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Λνπλ Γηνύ1 
 
Ν Ληάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνύ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο, απηό 

πάλσ ζην νπνίν είλαη ρηηζκέλνη νη νπξαλνί, ε γε θαη ην ζύκπαλ. Ξεξηθιείεη ηα πάληα, 
από ην απόιπηα κηθξνζθνπηθό έσο ην απόιπηα θνινζζηαίν, θαη εθδειώλεηαη κε 
δηαθνξεηηθό ηξόπν ζε θάζε έλα από ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ύπαξμεο ησλ νπξάλησλ 
ζσκάησλ. Δληόο ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ ζηα βάζε ηνπ κηθξόθνζκνπ, εθεί πνπ ην πην 
κηθξνζθνπηθό ζσκαηίδην πξσηνεκθαλίδεηαη, ππάξρνπλ ζηξώκαηα επί ζηξσκάησλ 
ακέηξεησλ ζσκαηηδίσλ, πνπ θιηκαθώλνληαη ζε κέγεζνο από κηθξά ζε κεγάια, 
θηάλνληαο έσο θαη ηα εμσηεξηθά επίπεδα πνπ ε αλζξσπόηεηα γλσξίδεη – απηά ησλ 
αηόκσλ, κνξίσλ, πιαλεηώλ θαη γαιαμηώλ – θαη πην πέξα, ζε απηό πνπ είλαη αθόκα 
κεγαιύηεξν. Πσκαηίδηα δηαθόξσλ κεγεζώλ ζπλζέηνπλ όληα δηαθόξσλ κεγεζώλ, 
θαζώο θαη ηνπο δηαθόξσλ κεγεζώλ θόζκνπο από άθξε ζε άθξε ζε νιόθιεξν ην 
Θνζκηθό Πώκα. Ρα όληα ζε θάζε έλα από ηα δηάθνξα επίπεδα ζσκαηηδίσλ 
αληηιακβάλνληαη ηα ζσκαηίδηα ηνύ ακέζσο κεγαιύηεξνπ επηπέδνπ σο πιαλήηεο 
ζηνπο νπξαλνύο ηνπο, θαη απηό είλαη έηζη ζε θάζε επίπεδν. Γηα ηα όληα ζε θάζε 
επίπεδν ηνπ ζύκπαληνο, απηό θαίλεηαη λα ζπλερίδεηαη επ’ άπεηξνλ. Ήηαλ ν Ληάθα 
πνπ δεκηνύξγεζε ηνλ ρξόλν θαη ηνλ ρώξν, ην πιήζνο ησλ όλησλ, ησλ εηδώλ θαη όιε ηε 
δεκηνπξγία. Νηηδήπνηε ππάξρεη νθείιεηαη ζε Απηόλ, ρσξίο ηίπνηα έμσ από Απηόλ. 
ια απηά είλαη νη ρεηξνπηαζηέο εθδειώζεηο, ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, ησλ ηδηνηήησλ 
ηνπ Ληάθα: Ρδελ, Παλ θαη Οελ – Αιήζεηα, Θαινζύλε, Αλεθηηθόηεηα. 

  
ζν πξνεγκέλα θη αλ είλαη ηα αλζξώπηλα κέζα εμεξεύλεζεο ηνπ δηαζηήκαηνο θαη 

ηεο δσήο, ε απνθηεκέλε γλώζε πεξηνξίδεηαη ζε νξηζκέλα κόλν κέξε απηήο ηεο κίαο 
δηάζηαζεο, όπνπ ηα αλζξώπηλα όληα δηακέλνπλ, ζε έλα ρακειό επίπεδν ηνπ 
ζύκπαληνο. πήξμαλ πιαλήηεο πνπ εμεξεπλήζεθαλ παιαηόηεξα από αλζξώπνπο θαηά 
ηε δηάξθεηα πξντζηνξηθώλ πνιηηηζκώλ. Θαη όκσο, παξ’ όια ηα ύςε θαη ηηο απνζηάζεηο 
πνπ επηηεύρζεθαλ, ε αλζξσπόηεηα δελ θαηάθεξε πνηέ λα απνκαθξπλζεί από ηε 
δηάζηαζε ζηελ νπνία ππάξρεη θαη ε αιεζηλή εηθόλα ηνπ ζύκπαληνο πάληα ζα ηεο 
δηαθεύγεη. Δάλ έλα αλζξώπηλν νλ ζειήζεη λα θαηαλνήζεη ηα κπζηήξηα ηνπ 
ζύκπαληνο, ηνπ ρσξνρξόλνπ θαη ην αλζξώπηλν ζώκα, πξέπεη λα μεθηλήζεη ηελ 
θαιιηέξγεηα ελόο αιεζηλνύ Ρξόπνπ θαη λα επηηύρεη αιεζηλή θώηηζε, αλαβαζκίδνληαο 
ην επίπεδν ηεο ύπαξμήο ηνπ. Κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ν εζηθόο ραξαθηήξαο ηνπ ζα 
εμπςσζεί, θαη αθόηνπ κάζεη λα δηαθξίλεη ην πξαγκαηηθά θαιό από ην θαθό θαη ηελ 
αξεηή από ηελ θαθία θαη πάεη πέξα από ην αλζξώπηλν επίπεδν, ζα δεη θαη ζα 
απνθηήζεη πξόζβαζε ζηηο πξαγκαηηθόηεηεο ηνπ ζύκπαληνο, θαζώο θαη ζε όληα 
άιισλ επηπέδσλ θαη δηαζηάζεσλ. 

  
Κνινλόηη νη άλζξσπνη ζπρλά ηζρπξίδνληαη όηη νη επηζηεκνληθέο επηδηώμεηο ηνπο 

έρνπλ ζθνπό λα «βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο», είλαη ν ηερλνινγηθόο 
αληαγσληζκόο πνπ ηηο θαζνδεγεί. Θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, απηέο έρνπλ 
πξνθύςεη κόλν αθόηνπ νη άλζξσπνη εμώζεζαλ ην ζείν θαη εγθαηέιεηςαλ ηνπο 
εζηθνύο θώδηθεο νη νπνίνη απέβιεπαλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο απηνζπγθξάηεζεο. Ήηαλ 
γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο πνπ πνιηηηζκνί ηνπ παξειζόληνο πνιιέο θνξέο 
θαηαζηξάθεθαλ. Νη εμεξεπλήζεηο ησλ αλζξώπσλ αλαγθαζηηθά πεξηνξίδνληαη ζε 
απηόλ ηνλ πιηθό θόζκν, θαη νη κέζνδνη είλαη ηέηνηεο πνπ κόλν ό,ηη έρεη αλαγλσξηζηεί 
κειεηάηαη. Δλ ησ κεηαμύ, πξάγκαηα πνπ είλαη κε απηά ή αόξαηα ζηελ αλζξώπηλε 
δηάζηαζε, αιιά ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά θαη απνθαιύπηνληαη κε πξαγκαηηθνύο 
ηξόπνπο ζε απηόλ ηνλ άκεζν θόζκν – όπσο πλεπκαηηθόηεηα, πίζηε, ζείνο ιόγνο θαη 
ζαύκαηα – αληηκεησπίδνληαη σο πξόιεςε, δηόηη νη άλζξσπνη έρνπλ απνθεξύμεη ην 
ζείν. 

  
Αλ ε αλζξώπηλε θπιή είλαη ζε ζέζε λα βειηηώζεη ηνλ ραξαθηήξα, ηε ζπκπεξηθνξά 

θαη ηε ζθέςε ηεο βαζίδνληάο ηα ζε εζηθέο αμίεο, ζα είλαη δπλαηόλ ν πνιηηηζκόο λα 
επηδήζεη θαη αθόκα θαη ζαύκαηα λα ζπκβνύλ μαλά ζηνλ αλζξώπηλν θόζκν. Ξνιιέο 
θνξέο ζην παξειζόλ, πνιηηηζκνί πνπ ήηαλ ηόζν ζετθνί όζν θαη αλζξώπηλνη 
εκθαλίζηεθαλ ζε απηόλ ηνλ θόζκν, θαη βνήζεζαλ ηνπο αλζξώπνπο λα θηάζνπλ ζε 
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κηα πην αιεζηλή θαηαλόεζε ηεο δσήο θαη ηνπ ζύκπαληνο. ηαλ νη άλζξσπνη δείρλνπλ 
ηνλ θαηάιιειν ζεβαζκό θαη επιάβεηα πξνο ηνλ Ληάθα, όπσο Απηόο εθδειώλεηαη εδώ 
ζε απηόλ ηνλ θόζκν, απηνί, ε θπιή ηνπο ή ην έζλνο ηνπο ζα απνιακβάλνπλ επινγίεο ή 
δόμα. Ήηαλ ν Ληάθα – ν Κέγαο Ρξόπνο ηνπ ζύκπαληνο – πνπ δεκηνύξγεζε ηα 
νπξάληα ζώκαηα, ην ζύκπαλ, ηε δσή θαη όιε ηε δεκηνπξγία. Θάζε νλ πνπ παξεθθιίλεη 
από Απηόλ είλαη πξαγκαηηθά δηεθζαξκέλν. Θάζε άηνκν πνπ κπνξεί λα 
επζπγξακκηζηεί κε ηνλ Ληάθα είλαη πξαγκαηηθά έλα θαιό άηνκν θαη ζα αληακεηθζεί 
θαη επινγεζεί κε πγεία θαη επηπρία. Ωο θαιιηεξγεηήο, αλ γίλεηε έλα κε ηνλ Ληάθα ζα 
θσηηζηείηε – ζα είζηε έλα ζείν νλ. 

  
Λη Χνλγθηδί, 
24 Μαΐνπ 2015 
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Πινύηνο κε Αξεηή 
 
Νη αξραίνη έιεγαλ, «Ρν ρξήκα είλαη θάηη έμσ από απηό ην θπζηθό ζώκα». ινη ην 

μέξνπλ, παξόια απηά όινη ην επηδηώθνπλ. Έλαο λένο άληξαο ην αλαδεηά γηα λα 
ηθαλνπνηήζεη ηηο επηζπκίεο ηνπ, κηα λέα γπλαίθα ην ζέιεη γηα γνεηεία θαη πνιπηέιεηα, 
έλαο ειηθησκέλνο ην θπλεγά γηα λα κπνξεί λα θξνληίζεη ηνλ εαπηό ηνπ ζηα γεξάκαηα, 
έλαο κνξθσκέλνο ην επηζπκεί γηα ηελ θήκε ηνπ, έλαο δεκόζηνο ππάιιεινο εξγάδεηαη 
γηα απηό θαη νύησ θαζ' εμήο. Ππλεπώο, όινη ην επηδηώθνπλ. 

 
πάξρνπλ αθόκα θάπνηνη πνπ αληαγσλίδνληαη θαη κάρνληαη γηα απηό. Δθείλνη πνπ 

είλαη επηζεηηθνί παίξλνπλ ξίζθα γηα απηό, νη νμύζπκνη θαηαιήγνπλ ζηελ βία γηα απηό, 
νη δειηάξεδεο κπνξεί θαη λα πεζάλνπλ γηα απηό, κέζα ζε ζπκό. Δίλαη ζην θαζήθνλ 
ησλ θπβεξλεηώλ θαη ησλ αμησκαηνύρσλ λα θέξνπλ πινύην ζην ιαό, παξόια απηά ε 
πξνώζεζε ηεο ιαηξείαο ησλ ρξεκάησλ είλαη ε ρεηξόηεξε πνιηηηθή πνπ κπνξεί θαλείο 
λα πηνζεηήζεη. Ξινύηνο ρσξίο αξεηή (ληε) ζα βιάςεη όια ηα αηζζαλόκελα όληα, ελώ ν 
πινύηνο κε ηελ αξεηή είλαη απηό πνπ όινη νη άλζξσπνη ειπίδνπλ. Δπνκέλσο, δελ 
κπνξεί θάπνηνο λα είλαη εύπνξνο ρσξίο λα πξναζπίδεηαη ηελ αξεηή. 

 
Ζ αξεηή ζπζζσξεύεηαη ζηηο πεξαζκέλεο δσέο. Ρν λα γίλεη θάπνηνο βαζηιηάο, 

αμησκαηνύρνο, πινύζηνο ή αξηζηνθξάηεο, όια πξνέξρνληαη από ηελ αξεηή. Θαζόινπ 
αξεηή, θαλέλα θέξδνο. Ζ απώιεηα ηεο αξεηήο ζεκαίλεη ηελ απώιεηα ησλ πάλησλ. 
Έηζη, εθείλνη πνπ αλαδεηνύλ δύλακε θαη πινύην πξέπεη πξώηα λα ζπζζσξεύζνπλ 
αξεηή. Κε ην λα ππνθέξεη δνθηκαζίεο θαη κε ην λα θάλεη θαιέο πξάμεηο κπνξεί 
θάπνηνο λα ζπζζσξεύζεη αξεηή αλάκεζα ζηα πιήζε. Γηα λα ην πεηύρεη απηό, πξέπεη 
λα θαηαιάβεη ηελ αξρή ηεο αηηίαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο. Ζ γλώζε απηνύ κπνξεί λα 
επηηξέςεη ζε αμησκαηνύρνπο θαη ιαό λα αζθήζνπλ απηνζπγθξάηεζε. Έηζη κε απηό 
ηνλ ηξόπν επεκεξία θαη εηξήλε ζα επηθξαηήζνπλ θάησ από ηνλ νπξαλό. 

 
Λη Χνλγθηδί 
27 Ιαλνπαξίνπ 1995. 

 
 

Δπξύο θαη Αραλήο 
 
Νη αξρέο ηνπ Φάινπλ Ληάθα κπνξνύλ λα παξέρνπλ θαζνδήγεζε γηα ηελ άζθεζε 

θαιιηέξγεηαο νπνηνπδήπνηε, πεξηιακβάλνληαο θαη ηα ζξεζθεπηηθά ηνπ πηζηεύσ. 
Απηή είλαη ε αξρή ηνπ ζύκπαληνο, ν πξαγκαηηθόο Φα πνπ δελ έρεη πνηέ δηδαρηεί. Νη 
άλζξσπνη ζην παξειζόλ δελ επηηξέπνληαλ λα μέξνπλ απηή ηελ αξρή ηνπ ζύκπαληνο 
(ηνλ Λόκν ηνπ Φν). Μεπεξλά όιεο ηηο αθαδεκατθέο ζεσξίεο θαη ηηο εζηθέο αξρέο ηεο 
αλζξώπηλεο θνηλσλίαο από ηνπο αξραίνπο ρξόλνπο έσο ζήκεξα. ,ηη δηδάρηεθε από 
ηηο ζξεζθείεο θαη ό,ηη βίσζαλ νη άλζξσπνη ζην παξειζόλ ήηαλ κόλν ξερόηεηεο θαη 
επηθαλεηαθά θαηλόκελα. Ρν επξύ, απέξαλην θαη βαζύηαην εζσηεξηθό ηνπ λόεκα 
κπνξεί λα εθδεισζεί κόλν ζε, αιιά θαη λα βησζεί θαη λα θαηαλνεζεί από, 
αζθνύκελνπο πνπ είλαη ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο αιεζηλήο θαιιηέξγεηαο. Κόλν ηόηε 
κπνξεί θαλείο πξαγκαηηθά λα δεη ηη είλαη ν Φα. 

 
Λη Χνλγθηδί 
6 Φεβξνπαξίνπ 1995. 

 
 

Πξαγκαηηθή θαιιηέξγεηα 
 
Καζεηέο κνπ πνπ θαιιηεξγείζηε πξαγκαηηθά, απηό πνπ ζαο έρσ δηδάμεη είλαη ν Φα 

γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Φν θαη ηνπ Ράν. Κνιαηαύηα, βγάδεηε ζε εκέλα ηα παξάπνλά 
ζαο γηα ηελ απώιεηα ησλ εγθόζκησλ ελδηαθεξόλησλ ζαο, αληί λα ληώζεηε 
αλαζηαησκέλνη πνπ δελ είζηε ηθαλνί λα αθήζεηε ηηο ζπλεζηζκέλεο αλζξώπηλεο 
πξνζθνιιήζεηο ζαο. Δίλαη απηή θαιιηέξγεηα; Ρν εάλ κπνξείηε λα αθήζεηε ηηο 
ζπλεζηζκέλεο αλζξώπηλεο πξνζθνιιήζεηο είλαη κηα κνηξαία δνθηκαζία ζην δξόκν 
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ζαο, γηα λα γίλεηε έλα πξαγκαηηθά εμαηξεηηθό νλ. Θάζε καζεηήο πνπ πξαγκαηηθά 
θαιιηεξγείηαη πξέπεη λα ηελ μεπεξάζεη, γηαηί απηή είλαη ε δηαρσξηζηηθή γξακκή 
αλάκεζα ζε έλαλ θαιιηεξγεηή θαη ζε έλα θαζεκεξηλό άηνκν. 

 
Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, όηαλ αγσληάηε γηα πξνζβνιέο ζηελ θήκε ζαο, πξνζσπηθά 

ζπκθέξνληα θαη αηζζήκαηα αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνύο αλζξώπνπο, απηό ήδε 
δειώλεη όηη δελ κπνξείηε λα εγθαηαιείςεηε ηηο ζπλεζηζκέλεο αλζξώπηλεο 
πξνζθνιιήζεηο. Λα ζπκάζηε απηό: Ζ θαιιηέξγεηα από κόλε ηεο δελ είλαη επώδπλε - 
ην θιεηδί βξίζθεηαη ζηελ ηθαλόηεηά ζαο ή όρη λα εγθαηαιείπεηε ηηο ζπλεζηζκέλεο 
αλζξώπηλεο πξνζθνιιήζεηο. Κόλν όηαλ πξόθεηηαη λα παξαηήζεηε ηελ θήκε, ηα 
ελδηαθέξνληα θαη ηα αηζζήκαηά ζαο ζα ληώζεηε πόλν. 

 
Ξέζαηε εδώ από έλαλ ηεξό, αγλό θαη αζύγθξηηα κεγαινπξεπή θόζκν επεηδή είραηε 

αλαπηύμεη πξνζθνιιήζεηο ζε εθείλν ην επίπεδν. Αθνύ πέζαηε ζε έλαλ θόζκν πνπ 
είλαη, ζπγθξηηηθά, ν πην βξσκεξόο αληί λα θαιιηεξγήζεηε ηνλ εαπηό ζαο γηα λα πάηε 
πίζσ γξήγνξα, εζείο δελ παξαηάηε απηά ηα βξσκεξά πξάγκαηα ζηα νπνία έρεηε 
γαληδσζεί ζε απηόλ ηνλ βξσκεξό θόζκν θαη αγσληάηε αθόκε θαη γηα ηηο πην 
αζήκαληεο απώιεηεο. Μέξεηε όηη κε ζθνπό λα ζαο ζώζεη ν Βνύδαο, δεηηάλεςε θάπνηε 
γηα θαγεηό αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνύο αλζξώπνπο; Πήκεξα, γηα άιιε κηα θνξά 
αλνίγσ δηάπιαηα απηήλ ηελ πόξηα θαη δηδάζθσ απηόλ ηνλ Ληάθα γηα λα ζαο ζώζσ. 
Ξνηέ δελ έρσ ληώζεη πίθξα γηα ηηο ακέηξεηεο δνθηκαζίεο πνπ έρσ ππνθέξεη. Ρόηε ηη 
έρεηε πνπ αθόκε δελ κπνξεί λα εγθαηαιεηθζεί; Κπνξείηε λα θέξεηε ζηνλ νπξαλό 
απηά ηα πξάγκαηα βαζηά κέζα ζαο πνπ δελ κπνξείηε λα εγθαηαιείςεηε; 

 
Λη Χνλγθηδί 
22 Μαΐνπ 1995. 

 
 

Να είζηε ζπλεηνί 
 
Έρσ πεη ζε κεξηθνύο αζθνύκελνπο όηη νη αθξαίεο ζθέςεηο πξνθαινύληαη από ην 

θάξκα ηεο ζθέςεο αιιά πνιινί καζεηέο πηζηεύνπλ ηώξα πσο όιεο νη θαθέο ζθέςεηο 
ζηελ θαζεκεξηλή δσή είλαη θάξκα ζθέςεο. Απηό είλαη ιάζνο. Ρη ζα απνκείλεη γηα 
εζάο λα θαιιηεξγήζεηε εάλ δελ έρεηε πιένλ θακία θαθή ζθέςε;! Αλ είζηε ηόζν αγλνί 
δελ ζα είζηε ήδε έλαο Φν; Απηή ε θαηαλόεζε είλαη ιάζνο. Κόλν όηαλ ην κπαιό ζαο 
βίαηα αληαλαθιά βξσκεξέο ζθέςεηο ή βιαζηεκά ηνλ Γάζθαιν, ηνλ Ληάθα, άιινπο 
αλζξώπνπο θιπ. θαη δελ κπνξείηε λα ηηο μεθνξησζείηε ή λα ηηο θαζππνηάμεηε είλαη 
θάξκα ζθέςεο. Ωζηόζν, ππάξρεη θαη θάπνην αδύλακν θάξκα ζθέςεο, αλ θαη είλαη 
δηαθνξεηηθό από ηηο θαλνληθέο ζθέςεηο ή ηδέεο. Ξξέπεη λα είζηε μεθάζαξνη κε απηό. 

 
Λη Χνλγθηδί 
23 Μαΐνπ 1995. 

 
 

Φώηηζε 
 
Πηνλ ιαζπεξό αλζξώπηλν θόζκν, καξγαξηηάξηα θαη κάηηα ςαξηώλ είλαη καδί 

κπεξδεκέλα. Έλαο Ραζαγθάηα πξέπεη λα θαηέβεη ζηνλ θόζκν ήζπρα. ηαλ ζα 
δηδάζθεη ηνλ Φα, θαθέο πξαθηηθέο πξόθεηηαη λα παξέκβνπλ. Ρν Ράν θαη νη δαηκνληθνί 
ηξόπνη δηδάζθνληαη ηελ ίδηα ζηηγκή θαη ζηνλ ίδην θόζκν. Κέζα ζηελ αιήζεηα θαη ζην 
ςέκα, ε θώηηζε είλαη ζεκαληηθή. Ξώο λα ηα μερσξίζεη θαλείο; Θα ππάξμνπλ 
εμαηξεηηθνί άλζξσπνη. Απηνί πνπ πξαγκαηηθά έρνπλ κηα πξνθαζνξηζκέλε ζρέζε θαη 
κπνξνύλ λα θσηηζηνύλ ζα έξζνπλ ν έλαο κεηά ηνλ άιινλ, κπαίλνληαο ζην Ράν θαη 
ιακβάλνληαο ηνλ Φα. Θα μερσξίζνπλ ην ελάξεην από ην θαθό, ζα ιάβνπλ αιεζηλέο 
δηδαζθαιίεο, ζα ειαθξύλνπλ ηα ζώκαηά ηνπο, ζα εληζρύζνπλ ηελ ζνθία ηνπο, ζα 
εκπινπηίζνπλ ηηο θαξδηέο ηνπο θαη ζα επηβηβαζηνύλ ζηελ βάξθα ηνπ Φα, 
αξκελίδνληαο νκαιά. Ξόζν ππέξνρν! Αγσληζηείηε πξνο ηα εκπξόο κε θάζε 
πξνζπάζεηα έσο ηελ Νινθιήξσζε. 
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Απηνί πνπ δνπλ ζηνλ θόζκν ρσξίο θαηεύζπλζε θαη κε θησρή πνηόηεηα θώηηζεο 

δνπλ γηα ην ρξήκα θαη πεζαίλνπλ γηα δύλακε, όληαο ραξνύκελνη ή αλήζπρνη γηα 
αζήκαληα θέξδε. Αληηκάρνληαη ζθιεξά ν έλαο ηνλ άιιν, ζπζζσξεύνληαο έηζη θάξκα 
θαζ’ όιε ηνπο ηε δσή. ηαλ ηέηνηνη άλζξσπνη αθνύλε ηνλ Φα, γεινύλ κε απηόλ θαη 
πεηάλε από ην ζηόκα ηνπο ηε ιέμε «πξόιεςε», θαζώο βξίζθνπλ δύζθνιν λα ην 
θαηαιάβνπλ θαη δύζθνιν λα ην πηζηέςνπλ βαζηά κέζα ηνπο. Απηνί νη άλζξσπνη είλαη 
ηα θαηώηεξα άηνκα πνπ είλαη δύζθνιν λα ζσζνύλ. Ρν θάξκα ηνπο είλαη ηόζν κεγάιν 
πνπ έρεη πεξηηπιίμεη ηα ζώκαηά ηνπο θαη ζθξαγίζεη ηελ ζνθία ηνπο. Ζ πξσηαξρηθή 
ηνπο θύζε έρεη ραζεί. 

 
Λη Χνλγθηδί 
14 Ινπλίνπ 1995. 

 
 

Γηαηί θάπνηνο δελ κπνξεί λα δεη 
 
«Ρν βιέπσ ην πηζηεύσ, δελ ην βιέπσ δελ ην πηζηεύσ». Απηή είλαη ε άπνςε ελόο 

θαηώηεξνπ αηόκνπ. Νη άλζξσπνη είλαη ρακέλνη ζηελ ςεπδαίζζεζε θαη έρνπλ 
δεκηνπξγήζεη πνιύ θάξκα. Ξώο ζα κπνξνύζαλ λα δνπλ, κε ηελ πξσηαξρηθή ηνπο 
θύζε ζην ζθνηάδη; Ζ θώηηζε έξρεηαη πξηλ ηελ όξαζε. Θαιιηεξγείζηε ην κπαιό ζαο 
θαη εμαιείςηε ην θάξκα ζαο. Κόιηο ε αξρηθή ζαο θύζε μεπξνβάιιεη ζα είζηε ηθαλνί 
λα δείηε. Ωζηόζν, είηε βιέπεηε είηε όρη, έλα εμαηξεηηθό άηνκν κπνξεί λα βαζίδεηαη 
ζηελ θώηηζή ηνπ γηα λα θηάζεη ζηελ Νινθιήξσζε. Νη άλζξσπνη κπνξεί, είηε λα 
βιέπνπλ είηε όρη θαη απηό θαζνξίδεηαη από ηα επίπεδά ηνπο θαη ηελ εγγελή ηνπο 
πνηόηεηα. Ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν νη πεξηζζόηεξνη θαιιηεξγεηέο δελ βιέπνπλ είλαη 
επεηδή επηδηώθνπλ λα δνπλ, θη απηό είλαη πξνζθόιιεζε. Έηζη, κέρξη λα 
εγθαηαιεηθζεί [απηή ε πξνζθόιιεζε] απηόο δελ πξόθεηηαη λα δεη. Απηό είλαη θπξίσο 
είηε ιόγσ ηνπ θάξκα πνπ ηνλ παξεκπνδίδεη, είηε από έλα αθαηάιιειν πεξηβάιινλ, 
είηε απ' ηνλ ηξόπν πνπ θάπνηνο θαιιηεξγείηαη. πάξρεη κηα πιεζώξα ιόγσλ, πνπ 
δηαθέξνπλ από άηνκν ζε άηνκν. Αθόκε θαη έλα άηνκν πνπ είλαη ηθαλό λα δεη κπνξεί 
λα κελ βιέπεη θαζαξά, γηαηί κόλν όηαλ δελ βιέπεη θαζαξά κπνξεί θάπνηνο λα 
θσηηζηεί ζην Ράν. ηαλ έλα άηνκν κπνξεί λα δεη ηα πάληα θαζαξά, ζαλ λα ήηαλ ν 
ίδηνο πξνζσπηθά ζηελ ζθελή, έρεη επηηύρεη ην Μεθιείδσκα ηνπ Γθνλγθ (θάη γθνλγθ) 
θαη δελ κπνξεί πιένλ λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα αθνύ δελ ππάξρεη ηίπνηα [πηα] γηα 
απηόλ λα θσηηζηεί. 

 
Λη Χνλγθηδί 
16 Ινπλίνπ 1995. 

 
 

Μαζαίλνληαο ηνλ Φα 
 
ηαλ νη δηαλννύκελνη καζαίλνπλ ηνλ Ληάθα, πξέπεη λα μέξνπλ ην πην 

ραξαθηεξηζηηθό πξόβιεκα: Κειεηνύλ ηνλ Ληάθα κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ νη 
θαζεκεξηλνί άλζξσπνη κειεηνύλ ζεσξεηηθά θείκελα, όπσο όηαλ δηαιέγνπλ ζρεηηθά 
ρσξία από θεκηζκέλνπο αλζξώπνπο γηα λα εμεηάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Απηό ζα 
παξεκπνδίζεη ηελ πξόνδν ελόο θαιιηεξγεηή. Δπηπιένλ, κόιηο καζαίλνπλ όηη ν Ληάθα 
έρεη εκβξηζέο, εζσηεξηθό λόεκα θαη πξάγκαηα πςεινύ επηπέδνπ πνπ κπνξνύλ λα 
θαζνδεγήζνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα, κεξηθνί άλζξσπνη 
επηρεηξνύλ αθόκε θαη λα ηνλ εμεηάζνπλ ιέμε πξνο ιέμε αιιά δελ βξίζθνπλ ηίπνηα ζην 
ηέινο. Απηέο νη ζπλήζεηεο, νη απνθηεκέλεο κεηά από κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα 
κειέηεο πνιηηηθώλ ζεσξηώλ, είλαη επίζεο παξάγνληεο πνπ παξεκβαίλνπλ ζηελ 
άζθεζε θαιιηέξγεηαο θαη νδεγνύλ ζε παξαλόεζε ηνπ Φα. 

 
ηαλ καζαίλεηε ηνλ Φα, δελ πξέπεη λα ςάρλεηε γηα ζπγθεθξηκέλα θνκκάηηα, 

ζθνπεύνληαο επίκνλα λα ιύζεηε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα. Πηελ 
πξαγκαηηθόηεηα, απηό είλαη (κε εμαίξεζε εθείλσλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ρξεηάδνληαη 
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κία άκεζε ιύζε) επίζεο κηα κνξθή πξνζθόιιεζεο. Ν κόλνο ηξόπνο λα απνθνκίζεηε 
κηα θαιή θαηαλόεζε ηνπ Ληάθα είλαη λα ηνλ κειεηάηε ρσξίο πξόζεζε. Θάζε θνξά 
πνπ ηειεηώλεηε λα δηαβάδεηε ην Ρδνύαλ Φάινπλ, έρεηε θάλεη πξόνδν, εθόζνλ έρεηε 
απνθνκίζεη θάπνηα θαηαλόεζε. Αθόκα θαη αλ έρεηε θαηαιάβεη κόλν έλα ζεκείν αθνύ 
ην έρεηε δηαβάζεη, πξαγκαηηθά έρεηε θάλεη πξόνδν. 

 
Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο αλεβαίλεηε βειηηώλνληαο ηνλ 

εαπηό ζαο ζηαδηαθά θαη αζπλείδεηα. Θξαηήζηε ην θαιά ζην κπαιό ζαο: Θάπνηνο 
πξέπεη λα απνθηά ηα πξάγκαηα κε θπζηθόηεηα, ρσξίο λα ηα επηδηώθεη. 

 
Λη Χνλγθηδί 
9 Σεπηεκβξίνπ 1995. 

 
 

Πώο λα παξέρεηε βνήζεηα 
 
Ξνιινί βνεζνί ζε δηάθνξεο πεξηνρέο έρνπλ κηα πνιύ πςεινύ επηπέδνπ θαηαλόεζε 

ηνπ Ληάθα. Δίλαη ηθαλνί λα δώζνπλ έλα θαιό παξάδεηγκα κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο 
θαη λα θάλνπλ θαιή δνπιεηά νξγαλώλνληαο ηηο νκάδεο εμάζθεζεο. πάξρνπλ όκσο 
θαη κεξηθνί βνεζνί πνπ δελ ηα έρνπλ πάεη ηόζν θαιά θαη απηό εθδειώλεηαη θπξίσο 
ζηηο κεζόδνπο δνπιεηάο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, κε ζθνπό λα θάλνπλ ηνπο καζεηέο λα 
ηνπο αθνύλε θαη λα δηεπθνιύλνπλ ηε δηεμαγσγή ηεο δνπιεηάο ηνπο, κεξηθνί βνεζνί 
θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, δίλνληαο δηαηαγέο. Απηό δελ επηηξέπεηαη. Ζ εθκάζεζε ηνπ 
Φα, είλαη θάηη εζεινληηθό. Δάλ έλαο καζεηήο δελ ζέιεη λα ην θάλεη κε ηελ θαξδηά ηνπ, 
θαλέλα πξόβιεκα δελ κπνξεί λα ιπζεί. Αληηζέησο, κπνξεί λα πξνθύςνπλ εληάζεηο. Νη 
εληάζεηο ζα δπλακώζνπλ εάλ απηό δελ είλαη ζσζηό, ππνλνκεύνληαο έηζη ζνβαξά ηελ 
εθκάζεζε ηνπ Φα από ηνπο καζεηέο. 

 
Αθόκα πην ζνβαξό [είλαη όηη], κεξηθνί βνεζνί, κε ζθνπό λα θάλνπλ ηνπο 

αζθνύκελνπο λα ηνπο πηζηέςνπλ θαη λα ηνπο ππαθνύνπλ, ζπρλά θπθινθνξνύλ θήκεο 
ή θάηη εληππσζηαθό γηα λα απμήζνπλ ην γόεηξό ηνπο ή θάλνπλ μερσξηζηά πξάγκαηα 
γηα λα επηδεηρζνύλ. ια απηά δελ επηηξέπνληαη. Νη βνεζνί καο εμππεξεηνύλ ηνπο 
άιινπο ζε εζεινληηθή βάζε, δελ είλαη ν δάζθαινο, θαη νύηε πξέπεη λα έρνπλ απηέο ηηο 
πξνζθνιιήζεηο. 

 
Ρόηε πώο κπνξνύκε λα θάλνπκε ηελ δνπιεηά ηνπ βνεζνύ θαιά; Ξξώην απ' όια, 

πξέπεη λα βιέπεηε ηνλ εαπηό ζαο σο έλαλ από ηνπο καζεηέο, θη όρη λα ηνλ ζεσξείηε 
πάλσ από απηνύο. Δάλ ππάξρεη θάηη πνπ δελ μέξεηε ζηελ δνπιεηά ζαο, πξέπεη 
ηαπεηλά λα ην ζπδεηήζεηε κε ηνπο άιινπο. Δάλ έρεηε θάλεη θάηη ιάζνο, πξέπεη κε 
εηιηθξίλεηα λα πείηε ζηνπο καζεηέο, «Θη εγώ είκαη θαιιηεξγεηήο όπσο θαη εζείο, έηζη 
δελ γίλεηαη λα κελ θάλσ ιάζε ζηελ δνπιεηά κνπ. Ρώξα, κεηά ην ιάζνο πνπ έθαλα, αο 
θάλνπκε απηό πνπ είλαη ζσζηό». Δάλ πξαγκαηηθά ζέιεηε λα έρεηε όινπο ηνπο 
αζθνύκελνπο λα ζπλεξγάδνληαη γηα λα γίλνληαη ηα πξάγκαηα, ηη απνηειέζκαηα ζα 
ιάβεηε; Θαλείο δελ ζα πεη όηη δελ είζηε ζε ηίπνηα θαιόο. Αληηζέησο, ζα πηζηέςνπλ όηη 
έρεηε κάζεη ηνλ Φα θαιά θαη όηη είζηε αλνηθηόκπαινη. Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, ν 
Ληάθα είλαη εδώ θαη όινη ηνλ κειεηνύλ. Νη καζεηέο ζα κεηξήζνπλ θάζε θίλεζε πνπ 
θάλεη έλαο βνεζόο ζύκθσλα κε ηνλ Ληάθα θαη θαηά πόζν [απηή] είλαη θαιή, κπνξεί 
λα εμαθξηβσζεί θαζαξά. Κόιηο έρεηε ηελ πξόζεζε λα μερσξίζεηε ηνλ εαπηό ζαο, νη 
καζεηέο ζα ζεσξήζνπλ όηη έρεηε πξόβιεκα κε ην ζίλζηλγθ. Γη' απηόλ ηνλ ιόγν, κόλν 
όηαλ παξακέλεηε ζεκλνί κπνξείηε λα θάλεηε ηα πξάγκαηα θαιά. Ζ θήκε ζαο 
εδξαηώλεηαη βαζηζκέλε ζε κηα θαιή θαηαλόεζε ηνπ Φα. Ξώο ζα κπνξνύζε έλαο 
θαιιηεξγεηήο λα κελ θάλεη ιάζε; 

 
Λη Χνλγθηδί 
10 Σεπηεκβξίνπ 1995. 
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ηεξέσκα 
 
Ζ απεξαληνζύλε ηνπ ζύκπαληνο θαη ην ηεξάζηην κέγεζνο ησλ Θνζκηθώλ ζσκάησλ 

πνηέ δελ ζα κπνξέζεη λα θαηαλνεζεί από ηνπο αλζξώπνπο κέζσ ηεο εμεξεύλεζεο. Ζ 
κηθξνζθνπηθόηεηα ηεο ύιεο δελ ζα αληρλεπζεί πνηέ από ηνπο αλζξώπνπο. Ρν 
αλζξώπηλν ζώκα είλαη ηόζν κπζηεξηώδεο πνπ είλαη πέξα από ηελ αλζξώπηλε γλώζε, 
ε νπνία κπνξεί λα αγγίμεη κόλν ηελ επηθάλεηα. Ζ δσή είλαη ηόζν πινύζηα θαη 
πεξίπινθε, ώζηε παληνηηλά ζα παξακείλεη έλα αηώλην αίληγκα γηα ηελ αλζξσπόηεηα. 

 
Λη Χνλγθηδί 
24 Σεπηεκβξίνπ 1995. 

 
 
 

Δπίπεδα 
 
 Έλαο θαθόο άλζξσπνο γελληέηαη από δήιηα. 
 Από εγσηζκό θαη ζπκό παξαπνληέηαη όηη ηνλ αδηθνύλ. 
 
Έλαο θαιόο άλζξσπνο έρεη πάληα επζπιαρληθή θαξδηά. 
 Γίρσο δπζαξέζθεηα ή θαθία, παίξλεη ηε δνθηκαζία σο ραξά. 
 
Έλαο θσηηζκέλνο άλζξσπνο δελ έρεη θαζόινπ πξνζθνιιήζεηο. 
Πησπειά παξαηεξεί ηνπο αλζξώπνπο ηνπ θόζκνπ λα πιαλώληαη από ηηο 

ςεπδαηζζήζεηο. 
 

Λη Χνλγθηδί 
25 Σεπηεκβξίνπ 1995. 

 
 

Ση είλαη ε Κελόηεηα; 
 
Ρη είλαη ε θελόηεηα; Ζ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο θελόηεηαο είλαη όηαλ θάπνηνο 

είλαη ειεύζεξνο από πξνζθνιιήζεηο. Γελ ζεκαίλεη λα είζαη θελόο από ύιε. Ν 
Βνπδηζκόο Εελ, σζηόζν, έρεη θηάζεη ζην ηέινο ηνπ Ληάξκα ηνπ, θαη δελ έρεη ηίπνηα 
λα δηδάμεη. Πε απηήλ ηελ ρανηηθή Ρειηθή Ξεξίνδν ηνπ Ληάξκα κεξηθνί πνπ ηνλ 
κειεηνύλ αθόκα επηκέλνπλ κε πείζκα ζηελ ζεσξία ηνπ πεξί θελόηεηαο, ελεξγώληαο 
παξάινγα θαη αλόεηα, ιεο θαη έρνπλ θσηηζηεί ζηα βαζηθά ηεο θηινζνθίαο ηνπ. Ν 
ίδηνο ν ηδξπηήο ηνπ, ν Κπνληηληάξκα, παξαδέρηεθε όηη ην Ληάξκα ηνπ ζα ήηαλ 
απνηειεζκαηηθό κόλν γηα έμη γελεέο, θαη όηη κεηά δελ ζα ππήξρε ηίπνηα λα 
κεηαβηβαζηεί. Γηαηί δελ αθππλίδεζηε ζε απηό; Αλ θάπνηνο ιέεη όηη όια είλαη θελά, 
ρσξίο Φα, ρσξίο Φν, ρσξίο εηθόλα, ρσξίο εαπηό θαη ρσξίο ύπαξμε, [ηόηε] ηη είλαη ν 
Κπνληηληάξκα; Αλ δελ ππάξρεη Ληάξκα, [ηόηε] ηη είλαη ε ζεσξία ηεο θελόηεηαο ηνπ 
Βνπδηζκνύ Εελ; Αλ δελ ππάξρεη Φν, δελ ππάξρεη εηθόλα, [ηόηε] πνηνο είλαη ν 
Παθηακνύλη; Αλ δελ ππάξρεη όλνκα, εηθόλα, εαπηόο, ύπαξμε θαη όια είλαη θελά, γηαηί 
κπαίλεηε ζηνλ θόπν λα θάηε θαη λα πηείηε; Γηαηί θνξάηε ξνύρα; Ρη ζα γηλόηαλ αλ ηα 
κάηηα ζαο έβγαηλαλ; Πε ηη αλαθέξνληαη νη εθηά ζαο αηζζήζεηο θαη νη έμη επηζπκίεο 
ησλ θαζεκεξηλώλ αλζξώπσλ; Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, απηό πνπ ελλνεί έλαο 
Ραζαγθάηα κε ηελ «θελόηεηα» είλαη ην λα είλαη θάπνηνο ειεύζεξνο από θάζε θνηλή 
αλζξώπηλε πξνζθόιιεζε. Ζ «θακία παξάιεηςε» είλαη ε πξαγκαηηθή νπζία ηεο 
θελόηεηαο. Θαη' αξράο, ην ζύκπαλ ππάξρεη ιόγσ ηεο ύιεο, ζπληίζεληαη από, θαη 
παξακέλεη σο, ύιε. Ξώο ζα κπνξνύζε λα είλαη θελό; Κία δηδαζθαιία πνπ δελ 
κεηαδίδεηαη από έλαλ Ραζαγθάηα είλαη ζίγνπξν όηη δελ ζα θξαηήζεη γηα πνιύ θαη νη 
δηδαρέο ζα ζβεζηνύλ - ε δηδαζθαιία ελόο Άξραη δελ είλαη ν Λόκνο ηνπ Φν. 
Φσηηζηείηε ζε απηό! Φσηηζηείηε ζε απηό! 

 
Λη Χνλγθηδί 
28 Σεπηεκβξίνπ 1995. 



12 

 

 
 

Απνθαζηζηηθόηεηα 
 
Κε ηνλ Γάζθαιν εδώ, είζηε γεκάηνη απηνπεπνίζεζε. Σσξίο ηνλ Γάζθαιν εδώ, δελ 

ελδηαθέξεζηε γηα ηελ θαιιηέξγεηα, ιεο θαη θαιιηεξγείζηε γηα ηνλ Γάζθαιν θαη έρεηε 
πάξεη απηό ην κνλνπάηη επεηδή ην βξίζθεηε θάπσο ελδηαθέξνλ. Απηή είλαη κηα 
κεγάιε αδπλακία ελόο κέζνπ αηόκνπ. Ν Παθηακνύλη, ν Ηεζνύο, ν Ιάν Ρδη θαη ν 
Θνκθνύθηνο έρνπλ θύγεη εδώ θαη πάλσ από δύν ρηιηάδεο ρξόληα, θαη όκσο νη καζεηέο 
ηνπο πνηέ δελ έλνησζαλ όηη δελ κπνξνύλ λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα ρσξίο ηνπο 
δαζθάινπο ηνπο θνληά ηνπο. Ζ θαιιηέξγεηα είλαη δηθή ζαο δνπιεηά θαη θαλείο άιινο 
δελ κπνξεί λα ηελ θάλεη γηα εζάο. Ν δάζθαινο κπνξεί κόλν λα ζαο πεη ηνπο λόκνπο 
θαη ηηο αξρέο επηθαλεηαθά. Δίλαη δηθή ζαο επζύλε λα θαιιηεξγήζεηε ηελ θαξδηά θαη 
ην κπαιό ζαο, λα παξαηήζεηε ηηο επηζπκίεο ζαο, λα απνθηήζεηε ζνθία θαη λα 
εμαιείςεηε ηελ ζύγρπζε. Δάλ πήξαηε απηό ην κνλνπάηη επεηδή θαίλεηαη ελδηαθέξνλ, 
ν λνπο ζαο ζίγνπξα δελ ζα είλαη ζηαζεξόο θαη ζίγνπξα ζα μεράζεηε ηα βαζηθά ελώ 
δείηε ζηελ αλζξώπηλε θνηλσλία. Δάλ δελ επηκείλεηε ζηαζεξά ζηελ πίζηε ζαο δελ ζα 
απνθηήζεηε ηίπνηα ζε απηή ηε δσή. Θαλείο δελ μέξεη πόηε ζα ππάξμεη άιιε επθαηξία. 
Δίλαη πνιύ δύζθνιν! 

 
Λη Χνλγθηδί 
6 Οθησβξίνπ 1995. 

 
 

Οη δηδαζθαιίεο ζηνλ Βνπδηζκό είλαη ην πην αδύλακν θαη 
κηθξνζθνπηθό θνκκάηη ηνπ Νόκνπ ηνπ Φν 

 
Ξξνο όια ηα αηζζαλόκελα όληα! Ξνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ Βνπδηζκό γηα λα 

κεηξήζεηε ηνλ Ληάθα ηνπ Ρδελ-Παλ-Οελ επεηδή είλαη απξνζκέηξεηνο. Νη άλζξσπνη 
έρνπλ ήδε ζπλεζίζεη λα απνθαινύλ ηηο αξραίεο γξαθέο ηνπ Βνπδηζκνύ, Φα. Πηελ 
πξαγκαηηθόηεηα, ηα Θνζκηθά ζώκαηα είλαη ηόζν απέξαληα πνπ είλαη πέξα από ηελ 
θαηαλόεζε ελόο Φν, γηα ην ζύκπαλ. Ζ ζεσξία ηνπ Ράη Ρδη ηεο Πρνιήο ηνπ Ράν είλαη 
θαη απηή κηα ρακεινύ επηπέδνπ θαηαλόεζε ηνπ ζύκπαληνο. Πην επίπεδν ησλ 
ζπλεζηζκέλσλ αλζξώπσλ δελ ππάξρεη πξαγκαηηθόο Φα, απιά κηα κηθξνζθνπηθή 
δηάζπαξηε γλώζε θαηλνκέλσλ ζην όξην ηνπ ζύκπαληνο πνπ κπνξεί λα θαηαζηήζεη 
θάπνηνλ ηθαλό λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα. Δθόζνλ νη ζπλεζηζκέλνη άλζξσπνη είλαη όληα 
ζην ρακειόηεξν επίπεδν, δελ ηνπο επηηξέπεηαη λα μέξνπλ ηνλ πξαγκαηηθό Λόκν ηνπ 
Φν. Αιιά νη άλζξσπνη έρνπλ αθνύζεη ζνθνύο λα ιέλε: «Ζ ιαηξεία ζηνλ Φν κπνξεί λα 
θπηέςεη ζπόξνπο πνπ ιόγσ απηώλ λα ζαο δνζεί ε επθαηξία λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα. 
Νη θαιιηεξγεηέο πνπ ςέιλνπλ ύκλνπο κπνξνύλ λα ιάβνπλ πξνζηαζία από πςειόηεξα 
όληα. Ζ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ κπνξεί λα θαηαζηήζεη θάπνηνλ ηθαλό λα θηάζεη ην 
πξόηππν ελόο θαιιηεξγεηή». Αλά ηελ ηζηνξία, [πάληα] ππήξραλ άλζξσπνη πνπ 
αλαξσηηόληνπζαλ εάλ απηό πνπ δίδαζθε ν Φσηηζκέλνο ήηαλ ν Λόκνο ηνπ Φν. Απηά 
πνπ δηδάζθεη έλαο Ραζαγθάηα είλαη εθδήισζε ηεο θύζεο ηνπ Φν θαη κπνξεί επίζεο 
λα απνθαιεζηεί εθδήισζε ηνπ Φα. κσο δελ είλαη ν πξαγκαηηθόο Φα ηνπ ζύκπαληνο, 
γηαηί ζην παξειζόλ ζηνπο αλζξώπνπο απαγνξεπόηαλ απζηεξά λα γλσξίδνπλ ηελ 
πξαγκαηηθή εθδήισζε ηνπ Λόκνπ ηνπ Φν. Πηνλ Λόκν ηνπ Φν κπνξνύζε λα θσηηζηεί 
κόλν θάπνηνο πνπ είρε θηάζεη ζε έλα πςειό επίπεδν κέζσ άζθεζεο θαιιηέξγεηαο, θη 
απηόο ήηαλ έλαο ιόγνο παξαπάλσ πνπ νη άλζξσπνη απαγνξεπόηαλ λα μέξνπλ ηελ 
πξαγκαηηθή νπζία ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. Ρν Φάινπλ Ληάθα, γηα πξώηε θνξά 
αλά ηνπο αηώλεο πξνζθέξεη ηελ θύζε ηνπ ζύκπαληνο - ηνλ Λόκν ηνπ Φν - ζηα 
αλζξώπηλα όληα. Απηή ε πξνζθνξά ηζνδπλακεί κε ην θαηέβαζκα πξνο απηά κηαο 
ζθάιαο γηα λα αλέβνπλ ζηνλ νπξαλό. Έηζη πώο ζα κπνξνύζαηε λα κεηξήζεηε ηνλ 
Ληάθα (ηνλ Κέγα Λόκν) ηνπ ζύκπαληνο κε απηό πνπ δηδάρηεθε θάπνηε ζηνλ 
Βνπδηζκό; 

 
Λη Χνλγθηδί 
8 Οθησβξίνπ 1995. 
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Ση είλαη ε νθία; 
 
Νη άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ηα δηάζεκα άηνκα, νη κνξθσκέλνη θαη νη δηαθόξσλ 

εηδώλ εηδηθνί ζηελ αλζξώπηλε θνηλσλία είλαη ζπνπδαίνη. Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, είλαη 
όινη πξαγκαηηθά αζήκαληνη, επεηδή είλαη ζπλεζηζκέλνη άλζξσπνη. Ζ γλώζε ηνπο 
είλαη κόλν απηό ην κηθξνζθνπηθό θνκκάηη πνπ είλαη θαηαλνεηό από ηελ ζύγρξνλε 
επηζηήκε ηεο αλζξώπηλεο θνηλσλίαο. Πην αραλέο δηάζηεκα, από ην πην 
καθξνζθνπηθό έσο ην πην κηθξνζθνπηθό, ε αλζξώπηλε θνηλσλία είλαη αθξηβώο ζηε 
κέζε, ζην εμώηαην επίπεδν θαη ζηελ πιένλ εμώηαηε επηθάλεηα. Δπίζεο, ηα έκβηα όληα 
ηεο είλαη ε θαηώηεξε κνξθή ύπαξμεο, θη έηζη ε θαηαλόεζή ηνπο γηα ηελ ύιε θαη ηνλ 
λνπ είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλε, επηθαλεηαθή θαη αμηνιύπεηε. Αθόκα θαη αλ θάπνηνο 
θαηαλννύζε όιε ηελ γλώζε ηεο αλζξσπόηεηαο, ζα ζπλέρηδε λα είλαη έλα θαζεκεξηλό 
άηνκν. 

 
Λη Χνλγθηδί 
9 Οθησβξίνπ 1995. 

 
 
 
 
 

Γελ είλαη δνπιεηά, είλαη Άζθεζε Καιιηέξγεηαο 
 
Ρν θαηά πόζν κπνξείηε λα αθνινπζήζεηε ηηο απαηηήζεηο πνπ έρσ ζέζεη γηα ηα 

θέληξα βνήζεηαο είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό ζέκα αξρήο θαη επεξεάδεη ηνλ ηξόπν κε 
ηνλ νπνίν ν Φα ζα δηαδίδεηαη ζην κέιινλ. Γηαηί δελ κπνξείηε λα παξαηήζεηε ηηο 
ξνπηίλεο πνπ έρεηε αλαπηύμεη κεηά από κηα καθξηά πεξίνδν ζηα γξαθεηνθξαηηθά 
πόζηα; Κελ κεηαρεηξίδεζηε ηα θέληξα βνήζεηαο ζαλ δηνηθεηηθά γξαθεία κέζα ζηελ 
αλζξώπηλε θνηλσλία θαη κελ πηνζεηείηε ηηο κεζόδνπο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπο, ζαλ 
λα ρνξεγείηε έγγξαθα, λα εθαξκόδεηε πνιηηηθέο πξαθηηθέο ή λα «αλπςώλεηε ηελ 
θαηαλόεζε ησλ αλζξώπσλ». Έλαο θαιιηεξγεηήο ηνπ Ληάθα πξέπεη κόλν λα 
βειηηώλεη ην ζίλζηλγθ ηνπ ζηελ θαιιηέξγεηα θαη λα πςώλεη ηελ Θέζε Δπίηεπμεο θαη ην 
επίπεδό ηνπ. Κεξηθέο θνξέο αθόκε θαη κηα ζύζθεςε πξαγκαηνπνηείηαη ζαλ λα είλαη 
ρώξνο εξγαζίαο ζπλεζηζκέλσλ αλζξώπσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζα έρεη θάπνηνλ 
αμησκαηνύρν πνπ ζα βγάιεη ιόγν ή θάπνηνλ εγέηε πνπ ζα δώζεη κηα πεξίιεςε. 
Πήκεξα, αθόκα θαη ην θξάηνο πξνζπαζεί λα ηξνπνπνηήζεη απηέο ηηο παξεθκαζκέλεο 
πξαθηηθέο θαη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο κέζα ζηελ θνηλσλία. Ωο θαιιηεξγεηήο, 
ήδε γλσξίδεηε όηη θάζε πιεπξά ηεο αλζξσπόηεηαο δελ είλαη πηα θαιή ζηελ Ρειηθή 
Ξεξίνδν ηνπ Ληάξκα. Γηαηί δελ κπνξείηε λα εγθαηαιείςεηε απηέο ηηο κεζόδνπο 
δνπιεηάο πνπ είλαη νη ιηγόηεξν θαηάιιειεο γηα άζθεζε θαιιηέξγεηαο; Δκείο ζίγνπξα 
πνηέ δελ ζα ηελ κεηαηξέςνπκε ζε δηνηθεηηθό ηλζηηηνύην ή ζε επηρείξεζε κέζα ζηελ 
θνηλσλία. 

 
Ξαιηόηεξα, κεξηθνί ζπληαμηνύρνη πνπ δελ είραλ ηη λα θάλνπλ, βξήθαλ θαιό ην 

Φάινπλ Ληάθα θαη πξνζθέξζεθαλ λα βνεζήζνπλ, ώζηε λα γεκίζνπλ έλα νδπλεξό 
θελό ζηηο ξάζπκεο δσέο ηνπο. Πίγνπξα απηό δελ είλαη ζσζηό! Ρν Φάινπλ Ληάθα είλαη 
γηα άζθεζε θαιιηέξγεηαο - δελ είλαη δνπιεηά. ινη νη εζεινληέο καο πξέπεη πξώηα 
[απ' όια] λα είλαη γλήζηνη θαιιηεξγεηέο κε πςεινύ επηπέδνπ ζίλζηλγθ, θαζώο 
ιεηηνπξγνύλ σο πξόηππα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζίλζηλγθ. Γελ ρξεηαδόκαζηε 
αξρεγνύο, ζαλ απηνύο [πνπ βξίζθνληαη] αλάκεζα ζηνπο θνηλνύο αλζξώπνπο. 

 
Λη Χνλγθηδί 
12 Οθησβξίνπ 1995. 
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Αζθώληαο Καιιηέξγεηα κεηά ηε ζύληαμε 
 
Δίλαη πνιύ θξίκα, πνπ κεξηθνί καζεηέο πνπ παξαθνινύζεζαλ ηηο δηαιέμεηο κνπ θαη 

έρνπλ θαιή εγγελή πνηόηεηα ζηακάηεζαλ λα αζθνύληαη επεηδή είλαη απαζρνιεκέλνη 
κε ηε δνπιεηά ηνπο. Δάλ ήηαλ κέζνη, ζπλεζηζκέλνη άλζξσπνη, δελ ζα έιεγα ηίπνηα 
παξαπάλσ θαη ζα ηνπο άθελα ήζπρνπο. Αιιά απηνί νη άλζξσπνη αθόκε αθήλνπλ 
ππνζρέζεηο. Ζ αλζξώπηλε εζηθή μεπέθηεη κε ρίιηα κίιηα ηελ εκέξα θαη νη 
ζπλεζηζκέλνη άλζξσπνη, όινη παξαζύξνληαη από ην ξεύκα. ζν πην καθξηά από ην 
Ράν είλαη θάπνηνο, ηόζν πην δύζθνιν είλαη λα επηζηξέςεη κέζσ θαιιηέξγεηαο. Πηελ 
πξαγκαηηθόηεηα, ε άζθεζε θαιιηέξγεηαο αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θαξδηάο θαη ηνπ 
λνπ θάπνηνπ. Ρν πεξίπινθν εξγαζηαθό πεξηβάιινλ, ζπγθεθξηκέλα, ζαο παξέρεη κηα 
θαιή επθαηξία γηα λα βειηηώζεηε ην ζίλζηλγθ ζαο. Κόιηο ζπληαμηνδνηεζείηε, δελ ζα 
ράζεηε ην ηδαληθόηεξν πεξηβάιινλ γηα λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα; Ρη ζα θαιιηεξγήζεηε 
ρσξίο πξνβιήκαηα; Ξώο ζα κπνξέζεηε λα βειηηώζεηε ηνλ εαπηό ζαο; Ν ρξόλνο δσήο 
θάπνηνπ είλαη πεξηνξηζκέλνο. Ππρλά ζρεδηάδεηε ηα πξάγκαηα πνιύ θαιά, αιιά πνύ 
μέξεηε αλ ζα έρεηε επαξθή ελαπνκείλαληα ρξόλν γηα ηελ θαιιηέξγεηά ζαο; Ζ άζθεζε 
θαιιηέξγεηαο δελ είλαη παηρλίδη. Δίλαη πην ζνβαξό από νηηδήπνηε άιιν ησλ 
ζπλεζηζκέλσλ αλζξώπσλ - δελ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα ην ζεσξείηε δεδνκέλν. Άπαμ 
θαη ράζεηε ηελ επθαηξία, πόηε μαλά ζα θαηαθέξεηε λα απνθηήζεηε αλζξώπηλν ζώκα 
ζην εμάπηπρν κνλνπάηη ηεο κεηελζάξθσζεο; Ζ επθαηξία ρηππάεη κηα θνξά. ηαλ ε 
ςεπδαίζζεζε πνπ δελ κπνξείηε λα εγθαηαιείςεηε εμαθαληζηεί, ζα αλαθαιύςεηε ηη 
έρεηε ράζεη. 

 
Λη Χνλγθηδί 
13 Οθησβξίνπ 1995. 

 
 
 
 
 

Όηαλ ν Φα είλαη νξζόο 
 
ηαλ νη άλζξσπνη δελ έρνπλ αξεηή, θπζηθέο ζενκελίεο θαη θαηαζηξνθέο 

πξνεξρόκελεο από αλζξώπνπο ζα ππάξμνπλ πνιιέο. ηαλ ε Γε δελ έρεη αξεηή, ηα 
πάληα ζα καξαζνύλ θαη ζα πέζνπλ. ηαλ ν νπξαλόο απνθιίλεη από ην Ράν, ε γε ζα 
ξαγίζεη, ν νπξαλόο ζα θαηαξξεύζεη θαη νιόθιεξν ην ζύκπαλ ζα αδεηάζεη. ηαλ ν Φα 
είλαη νξζόο, ην ζύκπαλ ζα είλαη νξζό. Ζ δσή ζα αθκάδεη, ν νπξαλόο θαη ε Γε ζα είλαη 
ζηαζεξά, θαη ν Φα ζα ππάξρεη γηα πάληα. 

 
Λη Χνλγθηδί 
12 Ννεκβξίνπ 1995. 

 

 
νθόο 

 
Δίλαη ζε Θετθή απνζηνιή ζε απηόλ ηνλ θόζκν όπσο θαη ζηα νπξάληα πάλσ. Έρεη 

άθζνλε αξεηή θαη δηαηεξεί κηα θαινθάγαζε θαξδηά. Δίλαη γεκάηνο κεγάιεο 
πξνζδνθίεο ελώ κεξηκλά γηα ηηο κηθξνιεπηνκέξεηεο. Κε επξεία γλώζε ησλ λόκσλ θαη 
ησλ αξρώλ, είλαη ηθαλόο λα μεθαζαξίδεη αβεβαηόηεηεο. Ξξνζθέξνληαο ζσηεξία ζηνλ 
θόζκν θαη ζηνπο αλζξώπνπο ηνπ θόζκνπ, αλαπηύζζεη ηελ αξεηή ηνπ θπζηθά. 

 
Λη Χνλγθηδί 
17 Ννεκβξίνπ 1995. 

 
 
 
 
 



15 

 

Αλαδεηώληαο καζεηεία κε ηνλ Γάζθαιν 
 
Ν Ληάθα δηαδίδεηαη καθξηά θαη πιαηηά. Δθείλνη πνπ αθνύλ γηα απηόλ ηνλ 

ςάρλνπλ. Δθείλνη πνπ ηνλ έρνπλ ιάβεη είλαη ππεξεπραξηζηεκέλνη κε απηόλ. Ν αξηζκόο 
ησλ θαιιηεξγεηώλ απμάλεη θαζεκεξηλά θαη γίλεηαη ακέηξεηνο. Ξαξόια απηά, νη 
πεξηζζόηεξνη από ηνπο απηνδίδαθηνπο έρνπλ ηελ πξόζεζε λα αλαδεηνύλ επίζεκα ηελ 
καζεηεία κε ηνλ Γάζθαιν, γηαηί αλεζπρνύλ όηη ίζσο δελ έρνπλ ιάβεη ηηο απζεληηθέο 
δηδαζθαιίεο επεηδή δελ είδαλ ηνλ Γάζθαιν απηνπξνζώπσο. Απηό ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα νθείιεηαη ζε κηα ξερή θαηαλόεζε ηνπ Φα. Ζ πιαηηά δηδαζθαιία κνπ 
ηνπ Ληάθα, είλαη γηα λα πξνζθέξσ ζσηεξία ζε όινπο. πνηνο ηνλ καζαίλεη είλαη 
καζεηήο κνπ. Σσξίο λα αθνινπζώ παιηέο ηεξνηειεζηίεο θαη ζπλήζεηεο, αγλνώ ηηο 
επηθαλεηαθέο ηππηθόηεηεο θαη θνηηώ κόλν ηελ θαξδηά θάπνηνπ. Δάλ δελ θαιιηεξγείηε 
γλήζηα ηνλ εαπηό ζαο, πνην ην όθεινο λα κε παξαδέρεζηε επίζεκα ζαλ «Γάζθαιν»; 
Έλα άηνκν πνπ αιεζηλά θαιιηεξγείηαη ζα ιάβεη απηά πνπ είλαη λα ιάβεη, θπζηθά θαη 
ρσξίο λα ηα επηδηώθεη. ια, από ην γθνλγθ θαη ηνλ Φα, βξίζθνληαη κέζα ζην βηβιίν, 
θαη θάπνηνο ζα ηα ιάβεη κε θπζηθό ηξόπν, δηαβάδνληαο ηνλ Ληάθα. Απηνί πνπ ηνλ 
καζαίλνπλ ζα αιιάδνπλ απηόκαηα, θαη ζα είλαη ήδε ζην Ράν όηαλ δηαβάδνπλ ην 
βηβιίν μαλά θαη μαλά. Ν Γάζθαινο ζα έρεη ζίγνπξα Πώκαηα ηνπ Λόκνπ (θάζελ) λα 
ηνπο πξνζηαηεύεη ζησπειά. Δκκέλνληαο κε θαξηεξηθόηεηα, ζίγνπξα ζα πεηύρνπλ ηελ 
Νξζή Δπίηεπμε ζην κέιινλ. 

 
Λη Χνλγθηδί 
8 Δεθεκβξίνπ 1995. 

 
 

Μηα ζαθήο ππελζύκηζε 
 

Ξξνο ην παξόλ ππάξρεη έλα εμέρνλ πξόβιεκα: ηαλ ηα Αξρέγνλα Ξλεύκαηα κεξηθώλ 
καζεηώλ (γηνπαλζέλ) αθήλνπλ ηα ζώκαηά ηνπο, βιέπνπλ ή έξρνληαη ζε επαθή κε 
νξηζκέλεο δηαζηάζεηο ζε νξηζκέλα επίπεδα. Ληώζνληαο όηη είλαη ηόζν ππέξνρα θαη 
όηη όια εθεί πξαγκαηηθά ππάξρνπλ, δελ ζέινπλ λα επηζηξέςνπλ. Απηό έρεη ζαλ 
απνηέιεζκα ηνλ ζάλαην ησλ ζαξθηθώλ ηνπο ζσκάησλ. Έηζη έκεηλαλ ζε εθείλν ην 
επίπεδν θαη δελ κπνξνύζαλ λα γπξίζνπλ πίζσ. Δπίζεο, θαλέλαο από απηνύο δελ είρε 
ππεξβεί ηα Ρξία Βαζίιεηα. Έρσ ηνλίζεη απηό ην πξόβιεκα θαη παιηόηεξα. Κελ 
πξνζθνιιάζζε ζε θακία δηάζηαζε, ζηελ θαιιηέξγεηά ζαο. Κόλν όηαλ έρεηε ηειεηώζεη 
νιόθιεξε ηελ πνξεία ηεο θαιιηέξγεηάο ζαο κπνξείηε λα πεηύρεηε ηελ Νινθιήξσζε. 
Έηζη όηαλ ην Αξρέγνλν Ξλεύκα ζαο θεύγεη, άζρεηα κε ην πόζν ζαπκάζηα βξίζθεηε 
απηά ηα κέξε, πξέπεη λα επηζηξέςεηε. 

 
Δπίζεο έρνπκε κεξηθνύο καζεηέο κε κηα ιαζεκέλε θαηαλόεζε. Λνκίδνπλ όηη 

εθόζνλ αζθνύλ Φάινπλ Ληάθα είλαη βέβαηνη όηη ηα θπζηθά ηνπο ζώκαηα δελ ζα 
πεζάλνπλ πνηέ. Ρν ζύζηεκα θαιιηέξγεηάο καο πξάγκαηη θαιιηεξγεί θαη ηνλ λνπ θαη ην 
ζώκα. Έλαο θαιιηεξγεηήο κπνξεί λα επηκεθύλεη ηελ δσή ηνπ ελώ αζθεί θαιιηέξγεηα. 
Αιιά κεξηθνί άλζξσπνη δελ έρνπλ θάλεη ζηαζεξή πξόνδν ζηελ Δληόο ηνπ Λόκνπ ηνπ 
Ρξηπινύ Θόζκνπ θαιιηέξγεηά ηνπο, θαη ζπλερώο θαζπζηεξνύλ ζε έλα νξηζκέλν 
επίπεδν. Κεηά από πνιύ πξνζπάζεηα πξνρσξνύλ πξνο ην επόκελν επίπεδν, θαη 
ύζηεξα θαζπζηεξνύλ μαλά, θαη ζε εθείλν ην επίπεδν. Ζ θαιιηέξγεηα είλαη ζνβαξή, θη 
έηζη είλαη δύζθνιν λα εγγπεζεί θαλείο όηη ε δσή θάπνηνπ δελ ζα ηειεηώζεη ζηνλ 
πξνθαζνξηζκέλν ρξόλν. Ωζηόζν απηό ην πξόβιεκα δελ ππάξρεη ζηελ Ξέξαλ ηνπ 
Λόκνπ ηνπ Ρξηπινύ Θόζκνπ άζθεζε θαιιηέξγεηαο. Αιιά ε θαηάζηαζε ζηελ Δληόο ηνπ 
Λόκνπ ηνπ Ρξηπινύ Θόζκνπ θαιιηέξγεηα είλαη πην πεξίπινθε. 

 
Λη Χνλγθηδί 
21 Δεθεκβξίνπ 1995. 
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Γηα πνηνλ αζθείηε θαιιηέξγεηα; 
 

ηαλ κεξηθά άηνκα θαηαθεύγνπλ ζηα Κ.Κ.Δ. γηα λα επηθξίλνπλ ην ηζηγθόλγθ, 
κεξηθνί καζεηέο ράλνπλ ηελ απνθαζηζηηθόηεηά ηνπο θαη ζηακαηάλε ηελ εμάζθεζή 
ηνπο, ιεο θαη απηνί πνπ πξνβάιινληαη από ηα Κ.Κ.Δ. είλαη ζνθόηεξνη από ηνλ Λόκν 
ηνπ Φν, θαη όηη θάπνηνη αζθνύκελνη θαιιηεξγνύληαη γηα άιινπο. πάξρνπλ επίζεο 
άλζξσπνη πνπ θνβνύληαη κπξνζηά ζηελ πίεζε θαη παξαηνύλ ηελ θαιιηέξγεηά ηνπο. 
Κπνξνύλ απηνύ ηνπ είδνπο νη άλζξσπνη λα πεηύρνπλ ηελ Νξζή Δπίηεπμε; Ρελ 
θξίζηκε ζηηγκή, δελ ζα πξόδηδαλ αθόκα θαη έλαλ Φν; Ν θόβνο δελ είλαη 
πξνζθόιιεζε; Ζ άζθεζε θαιιηέξγεηαο είλαη ζαλ ηα κεγάια θύκαηα πνπ 
απνκαθξύλνπλ ηελ άκκν: ,ηη απνκέλεη είλαη ρξπζόο. 

 
Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, από ηνπο αξραίνπο ρξόλνπο κέρξη ζήκεξα, ε αλζξώπηλε 

θνηλσλία είρε κηα αξρή πνπ νλνκάδεηαη ακνηβαία δεκηνπξγία θαη ακνηβαία 
θαηαζηνιή. Έηζη όπνπ ππάξρεη θαιό, ππάξρεη θαη θαθό. πνπ ππάξρεη δηθαηνζύλε, 
ππάξρεη θαη αδηθία. πνπ ππάξρεη θαινζύλε, ππάξρεη θαη θαθία. πνπ ππάξρνπλ 
άλζξσπνη, ππάξρνπλ θαη θαληάζκαηα. πνπ ππάξρνπλ Φν, ππάξρνπλ θαη δαίκνλεο. 
Απηό είλαη αθόκα πην θαλεξό ζηελ αλζξώπηλε θνηλσλία. πνπ ππάξρεη ζεηηθό, 
ππάξρεη θαη αξλεηηθό. πνπ ππάξρεη πξνάζπηζε, ππάξρεη θαη θαηαπνιέκεζε. πνπ 
ππάξρνπλ εθείλνη πνπ πηζηεύνπλ, ππάξρνπλ θαη εθείλνη πνπ δελ πηζηεύνπλ. πνπ 
ππάξρνπλ θαινί άλζξσπνη, ππάξρνπλ θαη νη θαθνί. πνπ ππάξρνπλ αληδηνηειείο 
άλζξσπνη, ππάξρνπλ θαη εγσηζηέο, θαη όπνπ ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ κπνξνύλ λα 
θάλνπλ ζπζίεο γηα ηνπο άιινπο, ππάξρνπλ θαη απηνί πνπ δελ ζα ζηακαηήζνπλ 
κπξνζηά ζε ηίπνηα γηα λα σθειήζνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο. Απηό ήηαλ κηα αξρή ζην 
παξειζόλ. Δπνκέλσο, εάλ έλα άηνκν, κία νκάδα ή αθόκε θαη έλα έζλνο ζέιεη λα 
επηηύρεη θάηη θαιό, ζα ππάξμεη κηα ίζε πνζόηεηα αξλεηηθήο αληίζηαζεο. Έηζη, κεηά 
από ηελ επηηπρία, ζα ληώζεη θαλείο όηη ήηαλ δύζθνιν λα ληθήζεη θαη πξέπεη λα 
εθηηκεζεί. Απηόο είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίνλ αλαπηύρζεθε ε αλζξσπόηεηα (ε αξρή 
ηεο ακνηβαίαο δεκηνπξγίαο θαη ακνηβαίαο θαηαζηνιήο ζα αιιάμεη ζην κέιινλ). 

 
Γηα λα ην ζέζσ αιιηώο, ε άζθεζε θαιιηέξγεηαο είλαη ππεξθπζηθή. Άζρεηα κε ην πνηνο 
είλαη θάπνηνο, ε επίθξηζή ηνπ ελάληηα ζην ηζηγθόλγθ δελ γίλεηαη από ηε ζθνπηά ελόο 
ζπλεζηζκέλνπ αλζξώπνπ; Έρεη θαλέλα δηθαίσκα λα αξλείηαη ηνλ Λόκν ηνπ Φν θαη 
ηελ θαιιηέξγεηα; Κπνξεί νπνηαδήπνηε από ηηο νξγαλώζεηο ηεο αλζξσπόηεηαο λα 
πςσζεί πάλσ από ηνπο Θενύο θαη ηνπο Φν; Δίλαη κήπσο, απηνί πνπ επηθξίλνπλ ην 
ηζηγθόλγθ, άμηνη λα δηαηάδνπλ ηνπο Φν; Θα είλαη νη Φν θαθνί, επεηδή απιά ην ιέεη 
απηόο; Θα πάςνπλ νη Φν λα ππάξρνπλ επεηδή απιά ηζρπξίδεηαη όηη δελ ππάξρνπλ; Ζ 
δνθηκαζία ηνπ Ληάξκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο «Κεγάιεο Ξνιηηηζηηθήο 
Δπαλάζηαζεο» πξνθιήζεθε από ηελ εμέιημε ησλ Θνζκηθώλ θαηλνκέλσλ. Νη Φν, νη 
Ράν θαη νη Θενί, όινη αθνινπζνύλ ηε ζέιεζε ηνπ Νπξαλνύ. Ζ δνθηκαζία ηνπ Ληάξκα 
ήηαλ κηα δνθηκαζία γηα ηνπο αλζξώπνπο θαη ηηο ζξεζθείεο, όρη γηα ηνπο Φν. 

 
Ν ζεκαληηθόηεξνο ιόγνο γηα ηελ ππνλόκεπζε ησλ ζξεζθεηώλ είλαη ν εθθπιηζκόο 

ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ. Νη άλζξσπνη ιαηξεύνπλ ηνλ Φν όρη γηα λα θαιιηεξγήζνπλ ηε 
θύζε ηνπ Φν. Αλαδεηνύλ ηηο επινγίεο ηνπ Φν γηα λα θάλνπλ πεξηνπζία, λα 
εμαιείςνπλ ηε δπζηπρία, λα απνθηήζνπλ έλαλ γην ή λα δήζνπλ κηα άλεηε δσή. ινη 
έρνπλ ζπζζσξεύζεη πνιύ θάξκα ζηηο πξνεγνύκελεο δσέο. Ξώο κπνξεί θαλείο λα δεη 
άλεηα; Ξώο γίλεηαη έλα άηνκν λα κελ πιεξώζεη γηα ην θάξκα ηνπ κεηά από ηηο θαθέο 
πξάμεηο πνπ έθαλε; Βιέπνληαο όηη ην κπαιό ηνπ αλζξώπνπ δελ είλαη [πιένλ] νξζό, νη 
δαίκνλεο βγήθαλ από ηηο ζπειηέο ηνπο ν έλαο κεηά ηνλ άιιν γηα λα θέξνπλ θαζαξίεο 
θαη ράνο ζηνλ αλζξώπηλν θόζκν. Βιέπνληαο όηη ην αλζξώπηλν κπαιό δελ είλαη 
[πιένλ] νξζό, νη Θενί θαη νη Φν έθπγαλ από ηηο ζέζεηο ηνπο θαη εγθαηέιεηςαλ ηνπο 
λανύο ηνλ έλαλ κεηά ηνλ άιινλ. Ξνιιέο αιεπνύδεο, λπθίηζεο, θαληάζκαηα θαη θίδηα 
έρνπλ κεηαθεξζεί κέζα ζηνπο λανύο από απηνύο πνπ έξρνληαη λα πξνζεπρεζνύλ γηα 
πινύην θαη θέξδε. Ξώο ζα κπνξνύζαλ απηνί νη λανί λα κελ είλαη ζε δύζθνιε ζέζε; Νη 
άλζξσπνη είλαη ακαξησινί. Νη Φν δελ ηηκσξνύλ ηνπο αλζξώπνπο, επεηδή νη άλζξσπνη 
έρνπλ άγλνηα θαη έρνπλ ήδε βιάςεη ηνπο εαπηνύο ηνπο. Δπηπιένλ, έρνπλ ζπζζσξεύζεη 
ηεξάζηηεο πνζόηεηεο θάξκα γηα ηνπο ίδηνπο, θαη ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο ζύληνκα 
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ηνπο πεξηκέλνπλ. Θα ππήξρε αθόκα θάπνηα αλάγθε λα ηνπο ηηκσξήζνπλ; Πηελ 
πξαγκαηηθόηεηα, εάλ έλα άηνκν θάλεη θάπνην ιάζνο, πξόθεηηαη λα ππνθέξεη ηελ 
αληαπόδνζε θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ. Δίλαη απιά όηη νη άλζξσπνη δελ ην 
αληηιακβάλνληαη ή δελ ην πηζηεύνπλ. Ξηζηεύνπλ όηη νη αλαπνδηέο είλαη αηπρήκαηα. 

 
Άζρεηα κε ην πνηνη ή πνηεο θνηλσληθέο δπλάκεηο ζάο ιέλε λα κελ αζθήζεηε άιιν 
θαιιηέξγεηα, εζείο ηόηε, παξαηάηε ηελ θαιιηέξγεηά ζαο. Γηα απηνύο αζθείηε 
θαιιηέξγεηα; Θα ζαο δώζνπλ απηνί ηελ Νξζή Δπίηεπμε; Γελ είλαη ε επηξξέπεηά ζαο 
πξνο απηνύο ηπθιή πίζηε; Απηό ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη άγλνηα. Δμάιινπ, δελ 
είκαζηε θάπνηα κέζνδνο ηζηγθόλγθ αιιά άζθεζε θαιιηέξγεηαο ηνπ Λόκνπ ηνπ Φν. 
Γελ είλαη, θάζε κνξθή πίεζεο, κηα δνθηκαζία γηα λα δνύκε αλ ε πίζηε ζαο ζηνλ Λόκν 
ηνπ Φν είλαη ζεκειησδώο δπλαηή; Δάλ αθόκε δελ είζηε ζεκειησδώο απνθαζηζηηθνί 
κέζα ζηνλ Φα, όια ηα άιια είλαη εθηόο ζπδήηεζεο. 

 
Λη Χνλγθηδί 
21 Δεθεκβξίνπ 1995. 

 
 

Η νξνινγία ηνπ Νόκνπ ηνπ Φν 
 
Κεξηθνί καζεηέο ήηαλ θάπνηε ακύεηνη Βνπδηζηέο θαη έρνπλ κηα πνιύ βαζηά 

απνηύπσζε ησλ όξσλ [πνπ αλαθέξνληαη] κέζα ζηηο Βνπδηζηηθέο γξαθέο. ηαλ 
βιέπνπλ όηη ρξεζηκνπνηώ ιέμεηο παλνκνηόηππεο κε απηέο ζηνλ Βνπδηζκό, λνκίδνπλ 
όηη ην λόεκά ηνπο είλαη ίδην κε απηώλ ηνπ Βνπδηζκνύ. Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, δελ 
ππνδειώλνπλ αθξηβώο ηα ίδηα λνήκαηα. Κεξηθνί όξνη ζηνλ Βνπδηζκό ηεο πεξηνρήο 
ησλ Σαλ είλαη θηλέδηθεο ιέμεηο θαη δελ είλαη όξνη απνθιεηζηηθά από ηνλ Βνπδηζκό. 

 
Ζ νπζία είλαη όηη απηνί νη καζεηέο δελ κπνξνύλ αθόκε λα εγθαηαιείςνπλ ηα ηνπ 

Βνπδηζκνύ, δηόηη δελ θαηαιαβαίλνπλ όηη νη εληππώζεηο ηνπο από ηνλ Βνπδηζκό αθόκε 
επεξεάδνπλ ηνλ λνπ ηνπο, θαη νύηε έρνπλ θαηαλνήζεη επαξθώο όηη δελ πξέπεη λα 
αζθνύλ δεύηεξν ηξόπν θαιιηέξγεηαο. Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, δελ είλαη απηή ε 
επηθαλεηαθή νκνηόηεηα πνπ θάπνηνο παξαηεξεί, απηή πνπ πξνθαιεί εκπόδηα; Δάλ 
παξεξκελεύζεηε ηα ιόγηα κνπ, δελ ζα αζθείηε θαιιηέξγεηα ζηνλ Βνπδηζκό; 

 
Λη Χνλγθηδί 
21 Δεθεκβξίνπ 1995. 

 
 

Φέξηε εηξήλε ζην Δμσηεξηθό θαιιηεξγώληαο ην Δζσηεξηθό 
 
ζν νη άλζξσπνη δελ εθηηκνύλ ηελ αξεηή, ν θόζκνο ζα βξίζθεηαη ζε κεγάιν ράνο 

θαη εθηόο ειέγρνπ. Ν έλαο ζα γίλεηαη ερζξόο κε ηνλ άιινλ θαη ζα δνπλ ρσξίο επηπρία. 
Εώληαο ρσξίο επηπρία, ζα πάςνπλ λα θνβνύληαη ηνλ ζάλαην. Ν Ιάν Ρδη είπε: «Δάλ νη 
άλζξσπνη δελ θνβνύληαη ηνλ ζάλαην, ζε ηη ζα σθειήζεη λα ηνπο ηξνκάμεηε κε ηνλ 
ζάλαην;». Απηόο είλαη έλαο κεγάινο, επηθείκελνο θίλδπλνο. Έλαο εηξεληθόο θόζκνο 
είλαη απηό ζην νπνίν ειπίδνπλ νη άλζξσπνη. Δάλ ζε απηό ην ζεκείν έλαο κεγάινο 
αξηζκόο λόκσλ θαη δηαηαγκάησλ δεκηνπξγεζεί γηα λα δηαζθαιίζεη ηε ζηαζεξόηεηα, ε 
θαηάιεμε ζα είλαη, λα έρνπκε ην αληίζεην απνηέιεζκα. Γηα λα ιπζεί απηό ην 
πξόβιεκα, ε αξεηή πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί ζε όιν ηνλ θόζκν - κόλν κε απηόλ ηνλ 
ηξόπν κπνξεί απηό ην πξόβιεκα λα ιπζεί εθ ζεκειίσλ. Αλ νη αμησκαηνύρνη είλαη 
αληδηνηειείο, ε πνιηηεία δελ ζα είλαη δηεθζαξκέλε. Δάλ ν ιαόο εθηηκά ηελ 
απηνθαιιηέξγεηα θαη ηελ γαινύρεζε κε αξεηέο, θαη αλ, αμησκαηνύρνη θαη πνιίηεο 
αζθνύλ θαη νη δύν απηνζπγθξάηεζε ζηνλ λνπ ηνπο, νιόθιεξν ην έζλνο ζα βηώλεη 
ζηαζεξόηεηα θαη ζα ζηεξίδεηαη από ην ιαό. ληαο αθιόλεην θαη ζηαζεξό ην έζλνο, 
αζθαιώο ζα απνζάξξπλε θάζε μέλν ερζξό θη έηζη ε εηξήλε ζα βαζίιεπε θάησ από ηνλ 
νπξαλό. Απηή είλαη ε δνπιεηά ελόο ζνθνύ. 

 
Λη Χνλγθηδί 
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5 Ιαλνπαξίνπ 1996. 
 

Πεξαηηέξσ εμάιεηςε ησλ πξνζθνιιήζεσλ 
 
Καζεηέο κνπ! Ν Γάζθαινο είλαη πνιύ αλήζπρνο, αιιά απηό δελ κπνξεί λα 

βνεζήζεη! Γηαηί δελ κπνξείηε λα εγθαηαιείςεηε ηηο ζπλεζηζκέλεο αλζξώπηλεο 
πξνζθνιιήζεηο; Γηαηί είζηε ηόζν απξόζπκνη λα θάλεηε έλα βήκα εκπξόο; Νη καζεηέο 
καο, πεξηιακβάλνληαο θαη ην επηηειείν καο, δειεύνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ αθόκα θαη ζηε 
δνπιεηά ηνπο γηα ηνλ Ληάθα. Κπνξείηε λα γίλεηε Φν κε απηό ηνλ ηξόπν; Θέισ λα έρσ 
κηα ραιαξή δηαρείξηζε πνιύ απιά επεηδή δελ κπνξείηε λα αθήζεηε ηα ζπλεζηζκέλα 
αλζξώπηλα πξάγκαηα, θαη έηζη ληώζεηε αλήζπρνη ζηε δνπιεηά ζαο. Ν Ληάθα αλήθεη 
ζε νιόθιεξν ην ζύκπαλ θαη όρη ζε νπνηνδήπνηε αζήκαλην άηνκν. πνηνο θη αλ θάλεη 
ηε δνπιεηά, δηαδίδεη ηνλ Ληάθα. Γελ έρεη ζεκαζία εάλ (πξέπεη λα) γίλεη από εζάο ή 
από άιινπο. Έρεηε ζθνπό λα θέξεηε απηήλ ηελ πξνζθόιιεζε, πνπ δελ κπνξείηε λα 
εγθαηαιείςεηε, ζε έλαλ παξάδεηζν, θαη λα καιώλεηε κε ηνπο Φν; Θαλείο δελ πξέπεη 
λα ρεηξίδεηαη ηνλ Ληάθα ζαλ λα είλαη δηθό ηνπ απνθιεηζηηθό πξάγκα. Μεθνξησζείηε 
απηή ηε ζθέςε όηη ζαο έρνπλ θεξζεί άδηθα! ηαλ ην κπαιό ζαο δελ κπνξεί λα 
μεπεξάζεη θάηη, απηό δελ πξνθαιείηαη από ηελ πξνζθόιιεζή ζαο; Νη καζεηέο καο δελ 
πξέπεη λα ζθέθηνληαη όηη απηό δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηνπο ίδηνπο! Διπίδσ πσο ν 
θαζέλαο ζα εμεηάζεη ηνλ εαπηό ηνπ, επεηδή είζηε όινη θαιιηεξγεηέο, κε εμαίξεζε 
εκέλα, ηνλ Ιη Σνλγθηδί. Ν θαζέλαο πξέπεη λα ην ζθεθηεί: Γηαηί δηδάζθσ έλαλ ηόζν 
κεγάιν Φα ζηελ πεξίνδν ηεο Ρειηθήο Θαηαζηξνθήο; Δάλ επξόθεηην λα απνθαιύςσ 
ηελ αιήζεηα, ζα [ήηαλ ζαλ λα] δίδαζθα κηα θαθή εμάζθεζε, αθνύ ζίγνπξα ζα 
ππήξραλ απηνί πνπ ζα κάζαηλαλ ηνλ Φα γη' απηόλ ηνλ ιόγν. Απηό ζα ήηαλ κειέηε ηνπ 
Φα κε επηδίσμε. (Γηα λα ζσζείηε), κόλν όηαλ αλαδεηάηε ηελ νξζόηεηα κπνξνύλ νη 
πξνζθνιιήζεηο ζαο λα εμαιεηθζνύλ. ινη μέξεηε όηη έλαο άλζξσπνο δελ πξόθεηηαη λα 
επηηύρεη ζηελ θαιιηέξγεηα αλ δελ μεθνξησζεί ηηο πξνζθνιιήζεηο ηνπ. Γηαηί δελ 
ηνικάηε λα εγθαηαιείςεηε θη άιιεο θαη λα πάηε έλα βήκα πην πέξα; Πηελ 
πξαγκαηηθόηεηα, επεηδή δηδάζθσ απηόλ ηνλ Ληάθα δελ κπνξώ λα ηα πσ όια. ηαλ ε 
αιήζεηα απνθαιπθζεί ζα είλαη πνιύ αξγά γηα κεηακέιεηεο. Έρσ δεη ηηο 
πξνζθνιιήζεηο ζε κεξηθνύο από εζάο, αιιά δελ κπνξώ λα ζαο ηηο πσ απεπζείαο. Δάλ 
ην έθαλα, ζα θξαηνύζαηε ηα ιόγηα ηνπ Γαζθάινπ ζηνλ λνπ ζαο θαη ζα 
πξνζθνιιηόζαζηαλ ζε απηά γηα ην ππόινηπν ηεο δσήο ζαο. Διπίδσ όηη θαλέλαο από 
ηνπο καζεηέο κνπ δελ ζα θαηαζηξαθεί. Ρν λα ζώδεηο αλζξώπνπο είλαη πξαγκαηηθά 
πνιύ δύζθνιν, θαη λα ηνπο θάλεηο λα θσηηζηνύλ αθόκε πην δύζθνιν. Αθόκε πην 
ζεκαληηθό, ν θαζέλαο πξέπεη πξνζεθηηθά λα εμεηάδεη ηνλ εαπηό ηνπ κε βάζε απηήλ 
ηελ θαηαλόεζε. ινη μέξεηε όηη ν Ληάθα είλαη θαιόο, γηαηί ινηπόλ δελ κπνξείηε λα 
εγθαηαιείςεηε ηηο πξνζθνιιήζεηο ζαο; 

 
Λη Χνλγθηδί 
6 Ιαλνπαξίνπ 1996. 

 
 

Δπηθύξσζε 
 
Ν Λόκνο ηνπ Φν κπνξεί λα ζώζεη ηελ αλζξσπόηεηα αιιά δελ είλαη γηα ηελ 

ζσηεξία ησλ αλζξώπηλσλ όλησλ ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ν Λόκνο ηνπ Φν (ππάξρεη). Ν 
Λόκνο ηνπ Φν κπνξεί λα μεδηαιύλεη όια ηα κπζηήξηα ηνπ ζύκπαληνο, ηεο δσήο θαη 
ηεο επηζηήκεο. Θαζηζηά ηθαλή ηελ αλζξσπόηεηα λα επαλαθέξεη ηελ επηζηήκε ζην 
ζσζηό κνλνπάηη αιιά δελ είλαη γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο επηζηήκεο ηεο 
αλζξσπόηεηαο πνπ ν Λόκνο ηνπ Φν έρεη δεκνζηνπνηεζεί. 

 
Ν Λόκνο ηνπ Φν είλαη ε θύζε ηνπ ζύκπαληνο. Δίλαη ν παξάγνληαο πνπ 

δεκηνύξγεζε ηελ αξρή ηεο ύιεο, είλαη ε γελεζηνπξγόο αηηία ηνπ ζύκπαληνο. 
 
Πην κέιινλ ζα ππάξμνπλ πνιινί εηδηθνί θαη ιόγηνη ησλ νπνίσλ ε ζνθία ζα 

δηεπξπλζεί κέζσ ηνπ Λόκνπ ηνπ Φν. Θα γίλνπλ νη πξσηνπόξνη ηεο λέαο 
αλζξσπόηεηαο ζηα δηάθνξα πεδία ηεο κάζεζεο. Ωζηόζν, ν Λόκνο ηνπ Φν δελ ζαο 
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έρεη δώζεη ζνθία, γηα λα γίλεηε εζείο νη πξσηνπόξνη. Δζείο ηελ έρεηε απνθηήζεη 
επεηδή είζηε θαιιηεξγεηέο. Γειαδή, πξώηα είζηε θαιιηεξγεηέο θαη κεηά εηδηθνί. Έηζη, 
σο θαιιηεξγεηέο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε όιεο ηηο δπλαηέο θαηαζηάζεηο γηα λα 
δηαδώζεηε ηνλ Ληάθα θαη λα επηθπξώζεηε ηνλ Ληάθα σο κία ζσζηή θαη αιεζηλή 
επηζηήκε, παξά σο θήξπγκα ή ηδεαιηζκό - απηό είλαη ππνρξέσζε θάζε θαιιηεξγεηή. 
Σσξίο απηόλ ηνλ ηεξάζηην Λόκν ηνπ Φν δελ ζα ππήξρε ηίπνηα - θαη απηό 
πεξηιακβάλεη ηα πάληα κέζα ζην ζύκπαλ, από ην πην καθξνζθνπηθό σο ην πην 
κηθξνζθνπηθό, όπσο επίζεο θαη όιε ηε γλώζε ηεο αλζξώπηλεο θνηλσλίαο. 

 
Λη Χνλγθηδί 
8 Ιαλνπαξίνπ 1996. 

 
 

Έλαο θαιιηεξγεηήο είλαη θπζηνινγηθά κέξνο ηνπ 
 
Γηα έλαλ θαιιηεξγεηή, όιεο νη απνγνεηεύζεηο πνπ ζπλαληά κεηαμύ ησλ θνηλώλ 

αλζξώπσλ είλαη δνθηκαζίεο, θαη όιεο νη θηινθξνλήζεηο πνπ δέρεηαη είλαη δνθηκέο. 
 

Λη Χνλγθηδί 
14 Ιαλνπαξίνπ 1996. 

 

 
Ση είλαη ε Αλεθηηθόηεηα (Ρελ); 

 
Ζ αλεθηηθόηεηα είλαη ην θιεηδί γηα λα βειηηώζεη θαλείο ην ζίλζηλγθ ηνπ. Ρν λα 
ππνκέλεηε κε ζπκό, κε ζηελαρώξηα ή κε δάθξπα είλαη ε αλεθηηθόηεηα ελόο θνηλνύ 
αλζξώπνπ πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλνο ζηηο έγλνηεο ηνπ. Ρν λα ππνκείλεηε 
νινθιεξσηηθά ρσξίο ζπκό ή παξάπνλν είλαη ε αλεθηηθόηεηα ελόο θαιιηεξγεηή. 

 
Λη Χνλγθηδί 
21 Ιαλνπαξίνπ 1996. 

 
 

Ση είλαη ην Μη ηλ; 
 

Νη Θηλέδνη ζήκεξα πξαγκαηηθά ρινκηάδνπλ κε ηελ απιή αλαθνξά απηώλ ησλ δπν 
ραξαθηήξσλ «κη ζηλ», επεηδή πνιινί άλζξσπνη απνθαινύλ όια απηά πνπ δελ 
πηζηεύνπλ κη ζηλ. Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, απηνί νη δύν ραξαθηήξεο, κη ζηλ, 
επηρξίζηεθαλ κε κία άθξσο «αξηζηεξίζηηθε» έλλνηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Κεγάιεο 
Ξνιηηηζηηθήο Δπαλάζηαζεο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθείλν ηνλ θαηξό σο ν πην 
θαηαζηξεπηηθόο όξνο ελάληηα ζηελ εζληθή θνπιηνύξα θαη ν πην ηξνκαθηηθόο 
ραξαθηεξηζκόο. Δπνκέλσο έρεη γίλεη ε πην αλεύζπλε θξάζε ζηήξημεο απηώλ ησλ 
απιόκπαισλ θαη πεηζκαηάξεδσλ αλζξώπσλ. Αθόκα θαη απηνί νη απην-
αλαθεξπγκέλνη, νη έηζη απνθαινύκελνη «πιηζηέο» ραξαθηεξίδνπλ όια όζα είλαη 
πέξαλ ηεο γλώζεο ηνπο ή πέξαλ ηεο θαηαλόεζεο ηεο επηζηήκεο σο κη ζηλ. Αλ ηα 
πξάγκαηα έπξεπε λα θαηαλνεζνύλ ζύκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, ε αλζξσπόηεηα δελ 
ζα είρε θάλεη θακία πξόνδν. Νύηε θαη ε επηζηήκε ζα είρε αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ, 
επεηδή όιεο νη λέεο πξόνδνη ηεο επηζηήκεο θαη νη αλαθαιύςεηο, ήηαλ πέξα από ηελ 
θαηαλόεζε ησλ πξνθάηνρώλ ηνπο. Ρόηε, δελ εμαζθνύλ νη ίδηνη απηνί νη άλζξσπνη 
ηδεαιηζκό; Κόιηο έλα αλζξώπηλν νλ πηζηέςεη ζε θάηη, απηό από κόλν ηνπ δελ είλαη 
κηα εκκνλή; Γελ είλαη αιήζεηα όηη ε [ηπθιή] εκπηζηνζύλε κεξηθώλ αλζξώπσλ ζηε 
ζύγρξνλε επηζηήκε ή ζηε κνληέξλα ηαηξηθή είλαη επίζεο κη ζηλ; Γελ είλαη αιήζεηα όηη 
θαη ε επιάβεηα ησλ αλζξώπσλ ζηα είδσιά ηνπο είλαη κη ζηλ επίζεο; Πηελ 
πξαγκαηηθόηεηα, νη δύν ραξαθηήξεο κη θαη ζηλ ζρεκαηίδνπλ έλαλ πνιύ θνηλό όξν. 
Κόιηο νη άλζξσπνη πηζηεύνπλ θαλαηηθά ζε θάηη - ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
αιήζεηαο - γίλεηαη κη ζηλ, δελ δειώλεη θαλέλα ππνηηκεηηθό λόεκα. Δίλαη κόλν όηαλ 
απηνί κε απώηεξα θίλεηξα εμαπνιύνπλ ηηο επηζέζεηο ηνπο ζε άιινπο, πνπ ην «κη ζηλ» 
εκπινπηίδεηαη κε ηε ρξνηά ηνπ θενπδαξρηζκνύ θαη έηζη έρεη γίλεη έλαο 
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παξαπιαλεηηθόο θαη κάρηκνο όξνο πνπ κπνξεί λα δηεγείξεη πεξαηηέξσ ηνπο 
απιόκπαινπο αλζξώπνπο λα ηνλ κεηαθέξνπλ. 

 
Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, νη δύν ραξαθηήξεο, κη ζηλ, από κόλνη ηνπο δελ ζα έπξεπε λα 
ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν νύηε ζα έπξεπε λα πθίζηαηαη ε επηβνιή 
απηήο ηεο ζεκαζίαο. Απηό πνπ νη δύν ραξαθηήξεο κη θαη ζηλ ππνλννύλ δελ είλαη θάηη 
αξλεηηθό. Σσξίο κη ζηλ ζηελ πεηζαξρία νη ζηξαηηώηεο δελ ζα είραλ καρεηηθέο 
ηθαλόηεηεο, ρσξίο κη ζηλ ζηα ζρνιεία θαη ζηνπο θαζεγεηέο ηνπο νη καζεηέο δελ ζα 
ιάκβαλαλ γλώζε, ρσξίο κη ζηλ ζηνπο γνλείο ηνπο ηα παηδηά δελ ζα αλαζξέθνληαλ κε 
θαινύο ηξόπνπο, ρσξίο κη ζηλ ζηηο θαξηέξεο ηνπο νη άλζξσπνη δελ ζα ηα πήγαηλαλ 
θαιά ζηε δνπιεηά ηνπο. Σσξίο πηζηεύσ ηα αλζξώπηλα όληα δελ ζα είραλ θαλέλα 
εζηθό πξόηππν, ν αλζξώπηλνο λνπο δελ ζα είρε θαιέο ζθέςεηο θαη ζα 
θαηαιακβάλνληαλ από δηεζηξακκέλεο ζθέςεηο. Νη εζηθέο αμίεο ηεο αλζξώπηλεο 
θνηλσλίαο ηόηε ζα παξέθθιηλαλ ηαρύηαηα. ληαο θαηεηιεκκέλνη από δηεζηξακκέλεο 
ζθέςεηο, όινη ζα γίλνληαλ ερζξνί όισλ θαη δελ ζα ζηακαηνύζαλ πνπζελά γηα λα 
ηθαλνπνηήζνπλ ηηο εγσηζηηθέο ηνπο επηζπκίεο. Ξαξόιν πνπ απηνί νη θαθνί άλζξσπνη 
πνπ έρνπλ επηβάιιεη αξλεηηθέο ζεκαζίεο ζηνπο δύν ραξαθηήξεο κη θαη ζηλ έρνπλ 
επηηύρεη ηνπο ζθνπνύο ηνπο, πηζαλόηαηα έρνπλ θαηαζηξέςεη ηελ αλζξσπόηεηα, 
μεθηλώληαο από ηελ ίδηα ηεο ηε θύζε. 

 
Λη Χνλγθηδί 
22 Ιαλνπαξίνπ 1996 
Αλαζεσξήζεθε ζηηο 29 Απγνύζηνπ 1996. 

 
 

Σν θάξκα ηεο αζζέλεηαο 
 
Γηαηί έλαο λένο καζεηήο πνπ κόιηο έρεη μεθηλήζεη ηε κειέηε ηεο άζθεζεο ή έλαο 

βεηεξάλνο καζεηήο ηνπ νπνίνπ ην ζώκα έρεη ξπζκηζηεί βηώλεη ζσκαηηθή δπζθνξία 
ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπ ζαλ λα ήηαλ ζνβαξά άξξσζηνο; Θαη γηαηί απηό ζπκβαίλεη κηα 
θνξά θάζε ηόζν; Παο είπα ζηηο δηαιέμεηο κνπ ηνπ Φα όηη απηό είλαη γηα λα εμαιείςσ 
ην θάξκα ζαο θαη γηα λα βειηηώζσ ηελ πνηόηεηα θώηηζήο ζαο, ελώ εμαιείθσ ην 
θάξκα από ηηο δηάθνξεο πξνεγνύκελεο δσέο ζαο. Δμάιινπ, απηό είλαη επίζεο γηα λα 
δνθηκάζσ αλ είζηε απνθαζηζκέλνη λα αθνινπζήζεηε ηνλ Ληάθα, θαη απηό ζα 
ζπλερηζηεί κέρξη ε θαιιηέξγεηά ζαο λα θηάζεη ζηελ Ξέξαλ ηνπ Λόκνπ ηνπ Ρξηπινύ 
Θόζκνπ θαιιηέξγεηα. Απηό είλαη, αλ ην ζέζνπκε ζε γεληθέο γξακκέο. 

 
Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, έλα άηνκν δελ μέξεη πόζεο πνιιέο δσέο - ζηελ θάζε κία από 

ηηο νπνίεο έρεη καδέςεη πάξα πνιύ θάξκα - έρεη δήζεη. ηαλ έλα άηνκν 
κεηελζαξθώλεηαη κεηά ηνλ ζάλαην, έλα θνκκάηη από ην θάξκα αζζέλεηάο ηνπ 
πηέδεηαη ζην ζώκα ηνπ ζην κηθξνζθνπηθό επίπεδν. ηαλ κεηελζαξθώλεηαη, ε ύιε ηνπ 
λένπ θπζηθνύ ζώκαηόο ηνπ δελ έρεη θάξκα αζζέλεηαο επηθαλεηαθά (αλ θαη ππάξρνπλ 
εμαηξέζεηο, γηα απηνύο κε πάξα πνιύ θάξκα). Απηό πνπ πηέζηεθε κέζα ζην ζώκα 
ζηελ πξνεγνύκελε δσή βγαίλεη ηόηε έμσ θαη όηαλ επηζηξέθεη ζηελ επηθάλεηα απηνύ 
ηνπ ζώκαηνο ην άηνκν αξξσζηαίλεη. κσο, ζπλήζσο ε αζζέλεηα θαίλεηαη λα έρεη 
πξνθιεζεί από κηα εμσηεξηθή θαηάζηαζε ζηνλ θπζηθό θόζκν. Θαη' απηόλ ηνλ ηξόπν 
επηθαλεηαθά ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο αληηθεηκεληθνύο λόκνπο ηνπ θπζηθνύ καο 
θόζκνπ. Γειαδή, ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο αξρέο απηνύ ηνπ θόζκνπ. Ωο απνηέιεζκα, νη 
θνηλνί άλζξσπνη δελ έρνπλ θαλέλα ηξόπν λα γλσξίζνπλ ηελ πξαγκαηηθή αιήζεηα γηα 
ηελ αηηία ηεο αξξώζηηαο θαη επνκέλσο είλαη ρακέλνη ζηελ ςεπδαίζζεζε ρσξίο λα 
θσηίδνληαη. Κόιηο αξξσζηήζεη, ην άηνκν παίξλεη θάξκαθα ή ςάρλεη γηα δηάθνξεο 
ζεξαπείεο νη νπνίεο σο απνηέιεζκα πηέδνπλ ηελ αζζέλεηα μαλά πίζσ ζην ζώκα. Θαη' 
απηόλ ηνλ ηξόπν, αληί λα πιεξώλεη γηα ην θάξκα ηεο αζζέλεηαο γηα ηηο αδηθνπξαμίεο 
ηνπ ζηελ πξνεγνύκελε δσή, θάλεη κεξηθά επηπξόζζεηα θαθά πξάγκαηα ζε απηή ηε 
δσή θαη βιάπηεη άιινπο. Απηό επηθέξεη λέν θάξκα αζζέλεηαο θαη νδεγεί ζε δηαθόξσλ 
εηδώλ αζζέλεηεο. Ξαξόια απηά, μαλαπαίξλεη θάξκαθα ή ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο 
ζεξαπείεο γηα λα πηέζεη ηελ αξξώζηηα [πάιη] πίζσ κέζα ζην ζώκα ηνπ. Ζ 
ρεηξνπξγηθή κπνξεί κόλν λα αθαηξέζεη ζάξθα ζηελ επηθαλεηαθή θπζηθή δηάζηαζε, 
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ελώ ην θάξκα αξξώζηηαο ζηελ άιιε δηάζηαζε δελ έρεη θαλ αγγηρηεί - είλαη απιά 
άπηαζην γηα ηελ κνληέξλα ηαηξηθή ηερλνινγία. ηαλ ε αξξώζηηα επαλέξρεηαη ην 
άηνκν ζα ςάμεη μαλά γηα ζεξαπεία. ηαλ έλα άηνκν κεηελζαξθώλεηαη κεηά ηνλ 
ζάλαην, όζν θάξκα αζζέλεηαο έρεη ζπγθεληξώζεη, ζα πηεζηεί μαλά κέζα ζην ζώκα 
ηνπ. Απηόο ν θύθινο πάεη από ηε κηα δσή ζηελ άιιε, είλαη άγλσζην ην πόζν θάξκα 
αζζέλεηαο ζπγθεληξώλεηαη ζην ζώκα ελόο αηόκνπ. Γη' απηό έρσ πεη όηη νιόθιεξε ε 
ζεκεξηλή αλζξσπόηεηα έρεη θηάζεη ζε απηό ην ζεκείν, κε θάξκα ζηνηβαγκέλν πάλσ 
ζε θάξκα. Δθηόο από ην θάξκα αζζέλεηαο έλα άηνκν έρεη θαη άιινπ είδνπο θάξκα. 
Έηζη νη άλζξσπνη έρνπλ δπζθνιίεο, δνθηκαζίεο θαη δηακάρεο ζηηο δσέο ηνπο. Ξώο 
είλαη δπλαηόλ λα επηδηώθνπλ κόλν ηελ επηπρία ρσξίο λα πιεξώζνπλ γηα ην θάξκα; Νη 
άλζξσπνη ζήκεξα έρνπλ ηόζν πνιύ θάξκα πνπ είλαη βνπηεγκέλνη κέζα ζε απηό, θαη 
ζα ζπλαληήζνπλ δπζάξεζηα πξάγκαηα ζε θάζε ζηηγκή θαη ζε θάζε θαηάζηαζε. Θαθά 
πξάγκαηα πεξηκέλνπλ έλα άηνκν ηε ζηηγκή πνπ ζα βγεη απ' ηελ πόξηα. Έηζη, όηαλ 
ππάξρνπλ δηαθσλίεο, νη άλζξσπνη δελ ηηο ππνκέλνπλ θαη απνηπγράλνπλ λα 
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη μεπιεξώλνπλ ην θάξκα ηνπο από ην παξειζόλ. Αλ ζε έλα 
άηνκν δελ ζπκπεξηθέξνληαη θαιά νη άιινη, [απηόο] ζα ζπκπεξηθέξεηαη ζηνπο άιινπο 
αθόκε ρεηξόηεξα θη έηζη ζα παξάγεη λέν θάξκα πξνηνύ μεπιεξώζεη ην παιηό. Απηό 
θάλεη ηηο εζηθέο αμίεο ηεο θνηλσλίαο λα θζίλνπλ θαζεκεξηλά θαη όινη γίλνληαη ερζξνί 
κεηαμύ ηνπο. Ξνιινί άλζξσπνη δελ κπνξνύλ λα ην θαηαιάβνπλ απηό: Ρη έρεη ζπκβεί 
ζηνπο αλζξώπνπο ζήκεξα; Ρη ζπκβαίλεη κε ηε ζεκεξηλή θνηλσλία; Αλ ζπλερίζεη έηζη ε 
αλζξσπόηεηα ζα είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλν! 

 
Γηα εκάο ηνπο θαιιηεξγεηέο, εθηόο απ' ην θάξκα πνπ ν Γάζθαινο έρεη εμαιείςεη, 

πξέπεη αθόκα λα μεπιεξώζνπκε έλα θνκκάηη κόλνη καο. Δπνκέλσο ζα ληώζεηε 
δπζάξεζηα ζσκαηηθά, ζαλ λα ππνθέξαηε από αξξώζηηα. Ζ άζθεζε θαιιηέξγεηαο 
είλαη γηα λα ζαο εμαγλίζεη από ηελ αξρή ηεο δσήο ζαο. Ρν αλζξώπηλν ζώκα είλαη ζαλ 
ηνπο εηήζηνπο δαθηπιίνπο ελόο δέληξνπ, όπνπ θάζε δαθηύιηνο πεξηέρεη θάξκα 
αζζέλεηαο. Έηζη, ην ζώκα ζαο πξέπεη λα θαζαξηζηεί από ην θέληξν. Αλ όκσο, ην 
θάξκα πηεδόηαλ πξνο ηα έμσ όιν κνλνκηάο, δελ ζα κπνξνύζαηε λα ην αληέμεηε θαζώο 
ζα έβαδε ζε θίλδπλν ηε δσή ζαο. Κόλν έλα ή δύν θνκκάηηα κπνξνύλ λα πηεζηνύλ 
πξνο ηα έμσ θάζε κία ζην ηόζν, επηηξέπνληάο ζαο λα ην μεπεξάζεηε θαη λα 
πιεξώζεηε γηα ην θάξκα ζαο ππνθέξνληαο. Αιιά απηό, είλαη κόλν εθείλν ην ιίγν πνπ 
έρεη απνκείλεη γηα εζάο ηνπο ίδηνπο λα ππνκείλεηε, αθνύ έρσ εμαιείςεη θάξκα γηα 
εζάο. Απηό ζα ζπλερηζηεί κέρξη ε θαιιηέξγεηά ζαο λα θηάζεη ζηελ πςειόηεξε κνξθή 
ηεο ζηελ Δληόο ηνπ Φα ηνπ Ρξηπινύ Θόζκνπ (δειαδή ζην Αγλό Ιεπθό Πώκα), όηαλ 
όιν ην θάξκα ζαο ζα έρεη πηεζηεί πξνο ηα έμσ. Ωζηόζν, ππάξρνπλ κεξηθνί άλζξσπνη 
κε πνιύ ιίγν θάξκα αζζέλεηαο, θαη ππάξρνπλ θαη άιιεο εηδηθέο πεξηπηώζεηο. Ζ 
άζθεζε θαιιηέξγεηαο ζηελ Ξέξαλ ηνπ Φα ηνπ Ρξηπινύ Θόζκνπ είλαη απηή ηνπ 
αγλόηεξνπ ζώκαηνο ηνπ Άξραη - έλα ζώκα ην νπνίν δελ έρεη θαζόινπ θάξκα 
αζζέλεηαο. Αιιά, όζνλ αθνξά έλα άηνκν πνπ δελ έρεη θηάζεη αθόκα ζηελ 
Νινθιήξσζε, θαη πνπ αθόκα αζθεί θαιιηέξγεηα πξνο ηα αλώηεξα επίπεδα Ξέξαλ ηνπ 
Φα ηνπ Ρξηπινύ Θόζκνπ, θαη πάιη ζα ππνθέξεη θαη ζα έρεη βάζαλα θαη δνθηκαζίεο 
γηα λα βειηηώζεη ην επίπεδό ηνπ. Απηά ζα είλαη κόλν πξνζσπηθέο δηακάρεο ή άιια 
πξάγκαηα ζην πεδίν ηνπ ζίλζηλγθ θαη ηελ πεξαηηέξσ εγθαηάιεηςε ησλ 
πξνζθνιιήζεώλ ηνπ, ελώ δελ ζα έρεη πηα ζσκαηηθό θάξκα αζζέλεηαο. 

 
Ρν θάξκα ηεο αζζέλεηαο δελ είλαη θάηη πνπ κπνξεί έηζη απιά λα εμαιεηθζεί γηα έλα 

θνηλό άηνκν, θαη είλαη απνιύησο αθαηόξζσην γηα έλαλ κε αζθνύκελν, πνπ πξέπεη λα 
βαζίδεηαη ζε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Θάλνληάο ην απηό θαηά βνύιεζε γηα έλα θνηλό 
άηνκν, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζα ήηαλ ππνλόκεπζε ησλ αξρώλ ηνπ νπξαλνύ, γηαηί ζα 
ζήκαηλε όηη έλα άηνκν κπνξεί λα θάλεη θαθά πξάγκαηα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 
πιεξώζεη γηα ην θάξκα. Δίλαη απνιύησο κε απνδεθηό γηα έλα άηνκν λα κελ 
μεπιεξώζεη ηα ρξέε ηνπ - νη αξρέο ηνπ νπξαλνύ δελ ζα ην επηηξέςνπλ! Αθόκα θαη νη 
ζεξαπείεο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ ηζηγθόλγθ, επίζεο ζπξώρλνπλ ην θάξκα ζην εζσηεξηθό 
ηνπ ζώκαηνο ελόο αλζξώπνπ. ηαλ έλα άηνκν έρεη πάξα πνιύ θάξκα θαη αθόκα 
θάλεη θαθά πξάγκαηα, ζα αληηθξίζεη ηελ θαηαζηξνθή - ηελ πιήξε θαηαζηξνθή 
ζώκαηνο θαη ςπρήο - ζηνλ ζάλαηό ηνπ, θη απηό είλαη ε πιήξεο εμάιεηςε. ηαλ 
ζεξαπεύεη κηα αζζέλεηα γηα έλα αλζξώπηλν νλ, έλα Κεγάιν Φσηηζκέλν Νλ κπνξεί λα 
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εμαιείςεη εληειώο ηελ θαξκηθή αηηία απηήο ηεο αξξώζηηαο, αιιά απηό γίλεηαη θπξίσο 
κε ζθνπό ηελ ζσηεξία αλζξώπσλ. 

 
Λη Χνλγθηδί 
10 Μαξηίνπ 1996. 

 
 
 
 

Οη απνθπγέο ησλ θαιιηεξγεηώλ 
 
Δθείλνη πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλνη ζηελ ππόιεςή ηνπο εμαζθνύλ έλαλ θαθό ηξόπν, 

γεκάην από πξόζεζε. 
Κόιηο απνθηήζνπλ θήκε ζε απηόλ ηνλ θόζκν, αλαπόθεπθηα ζα πνπλ θαιό αιιά ζα 

ελλννύλ θαθό, θαη επνκέλσο ζα παξαπιαλήζνπλ ην θνηλό θαη ζα ππνλνκεύζνπλ ηνλ 
Φα. 

 
Δθείλνη πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλνη ζηα ρξήκαηα αλαδεηνύλ πινύην θαη 

πξνζπνηνύληαη ηελ θαιιηέξγεηά ηνπο. 
πνλνκεύνληαο ηελ εμάζθεζε θαη ηνλ Φα μνδεύνπλ ηηο δσέο ηνπο αληί λα 

θαιιηεξγνύλ ηελ Φύζε ηνπ Φν. 
 
Δθείλνη πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλνη ζηελ ιαγλεία δελ είλαη δηαθνξεηηθνί από ηνπο 

δηεζηξακκέλνπο αλζξώπνπο. 
Αθόκα θη όηαλ απαγγέιινπλ ηηο άγηεο γξαθέο, ξίρλνπλ πνλεξέο καηηέο. 
Δίλαη πνιύ καθξηά από ην Ράν, θαη είλαη δηεζηξακκέλνη ζπλεζηζκέλνη άλζξσπνη. 
 
Δθείλνη πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλνη ζηελ ζηνξγή πξνο ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ζίγνπξα 

ζα θανύλ, ζα κπεξδεπηνύλ θαη ζα βαζαληζηνύλ από απηήλ. 
Θηλνύκελνη από ηα λήκαηα ηεο ζηνξγήο θαη ηαιαηπσξεκέλνη από απηά θαζ' όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο ζα ην ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πνιύ αξγά, ζξελώληαο γη' απηό ζην 
ηέινο ηεο δσήο ηνπο. 

 
Λη Χνλγθηδί 
15 Απξηιίνπ 1996. 

 
 

Σέιεηα αξκνλία 
 
(Η.) 
 
Άλζξσπνη ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα εξγαζίαο είλαη αλακεκηγκέλνη ζε δηαθόξσλ 

απόςεσλ δνινθνλίεο. Ζ εμηζνξξόπεζε ησλ δσώλ εθδειώλεηαη κε δηαθνξεηηθνύο 
ηξόπνπο. Ωο θαιιηεξγεηήο, ζα πξέπεη πξώηα από όια λα αθήζεηε όιεο ηηο 
πξνζθνιιήζεηο θαη λα ζπκκνξθσζείηε κε ηνπο ηξόπνπο ηεο αλζξώπηλεο θνηλσλίαο, 
θαζώο απηό δηαηεξεί ηελ εθδήισζε ηνπ Φα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν. Αλ 
θαλέλαο δελ εθηεινύζε ηηο αλζξώπηλεο δνπιεηέο, ν Φα ζε απηό ην επίπεδν ζα έπαπε 
λα ππάξρεη. 

 
(ΗΗ.) 
 
Νη δσέο ππάξρνπλ θαη πεζαίλνπλ θπζηθά κέζα ζηνλ Φα. Ρν ζύκπαλ πεξλάεη κέζα 

από δεκηνπξγία, απνθαηάζηαζε θαη εθθπιηζκό θαη ηα αλζξώπηλα όληα ππνβάιινληαη 
ζε γέλλεζε, γεξαηεηά, αζζέλεηα θαη ζάλαην. Δπίζεο, πθίζηαληαη αθύζηθεο γέλλεο θαη 
ζάλαηνη ζηελ εμηζνξξόπεζε ησλ δσώλ. πάξρεη ζπζία ζηελ αλεθηηθόηεηα θαη ε 
νινθιεξσηηθή ζπζία είλαη (κηα) πην πςειή αξρή ζηελ κε παξάιεηςε. 

 
Λη Χνλγθηδί 
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19 Απξηιίνπ 1996. 
 
 

Υσξίο παξάιεηςε 
 
πάξρεη ζπζία ζηελ αλεθηηθόηεηα. Ρν λα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη ζπζίεο είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο βειηίσζεο ζηελ θαιιηέξγεηα θάπνηνπ. Ν Φα έρεη δηαθνξεηηθά 
επίπεδα. Ζ θαηαλόεζε ελόο θαιιηεξγεηή γηα ηνλ Φα είλαη ε θαηαλόεζή ηνπ γηα ηνλ 
Φα ζην επίπεδν θαιιηέξγεηάο ηνπ. Γηαθνξεηηθνί θαιιηεξγεηέο θαηαλννύλ ηνλ Φα 
δηαθνξεηηθά, επεηδή [θαη] νη ίδηνη είλαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. 

 
Ν Φα έρεη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο γηα ηνπο θαιιηεξγεηέο ζηα δηαθνξεηηθά 

επίπεδα. Ζ ζπζία απνηειεί απόδεημε όηη θάπνηνο απνζπλδέεηαη από ηηο ζπλεζηζκέλεο 
αλζξώπηλεο πξνζθνιιήζεηο. Αλ έλαο άλζξσπνο κπνξεί πξαγκαηηθά ήξεκα λα ηα 
εγθαηαιείςεη όια, κε ηελ θαξδηά ηνπ λα παξακέλεη αλεπεξέαζηε, είλαη πξαγκαηηθά, 
ήδε ζε εθείλν ην επίπεδν. Ωζηόζν, ε άζθεζε θαιιηέξγεηαο είλαη γηα λα βειηηώζεηε 
ηνλ εαπηό ζαο: Δίζηε ήδε έηνηκνη λα εγθαηαιείςεηε ηελ πξνζθόιιεζε, επνκέλσο 
γηαηί λα κελ εγθαηαιείςεηε θαη ηνλ ίδην ηνλ θόβν γηα ηελ πξνζθόιιεζε; Γελ είλαη ε 
εγθαηάιεηςε ρσξίο παξάιεηςε κηα πςειόηεξε ζπζία; Ωζηόζν, αλ έλαο θαιιηεξγεηήο 
ή έλα θαζεκεξηλό άηνκν, πνπ δελ κπνξνύλ θαλ λα θάλνπλ νπζηαζηηθέο ζπζίεο, 
ζπδεηνύλ επίζεο απηήλ ηελ αξρή, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ππνλνκεύνπλ ηνλ Φα 
θηηάρλνληαο δηθαηνινγίεο γηα ηηο πξνζθνιιήζεηο πνπ δελ κπνξνύλ λα εγθαηαιείςνπλ. 

 
Λη Χνλγθηδί 
26 Απξηιίνπ 1996. 

 
 

Καιιηέξγεηα θαη εξγαζία 
 
Κε εμαίξεζε ηνπο επαγγεικαηίεο θαιιηεξγεηέο ζηνπο λανύο, ε κεγάιε πιεηνςεθία 

ησλ καζεηώλ καο ηνπ Φάινπλ Ληάθα αζθνύλ θαιιηέξγεηα κέζα ζηελ θνηλσλία ησλ 
ζπλεζηζκέλσλ αλζξώπσλ. Κειεηώληαο θαη αζθώληαο ηνλ Ληάθα, είζηε ηώξα ζε 
ζέζε λα πάξεηε ηε θήκε θαη ηελ ηδηνηέιεηα ειαθξά. κσο, κία έιιεηςε ζε βάζνο 
θαηαλόεζε ηνπ Φα έθεξε ζηελ επηθάλεηα έλα πξόβιεκα: Έλαο κηθξόο αξηζκόο 
καζεηώλ παξαηηήζεθαλ από ηηο δνπιεηέο ηνπο αλάκεζα ζηνπο ζπλεζηζκέλνπο 
αλζξώπνπο ή αξλήζεθαλ λα πξναρζνύλ ζε εγεηηθέο ζέζεηο. Απηό έρεη πξνθαιέζεη 
πνιιή θαη αρξείαζηε παξέκβαζε ζηελ εξγαζία θαη ζηηο δσέο ηνπο, έρνληαο άκεζεο 
επηπηώζεηο ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπο. Κεξηθνί αμηνπξεπείο επηρεηξεκαηίεο ζεώξεζαλ 
όηη έρνπλ πάξεη ηα ρξήκαηα ειαθξά θαη όηη, ηελ ίδηα ζηηγκή, θάλνληαο δνπιεηέο 
κπνξεί λα βιάςεη ηνπο άιινπο θαη λα έρεη επηπηώζεηο ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπο. 
Ξαξάηεζαλ αθόκα θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. 

 
Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, ην πεξηερόκελν ηνπ Ληάθα είλαη εμαηξεηηθά εκβξηζέο. 

Δγθαηάιεηςε ησλ ζπλεζηζκέλσλ αλζξώπηλσλ πξνζθνιιήζεσλ δελ ζεκαίλεη 
παξαίηεζε από ην επάγγεικα ελόο ζπλεζηζκέλνπ αλζξώπνπ. Δγθαηάιεηςε ηεο 
θήκεο θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ζπκθέξνληνο δελ ζεκαίλεη απνκάθξπλζε από ηελ 
θνηλσλία ησλ θαζεκεξηλώλ αλζξώπσλ. Έρσ επαλεηιεκκέλα ηνλίζεη όηη απηνί πνπ 
αζθνύλ θαιιηέξγεηα ζηελ θνηλσλία ησλ θαζεκεξηλώλ αλζξώπσλ πξέπεη λα 
πξνζαξκόδνληαη κε ηνπο ηξόπνπο ηεο θνηλσλίαο ησλ θαζεκεξηλώλ αλζξώπσλ. 

 
Θνηηάδνληάο ην από κηα άιιε ζθνπηά, αλ όιεο νη εγεηηθέο ζέζεηο ζηελ θνηλσλία ησλ 

ζπλεζηζκέλσλ αλζξώπσλ γέκηδαλ από αλζξώπνπο ζαλ θαη εκάο πνπ κπνξνύλ λα 
εγθαηαιείςνπλ ηελ αλεζπρία γηα ηε θήκε θαη ην ζπκθέξνλ ηνπο, ηη κεγάια νθέιε ζα 
έθεξλε απηό ζηνπο αλζξώπνπο; Θαη ηη ζα παξνπζηαδόηαλ ζηελ θνηλσλία εάλ 
άπιεζηνη άλζξσπνη επξόθεηην λα πάξνπλ ηελ εμνπζία; Αλ όινη νη επηρεηξεκαηίεο 
ήηαλ θαιιηεξγεηέο ηνπ Ληάθα, πώο ζα ήηαλ ε εζηθή ηεο θνηλσλίαο; 
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Ν Ληάθα ηνπ ζύκπαληνο (ν Λόκνο ηνπ Φν) είλαη ζπκπαγήο θαη πιήξεο, από ην πην 
πςειό κέρξη ην πην ρακειό επίπεδν. Θα πξέπεη λα μέξεηε όηη, αθόκα θαη ε 
ζπλεζηζκέλε αλζξώπηλε θνηλσλία απνηειεί έλα επίπεδν ηνπ Φα. Αλ όινη πνπ ήηαλ λα 
κειεηήζνπλ ηνλ Ληάθα παξαηνύζαλ ηηο δνπιεηέο ηνπο ζηελ θνηλσλία, ηόηε ε 
ζπλεζηζκέλε αλζξώπηλε θνηλσλία ζα έπαπε λα ππάξρεη, θαη καδί ηεο απηό ην επίπεδν 
ηνπ Φα. Ζ ζπλεζηζκέλε αλζξώπηλε θνηλσλία είλαη εθδήισζε ηνπ Φα ζην ρακειόηεξν 
επίπεδν, όπσο θαη νη κνξθέο ύπαξμεο ηεο δσήο θαη ηεο ύιεο (γηα ηνλ)ηνπ Λόκν ηνπ 
Φν ζε απηό ην επίπεδν. 

 
Λη Χνλγθηδί 
26 Απξηιίνπ 1996. 

 
 
 
 

Γηόξζσζε 
 
Ξξνο ην παξόλ, ην αθόινπζν, ην νπνίν εηζεγήζεθε ε Δξεπλεηηθή Θνηλόηεηα, 

δηαδίδεηαη θαη κειεηάηαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο σο ν Φα ή ηα ιόγηα κνπ: 
 
Δπηκειώο λα δηαβάδεηε ηνλ Ληάθα, 
 
Ξξαγκαηηθά λα θαιιηεξγείηε ην ζίλζηλγθ ζαο, 
 
Δπηκειώο λα θάλεηε ηηο αζθήζεηο, 
 
… θιπ. 
 
Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, [απηά] δελ είλαη ιόγηα κνπ, νύηε έρνπλ θάπνην βαζύ λόεκα 

- ζίγνπξα δελ είλαη ν Φα. Ρν λόεκα ηνύ «λα κειεηάηε επηκειώο» δηαθέξεη ηξνκεξά 
από ηελ απαίηεζή κνπ ζηελ κειέηε ηνπ Φα. Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, ήκνπλ πάξα πνιύ 
ζαθήο όζνλ αθνξά ηελ αλάγλσζε ησλ βηβιίσλ ζην άξζξν, «Κειεηώληαο ηνλ Φα», ην 
νπνίν έγξαςα ζηηο 9 Πεπηεκβξίνπ 1995. Δμάιινπ ην λόεκα ηνύ «λα κειεηάηε 
επηκειώο» έρεη πξνθαιέζεη ζνβαξή παξέκβαζε κε ην «Κειεηώληαο ηνλ Φα». Από 
εδώ θαη ζην εμήο πξέπεη λα πξνζέρεηε ηελ ζνβαξόηεηα απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο. Έρσ 
κηιήζεη γηα ηνλ ιόγν ηνπ αθαληζκνύ ηνπ Βνπδηζκνύ ζηελ Ηλδία θαη ην κάζεκά ηνπ. Αλ 
δελ ιεθζεί θακία πξνθύιαμε ζην κέιινλ, ζα είλαη ε αξρή ηεο δηάξξεμεο ηνπ Φα. 
Ξξνζέρεηε: ηαλ έλα πξόβιεκα πξνθύπηεη, κελ πξνζπαζείηε λα βξείηε πνηνο πξέπεη 
λα ιεθζεί ππεύζπλνο γηα απηό. Αληηζέησο πξέπεη λα εμεηάδεηε ηελ δηθή ζαο 
ζπκπεξηθνξά. Κελ πξνζπαζήζεηε λα ςάμεηε πνηνο ηα έγξαςε. Ξάξηε έλα κάζεκα 
από απηό θαη λα είζηε πξνζερηηθνί ζην κέιινλ. 

 
Λη Χνλγθηδί 
28 Απξηιίνπ 1996. 

 
 

Ακεηάβιεηνο 
 

Φαίλεηαη όηη ππάξρεη αθόκε έλα πξόβιεκα ζην λα θξαηήζνπκε ηνλ Ληάθα 
απαξάιιαθην γηα πάληα. Ππγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ πάληα καζεηέο πνπ, νδεγνύκελνη 
από ηελ επηζπκία ηνπο λα θάλνπλ επίδεημε θαη ηελ πξόζεζή ηνπο λα είλαη 
δηαθνξεηηθνί, θάλνπλ πξάγκαηα πνπ παξεκβαίλνπλ κε ηνλ Ληάθα, ακέζσο κόιηο 
εκθαληζηεί κηα επθαηξία. Απηό κεξηθέο θνξέο είλαη πνιύ ζνβαξό. Γηα παξάδεηγκα, 
πξόζθαηα θάπνηνο έιεγε όηη εγώ πξνζσπηθά δίδαμα ζε έλαλ καζεηή ηα απαξαίηεηα 
ησλ αζθήζεσλ (ζηελ πξαγκαηηθόηεηα εγώ κόλν δηόξζσζα ηηο θηλήζεηο ηνπ καζεηή 
όηαλ απηόο κνπ ην δήηεζε). Απηό ζηελ νπζία αθπξώλεη ηηο θηλήζεηο ησλ αζθήζεσλ 
πνπ δίδαζθα ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηα ηειεπηαία ρξόληα. Δλώ είκαη αθόκε θνληά 
ζαο, θαη ελώ θαη ε βηληενθαζέηα κε ηηο νδεγίεο ησλ αζθήζεσλ είλαη αθόκε δηαζέζηκε, 
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απηό ην άηνκν, αθόκα θαη δεκνζίσο, άιιαμε ηηο θηλήζεηο ησλ αζθήζεσλ ηνπ Ληάθα. 
Δίπε ζηνπο καζεηέο λα κελ αζθνύληαη ζύκθσλα κε ηελ βηληενθαζέηα αιιά λα 
αθνινπζνύλ απηόλ, ηζρπξηδόκελνο όηη ν Γάζθαινο έρεη πςεινύ επηπέδνπ γθνλγθ, 
είλαη δηαθνξεηηθόο από ηνπο καζεηέο ηνπ θαη ηα ινηπά. Δπίζεο είπε ζηνπο καζεηέο λα 
αζθνύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο πξώηα, ζηαδηαθά λα θάλνπλ 
αιιαγέο ζην κέιινλ θαη ηα ινηπά. 

 
Από ηελ αξρή έρσ δηδάμεη ηηο αζθήζεηο ζηελ νιόηεηά ηνπο, επεηδή αλεζπρνύζα 
κήπσο θάπνηνη καζεηέο έθαλαλ απζαίξεηεο αιιαγέο. Ν ελεξγεηαθόο κεραληζκόο δελ 
κπνξεί πνηέ λα αιιάμεη κόιηο δηακνξθσζεί. Απηό ην πξόβιεκα κπνξεί λα θαίλεηαη 
αζήκαλην αιιά ζηελ νπζία είλαη ε αξρή κηαο ζνβαξήο δηάξξεμεο ηνπ Φα. Κεξηθά 
άηνκα παίξλνπλ ηηο κεηαβαηηθέο θηλήζεηο σο μερσξηζηέο θαη ιέλε ζηνπο καζεηέο λα 
ηηο θάλνπλ κε έλαλ ηππνπνηεκέλν ηξόπν. Κε ην λα θάλνπλ απηνύ ηνπ είδνπο ην 
πξάγκα πξνζπαζνύλ λα είλαη δηαθνξεηηθνί. Απηό έρεη επηθέξεη πνιύ ζνβαξέο 
ζπλέπεηεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνλ παξόληα ρξόλν. Καζεηέο κνπ! Νη βηληενθαζέηεο 
κε ηηο νδεγίεο ησλ αζθήζεσλ είλαη αθόκα δηαζέζηκεο – γηαηί λα αθνινπζήζεηε 
απηνύο ηνπο αλζξώπνπο ηόζν πξόζπκα; Ν Ληάθα είλαη ν ηεξόο, κέγαο Λόκνο ηνπ 
ζύκπαληνο. Αθόκα θαη αλ δηαξξήμεηε έλα θνκκαηάθη απηνύ, πόζν ηεξάζηηα ακαξηία 
είλαη απηή! Ωο θαιιηεξγεηήο, πξέπεη λα αζθείηε θαιιηέξγεηα κε έλαλ αλνηθηό θαη 
αμηνπξεπή ηξόπν θαη λα θνηηάδεηε ηα πξάγκαηα κε κηα πην επξεία καηηά. Ξώο ζα 
κπνξνύζαλ νη θηλήζεηο όισλ λα είλαη αθξηβώο ίδηεο, ρσξίο ηελ παξακηθξή δηαθνξά; 
Κελ επηθεληξώλεηε ην κπαιό ζαο ζε ηέηνηεο αζεκαληόηεηεο. Νη θηλήζεηο ησλ 
αζθήζεσλ είλαη έλαο ηξόπνο γηα λα ζαο βνεζήζεη λα θηάζεηε ηελ Νινθιήξσζε θαη 
ζίγνπξα είλαη ζεκαληηθέο. Αιιά αληί λα νδεγείζηε ζε αδηέμνδν, ζα έπξεπε λα 
αθηεξώλεηε πεξηζζόηεξν θόπν ζηελ βειηίσζε ηνπ ζίλζηλγθ ζαο. Πηελ 
πξαγκαηηθόηεηα, νη πεξηζζόηεξεο παξεκβάζεηο γηα ηνλ Ληάθα έξρνληαη από κέζα, 
από ηνπο ίδηνπο ηνπο αζθνύκελνπο. Νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο κπνξνύλ λα 
επεξεάζνπλ κόλν ιίγα άηνκα ελώ είλαη αλίθαλνη λα αιιάμνπλ ηνλ Φα. Δίηε είλαη ζην 
παξόλ, είηε είλαη ζην κέιινλ, απηνί πνπ κπνξνύλ λα ππνλνκεύζνπλ ηνλ Φα καο δελ 
είλαη θαλέλαο άιινο από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο καο. Λα είζηε πξνζεθηηθνί! Ν Φα 
καο είλαη ζηέξενο ζαλ δηακάληη θαη ακεηάβιεηνο. Πε θακία πεξίπησζε θαη γηα 
θαλέλαλ ιόγν δελ κπνξεί θαλείο λα αιιάμεη νύηε γηα ιίγν ηηο θηλήζεηο κε ηηο νπνίεο 
πξόθεηηαη λα θηάζνπκε ηελ Νινθιήξσζε. Γηαθνξεηηθά, απηό ην άηνκν ππνλνκεύεη 
ηνλ Φα, άζρεηα αλ ηα θίλεηξά ηνπ είλαη θαιά ή όρη. 

 
Λη Χνλγθηδί 
11 Μαΐνπ 1996. 

 
 

Μελ θάλεηε απεξίζθεπηεο δειώζεηο 
 
Ξξόζθαηα μεθίλεζε λα θπθινθνξεί κηα έθθξαζε. Ππγθεθξηκέλα, όηαλ αζθνύκελνη 

δηαδίδνπλ ηνλ Ληάθα, θαη επνκέλσο βνεζνύλ κεξηθνύο αλζξώπνπο κε 
πξνθαζνξηζκέλεο ζρέζεηο λα απνθηήζνπλ ηνλ Φα θαη λα μεθηλήζνπλ ηελ άζθεζε 
θαιιηέξγεηαο, κεξηθνί από απηνύο ηνπο αζθνύκελνπο ηζρπξίδνληαη όηη έρνπλ ζώζεη 
αλζξώπνπο, ιέλε: «Πήκεξα έζσζα κεξηθνύο αλζξώπνπο θαη εζύ έζσζεο αξθεηνύο», 
θαη νύησ θαζ' εμήο. Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, είλαη ν Φα πνπ ζώδεη ηνπο αλζξώπνπο θαη 
κόλν ν Γάζθαινο κπνξεί λα ην θάλεη απηό. Δζείο απιά βνεζάηε κεξηθνύο αλζξώπνπο 
κε πξνθαζνξηζκέλεο ζρέζεηο λα απνθηήζνπλ ηνλ Φα. Ρν αλ κπνξνύλ πξαγκαηηθά λα 
ζσζνύλ αθόκε βαζίδεηαη ζην αλ κπνξνύλ λα θηάζνπλ ζηελ Νινθιήξσζε κέζσ ηεο 
[δηθήο ηνπο] θαιιηέξγεηαο. Λα είζηε πξνζεθηηθνί: Έλαο Φν ζα ζνθαξηζηεί κε ηέηνηεο 
απεξίζθεπηεο δειώζεηο, είηε γίλνληαη κε πξόζεζε είηε όρη. Κελ δεκηνπξγείηε 
εκπόδηα γηα ηελ δηθή ζαο άζθεζε θαιιηέξγεηαο. Ξξέπεη επίζεο λα θαιιηεξγείηε ηελ 
νκηιία ζαο από απηή ηελ άπνςε. Διπίδσ λα κπνξείηε λα θαηαιάβεηε. 

 
Λη Χνλγθηδί 
21 Μαΐνπ 1996. 
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Αθύπληζε 
 

Ν ρξόλνο γηα πξαγκαηηθή θαιιηέξγεηα ζηελ κειέηε ηνπ Ληάθα είλαη πεξηνξηζκέλνο. 
Ξνιινί καζεηέο έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη πξέπεη λα βηαζηνύλ θαη πξέπεη επηκειώο 
λα θάλνπλ ζπλερή πξόνδν. κσο, κεξηθνί καζεηέο δελ αμηνπνηνύλ ηνλ ρξόλν ηνπο θαη 
επηθεληξώλνπλ ηνλ λνπ ηνπο ζε αζήκαληα δεηήκαηα. Από ηόηε πνπ εθδόζεθε απηό ην 
βηβιίν ηνπ Ληάθα, ην Τδνύαλ Φάινπλ, πνιιά άηνκα έρνπλ ζπγθξίλεη ηηο 
ερνγξαθήζεηο ησλ δηαιέμεώλ κνπ κε ην βηβιίν, ηζρπξηδόκελνη όηη ε Δξεπλεηηθή 
Θνηλόηεηα άιιαμε ηα ιόγηα ηνπ Γαζθάινπ. Θάπνηνη άιινη έρνπλ πεη όηη ην βηβιίν 
γξάθηεθε κε ηελ βνήζεηα ηνπ ελόο ή ηνπ άιινπ, θαη επνκέλσο έρνπλ ππνλνκεύζεη ηνλ 
Ληάθα. Παο ιέσ ηώξα όηη ν Ληάθα αλήθεη ζε εκέλα, ηνλ Ιη Σνλγθηδί. Γηδάρηεθε γηα 
λα ζαο ζώζεη θαη εηπώζεθε από ην ζηόκα κνπ. Δπηπξόζζεηα, όηαλ δίδαζθα ηνλ Φα, 
δελ ρξεζηκνπνηνύζα θαλέλα άξζξν ή άιια πιηθά, παξά κόλν έλα θνκκάηη ραξηί κε ην 
ηη ζα έπξεπε λα δηδάμσ ζηνπο καζεηέο κνπ. Ρα πεξηερόκελά ηνπ ήηαλ πνιύ απιά, κε 
κόλν κεξηθά ζεκεία πνπ θαλέλαο άιινο δελ κπνξνύζε λα θαηαιάβεη. Θάζε θνξά πνπ 
δίδαζθα ηνλ Φα, ηνλ παξνπζίαδα από δηαθνξεηηθή πιεπξά θαη κηινύζα αλάινγα κε 
ηελ ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο ησλ καζεηώλ. Έηζη θάζε θνξά πνπ δίδαζθα ηνλ Φα, 
κηινύζα γηα ην ίδην δήηεκα από δηαθνξεηηθή πιεπξά. Δπηπιένλ, απηό ην βηβιίν ηνπ 
Φα αληηπξνζσπεύεη ηελ θύζε ηνπ ζύκπαληνο θαη είλαη ε πξαγκαηηθή εθδήισζε ηνπ 
παλίζρπξνπ Λόκνπ ηνπ Φν. Δίλαη απηό πνπ είρα αξρηθά - απηό πνπ αλαθάιεζα αθνύ 
πέηπρα ηελ Φώηηζε κέζσ άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. Όζηεξα ην δεκνζηνπνίεζα κε θνηλή 
αλζξώπηλε γιώζζα θαη ην δίδαμα ζε εζάο, όπσο επίζεο θαη ζε απηνύο ζηα νπξάληα, 
θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν δηόξζσζα ην ζύκπαλ κε ηνλ Φα. Γηα λα θάλσ ηελ θαιιηέξγεηα 
βνιηθή γηα ηνπο καζεηέο, αλέζεζα ζε κεξηθνύο καζεηέο λα αληηγξάςνπλ ηα 
πεξηερόκελα ησλ δηαιέμεώλ κνπ από ηηο θαζέηεο ρσξίο λα αιιάμνπλ θακία από ηηο 
αξρηθέο κνπ ιέμεηο. Όζηεξα κνπ ην έδσζαλ γηα αλαζεώξεζε. Νη καζεηέο απιά 
αληέγξαςαλ ηηο αλαζεσξήζεηο κνπ ή ηηο πιεθηξνιόγεζαλ ζε έλαλ ππνινγηζηή έηζη 
ώζηε λα θάλσ πεξαηηέξσ αλαζεσξήζεηο. ζνλ αθνξά ην Τδνύαλ Φάινπλ, εγώ 
πξνζσπηθά ην αλαζεώξεζα ηξεηο θνξέο πξνηνύ ηειεηνπνηεζεί θαη εθδνζεί. 

 
Θαλείο δελ έρεη θάλεη πνηέ ηελ παξακηθξή αιιαγή ζηα πεξηερόκελα απηνύ ηνπ 
βηβιίνπ ηνπ Ληάθα. Δπηπιένλ, πνηνο ζα κπνξνύζε λα ην θάλεη απηό; πάξρνπλ ηξεηο 
ιόγνη γηα ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ από ηηο θαζέηεο. Ξξώηνλ, γηα λα βνεζήζσ ηνπο 
αλζξώπνπο λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα ζπλδύαζα πνιιέο από ηηο δηαιέμεηο κνπ ηνπ Φα 
όηαλ έθαλα ηηο αλαζεσξήζεηο. Γεύηεξνλ, ελώ έδηλα δηάιεμε πάλσ ζηνλ Φα, δίδαζθα 
αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο ηθαλόηεηεο θαηαλόεζεο ησλ καζεηώλ θαη έρνληαο 
ππόςε ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηηο πεξηζηάζεηο εθείλν ηνλ θαηξό, επνκέλσο, έπξεπε λα 
ηξνπνπνηήζσ ηε δνκή ηεο γιώζζαο όηαλ ήηαλ λα ηε ζπληάμσ ζε βηβιίν. Ρξίηνλ, όηαλ 
νη θαιιηεξγεηέο ην κειεηνύλ, κπνξεί λα ζπκβνύλ παξεμεγήζεηο σο απνηέιεζκα ησλ 
δηαθνξώλ αλάκεζα ζηελ νκηιία θαη ζηε γξαπηή γιώζζα, έηζη έπξεπε λα γίλνπλ 
ηξνπνπνηήζεηο. Ξαξόια απηά, ε κνξθή θαη ν θαζνκηινύκελνο ηξόπνο ησλ δηαιέμεώλ 
κνπ πάλσ ζηνλ Φα έρνπλ αθόκα δηαηεξεζεί. Ρν Τδνύαλ Φάινπλ ΗΗ θαη ην Εμεγώληαο 
ην Πεξηερόκελν ηνπ Φάινπλ Νηάθα, επίζεο αλαζεσξήζεθαλ πξνζσπηθά από εκέλα 
πξνηνύ εθδνζνύλ. Δλζσκάησζα ηε ζθέςε ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα όηαλ έγξαθα ην 
Τδνύαλ Φάινπλ ΗΗ, έηζη κεξηθνί άλζξσπνη βξίζθνπλ δηαθνξεηηθό ηνλ ηξόπν γξαθήο 
θαη κπεξδεύνληαη από απηόλ. Θαη' αξράο απηά δελ είλαη ζπλεζηζκέλα αλζξώπηλα 
πξάγκαηα! Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, ην Ρδνύαλ Φάινπλ ΗΗ είλαη γηα λα παξακείλεη γηα 
ηηο κειινληηθέο γεληέο, γηα λα κάζνπλ ηελ έθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ εθθπιηζκνύ 
ζήκεξα, αθήλνληαο έηζη ζηνπο αλζξώπνπο έλα εκβξηζέο ηζηνξηθό κάζεκα. Ρν 
Κηλέδηθν Φάινπλ Γθνλγθ, πεξηιακβάλνληαο θαη ηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζή ηνπ, είλαη 
κόλν έλα κεηαβαηηθό πιηθό ζηελ κνξθή ηνπ ηζηγθόλγθ γηα λα θαηαιάβνπλ απηνί πνπ 
μεθηλνύλ. 

 
Ζ δηάξξεμε ηνπ Φα παίξλεη πνιιέο κνξθέο, από ηηο νπνίεο ε δηάξξεμε ρσξίο 

πξόζεζε από ηνπο καζεηέο ηνπο ίδηνπο είλαη ε πην δύζθνιε ζηνλ εληνπηζκό. Ζ θζνξά 
ηνπ Βνπδηζκνύ ηνπ Παθηακνύλη μεθίλεζε θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν θαη ην κάζεκα είλαη 
εκβξηζέο. 
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Νη καζεηέο πξέπεη λα ζπκνύληαη: ια ηα θείκελα ηνπ Φάινπλ Ληάθα είλαη ν Φα 

πνπ έρσ δηδάμεη θαη αλαζεσξνύληαη θαη εθδίδνληαη πξνζσπηθά από εκέλα. Από εδώ 
θαη ζην εμήο θαλείο δελ επηηξέπεηαη λα παίξλεη απνθόκκαηα από ηηο θαζέηεο ησλ 
δηαιέμεώλ κνπ ηνπ Φα, νύηε λα ηηο ζπλζέηεη κε γξαπηά πιηθά. Αλεμάξηεηα από ην 
πνηεο είλαη νη αηηηνινγήζεηο ζαο, απηό παξακέλεη ππνλόκεπζε ηνπ Φα. Απηό 
πεξηιακβάλεη θαη ην έηζη απνθαινύκελν «ζπγθξίλνληαο ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ 
πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ», θαη ηα ινηπά. 

 
Ρίπνηα δελ είλαη ηπραίν ζηελ εμέιημε ησλ Θνζκηθώλ ζσκάησλ ή ζηελ αλάπηπμε ηεο 

αλζξσπόηεηαο. Ζ αλάπηπμε ηεο αλζξώπηλεο θνηλσλίαο είλαη ν δηαθαλνληζκόο ηεο 
ηζηνξίαο θαη θαζνδεγείηαη από ην Θνζκηθό θιίκα. Πην κέιινλ ζα ππάξρνπλ 
πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ζηνλ θόζκν πνπ ζα καζαίλνπλ ηνλ Ληάθα. Απηό δελ είλαη 
θάηη πνπ κπνξεί λα γίλεη από έλα παξνξκεηηθό άηνκν απιά επεηδή ην ζέιεη. Κε έλα 
γεγνλόο απηνύ ηνπ κεγέζνπο, πώο ζα κπνξνύζαλ λα κελ ππάξρνπλ δηάθνξνη 
δηαθαλνληζκνί ζηελ ηζηνξία; Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, όια όζα έρσ θάλεη θαλνλίζηεθαλ 
ακέηξεηα ρξόληα πξηλ θαη απηό πεξηιακβάλεη ην πνηνο ζα ιάκβαλε ηνλ Φα - ηίπνηα 
δελ είλαη ηπραίν. Αιιά ν ηξόπνο πνπ απηά εθδειώλνληαη ζπκβαδίδεη κε ηνπο θνηλνύο 
αλζξώπνπο. Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, ηα πξάγκαηα πνπ κνπ κεηαδόζεθαλ από ηνπο 
δηάθνξνπο δαζθάινπο κνπ ζε απηήλ ηελ δσή είλαη επίζεο απηά πνπ εζθεκκέλα είρα 
θαλνλίζεη κεξηθέο δσέο πξηλ γηα απηνύο λα απνθηήζνπλ. ηαλ ε πξνθαζνξηζκέλε 
ώξα έθηαζε, είρε θαλνληζηεί λα κεηαδώζνπλ απηά ηα πξάγκαηα πίζσ ζε κέλα έηζη 
ώζηε λα κπνξέζσ λα αλαθαιέζσ ηνλ Φα κνπ ζηελ νιόηεηά ηνπ. Έηζη επηηξέςηε κνπ 
λα ζαο πσ όηη απηό ην βηβιίν ηνπ Φα δελ κειεηάηαη κόλν από απηνύο ζην αλζξώπηλν 
επίπεδν αιιά θαη από όληα ζε αλώηεξα επίπεδα. Δπεηδή έλα ηεξάζηην πεδίν ηνπ 
Θνζκηθνύ ζώκαηνο έρεη απνθιίλεη από ηελ θύζε ηνπ ζύκπαληνο, πξέπεη λα δηνξζσζεί 
από ηνλ Φα. Ζ αλζξσπόηεηα είλαη ζρεηηθά αζήκαληε ζην αραλέο ζύκπαλ. Ζ Γε δελ 
είλαη ηίπνηα παξά έλαο θόθθνο ζθόλεο ζην ζύκπαλ. Αλ ηα αλζξώπηλα όληα ζέινπλ λα 
ππνινγίδνληαη από ηα όληα πςεινύ επηπέδνπ πξέπεη λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα θαη λα 
γίλνπλ θαη απηνί όληα πςεινύ επηπέδνπ! 

 
Λη Χνλγθηδί 
27 Μαΐνπ 1996. 

 
 

ηαζεξόηεηα ηνπ Φα 
 
Κεξηθά πξνβιήκαηα έρνπλ ζπκβεί ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ αζθνπκέλσλ ηα 

ηειεπηαία δύν ρξόληα. Ξαξαηεξνύζα ηελ θαηάζηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ καζεηώλ. 
Γηα λα δηνξζώζσ εγθαίξσο ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ, ζπρλά γξάθσ κεξηθά 
κηθξά άξζξα κε ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνύο (ηα νπνία απνθαινύληαη «ηεξέο γξαθέο» 
από ηνπο καζεηέο καο) γηα λα θαζνδεγήζσ ηνπο αζθνύκελνπο ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπο. 
Ν ζθνπόο είλαη λα αθήζσ έλαλ ζηαζεξό, πγηή θαη νξζό ηξόπν γηα άζθεζε 
θαιιηέξγεηαο ηνπ Ληάθα. Νη κειινληηθέο γελεέο, γηα ηα ρηιηάδεο ρξόληα πνπ ζα 
έξζνπλ, πξέπεη λα θαιιηεξγεζνύλ ζύκθσλα κε ηνλ ηξόπν πνπ εγώ πξνζσπηθά ηνπο 
έρσ αθήζεη εάλ είλαη λα θηάζνπλ ζηελ Νινθιήξσζε. 

 
Ωζηόζν, είδα πξόζθαηα κηα ζπιινγή πιηθώλ ζε έλα κέξνο εμάζθεζεο ζην Σνλγθ 

Θνλγθ ηα νπνία πεξάζηεθαλ εθεί από κηα άιιε πεξηνρή. Ξεξηειάκβαλαλ δύν 
ζύληνκα άξζξα πνπ δελ ζθόπεπα λα δεκνζηεύζσ. Απηή ήηαλ κηα ζνβαξή θαη ζθόπηκε 
πξνζπάζεηα λα βιάςνπλ ηνλ Ληάθα! Αθόκα θαη ην λα κεηαγξάθεηε ηηο θαζέηεο καο 
κόλνη ζαο είλαη ιάζνο! Ρν είπα μεθάζαξα ζην άξζξν «Αθύπληζε» όηη δελ ππάξρεη 
θακία δηθαηνινγία γηα θαλέλαλ λα θαηαγξάςεη ηα ιόγηα κνπ ζε ραξηί από ηηο θαζέηεο 
- θάλνληάο ην απηό είλαη ππνλόκεπζε ηνπ Φα. Δλ ησ κεηαμύ, επαλεηιεκκέλα έρσ 
ηνλίζεη όηη δελ κπνξείηε λα θπθινθνξείηε ηηο πξνζσπηθέο ζεκεηώζεηο πνπ πήξαηε 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιέμεώλ κνπ. Γηαηί εμαθνινπζείηε λα ην θάλεηε απηό; Ρη 
είδνπο θαηάζηαζε ηνπ λνπ ζαο νδήγεζε λα ηηο γξάςεηε; Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ όηη 
εθηόο από ηα αξθεηά επίζεκα δεκνζηεπκέλα βηβιία κνπ θαη ηα ρξνλνινγεκέλα 
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ζύληνκα άξζξα κε ηελ ππνγξαθή κνπ πνπ δηαλέκνληαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο από ηελ 
Δξεπλεηηθή Θνηλόηεηα, νηηδήπνηε έρεη θαηαγξαθεί ρσξίο ηελ άδεηά κνπ ππνλνκεύεη 
ηνλ Φα. Ζ θαιιηέξγεηα είλαη δηθή ζαο δνπιεηά θαη είλαη δηθή ζαο απόθαζε ην ηη 
επηδηώθεηε. Νη ζπλεζηζκέλνη άλζξσπνη έρνπλ όινη, θαη ηελ δαηκνληθή θύζε θαη ηελ 
θύζε ηνπ Φν. Ζ δαηκνληθή θύζε ζα επηδξάζεη κόιηο ν λνπο ελόο αλζξώπνπ δελ είλαη 
νξζόο. Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ πάιη όηη, έλαο κε αζθνύκελνο δελ κπνξεί πνηέ λα 
πξνθαιέζεη δεκηά ζηνλ Φα. Κόλν καζεηέο κπνξνύλ λα θάλνπλ δεκηά ζηνλ Φα - λα ην 
ζπκάζηε απηό! 

 
Θάζε βήκα πνπ εγώ, ν Ιη Σνλγθηδί, θάλσ, είλαη γηα λα εγθαζηδξύζσ έλαλ 

αλαιινίσην θαη ακεηάβιεην ηξόπν γηα ηε κεηάδνζε ηνπ Ληάθα ζηηο κειινληηθέο 
γελεέο. Έλαο ηόζν ηεξάζηηνο Φα δελ ζα ηειεηώζεη κεηά από κηα ζηηγκή 
δεκνζηόηεηαο. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη ε παξακηθξή απόθιηζε ζηα ακέηξεηα ρξόληα 
πνπ ζα έξζνπλ. Ζ πξνζηαζία ηνπ Ληάθα κε ηε δηθηά ζαο ζπκπεξηθνξά [ζα] είλαη γηα 
πάληα ε επζύλε ησλ καζεηώλ ηνπ Ληάθα, επεηδή ν Ληάθα αλήθεη ζε όια ηα 
αηζζαλόκελα όληα ηνπ ζύκπαληνο θαη απηό πεξηιακβάλεη θαη εζάο. 

 
Λη Χνλγθηδί 
11 Ινπλίνπ 1996. 

 
 

Άζθεζε Καιιηέξγεηαο θαη αλάιεςε επζύλεο 
 
Ν ζθνπόο ηνύ λα θαιιηεξγείζηε επηκειώο θαη ζηαζεξά είλαη γηα λα θηάζεηε ζηελ 

Νινθιήξσζε όζν ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξα. Έλαο θαιιηεξγεηήο είλαη απιά θάπνηνο 
πνπ εμαιείθεη ηηο πξνζθνιιήζεηο ελόο ζπλεζηζκέλνπ αηόκνπ. Καζεηέο, πξέπεη λα 
είζηε μεθάζαξνη γηα ην ηη θάλεηε! 

 
Γηα λα είλαη ππεύζπλα πξνο ηνλ Ληάθα, ηα βνεζεηηθά θέληξα, ηα γεληθά 

βνεζεηηθά θέληξα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο θαη ε Δξεπλεηηθή Θνηλόηεηα, έρνπλ ην 
δηθαίσκα λα αληηθαζηζηνύλ θάζε βνεζό ή άηνκν πνπ είλαη επηθεθαιήο ελόο 
ηκήκαηνο. Έηζη θαηά θαηξνύο, άηνκα ζε ππεύζπλεο ζέζεηο κπνξεί λα 
αληηθαηαζηαζνύλ αλάινγα κε ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Έλα άηνκν πνπ είλαη 
επηθεθαιήο, πξώηα απ' όια, είλαη θαιιηεξγεηήο πνπ έρεη έξζεη εδώ γηα θαιιηέξγεηα 
θαη όρη γηα λα είλαη επηθεθαιήο. Έηζη ζα πξέπεη λα κπνξεί λα κεηαθηλείηαη από ηε 
ζέζε ηνπ. Ζ ππεύζπλε ζέζε πνπ ηνπ δίλεηαη είλαη γηα άζθεζε θαιιηέξγεηαο, σζηόζν 
έλα άηνκν κπνξεί λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα ην ίδην ρσξίο λα θξαηά θάπνηα ππεύζπλε 
ζέζε. Δάλ ην άηνκν πνπ αληηθαζίζηαηαη δελ κπνξεί λα ην μεπεξάζεη, απηό δελ 
πξνθαιείηαη από ηελ πξνζθόιιεζή ηνπ; Γελ είλαη απηό κηα θαιή επθαηξία γηα απηόλ 
λα μεθνξησζεί απηή ηελ πξνζθόιιεζε; Γνζέληνο απηνύ, αλ αθόκα δελ κπνξεί λα 
αθήζεη απηή ηελ πξνζθόιιεζε, απηό δειώλεη μεθάζαξα όηη ήηαλ ζσζηό πνπ έγηλε 
απηή ε αληηθαηάζηαζε. Ρν λα είλαη θαλείο πξνζθνιιεκέλνο ζε κηα ζέζε επζύλεο 
είλαη από κόλν ηνπ έλα κε αγλό θίλεηξν γηα θαιιηέξγεηα. Έηζη επηηξέςηε κνπ λα 
ππελζπκίζσ ζηνπο καζεηέο: Γελ ζα κπνξέζεηε λα θηάζεηε ζηελ Νινθιήξσζε εάλ 
δελ αθήζεηε απηή ηελ πξνζθόιιεζε. 

 
Λη Χνλγθηδί 
12 Ινπλίνπ 1996. 

 
 

Γηαθίλεζε ησλ ρεηξόγξαθσλ αληηγξάθσλ ησλ Ιεξώλ Γξαθώλ 
 

ιν θαη πην πνιινί άλζξσπνη καζαίλνπλ ηώξα ηνλ Ληάθα θαη ν αξηζκόο 
δηπιαζηάδεηαη θάζε βδνκάδα. Νη πξνκήζεηεο ησλ βηβιίσλ ησλ εθδνηηθώλ νίθσλ δελ 
είλαη επαξθείο, θαη έηζη δελ κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηε δήηεζε. Ρα βηβιία 
επνκέλσο δελ είλαη δηαζέζηκα ζε κεξηθέο πεξηνρέο ή ζηελ εμνρή. Κεξηθνί καζεηέο κε 
ξώηεζαλ ηη λα θάλνπλ κε ηα ρεηξόγξαθα αληίγξαθα ηνπ Ληάθα. Κπνξώ λα ζαο πσ 
όηη πξνο ην παξόλ είλαη εληάμεη γηα εζάο λα δώζεηε ηα αληίγξαθα ηνπ Τδνύαλ Φάινπλ 
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ή ησλ άιισλ ηεξώλ γξαθώλ πνπ έρεηε γξάςεη κε ην ρέξη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
κειέηεο ζαο ηνπ Ληάθα, ζε απηνύο πνπ πάλε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο λα δηαδώζνπλ 
ηελ εμάζθεζε θαη ηνλ Φα. Ρν λα ηα θέξλεηε ζηνπο αγξόηεο κπνξεί ηαπηόρξνλα λα 
κεηώζεη ηα νηθνλνκηθά ηνπο έμνδα. Δπνκέλσο, απηό απαηηεί ηα ρεηξόγξαθα 
αληίγξαθα ησλ καζεηώλ λα είλαη επαλάγλσζηα έηζη ώζηε νη αγξόηεο κε 
πεξηνξηζκέλε εθπαίδεπζε λα κπνξνύλ λα ηηο θαηαιαβαίλνπλ. Ρα ρεηξόγξαθα 
αληίγξαθα έρνπλ ηελ ίδηα δύλακε ηνπ Φα κε ηα ηππσκέλα βηβιία. 

 
Λη Χνλγθηδί 
26 Ινπλίνπ 1996. 

 
 

Σν ζπλέδξην ηνπ Φα 
 
Δίλαη απαξαίηεην γηα ηνπο καζεηέο λα κνηξάδνληαη κεηαμύ ηνπο απηό πνπ έρνπλ 

βηώζεη θαη κάζεη ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπο. Γελ ππάξρεη θαλέλα πξόβιεκα κε ην λα 
βνεζά ν έλαο ηνλ άιινλ θαη λα θάλνπλ πξόνδν καδί, εθόζνλ δελ έρνπλ θακία 
πξόζεζε λα επηδείμνπλ ηνλ εαπηό ηνπο. Έρνπλ δηεμαρζεί κεξηθά ζπλέδξηα γηα 
αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαιιηέξγεηαο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο γηα λα δηεπθνιύλνπλ ηελ 
δηάδνζε ηνπ Ληάθα. ια απηά ηα ζπλέδξηα ήηαλ εμαηξεηηθά θαη πγηή, ηόζν ζε κνξθή 
όζν θαη ζε πεξηερόκελν. Αιιά νη νκηιίεο ησλ καζεηώλ πξέπεη λα εγθξηζνύλ από ηα 
βνεζεηηθά θέληξα γηα λα απνθεπρζνύλ πνιηηηθά ζέκαηα – ηα νπνία δελ έρνπλ λα 
θάλνπλ ηίπνηα κε ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο – ή ζέκαηα πνπ ζέηνπλ ιαλζαζκέλεο 
ηάζεηο ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο θαη ζηελ θνηλσλία. Δλ ησ κεηαμύ, πξέπεη λα 
απνθεύγνπκε λα εμαζθνύκε επηθαλεηαθή πεξηαπηνινγία – θάηη πνπ πεγάδεη από ηηο 
ζεσξεηηθέο κειέηεο ησλ θαζεκεξηλώλ αλζξώπσλ. Θαλέλαο δελ πξέπεη λα 
ζπγθεληξώλεη, κε ηελ πξόζεζε ηεο επίδεημεο, άξζξα κε ηελ κνξθή επίζεκσλ 
αλαθνξώλ θαη κεηά λα ηα απαγγέιεη ζε θάπνηα κεγάιε δεκόζηα νκηιία. 

 
Κεγάιεο ζπλεδξηάζεηο γηα αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαιιηέξγεηαο πνπ νξγαλώλνληαη 

από ηα γεληθά βνεζεηηθά θέληξα ζην επαξρηαθό ή ζην αζηηθό επίπεδν δελ πξέπεη λα 
δηεμάγνληαη ζε εζληθή θιίκαθα. Έλα εζληθό ή δηεζλέο ζπλέδξην πξέπεη λα 
νξγαλώλεηαη από ηελ Δξεπλεηηθή Θνηλόηεηα θαη δελ πξέπεη λα δηεμάγεηαη πνιύ 
ζπρλά. Κία θνξά ην ρξόλν ζα είλαη θαιά (εθηόο από εηδηθέο πεξηπηώζεηο). Κελ ηηο 
κεηαηξέπεηε ζε ηππηθόηεηα ή ζε αληαγσληζκό. Αληηζέησο, θάληε ην έλα ηεξνπξεπέο 
ζπλέδξην ηνπ Φα πνπ κπνξεί πξαγκαηηθά λα επηθέξεη πξόνδν ζηελ θαιιηέξγεηα. 

 
Λη Χνλγθηδί 
26 Ινπλίνπ 1996. 

 
 

Έλα γξάκκα ζην Γεληθό Βνεζεηηθό Κέληξν ηνπ Νηάθα ζην 
ηηδηαηδνπάλγθ 

 
Ξξνο ην Γεληθό Βνεζεηηθό Θέληξν ηνπ Ληάθα ζην Πηηδηαηδνπάλγθ: 
 
Έκαζα όηη ην ζπλέδξηό ζαο γηα ηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαιιηέξγεηαο είρε 

εκπόδηα. πάξρνπλ ηξεηο ιόγνη γηα απηό, από ηνπο νπνίνπο ζίγνπξα ζα πάξεηε έλα 
κάζεκα. Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, απηό ην ζπκβάλ έρεη επεξεάζεη άκεζα ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Ληάθα ζην Ξεθίλν θαη ζε νιόθιεξε ηε ρώξα θαη ζα έρεη 
ζπγθεθξηκέλν αξλεηηθό αληίθηππν ζηηο ζπλεζηζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Ληάθα 
αξγόηεξα. Λνκίδσ όηη ζίγνπξα ζα ην ζπλεηδεηνπνηήζεηε απηό θαη ζα ηα πάηε 
θαιύηεξα ζην κέιινλ. 

 
Δπηπξόζζεηα, επηηξέςηε κνπ λα πσ κεξηθά ιόγηα γηα ηα ζεκηλάξηα ηνπ Ρδηλγθ 

Ρδαλγί. Πηελ πεξίπησζε ηνπ Ρδηλγθ Ρδαλγί, απηά ήηαλ γηα ηελ επηθύξσζε ηεο 
επηζηεκνληθήο θύζεο ηνπ Ληάθα από ηελ νπηηθή γσλία ηεο επηζηήκεο. Απηό ζα 
επέηξεπε ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή θνηλόηεηα ή ζηνλ αθαδεκατθό θόζκν λα 
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έξζεη θαη λα θαηαιάβεη ηνλ Ληάθα. Γελ έπξεπε λα δώζεη νκηιίεο ζε καζεηέο, θαζώο 
απηό δελ ζα έθαλε θαζόινπ θαιό θαη κόλν ζα γηλόηαλ αηηία, γηα λένπο καζεηέο ή γηα 
καζεηέο ρσξίο ζηαζεξή θαηαλόεζε ηνπ Φα, λα αλαπηύμνπλ πξνζθνιιήζεηο. Δθείλνη 
νη καζεηέο πνπ κειεηνύλ ηνλ Φα θαιά ζα ζπλερίζνπλ παξόια απηά, ρσξίο θακία 
αλάγθε λα αθνύζνπλ ηέηνηεο νκηιίεο, ηελ πξνθαζνξηζκέλε(απνθαζηζηηθή) 
θαιιηέξγεηά ηνπο ζηνλ Ληάθα. 

 
Νπζηαζηηθά, έρσ δηδάμεη ηνλ Φα γηα δύν ρξόληα θαη έρσ δώζεη ζηνπο καζεηέο δύν 

ρξόληα γηα λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα. Θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ δύν ρξόλσλ 
πξαγκαηηθήο θαιιηέξγεηαο ησλ καζεηώλ δελ έρσ επηηξέςεη [ζε] θακία 
δξαζηεξηόηεηα, πνπ δελ έρεη λα θάλεη ηίπνηα κε αιεζηλή θαιιηέξγεηα, λα παξέκβεη κε 
ηελ ηαθηνπνηεκέλε(κεζνδηθή), βήκα πξνο βήκα δηαδηθαζία βειηίσζεο θαη 
θαλνληζκέλε γηα ηνπο καζεηέο. Δάλ νη νκηιίεο δελ δίλνληαη ζηηο επηζηεκνληθέο θαη 
αθαδεκατθέο θνηλόηεηεο γηα ηελ επηθύξσζε ηεο επηζηεκνληθήο θύζεο ηνπ Ληάθα, 
αιιά δίλνληαη ζηνπο καζεηέο πνπ θαιιηεξγνύληαη [θαη] νη νπνίνη έρνπλ πεξηνξηζκέλν 
ρξόλν, ζθεθηείηε ην: Θα κπνξνύζε λα ππάξμεη κεγαιύηεξε παξέκβαζε γηα ηνπο 
καζεηέο; Νύηε θαλ βιέπσ καζεηέο γηα λα απνθύγσ λα ηνπο ελνριήζσ. Νη καζεηέο 
δελ κπνξνύλ λα εξεκήζνπλ γηα ηνπιάρηζηνλ κεξηθέο κέξεο αθνύ κε δνπλ θαη απηό 
δηαηαξάζζεη ηηο δηεπζεηήζεηο πνπ έβαια ηα Πώκαηα ηνπ Λόκνπ κνπ λα θάλνπλ γηα 
απηνύο. Έρσ πεη ζηελ Δξεπλεηηθή Θνηλόηεηα γηα απηό ην πξόβιεκα αιιά ίζσο λα κελ 
έγηλε ζαθέο ζηνλ Ρδηλγθ Ρδαλγί. Ρώξα πνπ ην ζέκα απηό έρεη ηειεηώζεη θαλείο από 
εζάο δελ πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα θαζνξίζεη πνηνο πξέπεη λα ζεσξεζεί έλνρνο. 
Λνκίδσ όηη ν θύξηνο ιόγνο πνπ ζπλέβε απηό είλαη όηη δελ ην ζπλεηδεηνπνηήζαηε. Αιιά 
πξέπεη λα δώζεηε πξνζνρή από εδώ θαη πέξα. Νηηδήπνηε θάλνπκε ζήκεξα είλαη γηα 
λα ζέζνπκε ηα ζεκέιηα γηα ηελ δηάδνζε ηνπ Ληάθα ζηα ακέηξεηα ρξόληα πνπ ζα 
έξζνπλ θαη γηα λα αθήζνπκε κηα ηέιεηα, νιόζσζηε, θαη αιάλζαζηε κνξθή άζθεζεο 
θαιιηέξγεηαο. Πήκεξα ην επηζεκαίλσ απηό όρη γηα λα αζθήζσ θξηηηθή ζε θάπνηνλ 
αιιά γηα λα δηνξζώζσ ηελ κνξθή ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο θαη λα ηελ αθήζσ γηα 
ηηο κειινληηθέο γελεέο. 

 
Γηαλείκεηε απηό ην γξάκκα ζηα βνεζεηηθά θέληξα ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο. 
 

Λη Χνλγθηδί 
26 Ινπλίνπ 1996. 

 
 

Γηόξζσζε ηνπ ραξαθηήξα θάπνηνπ 
 
Θαζώο ν Ληάθα θαιιηεξγείηαη πην βαζηά, πνιινί καζεηέο έρνπλ επηηπρώο θηάζεη 

ζηελ Φώηηζε ή έρνπλ επηηύρεη ηελ Πηαδηαθή Φώηηζε. Κπνξνύλ λα δνπλ ηηο 
πξαγκαηηθέο, εληππσζηαθέο, κεγαιεηώδεηο ζθελέο ζηηο άιιεο δηαζηάζεηο. Νη καζεηέο 
πνπ βηώλνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο Φώηηζεο είλαη ηόζν ελζνπζηαζκέλνη ώζηε 
απνθαινύλ ηα Πώκαηα ηνπ Λόκνπ κνπ «δεύηεξν δάζθαιν» ή ιακβάλνπλ ηα Πώκαηα 
ηνπ Λόκνπ κνπ σο έλαλ αιεζηλό θαη αλεμάξηεην δάζθαιν – απηό είλαη κηα 
παξεμήγεζε. Ρα Πώκαηα ηνπ Λόκνπ κνπ είλαη ε εθδεισκέλε εηθόλα ηεο παληαρνύ 
παξνύζαο ζνθίαο κνπ αιιά όρη έλα αλεμάξηεην δσληαλό νλ. Θάπνηνη άιινη καζεηέο 
απνθαινύλ ην Φάινπλ2, «Γάζθαιν Φάινπλ». Απηό είλαη έλα απόιπηα απξεπέο ιάζνο. 
Ρν Φάινπλ είλαη άιιε κία εθδεισκέλε κνξθή ηεο θύζεο ηεο δύλακεο ηνπ Φα κνπ θαη 
ηεο ζνθίαο ηνπ Ληάθα κνπ – πξάγκαηα εμαηξεηηθά ππέξνρα γηα λα ηα πεξηγξάςσ κε 
ιόγηα. Ρν Φάινπλ είλαη ε εθδήισζε ηεο θύζεο ηνπ Φα (ηνπ Λόκνπ) όιεο ηεο ύιεο ζην 
ζύκπαλ, από ην καθξνζθνπηθό επίπεδν ζην κηθξνζθνπηθό επίπεδν θαη δελ είλαη έλα 
αλεμάξηεην δσληαλό νλ.  

 
ηαλ βιέπεηε ηα Πώκαηα ηνπ Λόκνπ κνπ θαη ηα Φάινπλ λα θάλνπλ απηά ηα 

εμαίξεηα, ζαπκαηνπξγά θαη κεγαιεηώδε πξάγκαηα γηα εζάο, εζείο νη καζεηέο πξέπεη 
λα ζπκάζηε λα κελ βιέπεηε ή λα θηινθξνλείηε ηα Πώκαηα ηνπ Λόκνπ κνπ ή ηα 

                                                 
2
 Φάλοσν – «Τροτός ηοσ Νόμοσ» (δείηε ηην έγτρωμη ζελίδα μπροζηά). 
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Φάινπλ κε θνηλή αλζξώπηλε ζθέςε. Απηνύ ηνπ είδνπο ε ζθέςε είλαη κηα κηθηή 
έθθξαζε θαηώηεξεο πνηόηεηαο θώηηζεο θαη θαηώηεξνπ ζίλζηλγθ. Πηελ 
πξαγκαηηθόηεηα, όιεο νη κνξθέο πνπ εθδειώλνληαη είλαη ρεηξνπηαζηέο εθδειώζεηο 
ηεο ρξήζεο κνπ ηεο ηεξάζηηαο δύλακεο ηνπ Φα γηα λα δηνξζώζσ ηνλ Φα θαη λα ζώζσ 
αλζξώπνπο.  

 
Λη Χνλγθηδί 
2 Ινπιίνπ 1996.  

 
 

Μηα ζπλνπηηθή εμήγεζε ηνπ αλ 
 
Ρν Παλ είλαη ε εθδήισζε ηεο θύζεο ηνπ ζύκπαληνο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη ζε 

δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο. Δίλαη επίζεο ε ζεκειηώδεο θύζε ησλ Κεγάισλ 
Φσηηζκέλσλ λησλ. Δπνκέλσο, έλαο θαιιηεξγεηήο πξέπεη λα θαιιηεξγήζεη ην Παλ 
θαη λα εμνκνησζεί κε ηελ θύζε ηνπ ζύκπαληνο, Ρδελ-Παλ-Οελ (Αιήζεηα, Θαινζύλε, 
Αλεθηηθόηεηα). Ρν αραλέο Θνζκηθό ζώκα γελλήζεθε από ηελ θύζε ηνπ ζύκπαληνο, 
Ρδελ-Παλ-Οελ. Ρν όηη δηαδίδεηαη ν Ληάθα ζην θνηλό εθζέηεη μαλά ηελ αιεζηλή, αξρηθή 
θύζε ησλ έκβησλ(αηζζαλόκελσλ) όλησλ ηνπ ζύκπαληνο. Ν Ληάθα είλαη ζε ηέιεηα 
αξκνλία: Δάλ θάπνηνο ρσξίζεη ηνπο ηξεηο ραξαθηήξεο ηνύ «Ρδελ-Παλ-Οελ», ν θάζε 
έλαο αθόκε πεξηέρεη πιήξσο ην Ρδελ-Παλ-Οελ. Απηό είλαη επεηδή ε ύιε ζπληίζεηαη 
από κηθξνζθνπηθή ύιε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο είλαη θηηαγκέλε από αθόκε 
κηθξόηεξε κηθξνζθνπηθή ύιε - απηό ζπλερίδεηαη σο ην ηέινο. Γη' απηό, ην Ρδελ 
απνηειείηαη από Ρδελ-Παλ-Οελ, ην Παλ απνηειείηαη από Ρδελ-Παλ-Οελ θαη ην Οελ 
επίζεο απνηειείηαη από Ρδελ-Παλ-Οελ. Γελ είλαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ Ρδελ ηεο Πρνιήο 
ηνπ Ράν ε θαιιηέξγεηα ηνπ Ρδελ-Παλ-Οελ; Γελ είλαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ Παλ ηεο Πρνιήο 
ηνπ Φν επίζεο ε θαιιηέξγεηα ηνπ Ρδελ-Παλ-Οελ; Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, κόλν ζηελ 
επηθαλεηαθή ηνπο κνξθή δηαθέξνπλ. 

 
ζνλ αθνξά ην Παλ κόλν ηνπ, όηαλ εθδειώλεηαη ζηελ αλζξώπηλε θνηλσλία θάπνηνη 
ζπλεζηζκέλνη άλζξσπνη πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλνη ζηελ θνηλή αλζξώπηλε θνηλσλία 
κπνξεί λα θάλνπλ κηα ζπλεζηζκέλε αλζξώπηλε θνηλσληθή εξώηεζε: «Δάλ όινη 
κάζαηλαλ ηνλ Ληάθα θαη εμαζθνύζαλ Παλ, πώο ζα ρεηξηδόκαζηαλ ηηο μέλεο εηζβνιέο ή 
ηνπο πνιέκνπο ελαληίνλ καο;» Έρσ πεη ζην Τδνύαλ Φάινπλ [όηη], ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα, ε αλάπηπμε ηεο αλζξώπηλεο θνηλσλίαο θαηεπζύλεηαη από ηελ 
εμέιημε ηνπ Θνζκηθνύ θιίκαηνο. Ρόηε, είλαη ηπραίνη νη πόιεκνη ηεο αλζξσπόηεηαο; 
Κηα πεξηνρή κε πνιύ θάξκα ή κηα πεξηνρή όπνπ ν λνπο ησλ αλζξώπσλ έρεη γίλεη 
θαθόο είλαη κνηξαίν λα είλαη αζηαζήο. Δάλ κία εζλόηεηα είλαη αιεζηλά ελάξεηε, [θαη] 
έρεη ιίγν θάξκα, [ηόηε] ζίγνπξα δελ ζα ππάξρνπλ πόιεκνη ελαληίνλ ηεο. Απηό είλαη 
επεηδή νη αξρέο ηνπ Ληάθα ην απαγνξεύνπλ, θαζώο ε θύζε ηνπ ζύκπαληνο θπβεξλά 
ηα πάληα. Γελ ρξεηάδεηαη λα αλεζπρεί θαλείο γηα ην όηη έλα ελάξεην έζλνο ζα δερηεί 
εηζβνιή. Ζ θύζε ηνπ ζύκπαληνο - ν Ληάθα - είλαη παληαρνύ παξώλ θαη πεξηιακβάλεη 
νιόθιεξν ην Θνζκηθό ζώκα, από ην καθξνζθνπηθό επίπεδν έσο ην κηθξνζθνπηθό 
επίπεδν. Ν Ληάθα πνπ δηδάζθσ ζήκεξα δελ δηδάζθεηαη κόλν ζηνπο Αλαηνιίηεο αιιά 
θαη ζηνπο Γπηηθνύο ηαπηόρξνλα. Νη θαινί άλζξσπνί ηνπο πξέπεη επίζεο λα ζσζνύλ. 
ιεο νη εζλόηεηεο πνπ πξέπεη λα εηζέιζνπλ ζηελ επόκελε, λέα ηζηνξηθή πεξίνδν ζα 
ιάβνπλ ηνλ Φα θαη ζα βειηησζνύλ σο ζύλνιν. Γελ είλαη κόλν ζέκα κίαο εζλόηεηαο. Νη 
εζηθέο αμίεο ηεο αλζξσπόηεηαο επίζεο, ζα επηζηξέςνπλ ζε απηέο ηεο αξρηθήο 
αλζξώπηλεο θύζεο. 

 
Λη Χνλγθηδί 
20 Ινπιίνπ 1996. 

 
 

Πξνζζήθε ζην «Η δηόξζσζε ηνπ ραξαθηήξα θάπνηνπ» 
 
Αθόηνπ είπα όηη «ηα Πώκαηα ηνπ Λόκνπ θαη ηα Φάινπλ δελ είλαη αλεμάξηεηα 

έκβηα αηζζαλόκελα όληα», κεξηθνί καζεηέο ξώηεζαλ εάλ απηό αληηθάζθεη κε απηό 
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πνπ δειώλεη ην Ρδνύαλ Φάινπλ: «Ζ ζπλείδεζε θαη νη ζθέςεηο ησλ Πσκάησλ ηνπ 
Λόκνπ ειέγρνληαη από ην θύξην νλ. Ωζηόζν ηα Πώκαηα ηνπ Λόκνπ από κόλα ηνπο 
είλαη επίζεο νινθιεξσκέλα, αλεμάξηεηα θαη πξαγκαηηθά μερσξηζηά όληα». Ξηζηεύσ 
όηη απηό πξνέξρεηαη από ηελ θησρή θαηαλόεζε ηνπ Φα. Ρα Πώκαηα ηνπ Λόκνπ δελ 
κπνξνύλ λα θαηαλνεζνύλ ππό ηελ έλλνηα ηεο κίαο νινθιεξσκέλεο αλεμάξηεηεο 
δσήο, επεηδή ηα Πώκαηα ηνπ Λόκνπ είλαη ζπλεηδεηέο εθδειώζεηο ηεο δύλακεο θαη ηεο 
ζνθίαο ηεο εηθόλαο θαη ησλ ζθέςεσλ ηνπ θύξηνπ αηόκνπ, είλαη ηθαλά λα 
εθπιεξώζνπλ νηηδήπνηε από κόλα ηνπο, ζύκθσλα κε ηελ ζέιεζε ηνπ θπξίνπ αηόκνπ. 
Έηζη νη καζεηέο παξαηήξεζαλ κόλν ηελ δεύηεξε πξόηαζε ελώ παξέιεηςαλ ηελ 
πξώηε: «Ζ ζπλείδεζε θαη νη ζθέςεηο ησλ Πσκάησλ ηνπ Λόκνπ ειέγρνληαη από ην 
θύξην νλ». Ρα Πώκαηα ηνπ Λόκνπ δελ έρνπλ κόλν ηελ αλεμάξηεηε θαη νινθιεξσκέλε 
εηθόλα ηνπ θπξίνπ όληνο αιιά θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ. Κπνξνύλ επίζεο λα 
εθπιεξώζνπλ από κόλα ηνπο ό,ηη ζα ήζειε ην θύξην νλ, ελώ έλα ζπλεζηζκέλν νλ δελ 
θπβεξληέηαη από θαλέλαλ. ηαλ άλζξσπνη βιέπνπλ Πώκαηα ηνπ Λόκνπ ηα βξίζθνπλ 
λα είλαη νινθιεξσκέλεο, αλεμάξηεηεο, ξεαιηζηηθέο μερσξηζηέο δσέο. Λα ην ζέζσ 
απιά, ηα Πώκαηα ηνπ Λόκνπ κνπ είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα εγώ. 

 
Λη Χνλγθηδί 
21 Ινπιίνπ 1996. 

 
 

Η θύζε ηνπ Φν θαη ε δαηκνληθή θύζε 
 

Πε κηα πνιύ πςειή θαη πνιύ κηθξνζθνπηθή δηάζηαζε ηνπ ζύκπαληνο ππάξρνπλ δύν 
δηαθνξεηηθά είδε νπζηώλ. Δίλαη δύν κνξθέο πιηθήο ύπαξμεο πνπ εθδειώλνληαη από 
ηελ ππέξηαηε θύζε ηνπ ζύκπαληνο, Ρδελ-Παλ-Οελ, ζε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα 
δηαζηάζεσλ ζην ζύκπαλ. Γηαπεξλνύλ ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο από ηελ θνξπθή έσο 
ηε βάζε ή από ην κηθξνζθνπηθό επίπεδν ζην καθξνζθνπηθό επίπεδν. Κε ηελ 
εθδήισζε ηνπ Φα ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, όζν πην ρακειό ην επίπεδν ηόζν 
κεγαιύηεξε ε δηαθνξά ζηηο εθδειώζεηο θαη ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο απηώλ ησλ δύν 
δηαθνξεηηθώλ νπζηώλ. Ωο απνηέιεζκα, πξνβάιιεη απηό πνπ ε Πρνιή ηνπ Ράν 
νλνκάδεη ηηο αξρέο ηνπ γηλ θαη ηνπ γηαλγθ θαη ηνπ Ράη Ρδη. Θαηεβαίλνληαο πεξεηαίξσ 
ζηα ρακειόηεξα επίπεδα, απηά ηα δύν είδε ύιεο κε δηαθνξεηηθέο ηδηόηεηεο γίλνληαη 
απμεηηθά αληίζεηεο ε κία ζηελ άιιε θαη ηόηε απηό πξνθαιεί ηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο-
δεκηνπξγίαο θαη ακνηβαίαο-θαηαζηνιήο. 

 
Κέζσ ηεο ακνηβαίαο-δεκηνπξγίαο θαη ηεο ακνηβαίαο-θαηαζηνιήο εκθαλίδεηαη ε 

θαινζύλε θαη ε θαθία, ην ζσζηό θαη ην ιάζνο θαη, ην θαιό θαη ην θαθό. Έπεηηα, όζνλ 
αθνξά ηα έκβηα όληα, εάλ ππάξρνπλ Φν, ππάξρνπλ θαη δαίκνλεο, εάλ ππάξρνπλ 
άλζξσπνη, ππάξρνπλ θαη θαληάζκαηα - απηό είλαη πην εκθαλέο θαη πεξίπινθν ζηελ 
θνηλσλία ησλ θαζεκεξηλώλ αλζξώπσλ. πνπ ππάξρνπλ θαινί άλζξσπνη, ππάξρνπλ 
θαη θαθνί, όπνπ ππάξρνπλ αληδηνηειείο άλζξσπνη, ππάξρνπλ θαη εγσηζηέο, όπνπ 
ππάξρνπλ αλνηρηόκπαινη άλζξσπνη, ππάξρνπλ θαη ζηελόκπαινη. ζν γηα ηελ 
θαιιηέξγεηα, όπνπ ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πηζηεύνπλ ζε απηή, ππάξρνπλ άλζξσπνη 
πνπ δελ πηζηεύνπλ, όπνπ ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ κπνξνύλ λα θσηηζηνύλ, ππάξρνπλ 
θαη άλζξσπνη πνπ δελ κπνξνύλ, όπνπ ππάξρνπλ άλζξσπνη ππέξ, ππάξρνπλ θαη 
άλζξσπνη θαηά - απηή είλαη ε αλζξώπηλε θνηλσλία. Δάλ όινη κπνξνύζαλ λα 
αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα, λα θσηηζηνύλ ζε απηό θαη λα πηζηέςνπλ ζε απηό, ε 
αλζξώπηλε θνηλσλία ζα κεηαηξεπόηαλ ζε θνηλσλία ζεώλ. Ζ αλζξώπηλε θνηλσλία 
είλαη απιά κηα θνηλσλία αλζξώπηλσλ όλησλ θαη δελ επηηξέπεηαη λα πάςεη λα 
ππάξρεη. Ζ αλζξώπηλε θνηλσλία ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη γηα πάληα. Ππλεπώο, είλαη 
θπζηνινγηθό λα ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ αληηηίζεληαη ζε απηό. Αληηζέησο, δελ ζα 
ήηαλ θπζηθό αλ θαλείο δελ ελαληησλόηαλ. Σσξίο θαληάζκαηα πώο ζα κπνξνύζαλ νη 
άλζξσπνη λα κεηελζαξθσζνύλ σο άλζξσπνη; Σσξίο ηελ ύπαξμε δαηκόλσλ, θάπνηνο 
δελ ζα ήηαλ ηθαλόο λα θαιιηεξγήζεη ηε θύζε ηνπ Φν. Σσξίο ηελ πίθξα, δελ ζα 
κπνξνύζε λα ππάξμεη ε γιύθα. 
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ηαλ νη άλζξσπνη πξνζπαζνύλ λα εθπιεξώζνπλ θάηη, ζπλαληνύλ δπζθνιία 
αθξηβώο επεηδή ππάξρεη ε αξρή ηεο ακνηβαίαο-δεκηνπξγίαο θαη ακνηβαίαο-
θαηαζηνιήο. Κόλν όηαλ εθπιεξώλεηε νηηδήπνηε ζέιεηε κέζσ πηθξήο πξνζπάζεηαο 
θαη μεπεξάζεηε δπζθνιίεο ζα αλαθαιύςεηε όηη δελ θεξδίδεηαη εύθνια, ζα αγαπήζεηε 
απηό πνπ έρεηε πεηύρεη θαη ζα ληώζεηε ραξνύκελνη. Γηαθνξεηηθά, αλ δελ ππήξρε ε 
αξρή ηεο ακνηβαίαο-δεκηνπξγίαο θαη ακνηβαίαο-θαηαζηνιήο θαη κπνξνύζαηε λα 
εθπιεξώζεηε ηα πάληα ρσξίο πξνζπάζεηα, ζα ληώζαηε βαξεηά κε ηε δσή θαη ζα ζαο 
έιεηπε ε αίζζεζε ηεο επηπρίαο θαη ε ραξά ηεο επηηπρίαο. 

 
Νπνηνδήπνηε είδνο ύιεο ή δσήο ζην ζύκπαλ ζπληίζεηαη από κηθξνζθνπηθά 

ζσκαηίδηα πνπ δεκηνπξγνύλ κεγαιύηεξα ζσκαηίδηα, θαη απηά ηόηε ζρεκαηίδνπλ ηελ 
επηθαλεηαθή ύιε. Κέζα ζην πεδίν πνπ θαιύπηεηαη από απηά ηα δύν είδε ύιεο 
δηαθνξεηηθώλ ηδηνηήησλ, όιε ε ύιε θαη νη δσέο, θαηέρνπλ δηπιή θύζε αθξηβώο ην 
ίδην. Γηα παξάδεηγκα, ν ζίδεξνο θαη ην αηζάιη είλαη ζθιεξά, αιιά νμεηδώλνληαη θαη 
ζθνπξηάδνπλ όηαλ ζάβνληαη ζηε Γε. Από ηελ άιιε πιεπξά ηα θεξακηθά ζθεύε θαη ε 
πνξζειάλε δελ νμεηδώλνληαη όηαλ ζάβνληαη ζηε Γε, αιιά είλαη εύζξαπζηα θαη ζπάλε 
εύθνια. Ρν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα αλζξώπηλα όληα, πνπ θαηέρνπλ ηε θύζε ηνπ Φν θαη 
ηε δαηκνληθή θύζε ηαπηνρξόλσο. Απηό πνπ θάλεη θάπνηνο ρσξίο εζηθέο δεζκεύζεηο 
θαη πεξηνξηζκνύο είλαη ηεο δαηκνληθήο θύζεο. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο θύζεο ηνπ Φν είλαη 
γηα λα εμαιείςεηε ηε δαηκνληθή θύζε θαη λα δπλακώζεηε θαη λα απμήζεηε ηε «Φύζε 
ηνπ Φν» ζαο. 

 
Ζ Φύζε ηνπ Φν θάπνηνπ είλαη Παλ, θαη εθδειώλεηαη σο επζπιαρλία, ην λα 

ζθέθηεηαη ηνπο άιινπο πξηλ λα ελεξγήζεη, θαη [σο] ε ηθαλόηεηα λα ππνκέλεη βάζαλα. 
Ζ δαηκνληθή θύζε θάπνηνπ είλαη ε θαθνβνπιία, θαη εθδειώλεηαη σο δνινθνλία, 
θινπή θαη ιεζηεία, εγσηζκόο, θαθόβνπιεο ζθέςεηο, ζπνξά δηρόλνηαο, πξόθιεζε 
πξνβιεκάησλ δηαδίδνληαο θήκεο, δήιηα, θαθία, ζπκόο, ηεκπειηά, αηκνκημία θαη πάεη 
ιέγνληαο. 

 
Ζ θύζε ηνπ ζύκπαληνο, Ρδελ-Παλ-Οελ, εθδειώλεηαη κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα. Νη δύν δηαθνξεηηθώλ εηδώλ νπζίεο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα 
επίπεδα ηνπ ζύκπαληνο, επίζεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο εθδήισζεο ζηα 
δηαθνξεηηθά επίπεδα. ζν πην ρακειό ην επίπεδν, ηόζν πην εκθαλήο είλαη ε 
ακνηβαία-αληίζεζε, θαη επνκέλσο θαη ε δηάθξηζε κεηαμύ θαινύ θαη θαθνύ. Ρν 
ελάξεην γίλεηαη πην ελάξεην, ελώ ην θαθό γίλεηαη πην θαθό. Ζ δηπιή θύζε ζην ίδην 
θπζηθό αληηθείκελν, επίζεο γίλεηαη πην πεξίπινθε θαη επκεηάβιεηε. Πε απηό αθξηβώο 
αλαθέξζεθε ν Βνύδαο όηαλ είπε όηη, «Ρα πάληα έρνπλ Φύζε ηνπ Φν». Πηελ 
πξαγκαηηθόηεηα, ηα πάληα επίζεο έρνπλ θαη δαηκνληθή θύζε. 

 
Ωζηόζν, ην ζύκπαλ ραξαθηεξίδεηαη από ην Ρδελ-Παλ-Οελ, ην ίδην θαη ε θνηλσλία 

ησλ θαζεκεξηλώλ αλζξώπσλ. Απηά ηα δύν είδε πιηθώλ πνπ ζπδήηεζα δελ είλαη 
ηίπνηα άιιν από δύν ηύπνπο νπζηώλ πνπ ππάξρνπλ από ηελ θνξπθή έσο ηε βάζε, 
από ην κηθξνζθνπηθό επίπεδν έσο ην καθξνζθνπηθό επίπεδν, ζηελ αλζξώπηλε 
θνηλσλία, θαη αληαλαθιώληαη ζηα έκβηα όληα θαη ηελ ύιε θαη κπνξνύλ λα 
πξνθαιέζνπλ δηπιή θύζε ζε απηά. Αιιά νη δσέο θαη ε ύιε από ηελ θνξπθή έσο ηε 
βάζε, ζηελ αλζξώπηλε θνηλσλία, ζπλζέηνληαη από ακέηξεηεο πνηθηιίεο ύιεο από ην 
κηθξνζθνπηθό επίπεδν ζην καθξνζθνπηθό επίπεδν. 

 
Δάλ ε αλζξσπόηεηα δελ παξαηεξήζεη ηα αλζξώπηλα εζηθά πξόηππα, ε θνηλσλία ζα 
εηζέιζεη ζε αλεμέιεγθην ράνο, κε θπζηθέο ζενκελίεο θαη θαηαζηξνθέο θηηαγκέλεο 
από ηνλ άλζξσπν. Δάλ έλαο θαιιηεξγεηήο δελ μεθνξησζεί ηε δαηκνληθή ηνπ θύζε 
κέζσ θαιιηέξγεηαο, ην γθνλγθ ηνπ ζα δηαηαξαρζεί άζρεκα θαη δελ ζα ιάβεη ηίπνηα ή 
ζα αθνινπζήζεη έλα δαηκνληθό κνλνπάηη. 

 
Λη Χνλγθηδί 
26 Απγνύζηνπ 1996. 
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Σεξάζηηα έθζεζε 
 
Έλαο κεγάινο αξηζκόο καζεηώλ έρνπλ ηώξα επηηύρεη ή πξόθεηηαη λα πεηύρνπλ ηελ 

Νινθιήξσζε. Ξόζν ηεξό είλαη γηα έλα αλζξώπηλν νλ λα πεηύρεη ηελ Νινθιήξσζε! 
Ρίπνηα ζε απηόλ ηνλ θόζκν δελ ζα κπνξνύζε λα είλαη πην έμνρν, έλδνμν ή 
κεγαιεηώδεο. ληαο έηζη, απζηεξέο απαηηήζεηο πξέπεη λα ηεζνύλ ζε θάζε 
θαιιηεξγεηή ζηελ πνξεία ηεο θαιιηέξγεηαο. Δπηπιένλ, ε αλύςσζε ζε θάζε αλώηεξν 
επίπεδν πξαγκαηνπνηείηαη πιεξώληαο αθιόλεηα ηα πξόηππά ηνπο. ζνλ αθνξά ηε 
γεληθή θαηάζηαζε, νη καζεηέο ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Ληάθα είλαη πιήξσο ηθαλνί αιιά 
ππάξρνπλ επίζεο κεξηθνί πνπ παξαπαίνπλ κε δηάθνξεο πξνζθνιιήζεηο πνπ δελ 
κπνξνύλ λα εγθαηαιείςνπλ. Δπηθαλεηαθά, θαη απηνί επίζεο ιέλε όηη ν Ληάθα είλαη 
θαιόο αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ αζθνύλ θαιιηέξγεηα. Απηό ηζρύεη ηδηαίηεξα 
όηαλ ην γεληθό θιίκα είλαη έλα πνπ όινη ιέλε όηη ν Ληάθα είλαη θαιόο, θαζώο όινη - 
από ηηο αλώηεξεο ηάμεηο ηεο θνηλσλίαο σο ηνπο θνηλνύο αλζξώπνπο - κηινύλ κε 
εθηίκεζε γηα απηόλ. Κεξηθέο θπβεξλήζεηο επίζεο ιέλε θαιά πξάγκαηα γηα απηόλ πνπ 
αλαπαξάγνληαη από ην θνηλό. Ξνηνη είλαη ηόηε νη εηιηθξηλείο; Ξνηνη απιά αληερνύλ ηηο 
θσλέο ησλ άιισλ; Ξνηνη ςέιλνπλ ηε δνμνινγία ηνπ ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνλ 
ππνλνκεύνπλ; Δάλ αιιάμνπκε ηελ θαηάζηαζε ζηελ αλζξώπηλε θνηλσλία θαη 
αληηζηξέςνπκε ην γεληθό θιίκα, ηόηε αο δνύκε πνηνο ιέεη αθόκα όηη ν Ληάθα είλαη 
θαιόο θαη πνηνο αιιάδεη γλώκε. Κε απηόλ ηνλ ηξόπν, δελ ζα γίλνληαλ μαθληθά όια 
απνιύησο μεθάζαξα; 

 
Από ην ζπκβάλ κε ηε γθνπαλγθκίλγθ Νηέηιη έσο ηώξα, ν θάζε καζεηήο ηνπ Ληάθα 
έρεη παίμεη έλαλ ξόιν: κεξηθνί ήηαλ απνθαζηζκέλνη λα θαιιηεξγεζνύλ ζηαζεξά· 
κεξηθνί έγξαςαλ ρσξίο επηθύιαμε ζηηο αξρέο ράξηλ ηεο θήκεο ηνπ Ληάθα· κεξηθνί 
κίιεζαλ αλνηρηά γηα ηελ αδηθία πνπ έγηλε από ηελ αλεύζπλε αλαθνξά. Αιιά 
ππάξρνπλ θαη κεξηθνί πνπ δελ έρνπλ θαιιηεξγήζεη ηνλ εζσηεξηθό εαπηό ηνπο κέζα ζε 
δύζθνιεο πεξηζηάζεηο, αιιά έρνπλ εκπιαθεί ζε δηραζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, θάλνληαο 
ηελ παξνύζα θαηάζηαζε πην πεξίπινθε. Κεξηθνί ζηακάηεζαλ αθόκε θαη λα 
θαιιηεξγνύληαη, θνβνύκελνη όηη νη θήκεο ηνπο θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο ζπκθέξνληα 
ζα βιάπηνληαλ. Αθόκα άιινη θπθινθόξεζαλ θήκεο ρσξίο θακία κέξηκλα γηα ηε 
ζηαζεξόηεηα ηνπ Ληάθα, ρεηξνηεξεύνληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ ππνλνκεύνπλ ηνλ 
Φα. πήξρε επίζεο έλαο αξηζκόο ζεκαληηθώλ αηόκσλ επαθήο ζε δηαθνξεηηθέο 
πεξηνρέο νη νπνίνη αλέιπζαλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ Ληάθα κε ηελ αλζπγηεηλή ζπλήζεηα 
ηεο παξαηήξεζεο ησλ θνηλσληθώλ ηάζεσλ, κηα ζπλήζεηα αλεπηπγκέλε ζηα ρξόληα 
ηεο πνιηηηθήο πάιεο. Ππζρεηίδνληαο κεκνλσκέλα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζε 
δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, ζπκπαίξαλαλ όηη θάπνηα είδε θνηλσληθώλ ηάζεσλ 
μεδηπιώλνληαλ θαη έηζη ζθνπίκσο ην πέξαζαλ απηό ζηνπο καζεηέο. Αλ θαη ππήξραλ 
αξθεηνί ιόγνη γηα απηό, ζα κπνξνύζε νηηδήπνηε λα βιάςεη ηνλ Φα πην ζνβαξά; 
Αθόκε ρεηξόηεξα, κεξηθνί άλζξσπνη πξνθάιεζαλ πξόβιεκα δεκηνπξγόληαο θήκεο κε 
ηε δαηκνληθή ηνπο θύζε, ιεο θαη ε θαηάζηαζε δελ ήηαλ αξθεηά ρανηηθή. 

 
Ν Ληάθα είλαη ηνπ ζύκπαληνο θαη δηαπεξλά ηα πάληα όιν ην δξόκν έσο ηελ 
αλζξώπηλε θνηλσλία. ηαλ έλαο Φα απηνύ ηνπ κεγέζνπο δηδάζθεηαη, πώο ζα 
κπνξνύζε νηηδήπνηε λα είλαη έμσ από ηε δηεπζέηεζε; Γελ είλαη απηό πνπ ζπλέβε έλα 
ηεζη γηα ην ζίλζηλγθ ησλ καζεηώλ ηνπ Ληάθα; Ρη είλαη θαιιηέξγεηα; ηαλ εζείο ιέηε 
όηη είλαη θαιή, εγώ ιέσ όηη είλαη θαιή θαη όινη ιέλε όηη είλαη θαιή, πώο κπνξείηε λα 
δείηε ηελ θαξδηά ελόο αλζξώπνπ; Κόλν ζηελ θξίζηκε ζηηγκή κπνξνύκε λα δνύκε ηελ 
θαξδηά ηνπ. Δάλ δελ εγθαηαιείςεη ζπγθεθξηκέλεο πξνζθνιιήζεηο κπνξεί αθόκα θαη 
λα ηνικήζεη λα πξνδώζεη έλαλ Φν - ζα κπνξνύζε απηό λα είλαη κηθξό πξόβιεκα; 
Κεξηθά άηνκα θνβήζεθαλ. κσο ηη θνβεζήθαηε; Καζεηέο κνπ! Γελ κε αθνύζαηε λα 
ιέσ όηη όηαλ έλα άηνκν πέηπρε ζηελ θαιιηέξγεηα ην επίπεδν ελόο Άξραη, ζθόληαςε 
επεηδή αλέπηπμε θόβν ζηελ θαξδηά ηνπ; Θάζε αλζξώπηλε πξνζθόιιεζε πξέπεη λα 
εγθαηαιεηθζεί, άζρεηα κε ην πνηα είλαη. Κεξηθνί καζεηέο είπαλ: «Ρη ππάξρεη γηα λα 
θνβεζώ; Ρν ζώκα κνπ ζα θάζεηαη αθόκα εθεί αθόκα θαη κε ην θεθάιη κνπ θνκκέλν». 
ηαλ ηνπο ζπγθξίλεηε είλαη μεθάζαξν κε κηα καηηά πόζν θαιά θαιιηεξγνύληαη. 
Φπζηθά, κεξηθνί ζεκαληηθνί εθπξόζσπνη αγσληνύλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ Ληάθα, θαη 
απηό είλαη κηα άιιε ηζηνξία. 



35 

 

 
Θέινπκε απιά λα θάλνπκε απηνύο ηνπο καζεηέο πνπ δελ αζθνύλ θαιιηέξγεηα 

επηκειώο λα δνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπο, λα θάλνπκε απηνύο πνπ παξαπαηνύλ λα 
αλαδπζνύλ, λα εθζέζνπλ απηνύο πνπ ππνλνκεύνπλ ηνλ Φα κε έλαλ ζπγθαιπκκέλν 
ηξόπν, θαη λα θαηαζηήζνπκε ηθαλνύο απηνύο πνπ είλαη πξαγκαηηθνί καζεηέο λα 
θηάζνπλ ζηελ Νινθιήξσζε. 

 
Λη Χνλγθηδί 
28 Απγνύζηνπ 1996. 

 
 
 

Η Άζθεζε Καιιηέξγεηαο δελ είλαη πνιηηηθή 
 
Κεξηθνί καζεηέο είλαη δπζαξεζηεκέλνη κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ πνιηηηθή. 

Καζαίλνπλ ηνλ Ληάθα καο κε απηήλ ηελ δπλαηή πξνζθόιιεζε πνπ δελ 
εγθαηαιείπνπλ. Δπηρεηξνύλ αθόκε θαη λα εθκεηαιιεπηνύλ ηνλ Ληάθα καο γηα λα 
αλακηρζνύλ ζηελ πνιηηηθή - κηα πξάμε γελλεκέλε από κηα βξώκηθε θαηάζηαζε ηνπ 
λνπ πνπ βεβειώλεη ηνλ Φν θαη ηνλ Φα. Πίγνπξα δελ ζα θηάζνπλ ζηελ Νινθιήξσζε 
αλ δελ εγθαηαιείςνπλ απηήλ ηελ λννηξνπία. 

 
Πηηο δηαιέμεηο κνπ έρσ επαλεηιεκκέλσο ηνλίζεη όηη ε κνξθή ηεο αλζξώπηλεο 

θνηλσλίαο - άζρεηα κε ηνλ ηύπν ηνπ θνηλσληθνύ ή ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο - είλαη 
πξνθαζνξηζκέλε θαη απνθαζηζκέλε από ηνλ νπξαλό. Έλαο θαιιηεξγεηήο δελ 
ρξεηάδεηαη λα ελδηαθέξεηαη γηα ηηο ππνζέζεηο ηνπ αλζξώπηλνπ θόζκνπ, πόζν κάιινλ 
λα αλαθαηεύεηαη ζε πνιηηηθέο κάρεο. Γελ δνθηκάδεηαη ε θαξδηά ησλ θαιιηεξγεηώλ 
έηζη όπσο καο θέξεηαη ε θνηλσλία; Γελ πξέπεη λα εκπιεθόκαζηε ζηελ πνιηηηθή. 

 
Ρέηνηα είλαη ε κνξθή ηεο κεζόδνπ θαιιηέξγεηάο καο ηνπ Ληάθα. Γελ ζα 

βαζηζηνύκε ζε θακία πνιηηηθή δύλακε ζηε ρώξα ή ζην εμσηεξηθό. Δθείλνη νη 
άλζξσπνη ηεο εμνπζίαο δελ είλαη θαιιηεξγεηέο, έηζη ζίγνπξα δελ κπνξνύλ λα έρνπλ 
θακία ζέζε ή επζύλε ζηνλ Ληάθα καο – είηε ηππηθά είηε πξαγκαηηθά. 

 
Καζεηέο κνπ, πξέπεη λα ζπκόζαζηε όηη θάλνπκε πξαγκαηηθή άζθεζε 

θαιιηέξγεηαο! Ξξέπεη λα εγθαηαιείςνπκε απηέο ηηο ζπλεζηζκέλεο αλζξώπηλεο 
αλεζπρίεο γηα θήκε, θέξδνο θαη ζπλαίζζεκα. Έρνπλ λα θάλνπλ θάηη νη ζπλζήθεο ελόο 
θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο κε ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηάο ζαο; Κπνξείηε κόλν λα θηάζεηε 
ζηελ Νινθιήξσζε αθνύ έρεηε εγθαηαιείςεη όιεο ηηο πξνζθνιιήζεηο ζαο θαη θακία 
από απηέο δελ έρεη απνκείλεη. Δθηόο από ην λα ηα πάεη θαιά ζηελ εξγαζία ηνπ, έλαο 
θαιιηεξγεηήο δελ ζα ελδηαθεξζεί γηα ηελ πνιηηηθή ή ηελ πνιηηηθή δύλακε θαλελόο 
είδνπο. Απνηπγράλνληαο ζε απηό, ζίγνπξα δελ είλαη καζεηήο κνπ. 

 
Δίκαζηε ζε ζέζε λα έρνπκε θαιιηεξγεηέο πνπ ιακβάλνπλ ηνλ Φα θαη πεηπραίλνπλ 

ηελ Νξζή Δπίηεπμε, όπσο είκαζηε ζε ζέζε λα δηδάμνπκε ηνπο αλζξώπνπο λα είλαη 
θαινθάγαζνη ζηελ θνηλσλία - απηό είλαη θαιό γηα ηελ ζηαζεξόηεηα ηεο αλζξώπηλεο 
θνηλσλίαο. Ξαξ' όι' απηά ν Ληάθα δελ δηδάζθεηαη γηα ράξε ηεο αλζξώπηλεο 
θνηλσλίαο, αιιά γηα εζάο, γηα λα θηάζεηε ζηελ Νινθιήξσζε. 

 
Λη Χνλγθηδί 
3 Σεπηεκβξίνπ 1996. 

 
 

Έλα άηνκν επηθεθαιήο είλαη επίζεο έλαο θαιιηεξγεηήο 
 

Ρα άηνκα πνπ είλαη επηθεθαιείο ζηα βνεζεηηθά καο θέληξα ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο 
είλαη εθείλνη πνπ κπνξνύλ θαη δνπιεύνπλ ζθιεξά γηα ηνλ Ληάθα ρσξίο παξάπνλν. 
Ωζηόζν πνιιά από απηά ηα άηνκα απιά δελ θαίλεηαη λα ηα πεγαίλνπλ θαιά ν έλαο 
κε ηνλ άιιν, θαη έηζη απνηπγράλνπλ λα ζπλεξγαζηνύλ ζηε δνπιεηά ηνπο. Απηό έρεη 
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ιεξώζεη άζρεκα ηελ εηθόλα ηνπ Ληάθα ζηνλ λνπ ησλ αλζξώπσλ. Κεξηθνί κε 
ξώηεζαλ: «Απηό ζπκβαίλεη επεηδή απηά ηα άηνκα είλαη αλίθαλα λα θάλνπλ ηε 
δνπιεηά;» Ιέσ όηη απηόο είλαη ν ηξόπνο πνπ ζα ην έζεηε έλαο ζπλεζηζκέλνο 
άλζξσπνο. Ν θαίξηνο ιόγνο είλαη όηη θαη εζείο, σο ζπληνληζηέο θαη βνεζνί 
ζπληνληζηώλ ησλ θέληξσλ, είζηε θαιιηεξγεηέο πνπ επίζεο έρεηε πξνζθνιιήζεηο πνπ 
δελ κπνξείηε λα εγθαηαιείςεηε θαη ρξεηάδεζηε έλα πεξηβάιινλ γηα λα ηηο 
μεθνξησζείηε. Αιιά, όηαλ πξνθύπηνπλ εληάζεηο κεηαμύ εθείλσλ πνπ είλαη 
επηθεθαιείο, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηε ηε δηθαηνινγία ηνύ «δελ ζπλεξγάδεηαη ζηε 
δνπιεηά» ή «ζηελ εξγαζία γηα ηνλ Ληάθα» γηα λα ην θάλεηε πέξα αληί λα 
εθκεηαιιεπηείηε απηήλ ηελ θαιή επθαηξία λα ςάμεηε κέζα ζαο θαη λα βειηησζείηε. 
Δπεηδή δελ αθήζαηε ηηο πξνζθνιιήζεηο ζαο ή δελ βειηησζήθαηε, ην πξόβιεκα ζα 
επαλεκθαληζηεί ηελ επόκελε θνξά. [Θαη] απηό ζίγνπξα ζα παξέκβεη ζηε δνπιεηά ζαο 
γηα ηνλ Ληάθα. Γελ μέξεηε όηη νη εληάζεηο κεηαμύ εθείλσλ πνπ είλαη επηθεθαιείο είλαη 
θαλνληζκέλεο από εκέλα γηα λα βειηησζείηε; Ωζηόζν ρξεζηκνπνηείηε ηε δνπιεηά ζαο 
γηα ηνλ Ληάθα γηα λα θξύςεηε ηηο πξνζθνιιήζεηο ζηηο νπνίεο ζα έπξεπε λα είραηε 
βειηησζεί, αιιά δελ ην θάλαηε. Δθθξάδεηε ηε ζηελαρώξηα ζαο ζε εκέλα ζηνλ λνπ ζαο 
όηαλ ηα πξάγκαηα γίλνληαη πνιύ δύζθνια γηα λα ηα μεπεξάζεηε. Μέξεηε πώο ληώζσ 
γηα απηό εθείλε ηε ζηηγκή; Γελ ζεκαίλεη όηη επεηδή είζηε απιά έλαο ζπληνληζηήο ελόο 
θέληξνπ ή δνπιεύεηε γηα ηνλ Ληάθα όηη κπνξείηε λα θηάζεηε ζηελ Νινθιήξσζε 
ρσξίο λα πξέπεη λα βειηηώζεηε ην ζίλζηλγθ ζαο. Αθόκα θαη έλαο καζεηήο κπνξεί λα 
θαηαιάβεη όηη βειηηώλεη ην ζίλζηλγθ ηνπ ζε θάζε δηαθσλία – γηαηί δελ κπνξεί ν 
ζπληνληζηήο ελόο θέληξνπ; Κε ζθνπό λα βειηησζείηε ε θαξδηά ζαο πξέπεη λα 
εξεζηζηεί όηαλ πξνβιήκαηα πξνθύπηνπλ, δηαθνξεηηθά δελ ζα ην θάλεη. Ζ δνπιεηά γηα 
ηνλ Ληάθα είλαη επίζεο κηα θαιή επθαηξία γηα λα αλαβαζκίζεηε ην ζίλζηλγθ ζαο! 

 
Γηαηί γξάθσ απηό ην άξζξν εηδηθά γηα εζάο; Δπεηδή θάζε ζαο πξάμε θαη θάζε ζαο 

ζρόιην επεξεάδεη άκεζα ηνπο καζεηέο. Δάλ ηα πεγαίλεηε θαιά ζηελ θαιιηέξγεηά ζαο, 
ζα ηα πάηε θαιά ζηε δηάδνζε ηνπ Φα ζηελ πεξηνρή ζαο θαη νη καζεηέο ζα ηα πάλε 
θαιύηεξα ζηελ θαιιηέξγεηά ηνπο. Δάλ δελ γίλεη έηζη, ζα βιάςεηε ηνλ Φα. Δθόζνλ 
είζηε ε ειίη ηνπ Ληάθα ζην επίπεδν ησλ θνηλώλ αλζξώπσλ, δελ κπνξώ απιά λα ζαο 
αθήζσ λα δνπιεύεηε ρσξίο λα θηάζεηε ζηελ Νινθιήξσζε. 

 
Λη Χνλγθηδί 
3 Σεπηεκβξίνπ 1996. 

 
 

Ση Δίλαη ε Άζθεζε Καιιηέξγεηαο; 
 
ηαλ αλαθεξόκαζηε ζηε κέζνδν θαιιηέξγεηαο, πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ε 

άζθεζε θαιιηέξγεηαο πεξηέρεη κόλν ηελ εθηέιεζε θάπνησλ αζθήζεσλ, ην θάζηζκα ζε 
δηαινγηζκό, θαη ηελ απνζηήζηζε κεξηθώλ ςαικώλ πνπ ζα ηνπο κεηακνξθώζνπλ ζε 
Θενύο ή Φν ή ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα ιάβνπλ ην Ράν. Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, απηό δελ 
είλαη άζθεζε θαιιηέξγεηαο αιιά απιώο εμάζθεζε γηα επίγεηεο ηθαλόηεηεο. 

 
Πηελ ζξεζθεία, δίλεηαη πνιύ έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα, θαη απηό απνθαιείηαη 

«ρεηξηζκόο θαιιηέξγεηαο». Αιιά απηό πάεη ζην άιιν άθξν. Έλαο κνλαρόο ή κηα 
κνλαρή πξνζπαζεί ζθιεξά λα ςάιιεη ηηο άγηεο γξαθέο θαη ζεσξεί ηε γλώζε θάπνηνπ 
ηεο ηεξήο γξαθήο σο ην κέζν γηα λα θηάζεη ζηελ Νινθιήξσζε. Πηελ 
πξαγκαηηθόηεηα, όηαλ ν Βνύδαο Παθηακνύλη, ν Ηεζνύο θαη ν Ιάν Ρδη ήηαλ ζε απηόλ 
ηνλ θόζκν δελ ππήξραλ θαζόινπ ηεξέο γξαθέο – ππήξρε κόλν πξαγκαηηθή 
θαιιηέξγεηα. ,ηη δίδαμαλ νη αμηνζέβαζηνη δάζθαινη ήηαλ γηα λα θαζνδεγήζνπλ ηελ 
άζθεζε θαιιηέξγεηαο. Αξγόηεξα, νη καζεηέο αλαθάιεζαλ ηα ιόγηα ηνπο, ηα έβαιαλ ζε 
βηβιία θαη ηα απνθάιεζαλ άγηεο γξαθέο. Πηαδηαθά μεθίλεζαλ λα κειεηνύλ ηελ 
Βνπδηζηηθή θηινζνθία ή ηηο ζεσξίεο ηνπ Ληάξκα. Αληίζεηα κε ην ηη ζπλέβαηλε ζηελ 
επνρή εθείλσλ ησλ ζεβαζκηόηαησλ δαζθάισλ - όηαλ νη άλζξσπνη πξάγκαηη 
αζθνύζαλ θαιιηέξγεηα θαη ρξεζηκνπνηνύζαλ ηηο δηδαζθαιίεο ηνπο σο ηνλ νδεγό ηεο 
θαιιηέξγεηάο ηνπο - εθείλνη νη άλζξσπνη, αληίζεηα, πήξαλ ηε κειέηε ησλ ηεξώλ 
γξαθώλ ηεο ζξεζθείαο θαη ηελ επξπκάζεηα σο κέζνδν θαιιηέξγεηαο.  
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Απηό είλαη έλα κάζεκα από ηελ ηζηνξία. Νη καζεηέο πνπ αζθνύλ θαιιηέξγεηα ζην 
Φάινπλ Ληάθα πξέπεη λα ζπκνύληαη όηη δελ πξέπεη θαζόινπ λα πάξεηε ηνλ Φα ζαλ 
κηα ζπλεζηζκέλε αλζξώπηλε αθαδεκατθή γλώζε ή σο θάηη γηα ηνπο κνλαρνύο λα 
κειεηνύλ, αληί λα αζθείηε πξαγκαηηθά θαιιηέξγεηα. Γηαηί ζαο ιέσ λα κειεηάηε, λα 
δηαβάδεηε θαη λα απνκλεκνλεύεηε ην Τδνύαλ Φάινπλ; Γηα λα θαζνδεγήζσ ηελ 
θαιιηέξγεηά ζαο! ζν γηα απηνύο πνπ θάλνπλ κόλν ηηο αζθήζεηο αιιά δελ κειεηνύλ 
ηνλ Φα, δελ είλαη καζεηέο ηνπ Ληάθα έηζη θαη αιιηώο. Κόλν όηαλ κειεηάηε ηνλ Φα 
θαη θαιιηεξγείηε ηελ θαξδηά θαη ηνλ λνπ ζαο καδί κε ηα κέζα, δειαδή ηηο αζθήζεηο, 
γηα λα θηάζεηε ζηελ Νινθιήξσζε, θαη πξαγκαηηθά αιιάδεηε ηνπο εαπηνύο ζαο 
ζεκειησδώο ελώ βειηηώλεηε ην ζίλζηλγθ ζαο θαη αλεβάδεηε ην επίπεδό ζαο - κπνξεί 
απηό λα απνθαιεζηεί πξαγκαηηθή άζθεζε θαιιηέξγεηαο.  

 
Λη Χνλγθηδί 
6 Σεπηεκβξίνπ 1996. 

 
 

Ο Νηάθα ζα είλαη γηα πάληα αγλόο ζαλ δηακάληη 
 
Ζ ζξεζθεία δελ κπνξεί λα αλακηρζεί κε ηελ πνιηηηθή, αιιηώο ν εγέηεο ηεο 

αλαγθαζηηθά ζα απνξξνθεζεί εληειώο ζηηο επίγεηεο ππνζέζεηο. Δλώ ζα δηδάζθεη 
κόλν ζηα ιόγηα, ηηο θαξδηέο ησλ αλζξώπσλ λα είλαη θαιέο, θαη ζα νδεγεί ηνπο 
αλζξώπνπο πίζσ ζηελ αγλή γε, νη θαξδηέο εθείλσλ ησλ αλζξώπσλ είλαη κνηξαίν λα 
γίλνπλ θαθέο θαη ππνθξηηηθέο. Απηό πνπ [ζα] επηδηώθνπλ ζα είλαη ζίγνπξα ε θήκε θαη 
ην πξνζσπηθό ζπκθέξνλ. Ζ δύλακε είλαη απηό πνπ νη θνηλνί άλζξσπνη επηζπκνύλ, 
ελώ ε θήκε είλαη έλα κεγάιν εκπόδην γηα λα θηάζνπλ ζηελ Νινθιήξσζε. Απηό ην 
άηνκν βαζκηαία ζα γίλεη ν εγέηεο κηαο θαθήο ζξεζθείαο. Δπεηδή ν ζθνπόο ηεο 
ζξεζθείαο είλαη λα δηδάμεη ηνπο αλζξώπνπο λα είλαη θαινί ώζηε ηειηθά λα 
επηζηξέςνπλ ζηνλ νπξάλην παξάδεηζό ηνπο, νη αξρέο πνπ θεξύηηεη πξέπεη λα είλαη 
πςειόηεξεο από εθείλεο ζηελ αλζξώπηλε θνηλσλία. Δάλ εθαξκνζηνύλ ζηελ πνιηηηθή 
ζηνλ αλζξώπηλν θόζκν, ζα είλαη ε πην ζνβαξή δηαθζνξά ησλ νπξάλησλ αξρώλ. Ξώο 
ζα κπνξνύζαλ νη Θενί θαη νη Φν λα νδεγεζνύλ από ηηο αλζξώπηλεο πξνζθνιιήζεηο λα 
εκπιαθνύλ ζηα βξώκηθα πνιηηηθά ζέκαηα θαη ζηελ πάιε γηα δύλακε ηεο αλζξώπηλεο 
θνηλσλίαο; Απηό θάλεη έλα αλζξώπηλν νλ, όηαλ νδεγείηαη από ηε δαηκνληθή ηνπ θύζε. 
Κηα ηέηνηα ζξεζθεία ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ηηο θπβεξλήζεηο γηα λα εθαξκόζνπλ βία 
θαη λα μεθηλήζνπλ ζξεζθεπηηθνύο πνιέκνπο, γηλόκελε έηζη κηα θαθή ζξεζθεία πνπ 
βιάπηεη ηελ αλζξσπόηεηα. 

 
Ρν λα «έρνπλ όινπο ηνπο αλζξώπνπο λα αζθνύληαη ζηε ζξεζθεία» επίζεο δελ είλαη 

ζσζηό. Ξξώηνλ, απηό κπνξεί εύθνια λα αιιάμεη ην ζξεζθεπηηθό δόγκα θαη λα ην 
ππνβηβάζεη ζε ζεσξίεο ηεο ζπλεζηζκέλεο αλζξώπηλεο θνηλσλίαο. Γεύηεξνλ, ε 
ζξεζθεία κπνξεί εύθνια λα κεηαηξαπεί ζε έλα πνιηηηθό εξγαιείν πνπ ζα ακαπξώζεη 
ηελ εηθόλα ηνπ Λόκνπ ηνπ Φν. Ρξίηνλ, νη ζξεζθεπηηθνί εγέηεο ζα γίλνπλ πνιηηηθνί θαη 
απηό ζα θάλεη ηε ζξεζθεία λα θηάζεη ζην ηέινο ηεο, αιιάδνληάο ηελ έηζη ζε κηα θαθή 
ζξεζθεία. 

 
Ρν Φάινπλ Ληάθα δελ είλαη ζξεζθεία αιιά νη κειινληηθέο γεληέο ζα ην ζεσξνύλ 

σο ηέηνηα. Γηδάζθεηαη ζηα αλζξώπηλα όληα κε ζθνπό ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο θαη 
όρη ηελ ίδξπζε ζξεζθείαο. Κπνξεί λα ππάξμεη έλαο κεγάινο αξηζκόο αλζξώπσλ πνπ 
ζα καζαίλνπλ ηνλ Ληάθα αιιά δελ είλαη επηηξεπηό λα αιιάμνπλ όινη νη πνιίηεο ησλ 
εζλώλ ζε αθόινπζνπο ηεο ζξεζθείαο θαη λα ηνπο θάλνπλ όινπο λα παίξλνπλ κέξνο ζε 
εληαίεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. Ζ κέζνδνο θαιιηέξγεηαο ηνπ 
Ληάθα είλαη πάληνηε εζεινληηθή. Ξνηέ κελ αλαγθάζεηε θάπνηνλ λα ζπκκεηέρεη ζε 
άζθεζε θαιιηέξγεηαο. 

 
Πε θακία ρξνληθή πεξίνδν ζην κέιινλ δελ επηηξέπεηαη ν Ληάθα λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα νπνηαδήπνηε πνιηηηθά ζέκαηα. Ν Ληάθα κπνξεί λα θάλεη ηηο θαξδηέο ησλ 
αλζξώπσλ λα γίλνπλ θαιέο, ζηαζεξνπνηώληαο έηζη ηελ θνηλσλία. Αιιά δηόινπ δελ 
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δηδάζθεηαη γηα ηνλ ζθνπό ηεο δηαηήξεζεο ησλ πξαγκάησλ ηεο αλζξώπηλεο 
θνηλσλίαο. Καζεηέο, έρεηε ζηνλ λνπ ζαο όηη, άζρεηα κε ην πόζε πίεζε κπνξεί λα 
ππάξμεη ζην κέιινλ από πνιηηηθέο ή άιιεο δπλάκεηο, ν Ληάθα δελ κπνξεί πνηέ λα 
ρξεζηκνπνηεζεί από πνιηηηθέο δπλάκεηο. 

 
Ξνηέ κελ αλακηρζείηε ζηελ πνιηηηθή, νύηε λα παξεκβαίλεηε ζε θξαηηθέο 

ππνζέζεηο. Θαιιηεξγεζείηε αιεζηλά θαη γίλεηε επζπιαρληθνί. Θξαηήζηε ηνλ Ληάθα 
αγλό, απαξάιιαρην θαη άθζαξην ζαλ ην δηακάληη, θαη ζα ππάξρεη έηζη γηα πάληα. 

 
Λη Χνλγθηδί 
7 Σεπηεκβξίνπ 1996.  

 
 

Πεξαηηέξσ θαηαλόεζε 
 

Γελ κπνξώ λα ζαο εμεγήζσ ην δήηεκα ηεο Φύζεο ηνπ Φν θαη ηεο δαηκνληθήο θύζεο 
πην θαζαξά. Νη δνθηκαζίεο γηα εζάο πνπ πεξλάηε ζπκβαίλνπλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 
γηα λα αθαηξέζσ ηελ δαηκνληθή ζαο θύζε. Ξαξ’ όι’ απηά, από θαηξό ζε θαηξό έρεηε 
ρξεζηκνπνηήζεη δηάθνξεο δηθαηνινγίεο ή θαη ηνλ ίδην ηνλ Ληάθα γηα λα ηελ θξύςεηε, 
θαη απνηύραηε λα βειηηώζεηε ην ζίλζηλγθ ζαο, ελώ ράλαηε επθαηξίεο μαλά θαη μαλά. 

 
Γελ ζπλεηδεηνπνηείηε όηη όζν θαηξό είζηε θαιιηεξγεηήο, ζε νπνηνδήπνηε 

πεξηβάιινλ ή θάησ από νπνηεζδήπνηε πεξηζηάζεηο, ζα ρξεζηκνπνηήζσ νπνηεζδήπνηε 
δπζθνιίεο ή δπζάξεζηα πξάγκαηα πνπ ζπλαληάηε, αθόκε θη αλ πεξηιακβάλνπλ 
δνπιεηά γηα ηνλ Ληάθα ή αλεμάξηεηα ην πόζν θαιά ή ηεξά πηζηεύεηε όηη είλαη, γηα λα 
εμαιείςεηε ηηο πξνζθνιιήζεηο ζαο θαη λα εθηεζεί ε δαηκνληθή ζαο θύζε έηζη ώζηε λα 
κπνξέζεη λα εμαιεηθζεί, δηόηη ε βειηίσζή ζαο είλαη ό,ηη πην απαξαίηεην; 

 
Αλ κπνξείηε λα βειηηώλεζηε κε απηόλ ηνλ ηξόπν, ηόηε απηό πνπ ζα θάλεηε, κε αγλή 

θαξδηά, ζα είλαη ην θαιύηεξν θαη ην πην ηεξό. 
 

Λη Χνλγθηδί 
9 Σεπηεκβξίνπ 1996. 

 
 

Πξνεηδνπνηεηηθή ζπκβνπιή 
 

Έρνπλ πεξάζεη ηέζζεξα ρξόληα από ηόηε πνπ μεθίλεζα λα δηδάζθσ ηνλ Ληάθα. 
Κεξηθώλ καζεηώλ ην ζίλζηλγθ θαη ην επίπεδν ησλ βαζηιείσλ ηνπο έρνπλ βειηησζεί 
αξγά, παξακέλνπλ ζην ζηάδην ηεο αληίιεςήο ηνπο ζηελ θαηαλόεζή ηνπο γηα εκέλα 
θαη ηνλ Ληάθα, όληαο πάληα επγλώκνλεο πξνο εκέλα γηα ηηο αιιαγέο ζηα ζώκαηά 
ηνπο θαη γηα ηελ εθδήισζε ησλ ππεξθπζηθώλ ηθαλνηήησλ - απηή είλαη κηα 
ζπλεζηζκέλε αλζξώπηλε αληίιεςε. Δάλ δελ ζέιεηε λα αιιάμεηε ηελ αλζξώπηλή ζαο 
θαηάζηαζε θαη ινγηθά λα πςσζείηε ζε κηα πξαγκαηηθή θαηαλόεζε ηνπ Ληάθα, ζα 
ράζεηε ηελ επθαηξία. Δάλ δελ αιιάμεηε ηελ αλζξώπηλε ινγηθή πνπ, σο έλαο 
ζπλεζηζκέλνο άλζξσπνο, έρεηε ζρεκαηίζεη βαζηά κέζα ζηα θόθθαιά ζαο κέζα ζηα 
ρηιηάδεο ρξόληα, ζα είζηε αλίθαλνη λα μεθύγεηε από απηό ην επηθαλεηαθό αλζξώπηλν 
θέιπθνο θαη λα θηάζεηε ηελ Νινθιήξσζε. Γελ κπνξείηε πάληα λα βαζίδεζηε ζε 
εκέλα λα εμαιείθσ ην θάξκα γηα εζάο ελώ απνηπγράλεηε λα πξννδεύζεηε 
πξαγκαηηθά ζην λα θαηαλνείηε ηνλ Φα θαη λα πςώλεζηε πέξα από ηηο αλζξώπηλεο 
θαηαλνήζεηο θαη ηδέεο. Νη ηξόπνη ηεο ζθέςεο ζαο, νη θαηαλνήζεηο ζαο θαη ε εθηίκεζή 
ζαο πξνο εκέλα θαη ηνλ Ληάθα είλαη πξντόληα ηεο ζπλεζηζκέλεο αλζξώπηλεο 
ζθέςεο. Αιιά απηό πνπ ζαο δηδάζθσ εγώ είλαη πξαγκαηηθά ην λα πάηε πέξα από ηνπο 
ζπλεζηζκέλνπο αλζξώπνπο ζε κηα νξζνινγηθή, αιεζηλή θαηαλόεζε ηνπ Ληάθα! 

 
Αζθώληαο θαιιηέξγεηα, δελ θάλεηε πξαγκαηηθή, αθιόλεηε πξόνδν κόλνη ζαο, 

πξάγκα ην νπνίν ζα επεξεάζεη ζπνπδαίεο, βαζηθέο αιιαγέο εζσηεξηθά. Αληηζέησο, 
βαζίδεζηε ζηε δύλακή κνπ θαη εθκεηαιιεύεζζε ηζρπξνύο εμσηεξηθνύο παξάγνληεο. 
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Απηό δελ κπνξεί πνηέ λα κεηακνξθώζεη ηελ αλζξώπηλε θύζε ζαο ζε Φύζε ηνπ Φν. 
Δάλ ν θάζε έλαο από εζάο κπνξεί λα θαηαιάβεη ηνλ Φα από ηα βάζε ηνπ λνπ ηνπ, 
απηό ζηα αιήζεηα ζα είλαη ε εθδήισζε ηνπ Φα ηνπ νπνίνπ ε δύλακε δελ γλσξίδεη 
όξηα - ε επαλεκθάληζε ηνπ παλίζρπξνπ Λόκνπ ηνπ Φν ζηνλ αλζξώπηλν θόζκν! 

 
Λη Χνλγθηδί 
10 Σεπηεκβξίνπ 1996. 

 
 

Ο Νηάθα δελ κπνξεί πνηέ λα ινγνθιαπεί 
 
Καζεηέο κνπ! Έρσ πεη επαλεηιεκκέλσο όηη ε κεηάδνζε ηνπ Ληάθα ζηα 

αλζξώπηλα όληα είλαη ήδε ην κεγαιύηεξν έιενο πξνο απηά. Δίλαη θάηη αλεπαλάιεπην 
ζε δηζεθαηνκκύξηα ρξόληα! Ωζηόζν κεξηθνί άλζξσπνη απιά δελ ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη 
πξέπεη λα ηνλ εθηηκήζνπλ. πάξρνπλ άιινη πνπ αθόκε ζέινπλ λα αιιάμνπλ ηνλ Φα ή 
ηηο αζθήζεηο γηα λα ηα θάλνπλ θάηη πνπ αλήθεη ζε απηνύο, ζηελ εζληθόηεηά ηνπο ή 
ζηε γεληά ηνπο. Πθεθηείηε ην! Λνκίδεηε όηη είλαη θαιό εμαηηίαο ησλ πξνζσπηθώλ 
ελδηαθεξόλησλ ζηα νπνία είζηε πξνζθνιιεκέλνη ή ζηα ελδηαθέξνληα ηεο εζλόηεηάο 
ζαο θαη παξνκνίσο - απηή είλαη κηα ζπλεζηζκέλε αλζξώπηλε αληίιεςε. Θα ήηαλ 
εληάμεη εάλ αληηκεησπίδαηε πξάγκαηα ηεο θνηλήο αλζξώπηλεο θνηλσλίαο, αιιά απηό 
δελ είλαη θάηη ησλ θνηλώλ αλζξώπσλ! Ν Φα δελ δηδάζθεηαη γηα ηελ εζληθόηεηά ζαο. 
Απηόο είλαη ν Ληάθα ηνπ ζύκπαληνο, ν ζεκειηώδεο Λόκνο ηνπ Φν! Κεηαδίδεηαη ζηα 
αλζξώπηλα όληα γηα λα ηα ζώζεη. Ωζηόζν αιιάδεηε έλαλ Φα ηόζν κέγα…; Ρν λα 
αιιάμεηε κόλν έλα θνκκαηάθη απηνύ είλαη ήδε κηα θνινζζηαία ακαξηία. Λα είζηε 
ζίγνπξνη πνηέ λα κελ δεκηνπξγείηε δηεζηξακκέλεο ζθέςεηο απιά εμαηηίαο ησλ 
πξνζθνιιήζεώλ ζαο ζηε ζπλεζηζκέλε αλζξώπηλε θνηλσλία! Απηό είλαη εμαηξεηηθά 
επηθίλδπλν! 

 
Μέξαηε όηη ζηα πξόζθαηα ρξόληα κεξηθνί καζεηέο πέζαλαλ μαθληθά; Κεξηθνί από 

απηνύο πέζαλαλ αθξηβώο επεηδή έθαλαλ ηέηνηα πξάγκαηα. Κελ λνκίδεηε όηη ν 
δάζθαιόο ζαο κπνξεί λα θάλεη θάηη ζε εζάο. Ξξέπεη λα μέξεηε όηη ππάξρνπλ 
πνιπάξηζκνη ζενί θξνπξνί ηνπ Φα ζε δηάθνξα επίπεδα ησλ νπνίσλ ην θαζήθνλ είλαη 
λα πεξηθξνπξήζνπλ ηνλ Φα. Δπηπξόζζεηα, νύηε νη δαίκνλεο ζα ζαο ιππεζνύλ! Δίλαη 
επεηδή αζθείηε θαιιηέξγεηα ζηνλ νξζό Φα πνπ έρεηε μεθύγεη από ην θάξκα πνπ 
νθείιαηε ζηηο πξνεγνύκελεο δσέο ζαο. Κε ην πνπ ζα ππνβηβαζηείηε ζην επίπεδν ελόο 
ζπλεζηζκέλνπ αηόκνπ, θαλείο δελ ζα ζαο πξνζηαηεύζεη θαη νη δαίκνλεο επίζεο ζα 
πάξνπλ ηε δσή ζαο. Δίλαη αθόκε άρξεζην λα δεηάηε βνήζεηα από άιινπο Φν, Ράν θαη 
Θενύο, θαζώο δελ πξνζηαηεύνπλ θάπνηνλ πνπ ππνλνκεύεη ηνλ Φα. Δπηπξνζζέησο, ην 
θάξκα ζα επηζηξαθεί ζην ζώκα ζαο. 

 
Δίλαη δύζθνιν γηα θάπνηνλ λα αζθήζεη θαιιηέξγεηα, σζηόζν πνιύ εύθνιν γηα λα 

πέζεη. ηαλ έλα άηνκν απνηπγράλεη ζε κηα δνθηκαζία ή δελ κπνξεί λα εγθαηαιείςεη 
κηα δπλαηή αλζξώπηλε πξνζθόιιεζε, ίζσο λα αληηζηξαθεί ή λα πάεη πξνο ηελ 
αληίζεηε πιεπξά. πάξρνπλ πάξα πνιιά καζήκαηα ζηελ ηζηνξία. Κόλν αθόηνπ έρεη 
πέζεη θάησ έλα άηνκν ζα αξρίζεη λα ην κεηαληώλεη, σζηόζν ηόηε είλαη πνιύ αξγά. 

 
κεηάδνζε 
22 Σεπηεκβξίνπ 1996 ζηε Μπαλγθόλγθ.  

 
 

Ση είλαη ε Φώηηζε; 
 
Ζ Φώηηζε επίζεο απνθαιείηαη ην Μύπλεκα ηεο Πνθίαο. Πηνλ Ληάθα καο 

απνθαιείηαη ην Μεθιείδσκα ηνπ Γθνλγθ, δειαδή, έλαο έρεη θηάζεη ζηελ Νινθιήξσζε 
κέζσ θαιιηέξγεηαο, ηειείσζε νιόθιεξε ηελ πνξεία ηεο θαιιηέξγεηαο, θαη πξόθεηηαη 
λα πάεη ζε έλαλ νπξάλην παξάδεηζν.  
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Ξνηα είλαη ε θαηάζηαζε ελόο αηόκνπ αθνύ θηάζεη ζηε θώηηζε; Έλαο πνπ έρεη 
επηηύρεη ζην λα θαιιηεξγήζεη ηε θύζε ηνπ Φν ζα γίλεη έλαο Φν, έλαο πνπ έρεη 
επηηύρεη ζην λα θαιιηεξγήζεη ηε θύζε ηεο Κπνληηζάηβαο ζα γίλεη κηα Κπνληηζάηβα, 
έλαο πνπ έρεη επηηύρεη ζην λα θαιιηεξγήζεη ην επίπεδν ελόο Άξραη, ζα γίλεη έλαο 
Άξραη, έλαο πνπ θαιιηεξγεί ην Ράν ζα ιάβεη ην Ράν, θαη έλαο πνπ έρεη επηηπρώο 
θαιιηεξγήζεη ηε θύζε ελόο Θενύ ζα είλαη ήδε έλαο Θεόο. Δπεηδή αθνύ θηάζνπλ ζηελ 
Νινθιήξσζε κεξηθά θσηηζκέλα άηνκα έρνπλ αθόκα θάηη λα θάλνπλ ζηελ θνηλσλία 
ησλ θνηλώλ αλζξώπσλ ή έρνπλ θάπνηεο επρέο λα εθπιεξώζνπλ πξέπεη λα δήζνπλ 
κεηαμύ ησλ θνηλώλ αλζξώπσλ γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν. Αιιά ην λα δνπλ έηζη κεηαμύ 
ησλ θνηλώλ αλζξώπσλ είλαη δύζθνιν γηα απηνύο. Δπεηδή δηαθέξνπλ πάξα πνιύ από 
ηνπο θνηλνύο αλζξώπνπο ζην επίπεδν ηεο ζθέςεο ηνπο, είλαη ηθαλνί λα αληρλεύζνπλ 
θαζαξά όιεο ηηο άζρεκεο ζθέςεηο ζηα κπαιά ησλ θνηλώλ αλζξώπσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηζρπξώλ πξνζθνιιήζεώλ ηνπο, ηνλ εγσηζκό, ηε 
βξσκεξόηεηα θαη ηηο δνινπινθίεο ελαληίνλ άιισλ. Δπίζεο, κπνξνύλ ηαπηόρξνλα λα 
εληνπίζνπλ ηηο παξακηθξέο λνεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ρηιηάδσλ αλζξώπσλ. 
Δπηπξόζζεηα, ην θάξκα θαη νη ηνί είλαη παληνύ ζηελ θνηλσλία ησλ θνηλώλ αλζξώπσλ, 
ππάξρνπλ επίζεο θαη πνιιά άιια άζρεκα πξάγκαηα πνπ επηπιένπλ ζηνλ αέξα, 
άγλσζηα ζηα αλζξώπηλα όληα. Κπνξνύλ λα ηα δνπλ όια απηά θαζαξά. Ρν θάξκα 
ζηελ παξνύζα αλζξώπηλε θνηλσλία ηεο Ρειηθήο Θαηαζηξνθήο είλαη ηεξάζηην. Δλώ 
αλαπλένπλ, νη άλζξσπνη εηζπλένπλ κεγάιεο πνζόηεηεο από θάξκα, ηνύο θαη 
δειεηεξηώδε αέξηα. Δίλαη πξάγκαηη πνιύ δύζθνιν γηα απηνύο λα κείλνπλ ζε απηόλ 
ηνλ ζπλεζηζκέλν αλζξώπηλν θόζκν.  

 
Ξώο κνηάδνπλ ινηπόλ; Απηό είλαη θάηη πνπ πξνζπαζνύλ λα αλαθαιύςνπλ νη 

καζεηέο πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλνη ζε απηό ην ζέκα. Κελ πξνζπαζείηε λα 
αλαθαιύςεηε αλ απηό ην άηνκν κνηάδεη λα είλαη θσηηζκέλν ή εθείλν ην άηνκν κνηάδεη 
ζαλ θάπνηνλ πνπ έρεη θηάζεη ζηελ Νινθιήξσζε. Ξξέπεη λα επηθεληξώζεηε ην λνπ 
ζαο ζην λα θαιιηεξγεζείηε αιεζηλά θαη επηκειώο θαη λα θηάζεηε ζηελ Νινθιήξσζε 
γξεγνξόηεξα. Γηαηί λα θνηηάμεηε ηνπο άιινπο; Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, απηνί νη 
άλζξσπνη πνπ έρνπλ θσηηζηεί είλαη ζπρλά καζεηέο πνπ δελ επηδεηθλύνπλ ηνπο 
εαπηνύο ηνπο αιιά πνπ θαιιηεξγνύληαη ζησπειά θαη αιεζηλά. Δίλαη δηαθνξεηηθώλ 
ειηθηώλ θαη δελ κνηάδνπλ δηαθνξεηηθά από ηνπο θνηλνύο αλζξώπνπο. Δίλαη πνιύ 
πηζαλόλ όηη δελ επηζύξνπλ πνιύ πξνζνρή. Ξαξ' όιν πνπ έρνπλ όιεο ηηο ζετθέο 
δπλάκεηο, ηνλ κεηαζρεκαηηζκό, βξίζθνπλ όηη ηα αλζξώπηλα όληα πξαγκαηηθά 
θαίλνληαη πνιύ κηθξνζθνπηθά, ρακειά όληα πνπ δελ ηνπο αμίδεη λα ηνπο θαλεξσζνύλ 
απηά ηα πξάγκαηα. Δπηπξνζζέησο, ηα αλζξώπηλα όληα ζα αλέπηπζζαλ δηάθνξεο 
κηθξνπξεπείο αλζξώπηλεο θαηαλνήζεηο θαη ζθέςεηο, αλ ήηαλ λα δνπλ απηά ηα 
πξάγκαηα, αληηκεησπίδνληάο ηα κε ηελ αλζξώπηλε πξνζθόιιεζε ηνπ θαλαηηζκνύ, ηα 
θσηηζκέλα άηνκα δελ κπνξνύλ λα ην αλερηνύλ απηό. Δίλαη δύζθνιν γηα ηνπο θνηλνύο 
αλζξώπνπο λα θαηαιάβνπλ ζε ηη βαζίδεηαη ε πξαγκαηηθή ζεκαζία ησλ βαζύηεξσλ 
λνεκάησλ ησλ ζετθώλ δπλάκεσλ ηνπ Λόκνπ ηνπ Φν. 

 
Ξξνο ην παξόλ, κεξηθνί καζεηέο πνπ λνηάδνληαη γηα πάξα πνιιά άιια πξάγκαηα 

εθηόο από ην λα είλαη επηκειείο ζηελ θαιιηέξγεηα ςάρλνπλ παληνύ γηα αλζξώπνπο 
πνπ έρνπλ γίλεη θσηηζκέλνη θαη ηα ινηπά. Πθεθηείηε ην όινη: Ρα θσηηζκέλα άηνκα 
είλαη ήδε Φν θαη θαηέρνπλ νηηδήπνηε έλαο Φν πξέπεη λα έρεη. Ξώο ζα κπνξνύζαλ 
επηπόιαηα λα επηηξέςνπλ ζηνπο αλζξώπνπο λα γλσξίδνπλ γηα απηά; Ξώο ζα 
κπνξνύζαλ νη άλζξσπνη λα μέξνπλ γηα ηνπο Φν; ηαλ ςάρλεηε παληνύ γηα απηνύο, νη 
πξνζθνιιήζεηο ζαο, ε αληαγσληζηηθόηεηα, ε πεξηέξγεηα, ε επηζπκία λα επηδεηρζείηε 
θαη ηνπ λα είζηε απξόζθιεηα παξεκβαηηθόο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξνζθόιιεζε ηεο 
επηδίσμεο, παξεκβαίλνπλ ηελ ίδηα ζηηγκή κε ηε γαιήληα θαιιηέξγεηα ησλ καζεηώλ. 
Μέξεηε ινηπόλ πσο ληώζνπλ γηα απηό; Θάζε ζθόπηκε αλζξώπηλε πξάμε ή ζθέςε ηνπο 
θάλεη λα ληώζνπλ άβνια! 

 
Δπεηδή κεξηθνί καζεηέο έρνπλ έξζεη από πνιύ πςειέο δηαζηάζεηο γηα λα ιάβνπλ 

ηνλ Φα, ζα θσηηζηνύλ πνιύ ζύληνκα. Ζ άζθεζε θαιιηέξγεηαο γηα δπν ρξόληα πνπ 
είρα αλαθέξεη ήηαλ γηα ηέηνηνπο καζεηέο. Αιιά όινη νη καζεηέο καο ηνπ Ληάθα 
έρνπλ πξάγκαηη θάλεη αικαηώδε πξόνδν ζηελ πξαγκαηηθή θαιιηέξγεηα. Ξνιινί από 
απηνύο ζύληνκα ζα γίλνπλ θσηηζκέλνη ην νπνίν είζηζηαη λα είλαη πέξα από ηε 
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θαληαζία ησλ θαιιηεξγεηώλ. Διπίδσ πσο όινη ζα δηαηεξήζεηε έλαλ γαιήλην λνπ θαη 
ζα θάλεηε ζπλερή πξόνδν κε επηκνλή. Θαζώο θάζε άηνκν θηάλεη ζηελ Νινθιήξσζε, 
ζα παξαιάβσ θαη ζα παξαδώζσ ηνλ θαζέλα. 

 
Λη Χνλγθηδί 
26 Σεπηεκβξίνπ 1996.  

 
 

Ξαλαθηηάρλνληαο ηελ Αλζξσπόηεηα 
 
Ζ πξαγκαηηθόηεηα πνπ γλσξίδνπλ ηα αλζξώπηλα όληα είλαη κηα ςεπδαίζζεζε 

δεκηνπξγεκέλε από ηελ αδαή όςε ηεο αλάπηπμεο ηεο ηζηνξίαο θαη από ηηο πξαθηηθέο 
επηζηήκεο ηνπο. Γελ είλαη ε αιεζηλή εθδήισζε ηεο κεγάιεο πξαγκαηηθόηεηαο κέζα 
ζην ζύκπαλ. Δπηπιένλ, ε γλήζηα πξαγκαηηθόηεηα πξόθεηηαη λα επηθέξεη κηα λέα 
επηζηήκε θαη κηα λέα θαηαλόεζε. Νη λόκνη θαη νη αξρέο ηνπ ζύκπαληνο ζα 
εκθαληζηνύλ μαλά ζηνλ αλζξώπηλν θόζκν.  

 
Ν αλζξώπηλνο εγσηζκόο, ε απιεζηία, ε ειηζηόηεηα θαη ε άγλνηα ζπλπθαίλνληαη κε 

ηελ θαινζύλε πνπ είλαη έκθπηε ζηελ αλζξώπηλε θύζε, θαη νη άλζξσπνη δεκηνπξγνύλ 
ρσξίο λα ην μέξνπλ ηα πάληα πνπ ζα πξέπεη λα ππνθέξνπλ, απηό πξνο ην παξόλ 
θαηαβξνρζίδεη ηελ θνηλσλία. Ξνιπάξηζκα θνηλσληθά πξνβιήκαηα δηαθόξσλ εηδώλ 
έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θόζκνπ θαη θξίζεηο θαξαδνθνύλ παληνύ. Ωζηόζν νη 
άλζξσπνη δελ μέξνπλ λα βξνπλ ηηο αηηίεο εληόο ηεο δηθήο ηνπο θύζεο. Κεηά από ηνλ 
εθθπιηζκό ηεο εζηθήο, νη άλζξσπνη είλαη αλίθαλνη λα δνπλ όηη ε ηξνκεξή αλζξώπηλε 
θαξδηά είλαη ε δειεηεξηώδεο ξίδα ησλ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ θαη αλόεηα 
πξνζπαζνύλ πάληα λα βξνπλ ηε δηέμνδν γηα ηα θνηλσληθά θαηλόκελα. Παλ 
απνηέιεζκα, ηα αλζξώπηλα όληα πνηέ δελ αληηιακβάλνληαη όηη όιεο νη έηζη 
απνθαινύκελεο «δηέμνδνη» πνπ δεκηνπξγνύλ γηα απηνύο είλαη αθξηβώο γηα λα 
εγθισβηζηνύλ νη ίδηνη. Θαζώο γίλεηαη έηζη, ππάξρνπλ αθόκα ιηγόηεξεο δηέμνδνη θαη ηα 
λέα πξνβιήκαηα πνπ αθνινπζνύλ είλαη αθόκε ρεηξόηεξα. Έηζη, κε κεγάιε δπζθνιία 
νη άλζξσπνη μαλαβξίζθνπλ έλαλ κηθξνζθνπηθό ρώξν θαη παίξλνπλ λέα κέηξα, 
θιείλνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ην κηθξνζθνπηθό θνκκάηη ρώξνπ πνπ απνκέλεη γηα 
άιιε κηα θνξά. Θαζώο απηό επαλαιακβάλεηαη γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν, δελ έρεη 
απνκείλεη θαζόινπ ρώξνο θαη δελ κπνξνύλ πιένλ λα βξνύλε κηα δηέμνδν νύηε 
κπνξνύλε λα δνύλε ηελ αιήζεηα πέξα από ηνλ εζώθιεηζην ρώξν. Ρα αλζξώπηλα όληα 
αξρίδνπλ λα ππνθέξνπλ από όια όζα έρνπλ δεκηνπξγήζεη γηα ηνλ εαπηό ηνπο. Απηό 
είλαη ην ηειηθό ζηάδην ζην νπνίν ην ζύκπαλ εμαιείθεη δσέο. 

 
Ν Άξρνληαο ησλ Φν, ηνπ νπνίνπ ην έιενο είλαη απίζηεπηα αραλέο, έρεη αθήζεη ηνλ 

Λόκν ηνπ Φν ζηα αλζξώπηλα όληα. Ρν ζύκπαλ δίλεη ζηνπο αλζξώπνπο άιιε κία 
επθαηξία, επηηξέπνληαο ζηνλ παλίζρπξν Λόκν ηνπ Φν γηα άιιε κία θνξά λα 
απνθαιύςεη ηελ πξαγκαηηθή αιήζεηα ηνπ ζύκπαληνο ζηνλ αλζξώπηλν θόζκν, γηα λα 
μεπιύλεη όιε ηε βξσκηά θαη ηελ άγλνηα, θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αλζξώπηλε 
γιώζζα γηα λα αλαθηήζεη ηε ιακπξόηεηά ηνπ θαη ην κεγαιείν ηνπ. Δίζε λα ηνλ 
εθηηκήζεηε! Ν Λόκνο ηνπ Φν είλαη αθξηβώο κπξνζηά ζαο.  

 
Λη Χνλγθηδί 
28 Σεπηεκβξίνπ 1996.  

 
 

Δθθπιηζκόο 
 
Ζ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηεξέσλ παξαβηάδεη νινθιεξσηηθά ηνπο όξθνπο 

αγλόηεηαο πνπ έρνπλ δώζεη, θάλνληαο ηελ εκπηζηνζύλε ησλ Θεώλ λα κελ αμίδεη νύηε 
θαλ κηα δεθάξα θαη εθπιήηηεη θαη ηελ αλζξσπόηεηα θαη ηνπο ζενύο. Νη θαινθάγαζνη 
άλζξσπνη ηνπο ζεσξνύλ ζαλ ηνπο κόλνπο αλζξώπνπο ζηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα 
βαζηζηνύλ γηα ζσηεξία. Ζ απνγνήηεπζε έρεη θάλεη ηνπο αλζξώπνπο απμαλόκελα λα 
κελ πηζηεύνπλ ζηε ζξεζθεία θαη ζην ηέινο νη άλζξσπνη έρνπλ ράζεη νινθιεξσηηθά 
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ηελ πίζηε ηνπο ζηνλ Θεό, δηαπξάηηνληαο έηζη όισλ ησλ εηδώλ ηηο άζρεκεο πξάμεηο, 
ρσξίο επηθπιάμεηο. Απηό έρεη εμειηρηεί ζην ζεκείν πνπ νη άλζξσπνη ζήκεξα έρνπλ 
νινθιεξσηηθά κεηαηξαπεί ζε δηεθζαξκέλνπο αλζξώπνπο πνπ εθδειώλνπλ δαηκνληθή 
καλία, θαη απηό έρεη θάλεη όινπο ηνπο ζενύο λα ράζνπλ εληειώο ηελ εκπηζηνζύλε 
ηνπο ζηνλ άλζξσπν. Απηόο είλαη έλαο από ηνπο θύξηνπο ιόγνπο γηα ηνλ νπνίν νη ζενί 
δελ πξνζέρνπλ πηα ηα αλζξώπηλα όληα. 

 
Λη Χνλγθηδί 
10 Οθησβξίνπ 1996.  

 
 

Με Παξάιεηςε ζηε θύζε ηνπ Φν 
 
Πηελ δηδαζθαιία ηνπ Φα, έρσ πνιιέο θνξέο αλαθέξεη όηη ε εκθάληζε ησλ ηεξώλ 

γξαθώλ ζην Βνπδηζκό ηνπ Παθηακνύλη θαη ζηελ Ρειηθή Ξεξίνδν ηνπ Ληάξκα 
πξνθιήζεθε θπξίσο επεηδή κεξηθνί άλζξσπνη πξόζζεζαλ κέζα ζηνλ Ληάξκα ηηο δηθέο 
ηνπο ιέμεηο θαη θαηαλνήζεηο - απηό είλαη ην κεγαιύηεξν κάζεκα ζηελ ηζηνξία. 
Κνιαηαύηα, κεξηθνί καζεηέο απιά αξλνύληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηηο ζπλεζηζκέλεο 
αλζξώπηλεο πξνζθνιιήζεηο. Σεηξαγσγνύκελνη από ηε δαηκνληθή θύζε ηνύ λα είλαη 
πξνζθνιιεκέλνη ζηελ επίδεημε ηεο επγισηηίαο ηνπο θαη ηνπ ινγνηερληθνύ ηνπο 
ηαιέληνπ, ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλνπλ (γλσξίδνπλ) ππνλνκεύνπλ ηνλ Λόκν ηνπ Φν.  

 
Ξξόζθαηα, κεξηθνί άλζξσπνη ην έρνπλ απνθαιέζεη «μεθνξηώλνληαο ην βξώκηθν 

λεξό» όηαλ νη καζεηέο, αθνύ εκβαζύλνπλ ηελ θαηαλόεζή ηνπο ζηελ θαιιηέξγεηα, 
κηινύλ γηα ηα παιηά ηνπο ειαηηώκαηα όηαλ αληαιιάζζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Απηό 
έρεη αιιάμεη νινθιεξσηηθά ην πεξηερόκελν ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. Ζ άζθεζε 
θαιιηέξγεηαο είλαη ηεξή θαη δελ είλαη θάηη ζαλ ηελ απηό-εμέηαζε ή ηε κεηάλνηα ελόο 
θνηλνύ αλζξώπνπ. Καζεηέο! Γελ πξέπεη επηπόιαηα λα παίξλεηε έλαλ όξν πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ή αλαθέξεηαη από όινπο. Γελ είλαη απηό ζαλ λα πξνζζέηεηε θάηη ην 
αλζξώπηλν ζηνλ Ληάθα; Ξέξπζη, αθνύ ην βνεζεηηθό θέληξν ζην Ξεθίλν πξόηεηλε ηηο 
ηέζζεξηο θξάζεηο, έγξαςα έλα άξζξν ,«Γηόξζσζε», εηδηθά γηα απηό. Έπξεπε λα 
ιεθζεί ζνβαξά. Φπζηθά ππάξρνπλ θαη θάπνηνη άιινη αθαηάιιεινη όξνη πνπ 
θπθινθνξνύλ. Ξξέπεη λα ην ζθεθηείηε: Αλ κηα ιέμε πξνζηεζεί ζήκεξα θαη κηα άιιε 
ιέμε πξνζηεζεί αύξην, κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ ε επόκελε γεληά ησλ καζεηώλ δελ 
ζα είλαη ηθαλή λα πεη πνηαλνύ είλαη απηέο νη ιέμεηο, θαη βαζκηαία ν Ληάθα ζα 
αιιαρηεί.  

 
Ξξέπεη λα είζηε μεθάζαξνη ζην όηη ε κνξθή ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο πνπ ζαο 

αθήλσ δελ κπνξεί πνηέ λα αιιαρηεί. Κελ θάλεηε ηίπνηα πνπ δελ θάλσ εγώ, θαη κελ 
ρξεζηκνπνηήζεηε ηίπνηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηώ εγώ. Πηελ θαιιηέξγεηα πξέπεη λα ιέηε 
ηα πξάγκαηα όπσο ηα ιέσ εγώ. Γώζηε πξνζνρή! Ζ αθνύζηα παξαιιαγή ηνπ Λόκνπ 
ηνπ Φν είλαη αθξηβώο ην ίδην κε ηελ ππνλόκεπζε!  

 
Δπίζεο ζέισ λα ζαο πσ όηη ε θύζε ζαο παιηά, πξαγκαηηθά βαζηδόηαλ ζηνλ 

εγσηζκό ζαο θαη ζηελ ηδηνηέιεηα. Από εδώ θαη πέξα, γηα νηηδήπνηε θάλεηε, πξέπεη λα 
ζθέθηεζηε ηνπο άιινπο πξώηα, έηζη ώζηε λα πεηύρεηε ηελ νξζή Φώηηζε ηεο 
αληδηνηέιεηαο θαη ηνπ αιηξνπηζκνύ. Έηζη από εδώ θαη πέξα, γηα ό,ηη θάλεηε ή γηα ό,ηη 
ιέηε, πξέπεη λα ζθέθηεζηε ηνπο άιινπο - ή αθόκε θαη ηηο κειινληηθέο γεληέο - καδί κε 
ηελ αηώληα επζηάζεηα ηνπ Ληάθα. 

 
Λη Χνλγθηδί 
13 Φεβξνπαξίνπ 1997. 

 
 

Αληηιεπηηθόηεηα 
 
Δίλαη θαηξόο λα θάλσ κεξηθέο επηζεκάλζεηο ζηηο παξνύζεο κεζόδνπο δνπιεηάο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο ζπληνληζηέο ησλ θέληξσλ βνεζείαο ζηηο δηαθνξεηηθέο 
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πεξηνρέο. Δίλαη ζσζηό λα εθαξκόζνπκε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δξεπλεηηθήο Θνηλόηεηαο, 
αιιά πξέπεη λα πξνζέμεηε ηνλ ηξόπν πνπ ην θάλεηε. Ππρλά ιέσ όηη αλ ην κόλν πνπ 
ζέιεη έλα άηνκν είλαη ε επεκεξία ησλ άιισλ θαη αλ απηό είλαη ρσξίο ην παξακηθξό 
πξνζσπηθό θίλεηξν ή πξνζσπηθή θαηαλόεζε, απηό πνπ ιέεη ζα ζπγθηλήζεη ηνλ 
αθξναηή κέρξη δαθξύσλ. Γελ ζαο έρσ δηδάμεη κόλν ηνλ Ληάθα, αιιά ζαο έρσ αθήζεη 
επίζεο ηε δηαγσγή κνπ. Δλώ εξγάδεζηε, ν ηόλνο ηεο θσλήο ζαο, ε ζπκπαζεηηθόηεηά 
ζαο θαη ε ινγηθή ζαο κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηελ θαξδηά ελόο αηόκνπ, ελώ νη εληνιέο 
πνηέ δελ ζα κπνξνύζαλ! Αλ νη άιινη δελ είλαη πεπεηζκέλνη βαζηά κέζα ηνπο αιιά 
ζπκκνξθώλνληαη κόλν επηθαλεηαθά, θαη πάιη ζα ζπκπεξηθέξνληαη ζύκθσλα κε ηε 
δηθή ηνπο ζέιεζε όηαλ δελ ππάξρεη θαλείο ηξηγύξσ γηα λα ηνπο δεη. 

 
Νπνηαδήπνηε δνπιεηά ζηνλ Ληάθα έρεη σο ζθνπό λα απνθηήζνπλε ηνλ Φα νη 

άλζξσπνη θαη λα βειηηώζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο νη καζεηέο. Νηηδήπνηε άιιν εθηόο από 
απηά ηα δύν είλαη άζθνπν. Δπνκέλσο, όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο πξέπεη λα 
νξγαλώλνληαη ζύκθσλα κε ηηο ηνπηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο πεξηπηώζεηο ησλ 
καζεηώλ, αληί λα γίλνληαη απόιπηα. Αθόκα θαη ε κάζεζε ηνπ Ληάθα είλαη 
εζεινληηθή, πόζν κάιινλ ε δηνξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ! Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, ην 
άηνκν πνπ είλαη ππεύζπλν ελόο θέληξνπ είλαη πξώηα από όια αξρεγόο ζηε κειέηε 
ηνπ Φα. Αλ έλα άηνκν δελ κειεηάεη ηνλ Φα θαιά από κόλν ηνπ, δελ ζα ηα πάεη θαιά 
ζηε δνπιεηά ηνπ. Ρα ζπλέδξηα αληαιιαγήο εκπεηξηώλ πνπ νξγαλώλνληαη από ηα 
θέληξα βνεζείαο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο δελ πξέπεη πνηέ λα κεηαηξαπνύλ ζε 
ζπλεδξηάζεηο απηνθξηηηθήο. Ρέηνηεο ηεξνπξεπείο Ππλεδξηάζεηο ηνπ Φα γηα αληαιιαγή 
εκπεηξηώλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Ληάθα δελ πξέπεη πνηέ λα κεηαηξαπνύλ ζε 
ζπλεδξηάζεηο εθζέζεσλ γηα ηελ απνθάιπςε ηεο ζθνηεηλήο πιεπξάο ηεο θνηλσλίαο, 
θαη αθόκα πεξηζζόηεξν δελ πξέπεη λα αλαγθάζεηε ηνπο καζεηέο λα απνθαιύςνπλ ηηο 
αδπλακίεο πνπ είραλ θαη ηα ιάζε πνπ έθαλαλ όηαλ ήηαλ θνηλνί άλζξσπνη, ηόηε ζα 
πξνθαινύζαηε ζνβαξά, αξλεηηθά απνηειέζκαηα, πνπ ζα πξνθαινύζαλ δεκηά ζηε 
θήκε ηνπ Ληάθα. Ξξέπεη λα είζηε μεθάζαξνη ζην ηη πξέπεη λα θάλεηε θαη ζην ηη δελ 
πξέπεη λα θάλεηε. Απηή είλαη ηεξνπξεπήο άζθεζε θαιιηέξγεηαο. Ρα ζπλέδξηα 
αληαιιαγήο εκπεηξηώλ έρνπλ σο ζθνπό ηε βειηίσζε ησλ καζεηώλ θαη ηελ πξνώζεζε 
ηνπ Ληάθα, άιια όρη γηα λα δεκνζηεύζνπκε ην πόζν θαθνί ήηαλ νη καζεηέο καο 
θάπνηε. Δίλαη γηα ζπδεηήζεηο γηα λα θάλνπκε άζθεζε θαιιηέξγεηαο ζηνλ Ληάθα, θαη 
όρη γηα λα μεθνξησζνύκε ην έηζη απνθαινύκελν «βξώκηθν λεξό»! Ζ δνπιεηά πνπ 
θάλεηε γηα ηνλ Ληάθα δελ είλαη άζρεηε κε ηελ άζθεζε θαιιηέξγεηάο ζαο. 
Ξαξάγνληεο πνπ είλαη γηα λα βειηηώζνπλ ην ζίλζηλγθ ζαο εκθαλίδνληαη παληνύ ζηε 
δνπιεηά ζαο. Γελ πξέπεη κόλν λα θάλεηε ηε δνπιεηά ζαο, αιιά επίζεο λα θηάζεηε 
ζηελ Νινθιήξσζε. Μέξσ όηη ιίγνη από εζάο ζπάληα δηαβάδεηε ηα βηβιία ή κειεηάηε 
ηνλ Φα θαη νύηε εμεηάδεηε ηνπο εαπηνύο ζαο ζύκθσλα κε ηα δηάθνξα άξζξα πνπ έρσ 
γξάςεη γηα εζάο ηα νπνία απνθαιείηε ηεξέο γξαθέο. Ρη είλαη νη «ηεξέο γξαθέο»; Δίλαη 
απιώο άξζξα γηα λα ηα δηαβάδεηε ζπρλά. Ρα δηαβάδεηε; Αλ κειεηήζεηε ηνλ Φα 
πεξηζζόηεξν δελ ζα ηα πάηε άζρεκα ζηε δνπιεηά ζαο. Δπηζεκαίλσ ηηο αδπλακίεο ζαο 
πξνθεηκέλνπ λα θάλσ ηνλ Ληάθα λα αλαπηπρζεί κε έλαλ πην πγηή ηξόπν, κε ιηγόηεξα 
πξνβιήκαηα. Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, ν Ληάθα επίζεο εκπινπηίδεη ηελ επίγλσζή ζαο 
θαη δεκηνπξγεί ηελ ειίη ηνπ Ληάθα. 

 
Λη Χνλγθηδί 
13 Ινπλίνπ 1997 ζην Χνλγθ Κνλγθ. 

 
 

Να έρεηε ππ’ όςηλ γηα πάληα 
 
Έλσζε ηνπ Ληάθα: 
 
Ξξνηείλσ ακέζσο ζε θάζε καζεηή, επηηόπνπ, λα θαηαζηξέςεη νηηδήπνηε δελ έρσ 

δεκνζίσο αλαθέξεη αιιά θπθινθνξείηαη ρσξίο άδεηα, όπσο: νη νκηιίεο κνπ πνπ 
βγήθαλ έμσ από ην Ρζελγθληέ, ηα πξάγκαηα γηα ππεξθπζηθέο ηθαλόηεηεο πνπ έλαο 
αζθνύκελνο από ην Ξεθίλν ζπδήηεζε, ε νκηιία από ην θέληξν βνεζείαο ζπληνληζηή 
ζηε Ληάιηαλ, ε ηζηνξία κε ηε ζπειηά από ηνλ ζπληνληζηή ηνπ θέληξνπ βνεζείαο ζην 
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Γθνπηηδνύ θαη άιιεο νκηιίεο, γηα λα κελ αλαθέξσ ηηο νκηιίεο πνπ έγηλαλ από 
αλζξώπνπο πνπ ήηαλ ππεύζπλνη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, απηό πνπ εηπώζεθε από 
καζεηέο αθνύ κε είδαλε, ε νκηιία πνπ δόζεθε από αλζξώπνπο πνπ ήηαλ επηθεθαιείο 
ζηελ Δξεπλεηηθή Θνηλόηεηα ηνπ Ληάθα, θαη ηα ινηπά, ζπλ ηα έγγξαθα, ηηο 
ερνγξαθήζεηο, ηηο βηληενθαζέηεο, θ.η.ι., πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί από ηηο νκηιίεο κνπ 
ρσξίο άδεηα. ια απηά πξέπεη λα θαηαζηξαθνύλ επηηόπνπ θαη δελ κπνξνύλ λα 
θξαηεζνύλ, άζρεηα κε ηε δηθαηνινγία. Ρη είλαη «πεξηθξνύξεζε ηνπ Ληάθα»; Απηό 
είλαη εληειώο κηα πεξηθξνύξεζε ηνπ Ληάθα, θαη κηα δνθηκαζία ηνπ εάλ κπνξείηε λα 
αθνινπζήζεηε απηά πνπ ιέσ θαη ηνπ εάλ είζηε πξαγκαηηθά καζεηέο κνπ! Δπηηξέςηε 
κνπ λα πσ ζε όινπο γηα άιιε κηα θνξά όηη ζην Ληάξκα πνπ δίδαμε ν Βνύδαο 
Παθηακνύλη έγηλε ζακπνηάδ κε απηόλ ηνλ ηξόπν. Απηό είλαη έλα κάζεκα ζηελ ηζηνξία. 
Από εδώ θαη πέξα, θαλείο δελ επηηξέπεηαη λα ερνγξαθεί ή λα βηληενζθνπεί νκηιίεο 
πνπ δίλνληαη από νπνηνδήπνηε άηνκν πνπ είλαη επηθεθαιήο ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή 
ή από νπνηνπζδήπνηε καζεηέο, αθόκε ιηγόηεξν κπνξνύλ λα ζπληαρηνύλ ζε θείκελα 
θαη λα ηα δηαδίδνπλ ζηνπο αλζξώπνπο γηα λα ηα δηαβάζνπλ. Απηό δελ είλαη θάπνην 
πξόβιεκα ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πξνζώπνπ, νύηε είλαη γηα λα θαηαθξίλεη θάπνην άηνκν 
ζπγθεθξηκέλα εδώ, αληηζέησο, απηό είλαη δηόξζσζε ηνπ Ληάθα. Λα έρεηε ππ' όςηλ 
ζαο: Δθηόο από ηα ζπλέδξηα αληαιιαγήο εκπεηξηώλ ησλ καζεηώλ ηνπ Ληάθα, γηα ηε 
κειέηε ηνπ Φα θαη ηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ από ηα κεγαιύηεξα βνεζεηηθά 
θέληξα κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Δξεπλεηηθήο Θνηλόηεηαο, νηηδήπνηε πνπ δελ αλήθεη 
ζηνλ Ληάθα αιιά θπθινθνξείηαη ζηνλ Ληάθα, ππνλνκεύεη ηνλ Ληάθα. 

 
Λη Χνλγθηδί 
18 Ινπλίνπ 1997. 

 
 

Έλα ηζρπξό πιήγκα 
 
Γηα λα ην θάλνπκε πην βνιηθό γηα πεξηζζόηεξα άηνκα λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα, 

πξνο ην παξόλ ν Ληάθα παίξλεη θπξίσο ηε κνξθή ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο ζηελ 
θνηλσλία ησλ θνηλώλ αλζξώπσλ. Νη αζθνύκελνη θαιιηεξγνύλ ηνπο εαπηνύο ηνπο 
ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ηνπο θαη ζηα άιια πεξηβάιινληα ησλ θνηλώλ αλζξώπσλ. 
Κόλν νη κνλαρνί θαη νη κνλαρέο ρξεηάδνληαη λα πεξηπιαληνύληαη. Ωζηόζν ππάξρνπλ 
κεξηθνί άλζξσπνη πνπ ηαμηδεύνπλ ζε νιόθιεξε ηε ρώξα θαη απνθαινύλ ηνπο εαπηνύο 
ηνπο καζεηέο ηνπ Ληάθα. Κέλνπλ ζηα ζπίηηα ησλ καζεηώλ ηνπ Ληάθα ρσξίο θάπνην 
ιόγν, ελώ ηξώλε, πίλνπλ, παίξλνπλ θαη δεηάλε πξάγκαηα. Δμαπαηώληαο θαη 
παξαπιαλώληαο εθκεηαιιεύνληαη ηνλ Ληάθα, επσθεινύκελνη ηελ επγεληθή θύζε 
ησλ καζεηώλ. κσο γηαηί νη καζεηέο καο δελ κπνξνύλ λα ηνπο μερσξίζνπλ; Ζ 
άζθεζε θαιιηέξγεηαο ζεκαίλεη λα θαιιηεξγήζεη θαλείο ηνλ εαπηό ηνπ. Πθεθηείηε ην: 
Γηαηί απηνί νη άλζξσπνη δελ θάλνπλ πξαγκαηηθή θαιιηέξγεηα ήξεκα ζηα ζπίηηα ηνπο; 
Έλα δύζθνιν πεξηβάιινλ κπνξεί λα βνεζήζεη έλα άηνκν λα θαιιηεξγεζεί θαιύηεξα. 
Γηαηί απηνί νη άλζξσπνη αςεθνύλ ηα ιόγηα κνπ θαη πεξηπιαληνύληαη ζε νιόθιεξε ηε 
ρώξα; Γηαηί απηνί νη άλζξσπνη ηξώλε, παίξλνπλ θαη δεηνύλ πξάγκαηα ησλ καζεηώλ 
θαη αθόκε ηνπο δεηνύλ θαη λα εγθαηαιείςνπλ ηηο πξνζθνιιήζεηο ηνπο; Δίλαη απηό, 
απηό πνπ ηνπο έρσ δηδάμεη; Αθόκε ρεηξόηεξα κεξηθνί κέλνπλ ζηα ζπίηηα ησλ καζεηώλ 
γηα ζπλερόκελνπο κήλεο. Απηό δελ παξεκβαίλεη θαηάθσξα κε, θαη βιάπηεη, ηελ 
άζθεζε θαιιηέξγεηαο ησλ καζεηώλ; Ξηζηεύσ όηη απηνί νη άλζξσπνη πξέπεη λα 
μεπιεξώζνπλ πιήξσο ό,ηη έρνπλε θάεη θαη ό,ηη έρνπλε πάξεη κέζσ ηεο εμαπάηεζεο. Ν 
Ληάθα δελ ζα ην επηηξέςεη λα γίλεη δηαθνξεηηθά. Δάλ απηό ην πξάγκα ζπκβεί μαλά 
ζην κέιινλ, κπνξείηε λα θεξζείηε ζε απηό ην άηνκν όπσο ζε έλαλ θνηλό απαηεώλα 
θαη λα ηνλ αλαθέξεηε ζηελ αζηπλνκία, δηόηη απηό ην άηνκν ζίγνπξα δελ είλαη 
καζεηήο καο. 

 
Δπίζεο ζε κεξηθέο πεξηνρέο κεξηθνί άλζξσπνη έρνπλ νξγαλώζεη ηηο 

απνθαινύκελεο «Νκάδεο θεξύγκαηνο ηνπ Φα» ρσξίο άδεηα, δξώληαο επηδεηθηηθά 
κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη εμαπαηώληαο παληνύ ηνπο αλζξώπνπο. πάξρνπλ άλζξσπνη 
επίζεο, πνπ πξνζθαινύλ δηάθνξεο πξνζσπηθόηεηεο γηα λα βγάινπλ ιόγνπο, 
ππνλνκεύνληαο θαη παξεκβαίλνληαο έηζη κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ καζεηώλ. 
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Δπηθαλεηαθά απηνί νη άλζξσπνη θαίλνληαη λα δηαδίδνπλ ηνλ Ληάθα αιιά ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα πξνσζνύλ ηνπο εαπηνύο ηνπο. Ζ θαιιηέξγεηα ελόο καζεηή 
θαλνλίδεηαη ζπζηεκαηηθά από ηα Πώκαηα ηνπ Λόκνπ κνπ. Κόλν πνπ κεξηθνί καζεηέο 
δελ ην μέξνπλ απηό ή δελ ην ζπλεηδεηνπνηνύλ απηό. Γελ πξνθαινύλ επνκέλσο απηνί 
νη άλζξσπνη παξέκβαζε; Δίλαη ηδηαίηεξα δύζθνιν γηα εθείλνπο πνπ κόιηο έρνπλ 
μεθηλήζεη λα καζαίλνπλ ηνλ Φα λα ηνπο μερσξίζνπλ ζσζηά. πάξρνπλ επίζεο 
άλζξσπνη πνπ παξαδίδνπλ ηηο απνθαινύκελεο «νκηιίεο» ζε ζπλέδξηα πνπ 
παξαθνινπζνύληαη από ρηιηάδεο. ,ηη ιέλε έρεη ζρέζε κε ηνπο εαπηνύο ηνπο. 
Δξκελεύνπλ αθόκα θαη κεξηθέο πξνηάζεηο ηνπ Ληάθα ή εμεγνύλ ηνλ Ληάθα, κε ηα 
ζώκαηά ηνπο λα εθπέκπνπλ ζηνπο καζεηέο καύξν θάξκα θαη νπζίεο από 
πξνζθνιιήζεηο. Έρσ δειώζεη ζαθώο ζην Ρδνύαλ Φάινπλ όηη απηό είλαη 
απαγνξεπκέλν. Γηαηί δελ ην ζθέθηεζηε απηό; Απηό είλαη εηδηθά γηα εθείλνπο πνπ είλαη 
ππεύζπλνη θηινμελίαο θαη πνπ έρνπλ πξνζθαιέζεη αλζξώπνπο λα θάλνπλ ηέηνηα 
πξάγκαηα. Ίζσο λα έρεηε επηθέξεη κεξηθέο δπζδηάθξηηεο δεκηέο ζηνπο καζεηέο ηνπ 
Ληάθα. Γελ έρεηε πιένλ ηα πξνζόληα λα είζηε επηθεθαιήο ησλ καζεηώλ ηνπ Ληάθα. 
Σσξίο λα αθνύηε εκέλα ή λα αθνινπζείηε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ληάθα, πώο ζα 
κπνξνύζαηε λα είζηε καζεηέο κνπ; Απηό δελ είλαη ελάληηα ζηνλ Ληάθα; Δάλ απηό δελ 
είλαη πξάμε πνπ βιάπηεη ηνλ Ληάθα, ηόηε ηη είλαη; Καζεηέο κνπ, δελ πξέπεη ζπλερώο 
λα κελ θαηαιαβαίλεηε απηά ηα πξάγκαηα κέρξη λα ζαο ηα ππνδείμσ εγώ. Πηελ 
πξαγκαηηθόηεηα, ηα πάληα ζπκπεξηιακβάλνληαη κέζα ζηνλ Φα. Γηαηί δελ δηαβάδεηε 
πεξηζζόηεξν ηα βηβιία; Ξξνηείλσ ζε όινπο λα απηνδεζκεπηνύλ λα δηαβάζνπλ δέθα 
θνξέο ην βηβιίν πνπ έγξαςα, ηα Απαξαίηεηα γηα Ξεξαηηέξσ Ξξόνδν, ην νπνίν εζείο 
απνθαιείηε ηεξό γξαπηό. ηαλ ν λνπο ζαο δελ είλαη ήξεκνο, ην λα κειεηάηε ηνλ Φα 
δελ είλαη απνηειεζκαηηθό. Ξξέπεη λα ηνλ κειεηάηε κε γαιήλην λνπ.  

 
Πε κεξηθέο πεξηνρέο έρνπκε αλζξώπνπο ππεύζπλνπο πνπ δελ δηαβάδνπλ ηα βηβιία, 

νύηε κειεηνύλ ηνλ Φα. Δπηπιένλ, ηζρπξίδνληαη όηη έρνπλ πνλνθεθάινπο όπνηε 
δηαβάδνπλ ηνλ Φα. Γελ είλαη πξνθαλέο όηη δαίκνλεο παξεκβαίλνπλ ζε απηνύο, θαη 
σζηόζν δελ ζέινπλ λα μεθύγνπλ από ηνλ έιεγρό ηνπο; Αθόκα θαη έλαο λένο καζεηήο 
κπνξεί λα ην ζπλεηδεηνπνηήζεη απηό. Ξώο κπνξνύλ ηέηνηνη άλζξσπνη λα είλαη 
επηθεθαιήο; Λνκίδσ όηη είλαη θαιύηεξα γηα απηνύο ηνπο αλζξώπνπο λα γίλνπλ 
εζεινληηθά απινί καζεηέο θαη πξαγκαηηθά γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν λα αζθήζνπλ 
θαιιηέξγεηα γαιήληα – απηό ζα είλαη θαιό θαη γηα ηνλ Ληάθα θαη γηα απηνύο. πήξρε 
επίζεο θάπνηα πνπ θαηάιαβε ην γξάκκα ηεο θξηηηθήο κνπ πξνο απηήλ αληίζεηα. 
Έθαλε αληίγξαθα θαη ηα κνίξαζε γηα λα επηδεηρζεί, ρσξίο λα θαηαιαβαίλεη ην ιάζνο 
ηεο. Ηζρπξίζηεθε: «Αθόκε θαη ν Γάζθαινο έγξαςε ζε εκέλα». Δπίζεο, κε ζθνπό λα 
θάλνπλ ηνπο καζεηέο λα αθνινπζνύλ ηηο δηαηαγέο ηνπο, κεξηθνί ζπρλά ρξεζηκνπνηνύλ 
ζηνπο ιόγνπο ηνπο ιέμεηο ζαλ θαη απηέο: «Δθ κέξνπο ηνπ Γαζθάινπ Ιη, εγώ….», θαη 
ηα ινηπά. Θαλείο δελ κπνξεί λα κε αληηπξνζσπεύζεη. Ξώο ζα κπνξνύζαλ νη ιέμεηο 
ζαο λα γίλνπλ ιέμεηο κνπ; Νη ιέμεηο κνπ είλαη ν Φα. Κπνξνύλ νη ιέμεηο ζαο λα είλαη ν 
Φα; Καζεηέο κνπ! Ξξνηείλσ πξώηα λα γίλεηε απινί καζεηέο γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν 
θαη ύζηεξα ζπλερίδεηε ηε δνπιεηά ζαο αθνύ αληηιεθζείηε ηα πξάγκαηα. Άζρεηα κε ην 
πόζε δνπιεηά έρεη θάλεη αλάκεζα ζηνπο θνηλνύο αλζξώπνπο έλα άηνκν ην νπνίν είλαη 
ππεύζπλνο, δνπιεύεη γηα ηνλ Ληάθα κε ηε δηθή ηνπ ζέιεζε. Ζ επηηπρία ηεο δνπιεηάο 
ηνπ είλαη κόλν κηα εθδήισζε κεηαμύ θνηλώλ αλζξώπσλ. Δίλαη ε δύλακε ηνπ ίδηνπ ηνπ 
Ληάθα θαη ησλ ηδηαίηεξσλ δηεπζεηήζεσλ από ηα Πώκαηα ηνπ Λόκνπ κνπ πνπ 
θαζηζηνύλ ηθαλνύο ηνπο αλζξώπνπο λα απνθηήζνπλ ηνλ Φα θαη λα δηαδόζνπλ ηνλ Φα 
επξέσο. Σσξίο ηα ζώκαηα ηνπ Λόκνπ κνπ λα θάλνπλ απηά ηα πξάγκαηα, αθόκε θαη ε 
πξνζηαζία ησλ αλζξώπσλ πνπ είλαη επηθεθαιήο ζα κπνξνύζε κε δπζθνιία λα είλαη 
εγγπεκέλε, πόζν κάιινλ ε επξεία δηάδνζε ηνπ Φα. Έηζη, κελ ζθέθηεζηε πάληα ηνπο 
εαπηνύο ζαο όηη είλαη ηόζν αλώηεξνη. Γελ ππάξρεη θακία θήκε, θαλέλα πξνζσπηθό 
ζπκθέξνλ ή θάπνηνη επίζεκνη ηίηινη ζηνλ Ληάθα, αιιά κόλν άζθεζε θαιιηέξγεηαο. 

 
Λη Χνλγθηδί 
18 Ινπλίνπ 1997.  
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Άιιν έλα ζρόιην πάλσ ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο 
 

Ξξόζθαηα, έρεη ππάξμεη έλαο κεγάινο αξηζκόο λέσλ καζεηώλ πνπ δελ έρνπλ αθόκα 
απνθηήζεη κηα βαζύηεξε θαηαλόεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Ληάθα. Ππγθεθξηκέλα, 
ππάξρνπλ κεξηθέο πεξηνρέο όπνπ νη αζθνύκελνη ηνπ Ληάθα πνπ είλαη επηθεθαιήο 
είλαη λένη, επίζεο. Γη' απηόλ ηνλ ιόγν, κέζα ζε πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, 
απαηηείηαη από εζάο λα κειεηήζεηε ηνλ Φα ζε βάζνο έηζη ώζηε όιε ζαο ε 
ζπκπεξηθνξά θαη ε δηαγσγή λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηνλ Ληάθα. Δλ ησ κεηαμύ, ηα 
γεληθά θέληξα βνεζείαο ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθά ζηελ 
επηινγή αηόκσλ. Δθείλνη πνπ παξαπιαλνύλ καζεηέο πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ όζν 
ην δπλαηόλ πην γξήγνξα, θαη εθείλνη πνπ κειεηνύλ ηνλ Ληάθα θαιά πξέπεη λα ηνπο 
δηαδερηνύλ σο επηθεθαιήο.  

 
Ξξόζθαηα, κεξηθά βνεζεηηθά θέληξα δήηεζαλ από απηνύο ησλ νπνίσλ ην Ρξίην Κάηη 
(ηηέλ κνπ) ιέγεηαη όηη είλαη αλνηρηό λα εμεηάζνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ καζεηώλ. 
Νηηδήπνηε έρνπλ δεη απηνί νη άλζξσπνη είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ιαλζαζκέλν θαη 
ςεπδέο. Δίπα πξηλ πνιύ θαηξό όηη ην θξηηήξην γηα λα αμηνινγήζεηε έλαλ καζεηή είλαη 
ην ζίλζηλγθ ηνπ θαη κόλν! Γελ ζα επηηξέςσ ζε θαλέλαλ πνπ δελ έρεη θηάζεη ζηελ 
Φώηηζε ή πνπ δελ έρεη θηάζεη ζηελ Νινθιήξσζε λα δεη θαζαξά ηηο πξαγκαηηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ καζεηώλ κνπ. Απηό πνπ είλαη νξαηό ζε εθείλνπο 
πνπ κπνξνύλ λα δνπλ είλαη απιώο νη εθδειώζεηο πνπ θαίλνληαη ζε απηνύο ζηα 
ζπγθεθξηκέλα ρακειά ηνπο επίπεδα θαη είλαη αλίθαλνη λα δνπλ πξάγκαηα ζηα 
πςειόηεξα επίπεδα. Δάλ θάπνηνο πνπ είλαη επηθεθαιήο ρξεζηκνπνηήζεη έλα ηέηνην 
άηνκν γηα λα εμεηάζεη άιινπο καζεηέο, απηό ην άηνκν ζα αλαπηύμεη πξνζθόιιεζε 
ζηελ επίδεημε. Δπηπξόζζεηα, ε δαηκνληθή ηνπ θύζε ζα πξνθαιέζεη παξέκβαζε θαη 
δεκηά, έηζη απηό πνπ βιέπεη ζα κεηακνξθσζεί ζύκθσλα κε ηηο λνεηηθέο ηνπ 
δξαζηεξηόηεηεο. Δμ’ αξρήο ήηαλ ιάζνο ηνπ λα εμεηάζεη ηνπο καζεηέο ηνπ Ληάθα. Ρν 
άηνκν ην νπνίν ήηαλ ππεύζπλν πνπ ηνπ δήηεζε λα εμεηάζεη ηνπο καζεηέο, επίζεο δελ 
αθνινύζεζε ηα ιόγηα κνπ. Γηαηί δελ αθνύηε ηα ιόγηα ηνπ Γαζθάινπ ζαο; «Ρν κόλν 
θξηηήξην γηα λα αμηνινγήζεηε ηελ θαιιηέξγεηα ελόο καζεηή είλαη ην ζίλζηλγθ ηνπ». 
Γελ μέξεηε όηη όιεο νη δηαζηάζεηο ππάξρνπλ ηαπηόρξνλα ζην ίδην κέξνο; Έκβηα όληα 
ζε θάζε δηάζηαζε είλαη πηζαλό λα επηθαιύπηνληαη κε ηα αλζξώπηλα ζώκαηα θαη λα 
κνηάδνπλ πάξα πνιύ ζαλ θαηνρηθά πλεύκαηα (θνύηη). Ξαξ’ όι’ απηά ππάξρνπλ ζε 
δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο θαη δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηνπο αλζξώπνπο. Κπνξνύλ 
εθείλνη νη νπνίνη ιέλε όηη έρνπλ ην Ρξίην Κάηη αλνηρηό λα θαηαιάβνπλ απηέο ηηο 
πεξίπινθεο θαηαζηάζεηο;  

 
Δπίζεο, κεξηθνί άλζξσπνη ηζρπξίδνληαη επηπόιαηα όηη απηό ην άηνκν θαηέρεηαη ή 

όηη εθείλν ην άηνκν θαηέρεηαη. Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ όηη ην πξόβιεκα είλαη ζε 
εθείλνπο πνπ θάλνπλ ηέηνηεο δειώζεηο.  

 
Νη δηαζηάζεηο απηνύ ηνπ ζύκπαληνο είλαη εμαηξεηηθά πεξίπινθεο. ,ηη έρσ πεη έρεη 

εμαληιήζεη όιεο ηηο εθθξάζεηο ηεο αλζξώπηλεο γιώζζαο. Ξνιιέο θαηαζηάζεηο είλαη 
πέξα από ηελ πεξηγξαθή ηεο αλζξώπηλεο γιώζζαο. Αθόκε θαη έλαο καζεηήο πνπ έρεη 
θηάζεη ηελ Νινθιήξσζε κπνξεί κόλν λα δεη θαζαξά απηό ζην νπνίν έρεη θσηηζηεί 
ζηε Θέζε Δπίηεπμήο ηνπ, πόζν κάιινλ έλα άηνκν πνπ αθόκα αζθεί θαιιηέξγεηα.  

 
Λη Χνλγθηδί 
18 Ινπλίνπ 1997.  

 
 

Οξηζηηθό ζπκπέξαζκα 
 
Καζεηέο ηνπ Ληάθα, πξέπεη λα ζπκάζηε όηη ζην κέιινλ νπνηαδήπνηε 

ζπκπεξηθνξά όπσο, ην λα ρσξίδεηε ηνλ Ληάθα ζε παξαθιάδηα, ζρνιέο, θαηξίεο ή ζε 
ζξεζθεύκαηα, από νπνηνλδήπνηε, νπνηεδήπνηε, νπνπδήπνηε, θαη κε νπνηαδήπνηε 
δηθαηνινγία, είλαη ππνλόκεπζε ηνπ Φα. Ξνηέ δελ πξέπεη λα θάλεηε ό,ηη δελ ζαο 
επηηξέπσ. Ζ επηζπκία λα επηδεηρηείηε καδί κε ηελ πξνζθόιιεζε ηνπ θαλαηηζκνύ είλαη 
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πνιύ εύθνια εθκεηαιιεύζηκεο από ην δαηκνληθό θνκκάηη ηνπ λνπ ζαο. Πε νηηδήπνηε 
έρεηε θσηηζηεί κέζα ζηνλ Ληάθα δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ από έλα κηθξνζθνπηθό 
θνκκάηη ησλ αξρώλ ηνπ Φα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν κέζα ζηηο απεξηόξηζηεο 
αξρέο ηνπ Φα. Ξνηέ δελ πξέπεη λα εξκελεύζεηε ηνλ Φα ή κέξνο απηνύ. Νύηε θαλ κηα 
πξόηαζε απηνύ. Αλ ην θάλεηε απηό ζε θνηλό, ηε ζηηγκή πνπ ην μεζηνκίδεηε ζα έρεηε 
παξάμεη ακαξησιό θάξκα. Πε ζνβαξέο πεξηπηώζεηο, ε ακαξηία κπνξεί λα είλαη ηόζν 
κεγάιε όζν έλα βνπλό ή όζν ν νπξαλόο - πώο ζα κπνξέζεηε ηόηε λα θαιιηεξγήζεηε 
ηνλ εαπηό ζαο; Δάλ θάπνηνο αιιάμεη ηνλ Ληάθα θαη δεκηνπξγήζεη έλα άιιν ζύζηεκα, 
ε ακαξηία ηνπ ζα είλαη ηόζν ηεξάζηηα πνπ ζα είλαη απεξηόξηζηε. ηαλ κία ύπαξμε 
πιεξώλεη γηα απηό ην θαθό θάξκα, ν πόλνο από ηελ εμάιεηςή ηνπ, ζην έλα ζηξώκα 
κεηά ην άιιν, ζα είλαη αηώληνο θαη αηειείσηνο.  

 
Ν Ληάθα κπνξεί λα δηνξζώζεη ην ζύκπαλ, έηζη ζίγνπξα έρεη ηε δύλακε ηνπ Φα λα 

θαηαπλίγεη ην θαθό, λα εμαιείθεη ηελ αηαμία, λα ελαξκνλίδεη ηα πάληα θαη λα 
παξακέλεη αλίθεηνο. Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, έρνπλ ππάξμεη πνιιά καζήκαηα πάλσ ζε 
απηό ην ζέκα. Ξξάγκαηα πνπ ππνλνκεύνπλ ηνλ Φα ζα ηα ρεηξηζηνύλ ζενί πνπ 
πεξηθξνπξνύλ ηνλ Φα. ηαλ όια ηα αηζζαλόκελα όληα εθηηκήζνπλ ηνλ Ληάθα, ηόηε 
εθηηκνύλ ηηο ίδηεο ηνπο ηηο δσέο θαη γίλνληαη θηιεύζπιαρλα πξνο όια ηα αηζζαλόκελα 
όληα. Ν Ληάθα είλαη ακεηάβιεηνο θαη αθιόλεηνο. Θα ζπλερίζεη λα δεη γηα πάληα θαη 
πάληνηε ζα ππάξρεη ζηνλ θόζκν. Ν Νπξαλόο θαη ε Γε ζα παξακείλνπλ γηα πάληα 
ζηαζεξά.  

 
Λη Χνλγθηδί 
1 Ινπιίνπ 1997.  

 
 

Έλαο δηάινγνο κε ηνλ Υξόλν  
 
Γάζθαινο: Ρη πξνβιήκαηα βξίζθεηο λα έρνπλ νη καζεηέο κνπ αθόκα; 
 
Θείν Νλ: Νη καζεηέο ζνπ κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε δύν νκάδεο.  
 
Γάζθαινο: Ξνηεο είλαη απηέο νη δύν νκάδεο;  
 
Θείν Νλ: Ζ κία νκάδα είλαη ηθαλή λα πξννδεύεη επηκειώο ζηνλ Φα αθνινπζώληαο 

ηηο απαηηήζεηο ζνπ. Απηή ε νκάδα είλαη πνιύ θαιή. Ζ άιιε νκάδα είλαη 
πξνζθνιιεκέλε ζηα αλζξώπηλα ζέκαηα, δελ είλαη πξόζπκε λα ηα εγθαηαιείςεη θαη 
είλαη αλίθαλε λα θάλεη ζηαζεξή πξόνδν.  

 
Γάζθαινο: Λαη, ην έρσ δεη απηό. 
 
Θείν Νλ: Ρνπο δίλεηο κηα ρξνληθή πεξίνδν λα θαηαιάβνπλ ηνλ Φα, έηζη κεξηθνί 

άλζξσπνη έξρνληαη κε δηάθνξεο πξνζέζεηο. Αθνύ κειεηήζνπλ ηνλ Φα, νη 
πεξηζζόηεξνη από απηνύο κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηνλ αξρηθό ηνπο ζθνπό γηα ηνλ νπνίν 
έκαζαλ ηνλ Φα.  

 
Γάζθαινο: Κεξηθνί από απηνύο δελ έρνπλ αιιάμεη αθόκα. 
 
Θείν Νλ: Λαη, έρεη πεξάζεη πνιύο θαηξόο. 
 
Γάζθαινο: Λαη! 
 
Θείν Νλ: Θαηά ηε γλώκε κνπ, δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλεηο γηα απηνύο πνπ δελ 

κπνξνύλ λα γίλνπλ ζενί. Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, κπνξνύλ κόλν λα είλαη άλζξσπνη. 
 
Γάζθαινο: (κηιώληαο ζηνλ εαπηό ηνπ) Πηνλ αλζξώπηλν θόζκν, είλαη πξάγκαηη 

εληειώο ρακέλνη. Ίζσο λα πξέπεη λα ηειεηώζνπλ έηζη. Φνβάκαη όηη ζην ηέινο δελ ζα 
είλαη ηθαλνί λα είλαη νύηε άλζξσπνη! 
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Θείν Νλ: Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, δελ είλαη άζρεκα λα γίλνπλ άλζξσπνη ζηνλ λέν 

θόζκν. Πε ζύγθξηζε κε απηά ηα ακέηξεηα πςεινύ επηπέδνπ όληα ζην ζύκπαλ πνπ 
έρνπλ εμαιεηθζεί από ηελ ηζηνξία, είλαη ήδε αζύγθξηηα ηπρεξνί. 

 
Γάζθαινο: Θέισ αθόκε λα πεξηκέλσ ιίγν θαηξό, λα δσ πώο ζα είλαη όηαλ ε πην 

κηθξνζθνπηθή ύιε, πνπ θαηαζηξέθεη ηελ αλζξσπόηεηα, ζα έρεη θαζαξηζηεί θαη ηόηε 
ζα απνθαζίζσ. Πην θάησ θάησ, ήξζαλ γηα λα ιάβνπλ ηνλ Φα.  

 
Θείν Νλ: ζνλ αθνξά απηή ηελ νκάδα αλζξώπσλ, πξνο ην παξόλ, κεξηθνί έρνπλ 

έξζεη λα κειεηήζνπλ ηνλ Φα επεηδή δελ κπνξνύζαλ λα βξνπλ ηνλ ζθνπό ηνπο ζηε 
δσή. Δίλαη πξνζθνιιεκέλνη ζε απηέο ηηο ζθέςεηο ηηο νπνίεο είλαη απξόζπκνη λα 
αιιάμνπλ.  

 
Γάζθαινο: πάξρνπλ πεξηζζόηεξνη ηέηνηνη άλζξσπνη αλάκεζα ζηνπο λένπο 

αζθνύκελνπο. 
 
Θείν Νλ: Κεξηθνί από απηνύο ήξζαλ ςάρλνληαο ηελ πιεπξά ηνπ Φα πνπ ζεσξνύλ 

θαιή αιιά είλαη αλίθαλνη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πιεπξά πνπ ηνπο απνηξέπεη από ην 
λα έρνπλ κηα νινθιεξσκέλε θαηαλόεζε ηνπ Φα.  

 
Γάζθαινο: πάξρνπλ ηέηνηνη άλζξσπνη θαη αλάκεζα ζηνπο βεηεξάλνπο καζεηέο. 

Θαη ε πην αμηνζεκείσηε απόδεημε απηνύ είλαη όηη ζπγθξίλνπλ πάληνηε ηνπο εαπηνύο 
ηνπο κε ηνπο αλζξώπνπο θαη κε ην παξειζόλ ηνπο, αιιά απνηπγράλνπλ λα εμεηάζνπλ 
ηνπο εαπηνύο ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Φα ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα.  

 
Θείν Νλ: Απηά ηα πξνβιήκαηα έρνπλ ήδε γίλεη πνιύ ζνβαξά. Θα ήηαλ θαιό εάλ 

κπνξνύζαλ λα ςάμνπλ κέζα ζηνπο εαπηνύο ηνπο γηα ηα πξάγκαηα πνπ ήηαλ ηθαλνί λα 
βξνπλ ζε άιινπο.  

 
Γάζθαινο: Δίλαη ώξα γηα απηνύο λα αξρίζνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηα πξάγκαηα, 

έηζη ώζηε ην πεξηβάιινλ ηνπο λα κεηαηξαπεί ζε έλα γηα πξαγκαηηθή άζθεζε 
θαιιηέξγεηαο θαη έηζη λα είλαη ηθαλνί λα γίλνπλ πξαγκαηηθνί ζενί.  

 
Λη Χνλγθηδί 
3 Ινπιίνπ 1997. 

 
 

Αλάπηπμε πάλσ ζηνλ Φα 
 
Γηα κηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν ηα αηζζαλόκελα όληα ζηνλ Ληάθα, εηδηθά νη 

καζεηέο, είραλ κηα ιαλζαζκέλε θαηαλόεζε ηνπ Φα ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα όζνλ 
αθνξά ηε βειηίσζε ηνπ ζίλζηλγθ. πνηε έξρεηαη κηα δνθηκαζία, δελ ηε βιέπεηε κε 
ηελ πιεπξά ηεο πξαγκαηηθήο ζαο θύζεο αιιά ην βιέπεηε νινθιεξσηηθά κε ηελ 
αλζξώπηλή ζαο πιεπξά. Νη θαθόβνπινη δαίκνλεο ηόηε εθκεηαιιεύνληαη απηό ην 
ζεκείν θαη επηθέξνπλ αηειείσηε παξέκβαζε θαη δεκηά, αθήλνληαο ηνπο καζεηέο ζε 
πνιύρξνλεο δνθηκαζίεο. Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, απηό πξνθύπηεη από ηελ ειιηπή 
θαηαλόεζε ηνπ Φα από ηελ αλζξώπηλε πιεπξά ζαο. Κε ηελ αλζξώπηλε πιεπξά ζαο 
έρεηε ζπγθξαηήζεη ηε ζετθή ζαο πιεπξά, κε άιια ιόγηα, έρεηε ζπγθξαηήζεη ηα κέξε 
εθείλα πνπ έρνπλ επηηπρώο θαιιηεξγεζεί θαη ηα έρεηε εκπνδίζεη από ην λα θάλνπλ 
δηόξζσζε ηνπ Φα. Ξώο κπνξεί ε κε θαιιηεξγεκέλε πιεπξά λα ζπγθξαηήζεη ηηο 
θύξηεο ζθέςεηο ζαο ή ηελ πιεπξά πνπ έρεη ήδε ιάβεη ηνλ Φα; Έρνληαο κε ηελ 
αλζξώπηλε πιεπξά ζαο θαιιηεξγήζεη θαθόβνπινπο δαίκνλεο, ηνπο επηηξέπεηε λα 
επσθεινύληαη από ηα θελά ζαο ζηνλ Φα. ηαλ κηα δνθηκαζία πξνθύπηεη, εάλ εζείο, 
έλαο καζεηήο, κπνξείηε πξαγκαηηθά λα δηαηεξήζεηε κηα αηξάληαρηε εξεκία ή λα 
είζηε απνθαζηζκέλνη λα αληαπεμέιζεηε ζηηο δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ζηα 
δηαθνξεηηθά επίπεδα, απηό ζα είλαη επαξθέο γηα εζάο γηα λα πεξάζεηε ηε δνθηκαζία. 
Δάλ ζπλερίδεη αζηακάηεηα θαη αλ δελ ππάξρνπλ άιια πξνβιήκαηα ζην ζίλζηλγθ ζαο 
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ή ζηε ζπκπεξηθνξά ζαο, ηόηε νη θαθόβνπινη δαίκνλεο πξέπεη λα επσθεινύληαη από 
ηα αδύλακα ζεκεία πνπ πξνθαινύληαη από ηελ έιιεηςή ζαο ηνπ ειέγρνπ. Ωζηόζν, 
έλαο θαιιηεξγεηήο δελ είλαη έλαο θνηλόο άλζξσπνο. Ρόηε γηαηί ε πιεπξά ζαο, πνπ 
είλαη ε πξαγκαηηθή ζαο θύζε, δελ δηνξζώλεη ηνλ Φα;  

 
πάξρνπλ δύν ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν Γάζθαινο δελ δίδαμε απηόλ ηνλ Φα έσο 

ζήκεξα: Ν έλαο είλαη όηη ην πξόβιεκά ζαο ζε απηό ην δήηεκα έρεη γίλεη 
αμηνπξόζεθην. Ν άιινο είλαη όηη έρεηε απνθηήζεη κηα πνιύ βαζηά θαηαλόεζε ηνπ Φα 
θαη δελ ζα ην θαηαιάβεηε κε απιό ηξόπν.  

 
Ξξέπεη επίζεο λα είζηε μεθάζαξνη όηη ην «θπζηνινγηθό» δελ ππάξρεη, θαη όηη, 

ππάξρνπλ ιόγνη πίζσ από ην «αλαπόθεπθην». Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, ην 
«θπζηνινγηθό» ρξεζηκνπνηείηαη αλεύζπλα από ηνπο θνηλνύο αλζξώπνπο γηα λα 
δηθαηνινγεζνύλ όηαλ είλαη αλίθαλνη λα εμεγήζνπλ ηα θαηλόκελα ηνπ ζύκπαληνο, ηεο 
δσήο θαη ηεο ύιεο. Γελ κπνξνύλ λα θαληαζηνύλ ηη είλαη ην «θπζηνινγηθό» από κόλν 
ηνπ. Θάησ από ηελ επίδξαζε απηνύ ηνπ είδνπο ζθέςεο λνκίδεηε όηη όιεο απηέο νη 
δνθηκαζίεο είλαη αλαπόθεπθηεο θαη όηη είλαη απιά έηζη όπσο είλαη, αλαπηύζζνληαο 
έηζη κηα παζεηηθή θαη απαηζηόδνμε λννηξνπία. ζπλεπώο ε αλζξώπηλε πιεπξά ζαο 
πξέπεη λα επαγξππλεί. Αθόκε πην ζεκαληηθό, ε πιεπξά ζαο πνπ έρεη ιάβεη ηνλ Φα 
πξέπεη λα είλαη μεθάζαξε.  

 
Ξξνζέμηε: Γελ ζαο δεηώ λα θάλεηε θάηη ζθόπηκα. Ξξνζπαζώ κόλν λα ζαο θάλσ λα 

θαηαιάβεηε ηηο αξρέο ηνπ Φα έηζη ώζηε λα έρεηε κηα μεθάζαξε θαηαλόεζε πάλσ ζε 
απηό. Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, ν Ληάθα δελ είλαη κόλν γηα λα ζώζεη ηα αλζξώπηλα 
όληα – δηδάζθεηαη θαη ζε όια ηα όληα ζηηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο. Ζ θσηηζκέλε 
πξαγκαηηθή ζαο θύζε ζα μέξεη απηόκαηα ηη λα θάλεη. Ζ αμηνπνίεζε ηεο αλζξώπηλεο 
πιεπξάο ζαο, ζαο θαζηζηά ηθαλνύο λα θσηηζηείηε θαη λα αλεβείηε ζηνλ Φα. Ν Ληάθα 
ελαξκνλίδεη όια ηα αηζζαλόκελα όληα θαη όια ηα αηζζαλόκελα όληα επίζεο 
ελαξκνλίδνπλ ηνλ Ληάθα. Παο έρσ κηιήζεη γηα ηελ ηεξόηεηα θαη ηελ ηεξνπξέπεηα ηνπ 
Φα κε ζθνπό λα εμαιείςεηε ηελ ζύγρπζε θαη ηελ παξαλόεζή ζαο γηα ηνλ Φα.  

 
Λη Χνλγθηδί 
5 Ινπιίνπ 1997.  

 
 

Δγθαηαιείςηε ηηο αλζξώπηλεο πξνζθνιιήζεηο θαη ζπλερίζηε ηελ 
πξαγκαηηθή θαιιηέξγεηα 

 
Κε ηελ δηάδνζε ηνπ Ληάθα, όιν θαη πην πνιινί άλζξσπνη κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ 
ηνλ Ληάθα. Έηζη πξέπεη λα δώζνπκε πξνζνρή ζε έλα δήηεκα: Κελ θέξλεηε ηηο 
αλζξώπηλεο αληηιήςεηο ηεο θάζηαο ή ηεο ηεξαξρίαο ζηνλ Ληάθα. Θαη νη βεηεξάλνη θαη 
νη λένη καζεηέο πξέπεη λα έρνπλ ζηνλ λνπ ηνπο απηό ην δήηεκα. Νπνηνζδήπνηε 
έξρεηαη λα κειεηήζεη ηνλ Φα – άζρεηα κε ην πόζν έρεη κειεηήζεη, πόζν κεγάιε είλαη 
ε επηρείξεζή ηνπ, πόζν πςειή είλαη ε ζέζε ηνπ, ηη εηδηθέο ηθαλόηεηεο έρεη ή ηη 
ππεξθπζηθέο ηθαλόηεηεο θαηέρεη – ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, πξέπεη λα αζθήζεη 
θαιιηέξγεηα. Ζ άζθεζε θαιιηέξγεηαο είλαη κεγαιεηώδεο θαη ηεξή. Ρν αλ κπνξείηε λα 
εγθαηαιείςεηε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλζξώπηλεο αληηιήςεηο ζαο είλαη έλα κεγάιν ηεζη 
ην νπνίν ζα έρεηε δπζθνιία λα πεξάζεηε, σζηόζν πξέπεη λα ην πεξάζεηε. Δμάιινπ, 
σο έλαο καζεηήο πνπ πξάγκαηη αζθεί θαιιηέξγεηα, πξέπεη λα εγθαηαιείςεηε απηέο 
ηηο πξνζθνιιήζεηο αθνύ δελ ζα κπνξέζεηε θαζόινπ λα θηάζεηε ζηελ Νινθιήξσζε 
ρσξίο λα εγθαηαιείςεηε απηέο ηηο αληηιήςεηο.  

 
Νη βεηεξάλνη καζεηέο πξέπεη επίζεο λα δώζνπλ πξνζνρή ζε απηό ην δήηεκα. 

Θαζώο όιν θαη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη κειεηνύλ ηνλ Φα, πξέπεη λα δώζεηε πξνζνρή 
ζην λα θαηεπζύλεηε ηνπο λένπο καζεηέο λα αζθήζνπλ πξαγκαηηθά θαιιηέξγεηα. Δλ ησ 
κεηαμύ, εζείο νη ίδηνη δελ πξέπεη λα ραιαξώλεηε. Δάλ νη πεξηζηάζεηο ην επηηξέπνπλ, 
κπνξείηε λα απμήζεηε ηνλ ρξόλν πνπ αθηεξώλεηε ζηε κειέηε ηνπ Φα θαη ζηηο 
αζθήζεηο. Ζ δηαηήξεζε ηεο παξάδνζεο ηνπ Ληάθα, ε ππεξάζπηζε ησλ αξρώλ ηεο 
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θαιιηέξγεηαο ηνπ Ληάθα θαη ε επηκνλή ζηελ πξαγκαηηθή θαιιηέξγεηα είλαη 
καθξνπξόζεζκεο δνθηκαζίεο γηα θάζε καζεηή ηνπ Ληάθα.  

 
Λη Χνλγθηδί 
31 Ινπιίνπ 1997. 

 
 

Αθνινπζείζηε ηε Μέζε Οδό 
 
Ξξνθεηκέλνπ λα απνθύγνπλ νη καζεηέο ηνπ Ληάθα ηελ απόθιηζε ζηελ άζθεζε 

θαιιηέξγεηάο ηνπο, όπνηε εκθαλίδεηαη έλα θνηλό ή ζνβαξό πξόβιεκα, γξάθσ έλα 
άξζξν γηα λα ην επηζεκάλσ γξήγνξα έηζη ώζηε νη καζεηέο λα ην ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 
θαη ν Ληάθα λα ππνζηεί ιηγόηεξεο απώιεηεο. Απηό είλαη επεηδή ην αλ κπνξνύκε λα 
αθνινπζνύκε ηνλ νξζό δξόκν δελ βαζίδεηαη κόλν ζηελ νξζή θαιιηέξγεηα ησλ 
καζεηώλ. Ρν λα είλαη ε ζπλνιηθή κνξθή ηνπ Ληάθα νξζή είλαη επίζεο έλαο 
ζεκαληηθόο παξάγνληαο. Έηζη, σο δάζθαιόο ζαο, ζπρλά ζα δηνξζώλσ ηηο απνθιίζεηο 
πνπ ζπκβαίλνπλ.  

 
Δπεηδή νη καζεηέο έρνπλ δηαθνξέο ζηελ θαηαλόεζε, κεξηθνί πάληα πάλε από ην 

έλα άθξν ζην άιιν. πνηε δηαβάδνπλ ηνλ Φα πνπ έρσ γξάςεη θάλνπλ αθξαίεο 
πξάμεηο, θαη έηζη πξνθαινύλ λέα πξνβιήκαηα. ηαλ ζαο ιέσ λα αιιάμεηε ηηο 
αλζξώπηλεο θαηαλνήζεηο ζαο, δελ ζαο δεηώ λα δηαηεξήζεηε έλαλ αλζξώπηλν ηξόπν 
θαηαλόεζεο ηνπ Ληάθα. Ωζηόζν δελ πξέπεη λα είζηε νύηε παξάινγνη νύηε 
εθθεληξηθνί. Θέισ λα είζηε μεθάζαξνη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ Ληάθα.  

 
Λη Χνλγθηδί 
3 Απγνύζηνπ 1997.  

 
 

Ο Φα δηνξζώλεη ηελ αλζξώπηλε θαξδηά 
 
Θαζώο ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ πνπ αζθνύλ θαιιηέξγεηα ζηνλ Ληάθα απμάλεηαη, 

όιν θαη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ζέινπλ λα κάζνπλ γηα ηνλ Ληάθα. Ωζηόζν κεξηθνί 
από απηνύο δελ έξρνληαη εδώ γηα λα αζθήζνπλ θαιιηέξγεηα. Αληηζέησο, επεηδή έρνπλ 
αλαθαιύςεη όηη δελ ππάξρεη δηέμνδνο ζηελ αλζξώπηλε θνηλσλία ςάρλνπλ λα βξνπλ 
ηελ ιύζε ζηνλ Ληάθα. Απηό νδεγεί έλα κέξνο από ην ζύλνιν ησλ αζθνύκελσλ λα κελ 
είλαη αγλό. Ραπηόρξνλα, [απηό] έρεη επίζεο παξέκβεη ζηνλ Ληάθα από κηα άιιε 
νπηηθή γσλία. Γηα παξάδεηγκα, κεξηθνί άλζξσπνη εκπλένληαη από ηνλ Ληάθα θαη 
μεθηλνύλ ζηελ θνηλσλία έλα θάηη ζαλ πνιηηηθό θίλεκα. Απηνύ ηνπ είδνπο ε 
ζπκπεξηθνξά ινγνθινπήο ηνπ Φα, ε νπνία πεγάδεη από ηνλ Ληάθα αιιά 
απνηπγράλεη λα επηθπξώζεη ηνλ Ληάθα, ιεηηνπξγεί ελάληηα ζηνλ Ληάθα από άιιε 
άπνςε. Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, θαλέλα θίλεκα δελ κπνξεί λα επηθέξεη νπνηαδήπνηε 
ζεκειηώδε αιιαγή ζηελ αλζξώπηλε θαξδηά. Νύηε ηα θαηλόκελα ησλ θηλεκάησλ 
δηαξθνύλ – νη άλζξσπνη γίλνληαη αδηάθνξνη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. Αξγόηεξα ζα 
εκθαληζηνύλ λνζεξά θαηλόκελα πνπ ζα είλαη δπζθνιόηεξα ζηελ αληηκεηώπηζε. Ν 
Ληάθα δελ πξέπεη θαζόινπ λα πέζεη ζε απηνύ ηνπ είδνπο ηελ θαηάζηαζε.  

 
Ξξνο ην παξόλ, από όινπο ηνπο θαινύο πνιίηεο θαη ηηο θαιέο πξάμεηο πνπ έρνπλ 

δεκνζηεπηεί από ηα κέζα ελεκέξσζεο –όπσο ην ξαδηόθσλν, ηελ ηειεόξαζε, ηηο 
εθεκεξίδεο, θιπ.– πνιιέο έρνπλ γίλεη από ηνπο αζθνύκελνύο καο ηνπ Ληάθα επεηδή 
αζθνύλ θαιιηέξγεηα ζηνλ Ληάθα θαη έρνπλ βειηηώζεη ην ζίλζηλγθ ηνπο. Ζ 
εηδεζενγξαθία, παξόια απηά, ηζρπξίδεηαη όηη απηνί νη άλζξσπνη έρνπλ πξάμεη έηζη 
επεηδή είλαη πξόηππα ή ππνδείγκαηα θιπ., παξαβιέπνληαο έηζη εληειώο ην γεγνλόο 
όηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ήηαλ απνηέιεζκα ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηάο ηνπο ζηνλ 
Ληάθα. Απηό νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Ζ άζθεζε θαιιηέξγεηαο 
είλαη έλα εμαηξεηηθό θαη κεγαιεηώδεο πξάγκα. Γηαηί δελ κπνξείηε λα πείηε ζε απηνύο 
πνπ ζαο παίξλνπλ ζπλέληεπμε κε έλαλ αλνηρηό θαη αμηνπξεπή ηξόπν όηη θάλεηε απηά 
ηα πξάγκαηα επεηδή αζθείηε θαιιηέξγεηα ζηνλ Ληάθα; Αλ ν δεκνζηνγξάθνο δελ 
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ζέιεη λα αλαθέξεη ηνλ Ληάθα, εκείο δελ πξέπεη λα ζπγθαιύπηνπκε θακία κνξθή πνπ 
ππνθιέπηεη ηνλ Ληάθα ρσξίο λα ηνλ επηθπξώλεη. ινη καο πξνζπαζνύκε λα είκαζηε 
θαινί άλζξσπνη θαη απηό είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 
αλζξσπόηεηαο. Γηαηί δελ κπνξνύκε λα έρνπκε έλα δίθαην θαη ζεκηηό πεξηβάιινλ; 
Καζεηέο, πξέπεη λα έρεηε ζηνλ λνπ ζαο όηη ν Ληάθα ζάο ελαξκνλίδεη αιιά θαη εζείο 
επίζεο ελαξκνλίδεηε ηνλ Ληάθα.  

 
Λη Χνλγθηδί 
17 Απγνύζηνπ 1997.  

 
 

Αξρέο γηα ηνπο καζεηέο πνπ είλαη κνλαρνί θαη κνλαρέο 
 
Ξξόζθαηα, έλαο αξηζκόο καζεηώλ πνπ είλαη κνλαρνί θαη κνλαρέο ζε κηα ζξεζθεία 

έρνπλ αξρίζεη λα αζθνύλ θαιιηέξγεηα ζηνλ Ληάθα. Γηα λα θαηαθέξνπλ λα 
βειηησζνύλ όζν ην δπλαηόλ πην γξήγνξα, πξέπεη λα εγθαηαιείςνπλ ηηο θαθέο ηάζεηο 
πνπ έρνπλ αλαπηύμεη νη ζύγρξνλεο ζξεζθείεο κέζα από κηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν. 
Πε απηό ην ζέκα νη καζεηέο καο ηνπ Ληάθα πνπ αζθνύλ θαιιηέξγεηα αλάκεζα ζηνπο 
θνηλνύο αλζξώπνπο δελ πξέπεη λα ελζαξξύλνπλ απηνύο ηνπο αλζξώπνπο λα 
αλαπηύμνπλ ηέηνηα πξάγκαηα. Νη κέζνδνη θαιιηέξγεηαο πνπ ν Βνύδαο Παθηακνύλη 
άθεζε γηα ηνπο κνλαρνύο θαη ηηο κνλαρέο ήηαλ πνιύ θαινί. Ωζηόζν νη ζύγρξνλνη 
κνλαρνί θαη κνλαρέο ηηο έρνπλ αιιάμεη επεηδή πνιινί από απηνύο δελ κπνξνύζαλ λα 
αθήζνπλ ηελ πξνζθόιιεζή ηνπο ζην ρξήκα. Έρνπλ αθόκα θηηάμεη κεξηθέο 
δηθαηνινγίεο γηα λα δηθαηνινγεζνύλ, όπσο αλαπαιαίσζε λαώλ, αλέγεξζε αγαικάησλ 
ηνπ Βνύδα, εθηύπσζε Βνπδηζηηθώλ γξαθώλ, έμνδα ζπληήξεζεο ησλ λαώλ θαη άιια 
ηέηνηα. Ρίπνηα από απηά δελ είλαη άζθεζε θαιιηέξγεηαο, αληηζέησο, είλαη όια 
πξάμεηο γεκάηεο από πξόζεζε πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε πξαγκαηηθή 
θαιιηέξγεηα. Έλα άηνκν δελ κπνξεί θαζόινπ λα πεηύρεη ηελ Νινθιήξσζε κέζσ 
απηώλ.  

 
Δάλ ζέιεηε λα θαιιηεξγεζείηε ζηνλ Ληάθα, πξέπεη λα αθήζεηε ηηο πξνζθνιιήζεηο 

ζηα ρξήκαηα θαη ηελ ηδηνθηεζία. Γηαθνξεηηθά, πώο ζα κπνξέζεηε λα θηάζεηε ηα 
θξηηήξηα λα είζηε έλαο καζεηήο ηνπ Ληάθα; Δπηπιένλ, θαη εθηόο από εμαηξεηηθέο 
πεξηπηώζεηο, νη καζεηέο πνπ είλαη κνλαρνί θαη κνλαρέο δελ επηηξέπεηαη λα 
ηαμηδεύνπλ κε κεραλνθίλεηα κέζα, αεξνπιάλα ή πινία. ινη πξέπεη λα ηαμηδεύνπλ 
κε ηα πόδηα. Κόλν κε ην λα ππνθέξεη βάζαλα κπνξεί θαλείο λα μεπιεξώζεη ην θάξκα 
ηνπ. Κπνξείηε λα ζπιιέγεηε ειεεκνζύλε ρξεζηκνπνηώληαο έλα κπνι όηαλ πεηλάηε 
(πξέπεη κόλν λα ηθεηεύεηε γηα θαγεηό αιιά πνηέ γηα ρξήκαηα ή αγαζά). Ρα βξάδηα, 
κπνξείηε λα κείλεηε ζε ζπίηηα ησλ καζεηώλ ηνπ Ληάθα ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο αιιά 
όρη γηα πάξα πνιύ. Ξξέπεη λα ζέζεηε απζηεξέο απαηηήζεηο γηα ηνπο εαπηνύο ζαο! 
Γηαθνξεηηθά, δελ είζηε καζεηέο κνπ. Δπεηδή νη καζεηέο πνπ είλαη κνλαρνί θαη 
κνλαρέο έρνπλ δηαθνξεηηθνύο όξνπο ζηελ θαιιηέξγεηα από ηνπο καζεηέο πνπ αζθνύλ 
θαιιηέξγεηα ζην ζπίηη, ε θνηλσλία, επίζεο, δελ ζαο ζπκπεξηθέξεηαη σο θνηλνύο 
αλζξώπνπο. Γηα λα πεηύρεηε ηελ Νινθιήξσζε ζύληνκα, νη καζεηέο πνπ είλαη κνλαρνί 
θαη κνλαρέο πξέπεη λα δπλακώζεηε ηνπο εαπηνύο ζαο ζηνλ αλζξώπηλν θόζκν. Ξνηέ 
δελ πξέπεη λα πξνζθνιιάζηε ζηελ άλεζε ή ζηελ απόιαπζε, νύηε ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε νπνηαδήπνηε δηθαηνινγία γηα λα αλαδεηήζεηε θήκε ή θέξδνο. 
Αθόκε ιηγόηεξν ζα πξέπεη λα δεηάηε ρξήκαηα γηα λα ζηείιεηε ζπίηη ζαο. Δάλ δελ 
κπνξείηε λα εγθαηαιείςεηε ηηο εγθόζκηεο ζθέςεηο ζαο, δελ ζα έπξεπε λα είραηε γίλεη 
κνλαρνί ή κνλαρέο. Πηηο αξραίεο επνρέο ππήξραλ πνιύ απζηεξέο απαηηήζεηο γηα λα 
γίλεη θαλείο κνλαρόο ή κνλαρή. Νη καζεηέο ηνπ Ληάθα πνπ είλαη κνλαρνί ή κνλαρέο 
πξέπεη λα ζέζνπλ αθόκα πην απζηεξέο απαηηήζεηο γηα ηνπο εαπηνύο ηνπο. Αθνύ έρεηε 
γίλεη κνλαρόο ή κνλαρή, γηαηί δελ κπνξείηε λα αθήζεηε ηηο εγθόζκηεο ζθέςεηο;  

 
Καζεηέο! ζν γηα ηνπο καζεηέο πνπ αζθνύλ θαιιηέξγεηα ζην ζπίηη, βαζκηαία, ζα 

εγθαηαιείςνπλ νινθιεξσηηθά ηηο πξνζθνιιήζεηο ζηνλ θαζεκεξηλό θόζκν. Αιιά γηα 
ηνπο καζεηέο πνπ είλαη κνλαρνί ή κνλαρέο, απηό είλαη πξναπαηηνύκελν πξνζόλ πνπ 
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πξέπεη λα ηεξνύλ κόιηο πξσηνμεθηλάλε, αθνύ θαη ην ίδην απηό, είλαη κία απαίηεζε 
γηα λα γίλνπλ κνλαρνί ή κνλαρέο.  

 
Λη Χνλγθηδί 
16 Οθησβξίνπ 1997.  

 
 

Πεξηβάιινλ 
 
Ζ κνξθή ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο πνπ έρσ αθήζεη γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Ληάθα 

εγγπάηαη όηη νη καζεηέο κπνξνύλ πξαγκαηηθά λα βειηηώζνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο. Γηα 
παξάδεηγκα, ζαο δεηώ λα θάλεηε ηηο αζθήζεηο ζηα πάξθα σο νκάδα κε ζθνπό λα 
δεκηνπξγήζεηε έλα πεξηβάιινλ. Απηό ην πεξηβάιινλ είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα 
αιιάμεη ε επηθάλεηα ελόο αηόκνπ. Ζ αλώηεξε ζπκπεξηθνξά πνπ νη καζεηέο ηνπ 
Ληάθα έρνπλ εδξαηώζεη ζε απηό ην πεξηβάιινλ –ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θάζε ιέμεο 
θαη πξάμεο– κπνξεί λα θάλεη ηνπο αλζξώπνπο λα αλαγλσξίζνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπο 
θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηα ειαηηώκαηά ηνπο. Κπνξεί αθόκα λα παξαθηλήζεη ηηο 
θαξδηέο ηνπο, λα βειηηώζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη λα ηνπο ζέζεη ηθαλνύο λα 
πξννδεύζνπλ πην γξήγνξα. Γη’ απηόλ ηνλ ιόγν νη λένη ή νη απηνδίδαθηνη καζεηέο 
πξέπεη λα πεγαίλνπλ ζηα κέξε εμάζθεζεο λα θάλνπλ ηηο αζθήζεηο. Ξξνο ην παξόλ 
ππάξρνπλ πεξίπνπ 40 εθαηνκκύξηα αζθνύκελνη ζηελ Θίλα πνπ παίξλνπλ κέξνο 
θαζεκεξηλά ζηηο νκαδηθέο αζθήζεηο ζηα κέξε εμάζθεζεο, θαη ππάξρνπλ δεθάδεο 
εθαηνκκπξίσλ βεηεξάλνη καζεηέο πνπ δελ πεγαίλνπλ πνιύ ζπρλά ζηα κέξε 
εμάζθεζεο. (Γηα ηνπο βεηεξάλνπο καζεηέο, απηό είλαη θπζηνινγηθό, θαζώο πξνθύπηεη 
από ηελ θαηάζηαζή ηνπο ζηελ άζθεζε θαιιηέξγεηαο). Κνιαηαύηα, σο λένη καζεηέο 
δελ πξέπεη λα ράζεηε κηα θαιή επθαηξία όπσο απηό ην πεξηβάιινλ. Απηό είλαη επεηδή 
όινη απηνί κε ηνπο νπνίνπο έξρεζηε ζε επαθή κέζα ζηελ θνηλσλία είλαη θνηλνί 
άλζξσπνη. Δπηπξόζζεηα είλαη θνηλνί άλζξσπνη πνπ έρνπλ ππνζηεί κηα ηαρύηαηε 
θζνξά ηεο αλζξώπηλεο εζηθήο. Πε απηόλ ηνλ κεγάιν ρξσζηηθό θάδν, νη άλζξσπνη 
κπνξνύλ κόλν λα παξαζύξνληαη αθνινπζώληαο ην ξεύκα.  

 
πάξρνπλ επίζεο, πνιινί λένη καζεηέο ηνπ Ληάθα πνπ αζθνύληαη ζην ζπίηη κπζηηθά, 
θνβνύκελνη ηελ ακεραλία ηνπο όηαλ νη άιινη ην αλαθαιύςνπλ. Πθεθηείηε ην: Ρη 
είδνπο ζθέςε είλαη απηή; Έλαο ζπλεζηζκέλνο θόβνο είλαη κηα πξνζθόιιεζε πνπ 
ρξεηάδεηαη λα εμαιεηθζεί κέζσ άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. Ξαξ’ όι’ απηά θνβάζηε κήπσο 
νη άιινη αλαθαιύςνπλ όηη καζαίλεηε ηνλ Ληάθα; Ζ άζθεζε θαιιηέξγεηαο είλαη πνιύ 
ζνβαξό δήηεκα. Ξώο ζα έπξεπε λα (βιέπεηε) ηνλ εαπηό ζαο θαη ηνλ Φα; πάξρνπλ 
επίζεο κεξηθνί άλζξσπνη ζε εγεηηθέο ζέζεηο πνπ ην βξίζθνπλ ελνριεηηθό λα βγνπλ 
έμσ θαη λα θάλνπλ ηηο αζθήζεηο. Δάλ δελ κπνξείηε θαλ λα μεπεξάζεηε έλα ηόζν 
αζήκαλην αίζζεκα, ηη ζα είζηε ηθαλνί λα θαιιηεξγήζεηε; Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, 
αθόκε θαη όηαλ πεγαίλεηε ζηα κέξε εμάζθεζεο, ίζσο λα κελ ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ 
λα ζαο μέξνπλ. Πε κεξηθά κέξε εξγαζίαο, ζρεδόλ όινη νη πξντζηάκελνη καζαίλνπλ ηνλ 
Ληάθα αιιά θαλείο δελ μέξεη όηη θαη νη άιινη επίζεο ηνλ καζαίλνπλ. Ρν πεξηβάιινλ 
δεκηνπξγείηαη από εζάο ηνπο ίδηνπο, θαη απηό, επίζεο, είλαη ζεκειηώδεο γηα ηε 
βειηίσζή ζαο. Ππρλά βξίζθσ όηη είζηε ζε κηα θαιή θαηάζηαζε ηνπ λνπ όηαλ κειεηάηε 
ηνλ Φα ή όηαλ θάλεηε ηηο αζθήζεηο, αιιά όηαλ έξρεζηε ζε επαθή κε ηελ δνπιεηά ή κε 
άιινπο αλζξώπνπο, γίλεζηε ίδηνη κε ηνπο θνηλνύο αλζξώπνπο. Κεξηθέο θνξέο δίλεηε 
ηελ εληύπσζε λα είζηε ρεηξόηεξνη από ηνπο θνηλνύο αλζξώπνπο. Ξώο ζα κπνξνύζε 
απηό λα είλαη ε ζπκπεξηθνξά ελόο καζεηή ηνπ Ληάθα;  

 
Θέισ λα ζαο δσ σο καζεηέο κνπ αιιά ηη κπνξώ λα θάλσ όηαλ εζείο νη ίδηνη δελ 
ζέιεηε λα είζηε καζεηέο κνπ; Θάζε πξνζθόιιεζε πνπ πξέπεη λα απνβάιιεηε ζηελ 
άζθεζε θαιιηέξγεηάο ζαο είλαη έλαο ηνίρνο, πνπ ζηέθεηαη εθεί θαη εκπνδίδεη ην 
κνλνπάηη ζαο ηεο άζθεζεο θαιιηέξγεηαο. Αλ δελ κπνξείηε λα είζηε απνθαζηζκέλνη 
γηα ηνλ ίδην ηνλ Φα, δελ κπνξείηε λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα. Κελ παίξλεηε ηε ζέζε 
ζαο αλάκεζα ζηνπο θαζεκεξηλνύο αλζξώπνπο ηόζν ζνβαξά. Κελ ζθέθηεζηε όηη νη 
άιινη δελ ζα κπνξέζνπλ λα ζαο θαηαιάβνπλ εάλ κάζεηε ηνλ Ληάθα. Πθεθηείηε ην: 
Αθόκα θαη ν ηζρπξηζκόο ησλ αλζξώπσλ όηη έρνπλ εμειηρζεί από ηνπο πηζήθνπο 



53 

 

ζεσξείηαη θάηη αμηνζέβαζην. Θαη όκσο, κε απηόλ ηνλ κεγαιεηώδε Ληάθα ηνπ 
ζύκπαληνο, έρεηε δπζθνιία λα ηνπ δώζεηε ηε ζέζε πνπ ηνπ αμίδεη. Απηό είλαη αιεζηλή 
απξέπεηα [απ’ ηε κεξηά] ησλ αλζξώπηλσλ όλησλ.  

 
Λη Χνλγθηδί 
17 Οθησβξίνπ 1997. 

 
 

Ξεζάβνληαο ηηο ξίδεο 
 
Ρνλ ηειεπηαίν θαηξό, κεξηθνί αρξείνη από ηνλ ινγνηερληθό, επηζηεκνληθό θαη ηνλ 

ρώξν ηνπ ηζηγθόλγθ, νη νπνίνη ήιπηδαλ λα γίλνπλ δηάζεκνη κε ην λα αληηηίζεληαη ζην 
ηζηγθόλγθ, δεκηνπξγνύζαλ ζπλερώο θαζαξίεο ιεο θαη ην ηειεπηαίν πξάγκα πνπ 
ζέινπλ λα δνπλ είλαη έλαο εηξεληθόο θόζκνο. Κεξηθέο εθεκεξίδεο, ξαδηνθσληθνί θαη 
ηειενπηηθνί ζηαζκνί ζε δηάθνξα κέξε ηεο ρώξαο έρνπλ θαηαθύγεη άκεζα ζε απηά ηα 
εξγαιεία ηεο πξνπαγάλδαο γηα λα βιάςνπλ ηνλ Ληάθα καο, δεκηνπξγώληαο έλαλ 
πνιύ άζρεκν αληίθηππν ζην θνηλό. Απηό πξνκειεηεκέλα έβιαςε ηνλ Ληάθα θαη δελ 
κπνξεί λα αγλνεζεί. Θάησ από απηέο ηηο πνιύ εηδηθέο πεξηπηώζεηο, νη καζεηέο ηνπ 
Ληάθα ζην Ξεθίλν πηνζέηεζαλ κηα εηδηθή πξνζέγγηζε γηα λα δεηήζνπλ από απηνύο 
ηνπο αλζξώπνπο λα ζηακαηήζνπλ λα βιάπηνπλ ηνλ Ληάθα – ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 
απηό δελ ήηαλ ιάζνο. Απηό έγηλε όηαλ δελ ππήξρε θαλέλαο άιινο ηξόπνο (νη άιιεο 
πεξηνρέο δελ πξέπεη λα αληηγξάθνπλ ηελ πξνζέγγηζή ηνπο). ηαλ καζεηέο καο 
εζεινληηθά πιεζηάδνπλ απηά ηα απιεξνθόξεηα θαη αλεύζπλα όξγαλα ηεο 
πξνπαγάλδαο θαη εμεγνύλ ζε απηά ηελ πξαγκαηηθή καο θαηάζηαζε, απηό δελ πξέπεη 
λα ζεσξεζεί ιάζνο.  

 
Απηό πνπ ζα ήζεια λα ζαο πσ δελ είλαη ην αλ απηό ην πεξηζηαηηθό από κόλν ηνπ 

ήηαλ ζσζηό ή ιάζνο. Αληηζέησο, ζέισ λα ηνλίζσ όηη απηό ην γεγνλόο έρεη εθζέζεη 
θάπνηνπο αλζξώπνπο. Αθόκα δελ έρνπλ αιιάμεη ζεκειησδώο ηηο αλζξώπηλεο 
λννηξνπίεο ηνπο, θαη αθόκα αληηιακβάλνληαη ηα πξνβιήκαηα κε ην αλζξώπηλν 
ζθεπηηθό ζύκθσλα κε ην νπνίν αλζξώπηλα όληα πξνζηαηεύνπλ αλζξώπηλα όληα. 
Έρσ πεη όηη ν Ληάθα δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα κπιερηεί κε ηελ πνιηηηθή. Ν 
ιόγνο απηνύ ηνπ γεγνλόηνο ήηαλ γηα λα βνεζήζεη ηα κέζα ελεκέξσζεο λα 
θαηαιάβνπλ ηελ πξαγκαηηθή καο θαηάζηαζε θαη λα κάζνπλ γηα εκάο κε ζεηηθό ηξόπν 
έηζη ώζηε λα κελ καο ζύξνπλ ζηελ πνιηηηθή. Κηιώληαο από κηα άιιε νπηηθή γσλία, ν 
Ληάθα κπνξεί λα δηδάμεη ηελ αλζξώπηλε θαξδηά λα είλαη θαιή θαη κπνξεί λα 
ζηαζεξνπνηήζεη ηελ θνηλσλία. Αιιά πξέπεη λα είζηε μεθάζαξνη όηη ν Ληάθα δελ 
δηδάζθεηαη θαζόινπ γηα απηνύο ηνπο ζθνπνύο. Γηδάζθεηαη γηα άζθεζε θαιιηέξγεηαο.  

 
Ν Ληάθα έρεη δεκηνπξγήζεη έλαλ ηξόπν ύπαξμεο γηα ην ρακειόηεξν επίπεδν, ηελ 
αλζξσπόηεηα. Τόηε, αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο 
κέζα ζηελ αλζξώπηλε κνξθή ύπαξμεο ζε απηό ην επίπεδν, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη 
ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε ησλ γεγνλόησλ ζε θάπνηνλ θαη νύησ θαζ’ εμήο, δελ είλαη θαη 
απηή, κία από ηηο ακέηξεηεο κνξθέο ύπαξμεο πνπ ν Ληάθα δίλεη ζηελ αλζξσπόηεηα 
ζην ρακειόηεξν επίπεδν; Δίλαη κόλν όηη όηαλ νη άλζξσπνη θάλνπλ πξάγκαηα, ην θαιό 
θαη ην θαθό ζπλππάξρνπλ. Δπνκέλσο, ππάξρνπλ δηακάρεο θαη πνιηηηθή. Θάησ από 
εμαηξεηηθά εηδηθέο πεξηπηώζεηο, σζηόζν, νη καζεηέο ηνπ Ληάθα ρξεζηκνπνίεζαλ 
απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Φα, ζην ρακειόηεξν επίπεδν θαη θαηέδεημαλ 
νινθιεξσηηθά ηελ θαιή ηνπο πιεπξά. Γελ ήηαλ απηή κία πξάμε πνπ ελαξκόληδε ηνλ 
Φα ζην επίπεδν ηεο αλζξσπόηεηαο; Δθηόο από εηδηθέο αθξαίεο πεξηπηώζεηο, δελ 
πξέπεη λα πηνζεηεζεί απηνύ ηνπ είδνπο ε πξνζέγγηζε.  

 
Έρσ παξαηεξήζεη εδώ θαη πνιύ θαηξό όηη κεξηθά άηνκα δελ έρνπλ ηελ θαξδηά λα 

ππεξαζπηζηνύλ ηνλ Ληάθα αιιά αληηζέησο ζθνπεύνπλ λα ππεξαζπηζηνύλ 
ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα ζηελ αλζξώπηλε θνηλσλία. Αλ ήζαζηαλ έλαο θαζεκεξηλόο 
άλζξσπνο δελ ζα είρα θακία έλζηαζε – είλαη ζίγνπξα θάηη θαιό ην λα είλαη θαλείο 
έλα θαιό άηνκν πνπ πξνθπιάζζεη ηελ αλζξώπηλε θνηλσλία. κσο, ηώξα είζηε έλαο 
θαιιηεξγεηήο. Ρν από πνηα νπηηθή γσλία βιέπεηε ηνλ Ληάθα είλαη ζεκειηώδεο – απηό 
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είλαη επίζεο θάηη πνπ ζέισ λα ζαο ηνλίζσ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηάο ζαο, 
ζα ρξεζηκνπνηήζσ θάζε κέζνλ γηα λα εθζέζσ όιεο ηηο πξνζθνιιήζεηο ζαο θαη λα ηηο 
μεζάςσ από ηηο ξίδεο ηνπο.  

 
Γελ κπνξείηε ζπλερώο λα βαζίδεζηε ζε κέλα γηα λα ζαο θέξσ ζε έλα πςειόηεξν 

επίπεδν ελώ εζείο νη ίδηνη δελ θηλείζηε. Κόλν όηαλ ν Φα ζαο εμεγεζεί ζαθώο, 
θηλείζηε. Δάλ δελ ζαο εμεγεζεί μεθάζαξα, είηε δελ θηλείζηε, είηε θηλείζηε πξνο ηα 
πίζσ. Γελ κπνξώ λα αλαγλσξίζσ ηέηνηα ζπκπεξηθνξά σο θαιιηέξγεηα. Ρελ θξίζηκε 
ζηηγκή πνπ ζαο δεηώ λα μεθύγεηε από ηελ αλζξώπηλε θαηάζηαζε δελ κε 
αθνινπζείηε. Ζ θάζε επθαηξία δελ ζα μαλαέιζεη. Ζ άζθεζε θαιιηέξγεηαο είλαη πνιύ 
ζνβαξό δήηεκα. Ζ απόζηαζε γίλεηαη όιν θαη κεγαιύηεξε. Δίλαη εμαηξεηηθά 
επηθίλδπλν λα πξνζζέζεηε νηηδήπνηε αλζξώπηλν ζηελ θαιιηέξγεηα. Πηελ 
πξαγκαηηθόηεηα, είλαη επίζεο εληάμεη λα είζηε απιά έλα θαιό άηνκν. Αιιά πξέπεη λα 
είζηε μεθάζαξνη όηη επηιέγεηε ην δηθό ζαο κνλνπάηη.  

 
Κέζα από απηό ην ζπκβάλ παξαηεξήζεθαλ αξθεηά άηνκα πνπ έηξεραλ αλάκεζα 

ζηνπο καζεηέο πξνθαιώληαο δεκηέο. Αληί λα ζθεθηνύλ ζσζηά θαη λα εθζέζνπλ ηηο 
γλώκεο ηνπο επγεληθά ζηα θέληξα βνήζεηαο, δηέδνζαλ θήκεο αλάκεζα ζηνπο 
αζθνύκελνπο, δηέζπεηξαλ ηνλ δηραζκό, νξγάλσζαλ θιίθεο θαη πηνζέηεζαλ ηηο 
ρεηξόηεξεο θνηλέο αλζξώπηλεο κεζόδνπο. Δπηπιένλ, κεξηθνί άλζξσπνη πξνζπάζεζαλ 
εληειώο παξάινγα αθόκα θαη λα δηώμνπλ καζεηέο. Κεξηθνί από ηνπο καζεηέο ηνπο 
νπνίνπο πξνζπαζήζαηε λα δηώμεηε καθξηά έρνπλ θαιιηεξγήζεη ηνπο εαπηνύο ηνπο 
πνιιέο θνξέο θαιύηεξα από όηη εζείο. Ρν έρεηε ζθεθηεί απηό; Γηαηί ελεξγήζαηε 
παξάινγα κε ηόζν πνιύ ζπκό; Γελ κπνξνύζε απηή ε λνεηηθή θαηάζηαζε λα ζαο θάλεη 
ηθαλνύο λα αλαγλσξίζεηε απηήλ ηελ δπλαηή πξνζθόιιεζή ζαο; Δπηηξέςηε κνπ λα πσ 
ζε όινπο: Απηόο ν Φα είλαη αζύιιεπηα ηεξάζηηνο θαη εζείο πνηέ δελ ζα γλσξίζεηε ή 
ζα θαηαιάβεηε εληειώο ηνπο λόκνπο θαη ηηο αξρέο ηνπ. 

 
Γελ ηνλίδσ θακία ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, ρξεζηκνπνηώ δηάθνξα κέζα γηα λα 

εθζέζσ ηηο βαζηά θξπκκέλεο πξνζθνιιήζεηο ζαο θαη λα ηηο μεθνξησζείηε.  
 

Λη Χνλγθηδί 
6 Ινπιίνπ 1998. 

 
 

Γηα πνηνλ ππάξρεηε; 
 
Ρα πην δύζθνια πξάγκαηα γηα λα εγθαηαιείςνπλ νη άλζξσπνη είλαη νη αληηιήςεηο 

ηνπο. Κεξηθνί άλζξσπνη δελ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ, αθόκε θαη αλ πξέπεη λα 
εγθαηαιείςνπλ ηηο δσέο ηνπο γηα [θάπνηεο] ςεύηηθεο αξρέο. Ξαξόια απηά νη ίδηεο νη 
αληηιήςεηο απνθηηνύληαη κεηά ηε γέλλεζε, επίθηεηα. Νη άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη 
απηέο νη αθιόλεηεο αληηιήςεηο –αληηιήςεηο πνπ κπνξνύλ λα ηνπο θάλνπλ λα 
πιεξώζνπλ κε νπνηνδήπνηε ηίκεκα ρσξίο δεύηεξε ζθέςε– είλαη δηθέο ηνπο ζθέςεηο. 
Αθόκα θαη όηαλ βιέπνπλ ηελ αιήζεηα ηελ απνξξίπηνπλ. Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, εθηόο 
από ηελ έκθπηε αγλόηεηα θαη αζσόηεηα ελόο αηόκνπ, όιεο νη αληηιήςεηο [ηνπ] 
απνθηηνύληαη κεηά ηε γέλλεζε, θαη δελ είλαη ν πξαγκαηηθόο εαπηόο ηνπ αηόκνπ.  

 
Δάλ απηέο νη [επίθηεηα] απνθηεκέλεο αληηιήςεηο γίλνπλ πνιύ ηζρπξέο, ν ξόινο 

ηνπο ζα αληηζηξαθεί ειέγρνληαο ηελ πξαγκαηηθή ζθέςε θαη ζπκπεξηθνξά ελόο 
αηόκνπ. Πε απηό ην ζεκείν, απηό ην άηνκν κπνξεί αθόκα λα λνκίδεη όηη είλαη δηθέο ηνπ 
νη αληηιήςεηο. Έηζη είλαη ηα πξάγκαηα γηα ζρεδόλ όινπο ηνπο ζύγρξνλνπο 
αλζξώπνπο.  

 
Δάλ κηα δσή κπνξεί πξάγκαηη, ζηα ζρεηηθά κε ηέηνηα, ζεκαληηθά δεηήκαηα, λα 

θαζνξίδεη ηα πξάγκαηα ρσξίο θαζόινπ πξνθαηεηιιεκέλεο ηδέεο, ηόηε απηό ην άηνκν 
είλαη πξαγκαηηθά ηθαλό λα ειέγμεη ηνλ εαπηό ηνπ. Απηή ε αληηιεπηηθόηεηα είλαη 
ζνθία, θαη δηαθέξεη από απηό πνπ νη κέζνη άλζξσπνη απνθαινύλ «εμππλάδα». Δάλ 
έλα άηνκν δελ κπνξεί λα ην θάλεη απηό, ηόηε θπβεξλάηαη από επίθηεηα απνθηεκέλεο 
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ηδέεο ή εμσηεξηθέο ζθέςεηο. Κπνξεί αθόκα λα αθηεξώζεη νιόθιεξε ηε δσή ηνπ 
παιεύνληαο γηα απηά, αιιά, όηαλ γεξάζεη, νύηε πνπ ζα μέξεη ηη έθαλε ζε απηή ηε δσή 
ηνπ. Δάλ θαη δελ έρεη επηηύρεη ηίπνηα ζε απηή ηε δσή ηνπ, έρεη δηαπξάμεη ακέηξεηα 
ιάζε ελώ θαηεπζπλόηαλ από απηέο ηηο απνθηεκέλεο αληηιήςεηο. Δπνκέλσο, ζηελ 
επόκελε δσή ηνπ ζα πξέπεη λα πιεξώζεη γηα ην θάξκα αλάινγα κε ηηο ιαζεκέλεο 
πξάμεηο ηνπ.  

 
ηαλ έλα άηνκν ηαξάδεηαη, απηόο πνπ ειέγρεη ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη ηα αηζζήκαηά 

ηνπ δελ είλαη ε ινγηθή, αιιά ην ζπλαίζζεκα. ηαλ νη δηάθνξεο αληηιήςεηο ελόο 
αηόκνπ, όπσο ε πίζηε ηνπ ζηελ επηζηήκε, ζηελ ζξεζθεία ή ζε κηα ηδενινγία θιπ., 
αληηθξνύνληαη από ηελ Αιήζεηα ηνπ Λόκνπ ηνπ Φν επίζεο ηαξάδεηαη. Απηό γίλεηαη 
αηηία γηα λα επηθξαηήζεη ε δαηκνληθή πιεπξά ηεο αλζξώπηλεο θύζεο, θάλνληάο ηνλ 
έηζη αθόκα ιηγόηεξν ινγηθό. Απηό είλαη απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ηνπ από ηηο 
[επίθηεηα] απνθηεκέλεο αληηιήςεηο. Θαηαιήγεη ηπθιά ζε ζπκπεξάζκαηα ή θάλεη ην 
ζέκα πην πεξίπινθν. Αθόκα θαη έλα άηνκν κε πξνθαζνξηζκέλε ζρέζε κπνξεί λα 
ράζεη ηελ πξννξηζκέλε ηνπ επθαηξία εμαηηίαο απηνύ, νδεγώληαο ηνλ αηώληα ζε 
βαζεηά πηθξή κεηακέιεηα.  

 
Λη Χνλγθηδί 
11 Ινπιίνπ 1998.  

 
 

Ληώζηε κέζα ζηνλ Φα 
 
Ξξνο ην παξόλ, όιν θαη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη γίλνληαη καζεηέο ηνπ Ληάθα θαη 

ππάξρεη κηα λέα ηάζε όπνπ νη αξράξηνη έρνπλ κηα θαιύηεξε αληηιεπηηθή ηθαλόηεηα. 
Σσξίο θαζόινπ εκπόδηα από ηελ αθξαία αξηζηεξηζηηθή λννηξνπία πνπ ππήξρε 
αξρηθά ζηελ θνηλσλία, θαη ρσξίο λα ρξεηάδνληαη κηα δηαδηθαζία γηα λα ηνλ 
απνδεθηνύλ ελλνηνινγηθά, δελ ρξεηάδνληαη λα μνδέςνπλ πνιύ ρξόλν γηα ζπδήηεζε 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκαδηθήο κειέηεο ηνπ Φα. Έηζη πξέπεη λα δίλνπλ πνιύ ρξόλν 
κειεηώληαο ηνλ Φα γηα λα αλπςώζνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο όζν ην δπλαηόλ πην 
γξήγνξα. ζα πην πνιιά ζπγθξαηεί ν λνπο ζαο, ηόζν πην γξήγνξε είλαη ε αιιαγή.  

 
Θάπνηε κίιεζα γηα ην ηη είλαη έλα θαιό άηνκν θαη ηη έλα θαθό άηνκν. Γελ ζεκαίλεη 

όηη έλαο πνπ θαίλεηαη λα έρεη δηαπξάμεη κηα θαθή πξάμε είλαη θαθό άηνκν θαη 
θάπνηνο πνπ έρεη θάλεη θάηη θαιό είλαη θαιό άηνκν. Ν λνπο κεξηθώλ αλζξώπσλ είλαη 
γεκάηνο από θαθέο ζθέςεηο – απιά δελ ηηο έρνπλ δείμεη ή ηηο έρνπλ θξύςεη ζρεηηθά 
θαιά κε ύπνπιν ηξόπν, παξ’ όι’ απηά, απηνί είλαη θαθνί άλζξσπνη. Από ηελ άιιε 
πιεπξά, κεξηθά άηνκα, δελ είλαη θαθά εμ’ αξρήο αιιά δηαπξάηηνπλ πεξηζηαζηαθά 
ιαλζαζκέλεο πξάμεηο, απηνί νη άλζξσπνη δελ είλαη απαξαίηεηα θαθνί. Ρόηε πώο ζα 
έπξεπε λα θαηαιάβνπκε ηνπο θαινύο θαη ηνπο θαθνύο αλζξώπνπο;  

 
Έλα άηνκν είλαη ζαλ έλα δνρείν, θαη είλαη ό,ηη πεξηέρεη. ια όζα έλα άηνκν βιέπεη 

κε ηα κάηηα ηνπ θαη αθνύεη κε ηα απηηά ηνπ είλαη: βία, ιαγλεία, πάιε γηα δύλακε ζηα 
ινγνηερληθά έξγα, πάιε γηα θέξδε ζηνλ πξαθηηθό θόζκν, ιαηξεία ηνπ ρξήκαηνο, 
άιιεο εθδειώζεηο ηεο δαηκνληθήο θύζεο θαη ηα ινηπά. Κε ην θεθάιη ηνπ γεκάην από 
απηά, απηνύ ηνπ είδνπο ν άλζξσπνο είλαη πξαγκαηηθά θαθόο, άζρεηα κε ην ηη 
θαίλεηαη λα είλαη. Ζ ζπκπεξηθνξά ελόο αλζξώπνπ ππαγνξεύεηαη από ηηο ζθέςεηο 
ηνπ. Κε έλαλ λνπ γεκάην κε ηέηνηα πξάγκαηα, ηη ζα είλαη ηθαλό λα θάλεη απηό ην 
άηνκν; Δίλαη επεηδή όισλ ν λνπο είλαη ιίγν πνιύ κνιπζκέλνο, πνπ νη άλζξσπνη δελ 
κπνξνύλ λα εληνπίζνπλ ην πξόβιεκα πνπ έρεη πξνθύςεη. Νη ιαζεκέλεο θνηλσληθέο 
ηάζεηο πνπ αληαλαθιώληαη ζε θάζε ηνκέα ηεο θνηλσλίαο αιιάδνπλ αζπλαίζζεηα ηνπο 
αλζξώπνπο, δειεηεξηάδνληαο ηελ αλζξσπόηεηα, θαη δεκηνπξγώληαο έλαλ κεγάιν 
αξηζκό από απηά, πνπ νη άλζξσπνη απνθαινύλ «αληη-παξαδνζηαθά», «αλνξζόδνμα» 
θαη «αλήζηθα» αλζξώπηλα όληα κε δαηκνληθή θύζε. Απηό είλαη πξάγκαηη ην πην 
αλεζπρεηηθό! Αθόκα θαη αλ ε νηθνλνκία ηεο θνηλσλίαο έρεη θάλεη πξόνδν, ζα 
θαηαζηξαθεί ζηα ρέξηα απηώλ ησλ αλζξώπσλ, επεηδή δελ έρνπλ αλζξώπηλνπο 
ηξόπνπο ζθέςεο.  
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Από ηελ άιιε πιεπξά, εάλ έλαο άλζξσπνο δερηεί ηηο επγεληθέο, παξαδνζηαθέο 

ζθέςεηο ηεο αλζξσπόηεηαο πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη γηα ρηιηάδεο ρξόληα, πηζηεύεη ζηε 
ζσζηή αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ηα θξηηήξηα, θαη είλαη γεκάηνο κε όια ηα θαιά 
πξάγκαηα, πώο ζα είλαη ε ζπκπεξηθνξά απηνύ ηνπ αλζξώπνπ; Δίηε ην δείρλεη είηε 
όρη, ζα είλαη αιεζηλά έλα θαιό άηνκν.  

 
Έηζη θαη κε έλαλ καζεηή, εάλ ην κπαιό ηνπ είλαη γεκάην κε ηίπνηα άιιν παξά 

κόλν κε ηνλ Ληάθα, απηό ην άηνκν είλαη ζίγνπξα έλαο γλήζηνο θαιιηεξγεηήο. 
Δπνκέλσο πξέπεη λα έρεηε κηα μεθάζαξε θαηαλόεζε ζην ζέκα ηεο κειέηεο ηνπ Φα. 
Ρν λα δηαβάδεηε θαη λα κειεηάηε ηα βηβιία πεξηζζόηεξν είλαη ην θιεηδί γηα λα 
αλπςώζεηε πξαγκαηηθά ηνλ εαπηό ζαο. Γηα λα ην ζέζσ πην απιά, εθόζνλ δηαβάδεηε 
ηνλ Ληάθα, αιιάδεηε, εθόζνλ δηαβάδεηε ηνλ Ληάθα, αλπςώλεζηε. Ρν απεξηόξηζην 
πεξηερόκελν ηνπ Ληάθα καδί κε ηα ζπκπιεξσκαηηθά κέζα –ηηο αζθήζεηο– ζα ζαο 
θάλνπλ ηθαλνύο λα θηάζεηε ηελ Νινθιήξσζε. Ζ νκαδηθή κειέηε ή ε απηνκειέηε 
είλαη ην ίδην.  

 
Νη αξραίνη είραλ έλα ξεηό: «Έρνληαο αθνύζεη ην Ράν ην πξσί, κπνξείο ην 

απόγεπκα λα πεζάλεηο». Θαλέλαο αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο ζήκεξα δελ κπνξεί 
πξαγκαηηθά λα θαηαιάβεη ην λόεκά ηνπ. Μέξεηε όηη, όηαλ ν λνπο ελόο αλζξώπνπ 
δέρεηαη ηνλ Φα, ην θνκκάηη ηνπ κπαινύ ηνπ πνπ δέρεηαη ηνλ Φα αθνκνηώλεηαη ζηνλ 
Φα; Ξνύ ζα πάεη εθείλν ην θνκκάηη ηνπ αλζξώπνπ, πνπ έρεη αθνύζεη ηνλ Φα, κεηά 
από ηνλ ζάλαηό ηνπ; Ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ζαο δεηώ λα κειεηάηε ηνλ Φα 
πεξηζζόηεξν, λα εμαιείθεηε πεξηζζόηεξεο από ηηο πξνζθνιιήζεηο ζαο θαη λα 
εγθαηαιείςεηε ηηο δηάθνξεο αλζξώπηλεο λννηξνπίεο, είλαη γηα λα ζαο επηηξέςσ, όρη 
κόλν λα πάξεηε έλα θνκκάηη καδί ζαο, αιιά λα θηάζεηε ζηελ Νινθιήξσζε.  

 
Λη Χνλγθηδί 
3 Απγνύζηνπ 1998.  

 
 

Ο Νόκνο ηνπ Φν θαη ν Βνπδηζκόο 
 
Ξνιινί άλζξσπνη ζθέθηνληαη ηνλ Βνπδηζκό όηαλ αλαθέξεηαη ν Βνύδαο. Πηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, ν Βνπδηζκόο είλαη κόλν κία κνξθή ηεο εθδήισζεο ηνπ Λόκνπ ηνπ 
Φν ζηνλ αλζξώπηλν θόζκν. Ν Λόκνο ηνπ Φν εθδειώλεηαη θαη κε άιινπο ηξόπνπο 
ζηνλ αλζξώπηλν θόζκν. Κε άιια ιόγηα ν Βνπδηζκόο δελ κπνξεί λα αληηπξνζσπεύζεη 
νιόθιεξν ηνλ Λόκν ηνπ Φν.  

 
Πηνλ Βνπδηζκό δελ δηδάρηεθαλ ηα πάληα από ηνλ Βνύδα Παθηακνύλη. πάξρνπλ 

κνξθέο ηνπ Βνπδηζκνύ ζηνλ θόζκν πνπ δελ ιαηξεύνπλ ηνλ Βνύδα Παθηακνύλη σο 
δάζθαιό ηνπο. Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, κεξηθέο δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηνλ Βνύδα 
Παθηακνύλη. Γηα παξάδεηγκα, απηό πνπ ην Θίηξηλν Γόγκα ηνπ Θηβεηηαλνύ Βνπδηζκνύ 
ιαηξεύεη, είλαη ν Ραζαγθάηα Κέγαο Ήιηνο θαη ζεσξεί ηνλ Βνύδα Παθηακνύλη σο έλα 
Πώκα ηνπ Λόκνπ ηνπ Ραζαγθάηα Κέγα Ήιηνπ. Κε ηνλ Κηιαξέπα σο αληηθείκελν 
ιαηξείαο ηνπ, ην Ιεπθό Γόγκα ηνπ Θηβεηηαλνύ Βνπδηζκνύ δελ έρεη θακία ζρέζε κε 
ηνλ Βνύδα Παθηακνύλη, νύηε αλαθέξεη ηνλ Βνπδηζκό ηνπ Παθηακνύλη. Νη πηζηνί ηνπ 
εθείλν ηνλ θαηξό δελ ήμεξαλ θαλ ην όλνκα ηνπ Βνύδα Παθηακνύλη, πόζν κάιινλ ην 
πνηνο ήηαλ ν Βνύδαο Παθηακνύλη. Άιια δόγκαηα ηνπ Θηβεηηαλνύ Βνπδηζκνύ έρνπλ ην 
θαζέλα θαηαιάβεη ηνλ Βνύδα Παθηακνύλη δηαθνξεηηθά. Ν Θεξαβάληα πάληα 
ζεσξνύζε ηνλ εαπηό ηνπ σο ηνλ νξζόδνμν Βνπδηζκό πνπ δηδάρηεθε από ηνλ Βνύδα 
Παθηακνύλη, δηόηη έρεη πξαγκαηηθά θιεξνλνκήζεη, όζνλ αθνξά ηελ κνξθή θαη ηε 
κέζνδν θαιιηέξγεηαο, απηό πνπ ρξεζηκνπνηνύηαλ ηελ επνρή ηνπ Βνύδα Παθηακνύλη. 
Έρεη θξαηήζεη ηηο απζεληηθέο δηδαζθαιίεο θαη ηηο ελδπκαζίεο θαη ιαηξεύεη κόλν ηνλ 
Βνύδα Παθηακνύλη. Ν Θηλέδηθνο Βνπδηζκόο άιιαμε πξηλ ζπζηεζεί ζηελ Θίλα. Ζ 
κέζνδνο θαιιηέξγεηαο άιιαμε πάξα πνιύ, κε ηε ιαηξεία πνιιώλ Φν αληί κόλν ηνπ 
Βνύδα Παθηακνύλη. Δλ ησ κεηαμύ, νη θαλόλεο δηπιαζηάζζεθαλ ζε αξηζκό θαη 
ελζσκαηώζεθαλ ηεξνηειεζηίεο ζξεζθεηώλ από αξραίεο θηλέδηθεο θπιέο. Θαηά ηε 
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δηάξθεηα ησλ ζξεζθεπηηθώλ ηειεηώλ, θηλέδηθα κνπζηθά όξγαλα –όπσο ην μύιηλν 
ςάξη, θακπάλεο, γθνλγθο θαη ηύκπαλα– έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη έρνπλ αιιάμεη ην 
ζηπι ησλ ελδπκαζηώλ ηνπο ζε εθείλν ησλ αξραίσλ Θηλέδηθσλ θπιώλ. Κεηνλνκάζηεθε 
ζε «Καραγηάλλα» θαη έρεη γίλεη αμηνζεκείσηα δηαθνξεηηθόο από ηνλ αξρηθό 
Βνπδηζκό ηνπ Βνύδα Παθηακνύλη. Γη’ απηό, ν Θεξαβάληα εθείλν ηνλ θαηξό δελ 
αλαγλώξηδε ηε Καραγηάλλα σο ηνλ Βνπδηζκό ηνπ Παθηακνύλη.  

 
Αλέθεξα ηα παξαπάλσ κε ζθνπό λα μεθαζαξίζσ ηε ζρέζε κεηαμύ ηνπ Λόκνπ ηνπ 

Φν θαη ηνπ Βνπδηζκνύ ζην πεξηερόκελν ηνπ Βνπδηζκνύ. Ρώξα αο κηιήζσ γηα απηό 
από ηζηνξηθήο πιεπξάο. Πηε δπηηθή θνηλσλία, κεηαμύ ησλ μεζακκέλσλ εξεηπίσλ ηεο 
αξραίαο Διιεληθήο θνπιηνύξαο, είρε αλαθαιπθζεί επίζεο ην ζύκβνιν . Πηελ 
πξαγκαηηθόηεηα, ηηο καθξηλέο επνρέο πξηλ από ηνλ Θαηαθιπζκό ηνπ Λώε, νη 
άλζξσπνη επίζεο ιάηξεπαλ ηνλ Φν. Ρελ επνρή ηνπ Θαηαθιπζκνύ, κεξηθνί άλζξσπνη 
ηεο γεληάο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ πνπ δνύζαλ ζηε δπηηθή Αζία θαη ζηελ πεξηνρή 
Λνηηνδπηηθά ησλ Ηκαιαΐσλ επέδεζαλ. Ρόηε νλνκάδνληαλ «Βξαρκάλνη» θαη έγηλαλ νη 
ζεκεξηλνί ιεπθνί Ηλδνί. Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, ν Βξαρκαληζκόο αξρηθά ιάηξεπε ηνλ 
Φν. Δίρε θιεξνλνκήζεη ηελ παξάδνζε ηεο ιαηξείαο ηνπ Φν από ηνπο αξραίνπο 
Έιιελεο, πνπ εθείλνλ ηνλ θαηξό, απνθαινύζαλ ηνπο Φν «ζενύο». Ξεξίπνπ ρίιηα 
ρξόληα αξγόηεξα, ν Βξαρκαληζκόο άξρηζε ηε κεηακόξθσζή ηνπ, αθξηβώο όπσο θαη νη 
αιιαγέο ηνπ Βνπδηζκνύ ζηε κνληέξλα Καραγηάλλα, νη αιιαγέο ζηνλ Θηβεηηαλό 
Βνπδηζκό, νη αιιαγέο ζηνλ Ηαπσληθό Βνπδηζκό θαη πάεη ιέγνληαο. Σίιηα ρξόληα 
αθόηνπ έγηλε απηό ζηελ αξραία Ηλδία, ν Βξαρκαληζκόο μεθίλεζε ηελ Ρειηθή Ξεξίνδν 
ηνπ Ληάξκα ηνπ. Νη άλζξσπνη άξρηζαλ λα ιαηξεύνπλ ζηξεβιά πξάγκαηα αληη γηα ηνλ 
Φν. Δθείλν ηνλ θαηξό νη Βξαρκάλνη δελ πίζηεπαλ πηα ζηνλ Φν. Αληηζέησο, απηά πνπ 
ιάηξεπαλ ήηαλ όια δαίκνλεο. Ζ δνινθνλία θαη ε ζπζία δώσλ σο ηειεηή ιαηξείαο 
ζπλέβαηλε. Ρελ επνρή πνπ ν Βνύδαο Παθηακνύλη γελλήζεθε, ν Βξαρκαληζκόο είρε ήδε 
γίλεη κηα νινθιεξσηηθά δαηκνληθή ζξεζθεία. Απηό δελ ζεκαίλεη όηη ν Φν είρε αιιάμεη 
αιιά όηη ε ζξεζθεία είρε γίλεη θαθή. Αλάκεζα ζηα ελαπνκείλαληα πνιηηηζηηθά 
εξείπηα από ηελ αξραία Ηλδία, θάπνηνο κπνξεί αθόκα λα βξεη αγάικαηα ζηηο ζπειηέο 
ησλ βνπλώλ από ηνλ αξρηθό Βξαρκαληζκό. ια ηα ιαμεπηά αγάικαηα ησλ ζεώλ 
νκνηάδνπλ κε ηηο εηθόλεο ησλ Φν. Κπνξνύλ επίζεο λα βξεζνύλ ζηνλ Βνπδηζκό κεηαμύ 
ησλ γιππηώλ ησλ Φν ζηελ Θίλα. Γηα παξάδεηγκα ζε αξθεηέο κεγάιεο ζπειηέο 
ππάξρνπλ αγάικαηα δύν θαζηζκέλσλ Φν λα αληηθξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ θιπ. Ν Φν 
ήηαλ αθόκε Φν – ήηαλ ε ζξεζθεία πνπ είρε γίλεη θαθή. Ζ ζξεζθεία δελ 
αληηπξνζσπεύεη ηνπο ζενύο ή ηνλ Φν. Ήηαλ ε δηαζηξνθή ηεο αλζξώπηλεο θαξδηάο 
πνπ παξακόξθσζε ηε ζξεζθεία.  

 
ιν απηό δείρλεη όηη ν Λόκνο ηνπ Φν είλαη αηώληνο θαη όηη ν Λόκνο ηνπ Φν είλαη ε 

θύζε ηνπ ζύκπαληνο. Δίλαη ν παληνδύλακνο Λόκνο ηνπ Φν πνπ δεκηνπξγεί ηνπο Φν 
θαη όρη ν Βνύδαο Παθηακνύλη πνπ δεκηνύξγεζε ηνλ Λόκν ηνπ Φν. Ν Βνύδαο 
Παθηακνύλη θσηίζηεθε ζηνλ Λόκν ηνπ Φν, θσηίζηεθε κέρξη ην επίπεδν ηεο Θέζεο 
Δπίηεπμήο ηνπ. 

 
Δπηηξέςηε κνπ λα θάλσ κεξηθά ζρόιηα όζνλ αθνξά απηόλ ηνλ θύθιν ηνπ 

αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ. Γλσξίδαηε όηη ν Ράν είλαη έλα είδνο ζενύ, ν Φν είλαη έλα 
άιιν είδνο ζενύ, ν Γηαρβέ, ν Ηεζνύο θαη ε Ξαλαγία είλαη επίζεο έλα είδνο ζενύ; Ζ 
Θέζε Δπίηεπμεο θαη ε κνξθή ησλ ζσκάησλ ηνπο δηαθέξνπλ σο απνηέιεζκα ησλ 
δηαθνξώλ ζηνπο ζθνπνύο ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο θαη ζηελ θαηαλόεζή ηνπο ηνπ 
Κεγάινπ Λόκνπ ηνπ ζύκπαληνο. Δίλαη ν Λόκνο ηνπ Φν πνπ δεκηνύξγεζε ην 
απέξαλην Θνζκηθό ζώκα θαη όρη απηνί νη Φν, νη Ράν θαη νη Θενί. Κόλν απηά είλαη 
γλσζηά ζηα αλζξώπηλα όληα. ια όζα παξακέλνπλ άγλσζηα ζηελ αλζξσπόηεηα 
είλαη αθόκε ηεξάζηηα. Γελ είπε θάπνηε ν Βνύδαο Παθηακνύλη όηη, όζνλ αθνξά ηνπο 
Φν Ραζαγθάηα θαη κόλν, είλαη ηόζνη πνιινί όζνη νη θόθθνη ηεο άκκνπ ζηνλ Γάγγε 
πνηακό; Θα κπνξνύζαλ νη δηδαζθαιίεο απηώλ ησλ Φν λα είλαη ίδηεο κε ην Ληάξκα 
πνπ δίδαμε ν Βνύδαο Παθηακνύλη; Θα κπνξνύζαλ νη δηδαζθαιίεο πνπ ζα έδηλαλ, αλ 
θαη όηαλ, έξρνληαλ, ζηελ αλζξώπηλε θνηλσλία, λα είλαη ίδηεο κε ην Ληάξκα πνπ 
δίδαμε ν Βνύδαο Παθηακνύλη ιέμε πξνο ιέμε; Νη έμη Φν πξηλ ηνλ Βνύδα Παθηακνύλη, 
δίδαμαλ ην Ληάξκα πνπ δίδαμε θαη ν Βνύδαο Παθηακνύλη; Αλαθέξεηαη ζηνλ Βνπδηζκό 
όηη, ν κειινληηθόο Φν, ν Βνύδαο Κεηξέγηα, ζα έξζεη ζε απηόλ ηνλ αλζξώπηλν θόζκν 
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γηα λα θεξύμεη ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ. Θα επαλαιάβεη, ηόηε, ηηο ιέμεηο ηνπ Βνύδα 
Παθηακνύλη; Λνηώζσ ζιηκκέλνο πνπ βξίζθσ ηνλ Βνπδηζκό ζήκεξα λα έρεη θηάζεη ζε 
απηήλ ηελ θαηάζηαζε, λα έρεη κηα αλόεηε εκκνλή κε ηελ ίδηα ηε ζξεζθεία, αληί λα 
αζθεί πξαγκαηηθά θαιιηέξγεηα. Νη ππνθξηηέο θαη νη θξπκκέλνη πίζσ απ’ ηελ 
ζξεζθεπηηθή ζνβαξόηεηα αρξείνη άλζξσπνη δηαθζείξνπλ ζνβαξά θαη ηνπο ηόπνπο 
θαιιηέξγεηαο θαη ηνπο κνλαρνύο. Αιιά, από ηελ άιιε, απηό δελ είλαη θαη ηόζν 
παξάμελν. Ν Βνύδαο Παθηακνύλη πξαγκαηηθά κίιεζε θάπνηε γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ 
Ρειηθή Ξεξίνδν ηνπ Ληάξκα. Ξόζν δηαθνξεηηθόο είλαη ν κνληέξλνο Βνπδηζκόο από 
ηνλ Βξαρκαληζκό ζηελ ηειεπηαία ηνπ πεξίνδν;  

 
Ξξνο ην παξόλ, έξρνκαη ζε απηόλ ηνλ θόζκν γηα λα δηδάμσ ηνλ Φα θαη πάιη – γηα 

λα δηδάμσ άκεζα ηνλ ζεκειηώδε Λόκν ηνπ Πύκπαληνο. Κεξηθνί άλζξσπνη δελ 
ηνικνύλ λα παξαδερηνύλ απηό ην γεγνλόο – όρη επεηδή αλεζπρνύλ γηα ηε δηθή ηνπο 
θαιιηέξγεηα αιιά πεξηζζόηεξν γηα ηνλ ζθνπό ηνύ λα πξνζηαηέςνπλ ηελ ίδηα ηε 
ζξεζθεία ή επεηδή επηηξέπνπλ ζηα θνηλά αλζξώπηλα ζπλαηζζήκαηά ηνπο λα κπνπλ 
ζηε κέζε. Δμηζώλνπλ ηε ζξεζθεία κε ηνλ Φν. πάξρνπλ άιινη πνπ ελίζηαληαη 
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θνηλή αλζξώπηλε ζθέςε ηνπο, επεηδή ην αμίσκά ηνπο ζηνλ 
Βνπδηζκό ακθηζβεηείηαη. Δίλαη απηό κηθξή πξνζθόιιεζε; Απηνί κε απώηεξνπο 
ζθνπνύο πνπ ηνικνύλ αθόκα θαη λα δπζθεκνύλ ηνλ Λόκν ηνπ Φν θαη ηνπο Φν, έρνπλ 
γίλεη ήδε θαληάζκαηα ζηελ θόιαζε. Δίλαη κόλν όηη νη δσέο ηνπο ζηε γε δελ έρνπλ 
αθόκα ηειεηώζεη. Ξάληα βιέπνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο σο θάπνηνπ είδνπο ιόγηνπο ηεο 
ζξεζθείαο. Θη όκσο πόζα πνιιά γλσξίδνπλ πξαγκαηηθά γηα ηνλ Λόκν ηνπ Φν; Ππρλά, 
κόιηο αλαθέξεηαη έλαο Φν ακέζσο ηνλ ζρεηίδνπλ κε ηνλ Βνπδηζκό. Ακέζσο κόιηο 
αλαθέξεηαη ε Πρνιή ηνπ Φν λνκίδνπλ, όηη είλαη ν Βνπδηζκόο ηνπ δόγκαηόο ηνπο. 
Κόιηο αλαθέξεηαη ν Λόκνο ηνπ Φν, ην ζεσξνύλ σο θάηη πνπ γλσξίδνπλ. πάξρνπλ 
πνιινί άλζξσπνη ζηνλ θόζκν πνπ αζθνύλ θαιιηέξγεηα βαζηά ζηα βνπλά γηα πνιύ 
θαηξό. Ξνιινί από απηνύο αζθνύλ θαιιηέξγεηα αθνινπζώληαο δηαθνξεηηθνύο 
ηξόπνπο θαιιηέξγεηαο ζηε ζρνιή ηνπ Φν, πνπ έρνπλ πεξαζηεί εδώ θαη εθαηνληάδεο 
ρξόληα. Γελ έρνπλ λα θάλνπλ ηίπνηα κε ηε ζξεζθεία ηνπ Παθηακνύλη. Γηα απηνύο ηνπο 
θξπκκέλνπο πίζσ απ’ ηελ ζξεζθεπηηθή ζνβαξόηεηα απαηεώλεο θιεξηθνύο πνπ δελ 
ερνπλ θαλ μεθαζαξηζκέλεο κέζα ηνπο απηέο ηηο έλλνηεο ή ηνπο όξνπο, ηη είδνπο 
πξνζόληα έρνπλ γηα λα αζθήζνπλ θξηηηθή ζην Φάινπλ Ληάθα; Πην παξειζόλ, ε 
εκθάληζε ηνπ Ηεζνύ αλαζηάησζε ηνλ Ηνπδατζκό. Γύν ρηιηάδεο πεληαθόζηα ρξόληα 
πξηλ, ε εκθάληζε ηνπ Παθηακνύλη ηάξαμε ηνλ Βξαρκαληζκό. Φαίλεηαη όηη νη άλζξσπνη 
δελ κπνξνύλ πνηέ λα κάζνπλ από ηα ζεηηθά καζήκαηα ζηελ ηζηνξία. Αληηζέησο, 
πάληα καζαίλνπλ από ηα αξλεηηθά καζήκαηα ππέξ ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπο. Πην 
ζύκπαλ, ππάξρεη ν λόκνο ηνπ ζρεκαηηζκνύ, ηεο ηζνξξνπίαο, θαη ηεο απόθιηζεο. 
Ρίπνηα δελ είλαη ζπλερέο θαη ρσξίο αιιαγή. πήξμαλ Φν ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο 
πεξηόδνπο πνπ ήξζαλ ζε απηόλ ηνλ θόζκν γηα λα ζώζνπλ αλζξώπνπο. Ζ ηζηνξία 
αλαπηύζζεηαη θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν. Ζ αλζξσπόηεηα ζην κέιινλ επίζεο ζα αθνύζεη 
ηνλ Λόκν ηνπ Φν.  

 
Ιη Σνλγθηδί 
17 Γεθεκβξίνπ 1998. 

 
 

Ο Νηάθα δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
 
Ν Ληάθα κπνξεί λα ζώζεη όια ηα όληα. Κπξνζηά ζηα κεγάια γεγνλόηα, αθόκα θαη 

απηά ηα απνθαινύκελα «πςεινύ επηπέδνπ όληα» πνπ δξαπεηεύνπλ ζηα Ρξία 
Βαζίιεηα θαη εθείλα από ηα Ρξία Βαζίιεηα πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη δεκηά ζηνλ Ληάθα, 
δελ κπνξνύλ πιένλ λα ην αξλεζνύλ. Αθόκα θαη έηζη, έλα πξόβιεκα έρεη πξνθύςεη θαη 
έρεη εθδεισζεί αλάκεζα ζηνπο ζπλεζηζκέλνπο αλζξώπνπο. Γηα παξάδεηγκα, κεξηθνί 
άλζξσπνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ελάληηα ζηνλ Ληάθα ή δελ πίζηεπαλ ζηνλ Ληάθα 
έρνπλ έξζεη επίζεο λα κάζνπλ πώο λα αζθνύλ θαιιηέξγεηα ζηνλ Ληάθα. Ν Ληάθα 
κπνξεί λα ζώζεη όια ηα όληα. Γελ έρσ αληίξξεζε λα έξζεη θάπνηνο λα ηνλ κάζεη, 
αθνύ πξαγκαηηθά δηδάζθσ ηνλ Ληάθα ζε όια ηα όληα. Ρν βαζηθό εκπόδην [όκσο] 
είλαη όηη βαζεηά κέζα ηνπο απηνί νη άλζξσπνη δελ κε ζεσξνύλ σο ηνλ αιεζηλό ηνπο 
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δάζθαιν. Ν ζθνπόο γηα ηνλ νπνίν έξρνληαη λα κάζνπλ ηνλ Ληάθα είλαη γηα λα ηνλ 
ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα πξνζηαηέςνπλ πξάγκαηα βαζεηά κέζα ηνπο πνπ απηνί δελ 
κπνξνύλ λα αθήζνπλ, πξάγκαηα ζηε ζξεζθεία ή ζην Θεό. Απηό είλαη κηα πξάμε 
ινγνθινπήο ηνπ Φα. Ζ πξόζεζε θάπνηνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ Ληάθα είλαη από 
κόλν ηνπ κηα αζπγρώξεηε ακαξηία. Γηα κεξηθνύο από απηνύο, σζηόζν, ε αλζξώπηλε 
πιεπξά ηνπ λνπ ηνπο δελ είλαη θαη ηόζν ζπλεηδεηνπνηεκέλε. Έηζη ηνπο παξαηεξνύζα 
όινλ απηόλ ηνλ θαηξό. Δπεηδή λνκίδσ όηη άζρεηα από ηνλ ιόγν πνπ πήξαλ ην 
κνλνπάηη ηνπ Ληάθα, είλαη παξ’ όι’ απηά κηα ζπάληα επθαηξία γηα απηνύο, δίλσ άιιε 
κία επθαηξία ζε απηνύο πνπ έρνπλ δηαπξάμεη ακαξηίεο. Δμάιινπ, γελλήζεθαλ ζε κηα 
επνρή πνπ ν Ληάθα δηαδίδεηαη επξέσο θαη είλαη θη απηνί ζε έλα αλζξώπηλν ζώκα. 
Ρνπο πεξίκελα λα ην ζπλεηδεηνπνηήζνπλ απηό. 

 
Πηελ πξαγκαηηθόηεηα ππάξρεη επίζεο κηα νκάδα αλζξώπσλ πνπ ήξζαλ θάπσο 

έηζη θαη έρνπλ εληειώο αιιάμεη ηελ αξρηθή ηνπο θαηαλόεζε θαη έρνπλ γίλεη 
απνθαζηζκέλνη, γλήζηνη καζεηέο ηνπ Ληάθα. κσο ππάξρεη θαη κηα άιιε νκάδα 
αλζξώπσλ πνπ δελ ζρεδηάδεη λα αιιάμεη, θαη γηα πνιύ θαηξό δπζθνιεύεηαη λα 
πξννδεύζεη ζηνλ Ληάθα. Γηα ράξε ηεο ζηαζεξόηεηαο ηνπ Ληάθα ζηνλ αλζξώπηλν 
θόζκν, δελ κπνξώ λα ζπγρσξήζσ ηελ πεξαηηέξσ ζπλέρηζή ηνπο. Δπνκέλσο, 
πξαγκαηηθά ζα ράζνπλ ηελ επθαηξία ηνπο. πσο είπα, νη επηθαλεηαθέο αιιαγέο είλαη 
γηα λα ηηο βιέπνπλ νη άιινη. Δάλ κπνξείηε λα ζσζείηε ή όρη βαζίδεηαη ζηελ αιιαγή 
θαη αλύςσζε ηεο ίδηαο ηεο θαξδηάο ζαο. Δάλ ε αιιαγή δελ ζπκβεί εθεί, δελ κπνξείηε 
λα βειηησζείηε θαη ηίπνηα δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί. Πηελ πξαγκαηηθόηεηα, είλαη 
επεηδή δηαβάδεηε ην Ρδνύαλ Φάινπλ πνπ ην ζώκα ζαο έρεη επινγεζεί θάπσο ζηελ 
επηθάλεηα. Δθηόο από απηό, δελ έρεηε απνθηήζεη ηίπνηα άιιν. Κε έλαλ λνπ ηόζν 
βξώκηθν, πώο ζα κπνξνύζαηε λα θαηαθέξεηε θάηη; Άλζξσπνη! Πθεθηείηε ην! Ρη 
πξέπεη λα πηζηέςεηε; Ρη δελ πξέπεη λα πηζηέςεηε; Γηαηί αζθείηε θαιιηέξγεηα; Γηα 
πνηνλ αζθείηε θαιιηέξγεηα; Γηα πνηνλ ππάξρεη ε δσή ζαο; Ξηζηεύσ όηη ζα ζθεθηείηε 
απηέο ηηο εξσηήζεηο νξζά. Γηαθνξεηηθά, πνηέ δελ ζα κπνξέζεηε λα επαλαθηήζεηε 
απηά πνπ ζα ράζεηε. Θαη όηαλ ν Ληάθα απνθαιπθζεί ζηελ αλζξσπόηεηα, δελ ζα 
είλαη κόλν απηά πνπ ζα ράζεηε.  

 
Ιη Σνλγθηδί 
16 Καξηίνπ 1999.  

 
 

Απνθαζηζηηθόηεηα θαη ζηαζεξόηεηα 
 
Ζ άζθεζε θαιιηέξγεηαο ηνπ Λόκνπ ηνπ Φν είλαη κεγαιεηώδεο. Ραπηόρξνλα είλαη 

θαη πνιύ ζνβαξή. Καζεηέο, γλσξίδεηε κόλν όηη ππάξρεη αιήζεηα θαη ςέκα ζε απηόλ 
ηνλ επίγεην θόζκν αιιά δελ γλσξίδεηε όηη νη δσέο ζε άιιεο δηαζηάζεηο –
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζεώλ– πνηθίινπλ ηξνκεξά ζε θάζε ζεκείν ηνπ 
ζύκπαληνο, ιόγσ ησλ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ ηνπο. Απηό νδεγεί ζε δηαθνξέο ζηελ 
θαηαλόεζή ηνπο ησλ πξαγκάησλ θαη ηεο αιήζεηαο. Ππγθεθξηκέλα, ιόγσ ηνπ 
γεγνλόηνο όηη δελ είλαη μεθάζαξνη γηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα όζνλ αθνξά ηελ 
Δπαλόξζσζε ηνπ Φα, κεξηθνί έρνπλ πξνθαιέζεη ζνβαξή παξέκβαζε θαη ελαληίσζε, 
θάλνληαο δεκηά ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο γηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε 
ηνπο καζεηέο. Απηνί επνκέλσο έρνπλ θάλεη κεξηθνύο καζεηέο πνπ έρνπλ ην Ρξίην 
ηνπο Κάηη αλνηρηό ζε ρακειά επίπεδα λα έρνπλ ακθηβνιίεο θαη λα είλαη κπεξδεκέλνη 
γηα ηνλ Ληάθα. Αλάκεζα ζε απηά ηα όληα εληόο ησλ Ρξηώλ Βαζηιείσλ (ηνπο έηζη 
απνθαινύκελνπο «ζενύο») θαη ηα δηάθνξα απνθαινύκελα «πςεινύ επηπέδνπ όληα» 
πνπ έρνπλ δξαπεηεύζεη από αλώηεξεο δηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνθύγνπλ ηελ 
Δπαλόξζσζε ηνπ Φα, νη πεξηζζόηεξνη από απηνύο δελ γλσξίδνπλ ηελ αιήζεηα γηα ηελ 
Δπαλόξζσζε ηνπ Φα θαη αληηζηέθνληαη ζηελ ίδηα ηελ Δπαλόξζσζε ηνπ Φα. 
πνλνκεύνπλ ηελ νξζή πίζηε θαη ηελ απνθαζηζηηθόηεηα ησλ καζεηώλ εθζέηνληαο ή 
ιέγνληαο ζηνπο καζεηέο κεξηθέο από ηηο θαηαλνήζεηο ηνπο βαζηζκέλεο ζηηο δηθέο 
ηνπο αληηιήςεηο ή κεηαδίδνληαο κεξηθά πξάγκαηα ζηνπο καζεηέο θαη ηα ινηπά. Πηελ 
πξαγκαηηθόηεηα, όια απηά είλαη ρακεινύ επηπέδνπ πξάγκαηα θαη απαηειά ςέκαηα. 
Δπεηδή είλαη ζενί, εκθαλίδνληαη λα είλαη πνιύ θαινί, πξνθαιώληαο ζε νκάδεο 
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καζεηώλ πνπ έρνπλ αλεπαξθή θαηαλόεζε ηνπ Ληάθα ζθέςεηο ακθηβνιίαο θαη 
αζηάζεηαο. Ππλεπώο, κεξηθά άηνκα έρνπλ ζηακαηήζεη λα κειεηνύλ ηνλ Ληάθα θαη 
κεξηθνί έρνπλ πάεη αθόκα θαη ζην άιιν άθξν. Ξξνο ην παξόλ, απηό ην πξόβιεκα 
είλαη πνιύ ζνβαξό. Ιόγσ απηνύ, ε θαηάζηαζε απηώλ ησλ αλζξώπσλ είλαη εμαηξεηηθά 
αμηνζξήλεηε. Ραπηόρξνλα, πνηέ δελ ζα απνθηήζνπλ μαλά απηά πνπ έρνπλ ράζεη θαη 
απηό είλαη κηα ηεξάζηηα θαηαζηξνθή ζηε δσή ηνπο.  

 
Ρα έρσ ήδε αλαθέξεη όια απηά ζε εζάο ζην βηβιίν «Απαξαίηεηα γηα Ξεξαηηέξσ 

Ξξόνδν» θαη ζην βηβιίν «Ρδνύαλ Φάινπλ», ζηα θεθάιαηα: «Δμαζθώληαο κόλν έλαλ 
ηξόπν θαιιηέξγεηαο» θαη «Ξώο λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα κε ην Ρξίην ζαο Κάηη 
αλνηρηό». Γηαηί δελ κπνξείηε λα ζπκπεξηθεξζείηε ζσζηά κόιηο δείηε εθείλα ηα έηζη 
απνθαινύκελα «αλώηεξα όληα», ηα νπνία πξνζπνηνύληαη θαινζύλε, λα ζαο κηιάλε; 
Κπνξνύλ λα ζαο θαηαζηήζνπλ ηθαλνύο λα θηάζεηε ζηελ Νινθιήξσζε; Γηαηί δελ ην 
ζθεθηόζαζηε; Γηαηί ζαο αγλννύζαλ πξηλ κάζεηε ηνλ Ληάθα; Γηαηί ελδηαθέξζεθαλ 
γηα εζάο αθνύ κάζαηε ηνλ Ληάθα; Ζ θαιιηέξγεηα είλαη πνιύ ζνβαξή. Παο έρσ ήδε 
δηδάμεη όιεο ηηο αξρέο ηνπ Φα. ια απηά είλαη πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα πεξάζεηε θαη 
δνθηκαζίεο πνπ πξέπεη λα πεξάζεηε ζηελ πξνζσπηθή ζαο άζθεζε θαιιηέξγεηαο. Ρν 
αλ ζα απνηύρεηε ή όρη, λα ηηο πεξάζεηε είλαη δηθή ζαο δνπιεηά. ινλ απηόλ ηνλ θαηξό 
ζαο έδηλα επθαηξίεο γηα λα ην ζπλεηδεηνπνηήζεηε θαη λα κπείηε πίζσ ζην κνλνπάηη. 
Γηα ράξε ηνπ Ληάθα, δελ κπνξνύζα λα πεξηκέλσ άιιν, έηζη έπξεπε λα γξάςσ απηό 
ην άξζξν. Μέξσ όηη όηαλ δηαβάζεηε απηό ην άξζξν ζα μππλήζεηε, αιιά απηό δελ ζα 
πξνέξρεηαη από ηε δηθή ζαο θαιιηέξγεηα. Γηαηί άιινη δελ έρνπλ παξεκπνδηζηεί; Έρσ 
πεη όηη ε Δπαλόξζσζε ηνπ Φα μεθίλεζε έμσ από ηα Ρξία Βαζίιεηα θαη επνκέλσο 
κεξηθνί έηζη απνθαινύκελνη «ζενί» κέζα ζηα Ρξία Βαζίιεηα δελ κπνξνύζαλ λα ηε 
δνπλ. Έηζη, ηόικεζαλ λα θάλνπλ πξάγκαηα πνπ δεκίσζαλ ηνλ Ληάθα. ηαλ ε 
Δπαλόξζσζε ηνπ Φα εηζήιζε ζηα Ρξία Βαζίιεηα θαη ζηνλ αλζξώπηλν θόζκν δελ είραλ 
πνπ λα δξαπεηεύζνπλ. Ξαξ’ όι’ απηά, ππάξρνπλ θαηαγξαθέο όισλ απηώλ πνπ έρνπλ 
θάλεη, νη νπνίεο ζα γίλνπλ νη κειινληηθέο ζέζεηο ζηηο νπνίεο ζα ηνπνζεηεζνύλ. 
Κεξηθνί ζα ρακειώζνπλ ην επίπεδό ηνπο θαη κεξηθνί ζα γίλνπλ αλζξώπηλα όληα. 
Κεξηθνί ζα γίλνπλ θαληάζκαηα ζηνλ θάησ θόζκν θαη κεξηθνί ζα θαηαζηξαθνύλ 
εληειώο κέζα από ζρεδόλ αηειείσηε θαη επαλεηιεκκέλε θαηαζηξνθή σο πιεξσκή 
γηα όια όζα έρνπλ θάλεη. Απηό είλαη επεηδή απηέο είλαη νη ζέζεηο πνπ παίξλνπλ κέζα 
από ηελ πην γλήζηα έθζεζε ηνπ ζίλζηλγθ ηνπο. Θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, όιεο νη δσέο από 
πάλσ, επίζεο αλαδηαηάζζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζηνλ Ληάθα, γηα λα κελ αλαθέξσ απηά 
ηα πξάγκαηα ζηνλ αλζξώπηλν θόζκν θαη ηα θνηλά αλζξώπηλα όληα ηνπ. Πηελ 
Δπαλόξζσζε ηνπ Φα ππάξρνπλ απηνί πνπ αλεβαίλνπλ, απηνί πνπ θαηεβαίλνπλ θαη 
απηνί πνπ θαηαζηξέθνληαη. Άζρεηα κε ην αλ είλαη ζενί, άλζξσπνη ή θαληάζκαηα, 
όινη ζα ηνπνζεηεζνύλ εμ’ αξρήο ζε θάζε κία από ηηο ζέζεηο ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα 
– από ηελ επηβίσζε έσο ηελ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή. Δζείο ηα αλζξώπηλα όληα 
ζεσξείζηε πνιύηηκνη επεηδή είζηε ηθαλνί λα αζθήζεηε θαιιηέξγεηα. Γη’ απηό ζαο 
δηδάζθνληαη ηέηνηεο πςεινύ επηπέδνπ αξρέο. Θεσξείζηε πνιύηηκνη επεηδή κέζσ ηεο 
θαιιηέξγεηαο είζηε ηθαλνί λα γίλεηε αιεζηλά Κεγάια Φσηηζκέλα ληα κε αιεζηλά 
ελάξεηε θώηηζε θαη νξζό Φα. 

 
Λη Χνλγθηδί 
16 Μαξηίνπ 1999.  

 
 

Απαιιαρζείηε από ηε δαηκνληθή θύζε 
 
Αθξηβώο κεηά ην Ππλέδξην Αληαιιαγήο Δκπεηξηώλ ζηηο Γπηηθέο Ζ.Ξ.Α., κεξηθνί 

άλζξσπνη πνπ άθνπζαλ ηνλ Φα κε πξνζθνιιήζεηο ηζρπξίζηεθαλ όηη ε άζθεζε 
θαιιηέξγεηαο ζύληνκα ζα έθηαλε ζην ηέινο θαη όηη ν Γάζθαινο ζα έθεπγε, 
παίξλνληαο καδί ηνπ έλα κέξνο από ηνπο αζθνύκελνπο. Απηή είλαη κηα πξάμε πνπ 
δεκηώλεη ζνβαξά ηνλ Ληάθα θαη είλαη κηα ηεξάζηηα απνθάιπςε ηεο δαηκνληθήο 
θύζεο. Ξόηε έθαλα ηέηνηεο δειώζεηο; Απηό πξνέξρεηαη από ηελ ιαλζαζκέλε ζαο 
θαηαλόεζε ησλ πξαγκάησλ ιόγσ ησλ πξνζθνιιήζεώλ ζαο. Ξώο γλσξίδεηε όηη ζα 
επηηύρεηε ηελ Νινθιήξσζε; Ξώο ζα κπνξνύζαηε λα επηηύρεηε ηελ Νινθιήξσζε όηαλ 
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δελ κπνξείηε θαλ λα αθήζεηε ηηο πξνζθνιιήζεηο ζαο; Ν Ληάθα είλαη ζνβαξόο. Ξώο 
ζα κπνξνύζε λα αθνινπζήζεη απηό πνπ θάλνπλ νη θαθέο ζξεζθείεο; Ρη άιινπ είδνπο 
κνξθέο δαηκνληθήο θύζεο εμαθνινπζείηε λα θξαηάηε ζηνλ λνπ ζαο; Γηαηί πξέπεη λα 
γπξίζεηε ζηελ αληίζεηε πιεπξά ηνπ Ληάθα; Αλ αθόκα ζέιεηε λα είζηε καζεηέο κνπ 
ζηακαηήζηε ακέζσο λα ρξεζηκνπνηείζηε από δαίκνλεο όηαλ κηιάηε.  

 
Καζεηέο, έρσ πεη επαλεηιεκκέλα όηη ε άζθεζε θαιιηέξγεηαο είλαη θαη ζνβαξή θαη 

ηεξή. Ραπηόρξνλα, ε θαιιηέξγεηά καο πξέπεη λα είλαη ππεύζπλε πξνο ηελ θνηλσλία, 
ηελ αλζξσπόηεηα θαη πξνο ηνπο ίδηνπο ηνπο εαπηνύο καο. Γηαηί δελ κπνξείηε λα 
αζθήζεηε θαιιηέξγεηα επγελώο θαη κε έλαλ ηξόπν πνπ ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ 
θνηλσλία ησλ ζπλεζηζκέλσλ αλζξώπσλ; Γηα όινπο απηνύο πνπ είπαλ ζε άιινπο όηη 
δελ ππήξρε ρξόλνο, όηη ηαθηνπνηνύζαλ ηα ηειεπηαία πξάγκαηά ηνπο ή όηη ν Γάζθαινο 
ζα έθεπγε θαη ζα έπαηξλε απηνύο θαη εθείλνπο καδί ηνπ θαη ηα ινηπά, πξνηείλσ 
ακέζσο λα επαλνξζώζεηε γηα ηε δεκηά πνπ θάλαηε άκεζα ή έκκεζα. Νύηε κία 
πξόηαζε δελ ζα πξέπεη λα ηύρεη εθκεηάιιεπζεο από ηνπο δαίκνλεο. Ν ηξόπνο πνπ 
εκείο επηηπγράλνπκε ηελ Νινθιήξσζε είλαη απνιύησο αλνηρηόο θαη έληηκνο. 

 
Λη Χνλγθηδί 
30 Μαξηίνπ 1999. 
 


