίξαο  

πνχ θη αηά ἔρνπλ ζρέζε κέ ἐθζηάζεηο.  δῶ νἱ λνεηηθνί 

παξάγνληεο ε ἶλαη ηειε ίσο δηαθνξεηηθνί, πάξρνπλ ἄιινη 

ζπλδηαζκνί, θαί ηφ ἀληηθείκελν πξνζνρῆο εἶλαη δηαθνξεηηθφ, θαί ὁ  

ρξφλνο παξακνλῆο ηῆο ζπλείδεζεο πάλσ ζηφ ἀληηθείκελν 

θαζνξίδεη ηήλ δηαθνξεηηθή ζθαίξα ζπλείδεζεο ἤ ζπρλφηεηα 

ζθέςεο. 

Καί ηέινο ἔρνπκε κία ἄιιε θαηεγνξία πνχ δέλ ηήλ ἔρνπκε 

ἀλαθέξεη ἔσο ηψξα, πνχ ὀλνκάδεηαη Ὑπεξθφζκηα ζπλείδεζε, δηφηη 

πεξβαίλεη αηά ηά 31 ἐπίπεδα ὕπαξμεο θαί δχλαηαη λά ἐπηηεπρζεῖ 

κφλνλ ἀπφ ηνχο ἄξηζηνπο καζεηέο, ηνχο Ἄξπα Μπνχλγθαια . 

Ἄξπα ζεκαίλε η Ἀλψηεξνο, Δγελήο, Καζαξφο δει. ρσξίο 

πξνζκίμεηο, ἀιιά ζηήλ ἐπνρή καο ὁ  ὄξνο ἔρεη δηαθζαξεῖ θαί 

κνιπλζεῖ ἀπφ ηνχο Ναδ ί θαί ηνχο ἴδηνπο ηνχο Ἰλδνχο.  

Ἔηζη ὅηαλ ἐκεῖο ἀθνῦκε ηήλ ιέμε Ἄξπα, ἤ Ἄξπα θπιή, ἔρνπκε 

ηήλ ἐληχπσζε ὅηη κηιᾶκε γηά θάηη πνιχ δπλαηφ, πεξνπηηθφ, 

ἐπηζεηηθφ, β ίαην ἤ ζθιεξφ, θαί ηήλ ζπλδένπκε κέ ηνχο  Ναδί πνχ 

παξνπζίαδαλ ὄλησο αηά ηά ἀξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Ἡ εἰθφλα ὄκσο πνχ δίλε η ὁ Βνχδδαο γηά ηφλ Ἄξπα εἶλαη ηειε ίσο 

δηαθνξεηηθή, θαί ζά ζᾶο πῶ ἐδψ κηά ἱζηνξία πνχ ε ἶλαη πνιχ 

θεκηζκέλε ζηά βηβιία ηνῦ Θεξαβαληηθνῦ Βνπδδηζκνῦ.  

 

Κάπνηε ὁ Βνχδδαο πεξπαηνῦζε ζηήλ παξαιία καδχ κέ ηνχο 

καζεηέο ηνπ θαί ε ἴδε ἕλαλ ςαξά λά ςαξεχεη. Πῆγε θνληά ηνπ θαί 

ζηακάηεζε ἐθε ῖ δίπια. Οἱ καζεηέο ηφλ ξψηεζαλ: «Γηαηί 

ζηακαηήζαηε Κχξηε;» Σφηε ὁ Βνχδδαο γχξηζε πξφο αηνχο, θαί 

ξψηεζε ηφλ αξηπνχηα: «Πῶο ζέ ιέλε;»  αξηπνχηα κέ ἔθπιεμε 

ἀπάληεζε: «αξηπνχηα». Μεηά ξψηεζε ηφλ Μάλγθαιάλα: «Πῶο ζέ 

ιέλε;» Μέ ηήλ ἴδηα ἔθπιεμε ὁ  Μάλγθαιάλα ἀπάληεζε: 

«Μάλγθαιάλα». Καηά ηφλ ἴδην ηξφπν ξψηεζε ὅινπο ηνχο καζεηέο 

λά ηνῦ πνῦλε ηφ ὄλνκά ηνπο, θαί ὅινη ἀλαξσηηφληνπζαλ γηαηί ηνχο 

ξσηάεη ἐθ’ ὅζνλ γλψξηδε ηά ὀλφκαηά ηνπο. 

Ὅιε αηή ηήλ ὤξα, ὁ ςαξάο ἄθνπγε θαί ἀλαξσηήζεθε: «Μήπσο 

ξσηήζεη θαί ηφ δηθφ κνπ ὄλνκα;» Ἔηζη πιεζίαζε θνληά ἀπφ 

πεξηέξγεηα. Πξάγκαηη 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 ζθνηψλεη δσληαλά πιάζκαηα; ὅηη δέλ 

δίλεη πφλν; Γέλ ε ἶλαη δπλαηφλ λά ε ἶζαη Ἄξπα!» Ἔηζη ηφλ ἐδίδαμε, 

θαί ἀξγφηεξα ὁ ςαξάο ἔγηλε καζεηήο ηνῦ Βνχδδα.  
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Ἀπφ αηή ηήλ ἱζηνξία ηψξα, θαηαιαβαίλνπκε ὅηη ὁ Βνχδδαο 

δίλεη ηειε ίσο δηαθνξεηηθή ἔλλνηα ζηήλ ιέμε Ἄξπα· πνχ ζεκαίλε η 

αηνχο πνχ εἶλαη εγελεῖο, θαί δέλ βιάπηνπλ νὔηε ἔληνκα, ὄρη νἱ 

Ἄξπα ηῶλ Ναδί θαί ν ἱ Ἄξπα ηῶλ Ἰλδῶλ, πνχ ἔρνπλ θαηαπαηήζεη θαί 

ἔρνπλ ἐμνληψζεη ἄιιεο θπιέο. Αηνί ε ἶλαη νἱ Ἄξπα ηῆο ἀλζξψπηλεο 

ἱζηνξίαο, ἐμ’ αἰηίαο ηῶλ ὁπνίσλ ἔρνπκε δψζεη ζ’ αηή ηήλ ιέμε 

ἐληειῶο δηαθνξεηηθφ λφεκα ἀπφ ηφ ἀιεζηλφ.  

 

Ἕλαο Ἄξπα ινηπνλ εἶλαη Ἄξηζηνο. Ἄξηζηνο πνῦ; ἄξηζηνο ζηήλ 

πξαθηηθνπνίεζε ηῆο ζηθῆο ζπκπεξηθνξᾶο. Καί ὄρη ἄξηζηνο ζηφ λά 

θαηαπνιεκάεη ηά ἄιια ἔζλε θαί ἄξηζηνο ζηίο κάρεο, ζηνχο 

πνιέκνπο θιπ.  

 

δῶ ινηπφλ ζηήλ Ὑπεξθφζκηα ζπλείδεζε, Ἄξπα Μπνχλγθαια  

εἶλαη ὁ Ἄξηζηνο Μαζεηήο πνχ ἔρεη ἐπηηχρεη ηήλ ζηθή 

ζπκπεξηθνξά, ηήλ αηνζπγθέληξσζε, θαί ηήλ ζνθία.  

 

Ὑπάξρνπλ ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο ηέηνησλ 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 Ἄμηνο, πνχ ἔρεη πεηχρεη ὅια αηά πνχ ἀθνξνῦλ ηήλ 

Ὑπεξθφζκηα ζπλείδεζε.   
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ηφ ἐπίπεδν ηῆο Ὑπεξθφζκηαο ζπλείδεζεο ἔρνπκε 8 ζθαίξεο 

ζπλείδεζεο.  

Ἡ δφο θαί ὁ Καξπφο ηνῦ Δἰζεξρφκελνπ ζηφ Ρεῦκα,  

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 ἶλαη δηαθνξεηηθή. Γηά ηήλ ὥξα 

ηά ἐμεγνῦκε ἀπιά ἔηζη ὅπσο παξνπζηάδνληαη ζηφλ πίλαθα, ἐλψ 

ἀξγφηεξα ζά ηά δνῦκε πηφ ἀλαιπηηθά. Ὅκσο κέ αηφλ ηφλ πίλαθα 

κπνξεῖ λά θαηαιάβεη θαλείο, ὅηη  ζπλείδεζε δέλ ε ἶλαη ἕλα πξάγκα 

ὅπσο ἔρνπκε ζπλεζίζεη λά πηζηεχνπκε, ἀιιά ε ἶλαη πνιιά 

πξάγκαηα καδχ· θαί γη’  αηφ πάξρνπλ πνιιά ε ἴδε ζπλείδεζεο.  

Καη’ αηφλ ηφλ ηξφπν, ἐάλ πξνζζέζνπκε ὅια ηά εἴδε 

ζπλείδεζεο, ζά ἔρνπκε 89 εἴδε ζπλείδεζεο. 

Αηή εἶλαη ζέ γεληθέο γξακκέο  θαηάηαμε ηῆο ζπλείδεζεο ζέ 

ζθαίξεο, ἀιιά γηά λά ἀπινπνηήζνπκε ηά πξάγκαηα θαί λά κήλ 

ραλφκαζηε ζέ ιεπηνκέξεηεο, πάξρεη θη ἄιινο ἕλαο ηξφπνο λά 

θαηαηάμνπκε ηήλ ζπλείδεζε, ζχκθσλα κέ ηφλ ραξαθηήξα ηεο, ηήλ 

θχζε ηεο· ἐάλ δει. ε ἶλαη θαιή ἤ θαθή. 

Γηά παξάδεηγκα, ηίο 54 ζπλεηδήζεηο πνχ  πάξρνπλ ζηφλ 

ἀλζξψπηλν θφζκν, κπνξνῦκε λά ηίο θαηαηάμνπκε ζέ θαιέο θαί ζέ 

θαχιεο ζπλεηδήζεηο. Ἡ ζπλείδεζε θαηά ηήλ δηάξθεηα ηνῦ ζπκνῦ  

πνχ κπνξεῖ λά θαηαζηξέςεη ὄρη κφλν ηήλ δηθή καο δσή ἀιιά θαί 

ηήλ δσή ηῶλ ἄιισλ, εἶλαη ἕλα θαχιν εἴδνο ζπλείδεζεο θαί 

βξίζθεηαη ζέ ἄιιν εἴδνο ζθαίξαο. λῶ κία θαιή ζπλείδεζε πνχ 

βαζίδεηαη ζηήλ ζηθή, ζηφλ κή -ζπκφ θαί ζηήλ κή βιάβε ηνῦ  

ἐαπηνῦ καο θαί ηῶλ ἄιισλ, βξίζθεηαη ζέ ἄιιε ζθαίξα ζπλείδεζεο.  

Ἔρνπκε ινηπφλ ηήλ θαηάηαμε ηῆο ζπλείδεζεο ζέ 4 θχζεηο.  
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Πξψηα ἔρνπκε ηήλ Φαχιε ζπλείδεζε ἤ ἀθνχζαια. ηήλ 

θπξηνιεμία ἀθνχζαια ζεκαίλε η ἀλζπγηε ηλφ, ιέμε πνχ κπνξνῦκε λά 

ρξεζηκνπνηήζνπκε γηά ηφ θαγεηφ ἤ  γηά θαθέο ζπλζῆθεο, ἀιιά δέλ 

κπνξνῦκε λά ηήλ ρξεζηκνπνηήζνπκε γηά ηίο θαθέο πξάμεηο, δηφηη ηφ 

ἀθνχζαια ζεκαίλεη ἀλζπγηεηλφ ζέ ζρέζε κέ ζηθέο ἀμίεο· ἔηζη 

ρξεζηκνπνηνῦκε ηήλ ιέμε θαχιε.  

Μεηά ἔρνπκε ηήλ Καιή ζπλείδεζε ἤ  θνχζαια πνχ ζεκαίλε η 

γηεηλή ζέ ζρέζε κέ ηίο ζηθέο ἀμίεο. Ἡ ἀγγιηθή κεηάθξαζε δέλ 

ἀπνδίδεη ηφ πξαγκαηηθφ λφεκα ηνῦ  ἀθνχζαια, θαί ηνῦ θνχζαια  

πνχ πάληα ἔρεη λά θάλεη κέ θάπνηα ζηθή ἀμία.  

Μεξηθέο θνξέο βέβαηα, ζρεηίδεηαη θαί κέ ρεηξνλαθηηθή ἐξγαζία. 

Ἕλαο ηερλίηεο ε ἶλαη ἐπηδέμηνο (θνχζαια) δει. θαιφο ζ’ αηφ πνχ 

θάλεη, ἤ  εἶλαη ἀδέμ ηνο (ἀθνχζαια) δει. θαθφ. Ἔηζη ρξεζηκνπνηνῦκε 

αηέο ηίο ιέμεηο ζχκθσλα κέ ηά ζπκθξαδφκελα.  

Σξίην εἶλαη ἕλα ἄιιν ε ἴδνο ζπλείδεζεο πνχ ιέγεηαη παθφινπζε. 

Αηή πξνθχπηεη ὡο ἀπνηέιεζκα πξάμεσλ πνχ γίλνληαη κέ θαιή ἤ 

θαθή ζπλείδεζε. Γέλ ε ἶλαη δει. κία ζπλείδεζε πνχ δξᾶ, ἀιιά κηά 

ζπλείδεζε πνχ βηψλεη ηφ ἀπνηέιεζκα. Δἶλαη ζεκαληηθφ λά 

δηαθνξνπνηήζνπκε ηήλ ἀξρηθή ζπλείδεζε κέ ηήλ ὁπνία ηειέζηεθε 

 πξάμε, ἀπφ ηήλ ἐπαθφινπζε ἤ πξνθχπηνπζα ζπλείδεζε  ὁπνία 

ἔπεηαη ηῆο ἀξρηθῆο θαί β ηψλεη ηφ ἀπνηέιεζκα.  

Καί ηέινο ἔρνπκε ηήλ Λεηηνπξγηθή ζπλείδεζε. δψ πάξρεη κφλν 

δξαζηεξηφηεηα ρσξίο θίλεηξν, θαί γ η’  αηφ νἱ πξάμεηο πνχ 

ἐθηεινῦληαη πφ ηφ πξίζκα αηῆο ηῆο ζπλείδεζεο δέλ θέξνπλ 

θαξκηθά ἀπνηειέζκαηα. Δ ἶλαη θαζαξά ιεηηνπξγηθή.  

πλήζσο  ιεηηνπξγηθή ζπλείδεζε ζπκβαίλε η ζηνχο Ἀξράηο ν ἱ 

ὁπνῖνη θάλνπλ πξάμεηο ρσξίο αηέο λά ἔρνπλ θαξκηθά 

ἀπνηειέζκαηα. Αηφ ζπκβαίλεη δηφηη νἱ Ἀξράηο δέλ ἔρνπλ πιένλ 

νὔηε ἐπηζπκίεο νὔηε πξνζδνθίεο, νὔηε ἐπηζπκνῦλ λά ἀπνθηήζνπλ 

θάηη ἀπφ θάπνηα πξάμε· ἔηζη ν ἱ πξάμεηο  ηνπο πεξβαίλνπλ ηφ θαιφ 

θαί ηφ θαθφ, θαί ὡο ἐθ ηνχηνπ δέλ ἐπηθέξνπλ θαξκηθά 

ἀπνηειέζκαηα πνχ ε ἶλαη αἰηίεο γηά ἐπαλαγέλλεζε. Δ ἶλαη ἀπιά 

δξάζεηο, ρσξίο κειινληηθνχο θαξκηθνχο θαξπνχο.  

  

Οἱ θαιέο θαί ν ἱ θαχιεο ζπλεηδήζεηο δέλ ἐκθαλίδνληαη ηπραία. 

Πῶο ἐκθαλίδεηαη γηά παξάδεηγκα ὁ ζπκφο; Ἤ πῶο ἐκθαλίδεηαη  

γελλαηνδσξία; Πνηέο ε ἶλαη ν ἱ αἰηίεο ηῶλ θαιῶλ θαί ηῶλ θαθῶλ 

ζπλεηδήζεσλ;  

Ἔηζη ζά ἐμεηάζνπκε ηψξα ηίο ξίδεο ἤ  ηίο  αἰηίεο ηῆο ἐκθάληζήο 

ηνπο, ἀξρίδνληαο ἀπφ ηήλ Φαχιε πλείδεζε θαί ηίο Φαχιεο Ρίδεο 

ηεο.  
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Οἱ ξίδεο κηᾶο Φαχιεο πλείδεζεο,   εἶλαη  Ἀπιεζηία (ιφκπα), ηφ 

Μίζνο (ληφζα), θαί  Αηαπάηε (κφρα). 
 

Γηαηί κηά Φαχιε πλείδεζε ὀλνκάδεηαη ἔηζη;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἄο ἐμεηάζνπκε ηψξα ηίο δχν πξψηεο ξίδεο.  
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Ἡ Ἀπιεζηία ἐγε ίξεηαη ζηήλ πεξίπησζε ἐλφο ἐπηζπκεηνῦ  

ἀληηθε ηκέλνπ, ὅπνπ θαηά θαλφλα πξνθχπηεη πξνζθφιιεζε. Ἡ  

Ἀπιεζηία δέλ ἔρεη λά θάλεη κέ ηίο θαζεκεξηλέο ἀλάγθεο ηῆο δσῆο, 

ἀιιά κέ ηίο ἐπηπιένλ ἀπαηηήζεηο πνχ ἔρνπκε. Δἶλαη  ἔληνλε 

ἐπηζπκία λά ἀπνθηήζνπκε θάηη παξαπάλσ ἀπφ αηφ πνχ ε ἶλαη 

δπλαηφλ λά ζπκβε ῖ. Ἡ ηάζε ηῆο Ἀπιεζηίαο εἶλαη «ηφ ζέισ, ηφ 

ζέισ....»  

Σφ Μίζνο ἐγείξεηαη ζηήλ πεξίπησζε ἐλφο ἀλεπηζχκεηνπ 

ἀληηθε ηκέλνπ γηά ηφ ὁπνῖν ζπλήζσο πάξρεη ἀπνζηξνθή. Δἶλαη   

ἔληνλε ἐπηζπκία λά ἀληηθξνχζνπκε, λά ἀπσζήζνπκε ἕλα 

ἀληηθε ίκελν ἐπεηδή κᾶο ε ἶλαη ἀλεπηζχκεην. Ἡ ηάζε ηνῦ Μίζνπο 

εἶλαη «δέλ ηφ ζέισ, δέλ ηφ ζέισ...».  

Ἡ δηαθνξά κεηαμχ ηῶλ δχν εἶλαη  ἔιμηο θαί  ἀπψζεζε.  

ηήλ γιψζζα Πάιη   ἀπιεζηία ιέγεηαη Λφκπα θαί ἔρεη πεξίπνπ 

103 ζπλψλπκεο ιέμεηο. ᾶο παξαζέησ ἐδῶ ζέ ἑιιεληθή κεηάθξαζε 

θάπνηεο ἀπφ αηέο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηά παξάδεηγκα  ἀγάπε εἶλαη πξνζθφιιεζε, γη’  αηφ ὁ Βνχδδαο 

ιέεη: «πέκαηφ ηδάγηαηί ζφθν, πέκαην ηδάγηαηί κπαγηάλα.» δει. 

«ἀπφ ηήλ ἀγάπε γελληέηαη ιχπε, ἀπφ ηήλ ἀγάπε γελληέηαη θφβνο.» 

Γηφηη ὅηαλ ἀγαπάεη θάπνηνο, θνβᾶηαη θ ηφιαο λά κή ηήλ ράζεη αηή 

ηήλ ἀγάπε.  

Καί ζπλερίδεη ὁ  Βνχδδαο: «πέκαηφ βίπακνπηάζε λάηη ζφθν, 

θνπηφ κπαγηάλα;» δει. « ἀπειεπζέξσζε ἀπφ ηήλ ἀγάπε δέλ ἔρε η 

ιχπε, ἀπφ πνῦ (ινηπφλ) ὁ θφβνο;»  

Πῶο εἶλαη δπλαηφλ λά θνβᾶηαη θαλείο λά κήλ ράζεη θάηη, ὅηαλ 

δέλ ἔρεη πξνζθφιιεζε ζ’ αηφ ηφ ἀληηθε ίκελν; Ἡ ἀγάπε ινηπφλ 

εἶλαη κηά κνξθή ηῆο ιφκπα, ηῆο ἀπιεζηίαο. 
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Ὑπάξρεη βέβαηα θαί  κή-πξνζθφιιεζε,  Ἀιφκπα , ὅηαλ ἕλαο 

ἄλζξσπνο κπνξεῖ λά βνεζήζεη θάπνηνλ ρσξίο ὅκσο λά ληψζεη 

πξνζθφιιεζε. Μπνξνῦκε λά βνεζήζνπκε θάπνηνλ ρσξίο λά ηφλ 

ἀγαπᾶκε ἀιιά κέ ηφ λά ἔρνπκε θαηαλφεζε· ρσξίο λά πεξηκέλνπκε 

ἀπφ ηφλ ἄιινλ λά κᾶο δψζεη θάηη πίζσ. Αηφ ηφ ὀλνκάδνπκε 

ἀιηξνπτζκφ. Ὅκσο ἐκεῖο νἱ ἄλζξσπνη δέλ κπνξνῦκε λά πξάμνπκε 

ἔηζη ἐάλ δέλ ληψζνπκε ἀγάπε.  

Ἡ αιφκπα εἶλα κία πηφ γηήο θαηάζηαζε ἀπφ ηήλ ἀγάπε  ὁπνία 

εἶλαη θνξησκέλε κέ ηφ α ἴζζεκα ηῆο πξνζθφιιεζεο θαί πεξηκέλεη 

ἀπφ ηφλ ἄιινλ ἄλζξσπν θάπνηα ἀληαπφδσζε.  

ηήλ θαζεκεξηλή δσή καο ινηπφλ, ἔρνπκε αηά ηά πξάγκαηα 

κέζα καο· ἀλππνκνλεζία, ἀδεκνλία, ἀγσλία, ιαρηάξα, ὀξέμεηο, 

ιαηκαξγία, πφζνο, ἔιμε, θιπ. Ὅια αηά εἶλαη ζπλψλπκεο ιέμεηο  

πνχ ζπλζέηνπλ ηήλ ὀκάδα ηῆο Λφκπα.  

 

Σψξα πεξλᾶκε ζηήλ ὀκάδα ηνῦ κίζνπο πνχ ιέγεηαη Νηφζα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ὅπσο βιέπνπκε ἔρνπκε πνιιέο ζπλψλπκεο ιέμεηο θαί γ ηά ηήλ 

Νηφζα. ηήλ γιψζζα Πάιη ἔρνπκε πεξίπνπ 80 ζπλψλπκεο ιέμεηο  

γηά ηήλ Νηφζα. πλαηζζήκαηα πνχ ζπκβαίλνπλ ζηήλ θαζεκεξηλή 

καο δσή. Ὑπάξρεη ὅκσο θαί   Αληφζα, δει. ὁ  κή-ζπκφο, ηφ κή-

κίζνο, πνχ κπνξεῖ λά ηήλ θαιιηεξγήζεη θαλείο ζηήλ θαζεκεξηλή 

ηνπ δσή θαί λά ιχζεη ηά πξνβιήκαηά ηνπ κέ πνιχ δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν, ρσξίο δηακάρε, ρσξίο λά ηαξάδεηαη κέζα ηνπ ἤ λά ηαξάδεη 

ἄιινπο ἀλζξψπνπο.  

 

Ἡ ηξίηε θαηεγνξία θαχιεο ζπλείδεζεο ε ἶλαη  Αηαπάηε 

(Μφρα). 
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Βέβαηα ἐδῶ, κπνξεῖ θαλείο λά ζπκπιεξψζεη θ η ἄιιεο ιέμε ηο πνχ 

εἶλαη ζπλψλπκεο κέ ηήλ αηαπάηε. ηήλ γιψζζα Πάιη ἔρνπκε 

πεξίπνπ 20 κέ 30 ζπλψλπκεο ιέμεηο γηά ηήλ Μφρα. 

Θά δνῦκε ηψξα ὅηη  Αηαπάηε ἤ Μφρα, παίδεη κεγάιν ξφιν 

ζηήλ θαζεκεξηλή δσή, δηφηη:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηφ παξαθάησ δηάγξακκα βιέπνπκε ὅηη  Αηαπάηε (Μφρα) 

εἶλαη  αἰηία ηῆο Ἀπιεζηίαο (Λφκπα) θαί ηνῦ Μίζνπο (Νηφζα). 
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Ὅ,πνπ ἐκθαλίδεηαη  Ἀπιεζηία (Λφκπα), εἶλαη  Αηαπάηε ἀπφ 

πίζσ· θαί ὅ,πνπ ἐκθαλίδεηαη ηφ Μίζνο (Νηφζα), πάιη ε ἶλαη   

Αηαπάηε ἀπφ πίζσ. Ὅηαλ δέ,  Αηαπάηε ἐκθαλίδεηαη κφλε ηεο, 

ηφηε ιέγεηαη Ἔληνλε Αηαπάηε (Μνκνχρα). 

Μέρξη ἐδῶ, κηιήζακε γηά ηίο Φαχιεο Ρίδεο ηῆο πλείδεζεο.  

 

Σψξα ζά κηιήζνπκε γηά ηίο Καιέο Ρίδεο ηῆο Καιῆο πλείδεζεο. Ἡ  

ζπλείδεζε αηή εἶλαη δηακεηξηθά ἀληίζεηε ἀπφ ηήλ Φαχιε, θαί ν ἱ 

Ρίδεο ηεο ηφ ἴδην.  

Οἱ ξίδεο κηᾶο Καιῆο πλείδεζεο ε ἶλαη  κή-Ἀπιεζηία (αιφκπα), 

ηφ κή-Μίζνο (αληφζα), θαί  κή-Αηαπάηε (ακφρα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σί ζεκαίλε η ηψξα κή -Ἀπιεζηία; Μή-Ἀπιεζηία κπνξεῖ λά ζεκαίλε η 

θαί Γελλαηνδσξία. Ἕλαο κή-ἄπιεζηνο ἄλζξσπνο εἶλαη θαί 

γελλαηφδσξνο. ιέγρεη θαηά ἕλα κέξνο ηίο ἐπηζπκίεο ηνπ, ε ἶλαη 

ἐγθξαηήο, θαί κνηξάδεηαη ἕλα κέξνο ἀπφ ηά ἀπνθηήκαηά ηνπ κέ 

ηνχο ἄιινπο. Σέηνηνπ ε ἴδνπο ἄλζξσπνη ἔρνπλ κεγαιχηεξε γλψζε, 

βιέπνπλ ὅηη αηή  δσή εἶλαη παξνδηθή, θαί πξνζπαζνῦλ λά ηήλ 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ὅζν ηφ δπλαηφλ θαιχηεξα κέ ηφ λά θάλνπλ 

θαιέο πξάμεηο. Καί ἕλαο ηξφπνο ἀπ’ αηνχο εἶλαη κέζσ 

γελλαηνδσξίαο. Γελλαηνδσξία ζεκαίλε η πνιιά πξάγκαηα πέξαλ η ῶλ 

ιηθῶλ ηξφπσλ. Π.ρ. κέ ηήλ ζηθή πξαθηηθή .  

 

Γη’ αηφ ὁ  Βνχδδαο ιέε η ὅηη:  «Αηφο πνχ ηεξε ῖ ηνχο πέληε 

ζηθνχο θαλφλεο, δίλε η ἕλα κεγάιν δῶξν ζηήλ ἀλζξσπφηεηα. Μέ 

ηφ λά κήλ ζθνηψλεη, λά κήλ θιέβεη, λά κήλ ιέε η ςέκκαηα, λά κήλ 

παίξλεη ἐζηζηηθέο νζίεο πνχ ζπγρίδνπλ ηφλ λνῦ  θαί πξνθαινῦλ 

ἀηπρήκαηα θαί δπζηπρήκαηα κέ ἄιινπο ἀλζξψπνπο, θιπ.»  
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Ὅηαλ δέλ ζθνηψλνπκε, δίλνπκε ηφ δῶξν ηῆο δσῆο ζηά ἄιια 

ὄληα. Ὅηαλ δέλ θιέβνπκε, δίλνπκε ηφ δῶξν ηῆο ηηκῆο ζηά ἄιια 

ὄληα, δηφηη ζεβφκαζηε ηφ δηθαίσκα ζηήλ ἰδηνθηεζία ηνπο. Ἔηζη 

κπνξνῦκε λά εἴκαζηε γελλαηφδσξνη ὄρη κφλνλ κέ ιηθφ ηξφπν ἀιιά 

θαί πλεπκαηηθφ.  

Φπζηθά πάξρνπλ βνπδδηζηέο πνχ θάλνπλ πνιιά θηιαλζξσπηθά 

ἔξγα, θαί ἔρσ ἀθνχζεη ρσξίο λά ε ἶκαη ζίγνπξνο, ὅηη  ζχδπγνο ηνῦ  

Μπίι Γθαίεηδ ὄληαο βνπδδίζηξηα  ἴδηα, ἦηαλ αηή πνχ ηφλ 

ἐπεξέαζε θαί ηφλ ἔπεηζε λά θάλεη πνιιά θηιαλζξσπηθά ἔξγα. Ἀπφ 

ηφ 2008 θαί κεηά, ἐγθαηέιεηςε ηήλ ζέζε ηνῦ πξνέδξνπ ηῆο 

Μ icrosoft, θαί ἀθηέξσζε ηφλ ρξφλν ηνπ ζηίο θηιαλζξσπίεο.  

 

Μία ἄιιε θαιή ξίδα ε ἶλαη ηφ κή-Μίζνο πνχ ζεκαίλε η Φηι ηθφηεηα 

(Μέηηα). Ἡ ιέμε πξνέξρεηαη ἀπφ ηήλ ξίδα  κίηηξα πνχ ζεκαίλεη 

θίινο. Παξ’ ὅιν πνχ πάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο γηά λά κηζήζεη 

θαλείο, ὁ ἄλζξσπνο πνχ ἔρεη ἐγθξάηεηα θαί Φηι ηθφηεηα ε ἶλαη ἕλαο 

πνιηηηζκέλνο ἄλζξσπνο, πνχ βιέπνληαο ηφλ θίλδπλν ζηφ κίζνο, 

πξνζπαζεῖ λά ζπγθξαηήζεη ηά ἄγξηα ἔλζηηθηα κέζα ηνπ θαί λά 

εἶλαη θηι ηθφο θαί εγεληθφο κέ ηνχο ἄιινπο  

 

Ἡ ηξίηε θαιή ξίδα ε ἶλαη  κή-Αηαπάηε, πνχ ζεκαίλε η Γλψζε, 

νθία. Αηφ πνχ θάλνπκε ἐκεῖο ἐδῶ εἶλαη λά ἀπνθηήζνπκε γλψζε 

θαί ζνθία γηά ηφλ ἐαπηφλ καο, γηά ηνχο ἄιινπο ἀλζξψπνπο, γηά 

ηφλ θφζκν πνχ δνῦκε, ὥζηε λά δηάγνπκε ηήλ δσή καο.  

 

ηήλ ζπλέρεηα:  
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Γηαηί κηά Καιή πλείδεζε ὀλνκάδεηαη ἔηζη;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἄλζξσπνη πνχ θάλνπλ θαιέο πξάμεηο βηψλνπλ θαιά θαί 

εράξηζηα ἀπνηειέζκαηα. ηήλ πεξίπησζε δει. πνχ θάπνηνο ἔρε η 

ηήλ εθαηξ ία λά ἀληηδξάζεη κέ ζπκφ θαί  κίζνο πξφο κία πξάμε θαί 

λά ἔρεη θαθά ἀπνηειέζκαηα, ζπγθξαηε ῖηαη θαί ἀληηδξᾶ κέ θαιή 

ζπλείδεζε ἐπηθέξνληαο θαιά ἀπνηειέζκαηα ζηφλ ἐαπηφλ ηνπ θαί 

ζηνχο ἄιινπο.  
 

Θά δνῦκε ηψξα κέ πνηφλ ηξφπν αηέο νἱ ζπλεηδήζεηο,  Καιή 

θαί  Φαχιε πλείδεζε, ζπληεινῦλ ζηίο  ἐθνχζηεο πξάμεηο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πῶο δει. νἱ ξίδεο ηῆο Φαχιεο πλείδεζεο (Ἀπιεζηία, Μίζνο, 

Αηαπάηε) θαί ν ἱ ξίδεο ηῆο Καιῆο πλείδεζεο (κή-Ἀπιεζηία, κή -

Μίζνο θαί κή -Αηαπάηε) ζπληεινῦλ ζηίο πξάμεηο καο.  

 



 
189 

 

Γηφηη αηέο νἱ ξίδεο δέλ ἐκθαλίδνληαη κφλνλ ζηφλ λνῦ καο ἀιιά 

θαί ζηίο πξάμεηο καο.   

Αηέο νἱ ἐθνχζηεο πξάμεηο ιέγνληαη Κάκκα, εἶλαη δει. πξάμεηο  

πνχ γίλνληαη κέ πξφζεζε ζπλδεδεκέλε κέ ἀπιεζηία, κέ κίζνο, ἤ  

κέ αηαπάηε, θαί πξάμεηο πνχ γίλνληαη κέ πξφζεζε ζπλδεδεκέλε 

κέ κή-ἀπιεζηία, κή -κίζνο, ἤ κή-αηαπάηε.  

 Ἀπφ ηά ηέζζεξα ε ἴδε ζπλείδεζεο, δει. Φαχιε, Καιή, 

παθφινπζε θαί Λεηηνπξγηθή, δέλ ε ἶλαη  παθφινπζε ἀιιά   

Φαχιε θαί  Καιή πνχ κᾶο ὠζνῦλ λά θάλνπκε ηίο ἀλάινγεο 

πξάμεηο. Ἔηζη: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θά δψζνπκε ζηήλ ζπλέρεηα ἕλα ἄιιν δηάγξακκα γηά λά 

θαηαιάβνπκε πῶο ιεηηνπξγε ῖ αηφ ηφ πξάγκα. 
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δῶ ἔρνπκε ἕλαλ θχθιν πνχ κᾶο δείρλεη πῶο γπξίδνπλ αηέο νἱ 

ζπλεηδήζεηο κέζα ζηφλ λνῦ καο.  

Κάησ ἔρνπκε ηήλ ιέμε Κηιέζα πνχ ζεκαίλε η λνεηηθή κφιπλζε. 

Κηιέζαο εἶλαη  ἀπιεζηία, ηφ κίζνο θαί  αηαπάηε. Γει. νἱ 

θαχιεο ξίδεο ιέγνληαη θαί Κηιέζαο, λνεηηθέο κνιχλζεηο.  

Ὑπφ ηήλ ἐπίξξεηα κηᾶο λνεηηθῆο κφιπλζεο, θάλνπκε κία θαχιε 

πξάμε ἤ θαχιν θάκκα, θαί ζηήλ ζπλέρεηα ιακβάλνπκε ηφ θαχιν 

ἀπνηέιεζκα, Βηπάθα . Ὅηαλ  ζπλείδεζε ηνῦ ἀπνηειέζκαηνο 

(βηπάθα) ἐγείξεηαη, ηφηε κπνξεῖ λά ππξνδνηήζεη ἐθ λένπ λνεηηθή 

κφιπλζε ὅπσο ζπκφ ἤ κίζνο. Αηφ ιέγεηαη θαχινο θχθινο.  

Παξάδεηγκα: Λφγσ κίζνπο ἤ ζπκνῦ, ιέκε ζέ θάπνηνλ ἄζρεκα 

ιφγηα· (αηφ ε ἶλαη πξάμε, θάκκα). Αηφο ἀληηδξᾶ θαί κᾶο ιέεη 

ἐπίζεο ἄζρεκα ιφγηα. θείλε ηήλ ζηηγκή ἐκεῖο δέλ θάλνπκε θάπνηα 

πξάμε, ἀιιά ἀθνῦκε· εἴκαζηε παζεηηθνί.  Ἀιιά ηά θαθά ιφγηα πνχ 

κᾶο ιέεη ε ἶλαη ηφ ἐπαθφινπζν ἀπνηέιεζκα πνχ ηφ βηψλνπκε κέζσ 

ηῆο ἐπαθφινπζεο ζπλείδεζεο. κεῖο ἐθείλε ηήλ ὥξα δέλ 

πξάηηνπκε· ὁ ἄιινο πξάηηεη. Ἀιιά εἰζπξάηνπκε  ηφ ἀπνηέιεζκα. Κη 

αηή εἶλαη κία δηαθνξεηηθή ζπλείδεζε.  

κεῖο θάλακε ηήλ ἀξρή, θη αηφ εἶλαη ηφ δηθφ καο θαχιν θάκκα. 

ηήλ ζπλέρεηα ε ἰζπξάηνπκε ηφ θαχιν ἀπνηέιεζκα δει. ηά θαθά 

ιφγηα πνχ κᾶο ἀληαπνδίδε η ὁ ἄιινο, θαί ζπκψλνπκε πεξηζζφηεξν· 

ππξνδνηεῖηαη δει. ἐθ λένπ ζπκφο θαί κίζνο. Ἔηζη πξνζπαζνῦκε λά 

πνῦκε ἀθφκα πηφ ἄζρεκα ιφγηα, θάλνπκε κέ ιίγα ιφγηα θαηλνχξηα 

θαχιε πξάμε. Αηφ ππξνδνηεῖ ἐθ λένπ ἀληίδξαζε ἀπφ ηφλ ἄιινλ, 

πνχ ὄρη κφλνλ κᾶο ιέεη θαθά ιφγηα ἀιιά κπνξε ῖ λά κᾶο δψζεη θαί 

θακηά ζθαιηάξα.  
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κεῖο ζπκψλνπκε ἀθφκα πεξηζζφηεξν, θαί ηειηθά ηφ ἀπνηέιεζκα 

πνηφ εἶλαη; αηφο ὁ  θαχινο θχθινο λά γπξίδεη,  λά γπξίδεη, ὁινέλα 

θαί πηφ πνιχ.  

μ’ αἰηίαο ινηπφλ ηῶλ θηιέζαο, ηῶλ λνεηηθῶλ κνιχλζεσλ (πνχ 

ηίο βηψλνπκε κέ ἕλα εἴδνο θαχιεο ζπλείδεζεο), θάλνπκε θαχιεο 

πξάμεηο (δηαθνξεηηθή θαχιε ζπλείδεζε), θαί ε ἰζπξάηνπκε ηφ 

θαχιν ἀπνηέιεζκα πνχ ηφ ἀληηιακβαλφκαζηε κέ ηήλ ἐπαθφινπζε 

ζπλείδεζε  ὁπνία δέλ εἶλαη ἐλεξγεηηθή ἀιιά παζεηηθή.  

 

ηφλ ἀληίπνδα ηνῦ θαχινπ πάξρεη ὁ θαιφο ἤ ἐλάξεηνο θχθινο. 

δῶ, ζηήλ ζέζε ηῶλ θηιέζαο πάξρνπλ κφλν θαιέο ζθέςεηο. Αηέο 

ζεκαηνδνηνῦλ θαιέο πξάμεηο δει. θαιφ θάκκα, ηφ ὁπνίν ἐπηθέξεη 

θαιφ ἀπνηέιεζκα.  

Παξάδεηγκα: Λφγσ ἐλάξεηεο λνεηηθῆο θαηάζηαζεο, ιέκε ζέ 

θάπνηνλ θαιά ιφγηα (θαιφ θάκκα). Αηφο ἀληηδξᾶ θαί κᾶο ιέεη 

ἐπίζεο θαιά ιφγηα. θείλε ηήλ ζηηγκή ἐκεῖο δέλ θάλνπκε θάπνηα 

πξάμε, ἀιιά ἀθνῦκε· εἴκαζηε παζεηηθνί.  Ἀιιά ηά θαιά ιφγηα πνχ 

κᾶο ιέεη ε ἶλαη ηφ ἐπαθφινπζν ἀπνηέιεζκα πνχ ηφ βηψλνπκε κέζσ 

ηῆο ἐπαθφινπζεο ζπλείδεζεο. κεῖο ἐθείλε ηήλ ὥξα δέλ 

πξάηηνπκε· ὁ ἄιινο πξάηηεη. Ἀιιά εἰζπξάηνπκε ηφ ἀπνηέιεζκα. Κη 

αηή εἶλαη κία δηαθνξεηηθή ζπλείδεζε.  

κεῖο θάλακε ηήλ ἀξρή, θη αηφ εἶλαη ηφ δηθφ καο θαιφ θάκκα .  

ηήλ ζπλέρεηα ε ἰζπξάηνπκε ηφ θαιφ ἀπνηέιεζκα δει. ηά θαιά 

ιφγηα πνχ κᾶο ἀληαπνδίδε η ὁ ἄιινο, ηά ὁπνία ππξνδνηνῦλ ἐθ λένπ 

θαιέο ζθέςεηο. Ἔηζη γηλφκαζηε πηφ θηιηθνί θαί πξνζπαζνῦκε λά 

πνῦκε ἀθφκα πηφ εράξηζηεο ιέμεηο, θάλνληαο ἐλ ὀιίγνηο θαηλνχξηα 

θαιή πξάμε. Καη’ αηφλ ηφλ ηξφπν κπαίλνπκε ζηήλ δηαδηθαζία ηνῦ 

ἐλάξεηνπ θχθινπ.  

 

Αηή  ἀθνινπζία ζπκβαίλε η θαί ζηίο ἐλάξεηεο θαί ζηίο θαχιεο 

πξάμεηο πνχ θάλνπκε. Ξεθηλάεη ἀπφ ηφλ λνῦ, ἀπφ ηίο δηαζέζεηο 

καο, θάλνπκε ηίο πξάμεηο, β ηψλνπκε ηά ἀπνηειέζκαηα, θαί ιφγσ 

ηῶλ ἀπνηειεζκάησλ ππξνδνηνχληαη θαηλνχξηεο λνεηηθέο 

δηαδηθαζίεο, θάλνπκε μαλά πξάμεηο, θαί πάεη ιέγνληαο. Κη α ηνί νἱ 

θχθινη, ε ἴηε ὁ ἐλάξεηνο εἴηε ὁ θαχινο, ζπκβαίλνπλ πάληα ζηήλ 

θαζεκεξηλή καο δσή  

 

 

 

 

 



 
192 

 

Καί ηέινο ἔρνπκε ηήλ Λεηηνπξγηθή πλείδεζε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ὅπσο ἔρνπκε ἤδε ἀλαθέξεη, κφλνλ νἱ Ἀξράηο ἔρνπλ ηέηνηνπ 

εἴδνπο ζπλείδεζε, δηφηη ἔρνπλ μεπεξάζεη ηίο ἐπηζπκίεο θαί ηίο 

πξνζδνθίεο ηνπο, θαί γη’  αηφ νἱ πξάμεηο ηνπο δέλ ἔρνπλ γη’ αηνχο 

θακία θαξκηθή ἐπίπησζε ζηφ κέιινλ.  

άλ δνῦκε θαί ηίο δχν ζπλεηδήζεηο, ηήλ ἐπαθφινπζε θαί ηήλ 

ιεηηνπξγηθή, βιέπνπκε ὅηη:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἔηζη ινηπφλ  ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε δέλ δξά θαηά ηήλ 

ἐθηέιεζε κηᾶο πξάμεο, ἀιιά εἶλαη ἐπαθφινπζν ηῆο πξάμεο. Γη’  αηφ 

εἶλαη παζεηηθή θαί ὄρη ἐλεξγεηηθή, θαί γη’  αηφ εἶλαη 

ἀπξνζδηφξηζηε ὡο πξφο ηφ θαιφ θαί ηφ θαθφ.  

Ὅπσο εἴπακε πξνεγνπκέλσο, ὅηαλ π.ρ. ιέκε θαθά ιφγηα ζέ 

θάπνηνλ, θάλνπκε ηήλ πξάμε· θαί ὅηαλ ἐθεῖλνο κᾶο ηά ἀληαπνδίδε η 

ἐκεῖο παίξλνπκε ηφ ἀπνηέιεζκα.  
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θείλε ηήλ ζηηγκή δέλ πξάηηνπκε, ε ἴκαζηε παζεηηθνί.  ἄιινο 

ιέεη ηά θαθά ιφγηα θαί ἐκε ῖο δερφκαζηε ηφ ἀπνηέιεζκα. Αηή  

ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε ζπκβαίλεη ὅηαλ ζπλεηδεηνπνηνῦκε ηφ 

ἀπνηέιεζκα, δει. ηά ιφγηα ηνῦ ἄιινπ. Γη’  αηφ ιέγεηαη 

ἀπξνζδηφξηζηε ὡο πξφο ηήλ ζηθή ἀμία. Γηφηη  ζηθή ἀμ ία 

βξίζθεηαη ζηήλ πξάμε πνχ θάλνπκε, ὄρη ζηφ ἀπνηέιεζκα ηῆο 

πξάμεο. 

Ἔρνπκε ινηπφλ ηήλ ἀξρηθή ζπλείδεζε κέ ηήλ ὁπνίαλ θάλνπκε 

ηήλ πξάμε, ηήλ ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε κέ ηήλ ὁπνίαλ ἀληηιακβα-

λφκαζηε θαί ε ἰζπξάηνπκε ηφλ θαξπφ ηῆο πξάμεο, θαί ηήλ ιεηηνπξ -

γηθή ζπλείδεζε πνχ ε ἶλαη θη αηή ἀπξνζδηφξηζηε ζηθά δηφηη δέλ 

ηαμηλνκεῖηαη νὔηε ζηίο θαιέο νὔηε ζηίο θαχιεο ζπλεηδήζεηο.  

Αηή ἦηαλ ζέ γεληθέο γξακκέο  ἀλάιπζε γηά αηέο ηίο 

ζπλεηδήζεηο ηίο ὁπνίεο ζά ηίο ζπλαληήζνπκε μαλά θαί μαλά.  

ηφ ἐπφκελν κάζεκα ζά κπνῦκε ζέ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο 

ἀλαθνξηθά κέ ηνχο ζπλδηαζκνχο ηῶλ ζπλεηδήζεσλ θαί ηῶλ 

λνεηηθῶλ παξαγφλησλ πνχ πξνθαινῦλ ηίο θαχιεο πξάμεηο, θαί 

ηνχο ζπλδηαζκνχο πνχ πξνθαινῦλ θαιέο πξάμεηο . 
 

ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ  

 

Ἐρώηηζη:  άλ ὅπσο εἴπαηε ἐπηηεζνῦκε ζέ θάπνηνλ ιεθηηθά, ἀιιά 

αηφο δέλ ἀληαπνδψζεη ηά θαθά ιφγηα,   ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε 

ἐγείξεηαη ἤ  ὄρη;  

Ἀπάνηηζη:  γείξεηαη, 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 νὔησο ἤ  ἄιισο ζηήλ ζεηξά, ἀιιά δηαθέξεη ὁ βαζκφο 

ἔληαζεο, ηφ πφζν ὀδπλεξφο  εἶλαη  ὁ θαξπφο . Ὅηαλ ἔξρεηαη   ζπλέπεηα 

ηῆο πξάμεο πνχ θάλακε  δει.   ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε, παίδεη  ξφιν   

ἔληαζε κέ ηήλ ὁπνία βηψλνπκε αηφ ηφ ἀπνηέιεζκα. Ἀιιά πάληα 

πάξρεη   ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε· «ηφ ἔθαλα θαιά; δέλ ηφ ἔθαλα 

θαιά;» 
 

Ἐρώηηζη:  Γειαδή, ε ἴηε ὁ ἄιινο ἀπαληήζεη ε ἴηε δέλ ἀπαληήζεη, ἐκεῖο 

ζά κπνῦκε ζηήλ δηαδηθαζία ηῆο 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 πνῦκε ἤ  λά θάλνπκε. 

’ αηφ ηφ ζεκεῖν ἔρνπκε παζεηηθή ζπλείδεζε πνχ δέλ ἔρεη θαξκηθά 

ἀπνηειέζκαηα ἤ  θάπνηα ζηθή ἀμία.  
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Ἐρώηηζη:  Δἴραηε ἀλαθέξεη ὅηη θάπνηεο ἀπφ ηίο ἐπηπιένλ παξακίηαο 

(ηειεηφηεηεο) πνχ πάξρνπλ ζηήλ Θεξαβάληα, ε ἶλαη αηέο  ηῆο 

ἀιήζεηαο, θαί ηῆο ἀπνθαζηζηηθφηεηαο. Θά κπνξνχζακε ὅκσο λά 

ἐλζσκαηψζνπκε ηήλ ἀιήζεηα ζηήλ παξακίηα ηῆο ζηθῆο ζπκπεξηθνξᾶο, 

θαί ηήλ ἀπνθαζηζηηθφηεηα ζηήλ παξακίηα ηῆο ραξνχκελεο πξνζπάζεηαο 

ὅπσο γίλεηαη ζηήλ Μαραγηάλα;  

Ἀπάνηηζη:  Ὄρη, δηφηη δίλεηαη ἰδηαίηεξε ἔκθαζε ζηήλ παξακίηα  ηῆο 

ἀιήζεηαο, ὥζηε λά ἀπνθεχγεη θάπνηνο λά ιέεη ςέκκαηα ἀθφκα θαί ζηίο 

πηφ δχζθνιεο πεξηπηψζεηο. Σφ ἴδην ζπκβαίλεη θαί κέ ηήλ πεξίπησζε ηῆο 

ἀπνθαζηζηηθφηεηαο, δηφηη ἐάλ δέλ πάξρεη ἀπνθαζηζηηθφηεηα δέλ 

κπνξεῖ  θαλείο λά θάλεη πξνζπάζεηα. Πξέπεη λά πάξρεη ἀπνθαζηζηη-

θφηεηα ὥζηε λά ἐπαλαιεηθζεῖ  μαλά θαί μαλά   πξνζπάζεηα. 

 

Ἐρώηηζη:  Ἔρσ ἀθνχζεη ζηήλ Μαραγηάλα, ὅηη ὁ Μπνληηζάηηβα 

Ἀβαινθηηεζβάξα Σζελξέδη ιφγσ κεγάιεο εζπιαρλίαο, ἔρεη φξθηζηεῖ  ὅηη 

δέλ ζά θηάζεη ζηήλ θψηηζε κέρξη λά ζψζεη ὅια ηά ὄληα ἀπφ ηήλ 

δπζηπρία. Πνηά ε ἶλαη   γλψκε ζαο; 

Ἀπάνηηζη:  Αηήλ ἀθξηβῶο ηήλ κεγάιε εζπιαρλία ε ἴρε θαί ὁ 

Γθανηάκα Βνχδδαο. Χξεηάζηεθε ὅκσο ἕλα κεγάιν δηάζηεκα, πνιιά 

θάιπαο  ἤ  θνζκηθνχο α ἰψλεο γηά λά πεηχρεη αηήλ ηήλ ηειεηνπνίεζε· 

πξέπεη λά πεξάζνπλ πνιιέο δσέο κέρξη λά πεηχρεη θάπνηνο α ηήλ ηήλ 

ηειεηνπνίεζε γηά λά γίλεη ακάζζακπνχληα.  Βνχδδαο Γθανηάκα ὅηαλ  

εἴηαλ ἀθφκα κπνληηζάηηβα, ρξεζηκνπνίεζε αηή ηήλ ηερληθή γηά πνιιέο 

ρηιηεηεξίδεο ζθεπηφκελνο ὅηη πξψηα ζά πεηχρεη ηίο παξακίηαο θαί κεηά 

ζά γίλεη ακάζζακπνχληα. Ἔηζη αηή   θαζπζηέξεζε κέρξη λά θηάζεη 

ζηήλ θψηηζε, ὀθείιεηαη ζηφλ ρξφλν ὠξίκαλζεο 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 νηνπία ὅηη 

θάπνηνο κπνληηζάηηβα θαζπζηεξε ῖ  ηήλ πξφνδφ ηνπ πξφο ηήλ θψηηζε 

ἀπφ εζπιαρλία γηά ηά ἄιια ὄληα. Ὅηη δει. πξέπεη πξψηα λά 

ἀπειεπζεξψζεη ὅια ηά ὄληα θαί κεηά λά γίλεη Βνχδδαο.  

Αηφ εἶλαη νηνπία, ε ἶλαη ἀδχλαηνλ λά γίλεη . Οὔηε ἕλαο 

ακάζζακπνχληα δέλ κπνξε ῖ  λά ηφ θαηαθέξεη αηφ.   

ακάζζακπνχληα δηδάζθεη ζχκθσλα κέ ηίο πεξηζηάζεηο, ηνχο 

ἀλζξψπνπο πνχ ε ἶλαη ἰθαλνί λά ζπλεηδεηνπνηήζνπλ αηά ηά πξάγκαηα, 

ἀιιά δέλ ε ἶλαη δπλαηφλ λά ἀπειεπζεξψζεη ὅια ηά ὄληα, δηφηη θάζε ὄλ 

ἔρεη ηήλ ζπλεηδεηνπνίεζή ηνπ θαί ηήλ ἐμέιημή ηνπ κέζα ζηήλ ζακζάξα , 

ζ’ αηφλ 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 πῆγε λά ηφλ δηδάμεη, δηφηη ἤμεξε ὅηη αηφο 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 γνπξνπληῶλ, θαί 

ἀπφξεζαλ... ηί  πξάγκα 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 βξπρᾶηαη ζάλ γνπξνχλη. Αηφ 

ἦηαλ ηφ θαξκηθφ ἀπνηέιεζκα ἀπφ ηίο ἄγξηεο πξάμεηο ηνπ, πνχ ηφλ 

ἔθαλαλ λά ζπκπεξηθέξεηαη ζάλ γνπξνχλη. πέζηξεςαλ ινηπφλ ζηφλ 

Βνχδδα θαί ηνῦ  εἴπαλ αηφ πνχ εἴραλ δεῖ .  Βνχδδαο ηψξα δέλ πῆγε λά 

ηφλ ζψζεη· γηαηί; δηφηη ἤμεξε ὅηη αηφο 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 ἦηαλ ἀδχλαηνλ λά ηνχο ζψζεη.  

Ἄιιν ἕλα παξάδεηγκα, ε ἶλαη αηφ ηνῦ  πξίγθεπα Ἀηδάηαζάηνπ, πνχ 

εἴρε ζθνηψζεη ηφλ παηέξα ηνπ γηά λά ηνῦ  πάξεη ηφλ  ζξφλν. ηήλ 

ζπλέρεηα κεηάλησζε γηά ηήλ πξάμε ηνπ θαί πῆγε 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 κπνξνῦζε 

αηή ηήλ ζηηγκή λά πεηχρεη 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  πξάμεηο ζά κᾶο ἐιεπζεξψζνπλ. 

Ὅηη   ἀπειεπζέξσζε ηνῦ  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. Οἱ  Βνχδδεο δηδάζθνπλ, ἀιιά ἐζεῖο ζά πξέπεη λά θάλεηε ηήλ 

πξνζπάζεηα. Γέλ ἰζρχεη αηφ πνχ ζπκβαίλεη ζέ ἄιιεο ζξεζθείεο, π.ρ. 

πνχ πξνζθπλᾶλε 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 αηφ ηφ ἀλψηεξν ὄλ ζά ηνχο κεηαβηβάζεη ηήλ εινγία θαί 

ηήλ δχλακή ηνπ ὥζηε λά ἀπειεπζεξσζνῦλ.  

Γηφηη ὅηαλ θάπνηνο βαζίδεηαη ζέ ἄιινπο γηά λά ἐιεπζεξσζεῖ  

θαηαληάεη ἀζπφλδπινο, 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 ηῆο 

ἐλνρῆο, ηφ αἴζζεκα ηῆο θαησηεξφηεηαο, θαί ὅηη ἐάλ ζπάζεηο ηφλ δεζκφ 

κέ ηφλ ζεφ ζνπ ἤ  κέ ηφλ γθνπξνχ κπνξεῖ  λά πᾶο ζηίο θνιάζεηο.  

Αηά ηά ζπλαηζζήκαηα ηπξξαλᾶλε ηνχο ἀλζξψπνπο θαί ηνχο θάλνπλ 

λά ληψζνπλ θαηψηεξνη. Κη αηφο ὁ θφβνο ηνχο θάλεη λά κήλ κπνξνῦλ 

λά μεθχγνπλ, ηνχο ζνιψλεη ηφ κπαιφ, ράλνληαο ἔηζη ηήλ θξηηηθή 

ἰθαλφηεηα λά θξίλνπλ θαί λά δηαθξίλνπλ.  

 

Ἐρώηηζη:  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 δξφκν;  

Ἀπάνηηζη:  Γηά ἕλαλ ἤ  δχν ἀλζξψπνπο κπνξνῦκε λά 

πξνζπαζήζνπκε, ἀιιά νηνπία εἶλαη λά πηζηεχνπκε ὅηη ὅινη νἱ  Ἀζελαῖνη 

ἐδῶ ζηήλ Ἀζήλα ἔρνπλ ηήλ ἰθαλφηεηα λά θαηαιάβνπλ αηή ηήλ 

δηδαζθαιία, λά παξαηήζνπλ ὅιεο ηίο ἀπνιαχζεηο ηῆο δσῆο, θαί λά 

θάζνληαη λά δηαινγίδνληαη! Αηφ εἶλαη νηνπία.  

Ἀιιά ἄλ θάπνηνη θίινη καο, ἤ  ηά παηδηά καο, ἤ  ηέινο πάλησλ αηνί κέ 

ηνχο ὁπνίνπο ἔρνπκε ζηελή ζρέζε,  δείμνπλ ἐλδηαθέξνλ, ηφηε κπνξνῦκε 

λά ηνχο δψζνπκε κεξηθέο ζπκβνπιέο πνχ ε ἶλαη γηά ηφ θαιφ ηνπο 

θπζηθά, ὅπσο αηή ηήλ δηδαζθαιία ηνῦ  Βνχδδα πνχ ε ἶλαη γηά ηφ θαιφ 

καο, ὥζηε λά  ἔρνπκε κηά θαιή κνίξα, θαί λά κήλ ἔρνπκε δπζθνιίεο θαί 

πφλν ζηήλ δσή καο. Αηφ εἶλαη   πέξβαζε ηνῦ  πφλνπ. Ἔηζη ηνχο 

δηδάζθνπκε πῶο λά μεπεξλᾶλε ηά πξνβιήκαηα ζηήλ δσή· θαί αηφ εἶλαη 

πνχ πξέπεη λά δηδάζθνπλ ν ἱ  γνλεῖο ηά παηδηά ηνπο.  

 Βνχδδαο ε ἴπε 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, ηφηε λά ιαηξέςεη 

ηνχο γνλεῖο ηνπ. Γηφηη ἀπφ αηνχο παίξλνπκε ηήλ πξψηε δηδαζθαιία. 

Ἀληί ινηπφλ λά βάιεηε ζηφ ζπίηη  ζαο ἀγάικαηα ζεῶλ, βάιηε θαιιίηεξα 

ηίο θσηνγξαθίεο ηῶλ γνλέσλ ζαο.  

Αηνί ζᾶο γέλλεζαλ, αηνί ζᾶο ἔδσζαλ ηίο πξψηεο ζπκβνπιέο πῶο λά 

ηξῶηε, πῶο λά πίλεηε, πῶο λά ληχλεζηε,  πῶο λά κηιᾶηε, θιπ.   

Ὅηαλ εἴζαζηαλ ἄξξσζηνη, πνηφο ἔηξερε λά  ζᾶο βνεζήζεη; ὅηαλ 

ζέιαηε λά ἀγνξάζεηε θάηη πνηφο ζᾶο 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; ιαηξέςηε 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 νἰθεία πξφζσπα πνχ μέξνπκε 

ὅηη ἔρνπλ ηήλ ἰθαλφηεηα, ἔρνπλ ηήλ δπλαηφηεηα λά θαηαιάβνπλ. Γη φηη  

ἐάλ ἀξρίζνπκε λά ζπκβνπιεχνπκε αηνχο 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 κπνξεῖ 

λά γίλνπλ ἐπηζεηηθνί δηφηη δέλ ηνχο ἀξέζνπλ αηά πνχ ιέκε.  

άλ π.ρ. πνῦκε ζέ θάπνηνλ λά κήλ ιέεη ςέκκαηα, αηφο κπνξεῖ  λά 

ἀληηδξάζεη θαί λά γίλεη ἐπηζεηηθφο: «πνηφο ε ἶζαη ἐζχ πνχ ζά κνῦ  πεῖο λά 

κήλ ιέσ ςέκκαηα;» Ἔηζη αηφο πνχ ζέιεη λά θάλεη θαιφ, δέλ πξέπεη λά 

εἶλαη ραδφο ἤ  ηπθιφο ὡο πξφο ηίο ἰθαλφηεηεο ηνῦ  ἀηφκνπ πνχ ζέιεη λά 

βνεζήζεη, ἀιιά λά εἶλαη ἔμππλνο θαί δηνξαηηθφο ὥζηε λά κήλ βιάςεη 

νὔηε ηφλ ἐαπηφλ ηνπ νὔηε ηνχο ἄιινπο. άλ θηάζνπκε ζηφ ζεκε ῖν λά 

θέξνπκε ηφλ ἐαπηφλ καο ζέ δπζρέξεηα ἐμ’ α ἰηίαο ηῆο βιαθείαο ηῶλ 

ἄιισλ, ηφηε 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 

πξαθηηθνπνηήζνπλ.  

άλ ὅκσο ἐκεῖο πξνζδνθνῦκε πεξηζζφηεξα πξάγκαηα ἀπ’ αηνχο, 

ρσξίο αηνί λά ε ἶλαη ζέ ζέζε λά ἀληαπνθξηζνῦλ, 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 ηξπθεξφ ηξφπν θαί ὄρη κέ 

ἀγξηάδεο, λά ηά ζπκβνπιεχνπκε γηά λά ἀπνθεχγνπλ αηέο ηίο 

δπζρέξεηεο. Ἀιιά εἶλαη νηνπία λά λνκίδνπκε ὅηη κπνξνῦκε λά ηφ 

θάλνπκε αηφ ζέ ὅινπο.  

 

Ἐρώηηζη:  Ἄθνπζα θάπνηε ἀπφ ἕλα πνιχ θνληηλφ κνπ ἄηνκν, ὅηη ηά 

πάληα εἶλαη ὁ γθνπξνχ. Ὅηη νἱ  νἰθνγέλεηεο ἀιιάδνπλ ἀπφ δσή ζέ δσή, 

ἀιιά ηφ κφλν ζηαζεξφ ζεκε ῖν εἶλαη ὁ δάζθαινο θαί ηφ ἐπίθεληξν 

ζεβαζκνῦ  εἶλαη αηφο. Πηζηεχσ ὅκσο ὅηη ἐάλ νἱ  γνλεῖο κνπ δέλ κέ 

εἴραλ κεγαιψζεη, δέλ κέ ε ἴραλ κνξθψζεη, δέλ ε ἴραλ μελπρηήζεη γηά 

κέλα, ἐγψ ηψξα δέλ ζά ἦκνπλ ἐδῶ λά ἀθνχσ ηίο δηδαζθαιίεο ηνῦ 

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 θξαηᾶλε 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 δάζθαιν 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 ζηήλ Πάξη-Νηξβάλα, ἐλῶ ἦηαλ μαπισκέλνο ζηφ θξεββάηη, 

γχξηζε θαί ε ἴπε ζέ ὅινπο ηνχο καζεηέο πνχ ἦηαλ καδεκέλνη γχξσ ηνπ: 

«Ρσηῆζηε κε ηψξα· ἐάλ ἔρεηε θάπνηα ἀκθηβνιία, ξσηῆζηε ηψξα.» Ὅινη 

ἔκεηλαλ ζησπεινί, ὅινη ἦηαλ ἤζπρνη, θαλείο δέλ κίιεζε. Καί ὁ Βνχδδαο 

ηνχο  εἴπε μαλά: «άλ δηζηάδεηε λά ξσηήζεηε, ηφηε πε ῖηε ζηφλ δηπιαλφ 

ζαο λά ξσηήζεη γηά ζᾶο.» Αηφ δείρλεη ὅηη ἕλαο δάζθαινο ἐλδηαθέξεηαη 

λά ἔρνπλ νἱ  καζεηέο ηνπ θξηηηθή γλψζε. «Ἔρεηε ἀκθηβνιίεο; 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.» Αηά ἦηαλ ζρεδφλ ηά ηειεπηαία 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; ξσηῆζηε!»  

Ἔηζη πξέπεη λά ε ἶλαη ἕλαο θαιφο δάζθαινο. Νά δίλεη ηήλ ἐιεπζεξία 

ζηνχο ἄιινπο λά ἔρνπλ θξηηηθή λνεκνζχλε, λά κπνξνῦλ λά ἐξεπλνῦλ. 

Καί ὄρη λά πάξρεη ηπθιή πίζηε θαί λά ὠζεῖ  ηνχο καζεηέο λά ηφλ 

ἐκπηζηεχνληαη ρσξίο θξηηηθή ἐμέηαζε.  Γθανηάκα Βνχδδαο πάληα 

ἐλζάξξπλε ηνχο καζεηέο ηνπ λά ἐξεπλνῦλ.  

Καί πάξρεη ἕλαο παξάγνληαο πνχ ιέγεηαη ληάκκα-βηηζάγηα-

ζακπνπηδάλγθν· ὁ παξάγνληαο πνχ ὀδεγεῖ  ζηήλ θψηηζε δηά κέζνπ ηῆο 

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 

ρξεζηκνπνηνῦκε γηά λά ἐμαιείςνπκε ηήλ δπζηπρία, ζχκθσλα πάληα κέ 

ηφ ἐπίπεδν ζπλείδεζεο θαί λνεκνζχλεο ἐλφο ἀηφκνπ.  

Π.ρ. γηά κηθξά παηδηά δέλ κπνξνῦκε λά ρξεζηκνπνηήζνπκε κεζφδνπο 

πνχ εἶλαη πάλσ ἀπφ ηήλ λνεκνζχλε ηνπο. Σνιάρηζηνλ ὄκσο κπνξνῦκε 

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 ηφλ θαλφλα πνχ δηδάζθεη. Γηά 

παξάδεηγκα, θάπνηνο ρηππάεη ηήλ πφξηα, θαί   κακά ιέεη ζηφ παηδί: 

«πέο ὅηη δέλ ε ἶκαη 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 πῶ 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 ηνῦ  Νηάξκα, λά ἀξρίζνπλ 

λά ἐμαζθνῦληαη ἐζεινληηθά ζηνχο πέληε ζηθνχο θαλφλεο, δει. ηήλ 

ἀπνθπγή ηνῦ  θφλνπ θάζε ε ἴδνπο δσληαλνῦ  πιάζκαηνο, ηήλ ἀπνθπγή 

ηῆο θινπῆο, ηήλ ἀπνθπγή ηνῦ  ςέκκαηνο, ηήλ ἀπνθπγή ηῆο 

ιαλζαζκέλεο ζεμνπαιηθῆο ζπκπεξηθνξᾶο, θαί ηήλ ἀπνθπγή ηῆο ρξήζεο 

ἀιθννινῦρσλ θαί λαξθσηηθῶλ νζηῶλ, ἔηζη ὥζηε λά ἔρνπλ θάηη λά 

πξαθηηθνπνηήζνπλ ζηήλ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Γηαθνξεηηθά, 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 ε ἶλαη ζηθνί; Καί ὅηαλ βιέπνπκε ἄιινπο ὅπσο ηνχο 

πνιηηηθνχο λά ζπκπεξηθέξνληαη κέ θαθφ  θαί ἀλήζηθν ηξφπν, πξέπεη λά 

ἀλαξσηεζνῦκε:«ἐκεῖο ἔρνπκε πξαθηηθνπνηήζεη αηέο ηίο ζηθέο ἀξρέο;» 

λνρινχκαζηε ὅηαλ βιέπνπκε ηνχο ἄιινπο 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 πξαθηηθνπνηήζεη; Γει. λά κήλ ιέκε 

ςέκκαηα θιπ.; Γέλ ἔρνπκε.  Ἔηζη, ἐάλ ἀξρίζνπκε λά ηφ θάλνπκε αηφ 

ηφ πξάγκα, ηφηε ζά θαηαιάβνπκε πφζν δχζθνιν ε ἶλαη γηά ηνχο 

πεξηζζφηεξνπο ἀλζξψπνπο λά ηεξήζνπλ αηνχο ηνχο θαλφλεο, θαί ἀληί 

λά ηνχο θαηεγνξνῦκε ζά ἀξρίζνπκε λά ηνχο ζπκπαζνῦκε. 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 ὀξκέο ηνπο,  πνχ ε ἶλαη πνιχ δχζθνιν λά ηίο ἐιέγμνπλ.  

Ὅκσο πάξρεη ηξφπνο, δηφηη ἔρνπκε ηά θαηάιιεια ἐξγαιεία, ηίο 

θαηάιιειεο κεζφδνπο, κέζσ ηῶλ ὁπνίσλ κπνξεῖ  θαλείο λά μεπεξάζεη 

αηέο ηίο ὀξέμεηο, ηίο ὀξκέο ηνπ θαί ηά πάζε ηνπ.  

Καί πξέπεη λά μέξεη θαλείο πῶο λά ρξεζηκνπνηήζεη αηά ηά ἐξγαιεία. 

Ὅπσο ἕλαο κεραληθφο πξέπεη λά μέξεη πῶο λά ρξεζηκνπνηήζεη 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 πῶο λά ρξεζηκνπνηήζεη ηίο  κεζφδνπο γηά λά ἀπνθεχγεη 

π.ρ. ηφ ςέκκα.  

 

Ἐρώηηζη:  Σί ζπκβαίλεη ζηήλ πεξίπησζε πνχ δέλ ιέκε ςέκκαηα, 

ἀπιά δέλ ιέκε ηήλ ἀιήζεηα θαί παξακέλνπκε ζησπεινί;  

Ἀπάνηηζη:  Ὑπάξρεη ηξφπνο ζέ κεξηθέο πεξηπηψζεηο πνχ θάπνηνο 

κπνξεῖ  λά κείλεη ζησπειφο ρσξίο λά πε ῖ ςέκκαηα. Ἀιιά θαί   ζησπή 

πνιιέο θνξέο ε ἶλα ςέκκα· ὅπσο ζηή πεξίπησζε πνχ θάπνηνο μέξεη ηήλ 

ἀιήζεηα, ἔρεη εζχλε λά ἀπαληήζεη ἀιιά θάλεη ὅηη δέλ μέξεη, δέλ 

ἀπαληάεη θαί ἀπνθεχγεη. Αηφ εἶλαη ςέκκα. Ὅηαλ θάπνηνο ζέ ξσηήζεη: 
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«Σφ ἔθαλεο ἤ  δέλ ηφ ἔθαλεο;» θαί ἐζχ παξακείλεηο ζησπειφο, αηφ 

ζεκαίλεη ὅηη δέλ ζέιεηο λά πε ῖο ηήλ ἀιήζεηα.  

 

Ἐρώηηζη:  Κάηη γηά ηήλ Γελλαηνδσξία· πῶο κπνξεῖ  θάπνηνο λά ε ἶλαη 

γελλαηφδσξνο ρσξίο λά πέζεη ζχκα ἐθκεηάιιεπζεο; ὄρη κφλνλ 

νἰθνλνκηθῆο ἀιιά θαί ζπλαηζζεκαηηθῆο. 

Ἀπάνηηζη:  Ὅπσο ζᾶο 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 αηά 

ηά ρξήκαηα ζά ὠθειεζνῦλ, θαί ὅηη ζά θάλνπλ θαιή ρξήζε αηῶλ ηῶλ 

ρξεκάησλ δηφηη βξίζθνληαη πξαγκαηηθά ζέ κεγάιε ἀλάγθε. 

Ἔηζη, νἱ  ἄλζξσπνη πνχ θάλνπλ δσξεέο δηαιέγνπλ πνῦ 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 πξνζηαηέςεη ηά ζπκθέξνληά ηνπ.  

Γη ’  αηφ ὁ Βνχδδαο ιέεη: «Βίληζηληηβά παηάκπακ» δει. «Πξψηα 

ἐξεπλᾶο θαί κεηά δίλεηο.»  

 

Ἐρώηηζη: Γέλ κπνξνῦκε δει. λά δψζνπκε ιεθηά ζέ θάπνηνλ 

ηνμηθνκαλή πνχ κᾶο δεηάεη γηά λά πάξεη ηήλ δφζε ηνπ, ἔηζη δέλ ε ἶλαη; 

Ἀπάνηηζη:  πσζδήπνηε, ὁπσζδήπνηε. Αηφ εἶλαη θαιφ παξάδεηγκα. 

Ἡ γελλαηνδσξία πξέπεη λά ἐμαζθεῖηαη κέ λνεκνζχλε. Ὅπσο ζπκβαίλεη 

κέ ηίο  δσξεέο ζέ ὀξθαλνηξνθεία θαί ἰδξχκαηα πνχ μέξνπκε ὅηη 

ηνπιάρηζηνλ ἕλα πνζνζηφ ἀπφ ηά ρξήκαηα ζά πάεη ζ’ αηνχο πνχ ἔρνπλ 

ἀλάγθε. Γηφηη πάληα πάξρνπλ ἄλζξσπνη ἀπαηεψλεο, πνχ ζά πάξνπλ 

ἕλα θνκκάηη ἀπφ ηά ρξήκαηα· αηφ εἶλαη ἀλαπφθεπθην. Αηφ ὅκσο δέλ 

πξέπεη  λά ἀπνηξέςεη θάπνηνλ ἀπφ ηφ λά θάλεη κηά δσξεά ζέ ἕλα 

ὀξθαλνηξνθείν θαί λά ζηεξήζεη ἀπφ ηφζα κηθξά παηδηά ηήλ θάιπςε ηῶλ 

ἀλαγθῶλ ηνπο ἐπεηδή πάξρεη ἕλα πνζνζηφ ἀπαηεψλσλ.  

 

Ἐρώηηζη:  Ἡ ἐξψηεζή 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 κνξθή βαθηεξηδίσλ.  

Ἔρνπλ βξεῖ  νχξάληα ζψκαηα ἀθφκα θαί ζηφ ιηαθφ καο ζχζηεκα, πνχ 

θάησ ἀπφ ηήλ παγσκέλε ηνπο ἐπηθάλεηα πάξρνπλ ὡθεαλνί λεξνῦ, θαί 

  δσή πνχ πηζαλφλ λά πάξρεη ἐθεῖ , εἶλαη ζέ κνξθή βαθηεξηδίσλ. Ὅκσο 

γηά πνιηηηζκνχο ζάλ ηφλ ἀλζξψπηλν ε ἶλαη θάηη ἀδηαλφεην. ηέιλνπλ 

βέβαηα κελχκαηα κέζσ δνξπθφξσλ θαί ξαδηνθπκκάησλ ζέ δηάθνξα 

κέξε ηνῦ  ζχκπαληνο γηά λά δνῦλ ἐάλ πάξρεη θάπνηνο ἐμσγήτλνο 

πνιηηηζκφο, θαί πεξηκέλνπλ ἀπαληήζεηο. Μέρξη ζήκεξα βέβαηα θαλέλαο 

δέλ ἀπάληεζε, θαί ἐπεηδή δέλ ἔρνπκε ἀπνδείμεηο, ζεσξνῦκε ηνχο 

ἐμσγήτλνπο πνιηηηζκνχο ἀπιῶο ζάλ κηά πηζαλφηεηα. Ὅκσο ὁ Βνχδδαο 

ἔρεη κηιήζεη γηά ἐμσγήτλνπο πνιηηηζκνχο.  

 

Ἐρώηηζη:  Ἀλαθνξηθά κέ ηφλ δηαινγηζκφ, πξνζπάζεζα λά ζεθσζ ῶ 

πξσΐ, ἀιιά κέ ηφ πξφγξακκα πνχ ἔρσ εἶλα η ιίγν δχζθνιν.  

Ἀπάνηηζη:  γψ πνηέ δέλ ιέσ ὅηη 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 πξφγξακκα. Ἔηζη νἱ  

βνιηθέο ὥξεο εἶλαη ὅηαλ θάπνηνο ἔρεη θαη’ ἀξράο ἐιεχζεξν ρξφλν, μέξεη 

ὅηη δέλ ηφλ πεξηκέλεη θαλέλαο, ὅηη δέλ ἔρεη λά θάλεη θάπνηα βηαζηηθή 

δνπιεηά, θαί δεχηεξνλ ὅηαλ εἶλαη ἐλεξγεηηθφο. Πξέπεη λά ζπληξέρνπλ 

αηνί νἱ  δχν παξάγνληεο, δηφηη θακηά θνξά κπνξεῖ  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 ζεσξεζεῖ  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 αηνῦ  πνχ θάλεη. Αηνί βέβαηα ε ἶλαη ἄιινη 

παξάγνληεο πνχ ζπληεινῦλ ζηφ λά βξεῖ  θάπνηνο ηίο θαηάιιειεο ὥξεο 

γηά δηαινγηζκφ.  

Πξέπεη λά ε ἶλαη θαλείο εέιηθηνο, ε ἰδάιισο, ἐάλ δηαηεξεῖ  ζθιεξά 

ζπγθεθξηκέλν ὡξάξην γηά ηφλ δηαινγηζκφ ἀζρέησο κέ ηφ ἄλ ἔρεη 

ἐιεχζεξν ρξφλν ἤ  εἶλαη θνπξαζκέλνο, ηφηε κπνξε ῖ  λά λεπξηάζεη, λά 

ἀλαζηαησζεῖ , ἤ ἀθφκα θαί λά ἀπνγνεηεπηεῖ  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 ’ αηφλ ζπλζῆθεο πνχ ζεκαίλεη ὅηη 

κπνξεῖ  λά ἀιιάδεη ηίο ὥξεο δηαινγηζκνῦ  θαηά ηφ δνθνῦλ. Αηέο 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 ρξεζηκνπνηνῦλ 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 πῶο λά ρξεζηκνπνηε ῖ αηά ηά 

«ἐξγαιεία». Ἔρνπκε ηφλ δηαινγηζκφ ζάλ ἐξγαιεῖν ἀιιά πξέπεη λά 

μέξνπκε πῶο λά ηφλ ρξεζηκνπνηνῦκε. 

Ὅηαλ γηά παξάδεηγκα 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 ηνῦ  ζπκνῦ, ηφηε ὁ ζπκφο 

δέλ κπνξεῖ  λά ἐιέγμεη ἤ  λά ζθιαβψζεη ηφλ λνῦ  καο. Ἔρνπκε ινηπφλ 

ζηήλ ἄθξε δηαινγηζκνχο ἀζθαιείαο θαί ηνχο ρξεζηκνπνηνῦκε 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 ηῆο ὁπνίαο κπνξεῖ  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 θαησηεξφηεηαο θαί ἀλσηεξφηεηαο, θιπ. 

Ὅια αχηά ἀλαζηαηψλνπλ ηφλ λνῦ  καο, θαί γη ’  αηφ πάξρνπλ ηά 

ἐξγαιεία ηνῦ  δηαινγηζκνῦ  πνχ θέξλνπλ γαιήλε θαί ξεκία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
203 

 

ΑΒΒΑΣΟ 3 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2019 – Κάθημα 5ον  

 

Καιεκέξα ζαο θαί θαιψο ἤιζαηε.  

Θά ζπλερίζνπκε ηά καζήκαηα γηά ηήλ ἀλάιπζε θαί ηήλ ζχλζεζε 

ηνῦ Ννῦ θαί ηῆο Ὕιεο πάλσ ζηίο  Ὑπέξηαηεο Πξαγκαηηθφηεηεο 

ὅπσο ἀλαθέξνληαη ζηήλ νχηηα θαί ζηφ Ἀκπηληάκκα. Ὅπσο ἤδε 

ἔρνπκε ἐμεγήζεη, αηά ηά καζήκαηα ζά ηά θάλνπκε παξάιιεια θα ί 

κέ ηήλ νχηηα θαί κέ ηφ Ἀκπηληάκκα. Μέρξη ηψξα ἔρνπκε θάλεη 

αηή ηήλ παξάιιειε ἐμήγεζε πεξηζζφηεξν κέ ηήλ νχηηα, ἐλψ 

ηήλ ηειεπηαία θνξά ηήλ θάλακε πεξηζζφηεξν κέ ηφ Ἀκπηληάκκα.  

Καί ζά ἐμεγήζνπκε ὅηη αηά πνχ ιέεη ηφ Ἀκπηληάκκα θαί ζά ηά 

δηδαρζνῦκε ζήκεξα, πάξρνπλ παξάιιεια θαί ζηήλ νχηηα. Γέλ 

εἶλαη δει. ηφ Ἀκπηληάκκα κηά ηειε ίσο μερσξηζηή ἔκπλεπζε ἀπφ 

ηήλ νχηηα. Ὑπάξρεη πάληα αηή   γεθχξσζε πνχ κπνξε ῖ λά θάλεη 

θάπνηνο ἐάλ ἔρεη κειεηήζεη θαιά ηήλ νχηηα. Ἄξα, ἐάλ θάπνηνο 

ἔρεη ἐιιεηπή γλψζε ζέ ζρέζε κέ  ηήλ νχηηα, ε ἶλαη πνιχ εὔθνιν λά 

ζεσξήζεη ηφ Ἀκπηληάκκα ζάλ κία δηαθνξεηηθή ηαμηλφκεζε γλψζεο.  

πλεπῶο, ἐκεῖο ζά θάλνπκε αηή ηήλ παξάιιειε κειέηε γηά λά 

δνῦκε ὅηη ηφ Ἀκπηληάκκα δέλ ε ἶλαη ἕλα δηαθνξεηηθφ ζψκα, ἀιιά 

ἔρεη κεγάιε ζπζρέηηζε κέ ηήλ νχηηα.  

 

Σήλ πξνεγνχκελε θνξά ε ἴρακε δεῖ πῶο  ζπλείδεζε 

θαηαηάζζεηαη ἀλάινγα κέ ηίο ζθαίξεο. Δ ἴρακε ἐμεηάζεη θαη’ ἀξράο 

ηά 31 ἐπίπεδα ηῆο ὕπάξμεο θαί πῶο  ζπλείδεζε θαηαηάζζεηαη 

ζχκθσλα κέ αηά ηά ἐπίπεδα, δει. ηφ Ἄπιν ἐπίπεδν, ηφ 

Λεπηνθπέο Ὑιηθφ ἐπίπεδν, θαί ηφ Ἠδνληθφ ἐπίπεδν.  

κεῖο βξηζθφκαζηε ζηφ Ἠδνληθφ ἐπίπεδν, ζηφ ὁπνῖν πάξρνπλ νί 

δνληθνί νξάληνη θφζκνη, ὁ ἀλζξψπηλνο θφζκνο, θαί θάησ ἀπφ 

ἐκᾶο ἤ θακηά θνξά καδχ κέ ἐκᾶο, βξίζθνληαη ν ἱ θφζκνη ηνῦ  

μεπεζκνῦ,  ὅπσο ηά δῶα, ηά θαληάζκαηα, νἱ δαίκνλεο, θαί   

θφιαζε. Σήλ θφιαζε κπνξνῦκε λά ηήλ δνῦκε λά ἐκθαλίδεηαη ζέ 

θάπνηα θξάηε ζηά ὁπνία πάξρεη πφιεκνο, θαί ἔηζη, ηά ὄληα δέλ 

ρξεηάδεηαη λά γελλεζνῦλ ζέ θάπνηα καθξηλή θφιαζε γηά λά δνῦλ 

πῶο εἶλαη, ἀιιά κπνξνῦλ λά ηήλ βηψζνπλ ἐδῶ ζ’ αηή ηήλ δσή!  

 

άλ ἐμεηάζνπκε ηφ Ἠδνληθφ ἐπίπεδν ἀπφ ηήλ πιεπξά ηῆο 

ζθαίξαο ζπλείδεζεο, ζά δνῦκε ὅηη πάξρνπλ 54 ε ἴδε ζπλείδεζεο 

πνχ ἀλήθνπλ ζηήλ δνληθή ζθαίξα, δει. ζηφ πιαίζην κέζα ζηφ 

ὁπνῖν θηλε ίηαη κηά ζπλείδεζε.  
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ηήλ γιῶζζα Πάιη  ιέμε γηά ηφ δνληθφ εἶλαη Κάκα. Ὅπσο ἴζσο 

ἔρεηε ἀθνπζηά ηήλ Κάκα νχηξα .  Κάκα δέλ ζεκαίλε η κφλν 

αἰζζεηήξηα εραξίζηεζε ἀιιά ηήλ θηιήδνλε ἀπφιαπζε ζηήλ 

ὁιφηεηά ηεο. κεῖο δνῦκε ζηφλ θφζκν ηῆο θηιήδνλεο ερα-

ξίζηεζεο θαί ηφλ ὀλνκάδνπκε ἔηζη, δηφηη ἀπνιακβάλνπκε ηήλ 

θηιεδνλία κέζσ ηῶλ πέληε α ἰζζεηεξίσλ ὀξγάλσλ. ξρφκαζηε ζ’ 

αηφλ ηφλ θφζκν θαί ζέινπκε λά ἀπνιαχζνπκε ηίο δνλέο ηνπ, 

ιέγνληαο ὅηη « δσή ε ἶλαη κηθξή γη’ αηφ πᾶξε ὅ,ηη κπνξεῖο ἀπ’ 

αηήλ θαί ἀπφιαπζέ ηελ.»  

Παίξλνπκε ινηπφλ ηήλ εραξίζηεζε κέζσ ηῶλ πέληε 

αἰζζεηήξησλ ὀξγάλσλ, θαί γη’  αηφ ὁ Βνχδδαο ιέεη: «πάληδα θάκα 

γθνχλα» δει. πέληε ε ἴδε θηιεδνλίαο δηά κέζνπ ηῶλ πέληε 

αἰζζήζεσλ. Αηέο ιέγνληαη θαί ιηθέο ἀπνιαχζεηο δηφηη ηά 

αἰζζεηήξηα ὄξγαλα ἔρνπλ πάληα ζάλ ἀληηθε ίκελν, ἕλα ιηθφ ζψκα. 

Π.ρ. κέζσ ηνῦ καηηνῦ ἀπνιακβάλνπκε ἕλα ὄκνξθν ζρήκα ἤ ἕλα 

ρξψκα πνχ ε ἶλαη θάηη ιηθφ. Μέζσ ηνῦ αηηνῦ ἀπνιακβάλνπκε 

ἕλαλ ἤρν πνχ θη αηφο εἶλαη ὕιε. Οἱ κπξσδηέο ε ἶλαη ὕιε, νἱ γεχζεηο  

εἶλαη ὕιε, ν ἱ ἀθέο εἶλαη ὕιε. λ ὀιίγνηο, ηά ἀληηθείκελα ηῶλ 

αἰζζήζεσλ ἔρνπλ λά θάλνπλ κέ ηφλ ιηθφ θφζκν θαί κέζσ αηῶλ 

νἱ ἄλζξσπνη ἀπνιακβάλνπλ ηίο δνλέο.  

ήκεξα ζά ἐμεηάζνπκε ηί ε ἶλαη αηή  ζπλείδεζε ηῆο Ἠδνληθῆο 

ζθαίξαο θαί πνηά ε ἶλαη ηά 54 ε ἴδε αηῆο. 

ηήλ γιψζζα Πάιη αηφ ηφ ιέκε θάκα αβάηζαξα ηζηηηάλη·  

ἀβάηζαξα ζεκαίλε η ζθαίξα ζπρλφηεηαο, ἐθεῖ πνχ πεξηζηξέθεηα η  

ζπλείδεζε. Γχξσ ἀπφ πνῦ πεξηζηξέθεηαη; γχξσ ἀπφ ηφ θάκα.  
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54 ΕΙΔΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΔΟΝΙΚΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σί εἶλαη δει. αηφ πνχ θνηηάδνπλ νἱ πεξηζζφηεξνη ἄλζξσπνη, ηί 

εἶλαη αηφ πνχ θπλεγᾶλε, γχξσ ἀπφ πνῦ πεξηζηξέθνληαη ζπλήζσο; 

Γχξσ ἀπφ ηφ θάκα, ηίο δνλέο. Γη’  αηφ ιέγεηαη ζπλείδεζε ηῆο 

Ἠδνληθῆο ζθαίξαο. Αηή  ζπλείδεζε δηαηξε ῖηαη ζέ 54 εἴδε πνχ 

πεξηιακβάλνπλ θαχιεο θαί θαιέο ζπλεηδήζεηο θαζψο θαί ηίο  

ἀλάινγεο ξίδεο ηνπο.  

 

ηφ πξνεγνχκελν κάζεκα ε ἴρακε πε ῖ ὅηη κία θαχιε ζπλείδεζε 

πεγάδεη ἀπφ ηξεῖο θαχιεο ξίδεο (κνχιαο): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σήλ Ἀπιεζηία (ιφκπα), ηφ Μίζνο (ληφζα) θαί ηήλ Αηαπάηε 

(κφρα). Αηέο νἱ ηξεῖο ξίδεο ρξεζηκνπνηνῦληαη ἀπφ ηφλ ἴδην ηφλ 

Βνχδδα θαί ζηήλ νχηηα θαί ζηφ Ἀκπηληάκκα.  
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Καί ἐπίζεο ζηφ πξνεγνχκελν κάζεκα ε ἴρακε πεῖ ὅηη κία θαιή 

ζπλείδεζε πεγάδεη ἀπφ ηξε ῖο θαιέο ξίδεο (κνχιαο): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σήλ κε-Ἀπιεζηία (αιφκπα), ηφ κε -Μίζνο (αληφζα), θαί ηήλ κε -

Αηαπάηε (ακφρα).  Βνχδδαο ρξεζηκνπνηε ῖ ζηήλ νχηηα αηνχο 

ηνχο ὄξνπο, θαί ε ἴρακε ἐμεγήζεη πῶο ιεηηνπξγνῦλ αηέο νἱ ξίδεο .  

 

δῶ ζά ἤζεια λά ηνλίζσ, ὅηη ἐάλ ἀλνίμνπκε ηφλ πξῶην ηφκν 

ηνῦ Ἀκπηληάκκα Πίηαθα, ζά δνῦκε ὅηη δέλ ἀξρίδεη κέ ηήλ ἀλάιπζε 

ηῶλ θαχισλ ζπλεηδήζεσλ, ἀιιά κέ αηή ηῶλ θαιῶλ ζπλεηδήζεσλ. 

Ἀληηζέησο, ηφ βηβιίν πνχ ρξεζηκνπνηνῦκε ἐδῶ, (πηηνκή ηνῦ  

Ἀκπηληάκκα, ηφ  ὁπνῖν κεηέθξαζε ὁ Μπηθνχ Μπφληη θαί 

ρξεζηκνπνηεῖηαη παξαδνζηαθά ζηά ζεξαβαληηθά θξάηε) δέλ ἀξρίδεη 

κέ ηήλ ἀλάιπζε ηῶλ θαιῶλ ζπλεηδήζεσλ ἀιιά πξψηα κέ ηήλ 

ἀλάιπζε ηῶλ θαχισλ ζπλεηδήζεσλ.  

 ιφγνο πνχ γίλεηαη αηφ: Ὅηαλ ὁ Βνχδδαο ἐδίδαμε γηά πξψηε 

θνξά ηφ Ἀκπηληάκκα, ηφ ἐδίδαμε ζέ ἕλαλ ἀπφ ηνχο ζετθνχο 

θφζκνπο ζηφλ ὁπνῖνλ βξηζθφηαλ   κεηέξα ηνπ· ζηά θαιά 

πλεχκαηα δειαδή. Καί ἐπεηδή ἐθε ῖ νἱ θαιέο ζθέςεηο θαί πξάμεηο 

πξνέρνπλ ηῶλ θαχισλ, ἄξρηζε ηήλ δηδαζθαιία κέ ηήλ ἀλάιπζε 

ηῆο θαιῆο ζπλείδεζεο.  Ἀιιά ὁ ζπγγξαθέαο ηνῦ βηβιίνπ, ἐπεηδή ηφ 

κεηέθξαζε γηά ηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν ζηφλ ὁπνῖνλ πξνεγνῦληαη ν ἱ 

θαχιεο ζθέςεηο θαί πξάμεηο, ηφ ἀληέζηξεςε θαί ἔβαιε πξψηα ηήλ 

ἀλάιπζε ηῆο θαχιεο ζπλείδεζεο πνχ ε ἶλαη πηφ ζρεηηθή κέ ηφλ 

ἀλζξψπηλν θφζκν. Γηφηη ε ἶλαη ζπάλην λά βξεῖο ἀλζξψπνπο πνχ λά 

ἔρνπλ πνιχ θαιή ζπλείδεζε, πνχ λά ε ἶλαη πνιχ θαινί ζηήλ θαξδηά 

ηνπο, πνχ λά θάλνπλ θαιέο θαί θηιαλζξσπηθέο πξάμεηο, θαί γεληθά 
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λά ἔρνπλ ἀγλφ ραξαθηήξα. Σφ ζχλεζεο ε ἶλαη λά βιέπνπκε γχξσ 

καο θαχινπο ἀλζξψπνπο.  

Θά ἀξρίζνπκε ινηπφλ κέ ηήλ ἀλάιπζε ηῶλ θαχισλ ζπλεηδήζεσλ 

πνχ εἶλαη 12 ζηφλ ἀξηζκφ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ Φαχιε ζπλείδεζε δηα ηξε ῖηαη ζέ 12 θαηεγνξίεο θαχισλ 

ζπλεηδήζεσλ πνχ ἔρνπλ ζρέζε κέ ηίο θαχιεο ξίδεο. Γηά 

παξάδεηγκα, ἐάλ κία θαχιε ζπλείδεζε ἔρεη ηήλ ξίδα ηεο ζηήλ 

ἀπιεζηία, ζηήλ πιενλεμία, ηφηε ἐγείξνληαη ἄιινπ εἴδνπο ζθέςεηο, 

ἀπφ αηέο πνχ ἐγε ίξνληαη ὅηαλ κηά θαχιε ζπλείδεζε ἔρεη ηήλ ξ ίδα 

ηεο ζηφ κίζνο, ἤ ἔρεη ηήλ ξίδα ηεο ζηήλ αηαπάηε.  

 

Θά δνῦκε ηψξα πῶο ηαμηλνκνῦκε αηέο ηίο ζπλεηδήζεηο, 

ζχκθσλα κέ ηφ ἀπνηέιεζκα πνχ πξνθχπηεη ἀπφ ηφλ ζπλδηαζκφ 

κηᾶο θαχιεο ζπλείδεζεο θαί ἐλφο λνεηηθνῦ παξάγνληα.  

άλ π.ρ. κία θαχιε ζπλείδεζε ἔρεη ηήλ ξίδα ηεο ζηφ κίζνο, ηφηε 

ζπλδηάδεηαη κέ θάπνηνπο λνεηηθνχο παξάγνληεο θαί δίλε η ἕλα 

ζπγθεθξηκέλν ἀπνηέιεζκα (π.ρ. ζπκπεξηθνξά ἤ πξάμε πνχ 

ἐθηειεῖηαη κέ ζπκφ ἤ κίζνο), ὥζηε λά θαηαιάβνπκε ὅηη  ξίδα ηεο 

εἶλαη ηφ κίζνο.  

λψ ἐάλ   ξίδα ηεο ε ἶλαη  ἀπιεζηία ηφηε ζπλδηάδεηαη κέ ἄιινπο 

λνεηηθνχο παξάγνληεο θαί δίλε η δηαθνξεηηθφ ἀπνηέιεζκα (π.ρ. 

ζπκπεξηθνξά ἤ πξάμε πνχ ἐθηειε ῖηαη κέ πιενλεμία), ὥζηε λά 

θαηαιάβνπκε  ὅηη  ξίδα ηεο εἶλαη  ἀπιεζηία, θ.ν.θ. Ἔηζη θαη’  

αηφλ ηφλ ηξφπν ζά δνῦκε ηψξα πῶο γίλεηαη αηφο ὁ ζπλδηαζκφο 

ηῶλ λνεηηθῶλ παξαγφλησλ πνχ κᾶο δίλε η ηήλ δπλαηφηεηα λά 

θαηαιάβνπκε πῶο κηά ζπλείδεζε ηαμ ηλνκε ῖηαη ζέ ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία.  
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8  ΦΑΤΙΔ ΤΛΔΗΓΖΔΗ ΡΗΕΩΚΔΛΔ ΣΖΛ  
   

ΑΠΙΖΣΗΑ  
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Θά ἐμεηάζνπκε πξψηα ηίο ζπλεηδήζεηο  πνχ ε ἶλαη ξηδσκέλεο ζηήλ 

ἀπιεζηία (ιφκπα-κνῡια-ηζηηηᾱλη) θαί ε ἶλαη 8 ζηφλ ἀξηζκφ.  

 

Ἀπιεζηία ζεκαίλε η ἐπηζπκία, θαί ε ἴρακε πεῖ ὅηη δέλ εἶλαη ἀπιή 

ἐπηζπκία ἀιιά «ἐπηδίσμε πεξηζζνηέξσλ πξαγκάησλ ἀπφ αηά πνχ 

ἀλαινγνῦλ ζέ θάπνηνλ, ζπλήζσο ζέ βάξνο ηξίησλ ἀηφκσλ».   

ἄλζξσπνο πνχ ε ἶλαη πιενλέθηεο, πάληα ἐπηδηψθεη θαί ἐπηζπκεῖ 

πεξηζζφηεξα ἀπφ αηά πνχ ηνῦ ἀλαινγνῦλ. Δἴρακε ἐμεγήζεη θαί 

πφζεο ζπλψλπκεο ιέμεηο πάξρνπλ γηά ηήλ ἀπιεζηία.  

 

Ἔηζη ζήκεξα ζά ἐμεηάζνπκε ηφ πξῶην εἴδνο θαχιεο ζπλείδεζεο 

πνχ ἔρε η ηήλ ξίδα ηεο ζηήλ ἀπιεζηία, ζά ηήλ ὀλνκάζνπκε θαί ζά 

δνῦκε πῶο αηή  ξίδα ζπλδέεηαη ἤ θαιχηεξα ζξέθεηαη.  

Ὅπσο θαί νἱ ξίδεο ἐλφο δέληξνπ, ἐάλ δέλ πάξρεη ρψκα, δέλ 

πάξρνπλ ὀξπθηά, δέλ πάξρεη λεξφ, αηέο νἱ ξίδεο δέλ 

ἐκθαλίδνληαη θαί δέλ κεγαιψλνπλ, θαηά ηφλ ἴδην ηξφπν θαί  

ἀπιεζηία γηά λά ἐκθαληζζε ῖ ζέιεη ηξνθή.  

Καί ζά δνῦκε πνηέο ε ἶλαη αηέο νἱ ηξνθέο, δει. ν ἱ λνεηηθνί 

παξάγνληεο πνχ ζξέθνπλ αηή ηήλ ξίδα. 
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Βιέπνπκε ἐδῶ ὅηη αηφ ηφ εἴδνο ἀπιεζηίαο ζξέθεηαη ἀπφ ἕλα 

αἴζζεκα εαξέζθεηαο. Ὅηαλ κᾶο ἀξέζεη θάηη, ἔρνπκε πξψηα ἕλα 

εράξηζην αἴζζεκα πνχ ἐγε ίξεηαη ὅηαλ βιέπνπκε ηφ ἐπηζπκεηφ 

ἀληηθε ίκελν θαί ηφ ὁπνῖν δίλεη ηξνθή ζ’  αηή ηήλ ἐπηζπκία.  

ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε πνχ ζεκαίλε η ὅηη 

δέλ βιέπνπκε ηφλ θίλδπλν ζηήλ ἐπηζπκία πξφο ηφ ἀληηθε ίκελν.  

Καί ηέινο ε ἶλαη αζφξκεηε δηφηη πξνέξρεηαη ἀπφ ηήλ ἐιεχζεξε 

θαί ζπλεηδεηή βνχιεζε θάπνηνπ, ὅπνπ ηφ ἄηνκν ἐλεξγεῖ 

αηφβνπια ρσξίο λά παξαθηλε ῖηαη ἀπφ θάπνηνλ ἄιινλ. δῶ ἔρνπκε 

ἕλαλ δηαρσξηζκφ ἀλάκεζα ζηίο πξάμεηο πνχ θάλνπκε αηφβνπια, 

ἀπφ κφλνη καο, θαί ζηίο πξάμεηο πνχ θάλνπκε θαηφπηλ πξνηξνπῆο 

ἀπφ ἄιινπο. Οἱ αηφβνπιεο πξάμεηο ἔρνπλ κεγαιχηεξε ἔληαζε 

ιφγσ ηνῦ ὅηη ὅιε  εζχλε εἶλαη δηθή καο, ἐλῶ νἱ πξάμεηο θαηφπηλ 

πξνηξνπῆο ἔρνπλ ιηγψηεξε εζχλε. Αηφ βέβαηα δέλ κᾶο 

ἀπαιιάζεη ἀπφ ηήλ εζχλε. άλ κᾶο παξαθηλεῖ θάπνηνο λά 

ζθνηψζνπκε, δέλ ζεκαίλε η ὅηη ὁ  δηθαζηήο ζά κᾶο ἀζσψζεη ἐάλ ηνῦ  

πνῦκε ὅηη θάπνηνο ἄιινο κᾶο ἔβαιε λά ηφ θάλνπκε! Θά 

θαηαδηθάζεη θαί ηνχο δχν καο! Σφ ἴδην ζπκβαίλεη θαί κέ ηφ θάξκα 

καο. Γέλ πξέπεη λά λνκίδνπκε ὅηη ἐπεηδή κᾶο παξαθίλεζε θάπνηνο 

ἄιινο λά θάλνπκε θάηη, ηφ θάξκα δέλ ζά ἔρεη ἐπηπηψζεηο πάλσ 

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 Πίηαθα ε ἶλαη ζπλδεδεκέλε κέ ηήλ  ζηθή θαί ηίο  

ζηθέο πξάμεηο.  Βνχδδαο ζέ ζρέζε κέ ηά ζπκθξαδφκελα, δίλεη 

πάληα ηήλ ἐξκελεία, ὅηη γηά λά γίλε η ἕλα ζαλθᾱξα δει. ἕλα ζχλνιν 

πξάμεσλ, πάληα πξέπεη λά πάξρεη   πξφζεζε,  βνχιεζε ἀπφ 

πίζσ.  
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Αηφ ιέγεηαη ἐπίζεο θάξκα, δηφηη ὅπσο ἔρνπκε ἤδε ἐμεγήζεη, 

γηά λά γίλε η ἕλα θάξκα δει. κηά πξάμε, πξέπεη λά πάξρεη 

πξφζεζε.  

δῶ κηιᾶκε βέβαηα γηά ζηθέο πξάμεηο, δηφηη γηά λά θαζνξίζνπκε 

κία πξάμε ὡο ζηθή ἤ ἀλήζηθε, πξέπεη λά ἐμεηάζνπκε ηήλ πξφζεζε 

ἤ ηήλ βνχιεζε ηνῦ ἀλζξψπνπ πνχ ἔθαλε αηή ηήλ πξάμε. Δἴρε 

δει. ηήλ πξφζεζε λά ζθνηψζεη ἤ λά θιέςεη, ἤ αηφ ἔγηλε θαηά 

ιάζνο, ἀπφ ἀηχρεκα; Ἔηζη  πξάμε, ηφ θάξκα, θαζνξίδεηαη ἀπφ 

ηήλ πξφζεζε.  

Γη’ αηφ δηαρσξίδνπκε ηίο πξάμεηο πνχ γίλνληαη  κέ δηθηά καο 

βνχιεζε ἀπφ ηίο πξάμεηο  πνχ θάλνπκε ἐπεηδή κᾶο πξνέηξεςε 

θάπνηνο ἄιινο. Οἱ πξάμεηο πνχ θάλνπκε κέ δηθή καο πξφζεζε 

ἔρνπλ κεγαιχηεξε ἐπίπησζε ἀπφ ηίο δεχηεξεο. Ὅκσο θαί ν ἱ δχν 

ἔρνπλ ἐπηπηψζεηο.  

 

Γηά λά θαηαιάβνπκε γηά πνηφ πξᾶγκα κηιᾶκε ἐδῶ, δηφηη ὅια 

αηά – αἴζζεκα, ιαλζαζκέλε λφεζε, αζφξκεηε πξάμε, θιπ - 

εἶλαη ἀθεξεκέλεο ἔλλνηεο, ζά πᾶκε ζέ πνηφ ζπγθεθξηκέλεο ἔλλνηεο 

θαί ζά δψζνπκε παξαδείγκαηα. Καί ἐπαλαιακβάλσ ὅηη ὅιεο αηέο 

νἱ ζπλεηδήζεηο ἔρνπλ λά θάλνπλ κέ ζηθέο ἀμίεο· δέλ κηιᾶκε γηά 

ζπλεηδήζεηο ρσξίο ζηθή ἀμία. Καί αηφ εἶλαη ηφ ἴδην θαί ζηήλ 

νχηηα θαί ζηφ Ἀκπηληάκκα.  

Ὅηαλ ἀλαθεξφκαζηε ζηήλ θαχιε ζπλείδεζε, αθνχζαια, ζᾶο 

ἔρσ πεῖ ὅηη  ιέμε αθνχζαια ζπλδέεηαη κέ ζηθή ἀμία, ἄξα  

θαχιε πξάμε ζπλδέεηαη κέ ζηθή ἀμία. Καί ὅηαλ ἀλαθεξφκαζηε 

ζηήλ θαιή ζπλείδεζε, θνχζαια, ηφηε ἔρνπκε θαιή πξάμε κέ ζηθή 

ἀμία. Ἔηζη ὅηαλ κηιᾶκε γηά θαχιε ζπλείδεζε, ἐλννῦκε ζηθά 

θαχιε ζπλείδεζε, θαί ὅηαλ κηιᾶκε γηά θαιή ζπλείδεζε, ἐλννῦκε 

ζηθά θαιή ζπλείδεζε. Καί αηέο ἔρνπλ πάληα κηά ζπγθεθξηκέλε 

ἔλλνηα ζηφλ Βνπδδηζκφ· δέλ ε ἶλαη δει. ἀφξηζηεο, ἀζαθεῖο 

κεηαθπζηθέο ἔλλνηεο. 

 

Σί ἐλλννῦκε ινηπφλ ὅηαλ ιέκε θαχιε ζπλείδεζε ξηδσκέλε ζηήλ 

ἀπιεζηία;  

Γίλνπκε ἐδῶ ἕλα παξάδεηγκα. Ἄο κηιήζνπκε γηά ηήλ θινπή.  
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Ἔρνπκε ἐδῶ ἕλαλ θχξην πνχ πξνζπαζε ῖ λά θιέςεη θάηη, δει. 

ρξήκαηα, ἀπφ ηήλ ηζάληα αηῆο ηῆο θπξίαο. Βιέπνπκε ὅηη ηφ θάλεη 

κέ αἴζζεκα εαξέζθεηαο, γ ηαηί ηνῦ ε ἶλαη εράξηζην λά πάξεη ηά 

ρξήκαηα, ἔρνληαο ηήλ ιαλζαζκέλε ἰδέα ὅηη δέλ πάξρεη θάηη θαθφ 

ζηήλ θινπή. Ἔηζη κέ δηθή ηνπ βνχιεζε θιέβεη ηά ιεθηά  ἀπφ ηήλ 

ηζάληα ἐλφο ἄιινπ ἀηφκνπ.  

δῶ ἀθξηβῶο δεκηνπξγεῖηαη κία ζαλθᾱξα, δει. ἕλα ζχλνιν 

λνεηηθῶλ παξαγφλησλ. Σφ α ἴζζεκα,   ιαλζαζκέλε λφεζε, θαί  

αηφβνπιε πξάμε. Καί ὅιν αηφ ζξέθεη ηήλ ξίδα ηῆο ἀπιεζηίαο. Ἡ  

ὁπνία δεκηνπξγεῖ κία ζηθά θαχιε ζπλείδεζε ξ ηδσκέλε ζηήλ 

ἀπιεζηία. Καί ὅπσο ἀλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, ηί ε ἶλαη ἀπιεζηία; 

«ἐπηδίσμε πεξηζζνηέξσλ πξαγκάησλ ἀπφ αηά πνχ ἀλαινγνῦλ ζέ 

θάπνηνλ, ζπλήζσο ζέ βάξνο ηξίησλ ἀηφκσλ». ηήλ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, ὁ ἄλζξσπνο αηφο εἶλαη πιενλέθηεο· δέλ ηνῦ θηάλνπλ 

ηά δηθά ηνπ ἀιιά θιέβεη θαί ἀπφ ηνχο ἄιινπο ἀλζξψπνπο.  

Ὅηαλ ινηπφλ κηιᾶκε γηά θαχιεο ζπλεηδήζεηο, δέλ ἀλαθεξφκαζηε 

ζέ θάηη ἀφξηζην, ἀιιά ζέ θαηαζηάζεηο πνχ δεκηνπξγνχληαη ἀπφ ηίο 

θαζεκεξηλέο καο πξάμεηο. Καί ζά δνῦκε ὅηη ζηφ Ἀκπηληάκκα,   

ἐμήγεζε πάληα ἔρεη ζρέζε κέ ζηθέο ἀξρέο, κέ ζηθέο ἀμίεο. Κη 

αηέο νἱ ζηθέο ἀξρέο εἶλαη ἴδηεο κέ αηέο πνχ ἀθνινπζνῦληαη 

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 ἀθνινπζήζεη  ιαλζαζκέλε λφεζε, θαί ηέινο λά γίλε η 

 αηφβνπιε πξάμε.  
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Σήλ ιέμε ληίηηη, ἐάλ ηήλ βξνῦκε κφλε ηεο ε ἴηε ζηήλ νχηηα ε ἴηε 

ζηφ Ἀκπηληάκκα, ζπλήζσο ζεκαίλεη κίηζα ληίηηη,  δει. ιαλζαζκέλε 

λφεζε, ἀιιά θαί ἄπνςε, ἰδέα. άλ ηήλ ζπλδέζνπκε κέ ηήλ 

ἐιιεληθή ιέμε ἰδέα, ἐηνηκνινγηθά ἔρεη ηήλ ἴδηα ἔλλνηα, δηφηη θαί ν ἱ 

δχν ἔρνπλ ηήλ ἴδηα ἰλδνεπξσπατθή ξίδα ληη.  Νηη ζεκαίλεη λά δῶ.  

πεηδή ὅκσο  ιέμε ἰδέα ὅπσο ρξεζηκνπνηε ῖηαη ζήκεξα δέλ ἔρεη ηφ 

ἴδην βάζνο πνχ εἴρε ζηήλ ἀξραηνειιεληθή, ηήλ ἔρσ κεηαθξάζεη ὡο 

λφεζε. Σφ ἴδην ζπκβαίλεη θαί κέ ηήλ ιέμε ἄπνςε, πνχ ζήκεξα 

ρξεζηκνπνηεῖηαη ιίγν ἐπηπφιαηα. Σφ ληίηη ὅκσο ἔρεη βαζχηεξε 

ἔλλνηα, ὅηη δει. θάπνηνο δέλ ἔρε η ἀπιῶο κηά ἄπνςε ἀιιά ἔρε η 

ζηνραζηεῖ ηφ πξάγκα, θαί ε ἶλαη ηειείσο πεπεηζκέλνο ὅηη δέλ 

πάξρεη ηίπνηα θαθφ ζηήλ θινπή.  

δῶ βιέπνπκε ινηπφλ, ὅηη γ ηά λά ἐγεξζεῖ  ἀπιεζηία πξέπεη λά 

πάξρεη θαί  ιαλζαζκέλε λφεζε ὅηη ηφ λά πάξνπκε θάηη ἀπφ ηνχο 

ἄιινπο κέ ἀπαηεσληά ἤ παγαπνληηά δέλ ε ἶλαη θαθφ.  

ηήλ ζπλέρεηα βιέπνπκε ὅηη πάξρεη ἕλαο ζπλδηαζκφο λνεηηθῶλ 

παξαγφλησλ κέ ηήλ θαχιε ζπλείδεζε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ ἀπιεζηία δέλ ἐκθαλίδεηαη ηπραία: πάξρεη  ζπλείδεζε, 

πάξρεη ἕλα αἴζζεκα εαξέζθεηαο, πάξρεη  ιαλζαζκέλε λφεζε, 

θαί πάξρεη  βνχιεζε. Αηφο εἶλαη ὁ ζπλδηαζκφο:  ιαλζαζκέλε 

λφεζε ζπλδέεηαη κέ ηήλ ζπλείδεζε θαί ἔηζη αηή γίλεηαη θαχιε. Ἡ  

ζπλείδεζε αηή θαζ’ ἐαπηή ε ἶλαη νδέηεξε. Σφ αἴζζεκα αηφ θαζ’  

ἐαπηφ εἶλαη νδέηεξν. Ἡ  βνχιεζε αηή θαζ’ ἐαπηή εἶλαη νδέηεξε. 

Ἀιιά ὅηαλ ζπλδένληαη κέ ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε θαί ηήλ ἀπιεζηία 

ηφηε ὅια αηά γίλνληαη θαχια.  

Γει. αηή  πξάμε δέλ ε ἶλαη θαχιε; αηφο ὁ ἄλζξσπνο ηήλ 

θάλεη κέ θαζαξφ λνῦ θαί ρσξίο πνλεξηά; Ἀζθαιῶο ὄρη.  
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Γηφηη δέλ ἔρεη θαλέλα δηθαίσκα λά θαηαπαηήζεη ηφ δηθαίσκα 

ἰδηνθηεζίαο ηνῦ ἄιινπ. Παξ’ ὅια αηά ηφ θαηαπαηεῖ .  

Καί ὅπσο ζά δνῦκε δέλ εἶλαη κφλνλ  θινπή, ἀιιά θαί ἄιιεο 

θαχιεο πξάμεηο πνχ νἱ ἄλζξσπνη ηίο θάλνπλ θαζεκεξηλά.  

Ἄο ἐμεηάζνπκε ηψξα πῶο γίλεηαη αηφο ὁ ζπλδηαζκφο.  

Δἴρακε ἐμεγήζεη ὅηη ὅηαλ ἐγείξεηαη   ζπλείδεζε, ζπλνδεχεηαη 

πάληα ἀπφ λνεηηθνχο παξάγνληεο. Καί νἱ πηφ θνηλνί λνεηηθνί 

παξάγνληεο πνχ πάληα ἐκθαλίδνληαη καδχ κέ ηήλ ζπλείδεζε ε ἶλαη 

7 ζηφλ ἀξηζκφ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αηή ηήλ θαηάηαμε κπνξε ῖ λά ηήλ βξεῖ θαλείο ζηήλ νχηηα ἀιιά 

θαί ζηφ Ἀκπηληάκκα, θαί ε ἴρακε δψζεη παξαδείγκαηα γηά ηφ πῶο ὁ  

Βνχδδαο ἐμεγεῖ ηνχο ιφγνπο γη’ αηή ηήλ θαηάηαμε.  

Πξψηα παξνπζηάδεηαη  λνεηηθή ἐπαθή πνχ ἐπέξρεηαη ἀπφ ηήλ 

ἐπαθή ἐλφο ἀληηθε ηκέλνπ κέ ηήλ ζπλείδεζε ἐλφο αἰζζεηεξίνπ 

ὀξγάλνπ. Ἀπφ ηήλ ἐπαθή αηή ἐγείξεηαη ηφ αἴζζεκα, θαί θαηά 

ζεηξά  ἀληίιεςε θαί  βνχιεζε.  

Ὅκσο νἱ δχν ζπνπδαηφηεξνη λνεηηθνί παξάγνληεο γηά ηήλ 

ἔγεξζε ηῆο ἀπιεζηίαο, ε ἶλαη ηφ αἴζζεκα θαί  βνχιεζε. Οἱ 

πφινηπνη παξάγνληεο πάξρνπλ θη αηνί, ἀιιά δέλ παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηήλ ζηθή κηᾶο πξάμεο· βξίζθνληαη ζηά 

παξαζθήληα! Δἶλαη κέ ι ίγα ιφγηα ζηθά νδέηεξνη λνεηηθνί 

παξάγνληεο.  

Ἔηζη ηφ Νν1 εἶλαη ηφ αἴζζεκα θαί  βνχιεζε, πνχ ὅηαλ 

ἐκθαληζζνῦλ καδχ κέ ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε θαί ηήλ ἀπιεζηία, 

δίλνπλ ζάλ ἀπνηέιεζκα κία θαχιε ζπλείδεζε.  
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Ἄο ἐμεηάζνπκε ηφ α ἴζζεκα· πάξρνπλ 6 ε ἴδε αἰζζήκαηνο: Σά 

πξψηα ηξία ε ἴδε ε ἶλαη ζσκαηηθά θαί ηά ἀληηιακβαλφκαζηε ὡο ἐπί 

ηφ πιείζηνλ κέζσ ηῆο ἀθῆο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άλ θάπνηνο κᾶο ηζηκπήζεη ἔρνπκε δπζάξεζην αἴζζεκα, ἐλῶ ἐάλ 

θάπνηνο κᾶο ρατδέςεη ἀπαιά ἔρνπκε εράξηζην αἴζζεκα. Καί 

θπζηθά ἔρνπκε θαί ηά νδέηεξα αἰζζήκαηα.  

 

Σά ἄιια ηξία εἴδε ε ἶλαη λνεηηθά θαί ηά ἀληηιακβαλφκαζηε κέ ηφλ 

λνῦ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ ιέμε ζνκαλάζζα  ζεκαίλεη εαξέζθεηα ἤ θάηη εράξηζην,   

ιέμε ληνκαλάζζα  θάηη δπζάξεζην, θαί  ιέμε νππέθα, ηφ νδέηεξν 

αἴζζεκα, κεηαθξάδεηαη θαί ὡο πλεπκαηηθή ξεκία ἤ  ὡο θαιή 

ζπλείδεζε.  
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Ἄο ἐμεηάζνπκε ηψξα ηφ α ἴζζεκα ἀπφ ηήλ πιεπξά ηῆο 

ἐμαξηψκελεο πξνέιεπζεο, κηᾶο δηδαζθαιίαο πνχ ἐκθαλίδεηαη 

πνιιέο θνξέο ζηήλ νχηηα Πίηαθα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καί ζπλερίδεη ὁ Βνχδδαο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιέπνπκε ἐδῶ ὅηη ηφ αἴζζεκα εἶλαη  αἰηία ηῆο ἐπηζπκίαο ἀιιά 

θαί ηῆο ἀπιεζηίαο, δηφηη   ἀπιεζηία δέλ ε ἶλαη ἄιιν παξά κία πηφ 

ἔληνλε θάζε ηῆο ἐπηζπκίαο. Ἔηζη δηαπηζηψλνπκε ὅηη πάξρεη κία 

παξάιιειε ἐμήγεζε κεηαμχ νχηηαο θαί Ἀκπηληάκκα.  

Ἡ ἐπηζπκία εἶλαη ἐπίζεο αἰηία γ ηά ηήλ ἔγεξζε ηῆο πξνζθφιιεζεο.  
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Σί ζεκαίλεη πξνζθφιιεζε; Ἡ πξνζθφιιεζε, ὅπσο θαί  

ἀπιεζηία, ε ἶλαη ἕλαο πηφ ἔληνλνο βαζκφο ἐπηζπκίαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ὑπάξρνπλ 4 εἴδε πξνζθφιιεζεο:  
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1.  Οἱ ἄλζξσπνη πξνζθνιινῦληαη ζηίο δνλέο δηφηη πάξρεη 

ἀπφιαπζε ζ’ αηέο.  

2.  Πξνζθνιινῦληαη ζηίο ἀπφςεηο, ζηίο ἰδέεο θαί ζηήλ ἰδενινγία 

ηνπο κέ πάζνο, θαί ὅηαλ ρξεηαζηεῖ λά πνζηεξίμνπλ π.ρ. ηήλ 

ἰδενινγία ηνπο ηφ θάλνπλ ρσξίο λά ἐλδηαθέξνληαη γ ηά ηίο 

δνλέο. Ἡ ἰδενινγία εἶλαη ηφ πᾶλ γη’ αηνχο, κέρξη ηνῦ  

ζεκείνπ λά ζπζηάδνπλ θαί ηήλ δσή ηνπο γηά ράξε ηεο. δῶ  

πξνζθφιιεζε ζέ ἀπφςεηο, ἰδέεο θιπ, ε ἶλαη πηφ δπλαηή ἀπφ 

ηήλ πξνζθφιιεζε ζέ δνληθέο ἀπνιαχζεηο.  

Καί ζ’ αηφ ηφ ζεκε ῖν κπνξνῦκε λά δνῦκε ηήλ ζχλδεζε 

κεηαμχ ἀπιεζηίαο θαί ιαλζαζκέλε λφεζεο κέ ηίο ἀπφςεηο θαί 

ηήλ ἰδενινγία ζέ ζρέζε κέ κηά θαχιε πξάμε ὅπσο  θινπή. 

Γέλ εἶλαη κφλν «α, ε ἴδα ηά ιεθηά θαί ζέισ λά ηά θιέςσ... 

ἀιιά κεηά ηφ μερλάσ». Γηφηη κέρξη ἐδῶ εἶλαη ἀπιῶο κία 

ἐπηζπκία πνχ παξνπζηάδεηαη ζηφλ λνῦ  θαί κεηά θεχγεη. Ἀιιά 

ὅηαλ πάξρεη θαί  βνχιεζε λά πάεη λά ηά θιέςεη ἔρνπκε ηήλ 

ἀπιεζηία. Γηά λά ἔρεη ὅκσο θαλείο ηφ ζάξξνο γηά κηά ηέηνηα 

πξάμε, πξέπεη λά ἔρεη θαί κηά πνιχ ἔληνλε πξνζθφιιεζε 

ζηήλ ἄπνςή ηνπ, ζηήλ ἰδενινγία ηνπ, ὅηη δει. δέλ πάξρεη 

θάηη θαθφ ζηφ λά πάεη λά θιέςεη.  

3.  Ὑπάξρνπλ ἄλζξσπνη πνχ πηζηεχνπλ ὅηη κφλνλ νἱ ζηθνί 

θαλφλεο  ἐπηθέξνπλ ηήλ θψηηζε ἤ ηήλ ιχηξσζε. Πνιιέο 

ζξεζθείεο πνζηεξίδνπλ ὅηη κέ ηήλ ηήξεζε ηῶλ ζηθῶλ 

θαλφλσλ πεγαίλε ηο ζηφλ παξάδεηζν. Αηή εἶλαη πάιη κία 

πξνζθφιιεζε πνχ ἔρεη λά θάλεη κέ ιαλζαζκέλε λφεζε. 

Φπζηθά θη ἐκε ῖο ζηφλ Βνπδδηζκφ ἔρνπκε ζηθνχο θαλφλεο θαί 

θάπνηεο αζηεξέο ηειεηέο, ἀιιά ηίο ρξεζηκνπνηνῦκε ρσξίο λά 

ἔρνπκε ηήλ ἄπνςε ὅηη αηέο ζά κᾶο ὀδεγήζνπλ ζηήλ 

ἀπειεπζέξσζε ἤ ζηήλ θψηηζε. Γηφηη παξάιιεια πξέπεη λά 

θάλεη θάπνηνο δηαινγηζκφ θαί ἰδηαίηεξα δηνξαηηθφ δηαινγηζκφ, 

γηά λά πεηχρεη ηήλ ηειηθή ιχηξσζε. Οἱ ζηθνί θαλφλεο ε ἶλαη 

κηά πξνθαηαξθηηθή θαί ὄρη κηά ηειηθή ἄζθεζε. Ἀιιά αηή   

πξνζθφιιεζε ζπκβαίλε η ζέ κή -βνπδδηζηέο πνχ ἐπηθεληξψ-

λνληαη ζέ ηειεηέο θαί ζηθνχο θαλφλεο γηά λά θηάζνπλ ζηήλ 

ιχηξσζε.  

4.  δῶ,  ὅηαλ πάξρεη ηέηνηα πξνζθφιιεζε, ἐγείξεηαη ἕλα ἄιιν 

εἴδνο θαχιεο ζπλείδεζεο. Ἀπφ ηίο 12 θαχιεο ζπλεηδήζεηο, 

ἐμεγήζακε κφλν ηήλ πξψηε ζέ ζρέζε κέ ηήλ ιάζνο λφεζε θαί 

ηήλ θινπή. Ἀιιά πάξρνπλ θαχιεο πξάμεηο ὄρη ἀπφ ιάζνο 

λφεζε ἀιιά ἀπφ ηήλ ἰδέα ἐλφο ἐαπηνῦ. «γψ εἶκαη ἀλψηεξνο 

ἀπφ ηνχο ἄιινπο, ἄξα δηθαηνῦκαη λά ηά πάξσ κέ ηήλ βία!»  
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δῶ   ιαλζαζκέλε λφεζε ζπλάδεη κέ ηφ α ἴζζεκα 

ἀλσηεξφηεηαο, θαί νἱ ηξε ῖο παξάγνληεο – αἴζζεκα, 

ιαλζαζκέλε λφεζε, θαί πξφζεζε – πνχ ζπλδένληαη κέ ηήλ 

πξάμε, ζχκθσλα κέ ηίο νχηηαο, παίδνπλ κεγάιν ξφιν δηφηη 

βιέπνπκε ὅηη ἐάλ ἐγεξζεῖ  ἐπηζπκία-ἀπιεζηία, ζπλνδεχεηαη 

ἀπφ πξνζθφιιεζε πξφο κία ἄπνςε, κία ἰδέα, κία ἰδενινγία.Ἥ 

ἀιιηῶο, ε ἶλαη   πξνζθφιιεζε ζέ κία ἄπνςε, ἰδέα, ἤ  

ἰδενινγία, πνχ πξνθαιε ῖ ηήλ ἐκθάληζε κηᾶο ἔληνλεο 

ἐπηζπκίαο ὅπσο π.ρ. ηῆο ἀπιεζηίαο.  

Αηή ἦηαλ ζέ γεληθέο γξακκέο κηά ἐμήγεζε γηά ηφ αἴζζεκα θαί 

ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε.  

 

Σψξα, πῶο ἐγείξεηαη  ιαλζαζκέλε λφεζε; Γηαηί ν ἱ ἄλζξσπνη 

ἔρνπλ ιαλζαζκέλεο ἀπφςεηο, ἤ  ἰδέεο; Αηφ ὀθείιεηαη ζηήλ 

αηαπάηε.  
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Μέ ιίγα ιφγηα, ζηφ ὅηη δέλ ἔρνπλ θαζαξή γλψζε γηά ηίο  

ἐπηπηψζεηο αηῶλ ηῶλ πξάμεσλ. Κάπνηνο θιέβεη ηήλ ηζάληα κηᾶο 

θπξίαο, ἀιιά δέλ κπνξεῖ λά δε ῖ καθξνπξφζεζκα ηί ἐπηπηψζεηο  

κπνξεῖ λά ἔρεη αηή  πξάμε. Γέλ κπνξεῖ λά δεῖ ηφ θαθφ πνχ 

δεκηνπξγεῖ θαί ζηήλ θπξία, ἀιιά νχηε θαί ζηφλ ἐαπηφλ ηνπ· δηφηη 

ἐάλ ηφλ πηάζεη  ἀζηπλνκία ζά πάεη θπιαθή θαί κπνξε ῖ λά ηφλ 

ρηππήζνπλ θηφιαο, ζά κάζεη  νἰθνγέλεηά ηνπ ὅηη ὁ ζχδπγνο θαί 

παηέξαο ηνπο ἔθιεςε, πξνθαιψληαο ἔηζη πφλν θαί ληξνπή ζέ ὅιε 

ηήλ νἰθνγέλεηα, ἀιιά πφλν θαί ζηήλ νἰθνγέλεηα ηῆο θπξίαο πνχ 

ἔπεζε ζχκα ηῆο πξάμεο ηνπ. λ ὀιίγνηο, κηά ηέηνηα πξάμε 

πξνθαιεί ηφζν πφλν θαί ηφζε ηαιαηπσξία θαί ζηίο δχν πιεπξέο· 

θαί ηνῦ ζχκαηνο θαί ηνῦ δξάζηε. Ὅιν αηφ ὀθείιεηαη ζηήλ 

αηαπάηε θαί ζηήλ ἄγλνηα θάπνηνπ ὅζνλ ἀθνξᾶ ηίο ἐπηπηψζεηο ηῆο 

πξάμεο ηνπ. 

Ἀθνινπζνῦλ θπζηθά  ἀδηαληξνπία θαί ὁ κε ζηθφο θφβνο, δηφηη 

νἱ ἄλζξσπνη πνχ ἐθηεινῦλ ηέηνηεο πξάμεηο δέλ ἔρνπλ ληξνπή θαί 

ζηθή, θαί ηέινο  ἀλεζπρία πνχ πξνθαιεῖ ζχγρηζε ζηφλ λνῦ ηνπο 

θαί δέλ κπνξνῦλ λά δνῦλ κέ θαζαξφ λνῦ. 

Δἴρακε ἀλαθέξεη ὅηη πάξρνπλ 14 θαχινη λνεηηθνί παξάγνληεο 

θαί 25 θαινί. Ἔηζη ἐδῶ, ἐμεηάδνπκε πῶο ηφ αἴζζεκα,  ζπλείδεζε, 

θαί  βνχιεζε – πνχ θαη’ νζία εἶλαη νδέηεξα - ὅηαλ ζπλδεζνῦλ 

κέ αηνχο ηνχο θαχινπο λνεηηθνχο παξάγνληεο, γίλνληαη κέ ηήλ 

ζεηξά ηνπο θαχινη.  

Ἡ αηαπάηε δέλ ἀλαθέξεηαη ἐδῶ ζηήλ πξψηε θαηεγνξία ηῆο 

θαχιεο ζπλείδεζεο, δηφηη ὅπσο εἴπακε εἶλαη πάληα παξνῦζα, θαί 

ἄιισζηε ζηφ πξῶην βηβιίν ηνῦ Ἀκπηληάκκα Πίηαθα δηαβάδνπκε ὅηη 

ὁ ζπλδηαζκφο ηῆο αηαπάηεο κέ θάπνηνλ θαχιν λνεηηθφ παξά -

γνληα, πξνθαιεῖ ἐπίζεο ηήλ ἀπιεζηία. Ὅινη αηνί ν ἱ λνεηηθνί 

παξάγνληεο εἶλαη κέξνο ηῆο ὅιεο δηαδηθαζίαο γηά ηήλ δεκηνπξγία 

ηῆο ἀπιεζηίαο, ἀπιῶο δέλ ἀλαθέξνληαη ὅινη· θάπνηνη ἀπφ αηνχο 

εἶλαη ζηά παξαζθήληα!  

νβαξνί παξάγνληεο ε ἶλαη ηφ Νν 5  ἀπιεζηία, θαί ηφ Νν 6   

ιαλζαζκέλε λφεζε. Ὅηαλ  ἀπιεζηία ζπλδέεηαη κέ ηήλ 

ιαλζαζκέλε λφεζε, ὅηη δει. δέλ πάξρεη θάηη θαθφ ζηήλ θινπή, 

ηφηε ἔρνπκε κία θαχιε πξάμε πνχ ἐθθξάδεηαη κέζσ κίαο θαχιεο 

ζπλείδεζεο. Ὅηαλ πξνζζέζνπκε θαί ηφλ παξάγνληα Ν ν  7 ηήλ 

πεξεθάλεηα/ἀιαδνλία, ηφηε ἔρνπκε κία ὀκάδα, πνχ ἀπνθαιε ῖηαη 

ὀκάδα ἀπιεζηίαο . Ἡ ὀκάδα αηή ηῆο ἀπιεζηίαο ζπλνδεχεηαη 

πάληα ἀπφ ἐπηζπκία (ηάλρα), θαί πξνζθφιιεζε (νππαληάλα), δηφηη 

ὅπσο εἴπε ὁ Βνχδδαο: «ηάλρα πάληζα  νππαληάλα».  



 
220 

 

Ἡ πεξεθάλεηα θαί  ἀιαδνλία ἔρνπλ ζάλ βάζε ηήλ 

πξνζθφιιεζε ζηφ ἐγψ, ζηφλ ἐαπηφλ καο, θαί ιφγσ αηνῦ γίλνληαη 

πνιιέο θαχιεο πξάμεηο. Μπνξε ῖ θαλείο ἀθφκα θαί λά θιέςεη ἐμ’ 

αἰηίαο ηῆο ἀιαδνλίαο ζθεπηφκελνο ὅηη:  «γψ εἶκαη ἀλψηεξνο ἀπφ 

ηνχο ἄιινπο, ν ἱ ἄιινη δέλ ἔρνπλ ηφ δηθαίσκα λά ηά ἔρνπλ αηά,  

ἐγψ ἔρσ δηθαίσκα λά ηά ἔρσ!» Καί ἔηζη ηά παίξλεη.  

Σί λνκίδεηε, ὅηη ν ἱ ἄλζξσπνη δέλ ηά θάλνπλ αηά; Φπζηθά θαί ηά 

θάλνπλ. Καί  δηθαηνινγία ε ἶλαη ὅηη: «Μά ηί ιέο ηψξα.... δηθαηνῦζαη 

ἐζχ λά ηφ ἔρεηο αηφ; Γέλ δηθαηνῦζαη δηφηη ε ἶζαη θαηψηεξνο ἀπφ 

ἐκέλα...! γψ δηθαηνῦκαη λά ηφ ἔρσ δηφηη ε ἶκαη ἀλψηεξνο!»  

Θεσξεῖ ινηπφλ ὅηη ν ἱ ἄιινη ε ἶλαη θαηψηεξνί ηνπ, ἄξα κπνξε ῖ λά 

ηνχο θιέςεη ὅπνηε ζέιεη! Αηφ εἶλαη θάηη πνιχ ζπλεζηζκέλν, θαί 

κπνξνῦκε λά ηφ δνῦκε λά ζπκβαίλε η ζηά ζρνιεία, ἐθεῖ πνχ ηά 

κεγάια παηδηά θιέβνπλ ηά κηθξά παηδάθηα κέ ηήλ δηθαηνινγία ὅηη: 

«Δ... ἐζχ ε ἶζαη κηθξφο, ηί λά ηφ θάλεηο  αηφ; δέλ ζνῦ ρξεηάδεηαη. 

γψ πνχ ε ἶκαη κεγάινο ηφ ρξεηάδνκαη...  Φέξην ἐδῶ!»  

 

Ἡ θινπή ινηπφλ δέλ γίλεηαη κφλν ἀπφ ιάζνο λφεζε, ὅηη δει. δέλ 

πάξρεη θάηη θαθφ ζηφ λά παίξλεηο ηά πξάγκαηα ηνῦ ἄιινπ, ἀιιά 

θαί ἀπφ πεξεθάλεηα ἤ αἴζζεκα ἀλσηεξφηεηαο. Ἡ ζπλείδεζε ηψξα 

πνχ ἀλαδχεηαη ἐμ’ αἰηίαο ηῆο ιαλζαζκέλεο λφεζεο ε ἶλαη 

δηαθνξεηηθή ἀπφ ηήλ ζπλείδεζε πνχ ἐγείξεηαη ιφγσ 

πεξεθάλεηαο. Καί νἱ δχν ὅκσο εἶλαη θαχιεο. 

ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε ηίο θαχιεο ζπλεηδήζεηο πνχ ἐγε ίξνληαη ἐμ’  

αἰηίαο ηνῦ  κίζνπο θαί θαηαιήγνπλ ζέ θαχιεο πξάμεηο ὅπσο ὁ  

θφλνο ηῶλ δψσλ ἤ ἄιισλ ἀλζξψπσλ. δῶ  ἔρνπκε ηφ κίζνο, ηήλ 

δήιεηα, ηήλ θηιαξγπξία, θαί ηήλ ηχςε, πνχ ζπλζέηνπλ ηήλ ὀκάδα 

κίζνπο. Ἀιιά γη’ αηήλ ηήλ ὀκάδα θαί ηά ραξαθηεξηζηηθά ηῶλ 

λνεηηθῶλ παξαγφλησλ πνχ ηήλ ἀπνηεινῦλ ζά κηιήζνπκε 

ἀξγφηεξα. 

 

Σψξα εἴκαζηε ἀθφκα ζηήλ ὀκάδα ηῆο ἀπιεζηίαο, δει. ζπλείδεζε 

ξηδσκέλε ζηήλ ἀπιεζηία θαί αηνί νἱ ηξεῖο λνεηηθνί παξάγνληεο 

πνχ ηήλ ζπλζέηνπλ θαί ζπλεηζθέξνπλ γηά λά θάλεη θάπνηνο πξάμεηο 

ἀπιεζηίαο ζά ἐκθαληζζνῦλ μαλά θαί μαλά.  

Γηά λά θαηαιάβνπκε ηψξα πῶο ζπλδένληαη αηνί νἱ λνεηηθνί 

παξάγνληεο, ζά δψζνπκε ἕλα ἄιιν παξάδεηγκα.  

ηφλ παξαθάησ πίλαθα ἔρνπκε ηφ κάηη θαί ἕλα ὁπηηθφ 

ἀληηθε ίκελν ὅπσο ἕλα ινπινχδη, ἀιιά κπνξεῖ λά ε ἶλαη θαί ρξήκαηα, 

ὅπσο εἴδακε κέ ηήλ πεξίπησζε ηῆο θινπῆο. 
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Βιέπνπκε ινηπφλ ρξήκαηα. δῶ  ἔρνπκε ηήλ ζπλείδεζε ζηφ κάηη, 

πάξρεη  λνεηηθή ἐπαθή, θαί πάξρεη αἴζζεκα. Σί ε ἴδνπο 

αἴζζεκα; α ἴζζεκα εαξέζθεηαο. Δ ἴδακε θάηη πνχ κᾶο δίλε η 

εραξίζηεζε. Σά ρξήκαηα.  

Μεηά πάξρεη  βνχιεζε. Ἡ βνχιεζε κέρξη αηή ηήλ ζηηγκή 

εἶλαη νδέηεξε, ηφ α ἴζζεκα εἶλαη ἀθφκα νδέηεξν, ἀιιά κφιηο 

ζπλδεζνῦλ κέ ηήλ ἐπηζπκία θαί ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε, ἀκέζσο 

γίλεηαη  θινπή. Καί γ ηά λά δηθαηνινγίζνπκε ηφλ ἐαπηφλ καο 

ἰζρπξηδφκαζηε ὄηη δέλ πάξρεη θάηη θαθφ ζηήλ θινπή. Κη αηφ 

ὀθείιεηαη ζηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε. Ὅηαλ εἴκαζηε ἀθφκα ζηφ 

ζηάδην ηῆο ἐπηζπκίαο δέλ γίλεηαη ηίπνηα θαθφ, ἀιιά κφιηο   

ἐπηζπκία ζπλδεζε ῖ κέ ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε, ὅηη δει. 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 λνεηηθή δηαδηθαζία ἔρε η λά θάλεη κέ ηφ κάηη ρσξίο ὅκσο λά 

ἀλαθέξεη ηήλ αηαπάηε. Πνηφο ε ἶλαη ὁ ιφγνο; Ὅηη ἄλ θαί ζέ 

θάπνηεο νχηηαο ἀλαθέξεη ὅηη γηά λά ἐγεξζεῖ  ἐπηζπκία  πηφ 

καθξηλή α ἰηία ε ἶλαη   αηαπάηε, ἐδῶ ἐμεγεῖ κφλνλ ηίο ἐγγχηαηεο 

αἰηίεο θαί ζπλζῆθεο γηά ηήλ ἔγεξζε ηῆο ἐπηζπκίαο.  

Καί ἐδῶ βιέπνπκε ηήλ ιεηηνπξγία ηῆο ἐμαξηψκελεο πξνέιεπζεο, 

πῶο δει. ἐκθαλίδνληαη αηνί νἱ λνεηηθνί παξάγνληεο, ἀπφ πνῦ  

πξνέξρνληαη, θαί πῶο ἐγείξνληαη. «Λφγσ ηῆο ἐπηζπκίαο ἐγε ίξεηαη   

πξνζθφιιεζε.» Καί ἕλα ἀπφ ηά 4 ε ἴδε πξνζθφιιεζεο, ε ἶλαη  

ληίηηη, δει.  πξνζθφιιεζε ζέ κία ιαλζαζκέλε ἰδέα, ἄπνςε, ἤ  

ἰδενινγία. Καη’ αηφλ ηφλ ηξφπν βιέπνπκε, ὅηη αηφ πνχ ἐμεγεῖ 

ηφ Ἀκπηληάκκα, ἐμεγεῖηαη παξάιιεια θαί ζηήλ νχηηα.  
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Σψξα ζά πνῦκε κεξηθά ἐπηπιένλ πξάγκαηα γηά 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 δψζακε ἕλα παξάδεηγκα κέ ηήλ θινπή, ἀιιά πάξρνπλ 

ηφζεο ἄιιεο θαθέο πξάμεηο πνχ θάλνπλ ν ἱ ἄλζξσπνη πφ ηήλ 

ἐπίδξαζε ηῆο ιαλζαζκέλεο λφεζεο.  

Θά δνῦκε ηί ιέεη ὁ Βνχδδαο ζηήλ νχηηα γηά ηήλ ιάζνο λφεζε:  
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άλ ἕλαο ἄλζξσπνο πνχ δέλ ἔρεη θιέςεη πνηέ, ἔρε η ηήλ 

ιαλζαζκέλε λφεζε  ὅηη δέλ πάξρεη θάηη θαθφ ζηήλ θινπή, 

ζθεπηφκελνο ὅηη:  «ἀθνῦ θαί ν ἱ ἄιινη ἄλζξσπνη θιέβνπλ, γ ηαηί λά 

κήλ θιέςσ θη ἐγψ;», ηφηε ἐκθαλίδεη κηά θαχιε θαηάζηαζε, δει. 

θιέβεη. ηήλ ζπλέρεηα, ἐάλ δέλ ηφλ ζπιιάβνπλ γη’ αηή ηήλ πξάμε, 

μεζαξεχεη ζθεπηφκελνο ὅηη: «α.. ἀθνῦ  δέλ κέ ἔπηαζαλ κπνξῶ λά 

ηφ μαλαθάλσ..» θαί ἔηζη αμάλεη ηήλ ἐκθάληζε πεξηζζφηεξσλ 

θαχισλ πξάμεσλ κέ ηφ λά ζπλερίζε η λά θιέβεη.  

Ἡ θινπή ἐδῶ ε ἶλαη ἀπιῶο ἕλα παξάδεηγκα. Ὑπάξρνπλ πνιιέο 

ἄιιεο θαχιεο πξάμεηο πνχ ἐλῶ ἀξρηθά νἱ ἄλζξσπνη δέλ ηίο θάλνπλ, 

πφ ηήλ ἐπίδξαζε ηῆο ιαλζαζκέλεο λφεζε ηίο θάλνπλ· θαί κεηά 

ζπλεζίδνπλ θαί ηίο ἐπαλαιακβάλνπλ, αμάλνληαο ἔηζη ηήλ ηάζε 

γηά ἐπαλάιεςε αηῶλ ηῶλ θαχισλ θαηαζηάζεσλ. Κη ὅιν αηφ 

ιφγσ ηῆο ιαλζαζκέλεο λφεζεο, πνχ θάλεη θάπνηνλ λά κήλ 

θαηαιαβαίλεη ηίο ἐπηπηψζεηο πνχ ἔρνπλ αηέο νἱ θαχιεο πξάμεηο.  
 

ηήλ ζπλέρεηα, βιέπνπκε ὅηη ζηήλ πεξίπησζε ηῶλ θαιῶλ 

θαηαζηάζεσλ, ὅηαλ πάξρεη  ιαλζαζκέλε λφεζε, ηφ ἄηνκν 

ζθέθηεηαη: «ε.. θαιά, δέλ πάξρεη θάηη θαθφ έδψ,... ἄο ηφ 

θάλνπκε... ἄο ηφ θάλνπκε...» θαί ηφ θάλεη. λ ὁιίγνηο,   

ιαλζαζκέλε λφεζε ἐκπνδίδεη θάπνηνλ λά ἐκθαλίζεη κία θαιή 

θαηάζηαζε θαί λά ἀπνθχγεη ηφ θαθφ. Ἀιιά ἀθφκα θη ἄλ ηήλ 

ἐκθαλίζεη, ἐμ’ αἰηίαο ηῆο ιαλζαζκέλεο λφεζεο δηαθφπηεη ηήλ 

ἐγθξάηεηά ηνπ θαη θαηαζηξέθεη ηήλ θαιή θαηάζηαζε.  
 

Μεηά ηφλ ζάλαην δέ, αηνί πνχ θάλνπλ ηίο θαχιεο πξάμεηο 

γελληνῦληαη ζάλ δψα, θαληάζκαηα, θιπ., ζέ ἕλαλ θφζκν ζιίςεο. 

Αηφ βέβαηα κπνξεῖ λά ζπκβε ῖ θαί ζ’ αηή ηήλ δσή, ὅπνπ θάπνηνο 

κπνξεῖ λά θαηαιήμεη ζέ κηά δσή ηαιαηπσξίαο θαί πφλνπ.  

Αηφο εἶλαη ὁ ιφγνο γηά ηφλ ὁπνῖνλ ὁ Βνχδδαο ἐπηζεκαίλεη ὅηη:  
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Γηά λά δνῦκε ηψξα πῶο αηή  ιαλζαζκέλε λφεζε ἐπηξξεάδεη 

ηίο πξάμεηο καο, ζά ἐμεηάζνπκε πξψηα ηφ θαχιν θάξκα. Γηφηη 

δηαηξνῦκε ηφ θάξκα (ηίο πξάμεηο καο) ζέ θαιφ θαί ζέ θαθφ. Καί 

ὅπσο ἔρνπκε πε ῖ,  θαιή θαί  θαθή ζπλείδεζε δέλ ἔρε η λά θάλεη 

κέ θάπνηεο ἀθεξεκέλεο ἔλλνηεο, ἀιιά κέ ηφ θάξκα, ηίο πξάμεηο  

καο. Ἔηζη ινηπφλ, αηφ πνχ βαζηθά θάλνπκε ζηφ Ἀκπηληάκκα, ε ἶλαη 

λά ἐμεηάζνπκε πῶο δεκηνπξγεῖηαη ηφ θάξκα, θαί λά ἀλαιχζνπκε ηφ 

πῶο  πξφζεζε ἤ  βνχιεζε ἐπεξξεάδεη αηφ ηφ θάξκα, ηίο  

πξάμεηο καο.  

 

Σφ θάξκα ἔρεη πίζσ ηνπ ηήλ πξφζεζε,  ὁπνία δέλ ἐκθαλίδεηαη 

ἀλαίηηα ἀιιά ἔρε η ηήλ ξ ίδα ηεο ζέ ἕλαλ ζπλδηαζκφ, π.ρ. ζηήλ ξ ίδα 

ηῆο ἀπιεζηίαο,  ὁπνία κέ ηήλ ζεηξά ηεο (πᾶκε ἀθφκα πηφ πίζσ), 

ἔρεη ηήλ ξίδα ηεο ζηφ α ἴζζεκα, κέ ι ίγα ιφγηα ζηήλ ιαλζαζκέλε 

λφεζε, πνπ θη αηή ἔρε η ηήλ ξίδα ηεο ζέ ἄιινπο λνεηηθνχο 

παξάγνληεο.  

Κη ἀληίζηξνθα, ἔρνπκε ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε, κεηά θάπνηα 

θαχιε ξίδα ὅπσο  ἀπιεζηία, πνχ ἐγείξεη ηήλ πξφζεζε γηά κηά 

πξάμε, θαί ηέινο ηήλ ἴδηα ηήλ πξάμε, ηφ θάξκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καί νἱ δέθα θχξηεο κνξθέο ηνῦ θαχινπ θάξκα ὀθείινληαη ζηήλ 

ιαλζαζκέλε λφεζε.  
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Ἡ ιαλζαζκέλε λφεζε βξίζθεηαη ζηφ βάζνο ηνῦ 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 λφεζε θαί θαηά ζπλέπεηα 

δέλ ἔρεη νὔηε ἀπιεζηία, νὔηε ζπκφ θιπ., ηφηε δέλ ζά ἐθηειε ῖ 

θαχιεο πξάμεηο· δει. δέλ ζά πάεη λά ζθνηψζεη, δέλ ζά πάεη λά 

θιέςεη, δέλ ζά ιέεη ςέκκαηα ζηνχο   ἄιινπο.  

Γηαηί; δηφηη ἔρεη ἀπνβάιιεη ἀπφ κέζα ηνπ ηήλ ιαλζαζκέλε 

λφεζε.  

 

πλερίδνληαο, ζά δνῦκε ηψξα, ὅηη πάξρνπλ θηινζνθίεο θαί 

ζξεζθείεο πνχ πξνσζνῦλ ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε.  
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Σφ ζέκα ἐδῶ, δέλ ε ἶλαη ὅηη θάπνηνο ἔρεη ἀπιῶο ιαλζαζκέλε 

λφεζε, ἀιιά ὅηη ἐκκέλεη θαί πξνζθνιιᾶηαη ζ’ αηήλ!  

Γη’ αηφλ ηφλ ιφγν ὁ Βνχδδαο ιέεη ὅηη: «Ἡ πξνζθφιιεζε ζηήλ 

ιαλζαζκέλε λφεζε ε ἶλαη πνχ ὡζεῖ θάπνηνλ λά ἐθηειέζεη θαχιεο 

πξάμεηο.»  

 

Κάπνηνο ἔρεη ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε ὅηη: «ε.. ἐληάμεη, δέλ 

πάξρεη θάηη θαθφ ζηήλ θινπή,.. ἔηζη θ η ἀιιηῶο νἱ ἄλζξσπνη 

θιέβνπλ, ε ἶλαη θάηη θπζηθφ... ἀπφ ηά ἀξραῖα ρξφληα γ ίλεηαη αηφ, 

ζήκεξα θάλνπλ ηφ ἴδην, θη αὔξην πάιη ζά θάλνπλ ηφ ἴδην... ε ἶλαη 

κηά θπζηθή ἀλζξψπηλε ζπλήζεηα...»· ἀιιά παξ’ ὅιε ηήλ 

ιαλζαζκέλε λφεζε, ὁ ἴδ ηνο δέλ πάεη λά θιέςεη, νὔηε πξνζθνιιᾶηαη 

ζηήλ θινπή.  

άλ ὅκσο πξνζθνιιᾶηαη ζηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε θαί ηήλ 

δξάηηεη ζάλ δηθαηνινγία γ ηά λά θάλεη θη αηφο ηά ἴδηα, ηφηε κφλν 

πνπίπηε η ζέ κία ἀπφ ηίο θαθνήζεηο θηινζνθίεο πνχ ἔρνπλ ζάλ 

ζίγνπξν ἀπνηέιεζκα κηά θαθή ἐπαλαγέλλεζε.  

 

πλεπῶο, μερσξίδνπκε  ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε ἀπφ ηήλ 

πξνζθφιιεζε ζηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε. Ἔρνληαο ἀπιῶο ηήλ 

ιαλζαζκέλε λφεζε δέλ ε ἶλαη ἀπαξαίηεην λά θάλεη θαλείο θαί 

θάπνηα θαχιε πξάμε· ἀιιά ἔρνληαο πξνζθφιιεζε ζηήλ 

ιαλζαζκέλε λφεζε, ηφηε ε ἶλαη εὔθνιν λά δηαπξάμεη θάπνηα θαχιε 

πξάμε. Ἡ ἐκκνλή θαί  πξνζθφιιεζε ινηπφλ ζηφ δεχηεξν ε ἴδνο 

εἶλαη αηή πνχ ἐπηθέξεη ζίγνπξα κηά θαθή ἐπαλαγέλλεζε.  

 

 

 

Αηέο νἱ θαθνήζεηο θηινζνθίεο ε ἶλαη:  
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δῶ, θάπνηνο πηζηεχεη ὅηη εἴηε θάλεη θαθέο πξάμεηο ε ἴηε θαιέο, 

δέλ πάξρεη θαλέλα ἀπνηέιεζκα, δηφηη αηά ἀπιά ζπκβαίλνπλ. άλ 

δει. πάζεηο θάηη θαθφ, αηφ δέλ ζεκαίλε η ὅηη ἔθαλεο κηά θαθή 

πξάμε θαί γ η’  αηφ ζέ βξῆθε θάπνην θαθφ, ἀιιά ὅηη ἦηαλ ἕλα 

ηπραῖν γεγνλφο. Καί ὅηη ἐάλ ζνῦ  ζπκβε  ῖ θάηη θαιφ ζηήλ δσή ζνπ, 

δέλ ζεκαίλε η ὅηη ε ἴρεο θάλεη παιηφηεξα θάπνηα θαιή πξάμε, ἀιιά 

ἦηαλ νἱ πεξηζηάζεηο ηέηνηεο γηά λά ζέ βξε ῖ θάηη θαιφ, θαί ζέ 

βξῆθε! 

πνκέλσο νἱ θαιέο ἤ νἱ θαθέο πξάμεηο δέλ ἔρνπλ θακηά ζηθή ἀμία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ἀκνξαιηζκφο ε ἶλαη  ἔιιεηςε ζηθῆο ἤ  ἀλεζηθφηεηα, πνχ δέλ 

δέρεηαη ὅηη ν ἱ πξάμεηο, θαιέο ἤ θαθέο, ἔρνπλ ζηθή ἀμία. Καί ν ἱ 

ἄλζξσπνη πνχ ἀθνινπζνῦλ αηή ηήλ θηινζνθία, δέλ ἔρνπλ ζηθέο 

ἀξρέο. 
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Γειαδή: «Γηαηί ζπλέβεζαλ αηά ηά γεγνλφηα;... γ ηαηί κνῦ ἔηπρε 

αηφ ηφ θαθφ;... ε, ἦηαλ  κνίξα κνπ,  ηχρε κνπ... ἤ ή ζέιεζε 

ηνῦ Θενῦ...». «Γέλ ἔθηαηγα ὅκσο ἐγψ... δέλ ἔθαλα ἐγψ θάηη 

θαθφ... ν ἱ ἄιινη ἄλζξσπνη ἦηαλ θαθνί θαί κνῦ ἔθαλαλ θαθφ!».  

ηήλ ἀξραία Ἀζήλα γηά παξάδεηγκα, πῆξρε ἕλαο κεγάινο λαφο 

ηῆο ζεᾶο Σχρεο (βξέζεθαλ ηά ἐξείπηά ηνπ  θάπνπ θνληά  ζηφλ 

Παξζελψλα), ὅπνπ νἱ ἄλζξσπνη πήγαηλαλ θαί ἔθαλαλ πξνζθνξέο 

γηά λά ἔρνπλ θαινηπρία θαί εεκεξία ζηήλ δσή ηνπο.  

 

Αηή εἶλαη  ἄπνςε ηῶλ ἀλζξψπσλ πνχ δέλ ἔρνπλ θαζαξή 

λφεζε γηά ηίο θαιέο ἤ ηίο θαθέο πξάμεηο θαί ηά ἀληίζηνηρα 

ἀπνηειέζκαηά ηνπο.  
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χκθσλα κέ αηή ηήλ θηινζνθία, κία θαιή πξάμε δέλ ἔρεη ηήλ 

δπλακηθφηεηα λά ἐπηθέξεη θαξπφ· ε ἶλαη ἀδχλαηνλ. Σφ ἴδην ἰζρχεη 

θαί γηά ηήλ θαθή πξάμε, πνχ θη αηή δέλ ἔρεη ηήλ δπλακηθφηεηα λά 

ἐπηθέξεη θαθφ ἀπνηέιεζκα. Κάλεηο δει. κηά θαθή πξάμε, θαί   

ἐλέξγεηα αηή ἐμαθαλίδεηαη ρσξίο θαλέλα ἀπνηέιεζκα. Καί ἄλ 

κεηά ἀπφ πέληε ιεπηά πάζεηο θάηη θαθφ, αηφ δέλ ὀθείιεηαη ζηήλ 

θαθή πξάμε πνχ ἔθαλεο ἐζχ, ἀιιά ζηφ ζθάικα θάπνηνπ ἄιινπ θιπ.  

πίζεο, δέλ πάξρεη ἀπνηέιεζκα ἀπφ θαιέο θαί θηιαλζξσπηθέο 

πξάμεηο, νὔηε ἀπνηέιεζκα ἀπφ θαθέο πξάμεηο. Γηά παξάδεηγκα, 

βιέπνπκε εεξγέηεο θαί θηιάλζξσπνπο λά πεζαίλνπλ ζέ 

αηνθηλεηηζηηθά δπζηπρήκαηα.  ὀπαδφο αηῆο ηῆο θηινζνθίαο ζά 

βγάιεη ηφ ζπκπέξαζκα ὅηη ηειηθά, παξ’ ὅιν πνχ αηφο ὁ ἄλζξσπνο  

παηδεπφηαλ ηφζα ρξφληα λά βνεζήζεη ηνχο ἄιινπο, ζθνηψζεθε ζέ 

αηνθηλεηηζηηθφ δπζηχρεκα ἤ  ηφλ ζθφησζε θάπνηνο ἄιινο· ἄξα ηί 

λφεκα εἴρε πνχ ἔθαλε ηφζεο θαιέο πξάμεηο; ἄδηθα ηίο ἔθαλε! Σφ 

ἴδην ἰζρχεη θαί γ ηά ηνχο ἄιινπο πνχ θάλνπλ θαθέο πξάμεηο· 

βιέπνπκε λά εἶλαη πινχζηνη, ἐπηρεηξεκαηίεο, θιπ.   

πηπιένλ, νἱ θαιέο θαί ν ἱ θαθέο πξάμεηο δέλ ἔρνπλ ἐπηπηψζεηο  

νὔηε ζ’ αηφλ, νὔηε κεηαζαλάηηα ζηφλ ἄιιν θφζκν.  

 

Σφ ἴδην ἰζρχεη θαί γηά ηνχο γνλε ῖο. Ἰζρπξίδνληαη ὅηη νἱ γνλεῖο  

ἤζειαλ λά θάλνπλ παηδηά· ε ἶλαη δηθηά ηνπο πφζεζε. Ἄξα γηαηί 

ηψξα πξέπεη λά ηνχο βνεζήζνπκε; Πνιιά παηδηά ζθέθηνληαη θαη’ 

αηφλ ηφλ ηξφπν: «Γέλ ἔρσ θακηά πνρξέσζε ζηνχο γνλε ῖο κνπ... 

Γέλ θηαίσ ἐγψ... αηνί ἤζειαλ λά θάλνπλ παηδηά, θαί ηά ἔθαλαλ! 

Σψξα εἶλαη πνρξεσκέλνη λά κέ ἀλαζξέςνπλ... Αηνί πξέπεη λά κέ 

βνεζήζνπλ θη ὄρη έγψ αηνχο...» Ἀπαηηνῦλ δέ θαί πνιιά πξάγκαηα 

ἀπφ ηνχο γνλε ῖο ηνπο· λά ηνχο θάλνπλ αηφ, λά ηνχο θάλνπλ ηφ 

ἄιιν, θαί πνιιέο θνξέο ηνχο πνρξεψλνπλ ζέ πξάμεηο πνχ θάλνπλ 

ηνχο γνλεῖο λά πνθέξνπλ.  

Καί ηέινο, δέλ πάξρεη ηίπνηα θαθφ ζηφλ θφλν, ζηήλ θινπή, 

θιπ. ἤ ζηφ ςέκα, ζηήλ ηζηγγνπληά, θαί ζηήλ ἀπιεζηία, ἐθ’ ὅζνλ 

ηίπνηα ἀπφ αηά δέλ ἐπηθέξεη θάπνην ἀξλεηηθφ ἀπνηέιεζκα  

 

Αηή  λννηξνπία ηαηξηάδεη ζέ ζηελφκπαινπο ἀλζξψπνπο πνχ 

δέλ κπνξνῦλ λά δνῦλ ηί ζπκβαίλε η καθξνπξφζεζκα. Ὅηαλ ζέ 

πξνεγνχκελν κάζεκα κηινχζακε γηά ηήλ θχζε ηνῦ θάξκα, ε ἴρακε 

ἐμεγήζεη ὅηη πάξρνπλ πξάμεηο, ε ἴηε θαιέο ε ἴηε θαθέο, πνχ δέλ 

ὠξηκάδνπλ ἀκέζσο ἀιιά ρξεηάδνληαη ἕλα ρξνληθφ δηάζηεκα γηά λά 

ἐπηθέξνπλ θαξπφ.  
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 Βνχδδαο δίλεη ἕλα παξάδεηγκα κέ ηφ γηανχξηη: ηφ γάια δέλ 

κεηαηξέπεηαη ζέ γ ηανχξηη ζηηγκηα ία ἀιιά ρξεηάδεηαη ρξφλν. Γηά λά 

κεηαηξαπε ῖ ηφ γάια ζέ γηανχξηη, πξέπεη πξψηα λά ηφ βξάζνπκε, 

λά ηφ ἀθήζνπκε λά θξπψζεη, κεηά λά ξίμνπκε ηφ ἀπαξαίηεην 

ἔλδπκν, θαί λά ηφ ἀθήζνπκε λά πήμεη ἐπί κέξεο. Σφηε κφλν   

θχζε ηνῦ γάιαθηνο (ηῆο πξάμεο) ἀιιάδεη θαί γίλεηαη γηανχξηη 

(ἀπνηέιεζκα). Ἔηζη ζηήλ ἀξρή,  θάζε πξάμε πνχ θάλνπκε ε ἶλαη 

ἀθφκα ἄπεθηε ὅπσο ηφ γάια· θαί ρξεηάδεηαη ἕλα δηάζηεκα (κήλεο, 

ρξφληα) γηά λά πήμεη ἤ λά θαξπνθνξήζεη.  

Μέρξη ἐδῶ ινηπφλ, ἐμεηάζακε ηφ πξψην ε ἴδνο θαχιεο 

ζπλείδεζεο πνχ ὀθείιεηαη ζηήλ ἀπιεζηία θαί ζπλνδεχεη ηήλ 

ιαλζαζκέλε λφεζε, θαί ηφ πῶο νἱ ἄλζξσπνη θάλνπλ ιαλζαζκέλεο 

πξάμεηο ιφγσ αηῆο· δει. θιέβνπλ, ιέλε ςέκκαηα, ἐμαπαηνῦλ 

ἄιινπο ἀλζξψπνπο θιπ. Φπζηθά αηή  ἐμαπάηεζε κπνξεῖ λά 

ιάβεη ρψξα θαί ζέ δνληθέο ζρέζεηο ἀλ   άκεζα ζέ ἀλζξψπνπο, ε ἴηε 

εἶλαη παληξεκέλνη ε ἴηε ὄρη.  Ὅιεο αηέο ηίο πξάμεηο κπνξε ῖ λά ηίο 

δεῖ θαλείο ζηήλ θαζεκεξηλή δσή· θαί ε ἶλαη   ιαλζαζκέλε λφεζε 

πνχ θάλεη ηνχο ἀλζξψπνπο λά θέξνληαη ἔηζη, θηάλνληαο ζηφ 

ζεκεῖν κάιηζηα, λά δεκηνπξγνῦλ θαί ηίο πξναλαθεξζεῖζεο 

θαθνήζεηο θηινζνθίεο (π.ρ. λ ηρηι ηζκφο),  δηθαηνινγψληαο θαη’ 

αηφλ ηφλ ηξφπν ηίο πξάμεηο ηνπο.  

 

Πεξλᾶκε ηψξα ζηφ δεχηεξν ε ἴδνο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αηή  ζπλείδεζε ε ἶλαη ἴδηα κέ ηφ πξνεγνχκελν ε ἴδνο· ἀιιά  

δηαθνξά βξίζθεηαη ζηφ ὅηη ζπλνδεχεηαη ἀπφ πξνηξνπή.  

Αηφ ζεκαίλε η, ὅηη  πξάμε πνχ θάλνπκε δέλ γίλεηαη κέ δηθή καο 

ζπλεηδεηή βνχιεζε, ἐζεινχζηα, ἀιιά 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 ζπλερφκελε πξνηξνπή ηειηθά πᾶκε 

θαί θιέβνπκε ζθεπηφκελνη: «ε, δέλ ε ἶλαη ηίπνηα θαθφ... ηά 

ρξήκαηα εἶλαη ρξήκαηα...!»  

Ἡ ζπλείδεζε ἐδῶ δηαθέξεη ἀπφ ηήλ πξνεγνχκελε δηφηη παξ’ ὅιν 

πνχ θιέβνπκε κέ δηθηά καο εζχλε θαί κέ ιαλζαζκέλε λφεζε, 

ἀξρηθά πάξρεη θάπνηνο δηζηαγκφο· δέλ ε ἶλαη δει. αζφξκεηε.  

Γηά παξάδεηγκα, πνιινί γνλε ῖο  πξνηξέπνπλ ηά παηδηά ηνπο λά 

πᾶλε λά θιέςνπλ θάηη ἀπφ ηφ νχπεξκάξθεη. Ὑπάξρνπλ βίληεν 

πνχ δείρλνπλ γνλεῖο λά ἀπαζρνινῦλ ηφλ πάιιειν ἤ ηφλ καγαδά-

ηνξα, ἐλῶ ηφ παηδί ηνπο θιέβεη. Βέβαηα ηά παηδηά ε ἶλαη παηδηά, 

ἀιιά θαί νἱ κεγάινη θιέβνπλ. Ἡ εζχλε ἀζθαιῶο πέθηεη θαί ζηνχο 

δχν. Ἕλα κηθξφ παηδάθη βέβαηα δέλ μέξεη ηί ε ἶλαη ζσζηφ, ἀιιά 

ὅηαλ  κακά ἤ ὁ κπακπάο ηνπ ηνῦ ιέεη ὅηη πξέπεη λά θιέςνπκε 

δηφηη δέλ ἔρνπκε λά θᾶκε, νὔηε ἔρνπκε ιεθηά γηά λά ἀγνξάζνπκε, 

ηφηε ἐπεξξεάδεηαη ἀπφ αηή ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε θαί πνπίπηεη 

ζηήλ θινπή, ζθεπηφκελν ὅηη: «Ἀθνῦ ηφ ιέεη  κακά, εἶλαη 

ζσζηφ.»  
 

Σφ ηξίην εἴδνο ζπλείδεζεο ε ἶλαη:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αηφ ηφ ηξίην ε ἴδνο ζπλε ίδεζεο δέλ ζρεηίδεηαη κέ ιαλζαζκέλε 

λφεζε. Γηφηη δέλ ε ἶλαη κφλν κέ ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε πνχ 

παξαθηλεῖηαη θάπνηνο λά θάλεη θαθέο πξάμεηο, ἀιιά θαί κέ ηήλ 

ἀπνπζία ηεο·  θαί ζά ἐμεγήζνπκε πῶο ζπκβαίλε η αηφ:  

Δἴρακε ἀλαθέξεη πξνεγνπκέλσο (ζει. 217) ὅηη πάξρνπλ 4 ε ἴδε 

ληίηηη δει. ιαλζαζκέλεο λφεζεο ιφγσ πξνζθφιιεζεο.  



 
234 

 

Ἕλα ἀπφ αηά ἔρεη ζρέζε κέ ηφ «ἐγψ». Γέλ ἔρεη ζεκαζία ἄλ 

θάηη εἶλαη  θαιφ ἤ θαθφ· αηφ εἶλαη ἄζρεην. Σφ «ἐγψ» ζρεηίδεηαη 

κέ ηφ αἴζζεκα ἀλσηεξφηεηαο: «γψ εἶκαη ἀλψηεξνο ἀπφ ηνχο 

ἄιινπο, ἄξα δηθαηνῦκαη λά ηφ πάξσ... θαί λά ηφ πάξσ δηά ηῆο 

βίαο!» Ἔηζη θάπνηνο θιέβεη, ἔρνληαο ηήλ ἰδέα ὅηη αηφ ηφ πξάγκα 

ηνῦ ἀλήθεη.  ἄλζξσπνο αηφο δέλ ἔρεη ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε 

πεξί θαινῦ  θαί θαθνῦ, θαί ηφ ηί ἐπηπηψζεηο ἔρεη πάλσ ζηνχο 

ἄιινπο  θαιή ἤ  θαθή πξάμε· δέλ ἀζρνιεῖηαη κέ αηφ. Αηφ πνχ 

ηφλ ἐπεξεάδεη ε ἶλαη  ἔληνλε πεπνίζεζε ηῆο ἀλσηεξφηεηάο ηνπ, 

ηνῦ «ἐγψ» ηνπ.  

δῶ  ληίηηη δει.   ιαλζαζκέλε λφεζε ιείπε η. Ἔηζη θάπνηνο 

θιέβεη ὄρη ἀπφ ιαλζαζκέλε λνήζε, ἀιιά ἀπφ αἴζζεκα 

ἀλσηεξφηεηαο. Ἀιιά θαί ἀπφ θάηη ἄιιν. δῶ κπνξνῦκε λά 

ζπκπεξηιάβνπκε θαί θάηη ἄιιν· ὅηη θιέβεη θαί ἀπφ ηήλ 

εραξίζηεζε ηῆο δνληθῆο ἀπφιαπζεο. Γειαδή ηνῦ ἀξέζεη θάηη, 

θαί ηφ παίξλεη γηά λά ηφ ἀπνιαχζεη. Ξέξεη ὅηη αηφ ηφ ἀληηθε ίκελν 

ἀλήθεη ζέ θάπνηνλ ἄιινλ, ἀιιά ζθέθηεηαη ὅηη: «Αηφο ηφ ἔρε η θαί 

ηφ ἀπνιακβάλεη θάζε κέξα· θαηξφο λά ηφ ἀπνιαχζσ θη ἐγψ!» 

Ὑπάξρνπλ ινηπφλ δχν πεξηπηψζεηο ηέιεζεο θαχισλ πξάμεσλ 

παξά ηήλ ἀπνπζία ηῆο ιαλζαζκέλεο λφεζεο (ληίηηη):  

Ἡ κία εἶλαη ὅηαλ πάξρεη ὁ λνεηηθφο παξάγνληαο κάλλα δει.   

πεξνςία, πνχ ε ἶλαη ἕλα ε ἴδνο ἐγστζκνῦ θαί ἀιαδνλίαο. Καί αηφ 

δέλ ἔρεη ζρέζε κφλν κέ ηήλ θαχιε πξάμε ηῆο θινπῆο, ἀιιά θαί κέ 

ἄιιεο θαχιεο πξάμεηο, ὅπσο   θπιεηηθή πεξνςία ηῶλ λαδί:  

«Δἴκαζηε  ἀλψηεξε ἄξπα θπιή, θαί ἔρνπκε ηφ δηθαίσκα λά 

θαηαιάβνπκε ἄιιεο ρψξεο!»  

Καί   ἄιιε πεξίπησζε ε ἶλαη   ηέιεζε κηᾶο θαχιεο πξάμεο ἐμ’ 

αἰηίαο ηῆο δνληθῆο ἀπφιαπζεο. Ἕλα παηδί π.ρ., κπνξε ῖ λά θιέςεη 

ρσξίο λά ἔρεη κέζα ηνπ ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε γηά ηήλ πξάμε ηῆο 

θινπῆο, ἀιιά ιφγσ εραξίζηεζεο γηά ηφ ἀληηθείκελν. Ὅηαλ ἕλα 

παηδί ζέιεη λά θιέςεη κηά ζνθνιάηα,  ὠζεῖηαη ἀπφ ηήλ ὀξκή ηῆο 

ἀπφιαπζεο. Σφ παηδί δέλ ζθέθηεηαη ἐθείλε ηήλ ὥξα ἄλ εἶλαη θαιφ 

ἤ θαθφ λά θιέςεη, νὔηε ζθέθηεηαη ηφλ ἐγστζκφ ηνπ ὅηη δει. ηνῦ  

ἀμίδεη  ζνθνιάηα γηαηί ε ἶλαη ἀλψηεξνο ἀπφ ηνχο ἄιινπο. Σφ κφλν 

πνχ ζθέθηεηαη ε ἶλαη  ἀπφιαπζε πνχ ζά ληψζεη ὅηαλ βάιεη ηήλ 

ζνθνιάηα ζηφ ζηφκα ηνπ.  

Σφ ἴδην ἀθξηβῶο ζπκβαίλεη θαί κέ ηνχο ἐλήιηθεο. Ἔηζη ινηπφλ,   

ἀπνπζία ηῆο ληίηηη δέλ ζεκαίλεη ὅηη δέλ κπνξεῖ θάπνηνο λά θάλεη 

κηά θαχιε πξάμε π.ρ. λά θιέςεη, δηφηη πάξρνπλ θαί νἱ ἄιινη 

λνεηηθνί παξάγνληεο πέξαλ ηῆο ιαλζαζκέλεο λφεζεο, πνχ 

ζπληεινῦλ ζηήλ ηέιεζε κηᾶο ηέηνηαο πξάμεο.  
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ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε ηήλ ἴδηα ζπλείδεζε κέ ηήλ πξνεγνχκελε, 

ἀιιά πνχ αηή ηήλ θνξά ζρεηίδεηαη κέ πξνηξνπή. Γηά παξάδεηγκα, 

ὁ παηέξαο ιέε η ζηφ παηδί ηνπ ὅηη ἀλήθνπλ ζέ κηά ἀλψηεξε 

νἰθνγέλεηα, ἐλψ θάπνηνη ἄιινη ἀλήθνπλ ζέ θαηψηεξε ν ἰθνγέλεηα, 

εἶλαη δει. ηζηγγάλνη ἤ γχθηνη πνχ δέλ ἔρνπλ δηθαηψκαηα, ἄξα 

κπνξεῖ λά πάεη λά ηνχο θιέςεη ἤ λά ηνχο ἐθκεηαιιεπηεῖ .  

Ἄιιν ε ἴδνο πξνηξνπῆο εἶλαη ὅπσο ζηφ πξνεγνχκελν παξάδεηγκα 

ηνῦ παηδηνῦ κέ ηήλ ζνθνιάηα, πνχ ηφ κφλν πνχ ζθέθηεηαη ε ἶλαη   

ἀπφιαπζε πνχ ζά ληψζεη ὅηαλ βάιεη ηήλ ζνθνιάηα ζηφ ζηφκα ηνπ. 

Ἡ κεηέξα ἤ ὁ παηέξαο ηνῦ ιέλε ὅηη αηή  ζνθνιάηα ε ἶλαη θαιῆο 

πνηφηεηαο π.ρ. ἐιβεηηθή θαί λά πάξεη κία λά ηήλ θάεη. ηήλ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ηφ παηδί δέλ ἐλεξγεῖ αηνβνχισο ὅπσο 

πξνεγνπκέλσο, ἀιιά θαηφπηλ πξνηξνπῆο. 

 

Μέρξη ηψξα αηά ηά ηέζζεξα ε ἴδε ζπλείδεζεο, ζπλδένληαη 

ὁινθιεξσηηθά κέ ηφ α ἴζζεκα εαξέζθεηαο, δει. κέ ηήλ πξνζκνλή 

λά ἀπνιαχζεη θαλείο θάηη εράξηζην· γη’  αηφ θάλεη θάπνηνο 

θαχιεο πξάμεηο. 

 

 

Οἱ ἐπφκελεο ηέζζεξεηο ζπλεηδήζεηο (ἀξρίδνληαο ἀπφ ηφ Νν 5), 

ζπλνδεχνληαη ἀπφ ἕλα νδέηεξν α ἴζζεκα. Κάπνηνο δει. θάλεη ηήλ 

ἴδηα θινπή εἴηε κέ ιαλζαζκέλε λφεζε ε ἴηε ρσξίο ιαλζαζκέλε 

λφεζε, αζφξκεηε ἤ  θαηφπηλ πξνηξνπῆο, ἀιιά ρσξίο ηήλ 

πξνζδνθία λά ἀπνιαχζεη ἕλα εράξηζην αἴζζεκα. Σειε ῖ ηήλ θαχιε 

πξάμε ἔρνληαο νδέηεξν αἴζζεκα.  
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Γηά παξάδεηγκα, 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 ἀπφ ζπλήζεηα. Σφ εράξηζην α ἴζζεκα ηφ ε ἴρε ηίο  

πξψηεο θνξέο πνχ ἔθιεςε, ἀιιά ζηήλ ζπλέρεηα  πξάμε ηῆο 

θινπῆο ἔγηλε κηά ζπλήζεηα γη’  αηφλ, θαί ἔηζη ζπλερίδεη λά θιέβεη 

ρσξίο λά αἰζζάλεηαη θάπνην εράξηζην ἤ δπζάξεζην αἴζζεκα, ἀιιά 

ἔρνληαο νδέηεξν αἴζζεκα. Κιέβεη ἀπφ ζπλήζεηα.  

Ἀιιά θαί ἕλα κηθξφ παηδί κπνξεῖ λά θιέςεη ἔρνληαο νδέηεξν 

αἴζζεκα. Ἔρεη ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε ὅηη πξέπεη λά θιέςεη, θαί 

ἔηζη αζφξκεηα θιέβεη.  

 

(δῶ γίλεηαη κία ἐξψηεζε γηά ηήλ θιεπηνκαλία , ὅηη δει. ε ἶλαη 

λνεηηθφ πξφβιεκα ...) 

ηήλ πεξίπησζε ηῆο θιεπηνκαλίαο, ἔρνπκε λά θάλνπκε κέ ἕλα 

εἴδνο καλίαο, ὅπσο  καλία γ ηά ηζηγάξν ἤ λαξθσηηθά.   

θιεπηνκαλήο θιέβεη ἔρνληαο νδέηεξν αἴζζεκα. θείλε ηήλ ζηηγκή 

δέλ αἰζζάλεηαη θάπνην εράξηζην ἤ δπζάξεζην α ἴζζεκα, ἀιιά 

κφλνλ κηά ὀξκή πνχ ηφλ ὡζεῖ λά θιέςεη ὁηηδήπνηε δεῖ κπξνζηά 

ηνπ. Δἴηε ἀπφ ἕλα ηξαπέδη κπξνζηά ηνπ ε ἴηε ἀπφ θάπνηα ηζάληα, ὁ  

λνῦο ηνπ εἶλαη πάληα ζέ ἐγξήγνξζε λά θιέςεη θάηη ἀπφ ηνχο 

ἄιινπο. 

πίζεο πάξρνπλ ηέηνηεο παξέεο πνχ ζπλαγσλίδνληαη γηά ηφ 

πνηφο ζά θιέςεη ηά πεξηζζφηεξα ἤ ηά θαιιίηεξα ἀληηθε ίκελα. ηήλ 

ζπλέρεηα θαπρψληαη γη’  αηφ, ἀιιά ηά α ἰζζήκαηα πνχ 

ἐκθαλίδνληαη κεηά ηήλ πξάμε ε ἶλαη ἄιιν ζέκα. Ἀξρηθά ὅκσο, εἶλαη 

αηή  ἀζπλείδεηε ηάζε πνχ ηνχο ὡζεῖ. Ἔηζη, ηήλ ὥξα πνχ 

θιέβνπλ ἔρνπλ νδέηεξν αίζζεκα.  
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Μέ αηή ηήλ ζπλείδεζε ὅπσο θαί κέ ηήλ πξνεγνχκελε, θιέβεη 

θαλείο κέ νδέηεξν α ἴζζεκα θαί ιαλζαζκέλε λφεζε, ἀιιά ὄρη 

αζφξκεηα. Κάπνηνο ἄιινο ηφλ πξνηξέπεη λά θιέςεη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δῶ  ιαλζαζκέλε λφεζε ἀπνπζηάδεη. Γει. ηφ  ἄηνκν πνχ θιέβεη 

δέλ ἔρεη ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε ὅηη εἶλαη ἀλψηεξνο ἀπφ ηνχο 

ἄιινπο, νὔηε ἀζρνιε ῖηαη κέ ηφ ἄλ αηφ πνχ θάλεη ε ἶλαη θαιφ ἤ  

θαθφ. Κνηηάεη κφλν πῶο ζά θιέςεη ρσξίο θἄλ λά ληψζεη 

εραξίζηεζε γηά ηφ ἀληηθε ίκελν. Σφ θιέβεη ἔηζη αζφξκεηα..., γ ηά 

λά ηφ θιέςεη.. ., κέ νδέηεξν αἴζζεκα, ὅπσο ζπκβαίλεη κέ ηήλ 

πεξίπησζε ηῆο θιεπηνκαλίαο· θαί κεηά κπνξε ῖ λά ηφ δψζεη ζέ 

θάπνηνλ θίιν ηνπ ἤ λά ηφ θξαηήζεη.  
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Σφ ηειεπηα ῖν εἴδνο ζπλείδεζεο ε ἶλαη ἴδην κέ ηφ πξνεγνχκελν, 

ἀιιά ηφ ἄηνκν πνχ ηειεῖ ηήλ θαχιε πξάμε ηφ θάλεη θαηφπηλ 

πξνηξνπῆο θαί ὄρη αζφξκεηα.  

 

Ἐρώηηζη:   φξνο ληίηηη , ζεκαίλεη λφεζε ἤ  ιαλζαζκέλε λφεζε;  

Ἀπάνηηζη:  ηήλ νχηηηα ἀιιά θαί ζηφ Ἀκπηληάκκα, ὅηαλ   ληίηηη  

παξνπζηάδεηαη κφλε ηεο, ζεκαίλεη ιαλζαζκέλε λφεζε. Ὅηαλ ὅκσο 

ζπλνδεχεηαη κέ 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 . 

Ἐρώηηζη:  Πνηά εἶλαη  ινηπφλ    δηαθνξά ἀλάκεζα ζηήλ ληίηηη  θαί 

ζηήλ κίηζα ληίηηη ;  

Ἀπάνηηζη:  Δἶλαη ηφ  ἴδην, ἀιιά γηά ζπληνκία ιέκε ζθέην ληίηηη . Γηφηη 

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 ηήλ παίξλνπκε ζηά 

ζνβαξά. Ὅηαλ ινηπφλ ιέκε ζθέην ληίηηη  - ρσξίο λά ηφ θαζνξίδνπκε 

ὅπσο θάλνπκε κέ ηφ ζάκκα ληίηηη  δει. ηήλ φξζή λφεζε -  ἐλλνῦκε 

κίηζα ληίηηη , δει. ιαλζαζκέλε λφεζε.   

 Βνχδδαο ζηήλ πξψηε νχηηα ηνῦ  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 ηῆο 

αἰσληφηεηαο. λ ζπληνκία ινηπφλ, ἀληί λά ιέκε κίηζα ληίηηη  ιέκε ἀπιῶο 

ληίηηη .  
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Πεξηιεπηηθά ηψξα, γηά λά ὁινθιεξψζνπκε ηίο 8 θαχιεο 

ζπλεηδήζεηο πνχ ζρεηίδνληαη κέ ηήλ ἀπιεζηία, ιέκε ὅηη ὅια αηά 

ζρεηίδνληαη κέ ηνχο δηάθνξνπο λνεηηθνχο παξάγνληεο, ηά δηάθνξα 

εἴδε αἰζζεκάησλ ὅπσο ηφ εράξηζην αἴζζεκα, ηήλ ιαλζαζκέλε 

λφεζε, θαί ηέινο ηήλ πξφζεζε. Ἡ  ηειεπηαία πξνθαιε ῖ ηήλ 

ἀπιεζηία πνχ ὅπσο εἴπακε εἶλαη  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  θινπή. Καί κέ ηήλ ζεηξά ηεο, αηή   θαχιε πξάμε 

κπνξεῖ λά ηειεζζε ῖ ε ἴηε ἀπφ ιαλζαζκέλε λφεζε ὅηη δει. «δέλ 

πάξρεη ηίπνηα θαθφ ζηήλ θινπή», ε ἴηε ἀπφ αἴζζεκα πεξνςίαο 

θαί ἀλσηεξφηεηαο  ὅηη δει. «εἶκαη ἀλψηεξνο θαί κπνξῶ λά ηφ 

πάξσ», εἴηε ἀπφ ἐπηζπκία λά ἰθαλνπνηήζνπκε ηίο ὀξέμεηο καο γηά 

ἀπφιαπζε, ὅπσο ἕλα κηθξφ παηδί πνχ θιέβεη γ ηά λά ἔρε η ηήλ  

ἀπφιαπζε κηᾶο ζνθνιάηαο, ρσξίο λά ζθέθηεηαη ὅηη αηή εἶλαη κηά 

θαθή ἤ κηά θαιή πξάμε ἤ ὅηη ε ἶλαη ἀλψηεξν ἀπφ ηνχο ἄιινπο. 

Ὅιεο αηέο νἱ πηζαλφηεηεο δηαηξνῦληαη ζέ 8 θαηεγνξίεο, θαί   

ζπλείδεζε πνχ ιεηηνπξγε ῖ ζηφλ λνῦ θάπνηνπ κπνξεῖ λά εἶλαη ηνῦ  

πξψηνπ ἤ ηνῦ δεχηεξνπ, ηξίηνπ, ηέηαξηνπ ηχπνπ θιπ. Καί ὅιν 

αηφ, δηφηη πάξρεη δηαθνξεηηθφο ζπλδηαζκφο λνεηηθῶλ 

παξαγφλησλ. Ἀλάινγα κέ ηφλ ζπλδηαζκφ, ηαμηλνκνῦκε θαί ηφ εἴδνο 

ηῆο ζπλείδεζεο.  

 

Ἐρώηηζη:  Παίδεη ἐδῶ  θάπνην ξφιν ηφ ἀζπλείδεην;  

Ἀπάνηηζη:  Ναί, αηφ 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’ αηφ 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 παηᾶκε θξέλν 

αηφκαηα ρσξίο λά πξέπεη λά ηφ ζθεθηνῦκε, ὅηαλ ἀιιάδνπκε ηαρχηεηεο 

ηφ θάλνπκε ρσξίο ζθεπηηθή δηαδηθαζία, κπνξνῦκε 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 ηῆο ἐμνηθίσζεο)· ὅιε αηή  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 ζηήλ 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 ἐπαλέξρεηαη, δπφ θνξέο ἐπαλέξρεηαη, 

ἀιιά ζηφ ηέινο παξακέλεη κφληκα ηπιηγκέλν.  

Καηά ηφλ ἴδην ηξφπν ζπκβαίλεη θαί κέ κᾶο. Ὅηαλ θάλνπκε κηά πξάμε 

μαλά θαί μαλά, ὁ λνῦο καο ζηξέθεηαη  πξφο αηήλ θαί ε ἶλαη πνιχ 

δχζθνιν λά γπξίζνπκε πίζσ. Δ ἴηε ηφ ζέινπκε ε ἴηε ὄρη, ὁ λνῦο καο 

ζηξέθεηαη αζφξκεηα πξφο αηή ηήλ θαηεχζπλζε, ζάλ ἀληαλαθιαζηηθφ. 

Σφηε ιέκε ὅηη αηή   πξάμε γίλεηαη ἀζπλείδεηα.  

Ἔηζη ινηπφλ, θάπνηνο πνχ ε ἶλαη θιεπηνκαλήο δέλ κπνξε 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 νὔηε νἱ  ςπρνιφγνη δέλ 

κπνξνῦλ λά ηήλ ἀλαηξέςνπλ. Δ ἶλαη ἕλα εἴδνο καλίαο, θαί νἱ  ἄλζξσπνη 

πάζρνπλ ἀπφ πνιιῶλ εἰδῶλ καλίεο πνχ δέλ κπνξνῦλ λά ηίο θφςνπλ 

εὔθνια· ὅπσο νἱ  λαξθνκαλεῖο πνχ ἐλῶ  μέξνπλ ὅηη ηά λαξθσηηθά ηνχο 

βιάπηνπλ δέλ κπνξνῦλ λά ζηακαηήζνπλ.  

 

Γηά λά δνῦκε ζπγθεθξηκέλα πῶο γίλνληαη ὅια αηά, ζά μαλαπᾶκε 

πίζσ ζηφλ θαηάινγν ηῶλ δέθα θαχισλ πξάμεσλ ζψκαηνο, ιφγνπ 

θαί λνῦ , ὅπσο ε ἶλαη ὁ θφλνο,  θινπή,  ιαλζαζκέλε ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά, θιπ., θαί ζά δνῦκε ηφλ ηξφπν κέ ηφλ ὁπνῖνλ αηέο 

νἱ ζπλεηδήζεηο ἐκθαλίδνληαη ζηήλ θαζεκεξηλή καο δσή.  

Ὅιεο αηέο νἱ ζπλεηδήζεηο ἔρνπλ πάληα ζρέζε κέ θάπνηα ζηθή 

ἀμία. Ὅηαλ ἀθνῦκε γηά κία θαχιε ζπλείδεζε (αθνχζαια ηζίηηα ), 

ηφηε θαηαιαβαίλνπκε ὅηη ζπλδέεηαη κέ, ἤ ἔρεη κέζα ηεο, θάπνηα 

ζηθή ἀμία θαί ἔρεη λά θάλεη κέ ηφ θάξκα, ηίο πξάμεηο.  

Αηά ηά εἴδε ζπλείδεζεο ἐθδειψλνληαη δηά κέζσ ηνῦ ζψκαηνο, 

ηῆο ὀκηιίαο, θαί ηνῦ λνῦ.  

Μέρξη ηψξα κηιήζακε γηά ηήλ θινπή, θαί γηά ηφ πῶο  ἀπιεζηία 

ζπληειεῖ ζηήλ θινπή ἐλφο πξάγκαηνο.  

Φπζηθά θάπνηνο θιέβεη θαί ἀπφ κίζνο ὅπσο ζά δνῦκε ὅηαλ 

ἐμεηάζνπκε ζηήλ ζπλέρεηα ηήλ θαχιε ξίδα ηνῦ κίζνπο, ὅπνπ ζηήλ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θιέβεη θάηη ἀπφ θάπνηνλ ἄιινλ γηά λά 

ηφλ ἐθδηθεζε ῖ θαί γηά λά ηνῦ πξνθαιέζεη πφλν, ἔρνληαο ἐπίγλσζε 

ὅηη θάλεη θάηη θαθφ. Σέηνηνπ εἴδνπο πεξίπησζε βέβαηα ε ἶλαη  

ἐμαίξεζε ηνῦ  θαλφλα, δηφηη ὁ ζπλεζηζκέλνο ιφγνο πνχ ν ἱ 

ἄλζξσπνη θιέβνπλ ε ἶλαη  ἀπιεζηία.  
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Λφγσ ηῆο ἀπιεζηίαο ινηπφλ, θάπνηνο ἐθδειψλεη θαχιεο πξάμεηο 

κέ ηφ ζψκα, ὅπσο θινπή, ἀιιά θαί ιαλζαζκέλε ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά, κία ἔθθξαζε ηῆο ὁπνίαο εἶλαη  κνηρεία. Ἡ κνηρεία 

εἶλαη θάηη πνιχ ζπλεζηζκέλν ζηίο κέξεο καο,  ἐμαπάηεζε δει. 

ηνῦ/ηῆο ζπδχγνπ, ἤ ηνῦ/ηῆο ζπληξφθνπ. δῶ βιέπνπκε ὅηη ἄιιν 

εἶλαη   ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά θαί ἄιιν  ιαλζαζκέλε 

ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά. ηφλ Βνπδδηζκφ,  ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά εἰδηθά γηά ηνχο ιατθνχο ε ἶλαη θάηη θπζηνινγηθφ θαί 

ζπλεζηζκέλν, π.ρ. ὅηαλ νἱ γνλεῖο θαί νἱ ζπγγελε ῖο εἶλαη ἐλήκεξνη 

θαί ζχκθσλνη γηά ηφλ γάκν ηῶλ παηδηῶλ ηνπο θιπ. Ἔηζη ὅηαλ ηφ 

δεπγάξη ε ἶλαη ἀλαγλσξηζκέλν ἀπφ ηήλ θνηλσλία, ὅηαλ δέλ πάξρεη 

θάηη ἀλάξκνζην, νὔηε ἔρε η θαλείο ἀληίξεζε, ἔρνπκε ἕλα 

παξάδεηγκα ζσζηῆο ζεμνπαιηθῆο ζπκπεξηθνξᾶο.  

Ὅηαλ ὅκσο ὁ ἄληξαο ἤ  γπλαῖθα θάλνπλ κνηρεία θαί ἀξρίδνπλ 

λά ἐμαπαηνῦλ ηφλ/ηήλ ζχδπγφ ηνπο, ηφηε ἔρνπκε ιαλζαζκέλε 

ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά.  

Αηή ιαλζαζκέλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ἔρεη ηήλ ξίδα ηεο 

ζηήλ ἀπιεζηία, δει. ζηφ ὅηη ὁ ἕλαο ἀπφ ηνχο δχν δέλ ε ἶλαη 

ἰθαλνπνηεκέλνο ἀπφ ηφλ/ηήλ ζχδπγφ ηνπ, ἀιιά ζέιεη λά ἀπνιαχζεη 

θάηη παξαπάλσ. Σφ ἴδην ἰζρχεη θαί γηά δεπγάξηα πνχ δέλ ε ἶλαη 

παληξεκέλνη, ἀιιά ε ἶλαη ἐλήιηθνη, ἔρνπλ ζπκθσλήζεη λά δνῦλ 

καδχ, θαί ζηήλ πνξεία 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 ἀπαηάεη ηφλ ἄιινλ γηά λά 

ηφλ πιεγψζεη. Αηφ ἀλήθεη ἐπίζεο ζηίο ἐμαηξέζεηο ηνῦ θαλφλα.  
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Ἄιιε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο ζεμνπαιηθῆο ζπκπεξηθνξᾶο εἶλαη 

ὁ βηαζκφο, θαηά ηφλ ὁπνῖνλ  πξάμε γίλεηαη ρσξίο ηήλ 

ζπγθαηάζεζε ηνῦ ἄιινπ ἀηφκνπ.  

ηήλ θαηεγνξία ινηπφλ ηῆο ιαλζαζκέλεο ζεμνπαιηθῆο 

ζπκπεξηθνξᾶο πάγνληαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ἀιιά 

ἐδῶ ἀλαθεξφκαζηε ζηίο πηφ ζπλεζηζκέλεο ἀπφ αηέο πνχ 

κπνξνῦκε λά ηίο δνῦκε ζηήλ θαζεκεξηλή δσή, αηέο πνχ ἔρεη 

δψζεη ὁ Βνχδδαο, ἀλαθνξηθά κέ πνηέο γπλαίθεο κπνξε ῖ λά 

ζπλεπξεζεῖ ἕλαο ἄληξαο ἤ  κέ πνηνχο  ἄληξεο κπνξεῖ λά ζπλεπξεζεῖ 

κηά γπλαῖθα παξαβαίλνληαο ἤ ὄρη αηφλ ηφλ θαλφλα. Γηά λά 

ἀλαθεξζνῦκε ὅκσο ζέ ὅιεο ηίο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο πνχ 

ἀληίθε ηληαη ζηφλ θαλφλα, ζά πξέπεη λά ἀθηεξψζνπκε πάξα πνιχ 

ρξφλν.  

 

Ἐρώηηζη:  Σί ζπκβαίλεη ζηήλ πεξίπησζε πνχ ὁ ἕλαο ἀπφ ηνχο δχν 

δέλ κπνξεῖ  λά ἀληαπνθξηζεῖ  ζηίο ζεμνπαιηθέο ἀλάγθεο ηνῦ  ζπληξφθνπ, 

εἴηε ιφγσ λννηξνπίαο ε ἴηε θάπνηαο ἀζζέλεηαο, ἀλαγθάδνληαο ηφλ 

ζχληξνθν λά ἀλαδεηήζεη ἀιινῦ  ηήλ ἰθαλνπνίεζή ηνπ; Δ ἶλαη αηφ 

ιαλζαζκέλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ιφγσ ἀπιεζηίαο ἤ  ὄρη; 

Ἀπάνηηζη:  Δἶλαη ιαλζαζκέλε ἐάλ δέλ ἔρεη ηήλ ζπγθαηάζεζε ηνῦ  

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. 

 

Ἐρώηηζη:  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 ἰθαλνπνηεζνῦκε πνιχ 

πεξηζζφηεξν ἀιιά λά πάξνπκε θάηη πνχ δέλ ηφ ἔρνπκε θαζφινπ...  

Ἀπάνηηζη:  Χξεζηκνπνηνῦκε ηήλ ιέμε ἀπιεζηία ὅζνλ ἀθνξᾶ  ηήλ 

παξάβαζε ηῶλ ζηθῶλ θαλφλσλ.  έ γεληθέο γξακκέο ὅκσο, κπνξνχκε λά 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θαί ηήλ ιέμε πξνζθφιιεζε ζηήλ ζεμνπαιηθή πξάμε, 

ζηφ πάζνο, ἤ  ζηήλ ιαγλεία. Ἡ ιαγλεία ε ἶλαη αθνχζαια  δει. θαχιε, θαί 

ἀλ ηήλ ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο κέ ιάζνο ηξφπν, ηφηε 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 ηνῦ ἔρεη δψζεη ηήλ ἐιεπζεξία λά 

βξεῖ  ἄιινλ ζχληξνθν, ηφηε δέλ ε ἶλαη ιαλζαζκέλε ζπκπεξηθνξά.  

ηήλ ηειεπηαία πεξίπησζε δέλ ιέγεηαη ἀπιεζηία ἀιιά ιαγλεία. 
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Ἐρώηηζη:  Ὅηαλ θάπνηνο δέλ ἀγαπάεη πηά ηφλ ζχληξνθφ ηνπ, ἀιιά 

κέλεη καδχ ηνπ ἀπφ νἰθνλνκηθφ ἤ  θνηλσληθφ ζπκθέξνλ ἔρνληαο 

παξάιιεια ἐμσζπδπγηθέο ζρέζεηο ρσξίο ηήλ ζπγθαηάζεζε ηῆο 

ζπληξφθνπ ηνπ, θαί ιέγνληάο ηεο ἐπηπιένλ ὅηη ἀγαπάεη κφλνλ αηή θαί 

θακία ἄιιε, δέλ ἔρνπκε ἐδῶ πνιιέο θαχιεο πξάμεηο, ὅπσο ἀπιεζηία, 

ἀπηζηία, ἐθκεηάιιεπζε, ςεπδνινγία, ἐμαπάηεζε, θιπ.;  

Ἀπάνηηζη:  Ἀζθαιῶο, δηφηη   ςεπδνινγία  εἶλαη βαζηθφ κέξνο ηῆο 

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 ἶλαη ἄμηνλ κεγάιεο 

πξνζνρῆο, θαί αηφ εἶλαη ηφ ζέκα ηῆο ὀκνθπινθηιίαο. Δἶλαη 

θαλνληθή ἤ ιαλζαζκέλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ηφ ζέκα ηῆο 

ὀκνθπινθηιίαο ζχκθσλα κέ ηφλ Βνπδδηζκφ;  

χκθσλα κέ ηφλ Βνπδδηζκφ,  ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ε ἶλαη 

θαζαξά ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά,  ὁπνία πξνθαιεῖηαη ἀπφ ηήλ 

δνληθή ἐπηζπκία θαί ὡζεῖ ηά ἄηνκα λά γίλνληαη δεπγάξηα. Καί ε ἴηε 

ηά δεπγάξηα ε ἶλαη ἐηεξνθπιφθηια ε ἴηε ὀκνθπιφθηια, ὁ ζθνπφο 

εἶλαη ἕλαο:  δνληθή ἀπφιαπζε κέζσ ζεμνπαιηθῆο ζπκπεξηθνξᾶο. 

Καηά ηφλ Βνπδδηζκφ, αηή ἀπφ κφλε ηεο ε ἶλαη 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 εἶλαη ἐηεξνθπιφθηινη ε ἴηε 

ὀκνθπιφθηινη, θάπνηνο ἀπφ ηνχο δχν πξνδίδε η ηφλ ἄιινλ. Ἔηζη ζέ 

ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ὡο ιαλζαζκέλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά 

λνεῖηαη  πξνδνζία  ηνῦ ἐλφο πξφο ηφλ ἄιινλ, δει.  ἀπηζηία· 

ἀζρέησο θχινπ.  

Γέλ πάξρεη ινηπφλ δηάθξηζε ζ’ αηφ ηφ ζέκα·  ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά εἶλαη κία, ε ἴηε κέ ἄλδξα εἴηε κέ γπλαῖθα. Ἡ ὀξκή ἤ   

ηάζε ε ἶλαη ἴδηα. Μπνξεῖ ηφ ἀληηθείκελν ηνῦ πφζνπ λά εἶλαη 

δηαθνξεηηθφ, κπνξεῖ θάπνηνο λά ἐιθχεηαη ἀπφ ἄηνκα ηνῦ ἰδ ίνπ 

θχινπ ἤ  ἀπφ ἄηνκα ηνῦ ἀληίζεηνπ θχινπ, ἀιιά   φξκή εἶλαη   

ἴδηα. Δ ἶλαη  φξκή ηῆο ιαγλείαο. Ὅκσο ὁ ηξφπνο πνχ ζά 

ἰθαλνπνηήζεη θάπνηνο αηή ηήλ ιαγλεία ε ἴηε κέ ἄηνκα ηνῦ ἰδ ίνπ 

θχινπ εἴηε ηνῦ ἀληίζεηνπ θχινπ, ὀξίδεη ηήλ ζσζηή ἀπφ ηήλ 

ιαλζαζκέλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά. άλ δέλ πάξρεη βηαζκφο, 

θαί ἐάλ ηεξεῖηαη   ζπκθσλία ἀλάκεζα ζηφ δεπγάξη, ε ἶλαη ζσζηή, 

ἐλῶ ζηήλ ἀληίζεηε πεξίπησζε ε ἶλαη ιαλζαζκέλε.  

θεῖ γίλεηαη θαί  ζχγθξνπζε ἀλάκεζα ζηνχο δχν δηφηη   

ιαλζαζκέλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά θέξλεη πφλν, θέξλεη ξήμε, 

θέξλεη δηακάρε, θέξλεη ζχγθξνπζε, θαί ζχκθσλα κέ ηφλ 

Βνπδδηζκφ θέξλεη θαί ἔρζξα.  
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Σνιάρηζηνλ ὁ ἕλαο ἀπφ ηφ δεπγάξη ἀξρίδεη λά κηζε ῖ ηφλ ἄιινλ, 

θαί αηφ ηφ κίζνο κπνξεῖ λά ἐμαπισζεῖ ζηνχο ζπγγελεῖο θαί ζηνχο 

θίινπο θαί λά πξνθαιέζεη κεγάιεο δηακάρεο. Καί θάπνηεο ἀπ’ αηέο 

ηίο δηακάρεο κπνξε ῖ λά θαηαιήμνπλ θαί ζηφλ θφλν.  

Ἀλαθνξηθά κέ αηή ηήλ ηξίηε θαχιε πξάμε ηνῦ ζψκαηνο, ηφλ 

θφλν, ζά κηιήζνπκε ἀξγφηεξα, δηφηη δέλ φθείιεηαη ηφζν ζηήλ ξίδα 

ηῆο ἀπιεζηίαο, ἀιιά ζηήλ ξίδα ηνῦ κίζνπο. 

μεγήζακε ἤδε ηίο 8 θαχιεο ζπλεηδήζεηο πνχ ὀθείινληαη ζηήλ 

ἀπιεζηία, θαί ἔρνπκε ἀθφκα ἄιιεο 4 ζπλεηδήζεηο πνχ ζά 

ἐμεγήζνπκε ζηήλ ζπλέρεηα, ἐθ ηῶλ ὁπνίσλ νἱ δχν ἔρνπλ ηήλ ξίδα 

ηνπο ζηφ κίζνο, θαί ν ἱ ἄιιεο δχν ἔρνπλ ηήλ ξίδα ηνπο ζηήλ 

αηαπάηε.  

λ ζπληνκία ὅκσο ζά πῶ δπφ ιφγηα γηά ηφλ θφλν. Κάπνηνο γηά 

παξάδεηγκα βιέπεη κία θφηα θαί ἀκέζσο ζθέθηεηαη πῶο ζά ηήλ 

θάεη. Ἤ βιέπεη ἕλα ἀξλί θαί ζθέθηεηαη πῶο ζά ηφ θάεη. γείξεηαη 

ινηπφλ κέζα ηνπ  ἐπηζπκία πνχ θπζηθά ἔρεη ηήλ ξ ίδα ηεο ζηήλ 

ἀπιεζηία. Ὅκσο γηά λά ἰθαλνπνηήζεη αηή ηήλ ἐπηζπκία ηνπ, ζά 

πξέπεη λά θαηαζηξέςεη ηήλ δσή αηνῦ ηνῦ  δψνπ. Ἡ πξάμε ηῆο 

θαηαζηξνθῆο ηῆο δσῆο δει. ηνῦ θφλνπ, ἔρεη κέζα ηεο ὄρη ηήλ 

ἀπιεζηία ἀιιά ηήλ θαηαζηξνθηθή δχλακε ηῆο ἐπηζεηηθφηεηαο ἤ 

ηνῦ κίζνπο.  

Πξίλ θαηαζηξέςεη ηήλ δσή πάξρεη  ἐπηζπκία, ἀιιά ὅηαλ ηήλ 

θαηαζηξέθεη πάξρεη ἕλα α ἴζζεκα βίαο κέζα ηνπ ὅπσο   ὀξγή ἤ  

ηφ κίζνο. Γηαθνξεηηθά δέλ κπνξε ῖ λά πάξεη ηφ ζψκα αηνῦ ηνῦ  

δψνπ, ηῆο θφηαο ἤ ηνῦ ἀξληνῦ, δηφηη   θφηα ζά ζεθσζεῖ λά θχγεη 

ἤ ηφ ἀξλί ζά ἀξρίζεη λά ηξέρεη. Πξέπεη λά θαηαζηξέςεη ηήλ δσή 

ηνῦ δψνπ γηά λά ἀξπάμεη ηφ ζψκα ηνπ, θαί αηφ βέβαηα, πέξα ἀπφ 

ηφλ θφλν εἶλαη θαί ἕλα εἴδνο θινπῆο. Ἀιιά γηά λά θάλεη θάπνηνο 

αηή ηήλ θινπή πξέπεη πξψηα λά θαηαζηξέςεη ηήλ δσή, πξέπεη λά 

ζθνηψζεη ηφ ἄηνκν γηά λά πάξεη αηφ πνχ ζέιεη. Σήλ ζηηγκή 

ἀθξηβῶο πνχ ζθνηψλεη, δξᾶ ηφ κίζνο ἐλαληίνλ ηῆο δσῆο.  

Ἔρνπκε ἐλ ὀιίγνηο κηά ζπλείδεζε ζπλδεδεκέλε κέ ηήλ θαηεγνξία 

ηνῦ κίζνπο, ὅπνπ ζ’ αηή ηήλ θαηεγνξία πάξρνπλ πνιιέο 

ζπλψλπκεο ιέμεηο πνχ ζά ηίο ἐμεηάζνπκε ἀξγφηεξα.  

 

Ἐρώηηζη:  Ἡ πξάμε ηῆο εζαλαζίαο πνχ δέλ γίλεηαη ἀπφ κίζνο, ἀιιά 

ἀπφ εζπιαρλία ἤ  ἀγάπε πξφο αηφλ πνχ βαζαλίδεηαη, πεξηιακβάλεηαη 

ζηήλ θαηεγνξία ηνῦ  θφλνπ;  

Ἀπάνηηζη:  Φπζηθά,   ἄλζξσπνη πνχ ηεινῦλ 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 αἴζζεκα ἀπνζηξνθῆο.  
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Αηά ζά ηά ἐμεγήζνπκε ἀξγφηεξα, ἀιιά πξφο ηφ παξφλ κπνξῶ λά 

ζᾶο πῶ ὅηη   ιέμε πνχ ρξεζηκνπνηνῦκε ἐδῶ εἶλαη παηίθα ζακπαγηνχηα· 

παηίθα  ζεκαίλεη ἀληηπάζεηα, ἀπνζηξνθή, ὅηαλ θάλνπκε θάηη ἀιιά δέλ 

κᾶο ἀξέζεη πνχ ηφ θάλνπκε· ηφ θάλνπκε 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 ζθνηψλνπκε θάπν ηνλ κέζσ ηῆο εζαλαζίαο, δέλ ε ἶλαη θάηη 

εράξηζην ἀιιά θάηη δπζάξεζην.  Σφ θίλεηξν ε ἶλαη κέλ  εζπιαρλία, 

ἀιιά ηήλ ζηηγκή ἀθξηβψο πνχ ἐθηειεῖ  θάπνηνο ηήλ πξάμε ηήλ θάλεη κέ 

αἴζζεκα ἀπνζηξνθῆο πξφο ηήλ δσή. Πηζηεχνπκε ὅηη ἐθηειψληαο ηήλ 

εζαλαζία ἀπαιιάζνπκε ηφλ ἄιινλ ἀπφ ηήλ ηαιαηπσξία, ὅκσο γηά λά 

γίλεη αηφ πξέπεη λά ηνῦ  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 ηνῦ  κίζνπο, ηῆο δπζαξέζθεηαο, ηῆο 

ἀπέρζεηαο, ηῆο ἀπνζηξνθῆο θιπ., θαί   ζπλείδεζε πνχ πάξρεη πίζσ 

ἀπφ αηά ηά α ἰζζήκαηα ε ἶλαη ζπλδεδεκέλε κέ ηήλ ξίδα ηνῦ  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 αηή   ιέμε (ληφζα) ζηά Πάιη. 

 

Ἐρώηηζη:  άλ ὅκσο ὁ ἄξξσζηνο πνλάεη πνιχ θαί δεηήζεη ὁ ἴδηνο λά 

ηνῦ  γίλεη εζαλαζία δηφηη δέλ ἀληέρεη λά δήζεη ἄιιν, πξέπεη ἐκεῖο λά 

παθνχζνπκε ζηήλ ἐπηζπκία ηνπ θαί λά ηφλ ζθνηψζνπκε;  

Ἀπάνηηζη:  κεῖο ἐδῶ ηψξα, ἐμεηάδνπκε 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 θαχιε ζπλείδεζε πνχ ε ἶλαη ζπλδεδεκέλε 

κέ αἴζζεκα ἀπνζηξνθῆο. Κάζε ε ἴδνπο θφλνο (ἀζρέησο ἀπφ ηφ θίλεηξν), 

ηήλ ζηηγκή πνχ ἐθηειεῖηαη γίλεηαη κέ α ἴζζεκα ἀπνζηξνθῆο, γίλεηαη κέ 

δπζαξέζθεηα (παηίθα) πξφο ηήλ δσή.  

 

Ἐρώηηζη:  Ἄξα, ὅηαλ θάλνπκε εζαλαζία 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 δῶν ἤ  ζηφλ 

ἄλζξσπν, δει. ηφ θάλνπκε ἀπφ κίζνο ἤ  ἀπφ εζπιαρλία, ζηήλ 

ζπγθεθξηκέλε πξάμε ηνῦ  θφλνπ θαηαζηξέθνπκε ηήλ δσή, θαί αηφ εἶλαη 

πνχ κεηξάεη, ἔηζη δέλ ε ἶλαη; 

Ἀπάνηηζη:  Ἀθξηβῶο. Ὅπσο ζᾶο εἴπα θαί πξνεγνπκέλσο, ὅηαλ 

ζέινπκε λά ζθνηψζνπκε κηά θφηα ἤ  ἕλα ἀξλί, πάξρεη θαη’ ἀξράο κηά 

ἐπηζπκία. Ἀιιά δέλ κπνξνῦκε λά ἰθαλνπνηήζνπκε αηή ηήλ ἐπηζπκία 

ἐάλ δέλ θαηαζηξέςνπκε ηήλ δσή αηνῦ  ηνῦ  ὄληνο. Καηά ηφλ ἴδην 

ηξφπν, ἔρνπκε ηήλ ἐπηζπκία λά ιπηξψζνπκε αηφλ ηφλ ἄξξσζην ἀπφ 

ηφλ πφλν, ἀιιά δέλ κπνξνῦκε λά ηφ θάλνπκε ἄλ δέλ θαηαζηξέςνπκε 

πξψηα ηήλ δσή ηνπ.  
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Σήλ ζηηγκή πνχ θαηαζηξέθνπκε ηήλ δσή ιεηηνπξγε ῖ  ἄιιε ζπλείδεζε· 

θαί πξίλ ηήλ θαηαζηξνθή, ζηφ ζηάδην ηῆο ἐπηζπκίαο, ιεηηνπξγε ῖ  ἄιιε 

ζπλείδεζε. δῶ ινηπφλ πάξρεη α ἴζζεκα ἀπνθξνπζηηθφηεηαο θαί 

ἀπέρζεηαο πξφο ηήλ δσή, θαηαζηξνθή δσῆο, ἀιιά πξέπεη λά ηφ θάλνπκε 

γηά λά ἀπαιιάμνπκε ηφλ ἀζζελή ἀπφ ηήλ ηαιαηπσξία, ζπζηάδνληαο 

βέβαηα ηφ δηθφ καο θάξκα.  

 

Ἐρώηηζη:  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 αηή   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 πεξίπησζε ηῆο 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 εζαλαζία. Γηφηη  ἔληαζε ηνῦ 

θφλνπ ζηήλ πξψηε πεξίπησζε ε ἶλαη δηαθνξεηηθή ηῆο δεχηεξεο. Ἀιιά 

ἐπεηδή νὔησο ἤ  ἄιισο   πξάμε αηή εἶλαη θαηαζηξνθηθή, ε ἶλαη δει. 

θφλνο, ηήλ ὀλνκάδνπκε θαχιε πξάμε.  

 

Ἐρώηηζη:  Ἡ ἐπίζεκε ἄπνςε ηῆο ἱαηξηθῆο ἀιιά θαί   πιεηνςεθία 

ηῶλ γηαηξῶλ εἶλαη ἐλαληίνλ ηῆο εζαλαζίαο, πξνηηκψληαο λά 

παξαηείλνπλ ηήλ δσή ηνῦ  ἀζζελνῦο κέ ἀλαιγεηηθά θάξκαθα ἤ  ἄιινπο 

ηξφπνπο, ζεσξφληαο ὅηη πξέπεη λά παιέςνπλ κέ θάζε ηξφπν λά 

θξαηήζνπλ ζηήλ δσή ηφλ ἀζζελή, δηφηη κέρξη ηήλ ηειεπηαία πλνή 

πάξρεη ἐιπίδα λά ηφλ ζψζνπλ. πκθσλε ῖηαη κέ αηφ;  

Ἀπάνηηζη:  Ναί, θαί ζηφλ Βνπδδηζκφ ἰζρχεη ηφ ἴδην, δει. λά 

παξαηείλεη θαλείο ηήλ δσή ἀπφ ηφ λά ηήλ θαηαζηξέςεη ἐπηπφιαηα. 

Πξέπεη ινηπφλ λά γίλεη ηνιάρηζηνλ θάπνηα πξνζπάζεηα, κέρξη ηνῦ  

ζεκείνπ πνχ πιένλ δέλ πάεη ἄιιν θαί δέλ πάξρεη ἐιπίδα. Ἀιιά ηφ 

θαζῆθνλ ηνῦ  γηαηξνῦ  εἶλαη λά παξαηείλεη ηήλ δσή ηνῦ  ἀζζελνῦο ὅζν ηφ 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, δηφηη ν ἱ  γηαηξνί ἔρνπλ πάξεη ὄξθν ζηφλ 

Ἰππνθξάηε λά κήλ θαηαζηξέθνπλ ηήλ δσή. Καί ν ἱ  πεξηζζφηεξνη ἀπ’ 

αηνχο ηεξνῦλ αηφλ ηφλ ὄξθν.  

 

Ἐρώηηζη:  Θά ἤζεια λά θάλσ ἀθφκα κηά ἐξψηεζε πάλσ ζηφ ζέκα 

ηῆο ἀπιεζηίαο. Ἀπιεζηία ε ἶλαη ὅηαλ δέλ ἰθαλνπνηνῦκαη  κέ ἕλα πξάγκα 

ἀιιά ζέισ ὅιν θαί θάηη πεξηζζφηεξν, ἤ  ὅηαλ ζέισ ἀπιά ἕλα δεχηεξν 

δεπγάξη παπνχηζηα γηά παξάδεηγκα; έ πνηφ ζεκεῖν ἀθξηβῶο γίλνκαη 

ἄπιεζηνο; 
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Ἀπάνηηζη:  Ἡ  ἀπιεζηία ἔρεη δηάθνξεο κνξθέο. δῶ ηφ ἐμεγνῦκε 

ζχκθσλα κέ ηνχο θαλφλεο ηῆο ζηθῆο ηεο ἀμίαο , ὅηαλ δει. ε ἶλαη 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 κπνξεῖο λά θαηεγνξεζεῖο γη ’  

αηφ. άλ ὅκσο πᾶηε θαί ηά θιέςεηε ἤ  ηά πάξεηε κέ ἀλήζηθφ ηξφπν, 

ηφηε εἶλαη δηαθνξεηηθή πεξίπησζε.  

Ἡ ἀπιεζηία πνχ ἐθδειψλεηαη κέζσ θινπῆο εἶλαη δηαθνξεηηθή  ἀπφ ηήλ 

ἀπιεζηία πνχ ἐθδειψλεηαη κέζσ κηάο ηίκηαο ζπλαιιαγῆο. ηήλ 

ηειεπηαία πεξίπησζε ἰθαλνπνηε ῖηε ηήλ ἀπιεζηία 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 κπνξεῖ  λά ἐμαιείςεη ηήλ ηάζε ηνῦ  λά ἔρεη θάηη πεξηζζφηεξν. 

Γηφηη   ἀπιεζηία πλεπκαηηθά ζνιψλεη ηφλ λνῦ, 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 κφλν 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 καζήκαηα ζά δηαπηζηψζνπκε κέ πνηφλ ηξφπν   

ἀπιεζηία ζνιψλεη ηφλ λνῦ ἀθφκα θη ὅηαλ ἰθαλνπνηεῖηαη κέ λφκηκν 

ηξφπν. έ γεληθέο γξακκέο ὅκσο   ἀπιεζηία ε ἶλαη ἐπηζπκία 

(ηάλρα)  ὁπνία εἶλαη ηξ ηῶλ εἰδῶλ:  

πηζπκία γηά δνληθέο ἀπνιαχζεηο, πνχ κπνξεῖ λά ε ἶλαη ἔληνλε ἤ  

ζέ δηάθνξνπο ἄιινπο βαζκνχο ἔληαζεο· κπνξεῖ λά εἶλαη ιαγλεία, 

κπνξεῖ λά εἶλαη ζεμνπαι ηθή ὀξκή, κπνξεῖ λά ε ἶλαη ἀθφκα θαί 

ἀγάπε. Δ ἴρακε δψζεη πνιιέο ζπλψλπκεο ιέμεηο γη’  αηήλ, ἀιιά δέλ 

παχεη λά εἶλαη ιφκπα δει. ἀπιεζηία. Ἀθφκα θαί θάηη πηφ ιεπηνθπέο 

ὅπσο  ἀξέζθεηα, ε ἶλαη ιφκπα. Γηφηη  ιφκπα ζξέθεηαη ἀπφ ηήλ 

εραξίζηεζε γηά θάπνην πξάγκα.  Ἀπφ ηήλ εαξέζθεηα μεθηλάεη   

ἀιπζίδα πνχ θηάλεη ζηήλ ἀπιεζηία, δηφηη ἐάλ δέλ κᾶο ἀξέζεη θάηη 

δέλ ζπλερίδνπκε λά ηφ ζέινπκε.  

πηζπκία γηά ὕπαξμε, ὅηαλ ιφγσ ἐλφο εράξηζηνπ αἰζζήκαηνο 

ἐγείξεηαη  ἐπηζπκία πξφο ἕλα ἀληηθείκελν.  

πηζπκία γηά κή ὕπαξμε, ὅηαλ ιφγσ ἐλφο δπζάξεζηνπ 

αἰζζήκαηνο ἐγείξεηαη  ἐπηζπκία λά θαηαζηξέςνπκε ηφ 

ἀληηθε ίκελν.  

Δἶλαη ινηπφλ ζάλ ἕλα λφκηζκα κέ δχν ὄςεηο. 
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Ἡ κία ὄςε εἶλαη λά ζέιεη πξάγκαηα, θαί  ἄιιε λά κήλ ηά ζέιεη.  

Καί ζηίο δχν πεξηπηψζεηο, ε ἶλαη ἐπηζπκία. Ὅηαλ ζέισ θάηη ε ἶλαη 

ἐπηζπκία, ὅηαλ δέλ ζέισ θάηη ε ἶλαη πάιη ἐπηζπκία. Δἶλαη  ἴδηα 

δχλακε πνχ ἐθδειψλεηαη κέ δχν ὄςεηο. ηήλ δεχηεξε πεξίπησζε 

ἐκθαλίδεηαη πφ κνξθή ζπκνῦ ἤ  κίζνπο, ἤ ἀθφκα θαί 

ἐπηζεηηθφηεηαο, πνχ κᾶο ὡζεῖ λά θαηαζηξέςνπκε θάηη.  

Ὅια αηά εἶλαη ἐπηζπκία, ε ἶλαη «ζέισ»· θάηη πνχ δέλ κπνξῶ λά 

ηφ ἔρσ ζέισ λά ηφ θαηαζηξέςσ, ε ἶλαη δει. κία κνξθή ηάλρα.  

Ἡ ιφκπα ,  ἀπιεζηία δειαδή, ἔρε η δχν ὄςεηο:  κία εἶλαη   

ἐπηζπκία πξφο ἕλα ἀληηθείκελν, θαί   ἄιιε (ζέ πεξίπησζε πνχ 

πάξρεη θάπνην ἐκπφδην θαί δέλ κπνξεῖ λά ηφ ἔρεη) ε ἶλαη  

ἐπηζπκία λά ηφ θαηαζηξέςεη.  

έ θάζε πεξίπησζε,  ἀπιεζηία ἐκθαλίδεηαη κέ δηάθνξα 

ζπκθξαδφκελα, θαί δέλ ε ἶλαη ἄιιν παξά κηά κνξθή ἐπηζπκίαο πνχ 

μεπεξλάεη ηά ὄξηα. Γηά παξάδεηγκα, κία κνξθή ἀπιῆο ἐπηζπκίαο 

εἶλαη ὅηαλ ζέιεηο λά θᾶο ἀιιά δέλ ἐλδηαθέξεζαη ἐάλ ηφ θαγεηφ 

εἶλαη ἴδην κέ αηφ πνχ ἔθαγεο ρζέο, ἤ ἐάλ εἶλαη ηῆο ἀπφιπηεο 

ἀξεζθείαο ζνπ. Ὅηαλ ὅκσο ἔρεηο ἔληνλε ἐπηζπκία γηά θάηη 

ἰδηα ίηεξν, ηφηε μεπεξλᾶο ηά ὄξηα ηῆο ἀπιῆο ἐπηζπκίαο θαί 

εἰζέξρεζαη ζηφλ ηνκέα ηῆο ἀπιεζηίαο.  

Δἶλαη ινηπφλ  ἴδ ηα ἐπηζπκία, πνχ ὅκσο ἔρεη δηαθνξεηηθή ἔληαζε 

ἀλάινγα κέ ηίο πεξηζηάζεηο. Αηή  ἔληαζε θαζνξίδεη θαί ηά ὄξηα.  

ηήλ πεξίπησζε ηῆο θινπῆο ὅπσο ἐμεγήζακε ἤδε,  ἐπηζπκία 

γηά ηήλ ἀπφθηεζε ἐλφο ἀληηθε ηκέλνπ μεπεξλάεη ηά ὄξηα ηῆο ἀπιῆο 

ἐπηζπκίαο θαί ἀγγίδε η ηήλ ἀπιεζηία,   ὁπνία ζηήλ ζπλέρεηα ὡζεῖ 

θάπνηνλ λά δηαπξάμεη ηήλ θινπή.  

 

 

Ἐρώηηζη:  Ἡ ιαηκαξγία δέλ ε ἶλαη θη  αηή ἕλα εἴδνο ἀπιεζηίαο; ὅηαλ 

γηά παξάδεηγκα πάξρνπλ πνιιά θεξάζηα ζηφ ςπγε ῖν θαί ἐκεῖο ηά 

ηξῶκε ὅια ρσξίο λά ζθεθηνῦκε ὅηη θαί νἱ  ἄιινη ἔρνπλ δηθαίσκα λά 

θᾶλε; 

Ἀπάνηηζη:  Ναί, ὅηαλ κνηξαδφκαζηε πξάγκαηα, πξέπεη λά ἔρνπκε 

ζεβαζκφ θαί γηά ηά δηθαηψκαηα ηῶλ ἄιισλ ἀλζξψπσλ, ἀιιά  

ιαηκαξγία ἐκθαλίδεηαη θαί κέ ηά δηθά καο πξάγκαηα, ὅηαλ δέλ  ηά  

κνηξαδφκαζηε.  Π.ρ. ἀγνξάδνπκε ηξφθηκα ἀπφ ηφ ζνχπεξ-κάξθεη 

πεξηζζφηεξα ἀπ’ ὅζα ρξεηαδφκαζηε, κέ δηθά καο ρξήκαηα, ρσξίο λά 

ρξεηάδεηαη λά ηά κνηξαζηνῦκε ἀθνῦ  δέλ εἶλαη θάπνηνο ἄιινο ζηφ ζπίηη , 

θαί ηά θαηαλαιψλνπκε κφλνη καο. Μέρξη ἐδῶ δέλ ἔρνπκε παξαβεῖ  

θάπνηνλ ζηθφ θαλφλα, δηφηη λφκηκα ηά ἀγνξάζακε θαί λφκηκα ηά 

θαηαλαιψλνπκε,  ἀιιά ὅηαλ πξέπεη λά ηά κνηξαζηνῦκε κέ ἄιινπο 

ἀλζξψπνπο πξέπεη λά πξνζέρνπκε θαί λά κήλ ε ἴκαζηε ιαίκαξγνη.  
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Ὅηαλ δέλ ηφ θάλνπκε αηφ, ηφηε παξαβαίλνπκε ηά δηθαηψκαηα ηῶλ 

ἄιισλ θαί ηφηε   πξάμε καο γίλεηαη ἀλήζηθε.  

Ἀιιά θαί ζηήλ πξψηε πεξίπησζε, ὅηαλ ηά θαηαλαιψλνπκε 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 αηή εἴδνο 

ἀπιεζηίαο, εἶλαη ιφκπα. Καί θπζηθά ἔρεη ἐπηπηψζεηο ὄρη κφλνλ ζηήλ 

ζσκαηηθή γεία ἀιιά θαί ζηήλ πλεπκαηηθή, δηφηη ζνιψλεη ηφλ λνῦ  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 αηφ ἀθξηβῶο ηφ πξάγκα, ὅηη δει.   

ἀπιεζηία ε ἶλαη κία θαχιε ξίδα πνχ πξνθαιε ῖ  ἀλήζηθεο ἤ  θαιεο 

πξάμεηο, ὅπσο θινπή ξηδσκέλε ζηήλ ἀπιεζηία, ιαλζαζκέλε ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά ιφγσ ἀπιεζηίαο, θφλν ιφγσ ἀπιεζηίαο, ἤ  ὅπσο 

ἀλαθέξακε, ιαηκαξγία ιφγσ ἀπιεζηίαο. 

 

Ἔηζη κπνξνῦκε λά πνῦκε ὅηη ἀπιεζηία ε ἶλαη  πνιχ ἔληνλε 

ἐπηζπκία γηά ηήλ ἀπφθηεζε ἐλφο ἀληηθε ηκέλνπ κέ θάζε ηξφπν, 

ἔζησ θαί ἀλέληηκν, ἔζησ θαί κέ ηήλ βιάβε ἐλφο ἄιινπ ἀηφκνπ ἤ 

ηνῦ ἴδ ηνπ καο ηνῦ ἐαπηνῦ .  
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ΑΒΒΑΣΟ 10 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2019 – Κάθημα 6ον  

 

Καιεκέξα ζαο θαί θαιῶο ἤιζαηε.  

πλερίδνπκε ηά καζήκαηα  πάλσ ζηίο Ὑπέξηαηεο Πξαγκαηηθφηεηεο 

ὅζνλ ἀθνξᾶ ηήλ Ἀλάιπζε θαί ηήλ χλζεζε ηνῦ Ννῦ θαί ηῆο Ὕιεο, 

θάλνληαο κία ζχληνκε ἀλαθεθαιαίσζε ηῶλ πξνεγνχκελσλ 

καζεκάησλ.  

Παξνπζηάδνπκε ἐδῶ  κία δηαθνξεηηθή ἀλαπαξάζηαζε ζέ ζρέζε 

κέ ηά 31 ἐπίπεδα ὕπαξμεο πνχ ἤδε ἔρνπκε ἀλαθέξεη:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κεῖο  βξηζθφκαζηε ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν· πάλσ ἀπφ αηφλ 

βξίζθεηαη ὁ θφζκνο ηῶλ ζεῶλ ἤ ηῶλ θαιῶλ πλεπκάησλ δει. ὄλησλ 

πνχ ἔρνπλ θάλεη πνιιά θαιά ἔξγα θαί ἔρνπλ γελλεζεῖ ζ’ αηά ηά 

ἐπίπεδα· θάησ ἀπφ ηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν πάξρνπλ ν ἱ θφζκνη ηῶλ 

δαηκφλσλ, ηῶλ θαληαζκάησλ, ηῶλ δψσλ, θαί ηῶλ θνιαζκέλσλ, 

δει. ὄλησλ πνχ ἔρνπλ θάλεη ηφζν θαθέο θαί θαχιεο πξάμεηο, ὥζηε 

ηψξα βξίζθνληαη ζηήλ θφιαζε. Κάπνηα ἀπφ αηά ηά ὄληα 

κπνξνῦκε λά ηά δνῦκε, θάπνηα δέλ κπνξνῦκε, θαί θπζηθά ζέ 

ζρέζε κέ ηφλ θφζκν ηῶλ θνιαζκέλσλ ὅπσο ζᾶο ἔρσ πεῖ, αηή ηήλ 

θφιαζε κπνξνῦκε λά ηήλ δνῦκε θαί ζηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν, θαζ’ 

ὅζνλ αηή ηήλ ζηηγκή πνχ κηιᾶκε, πάξρνπλ ἄλζξσπνη πνχ δνῦλ 

ζέ ζπλζῆθεο θφιαζεο. Ὅπσο αηνί πνχ βηψλνπλ πνιέκνπο, ἤ αηνί 

πνχ εἶλαη θιε ηζκέλνη ζηίο θπιαθέο θαί βηψλνπλ βαζαληζηήξηα, θιπ.  

Πάλσ ἀπφ ηφλ θφζκν ηῶλ ζεῶλ, πάξρνπλ ν ἱ ηξεῖο θφζκνη ηῆο 

1εο Σδάλα ἤ ἔθζηαζεο, νἱ ηξεῖο θφζκνη ηῆο 2εο, νἱ ηξε ῖο θφζκνη ηῆο 

3εο, θα ί ν ἱ ἐπηά θφζκνη ηῆο 4εο ἔθζηαζεο.  δηαρσξηζκφο αηῶλ 

ηῶλ θφζκσλ ὀθείιεηαη ζηφ θαηά πφζν ἰζρπξά ἤ δπλακηθά ἔρε η 

ἀλαπηχμεη θάπνηνο ηίο ηδάλαο, θαηά πφζνλ δει. ἔρεη ἀπφιπηε 

θπξηαξρία πάλσ ζέ κία ηδάλα, π.ρ.  ζηήλ πξψηε ηδάλα θαηά ηξε ῖο  
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βαζκνχο, ζηήλ δεχηεξε θαηά ηξεῖο βαζκνχο, ζηήλ ηξίηε θαηά 

ηξεῖο βαζκνχο, θαί ζηήλ ηέηαξηε ηδάλα θαηά ἐπηά βαζκνχο. Νά 

πνγξακκίζνπκε δέ, ὅηη ὅζν κεγαιχηεξε θπξηαξρία ἔρε η θάπνηνο 

ζέ κία ηδάλα  ηφζν κεγαιχηεξν ε ἶλαη θαί ηφ δηάζηεκα παξακνλῆο 

ηνπ ζέ ἐθεῖλνλ ηφλ θφζκν.  

πίζεο ζέ θάπνηνλ ἀπ’ αηνχο ηνχο θφζκνπο, ζηφλ 

Σνπζάηβαηίηζα , πάξρεη ἕλαο νηαπάλα δάζθαινο ὀλφκαηη 

νπληάκκα  πνχ δηδάζθεη ἐθε ῖ,  θαί  αἴζνπζα δηδαζθαιίαο ιέγεηαη 

Αἴζνπζα νπληάκκα . Ἔρνπκε ἀλαθνξέο ὅηη ν ἱ νηαπάλα  

(εἰζεξρφκελνη ζηφ ξεχκα) ἀιιά θαί νἱ Ἀλαγθάκηλ (κή 

ἐπηζηξέθνληεο) κπνξνῦλ λά ζπλερίζνπλ ηίο ζπνπδέο ηνπο ἐθεῖ.  

Ἀθφκα θαί νἱ Νηέβαο (θσηεηλνί ζενί) κπνξνῦλ λά ζπκκεηάζρνπλ 

ζηά καζήκαηα θαί λά πεηχρνπλ ηήλ θαηάζηαζε ηνῦ νηαπάλα .  

Πεγαίλνληαο πηφ πάλσ ζηήλ ππξακίδα, βξίζθνπκε ηφλ θφζκν ηῆο 

ηδάλα ηνῦ ἄπεηξνπ δηαζηήκαηνο πνχ ἔρεη ὡο ἀληηθε ίκελν 

ζπγθέληξσζεο ηφ ἄπεηξν δηάζηεκα, ηφλ θφζκν ηῆο ηδάλα ηῆο 

ἄπεηξεο ζπλείδεζεο κέ ἀληηθε ίκελν ζπγθέληξσζεο ηήλ ἄπεηξε 

ζπλείδεζε, ηφλ θφζκν ηῆο ηδάλα πνχ ἔρεη ὡο ἀληηθε ίκελν ηήλ 

κεδακηλφηεηα, θαί ηέινο ηφλ θφζκν ηῆο ηδάλα πνχ ἔρεη ὡο 

ἀληηθε ίκελν ζπγθέληξσζεο ηήλ νὔηε ἀληίιεςε νὔηε κή ἀληίιεςε.  

Ὅπσο βιέπνπκε ζ’ αηήλ ηήλ ππξακίδα, ὅζν πηφ ςειά 

ἀλεβαίλνπκε ηφζν πηφ ιίγα ὄληα ζπλαληᾶκε. Καί ἄλ πᾶκε κέ ηφλ 

λφκν ηῆο βαξχηεηαο ζά δνῦκε ὅηη ηά πεξηζζφηεξα ὄληα πέθηνπλ 

θάησ· δηφηη ἔρνπλ βαξεηά ζπλείδεζε. Γέλ ιέκε ὅηη ν ἱ ἄλζξσπνη 

πνχ θάλνπλ θαθέο πξάμεηο ἔρνπλ βαξεηά ζπλείδεζε, ἐλῶ αηνί πνχ 

θάλνπλ θαιέο πξάμεηο ἔρνπλ ἐιαθξηά ζπλείδεζε; Ἔηζη ινηπφλ 

αηνί πνχ ἔρνπλ ἐιαθξηά ζπλείδεζε ἀλεβαίλνπλ πξφο ηά πάλσ, 

ζάλ κπνπξκπνπιήζξεο ζηφ λεξφ!  

ηφ ἐπίπεδν ηῆο δνληθῆο ζθαίξαο πνχ ἀλήθνπκε θη ἐκε ῖο νἱ 

ἄλζξσπνη, πάξρνπλ 54 ε ἴδε ζπλείδεζεο, ζηφ ἐπίπεδν ηῶλ 

ἐθζηάζεσλ ηῆο ιεπηνθπνῦο ιηθῆο ζθαίξαο πάξρνπλ 15 ε ἴδε 

ζπλείδεζεο, θαί ζηφ ἄπιν ἐπίπεδν πάξρνπλ 12 εἴδε ζπλείδεζεο.  

Πξέπεη λά ζεκεηψζνπκε ἐδῶ , ὅηη ηά ὄληα πνχ γελληνῦληαη ζέ 

ὁπνηνλδήπνηε ἀπφ αηνχο ηνχο θφζκνπο, δέλ παξακέλνπλ α ἰψληα 

ζ’ αηφλ, ἀιιά πεξηπιαλψληαη ἀπφ ηφλ ἕλαλ θφζκν ζηφλ ἄιινλ. 

Ἀθφκα θαί ηά ὄληα πνχ βξίζθνληαη ζηήλ θφιαζε δέλ παξακέλνπλ 

αἰψληα ἐθεῖ. Μφιηο δει. ηειε ηψζεη ηφ θάξκα ἀπφ ηφλ θαξπφ ηῆο 

θαθῆο πξάμεο πνχ δηέπξαμαλ, γελληνῦληαη εἴηε ζάλ θαληάζκαηα, 

εἴηε ζάλ δῶα, εἴηε ἀθφκα θαί ζάλ ἄλζξσπνη.  
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Ἀθφκα θαί ηά ἄηνκα πνχ ἔρνπλ ἀλαπηχμεη ηήλ ςειή 

αηνζπγθέλησζε πνχ ιέγεηαη Οὔηε Ἀληίιεςε Οὔηε κή Ἀληίιεςε, 

δέλ κέλνπλ α ἰψληα ζ’ αηή ηήλ θαηάζηαζε, δηφηη κφιηο  θαξκηθή 

δχλακε ηῆο αηνζπγθέληξσζεο πνχ ηνχο ἔθεξε ἐθεῖ ἐμαζζελίζε η,  

ηφηε ζηγά ζηγά πέθηνπλ μαλά θάησ ζηά πηφ ρνλδξνεηδή ἐπίπεδα.  

Ἔηζη δέλ πάξρεη θαλέλα ὄλ πνχ λά παξακέλεη ζέ θάπνην ἀπ’  

αηά ηά ἐπίπεδα ὕπαξμεο παληνηεηλά. Σίπνηα δέλ ε ἶλαη α ἰψλην, 

πάληα πάξρεη αηφο ὁ θχθινο, θαί ζχκθσλα κέ ηφλ Βνπδδηζκφ, 

δέλ πάξρεη νὔηε ἕλα ὄλ πνχ λά κήλ ἔρεη πάεη ζηήλ θφιαζε ἤ πνχ 

δέλ ἔρεη πεηχρεη ηήλ ἀλψηεξε ἔθζηαζε ηῆο Οὔηε Ἀληίιεςεο Οὔηε 

κή Ἀληίιεςεο. ’ αηφλ ηφλ ἀέλαν θχθιν ηῆο ἐπαλαγέλλεζεο, 

ἀθφκα θη ἐκεῖο πνχ ηψξα ἔρνπκε γελλεζεῖ ζάλ ἄλζξσπνη, ἔρνπκε 

πάξμεη ζηφλ θφζκν ηῶλ ζεῶλ, ζηνχο θφζκνπο ηῆο 1εο , ηῆο 2εο,  

ηῆο 3εο θαί ηῆο 4εο ηδάλα, θαί ζέ ὅινπο γεληθά ηνχο θφζκνπο, κέρξη 

θαί ηφλ ςειψηεξν ηῆο νὔηε ἀληίιεςεο νὔηε κή ἀληίιεςεο. 

Δἴκαζηε θη ἐκεῖο πεξηπιαλψκελα ὄληα πνχ πεξηζηξέθνληαη κέζα ζ’ 

αηνχο ηνχο θφζκνπο ηῶλ δηαθνξεηηθῶλ ζπλεηδήζεσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αηφο ὁ  θχθινο ζαλάηνπ θαί ἐπαλαγέλλεζεο ὀλνκάδεηαη 

αλγθζάξα ἤ ακζάξα· κία πνιχ ζπλεζηζκέλε ιέμε ζηφλ 

Βνπδδηζκφ. Κάζε ὄλ, παξακέλεη κέζα ζέ θάπνηνλ ἀπφ αηνχο ηνχο 

θφζκνπο γηά ἕλα ὀξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνχ ἐμαξηᾶηαη ἀπφ ηφ 

θάξκα ηνπ, ηίο πξάμεηο ηνπ· θαί γ ηά ὅζν δηάζηεκα ὁ θαξπφο αηῶλ 

ηῶλ πξάμεσλ ε ἶλαη δπλακηθφο, ηφ ὄλ παξακέλεη ζ’ αηφλ ηφλ 

ζπγθεθξηκέλν θφζκν. Ὅηαλ ηά ἀπνηειέζκαηα αηῶλ ηῶλ πξάμεσλ 

ράζνπλ ηήλ δχλακή ηνπο, ηφηε ηφ ὄλ θεχγεη ἀπ’ αηφλ ηφλ θφζκν 

θαί μαλαγελληέηαη ζέ ἕλαλ ἄιινλ. Ἀθφκα θαί ν ἱ ζενί πνχ ε ἶλαη 

γελλεκέλνη ζηνχο ζετθνχο θφζκνπο, ράλνπλ αηή ηήλ ζέζε.  
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Γηφηη βαζηθά, νἱ θφζκνη ηῶλ ζεῶλ ε ἶλαη ζάλ ηνπξηζηηθφ κέξνο 

ζηφ ὁπνῖν πάεη θαλείο γηά δηαθνπέο. Πξνεγνπκέλσο ἔρεη κηά θαιή 

δσή, ζπγθεληξψλεη ρξήκαηα ἀπφ ηήλ ἐξγαζία ηνπ, θαί κεηά 

πεγαίλεη ζέ ἕλα ὄκνξθν λεζί , θάζεηαη ἐθεῖ, θαί ἀπνιακβάλεη γ ηά 

ἕλα δηάζηεκα ηήλ δσή ηνπ ζέ θάπνην πνιπηειέο μελνδνρε ῖν πέληε 

ἤ ἐπηά ἀζηέξσλ. Φπζηθά, ὅηαλ ηά ρξήκαηά ηνπ ηειε ηψζνπλ ε ἶλαη 

ἀλαγθαζκέλνο λά γπξίζεη πάιη ζηφ ζπίηη ηνπ.  

Σφ ἴδην ζπκβαίλεη θαί κέ ηνχο θφζκνπο ηῆο θφιαζεο ἤ ηῶλ δψσλ 

θιπ. Γελληέηαη θαλείο ἐθεῖ βαζαληδφκελνο ἀπφ πφλν, ηαιαηπσξία, 

θαί ἐμαζιίσζε, ηπξξαληέηαη θαί ἀγσληά, θαί ὅηαλ ηφ θάξκα ἀπφ ηίο 

θαθέο ηνπ πξάμεηο ηειεηψζεη, ηφηε γελληέηαη ζέ θάπνηνλ ἄιιν 

θφζκν ἀθφκα θαί ζηφλ ἀλζξψπηλν.  

Πνιιέο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ἀλαθέξνληαη ζηά βνπδδηζηηθά 

βηβιία ζέ ζρέζε κέ αηνχο ηνχο θφζκνπο ηῆο δνληθῆο ζθαίξαο 

θαί ηά δηαθνξεηηθά εἴδε ζπλείδεζεο πνχ πάξρνπλ ζ’ αηνχο. Π.ρ. 

ζηφλ θφζκν ηῶλ ἀλζξψπσλ νἱ θαιέο θαί νἱ θαθέο ζπλεηδήζεηο 

ἐκθαλίδνληαη ἀλάκηθηα, ἐλῶ ζηνχο θφζκνπο ηῶλ θνιάζεσλ, ηῶλ 

δψσλ, θιπ. ηφ 95% εἶλαη θαθέο ἤ θαχιεο ζπλεηδήζεηο. ηφλ θφζκν 

ηῶλ ζεῶλ πάξρνπλ ὡο ἐπί ηφ πιείζηνλ θαιέο ζπλεηδήζεηο, θαί 

ὄζν πᾶκε πηφ ςειά, ν ἱ θαιέο ζπλεηδήζεηο ε ἶλαη πηφ ἔληνλεο.  

ηφλ ἀλζξψπηλν θφζκν ηφ κίγκα ηῶλ θαιῶλ θαί ηῶλ θαθῶλ 

ζπλεηδήζεσλ δηαθέξεη ἀπφ ἄηνκν ζέ ἄηνκν. έ θάπνηνπο 

ἀλζξψπνπο πάξρεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαιῶλ ζπλεηδήζεσλ, ζέ 

θάπνηνπο ἄιινπο κηζφ κηζφ, θαί ζέ θάπνηνπο ἄιινπο ηφ πνζνζηφ 

ηῶλ θαχισλ ζπλεηδήζεσλ ε ἶλαη κεγαιχηεξν.  

Γη’ αηφλ ηφλ ιφγν βιέπνπκε ηήλ δηαθνξνπνίεζε ηῶλ ἀλζξψπσλ 

ζέ θνηλσληθέο, ν ἰθνλνκηθέο, θαί ἄιινπ εἴδνπο ηάμεηο, ὅπσο ε ἶλαη ν ἱ 

ἀξηζηνθξάηεο πνχ ἀπνιακβάλνπλ ὅιεο ηίο  ἀλέζεηο, θαί νἱ θησρνί 

πνχ πεηλᾶλε θαί δέλ ἔρνπλ λά θᾶλε νὔηε κηά θέηα ςσκί. ηφλ 

θφζκν ινηπφλ ηῶλ ἀλζξψπσλ πάξρεη ἀλάκηθην ηφ θαιφ κέ ηφ 

θαθφ.  

 

 

Ἔρνπκε κηιήζεη κέρξη ηψξα κφλν γηά ηίο ζπλεηδήζεηο ηνῦ  

ἐπηπέδνπ ηῆο δνληθῆο ζθαίξαο, θαί κφλν γηά ηίο θαχιεο ἐμ’ 

αηῶλ. Γηφηη θπζηθά πάξρνπλ θαί νἱ θαιέο ζπλεηδήζεηο ηῆο 

δνληθῆο ζθαίξαο.  

Οἱ θαχιεο ζπλεηδήζεηο ηνῦ ἐπηπέδνπ ηῆο δνληθῆο ζθαίξαο ε ἶλαη 

12, θαί ἐγείξνληαη ἀπφ ηίο ηξεῖο θαχιεο ξίδεο: 8 ξηδσκέλεο ζηήλ 

Ἀπιεζηία, 2 ξηδσκέλεο ζηφ Μίζνο , θαί 2 ξηδσκέλεο ζηήλ Αηαπάηε.  
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ηφ πξνεγνχκελν κάζεκα ὁινθιεξψζακε ηήλ ἀλάιπζε γηά ηήλ 

θαχιε ξίδα ηῆο Ἀπιεζηίαο, ἀπφ ηήλ ὁπνίαλ ἐγείξνληαη 8 ε ἴδε 

θαχισλ ζπλεηδήζεσλ πνχ ζπλνδεχνληαη ἤ ζπζρεηίδνληαη κέ ηήλ 

ἀπιεζηία, ζπλνδεπφκελεο ἀπφ ιαλζαζκέλε λφεζε ἤ ρσξίο 

ιαλζαζκέλε λφεζε, θαί κέ πξνηξνπή ἤ ρσξίο πξνηξνπή.  

ήκεξα ζά ζπλερίζνπκε κέ ηήλ ἀλάιπζε ηῆο θαχιεο ξ ίδαο ηνῦ  

Μίζνπο.  

 

2  ΦΑΤΙΔ ΤΛΔΗΓΖΔΗ ΡΗΕΩΚΔΛΔ ΣΟ     
 

ΚΗΟ 
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Σφ θαηλφκελν ηνῦ κίζνπο ηφ ζπλαληᾶκε θαζεκεξηλά θαί 

κπνξνῦκε λά ηφ βηψζνπκε, δηφηη κηιᾶκε γηά θάηη ἀπηφ πνχ κπνξεῖ 

λά ηφ δεῖ θαλείο ὄρη κφλνλ ζηφλ ἐαπηφλ ηνπ ἀιιά θαί ζηνχο 

ἄιινπο ἀλζξψπνπο. Δἶλαη ἕλα ζπλαίζζεκα πνχ ἐκθαλίδεηαη πνιχ 

ζπρλά.  

Ὑπάξρνπλ πνιιέο ζπλψλπκεο ιέμεηο γηά ηφ κίζνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σφ ἴδην ηφ κίζνο κπνξεῖ θπζηθά λά ἐθδεισζεῖ κέ δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο, θαί ἀλάινγα κέ ηήλ βαζκίδα ἔληαζεο πνχ ἔρεη ηφ 

πξνζδηνξίδνπκε κέ θάπνηα ζπλψλπκε ιέμε. Ἔηζη, ὅηαλ π.ρ. ὁ  

βαζκφο ἔληαζεο ε ἶλαη κεγάινο, δέλ ιέκε ὄηη αηφο ὁ ἄλζξσπνο 

εἶλαη ζπκσκέλνο ἀιιά ὀξγηζκέλνο,  δηφηη ὅιν ηνπ ηφ ζψκα 

ηαξάδεηαη θαί ηξέκεη.  

 

ηά πξνεγνχκελα καζήκαηα ε ἴρακε δεῖ ὅιεο ηίο ζπλψλπκεο ιέμεηο 

πνχ εἶλαη βαζκίδεο ηνῦ ἴδ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο:  
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Ὅιεο αηέο ηίο κνξθίεο κίζνπο ηίο ζπλαληᾶκε θαζεκεξηλά, κέ 

ηνχο γνλε ῖο καο, ηά παηδηά καο, κέ ηνχο γείηνλεο, ζηφ ζρνιε ῖν, 

ὅηαλ δηαβάδνπκε ἐθεκεξίδα, ὅηαλ βιέπνπκε ηειεφξαζε θιπ. 

Καζεκεξηλά, ζπλαληᾶκε ὅιν θαί θάπνηα ἀπ’ αηέο ηίο βαζκίδεο ηνῦ  

κίζνπο. έ παγθφζκην ἐπίπεδν ὅκσο, κπνξνῦκε λά δνῦκε ὅιεο 

αηέο ηίο βαζκίδεο.  

Σφ κίζνο ἐθδειψλεηαη ζέ ὅινπο ηνχο θφζκνπο ηῆο δνληθῆο 

ζθαίξαο· ζηά δῶα, ζηά θαληάζκαηα, θαί ζηνχο δαίκνλεο 

πεξηζζφηεξν.  
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ηφ πξῶην ε ἴδνο ἔρνπκε ἕλαλ λνεηηθφ παξάγνληα πνχ ε ἶλαη   

δπζαξέζθεηα, ἕλαλ πνχ εἶλαη  ἀπνζηξνθή, θαί ηφ αζφξκεην 

ζπλαίζζεκα πνχ πξνθαιεῖηαη ἀπφ ἐκᾶο ηνχο ἴδηνπο. Βιέπνπκε 

δειαδή θάηη πνχ δέλ κᾶο ἀξέζεη θαί αζφξκεηα ληψζνπκε κίζνο.  

 

ηφ δεχηεξν ε ἴδνο πάιη πάξρεη δπζαξέζθεηα, πάιη πάξρεη 

ἀπνζηξνθή, ἀιιά   ἐθδήισζε ηνῦ κίζνπο κέζα καο ὀθείιεηαη 

ζηήλ πξνηξνπή, δει. θάπνηνο κᾶο ἔρε η ἐπεξξεάζεη κέ κηά ἰδέα ἔηζη 

ὥζηε λά ζπκψζνπκε κέ θάηη ἤ λά κηζήζνπκε θάηη.  

 

 

Μέ ιίγα ιφγηα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αηή  ἐιάρηζηε δηαθνξά ἀλάκεζα ζηήλ αζφξκεηε θαί ζηήλ κή 

αζφξκεηε θαχιε ζπλείδεζε ηνῦ  κίζνπο, ὀθείιεηαη ζηφλ βαζκφ 

ἔληαζεο·  αζφξκεηε ζπλείδεζε κίζνπο ἔρεη κεγαιχηεξε 

δπλακηθφηεηα, ἐλῶ  κή αζφξκεηε ε ἶλαη πηφ ἀδχλακε, δέλ ἔρεη 

ηφζε δπλακηθφηεηα κέζα ηεο ὅζν ὅηαλ ηφ θάλνπκε ἀπφ κφλνη καο, 

ιφγσ ηνῦ ὅηη ἀθνινπζνῦκε ηήλ ἰδέα ἤ ηά ιφγηα θάπνηνπ ἄιινπ, 

εἴηε γηά λά ηνῦ θάλνπκε ηφ ραηήξη ε ἴηε ἐπεηδή κᾶο πείζεη ὅηη εἶλαη 

ἔηζη. ηήλ δεχηεξε πεξίπησζε  ὀξκή ηνῦ κίζνπο δέλ ε ἶλαη ηφζν 

δπλαηή ὅζν ζηήλ αζφξκεηε.  

Καηά η’ ἄιια νἱ πφινηπνη παξάγνληεο ε ἶλαη ἴδηνη.  
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Αηφ πνχ ὡζεῖ ἕλαλ ἄλζξσπν λά κηζήζεη θάηη ε ἶλαη ηφ α ἴζζεκα 

ηῆο δπζαξέζθεηαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δἴρακε πε ῖ ὅηη ζηήλ πεξίπησζε ηῆο ἀπιεζηίαο, νἱ θαχιεο 

ζπλεηδήζεηο θαί ν ἱ πξάμεηο πνχ ηίο ἀθνινπζνῦλ ζρεηίδνληαη ὡο ἕλα 

βαζκφ θαί κέ ηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε. Κάπνηνο δει. θιέβεη, ἐπεηδή 

πηζηεχεη ὅηη δέλ πάξρεη ηίπνηα θαθφ ζηήλ θινπή , θιπ.  

ηήλ πεξίπησζε ἐθδήισζεο κηᾶο θαχιεο ζπλείδεζεο ξηδσκέλεο 

ζηφ κίζνο  ιαλζαζκέλε λφεζε ἀπνπζηάδεη. 

Οἱ ἄλζξσπνη κπνξνῦλ λά θάλνπλ πξάμεηο κίζνπο ἀπφ 

ιαλζαζκέλε λφεζε; βεβαίσο κπνξνῦλ, ὅπσο ἀπφ ιαλζαζκέλε 

ἰδενινγία. Π.ρ. ζεσξνῦλ ὅηη  δηθ ηά ηνπο πίζηε  ε ἶλαη  ὀξζή θαί γη’  

αηφ ἔρνπλ δηθαίσκα λά ἐμνληψζνπλ ηνχο ἄπηζηνπο.  
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Ὅκσο  ἰδενινγία δέλ ἐκθαλίδεηαη ηαπηφρξνλα κέ ηφ κίζνο. Ἡ  

θαχιε ζπλείδεζε ηῆο ἰδενινγίαο ε ἶλαη αηή πνχ πξνηξέπεη ηήλ 

θαχιε ζπλείδεζε ηνῦ κίζνπο λά ἐγεξζεῖ. Ὅηαλ δει. ἐθηειε ῖηαη   

πξάμε ηνῦ κίζνπο, δέλ ἐκπεξηέρεηαη ηήλ ἴδηα ζηηγκή  θαχιε 

ζπλείδεζε ηῆο ἰδενινγίαο, ἀιιά κφλνλ  ζπλείδεζε ηνῦ κίζνπο. 

Πξνεγνπκέλσο κπνξεῖ λά   πάξρεη  ζπλείδεζε ηῆο ιαλζαζκέλεο 

λφεζεο θαί λά ππξνδνηήζεη ηήλ ζπλείδεζε ηνῦ κίζνπο,  ἀιιά δέλ 

κπνξνῦλ λά ἐκθαληζζνῦλ θαί ν ἱ δχν ηαπηφρξνλα.  

Γη’ αηφ ινηπφλ ιέκε, ὅηη ζηήλ ζπλείδεζε πνχ ε ἶλαη ξηδσκέλε 

ζηφ κίζνο πάξρεη κφλνλ  δπζαξέζθεηα θαί ηφ ζπλαίζζεκα ηῆο 

ἀπνζηξνθῆο πξφο ηφ ἀληηθε ίκελν. Σφ πῶο ἐκθαλίζζεθε αηή   

δπζαξέζθεηα, αηή  ἀπνζηξνθή, ὀθείιεηαη ζέ κηά πξνεγνχκελε 

ζπλείδεζε πνχ ε ἴρε ηήλ ξ ίδα ηεο ζηήλ ιαλζαζκέλε λφεζε,   ὁπνία 

ὅκσο δέλ ἐκθαλίδεηαη θαηά ηήλ δξάζε ηῆο ζπλείδεζεο πνχ ἔρεη 

ηήλ ξίδα ηεο ζηφ κίζνο.  

 

δῶ βιέπνπκε ὅηη ζηήλ πξνεγνχκελε ζπλείδεζε πνχ ἦηαλ 

ξηδσκέλε ζηήλ ἀπιεζηία, πάξρεη δηαθνξεηηθφο ζπλδηαζκφο  

 λνεηηθῶλ παξαγφλησλ.  
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Ὅκσο ζηήλ πεξίπησζε ηνῦ  κίζνπο πνχ ἐμεηάδνπκε ηψξα, 

βιέπνπκε ἕλαλ δηαθνξεηηθφ ζπλδηαζκφ λνεηηθῶλ παξαγφλησλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δῶ ηφ α ἴζζεκα εαξέζθεηαο ἔρεη ἀληηθαηαζηαζεῖ ἀπφ ηήλ 

δπζαξέζθεηα θαί  ιαλζαζκέλε λφεζε ἔρεη ἀληηθαηαζηαζε ῖ ἀπφ ηήλ 

ἀπνζηξνθή. Σφ α ἴζζεκα ἀπφ εράξηζην ἔρεη γ ίλεη δπζάξεζην, θαί 

 βνχιεζε θπζηθά ἀθνινπζεῖ ηψξα αηφλ ηφλ ζπλδηαζκφ πνχ 

θαηαιήγεη ζηφ κίζνο.  

Αηφο ὁ δηαθνξεηηθφο ζπλδηαζκφο ε ἶλαη ὁ ιφγνο πνχ 

ηαμηλνκνῦκε ηίο ζπλεηδήζεηο ζέ δηάθνξεο θαηεγνξίεο.  
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Γηά λά ἐγεξζεῖ κία ζθέςε ρξεηάδνληαη θάπνηνη λνεηηθνί 

παξάγνληεο γηά λά ἐπεξξεάζνπλ ηήλ βνχιεζε, ὅπσο ηφ αἴζζεκα 

πνχ παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν ἤ   ιαλζαζκέλε λφεζε. Ἀπφ ἐθεῖ 

μεθηλάεη θαί θνπληψλεη κηά   ζθέςε.  ζπλδηαζκφο πάιη 

δπζαξέζθεηαο θαί ἀπνζηξνθῆο, ἐπεξξεάδεη ηήλ βνχιεζε 

δηαθνξεηηθά θαί ἔρνπκε ἕλαλ δηαθνξεηηθφ ππξήλα ζθέςεο.  

ηφ Ἀκπηληάκκα, ἐκεῖο ἐμεηάδνπκε ηφλ ππξήλα κηᾶο ζθέςεο ὁ 

ὁπνῖνο παξάγεηαη ἀπφ ηφλ ζπλδηαζκφ πξσηαξρηθῶλ θαί 

ζεκαληηθῶλ δηαθνξεηηθῶλ λνεηηθῶλ παξαγφλησλ. Καη’ αηφλ ηφλ 

ηξφπν βιέπνπκε πῶο παξάγεηαη κηά ζθέςε ἤ κηά ζπλείδεζε.  
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Σφ αἴζζεκα ηῆο δπζαξέζθεηαο ἐθδειψλεηαη ζηφ πξφζσπφ καο, 

ἀιιά εἶλαη πνιινί ἄλζξσπνη πνχ θξχβνπλ αηφ ηφ αἴζζεκα κέζα 

ηνπο. Σά δῶα ε ἶλαη δηαθνξεηηθά. Ὅηαλ ἕλαο ζθχινο ἤ κηά γάηα 

εἶλαη δπζαξεζηεκέλνη ηφ θαηαιαβαίλνπκε ἀκέζσο!  

Σφ ζθίηζν κέ αηφ ηφ πξφζσπν, ἀπεηθνλίδεη ὄρη κφλνλ ηφ 

ζπλαίζζεκα ηῆο δπζαξέζθεηαο πνχ ἐθδειψλεηαη ἐμσηεξηθά ἀιιά 

θαί ηήλ δπζαξέζθεηα πνχ ἔρνπκε κέζα καο.  

Ὑπάξρνπλ θη ἄιιεο ιέμεηο γ ηά ηήλ δπζαξέζθεηα πνχ ηίο  

ρξεζηκνπνηνῦκε θαζεκεξηλά, γηά λά δείμνπκε ηήλ ἐλφριεζή καο ἤ 

ηήλ ἀληθαλνπνίεηε ἐπηζπκία καο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μεηάδσληαο ηφ λφεκα ηῆο δπζαξέζθεηαο ζηήλ γιῶζζα Πάιη, 

δηαπηζηψλνπκε ὅηη:  
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Σφ ληνκαλάζζα  κπνξνῦκε λά ηφ κεηαθξάζνπκε θαί ζάλ θαθή 

δηάζεζε («εἶκαη θαθνδηάζεηνο ζήκεξα»), θαί ηφ ζνκαλάζζα  ζάλ 

θαιή ἤ εράξηζηε δηάζεζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σφ κίζνο δει. ἐθδειψλεηαη ἔρνληαο πάληα ζηφλ ππξήλα ηνπ ηφ 

αἴζζεκα ηῆο δπζαξέζθεηαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ὅηαλ γηά παξάδεηγκα, α ἰζζαλφκαζηε ζσκαηηθή δπζθνξία ιφγσ 

πεξβνιηθῆο δέζηεο ἤ  θξχνπ, αηφ ὀθείιεηαη ζέ ἐμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο θαί ὄρη λνεηηθνχο. Καί ιφγσ ηνῦ ὅηη αηή  δπζθνξία 

δέλ πξνθαιε ῖηαη ἀπφ δηθ ηά καο πξφζεζε, δέλ πάξρνπλ θαί ζηθά 

θαξκηθέο ἐπηπηψζεηο·  εἶλαη δει. θαξκηθά ἀπξνζδηφξηζηε. Ὅηαλ 

ὅκσο  δπζαξέζθεηα πξνθαιε ῖηαη ἀπφ λνεηηθνχο παξάγνληεο, ηφηε 

πάξρεη πξφζεζε, ε ἶλαη θαξκηθά πξνζδηνξηζκέλε, θαί θαχιε.  

Ἀπφ ηήλ ἄιιε πιεπξά, ηφ εράξηζην θαί ηφ νδέηεξν αἴζζεκα 

κπνξεῖ λά εἶλαη θαιφ, θαχιν, ἤ ἀπξνζδηφξηζην. Γηφηη π.ρ. ζηήλ 

πεξίπησζε ηῆο ζπλείδεζεο πνχ ε ἶλαη ξηδσκέλε ζηήλ ἀπιεζηία, ἐάλ 

 πξφζεζε ε ἶλαη εάξεζηε ἤ  νδέηεξε κπνξεῖ λά ἐγεξζεῖ εάξεζην 

ἤ νδέηεξν α ἴζζεκα, ἤ ἀλ   πξφζεζε εἶλαη θαχιε ηφηε θαί ηφ 

αἴζζεκα ζά εἶλαη θαχιν.  
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Ὑπάξρεη θαί ηφ ἀπξνζδηφξηζην αἴζζεκα πνχ ἀθνξᾶ ηνχο Ἀξράηο 

ἤ ηνχο Βνχδδεο, ζηήλ πεξίπησζε ηῶλ ὁπνίσλ νἱ ἐγεηξφκελεο 

ζπλεηδήζεηο ε ἶλαη ἀπξνζδηφξηζηεο (θίξ ηα), θαί νἱ ζθέςεηο πνχ ηίο 

ζπλνδεχνπλ δέλ ἔρνπλ θαξκηθά ἀπνηειέζκαηα.  

Ὅπσο ζᾶο εἴρα πεῖ, κνηάδνπλ κέ ἕλα δέληξν πνχ ἀλζίδε η ἀιιά 

δέλ θάλεη θαξπνχο. Οἱ πξάμεηο ηνπο ε ἶλαη ζάλ ινπινχδηα δει. 

θαιέο, ἀιιά δέλ ἔρνπλ θαξκηθά ἀπνηειέζκαηα γηά κειινληηθέο 

ἐπαλαγελλήζεηο. Δ ἶλαη ἀπφ ζηθῆο πιεπξᾶο ἀπξνζδηφξηζηεο.  

 

Σφ δεχηεξν εἴδνο ζπλείδεζεο ξηδσκέλεο ζηφ κίζνο, ε ἶλαη   

ζπλείδεζε πνχ ζρεη ίδεηαη κέ ηήλ ἀπνζηξνθή.  
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Ἔηζη ν ἱ ἀληηδξάζεηο ηνῦ  κίζνπο ἐθδειψλνληαη κέ αηά ηά δχν 

είδε ζπλείδεζεο: ηῆο δπζαξέζθεηαο θαί ηῆο ἀπνζηξνθήο. Γέλ ε ἶλαη 

ὅπσο  ἀπιεζηία πνχ ἔιθεηαη πξφο ἕλα ἀληηθείκελν, ἀιιά εἶλαη   

ἀπνζηξνθή πξφο ηφ ἀληηθε ίκελν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σφ αἴζζεκα ἀληηπάζεηαο γηά θάπνηνλ ἤ γηά θάηη, ηφ βηψλνπκε 

θαζεκεξηλά. Μφιηο δνῦκε θάηη πνχ δέλ κᾶο ἀξέζεη, ἀκέζσο ἔρνπκε 

κηά ἀληίδξαζε κέζα ζηφλ λνῦ καο· ληψζνπκε ἀπνζηξνθή.  
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Πξέπεη λά θαηαλνήζνπκε ὅηη ἄιιν εἶλαη ηφ αἴζζεκα 

δπζαξέζθεηαο θαί ἄιιν  ἀπνζηξνθή, θαί λά δηαθξίλνπκε πνηά 

εἶλαη   ἰδηφηεηα ηνῦ αἰζζήκαηνο ηῆο δπζαξέζθεηαο θαί πνηά   

ἰδηφηεηα ηῆο ἀπνζηξνθῆο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξψηα ἐθδειψλεηαη ηφ δπζάξεζην α ἴζζεκα θαί κεηά ἐγείξεηαη   

λνεηηθή ζηάζε ηνῦ ἐθλεπξηζκνῦ ἤ ηῆο θαθνβνπιίαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δἴρακε ἀλαιχζεη ζηά πξνεγνχκελα καζήκαηα ηά πέληε 

ζπλαζξνίζκαηα ἕλα ἐθ ηῶλ ὁπνίσλ εἶλαη ηφ ζπλάζξνηζκα ηνῦ  

αἰζζήκαηνο. Ἡ  δπζαξέζθεηα πνχ ε ἶλαη ἕλα αἴζζεκα, ἀλήθεη ζηήλ 

θαηεγνξία αηνῦ ηνῦ ζπλαζξνίζκαηνο,  ἐλῶ  ἀπνζηξνθή ζηφ 

ζπλάζξνηζκα ηῶλ λνεηηθῶλ ιεηηνπξγηῶλ. Ἡ δπζαξέζθεηα ἀπφ κφλε 

ηεο δέλ κπνξεῖ λά πξνθαιέζεη πξάμε· πξέπεη λά ἐλεξγνπνηεζνῦλ 

θαί ἄιινη παξάγνληεο γηά λά πάξμεη δξάζε. Γει. ηφ α ἴζζεκα ἀπφ 

κφλν ηνπ δέλ κπνξεῖ λά κᾶο ὠζήζεη λά θάλνπκε κηά πξάμε.  
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Ἡ ἀπνζηξνθή ὅκσο ἔρεη δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία ἀπφ ηήλ 

δπζαξέζθεηα, δηφηη ζηήλ ἀπνζηξνθή ἐκπεξηέρεηαη θαί  πξφζεζε, 

πνχ κέ ηήλ ζεηξά ηεο κπνξε ῖ λά ἐπηθέξεη θαί ηήλ πξάμε. Αηφ 

ζπκβαίλε η δηφηη νἱ λνεηηθνί παξάγνληεο πνχ ζπγθξνηνῦληαη γ ηά λά 

ζπλζέζνπλ ηήλ ἀπνζηξνθή εἶλαη πνιχ πηφ δπλαηνί ἀπφ αηνχο πνχ 

ζπλζέηνπλ ηήλ δπζαξέζθεηα. Ἔηζη πάξρεη αηή   δηαθνξνπνίεζε 

κεηαμχ αἰζζήκαηνο θαί ἄιισλ λνεηηθῶλ παξαγφλησλ.  

Ὅια αηά πνχ ἔρνπκε πε ῖ κέρξη ηψξα κπνξεῖ λά ηά βξεῖ θαλείο  

θαί ζηήλ νχηηα, ὄρη κφλν ζηφ Ἀκπηληάκκα· θαί κπνξνῦκε λά 

θάλνπκε ἐδῶ κηά ζχγθξηζε κέ ηήλ νχηηα ζηήλ ὁπνία αηέο νἱ 

ιέμεηο ἐκθαλίδνληαη ζπρλά:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οἱ ιέμε ηο Λφκπα (ἀπιεζηία), Νηφζα (κίζνο), θαί Παηίγθα  

(ἀπνζηξνθή), ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαί ζπλαληψληαη καδχ θαί 

πνιχ ζπρλά ζέ ἕλα  βηβιίν ηνῦ νχηα Πίηαθα  πνχ ὀλνκάδεηαη 

νχηα-ληπάηα. Καί  ιέμε βηλέγηα ζεκαίλεη ἀπνβνιή, παξάηεκα· λά 

ἀπνβάιεη δει. θαλείο ἀπφ κέζα ηνπ ηήλ ἀπιεζηία, ηφ κίζνο, θαί 

ηήλ ἀπνζηξνθή.  

Παξαθάησ ζπλαληνῦκε ηήλ ιέμε ληνκαλάζζα  (δπζαξέζθεηα) πνχ 

μαλά ἐκθαλίδεηαη παξάιιεια κέ ηήλ ιέμε Παηίγθα (ἀπνζηξνθή) ζέ 

ἕλα ἄιιν βηβιίν ηῆο νχηα Πίηαθα, ηφ Νηίθα-Νηθάγηα .  

Μεηαθξάδνπκε: Πίρα=ἀγαπεηφ,ἐπηζπκεηφ, πάηζα=ἐμ’αίηίαο, 

νπππάηδαηη=ἐγείξεηαη ληνκαλάζζα=δπζαξέζθεηα.  Σέλα= , 

παηδαράηη=         Ὅιε αηή  πξφηαζε κεηαθξάδεηα η ὡο «ἐμ’  

αἰηίαο ἐλφο ἀγαπεηνῦ ἐγείξεηαη  δπζαξέζθεηα. Λφγσ αηῆο.... .».  
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  Σψξα, εἶλαη δπλαηφλ ἐμ’ αἰηίαο ἐλφο ἐπηζπκεηνῦ ἤ ἀγαπεηνῦ  

ἀληηθε ηκέλνπ λά ἐγεξζεῖ ληνκαλάζζα  (δπζαξέζθεηα); Βεβαίσο, 

δηφηη ὅηαλ ηφ ἐπηζπκεηφ ἀληηθείκελν κᾶο ἀπνγνεηεχζεη, 

αἰζζαλφκαζηε δπζαξέζθεηα.  

ηφλ παξαθάησ πίλαθα ζηήλ ὀκάδα ηνῦ κίζνπο, ἐμεηάδνπκε 

θάπνηνπο ἀπφ ηνχο θαχινπο λνεηηθνχο παξάγνληεο πνχ ἐγείξνπλ 

ηήλ δπζαξέζθεηα.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 λνεηηθφο παξάγνληαο ηῆο δήιεηαο, ἐκθαλίδεηαη ὅηαλ ληψζνπκε 

δπζαξέζθεηα γηά ηά ἐπηηεχγκαηα ἤ ηά ἀπνθηήκαηα θάπνηνπ ἄιινπ 

πνχ εἶλαη παξαπάλσ ἀπφ ηά δηθά καο. Γέλ κᾶο ἀξέζεη λά ἔρνπλ νἱ 

ἄιινη θαιχηεξα πξάγκαηα ἀπφ ἐκᾶο ἤ λά πεξέρνπλ ἀπφ ἐκᾶο.  

 θζφλνο πάιη ε ἶλαη  πηθξία γηά ηά ἀγαζά, ηήλ ἐπηηπρία, θαί 

ηήλ πεξνρή ηῶλ ἄιισλ· εἶλαη ἕλα εἴδνο δήιεηαο πνχ θζάλεη κέρξη 

ηφ κίζνο. Γη’  αηφ  δήιεηα θαί ὁ θζφλνο εἶλαη ζπλψλπκεο ιέμεηο 

θαί ὁ  ζπλδηαζκφο ηνπο ὀλνκάδεηαη δεινθζνλία. έ ὅια αηά 

πάξρεη ηφ αἴζζεκα ηῆο δπζαξέζθεηαο. Σφ ἀληίζεην ηῆο δήιεηαο 

εἶλαη ὁ λνεηηθφο παξάγνληαο ηῆο ζπκπαζεηηθῆο ραξᾶο· ὅηαλ π.ρ. 

βιέπνπκε θάπνηνλ λά πεηπραίλεη ἤ λά ἀπνθηᾶ θάηη πνχ δέλ ηφ ε ἴρε 

πξνεγνπκέλσο, ραηξφκαζηε γη’ αηφλ θαί ηφλ ζπγραίξνπκε: 

«κπξάβν, ραίξνκαη πνχ ηά θαηάθεξεο, ζνῦ ἀμίδεη!». λῶ πφ ηήλ 

ἐπίδξαζε ηῆο δήιεηαο ιέκε: «γηαηί λά ηφ ἔρεη αηφο θαί ὄρη ἐγψ; 

δέλ ηνῦ ἀμίδεη! ἐγψ ηφ ἀμίδσ!»  

ηήλ πεξίπησζε ηῆο θηιαξγπξίαο θπζηθά, ἕλαο θηιάξγπξνο πνηέ 

δέλ αἰζζάλεηαη ἄλεηα ὅηαλ ηφλ πιεζηάδεη ἕλαο δεηηάλνο θαί ηνῦ  

δεηάεη ἐιεεκνζχλε. Ἀκέζσο ληψζεη δπζαξέζθεηα, ζηραίλεηαη ηφλ 

δεηηάλν θαί ἀπνηξαβηέηαη. Ἀιιά θαί ἕλαο θίινο λά ηνῦ  δεηήζεη 

θάηη, πάιη α ἰζζάλεηαη δπζαξέζθεηα.  γελλαηφδσξνο ἀληηζέησο 

ραίξεηαη ἐάλ ηνῦ δεηεζεῖ βνήζεηα θαί κπνξεῖ λά βνεζήζεη.  
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Σέινο νἱ ηχςεηο ἀλαδχνληαη ὅηαλ ζπκφκαζηε θάηη πνχ ἔγηλε ζηφ 

παξειζφλ θαί δέλ ηφ δηεθπεξαηψζακε ζσζηά. ηελαρσξηφκαζηε 

ζθεπηφκελνη ὅηη ἔπξεπε λά ε ἴρακε θεξζεῖ θαιχηεξα ἤ ὅηη δέλ 

ἔπξεπε λά ηφ θάλνπκε θαζφινπ, ἤ «γηαηί λά πῶ αηά ηά ιφγηα; δέλ 

ἔπξεπε λά ηά πῶ» θιπ. Σφ α ἴζζεκα πνχ ζπλνδεχεη ὅιεο αηέο ηίο  

ζθέςεηο εἶλαη ἕλα δπζάξεζην αἴζζεκα ἤ ἕλα αἴζζεκα πηθξίαο.  

Γηά λά πεξβεῖ θάπνηνο ηίο ηχςεηο, πξέπεη λά ἀπνθαζίζεη ὅηη δέλ 

ζά ἐπαλαιάβεη μαλά ηίο θαχιεο πξάμεηο πνχ δεκηνπξγνῦλ ηχςεηο. 

Καί θπζηθά αηφ ἐμαξηᾶηαη ἀπφ ηφ θαηά πφζνλ ζεσξε ῖ θάπνηνο ηί 

εἶλαη θαιφ θαί ηί ε ἶλαη θαθφ. Γηά παξάδεηγκα, κεξηθνί ἄλζξσπνη δέλ 

ἔρνπλ ηχςεηο ὅηαλ θάλνπλ κηά θαθή πξάμε, δηφηη ηνχο κάζαλε ὅηη 

 ζπγθεθξηκέλε πξάμε δέλ ἔρεη ηίπνηα θαθφ. Παξ’ ὅια αηά, ἐάλ 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ὅηη αηή  πξάμε εἶλαη ιαλζαζκέλε, ἀξρίδνπλ 

λά ηνχο ηξῶλε νἱ ηχςεηο.  

Ὅιεο αηέο νἱ πεξηπηψζεηο ἀλῆθνπλ ζηήλ θαηεγνξία ηνῦ  κίζνπο 

θαί ζπλνδεχνληαη ἀπφ δπζαξέζθεηα.  

Γηά λά μεθαζαξίζνπκε ηά πξάγκαηα κεηαμχ κίζνπο θαί θζφλνπ 

παξαζέηνπκε ἐδῶ ηά ιφγηα ηνῦ Γηφραλ Βφιθαλγθ Γθέηε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αηφ ζεκαίλεη ὅηη ἐμ’ αἰηίαο ηῆο δήιεηαο ἤ ηνῦ θζφλνπ  πνχ εἶλαη 

παζεηηθή κνξθή δπζαξέζθε ηαο, θάπνηνο κπνξεῖ λά κηζήζεη ηφζν 

πνιχ, πνχ λά θηάζεη ζηφ ζεκε ῖν λά θάλεη θφλν. Ὅηαλ   

δπζαξέζθεηα πνχ πξνέξρεηαη ἀπφ δήιεηα, θζφλν, θηιαξγπξία, θαί 

ηχςεηο, δπλακψζεη ηφζν πνιχ ὥζηε λά γίλεη ἐλεξγή κνξθή 

δπζαξέζθεηαο δει. κίζνο, θζάλνπκε ζηφ ζεκε ῖν λά ζθνηψζνπκε 

ἀθφκα θαί ηφλ ἐαπηφλ καο· π.ρ. ζηήλ πεξίπησζε ηῶλ ηχςεσλ, δέλ 

ἀληέρνπκε ηφλ ἐαπηφλ καο, ηφλ κηζνῦκε, δέλ μέξνπκε πῶο λά 

μεπεξάζνπκε ηίο ηχςεηο, θαί θαηαιήγνπκε ζηήλ αηνθηνλία!  
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2  ΦΑΤΙΔ ΤΛΔΗΓΖΔΗ ΡΗΕΩΚΔΛΔ ΣΖΛ     
 

ΑΤΣΑΠΑΣΖ 

 

Θά ἐμεηάζνπκε ηψξα ηήλ ηξίηε θαχιε ξίδα πνχ ε ἶλαη   

Αηαπάηε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἀπφ κηθξά παηδηά ἔρνπκε κάζεη λά ἐμαπαηνῦκε ηφλ ἐαπηφλ καο.  

Ἡ ἐπηζπκία εἶλαη ἄιιν πξάγκα, δηφηη ἀπφ κφλε ηεο δέλ κπνξε ῖ 

λά θέξεη ηφ ἐπηζπκεηφ ἀπνηέιεζκα· πξέπεη λά δνπιέςνπκε κέ 

ζχζηεκα, λά θνπξαζηνῦκε, λά παιαίςνπκε, γηά λά πεηχρνπκε 

αηφ πνχ ἐπηζπκνῦκε.  
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Ἡ αηαπάηε ὅκσο εἶλαη   θαηάζηαζε ζηήλ ὁπνία βξηζθφκαζηε 

ἐμ’ αἰηίαο κηᾶο ἐπηζπκίαο, γηά ηήλ ὁπνία δέλ ἔρνπκε θάλεη θακηά 

πξνζπάζεηα λά ηήλ πξαγκαηνπνηήζνπκε. Δ ἶλαη δει. κία κή 

πξαγκαηνπνηεκέλε θαληαζίσζε.  

Ὑπάξρνπλ θη ἄιιεο ζπλψλπκεο ιέμεηο γηά ηήλ αηαπάηε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 λνεηηθφο παξάγνληαο πνχ ἀιιάδεη ἐδῶ, ε ἶλαη  ἀκθηβνιία θαί 

 ἀλεζπρία. Ὅηαλ ἔρνπκε ἀκθηβνιία εἶλαη ἕλαο βαζκφο ζπλείδε -

ζεο, θαί ὅηαλ ἔρνπκε ἀλεζπρία εἶλαη ἄιινο βαζκφο  ζπλείδεζεο.  
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Λίγν πηφ θάησ ζά ἐμεηάζνπκε ηφ νδέηεξν αἴζζεκα θαί ηφ πῶο 

ληψζεη θάπνηνο ὅηαλ ἔρεη ἀκθηβνιία θαί πῶο ὅηαλ ἔρεη ἀλεζπρία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γει. ηήλ ζηηγκή πνχ ἔρνπκε ἀκθηβνιία ἤ ἀλεζπρία γηά θάηη, 

βξηζθφκαζηε ζέ κία θαηάζηαζε ἀλαπνθαζηζηηθφηεηαο θαηά ηήλ 

ὁπνία δέλ κπνξνῦκε λά θαηεπζχλνπκε ηφλ λνῦ καο ζηφ λά κηζεῖ ἤ  

λά ἐπηζπκεῖ θάηη.   λνῦο καο ἀκθηηαιαληεχεηαη  εξηζθφκελνο ζέ 

κηά θαηάζηαζε ἀλαπνθαζηζηηθφηεηαο, ἀλίθαλνο λά ληψζεη ἐθείλε 

ηήλ ζηηγκή ἀπιεζηία ἤ κίζνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ ἀπιεζηία πάληα ὡζεῖηαη ἀπφ ηήλ αηαπάηε, ηφ ἴδην θαί ηφ 

κίζνο. Ὅηαλ π.ρ. κηζνῦκε θάηη, ζεκαίλε η ὅηη δέλ ἔρνπκε 

θαηαλνήζεη ηφ κίζνο, δέλ ἔρνπκε δεῖ ηφλ θίλδπλν πνχ πάξρεη ζηφ 

κίζνο· ἤ δέλ ἔρνπκε δε ῖ ηφλ θίλδπλν πνχ πάξρεη ζηήλ ἀπιεζηία 

θαί γη’ αηφ ε ἴκαζηε πιενλέθηεο θαί ἐπηζπκνῦκε πξάγκαηα 
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πεξηζζφηεξα ἀπ’ ὅηη δηθαηνχκαζηε. Αηέο νἱ θαχιεο ξίδεο 

ζπλδένληαη, δηφηη ἐμ’ αἰηίαο ηῆο αηαπάηεο , ἔρνπκε ἀπιεζηία , θαί 

κηζνῦκε αηνχο πνχ ἔρνπλ θάηη θαί δέλ ηφ ἔρνπκε ἐκεῖο. Ἡ  

αηαπάηε ινηπφλ ε ἶλαη  βαζηθή α ἰηία θαί γηά ηήλ ἀπιεζηία θαί γηά 

ηφ κίζνο .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’ αηή ηήλ πεξίπησζε ηψξα , ὅηαλ κηιᾶκε γηά αηά ηά δχν εἴδε 

ζπλείδεζεο πνχ ε ἶλαη ξηδσκέλεο ζηήλ αηαπάηε, βιέπνπκε ὅηη   

αηαπάηε δέλ ε ἶλαη ἔληνλε. Γηφηη ηήλ ζηηγκή πνχ θάπνηνο ἔρε η 

ἐπηζπκία δέλ κπνξε ῖ λά δε ῖ ὅηη   αηαπάηε ηφλ ὡζεῖ ζηήλ 

ἐπηζπκία. Αἰζζάλεηαη κφλν ηήλ ἐπηζπκία· ἤ ηήλ ἀπιεζηία· ἤ ηφ 

κίζνο κέζα ηνπ. Γέλ κπνξε ῖ θαλείο λά ληψζεη ζπγρξφλσο κέ ηήλ 

αηαπάηε ὅια ηά πφινηπα. Ἡ αηαπάηε βξίζθεηαη ζηά 

«παξαζθήληα», ἐλῶ   ἀπιεζηία θαί ηφ κίζνο εἶλαη ηά πηφ πξφδεια 

ζέ κηά δεδνκέλε ζηηγκή.  
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Ὅηαλ ινηπφλ ιέκε ζπλείδεζε ξηδσκέλε ζηήλ αηαπάηε, 

ἐλλννῦκε ξηδσκέλε κφλν ζηήλ αηαπάηε· ρσξίο ἀπιεζηία θαί 

ρσξίο κίζνο. Ἡ αηαπάηε ἐδῶ εἶλαη θαζαξά κφλε ηεο ρσξίο λά 

πνβνεζάεη ζπγρξφλσο ηήλ ἀλάδπζε ηνῦ κίζνπο θαί ηῆο 

ἀπιεζηίαο. Π.ρ. ὅηαλ ἔρνπκε ἀκθηβνιία (κνξθή αηαπάηεο) δέλ 

κπνξνῦκε ηήλ ἴδηα ζηηγκή λά κηζνῦκε ἤ λά ἐπηζπκνῦκε θάηη, δηφηη 

ὁ λνῦο βξίζθεηαη ζέ κεηέσξε θαηάζηαζε ιφγσ ηῆο ἀκθηβνιίαο θαί 

δέλ κπνξεῖ λά ἐπηθεληξσζεῖ ζπγρξφλσο ζέ  θάπνην ἄιιν αἴζζεκα 

ὅπσο εἶλαη  ἀπιεζηία ἤ ηφ κίζνο.  

Ἀληηζέησο, ὅηαλ βξηζθφκαζηε ζέ θαηάζηαζε κίζνπο γηά 

παξάδεηγκα, δέλ κπνξνῦκε λά αἰζζαλφκαζηε ζπγρξφλσο ἀκθηβνιία 

γηά ηφ ἄλ πξέπεη λά κηζνῦκε θάπνηνλ ἤ ὄρη· ἀπιά κηζνῦκε.  

Ἔηζη, ὅηαλ ιέκε ζπλείδεζε ξηδσκέλε ζηήλ αηαπάηε, ἐλλννῦκε 

κηά ζπλείδεζε πνχ δέλ ε ἶλαη ἀλακεκηγκέλε κέ ἀπιεζηία ἤ κέ 

κίζνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δῶ ινηπφλ  αηαπάηε εἶλαη ἐκθαλήο ζηά δχν ε ἴδε ζπλείδεζεο 

πνχ ἀλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, δει. ζηήλ ἀκθηβνιία θαί ζηήλ 

ἀλεζπρία, ηά ὁπνία δέλ κπνξνῦλ λά ζπλππάξμνπλ ζπγρξφλσο κέ 

ηήλ ἀπιεζηία θαί ηφ κίζνο· ἔηζη πεξηγξάθνληαη ὡο ζπλεηδήζεηο 

πνχ ἔρνπλ κφλν αηαπάηε. Ἡ ιέμε κν  ἤ κφρα ζηά Πάιη ζεκαίλεη 

κφλν, δει. θαζαξή αηαπάηε.  

 

παλεξρφκαζηε  ηψξα ζηά δχν εἴδε ζπλείδεζεο ζηά ὁπνία   

αηαπάηε ε ἶλαη ἔληνλε: ηήλ ζπλείδεζε πνχ ζρεηίδεηαη  κέ 

ἀκθηβνιία θαί ηήλ ἄιιε πνχ ζρεηίδεηαη κέ ἀλεζπρία.  
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Καί ε ἴρακε ἀλαθέξεη ὅηη θαί ζηήλ πεξίπησζε ηῆο ἀκθηβνιίαο θαί 

ζέ αηή ηῆο ἀλεζπρίαο ηφ α ἴζζεκα πνχ ηίο ζπλνδεχεη ε ἶλαη 

νδέηεξν.  
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Ἔηζη ηφ νδέηεξν α ἴζζεκα κπνξνῦκε λά ηφ κεηαθξάζνπκε θαί 

ζάλ ἀπάζεηα ἤ ἀδηαθνξία. Καί πάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηίο  

ὀπνίεο κπνξεῖ θάπνηνο λά δεῖ ἕλαλ πνχ πνθέξεη θαί λά παξακείλεη 

ἀπαζήο. Αηφ κπνξε ῖ λά ζπκβεῖ θαί ζηίο πεξηπηψζεηο πνχ θάπνηνο 

ἔρεη δεῖ πνιιέο θνξέο ηφ ἴδην ζέακα θαί πιένλ δέλ ηνῦ θάλεη 

ἐληχπσζε. Ἤ λά δνῦκε θάηη πνχ γηά κᾶο εἶλαη ἐιθπζηηθφ ἀιιά 

ηνχο ἄιινπο ηνχο ἀθήλεη ἀδηάθνξνπο.  

 

ηήλ πεξίπησζε ηῆο ἀκθηβνιίαο ηφ αἴζζεκα εἶλαη νδέηεξν, 

δηφηη  ζπλείδεζε ἀκθηηαιαληεχεηαη ἀλάκεζα ζηήλ εαξέζθεηα θαί 

ζηήλ δπζαξέζθεηα· δέλ κπνξε ῖ λά ἀπνθαζίζεη ἐάλ ηφ ἀληηθείκελν 

εἶλαη εράξηζην ἤ δπζάξεζην, δηφηη ἐθείλε ηήλ ζηηγκή ἀπνπζηάδεη 

 θξηηηθή ἰθαλφηεηα. Ὅηαλ ἔρνπκε ἀκθηβνιία δέλ ἔρνπκε θξίζε. 

Ἔηζη, αηή  ἔιιεηςε θξίζεο ε ἶλαη πνχ κᾶο θάλεη λά κήλ ἔρνπκε 

εράξηζην ἤ δπζάξεζην αἴζζεκα ἐθείλε ηήλ ζηηγκή. Καί γη’  αηφλ 

ηφ ιφγν, ηφ α ἴζζεκα πνχ ζπλνδεχεη ηήλ ἀκθηβνιία  εἶλαη νδέηεξν.  
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Παξαθάησ ἔρνπκε ἕλαλ πίλαθα κέ ηά α ἰζζήκαηα θαί ηίο 

ζπλέπεηέο ηνπο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἕλα εράξηζην αἴζζεκα πξνθαιε ῖ ἔιμε πξφο ηφ ἐπηζπκεηφ 

ἀληηθε ίκελν, θαί ἐάλ γίλε η πνιχ ἔληνλν θαηαιήγεη ζέ ἀπιεζηία.  

Ἕλα δπζάξεζην α ἴζζεκα πξνθαιε ῖ ἀπψζεζε πξφο ηφ 

ἀλεπηζχκεην ἀληηθείκελν, θαί ζέ πεξίπησζε πνχ  ἀπψζεζε γίλε η 

πνιχ ἔληνλε θαηαιήγεη ζέ κίζνο.  

Καί ηέινο ἕλα νδέηεξν αἴζζεκα ζεκαίλεη ἀδηαθνξία, ἀπάζεηα, 

ἔιιεηςε ἐλδηαθέξνληνο πξφο θάπνην ἀληηθε ίκελν, θαί ὅηαλ αηά ηά 

ζπλαηζζήκαηα γίλνπλ ἔληνλα θαηαιήγνπλ ζέ αηαπάηε.  

 

ηήλ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ηφ α ἴζζεκα νδεηεξφηεηαο 

ἀλαθνξηθά κέ ηά δχν ε ἴδε ζπλείδεζεο – ηῆο ἀκθηβνιίαο θαί ηῆο 

ἀλεζπρίαο – δέλ ἔρεη λά θάλεη ηφζν κέ ἀδηαθνξία ἤ ἀπάζεηα, ὅζν 

κέ ηήλ ἔιιεηςε ηῶλ δχν πξνεγνχκελσλ δει. ηῆο ἔιμεο θαί ηῆο 

ἀπψζεζεο, ἔλεθα ηνῦ ὅηη θαί ζηίο δχν ζπλεηδήζεηο ηήλ ζηηγκή πνχ 

πξνβάιινπλ, δέλ κπνξε ῖ λά πάξμεη παξά κφλν νδέηεξν α ἴζζεκα.  

 

Θά ἐμεηάζνπκε ινηπφλ, πῶο ηφ νδέηεξν αἴζζεκα ὅηαλ 

ζπλδέεηαη κέ ἀκθηβνιία ἤ ἀλεζπρία κπνξεῖ λά πξνθαιέζεη 

αηαπάηε.  
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Ἡ ιέμε βίηζηθίηζα  δηαηξεῖηαη ζηφ ζηεξεηηθφ πξφζεκα βη θαί ζηφ 

ηζηθ ίηζα πνχ ζεκαίλε η ζεξαπεία. Μεηαθνξηθά ιέκε, ὅηη ὅηαλ   

ζθέςε βξίζθεηαη ζέ ἀκθηβνιία εἶλαη ἄξξσζηε, δέλ κπνξεῖ λά πάξεη 

ἀπφθαζε, θαί βξίζθεηαη ζέ ἕλα ἀδξαλέο ἐπίπεδν.  

Ὅηαλ ἔρνπκε ἀκθηβνιία, γηαηί ηήλ ἔρνπκε;  ιφγνο γη’ αηφ 

εἶλαη  ἔιιεηςε γλψζεο: «Πνῦ λά πάσ; πῶο λά πάσ; γηαηί λά πάσ; 

πξέπεη λά πάσ; ηί λά θάλσ; πξέπεη λά ηφ θάλσ ἤ δέλ πξέπεη λά ηφ 

θάλσ;»  

’ αηή ηήλ πεξίπησζε  ζθέςε ε ἶλαη ζάλ ἄξξσζηε, ρσξίο λά 

ἔρεη δπλακηθφηεηα κέζα ηεο· αηφ ιέγεηαη βηηζηθίηζα, δει. 

ζηέξεζε ζεξαπείαο. Αηή  θαηάζηαζε κπνξεῖ λά δηαξθέζεη πέληε  

ιεπηά, δέθα ιεπηά, ἤ ἀθφκα θαί κέξεο.  
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Ὅηαλ ἔρνπκε ζθεπηηθ ηζκφ γηά ὁπνηνδήπνηε ζέκα ε ἴηε 

ζξεζθεπηηθφ, ἰδενινγηθφ, θηινζνθηθφ, ἐπηζηεκνληθφ θιπ., 

ἐλλννῦκε ὅηη ἀκθηβάινπκε γηά θάηη πνχ ἔρνπλ πεῖ νἱ ἄιινη, γηά ηά 

δεδνκέλα πνχ κᾶο ἔρνπλ δψζεη θιπ.  ζθεπηηθηζκφο ε ἶλαη κηά 

κνξθή ἀκθηβνιίαο. Ἀθφκα θαί ν ἱ ἴδηνη ν ἱ ἐπηζηήκνλεο ἔρνπλ κεηαμχ 

ηνπο ζθεπηηθηζκφ, ἀκθηβάιινπλ δει. γηά ηίο ἀπφςεηο ἐλφο ἄιινπ 

ἐπηζηήκνλα. Ἔηζη, ὅηαλ ἀθνῦκε ἀληηθξνπφκελεο ἀπφςεηο ἤ ἔρνπκε 

δηαθνξεηηθά δεδνκέλα, γελλᾶηαη κέζα καο  ἀκθηβνιία. Καί αηφ 

ζπκβαίλε η ζπλέρεηα ζηήλ θαζεκεξηλή καο δσή. Λφγσ ἔιιεηςεο 

γλψζεο ἔρνπκε ζπλερῶο ἀκθηβνιία γ ηά κηθξά ἤ κεγάια πξάγκαηα ,  

θαί αηφ πξνθαιε ῖ αηαπάηε.  

 ἄλζξσπνο πνχ βξίζθεηαη ζέ ἀκθηβνιία θάζεηαη ζέ ἕλα 

ζηαπξνδξφκη θαί ξσηάεη ζπλέρεηα: «Σί, πνηφο, πνῦ, πφηε, γ ηαηί,  

πῶο;» ρσξίο λά κπνξεῖ λά ἀπνθαζίζεη.  
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Ὑπάξρνπλ θαί ἄιιεο ζπλψλπκεο ιέμεηο γηά ηήλ ἀκθηβνιία, θαί 

ἀλάινγα κέ ηφλ ηφπν νἱ ἄλζξσπνη ρξεζηκνπνηνῦλ ηίο δηθέο ηνπο 

ιέμεηο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φπζηθά, δέλ ε ἶλαη εὔθνιν γηά ηνχο ἀλζξψπνπο λά θαηαλνήζνπλ 

πῶο ιεηηνπξγεῖ  ζπλείδεζε ζηήλ θαηάζηαζε ηῆο ἀκθηβνιίαο. Γηά 

λά θαηαιάβεη θαλείο ηήλ ἀκθηβνιία πξέπεη λά ηήλ παξαηεξήζεη. 

κεῖο ὅκσο πξνζπαζνῦκε λά ηήλ ἀπσζήζνπκε. Καί αηφ ζπκβαίλε η 

ἰδηα ίηεξα ὅηαλ νἱ ἀκθηβνιίεο δέλ ε ἶλαη κηθξέο ἀπιέο ἀκθηβνιίεο 

ηῆο θαζεκεξηλφηεηαο π.ρ. «ηί ὥξα πξέπεη λά θχγσ; πνηφ 

ιεσθνξεῖν λά πάξσ;» ἀιιά ἄπηνληαη ζνβαξῶλ θηινζνθηθῶλ, 

ζξεζθεπηηθῶλ, ἤ ἐπηζηεκνληθῶλ ζεκάησλ. πεηδή αηά ηά ζέκαηα 

εἶλαη πηφ πνιχπινθα, νἱ ἄλζξσπνη ἀπνζχξνπλ ἤ  ἀλαζηέινπλ ηήλ 

θξηηηθή ηνπο  ιφγσ ἔιιεηςεο γλψζεσο.  

Π.ρ. ἀλαθνξηθά κέ ηφ ζέκα ηῆο θιηκαηνινγηθῆο ἀιιαγῆο ζηφλ 

πιαλήηε, πάξρνπλ ηφζεο πνιιέο δηαθνξεηηθέο γλψκεο, ὥζηε 

θάπνηνο πνχ δηαβάδεη θαί δηαβάδεη ρσξίο λά ἀπνθαζίδεη ιφγσ ηνῦ  

ὅηη ηφ ζέκα εἶλαη πνιχπινθν θαί πάξρνπλ πνιιέο  ἀληηθξνπφκελεο 

ἀπφςεηο, θηάλεη ζηφ ζεκεῖν λά ἀλαζηείιιεη ηήλ θξηηηθή ηνπ.  Αηφ 

κπνξεῖ λά ξεκεῖ ηφλ λνῦ, ἀιιά δέλ ζπλνδεχεηαη ἀπφ γλψζε. Θά 

δνῦκε παξαθάησ ζηφ θεθάιαην ηῶλ θαιῶλ ζπλεηδήζεσλ, ὅηη αηέο 

πάληα ζπλνδεχνληαη ἀπφ ὀξζή λφεζε δει. γλψζε, θαί ὅηη   

ιαλζαζκέλε λφεζε,  αηαπάηε, ἀπνπζηάδεη. ’ αηέο ηίο  

πεξηπηψζεηο,  ἀπιεζηία δέλ ἐγείξεηαη, ηφ κίζνο δέλ ἐγείξεηαη,  

αηαπάηε δέλ ἐγείξεηαη· ἐθεῖ πάξρεη γλψζε.  

Ἔηζη, ἐθηφο ἀπφ ηνχο ἀλζξψπνπο πνχ ἔρνπλ μεξηδψζεη ὅιε ηήλ 

ἀκθηβνιία ἀπφ κέζα ηνπο δει. ηνχο φηαπάλα , ὅινη νἱ ἄιινη ἔρνπλ  

ηήλ ηάζε λά ἀκθηβάιινπλ: «Πξέπεη λά πάσ; δέλ πξέπεη λά πάσ; 

θαί γηαηί λά πάσ;».  

Πάληα πάξρεη αηφ ηφ κεγάιν ἐξσηεκαηηθφ ἀπφ πίζσ πνχ κᾶο 

ἀθνινπζεῖ.  
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Ἐρώηηζη:  Ἀπ’ ὅηη θαηάιαβα,   αηαπάηε εἶλαη κία ζηαζεξή 

θαηάζηαζε ἐλῶ   ἀκθηβνιία ε ἶλαη  θαηάζηαζε θαηά ηήλ ὀπνία ὁ λνῦο 

βξίζθεηαη ζέ ἐθξεκκφηεηα. Ἡ αηαπάηε ηψξα κπνξε ῖ  λά εἶλαη θαχιε, 

π.ρ. ἔρσ ηήλ αηαπάηε ὅηη ε ἶκαη  ζνχπεξ γνχκαλ,  ἀιιά ἀπφ ηήλ ἄιιε 

κεξηά δέλ ἔρσ θακία ἀκθηβνιία ὅηη ε ἶκαη   ζνχπεξ γνχκαλ, δέλ 

ἀκθηηαιαληεχνκαη θαί   αηαπάηε κνπ ε ἶλαη ζηαζεξή· ἄξα πῶο 

ζπλδένληαη αηά ηά δχν;  

Ἀπάνηηζη:  Ὅπσο ἀλαθέξακε, ἔρνπκε δχν ζπλείδεζεηο πνχ 

θαηαιήγνπλ ζέ αηαπάηε· αηή 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 λνῦ· πνχ  εἶλαη ηφζν ηαξαγκέλνο θαί ζνισκέλνο 

ὥζηε λά  πξνθαιεῖ  αηή ηήλ ςεπδαίζζεζε. 

ηφλ Βνπδδηζκφ ὅκσο, ὅηαλ ιέκε αηαπάηε ἐλλνῦκε ηήλ ἔιιεηςε 

γλψζεο ἀλαθνξηθά κέ ηήλ ἀκθηβνιία θαί ηφ ζφισκα ηνῦ  λνῦ  ἀλαθνξηθά 

κέ ηήλ ἀλεζπρία. 

 

Ἐρώηηζη:  Ὅηαλ βιέπνπκε θάπνηνλ λά ἀκθηβάιιεη ἤ  λά ἀλεζπρεῖ  γηά 

θάηη, κπνξνῦκε λά ηφλ βνεζήζνπκε ἤ  πξέπεη λά ηφλ ἀθήζνπκε λά 

ἀπνθαζίζεη θαί λά βγάιεη ἄθξε κφλνο ηνπ;  

Ἀπάνηηζη:  Οἱ  θαινί θίινη αηφ θάλνπλ· ὅηαλ ἔρνπκε θάπνην ηέηνηνπ 

εἴδνπο πξφβιεκα πξνζπαζνῦλ λά κᾶο βνεζήζνπλ λά βξνῦκε θάπνηα 

ιχζε: «γηά δνθίκαζε λά θάλεηο αηφ... δέο κήπσο κπνξε ῖο λά ηφ θάλεηο 

ἔηζη... δηάβαζε αηφ 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 αηή ηήλ γλψζε. Γηφηη ηφ θαιφ 

πξάγκα κεηαμχ ηῶλ ἀλζξψπσλ ἀπφ ηήλ ἀξραία ἐπνρή, ε ἶλαη ὅηη 

κπνξνῦλ λά ζπκκεξηζηνῦλ ηήλ γλψζε ηνπο κέ ηνχο ἄιινπο ἀλζξψπνπο 

θαί γη ’  αηφ πξνφδεπζαλ, ἀληίζεηα ἀπφ ηά ἄιια εἴδε πνχ ἔκεηλαλ 

ζηάζηκα. 

κεῖο ινηπφλ θάλνπκε ὅ,ηη κπνξνῦκε κέζα ζηά πιαίζηα ηῶλ 

δπλαηνηήησλ καο. Γηφηη θη  ἐκεῖο ἔρνπκε ἔλα ὄξην, θαί ἐθηφο αηνῦ , 

θάπνηα ζέκαηα ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηά λά ιπζν ῦλ. Γη ’  αηφ 

θάλνπκε καζήκαηα ὥζηε ζήκεξα λά θαηαιάβνπκε ἕλα ζέκα, αὔξην ἕλα 

ἄιιν, θαί ζηαδηαθά λά ζρεκαηίζνπκε κία πηφ πιήξε ε ἰθφλα ἀθξηβῶο 

ὅπσο ζπλζέηνπκε ἕλα πάδι θνκκάηη θνκκάηη.  κεῖο ινηπφλ αηφ πνχ 

κπνξνῦκε λά θάλνπκε ε ἶλαη λά ηνχο δψζνπκε ἕλα θνκκάηη ἀπφ ηφ πάδι 

γηά λά ηνχο βνεζήζνπκε. Ἀιιά ἐάλ αηνί ἐμαθνινπζνῦλ λά κήλ 

θαηαιαβαίλνπλ θαί λά ἔρνπλ ἀκθηβνιίεο; ρξεηάδεηαη ρξφλνο θαί 

πνκνλή γηά λά ηνχο ηφ ἐμεγήζνπκε.  
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Ἡ ἀκθηβνιία ὅπσο εἴπακε πξνεγνπκέλσο κπνξε ῖ λά πάξρεη γ ηά 

κηθξά ἤ γηά κεγάια ζέκαηα ὅπσο θηινζνθηθά ἤ ζξεζθεπηηθά, θαί  

κπνξεῖ λά ἐπεθηαζεῖ ἀθφκα θαί ζηήλ δηδαζθαιία ηνῦ Βνχδδα. ηφλ 

Βνπδδηζκφ ἀλαγλσξίδνπκε ὀθηψ ὄςεηο ἀκθηβνιίαο:  

1. Ἀκθηβνιία γ ηά ηφ πξφζσπν ηνῦ Βνχδδα,  

2. Ἀκθηβνιία γ ηά ηήλ δηδαζθαιία ηνῦ Βνχδδα,  

3. Ἀκθηβνιία γ ηά ηήλ θνηλφηεηα ηῶλ κνλαρῶλ,  

4. Ἀκθηβνιία γ ηά ηήλ πξαθηηθή (πξαθηηθή ηῆο ζηθῆο, πξαθηηθή 

ηῆο αηνζπγθεληξσζε, θαί πξαθηηθή ηῆο ζνθίαο δει.  ηνῦ 

δηνξαηηθνῦ δηαινγηζκνῦ),  

5. Ἀκθηβνιία γ ηά ηίο πξνεγνχκελεο δσέο,  

6. Ἀκθηβνιία γ ηά ηήλ παξνῦζα δσή,  

7. Ἀκθηβνιία γ ηά ηίο  κειινληηθέο δσέο (πφ ηήλ ἔλλνηα ὅηη αηά 

ηά ηξία ε ἴδε πάξρνπλ, δέλ πάξρνπλ, ζά μαλαγελλεζῶ, δέλ ζά 

μαλαγελλεζῶ, ἄλ γελλεζῶ πνῦ ζά μαλαγελλεζῶ, πῶο ζά εἶκαη 

θιπ.)  

8. Ἀκθηβνιία γ ηά  

 

 

πίζεο κπνξε ῖ θάπνηνο λά ἔρεη ἀκθηβνιέο γηά ηφλ ἴδην ηνπ ηφλ 

ἐαπηφ: «εἶκαη ἐγψ ἔηζη; εἶκαη ἀιιηῶο; κέ πνηφλ κνηάδσ;» Μεξηθνί 

ἄλζξσπνη ηαπηίδνπλ ηφλ ἐαπηφλ ηνπο κέ θάπνην δηάζεκν ἄηνκν·  

ζνπνηφ, ἤ ηξαγνπδηζηή, ἤ θάπνηα ἄιιε πξνζσπηθφηεηα, θαί 

θάζνληαη κπξνζηά ζηφλ θαζξέθηε πξνζπαζψληαο λά βξνῦλ 

ὀκνηφηεηεο. Ἤ πεγαίλνπλ θαί ἀγνξάδνπλ ξνῦρα ζάλ αηά πνχ 

θνξάεη ηφ εἴδσιφ ηνπο γηά λά ηνῦ κνηάζνπλ.  

Πξνζπαζνῦλ λά κηκεζνῦλ αηφλ ηφλ ραξαθηήξα θαί ζπλερῶο 

ἀκθηβάιινπλ θαηά πφζνλ ε ἶλαη ἴδηνη ἤ ὄρη. Ενῦλ ζπλερῶο κέζα ζέ 

κηά αηαπάηε.  

Ὅζνλ ἀθνξᾶ ηφ παξάδεηγκα κέ ηήλ ζνχπεξ γπλαίθα ἤ ηφλ 

ζνχπεξ ἄλδξα πξνεγνπκέλσο, ε ἴρα πεῖ ὅηη ἀλήθεη ὡο ἐπί ηφ 

πιεῖζηνλ ζηήλ ζπλείδεζε πνχ ζρεηίδεηαη κέ ηήλ ἀλεζπρία. Ἀιιά 

κπνξεῖ θάιιηζηα λά ζπζρεηηζζεῖ θαί κέ ηήλ ἀκθηβνιία, δηφηη 

θάζεηαη θαλείο κπξνζηά ζηφλ θαζξέθηε θαί ἀλαξσηηέηαη: «ηνῦ  

κνηάδσ ἤ δέλ ηνῦ κνηάδσ; εἶκαη ἐγψ αηφο ἤ δέλ εἶκαη;» 

πξνζπαζψληαο λά ηαηξηάμε η ηφλ ἐαπηφλ ηνπ κέ ηφ ε ἴδσιν ηῆο 

ἀξεζθείαο ηνπ.  

 

πλερίδνπκε κέ ηφ δεχηεξν εἴδνο ζπλείδεζεο πνχ ζρεηίδεηαη κέ 

ηήλ αηαπάηε, θαί ε ἶλαη  ἀλεζπρία.  
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Ὅια αηά ἀθφκα θαί  ζηελαρψξηα ε ἶλαη κνξθέο  ἀλεζπρίαο  πνχ 

ζπκβαίλνπλ θαζεκεξηλά θαί πνχ κπνξεῖ θάπνηνο λά ηίο 

παξαηεξήζεη ζηφλ λνῦ ηνπ.  
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Ἔρνπκε πεῖ ὅηη ἀπφ ηίο δψδεθα θαχιεο ζπλεηδήζεηο , ὀθηψ εἶλαη 

κέ ἀπιεζηία, δχν εἶλαη κέ κίζνο, θαί δχν κέ αηαπάηε. Ἡ 

ἀλεζπρία βξίζθεηαη θαί ζηίο δψδεθα ,  ἀιιά κφλν ζηήλ κία ἐμ’ 

αηῶλ (δει. ζηφ δεχηεξν ε ἴδνο ηῆο αηαπάηεο) ε ἶλαη ἔληνλε θαί 

ηήλ ὀλνκάδνπκε Ἀλεζπρία. ηίο πφινηπεο ἔληεθα  ιεηηνπξγία ηεο 

εἶλαη δεπηεξεχνπζα. Ὅηαλ γηά παξάδεηγκα ἔρνπκε ἐπηζπκία, πάληα 

ἐλππάξρεη ἀλεζπρία, ἔληαζε· ἄλ ζά πεηχρνπκε αηφ πνχ ζέινπκε 

ἤ ὄρη. Ὅηαλ ἔρνπκε ζπκφ, πάληα πάξρεη θαί ἀλεζπρία, ἔληαζε. 

Ὅηαλ εἴκαζηε ἀλππφκνλνη, πάληα πάξρεη ἀλεζπρία ζηφλ λνῦ,  

ἔληαζε. Ὅηαλ ὅκσο ἀπνκνλψζνπκε ηήλ ἀλεζπρία, δηαπηζηψλνπκε 

ὅηη ε ἶλαη κία ζπλείδεζε κφλε ηεο ρσξίο δεπηεξεχνπζεο 

ιεηηνπξγίεο . λῶ ζηήλ πεξίπησζε ηῆο ἐπηζπκίαο-ἀπιεζηίαο ἤ ηνῦ  

κίζνπο,  ἀλεζπρία ἔρεη δεπηεξεχνπζα ιεηηνπξγία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἀλεζπρία εἶλαη ηφ ἐπίπεδν ζηφ ὁπνῖν  ζθέςε βξίζθεηαη ζέ 

ἐθθξεκφηεηα· ἕλα ἀξξχζκηζην, ἀμεθαζάξηζην, ἀηαθηνπνίεην 

ἐπίπεδν ηῆο ζθέςεο.  
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Δἴρακε δε ῖ, ὅηη νἱ πξάμεηο πνχ γίλνληαη κέ ζπλείδεζε 

ζπλνδεπφκελε εἴηε ἀπφ ἀπιεζηία εἴηε ἀπφ κίζνο, κπνξεῖ λά ε ἶλαη 

αζφξκεηεο ἤ θαηφπηλ πξνηξνπῆο. έ αηά ὅκσο ηά δχν ε ἴδε 

ζπλείδεζεο πνχ ε ἶλαη ξηδσκέλα ζηήλ αηαπάηε, δει. ζηήλ 

ἀκθηβνιία θαί ζηήλ ἀλεζπρία, δέλ πάξρεη πξφζεζε (ε ἴηε 

αζφξκεηε εἴηε θαηφπηλ πξνηξνπῆο). Πνηφο εἶλαη ὁ ιφγνο;  

 ιφγνο εἶλαη ὅηη ηίο ζηηγκέο πνχ ἔρνπκε ἀκθηβνιία ἤ ἀλεζπρία, 

δέλ κπνξνῦκε λά ἔρνπκε ζπγρξφλσο θαί πξφζεζε ἐθ’ ὅζνλ ὁ λνῦο 

βξίζθεηαη ζέ θαηάζηάζε ἐθθξεκφηεηαο θαί  πξφζεζε (ἤ βνχιεζε) 

ἐκθαλίδεηαη κφλνλ ὅηαλ ὁ λνῦο ἔρεη ἐπηθεληξσζεῖ θάπνπ. Ὅηαλ 

πάξρεη ἀκθηβνιία πνῦ  εἶλαη   βνχιεζε; Ὅηαλ πάξρεη ἀλεζπρία 

πνῦ εἶλαη  βνχιεζε; Γέλ πάξρεη βνχιεζε θαί ἄξα δέλ πάξρεη 

αηή  δηρνηφκεζε κεηαμχ αζφξκεηεο ζπλείδεζεο ἤ θαηφπηλ 

πξνηξνπῆο.  

 

Κάλνληαο ηψξα κία ζχλνςε βιέπνπκε ὅηη:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θά δνῦκε ηψξα πῶο αηέο νἱ ζπλεηδήζεηο ἔρνπλ θαί ζηθέο ἀμίεο  

θαί πῶο ἐπεξξεάδνπλ θαζεκεξηλά ηήλ ζηθφηεηα ηῶλ πξάμεψλ καο. 

Θά ἀλαθεξζνῦκε ζπλνπηηθά ζηίο θαχιεο πξάμεηο πνχ γίλνληαη κέ 

ηφ ζῶκα, ηήλ ὀκηι ία, ἀιιά θαί ζηίο θαχιεο πξάμεηο πνχ γίλνληαη 

κέ ηφλ λνῦ .  

 

Ἀξρίδνπκε ἀπφ ηίο θαχιεο  πξάμεηο πνχ γίλνληαη κέ ηφ  ζψκα.  
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Πξέπεη λά δνῦκε ηψξα ἐδῶ, πνηέο εἶλαη ν ἱ ζπλεηδήζεηο πνχ 

παίδνπλ ξφιν θαηά ηήλ ηέιεζε αηῶλ ηῶλ πξάμεσλ. Π.ρ. πνηφ 

εἴδνο ζπλείδεζεο ε ἶλαη ἐλεξγφ θαηά ηήλ ηέιεζε ηνῦ θφλνπ ἐλφο 

ἔκβηνπ ὄληνο; ἀπφ ηί ζπλνδεχεηαη αηή  ζπλείδεζε; ζπλνδεχεηαη 

ἀπφ ηήλ ἀπιεζηία, ηφ κίζνο, ἤ ηήλ αηαπάηε;  

Σφ ἴδην θαί κέ ηήλ θινπή θαί κέ ηήλ ιαλζαζκέλε ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πνηέο εἶλαη ν ἱ ζπλεηδήζεηο πνχ ζπλνδεχνπλ ηίο θαχιεο πξάμεηο  

ηῆο ὀκηι ίαο; Ὅηαλ γηά παξάδεηγκα θάπνηνο ιέεη ςέκκαηα, κέ ηί 

εἴδνπο ζπλείδεζε ηά ιέε η; κέ ζπλείδεζε ξηδσκέλε ζηήλ ἀπιεζηία, 

ζηφ κίζνο, ἤ ζηήλ αηαπάηε;  

Σφ ἴδην θαί κέ ηφλ δηραζηηθφ ιφγν, ηήλ ζθιεξή ὀκηι ία, θαί ηήλ 

θιπαξία.  
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Καί ηέινο, ἔρνπκε ηίο θαχιεο πξάμεηο ηνῦ λνῦ θαί πνηέο εἶλαη νἱ 

ζπλεηδήζεηο πνχ ηίο ζπλνδεχνπλ. Ὅια αηά ηά ἔρνπκε κειεηήζεη.  

 

Ὅπσο ζᾶο εἴρα ἐμεγήζεη ηήλ πξνεγνχκελε θνξά ζρεηηθά κέ ηφλ 

θφλν ηῶλ ἔκβησλ ὄλησλ, κπνξεῖ θάπνηνο λά ζθνηψζεη ἕλα 

θνηφπνπιν ἤ ἕλα ἀξλί ὡζνχκελνο ἀπφ ἀπιεζηία ἤ ἐπηζπκία, ἀιιά 

κπνξεῖ θαί λά ζθνηψζεη ὡζνχκελνο ἀπφ κῖζνο. Σήλ ζηηγκή ηνῦ  

θφλνπ ὅκσο, ηφ κφλν ζπλαίζζεκα πνχ ἐπηθξαηεῖ εἶλαη αηφ ηνῦ  

κίζνπο. Δἶλαη  ἀπνζηξνθή πξφο ηήλ δσή αηνῦ ηνῦ δψνπ ἤ ηνῦ 

ὄληνο. Φπζηθά κπνξεῖ λά πξνεγεζε ῖ  ἐπηζπκία ἤ ηφ κῖζνο , ἀιιά  

ηήλ ζηηγκή ηῆο πξάμεο  θπξηαξρεῖ κφλν ηφ κῖζνο.  

 

ηήλ πεξίπησζε ηῆο θινπῆο, θάπνηνο κπνξεῖ λά θιέςεη ε ἴηε ἀπφ 

ἀπιεζηία, ε ἴηε ἀπφ κῖζνο. ηήλ δεχηεξε πεξίπησζε θιέβεη θάηη ὅρη 

ἐπεηδή ηφ ἐπηζπκε ῖ ἤ ηφ ρξεηάδεηαη, ἀιιά γηά λά ἐθδηθεζεῖ ἤ λά 

πιεγψζεη ηά αἰζζήκαηα ηῶλ ἄιισλ. δῶ ινηπφλ ἔρνπκε δχν αἰηίεο 

γηά θινπή· ἀπιεζηία θαί κ ῖζνο, ἐλῶ ζηφλ θφλν ἔρνπκε κφλν κῖζνο.  

 

Ἡ ιαλζαζκέλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά γίλεηαη πάληα κέ 

ἀπιεζηία θαί ζπγθεθξηκέλα κέ ιαγλεία.  

 

Ἀιιά γηά λά ἐμαθξηβψζνπκε ηί ἀθξηβῶο γίλεηαη κέ ηίο 

ζπλεηδήζεηο πνχ ζρεηίδνληαη κέ ηίο πξάμεηο ηῆο ὀκηι ίαο, δει. ηήλ 

ςεπδνινγία, ηφλ δηραζηηθφ ιφγν, ηά ζθιεξά ιφγηα θαί ηήλ 

θιπαξία, πξέπεη λά δνῦκε ηφλ ὀξηζκφ πνχ ἔρεη δψζεη ὁ Βνχδδαο 

ζρεηηθά κέ αηά ηά πξάγκαηα.  
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δῶ θάπνηνο ιέεη  ςέκκαηα ὄρη κφλν ἀπφ ἀπιεζηία ὥζηε λά 

θεξδίζεη θάηη, ἀιιά θαί ἀπφ κῖζνο γηά λά θαηαζηξέςεη ηήλ 

πεξηνπζία ἄιισλ ἀλζξψπσλ, ηά αἰζζήκαηα ἄιισλ ἀλζξψπσλ. Ἔηζη 

 ςεπδνινγία κπνξε ῖ λά γίλε η κέ δχν ηξφπνπο: ε ἴηε κέ ἀπιεζηία 

εἴηε κέ κῖζνο.  

 

ηήλ ζπλέρεηα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέ ιίγα ιφγηα αηφο ζέιεη λά θαηαζηξέςεη ηήλ ὀκφλνηα. Γη’  αηφ 

ιέκε ὅηη ὁ δηραζηηθφο ιφγνο γίλεηαη κέ κ ῖζνο. Φπζηθά 

πξνεγνπκέλσο κπνξεῖ λά πάξρεη ἐπηζπκία ,  ἀιιά ηήλ ζηηγκή πνχ 

θάλεη ηήλ πξάμε πάξρεη κφλν κῖζνο.  
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ηήλ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνῦ ζθιεξνῦ ιφγνπ, ε ἶλαη εὔθνιν 

λά θαηαλνήζνπκε ὅηη γίλεηαη κέ κ ῖζνο. Αηφο πνχ ιέεη ζθιεξά 

ιφγηα δέλ ἔρε η ζεβαζκφ γηά ηνχο ἄιινπο, κηιάεη κέ ὀξγή θαί ζπκφ, 

θαί ηφ θάλεη ἀπφ κῖζνο. Φπζηθά γηά λά κηιάεη ἔηζη ζεκαίλεη ὅηη ἔρε η 

κέζα ηνπ δπζαξέζθεηα θαί ἀπνζηξνθή γηά ηνχο ἄιινπο θαί ζέιεη 

λά ηνχο πνλέζεη. Ἀιιά κπνξεῖ θάπνηνο λά ληψζεη ηφ ἴδην θαί πξφο 

ηφλ ἐαπηφλ ηνπ.  Π.ρ. κεξηθνί ἄλζξσπνη ὅηαλ πηζηεχνπλ  ὅηη ἔρνπλε 

θάλεη θάπνην ιάζνο, ἀξρίδνπλ λά βξίδνπλ ηφλ ἐαπηφλ ηνπο: «εἶζαη 

βιάθαο... νἱ ἄιινη ηά θαηάθεξαλ θη ἐζχ δέλ ηά θαηάθεξεο... θιπ.»  

Ὑπάξρνπλ πνιινί ἄλζξσπνη πνχ κηζνῦλ ηφλ ἐαπηφλ ηνπο θαί 

αηνκαζηηγψλνληαη.  

Σέινο ἔρνπκε ηήλ θιπαξία:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δῶ ἔρνπκε πεξίπησζε αηαπάηεο. Ἄλζξσπνη κέ ἀκθηβνιίεο, 

ζπγρηζκέλνη, ἐπηθαλεηαθνί, πνχ δέλ ςάρλνπλ ηά πξάγκαηα ζέ 

βάζνο, θαί πεδᾶλε ἀπφ ηφ ἕλα ζέκα ζηφ ἄιιν.  



 
291 

 

Γέλ κπνξνῦλ λά δψζνπλ θάπνηα ζσζηή ἀπάληεζε θαί ηά ιφγηα 

ηνπο εἶλαη ἐπηπφιαηα. Λέλε ἀλέθδνηα, κηιᾶλε εἰξσληθά, θάλνπλ 

ζπλέρεηα πιάθεο. Ὅια αηά ἀλῆθνπλ ζηήλ ζπλείδεζε πνχ 

ζρεηίδεηαη κέ  ηήλ θιπαξία.  

Φπζηθά κπνξε ῖ θάπνηνο λά πεῖ ἀζηεία βαζηδφκελνο ζέ δεδνκέλα. 

Γηά ἐθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο π.ρ. κπνξε ῖ θαλείο λά κηιήζεη γηά ἕλα 

ζέκα ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην ἀζηε ῖν, ὥζηε λά θάλεη ηήλ κάζεζε 

πηφ εὔθνιε γηά ηνχο ἄιινπο. Αηφ ὅκσο δέλ ε ἶλαη θιπαξία  ἀιιά 

πνιχηηκα ιφγηα πνχ θάπνηνο ηά ζπκᾶηαη πηφ εὔθνια κέζσ ἐλφο 

ἀζηείνπ.  
 

Καη’ αηφλ ηφλ ηξφπν βιέπνπκε ὅηη:  
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Ὅιεο αηέο ηίο ζπλεηδήζεηο πνχ κάζακε, δέλ ηίο βξίζθνπκε κφλν 

κέζα ζέ βηβιία ἀιιά κπνξνῦκε λά ηίο δνῦκε θαί κέζα ἀπφ ηίο 

θαζεκεξηλέο καο πξάμεηο· ὅηαλ κηιᾶκε, ὅηαλ πξάηηνπκε, θαί ὅηαλ 

ζθεθηφκαζηε. Δἶλαη αηέο ἀθξηβῶο νἱ ζπλεηδήζεηο πνχ κᾶο ὡζνῦλ 

λά πξάηηνπκε, λά κηιᾶκε θαί λά ζθεθηφκαζηε.  

Καη’ αηφλ ηφλ ηξφπν, κέζα ἀπφ αηή ηήλ ἀλάιπζε κπνξεῖ 

θάπνηνο λά ἔρεη αηνγλσζία γηά ηφ ηί ζπκβαίλεη κέζα ηνπ, κέζσ 

πνηᾶο ζπλείδεζεο κηιάεη, κέζσ πνηᾶο ζπλείδεζεο πξάηηεη, κέζσ 

πνηᾶο ζπλείδεζεο ζθέθηεηαη, θαί ηί ἀληίθηππν ἔρνπλ αηέο νἱ 

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  

ὀλνκάδνληαη ἔηζη, δηφηη θέξλνπλ κφλν θαθά ἀπνηειέζκαηα.  

 

Ἔηζη αηή  ἀλάιπζε πνχ θάλνπκε κέζσ ηνῦ Ἀκπηληάκκα θαί   

ὁπνία βαζίδεηαη ζηήλ νχηηα – κηά θαί ζηήλ νχηηα ἀλαθέξνληαη 

ὅιεο αηέο νἱ πιεξνθνξίεο ἀιιά δηαζθνξπηζκέλεο –  βνεζάεη ζηήλ 

αηνγλσζία θαί ζηήλ θαηαλφεζε ηῶλ ζπλεηδήζεσλ κέζσ ηῶλ 

ὁπνίσλ κηιᾶκε, πξάηηνπκε, θαί ζθεπηφκαζηε, ἀπνθεχγνληαο ἔηζη 

ηήλ ρξήζε αηῶλ ηῶλ θαχισλ ζπλεηδήζεσλ.  

Ἡ βνήζεηα ηνῦ Ἀκπηληάκκα εἶλαη ὅηη ηφ θάλεη αηφ κέ ἕλαλ 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ὅπνπ ηά πάληα κπαίλνπλ ζέ κηά ζεηξά, θαί 

ἔηζη γλσξίδνπκε ὅηη ηφ θάζε ηί πάγεηαη ζηήλ ηάδε ἤ ζηήλ δείλα 

θαηεγνξία, ρσξίο λά πάξρεη ζχγρηζε. Γηφηη ὅπσο ζᾶο ἔρσ πεῖ , 

ζηήλ νχηηα ὅια αηά εἶλαη ιίγν ζθφξπηα ἀπφ δῶ θη ἀπφ θε ῖ, θαί 

γηά λά ζπγθεληξψζεη θαλείο ὅιεο αηέο ηίο πιεξνθνξίεο πξέπεη λά 

ἔρεη πνιχ ρξφλν. Γη’  αηφ ἀπφ ηά παιηά ρξφληα, ἐμ’ αἰηίαο ηνῦ  

Ἀκπηληάκκα δεκηνπξγήζεθαλ πνιιά κνλαζηήξηα, ζηά ὁπνία 

πάξρεη ζπζηεκαηηθή γλψζε,  ὁπνία κέ ηήλ ζεηξά ηεο πξνζειθχεη 

κέρξη ζήκεξα πνιινχο καζεηέο.  

Ἔηζη ιφγσ αηῆο ηῆο ζπζηεκαηηθῆο γλψζεο, ἔρνπκε ζηήλ Ἀζία 

ἀπφ κνλαζηηθά θνιιέγηα κέρξη κνλαζηηθά παλεπηζηήκηα, θαί ν ἱ 

πξῶηνη πνχ ηά ἴδξπζαλ ἦηαλ βνπδδηζηέο.  

Σψξα, αηέο ηίο πιεξνθνξίεο πνχ ζᾶο ἔδσζα κπνξεῖηε λά ηίο  

βξεῖηε θαί ζηφ βηβιίν ηνῦ Μπηθνχ Μπφληη πνχ ε ἶλαη ζηά ἀγγιηθά.  

Ὅκσο ἐγψ ζᾶο ηφ δηδάζθσ ζηά ἑιιεληθά δηφηη ζθέθηεθα ὅηη εἶλαη 

πηφ εὔθνιν γηά ζᾶο λά ηά κάζεηε ὅηαλ ηά ἀθνῦηε ζηήλ κεηξηθή 

ζαο γιῶζζα.  

Φπζηθά πνιιά κέξε ηά ἔρσ κεηαθξάζεη θαί ἔρσ βάιεη πνιιά 

ζιάτηο πνχ δέλ πάξρνπλ ζηφ βηβιίν  ηνῦ Μπηθνχ Μπφληη, ὤζηε λά 

ἔρεηε κία πηφ θαζαξή ε ἰθφλα ὅισλ αηῶλ ηῶλ ἐλλνηῶλ.  
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Ἐρώηηζη:  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 γελλεζεῖ  ζηίο ηειεπηαίεο αηέο ηδάλεο, ἀιιά ζηίο 

ηδάλεο ηῶλ θφζκσλ ηνῦ  Βξάρκα, δει. ζηίο Ρνχπα-ηδάλαο ηῆο 

ιεπηνθπνῦο ὕιεο. Οἱ  Μπνληηζάηηβαο πνηέ δέλ γελληνῦληαη ζέ ἄιιεο 

ηδάλαο δηφηη ε ἶλαη δπλαηφλ λά κείλνπλ ἐθεῖ  γηά ἐθαηνκχξηα ρξφληα, 

πξᾶγκα πνχ εἶλαη ράζηκν ρξφλνπ. Γελληνῦληαη ινηπφλ ζηνχο θφζκνπο 

ηῆο ιεπηνθπνῦο ὕιεο θαί ἐθεῖ  ἐμαζθνῦλ ηφλ δηαινγηζκφ ηνπο.  

θείλε ηήλ πεξίνδν νἱ  Βνῦδδεο δέλ κπνξνῦλ λά ἔιζνπλ ζηφλ 

ἀλζξψπηλν θφζκν δηφηη πάξρεη ράνο θαί δέλ πάξρνπλ θαηάιιεινη 

ἄλζξσπνη γηά λά ηνχο δηδάμνπλ. Ἔηζη παξακέλνπλ ζηνχο θφζκνπο ηῶλ 

ζεῶλ Βξάρκα θαί ὅηαλ ηφ ράνο ζηνχο ἀλζξψπνπο ηειεηψζεη θαί 

κπνξνῦλ λά ηνχο δηδάμνπλ, ηφηε παξνπζηάδνληαη. Χξεζηκνπνην ῦλ δει. 

ηνχο θφζκνπο ηῶλ ζεῶλ Βξάρκα 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  αηνί 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 

δηάξθεηα  πνιιῶλ θάιπα  (θνζκηθῶλ αἰψλσλ) εἴρε ζπλαληεζεῖ  κέ πνιινχο 

Βνῦδδεο, ε ἴρε γίλεη καζεηήο ηνπο θαί ἔκαζε ηφλ δηνξαηηθφ δηαινγηζκφ.  

Σφ ζέκα ηψξα ε ἶλαη ὅηη ιφγσ ηῆο θηινδνμίαο ηνπ λά γίλεη Βνῦδδαο 

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 κπνξεῖ  λά πεηχρεη αηέο ηίο πεξθφζκηεο ἐπηηεχμεηο.  Π.ρ. ὅηαλ 

θάπνηνο ζέιεη λά γίλεη ηερλίηεο δέλ γίλεηαη κέζα ζέ κηά λχρηα, ἀιιά 

ρξεηάδεηαη ρξφληα ἐμάζθεζεο γηά λά ηειεηνπνηήζεη ηήλ ηέρλε ηνπ. Καηά 

ηφλ ἴδην ηξφπν θαί ἕλαο Βνῦδδαο ρξεηάδεηαη ρξφλν γηά γίλεη θαιφο 

ηερλίηεο δει. θαιφο δάζθαινο πνχ ζά πξνζειθχζεη πνιινχο καζεηέο. 

Γηά ὅια αηά ρξεηάδεηαη ἐμάζθεζε, ἐθπαίδεπζε, θαί εἶλαη ἀθξηβῶο αηή 

  ἐμάζθεζε πνχ θαζπζηεξε ῖ  ηήλ ὅιε δηαδηθαζία . 

Ἔηζη   θαζπζηέξεζε αηή δέλ γίλεηαη ἐζθεκκέλα ἀιιά εἶλαη ὁ 

ἀπαξαίηεηνο ρξφλνο πνχ ἀπαηηεῖηαη γηά ηήλ δηαδηθαζία ηῆο 

ηειεηνπνίεζεο . Σέηνηνπ ε ἴδνπο ἐξκελεία  πνχ δίλεηαη ζηήλ Μαραγηάλα , 

ὅηη δει. ἕλαο κπνληηζάηηβα κπνξεῖ  λά θαζπζηεξεῖ  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 πηφ γξήγνξα κπνξε ῖ .  
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ΑΒΒΑΣΟ 24 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2019 – Κάθημα 7ον  

 

Καιεκέξα ζαο θαί θαιῶο ἤιζαηε.  

Θά ζπλερίζνπκε ηά καζήκαηα πάλσ ζηήλ Ἀλάιπζε ηνῦ Ννῦ θαί 

ηῆο Ὕιεο. 

Ἔρνπκε ἀλαθεξζεῖ ζηίο ηέζζεξεηο θαηαηάμεηο ηῆο ζπλείδεζεο –

ηήλ θαχιε, ηήλ θαιή, ηήλ ἐπαθφινπζε, θαί ηήλ ιεηηνπξγηθή  

ζπλείδεζε  – θαί ζηφ πξνεγνχκελν κάζεκα ε ἴρακε ὁινθιεξψζεη 

ηήλ ἀλάιπζε πάλσ ζηά  δηαθνξεηηθά ε ἴδε ηῆο θαχιεο ζπλείδεζεο 

θαζψο θαί ηίο ξίδεο· πῶο δει.  θαχιε ζπλείδεζε ἐκθαλίδεηαη 

ζηφλ λνῦ θαί πνηέο ε ἶλαη ν ἱ ξίδεο ηεο . Δἴρακε ἐμεγήζεη ὅηη ν ἱ 

θαχιεο ζπλεηδήζεηο ε ἶλαη 12, ἐθ ηῶλ ὁπνίσλ 8 ἔρνπλ ηίο ξίδεο ηνπο 

ζηήλ ἀπιεζηία, 2 ἔρνπλ ηίο ξ ίδεο ηνπο ζηφ κῖζνο, θαί 2 ζηήλ 

αηαπάηε.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ὅζνλ ἀθνξᾶ ηήλ θαιή ζπλείδεζε ε ἴρακε ἀλαθεξζεῖ κφλν ζηίο  

ξίδεο ηεο, ρσξίο λά ἀλαθέξνπκε ηά ε ἴδε ζπλείδεζεο πνχ 

ἐκθαλίδνληαη ζ’ αηήλ ηήλ θαηεγνξία. Αηφ ζά ηφ ἀλαιχζνπκε 

ἀξγφηεξα. 

ήκεξα ζά ἐμεγήζνπκε ηήλ ἐπαθφινπζε θαί ηήλ ιεηηνπξγηθή 

ζπλείδεζε.  ιφγνο εἶλαη ὅηη αηέο νἱ ζπλεηδήζεηο πξέπεη λά 

ἐμεγεζνῦλ πξίλ ἀθνινπζήζεη  ἀλάιπζε ηῆο θαιῆο ζπλείδεζεο, 

δηφηη ε ἶλαη ζεκαληηθφ λά θαηαιάβνπκε ὅηη  θαιή ζπλείδεζε 

ἐπέξρεηαη κέζα ἀπφ ἄιιεο δηαδηθαζίεο ζηήλ  ζθέςε καο.  

 

 Ἡ ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε παξνπζηάδεηαη ζάλ ἀπνηέιεζκα κηᾶο 

πξάμεο· δέλ ε ἶλαη ἴδηα κέ ηήλ ζπλείδεζε θαηά ηήλ ἐθηέιεζε ηῆο 

πξάμεο ἀιιά ἐκθαλίδεηαη κεηά, γ η’  αηφ θαί ιέγεηαη ἐπαθφινπζε.  
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Ἡ ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΒΒΑΣΟ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2019 – Κάθημα 8ον  

 

 

 

 

 

Δἴρακε ἐμεγήζεη κέ ηφ παξαθάησ δηάγξακκα πῶο ιφγσ ηῆο 

θαχιεο ζπλείδεζεο ἐπέξρεηαη  θαχιε πξάμε, θαί κεηά 

ἐκθαλίδεηαη  ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε πνχ ιέγεηαη βηπᾱθα θαί εἶλαη 

ηφ ἀπνηέιεζκα ηῆο θαχιεο ζπλείδεζεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ ζπλείδεζε ἐδῶ εἶλαη δηαθνξεηηθή,  ζπλείδεζε θαηά ηήλ 

πξάμε εἶλαη δηαθνξεηηθή, θαί  ζπλείδεζε ηνῦ ἀπνηειέζκαηνο 

εἶλαη δηαθνξεηηθή.  
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πίζεο ιφγσ ηῆο θαιῆο ζπλείδεζεο ἐπέξρεηαη  θαιή πξάμε, θαί 

κεηά ἐκθαλίδεηαη  ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε πνχ ιέγεηαη βηπᾱθα θαί 

εἶλαη ηφ ἀπνηέιεζκα ηῆο θαιῆο ζπλείδεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ ζπλείδεζε ἐδῶ εἶλαη δηαθνξεηηθή,  ζπλείδεζε θαηά ηήλ 

πξάμε εἶλαη δηαθνξεηηθή, θαί  ζπλείδεζε ηνῦ ἀπνηειέζκαηνο 

εἶλαη δηαθνξεηηθή.  

 

ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε ηήλ ιεηηνπξγηθή ζπλείδεζε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αηή  ζπλείδεζε δέλ ἔρεη λά θάλεη κέ ηφ θάξκα ἀιιά βνεζάεη 

ἄιιεο ζπλεηδήζεηο λά ἐκθαλίζνπλ ηφλ θαξπφ ηνπο.  

 

Πξφο ηφ παξφλ αηέο νἱ ἔλλνηεο εἶλαη ιίγν ἀθεξεκέλεο, ἀιιά 

ζηήλ ζπλέρεηα ὅζν πξνρσξνῦκε ε ἰο βάζνο, ζά ηά ἐμεγήζνπκε 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-αηαπάηε, ἐλῶ νἱ ηξεῖο θαχιεο ξίδεο ε ἶλαη   

ἀπιεζηία, ηφ κῖζνο, θαί  αηαπάηε.  

Ἡ ἐπαθφινπζε ὅκσο θαί  ιεηηνπξγηθή ζπλείδεζε δέλ ἔρνπλ 

θακία ἀπφ αηέο ηίο ἔμε ξίδεο θαί γη’  αηφ ὀλνκάδνληαη ἄξξηδεο. 

Ἀπιῶο ἐκθαλίδνληαη·  κέλ ἐπαθφινπζε ὡο ἀπνηέιεζκα,  δέ 

ιεηηνπξγηθή ὡο ἀπιή ιεηηνπξγία.  
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Γέλ κπνξνῦλ λά παξάγνπλ θάξκα, νὔηε ἔρνπλ θάπνηα 

δπλακηθφηεηα θαηά ηήλ δηαδηθαζία κηᾶο ζθέςεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πνηέο εἶλαη αηέο νἱ 18; 
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Θά ἀλαιχζνπκε πξψηα ηίο 7 Φαχιεο παθφινπζεο πλεηδήζεηο.  

(Ὅπσο ἔρνπκε πεῖ, ὁ ὄξνο ἐπαθφινπζε ζεκαίλε η ηήλ ζπλείδεζε 

πνχ ἀθνινπζεῖ ηφ θάξκα κηᾶο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ὅηαλ δει. θάλνπκε κία θαθή πξάμε πνχ ἔρεη ζρέζε κέ ηφ κάηη ,  

ἀλαδχεηαη ζάλ ἐπαθφινπζν ηῆο ὁπηηθῆο ζπλείδεζεο κία θαθή 

εἰθφλα, ἤ ἕλα ἄζρεκν ἀληηθείκελν. Σφ αἴζζεκα ὅκσο πνχ ηήλ 

ζπλνδεχεη ε ἶλαη νδέηεξν θαί ζά ἐμεγήζνπκε γηαηί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἔρνπκε κάζεη ὅηη πάξρεη κία ἀθνινπζία ζηφλ ηξφπν κέ ηφλ 

ὁπνῖνλ ἐκθαλίδνληαη νἱ λνεηηθνί παξάγνληεο. Πξῶηα εἶλαη   

δηέγεξζε ηῆο ὁπηηθῆο ζπλείδεζεο κέζσ θάπνηνπ ὁπηηθνῦ 

ἀληηθε ηκέλνπ, θαί ἀθνινπζεῖ  λνεηηθή ἐπαθή θαί ηφ αἴζζεκα.  
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Tφ αἴζζεκα ηφ πξνζδηνξίδνπκε ὡο νδέηεξν, δηφηη πξνβάιεη ζηφ 

ἀπεηξνειάρηζην δηάζηεκα πνχ πξνβάιεη θαί  ἐπαθφινπζε 

ζπλείδεζε ,  ὁπνία ὅκσο δέλ ζπλνδεχεηαη ἀπφ δξάζε. Δἶλαη 

ἀπιῶο ἀπνηέιεζκα πξνεγνχκελεο δξάζεο.  

Ὅηαλ π.ρ. βιέπνπκε καξακέλα ἤ  ζάπηα ινπινχδηα, αηφ εἶλαη 

θαξκηθφ ἐπαθφινπζν ἀπνηέιεζκα κηᾶο θαχιεο πξάμεο, (ὅπσο ἐάλ 

ρηππήζακε θάπνηνλ κέ ἕλα ινπινχδη). Σίο ἀκέζσο ἐπφκελεο 

ζηηγκέο κπνξεῖ λά ἀθνινπζήζεη ἕλα δπζάξεζην α ἴζζεκα ὅπσο π.ρ.  

ὁ ζπκφο, ιφγσ ηνῦ ὅηη ἀληηθξχζακε αηά ηά καξακέλα ινπινχδηα, 

ἀιιά ἀθξηβῶο ηήλ ζηηγκή πνχ παξνπζηάδεηαη  ἐπαθφινπζε 

ζπλείδεζε, ηφ αἴζζεκα εἶλαη νδέηεξν. Γηφηη ἐθείλε ηήλ ζηηγκή 

δέλ δξνῦκε ἀιιά ιακβάλνπκε ηφ ἀπνηέιεζκα· ἄξα ηφ αἴζζεκα 

εἶλαη παζεηηθφ, νδέηεξν, θαί δέλ ἔρε η θακηά ζηθή ἀμ ία.  

ηήλ ζπλέρεηα βέβαηα κπνξε ῖ λά ἐκθαληζζνῦλ θαί ἄιινη λνεηηθνί 

παξάγνληεο, ὅπσο ἀληίιεςε, βνχιεζε , ἐλφηεηα ηνῦ λνῦ,  

δσηηθφηεηα ηνῦ λνῦ, θαί πξνζνρή· ἀιιά εἶλαη ἀδχλακνη θαί δέλ 

κπνξνῦλ λά δψζνπλ ἕλα θαξκηθά δπλακηθφ ἀπνηέιεζκα, δηφηη ἐθ’ 

ὅζνλ ηφ αἴζζεκα εἶλαη παζεηηθφ, βξίζθνληαη θ η αηνί ζέ παζεηηθή 

θαηάζηαζε δει. ζηήλ δηαδηθαζία ηῆο ιήςεο θαί ὄρη ηῆο δξάζεο.  

 

πλεπῶο αηνί ν ἱ λνεηηθνί παξάγνληεο πνχ ἐκθαλίδνληαη ζέ κηά 

ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε ιέγνληα η θαζνιηθνί θαί ζηθά νδέηεξνη 

λνεηηθνί παξάγνληεο.  
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ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε θαί ἄιιεο ἐπαθφινπζεο ζπλεηδήζεηο,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ὅηαλ ἀθνῦκε ἕλαλ δπζάξεζην ἤρν, αηφ εἶλαη ηφ ἐπαθφινπζν 

κηᾶο θαχιεο πξάμεο πνχ ἔρνπκε θάλεη, ὅπσο π.ρ. λά ἔρνπκε 

θσλάμεη ζέ θάπνηνλ ἤ λά ἔρνπκε πεῖ ζθιεξέο θνπβέληεο.  
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Σφ αἴζζεκα ἐθείλε ἀθξηβψο ηήλ ζηηγκή  ε ἶλαη νδέηεξν, 

παζεηηθφ,  δηφηη ζπλνδεχεη ηήλ ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε,   ὁπνία 

ἔρεη θη αηή παζεηηθή κνξθή θαί ὄρη ἐλεξγεηηθή. Γέλ δεκηνπξγε ῖ 

δει. ηφ ἀπνηέιεζκα ἀιιά ηφ ιακβάλεη. ηήλ ἐπφκελε θάζε 

βέβαηα, κπνξεῖ λά ἀληηδξάζνπκε, ἀιιά ἀθξηβῶο ηήλ ζηηγκή πνχ 

ἐκθαλίδεηαη  ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε, ηφ  αἴζζεκα εἶλαη παζεηηθφ, 

νδέηεξν.  

Ὅηαλ κπξίδνπκε κηά ἄζρεκε ἤ δπζάξεζηε κπξσδηά, μαλά ηφ 

αἴζζεκα εἶλαη νδέηεξν, δηφηη ἐθε ίλε ἀθξηβῶο ηήλ ζηηγκή 

ιακβάλνπκε ηφ ἀπνηέιεζκα κηᾶο θαχιεο πξάμεο πνχ θάλακε, 

ὅπσο π.ρ. λά ἔρνπκε πξνζθέξεη κηά ἄζρεκε κπξσδηά ζέ θάπνηνλ, 

εἴηε γηά ἀζηε ῖν, εἴηε γηά λά ηφλ ἐθδηθεζνῦκε θαί λά ηφλ θάλνπκε 

λά ληψζεη ἄβνια. άλ ἀπνηέιεζκα ζά βξεζνῦκε ζέ ἕλα βξψκηθν 

πεξηβάιινλ , ἀλαγθαζκέλνη λά κπξίδνπκε ἄζρεκεο κπξσδηέο. Σήλ 

ζηηγκή πνχ ιακβάλνπκε ηφ ἀπνηέιεζκα  αηῆο ηῆο πξάμεο, ἔρνπκε 

ηήλ ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε (θαί ὄρη ηήλ ἀξρηθή κέ ηήλ ὁπνία 

θάλακε ηήλ θαχιε πξάμε) ὅπνπ  ζθέςε εἶλαη παζεηηθή θαί δέλ 

κπνξεῖ λά δεκηνπξγήζεη θάπνηα ἀληίδξαζε. Ἔηζη θαί ηφ αἴζζεκα 

εἶλαη νδέηεξν.  

Σφ ἴδην ζπκβαίλε η θαί κέ ηήλ γιψζζα. Πνιινί ἄλζξσπνη, ἐμ’ 

αἰηίαο ηῶλ θαθῶλ πξάμεσλ πνχ ἔρνπλ θάλεη, ε ἶλαη ἀλαγθαζκέλνη λά 

ηξῶλε θαγεηά κέ ἄζρεκε γεχζε, ἄλνζηα θαγεηά, ρσξίο ἀιάηη ἤ  

ρσξίο δάραξε, ζέ ζεκεῖν πνχ λά ζηραίλεζαη λά ηά ηξῶο! Ἀιιά 

πξέπεη λά ηφ θᾶλε γηαηί ε ἶλαη θησρνί θαί δέλ ἔρνπλ ηίπνηα ἄιιν.  

Αηφ εἶλαη ηφ ἐπαθφινπζν ηῶλ θαθῶλ πξάμεσλ πνχ ἔρνπλ θάλεη. 

Σψξα, ἀθξηβῶο ηήλ ζηηγκή πνχ  γιῶζζα ἀγγίδεη ηφ θαθφ θαγεηφ, 

ἐγείξεηαη   ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε  θαί ηφ νδέηεξν αἴζζεκα. ηήλ 

ζπλέρεηα βέβαηα κπνξε ῖ λά ζπκψζνπλ ἤ λά δειέςνπλ ηνχο ἄιινπο 

πνχ ἀπνιακβάλνπλ θαιφ θαγεηφ  θαί λά ἐγεξζνῦλ ἐθε ῖ ἄιιεο 

ζπλεηδήζεηο, ἀιιά ἀξρηθά ηφ αἴζζεκα εἶλαη νδέηεξν.  

ηήλ πεξίπησζε ηνῦ ζψκαηνο, βιέπνπκε δηαθνξά ἀπφ ηίο ἄιιεο 

πεξηπηψζεηο, δηφηη ηφ α ἴζζεκα ηῆο ἐπαθφινπζεο ζπλείδεζεο δέλ 

εἶλαη νδέηεξν ἀιιά δπζάξεζην.   ιφγνο εἶλαη ὅηη  εαηζζεζία 

ζηφ ὄξγαλν ἀθῆο ηνῦ ζψκαηνο, θαηαιακβάλεη πηφ κεγάιε πεξηνρή 

ἀπφ ὅηη ζηά ἄιια αἰζζεηήξηα ὄξγαλα· βξίζθεηαη δει. ζέ ὅιν ηφ 

ζῶκα. Γηφηη ηφ ζῶκα ζάλ ὄξγαλν εἶλαη πνιχ κεγαιχηεξν ἀπφ ηά 

ἄιια ὄξγαλα αἴζζεζεο. Ἔηζη ὅηαλ ἔρνπκε θάλεη κία θαθή πξάμε κέ 

ηφ ζῶκα, π.ρ. ἔρνπκε ρηππήζεη θάπνηνλ, ηφηε  ἐπαθφινπζε 

ζπλείδεζε ζά βησζε ῖ κέ ὅιν καο ηφ ζῶκα, θαί θαη’ ἐπέθηαζε ηφ 

αἴζζεκα ζά εἶλαη ὀδπλεξφ· παζεηηθφ ἀιιά ὀδπλεξφ.  
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Ἔηζη πξέπεη λά μερσξίζνπκε αηή ηήλ παζεηηθή ἐπαθφινπζε θαί 

ἄξξηδε ζπλείδεζε πνχ ζπλνδεχεηαη κέ νδέηεξν αἴζζεκα, ἀπφ ηήλ 

ἀξρηθή ζπλείδεζε πνχ ε ἶλαη  αἰηία γ ηά ηήλ δεκηνπξγία ηνῦ θάξκα. 

Καί λά δνῦκε πῶο αηή  ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε κπνξε ῖ λά 

παξάμεη ζηήλ ζπλέρεηα ἄιιεο θαχιεο ζπλεηδήζεηο . άλ ηήλ 

ἐπφκελε ζηηγκή ζπκψζνπκε π.ρ. κέ  ηήλ ἄζρεκε κπξσδηά, ηφηε ηφ 

αἴζζεκα ζπκνῦ ζά δεκηνπξγήζεη θαηλνχξηα θαχιε ζπλείδεζε, πνχ 

ζά ἐθηειέζεη ἐθ λένπ κηά θαχιε πξάμε,  ὁπνία ζά θέξεη ζάλ 

θαξπφ κηά ἐπαθφινπζε παζεηηθή ζπλείδεζε, πνχ κέ ηήλ ζεηξά ηεο 

ζά παξάμεη λέν θαχιν α ἴζζεκα θ.ν.θ., δεκηνπξγψληαο ἕλαλ θαχιν 

θχθιν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηήλ ζπλέρεηα ἔρνπκε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αηή εἶλαη κία θαηλνχξηα ιέμε θαί ζά ἐμεγήζνπκε ἀξγφηεξα ηί 

εἴδνπο ζπλείδεζε ε ἶλαη αηή θαί κέ πνηφλ ηξφπν ζπλδέεηαη κέ 

ὀξηζκέλνπο λνεηηθνχο παξάγνληεο.  λ ζπληνκία  ὅκσο, ζά πνῦκε 

ὅηη πξνζιακβάλνπζα  ζεκαίλεη ὅηη αηή  ζπλείδεζε πξνζιακβάλεη 

ἤ δέρεηαη ἕλα ἀληηθείκελν θαί δέλ ηφ ἀπνξξίπηεη.  
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Καί ζέ αηφ ηφ εἴδνο πάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ζπλδηαζκφο λνεηη-

θῶλ παξαγφλησλ πνχ ηήλ θαζνξίδνπλ ὡο ἐξεπλεηηθή ζπλείδεζε.  

Αηά ηά δχν ηειεπηαία ε ἴδε ζά ηά ἐμεγήζνπκε ἀξγφηεξα κέ 

πνιχ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηά λά δνῦκε κέ πνηφλ ηξφπν 

θαζνξίδνπκε κηά ζπλείδεζε ὡο πξνζιεπηηθή ἤ ὡο ἐξεπλεηηθή .  

Πξφο ηφ παξφλ ζά  κείλνπκε ζέ αηά πνχ εἶλαη ἤδε γλσζηά, δει. 

ζέ αηά πνχ ἔρνπκε κάζεη ζηά πξνεγνχκελα καζήκαηα .  

πκπέξαζκα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Μέ ιίγα ιφγηα, ὅιεο νἱ ζπλεηδήζεηο ηῶλ αἰζζεηεξίσλ ὀξγάλσλ 

(ζπλείδεζε ζηφ κάηη, θιπ.) δέλ ε ἶλαη ἀπφ κφλεο ηνπο θαχιεο, ἀιιά 

ἀπνδέρνληαη ηφ θαχιν θαξκηθφ ἀπνηέιεζκα ηῶλ πξάμεσλ.  
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Παξφκνηα , ἔρνπκε 8 θαιέο ζπλεηδήζεηο ζηά ἴδηα α ἰζζεηήξηα 

ὄξγαλα, πνχ θη αηέο εἶλαη νδέηεξεο:  
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Ἀληίζηνηρα ινηπφλ, ὅηαλ βιέπνπκε θάηη εράξηζην ὅπσο π.ρ. ἕλα 

ὄκνξθν ινπινχδη, ἤ  δνῦκε ζέ ἕλα ὄκνξθν πεξηβάιινλ κέ ὅκνξθα 

πξάγκαηα θαί ὄκνξθα ινπινχδηα, αηφ ὀθείιεηαη ζέ θάπνηα θαιή 

πξάμε πνχ ἔρνπκε θάλεη, ὅπσο ηφ λά ἔρνπκε δσξίζεη ὄκνξθα 

πξάγκαηα ἤ ὄκνξθα ινπινχδηα ζηνχο ἄιινπο. θείλε ἀθξηβῶο ηήλ 

ζηηγκή ἐγε ίξεηαη  ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε πνχ βηψλεη ἀπιῶο ηφ 

θαιφ θαξκηθφ ἀπνηέιεζκα, θαί γη’  αηφ ηφ αἴζζεκα εἶλαη παζεηηθφ. 

Βέβαηα ζηήλ ζπλέρεηα, κπνξε ῖ λά ληψζνπκε εράξηζην ἤ ὄκνξθν 

αἴζζεκα ἀιιά ηήλ ζηηγκή πνχ ἐγείξεηαη  ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε 

ηφ αἴζζεκα εἶλαη νδέηεξν.  

Σφ ἴδην ζπκβαίλε η θαί κέ ηφ αηί. Ὅηαλ ἀθνῦκε ὄκνξθνπο ἤρνπο, 

αηφ ὀθείιεηαη ζηήλ ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε πνχ ε ἶλαη ἀπνηέιεζκα 

κηᾶο θαιῆο πξάμεο πνχ θάλακε, ὅπσο ηφ λά πξνθέξνπκε θαιά 

ιφγηα ἤ λά ἔρνπκε πξνζθέξεη ὄκνξθε κνπζηθή ζηνχο ἄιινπο. 

Ὅηαλ κπξίδνπκε εράξηζηεο κπξσδηέο, βηψλνπκε ηήλ 

ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε ιφγσ ηνῦ ὅηη εἴρακε πξνζθέξεη ὄκνξθεο 

κπξσδηέο ζηνχο ἄιινπο. Ἀλάινγα ζπκβαίλεη θαί κέ ηήλ γεχζε.  

Ὅζνλ ἀθνξᾶ ηφ ζῶκα, ηφ αἴζζεκα πνχ ζπλνδεχεη ηήλ 

ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε ε ἶλαη κέλ εράξηζην ἀιιά παζεηηθφ, θαί 

αηφ ὀθείιεηαη ζηνχο ἴδηνπο ιφγνπο πνχ ἀλαθέξακε ζηήλ 

πεξίπησζε ηῆο θαχιεο ἐπαθφινπζεο ζπλείδεζεο γηά ηφ ζψκα . Π.ρ. 

δψζακε θάξκαθα ζέ θάπνηνλ γηά λά ζεξαπεχζνπκε ηφλ πφλν ηνπ, 

θαί ζάλ ἐπαθφινπζν βίσλνπκε εράξηζην αἴζζεκα ζηφ ζῶκα.  

Ἔηζη ινηπφλ, ὅιεο νἱ ἐπαθφινπζεο ἄξξηδεο ζπλεηδήζεηο  

ιεηηνπξγνῦλ κέ ηφλ ἴδην ηξφπν θαηά ηήλ ζηηγκή πνχ ἀλαδχνληαη.  

πεηδή ὅκσο δέλ ἔρνπλ ξίδα, δει. δέλ ζπλνδεχνληαη ἀπφ ἐπηζπκία, 

ζπκφ, ἤ αηαπάηε, ηφ αἴζζεκα πνχ ηίο ζπλνδεχεη  αηφκαηα 

ἐθείλε ηήλ ζηηγκή εἶλαη νδέηεξν.  
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ηήλ ζπλέρεηα ζπλαληνῦκε μαλά ηήλ πξνζιακβάλνπζα 

ζπλείδεζε πνχ ζπλνδεχεηαη ἀπφ νδέηεξν αἴζζεκα, ἀιιά θαί ηά 

δχν εἴδε ηῆο ἐξεπλεηηθῆο ζπλείδεζεο πνχ ζπλνδεχνληαη ἀπφ 

εάξεζην θαί νδέηεξν αἴζζεκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αηά ηά δχν ηειεπηαία ε ἴδε – θαί ζηήλ πεξίπησζε ηῶλ θαχισλ 

θαί αηῶλ ηῶλ θαιῶλ - ιφγσ ηνῦ ὅηη εἶλαη ἀξθεηα πνιχπινθα, ζά 

ηά ἀλαιχζνπκε ὅπσο εἴπακε ἀξγφηεξα.  
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Παξαθάησ ζπλαληνῦκε ηίο πέληε αἰζζεηήξηεο ζπλεηδήζεηο, ν ἱ 

ὁπνίεο ὀλνκάδνληαη ἔηζη δηφηη ιε ηηνπξγνῦλ ἐληφο ηῶλ πέληε 

αἰζζεηεξίσλ ὀξγάλσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θά ἐμεγήζνπκε ηί ζεκαίλε η ιηθή εαηζζεζία. Π.ρ. ζηφ κάηη 

πάξρεη κηά  εαηζζεζία γηά λά δνῦκε ηφ θῶο, ἀιιά δέλ πάξρεη 

εαηζζεζία γηά λά ἀθνχζνπκε θάπνηνλ ἤρν. Σφ κάηη ἔρεη 

εαηζζεζία κφλν ζηφ θῶο· θαί κφλν ὅηαλ πάξρεη θῶο κπνξεῖ λά 

ἐκθαληζζεῖ  ζπλείδεζε ζηφ κάηη. άλ εἶλαη ζθνηεηλά ,   ζπλεί-

δεζε δέλ κπνξεῖ λά ἐκθαληζζε ῖ.  

Ἔηζη ινηπφλ, γ ηά λά ἐκθαληζζε ῖ  ζπλείδεζε ηνῦ καηηνῦ ἀθ’ 

ἐλφο πξέπεη λά πάξρεη θῶο, θαί ἀθ’ ἐηέξνπ λά πάξρεη   

εαηζζεζία ζηφ κάηη πάλσ ζηήλ ὀπνία βαζίδεηαη  ζπλείδεζε γηά 

λά ἐκθαληζζεῖ. άλ  εαηζζεζία ζηφ κάηη ἔρε η θαηαζηξαθεῖ ,  

ζπλείδεζε δέλ κπνξεῖ λά ἐκθαληζζεῖ .  

 

Σφ ἴδην ζπκβαίλε η θαί κέ ηφ αηί. Σφ αηί ἔρεη εαηζζεζία ζηνχο 

ἤρνπο, θαη ὄρη π.ρ. ζηίο κπξσδηέο. Ἡ ζπλείδεζε ινηπφλ ζηφ αηί 

κπνξεῖ λά ἐγεξζεῖ κφλνλ ὅηαλ πάξρεη  εαηζζεζία ηνῦ αηηνῦ.  

άλ αηή  εαηζζεζία ἔρεη θαηαζηξαθεῖ,  ζπλείδεζε δέλ κπνξεῖ 

λά ἐκθαληζζε ῖ.  

Σφ ἴδην ἰζρχεη θαί γηά ηά ἄιια ὄξγαλα. Ἔηζη, ὅιεο αηέο νἱ 

ζπλεηδήζεηο ηῶλ α ἰζζεηεξίσλ ὀξγάλσλ, ὀλνκάδνληαη α ἰζζεηήξηεο 

ζπλεηδήζεηο.  

 

Ἄο ἐμεηάζνπκε ηψξα ἀλαιπηηθά θάζε κία ἀπφ αηέο ηίο 

ἐπαθφινπζεο αηζζεηήξηεο ζπλεηδήζεηο.  
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δῶ  ἔρνπκε ηφ κάηη, ἔρνπκε ηφ θῶο, ηήλ θφξε ηνῦ ὁθζαικνῦ,  

θαί ηφλ θαθφ. Ἡ εαηζζεζία πνχ πάξρεη κπξνζηά ζηφ κάηη, ε ἶλαη 

αηή πνχ ἐπηηξέπεη ζηφ θῶο λά ε ἰζέιζεη κέζα. άλ αηή   

εαηζζεζία δέλ πάξρεη, ηφηε  δέλ κπνξε ῖ  ζπλείδεζε λά 

ἐκθαληζζεῖ θαί λά κᾶο θάλεη λά θαηαιάβνπκε ὅηη πάξρεη κπξνζηά 

καο ἕλα ἀληηθε ίκελν. Γηφηη  ζπλείδεζε εἶλαη ζπλζεθνθξαηεκέλε 

θαί βαζίδεηαη ζηήλ εαηζζεζία ηνῦ καηηνῦ . Ὅηαλ ἔρνπκε θιεηζηά 

ηά κάηηα καο  εαηζζεζία δέλ ιεηηνπξγε ῖ. Κη ἕλαο ηπθιφο 

ἄλζξσπνο δέλ κπνξε ῖ λά δεῖ δηφηη   εαηζζεζία ζηφ κάηη ἔρεη 

θαηαζηξαθε ῖ ἤ δέλ ιεηηνπξγεῖ γηά θάπνηνλ ιφγν.  

Φπζηθά θαί ηφ θῶο παίδεη κεγάιν ξφιν, δηφηη   εαηζζεζία δέλ 

κπνξεῖ λά ιεηηνπξγήζεη ἐιιείςε θσηφο, ὅπσο ζηήλ πεξίπησζε πνχ 

ἔρνπκε θιεηζηά ηά κάηηα καο, ἤ ζηήλ πεξίπησζε ἐλφο ηπθινῦ  

ἀηφκνπ. Σφ ἐξέζηζκα ηῆο εαηζζεζίαο θάλεη ηήλ ζπλείδεζε λά 

ἐγεξζεῖ θαί λά δεῖ κέζσ ηνῦ θσηφο ἐάλ πάξρεη θάπνην 

ἀληηθε ίκελν θαί ηί ε ἴδνπο εἶλαη αηφ.  

Μέ ηφ αηί ζπκβαίλε η ηφ ἴδην:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

δῶ ἔρνπκε ηφ ηχκπαλν, ηφλ θνριία, θαί ηφλ ἀθνπζηηθφ πφξν.   

ηειεπηαῖνο δέλ παίδεη ξφιν ζηήλ εαηζζεζία ηνῦ αηηνῦ,  ἀιιά 
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κφλν ηφ ηχκπαλν θαί ὁ θνριίαο. θεῖ πάξρεη  εαηζζεζία ηνῦ  

αηηνῦ, θαί ἐθεῖ βαζίδεηαη  ζπλείδεζε γηά λά ἐγεξζεῖ. Ὅηαλ 

πάξμεη κηά δφλεζε ζηφ ηχκπαλν, ηφηε ἀκέζσο  ζπλείδεζε 

ἐγείξεηαη γ ηά λά δηαπηζηψζεη ηί ε ἶλαη αηφο ὁ ἤρνο.  

άλ θαηαζηξαθεῖ ἔζησ θαί ἕλα ἀπφ αηά ηά κηθξά εαίζζεηα 

κέξε,   ζπλείδεζε δέλ κπνξε ῖ λά ἐκθαληζζεῖ, κέ ἀπνηέιεζκα ηφ 

ρεηηθφ ἀληηθε ίκελν λά κήλ κπνξε ῖ λά γίλεη ἀληηιεπηφ.  

παλαιακβάλνπκε ὅηη  ζπλείδεζε πνχ ἐγείξεηαη ἐθείλε ηήλ 

ζηηγκή (θη αχηφ ἰζρχεη θαί γ ηά ηά πέληε α ἰζζεηήξηα ὄξγαλα) εἶλαη 

ἐπαθφινπζε, νδέηεξε. Γέλ ε ἶλαη θαξκηθή, δέλ πξνθαιεῖ δει. ηήλ 

δεκηνπξγία θάπνηνπ θάξκα δηφηη ε ἶλαη ἀπνηέιεζκα αἰηηῶλ θαί 

ζπλζεθῶλ. Γέλ εἶλαη νὔηε θαιή νὔηε θαχιε, νὔηε ἔρεη κέζα ηεο 

θάπνηα ἐπηζπκία. Ἀληαπνθξίλεηαη ἀπιά ζηφ ἐξέζηζκα ζάλ 

ἀληαλαθιαζηηθφ, θαί γη’  αηφ ε ἶλαη νδέηεξε ἤ παζεηηθή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηήλ κχηε πάξρεη εαηζζεζία γηά λά κπξίζεη κπξσδηέο, Ἡ κχηε 

ἔρεη ηήλ εαηζζεζία λά μερσξίζεη δηάθνξεο κπξσδηέο πνχ 

κεηαθέξνληαη ἀπφ ζσκαηίδηα κέζσ ηνῦ  ἀέξα, θαί λά θαηαιάβεη θαί 

ηίο δηαβαζκίζεηο κηᾶο κπξσδηᾶο (θάηη πνχ δέλ κπνξεῖ λά θάλεη ηφ 

κάηη, νὔηε ηφ αηί) ἀιιά δέλ κπνξεῖ λά ἀθνχζεη ἤρνπο  ὅπσο ηφ 

αηί, νὔηε λά δεῖ ἀληηθε ίκελα ὅπσο ηφ κάηη.  

ηήλ γιῶζζα πάξρνπλ πεξηνρέο πνχ  εἶλαη εαίζζεηεο ζηίο  

γεχζεηο. Κάζε πεξηνρή ἔρεη εαηζζεζία ζέ δηαθνξεηηθή γεχζε, 

ἄιιε γηά ηφ πηθξφ, ἄιιε γηά ηφ μηλφ, θιπ.  

ηφ ζῶκα καο πάξρνπλ θχηηαξα θάησ ἀπ’ ὅιε ηήλ ἐπηθάλεηα 

ηνῦ δέξκαηνο πνχ ε ἶλαη ηφζν εαίζζεηα, ὥζηε λά κπνξνῦκε λά 

ἀλαγλσξίζνπκε θάζε εἴδνπο ἐπαθή. άλ αηή  εαηζζεζία δέλ 

πάξρεη - ὅπσο ζηήλ πεξίπησζε ἐλφο ἀλζξψπνπ πνχ ἔρεη 

παξαιχζεη θάπνην κέινο ηνῦ ζψκαηνο  - ηφηε  ἐπαθφινπζε 

ζπλείδεζε ηῆο ἀθῆο δέλ ἐγείξεηαη.  
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Ἡ ζπλείδεζε ινηπφλ ἐγείξεηαη ἐθ’ ὅζνλ πάξρεη εαηζζεζία, θαί 

αηφ ὀλνκάδεηαη ιηθή εαηζζεζία. Ἡ εαηζζεζία ε ἶλαη θάηη ιηθφ 

θαί ὄρη λνεηηθφ. Ἡ ζπλείδεζε εἶλαη ηφ λνεηηθφ κέξνο, ἐλῶ   

εαηζζεζία ηφ ιηθφ κέξνο. Βιέπνπκε δει. ηήλ ἀιιεινεμάξηεζε 

πνχ πάξρεη ἀλάκεζα ζηφλ λνῦ θαί ζηήλ ὕιε. 

 

χλνςε: 
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χλνςε: 
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Ὅηαλ ἔρνπκε θάλεη θαιέο πξάμεηο ζέ ζρέζε κέ ηά πέληε 

αἰζζεηήξηα ὄξγαλα, ηφηε ἀπνθηνῦκε ηφ θαιφ θάξκα, λά βιέπνπκε 

ὄκνξθα ἀληηθε ίκελα, λά ἀθνῦκε εράξηζηνπο ἤρνπο, λά κπξίδνπκε 

ὄκνξθεο κπξσδηέο, λά γεπφκαζηε λφζηηκα θαγεηά, θαί λά 

αἰζζαλφκαζηε κέ ηφ ζψκα καο εράξηζηεο ἀθέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηά παξάδεηγκα,  ἐπαθφινπζε ζπλείδεζε ζηφ κάηη, δέλ ε ἶλαη 

αηή πνχ δεκηνπξγεῖ θάξκα, ἀιιά ηφ ἀπνηέιεζκα ηνῦ θάξκα. 

Ὅηαλ ἀθνῦκε ἕλαλ ὡξαῖν ἤρν, αηφ δέλ ε ἶλαη θάξκα ἀιιά 

ἐπαθφινπζν ἐλφο θαινῦ θάξκα.  
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Γει. ηφ κάηη πνχ ἔρνπκε ἀπνθηήζεη ὀθείιεηαη ζηφ παιηφ θάξκα, 

θαί  ζπλείδεζε πνχ ἐκθαλίδεηαη ζ’ αηφ ηφ κάηη ε ἶλαη ηφ 

ἐπαθφινπζν αηνῦ ηνῦ θάξκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέ ιίγα ιφγηα, ὅια αηά ηά αἰζζεηήξηα ὄξγαλα πνχ ἔρνπκε 

ἀπνθηήζεη ε ἶλαη ἀπνηέιεζκα ηνῦ πξνεγνχκελνπ θάξκα. Μπνξνῦκε 

λά ηφ δηαπηζηψζνπκε ζέ εξχηεξε ἔλλνηα, ἐάλ παξαηεξήζνπκε ηήλ 

ἐκθάληζε ἄιισλ ἀλζξψπσλ. Ὑπάξρνπλ ἄλζξσπνη πνχ ἔρνπλ πνιχ 

ἄζρεκν πξφζσπν, ἤ ἔρνπλ ζσκαηηθέο παξακνξθψζεηο, ἤ  πάζρνπλ 

ἀπφ παξακνξθσηηθέο ἀζζέλεηεο, θαί κέ ηφ πνχ ηνχο βιέπεηο  

ληψζεηο ἀπνζηξνθή θαί ζέιεηο λά θνηηάμεηο ἀιινῦ. Πῶο θαηέιεμαλ 

ἔηζη; γ ηαηί ηφ ζῶκα ηνπο εἶλαη ηφζν παξακνξθσκέλν; γ ηαηί ηά 

κάηηα ηνπο ἤ ηά αηηά ηνπο δηακνξθψζεθαλ κέ ηφζν ἄζρεκν 

ηξφπν;  

Ὅια αηά ὀθείινληαη ζηφ πξνεγνχκελν ἀξλεηηθφ ηνπο θάξκα, 

ηφ ὁπνῖν δεκηνπξγήζεθε ἀπφ ηίο θαθέο πξάμεηο πνχ ε ἴραλ θάλεη.  
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Σφ ζψκα καο ινηπφλ δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κέ ηφ παιηφ 

θάξκα πνχ ἔρνπκε θάλεη. Καί ὄρη κφλν ηά ζάξθηλα ιηθά 

αἰζζεηήξηα ὄξγαλα, ἀιιά θαί  ζπλείδεζε πνχ ζρεηίδεηαη κέ αηά 

δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κέ ηφ παιηφ θάξκα. Παξαθάησ ζά δνῦκε 

κία παξνκνίσζε γηά ηφ πῶο ζπκβαίλε η αηφ ηφ θάξκα.  

ηήλ ζπλέρεηα ξσηάεη ὁ Βνχδδαο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κεῖο ηψξα αηή ηήλ ζηηγκή , δεκηνπξγνῦκε λέν θάξκα πνχ ζά 

ἔρεη ἀληίθηππν ζηφ κέιινλ . άλ ινηπφλ ζέινπκε λά ἀιιάμνπκε  

θάηη κέζα  καο κπνξνῦκε λά  ηφ  θάλνπκε ηψξα. Πξέπεη λά  

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ὅηη ἔρνπκε αηή ηήλ ἰθαλφηεηα,  ἔρνπκε αηφ  

ηφ δπλακηθφ. Ἔηζη γηά λά θαζνξίζνπκε ηφ κέιινλ καο πξέπεη λά 

δηακνξθψζνπκε ηφ ζεκεξηλφ καο θάξκα. Γηφηη ηφ πεξαζκέλν  

θάξκα δέλ κπνξνῦκε λά ηφ ἀιιάμνπκε κηά θαί ηφ ἔρνπκε ἤδε 

δηακνξθψζεη ζηφ παξειζφλ θαί ἔρεη πιένλ θαηαγξαθεῖ. Μπνξνῦκε 

ὅκσο λά γξάςνπκε θαηλνχξην θάξκα  ζ’ αηή ηήλ δσή θαη λά 

δηαγξάςνπκε ηίο ἀξλεηηθέο καο ηάζεηο,  ἔηζη ὥζηε λά πάξνπκε λέα  

θαηεχζπλζε θαί λά κήλ βηψζνπκε ζηφ κέιινλ ηά ἴδηα πξνβιήκαηα.  
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ΑΒΒΑΣΟ 7  ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2019 – Κάθημα 9ον μέρος Α΄  

 

 

 

 

 

 

ΑΒΒΑΣΟ 7 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2019 – Κάθημα 9ον μέρος Β΄  

 

 

 

 

ΑΒΒΑΣΟ 14 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2019 – Κάθημα 10ον μέρος Α΄  

 

 

 

 

 

ΑΒΒΑΣΟ 14 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2019 – Κάθημα 10ον μέρος Β΄  

 

 

 

 

 

 

ΑΒΒΑΣΟ 21 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2019 – Κάθημα 11ον  

 

 

 

 

 

 

 

ΑΒΒΑΣΟ 28 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2019 – Κάθημα 12ον  
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ΑΒΒΑΣΟ 5 ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 2019 – Κάθημα 13ον  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΒΒΑΣΟ 12 ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 2019 – Κάθημα 14ον  

 

 

 

 

 

 

ΑΒΒΑΣΟ 19 ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 2019 – Κάθημα 15ον  

 

 

 

 

ΑΒΒΑΣΟ 26 ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 2019 – Κάθημα 16ον  

 

 

 

 

 

ΑΒΒΑΣΟ 9 ΛΟΔΚΒΡΗΟΤ 2019 – Κάθημα 17ον  

 

 

 

 

Ἡ Καιή ζπλείδεζε δηα ηξε ῖηαη ζέ 8 θαηεγνξίεο  θαιῶλ 

ζπλεηδήζεσλ, ε ἶλαη δει. πηφ ιίγεο ζηφλ ἀξηζκφ ἀπφ ηίο θαχιεο. 

κσο ἐδῶ δέλ παίδνπλ ξφιν ν ἱ ἀξηζκνί ἀιιά   δπλακηθφηεηα ηῶλ 

λνεηηθῶλ παξαγφλησλ.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΣΥΝΟΨΗ Τ 

(ζαλγθαραβηκπάγθα)  
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