
 

Ουσιώδης Καρδιά του Μάχα Γκούρου 

Παντμασαμπάβα 
 

 

 

Αγαπητοί φίλοι κοντά και μακριά, 
 

Εύχομαι, όπως πάντα, αυτό το μήνυμα να σας βρίσκει καλά, υγιείς και ευτυχισμένους. 

Για την σημερινή μέρα του Γκούρου Ρίνποτσε, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές 

συμβουλές οδηγιών κλειδιά του ίδιου του Μάχα Γκούρου Παντμασαμπάβα, από την 

Ουσιώδη Σοφία των Προφορικών Οδηγιών των Σταδίων του Μονοπατιού, (Σέλνταμ 

Λάμριμ Γιέσε Νίνγκπο), την πεμπτουσία όλων των πιο Ουσιωδών Ασκήσεών του: 



 

Παρόλο που η έμφαση δίνεται στην αβάσταχτη αφοσίωση, ༔ 

Παρήγαγε αμερόληπτο έλεος και μποντιτσίττα, ༔ 

Αναζήτησε τα αληθινά σημεία κλειδιά με βαθιά γνώση. ༔ 

Παρόλο που αποφασίζεις με τη θεώρηση και διακρίνεις με τη συμπεριφορά, ༔ 

Το μεγαλύτερο εμπόδιο του προνομίου οποιασδήποτε από τις δύο αλήθειες θα 

αυτό-απελευθερωθεί, ༔ 
Και οι ιδιότητες του μονοπατιού θα εκδηλωθούν χωρίς καμιά προσπάθεια. ༔ [1] 

[1] Παντμασαμπάβα, Λάμριμ Γιέσε Νίνγκπο (Εκδόσεις Ράντζουνγκ Γιέσε, 2016), σελίδα 42.  

 

Παρόλο που η έμφαση δίνεται στην αβάσταχτη αφοσίωση: το θεμέλιο όλων των 
ασκήσεων του Ντάρμα είναι η εμπιστοσύνη. Χρειάζεται πρώτα να πιστέψουμε στην 

καρμική αιτία και αποτέλεσμα γνωρίζοντας ότι θα πρέπει να βιώσουμε τα 

αποτελέσματα όλων μας των πράξεων. Μετά, χρειάζεται να έχουμε πίστη στη δύναμη 

του νου, που δημιουργεί όλες μας τις εμπειρίες, είτε αυτές είναι δυστυχισμένες είτε 
ευτυχισμένες. Μέσα από αυτό θα φτάσουμε να κατανοήσουμε ότι η ουσία του νου 

είναι η αφύπνιση και η φύση της η πρωταρχική σοφία. Εμπιστευόμενοι αυτό, θα 

δούμε ότι όλα τα φαινόμενα είναι έτσι στην ουσία πρωταρχική σοφία. Αυτό βέβαια 

περιλαμβάνει τον γκουρού από τον οποίο λαμβάνουμε οδηγίες, ενδυναμώσεις και 
μεταδόσεις, τον οποίο πιστεύουμε ότι είναι ο βούδας αυτοπροσώπως, επειδή η ουσία 
του, όπως και όλα τα πράγματα, είναι η κενότητα ή πρωταρχική σοφία. Έτσι 
αφοσίωση σημαίνει εμπιστοσύνη στην πρωταρχική αφυπνισμένη ουσία όλων των 

φαινομένων κάτι που συνεπάγεται ότι η φύση του νου και η φύση του γκουρού είναι 
αδιαχώριστα ένα, ως πρωταρχική σοφία. 

 

Παρήγαγε αμερόληπτο έλεος και μποντιτσίττα: Το έλεος ξεκινά με αισθήματα αγάπης 

και ενσυναίσθησης για τους άλλους και εξελίσσεται σε μια ολόθερμη ευχή για όλα τα 
όντα να απελευθερωθούν από τη δυστυχία και τις αιτίες της δυστυχίας. Μα βάση 

αυτό, παράγουμε μετά το βαθύ κίνητρο να χρησιμοποιήσουμε το σώμα, το λόγο και 
το νου μας για την επίτευξη της φώτισης, για το όφελος της απελευθέρωσης όλων 

των όντων από τη δυστυχία και τις αιτίες της δυστυχίας έτσι ώστε να επιτύχουν όλα 
την πεμπτουσία της πραγματικότητας, το κάγια  της πρωταρχικής σοφίας. Η 
Μποντιτσίττα θα πρέπει έτσι να καλλιεργείται με πλήρη αμεροληψία, με σεβασμό 
προς όλα τα φαινόμενα. 
 

Αναζήτησε τα αληθινά σημεία κλειδιά με βαθιά γνώση: Η βαθιά γνώση προβάλλει πρώτα 
από τη μελέτη του αυθεντικού Ντάρμα από έναν αυθεντικό δάσκαλο, με έναν γνήσιο 



τρόπο. Με βάση την ορθή γνώση της μελέτης, στοχάζεται κανείς για να καλλιεργήσει 
τη γνώση του στοχασμού. Και αν μετά βάλει κανείς τη γνώση του σε πράξη με το 

σωστό τρόπο, καλλιεργώντας την αλάνθαστη θεώρηση και διαλογισμό, αποκτά τη 

γνώση του διαλογισμού,  τη σοφία που γνωρίζει την αληθινή φύση των πραγμάτων 
ακριβώς όπως είναι. 
 

Παρόλο που αποφασίζεις με τη θεώρηση και διακρίνεις με τη συμπεριφορά: διατηρώντας 
αυτή την άσκηση, χρειάζεται μετά κανείς να αποφασίσει τη θεώρηση. Η θεώρηση του 

Βουδιστικού Ντάρμα αποτελείται από την έλλειψη εαυτού, μετά από την κενότητα 
και τελικά από την πρωταρχική σοφία της αυθεντικής αφύπνισης.  Αυτή η θεώρηση 

χρειάζεται να εξακριβωθεί με έναν κατηγορηματικό τρόπο. Παράλληλα χρειάζεται να 

διακρίνουμε την συμπεριφορά μας με επίγνωση και επαγρύπνηση, έτσι ώστε να μην 

διαπράττουμε κάποια από τις δέκα μη-αρετές, αλλά να επιμένουμε καλλιεργώντας τις 
δέκα αρετές. Με όρους του Μυστικού Μάντρα, αυτό σημαίνει επίσης να τηρούμε τις 
ιερές δεσμεύσεις μας και να διατηρούμε μια καθαρή αντίληψη. Έτσι διακρίνει κανείς 
ορθά την συμπεριφορά του. 
 

Το μεγαλύτερο εμπόδιο του προνομίου οποιασδήποτε από τις δύο αλήθειες θα αυτό-

απελευθερωθεί: Όπως η ορθή διαγωγή μας υποβοηθά στην εξακρίβωση της 
θεώρησης, αποφεύγουμε να θεωρούμε προνομιούχα είτε την συμπεριφορά, είτε την 
θεώρηση. Αυτό είναι σαν να λέμε ότι δεν πέφτουμε στην ακρότητα του μηδενισμού, 

με το να επικεντρωθούμε  μόνο πάνω στην απόλυτη πραγματικότητα παραμελώντας 
όλα τα υπόλοιπα, αποπέμποντας την σχετική πραγματικότητα ως κάτι το ασήμαντο. 
Ούτε πέφτουμε στην ακρότητα του πραγματισμού, ξεχνώντας το απόλυτο και 
προσκολλούμενοι στο σχετικό ως αληθινά υπαρκτό. 
 

Και οι ιδιότητες του μονοπατιού θα εκδηλωθούν χωρίς καμιά προσπάθεια: Αν κάποιος 

ασκηθεί στο μονοπάτι με αυτό τον τρόπο, όλες οι ιδιότητες θα προβάλλουν άκοπα. 
Έτσι σας παρακαλώ ασκηθείτε με αυτό τον τρόπο. 

 

Σας στέλνω όλη μου την αγάπη. 
Σάρβα Μάνγκαλαμ. 

 

Πάκτσοκ Ρίνποτσε 


