Διδαςκαλία Από Σον εβαςτό Λάμα Ντόντρουπ Ντόρτηε Ρίνποτςε
Οι Αρχζσ Σθσ Διαρκοφσ Επίγνωςθσ
Σι είναι θ Διδαςκαλία του Βοφδα;
Για να κατανοιςετε τθν Διδαςκαλία του Βοφδα πρζπει πρϊτα να κατανοιςετε τι
ακριβϊσ είναι θ μζκοδοσ που χρθςιμοποιείτε. Το ςϊμα που ζχετε είναι προςωρινό,
είναι δανεικό, είναι ςαν ζνα δωμάτιο ξενοδοχείου. Δεν προοριηόταν για μόνιμθ χριςθ.
Εάν μζνατε ς’ ζνα δωμάτιο ξενοδοχείου δεν κα ςκεφτόςαςταν ποτζ να το ανακαινίςετε
ενόςω βρίςκεςτε εκεί, κακότι μζνετε για ζνα μικρό διάςτθμα και μετά αποχωρείτε. Το
ανκρϊπινο ςϊμα μοιάηει με τθν κατάςταςθ που περιζγραψα ακριβϊσ όπωσ αυτό εδϊ
το τραπζηι είναι προςωρινό, όλα τα πράγματα όταν τα ζχετε για μεγάλο διάςτθμα
κάποια ςτιγμι κρυμματίηονται, καταρρζουν. Ο ίδιοσ ο αζρασ είναι θ αιτία που τελικά
φκείρονται ακόμθ και θ τροφι που είναι τραγανι και πολφ φρζςκια μετά από λίγο
λαςπϊνει. Και τα μπιςκότα, όταν ανοίξετε ζνα πακζτο όταν ο καιρόσ είναι υγρόσ και
ηεςτόσ, νοτίηουν πολφ γριγορα.
Η ηωι λοιπόν μοιάηει πολφ με αυτι τθν κατάςταςθ. Φυςικά ςθκωνόμαςτε το πρωί,
παίρνουμε το πρόγευμά μασ και κάνουμε όλα τα πράγματα που όλοι οι άνκρωποι
χρειάηεται να κάνουν χρθςιμοποιοφμε το μπάνιο, πλενόμαςτε, πάμε ςτθν δουλειά.
Τζκθκε κάποτε ζνα ερϊτθμα ςε ζναν αςκθτι του Ντάρμα: «Τι κάνεισ;» Εκείνοσ είπε:
«Όταν είμαι κουραςμζνοσ, αναπαφομαι όταν πεινάω, τρϊω». Εκείνθ είπε: «Κι εγϊ το
ίδιο κάνω». Εκείνοσ απάντθςε: «Όχι ακριβϊσ. Όταν κοιμάμαι, κοιμάμαι όταν τρϊω,
τρϊω. Όταν κοιμάμαι, δεν ζχω εφιάλτεσ όταν τρϊω δεν ζχω δυςπεψία. Όταν
χορταίνω, ςταματάω δεν το χρθςιμοποιϊ ωσ ζνα τρόπο διαςκζδαςθσ, δεν το
χρθςιμοποιϊ ωσ ζνα τρόπο να αποςπαςτϊ από τον κόςμο. Ενόςω κάνω τθν πράξθ
διατθρϊ τθν επίγνωςι μου του κόςμου».
Όταν κάνετε οποιαδιποτε πράξθ, να εκτιμάτε αυτό που κάνετε, να ζχετε ευγνωμοςφνθ
γι’ αυτό, κι ωςτόςο να ζχετε επίγνωςθ αυτοφ που ςυμβαίνει γφρω ςασ. Για παράδειγμα
χκεσ κάποιοι Ζλλθνεσ ιρκαν να μου μιλιςουν. Με είδαν και κζλθςαν να μου μιλιςουν.
Τουσ άκουγα και παράλλθλα είχα επίγνωςθ ποιοσ είχε φάει, ποιοσ δεν είχε φάει, ποιοσ
χρειαηόταν τι. Μου είπαν: «Ω, είςαι ςαν πατζρασ». Μου είπαν ότι ζχουν δυο παιδιά και
τουσ είπα: «Ζχω πολλά περιςςότερα». Ζςτειλα φαγθτό εδϊ πάνω, ζςτειλα φαγθτό ςτθν
αίκουςα των υπολογιςτϊν, φρόντιςα ϊςτε οι άνκρωποι που ιρκαν αργά να βρουν
φαγθτό, ι εκείνοι που δεν ιρκαν ακόμθ να βρουν το φαγθτό φυλαγμζνο. Ωςτόςο
εξακολουκϊ να ακοφω τον ςυνομιλθτι μου, ζχω ακοφςει κάκε λζξθ που είπε, κα
ανταποκρικϊ όταν νομίςω ότι είναι κατάλλθλο, και κα τον διακόψω όταν διαπιςτϊςω
ότι αυτό που λζει είναι ανακριβζσ. Αυτό είναι όλο που ζκανα, πολφ απλό. Μου διάβαςε
ποίθςθ, άκουςα. Αυτό είναι που επικυμεί να κάνει, ωραία, είναι εφκολο, προσ το παρόν
κζλει να εκφραςτεί. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν είναι ζτοιμοσ να μάκει, και είναι εντάξει, ζνα
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χαμόγελο αρκεί. Εν τω μεταξφ ενϊ εςτιάηω πάνω του, δεν παφω να αντιλαμβάνομαι
οτιδιποτε ςυμβαίνει. Γνωρίηω τον χρόνο μου, γνωρίηω τι πρόκειται να ςυμβεί το
απόγευμα, γνωρίηω τι πρζπει να γίνει, γνωρίηω που βρίςκεται ο κακζνασ. Ζτςι κα
πρζπει να είναι ο διαλογιςμόσ: επίγνωςθ του παντόσ χωρίσ να ταράηεςτε από τίποτα.
Ζτςι όταν ζρκει θ ϊρα για εςάσ να φφγετε, είτε πεκάνετε, είτε κάνετε οτιδιποτε,
είςαςτε πολφ άνετα: «Ω, ςυγγνϊμθ, πρζπει να φφγω ςε δυο λεπτά, ο χρόνοσ μου
τελείωςε». Κατ’ αυτόν τον τρόπο πολλοί ςπουδαίοι Δάςκαλοι φεφγουν, γνωρίηουν
επακριβϊσ τθν τελευταία τουσ ςτιγμι επειδι ζχουν πλιρθ επίγνωςθ πόςθ ακριβϊσ
ενζργεια ζχουν ςτο ςϊμα. Γνωρίηουν πολφ καιρό πριν και γι’ αυτό ςυχνά δίνουν τα
υπάρχοντα τουσ μζχρι τθν τελευταία ςτιγμι. Δίνουν το τελευταίο κομμάτι και τότε
λζνε: «Λοιπόν, ϊρα να φφγω,» λαμβάνουν κζςθ και φεφγουν. Όμωσ, προσ το παρόν ο
νουσ ςασ είναι υπζρ-απαςχολθμζνοσ, διαςπάται τόςο εφκολα.

Η ςτακερότθτα του νου διαμζςου τθσ πεικαρχίασ
Ζτςι λοιπόν, κακϊσ παρατθροφμε αςχζτωσ του τι κάνετε χρειάηεςτε νοθτικι
ςτακερότθτα και θ ςτακερότθτα του νου ζρχεται μζςω τθσ πεικαρχίασ. Πεικαρχία
ςθμαίνει: κάνετε μόνον αυτό για το οποίο ςασ ζδωςαν οδθγίεσ, μθν αντιγράφετε
πράγματα τα οποία δεν κατανοείτε. Κάποιοσ είπε: «Απλϊσ ςε αντζγραφα». Όμωσ δεν
ζχετε οδθγίεσ, γι’ αυτό και μπαίνετε ςε μπελάδεσ. Όταν αντιγράφετε χωρίσ να
κατανοείτε κάνετε κάτι πολφ ανόθτο και επικίνδυνο. Ποτζ μθν αντιγράφετε, πάντοτε να
ζχετε ωσ αφετθρία τθν κατανόθςθ. Η κατανόθςθ είναι θ πεικαρχία που υποςτθρίηει
τθν ςτακερότθτα τθσ ενζργειασ, είναι αυτό που δίνει γζννθςθ τελικά ςτθ ςοφία.

Ο ςκοπόσ του Ντάρμα
Ο ςκοπόσ τθσ Διδαςκαλίασ του Βοφδα είναι να μπορζςει να ηιςει κανείσ μια ηωι
ελεφκερθ από περιττι οδφνθ, περιττά εμπόδια. Τα εμπόδια εμφανίηονται εξαιτίασ του
εννοιολογικοφ νου τα εμπόδια εμφανίηονται εξαιτίασ προθγοφμενου κάρμα που
ωρίμαςε ςτο παρόν. Όταν αςκείςτε ςτο Ντάρμα, τα εμπόδια είναι εκεί, όμωσ εςείσ δεν
το παίρνετε προςωπικά με τθν ζννοια ότι δεν κυμϊνετε ι δεν εκνευρίηεςτε, και τότε
φυςικά είναι δυνατόν να τα υπερβείτε και να μθν τα παίρνετε και τόςο ςοβαρά.

Σο Ντάρμα είναι μια πεικαρχία
Σο Ντάρμα είναι μια πεικαρχία. Η Διδαςκαλία θ ίδια μασ δίνει κατευκυντιριεσ
γραμμζσ. Αυτζσ οι γραμμζσ δεν πρζπει να ερμθνεφονται χαλαρά. Όταν λζει ‘μθν
ςκοτϊνετε’, δεν εννοεί ‘μθν ςκοτϊνετε τίποτα μεγαλφτερο από το τάδε μζγεκοσ, άρα
εςείσ ςυμπεραίνετε ότι μπορείτε να ςκοτϊςετε κάτι μικρότερο. Όχι. Φαντάηεςτε: «Αυτό
είναι μεγάλο. Εντάξει, αυτό είναι ζνασ ελζφαντασ, ζτςι δεν το ςκοτϊνω». Πόςοι
άνκρωποι ςκοτϊνουν ελζφαντεσ; Δεν ζχει να κάνει με το μζγεκοσ, αν είναι μεγάλο ι
μικρό. ‘Μθν ςκοτϊνετε’ ςθμαίνει ‘μθν ςκοτϊνετε’, οφτε ηωφφια. Μθν ςκοτϊνετε.
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‘Μθν βλάπτετε ανκρϊπουσ’ ςθμαίνει ‘μθν βλάπτετε’. Δεν λζει: «Να μθν βλάψετε
κανζναν που φτάνει μζχρι αυτό το φψοσ αν είναι ψθλότεροι μπορείτε να τουσ
βλάψετε. Αν θ κόμμωςι τουσ δεν είναι θ ςωςτι, μπορείτε να τουσ βλάψετε αν είναι
βρόμικοι, ιδρωμζνοι, μπορείτε να τουσ βλάψετε αν μυρίηουν όμορφα, εντάξει». Οι
οδθγίεσ δεν είναι χαλαρζσ. Δεν είναι του είδουσ τθσ χαλαρισ ερμθνείασ, είναι πολφ
ςαφείσ: ‘μθν βλάπτετε κανζνα ζμβιο ον’. ‘Μθν ψεφδεςτε’ ςθμαίνει ‘μθν ψεφδεςτε’. Δεν
λζει: «Εντάξει, αν κζλετε αφξθςθ μιςκοφ μπορείτε να πείτε ψζματα  αν κζλετε μια
δουλειά ι μια προαγωγι, μπορείτε να πείτε ψζματα». Όχι, μθν λζτε ψζματα. Αν πείτε
ψζματα ςε κάποιον, τι κα ςυμβεί; Οι άλλοι κα λζνε ψζματα ςε ςασ. Αν βλάψετε
κάποιον, κάποιοσ κα ςασ βλάψει.

Η ιςτορία των μοναχϊν που παγιδεφτθκαν ςε μια ςπθλιά
Κάποτε, αρκετοί μοναχοί ταξίδευαν για να δουν τον Κφριο Βοφδα και να αποδϊςουν
τιμζσ. Ζφταςαν ςε ζνα χωριό και εκεί δεν υπιρχε μζροσ για αυτοφσ να μείνουν, αλλά οι
χωρικοί είπαν: «Υπάρχει μια ςπθλιά κοντά ςτο χωριό όπου πολλοί ταξιδιϊτεσ μζνουν.
Είναι πολφ όμορφα, πολφ ςτεγνά, πολφ άνετα. Εμείσ πραγματικά δεν ζχουμε χϊρο,
λυποφμαςτε, αλλά ίςωσ μπορείτε να μείνετε εκεί». Ζτςι οι μοναχοί πιγαν ςτθ ςπθλιά
και αναπαφκθκαν για τθ νφχτα. Το πρωί διαπίςτωςαν με ζκπλθξθ ότι θ ςπθλιά είχε
φραγεί, δεν μποροφςαν να βγουν και οι άνκρωποι απ’ ζξω δεν μποροφςαν να μπουν.
Κράτθςε επτά μζρεσ. Τθν ζβδομθ μζρα – αυτζσ τισ επτά μζρεσ δεν είχαν οφτε τροφι
οφτε νερό – όςο καυματουργά είχε ο βράχοσ φράξει τθν είςοδο, ζτςι και εξαφανίςτθκε.
Ζτςι οι μοναχοί ςυνζχιςαν το ταξίδι τουσ και όταν ζφταςαν ςτον τόπο όπου ο Κφριοσ
Βοφδασ ζμενε με τθ Σάνγκα του, του διθγικθκαν αυτό που είχε ςυμβεί. Τότε ο Κφριοσ
Βοφδασ τουσ εξιγθςε. Όντασ ζνασ Βοφδασ, ζχει πλιρθ γνϊςθ του παρελκόντοσ, του
παρόντοσ και το μζλλοντοσ, ζτςι τουσ εξιγθςε ότι ςε κάποια προθγοφμενθ ηωι όλοι
αυτοί οι μοναχοί ιταν μαηί ωσ παιδιά. Μια φορά ζπαιηαν με μια ακρίδα όταν
ςκζφτθκαν ότι κα είχε πλάκα να βάλουν τθν ακρίδα ςε μια τρφπα και να τθν ςκεπάςουν
με μια πζτρα. Στθ ςυνζχεια θ προςοχι τουσ αποςπάςτθκε και τθν ξζχαςαν, και μόνον
επτά μζρεσ αργότερα κυμικθκαν: «Τι ζγινε θ ακρίδα;» Γφριςαν πίςω και μετακίνθςαν
τθν πζτρα. Επτά μζρεσ θ ακρίδα δεν είχε οφτε νερό, οφτε τροφι. Για αυτό ςυνζβθ ό,τι
ςυνζβθ ςε αυτοφσ, είναι τόςο απλό.

Σα πράγματα ςασ ςυμβαίνουν εξαιτίασ αυτϊν που κάνατε ςτουσ άλλουσ
Μθν λζτε: «Δεν ξζρω γιατί ςυμβαίνουν αυτά τα πράγματα». Ίςωσ να μθν ζχετε μνιμθ
αυτϊν – όμωσ το καρμικό αποτφπωμα ζχει. Είτε κυμάςτε είτε όχι δεν αλλάηει, το
καρμικό αποτφπωμα κυμάται. Ζτςι, μθν αναρωτιζςτε γιατί ςασ ςυμβαίνουν αυτά τα
πράγματα. Σασ ςυμβαίνουν εξαιτίασ αυτϊν που κάνατε ςτουσ άλλουσ. Όπωσ κάποιοι
από ςασ λζνε: «Ω, γιατί πριηομαι;» Κάτι κάνατε ςε άλλουσ και αυτά ςυμβαίνουν ςε
ςασ ςιμερα. Αυτό δεν είναι τίποτα. Μζςω τθσ άςκθςισ ςασ του Ντάρμα, ο τρόποσ με
τον οποίο κάτι εμφανίηεται είναι πολλζσ φορζσ ςτθν πραγματικότθτα πιο ελαφρφσ,
όμωσ παρ’ όλα αυτά είναι αναγκαίο να ςυμβεί, είναι αναγκαίο. Μπορεί να
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εκδθλωκεί με πιο μικρό και πιο ελαφρφ τρόπο εξαιτίασ τθσ ποςότθτασ τθσ αρετισ
που ζχετε παράγει, όμωσ παρ’ όλα αυτά είναι αναγκαίο με κάποιο τρόπο να
ξεπλθρωκεί.
Ζτςι λοιπόν το Ντάρμα μασ επιτρζπει να ηιςουμε με ελευκερία. Στα κινζηικα λζνε ότι
‘ηεισ μζςα ςου’ και δεν διαταράςςεςαι από τίποτα ενϊ ο κόςμοσ ίςωσ προςπακεί να
ςε ταράξει, εςφ λεσ: «Δεν ταράηομαι». Στθν πραγματικότθτα δεν λεσ: «Δεν ταράηομαι,»
ακριβϊσ όπωσ ο Κφριοσ Βοφδασ, πριν κατορκϊςει τθ φϊτιςθ, ο Μάρα ο Άρχοντασ τθσ
Ψευδαίςκθςθσ προςπάκθςε να τον αποςπάςει. Πρϊτα ιρκε με όλεσ αυτζσ τισ όμορφεσ
νεαρζσ κοπζλεσ προςπακϊντασ να τον αποςπάςει, όμωσ αυτόσ που πρόκειται να είναι
ο Βοφδασ εκείνθ τθν ςτιγμι μπορεί να δει ότι όλα αυτά δεν είναι παρά ψευδαιςκιςεισ.
Στθν πραγματικότθτα οι κοπζλεσ ιταν μεταμφιζςεισ του κυμοφ, τθσ ηιλιασ, τθσ
επικυμίασ-προςκόλλθςθσ και του μίςουσ. Το μόνο που βλζπει είναι άςχθμοι άνκρωποι
που προςπακοφν να είναι όμορφοι.
Ζτςι όταν είςτε ςτθν φυςικι ςασ κατάςταςθ, είςαςτε ανετότατοι και οι άνκρωποι
αιςκάνονται άνετα μαηί ςασ επίςθσ. Ζτςι λοιπόν αυτι είναι θ κφρια άςκθςθ τθσ
Διδαςκαλίασ του Βοφδα. Σασ επιτρζπει ν’ απελευκερϊςετε τον εαυτό ςασ από
πράγματα που δεν ςασ βοθκοφν, από πράγματα που δεν χρειάηονται. Όταν μιλάμε για
τθν Διδαςκαλία του Βοφδα, μιλάμε για τθν καρδιά του Βοφδα, για τθν ουςία του
Βοφδα. Στθ Διδαςκαλία λζει:
«Όλα όςα βλζπετε είναι εμφανίςεισ και όχι πραγματικά, είναι όλα προςωρινά
φαινόμενα, όλα αλλάηουν. Τθν μια ςτιγμι φαίνεςτε καλά και τθν επόμενθ
ςτιγμι ίςωσ να μθ φαίνεςτε τόςο καλά. Αυτά τα πράγματα ςυμβαίνουν. Όλα
είναι ψευδαίςκθςθ».

Οτιδιποτε ζχετε να ηιςετε με αυτό
Ζτςι λοιπόν μθν γραπϊνεςτε από τισ καταςτάςεισ ςαν να επρόκειτο να μθν αλλάξουν
ποτζ. Όταν είςτε νζοι, να είςτε ευτυχείσ που είςτε νζοι όταν γερνάτε, να γερνάτε με
αξιοπρζπεια.
Χρειάηεται να μάκουμε να ηοφμε με όλα αυτά. Αν ζχετε ζνα χζρι, ζχετε ζνα χζρι αν δεν
ζχετε χζρια, δεν ζχετε χζρια. Οτιδιποτε ζχετε να ηιςετε με αυτό μθν ποκείτε
πράγματα που δεν ζχετε μθν ποκείτε, όχι πόκοσ, όχι επικυμία, χωρίσ επικυμία δεν
υπάρχει προςκόλλθςθ. Αγαπιςτε όλα τα όντα, να τα μεταχειρίηεςτε όλα ίςα, τότε ο
νουσ ςασ κα γίνει ιςόψυχοσ. Ο λόγοσ για τον οποίο ο νουσ μασ ταράηεται είναι εξαιτίασ
δυο λζξεων: ‘φεν μπιζ’ που ςθμαίνει ‘χωρίηω ςε δυο κατθγορίεσ’: μου αρζςει, δεν μου
αρζςει όμορφο, όχι όμορφο καλό, όχι καλό καλι γεφςθ, όχι καλι γεφςθ εγϊ, εςφ.
Όταν ζχετε το ‘φεν μπιζ’, τότε ζρχεται όλθ θ οδφνθ. Όταν δεν ζχετε το ‘φεν μπιζ’ και
βλζπετε όλα τα όντα το ίδιο, θ ταλαιπωρία τουσ για ςασ είναι το ίδιο ςθμαντικι με τθν
δικι ςασ. Κι αν δϊςετε προτεραιότθτα ςτο να απελευκερϊςετε πρϊτα τθν δικι τουσ
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ταλαιπωρία, τότε ζχετε κάνει το βιμα ςτο δρόμο του Μποντιςάτβα. «Αυτό είναι
ςθμαντικό για ςζνα, ςου το δίνω. Θζλεισ αυτό, ςου το δίνω».
Και είναι εντάξει να δζχεςτε τθν ιττα, είναι μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ τθσ Διδαςκαλίασ
του Βοφδα να δζχεςτε τθν ιττα. Οι άνκρωποι που δεν δζχονται τθν ιττα καταλιγουν
να χάνουν περιςςότερα. Πάντοτε δζχομαι: «Εντάξει, είναι μια ιττα». Ζγινε, τελείωςε.
Αποδζξου το – τελείωςε, προχϊρα. Αντί να αντιςτζκεςτε: «Αχ, αν μόνον ιταν αλλιϊσ…»
Όχι άλλα «αν…,» όχι άλλα «όμωσ…,» όχι άλλα «μόνο…» - προχϊρα! Γιατί το κάνετε
αυτό; Η Διδαςκαλία του Βοφδα… ςτθ Διδαςκαλία του Βοφδα όλα είναι ίςα.

Σι είναι θ ςτακερότθτα του νου;
Τι είναι θ ςτακερότθτα του νου; Η πραγματικι ςτακερότθτα του νου είναι θ εξισ: ενϊ
μπορείτε να βλζπετε τι είναι ςωςτό και τι είναι λάκοσ, ο νουσ ςασ δεν ταράηεται,
μζνει ακλόνθτοσ. Αυτι θ κατάςταςθ ονομάηεται αλθκινι ‘Σίνεϊ’, ςτακερότθτα του νου
– θ Διδαςκαλία του είναι ζτςι. Τα πράγματα πθγαίνουν πότε πάνω πότε κάτω, ο νουσ
δεν ταράηεται ζχει επίγνωςθ γιατί τα πράγματα πθγαίνουν πάνω, ζχει επίγνωςθ γιατί
πθγαίνουν κάτω, όμωσ δεν διαταράςςεται από αυτά ζχει επίγνωςθ ακόμα και για το
αποτζλεςμά τουσ πάνω ςασ, όμωσ δεν διαταράςςεται από αυτό. Αυτό ονομάηεται
ςτακερότθτα του νου – ‘τςαν ντινγκ’. Χωρίσ τςαν ντινγκ δεν ζχετε πικανότθτεσ, και για
να μπορζςετε να ζχετε τςαν ντινγκ, με τι χρειάηεται ν’ αρχίςετε;
Σο τςαν ντινγκ αρχίηει με τθν αρετι τθσ γενναιοδωρίασ. Το τςαν ντινγκ δεν αποτελεί
το πρϊτο βιμα, διότι χωρίσ τθν υποςτιριξθ τθσ αρετισ είναι δφςκολο να
ςτακεροποιιςετε το νου ςασ. Η άςκθςθ τθσ γενναιοδωρίασ δθμιουργεί ςυνκικεσ που
ςτο μζλλον κα είναι επίςθσ γενναιόδωρεσ απζναντί ςασ, και κα διευκολφνουν τθν
αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν, μζχρι του ςθμείου που τελικά ο νουσ ςασ δεν κα
χρειάηεται πλζον υποςτιριξθ και μπορεί να ςτακεροποιθκεί. Χρειάηεται χρόνοσ αλλά
ζτςι λειτουργεί.

Σι είναι θ διαρκισ επίγνωςθ;
Σε όλα τα πράγματα, όλα τα πράγματα είναι ίςα. Δεν υπάρχουν τζτοια πράγματα όπωσ
‘αν’ ι ‘όμωσ’ ι ‘ζνα’ ι ‘δφο’ , όλα τα πράγματα ςυγχωνεφονται ςε μια ροι. Βλζπετε όλα
τα όντα με τθν ίδια ςυμπόνια, όχι μόνον εκείνα που γνωρίηετε, όχι μόνον εκείνα των
οποίων μπορείτε να δείτε τα μάτια, τα αυτιά και τθν μφτθ, αλλά ακόμα και τα μικρά
ηωφφια. Ζτςι να ζχετε διαρκι επίγνωςθ ποφ πατάτε, και διαρκι επίγνωςθ του τρόπου
που κάνετε κάτι. Η διαρκισ επίγνωςθ ςασ δίνει τθν δυνατότθτα να ζχετε γνϊςθ των
αλλαγϊν που ςυμβαίνουν γφρω ςασ. Mε αυτόν τον τρόπο αναπτφςςεςτε, με το να
φζρνετε αυτιν τθν διαρκι επίγνωςθ ςτισ κακθμερινζσ ςασ δραςτθριότθτεσ είτε
βουρτςίηετε τα δόντια ςασ, είτε πίνετε ζνα ποτιρι δροςερό νερό.
Μια από τισ πρϊτεσ ςτιγμζσ που ςυνειδθτοποίθςα τθν διαρκι επίγνωςθ ιταν χρόνια
πριν ενϊ ζπινα ζνα ποτιρι νερό. Προθγουμζνωσ ιταν ςαν μια καμιλα που ξεδιψάει
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πείναςε, ζφαγε, ιπιε, τζλοσ – ζτοιμθ να φφγει. Τότε άρχιςα να επιβραδφνω τισ
διαδικαςίεσ και να ζχω επίγνωςθ του νεροφ να μπαίνει. Ζχοντασ διαρκι επίγνωςθ του
νεροφ κακϊσ ειςζρχεται ςτο ςτόμα, κακϊσ κατεβαίνει ςτο φάρυγγα, ακόμα και πϊσ
πθγαίνει ςτο ςτομάχι ςασ- αυτι είναι θ αρχι τθσ διαρκοφσ επίγνωςθσ. Βάηετε τθν
τροφι ςτο ςτόμα, τθν μαςάτε, καταλαβαίνετε τθν ςφςταςι τθσ – αυτό είναι διαρκισ
επίγνωςθ. Να καταλαβαίνετε ότι κάτι είναι καυτό όταν είναι καυτό, να καταλαβαίνετε
ότι κάτι είναι δροςερό όταν είναι δροςερό – αυτό είναι διαρκισ επίγνωςθ. Να
καταλαβαίνετε ότι αν βάλετε αυτό το πράγμα ςτο μάτι ςασ το μάτι ςασ κα ερεκιςτεί –
αυτό είναι διαρκισ επίγνωςθ, κι ζτςι δεν βάηετε αυτό το πράγμα ςτα μάτια ςασ. Να
καταλαβαίνετε ότι αν πιγατε ςτθν τουαλζτα και πλφνατε τα χζρια ςασ και δεν
χρθςιμοποιιςατε άπλυτα χζρια για να τρίψετε τα μάτια των άλλων, τότε δεν κα
αποκτιςουν μικρόβια τα μάτια ςασ – αυτό είναι θ διαρκισ επίγνωςθ.
Η διαρκισ επίγνωςθ είναι αναγκαία ςε οτιδιποτε κάνετε και δεν ζρχεται μζςα από
τισ προςευχζσ αλλά ζρχεται μζςα από τισ κακθμερινζσ ςασ δραςτθριότθτεσ. Αν δεν
διακζτετε διαρκι επίγνωςθ, πϊσ κα βελτιϊςετε τθ ηωι ςασ; Πϊσ κα μπορείτε να
απζχετε από μθ-ενάρετεσ δραςτθριότθτεσ; Πϊσ κα μπορείτε να απζχετε από ενζργειεσ
που βλάπτουν εςάσ και τουσ άλλουσ; Διαρκισ επίγνωςθ. Με αυτό τον τρόπο μποροφμε
να αςκθκοφμε.
Ζτςι το Ντάρμα είναι ςχετικό με τθν ευαιςκθςία μασ απζναντι ςτθν αλικεια, με τθν
ευαιςκθςία απζναντι ςτισ αλλαγζσ, με τθν ευαιςκθςία μασ απζναντι ςτα φαινόμενα
που βιϊνουν οι άλλοι.
Κάκε ςτιγμι είναι γεμάτθ από ενδεχόμενα και τότε εςείσ παραςφρεςτε από αυτά, και
αυτι θ ορμι των καταςτάςεων παίρνει τα θνία και γίνεται όλο και πιο πραγματικι.
Κάτι εντελϊσ αςιμαντο μετατρζπεται ξαφνικά ςε κάτι πολφ ςθμαντικό.
Ζτςι το Ντάρμα διαςφαλίηει ότι δεν κα παραςυρκείτε από τθν ορμι των
καταςτάςεων. Όταν ζχετε ςυνείδθςθ αυτοφ θ διαρκισ επίγνωςι ςασ το ςταματά, θ
επίγνωςι ςασ λζει: «Στάςου ζνα λεπτό, μθν πθγαίνεισ εκεί, το ζχω ξαναδεί το ζργο,
μθν πθγαίνεισ εκεί!»

Ζχετε επιλογι ςτισ πράξεισ ςασ
Κάποια χρόνια πριν ο Steven Spielberg ζκανε τρεισ ταινίεσ: Επιςτροφι ςτο Μζλλον
μζροσ πρϊτο, δεφτερο και τρίτο. Στθν πρϊτθ ταινία ο ρόλοσ τον οποίο ζπαιηε ο Michael
J. Fox κφμωνε όταν οι άνκρωποι το αποκαλοφςαν δειλό. Εξαιτίασ του κυμοφ του,
δθμιουργοφςε τθν αιτία και τθν ςυνκικθ που ζκαναν τθ ηωι του δφςκολθ, και αυτό
αποτζλεςε τθν ιςτορία για τθν δεφτερθ ταινία. Στο τζλοσ τθσ δεφτερθσ ταινίασ κάποιοσ
τον αποκάλεςε πάλι δειλό και αυτόσ κφμωςε ξανά δθμιουργϊντασ περιςςότερα
προβλιματα. Φτάνοντασ ςτθν τρίτθ ταινία, όταν οι άνκρωποι τον αποκαλοφςαν δειλό,
δεν ςυνζβαινε τίποτα – όλα καλά. Ωσ αποτζλεςμα το κάρμα τακτοποιικθκε. Αυτι ιταν
μια ταινία και χρθςιμοποιϊ αυτό το παράδειγμα επειδι οι περιςςότεροι τθν ζχετε δει.
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Η πραγματικότθτα είναι παρόμοια: κάκε λεπτό μπορείτε να επιλζξετε τα πράγματα
που κα κάνετε, μπορείτε να επιλζξετε να δράςετε με πολλοφσ τρόπουσ. Όταν ζχετε
διαρκι επίγνωςθ των επιλογϊν ςασ, δεν παραςφρεςτε.
Όταν δεν ζχετε διαρκι επίγνωςθ των επιλογϊν ςασ, νομίηετε ότι υπάρχει μόνον ζνασ
τρόποσ: ότι πρζπει να αρζςετε ςτουσ ανκρϊπουσ, ότι πρζπει να αρζςετε ςτο αφεντικό
ςασ, ότι οι άνκρωποι πρζπει να εκτιμοφν αυτό που κάνετε – δεν χρειάηεται. Για ποιό
λόγο; Ζχουν άλλα προβλιματα. Πάτε ςτθ δουλειά μια μζρα και όλα φαίνονται
φυςιολογικά, τθν επόμενθ μζρα κάποιοσ αυτοκτονεί – αυτά τα πράγματα ςυμβαίνουν.
Μόλισ ζμακα κάτι ςχετικό από τθν Αυςτραλία το οποίο ςυνζβθ ςτο ςυνάδελφο ενόσ
μακθτι μου. Κάποιεσ φορζσ είναι θ πίεςθ από τθ δουλειά, θ πίεςθ από τθν οικογζνεια
κάποιεσ φορζσ δεν είναι ευχαριςτθμζνοι με τον εαυτό τουσ – ςυμβαίνει. Δεν μποροφν
να εκφράςουν το κυμό τουσ, δεν μποροφν να λφςουν το ηιτθμα και ςτρζφονται
εναντίον του εαυτοφ τουσ.
Αν οι άνκρωποι ςασ βλάψουν, πριν μπορζςουν να βλάψουν εςάσ ζχουν πρϊτα
βλάψει τον εαυτό τουσ. Αυτό χρειάηεται να το ςυνειδθτοποιιςετε. Η Διδαςκαλία του
Βοφδα, το Ντάρμα, ςάσ βοθκάει να καλλιεργιςετε τθν διαρκι επίγνωςθ ζτςι ϊςτε να
διαπιςτϊςετε ότι υπάρχουν επιλογζσ και δεν υπάρχει μόνο ζνασ τρόποσ, υπάρχουν κι
άλλοι τρόποι. Δεν είναι αναγκαίο να κερδίηετε μερικζσ φορζσ για να κερδίςετε
χρειάηεται να μάκετε πϊσ να δίνετε τθν νίκθ ςτουσ άλλουσ.

Κατανοϊντασ τθν αιτία και το αποτζλεςμα
Η Διδαςκαλία του Κυρίου Βοφδα είναι πολφ απλι: μθν εμμζνετε. Όλα τα πράγματα
λαμβάνουν χϊρα εξαιτίασ τθσ αιτίασ και του αποτελζςματοσ, και ςτθ ςυνζχεια μζςα
από τθ καρμικι τουσ ςφνδεςθ ωριμάηουν. Οι αιτίεσ είναι ο ςπόροσ, θ καρμικι
ςφνδεςθ είναι το νερό, θ κερμότθτα, θ ηζςτθ και θ υγραςία. Εάν οι ςυνκικεσ είναι εκεί
κα βλαςτιςει. Ακόμθ κι αν ζχετε δθμιουργιςει αρνθτικό κάρμα ςτο παρελκόν, αν του
ςτεριςετε τθν καρμικι ςφνδεςθ, τθν καρμικι υποςτιριξθ, δεν κα μπορζςει να
ωριμάςει. Θα ωριμάςει ωςτόςο αργότερα, αλλά προτοφ φτάςει αυτι θ ςτιγμι
μπορείτε να ςυςςωρεφςετε ζνα απόκεμα αρετισ που κα ςασ βοθκιςει μειϊςετε τθ
δφναμθ πρόςκρουςθσ.
Όταν οι ςυνκικεσ είναι εκεί, ςυμβαίνει όταν οι ςυνκικεσ δεν είναι εκεί, κα
αποςυνδεκεί. Όμωσ, ςτθν πραγματικότθτα όλεσ αυτζσ οι ςυνκικεσ είναι κενζσ με τθν
ζννοια ότι μποροφν να μεταβλθκοφν με τόςουσ πολλοφσ τρόπουσ. Όταν παραβαίνετε
τουσ κανόνεσ διαγωγισ, ζχετε ακόμα τρόπουσ να επανορκϊςετε και να αςκθκείτε,
άλλα αν ζχετε εςφαλμζνθ αντίλθψθ, τότε είναι βζβαιο ότι οποιαδιποτε άςκθςθ κι αν
κάνετε δεν κα βοθκιςει. Αν παραβείτε ζνα κανόνα, μπορείτε να επανορκϊςετε αυτό
το ςφάλμα ι τθν απροςεξία, όταν όμωσ ζχετε εςφαλμζνθ αντίλθψθ, ό,τι και να κάνετε
κα καταλιξετε να βιϊνετε τθν μια οδφνθ μετά τθν άλλθ. Είναι πολφ ςθμαντικό να το
κατανοιςετε. Όταν κάνετε κάποιο ςφάλμα, εξομολογθκείτε και επανορκϊςτε.
Page 7
©2011 Pathgate Institute of Buddhist Studies

Υπάρχει ζνα ρθτό ςτθ Βουδιςτικι Διδαςκαλία:
«Μθν φοβάςτε τα εμπόδια, μθν λογομαχείτε με ανκρϊπουσ που δεν ζχουν
κατανόθςθ του Ντάρμα. Μθν προςπακείτε να τουσ εξθγιςετε ι να τουσ
διορκϊςετε».
Γιατί; Άπαξ και ζχουν εςφαλμζνθ αντίλθψθ δεν μποροφν να διορκωκοφν τόςο εφκολα.
Το να διαφωνείσ ςθμαίνει να αντιτίκεςαι ςτθν άςκθςθ του Ντάρμα – μθν λογομαχείτε.

Οποιαδιποτε ςκζψθ ειςζρχεται ςτο νου ςασ, ςασ αποςυνδζει από τθν
Διδαςκαλία
Κάκε φορά που ςυναντάτε εμπόδια, να τα βλζπετε ςαν μια ευκαιρία να
επανορκϊςετε τθ ηθμιά που ζχετε προκαλζςει ςτο παρελκόν κατ’ αυτόν τον τρόπο
γίνεςτε ζνα ‘εςωτερικό ον’. Όταν παίρνετε καταφφγιο γίνεςτε ζνα εςωτερικό ον,
εςωτερικό ον ςε τι; Στθ Μαντάλα, ςτο Ντάρμα ςτθ Μαντάλα του Ντάρμα.
Ν’ αναγνωρίηετε τθν αλθκινι φφςθ όλων των πραγμάτων και να μθν επιτρζπετε ςτθν
ψευδι εμφάνιςθ να κάνει πειρατεία ςτο νου ςασ.
Στισ Βουδιςτικζσ Διδαςκαλίεσ λζνε:
«Όταν ζχετε μια ςκζψθ, τθ ςτιγμι που ζχετε μια ςκζψθ, οποιαδιποτε ςκζψθ
ειςζρχεται ςτο νου ςασ, εκείνθ τθ ςτιγμι αποςυνδζεςτε από τθν Διδαςκαλία
του Κυρίου Βοφδα».
Τθ ςτιγμι που κάνετε μια ςκζψθ ενεργείτε αμζςωσ ςφμφωνα με αυτιν και επιτρζπετε
ςε αυτι τθν ςκζψθ να ςασ κακοδθγιςει. Η ςκζψθ γίνεται: «Ω, μποροφμε να κάνουμε
αυτό, μποροφμε να κάνουμε εκείνο και κα είναι τόςο ωραίο και καυμάςιο». Η ςκζψθ
δε κα πρζπει ποτζ να αποςυνδζεται από το Ντάρμα και τότε το Ντάρμα ωσ πεικαρχία
κα διαςφαλίςει ότι θ ςκζψθ δεν κα είναι βλαπτικι για τουσ άλλουσ. Για να κρατθκοφν
αυτά τα δυο μαηί απαιτείται θ παρουςία τθσ διαρκοφσ επίγνωςθσ.
Ζτςι, ςε οτιδιποτε κάνετε να ακολουκείτε πάντοτε τθν μζκοδο και όχι τισ
παρορμιςεισ ςασ. Οι παρορμιςεισ, τα αιςκιματά ςασ και οι αντιλιψεισ ςασ
λθςτεφουν τθν μζκοδο. Οι παρορμιςεισ ςασ είναι ο λόγοσ για τον οποίο βιϊνετε τθν
επαναγζννθςθ ξανά και ξανά μζςα ςτθν οδφνθ τθσ Σαμςάρα οι παρορμιςεισ είναι ο
κφριοσ λόγοσ. Ενόςω ζχετε παρορμιςεισ, παρά τισ παρορμιςεισ, να διαςφαλίηετε
πάντοτε ότι ακολουκείτε το Ντάρμα και τότε οι παρορμιςεισ ςασ κακίςτανται
αβλαβείσ. Μετά από μικρό διάςτθμα οι παρορμιςεισ ςασ κα παφςουν και θ μόνθ ςασ
δράςθ κα είναι αυτι τθσ ςοφίασ οι παρορμιςεισ δεν είχαν ποτζ ςοφία. Αυτό
χρειάηεται να το καταλάβετε.
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Η ηωι ςασ είναι δικι ςασ, μπορείτε να επιλζξετε να τθν βελτιϊςετε ι να τθν
χειροτερεφςετε
Όταν αςκείςτε είναι ςθμαντικό πάντοτε να διατθρείτε το νου διαυγι. Σο Ντάρμα
είναι ο τρόποσ να κατανοιςετε τθν εςωτερικι ςασ φφςθ, να ανοίξετε τθν καρδιά ςασ,
να ανοίξετε το νου ςασ, να απελευκερϊςετε τον εαυτό ςασ από τισ αιτίεσ τθσ οδφνθσ
ςασ επιτρζπει να δείτε πζραν των εξωτερικϊν εμφανίςεων που αναδφονται ςτο
περιβάλλον. Οι εξωτερικζσ εμφανίςεισ είναι ο τρόποσ που οι άνκρωποι δρουν ςε ςχζςθ
με ςασ. Όταν ζχετε το Ντάρμα ςτθ ηωι ςασ, ο νουσ ςασ γίνεται ςτακερόσ και γαλινιοσ,
δεν ζχει ςκαμπανεβάςματα. Δεν είςαι υποχρεωμζνοσ οφτε να μιλάσ αν δεν το κζλεισ.
Μζςω τθσ άςκθςθσ αυτισ καλλιεργείτε αλθκινι ειλικρίνεια, ειλικρίνεια που νοιάηεται
για τθν ευθμερία των άλλων ανκρϊπων, και όταν τθν κατακτάτε, θ ενόραςθ κα αρχίςει
να αναδφεται. Δε κα υπάρχουν πια απόψεισ, μόνον ενόραςθ. Αυτι κα ςχθματίςει το
κεμζλιο που κα γεννιςει τθ ςοφία που κα ακολουκιςει.
Όταν τ’ αυτιά ςασ ακοφν ανκρϊπουσ να κουτςομπολεφουν, κι ο νουσ ςασ δεν
ταράηεται, τότε αυτι θ κατάςταςθ είναι ‘Σίνεϊ’, ‘Τςαν’. Όταν μπορείτε να διακρίνετε τθν
αλικεια, μπορείτε να διακρίνετε τι είναι ψευδζσ και δεν επαίρεςτε για τθν γνϊςθ ςασ
τθσ αλικειασ, δεν ςκζφτεςτε τουσ ανκρϊπουσ άςχθμα, δεν τουσ υποτιμάτε επειδι δεν
κατανοοφν τθ αλικεια γιατί αν πράττετε ζτςι, αυτό δεν είναι ςυμπόνια. Να βλζπετε τα
πάντα κι ωςτόςο να μθν ταράηεςτε από τίποτα – αυτό είναι Νταρμικι άςκθςθ.
Η ηωι ςασ είναι δικι ςασ, μπορείτε να επιλζξετε να τθν βελτιϊςετε ι να τθν
επιδεινϊςετε, ζχετε αυτιν τθν επιλογι. Το να τθν βελτιϊςετε είναι καλφτερο από το
να τθν επιδεινϊςετε. Όμωσ κάποιοι άνκρωποι δεν γνωρίηουν, ςκζφτονται: «Χρειάηεται
να προςτατζψω αυτό που ζχω. Θα ακολουκιςω τισ παρορμιςεισ μου». Χρειάηεται να
προςτατζψετε το νου ςασ από τισ παρορμιςεισ, αφιςτε το Ντάρμα να ςασ βοθκιςει
να φιλτράρετε όλεσ εκείνεσ τισ μθ εξυπθρετικζσ επιρροζσ. Ζτςι όταν ακοφτε κατ’
επανάλθψθ τθ Διδαςκαλία όταν ςτοχάηεςτε κατ’ επανάλθψθ τθν εγκυρότθτα τθσ
Διδαςκαλίασ ςε ςχζςθ με ςασ, όταν τθν εφαρμόηετε κακθμερινά και όχι μια φορά τθν
εβδομάδα άλλα κάκε λεπτό τθσ θμζρασ, τότε κα βελτιωκείτε. Και τότε οτιδιποτε
κάνετε κα το κάνετε με μια διαλογιςτικι κατανόθςθ του τι είναι, με μια αίςκθςθ
ςκοποφ αυτοφ που είναι, γνωρίηοντασ ακριβϊσ τι κα παράγει. Αυτό είναι διαρκισ
επίγνωςθ, αυτό αποτελεί τθν αρχι τθσ άςκθςθσ του Βουδιςτικοφ Ντάρμα.
Τζλοσ
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