ΣΑΚΙΑΜΟΥΝΙ ΓΚΑΟΥΤΑΜΑ ΒΟΥΔΑΣ

Gautama Buddha ( 563 – 483 π.Χ. )
Η πανςζλθνοσ τοφ Βεηάκ ( που ςυνικωσ ςυμπίπτει τον Μάϊο ) είναι θ επζτειοσ
ςθμαντικϊν περιςτατικϊν τισ εςχάτθσ γιινθσ ηωισ τοφ Κυρίου Σακιαμοφνι Γκαουτάμα Βοφδα : τισ γεννιςεϊσ του, του φωτιςμοφ του και τθσ απαλλαγισ του από το
φυςικό ςϊμα. Αυτά τα περιςτατικά γιορτάηονται κάκε χρόνο κατά το Φεςτιβάλ τοφ
Βεηάκ.
Υπάρχουν πολλζσ κρυλικζσ αφθγιςεισ για τθν ηωι του Μεγάλου αυτοφ Διδαςκάλου. Ρολλζσ είναι αλλθγορικζσ.
Ευγενήσ γζννηςη
Ο Γκαουτάμα Σιντάρτα - το πρϊτο είναι το οικογενειακό και το δεφτερο το ατομικό
όνομα - γεννικθκε ςτο Καπιλαβαςκοφ, εκατό μίλια, βορειοανατολικά του Μπενάρεσ, τθσ επαρχίασ Νεπάλ. Οι νεϊτεροι χρονολόγοι τοποκετοφν τθν γζννθςι του ςτα
563 π.Χ. αν και θ ανατολικι παράδοςθ ανατρζχει 60 χρόνια περιςςότερο. Ρατζρασ
του ιταν ο Σουντοντάνα, αρχθγόσ τισ φυλισ τϊν Σάκυα και μθτζρα του θ
Μαγιαντζβθ που πζκανε εφτά θμζρεσ μετά τθν γζννθςι του. Ανατράφθκε ςφμφωνα
με τθν πριγκθπικι του κζςθ και διδάχκθκε τισ κυριότερεσ τζχνεσ. Σε θλικία 16 ετϊν
νυμφεφτθκε τθν εξαδζλφθ του Γιαςοντάρα, που του γζννθςε ζνα αγόρι, τον
αχοφλα.
Παραίτηςη
Είχε λεχκεί κατά τθν γζννθςθ του Σιντάρτα ότι μια μζρα κ’ αποτραβιόταν από τθν
υψθλι του κζςθ και κ’ ακολουκοφςε τθν ατραπό τθσ απαρνιςεωσ τϊν εγκοςμίων.
Για να μθν επαλθκεφςει τθν προφθτεία, ο βαςιλιάσ πατζρασ του φρόντιηε να τον
ζχει περικυκλωμζνο με κάκε χλιδι και θδονι ϊςτε να τον αποτρζψει από τον
αςκθτιςμό. Μάταιεσ αποδείχκθκαν όλεσ αυτζσ οι προφυλάξεισ. Ο νεαρόσ πρίγκιπασ,
τρζχοντασ με το αμάξι του προσ τουσ τόπουσ τϊν διαςκεδάςεων, είδε τθν μια θμζρα
ςτο δρόμο ξαπλωμζνο ζνα άκλιο γεροντάκι, τθν άλλθ ζναν άρρωςτο να καίγεται

από τον πυρετό εγκαταλελειμμζνοσ ι ζνα πτϊμα ςε νεκροφόρα να το ακολουκοφν
οι πενκοφντεσ ςυγγενείσ και, τζλοσ, ζνα ηθτιάνο ερθμίτθ με το κφπελλό του.
Αυτά τα κεάματα τον επθρζαςαν και τον ζκαναν να προςζξει περιςςότερο τθν
κλιμμζνθ όψθ όλων των ηωντανϊν πλαςμάτων. Γεμάτοσ από οδφνθ και οίκτο, ο
Σιντάρτα αποφάςιςε να τα παρατιςει όλα, ακόμθ και το ςπίτι και τθν οικογζνεια
του, για ν’ αποτραβθχτεί ςτθν ζρθμο και ν’ αναηθτιςει εκεί τθν αιτία που
υποφζρουν οι άνκρωποι και τα μζςα τοφ λυτρωμοφ. Ήταν τότε 29 χρονϊν.
Φωτιςμόσ
Ζξι χρόνια πζραςε με φιλοςοφικι μελζτθ και τάπασ (ςκλθραγωγία). Τότε του ιρκε θ
ςκζψθ ότι θ υπζρτατθ γνϊςθ που ηθτοφςε δεν κα ερχόταν ποτζ με νθςτείεσ και
ςωματικζσ τυραννίεσ, αλλά ζπρεπε να κερδθκεί με το άνοιγμα του πνεφματόσ του,
με ντχυάνα (ανϊτερο διαλογιςμό). Μόλισ ζφκαςε ς’ αυτό το ςυμπζραςμα, κάκιςε
κάτω από τον ίςκιο ενόσ δζνδρου αςβάτχα – το μζροσ τϊρα κεωρείται ιερό και
ονομάηεται Βοφδα Γκαγιά-αποφαςιςμζνοσ να μθν μετακινθκεί αν δεν πετφχαινε τθν
φϊτιςθ. Ζμεινε εκεί 49 θμζρεσ. Τζλοσ, φςτερα από πολλοφσ πειραςμοφσ και δοκιμαςίεσ, το φωσ τθσ αλθκινισ γνϊςθσ ζλαμψε ςτο νου του. Ανακάλυψε ότι το μυςτικό
τθσ ακλιότθτασ βριςκόταν ςτθν αμάκεια και το φάρμακο ιταν θ ςοφία. Από τότε,
του δόκθκε το όνομα Βοφδδασ, που ςθμαίνει «Ρεφωτιςμζνοσ» ι «Αφυπνιςμζνοσ».
Τον είπαν ακόμθ και «Τςτχαγθκάτα», Φκαςμζνο.
Μια τυπική ημζρα
Κάκε χρόνο, ςτουσ οκτϊ ξθροφσ μινεσ, ο Βοφδδασ ταξίδευε από πόλθ ςε πόλθ και
από επαρχία ς’ επαρχία, κθρφττοντασ ςτο λαό. Τουσ τζςςερισ βροχεροφσ μινεσ
ζμενε μόνιμα ς’ ζνα μζροσ, όχι πάντα το ίδιο, ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ θρεμίασ.
Η τυπικι θμζρα του περνοφςε ζτςι: Ξυπνοφςε πολφ νωρίσ, ζπαιρνε το λουτρό του
και αποτραβιόταν ςε μια μοναχικι κζςθ για να διαλογιςτεί. Φςτερα ζπαιρνε το
κφπελλο τθσ ελεθμοςφνθσ και μόνοσ του ι με μακθτζσ του ζμπαινε ςτθν πιο κοντινι
πόλθ για να δεχκεί τθν προςφορά τροφισ. Πταν γυρνοφςαν πίςω, ζτρωγαν όλοι
μαηί ςε μια κοινι τράπεηα. Φςτερα μιλοφςε ςτο λαό για τα βακφτερα των πραγμάτων με τον απλοφςτερο τρόπο, ϊςτε όλοι να εννοοφν. Συηθτοφςε με τουσ μακθτζσ
του και τουσ βοθκοφςε ςτισ δυςκολίεσ τουσ και ςτουσ διαλογιςμοφσ τουσ. Πταν
ζκανε πολλι ηζςτθ, περνοφςε τθν ϊρα μζςα ς’ ζνα ιςυχο δωμάτιο ι ςτθ δροςερι
ςκιά ενόσ πυκνοφ φυλλϊματοσ. Μετά αφιζρωνε των χρόνο του για να ςυναντιςει
ιδιωτικά ανκρϊπουσ, προςπακϊντασ να τουσ βοθκιςει ςτα προβλιματα τουσ. Το
βράδυ μιλοφςε ςε ςυνακροίςεισ, ιδιαίτερα προσ τουσ αδελφοφσ τοφ Τάγματοσ του
μιλοφςε ςυχνά μζχρι τθν βακειά νφχτα. Από τα χαράματα ξανάρχιηε το ζργο του.
Η Σάνγκα
Ρρίγκιπεσ και Βραχμάνοι, ζμποροι και γεωργοί, καλόγθροι και φυγόδικοι, ευγενείσ
κυρίεσ και μετανοθμζνεσ πόρνεσ ζφκαναν όλο και πολυπλθκζςτεροι ςτθν
κοινότθτα. Ρολλοί προςελκφονταν από τον κεςμό τθσ Σάνγκα ( τθσ αδελφότθτοσ
τϊν μοναχϊν ) που παρείχε ςτουσ ανεπτυγμζνουσ πνευματικά τθν δφναμθ ν’
αφιερϊςουν τθν ηωι τουσ ςτθν απόκτθςθ τθσ υψίςτθσ ςοφίασ και να οδθγιςουν
άλλουσ, δια τθσ μελζτθσ και τθσ πεικαρχίασ, ςτο δρόμο, τθσ αλθκινισ ευτυχίασ και
λφτρωςθσ.

Μια από τισ πρϊτεσ επιςκζψεισ του Γκαουτάμα μετά τθν φϊτιςι του ιταν προσ το
ςπίτι των γονζων του. Ζφερε τθν παρθγοριά ςτον ζωσ τότε απαρθγόρθτο και
απογοθτευμζνο πατζρα του, γλφκανε τθν καρδιά τθσ εγκαταλελειμμζνθσ ςυηφγου
του, που αποφάςιςε κι’ αυτι να γίνει μοναχι και να αφιερϊςει και τον γιό τθσ ςτθν
πίςτθ.
Το λειτοφργημα
Επί 45 χρόνια ο Διδάςκαλοσ ταξίδευε πάνω και κάτω ςτθν Κοιλάδα τοφ Γάγγθ,
διδάςκοντασ το Ντάρμα του και ελκφοντασ πολλοφσ κοντά του. Μιλοφςε ςτον λαό
κάκε επαρχίασ με τθν ιδιαίτερθ διάλεκτο του και διάνκιηε τα λόγια του με παραβολζσ, μφκουσ και διαλόγουσ. Ο ακρογωνιαίοσ λίκοσ τθσ δθμοτικότθτασ του ιταν το
κιρυγμα για τθν παγκόςμιο αδελφότθτα. Η μζκοδόσ του απζβλεπε ςτο να είναι
προςιτόσ ςε όλουσ. Μερικζσ φορζσ ςυνάντθςε ηωθρζσ αντιδράςεισ. Οι μεγαλφτεροι
διδάςκαλοι δεν γλυτϊνουν από ηθλοτυπίεσ και παρανοιςεισ. Ιδιαιτζρωσ είχε ενοχλθκεί από τθν ηιλεια του εξαδζλφου του Δεβαδάτα, ο οποίοσ, λζνε, ότι μίςκωςε
δολοφόνουσ για να τον ςκοτϊςει. Ο Βοφδδασ δεν ζκανε διάκριςθ μεταξφ προςϊπων. Κατά μια επίςκεψι του ςτο Βαϊηαλί δυςαρζςτθςε πολφ τουσ ευγενείσ, δεχόμενοσ τθν φιλοξενία μιάσ παλλακίδασ, αντί το δικό τουσ επιβλθτικό ςυμπόςιο.
Παρανιρβάνα
Λίγοι άνκρωποι ζηθςαν μια τόςο δραςτιρια ηωι. Ζφκαςε 80 χρονϊν και ακοφραςτοσ γφριηε. Για τον τρόπο του κανάτου του αναφζρεται ότι ςταμάτθςε ς’ ζνα
χωριό, κοντά ςτο Κουςιναγκοφρα, όπου μερικοί μεταλεργάτεσ προςκάλεςαν τον
Γκαουτάμα και τουσ μακθτζσ του να φάνε μαηί τουσ το μεςθμζρι. Το φαγθτό
αποτελείτο από γλυκό κζικ, ρφηι και μανιτάρια. Λίγο μετά το φαγθτό ο Βοφδδασ
αιςκάνκθκε άςχθμα, αλλά δεν παραπονζκθκε. Πταν ζνοιωςε λίγο καλφτερα ςυνζχιςε το ταξίδι με τον μακθτι του Ανάντα, ζςβθςε τθν δίψα του, ζκανε λουτρό και
πζραςε το ποτάμι. Σ’ ζνα άλςοσ ξάπλωςε ςτο δεξί πλευρό και με το κεφάλι του ςτο
βορρά. Γνωρίηοντασ ότι το τζλοσ του ιταν κοντά, μίλθςε ςτουσ μακθτζσ του και τουσ
είπε ότι δεν ζπρεπε να λυπθκοφν, αφοφ ο κάνατοσ είναι περιςτατικό υποχρεωτικό
ςε όλα τα όντα. Τουσ ζδωςε τισ ςτερνζσ οδθγίεσ του και τουσ εξόρκιςε ν’
ακολουκοφν ςτακερά τθν Αλικεια ςαν φάρο, να αποβλζπουν για καταφφγιο μόνο
ςτουσ εαυτοφσ τουσ και να εργάηονται με ηιλο για τθν ςωτθρία τουσ.
Και φςτερα πζραςε ςτθν Ραρανιρβάνα, τθν κατάςταςθ από τθν οποία δεν υπάρχει
επιςτροφι. Το ςϊμα του κάθκε με τθν δζουςα τελετι και θ τζφρα μοιραςμζνθ ςε
οκτϊ μζρθ ςτάλκθκε ςε διάφορα ςθμεία τισ χϊρασ, όπου αναγζρκθκαν ιερά
μνθμεία.
Η προςωπικότητά του
Από όλεσ τισ αφθγιςεισ προκφπτει ότι θ προςωπικότθτα του Γκαουτάμα Βοφδδα
διεκρίνετο για τθν αξιοπρζπεια, τθν ομορφιά και τθν ελκυςτικότθτα τθσ. Ο
χαρακτιρασ του ςυνδφαηε ζντονθ ατομικότθτα, βακειά ςοβαρότθτα και αυςτθρι
απλότθτα, με εξαιρετικι ευγζνεια και φιλοφροςφνθ, βακειά κατανόθςθ τθσ
ανκρϊπινθσ αδυναμίασ και τθν πιο τρυφερι ςυμπόνια για τουσ κλιμμζνουσ. Η
φωνι του ιταν δυνατι, πλοφςια και παλλόμενθ. Η πειςτικι του εκφραςτικότθτα
ςχεδόν υπεράνκρωπθ.

Τα ρητά του
Η ευφράδειά του δεν ςθμαίνει ότι τον παρζςυρε ςε μεγάλουσ λόγουσ. Αντίκετα,
ιταν οπαδόσ τθσ ςιωπισ, όπωσ όλοι οι μεγάλοι διδάςκαλοι. Δίδαςκε τουσ
ανκρϊπουσ περιςςότερο με τθν παρουςία του και με το παράδειγμα τθσ ηωισ του,
παρά με τισ λζξεισ που ζλεγε. Συχνά κακόταν ςτο μζςον των μακθτϊν του και
τθροφςε απόλυτθ ςιωπι.
Ρολλά από τα ρθτά του, όπωσ ζφκαςαν ζωσ εμάσ, είναι ςφντομα και νευρϊδθ.
Η ουςία τθσ θκικισ ηωισ βρίςκεται ςυμπυκνωμζνθ ς’ αυτοφσ τουσ λίγουσ ςτίχουσ:
«Αποχι από κάκε κακι πράξθ.
Καλλιζργεια κάκε καλοφ.
Διατιρθςισ τοφ πνεφματοσ κακαροφ και αγνοφ.
Αυτι είναι του Βοφδδα θ προςταγι.»
Ραραμζνει ςιμερα επίκαιροσ και ςωςτόσ, όπωσ και πριν 25 αιϊνεσ, ο αφοριςμόσ
ότι : «Ροτζ το μίςοσ δε νικιζται από το μίςοσ- το μίςοσ νικιζται μόνον από τθν
αγάπθ».
Η ίδια υπζρτατθ ςοφία αναβλφηει από τα ακόλουκα ρθτά:
«Ο άνκρωποσ ασ υπερνικιςει τθν οργι με τθν καλοςφνθ, ασ υπερνικιςει το κακό με
το καλό, ασ υπερνικιςει τθν αιςχροκζρδεια με τθ γενναιοδωρία, το ψζμα με τθν
αλικεια.»
«Η νίκθ τρζφει το μίςοσ διότι ο θττθμζνοσ είναι δυςτυχισ.»
«Πλοι οι άνκρωποι τρζμουν τθν ποινι, όλοι αγαποφν τθ ηωι. Θυμιςου ότι είςαι και
ςυ όμοιοσ με όλουσ και μθ προκαλζςεισ ςφαγι.»
«Μπορεί να νικιςει κανείσ χιλιάδεσ ανκρϊπουσ ςτθ μάχθ, αλλά ο μεγιςτοσ νικθτισ
είναι ο νικθτισ του εαυτοφ του.»
«Πχι από τθν γζννθςθ του, αλλά από τθν διαγωγι του, ζνασ γίνεται κάκαρμα και
άλλοσ Βράχμαν.»
«Ροιόσ κα χρθςιμοποιοφςε κελθματικά ςκλθρι γλϊςςα προσ εκείνουσ που
αμάρτθςαν, αν του ζλεγαν ότι όφειλε να ρίξει αλάτι και ςτισ πλθγζσ των δικϊν του
αμαρτθμάτων;»
«Αλθκινι πρόοδοσ ςτθν πεικαρχία του Ευλογθμζνου Ενόσ, είναι όταν ο άνκρωποσ
βλζπει το αμάρτθμά του ςτθ φφςθ του και του φράηει το δρόμο του μζλλοντοσ.»
Το δόγμα
Το ςφνολο του «Ντάρμα» ι Διδαςκαλίασ του Βοφδδα είναι απλά και ςφντομα διατυπωμζνο ςτο κιρυγμά του, το γνωςτό με τον τίτλο -Ντάρμα- ςάκρα- πραβαρτάνα –
Σοφττα». Ρεριζχει φωτεινό κανόνα ηωισ. Στθν αρχι διατυπϊνει τισ Τζςςερισ
Ευγενείσ Αλικειεσ. Η πρϊτθ είναι θ Αλικεια τθσ οδφνθσ, του ανικανοποίθτου, τθσ
δυςαρμονίασ, που βλζπουμε γφρω μασ και επίςθσ βιϊνουμε μζςα μασ. Η δεφτερθ
είναι θ Αλικεια του αιτίου τθσ οδφνθσ το οποίο είναι θ εγωιςτικι επικυμία, θ
«δίψα» που υπάρχει μζςα ςε μασ και ςτουσ άλλουσ υλικι ευθμερία-χλιδι, θδονι,
δφναμθ κτλ. και ςτθν προςκόλλθςθ ςε πράγματα που περνοφν. Η τρίτθ είναι θ
Αλικεια τθσ εξάλειψθσ τθσ οδφνθσ, ο ολοκλθρωτικόσ αφανιςμόσ τθσ οδφνθσ, θ
οποία είναι ςυνϊνυμθ με τθν κατάςταςθ τθσ φϊτιςθσ. Αυτι θ αλικεια μασ διδάςκει
ότι θ κλίψθ εκλείπει με τθν υπερνίκθςθ τθσ προςκόλλθςθσ και με τθν υπόταξθ των
επικυμιϊν και πακϊν.

Η τζταρτθ αλικεια μασ διδάςκει ότι υπάρχει μια ατραπόσ που οδθγεί προσ τθν
απελευκζρωςθ από τθ κλίψθ. Είναι θ «Ευγενισ Οκταπλι Ατραπόσ» προσ:
Τζλεια Θζαςθ, Τζλειο Συναίςκθμα, Τζλειο Λόγο, Τζλεια Συμπεριφορά, Τζλεια
Εργαςία, Τζλεια Ρροςπάκεια, Τζλεια Επίγνωςθ και Τζλειοσ Διαλογιςμόσ
Κακεμιά από τισ εκφράςεισ αυτζσ είν’ ζνασ πυρινασ γφρω από τον οποίον αναπτφςςονται πολλζσ μεγάλεσ ιδζεσ. Ο χρόνοσ μασ επιτρζπει δφο μόνο παρατθριςεισ.
Τζλεια Θζαςθ δεν ςθμαίνει τυφλι πίςτθ, αλλά ζνα οριςμζνο ποςό γνϊςεωσ για το
ςχιμα τθσ ηωισ και τθν λειτουργία των νόμων τθσ φφςθσ και ειδικά τον νόμο τθσ
Αιωνίασ Δικαιοςφνθσ, ι Αιτίασ και Αποτελζςματοσ. Οι ςκζψεισ μασ πρζπει να είναι
αλθκινζσ, ωραίεσ, ευγενικζσ ζτςι ϊςτε να είμαςτε ςυναιςκθματικά ιςορροπθμζνοι.
Ο λόγοσ μασ, ςωςτόσ, ςοβαρόσ, επιβοθκθτικόσ. Η ςυμπεριφορά μασ πρζπει να είναι
δίκαιθ, ανιδιοτελισ, καλοηυγιαςμζνθ, αποτελεςματικι. Δεν υπάρχει ςωςτι εργαςία
και βιοσ όταν προκαλεί βλάβθ ςε άλλα ηωντανά όντα ι όταν επιτυγχάνεται με
αντικανονικά μζςα και ανζντιμθ ςυναλλαγι. Η τζλεια προςπάκεια ςυνεπάγεται
επιμονι ςτθν καλοςφνθ και εξαρτάται από τθν εκλογι ωφζλιμθσ εργαςίασ και τθν
χρθςιμοποίθςθ τθσ δφναμθσ και επιρροισ μασ προσ το καλφτερο. Οφείλουμε να
κάνουμε τον διαλογιςμό μασ, πιςτοί ςτο ζργον και το κακικον μασ, επωφελοφμενοι
από τα λάκθ μασ και όχι να τα εκκολάπτουμε, ενκυμοφμενοι πάντοτε τα καλά και
ευχάριςτα πράγματα και λθςμονϊντασ τα κακά και δυςάρεςτα. Το πνεφμα πρζπει
να ςυγκεντρϊνεται μόνον ςε ψθλοφσ και ευγενείσ ςτόχουσ, ϊςτε να ςυγκεντρϊνουμε ςτο βάκρο του ανυψωτικζσ ςκζψεισ που κα χρθςιμεφςουν ωσ μιτρεσ του
χαρακτιρα μασ και ςαν οδθγοί ςτισ κακθμερινζσ μασ πράξεισ.
Η Ατραπόσ
Η Οκταπλι Ατραπόσ που χάραξε ο Βοφδδασ είναι θ Μζςθ Οδόσ, μεταξφ των
υπερβολϊν του αςκθτιςμοφ και τθσ αμεριμνθςίασ τθσ κοςμικισ ηωισ. Δεν είναι
πραγματικά νζα οδόσ’ είναι θ αρχαία οδόσ, αποκατεςτθμζνθ ςε ουςιαςτικι απλότθτα. Ο Βοφδδασ δεν διεκδίκθςε καν τον τίτλο του ανακαινιςτι. Σκοπόσ του δεν
ιταν να ειςαγάγει ζνα νζο κϊδικα θκικισ ι να προτείνει ζνα νζο ςχιμα του ςφμπαντοσ, αλλά να μεταμορφϊςει τθν θκικι ηωι με μια νζα αίςκθςθ του κακικοντοσ.
Γι’ αυτό εδραίωςε μια φιλοςοφία που απευκφνεται ςτο λογικό και τθν νόθςθ,
προςαρμοςμζνθ ςτισ πρακτικζσ ανάγκεσ των ςυνθκιςμζνων ανδρϊν και γυναικϊν.
Το λυτρωτικό του ευαγγζλιο δεν περιωρίηετο για τουσ εκλεκτοφσ, για τουσ λίγουσ
ανϊτερουσ ςε διανόθςθ ι κζςθ αλλά για το πλικοσ, για τον κακζναν.
Οι εντολζσ
Ο Βοφδδασ διατθροφςε τισ ςυηθτιςεισ για τα ανϊτερα πνευματικά ηθτιματα μόνο
για τον εςωτερικό κφκλο των μακθτϊν του, ενϊ ςτον πολφ λαό κιρυττε το απλό
«Ντάρμα» τθσ αγάπθσ, δικαιοςφνθσ και ορκότθτασ. Ωραία απεικόνιςθ τθσ φφςθσ
των λαϊκϊν ομιλιϊν του δίνεται ςτισ «Ρζντε εντολζσ» που ζδινε ςε όλουσ τουσ
ακροατζσ του. Οι εντολζσ αυτζσ ζχουν αποδοκεί όμορφα ςτο ζργο του Sir Edwin
Arnold «Το φωσ τθσ Αςίασ», που είναι από τα πλζον εμπνευςμζνα ποιιματα.
«Μθ ςκοτϊνετε -για το όνομα του κεοφ !- κι’ οφτε να ςφάηετε. Οφτε το αςθμαντότερο πλάςμα, πάνω ςτον ανοδικό του δρόμο.»
«Δίνετ’ ελεφκερα και παίρνετε, μ’ από κανζνα μθν κρατάτε. Με δίψα, απάτθ ι δόλο
ό,τι δικό του είναι.»

«Από κακι μαρτυρία, ψζμα ι ςυκοφαντία μακριά. Η αλικεια μόνον τθν αγνι ψυχι
τθ φανερϊνει.»
«Μακριά από ποτά και δθλθτιρια που εξάπτουνε το πνεφμα. Τα κακαρά μυαλά και
τα κακαρά ςϊματα δε κζλουν οινοπνευματϊδθ.»
«Του γείτονά ςου τθ γυναίκα μθν αγγίηεισ, οφτε να πζςεισ ςε ςάρκασ άνομθ και
αταίριαςτθ αμαρτία.»
Δεν είναι περίεργο το πωσ αυτά τα λόγια εξαπλϊκθκαν τόςο πολφ, ςε μορφωμζνουσ και απαίδευτουσ, ςε μεγάλουσ και ταπεινοφσ, ςε αδφνατουσ και ιςχυροφσ.
Η υπηρεςία του Ανθρώπου
Ο Βοφδδασ περιόριςε τθν διδαςκαλία του ςε κζματα κετικισ γνϊςεωσ και
πρακτικισ ςθμαςίασ, πάνω από όλα ςτα μζςα του λυτρωμοφ από τον πόνο και το
κακό. Κατθγορθματικά απζκρουε ότι διακζτει υπερφυςικζσ δυνάμεισ και δεν ζκαμε
καφματα. Αρνιόταν ςυςτθματικά ν’ απαντά ςε μεταφυςικά προβλιματα και ερωτιςεισ ςχετικζσ με τθν ηωι μετά κάνατον. Αποδοκίμαηε τισ διακινδυνευμζνεσ υποκζςεισ πάνω ςε κζματα απρόςιτα ςε λογικι απόδειξθ, ωσ μθ εποικοδομθτικά και
οφειλόμενα ςε νοςθρι περιζργεια. Επειδι δεν ζδωςε υποςτιριξθ ςτθν υπόκεςθ
ενόσ προςωπικοφ Θεοφ, ο οποίοσ δφναται να προςεγγιςτεί δια τθσ προςευχισ και
να πραχνκεί δια τθσ κυςίασ, θ διδαςκαλία του χαρακτθρίςκθκε ωσ ακεϊςτικι, αλλά
πρόκειται περί επιπόλαιασ κριτικισ. Δεν αρνικθκε ότι πρζπει να υπάρχει μια αναλλοίωτθ υπερκείμενθ Ρραγματικότθσ πίςω από τθν ςυνεχι ροι τθσ υπάρξεωσ, αλλά
δεν ζκρινε αναγκαία τθν ομολογία μίασ δθμιουργικισ Ρρϊτθσ Αιτίασ προσ εξιγθςθ
του κόςμου τθσ εμπειρίασ μασ. Αντί τθσ πίςτεωσ ς’ ζνα Θεό, προτιμοφςε να εμπνζει
το κακικον τθσ υπθρεςίασ προσ τον άνκρωπο. Αντί για εξωτερικζσ μορφζσ και
τελετζσ λατρείασ, προτιμοφςε τθν εςωτερικι αλλαγι και τθν ρυκμιςμζνθ αυτοπεικαρχία.
Κάρμα
Ο νόμοσ τθσ Αιτίασ και Αποτελζςματοσ (ονομαηόμενοσ, ςχετικά με τθν ανκρϊπινθ
ηωι, Νόμοσ του Κάρμα) αντιπροςωπεφει το ςχζδιο, πάνω ςτο οποίο προχωροφν όλα
τα όντα. Αυτι θ αρχι, με τθν προςκικθ τθσ ςυνεχοφσ αλλαγισ και προόδου, αποτελεί μία από τισ κυριότερεσ προςφορζσ του Βουδδιςμοφ ςτθν Ινδικι αλλά και τθν
παγκόςμια ςκζψθ. Το κάκε τι υπόκειται ςε νόμουσ κακοριςμζνουσ και αναλλοίωτουσ. Κανείσ δεν παρεμβαίνει ςτθν λειτουργία του νόμου, τίποτε δεν μπορεί ν’
απαλλάξει τον άνκρωπο από τθν ποινι για τθν κακι του πράξθ, Κάκε ςκζψθ, κάκε
πράξθ κλείνει μζςα τθσ το αναπόφευκτο αποτζλεςμα. Από το καλό προζρχεται
καλό, από το κακό φυτρϊνει κακό. Ο καρπόσ των πράξεϊν μασ ςτθν παροφςα ηωι
κα γίνει ο ςπόροσ του χαρακτιρα ςτισ μζλλουςεσ ηωζσ μασ.
Το Κάρμα δεν πρζπει να ςυγχζεται, κακϊσ ςυχνά ςυμβαίνει, με τθν ιδζα ενόσ
μθχανικοφ πεπρωμζνου. Δεν αποκλείει τθν ευκφνθ, οφτε εξουδετερϊνει τθν
προςπάκεια. Απλϊσ επιβεβαιϊνει το ότι θ τάξθ τθσ Φφςθσ δεν διαταράςςεται από
καφματα. Λζει ςτουσ ανκρϊπουσ να βαςίηονται για τθ λφτρωςι τουσ ςτισ δικζσ τουσ
μόνον προςπάκειεσ, αντί να δοκιμάηουν να μετακζςουν το φορτίο τουσ ςε
αλλότριεσ δυνάμεισ. Το Κάρμα εξθγεί με νοθτό και επιςτθμονικό τρόπο τα δφςκολα
και αινιγματικά γεγονότα τθσ υπάρξεωσ, τισ ακλιότθτεσ, τα κακά, τισ ατζλειεσ και τισ
αδικίεσ που είναι φανερζσ.
Η ηωι προςφζρει μια εικόνα γεμάτθ κατάκλιψθ και ςτθν επιφάνεια τθσ επικρατεί το

ςτοιχείο τθσ απαιςιοδοξίασ. Αυτό όμωσ ςυμβαίνει επειδι θ ηωι δεν διάγεται κακϊσ
κα ζπρεπε. Η φυςικι φπαρξθ δεν είναι ζνα τζρμα, αλλά ζνα μζςον για το φκάςιμο
ςτο φψιςτο αγακό.
Η Γνϊςθ του Κάρμα βοθκάει τον άνκρωπο να ρυκμίςει ζτςι τθ ηωι του ϊςτε να
καταςτιςει το φκάςιμο αυτό προςιτό, εναρμονίηοντάσ τθν προσ τον αιϊνιο Νόμο.
Σ’ αυτιν τθν αρχι περιζχεται ςτακερι ελπίδα και αλθκινι παρότρυνςθ για προςπάκεια.
Νιρβάνα
Αφοφ δεν υπάρχει τίποτε ςτον κόςμο αναλλοίωτο και αφοφ το υποκείμενο ςε
αλλοίωςθ δεν μπορεί να είναι διαρκζσ, θ Βουδδιςτικι φιλοςοφία αρνείται ότι θ
ψυχι του ανκρϊπου είναι αιϊνια. Δεν μποροφμε να είμαςτε ακριβϊσ οι ίδιοι οφτε
ςε δφο λεπτά τθσ ϊρασ ταυτόχρονα. Η τάςθ για απόκτθςθ ταυτότθτασ παράγει τθν
επικυμία προςωπικισ πείρασ, θ οποία είναι τόςο ιςχυρι δθμιουργικι δφναμθ ϊςτε
φζρνει τθν ατομικότθτα πίςω ςτθν κοςμικι φπαρξθ. Μποροφμε να διαφφγουμε τθν
επαναγζννθςθ μόνον με τθν τζλεια γνϊςθ και με τθν κατάκτθςθ τθσ πθγισ τθσ
επικυμίασ για τα πράγματα του φυςικοφ κόςμου. Γι’ αυτόν που εξιντλθςε το Κάρμα
του με τθν αυτοκυςία και τθν αυταπάρνθςθ δεν υπάρχει επαναγζννθςθ, αλλά το
πζραςμα ςτθν αιϊνια ειρινθ τθσ Νιρβάνα.
Νιρβάνα, κατά λζξθ, κα πει «ςβζςθ» ι «εξάλειψθ» και ςθμαίνει το ςβιςιμο τθσ
φωτιάσ τθσ θδονισ, τθσ αποςτροφισ και τθσ απάτθσ, τθν κατάπαυςθ όλων των
πόκων και πακϊν, και τθν τελικι εξάλειψθ των ςπόρων τθσ ατομικισ φπαρξθσ. Η
Νιρβάνα κάκε άλλο παρά είναι πτϊςθ ςτθ μθδαμινότθτα, αλλά αντίκετα είναι
λφτρωςθ από τθν ατομικότθτα και ταφτιςθ με τθν αιϊνια Ρραγματικότθτα. Είναι μια
κατάςταςθ απζραντθσ ειρινθσ και αςφλλθπτθσ τελειοποίθςθσ για τουσ πολλοφσ
ανκρϊπουσ, κακϊσ ζχουν βεβαιϊςει εμφατικά οι μυςτικοί όλων των αιϊνων. Από
εκείνθ τθν πανςζλθνο που ο Βοφδδασ απθφκυνε το πρϊτο του μινυμα, μυριάδεσ
ανδρϊν και γυναικϊν περπάτθςαν ςτθν ατραπό που οδθγεί ςτθ Νιρβάνα και
βρικαν τον δρόμο προσ τθν παντοτινι Ειρινθ.
Είπε ζνασ δυτικόσ ςυγγραφζασ: «Το ν’ αποβλζπει κανείσ προσ όλον τον κόςμο - ςε
κάκε ηωντανό ον - με αιςκιματα ςυμπακείασ, το να υπερνικά το μίςοσ με τθν
αγάπθ, το να ακολουκεί τθν αρετι μόνο για δικό του λογαριαςμό, το να μθν
υπολογίηει ςε ανταμοιβι άλλθ από τθν εςωτερικι ειρινθ και τθσ καρδιάσ του τθ
γαλινθ – α υ τ ό είναι που ο Βοφδδασ γυρεφει από τουσ οπαδοφσ του. Ρολλά ηθτάει
από τθν ανκρϊπινθ φφςθ. Και όμωσ αυτι θ κρθςκεία που απαιτεί τόςο πολλά και
φαίνεται να υπόςχεται τόςο λίγα, ζχει προςελκφςει πολλοφσ πιςτοφσ». Είναι
αλικεια ότι, με το πζραςμα τθσ ιςτορίασ, θ Βουδδιςτικι κρθςκεία δεν επικρατεί
πλζον ςτισ Ινδίεσ, αλλά θ επιρροι του μεγάλου Ιδρυτοφ τθσ επιηεί ςτα κθρφγματα
τθσ αγάπθσ και τρυφερότθτασ προσ όλα τα πλάςματα. Η διδαςκαλία του παραμζνει
ςτον κόςμο μοναδικι διότι μόνον αυτόσ από όλουσ τουσ Μεγάλουσ Διδαςκάλουσ
ςτιριξε ςτθν ικανότθτα κάκε ανκρϊπου το ζργο για τθν δικι του ςωτθρία. Και
ςιμερα, δεν υπάρχει ςπουδαςτισ των μεγάλων μορφϊν τθσ πνευματικισ ιςτορίασ
τθσ ανκρωπότθτοσ, που να μθ νοιϊκει γι’ αυτόν ςεβαςμό, ψυχικι κραταίωςθ και
ζξαρςθ.
---------------------------------------*1+ Η ελλθνικι μετάφραςθ του άρκρου δθμοςιεφκθκε ςτο περιοδικό «ΚΟΥΜΒΟΣ»
τ.16 Απρίλιοσ Μάιοσ 1989.+

