
 

 

 

Προσευχές για το Μπάρντο 

 

Υπό την καθοδήγηση του Πάκτσοκ Ρίνποτσε, το Ινστιτούτο Σάμγιε οργάνωσε ένα σύστημα με το οποίο 

μπορεί κανείς να ζητήσει να γίνουν προσευχές και ασκήσεις για τους ανθρώπους που έχουν πεθάνει. 
Εκφράζουμε την βαθύτατη συμπάθειά μας για τη διάρκεια αυτής της τόσο δύσκολης μεταβατικής 

περιόδου και κρατάμε εσάς και τους αγαπημένους σας στις σκέψεις και τις προσευχές μας. Μπορείτε εδώ 

να ζητήσετε προσευχές για το Μπάρντο καθώς και ειδικές τελετές που μπορούν να γίνουν μετά το 

θάνατο ενός μέλους της οικογένειας, ενός αγαπημένου ή φίλου. 

Το Σάμγιε προσφέρει επιλογές συνοπτικής, βασικής και εκτεταμένης τελετής για την περίοδο των 49 

ημερών (7 εβδομάδων). Διαφέρουν ως προς τον αριθμό των μοναχών που συμμετέχουν, τον αριθμό των 

προσευχών και ασκήσεων (ή πούτζα) και την ποσότητα του τσοκ και των καντηλιών βουτύρου που 

προσφέρονται. Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τις τρεις επιλογές και μπορείτε επιπλέον να διαβάσετε μια 

σύντομη περιγραφή κάθε τύπου πούτζα. Για να υποβάλετε το αίτημά σας, παρακαλούμε πιέστε μία από 

τις τρεις επιλογές στην αρχική σελίδα στα Αγγλικά, όπου λέει“click here to request”, (πιέστε εδώ για το 

αίτημα) και θα μεταφερεθείτε στη φόρμα όπου μπορείτε να αναφέρετε το όνομα του τεθνεώντος, μια 

φωτογραφία του και στη συνέχεια να κάνετε την προσφορά σας. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου των 49 ημερών είναι πολύ σημαντικό το τέλος της κάθε εβδομάδας. Σε 

αυτές τις ημέρες θα πρέπει κανείς να συσσωρεύσει προσφορές από καντήλια βουτύρου και να αφιερώσει 
την αρετή προς όφελος του αγαπημένου, για το ταξίδι του στο Μπάρντο, για την εξάγνιση του αρνητικού 

του κάρμα και για να τον βοηθήσει να συσσωρεύσει αρετή για μια καλύτερη επαναγέννηση. Πολλοί 
άνθρωποι έχουν επίσης ζητήσει να κάνουν μικρότερες προσφορές την ώρα του θανάτου. Συστήνουμε 

σε αυτή την περίπτωση την προσφορά καντηλιών βουτύρου που γίνεται στο σπήλαιο Ασούρα, με 

αφιέρωση που γίνεται στο όνομα του θανόντος. Αν χρειάζεστε περεταίρω βοήθεια, παρακαλούμε 

γράψτε στο support@samyeinstitute.org 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

Κατά τη συνοπτική επιλογή, στο τέλος κάθε εβδομάδας, για επτά εβδομάδες, θα γίνουν τα ακόλουθα για 

τον θανόντα, από μια ομάδα τεσσάρων μοναχών: 

Στο τέλος της 1ης εβδομάδας – Κόρουα Ντόνγκτρουκ 

και προσφορά 21 λαμπών βουτύρου 

Στο τέλος της 2ης εβδομάδας – Κόρουα Ντόνγκτρουκ 

και προσφορά 21 λαμπών βουτύρου 

Στο τέλος της 3ης εβδομάδας – Κόρουα Ντόνγκτρουκ 

και προσφορά 21 λαμπών βουτύρου 

Στο τέλος της 4ης εβδομάδας – τελετή Αμιτάμπα και 
προσφορά 21 λαμπών βουτύρου 

Στο τέλος της 5ης εβδομάδας – τελετή Αμιτάμπα και 
προσφορά 21 λαμπών βουτύρου 

Στο τέλος της 6ης εβδομάδας – τελετή Αμιτάμπα και 
προσφορά 21 λαμπών βουτύρου 

Την 49η ημέρα και στο τέλος της 7ης εβδομάδας – 

τελετή Αμιτάμπα και προσφορά 21 λαμπών βουτύρου 

 

ΜΠΑΡΝΤΟ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

Πιέστε σε αυτή τη φόρμα στην αρχική σελίδα 

στα Αγγλικά για να ζητήσετε προσευχές για 

κάποιον που έχει αποβιώσει. 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΉ  

Στη βασική επιλογή, στο τέλος κάθε εβδομάδας, για επτά εβδομάδες, θα γίνουν τα ακόλουθα από μια 

συνάθροιση μοναχών: 

Στο τέλος της 1ης εβδομάδας – Κόρουα Ντόνγκτρουκ και 
προσφορά 100λαμπών βουτύρου 

Στο τέλος της 2ης εβδομάδας – Κόρουα Ντόνγκτρουκ και 
προσφορά 100λαμπών βουτύρου 

Στο τέλος της 3ης εβδομάδας – τελετή Αμιτάμπα και 
προσφορά 100λαμπών βουτύρου 

Στο τέλος της 4ης εβδομάδας – τελετή Αμιτάμπα και 
προσφορά 100λαμπών βουτύρου 

Στο τέλος της 5ης εβδομάδας – Κούνζανγκ Τούκτικ και 
προσφορά 100λαμπών βουτύρου 

Στο τέλος της 6ης εβδομάδας – Σάνγκτικ Ντόρσεμ και 
προσφορά 100λαμπών βουτύρου 

Την 49η ημέρα και στο τέλος της 7ης εβδομάδας –  

Νγκοένσονγκ Ντόνγκντρουκ και προσφορά 100λαμπών 

βουτύρου 

 

ΜΠΑΡΝΤΟ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ-ΒΑΣΙΚΗ 

Πιέστε σε αυτή τη φόρμα στην αρχική σελίδα στα 

Αγγλικά για να ζητήσετε προσευχές για κάποιον 

που έχει αποβιώσει. 

 

 



 

 

 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ 

Για την εκτεταμένη επιλογή, κάθε μέρα θα υπάρχει προσφορά Σουρ (ή μια καιόμενη προσφορά προς 

ικανοποίηση των πνευμάτων και των όντων στο μπάρντο) και ανάγνωση του κειμένου ‘Απελευθέρωση 

Με το Άκουσμα’ που γίνεται για τον αποβιώσαντα. Στο τέλος κάθε εβδομάδας, για επτά εβδομάδες θα 

γίνονται για τον θανόντα τα εξής από μια συνάθροιση μοναχών: 

Στο τέλος της 1ης εβδομάδας –  Νγκοένσονγκ 

Ντόνγκντρουκ και προσφορά 100λαμπών βουτύρου- 

Στο τέλος της 2ης εβδομάδας –  Κόρουα  Ντόνγκντρουκ 

και προσφορά 100λαμπών βουτύρου- 

Στο τέλος της 3ης εβδομάδας –  τελετή Αμιτάμπα και 
προσφορά 100λαμπών βουτύρου- 

Στο τέλος της 4ης εβδομάδας –  Κούνζανγκ Τούκτικ και 
προσφορά 100λαμπών βουτύρου-End of the Στο τέλος 

της 5ης εβδομάδας –  Σάνγκτικ Ντόρσεμ και προσφορά 

100λαμπών βουτύρου- 

Στο τέλος της 6ης εβδομάδας –  Νγκοένσονγκ 

Ντόνγκντρουκ και προσφορά 100λαμπών βουτύρου- 

Την 49η ημέρα και στο τέλος της 7ης εβδομάδας –  

Κούνζανγκ Τούκτικ και προσφορά 100λαμπών 

βουτύρου 

 

ΜΠΑΡΝΤΟ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ-ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ 

Πιέστε σε αυτή τη φόρμα στην αρχική σελίδα 

στα Αγγλικά για να ζητήσετε προσευχές για 

κάποιον που έχει αποβιώσει. 

 

 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΆ 

Το Σάμγιε προσφέρει επίσης προσευχές για μία φορά, μετά από αίτημα. 

 

Μπορείτε να ζητήσετε να γίνει μια τελετή 

Αμιτάμπα και προσφορά 100 καντηλιών 

βουτύρου από μια ομάδα μοναχών για το 

θανόντα αγαπημένο σας πρόσωπο.   

Αυτό ιδανικά είναι καλύτερα να γίνει κατά τη 

διάρκεια της πρώτης εβδομάδας μετά την 

αποβίωση του ατόμου. 
ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΠΑΡΝΤΟ-ΜΙΑ ΦΟΡΑ 

Πιέστε σε αυτή τη φόρμα στην αρχική 

σελίδα στα Αγγλικά για να ζητήσετε 

προσευχές για κάποιον που έχει 
αποβιώσει. 

 
 



 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ ΦΏΤΩΝ 

 

Ο καθένας μπορεί να συμμετέχει προσφέροντας 

καντήλια βουτύρου για χάρη εκείνων που 

αποβίωσαν, κάνοντας ευχές για την καλή 

επαναγέννησή τους και αναγνώριση της φύσης 

του νου τους. Αυτός είναι ένας ευοίωνος τρόπος 

για να ωφελήσει κανείς κάποιον συγγενή, ένα 

μέλος της σάνγκα, έναν γνωστό ή ένα φίλο. 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΦΩΤΩΝ 

Πατήστε πάνω σε αυτή τη φόρμα στην 

αρχική ιστοσελίδα στα Αγγλικά για να 

ζητήσετε να γίνουν προσφορές φώτων 

για κάποιον που έχει αποβιώσει. 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΤΈΣ 

 

 
Κόρουα Ντόνγκτρουκ 

 

Ο Κόρουα Ντόνγκτρουκ  (ο Ντρέντγκερ 

της Σαμσάρα) είναι μια εκδήλωση του 

Αβαλοκιτεσβάρα ή του Κουάν Γιν Πούσα 

στα Κινέζικα. Αυτή είναι η κύρια 

ουσιώδης άσκηση του Γκούρου 

Ρίνποτσε. Αυτή η τελετή είναι για να 

αδειάσουν τα βάθη της σαμσάρα, για 

την κάθαρση και συσσώρευση και για 

την καθοδήγηση των όντων του 

μπάρντο σε μια ομαλή μετάβαση. 

 

 

 

 



 

 

 
Αμιτάμπα 

Ο Βούδας Αμιτάμπα είναι πολύ γνωστός 

μεταξύ των ασκητών της Μαχαγιάννα 

και της Βατζραγιάννα ως ο Βούδας που 

έχει κάνει την ευχή να εκδηλώσει το 

καθαρό πεδίο της Σουκαβάτι, το καθαρό 

πεδίο της μεγάλης ευδαιμονίας, ώστε τα 

όντα να γεννιούνται εκεί. Κάνοντας 

αυτή την τελετή στο όνομα του 

τεθνεώτος το αρνητικό κάρμα 

εξαγνίζεται, η αρετή συσσωρεύεται και ο 

θανών συνδέεται με τον Αμιτάμπα, έτσι 
ώστε να βοηθηθεί να ξαναγεννηθεί στο 

καθαρό πεδίο του Αμιτάμπα. 

 

 

 

 
Κούνζανγκ Τούκτικ (Ειρηνικές) 

 
Κούνζανγκ Τούκτικ (Αγριεμένες) 

 

Η Κούνζανγκ Τούκτικ είναι η ουσιώδης ουσία του Σαμπανταμπάντρα και ανήκει 
στις διδασκαλίες του Τζόγκτσεν και περιλαμβάνει προσφορές στις 100 θεότητες 

για το όφελος και την απελευθέρωση των όντων του μπάρντο. 



 

 

 

 

Σάνγκτικ Ντόρσεμ 

 

 

Σάνγκτικ Ντόρσεμ είναι μια άσκηση του 

Βατζρασάττβα που περιλαμβάνει όλους 

τους Βούδες των πέντε οικογενειών. Ο 

Βατζρασάττβα είναι γνωστός ως ο 

Βούδας της κάθαρσης όλων των βαθιών 

καρμικών σπόρων, συσκοτίσεων και 
αρνητικών συναισθημάτων. 

 

 

 

 

Νγκένσονγκ Ντόνγκτρουκ. 

Ο Νγκένσονγκ Ντόνγκτρουκ (ο 

Ντρέντγκερ των Ερεβών των 

Κατώτερων Πεδίων της Σαμσάρα) έχει 
διδαχθεί από τον Μάχαγκούρου 

Παντμασαμπάβα στον κύκλο του 

Κούκντρουπ Μπάρσε Κύνσελ. 
Περιλαμβάνει πολλούς από τους 

μεγάλους Βούδες και Μποντισάττβα σε 

ένα μάνταλα, όπως τον Βούδα Αμιτάμπα, 

τον Βούδα Σακιαμούνι, τον Βούδα της 

Ίασης, τον Βούδα Βαϊροτσάνα και τον 

Βούδα Ακσόμπια. Αυτοί οι πέντε Βούδες 

μαζί με τους τέσσερις μεγάλους 

Μποντισάττβα προσκαλούνται σε ένα 

μάνταλα για να κάνουν ασκήσεις για 

χάρη του αποθανόντος. Γίνονται 
ασκήσεις κάθαρσης καθώς και 
περίτεχνες προσφορές ώστε να 

βοηθηθεί ο αποθανών να συσσωρεύσει 
αρετή για να ξαναγεννηθεί στην καθαρή 

χώρα. 



 

 

 

Η προσφορά αναμμένων καντηλιών από 

βούτυρο είναι επίσης μια πολύ 

σημαντική άσκηση για να ωφεληθεί και 
να καθοδηγηθεί ο θανών. Ο Πάκτσοκ 

Ρίνποτσε έχει ζητήσει από τους 

μοναχούς και τις μοναχές στο Σπήλαιο 

Ασούρα να ανάβουν  1,000 καντήλια από 

βούτυρο κάθε μέρα για το όφελος όλων 

των όντων. Το Σπήλαιο Ασούρα είναι 
αληθινά ένα ιδιαίτερο και ιερό μέρος 

όπου ο Γκούρου Ρίνποτσε εκδήλωσε την 

πραγμάτωση της Μαχαμούντρα.  

 

Πατήστε πάνω σε αυτή τη φόρμα στην αρχική 

ιστοσελίδα στα Αγγλικά για να ζητήσετε να γίνουν 

προσευχές για κάποιον που έχει αποβιώσει. 

 

 

Ο καθένας μπορεί να συμμετέχει προσφέροντας καντήλια βουτύρου για χάρη εκείνων που αποβίωσαν, 
κάνοντας ευχές για την καλή επαναγέννησή τους και αναγνώριση της φύσης του νου τους. Αυτός είναι 
ένας ευοίωνος τρόπος για να ωφελήσει κανείς κάποιον συγγενή, ένα μέλος της σάνγκα, έναν γνωστό ή 

ένα φίλο. Μεταξύ των πολλών ωφελειών για τα όντα, το άναμμα και η προσφορά των καντηλιών 

βουτύρου αυξάνει την διαύγεια του διαλογισμού.  Μαζί με την προσφορά των καντηλιών βουτύρου, να 

θυμάστε να κάνετε ευχές. Οι μεταφράσεις Λάσεϋ Λοτσάουα έχουν προετοιμάσει σύντομες και 
εκτεταμένες εκδόσεις των προσευχών προσφοράς των καντηλιών.   

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΝΤΗΛΙΩΝ 

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΝΤΗΛΙΩΝ 

 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ-ΠΟΥΤΖΑ 

 

Για να κάνετε αίτημα πιέστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

 

ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΡΝΤΟ 

 

Θα κατευθυνθείτε στην παρακάτω φόρμα, την οποία πρέπει να συμπληρώσετε με τις ορθές πληροφορίες: 

https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2022/06/Lamp-Aspiration-simple_Greek.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2022/06/Lamp-Aspirations-elaborate_Greek.pdf
https://samyeinstitute.org/request-bardo-prayers/


 

 

 

1. Γράψτε το όνομα του 
θανόντος. 

2. Γράψτε το επώνυμο του 
θανόντος. 

3. Γράψτε την ημερομηνία 
θανάτου του, αρχίζοντας 
με το μήνα (2 στοιχεία) 
την ημέρα (2 στοιχεία) 
και το χρόνο (4 
στοιχεία). 

4. Αν το επιθυμείτε 
μπορείτε να ανεβάσετε 
μια φωτογραφία του 
θανόντος. Πιέστε 
το“Choose a file” 
(διαλέξτε ένα αρχείο) και 
επιλέξτε μια 
φωτογραφία από τον 
υπολογιστή σας. 

5. Γράψτε το όνομα του 
ατόμου επαφής. 

6. Γράψτε το επίθετο του 
ατόμου επαφής. 

 

7. Γράψτε την ηλεκτρονική 
διεύθυνση του ατόμου 
επαφής. 

8. Γράψτε τη μητρική 
γλώσσα του ατόμου 
επαφής. 

9. Πιέστε πάνω στις 
προσευχές του Μπάρντο 
που θέλετε να ζητήσετε: 

• Δεν ζητούνται 
• Μία φορά 

• Συνοπτική 

• Βασική 

• Εκτεταμένη 
10. Αν θέλετε να 

προσφέρετε φώτα για 
χάρη του θανόντος, 
γράψτε το ποσό των 
χρημάτων σε δολάρια 
ΗΠΑ που θέλετε να 
προσφέρετε. 



 

 

 

11. Πιέστε εδώ αν θέλετε να 
κάνετε μια επιπρόσθετη 
προσφορά. 

12. Αν ναι, γράψτε εδώ το 
ποσό σε δολάρια ΗΠΑ 
της επιπρόσθετης 
προσφοράς. 

13. Εδώ μπορείτε να δείτε το 
σύνολο. 

14. Πιέστε πάνω στην 
προτιμώμενη μέθοδο 
πληρωμής: 

• Πιστωτική 
Κάρτα 

• Paypal 
15. Πιέστε πάνω στο 

κόκκινο κουμπί για να 
υποβάλετε το αίτημά 
σας. 

 

 

Αν χρειάζεστε περεταίρω βοήθεια, παρακαλούμε γράψτε στο support@samyeinstitute.org 

mailto:support@samyeinstitute.org

