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« Η πηγή της οµορφιάς είναι η καρδιά. Εάν η αρετή  συνοδεύει την 

οµορφιά είναι ο παράδεισος της καρδιάς, εάν η διαφθορά( 

ακολασία, ανηθικότητα, διαστροφή) συνεταιρίζεται µαζί, είναι το 

καθαρτήριο της ψυχής.- Είναι η φλόγα της χαράς του σοφού και 
του ανόητου  η κάµινος ! » 

        -- Quarles, Francis [1592-1644]  

 

Τσαν ή Ζεν, στην αυστηρή έννοια της λέξης είναι η  µετάφραση του Σανσκριτικού 
όρου Ντιάνα, Dhyâna που πάει να πει απλά, διαλογισµός. Λέµε « Βουδισµός Τσαν » 
και προϋποθέτουµε ότι το µόνο που εννοούµε µε αυτό, είναι ένας ειδικός τρόπος 
διαλογισµού και ότι, εάν διαλογιστούµε µε αυτό το Βουδιστικό τρόπο, αυτό µας 
κάνει να είµαστε Βουδιστές του Τσαν. 

Όµως, η Σχολή του Τσαν Βουδισµού Μαχαγιάνα, που ιδρύθηκε στη Νότια Κίνα  είχε 
λιγότερες σχέσεις µε το διαλογισµό αλλά  λίαν πιο πολύ  µε την ατραπό προς την 
υπερβατικότητα. Η Ατραπό που θα οδηγούσε το άτοµο έξω από τον κόσµο του 
πόνου και  της αναστάτωσης, προς την γαλήνη, την ειρήνη και τη χαρά του 
καταφύγιου στο Βούδα.  

Ο διαλογισµός εν πάση περίπτωση, χωρίς µια µεγάλη ηθική και πνευµατική βάση 
δεν είναι τίποτα  το λιγότερο από µια νοητική άσκηση. Εάν ένα άτοµο έχει σαν 
στόχο( σκοπό) ένα  «σωστό διαλογισµό» και εάν, εκπληρώνει αυτό το σκοπό, τι 
εκπληρώνει άραγε ; Θα έχει, ίσως βρει ένα τρόπο για να καλµάρει όταν είναι 
αναταραγµένος ή θα έχει αποκτήσει την δυνατότητα να ανεχθεί τους ανθρώπους και 
τις καταστάσεις , γεγονότα του περιβάλλοντος του. Αλλά, υπάρχει διαφορά ανάµεσα 
στο να ανέχεσαι και στο να δέχεσαι, όπως εξ άλλου υπάρχει διαφορά στο να 
ηρεµήσεις πρώτ’ απ΄ όλα και να µην αναστατώνεσαι. Και αυτή η διαφορά  δεν 
υπάρχει µέσα στο τµήµα  της εξίσωσης του Τσαν, αλλά µέσα στο Βουδιστικό τµήµα. 
Ο διαλογισµός είναι η τελευταία διαίρεση της Οκταπλής Ατραπό, η οποία µπορούνε 
να φτάσουµε ύστερα από τις επτά πρώτες. 

Για να µπορέσουµε να ετοιµαστούµε για το διαλογισµό, θα πρέπει πρώτα να 
αρχίσουµε να βάλουµε  µια τάξη στη ζωή µας σύµφωνα µε τι είναι σωστό και λάθος, 
τόσο  για  µας και για τους άλλους. ∆εν είναι µια απλή διαδικασία διότι απαιτεί να 
φερόµαστε µε προσοχή αντί µε εγωισµό. ∆εν είναι το τι κάνουµε που έχει σηµασία 
όσο τα κίνητρα που βρίσκονται πίσω από το τι κάνουµε. ∆εν είναι το τι 
σκεπτόµαστε, αλλά γιατί σκεπτόµαστε αυτό που σκεπτόµαστε που χρειάζεται να 
ερευνηθεί. ∆εν είναι το τι κάνουµε για να βγάλουµε τα προς το ζειν, αλλά η 
συµπεριφορά µας στη δουλειά όπως και οι ευθύνες που χρειάζονται ερεύνα.  

Κοντολογίς, τα πρώτα επτά βήµατα της Οκταπλής Ατραπού απαιτούν να κοιτάξουµε 
βαθιά µέσα στα πράγµατα αντί να πράττουµε και να αντιδράσουµε απρόσεκτα και 
εγωιστικά.   



Τα πρώτα επτά βήµατα παρουσιάστηκαν από το Βούδα µε ειδική σειρά. Σωστή 
Κατανόηση, Σωστή Σκέψη, Σωστή Οµιλία, Σωστή δράση, Σωστοί πόροι της ζωής ή 
προς το Ζειν, Σωστή Προσπάθεια, και Σωστός ∆ιαλογισµός.   

∆εν διατυπώθηκαν σαν εργαλεία για να κρίνουµε τους άλλους ανθρώπους, αλλά 
εργαλεία για µας, για να διορθώσουµε τη δική µας ζωή, ακριβώς όπως θα 
µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε κάποια εργαλεία για να ξεβουλώσουµε ένα 
σωλήνα που έχει φρακάρει ή ένα αυτοκίνητο που δεν θέλει να ξεκινήσει. 

Ας δούµε σύντοµα το κάθε βήµα της Οκταπλής Ατραπούς και να δούµε πως 
µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε για να βοηθηθούµε στο πνευµατικό µας ταξίδι.  

 

1-Σωστή Κατανόησης    

 

« Η  κατανόηση είναι ίδια µε τα µάτια; Σε µια ορισµένη διάσταση,  να 

κάνεις ακριβώς τόσο φως που χρειάζεται και τίποτε άλλο. Ότι βρίσκεται 
πίσω φέρνει σκοτάδι και σύγχυση.»   

 

        -- Anthony Ashley Cooper Shaftesbury (1671-1713)  

 

Αρχίζουµε µε τη Σωστή Κατανόηση --  αλλά τι είναι που χρειάζεται να καταλάβουµε 
σωστά ; 

Πρόσφατα ένα µέλος της σάνγκα µας µε κάλεσε να συζητήσουµε κάποιο πρόβληµα 
που είχε µε τα πεθερικά του µε τους οποίους ζούσε τους τελευταίους µήνες. 
Γνωρίζοντας ότι ήταν Βουδιστής, τους άρεσαν να επιδεικνύουν την Χριστιανοσύνη 
τους µε σκοπό να τον πειράξουν, µου είπε λοιπόν.. Κάθε Χριστούγεννα υπερβολικές 
εκδηλώσεις θα λαµβάνανε µέρος µε διακοσµήσεις στους τοίχους και τα ταβάνια  µε 
εκατοντάδες λαµπάκια έξω στα δέντρα να κρέµονται και γύρο από το σπίτι. Το 
Πάσχα γινόταν το ίδιο, µε κουνελάκια να κρέµονται από τα ταβάνια και πάρα πολλά 
πόστερς και διακοσµητικά στους τοίχους  που παίρνανε τη θέση  των  συνηθισµένων 
κάδρων που υπήρχαν. Εξηγούσε ότι αγνοούσαν τις Βουδιστικές γιορτές  αλλά ότι σε 
κάθε Χριστιανική γιορτή στο σπίτι γινόταν ένα πανηγύρι : µια  αλλαγµένη 
πραγµατικότητα. 

Αυτό έδινε την ευκαιρία να συζητήσουµε για την Σωστή Κατανόηση. Το πρόβληµα 
του δεν ήταν στην πραγµατικότητα  τα πεθερικά του, αλλά, ο τρόπος που αντιδρούσε 
στις πράξεις τους.     

« Κάθε µέρα είναι γιορτή για ένα Βουδιστή.» του είπα. « Κάθε µέρα είναι µια µέρα 
για να εορτάσουµε τη ζωή. Και κάθε γιορτασµό της ζωής είναι υπέροχο και πέρα 
από οποιονδήποτε  θρησκευτικό συνδυασµό.»     



Του είπα πως είχε µια καταπληκτική ευκαιρία  να µαθαίνει για τις Χριστιανικές 
γιορτές και να µπορέσει να αποδείξει την ποιότητα της δικής του θρησκεία  
δείχνοντας κατανόηση και στοργική αποδοχή  για τη δική τους. 

Η Σωστή Κατανόηση  σηµαίνει να δώσει κανείς προσοχή στη κατανόηση του για τα 
πράγµατα και να µην ανησυχεί για την συµπεριφορά των  άλλων. Προτού 
εξετάσουµε τους άλλους, θα πρέπει να θεωρήσουµε ποιος κρίνει και αν πράγµατι 
αυτή η εξέταση ή κρίση δικαιολογείτε. 

Σωστή Κατανόηση σηµαίνει ότι εφαρµόζουµε την κατανόηση των πραγµάτων από 
τη θέση των άλλων. ∆εν κρίνουµε  βιαστικά ούτε και σχηµατίζουµε γνώµη παρά 
µονάχα ύστερα από εξέταση των πραγµάτων  απ΄ όλες τις πλευρές που µπορούµε. Η 
διαδικασία αυτής της έρευνας που ανακαλύπτουµε έτσι γρήγορα, µας επιτρέπει να 
πραγµατοποιήσουµε ότι υπάρχουν συχνά πολλοί τρόποι για να κοιτάξουµε τα 
πράγµατα,  τα οποία δεν µπορούµε να τα γνωρίσουµε όλα και όποια κι’ αν είναι η 
γνώµη που να έχουµε σχηµατίσει, µπορεί εύκολα να είναι λαθεµένη από κάποια 
στοιχεία που  να µας διέφυγαν.                                                         

    2) Σωστή Σκέψη 

« Εάν ένας άνθρωπος µιλάει  ή πράττει µε αγνή σκέψη, η ευτυχία 

τον ακολουθεί σαν µια σκιά που δεν τον αφήνει ποτέ» 

Ο Βούδας 

 

Είχα καιρό που δεν είχα νέα από µια γυναίκα στην οποία είχα δώσει τις Βουδιστικές 
αρχές πριν πολλά χρόνια. Φάνηκε λίγο αµήχανη επειδή δεν είχε επικοινωνήσει τόσο 
καιρό, αλλά έλεγε, είχε ανάγκη τη βοήθεια µου. 

« Έχω τέσσερα παιδιά και ένα σύζυγο που δουλεύει όλη την ηµέρα και συχνά και τη 
νύχτα για να τα βγάλει πέρα για όλους µας. Ο πιο µικρός είναι δυο χρονών και ο 
µεγαλύτερος δεκατρία. Προσπάθησα να είµαι καλή Βουδίστρια αλλά, νιώθω ότι η 
ζωή µου δεν µου ανήκει. Μοιάζω πιο πολύ ροµπότ παρά ανθρώπινο ον. Να ταΐζω τα 
παιδιά, να αλλάξω το µωρό, να πάω τα παιδιά στο σχολείο, να φτιάξω τα δωµάτια, 
να πλένω, να καθαρίζω τη κουζίνα.. κάθε µέρα τα ίδια και µετά απ’ όλα αυτά είµαι 
κουρασµένη. Όπως δείχνει δεν µου µένει  καθόλου χρόνος για το Τσαν. Πάντα λέω 
ότι άµα µεγαλώσουν τα παιδιά θα έχω πάλι  χρόνο για πνευµατική εργασία, αλλά 
µέχρι τότε θα είµαι εξήντα !  Είµαι πάντα στα όρια εξ αιτίας όλης αυτής την 
υπευθυνότητας, αλλά και τσαντισµένη που δεν µπορώ να έχω τη ζωή µου όπως 
παλιά. Όταν ο άντρας µου είναι στο σπίτι τσακωνόµαστε και όταν τα παιδιά είναι 
στο σπίτι φωνάζουµε. ∆εν ξέρω πια τι να κάνω. Κάτι  πρέπει να γίνει.»  

Ήταν έτοιµη να κλάψει όταν µου τα έλεγε. Ήξερα ότι ήθελε  να αλλάξει τα 
πράγµατα, αλλά δεν ήξερε πως. Ήθελε µια Βουδιστική λύση.  

«Το δεύτερο βήµα της Οκταπλής Ατραπούς» της είπα, « είναι η Σωστή Σκέψη ή 
πρόθεση. Αυτό πάει να πει ότι δεν πρέπει να χάσουµε από τα µάτια µας το 
πνευµατικό µας στόχο, ακόµα και στις καθηµερινές δραστηριότητες όποιες κι’ αν 
είναι αυτές. Έχουµε καθήκον να  παρέχουµε για τις ανάγκες των παιδιών µας και να  
φερόµαστε στους άλλους µε ευγένεια. Όταν χάνουµε τα ίχνη του πνευµατικού µας 



στόχου, γίνετε σχεδόν αδύνατον να κρατήσουµε το επίπεδο της προσοχής που  
χρειάζεται, διότι ξεχνάµε ότι είµαστε πνευµατικά όντα. Το αποτέλεσµα  είναι, ότι 
απαρνούµαι την  ίδια την ανθρωπιά µου όπως και αυτήν των γύρω µας. Γινόµαστε 
δυστυχισµένοι, έχουµε στρες και βυθιζόµαστε στα έγκατα του Σαµσάρα.»    

 Συνέχισα να της εξηγώ ότι δεν χρειάζεται να πάµε κάπου για να µπορούµε να 
ασκήσουµε το Τσαν. Η πρακτική είναι µέσα µας, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα 
µας. Το πρόβληµα παρουσιάζεται όταν το ξεχνάµε αυτό. Ένα παιδί που κλαίει 
εκτρέπει τη προσοχή µας  ή, το πλυντήριο στριφογυρίζει και µας ξαφνιάζει και µετά, 
ξεχνάµε να επαναφέρουµε τη προσοχή µας στο στόχο- που είναι η Φώτιση.  

Της εξηγούσα  επίσης ότι βρισκόταν στη κατάλληλη θέση για να κάνει την πρακτική 
του Τσαν. Το γεγονός του να τρέχεις στο σπίτι και να περιποιείσαι τα παιδιά 
προσφέρει µια καταπληκτική ευκαιρία πρακτικής. 

« Πόσο χρόνο σου παίρνει για να κάνεις αυτές τις επαναλαµβανόµενες δουλειές ; » 
Την ρώτησα. 

Σκέφτηκε για λίγο και απάντησε ότι τα περισσότερα πράγµατα που κάνει στη 
διάρκεια της ηµέρας επαναλαµβάνονται, συνεχώς όπως πχ: µαγείρεµα , καθάρισµα , 
οδήγηση και οι αλλαγές του µωρού.  

« Τότε µεταµόρφωσε καθεµιά από τις δραστηριότητες αυτές σε πρακτική του Τσαν. 
Κράτα αυτό το εσωτερικό µάτι συνεχώς ανοικτό και άµα εκτραπεί η προσοχή σου 
από κάτι, όπως  µια σκέψη ή µια κραυγή του µωρού, να  φροντίζεις τις ανάγκες και 
ύστερα επιστρέφεις στη προσοχή της πρακτικής του Τσαν. Γρήγορα θα σου γίνετε 
συνήθεια και αυτοµάτως θα το εφαρµόζεις, θα είσαι πιο ευτυχισµένη και τα 
πράγµατα δεν θα  σ΄ ενοχλούν πια  τόσο πολύ.»   

Της έδωσα την αρχαία πρακτική που σταµατάει την συναναστροφή του ‘εγώ’  από 
τις συναισθηµατικές µας αντιλήψεις και που µας επιτρέπει αρκετά σύντοµα να 
φτάσουµε στην καθαρή βλέψη της Βουδική µας Φύση : το « νέτι, νέτι » ∆εν είναι 
αυτό! ∆εν είναι αυτό ! Συγκρατούµε αυτή την ερµηνεία αντιπαράθεσης των 
αισθητηριακών µας εµπειριών  µέσα στο νου µας µέρα και νύχτα, χωρίζοντας τις 
δεσµεύσεις του υλικού κόσµου που παραµένουν ακόµα. Στη διάρκεια των εργασιών, 
όπως πχ: το πλύσιµο των πιάτων, επαναλαµβάνουµε: « ∆εν είναι αυτό! ∆εν είναι 
αυτό!» Πλένοντας τα χέρια µας: « ∆εν είναι αυτό! ∆εν είναι αυτό!» Καθαρίζοντας το 
µπάνιο: «∆εν είναι αυτό! ∆εν είναι αυτό!» ∆εν το κάνουµε αυτό µε την έννοια της 
καταπίεσης ούτε του θυµού, ούτε του χιούµορ, αλλά µε την έννοια  να 
απαρνούµαστε τον εαυτό µας σε ένα επίπεδο πραγµατικότητας προς τη δράση ή τη 
δοκιµασία. Ενδεχοµένως, η δραστηριότητα µας γίνετε µονάχα αυτή που είναι στην 
ουσία της. Πλησιάζουµε τη φύση των πράξεων µας, αντί τις νοητικές και 
συναισθηµατικές µας απαντήσεις σε αυτές.  

Γρήγορα, όλα αυτά που πριν µας έκαναν δυστυχισµένους, δεν θα έχουν πια 
συνέπειες στην ευτυχία µας όπως τη σκόνη που επιπλέει στον αέρα.  



  3) Σωστός Λόγος ή Οµιλία 

" Τίποτα δεν είναι πιο ανόητο από την 

ευχαρίστηση που παίρνουν ορισµένοι 
άνθρωποι να λένε τον τρόπο σκέψεως 

τους . Ένας άνθρωπος που δρα µε αυτό 

τον τρόπο µπορεί να πει κάτι πολύ σκληρό 

για την ευχαρίστηση του, ενώ  µια αντίθετη 

συµπεριφορά, τελείως αγνή,  µπορεί  να 

είχε προστατέψει το φίλο του ή να του 

φέρει τη τύχη του."   

Sir Richard Steele (1672-1729) 

Για όσους από µας που συναναστρέφονται  
πολλούς ανθρώπους, η Σωστή Οµιλία προσφέρει 
µια εξαιρετική ευκαιρία  για να διευρύνουµε την 
πνευµατική µας ανάπτυξη. Ο καλύτερος τρόπος να το θυµηθούµε αυτό το σπουδαίο 
βήµα της Ευγενής Οκταπλής Ατραπού είναι να θυµηθούµε τη διδασκαλία του 
Βούδα. « Μην κάνετε κακό » και να θυµηθούµε ότι όταν µιλάµε είναι σαν να 
κτυπάει ένα κουδούνι: ότι έχουµε πει δεν µπορεί να το πάρουµε πίσω να αποσυρθεί 
όπως και δεν µπορεί να ξε-κουδουνίζετε το κουδούνισµα.    

Η οµιλία,  δεν είναι  µονοµερής και µονοπλευρική. Τα λόγια που χρησιµοποιούµε  
δεν είναι παρά σύµβολα που µας επιτρέπουν να εκφραστούµε. Τα λόγια στην ουσία 
τους, δεν έχουν σηµασία, είναι το τι συµβολίζουν που εµφανίζονται στο νου µας και 
µας µεταβιβάζουν το νόηµα. Εξ αιτίας αυτών, η κατανόησης µας ( όπως δείχνει) 
µπορεί να είναι διαφορετική από τους άλλους πχ,  άλλοι άνθρωποι µπορούν να 
ερµηνεύσουν αυτό που λέµε διαφορετικά από αυτό που θέλουµε να πούµε. 

Απ’ όλες τις διαιρέσεις της Οκταπλής Ατραπού, η Σωστή Οµιλία είναι από τα πιο 
δύσκολα να εφαρµόσει κανείς και  γι’ αυτό, οι ∆άσκαλοι του Τσαν καµιά φορά  λένε 
στους µαθητές τους να « Κρατήσουν τη γλώσσα τους » µέχρις ότου η πρακτική τους 
να αναπτυχθεί επαρκώς.  

Υπάρχουν πολλά να πει κανείς για τη Σωστή Οµιλία ή το σωστό λόγο, αλλά  κάτι 
που συχνά παραβλέπεται είναι το κίνητρο που βρίσκεται πίσω από το νου µας. Πιο 
πολύ από τις λέξεις ή τα λόγια που χρησιµοποιούνται είναι η υποκίνηση, το κίνητρο 
που θα ορίσει εάν θεωρούµε σωστό, το Σωστό Λόγο ή Οµιλία.    

Υπάρχει µια µικρή ιστορία ενός ανθρώπου που τον εκτιµούσαν πάρα πολύ στο 
κύκλο των φίλων και των συνεργατών του σ’ ένα γνωστό πανεπιστήµιο. Είχε 
βραβευθεί και λάβει πολλές διακρίσεις και εθεωρείτο εξπέρ στο τοµέα του. Είχε 
διαβάσει επίσης πολλά βιβλία για το Βουδισµό και είχε µεγάλο ενδιαφέρον γι’ 
αυτόν, αλλά είχε ανάγκη και από τη διδασκαλία ενός δασκάλου.   

«Ο καλύτερος από τους καλύτερους» θα µου κάνει , σκέφθηκε, αφού θεωρούσε τον 
εαυτό του σχεδόν µύστη. Έκανε τις κρατήσεις  για µια υπερατλαντική πτήση και 



λίγες µέρες αργότερα βρέθηκε µπροστά σ’ ένα  πολύ µακρινό  µοναστήρι του Τσαν, 
που σαν αετοφωλιά κρεµόταν στην πλαγιά ενός βουνού στη νότια Κίνα.   

Η πόρτα ήταν κλειστή. Κτύπησε και φώναξε στα καλύτερα Κινέζικα που ήξερε : « 
Ήρθα για να µάθω το Ντάρµα από σας ! Ανοίξτε τη πόρτα !» 

Και επειδή δεν πήρε απάντηση δοκίµασε ξανά, προσθέτοντας: « Ταξίδεψα χιλιάδες 
χιλιόµετρα για να µάθω το Ντάρµα από σας ! Αφήστε µε να µπω ! » 

Και πάλι δεν πήρε απάντηση. Περίµενε αρκετό καιρό και ύστερα  δοκίµασε ξανά: « 
Έγραψα πολλά βιβλία και άνθρωποι έρχονται από παντού για να µάθουν από µένα. 
Τώρα, θα ήθελα µα µάθω από σας ! » 

Καµιά απάντηση. 

∆οκίµασε ξανά και ξανά, χρησιµοποιώντας διάφορες τακτικές. Τέλος, η πόρτα 
άνοιξε και ένας µοναχός φάνηκε µ’ ένα κουβά στο χέρι. Για µεγάλη έκπληξη του 
ανθρώπου, ο µοναχός που τον αγνοούσε, συνέχισε το δρόµο του για να πάει να φέρει 
νερό. Γυρίζοντας πίσω στο ναό ο µοναχός άνοιξε τη πόρτα και µπήκε χωρίς καν να 
ρίξει µια µατιά στον ξένο που τον κοίταζε σιωπηλός και µε ανοικτό το στόµα. 

Είχε σκεφθεί ότι ίσως κανένας δεν τον είχε ακούσει, αλλά τώρα, ήταν φανερό ότι τον 
είχαν ξεχάσει επίτηδες. Με θυµό άρχισε να φωνάξει: « Πως είναι δυνατόν να µου 
φέρεστε µ’ αυτό τον τρόπο ! Έτσι φέρεστε στους ανθρώπους που θέλουν να µάθουν 
τις ιερές σας µεθόδους ;» 

Φώναξε ξανά, ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας το µονοπάτι που οδηγούσε στο 
µεγάλο ναό. Είχε έρθει από τόσο µακριά,  να φύγει δεν ήταν και µια λύση. Έτσι 
έµεινε έξω, κοντά στην είσοδο και περίµενε. 

Οι µέρες περνούσαν και στη κάθε µια έβλεπε µε κατάπληξη τους µοναχούς να 
µπαίνω-βγαίνουν για τις εργασίες τους και  τον αγνοούσαν τελείως. Τέλος,  
σταµάτησε τις προσπάθειες για να  του επιτρέψουν  την είσοδο. Οι προµήθειες του 
τελειώνανε και ήξερε ότι σύντοµα θα έπρεπε να φύγει, να κατέβει το βουνό και να 
επιστρέψει στη πατρίδα του. Όµως, είχε αρκετό χρόνο για να σκεφθεί και για να 
εκτιµήσει τη κατάσταση. Είχε γίνει σκυθρωπός και αδύναµος.  

Ύστερα από τόση σκέψη και προσήλωση, σηκώθηκε από το έδαφος, µάζεψε τα 
υπάρχοντα του και πήρε το µονοπάτι της επιστροφής. Μετά, αφού βάδισε µια 
ορισµένη απόσταση, άκουσε βήµατα πίσω του, γύρισε και είδε έναν νεαρό µοναχό 
που έτρεχε προς αυτόν. Ο µοναχός αγκάλιασε τους ώµους του και τον γύρισε πίσω 
χωρίς να πει µια λέξη.  

Οι δυο άντρες επέστρεφαν στο ναό όπου οι άλλοι µοναχοί περιµένανε µπροστά στη 
ανοικτή πύλη. Όλα αυτά έγιναν σιωπηλά, ο άνθρωπος της δύσης είχε µείνει άφωνος. 
Σίγουρα δεν είχε κερδίσει την είσοδο χάρη στα λόγια, αλλά µε το να εγκαταλείψει  
την έννοια της σηµασίας του εαυτού του.   

Τα λόγια του είχαν χρησιµέψει για να εκφράσει τη δύναµη του εγώ του και όχι την 
ετοιµότητα για να λάβει το Ντάρµα. 



Όσο θα είµαστε απορροφηµένοι στην υπηρεσία του εαυτού µας, για δικαιολογίες 
µεγαλοποιηµένες του εαυτού µας, αυτές θα είναι οι δικαιολογίες που θα κρύβονται 
πίσω από τα λόγια µας. Μπορεί να λέµε στους ανθρώπους ότι θέλουµε ένα πράγµα, 
ενώ ίσως ασυνείδητα, επιθυµούµε να κολακεύουµε το εγώ µας.   

Θα λέµε λόγια για να υποτιµούµε τους άλλους για να µπορέσουµε να αισθανθούµε 
ανώτεροι, θα κριτικάρουµε τους άλλους  για να αυξήσουµε στο µέγιστο την σηµασία 
του εαυτού µας εις βάρος των άλλων,  θα λέµε ψέµατα αν αυτά µας βοηθούν να 
αποκτήσουµε αυτό που επιθυµούµε για τον εαυτό µας, θα χρησιµοποιούµε τα 
περασµένα  κατορθώµατα  µας για να προσπαθήσουµε να εντυπωσιάσουµε τους 
άλλους για την αξία µας. 

Όταν το εγώ βρίσκεται στο πηδάλιο,  είναι σχεδόν αδύνατον να φτάσει ο Σωστός 
Λόγος, αλλά όταν φτάσουµε στην ικανότητα να βλέπουµε τα πράγµατα από άλλο 
πρίσµα, δηλαδή µε την Σωστή Κατανόηση και όταν έχουµε αρχίσει την αυστηρή 
πειθαρχεία  µε το να κρατήσουµε πάντα υπό έλεγχο τα πνευµατικά  µας αντικείµενα 
όπως, η Σωστή Σκέψη ή πρόθεση, µπορούµε τότε να ξεκινήσουµε να δούµε και να 
διορθώσουµε το λόγο ή την οµιλία µας.   

Μπορούµε να ερευνήσουµε τις δικαιολογίες γι’ αυτά που λέµε—να δούµε  αν οι 
σκέψεις µας και τα λόγια µας είναι αυτό- κεντρισµένα γύρο από το εγώ ή όχι. Αντί 
να µιλάµε παρορµητικά, µπορούµε να αρχίσουµε να µιλάµε συλλογισµένα και µε 
καλοσύνη. 

Ανακαλύπτουµε τότε,  ότι δεν έχουµε τόσα πολλά να πούµε  από ότι νοµίζαµε 
αρχικά. 

4) Σωστή ∆ράση, πράξη                           

« Το να κάνεις κάτι είναι ένα  µεγάλο πράγµα. ∆ιότι εάν 

αποφασιστικά οι άνθρωποι πράττουν το καλό, µε το καιρό θα 

αρχίσει  να τους αρέσει να το κάνουν.» 

  

        -- John Rushkin (1818-1900)  

Πριν λίγα χρόνια, περπατούσα µέσα στο πλήθος  σε µια µεγάλη πόλη. Υπήρχαν 
πολλοί τουρίστες όπως και αρκετοί  εργαζόµενοι σε διάφορες δραστηριότητες άλλοι 
προσπαθώντας να βγάλουν κάποια χρήµατα πλένοντας παράθυρα  και άλλοι 
πούλαγαν κάποιο εµπόρευµα. 

Κατά σύµπτωση, κοίταξα απέναντι, στην άλλη πλευρά του δρόµου και είδα δυο 
νεαρούς αναµαλλιασµένους που πλεύριζαν έναν καθώς πρέπει κύριο κάποιας ηλικίας 
που κούναγε τα χέρια του και φώναζε για βοήθεια. Οι δυο νεαροί τον κτύπαγαν µε 
µπαστούνια και γρήγορα ο ηλικιωµένος άνθρωπος έπεσε κάτω στο πεζοδρόµιο και 
συνέχιζε να φωνάζει, βοήθεια.   

Αυτά συνέβαιναν µέρα µεσηµέρι µε πλήθος κόσµου, που περπατούσε και πολύ 
κοντά του µάλιστα και που έδειχνε να  µην ενοχλείται καθόλου για το συµβάν, ούτε 
και για να βοηθήσει. Μέχρι να περάσω απέναντι από αυτό το πολύ συχνό δρόµο, οι 



δυο νεαροί είχαν εξαφανιστεί και ο άνθρωπος αιµορραγούσε στο έδαφος. Οι 
άνθρωποι πηγαινοερχόντουσαν µπροστά του χωρίς καν να του ρίξουν µια µατιά. 

« Τους έδωσα το πορτοφόλι µου.» Μου είπε « αλλά  δεν έδειξαν ενδιαφέρον… 
Συνέχισαν να µε κτυπάνε και να µε κτυπάνε.»   

Ησύχασα που ο άνθρωπος δεν είχε λιποθυµήσει και έµεινα µαζί του µέχρις ότου 
έρθει το πρώτο βοηθειών. 

Κάθε µέρα αντιµετωπίζουµε καταστάσεις που απαιτούν  από µας µια σειρά 
αποφασιστικών πράξεων, αντιδράσεις, είτε περιµένοντας το κόκκινο να γίνει 
πράσινο για να περάσουµε τη διασταύρωση, ή να περιµένουµε από το ταµία ενός 
καταστήµατος να µας πει τι χρωστάµε για να πληρώσουµε τα ψώνια µας. Αλλά 
αυτές οι πράξεις ή δραστηριότητες  είναι ασήµαντες και απαιτούν παρά µονάχα, λίγο 
από τη προσοχή µας – δεν υπάρχει στο νου µας το σωστό ή το λάθος  παρά µονάχα : 
λογικές και σωστές αποφάσεις.     

Αλλά όταν συναντάµε στο δρόµο µας κάτι το καινούργιο και απρόσµενο, καµιά 
φορά  βρισκόµαστε σε αµφίβολη κατάσταση και προσπαθώντας να  προσδιορίσουµε 
ποια είναι η σωστή ροή της δράσης.   

Όταν υπάρχουνε ήδη εγκατεστηµένοι κανόνες, αυτοί διευκολύνουν τα πράγµατα, 
ξέρουµε ότι αυτό που έχουµε να κάνουµε είναι να τους ακολουθήσουµε και οι 
αποφάσεις µας θα είναι αποδεχτές από τους συνανθρώπους µας και τη κοινωνία. 
Αλλά όταν δεν υπάρχουν προσδιορισµένοι κανόνες ή, οδηγίες, είµαστε τότε µόνοι 
µας. 

Όσο για το περιστατικό στο οποίο ήµουν µάρτυρας, οι περαστικοί είχαν αποφασίσει 
να  µην ανακατευτούν, ίσως είχαν σκεφθεί ότι µε το να µην ανακατευτούν, θα  
γλιτώνανε από αυτή την υπόθεση. Ίσως να θέλανε να αποφύγουν κάποιο κίνδυνο ή 
να λερώσουν τα ρούχα τους. ∆εν ξέρω. Αλλά σίγουρα είχαν αποτύχει στην Σωστή 
Πράξη ή ∆ράση γιατί είχαν σκεφθεί πρώτα τον εαυτό τους.  

Ενώ η Σωστή Πράξη σηµαίνει να φέρεται κανείς σύµφωνα µε τους πέντε κανόνες 
(ηθικοί κανόνες του Βουδισµού) σηµαίνει δηλαδή, ότι πρέπει να πράττουµε 
σύµφωνα µε τους µεταβατικούς πνευµατικούς µας στόχους . Αυτοί οι κανόνες 
εσωκλείουν επίσης του να βλέπει κανείς όλο τον κόσµο σαν πνευµατικά όντα, 
αδέλφια.   

Το να αποφεύγονται λαθεµένες πράξεις έρχεται µε τρόπο φυσιολογικό όταν είµαστε 
προσεκτικοί στις σωστές πράξεις. Η Σωστή Πράξη ή ∆ράση ενδυναµώνει την 
πεποίθηση µας να ακολουθήσουµε την πνευµατική ατραπό προς τη φώτιση. 
∆ουλεύοντας για να γίνουµε συνειδητά πιο προσεκτικοί στις δράσεις, στις αδράνειες 
µας και στις επιδράσεις που υπάρχουν στη ζωή µας, αλλά και στη ζωή των άλλων, 
θα µπορέσουµε να δράσουµε µε γνώση και κατανόηση των συνεπειών που οι 
πράξεις αυτές φέρνουν.   

Τότε είναι που γινόµαστε ικανοί να προσαρµόσουµε τις πράξεις µας κατάλληλα µε 
αυτό το τέταρτο βήµα της Ευγενούς Ατραπού. 



Όταν εφαρµόζουµε την εσωτερική όραση στις πράξεις µας, πολύ γρήγορα 
ανακαλύπτουµε ότι  όταν κάνουµε κάτι που προκαλεί κακό ( παραβίαση του κανόνα 
) αυτό προκαλεί µια αρνητική επίδραση στη συνείδηση και ότι αυτή η επίδραση 
προκαλεί  σταµάτηµα της πνευµατικής µας προόδου. 

Μπορεί να είµαστε αποκαρδιωµένοι, άκεφοι ή θυµωµένοι. Μπορεί να µπαίνουµε σ’ 
ένα  φαύλο κύκλο παραβίασης των κανόνων, να κάνουµε χρήση αλκοόλ ή 
βαρβιτουρικά για µια προσωρινή ανακούφιση ή να θέλουµε να αναλάβουµε µονάχα 
κάποιες εργασίες  που να µας ευχαριστούν, ενώ παραµελούµε την οικογένεια µας 
όπως και τις υποχρεώσεις  της πνευµατικής µας πρακτικής. Ακόµα µπορεί και να 
καλούµε άλλους να µας κάνουν παρέα και να µας συντροφεύουν στα  έγκατα της 
µιζέρια µας. 

Αλλά όταν κάνουµε µια πράξη που είναι σύµφωνα µε το µη-εγώ ( να κάνουµε καλό) 
ανακαλύπτουµε ότι αυτό µας δίνει µια  προωστική δύναµη στην πνευµατική µας 
πρόοδο και  µας απελευθερώνει συγχρόνως από το βούρκο. Μπορεί επίσης να 
σταµατήσουµε το αυτοκίνητο για να περάσει ένας πεζός που διασχίζει το δρόµο και 
που θα µας  χαιρετήσει µε ένα µικρό χαµόγελο ευγνωµοσύνης. Μπορεί να πάµε να 
δώσουµε  τροφές  στους άστεγους, ξέροντας ότι κάπως θα ανακουφίσει κάποιον 
πεινασµένο και θα είναι λιγότερο δυστυχής. Μπορούµε να µιλάµε ευγενικά για τους 
άλλους και ας µη µιλάνε ευγενικά αυτοί για µας. Μπορούµε να βοηθήσουµε τους 
άλλους που βρίσκονται σε ανάγκη, ακόµα και αν αυτό βάλει την ασφάλεια µας σε 
κίνδυνο. 

Όταν αφήνουµε τη καρδιά µας να οδηγήσει τις πράξεις µας και όταν βγάζουµε τις 
απαιτήσεις και επιθυµίες του εγώ των κριµένων δικαιολογιών που είναι πίσω από τις 
πράξεις µας,  τότε, όχι µονάχα θα ακολουθούνται οι πέντε κανόνες,  αλλά  θα γίνουν  
« η Κοινή λογική ».   

Η αλτρουιστική προσδοκία µας  είναι άνετη όταν πράττουµε τους κανόνες και οι 
προσπάθειες µας γίνονται χωρίς προσπάθεια. 

5) Σωστό Προς το Ζην, ή Σωστό Μέσον για το Προς το Ζην.   

« Εάν ένας άνθρωπος αγαπά οποιαδήποτε δουλειά , πέρα από 

το ζήτηµα επιτυχίας ή φήµης, Οι Θεοί τον έχουνε καλέσει. » 

  

        -- Robert Louis Stevenson  

Υπάρχουν  αρκετές παρεξηγήσεις όσον αφορά τα Σωστά Μέσα για το Προς το Ζειν. 
Όλες οι κοινωνίες  εξαρτώνται από ποικίλες εργασίες. Οι σκουπιδιάρηδες είναι τόσο 
σπουδαίοι για την υγεία της κοινωνίας όσο είναι οι γιατροί και οι πυροσβέστες,  οι 
καθηγητές και οι καλλιτέχνες. 

Όταν µιλάµε για Σωστό Μέσον ως Προς το Ζειν,  δεν εννοούµε  να διαλέξουµε το « 
Καλύτερο επάγγελµα »  ή « καριέρα » για τον εαυτό µας, ούτε να διαλέξουµε  ποιο 
είναι πιο  « ηθικό » από το άλλο. Αλλά µιλάµε για το πώς να προσεγγίσουµε αυτό το 
« Σωστό Προς το Ζειν που διαλέξαµε ή που µας διάλεξε.  



Μια κυρία που συναντούσα συχνά µέσα στο λεωφορείο, µου οµολόγησε ότι της 
άρεσε η δουλειά της που ήτανε σε µια κρεαταγορά.  

« Είµαι χορτοφάγος εδώ και σαράντα χρόνια » είπε. «Η ιδέα να φάω κρέας δεν µου 
ήρθε ποτέ, αλλά µ’ αρέσει να  σηκώνοµε το πρωί και να πάω στη δουλειά µου. 
Επιβλέπω την µεταφορά κρεάτων από µια ταινία µεταφοράς στην άλλη. Όταν 
παρουσιάζεται κάποιο πρόβληµα, όπως πχ, κάτι να µη πάει καλά µε το κρέας ή 
κάποιος που να αφήνει να πέσει το κρέας κάτω και να το ξαναβάζει στο κύκλωµα ( 
πράγµα που συµβαίνει συχνά) κάνω τα απαραίτητα και αν δεν  τα καταφέρνω 
φωνάζω τον διαχειριστή και όλα πάνε καλά.»  

Της ρώτησα ποια ήταν η σκέψη της για το γεγονός ότι αγαπούσε τη δουλειά της 
παρόλο ότι δεν έτρωγε κρέας.    

« ∆εν ξέρω.. υποθέτω ότι είναι ρουτίνα πια. Ξέρω τι πρέπει να κάνω και προσπαθώ 
να κάνω καλά τη δουλειά µου. Αυτό µπορεί να φανεί αστείο αλλά αυτή η ρουτίνα 
είναι κατά κάποιο τρόπο αρκετά άνετη και ευχάριστη. Ξέρω ότι άλλοι άνθρωποι θα 
φάνε αυτό το κρέας και θα τους αρέσει, για µένα είναι εντάξει.  Το µόνο που θέλω 
είναι να κάνω  τη δουλειά µου καλά και να έχουν µια καλή ποιότητα τροφής οι 
καταναλωτές  

Η πρώτη µου σκέψη ήταν ότι αυτή η γυναίκα καταλάβαινε τι εννοούσε ο Βούδας 
όταν έλεγε Σωστό Μέσον Προς το Ζειν. Αντί να κάνει την σπουδαία επειδή ήταν 
χορτοφάγος, είχε δεχθεί το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι είναι ευτυχείς που τρώνε 
κρέας. Αντί να παραπονεθεί για τη µονοτονία του επαγγέλµατος της, το είχε 
υιοθετήσει, πραγµατοποιώντας ότι  η µονοτονία µπορούσε και να ήταν ευχάριστη. 
Φαινόταν να µην είχε επιθυµίες να φτάσει σε µια  ανώτερη θέση ή µια καλύτερη 
κατάσταση σ’ αυτή την επιχείρηση. ∆εν παραπονιόταν ούτε και έκανε καµιά 
παρατήρηση ή κουτσοµπολιό για τους συναδέλφους της. ∆εν υπήρχε σύγκρουση γι’ 
αυτήν διότι προσωπικά ήταν αποδεσµευµένη από τη δουλειά της.  

Σωστό Μέσον προς το Ζειν  (Moyens), σηµαίνει ότι, σε οποιαδήποτε εργασία που 
κάνουµε,  προσπαθούµε να αποδεσµεύσουµε το εγώ µας  από αυτήν.  
Προσηλωνόµαστε για να κάνουµε τη δουλειά µας το καλύτερο δυνατόν και χωρίς 
κανένα κίνητρο αµοιβής. 

Είτε είµαστε κουρέας, κηπουρός, πολιτικός ή  διοικητικό στέλεχος, όταν 
εφαρµόζουµε αυτή τη  προσέγγιση στην εργασία µας βλέπουµε ότι ένα µεγάλο µέρος 
από τα προβλήµατα µας και  το στρες ξαφνικά εξαφανίζονται. 

  6) Σωστή Προσπάθεια  

«Αυτοί που δεν εκτιµούν τις προσπάθειες  της ανόδου έχουν 

έλλειψη κατανόησης για το που βρισκόντουσαν, προσοχής για 

το ποιοι είναι και αποφασιστικότητα για να συνεχίσουν την 

άνοδο. Γι’ αυτό και δεν φτάνουν ποτέ το Ντάρµα». 

« Οι άνθρωποι πάντα ψάχνουν για  εύκολη λύση. Η  δύσκολη 

λύση- η λύση που µαθαίνεται διαµέσου δύσκολων εµπειριών και 
οδυνηρών πραγµατοποιήσεων, δεν τους ενδιαφέρει.  



Θέλουν  να  κόψουν δρόµο. Οι πραγµατικοί αναζητητές του 

Ντάρµα φοβόνται να κόψουν δρόµο. Ξέρουν καλύτερα.  Ξέρουν 

ότι χωρίς κόπο και προσπάθεια δεν υπάρχει η έννοια, το νόηµα 

της ολοκλήρωσης. Αυτή η έννοια τους κάνει να προχωράνε.» 

  

Master Han Shan (1546 - 1623) 

∆εν υπάρχει µεγαλύτεροι  δυσκολία από το να διαχωρίσεις τον ισχυρό δεσµό,  
ανάµεσα στο νου και το εγώ. Αυτός είναι ο απλός λόγος για τον οποίον, η Ατραπό 
του Τσαν είναι τόσο δύσκολη. 

Χρειάζεται η κάθε δυνατή προσπάθεια  για να αποδεσµευτούµε από το πιο επιπόλαιο 
στοιχείο της ψυχής µας. 

 Μέχρις ότου αναγνωρίσουµε τον Εαυτό που υπάρχει πέρα από το ποιος νοµίζουµε 
ότι είµαστε, δεν µπορούµε να γνωρίσουµε το νου του Τσαν 

Η Γνώση του Εαυτού µπορεί µονάχα να βρεθεί όταν σταµατήσουµε να ταυτιζόµαστε 
µε το επάγγελµα µας, την οικογένεια µας, αυτά που µας αρέσουν και αυτά που δεν 
µας αρέσουν, τις γνώµες µας κτλ.. ∆ιότι όλες αυτές οι δεσµεύσεις είναι τα συστατικά 
του άξεστου εγώ µας.  

Η αποδέσµευση δεν είναι µονάχα δύσκολη, αλλά και πολλές φορές αρκετά οδυνηρή 
και για να µπορέσουµε να τη ξεπεράσουµε  χρειάζεται µεγάλο κουράγιο και πίστη 
ότι θα το πετύχουµε.   

Τελευταία, ένας νεαρός µου ζήτησε κάποια υποστήριξη στην απόφαση του να 
δοκιµάσει  για δυο εβδοµάδες µια απόσυρση σ’ ένα είδος Γιαπωνέζικο Ζεντό. Τον 
ρώτησα ποιος ήταν ο δάσκαλος του και µου ανέφερε κάποια γνωστά βιβλία  που είχε 
διαβάσει τελευταία. Όταν τον ρώτησα γιατί ήθελε να δοκιµάσει µια απόσυρση σαν 
αυτή που µου ανέφερε, άρχισε να µου εµπιστευθεί ότι η ζωή του είχε γίνει πολύ 
σκληρή, είχε χάσει τη δουλειά του, τη γυναίκα του, η οποία ζήταγε διαζύγιο, ήταν ή 
ίδια ιστορία που είχα ξανακούσει τόσες φορές. 

Είναι πράγµατα που συµβαίνουν σε πολλούς από µας κάποια στιγµή στη ζωή. 
Συναντάµε απ’ όλα  και τότε είναι που αναζητάµε κάποια πνευµατική λύση. Το 
λάθος αυτού του νεαρού άντρα  ήταν ότι σκεφτόταν ότι, µε το να κάθεται επί ώρες 
σε ένα µαξιλάρι, µε πολύ λίγο ύπνο τη νύχτα, για δυο εβδοµάδες, θα του έδινε την 
πνευµατική  λύση που αναζητούσε. 

« Έχεις ένα σοβαρό πρόβληµα» του είπα « αλλά αναζητάς ένα τρόπο πολύ εύκολο 
για να το ξεπεράσεις : να µπαίνεις σε ένα Ζεντό, να περιµένεις δυο εβδοµάδες και 
εντάξει, όλα τα προβλήµατα σου λύθηκαν. Το Τσαν δεν λειτουργεί µε αυτό το 
τρόπο.»    

Του εξήγησα ότι, εφόσον υπάρχει µια θέση στη ζωή ενός πρακτικού του Τσαν για 
απόσυρση διαλογισµού, αυτές οι αποσύρσεις θα γίνονται πιο αποδοτικές όταν 
έχουµε ήδη φτάσει σε κάποιες ικανότητες να µπορούµε να αποδεσµευτούµε από το 
εγώ µας και να µπούµε στη διαλογιστική διαδικασία. Εάν δεν έχουµε αυτές τις 
ικανότητες, οι µεγάλοι περίοδοι  απραξίας µπορεί να είναι ψυχολογικά αρνητικές και 



να µας καθυστερήσουν αντί να µας προχωρήσουν. Του εξήγησα ότι το Τσαν αρχίζει 
µε την Οκταπλή Ατραπό, της οποίας το τελευταίο βήµα είναι ο διαλογισµός και ότι ο 
Βούδας έβαλε όλα αυτά τα βήµατα σε µια ειδική σειρά, σκόπιµα.  

 «Φαντάσου» του είπα « ότι είσαι στην ανοιχτή θάλασσα σ’ ένα καράβι που 
βυθίζεται. Υπάρχει ένα  πολύ µεγάλο κατάρτι στο καράβι αυτό, το αρπάζεις και 
αρχίζεις να ανεβαίνεις µέχρι επάνω. Κοιτάς κάτω και βλέπεις τα νερά που σε 
πλησιάζουν. Ξέρεις ότι κάτι θα συµβεί, ότι θα πρέπει να κάνεις κάποια επιλογή : 
συνεχίζεις να µένεις κρεµασµένος στο τελευταίο αυτό αντικείµενο που υπάρχει στη 
µέση της θάλασσας ή το αφήνεις και αναλαµβάνει η µοίρα να κάνει ότι θέλει ;  

Η είσοδος στο Τσαν µοιάζει πολύ µε αυτό. Είµαστε σ’ ένα καράβι που βυθίζεται ( η 
ζωή µας,  η αίσθηση ότι έχουµε χάσει το έλεγχο της) και αισθανόµαστε ένα  φόβο 
τροµερό και όµως, δεν µπορούµε να συνεχίσουµε να ζούµε όπως στο παρελθόν. 
Ξέρουµε ότι δεν µπορούµε να παραµείνουµε κρεµασµένοι  αόριστα σ’ αυτό το 
κατάρτι γιατί θα µας πνίξει αν παραµένουµε, αλλά δεν ξέρουµε και τι θα συµβεί αν 
το εγκαταλείψουµε. Το κατάρτι που βυθίζεται µέσα στα νερά είναι η  µοναδική 
αίσθηση σιγουριάς που µας µένει, όµως πρέπει να έχουµε πίστη και κουράγιο για να  
το αφήσουµε και να πάρουµε το ρίσκο µε το άγνωστο. Η κατάσταση µας είναι ζήτηµα 
ζωής ή θανάτου. 

Αν δεν φτάσουµε σ’ αυτό το σηµείο στη ζωή µας, η πνευµατική ελευθερία 
παραµένει µονάχα µια ασήµαντη υπόθεση, αλλά από τη στιγµή που έχουµε το 
κουράγιο να  παρατήσουµε το κατάρτι, αρχίζει και γίνεται πολύ πραγµατικό.   

Καθένας, από κάθε θρησκεία, που έχει γνωρίσει την εµπειρία της ελευθερίας το 
καταλαβαίνει αυτό.  Η ακραία προσπάθεια που χρειάζεται να παρατήσει κανείς τα 
δεσµά του φανταστικού µας εαυτού, είναι η προσπάθεια  του να παρατήσει τη 
σιγουριά του καταρτιού και να µπει στο άγνωστο της ύπαρξης του µη-εγώ.  

7) Σωστή Προσοχή  

«Οι πράξεις είναι µικρές, η Αρχή είναι µεγάλη. Οι πράξεις είναι 
πολλές, η Αρχή είναι µια. Αυτοί που ζουν µέσα στην Αρχή, που 

αφήνουν την έννοια της να πλέει µέσα στις φλέβες τους, δεν 

δρουν ποτέ διαφορετικά από αυτήν. Μέσα στο κάθε τι που 

κάνουν, εκπληρώνουν την Αρχή. Είτε είναι  απασχοληµένοι,  είτε 
ξεκουράζονται, ποτέ δεν κάνουν λάθη, ούτε  παραπλανιούνται. 
∆εν έχουν κρυφά κίνητρα  και ούτε  χρειάζονται κανένα.»   

  

        -- Master Han Shan (1546 - 1623)  

Μερικά ανέκδοτα Τσαν εκφράζουν τη φύση της Σωστής Προσοχής καλύτερα από 
αυτήν που συχνά  διηγιόταν ο µεγάλος ∆άσκαλος Χσου Γιουν. Ήταν µια φορά ένας 
άνθρωπος του Τσαν που περπατούσε σ’ ένα µονοπάτι στην άκρη του γκρεµού ενός 
πανύψηλου βουνού, όταν ξαφνικά  ήρθε αντίκρυ µε µια τίγρη. Για να γλιτώσει, 
άρπαξε ένα θάµνο που ήταν στην άκρη και κρεµάστηκε πάνω στο κενό του γκρεµού. 



 Ενώ κρεµόταν εκεί µε το στόµα της τίγρης που γρύλιζε δυο βήµατα πάνω από το 
κεφάλι του και µε το γκρεµό από κάτω του, ένοιωσε τις ρίζες του θάµνου σιγά- σιγά 
να ξεριζώνονται. ∆εν µπορούσε να βρει κανένα  στήριγµα ούτε και τίποτε άλλο να 
πιαστεί. Αλλά εκεί όπως κρεµόταν επικίνδυνα πάνω από το κενό και αναρωτιόταν τι 
να κάνει, είδε µια άγρια φράουλα σε µια χαραµάδα του βράχου δίπλα του. 
Αφήνοντας το θάµνο πήρε τη φράουλα και την έφαγε παρατηρώντας ότι για την 
εποχή ήταν πολύ γλυκιά.   

Στη κατάσταση της φώτισης, το πνεύµα δεν έχει την αίσθηση µιας ξεχωριστής 
ταυτότητας, είναι ελεύθερο να αποκτήσει εµπειρίες και να πράττει χωρίς τις 
επιβαρύνσεις που φορτώνεται το άτοµο (persona) του. 

Ένας νους καθαρός είναι ένας νους άδειος από τον εαυτό του. Είναι ένας νους που 
ξέρει να προσέχει, να παρατηρεί και να εκτιµά τις παραµικρές λεπτοµέρειες, ακόµα 
και όταν βρίσκεται κάτω από ακραίες περιστάσεις. ∆εν είναι εύκολη κατάσταση να 
φτάσει κανείς και χρειάζεται πολύ πνευµατική εργασία  προτού να ελπίζει στην 
ολοκλήρωση αυτού του βήµατος  της ισορροπίας. 

Αλλά µπορούµε να προχωρήσουµε µε µικρά και ταπεινά βήµατα προς τη φώτιση 
παρατηρώντας τις πράξεις και τις σκέψεις µας, να είµαστε προσεκτικοί κάθε στιγµή 
της ζωής µας και  αποφεύγοντας τις άχρηστες πράξεις που  χρησιµεύουν µονάχα να  
δώσουν φόρο τιµής στο εγώ µας.  

Με την ειρήνη και τη γαλήνη που ανέρχεται µε τη πρακτική της Σωστής Προσοχής, 
θα είµαστε επιτέλους έτοιµοι να  επιβιβαστούµε για το τελικό ταξίδι του Τσαν : το 
∆ιαλογισµό. 

8) Σωστή Αυτοσυγκέντρωση και ∆ιαλογισµός. 

Υπάρχουν τριών ειδών σιωπής. Η σιωπή των λέξεων είναι καλή 

διότί υπέρµετρα και επιπόλαια λόγια τείνουν στο κακό. Η σιωπή ή, 

η  παύση των επιθυµιών και παθών είναι ακόµα καλύτερη, διότι 
ενθαρρύνει την γαλήνη του νου. Αλλά η καλύτερη απ΄ όλες είναι 
η σιωπή των περιπλανώµενων και άχρηστων σκέψεων διότι  είναι 
ουσιαστικό για εσωτερική υπενθύµιση αλλά και επειδή στρώνει 
µια βάση για σωστή φήµη και για σιωπή σε άλλες περιπτώσεις. 

  

        -- Madam Guyon, [1648-1717], French Christian Mystic  

Ο διαλογισµός είναι κάτι κοινό σε όλες τις θρησκείες του κόσµου, υπάρχουν 
κυριολεκτικά εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες µέθοδοι διαλογισµού που µας ήρθαν 
διαµέσου των αιώνων.  

Αλλά όλες οι µορφές διαλογισµού αρχίζουν µε την ησυχία του νου.- το σταµάτηµα 
των άσκοπων σκέψεων  που παρεµβαίνουν  στην ικανότητα του νου να 
αυτοσυγκεντρώνεται.  

Αρχικά οι διάφορες µέθοδοι διαλογισµού γίνονται πάντα « µε βοηθητικό » δηλαδή, 
µε την βοήθεια κάποιου αντικειµένου για την αυτοσυγκέντρωση. Μπορεί να είναι 



κάτι σαν το κορδόνι του παπουτσιού ή ένα κερί, ένα λουλούδι ή και µια ιδέα, µια 
σκέψη ή ένας ήχος, µια φυσική λειτουργία όπως  ο σφυγµός, η αναπνοή αλλά το 
στοιχείο κλειδί είναι πάντα  η εστιασµένη αυτοσυγκέντρωση.  

Η πρώτη φορά που δοκιµάζουµε την αυτοσυγκέντρωση µε « βοηθητικό» µας 
φαίνεται αδύνατων να γίνει. Ο νους περιπλανιέται σε όλες τις κατευθύνσεις και 
παρατηρούµε ότι παλεύουµε για να το ξαναβάλουµε κάτω από έλεγχο.  

Μπορεί να αποκτήσουµε την πρώτη µας εµπειρία  του « νου σαν µαϊµού» και να 
ξαφνιαστούµε µαθαίνοντας ότι αυτό το «νου σαν µαϊµού»  έχει γίνει ο φυσικός µας  
τρόπος του ‘να είµαστε’. Όµως, δεν πρέπει να απογοητευθούµε. Με µια συνεχή και 
σταθερή άσκηση µπορούµε να προοδεύσουµε γρήγορα. Θα γοητευθούµε µόλις 
ανακαλύψουµε ότι ο διαλογισµός µας οδηγεί προς ολοκαίνουργια βασίλεια του είναι 
και κατανόησης και ότι  εµπλουτίζει τη ζωή µας µε τρόπο που ποτέ δεν είχαµε 
φανταστεί. 

Με τη σταθερή πρακτική και ακολουθώντας  την απλή αλλά και (ειρωνικά δύσκολη) 
Οκταπλή Ατραπό, ανεβάζουµε τον εαυτό µας έξω από το Σαµσαρικό βασίλειο του 
εγώ-συνείδησης προς το δοξασµένο Νιρβάνα, το βασίλειο της Σοφίας του Βούδα.  

Και πραγµατοποιούµε τότε ότι, η Οκταπλή Ατραπό ήταν από την αρχή ο στόχος του 
Βούδα. 

Copyright 2002-2004Zen Buddhist Order of Hsu Yun 

 

 

  


