
 

Η Ουσιώδης Καρδιά του  

Παντμασαμπάβα 

 

Φωτογραφία: Ντανακόσα 

Αγαπητοί Φίλοι Κοντά και Μακριά, 

 

Με δεδομένη την παγκόσμια ανησυχία λόγω της πανδημίας και πολλών άλλων 

αβεβαιοτήτων, ελπίζω αληθινά ότι εσείς και οι αγαπημένοι σας είστε υγιείς και 
ευτυχισμένοι. 
 

Σήμερα είναι η πιο ιδιαίτερη μέρα του Γκούρου Ρίνποτσε όλης της χρονιάς, συμβαίνει 
μέσα στο μήνα του πιθήκου και σηματοδοτεί την επέτειο της γέννησης του Πολύτιμου 
Μάχα Γκουρού μας, μέσα σε ένα άνθος λωτού πάνω στη λίμνη Ντανακόσα. 
 



Με αφορμή αυτή τη Μέρα του Γκούρου Ρίνποτσε, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια 

στροφή από την Ουσιώδη Σοφία των Προφορικών Οδηγιών, στα Επίπεδα του 
Μονοπατιού, την Ουσιώδη Καρδιά του Παντμασαμπάβα. 
 

Πειθαρχημένα απορροφήσου μέσα στις ρίζες της αρετής, 

Με προστερνισμούς και περιφορές εξάγνισε τα αμαρτήματα του σώματος σου, 

Με απαγγελία και ανάγνωση των λόγων του Βούδα εξάγνισε τις αμαυρώσεις του 
λόγου σου 

Και με την ικεσία προς τα Τρία Πετράδια εξάγνισε τα λάθη του νου σου. 
Να ασκείσαι πάντα ορθά στην επίγνωση, την προσοχή και την εγρήγορση. 

 

Όλοι πρέπει να έχετε διαφορετικές εμπειρίες ζωής, πνευματικές δυσκολίες και 
δυσκολίες ζωής. Σας υπενθυμίζω αυτή την τόσο ιδιαίτερη μέρα, σήμερα, ότι η άσκηση 

στο Ντάρμα ή η συσσώρευση αρετής είναι μόνο ένα βήμα μακριά. Έτσι, αυτή εδώ τη 

μέρα, κάντε τρεις προστερνισμούς, ανάψτε ένα κερί, απαγγείλετε όποια προσευχή 

γνωρίζετε και ικετεύστε τα Τρία Πολύτιμα Πετράδια, τον Γκούρου Ρίνποτσε ή όποιον 
αισθάνεστε ότι έχετε σύνδεσμο ή αφοσίωση. Οι Βούδες και ο Γκούρου Ρίνποτσε δεν 

έχουν εγωισμό και εγωκεντρικότητα και το έλεός τους είναι απεριόριστο, καθώς 
επίσης και οι ευλογίες και η δύναμή τους είναι χωρίς όρια. Έτσι σκεφτείτε τους, 

σκεφτείτε την καλοσύνη τους, αναλογιστείτε τις ιστορίες της ζωής τους. Και το πιο 

σημαντικό παραμείνετε ευτυχείς και κάνετε και τους άλλους ευτυχισμένους και 
ασκηθείτε στο έλεος. Το έλεος είναι πολύ σημαντικό. Μερικές φορές προβάλλει 
φυσικά και άλλες πάλι όχι. Εσείς όμως να στοχάζεστε πάνω σε αυτό. Διαλογιστείτε 

και σκεφτείτε τη ζωή σας. Θα υπάρχουν κάποια πράγματα στη ζωή σας που 

χρειάζεται να ανασχηματιστούν ή να βελτιωθούν, στοχαστείτε πάνω σε αυτά. 

Αγαλλιάστε για το καλό που έχετε κάνει. Και το πιο σημαντικό, η άσκηση στο Ντάρμα 

είναι το να είστε ευτυχισμένοι σε αυτή τη ζωή και στην επόμενη. Μείνετε ευτυχισμένοι 
και μείνετε με τα πόδια στη γη.  
 

Ανυπομονώ να σας συναντήσω όλους σήμερα για το ετήσιο Γκανατσάκρα των 

100.000 του Τούκντρουπ Σάμπα Λούντρουπ, την άσκηση της Καρδιάς του Γκουρού, 

την Αυθόρμητη Εκπλήρωση των Ευχών από το Σπήλαιο Ασσούρα. Και με όλα σας τα 

αιτήματα για τη συνέχεια της σειράς των Τσοκ Μπουμ, όπως τον περασμένο χρόνο, 

θα συναντηθούμε και πάλι για να γιορτάσουμε την Μέρα του Γκούρου Ρίνποτσε με τις 

προσφορές του Λάμε Τούκντρουπ Μπάρσε Κύνσελ Τσοκ Μπουμ και στη συνέχεια με 
το Γκούρου Τσόκιε Νυίνγκτιγκ Τσοκ Μπουμ. 
 

https://samyeinstitute.org/event/one-hundred-thousand-tsok-offerings-of-the-spontaneous-fulfillment-of-wishes-puja-2021-06-18/


Αληθινά αγαλλιάζω για όλες σας τις συσσωρεύσεις, αλλά το πιο σημαντικό για το ότι 
συνδέεστε με τον πολυτιμότατο Μάχα Γκούρου μας, τον Παντμασαμπάβα. 
 

Σας στέλνω όλη μου την αγάπη, 
 

Σάρβα Μάνγκαλαμ. 

 

Πάκτσοκ Ρίνποτσε 


