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Ο ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ

α) Εισαγωγή: πολλοί Βουδισμοί
Όπως όλες οι μεγάλες θρησκείες, ο Βουδισμός δεν είναι ένα ενιαίο μέγεθος. Αποτελείται
από ένα πλήθος παραδόσεων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας
του. Η αρχική διδασκαλία διασπάστηκε από νωρίς (περ. τέλος 4ου αι. π.Χ.), λόγω των
διαφορετικών ερμηνειών της σε 18 σχολές. Από αυτές τις σχολές μια μόνο έχει επιβιώσει, η
λεγόμενη Θεραβάντα (Theravada=διδασκαλία των πρεσβυτέρων). Αυτής της σχολής επίσης
έχει επιβιώσει το σύνολο του κανόνα της, δηλαδή της συλλογής των βιβλίων που θεωρούσαν
ορθόδοξα. Αυτός ο κανόνας είναι γραμμένος στη γλώσσα Πάλι, ένα είδος δημοτικής της
σανσκριτικής και γι’ αυτό ονομάζεται Κανόνας Πάλι. Παραδινόταν επί 400 περίπου χρόνια
προφορικά και τελικά καταγράφηκε στο τέλος του 1ου αι. π.Χ.
Από το όνομα αυτής, της μόνης επιβιώσασας σχολής, ο Βουδισμός αυτός ονομάζεται
Θεραβάντα ή, επειδή επικρατεί σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και στην Κευλάνη,
Νότιος Βουδισμός. Όμως συνηθέστερα είναι γνωστός με το υποτιμητικό όχημα Βουδισμός
Χιναγιάνα (=μικρό όχημα) που του έδωσαν οι πιστοί ενός κλάδου του Βουδισμού που
αναπτύχθηκε από τα μέσα του 1ου αι. π.Χ. και μετά, του Μαχαγιάνα (=μεγάλο όχημα). Το
όνομα Χιναγιάνα τείνει πια να υποκατασταθεί από το όνομα Θερβάντα, αν και σποραδικά
χρησιμοποιείται ακόμη.
Ο Βουδισμός Μαχαγιάνα. (ή Βόρειος Βουδισμός (επειδή επικρατεί σε βόρειες χώρες
της Ασίας) αναπτύχθηκε μέσα από τη διάδοση και επικράτηση, αρχικά στη βορειοδυτική
Ινδία, μιας σειράς διαφορετικών (από τον Θεραβάντα) ερμηνειών κάποιων σημείων.
Διαφορετικές ερμηνείες γέννησαν μέσα στο πλαίσιο και των δύο αυτών μεγάλων
κλάδων επίσης διάφορες σχολές. Έτσι, μέσα στο πλαίσιο του Μαχαγιάνα Βουδισμού
υπάρχουν σχολές όπως η Γιογκατσάρα, το Σιν’γκόν, το Ζεν, το Τεντάϊ κ.λπ. Και πάλι λόγω
διαφορετικών ερμηνειών, επίσης μέσα σε αυτές τις σχολές υπάρχουν διάφορες διαιρέσεις ή
είδη τους, όπως π.χ. στην Ιαπωνία υπάρχουν τρία είδη Ζεν (Ρινζάϊ Ζεν, Σότο Ζεν, Ομπάκου
Ζεν).
Εκτός από τις διαφορετικές ερμηνείες, που γέννησαν όλα αυτά τα παρακλάδια, ο
Βουδισμός διακρίνεται επίσης με βάση τις διάφορες τοπικές επιδράσεις που διαμόρφωσαν
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παραπέρα και αυτές τις σχολές. Έτσι ο Μαχαγιάνα Βουδισμός διακρίνεται, από αυτή την
άποψη σε Κινέζικο Βουδισμό, Ιαπωνικό Βουδισμό, Κορεατικό Βουδισμό, Θιβετανικό κ.λπ.
Έτσι, όλες οι σχολές του Μαχαγιάνα Βουδισμού που βρίσκονται π.χ. και πάλι στην Ιαπωνία
έχουν επηρεαστεί από τις τοπικές παραδόσεις, ιδέες, νοοτροπία κ.λπ. αυτής της χώρας,
γινόμενες έτσι ιδιαίτερες. Μιλάμε, δηλαδή, για ιαπωνικό Ρινζάϊ Ζεν ή για ιαπωνικό Σότο Ζεν
κ.λπ. Το ίδιο συμβαίνει και με το κινέζικο Ζεν κ.λπ.
Στους δύο παραπάνω μεγάλους κλάδους αυτούς ως ιδιαίτερος κλάδος μπορεί να
προστεθεί ο Βουδισμός του Θιβέτ και της Μογγολίας. Ωστόσο, άλλοι επιστήμονες εντάσσουν
και αυτό τον Βουδισμό στον Μαχαγιάνα. Εδώ, μετά από μια σύντομη αναφορά στον ιδρυτή
του Βουδισμού, θα παρουσιάσουμε τον Χιναγιάνα και τον Μαχαγιάνα Βουδισμό.

β) Σιντάρτα Γκαουτάμα: ο Βούδας
Ο Σιντάρτα Γκαουτάμα (Sidharta Gautama ή Gotama. Πιθανή χρονολογία 560-480 π.χ.)
υπήρξε ο ιδρυτής του Βουδισμού. Βέβαιες ιστορικά πληροφορίες για τη ζωή του δεν
υπάρχουν. Σύμφωνα με κάποια αποσπασματικά στοιχεία που διασώζει ο Κανόνας Πάλι, ο
Σιντάρτα, ήταν γιος του ηγεμόνα του κρατιδίου της φυλής των Σάκυα, η οποία κατοικούσε
κοντά στα σημερινά σύνορα της Ινδίας με το Νεπάλ. Νωρίς βίωσε μια κρίση σχετικά με την
αξία της ζωής, η οποία με αρχή τη γέννηση καταλήγει στη φθορά, την αρρώστια, τα γηρατειά
και το θάνατο και η οποία με τις μετενσαρκώσεις διαιωνίζεται σε διάφορες μορφές ύπαρξης,
που έχουν την ίδια κατάληξη. Αυτή η κρίση τον οδήγησε να εγκαταλείψει την πριγκιπική ζωή
και να αναζητήσει έναν τρόπο απελευθέρωσης από τον αιώνια ανανεούμενο κύκλο της
ύπαρξης (σαμσάρα). Μετά από ένα στάδιο αναζητήσεων, στη διάρκεια μιας ολονύκτιας
περισυλλογής κάτω από ένα δέντρο στην περιοχή Μπούντα-γκάγια, είχε μια πνευματική
εμπειρία που ο ίδιος θεώρησε ως φωτισμό. Έτσι έγινε Βούδας (Buddha=φωτισμένος). Αυτός
ο φωτισμός θεωρείται ως ένα είδος γνώσης, για το περιεχόμενο της οποίας οι διάφορες
βουδιστικές σχολές δίνουν ποικίλες απαντήσεις.
Σ' αυτόν το βιογραφικό πυρήνα προστέθηκαν στη διάρκεια του χρόνου πολλά στοιχεία που
δεν υπάρχουν στον Κανόνα Πάλι, ιδίως σχετικά με τη ζωή του Σιντάρτα πριν εγκαταλείψει τα
εγκόσμια (όπως ότι ζούσε σε τέσσερα παλάτια, ένα για κάθε εποχή, ότι στην ηλικία των 29
ετών για πρώτη φορά είδε έναν άρρωστο, ένα γέρο και ένα νεκρό και αναρωτήθηκε γιατί να
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υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις κ.τ.λ.). Έτσι, δημιουργήθηκαν διάφορες ολοκληρωμένες
βιογραφίες του. Αυτή που είναι ευρέως γνωστή στη Δύση είναι μια από αυτές.

γ) Θεραβάντα Βουδισμός
Ο Θεραβάντα επικρατεί στη Σρί Λάνκα, Μπούρμα, Καμπότζη, Λάος και Ταϋλάνδη, καθώς
και σε τμήματα του Βιετνάμ, του Μπανγκλαντές και της Ινδίας. Έχει περίπου 100.000.000
πιστούς. Οι διδασκαλίες του περιέχονται στο κυριότερο κείμενό του, που είναι ο Κανόνας
Πάλι.
i) Η διδασκαλία.
Ο Βουδισμός γενικά διατήρησε κάποιες διδασκαλίες παρόμοιες με εκείνες του Ινδουϊσμού,
όπως η αλυσίδα των μετενσαρκώσεων, η ιδέα ότι η ύπαρξη ταυτίζεται με τον πόνο, ότι αυτή,
μέσα από τις μετενσαρκώσεις, αναπαράγεται συνεχώς με αποτέλεσμα ο πόνος να
διαιωνίζεται, ότι υπεύθυνο για αυτή την αναπαραγωγή είναι το κάρμα κ.λπ. ισχύουν και εδώ.
Όμως ο Βούδας έδωσε μια καινούργια ερμηνεία στο κάρμα, λέγοντας ότι όχι όλες οι πράξεις,
αλλά μόνο αυτές που κινούνται από βούληση, την οποία διέκρινε σε επιθυμία με όλες τις
μορφές της και αποστροφή με όλες τις μορφές της, προκαλούν την παραγωγή κάρμα.
Ο Θεραβάντα διατείνεται ότι η διδασκαλία του ταυτίζεται με εκείνη που ανάπτυξε ο
ίδιος ο Βούδας. Όμως, ο Κανόνας Πάλι καταγράφηκε πολύ αργά, γι' αυτό η αρχική
διδασκαλία μόνο κατά προσέγγιση μπορεί να ανασυντεθεί. Πάντως, ο Κανόνας Πάλι περιέχει
μια από τις αρχαιότερες συστηματοποιήσεις της. Αυτή είναι η γνωστή ως σχήμα των
«τεσσάρων ευγενικών αληθειών». Οι «τέσσερις ευγενικές αλήθειες» είναι:
1) Η ύπαρξη είναι πόνος. Όλα τα όντα, μεταξύ των οποίων και ο άνθρωπος, συναντούν τον
πόνο σε διάφορα επίπεδα: τη γέννηση, τη φθορά,την αρρώστια, το θάνατο. Να έχεις εκείνο
που δε θέλεις ή να μην έχεις εκείνο που θέλεις, είναι πόνος. Όλες οι καταστάσεις, ακόμη και
οι ευχάριστες, υπόκεινται σε μεταβολή και αργά ή γρήγορα μετατρέπονται αναπόφευκτα σε
κάποια από αυτές τις οδυνηρές καταλήξεις. Αλλά σ' ένα βαθύτερο επίπεδο ο πόνος παράγεται
από τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν τα πάντα. Γι' αυτό η πρώτη αλήθεια διατυπώνεται με
την πρόταση «η ύπαρξη είναι πόνος». Με ποιο τρόπο υπάρχουν τα πάντα; Υπάρχουν
σύμφωνα με τις εξής γενικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν όλα όσα υπάρχουν:
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α. Τα πάντα δίνουν την εντύπωση ότι διαρκούν, ενώ στην πραγματικότητα
μεταβάλλονται συνεχώς. Δεν αποτελούν «όντα» ή «ουσίες» (δηλαδή αμετάβλητες
πραγματικότητες) αλλά μάλλον φευγαλέες διαδικασίες.
β. Τα πάντα δίνουν την εντύπωση ότι είναι συμπαγή, αλλά στην πραγματικότητα δεν
είναι παρά σύνθετα από διάφορα στοιχεία. Αν από ένα σπίτι αφαιρέσομε τη στέγη,
τους τοίχους, το πάτωμα κτλ., κανένα «σπίτι», χωριστό αυτά τα στοιχεία, δε θα
μείνει, διότι το σπίτι είναι απλώς μια σύνθεση, που διαρκεί όσο διαρκεί και η
τοποθέτηση αυτών των στοιχείων σε αυτό το σχήμα. Τα ίδια στοιχεία μπορούν να
ανσυντεθούν σε κάτι άλλο. Όπως τα σύννεφα που σε κάθε στιγμή ανασυντίθενται,
έτσι είναι και όλα όσα υπάρχουν.
γ. Τα πάντα είναι αποτελέσματα προηγούμενων αιτίων και συνθηκών. Τίποτε δεν
είναι αυθύπαρκτο, όλα δημιουργούνται υπό τον όρο ότι θα υπάρξουν αυτές οι
προηγούμενες αιτίες και συνθήκες. Εάν αυτές δεν υπάρχουν, τότε ούτε τα όντα που
παράγονται από αυτές, υπάρχουν.
Έτσι, συνεχώς μεταβαλλόμενα, σύνθετα και με ύπαρξη εξαρτημένη από αιτιακούς
παράγοντες και όχι αυτογενή, τα όντα βλέπονται, μέσα από αυτή τη διδασκαλία, σαν
κάτι που μοιάζει με όνειρο. Δεν είναι «ουσιαστικά» (με την έννοια ενός μεγέθους που
έχει χρονική διάρκεια, συνοχή ή ενότητα και αυθυπαρξία). Αν ουσιοκρατία είναι ο
τρόπος αντίληψης των όντων, που τα βλέπει ως περιέχοντα «κάτι» που είναι
αμετάβλητο, έχει ενότητα και είναι αυθύπαρκτο (αυτό είναι το εννοιολογικό
περιεχόμενο του όρου «ουσία»), αυτή η διδασκαλία είναι μια αντι-ουσιοκρατική
θεωρία.
Γιατί όμως ο τριπλός αυτός χαρακτήρας της ύπαρξης προκαλεί πόνο; Διότι έρχεται σε
σύγκρουση με την επιθυμία.
2) Αιτία του πόνου είναι η επιθυμία.

Η επιθυμία έχει ως αντικείμενο πράγματα,

καταστάσεις, όντα κ.τ.λ. που ο άνθρωπος τα θεωρεί ως πραγματικά. Π.χ. ένα ψεύτικο
νόμισμα που βλέπει κάποιος στο δρόμο είναι επιθυμητό μόνο όσο θεωρείται αληθινό. Παύει
να είναι τέτοιο μόλις αποκαλυφθεί ότι είναι ψεύτικο. Τα πάντα γίνονται αντικείμενα της
επιθυμίας με βάση την ιδέα ότι υπάρχουν πραγματικά, που σ' αυτήν τη φάση του Βουδισμού,
σημαίνει μόνιμα και συμπαγή. Όμως, μόνο φαινομενικά υπάρχουν έτσι. Η αληθινή ύπαρξή
τους είναι φευγαλέα και σύνθετη. Συνεπώς, η επιθυμία στηρίζεται πάνω σε μια αυταπάτη,
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σχετικά με τον αληθινό τρόπο ύπαρξης των όντων. Η επιθυμία λοιπόν δημιουργείται από
άγνοια. Εάν κάποιος γνωρίσει τον αληθινό τρόπο ύπαρξης των πραγμάτων, θα πάψει να τα
επιθυμεί. Παύοντας να επιθυμεί θα πάψει να πράττει με τρόπο που παράγει κάρμα. Παύοντας
να παράγει κάρμα θα πάψει να αναγεννάται. Η ανακάλυψη αυτής της αλυσίδας αποτελεί το
κύριο μέρος του φωτισμού του Βούδα κατά τον Κανόνα Πάλι.
3) Η κατάπαυση του πόνου. Αυτή ονομάζεται «νιρβάνα» που σημαίνει «σβήσιμο».
Αναφέρεται στην κατάσβεση της άγνοιας, της επιθυμίας (με όλες τις μορφές της) και της
απέχθειας (επίσης με όλες τις μορφές της), που δεν είναι παρά η άλλη όψη της επιθυμίας.
Ωστόσο αυτή είναι η μερική πραγματοποίηση της νιρβάνα. Η δεύτερη έννοια που έχει αυτή η
λέξη είναι εκείνο στο οποίο η κατάσβεση αυτή οδηγεί, δηλαδή στην κατάπαυση της
παραγωγής κάρμα και, συνεπώς, στην κατάπαυση της αναπαραγωγής της ύπαρξης. Τα
τελευταία λόγια του Σιντάρτα ήταν: «δε θα ξαναγεννηθώ πια». Επειδή αυτή η κατάπαυση
είναι η ολοκληρωμένη νιρβάνα ονομάζεται «παρινιρβάνα».

4) Το μονοπάτι που οδηγεί στην κατάπαυση του πόνου. Αυτό αποτελείται από οκτώ στάδια
που μοιάζουν με την Ινδουϊστική γιόγκα γι' αυτό λέγεται «οκταπλό μονοπάτι». Τα πρώτα
αφορούν στην αποφυγή βλάβης κάθε ζωντανού πλάσματος, στην απάρνηση της ιδιοκτησίας
κτλ. Τα τελευταία αφορούν στο διαλογισμό. Στο Χιναγυάνα ο διαλογισμός συνίσταται στην
προσπάθεια γνώσης των πραγμάτων όπως αυτά στην πραγματικότητα είναι, δηλαδή σύνθετα
και μεταβαλλόμενα. Η παρατήρηση π.χ. των σύννεφων στον ουρανό, ώστε ο μοναχός να
καταλάβει βαθειά ότι ακριβώς σαν σύννεφα είναι στην πραγματικότητα και τα πράγματα ή η
παρατήρηση της διαδικασίας αποσύνθεσης πτωμάτων, είναι από τις συνηθέστερες μορφές
βουδιστικού διαλογισμού.

ii) Το ιδανικό του Θεραβάντα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω το ιδανικό αυτό είναι ν' αποκτήσει ο άνθρωπος αντίληψη της
αληθινής πραγματικότητας, ώστε τελικά να απελευθερωθεί από την εξ ορισμού οδυνηρή
ύπαρξη. Ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί στο Χιναγιάνα παρά να είναι μοναχός. Οι λαϊκοί
μπορούν μόνο να κάνουν πράγματα που παράγουν καλό κάρμα και να ελπίζουν, όπως στον
Ινδουϊσμό, σε μια καλύτερη αναγέννηση. Τα πράγματα αυτά είναι: η «ντάνα», δηλαδή το να
δίνεις (ιδίως σε μοναχούς και μονές), οι ιερές αποδημίες (προσκυνήματα), η τήρηση κάποιων
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από τους κανόνες του «οκταπλού μονοπατιού» για κάποιο διάστημα κ.τ.λ. Γενικά όμως, στο
Βουδισμό την κυρίως βουδιστική κοινότητα αποτελούν εκείνοι που ζουν με τέτοιον τρόπο,
ώστε να μπορούν να τηρήσουν όλα όσα πρέπει, δηλαδή οι μοναχοί. Όμως, από την άλλη
μεριά, επειδή την πλειονότητα των πιστών του αποτελούν οι λαϊκοί, η δεσπόζουσα ποσοτικά
μορφή του είναι εκείνη των λαϊκών.

δ) Μαχαγιάνα Βουδισμός
Ο Μαχαγιάνα επικρατεί στην Κίνα, το Θιβέτ, τη Μογγολία, την Ιαπωνία, την Κορέα, το
Βιετνάμ. Επειδή η κατάσταση σχετικά με τις θρησκείες στην κομμουνιστική Κίνα είναι
ασαφής και οι περισσότεροι πιστοί του σ' όλες αυτές τις χώρες τον ασκούν σε συνδυασμό με
άλλες θρησκείες, υπάρχει δυσχέρεια να εκτιμηθεί ο αριθμός των πιστών του. Κυριότερα
κείμενα του Μαχαγιάνα είναι ο Κινεζικός και ο Θιβετιανός Κανόνας. Αυτοί περιέχουν: α)
μεταφράσεις κειμένων παρόμοιων με εκείνα του Κανόνα Πάλι και β) διάφορα μαχαγιανικά
έργα, όπως κείμενα δασκάλων αυτού του κλάδου κ.ά. Ο Μαχαγιάνα είναι η αναπτυγμένη
μορφή ενός κινήματος, που από νωρίς διαφοροποιήθηκε από το Θεραβάντα, με τον οποίο είχε
κοινή αφετηρία, αναπτύσσοντας ιδιαίτερες διδασκαλίες σχετικά με δύο κυρίως θέματα: την
αληθινή φύση της πραγματικότητας και την κοσμολογία.
i) Δύο γραμμές για την αληθινή φύση της πραγματικότητας.
Στον Μαχαγιάνα αναπτύχθηκαν δύο γραμμές ή ρεύματα, σχετικά με την αληθινή φύση των
όντων που αποτελούν το σύνολο της πραγματικότητας.
1) Η κενότητα. ΄Ενώ για το Θεραβάντα Βουδισμό τα όντα δεν είναι πραγματικά
επειδή είναι μεταβλητά και σύνθετα, για το Μαχαγιάνα δεν είναι πραγματικά, επειδή δεν
υπάρχουν καθ' εαυτά. Αυτό συμβαίνει επειδή στερούνται δικού τους εαυτού. Κι αυτό με τη
σειρά του συμβαίνει επειδή το καθετί είναι ό,τι είναι μόνο σε αλληλεξάρτηση από τα άλλα
όντα. Έτσι, τα όντα είναι «κενά» από δικό τους εαυτό. Η κατάσταση αυτή ύπαρξης
ονομάζεται κενότητα και ισοδυναμεί με την αληθινή πραγματικότητα. Επειδή κάθε επιθυμία
προϋποθέτει την ιδέα του χωριστού όντος, η κενότητα βοηθάει το βουδιστή να απαλλαγεί από
αυτήν την ιδέα και επομένως και από την επιθυμία. Έτσι, λοιπόν, στο Μαχαγιάνα για να
απελευθερωθεί κάποιος από την οδυνηρή, ψεύτικη ύπαρξη, πρέπει να φωτιστεί σχετικά με
τον αληθινό τρόπο ύπαρξης των «όντων», που είναι η κενότητα.
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Σύμφωνα με τη θεωρία της κενότητας, εφόσον δεν υπάρχει ίδιος εαυτός, δεν μπορεί
κανείς να πει ότι τα όντα υπάρχουν ως χωριστά, αυθύπαρκτα μεγέθη, δηλαδή και πάλι ως
ουσίες, αλλά με αυτή τώρα την έννοια. Ούτε, όμως, ότι δεν υπάρχουν καθόλου ή ότι
υπάρχουν όχι ως ουσίες (χωριστά και αυθύπαρκτα) αλλά μόνο ως σχέσεις. Καμμιά από αυτές
τις αντιλήψεις περί της φύσης των όντων δεν αντιστοιχεί σε αυτό που αυτά πραγματικά είναι,
δηλαδή στην αληθινή τους φύση. Με άλλα λόγια, όλες αυτές οι αντιλήψεις είναι κατασκευές
του νου, που ο άνθρωπος τις επιβάλλει πάνω στη φύση των όντων.
Στην πραγματικότητα αυτή, την αληθινή φύση, δεν μπορούμε να την καταλάβομε με
τον νου. Γι’ αυτό η σωστή στάση απέναντι στο ερώτημα της αληθινής φύσης των όντων
είναι η λεγόμενη «καμμία θέση». Όποια θέση και να πάρει κανείς, αυτή δεν είναι παρά μια
κατασκευή του νου. Η αληθινή φύση των όντων αποκαλύπτεται μόνη της σε εκείνον που
αδειάζει τον νου του από κάθε νοητική κατασκευή, κάθε αντίληψη για αυτήν. Αυτή η γραμμή
της καμμίας θέσης, υποστηρίχτηκε από τον περίφημο φιλόσοφο Ναγκαρτζούνα, που
ανέπτυξε το φιλοσοφικό του σύστημα πάνω σε αυτό. Η σχολή του, με το όνομα Μαντυαμίκα
(που μπαίνοντας στην Κίνα ονομάστηκε σανλούν (Sanlun), ενώ στην Ιαπωνία Σανρόν
(Sanron) υπήρξε η κληρονόμος της. Κληρονόμος της υπήρξε το ένα από τα κύρια είδη της
σχολής Ζεν, το λεγόμενο Νότιο Ζεν, που είναι αυτό που ανέπτυξε ο έκτος πατριάρχης αυτής
της σχολής στην Κίνα, ο Χούϊ Νένγκ.
2) Η βουδική φύση. Ωστόσο, μια άλλη, δεύτερη γραμμή, ανέπτυξε μια πιο «θετική»,
όπως λέγεται, αντίληψη του κόσμου. Εκεί που στον Θεραβάντα Βουδισμό δεν υπήρχε κάποιο
απόλυτο, και στη γραμμή της «καμμιάς θέσης» δεν υπήρχε καμμιά θέση σχετικά με αυτό, στο
πλαίσιο της δεύτερης γραμμής στην κορυφή του παντός προστέθηκε ένα απόλυτο, μια
υπερβατική πραγματικότητα. Πρόκειται για μια καινοτομία αυτού του ρεύματος μέσα στον
Μαχαγιάνα. Αυτό το απόλυτο παίρνει διάφορα ονόματα, όπως Νταρμακάγια, Βούδας (με την
έννοια του απόλυτου Βούδα). Ονομάζεται επίσης κενότητα και νιρβάνα, που γίνεται εδώ
όνομα τόσο του ίδιου του απολύτου, όσο και όνομα της κατάστασης ένωσης με αυτό.
Δημιουργείται έτσι ένα διστρωματικό κοσμοείδωλο, όμοιο με εκείνο που
δημιουργήθηκε στον Ινδουϊσμό. Πιθανότατα, αυτός ο νεωτερισμός, της προσθήκης στον
κσόμο ενός απολύτου και τη δημιουργία έτσι μιας διστρωματικής πραγματικότητας, υπήρξε
αποτέλεσμα επιρροής στον Βουδισμό από τον περιβάλλοντα Ινδουϊσμό. Αυτό το
κοσμοείδωλο το βλέπομε να εμφανίζεται σε σούτρες του 2ου αι. μ.Χ., όπως η περίφημη
«Σούτρα του Λωτού» (σανσκρ. Saddharmapundarika, αγγλ. Lotus Sutra,) ή σε Σχολές του 4ου
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αι. μ.Χ., όπως η Γιογκατσάρα (Yogacara), όπου ο απόλυτος Βούδας ονομάζεται «Νους».
Αυτός παράγει τον κόσμο, όπως ο δικός μας νους τον δικό του.
Το αντίστοιχο του Άτμαν, δηλαδή του ενυπάρχοντος στα όντα απολύτου σε αυτή την
αντίληψη του κόσμου, λέγεται «βουδική φύση». Με αυτή τη βουδική φύση, μέσα από μια
διαδοχική αφαίρεση κάθε εξωτερικού στοιχείου, προσπαθεί να ενωθεί στον διαλογισμό ο
μοναχός που ανήκει σε αυτό το ρεύμα. Εφόσον υπάρχει η βουδική φύση, κάθε άνθρωπος
θεωρείται ότι είναι ήδη φωτισμένος, ότι περιέχει τον λεγόμενο «αρχικό φωτισμό» (original
enlightenment – φράση που συχνά χρησιμοποιείται ως άλλο όνομα της βουδικής φύσης),
μόνο που δεν το γνωρίζει. Μόλις το γνωρίσει, πρέπει να αφαιρέσει τα καλύμματα που τον
σκεπάζουν, με τον διαλογισμό, δηλαδή με την αποδίωξη από τον νου, μέσω της απόλυτης
συγκέντρωσης, κάθε είδους «ξένου σώματος», δηλαδή σκέψεων, ιδεών, επιθυμών κ.λπ. που,
όπως η σκόνη έναν καθρέφτη, καλύπτουν την βουδική φύση. Σε αυτό το ρεύμα ανήκουν
Σχολές όπως το Τεντάϊ, ο Σινγκόν Βουδισμός, το Κεγκόν, ο Αμινταϊσμός, καθώς και το
δεύτερο είδος Ζεν, που ονομάζεται βόρειο.
Έτσι στον Μαχαγιάνα Βουδισμό από την αρχή αναπτύχθηκαν δύο γραμμές ή ρεύματα
ως προς την αληθινή πραγματικότητα: α) αυτή της καμμίας θέσης, αποτέλεσμα της απουσίας
ίδιου εαυτού, και β) αυτή της ύπαρξης ενός απολύτου, που ενυπάρχει στα πράγματα, λέγεται
«βουδική φύση»είναι η αληθινή τους πραγματικότητα.
ii) Η κοσμολογία του Μαχαγιάνα.
Την αντίληψη αυτή τη βρίσκομε στο πλαίσιο μιας κοσμολογίας που αναπτύχθηκε
στον Ινδουϊσμό κατόπιν επηρεασμού από τον Ινδουϊσμό. Σε αυτή την κοσμολογία, που
αναπτύχθηκε μέσα σε σούτρες όπως η Σούτρα του Λωτού, η Κεγκόν Σούτρα κ.α. γύρω στον
2ο αι. μ.Χ., από το απόλυτο απορρέει όλο το σύμπαν. Αυτό (όπως το βλέπομε να
παριστάνεται στις μαντάλα) αποτελείται από αναρίθμητους κόσμους, που χωροθετούνται
γύρω και κάτω από τον απόλυτο Βούδα κατά στρώματα ή επίπεδα. Ένα από αυτά τα επίπεδα
είναι ο δικός μας κόσμος, με το όρος Μέρου ή Σουμέρου στο κέντρο του και τον πρώτο,
κατώτατο ουρανό στην κορυφή του και με επίσης διαστρωματωμένες κολάσεις από κάτω
του. Το απόλυτο είναι στην κορυφή του παντός, πάνω από τον ανώτατο ουρανό, αλλά
ταυτόχρονα, όπως είπαμε, επειδή διαπερά όλα όσα απέρρευσαν από αυτό, δηλαδή τα πάντα,
αποτελεί και την αληθινή φύση ή «βάση», ουσία κ.λπ. των πάντων.
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iii) Οι Βούδες και τα είδη τους.
Επειδή σε αυτό το ρεύμα επικράτησε η θεωρία ότι υπάρχουν άπειροι κόσμοι, στη
συνέχεια επικράτησε επίσης η θεωρία ότι, όπως στο δικό μας κόσμο υπήρξε, για μια περίοδο
ένας Βούδας (διάφοροι εμφανίζονται, ένας για κάθε περίοδο), έτσι σε κάθε περίοδο
εμφανίζεται και υπάρχει σε κάθε κόσμο ένας Βούδας. Υπάρχουν έτσι, σε κάθε δεδομένη
περίοδο, άπειροι Βούδες στο σύμπαν. Λίγοι από αυτούς τους άπειρους Βούδες είναι γνωστοί
με τα ονόματά τους. Στον λαϊκό Βουδισμό, περισσότερο και από το ίδιο το απόλυτο,
λατρεύονται ακριβώς αυτοί οι Βούδες. Σε καθέναν από αυτούς ανατίθεται και ένας ρόλος
(π.χ. θεραπευτής, όπως ο Βούδας Γιάκουσι, Yakushi) κάνοντας έτσι το πράγμα να μοιάζει
πολύ με ένα πολυθεϊστικό σύστημα (τελικά δεν είναι, εφόσον αυτοί δεν είναι ανεξάρτητα
όντα όπως στον πραγματικό πολυθεϊσμό, αλλά εκφράσεις ή εμφανίσεις του απολύτου).
Υπάρχει μια διαφοροποίηση και μια ιεράρχηση αυτών των Βουδών. Μπορεί κανείς να
τη δει στη λεγόμενη «μαντάλα», που είναι ένα κοσμογράφημα, με την έννοια μιας κάτοψης
του κόσμου: στο κέντρο είναι το απόλυτο, δηλαδή ο κεντρικός, απόλυτος Βούδας. Γύρω του
(και κάτω του) είναι οι πλησιέστεροι προς αυτό ουρανοί, μετά οι κατώτεροι ουρανοί και μετά
κόσμοι όπως ο δικός μας. Οι ουράνιοι κόσμοι θεωρούνται ως «καθαροί»: εκεί κατοικούν,
εκτός από τους Βούδες που τους κυβερνούν, μόνο μποντισάτβα (βλ. παρακάτω). Γι’ αυτό
λέγονται «καθαρές χώρες» (pure lands). Κόσμοι όπως ο δικός μας θεωρούνται ακάθαρτοι.
κ.ο.κ.
Στη διάκριση αυτή αντιστοιχούν οι λεγόμενοι «ουράνιοι Βούδες» και οι λεγόμενοι
«επίγειοι Βούδες». Επίγειοι Βούδες είναι οι Βούδες που εμφανίζονται σε κόσμους σαν τον
δικό μας, όπως ο Σακυαμούνι. Ο απόλυτος Βούδας, οι ουράνιοι Βούδες και οι επίγειοι
Βούδες αποτελούν τα λεγόμενα «τρια σώματα του Βούδα» (τρικάγια, trikaya), δηλαδή τα
τρία είδη Βούδα που υπάρχουν. O απόλυτος Βούδας λέγεται έτσι Dharmakaya= «σώμα της
αλήθειας», ενώ τα άλλα δύο είδη Βουδών αντίστοιχα «σώμα της απόλαυσης» και «σώμα της
φανέρωσης».
Ανώτεροι ανάμεσα στους ουράνιους Βούδες είναι οι τέσσερις Βούδες που κατοικούν
στους τέσσερις ουρανούς, που βρίσκονται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, ακριβώς κάτω
από το απόλυτο. Ο διασημότερος ανάμεσα σε αυτούς είναι ο Βούδας Αμιντά, που κυβερνά
την Καθαρή Χώρα που βρίσκεται στη Δύση.
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Ένας πολύ δημοφιλής τέτοιος Βούδας είναι ο Αμιντά, που λατρεύεται από
εκατομμύρια πιστών στις βουδιστικές χώρες. Ο Αμιντά, όπως και οι άλλοι τέτοιοι Βούδες,
εμφανίζεται με διάφορες μορφές στους διάφορους κόσμους, προκειμένου να βοηθήσει τα
όντα να σωθούν. O ίδιος κάποοτε έδωσε τους περίφημους όρκους, σύμφωνα με έναν από τους
οποίους, όποιος επικαλείται το όνομά του θα μετενσαρκώνεται στον δικό του ουράνιο
παράδεισο, την Δυτική Καθαρή Χώρα. Εκατομμύρια βουδιστών στις χώρες της Ανατολής
έχουν ακριβώς αυτή την ελπίδα, ότι μετά θάνατον θα αναγεννηθούν στη Δυτική Καθαρή
Χώρα.

iv) Μποντισάτβα: Το ιδανικό του Μαχαγιάνα.
Όπως είναι φανερό, η θεωρία των τριών σωμάτων πολλαπλασίασε τον αριθμό των Βουδών.
Ωστόσο, ο πολλαπλασιασμός των λατρευτικών αντικειμένων στον Μαχαγιάνα δεν έμεινε
εκεί, αφού επεκτάθηκε με την προσθήκη και άλλων όντων. Μια βασική τέτοια κατηγορία
όντων είναι οι μποντισάτβα (bodhisattva, μπόντι= φωτισμός, σάτβα= «ον του φωτισμού» ή
«ον σε πορεία προς το φωτισμό»). Πρόκειται για έναν όρο που εμφανίζεται από την αρχή στη
βουδιστική γραμματεία, αναφερόμενος στις αμέτρητες μορφές ύπαρξης από τις οποίες διήλθε
ο Σακυαμούνι πριν γίνει Βούδας. Αλλά από τη στιγμή που ο Σακυαμούνι θεωρήθηκε ένας
από μιας σειρά Βουδών, σύντομα η προοπτική της εμφάνισης ενός μελλοντικού Βούδα
δημιούργησε την πίστη ότι αυτός ο Βούδας ήδη υπάρχει ως μποντισάτβα, και περιμένει να
γεννηθεί κάποια στιγμή στη γη, όταν ο Βουδισμός θα έχει παρακμάσει, για να τον
ξανακηρύξει. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε ο πρώτος από τους μποντισάτβα, οι οποίοι,
με τη δημοτικότητα που συγκέντρωσαν, γρήγορα ξεχώρισαν από τους συναδέλφους τους, ο
Μαϊτρέγια.
Ο Μαχαγιάνα τροποποίησε αυτή την αρχική έννοια του μποντισάτβα σε δύο σημεία:
α) πρόσθεσε το κίνητρο της συμπόνoιας (σασκρ. Καρουνά), ότι δηλαδή ο μέλλων Βούδας δεν
θέλει να αποκτήσει τον υπέρτατο φωτισμό μόνο για τον εαυτό του (όπως εγωϊστικά,
σύμφωνα με τη μαχαγιανική κριτική, συνέβαινε στον αρχικό Βουδισμό), αλλά από συμπόνια
για τα υπόλοιπα όντα, τα οποία ορκίζεται ότι ακόμη κι αν είναι τόσα πολλά, όση η άμμος του
Γάγγη, θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε τελικά να τα σώσει όλα. Αυτό σήμαινε την μετάθεση του
τελικού σκοπού της νιρβάνα για τους μποντισάτβα σε ένα αόριστο μέλλον. Ο μποντισάτβα
μετά από άπειρες ζωές και άλλες τόσες μετενσαρκώσεις θα φτάσει κάποτε στο σημείο να μπει
στη Νιρβάνα, που στο Μαχαγιάνα Βουδισμό σημαίνει να ενωθεί με το απόλυτο. Όμως, αυτός
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καθυστερεί την ένωση αυτή, με σκοπό να σώσει όλα τα όντα. Β) Θεώρησε ότι η πορεία του
μποντισάτβα δεν αποτελεί αποκλειστικότητα μόνο των Βουδών που με διαδοχική σειρά
εμφανίζονται στον κόσμο μας. Κάθε πιστός, όπως, τελικά και κάθε έμβιο ον που θέλει να
αναλάβει την σταδιοδρομία του μποντισάτβα, μπορεί να το κάνει.
Όπως είπαμε, στην πορεία προς τον τελικό φωτισμό ή νιρβάνα (ή τη βουδότητα –
buddhahood – όπως επίσης λέγεται το ίδιο πράγμα) ο μποντισάτβα περνά από διάφορες
μετενσαρκώσεις. Ωστόσο, στη σκέψη ή φαντασία των πιστών μια ουράνια μετενσάρκωση
είναι η μόνιμη, σε κάποιο ουράνιο κόσμο. Από εκεί ένας μποντισάτβα μπορεί βέβαια να
πάρει και άλλες μορφές, όταν χρειάζεται, προκειμένου να βοηθήσει τα υπόλοιπα όντα.
Πολύ γνωστός τέτοιος μποντισάτβα (που στην Άπω Ανατολή λατρεύεται με τη μορφή
γυναίκας) είναι ο περίφημος Γκουάν-γιν (ιαπ. Κάννον). Το όνομα Γκουαν-γιν σημαίνει
«αυτός που βλέπει (=ακούει) τις φωνές (του πόνου των όντων)». Ο Γκουαν-γιν ξεκίνησε στην
Ινδία με το όνομα Αβαλοκιτεσβάρα = «ο Κύριος που κυττάει προς τα κάτω με συμπόνια».
Μια από τις πρώτες παραστάσεις μποντισάτβα είναι η δική του, στα σπήλαια Αντζαντά
(Ajanta), όπου παρουσιάζεται να κρατά ένα νούφαρο, σύμβολο αγνότητας (και γι’ αυτό
φέρει τον τίτλο Παντμαπάνι (Padmapani) = αυτός που κρατάει το νούφαρο. Αυτό το
λουλούδι γίνεται μετά ένα από τα μόνιμα στοιχεία της εικονογραφίας του Αβαλοκιτεσβάρα.
Στην Κίνα η λατρεία του Αβαλοκιτεσβάρα πέρασε τον 3ο αι. μ.Χ. Στην Κίνα ο
Αβαλοκιτεσβάρα (Γκουαν-γιν, πλέον) μετατρέπεται, για άγνωστους λόγους, σε θηλυκή
οντότητα. Με αυτή την ιδιότητα η λατρεία της εξαπλώνεται σε όλη την Άπω Ανατολή,
φθάνοντας κάποια στιγμή στην Ιαπωνία, όπου η διαφορετική ανάγνωση των ιδεογραμμάτων
που αποτελούν το όνομά της, το μετατρέπουν σε Κάννον. Για άγνωστους επίσης λόγους
κάποια στιγμή η Γκουαν-γιν ή Κάννον συνδέεται με τον Βούδα Αμιντά, θεωρούμενη είτε ως
βοηθός είτε ως ένα είδος εμφάνισης εκείνου. Γι’ αυτό φέρει συνήθως στο στέμμα της μια
μικρογραφία του Βούδα Αμιντά. Γι’

αυτό επίσης η Κάννον είναι ένας από τους δύο

μποντισάτβες που περιστοιχίζουν τον ίδιο Βούδα, στις δικές του εικαστικές παραστάσεις.
Άλλοι μποντισάτβα, είναι ο Μαϊτρέγια (ιαπ. Μιρόκου) που ήδη αναφέραμε (και είναι
προωρισμένος να εμφανιστεί κάποτε ως ο επόμενος Βούδας στον κόσμο μας), ο Τζιζό (Jizo,
προστάτης των μικρών παιδιών που πεθαίνουν) κ.α. Συχνά η δημοτικότητα αυτών των
μποντισατβών είναι μεγαλύτερη και από εκείνη των Βουδών.
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Η βοήθεια που προσφέρουν από συμπόνια οι μποντισάτβα στα άλλα όντα αφορά
θεωρητικά την πορεία προς τον φωτισμό και τη νιρβάνα. Ωστόσο, στην πραγματικότητα,
εκτείνεται σε κάθε είδους βοήθεια, που αφορά συνήθως εγκόσμια πράγματα. Στον λαϊκό
Βουδισμό οι μποντισάτβα αποτελούν ένα είδος θεών, όπως στα πολυθεϊστικά συστήματα,
καθένας από τους οποίους έχει έναν ιδιαίτερο χώρο ή ειδικότητα όπου βοηθά.
Με τον πολλαπλασιασμό των Βουδών, την προσθήκη των μποντισατβών αλλά και
άλλων θείων όντων, όπως απορτοπαϊκών φυλάκων εναντίον των δαιμονικών δυνάμεων κ.λπ.,
στον Μαχαγιάνα Βουδισμό δημιουργείται ένα είδος πανθέου. Με κέντρο αυτούς
δημιουργήθηκε ένας λατρευτικός Βουδισμός, που αποτελεί την όψη της λαϊκής ευσέβειας του
Μαχαγιάνα.
Το μεγάλο πλήθος των πιστών του Μαχαγιάνα, όπως και στον Θεραβάντα, επιδιώκει
να αναγεννηθεί στον κόσμο κάποιου από τους παραπάνω Βούδες. Αυτός είναι ο λόγος που σε
χώρες όπως η Κίνα, η Κορέα, η Ιαπωνία κ.α., ο Βουδισμός της πλειονότητας είναι θρησκεία
που υπηρετεί κυρίως τη μεταθανάτια ζωή. Για την πλειονότητα αυτή η Νιρβάνα μόνο
μακροπρόθεσμα τίθεται ως σκοπός.
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ΚΕΙΜΕΝΑ

1.Ανάλυση της Πρώτης Ευγενικής Αλήθειας

«Τώρα, αδελφοί, αυτή είναι η Ευγενική Αλήθεια για τον Πόνο:
Η γέννηση είναι πόνος, η φθορά είναι πόνος, η αρρώστια είναι πόνος,
ο θάνατος είναι πόνος. Το ίδιο είναι η θλίψη και το πένθος, η συμφορά,
ο θρήνος, η απελπισία. Το να συνυπάρχουμε με πράγματα που
μας δυσαρεστούν, το να είμαστε χωρισμένοι από πράγματα που μας
ευχαριστούν - αυτό είναι επίσης πόνος. Το να μην αποκτάμε ό, τι θέλουμε
- αυτό επίσης είναι πόνος. Με ένα λόγο, αυτό το σώμα, αυτή η
μάζα που αποτελείται από πέντε στοιχεία και που βασίζεται στην
απληστία, είναι πόνος.»

(Σαμιούττα Νικάγια)

2. Η αιτία των αναγεννήσεων

«Τότε ο Εξυψωμένος έτσι μίλησε στους αδελφούς: Επειδή δεν καταλάβαμε τις Τέσσερις
Ευγενικές Αλήθειες, επειδή δεν διεισδύσαμε σ' αυτές, αδελφοί, τρέξαμε και περιπλανηθήκαμε σ'
αυτό το μακρύ, μακρύ ταξίδι (των αναγεννήσεων), τόσο εσείς όσο κι εγώ.Ποιες είναι αυτές οι
τέσσερις;Η Ευγενική Αλήθεια του Πόνου η Ευγενική Αλήθεια της Παραγωγής του Πόνου,η
Ευγενική Αλήθεια της Κατάπαυσης του Πόνου,η Ευγενική Αλήθεια του Δρόμου που οδηγεί στην
Κατάπαυση του Πόνου.Αλλά, αδελφοί, όταν καταλάβουμε αυτές τις Τέσσερις Ευγενικές
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Αλήθειες και διεισδύσουμε σ' αυτές, τότε ξεριζώνεται η επιθυμία για ύπαρξη, κόβεται η κλωστή
που οδηγεί στην αναγέννηση, τότε δεν υπάρχει πια συνέχιση της ύπαρξης»

(Ντίγκα Νικάγια)

3. Αποπροσκόλληση από τα πράγματα

«Ο γιος του Μαλούνκυα ήταν γέρος, και ανυπομονούσε να μάθει τη
διδασκαλία του Βούδα με συντομία. Πήγε λοιπόν στο Δάσκαλο, κι
εκείνος τον ρώτησε:
- Αισθάνεσαι καμιά επιθυμία, γιέ του Μαλούνκυα, για πράγματα τα
οποία ποτέ δεν είδες, δε βλέπεις και δε θέλεις να δεις στο μέλλον;
288
- Όχι, Κύριε.
- Αισθάνεσαι καμιά επιθυμία για πράγματα που ποτέ δεν άκουσες,
δεν ακούς και δε θέλεις ν' ακούσεις;
- Όχι, Κύριε.
- Λοιπόν, έτσι όπως ακριβώς δεν έχεις καμιά επιθυμία για πράγματα
που δεν είναι στις σκέψεις ή στις αισθήσεις σου, να μην έχεις καμιά
επιθυμία για τα πράγματα που είναι στις αισθήσεις και στις σκέψεις
σου. Αυτό είναι το μονοπάτι που οδηγεί στο τέλος του πόνου.»

(Σαμιούττα Νικάγια)
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4. Ο κόσμος του Αμιντά Βούδα

«Το κοσμικό σύστημα του ευλογημένου Αμιντά, που ονομάζεται Χώρα
της Μακαριότητας, είναι πλούσιο, ειρηνικό, με όλα τα καλά, όμορφο
και γεμάτο με θεούς και ανθρώπους. Ακόμα.... σ' εκείνο τον κόσμο
δεν υπάρχουν ούτε κολάσεις, ούτε αναγέννηση με μορφή ζώου ... ούτε
κανενός άλλου είδους αναγέννηση σε δυσμενείς συνθήκες. Πολύτιμοι
λίθοι, σαν αυτούς της Χώρας της Μακαριότητας δεν υπάρχουν σε τούτο
τον κόσμο ... αυτή η Χώρα της Μακαριότητας εκπέμπει διάφορες ευωδιές'
είναι πλούσια σε διάφορα λουλούδια και καρπούς, στολισμένη
με πολύτιμα δέντρα και σμήνη διάφορων γλυκόηχων πουλιών.»

(Sukhāvatīvyūha Sūtra).
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ΕΙΚΟΝΟΘΗΚΗ

Η εξάπλωση του Βουδισμού σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα (πράσινο ανοικτό)
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Ο Σακυαμούνι διαλογιζόμενος.

Άγαλμα του Σιντάρτα Γκοτάμα (Βούδα).

Χάρτης που απεικονίζει την εξάπλωση του
Βουδισμού στην Ανατολική Ασία
από το 400 π.Χ έως σήμερα.

Βουδιστές μοναχοί από την Καμπότζη που
ακολουθούν τον Θεραβάντα Βουδισμό.

ΣΤΕΛΙΟΣ Λ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ-Ο ΒΟΥΔΔΙΣΜΟΣ

Μαχαγιάνα Βουδισμός. Μαντάλα.

Μαχαγιάνα Βουδισμός. Μαντάλα.

Ο μεγάλος Βούδας Αμιντά της Καμακούρα
(ναός Kōtoku-in) , Ιαπωνία.

Ο Βούδας Αμιντά και η Δυτική Καθαρή Χώρα του.

Άγαλμα της Κάννον.

Άγαλμα της Ōfuna Κάννον στην Ιαπωνία.
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μηχανές αναζήτησης,πχ "indian buddhism" )
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