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Πώς να Ασκηθείτε στο Βουδικό Ντάρμα 

Τώρα που έφτασε το Νέο Έτος, είπα να δώσω μια σύντομη διδασκαλία για το Νέο Έτος. 

Μπορεί να αναρωτηθείτε γιατί να επικεντρωθούμε στο Νέο Έτος. Υπάρχουν δύο πράγματα 

στη ζωή για τα οποία δεν θα έπρεπε να περιμένετε ποτέ. Το ένα είναι Σιν Σιάο και το άλλο 

είναι Σιν Σιέν.  

Σιν Σιάο σημαίνει πώς να σέβεστε και να φροντίζετε τους γονείς σας· να ξεπληρώνετε την 

καλοσύνη με την οποία σας έχουν λούσει. Σιν Σιέν είναι πράξεις αρετής. Και απ’ όλη την 

αρετή που υπάρχει, το να φροντίζετε τους γονείς σας, να ξεπληρώνετε την καλοσύνη των 

γονιών σας, είναι η κορυφαία μορφή αρετής· δεν μπορείτε να περιμένετε. Μερικές φορές 

λέτε: «Όταν οι συνθήκες είναι καλύτερες, θα φροντίσω τους γονείς μου λίγο περισσότερο». 

Γιατί δεν μπορεί να περιμένει; Όταν έρθει η ώρα, μπορεί να μην είναι τριγύρω ώστε να 

τους φροντίζετε. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να φροντίσετε τους γονείς σας; Να 

μην τους προκαλείτε ανησυχία. Εάν η συμπεριφορά σας τους κάνει να ανησυχούν, αυτό 

μπορεί να τους επηρεάσει πολύ σοβαρά.  

Όταν έχετε αυτό το πολύ ισχυρό κίνητρο να φροντίζετε εκείνους που ειλικρινά σας 

φροντίζουν, τόσο ο ουρανός όσο και η γη θα σας υποστηρίζουν. Τώρα, ποιες είναι οι 

πράξεις αρετής; Υπάρχουν τρία πράγματα στον κόσμο, είμαστε μέρος αυτού: υπάρχει ο 

Ουρανός, υπάρχει η Γη και υπάρχουν οι Άνθρωποι —  τιέν, ντι, ρεν, τα αποκαλούμε σαν 

τάι, οι τρεις θησαυροί. Ο Άνθρωπος είναι η μίξη της Ουράνιας ενέργειας και της ενέργειας 

της Γης. Η ενέργεια της Γης είναι βαρύτερη, η Ουράνια ενέργεια είναι ελαφριά· η Ουράνια 

ενέργεια είναι γιανγκ, η ενέργεια της Γης είναι γιν. Οι άνθρωποι είναι μίξη των δυο. Έτσι, 

προκειμένου οι άνθρωποι να έχουν καλή υγεία … εάν θέλετε να φροντίζετε τους γονείς σας 

πρέπει να έχετε καλή υγεία. Εάν θέλετε να είστε ένας ενάρετος άνθρωπος, πρέπει να έχετε 

έναν καλό νου.  Επομένως, οτιδήποτε κάνετε πρέπει να αντιστοιχεί στον νόμο του Ουρανού 

και της Γης· ο νόμος του Ουρανού και της Γης είναι ότι αλληλοϋποστηρίζονται. Το πώς 

προέκυψε ο Ουρανός, το πώς προέκυψε η Γη είναι συνέπεια της αιτίας και του 

αποτελέσματος.  

Έτσι, εάν αυτό που κάνουμε αντιστοιχεί στον νόμο της αιτίας και του αποτελέσματος του 

Ουρανού και της Γης, τότε είστε «ακριβώς στο κέντρο». Έτσι εάν αυτό που κάνετε είναι να 

αγνοείτε τις συνέπειες των πράξεων μας….αυτό που δε σέβεται αιτία και αποτέλεσμα θα 

υποστεί συνέπειες οδύνης. Έτσι, προκειμένου να το κάνετε αυτό, πρέπει να είστε 

ειλικρινείς. Τι σημαίνει ειλικρινείς; Ειλικρινείς σημαίνει αυθεντικός. Το θεμέλιο της 

ειλικρίνειας είναι η ταπεινότητα. Το έδαφος είναι το έδαφος της ταπεινότητας. 

Τα πάντα ανάμεσα στον Ουρανό και τη Γη αποτελούν δραστηριότητα της ειλικρίνειας. 

Όπου υπάρχει ειλικρίνεια, υπάρχει ζωή, υπάρχει υποστήριξη· είναι η δραστηριότητα της 
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ειλικρίνειας. Όπου υπάρχει ειλικρινά, υπάρχει ζωή, υπάρχει υποστήριξη, ζωτικότητα για 

να υποστηρίξει την ανάπτυξη. Έτσι, προκειμένου κάτι να είναι επιτυχές, δεν θα πρέπει να 

γίνεται εις βάρος της οδύνης κάποιου άλλου. Θα πρέπει να αναλογιστείτε την συνέπεια 

που θα έχει στους άλλους. Όλα αυτά ανάμεσα στον Ουρανό και τη Γη 

αλληλοϋποστηρίζονται, είτε πρόκειται για λουλούδια, ή δέντρα, ή φυτά, 

αλληλοϋποστηρίζονται. Εάν δείτε ένα λουλούδι, είναι απολύτως ειλικρινές στον τρόπο 

ύπαρξης του. Όταν είναι η ώρα να ξεπροβάλλει από το έδαφος, το φυτό βγαίνει, και όταν 

είναι κατάλληλη η εποχή, από το φυτό ξεμυτίζει το λουλούδι. Είτε είναι νάρκισσοι, είτε 

ανθοί κερασιάς, έχουν συγκεκριμένη ώρα που εμφανίζονται. Και αυτό επίσης αντανακλά 

τη συνθήκη της γέννησης και του θανάτου. Ό,τι γεννιέται, θα πεθάνει επίσης. Και ο μόνος 

λόγος για τον οποίο ο Βούδας ήρθε στον κόσμο ήταν για αυτό το μοναδικό πράγμα, για να 

μας δείξει πώς να ελευθερωθούμε από αυτή την συνθήκη της γέννησης και του θανάτου.  

Έτσι, η ύψιστη μορφή υιικής αφοσίωσης στη φροντίδα των γονιών μας είναι να 

μπορέσουμε να τους απελευθερώσουμε από τον κύκλο της γέννησης και του θανάτου. 

Διότι όταν υπάρχει γέννηση, πρέπει επίσης να περάσεις από την γηρατειά, την αρρώστια 

και τον θάνατο. Και για πολλούς ανθρώπους, ο θάνατος είναι οδύνη, το να γερνάς είναι 

οδύνη.  Όμως, το εάν θα το θεωρείτε ως οδύνη ή όχι, οφείλεται στην κατάσταση του νου.  

Ένας νους που είναι ειλικρινής δεν αναζητά δικαιολογίες, δεν αναζητά πράγματα για να τα 

κριτικάρει, δεν αναζητά λόγους για να υποστηρίξει αυτό που κάνει· διότι οι λόγοι που 

δημιουργούμε γενικά δεν έχουν κατ’ ανάγκη το ίδιο νόημα για άλλους ανθρώπους. 

Ο Βούδας αντιπροσωπεύει την αφύπνιση, η αφύπνιση δεν είναι μια νοητική διαδικασία. 

Επομένως, ολόκληρη η άσκηση πρέπει να περιέχει οδηγίες. Έχω πει συχνά, σε όλα τα 

πράγματα που κάνετε, εμπιστευθείτε αλλά επιβεβαιώστε. Η εμπιστοσύνη είναι 

εμπιστοσύνη στη διδασκαλία. Τι είναι η διδασκαλία; Η διδασκαλία του Βούδα, που είναι 

αποδεδειγμένη, που έχει αποδειχθεί στον χρόνο. Η επιβεβαίωση, όμως, είναι κάτι που 

συμβαίνει αργότερα, όταν φτάσετε εκεί. Δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε κάτι όταν 

βρίσκεστε ακόμη στον δρόμο· και ο μόνος τρόπος που μπορείτε να επιβεβαιώσετε σε αυτή 

την παρούσα στιγμή είναι επιστρέφοντας στα κείμενα. Τα κείμενα που αποτελούν μία 

καταγραφή, ένα αρχείο της διδασκαλίας του Βούδα. Υπάρχουν 49 χρόνια διδασκαλιών, 

υπάρχουν πολλά κείμενα. Για παράδειγμα, όταν έδινα διδασκαλία για τον Ντίζανγκ Πούσα 

Μπεν Γιουάν Τζινγκ, ανέτρεξα σε πολλά, πολλά κείμενα. Δεν δημιουργώ τα δικά μου 

κείμενα, ανατρέχω σε πολλά, πολλά κείμενα. Και έτσι έχετε μια σφαιρική κατανόηση. Αυτά 

είναι οι σχολιασμοί που άφησαν οι μεγάλοι δάσκαλοι, που είναι αδιαχώριστοι από το 

σώμα, τον λόγο και τον νου των Βουδών. Και ο ίδιος ο Βούδας είπε: «Δεν έχω τίποτε 

καινούριο, δεv δημιουργώ καμία καινούρια διδασκαλία. Όλη η διδασκαλία είναι αυτή που 

έχει δοθεί από τους Βούδες του παρελθόντος». 
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Ο Κομφούκιος ο ίδιος είπε: «Δεν βρίσκομαι εδώ για να γράψω κάποια διδασκαλία, 

βρίσκομαι εδώ για να δώσω διδασκαλία, για να μεταβιβάσω την διδασκαλία των σοφών». 

Με τον Μένγκζι ήταν το ίδιο. Ο Μένγκζι δεν είχε συναντήσει ποτέ τον Κομφούκιο, 

θεωρούνταν όμως ισάξιος του, πώς; Μελέτησε τις διδασκαλίες του Κομφούκιου. Έτσι, ούτε 

και εγώ έχω κάτι καινούριο να προσφέρω, παρά μόνο την μεταφορά της διδασκαλίας που 

υπάρχει ήδη. Επομένως, πώς το επιβεβαιώνετε αυτό; Χρειάζεται να ανατρέξετε στα 

κείμενα. Εάν κάτι είναι αληθές, θα είναι το ίδιο σε όλα αυτά τα κείμενα, τα οποία είναι 

αυθεντικά και τα έχουν σε μεγάλη υπόληψη εκείνοι που ακολουθούν την διδασκαλία του 

Βούδα. Δεν ακολουθώ μετάφραση, δεν ακολουθώ δημόσιες ομάδες, δεν ακολουθώ  

ομάδες συζήτησης, διότι υπάρχει πράγματι αληθινή διδασκαλία· δεν είναι για συζήτηση, 

είναι για άσκηση.    

Εάν εστιάσουμε, για παράδειγμα, σε έναν από τους μεγαλύτερους δασκάλους αυτού του 

προηγούμενου αιώνα, που κυριολεκτικά έφερε τον Βουδισμό στην Αμερική, και χάρη σε 

αυτόν, πολλοί Αμερικανοί χειροτονήθηκαν μοναχοί και ακολουθούν τη διδασκαλία του, 

δεν διαφέρει από τον Τσενρέζιγκ, τον Γκουάν Σι Γιν Πούσα, στην πραγματική ζωή. Έτσι, αν 

πάτε στην Πόλη των Δέκα Χιλιάδων Βουδών στην Καλιφόρνια, υπάρχει ακόμη σήμερα. 

Έχουν κάποια πράγματα, κάποιες αρχές που ακολουθούν. Πρώτον, δεν παίρνουν μέρος σε 

διαμάχη με κανέναν. Διαμάχη για το τι είναι σωστό, τι είναι λάθος. Δεν εμπλέκονται σε 

διαφωνίες. Εγώ ο ίδιος την ακολουθώ πάντοτε αυτή [την αρχή]. Αυτό ακολουθώ εδώ και 

πολλά, πολλά χρόνια· δεν είναι κάτι που το κάνω μόνον τώρα. Γιατί; Δεν υπάρχει ένα 

πράγμα που να μπορείς να το αποκαλέσεις «σωστό» ή «λάθος,» όλα εξαρτώνται από την 

οπτική γωνία που τα κοιτάζεις. Αλλά η διδασκαλία του Βούδα δεν έχει να κάνει με το σωστό 

και το λάθος, έχει να κάνει με την αλήθεια, έχει να κάνει με το ότι όλα τα πράγματα 

κυβερνώνται από αιτίες και συνέπειες. Υπάρχει συλλογιστική· η συλλογιστική είναι 

βασισμένη σε αιτίες και συνέπειες, δεν είναι βασισμένη σε φήμες. Και σε αυτό το 

συγκεκριμένο κείμενο, λέγεται συχνά πως στα καινούρια Κέντρα Ντάρμα που ξεκινούν, το 

πρώτο κείμενο που πρέπει να διδάξεις είναι ο Ντίζανγκ Πούσα Μπεν Γουάν Τζινγκ, γιατί; 

Περιγράφει εξαιρετικά τις συνέπειες των πράξεών μας. 

Η διδασκαλία αυτή προέκυψε όταν ο Σακυαμούνι Βούδας, θέλοντας να ξεπληρώσει την 

καλοσύνη της μητέρας του πριν τις τελευταίες του ημέρες· όταν γνωρίζει πως επρόκειτο 

να εισέλθει στην Παρινιρβάνα, ανέβηκε στα 33 Ουράνια, όπου διέμενε η μητέρα, η 

Βασίλισσα Μάγια. Εκεί έδωσε διδασκαλία για τρεις μήνες, και η διδασκαλία αφορούσε τον 

Ντίζανγκ Πούσα, τον Μποντισάτβα Κσιτιγκάρμπα, ο οποίος ανέλαβε το καθήκον να 

φροντίζει τον κόσμο πριν την εμφάνιση του επόμενου Βούδα, του Μαϊτρέγια. Μέχρι τότε, 

ο Ντίζανγκ Πούσα είναι υπεύθυνος για την ευημερία όλων των όντων. Η ποιότητά του δε 

διαφέρει από ενός Βούδα· στην πραγματικότητα, όταν βρισκόταν στα 33 Ουράνια, 

αμέτρητα πλάσματα που ήταν Βούδες, που ήταν σπουδαίοι Μποντισάτβα Μαχασάτβα, 

ήρθαν από παντού.  
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Όταν ο Βούδας ρώτησε τον Μαντζούσρι, τον Ουένσου Πούσα: «Μπορείς να μετρήσεις τον 

αριθμό των ανθρώπων που ήρθαν εδώ;» ο Μαντζούσρι είπε: «Δεν μπορώ να τους μετρήσω 

με τα μάτια μου». Και ο Σακυαμούνι Βούδας είπε επίσης: «Ούτε και εγώ μπορώ να τους 

μετρήσω». Όλοι αυτοί πέτυχαν την κατάσταση ενός Βούδα, ενός Μποντισάτβα 

Μαχασάτβα, χάρη στον Ντίζανγκ Πούσα· αυτός τους έκανε να πετύχουν την κατάσταση της 

Βουδότητας, την κατάσταση των Μποντισάτβα Μαχασάτβα, σε νούμερα που δεν μπορούν 

να μετρηθούν.  

Εάν εξετάσετε ολόκληρη την ζωή του Βούδα, αυτή είναι μακράν η μεγαλύτερη 

συγκέντρωση. Και έτσι η μητέρα του Βούδα έθεσε ερωτήσεις στον Ντίζανγκ Πούσα, αλλά 

επίσης και άλλοι Μποντισάτβα που βρίσκονταν εκεί, και φυσικά την περιγραφή μπορούμε 

να την εμπιστευτούμε επειδή ο Βούδας ήταν εκεί. Όλα τα όντα εκεί, πράγματι, γνωρίσαν 

την αλήθεια, γιατί τότε έθεσαν ερωτήσεις; Ρώτησαν διότι εμείς δε γνωρίζουμε πώς να 

ρωτήσουμε, ρώτησαν για χάρη μας. Και έτσι το καθιστά πολύ ξεκάθαρο: οι συνέπειες που 

θα συμβούν για κάθε μία πράξη που θα κάνετε ποτέ· καλές συνθήκες, δύσκολες συνθήκες, 

δεν συνέβησαν από μόνες τους· εάν δεν δημιουργείτε το κάρμα, δεν θα έχετε τις 

συνέπειες.    

Έτσι, ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι να αναπτύξουμε 

την συνήθεια να μην εμπλεκόμαστε σε διαφωνία, ή διαμάχη. Τώρα, είναι η δουλειά του 

Λάμα, ενός δασκάλου της διδασκαλίας του Βούδα, κυρίως ενός που δίνει διδασκαλία, ενός 

Φα Σι, η δουλειά του δεν είναι να διορθώνει τους ανθρώπους με τρόπο απτό, αλλά να 

αντικατοπτρίζει σε εκείνους αυτό που οι ίδιοι δεν βλέπουν.    

Επομένως, όταν πηγαίνετε σε μια διδασκαλία, για να ωφεληθείτε πραγματικά από τη 

διδασκαλία, το κίνητρο πίσω από τη συμπεριφορά είναι πολύ σημαντικό. Εάν είστε 

ειλικρινείς, ο νους σας είναι γαλήνιος. Τι σημαίνει ειλικρινής νους; Σε έναν ειλικρινή νου 

δεν υπάρχει μη-ουσιώδης δραστηριότητα. Όταν οδηγείτε, εάν ο νους σας έχει κάποιες 

άλλες σκέψεις ενώ οδηγείτε, μπορεί να καταλήξετε να έχετε ατύχημα. Εάν δουλεύετε σε 

μια κουζίνα, εάν ο νους σας σκέφτεται κάτι άλλο, ατυχήματα μπορεί να συμβούν.   

Επομένως, δεν λέμε να μην υπάρχουν σκέψεις, αλλά να επικεντρώνετε μόνο σε ουσιώδεις 

σκέψεις· τις σκέψεις που είναι ουσιώδεις για τη δραστηριότητα που κάνετε· όταν τρώτε, 

τρώτε· όταν κοιμάστε, κοιμάστε. Έτσι, όταν ο νους σας είναι επικεντρωμένος μόνον σε ότι 

είναι ουσιώδες, τώρα αυτό είναι μια πράξη ειλικρίνειας. Δεν εμπεριέχει αυτό που 

αποκαλούμε «κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα», σκεπτόμενοι υπερβολικά πολλά 

πράγματα, αντί αυτό ο νους σας το προσεγγίζει από το έδαφος της ταπεινότητας. Όταν 

προσεγγίζετε τη διδασκαλία κατ’ αυτόν τον τρόπο, κάποιος που είναι ειλικρινής δεν έχει 

φόβο. Η αφοβία είναι ειλικρίνεια. Εάν προσεγγίζετε τη διδασκαλία με ιδέες που υπάρχουν 

ήδη στο κεφάλι, με αμφιβολία ήδη, κουβαλώντας μεγάλο φορτίο, αυτό θα επηρεάσει τον 
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τρόπο που ακούτε και βλέπετε. Πολύ συχνά, μετά τη διδασκαλία, όταν ζητάω από τους 

μαθητές να ανακαλέσουν στην μνήμη αυτό που έχουν ακούσει, ακόμη και την επόμενη 

ημέρα, αυτό που ανακαλούν τις περισσότερες φορές δεν είναι σωστό. 

Όταν κάποιοι από τους μαθητές μας πήγαν στην Ινδία για την απομόνωσή μας  που 

κρατούσε έναν μήνα, κάθε βράδυ περνούσα χρόνο μαζί τους. Μετά από μια ολόκληρη 

ημέρα άσκησης, έχοντας λάβει μετάδοση στη διάρκεια της ημέρας, συχνά την λάμβαναν 

πρώτα από την Αυτού Αγιότητα, τον ριζικό δάσκαλό μου, τον Πένορ Ρίνποτσε, στην 

συνέχεια κάποιος τους την μετέφραζε. Μετά, ένας Τούλκου, κάποιος από τους Τούλκου 

φίλους μου, τους επαναλάμβανε την διδασκαλία το απόγευμα, στα Αγγλικά. Έτσι, την 

λάμβαναν δύο φορές στα Αγγλικά, αλλά μέχρι το βράδυ, όταν τους ρωτούσα, είναι 

ενδιαφέρον πως η ανάμνησή τους ήταν κατά 85% λανθασμένη.  

Τώρα, πολλοί από αυτούς που βρίσκονταν εκεί είναι επίσης εδώ σήμερα, γιατί συμβαίνει 

αυτό; Διότι ο νους έχει πάρα πολλές μη-ουσιώδεις σκέψεις όταν ακούνε τις διδασκαλίες. 

Όταν έχετε μη-ουσιώδεις σκέψεις στον νου καθώς προσεγγίζετε την διδασκαλία, ακούτε 

μόνο ένα μέρος της, και στο υπόλοιπο προσθέτετε πράγματα που πιστεύετε πως 

ειπώθηκαν.  

Έτσι, η ειλικρίνεια απαιτεί να έχετε έναν ήσυχο νου, ένας ήσυχος νους δεν βιώνει φόβο. 

Ένας απασχολημένος νους έχει όλων των ειδών τα αρνητικά συναισθήματα. Ο Λάμα δεν 

προβάλλει φόβο, ο Λάμα έχει σκοπό να αντικατοπτρίζει γεγονότα σε εσάς, το ίδιο όπως και 

ο Βούδας· στην παράδοση του Βούδα, η διδασκαλία είναι να αντανακλάται η αλήθεια της 

αιτίας και του αποτελέσματος. Το ότι πιστεύετε πως η διδασκαλία είναι προσωπική, αυτό 

συμβαίνει εξαιτίας του ότι δείχνετε τις ποιότητες εκείνες που εξηγούνται στη διδασκαλία, 

αυτά που έχουν δοθεί στην διδασκαλία. 

Επομένως, η διδασκαλία δεν είναι άλλο από το να βλέπετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη. 

Ο καθρέφτης δεν σας διάλεξε, δεν σας προσδιόρισε, και δεν σας έβαλε ταμπέλα· ο 

καθρέφτης απλώς αντανακλά ό,τι βρίσκεται μπροστά του, αυτή είναι η δουλειά του Λάμα. 

Έτσι, εάν υπάρχει κάτι στο πρόσωπό σας που πρέπει να το απομακρύνετε, απλώς το 

αντανακλά. Το ότι εσείς δεν θέλετε να το απομακρύνετε, και μετά το ότι δεν θέλετε να 

κάνετε τίποτα για αυτό και ότι θυμώνετε με τον καθρέφτη, αυτό δεν είναι λάθος του 

καθρέφτη. Οτιδήποτε διδάσκω δεν διαφέρει από την διδασκαλία του Βούδα, όλα 

προέρχονται από κείμενα που είναι ήδη καθιερωμένα· δεν μπορώ να δημιουργήσω την 

διδασκαλία, δεν έχω αυτού του είδους τον εννοιολογικό νου.  

Όλοι οι εννοιολογικοί νόες έχουν πολύ περιορισμένο πεδίο. Στην διδασκαλία του Βούδα, 

δεν μπορείτε να προβάλλετε με τον αποκαλούμενο κριτικό νου. Ένας κριτικός νους έχει 

ήδη αμφιβολία, η διδασκαλία του Βούδα μπορεί να γίνει κατανοητή μόνον από νου ίδιο 
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με του Βούδα - μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα, πρέπει να την εμπιστευτείτε. Η επιβεβαίωση 

γίνεται  όταν φτάσετε εκεί. Ώστε η διδασκαλία είναι πολύ ξεκάθαρη, ο Βούδας τόνισε πολύ 

ξεκάθαρα: «Μην εμπιστεύεστε οτιδήποτε βλέπετε ή οτιδήποτε ακούτε μέχρι να γίνεστε 

Άρχατ».  

Μέχρι εκείνη την ώρα, ό,τι και αν βλέπετε ή ακούτε είναι συχνά επηρεασμένο από τα 

συναισθήματά σας, από τις πολλές καρμικές εμπειρίες, από τα φαινόμενα που βιώνετε 

χωρίς καν να συνειδητοποιείτε από που προέρχονται. Για τον λόγο αυτόν ο νους σας 

αναστατώνεται, θέλει να εμπλακεί σε διαφωνίες, θέλει να μπει σε επιχειρηματολογίες για 

να αποδείξει πως έχετε δίκιο.   

Στην πραγματική άσκηση, δεν ενδίδουμε σε αυτό, η πραγματική άσκηση δεν έχει να κάνει 

με το να υπερασπίζεστε τον εαυτό σας με αιτιολόγηση του ενός ή του άλλου είδους, με το 

να δικαιολογείτε για ποιον λόγο κάνετε το ένα και το άλλο. Δεν έχει να κάνει ούτε με την 

αναζήτηση δικαιολογιών, έχει να κάνει απλώς με το να βάλετε τη διδασκαλία σε εφαρμογή. 

Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνετε την διδασκαλία πρέπει να είναι αγνός· εάν ο 

νους είναι απασχολημένος, αν έχει πολλές σκέψεις, θα σας επηρεάσει.  

Επομένως, δεν μπορεί να σταματήσετε τον νου να έχει σκέψεις ενός είδους ή άλλου, 

χρειάζεται να αναγνωρίσετε ποιες είναι ουσιώδεις, ποιες δεν είναι ουσιώδεις, απλώς θα 

επικεντρωθείτε στις ουσιώδεις σκέψεις, και δεν θα δώσετε σημασία στις μη-ουσιώδεις 

σκέψεις. Η μη-ουσιώδεις σκέψεις δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που κάνετε, επομένως ο 

νους σας πρέπει να είναι με αυτό που κάνετε όταν το κάνετε. Όταν το ακολουθείτε αυτό, 

ο νους σας είναι ήσυχος. Δεν προσπαθείτε να πολύ-σκεφτείτε, δεν προσπαθείτε να 

εννοιολογείτε. Πώς μπορείτε να εννοιολογείτε την διδασκαλία του Βούδα; Δεν μπορείτε. 

Επομένως, χρειάζεται να την εμπιστευτείτε. Η επαλήθευση έρχεται μέσω της άσκησης, όχι 

ενώ βρίσκεστε ακόμη στην διαδικασία της μάθησης, όχι όταν εξακολουθείτε να έχετε όλο 

το χάος στον νου σας.  Αυτός είναι ο λόγος που νιώθετε όλων των ειδών τα εμπόδια, τα 

εμπόδια που προέρχονται από τις διαφωνίες, από την προσκόλληση, από την επιθυμία σας 

για κάτι, ή από τον εγωισμό, ή επειδή θέλετε κάτι που θα σας κάνει να φαίνεστε σωστοί, 

να φαίνεστε καλοί. Δεν είστε χαρούμενοι με αυτά που βιώνετε, δεν είστε χαρούμενοι με 

το παρελθόν, αναζητάτε κάτι στο μέλλον το οποίο εξακολουθεί να βασίζεται σε εικασία· 

νιώθετε πως οι άλλοι άνθρωποι κάνουν λάθος, νιώθετε πως εσείς δεν μπορεί να κάνετε 

λάθος, πρέπει να αποδείξετε πως είστε σωστοί. Αυτό όμως δεν είναι πραγματική άσκηση. 

Πραγματική άσκηση είναι να μην μιλάτε προκειμένου να επιβεβαιωθείτε: «Το κάνω αυτό 

για αυτόν και για εκείνον τον λόγο».   

Όταν υπάρχει αλήθεια … η διδασκαλία του Βούδα δε βασίζεται στην αντίθεση, δεν 

βασίζεται  στην δυαδική θέση· δεν υπάρχει αντίθεση, δεν υπάρχει δυαδική αξία, η αλήθεια 

είναι η ίδια, αυτή είναι η αλήθεια, η αλήθεια είναι ίδια για όλους. Και ανάμεσα στον 
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ουρανό και την γη, η αλήθεια είναι πως όλα τα πράγματα έχουν συνέπειες, και αυτό 

διδάσκει ο Βούδας. Επομένως, η διδασκαλία που λαμβάνετε δεν αντικατοπτρίζει τίποτε 

περισσότερο από αυτό που είναι. Επομένως, όταν θέτετε αληθινά την διδασκαλία αυτή σε 

εφαρμογή, δεν αναζητάτε δικαιολογίες, δεν αναζητάτε πράγματα για να δικαιολογήσετε 

το γιατί δεν την εφαρμόζετε· απλώς ασκείστε, αυτό είναι όλο.  

Τώρα, πολλοί από εσάς έχετε απαγγείλει μάντρα, για παράδειγμα Ντάι Μπέι Ζόου. Όπως 

σας εξηγούσα τις προάλλες, η πραγματική άσκηση του Μεγάλου Ευσπλαχνικού Νταράνι 

δεν ξεκινάει με τα λόγια, ξεκινάει με την δραστηριότητά σας: εάν ο νους σας έχει μεγάλη 

ευσπλαχνία και πολύ στοργική καλοσύνη· εάν ο νους σας τα βλέπει όλα με ισότητα, χωρίς 

να κλίνει προς το ένα ή προς το άλλο· εάν ο νους σας δεν εμπλέκεται σε μην-ενάρετες 

δραστηριότητες· εάν ο νους σας δεν μολύνεται από λάθος απόψεις, ή εικασίες, ή 

φαντασιώσεις· εάν ο νους σας μπορεί να διατηρεί πάντοτε την κατανόηση πως η αληθινή 

φύση όλων των πραγμάτων είναι ελεύθερη από τη δική της αυτο-αναδυόμενη δύναμη, 

αλλά εξαιτίας της συγκέντρωσης συνθηκών· και ότι ο νους σας παραμένει πάντοτε στο 

σημείο της αληθινής ταπεινότητας.  

Εάν δεν είστε ταπεινοί, δεν μπορείτε να λαμβάνετε. Το να είστε ταπεινοί είναι σαν να είστε 

ένα άδειο δοχείο, σας επιτρέπει να δέχεστε. Εάν έχετε ήδη κάτι στο δοχείο, τότε οτιδήποτε 

λαμβάνετε θα μολυνθεί. Επομένως, όταν δεν υπάρχει χάος, χαοτική ποιότητα στον νου 

σας, τότε αυτό που έχετε είναι το υπέρτατο Μποντιτσίτα — το υπέρτατο Μποντιτσίτα είναι 

ο νους που αφυπνίζεται με μία και μοναδική πρόθεση - να είναι η αιτία που θα φέρει 

απελευθέρωση σε όλα τα αισθανόμενα όντα. Τότε, είτε απαγγέλλετε τα λόγια είτε όχι, 

είστε η ενσάρκωση της μεγάλης ευσπλαχνικής δραστηριότητας των Βουδών. Περί αυτού 

πρόκειται. Το να απαγγέλλετε από το πρωί ως το βράδυ ενώ στην πραγματικότητα έχετε 

όλες τις κακές προθέσεις για τους ανθρώπους, δεν θα σας βοηθήσει.  

Έτσι ένα πράγμα που είναι γνωστό πως δεν κάνω όλα αυτά τα χρόνια, δεν κατακρίνω ποτέ. 

Ποτέ δεν υπερασπίζομαι τον εαυτό μου, γιατί; Έχω σπουδαία παραδείγματα μπροστά μου, 

ο δάσκαλός μου, ο Πένορ Ρίνποτσε, είναι έτσι. Όντας ταπεινός, η Αυτού Αγιότητα δεν 

ισχυρίζεται ποτέ πως έχει πετύχει κάτι, θα πει απλώς: «Αυτό το έλαβα από τον δάσκαλό 

μου. Από την ώρα που το έλαβα, δεν το έχω αλλάξει και επομένως είναι αγνό». 

Επομένως, από που προέρχεται η διδασκαλία αυτή; Προέρχεται από τα κείμενα. Άπαξ και 

εμπλακείτε σε διαμάχη με ανθρώπους για το σωστό και το λάθος, δεν ασκείστε. Εάν λένε 

πως κάνετε λάθος, δεν υπάρχει λόγος να διαφωνήσετε. Εάν λένε πως έχετε δίκιο, δε 

χρειάζεται να ενθουσιαστείτε. Όπως σήμερα, είναι Πρωτοχρονιά, μια μαθήτρια μου είπε 

πως αντάλλασσε ευχές με κάποιους από τους φίλους μου στο μοναστήρι, πρόκειται για 

πολύ καλούς φίλους μου, πράγματι. Αλλά εμείς δεν το κάνουμε αυτό ποτέ, γνωριζόμαστε 

πάρα πολύ καλά. Πότε καλούμε ο ένας τον άλλο; Όταν υπάρχουν πράγματα που πρέπει να 
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γίνουν, και τότε δεν πρόκειται για μικροπράγματα, είναι σημαντικά πράγματα. Πράγματι 

δεν ακολουθούμε αυτή την τελετουργία του να ευχόμαστε Ευτυχισμένος ο Καινούριος 

Χρόνος. Εκείνοι γνωρίζουν πως εγώ εύχομαι τα καλύτερα για όλους, εγώ γνωρίζω πως 

εκείνοι εύχονται τα καλύτερα για όλους, δεν χρειάζεται να ακολουθήσουμε αυτή την 

εγκόσμια ευπρέπεια για να πείσουμε τους ανθρώπους πως τους ευχόμαστε Ευτυχισμένο 

Νέο Χρόνο. Αυτό είναι πράγματι το μοναδικό πράγμα στον νου, ότι εύχεσαι το καλύτερο 

για όλους, αυτό είναι όλο.  

Όταν έχετε μη-ουσιώδεις σκέψεις στον νου, το επόμενο που φέρνει είναι η περιέργεια· 

όταν υπάρχει περιέργεια, το επόμενο που αναπτύσσετε είναι ότι καταλήγετε σε 

περισπασμούς του νου. Εγώ δεν έχω περιέργεια άλλη από τον να βελτιώνω τον εαυτό μου.   

Επομένως από που έλαβα την διδασκαλία; Από τα κείμενα του Βούδα, από τους 

σχολιασμούς, όχι απλώς από οπουδήποτε, χρειάζεται να είναι αξιόπιστο, χρειάζεται να 

είναι αποδεδειγμένο. Εάν πρέπει να διαβάσω ένα μεταφρασμένο κείμενο, θα προέρχεται 

από κάποιον σαν τον Κουμαρατζίβα, έναν σπουδαίο μεταφραστή, δεν θα είναι τίποτε 

άλλο. Για όλες τις διδασκαλίες, δεν χρησιμοποιώ μόνο ένα κείμενο, χρησιμοποιώ πολλά, 

πολλά κείμενα, και έτσι αποκτάτε μια  διεξοδική κατανόηση, διότι η έμφαση στο καθένα 

είναι λίγο διαφορετική. Μελετάτε τα πάντα διεξοδικά, και δεν υποθέτετε απλώς ότι 

διαβάζετε και γνωρίζεις. Διότι σε όσο μεγαλύτερο βάθος πάτε, τόσο πιο βαθυστόχαστο θα 

γίνει με τον χρόνο, διότι δεν έχει να κάνει με την ανάγνωση του, έχει να κάνει με τον νου 

σας που συνδέεται με το κείμενο. Τι είδους νους; Ένας γαλήνιος νους, ένας ταπεινός νους. 

Όπου υπάρχει ένας ταπεινός νους, υπάρχει ένας νους με ειλικρίνεια· όπου υπάρχει 

ειλικρίνεια, υπάρχει ενόραση. Και έτσι όλο το πράγμα είναι πολύ, πολύ διαφορετικό. Δεν 

εμπλέκεται η προσκόλληση, δεν υπάρχει προσκόλληση σε φήμη ή περιουσία.   

Μια φορά, τον καιρό του Βούδα, ο Βούδας ήταν με τον Ανάντα και ταξίδευαν. Στην άκρη 

του δρόμου είδαν έναν σωρό από χρυσό. Ο Βούδας δεν τον κοίταξε καν και απλός τον 

ξεπερνούσε. Η σταθερότητα του νου του Ανάντα δεν ήταν ίδια με εκείνη του Βούδα, έριξε 

μια ματιά, τον πρόσεξε: «Α, χρυσός. Ένας σωρός από χρυσό». Και σε αυτό ο Βούδας 

αποκρίθηκε: «Αυτό είναι ένα δηλητηριώδες φίδι». 

Ένας αγρότης που δούλευε στο χωράφι, άκουσε:  «Δηλητηριώδες φίδι». Έτσι πήγε να ρίξει 

μια ματιά: «Ε; αυτό είναι χρυσός! Είπαν δηλητηριώδες φίδι, αυτό είναι χρυσός».  Έτσι ήταν 

πολύ χαρούμενος και τον πήρε στο σπίτι, και έγινε πολύ πλούσιος φυσικά, ξαφνικά είχε 

χρυσό. Στη συνέχεια, ο γείτονας άρχισε να έχει υποψίες για την προέλευση των χρημάτων· 

την μια μέρα ήταν αγρότης, την επόμενη μέρα ήταν πολύ πλούσιος. Έτσι έκανε μια 

αναφορά στον βασιλιά. Ο βασιλιάς έβαλε να συλλάβουν τον αγρότη και τον ρώτησε που 

βρήκε τα χρήματα. Εκείνος είπε την αλήθεια, έτσι ο βασιλιάς έστειλε στρατιώτες στο σπίτι 

του για να κάνουν έλεγχο και πράγματι βρήκαν πολύ χρυσό, και τον έφεραν όλον πίσω 
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στον βασιλιά. Και όταν ο βασιλιάς τον είδε αυτό, θύμωσε πολύ. Γιατί; Διότι έχασαν κάποιον 

χρυσό από το θησαυροφυλάκιο, και αυτός ήταν ο χρυσός. Έτσι, αμέσως σκέφτηκε πως 

αυτός ο αγρότης θα πρέπει να ήταν ο ληστής, ο κλέφτης που πήρε τον χρυσό, και τότε τον 

έβαλαν στη φυλακή. Μόνο τότε συνειδητοποίησε ο αγρότης αυτό που είπε ο Βούδας, γιατί 

ο χρυσός αυτός ήταν ένα δηλητηριώδες φίδι.  

Επομένως είναι η προσκόλληση που πράγματι διαταράσσει τον νου σας. Εάν έρθετε σε μια 

διδασκαλία έχοντας αυτή την στάση της προσκόλλησης, λέτε: «Θέλω να ακούσω τα 

πάντα!» ο νους σας θα διαταραχτεί. Αρκετοί από εσάς με έχετε δει όταν παρακολουθώ 

διδασκαλία, όταν είμαι κοντά στην Αυτού Αγιότητα τον Πένορ Ρίνποτσε· οι περισσότεροι 

από εσάς είσαστε αγχωμένοι κοντά του, φαίνομαι ποτέ αγχωμένος; Ποτέ δεν φαίνομαι 

αγχωμένος, γιατί; Δεν υπάρχει κάτι για να αγχώνομαι, ποτέ δεν έχω προσεγγίσει κάποιον 

από τους δασκάλους μου με φόβο. Προσεγγίζω με σεβασμό, με ειλικρίνεια. Όπου υπάρχει 

ειλικρίνεια, δεν υπάρχει φόβος. Εάν ο νους νιώθει αρνητικότητα, είναι επειδή ο νους σας 

έχει πολλές άλλες σκέψεις που δεν θα έπρεπε να είναι παρούσες. Εάν είστε ειλικρινείς, δεν 

υπάρχουν άλλες μη-ουσιώδεις σκέψεις. Δεν έχω κανέναν φόβο μπροστά σε κανέναν 

δάσκαλό μου όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που έχω είναι ειλικρίνεια, αυτό που έχω είναι 

σεβασμός, αυτό που έχω είναι ταπεινότητα. Όταν έχετε ταπεινότητα, έχετε επίγνωση. Εάν  

έχετε ταπεινότητα, δείχνετε σεβασμό, δίνεται προσοχή σε όλα που βλέπετε, σε όλα που 

ακούτε. Δεν προσπαθείτε να το αναλύετε, δεν προσπαθείτε να χρησιμοποιείτε τον 

αποκαλούμενο εννοιολογικό νου.  

Ο κριτικός νους προσδιορίζεται από την ηλικία σας, από την εμπειρία που έχετε. Μόλις 

τώρα, ένα μικρό πεντάχρονο κορίτσι χρησιμοποιώντας τον κριτικό νου της εξήγησε γιατί 

χρειάζεται μια ακόμη σοκολάτα, γιατί η σοκολάτα αυτή είναι τόσο σημαντική, και γιατί 

τρώει συγκεκριμένο φαγητό. Και ακούγεται πολύ ώριμη, και ο τρόπος με τον οποίο εκφέρει 

τον λόγο είναι γεμάτος λογική. Ναι, αυτός ο νους είναι ενός πεντάχρονου κοριτσιού. 

Επομένως, λέτε: «Εγώ δεν είμαι πέντε χρονών,» αλλά παρόλα αυτά ο νους σας 

εξακολουθεί να είναι ένας ανθρώπινος νους.   

Ο Βούδας δεν δίδαξε ποτέ πώς να αναπτύξετε έναν κριτικό νου. Ο Βούδας είπε ότι 

χρειάζεται να αναπτύξετε Μποντιτσίτα, έναν αφυπνιζόμενο νου. Ο αφυπνιζόμενος νους 

δεν επικρίνει. Αλλά εάν παίρνεται προσωπικά κάποια πράγματα που αντικατοπτρίζονται 

σε εσάς, είναι διότι τα έχετε βάλει ταμπέλες, αυτό είναι όλο, τα έχετε χαρακτηρίσει έτσι. 

Στην πραγματικότητα, όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι δεν επικρίνω. Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι 

είναι πέρα από τον έλεγχο μου, εγώ απλώς αντανακλώ την διδασκαλία. Εάν οι άνθρωποι 

έρχονται στην διδασκαλία, είναι ευπρόσδεκτοι· εάν δεν έρχονται στην διδασκαλία, δεν 

τους κυνηγάω. Γιατί; Διότι δεν παρακαλώ για τίποτε, είμαι εδώ για να μοιράζω. Η δουλειά 

μου είναι να υπηρετώ τους άλλους, δεν είμαι εδώ για να κυνηγάω ανθρώπους. Εάν δεν 

έχουν τις συνθήκες για να έρθουν, ακόμη και αν θέλουν να έρθουν, δεν μπορούν να 
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έρθουν. Εάν δεν έχουν τις συνθήκες για να λάβουν την διδασκαλία, ακόμη και αν 

βρίσκονται εδώ, ο νους τους θα εξακολουθεί να είναι χαοτικός, θα εξακολουθεί να είναι 

ανήσυχος. Τους βλέπω όμως διαφορετικά; Όχι, τα εξετάζω όλα. Εάν μπορούν να βρουν τον 

δρόμο τους μέχρι εδώ, και μπορούν να ακολουθήσουν την διδασκαλία, και έχουν την 

θέληση να ακολουθούν την διδασκαλία, με χαρά θα την μοιράζω μαζί τους, με χαρά θα 

τους υποστηρίζω με οποιονδήποτε τρόπο μπορώ. Όμως δεν έχω άποψη για αυτό. Εάν έχω 

άποψη, τότε δεν θα είναι εύκολο να κοιμάμαι ή να ξεκουράζομαι. Δεν το κάνετε αυτό, εάν 

ακολουθείτε την διδασκαλία του Βούδα, δεν κρίνετε.  

Έτσι, σε όλη την άσκηση της διδασκαλίας του Βούδα, αυτή δεν αφορά στο να αναζητάτε 

οτιδήποτε εξωτερικά, αφορά στην ανακάλυψη της αληθινής σας φύσης. Οτιδήποτε 

εξωτερικό θέλετε να αναζητήσετε, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αναζήτηση να 

δικαιολογήσετε κάποια φαντασίωση που έχετε, η οποία θα έρθει την μια στιγμή και θα 

φύγει την επόμενη. Επομένως, δεν έχει να κάνει με το εξωτερικό, δεν έχει να κάνει με το 

να πείσετε τους ανθρώπους - δεν υπάρχει κάτι για τον οποίο πρέπει να τους πείσετε,  έχει 

να κάνει πράγματι με τη δική σας άσκηση. Και έτσι, όταν το κάνετε αυτό χωρίς να εστιάζετε 

στον εαυτό σας, δεν εμπλέκεται εγωισμός, δεν υπάρχει καμία ατζέντα ούτε κέρδος για τον 

εαυτό σας.   

Ένας από τους λόγους που ταξιδεύω τακτικά σε πολλά μέρη είναι επειδή δεν ζητάω ποτέ 

υποστήριξη. Απλώς υποστηρίζω τον εαυτό μου, δεν χρειάζομαι υποστήριξη από τους 

ανθρώπους πριν να πάω εκεί. Και το ότι οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν προσφορές 

εξαρτάται από τους ίδιους, όμως εγώ δεν το ζητώ ποτέ. Και στα περισσότερα μέρη που 

πηγαίνω, αφήνω μάλιστα χρήματα πίσω όταν χρειάζονται υποστήριξη εκεί. Αλλά με 

κάποιον τρόπο, παρόλα αυτά, εξακολουθώ να έχω αρκετούς πόρους για να συνεχίζω τα 

ταξίδια, αυτή είναι η κύρια διαφορά ανάμεσα στο να μην έχεις απαιτήσεις, στο να μην 

ζητάς τίποτε. Εάν δεν έχω, δεν πηγαίνω· εάν έχω, μπορώ να πάω, πηγαίνω. Αυτή την 

στιγμή, εάν μπορώ, μπορώ· εάν δεν μπορώ, δεν μπορώ. Αλλά σαφώς δεν λογομαχώ, δεν 

ασκώ κριτική, απλώς υπηρετώ. Πώς το βλέπουν αυτό οι άνθρωποι, αυτό είναι πέρα από 

τον έλεγχο μου.  

Επομένως, στη ζωή μπορείτε να πορεύεστε έτσι και να έχετε ευσπλαχνία μέσα σας 

πάντοτε. Έτσι, όταν οι άνθρωποι έρχονται σε εμένα, λένε: «Μη με εγκαταλείπετε». Δεν έχω 

εγκαταλείψει ποτέ, ούτε και ο Βούδας έχει εγκαταλείψει ποτέ κανέναν. Αυτό που 

συμβαίνει είναι ότι οι άνθρωποι εγκαταλείπουν οι ίδιοι τη διδασκαλία, διότι νιώθουν πως 

η διδασκαλία τους ταλαιπωρεί· νιώθουν ότι η διδασκαλία αντικατοπτρίζει τα πράγματα 

που δεν θέλουν να παραδεχτούν. Εάν δεν μπορείτε να παραδεχτείτε κάτι, δεν μπορείτε να 

το αντιμετωπίσετε, δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε. 
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Έτσι, ελπίζω πως στο Νέο Έτος, σε αυτόν τον καινούριο χρόνο που έρχεται, όλοι σας θα 

εφαρμόζετε την διδασκαλία επιμελώς. Και ένα πράγμα που θα έπρεπε να έχετε κατά νου 

είναι: κρατήστε τις μη-ουσιώδεις σκέψεις μακριά από ό,τι κάνετε. Μη-ουσιώδης σημαίνει 

να μη σκέφτεστε το φαγητό όταν κάνετε κάτι άλλο. Όταν τρώτε, τρώτε· όταν κοιμάστε, 

κοιμάστε· όταν οδηγείτε, οδηγείτε. Να μην ακούτε τη διδασκαλία όταν … μερικοί άνθρωποι 

ρωτάνε: «Μπορώ να ακούω τη διδασκαλία ενώ οδηγώ;» Τους απαντάω: «Μην το κάνετε 

αυτό. Είναι πολύ επικίνδυνο». Θα πρέπει να κάθεστε ήσυχα, να κάθεστε όπως ευπρεπώς 

όταν ακούτε τη διδασκαλία. Εάν δεν προσεγγίζετε τη διδασκαλία με ειλικρίνεια, με 

ταπεινότητα, δεν μπορείτε.  

Επομένως, το να είστε ειλικρινείς, το να είστε συνεπείς, αποτελεί πάντοτε την κεντρική 

ιδέα της διδασκαλίας μου όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό είναι η κεντρική ιδέα που 

αντιστοιχεί στη διδασκαλία του Βούδα. Να είστε ειλικρινείς σημαίνει να διορθώνετε, να 

βελτιώνετε τον εαυτό σας, και αυτή είναι η διδασκαλία του Μέσου Δρόμου. Η συνέπεια 

έχει να κάνει με το σιου σινγκ, με το να το διατηρείτε αυτό· όχι απλώς να βελτιώνεστε κάθε 

φορά, αλλά το να το διατηρείτε αυτό. Και εν συνεχεία, εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά, να 

μη στενοχωριέστε για αυτό, απλώς χρειάζεται να συνεχίζετε. Τα προβλήματα τα έχετε όταν 

έχετε προσδοκίες ή όταν έχετε προσκόλληση στην επιθυμία για ταχεία επιτυχία, για  

γρήγορη επιτυχία.   

Επομένως, μη-εγωιστής σημαίνει να υποστηρίζετε του ανθρώπους εάν βλέπετε πως έχουν 

κάποιες ανάγκες. Δεν έχει να κάνει μόνο με το να φροντίζετε τις ανάγκες μόνον των δικών 

σας γονιών, αλλά οποιονδήποτε είναι μεγαλύτερός σας θα πρέπει να τους βλέπετε ως 

πρεσβύτερους, και να τους προσφέρετε υποστήριξη όταν είστε σε θέση να το κάνετε. Και  

εδώ αυτό κάνουμε. Κάθε χρόνο, φροντίζουμε τους άστεγους ανθρώπους· εάν χρειάζονται 

ρούχα, τους δίνουμε ρούχα· εάν χρειάζονται παπλώματα, τους δίνουμε παπλώματα· όταν 

χρειάζονται φαγητό, τους δίνουμε φαγητό. Προσφέρουμε ό,τι είναι αναγκαίο. Όταν όμως, 

για παράδειγμα… για χρόνια προσφέραμε Χριστουγεννιάτικο φαγητό στην Κουζίνα των 

Αστέγων, και όταν κάποιος άλλος τους το προσέφερε αυτό, τότε προσφέραμε κάτι 

διαφορετικό. Τους ρωτάμε τι χρειάζονται, εάν χρειάζονται ρούχα, τους δίνουμε ρούχα. Εάν 

πουν πως χρειάζονται για 150 ανθρώπους, τους δίνουμε χρήματα για να κάνουν όλα αυτά 

τα πράγματα. Εάν το προσφέρει κάποιος άλλος, δεν θα θυμώσω, δεν θα τσακωθώ για 

τέτοια πράγματα, εμείς απλώς ανακατευθύνουμε τους πόρους προς κάποιον άλλο που 

χρειάζεται υποστήριξη.   

Επομένως, δεν υπάρχει προσκόλληση στη νίκη, δεν υπάρχει προσκόλληση στο να έχεις 

δίκιο. Όταν δεν το έχετε αυτό, δεν σας νοιάζει η δημοσιότητα, δεν σαν νοιάζουν τα 

περισσότερα. Λέω πάντοτε, δεν χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους, αλήθεια δεν 

θέλω να προσελκύσω περισσότερους ανθρώπους· όμως εκείνοι που είναι να έρθουν, θα 

έρθουν. Και έτσι, για εμένα, οτιδήποτε λένε οι άνθρωποι για εμένα με τον έναν ή τον άλλο 
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τρόπο, πραγματικά δεν έχει σημασία· επειδή δεν τα εστιάζω, για εμένα δεν έχει σημασία. 

Η μόνη έγκριση, εάν τη χρειάζομαι καν, είναι εάν αυτό που κάνω αντιστοιχεί στην 

διδασκαλία του Βούδα, εάν η διδασκαλία που δίνω αντιστοιχεί σε εκείνη του ριζικού 

δασκάλου μου, του Πένορ Ρίνποτσε.   

Έτσι, όταν οι άνθρωποι με παρακολουθούσαν στο παρελθόν, όταν έκαναν εσωτερικές 

τέχνες μαζί μου, είχαν σοκαριστεί όταν είδαν τον δάσκαλό μου των εσωτερικών τεχνών και 

είπαν: «Πως και ό,τι κάνει είναι ίδιο με τα δικά σας;» Εγώ είπα: «Δεν είναι σωστό, ό,τι 

έκανα εγώ ήταν το ίδιο με τα δικά του». Επειδή οι μαθητές μου με συνάντησαν πρώτο. Έτσι 

λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς σκέφτεται ο νους. Παρομοίως, όταν οι μαθητές μου 

πρωτοσυνάντησαν την Αυτού Αγιότητα τον Πένορ Ρίνποτσε, εξεπλάγησαν: «Πώς και ο 

τρόπος που διδάσκει η Αυτού Αγιότητα είναι ίδιος με τον δικό σας; Με την ίδια σειρά, τα 

ίδια παραδείγματα;» Είπα: «Όχι,» διότι εγώ αναπαράγω, δε μιμούμαι. Δεν μπορείτε να 

αναπαράγετε χωρίς ειλικρίνεια. Και έτσι, όταν οι άνθρωποι το είδαν αυτό, εξεπλάγησαν. 

Εγώ, δεν εκπλήσσομαι διότι δεν είμαι αρκετά έξυπνος ώστε να αλλάξω τίποτα. Επομένως, 

η γραμμή διαδοχής έτσι είναι.  

Και στη συνέχεια, στην διδασκαλία, εάν χρειάζεται να ανατρέξω στα κείμενα, είναι κείμενα 

αυθεντικά, όχι κάποια που τα έχουν μεταφράσει πρόσφατα, για αυτό τον λόγο μπορεί να 

τα εμπιστευτείτε. Εγώ είμαι απλώς το άτομο που φέρνει την διδασκαλία σε εσάς, δεν είναι 

δουλειά μου να την αλλάξω. Τα όποια παραδείγματα δίνω, αντικατοπτρίζουν την εμπειρία 

μου του να βάζω αυτή τη διδασκαλία στην πράξη.   

Επομένως, εύχομαι σε όλους σας ένα πολύ ευτυχισμένη, ευοίωνη 2019. Σας ευχαριστώ.  

 

 


