
Με την άσκηση φαίνεται ότι προσπαθούμε να φτάσουμε σε κάποια κατανόηση. Αν κάνω όμως  
μια αναδρομή στη ζωή μου, αντιλαμβάνομαι πως δεν είχα αυτήν την κατανόηση. Δεν ξέρω αν  
την έχω τώρα, αισθάνομαι όμως πως χρειάζεται να προσπαθώ συνέχεια.

Εάν ο τίτλος του βιβλίου του Σάμιουελ Μπάτλερ «Erehwon» διαβαστεί ανάποδα, τότε σημαίνειErehwon» διαβαστεί ανάποδα, τότε σημαίνει» διαβαστεί ανάποδα, τότε σημαίνει 
πουθενά. Αυτό το πουθενά είναι ένα είδος Σάνγκρι-Λα όπου όλα συμβαίνουν από την ανάποδη.  
Στο Erehwon» διαβαστεί ανάποδα, τότε σημαίνει τα παιδιά περιμένουν στον αγέννητο κόσμο και όταν το θελήσουν αποφασίζουν να 
ζήσουν, που σημαίνει να γεννηθούν από γονείς της επιλογής τους.  Ετσι απευθύνονται σε μια 
επιτροπή από την οποία ζητούν να εκπληρωθεί η επιθυμία τους. Το παιδί υποβάλλεται τότε σε 
μια θεραπεία, ένα είδος πλύσης εγκεφάλου έτσι ώστε να ξεχάσει τα πάντα από τον αγέννητο 
κόσμο  και  το  νεογέννητο  καταφθάνει  όχι  φυσικά  καλοδεχούμενο,  μιας  και  όλα  συμβαίνουν 
ανάποδα, στην οικογένεια της επιλογής του. Με τη γέννησή του ξεχνά εντελώς τον κόσμο από τον 
οποίο προήλθε.
Θα μπορούσαμε με ευκολία να πούμε πως η πρακτική δεν είναι τίποτα περισσότερο από την 
ανάκτηση  της  μνήμης  του  κόσμου  από  τον  οποίο  προήλθαμε.  Αυτή  όμως  είναι  μια 
ντετερμινιστική απάντηση που δεν απαντά ολοκληρωμένα και δεν ταιριάζει στο ζεν. Είναι έτσι και 
ταυτόχρονα δεν είναι έτσι, και με την άσκηση το ανακαλύπτει κανείς από μόνος του.

Για μένα είναι ήδη ενθαρρυντικό να ανακαλύπτω πως είμαστε εμείς οι ίδιοι που δίνουμε τις  
απαντήσεις  στον  εαυτό  μας  και  όχι  ένας  εξωτερικός  παράγοντας.  Μου  φαίνεται  ότι  αυτό  
προσδίδει έναν τρομερό βαθμό αξιοπρέπειας.

Φυσικά και είναι, αν έχουμε στο μυαλό μας το συνεχές πέρασμα στο οποίο αναφέρεται συχνά ο 
Λιν-Τσι (Ρινζάι): «Erehwon» διαβαστεί ανάποδα, τότε σημαίνεινα μπαίνεις και να βγαίνεις από τις καταστάσεις», δηλαδή να μπαίνεις από το 
απόλυτο  στο  σχετικό  και  αντίστροφα.  Στο  απόλυτο  δεν  υπάρχουν  όρια  και  τίποτα  δεν  είναι 
αδύνατον. Περικλείει τα πάντα: εμένα, εσένα, τους κακούς, τους καλούς, τα ζώα και τα δέντρα. 
Και όποιος μπαίνει σ’ αυτήν την κατάσταση ξέρει σε ποιο κόσμο έχει μπει. Αν στο σχετικό επίπεδο 
πάλι  έχουμε  την  κατανόηση  του  απόλυτου,  όταν  εκφέρουμε  μια  κρίση  δε  μπορούμε  να 
αναφερόμαστε σε μια απόλυτη μονάδα μέτρησης...  Για λόγους αξιοπρέπειας τοποθετούμαστε 
στο ανάλογο επίπεδο που απαιτεί μια συγκεκριμένη κατάσταση αναφορικά με την κοινωνία, την 
εποχή και ούτω καθεξής. Γι’ αυτό για να λειτουργήσουμε με αξιοπρέπεια πρέπει να καταβάλουμε 
προσπάθεια ώστε να ξέρουμε σε ποιο επίπεδο κατανόησης αναφερόμαστε κάθε φορά.

Δε μου είναι ξεκάθαρη η έννοια της διάκρισης στο βουδισμό. Σε κάποιες περιπτώσεις λέμε ότι η  
ικανότητα  της  διάκρισης  είναι  απαραίτητη  ενώ  σε  άλλες  πως  δεν  πρέπει  να  κάνουμε  
διακρίσεις.

Κάθε στιγμή της ζωής μας είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε επιλογές, δηλαδή να διακρίνουμε 
σύμφωνα με τις ανάγκες μας, π.χ ο πιο συμπαθητικός άνθρωπος, το πιο όμορφο αντικείμενο, το 
αυτοκίνητο  με  τη  μικρότερη  κατανάλωση  ή  το  αντίθετο.  Τπάρχει  ένα  κοάν  χάρη  στο  οποίο 
κατανοούμε ότι κάποιος μπορεί να λειτουργήσει με διεστραμμένο τρόπο μιας και τα ανθρώπινα 
όντα έχουν τη δυνατότητα επιλογής.  Αυτή η διανοητική λειτουργία που ονομάζεται  ελεύθερη 
βούληση μας ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα πλάσματα της φύσης. Αν όταν ερχόμασταν στον 
κόσμο ήμασταν προγραμματισμένοι σαν ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ή σαν ρομπότ τότε θα 
είχαμε λύσει όλα μας τα προβλήματα. Δε συμβαίνει αυτό κι εναπόκειται σε εμάς να επιλέγουμε.
Υπερβαίνουμε τις διακρίσεις όταν αντιληφθούμε ότι οι οποιεσδήποτε επιλογές μας αν και μπορεί 
να έχουν μια συγκυριακή αξία (αν  δηλαδή θα πάμε με το αυτοκίνητο ή  με  τα πόδια,  αν  θα 
παντρευτούμε ή θα μείνουμε εργένηδες, αν θα φάμε κρέας ή λαχανικά...), κατά βάση δεν έχουν 



σημασία. Εννοώ πως δεν έχουν απόλυτη αξία. Οι δάσκαλοι του βουδισμού αναφέρονται συχνά 
στη σχετική και την απόλυτη αλήθεια. Σύμφωνα με την απόλυτη αλήθεια, κάποιος θα μπορούσε 
να πει πως το να βρισκόμαστε εδώ δεν έχει τελικά νόημα γιατί «Erehwon» διαβαστεί ανάποδα, τότε σημαίνειεδώ συνέχεια μιλάμε αλλά στο 
τέλος όλοι θα πεθάνουμε». Είναι προφανές πως τελικά αυτό θα συμβεί σε όλους μας, αλλά αν  
επιχειρηματολογούσαμε αποκλειστικά με τα δεδομένα της απόλυτης αλήθειας τότε θα έπρεπε να 
πάμε να κλειστούμε σε μια σπηλιά στο βουνό και να περιμένουμε εκεί μέχρι το σώμα μας να γίνει  
σκόνη.  Εμείς  αντιθέτως  θέλουμε  να  ζήσουμε  σ’  αυτόν  τον  κόσμο  και  επομένως  πρέπει  να 
αποδεχτούμε τους κανόνες που τον διέπουν, επιδιώκοντας σύμφωνα πάντα με τις ιδέες μας και 
τις πεποιθήσεις μας να τον καταστήσουμε πιο αποδεκτό ανάλογα με το πώς αντιλαμβανόμαστε 
τους εαυτούς μας και το ανθρώπινο είδος. Τη στιγμή που κατανοούμε, καταλαβαίνουμε επίσης 
πως ο κόσμος με τους λιμούς, την κακία και τους πολέμους του είναι εντάξει ακριβώς όπως είναι. 
Οταν δεν τον αποδεχόμαστε για αυτό που είναι, είναι σαν να πηγαίνουμε να δούμε μια τραγωδία 
στο θέατρο ή στο σινεμά και να διαμαρτυρόμαστε για τις αθλιότητες που ο ηθοποιός διαπράττει 
στη σκηνή.
Αν καταφέρναμε να δούμε τον κόσμο σαν να παρακολουθούσαμε μια θεατρική παράσταση, τότε 
θα  αποδεχόμασταν  τη  σχετική αλήθεια  ενώ παράλληλα  θα  μπορούσαμε  να  μπαίνουμε  στην 
απόλυτη αλήθεια κάθε φορά που το επιθυμούμε.  Να περνάμε ελεύθερα από το σχετικό στο 
απόλυτο, όπως λέει και ο δάσκαλος Λιν-Τσι (Ρινζάι). Ζούμε μέσα στη σύγχυση γιατί μπερδεύουμε 
αυτές τις δύο πραγματικότητες. Συγχέουμε το σχετικό με το απόλυτο, θεωρώντας πως το απόλυτο 
εξουδετερώνει το σχετικό.


