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Η Δφναμθ Τθσ Αφοςίωςθσ ςτον Δάςκαλο 

 Το Ορκό Κίνθτρο  

Από τα εννιά Γιάνα, τα εννιά ςτάδια τθσ βουδιςτικισ άςκθςθσ, θ Βατηραγιάνα 
αναφζρεται ωσ ο πλζον πρόςφοροσ δρόμοσ, χρειάηεται λιγότερο χρόνο από τισ άλλεσ 
μεκόδουσ, ιδιαίτερα ςτθν ζνατθ άςκθςθ, το ζνατο Γιάνα – που ονομάηεται Άτι Γιόγκα, 
το οποίο είναι θ άςκθςθ τθσ Μεγάλθσ Τελειότθτασ (Τηόγκπα Τςζνπο). Τηόγκπα ςθμαίνει 
‘ολοκλιρωςθ’, Τςζνπο ςθμαίνει ‘Μεγάλθ’, αρμονικι ολοκλιρωςθ. Υπάρχει μια πολφ 
καλι λζξθ που χρθςιμοποιοφν ςτθν κινζηικθ μετάφραςθ: ‘Ντάι Ουζν Μαν’ – πλιρωσ 
ολοκλθρωμζνθ, δεν ζχει απομείνει τίποτα ανολοκλιρωτο. Τα πάντα ζχουν 
ολοκλθρωκεί, ο,τιδιποτε ιταν να ςυμβεί ζχει ςυμβεί, δεν ζχει απομείνει τίποτα που 
πρζπει να γίνει.  Αλλά για να το κατορκϊςετε αυτό, χρειάηεται να ζχετε τθν ίδια 
νοοτροπία, τθν ίδια ςτάςθ. Αν δεν ζχετε τθν ορκι ςτάςθ, τότε δεν μπορείτε ςτθν 
πραγματικότθτα να βοθκιςετε κανζναν. Ζτςι φροντίηετε να ζχετε πάντα τθν ςωςτι 
ςτάςθ. 

Ππωσ παλαιότερα, όταν με προςκαλοφςαν διάφοροι κρθςκευτικοί οργανιςμοί όπωσ θ 
Χριςτιανικι Εκκλθςία για να δϊςω διδαςκαλίεσ… όταν δίνω διδαςκαλίεσ ςτθν 
Χριςτιανικι Εκκλθςία, δεν τουσ λζω πϊσ να γίνουν Βουδιςτζσ, τουσ μιλϊ με τον ίδιο 
τρόπο που μιλάω ςε εςάσ εδϊ: «Πρϊτον: βάλετε τα δυνατά ςασ να γίνετε ζνασ 
καλφτεροσ άνκρωποσ». Ζνασ καλφτεροσ άνκρωποσ είναι αυτόσ που ζχει το ςωςτό 
κίνθτρο ζχοντασ κατά νου τθν ευθμερία των άλλων. Αν δεν μπορείσ να το κάνεισ αυτό 
και ςτθν ςυνζχεια κρφβεςαι πίςω από αυτό που ονομάηεισ κρθςκεία ι οποιοδιποτε 
ςφςτθμα πίςτθσ, ςτθν πραγματικότθτα κοροϊδεφεισ τον εαυτό ςου. Αντί να δθμιουργείσ 
όφελοσ, δθμιουργείσ ακριβϊσ το αντίκετο.  

Η πίςτθ και θ αφοςίωςθ είναι τα πιο ςθμαντικά πράγματα ςτθν Βουδιςτικι άςκθςθ. 
Θ πίςτθ και αφοςίωςθ είναι το ίδιο, αλλά πίςτθ και αφοςίωςθ ςτθν ορκι αντίλθψθ, τθν 
ορκι κατανόθςθ. Αν ζχετε πίςτθ και αφοςίωςθ ςτθν εςφαλμζνθ αντίλθψθ, τθν 
λανκαςμζνθ κατανόθςθ, τότε αυτό γίνεται αιτία ςυγκροφςεων, αιτία πολζμου, αιτία 
αχρείαςτου αγϊνα ςτθ ηωι. 

Πταν παίρνετε καταφφγιο ςτο ςκεπτικό τθσ επικυμίασ για ζλεγχο αυτομάτωσ 
δθμιουργείτε ςφγκρουςθ. Ζτςι, όταν μιλοφμε για λιψθ καταφυγίου ςτθν διδαςκαλία 
του Βουδαντάρμα, τθ Βουδιςτικι άςκθςθ, τότε παίρνουμε καταφφγιο ςε αυτό το 
οποίο είναι αλθκινό για όλουσ. Πχι μόνο για ζνα άτομο, όχι για εκείνουσ που είναι 
ψθλοί ι κοντοί μόνον, όχι για τουσ άντρεσ ι τισ γυναίκεσ, όχι μόνον για τουσ 
ανκρϊπουσ, αλλά για όλα τα 31 επίπεδα τθσ φπαρξθσ. Τα 31 επίπεδα τθσ φπαρξθσ, 
ποικίλουν από τα βαςίλεια τθσ επικυμίασ (μζςα ςτα οποία βριςκόμαςτε) μζχρι τα 
βαςίλεια τθσ μορφισ και τα άμορφα. Μζςα ςε αυτι τθν κλίμακα υπάρχουν άνκρωποι 
κακϊσ και όλα τα είδθ των όντων που είναι γνωςτά ωσ ‘όντα  που δεν είναι 
ανκρϊπινα’. Υπάρχουν τα βαςίλεια των κεϊν, τα βαςίλεια των Αςοφρα (των 
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ηθλόφκονων κεϊν), υπάρχουν τα βαςίλεια των πειναςμζνων φανταςμάτων και των 
ηϊων. Σε όλα τα 31 επίπεδα τθσ φπαρξθσ, γεννιζςαι ςε τζτοιο μζροσ εξ αιτίασ του 
είδουσ του κινιτρου, του είδουσ τθσ ςτάςθσ που ζχεισ, και του είδουσ των αςκιςεων 
που ακολουκείσ. Ζτςι, αν πρόκειται να αςκθκείσ ςτθν παράδοςθ τθσ Βατηραγιάνα, 
μπορείσ να επιτφχεισ αυτό το ςτόχο μζςα από τθν άςκθςθ τθσ ςφνδεςθσ του εαυτοφ 
ςου με αυτόν που ζχει ιδθ επιτφχει τθν κατάςταςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ φϊτιςθσ. 
Συνεπϊσ, όταν ακολουκείτε κάποιον που δεν ζχει ελαττϊματα, που δεν ζχει ακάκαρτα 
ςτοιχεία, που δεν επθρεάηεται πια από κανζνα ςυναίςκθμα, που δεν δρα μζςα από 
παρορμιςεισ, από κυμό, από εκδικθτικότθτα, μζςα από οποιουδιποτε είδουσ 
‘μολυςμζνεσ ποιότθτεσ’, τότε το μόνο που κα βιϊνετε κα είναι αγνι ςυμπόνια για όλα 
τα όντα.  

Γιζςε Ντάουα 

Ρολλοφσ αιϊνεσ πριν, υπιρχε μια νεαρι πριγκίπιςςα με το όνομα Γιζςε Ντάουα (Γιζςε 
ςθμαίνει ςοφία, Ντάουα ςθμαίνει ςελινθ – θ ςοφία τθσ ςελινθσ). Αυτι θ πριγκίπιςςα 
πιρε τον όρκο μπροςτά ςε κάποιον Βοφδα του παρελκόντοσ. Τον καιρό εκείνο οι 
άνκρωποι ζπαιρναν όρκουσ και προςεφχονταν προςδοκϊντασ να επιτφχουν τθν 
κατάςταςθ τθσ Βουδότθτασ ςτο ςϊμα ενόσ άντρα. Ρρϊτον: μια ευχι είναι να γεννθκεί 
κανείσ ωσ άντρασ επειδι υπάρχουν λιγότερα εμπόδια ςε αυτι τθν φπαρξθ. Και 
δεφτερον, εφχονται να επιτφχουν τζλεια φϊτιςθ ςε αυτι τθν κατάςταςθ/ενςάρκωςθ. 
Πμωσ, θ Γιζςε Ντάουα ορκίςτθκε να παραμείνει πάντοτε ςτο ςϊμα μιασ γυναίκασ. Στθν 
πραγματικότθτα θ άςκθςι τθσ είναι τόςο ιςχυρι που δεν χρειάηεται καν να 
επαναγεννθκεί, μπορεί να λάβει τθν μορφι ενόσ άντρα αυτοςτιγμεί, χωρίσ να πει: 
«Αυτι θ ηωι τελείωςε, τότε ςτθν επόμενθ ηωι μου κα επιςτρζψω ωσ άντρασ». Μπορεί 
να γίνει άντρασ αμζςωσ αν ζτςι επικυμεί. Αλλά θ ςυμπόνια τθσ για τα ζμβια όντα είναι 
τόςο ιςχυρι και κατανοεί ότι ςε όλα τα ςτάδια χρειάηεται κάποιοσ να μπορεί να 
αςκθκεί καταλλιλωσ και τελικά αν ζχει ζνα ανδρικό ι ζνα γυναικείο ςϊμα, δεν ζχει 
ςθμαςία. Ζτςι λοιπόν, πιρε αυτόν το πολφ ιςχυρό όρκο με δυνατι αφοςίωςθ και πίςτθ.  
Ζτςι, μετά από κάποιο διάςτθμα, τθν εποχι του Αβαλοκιτεςβάρα/Τςενρζηιγκ (του 
Μεγάλου Μποντιςάτβα τθσ ςυμπόνιασ), όταν πιρε τον όρκο ότι δεν κα επιτφχει τθν 
κατάςταςθ τθσ Βουδότθτασ μζχρι όλα τα όντα να απελευκερωκοφν από τθ Σαμςάρα, 
ςτον κόςμο των τριϊν βαςιλείων… 

Σαμςάρα ςθμαίνει τθν κατάςταςθ τθσ επαναλαμβανόμενθσ δυςαρζςκειασ. Αυτι θ 
επαναλαμβανόμενθ δυςαρζςκεια περιλαμβάνει, για παράδειγμα, ςτο ανκρϊπινο 
βαςίλειο τθ γζννθςθ, τα γθρατειά, τθν αρρϊςτια και τον κάνατο. Θ ακριβζςτερα: 
ανάδυςθ, ακμι, φκορά και επιςτροφι ςτο τίποτα. Σε όλα τα πράγματα ακολουκείται 
αυτι θ διαδικαςία. Είτε πρόκειται για τισ λεγόμενεσ αυτοκρατορίεσ, είτε για τθν 
ανκρϊπινθ κατάςταςθ τθσ γζννθςθσ, του γιρατοσ, τθσ αρρϊςτιασ και του κανάτου, 
είτε για ζνα κτίριο ολοκαίνουργο που ςτθν ςυνζχεια καταρρζει και τζλοσ γίνεται 
ερείπιο. Δείτε μζρθ όπωσ θ Ακρόπολθ, ι τθν ωμαϊκι Αυτοκρατορία, δείτε όλα τα 
λεγόμενα ςπουδαία πράγματα που ζχουμε… κι εδϊ ςτθν Αγγλία ζχουμε πολλά παλαιά 
κτίρια που χρειάηονται πολλι ςτιριξθ και ςυντιρθςθ, διαφορετικά κα καταρρεφςουν 
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και κα ερειπωκοφν. Συνεπϊσ, όλα τα πράγματα ςτθν πραγματικότθτα είναι ζτςι επειδι 
είμαςτε το αντικείμενο και ο τόποσ αυτοφ που ονομάηουμε ‘Αυτό Ρου Μπορεί να 
Καταςτραφεί’. Μιλοφμε για τουσ τρεισ χρόνουσ, το παρελκόν, το παρόν και το μζλλον – 
‘Τηίγκτεν’ είναι θ λζξθ που χρθςιμοποιοφμε ςτα κιβετανικά, και ςθμαίνει: ‘Αυτό το 
οποίο είναι θ βάςθ τθσ καταςτροφισ’ – ότι δθλαδι ο,τιδιποτε βλζπετε ςε αυτό τον 
κόςμο είναι παροδικό. Γιατί;  Επειδι κα διαλυκεί. Δεν ζχει ςθμαςία: θ υγεία ςασ, θ 
νιότθ ςασ, θ ικανότθτά ςασ… τα πάντα ςε αυτό τον κόςμο ζχουν τα τζςςερα ςτάδια: 

1) αναδφεται  

2) λαμβάνει ζνα ςυγκεκριμζνο είδοσ χρθςιμότθτασ και φτάνει το πλιρεσ 
δυναμικό αυτοφ που μπορεί να είναι, και ςτθν ςυνζχεια 

3) κα παρακμάςει και  

4) τελικά κα επιςτρζψει ςτο τίποτα. 

Ζτςι ςε αυτό τον κόςμο, τθ Γθ όπωσ τθ γνωρίηουμε, κα ζρκουν χίλιοι Βοφδεσ. Τζςςερεισ 
Βοφδεσ ζχουν ιδθ ζρκει, ο τελευταίοσ με ανκρϊπινα χρόνια, 2550 χρόνια πριν. Ρριν 
από αυτόν, τρεισ άλλοι Βοφδεσ εμφανίςτθκαν ςε αυτι τθ Γθ και πολιτιςμοί ιρκαν και 
πζραςαν. Ακόμα και με τα δικά μασ μζτρα οι επιςτιμονεσ λζνε ότι ζχουν περάςει 11 
Εποχζσ Ραγετϊνων. Είναι γεγονόσ ότι όλα τα πράγματα μποροφν να αλλάξουν, τα 
πράγματα δεν είναι πάντα αυτό που νομίηετε. Τα πράγματα ςυχνά ονομάηονται ‘Ντεν 
Ντάο’ – ‘τα πάνω κάτω’.  Τθ μια ςτιγμι ζχετε τα Ιμαλάϊα, που είναι ςτθν 
πραγματικότθτα ο βυκόσ τθσ κάλαςςασ και, τθν επόμενθ ςτιγμι, γίνονται θ ψθλότερθ 
κορυφι του κόςμου. Στισ μζρεσ μασ είναι θ ψθλότερθ οροςειρά. Ζνα μικρό 
ταρακοφνθμα τθσ Γθσ, μια μικρι αλλαγι, και όλα τα πράγματα αλλάηουν ξανά. 
Ο,τιδιποτε λζτε ότι είναι τεχνολογία, με λίγθ κερμότθτα (επειδι περνάνε μζςα από τθ 
φωτιά ι το νερό) τα πάντα λειϊνουν. Δεν υπάρχει iPad, δεν υπάρχει iPhone. Πλα 
τελειϊνουν. Πλα τα πράγματα αρχίηουν ξανά. Τϊρα οι επιςτιμονεσ διλωςαν: «Τϊρα 
ανακαλφψαμε πϊσ ξεκίνθςε θ ηωι ςτθ Γθ». Βλζπετε; Ρροςπακοφν να χρθςιμοποιιςουν 
τθν περιοριςμζνθ κατανόθςι μασ για να κακορίςουν από ποφ προερχόμαςτε, ποιοί 
είμαςτε, τι είμαςτε. Δεν το ζχουμε αυτό ςτθν Βουδιςτικι άςκθςθ. Πλα τα πράγματα 
εξθγοφνται με μεγάλθ ςαφινεια. Και οι επιςτιμονεσ λζνε: «Α! Επειδι αυτόσ ο κοςμικόσ 
μετεωρίτθσ μετζφερε ςτοιχεία αηϊτου, εξαιτίασ αυτοφ θ ηωι γεννικθκε ςτθ Γθ...» 
επειδι αυτό βαςίηεται ςτθ κατανόθςι μασ. 

Ππωσ αν ακοφςετε κάποιον να μιλάει κινζηικα, με βάςθ τθν κατανόθςι ςασ λζτε: 
«Νομίηω ότι μπορεί να λζει αυτό» ι «Δεν το λζει αυτό…» Και δεν ζχει καμία ςχζςθ με 
αυτό που πραγματικά λζγεται. Αυτό είναι ζνα απλό παράδειγμα. Ππωσ όταν κάποιοσ 
δεν ξζρει αγγλικά, του μιλάσ και κα πει: «Μάλλον λζει ναι, μάλλον λζει όχι» όμωσ ςτθν 
πραγματικότθτα δεν ζχει καμία ςχζςθ με τα γεγονότα.  

Αυτά τα πράγματα ςχθματίηουν τθν εςφαλμζνθ αντίλθψθ. 
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Τοφγκτηε Τςζνπο, ο Μεγάλοσ Συμπονετικόσ Μποντιςάτβα 

Ζτςι, ςχθματίςτθκαν τα Τριάντα-ζνα Επίπεδα τθσ Φπαρξθσ, προκλικθκαν από τθ 
ςυμπεριφορά λόγω. Τθριςτε λοιπόν τθν ίδια ςτάςθ με τθν πριγκίπιςςα Γιζςε Ντάουα, 
θ οποία τελικά ζγινε το δάκρυ του Τςενρζηιγκ. Ο Αβαλοκιτεςβάρα, ο Τςενρζηιγκ τθσ 
Μεγάλθσ Συμπόνιασ, ο Τοφγκτηε Τςζνπο, ο Μεγάλοσ Ευςπλαχνικόσ Μποντιςάτβα 
Μαχαςάτβα. Θα μποροφςε να ιταν ζνασ Βοφδασ, αλλά επζλεξε να παραμείνει ςτθν 
μορφι ενόσ Μποντιςάτβα για χάρθ όλων των όντων. Κι όταν ιλκε ςτθν Κίνα, αυτό που 
ιταν θ μορφι ενόσ άντρα, με τον καιρό πιρε τθ μορφι μιασ γυναίκασ. Αν δείτε τα 
γλυπτά, τουσ πίνακεσ, τισ εικόνεσ από τθν Δυναςτεία Τανγκ, κάποια από αυτά είναι με 
ανδρικι μορφι, κάποια με γυναικεία μορφι. Γιατί; Επειδι θ Ευςπλαχνία του 
Τςενρζηιγκ μοιάηει ςαν μια μεγάλθ μθτζρα. Μια μθτζρα κα περάςει μζςα από κάκε 
δοκιμαςία προκειμζνου να φροντίςει τα παιδιά τθσ. Πταν ζχεισ κάποιον να νοιάηεται 
για ςζνα ςαν μια μθτζρα, τότε φυςικά, από τθν πλευρά των κινζηων, μοιάηει 
περιςςότερο με γυναίκα παρά με άντρα. Αλλά ςτθν πραγματικότθτα, ζνασ άντρασ 
μπορεί να γίνει γυναίκα μια γυναίκα μπορεί να γίνει άντρασ. 

Ωςτόςο χρειάηεται να ζχετε αλθκινι άςκθςθ, αλθκινι διδαςκαλία. 

Στθν περίπτωςθ του Αβαλοκιτεςβάρα ορκίςτθκε ότι δεν κα επιτφγχανε τθν κατάςταςθ 
τθσ Βουδότθτασ για όςο διάςτθμα υπάρχουν αιςκανόμενα όντα που υποφζρουν 
ακόμα. Ζτςι λοιπόν, για πολλοφσ ‘αιϊνεσ’ το ζπραξε. Ζνασ ‘αιϊνασ’ είναι ζνα πολφ 
μεγάλο διάςτθμα. Τι είναι ζνασ ‘αιϊνασ’; Ζνασ αιϊνασ κα μποροφςε να είναι το 
διάςτθμα τθσ διάρκειασ ηωισ μιασ γθσ, ενόσ πλανιτθ κα μποροφςε να είναι θ διάρκεια 
ηωισ ενόσ πλανθτικοφ ςυςτιματοσ ι ενόσ ςφμπαντοσ. Επίςθσ, ςτθν διδαςκαλία του 
Αμπιντάρμα (οι διδαςκαλίεσ για τα μεταφυςικά του Σακυαμοφνι Βοφδα) μιλάει για τθν 
Ρρϊτθ Τάξθ – τθν Ρρϊτθ Τάξθ Χιλίων Κόςμων, τθν Δεφτερθ Τάξθ Χιλίων Κόςμων, τθν 
Τρίτθ Τάξθ Χιλίων Κόςμων – είναι πάρα πολφ πολφπλοκο. Αν ςτοχαςτείτε τα Τριάντα-
ζνα Επίπεδα τθσ Φπαρξθσ, κα δείτε ότι μιλάει για τα ανκρϊπινα χρόνια που 
αντιςτοιχοφν ςε κάκε επίπεδο. Για παράδειγμα, τον καιρό των Νάγκα, όταν ο 
Ναγκαρτηοφνα ζλαβε διδαςκαλία, ζφυγε για μια μζρα για το επίπεδο των Νάγκα, και 
όταν γφριςε πίςω, είχαν περάςει 50 ανκρϊπινα χρόνια. Θ ανκρϊπινθ ηωι είναι ςτθν 
πραγματικότθτα μια από τισ πιο βραχφβιεσ ανάμεςα ςε αυτζσ όλων των άλλων όντων.   
Για παράδειγμα, αν ςυγκρίνουμε τθ ηωι μασ με αυτι των δεινοςαφρων, είναι πολφ 
ςφντομθ. Ππωσ εξιγθςα νωρίτερα, εάν ςκεφτείτε τον ςχθματιςμό του πλανιτθ, τον 
καιρό που ο πλανιτθσ ςχθματίςτθκε, αν ςυμπυκνϊςετε το χρόνο τθσ ηωισ του μζςα ςε 
διάςτθμα 24 ωρϊν, οι άνκρωποι δεν εμφανίςτθκαν παρά το τελευταίο δευτερόλεπτο 
πριν τα μεςάνυχτα. Και αν παρακολουκιςετε προγράμματα όπωσ το ‘Ρερπατϊντασ με 
τουσ Δεινόςαυρουσ’, κα ακοφςετε εκφράςεισ όπωσ: «Αυτό το είδοσ δεινόςαυρου 
εμφανίςτθκε και ςτθν ςυνζχεια για τα επόμενα 280 εκατομμφρια χρόνια βαςίλεψε ςτθ 
γθ». Στθν πραγματικότθτα είμαςτε νεοεμφανιηόμενο είδοσ. Κι όμωσ προκαλζςαμε το 
μεγαλφτερο χάοσ – εξαιτίασ του νου. 
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Γι’ αυτό τον λόγο, εάν δεν ζχουμε κάποιο ζλεγχο, αν δεν διακζτουμε κάποια μζτρα 
αςφάλειασ για να ρυκμίςουμε τθν λειτουργία του νου, αυτόσ κα προκαλεί πολλά 
προβλιματα. Ππωσ, όταν διαλογίηεςτε αν το ςϊμα δεν κάκεται με τον κατάλλθλο 
τρόπο, αν γζρνει προσ τα δεξιά θ προσ τα αριςτερά, μποροφν να δθμιουργθκοφν 
διάφορεσ ςυνκικεσ. Ραρόμοια ςυμβαίνει και με το νου.  

Ππωσ ο Αβαλοκιτεςβάρα, λόγω του κινιτρου που είχε, για ολόκλθρουσ αιϊνεσ 
απελευκζρωςε πάμπολλα όντα. Μετά από κάποιο διάςτθμα, μζςα από τα μάτια του 
νου, κοίταξε και είδε τι είχε κάνει εφόςον τα αιςκανόμενα όντα είναι αναρίκμθτα, που 
ςθμαίνει ότι ο αρικμόσ τουσ δεν ζχει τζλοσ, κι ενϊ είχε απελευκερϊςει τόςα, υπιρχαν 
ακόμθ πολλά, πάρα πολλά ςε οδφνθ. Εκείνθ τθ ςτιγμι, ζνιωςε λίγο αποκαρρυμζνοσ. 
Επειδι είχε πάρει τον όρκο ότι αν ζχανε το κίνθτρό του, το ςϊμα του κα γινόταν χίλια 
κομμάτια, αυτό ςυνζβθ και για τον λόγο αυτό το κεφάλι του ζγινε χίλια κομμάτια.  

Και τότε εμφανίςτθκε ο Αμιτάμπα και είπε: «Θα ςε βοθκιςω. Κράτθςε τθν πίςτθ ςου. 
Κράτθςε αςφαλι τον όρκο ςου. Θα ςε βοθκιςω». Και με αυτό τον τρόπο απόκτθςε 
χίλια χζρια και ζντεκα κεφάλια, ςτθν κορυφι των οποίων είναι ο Αμιτάμπα. Κι ζτςι, θ 
πριγκίπιςςα Γιζςε Ντάουα, ςτο μζλλον ζγινε τα δάκρια που κφλθςαν από τα μάτια του. 
Αυτά τα δάκρια κφλθςαν επειδι ο Τςενρζηιγκ όταν ξανακοίταξε τον κόςμο, δεν κοίταηε 
πλζον να δει πόςο καλά τα πιγε αλλά κοίταηε με ςυμπόνια. Μζςα από ςυμπόνια δυο 
δάκρια ςχθματίςτθκαν και το ζνα είναι θ Λευκι Τάρα, το άλλο θ Ρράςινθ Τάρα που 
πριν από αυτό ιταν θ Γιζςε Ντάουα.  

Οι Είκοςι-ζνασ Δοξαςτικοί Ύμνοι προσ τθν Τάρα   

Ζτςι να κυμάςτε όταν αςκείςτε για παράδειγμα ςτουσ Είκοςι-ζναν Φμνουσ ςτθν Τάρα: 
οι Είκοςι-ζνασ Φμνοι προσ τθν Τάρα δεν γράφτθκαν από άνκρωπο, γράφτθκαν από τον 
Βαϊροτςάνα. Ο Βαϊροτςάνα είναι ζνασ από τουσ πζντε Αρχζγονουσ Βοφδεσ – είναι 
αυτόσ ςτο κζντρο. Κι οι διαλογιςτικζσ αςκιςεισ που εκτελοφμε βαςίηονται ςτισ 
αςκιςεισ του Βαϊροτςάνα. Δεν είναι λοιπόν κοινά λόγια. Κι όςο για τουσ Φμνουσ, κάκε 
ζνασ από αυτοφσ αναφζρεται ςτισ Είκοςι-μια εμφανίςεισ τθσ Τάρα που μποροφν να 
εξαλείψουν τον φόβο.  

Ο φόβοσ 

Ο φόβοσ είναι το αποτζλεςμα του γεγονότοσ τθσ ζλλειψθσ αναγνϊριςθσ τθσ 
παροδικότθτασ των πραγμάτων και τθσ προςπάκειασ ελζγχου αυτϊν. Ωσ αποτζλεςμα 
υπάρχει φόβοσ. Ο φόβοσ είναι αποτζλεςμα τθσ απορίασ ςχετικά με το αν τα πράγματα 
κα ςυμβοφν με τον τρόπο που επικυμείτε ι όχι. Σταματιςτε να αναηθτάτε αυτοφ του 
είδουσ τον ζλεγχο, εγκαταλείψτε τον βλζποντασ τα πράγματα όπωσ είναι, μακαίνοντασ 
να εναρμονίηεςτε με τθ ροι των πραγμάτων – όπωσ το νερό που διαςχίηει ζνα βουνό 
δεν το διαπερνά, κυλάει γφρω του. Πταν το νερό είναι χαμθλά, δεν προςπακεί να πάει 
προσ τα πάνω όταν ο ιλιοσ ανατείλει, τότε είτε μζνει ςτο ζδαφοσ είτε, όταν ο καιρόσ 
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ηεςτάνει, εξατμίηεται. Στθν πραγματικότθτα προςαρμόηεται ςτθ ροι των πραγμάτων, 
ςτθ ροι τθσ φφςθσ.  

Ο Λάο Τςε μίλθςε ςχετικά με το Ου Ουζι, τθ μθ δραςτθριότθτα, θ οποία βαςίηεται ςε 
αυτοφ του είδουσ κατανόθςθσ. «Παρατθρϊντασ τα πράγματα γφρω μου διαπίςτωςα ότι 
υπάρχει μια δυναμικι, ότι τα πράγματα ρζουν με ςυγκεκριμζνο τρόπο. Δεν ζχω όνομα 
να το αποδϊςω κι ζτςι το ονομάηω Ταό.» Ξζρετε από ποφ προζρχεται θ λζξθ Ταό; Από 
τισ Βουδιςτικζσ διδαςκαλίεσ. Θ λζξθ είναι δανειςμζνθ από τθ Βουδιςτικι διδαςκαλία. 
Γι’ αυτό ςτθν Βουδιςτικι διδαςκαλία λζμε: «Τηουν Ταό» - να επιτφχεισ τθν κατάςταςθ 
του Ταό. Το Ταό είναι ο δρόμοσ.  

Ρροςζξτε να μθν ζχετε λάκοσ κίνθτρο όταν ηθτάτε από τθν Τάρα να ζρκει ςε εςάσ – 
επειδι πολλοί από ςασ αςκοφνται ςτθν πρακτικι τθσ Τάρα. Με ποιον τρόπο 
ςυνδεόμαςτε με όντα όπωσ θ Τάρα ι ο Γκοφρου ίνποτςε; Μζςα από δυο πράγματα – 
πίςτθ και αφοςίωςθ. Πταν ζχετε πίςτθ και αφοςίωςθ, τότε αναγνωρίηετε ότι θ Τάρα 
είναι θ ενςάρκωςθ τθσ ςυμπόνιασ. Αν θ πρόκεςθ ςασ είναι να αποκτιςετε δφναμθ και 
να ενιςχφςετε το εγϊ ςασ με ςκοπό να κυριαρχιςετε πάνω ςτουσ άλλουσ τότε, αντί να 
αποκτιςετε τθν δφναμθ που νομίηετε, ςτθν πραγματικότθτα, παίρνετε το αντίκετο. 
Διότι ςτθν άςκθςθ τθσ αφοςίωςθσ ςτθ κεότθτα, υπάρχουν κυρίωσ τζςςερα πράγματα 
που προςπακείτε να επιτφχετε, τα οποία ονομάηονται οι Τζςςερεισ Δραςτθριότθτεσ.  

Οι Τζςςερεισ Δραςτθριότθτεσ τθσ Αφοςίωςθσ ςτθ Θεότθτα 

Ρρϊτθ είναι θ ειρινευςθ – να ειρθνεφεισ. Τι ςθμαίνει αυτό; Σθμαίνει να ειρθνεφεισ 
πράγματα όπωσ θ πείνα, οι λιμοί, οι αρρϊςτιεσ – να τα εξαλείφεισ. Αυτι είναι θ πρϊτθ 
δραςτθριότθτα.  

Θ δεφτερθ είναι να αυξάνεισ. Να αυξάνεισ ςθμαίνει να εμπλουτίηεισ, να αυξάνεισ τθν 
ευλογία, τθ ηωι να αυξάνεισ αυτό που μπορεί να είναι ευεργετικό για αυτό που ζχεισ 
να κάνεισ, για να κατορκϊςεισ αυτό που επικυμείσ.  

Το τρίτο είναι να μαγνθτίηεισ. Να μαγνθτίηεισ ςθμαίνει απλά το είδοσ τθσ ποιότθτασ που 
κάνει του ανκρϊπουσ να ζρχονται προσ εςζνα. Αυτό που ονομάηεται χάριςμα. Θ 
ποιότθτα που προςελκφει υποςτιριξθ, που προςελκφει ανκρϊπουσ με παρόμοια 
ενζργεια.  

Θ τζταρτθ είναι θ δφναμθ τθσ υποταγισ – να υποτάςςεισ αυτό που δεν μπορεί να 
πειςκεί με άλλεσ μεκόδουσ. Γι’ αυτό τον λόγο ζχετε τθν άςκθςθ του Γκοφρου Ντράγκπο  
Τςαλ, του οργιςμζνου δαςκάλου ζχετε τθν άςκθςθ του Μαχακάλα, όλων αυτϊν των 
Ρροςτατϊν του Ντάρμα.  

όπωσ, όταν θ μθτζρα ςασ ςάσ λζει: «Γιε μου, πιγαινε να κάνεισ τα μακιματά ςου 
προτοφ παίξεισ» κι εςείσ αρχίηετε να παίηετε και δεν δίνετε ςθμαςία και τότε, θ μθτζρα 
ςασ κοιτάει με ζνα ειδικό βλζμμα και εςείσ αρχίηετε να διαβάηετε. Αν και κατά τα 
φαινόμενα φαίνεται οργιςμζνθ, θ πραγματικι τθσ πρόκεςθ είναι να ςασ βάλει να 
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κάνετε τα πράγματα που κατά τθν γνϊμθ τθσ κα ςασ βοθκιςουν. Αυτόσ είναι ο τρόποσ 
να φροντίςουμε τα παιδιά μασ, θ δουλειά μασ είναι να τα ανακρζψουμε ςωςτά. Δεν 
επιβάλλουμε εξουςία ςτα παιδιά – θ δουλειά μασ είναι να τα ανακρζψουμε ςωςτά. 
Ανατρζφω ςθμαίνει: τα ςτρζφω προσ ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ. Αν αφιςεισ τα παιδιά 
να ακολουκιςουν το δικό τουσ τρόπο, είναι φυςικό να ενεργιςουν ςυμφϊνα με αυτό 
που κζλουν.  Αυτό που κζλουν δεν είναι αυτό που χρειάηονται. Αν επιτρζψεισ ςτα 
παιδιά να φάνε αυτό που κζλουν, κα τρϊνε πράγματα όπωσ είναι τα γλυκίςματα, 
πράγματα που είναι γλυκά και δεν είναι απαραίτθτα κρεπτικά. Γιατί; Διότι θ επιλογι 
τουσ βαςίηεται ςτθ δικι τουσ κατανόθςθ του κόςμου που είναι πολφ πιο περιοριςμζνθ 
από τθν δικι ςασ.  

Θ δουλειά μασ ωσ ενθλίκων, ωσ μεγάλων, είναι να τα ανακρζψουμε ςωςτά, όχι να 
αςκιςουμε εξουςία πάνω τουσ. Ο προοριςμόσ τουσ δεν είναι να γίνουν μια μικρι 
εκδοχι του εαυτοφ μασ. Οι περιςςότεροι άνκρωποι κζλουν τα παιδιά τουσ να γίνουν 
αντίγραφά τουσ. Πταν τουσ αρζςει ο χορόσ, πιζηουν το παιδί τουσ να κάνει χορό, ενϊ 
αυτά τον μιςοφν. Τουσ αρζςει το πιάνο, δεν είχαν τθν ευκαιρία να μάκουν, πιζηουν το 
παιδί τουσ να μάκει πιάνο ακόμθ κι αν το παιδί δεν το κζλει. Είναι πάντοτε καλφτερο 
να επιτρζπουμε ςτα παιδιά να ακολουκιςουν αυτό που τουσ αρζςει. Ο ρόλοσ ςασ είναι 
να τα κακοδθγείτε. Σε πράγματα που τα βοθκάνε, τα ενκαρρφνετε. Σε πράγματα που 
δεν τα βοθκάνε, τα αποτρζπετε. Αυτό ονομάηετε προςεκτικι ανατροφι. 

Κι όταν κάποιεσ φορζσ, ενϊ τουσ εξθγείτε τουσ λόγουσ δεν το κατανοοφν και επιμζνουν 
να ενεργιςουν διαφορετικά τότε, χρειάηεται να επιςτρατεφςετε τθν οργιςμζνθ 
εμφάνιςθ/δράςθ. Πμωσ θ ενζργεια πίςω από αυτι δεν είναι το μίςοσ, είναι θ αγάπθ 
ςασ γι’ αυτά βαςίηεται ςτθν ςυμπόνια.  

Αυτζσ είναι λοιπόν οι Τζςςερεισ Δραςτθριότθτεσ τισ οποίεσ εφαρμόηετε ςτθν άςκθςθ 
τθσ Γκοφρου Γιόγκα. Πμωσ, ςε αυτζσ τισ τζςςερεισ, επειδι το κίνθτρό ςασ είναι 
λανκαςμζνο, θ ςτάςθ ςασ είναι λανκαςμζνθ. Αντί να ειρθνεφςετε ςκεφτόςαςτε τον 
εαυτό ςασ, είςαςτε απορροφθμζνοι ςτον εαυτό ςασ και ςτθν επικυμία ςασ να 
εκπλθρϊςετε τουσ πόκουσ ςασ χωρίσ να υπολογίηετε τα αιςκιματα και τισ ανάγκεσ των 
άλλων, χωρίσ να αναγνωρίηετε τισ καρμικζσ ςυνκικεσ κάκε προςϊπου προςπακϊντασ 
μόνο να πιζςετε τα πράγματα προσ τθ δικι ςασ κατεφκυνςθ. Αντί να ειρθνεφετε 
δθμιουργείτε το αντίκετο. Αντί να αυξάνετε αυτό που είναι βοθκθτικό αυξάνετε αυτό 
που δεν βοθκάει. Και αντί να μαγνθτίηετε προςελκφετε παρόμοια με τθν δικι ςασ 
ενζργεια, βγάηοντασ τον χειρότερο εαυτό των ανκρϊπων. Ζτςι λοιπόν, όντωσ 
προςελκφετε αλλά τον λάκοσ τφπο. Καταλαγιάηετε το βοθκθτικό και όχι το μθ 
βοθκθτικό.   

Αν αςκείςτε αλλά ςυνεχίηετε να ακολουκείτε τισ παρορμιςεισ ςασ, αντί να αποκτιςετε 
πιο βοθκθτικζσ ςυνκικεσ κα αποκτιςετε περιςςότερο αντίξοεσ ςυνκικεσ.  Για 
παράδειγμα, γιατί οι άνκρωποι βιϊνουν φόβο; Ο φόβοσ προζρχεται από το γεγονόσ ότι 
δεν ζχετε κατανοιςει τθ ςθμαςία τθσ παροδικότθτασ. Ζτςι, όταν αποκτάτε δφναμθ 
βάηοντασ τον φόβο ςτθ ηωι των ανκρϊπων, τότε κι εςείσ κα βιϊςετε φόβο ςτο μζλλον. 
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Σε ο,τιδιποτε κάνετε, κερίηετε ό,τι ςπείρατε. Οι γραφζσ διαφόρων κρθςκειϊν μιλοφν 
για το ίδιο πράγμα: κερίηετε αυτό που ςπείρατε. Αυτό που φυτεφετε επιςτρζφει 
πολλαπλαςιαςμζνο επί χίλια όπωσ ο αγρότθσ που ςπζρνει μια χοφφτα ςπόρουσ ςτο 
ζδαφοσ και από αυτι τθ χοφφτα πολλά βλαςτάρια ανκίηουν και φζρνουν χιλιάδεσ 
ςπυριά ςιτάρι. Πλα τα πράγματα που κάνετε δεν επιςτρζφουν ζνα προσ ζνα.  

Αν ςτακείτε για μια ςτιγμι και ςτοχαςτείτε ςε αυτά που λζω, κα δείτε ότι δεν είναι κάτι 
καινοφργιο. Αν ζχετε λανκαςμζνθ ςτάςθ, αν το κίνθτρό ςασ δεν είναι θ ςυμπόνια αλλά 
θ απόκτθςθ ελζγχου, αν κζλετε οι άνκρωποι να ςασ επαινοφν και να ςκζπτονται πόςο 
ςπουδαίοι είςτε, όταν αυτό είναι το κίνθτρό ςασ, αντί να ζλκετε τισ ςωςτζσ ςυνκικεσ, 
κα ζλκετε τισ λάκοσ ςυνκικεσ. Πςο περιςςότερο αςκείςτε τόςο περιςςότερο 
προκαλείτε το αντίκετο αποτζλεςμα. Ενϊ λζτε: «Θζλω να αλλάξω τθ ηωι μου, κζλω να 
κάνω τθν διαφορά» δεν μπορείτε να αλλάξετε επειδι επιμζνετε να ακολουκείτε τισ 
παρορμιςεισ ςασ. Αυτό το φαινόμενο ςυναντάται πολφ ςυχνά ςτθν Νταρμικι πρακτικι.  

Υπάρχουν άνκρωποι που εςτιάηουν ςτθν άςκθςθ, αλλά επειδι ο ςτόχοσ τουσ είναι: 
«Θζλω να δείξω ςτουσ άλλουσ πόςο ςπουδαίοσ είμαι,» ωσ αποτζλεςμα προςελκφουν το 
αντίκετο. Διότι θ Τάρα, ο Γκοφρου ίνποτςε, ο Τςενρζηιγκ – όλοι οι μεγάλοι 
Μποντιςάτβα, όλοι οι Βοφδεσ αποτελοφν ενςαρκϊςεισ τθσ ςυμπόνιασ και τθσ ςοφίασ. 
Και θ δικι ςασ, δεν είναι μια δράςθ ςοφίασ, μια δράςθ ςυμπόνιασ, είναι μια δράςθ 
παράδοςθσ ςτον εγωιςμό ςασ. Ζτςι λοιπόν, αντί να αποκτιςετε τισ ςωςτζσ ςυνκικεσ, 
αποκτάτε ακριβϊσ το αντίκετο, ακριβϊσ το αντίκετο. Αναρωτιζςτε γιατί το ίδιο πράγμα 
ςυμβαίνει ξανά και ξανά επειδι δεν ζχετε ακόμθ αναγνωρίςει το νόθμα του 
πραγματικοφ καταφυγίου. Το αλθκινό καταφφγιο είναι θ πίςτθ και θ αφοςίωςθ ςε ζναν 
ικανό, ζγκριτο δάςκαλο - θ πίςτθ και θ αφοςίωςθ ςτθν τιρθςθ των οδθγιϊν που 
λαμβάνετε. Αν το κάνετε αυτό, τότε δεν υπάρχει ςφγκρουςθ. Ωςτόςο, αυτό δεν είναι 
κάτι καινοφργιο. Συμβαίνει από τον χωρίσ αρχι χρόνο και ιδιαίτερα ςε αυτόν τον κόςμο 
που ονομάηουμε κόςμο ι βαςίλειο τθσ επικυμίασ.  

Βιϊνετε τθν ςφγκρουςθ ξανά και ξανά ςτθ ηωι ςασ επειδι επιμζνετε να ακοφτε τον 
εαυτό ςασ. Κι όταν το κάνετε αυτό και δεν δίνετε προςοχι ςτθ διδαςκαλία, δεν κα 
γνωρίηετε οφτε τι κάνετε οφτε πϊσ επθρεάηετε τα πράγματα.  

Φροντίςτε τα Μικρά Πράγματα 

Ριςτεφω ακλόνθτα ότι χρειάηεται να φροντίηετε τα μικρά πράγματα, δεν χρειάηεται να 
ανθςυχείτε για τα μεγάλα. Κάκε μικρό ατφχθμα που ςυμβαίνει είναι πάντα από μια 
ζλλειψθ κατανόθςθσ, μια ζλλειψθ προςοχισ.  Θ διπλανι μου γειτόνιςςα, κατά τθ 
διάρκεια του χειμϊνα (Νοζμβριο/Δεκζμβριο), ςε μια ςτιγμι απροςεξίασ ζπεςε και 
ζςπαςε τον γοφό τθσ. Ζκανε εγχείρθςθ, όμωσ δυςκολεφεται ακόμθ να περπατιςει. Και 
ποια ιταν θ αιτία;  Μια ςτιγμι απροςεξίασ. Χρειάςτθκε λιγότερο από ζνα 
δευτερόλεπτο για να ςυμβεί.  

Τθν μια ςτιγμι βλζπεισ μια διαφιμιςθ για τθν Νζα Ηθλανδία: «Έλατε ςτθ Νζα 
Ζθλανδία, το τελευταίο μζροσ ςτθ Γθ ποφ κα βρείτε όλα αυτά τα καταπλθκτικά 
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πράγματα» - είναι πολφ όμορφα… και τθν επόμενθ ςτιγμι γίνεται ζνασ ‘μικρόσ’ 
ςειςμόσ. Το μόνο που χρειάηεται είναι ζνασ ςτιγμιαίοσ ςειςμόσ. Αυτό που λζω είναι ότι 
όλα τα πράγματα ςε αυτόν τον κόςμο ζχουν μια βάςθ καταςτροφισ. Αυτό ςθμαίνει ότι 
εμπεριζχουν τθν ποιότθτα τθσ καταςτροφισ. Και γεννθκικαμε αυτι τθν εποχι εξαιτίασ 
τθσ καρμικισ μασ ςυνκικθσ – αιτία και αποτζλεςμα. Μια ανκρϊπινθ γζννθςθ δεν είναι 
εφκολο να βρεκεί. Θ ανκρϊπινθ γζννθςθ είναι εξαιρετικά δυςεφρετθ. Ρίςτθ χωρίσ 
πίςτθ και αφοςίωςθ ςτθν κακοδιγθςθ του δαςκάλου, ακόμθ κι αν μάκετε τισ 
ονομαηόμενεσ τεχνικζσ και μεκόδουσ, τίποτα δεν κα λειτουργιςει.  

Στθ Βίβλο λζει: «Αν ζχετε πίςτθ ςτο μζγεκοσ ενόσ ςπυριοφ μουςτάρδασ, μπορείσ να 
ηθτιςεισ από το βουνό να μετακινθκεί  και εκείνο κα μετακινθκεί». Αν ζχετε πίςτθ… 
πόςο μικρόσ είναι ζνασ ςπόροσ μουςτάρδασ; Ρολφ μικρόσ. Ακόμθ και τόςο λίγθ πίςτθ 
όςο ζνα ςπυρί μουςτάρδασ, μπορεί να μετακινιςει βουνά. Αν ζχετε πίςτθ τόςο ιςχυρι 
όςο τθσ Γιζςε Ντάουα… ζτςι αυτι ζγινε θ Τάρα. Αν είχατε τθν πίςτθ του Τςενρζηιγκ, 
που μποροφςε να βλζπει και ν’ ακοφει τα πάντα, πολλά όντα κα είχαν απελευκερωκεί. 
Πμωσ, αυτι τθν ςτιγμι πιςτεφετε ςτθν επικυμία ςασ. Είναι αυτό που ονομάηουμε 
‘παράδοςθ ςτον εγωιςμό’, ςτθν δικι ςασ εςφαλμζνθ αντίλθψθ, ςε αυτό με το οποίο 
ζχετε εξοικειωκεί.  

Αν δεν πάρετε τθν υπόςχεςι ςασ ςτα ςοβαρά, αν δεν πάρετε τθν άςκθςι ςασ ςτα 
ςοβαρά, αν δεν πάρετε τον όρκο ςασ, τθν χειροτονία ςασ ςτα ςοβαρά, αν δεν κάνετε 
αυτό που πρζπει… Αν παίρνατε τον βαςικό ςασ όρκο ςτα ςοβαρά, που είναι το 
καταφφγιο ςτο Βοφδα, ςτο Ντάρμα και ςτθ Σάνγκα - ο Βοφδασ που είναι το φωτιςμζνο 
ον κα πρζπει να κεωρείται ωσ ο γιατρόσ που ζχει τθν πλιρθ κατανόθςθ, το Ντάρμα, θ 
διδαςκαλία θ οποία είναι το φάρμακο, θ Σάνγκα, που είναι οι Μποντιςάτβα που ςασ 
υποςτθρίηουν - αντί αυτοφ, εςείσ παίρνετε καταφφγιο ςτισ παρορμιςεισ ςασ, ςτον δικό 
ςασ τρόπο ςκζψθσ, ςτα δικά ςασ ςυναιςκιματα. Αντί να προςελκφετε τισ ςωςτζσ 
ςυνκικεσ, προςελκφετε… όςο περιςςότερο αςκείςτε, τόςο περιςςότερο προςελκφετε 
το αντίκετο.   

Αναρωτιζςτε γιατί βιϊνετε περιςςότερεσ δυςκολίεσ κακϊσ αςκείςτε είναι επειδι δεν 
ζχετε κατανοιςει τι είναι θ ςυμπόνια. Δεν ζχετε ακόμθ κατανοιςει τι είναι θ 
ενςάρκωςθ των Βοφδα και των Μποντιςάτβα. Ο,τιδιποτε προςελκφετε αντιςτοιχεί ςε 
αυτό που βρίςκεται ςτο νου ςασ. Αν θ αντίλθψθ  του νου ςασ είναι εςφαλμζνθ, δεν 
είναι δυνατόν να προςελκφςει τισ ορκζσ ςυνκικεσ.    

Κάνετε ό,τι μπορείτε ςφμφωνα με αυτό που ζχετε. Πταν ζχετε ςτθ διάκεςι ςασ τθν 
διδαςκαλία του Ντάρμα, τότε γιατί ενεργείτε ςαν ςυνθκιςμζνοι άνκρωποι;  Αν δεν 
μπορείτε να είςαςτε καλφτεροσ άνκρωποσ από τουσ άλλουσ πϊσ κα μποροφςατε ποτζ 
να τουσ βοθκιςετε; Αν δεν μπορείτε καν να επιτφχετε εκείνο που ςτοχεφςατε, πϊσ κα 
μποροφςατε να βοθκιςετε οποιονδιποτε; Αν δεν ζχετε διαρκι επίγνωςθ αυτοφ που 
κάνετε, αν δεν είςαςτε ςτακερά εςτιαςμζνοι… Mε ποιο τρόπο δεν ζχετε διαρκι 
επίγνωςθ; Με το ότι εςτιάηεςτε αποκλειςτικά ςτθν επικυμία ςασ δεν μπορείτε να 
ζχετε επίγνωςθ οποιουδιποτε άλλου πράγματοσ. Θ διαρκισ επίγνωςθ είναι 
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αποτζλεςμα τθσ ανοιχτοςφνθσ – το αντίκετο τθσ αυτοαπορρόφθςθσ, το αντίκετο τθσ 
παράδοςθσ ςτο εγϊ. Ανοιχτόσ νουσ. 

Ζτςι είμαι ευτυχισ όταν με προςκαλοφν να δϊςω διδαςκαλίεσ ςε μια Χριςτιανικι 
εκκλθςία, και είναι επίςθσ πολφ ευτυχείσ που είμαι εκεί. Ο λόγοσ είναι…. ο ιερζασ μου 
είπε: «Ξεχνάω πάντοτε πολλά πράγματα. Άκουςα ότι οι Βουδιςτζσ εξαςκοφνται ςτθν 
ενεργι επίγνωςθ». Γι’ αυτό το λόγο με προςκάλεςαν. Ριγα, ζδωςα, μίλθςα. Και τι 
παραδείγματα ζδωςα; Χρθςιμοποίθςα παραδείγματα με τα οποία είναι εξοικειωμζνοι. 
Είναι θ δουλειά μου εκεί να τουσ προςθλυτίςω ςτο Βουδιςμό; Πχι. Θ δουλειά μου είναι 
να ενκαρρφνω τουσ ανκρϊπουσ να γίνουν καλφτεροι. Πποιο ςφςτθμα πεποικιςεων κι 
αν ζχουν οι άνκρωποι το ςζβομαι. Δεν είςτε υποχρεωμζνοι να πάρετε καταφφγιο ςε 
αυτό αλλά χρειάηεται να το ςζβεςτε, χρειάηεται να αναγνωρίηετε τθν ευαιςκθςία τουσ 
απζναντι ςε αυτό. Το ςθμείο κλειδί είναι να βοθκάτε τουσ άλλουσ κι όχι να 
δθμιουργείτε διαμάχθ. Αν ζχετε λάβει διδαςκαλίεσ του Ντάρμα, κα πρζπει να το 
ακολουκείτε αυτό. Πταν λαμβάνετε τθν ςυνταγι ενόσ γιατροφ, τθν ακολουκείτε κατά 
γράμμα.  

Αντί να απολογείςτε για τα λάκθ ςασ, ςταματιςτε να κάνετε λάκθ κι αρχίςτε να 
ενεργείτε ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ. Θα είναι μια μάχθ επειδι κα μάχεςτε ενάντια ςτισ 
εκ ςυνθκείασ παρορμιςεισ ςασ, ενάντια ςτθν δικι ςασ εδραιωμζνθ, εςφαλμζνθ 
αντίλθψθ. Θα είναι μια μάχθ, αλλά δεν πρζπει να αφιςετε το γεγονόσ αυτό να ςασ 
αναχαιτίςει. Να κυμάςτε τθν υπόςχεςθ που δϊςατε, είναι αυτι που κα ςασ κρατά ςτθν 
ςωςτι κατεφκυνςθ. Ορκι αντίλθψθ, ορκι κατανόθςθ. Πχι κετικι αντίλθψθ. Θ κετικι 
δεν είναι ρεαλιςτικι. Δεν ζχει να κάνει με τθ κετικι ι τθν αρνθτικι. Ζχει να κάνει με τθν 
ορκι κατανόθςθ,  τθν ακριβι κατανόθςθ.  

 Τζλοσ 


