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Εισαγωγή - σύντομο ιστορικό
• Τα περισσότερα βουδδιστικά κείμενα μεταφράζονται 

από τα αγγλικά στα ελληνικά.

• Οι πηγές των αγγλικών κειμένων (ιδίως όσον αφορά τα 
κανονικά κείμενα) είναι κατά κύριο λόγο μεταφράσεις 
από πάλι, σανσκριτικά, θιβετανικά.

• Ο βουδδισμός ξεκίνησε από την Ινδία αλλά τα πρώτα 
κείμενα ξεκίνησαν να γράφονται 3-4 αιώνες μετά τον 
θάνατο του Βούδδα σωζόμενα κυρίως ως τα λεγόμενα 
Τρία Κάνιστρα (Tripiṭaka, Tipiṭaka) του Κανόνα Πάλι, 
το πρώτο στάδιο ανάπτυξης του βουδδισμού που 
έλαβε χώρα στην Νοτιοανατολική Ασία, γνωστό και ως 
Χιναγιάνα «Μικρό(τερο) Όχημα».

• Η γλώσσα του Βούδδα εικάζεται ότι ήταν τα 
πρακριτικά Μαγκάντι, συγγενική ινδική διάλεκτος με 
τα σανσκριτικά (δεν ομιλείται πλέον).



Ορολογικές/μεταφραστικές προκλήσεις

• Ο βουδδισμός είναι ένα πολύπλοκο και οροβριθές
φιλοσοφικό/ψυχολογικό σύστημα.

• Οι μεταγραφές όρων και ονομάτων είναι συχνά 
προβληματικές λόγω άγνοιας της γλώσσας-πηγής 
(π.χ. σανσκριτικά).

• Παρουσιάζεται ποικιλομορφία στον βαθμό 
ενσωμάτωσης στο ελληνικό κλιτικό σύστημα
κάποιων βασικών όρων/ονομάτων.

• Συνώνυμοι όροι και υφολογικές παραλλαγές στα 
αγγλικά συχνά δυσκολεύουν τους μεταφραστές 
(όταν π.χ. αναφέρονται στην ίδια έννοια στα 
σανσκριτικά).



• Φαινομενικά απλοί αγγλικοί όροι παρουσιάζουν 
ιδιαίτερη δυσκολία ή ποικιλομορφία στην απόδοσή 
τους στα ελληνικά. Ορισμένοι δε, γίνονται σήμα 
κατατεθέν της ελληνικής βουδδιστικής
μεταφρασιόγλωσσας (π.χ. qualities ως ποιότητες).

• Η ποικιλομορφία των όρων διευρύνεται καθώς 
περιλαμβάνει πολιτισμικά στοιχεία από πολλούς 
διαφορετικούς πολιτισμούς και διαφορετικά 
παρακλάδια του βουδδισμού.

• Συχνά, ένεκα χριστιανικού πολιτισμικού 
υποβάθρου, γίνεται επιμόλυνση με ακατάλληλη 
χριστιανική ορολογία.

• Φαινόμενα ψευδοφιλίας, π.χ. ρόμπες αντί για ράσα.

Ορολογικές/μεταφραστικές προκλήσεις

https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=70368.0


Σανσκριτική προφορά και μεταγραφή

• Τα συμφωνικά συμπλέγματα «th» και «ph» δεν 
προφέρονται όπως στα αγγλικά.

• Το συμφωνικό σύμπλεγμα «th» δεν είναι ποτέ «δ» 
ή «θ» αλλά «τ» δασυνόμενο («τχ»). Πρακτικότερος 
τρόπος ελληνικής μεταγραφής είναι σκέτο «τ».

• Ως εκ τούτου, όροι όπως π.χ. «χάθα γιόγκα» έχουν 
εσφαλμένη μεταγραφή («χάτα» το ορθότερο). 
(Παρομοίως: Τεραβάντα και όχι Θεραβάντα
Τατάγκατα και όχι Ταθάγκατα).

• Το συμφωνικό σύμπλεγμα «ph» δεν είναι ποτέ «φ» 
αλλά «π» δασυνόμενο.



Σανσκριτική προφορά και μεταγραφή

• Το σύμπλεγμα jñā δεν προφέρεται τζνα ή ζνα αλλά 
(γκ)νια. Κλασικό σφάλμα η ιδιαίτερα δημοφιλής λέξη 
prajñā (υπερβατική σοφία) που την προφέρουν 
πράτζνα ή πράζνα αντί για πρά(γκ)νια.

• Η ρίζα είναι κοινή ινδοευρωπαϊκή και μας δίνει τις 
λέξεις: γνώσις (ελληνικά), gnosco, nosco (λατινικά), 
conoscere (ιταλικά), cunoaște (ρουμάνικα), conhecer
(πορτογαλικά), know (αγγλικά), kennen (γερμανικά), 
känna (σουηδικά).

• Φανταστείτε οι ξένοι να πρόφεραν την ελληνική λέξη 
γνώση ως τζνώση ή εμείς να προφέραμε τον Johannes 
Bach ως Τζοχάνες Μπατς.

https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=406036.0


Βούδδας ή Βούδας;
(πότε Βούδδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς και Ιούδας)

• Βούδδας σημαίνει αυτός που έχει ξυπνήσει / ο 
αφυπνισμένος, ο φωτισμένος. Πηγάζει από τη σανσκριτική 
ρίζα budh- που σημαίνει ξυπνάω. Η γραφή με ένα d, budha,
σημαίνει αφυπνιζόμενος ενώ με δύο d, buddha, σημαίνει 
αφυπνισμένος.

• Τι γίνεται σε άλλες γλώσσες; Η μεταγραφή με δύο d
ακολουθείται σε γλώσσες όπως τα αγγλικά (Buddha, 
Buddhism, Buddhist) και τα γερμανικά (Buddha, 
Buddhismus, Buddhist) τα γαλλικά (Bouddha, bouddhisme, 
bouddhiste, bouddhique), παρόλο που το «h» παραμένει 
σιωπηλό. Στα ιταλικά το «h» απουσιάζει αλλά διατηρείται το 
διπλό «d» (Budda, buddismo, buddista). Άλλες γλώσσες, 
όπως τα ισπανικά και τα πορτογαλικά δε χρησιμοποιούν 
ούτε το διπλό «d» ούτε το «h» (Buda, budismo, budista).

http://www.spokensanskrit.de/index.php?script=HK&beginning=0+&tinput=budha&trans=Translate&direction=SE


Budha = αφυπνιζόμενος



Buddha = αφυπνισμένος



https://en.wikipedia.org/wiki/Budha
https://en.wikipedia.org/wiki/Budha


bodhi = τέλεια γνώση, φώτιση
sattva = ον, ύπαρξη

Ένα ον που στοχεύει στη 
φώτιση προς όφελος όλων 
των έμβιων όντων



βοδισάτβα
(bodhisattva).Κατά τη βουδιστική αίρεση Mαχαγιάνα (= μεγάλο 
όχημα), βοδισάτβα ονομάζονται τα άτομα που έχουν φτάσει 
μέχρι τη νιρβάνα, όπως ο Βούδας, αλλά τα οποία δεν 
απέκτησαν την ιδιότητα του Βούδα διότι θέλησαν να μείνουν 
μεταξύ των ανθρώπων και να τους βοηθήσουν να πετύχουν την 
υπέρτατη απελευθέρωση (βόδι = φώτιση και σάτβα = ύπαρξη, 
ουσία). Οι κυριότεροι βοδισάτβα, θεοποιημένοι από τη λαϊκή 
λατρεία, είναι ο Μαϊτρέγια, ο Βούδας που θα έλθει στα 
μελλοντικά χρόνια, o Αβαλοκιτεσβάρα, θεός της ιατρικής και 
προστάτης του Θιβέτ, ο Μαντζούσρι, προσωποποίηση της 
θείας σοφίας και ο Βατζραπάνι, που διαλύει με τον κεραυνό τα 
σκοτάδια της άγνοιας του αγαθού νόμου.
— Πάπυρος – Μέγα Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ;

ΒΟΔΙ = ΦΩΤΙΣΗ



Thích Nhất Hạnh
(βιετναμέζος
βουδδιστής μοναχός)

Πώς μεταγράφηκε το 
όνομά του στα 
ελληνικά;



Τιτς Νατ Χαν →



https://en.wikipedia.org/wiki/Th%C3%ADch_Nh%E1%BA%A5t_H%E1%BA%A1nh
https://en.wikipedia.org/wiki/Th%C3%ADch_Nh%E1%BA%A5t_H%E1%BA%A1nh


Κλίση και χρήση κεφαλαίων
1.
οι Βούδδες

των Βούδδα

τους Βούδδες

2.

οι Βούδδας

των Βούδδας

τους Βούδδας

3.

οι Βούδδες

των Βουδδών

τους Βούδδες

1.
Βουδδισμός

Βουδδιστικός

Βουδδικός

2.

Βουδδισμός

βουδδιστικός

βουδδικός

3.

βουδδισμός

βουδδιστικός

βουδδικός

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&dq=


βουδδοπαράγωγα/βουδδοσύνθετα
Buddha- = βουδδικός (και όχι βουδδιστικός)

Buddhism = βουδδισμός, -ist = βουδδιστής, βουδδιστικός

Buddhahood = βουδδότητα (buddhatva, buddhabhāva, 
buddhatta) [FR: bouddhéité, IT: buddhità, ES: budeidad, 
estado de Buda, PT: budeidade, budidade DE: Buddhaschaft]

Buddhology = βουδδολογία | Buddhologist = βουδδολόγος

Buddha-Dharma = (το) μπούντα-ντάρμα, μπουνταντάρμα, 
διδασκαλίες του Βούδδα

Buddha-field = βουδδικό πεδίο (buddhakṣetra)

Buddha-land = βουδδική χώρα

Buddha-mind = βουδδικός νους

Buddha-nature = βουδδική φύση (tathāgatagarbha, 
buddhadhātu)

https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhahood
https://en.wikipedia.org/wiki/Buddha-nature


Ενδεικτικοί όροι: qualities
Η απόδοση του όρου qualities ως ποιότητες είναι 
ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο σε βουδδιστικά κείμενα, ίσως 
σήμα κατατεθέν της βουδδιστικής μεταφρασιόγλωσσας. 
Στο παρακάτω παράδειγμα είναι φανερό από τα 
συμφραζόμενα («appreciate… many unique») ότι μιλάμε 
για «χαρίσματα» ή «αρετές»:

As my contact with the 
Dalai Lama grew over
the next several years, I 
gradually came to
appreciate his many
unique qualities.

Καθώς τα επόμενα χρόνια η 
γνωριμία μου με τον Δαλάι
Λάμα αναπτυσσόταν, 
μπόρεσα σταδιακά να 
αντιληφθώ τις πολλές και 
μοναδικές ποιότητες του.

Δαλάι Λάμα και Howard Cutler (2000). Η τέχνη της Ευτυχίας, σ. 19, Έσοπτρον



Qualities
Πιο κάτω, βλέπουμε να αλλάζει σε ιδιότητες καθώς απ’ ό,τι 
φαίνεται το αρνητικές ποιότητες δεν βόλευε ως σύναψη:

When you are really angry at 
someone you tend to 
perceive them as having 100 
percent negative qualities. 
Just as when you are strongly 
attracted to someone the 
tendency is to see them as 
having 100 percent 

positive qualities.

Όταν είσαι πραγματικά 
οργισμένος με κάποιον, 
έχεις την τάση να βλέπεις 
όλες του τις ιδιότητες σαν να 
είναι 100% αρνητικές. Όπως
ακριβώς όταν είσαι πολύ 
γοητευμένος από κάποιον 
θέλεις να τον βλέπεις σαν να 
έχει 100% θετικές ποιότητες.

Δαλάι Λάμα και Howard Cutler (2000). Η τέχνη της Ευτυχίας, σ. 205, Έσοπτρον



mind: νους ή πνεύμα; [Ο καλός...]

We should meditate in a 
completely unconcerned 
manner, free from hope and 
fear. It is sufficient for us to 
recognize that all states of 
mind are mind. Calmness is 
mind, and movement is also 
mind. It would be wrong to 
judge a quiet mind to be 
“good” and an agitated mind
to be “bad.”

Πρέπει να διαλογιζόμαστε με 
έναν εντελώς αμέριμνο τρόπο, 
χωρίς ελπίδα και φόβο. 
Φτάνει να αναγνωρίζουμε ότι 
όλες οι νοητικές καταστάσεις
είναι νους. Η ηρεμία είναι 
νους και η κίνηση είναι επίσης 
νους. Θα ήταν λάθος να 
κρίνουμε έναν ήρεμο νου ως 
“καλό” και έναν ταραγμένο 
νου ως “κακό”. 

Ρίνποτσε, Γκέντυν (2013). 
Συμβουλές από τη Καρδιά ενός Δασκάλου της Μαχαμούντρα, σ. 157



mind: νους ή πνεύμα; [Ο κακός...]
By themselves living beings 
are unable to cultivate a 
peaceful mind; it is only 
through receiving Buddha’s 
blessings upon their mental 
continuum that living 
beings, including even
animals, can experience 
peace of mind. When their 
minds are peaceful and 
calm they are really happy; 
but if their minds are not 
peaceful they are not 
happy, even if their 
external conditions are 
perfect.

Από μόνα τους τα έμβια όντα 
είναι ανίκανα να καλλιεργήσουν 
ένα ειρηνικό πνεύμα. Μόνο με το 
να δεχτούν τις ευλογίες του 
Βούδα επάνω στην πνευματική 
τους συνέχεια τα έμβια όντα, 
συμπεριλαμβανομένων ακόμα 
και των ζώων, μπορούν να 
βιώσουν ένα ειρηνικό πνεύμα. 
Όταν το πνεύμα τους είναι 
ειρηνικό και γαλήνιο είναι 
πραγματικά ευτυχισμένα, αλλά 
εάν το πνεύμα τους δεν είναι 
ειρηνικό τότε δεν είναι 
ευτυχισμένα, ακόμα και εάν οι 
εξωτερικές συνθήκες είναι 
τέλειες.

Γκέλσανγκ Γκυάτσο, Γιέσε (2012).  Σύγχρονος Βουδισμός, Τόμος 1, σ. 31

http://www.modernbuddhism.gr/download-free-modern-buddhism-ebooks.html


mind: νους ή πνεύμα; [... και ο άσχημος]
...the tremendous influence that 
the mental state, the mind 
factor, has on our experience of 
daily life. Naturally, then, we 
have to take that factor very 
seriously.

So leaving aside the perspective 
of spiritual practice, even in 
worldly terms, in terms of our 
enjoying a happy day-to-day 
existence, the greater the level 
of calmness of our mind, the 
greater our peace of mind, the 
greater our ability to enjoy a 
happy and joyful life.

I should mention that when we 
speak of a calm state of mind or 
peace of mind, we shouldn’t 
confuse that with a totally 
insensitive, apathetic state of 
mind.

...την τρομακτική επίδραση που έχει η 
πνευματική κατάσταση, ο παράγοντας 
πνεύμα, στην καθημερινή μας ζωή. Και 
φυσικά, πρέπει να παίρνουμε αυτόν τον 
παράγοντα πολύ στα σοβαρά. 

Έτσι, αφήνοντας κατά μέρος την 
προοπτική της πνευματικής άσκησης, 
ακόμα και αν κρίνουμε σύμφωνα με 
τους εγκόσμιους όρους, από την άποψη 
δηλαδή του να απολαμβάνουμε σε 
καθημερινό επίπεδο την ευτυχία, όσο 
μεγαλύτερο είναι το επίπεδο ηρεμίας 
του νου μας, τόσο πιο ειρηνικό είναι το 
πνεύμα μας και τόσο μεγαλύτερη η 
ικανότητα μας να απολαμβάνουμε μια 
ευτυχισμένη και χαρούμενη ζωή.

Θα έπρεπε να αναφέρω ότι όταν μιλάμε 
για μια ήρεμη κατάσταση του νου ή για 
πνευματική γαλήνη, δεν θα έπρεπε να 
το μπερδέψουμε αυτό με μια 
ολοκληρωτικά αναίσθητη, απαθή 
κατάσταση του πνεύματος.

Δαλάι Λάμα και Howard Cutler (2000). Η τέχνη της Ευτυχίας, σ. 42, Έσοπτρον



mind = νους (πλ: νόες/νόων, σανσκρ. citta)
state of mind / mental state = κατάσταση του νου, νοητική 
κατάσταση 

Mind Only = Μόνον Νους (Cittamātra: Cittamātrin = μονονοϊστής)

mind stream / mental continuum = νοητική ροή, νοητικό συνεχές 
(citta-santāna)

mind of enlightenment / enlightenment-mind = νους της φώτισης 
(bodhicitta)

enlightened mind = φωτισμένος νους

awakened mind = αφυπνισμένος νους

luminous mind = απαστράπτων/λαμπερός νους (pabhassara citta)

deluded mind = πλανεμένος νους, νους που βρίσκεται σε/τελεί 
υπό πλάνη (όχι «ψευδαισθητικός / ψευδαισθησιακός»)

Buddha-mind = βουδδικός νους

dualistic mind = δυαδικός νους

non-conceptual mind = μη εννοιολογικός νους

https://en.wikipedia.org/wiki/Citta
https://en.wikipedia.org/wiki/Yogachara/
https://en.wikipedia.org/wiki/Mind_Stream
https://en.wikipedia.org/wiki/Bodhicitta
https://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_mind


mental – mindful – mindfulness

mental formation / construction = νοητική κατασκευή, 
νοοκατασκευή, σκεπτοκατασκευή, σκεπτομορφή (saṅkhāra)

mental delusion = νοητική πλάνη (όχι «ψευδαίσθηση»!)

mental factor = νοητικός παράγοντας (caitasika)

mental process = νοητική διαδικασία, νοοδιαδικασία

mental training / mind training / training the mind = 
εκπαίδευση του νου, νοητική εκπαίδευση (lojong)

mindful = προσεκτικός, με εγρήγορση, με επίγνωση

mindfulness = εγρήγορση, επίγνωση, εσνυνειδητότητα (sati, 
smṛti)

https://en.wikipedia.org/wiki/Sa%E1%B9%85kh%C4%81ra
https://en.wikipedia.org/wiki/Mental_factors_(Buddhism)
https://en.wikipedia.org/wiki/Lojong
https://en.wikipedia.org/wiki/Mindfulness
https://en.wikipedia.org/wiki/Sati_(Buddhism)


awareness and mindfulness

επίγνωση και εγρήγορση

Δυο βασικές αρχές στην τεχνική του διαλογισμού. Από 
τη μια πλευρά πρέπει να έχουμε αρκετή 
αυτοσυγκέντρωση στο διαλογιστικό αντικείμενο 
καθεαυτό (όπως π.χ. την αναπνοή), και από την άλλη 
επίγνωση του γενικότερου χώρου μέσα στον οποίο 
λαμβάνει χώρα η άσκηση

(επίσης: breadth and focus: εύρος και εστίαση).



spirit – spiritual
spirit = πνεύμα | spiritual = πνευματικός

spirituality = πνευματικότητα

spiritualism = πνευματισμός, πνευματοκρατία

spiritual life = πνευματική ζωή, πνευματικός βίος

spiritual practice = πνευματική άσκηση

spiritual materialism = πνευματικός υλισμός

spiritual supermarket = πνευματικό σουπερμάρκετ, 
σουπερμάρκετ πνευματικών αγαθών

spiritual friend = πνευματικός φίλος (kalyāṇa-mitra)

spiritual friendship = πνευματική φιλία (kalyāṇa-mitratā)

spiritual sanity = πνευματική υγεία

spiritual insight  = πνευματική ενόραση (saṃbodhi)

https://en.wikipedia.org/wiki/Kaly%C4%81%E1%B9%87a-mittat%C4%81
https://en.wikipedia.org/wiki/Kaly%C4%81%E1%B9%87a-mittat%C4%81
https://en.wikipedia.org/wiki/Enlightenment_in_Buddhism


rebirth: ανα|επανα|ξανα|γέννηση/βίωση;
Το αναγέννηση δεν μας κάνει λόγω πολλών συνεκδοχών 
με την αντίστοιχη εποχή (Renaissance), την εκτενή 
μεταφορική χρήση καθώς και τις συνάψεις τής 
καθομιλουμένος τύπου: νιώθω αναγεννημένος).

Το αναβίωση το δεν μας κάνει λόγω εκτενούς 
μεταφορικής χρήσης και συγγένειας με όρους όπως το 
revival, reanimation.

Το παλιγγενεσία δεν μας κάνει διότι έχει ισχυρές 
συνεκδοχές με την «εθνική παλιγγενεσία» και η χρήση 
του είναι, σχεδόν κατά κανόνα, μεταφορική.

Το ξαναγέννηση, (αλεξικογράφητο!), χαρακτηρίζεται 
επίσης από μεταφορικότητα, π.χ. ξαναγεννιέμαι, νιώθω 
ξαναγεννημένος.

Το επαναγέννηση μάς κάνει διότι δεν έχει διαφορετικούς 
συνειρμούς (και είναι παγιωμένος βουδδιστικός όρος).

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7&dq=
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?dq=&sin=all&lq=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1+&dq=
https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=28932.0


retreat: απόσυρση, απομόνωση;
Με τον όρο retreat εννοούμε τη μετάβαση σε ένα 
συγκεκριμένο χώρο για εντατική πνευματική άσκηση
όπου για τον βουδδισμό το βασικό στοιχείο είναι ο 
διαλογισμός.

Το απόσυρση έχει έντονες... αυτοκινητικές συνεκδοχές, 
ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλές καλές εναλλακτικές.

Το απομόνωση έχει αρνητικές συνεκδοχές και τα retreat
είναι συνήθως ομαδικά. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για 
solitary retreat, όπου εδώ το απομόνωση είναι 
καταλληλότερο (και φυσικά όχι μοναχική απομόνωση).

Ο ησυχασμός θα ήταν μια καλή επιλογή αλλά είναι 
χριστιανικός όρος και θα ταίριαζε καλύτερα στο silent 
retreat (σιωπηλή απομόνωση, απομόνωση σε σιωπή). 

Και το retreatant πώς θα το πούμε; Ασκούμενος, 
Συμμετέχων σε απομόνωση;

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%83%CF%85%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


suchness, thusness, as-it-is-ness
Αποδόσεις του σανσκριτικού tathātā (προφορά: τάτατα). Ο 
Βούδδας αποκαλούσε τον εαυτό του Tathāgata ο οποίος όρος 
είναι αμφίσημος καθώς μπορεί να σημαίνει «αυτός που έτσι 
έφυγε» (tathā-gata) ή «αυτός που έτσι ήρθε» (tathā-āgata).
Στην ουσία συμβολίζει την υπέρβαση του δυισμού και των 
παροδικών φαινομένων.

Ένας απλός ορισμός του tathātā είναι η δίχως όνομα και 
περιγραφή πραγματικότητα στην απόλυτη μορφή της. 
Ελληνικές αποδόσεις:

αυτότητα, αυτοσύνη, καθεαυτότητα, το ως έχει, η ως έχει 
κατάσταση, το ούτως έχειν, ούτως-είναι, ούτως-έχειν, το 

ταυτόν, το έτσι είναι, το αυτό καθ’ αυτό

FR: ainséité (ainsi).  DE: Soheit (So), Solchheit (Solch). 
IT: talità (tale), quiddità (quid), sicceità (sic). ES: talidad (tal).

https://en.oxforddictionaries.com/definition/tathata
https://forum.wordreference.com/threads/sicceit%C3%A0.2197359/


attachment - grasping - clinging | craving

attachment – grasping – clinging = upādāna
[Θεωρείται αποτέλεσμα της επιθυμίας (taṇhā - craving)].

attachment = προσκόλληση
grasping = άδραγμα (άρπαγμα, δράξιμο)

clinging = γράπωμα

Υπάρχουν σημασιολογικές διαφορές

attachment = μια κατάσταση/στάση/τάση του νου (είμαι 
[προσ]κολλημένος σε κάτι). 
grasping = ενεργητική διάσταση μιας διαρκούς προσπάθειας 
να πιάσω κάτι (αρπάζω, αρπάζομαι, αδράχνω, δράττω). 
clinging = έχω αδράξει κάτι και καταβάλλω προσπάθειες για 
να παραμείνω προσκολλημένος.

https://en.wikipedia.org/wiki/Up%C4%81d%C4%81na
https://en.wikipedia.org/wiki/Ta%E1%B9%87h%C4%81


attachment - grasping - clinging - craving
Craving

The attachment that evolves from ignorance helps 
condition the karmic seeds sown in our stream of 
consciousness. This particular attachment, which is called 
craving, is the fourth link.

Grasping

There also exists in our mind stream another type of 
attachment, called grasping, which has the special function 
of bringing karmic seeds to fulfillment. This is the fifth link
of the twelve-linked chain. It manifests at the end of our life 
and conditions the throwing karma that gives rise to our 
next rebirth.

Lama Yeshe. The Twelve Links of Interdependent Origination

https://www.lamayeshe.com/article/twelve-links-interdependent-origination
https://en.wikipedia.org/wiki/Twelve_Nidānas
https://en.wikipedia.org/wiki/Twelve_Nidānas


Pratītyasamutpāda: Αγγλικά

• conditioned co-production

• conditioned co-arising

• dependent arising

• dependent co-arising

• dependent occurrence 

• interdependent arising

• interdependent co-arising

• dependent 
origination

• interdependent 
origination

• dependent and 
simultaneous 
origination

• mutual causality 

• conditioned genesis



Pratītyasamutpāda: Ελληνικά

• αλληλοεξαρτώμενη

• αλληλεξαρτημένη

• εξαρτημένη

• αλυσωτή

• υπό όρους εξαρτώμενη

• αμοιβαία εξαρτώμενη

• κατά συνθήκη

• προέλευση

• καταγωγή

• παραγωγή

• αιτιότητα

• συν-δημιουργία

αλληλοεξαρτώμενες πηγές / αιτίες



craving: επιθυμία, δίψα, πόθος, απληστία

Πάλι: taṇhā. Σανσκριτικά: tṛṣṇā, tarśa

Ινδοευρωπαική ρίζα: EN: thirst, drought. DE: Durst. 
EL: ταρσία (ξηρότητα), τέρσoμαι (ξηραίνω-ομαι)

Τρία είδη επιθυμίας

craving for sensual pleasures = επιθυμία για αισθητηριακές 
εμπειρίες / εμπειρίες μέσω των αισθήσεων [όχι 
αισθησιακές εμπειρίες!] (kama-taṇhā), 

craving for existence/being = επιθυμία για ύπαρξη 
(bhava-taṇhā)

craving for non-existence = επιθυμία για μη ύπαρξη 
(vibhava-taṇhā)

https://books.google.gr/books?redir_esc=y&id=0Guw2CnxiucC&q=durst#v=snippet&q=durst&f=false


Four brahmavihāras

divine abodes/dwellings (θεϊκές διαμονές),
divine emotions, sublime attitudes, 

immeasurables (απροσμέτρητα), infinitudes (απειροσύνες)

• loving-kindness – στοργική καλοσύνη (mettā, maitrī)
[FR: bienveillance (καλοβουλία), amour bienveillant] 
[όχι προσκόλληση/έρωτας]

• compassion – συμπόνια (karuṇā) [όχι: οίκτος, λύπηση | η 
«ευσπλαχνία» πάει προς χριστιανικό]

• empathetic joy – ενσυναισθητική χαρά, «συγχαρά» 
(muditā) [αντίθετο: χαιρεκακία | DE: Schadenfreude]

• equanimity – ισοψυχία, ισοθυμία (upekkhā, upekṣā)
[όχι αταραξία και απάθεια και εννοείται όχι αδιαφορία]

https://en.wikipedia.org/wiki/Metta
https://en.wikipedia.org/wiki/Karu%E1%B9%87%C4%81
https://en.wikipedia.org/wiki/Mudita
https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=16154.0
https://en.wikipedia.org/wiki/Upekkha
https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=125363.0


As a bee gathers honey from the flower without 
injuring its color or fragrance, even so the sage goes 
on his alms-round in the village.
— Dhammapada, The Monk In The Village

περιφορά/γύρος/γύρα | διακονίας/ελεημοσύνης/επαιτείας 
ή μήπως διακονεύει/επαιτεί την τροφή του;

Yathipi bhamaro puppham
vannagandhamahethayam
paleti rasamadaya
evam game muni care.

Śhakyamuni: ο σοφός της φυλής των Σάκυα (Shakya)

Mantra: om muni muni maha muniye soha

https://palidictionary.appspot.com/browse/m/muni
https://en.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha
https://en.wikipedia.org/wiki/Shakya
https://www.youtube.com/watch?v=cUu0zy4AW1c


Τι θες πάλι με αυτή τη γλώσσα «πάλι»;
• Η γλώσσα «πάλι» (Pali), η οποία έχει στενή συγγένεια με 

τα σανσκριτικά, είναι η ινδοάρια γλώσσα των πρώτων 
βουδδιστικών γραφών. 

• Καθώς ελλοχεύει η σύγχυση με το ομώνυμο επίρρημα δεν 
έχουμε πολλές επιλογές. Είτε την αφήνουμε ως έχει, είτε 
προσθέτουμε πάντα το «γλώσσα», είτε την αναφέρουμε 
ως «παλική» (κι εδώ έχουμε ένα, ομολογουμένως 
μικρότερο, κίνδυνο σύγχυσης με την ομώνυμη χερσόνησο 
της Κεφαλονιάς). 

• Μια τρίτη εναλλακτική θα ήταν να την αποδώσουμε 
«παλιμπάσα» (σανσκρ.: pālibhāṣā). Σημειωτέον ότι 
κανένα από τα δύο μεγάλα λεξικά της νέας ελληνικής, 
ΛΚΝ και ΛΝΕΓ, δεν περιέχει λήμμα για την εν λόγω 
γλώσσα πράγμα που προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση καθώς 
είναι η γλώσσα των γραφών μίας από τις κυριότερες 
θρησκείες του κόσμου! Η πλήρης, σανσκριτική ονομασία 
σημαίνει «γλώσσα των ιερών κειμένων» και υιοθετείται 
από πολλές σύγχρονες ινδικές γλώσσες.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE


Παλική χερσόνησος Κεφαλονιάς
(από την αρχαία πόλη «Πάλη»)



Τι θες πάλι με αυτή τη γλώσσα «πάλι»;

Πάλι, η. γλωσσ. μεσαιωνική ινδοάρια γλώσσα 
βορειοϊνδικής προέλευσης, που αποτελεί γλώσσα τού 
βουδιστικού κανόνα Θεραβάντα και τής βουδιστικής ιερής 
φιλολογίας, αλλ. παλική γλώσσα. 
[Πάπυρος – Μέγα Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας]
παλικός -ή, -ό. 
1. αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στη γλώσσα Πάλι 
(«παλική γλώσσα»)
2. φρ. «παλική φιλολογία» — το σύνολο τών κανονικών 
κειμένων και ερμηνευτικών σχολίων που γράφηκαν στην 
γλώσσα Πάλι, γλώσσα τής ιερής φιλολογίας τού βουδισμού 
Θεραβάντα.
[Πάπυρος – Μέγα Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας]
παλική (η) μια εκ των ινδικών γλωσσών, αίτινες
ανεπτύχθησαν και διεμορφώθησαν μετά την περίοδον της 
σανσκριτικής, εις ην συνετάχθησαν τα ιερά βιβλία των 
Ινδών βουδδιστών.
[Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης του Δ. Δημητράκου]



Σας ευχαριστώ!

To avoid all evil, to cultivate 
good, and to cleanse one's 
mind—this is the teaching of 
the Buddhas.

— Dhammapada, Buddhavagga


