
 

Πάνω στη Σημασία του Ελέους 
 

 

Φωτογραφία: Με την ευγενική χορηγία των Himalayan Art Resources 

 

Αγαπητοί φίλοι κοντά και μακριά, 
 

Όπως πάντα, ελπίζω ότι αυτό το μήνυμα σας βρίσκει καλά, υγιείς και ευτυχισμένους. 
Αυτή τη μέρα του Γκουρού Ρίνποτσε, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικά λόγια 
συμβουλών πάνω στην ουσιώδη σημασία της καλλιέργειας του ελέους για όλα τα 

https://samyeinstitute.org/announcements/new-course-from-samye-institute-training-in-compassion-taught-by-dr-david-shlim/


όντα.  Τα ακόλουθα προέρχονται από ερωτήσεις και απαντήσεις του δασκάλου των 
Ντρούκπα Καγκιού, Γκιάλουα Γκότσανγκ Γκόνπο Ντόρτζε: 
 

Αν με ρωτάτε τι διαλέγω μεταξύ της πραγμάτωσης και του ελέους,  

διαλέγω το έλεος. Αν με ρωτήσετε ποιος είναι ο λόγος αυτής της 

επιλογής μου, θα σας πω ότι μια και η καλλιέργεια του ελέους 
περιλαμβάνει και τις  έξη παραμίτα, η σοφία προβάλλει επίσης μέσα 
από το έλεος. 

 

Έχοντας πει αυτό, παρέθεσε το ακόλουθο απόσπασμα: 

 

Η Σούτρα των Πολλών Ποταμών (Νανανάντι  Σούτρα*) αναφέρει: “Όταν 
τα όντα είναι ευτυχισμένα, είμαι ευτυχισμένος. Όταν τα όντα είναι 
δυστυχισμένα, είμαι δυστυχισμένος. Το να αγαπώ τα όντα είναι το να 
αγαπώ εμένα. Το να δείχνω καλοσύνη προς τα όντα είναι το να δείχνω 

καλοσύνη προς εμένα.” Έτσι, η καλλιέργεια της αγάπης και του ελέους 

για τα όντα είναι η καθ’ αυτού υπηρεσία που ευχαριστεί το Βούδα. 
 

Αναφορικά με αυτό, θα ήθελα να πω ότι όλοι μας γνωρίζουμε ότι το έλεος είναι 
σημαντικό και φέρνει μεγάλα οφέλη. Και πάλι όμως νομίζουμε ότι χρειάζεται 
επιπλέον να κάνουμε εκτεταμένες προσφορές προς το Βούδα. Όμως, όπως 

αναφέρεται εδώ, το καλύτερο είδος προσφοράς που μπορεί να κάνει κανείς είναι να 

καλλιεργήσει αληθινά το έλεος για τα όντα.  
 

Το έλεος όμως δεν θα πρέπει να είναι απλά μέσα στο κεφάλι σας. Χρειάζεται να το 

βάζετε σε πράξη. Το πρωί όταν ξυπνάτε, ξεκινάτε με το να στοχάζεστε πάνω στα 

τέσσερα απροσμέτρητα. Στη συνέχεια, επικεντρωθείτε ειδικά πάνω στο έλεος και την 

άσκηση του τόνγκλεν (λήψη και αποστολή), που είναι η εφαρμογή της μποντιτσίττα. 

Το  Τόνγκλεν  είναι μια άσκηση κλειδί για τους μποντιτσάττβα, αλλά αν δεν ξέρετε πως 

να την κάνετε, ξεκινήστε τότε με την καλλιέργεια του ελέους. 

 

Αυτό είναι το μήνυμά μου προς εσάς σε αυτή την μέρα του Γκουρού Ρίνποτσε: η 
καλλιέργεια του ελέους για τα όντα αποτελεί την καρδιά της άσκησης. 
 

Σας στέλνω όλη μου την αγάπη, 
Σάρβα Μάνγκαλαμ. 

 

https://samyeinstitute.org/event-recordings/the-six-paramitas-part-one/
https://samyeinstitute.org/paths/nine-yanas/relying-on-the-four-immeasurable-qualities-during-a-pandemic-part-1-immeasurable-equanimity/
https://samyeinstitute.org/paths/nine-yanas/tonglen-practice-developing-bodhicitta/


 

Πάκτσοκ Ρίνποτσε 


