
 

Padmasambava'nın Özü 

 

 

Resim: Dhanakoşa 

Sevgili Yakındaki ve Uzaktaki Arkadaşlar, 

 

Küresel olarak pandemi ve artan belirsizliklerin tedirginliğiiçerisindeyken, sizin ve 

sevdiklerinizin sağlıklı ve iyi olduğunuzu umuyorum. 

 

Bugün senenin en özel Guru Rinpoçe Günü. Değerli Büyük Gurumuzun Danakoşa 
Gölü’nde bir nilüfer çiçeğinin içerisinde doğumunu kutladığımız maymun ayına denk 
gelen Guru Rinpoçe Günü.  

 

Bu Guru Rinpoçe Günü’nde, sizlerle, Padmasambhava’nın Özü, Yol’un Merhaleleri’nde 
Sözlü Talimatların Bilgelik Özü’nden bir kıta paylaşmak isterim:  

 

Erdemin kökleriyle sebatla meşgul ol  

Secdeler ve tavaflar bedeninin kabahatlerini arıtır  

Buda’nın sözlerini söylemek ve okumak dilinin karanlıklarını arıtır  



Üç Mücevher’e niyaz etmek zihninin kusurlarını yatıştırır  

Farkındalıklı, itinalı ve vicdanlı olmakta daima doğru şekilde çalış  

 

Her biriniz farklı hayat tecrübelerinden, manevi ve hayatla ilgili zorluklardan 

geçiyorsunuz. Bu olağanüstü günde, size dharmayı uygulamanın veya erdemler 
biriktirmenin sadece bir adım ötenizde olduğunu hatırlatıyorum.  

  

Bugün üç defa secde edin, bir mum yakın, bildiğiniz bir duayı okuyun ve üç mücevhere, 

Guru Rinpoçe’ye, ve bir bağ hissettiğiniz neresiyse oraya, niyaz edin. Budalar’ın ve Guru 
Rinpoçe’nin egoları ve bencillikleri yoktur ve merhametleri sınırsızdır, lütuflarının ve 

kudretlerinin sonu yoktur. 

 

Dolayısıyla, onları düşünün, hayat hikayelerini, şefkatlerini düşünün. En önemlisi, mutlu 

kalın, başkalarını mutlu edin ve merhametle davranın. Merhamet çok önemlidir, doğal 
olarak içimizden yükselebilir, bazen de yükselmeyebilir-  fakat siz merhamet düşünün. 
Meditasyon yapın ve hayatınızı tefekkür edin. Hayatınızda tamir etmeniz veya 

düzeltmeniz gereken şeyler olabilir, düşünün. Yaptığınız iyi şeyler için sevinç duyun. En 

önemlisi, dharma felsefesini yaşamak, bu hayatta ve bundan sonrakinde mutlu olmak 

demektir. Mutlu kalın ve ayaklarınız yere bassın. 

 

Hepinizi bugün Asura Mağarası’nda her sene yapılan Tukdup Sampa Lhundrup, Guru’nun 
Kalp Dersleri, Dileklerin Hemen Gerçekleşmesi 100.000 Ganachakra şöleninde görmeyi 
umuyorum. Geçen seneki gibi Tsok Bum serisine devam etme ricalarınız ışığında, Guru 
Rinpoçe Günü’nü Lame Tukdrup Barche Kunsel Tsok Bum ve sonrasında Guru Tsokye 
Nyingtik Tsok Bum sunularıyla kutlamak için bir daha toplanacağız 

 

Topladığımız iyilikler için gerçekten sevinç duyarak ve en değerli Maha Guru 

Madmasambhava ile bağlantı ile,  

 

Hepinize çok sevgi yolluyorum 

 

Sarva Mangalam 

Bütün Varlıklar Mutlu Olsun 

 

Phakchok Rinpoche 

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

