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 « Ο Εαυτός είναι ο Κύριος του εαυτού, ποιος άλλος θα µπορούσε να υπάρξει Είναι? 

Όταν ένας  υποτάσσει τον εαυτό του, κερδίζει µια εξουσία σπάνια να αποκτηθεί.»  

-- Ο Βούδας  

        (Dhammapada, XII.4)  

Αυτοί που ψάχνουν να καταλάβουν το Τσαν συχνά καταλαβαίνουν λάθος τη φύση 

της υπερβατικότητας του εγώ, η οποία είναι καθεαυτού η εµπειρία του Τσαν. Παρόλο 

ότι είναι αδύνατον να κατανοηθεί από καθαρό διανοητικό όφελος, µια αµυδρή 

φευγαλέα µατιά στην φύση του είναι δυνατόν να γίνετε, και µε τη σωστή πρακτική 

του Τσαν, οποιοσδήποτε µπορεί να φτάσει στην ολοκληρωτική πραγµατοποίηση.  

Για να µπορέσει κανείς να ξεχωρίσει  ανάµεσα στην αντίληψη του εγώ και του Εγώ-

Βούδδα ( Αληθινός Εαυτός  ή  εγώ-υπερβατικό εαυτό) θα χρησιµοποιήσω ένα « ε»  

σχετικά µε το εγώ και ένα «Ε» για τον Εαυτό- Βούδα. 

Ποια είναι η φύση του Εαυτού? Στο Τσαν η απάντηση είναι µια πνευµατική απάντηση,  

εξαρτάται από το συλλογισµό του εγώ-εαυτό, αλλά δεν µπορεί γίνει πλήρης παρά 

µονάχα αφού ολοκληρώσει κανείς ένα επίπεδο πνευµατικής εγρήγορσης. Στο κοσµικό 

τοµέα µπορούµε να ερευνήσουµε το «Εγώ» µε τον όρο ‘ Τι δεν είναι’ ο εαυτός µε τον 

οποίο ταυτιζόµαστε σαν ‘δικό µας εγώ’. 

Γνωρίζουµε όλοι τα χαρακτηριστικά του εγώ, εµφανίζονται σαν αλαζονεία, 

υπερηφάνεια και µαταιοφροσύνη. Ενώ είναι εύκολο να τα βλέπουµε στους άλλους 

αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι συχνά δύσκολο να τα βλέπουµε µέσα µας. Όταν 

κοιτάµε µέσα µας γίνετε οδυνηρή η σύγκριση και έτσι γυρίζουµε στο συνηθισµένο 

τρόπο σκέψεων, αισθηµάτων και συµπεριφορών. Αυτή είναι η τεράστια δύναµη που 

έχει το εγώ πάνω µας. Ο κίνδυνος του να υποκύψουµε είναι προφανής, κι’ εµείς 

δρούµε µε τον τρόπο ενός κυριευµένου -εγώ-ατόµου, πεπεισµένοι ότι οι γνώµες µας 

είναι οι σωστές, ότι οι εµπειρίες µας είναι πιο πιστευτές από αυτές των άλλων και ότι η 

γνώση µας είναι πιο «ορθή». Εγκαταλείποντας το συλλογισµό του εγώ-εαυτό 

γινόµαστε σαν αυτούς που νουθετήσαµε.   

 Όταν χάνουµε την ικανότητα ή το κουράγιο να συγκεντρωθούµε στον εαυτός µας, το 

εγώ παίρνει τα ηνία, και όσο πιο πολύ τον εµπιστευόµαστε τόσο πιο δυνατός γίνετε 

και τόσο πιο πολύ αποµακρυνόµαστε από τον Εαυτό µας. Το αποτέλεσµα είναι όλες οι 

ποικιλίες του εγώ-κεντρισµένου, πεποιθήσεις και συµπεριφορές, αλλά η πιο οδυνηρή 

απώλεια είναι αυτή της γνώσης του ποιοι είµαστε σαν ανθρώπινα όντα. Και εκεί 

κείτονται όλοι οι πόνοι, στενοχώριες που έρχονται όταν η πνευµατική ζωή είναι 

παραµεληµένη. Αναγνωρίζοντας το εγώ  τι είναι, µπορούµε να αρχίσουµε να το 

εγκαταλείψουµε.     

Το εγώ είναι πρώτα και πλέον σηµαντικά ανήσυχο για τον εαυτό του – τον θέλει να 

είναι δυνατός και εξουσιαστής και να µας µεταχειρίζεται σχετικά µε το να παρέχει  

απογοήτευση και να λυγίσει τη Θέληση µας για να ταυτίζεται µαζί του. Όταν 



αναγνωρίζουµε τον εαυτό µας µε τη σκέψη, τις πράξεις και τα πιστεύω µας ( όλα τα –

στοιχεία του εγώ), µέσα στο νου µας γινόµαστε αυτά που αναγνωρίζουµε. Είµαστε 

«ρεπουµπλικάνοι» ή «δηµοκράτες» ή «θρησκευόµενοι» ή « χορτοφάγοι» ή  «καλοί 

άνθρωποι» ή «θύµατα» ή «δυνατοί » ή «πνευµατικά άτοµα» ή « έξυπνα άτοµα» ή 

«ευαίσθητα άτοµα» … Γινόµαστε το κέντρο του γνωστού µας κόσµου. Και είναι 

πράγµατι πολύ µικρός ο κόσµος µας. Αυτό που αποτυγχάνουµε να αναγνωρίσουµε 

είναι πόσο πράγµατι περιορισµένη είναι αυτή η κατάσταση του να ‘Είσαι’. 

Το εγώ θα παρουσιάζει πολλά εµπόδια στο πνευµατικό µας ταξίδι. Ο Βούδας µας 

προειδοποιεί σχετικά µε αυτό το θέµα σε πολλά διηγήµατα που έλεγε όπως και σε 

πολλά από τα Jataka tales που µοιράζονται και σε άλλα διηγήµατα προερχόµενα από 

πιο αρχαία πηγή, αλλά και στα  συλλογικά του λεγόµενα όπως  η Ντχαµµαπάδα.  

Η πρόκληση για τον πνευµατικό ταξιδιώτη είναι να αποκολληθεί από την έννοια ότι 

είµαστε αυτό που σκεφτόµαστε να είµαστε’. Στη πραγµατικότητα, είµαστε όλα εκτός 

από αυτό που σκεφτόµαστε ότι είµαστε, και από αυτή την άποψη µπορούµε να 

αρχίσουµε να από-προσδιορίζουµε το δεσµό µας µε το εγώ και τις επιρροές του επάνω 

µας και να αρχίσουµε να µαθαίνουµε σχετικά µε τη φύση του Αληθινού µας Εαυτού. 

Το υπερβατικό –εγώ θα έρθει γρήγορα ή αργά, εξαρτάται πόση προσπάθεια θα 

καταβάλουµε γι’ αυτό αλλά όταν έρθει, θα είµαστε πραγµατικοί ακόλουθες της 

ατραπού του Τσαν.         

Απαρνηθείτε τον εαυτό  και τις γνώµες σας. Απαρνηθείτε τον εαυτό και τα πιστεύω 

σας. Νέτι! Νέτι! ∆εν είναι αυτό! ∆εν είναι αυτό! Απαρνηθείτε όλα αυτά τα πράγµατα 

στα οποία φτιάξατε τόσα δεσµά, ένα, ένα κατά σειρά. Κάνετε τη κάθε στιγµή 

εγρήγορση, χωρίς υποχώρηση και η φώτιση θα έρθει γρήγορα. Ο Εαυτός- Βούδας – ο 

οποίος είστε εσείς – θα διαπεράσει τα πέπλα του γλιστερού αυτόνοµου φαντάσµατος 

που ονοµάζουµε εγώ.    
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